
 1 

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 3 ທັນວາ 2017 (12-3-2017) 

 

ພຣະເຢຊູຊົງຮຽກເອ້ີນ 
ແມ່ນຫຍັງຄືການປະຈົນພັຍອັນຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີລຽງລຳດັບລໍຖ້າທ່ານຢູ່? 

 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູແມ່ນການປ່ຽນແປງການປະຈົນພັຍຂອງຊີວິດ,  ແລະທ່ານກໍໄດ້ຖືກ 

ຮັບເຊີນໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມຂະບວນການນ້ີດ້ວຍ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
    ຂ້າພະເຈ້ົາມີເພື່ອນຄົນນ່ຶງທ່ີມັກຣົດໄຟຈົນສຸດຫົວໃຈ.  ລາວມັກຣົດໄຟສເມີມາຕ້ັງແຕ່ຕອນລາວເປັນເດັກນ້ອຍພຸ້ນ,  
ພໍ່ແມ່ຂອງລາວກໍຮູ້ຈັກດີກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ.   ຕອນເຊ້ົາວັນເສົານ່ຶງເມື່ອລາວອາຍຸໄດ້ປະມານຫົກຫຼືເຈັດປີ,   ລາວຕ່ືນຂ້ຶນ   
ຍ້ອນກ່ິນຫອມຂອງເຂ້ົາໜົມອົບບະລູແບຣີ   ແລະບັນຍາກາດຂອງຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນທ່ີຜິດປົກກະຕິຈາກພໍ່ແມ່ຂອງລາວ.  
“ຂ້ຽວກິນໄວໆແດ່” ພວກເຮົາມີແຜນການໃຫຍ່,” ພໍ່ຂອງລາວບອກ. ເຈ້ົາຈະຮູ້ຈັກເອງວ່າພວກມັນແມ່ນຫຍັງເມື່ອພວກ
ເຮົາໄປຮອດທ່ີນ້ັນ.” ຄວາມເລິກລັບແລະການຄອງຄອຍເຮັດໃຫ້ລາວຮູ້ສຶກເໝືອນວ່າຕົວລາວຄືຈະລະເບີດ.  
       ຈຸດທຳອິດທ່ີພໍ່ແມ່ລາວນຳພາໄປນ້ັນແມ່ນໄປຊ້ືເກີບບູດສ໌, ຊຸດເຄ່ືອງໜັງ, ເສ້ືອແວດສ໌ຍອຍໜັງ, ແລະໝວກຄາວ 
ບອຍ. ຊ່ຶງນ້ີກໍເຮັດໃຫ້ຕ່ືນເຕ້ັນພຽງພໍຢູ່ແລ້ວສຳລັບເດັກນ້ອຍລຸ້ນນ້ັນ. ແຕ່ວ່າບ່ອນທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາຈະໄປຕ່ໍນ້ັນຍ່ິງດີກວ່າ
ເກ່ົາອີກ: Tweetsie ທະວິດຊີລາງຣົດໄຟ,  ຊ່ຶງເປັນຊ່ືຂອງສວນສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງບູນ,  ທ່ີລັດ ນອດແຄໂຣ
ລາຍນາ, ຊ່ຶງປະດິດຂ້ຶນທັງໝົດແມ່ນຂບວນຣົດໄຟທ່ີໃຊ້ຖ່ານໄຟ ຊ່ຶງເປັນບ່ອນທ່ີລາວມັກທ່ີສຸດ. ຫຼັງຈາກມື້ນ້ັນມາການ
ເດີນທາງໄປທ່ີລາງຣົດໄຟທະວິດຊີກໍໄດ້ກາຍມາເປັນການປະຈົນພັຍປະຈຳອາທິດຂອງເພື່ອນຂ້າພະເຈ້ົາ   ແລະພໍ່ແມ່
ຂອງລາວ. 
     ການປະຈົນພຍັແບບນ້ີສ້າງຄວາມຊົງຈຳອັນຍ່ິງໃຫຍ່ສຳລັບເດັກແລະຜູ້ໃຫຍ່ດ້ວຍ, ແຕ່ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ສເນີໃຫ້ແກ່
ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງຊ່ຶງເປັນການປະຈົນພັຍທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາຄາດຄິດເອົາໄວ້ວ່າຈະໄດ້ ຄືການປ່ຽນ
ແປງການປະຈົນພັຍຂອງຊີວິດ. ແລະພຣະອົງກໍສເນີໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາເຊ່ັນດຽວກັນ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2, )  
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ມາຣະໂກ 1:14-15 
14. ຄັນໂຢຮັນຖືກຈັບແລ້ວ ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດໄປຍັງແຂວງຄາລີເລ ຊົງປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາ. 

15. ແລະຊົງບອກວ່າ, “ເວລາກຳນົດມາເຖິງແລ້ວ ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ມາໃກ້ແລ້ວ ຈ່ົງຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈ
ໃໝ່ແລະເຊ່ືອໃນຂ່າວປະເສີດ.” 
 

          ຍັງມີການເຂ້ົາໃຈຜິດກ່ຽວກັບຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຫຼາຍໆຄົນຍອມຮັບ, ຊ່ຶງຮວມທັງຄຣິສຕຽນຫຼາຍໆ
ຄົນດ້ວຍ.   ມັນເປັນຄວາມຄິດທ່ີວ່າຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນບາງສ່ິງທ່ີຈະມາໃນບາງມື ້ ທ່ີເປັນບ່ອນທ່ີພວກ
ເຮົາຈະໄປເມື່ອພວກເຮົາຕາຍ, ຊ່ຶງຢູ່ໃນອະນາຄົດອັນແສນໄກ. 
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       ບັນຫາຂອງຄວາມຄິດແນວນ້ັນກໍຄືວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຢ່າງແຕກຕ່າງ. ໃນຄຳເວົ້າຂອງພຣະອົງເອງ “ຣາຊອານາ
ຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ມາໃກ້ແລ້ວ.” ຣາຊອານາຈັກ, ທ່ີພຣະອົງກຳລັງເວົ້າເຖິງກໍຢູ່ທ່ີນ້ີ; ໄດ້ຢູ່ຕ່ໍໜ້າຕ່ໍຕາຂອງທ່ານ. ເມື່ອ
ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງບາງສ່ິງບາງບ່ອນທ່ີຢູ່ຫ່າງໄກເມື່ອພວກເຮົາ
ຕາຍແລ້ວຈ່ຶງຈະໄປທ່ີນ້ັນ, ເຖິງແມ່ນພຣະອົງໄດ້ກ່າວເຖິງສວັນທ່ີເປັນບ່ອນສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະເຈ້ົາໃນພຣະຄຳຂ້ໍອ່ືນໆກໍ
ຕາມ. (ເບ່ິງຕົວຢ່າງໂຢຮັນ 6:38.) ໃຫ້ພວກເຮົາເບ່ິງຄວາມຈິງສາມປະການຊ່ຶງເປັນກຸນແຈກ່ຽວກັບຄວາມໃກ້ຊິດຂອງ
ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ: 
1. ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ. ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ, ເຕັມປ່ຽມດ້ວຍຣິດ

ອຳນາດເໝືອນດ່ັງກະສັດທ່ີປົກຄອງ. (ເບ່ິງ ມັດທາຍ 28:18.) 
2. ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນຣິດອຳນາດ. ຊ່ຶງມີຣິດອຳນາດເໜືອກວ່າອານາຈັກອ່ືນໆ. (1 ກຣທ 4:20) 
3. ພວກເຮົາສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມກັບອານາຈັກອັນມຣິີດອຳນາດນ້ີໄດ້ໃນວັນນ້ີ. ຄຳອະທິຖານຕົວຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູ

ລວມດ້ວຍຄຳເວົ້າເຫຼົ່ານ້ີ:    “ຂໍໃຫ້ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງມາຕ້ັງຢູ່ ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງ
ພຣະອົງ” (ມັດທາຍ 6:10).    ເມື່ອແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນໄປຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດພວກ
ເຮົາ ພວກເຮົາກໍເປັນສ່ວນນ່ຶງໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພລັງແລະຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງກໍນຳພາພວກ
ເຮາົ, ແທນທ່ີຈະແມ່ນພວກເຮົາເຮັດເອົາເອງ. 

ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ີແລະໃນເວລານ້ີ. ນ້ັນແມ່ນຄວາມຈິງອັນຍ່ິງໃຫຍ່ສຳຄັນ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ພຣະເຢຊູ
ໄດ້ປະກາດວ່າຄວາມຈິງອັນນ້ີ ມີຄຳສ່ັງໃຫ້ມີການຕອບຮັບຈາກພວກຜູ້ທ່ີໄດ້ຍິນ:  “ຈ່ົງຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ແລະເຊ່ືອ
ໃນຂ່າວປະເສີດ.” 

ພວກເຮົາຄວນຈະເຂ້ົາໃຈແນວໃດກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ແລະການເຊ່ືອໃນຊີວິດ
ຄຣິສຕຽນ? 

     “ການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ”່ ເປັນຄຳເວົ້າທ່ີຖືກໃຊ້ເລ້ືອຍໆໃນໂບດຫຼາຍໆແຫ່ງ, ແຕ່ວ່າມີຄວາມສຳຄັນ, ສ່ວນຕົວ, 
ເກືອບຈະມີຄວາມໝາຍເປັນຕົວເປັນຕົນ. ຊ່ຶງນຳພາບພົດຂອງການຫັນປ່ຽນຈາກບາງສ່ິງແລະມຸ້ງສູ່ສ່ິງອ່ືນອີກ ບ່ໍມີຜູ້ໃດ
ຢຸດຈ້ຶງຢູ່;  ພວກເຮົາເຄ່ືອນຍ້າຍຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງໃນທິດທາງດຽວຫຼືທາງອ່ືນ ອາດຈະມຸ້ງໜ້າຫາພຣະເຈ້ົາຫຼືມຸ້ງໄປຫາບາງສ່ິງ
ອ່ືນອີກ.    ການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ແມ່ນເກີດຂ້ຶນເມື່ອພວກເຮົາສຳນຶກໄດ້ວ່າພວກເຮົາກຳລັງມຸ້ງໜ້າໄປໃນທິດທາງ
ຜິດແລະພວກເຮົາປ່ຽນທິດທາງເດີນຂອງເຮາົມຸ້ງໜ້າສູ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 
    ສ່ິງນ່ຶງທ່ີອາດເປັນສ່ິງສຳຄັນທ່ີສຸດໃນຄຳສ່ັງສອນຂອງພຣະເຢຊູກໍຄືວ່າພວກເຮົາບ່ໍຫັນໜ້າໄປເຮັດຕາມພິທີຫຼືກົດຄຳ
ສ່ັງ ພຽງແຕ່ເຊ່ືອໃນຂ່າວປະເສີດກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ. ອັນນ້ີແມ່ນການປະຕິວັດທິດສະດີໃນສັງຄົມຂອງຊາວຢິວທ່ີດຳເນີນ
ການໂດຍພວກຜູ້ນຳສາສນາຂ້ັນສູງ. ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ປະດິດຄິດແຕ່ງປ້ຶມຫຼາຍເຫຼັ້ມຊ່ຶງເຕັມໄປດ້ວຍກົດລະບຽບ 613 
ຂ້ໍໃນທັງໝົດ ຜູ້ “ນັບຖືເຄ່ັງຄັດ” ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ. ໃນສາຍຕາຂອງພວກຟາຣີຊາຍ ຄົນທ່ີຢືນໃນຄວາມຊອບ
ທັມຕ້ອງອີງໃສ່ການປະຕິບັດຕາມກົດບັນຍັດທຸກຂ້ໍຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະເຄ່ັງຄັດ.  ໃນຄຳສ່ັງສອນຂອງພຣະເຢຊູ,  ຜູ້ທ່ີຢືນ
ຢູ່ຢ່າງຊອບທັມຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາກໍຕ່ໍເມື່ອທາງເດີນຂອງລາວຫັນໜ້າມຸ້ງສູ່ການເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ. 
        ມີຫຼາຍຄ້ັງ,    ການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກອັນງ່າຍດາຍຄືເສັຽໃຈກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີທ່ານໄດ້ເຮັດຜິດ. 
ຊ່ຶງເປັນພຽງພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງຂ້ັນຕອນເທ່ົານ້ັນ. ການຕົກເປັນສ່ວນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາຍັງມີຄວາມໝາຍ
ກວ່າການສຳນຶກເຖິງມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາບັງຄັບໃຫ້ເຮົາເຮັດຕາມ,   ການຮັບຮູ້ຂອງການທ່ີພວກເຮົາບ່ໍສາມາດ
ເຮັດຕາມມາດຕະຖານນ້ັນ, ແລະການເອົາຂ້ັນຕອນທ່ີຈຳເປັນແຕ່ລະຂ້ັນເພື່ອຈະໄດ້ກັບເຂ້ົາມາຫາທາງທ່ີຖືກຕ້ອງ. 
    ການທ່ີຈະກາຍເປັນຄົນຂອງປະເທດອ່ືນນ້ັນ, ຜູ້ນ້ັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດຕາມຂ້ັນຕອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ນ້ັນເຮັດ
ຕາມຫຼັກການແລະກົດໝາຍຕ່າງໆຂອງປະເທດນ້ັນ.   ການຢູ່ໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍແຕກຕ່າງຫຍັງຫຼາຍ: 
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ພວກເຮົາຫັນໜີຈາກທາງເດີມຂອງພວກເຮົາແລະຍອມຈຳນົນຕ່ໍທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ການເປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງຣາຊອານາ
ຈັກພຣະເຈ້ົາຍັງມີຄວາມໝາຍວ່າມຸມມອງທັງໝົດຂອງພວກເຮົາຕ່ໍໂລກໄດ້ຖືກເຄ່ືອນຍ້າຍແລ້ວ.   ພວກເຮົາຈະບ່ໍຊອກ
ຫາໂລກແລະຄວາມຮູ້ສຶກເພີດເພີນຂອງມັນອີກຕ່ໍໄປ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະຊອກຫາທາງທ່ີຍ້ອງຍໍສັຣເສີນແລະປະກາດເຖິງ
ເຈ້ົາຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
    ການເຊ້ືອເຊີນຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ຮຽກເອ້ີນພວກເຮົາໃຫປ້ະຈົນພັຍຢ່າງບ່ໍມີທ່ີປຽບທຽບໄດ້ບ່ໍວ່າໃນປວັດສາດຫຼືເຣ່ືອງ 
ທ່ີແຕ່ງຂ້ຶນ ແລະມັນກໍມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍພວກເຮົາໃນທ່ີນ້ີແລະເວລານ້ີ. ຄຳແນະນຳຂອງພຣະເຢຊູສຳລັບການເຂ້ົາສູ່ຣາຊ
ອານາຈັກຂອງພຣະອົງແມ່ນງ່າຍດາຍ: ຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ສາລະພາບຄວາມຜິດບາບຂອງທ່ານແລະເຊ່ືອໃນຂ່າວ
ປະເສີດ ທ່ີວ່າຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ຫ່າງໄກຫຼືບ່ໍສາມາດໄປເຖິງໄດ້ ແຕ່ໄດ້ຢູ່ຕ່ໍໜ້າຕ່ໍຕາທ່ານແລ້ວ, ລໍຖ້າ
ໃຫ້ທ່ານກ້າວເຂ້ົາໄປພຽງເທ່ົານ້ັນ. 

ຂ່າວປະເສີດໄດ້ເປັນຂ່າວດີໃນຊີວິດຂອງທ່ານແນວໃດ? 

2. ມາຣະໂກ 1:16-20 
16 ເມື່ອພຣະອົງສະເດັດໄປຕາມແຄມທະເລສາບຄາລີເລ ກໍທອດພຣະເນດເຫັນຊີໂມນແລະອັນເດອານ້ອງຊາຍຂອງ
ຊີໂມນກຳລັງຖ້ິມມອງລົງນ້ຳເພາະວ່າເຂົາເປັນຊາວຫາປາ. 17. ພຣະເຢຊູຊົງບອກເຂົາວ່າ, “ຈ່ົງຕາມເຮົາມາແລະເຮົາ
ຈະບັນດານໃຫ້ເຈ້ົາກາຍເກີດເປັນຜູ້ຫາຄົນ.” 18. ທັນທີນ້ັນເຂົາກໍປະມອງຂອງເຂົາຕາມພຣະອົງໄປ. 19. ເມື່ອສະເດັດ
ໄປອີກໜ້ອຍນ່ຶງ ພຣະອົງກໍທອດພຣະເນດເຫັນຢາໂກໂບລູກຊາຍຂອງເຊເບດາຍ ກັບໂຢຮັນນ້ອງຊາຍຂອງເຂົາກຳລັງ
ຝູງມອງຢູ່ໃນເຮືອ. 20. ໃນທັນໃດນ້ັນພຣະອົງໄດ້ເອ້ີນເອົາເຂົາ ເຂົາຈ່ຶງປະເຊເບດາຍພໍ່ຂອງເຂົາກັບລູກຈ້າງໄວ້ໃນເຮືອ
ແລະຕາມພຣະອົງໄປ. 
 

        ນ້ີບ່ໍແມ່ນຄ້ັງທຳອິດທ່ີຊີໂມນແລະອັນເດອາໄດ້ຢູ່ຕ່ໍໜ້າພຣະເຢຊູ. ອັນເດອາເຄີຍເປັນລູກສິດຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະ
ໂຕ. ມີຄ້ັງນ່ຶງເມື່ອອັນເດອາແລະລູກສິດອີກຄົນນ່ຶງຂອງໂຢຮັນໄດ້ຢູ່ທ່ີນ້ັນ,  ທ່ານໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕໄດ້ຊ້ີແລະບ່ົງບອກ 
ວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊ່ຶງທ່ານໄດ້ໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນມື້ທ່ີຜ່ານມານ້ັນ.   ການທ່ີໄດ້ຍິນ
ແນວນ້ີ, ອັນເດອາແລະລູກສິດອີກຄົນນ່ຶງຂອງໂຢຮັນກໍໄດ້ຈາກໄປຕິດຕາມພຣະເຢຊູໂດຍຮີບດ່ວນ. (ຢຮ 1:32-37) 
   ຫຼັງຈາກໄດ້ໃຊ້ເວລາໝົດມື້ກັບພຣະເຢຊູ, ອັນເດອາກໍຟ້າວກັບໄປເຮືອນຫາຊີໂມນອ້າຍຂອງຕົນ. ອັນເດອາໄດ້ບອກ
ອ້າຍຂອງລາວທ່ີລາວໄດ້ໃຊ້ເວລາໝົດມື້ກັບຊາຍຄົນນ່ຶງທ່ີໂຢຮັນໄດ້ບອກກ່ຽວກັບເພິ່ນ ພຣະເມຊີອາ! (ຢຮ 1:40-41.) 
ອັນເດອາກໍຟ້າວນຳເອົາຊີໂມນໄປພົບກັບຣັບບີຄົນໃໝ່ຂອງລາວ. ຂນະທ່ີພຣະເຢຊູເຫັນອ້າຍຂອງອັນເດອາ, ພຣະອົງ
ໄດ້ບອກລາວວ່າ; “ທ່ານຄືຊີໂມນ, ລູກຂອງໂຢຮັນ. ທ່ານຈະຖືກເອ້ີນວ່າ ເກຟາ (ທ່ີແປວ່າ ເປໂຕ”) (ຂ້ໍ 42). 

ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທ່ີນຳມາໃຊ້ໃນຊີວິດອັນຍາວນານຂອງການຮັບເອົາຄຳຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງ? 

     ດ່ັງນ້ັນ, ເມື່ອພວກເຮົາອ່ານພຣະທັມມາຣະໂກ 1, ພວກເຮົາຮູ້ຈັກວ່າຊີໂມນແລະອັນເດອາຮູ້ພຣະເຢຊູແກ່ໃຈພວກ
ເຂົາເຈ້ົາ. ເຖິງແມ່ນໄດ້ພົບໜ້າໃນເວລາອັນສ້ັນໆ ພຣະເຢຊູໄດ້ເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງແບບພິເສດແກ່ອ້າຍນ້ອງສອງຄົນ
ນ້ີ. ເໝືອນຢ່າງດຽວກັນ, ພຣະເຢຊູຍັງສືບຕ່ໍເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງແກ່ພວກເຮົາທຸກໆມື້ຢ່າງໜ້ອຍໃນສອງທາງນ້ີ: 
 ການຊົງສ້າງ. ເພງສັຣເສີນ 19:1 ບອກພວກເຮົາວ່າ “ທ້ອງຟ້າສະແດງເຖິງຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ 

ແລະບອກເຖິງການກະທຳຂອງພຣະອົງຢ່າງຄັກແນ່.” ທ່ານໂປໂລໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນພຣະທັມໂຣມ 1:19-20 ທ່ີ
ວ່າ: ເຫດວ່າທ່ີຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາໄດ້ເທ່ົາໃດນ້ັນກໍໄດ້ປາກົດແຈ້ງຄັກໃນໃຈເຂົາ ດ້ວຍວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດ
ສະແດງໃຫ້ເຂົາຮູ້ແລ້ວ.   ຕ້ັງແຕ່ແຮກສ້າງໂລກມາ ສະພາບທ່ີບ່ໍປາກົດຂອງພຣະເຈ້ົາຄືຣິດທານຸພາບອັນຖາ
ວອນແລະຄວາມເປັນພຣະຂອງພຣະອົງ   ກໍໄດ້ປາກົດແຈ້ງໃນສັພະສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງ ສັນນ້ັນເຂົາທັງ
ຫຼາຍຈ່ຶງບ່ໍມີຂ້ໍແກ້ຕົວໄດ້. 
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 ພຣະຄັມພ.ີ   ພວກເຮົາຍັງມີບາງຢ່າງທ່ີເໜືອຈະພັນລະນາກວ່າສ່ິງຂອງຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ:  ພຣະຄຳຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ.   ການຮິບໂຮມພຣະທັມຄັມພີທ່ີພວກເຮົາມີໃນກຳມືກໍສ່ົງສຽງຮ້ອງແຫ່ງຄວາມສະງ່າຜ່າເຜີຍ ແລະ
ຄວາມເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໃນທຸກໆໜ້າ. 

ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນເອົາຊີໂມນແລະອັນເດອາໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງ, ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ໃຫ້ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບໃໝ່ທ່ີ
ພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍລ້ຶງເຄີຍມາກ່ອນ; ພຣະອົງໃຫ້ເທ່ົາທຽມກັບບາງຢ່າງທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາຮູ້ດີ: ການຫາປາ. “ຈ່ົງຕາມເຮົາມາ, 
ພຣະເຢຊູກ່າວຕ່ໍເຂົາເຈ້ົາ, ແລະເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາເປັນຜູ້ຫາຄົນ.”   ແນ່ນອນແລ້ວ,  ອັນນ້ີກໍຍັງເປັນຄຳເຊ້ືອເຊີນໃຫ້ເຂ້ົາສູ່
ການທ່ີຍັງບ່ໍຮູ້ຈັກການຕິດຕາມຣັບບີຜູ້ຊ່ຶງ, ໃນຕອນນ້ີ, ບ່ໍໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳອ່ືນອີກນອກຈາກຄຳວ່າ “ຈ່ົງຕາມເຮົາມາ.” 
        ຕ່ໍມາອີກໜ້ອຍນ່ຶງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຜ່ານມາເຫັນ “ຢາໂກໂບລູກຊາຍຂອງເຊເບດາຍແລະນ້ອງຂອງລາວຄືໂຢຮັນ,” 
ແລະພຣະອົງກໍໄດ້ເອ້ີນພວກເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງເຊັ່ນກັນ.  ພວກເຂົາເຈ້ົາກໍໄດ້ຕາມພຣະອົງໄປ. ເປັນເວລາສາມປີ,  

ຜູ້ຊາຍເຫຼົ່ານ້ີໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູແລະເດີນຕາມພຣະອົງຢ່າງໃກ້ຊິດ.    ຫຼັງຈາກທ່ີພຣະເຢຊູຖືກຮັບຂ້ຶນໄປສວັນແລະໄດ້ສ່ົງ   
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ,  ພວກຊາຍສ່ີຄົນນ້ີ ລວມທັງສາວົກຄົນອ່ືນໆ ໄດ້ໄປຕາມຄຳແນະນຳພິເສດທ່ີພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ຮຽກເອ້ີນໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາເຮັດ. ແຕ່ວ່າເນ້ືອແທ້ແລ້ວກໍແມ່ນການຮຽກເອ້ີນອັນທັມມະດາແບບທ່ົວໆໄປຄື: “ຈ່ົງ
ຕາມເຮົາມາ.” 
     ການຮຽກເອ້ີນໃຫຕິ້ດຕາມພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຈຳກັດຂອບເຂດແຕ່ສະເພາະເປໂຕ, ອັນເດອາ, ຢາໂກໂບ, ແລະໂຢຮັນ. 
ມັນເປັນການຮຽກເອ້ີນທ່ົວໂລກຊ່ຶງລວມທັງພວກເຮົາທັງໝົດດ້ວຍ. ພຣະເຢຊູຍັງຮຽກເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາ
ໃຈໃໝ່, ເຊ່ືອໃນພຣະອົງວ່າເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແລະຕິດຕາມພຣະອົງ.   ການຮຽກເອ້ີນອັນນ້ັນເລ້ີມຕ້ົນການ
ປະຈົນພັຍຂອງ “ການຫາປາ” ທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີພວກເຮົາບ່ໍເຄີຍນຶກບ່ໍເຄີຍຝັນເຖິງເລີຍ. 

ແມ່ນຫຍັງທີ່ທ່ານໄດ້ປະຖ້ິມສຳລັບການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ? 
 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 
ທ່ານຈະຕອບຄຳຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຢຊູແນວໃດໃນຊີວິດທ່ານສຳລັບອາທິດນ້ີ? ຈ່ົງຈົດຈຳຄຳແນະນຳຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 ພິຈາຣະນາ.   ໃຊ້ເວລາຈັກໜ້ອຍນ່ຶງກວດເບ່ິງຕົວເອງ. ທ່ານກຳລັງຍ່າງມຸ້ງໜ້າຫາພຣະເຈ້ົາຫຼືເຫີນຫ່າງຈາກ    

ພຣະອົງ? ໃຫ້ເປັນຄຳຕອບທ່ີສັດຊ່ືທ່ີສຸດ, ຊ່ັງຊານ້ຳໜັກການກະທຳຕ່າງໆຂອງທ່ານວ່າມັນກົງກັບການຮຽກ
ເອ້ີນຂອງພຣະຄຣິດທ່ີໃຫທ່້ານຕິດຕາມພຣະອົງຫຼືບ່ໍ? 

 ປ່ຽນແປງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.   ຈັບຈຸດບາງຢ່າງໃນຕົວທ່ານເອງວ່າອັນໃດຄວນປ່ຽນແປງ, ແລະຫຼັງຈາກນ້ັນກໍຕ້ັງໃຈ
ແນ່ວແນ່, ເຮັດຕາມຂ້ັນຕອນເພື່ອປ່ຽນໃຫ້ໄດ້.  ຕ້ອງຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອຖ້າຫາກຈຳເປັນ. 

 ຂວ່າງ(ດາງ).  ພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນທ່ານໃຫ້ຫາຄົນ. ດ່ັງນ້ັນຈ່ົງຕຶກໃຫ້ສົມກັບພວກສາວົກສົມຄວນຈະເຮັດ: ໃຫ້
ດາງກວ້າງອອກຕ່ືມ. ຂວ່າງໃຫ້ໄກແລະໃຫ້ກວ້າງ, ໃຫ້ຜົນຂອງການຂວ່າງນ້ັນຂ້ຶນກັບພຣະເຈ້ົາ. 

ໃນການປະຈົນພັຍທ່ີພຣະເຢຊູຮຽກເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາມານ້ີ, ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກສເມີວ່າທິດທາງໃດທ່ີພວກເຮົາມຸ້ງໜ້າ
ໄປ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຮູ້ສເມີວ່າຜູ້ໃດທ່ີເຮົາຕິດຕາມຢູ່. ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູແມ່ນການປະຈົນພັຍທ່ີນຳພວກເຮົາຊ່ືໄປ
ເຖິງອ້ອມແຂນຂອງພຣະບິດາ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 10 ທັນວາ 2017 (12-10-2017) 

 
ພຣະເຢຊູສິດສອນ 

ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມມ່ວນອອນຊອນທ່ີສຸດໃນການຮຽນຮູ້ສ່ິງໃໝ?່ 

 
ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ:  ການເຊ່ືອຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູນຳໄປສູ່ຊີວິດທ່ີມີໝາກຜົນ. 

 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
      ໃຫ້ຫວນຄິດເຖິງນາຍຄຣູທ່ີທ່ານມັກທ່ີສຸດ: ຈະເປັນຊ້ັນປະຖົມ, ມັດທະຍົມປາຍ, ວິທະຍາລັຍ, ຫຼືໃນການຝຶກຊ້ອມ
ງານ. ທ່ານອາດຈະຊອບໃຈຕ່ໍຜູ້ທ່ີສອນນ້ັນຫຼາຍເພາະວ່ານາຍຄຣູໄດ້ຕົກຢູ່ໃນກໍຣະນີອັນນ່ຶງຫຼືຫຼາຍກວ່ານ້ັນໃນກຸ່ມເຫຼົ່າ
ນ້ີ:  ນາຍຄຣູທ່ີຮູ້ຈັກວິຊານ້ັນຢ່າງລະອຽດທັງທາງໃນທາງນອກ,  ນາຍຄຣູຜູ້ທ່ີຮັກວິຊານ້ັນແລະກະຕືລືລ້ົນກ່ຽວກັບມັນ, 
ແລະນາຍຄຣູຜູ້ທ່ີເປັນຫ່ວງຢ່າງແທ້ຈິງຕ່ໍພວກນັກຮຽນຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 
     ຫຼາຍຄົນໃນພວກເຮົາທ່ີໄດ້ເລືອກເອົາວິຊາສະເພາະເປັນອາຊີບເພາະວ່ານາຍຄຣູໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຈພວກເຮົາໃຫ້ຕິດຕາມ
ວິຊານ້ັນ.    ແລະນາຍຄຣູຫຼາຍຄົນທ່ີໄດ້ກາຍເປັນນາຍຄຣູ ເພາະວ່ານາຍຄຣູຄົນອ່ືນໆໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງບັນດົນໃຈພວກ
ເຂົາເຈ້ົາ. ການສຶກສາຮ່ຳຮຽນບ່ໍແມ່ນຂອງງ່າຍສເມີໄປ, ແຕ່ວ່ານາຍຄຣູທ່ີດີສຸດຍອດໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮົາພັດທະນາໃຫ້ມີ
ຄວາມຫິວກະຫາຍທ່ີຈະຮຽນຮູ້. 
         ພຣະເຢຊູໄດ້ສິດສອນໂດຍໃຊ້ຫຼັກການສາມຢ່າງນ້ີ.  ໃນລະຫວ່າງການຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງພຣະອົງໃນໂລກນ້ີ, 
1ພຣະເຢຊູຮູ້ຈັກຢ່າງແນ່ນອນໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງກຳລັງກ່າວຢູ່ນ້ັນ.  2ພຣະອົງໄດ້ສິດສອນດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລ້ົນ,  ແລະ  
3ພຣະອົງຮັກພວກທ່ີພຣະອົງໄດ້ສິດສອນຢ່າງຈິງໃຈ.   ແຕ່ວ່າການສິດສອນຂອງພຣະເຢຊູຍັງມີອົງປະກອບອັນສຳຄັນ
ອ່ືນອີກ: ການສິດສອນຂອງພຣະອົງຍັງປະກອບດ້ວຍການປ່ຽນແປງຊີວິດ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະເຫັນຖ້າພວກ
ເຮົາສືບຕ່ໍເບ່ິງໃນຂ່າວປະເສີດພຣະທັມາຣະໂກ, ການສິດສອນຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນການປ່ຽນແປງຊີວິດຢ່າງຕລອດໄປ
ເປັນນິດ, ແລະມັນນຳພວກເຮົາໄປສູ່ການດຳລົງຊີວິດທ່ີມີໝາກຜົນ.  
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ມາຣະໂກ 4:1-2ກ. 
1. ແລ້ວພຣະອົງຊົງຕ້ັງຕ້ົນສ່ັງສອນຢູ່ແຄມທະເລອີກ ປະຊາຊົນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ພາກັນມາຫາພຣະອົງ ຈົນພຣະອົງໄດ້ສະ
ເດັດເຂ້ົາປະທັບໃນເຮືອທ່ີທະເລ ແລະປະຊາຊົນຢູ່ບົກແຄມຝ່ັງ. 2ກ. ພຣະອົງໄດ້ຊົງສອນເຂົາຫຼາຍປະການເປັນຄຳອຸປ
ມາ... 

 
   ຂນະທ່ີການຮັບໃຊ້ຊຸມຊົນຂອງພຣະເຢຊູໃນຈຸດນ້ີ, ມີຝູງຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍມາເຕ້ົາໂຮມຫຸ້ມຫໍ່ເພື່ອຟັງຄຳສ່ັງສອນ
ຂອງພຣະອົງຈົນພຣະອົງຕ້ອງໄດ້ຂ້ຶນເຮືອແລະໄດ້ຍູ້ອອກຈາກແຄມຟັ່ງເພື່ອວ່າທຸກຄົນຈະໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນພຣະອົງ. 
ສ່ິງທ່ີໜ້າສົນໃຈ, ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກຄົນເຫຼົ່ານ້ີງຶດງໍ້ປລາດໃຈຕ່ໍຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູເພາະວ່າມັນບ່ໍເໝືອນກັບສ່ິງທ່ີ
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ພວກເຂົາໄດ້ຍິນມາກ່ອນ (ເບ່ິງ ມຣກ 1:22),  ແຕ່ວ່າພວກເຮົາບ່ໍເຫັນຫຍັງທ່ີຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຕາມສ່ິງທ່ີ  
ພຣະອົງໄດ້ກ່າວເຖິງ. 
        ຄວາມຈິງແລ້ວກໍເໝືອນກັນກັບຄົນສ່ວນຫຼາຍໃນສມັຍນ້ີ   ຫຼາຍໆຄົນໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູ
ເປັນຄຣູສອນຝ່າຍສິນທັມທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່,  ແຕ່ວ່າພວກເຂົາພາດຕ່ໍການປ່ຽນແປງອັນເປັນຈິງທ່ີຊ້ອນຢູ່ເບ້ືອງຫຼັງຄຳສ່ັງສອນ
ຂອງ ພຣະອົງ.   ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນການສິດສອນ ເພື່ອຄົນຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງຄື  
ຜູ້ໃດ,   ພຣະເຈ້ົາຄືຜູ້ໃດ,  ຈະດຳເນີນຊີວິດທ່ີມີສາຍຄວາມພັນອັນຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈ້ົາແລະຄົນອ່ືນໆຢ່າງໃດ,  ແລະ
ປະສົບການຊີວິດອັນຫຼາຍເຫຼືອລ້ົນຢ່າງໃດ. 
   ກຸນແຈດອກນ່ຶງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ສອນກໍແມ່ນທາງຄຳອຸປມາ, ຊ່ຶງເປັນເຣ່ືອງສ້ັນເພື່ອສອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດອັນມີຄວາມ
ໝາຍ.   ຄຳເວົ້າໃນພາສາກຣີກສຳລັບ “ຄຳອຸປມາ”  ນຳຄວາມຄິດຂອງບາງຢ່າງ ທ່ີນອນຄຽງຂ້າງບາງຢ່າງສຳລັບເປ້ົາ
ໝາຍຂອງການປຽບທຽບ. ສ່ວນຫຼາຍມັນກໍເປັນການຍາກສຳລັບຄົນຊາວຕາເວັນຕົກທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຢ
ຊູຈ່ຶງເລືອກການສອນຄວາມຈິງອັນສຳຄັນເປັນຄຳອຸປມາແທນທ່ີຈະເວົ້າໂດຍຕົງແລະການອະທິບາຍວ່າພຣະອົງໝາຍ
ເຖິງຫຍັງ, ແຕ່ວ່າຄົນໃນສມັຍພຣະເຢຊູລ້ຶງເຄີຍກັບວິທີການສ່ືສານແບບນ້ັນ. 
     ສມັຍໃໝ,່ ແນວຄິດຂອງພວກຕາເວັນຕົກຄິດໃນລະບົບຂອງລຳດັບແລະການໃຊ້ເຫດຜົນ, ແຕ່ວ່າຫົວບູຮານ, ແນວ
ຄິດຊາວຢິວໄດ້ຄິດໄປໃນທາງເປັນຮູບພາບແລະຕົວຢ່າງຕ່າງໆ.   ຄຳອຸປມາບ່ໍໄດ້ຝັງມູນຄວາມຈິງ;  ແທນທ່ີ, ຫຼັກການ 
ພື້ນຖານໃນຄຳອຸປມາກໍຄື “ການລ້ີໃນສາຍຕາທ່ີມນືຢູ່”  ໃນທາງນ້ີຜູ້ທ່ີເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູກຳລັງເວົ້າຫຍັງ ກໍຈະເຂ້ົາໃຈ
ຢ່າງແນ່ນອນຕ່ໍສ່ິງທ່ີພຣະອົງກຳລັງກ່າວຢູ່ນ້ັນ. 
 

ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນປໂຍດແລະການທ້າທາຍຂອງການໃຊ້ເຣ່ືອງຕ່າງໆໃນການເປີດເຜີຍຄວາມຈິງ? 

 
ເວລາໃດທ່ີພວກເຮົາສຶກສາຮ່ຳຮຽນຄຳອຸປມາຂອງພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາຕ້ອງສຳນຶກເຖິງສ່ີປະການນ້ີ: 

1. ຄຳອຸປາແມ່ນເຣ່ືອງນິທານກັບແຜນການທ່ີວາງໄວ.້ 
2. ຄຳອຸປມາເລັງເຖິງເຫດການຊີວິດຈິງທ່ີຄ້າຍຄືພວກທ່ີຟັງພຣະເຢຊູ 
3. ຄຳອຸປມາແມ່ນສຳລັບເປ້ົາໝາຍຂອງການໃຫ້ຄຳແນະນຳ, ບ່ໍແມ່ນການບັນເທີງ. 
4. ຄຳອຸປມາສອນເຖິງຄວາມຈິງອັນນ່ຶງ. ມັນບ່ໍແມ່ນການແອບແຝງຄວາມຈິງຫຼາຍໆອັນເຊ່ືອງຊ້ອນຢູ່ໃນມັນ. 

   ສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈນ້ັນກໍຕ້ັງຢູ່ທາງໜ້າຂອງພວກເຮົາຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.  ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນ
ມີທາງເຂ້ົາສູ່ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ;  ພາຣະໜັກແມ່ນຢູ່ທ່ີພວກເຮົາທ່ີຈະຍຶດເອົາຄວາມຈິງນ້ັນແລະເຮັດວຽກໜັກ
ເພື່ອເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
 

2. ມາຣະໂກ 4:2ຂ-7 
2...ແລະໃນການສອນນ້ັນພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, 3. “ຈ່ົງຟັງເຖ້ີນ ມີຄົນນ່ຶງອອກໄປຫວ່ານພືດ. 4. ແລະເມື່ອກຳ
ລັງຫວ່ານຢູ່ນ້ັນ ລາງເມັດກໍຕົກຕາມທາງແລ້ວນົກກໍມາກິນເສັຽ. 5. ລາງເມັດກໍຕົກໃສ່ບ່ອນຫີນຫຼາຍດິນໜ້ອຍຈ່ຶງງອກ
ຂ້ຶນໂລດເພາະດິນບ່ໍເລິກ. 6. ເມື່ອຕາເວັນອອກມາກໍແຫ້ມ ຈ່ຶງຫ່ຽວແຫ້ງໄປເພາະບ່ໍມີຮາກ. 7. ລາງເມັດກໍຕົກກາງພຸ່ມ
ໜາມ ໜາມກໍປ່ົງຂ້ຶນຫຸ້ມຮັດເສັຽ ຈ່ຶງບ່ໍເກີດຜົນ. 
   ພວກທ່ີໄດ້ຍິນພຣະເຢຊູກ່າວຄຳອຸປມາເປັນຄ້ັງທຳອິດກໍຈະເຂ້ົາໃຈທັນທີໂລດເຖິງດິນສ່ີປະເພດລວມທັງພຣະຄຳຂ້ໍນ້ີ
ດ້ວຍ.  ການປູກຝັງພືດໃນເຂດປາລິສຕິນບ່ໍແມ່ນຂອງງ່າຍ. ຊາວນາຕ້ອງເປ້ຖົງເມັດພືດໃສ່ຫຼັງ, ຢ້ືມືຈົກເອົາເມັດພືດໃນ
ຖົງທາງຫຼັງ, ແລະກໍຫວ່ານເມັດໃຫ້ໄກແລະກວ້າງເພື່ອວ່າເມັດຈະໄປໄກເທ່ົາທ່ີຈະໄກໄດ້ໃຫ້ທ່ົວໜ້າດິນ. 
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   ສະພາບຂອງດິນແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າບ່ໍແມ່ນທຸກໆເມັດຈະເກີດຜົນ, ດ່ັງນ້ັນເປ້ົາໝາຍຂອງລາວກໍຄືກະຈາຍເມັດພືດ
ໃຫ້ຫຼາຍເທ່ົາທ່ີຈະຫຼາຍໄດ້. ນ້ີຄືດິນສາມປະເພດທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງ: 
 ດິນແຂງ. ດິນປະເພດທີນ່ຶງເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້ທ່ີໄດ້ຍິນພຣະຄຳຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ໃຈຕົວເອງແຂງກະດ້າງຕ່ໍ. ຄົນແບບນ້ີບ່ໍ
ມີຄວາມປາຖນາສຳລັບພຣະເຈ້ົາ, ດ່ັງນ້ັນພຣະຄຳຂອງພຣະອົງຈ່ຶງບ່ໍສາມາດທະລຸເຂ້ົາແລະຢ່ັງຮາກໄດ້.  ພວກເຂົາໄດ້
ຍິນພຣະຄຳແລະເວົ້າວ່າ: “ບ່ໍ, ໄດ້ແລ້ວຂອບໃຈ, ມັນບ່ໍແມນ່ສຳລັບຂ້ອຍດອກ.” 
 ດິນທ່ີມີຫີນ. ດິນບາງບ່ອນໃນຟີລິສຕິນກໍໜາສອງສາມຂ້ໍມືແລ້ວ.   ເບ່ິງໜ້າຄືຈະເກີດຜົນເມື່ອເບ່ິງທາງເທິງ,  ແຕ່ວ່າ
ເມື່ອຮາກຂອງພືດກະທົບກັບແຜ່ນຫີນ, ມັນບ່ໍມີທາງໄປຕ່ໍອີກແລ້ວ. ອາກາດບ່ໍດີທຳອິດອອກມາກໍເຮັດໃຫ້ມັນຮ່ຽວແຫ້ງ
ໄປ.  ໃນທາງດຽວກັນ, ຫຼາຍຄົນທ່ີໄດ້ສົນໃຈໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູກໍອອກປາກສເນີເປັນທາງການເທ່ົານ້ັນໃນການ
ຮັບເອົາແລະເຊ່ືອ. ພວກເຂົາຢູ່ບ່ໍໄດ້ດົນ. 
 

 
 ດິນທ່ີມີໜາມຫຸ້ມຮັດ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ດິນປະເພດນ້ີບັນລະຍາຍພວກທ່ີໄດ້ຍິນພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ, ເຖິງປານນ້ັນ 
ກໍຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ສ່ິງອ່ືນໆອີກລັກລອບເອົາຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງພວກເຂົາ: “ຄວາມກັງວົນຂອງສມັຍນ້ີ, ຄວາມຫຼອກລວງ
ຂອງຄວາມຮັ່ງມ,ີ ແລະຕັນຫາສ່ິງອ່ືນໆອີກເຂ້ົາມາຫຸ້ມຮັດພຣະຄຳ” (ຂ້ໍ 19).  ຄົນສ່ວນຫຼາຍກຳລັງພະຍາຍາມໃຫ້ມີທັງ
ສອງທາງອາດຈະໄດ້ພົບໝາກຜົນບາງຢ່າງເລີຍເກີດແຄ້ນ(ຄາຄໍ)ໂດຍການເຂ້ົາເຝ້ົາອຸທິຕົນຂອງພວກເຂົາໄປສູ່ຢ່າງອ່ືນ
ອີກ ແທນທ່ີຈະຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ. 
      ດິນທັງສາມປະເພດນ້ີສາມາດຮວມເຂ້ົາກັນເປັນດິນປະເພດດຽວ: ດິນບ່ໍເກີດຜົນ. ມັນກໍກະຈ່າງແຈ້ງຈາກການສິດ
ສອນຂອງພຣະເຢຊູທ່ີວ່າ, ເຖິງແມ່ນວ່າທຸກໆຄົນມີທາງຜ່ານເຂ້ົາສູ່ຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນຕອບສນອງ 
ໃນທາງທ່ີຄືກັນ.   ບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈ້ົາ,  ເຊ່ືອຟັງພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ, ແລະຍອມໃຫພ້ຣະຄຳຢ່ັງຮາກ. 
ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ. ຍັງມີດິນອີກປະເພດນ່ຶງ. 

ເປັນຫຍັງຈ່ຶງສຳຄັນ ທ່ີພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າຕ່າງຄົນຕ່າງຕອບສນອງຕ່ໍຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາໃນທາງທ່ີແຕກຕ່າງກັນ? 

 

3. ມາຣະໂກ 4:8-9 

8. ລາງເມັດກໍຕົກໃສ່ດິນດີ ແລ້ວງອກງາມຈະເຣີນຂ້ຶນ ເກີດຜົນໄດ້ສາມສິບຕ່ໍ ຫົກສິບຕ່ໍ ແລະຮ້ອຍຕ່ໍ. 9. ແລ້ວພຣະອົງ
ຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, “ຜູ້ໃດມີຫູຢາກຟັງ ຈ່ົງຟັງເອົາ.” 
 
 ດິນດີ.   ດິນທ່ີຍັງເຫຼືອຢູ່ທ່ີແຕກຕ່າງຈາກດິນອ່ືນໆ : ການຍືດຍຸ່ນໄດ້ແລະເກັບຮັບເມັດພືດແລະປາສຈາກຫີນ

ແລະໜາມ, ໄດ້ກາຍເປັນສ່ິງທ່ີເກີດດອກອອກຜົນ. ຊ່ຶງແມ່ນສ່ິງທ່ີງ່າຍດາຍ, “ດິນດີ.” ສາວົກແທ້ຂອງພຣະເຢ 
ຊູໄດ້ຍິນພຣະຄຳແລະກໍຮັບເອົາໄວ,້ ໃຫ້ພຣະຄຳງອກຂ້ຶນໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ, ແລະຫຼີກເວັ້ນຢ່າງລະມັດ
ລະວັງຈາກສ່ິງຕ່າງໆທ່ີຈະກີດກ້ັນການເຕີບໂຕຂອງພຣະຄຳ. 

