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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ6 ທນັວາ 2015 (12-6-2015) 

 

ເຂົົ້າເປນັຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົົ້າ 
 

ຂ ົ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ:   ພຣະເຈົົ້າຊົງຮັກພວກເຮົາ ຜ ົ້ເປັນພຣະບິດາອົງປະເສີດສຸດ. 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ໍ່ຊວີດິ:  

          ຂົ້າພະເຈົົ້າກັບພັລຍາໄປຢົ້ຽມເດັກກ າພົ້າທີໍ່ປະເທດອິນເດັຽ   ພວກຂົ້າພະເຈົົ້າເຫັນວໍ່າເດັກນົ້ອຍພາກັນຮົ້ອງໄຫົ້

ເພາະຕົ້ອງການໃຫົ້ຄົນອ ົ້ມ.    ພັລຍາຂອງຂົ້າພະເຈົົ້າໄດົ້ຈັບມືຂອງເດັກຄົນນ ໍ່ງຜ ົ້ກ າລັງຮົ້ອງໄຫົ້ຢໍ່າງແຮງ ແລະລາວໄດົ້

ຮົ້ອງເພງ, “ພຣະເຢຊ ຮັກຂົ້ອຍ”  ໃນທັນໃດນັົ້ນເດັກກ າພົ້າຄົນນັົ້ນກ ມິດຟັງ ແລະຈົ້ອງຕາເບິໍ່ງຜ ົ້ຮົ້ອງເພງຖວືໍ່າເວລານັົ້ນ

ເປັນໂອກາດຂອງພຣະເຈົົ້າເຮດັວຽກໃນຊີວິດຂອງເດັກຄົນນັົ້ນ. 

     ຫລາຍປີຕ ໍ່ມາລ ກສາວແລະລ ກເຂີຍໄດົ້ເອົາເດັກຊາຍຜ ົ້ມຊືີວໍ່າ ເຢຣີມີຢາ ມາລົ້ຽງ ເດັກຄົນນີົ້ໄດົ້ສອນໃຫົ້ຂົ້າພະເຈົົ້າ

ຮ ົ້ຈັກກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າເພີົ້ມຂ ົ້ນ.  ເຖິງເວລາເດັກຄົນນີົ້ຕົ້ອງໄປຢ ໍ່ບົ້ານໃໝໍ່ກັບຄອບຄົວໃໝໍ່ ພວກຂົ້າພະເຈົົ້າກ 

ພາກັນຮົ້ອງໄຫົ້.  ເຢຣິມີຢາບ ໍ່ສາມາດເລືອກເອົາພ ໍ່ໃນໂລກນີົ້ ແຕໍ່ຜ ົ້ເປັນພ ໍ່ໄດົ້ເລືອກເອົາລາວ.   

     ເຊັໍ່ນກັນພວກເຮົາຖືກເລືອກຈາກພຣະເຈົົ້າ ພຣະອົງໄດົ້ເຮດັໃຫົ້ພວກເຮົາກາຍເປັນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົົ້າເພືໍ່ອພວກ

ເຮົາຈະບ ໍ່ເປັນລ ກກ າພົ້າອີກຕ ໍ່ໄປຊ ໍ່ງເປັນຂອງຂວັນອັນມີຣາຄາສ ງຈົນບ ໍ່ມີອັນໃດວັດແທກຄວາມຍິນດີຂອງພວກເຮົາໄດົ້

ທີໍ່ໄດົ້ກາຍເປັນ: ຄົນໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົົ້າໄດົ້. 

 

ພຣະຄມັພກີໍ່າວວໍ່າແນວໃດ?  (ເບິໍ່ງຕາມຫົວຂ ົ້ 1, 2 ແລະ 3) 

 

ການສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

 

1. 1ໂຢຮນັ 3:1-3:  

1
ເບິໍ່ງແມ, ພຣະບິດາຊົງໂຜດປະທານຄວາມຮັກແກໍ່ເຮົາທັງຫລາຍເປັນຢໍ່າງໃດທີໍ່ພຣະເຈົົ້າຊົງເອີົ້ນພວກເຮົາວໍ່າບຸດຂອງ

ພຣະອົງ ແລະພວກເຮົາກ ເປັນຢໍ່າງນັົ້ນແລົ້ວ ເຫດທີໍ່ໂລກບ ໍ່ຮ ົ້ຈັກເຮົາທັງຫລາຍ  ກ ເພາະເຂົາບ ໍ່ຮ ົ້ຈັກພຣະອົງນັົ້ນແຫລະ   

2
ພວກທີໍ່ຮັກເອີຍ, ບັດນີົ້ເຮົາທັງຫລາຍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົົ້າແລົ້ວ ແລະຍັງບ ໍ່ໄດົ້ຊົງສະແດງໃຫົ້ຮ ົ້ຄັກວໍ່າຕ ໍ່ໄປພວກເຮາົ

ຈະເປັນຢໍ່າງໃດ  ແຕໍ່ພວກເຮົາຮ  ົ້ວໍ່າເມືໍ່ອພຣະອົງນັົ້ນຈະສະເດັດມາປາກົດນັົ້ນ  ເຮົາທັງຫລາຍຈະເປັນເໝືອນພຣະອົງ 

ເພາະວໍ່າພວກເຮົາຈະເຫັນພຣະອົງຢໍ່າງທີໍ່ພຣະອົງຊົງເປັນຢ ໍ່ນັົ້ນ  
3
ທ ຸກຄົນທີໍ່ມີຄວາມຫວັງໃນພຣະອົງດັໍ່ງກໍ່າວມານີົ້ກ ຊ າ

ຮະລົ້າງຕົນໃຫົ້ບ ຣິສຸດເໝືອນພຣະຄຣິດຊົງບ ຣິສຸດ. 

 

       “ເບິໍ່ງແມ ພຣະບິດາປະທານຄວາມຮກັແກໍ່ເຮົາທັງຫລາຍເປັນຢໍ່າງໃດ” (ຂ ົ້ 1)  ນີົ້ບ ໍ່ແມໍ່ນຄວາມຮັກທັມມະດາ ແຕໍ່ 

ເປັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າຊ ໍ່ງເປັນຄວາມຮັກອັມມະຕະ ທີໍ່ພວກເຮົາບ ໍ່ສົມຄວນໄດົ້ຮັບ ແລະບ ໍ່ເປັນຄວາມຮັກທີໍ່ເຫັນ

ແກໍ່ຕົວ.  ມະນຸດພວກເຮົາເຮັດໄດົ້ຢາກທີໍ່ຈະມີຄວາມຮັກອັມມະຕະຢໍ່າງນີົ້    ເຖິງແມໍ່ນໃນຄອບຄົວດຽວກັນພວກເຮົາກ 

ເຮັດບ ໍ່ໄດົ້. ມັນເປັນການເຮັດໄດົ້ງໍ່າຍເມືໍ່ອເຮົາມີຄວາມຮັກຕ ໍ່ຄົນອືໍ່ນຜ ົ້ສາມາດຕອບແທນເຮົາໄດົ້.  ພຣະເຈົົ້າບ ໍ່ເປັນຢໍ່າງ

ນັົ້ນ ເຖິງແມໍ່ນພວກເຮົາຈະເຮດັອັນໃດກ ຕາມ ພວກເຮົາອາດບ ໍ່ຮັກພຣະອົງ, ແຕໍ່ພຣະອົງຍັງຮັກພວກເຮາົສເມ.ີ  ຂໍ່າວດີ
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ມີຢ ໍ່ວໍ່າ ຄຸນຄໍ່າຂອງຄວາມເປັນມະນຸດຂອງທໍ່ານນັົ້ນບ ໍ່ຂ ົ້ນກັບສິໍ່ງທີໍ່ທໍ່ານທ າ    ແຕໍ່ຂ ົ້ນກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າຕໍ່າງ

ຫາກ.  ທໍ່ານອາດຄ ດວໍ່າທໍ່ານບ ໍ່ສົມຄວນໄດົ້ຮັບຄວາມຮັກຈາກພຣະເຈົົ້າ ແຕໍ່ພຣະເຈົົ້າເຮັດໃຫົ້ທໍ່ານມຄີໍ່າສ ງ. 

        ໃນໂລກນີົ້ຄົນອືໍ່ນອາດເຮັດໃຫົ້ທໍ່ານຜິດຫວງັອາດເປັນສາມີພັລຍາ ຫລສືະມາຊິກໃນຄອບຄົວອາດຈະບ ໍ່ຮ ົ້ຄຸນຄໍ່າ

ຂອງທໍ່ານ  ເພືໍ່ອນຝ ງອາດປະລະທໍ່ານ ແຕໍ່ພຣະເຈົົ້າບ ໍ່ເຄ ີຍປະລະທານຈັກເທືໍ່ອ (ເຮັບເຣີ 13:5).   ພຣະອົງເປັນເພືໍ່ອນ

ຂອງຄົນຂາດເພືໍ່ອນ ແລະເປັນບິດາຂອງຜ ົ້ຂາດພ ໍ່ (ສຸພາສິດ 68:5). 

        ຂ ົ້ 2 ກໍ່າວວໍ່າ “ພວກເຮົາເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ” ແຕໍ່ພະຍາມານບ ໍ່ຢາກໃຫົ້ເຮົາຈ າສິໍ່ງນັົ້ນເພາະມັນໃຊົ້ອາວຸດຕ ໍ່ສ ົ້

ເຮົາຄືໃຫົ້ພວກເຮົາມີຄວາມສົງສັຍ.  ເມືໍ່ອພວກເຮົາບ ໍ່ແນໍ່ໃຈວໍ່າເຮົາເປັນໃຜພວກເຮົາກ ບ ໍ່ແນໍ່ໃຈວໍ່າຈະໄປທາງໃດ ແລະ

ເຮັດອັນໃດ. ແຕໍ່ຄວາມພົົ້ນຂອງພວກເຮົານັົ້ນໄດົ້ຕັົ້ງໝັົ້ນຄົງໃນພຣະເຈົົ້າ.  ເມືໍ່ອທໍ່ານເປັນຄຣິສະຕຽນທໍ່ານໄດົ້ກາຍເປັນ

ບຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ ໃນເມືໍ່ອພວກເຮົາມີຄວາມເຊືໍ່ອພວກເຮົາກ ກາຍເປັນເໝືອນພຣະບິດາແຕໍ່ລະວັນ.    ສິໍ່ງນີົ້ຈະໄດົ້ສ າ

ເຣັດເມືໍ່ອພວກເຮົາໄດົ້ພົບພຣະອົງໜົ້າຕ ໍ່ໜົ້າ. 

      ສະນັົ້ນ, ຢໍ່າຄ ດເລີຍວໍ່າພຣະເຈົົ້າບ ໍ່ໄດົ້ຮັກທໍ່ານ ເຖິງແມໍ່ນວໍ່າໃນອະດີດທໍ່ານໄດົ້ເຮັດຄວາມບາບຢໍ່າງຫລວງຫລາຍ 

ແລະໃນປັດຈຸບັນນີົ້ຊີວິດຂອງທໍ່ານຍັງບ ໍ່ດີພ ,  ແຕໍ່ນັົ້ນບ ໍ່ເປັນຄວາມຈິງໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈົົ້າ.  ບ ໍ່ມີອັນໃດສາ

ມາດແຍກພວກເຮົາອອກຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າໄປໄດົ້. (ໂຣມ 8:38-39).  ບາດນີົ້ ພວກເຮົາຈະຕອບສນອງຕ ໍ່

ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າໄດົ້ແນວໃດ?    ຄ າຕອບກ ງໍ່າຍໆ: ໃນຄວາມຮັກອັນອັມມະຕະຂອງພຣະອົງ  ພວກເຮົາຕົ້ອງ 

ຍອມຖວາຍຕົວຕ ໍ່ພຣະອົງຢໍ່າງໝົດໃຈ. 

 

2. 1 ໂຢຮນັ 3:4-8: 

4
ທຸກຄົນທີໍ່ເຮັດບາບກ ເຮັດຜິດຕ ໍ່ພຣະບັນຍັດເໝືອນກັນ  ບາບເປັນສິໍ່ງທີໍ່ຜິດຕ ໍ່ພຣະບັນຍັດ  

5
ເຈົົ້າທັງຫລາຍຮ ົ້ແລົ້ວວໍ່າ   

ພຣະຄຣິດໄດົ້ຊົງປາກົດເພືໍ່ອຍົກເອົາຜິດບາບໄປເສັຽ ແລະພຣະອົງນັົ້ນບ ໍ່ຊົງມ ີບາບເລີຍ  
6
ຜ ົ້ໃດຕັົ້ງໝັົ້ນຢ ໍ່ໃນພຣະອົງ ຜ ົ້

ນັົ້ນກ ບ ໍ່ເຮັດບາບຕາມເຄີຍ ຜ ົ້ໃດທີໍ່ຍັງເຮັດບາບຕາມເຄີຍ ຜ ົ້ນັົ້ນຍັງບ ໍ່ເຫັນພຣະອົງ ແລະຍັງບ ໍ່ຮ ົ້ຈັກພຣະອົງ  
7
ລ ກນົ້ອຍ

ທັງຫລາຍເອີຍ, ຢໍ່າໃຫົ້ຜ ົ້ໃດຊ ັກຈ ງພວກເຈົົ້າໃຫົ້ຫລົງ ຜ ົ້ທີໍ່ເຮດັຕາມຄວາມທໍ່ຽງທັມກ ເປັນຜ ົ້ທໍ່ຽງທັມ ເໝືອນພຣະຄຣິດ

ຊົງທໍ່ຽງທັມ  
8
ຜ ົ້ທີໍ່ເຮັດບາບຕາມເຄີຍກ ມາຈາກມານ ເພາະວໍ່າມານໄດົ້ເຮັດບາບຕັົ້ງແຕໍ່ຕົົ້ນເດີມມາ ພຣະບຸດຂອງພຣະ

ເຈົົ້າໄດົ້ສະເດັດມາປາກົດກ ເພາະເຫດນິົ້ແຫລະ ຄືເພືໍ່ອຊົງທ າລາຍກິຈການຂອງມານເສັຽ. 

 

     ຂ ົ້ 6 ອາດເປັນຂ ົ້ແປກໃຈເພາະທຸກຄົນເຫັນວໍ່າມີບັນຫາກໍ່ຽວກັບຄວາມບາບເຖິງຈະເປັນຄຣິສຕຽນກ ຕາມ ນັົ້ນໝາຍ

ຄວາມວໍ່າເວລາເຮົາເຮັດບາບພຣະເຈົົ້າໄດົ້ຫັນຫລັງໃສໍ່ຊັົ້ນບ ໍ່?  ພຣະເຈົົ້າຖອດເອົາຄວາມຮກັແລະຄວາມໃຫົ້ອະພັຍໄປ

ຈາກພວກເຮົາຊັົ້ນບ ໍ່?  ໃນພາສາກຣີກປໂຍກທີໍ່ວໍ່າ “ບ ໍ່ເຮັດບາບ” ເປັນເວລາປັດຈຸບັນໝາຍເຖິງບ ໍ່ເຮັດບາບສືບອີກຕ ໍ່ໄປ

ເລືົ້ອຍໆ.  ບຸດຂອງພຣະເຈົົ້າບ ໍ່ຄວນມນິີສັຍເຮັດບາບເປັນປະຈ າ ບ ໍ່ຍິນດີທີໍ່ມີຊີວິດໃນຄວາມບາບ ແລະຢາກຖິົ້ມໃຈເກົໍ່າ

ແລະເອົາໃຈໃໝໍ່.    ພຣະເຈົົ້າຈະບ ໍ່ປໍ່ອຍໃຫົ້ບຸດເຮັດບາບ  ພຣະອົງໄດົ້ເຕືອນ  ແລະດົນໃຈໃຫົ້ຮ ົ້ຈັກວໍ່າຕົນເອງຜິດເພືໍ່ອ

ພວກເຂົາຈະໄດົ້ກົ້າວໜົ້າຕ ໍ່ໄປ (ພຣະນິມິດ 3:19). 

      ອົງພຣະເຢຊ ມີຊີວິດຢ ໍ່ໂດຍປາສຈາກຄວາມບາບຊ ໍ່ງພວກເຮົາເຮັດບ ໍ່ໄດົ້ ພຣະອົງໄດົ້ຕາຍເພືໍ່ອປໍ່ຽນເອົາຄວາມຜິດ

ບາບອອກໄປຈາກຊີວິດພວກເຮົາ ແລະປະທານໃຫົ້ເຮົາເປັນຄົນສິນທັມໄດົ້.  ມີຄ າຖາມວໍ່າເປັນຫຍັງພຣະເຢຊ ຈ ໍ່ງເຮັດ

ແນວນີົ້? ມີຄ າຕອບດຽວຄື: ຄວາມຮັກ. 

       ພຍາມານມັນຢາກລັກລອບເອົາຄວາມເຂົົ້າໃຈເຖິງຄວາມຮັກທີໍ່ພຣະເຈົົ້າມຕີ ໍ່ພວກເຮົາເພືໍ່ອມັນຈະບັງພວກເຮົາບ ໍ່

ໃຫົ້ມຄີວາມປິຕິຍິນດີທີ ໍ່ພຣະເຈົົ້າມີຈຸດປະສົງອັນປະເສີດໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.    ພຣະຄັມພີກໍ່າວວໍ່າ ພຍາມານມັນ
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ເດີນໄປມາເໝອືນສິງໂຕ (1 ເປໂຕ 5:8).    ມັນເປັນສັດຕຣ ຕ ໍ່ສ  ົ້ພວກເຮົາຕລອດເວລາເພືໍ່ອເຮັດໃຫົ້ເຮົານົ້ອຍໃຈ, ເຮັດ

ໃຫົ້ເຮົາຫຍຸົ້ງເພືໍ່ອຈະທ າລາຍຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ.   ບ ໍ່ມີໃຜຈັກຄົນພົົ້ນຈາກການທົດລອງຈາກພຍາມານເຖິງແມໍ່ນ

ອົງພຣະເຢຊ ມັນກ ຍັງກົ້າໄປທົດລອງຜ ົ້ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ. 

     ທໍ່ານຮ ົ້ສ ກໜັກສມອງແລົ້ວບ ໍ່?  ຢໍ່າເລີຍ! ໃຫົ້ເບິໍ່ງຂ ົ້ 8: ອົງພຣະເຢຊ ໄດົ້ເອົາພວກເຮົາອອກຈາກອ ານາດຂອງຄວາມ

ບາບແລົ້ວ.  ເຫດຜົນທີໍ່ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົົ້າສະເດັດມາໃນໂລກເພືໍ່ອພຣະອົງຈະທ າລາຍແຜນການຮົ້າຍຂອງມານໃນ

ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.   ດັໍ່ງນັົ້ນແຫລະ ພວກເຮົາຈ ໍ່ງສາມາດຢ ໍ່ໃຫົ້ຊິດກັບອົງພຣະເຢຊ ເພືໍ່ອຈະຕ ໍ່ສ ົ້ກັບການທົດລອງຂອງ

ຄວາມຜິດບາບໄດົ້ (ຢາໂກໂບ 4:7; 1 ເປໂຕ 5:9).  ນັົ້ນເປັນຄວາມຮັກທີໍ່ພຣະເຈົົ້າມີຕ ໍ່ພວກເຮົາ. 

 

3. 1ໂຢຮນັ 3:9-10 

9
ຜ ົ້ໃດເກີດຈາກພຣະເຈົົ້າກ ບ ໍ່ເຮດັບາບຕາມເຄີຍ ເພາະສະພາບຂອງພຣະອົງຊົງດ າຣົງຢ ໍ່ໃນຜ ົ້ນັົ້ນ ແລະຜ ົ້ນັົ້ນບ ໍ່ອາດເຮັດ

ບາບຕາມເຄີຍ ເພາະຕົນໄດົ້ບັງເກີດມາຈາກພຣະເຈົົ້າ  
10
ດັໍ່ງນີົ້ແຫລະ, ຈ ໍ່ງເຫັນໄດົ້ວໍ່າຜ ົ້ໃດເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ

ຜ ົ້ໃດເປັນລ ກຂອງມານ ຄືວໍ່າຜ ົ້ໃດທີໍ່ບ ໍ່ໄດົ້ເຮັດຕາມຄວາມທໍ່ຽງທັມ ຫລບື ໍ່ຮັກພີໍ່ນົ້ອງຂອງຕົນ ຜ ົ້ນັົ້ນກ ບ ໍ່ໄດົ້ມາຈາກພຣະ

ເຈົົ້າ. 

 

          ເມືໍ່ອນທໍ່ານໄດົ້ເກີດມາໃນໂລກນີົ້ ທໍ່ານກ ໄດົ້ເກີດມາຕາມທັມມະຊາດແຫໍ່ງຄວາມຜິດບາບ. ແຕໍ່ເມືໍ່ອເກີດຄັົ້ງທີ

ສອງຫລເືກີດໃໝໍ່ ທໍ່ານກ ໄດົ້ຮັບທັມມະຊາດອັນໃໝໍ່ຄືກັນ.  ຄຣິສຕຽນເປັນຄົນຖືກສົ້າງຂ ົ້ນໃໝໍ່ ( 2 ກຣທ 5:17).   ອົງ  

ພຣະເຢຊ ໄດົ້ຍົກເອົາຄວາມຜິດບາບອອກຈາກຊີວິດທໍ່ານແລົ້ວ  ແລະອົງພຣະວິນຍານໄດົ້ເຂົົ້າມາປະທັບໃນຊີວິດຂອງ

ທໍ່ານ (ໂຣມ 8:9). 

    ໃນຂ ົ້ 9 ກໍ່າວວໍ່າ “ຊົງດ າຣົງ” ໝາຍຄວາມວໍ່າຊີວິດຂອງທໍ່ານໃນອົງພຣະຄຣິດນັົ້ນຖາວອນເປັນນິດຊ ໍ່ງບ ໍ່ສາມາດປໍ່ຽນ

ແປງໄດົ້ເລີຍ .  ເມືໍ່ອພວກເຮົາກາຍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົົ້າແລົ້ວພວກເຮົາກ ເປັນບຸດຕລອດໄປ ເຖິງແມໍ່ນພວກເຮົາເຮັດ

ຜິດບາບຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົົ້ານັົ້ນຕັດຂາດບ ໍ່ໄດົ້ ເພາະພວກເຮົາຕິດຕ ໍ່ກັບພຣະບິດາໄດົ້ຊ ໍ່ງບ ໍ່ມີອັນໃດມາກີດກັົ້ນ. 

     ແນວໃດກ ຕາມໃນພຣະຄັມພກີໍ່າວວໍ່າການທີໍ່ທໍ່ານຍໍ່າງໄປທາງໜົ້າໃນໂບດ ແລະອະທິຖານແລົ້ວ ກ  ມຊີີວິດທັມມະ

ດາຄືຍັງເຮັດບາບຢ ໍ່ຕາມເຄີຍ. ຕົົ້ນໄມົ້ດີຍໍ່ອມມໝີາກດີ ຄຣິສຕຽນກ ເຊັໍ່ນກັນພວກເຮົາຈ າເປັນຕົ້ອງມີຊີວິດດີມີການປໍ່ຽນ

ແປງແລະຢ ໍ່ເພືໍ່ອອົງພຣະຄຣິດ.   ອົງພຣະເຢຊ ກໍ່າວວໍ່າພວກເຮົາ  “ຈົໍ່ງປະຕິບັດໃຫົ້ໄດົ້ຜົນສົມກັບການຖິົ້ມໃຈເກົໍ່າແລະ

ເອົາໃຈໃໝໍ່” (ມທ 3:8). 

     ໃຫົ້ເຂົົ້າໃຈດີເທີົ້ນວໍ່າໃນໂລກນີົ້ຍໍ່ອມມີຄົນສອງຈ າພວກຄື: ບຸດຂອງພຣະເຈົົ້າແລະລ ກຂອງມານຊາຕານ.  ຄ າຖາມ

ມີຢ ໍ່ວໍ່າທໍ່ານເປັນລ ກຂອງຜ ົ້ໃດ?  ຂ ົ້ 10 ເປັນຄ າຖາມທີໍ່ກໍ່າວເຖິງເຣືໍ່ອງນີົ້: ຄວາມຮັກ.   ພຣະເຈົົ້າເປັນຄວາມຮັກ (1ໂຢ

ຮັນ 4:16) ພວກເຮົາຜ ົ້ເປັນບຸດຄວນມລັີກສະນະເໝືອນກັບພຣະບິດາ.  ເມືໍ່ອພວກເຮົາມີປະສົບການທີໍ່ດີ ແລະເຕັມໄປ

ດົ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຊີວິດແລົ້ວ ແລະພວກເຮົາກ ສາມາດສະແດງຄວາມຮັກນັົ້ນໃຫົ້ຄົນອືໍ່ນໄດົ້ເຫັນຈາກຊີ

ວິດປະຈ າວນັ.  ການສະແດງຄວາມຮັກໃຫົ້ຄົນອືໍ່ນເຫັນນັົ້ນເປັນຂ ກະແຈໃນການຕິດຕ ໍ່ກັບພຣະບິດາເຈົົ້າ.  ດັໍ່ງນັົ້ນ, ຢໍ່າ

ຢົ້ານທີໍ່ຈະມີຄວາມຮັກໃຫົ້ຄົນອືໍ່ນເຫັນນ າ! 
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ນ າໃຊົ້ໃນຊວີດິ  

 

ທໍ່ານຈະຕອບສນອງຕ ໍ່ຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈົົ້າແນວໃດ?  ໃຫົ້ພິຈາຣະນາເບິໍ່ງຄ າແນະນ າດັໍ່ງຕ ໍ່ລົງໄປນີົ້: 

  

 ຮບັເອາົຄວາມຮກັຂອງອງົພຣະຄຣດິ.  ຖົ້າທໍ່ານຍັງບ ໍ່ໄດົ້ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊ ມາເປັນພຣະຜ ົ້ໄຖໍ່ ແລະອົງພຣະ

ຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າເທືໍ່ອ ດຽວນີົ້ເປັນໂອກາດດີທີໍ່ຈະເຮັດຢໍ່າງນັົ້ນ    ເພືໍ່ອທໍ່ານຈະເຂົົ້າເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງ    

ພຣະອົງໄດົ້.  ອໍ່ານບົດຮຽນນີົ້ ຫລຖືາມຄຣ ໃນຫົ້ອງຂອງທໍ່ານ. 

 

 ສະແດງຄວາມຮກັດົ້ວຍຄ າເວົົ້າ.  ຊອກຫາໂອກາດໃນອາທິດນີົ້ເພືໍ່ອທໍ່ານຈະສະແດງຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະ 

ຄຣິດຕ ໍ່ຄົນອືໍ່ນ.  ເຖິງແມໍ່ນວໍ່າປະເພນຫີລືສິໍ່ງແວດລົ້ອມບ ໍ່ເຫັນດີກັບຄວາມເຊືໍ່ອຂອງທໍ່ານ ແຕໍ່ທໍ່ານຕົ້ອງເປັນ

ຄົນເຂັົ້ມແຂງໃນຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະຄຣິດ. 

 

 ສະແດງຄວາມຮກັດົ້ວຍການກະທ າ.  ເຮັດໃຫົ້ຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະຄຣິດຫລັໍ່ງໄຫລອອກມາຈາກຊີວິດຂອງ

ທໍ່ານເພືໍ່ອຈະໄດົ້ເຂົົ້າໄປໃນຊີວິດຂອງຄົນອືໍ່ນ.  ຊອກຫາໂອກາດດີເພືໍ່ອຈະສະແດງຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈົົ້າຕ ໍ່

ຄົນອືໍ່ນໆ. 

 

ໃນໂລກນີົ້ເຕັມໄປດົ້ວຍຄົນທີໍ່ເຊືໍ່ອໃນພຣະເຈົົ້າແຕໍ່ຍັງເປັນເດັກນົ້ອຍອ ໍ່ອນ  ພວກເຂົາຕົ້ອງການປະສົບການກັບຄວາມ

ຮັກຂອງອົງພຣະບິດາ ຄວາມຮກັຢໍ່າງນີົ້ເກີນຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາ. ທໍ່ານເດໍ່ຈະຕອບສນອງຕ ໍ່ຄວາມຮັກນີົ້ແນວ

ໃດ? 

 

 

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພນັ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ13 ທນັວາ 2015 (12-13-2015) 

 

ມເີສຣເີພາະພຣະເຈົົ້າອະພຍັໃຫົ້ 
 

ຂ ົ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ:   ພວກເຮົາສົມຄວນຖືກລົງໂທດ, ແຕ່ພຣະເຈົົ້າອະພັຍໃຫົ້. 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ່ຊວີດິ:  

        ເພື່ອນບົ້ານຂອງຂົ້າພະເຈົົ້າຜູ ົ້ມີຊ່ືວ່າຈອນເປັນຄົນແກ່ອາຍຸໄດົ້ 80 ປີປາຍ.  ວັນນ ່ງຂົ້າພະເຈົົ້າໄດົ້ເຫັນຣົດຫລາຍ

ຜິດປົກກະຕິຈອດທີບ່ົ້ານລາວ   ຂົ້າພະເຈົົ້າຄ ດວ່າທ່ານຈອນໄດົ້ເສັຽຊີວິດໄປແລົ້ວ ຄວາມຄ ດຢ່າງນີົ້ເຮັດໃຫົ້ຂົ້າພະເຈົົ້າ

ເສັຽໃຈເພາະຍັງບ ່ເຄີຍແບ່ງປັນໃຫົ້ລາວຟັງເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ   ລາວຄົງໄດົ້ໄປຢູ່ບ່ອນເປັນທຸກ 

ແທົ້ຖົ້າບ ່ຮູົ້ຈັກກັບອົງພຣະເຢຊູ. 

     ວັນຕ ່ມາ ຂົ້າພະເຈົົ້າໄດົ້ເຫນັທ່ານຈອນກວດຫິມມະອອກຈາກບ່ອນຈອດຣົດ ຂົ້າພະເຈົົ້າເລີຍຟົ້າວໄປຖາມສະບາຍ

ດີ ແລະກ່າວວ່າ “ມືົ້ວານນີົ້ມີຣົດຫລາຍຄັນມາຈອດບົ້ານເຈົົ້າ ແລະຂ ົ້ອຍຄ  ດວ່າເຈົົ້າເສັຽຊີວິດໄປແລົ້ວ!”  ທ່ານຈອນໄດົ້

ຫົວອອກມາເປັນສຽງດັງແລະກ່າວວ່າ “ໂອ! ຄົນມາງານວັນເກ ີດຂອງຂົ້ອຍ.”  ໃນເມື່ອມໂີອກາດຂົ້າພະເຈົົ້າບ ່ຢາກໃຫົ້

ມັນເສັຽໄປຈ ງ່ຖາມທ່ານຈອນວ່າ “ທ່ານຈອນ ຖົ້າເຈົົ້າຈາກໂລກນີົ້ໄປວານນີົ້ ເຈົົ້າຄ ດວ່າຈະໄດົ້ໄປຢູົ້ຟົ້າສວັນບ ່?” ລາວ

ຕອບວ່າ “ຂົ້ອຍໄປສວັນບ ່ໄດົ້ດອກ ເວລາຂົ້ອຍຍັງໜຸ່ມຂົ້ອຍຈັບເມັຽໄດົ້ຄາມືເພາະລາວຫລິົ້ນຊູົ້ ໃນທີສຸ່ດລາວໄດົ້ໜີໄປ

ປະໃຫົ້ຂົ້ອຍຜູົ້ດຽວລົ້ຽງລູກຫົ້າຄົນ ຂົ້ອຍຍັງກຽດຊັງລາວຈົນເຖິງມືົ້ນີົ້.” 

     ມືົ້ນັົ້ນຂົ້າພະເຈົົ້າໄດົ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຈິງເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູກ່າວເຣ່ືອງຍິງຫລິົ້ນຊູົ້ແລະມຄົີນຈ ານວນຫລາຍປະ

ນາມຍິງຄົນນັົ້ນ:  ເຖິງພວກເຮາົຈະເຮັດຜິດອັນໃດກ ຕາມ ພວກເຮົາມີເສຣິພາບຈາກຄວາມຜິດທັງປວງຖົ້າເຮົາເຊ່ືອຟັງ

ອົງພຣະເຢຊູເພາະພຣະອົງສາມາດອະພັຍໃຫົ້. 

 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ?  (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ ົ້ 1, 2 ແລະ 3) 

 

ການສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

 

1. ໂຢຮນັ 8:2-6:  

2
ເມື່ອຮຸ່ງເຊົົ້າພຣະອົງໄດົ້ສະເດັດເຂົົ້າໄປໃນບ ຣິເວນພຣະວ ິຫານອີກ ພລົເມືອງທັງໝົດກ ພາກັນມາຫາພຣະອົງ ພຣະອົງ

ກ ປະທັບນ່ັງຕັົ້ງຕົົ້ນສ່ັງສອນເຂົາ  
3
ພວກນັກທັມແລະພວກຟາຣີຊາຍໄດົ້ພາຜູົ້ຍິງຄົນນ ່ງມາ ຍງິຄົນນີົ້ເຂົາໄດົ້ຈັບໃນຖານ

ຫລິົ້ນຊູົ້ ແລະເຂົາໄດົ້ໃຫົ້ຍິງນັົ້ນຢືນຢູ່ຖົ້າມກາງຝູງຊົນ  
4
ເຂົາທູນພຣະອົງວ່າ, “ອາຈານເອີຍ, ຍິງຄົນນີົ້ເຂົາຈັບໄດົ້ເມື່ອກ າ

ລັງຫລິົ້ນຊູົ້ຢູ່   
5
ໂມເຊໄດົ້ສ່ັງໄວົ້ໃນພຣະບ ັນຍັດວ່າ ໃຫົ້ເອົາຫີນຄວ່າງໃສ່ຄົນຢ່າງນີົ້ໃຫົ້ຕາຍ  ສ່ວນທ່ານເດ, ຈະວ່າຢ່າງ

ໃດ”  
6
ເຂົາເວົົ້າຢ່າງນີົ້ເພື່ອທົດລອງ ຫວັງຈະຫາເຫດຟົ້ອງພຣະອົງໄດົ້  ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງນົ້ອມພຣະກາຍລົງໃຊົ້ນິົ້ວພຣະ

ຫັດຂຽນທີດິ່ນ. 

     

        ບາງຄົນມັກຄວາ່ງກົ້ອນຫີນໃສ່ຄົນອ່ືນ ອາດເປັນຫີນແຫ່ງຄວາມອວດໂຕ ປະນາມ ຫລືຈັບກຸມ.  ໃນໂຢຮັນ 8 ນີົ້ 

ພວກນັກທັມແລະພວກຟາຣີຊາຍຢາກເອົາກົ້ອນຫີນທີກ່່າວມາຂົ້າງເທິງນີົ້ຄວາ່ງໃສ່ຍິງຄົນນ ່ງທີຖື່ກຈັບໃນຖານຫລິົ້ນຊູົ້.  
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ພວກເຂົາໄດົ້ເອົາຍິງຄົນນີົ້ມາຫາພຣະເຢຊູບ ່ແມ່ນພວກເຂົາຫວັງດີ ແຕ່ພວກເຂົາວາງແຜນຢາກຈັບເອົາຄວາມຜິດວ່າອົງ

ພຣະເຢຊູຈະເຮັດແນວໃດ (ຕອນນີົ້ບ ່ເຫັນກ່າວເຖິງຜູົ້ຊາຍທີຫ່ລິົ້ນຊູົ້ກັບນາງຊ ່ງເປັນສ່ິງທີແ່ປກ). 

     ໃນສາຍຕາພວກອາຈານພວກຢິວເຫັນວາ່ມີສາມຄວາມຜິດເປັນຄວາມບາບໃຫຍ່ຄື: ນັບຖືພຣະອ່ືນ, ຂົ້າຄົນ, ແລະ

ຫ ິົ້ນຊູົ້.  ພວກນັກທັມແລະພວກຟາຣີຊາຍຖືວ່າຕົວເອງເປັນຄົນສິນທັມຈ ງ່ອົ້າງເຖິງພຣະທັມ(ລະບຽບພວກເລວ ີ 20:10) 

ເວລານ າຍິງຫ ິົ້ນຊູົ້ມາຫາອົງພຣະເຢຊູ ແຕ່ພວກເຂົາໄດົ້ກ່າວເຖິງຕອນທີຖື່ກໃຈພວກເຂົາ.    ພວກເຂົາໄດົ້ເອົາພຣະບັນ

ຍັດມັດໃສ່ແຂນ, ໃສ່ຄ  ເພື່ອບອກຄົນອ່ືນວ່າເຂົາເປັນຄົນສິນທັມ. 

     ແມ່ນແທົ້ຍິງຄົນນີົ້ເປັນຄົນເຮັດຜິດບາບ ລາວຖືກເຈັບໄດົ້ເວລາເຮັດບາບຢ່າງເສົົ້າໃຈ.  ຍິງຄົນນີົ້ອາດຄ ດເໝືອນຄົນ

ໃນທຸກວັນນີົ້ຄ ດວ່າ ສ່ິງໃດກ ເຮດັໄດົ້ໝົດເມື່ອບ ່ມຜູີົ້ໃດເຫັນນ າ.  ຖົ້າເປັນດ່ັງນັົ້ນລາວກ ເຮັດຜິດຕ ່ພຣະຄັມພີທີກ່່າວວ່າ, 

“ຈ່ົງຮູົ້ແນ່ເຖິດວ່າບາບຂອງທ່ານກ ຕາມທັນ” (ຈົດບັນຊີ 32:23). 

      ພຣະເຈົົ້າເປັນອົງບ ຣິສຸດ ພຣະອົງຕົ້ອງລົງໂທດຄວາມຜິດບາບແນ່ນອນ.  ໃນຕົົ້ນເດີມພຣະເຈົົ້າມີມາດຕະຖານໃນ

ຄວາມຊອບທັມ ແລະຖົ້າບ ່ທ າຕາມກ ນ າເອົາຄວາມຕາຍມາສູ່ຕົນເອງແລະເຮັດໃຫົ້ຖືກແຍກອອກຈາກພຣະອົງໄປ. ອາ

ດາມບ ່ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈົົ້າແລະກ ພົບກັບຄວາມຕາຍ (ໂຣມ 5:12).    ຜົນທີໄ່ດົ້ຮັບຍົ້ອນການບ ່ເຊ່ືອນຟັງນີົ້ໄດົ້ມີເຕັມໄປ 

ໃນພຣະຄັມພແີລະຍັງສືບຕ ່ມາຈົນເຖິງທຸກວັນນີົ້.   ໃນທີສຸ່ດບ ່ມີໃຜພົົ້ນຈາກການລົງໂທດດົ້ວຍການເຮັດຜິດບາບຂອງ

ຕົນເອງໄດົ້.  “ຄ່າຈົ້າງຂອງຄວາມຜິດບາບຄືຄວາມຕາຍ” (ໂຣມ 6:23).   ຂອບພຣະຄູນພຣະເຈົົ້າເຣ່ືອງນີົ້ບ ໄ່ດົ້ຈົບລົງ

ໃນຕອນນີົ້. 

 

2. ໂຢຮນັ 8:7-9 

7
ເມື່ອເຂົາຍັງຖາມຕ ່ໄປຢູ່ ພຣະອົງຊົງຢືນຂ ົ້ນກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ,   “ຜູົ້ໃດໃນພວກເຈົົ້າທີບ່ ່ມີຜິດບາບ  ກ ໃຫົ້ຜູົ້ນັົ້ນເອົາຫີນ

ຄວ່າງໃສ່ຍິງນີົ້ກ່ອນໝູ”່  
8
ແລົ້ວພຣະອົງກ ຊົງນົ້ອມພຣະກາຍລົງຂຽນທີດິ່ນອີກ  

9
ແຕ່ເມື່ອເຂົາໄດົ້ຍິນດ່ັງນັົ້ນກ ອອກໄປ

ເທື່ອລະຄົນຈົນໝົດ ເລີົ້ມຕັົ້ງແຕ່ຄົນແກ່ໄປຍ ັງເຫລອືຢູ່ແຕ່ພຣະເຢຊູກັບຍິງນັົ້ນທີຢື່ນຢູ່ຖົ້າມກາງນັົ້ນ.  

      

       ຕາມກົດບັນຍັດແລົ້ວຍິງທີຖື່ກຈັບໄດົ້ໃນເວລາຫ ິົ້ນຊູົ້ນັົ້ນຄວນຖືກໂທດເຖິງຕາຍຕາມຫົວໜົ້າສາສນາເຂົົ້າໃຈ. ນາງ

ມີຄວາມຜິດຢ່າງບ ມ່ີຂ ົ້ແກົ້ຕົວເລີຍ.  ອົງພຣະເຢຊູບ ່ໄດົ້ປະຕິເສດເຣ່ືອງຄວາມຜິດບາບຂອງນາງ ແຕ່ພຣະອົງບ ່ໄດົ້ຕ ່ວ່າ 

ເຣ່ືອງຄວາມຜິດ ຫລບຸືກຄະລກິລັກສະນະຂອງນາງເໝືອນພວກຫົວໜົ້າສາສນາຜູົ້ນ ານາງມາ.  ເປັນເພາະອົງພຣະເຢຊູ

ບ ່ໄດົ້ຄ ດເຖິງກົດບັດຍັດ ຍົ້ອນພຣະອົງມີຄວາມເມຕາແລະສົງສານຕ່າງຫາກ.    ພຣະເຢຊູໄດົ້ໃຊົ້ພຣະທັມຢາໂກໂບ 2: 

13: “ສ່ວນຄວາມເມດຕາຍ່ອມມຊັີຍຊະນະເໜືອການພິພາກສາ.” 

       ເປັນໜົ້າແປກທີອົ່ງພຣະເຢຊູບ ່ໄດົ້ເຮັດອັນໃດຕ ່ຄວາມຜິດບາບຂອງຍິງຄົນນີົ້ ແຕ່ພຣະອົງໄດົ້ກ່າວເຖິງຄວາມຜິດ

ຂອງພວກນັກທັມແລະພວກຟາຣີຊາຍຊ ົ້າ!   ພຣະເຢຊູຕົ້ອງການໃຫົ້ພວກຫົວໜົ້າສາສນານັົ້ນເບ່ິງເຫັນໄກໄປກວ່າກົດ

ບັນຍັດ ແລະໃຫົ້ຮູົ້ວ່າພວກເຂົາບ ່ມີສິດທີຈ່ະເອົາກົ້ອນຫີນຄວ່າງໃສ່ຄົນອ່ືນ.  

 ພຣະອງົຊງົຂຽນ. “ແຕ່ພຣະອົງຊົງນົ້ອມພຣະກາຍລົງໃຊົ້ນິົ້ວພຣະຫັດຂຽນທີດິ່ນ” (ຂ ົ້ 6). ພວກເຮົາບ ່ຮູົ້ເລີຍວ່າ

ອົງພຣະເຢຊູໄດົ້ຂຽນຫຍັງໃສ່ດິນ.  ໃຫົ້ຈ າໄວົ້ວ່ານິົ້ວພຣະຫັດນິົ້ງດຽວກັນນີົ້ໄດົ້ຂຽນພຣະບັດຍັດ 10 ປະການ

ໃສ່ແຜ່ນຫີນແຂງ (ເບ່ິງ ອົບພະຍົບ 31:18).   

 ພຣະອງົຊງົກ່າວ. “ຜູົ້ໃດໃນພວກເຈົົ້າທີ່ບ ່ມີຄວາມບາບ  ກ ໃຫົ້ຜູົ້ນັົ້ນເອົາໝາກຫີນຄວາ່ງໃສ່ຍິງນີົ້ກ່ອນໜູ່” (ຂ ົ້ 

7).  ອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫົ້ຜູົ້ກ່າວຫາຄວາມຜິດໃສ່ຍິງນັົ້ນໃຫົ້ກວດເບ່ິງຈິດໃຈຂອງຕົນເອງກ່ອນໆຈະປະນາມ

ຄົນອ່ືນ.  ໃນທີສຸ່ດແຕ່ລະຄົນກ ໄດົ້ຍ່າງໜີອອກໄປໂດຍບ ່ໄດົ້ເອົາກົ້ອນຫີນຄວ່າງໃສ່ຍິງຫ ິົ້ນຊູົ້ຄົນນີົ້ເລີຍ. 
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          ພວກເຮົາທຸກຄົນຍ່ອມເຮັດຄວາມຜິດທັງນັົ້ນ:  ຍິງຜູົ້ຖືກຈັບໃນເວລາຫ ິົ້ນຊູົ້ໄດົ້ຢ ນຕ ່ພຣະພັກຂອງອົງພຣະເຢຊູ 

ແລະພວກເຮົາທຸກຄົນກ ຈະໄດົ້ຢືນເໝືອນນາງຄົນນີົ້ ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະເປັນຄົນແນວໃດກ ຕາມ.  ໃນເວລານັົ້ນຈະບ ່ມີຜູົ້

ໃດກ່າວວ່າຕົນເອງບ ມ່ີຄວາມຜິດບາບ. 

 

3. ໂຢຮນັ 8:10-11 

10
ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງເງີຍຂ ົ້ນກ ຊົງຖາມຍິງນັົ້ນວ່າ, “ນາງເອີຍ, ພວກເຂົາໄປໃສໝົດ ບ ມ່ີໃຜລົງໂທດເຈົົ້າຫລ”ື  

11
ນາງທູນ

ຕອບວ່າ, “ບ ່ມີໃຜ, ນາຍເອີຍ” ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຕ ່ນາງວ່າ, “ເຮົາກ ບ ່ລົງໂທດເຈົົ້າເໝືອນກັນ ຈ່ົງໄປເສ ັຽ ຕ ່ໄປຢ່າເຮັດ

ຜິດອີກ” 

 

         ຂົ້າພະເຈົົ້າແປກໃຈໃນຂ ົ້ 11 ທີອົ່ງພຣະເຢຊູສ່ັງວ່າ “ຈ່ົງໄປເສັຽ ຕ ໄ່ປຢ່າເຮັດຜິດອີກ.”  ອົງພຣະເຢຊູໄດົ້ປ່ອຍໃຫົ້

ຍິງຫ ິົ້ນຊູົ້ອອກໄປຢ່າງງ່າຍໆຊັົ້ນບ ່?    ຄວາມຈິງແລົ້ວອົງພຣະເຢຊູບ ່ໄດົ້ຖືວ່າຍິງນັົ້ນບ ່ໄດົ້ຜິດ ແຕ່ພຣະອົງຮັບເອົາເຣ່ືອງ

ຜິດຖານຫ ິົ້ນຊູົ້ຢ່າງເປີດເຜີຍ ແຕ່ພຣະອົງເອີົ້ນໃຫົ້ນາງຖິົ້ມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່ຄືໃຫົ້ກິນແໜງໃນຄວາມຜິດບາບ. 

        ເປັນດົ້ວຍເຫດໃດອົງພຣະເຢຊູຈ ງ່ອະພັຍແລະມີພຣະຄຸນຢ່າງນັົ້ນ?  ຄ າຕອບກ ເພາະວາ່ພຣະອົງເປັນອົງພຣະຜູົ້

ເປັນເຈົົ້າ ຜູົ້ບ ມ່ຄີວາມບາບ, ເປັນພຣະບຸດອົງປະເສິດຂອງພຣະເຈົົ້າ.   ອົງພຣະເຢຊູຕົ້ອງຖືກລົົົງໂທດຍົ້ອນຄວາມບາບ 

ແລະພຣະອົງເອງຈະເປັນຜູົ້ຮັບໂທດບາບແທນນາງ.   ພຣະອົງຈ າເປັນຕົ້ອງສິົ້ນພຣະຊົນເພື່ອຄວາມຜິດບາບຂອງນາງ 

ເພື່ອພຣະອົງຈະໄດົ້ອະພັຍໃຫົ້.   ແຕ່ຕົ້ອງເຂົົ້າໃຈວ່າພຣະຄຸນທີໃ່ຫົ້ລົ້າໆນີົ້ມີຄ່າສູງ.   ໃຫົ້ເບ່ິງຄ າເວົົ້າທີອົ່ງພຣະເຢຊູໃຊົ້

ເປັນລ າດັບ. ພຣະອົງອະພ ັຍໃຫົ້ກ່ອນພຣະອົງຈ ງ່ບອກໃຫົ້ນາງກັບໃຈໃໝ່.  ພວກເຮົາຕົ້ອງຖືກຕົ້ອງກັບ(ບ ່ເຮັດຜິດ)ພຣະ

ເຈົົ້າກ່ອນ ກ່ອນພວກເຮົາຈະເຮັດສ່ິງຖືກຕົ້ອງຕ ່ພຣະເຈົົ້າໄດົ້. 

     ຂົ້າພະເຈົົ້າໃຊົ້ພຣະຄັມພີຕອນນີົ້ເທສນາ ມຍິີງຄົນນ ່ງມາຫາຫລັງເທສນາແລົ້ວ ນາງໄດົ້ກ່າວປະວັດເຣ່ືອງລາວເຄີຍ

ເປັນຄົນໃຊົ້ຢາເຊັບຕິດ   ແລະເຈົົ້າໜົ້າທີກ່ ເອົາລູກທັງໝົດຂອງລາວໄປໃຫົ້ຄົນອ່ືນລົ້ຽງ.     ວນັນ ່ງລາວກິນຢາເສບຕິດ

ຫລາຍຈົນໄດົ້ເຂົົ້າໂຮງໝ  ແຕ່ລະວັນສະມາຊິກໃນໂບດພາກັນໄປຢາມ ທຸກຄົນໄປຍາມກ ໄດົ້ຖືກົ້ອນຫີນນົ້ອຍກົ້ອນນ ່ງ

ໄປວາງໄວົ້ແຈຕຽງຂອງລາວແລະເວົົ້າວ່າ, “ຂົ້ອຍບ ສ່າມາດຄວາ່ງກົ້ອນຫີນນີົ້ໃສ່ເຈົົ້າ. ຂົ້ອຍຕົ້ອງການໃຫົ້ເຈົົ້າຮູົ້ວົ້າຂົ້ອຍ

ຮັກເປັນຫ່ວງແລະໄດົ້ອະທິຖານເພື່ອເຈົົ້າ.” 

        ຕ ມ່ານາງຫາຍດີແລະອອກຈາກໂຮງໝ ແລະໄດົ້ໄປໂບດ ລາວໄດົ້ເອົາກົ້ອນຫີນ 7 ກົ້ອນໃສ່ຖົງໄປໃຫົ້ຄົນອ່ືນເບ່ິງ 

ລາວໄດົ້ເວົົ້າວ່າ “ຂົ້າພະເຈົົ້າເກັບກົ້ອນຫີນເຫລົ່ານີົ້ໄວົ້ເພື່ອເປັນການຊົງຈ າວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດົ້ເຮັດຫຍັງແດ່ຊ່ອຍຂົ້ອຍ.”  

ທຸກເທື່ອມີຄົນເອົາກົ້ອນຫີນໄປວາງໄວົ້ແຄມຕຽງກ ເໝືອນອົງພຣະເຢຊູຢືນຢູ່ຫັົ້ນແລະກ່າວວ່າ:  “ເຮົາຈະບ ່ປະນາມເຈົົ້າ 

ຈ່ົງກັບໄປສາແລະຢ່າເຮັດບາບອີກ.” 

        ທຸກວັນນີົ້ຍິງຄົນນີົ້ພົ້ອມດົ້ວຍລູກໄດົ້ມານະມັສການທີໂ່ບດ ເພາະອົງພຣະເຢຊູໄດົ້ເຮັດໃຫົ້ລາວເປັນອິສລະ.  ນັົ້ນ

ເປັນພາບອັນສວຍງາມເຖິງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົົ້າ.  ທຸກວັນນີົ້ອົງພຣະເຢຊູຈະເຮັດຢ່າງນັົ້ນຕ ່ທຸກຄົນເໝືອນກັນ. 
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ນ າໃຊົ້ໃນຊວີດິ  

 

     ພຣະຄຸນແລະການໃຫົ້ອະພັຍຂອງພຣະເຈົົ້າມີຕ ່ທຸກຄົນ ທ່ານກ ເໝືອນກັນ.  ໃຫົ້ພິຈາຣະນາຄ າແນະນ າຂົ້າງລຸ່ມນີົ້

ເພື່ອທ່ານຈະໄດົ້ຕອບສນອງຕ ່ຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງໃນອາທິດນີົ້: 

  

 ຂອບຄຸນພຣະເຈົົ້າ.  ໃຊົ້ເວລາພິເສດໃນອາທິດນີົ້ເພື່ອທ່ານຈະໄດົ້ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົົ້າຕ ່ຂອງຂວັນທີພ່ຣະ

ເຈົົ້າອະພັຍຄວາມຜິດບາບໃຫົ້.  ຂອບພຣະຄຸນທີພ່ຣະອົງໄດົ້ກະທ າສ່ິງຕ່າງໆໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. 

 

 ອະທຖິານເພືອ່ຄນົອືນ່.  ໃນອາທິດນີົ້ອົ້ອນວອນເພື່ອສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຜູົ້ຍັງບ ່ໄດົ້ຮູົ້ຈ ັກກັບອົງພຣະເຢຊູ

ເທື່ອ.  ໃຫົ້ອົ້ອນວອນແຕ່ລະວນັເພື່ອທ່ານຈະມີໂອກາດເປັນພະຍານເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດໃຫົ້ເຂົາໄດົ້ຟັງ 

 

 ແບງ່ປນັປະສົບການຂອງທາ່ນ.  ຫລາຍຄົນຄ ດວ່າຄຣິສະຕຽນເປັນຄົນດີທີສຸ່ດ.  ເປັນຄົນເປີດຄວາມຜິດທີຕົ່ນ

ໄດົ້ກະທ າໃຫົ້ຄົນອ່ືນຮູົ້ ໄດົ້ຮັບການໃຫົ້ອະພັຍ ສ່ິງນີົ້ສາມາດໃຊົ້ເປັນພະຍານໄດົ້ດີກວ່າສ່ິງອ່ືນໆ. 

 

       ທ່ານຈ າໄດົ້ບ ່ເຣ່ືອງທ່ານຈອນຜູົ້ເປັນເພື່ອນບົ້ານຂອງຂົ້າພະເຈົົ້າ ລາວເຮັດອັນໃດດີກ ບ ່ໄດົ້ ຈົນລາວໄດົ້ປະສົບກັບ

ການໃຫົ້ອະພັຍກ່ອນ   ຂົ້າພະເຈົົ້າໄດົ້ເປັນພະຍານເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດເວລາລາວກວດຫິມມະອອກຈາກບ່ອນຈອດຣົດ.  

ໃນທີສຸ່ດລາວກ ໄດົ້ຍອມຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູມາເປັນພຣະຜູົ້ຊ່ອຍໃຫົ້ພົົ້ນ.    ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດກັບການໃຫົ້ອະພັຍ

ຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຊີວິດຂອງທ່ານ? 

 

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພນັ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ20 ທນັວາ 2015 (12-20-2015) 

 

ພົົ້ນພຍັໂດຍພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ 
 

ຂ ົ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ:   ອົງພຣະເຢຊູໄດົ້ສະເດັດມາເພ ື່ອຊື່ອຍໃຫົ້ພວກເຮົາໄດົ້ພົົ້ນພັຍອັນຕລາຍ. 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ື່ຊວີດິ:  

       ເວລາທື່ານຊ ົ້ຂອງໃຊົ້ຈາກຮົ້ານ ອາດຈະເປັນຣົດຖີບ ເຄ ື່ອງເດັກນົ້ອຍຫລິົ້ນ ຫລ ອ ື່ນໆ ອາດຈະມີຄ າຂຽນເຕ ອນວື່າ 

“ຕົ້ອງປະກອບເອງ.”  ທື່ານຄຶດວື່າໄດົ້ປະກອບສິື່ງທີື່ຊ ົ້ມາຄົບແລົ້ວ ໃນທີື່ສຸດກ ຍັງເຫັນບາງພາກສື່ວນເຫລ ອຢູື່ ທື່ານກ ຮູົ້

ສຶກໜັກໃຈເພາະຕົ້ອງໄດົ້ເລີົ້ມໃໝື່ອີກ ຫລ ເອົາສິື່ງທີື່ເຫລ ອນັົ້ນຖິົ້ມ.   

           ມັນບ ື່ເປັນການງື່າຍເພ ື່ອຊອກຫາເອົາສິື່ງທີື່ເຫລ ອນັົ້ນມາປະກອບໃຫົ້ຖ ກບື່ອນ ສິື່ງນີົ້ບ ື່ແມື່ນພຽງແຕື່ເຣ   ື່ອງສິື່ງທີື່

ເຫລ ອ ແຕື່ມັນຍັງມຄີວາມໝາຍຕ ື່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາອີກ ຊຶື່ງມີຄ າຖາມວື່າ ຂົ້ອຍມາເຮັດຫຍັງຢູື່ໃນໂລກນີົ້?   

       ມຜູີົ້ດຽວເທົື່ານັົ້ນທີື່ບ ື່ມີຜູົ້ໃດຖາມເຖິງຈຸດປະສົງຂອງເພິື່ນທີື່ໄດົ້ເຂົົ້າມາບັງເກີດໃນໂລກແມື່ນອົງພຣະເຢຊູ.  ອັຄສາ

ວົກໂຢຮັນໄດົ້ເລີົ້ມຕົົ້ນກື່າວເຖິງຊີວິດຂອງອົງພຣະເຢຊູຢື່າງແຈື່ມແຈົ້ງ ເພ ື່ອໃຫົ້ຜູົ້ອື່ານເຂົົ້າໃຈໄດົ້ດີເຖິງຈຸດປະສົງທີື່ພຣະ

ອົງສະເດັດເຂົົ້າມາໃນໂລກນີົ້.    ມຫີລາຍຄົນໄດົ້ໃຊົ້ຄ າເວົົ້າຫລາຍຢື່າງເພ ື່ອອະທິບາຍເຖິງຈຸດປະສົງທີື່ພຣະເຈົົ້າສົື່ງອົງ 

ພຣະເຢຊູມາບັງເກີດໃນໂລກ. (ອື່ານ ປະຖົມມະການ 3:15).   ແຕື່ຂົ້າພະເຈົົ້າໃຊົ້ຄ າເວົົ້າອັນດຽວຄ : ເພ ື່ອຊື່ອຍໃຫົ້ພົົ້ນ

ພັຍ.  ພຣະເຢຊູສະເດັດມາເພ ື່ອເຫດຜົນແລະຈຸດປະສົງດັື່ງກື່າວນີົ້. 

 

ພຣະຄມັພກີື່າວວື່າແນວໃດ? (ເບິື່ງຕາວຫົວຂ ົ້ 1, 2 ແລະ 3) 

 
ການສຶກສາພຣະຄມັພ ີ

 

1.ໂຢຮນັ 1:1-5: 

1
ເມ ື່ອຕົົ້ນເດີມນັົ້ນພຣະທັມຊົງເປັນຢູື່ແລົ້ວ ພຣະທັມນັົ້ນຊົງສະຖິດຢູື່ກັບພຣະເຈົົ້າ ພຣະທັມນັົ້ນແຫລະ,    ຊົງເປັນພຣະ

ເຈົົ້າ.  
2
ເມ ື່ອຕົົ້ນເດີມນັົ້ນພຣະທັມຊົງສະຖິດຢູື່ກັບພຣະເຈົົ້າ.  

3
ພຣະເຈົົ້າຊົງສົ້າງສິື່ງທັງປວງຂຶົ້ນມາໂດຍພຣະທັມ ໃນບັນ

ດາສິື່ງທີື່ເປັນມານັົ້ນ ບ ື່ມີຈັກສິື່ງທີື່ເປັນມາໂດຍນອກຈາກພຣະທັມ  
4
ພຣະທັມນັົ້ນຊົງມີຊີວິດຢູື່ໃນພຣະອົງເອງ ແລະຊີ 

ວິດນັົ້ນເປັນຄວາມສວື່າງຂອງມະນຸສໂລກ       
5
ຄວາມສວື່າງກ ສື່ອງເຂົົ້າມາໃນມ ດ ແລະຄວາມມ ດນັົ້ນບ ື່ໄດົ້ຊະນະຕ ື່  

ຄວາມສວື່າງ. 

 

      ຄ າເວົົ້າທ າອິດໃນປຶົ້ມໂຢຮັນກື່າວເຣ ື່ອງ “ພຣະທັມ”(ຄ າເວົົ້າ).  ພວກຢິວໃນສມັຍນັົ້ນເຂົົ້າໃຈວື່ານັົ້ນໝາຍເຖິງພຣະ

ຄັມພ.ີ  ຄ າເວົົ້າໃຊົ້ເພ ື່ອສ ື່ສານ ສື່ວນພຣະຄັມພີແມື່ນທາງນຶື່ງທີື່ພຣະເຈົົ້າໃຊົ້ສ ື່ສານເຖິງເຣ ື່ອງພຣະອົງເອງ.  ພຣະຄັມພີ

ແມື່ນພຣະເຈົົ້າໄດົ້ເປີດເຜີຍພຣະອົງ ປະກອບດົ້ວຍແຜນການທີື່ພຣະອົງມີເພ ື່ອຊື່ອຍມະນຸດໃຫົ້ພົົ້ນພັຍ. 

     “ພຣະທັມ” ກ ສົມຄວນເປັນພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູເພາະພຣະອົງເປັນຜູົ້ເປີຍເຜີຍພຣະເຈົົ້າໃຫົ້ພວກເຮົາໄດົ້ຮູົ້.  

ສິື່ງທີື່ພຣະເຈົົ້າຕົ້ອງການໃຫົ້ມະນຸດຮູົ້ພຣະອົງໄດົ້ກື່າວໂດຍທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.  ຕົວຢື່າງໃນໂຢຮັນ 1:1-5 ໄດົ້ເປີດ

ເຜີຍເຣ ື່ອງພຣະເຢຊູ ພຣະທັມແມື່ນອົງພຣະເຈົົ້າເຢຊູ: 
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 ເປນັຢູື່ຕລອດໄປ.  ກື່ອນທຸກສິື່ງໄດົ້ຖ ກສົ້າງຂຶົ້ນມາ, ອົງພຣະເຢຊູເປັນຢູື່ແລົ້ວ  ພຣະອົງບ ື່ມີເບ ົ້ອງຕົົ້ນແລະບ ື່ມີ

ເບ ົ້ອງປາຍ.   

 ກື່ຽວກບັພຣະເຈົົ້າ.  ພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົົ້າ.  ພຣະອົງບ ື່ໄດົ້ເພິື່ງສິື່ງອ ື່ນໃດ ແຕື່ເຫັນວື່າສິື່ງຕື່າງໆ ໄດົ້ເພິື່ງພຣະ

ອົງ.  ອົງພຣະເຢຊູຢູື່ເໜ ອຂອບເຂດ, ເໜ ອເວລາ, ເໜ ອຄວາມຮູົ້ໃດໆ ຫລ ເໜ ອອ ານາດໃດໆ.  ພຣະອົງເປັນຢູື່

ຕລອດໄປ,   ພຣະອົງຢູື່ທຸກບື່ອນທຸກທີື່ເວລາດຽວກັນ,  ພຣະອົງຮູົ້ຈັກທຸກສິື່ງ,  ພຣະອົງມີອ ານາດເໜ ອທຸກສິື່ງ.   

ພຣະອົງເປັນພຣະເຈົົ້າ. ນອກຈາກພຣະອົງບ ື່ມີພຣະເຈົົ້າອ ື່ນ. 

 ຊວີດິ.  ສິື່ ງທີື່ພຣະເຈົົ້າສົ້າງຂຶົ້ນມາໄດົ້ຖ ກທ າລາຍຍົ້ອນຄວາມບາບແລະການກະບົດຂອງມະນຸດຊາດ.   ນັົ້ນ

ແຫລະເປັນເຫດຜົນທີື່ອົງພຣະເຢຊູໄດົ້ສະເດັດມາໃນໂລກ ເພ ື່ອເຮັດໃຫົ້ຊີວິດທີື່ຕາຍໄປແລົ້ວຄ ນມາອີກ.  “ຊີ

ວິດຢູື່ໃນພຣະອົງ” (ຂ ົ້ 4).  ຊີວດິນັົ້ນມີຢູື່ໃນອົງພຣະເຢຊູແຕື່ຜູົ້ດຽວ. 

 ແສື່ງສະຫວື່າງ.  ເໝ ອນແສງສະຫວື່າງ ອົງພຣະເຢຊູໄດົ້ເຮັດໃຫົ້ຊີວິດມີຜົນປໂຍດ.    ແສງສະຫວື່າງຂອງອົງ    

ພຣະເຢຊູໄດົ້ສື່ອງເຂົົ້າໄປໃນໃຈເພ ື່ອພວກເຮົາຈະຮູົ້ວື່າພວກເຮົາຕົ້ອງການການຍົກໂທດ.  ແສື່ງສະຫວື່າງສາ

ມາດສື່ອງທາງເພ ື່ອພວກເຮົາຈະໄດົ້ເດີນກົ້າວໄປທາງໜົ້າ.  ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູົ້ນ າທາງພວກເຮົາ.   ສຸດທົ້າຍ

ແສງສະຫວື່າງໃຫົ້ກ າລັງໃຈເມ ື່ອພວກເຮົາຢົ້ານເພາະຄວາມມ ດເບິື່ງບ ື່ເຫັນ.     ອົງພຣະເຢຊູນ າເອົາສັນຕິສຸກ

ແລະຄວາມໝັົ້ນໃຈມາໃຫົ້ເມ ື່ອພວກເຮົາວາງໃຈໃນຄ າສັນຍາວື່າອົງພຣະອົງຈະນ າຄວາມລອດພົົ້ນມາໃຫົ້ຜູົ້ທີື່

ເຊ ື່ອຢື່າງແນື່ນອນ. 

 

2. ໂຢຮນັ 1:9-13 

9
ອັນນີົ້ຄ ຄວາມສວື່າງອັນແທົ້ຈິງ ທີື່ຂນະນັົ້ນກ າລັງເຂົົ້າມາໃນໂລກແລະສື່ອງເຖິງຄົນທັງປວງ  

10
ພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູື່ໃນ

ໂລກຊຶື່ງພຣະເຈົົ້າຊົງສົ້າງຂຶົ້ນດົ້ວຍພຣະອົງນັົ້ນ ແຕື່ໂລກບ ື່ໄດົ້ຮູົ້ຈັກພຣະອົງ     
11
ພຣະອົງໄດົ້ສະເດັດມາຍັງບົ້ານເມ ອງ

ຂອງພຣະອົງ ແລະຊາວບົ້ານຊາວເມ ອງຂອງພຣະອົງບ ື່ໄດົ້ຕົ້ອນຮັບພຣະອົງ   
12
ແຕື່ສື່ວນບັນດາຜູົ້ທີື່ຕົ້ອນຮັບພຣະອົງ   

ຄ ຜູົ້ທີື່ເຊ ື່ອໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງປະທານສິດໃຫົ້ກາຍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ      
13
ຊຶື່ງບ ື່ໄດົ້ເກີດຈາກ

ເລ ອດເນ ົ້ອ ຫລ ກາມ ຫລ ຄວາມປະສົງຂອງມະນຸດ ແຕື່ເກີດຈາກພຣະເຈົົ້າ 

 

    ໃຈຄວາມສ າຄັນຂອງພຣະຄັມພແີມື່ນພຣະເຈົົ້າໄດົ້ສົື່ງພຣະບຸດຂອງພຣະຄ ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດມາເພຶື່ອຈະຊື່ອຍພວກ

ເຮົາໃຫົ້ພົົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບ.  ພຣະຄັມພເີດີມໄດົ້ບອກວື່າພວກເຮົາຕົ້ອງການພຣະຜູົ້ຊື່ອຍໃຫົ້ພົົ້ນ ຜູົ້ເປັນພຣະເມຊີ

ອາ.  ເຣ ື່ອງນີົ້ໄດົ້ມີຢູື່ໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົົ້າກື່ອນພຣະອົງໄດົ້ສົ້າງໂລກນີົ້ຂຶົ້ນມາ.    ການທີື່ພວກເຮົາໄດົ້ສລອງວັນ   

ຄຣິສມນັກ ເພາະເປັນວັນສ າເຣັດພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ.    ພຣະເຈົົ້າໄດົ້ສົື່ງພຣະບຸດມາບັງເກີດເປັນມະນຸດ ເປັນຄ 

ພວກເຮົາ!  ພຣະອົງໄດົ້ມາເກີດກັບນາງມາຣີອາ ຍິງພົມມະຈາຣີ(ສາວປອດ).  ພຣະອົງຍັງເປັນພຣະເຈົົ້າຜູົ້ສະຖິດຢູື່ກັບ

ພວກເຮົາທັງຫລາຍ (ເບິື່ງ ມັດທາຍ 1:23). 

       ພຣະເຈົົ້າໄດົ້ເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງໂດຍພຣະທັມ ຄ ອົງພຣະເຢຊູ.  ມສີອງທາງທີື່ພວກເຮົາຈະຕອບສນອງຕ ື່ການ

ເປີດເຜີຍຢື່າງນັົ້ນ: 

 ປະຕເິສດອງົພຣະເຢຊ.ູ ໂລກນີົ້ໄດົ້ປະຕິເສດການຊົງສົ້າງຂອງພຣະເຈົົ້າແລົ້ວ(ເບິື່ງໂຣມ 1:20-21), ພວກເຮົາ

ບ ື່ຕົ້ອງແປກໃຈໃນເມ ື່ອໂຢຮັນໄດົ້ກື່າວໃນຂ ົ້ 10: “ແຕື່ໂລກບ ື່ຮູົ້ຈັກພຣະອົງ” ເຖິງແມື່ນຄົນຢິວ “ຊາວເມ ອງຂອງ

ພຣະອົງບ ື່ໄດົ້ຕົ້ອນຮັບພຣະອົງ.” (ຂ ົ້ 11) ພວກຢິວຜູົ້ມີພຣະທມັຂອງພຣະອົງໄດົ້ບອກວື່າພຣະເມຊີອາຈະສະ
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ເດັດມາ ໃນທີື່ສຸດພວກເຂົາກ ປະຕິເສດພຣະອົງ. ເມ ື່ອປະຕິເສດອົງພຣະເຢຊູເໝ ອນຊາວໂລກນີົ້ ພວກເຂົາກ 

ຈະໄດົ້ພົບກັບຄວາມມ ດແລະຂາດຈາກພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈົົ້າຕລອດໄປ. 

 ຍອມຮບັເອາົພຣະເຢຊ.ູ   ເມ ື່ອພວກເຮົາຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູຜູົ້ເປັນອົງພຣະຜູົ້ເປັນເຈົົ້າ   ພຣະອົງເປັນຜູົ້ເປີດ

ເຜີຍພຣະທັມຂອງພຣະເຈົົ້າ ພຣະອົງກ ປະທານແສງສະຫວື່າງແລະຊີວິດໃຫົ້ພວກເຮົາ.  ໂຢຮັນໄດົ້ໃຊົ້ຄ າເວົົ້າ

ສອງຄ າເພ ື່ອບອກເຖິງຜູົ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູຄ : ຕົ້ອນຮັບ ແລະເຊ ື່ອຟັງ (12).  ຕົ້ອນຮັບໝາຍເຖິງຍອມໃຫົ້ 

ພຣະເຢຊູເປັນເຈົົ້າຊີວິດ ແລະເຊ ື່ອໃນໃຈວື່າພຣະອົງເປັນຜູົ້ໄຖື່ໃຫົ້ພົົ້ນ. 

 

     ທື່ານຈະເລ ອກເອົາອັນໃດສຸດແລົ້ວແຕື່ທື່ານ!  ເມ ື່ອພວກເຮົາຖື່ອມຕົວຮັບເອົາພຣະເຢຊູມາເປັນພຣະຜູົ້ຊື່ອຍໃຫົ້ພົົ້ນ 

ພຣະອົງໄດົ້ນ າພາພວກເຮົາເຂົົ້າໄປໃນຄອບຄົວຂອງພຣະອົງ ພວກເຮົາໄດົ້ກາຍເປັນບຸດຍິງບຸດຊາຍຂອງພຣະເຈົົ້າ. ສິື່ງ

ເຫລົື່ານີົ້ເກີດຂຶົ້ນກ ເພາະພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງເທົື່ານັົ້ນ ໝາຍຄວາມວື່າພວກເຮົາເຮັດເອງບ ື່ໄດົ້.   ພຣະ

ເຈົົ້າເຮັດໃຫົ້ພວກເຮົາບັງເກີດມາໃໝື່ ແລະ “ເພ ື່ອໃຫົ້ໄດົ້ຮັບມ ຣະດົກຊຶື່ງບ ື່ເປ ື່ອຍເນົື່າ, ບ ື່ຖ ກຊົື່ວມົວໝອງ,  ແລະບ ື່ຫື່ຽວ

ແຫົ້ງໄປ.” (1 ເປໂຕ 1:4). ໝາຍຄວາມວື່າພຣະເຈົົ້າໄດົ້ຊື່ອຍໃຫົ້ພົົ້ນບາບແລະຄວາມຕາຍ ນີົ້ແມື່ນຂອງພຣະຣາຊທານ

ໃຫົ້ພວກເຮົາລົ້າໆ. 

 

3. ໂຢຮນັ 1:14 
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ພຣະທັມໄດົ້ຊົງບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະຊົງອາສັຍຢູື່ຖົ້າມກາງເຮົາທັງຫລາຍບ ຣິບູນດົ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ   

ເຮາົທັງຫລາຍໄດົ້ເຫັນສະງື່າຣາສີຂອງພຣະອົງ ຄ ສະງື່າຣາສີອັນສົມກັບພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ. 

 

     “ພຣະທັມຊົງກາຍເປັນເນ ົ້ອງໜັງ.”  ນີົ້ແມື່ນອັສຈັນເຣ ື່ອງທີື່ເກີດຈາກຍິງພົມມະຈາຣີ. ພຣະເຈົົ້າຜູົ້ເປັນຢູື່ຕລອດການ

ໄດົ້ກາຍເປັນເນ ົ້ອງໜັງ ຜູົ້ເປັນ “ອ າມະຕະ ສະຖິດໃນຄວາມສະຫວື່າງແຈົ້ງ.” (1 ຕມທ 6:16),   ການສະເດັດມາຂອງ  

ພຣະອົງເພ ື່ອໃຫົ້ພວກເຮົາເຫັນໄດົ້ແລະຈັບບາຍໄດົ້.  ອົງພຣະເຢຊູຜູົ້ເປັນພຣະເຈົົ້າຂອງພະເຈົົ້າທັງປວງ ໄດົ້ສະລະບັນ

ລັງໃນຟົ້າສວັນ ມາບັງເກີດເປັນກຸມມານນົ້ອຍໃນເມ ອງເບັດເລເຮັມ. 

        ພວກເທວະດາໄດົ້ປະກາດຕ ື່ພວກລົ້ຽງແກະ (ເບິື່ງ ລູກາ 2:8-14) ພຣະອົງມາບັງເກີດຢູື່ບື່ອນຕ ື່າຕົ້ອຍ ແຕື່ໂຢຮັນ

ຍັງກື່ວາວື່າ “ພວກເຮົາໄດົ້ເຫັນຣັສມີຂອງພຣະອົງ.”  ເຖິງແມື່ນພຣະອົງບ ື່ໄດົ້ປະກາດຄວາມເປັນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງ

ໄວົ້ ພວກເຮົາກ ສາມາດມອງເຫັນຄວາມສັກສິດຂອງພຣະອົງ.  ໃຫົ້ເບິື່ງການອັສຈັນແລະຄ າສອນຂອງພຣະອົງ. ໂຢຮັນ

ໄດົ້ຂຽນເຖິງຣັສມີຂອງອົງພຣະເຢຊູກ ເພາະວື່າເວລາອົງພຣະເຢຊູໄດົ້ປື່ຽນແປງພຣະກາຍຄ    ພຣະພັກຂອງພຣະອົງໄດົ້

ເຫລ ົ້ອມເໝ ອນດວງອາທິດ ໂຢຮັນກ ຢູື່ທີື່ນັົ້ນແລະເຫັນກັບຕາ (ມທ 17:2).   ຣັສມີຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດົ້ອອກມາຈາກ

ທາງໃນແລະເຫັນໄດົ້ຈາກທາງນອກ.   

     ໃນລະຍະທີື່ອົງພຣະເຢຊູຢູື່ໃນໂລກນີົ້ ພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງຍິື່ງໃຫຍື່ເໝ ອນກັບພຣະອົງຍັງຊົງສະຖິດ

ໃນຟົ້າສວັນ.  ພວກເຮົາຜູົ້ຮູົ້ຈັກຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງຄວນບອກຄວາມຈິງນັົ້ນໃຫົ້ຄົນອ ື່ນຮູົ້ນ າ   ແລະກາຍເປັນຜູົ້ໃຫຍື່

ຂຶົ້ນໃນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົົ້າ.   ອາຈານໂປໂລໄດົ້ຂຽນວື່າ:  “ໃຫົ້ພວກເຮົາຍຶດເອົາຄວາມຈິງດົ້ວຍໃຈຮັກ  ເພ ື່ອຈະໄດົ້

ຈະເຣີນຂຶົ້ນທຸກຢື່າງຈົນເຖິງພຣະອົງຜູົ້ເປັນສີສະ” (ອຟຊ 4:15). 

     ຍາມຄຣິສມສັຜູົ້ເປັນພ ື່ແມື່ມີຄວາມຍິນດີທີື່ໄດົ້ເອົາຂອງຂວັນໃຫົ້ແກື່ຜູົ້ເປັນລູກ.  ພຣະເຈົົ້າກ ຄ ກັນຍິນດີໃນການມອບ

ຂອງຂວັນແກື່ພວກເຮົາ.  ພຣະອົງປະທານພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງໃຫົ້ພວກເຮົາ ພຣະອົງອວຍພຣະພອນດົ້ວຍພຣະຣັສ

ມີຂອງພຣະອົງ.    ພຣະເຈົົ້າໄດົ້ເຮັດສິື່ງນີົ້ເວລາພຣະອົງໄດົ້ສົື່ງອົງພຣະເຢຊູພຣະບຸດອົງດຽວເຂົົ້າມາໃນໂລກເພ ື່ອຊື່ອຍ 
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ພວກເຮົາໃຫົ້ລອດພົົ້ນ.  ນີົ້ແຫລະເປັນຂອງຂວັນທີື່ມາຈາກພຣະເຈົົ້າ.   

 

ນ າໃຊົ້ໃນຊວີດິ  

 

     ພຣະເຢຊູໄດົ້ສະເດັດມາແລົ້ວ.  ທື່ານຈະຕອບສນອງພຣະອົງຢື່າງໃດເຖິງຄວາມຈິງນັົ້ນ?  ໃຫົ້ພຈິາຣະນາຂ ົ້ແນະນ າ

ດັື່ງຕ ື່ລົງໄປນີົ້: 

 ພຈິາຣະນາເບິື່ງຜນົສະທົ້ອນ.  ໃຫົ້ຂຽນເປັນລ າດັບວື່າການສະເດັດຂອງອົງພຣະເຢຊູເຂົົ້າມາໃນໂລກນີົ້ໄດົ້ເປັນ

ຜົນສະທົ້ອນຕ ື່ຊີວິດຂອງທື່ານຢື່າງໃດ?  ຂອບຄຸນທີື່ພຣະອົງສະລະຟົ້າສວັນລົງມາເພ ື່ອຊື່ອຍທື່ານໃຫົ້ເປັນສະ

ມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພຣະອົງ. 

 

 ສ າແດງພຣະຄນູ.  ຊອກຫາໂອກາດເພ ື່ອທື່ານຈະໄດົ້ສະແດງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົົ້າຕ ື່ຄົນອ ື່ນ.  ເປັນຕົວຢື່າງ 

ທີື່ດີຕ ື່ຄົນອ ື່ນ. 

 

 ເວົົ້າຄວາມຈງິ.  ເວົົ້າຄວາມຈິງເຖິງແມື່ນວື່າສັງຄົມໃນທຸກວັນນີົ້ບ ື່ເຫັນດີນ າ ແລະເຮັດໃຫົ້ພຣະຄຸນນັົ້ນໄຫລເຂົົ້າ

ໃນຊີວິດຂອງຄົນອ ື່ນ. 

 

     ອົງພຣະເຢຊູໄດົ້ຊື່ອຍພວກເຮົາໃຫົ້ລອດພົົ້ນ ແລະເຮັດໃຫົ້ຊີວິດຂອງພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງທີື່ດີ ຄ ຕິດຕາມພຣະອົງ

ໄປ. 

 

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ27 ທນັວາ 2015 (12-27-2015) 

 

ມກີ າລງັໂດຍພລງັຈາກພຣະເຈົົ້າ 
 

ຂ ົ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ:   ພຣະເຈົົ້າບ ໍ່ໄດົ້ປະໃຫົ້ພວກເຮາົເຮັດເອົາເອງ, ແຕໍ່ພຣະອົງໃຫົ້ພລັງຜໍ່ານທາງອົງ 

                                  ພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດ. 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ໍ່ຊວີດິ:  

         ພ ໍ່ແມໍ່ພັລຍາຂອງຂົ້າພະເຈົົ້າໄດົ້ມາຢົ້ຽມຢາມ ແຕໍ່ເຫັນວໍ່າພວກຂົ້າພະເຈົົ້າທັງສອງຜົວເມັຽຫຍຸົ້ງຫລາຍ.  ດັໍ່ງນັົ້ນ, 

ພວກເພິໍ່ນອາສາສມັກດູດພ ົມໃຫົ້     ພວກຂົ້າພະເຈົົ້າຍອມໃຫົ້ພວກເພິໍ່ນເຮັດເພາະຫາກ ຊ ົ້ຈັກດູດພົມດີແລະທັນສມັຍ 

ໃໝໍ່ໆ.  ເວລາພວກຂົ້າເຈົົ້າກັບມາບົ້ານເຫັນພວກເພິໍ່ນໜົ້າແດງ ຫັນໃຈໃຫຍໍ່ ເຫ ໍ່ອໄຫລໄຄຍົ້ອຍ  ແລະກ າລັງນັໍ່ງພັກຢູໍ່! 

ພວກເພິໍ່ນໄດົ້ເວົົ້າວໍ່າ, “ຈັກດູດພົມນັົ້ນໜັກໂພດ ພວກເຮົາໃຊົ້ແຮງຫລາຍເວລາດູດແຕໍ່ລະຫົ້ອງຈ າເປັນຕົ້ອງໄດົ້ພັກ.”   

        ຂົ້າພະເຈົົ້າແລະພັລຍາອົດກັົ້ນບ ໍ່ໄດົ້ຈິໍ່ງຫົວເປັນສຽງດັງພົ້ອມກັນ!  ແລະກໍ່າວວໍ່າຈັກດູດພົມນີົ້ໃໝໍ່ໆແລະມີຫລາຍ 

ຢໍ່າງອັດຕະໂນມັດຄ ບ ໍ່ຈ າເປັນຕົ້ອງໃຊົ້ແຮງຍູົ້ເພາະມັນໄປເອງ  ເດັກນົ້ອຍກ ເຮັດໄດົ້ມັນເບົາເໝ ອນຂົນໄກໍ່  ພຽງແຕໍ່ກົດ 

ປຸໍ່ມມັນກ ຈະເຮັດເອງທຸກຢໍ່າງ.   ເຫັນວໍ່າພ ໍ່ເຖົົ້າແມໍ່ເຖົົ້າຂອງພວກຂົ້າພະເຈົົ້າດູດພົນໂດຍປະໄວົ້ເກັຽວໍ່າງ ເພິໍ່ນບ ໍ່ໄດົ້ໃສໍ່

ເກັຽທີໍ່ເຮັດໃຫົ້ມັນໄປເອງມັນຈິງໜັກຫລາຍ.     ຄ າຖາມມີຢູໍ່ວໍ່າມີຈັກຄົນໄດົ້ເຮັດຢໍ່າງດຽວກັນຢໍ່າງນັົ້ນທາງດົ້ານຈິດວິນ

ຍານ?  ພຣະເຈົົ້າໄດົ້ປະທານພລັງອັນມະຫາສານໃຫົ້ຜໍ່ານທາງອົງພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດ  ແຕໍ່ພວກເຮົາບ ໍ່ໄດົ້ນ າເອົາມາ

ປະກອບໃຊົ້ໃນຊີວິດ. 

 

ພຣະຄມັພກີໍ່າວວໍ່າແນວໃດ? (ເບິໍ່ງຕາມຫົວຂ ົ້ 1, 2 ແລະ 3) 

 
ການສຶກສາພຣະຄມັພ ີ

 

1.ເອເຟໂຊ 3:14-17ກ  

14
ເພາະເຫດນີົ້, ຂົ້າພະເຈົົ້າຈຶໍ່ງຄຸເຂົໍ່າລົງຕ ໍ່ພຣະພັກພຣະບິດາ  

15
(ຄ າວໍ່າ ບິດາ ຂອງທຸກຄອບຄົວໃນສວັນແລະທີໍ່ແຜໍ່ນ

ດີນໂລກ ກ ໄດົ້ຊ ໍ່ມາຈາກຄ າວໍ່າພຣະບິດາ)  
16
ຂ ໃຫົ້ພຣະອົງຊົງໂຜດປະທານກ າລັງອັນເຂັົ້ມແຂງຝໍ່າຍຈິດໃຈແກໍ່ທໍ່ານ 

ທັງຫລາຍຕາມຄວາມອດົຸມສົມບູນແຫໍ່ງພຣະສະງໍ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ ໂດຍເດດພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ  
17ກ
ເພ ໍ່ອ   

ພຣະຄຣິດຈະຊົງຕັົ້ງຢູໍ່ໃນໃຈຂອງທໍ່ານທັງຫລາຍທາງຄວາມເຊ ໍ່ອ...  

 

       ລອງໄປຖາມຄົນຢູໍ່ຕາມທົ້ອງຖນົນວໍ່າແມໍ່ນຫຍັງແມໍ່ນພລັງອ ານາດ?  ທໍ່ານຈະຮັບຄ າຕອບເຊັໍ່ນ: ພລັງ ຫລ ສິໍ່ງດຶງ

ດູດຈິດໃຈ.  ຖົ້າເປັນພລັງເຄ ໍ່ອງໃຊົ້ກ ອາດເປັນສິໍ່ງເຄ ໍ່ອນຍົ້າຍໄປມາໄດົ້ ຖົ້າເປັນສິໍ່ງດູດຈິດໃຈແມໍ່ນເຮັດໃຫົ້ຄົນອ ໍ່ນຢາກ

ເຮັດເໝ ອນທໍ່ານ.   

        ຍາມຄຣິສມັສພວກເຮົາຕົ້ອງການພລັງແຕກຕໍ່າງນີົ້ເພ ໍ່ອພວກເຮົາຈະດ າລົງຊີວິດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ.  

ເວົົ້າງໍ່າຍໆກ  ຄ ວໍ່າຖົ້າພວກເຮົາຈະມີຊີວິດຄຣິສຕຽນດີ ພວກເຮົາຕົ້ອງການພລັງຈາກພຣະເຈົົ້າ.  ອາຈານໂປໂລຂຽນໄວົ້
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ໃນຂ ົ້ 16, ພວກເຮົາຕົ້ອງການພລັງຈາກພາຍໃນຄ ອົງພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດ. ຂໍ່າວດີມຢູີໍ່ວໍ່າພຣະເຈົົ້າເຕັມໄປດົ້ວຍສະງໍ່າ

ຣາສີແລະພລັງອ ານາດທີໍ່ພວກເຮົາຕົ້ອງການ.   

       ອົງພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດໄດົ້ປະທານຊໍ່ອງທາງໃຫົ້ພວກເຮົາເຂົົ້າໄປຫາພຣະເຈົົ້າໃນຊີວດິແຕໍ່ລະວັນ.  ແຕໍ່ຕົ້ອງເຂົົ້າ

ໃຈວໍ່າເມ ໍ່ອອົງພຣະວິນຍານຢູໍ່ໃນຊີວິດຂອງເຮົາແລົ້ວບ ໍ່ແມໍ່ນທຸກສິໍ່ງທີໍ່ເຮົາປະສົບນັົ້ນດີໝົດ ເພາະວໍ່າພວກເຮົາບ ໍ່ໄດົ້ຕິດ

ຕາມການນ າພາຂອງອົງພຣະວິນຍານ.  ເໝ ອນກັບຈັກດູດພົນບ ໍ່ໄດົ້ກົດປຸໍ່ມໃຫົ້ມັນໄປໜົ້າ ແຕໍ່ຍັງຢູໍ່ເຄິໍ່ງກາງທີໍ່ເກັຽວໍ່າງ 

ດັໍ່ງນັົ້ນຕົ້ອງໄດົ້ໃຊົ້ແຮງຍູົ້.  ພວກເຮົາມັກລ ມໄປວໍ່າອົງພຣະວນິຍານຊົງສະຖິດຢູໍ່ນ າເຮົາ. 

     ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພ ໍ່ອໃຊົ້ພລັງທີໍ່ພວກເຮົາມີດົ້ວຍອົງພຣະວິນຍານ?  ໃນເມ ໍ່ອເຮົາຍອມຕ ໍ່ພຣະເຈົົ້າແລົ້ວອົງພຣະ

ວິນຍານກ ຈະນ າພາແລະພວກເຮົາກ ຈະພົບກັບພລັງຢໍ່າງອັສຈັນ.   ເມ ໍ່ອພວກເຮົາຍອມໃຫົ້ພຣະຄຣິດຊົງເປັນເຈົົ້າຊີວິດ 

ແລະບ ໍ່ເພິໍ່ງຕົນເອງ ພວກເຮົາກ ເຮັດໃຫົ້ພຣະເຈົົ້າທ າງານໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.  ໃນເມ ໍ່ອເປັນເຊັໍ່ນນີົ້ແລົ້ວ ພວກເຮົາກ 

ມີພລັງອ ານາດຢູໍ່ພາຍໃນດົ້ວຍອົງພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດ(ຂ ົ້ 16).  ຜົນດີມີຢູໍ່ວໍ່າອົງພຣະບິດາໄດົ້ນ າພາພວກເຮົາໃຫົ້ມີປະ

ສົບການກັບອົງພຣະເຢຊູຢໍ່າງເລິກເຊີໍ່ງ. 

       ການຮຽນເພິໍ່ງພາໃນການນ າພາຂອງອົງພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດນີົ້ຕົ້ອງໃຊົ້ເວລາຍາວນານຕລອດຊີວິດ.  ເໝ ອນກັບ

ເດັກນົ້ອຍຮຽນຍໍ່າງຕົ້ອງໃຊົ້ເວລານານບ ໍ່ແມໍ່ນຍໍ່າງໄດົ້ບາດດຽວ ແລະຕົ້ອງມີຄົນຊໍ່ອຍໃນຕອນທ າອິດ. ເຊັໍ່ນກັນໃນດົ້ານ

ຄວາມເຊ ໍ່ອພວກເຮົາອາດຍັງຮຽນຍໍ່າງຢູໍ່    ແຕໍ່ພຣະເຈົົ້າຈະຊໍ່ອຍພວກເຮົາໃຫົ້ຍໍ່າງໄດົ້ໄປເປັນຕາມວັນເວລາຂອງພຣະ

ອົງ. ພຣະອົງຈະບ ໍ່ປະໃຫົ້ພວກເຮົາເຮັດຄົນດຽວ.  ພຣະເຈົົ້າພຣະບິດາຊົງສະຖິດຢູໍ່ກັບພວກເຮາົຜໍ່ານທາງພຣະບຸດ ແລະ 

ປະທານກ າລັງໃຫົ້ພວກເຮົາດົ້ວຍອົງພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດ. 

 

2. ເອເຟໂຊ 3:17ຂ-19 

17ຂ
...ເພ ໍ່ອວໍ່າ                          ໝ                      

18
ພວກທໍ່ານກ ຈະມຄີວາມສາມາດເຂົົ້າ ໃຈ

ພົ້ອມກັບໄພໍ່ພົນທັງປວງຂອງພຣະອົງ ເຖິງຄວາມກວົ້າງ ຄວາມຍາວ ຄວາມສູງ ແລະຄວາມເລິກ  
19
 ທັງຈະຮູົ້ຈັກຄວາມ

ຮັກຂອງອົງພຣະຄຣິດຊຶໍ່ງເກີນຄວາມຮູົ້ ເພ ໍ່ອທໍ່ານທັງຫລາຍຈະໄດົ້ຮັບຄວາມເຕັມບ ຣິບູນຂອງພຣະເຈົົ້າທຸກປະການ. 

 

     ລົມແຮງສາມາດເຮັດໃຫົ້ຕົົ້ນໄມົ້ລົົ້ມໄດົ້.  ທໍ່ານເຄີຍສັງເກດບ ໍ່ເວລາລົມພັດແຮງເຫັນວໍ່າຕົົ້ນໄມົ້ຫັກແລະລົົ້ມ, ແຕໍ່ຕົົ້ນ

ອ ໍ່ນທີໍ່ຢູໍ່ຕິດກັນຍັງຕັົ້ງຢູໍ່ໄດົ້.  ເປັນດົ້ວຍເຫດໃດ?  ຄ າຕອບເພາະຮາກ.  ຖົ້າຕົົ້ນໄມົ້ໃດມີຮາກເລີກ ຕົົ້ນນັົ້ນກ ແຂງແຮງສາ

ມາດຕ ໍ່ຕົ້ານກັບລົມແຮງໄດົ້.  ຮາກແບບນັົ້ນກ ສ າຄັນໃນຊີວິດຂອງຄຣິສະຕຽນ.  ນັກປະພັນເພງສັຣເສີນຜູົ້ມີຄວາມເຊ ໍ່ອ

ຟັງພຣະເຈົົ້າໄດົ້ຂຽນໄວົ້ວໍ່າ “ລາວເປັນເໝ ອນຕົົ້ນໄມົ້ທີໍ່ໃຫຍໍ່ຂຶົ້ນຢູໍ່ໃກົ້ລ ານ ົ້າຊຶໍ່ງເກີດໝາກຕາມລະດູການ ແລະກ ບ ໍ່ຫໍ່ຽວ

ແຫົ້ງຈັກເທ ໍ່ອ ລາວກະທ າທຸກສິໍ່ງສ າເຣັດຜົນ” (ພສສ 1:3). 

     ຮາກຂອງທໍ່ານມີຢູໍ່ໃສ?  ມອັີນໃດເຮັດໃຫົ້ທໍ່ານຕັົ້ງໝັົ້ນຄົງແລະໄດົ້ຮັບການຫລ ໍ່ລົ້ຽງ?  ອາຈານໂປໂລໄດົ້ຂຽນໄວົ້ວໍ່າ

ເມ ໍ່ອພວກເຮົາໄດົ້ພລັງຈາກອົງພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດ ແລະອົງພຣະເຢຊູໄດົ້ສະຖິດຢູໍ່ໃນໃຈ “ໄດົ້ວາງຮາກລົງດົ້ວຍຄວາມ

ຮັກແລົ້ວ” (ຂ ົ້ 17ຂ).  ເມ ໍ່ອມີລົມແຮງພັດຕ ໍ່ຕົ້ານເຮົາ ຄວາມຮັກທີໍ່ເຮົາມີໃນອົງພຣະເຢຊູໄດົ້ຊໍ່ອຍພວກເຮົາມຮີາກເລີກ

ແລະເຂັົ້ມແຂງແລະຕັົ້ງຢູໍ່ໄດົ້.   

       ອາຈານໂປໂລໄດົ້ອົ້ອນວອນບ ໍ່ແມໍ່ນໃຫົ້ພວກເຮົາມຄີວາມຮັກຢໍ່າງນີົ້ ພວກເຮົາມີຢູໍ່ແລົ້ວໃນອົງພຣະເຢຊ ູ ແຕໍ່ເພ ໍ່ອ

ພວກເຮົາ “ຈະມີຄວາມສາມາດເຂົົ້າໃຈ ພົ້ອມກັບໄພໍ່ພົນທັງປວງຂອງພຣະອົງ ເຖິງຄວາມກວົ້າງ ຄວາມຍາວ ຄວາມສູງ 

ແລະຄວາມເລິກ ທັງຈະຮູົ້ຈັກຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະຄຣິດຊຶໍ່ງເກີນຄວາມຮູົ້ ເພ ໍ່ອທໍ່ານທັງຫລາຍຈະໄດົ້ຮັບຄວາມເຕັມບ 
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ຣິບູນຂອງພຣະເຈົົ້າທຸກປະການ.” (ຂ ົ້ 18).  ພວກເຮົາສາມາດເວົົ້າເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າໄດົ້ ແຕໍ່ພວກເຮົາບ ໍ່ສາ

ມາດອະທິບາຍຂອບເຂດຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າໄດົ້ເລີຍ.   

     ອາຈານໂປໂລປາຖນາຢາກໃຫົ້ພວກເຮົາ “ຮູົ້ຈ ັກຄວາມຮກັຂອງພຣະເມຊີອາ”  ແຕໍ່ເພິໍ່ນໄດົ້ກໍ່າວວໍ່າຄວາມຮັກຂອງ

ພຣະເມຊີອານັົ້ນເກີນຄວາມສາມາດທີໍ່ພວກເຮົາຈະພັນລະນາໄດົ້.  (ຂ ົ້ 19). ຄ າຖາມມີຢູໍ່ວໍ່າພວກເຮົາຈະຮູົ້ໄດົ້ຢໍ່າງໃດ

ໃນເມ ໍ່ອສິໍ່ງນັົ້ນເກີນຄວາມສາມາດຈະຮູົ້ໄດົ້?    ຄວາມຈິງມຢູີໍ່ວໍ່າພວກເຮົາສາມາດຮູົ້ຈັກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າ  ເຖິງ

ແມໍ່ນພວກເຮົາບ ໍ່ສາມາດຮູົ້ໄດົ້ໝົດ.    ພວກເຮົາສາມາດຄົົ້ນເຖິງຄວາມຮັກອັນຍິໍ່ງໃຫຍໍ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ   ແຕໍ່ບ ໍ່ຮູົ້ໄດົ້ໝົດ.  

ໝາຍຄວາມວໍ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້ານັົ້ນບ ໍ່ສາມາດອະທິບາຍຢໍ່າງລະອຽດເຖິງຖອງໄດົ້ ແຕໍ່ພວກເຮົາສາມາດປະສົບ

ກັບຄວາມຮັກນັົ້ນຄົບຖົ້ວນບ ຣິບູນດີ.   

 

3. ເອເຟໂຊ 3:20-21 

20
ຂ ໃຫົ້ພຣະກຽດຈົໍ່ງມີແກໍ່ພຣະອົງ ຜູົ້ຊົງຣິດສາມາດກະທ ານອກເໜ ອສາຣະພັດ   ຫລ ຊົງສາມາດກະທ າເໜ ອກວໍ່າທີໍ່

ພວກເຮົາຈະຂ  ຫລ ຄຶດໄດົ້ ຕາມຣິດອ ານາດທີໍ່ກ າລັງດ າເນີນຢູໍ່ພາຍໃນຕົວເຮາົທັງຫລາຍ    
21
ຈົໍ່ງຖວາຍພຣະກຽດແກໍ່    

ພຣະອົງໃນຄຣິສຕະຈັກແລະໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ທຸກຊົໍ່ວອາຍຸຄົນຕລອດໄປເປັນນິດ.. ອາແມນ. 

 

     ທໍ່ານໄດົ້ຍິນຄ າອົ້ອນວອນຂອງອາຈານໂປໂລຕອນສຸດທົ້າຍທີໍ່ກໍ່າວເຖິງຄວາມຍິນດີນັົ້ນບ ໍ່?  ເພິໍ່ນໄດົ້ອົ້ອນວອນໃຫົ້ 

ອົງພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດປະທານກ າລັງໃຫົ້ແກໍ່ພວກເຮົາແລະໃຫົ້ອົງພຣະຄຣິດສະຖິດໃນຊີວິດເພ ໍ່ອພວກເຮົາຈະໄດົ້ເຂົົ້າ

ໃຈເຖິງຄວາມຮັກອັນຍິໍ່ງໃຫຍໍ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ.  ຂ ົ້ 20 ເພິໍ່ນໄດົ້ເນັົ້ນວໍ່າພລັງຂອງພຣະເຈົົ້າເປັນຄ າຕອບ ແລະຊໍ່ອຍພວກ

ເຮົາເຮັດໃນສິໍ່ງທີໍ່ເຫລ ອເຊ ໍ່ອໄດົ້.  ພຣະເຈົົ້າເຮັດໄດົ້ທຸກຢໍ່າງ   ດັໍ່ງນັົ້ນ, ເມ ໍ່ອມສິີໍ່ງຍາກລ າບາກເຂົົ້າມາໃນຊີວິດແລົ້ວ ຢໍ່າ

ແລໍ່ນໜີ ຫລ ຍອມແພົ້ ເພາະພຣະເຈົົ້າຈະເຮັດສິໍ່ງທີໍ່ເຫລ ອເຊ ໍ່ອໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.  

      ຫລາຍເທ ໍ່ອພວກເຮົາບ ໍ່ອົ້ອນວອນຕາມສົມຄວນເພາະຢົ້ານເປັນການລົບກວນຕ ໍ່ພຣະເຈົົ້າ ຫລ ພວກເຮົາບ ໍ່ສາມາດ

ເຫັນຄ າຕອບເພາະບັນຫາໜັກເກີນໄປ.  ພວກເຮົາຕົ້ອງຈ ໍ່ເອົາໄວົ້ວໍ່າ ຄ າຕອບຂອງພຣະເຈົົ້ານັົ້ນບ ໍ່ເປັນບັນຫາຂອງພວກ

ເຮົາ ພວກເຮົາມີໜົ້າທີໍ່ອົ້ອນວອນຫາພຣະອົງ ສຸດແຕໍ່ພຣະອົງຈະຕອບແບບໃດ.  ຢາໂກໂບໄດົ້ກໍ່າວວໍ່າ  “ທໍ່ານບ ໍ່ໄດົ້ຮັບ

ກ ເພາະທໍ່ານບ ໍ່ໄດົ້ຂ ” (ຢກບ 4:2).  ອົງພຣະເຢຊູບອກພວກເຮົາໃຫົ້ອົ້ອນວອນອະທິຖານຂ   “ຈົໍ່ງຂ ແລະທໍ່ານຈະໄດົ້ຮັບ” 

(ມທ 7:7). 

      ສ າລັບອາຈານໂປໂລແລົ້ວເມ ໍ່ອເວົົ້າເຣ ໍ່ອງພຣະເຈົົ້າ ເພິໍ່ນມີແຕໍ່ຄ າຍົກຍົ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈົົ້າ. “ຈົໍ່ງຖວາຍພຣະກຽດ

ແດໍ່ພຣະອົງໃນຄຣິສຕະຈັກແລະໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ທຸກຊົໍ່ວອາຍຸຄົນຕລອດໄປເປັນນິດ” (ຂ ົ້ 21). ພຣະເຈົົ້າປະທານກ າ

ລັງ ແລະຄວາມຮັກທີໍ່ບ ໍ່ມີຂອບເຂດໃຫົ້ພວກເຮົາເຮັດພາຣະກິດຂອງພຣະອົງ ເພ ໍ່ອຈະນ າເອົາພຣະກຽດຕິຍົດມາສູໍ່ພຣະ

ອົງ.  ທໍ່ານອາດມີຄວາມຮູົ້ສຶກເປັນຄົນທັມມະດາ ແຕໍ່ພຣະເຈົົ້າໄດົ້ໃຊົ້ຄົນທັມມະດາເພ ໍ່ອນ າເອົາພຣະກຽດມາສູໍ່ພຣະອົງ.  

ພລັງທີໍ່ພຣະເຈົົ້າມອບໃຫົ້ເຮົາທກຸຄົນຜູົ້ທີໍ່ເຊ ໍ່ອກ ແມໍ່ນພລັງອ ານາດທີໍ່ເຮັດໃຫົ້ອົງພຣະເຢຊູໄດົ້ຄ ນມາຈາກຄວາມຕາຍ ມີ

ຊີວິດໃໝໍ່.  ເວລານີົ້ທໍ່ານກ ມີພລັງອັນນັົ້ນໃນຊີວິດແລົ້ວ (ອຟຊ 1:19-21) 

       

ນ າໃຊົ້ໃນຊວີດິ  

     ພຣະເຈົົ້າສັນຍາວໍ່າຈະປະທານພລັງໃຫົ້ດົ້ວຍອົງພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດ. ກະຣຸນາເບິໍ່ງຄ າແນະນ າດັໍ່ງຕ ໍ່ໄປນີົ້ເພ ໍ່ອທໍ່ານ

ຈະໄດົ້ໃຊົ້ຂອງພຣະຣາຊທານທີໍ່ພຣະເຈົົ້າປະທານໃຫົ້ທໍ່ານໃນອາທິດນີົ້: 
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 ເລີົ້ມແຕໍ່ລະວນັດົ້ວຍການອົ້ອນວອນ.  ອາທິດນີົ້ໃຫົ້ເລີົ້ມຕົົ້ນແຕໍ່ລະວັນດົ້ວຍການອົ້ອນວອນ.  ເຮັດເໝ ອນອາ

ຈານໂປໂລອົ້ອນວອນເພ ໍ່ອທໍ່ານຈະໄດົ້ຮູົ້ຈັກການຊົງສະຖິດນ າພາ ແລະພລັງທີໍ່ພຣະເຈົົ້າປະທານໃຫົ້ໃນຊີວິດ

ຂອງທໍ່ານ. 

 

 ຍອມຈ ານນົຕ ໍ່.  ກວດເບິໍ່ງໃນຊີວິດຂອງທໍ່ານວໍ່າທໍ່ານກ າລັງຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປດົ້ວຍກ າລັງຂອງທໍ່ານບ ໍ່?  

ຖົ້າເປັນດັໍ່ງນັົ້ນໃຫົ້ທໍ່ານຍອມຮບັ ແລະເຊີນໃຫົ້ພຣະອົງມາເປັນພຣະເຈົົ້າໃນຊີວິດຂອງທໍ່ານດຽວນີົ້ເພ ໍ່ອທໍ່ານຈະ

ມີພລັງ ແລະອ ານາດ. 

 

 ຕັົ້ງເປົົ້າໝາຍໄວົ້.  ເມ ໍ່ອທໍ່ານອົ້ອນວອນເພ ໍ່ອໃຫົ້ອົງພຣະວິນຍາບ ຣິສຸດຂອງພຣະເຈົົ້າປະທານກ າລັງແລະອ າ

ນາດໃຫົ້ທໍ່ານ ທໍ່ານຄວນຕັົ້ງເປົົ້າໝາຍເວລາທໍ່ານໄດົ້ຕິດຕ ໍ່ກັບພຣະເຈົົ້າ ມີເປົົ້າໝາຍໃຫຍໍ່. 

 

     ເປັນໜົ້າເສົົ້າໃຈທີໍ່ເຫັນຄຣິສຕຽນດ າລົງຄວາມເຊ ໍ່ອເໝ ອນຈັກດູດພົມຢູໍ່ໃນເກັຽວໍ່າງຕົ້ອງໃຊົ້ແຮງຍູົ້. ຢໍ່າເປັນຢໍ່າງນັົ້ນ

ເພາະພວກເຮົາມີພລັງແລະອ ານາດມາຈາກພຣະເຈົົ້າ  ໃຫົ້ພວກເຮົາໃຊົ້ພລັງນັົ້ນ. 

 

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພນັ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ3 ມກົຣາ 2016 (1-3-2016)  

____________________________________________________________ 

ຕຽມພອ້ມດວ້ຍຂອງພຣະຣາຊທານ 

 

ແມ່ນຫຽັງທ່ີທ່ານເຮັດແລ້ວພໍໃຈ ແຕ່ຜ້  ອ ່ນຮ ້ສຶກວ່າຍາກ ແລະບ່ໍສະບາຍໃຈເຮັດ ? 

 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ພຣະເຈ້ົາປະທານຂອງພຣະຣາຊທານສະເພາະ ໃຫ້ເຮົາແຕ່ລະຄົນເພ ່ອຮັບໃຊ້ພຣະອົງ. 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍ່ຊວີດິ:  

        ທ່ານຮ ້ຈັກ  "ຂອງປະທານ"   ຫຽັງແດ່ບ່ໍ ?  ເມ ່ອຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຄໍາຖາມນີ້ເຮັດໃຫຂ້້າພະເຈ້ົາຄິດຫວນຄ ນຫ ງັ

ເມ ່ອຍັງຮຽນຢ່  ຫ້ອງ ປ 3.   ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຮ ້ ວ່າເປັນຫຽັງ ຫ  ເຫດໃດ  ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຖ ກເລ ອກໃຫ້ໄປຫ້ອງສມຸດອາທິດລະ

ເທ ່ອ ເພ ່ອເຮັດວຽກນໍາຄຣ ທ່ີມີ "ຂອງປະທານ" ຜ້  ໜ່ຶງ. 

       ເມ ່ອພົບກັນຄ້ັງແລກ ຄຣ ໄດ້ທ້າທາຍໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຂຽນ ໂດຍໃຊ້ຈິນຕະນາການຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. ຂ້າພະເຈ້ົາຍິນ 

ດີເຮັດຕາມ ແຕ່ສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຢາກຂຽນມີແຕ່ເຣ ່ອງກຽ່ວກັບພຣະເຢຊ ເທົ່ານ້ັນ. ຣະດ ຮ້ອນກ່ອນນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ມອບ

ຊີວິດໃຫ້ພຣະຄຣິດ, ແລະພຣະອົງພຽງຜ ້ ດຽວເທົ້ານ້ັນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເວົ້າເຖິງ.     ເຣ ອ່ງນີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມບ່ໍພໍໃຈໃຫແ້ກ່ຄຣ  

ເພິ່ນບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເປີດຄວາມຄິດຮັບຫວົເຣ ອ່ງອ ່ນ   ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງຖ ກສ່ົງກັບຄ ນໄປຫ້ອງຄົນທ່ີ

ບ່ໍມີ "ຂອງປະທານ".    

      ດ້ວຍເຫດນ້ີເອງຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຖ ກໄລ່ອອກຈາກຫ້ອງ "ຂອງປະທານ"   ຍ້ອນວ່າຂອງປະທານຂ້າພະເຈ້ົາແມ່ນເວົ້າ

ເຣ ອ່ງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊ . 

       ດ່ັງບົດຮຽນທ່ີພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນໃນວັນນ້ີ, ພຣະຄັມພເີວົ້າເຖິງຂອງປະທານໃນທັສນະຄະຕິດທີຕ່່າງກັນ.  ພຣະ

ເຈ້ົາຊົງປະທານຂອງປະທານແກ່ຜ້  ຕິດຕາມພຣະອົງໃນທາງທ່ແີຕກຕ່າງຫ າຍ ແລະຍ່ິງໃຫຍກ່ວ່າພອນສວັນ  ຫ  ຄວາມ

ສາມາດປະເພດອ ່ນໆ ທ່ີຄົນຍົກຍ້ອງໃນວັດທະນະທັມຍຸກໃໝ່ຫ າຍເທົ້າ.  

 

 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

ການສຶກສາພຣະຄມັພ ີ

1. 1ໂກຮນິໂທ 12:4-6: 

4
ຂອງພຣະຣາຊທານນ້ັນມີຕ່າງໆ ກັນ ແຕ່ມີພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນ  

5
ງານຮັບໃຊ້ມີຕ່າງໆ ກັນ ແຕ່ມີພຣະຜ ້ເປ ັນເຈ້ົາ   

ອ ົງດຽວກັນ  
6
ການດໍາເນີນງານມີຕ່າງໆ ກັນ  ແຕ່ມີພຣະເຈ້ົາອົງດຽວກັນຊົງເປັນຕ້ົນເຫດແຫ່ງການດໍາເນີນງານຕ່າງໆ 

ນ້ັນໃນທຸກຄົນ. 

 

      ທ່ານສັງເກດເຫັນບ່ໍວ່າມັນງ່າຍພຽງໃດທ່ີຈະແຍກຄົນອອກຈາກກັນໂດຍວິທີຕິດເຄ ່ອງໝາຍໃສ່ພວກເຂົາ? ຜ້າພັນ 
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ຄໍສີຟ້າ ຫ  ຂຽວ. ພັກປະຊາທິປັດ ຫ  ສາທາຣະນະຣັດ. ຄົນປະເພດໝາ ຫ   ແມວ. 

       ຄຣິສຕະຈັກເມ ອງໂກຣິນໂທໄດ້ພົບທາງນ່ຶງທີແ່ບ່ງແຍກເຂົາເຈ້ົາເອງ. ຄົນທ່ີເຊ ່ອໃນໂກຣິນໂທໄດ້ສ້າງຄວາມແບ່ງ

ແຍກທ່ີຜິດໂດຍຄ້ອຍຕາມຜ້  ທ່ີເຂົາເຫັນວ່າສົມຄວນເປັນຜ້  ນໍາ (ເບ່ິງ 1ກຣທ 1:10-13). ນ້ີເປັນສ່ິງທ່ີຜິດເພາະວ່າຄຣິສ 

ຕະຈັກ, ແລະແຕ່ລະຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກຢ່  ພາຍໃຕ້ການຊົງນໍາຂອງພຣະຄຣິດ.  ຈ່ົງຖ ເອົາຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານໂປໂລ ທ່ີໄດ້

ເວົ້າຢ້ໍາຊ້ໍາຫ າຍຄ້ັງໃນ ຂ້ໍ 4-6 ວ່າ: "ພຣະວິນຍານອົງດຽວ... ອົງພຣະຜ້  ເປັນເຈ້ົາອົງດຽວ... ພຣະເຈ້ົາອົງດຽວ." 

      ພຣະຜ້  ເປັນເຈ້ົາແລະພຣະຄຣິດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ  ກັບພຣະຜ້  ເປັນເຈ້ົາແລະພຣະຄຣິດໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍ

ແມ່ນອົງດຽວກັນ.     ລ ກສິດຂອງພຣະຄຣິດແຕ່ລະຄົນຮ້ ້ ຈັກພຣະອົງ  ແລະມີປະສົບການກັບພຣະອົງໃນທາງສ່ວນຕົວ 

ແລະໃນທາງຣິດອໍານາດທັງນ້ັນ, ເພາະພຣະວິນຍານບໍໍຣິສຸດໄດ້ສວມທັບຢ່  ໃນຜ້  ທີເ່ຊ ່ອທຸກຄົນ. 

       ບັດນ້ີ,  ຄວາມຈິງທ່ີວ່າພວກເຮົາມີຜ້  ນໍາອົງດຽວ ແລະພຣະວິນຍານອົງດຽວນ້ັນ ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາແຕ່ 

ລະຄົນຄ ກັນໝົດ.   ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງສະຖິດຢ່  ກໍເພ ່ອທໍາງານໃນເຮົາແລະຜ່ານເຮົາ.   ສ່ວນໜ່ຶງຂອງການງານກໍ

ແມ່ນຊົງປະທານຣິດອໍານາດໃຫ້ເຮົາເພ ່ອຮັບໃຊ້ ໂດຍໃຊ້ຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານ.  ຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານນ້ີ ບ່ໍ

ແມ່ນຂອງປະທານທ່ເີປັນວັດຖຸ ແລະບໍແ່ມ່ນຄວາມສາມາດ ຫ  ພອນສວັນຕ່າງໆ.  ແຕ່ຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານແມ່ນ

ຂອງປະທານທ່ພີຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ແກ່ເຮົາໃນເວລາທ່ເີຮົາບັງເກີດໃໝ່ນ້ັນ.  ຕາມຄວາມຈິງ  ຄໍາທ່ແີປວ່າ "ຂອງພຣະ

ຣາຊທານ"  ໃນບົດນ້ີໝາຍເຖິງ "ຂອງພຣະຣາຊທານທີມ່ີພຣະຄຸນຮ່ວມຢ ່ນໍາ." 

        ເຖິງແມ່ນເຮົາມີພຣະວິນຍານອົງດຽວ, ອົງພຣະຜ້  ເປັນເຈ້ົາອົງດຽວ, ແລະມີພຣະເຈ້ົາອົງດຽວກັນກໍຕາມ ພວກເຮົາ

ຍັງເປັນຕົວໃຜຕົວລາວຢ ່.  ພຣະເຈ້ົາຊົງທໍາງານໃນຊີວິດເຮົາໃນຫ າຍໆທາງທ່ແີຕກຕ່າງກັນ.   ພຣະວິນຍານອົງດຽວຊົງ 

ປະທານ  "ຂອງພຣະຣາຊທານຕ່າງກັນ" (ຂ້ໍ 4).    ແລະຂອງພຣະຣາຊທານທັງໝົດນ້ັນສາມາດນໍາໄປໃຊ້ໃນ "ພັນທະ 

ກິດຕ່າງກັນ."   ເວົ້າອີກຢ່າງໜ່ຶງວ່າ ເຖິງແມ່ນຜ້  ເຊ ່ອມີຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານອັນດຽວກັນ ພຣະເຈ້ົາກໍຍັງໃຊ້ແຕ່ລະ 

ຄົນໃຫ້ໄປຮັບໃຊ້ໃນອົງການຈັດຕ້ັງ, ພັນທະກິດ, ຫ າຍໜ່ວຍງານ, ແລະຫ າຍໂອກາດ ທີແ່ຕກຕ່າງກັນ. 

       ຜົນຮັບກໍແມ່ນ "ກິຈກັມຫ າຍຢ່າງຕ່າງກັນ."   ຄໍາວ່າ ກຈິກມັ ມີຄວາມໝາຍວ່າອຸດົມເກີນກວ່າບັນຊີລາຍການພາ 

ຣະກິດທ່ີຈະຕ້ອງເຮັດ.   ກິຈກັມເຫ ົ່ານ້ີຈະຊ່ອຍອໍານວຍໃຫ້ຜນົງານທ່ີພຣະເຈ້ົາມພີຣະປະສົງໃຫ້ບັນລຸຜົນສໍາເຣັດ. 

       ບັດນ້ີ ໃຫເ້ຮົາມາເບ່ິງທັງໝົດນ້ີນໍາກັນເທາະ.  ພຣະວິນຍານບໍຮິສຸດທໍາງານຜ່ານຊີວິດທ່ານແລະຂ້າພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ

ຂອງພຣະຣາຊທານທີຕ່່າງກັນ ແລະພຣະອົງຊັບຊ້ອນເຮົາໃສ່ພັນທະກິດທີແ່ຕກຕ່າງກັນ ແລະຕໍາແໜ່ງໃນການໃຊ້ຂອງ

ປະທານກໍຕ່າງກັນ. ແລະພັນທະກິດເຫ ົ່ານ້ີຈະເອ ້ອອໍານວຍໃຫວ້ຽກງານໃນແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາເຣັດ. 

 

 

  

 

2. 1ໂກຣິນໂທ 12:7-10 : 

7
ການສະແດງຂອງພຣະວິນຍານນ້ັນມີແກ່ທຸກຄົນເພ ່ອປໂຍດຮ່ວມກັນ  

8
ພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດປະທານໂດຍທາງພຣະວິນ

ຍານ ໃຫ້ຜ ້ນ່ຶງມຖ້ີອຍຄໍາປະກອບດ້ວຍສະຕິປັນຍາ  ແລະໃຫ້ອີກຜ ້ນ່ຶງມີຖ້ອຍຄໍາອັນປະກອບດ້ວຍວຊິາຄວາມຮ ້  ແຕ່

ເປັນພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນ  
9
ແລະໃຫ້ອີກຜ ້ນ່ຶງມຄີວາມເຊ ່ອ ແຕ່ເປັນພຣະວ ິນຍານອົງດຽວກັນ ແລະໃຫ້ອີກຜ ້ນ່ຶງມີ

ອໍານາດໃຫ້ຄົນດີພຍາດ ແຕ່ເປັນພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນ  
10
ແລະໃຫ້ອີກຜ ້ນ່ຶງເຮັດການອິດທິຣິດຕ່າງໆ ແລະໃຫ ້ອີກ  

ຜ ້ນ່ຶງປະກາດພຣະທັມ ແລະໃຫ້ອີກຜ ້ນ່ຶງຮ ຈັ້ກສັງເກດວິນຍານຕ່າງໆ ແລະໃຫ້ອີກຜ ້ນ່ຶງປາກພາສາແປກໆ ແລະໃຫອີ້ກ 

ຜ ້ນ່ຶງແປພາສາແປກໆ. 

ທາ່ນໄດຍ້ນິ ຫ  ໄດຮ້ບັການສອນຫຽງັກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍ ແລະຄວາມສາໍຄນັຂອງ 

ຂອງພຣະຣາຊທານຝ່າຍວນິຍານ ? 
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       ທ່ານໂປໂລ ໄດ້ນໍາລາຍການຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານຂ້ຶນມາ, ບ່ໍແມ່ນເພ ່ອໃຫ້ເມ ່ອຍໃຈ. ເພິ່ນໄດ້ຈົດລາຍການ 

ຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານໄວໃ້ນ ໂຣມ 12:6-8;  1ໂກຣິນໂທ 12:8-10, 27-30;  ແລະເອເຟໂຊ 4:11.  ທ່ານເປໂຕ  

ກໍໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານໃນ 1ເປໂຕ 4:9-11 ເຊ່ັນດຽວກັນ. 

 ຂອງພຣະຣາຊທານສໍາລບັອ ມ້ຊ .  ຂອງປະທານເຊ່ັນ ດ້ານຊ່ອຍເຫ  ອແລະດ້ານຈັດການ ( 1ກຣທ 12:28 )    

ຊ້ີນໍາທິດທາງ ວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງຄຣິສຕະຈັກ. 

 ຂອງພຣະຣາຊທານສໍາລບັແບງ່ປນັ.  ຂອງພຣະຣາຊທານເຊ່ັນ ການສະແດງຄວາມເມດຕາ (ໂຣມ 12:8 )  

ແລະເອ ້ອເຟ ້ອເພ ່ອແຜ ່( 1 ປຕ 4:9 ) ເປັນຫົນທາງສ ່ສັມພັນ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 ຂອງພຣະຣາຊທານສໍາລບັປາກເວົາ້.  ຂອງພຣະຣາຊທານເຊ່ັນ ການສອນ ( ໂຣມ 12:8 ) ແລະທໍານວາຍ  

ເຖິງການປ ກຝັງຄຣິສຕະຈັກ ຢັ່ງລົງໃນພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 ຂອງພຣະຣາຊທານສໍາລບັເສມີສາ້ງ.  ຂອງພຣະຣາຊທານເຊ່ັນ ສະຕປັິນຍາ,  ຄວາມຮ ້ , ແລະຄວາມເຊ ່ອທີ ່ 

ຊ່ອຍສນັບສນຸນຂອງພຣະຣາຊທານຢ່າງອ ່ນ. 

 

 

 

            ສ່ິງທ່ີອັສຈັນກ່ຽວກັບລາຍຊ ່ຂອງພຣະຣາຊທານຝ່າຍວິນຍານແມ່ນຄວາມຫລາກຫລາຍ ຂອງພຣະຣາຊທານ 

ເຫ ົາ່ນ້ັນແຕກຕ່າງກັນ ແລະເມ ອ່ຂອງພຣະຣາຊທານເຫລົ່ານ້ັນລວມກັນເຂ້ົາກໍເຮັດໃຫມ້ີຫລາຍທາງເພີ້ມຂ້ຶນ ເພ ່ອຊ່ອຍ

ເຮົາໃຫ້ສາມາດຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດແລະຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງໄດ້ດີຍ່ິງຂຶ້ນ.  

           ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າເປ້ົາໝາຍຂອງ ທ່ານໂປໂລ ບ່ໍແມ່ນເພ ່ອຈໍາແນກຂອງພຣະຣາຊທານຝ່າຍວິນ 

ຍານ. ກົງກັນຂ້າມທ່ານໂປໂລ ໄດ້ສຸມໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງ ຂອງພຣະຣາຊທານເຫ ົ່ານ້ັນ: "ການບ່ົງບອກຢ່າງໜ່ຶງເຖິງຂອງ 

ພຣະຣາຊທານທ່ີໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ ແມ່ນເພ ່ອໃຫເ້ກີດຜົນດີ" ( ຂ້ໍ 7 ). 

       ຂອງປະທານສໍາລັບທ່ານ ບ່ໍແມ່ນເພ ່ອຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເອງ.   ແທ້ຈິງ ຖ້າໃຊ້ຂອງປະທານໃນສ່ິງໃດ

ສ່ິງໜ່ຶງເພ ່ອນໍາຜົນປໂຍດແລະກຽດມາສ ່ຕົນເອງໂດຍກົງແມ່ນການໃຊ້ຂອງປະທານທ່ີຜິດ. ພຣະເຈ້ົາຊົງພຣະຣາຊທານ

ຂອງປະທານແກ່ເຮົາເພ ່ອໃຫ້ເຮົາເສີມສ້າງ,  ເພີມ້ພລັງ, ແລະເສີມສ້າງຄຣິສຕະຈັກ, ປະກາດພຣະຄຣິດ,  ແລະຖວາຍ

ກຽດແດ່ພຣະອົງ.  ການໃຊ້ຂອງປະທານຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ເຮັດໃຫ້ສໍາເຣັດຜົນທັງສ່ີຢ່າງຕາມທີກ່່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນ. 

 

 

 

3. 1ໂກຮນິໂທ 12:11 : 

11
ສ່ິງສາຣະພັດເຫລົ່ານ້ີພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນຊົງບັນດານແລະປະທານແກ່ທຸກຄົນຕາມຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ” 

 

       ແທຈິ້ງ ພຣະເຈ້ົາຮ ້ ທ່ານດີກວ່າທ່ານຮ ້ ຈັກຕົວທ່ານເອງ. ພຣະເຈ້ົາຍັງຮ ້ ອີກວ່າ ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງຕ້ອງການ 

ຫຽັງແດ່. ດ່ັງນັ້ນ ຂອງປະທານທ່ີພຣະອົງຢາກທໍາງານຜ່ານທາ່ນ ແມ່ນຖ ກຕ້ອງເໝາະສົມກັບນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ.  

ພຮະອົງຊົງປະທານຂອງພຣະຣາຊທານ "ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຕາມນ້ໍາທັຍພຣະອົງ" ( ຂ້ໍ 11 ).  ສ່ິງນີ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄໍາຖາມ

ຂ້ຶນມາວ່າ... 

       ອນັໃດແມນ່ຂອງພຣະະຣາຊທານຂອງທາ່ນ ?     

 

  ດນົປານໃດແລວ້ທີທ່າ່ນໄດຮ້ບັຜນົປໂຍດຈາກຂອງພຣະຣາຊທານຝາ່ຍວນິຍານຂອງຜ ້ ອ ນ່ ? 
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       ຈະເປນັຢາ່ງໃດ ຖາ້ທາ່ນມຂີອງປະທານທ່ທີາ່ນບໍຢ່າກໄດ ້?     ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຄໍາຖາມແບບນ້ີໃນຄ ນໜ່ຶງເມ ່ອ 

ຂ້າພະເຈ້ົາສອນບົດຮຽນຂອງພຣະຣາຊທານຝ່າຍວິນຍານໃນຫ້ອງຜ້  ໃຫຍທ່ີເ່ປັນຄົນໜຸ່ມ. ຊາຍທ່ີຖາມ ມີອາການໂກດ

ຮ້າຍທຸລົນທຸລາຍ.  ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງກ້ົມຫົວອະທິຖານຂໍສະຕິປັນຍາຢ່າງຮີບດ່ວນ, ແລ້ວພຣະເຈ້ົາກໍປະທານຄໍາຕອບໃສ່ 

ສມອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທັນທີ.   ຂ້າພະເຈ້ົາເວົ້າວ່າ "ພຣະເຈ້ົາຈະປ່ຽນ 'ຄວາມຢາກ' ຂອງທ່ານ !'"  ສອງສາມວັນຕ່ໍມາ 

ຊາຍໜ່ ຸມຜ້  ນ້ັນໄດ້ມາຫ້ອງການຂ້າພະເຈ້ົາ.    ພຣະເຈ້ົາເຄີຍເອ້ີນລາວໃຫ້ເທສນາ ແຕ່ລາວໄດ້ແລ່ນໜີຈາກພຣະເຈ້ົາ.    

ຕ້ັງແຕ່ໄດ້ຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນນ້ັນມາພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນໃຈລາວ ແລະພ້ອມທັງ 'ຄວາມຢາກ' ຂອງລາວນໍາ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້

ເອົາຄວາມປາຖນາໃສ່ໃຈລາວເພ ່ອໃຊ້ຂອງປະທານຂອງໃນຄຣິສຕະຈັກແຫ່ງໜຶ່ງ,  ແລະລາວກໍທໍາງານນ້ັນຕ່ໍມາເປັນ

ເວລາຫລາຍກວ່າ 25 ປີ ແລ້ວ.     ເວົ້າລ້ຶມຄ ນອີກວ່າ : ພຣະເຈ້ົາຮ້  ທ່ານດີກວ່າທ່ີທ່ານຮ ້ຕົວທາ່ນເອງ.   ຈ່ົງວາງໃຈໃນ 

ພຣະອົງ.  ຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ທ່ານມີຢ ່ນ້ັນແຫລະ ແມ່ນຂອງພຣະຣາຊທານທ່ີທ່ານຕ້ອງການ. 

       ເປນັຫຽງັ ພຣະວນິຍານບຣໍສິດຸຈຶງ່ບໍປ່ະທານທກຸຢາ່ງໃຫແ້ກຜ່ ເ້ຊ ອ່?   ຮ່າງກາຍທ່ີສົມບ ນຕ້ອງການອະວັຍຍະວະ 

ທຸກສ່ວນທໍາງານຢ່າງກົມກຽວກັນ.  ເພ ່ອໃຫເ້ປັນໄປຕາມນັ້ນ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຈັດສັນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງເພ ່ອບ່ໍໃຫ້ຜ ້ 

ໃດຜ້  ໜ່ຶງມີທຸກຢ່າງທ່ີລາວຕ້ອງການໂດຍບ່ໍມີຜ້  ອ ່ນເຂ້ົາຮ່ວມໃນຊີວິດຂອງລາວ. ພວກເຮົາຖ ກອອກແບບໃຫ້ດໍາຣົງຊີວິດ

ຢ ່ໃນຄວາມສັມພັນ;ເພາະສະນັນ້ ໂດຍການຊົງປະທານຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາກໍເປັນເອກະຣາດ

ໃຜລາວເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຂ້ຶນກັບອົງພຣະຄຣິດ.  ໂດຍພ ້ນຖາມແລ້ວຊີວິດໃນພຣະຄຣິດແມ່ນຕ້ອງການຄວາມຮວ່ມມ  

ແລະຜ ້ ຮ່ວມງານທີເ່ປັນກ່ ຸມເປັນກ້ອນ. 