   ມາເຖິງຈຸດນ້ີ, ພວກຝູງຄົນກໍຄົງຈະເຂ້ົາໃຈສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ເລັງເຖິງຜູ້ຫວ່ານ, ເມັດພືດ, ແລະດິນ. ແຕ່ວ່າພຣະເຢຊູ
ໄດ້ເພີ້ມບາງຢ່າງທ່ີດີກວາ່ທັມມະດາ:  ຣະດູການເກັບກ່ຽວ.  ໃຫ້ຄິດເຖິງສະພາບຂອງດິນທ່ີຟີລິສຕິນ ແລະການຫວ່ານ
ເມັດພືດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ, ຊາວນາມຸ້ງຫວັງໄດ້ສິບເທ່ົາຂອງຜົນລະປູກກໍຖືວ່າໄດ້ດີທ່ີສຸດແລ້ວ.   ແຕ່ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ 
ພາເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ໄປໄກກວ່າຄວາມຄາດໝາຍນ້ັນອີກ. ເມື່ອພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາຕ້ັງຮາກໃນຊີວິດຂອງຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງ ພຣະ
ອົງໄດ້ເວົ້າວ່າ, ມັນຈະເກີດດອກອອກຜົນເພີ້ມເຕີມ “ສາມສິບ, ຫົກສິບ, ແລະຮ້ອຍຕ່ໍ.” 

ຢູ່ໃສທ່ີທ່ານໄດ້ເຫັນດິນແຕ່ລະຢ່າງເປັນຕົວແທນໃນສັງຄົມຂອງພວກ
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      ສ່ິງທ່ີໜ້າສົນໃຈອັນນ່ຶງ, ທ່ານມາຣະໂກໄດ້ບັນທຶກຄຳອຸປມາເຣ່ືອງດິນກ່ອນທ່ີທ່ານຈະໄດ້ຂຽນຄຳອຸປມາຂອງພຣະ
ເຢຊູເຣ່ືອງອ່ືນໆແລະການສອນເຣ່ືອງສະເພາະເຈາະຈົງ. ຄຳອຸປມາເຣ່ືອງນ້ີເປັນກຸນແຈໃຫ້ແກ່ການສ່ັງສອນເຣ່ືອງອ່ືນໆ
ຂອງພຣະເຢຊູ ເພາະວ່າໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ.  ການທ່ີໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຢຊູກຳລັງເວົ້າຢູ່ນ້ັນຍັງບ່ໍພຽງ
ພໍເທ່ືອ; ສ່ິງທ່ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກຕ່າງນ້ັນແມ່ນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດກັບຄວາມຈິງເຫລ່ົານ້ັນ. 
     ພຣະເຢຊູໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນຄຳອຸປມານ້ີໃນຂ້ໍທີ 3 ດ້ວຍຄຳສ່ັງຄຳດຽວ “ຈ່ົງຟັງ!” ພຣະອົງລົງທ້າຍຄຳອຸປມາດ້ວຍຄຳແນະ
ນຳທ່ີຄ້າຍຄືກັນ: “ຜູ້ໃດມີຫູຢາກຟັງ ຈ່ົງຟັງເອົາ.” ໃນພຣະທັມຄັມພ,ີ ຄຳວ່າໄດ້ຍິນບາງຢ່າງມີຄວາມໝາຍຫຼາຍໄປກວ່າ
ໄດ້ຍິນເປັນສຽງເທ່ົານ້ັນ; ຊ່ຶງໄດ້ຊັກນຳໃຫ້ເກີດຄວາມຄິດແຫ່ງການເຂ້ົາໃຈແລະການຕອບສນອງຄືນ. ເມື່ອພຣະຄັມພ ີ
ກ່າວວ່າ  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຄຳອ້ອນວອນອະທິຖານຂອງພວກເຮົາ,   ກໍໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງຕອບຄຳອະທິຖານນ້ັນ. 
(ເບ່ິງ 1 ໂຢຮັນ 5:14-15.)  ໃນທຳນອງດຽວກັນ,   ພວກເຮົາກໍຖືກຮຽກເອ້ີນໃຫ້ຟັງວ່າພຣະເຈ້ົາກຳລັງສ່ັງພວກເຮົາໃຫ ້
ເຮັດຫຍັງ ແລະໃຫ້ຕອບພຣະອົງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 
    ພຣະເຈ້ົາສາມາດກະທຳສ່ິງຍ່ິງໃຫຍ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໂດຍເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີໝາກຜົນແລະຫຼາຍເຫຼືອລ້ົນສຳ
ລັບຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ,   ແຕ່ໝາກຜົນເຫຼົ່ານ້ັນ ຂ້ຶນຢູ່ກັບວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຫຍັງກັບພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ. 
ການທ່ີຮູ້ຈັກວ່າພຣະຄັມພີກ່າວຢ່າງໃດນ້ັນເປັນສ່ິງສຳຄັນ, ແຕ່ເມື່ອພວກເຮົາເຊ່ືອຟັງເທ່ົານ້ັນ ຊີວິດຈ່ຶງມີການປ່ຽນແປງ. 
ໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຍິນວ່າພຣະເຢຊູເວົ້າຫຍັງກັບພວກເຮົາ ແລະໃຫ້ພວກເຮົາເຊ່ືອຟັງຄວາມພຣະອົງ. 
 

ແມ່ນຫຍັງຄືໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາໃນຂ້ັນຕອນທ່ີໄດ້ບັນລະຍາຍໃນຄຳອຸປມານ້ີ? 

 
ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

 
ທ່ານຈະເຊ່ືອຟັງພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? ສເນີໃຫ້ເອົານ່ຶງຫຼືຫຼາຍກວ່ານ້ັນຂອງຂ້ັນຕອນເຫຼົ່ານ້ີໃນວັນຂ້າງໜ້າທ່ີ
ຈະມາເຖິງນ້ີ. 
 ເຂ້ົານົກ.  ແມ່ນຫຍັງໃນຊີວິດຂອງທ່ານທ່ີນ່ວງໜ່ຽວຄວາມສາມາດຂອງທ່ານທ່ີຈະໄດ້ຍິນແລະຟັງຄວາມພຣະ

ຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ ? ທວງຖາມພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານຍົກຍ້າຍສ່ິງຕ່າງໆທ່ີຖ່ວງດຶງທ່ານຈາກການໄວ້ວາງ
ໃຈແລະການຕິດຕາມພຣະອົງ. 

 ນ້ຳ. ໃຫ້ການອ່ານພຣະຄັມພີເປັນພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງຊີວິດທ່ານ. ເລ້ີມຕ້ົນບັນທຶກ. ແຕ່ລະມື,້ ໃຫ້ຂຽນໝາຍພິ
ເສດວ່າພຣະເຈ້ົາກ່າວຫຍັງໃນພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ ແລະພິຈາຣະນາວ່າທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງເພື່ອເຊ່ືອຟັງ
ຄວາມພຣະອົງ. 

 ຫວ່ານ. ວາງແຜນສຳລັບການແບ່ງປັນເຣ່ືອງທ່ີພຣະເຈ້ົາກຳລັງສິດສອນທ່ານໂດຍຜ່ານພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ. 
ໃຊ້ຫຼັກການສ່ືສານແບບໃໝ່ໃນການບອກແກ່ຄົນອ່ືນໆ.   ຮ່ວມກິນເຂ້ົາທ່ຽງກັບບາງຄົນຜູ້ທ່ີທ່ານສາມາດໜຸນ 
ໃຈໃຫ້ອ່ານພຣະຄັມພີແລະເຊ່ືອຟັງການສິດສອນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

     ຄວາມຄິດຂອງການສິດສອນຄົນອ່ືນໆກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູອາດຈະເປັນການເຮັດໃຫ້ຢ້ານ ຫຼືແມ້ກະທ້ັງເອ້ືອມບ່ໍເຖິງ. 
ແຕ່ຖ້າທ່ານຫາກເຕັມໃຈທ່ີຈະໄດ້ຍິນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະເຊ່ືອຟັງຄຳແນະນຳຂອງພຣະອົງສຳລັບຊີວິດທ່ານ,   
ພຣະອົງຈະນຳພາທ່ານໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ  
ວັນອາທິດ ທີ 17 ທັນວາ 2017 (12-17-2017)  

 
ຣິດອຳນາດພຣະເຢຊູ  

 

ອາກາດທ່ີປ່ັນປ່ວນທ່ີສຸດປະເພດໃດທ່ີທ່ານໄດ້ເຄີຍປະສົບພົບພ້ໍ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ທ່ານສາມາດວາງໃຈເຊື່ອພຣະເຢຊູໃນຖ້າມກາງພະຍຸ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:  
        ຣິກ ລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າມັກຂີ່ໂອ່ນຊາ. ເມ່ືອໃດທີ່ພວກເຮົາໄປທີ່ສວນສາທາຣະນະ, ລາວຈະແລ່ນຕົງໄປທີ່
ໂອ່ນຊາ, ແລະກໍຂໍຮ້ອງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຟ້າວແລ່ນຕິດຕາມໄປ.   ລາວຈະໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຍູ້ໄປທຸກທິດທາງຕາມທີ່ຈະເຮັດ
ໄດ້ໃນໂອ່ນຊາ  ການປິ່ນອ້ອມ,  ການປີ້ນກັບ,  ການລ່ອງລອຍໃນອາກາດ,  ຫືຼການຢຸດນິ້ງພຽງເລັກໜ້ອຍ ທັງໝົດນັ້ນ
ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍການຫົວຢ່າງສະອິກສະອ້ອຍ. 
        ແຕ່ມີມ້ືນຶ່ງນ້ອງສາວຂອງລາວກໍໄດ້ພາກັນໄປທີ່ສວນສາທາຣະນະບ່ອນເກົ່ານັ້ນອີກ. ນ້ອງສາວລາວໄດ້ບອກຂ້າ
ພະເຈົ້າວ່າເມ່ືອລາວໄດ້ຍູ້ໂອ່ນຊານັ້ນ,  ລາວກຳສາຍໂອ່ນຊາແລະຈອ່ງໄວ້ຢ່າງແໜ້ນເພາະຢ້ານຕກົ.   ມັນບໍ່ມ່ວນຊ່ືນ
ເລີຍ ເມ່ືອຂີ່ໂອ່ນຊາຢູ່ໃນມືຂອງບາງຄົນທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກເຂົາດີພໍ. 
       ໃນຂ່າວປະເສີດພຣະທັມມາຣະໂກ,  ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພວກອັຄສາວົກຢູ່ເທິງຄື້ນໄກວໄປມາ.   ພະຍຸອັນອົນລະ
ຫົນໄດ້ໝຸນແລະໄດ້ປິ່ນເຮືອຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.  ຄືກັນກັບລູກຊາຍຂ້າພະເຈົ້າ,  ພວກອັຄສາວົກກໍຈັບຈ່ອງແໜ້ນດ້ວຍ
ຄວາມຢ້ານກົວ.   ແຕ່ວ່າ,  ພວກເຂົາເຈົ້າຮູໃ້ນທນັທວ່ີາພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງວາງໃຈເຊ່ືອພຣະເຢຊູ,  ຜູ້ຊ່ຶງເປັນ “ຜູ້ຍູ້ໂອ່ນ
ຊາ”  ຜູ້ຊ່ຶງມີອຳນາດເໜືອພະຍ.ຸ   ຜູ້ຊ່ຶງມີອຳນາດເໜືອອາກາດ  ແມ່ນຜູ້ທີ່ພວກເຮົາສາມາດວາງໃຈເຊ່ືອໃນບາງພະຍຸ
ແລະທຸກໆພະຍຸດ້ວຍ.    
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?  (ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ມາຣະໂກ 4:35-37 

      35 ໃນເວລາແລງມ້ືນັ້ນ ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, “ເຮົາຈົ່ງພາກັນຂ້າມໄປຟາກນັ້ນເທາະ.” 36. ເມ່ືອລາປະຊາຊົນ
ແລ້ວ ເຂົາຈຶ່ງເຊີນພຣະອົງສະເດັດໄປໃນເຮືອທີ່ພຣະອົງຊົງປະທັບຢູ່ນັ້ນ ແລະມີເຮືອອື່ນຫຼາຍລຳໄປພ້ອມ. 37. ແລ້ວ
ລົມພະຍຸໃຫຍ່ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ ແລະຟອງນ້ຳໄດ້ຊັດເຂົ້າຈົນເຮືອຈວນຈະເຕັມ. 
 
      ຂໍ້ສັງເກດພຣະເຢຊູເອງທີ່ເປັນຜູ້ເລີ້ມຊວນໃຫ້ຂ້າມທະເລຄາລີເລໄປຟາກນັ້ນ ແລະຂໍ້ສັງເກດພວກອັຄສາວົກກໍຟັງ
ຄວາມແລະຕິດຕາມຄຳແນະນຳຂອງພຣະອົງ.     ພວກຊາຍເຫ່ົຼານີ້ຫາກໍໄດ້ຍິນພຣະເຢຊູ ໄດ້ໃຊ້ພາກສ່ວນອັນດີຂອງ 
ວັນນີ້ສັ່ງສອນມາແລ້ວ, ເຖິງແມ່ນວ່າຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈທັງໝົດກໍຕາມ. ພວກເຂົາເຈົ້າຄົງໄດ້ເຫັນຄັ້ງກ່ອນທີ ່
ພຣະເຢຊູຂັບໄລ່ຜີທີ່ໄດ້ເຂົ້າສິງຄົນແລະໄດ້ປິ່ນປົວຄົນໃຫ້ຫາຍດີຈາກພະຍາດດ້ວຍການຈັບຕ້ອງເທົ່ານັ້ນ.      ( ມຣກ 
1:21-34, 39-45.)   ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂຕ້ຕອບສ່ວນຕົວຕໍ່ການຮຽກເອີ້ນຈາກພຣະເມຊີອາ,  ຜູ້ຊົງຖືກເຈມີຈາກພຣະ
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ເຈົ້າ, ແລະພວກເຂົາເຈົ້າມີໂອກາດຮຽນຈາກພຣະອົງເອງໂດຍຕົງ. (ມຣກ 3:13-19.) ຊີວິດດີສຸດຍອດ!  ຫັຼງຈາກ ນັ້ນ
ພະຍຸກໍໄດ້ມາເຖິງ. 
     ຫຼາຍໆຄັ້ງພວກເຮົາກໍພົບວ່າພວກເຮົາຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການທີຂ່ອ້ນຂ້າງຄືກັນ. ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າສາຍສຳພັນກັບ
ພຣະເຢຊູເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນນັບມ້ື, ແລະພວກເຮົາເຫັນວ່າພຣະອົງກຳລັງທຳງານໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາແລະໃນຊີວິດຂອງ
ພວກທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ. ແຕ່ວ່າຄວາມລ່ຽນໄຫຼຂອງການລ່ອງເຮືອໄປນັ້ນຈະບໍ່ຮັບປະກັນວ່າມັນຈະລ່ຽນໄຫຼສເມີ
ໄປຫືຼບໍ.່  ເມ່ືອພວກເຮົາຍອມມອບຊີວິດໃຫ້ແກ່ພຣະຄຣິດ, ພຣະອົງກໍມອບການເຊົາເມ່ືອຍຈາກພາຣະໜັກຂອງພວກ

ເຮາົ. ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ, “ດ້ວຍວ່າແອກຂອງເຮົາກໍພໍເໝາະ ແລະພາຣະຂອງເຮົາກໍເບົາ.”(ມັດທາຍ 11:30), ແຕ່ວ່າ 

ນັ້ນກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການເດີນທາງຕໍໄ່ປໜ້າຂອງພວກເຮົາຈະງ່າຍແລະເບົາສເມີໄປ.   ພວກເຮົາຈະຮູ້ຈັກຄວາມ   
ສງົບງຽບຂນະນຶ່ງ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຍັງຈະປະສົບພົບກັບພະຍ.ຸ ພວກເຮົາຈະບໍ່ຖືກຍົກເວ້ັນ. 
     ທ່ານມາຣະໂກໄດ້ວາດພາບພົດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝົດຫົນທາງຂອງພວກອັກຄະສາວົກ. ພວກເຫ່ົຼານີ້ແມ່ນນັກຫາ
ປາຕາມລະດູການທີ່ໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າຈະຖືກທຳລາຍແລະຢ້ານກົວຕໍ່ພະຍ.ຸ ສິ່ງທີ່ໜ້າສັງເກດ ການຕິດຕາມຄຳສັ່ງຂອງພຣະ
ເຢຊູ ພວກອັກຄະສາວົກກໍບໍ່ໄດ້ຖືກຍົກເວ້ັນຈາກປະສົບການຂອງເຫດການແຫ່ງການທົດລອງອັນນີ້.  ຄວາມຈິງແລ້ວ, 
ການເອົາເຮືອອອກລ່ອງຕາມຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຢຊູເປັນເຫດອັນແນ່ນອນທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄປຢູ່ທີ່ນັ້ນ.  ເປັນ 
ດ້ວຍເຫດໃດ ສ່ວນຫຼາຍພວກເຮົາຈຶ່ງປລາດໃຈເມ່ືອພວກເຮົາປະເຊີນກັບສະຖານະການອນັຍາກລຳບາກ? 
 

2. ມາຣະໂກ 4:38-39 
38 ຝ່າຍພຣະອົງຊົງບັນທົມໝນູໝອນຫັຼບຢູ່ທ້າຍເຮືອ ພວກສິດຈຶ່ງມາປຸກພຣະອົງທູນວ່າ, “ອາຈານເອີຍ, ທ່ານບໍ່ເປັນ
ຫ່ວງດອກຫືຼ ພວກຂ້ານ້ອຍກຳລັງຈະຈິບຫາຍຢູ່ແລ້ວ.” 39. ພຣະອົງຈຶ່ງຊົງຕື່ນຂຶ້ນຫ້າມລົມ ແລະຊົງກ່າວແກ່ທະເລວ່າ, 
“ມິດສງົບແມ” ແລ້ວລົມກໍເຊົາ ຟອງນ້ຳກໍສງົບງຽບທົ່ວໄປ. 

 
     ຄວາມຈິງອັນນຶ່ງທີ່ຍາກທີ່ສຸດສຳລັບພວກເຮົາທີ່ຈະໃຫ້ສມອງຂອງພວກເຮົາຮັບເອົາວ່າພຣະເຢຊູເປັນທັງພຣະເຈົ້າ
ແລະເປັນທັງມະນຸດເຕັມສ່ວນໃນເວລາດຽວກັນ.    ເມ່ືອພວກເຮົາເວ້ົາກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າສະເດັດລົງມາໃນໂລກໃນສະ
ພາບຂອງມະນຸດ, ຈົ່ງຈຳໄວ້ວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເປີດສາກສະແດງສຳລັບມະນຸດ: ພຣະເຈົ້າໄດ້ກັບກາຍເປັນມະນຸດຢ່າງ 
ມີຕົວຕົນ.   ຫັຼກຄວາມເຊ່ືອແນວນີ້ມີຊ່ືວ່າ “ການວຽນຫວ້າຍຕາຍເກີດ”;  ຜູ້ຊົງສ້າງຈັກກະວານຫຸ້ມຫ່ໍພຣະອົງເອງດ້ວຍ 
ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດແລະມາໃນໂລກເໝືອນສິ່ງທີ່ຖືກສ້າງ-ພຣະເຈົາ້ຂອງພວກເຮົາບໍ່ເປັນແນວນີ.້ 
      ດ້ວຍການວຽນຫວ້າຍຕາຍເກີດ, ພຣະເຢຊູໄດ້ເລືອກເຮັດໃຫ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບພຣະບິດາຢາ່ງເຕັມໃຈ, ຊ່ຶງຄ້າຍຄືກັບພວກ
ເຮາົ. ດັ່ງນັ້ນເມ່ືອພຣະເຢຊູທີ່ກຳລັງນອນຫັຼບສນິດຢູ່ເທິງເບາະ, ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເຮັດປອມເພ່ືອຫວັງໃຫ້ພວກສາວົກອາດ 
ຈະໄດ້ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການວາງໃຈເຊ່ືອ.  
        ຂໍ້ສັງເກດພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ສອນພວກສາວົກວ່າພຣະອົງເປັນມະນຸດ, ປານນັ້ນພຣະອົງກໍພະຍາຍາມບອກເລື້ອຍ  ໆ
ເຖິງຄວາມຈິງທີ່ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາມີບັນຫາທີ່ກົງກັນຂ້າມ. ຫຼາຍໆຄົນໃນພວກເຮົາເຫັນພຣະເຢຊູ
ເປັນ “ພຣະເຈົ້າທັງໝົດ,”ແຕ່ວ່າພວກເຮົາກໍລືມຄິດເຖິງຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງົ. 
      ດ້ວຍພະຍຸທີ່ກຳລັງກະແທກພວກເຂົາເຈົ້າຢູ,່ ພວກສາວົກກໍຟ້າວໄປຫາພຣະເຢຊູແລະຖາມພຣະອົງດ້ວຍຄຳຖາມ
ທີ່ແປກໆວ່າ: “ອາຈານເອີຍ, ທ່ານບໍ່ເປັນຫ່ວງດອກຫືຼ ພວກຂ້ານ້ອຍກຳລັງຈະຈິບຫາຍຢູ່ແລ້ວ?”  ໃນຂ່າວປະເສີດມັດ
ທາຍໄດ້ເພ້ີມການຮຽກຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ: “ນາຍເອີຍ, ຂໍຈົ່ງຊ່ອຍທ້ອນ!  ພວກຂ້ານ້ອຍກຳລັງ
ຈະຈິບຫາຍຢູ່ແລ້ວ!” (ມທ 8:25). ທ່ານໄດ້ຍິນຄຳຂັດແຍ້ງກັນບໍ?່ ນາຍເອີຍ, ຂໍຊົງຊ່ອຍທ້ອນ! ເປັນພາສາຂອງຄວາມ
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ເຊ່ືອ. “ພວກຂ້ານ້ອຍກຳລັງຈະຈິບຫາຍຢູ່ແລ້ວ!”  ເປັນພາສາຂອງຄວາມຢ້ານກົວ.  ຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຢ້ານບໍ່ສາ 
ມາດຢູ່ພ້ອມກັນໃນເວລາດຽວກັນໄດ;້ ພວກມັນກົງກັນຂ້າມກັນຝ່າຍວິນຍານ. 
         ແຕ່ວ່າພວາກເຮົາຄວນຍອ້ງຍໍພວກອັຄສາວົກສຳລັບສິ່ງນຶ່ງ:  ພວກເຂົາເຈົ້າກໍອາດຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຢ້ານ
ຈວນຈະຕາຍ,  ແຕ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ມາຫາພຣະເຢຊູ.   ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈຢ່າງຄົບຖ້ວນວ່າພຣະເຢຊູ
ເປັນຜູ້ໃດກັນແທ,້ ແຕ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ຮ້ອງຫາພຣະອົງ. 
 
 
      ພຣະເຢຊູໄດ້ລຸກຂຶ້ນຢ່າງສງົບແລະກ່າວວ່າ, “ມິດສງົບແມ” ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກສາວົກ; ພຣະອົງກຳລັງກ່າວ
ຕໍ່ລົມແລະຄື້ນທະເລ.   ໃນທັນໃດນັ້ນ,  ທ່ານມາຣະໂກໄດ້ບັນທຶກເອົາໄວ້ວ່າ,  “ແລ້ວລົມກໍເຊົາ ຟອງນ້ຳກໍສງົບງຽບທົ່ວ
ໄປ.” ເຮືອກໍເຊົາແກວ່ງກວຍແລະນ້ຳກໍຢດຸນິ້ງລົງເໝືອນທັມມະດາຄືເກົ່າ. ພຣະຜູ້ຊົງສ້າງພຽງແຕ່ກ່າວອອກມາເທົ່ານັ້ນ, 
ແລະລົມກໍໄດ້ຢຸດ, ຄື້ນທະເລກໍໄດ້ສງົບງຽບໄປ, ອາກາດກໍໄດ້ແຈ້ງອອກ, ແລະນ້ຳກໍໄດ້ກາຍເປັນເໝືອນດັ່ງແວ່ນ. 
          ເມ່ືອພວກເຮົາພົບກັບພະຍຸແລະການທົດລອງ, ພວກເຮົາຄວນຈະເປັນເໝືອນພວກອັຄສາວົກ ພວກເຮົາຄວນ
ແລ່ນໃສ່ອ້ອມແຂນຂອງພຣະເຢຊູໂດຍຕົງ. ແລະພວກເຮົາຄວນວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະອົງໃຫ້ເອົາພະຍຸອອກຈາກຊີວິດ.   

 
3. ມາຣະໂກ 4:40-41 
40 ແລ້ວພຣະອົງຊົງຖາມເຂົາວ່າ, “ເປັນຫຍັງພວກທ່ານຈຶ່ງຢ້ານ ພວກທ່ານຍັງບໍ່ມີຄວາມເຊ່ືອຫືຼ.” 41. ຝ່າຍເຂົາກໍຕົກ
ໃຈຫຼາຍແລະເວ້ົາຕໍ່ກັນວ່າ, “ທ່ານຜູ້ນີ້ແມ່ນຜູ້ໃດໜໍ ຈົນວ່າລົມແລະທະເລກໍຍອມຟັງທ່ານ.” 

       
             ທ່ານມາຣະໂກມັກຂຽນກ່ຽວກັບອຳນາດຂອງພຣະເຢຊູ. ໃນສີ່ບົດທຳອິດ, ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງອຳນາດຂອງພຣະຊູຢູ່

ດ້ວຍກັນຫຼາຍໆຄັ້ງ:  ອຳນາດຂອງພຣະອົງເໜືອພວກສັດແລະຝູງເທວະດາ (ເບິ່ງ 1:13),  ອຳນາດການສິດສອນຂອງ  
ພຣະອົງ (ເບິ່ງ 1:22), ອຳນາດຂອງພຣະອົງເໜືອພວກຜີມານຖ່ອຍຮ້າຍ (ເບິ່ງ 1:34),  ອຳນາດຂອງພຣະອົງໃນການ
ຍົກໂທດ (ເບິ່ງ 2:10-11), ອຳນາດຂອງພຣະອົງເໜືອກົດບັນຍັດ (ເບິ່ງ 2:28), ອຳນາດຂອງພຣະອົງໃນການມອບສິດ
ອຳນາດ (ເບິ່ງ 3:14-15), ແລະອຳນາດຂອງພຣະອົງເໜືອທັມມະຊາດ (ເບິ່ງ 4:39). 
      ພວກສາວົກກໍຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈເທື່ອ, ແຕ່ການເຂົ້າໃຈຜິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເປັນຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການປົກຄອງ
ຂອງພຣະຄຣິດ.   ພຣະອົງຈະປົກຄອງເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈກໍຕາມ.   ແມ່ນຫຍັງເປັນຫັຼກຖານຂອງອຳນາດ    
ພຣະເຢຊູທີ່ເພ້ີມເຕີມຄວາມວາງໃຈເຊ່ືອຂອງທ່ານຂຶ້ນໃນພຣະອົງ? ແຕ່ວ່າພຣະເຢຊູກຳລັງໄດ້ກະທຳການບາງຢ່າງທີ່
ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າການສຳແດງການປົກຄອງຂອງພຣະອົງເໜືອທຳມະຊາດ.  ພຣະອົງກຳລັງພິສູດບາງຢ່າງກ່ຽວກັບບຸກຄະ
ລິກຂອງພຣະອົງ.  ພວກອັຄສາວົກເຫ່ົຼານີ,້ ແມ່ນຄົນຢິວທີ່ເຊ່ືອພຣະເຈົ້າຈິງຈັງໃນສັດຕະວັດທີນຶ່ງ, ຄວນຈະຮູ້ຈັກພຣະ
ຄັມພີເດີມເປັນຢ່າງດ.ີ 
 “ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນທີ່ພັກພາອາສັຍແລະຊົງເປັນກຳລັງຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໃນຍາມລຳບາກ, ພຣະອົງຊົງ

ຕຽມພ້ອມຊ່ອຍເຫລືອສເມີ. ເມ່ືອໂລກນີ້ຫາກສັ່ນສະເທືອນ ແລະພູທັງຫລາຍລົ້ມເຈື່ອນທະລາຍລງົໃສ່ມະຫາ
ສມຸດອັນເລິກ. ແມ່ນວ່ານ້ຳທະເລມີສຽງດັງສນັ່ນຫວ່ັນໄຫວ ແລະພູທັງຫລາຍສັ່ນສະເທອືນຢ່າງແຮງ ພວກຂ້າ
ພຣະອົງກໍຈະບໍ່ຢ້ານ” (ເພງສຣັເສີນ 46:1-3). 

 “ພຣະອົງຊົງປົກຄອງຄື້ນທະເລກວ້າງທີ່ມີກຳລັງແຮງ ເມ່ືອຄື້ນສູງຂຶ້ນພຣະອົງຊົງໃຫ້ສງົບລົງ” (ພສສ 89:9). 
 “ເມ່ືອມີຄວາມທຸກລຳບາກ ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອົງກໍໄດ້ຊົງຊ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ພ້ົນຈາກ

ຄວາມທຸກໂສກ. ພຣະອົງຊົງກະທຳໃຫ້ພະຍຸງຽບສງັດ ແລະຟອງທະເລກໍມິດງຽບລົງ” (ພສສ 107:28-29). 

ຍາມໃດທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າ ພຣະເຈົ້າບໍ່ຫ່ວງໃຍ ຫລືບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ຄວາມກັງວົນໃຈຂອງທ່ານ? 
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     ການສຳແດງຣິດອຳນາດເໜືອທະເລແລະອາກາດຂອງພຣະເຢຊູຄວນຈະນຳຂໍ້ພຣະຄັມພີທີ່ຄຸ້ນເຄີຍເຫ່ົຼານີ້ມາສູ່ສະ
ໝອງ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ເປັນສິ່ງແປກ, ທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ: “ເປັນຫຍັງພວກທ່ານຈຶ່ງຢ້ານ? ພວກທ່ານຍັງ 
ບໍ່ມີຄວາມເຊ່ືອຫືຼ?” ພວກທ່ານເຂົ້າໃຈບໍ່ວ່າເຮົາເປັນຜູ້ໃດ? ພວກທ່ານເຄີຍໄດ້ເຫັນຣິດອຳນາດຂອງເຮົາບໍ?່ ທ່ານເຄີຍ
ໄດ້ຍິນຄຳສັ່ງສອນຂອງເຮົາ,  ເຄີຍໄດ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງເຮົາທີ່ມີຕໍ່ຄົນອື່ນ ,ໆ  ໄດ້ເປັນພະຍານການອັສຈັນຂອງເຮົາ, 
ແລະພວກທ່ານຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຫືຼ? 
        ເຮາົສາມາດວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູໄດ້ ແລະບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ສະເພາະພຣະອົງພິສູດເທື່ອແລ້ວເທື່ອເລົ່າວ່າພຣະອົງ
ມີພລັງແລະອຳນາດ ພຣະອົງຍັງໄດພິ້ສູດເທື່ອແລ້ວເທື່ອເລົາ່ອກີວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າ. 
       ພວກສາວົກທີ່ຢ້ານຢ່າງກະຈອກກໍໄດ້ຖືກພຣະເຢຊູຕຳໜຈິົນປ່ຽນເປັນຄວາມເກງຂາມ.  ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕົກສະ 
ເງີ້ “ຫວາດກົວ.” ພວກເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າພວກຕົນໄດ້ຮູ້ຈັກຜູ້ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕິດຕາມນັ້ນ, ແຕ່ວ່າການສຳແດງອຳນາດ
ຄັ້ງຫ້ຼາສຸດຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ນຳພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ມີຄຳຖາມວ່າ: “ທ່ານຜູ້ນີ້ແມ່ນຜູ້ໃດໜໍ? ຈົນວ່າລົມແລະທະເລກໍຍອມ
ຟັງທ່ານ!”   ໃນຂນະນັ້ນເອງ, ພວກເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ເຂົ້າໃຈເຫດຜົນທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ນອນຫັຼບສະບາຍໃນທ້າຍຂອງເຮືອທີ່
ໂອນອຽງໄປມາຖ້າມກາງພະຍ.ຸ ພຣະອົງໄດ້ເປັນຜູ້ “ຍູ້ໂອ່ນຊາ.” 
       ທ່ານອາດຈະຮູ້ສຶກວ່າທ່ານກຳລັງຢູ່ໃນກາງພະຍຸດຽວນີ.້ ດ້ານການເງິນຝືດເຄືອງ, ຄອບຄົວຂອງທ່ານກຳລັງແຕກ
ແຍກ, ໂຮງຮຽນຫືຼບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ຍາກທີ່ຈະປະຕິເສດ, ທ່ານທໍ້ຖອຍໃຈຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກ, ຫືຼທ່ານຖືກປະປ່ອຍໃຫ້ຢູ່ຢ່າງ
ໂດດດ່ຽວ, ຈົ່ງຈົດຈຳໄວ້ວ່າ:  ພຣະເຢຊູ, ຜູ້ຊ່ຶງສາມາດຫ້າມພະຍຸແທ້ນັ້ນ,  ກໍສາມາດຫ້າມພະຍຸທຸກຢ່າງໃນຊີວິດຂອງ
ທ່ານໄດ.້ ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງວາງໃຈໃນພຣະອົງ. 
                          ແມ່ນຫຍັງຄືບົດຮຽນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຈາກການທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ພະຍຸສງົບລົງ? 

 
ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ: 

ທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນການວາງໃຈເຊ່ືອຂອງທ່ານໃນພຣະເຢຊູຢ່າງໃດໃນອາທິດນີ?້ ສເນີໃຫ້ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳຕໍ່
ລົງໄປນີ:້ 
 ວາງໃຈເຊ່ືອ. ພຣະເຢຊູສາມາດທີ່ຈະຮັບມືກັບພະຍຸໄດ ້ພະຍຸທຸກຢ່າງ. ຈົ່ງວາງໃຈໃນພຣະອົງ. ສະແດງຄວາມ

ວາງໃຈເຊ່ືອຂອງທ່ານຂນະທີ່ທ່ານອ້ອນວອນອະທິຖານແຕ່ລະມ້ື, ແລະຫັຼງຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ຄວາມວາງໃຈນັ້ນປາ
ກົດອອກມາໃຫ້ເຫັນເມ່ືອໃດກໍຕາມທີ່ມີໂອກາດ. 

 ເບິ່ງກັບຫັຼງ.  ຈົດເປັນລຳດັບໃນສິ່ງຫຍຸງ້ຍາກລຳບາກຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ຜ່ານຜາ່ມາ ແລະຊ້ີໃຫ້ເຫັນທາງທີ່ພຣະ 
ເຢຊູໄດ້ໃຫ້ກຳລັງແກທ່່ານແລະໄດ້ນຳພາທ່ານຜ່ານຜາ່ພະຍຸເຫ່ົຼານັ້ນ. 

 ເຂົ້າໄປໃນເຮືອ.  ຊ່ວຍບາງຄົນໃຫ້ເຫັນຣິດອຳນາດຂອງການສະຖິດຢູ່ນຳຂອງພຣະເຢຊູ.  ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້
ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ,  ເຂົ້າໄປໃນເຮືອກັບບາງຄົນຜູ້ທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນພະຍ.ຸ ຈົ່ງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ພຣະຄຣິດ,  ໃຫ້
ການໜຸນນ້ຳໃຈຄົນນັ້ນໃຫ້ວາງໃຈເຊ່ືອພຣະອົງ.  

 
ບາງທີມັນເປັນເວລາດົນສົມຄວນແລ້ວທີ່ຜູ້ອື່ນໄດ້ຍູ້ທ່ານໃນໂອ່ນຊາ,   ແຕ່ວ່າພວກເຮົາທັງໝົດກໍຕົກເຂົ້າໃນສະຖານະ
ການທີ່ຖ້ວມລົ້ນຫົວຂອງພວກເຮົາເປັນຂັ້ນເປັນຕອນ. ພວກເຮົາທັງໝົດຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າ
ພວກເຮົາທັງໝົດຕ້ອງຮຽນຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງການວາງໃຈເຊ່ືອພຣະເຢຊູໃນຖ້າມກາງພະຍຸຂອງພວກເຮົາ. 
 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 



 1 

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ  
ວັນອາທິດ ທີ 24 ທັນວາ 2017 (12-24-2017)  

 

ພຣະເຢຊູໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນ 

 
ແມ່ນຫຍັງທ່ີທ່ານປາຖນາຢາກເພ້ີມເຕີມໃສ່ການສເລີມສລອງຄຣິສມັສຂອງທ່ານ? 

 
ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະເຢຊູໄດ້ບັງເກີດມາເພ່ືອດຶງພວກເຮົາໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມສາຍສຳພັນກັບພຣະເຈົ້າ. 

 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ບໍ່ຕ້ອງເດົາກໍໄດ້ວ່າຣັດຮາວາຍເປັນບ່ອນສວຍງາມທີ່ສຸດຂອງໂລກ. ການໃຫ້ຄວາມຈິງຢ່າງນັ້ນ, ຫຼາຍໆຄົນຍັງງົງ
ເມ່ືອໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າລະຫວ່າງປີ 1800, ນຶ່ງໃນຈຳນວນເກາະນັ້ນເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງພວກຂີ້ທູດ. ປະຊາຊົນໃນຣັດຮາວາຍຜູ້
ທີ່ໄດ້ຕິດພະຍາດ ແຮນເຊິນ ຕ້ອງຖືກສົ່ງໄປຢູ່ເກາະ ໂມໂລໄກ ເພ່ືອເປັນການກັກຕົວໄວ້. 
        ມີຄຸນພ່ໍຄົນນຶ່ງໃນນິກາຍ ໂຣມັນແຄັດຕໍລິກຊ່ືວ່າ ເດມຽນ  ໄດ້ເຫັນຄວາມສວຍງາມບໍ່ພຽງແຕຂ່ອງເກາະແຕ່ເທົ່າ
ນັ້ນ, ແຕ່ວ່າຮວມທັງພວກຄົນທີ່ຖືກຫົຼງລືມທີ່ອາສັຍຢູ່ທີ່ນັ້ນດ້ວຍ. ຄຸນພ່ໍເດມຽນໄດ້ເອົາເກາະໂມໂລໄກເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງ
ທ່ານເປັນເວລາສິບຫົກປີ, ໃນການເລືອກຢູ່ໃນຖ້າມກາງຄົນຂີ້ທູດ,  ປະກາດຂ່າວປະເສີດ,   ແລະຮັບໃຊ້ພວກເຂົາເຈົ້າ. 
ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຫຼາຍໆວິທີການເພ່ືອສ້າງສັມພັນໃນເຂດຄຸ້ມຂອງປະຊາຊົນໂມໂລໄກ ແຕ່ວ່າທ່ານກໍຍັງຖືກເອີ້ນວ່າຄົນພາຍ 
ນອກ.    ເມ່ືອທ່ານເທສນາ, ສ່ວນຫຼາຍທ່ານໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຄຳເທສນາຂອງທ່ານໂດຍກ່າວວ່າ “ພວກທ່ານທີ່ເປັນຂີ້ທູດ...”   
ຫັຼງຈາກນັ້ນ, ວັນນຶ່ງກໍມາເຖິງເມ່ືອຄຸນພ່ໍເດມຽນໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນເທສນາດ້ວຍປໂຍກໃໝ່: “ພວກເຮົາທີ່ເປັນຂີ້ທູດ...”   ທ່ານ 
ໄດ້ຕິດເຊ້ືອໂຣກເຊ່ັນດຽວກັນ. 
     ໃນທາງທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້, ພຣະເຈົ້າໄດ້ສະເດັດເຂົ້າມາໃນໂລກຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຮົາແລະກ່າວວ່າ, “ພວກເຮົາເປັນມະ
ນຸດ.” ພຣະເຢຊູໄດ້ກາຍເປັນນຶ່ງຂອງພວກເຮົາ. ນັ້ນແຫຼະຄືເຣ່ືອງທັງໝົດຂອງຄຣິສມັສ. 

 
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ລູກາ 2:4-7 
4.ຝ່າຍໂຢເຊບກໍຂຶ້ນໄປຈາກເມືອງນາຊາເຣັດແຂວງຄາລເີລ ເຖິງເມືອງຂອງດາວິດຊ່ື ເບັດເລເຮັມແຂວງຢູດາຍ ເພາະ
ທ່ານເປັນເຊ້ືອສາຍແລະວົງຕະກູນດຽວກັນກັບດາວິດ. 5. ເພ່ືອຈະຂຶ້ນທະບຽນສຳມະໂນຄົວພ້ອມກັບນາງມາຣີອາຄູ່
ໝັ້ນຂອງຕົນ ສ່ວນມາຣີິອາກໍກຳລັງມີທ້ອງຢູ.່ 6. ເມ່ືອເຂົາທັງສອງຍັງຢູ່ທີ່ນັ້ນກໍເຖິງເວລາທີ່ມາຣີິອາຈະປະສູດບຸດ. 7. 
ນາງຈຶ່ງໄດ້ປະສູດບຸດຜູ້ກົກ ເອົາຜ້າອ້ອມພັນແລະວາງໄວ້ໃນຮາງຫຍ້າ ເພາະບໍ່ມີບ່ອນຫວ້າງສຳລັບເຂົາໃນໂຮງແຮມ. 
 
      ກະສັດດາວິດເປັນຄົນສຳຄັນທີ່ສຸດສເມີໃນປວັດສາດຂອງຊາວຢິວ. ທ່ານໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງພິເສດຂອງກະສັດທີ່ຢຳ
ເກງພຣະເຈົ້າ ນັກຮບົທີ່ກ້າຫານຜູ້ທີ່ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້ຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາເພ່ິນແມ້ກະທັ້ງຕໍ່ເຣ່ືອງທີ່ບໍ່
ແມ່ນຂອງທັມມະດາ.(ເບິ່ງ ຊາມູເອນ 17:40-52; 18:5.) ທີສ່ຳຄັນທີ່ສຸດນັ້ນ, ດາວິດແມ່ນຊາຍທີ່ມີໃຈພຣະເຈົ້າ.(ເບິ່ງ 
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1 ຊມອ 13:14.) ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາກັບດາວິດ: “ເຈົ້າຈະມີເຊ້ືອສາຍຢູ່ຕລອດໄປແລະເຮົາຈະໃຫ້ຣາຊອານາຈັກຂອງ
ເຈົ້າຄົງຢູ່ຊ່ົວນິຣັນດອນ ຕຳແໜ່ງຂອງເຈົ້າຈະບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ” (2 ຊມອ 7:16).  ກະສັດຕລອດໄປເປັນນິດ, ຜູ້ທີ່ຖືກເຈີມ
ຈາກພຣະເຈົ້າ, ຈະສະເດັດມາຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດ. 
      ໃຫ້ວາດພາບວ່າໄດ້ຖືກສິດສອນມາຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍ: “ລໍຖ້າຈັກໜ້ອຍນຶ່ງ. ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນຂອງພວກເຮົາກຳລັງຈະ
ສະເດັດມາ, ແລະພຣະອົງມາຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງກະສັດດາວິດ.”  ໃນວັນເວລາຂອງໂຢເຊັບ,  ຄົນຫຼາຍລຸ້ນໄດ້ລໍຄອຍ
ເປັນເວລາພັນປີສຳລັບກະສັດອົງພິເສດໃຫ້ມາປົກຄອງ. ແລະທ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກເຣ່ືອງນີ້ບໍ?່  ທ່ານໂຢເຊັບກໍເປັນພາກສ່ວນ 
ຂອງເຊ້ືອສາຍນັ້ນ. (ເບິ່ງ ມທ 1:1-16.) 
     ເພາະວ່າ ກາຍຊາ ໂອຄຸໂຕ ຕ້ອງການນັບຈຳນວນຄົນທົ່ວຈັກກະພົບຂອງທ່ານ, ໂຢເຊັບກໍຕ້ອງໄດ້ກັບໄປບ້ານເກີດ
ເມືອງນອນແຫ່ງເຊ້ືອຕະກຸນຂອງຕົນ. ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງເດີນທາງໄປເມືອງເບັດເລເຮັມ, “ເມືອງຂອງດາວິດ.” 
ການເດີນທາງກໍປະມານເກົ້າສິບໄມລ໌ຈາກເມືອງນາຊາເຣັດຫາເມືອງເບັດເລເຮັມຊ່ຶງມີການທ້າທາຍຫຼາຍປະການກໍປາ
ກົດຂຶ້ນສຳລັບໂຢເຊັບ.  ຍົກຕົວຢ່າງ, ຄູ່ໝັ້ນຂອງລາວກໍຖືພາ.   ຄວາມຈິງແລ້ວ, ນາງມາຣີອາໄດ້ຖືພາໃກ້ກຳນົດທີ່ລູກ
ຊາຍຂອງຕົນກໍຈະອອກມາໃນທຸກຂນະ. ມີຫຍັງອີກ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໂຢເຊັບຄົນດຽວທີ່ຕ້ອງເດີນທາງກັບບ້ານເດີມຂອງຕົນ. 
ຫົນທາງ ແລະບ້ານເມືອງກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄົນເດນີທາງທີ່ກັບຄືນບ້ານເພ່ືອຈົດສຳມະໂນຄົວ,  ຊ່ຶງບ່ໍມີບ່ອນຫວ່າງສຳລັບ 
ໂຢເຊັບແລະມາຣີອາ. 
 
 
      ເວລາຂອງການເດີນທາງຄັ້ງນີ້ເບິ່ງເໝືອນວ່າຄົງຈະເປັນໄປ “ບໍ່ໄດ.້” ສະຖານະການຕ່າງໆໄດ້ປາກົດຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານໂຢ
ເຊັບແລະມາຣີອາ.   ແຕ່ວ່າທັງໝົດນີ້ກໍເປັນຕາມແຜນການແລະເວລາຂອງພຣະເຈົ້າ:  “ແຕ່ເມ່ືອຄົບກຳນົດແລ້ວ ພຣະ
ເຈົ້າກໍຊົງໃຊ້ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງມາ  ຊົງປະສູດຈາກຜູ້ຍິງ ແລະຊົງຖືກຳເນີດໃຕ້ພຣະບັນຍັດ. ເພ່ືອຈະຊົງໄຖ່ເອົາຄນົ
ເຫ່ົຼານັ້ນທີ່ຢູ່ໃຕ້ພຣະບັນຍັດ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຖານະກາຍເປັນບຸດ.” (ຄລຕ 4:4-5). 
        ມັນແມ່ນແຜນການທີດ່,ີ ແຕ່ບາງຢ່າງກໍບໍ່ເປັນໄປຕາມເວລາທີ່ພວກເຮົາຄາດເດາົໄວ້ສເມີ.   ພຣະເຈົ້າຊົງກະທຳ
ການຢູ່ເບື້ອງຫັຼງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ເໝືອນດັ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທຳກັບໂຢເຊັບແລະມາຣີອາ. ພວກເຮົາບໍ່ຄວນຈະ
ຈົດຈໍ່ຢ່າງໝົດໃຈຕໍ່ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຫວັງໃຫ້ມັນເປັນຈົນພາດຕໍ່ຮູບພາບທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຊ່ຶງພຣະເຈົ້າກຳລັງກະທຳຢູ່ນັ້ນ ພຣະ
ເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ,   ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງວາງໃຈໃນພຣະອົງໃຫ້ເປັນຜູ້ບົ່ງການຂອງແຜນການ  ແລະເວລາຊ່ຶງບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນ
ການສລາດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ສຳຄັນຫຼາຍ. 