 

 

 

ນໍາໃຊໃ້ນຊວີດິ  

 ພຣະເຈ້ົາມີຂອງພຣະຣາຊທານສະເພາະສໍາລັບຕົວທ່ານ ເພ ່ອຮັບໃຊ້ພຣະອົງແລະຄຣິສຕະຈັກຂອງ

ພຣະອົງ.  ທ່ານຈະຕອບສນອງຕ່ໍຄວາມຈິງເຫລ່ົານ້ີຢ່າງໃດໃນອາທິດນ້ີ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຕາມຂ້າງລຸ່ມນ້ີ; 

 ນະມັນການ.  ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາເພາະວ່າທ່ານມີພຣະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດທ່ານ.  ຈ່ົງຈັດເວ 

ລາໄວ້ຕາງຫາກເພ ່ອຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງແລະສັຣເສີນພຣະອົງທີ່ພຣະອົງປະທານຂອງພຣະຣາຊ 

ທານສະເພາະໃຫ້ແກ່ທ່ານເພ ່ອໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດ 

 ຄົ້ນຫາ.  ຖ້າທ່ານຫາກບ່ໍຮ ້ວ່າຂອງພຣະຣາຊທານຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ.  ຈ່ົງປະເມີນເບ່ິງຫລ ສໍາຣວດ 

ເບ່ິງເພ ່ອທ່ານຈະໄດ້ຮ ້ວ່າຂອງພຣະຣາຊທານຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງເພ ່ອທ່ານຈະໄດ້ໃຊ້ໃນໂບດແລະ 

ເພ ່ອຊ່ອຍເຫລ ອໂບດຂອງທ່ານ. 

 ຝຶກສອນ. ສ່ິງທີ່ຕ້ອງເຮັດກ່ອນສ່ິງອ ່ນແມ່ນ ເປັນຄຣ ຝຶກຫລ ອ້າຍເອ ້ອຍລ້ຽງຜ ້ທີ່ເຊ ່ອຄົນອ ່ນ ຜ ້ຊ່ຶງບ່ໍ 

ແນ່ໃຈວ່າຂອງພຣະຣາຊທານຂອງເຈ້ົາແມ່ນຫຍັງ.  ຊ່ອຍເຂົາເຈ້ົາຄ້ົນຫາຂອງພຣະຣາຊທານຂອງ 

ເຂົາເຈ້ົາເພ ່ອເຂົາເຈ້ົາຈະໄດ້ໃຊ້ໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ. 

 

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

 ພຣະເຈົາ້ໄດປ້ະທານຂອງພຣະຣາຊທານໂດຍສະເພາະໃຫກ້ ຸ່ມເຮາົ ເພ ອ່ຮບັໃຊພ້ຣະອງົແລະຜ ້ ອ ນ່ຢ່າງໃດ ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ10, ມກົຣາ 2016 (1-10-2016) 

 

 ນາໍໃຊໃ້ນການຮບັໃຊພ້ຣະເຈົາ້ 

 

ຂອງພຣະຣາຊທານທ່ທີາ່ນໄດຮ້ບັ ມອີນັໃດແດທ່່ໃີຊ້ບໍໄ່ດ?້ 

 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:   ພຣະເຈ້ົາປະສົງໃຫ້ພວກເຮົານໍາໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ພຣະອົງປະທານໃຫ້ນ້ັນ. 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍ່ຊວີດິ:  

     "ມັນແມ່ນຄວາມຄິດທ່ີເຊື່ອຖືໄດ້." ຄືຄວາມຄິດທ່ີພໍໍແ່ມມ່ີຕໍລູູູູ່ກວ່າ ເມື່ອເຮົາໄດ້ຮັບຂອງຂວັນບ່ໍວ່າມັນຈະຂີ້ຮ້າຍຫ ື 

"ພິເສດ" ກໍຕາມ.  ຜ້ ູູໃຫ້ຍ່ອມຄິດວ່າດີສເມີ, “ແຕ່ວ່າທ່ານຈະບໍ່ໃຊ້, ບ່ໍເອ້, ບ່ໍວາງສະແດງມັນໄປຈົນຮອດລ້ານປີຕ້ີ.”  

      ພວກເຮົາຮູູ້ສືກຜິດທ່ີໄດ້ໃຫ້ຂອງຂວັນປະເພດນ້ັນ.   ໂດຍສະເພາະມັກຈະມີຂ ້ນໃນງານທ່ີສັງຄົມຮຽກຮ້ອງໃຫເ້ຮົາ 

ເຮັດ ເຮົາມັກຈະບໍ່ຮ ູູ້ວ່າຈະຊ້ືຫຽງັດີ. ພວກເຮົາກໍໄປຊອກຕາມຫ້າງຮ້ານຈົນກວ່າເຮົາຈະພົບສ່ິງມີຄ່າ ແລະຫວັງວ່າເປັນ 

ສ່ິງດທີ່ີສຸດ.  

      ຂອງພຣະຣາຊທານອັນມາແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍເໝືອນກັນ, ແຕ່ພຣະອົງຊາບດີວ່າທ່ານຕ້ອງການຫຽັງແທ້. ທ່ານອາດຈະ 

ບ່ໍຮ້ ູູຈັກໃນເວລານ້ັນ,  ແຕ່ຂອງພຣະຣາຊທານທ່ີພຣະອົງປະທານໃຫ້  ສ່ິງທ່ເີຮົາເວົ້າເຖິງແມ່ນຂອງພຣະຣາຊທານຝ່າຍ

ວິນຍານ ເປັນສິ່ງຄົບຖ້ວນສໍາລັບທ່ານ. ຕອນຕ້ົນ ພວກທ່ານອາດຈະແປກໃຈວ່າຈະເອົາໄປໃຊ້ແນວໃດ.  ແຕ່ພວກເຮົາ

ຈະໄດ້ເຫັນໃນບົດຮຽນນ້ີວ່າ,  ພຣະເຈ້ົາມແີຜນການສໍາລັບທ່ານ ແລະຂອງພຣະຣາຊທານນໍາ.   ແລະພຣະອົງຫວັງວາ່ 

ທ່ານຈະນໍາພວກມັນໄປໃຊ້. 

 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ?  (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 

 

ການສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

 

1. 1ໂກຣິນໂທ 12:12-16: 

12
 ເຖິງວ່າຮ່າງກາຍເປັນອັນດຽວ ກໍຍັງມີອະວຍັະວະຫລາຍສ່ວນ ແລະອະວຍັະວະເຫ ົາ່ນ້ັນ ແມ່ນຈະມຫີລາຍສ່ວນ ກໍ 

ຍັງເປັນກາຍດຽວກັນສັນໃດ ພຣະຄຣິດກໍຊົງເປັນສັນນ້ັນ. 
13
ເພາະວ່າເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຈະເປັນຊາດຢິວ, ຫລືຄົນຕ່າງ

ຊາດກໍດີ, ເປັນຂ້ອຍຂ້າ ຫລືເປັນອິສະຣະກໍດີ, ເຮົາທັງຫ າຍໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໂດຍພຣະວິນຍານອົງດຽວ ຈ ງ່ເຂ້ົາເປັນ

ກາຍອັນດຽວກັນ ແລະພຣະວນິຍານອົງດຽວກໍຊ ມຊວ່ານຢູູ່.   
14
ເພາະວາ່ຮ່າງກາຍນ້ັນບ່ໍໄດ້ປະກອບດ້ວຍອະວຍັະວະ 

ອັນດຽວ ແຕ່ໄດ້ປະກອບດ້ວຍອະວຍັະວະຫ າຍອັນ.  
15
ຖ້າຕີນຈະກ່າວວ່າ, “ເພາະຂ້ອຍບ່ໍໄດ້ເປັນມ ືຂ້ອຍຈ ່ງບໍ່ໄດ້ເປັນ

ສ່ວນໃດໃນອະວຍັະວະຂອງຮາ່ງກາຍນ້ັນ” ແລ້ວ ຕີນຈະບໍເ່ປັນສ່ວນໃດໃນອະວັຍະວະຂອງຮ່າງກາຍ ເພາະເຫດເວົ້າ

ຢ່າງນັ້ນກໍບ່ໍໄດ້.    
16
ຖ້າຫູູຈະກ່າວວ່າ, “ເພາະຂ້ອຍບ່ໍໄດ້ເປັນຕາ ຂ້ອຍຈ ່ງບໍໄ່ດ້ເປັນສ່ວນໃດ ໃນອະວັຍະວະຂອງຮ່າງ 

ກາຍນ້ັນ” ຫູູຈະບໍ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໃດໃນອະວຍັະວະຂອງຮ່າງກາຍ ເພາະເຫດເວົ້າຢ່າງນັ້ນກໍບ່ໍໄດ້. 
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         ເມື່ອທ່ານເບ່ິງຜ ູູ້ຍິງຄົນນ ່ງ  ທ່ານຈະບໍເ່ຫັນນາງເປັນເໝືອນການສະສົມ ມື, ຕີນ, ໃບໜ້າ, ແລະໝາກບ້າຫົວເຂ່ົາ

ຂອງນາງຊ ່ງກອງຢູູ່ເປັນກອງໃຜກອງລາວ ດອກເນາະ.  ແຕ່ທ່ານຈະເຫັນນາງຢູູ່ໃນສະພາບຮ່າງກາຍທີຄົ່ບຖ້ວນ ແມ່ນ

ບ່ໍ.   ພຣະເຢຊູູ ແນມເຫັນຜ້ ູູຕິດຕາມພຣະອົງໃນທໍານອງດຽວກັນ. ເມື່ອພຣະອົງແນມເບ່ິງເຮາົພຣະອົງກໍຈະເຫັນເຮົາຢູູ່

ໃນສະພາບສ່ວນປະກອບຂອງອະວັຍະວະຫ າຍຢ່າງລວມເປັນກາຍອັນດຽວທ່ີເອີ້ນວ່າ: ຄຣິສຕະຈັກ. 

         ທ່ານໂປໂລຢາກບອກໃຫ້ຮູູຢ່້າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ຜ້ ູູເຊ່ືອທກຸຄົນ ບ່ໍວ່າຊາດໃດ, ເຜ່ົາພັນໃດ,  ຫ ເືພດໃດ ກໍເປັນພາກ 

ສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍພຣະຄຣິດເໝືອນກັນ, ຄຣິສຕະຈັກ.  ຄວາມແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງເຊ້ືອຊາດ ຫ ືສັງຄົມປາກົດມີນຄຣິສ 

ຕະຈັກ,  ຊ ງ່ເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ  ''ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຈະເປັນຊາດຢີວ ຫ ືກຣີກກໍດີ,  ເປັນຂ້ອຍຂ້າ ຫ ືເປັນອິສຣະກໍດີ ພວກ

ເຮົາ ມີພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນ.” 

        ເຖິງປານນ້ັນ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເຮົາກໍຍັງເປັນແຫ ງ່ຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງກັນ.  ຫວົເຣ່ືອງນັ້ນ ເປັນເຣ່ືອງທ່ທີ່ານ

ໂປໂລກໍາລັງພະຍາຍາມກໍາຈັດ ດ່ັງທ່ີຂຽນລົງໃນຈົດໝາຍຝາກເຖິງຊາວໂກຣິນໂທ.  ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນບົດກ່ອນວ່າ 

ຊາວໂກຣິນໂທໄດ້ແບ່ງແຍກເປັນພັກເປັນຝ່າຍ (1ກຣທ 1:10-13). ໜ້າເສ້ົາໃຈ ເຖິງແມ່ນເຂົາພະຍາຍາມໃຊ້ຂອງປະ 

ທານຝ່າຍວິນຍານແຕ່ກໍຍັງເກີດການແບ່ງແຍກກັນ.   ເວລາມີບາງຄົນອວດອ່ົງ ແລະຈອງຫອງໃນຄວາມສາມາດຂອງ 

ເຂົາ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຜ້ ູູອ່ືນຮູູ້ສ ກດ້ອຍກວ່າ ຊ ່ງຈະພາໃຫເ້ກີດຄວາມບໍ່ເປັນອັນໜ ່ງອັນດຽວກັນ. 

        ບາງຄັງ້ເຮົາຮູູ້ສ ກບ່ໍພໃໍຈໃຜເລີຍ ແມ່ນບ່ໍ ?  ບາງເທື່ອມຄົີນຄິດຢ່າງນັ້ນຕ່ໍເຮົາຄື ຄຸຍໂມໃ້ສ່ເຮົາ.  ບາງເວລາພວກ 

ເຮົາເຊີນເອົາຄວາມຮ ູູ້ສ ກແບບນ້ີເຂ້ົາມາເອງ ຄືເມື່ອເຮົາເລືອກຫ ິ້ນເກມການປຽບທຽບ.  ແຕ່ແລ້ວ ເມື່ອເຮົາສັງເກດເບ່ິງ 

ອ້ອມຮອບ ເຮົາຈະພົບວ່າມີຄນົອ່ືນດີກວ່າເຮົາໃນດ້ານໃດດ້ານໜ ່ງສເມີ.     ມັນເປັນການງ່າຍທ່ີຈະສົມທຽບທ່ານໃສ່ຜ້ ູູ 

ອ່ືນ ແລ້ວກໍເກີດຄວາມຮ ູູ້ສ ກດ້ອຍກວ່າ ທ່ີທ່ານຄວນຈະເປັນ. 

          ມັນເປັນຄວາມເສ້ົາໃຈຫ າຍ ເມື່ອເຮົາຫິ ້ ນເກມສົມທຽບໃນຄຣິສຕະຈັກ.  ທ່ານໂປໂລຕ້ອງການແກ້ໄຂໃນຂ້ໍ 15 

-16 ວ່າ :  " ຖ້າຕີນຈະກ່າວວ່າ ເພາະຂ້ອຍບ່ໍໄດ້ເປັນມື   ຂ້ອຍຈ ່ງບໍ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໃດໃນອະວັຍະວະຂອງຮ່າງກາຍນ້ັນ  

ແລ້ວຕີນຈະບໍ່ເປັນສ່ວນໃດໃນອະວັຍະວະຂອງຮ່າງກາຍ ເພາະເວົ້າຢ່າງນັ້ນກໍບ່ໍໄດ້.    ຖ້າຫູູຈະກ່າວວ່າ ເພາະຂ້ອຍບ່ໍ 

ໄດ້ເປັນຕາຂ້ອຍຈ ່ງບໍ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໃດໃນອະວັຍະວະຂອງຮ່າງກາຍນ້ັນ    ຫູູຈະບໍ່ເປັນສ່ວນໃດໃນອະວັຍະວະໃນຮ່າງ 

ກາຍ  ເພາະເຫດເວົ້າຢ່າງນັ້ນກໍບ່ໍໄດ້."  ເຖິງຈະເວົ້າຢ່າງໃດ ຕີນ ມື ຫູູ ຕາ ກໍຍັງເປັນອະວັຍະວະຂອງຮ່າງກາຍຢ່ ູູດີ. 

       ບົດບາດຂອງທ່ານໃນພຣະກາຍອາດຈະບໍ່ມີຄົນເຫັນເໝອືນຄົນອ່ືນ ແຕ່ກໍບ່ໍແມ່ນສໍາຄັນໜ້ອຍກວ່າຄົນອ່ືນ. ຂອງ   

ພຣະຣາຊທານຝ່າຍວິນຍານຂອງທ່ານສໍາຄັນ, ແລະທາງທ່ທີາ່ນນໍາໃຊ້ໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດກໍສໍາຄັນ.   ສ່ິງສໍາ 

ຄັນຄື ບ່ໍມີບ່ອນໃດດ້ອຍໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ. ພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດທ່ີຢ່ ູູໃນສິດຍາພິບານກໍແມ່ນພຣະວິນຍານ 

ບໍຣິສຸດອົງດຽວທ່ີຢ່ ູູໃນທ່ານ.  ທກຸຄົນໄດ້ຮັບການຊົງສະຖິດແລະຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະອົງ. 

        

 

        

2. 1ໂກຣິນໂທ 12:21-22 : 

21
ຕາຈະເວົ້າແກ່ມືວ່າ, “ຂ້ອຍບ່ໍຕ້ອງການເຈ້ົາ” ກໍບ່ໍໄດ້ ຫລືຫົວຈະເວົ້າແກ່ຕີນວ່າ, “ຂ້ອຍບ່ໍຕ້ອງການເຈ້ົາ” ກໍບ່ໍໄດ້ ຫລື

ຫົວຈະເວົ້າແກ່ຕີນວ່າ, “ຂ້ອຍບ່ໍຕ້ອງການເຈ້ົາ” ກໍບ່ໍໄດ້.   
22 
ທີ່ຈິງອະວຍັະວະສ່ວນທ່ີເຮົາເຫັນວ່າອ່ອນແອ ເຮົາກໍຂາດ 

ເສັຽບ່ໍໄດ້. 

          ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຄິດນ້ອຍເນ້ືອຕ່ໍາໃຈກ່ຽວກັບຕົວເອງໃນຄຣິສຕະຈັກ, ທັງບ່ໍຄວນຄິດສູູງສົ່ງອີກດ້ວຍ.  ທ່ານໂປ 

 ໂລ ໄດ້ສຸມຄວາມສົນໃຈຂອງເພິ່ນໃສ່ການຄຸຍໂມ້ກ່ຽວກັບຂອງພຣະຣາຊທານຂອງເຂົາເຈ້ົາ,  ຄວາມຮຸນແຮງທງັສອງ 

ເປັນຫຽັງ ພວກເຮົາຈ ່ງຖືກທົດລອງໃຫ້ສົມທຽບຕົວເຮົາໃສ່ກັບຄົນອ່ືນ ເລ້ືອຍໆ ? 



3 
 

ຢ່າງນ້ັນລ້ວນແຕ່ເປັນອັນຕະລາຍທັງນ້ັນ. ພວກເຮົາຢ່າຖາມກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າຂອງຕົວເຮົາເອງ ຫ ືຄຸນຄ່າຂອງຜ ູູ້ອ່ືນ. 

         ຢ່າໂອ້ອວດຂອງພຣະຣາຊທານຂອງທ່ານ,  ໂດຍຄິດວາ່ພວກມັນຍົກຊູູຄຸນຄ່າ ຫ ືຄວາມສໍາຄັນຂອງທ່ານຂ ້ນໃນ 

ຄຣິສຕະຈັກ. ຄວາມສໍາເຣັດຂອງທ່ານບ່ໍກ່ຽວຫຽັງກັບທ່ານ ແຕ່ມັນກ່ຽວກັບຜ້ ູູຊ ່ງປະທານຂອງພຣະຣາຊທານນ້ັນ! ພຣະ

ເຈ້ົາຜ້ ູູປະທານຂອງພຣະຣາຊທານມີແຜນການ  ແລະປະທານແກ່ເຮົາແຕ່ລະຄົນເພື່ອນໍາກຽດອັນສູູງສຸດມາສູູ່ພຣະອົງ

ເອງ ແລະນໍາຄວາມດີອັນໃຫຽທ່່ີສຸດມາສູູ່ພຣະກາຍພຣະຄຣິດ.  ແນ່ນອນຄຣິສຕຽນບາງຄົນອາດຈະອອກໜ້າອອກຕາ 

ກວ່າຄົນອ່ືນ.  ແຕ່ຜ້ ູູທ່ຮີັບໃຊ້ງຽບໆ ແລະມັກເຮັດວຽກຢ່ ູູຫ ັງສາກ ຍ່ິງນັບວ່າສໍາຄັນລະດັບຫົວກະທິທັງນ້ັນ.  

         ດົນປານໃດແລ້ວທີ່ທ່ານມີບັນຫາກັບຫົວໂປຕີ້ນຂອງທ່ານ? ໝາຍເຖິງເທື່ອສຸດທ້າຍທ່ທີ່ານອາດຊູູນສະດຸດ. ເຖິງ

ແມ່ນພວກເຮົາຈະບໍ່ສົນໃຈນໍາມັນເລ້ືອຍປານໃດກໍຕາມ, ຫົວໂປ້ຕີນຍັງເປັນສ່ິງສໍາຄັນສໍາລັບຮ່າງກາຍມະນຸດ. ຫວົໂປ້

ຕີນແມ່ນສ່ວນທີເ່ຮົາຍອມຮັບວາ່ເປັນນ້ິວທີໃ່ຫຍກ່ວ່ານ້ິວອ່ືນໆ ແລະຮັບນ້ໍາໜັກ 40% ຂອງນໍາ້ໜັກທ່ີຕີນຮັບເມື່ອເວລາ

ເຮົາຍ່າງ.  ຫົວໂປຕີນຮັກສາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງຮ່າງກາຍ. ເຊ່ືອຫ ບ່ໍືເຊ່ືອກໍຕາມ ການເກນທະຫານຈະມີຂໍ້ຕໍາໜິ ຜ້ ູູໃດທີ່

ຂາດຫົວໂປຕີ້ນຈະຜິດມາດຕະຖານຂອງກອງທັບ  ແລະຜ້ ູູທ່ີຂາດຫົວໂປຕີ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮຽນຍ່າງໃໝ່.    ນ້ັນແມ່ນສ່ິງທີ່

ທ່ານໂປໂລ ໄດ້ຊ້ີແຈງໃນ ຂ້ໍ 22 ວ່າ: "ທ່ີຈິງ ອະວັຍະວະສ່ວນທ່ີເຮົາເຫັນວ່າອ່ອນແອ ເຮົາກໍຂາດເສັຽບ່ໍໄດ້."  ສ່ິງໃດສັດ

ຈິງກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍມະນຸດກໍສັດຈິງກ່ຽວກັບຄຣິສຕະຈັກ.   ພວກເຮົາອາດຄິດວ່າບ່ໍເປັນສ່ິງສໍາຄັນທ່ີເປັນຫົວໂປຕີ້ນໃນ 

ຄຣິສຕະຈັກ,  ແຕ່ທ່ານໂປໂລ ໄດ້ກ່າວແລ້ວເດ.    ບາງທີ ອາດເປັນເວລາທ່ີຕ້ອງເປ່ົາແກປຸກຜ້ ູູຮັບໃຊ້ທ່ີບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ສັງ 

ເກດໃຫ້ຕື່ນຂ ້ນ.  ຄຣິສຕະຈັກຄວນໃຫ້ກຽດພເິສດແກ່ສະມາຊິກຂອງໂບດ ໂດຍສະເພາະຜ້ ູູທ່ີບ່ໍຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈ

ໃນຕົວເຂົາເຈ້ົາເອງ.   ພວກເຮາົສາມາດເຮັດສ່ິງນີ້ເພື່ອເຕືອນຄວາມຊົງຈໍາຂອງເຂົາເຈ້ົາແລະເຮົາທຸກຄົນວ່າ ສະມາຊິກ

ຂອງໂບດທຸກໆຄົນມຄີວາມສໍາຄັນຍ່ິງເພື່ອການດໍາເນີນງານຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ້ັງພຣະທັຍໄວ.້           

 

 

 

3. 1 ເປໂຕ 4:9-11 : 

9
ທ່ານທັງຫລາຍຖ້າຜູູ້ໃດກ່າວ ກໍໃຫ້ເໝືອນຜູູ້ກ່າວພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ຖ້າຜູູ້ໃດເປັນຜູູ້ບໍຣິການຮັບໃຊ້ ກໍໃຫ້ບຣິໍການ 

ຮັບໃຊ້ເໝືອນຜູູຮ້ັບກໍາລັງທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດປະທານໃຫ້   ເພືອ່ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໄດ້ກຽດໃນການທັງປວງໂດຍທາງ 

ພຣະເຢຊູູຄຣິດ ຈ່ົງຕ້ອນຮັບເຊ່ິງກັນແລະກັນໂດຍບ່ໍຈ່ົມ.   
10 
ຕາມທີ່ທຸກຄົນໄດ້ຮັບສ່ິງທີ່ຊົງປະທານໃຫ້ແລ້ວ  ກໍໃຫ້ໃຊ້ 

ຂອງປະທານນ້ັນເພື່ອປໂຍດແກ່ກັນແລະກັນ    ເໝືອນເປັນຜູູຮ້ັບມອບໝາຍຜູູດີ້ ທີ່ຮັບໃຊ້ພຣະຄຸນນາໆປະການຂອງ 

ພຣະເຈ້ົາ. 
11
ສະຫງ່າຣາສີ ແລະຣິດທານຸພາບຊົງມີແກ່ພຣະອົງສືບໄປເປັນນິດ ອາແມນ. 

 

         ພວກເຮົາພົບ ຄໍາແນະນາໍໂດຍຫຽໍ້ບາງຢ່າງໃນ 1ເປໂຕ ເຖິງວິທີໃຊ້ຂອງປະທານ.  ພວກເຮົາສາມາດສລຸບໂດຍ 

ຫຽໍ້ດ່ັງນີ:້ ຈ່ົງບວົຣະບັດຄົນອ່ືນດ່ັງພຣະເຢຊູູເຮັດຕ່ໍເຂົາ ແລະເວົ້າກັບຄົນອ່ືນດ່ັງພຣະເຢຊູູເວົ້າກັບເຂົາເຊ່ັນດຽວກັນ. ທຸກ

ສ່ິງທ່ີເຮົາເຮັດຕ້ອງເຊ່ືອມໃສ່ການປະພ ດດ້ວຍຄວາມຮັກ.  ການຕ້ອນຮັບເປັນປາກົດການສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກ 

ທ່ີປະຈັກແຈ້ງ, ຊ ່ງເປັນສາເຫດທ່ີທ່ານເປໂຕໄດ້ຂຽນໄວ້, "ທ່ານທັງຫ ານຈ່ົງຕ້ອນຮັບເຊ່ິງກັນແລະກັນໂດຍບ່ໍຈ່ົມ"(ຂ້ໍ 9). 

ແມ່ນແຕ່ຄົນບ່ໍເປັນຄຣິສຕຽນໃນສັຕວັດທີ 21 ກໍຍັງຖືເອົາການຕ້ອນຮັບເປັນທໍານຽມ. ຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອນຮັບຄົນ

ອ່ືນເພາະໜ້າທ່;ີ  ແທນທ່ີຈະເຮດັແນວນ້ັນ ເຮົາເຮັດດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລ້ົນ ໂດຍບ່ໍມີການຈ່ົມ.  ນ້ັນເປັນການເວົ້າອອກ

ໄປດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ແລະດ້ວຍທ່າທີແຫ່ງຄວາມຮັກ. 

       ຄວາມຮັກມັກສະແດງອອກໃນຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານທ່ີເຮົາໃຊ້.  ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານ 

ຂໍພ້ຣະທມັເຫ ົາ່ນີຊ້ອ່ຍທາ່ນໃຫເ້ຂົາ້ໃຈບອ່ນຮບັໃຊຂ້ອງທາ່ນ ທາ່ມກາງຄຣສິຕະຈັກຢາ່ງໃດ? 
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ໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ສະນັ້ນ ເມື່ອເຮົາໃຊ້ຂອງປະທານໃນທ່າທີແຫ່ງຄວາມຮັກ ເຮດັໄປໃນທາງທ່ຍ່ືີນພຣະຄຸນ

ໃຫ້ແກ່ຄົນອ່ືນ ພວກເຮົາກໍຊ້ີໃສ່ພຣະອົງຜ ູູ້ຊົງຍື່ນພຣະຄຸນໃຫ້ແກ່ເຮົາ. ໃນຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານເປໂຕທີວ່່າ, "ຖ້າຜູູ້ໃດກ່າວ 

ກໍໃຫ້ເໝືອນຜູູ້ກ່າວພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ຖ້າຜູູ້ໃດເປັນຜູູ້ບໍຣິການຮັບໃຊ້ ກໍໃຫ້ບຣິໍການຮັບໃຊ້  ເໝືອນຜູູ້ຮັບກໍາລັງທີ່ 

ພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ ເພື່ອວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໄດ້ກຽດໃນການທັງປວງໂດຍທາງພຣະເຢຊູູຄຣິດ" (ຂ້ໍ 11).  

 

 

          ບ່ໍມີຈັກເທື່ອທ່ີສອງຄົນຈະຮັບໃຊ້ໃນວິທີທາງດຽວກັນ, ແຕ່ລະຄົນຈະຮັບໃຊ້ຕາມຂອງປະທານທ່ີຊົງປະທານໃຫ້ 

ແລະຕາມບ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊັບຊ້ອນໃສ່. "ອີງໃສ່ຂອງປະທານແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບ,ຈ່ົງນໍາໃຊ້ເພືອ່ຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ  ດ່ັງຜ ູູ້ຈັດ 

ການທ່ີດີ ແຫງ່ພຣະຄຸນນາໆປະການຫ າກຫ າຍ" (ຂ້ໍ 10).  ຂ້າພຣະເຈ້ົາມັກຖ້ອຍຄໍາທີ່ວ່າ "ຫ າກຫ າຍ"   ມັນໝາຍເຖິງ 

"ຫ າຍສີສລັບກັນ".     ເມື່ອທ່ານຮັບໃຊ້ ແລະຂ້າພຣະເຈ້ົາຮັບໃຊ້ໃນວິທີການຂອງໃຜລາວ ຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານ

ໃຫ້ແກ່ເຮົາ ເຮົາກໍພ້ອມກັນນໍາກຽດມາສ່ ູູພຣະເຈ້ົາ ດ່ັງຮງຸກິນນ້ໍາທ່ມີີສອັີນສວຍສົດງົດງາມ ! 

 

 

 

ນໍາໃຊໃ້ນຊວີດິ  

 

   ທ່ານຈະນໍາໃຊ້ຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານໃນທາງປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງໃດໃນອາທິດນ້ີ?     ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງທາງ

ເລືອກຂ້າງລ່ ຸມນີ:້ 

 

 ລງົມເືຮດັ. ຢ່າປ່ອຍຕົວທ່ານໃຫ້ຕົກຫ ຸມພາງຂອງການລໍຄອຍ ໃຫ້ສະພາບການມາປາກົດຂ ້ນເອງກ່ອນທີທ່່ານ

ຈະໃຊ້ຂອງປະທານທ່ີໃຫ້ແກ່ທາ່ນແລ້ວ.   ຈ່ົງວາງແຜນດຽວນ້ີເພື່ອລົງມເືຮັດ ແລະເຮັດສ່ິງໃດສ່ິງໜ ່ງເພື່ອຮັບ

ໃຊ້ໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 

 ຊອກຫາການຊອ່ຍເຫ ອື.  ການນໍາໃຊ້ຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງບຸກດ່ຽວສເມໄີປ. ຈ່ົງຊອກຫາ 

ຄົນຊ່ອຍທ່ານໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ ແລະຮັບໃຊ້ຜ້ ູູອ່ືນ  ໂດຍຜ່ານທາງຂອງປະທານຂອງທ່ານ.   (ເຮັດດ່ັງ 

ນ້ັນຈະເປັນການເພີ້ມຄຸນຄ່າໃນຄວາມເຊ່ືອຖືເພີມ້ຂ ້ນ.) 

 

 ໜນຸນໍ້າໃຈຄນົອື່ນ.   ຈ່ົງຊອກຫາທາງໜຸນນ້ໍາໃຈຄົນອ່ືນ ທ່ີກໍາລັງປະເຊີນກັບຄວາມຮ ູູ້ສ ກກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າຂອງ 

ລາວໃນຄຣິສຕະຈັກ. ສ່ົງຂໍ້ຄວາມ ຫ ຊືອກຫາທາງ ເພື່ອເຕືອນຄວາມຈໍາຂອງຜ້ ູູນ້ັນເຖິງຄຸນຄ່າຂອງລາວທີມ່ຢີູູ່ 

ໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ. 

 

            ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂອງປະທານບາງຢ່າງທ່ີເຮົາບ່ໍເພິ່ງພໍໃຈ.  ແຕ່ເຮົາຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຂອງປະທານຈາກພຣະເຈ້ົາ

ລອຍໄປຕາມກະແສເຂ້ົາໃນອານາເຂດທ່ີໜ້າຢ້ານ "ເອົາຕາມຄວາມນ ກຄິດ".    ຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານຂອງທ່ານ

ມີທັງມີຄຸນຄ່າແລະເກີດປໂຍດໃນອຸດົມການຂອງທ່ານ.  ບາດກ້າວຕ່ໍໄປແມ່ນຂ ້ນຢ່ ູູກັບທ່ານ. 

 

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

ພວກເຮາົໝັນ້ໃຈໄດຢ້າ່ງໃດວາ່ ເຮາົໃຊຂ້ອງປະທານໃນທາງທ່ຖີວາຍກຽດແດພ່ຣະເຈົາ້ ບໍແ່ມນ່ໃຫກ້ຽດເຮາົເອງ? 

ມວີທິທີາງໃດແດ ່ເພືອ່ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະຍນິດໃີນຂອງປະທານຝາ່ຍວນິຍານຂອງຄນົອືນ່ ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ17 ມກົຣາ 2016 (1-17-2016)  

____________________________________________________________ 

                                    ທະນຖຸນອມໃນສາຍພຣະເນດພຣະເຈົົ້າ  

 

ໃນສິິ່ງທີິ່ທິ່ານມີ ແມິ່ນຫຍັງທິ່ີມູນຄິ່າຂອງມັນເພີົ້ມທະວີຂ ົ້ນ? 

 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ພຣະເຈົົ້າໃຫົ້ຄຸນຄິ່າແລະມີຄວາມສົນໃຈນໍາທຸກຄົນ ແມິ່ນກະທັົ້ງຄົນທິ່ີດົ້ອຍທິ່ີສຸດ. 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍິ່ຊວີດິ        

       ຄົນສິ່ວນຫຼາຍເຫັນ ຄຸນຄິ່າຂອງຄໍາ . . .  ແລົ້ວຄຸນຄິ່າຂອງກົິ່ວເດ? 

      ແຣນດໍ ລໍເຣັນສ໌ ໄດົ້ຮັບມໍຣະດົກຊ ິ່ງເປັນໂຕະເກົິ່າໆໜິ່ວຍໜ ິ່ງຈາກພໍິ່ຂອງລາວ ຊ ິ່ງເປັນພະນັກງານຂອງ 

ເດັນເວີ ມິນທ໌ ຜົ້ ູຊ ິ່ງລິ່ວງລັບໄປແລົ້ວ.   ຍົ້ອນລາວບໍິ່ໄດົ້ໃສິ່ໃຈນໍາເງິນສອງສາມຫຼຽນທິ່ີພໍິ່ຂອງລາວປະໄວົ້ໃຫົ້ 

ຢິ່ ູໃນໂຕະນັົ້ນ,   ລໍເຣັນສ໌ ຈ ິ່ງໄດົ້ຂາຍຫຼຽນເຫຼົິ່ານັົ້ນໃຫົ້ຮົ້ານຈໍາໜິ່າຍຫຼຽນໃນທົ້ອງຖິິ່ນນັົ້ນ.   ຫຼຽນໝາກເຊັນທີິ່

ເຮັດຈາກກົິ່ວເຫົຼິ່ານັົ້ນ ມີເລກ 1974-D ສລັກຢິ່ ູ ຊ ິ່ງເປັນຫຼຽນທິ່ີຫາຍາກທິ່ີສຸດໃນໂລກ.   ຕໍິ່ມາທາງຮົ້ານໄດົ້ໂທ 

ຣະສັບມາຫາ ລໍເຣັນສ໌ ແລະບອກວິ່າຈະປັນສິ່ວນແບິ່ງໃຫົ້ແກິ່ລາວຈາກການຂາຍຫຼຽນໜ ິ່ງໃນຈໍານວນນັົ້ນ ຊ ິ່ງ

ມີມູນຄິ່າເຖິງ $ 250,000.00 ! 

      ເປັນສິິ່ງທິ່ີໜົ້າເສົົ້າໃຈທິ່ີສຸດ ທິ່ີຂອງຫາຍາກເຊັິ່ນນັົ້ນໄດົ້ຖືກມອງຂົ້າມ ແລະຖືກປະຖິົ້ມໄວົ້ຢິ່າງບໍິ່ຫຼຽວແລ. 

ແລົ້ວ, ຮົ້າຍຍິິ່ງໄປກວິ່ານັົ້ນ, ມີບາງສິ່ິງຊ ິ່ງມີຄຸນຄິ່າສູງຍິິ່ງກວິ່າຫຼຽນໝາກເຊັນກົິ່ວນັົ້ນອີກ  ໄດົ້ຖືກປະປິ່ອຍໄວົ້ 

ທຸກໆວັນ; ຄືຄົນເຮົາ. ເດັກນົ້ອຍ, ຄົນຊະຣາ, ຜົ້ ູອິ່ອນແອ,  ແລະຄົນທິ່ີຊິ່ອຍຕົນເອງບໍິ່ໄດົ້  ໄດົ້ກາຍເປັນເຫຽືິ່ອ 

ຂອງສັງຄົມ ຊ ິ່ງຖືກປະຖິົ້ມໄວົ້ໃນບິ່ອນທິ່ີຖືວິ່າມີຄິ່າຕໍິ່າຢູິ່ຖົ້າມກາງຊີວິດຂອງມນຸດ. 

        ເມືິ່ອເຮົາຄົົ້ນຄວົ້າເບິິ່ງເພງສັຣເສີນບົດທີ 8 ກໍຈະພົບວິ່າພຣະເຈົົ້າເຫັນຄຸນຄິ່າຂອງຊີວິດມະນຸດຢິ່າງເລິກ 

ເຊິິ່ງແຕກຕິ່າງຫິ່າງໄກກັນຄົນລະຟາກຟົ້າ ກັບທິ່ີເຮົາແນມເຫັນ.  

 

ພຣະຄມັພກີິ່າວວິ່າແນວໃດ?  ( ເບິິ່ງຂໍົ້ 1 ແລະ 2 ) 

 

ການສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ເພງສັຣເສນີ 8:1-2 :  

1
ໂອ ພຣະ ຜູົ້ເປັນເຈົົ້າ ຂອງພວກຂົ້ານົ້ອຍທັງຫລາຍ ຄວາມຍິິ່ງໃຫຍິ່ຂອງພຣະອົງເກີນວິ່າລືຊາໄປທົິ່ວທັງໂລກ! 

ການສັຣເສີນພຣະອົງດັງກົ້ອງຂ ົ້ນສູິ່ສວັນ   
2
ຊ ິ່ງເປັນເພງສັຣເສີນຈາກເດັກນົ້ອຍແລະເດັກອິ່ອນ  ພຣະອົງໄດົ້

ສົ້າງກໍາແພງເພືິ່ອຕໍິ່ສູົ້ກັົ້ນກາງສັດຕຣູ ແລະຄູິ່ແຂິ່ງຂັນຂອງພຣະອົງ.        

 

 



2 
 

     ທິ່ານຈໍາໄດົ້ບໍິ່ ຄັົ້ງແລກທິ່ີທິ່ານເຫັນພູສູງພິ່ ຸງຂ ົ້ນສູິ່ຂອບຟົ້າ?   ຫືຼຄັົ້ງແລກທິ່ີທິ່ານຢືນຢິ່ ູເທິງຫາດຊາຍຫຼຽວບໍິ່ 

ເຫັນຫຽັງ  ນອກຈາກທະເລອັນກວົ້າງໃຫຽິ່ໄພສານກາງຢິ່ ູຕໍິ່ໜົ້າທິ່ານ?    ພາບນັົ້ນກະຕົ້ ຸນໃຈໃຫົ້ເຮົາຢາກຮົ້ອງ

ອອກໄປດັິ່ງດຽວກັບດາວິດໃນຂໍົ້ 1 ວິ່າ:   " ໂອົ້  ພຣະຜົ້ ູເປັນເຈົົ້າຂອງພວກຂົ້ານົ້ອຍທັງຫຼາຍ  ຄວາມຍິິ່ງໃຫຍິ່

ຂອງພຣະອົງເກີນວິ່າລືຊາໄປທົິ່ວທັງໂລກ. "            

      ນັົ້ນແມິ່ນເພາະຄວາມຍິິ່ງໃຫຽິ່ໃນການຊົງສົ້າງ ຊ ິ່ງສະທົ້ອນເຖິງຄວາມຍິິ່ງໃຫຽິ່ຂອງພຣະຜົ້ ູສົ້າງ. ພຣະເຈົົ້າ

ຊົງມະຫັສຈັນ ແລະຄວາມມະຫັສຈັນຂອງພຣະອົງບໍິ່ໄດົ້ຖືກປົກບັງໄວົ້.   ພິພົບທິ່ີເຮົາອາສັຍຢິ່ ູນີົ້ປິ່າວປະກາດ

ຄວາມຈິງໃນຫຼາຍລົ້ານທາງ.  ດາວິດຂຽນເຖິງພຣະອົງຜົ້ ູຊົງສົ້າງທຸກສິິ່ງທິ່ີເຮົາເຫັນ ແລະຄໍົ້າຊູໄວົ້ໂດຍພຣະປະ 

ສົງ ແລະດົ້ວຍຣິດທານຸພາບອັນຍິິ່ງໃຫຽິ່ຂອງພຣະອົງ. 

      "ພຣະອົງຊົງປົກຄຸມສວັນຊັົ້ນຟົ້າ ດົ້ວຍຣິດທານຸພາບຂອງພຣະອົງ" (ຂໍົ້ 1).   ຍິິ່ງພວກເຮົາຮຽນຮົ້ ູກິ່ຽວກັບ 

ຈັກະວານ ພວກເຮົາກໍຍິິ່ງລະນ ກໄດົ້ວິ່າພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈົົ້າຖືກປະກາດກົ້ອງໄປຢິ່າງໃດ.    ມີລກີເວ ກາ

ລັກຊີ  ທິ່ີເຮົາເຫັນ  ມີດາວຫຼາຍພັນລົ້ານດວງ  ແລະດຽວນີົ້ນັກວິທຍາສາດໄດົ້ພິຈາຣະນາວິ່າມັນເປັນພຽງໜ ິ່ງ

ໃນຣະບົບນົ້ອຍໆ ທັງຫຼາຍໃນຈັກະວານເທົິ່ານັົ້ນ.    ສິິ່ງເລັກໆນົ້ອຍໆ ໃນຈັກະວານນີົ້ກໍໄດົ້ຊີົ້ໃຫົ້ເຫັນພຣະອົງ

ເຊັິ່ນດຽວ.   ສິ່ິງທິ່ີນົ້ອຍໆ ເຫົິ່ ຼານີົ້ໄດົ້ປະກາດຄວາມຢໍາເກງພຣະເຈົົ້າອອກໄປ.  

      ໃນບົດເພງສັຣເສີນ, ເດວິດໄດົ້ເອີິ່ຍເຖິງ  "ເດັກນົ້ອຍ ແລະເດັກໃນອະນຸບານ" (ຂໍົ້ 2). ເຖິງແມິ່ນຈະນົ້ອຍ 

ແລະຜົ້ ູອືິ່ນເຫັນຄິ່ ຸນຄິ່າຕໍິ່າໃນສາຍຕາມະນຸດ   ແຕິ່ບໍິ່ໄດົ້ເຮັດໃຫົ້ພລັງແລະຄຸນຄິ່າໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະ

ເຈົົ້າຫຸຼດໜົ້ອຍລົງແຕິ່ຢິ່າງໃດ. ແມິ່ນແຕິ່ເດັກຈິ່ອຍຜອມທິ່ີສຸດ, ປາກບໍິ່ຂອດ, ກໍຍັງເປັນ "ປົ້ອມແຂງແຮງ"  ຢືນ 

ຢັນດົ້ວຍຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຮັດໃຫົ້ບັນດາສັຕຣູ ແລະຄິ່ ູອາຄາດມິດງຽບໄປ" (ຂໍົ້ 2). 