  

2. ລູກາ 2:8-14 
8. ໃນແຖບນັ້ນມີພວກລ້ຽງແກະທີ່ນອນເຝົ້າຝູງແກະຂອງເຂົາຢູ່ທົ່ງໃນເວລາກາງຄືນ.  9. ແລະມີເທວະດາຕົນນຶ່ງຂອງ 
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາປາກົດແກ່ເຂົາ ແລະຣັສມີຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສ່ອງຮອບເຂົາແລະເຂົາໄດ້ຕົກສະທ້ານ
ໃຈຫຼາຍ.10. ຝ່າຍເທວະດາຕົນນັ້ນກໍກ່າວຕໍ່ເຂົາວ່າ, “ຢ່າຊູ່ຢ້ານ ເພາະນີ້ແຫຼະ, ເຮົານຳເອົາຂ່າວດີມາປະກາດໃຫ້ພວກ
ເຈົ້າຮູ້ ຊ່ຶງເປັນທີ່ຊ່ືນຊົມຍິນດີອັນໃຫຍ່ແກ່ພົລເມືອງທັງໝົດ. 11.ເພາະວ່າໃນວັນນີ້ພຣະຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົ້ົນອົງນຶ່ງ ຄືພຣະ
ຄຣິດເຈົ້າ ມາບັງເກີດໃນເມືອງດາວິດສຳລັບເຈົ້າທັງຫຼາຍ. 12. ອັນນີ້ຈະເປັນໝາຍສຳຄັນແກ່ເຈົ້າທັງຫຼາຍ ຄືພວກເຈົ້າ
ຈະໄດ້ພົບພຣະກຸມມານຕົນນຶ່ງຜ້າອ້ອມພັນນອນຢູ່ໃນຮາງຫຍ້າ.” 13. ໃນທັນໃດນັ້ນມີກອງທັບສວັນໝູ່ໃຫຍ່ມາຢູ່ກັບ
ເທວະດາຕົນນັ້ນ ຮ່ວມສັຣເສີນພຣະເຈົ້າວ່າ, 14. “ພຣະຣັສມີຈົ່ງມີແດ່ພຣະເຈົ້າໃນທີ່ສູງສຸດ ແລະທີ່ແຜ່ນດິນໂລກຈົ່ງມີ
ສັນຕິສຸກ ແກ່ມະນຸດທັງປວງທີ່ພຣະອົງຊົງຊອບພຣະທັຍນັ້ນ.” 
 

ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕື່ນເຕັ້ນໃນຂໍ້ພຣະຄຳເຫລົ່ານີ?້ 
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       ການເປັນຄົນລ້ຽງແກະກມີໍລາຍໄດດ້ີສົມຄວນໃນການດຳລົງຊີວິດ, ແຕ່ວ່າມັນກໍບໍ່ແມ່ນວຽກທີ່ງ່າຍດາຍ. ຄົນລ້ຽງ
ແກະຕ້ອງເຝົ້າຍາມ 24/7,  ຕ້ອງມີຄວາມຊຳນານຫຼາຍຢ່າງແລະເປັນຫ່ວງຕໍ່ຝູງແກະຂອງພວກເຂົາ,    ແລະກໍອາດຈະ
ເມ່ືອຍຍ້ອນການນັບຈຳນວນແກະນັ້ນຢູ່ຕລອດ.  ຄົນລ້ຽງແກະຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຮັບຜດິຊອບສຳລັບຈຳນວນຂອງແກະ(ຊ່ຶງ
ໝາຍເຖິງການຄວບຄຸມລະດັບຄວາມຮັ່ງມີ), ແຕ່ວ່າວຽກຂອງພວກເຂົາຍັງຖືວ່າຕ່ຳຕ້ອຍ. 
 
 
       ພວກລ້ຽງແກະເຄີຍໂດດເດັ່ນມາແລ້ວໃນອິສຣາເອນ ອັບຣາຮາມ, ໂມເຊ, ແລະດາວິດພວກເຂົາເຈົ້າກໍໄດເ້ປັນຜູ້
ລ້ຽງແກະທັງນັ້ນ. ເວລາຜ່ານກາຍໄປ, ແຕ່ວ່າ, ພວກລ້ຽງແກະໄດ້ສູນເສັຍຈຸດຢືນໃນສັງຄົມຂອງພວກເຂົາ. ໃນຊ່ວງເວ
ລາພາກພຣະສັນຍາໃໝ,່   ພວກລ້ຽງແກະບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ກ່າວຄຳພະຍານໃນສານ ເພາະວ່າຄຳພະຍານຂອງພວກ
ເຂົາເຈົ້າຖືວ່າໃຊ້ການບໍ່ໄດ.້ 
       ເຖິງປານນັ້ນກໍແມ່ນກຸ່ມຄົນພວກນີ້ແຫຼະ ພວກຜູ້ຊາຍທີ່ຕ່ຳຕ້ອຍໃນສັງຄົມທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກທີ່ເປື້ອນເປະິຊ່ຶງພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ປະກາດການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູ.  ເມ່ືອຝູງເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປາກົດຕໍ່ພວກລ້ຽງແກະ
ເຫ່ົຼານີ້,  ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຕົກສະທ້ານ “ຢ້ານກົວ.” ຂ້າພະເຈົ້າຄດິວ່າ ແນ່ນອນພວກເຮົາບໍ່ສາມາດວັດແທກຄວາມເລິກ
ຂອງຄວາມຢ້ານກົວໃນພວກລ້ຽງແກະທີ່ອິດເມ່ືອຍ,   ເຍືອກເຢັນຂນະທີ່ກາງຄືນມືດດຳໄດ້ກະຈ່າງແຈ້ງຂຶ້ນເໝືອນດັ່ງ
ຍາມແຈ້ງທີ່ສຸດຂອງກາງເວັນແລະເທວະດາທີ່ເຕັມດ້ວຍສະງ່າຣາສີກໍໄດ້ເລີ້ມກ່າວຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າ. 
        ຢ່າງໜ້າຂອບພຣະຄຸນ, ເທວະດາໄດ້ກ່າວຖ້ອຍຄຳທີ່ບໍ່ເປັນຕາໜ້າຢ້ານເລີຍ: ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນໄດ້ປະສູດມາ! 
ພຣະຜູ້ໂຜດອົງນີ້ແມ່ນພຣະເມຊີອາ, ຜູ້ຊົງຖືກສັນຍາແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ.  ສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈົ້າເອງໄດ້ຖືກຫ່ໍຫຸ້ມ
ໃນເນື້ອໜັງຂອງມະນຸດ, ແລະສິ່ງທີ່ຖືກສ້າງບໍ່ສາມາດເຮັດອັນໃດໄດ້ມີແຕ່ຊົມຊ່ືນຍິນດ.ີ 
        ເທວະດາບໍ່ໄດ້ໄປຫາພວກຫົວໜ້ານັກການເມືອງ,  ຣາຊວັງຂອງກາຍຊາ, ຫືຼວິຫານບ່ອນທີ່ພວກນັກທັມປະກອບ
ກິຈການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.  ແທນທີ,່ ເທວະດາໄດ້ຕົງໄປຫາພວກທີ່ມີຖານະຕ່ຳຕ້ອຍທີ່ສຸດ.  ມາຫາພວກເຫ່ົຼານີ້ທີ່ເຝົ້າ
ຮັກສາລູກແກະ, ເທວະດາໄດ້ປະກາດວ່າຄວາມລອດພ້ົນໄດ້ມາເຖິງໂລກແລ້ວ. 
         ຂ່າວນີ້ແມ່ນດີເຫືຼອລົ້ນສຳລັບເທວະດາຕົນນຶ່ງ. ໃນທັນໃດນັ້ນເພ່ິນກໍໄດ້ຮ່ວມກັບພວກເທວະດາເປັນຝູງ. ຄຳສັຣ
ເສີນເຕັມທົ່ວທ້ອງຟ້າໃນຂນະທີ່ພວກເພ່ິນໄດ້ປ່າວປະກາດວ່າ, “ພຣະຣັສມີຈົ່ງມີແດ່ພຣະເຈົ້າໃນທີ່ສູງສຸດ ແລະທີ່ແຜ່ນ
ດິນໂລກຈົ່ງມີສັນຕິສຸກ  ແກ່ມະນຸດທັງປວງທີ່ພຣະອົງຊົງຊອບພຣະທັຍນັ້ນ!”  ມີຂັ້ນຕອນຫຍັງແດ່ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດ
ເພ່ືອຈະມີປະສົບການກັບສັນຕິສຸກໃນລະດູຄຣິສມັສນີ?້ 
  

3. ລູກາ 2:15-20 
15. ເມ່ືອເທວະດາເຫ່ົຼານັ້ນໄປຈາກເຂົາຂຶ້ນສູ່ສວັນແລ້ວ ພວກລ້ຽງແກະໄດ້ເວ້ົາກັນວ່າ,   “ເຮົາພາກັນໄປເມືອງເບັດເລ
ເຮັມເທາະ ໄປເບິ່ງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຊ່ຶງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊົງແຈ້ງແກ່ເຮົານັ້ນ.” 16. ເຂົາກໍຮີບໄປແລ້ວພົບມາຣີ
ອາກັບໂຢເຊບ ແລະເຫັນພຣະກຸມມານນັ້ນນອນຢູ່ໃນຮາງຫຍ້າ.  17. ເມ່ືອເຂົາໄດ້ເຫັນແລ້ວກໍເລົ່າເຣ່ືອງທີ່ເຂົາໄດ້ຍິນ
ເຖິງພຣະກຸມມານນັ້ນ. 18. ຄົນທັງປວງທີ່ໄດ້ຍິນກໍປລາດໃຈດ້ວຍຖ້ອຍຄຳທີ່ພວກລຽ້ງແກະໄດ້ບອກແກ່ເຂົາ.19. ຝ່າຍ
ມາຣີິອາກໍເກັບບັນດາສິ່ງເຫ່ົຼານີ້ໄວ້ໃນໃຈ  ແລະຄຶດຮ່ຳເພິງຢູ.່   20.ພວກລ້ຽງແກະຈຶ່ງກັບໄປຍ້ອງຍໍສໍຣະເສີນພຣະເຈົ້າ 
ເພາະເຫດການທັງປວງທີ່ເຂົາໄດ້ຍິນແລະໄດ້ເຫັນ ຕາມທີ່ໄດ້ບອກໄວ້ກັບເຂົານັ້ນ. 
 
       ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍຮູ້ຈັກຄົນທີ່ໄດ້ເປັນພະຍານເຣ່ືອງຍົນຕົກ, ນັກໄຕ່ສະກີຜູ້ທີ່ໄດ້ເຫັນຫິມມະເຈື່ອນ, ແລະພວກທ່ອງ
ທ່ຽວສວນສາທາຣະນະກໍໄດ້ຮັບອາຍຮ້ອນຈາກໄຟໄໝ້ປ່າທີ່ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ.້   ແຕ່ລະຄົນເຫ່ົຼານີ້ມີບາງຢ່າງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ: 

ພຣະຄຳເຫລົ່ານີ້ສອນພວກເຮົາຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູ? 
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ເມ່ືອພວກເຂົາມີຄົນຟັງແລ້ວ, ສິ່ງທຳອິດທີ່ອອກຈາກປາກຂອງພວກເຂົາກໍຄ,ື  “ລໍຈົນກວ່າຂ້ອຍບອກເຈົ້າໃນສິ່ງທີ່ຂອ້ຍ
ໄດ້ເຫັນ!” 
       ຫັຼງຈາກພວກເທວະດາໄດ້ພາກັນກບັສູ່ສວັນແລ້ວ ໃນທັນໃດນັ້ນ ພວກລ້ຽງແກະກໍຟ້າວໄປເບິ່ງດວ້ຍຕົວພວກເຂົາ
ເຈົ້າເອງວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນເມືອງເບັດເລເຮັມ.  ເມ່ືອພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງໃນເມືອງ, ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຢັບ
ຢັ້ງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.    ພວກເຂົາເຈົ້າຢາກຈະບອກເຣ່ືອງທີ່ເກີດຂຶ້ນ,   ແລະ  “ຄົນທັງປວງທີ່ໄດ້ຍິນກໍ
ປລາດໃຈ.” 
       ການໂຕ້ຕອບຂອງມາຣີອາກໍແມ່ນມິດງຽບຢູ.່ ແທນທີ່ຈະຮ້ອງປະກາດຢ່າງໂດ່ງດັງ,  ນາງກໍພຽງແຕ່ເກັບບັນດາສິ່ງ 
ເຫ່ົຼານີ້ໄວ້ໃນໃຈ.”   ທ່ານລູກາຍັງໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າ  “ແລະຄຶດຮ່ຳເພິງຢູ.່”  ນາງມາຣີອາກໍບໍ່ຮູ້ຈັກດອກ, ວ່າຫົນທາງ 
ຂ້າງໜ້າຄົງຈະຍາກລຳບາກໜັກພຽງໃດ,   ຂ້າພະເຈົ້າກໍຢາກຮູ້ວ່າມີຈັກເທື່ອທີ່ມາຣີອາໄດ້ກັບໄປຮ່ຳເພິງເຖິງສິ່ງອັສຈັນ 
ຫຼາຍຢ່າງແລະສິ່ງແປກປລາດຫຼາຍອັນທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕອນພຣະເຢຊູກຳເນີດມາ.  
      ຄືກັນກັບມາຣີອາ, ພວກເຮົາຈະມີເວລາເມ່ືອສິ່ງຕ່າງໆຕົກໃນຍາມຍາກລຳບາກເພາະຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາ
ຕໍ່ພຣະເຢຊູ. ໃນໂອກາດເຫ່ົຼານັ້ນ, ພວກເຮົາຄວນຈະຢຸດແລະສະທ້ອນຕໍ່ສິ່ງອັສຈັນຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາໄດ້ປະສົບການໃນ 
ພຣະຄຣິດ. ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈສເມີຕໍ່ສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ, ແຕ່ການຮ່ຳເພິງຕໍ່ວຽກງານຂອງພຣະຄຣິດຈະຊ່ວຍ
ພວກເຮົາໃຫ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ. 
     ນາງມາຣີອາໄດ້ເກັບກຳແລະຮ່ຳເພິງ; ສິ່ງທີ່ພວກລ້ຽງແກະໄດ້ປະກາດ. ການກະທຳເຫ່ົຼານີ້ເປັນຂອງພວກທີ່ຕິດຕາມ
ພຣະເຢຊູທັງໝົດຕ້ອງເຮັດເຊ່ັນກັນ.   ໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາແມ່ນງ່າຍ :ໆ  ປ່າວປະກາດສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ, ໄດ້ຍິນ, 
ແລະໄດ້ປະສົບການຕໍ່ໃຜກໍຕາມທີ່ຢາກຈະຟັງ. 

ຂັ້ນຕອນອັນໃດທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດເພ່ືອຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈົ້າໃນຊ່ວງລະດູຄຣິສມັສນີ?້ 

 
ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ: 

ການບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູຈະກົດດັນການກະທຳແລະປະຕກິຣິິຍາຂອງທ່ານຢ່າງໃດໃນອາທິດນີ?້  ສເນີໃຫ້ເອົາຂໍ້ນຶ່ງ 
ຫືຼຫຼາຍກວ່ານັ້ນຕາມຂັ້ນຕອນຂ້າງລຸ່ມນີ:້ 
 ເກັບຮັກສາ. ຄິດຫາສິ່ງຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນຫືຼໄດ້ຍິນສິ່ງທີ່ເປັນຈິງແລະຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ທ່ານ. 

ເກັບຮັກສາໂອກາດເຫ່ົຼານັ້ນໄວ້ໃນໃຈຂອງທ່ານເພ່ືອທ່ານຈະສາມາດທວນຄືນສິ່ງເຫ່ົຼານັ້ນເມ່ືອຍາມຍາກລຳ
ບາກມາເຖິງ. 

 ຂຽນ.  ຂຽນຄຳພະຍານຂອງທ່ານອອກ ສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກະທຳໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ແລະອະທິຖານກ່ຽວກັບ
ການຈະພົບຄົນໃດຄົນນຶ່ງທີ່ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໃນອາທິດນີ.້ 

 ສເລີມສລອງ. ຊອກຫາທາງນຶ່ງຫືຼຫຼາຍກວ່ານັ້ນຢ່າງຈິງຈັງທີ່ທ່ານສາມາດສເລີມສລອງຄຣິສມັສໃຫ້ເປັນການ
ປ່າວປະກາດເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກະທຳສຳລັບທ່ານ. ທ່ານຈະສາມາດເປັນເໝືອນພວກລ້ຽງແກະໄດ້ຢ່າງ
ໃດ, ໃນການປ່າວປະກາດສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ? 
 

         ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ກາຍເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງໂລກ ສຳລັບໂອກາດທ່ອງທ່ຽວຂອງພວກເຮົາຜ່ານບາງຈັກກະວານ. 
ພຣະອົງສະເດັດມາຕາມແຜນການເພ່ືອສ້າງຕັ້ງສາຍສຳພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າຄືນໃໝ.່   ພຣະອົງໄດ້ມາເພ່ືອ
ປະທານໂອກາດແກ່ພວກເຮົາໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບພຣະເຈົ້າໃນທາງທີ່ມີຄວາມໝາຍ. ທ່ານຈະຕອບຢ່າງໃດ? 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 



 1 

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 31 ທັນວາ 2017 (12-31-2017) 

 
ພຣະເຢຊູປ່ິນປົວ 

 

ຫວ້ານຢາຫຍັງແດ່ທ່ີມີໃນເຮືອນ ທ່ີທ່ານເພິ່ງອາສັຍຍາມທ່ານເຈັບເປັນ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະເຢຊູນຳການປ່ິນປົວມາສູ່ຊີວິດພວກເຮົາ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຊີວິດ:  
         ເມື່ອມາເຖິງຄວາມເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ,  ຫຼາຍໆຄົນພວກເຮົາກໍຕົກເຂ້ົາໃນນ່ຶງຂອງສາມກໍຣະນີນ້ີ:  ໂທຫາທ່ານໝໍ
ຢ່າງຮີບດ່ວນ, ລອງໃຊ້ຫວ້ານຢາທ່ີມີຢູ່ໃນເຮືອນຂອງພວກເຮົາທ່ີໄດ້ຊ້ືມາຕາມຮ້ານຂາຍຢາທ່ົວໆໄປ,   ຫຼືບ່ໍຫົວຊາກັບ
ມັນແລະຫວັງວ່າມັນຄົງຈະຫາຍໄປເອງ. 
       ຂ້າພະເຈ້ົາຕົກຢູ່ໃນກໍຣະນີທີສາມເມື່ອຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເລ້ີມມີອາການຈຸກສຽບທ້ອງແລະເຈັບປວດທ້ອງ. ແຕ່ວ່າຫຼັງ
ຈາກຄວາມເຈັບປວດໄດ້ຫາຍໄປດົນເຕີບແລ້ວ, ໃນທ່ີສຸດຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈ່ຶງໄປພົບກັບທ່ານໝໍ. ຫຼັງຈາກປ່ິນປົວແລະກວດ
ຜ່ານໄປຫຼາຍຮອບ,    ທ່ານໝໍກໍໄດ້ບອກວ່າຂ້າພະເຈ້ົາມີຫຼາຍຢ່າງຜິດປົກກະຕິ:  ໃສ້ລົງຫຳ,   ກົດໄຫຼຍ້ອຍຢ່າງສາຫັດ, 
ແລະການລິເລ້ີມຂອງໂຣກມະເຮັງໃນທ່ໍອາຫານ. 
    ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ, ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງທ່ານໝ.ໍ ແຕ່ວ່າໃນທ່ີສຸດຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ຕັດ
ສິນໃຈເຮັດຢ່າງນ່ຶງອີກ: ຄືຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກຄົນອ່ືນໆໃຫ້ອະທິຖານເພື່ອຕົວຂ້າພະເຈ້ົາ. ແລະພວກເຂົາເຈ້ົາກໍໄດ້ອະທິ
ຖານໃຫ.້ ຫຼັງຈາກນ້ັນບ່ໍດົນ, ທ່ານໝໍໄດ້ບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ: “ຣອບບີ, ເຈ້ົາໄດ້ປະຕິບັດຕາມໃນສ່ິງທ່ີຂ້ອຍໄດ້ບອກໃຫ້
ເຈ້ົາເຮັດ, ແຕ່ຂ້ອຍຍັງຕົກຕະລຶງຢູ່ທ່ີວ່າ:ທ່ໍອາຫານຂອງເຈ້ົາມັນເປັນປົກກະຕິແລ້ວ.” 
   ມັນຕົກຖືກຂ້າພະເຈ້ົາ: ການຮ້ອງຫາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຄວນຈະເປັນສ່ິງທຳອິດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງເຮັດ! 
      ຂ່າວປະເສີດມາຣະໂກໄດ້ບັນທຶກເຣ່ືອງຂອງຊາຍຄົນນ່ຶງທ່ີຕ້ອງການຢຸກຢາເພື່ອຊ່ວຍລູກສາວຂອງຕົນ ຊາຍຄົນນ້ີ
ສລາດຫຼາຍ,   ລາວໄດ້ໄປຫາພຣະເຢຊູ.  ຂນະທ່ີພວກເຮົາຄ້ົນຄວ້າເຣ່ືອງຂອງລາວ, ພວກເຮົາຈະເຫັນຜົນແຫ່ງຄວາມ
ເຊ່ືອຂອງລາວຢ່າງໜ້າປລາດ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ມາຣະໂກ 5:22-24 
22. ມີນາຍໂຮງທັມມະເທສນາຜູ້ຊ່ຶງຊ່ືຢາອີໂຣຍ່າງມາ ແລະເມື່ອທ່ານເຫັນພຣະເຢຊູກໍຂາບລົງທ່ີພຣະບາດຂອງພຣະ
ອົງ.   23. ແລ້ວທູນອ້ອນວອນໜ່ວງໜ່ຽວພຣະອົງວ່າ,  “ລູກສາວນ້ອຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຈັບຈວນຈະຕາຍແລ້ວ ຂໍເຊີນ
ທ່ານໄປຢຽດມືວາງລົງໃສ່ມັນ   ເພື່ອມັນຈະໄດ້ພົ້ົ້ນຕາຍມີຊີວິດຢູ່.”   24. ຝ່າຍພຣະອົງກໍສະເດັດໄປກັບຄົນນ້ັນ ມີຄົນ 
ຫຼວງຫຼາຍຕາມໄປແລະບຽດພຣະອົງ. 
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       ຢາອີໂຣໄດ້ເປັນຄົນທ່ີໜ້ານັບຖືໃນຄຸ້ມເຂດ. ນອກເໜືອຈາກວິຫານໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວ, ໂຮງທັມມະເທສນາ
ຕາມທ້ອງຖ່ິນກໍໄດ້ເປັນຈຸດສູນກາງຂອງຊີວິດໃນຄຸ້ມເຂດນ້ັນ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳໃນໂຮງທັມມະເທສນາ, ຢາອີໂຣກໍມີ
ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຢ່າງໃນການນຳພານະມັສການແລະໃຫ້ຄຳແນະນຳ,    ຊ່ຶງໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວເປັນຜູ້ນຳຂ້ັນສູງໃນ
ເມືອງທ່ີລາວຢູ່ນ້ັນ.  ພຣະຄຳຕອນນ້ີນຳຄວາມປລາດໃຈ, ເມື່ອໄດ້ບັນລະຍາຍວ່າ ມີຝູງຊົນກຳລັງເບ່ິງຢູ່  ລາວກ້ົມຂາບ 
ຕີນຂອງພຣະເຢຊູແລະຂໍຮ້ອງຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອ. 
      ໃນສັດຕະວັດທີນ່ຶງ,  ຜູ້ຊາຍໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງທ່ີມີຕຳແໜ່ງສູງກໍຈະຍົກກຽດຂອງຕົນໃຫ້ສູງຢູ່ຕລອດເວລາ.  
ຄົນແນວນ້ັນຈະບ່ໍໄດ້ເອົາຕົວລາວເອງໃຫ້ເປັນພາບທ່ີໜ້າຕ່ືນເຕ້ັນຕ່ໍໜ້າປວງຊົນ. ເຖິງປານນ້ັນຢາອີໂຣບ່ໍໄດ້ສົນກັບກຸ່ມ
ຊຸມຊົນທ່ີອ້ອມຮອບພຣະເຢຊູຢູ່ນ້ັນ. ແລະກໍບ່ໍສົນກ່ຽວກັບການບ່ໍມີຊ່ືສຽງຂອງພຣະເຢຊູຖ້າມກາງພວກນັກສາສນາຂ້ັນ
ສູງ. ສ່ິງທ່ີລາວຮູ້ຈັກດີນ້ັນກໍຄືພຣະເຢຊູມີຄວາມສາມາດປ່ິນປົວຄົນ, ແລະພຣະເຢຊູແມ່ນຈຸດສຸດທ້າຍຂອງລາວ. ຢາອີ
ໂຣຮູ້ຈັກວ່າຄວາມຫວັງຂອງລາວຢູ່ບ່ອນໃດ. ລາວເຂ້ົາໃຈວາ່ແມ່ນຫຍັງເປັນສ່ິງສຳຄັນແລະແມ່ນຫຍັງທ່ີບ່ໍສຳຄັນ. 
     ຢາອີໂຣໄດ້ຂໍຮ້ອງສ່ິງນ່ຶງຄື: “ລູກສາວນ້ອຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຈັບຈວນຈະຕາຍແລ້ວ ຂໍເຊີນທ່ານໄປຢຽດມືວາງລົງໃສ່
ລາວ ເພື່ອລາວຈະໄດ້ພົ້ົ້ນຕາຍມີຊີວິດຢູ່.” ຢາອີໂຣໄດ້ປະເຊີນກັບສ່ິງທ່ີລາວບ່ໍສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ຊີວິດລູກສາວຂອງ
ລາວໄດ້ຫລຸດອອກຈາກເອ້ືອມມີຂອງລາວໄປແລ້ວ, ແລະເຫດການນ້ີເຮັດໃຫຊີ້ວິດລາວແຕກສລາຍ. 
     ເຖິງເຫດການໄດ້ຫລຸດຈາກເອ້ືອມມືຂອງຢາອີໂຣກໍບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າລາວບ່ໍມີຄວາມຫວັງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, 
ລາວຮູ້ຈັກຢ່າງແນ່ນອນວ່າຈະວາງຄວາມຫວັງນ້ັນໄວ້ທ່ີໃດ: ໃນກຳມືຂອງຜູ້ປ່ິນປົວໃຫ້ຫາຍ.  ລາວບ່ໍໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ພຣະ
ເຢຊູມາ “ລອງ” ປົວລູກສາວຂອງລາວ;  ຄຳເວົ້າຂອງລາວໄດ້ເຕັມດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ.   ລາວໄດ້ເວົ້າວ່າ, “ຂໍເຊີນທ່ານ
ໄປຢຽດມືວາງລົງໃສ່ລາວ ເພື່ອລາວຈະໄດ້ພົ້ົ້ນຕາຍມີຊີວິດຢູ່.” 

ແມ່ນຫຍັງຄືຕໍສະດຸດທ່ີກີດກ້ັນພວກເຮົາຈາກການຫັນມາຫາພຣະເຢຊູກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາ? 

        ຫຼາຍໆຄົນໃນພວກເຮົາພະຍາຍາມເຂ້ົາຫາພຣະຄຣິດໃນທາງດຽວກັນ: ພວກເຮົາຫາກໍອອກມາຈາກຄວາມຢາກ  
ໄດ້ອັນແຮງກ້າ,  ແຕ່ວ່າຫຼັງຈາກພວກເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມສຸດຄວາມສາມາດຢ່າງມະນຸດສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອແຕ່ພຽງ 
ເທ່ົານ້ັນ. ພວກເຮົາຢາກໄດ້ຢ່າງແຮງກ້າສຳລັບການປ່ິນປົວໃຫ້ຫາຍດີ,  ການຊົງຕ້ັງຕ້ົນໃໝ,່  ທິດທາງ,  ເປ້ົາໝາຍ, ຄຸນ
ສົມບັດປະຈຳຕົວ, ຫຼືເສຣີພາບຈາກການເປັນທາດຂອງຄວາມບາບແລະການເສບຕິດຕ່າງໆ.  ແມ່ນຫຍັງກໍຕາມທ່ີເປັນ
ແຫຼ່ງທ່ີມາຂອງຄວາມຢາກໄດ້ອັນແຮງກ້າຂອງພວກເຮົານ້ັນ, ພວກເຮົາຈ່ົງເບ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອ. 
    ຂອບພຣະຄຸນຢ່າງລ້ົນເຫລືອ, ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຫັນໜີຈາກພວກເຮົາ. ພຣະອົງມາເມື່ອພວກເຮົາຊອກຫາພຣະອົງເຖິງ
ແມ່ນວ່າພຣະອົງໄດ້ກະທຳກັບຢາອີໂຣຢ່າງໃດ ພຣະອົງກໍຈະກະທຳກັບພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມຮັກແລະພົບກັບພວກເຮົາ
ໃນບ່ອນທ່ີພວກເຮົາຢູ່ນ້ັນ. 
 

2. ມາຣະໂກ 5:35-40 
35. ໃນຂນະທ່ີພຣະເຢຊູຍັງຊົງກ່າວຢູ່ນ້ັນ ມີບາງຄົນມາຈາກເຮືອນນາຍໂຮງທັມບອກວ່າ, “ລູກສາວຂອງທ່ານຕາຍເສັຽ
ແລ້ວ ຍັງຈະຣົບກວນອາຈານອີກເຮັດຫຍັງ.”    36. ຝ່າຍພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຊົງຟັງຄວາມເຂົາເວົ້ານ້ັນ  ຈ່ຶງຊົງກ່າວແກ່ນາຍ
ໂຮງທັມວ່າ, “ຢ່າວິຕົກເທາະ ຈ່ົງເຊ່ືອເທ່ົານ້ັນ” 37. ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃດໄປນຳ ເວັ້ນແຕ່ເປໂຕ ຢາໂກໂບ 
ແລະໂຢຮັນນ້ອງຊາຍຂອງຢາໂກໂບ. 38. ຄັນພຣະອົງສະເດັດພ້ອມກັບຄົນເຫຼົ່ານ້ັນໄປເຖິງເຮືອນນາຍໂຮງທັມແລ້ວ ກໍ
ຊົງເຫັນການວຸ້ນວາຍທັງຄົນຮ້ອງໄຫ້ແຜດສຽງຮ່ຳໄຮຫຼາຍຢູ່. 39. ແລະເມື່ອພຣະອົງສະເດັດເຂ້ົາໄປເຖິງແລ້ວກໍຊົງຖາມ
ວ່າ,   “ພວກເຈ້ົາພາກັນວຸ້ນວາຍຮ້ອງໄຫ້ເຮັດຫຍັງ ເດັກນ້ອຍນ້ັນບ່ໍຕາຍດອກແຕ່ຫຼັບຢູ່ເທ່ົານ້ັນ.”  40. ເຂົາກໍພາກັນຫົວ
ຂວັນພຣະອົງ ແຕ່ເມື່ອພຣະອົງຊົງໄລ່ຄົນທັງປວງອອກແລ້ວ  ຈ່ຶງພາພໍ່ແມ່ກັບສິດທັງສາມທ່ີຕາມພຣະອົງມານ້ັນເຂ້ົາໄປ
ໃນບ່ອນເດັກນ້ອຍຢູ່. 
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      ລູກສາວຂອງຢາອີໂຣ ລູກໂທນຄົນດຽວຂອງລາວເທ່ົານ້ັນ (ເບ່ິງ ລູກາ 8:42)  ບ່ໍພຽງແຕ່ປ່ວຍໂຊເທ່ົານ້ັນ; ລາວໃກ້ 
ຈະຕາຍຢູ່ແລ້ວ.  ແນ່ນອນວ່າຢາອີໂຣຄົງໄດ້ໃຊ້ເງິນຄຳທ່ີລາວມີຢູ່ນ້ັນ. ທ່ານໝໍທຸກໆຄົນໃນເມືອງ, ຮີດຄອງຕ່າງໆທາງ
ສາສນາ, ແລະທຸກໆຫວ້ານຢາທ່ີມີປະຈຳເຮືອນກໍພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າໃຊ້ການບ່ໍໄດ້.  ການໄປຫາຣັບບີຄົນເລິກລັບທ່ີຊ່າລື
ວ່າມີຄວາມສາມາດໃນການປ່ິນປົວໃຫ້ຫາຍດີກໍຄົງຈະບ່ໍເຫຼືອບ່າກວ່າແຮງ,   ແຕ່ວ່າລາວໄດ້ຍິນພຽງພໍແລ້ວຈ່ຶງເຮັດໃຫ້
ລາວມີຄວາມເຊ່ືອ. 
       ຕ່ໍຈາກນ້ັນກໍມີຂ່າວບ່ໍດີ: “ລູກສາວຂອງທ່ານຕາຍເສັຽແລ້ວ ຍັງຈະຮົບກວນອາຈານອີກເຮັດຫຍັງ?”   ອັນນ້ີບ່ໍແມ່ນ 
ແຕ່ພຽງຄ້ັງດຽວທ່ີເວລາຂອງພຣະເຢຊູເບ່ິງຄືວ່າບ່ໍຕົງກັບເຫດການອັນເປັນຈິງ.     ໃກ້ຈະເຖິງຕອນທ້າຍຂອງພາຣະກິດ
ຮັບໃຊ້ໃນໂລກຂອງພຣະອົງ, ເພື່ອນຂອງພຣະເຢຊູລາຊະໂຣໄດ້ປ່ວຍໂຊແລະມີການຕາຍເກີດຂ້ຶນ. ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້
ຮັບຂ່າວວ່າລາຊະໂຣໄດ້ເຈັບປ່ວຍ,   ພຣະອົງຍັງສືບຕ່ໍຢູ່ບ່ອນທ່ີພຣະອົງໄດ້ຢູ່ນ້ັນຕ່ືມອີກສອງມື້ກ່ອນຈະມຸ້ງໜ້າໄປຫາ
ລາວ. (ເບ່ິງ ໂຢຮັນ 11:1-7.) 
       ໃນສອງເຫດການນ້ີ ຄວາມຕາຍຂອງລາຊະໂຣແລະຄວາມຕາຍລູກສາວຂອງຢາອີໂຣ ເບ່ິງຄືວ່າພຣະເຢຊູຊັກຊ້າ
ແລ້ວ.   ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ພຣະອົງໄດ້ໄປຕົງເວລາ.   ບາງຄ້ັງພວກເຮົາກໍອາດຈະພົບພວກເຮົາເອງໃນຄາວຫຍຸ້ງ
ຍາກຫຼືແມ້ກະທ້ັງກໍຣະນີທ່ີໜ້າສລົດໃຈ.   ເມື່ອສ່ິງນ້ັນໄດ້ເກີດຂ້ຶນ, ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ພຣະເຢຊູຂານຕອບຕາມຊ່ວງກຳ
ນົດເວລາຂອງພວກເຮົາ. ແນ່ນອນ, ມັນບ່ໍເປັນໄປໃນທາງແບບນ້ັນ.  ພວກເຮົາຕ້ອງຈຳໄວ້ວ່າປະສົບການທັງໝົດຂອງ
ພວກເຮົານ້ັນແມ່ນການປະສົມປະສານກັນຈາກເບ້ືອງເທິງໂດຍພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ສຳແດງສະຫງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ. 
        ພວກເຮົາອາດຈະເຫັນການຊັກຊ້າກັບຜົນຕ່າງໆທ່ີຕາມມາທ່ີຢ້ອນກັບຫຼັງບ່ໍໄດ້, ແຕ່ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເຫັນແບບນ້ັນ. 
ການເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍແລ້ວຄືນມີຊີວິດໃໝ່ບ່ໍແມ່ນສ່ິງຍາກສຳລັບພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ຜູ້ຊົງສ້າງຈັກກະວານ,  ກວ່າ
ການປ່ິນປົວໃຫ້ຫາຍດີແມ້ກະທ້ັງຄວາມປ່ວຍໂຊເລັກໆນ້ອຍ .ໆ   ພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງ
ຊັກຊ້າເວລາ, ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈວ່າພຣະອົງກະທຳການເພື່ອນຳສະຫງ່າຣາສີມາສູ່ພຣະອົງເອງຢູ່ສເມ.ີ 
      ເມື່ອມາເຖິງເຮືອນຂອງຢາອີໂຣ, ຄວາມໂສກເສ້ົາແລະການຮ້ອງໄຫ້ຮ່ຳໄຮກໍເຕັມໄປໃນທ່ີນ້ັນ. ທຸກໆຢ່າງເບ່ິງຄືວ່າ
ມັນຜິດຕ່ໍພວກເຫຼົ່ານ້ັນທ່ີມີການຮ້ອງໄຫ້ຮ່ຳໄຮ  ແຕ່ທຸກໆຢ່າງມັນຖືກຕ້ອງຕ່ໍສາຍຕາຂອງພຣະບຸດພຣະເຈ້ົາ.  ເທິງສຽງ
ຂອງພວກທ່ີຮ້ອງໄຫ້ຮ່ຳໄຮ  ມັນໜັກດ້ວຍຄວາມໝົດຫວັງຂອງການສູນເສັຽ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຄຳໜູນໃຈທ່ີພິເສດທ່ີ
ສຸດ: “ເດັກນ້ອຍນ້ັນບ່ໍຕາຍດອກແຕ່ຫຼັບຢູ່ເທ່ົານ້ັນ.” 
   ສຳລັບຜູ້ສ້າງແຕ່ງຊີວິດ, ການປຸກຄົນໃຫ້ຄືນຈາກຕາຍກໍງ່າຍດ່ັງປຸກເດັກນ້ອຍໆໃຫ້ຕ່ືນຈາກນອນຫຼັບ. 
 
 
 

3. ມາຣະໂກ 5:41-43 

41. ພຣະອົງຊົງຈັບມືເດັກນ້ອຍນ້ັນແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ,  “ຕາລີທາກຸມ”  ແປວ່າ  “ຍິງນ້ອຍເອີຍ,  ເຮົາບອກເຈ້ົາຈ່ົງລຸກຂ້ຶນ
ແມ.” 42. ໃນທັນໃດນ້ັນເດັກນ້ອຍນ້ັນກໍລຸກຂ້ຶນຍ່າງໄປມາເພາະວ່າອາຍຸເຂົາໄດ້ສິບສອງປີແລ້ວ ໃນບັດດຽວນ້ັນຄົນທັງ
ປວງກໍງຶດປລາດໃຈຫຼາຍ. 43. ພຣະອົງກໍຊົງສ່ັງຫ້າມເຂົາຢ່າງເດັດຂາດ ບ່ໍໃຫ້ຜູ້ໃດບອກເຫດການນ້ີແລ້ວຈ່ຶງຊົງສ່ັງເຂົາ
ໃຫ້ເອົາອາຫານມາໃຫ້ເດັກນ້ອຍນ້ັນກິນ. 
 

     ເຖິງແມ່ນໃນສັດຕະວັດທີນ່ຶງ, ຄົນກໍຮູ້ຈັກວ່າຄົນທ່ີຕາຍແລ້ວເບ່ິງຄືແນວໃດ. ພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ມີເຄ່ືອງມືທາງວິທະ
ຍາສາດເໝືອນດ່ັງພວກເຮົາມີໃນປັດຈຸບັນນ້ີ, ແຕ່ວ່າຂນະທ່ີພວກຄົນໄດ້ເຫັນລູກສາວຂອງຢາອີໂຣແລ້ວ ພວກເຂົາເຈ້ົາ
ກໍໄດ້ຮູ້ໂລດວ່ານາງບ່ໍມີຊີວິດອີກແລ້ວ. ດ່ັງນ້ັນເມື່ອຣັບບີທ່ີສັນຈອນໄປມາຢູ່ຕລອດໄດ້ຍ່າງເຂ້ົາມາແລະກ່າວວ່າ, “ເດັກ 

ທ່ານໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່ໃນຫລາຍປີຫາກໍຜ່ານໄປນ້ັນ ກ່ຽວກັບການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ? 
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ນ້ອຍນ້ັນບ່ໍຕາຍດອກແຕ່ຫຼັບຢູ່ເທ່ົານ້ັນ.” (ມຣກ 5:39), ພວກເຂົາເຈ້ົາອາດຈະຄຶດວ່າພຣະອົງເວົ້າຕລົກທ່ີໜ້າຢ້ານ. 
       ແຕ່ວ່າພຣະເຢຊູກໍຊົງຮູ້ເຖິງການອັສຈັນທ່ີພຣະອົງກຳລັງຈະເຮັດຢູ່ນ້ັນ. ພຣະເຢຊູໄດ້ເອົາພວກສາວົກທ່ີໄດ້ໄປກັບ 
ພຣະອົງນ້ັນແລະພໍ່ແມ່ຂອງເດັກເຂ້ົາໄປໃນຫ້ອງກັບເດັກຍິງທ່ີຕາຍນ້ັນ. ໃນທ່ີນ້ັນ, ພຣະອົງໄດ້ກະທຳບາງສ່ິງທ່ີອາດຈະ
ເບ່ິງຄືວ່າບ່ໍໄດ້ໂລດໂຜນຈົນເກີນໄປ: ພຣະເຢຊູພຽງແຕ່ໄດ້ຈັບມືຂອງເດັກຍິງແລະກ່າວວ່າ, “ຕາລີທາກຸມ” ແປວ່າ “ຍິງ
ນ້ອຍເອີຍ, ເຮົາບອກເຈ້ົາຈ່ົງລຸກຂ້ຶນແມ.” ບ່ໍມີຄຳເວົ້າພເິສດອັນໃດເລີຍ, ບ່ໍໄດ້ຈ່ົມຄາຖາ, ບ່ໍມີນ້ຳມົນ. ຄຳເວົ້າຂອງພຣະ
ເຢຊູເທ່ົານ້ັນທ່ີຕ້ອງການ. “ຢ່າງກະທັນຫັນເດັກຍິງກໍໄດ້ລຸກຂ້ຶນແລະເລ້ີມຕ້ົນຍ່າງໄດ້.” 
      ຜູ້ດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີສາມາດນຳຮ່າງກາຍທ່ີຕາຍແລ້ວຄືນສູ່ຊີວິດຄືຜູ້ທ່ີສ້າງຊີວິດໃນເບ້ືອງຕ້ົນ ຖ້າວ່າພຣະເຢຊູສາມາດ
ປະທານແລະຕິດຕ້ັງຊີວິດຄືນໃໝ,່   ພຣະອົງກໍສາມາດທ່ີຈະວາງໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນໄດ້ໃນການທ່ີຈະຮັບມືກັບທຸກໆ ສະ 
ຖານະການທ່ີພວກເຮົາປະເຊີນຢູ່ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ. 
     ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຟື້ນຊີວິດຂອງເດັກຍິງຄົນນ້ີພຽງແຕ່ເພາະເຫດຜົນອັນງ່າຍດາຍຄືນາງໄດ້ຕາຍໄປ. ຄົນອ່ືນທ່ີໄດ້ຕາຍ
ໄປໃນເມືອງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບໃຊ້, ເຖິງປານນ້ັນພຣະອົງກໍບ່ໍໄດ້ນຳພວກເຂົາຄືນສູ່ຊີວິດ.   ຂ່າວປະເສີດໄດ້ບັນທຶກຕົວ
ຢ່າງອີກສອງອັນເທ່ົານ້ັນເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນຄືນຈາກຕາຍ. (ເບ່ິງ ລູກາ 7:11-15 ແລະ ໂຢຮັນ 11:38-44.) 
ພວກເຮົາອາດຈະງົງວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະອົງຈ່ຶງບ່ໍໂຜດຫຼາຍໆຄົນໃຫ້ຄືນຂ້ຶນມາ,  ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້
ເຮັດສ່ິງເຫຼົ່ານ້ັນຕາມເປ້ົາໝາຍຢ່າງຕົງເປ້ົາເພື່ອນຳສະງ່າຣາສີມາສູ່ພຣະອົງ.. 
       ຊີວິດຂອງພວກເຮົາກໍຈະກະທົບກັບຄວາມໂຊກຮ້າຍແລະອຸບັດເຫດ, ແລະພວກເຮົາຈະບ່ໍຮູ້ຈັກສເມີວ່າເປັນດ້ວຍ
ເຫດໃດ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ສ່ວນຫຼາຍທ່ີສຸດຄືພວກເຮົາຈະບ່ໍຮູ້ຈັກເຫດຜົນວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດ. ແຕ່ວ່າກ່ອນທ່ີພວກເຮົາ
ຈະກະໂດດໃສ່ຂ້ໍສລຸບຕ່າງໆ, ໃຫ້ພວກເຮົາວາງໃຈເຊ່ືອພຣະອົງຜູ້ຊົງຄວບຄຸມທຸກໆກໍຣະນີ. ພຣະອົງຈະນຳການປ່ິນປົວ
ໃຫ້ຫາຍໃນເວລາແລະໃນທາງຂອງພຣະອົງ ແລະສຳລັບສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ. 

ແມ່ນຫຍັງຄືທາງທ່ີເໝາະສົມທ່ີພວກເຮົາສາມາດສນັບສນູນຜູ້ທ່ີລໍຄອຍການປ່ິນປົວໃຫ້ຫາຍຈາກພຣະເຈ້ົາ? 
 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ: 
ທ່ານສາມາດວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດຢ່າງໝັນ້ໃຈຢ່າງໃດໃນອາທິດນ້ີ? ໃນຫຼາຍໆວັນຂ້າງໜ້າທ່ີຈະມາເຖິງນ້ີ ສເນີ 
ໃຫ້ເຮັດອັນນ່ຶງຕາມຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 
 ອະທິຖານຢ່າງຈິງຈັງ. ແມ່ນຫຍັງທ່ີທ່ານໄດ້ຜ່ານຜ່າທ່ີເບ່ິງເໝືອນວ່າມັນເກີນຄວາມຫວັງ? ເຂ້ົາຫາພຣະເຢຊູ

ໃນການອ້ອນວອນອະທິຖານແລະມອບສະຖານະການຕ່າງໆຂອງທ່ານໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ. ຖອກເທຄວາມຄິດ
ຂອງທ່ານ, ຄວາມຮູ້ສຶກ, ຄວາມສັບສົນ, ຄວາມສົງສັຍແລະສ່ິງອ່ືນອີກ. ຟັງເພື່ອຈະໄດ້ຍິນພຣະເຈ້ົາຕອບ. 