        ຄົນເຫົຼິ່ານີົ້ຜົ້ ູເຄາະຮົ້າຍ ກໍແມິ່ນຄົນໃນທິ່າມກາງພວກເຮົານີົ້ແຫຼະ ທິ່ີຖືກກໍາຈັດຢິ່າງງິ່າຍດາຍ.  ການທໍາ

ແທົ້ງ, ການຂົ້າທາຣົກ, ແລະການຂົ້າຢິ່າງເລືອດເຢັນ ກໍເປັນການຕໍິ່ສູົ້ກັບການຊົງສົ້າງຂອງພຣະເຈົົ້າ. 

 

 

        ໃນທົິ່ວໂລກນີົ້ແຕິ່ລະປີ ມີການທໍາແທົ້ງເຖິງ 40 ລົ້ານລາຍ.     ໝາຍຄວາມວິ່າເວລາທິ່ີທິ່ານກໍາລັງຮຽນ 

ພຣະຄັມພີຢິ່ ູນີົ້, ມີທາຣົກບໍິ່ທັນເກີດມາຫຼາຍກວິ່າ 5,000 ຄົນຕົ້ອງຖືກຂົ້າຕາຍ ແມິ່ນບໍິ່? 

        ພຣະເຈົົ້າສາມາດທໍາງານໃຫຍິ່ຜິ່ານຄົນທິ່ີໂລກເອີົ້ນວິ່າ ອິ່ອນແອ, ຂາດຜູົ້ຊິ່ອຍເຫລືອ,  ຫືຼບໍິ່ສໍາຄັນຫຽັງ 

ນີົ້.    ແທົ້ຈິງແລົ້ວພຣະເຈົົ້າໄດົ້ເລືອກສິິ່ງທິ່ີອິ່ອນແອຂອງໂລກ ເພືິ່ອເອົາຊນະສິິ່ງທິ່ີແຂງແກິ່ນ (1 ກຣທ 1:27).  

ໃນເມືິ່ອທາຣົກບໍິ່ທັນເກີດມາ, ຄົນອິ່ອນແອ,  ຄົນທິ່ີຂາດຜູົ້ຊິ່ອຍເຫລືອ,  ກໍແມິ່ນສິ່ວນໜ ິ່ງຂອງການເນຣະມິດ

ສົ້າງ ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພຣະອົງໄດົ້ຊົງສົ້າງເຂົາມາເພ    ອສະງິ່າຣາສີຂອງພຣະອົງເໝືອນກັນ. 

 

 

 

ຈົິ່ງໃຊົ້ເວລາອະທຖິານ. 

ການອະທິຖານເປັນອາວຸດສໍາຄັນໃນການຕໍິ່ຕົ້ານການທໍາແທົ້ງ.  ໃຫົ້ທິ່ານເລືອກຄົນ 2 ໃນ 4 ປະເພດລຸິ່ມນີົ້ 

ໄປອະທິຖານພາຍໃນອາທິດນີົ້ :   ຜົ້ ູນໍາ, ຜົ້ ູແຕິ່ງກົດໝາຍ, ຍງິຖພືາ, ອງົການ ຫຼບືໍຣສິັດຕິ່າງໆ. 

 ພຣະທມັເຫົິ່ ຼານີົ້ໄດົ້ເວົົ້າເຖງິການເຊດີຊູຊວີດິມະນດຸ ໃຫົ້ມຄີວາມຊອບທມັຂ ົ້ນຢິ່າງໃດ? 

 

 

 

 

ຄວາມຍິິ່ງໃຫຍິ່ຂອງພຣະເຈົົ້າເປດີເຜຍີທາງຜູົ້ນົ້ອຍ   ສຸດ ແລະຄນົອິ່ອນແອ   ສດຸ ຢິ່າງໃດ? 
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2. ເພງສັຣເສນີ 8:3-8 : 

3
ເມືິ່ອຂົ້ານົ້ອຍຫລຽວເບິິ່ງທົ້ອງຟົ້າທີິ່ພຣະອົງຊົງສົ້າງ  ແລະຫລຽວເບິິ່ງເດືອນດາວທີິ່ພຣະອົງຊົງຕັົ້ງໄວົ້.    

4
ມະ 

ນຸດສໍາຄັນຫຍັງພໍທີິ່ພຣະອົງຈະຄິດເຖິງພວກເຂົາແລະດູແລຮັກສາພວກເຂົາ ເປັນການປລາດໃຈແທົ້    
5
ແຕິ່ 

ພຣະອົງຍັງແຕິ່ງຕັົ້ງໃຫົ້ພວກເຂົາມີຖານະຮອງຈາກພຣະອົງລົງມາ  ພຣະອົງຊົງໃຫົ້ມະນຸດມີສະຫງິ່າຣາສີແລະ

ໄດົ້ຮັບກຽດຕິຍົດ.  
6
ພຣະອົງຊົງແຕິ່ງຕັົ້ງໃຫົ້ມະນຸດຄຸົ້ມຄອງເໜືອທຸກສິິ່ງທີິ່ພຣະອົງຊົງສົ້າງໄວົ້.   

7
ເໜືອຝູງແກະ  ຝູງງວົ

ຄວາຍ ແລະສັດປິ່າ.  
8
ທັງນົກໜູໃນອາກາດ ຕລອດທັງທຸກສິິ່ງທີິ່ສົ້າງຂ ົ້ນໃນທົ້ອງທະເລ. 

 

         ຫັຼງຈາກໄດົ້ເຫັນການສະຖາປະນາພຣະຣັສມີອັນສະງິ່າງາມຂອງພຣະເຈົົ້າແລົ້ວ,  ດາວິດໄດົ້ປຽບທຽບ

ໃຫົ້ເຫັນຄວາມແຕກຕິ່າງກັບຄວາມສໍາຄັນພາຍໃນຂອງມະນຸດຊາດ. ພຣະເຈົົ້າຍົກຊູກຽດແລະສັກສີຂອງເຂົາ

ແຕິ່ລະຄົນຊ ິ່ງພຣະອົງໄດົ້ສົ້າງຂ ົ້ນມາ. 

       ໃນເມືິ່ອພຣະເຈົົ້າຊົງຣິດທານຸພາບຍິ່ິງໃຫຍິ່  "ມະນຸດສໍາຄັນຫຽັງ ພໍທິ່ີພຣະອົງຈະຄິດເຖິງພວກເຂົາ ແລະ  

ດູແລຮັກສາພວກເຂົາ" (ຂໍົ້ 4 ).   ດາວິດອາດຈະສໍານ ກໄດົ້ວິ່ານົ້ອຍ ແລະບໍິ່ສໍາຄັນ ດັິ່ງທິ່ີເພິິ່ນເຫັນຈັກະວານ, 

ແຕິ່ດາວິດຮົ້ ູວິ່າເພິິ່ນບໍິ່ສໍາຄັນຫຽັງຈັກໜົ້ອຍໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈົົ້າ.    "ແຕິ່ພຣະອົງຊົງແຕິ່ງຕັົ້ງພວກ

ເຂົົາໃຫົ້ມີຖານະລອງຈາກພຣະອົງ ທັງຊົງໃຫົ້ມີສະງິ່າຣາສີ ແລະໄດົ້ຮັບກຽດຕິຍົດ" (ຂໍົ້ 5).  

         ພວກເຮົາບໍິ່ເທົົ້າທຽມກັບພຣະເຈົົ້າຫືຼເຫລົິ່າເທວະດາ ແຕິ່ພວກເຮົາກໍບໍິ່ໄດົ້ຢິ່ ູລະດັບດຽວກັບສັດ.  
"
ພຣະ 

ອົງຊົງແຕິ່ງຕັົ້ງໃຫົ້ມະນຸດຄຸົ້ມຄອງເໜືອທຸກສິິ່ງທີິ່ພຣະອົງຊົງສົ້າງໄວົ້" (ຂໍົ້ 6)   ທຸກສິິ່ງທິ່ີພຣະອົງຊົງສົ້າງ  ພຣະ

ອົງຊົງແຕິ່ງຕັົ້ງເຮົາໃຫົ້ເປັນຜົ້ ູຄອບຄອງ.  ພຣະເຈົົ້າໄດົ້   ວິ່າ  “. . ເຂົາຈະມີອໍານາດເໜືອກວິ່າ ປາ ນົກ ສັດ 

ປິ່າ  ແລະສັດເລືອຄານຕິ່າງໆ” (ປຖກ 1:26).   ພຣະເຈົົ້າຊົງແຕິ່ງຕັົ້ງພວກເຮົາດົ້ວຍສະງິ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ, 

ພວກເຮົາຄວນສະແດງອອກເຖິງພຣະຣັສມີນັົ້ນ ເມືິ່ອເຮົາປົກຄອງໂລກນີົ້.  

 

 

 

       ການເນັົ້ນໜັກໃນການເຊີດຊູຊີວິດຂອງມະນຸດຂ ົ້ນມີຄວາມສໍາຄັນບໍິ່? ສໍາຄັນແທົ້.  ຂົ້າພຣະເຈົົ້າໄດົ້ເຫັນ

ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫົ້ແຕກຕິ່າງໄດົ້ ເມືິ່ອເຮົາເຫັນຄຸນຄິ່າມະນຸດສໍາຄັນ ດັິ່ງທິ່ີພຣະເຈົົ້າເຫັນ : 

      1. ຍິງໂສດຜົ້ ູໜ ິ່ງຖືພາໄດົ້ຕັດສິນໃຈທໍາແທົ້ງ.  ເພືິ່ອນບົ້ານຂອງນາງໄດົ້ໃຫົ້ຄໍາເຫັນວິ່າ ຖົ້ານາງບໍິ່ທໍາແທົ້ງ

ເພືິ່ອນບົ້ານຈະພາກັນຊິ່ອຍລົ້ຽງດູທັງເດັກນັົ້ນ ແລະແມິ່.   ຍົ້ອນການຊິ່ອຍເຫື ຼອນັົ້ນ ຍິງຄົນນັົ້ນຈ ິ່ງໄດົ້ເກີດລູກ,  

ນາງລົ້ຽງລູກຫຼາຍໆຄົນ ແລະໄດົ້ນໍາເຂົາມາໂບດທຸກວັນອາທິດ.   ຂົ້າພະເຈົົ້າເປັນສິດຍາພິບານຂອງເຂົາໄດົ້

ເຫັນເດັກເຫົຼິ່ານີົ້ກັບໃຈເຊືິ່ອພຣະເຢຊູທຸກຄົນ. 

      2. ຍິງໂສດຄົນໜ ິ່ງພົບວິ່າຕົນຖືພາ, ຮົ້ ູສ ກຢົ້ານ ແຟນກໍຢາກໃຫົ້ນາງທໍາແທົ້ງ.   ນາງເສັຽໃຈຈ ິ່ງຕັດສິນໃຈ

ໄປໂບດ. ນາງບໍິ່ຮົ້ ູຊໍົ້າວິ່າເຊົົ້າວັນນັົ້ນເປັນວັນອາທິດຍົກຊູຊີວິດມະນຸດ.   ຫັຼງຈາກໄດົ້ຍິນຄໍາເທສນາແລົ້ວນາງ

ໄດົ້ຍົກເລີກທໍາແທົ້ງ; ນາງໄດົ້ສເນີຍົກລູກຊາຍໃຫົ້ຄົນຮັບໄປເປັນລູກບຸນທັມແທນ. ມີສິດຍາພິບານໜິ່ ຸມ ແລະ 

ພັລຍາຮັບໄປເປັນລູກບຸນທັມ. 

ພຣະທມັບດົນີົ້ ໃຫົ້ຣດິອາໍນາ ແກິ່ເຮາົຢິ່າງໃດ ເພືິ່ອເຮດັໃຫົ້ມີຄວາມແຕກຕິ່າງ ໃນໂລກນີົ້ ? 
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       ມີຍິງຫຼາຍຄົນໜັກໃຈ ເນືິ່ອງຈາກສໍານ ກຜິດໃນການທໍາແທົ້ງຄັົ້ງກິ່ອນ.     ສະຖິຕິບອກວິ່າ 1 ໃນ 3 ຂອງ 

ຜົ້ ູຍິງໄດົ້ທໍາແທົ້ງເມືິ່ອອາຍຸປະມານ 45 ປີ.    ດັິ່ງນັົ້ນ ຂະນະທິ່ີເຮົາຍົກຊູຊີວິດມະນຸດຂ ົ້ນ ເຮົາຍັງຕົ້ອງປະກາດ 

ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົົ້າ ຊ ິ່ງໃຫຍິ່ກວິ່າຄວາມບາບຂອງເຮົາ.     ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈົົ້າຄວນແຜິ່ໄປເຖິງ

ຄົນທິ່ີຕົ້ອງການ ການຊູໃຈ ຫືຼກໍາລັງຈະທໍາແທົ້ງ,  ດົ້ວຍຄວາມຮັກອັນເລິກເຊິິ່ງ ແລະຄຸນຄິ່າຈາກພຣະອົງ. 

        ນີົ້ແມິ່ນຄວາມຫວັງ ແລະຊີວິດຂອງເຮົາໃນພຣະຄຣິດ.   ພຣະອົງຊົງສົ້າງພວກເຮົາໃຫົ້ສໍາແດງພຣະຣັສ

ມີຂອງພຣະອົງ.  ພຣະອົງຊົງຮັກ ຫິ່ວງໃຍ ທະນຸຖນອມແລະເຫັນຄຸນຄິ່າໃນຊີວິດພວກເຮົາທຸກຄົນ. 

 

 

 

                                

  

                                                           ນໍາໃຊົ້ໃນຊວີດິ 

 

ທິ່ານຈະເຮັດຢິ່າງໃດເພືິ່ອສະແດງຄວາມເຊືິ່ອຂອງທິ່ານໃນຄຸນຄິ່າຂອງຊີວິດມນຸດ?  ຈົິ່ງພິຈາຣະນາເບິິ່ງທາງ

ເລືອກສໍາລັບອາທິດນີົ້ : 

 

 ທິ່ອງຈາໍ. ຕັົ້ງໃຈທິ່ອງ ພສສ 8:3-4  ໃນມືົ້ໜົ້ານີົ້.   ຈົິ່ງເວົົ້າພຣະຄໍາຂໍົ້ນີົ້ໃຫົ້ຄົນອືິ່ນຟັງ ແລະບອກເຂົາ 

ວິ່າພຣະເຈົົ້າໃຫົ້ຄຸນຄິ່າເຂົາຫຼາຍພຽງໃດ ໃນຖານະທິ່ີິ່ທິ່ານເປັນຜົ້ ູທິ່ີພຣະເຈົົ້າສົ້າງມາ? 

 

 ບໍຣຈິາກ. ມີຫຼາຍອົງການທິ່ີຊິ່ອຍແມິ່ບໍິ່ໃຫົ້ທໍາແທົ້ງ ໂດຍການຊິ່ອຍຈັດຫາແຫຼິ່ງ  ການເງິນ,  ການປະ 

ຕິບັດຕົນ, ອາຣົມ ແລະອືິ່ນໆ.     ພິຈາຣະນາທີິ່ຈະບໍຣິຈາກໃນສິິ່ງທິ່ີທິ່ານມີ ເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະ 

ດວກໃຫົ້ອົງການໃນເມືອງທີິ່ທິ່ານຢູິ່ນີົ້. 

 

 ເຂົົ້າຮິ່ວມ.   ຈົິ່ງຂຽນລາຍການທິ່ີຄວນລົງມືເຮັດ   ທິ່ີທິ່ານສາມາດເປັນແສງສະວິ່າງໃນເມືອງທີິ່ ທິ່ານ

ຢູິ່ນີົ້ ກິ່ຽວກັບຄຸນຄິ່າຊີວິດມະນຸດ. ທໍາງານຮິ່ວມກັບກິ່ ຸມສ ກສາພຣະຄັມພີເພືິ່ອນໍາຄວາມຄິດໄປປະຕິ 

ບັດ. 

 

ຂີົ້ກົິ່ວບໍິ່ຄິ່ອຍມີຄິ່າ ມະນຸດເຮົາກໍບໍິ່ມີຄິ່າ ແຕິ່ພຣະເຈົົ້າເຫັນຄຸນຄິ່າສເມີ.  ສັຣເສີນພຣະເຈົົ້າທິ່ີພຣະອົງເຫັນຄຸນ 

ຄິ່າ ແລະຫິ່ວງໃຍ ແມິ່ນກະທັົ້ງຄົນທິ່ີອິ່ອນແອທິ່ີສຸດໃນທິ່າມກາງພວກເຮົາ. 

 

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

ຖານະທິ່ເີຮາົເປນັກຸິ່ມໜ ິ່ງ, ພວກເຮາົສາມາດສະແດງໃຫົ້ເຫັນວິ່າເຮາົເຫນັຄນຸຄິ່າຊວີດິ  

ດັິ່ງທິ່ພີຣະເຈົົ້າເຫັນ ຢິ່າງໃດ  ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

ວັນອາທດິທ ີ24 ມກົຣາ 2016 (1-24-2016)  

____________________________________________________________ 

                                      ບຸຄລກິພເິສດຂອງຂ້າພະເຈົາ້ 

                                  

ເວລາໃດທ່ານມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດໃນຊີວິດ ? 

 

ຈດຸສາໍຄນັໃນບດົຮຽນ: ຈ່ົງເລືອກການກະທໍາແລະນິສັຍ ທີ່ພຣະເຈ້ົາອວຍພອນ. 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີິດ:  

         ທ່ານຖືກຫຼອກຫຼາຍຮ້ອຍເທ່ືອໃນແຕ່ລະວັນ. 

         ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ໃຊ້ເຄ່ືື່ຶອງໝາຍຢ່າງນ້ັນ, ແຕ່ຈະມີຫຽັງເກີດຕາມມາເມ່ືອເຮົາເບ່ິງການໂຄສະນາສິນຄ້າ,    

ອ່ານປ້າຍໂຄສະນາ,  ຫືຼໄດ້ເຫັນການໂຄສະນາປັບຂື່ຶ້ນມາໃນອິນເຕີແນັດ.   ແຕ່ລະຂ່າວ ແລະທຸກລາຍການ

ໂຄສະນາແມ່ນແນໃສ່ການດື່ຶງດູດຄວາມຄິດໃຕ້ຈິດສໍານື່ຶກເລິກໆໃຫ້ເກີດຄວາມເຊື່ອໝ້ັນໃນສອງສ່ິງ ຄື : 

        1. ທ່ານບ່ໍມີຄວາມສຸກໃຈຕາມທີ່ທ່ານຄວນມີ ( ຫືຼຄວນເປັນ ). 

        2. ທ່ານຈະເປັນສຸກກວ່າຖ້າທ່ານຂັບຣົດຄັນນ້ີ, ເບ່ິງການສະແດງນ້ີແມ, ຊື້ຜລິດຕະພັນນ້ີແມ,  ຕໍ່ໍໆ ໄປ.  

    ມັນເບ່ິງຄືວ່າເປັນເຫດຜົນທ່ີດີ ທີ່ນັກການຕລາດ  ຫືຼນັກໂຄສະນາສິນຄ້າຈະເນ້ັນຕາມຄວາມສຸກຂອງເຮົາ.  

ມີໃຜແດ່ບ່ໍຢາກເປັນສຸກ?   ແຕ່ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຫາກ "ຄວາມສຸກ"  ບ່ໍແມ່ນເປ້ົາໝາຍສຸດຍອດຂອງເຮົາ?  

ບ່ໍຖືກເປ້ົາ.  ມີສ່ິງທີ່ດີກວ່ານ້ີຫຼາຍເທ້ົາ. ສ່ິງນ້ັນແມ່ນພຣະພອນອັນໃຫຽ່. 

 

ພຣະຄມັພກີ່າວວາ່ແນວໃດ?  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

ການສື່ຶກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ມດັທາຍ 5: 1-6 : 

1
ເມ່ືອທອດພຣະເນດເຫັນຄົນຫລວງຫລາຍດ່ັງນ້ັນ ພຣະອົງກໍສະເດັດຂື່ຶ້ນພູເມ່ືອປະທັບລົງແລ້ວພວກສາວົກ 

ກໍເຂ້ົາມາເຝ້ົາ.  
2
ພຣະອົງຈື່ຶ່ງຊົງໄຂພຣະໂອດຕ້ັງຕ້ົນສ່ັງສອນເຂົາວ່າ, 

3
 “ຜູ້ໃດທ່ີຍາກຈົນຝ່າຍຈິດວິນຍານກໍ

ເປັນສຸກ ເພາະວ່າແຜ່ນດິນສວັນເປັນຂອງຜູ້ນ້ັນ.   
4
ຜູ້ໃດໂສກເສ້ົາກໍເປັນສຸກ  ເພາະວ່າຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບການ

ຊົງເລ້ົາໂລມ.  
5
ຜູ້ໃດມີໃຈອ່ອນຫວານກໍເປັນສຸກ ເພາະວ່າຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນດິນໂລກເປັນມໍຣະດົກ.  

6
ຜູ້

ໃດອື່ຶດຫິວຄວາມຊອບທັມກໍເປັນສຸກ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໃຫ້ອ່ີມບໍຣິບູນ. 

 

        ຄໍາເທສນານ້ີປຽບເໝືອນຣະເບີດແກວ່ງໃສ່ຂຸມລ້ີພັຍ   ເມ່ືອນື່ຶກເຖິງສ່ິງທີ່ເຮົາຄິດຊື່ຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າມີ 

ຄວາມສຸກໃນວັທນະທັມທຸກວັນນ້ີ.   ຜ້ ູໃດຍາກຈົນຝ່າຍຈິດວິນຍານກໍໄດ້ຮັບພອນ.   ຜ້ ູໃດໂສກເສ້ົາກໍໄດ້ຮັບ 
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ພອນ. ຜ້ ູໃດມີໃຈອ່ອນຫວານກໍໄດ້ຮັບພອນ.  ຜ້ ູໃດອື່ຶດຫິວຄວາມຊອບທັມກໍໄດ້ຮັບພອນ. 

       ອີງຕາມພຣະເຢຊູແລ້ວ ໄດ້ຮັບພອນກໍດີກວ່າພຽງແຕ່ມີຄວາມສຸກ;  ມັນເລິກເຊິ່ງກວ່າຄວາມຮູ້ສື່ຶກທາງ 

ອາຣົມ ແລະມັນຖືກດົນໃຈຫຼາຍຍ່ິງກວ່າປາກົດການພຽງເລັກໆ ນ້ອຍໆ.    ຄົນຂອງພຣະເຢຊູໃນທຸກວັນນ້ີກໍ 

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄົນໃນສມັຍກ່ອນ ຄື່ຶດວ່າການໄດ້ຮັບພອນແມ່ນມາຈາກມີສຸຂພາບສົມບູນ, ຮ່ັງມີ, ມີປັນຍາ,  

ຄວາມເຂ້ົາໃຈພຣະພອນອັນແທ້ຈິງໝາຍເຖິງຫຽັງກັນແທ້ ກໍໝາຍເຖິງສ່ິງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນເປັນຄົນພິເສດ. 

ມີຄວາມສຸກຖາວອນ, ຫືຼໄດ້ຮັບພຣະພອນ,  ມາພ້ອມກັບຊີວິດທີ່ດໍາຣົງໃນທາງຊື່ຶ່ງພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ.  ຄຸນ 

ສົມບັດສ່ີປະການແລກມີພື່ຶດຕິກັມເລິກເຊິ່ງຕ່ໍບຸຄລິກຂອງບຸກຄົນເກີນກວ່າສະພາບການຕ່າງໆ : 

 ຜ ູ້ຍາກຈນົຝາ່ຍຈດິວນິຍານ. ບຸກຄົນຜ້ ູນ້ີຮ້ ູວ່າເຂົາຂື່ຶ້ນກັບພຣະເຈ້ົາທຸກຢ່າງ; ເຂົາວາງໃຈວ່າພຣະອົງ

ເປັນຜ້ ູຈັດຫາສ່ິງທີ່ເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ເຂົາ  ກະທ້ັງພຣະຄຸນທີ່ເຂົາຕ້ອງການທ່ີຢ່ ູຕ່ໍໜ້າພຣະອົງ. 

 ຜ ູ້ໂສກເສົ້າ.   ຄວາມເສ້ົາຄວນຈົບລົງບ່ໍວ່າເຫດຜົນໃດກໍຕາມ.  ພວກເຮົາອາດໂສກເສ້ົານໍາສະພາບ 

ການຂອງໂລກ ຫຼືນໍາຄວາມບາບທີ່ເຮົາພົບໃນຊີວິດຂອງເຮົາເອງ.   ເມ່ືອເຮົາຫຼຽວໄປອ້ອມຮອບເຮົາ  

ແລະທ່າມກາງເຮົາແລ້ວກໍເກີດຄວາມໂສກເສ້ົາ,    ພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບພອນເພາະວ່າເຮົາຈະເຫັນ 

ຄວາມເລ້ົາໂລມທີ່ພຣະເຈ້ົາຈະນໍາມາໃຫ້. 

 ຜ ູ້ມີໃຈອອ່ນຫວານ.   ໃນອານາຈັກຂອງໂລກນ້ີ,  ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບມໍຣະດົກຝ່າຍໂລກແມ່ນພວກທີ່ກອບ 

ໂກຍແລະດ້ີນລົນ ຍາດເອົາ.  ແຕ່ໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ຄວາມສຸພາບ ຜູ້ທີ່ມອບຕົວໃຫ້ພຣະ

ເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບມໍຣະດົກ ທັງໂລກ. 

 ຜ ູ້ທ່ີອື່ຶດຫວິ. ຄົນພວກນ້ີຊອກສແວງຫາຄວາມຊອບທັມ.   ພວກເຂົາຊອກຫາການເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ

ພໍພຣະທັຍນໍາຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາ, ຮູ້ດີວ່າຄວາມຊອບທັມອັນແທ້ຈິງມາຈາກພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ. 

    ຜ້ ູທີ່ໄດ້ຮັບພອນ ພຣະເຢຊູຊີ້ແຈງວ່າແມ່ນພວກທີ່ຮ້ ູວ່າເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງການພຣະເຈ້ົາແລະເພ່ິງພຣະອົງ ເຂົາ 

ເຈ້ົາບ່ໍເພ່ິງພໍໃຈນໍາພອນຊົ່ວຄາວຂອງໂລກ.  ພຣະພອນຂອງຄຣິສຕຽນແຕກຕ່າງ ແລະພິເສດ  ເມ່ືອເຂົາເຈ້ົາ

ໄດ້ພົບກັບຄວາມເພ່ິງພໍໃຈອັນແທ້ຈິງໃນສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາຈັດຫາໃຫ້ ເທ່ົານ້ັນ. 

 

 

 

2. ມດັທາຍ 5:7-9 : 

7
ຜູ້ໃດມີໃຈກະຣຸນາກໍເປັນສຸກ  ເພາະວ່າຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບພຣະກະຣຸນາຕອບ.   

8
ຜູ້ໃດມີໃຈບໍຣິສຸດກໍເປັນສຸກ 

ເພາະວ່າຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາ.  
9
ຜູ້ໃດສ້າງຄວາມສງົບສຸກກໍເປັນສຸກ  ເພາະພຣະເຈ້ົາຈະຊົງເອ້ີນຜູ້ນ້ັນ

ວ່າເປັນບຸດ. 

 

     ໄມ້ກາງແຂນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຊີວິດໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ເສົາທາງຕ້ັງສະທ້ອນເຖິງຄວາມສັມ 

ພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາ. ເມ່ືອເຮົາຮູ້ເມ່ືອວ່າເຮົາຂາດແຄນດ້ານວິນຍານ, ເສ້ົາໃຈນໍາຄວາມບາບຂອງເຮົາ; 

ຈ່ົງນ້ອມຕົວລົງຮັບເອົາພຣະເຢຊູເປັນອົງພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາ ແລະເປັນພຣະຜ້ ູໂຜດໃຫ້ພ້ົນຂອງທ່ານ ແລະຜ້ ູອື່ຶດ 

ຫິວຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງ  ຄວາມຊອບທັມທາງຕ້ັງກັບພຣະເຈ້ົາກໍຈະຖືກຕ່ໍຄືນໃໝ່,  ແລ້ວທຸກສ່ິງຣະ 

ຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງທາ່ນກບັຄາໍວາ່ເປນັຜ ູ້ໄດຮ້ບັພຣະພອນ ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ ? 
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 ຫວ່າງເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາກໍຈະດີຂື່ຶ້ນ. ແຕ່ມັນບ່ໍໄດ້ຢຸດຢ່ ູຫ້ັນ.  

       ຄວາມສັມພັນທາງຕ້ັງຂອງເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາ ສະທ້ອນໄປເຖິງຄວາມສັມພັນທາງນອນຂອງເຮົາກັບຄົນ

ອ່ືນ.  ຖ້າພວກເຮົາປະສົບກັບພຣະພອນໃນການພົບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ     ແລະພຣະເຈ້ົາຮັບເອົາເຮົາ

ຜ່ານທາງພຣະເຢຊູແທ້ຈິງ   ແລ້ວພຣະພອນນ້ັນກໍຈະຖືກສະທ້ອນໂດຍທັມຊາດໃນຄວາມສັມພັນທາງນອນ

ຂອງເຮົາກັບຄົນອ່ືນ.  

      ໃນ ຂ້ໍ 3-6, ພຣະເຢຊູ ພັລນາເຖິງຄົນປະເພດທີ່ພຣະເຈ້ົາອວຍພອນທາງຕ້ັງ ໃນຄວາມສັມພັນຂອງຄົນ

ນ້ັນກັບພຣະເຈ້ົາ.   ລັກສະນະພິເສດຕ່ໍໄປນ້ີສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າມີຜົນຫຽັງເກີດຂື່ຶ້ນໃນຄວາມສັມພັນທາງ

ນອນຂອງເຮົາກັບຄົນອ່ືນ.  

 ຜ ູ້ມີໃຈກະຣນຸາ. ຄົນທ່ີມີໃຈກະຣຸນາບ່ໍຊອບສແວງຫາການແກ້ແຄ້ນ  ແທນທີ່ຈະເຮັດຢ່າງນ້ັນເຂົາກັບ

ສະແດງການໃຫ້ອະພັຍ ແລະວິນຍານແຫ່ງຄວາມເມດຕາອອກໄປ.   ຄວາມເຈັບປວດຂອງມນຸດບ່ໍ

ໃຫຽ່ກວ່າພຣະກະຣຸນາຂອງພຣະເຈ້ົາ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ອະພັຍແກ່ເຮົາທຸກຄົນ.  

 ຜ ູ້ມີໃຈບຣໍສິດຸ. ການທົດລອງແມ່ນການກະທໍາຢ່ ູເຮືອນແນວໜື່ຶ່ງ, ຢ່ ູໂຮງການແນວໜື່ຶ່ງ, ແລະທີ່ໂບດ

ກໍອີກແນວໜື່ຶ່ງ.  ຜ້ ູໄດ້ຮັບພຣະພອນ ເຖິງຈະຕົກຢ່ ູໃນສະພາບໃດຫົວໃຈຂອງເຂົາກໍບໍຣິສຸດ.  ທຸກສະ 

ຖານນະການໃນຊີວິດຂອງເຂົາສ່ໍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຢືນຢັດຢ່ ູໃນຄວາມບໍຣິສຸດ   ແລະຄວາມ 

ສັດຊື່. 

 ຜ ູ້ສ້າງຄວາມສງບົສຸກ.  ການສ້າງຄວາມສງົບສຸກ  ແມ່ນມີໃຈຍອມຮັບເມ່ືອຕົນມີຄວາມຜິດ.   ຕ້ອງ 

ການຈິດວິນຍານທ່ີຖ່ອມຕົວ ແລະໝ້ັນໃຈວ່າລືມສ່ິງຕ່າງໆໄປໝົດສ້ິນແລ້ວ  ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານອາດ

ເປັນຝ່າຍຖືກກໍຕາມ.  

ເມ່ືອເຮົາເລືອກທ່ີຈະສະແດງອຸປນິສັຍນ້ີຕ່ໍຄົນອ່ືນ ພວກເຮົາກໍໄດ້ຢືນຢັດຢູ່ໃນຄວາມພິເສດໂດດເດ່ັນ

ນ້ີແກ່ໂລກ. ຄົນທັງຫຼາຍກໍາລັງດ້ີນລົນຊອກຫາຄວາມສຸກໃສ່ຕົນດ້ວຍການໂກງຄົນອ່ືນ,   ຜ້ ູທີ່ໄດ້ຮັບພອນກັບ

ເປັນຜູ້ທ່ີຍອມເສັຽສລະຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວເພ່ືອຄົນອ່ືນ. 

 

 

3. ມດັທາຍ 5:10-12 : 

10
ຜູ້ໃດຖືກຂ່ົມເຫັງເພາະເຫັນແກ່ຄວາມຊອບທັມກໍເປັນສຸກ ເພາະວ່າແຜ່ນດິນສວັນເປັນຂອງຜູ້ນ້ັນ. 

11
“ເມ່ືອ 

ເຂົາຈະຕິຕຽນຂ່ົມເຫັງນິນທາວ່າຮ້າຍທ່ານທັງຫລາຍເປັນຄວາມບ່ໍຈິງທຸກຢ່າງເພາະເຫັນແກ່ເຮົາ  ພວກທ່ານ 

ກໍເປັນສຸກ. 
12

ຈ່ົງຊົມຊື່ນຍິນດີ ເພາະວ່າບໍາເໜັດຂອງທ່ານທັງຫລາຍມີບໍຣບູິນໃນສວັນ ເໝືອນດ່ັງນ້ັນແຫລະ,  

ເຂົາໄດ້ຂ່ົມເຫັງຜູ້ປະກາດພຣະທັມທ່ີຢູ່ກ່ອນທ່ານທັງຫລາຍ. 

 

 

        ນ້ີເປັນຄ້ັງແລກໃນຂ້ໍພຣະຄັມພີທີ່ພຣະເຢຊູອອກຄໍາສ່ັງ.   ນ້ັນກໍຍ້ອນວ່າຄຸນລັກສະນະທັງໝົດເປັນຕົວ 

ແທນບາງຢ່າງທີ່ເກີດຂື່ຶ້ນໃນເຮົາ. ເມ່ືອເຮົາມາຫາພຣະຄຣິດ,  ພວກເຮົາກໍຖືກປ່ຽນໃໝ່ ໃນສ່ວນເລິກໆ  ເຮົາ 

ສາມາດວາດພາບໄດ້. ພວກເຮົາເປັນພົລເມືອງໃນແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ພວກເຮົາມີຄຸນຄ່າໃໝ່  ແລະມີ 

ດນົປານໃດແລວ້ທີທ່າ່ນຮູສ້ື່ຶກວາ່ໄດເ້ສຽັສລະ ສະແດງຄວາມກະຣນຸາ, ໃຈເມດຕາ, ຫຼສືາ້ງຄວາມສງບົສກຸ ?     

ມທີາງໃດແດທ່່ຄີຣສິຕຽນຖກືຂົມ່ເຫງັ ໃນໂລກທກຸວນັນີ ້?                    
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ຖານະໃໝ່.    ຫືຼອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາເປັນພົລເມືອງໃນແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາ,   ແຕ່ພວກເຮົາຍັງຢູ່ໃນ 

ໂລກນ້ີ.   ດ່ັງນ້ັນພຣະເຢຊູຈື່ຶ່ງສ່ັງພວກເຮົາໃນຂ້ໍ 12 ວ່າ " ຈ່ົງຊົມຊື່ນຍິນດີ ".    ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຄວບຄຸມ 

ຄວາມຮ້ ູສື່ຶກຂອງເຮົາໄດ້ທຸກຄ້ັງ.    ພວກເຮົາອາດໃຈຮ້າຍ ເສ້ົາໃຈ ຫຼືກະວົນກະວາຍໃຈ,  ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍຈໍາ

ເປັນຕ້ອງຈົມປັກຢ່ ູໃນຄວາມຮ້ ູສື່ຶກເຫ່ົ ຼານ້ັນ.    ພວກເຮົາມີທາງເລືອກ  ບ່ໍວ່າສະຖານະການຈະເປັນຢ່າງໃດກໍ

ແລ້ວແຕ່ ເຮົາກໍຊື່ນຊົມຍິນດີ.  ພວກເຮົາຕ້ອງເຕືອນຕົວເອງເຖິງຄວາມຈິງ  ບ່ໍວ່າເຮົາຈະຮູ້ສື່ຶກຢ່າງໃດກໍຕາມ.  

ດ້ວຍເຫດນ້ີ ເປັນຫຽັງ "ຄວາມຍິນດີ " ຈື່ຶ່ງແມ່ນຄໍາສ່ັງ . ບ່ໍແມ່ນຄວາມຮ້ ູສື່ຶກ. 

      ຈ່ົງບອກຕົວເອງວ່າແມ່ນໃຜເປັນນາຍ.  ພຣະເຢຊູເປັນອົງພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂ້ອຍ, ແລະເປັນເຈ້ົາຂອງ

ທຸກສ່ິງ. ເພາະຄວາມຈິງນ້ີພວກເຮົາສາມາດເລືອກຍິນດີທ່າມກາງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຊີວິດ ພວກເຮົາເລືອກ

ທາງທີ່ດີເພ່ືອຢືນຢັນສູ້ກັບກະແສຄວາມຫຍ້ ຸງຍາກ ແລະເລືອກທ່ີຈະຍິນດີ. 

        ພຣະເຢຊູໃຫ້ເຮົາກວດກາເບ່ິງເຮົາເອງເໝືອນກັນ ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຮົາຍິນດີໃນສ່ິງທີ່ຖືກຕ້ອງ ພຣະອົງ

ເຕືອນເຮົາໃຫ້ເລືອກຍິນດີກັບສ່ິງສໍາຄັນອັນແທ້ຈິງ.   ບັນດາຜ້ ູທີ່ຕ່ໍຕ້ານກັບກະແສຂອງໂລກຢືນໝ້ັນຢ່ ູຢ່າງສະ 

ງ່າຜ່າເຜີຍ ເຂົາເຈ້ົາກໍພິເສດກວ່າໂລກ ເຂົາເຈ້ົາມີຫຼາຍກວ່າຄວາມສຸກ ເພາະວ່າເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮັບພຣະພອນ.  

 

 

                                                             

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ 

      ບາດກ້າວໃດທ່ານຈະເຮັດໃນອາທິດນ້ີເພ່ືອສແວງຫາພຣະພອນ ແທນທີ່ຈະຈົມຢ່ ູໃນຄວາມສຸກຂອງຕົນ? 

ຈ່ົງພິຈາຣະນາຄໍາແນະນໍາຂ້າງລຸ່ມນ້ີ : 

 

 ຈ່ງົໃຫພ້ຣະທມັພຣະເຈົາ້ອວຍພອນທາ່ນ.  ຈ່ົງທ່ອງຈໍາ ມດັທາຍ 5:3-6 ແລະຈ່ົງອະທິຖານຜ່ານຄໍາ

ເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູທຸກວັນ. 

 

 ຈົງ່ອວຍພອນຄນົອືນ່ດວ້ຍການຮບັໃຊເ້ຂາົ.    ຈ່ົງສ້າງຄວາມສັມພັນກັບຄົນໃດຄົນໜື່ຶ່ງໃນອາທິດນ້ີ 

ເພ່ືອທ່ານຈະເປັນແບບຢ່າງແກ່ຄົນຜ້ ູນ້ັນ ວ່າການໄດ້ຮັບພຣະພອນໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ. ຈ່ົງຮັບ

ໃຊ້ຜ້ ູນ້ັນດ້ວຍການເຮັດແທ້ທໍາຈິງ. 

 

 ຈົງ່ໃຫ້ຄນົອືນ່ອວຍພອນທາ່ນ. ຈ່ົງເລ່ົາເຣື່ອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ທ່ານສາມາດຜ່ານຜ່າມາໄດ້.  ຂໍໃຫ້

ເຂົາຊ່ອຍທ່ານ ໃຫ້ເລືອກຊື່ນຊົມຍິນດີໃນທ່າມກາງບັນຫານ້ັນໆ. 

 ຄຣິສຕຽນເປັນຄົນແຕກຕ່າງ; ເຂົາເປັນຄົນພິເສດ. ເຂົາສໍາແດງຄວາມພິເສດຂອງເຂົາໃນການເພ່ິງ 

ພຣະເຈ້ົາ,  ການກະທໍາຂອງເຂົາຕ່ໍຄົນອ່ືນ, ແລະທິດທາງທີ່ເຂົາຕອບໂຕ້ຕ່ໍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ. 

                        ສະນ້ັນ ທ່ານພ້ອມແລ້ວບ່ໍທີ່ຈະຊອກຫາສ່ິງທີ່ໃຫຽ່ກວ່າຄວາມສຸກ ? 

 

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພນັ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

ພວກເຮາົຈະຊອ່ຍກນັ ໃຫເ້ລອືກເອາົຄວາມຊືນ່ຊົມຍນິດໄີດແ້ນວໃດ ໃນເມືອ່ຄນົອືນ່ເຮດັບໍດ່ຕີໍເ່ຮາົ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

ວັນອາທດິທ ີ31, ມກົຣາ 2016 (1-31-2016) 

 

 ເອກລັກໃນອດິທພິົນຂອງຂ້າພຣະເຈົ້າ 

 

ຈດຸສາໍຄນັໃນບດົຮຽນ:  ຈົົ່ງເຮດັໃຫ້ອິດທິພົນຂອງທົ່ານມີຄົ່າສເມີ ບໍົ່ວົ່າຈະມີບັນຫາໃດເກດີຂ ນ້ກໍຕາມ. 

 

                                          ເຄ ົ່ອງຊຣູດົ ຫ   ເຄ ົ່ອງປງຸຊນດິໃດທີົ່ທົ່ານຂາດບໍົ່ໄດ ້? 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍົ່ຊວີິດ:  

       ຂ້າພະເຈົ້າໝັ້ນໃຈວົ່າມີຄນົຈໍານວນໜອ້ຍເທົົ່ານັນ້ທົ່ີມັກກນິເຂົ້າໜົມປົນກັນ (Trail mix candy). ພວກເຮົາເວ້ົາ

ວົ່າມັກ ແຕົ່ສົ່ວນຫ າຍພວກເຮົາກິນເຂົ້າໜົມປນົກນັຍ້ອນເຫດຜົນດຽວ: ເຂົ້າໜົມປນົກນັເປນັວິທທີາງໃຫ້ເຮົາຄດິວົ່າກິນ 

ເຂົ້າໜົມ ແລະບໍາລງຸສຸຂພາບທັງສອງຢົ່າງຄວບຄົ່ ູກັນໄປໃນເວລາດຽວ, ເພາະມີສົ່ວນປະສົມຫ າຍແນວນໍາກນັ. 

     ຄ ກນັກບັເຂົ້າໜົມປະສົມກນັ, ມີຊາວໂລກ ແລະຜ ູ້ເຊ ົ່ອໃນພຣະຄຣິດປະປົນກັນໃນໂລກນີ້ ແລະເໝ ອນດັົ່ງເຂົ້າໜົມ 

ປົນກນັໃນຖົງ,    ຄຣິສຕຽນຕ້ອງສງວນເອກລັກຂອງຕົນເອົາໄວ້ ແມົ່ນກະທັ້ງເວລາປນົເຂົ້າກັບສະພາບຊີວິດໃນສະຖາ 

ນະການຕົ່າງໆ. 

         ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດເຫັນວົ່າ ເປນັຕາຫົວກົ່ຽວກັບເຂົ້າໜມົປົນກນັ.   ເຖິງແມົ່ນວົ່າຈະມີເຂົ້າໜົມຫ າຍແນວປະສົມ

ກັນຢົ່ ູໃນຖົງດຽວ  ສຸດທ້າຍກໍປາກົດວົ່າມີຣົດຊາດໜ ົ່ງທົ່ີເປນັຈດຸພິເສດ  ນັນ້ແມົ່ນຄວາມຫວານຂອງໂຊໂກແລັດ ຄວາມ

ຫວານໄດ້ກ ນກິນຣົດຊາດອ ົ່ນໆທັງໝົດ.  ດັົ່ງດຽວກັບຣົດຫວານຂອງໂຊໂກແລດັ, ຄຣິສຕຽນບໍົ່ເປນັພຽງແຕົ່ສົ່ວນປະສົມ

ຂອງວັທນະທັມຫ າຍປະເພດເທົົ່ານັ້ນ ຫ  ບໍົ່ພຽງແຕົ່ຢ ນຢົ່ ູຮົ່ວມກັບເຂົາເທົົ່ານັນ້,   ໝາຍຄວາມວົ່າເຮົາຕອ້ງຮັກສາ ອິດທິ

ພົນຂອງເຮົາຕໍົ່ໜ້າທກຸຄົນທົ່ຢີົ່ ູອ້ອມຮອບເຮົາ. 

     ດັົ່ງທົ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ເທສນາຢົ່ ູຈ້າຍພູ, ພຣະອົງໄດ້ຍົກຄໍາອປຸມາວົ່າອິດທິພົນນີເ້ກດີຂ ນ້ຢົ່າງໃດ. 

 

ພຣະຄມັພກີົ່າວວົ່າແນວໃດ:  (ເບິົ່ງຕາມຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3)  

 

ການສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ມດັທາຍ 5:13: 

13  
"ທົ່ານທັງຫລາຍຄ ເກ ອສໍາລັບໂລກ  ແຕົ່ຖ້າເກ ອນັ້ນຈ ດຈາງໄປແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ກບັເຄັມອີກໄດ້ຢົ່າງໃດ ແຕົ່ນັນ້ໄປ 

ກໍບໍົ່ມີປໂຍດອັນໃດ ມີແຕົ່ຈະຖິ້ມເສັຽໃຫ້ຄນົຢຽບເທົົ່ານັນ້." 

      ພຣະເຈົ້າຕັ້ງໃຈໃຫ້ເຮົາຜົ່ານຜົ່າຊີວິດໄປຕລອດດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ, ໃນຖານະທົ່ີເຮົາເປນັຄົນຂອງພຣະອົງເຮົາສົມ 

ຄວນຮັກສາຄວາມເປນັເອກລກັຂອງເຮົາໄວ້ ໃນເວລາທົ່ີເຮົາແຜົ່ອິດທິພົນຕໍົ່ຄນົຮອບຂ້າງເຮົາ. 

       ພຣະເຢຊູໄດກ້ົ່າວຄໍາອປຸມາໂດຍສົມທຽບຜ ູ້ຕິດຕາມພຣະອົງໃສົ່ເກ ອ. 

 ເກ ອປງຸແຕົ່ງອາຫານ: ຈັົ່ງແມົ່ນວິເສດ ເກ ອຢບິດຽວສາມາດປຸງແຕົ່ງອາຫານໃຫ້ມີຣົດຊາດດີຂ ນ້. ໃນທໍານອງ

ດຽວກັນ ເມ ົ່ອຄຣິສຕຽນແຜົ່ອດິທິພົນຂອງເຮົາໃນໂລກ ພວກເຮົາກໍປຸງແຕົ່ງໂລກດ້ວຍຂົ່າວປະເສດີພຣະເຢຊູ 

ຄຣິດ.  ຕລອດປວັດສາດ,  ພວກເຮົາເຫັນວົ່າສິົ່ງນີເ້ກດີຂ ້ນໄດຢ້ົ່າງໃດ   ເມ ົ່ອຜ ູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄດສ້້າງຄນຸ 
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ຄວາມດີດ້ານວັທນະທັມ ແລະສັງຄົມເອົາໄວ້.   ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ໄພົ່ພົນຂອງພຣະອົງ ເພ ົ່ອແຜົ່ຄວາມຮັກຂອງ 

ພຣະອົງສົ່ ູໂລກໃນທາງທົ່ີພິເສດຫ າຍໆທາງ.  ຄວາມຈິງ ສົ່ວນຫ າຍການບູຣະນະດ້ານສັງຄົມ ສຸຂພາບ, ການ

ສ ກສາ,  ແລະກິຈກັມການຊົ່ອຍເຫ  ອຄນົຍາກຈົນ   ແລະຄນົຂາດແຄນອາຫານ ລ້ວນແຕົ່ແມົ່ນໝາກຜົນຂອງ 

ຄຣິສຕຽນທົ່ີໄດປຸ້ງແຕົ່ງສະພາບແວດລອ້ມທົ່ີເຂົາອາສຍັຢົ່ ູນັ້ນ. 

 ເກ ອປອ້ງກນັບໍົ່ໃຫບ້ດູເໜົົ່າ:  ຄນົໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູໃຊ້ເກ ອຮັກສາອາຫານ.    ເກ ອຮັກສາອາຫານບໍົ່ໃຫ້  

ເໜົົ່າ ແລະເກັບໄວ້້ນານໄດ້. ເມ ົ່ອຄຣິສຕຽນສໍາແດງອິດທິພົນຂອງເຂົາໃນສະພາບການແຕົ່ລະວັນ ເຂົາຮກັສາ

ໂລກບໍົ່ໃຫ້ສະພາບທົ່ີເປັນຢົ່ ູເລວຮ້າຍລົງຕ ົ່ມ.    ຄຣິສຕຽນສະແດງຄນຸທັມ,  ຄນຸຄວາມດີ,  ຄວາມສັດຊ ົ່ ແລະ

ຄວາມຍິນດ;ີ ຄ ເຂົາພະຍາຍາມຊວ້ານຊູສັງຄົມທົ່ກີໍາລັງເສ ົ່ອມໂຊມລົງເອົາໄວ້ບໍົ່ໃຫ້ເລວຮ້າຍລົງກວົ່າເກົົ່າ. 

 ເກ ອເຮດັໃຫທ້ົ່ານກະຫາຍນໍາ້ : ອາຫານເຄັມເຮດັໃຫ້ທົ່ານຕ້ອງການນໍ້າເພ ົ່ອດບັຄວາມກະຫາຍ. ແມົ່ນວົ່າຄົນ 

ຈະເຫັນຄວາມສໍາຄນັຫ  ບໍົ່ກຕໍາມ ເຂົາຍັງຫິວກະຫາຍບາງສິົ່ງຕ ົ່ມຢົ່ ູ. ເມ ົ່ອຄຣິສຕຽນແຜົ່ອດິທິພົນຂອງເຂົາແລະ 

ສໍາແດງຄນຸຄວາມດ,ີ  ແລະຄວາມຍນິດອີອກໄປ ເຂົາກຈໍະພົບຄວາມອີົ່ມໃຈສະເພາະ, ມັນຈະສົົ່ງຄວາມເຄັມ

ສູົ່ຄົນອ ົ່ນທຸກໆຄົນ. ໃນທັນໃດນັ້ນ ເຂົາກໍຈະລະນ ກໄດ້ວົ່າຍງັຂາດບາງສິົ່ງໃນຊີວິດຂອງເຂົາ.  ເວລາຊາວໂລກ

ເຫັນຜ ູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດຕອບສນອງຕໍົ່ຊີວິດແນວໃດ,   ຜ ູ້ເຊ ົ່ອມີຫຽັງໃນພຣະຄຣິດແລະແມົ່ນຫຽັງເຮດັໃຫ້ຊີ 

ວິດຂອງເຂົາແຕກຕົ່າງ ສິົ່ງເຫົົ່  ານີ້ຈະໂຜົ່ຂ ນ້ມາ.  ແລ້ວມັນຈະເຮັດໃຫ້ຄົນກະຫາຍ ແລະເຖິງຍາມທົ່ີຄຣິສຕຽນ

ຈະຊ້ີທາງໄປສູົ່ພຣະເຢຊູ ຜ້ ູເປັນນໍ້າພຸແຫົ່ງຊີວິດທົ່ບີໍົ່ເຫ ອດແຫ້ງຈັກເທ ົ່ອ ( ຢຮ 4:14; ຢຮ 7:37-38 ). 

 

ເຣ ົ່ອງແສງສວົ່າງສາໍລບັໂລກ: 

       ຄຣິສຕຽນເຫັນພາບການສົ່ອງສວົ່າງແກົ່ໂລກຢົ່າງໃດ?  ພາບອັນໃດເປນັພາບຂອງການສົ່ອງສວົ່າງແກົ່ໂລກ?  

                        ແສງສວົ່າງຈາກຫຄໍອຍ,    ແສງໄມຂ້ດີໄຟ,    ແສງຕາເວນັສົ່ອງ.  

 

ມີຫຽງັເປນັສິົ່ງກດີກນັບໍົ່ໃຫທ້ົ່ານສົ່ອງຄວາມສວົ່າງຂອງພຣະຄຣດິ ໃຫສ້ວົ່າງຂ ນ້ຕ ົ່ມ? 

 

               ເກ ອປງຸຣດົ ແລະຮກັສາອາຫານ. ຄຣສິຕຽນຮກັສາ ແລະບາໍລງຸວທັນະທມັໃຫດ້ຂີ ນ້ຢົ່າງໃດ ?  

 

   2. ມດັທາຍ 5:14-16 : 

  
 14
“ພວກທົ່ານຄ ແສງສວົ່າງສໍາລັບໂລກ ເມ ອງທີົ່ຕັ້ງຢູົ່ເທິງພູຈະບັງລັບໄວ້ບໍົ່ໄດ້. 

15
ບໍົ່ຫົ່ອນມີຜູ້ໃດເມ ົ່ອໄຕ້ໂຄມແລ້ວເອົາ 

   ບຸງມາກວບ ແຕົ່ເຄີຍຕັງ້ໄວ້ເທິງຮອງຕີນໂຄມ ແລະ ມັນສົ່ອງແຈ້ງໄປທົົ່ວທກຸຄນົທີົ່ ຢູົ່ໃນເຮ ອນນັນ້.    
16
ເໝ ອນຢົ່າງນັ້ນ 

   ແຫ ະ, ພວກທົ່ານຈົົ່ງສົ່ອງແຈ້ງແກົ່ຄົນທັງປວງ  ເພ ົ່ອວົ່າ,  ເມ ົ່ອເຂົາເຫັນການດີ ທີົ່ພວກທົ່ານເຮັດ  ເຂົາຈະໄດສ້ັຣເສນີ 

   ພຣະ ບິດາ ຂອງພວກທົ່ານຜູ້ຊົງສະຖດິຢູົ່ໃນສວັນ.” 

   

             ອີກເທ ົ່ອໜ ົ່ງພຣະເຢຊູຊົງກົ່າວຕໍົ່ເຂົາວົ່າ, "ເຮົານີ້ແຫລະ , ເປັນຄວາມສວົ່າງຂອງໂລກ” (ຢຮ 8:12)  ແຕົ່ເປນັຫຽັງ 

   ພຣະອົງຈ ົ່ງທຽບພຣະອົງໃສົ່ຄວາມສວົ່າງ?  ຈົົ່ງພິຈາຣະນາເບິົ່ງຈຸດປະສົງຂອງແສງສວົ່າງ ໃນສມັຍນັນ້ແສງສວົ່າງບ
 ໍ ົ່
ໄດ້ 

   ໝາຍເຖິງການເອ້ເຮ ອນ;  ບໍົ່ມີໃຜຕັ້ງໂຄມໄຟໄວ້ເພາະວົ່າມັນສວຍງາມ.    ໄຟແມົ່ນເພ ົ່ອໃຊ້ວຽກ ແລະເຍ ອງເຮັດວຽກ. 

ມັນມີໄວ້ສໍາລັບໃຊ້ວຽກໂດຍສະເພາະ ແລະສົ່ວນຫລາຍຄົນຜລິດຜນົໄດດ້ີເມ ົ່ອມີແສງສວົ່າງສົ່ອງແຈ້ງ.  ເພາະໃນແສງ

ສວົ່າງເທົົ່ານັ້ນ ເຮົາຈ ົ່ງໄດ້ຮ ູ້ ແລະໄດເ້ຫັນທັມຊາດຕົວຈິງທົ່ີປາກົດຢົ່ ູຕໍົ່ໜ້າເຮົາ.  
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           ເມ ົ່ອທົ່ານໃຕ້ໂຄມໄຟໃນຫ້ອງມ ດ, ທົ່ານກໍຈະໄດ້ຮບັຄວາມຮົ່ ຸງແຈ້ງທັນທີ.  ຖ້າປາສຈາກແສງສວົ່າງ ຄວາມເລິກ

ລັບ, ຄວາມຫວາດລະແວງ, ແລະແມົ່ນກະທັ້ງຄວາມຢ້ານ ກຈໍະຄວບຄຸມເຫດການນັນ້; ທົ່ານບໍົ່ສາມາດບົົ່ງບອກໄດ້ວົ່າ  

ຢົ່ ູໃສ ຫ  ແມົ່ນຫຽັງກັນແທ.້ ແຕົ່ຄວາມສວົ່າງໄດເ້ປດີເຜຍີ.  ມັນຊົ່ອຍສໍາແດງຄວາມຈິງທົ່ຖີ ກປົກບັງໄວ້ໃນເງົາມ ດໃຫ້ປາ 

ກົດເຫັນ. ສິົ່ງນັ້ນແມົ່ນສິົ່ງທີົ່ຕົງກບັສິົ່ງທົ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດ. 

          ພຣະເຢຊູໄດສ້ໍາແດງຫ າຍສົ່ິງຫ າຍຢົ່າງທົ່ຢີົ່ ູໃນຄວາມມ ດມາເປັນເວລາດນົນານ.   ພຣະອົງສົ່ອງສວົ່າງໃສົ່ຄວາມ 

ຈອມປອມຂອງຜ ູ້ນໍາສາສນາໃນສມັຍນັ້ນ.   ພຣະອົງຊ້ີໃສົ່ຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາທົ່ີສາມັກຄີທັມກບັພຣະເຈົ້າພຽງເຄົ່ງິໆ

ກາງໆ. ພຣະອົງເອີນ້ສິົ່ງນັ້ນວົ່າ "ບາບ", ແລະພຣະອົງໄດແ້ຜົ່ຄວາມຮັກ ແລະຄວາມຈິງໂດຍພຣະອົງເອງຈນົໝດົສິນ້. 

     ໃນຂໍນ້ີ້ພຣະອົງໄດຍ້ົກຄວາມຄິດກົ່ຽວກັບສົ່ອງສວົ່າງໃສົ່ໂລກໃຫ້ຜ ູ້ຕິດຕາມພຣະອົງເຂົ້າໃຈ.  ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບພຣະ 

ອົງ ໝາຍເຖງິຜ ູ້ຕິດຕາມພຣະອົງຕອ້ງສົ່ອງສວົ່າງໃສົ່ໂລກ ແລະສົ່ອງໃຫ້ຮົ່ ຸງແຈ້ງດີ.   ເໝ ອນດັົ່ງ ຄນົເດນີທາງທີົ່ຈອ້ງຕາ 

ເບິົ່ງເມ ອງທົ່ີສງົ່າງາມ ແລະອົບອົ່ ຸນທົ່ີຕັ້ງຢົ່ ູເທິງພູ,   ເໝ ອນກນັກັບຊາວໂລກຊອກຫາຄຣິສຕຽນເພ ົ່ອບອກຄວາມຈິງແກົ່ 

ເຂົາ ແລະຕ້ອນຮັບເຂົາເຂົ້າສູົ່ອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າ ດ້ວຍອອ້ມແຂນອັນອົບອົ່ ຸນ.   

        ແຕົ່ການສົ່ອງສວົ່າງ ແລະຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າບໍົ່ງົ່າຍສເມີໄປ. ຄວາມຈິງມາກັບຄວາມສວົ່າງ,  ແຕົ່ຄວາມຈິງ 

ຈະບໍົ່ສະດວກສເມີໄປ.    ການເປນັແສງສວົ່າງສໍາລັບໂລກມີຄວາມໝາຍວົ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງຢ ນສ ູ້ເພ ົ່ອຄວາມຈິງ   ເຖິງ

ແມົ່ນຄົນອ ົ່ນຈະຂັດຂວາງບໍົ່ໃຫ້ເຮົາເຮັດກໍຕາມ.   ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຄວາມສວົ່າງ ແລະພຣະອົງຕອ້ງສລະພຣະອົງເອງ.  

ມັນບໍົ່ແມົ່ນເຣ ົ່ອງປະຫ າດ ເວລາເປນັແສງສວົ່າງສໍາລບັໂລກເຮາົຕ້ອງມີການເສຽັສລະເໝ ອນກນັ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ເຕ ອນ

ເຖິງເຣ ົ່ອງການທດົລອງ ທົ່ີຄອຍທໍາລາຍຄວາມສວົ່າງທົ່າມກາງພວກເຮົາໃຫ້ແສງເສົ້າລົງ. 

 

 

      

   3. ມດັທາຍ 5:17-20 : 

     17
“ຢົ່າຄ ດວົ່າເຮົາມາລ ບລ້າງພຣະບນັຍດັແລະຖອ້ຍຄໍາຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເສັຽ ເຮົາບໍົ່ໄດ້ມາລ ບລ້າງ ແຕົ່ມາເຮັດ

ໃຫ້ສໍາເຣັດຄບົຖ້ວນ.
18
ເຮົາບອກທົ່ານທງັຫ  າຍຕາມຈິງວົ່າ ຕາບໃດຟ້າແລະດນິຍງັຕັ້ງຢູົ່ ແມົ່ນແຕົ່ຈຸດຫລ ຂີດໃດກໍຈະບໍົ່

ສູນໄປຈາກພຣະບັນຍັດ ຈົນກວົ່າສິົ່ງທັງປວງນັ້ນຈະໄດ້ເກີດຂ ນ້ຄົບຖ້ວນ.
19
ເຫດສັນນັ້ນ ຜູ້ໃດໄດ້ເຮດັໃຫ້ຂໍ້ເລກັນອ້ຍທີົ່

ສຸດໃນບັນດາຄໍາສັົ່ງນີ້ເບົາລົງ ທັງສອນຄນົອ ົ່ນໃຫ້ເຮັດຢົ່າງນັນ້ດ້ວຍ ພຣະເຈົ້າຈະຊົງເອີ້ນຜູນ້ັ້ນວົ່າຜູ້ນອ້ຍທີົ່ສຸດໃນແຜົ່ນ 

   ດິນສວັນ   ແຕົ່ຜູ້ໃດທີົ່ປະຕບິັດ   ແລະສອນຕາມພຣະບັນຍດັ ພຣະເຈົ້າຈະຊົງເອີນ້ຜູນ້ັ້ນວົ່າຜູ້ໃຫຍົ່ໃນແຜົ່ນດິນສວັນ 

   
20
ເພາະເຮົາບອກທົ່ານທັງຫ  າຍວົ່າ ຖ້າການຖ ສິນທັມຂອງທົ່ານບໍົ່ລ ົ່ນກວົ່າການຖ ສິນທັມຂອງພວກນັກທ ັມ ແລະ ພວກ 

   ຟາຣີຊາຍ ພວກທົ່ານຈະເຂົ້າໄປໃນແຜົ່ນດິນສວັນບໍົ່ໄດຈ້ັກເທ ົ່ອ. 

 

       ເມ ົ່ອພຣະເຢຊູ ສະເດດັມາໃນເຫດການ, ຄົນທັງຫ າຍກມີໍຄໍາຖາມຫ າຍຢົ່າງກົ່ຽວກັບວົ່າພຣະອົງແມົ່ນໃຜ ມາເຮດັ 

ຫຽັງ.  ພຣະອົງບໍົ່ຄ ກນັກບັຄຣູທົ່ີເຂົາເຄີຍໄດ້ຍນິມາກົ່ອນ ພຣະອົງເຮດັການອັສຈັນຫ າຍຢົ່າງ.   ພຣະອົງພົວພັນກັບຄົນ 

ປະເພດຕົ່າງໆ ສົ່ວນຫລາຍແມົ່ນພວກທົ່ຖີ ວົ່າຢົ່ ູນອກແວດວົງສັງຄົມ ແລະພຣະອົງສັົ່ງສອນດ້ວຍສິດອໍານາດ. 

       ໃນວັນ ແລະເວລານັນ້ ຄຣູມັກຈະຖ ສດິໂດຍອວດອ້າງໃບປວັດສົ່ວນຕົວ.   ເຂົາມັກປະກາດວົ່າຄຣູຂອງເຂົາແມົ່ນ 

ໃຜ ແລະອ້າງວົ່າອາຈານເວ້ົາຈັົ່ງໃດໃນເຣ ົ່ອງນັນ້.  ໃນທາງກົງກັນຂ້າມພຣະເຢຊູເວ້ົາວົ່າ "ທົ່ານໄດຍ້ິນຄນົເວ້ົາວົ່າ...ແຕົ່ 

ເຮົາບອກທົ່ານທງັຫ າຍວົ່າ..." (ເບິົ່ງຂໍ້ 21-22, ຕົວຢົ່າງ.)   ພຣະເຢຊູມີສິດອໍານາດໃນພຣະອົງ ແລະໂດຍພຣະອົງເອງ 

ພຣະອົງບໍົ່ຕ້ອງການມີໃຜມອບສິດໃຫ້ພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູຊົງເປັນໃບຊີວະປວັດຫຽໍຂ້ອງພຣະອົງເອງ. 

  ພວກເຮາົຈະສົ່ອງສວົ່າງຂອງພວກເຮາົຢົ່າງໃດ ໃນທາງທົ່ຈີະນາໍກຽດມາສູົ່ພຣະເຈົາ້ ບໍົ່ແມົ່ນມາສົ່ ູຕວົເຮາົເອງ? 
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       ໃນເວລາດຽວກັນພຣະເຢຊູຕຣັສວົ່າ, "ເຮົາບອກທົ່ານທັງຫ  າຍຕາມຈິງວົ່າ ຕາບໃດຟ້າ ແລະດິນຍັງຕັງ້ຢູົ່ແມົ່ນແຕົ່ 

ຈດຸຫລ ຂດີດຽວກໍຈະບໍົ່ສູນໄປຈາກພຣະບັນຍດັ ຈນົກວົ່າສິົ່ງທັງປວງນັ້ນຈະໄດ້ເກີດຂ ້ນຄບົຖ້ວນ”(ຂໍ້18).  ພຣະອົງບໍົ່ໄດ ້

ປົ່ຽນຄໍາເວ້ົາທົ່ີພຣະເຈົ້າໄດຂ້ຽນໄວ້; ແຕົ່ພຣະອົງເຮດັໃຫ້ພຣະບັນຍດັສໍາເຣັດ.  ໝາຍຄວາມວົ່າພຣະບັນຍັດບໍົ່ມີຈຸດປະ 

ສົງເຮດັໃຫ້ມະນຸດເປນັຄນົຊອບທັມຕໍົ່ພຣະເຈົ້າ. ແທນທົ່ຈີະເປນັດັົ່ງນັ້ນ ພຣະບັນຍັດໄດ້ຊ້ີທາງໄປຫາພຣະເຢຊູສເມີ. 

       ຂໍ ້20 ຄ້າຍກບັວົ່າຂ້ອນຂ້າງສັບສົນ. ພວກເຮົາຈະເປັນຄນົຊອບທັມໄດ້ແນວໃດ "ຖ້າການຖ ສນິທັມຂອງເຮົາບໍົ່ລ ົ່ນ

ການຖ ສິນທັມຂອງພວກນັກທັມ ແລະຟາຣີຊາຍ"   ເປັນໄປບໍົ່ໄດ້   ແຕົ່ພຣະເຢຊູສາມາດເຮັດໄດ້  ແລະພຣະອົງຊົງປະ 

ທານສິົ່ງນັນ້ແກົ່ເຮົາ   ເມ ົ່ອເຮົາຮັບເອົາຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຢຊູ   ພວກເຮົາກໍມີການປົ່ຽນແປງພາຍໃນຊີວິດເຮົາ. 

ຕໍົ່ໄປກແໍມົ່ນການດໍາລົງຊີວິດໃນການປົ່ຽນແປງຕາມທົ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ບັນຈຸໄວ້ໃນຫົວໃຈຂອງເຮົາ. 

 

        ເມ ົ່ອໃດ ພຣະຄມັພຈີດູຄວາມສາມາດໃນການເປນັເກ ອ ແລະ ແສງສວົ່າງ ຂອງທົ່ານໃຫລ້ກຸຂ ນ້ ? 

 

 

 

                                                                  ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  

 ທົ່ານຈະຮັບໃຊ້ຢົ່າງໃດໃນຖານະທີົ່ເປນັເກ ອ ແລະແສງສວົ່າງສໍາລັບໂລກໃນອາທິດນີ້? ຈົົ່ງພິຈາຣະນາເງ ົ່ອນໄຂລົ່ ຸມນີ້: 

 

 ອະທຖິານເພ ົ່ອຄວາມມ ດ.  ຄຣິສຕຽນມັກຈະຈົົ່ມວົ່າຄວາມມ ດໃນໂລກຂອງເຮົາ ແຕົ່ນັ້ນມັນບໍົ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສິົ່ງ

ໃດສິ້ນສຸດລົງ.   ແທນທົ່ີຈະຈົົ່ມເຮົາຄວນຕັ້ງໃຈອະທິຖານແຕົ່ລະວັນ ເມ ົ່ອທົ່ານປະເຊີນກັບເຫດການທີົ່ສງັຄົມ

ຕ້ອງການ ໃຫ້ປະສບົກບັເກ ອ ແລະແສງສວົ່າງຂອງພຣະຄຣິດ. 

 

 ຢົ່າເຮດັຜ ູ້ດຽວ. ຈົົ່ງຫາຜ ູ້ເຊ ົ່ອໃນພຣະຄຣິດ ຜ ູ້ທົ່ີທົ່ານນບັຖ   ຜ້ ູທົ່ໃີຊ້ອິດທິພົນຂອງເຂົາໄປໃນທາງທົ່ດີ ີຂພົໍບກບັ 

            ເພິົ່ນ ແລະຂໍຮອ້ງໃຫ້ເພິົ່ນຊົ່ອຍທົ່ານຕິດຕາມພຣະເຢຊູໃກ້ຊິດຂ ນ້ຕ ົ່ມ. 

 

 ຈົົ່ງເວົາ້. (ຢົ່າມິດງຽບຢູົ່) ໃນອາທິດນີ້ ຈົ່ົງຫາໂອກາດເວ້ົາຂົ່າວປະເສີດຢົ່ ູນອກໂບດແຫົ່ງໃດແຫົ່ງໜ ົ່ງ  ຫ  ໃນກົ່ ຸມ

ຮຽນພຣະຄັມພີກໍໄດ້. 

 

 

          ພວກເຮົາຢົ່ ູປົນກັນໃນໂລກນີ,້ ຊ ົ່ງໝາຍຄວາມວົ່າທຸກຄນົມີໂອກາດທົ່ຈີະສໍາແດງອດິທິພົນຕໍົ່ຄນົອ ົ່ນໆ. ຄໍາຖາມ 

ມີຢົ່ ູວົ່າເຮົາຈະໃຊ້ໂອກາດທົ່ີເຮົາໄດ້ຮບັແລ້ວນັ້ນຢົ່າງໃດ. ຈົົ່ງເລ ອກເປນັເກ ອ ແລະແສງສວົ່າງ. 

 

 

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພນັ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

ບາດກາ້ວໜ ົ່ງທົ່ທີົ່ານຈະເຮດັໃນອາທດິນີໃ້ນການດາໍລງົຊວີດິເປນັເກ ອແລະແສງສວົ່າງສາໍລບັໂລກແມົ່ນຫຽງັ ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ7 ກມຸພາ 2016 (2-7-2016) 

 

 ຄວາມແຕກຕາ່ງໃນວທິກີານຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ກຽ່ວກບັຂ ້ຂດັແຍ່ງ 

ທ່ານມີຄວາມປາຖນາ, ສາມາດ, ແລະພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນຜ ລິ້ເລ້ີມໃນການແກ້ບັນຫາຂ ້ຂັດແຍ່ງຫລືຍັງ? 

 

ຈຸດສ າຄັນໃນບົດຮຽນ:   ເລ້ິມຕ້ົນນ າພາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຂັດແຍ່ງ. 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ່ຊວີດິ:  

 

        ຖ້າທ່ານວາດພາບຈິນຕະນາການເບ່ິງສະຖານທີຂ່ອງອຸປະຕິເຫດຣົດສອງຄັນຊົນກັນຢ່າງຮ້າຍແຮງຈົນມຸ່ນ

ແອ໊ບແຍບ. ທ່ານຄົງຄິດຢ ່ໃນໃຈວ່າ ‘‘ບ ່ມີທາງທີ່ຜ ້ໃດຈະລອດຊີວິດຢ ່ໄດ້’’.  ແຕ່ໃນຂນະທີ່ທ່ານປາກົດເຫັນໃຜຜ ້ນ ່ງ

ນ່ັງຢ ່ທ້າຍຣົດຂົນສ່ົງຄົນເຈັບ, ທ່ານຮ ້ທັນທີວ່າຄົນນ້ັນລອດຊີວິດແຕ່ມີສິງ່ທີ່ຜິດປົກຕິຮ້າຍແຮງຢ່າງແນ່ນອນ.     ເນ່ືອງ 

ຈາກວ່າທ່ານບ ່ສາມາດຈະມອງເຫັນບາດເຈັບຮ້າຍແຮງຈາກທາງນອກ,     ບ ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າບ ່ມີສິ່ງໃດຮ້າຍແຮງ

ກ າລັງເກີດຂ ້ນທາງພາຍໃນ.  

     ໃນຖານະທີ່ອົງພຣະເຢຊ ຊົງສືບຕ ່ສ່ັງສອນໂດຍຜ່ານການເທສນາທີໂ່ນນພ ,  ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວເຖິງເຣ່ືອງຄວາມ

ໂກດຮ້າຍ(ຄຽດແຄ້ນ).   ແຕ່ວາ່ຄວາມໂກດຮ້າຍບ ແ່ມ່ນວ່າເປັນແຕ່ພຽງບັນຫາພາຍນອກເທົ່ານ້ັນ;   ຄວາມໂກດຮ້າຍ

ແມ່ນເຣືອ່ງຂອງພາຍໃນ (ຊ ່ງແມ່ນຫົວໃຈເປັນເຫດຜົນຕ້ົນຕ ).      

      ຄວາມຂັດແຍ່ງ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາດ າລົງຊີວິດຢ ຮ່່ວມກັນໃນໂລກນ້ີ, ເປັນທັມມະຊາດຂອງມະນຸດມາແຕ່ກ າ 

ເນີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນແລະແນ່ນອນຈະຄົງດ າເນີນຕ ່ໄປອີກໃນອະນາຄົດ     ເພາະເຫດວ່າມະນຸດທຸກຄົນເປັນຄົນບາບ 

ແລະຈະຍັງເພິ່ງພຣະອ ານາດຂອງພຣະເຈ້ົາຢ ່ສເມ.ີ  ດ່ັງທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນໃນພຣະທັມມັດທາຍບົດທີ 5 ຊ ່ງ

ກ່ຽວກັບແຫລ່ງທີ່ມາຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ, ເຫດຜົນຕ້ົນຕ , ແລະວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຂັດແຍ່ງນ້ັນ. 

 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ມັດທາຍ 5:21-26 ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ ້ 1, 2, ແລະ 3) 

 

ການສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ມດັທາຍ 5:21-22: 

21
“ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຍິນຄ າຊ ່ງກ່າວໄວແ້ກ່ຄົນບ ຮານວ່າ ‘ຢ່າຂ້າຄົນ ຖ້າຜ ້ໃດຂ້າຄົນ ຜ ້ນ້ັນຈະຕ້ອງຖືກພພິາກສາລົງ 

ໂທດ’. 
22
ແຕ່ຝ່າຍເຮົາ ເຮົາບອກພວກທ່ານວ່າ ຜ ້ໃດຮ້າຍອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນ ຜ ້ນ້ັນຈະຕ້ອງຖືກໂທດ ຜ ້ໃດຈະເວົ້າແກ່

ອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນວ່າ ‘ຄົນໂງ່ຈ້າ’ ຜ ້ນ້ັນຈະຖືກພິພາກສາລົງໂທດຈາກສານສ ງ ຜ ້ໃດຈະເວົ້າວ່າ ‘ຄົນບ້າ’ ຜ ້ນ້ັນຈະມີ

ໂທດເຖິງໄຟນະຮົກ. 

 

             ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນສ ານວນຄ າເວົ້າວ່າ ‘‘ຄວາມໂມໂຫພາໂຕຕົກຕ ່າ’’. ແຕ່ຄວາມຈິງໃນພຣະທັມມັດທາຍ  
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5:21-22 ພຣະເຢຊ ໄດ້ບອກໃຫ້ເຮົາເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມໂກດຮ້າຍ(ຄຽດແຄ້ນ)ຊ ່ງເປັນຜົນ

ສະທ້ອນຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງນັນ້ຍ່ິງມີໂທດໜັກກວ່າການຄາດຕະກັມເສັຽອີກ (ຂ  ້21).    ຄວາມຄຽດແຄ້ນທີ່ສະແດງ

ອອກດ້ວຍທາງກາຍ(ການກະທ າ)ກ ດີ, ຫລືທາງວາຈາ(ຄ າເວົາ້)ກ ດີ ຊ ່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ອອກມາຈາກຈິດໃຈຈະນ າພາໃຫ້

ເຮົາຕົກຕ ່າທີ່ສຸດ(ຖືກລົງໂທດ)ເຖິງນະຮົກບ ງໄຟ (ຂ ້ 22). ຄວາມຈິງແລ້ວຄວາມເວົ້າທີ່ສຽບແທງຈິດໃຈຈະເຮັດໃຫ້ເຈັບ

ປວດທ ຣະມານຫລາຍແລະອາດຈະດົນນານໄປຕລອດຊີວິດກ ເປັນໄດ້.  ‘‘ມີບາງຄົນທີ່ຄ າເວົາ້ບ ່ຄິດຂອງລາວເປັນ       

ເໝືອນດາບແທງ, ແຕ່ລ້ີນຂອງນັກປາດນ າການຮັກສາມາໃຫ້’’ (ສພສ 12:18). 

       ຄວາມຂັດແຍ່ງເປັນສ່ິງທີຫ່ລີກເວັ້ນບ ່ໄດ້ໃນການຢ ່ຮວ່ມກັນນັບແຕ່ສອງຄົນຂ ້ນໄປໃນສັງຄົມມະນຸດ. ດ້ວຍເຫດ

ວ່າພວກເຮົາລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຄົນບາບຊ ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ,   ຄວາມອິດສາຣິດສຍາ,    ຄວາມໂລບ, 

ຄວາມໂກດ,  ຄວາມຫລງົ    ຊ ງ່ແມ່ນທັມມະຊາດຂອງມະນຸດນັບຕ້ັງແຕ່ຄອບຄົວແລກທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງມະນຸດ. 

ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະຈ ່ງເປັນເຫດພາໃຫ້ອ້າຍຂ້ານ້ອງລົງໄດ້ (ກາອິນ ແລະ ອາເບັນ ປຖກ 4:1-16).  ແຕ່ຂອບພຣະຄຸນ 

ພຣະເຈ້ົາທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງມແີຜນການ, ມີວທິີການ ແລະຄ າແນະນ າໃຫ້ພວກເຮົາປະຕິບັດແກ້ໄຂບັນຫານ້ີດ່ັງທີ່ເຮົາຈະ

ໄດ້ສ ກສາແລະພິຈາຣະນາໃນພາກທສີອງຕ ່ລົງໄປນ້ີ: 

 

 

        

 

2. ມດັທາຍ 5:23-24:  

23
ດ່ັງນ້ັນ, ເມື່ອທ່ານກ າລັງນ າເຄ່ືອງຖວາຍມາເຖິງແທ່ນບ ຊາ ແລ້ວລະນ ກຂ ້ນໄດ້ວ່າ ທ່ານມີຂ ້ຂຸ່ນເຄືອງກັບອ້າຍນ້ອງ

ຂອງຕົນດ້ວຍເຣ ອ່ງໃດເຣ ອ່ງໜ ງ່. 
24
ຈ່ົງວາງເຄ່ືອງບ ຊາໄວ້ຕ ່ໜ້າແທ່ນນ້ັນກັບໄປຄືນດີກັບອ້າຍນ້ອງຜ ້ນ້ັນເສັຍກ່ອນ 

ແລ້ວຈ ່ງມາຖວາຍເຄ່ືອງບ ຊາຂອງທ່ານ. 

 

        ໃນພຣະທັມມັດທາຍ 5:23-24  ພຣະເຢຊ ໄດ້ສອນພວກເຮົາດ້ວຍວິທີການແຕ່ລະບາດກ້າວທີພ່ວກເຮົາຈ າເປັນ

ຈະຕ້ອງປະຕິບັດແກ້ໄຂບັນຫາຂ ້ຂັດແຍ່ງທີ່ພວກເຮົາມີຢ ່.    ກ່ອນອ່ືນຫມົດ (ບາດກ້າວທ າອິດ) ເມື່ອເຮົາສ ານ ກໄດ້ໃຫ້

ເຮົາເຮັດໂລດໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້  ເຖິງແມ່ນວຽກງານສ າຄັນຍັງຂວາງຫນ້າຢ ່ກ ຕາມ (ຂ  ້23).  ນ້ີຫມາຍຄວາມວ່າເຮົາ

ຕ້ອງເປັນຜ ້ລິເລ້ີມນ າພາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຂັດແຍ່ງ.   ບັນຫານ້ັນມີຢ ່ວ່າຫລາຍຄ້ັງເຮົາເບ່ິງບ ເ່ຫັນຄວາມຜິດ

ຂອງຕົນເອງແຕ່ເຮົາເຫັນຄວາມຜິດຂອງຄົນອ່ືນສເມີໄປ ເຂ້ົາທ ານອງທີ່ວ່າ ‘‘ເສ້ັນຜົມບັງພ ເຂົາ’’.    ນ້ີຫມາຍຄວາມວ່າ 

ຄວາມຜິດຂອງຕນົເອງເທົ່າພ ເຂົາເລົາກາແຕ່ຕົນເອງເບ່ິງບ ່ເຫນັ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຄວາມຜິດຂອງຄົນອ່ືນນ້ອຍໆພຽງເທົ່າ

ເສ້ັນຜົມເຮົາຊ ້າພັດເບ່ິງເຫັນສເມີ. 

       ມີທາງດຽວທີ່ພວກເຮົາຈະແກ້ໄຂບັນຫາຂ ້ຂັດແຍ່ງນີ້ໄດ້ນ້ັນແມ່ນພວກເຮົາຈ າເປັນຕ້ອງ ປະເຊນີໜາ້ກັບມນັ.  ແຕ່

ວ່າເຮົາຕ້ອງສາຣະພາບຄວາມຜິດຂອງຕົນເອງກ່ອນແລະເປັນຜ ້ລິເລ້ີມກ່ອນ,    ເຖິງແມ່ນວາ່ຄວາມຜິດຂອງເຮົາມີແຕ່

ພຽງນ ່ງສ່ວນຮ້ອຍ (1/100) ແລະຂອງຝ່າຍກົງກັນຂ້າມມີເກ້ົາສິບເກ້ົາສ່ວນຮ້ອຍ (99/100) ກ ຕາມ.  ຕາບໃດທີ່ພວກ

ເຮົາບ ່ຍອມຮັບຄວາມຜິດຂອງຕົນກ່ອນ,  ເຮົາຈະບ ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຄົນອ່ືນໄດ້ເພາະຂີ້ເຫຍື້ອຍັງເຕັມຕາຕົນ

ເອງຢ .່   ‘‘ໂອ ຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດເຮີຍ ຈ່ົງເອົາໄມ້ທງັທ່ອນອອກຈາກຕາຂອງທ່ານກ່ອນແລ້ວທ່ານຈະເຫັນໄດ້ຄັກ  ຈ ງ່ຈະ

ເຂັ່ຽຂ້ີເຫຍື້ອອອກຈາກຕາຂອງພີ່ນ້ອງຂອງຕົນໄດ້’’ (ມທ 7:5). 

ມີວິທີໃດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໂກດຮ້າຍຄຽດແຄ້ນຂອງເຮົາໄດ້ລົດຜ່ອນຊ້າລົງ? 
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          ແຕ່ກ ບ ່ແມ່ນຂອງງ່າຍທີ່ເຮົາເອງຈະເປັນຜ ້ລິເລ້ີມກ່ອນ ດ້ວຍເຫດວ່າອຸປສັກຈ່ອງດ ງເຮົາໄວ້ນ້ັນແມ່ນ

ຄວາມຢ້ານກົວແລະກຽດສັກສີ: ເສັຽປຽບ, ເສັຽຫນ້າ, ເສັຽຕາ ດ່ັງນ້ີເປັນຕ້ົນ.     ‘‘ເພາະຄວາມອວດຕົວເທົ່ານ້ັນ 

ການຜິດກັນຈ ່ງເກີດຂ ້ນແຕ່ປັນຍາຢ ່ກັບບັນດາຜ ້ທີ່ຮັບຄ າແນະນ າ’’(ສພສ 13:10). ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມເຮົາຈ າເປັນ

ຕ້ອງເລ້ີມຕ້ົນໂດຍການນ າພາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຂັດແຍ່ງໂດຍໃຊ້ບາດກ້າວດ່ັງຕ ່ລົງໄປນ້ີ: 

1.) ເຮາົຕອ້ງເປນັຜ ລ້ເິລີ້ມ - ຄືເປັນຜ ້ສ້າງສັນຕິພາບ ແທນທີ່ຈະເປັນຜ ້ກ ່ສ້າງກ າແພງກ້ັນກາງ   (ຂ  ້24). 

2.) ຂ ສະຕປິນັຍາຈາກພຣະເຈົາ້ - ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນແຫລ່ງຂອງສະຕິປັນຍາ   (ຢກບ 1:5). 

3.) ເລີມ້ຕົນ້ດວ້ຍຄວາມຜດິຂອງຕນົເອງ - ໂດຍຍອມຮັບສາຣະພາບແລະເວົ້າວ່າ  ‘‘ຂ້ອຍເສັຽໃຈ’’   (ຢກບ 4:1). 

4.) ເຮາົຮ ສ້ ກຄວາມເຈບັປວດຂອງທາ່ນ - ເອົາໃຈເພິ່ນມາໃສ່ໃຈໂຕ ຄືຄິດເຫັນໃຈເພິ່ນໃຈໂຕ   (ຢກບ 4:1). 

5.) ເວົາ້ຄວາມຈງິ(ຈາກໃຈຈງິ)ຢາ່ງແນບນຽນ - ຄວາມຈິງຈະປົດປ່ອຍພວກເຮົາ   (ອຟຊ 4:15). 

6.) ແກບ້ນັຫາ, ບ ແ່ມນ່ການຕ າໜ ິ- ໂຈມຕີບັນຫາ ຢ່າໂຈມຕີກັນແລະກັນ   (ກລຊ 3:8). 

7.) ໃຫຈ້ດົຈ ໃ່ສກ່ານໄກເ່ກັຽ່ປະນປີະນອມ - “ຈ່ົງຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງກະທ າໃຫ້ເຈ້ົາຄືນດີກັນກັບພຣະອົງເທີນ.” 

(2 ກຣທ 5:18-20). 

 

 

 

 

3. ມດັທາຍ 5:25-26: 

25
ຈ່ົງຮີບປອງດອງກັບຄ ່ໂຈດຂອງຕົນ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຢ ່ກາງທາງນ າກັນ ຢ້ານວ່າໂຈດນ້ັນຈະມອບທ່ານໄວ້ກັບຕຸລາການ 

ແລະຕລຸາການຈະມອບທ່ານໄວ້ກັບທັມມະໂຮງ ແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ຖືກຂັງໄວ້ໃນຄຸກ. 
26
ເຮົາບອກແກ່ທ່ານຕາມຄວາມຈິງ

ວ່າ ທ່ານຈະອອກຈາກທີ່ນ້ັນບ ່ໄດ້ຈົນກວ່າຈະໄດ້ໃຊ້ໜ້ີຈົນຄົບທຸກອັດ. 