 ໄວ້ວາງໃຈຢ່າງເຕັມປ່ຽມ. ພຣະເຈ້ົາບ່ໍກະທຳການຕາມເວລາຂອງພວກເຮົາສເມີໄປ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາສາມາດ
ວາງໃຈວ່າພຣະອົງຈະກະທຳສ່ິງທ່ີດີທ່ີສຸດ. ຂນະທ່ີທ່ານອະທິຖານຢູ່ນ້ັນ, ສະແດງຄວາມວາງໃຈຢ່າງຈິງຈັງວ່າ
ພຣະອົງຈະຕອບດ້ວຍຄວາມຮັກອັນຍ່ິງໃຫຍ່ແລະຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງ. 

 ແບ່ງປັນຢ່າງໃຈກວາ້ງຂວາງ.  ຊອກຫາຄົນໃດຄົນນ່ຶງໃນເຂດຄຸ້ມຂອງທ່ານຜູ້ທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການແລະບ່ໍສາ
ມາດກຸ້ມຕົວພວກເຂົາເອງ. ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ທ່ານແລະກຸ່ມຂອງທ່ານເປັນທ່ໍທາງຜ່ານຂອງກິຈການພຣະອົງ, 
ຊ່ຶງເປັນຂ້ັນຕອນຂອງການນຳສະງ່າຣາສີໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ. 

ທ່ານໝໍເປັນພາກສ່ວນອັນປະເສີດຂອງສັງຄົມໃນສມັຍໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ.   ພວກເຮົາຄວນຈະໃຊ້ພວກເຂົາເຈ້ົາຕາມ 
ຄວາມຈຳເປັນ, ພວກເຮົາຄວນຈະຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແລະການປ່ິນປົວໃຫ້ຫາຍຈາກພຣະຜູ້ສ້າງຂອງພວກເຮົາ
ໃນທຸກໆສະຖານະການ. 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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 ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
   ວັນອາທິດ ທີ  7   ມົກຣາ  2018  ( 1-7-2018 )  

____________________________________________________________ 
                                                 ພຣະເຢຊູຈັດຫາໃຫ້ 

  
 

 
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:   ພຣະເຢຊູຊົງຫ່ວງໃຍ ແລະ ຕອບສນອງຕ່ໍຄວາມຕ້ອງການໃນຊີວິດເຮົາ. 

 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:   
       ການຈັດງານຄຣິສມາສສໍາລັບເດັກ ແມ່ນການຈັດຂອງຫຼີ້ນ ແລະຂອງຂວັນໃສ່ໃນກ່ອງໃສ່ເກີບໃຫ້ເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນ. 
ໃນ ປີ 2016, ມີຫຼາຍກວ່າສິບເອັດລ້ານກ່ອງຖືກສ່ົງອອກໄປໃຫ້ເດັກທ່ົວໂລກ. 

    ຂ້າພະເຈ້ົາມີເພື່ອນຜູ້ນ່ຶງທີ່ໄດ້ສ່ົງກ່ອງເຫຼົ່ານ້ີໄປໃຫ້ເດັກນ້ອຍ.  ມີໂອກາດນ່ຶງ, ລາວໄດ້ແຈກໃຫພ້ວກເດັກນ້ອຍໃນບອສ
ເນັຽ (Bosnia).  ເດັກບ່ໍມີທາງຮູ້ວ່າມີຫຽັງຢູ່ໃນກ່ອງນ້ັນ,  ເຂົາຮີບເປີດກ່ອງເພື່ອຊອກຫາ ປ້ຶມ, yo-yos, ຕຸກຕາ ແລະ ອ່ືນໆ. 

    ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາສັງເກດເຫັນເດັກຊາຍນ້ອຍຄົນນ່ຶງໃນມຸມນ່ຶງ, ແລະໄດ້ຖາມເພື່ອນຮ່ວມງານຄົນອ່ືນກ່ຽວກັບລາວ. 
"ລາວເປັນຄົນຕາບອດ," ເພື່ອນຮ່ວມງານຄົນນ້ັນຕອບ.  ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສຶກວິຕົກເມື່ອລາວເຂ້ົາໄປໃກ້ເດັກນ້ັນພ້ອມ
ດ້ວຍກ່ອງອັນນ່ຶງ, ເພາະລາວບ່ໍຢາກໃຫ້ເດັກຄົນນ້ີໄດ້ຮັບປ້ຶມຣະບາຍສີ ແລະເກຣອອນ! 

       ເວລາເດັກຄົນນ້ັນເປີດກ່ອງ ແລະຈັບສ່ິງບັນຈຸໃນກ່ອງນ້ັນ, ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຖິງກັບຕະລຶງງຽບນ້ິງ.  ເດັກຄົນນ້ັນ  
ດຶງເຄ່ືອງຫຼີ້ນ C-D ອອກມາ ຊ່ຶງເປັນຂອງຂວັນທີ່ເໝາະທີ່ສຸດສໍາລັບເດັກທີ່ບ່ໍເຫັນຮຸ່ງ !  

     ຕລອດຊີວິດ ແລະພັນທະກິດຂອງພຣະເຢຊູ,  ພຣະອົງໄດ້ຍົກໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ພຣະເຈ້ົາຮູ້ຈັກດີວ່າພວກເຮົາຕ້ອງ 
ການຫຽັງແທ້ ແລ້ວພຣະອົງກໍຈັດຫາສ່ິງນ້ັນໃຫ.້ 

 
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ:  ( ເບ່ິງຂ້ໍ 1, ແລະ 2 )  

  

                                                      ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ມາຣະໂກ 6:34-37 :  

34ຄັນພຣະເຢຊູສະເດັດຂ້ຶນຈາກເຮືອແລ້ວ  ກໍຊົງເຫັນປະຊາຊົນໝູ່ໃຫຍ່  ແລະຊົງສົງສານເຂົາ   ເພາະວ່າເຂົາເປັນເໝືອນຝູງ
ແກະບ່ໍມີຜູ້ລ້ຽງ  ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຕ້ັງຕ້ົນສ່ັງສອນເຂົາເປັນຫຼາຍຂ້ໍຫຼາຍປະການ.    35ເມື່ອຄ້າຍຄ່ຳມາແລ້ວ  ພວກສາວົກມາທູນ   
ພຣະອົງວ່າ, ‘ບ່ອນນ້ີແມ່ນປ່າ ແລະບັດນ້ີກໍຄ້າຍຄ່ຳແລ້ວ. 36ຂໍທ່ານຈ່ົງໃຫ້ເຂົາເລີກໄປເສັຽເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ໄປຊ້ືອາຫານຮັບປະ   
ທານຕາມບ້ານໄຮ່ບ້ານນາແຖບນ້ີ.” 37ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, “ ພວກທ່ານຈ່ົງລ້ຽງເຂົາສາ” ເຂົາຈ່ິງທູນພຣະອົງວ່າ, “ຈະໃຫ້
ພວກຂ້ານ້ອຍໄປຊ້ືອາຫານເຖິງສອງຮ້ອຍຫຼຽນເດນາຣິອົນໃຫ້ເຂົາກິນຫລື.”  

       ການເຮັດວຽກໃນທີມຮັບໃຊ້  ອາດເປັນການອິດເມື່ອຍຢ່າງບ່ໍໜ້າເຊ່ືອ  ທ່ານ R. Kent Hughes ໄດ້ຢ້ໍາເຖິງຄວາມຮຽກ 

 

ແມ່ນຫຽັງແດ່ທີ່ຖືກຈັດຫາໃຫ້ທ່ານໃນເວລາຍັງນ້ອຍຊ່ຶງທ່ານບ່ໍເຫນັວ່າມີຄຸນຄ່າໃນເວລານ້ັນ ? 
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ຮ້ອງຕ້ອງການໃນຊີວິດການຮັບໃຊ້ ດ້ວຍຄໍາກອນທີ່ເວົ້າວ່າ: " ມາຣີອາມີແກະນ້ອຍໂຕນ່ຶງ, ຊ່ຶງໄດ້ເອົາໃຫ້ນາງຮັກສາໄວ.້ ແຕ່ 
ແລ້ວ ມັນໄດ້ໄປຮ່ວມໂບດຂອງທ້ອງຖ່ິນນ້ັນ, ແລະໄດ້ຕາຍຍ້ອນບ່ໍໄດ້ນອນ!"  ເຫຼົ່າສາວົກຮູ້ສືກເຊ່ັນດຽວກັບແກະນ້ັນແນ່ນອນ 
ໃນຈຸດນ້ີຂອງພຣະຄັມພີມາຣະໂກ. ເພາະເຫດໃດ ? 

 ພວກເຂົາໄດ້ຢູ່ໃນຖ້າມກາງຝູງຄົນ ບ່ອນທ່ີ  "ພວກເຂົາໄດ້ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍອອກ, ໄດ້ເອົານ້ໍາມັນທາຄົນເຈັບປ່ວຍ ແລະ 
ປ່ິນປົວເຂົາໃຫ້ດີພຍາດ " (ມຣກ 6:13). 

 ເຂົາໂສກເສ້ົານໍາການຕາຍຂອງເພື່ອນ ແລະຜູ້ຈັດແຈງທາງພຣະເມຊີອາຂອງເຂົາ, ຄືທ່ານໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕ         
(ມຣກ 6:17-29 ). 

 ຊ່ືສຽງຂອງພຣະເຢຊູເປັນທີ່ນິຍົມສູງຕລອດເວລາ ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າມີຝູງຄົນຫຼວງຫຼາຍໂຫ່ກັນມາ ບຸເຂ້ົາມາເລ້ືອຍໆ  
ພາກັນແຫງ້ເຂ້ົາໄປຂ້າງໃນຕິດໆ ແລະຄວາມຕ້ອງການກໍເພີ້ມຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ. 

ນຶກໄດ້ບ່ໍເນາະ ພວກເຂົາພາກັນອິດເມື່ອຍ, ພຣະເຢຊູຈ່ຶງສເນີໃຫ້ມີການພັກຜ່ອນ: " ພວກເຮົາຈ່ົງພາກັນໄປໃນບ່ອນສງັດ ໃຫ້
ພວກທ່ານເຊົາເມື່ອຍຈັກໜ້ອຍນ່ຶງ" (ຂ້ໍ 31).    ຮູ້ສຶກເໝືອນວ່າເປັນຄໍາສ່ັງທີ່ຈັບໃຈຫຼາຍສໍາລັບຮ່າງກາຍທີ່ອິດອ່ອນຂອງເຂົາ. 
ບາງເທ່ືອ ພຽງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຢຸດ ແລະພັກຊ່ືໆ ກໍສາ່ໍໄດ້ຮັບຂອງຂວັນທີ່ບ່ໍອາດບັນລະຍາຍໄດ້. 

 
   ເປ້ົາໝາຍແມ່ນຂ້າມທະເລສາບ ແລະພັກຜ່ອນ. ນ້ີເປັນພຽງສອງສາມໄມທາງນ້ໍາ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງຂ້າມທ່ົງໄປທາງດິນຕ່ືມອີກ

ຍາວໄກ ແຕ່ວ່າຝູງຄົນໄດ້ພາກັນເດີນທາງແຕ່ໄກ ແລະມາຮອດທີ່ນ້ັນກ່ອນພຣະເຢຊູມາເຖິງອີກຊາ້ໍ ! 
     ທ່ານເຄີຍມີວັນແບບນ້ັນບ່ໍ?   ມັນເປັນວັນທີ່ຍາວນານ ຫຼື( ອາທິດທີ່ຍາວນານແທ້ ! ) ແລະ ສ່ິງທີ່ທ່ານຢາກເຮັດແມ່ນມາ

ບ້ານເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈ.    ແທນທີ່ຈະເປັນດ່ັງນ້ັນ ທ່ານກັບມີພູເຂົາບັນຫາ ແລະອຸປສັກຫຼາຍໆໜ່ວຍ  ລໍຄອຍ
ໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂ ທັນທີທີ່ທ່ານແລ່ນເຖິງທາງເຂ້ົາບ້ານ. ດ່ັງດຽວກັບພວກສິດ:  ພວກເຂົາຕ້ອງການ ການພັກຜ່ອນ ແລະພັກເອົາ
ແຮງ ຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານ້ີພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ ແຕ່ຍ່ິງຫຼາຍຄົນຍ່ິງມີຄວາມຕ້ອງການເພີ້ມຂ້ຶນລໍຖ້າພວກເຂົາຢູ່ ໃນທຸກທີ່ທຸກບ່ອນ 
ທີ່ເຂົາໄປ. 
        ນ້ີແມ່ນຄວາມຈິງ: ພຣະເຢຊູກໍາລັງທໍາພາຣະກິດຊ່ອຍເຫຼືອຄົນສ້ິນຫວັງ.  ພຣະອົງຊາບວ່າວິນຍານເຮົາຕ້ອງການຫຽັງ. 

ພຣະອົງເຂ້ົາໃຈວ່າຈະເພີ້ມເຕີມຫຽັງຈ່ຶງຈະເປັນທີ່ອ່ີມໃຈເຮົາແທ້. ພຣະອົງກໍາລັງຈະພິສູດສ່ິງນ້ີແກ່ຝູງຊົນທີ່ຫິວໂຫຍແລະພວກ
ສິດທ່ີຕ່ືນຕົກໃຈໄດ້ເຫັນພ້ອມກັນ.  
       ແທນທີ່ຈະເປັນທີ່ໜ້າເສັຽດາຍຍ້ອນວ່າພຣະອົງ  ແລະພວກອັຄສາວົກບ່ໍຖືກປ່ອຍປະໃຫ້ຢູ່ຕາມລໍາພັງ,  "ພຣະເຢຊູກັບ

ຫຼຽວເຫັນຝູງຊົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍແລະຊົງສົງສານເຂົາ"  ນ້ີ ນັບວ່າເປັນເຣ່ືອງດີສໍາລັບພຣະເຢຊູ.  ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດມັດ
ທາຍໄດ້ບັນທຶກປາກົດການດ່ັງດຽວກັນນ້ີວ່າ:  "ເມື່ອພຣະອົງຊົງເຫັນປະຊາຊົນຫຼວງຫຼາຍກໍຊົງສົງສານເຂົາ  ເພາະເຂົາຖືກລົບ
ກວນ ແລະອິດອ່ອນໂຮຍແຮງໄປເໝືອນຝູງແກະທີ່ບ່ໍມີຜູ້ລ້ຽງ" (ມັດທາຍ 9:36).  
      ເມື່ອພຣະເຢຊູຫຼຽວໄປເບ່ິງຝູງຄົນ,  ພຣະອົງຫຽຼວເຫັນເກີນກວ່າຄວາມຕ້ອງການ ອາຫານລ້ຽງຮ່າງກາຍຂອງເຂົາ; ພຣະ

ອົງເຫັນສະພາບວິນຍານພາຍໃນຂອງເຂົາ.  ພວກເຂົາຫຸ້ມລ້ອມພຣະເຢຊູເພາະວ່າພວກເຂົາຢາກໄດ້ບາງຢ່າງທີ່ພຣະອົງມີຢູ່, 
ເຖິງແມ່ນເຂົາບ່ໍສາມາດອະທິບາຍໄດ້ວ່າມັນແມ່ນຫຽັງກໍຕາມ. ຄົນພວກນ້ີ ມີຄວາມປະສົງແມ່ນກະທ້ັງແລ່ນອ້ອມທະເລສາບ 
ເພື່ອຕິດຕາມພຣະອົງໄປ ແລະຢາກໄດ້ຍິນສ່ິງທີ່ພຣະອົງຈະກ່າວ. 
       ພຣະເຢຊູແນມເຫັນພວກເຮົາໃນທາງດຽວກັນ. ພຣະອົງຊົງຊາບສ່ິງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ແລະສົງສານ  ເມື່ອແນມເຫັນເຮົາ 

ພະຍາຍາມຊອກຄວາມຕ້ອງການເພີ້ມໃນທາງອ່ືນ ແລະບ່ອນອ່ືນ. ພຣະເຢຊູມາ "ເພື່ອຈະຊອກຫາແລະໂຜດເອົາຜູ້ທີ່ຫຼົງເສັຽ

ບ່ອນໃດ ທ່ານພົບເຫັນຫຼັກຖານຄວາມສົງສານຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃນທຸກວັນນ້ີ ? 
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ໄປແລ້ວນ້ັນໃຫ້ລອດພົ້ນ" (ລູກາ 19:10),    ບ່ໍແມ່ນເພື່ອເຂກຫົວເຮົາໃນເມື່ອພວກເຮົາຫຼົງເສັຽເປັນຄົນແລກ.   ພຣະອົງຊາບ 
ຕລອດເວລາທີ່ພວກເຮົາຂາດເຂີນ ແລະພຣະອົງປະສົງຈັດຫາໃຫ້ເຮົາມີຄົບບໍຣິບູນຄືນອີກ. 
 
           
2.ມາຣະໂກ 6:38-44: 
38ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, “ພວກທ່ານມີເຂ້ົາຈ່ີຈັກກ້ອນ ຈ່ົງໄປເບ່ິງດູ”  ແລະເມື່ອຮູ້ແລ້ວເຂົາຈ່ຶງທູນວ່າ, “ ມີເຂ້ົາຈ່ີຫ້າກ້ອນ ແລະ

ປາສອງໂຕ.” 39ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງສ່ັງພວກສາວົກໃຫ້ຈັດຄົນທັງປວງນ່ັງຮ່ວມກັນທ່ີປ່າຫຽາ້ສົດເປັນໝູ່. 40ແລະປະຊາຊົນໄດ້ນ່ັງລົງ
ເປັນແຖວ ແຖວລະຮ້ອຍຄົນແລະແຖວລະຫ້າສິບຄົນ.   41ເມື່ອພຣະອົງຊົງຮັບເຂ້ົາຈ່ີຫ້າກ້ອນ  ແລະປາສອງໂຕນ້ັນແລ້ວກໍຊົງ
ເງີຍພຣະພັກເບ່ິງຟ້າສວັນຂໍພຣະພອນ  ແລ້ວຊົງຫັກເຂ້ົາຈ່ີຍ່ືນໃຫ້ພວກສາວົກໄປແຈກແກ່ຄົນທັງປວງ ແລະປາສອງໂຕນ້ັນກໍ 
ຊົງແບ່ງໃຫ້ທ່ົວເຖິງກັນເໝືອນກັນ. 42ເຂົາໄດ້ກິນອ່ີມທຸກຄົນ. 43ສ່ວນຕ່ອນຫັກແລະປາທ່ີເຫຼືອນ້ັນເຂົາເກັບໄດ້ເຕັມສິບສອງບຸງ.  
44ໃນຈຳນວນຄົນທ່ີໄດ້ຮັບປະທານເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນ ມີຜູ້ຊາຍຫ້າພັນຄົນ. 
 
     ໃນຖານະທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພໍ່ຂອງລູກສອງຄົນ, ໜ້າທີ່ກໍແມ່ນຈັດຫາໃຫ້ເຂົາໃນສອງທາງ:  ຝ່າຍຮ່າງກາຍ ແລະຝ່າຍວິນ

ຍານ. ໃນທາງດຽວກັນ ພຣະເຢຊູເປັນແບບຢ່າງທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການຈັດຫາໃຫ້ຝູງຄົນເທິງຝ່ັງທະເລສາບ.  ມີຫຼາຍຄົນໃນຝູງຊົນ 
ກໍາລັງຫິວກະຫາຍຢາກຮຽນຮູ້ຈາກພຣະເຢຊູ,  ດ່ັງນ້ັນພຣະອົງຈ່ຶງຈັດຫາອາຫານຝ່າຍວິນຍານໃຫ້ເຂົາ ,"ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຕ້ັງຕ້ົນ
ສ່ັງສອນເປັນຫຼາຍຂ້ໍຫຼາຍປະການ"(6:34).   ແຕ່ຄົນທັງຫຼາຍກໍຍັງຫິວຕາມເຄີຍ.  ດ່ັງນ້ັນ ພຣະອົງຈ່ຶງຈັດຫາອາຫານຝ່າຍຮ່າງ 
ກາຍໃຫ້ເຂົາເໝືອນກັນ. 
     ບາງເທ່ືອ ກໍເປັນການງ່າຍທີ່ຄິດວ່າສ່ິງຕ່າງໆຝ່າຍວິນຍານເທ່ົານ້ັນທີ່ສໍາຄັນ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາສ້າງເຮົາໃຫ້ມີຊີວິດຄົບສົມບູນ:  

ວິນຍານຈິດ, ແລະກາຍ.   ຄວາມຕ້ອງການທາງຮ່າງກາຍກໍສໍາຄັນເຊ່ັນດຽວກັນ.  ດ່ັງທີ່ອັຄສາວົກຢາໂກໂບຂຽນວ່າ:   " ຖ້າພີ ່
ນ້ອງຊາຍຍິງຄົນໃດບ່ໍມີເຄ່ືອງບນຸ່ງຫົ່ມແລະຂາດເຂີນອາຫານປະຈໍາວັນ,  ແລະມີຄົນໃດໃນພວກເຈ້ົາກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ  'ຈ່ົງໄປ
ເປັນສຸກເທີນ,  ຂໍໃຫ້ອົບອຸ່ນ ແລະກິນອ່ີມ' ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໃຫ້ສ່ິງຂອງທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບເຂົານ້ັນ ຈະເປັນປໂຍດອັນໃດ"  (ຢາໂກໂບ 
2:15-16). 
               

 
              

        ພວກສິດສັງເກດເຫັນຄວາມຕ້ອງການຝ່າຍຮ່າງກາຍຂອງຝູງຊົນ, ແຕ່ການແກ້ໄຂແມ່ນເວົ້າງ່າຍແທ້:  ບອກເຂົາໄປເສັຽ
ເພື່ອເຂົາຈະໄປຊ້ືອາຫານແລງກິນ.   ມີຄົນຫຼາຍພັນຄົນຢູ່ໃນຝູງນ້ັນ  ຫ້າພັນຄົນສະເພາະຜູ້ຊາຍເທົານ້ັນ   ດ່ັງນ້ັນ ການແກ້ໄຂ 
ເບ່ິງເໝືອນວ່າເປັນການຍາກຫຼາຍກວ່າທີ່ພຣະເຢຊູເວົ້າວ່າ: "ຈ່ົງເອົາອັນໃດອັນນ່ຶງໃຫ້ເຂົາກິນເສັຽ" (ຂ້ໍ 37). 
         ພຣະເຢຊູຮຽກເອ້ີນເອົາສາວົກຂອງພຣະອົງໃຫ້ເຮັດໃນສ່ິງທີ່ເປັນໄປບ່ໍໄດ້; ຕ່ໍຈາກນ້ັນ,  ຕ້ອງໃຊ້ເງິນມີທີ່ມູນຄ່າເທ່ົາກັບ 
ຄ່າແຮງງານຕ້ັງສອງຮ້ອຍວັນພຸ້ນ(ມຣກ 6:37; ມທ 20:2) ເພື່ອຊ້ືອາຫານໃຫ້ພຽງພໍສໍາລັບຄົນຈໍານວນຫຼວງຫາຼຍນ້ັນ  ແຕ່ວ່າ 
ລູກສິດສິບສອງຄົນນ້ີໄດ້ປະວຽກງານຂອງເຂົາເພື່ອຕິດຕາມພຣະເຢຊູແລະເຂົາບ່ໍມີລາຍໄດ້! ຢ່າງດີທີ່ສຸດເຂົາກໍຫາມາໄດ້ພຽງ
ແຕ່ປາແຫ້ງເຄັມໆສອງໂຕ ແລະ ເຂ້ົາຈ່ີຫ້າກ້ອນ ແຕ່ທີ່ເຂົາເອ້ີນວ່າ "ກ້ອນ" ມັນໃຫຽ່ກວ່າຂນາດເຂ້ົາຈ່ີທີ່ເຮົາກິນຄາບແລງທຸກ
ວັນນ້ີເທ່ົານ້ັນເອງ.  ຊ່ຶງບ່ໍພຽງພໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫຼ້ອນໜ້າທີ່.  ແນ່ນອນ ພຣະເຢຊູມີພຽງພໍສໍາລັບເຮັດໃຫ້ໜ້າທີ່ສໍາເຣັດ.   ພຣເຢຊູ 
"ຂໍພອນແລະຊົງຫັກເຂ້ົາຈ່ີ,"  ແລ້ວພຣະອົງແຈກຢາຍອາຫານແກ່ຄົນທັງປວງ ແລະມັນບ່ໍໝົດຈັກເທ່ືອ.   " ທຸກຄົນໄດ້ກິນອ່ີມ 
ແລະພໍໃຈ." 
       ແນ່ນອນການອັສຈັນນ້ີເປັນຜົນດີຕ່ໍຫຼາຍພັນຄົນທີ່ໂຮມກັນໃນທີ່ນ້ັນ,  ແຕ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີທີ່ສຸດແມ່ນສາວົກສິບສອງຄົນ.  