 

        ໃນພຣະທັມມັດທາຍ 5:25-26 ພຣະເຢຊ ໄດ້ສອນພວກເຮົາໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ແລະຮີບຮອ້ນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂ ້

ຂັດແຍ່ງໂດຍທັນທີທັນໃດໂລດ.    ໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊ ລ ກໜ້ີທີ່ບ ່ສາມາດຈ່າຍຫລືມີເຈດຕະນາບ ່ຈ່າຍໜ້ີຈະຖກືຂັງ

ຄຸກໄວ້ຈົນກວ່າຈ່າຍໜ້ີໝົດຫລຈົືນກວ່າຕາຍຄາຄຸກ.    ຂ ້ພຣະຄ າພີນີ້ສອນໃຫ້ພວກເຮົາສົມຄວນແລະຈ າເປັນຕ້ອງແກ້

ບັນຫາຂ ້ຂັດແຍ່ງຂອງພວກເຮາົທີ່ມີຕ ່ເອ້ືອຍອ້າຍນ້ອງໃນອົງພຣະຄຣິດດຽວນ້ີ  ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ໄປຢືນຢ ່ຕ ່ພຣະ

ພັກຂອງອົງພຣະເຈ້ົາ. ໃຫ້ຄ ດຢ ່ສເມີໄປວ່າບັນຫາຈະບ ່ດີຂ ້ນຕາມເວລາທີ່ຍືດຍາວໄປ - ກົງກັນຂ້າມຈະຮ້າຍແຮງຂ ້ນ. 

       ຕວົຢາ່ງ: ຖ້າສອງຜົວເມຽັມີຄວາມຂັດແຍ່ງເວລາຂັບຣົດກ າລັງມຸ່ງໜ້າໄປໂບດ  ທາງທີດີ່ໃຫ້ພາກັນຈອດລົດແຄມ

ທາງ ຫລືບ່ອນຈອດລົດຕາມຮາ້ນຄ້າ    ແລ້ວໄກ່ເກ່ັຽປະນີປະນອມໃຫ້ຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນກ່ອນແລ້ວຈ ່ງມຸງ້ໜ້າຕ ່ໄປ

ຍັງພຣະວຫິານຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ຖ້າບ ່ດັງນັ້ນທັງສອງຄົນບ ່ພຽງແຕ່ຈະບ ່ໄດ້ຮັບພຣະພອນເທົ່ານ້ັນ, ແຕ່ຈະບ ່ສາມາດເປັນ

ທ ່ພຣະພອນໃຫແ້ກ່ຄົນອ່ືນອີກດ້ວຍ! 

 

 

 

 

ທ່ານມີຄວາມກ້າຫານພຽງພ ທີຈ່ະເວົ້າວ່າ ‘‘ຂອ້ຍເສຽັໃຈ!  ຂອ້ຍພຽງແຕຄ່ດິເຖງິຕວົເອງເທົາ່ນັນ້’’  ຫ ືບ ?່ 

ຖ້າພວກເຮົາປ່ອຍໃຫ້ຂ ້ຂັດແຍ່ງນ້ັນກ າເລີບເຕີບໂຕຮ້າຍແຮງຂ ້ນ, ຜົນສະທ້ອນຈະເປັນແນວໃດ? 

? 
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ນ າໃຊໃ້ນຊວີດິ  

   

          ຄວາມໃຈຮ້າຍແມ່ນບັນຫາຂອງຫົວໃຈ, ທາງຈິດໃຈ. ໃຫ້ພິຈາຣະນາເບ່ິງຂ ້ແນະນ າຂ້າງລຸ່ມນ້ີໃນຂະນະທີ່ພວກ

ເຮົາກ າລັງປະຕິບັດແກ້ໄຂບັນຫາພາຍໃຕ້ຄ າສ່ັງສອນຂອງອົງພຣະເຢຊ .  ຄ າແນະນ າຂ້າງລຸ່ມນີຈ້ະພາໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້

ເຂ້ົາໃຈ, ຈົດຈ າ, ນ າໄປໃຊ້, ເພືອ່ຈະໄດ້ປໂຍດພາຍໃນອາທິດນ້ີ: 

 

 ຈົງ່ຄວບຄມຸຄວາມໃຈຮາ້ຍຂອງທາ່ນ.  ພາຍໃນອາທິດນ້ີທ່ານພ ຈະຮ ້ໄດ້ວ່າແມ່ນສະພາບໃດທີ່ພາໃຫ້ທ່ານມີ

ຄວາມໂກດຮ້າຍ.  ຈ່ົງຕຽມຈິດຕຽມໃຈຂອງທ່ານເພື່ອຕອບສນອງຕ ່ສະຖານະການນ້ັນຢ່າງເໝາະສົມ ກ່ອນທີ່

ທ່ານຈະກ້າວເຂ້ົາໄປສ ່ສະຖານະການນ້ັນ. 

 

 ຈົງ່ເວົາ້ວາ່ ‘‘ຂ້ອຍເສຽັໃຈ’’.  ຈ່ົງສແວງຫາໂອກາດບອກວ່າ ‘‘ຂ້ອຍເສັຽໃຈ’’ ໃນອາທິດນ້ີ.  ສະແດງການຖ່ອມ

ໃຈຕ ່ອົງພຣະຄຣິດແລະຕ ່ຄົນອ່ືນໂດຍເອ່ີຍຄ າສາມຄ ານ້ັນ: ‘‘ຂ້ອຍ-ເສັຽ-ໃຈ’’ ເພື່ອການປ່ິນປົວຮັກສາຈະໄດ້

ເລ້ີມຕົ້ນຂ ້ນ. 

 

 ສແວງຫາການປະນປີະນອມຄນືດກີັນ.  ກວດສອບຊັນນະສ ດເບ່ິງຄວາມສັມພັນທະພາບລະຫວ່າງຕົນເອງ

ແລະຄົນອ່ືນທັງໃນອະດີດແລະປັດຈຸບັນ ວ່າຍັງມີໃຜຜ ້ນ ່ງທີ່ທ່ານຈ າເປັນຕ້ອງສແວງຫາການໄກ່ເກ່ັຽປະນີປະ 

ນອມກັບຄົນນ້ັນ.  ຖ້າຫາກມີຂ ຢ່າໃຫ້ທ່ານລ ຄອຍອີກຕ ່ໄປເລີຍ.  ຈ່ົງໃຫ້ທ່ານພະຍາຍາມສແວງຫາວິທກີານ

ເພື່ອໃຫ້ກຽດແກ່ອົງພຣະຄຣິດໂດຍຜ່ານວິທີການປະນີປະນອມຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນນ້ັນ. 

 

 

       ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຂັດແຍ່ງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງໂດຍກົງ.  ພວກເຮົາສົມຄວນແລະຈ າເປັນ

ຕ້ອງເປັນຜ ້ລິເລ້ີມໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.  ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນຜ ສ້້າງສັນຕິພາບ, ແທນທີ່ຈະທ າຕົວເປັນຜ ້ກ ່ກ າແພງກີດກ້ັນ

ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຖືກຮ້ອງວາ່ເປັນລ ກຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ເຮັດຢ່າງນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ປະຕິບັດການຟື້ນຟ ບ ຣະນະເສີມ 

ສ້າງຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງພວກເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະລະຫວ່າງພວກເຮົາກັບພວກເຮົາເອງຊ ່ງເປັນພຣະປະສງົຂອງ

ອົງພຣະເຈ້ົາ ..... ອາແມນ! 

 

 

 

 

 

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  SSK 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ14 ກມຸພາ 2016 (2-14-2016) 

 

ແຕກຕາ່ງໃນຄວາມສມັພນັຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ 

  ດົນປານໃດແລ້ວທີ່ທ່ານບ ່ສາມາດໄດ້ຍິນຕົວເອງນຶກຄິດ? 

ຈຸດສ າຄັນໃນບົດຮຽນ:   ຍຶດຫມ້ັນໃນຄວາມບ ຣິສຸດໃນທຸກມູນຄ່າລາຄາ. 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ່ຊວີດິ:  

 

       ຫ້ອງທ່ີງຽບສງັດທີສຸ່ດໃນໂລກແມ່ນຢູ່ທີ່ ຫ້ອງທົດລອງສຽງ ອ ຟີລດ໌ ທ່ີເມືອງມິນນອີາໂປລສິ ຣັດມນີີໂຊຕາ.  ນບັວ່າເປນັ

ຫ້ອງທ່ີສ້າງດ້ວຍວສັດພຸິເສດເພືອ່ຄວບຄມຸສຽງເປນັຕົນ້: ຝາຊມີງັສອງຊັນ້, ເຫລັກຫຸມ້ດ້ວຍຝາໄຟເບີຣກ໌ລາສດ້ວຍຫນາເຖິງ 

40 ນິ້ວ.     ໄດ້ຍິນວ່າຜູ້ທີນ່ັ່ງຢູ່ໃນຫ້ອງນີໄ້ດຍ້ິນສຽງຫວົໃຈເຕັນ້ຂອງຕນົເອງ, ສຽງ ‘‘ທ້ອງຈັບໄກ’່’, ແລະແມກ້ະທ່ັງການເຕັນ້

ຂອງຫູຊັນ້ໃນ.    ຄົນສວ່ນຫລາຍບ ສ່າມາດຈະທົນຕ ່ຄວາມງຽບໃນຫ້ອງນີໄ້ດ້ເກີນກວ່າ 30 ນາທີ ດ້ວຍເຫດຂອງຄວາມງຽບ 

ສງັດທ່ີສດຸຂອງຫອ້ງນີ້. ຄວາມງຽບສງັດວດັແທກໄດ້ແຕ່ພຽງ -9.4 ດີບີ (ລບົ 9.4 ເດຊີແບລ) ເທ່ົານັ້ນ. 

          ຊີວິດຂອງພວກເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍ ‘‘ສຽງ’’ ຊຶ່ງຫມາຍເຖິງອຸປສັກ, ສິງ່ລບົກວນ, ສິ່ງແຊກແຊງ ໃນຊີວດິ.  ເຖິງປານນັ້ນ

ພວກເຮົາກ ຍັງທນົຕ ສ່ະພາບແວດລອ້ມນີ້ໄດ້.   ແຕ່ຊີວິດທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍອປຸສັກເຫລົ່ານີ້ຈະເປນັສິງ່ປິດບັງບ ່ໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້

ຍິນຄວາມຈິງຂອງສະພາບພາຍໃນຕນົເອງຊຶ່ງເຕັມໄປດວ້ຍ:  ຄວາມໂລບ,  ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ,  ຕັນຫາ  (ຄວາມຢາກໄດ້), 

ແລະສິ່ງນານາປະການຊຶ່ງຖກືຊອ່ນໄວ້ໃນສ່ວນເລກິຂອງຫົວໃຈ. 

       ເມ່ືອພວກເຮົາຮັບຮູສ້ັດຕຣທັູງສອງດ້ານຄຈືາກພາຍນອກແລະຈາກພາຍໃນ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຍນິສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້

ພວກເຮົາດ າລົງຊີວິດໂດຍເຕັມປ່ຽມດ້ວຍຄວາມບ ຣສິຸດຊຶ່ງບ ່ແມນ່ແຕ່ພຽງບ ຣສິຸດໃນການປະຕບິດັເທ່ົານັນ້,  ແຕ່ທຸກໆ ການ

ເປັນຢູ່ຂອງພວກເຮົາເຊັນ່ດຽວກນັ.   ນີ້ແມ່ນການຊົງຮຽກເອີນ້ໄປສູ່ການເຫນັພ້ອມອນັແນ່ນອນທ່ີແທ້ຈິງຂອງຄວາມນຶກຄິດ, 

ຂອງຄວາມຮູສ້ຶກ, ແລະຂອງການປະຕິບດັ ຂອງພວກເຮົາທັງຫລາຍ. 

 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ມັດທາຍ 5:27-32 ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ ້ 1 ແລະ  2) 

 

ການສຶກສາພຣະຄມັພ ີ

 

1. ມດັທາຍ 5:27-30 (ເຣືອ່ງການຫລິ້ນຊູ້): 

27
“ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຍິນຄ າທີ່ກ່າວໄວ້ວ່າ ‘ຢ່າຫລິ້ນຊູ້ສູ່ຜົວເມັຽທ່ານ’ 

28
ແຕ່ຝ່າຍເຮົາ, ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຜູ້

ໃດເບ່ິງແມຍິ່ງດ້ວຍໃຈຄິດຢາກລ່ວງເກີນໃນຍິງນັ້ນ ຜູ້ນ້ັນໄດ້ຫລ້ິນຊູ້ໃນໃຈກັບຍິງນັ້ນແລ້ວ. 
29
ຖ້າຕາເບ້ືອງຂວາຂອງ

ທ່ານເປັນຕ້ົນເຫດພາໃຫ້ທ່ານເຮັດບາບ ຈ່ົງຄວັດອອກຖ້ິມເສັຍ ເພາະການທີເ່ສັຍອະວັຍຍະວະສ່ວນໜ່ຶງໃນຮ່າງກາຍກ 

ດີກວ່າໝົດທັງຕົວຈະຖືກຖ້ິມລງົໃນໝ ້ນະຮົກ. 
30
ແລະຖ້າມືເບ້ືອງຂວາຂອງທ່ານເປັນຕ້ົນເຫດພາໃຫ້ທ່ານເຮັດບາບ ຈ່ົງ

ຕັດຖ້ິມເສັຍ ເພາະການທີ່ເສັຍອະວຍັະວະສ່ວນໜ່ຶງກ ຍັງດີກວາ່ໝົດທັງຕົວຈະຕ້ອງຕົກໃນໝ ນ້ະຮົກ. 

       ມັນເປັນຄວາມຈິງໂດຍບ ຕ້່ອງສົງສັຍທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຍິນສ ານວນ: ເພດສັມພັນມີພລັງຫລາຍໃນໂລກສມັນປັດຈຸ 
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ບັນນ້ີ. “ການຂາຍເພດສັມພັນ”’. ແຕ່ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ?  ໃນພຣະທັມມັດທາຍ 5:27-30 ພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ັງສອນພວກ

ເຮົາກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຄວາມບ ຣິສຸດກ່ຽວກັບເພດສັມພັນ.  ພຣະອົງສອນວ່າຄວາມບ ຣິສຸດທີ່ແທຈິ້ງບ ່ແມ່ນແຕ່ພຽງວ່າການ

ລະເວັ້ນຈາກຄວາມບາບເຣືອງເພດເທົ່ານ້ັນ, ແຕ່ມັນແມ່ນເງື່ອນໄຂຂອງຫົວໃຈຊ່ຶງຈ າເປັນຕ້ອງແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງນ າ

ອີກ.  ພຣະອົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາຫມັ້ນຫມາຍໃນການຕ ່ສູ້ເພື່ອຄວາມບ ຣິສຸດນ້ັນດ້ວຍທກຸມູນຄ່າ, ແພງເທົ່າໃດກ 

ຕາມ (ຂ  ້29-30).  ພຣະອົງໃຫ້ແຜນການແລະຍຸທວິທີໃນການສແວງຫາຕິດຕາມຄວາມບ ຣິສຸດດ້ວຍບາດກ້າວຕ ່ລົງໄປ

ນ້ີ: 

 

1. ຮູຈ້ກັແຫລງ່ທີມ່າ.   ພຣະເຢຊູບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບແຫລ່ງກົກເຄ້ົາເຫງົ້າຕ ທີ່ມາຂອງຄວາມ  ບ ່ບ ຣິສຸດ ນ້ັນ

ແມ່ນມາຈາກຕາແລະມື, ແຕ່ພວກເຮົາຄວນຈະຄິດເຖິງການທດົລອງດັ່ງກ່າວນ້ີໃນແງ(່ແຫລ່ງ)ອ່ືນໆນ າ.  ຄ າ

ຖາມມີຢູວ່່າ:  ທ່ານຖືກທົດລອງຈາກຮູບພາບທີ່ທ່ານເຫັນໃນທີວີໂທຣະທັດ , ຈາກຄອມພິວເຕີ,  ຈາກໂທຣະ

ສັບມືຖ,ື   ຫລແືທ໊ບແລ໊ດ ຫລບື ່?   ທ່ານເຄີຍພົບກັບບັນຫາລ້ົມລຸກຄຸກຄານກັບຕົວເອງໃນຊ່ວງເວລາທີ່ທ່ານ

ຢູ່ລ າພັງພຽງຄົນດຽວຫລືບ ່?  ດ່ັງນີ້ເປັນຕ້ົນ... 

 

2. ຈດັການຢາ່ງເດດັຂາດກບັການທດົລອງ.  ອິງຕາມຄ າສ່ັງສອນຂອງພຣະເຢຊູ, ຖ້າຕາຂອງທ່ານເປັນຕ້ົນເຫດ

ພາໃຫ້ເຮົາເຮັດບາບ, ເຮົາສົມຄວນຄວັດມັນອອກຖ້ິມເສັຽ.  ໃນທ ານອງດຽວກັນ, ຖ້າມເືປັນຕ້ົນເຫດເຮົາສົມ 

ຄວນຕັດມັນຖ້ິມເສັຽເຊ່ັນດຽວກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຟງັເບ່ິງແລ້ວຈະເປັນການຮຸນແຮງຈົນເກີນໄປ, ແຕ່ເຫດຜົນກ 

ພຽງງ່າຍໆ:  ຄືພວກເຮົາຈ າເປັນຕ້ອງທ າທຸກສ່ິງເພື່ອປ້ອງກັນແລະສງວນໄວ້ຊ່ຶງຄວາມບ ລິສຸດຂອງພວກເຮົາ. 

 

3. ທດົແທນການທດົລອງດວ້ຍສິງ່ທີດ່ກີວາ່ນັນ້.    ຢ່າມີໃຈຈົດຈ ່ຢູ່ໃນການທີ່ບ ່ສ ານຶກເຖິງຄວາມຄິດທີ່ບ ່ບ ຣິສຸດ, 

ກົງກນັຂ້າມໃຫ້ຈົດຈ ່ຢູ່ໃນສ່ິງທີ່ດີກວາ່ນ້ັນ ສແວງຫາການກະທ າທີ່ເປັນປໂຢດຕ ່ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ

ເວລາຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່.    ການເຮັດຢ່າງນີ້ທ່ານຈະບ ່ໄດ້ເປືອງພລັງງານພາຍໃນ ຕ ່ສ່ິງທີທ່່ານຄິດວ່າເປັນເຫດ 

ຜົນຕ້ົນຕ ແຫລ່ງທີ່ມາຂອງການທດົລອງນ້ັນ: ເພາະມັນໄດ້ຖືກທົດແທນໄປເສັຽແລ້ວ!!! 

 

         ການດ າລົງຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນແມ່ນຖືເອົາຄວາມສັມພັນເປັນຫລັກ.    ຄວາມສັມພນັນ້ີມີຢູ່ພຽງສອງປະເພດຄື

ຄວາມສັມພັນທາງຕັ້ງ (ທາງເທງິ -ທາງລຸ່ມ) ຄືຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງພວກເຮົາແລະພຣະເຈ້ົາ. 2. ຄວາມສັມພັນທາງ 

ນອນ (ທາງຂວາ - ທາງຊ້າຍ) ຄືສັມພັນທະພາບລະຫວ່າງພວກເຮົາແລະຄົນອ່ືນໆ ຊ່ຶງຫມາຍເຖິງຊາວຄຣິສຕຽນດ້ວຍ

ກັນແລະຊາວໂລກນ າອີກ.  
37
ພຣະເຢຊູຕອບວ່າ, ‘‘ຈ່ົງຮັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາດ້ວຍສຸດໃຈ, ດ້ວຍສຸດຈິດ, ແລະ

ດ້ວຍສຸດຄວາມຄຶດຂອງເຈ້ົາ. 
38
ນ້ັນແຫລະ, ເປັນພຣະບັນຍັດຂ ້ໃຫຍ່ແລະຂ ້ຕ້ົນ. 

39
ຂ ້ທີສອງກ ເໝືອນກັນຄືຈ່ົງຮັກເພື່ອນ

ບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ.’’ (ມັດທາຍ 22:37-39  ພຣະບັນຍັດຂ ້ສ າຄັນທີ່ສຸດ).  ສຶກສາໃນພາກທີສອງຕ ່ລົງໄປນ້ີ: 

 

 

        

 

 

 

ໃນສັງຄົມຂອງໂລກປັດຈຸບັນມີຫຍັງແບ່ງແຍກເປັນອານາເຂດລະຫວ່າງ ‘‘ບ ຣິສຸດ’’ ແລະ ‘‘ບ ່ບ ຣິສຸດ’’? 
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2. ມດັທາຍ 5: 31-32 (ເຣືອ່ງການຢາ່ຮາ້ງ):  

31
“ຍັງມີຄ າກ່າວໄວ້ວ່າ ‘ຖ້າຜູ້ໃດຈະປະຮ້າງເມັຽຂອງຕົນ ກ ໃຫ້ເຮັດໜັງສືຢ່າຮ້າງໃຫ້ເມັຽນ້ັນ’. 

32
ແຕ່ຝ່າຍເຮົາ, ເຮົາບອກ

ທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ‘ຖ້າຜູ້ໃດຈະປະເມຽັຂອງຕົນເພາະເຫດອ່ືນ ນອກຈາກການຫລິ້ນຊູ້ກັບຊາຍອ່ືນ ກ ເທົ່າກັບວ່າຜູ້ນ້ັນ

ເຮັດໃຫ້ຍິງນ້ັນຖືກຜິດໃນຖານຫລິ້ນຊູ້ ແລະຖ້າຜູ້ໃດຈະຮັບຍິງຊ່ຶງປະຮ້າງຢ່າງນັ້ນມາເປັນເມຽັຜູ້ນ້ັນກ ຖືກຜິດໃນຖານ

ຫລິ້ນຊູ້ເໝືອນກັນ’. 

          

 ການຢ່າຮ້າງເປັນສ່ິງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດແລະເປັນສ່ິງທີ່ທ າລາຍທັງໃນປັດຈຸບັນແລະໃນສມັຍພຣະເຢຊູ. ພຣະ

ປະສົງຂອງອົງພຣະເຈ້ົາຂອງການແຕ່ງງານແມ່ນຄ າຫມັ້ນສັນຍາຕລອດຊີວິດ. 
24
ດ້ວຍເຫດນ້ີ ຜູ້ຊາຍຈ່ຶງຕ້ອງລາຈາກພ ່

ແມ່ຂອງຕົນ ໄປຕິດພັນຢູ່ກັບເມັຽແລ້ວເຂົາທງັສອງກ ກາຍເປັນຫນຶ່ງ (ປຖກ 2:24).  ເມື່ອພວກເຮົາຕັດສິນໃຈເຂ້ົາແຕ່ງ 

ງານ, ພວກເຮົາບ ່ສົມຄວນຈະຊອກຫາທາງອອກຈາກບັນຫາຂອງຄວາມສັມພັນດ້ວຍການຢ່າຮ້າງຈັກເທື່ອ.   

        ໃນພຣະທັມມັດທາຍ 5:31-32 ພຣະເຢຊູໄດ້ຕ າໜິຜູ້ທີ່ມີເຈດຕະນາຜິດສັນຍາໃນການແຕ່ງງານເພື່ອຜົນປໂຢດ

ຂອງຕົນເອງໂດຍການຫາທາງອອກທີຈ່ະໄດ້ແຕ່ງງານກັບຄົນໃຫມ່ເພື່ອຕອບສນອງຕັນຫາຂອງຕົນເອງ.   ພຣະອົງຊົງ

ກ່າວອີກວ່າການຢ່າຮ້າງບ ່ມີການອະນຸຍາດ, ນອກຈາກເນ່ືອງດ້ວຍການນອກໃຈຄືການຫລິ້ນຊູ້ເທົ່ານ້ັນ.     ທັງ້ນີ້ບ ່ໄດ້

ຫມາຍຄວາມວ່າການຢ່າຮ້າງຈະເກີດຂ້ຶນໂດຍອັດຕະໂນມັດຖ້າຫາກມີການນອກໃຈເກີດຂ້ຶນ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມທັງສອງ

ຝ່າຍຈະຕ້ອງພະຍາຍາມໄກ່ເກ່ັຽທ າຄວາມເຂ້ົາໃຈແລະອະພັຍໂທດໃຫ້ແກ່ກັນແລະກັນ,   ເພືອ່ຈະໄດ້ຟື້ນຟູບຣູະນະ

ຄວາມສັມພັນໃຫ້ດເີຫມືອນເດີມ ແທນທີ່ຈະຫາທາງແກ້ຕົວເພື່ອຊອກຫາທາງອອກສູ່ການແຍກທາງກັນ. 

 ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກໃຫພ້ວກເຮາົສງວນຮັກສາຄວາມສັມພັນໃນການແຕ່ງງານນ້ີ,  ສືບຕ ່ຮັກສາຄ າສັນຍາ,  ບ ່

ປະບ ່ໄລ, ແລະສັດຊ່ືຕ ່ກັນ ໂດຍຮັບຮູແ້ລະຈົດຈ າໄວ້ໃນຫົວໃຈໃນສ່ິງທີ່ຈະກ່າວດ່ັງຕ ່ລົງໄປນ້ີ: 

 

1. ການແຕງ່ງານແມນ່ສິງ່ທີຍ່າກ.   ເປັນເຫດຜົນທີແ່ຕ່ລະຝ່າຍຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນຫນ້າກັບຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ

ຂອງຕົນເອງ. ໃນກ ຣະນີທ່ີພວກເຮົາເຫັນຄວາມປາຖນາຫລຄືວາມຈ າເປັນຂອງຄົນອ່ືນມາກ່ອນຂອງເຮົາ, 

ເມື່ອນ້ັນລະພວກເຮົາຈະຄົ້ນພບົວ່າຄ າສັນຍາຂອງພວກເຮົາກາຍເປັນໂມຄະ(ບ ່ຈິງ). 

2. ການແຕງ່ງານຖກືອປຸຖມັຄ າ້ຊູ. ບ ມ່ີຄູ່ສົມຣົດໃດຈະຕ້ອງໄດປ້ະເຊີນຫນ້າກັບບັນຫາແຕ່ພຽງລ າພັງ. ພຣະ

ເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນ າພວກເຮົາ ແລະຊົງສະຖິດຢູ່ເພື່ອພວກເຮາົສເມີໄປ. ພຣະອົງຊົງສົ່ງເສີມການແຕ່ງງານ.  

ດ້ວຍວ່າພຣະອົງຊົງເຫັນດີໃນການແຕ່ງງານຫລາຍ ຈົນໄດ້ຊົງເລືອກເອົາຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງຜົວແລະ

ເມັຽໃຫ້ມາເປັນຕົວຢ່າງໃນຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງພຣະອົງແລະປະຊາກອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ (ພນມ 

19:7-8; 21:2; 22:17). 

3. ການແຕງ່ງານເປນັໂອກາດເພືອ່ການເຕບີໃຫຍ.່ ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ບັນຫາຄວາມຍາກລ າບາກໃນການແຕ່ງ 

ງານເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຫຍບັເຂ້ົາມາໃກ້ (ເຮັດໃຫເ້ຮົາເປັນເໝືອນ ຫລຄ້ືາຍຄື) ພຣະເຢຊູ.  ການແຕ່ງ  

ງານ ແມ່ນການພົວພັນສນິດສນົມທີ່ສຸດ  ແມ່ນສະພາບການແລະສະຖານທີ ່ທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດໃນການ 

ສະແດງອອກແລະປະຕິບັດເພືອ່ມຸ້ງຫມາຍທີ່ຈະໄດຮ້ັບຜົນຂອງພຣະວິນຍານ:    
22
ແຕ່ຜົນຂອງພຣະວິນ

ຍານນ້ັນຄື ຄວາມຮັກ, ຄວາມຍິນດີ, ສັນຕິສຸກ, ຄວາມອົດທນົ,  ຄວາມເມດຕາປານີ,  ຄວາມດ,ີ  ຄວາມ

ສັດຊ່ື, 
23
ຄວາມສຸພາບອ່ອນຫວານ, ແລະການຮູຈັ້ກບັງຄັບຕົນ ກົດໝາຍທີ່ຕ ່ຕ້ານສ່ິງເຫລົາ ່ນ້ີກ ບ ່ມີ. 

(ຄລຕ 5:22-23).  
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          ແຕ່ເປັນຫນ້າເສັຽດາຍທີ່ການແຕ່ງງານ ເຊ່ັນດຽວກັບເພດສັມພັນ ໄດ້ຖືກຕົກເປັນເຍ່ືອຂອງຄວາມບາບ.  ດ້ວຍ

ຄວາມບາບນ້ີເອງທີເ່ຮັດໃຫ້ການແຕ່ງງານລ້ົມເຫລວ  ບ ່ບັນລຸເຖິງມາຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງແມ່ນພັນທະກິດທີ່ພຣະ

ອົງໄດ້ຊົງມອບຫມາຍໃຫແ້ກ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.  ນ້ີເປັນຄວາມຈິງໃນສມັຍພຣະເຢຊູ ກວ່າສອງພັນປີມາແລ້ວ. 

       ໃນປດັຈຸບນັຄວາມຈິງນີກ້ ຍັງປາກດົຢູ່:  ສະຖຕິິການຢ່າຮ້າງໃນອະເມຣກິາ: ແຕ່ງງານຄັ້ງແລກ 40 ຫາ 50%; ແຕ່ງງານ

ຄັ້ງທສີອງ 60 ຫາ 67%; ແຕງ່ງານຄັ້ງທີສາມ 70 ຫາ 73%.   ( ແຫລ່ງຂອງຂ ມູ້ນ http://www.divorcestatistics.org )    

 

 

 

 

 

ນ າໃຊໃ້ນຊວີດິ  

          ການຢ່າຮ້າງເປັນສ່ິງລົມ້ເຫລວຂອງຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນສອງຄົນ. ໃຫ້ພິຈາຣະນາເບ່ິງຂ ້ແນະນ າຂ້າງ

ລຸ່ມນີໃ້ນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກ າລັງປະຕິບັດແກ້ໄຂບັນຫາແລະເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນທັງສອງປະການທີ່ໄດ້ກ່າວມາ

ແລ້ວນ້ັນໃຫແ້ຫນ້ນແຟ້ນ,  ແລະເພື່ອສແວງຫາ ຫລື ສງວນໄວ້ຊ່ຶງຄວາມບ ຣິສຸດນ້ັນ.  ຄ າແນະນ າຂ້າງລຸ່ມນ້ີຈະພາໃຫ້

ພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາໃຈ, ຈົດຈ າ, ນ າໄປໃຊ້, ເພື່ອຈະໄດ້ປໂຍດພາຍໃນອາທິດນ້ີ: 

 

 ທດົແທນ. ເມື່ອທ່ານສັງເກດເຫັນສ່ິງທີ່ທ່ານໃຊ້ເວລາຢ່າງບ ່ມປີໂຍດຕ ່ຄວາມບ ຣິສຸດຂອງທ່ານແລ້ວ, ໃຫ້ທ່ານ

ພະຍາຍາມຊອກຫາສ່ິງມາທົດແທນມັນໃນອາທິດນ້ີ, ເພື່ອຈະໄດ້ໃຊ້ເວລາຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນປໂຢດ. 

 

 ຮບັໃຊ.້  ຈ່ົງພິຈາລະນາຫາຫົນທາງປົນນິບັດຮັບໃຊ້ພັລຍາຫລືສາມີຂອງທ່ານໃນອາທິດນ້ີ.  ຕົວຢ່າງ: ຕ້ັງໃຈ

ເຮັດສ່ິງໄດສ່ິງນຶງ່ຢູ່ຕາມບ້ານຕາມເຮືອນທີ່ສາມຫີລືພັລຍາຂອງທ່ານບ ່ມີຄວາມປາຖນາຢາກເຮັດແຕ່ຈ າເປັນ. 

 

 ເວົາ້ຈາ.  ຕ້ັງຕົ້ນດ້ວຍວິທີການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ວຍການສາລະພາບຕ ່ຄົນທີ່ທ່ານໄວ້ວາງໃຈ. ເປັນຜູ້ນ າ

ພາລິເລ້ິມໃນການສົນທະນາຕ ່ຄົນຜູ້ນ້ັນພ້ອມທັງແບ່ງປັນ ທາງໃດທາງນຶ່ງທີ່ທ່ານມີບັນຫາທຸກອົກທຸກໃຈ, 

ລ້ົມລຸກຄຸກຄານ, ໃນການພະຍາຍາມທີ່ຈະຮັກສາໄວ້ຊ່ຶງຄວາມບ ຣິສຸດນ້ັນ ດ້ວຍທຸກວິທທີາງແລະທຸກມູນຄ່າ

ລາຄາ. 

 

          ພວກເຮົາໄດ້ຖືກເຕືອນໃຈວ່າການແຕ່ງງານເປັນຄ າຫມັ້ນສັນຍາຕລອດຊີວິດ.   ພຣະເຈ້ົາກຽດຊັງການຢ່າຮ້າງ

ແຕ່ວ່າມັນເປັນຄວາມບາບທີ່ສາມາດໃຫ້ອະພັຍໄດ້.      ພຣະອົງອະນຸຍາດໃຫ້ມີການນອກໃຈເກີດຂ້ຶນໄດ້ເຫມືອນກັບ

ການໃຫ້ເສຣີພາບອ່ືນໆແກ່ມະນຸດ.  ແຕ່ໃຫພ້ວກເຮົາຈ່ືຈ າທີ່ຈະຮັກ ແລະອະທິຖານເຜ່ືອຜູ້ທີໄ່ດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການ

ພົວພັນໃນທາງຜິດ, ແລະຮັບຮູວ້່າພຣະເຈ້ົາບ ່ມີພຣະປະສົງໃຫ້ພວກເຂົາຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການຊ່ຶງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ

ທ ຣະຍົດ, ນອກໃຈ, ໃຊ້ເລ້ຫລຽ່ມ, ແລະອັນຕະລາຍນ້ີ... 

 

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  SSK 

ພວກເຮົາຈະຮັກພຣະເຈ້ົາແລະຮັກຄົນອ່ືນໄດ້ແນວໃດ, ໃນວດັທະນະທັມທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍການຢ່າຮ້າງນ້ີ? 

? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ21 ກມຸພາ 2016 (2-21-2016) 

 
ການໂຕຕ້ອບທີີ່ແຕກຕີ່າງຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ 

 

  ດົນປານໃດແລ້ວທີີ່ທີ່ານຄິດວີ່າທີ່ານໄດ້ຈັດການຢີ່າງເປັນລະບຽບແລະທຸກສິີ່ງຢ ີ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ? 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:   ໃຊ້ພຣະຄຸນແລະຄວາມສັດຊ ີ່ໃນກໍຣະນີທີີ່ມີຄົນອ ີ່ນຮຽກຮ້ອງຈາກທີ່ານ 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍີ່ຊວີດິ:  

 

       ໃນລະຫວີ່າງພວກເຮົາ, ບາງຄົນດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍວິທີການ  ‘‘ລາຍຊ ີ່ທີີ່ຕ້ອງເຮັດ’’  ແຕີ່ລະມ ້ລະວັນ.  ນ້ີແມີ່ນການ

ບໍຣິຫານເວລາຊ ີ່ງເປັນວິຖີຊີວິດທີີ່ຍິີ່ງໃຫຍີ່ທີີ່ພາໃຫ້ພວກເຮົາຕິດຕາມແລະຈັດລໍາດັບຄວາມສາໍຄັນໃນສິີ່ງທີີ່ພວກເຮົາມີ

ຄວາມປາຖນາຢາກເຮັດໃຫ້ສໍາເຣັດ.    ສິີ່ງທີີ່ດີຂອງ ‘‘ລາຍຊ ີ່ທີີ່ຕ້ອງເຮັດ’’ ແມີ່ນພວກເຮົາມີເປ້ົາຫມາຍ (ສ ນທີີ່ຈະຍງິ).  

ແຕີ່ສິີ່ງທີີ່ບໍີ່ດີຂອງ ‘‘ລາຍຊ ີ່ທີີ່ຕ້ອງເຮັດ’’ ແມີ່ນມັນເປັນການເຕ ອນໃຈໃນສິີ່ງທີີ່ພວກເຮົາລ້ົມເຫລວແລະໃນສິີ່ງທີີ່ພວກເຮົາ

ຍັງຄ້າງຄາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສໍາເຮັດໃນຂ້ັນຕໍີ່ໄປ. 

        ຄວາມບໍີ່ສໍາເຣັດໃນວິທກີານ ‘‘ລາຍຊ ີ່ທີີ່ຕ້ອງເຮັດ’’ ມຫີລາຍ.  ແຕີ່ບໍີ່ແມີ່ນເປັນເພາະສາເຫດທີີ່ວີ່າສິີ່ງນັ້ນບໍີ່ສໍາຄັນ, 

ແຕີ່ເນ ີ່ອງມາຈາກມີສິີ່ງທີີ່ບັງເອີນເກີດຂ ້ນໂດຍບໍີ່ໄດ້ຄາດຫມາຍມາກີ່ອນ: ການຕດັບດົຂດັຂວາງແຊກແຊງ. 

        ພວກເຮົາບໍີ່ສາມາດຢຸດຢ້ັງການຕັດບົດຂັດຂວາງແຊກແຊງຂອງຄົນອ ີ່ນໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.  ແຕີ່

ປະຕິກິຣິຍາການໂຕ້ຕອບຕໍີ່ສິີ່ງເຫລົີ່ານ້ັນຢ ີ່ໃນກໍາມ ຂອງພວກເຮົາ.   ພຣະເຢຊ ເປັນຫີ່ວງເປັນໃຍໃນການໂຕ້ຕອບຂອງ

ພວກເຮົາຕໍີ່ສິີ່ງເຫລົີ່ານ້ັນ   ດ້ວຍເຫດວີ່າພວກເຮົາອາດຈະບໍີ່ສະແດງຕວົຕາມມາດຕະຖານຂອງຄຣິສຕຽນຊ ີ່ງເຕັມປີ່ຽມ

ດ້ວຍຄວາມສອດຄີ່ອງ, ດ້ວຍຄວາມສັດຊ ີ່, ແລະດວ້ຍພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ. 

          

ພຣະຄມັພກີີ່າວວີ່າແນວໃດ? ມັດທາຍ 5:33-42 ( ເບິີ່ງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 

 

ການສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

 

1. ມດັທາຍ 5:33-37 (ເຣ ີ່ອງການສາບານ): 

33
“ອີກປະການໜ ີ່ງ   ທີ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຍິນຄໍາທີີ່ກີ່າວໄວແ້ກີ່ຄົນບ ຮານວີ່າ  ‘ຢີ່າເສັຽຄໍາສັດສາບານ ຄໍາສາບານທີີ່ທີ່ານ

ຖວາຍຕໍີ່ອົງພຣະຜ ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວຕ້ອງຮັກສາໄວ້ໃຫໝ້ັ້ນ’. 
34
ແຕີ່ຝີ່າຍເຮົາ, ເຮົາບອກທີ່ານທັງຫລາຍວີ່າ ຢີ່າສາບານເລີຍ 

ໂດຍອ້າງເຖິງສວັນກໍດີ, ເພາະສວັນເປັນຣາຊບັນລັງຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
35
ຫລ ໂດຍອ້າງເຖິງແຜີ່ນດິນໂລກກໍດີ ເພາະແຜີ່ນ 

ດິນໂລກເປັນທີີ່ຮອງພຣະບາດຂອງພຣະອົງ  ຫລ ໂດຍອ້າງເຖິງກຸງເຢຣ ຊາເລັມກໍດີ ເພາະກຸງເຢຣ ຊາເລັມເປັນທີີ່ປະທັບ

ຂອງພຣະມະຫາກະສັດ. 
36
ຢີ່າສາບານໂດຍອ້າງເຖິງຫົວຂອງຕົນ ເພາະທີ່ານຈະເຮັດໃຫ້ຜມົຂາວຫລ ດໍາຈັກເສ້ັນດຽວກໍ

ບໍີ່ໄດ້. 
37
ແຕີ່ຈົີ່ງໃຫ້ຖ້ອຍຄໍາຂອງພວກທີ່ານເປັນດັີ່ງນ້ີ ‘ແມີ່ນ’ ກໍວີ່າ ‘ແມີ່ນ’ ‘ບໍີ່ແມີ່ນ’ ກໍວີ່າ ‘ບໍີ່ແມີ່ນ’ ເພາະຄໍາເວົ້າເກີນນ້ີ

ໄປມາຈາກຄວາມຊົີ່ວ.” 

 

http://www.laobible.net/lao/Matthew5.html#footnote
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       ໃນພຣະທມັມັດທາຍ 5:33-37 ພຣະເຢຊ ໄດ້ຊ້ີແຈງວີ່າພຣະເຈ້ົາມີສີ່ວນກີ່ຽວຂ້ອງສເມໃີນຂະນະທີີ່ບຸກຄົນໃດບຸກ 

ຄົນຫນ ີ່ງໃຫຄໍ້າສັນຍາ.   ໃນເວລາທີີ່ພວກເຮົາໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາ,    ພວກເຮົາໄດ້ກະທໍາສິີ່ງນ້ັນຢ ີ່ຕໍີ່ພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ.  

ພວກເຮົາເຫັນພຣະເຢຊ ໄດ້ຊຸກຍ ້ໃຫ້ພວກເຮົາກວດກາເບິີ່ງຄວາມສັດຊ ີ່ຂອງພວກເຮົາໂດຍຜີ່ານຄໍາສັນຍາທີີ່ພວກເຮົາ

ໃຫ້ໄວ້.   ໃນສມັຍພຣະສັນຍາເດີມ, ພຣະບັນຍັດໄດ້ສັີ່ງໃຫພ້ວກເຮົາຮັກສາຄໍາສັນຍາຂອງຕົນແລະສັດຊ ີ່ຕໍີ່ສິີ່ງນັ້ນຢີ່າງ

ແນີ່ນອນ. (ລລວ 19:12, ຈຊບ 30:2, ພບຍ 23:21-23). ແຕີ່ຕົກມາໃນສມັຍພຣະເຢຊ , ໄພີ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈໍາ

ແນກຄວາມແຕກຕີ່າງລະຫວີ່າງຄໍາສັນຍາ ແລະ ຄໍາປະຕິຍານ(ຄໍາສາບານ):  ບາງຢີ່າງແມີ່ນຮ້າຍແຮງທີີ່ສຸດ,  ແຕີ່ອີກ

ບາງຢີ່າງນັ້ນບໍີ່ໄດ້ຮ້າຍແຮງປານໃດ. 

 

          ມີສອງຢີ່າງທີີ່ພວກເຮົາສົມຄວນຈົດຈໍາໄວ້ໃຫ້ດີກີ່ຽວກັບຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຄ : 

1. ຈົີ່ງລະວງັໃນສິີ່ງທີີ່ທີ່ານສນັຍາ.   ມຫີລາຍຄ້ັງທີີ່ພວກເຮົາສັນຍາກັບໃຜຜ ້ນ ີ່ງໃນສິີ່ງທີີ່ພວກເຮົາບໍີ່ສາມາດເຮັດ

ໄດ້.  ເຮົາອາດຈະມີຄວາມຕ້ັງໃຈທີີ່ດີທີີ່ສຸດຕໍີ່ສິີ່ງນັ້ນ, ແຕີ່ບາງຈຸດພວກເຮົາຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມລີະບຽບວິນັຍໃນ

ການປະຕິເສດບອກວີ່າ ‘‘ສັນຍາບໍີ່ໄດ້’’. 

2. ເມ ີ່ອທີ່ານໃຫຄ້າໍສນັຍາໃຫຮ້ກັສາຄໍານັນ້.  ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ກຽດແລະອວຍພຣະພອນຜ ້ທີີ່ຮັກສາຄໍາຫມັ້ນສັນຍາ

ເຖິງແມີ່ນວີ່າຄໍາສັນຍານ້ັນຈະໃຊ້ມ ນຄີ່າລາຄາພຽງໃດກໍຕາມ.  ເຖິງແມີ່ນວີ່າມັນຈະເປັນການເຈັບປວດເທົີ່າ

ໃດກໍຕາມ, ຜ ້ທີີ່ຮັກສາຄໍາສັນຍາຈະເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທຍັ.   ‘‘
4
ລາວກຽດຊັງຄົນຊົີ່ວທີີ່ພຣະເຈ້ົາປະຖິ້ມ

ແຕີ່ລາວໃຫ້ກຽດຜ ້ເຊ ີ່ອຟັງພຣະອົງລາວເຮັດຕາມຄໍາສັນຍາຂອງຕົນເອງສເມເີຖິງແມີ່ນລາວຈະເສັຽຜົນປໂຍດ

ຫລາຍປານໃດກໍຕາມລາວກໍບໍີ່ຍອມປີ້ນຄວາມ’’ (ພສສ 15:4).   

 

       ພວກເຮົາລ້ວນແຕີ່ມີຄວາມຮ ້ສ ກເຈັບປວດຈາກການຜິດສັນຍາທີີ່ໃຫ້ໄວ້.     ພວກເຮົາທຸກຄົນມີສີ່ວນໃນການລ້ົມ 

ເຫລວໃນການໃຫ້ສັນຍາແກີ່ຄົນອ ີ່ນ.  ມັນເປັນການເຈັບປວດທັງສອງກໍ້າສອງຝີ່າຍເມ ີ່ອສິີ່ງນີເ້ກີດຂ ້ນ. 

   

 

        

 

2. ມດັທາຍ 5: 38-39 (ເຣ ີ່ອງການແກແ້ຄ້ນ):  

38
“ພວກທີ່ານໄດ້ຍິນຄໍາທີີ່ກີ່າວໄວ້ວີ່າ, ‘ຕາແທນຕາ ແລະ ແຂ້ວແທນແຂ້ວ’. 

39
ຝີ່າຍເຮົາ, ເຮາົບອກທີ່ານທັງຫລາຍວີ່າ 

ຢີ່າຕໍີ່ສ ້ກັບຄົນຊົີ່ວ ແຕີ່ຖ້າຜ ້ໃດຕົບແກ້ມເບ ້ອງຂວາຂອງທີ່ານ ຈົີ່ງປິີ່ນແກ້ມເບ ້ອງຊ້າຍໃຫ້ຜ ້ນ້ັນເໝ ອນກັນ. 

          

       ເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນຄໍາສຸພາສິດບ ຮານເວົ້າວີ່າ ‘‘ເພິີ່ນຊັງໂຕ ຢີ່າໂງຊັງຕອບ’’.   ໃນພຣະທມັມັດທາຍ 5:38-39 ພຣະ

ເຈ້ົາໄດ້ມີພຣະປະສົງຈໍາກັດຂອບເຂດຂອງຄວາມແກ້ແຄ້ນ, ແຕີ່ບໍີ່ແມີ່ນໃຫ້ໃບອະນຸຍາດເຮດັສິີ່ງນັ້ນ.   ພຣະເຢຊ ສອນ

ໃຫ້ພວກເຮົາຮຽງລໍາດັບໃຫມີ່ພາຍໃນຫົວໃຈບໍີ່ໃຫ້ເຮົາກະທໍາການແກແ້ຄນ້ໃນເມ ີ່ອພວກເຮົາຖ ກເຮັດໃຫອ້ບັອາຍຂາຍໜ້າ  

ຫລ ດ ຖ ກ.  ນ້ີຫມາຍຄວາມວີ່າພວກເຮົາສົມຄວນປະຄວາມແກ້ແຄ້ນນ້ັນໃຫ້ເປັນທຸຣະຂອງພຣະເຈ້ົາ: 
19
ພວກທີີ່ຮັກຂອງ

ເຮົາເອີຍ, ຢີ່າແກ້ແຄ້ນ ແຕີ່ຈົີ່ງມອບການນ້ັນໄວ້ແກີ່ພຣະພໂິຣດ ດ້ວຍວີ່າມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີແລ້ວວີ່າ, “ອົງພຣະ 

ຜ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກີ່າວວີ່າ, ‘ການແກ້ແຄ້ນເປັນທຣຸະຂອງເຮົາ ເຮົາເອງຈະເປັນຜ ້ຕອບແທນ’.” (ໂຣມ 12:19).   

ແມີ່ນຫຍັງເປັນສາເຫດກະຕຸນ້ດົນໃຈໃຫ້ພວກເຮົາເວົ້າວີ່າ ‘‘ຂ້ອຍຂສໍັນຍາ’’ ? 
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       ທັມມະຊາດຂອງມະນຸດແມີ່ນເກີດມາດ້ວຍມີນິສັຍປ້ອງກັນຕົວເອງ,ແລະນິສັຍແກ້ແຄ້ນຫລ ລ້າງແຄ້ນ.  ພວກເຮົາ

ຕ້ອງປະເຊີນຫນ້າຕໍີ່ສ ້ກັບທັມມະຊາດຄວາມບາບຂອງມະນຸດໃນຂະນະທີີ່ພວກເຮົາຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊ .   ພວກເຮົາ

ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິເສດຕົວເອງເພ ີ່ອຈະໄດ້ເປັນຄົນທີີ່ເຊ ີ່ອຟັງຄາໍສັີ່ງສອນຂອງອົງພຣະເຢຊ  ໂດຍການ: 

 

1. ປະຕເິສດສດິທຂິອງຕນົ.  ເມ ີ່ອມີຄົນໃດຄົນນ ີ່ງເຮັດຜິດຕໍີ່ພວກເຮົາ, ເຮົາຫວັງຈະໄດ້ຮັບຄໍາຂໍໂທດ.  ແຕີ່ພຣະ

ເຢຊ ເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາມີການໃຫ້ອະພັຍແລະການຕັດສິດຂອງຕົນ ໂດຍການຍົກເລີກການລ້າງແຄ້ນ. 

2. ປະຕເິສດສດິທພິເິສດ.‘‘ຂ້ອຍສົມຄວນໄດ້ຮັບສິີ່ງທີີ່ດີກວີ່ານ້ີ!’’ ແມີ່ນຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາສເມີ ແຕີ່ຄວາມ

ຈິງແລ້ວສິີ່ງທີີ່ພວກເຮົາສົມຄວນໄດ້ຮັບແທ້ນ້ັນແມີ່ນ ຄວາມຕາຍ ແລະ ນະຮົກ ເທົີ່ານ້ັນ.     ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ 

ພຣະເມດຕາແລະອະພັຍໂທດຈາກພຣະເຈ້ົາຍ້ອນພຣະຄຸນຕີ່າງຫາກ, ແຕີ່ບໍີ່ແມີ່ນຈາກສິດທິພິເສດຫຍັງເລີຍ. 

3. ປະຕເິສດກຽດສກັສຂີອງຕນົ.    ຕາມປົກກະຕແິລ້ວສິີ່ງທີີ່ຮ້າຍແຮງທີີ່ສຸດທີີ່ພວກເຮົາປະສົບຈາກການປະພ ດ

ຂອງຜ ້ອ ີ່ນແມີ່ນການຢຽບຫຍາມທໍາລາຍກຽດສັກສີເຮັດໃຫເ້ສັຽຫນ້າເສັຽຕາ.     ພວກເຮົາຕ້ອງປີ່ອຍວາງໃນ

ເຣ ີ່ອງນີ ້ເພ ີ່ອຈະໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊ ໄປສ ີ່ຄວາມນອບນ້ອມຖີ່ອມໃຈ (ຟລປ 2:5-8).   

 

 

 

 

3. ມດັທາຍ 5: 40-42 (ເລ ີ່ອງການຕອບແທນແກແ້ຄນ້ - ຕໍີ່):  

40
ຖ້າຜ ້ໃດຢາກຟ້ອງເອົາເສ ້ອຊ້ັນໃນຂອງທີ່ານໄປ ກໍຈົີ່ງໃຫ້ເສ ອ້ຊ້ັນນອກແກີ່ເພິີ່ນເໝ ອນກັນ. 

41
ຖ້າຜ ້ໃດຈະບັງຄັບທີ່ານ

ໃຫ້ຍີ່າງໄປໜ ີ່ງຫລັກ ກໍໃຫ້ທີ່ານໄປກັບເພິີ່ນເຖິງສອງຫລັກ.   
42
ຖ້າຜ ້ໃດຈະຂໍນໍາທີ່ານກໍຈົີ່ງໃຫ້ ຢີ່າປິີ່ນຫລັງໃສີ່ຜ ້ທີີ່ຢາກ

ຢ ມຈາກທີ່ານ. 

  

ໃນພຣະທັມມັດທາຍ 5:40-42  ພຣະເຢຊ ໄດ້ສອນໃຫ້ພວກເຮົາໂຕ້ຕອບຕໍີ່ການປະພ ດຊອງຄົນອ ີ່ນໃນການ

ຕັດບົດແຊກແຊງຊີວິດຂອງພວກເຮົາດ້ວຍການສະແດງອອກໃຫ້ເກີນກວີ່າປົກກະຕິ ຫລ  ‘‘ຍິີ່ງໄປກວີ່ານ້ັນຫ  ໄປໄກກວີ່າ

ນ້ັນ’’.  ນ້ີຫມາຍເຖິງການໃຫ້ອະພັຍ, ຮັກສັດຕຣ ຂອງເຮົາ, ແລະອະທິຖານເພ ີ່ອພວກເຂົາ. ເຮັດດັີ່ງນີ້ບໍີ່ແມີ່ນທັມດາແຕີ່

ເປັນການສະແດງອອກເຫນ ອທັມດາ, ແທນທີີ່ຈະມີຈິດໃຈວາງແຜນແກ້ແຄ້ນໃຫ້ສເມີກັນ ‘‘ເທົີ່າໃດເທົີ່າກັນ’’. ພວກເຮົາ

ຈະປະຕິບັດຢີ່າງນີ້ໄດ້ ບໍີ່ແມີ່ນດ້ວຍຄວາມປາຖນາ, ແຕີ່ແມີ່ນດ້ວຍຄວາມເຊ ີ່ອໃນສາມປະການທີີ່ຈະເຫັນດັີ່ງຕໍີ່ລົງໄປນ້ີ: 

 

1. ເຊ ີ່ອວີ່າພຣະເຈົາ້ຈະຊງົປະທານ.  ການສະແດງອອກເກີນກວີ່າປົກຕິ ຫລ  ‘‘ຍິີ່ງໄປກວີ່ານ້ັນຫ  ໄປໄກກວີ່ານ້ັນ’’ 

ຈະມີຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍຂອງມັນ: ອາດຈະເປັນເສ ້ອ, ເງິນຄໍາ, ຫ  ເວລາ, ຫ  ສິີ່ງໃດສິີ່ງນ ີ່ງ. ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມເຊ ີ່ອ

ວີ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງປະທານສິີ່ງເຫ ົີ່ານ້ັນເພ ີ່ອເປັນການທົບແທນໃນການສະແດງອອກໃນສິີ່ງທີີ່ກີ່າວມານ້ີ. 

 

2. ເຊ ີ່ອວີ່າພຣະເຈົາ້ຈະຊງົປບັປງຸແກໄ້ຂ. ໃນກໍຣະນີທີີ່ພວກເຮົາເສັຽສລະເພ ີ່ອຜົນປໂຍດແກີ່ຄົນອ ີ່ນ, ພວກເຮົາບໍີ່

ສົມຄວນຄິດວີ່າເປັນການລົງທ ນເພ ີ່ອຫວງັຫາກໍາໄລຫ  ຕອບແທນ.   ໃນທໍານອງດຽວກັນ,  ພວກເຮົາບໍີ່ສແວງ

ຫາການແກ້ແຄ້ນເພາະວີ່າພວກເຮົາມີຄວາມເຊ ີ່ອວີ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຈັດການທຸກສິີ່ງດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທັມໃນ

ບ້ັນປາຍ.  ພວກເຮົາສົມຄວນເຊ ີ່ອໃນພຣະເຈ້ົາວີ່າພຣະອົງຊົງຮ ້ທຸກສິີ່ງໃນການກະທໍາຂອງພວກເຮົາແນີ່ນອນ. 

 ໃນວັທນະທັມປັດຈຸບັນ, ມວີິທກີານປະຕິບັດແນວໃດທີີ່ຈະຕ້ອງ ‘‘ປິີ່ນແກ້ມເບ ້ອງຊ້າຍໃຫ້ຜ ້ນ້ັນຕົບເໝ ອນກັນ’’ ? 

? 
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3. ເຊ ີ່ອວີ່າພຣະເຈົາ້ຈະຊງົໄຖີ່ຖອນ.  ແຕີ່ຖ້າຫາກວີ່າການສະແດງອອກເກີນກວີ່າປົກກະຕິຂອງພວກເຮົາ ບໍີ່ເຮັດ

ໃຫ້ມີການແຕກຕີ່າງຫຍງັເລີຍ,  ພວກເຮົາຈະວີ່າແນວໃດ?    ຖ້າຫາກວີ່າບຸກຄົນທີີ່ພວກເຮົາປະຕິບັດຕໍີ່ນ້ັນບໍີ່

ເຫັນຄຸນຄີ່າການກະທໍາຂອງພວກເຮົາເດ? ພວກເຮົາອາດຈະມີຄວາມລະທມົຂົມຂ ີ່ນ, ບໍີ່ພໍໃຈ, ຫ  ຄິດເສັຽດາຍ 

ເສັຽເວລາໃນສິີ່ງທີີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໄປແລ້ວນ້ັນ.    ແຕີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໄຖີ່ຖອນ.  ເຖິງແມີ່ນວີ່າມັນປຽບເຫມ ອນ

ການເສັຽເວລາ,   ແຕີ່ພວກເຮົາເຊ ີ່ອພຣະເຈ້ົາໃນຣິດອໍານາດແລະສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງໃນການໄຖີ່ຖອນ 

ໃນສິີ່ງທີີ່ພວກເຮົາໄດ້ກະທໍາເພ ີ່ອຈຸດປະສົງຂອງພຣະອົງ. 

 

 

 

 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  

          ພະຍາຍາມໃຊ້ພຣະຄຸນແລະຄວາມສັດຊ ີ່ໃນກໍຣະນທີີີ່ມີຄົນອ ີ່ນມາຂັດຂວາງຫລ ແຊກແຊງ. ໃຫ້ພິຈາຣະນາເບິີ່ງ

ຂ້ໍແນະນໍາຂ້າງລຸີ່ມນ້ີໃນຂະນະທີີ່ພວກເຮົາກໍາລັງປະຕິບັດແກ້ໄຂບັນຫາໃນການໂຕ້ຕອບຕໍີ່ການແຊກແຊງໃນຊີວິດ. ຄໍາ

ແນະນໍາຂ້າງລຸີ່ມນ້ີຈະພາໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາໃຈ, ຈົດຈໍາ, ນໍາໄປໃຊ້, ເພ ີ່ອຈະໄດ້ປໂຢດພາຍໃນອາທິດນ້ີ: 

 

 ຮກັສາຄາໍສັນຍາ.    ແມີ່ນຫຍັງຄ ຄໍາສັນຍາທີີ່ທີ່ານຄິດເສັຽດາຍວີ່າທີ່ານໄດ້ໃຫ້ໄວເ້ມ ີ່ອຄິດຫວນຄ ນຫລັງ?     

ຕ້ັງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາໃຫມີ່ເຖິງແມີ່ນວີ່າທີ່ານຮ ້ຢ ີ່ແກີ່ໃຈວີ່າສິີ່ງນັນ້ຈະນໍາຄວາມເຈັບປວດມາໃຫ້ທີ່ານ. 

 

 ອອ້ນວອນອະທຖິານ. ທີ່ານມຄີວາມສັມພັນກັບໃຜຜ ້ນ ີ່ງໂດຍສະເພາະ, ທີີ່ພາໃຫ້ທີ່ານພົບກັບຄວາມທຸກຍາກ 

ລໍາບາກໃນເວລານ້ີຫ  ບໍີ່?  ຈົີ່ງອອ້ນວອນອະທິຖານຂໍພຣະເຈ້ົາອວຍພຣະພອນຄົນນ້ັນໃນອາທິດນ້ີ.  ບໍີ່ພຽງເທົີ່າ

ນ້ັນ ໃຫ້ຂຽນຈົດຫມາຍນ້ອຍບອກຜ ້ນ້ັນວີ່າທີ່ານໄດ້ອ້ອນວອນອະທິຖານເພ ີ່ອເພິີ່ນຢ ີ່ສເມີ.  

 

 ປະຕບິດັເກນີກວີ່າປກົກະຕ.ິ  ຈົງຄິດຫວນຄ ນຫລັງເດ ອນນ ີ່ງຜີ່ານມາ. ໃນຂະນະທີີ່ທີ່ານມີໂອກາດທີີ່ຈະຮັບໃຊ້

ໃຜຜ ້ນ ີ່ງ, ແຕີ່ທີ່ານໄດ້ປີ່ອຍໃຫໂ້ອກາດນ້ັນເສັຽໄປມີບໍີ່?   ຖ້າມີ, ຂໍໃຫ້ທີ່ານຄ ນໄປເຮັດສິີ່ງພິເສດສິີ່ງໃດສິີ່ງນ ີ່ງ

ເພ ີ່ອຄົນຜ ້ນ້ັນໃນອາທິດນ້ີ. 

 

       ຊີວິດແມີ່ນກີ່ຽວກັບການໂຕ້ຕອບ  ຈະມີສິີ່ງເກີດຂ ້ນໃນອາທິດນ້ີທີີ່ທີ່ານບໍີ່ມີຄວາມສາມາດຄວບຄຸມໄດ້, ເຖິງແມີ່ນ

ວີ່າທີ່ານຈະວາງແຜນການດີປານໃດກໍຕາມ.   ຄໍາຖາມມີຢ ີ່ວີ່າ ຕໍີ່ໄປຈະມີຫຍັງເກີດຂ ້ນ?    ທີ່ານຈະໂຕ້ຕອບສະຖານະ

ການດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມສັດຊ ີ່ ຫ   ທີ່ານຈະ ‘‘ຢ ນກະຕີ່າຍຂາດຽວ’’ ຍ ດຫມັ້ນຢ ີ່ໃນການຮຽກຮ້ອງສິດທິຂອງທີ່ານ. 

 

 

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  SSK 

 ພວກເຮົາຈະຈັດຕຽມຢີ່າງໃດໃນການໂຕຕ້ອບກໍຣະນທີີີ່ມີຄົນມາຂັດຂວາງຫລ ແຊກແຊງຊີວດິຂອງເຮົາ ? 

? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ28 ກມຸພາ 2016 (2-28-2016) 

 

ແຕກຕາ່ງໃນຄວາມຮກັຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ 

  ເມ ່ອໃດແມ່ນເວລາທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະກ່າວຄໍາວ່າ ‘‘ຮັກ’’ ? 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:   ຈ່ົງຮັກທຸກໆຄົນໂດຍປາສຈາກເງ ່ອນໄຂໃດໆທັງສ້ິນ. 

ຫມາຍເຫດ:  ນ້ີແມ່ນບົດຮຽນສຸດທ້າຍຂອງຫນ່ວຍທີສອງຂອງເທີມລະດູຫນາວ ຊ ່ງມີຫົວຂ້ໍຫ  ຄໍາຂວັນວ່າ:            

‘‘ແຕກຕ່າງກັນ - ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ເຫນ ອບັນທັດຖານ’’ (ອາທິດທີ 6). 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍ່ຊວີດິ:  

 

       ຢູ່ໃນອະເມຣິກາທຸກວັນນ້ີພວກເຮົາ ‘‘ຮັກ’’ ທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງ.  ໃຫ້ສໍານ ກຕ ກຕອງເບ່ິງຄໍາວ່າ ‘‘ຮັກ’’ ນ້ີໃນແຕ່ລະອາ

ທິດ. ພວກເຮົາຮັກແຮມເບີເກີ, ພວກເຮົາຮັກເດັກນ້ອຍ, ພວກເຮົາຮັກຫມານ້ອຍ,    ພວກເຮົາຮັກກາແລມ(ໄອສຄຣີມ), 

ພວກເຮົາຮັກຟຸດບອລ, ພວກເຮົາຮັກວັນພັກລະດໃູບໄມ້ປ່ົງ, ພວກເຮົາຮັກການຫຢຸດງານ, ພວກເຮົາຮັກຫນງັຕ່ໍສູ້, ແລະ

ສ່ິງອ ່ນໆມາກມາຍຫລາຍຫລາກ..... 

       ມັນເປັນຫນ້າອັສຈັນທີ່ມີຄໍາສັບອັນຫ ວງຫລາຍໃນພາສາອັງກິດ,   ທີພ່ວກເຮົາໃຊ້ຄໍາເວົ້າດຽວກັນໃນການບັນລະ

ຍາຍຄວາມຮູ້ສ ກກ່ຽວກັບສ່ິງໃດສ່ິງນ ່ງທີບ່ໍ່ເຫມ ອນກັບການຮູ້ສ ກໃນສ່ິງອ ່ນຊ ່ງແຕກຕ່າງກັນ: ຄໍານ້ັນຄ ຄໍາວ່າ ‘‘ຮັກ’’. 

      ສ່ວນຫລາຍພວກເຮົາມັກໃຊ້ຄໍາວ່າ ‘‘ຮັກ’’ ໃນການບັນລະຍາຍທຸກສ່ິງທິ່ພາໃຫ້ພວກເຮາົມີຄວາມຮູ້ສ ກດີໃຈ, ພໍໃຈ,

ແລະສະບາຍໃຈໃນຂະນະນ້ັນ.     ມັນບ່ໍເປັນຫນ້າແປກໃຈຫຍັງທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ຄວາມຫມາຍຂອງຄໍາວ່າ ‘‘ຮັກ’’ ໃນທໍາ

ນອງນີ້ຊ ່ງພາໃຫ້ພວກເຮົາຫລຸດຈາກຄວາມຮັກຕ່ໍມະນຸດ, ແລະຫລຸດຈາກຄວາມຮັກຕ່ໍສ່ິງອ ່ນໆ,  ເຊ່ັນອາຫານເປັນຕ້ົນ. 

        ໃນຖານະຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງ,   ພຣະເຢຊູຊົງຮຽກເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮກັໃນທໍານອງ    (ໃນຄວາມ

ຫມາຍແລະວິທີທາງ) ທີ່ພຣະອງົຊົງຮັກ.    ມາດຕະຖານຂອງຄວາມຮັກນ້ັນແມ່ນ   ປາສຈາກເງ ອ່ນໄຂແລະຂອບເຂດ

ໃດໆທັງ້ສິນ້.  ນ້ີແຫລະຄ ຄວາມແຕກຕ່າງ !     

 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ມັດທາຍ 5:43-48 ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 

 

ການສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ມດັທາຍ 5:43-45 (ເຣ ອ່ງຄວາມຮກັຕໍສ່ດັຕຣ)ູ: 

43
ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຍິນຄໍາທີ່ກ່າວໄວວ້່າ ‘ຈ່ົງຮັກເພ ່ອນບ້ານແລະຊັງສັດຕຣູ’ 

44
ແຕ່ຝ່າຍເຮົາ, ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍ

ວ່າ ຈ່ົງຮັກສັດຕຣູຂອງທ່ານ ຈ່ົງອ້ອນວອນສໍາລັບຜູ້ທີ່ຂ່ົມເຫງທາ່ນ. 
45
ເພ ່ອທ່ານທັງຫລາຍຈະເກີດເປັນບຸດຂອງພຣະບິ 

ດາຂອງທ່ານຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນ  ເພາະພຣະອົງຊົງບັນດານໃຫ້ດວງຕາເວັນຂອງພຣະອົງຂ ້ນສ່ອງສວ່າງໃສ່ຄົນຊ່ົວ

ແລະຄົນດີ ແລະຊົງໃຫ້ຝົນຕົກໃສ່ຄົນສິນທັມກັບຄົນບ່ໍມີສິນທັມສເມີກັນ. 

 

       ໃນພຣະທມັມັດທາຍ 5:43-45 ພຣະເຢຊູສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮັກສັດຕຣູຂອງພວກເຮົາ.  ສ່ິງນີ້ເປັນສ່ິງທີພ່ວກເຮົາ 
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ເຮັດໄດ້ຍາກແຕ່ຈໍາເປັນແລະສມົຄວນຈະຕ້ອງທໍາ.  ສັງຄົມສ່ວນຫ າຍໃນໂລກນ້ີດໍາເນີນໄປໂດຍຫລັກຖານນະໂຍບາຍ

ງ່າຍໆ: ຮັກຄົນທີ່ຮັກເຮົາ.  ທັສນະຂອງໂລກແບບນ້ີແມ່ນອີງໃສ່ຜົນປໂຍດຂອງຕົນເອງເປັນໃຫຍ່, ໂດຍເງ ່ອນໄຂທີວ່່າ

ຖ້າມີສ່ວນໄດ້ເທົ່ານ້ັນຄົນນ້ັນຈ ່ງຈະຍອມມີຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ ່ນ. 

        ແຕ່ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນໄປໂດຍວິທີນ້ັນ.    ພຣະເຢຊູບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮັກຜູ້ທີພ່ວກເຮົາບ່ໍມັກ, 

ແມ້ກະທ້ັງຜູ້ກຽດຊັງພວກເຮົາອີກດ້ວຍ.  ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງຈາກດິນຟ້າອາກາດ: ເມ ່ອຕາເວັນສ່ອງແສງຫ  ເມ ່ອຝົນ 

ຕົກຮໍາ, ທງັຄົນຊອບທັມແລະຄນົອະທັມ (ບ່ໍຊອບທັມ) ຕ່າງກໍ່ໄດ້ຮັບແສງສວ່າງແລະຄວາມຊຸ່ມເຢັນເທົ່າທຽມກັນ (ຂ້ໍ 

45).  ນ້ີແມ່ນ ‘‘ພຣະຄຸນທົ່ວໄປ’’ ຂອງພຣະເຈ້ົາ.     ‘‘ທົ່ວໄປ’’ ເພາະພຣະອງົຊົງແຜ່ພຣະພອນແກ່ທຸກໆຄົນໂດຍບ່ໍຈໍາ

ແນກ. ນ້ີສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຊ ່ງແຕກຕ່າງກັບຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາໂດຍສົມບູນແບບ.     

        ພຣະເຢຊູສ່ັງພວກເຮົາໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍ: ຄວາມຮກັ ແລະ ອ້ອນວອນອະທິຖານ ບ່ໍພຽງແຕ່ເພ ອ່ຜູ້ທີຫ່ວງັດີຕ່ໍ

ພວກເຮົາເທົ່ານ້ັນ, ແຕ່ເພ ອ່ຜູ້ທີຫ່ວັງຮ້າຍ (ປອງຮ້າຍ) ຕ່ໍພວກເຮົາເຊ່ັນດຽວກັນ ດ້ວຍເຫດວ່າ: 

 

1. ການອະທຖິານຈດັຕຽມຮບູຮາ່ງຈດິໃຈພວກເຮາົ. ເມ ່ອເຮົາອະທິຖານແກ່ຄົນທີ່ເຮົາບ່ໍຮັກ, ເຮົາຫັກໃຈເຮົາເພ ອ່

ຄົນຜູ້ນ້ັນ. ເຫດຜົນກໍງ່າຍໆຄ ເປັນການຍາກທີ່ເຮົາຈະກຽດຊັງຜູ້ທີ່ເຮົາອະທິຖານໃຫພ້ຣະເຈ້ົາອວຍພຣະພອນ. 

2. ການອະທຖິານສະແດງອອກເຖງິຄວາມຮກັຂອງພວກເຮາົ.  ການອະທິຖານເປັນຫົນທາງທີດີ່ທີ່ສຸດທີ່ເຮົາສະ 

ແດງອອກໃຫ້ເຫັນວ່າເຮົາຮັກໃຜຜູ້ນ ່ງ.  ເຮົາຮ້ອງຂໍອໍານາດແລະພຣະພອນພຣະເຈ້ົາແກ່ຄົນອ ່ນ. 

 

        

 

2. ມດັທາຍ 5: 46-47 (ເຣ ອ່ງຄວາມຮກັຕໍສ່ດັຕຣ ູ- ຕໍ)່:  

46
ຖ້າແມ່ນວ່າທ່ານຮັກຄົນທັງຫລາຍທີ່ຮັກທ່ານ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບບໍາເໜັດອັນໃດ? ເຖິງພວກເກັບພາສີກໍຍັງເຮັດຢ່າງນັ້ນ 

ບ່ໍແມ່ນຫລ ? 
47
ຖ້າທ່ານຄໍານັບພີ່ນ້ອງຂອງຕົນແຕ່ຝ່າຍດຽວ ທ່ານໄດ້ເຮັດສ່ິງໃດລ ່ນຄົນອ ່ນທັງປວງ ເຖິງຄົນຕ່າງຊາດກໍ

ຍັງເຮັດຢ່າງນັ້ນບ່ໍແມ່ນຫລ ? 

          

       ໃນພຣະທມັມັດທາຍ 5:46-47 ພຣະເຢຊູສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູວ້່າຖ້າຫາກພວກເຮົາຮັກແຕ່ພຽງຄົນທີ່ຮັກພວກເຮົາ

ເທົ່ານ້ັນ, ມັນກໍເປັນການງ່າຍ: ‘‘ຮັກຄົນທີ່ເຂົາຮັກເຮົາດີກວາ່’’.  ພຣະອົງກ່າວເຖິງພວກເກັບພາສີຂອງຈັກພັດໂຣມັນຊ ່ງ

ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໂລບຊ ່ງຕອ້ງຖູກດູຫມິ່ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະຮັກພວກຄົນທີ່ຮັກພວກເຂົາປານໃດກໍຕາມ. 

        ໃນທໍານອງດຽວກັນ, ພວກຄົນຢິວຫມິ່ນປມາດຄົນຕ່າງດ້າວວ່າເປັນຄົນໄຮ້ສາສນາທັງໂດຍທັມຊາດແລະປະເພ 

ນີ .  ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງຢ ນຢັນວາ່ແມ່ນແຕ່ຄົນຕ່າງຊາດໄຮ້ສາສນາກໍຍັງຕ້ອນຮັບຜູ້ທີເ່ຂົາເຈ້ົາເອ້ີນວ່າອ້າຍນ້ອງ.   ພຣະ

ອົງໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າແມ່ນແຕ່ພວກເກັບພາສີແລະຄົນຕ່າງດ້າວໄຮ້ສາສນາລ້ວນແຕ່ມັກທາງທີງ່່າຍ. 

        ພຣະເຢຊູຊົງຮຽກເອ້ີນໃຫ້ຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງໃຫ້ປະຕິບັດໃນ ຄວາມຮັກທີ່ຍາກ       ຄ ຮັກຜູ້ທີ່ບ່ໍຮັກເຮົາ(ສັດຕຣູ).  

ພຣະອົງໄດ້ກໍານົດເຄ ່ອງຫມາຍຂອງຜູ້ຕິດຕາມທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະອົງນ້ັນແມ່ນ ຄວາມຮກັ.  ຄວາມຮັກແມ່ນອົງປະກອບ

ຫນ ່ງຂອງລູກສິດ(ການເປັນສາວົກ)ຊ ່ງບ່ໍສາມາດປອມແປງໄດ້(ເຮັດທໍາທ່າວ່າຮັກ).  ມີຫລາຍຄົນໄດ້ສະແດງການອັສ

ຈັນ, ແລະພິທີກັມທາງສາສນາ ແຕ່ນ້ີບ່ໍໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ເຂ້ົາແຜ່ນດິນສວນັ (ມທ 7:22-23).  ອີກ

ປະການນ ່ງ, ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ: 
35
‘‘ຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍມີຄວາມຮັກຊ ່ງກັນແລະກັນ ດ່ັງນ້ີແຫລະ, ຄົນທັງປວງກໍຈະ

ໄດ້ຮູ້ວ່າເຈ້ົາທັງຫລາຍເປັນສາວົກຂອງເຮົາ” (ຢຮ 13:35).  ພຣະອົງຊົງກ່າວອີກວ່າ ຄວາມຮັກແມ່ນຫມາຍສໍາຄັນອັນ

ແມ່ນຫຍັງເປັນຫົນທາງ (ວິທີການ) ໃຫ້ພວກເຮົາຮັກຄົນທີ່ພວກເຮົາບ່ໍມັກ ? 
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ຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງຄຣິສຕຽນ.  ພວກທີ່ຮັກດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະ ຄວາມ

ເຕີບໃຫຍ່ດ້ານຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນຄວາມຮັກອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະບິດາໃນພຣະບຸດຄ ອົງພຣະເຢຊູຄຣິສເຈ້ົາ...ອາແມນ! 

 

 

 

3. ມດັທາຍ 5: 48 (ເຣ ອ່ງຄວາມຮກັຕໍສ່ດັຕຣ ູ- ຕໍ)່:  

48
ເຫດສັນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍຕ້ອງເປັນຄົນດີທີ່ສຸດ ເໝ ອນຢ່າງພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນຊົງເປັນຜູ້ດີ  

ທີ່ສຸດ.  

 

        ໃນຊີວິດນ້ີພວກເຮົາຈະເປັນຄົນທີ່ສົມບູນແບບ(Perfect)ທັງໃນດ້ານບຸກຄລິກລັກສະນະ(Characters),ໃນດ້ານ

ຄວາມບຣິໍສຸດ(Holiness),   ໃນດ້ານຄວາມເຕີບໃຫຍ່(Maturity),  ແລະໃນດ້ານຄວາມຮັກ(Love)ໄດ້ຢ່າງໄດ?  ໃນ 

ພຣະທັມມັດທາຍ 5:48    ພຣະເຢຊູຊົງສັ່ງໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄົນທີ່ ດທີີສ່ດຸ (ເທົ່າທີ່ຈະດີໄດ້  ບ່ໍແມ່ນສົມບູນແບບ).  

ກ.) ໃນດ້ານບຸກຄລິກລັກສະນະ: ໃນຊີວິດນ້ີພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຈະເປັນຄົນປອດ(ບ່ໍມີຕໍາຫນິ)ໄດ້ ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດ

ມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະເປັນເຫມ ອນ(ຄ້າຍຄ )ພຣະເຢຊູເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄດ້. ຂ.) ໃນດ້ານຄວາມບໍຣິສຸດ: ພວກເຮົາຕ້ອງແຍກ

ຕົນເອງອອກຈາກຄຸນຄ່າຄວາມບາບຂອງມະນຸດສັງຄົມ(ໂລບ,ໂກດ,ຫ ງົ, ເປັນຕ້ົນ).      ຄ.) ໃນດ້ານຄວາມເຕີບໃຫຍ່: 

ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາຈະເຣີນເຕີບໂຕໄປແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ: ທາຣົກ,  ເດັກນ້ອຍ,  ວຍັລຸ້ນ,  ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່.  

ທ້າຍສຸດ,  ງ.) ໃນດ້ານຄວາມຮັກ: ພວກເຮົາສາມາດສແວງຫາການຮັກຄົນອ ່ນໂດຍສົມບູນແບບ ເຫມ ອນທີ່ພຮະເຈ້ົາ

ໄດ້ຊົງຮັກພວກເຮົາ. 

       ຄໍາທີ່ພຣະເຢຊູກ່າວໃນທີນ້ີ່ບ່ໍໄດ້ກ່ຽວກັບຄວາມປອດ(ບ່ໍມີຕໍາຫນ)ິຫ າຍປານໃດ ແຕ່ກ່ຽວກັບຫນ້າທີວ່ຽກງານແລະ

ການປະພ ດ.    ພວກເຮົາຈໍາເປັນສັງເກດເບ່ິງການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄົນທີ່ ດທີີສ່ດຸ  ໃນຄວາມ

ຫມາຍຂອງກິຣິຍາມາຣະຍາດ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງມະນຸດຕາມພຣະສະນະ (ຄ້າຍຄ ) ຂອງພຣະອົງ (ປຖກ 1:27) ຊ ງ່ມີ

ຄວາມຫມາຍວ່າສ້າງພວກເຮົາໃຫ້ມີບຸກຄລິກລັກສະນະເຫມ ອນພຣະອົງ ແລະໃຫພ້ວກເຮົາຖວາຍພຣະກຽດຕິຍົດແກ່ 

ພຣະອົງໃນທຸກພາກສ່ວນຂອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.  ພວກເຮາົສົມຄວນຮັກເຫມ ອນດ່ັງທີພ່ຣະເຈ້ົາຊົງຮັກ: 

 

 ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກຄົນທີ່ບ່ໍຍອມຮບັຮູ້ພຣະອົງ (ປະຕເິສດພຣະອົງ). 

 

 ພຣະເຈ້ົາຊົງມີພຣະທັຍກວ້າງຂວາງຕ່ໍຄົນທີ່ບ່ໍຍອມຮັບຄວາມໂອບອ້ອມອາຣີເອ ້ອເຟ ້ອເຜ ່ອແຜ່ຂອງພຣະອົງ. 

 

 ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານ (ສ່ິງຈໍາເປັນແລະບໍ່ຈໍາເປັນ) ແກ່ຄົນທີເ່ນຣະຄຸນ (ອະກະຕັນຍູບ່ໍຮູ້ພຣະຄຸນ) ຕ່ໍພຣະອົງ. 

 

 ແລະພວກເຮົາຈະເປັນເຫມ ອນພຣະອົງ.   ນີແ້ຫລະຄ ສິງ່ທີທ່າໍໃຫພ້ວກເຮາົແຕກຕາ່ງ !!!   

 

 

 

 ພວກເຮົາມີການສຽ່ງຫຍັງ ໃນເມ ່ອພວກເຮົາໂອບກອດຄໍາວ່າ ‘‘ຮກັ’’ ຕາມການກໍາຫນົດຄວາມຫມາຍຂອງພຣະເຢຊູ ? 

? 

ມີຫຍງັທີ່ເປັນໂອກາດໃຫພ້ວກເຮົາໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກໂດຍປາສຈາກເງ ່ອນໄຂໃດໆທັງ້ສິ້ນ ? 

? 
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ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  

          ສະແດງຄວາມຮັກໃນວິຖີທາງແລະຕາມການກໍາຫນດົຄວາມຫມາຍຂອງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມ

ແຕກຕ່າງໂດຍແທ້ຈິງ.  ໃຫ້ພິຈາຣະນາເບ່ິງຂໍ້ແນະນໍາຂ້າງລຸມ່ນ້ີໃນຂະນະທີພ່ວກເຮົາພະຍາຍາມດໍາຣົງຊີວິດໃຫ້ແຕກ

ຕ່າງຈາກສັງຄົມມະນຸດຂອງຊາວໂລກ.  ຄໍາແນະນໍາຂ້າງລຸ່ມນ້ີຈະພາໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາໃຈ, ຈົດຈໍາ, ນໍາໄປໃຊ້, ເພ ່ອ

ຈະໄດ້ປໂຢດພາຍໃນອາທິດນ້ີ: 

 

 ອອ້ນວອນອະທຖິານ.  ຈ່ົງມຸ່ງຫມັ້ນອະທິຖານທຸກໆວັນເພ ອ່ໃຜຜູ້ນ ່ງທີ່ທ່ານມີຄວາມຍາກລໍາບາກທີ່ຈະຮັກໃນ

ຊີວິດ.  ຈ່ົງອະທິຖານທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພຣະອົງອວຍພຣະພອນຜູ້ນ້ັນ.  ຈ່ົງສັງເກດເຫັນຫວົໃຈຂອງທ່ານຈະ

ຖ ກອ່ອນໄຫວ, ໂດຍພຣະອົງ, ຕ່ໍຄົນຜູ້ນ້ັນ.   ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ! 

 

 ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ.  ທ່ານເຄີຍເປັນຄົນບ່ໍຫນ້າຮັກ (not a loveable person) ຫ  ບໍ?່  ຈົງ່ນ ກຖ ງຄົນທີ່

ຮັກທ່ານໃນຂະນະເວລາທີ່ທ່ານເປັນຄົນທີ ່ຍາກທີ່ຈະຮກັ.  ຈົ່ງໂທຫາຜູນ້ັ້ນແລະສະແດງອອກໃນຄວາມ

ຂອບໃຈຕໍ່ເພິນ່ທີ່ໄດ້ຮັກທ່ານ ຊ ່ງເປັນການເຕ ອນສະຕິທ່ານໃນທາງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກທ່ານສເມີໄປ.  

 

 ຍອມເສຽັສລະ.  ພຣະເຢຊູຊົງຮັກພວກເຮົົາດ້ວຍການເສັຽສລະໂດຍປາສຈາກເງ ່ອນໄຂແລະຂອບເຂດໃດໆ

ທັງສິ້ນ.  ແມ່ນຫຍັງເປັນຫົນທາງນ ່ງທີ່ທ່ານສາມາດຮັກໃຜຜູ້ນ ່ງດ້ວຍການເສັຽສລະໃນອາທດິນ້ີ ?  

 

        ທ່ານຈະຮັກສ່ິງໃດສ່ິງນ ່ງ, ຫ  ຈະຮັກຜູ້ໃດຜູ້ນ ່ງໃນໂລກນ້ີກໍບ່ໍເປັນຫຍັງດອກ!  ແຕ່ຢ່າມຄີວາມສັບສົນລະ 

ຫວ່າງຄວາມຮັກເຫ ົ່ານ້ີ ແລະ ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊ ່ງແມ່ນຄວາມຮັກທີພ່ຣະອົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ພວກ

ເຮົາປະຕິບັດ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກທ່ານ (ແລະຂ້າພະເຈ້ົາ).  ບັດນ້ີຈ່ົງອອກໄປແລະທໍາເຫມ ອນພຣະອົງ!!! 

 

ສລບຸທ້າຍເທມີ (Semester-End Summary): 

 

        ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີແລະຊົມເຊີຍ (Congratulation!) ໃນການສໍາເຣັດການສ ກສາເທີມລະດູຫນາວ 

(Winter Semester 2015 - 2016).  ພວກເຮົາໄດ້ສ ກສາຮ່ວມກັນເປັນເວລາ 13 ອາທິດ, 2 ຫນ່ວຍ 

(Units): ຫນ່ວຍທີນ ່ງ (7 ອາທິດ) ວ່າດ້ວຍຫົວຂ້ໍຫ  ຄໍາຂວັນ ‘‘ລ້ໍາຄ່າ: ສແວງຫາຄຸນຄ່າຂອງທ່ານໃນພຣະເຈ້ົາ 

(Priceless: Finding Your Value in God)’’.  ຫນ່ວຍທີສອງ (6 ອາທິດ) ວ່າດ້ວຍຫົວຂ້ໍຫ  ຄໍາຂວັນ 

‘‘ແຕກຕ່າງກັນ: ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ເຫນ ອບັນທັດຖານ (Distinct: Living Above the Norm)’’.   

       ຫມາຍເຫດ: ພວກເຮົາບ່ໍມີການສອບເສງທ້າຍເທີມ (Final Exam) ແຕ່ກໍຫວັງຢ່າງຍ່ິງວ່າທຸກຄົນຄົງຈະ

ຜ່ານການສ ກສາເທີມນ້ີ ແລະ ໄດ້ຮັບພຣະພອນຮ່ວມກັນ!   ຈາກທີມງານພວກເຮົາ (from our Team). 

 

 

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບບັຕສິສມັພນັ www.lsbf.org  ໂດຍ  SSK 
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