ພວກເຮົາ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຝ່າຍຮ່າງກາຍ ແລະ ຝ່າຍວິນຍານສເມີກັນ ໄດ້ຢ່າງໃດ ? 

ສ່ິງລົບກວນໃຈອັນໃດກີດຂວາງພວກເຮົາບ່ໍໃຫ້ລະນຶກເຖິງໂອກາດການຮັບໃຊ້ ? 
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ເປັນຕ້ົນວ່າ: 
 ພຣະເຢຊູປະສາວົກ ໄວ້ທີ່ນ້ັນ ເພື່ອພັກຜ່ອນ. 
 ພຣະເຢຊູຂໍໃຫ້ສາວົກ ຊ່ອຍລ້ຽງຝູງຄົນ. 
 ພວກສາວົກ ໄດ້ເຫັນການອັສຈັນທີ່ເປີດເຜີຍອອກມາທຸກດ້ານ. 
 ພວກສາວົກ ເກັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອໄດ້ສິບສອງກະບຸງສໍາລັບເຂົາ ຄົນລະກະບຸງ. 

 
         ໜ້າເສັຽດາຍ, ພວກເຂົາເສັຽໂອກາດໄປ. ຫຼັງຈາກເຫດການນ້ີປັບ ພວກສາວົກກໍໄດ້ຂ້າມທະເລສາບອີກ ຄືເວລາທີ່ເຂົາ
ຖືກມໍຣະສຸມພັດຢ່າງແຮງ ແມ່ນພະຍຸດຽວກັນກັບພະຍຸທີ່ພຣະເຢຊູຢ່າງເທິງໜ້ານ້ໍາເພື່ອຊ່ອຍປ້ອງກັນພັຍເຂົານ້ັນ. ທີ່ນ້ີ, ພວກ 
ສາວົກພາກັນຕົກຕະລຶງຢ່າງໃຫຽ,່ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃຈໃນເຣ່ືອງເຂ້ົາຈ່ີ" (ມຣກ 6:51-52). 
       ວັນນ້ີ,  ຢ່າພາດຄວາມຈິງທີ່ວ່າພຣະເຢຊູພຽງພໍສໍາລັບທ່ານ.   ພຣະເຢຊູພາທ່ານໄປບ່ອນໃດ, ພຣະອົງຈະລ້ຽງທ່ານ, ມີ
ແຕ່ພຣະອົງເທ່ົານ້ັນທີ່ສາມາດຈັດຫາໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຢ່າງເຕັມສ່ວນ ທັງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະວິນຍານພ້ອມກັນ. 

 
 

   

                                                          ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  

   ທ່ານຈະວາງໃຈໃນການເບ່ິງແຍງແລະຈັດຫາໃຫ້ຂອງພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ ໃນອາທິດນ້ີ?  ຈ່ົງພິຈາຣະນາຄໍາແນະນໍາຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 ສ່ືສານ. ໃຊ້ເວລາຈັກຫ້ານາທີຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາ ໃນການຫາມາໃຫ້ຫຼາຍເທ່ົາທີ່ພຣະອົງມີ, ແລະສໍາລັບການກະທໍາສ່ິງ 

ທີ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດ ເພື່ອທ່ານຈະມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ.  
 

 ນັບ. ຈ່ົງເຮັດບັນຊີ ໃນທາງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນ ສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາປະທານຜ່ານມາ.  ແລ້ວ, ເຮັດບັນຊີສ່ິງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ 
ພຣະເຈ້ົາຈັດຫາໃຫ້ດຽວນ້ີ. ອະທິຖານແຕ່ລະວັນເພື່ອທັງສອງບັນຊີນ້ັນ  ໃນອາທິດນ້ີ. 
 

 ຫ່ວງໃຍ.   ຈ່ົງເປັນທ່ໍການຫ່ວງໃຍ  ແລະການຈັດຫາຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງທ່ານຕ່ໍຜູ້ອ່ືນ.   ຈ່ົງຊອກຫາຜູ້ນ່ຶງທີ່ມີ
ຄວາມຕ້ອງການອັນໃຫຽ່ອາທິດນ້ີແລະຊ່ອຍຄົນນ້ັນດ້ວຍຄວາມຮັກພຣະຄຣິດຢ່າງດຽວກັນກັບພຣະອົງຈັດຫາໃຫ້ທ່ານ.  

ພວກເຮົາທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບຂອງປະທານທັງນ້ັນໃນຊີວິດເຮົາ.  ບາງຄົນໃນພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂອງປະທານທ່ີມີ
ຄວາມໝາຍເຕັມປ່ຽມ ຫືຼການປ່ຽນແປງພິເສດ.   ພວກເຮົາທຸກຄົນມີໂອກາດທ່ີຈະໄດ້ຮັບຂອງປະທານ    ການໃຫ້
ຊີວິດ,  ການປ່ຽນແປງຊີວິດ ໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຢຊູ  ພຣະອົງພຽງຜູ້ດຽວທ່ີສາມາດຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງ  
ການຂອງເຮົາໄດ້ຢ່າງເຕັມປ່ຽມແທ້ຈິງ.                          

                                                                        

                             ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

ບ່ອນໃດທີ່ພວກເຮົາມີໂອກາດເຂ້ົາຮ່ວມໃນການຈັດຫາຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ຄົນອ່ືນ? 
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                   ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
                      ວັນອາທິດ ທີ  14  ມົກຣາ  2018   (1-14 -2018)  

____________________________________________________________ 
                                                     ພຣະເຢຊູແກ້ໄຂໃຫ້                   
 

                 ທໍານຽມສັງຄົມ ຫຼືປະເພນີອັນໃດແດ່ ສອນທ່ານໃຫ້ຕິດຕາມ ? 
 
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະເຢຊູເອ້ີນເອົາເຮົາສູ່ມາຕະຖານທ່ີສູງກວ່າ. 

 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:    
       ນ້ໍາມັນມີບົດບາດສໍາຄັນຕ່ໍຊີວິດເຮົາ ແລະ ເສຖກິດ. ຄວາມຈິງ, 92% ຂອງນ້ໍາມັນໃຊ້ໃນການຂົນສ່ົງແມ່ນໄດ້ມາ
ຈາກນ້ໍາມັນດິບ.   ຂະນະທີ່ນ້ໍາມັນຮັບໃຊ້ເຮົາດີ ມັນກໍສາມາດເປັນແຫຼ່ງບັນຫາໃຫຽ່ໆເຊ່ັນດຽວກັນ. 
       ອຸບັດຕິເຫດນ້ໍາມັນຮົວ່ໄຫຼຄ້ັງໃຫຽ່ໃນໂລກເກີດຂ້ຶນໃນປີ 2010 ທີ່ອ່າວແມັກຊີໂກຢູ່ຂອບຟ້ານ້ໍາເລິກ. ນ້ໍາມັນຫຼາຍ
ກວ່າ 200 ລ້ານແກລັອນ ປົກຄຸມທະເລຊາຍ ແລະສັດສາວາສ່ິງທັງຫຼາຍເຖິງ 572 ໄມລ໌. ສັດທະເລຖືກຂ້າຕາຍ, ແລະ 
ນົກຫຼາຍຮ້ອຍໂຕຖືກປົກຄຸມດ້ວຍນ້ໍາມັນໜາ ແລະຕາຍໄປ. 
     ປະເພນີປຽບເໝືອນນ້ໍາມັນ. ດີທັງຄູ່, ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍຢາກໃຫ້ມັນປົກຄຸມສ່ິງທີ່ບ່ໍຄວນປົກຄຸມ. ບາງເທ່ືອພວກເຮົາສາ 
ມາດປ່ອຍໃຫ້ປະເພນີ ແລະທໍານຽມສັງຄົມປົກຄຸມ ແລະຫຸ້ມຮັດສ່ວນໃດສ່ວນນ່ຶງຂອງຊີວິດເຮົາ. ປະເພນີທາງສາສນາ
ຕ່າງມີຄຸນຄ່າ, ແຕ່ເມື່ອມັນປົກຄຸມພຣະບັນຍັດ ແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ, ມັນກໍເໝືອນນ້ໍາມັນລາດຫຸ້ມຫົວໃຈເຮົາ. 
    ດ່ັງດຽວກັບພະນັກງານເກັບກວາດນ້ໍາມັນທໍາຄວາມສະອາດພັຍວິບັດສ່ິງແວດລ້ອມນ້ັນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຍ່າງກ້າວເຂ້ົາ
ມາດ້ວຍພຣະທັມຂ່າວປະເສີດ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບໜຽວຕ້ຶງນ້ັນ. ພຣະອົງຕ່ໍວ່າ ແລະແກ້ໄຂແນວຄວາມຄິດຂອງພວກ
ຜູ້ນໍາສາສນາຊ່ຶງໄດ້ສ້າງພັຍພິບັດຝ່າຍວິນຍານ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ?  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 
                                        ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

1. ມາຣະໂກ 7:5-8 :   
    5ພວກຟາຣີຊາຍກັບພວກນັກທຳຈ່ິງທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, “ເປັນຫຽງັພວກສິດຂອງທ່ານຈ່ິງບ່ໍຕິດຕາມຄຳສອນທ່ີຕົກ
ທອດມາຈາກເຖ້ົາເກ່ົາບູຮານ ແຕ່ຍັງຮັບປະທານອາຫານດ້ວຍມືບ່ໍສະອາດ.” 6ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, “ເອຊາຢາໄດ້
ທຳນວາຍຄັກແນ່ເຖິງພວກເຈ້ົາ ຜູ້ເປັນຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດ ຕາມທ່ີຂຽນໄວ້ວ່າ,      ‘ ພົລເມືອງເຫຼົ່ານ້ີໃຫ້ກຽດເຮົາແຕ່ປາກ    
ສ່ວນໃຈຂອງເຂົາຫ່າງໄກຈາກເຮົາ.    7ເຂົານະມັສການເຮົາໂດຍອັບປໂຍດ ດ້ວຍເອົາບົດບັນຍັດຂອງມະນຸດມາຕູ່ວ່າ
ເປັນພຣະໂອວາດ’.    8ເຈ້ົາທັງຫຼາຍປະລະພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະ ກັບໄປຍຶດຖືຕາມຄຳສອນທ່ີຕົກທອດມາ
ຈາກມະນຸດ.” 
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       ສ່ິງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ໃນພຣະຄັມພີເດີມ ໄດ້ແບ່ງເປັນສາມໝວດແຕ່ຕ້ົນມາແລ້ວຄື:  ພຣະບັນຍັດ, ພວກຜູ້ທໍານວາຍ, 
ແລະ ບົດກອນ. ຊ່ຶງລ້ວນແຕ່ແມ່ນພຣະທັມພຣະເຈ້ົາທັງສ້ິນ, ແຕ່ໝວດທີນ່ຶງ ພຣະບັນຍັດ(ທີ່ເອ້ີນວ່າໂທຣາ)  ບັນຈຸໄວ້
ບ່ອນພິເສດຄືໃນຫົວໃຈຂອງຊາວຢິວ. ເວລາໃດພວກທັມບັນດິດສອນພຣະທັມໂທຣາ, ບາງເທ່ືອ  ພວກເຂົາໄດ້ເພີ້ມຂ້ໍ
ບັນຍັດໃສ່ອ້ອມບັນຍັດທີ່ພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ລະເມີດຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ.                                                                                       
        ຕົວຢ່າງ, ພຣະເຈ້ົາສ່ັງ  ກ່ຽວກັບວັນສະບາໂຕວ່າ,  "ໃນມື້ນ້ີ ໃຫ້ເຈ້ົາເອງ ພ້ອມດ້ວຍລູກຊາຍຍິງ ຂ້ອຍທາດ ແລະ                                                                                                                                                              
ສັດລ້ຽງຂອງພວກເຈ້ົາ ຕລອດທັງຄົນຕ່າງດ້າວທີ່ອາສັຍຢູ່ໃນບ້ານເມືອງຂອງເຈ້ົາຢຸດເຮັດວຽກທັງໝົດ." ຈຸດປະສົງຂອງ 
ຄໍາສ່ັງນ້ີ   ແມ່ນໃຫ້ຈັດເວລາໄວ້ສໍາລັບການນະມັສການ, ການສະທ້ອນຝ່າຍວິນຍານ, ແລະ   ການພັກຜ່ອນທາງກາຍ
ເພື່ອເອົາແຮງໄວ້ເຮັດວຽກອາທິດໜ້າ. ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ  ພວກເຂົາເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງທີ່ມີປໂຍດມະຫາສານນ້ີ,  ພວກທັມ
ບັນດິດໄດ້ອະທິບາຍລາຍລະອຽດພະຍາຍາມບອກວ່າບັນຍັດ"ເກີດຜົນ"ຫຽັງ?  ພວກເຂົາຊ້ີໃຫ້ເຫັນການກະທໍາເໝືອນ
ກັບຕັກນ້ໍາຈາກບ່ໍ, ການຂ້າສັດລ້ຽງຄອບຄົວ, ຫຼື ເກັບກ່ຽວເຂ້ົາບເລຈາກທ່ົງນາເປັນ"ວຽກ."  ການລ່ວງເວລາ, ເຈຕະນາ
ແຕ່ກົກແຕ່ເຄ້ົາຂອງວັນສະບາໂຕ ການພັກຜ່ອນ ແລະການຈົດຈ່ໍໃສ່ພຣະຜູ້ສ້າງຄືນໃໝ ່ຖືກທົດແທນດ້ວຍກົດທໍານຽມ
ຕ່າງໆ ຊ່ຶງຫ່າງໄກຈາກຈຸດປະສົງເດີມຂອງຄໍາສ່ັງຫຼາຍ.                                                                                                            
     ໃນສມັຍພຣະເຢຊູ, ບ່ໍມີຜູ້ຄວບຄຸມເຂ້ັມງວດກົດ ແລະລະບຽບເພີ້ມເຕີມເຫົ່ຼານ້ີ ຫຼາຍປານພວກຟາຣີຊາຍ.   ດ່ັງນ້ັນ
ເມື່ອເຂົາເຫັນສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ"ຮັບປະທານອາຫານໂດຍບ່ໍໄດ້ລ້າງມືຕາມທໍານຽມ," ເຂົາກໍກ່າວຟ້ອງທັນທີ. ເຈຕະ      
ນາຂອງເຂົາບ່ໍແມ່ນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດ, ແຕ່ແມ່ນເພື່ອກ່າວທັບຖົມພຣະເຢຊູ.  
 

 
       ແນ່ນອນ, ພຣະເຢຊູເຫັນຄວາມພະຍາຍາມໃນຫົວໃຈຂອງເຂົາ ແລະ ຕອບສນອງດ້ວຍປັນຍາສູງສຸດ.  ພຣະອົງ
ຊົງບອກໄວ້ໃນ ເອຊາຢາ 29:13 ແລ້ວເນ້ັນຄວາມຈິງຈາກພຣະທັມພຣະເຈ້ົາໂດຍການເອ້ີນເຂົາວ່າ "ຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດ." 
ຄວາມກະຕືລືລ້ົນເຕັມດ້ວຍຄວາມທະນົງຕົວ  ຮັກສາໄວ້ຊ່ຶງຮີດຄອງຄໍາເວົ້າຈາກປາກຂອງເຂົາເອງ,   ພວກຟາຣີຊາຍ
ປະລະຈຸດປະສົງແທ້ຈິງ ແລະເຈຕະນາຂອງຄໍາສ່ັງພຣະເຈ້ົາ. 
      ປະເພນີບ່ໍໄດ້ຊ່ົວສເມີໄປດອກ,  ແຕ່ມັນບ່ໍສາມາດ ແລະບ່ໍໃຫ້ຢູ່ເໜືອພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ຖານະຄຣິສຕຽນ, 
ມັນເປັນສ່ິງຈໍາເປັນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງກວດເບ່ິງບ່ໍພຽງແຕ່ວ່າເຮົາເຮັດຫຽັງ, ແຕ່ເປັນຫຽັງເຮົາຈ່ຶງເຮັດມັນ. ການປະຖ້ິມຄໍາ
ສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວຮັກສາກົດບັນຍັດຂອງມະນຸດແທນເປັນພັຍອັນໃຫຽ່ຫຼວງ ແລະເປັນການຕ່ໍສູ້ສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາຢາກ 
ໃຫ້ເປັນແທ້ຄື: ຄວາມຈິງໃຈ, ການເຊ່ືອຟັງດ້ວຍຖ່ອມໃຈອັນເກີດຈາກແຮງບັນດານໃຈດ້ວຍຄວາມຮັກ. 

     

2. ມາຣະໂກ 7:9-13 : 
9ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາອີກວ່າ, “ເກີນວ່າດີແທ້ໜໍ ທ່ີເຈ້ົາທັງຫຼາຍໄດ້ລະຖ້ິມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ   ໄປຖືຕາມຄຳ
ສອນທ່ີສືບຕ່ໍມາຈາກເຖ້ົາເກ່ົາບູຮານ. 10ເພາະວ່າໂມເຊໄດ້ສ່ັງໄວ້ວ່າ, ‘ຈ່ົງນັບຖືບິດາມານດາຂອງເຈ້ົາ’ ແລະ ‘ຜູ້ໃດໝິ່ນ
ປະໝາດບິດາມານດາຈະຕ້ອງມີໂທດເຖິງຕາຍ.’ 11ແຕ່ຝ່າຍພວກເຈ້ົາກັບເວົ້າວ່າ ‘ຖ້າຜູ້ໃດຈະເວົ້າກັບບິດາມານດາວ່າ, 
“ສ່ິງໃດຂອງຂ້ອຍທ່ີອາດຊ່ອຍເຫຼືອເຈ້ົາໄດ້ ສ່ິງນ້ັນເປັນໂກຣະບານ”’ (ຄືເປັນຂອງຖວາຍໄວ້ແລ້ວ), 12ເຈ້ົາທັງຫຼາຍກໍບ່ໍ
ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ນ້ັນເຮັດສ່ິງໃດຕ່ໍໄປ  ເພື່ອຊ່ອຍບຳລຸງບິດາມານດາຂອງຕົນ.  13ເຈ້ົາທັງຫຼາຍຈ່ຶງລຶບລ້າງພຣະທັມຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄຳສອນທ່ີຕົກທອດສືບຕ່ໍກັນມາແລະສອນຕ່ໍກັນໄປ ແລະການອ່ືນໆແນວນ້ີອີກຫຼາຍຢ່າງ ເຈ້ົາທັງຫຼາຍກໍ
ເຮັດຢູ່.”  
 

ມີປັດຈັຍຫຽັງແດ່ທີ່ເປັນເຫດໃຫ້ຄຣິສຕຽນຍຸກໃໝ່ລະເລີຽຕ່ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ ? 
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        ພວກຟາຣິຊາຍຫວັງວ່າຈະທັບຖົມພຣະເຢຊູ ແຕ່ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄໍາເວົ້າໂຕ້ຕອບເຂົາ.    ພຣະອົງໄດ້ສໍາແດງໃນຂ້ໍ 
5-8  ວ່າເຂົາໄດ້ປະຖ້ິມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາໄປຖືຕາມຄໍາສອນຕາມຣີດຄອງປະເພນີຂອງເຂົາເອງ; ໃນຂ້ໍ 9-13, 
ພຣະອົງໄດ້ສໍາແດງໃຫ້ພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ເຫັນວ່າ ເຂົາໄດ້ບິດເບືອນພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດເໝືອນກັນ.  
       ເພື່ອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈສ່ິງທີ່ພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ເຮັດ, ໃຫ້ເບ່ິງການປະຕິບັດຕາມຄໍາສອນຂອງພວກນັກທັມ  ໂກຣະບານ 
ຊ່ຶງອ້າງເຖິງເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະເຈ້ົາ.  ນ້ີແມ່ນຄໍາສັນຍາຈິງຈັງໃນສ່ິງຊ່ຶງຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງຖວາຍບູຊາສ່ິງຂອງ ຫຼືເງິນແດ່ 
ພຣະເຈ້ົາ. ມັນເປັນການກະທໍາທີ່ດີຊ່ຶງສົມຄວນຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ. 

 
 
       ເຖິງຢ່າງໃດ,  ພວກຟາຣີຊາຍກໍໄດ້ສ້າງຊ່ອງໂຫວ່ໄປແລ້ວ. ເພື່ອຈະປາກົດຕົວເປັນຄົນຊອບທັມ, ຟາຣີຊາຍອາດ
ໄດ້ແຈ້ງທຸກສ່ິງທີ່ເພິ່ນມີຕາມໂກລະບານ ຊ່ຶງຕ້ັງໄວ້ເພື່ອພຣະເຈ້ົາໃຊ້.  ແຕ່ ເພິ່ນອາດບ່ໍຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາໃນຂນະນ້ັນ. 
ເພິ່ນສາມາດເກັບຮັກສາ ສງວນຊັບສິນນ້ັນໄວ້ໃຊ້ວຽກພຣະວິຫານໃນອະນາຄົດກໍເປັນໄປໄດ້. ໃນແນວຄວາມຄິດສມັຍ 
ໃໝ່ແລ້ວ, ມັນອາດເປັນເໝືອນຄົນທີ່ມີເງິນ $10,000.00 ໃນບັນຊີສະສົມ. ລາວປະກາດວ່າ    ລາວຈະຖວາຍເງິນນ້ັນ
ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ໃນພາຍໜ້າເທ່ົານ້ັນ, ຊ່ຶງລາວຍັງສາມາດໃຊ້ເງິນນ້ັນໄດ້ຢູ່ດຽວນ້ີ. ວັນນ່ຶງ ພໍ່ແມ່ຂອງລາວບອກວ່າກໍາ
ລັງປະສົບບັນຫາດ້ານການເງິນ ແລະຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອ. ລູກຊາຍຂອງເຂົາຕອບວ່າ:"ຂ້ອຍຂໍໂທດ,  ຂ້ອຍບ່ໍມ ີ
ເງິນໃຫ້ພວກເຈ້ົາ. ມັນແມ່ນການຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາທັງສ້ິນແທ້ແນວນ້ັນ." 
     ໜ້າເສ້ົາໃຈ, ຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດແບບນ້ັນໄດ້ສືບຕ່ໍຈາກການບິດເບືອນພຣະທັມພຣະເຈ້ົາຍັງມີແຜ່ຫຼາຍທຸກວັນນ້ີ. ນັກ
ສາສນາຈໍານວນນ່ຶງນັບຖືກົດເກນ ແລະ ທໍານຽມທຸກຢ່າງຂອງຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖ່ິນ(ຫືຼນິກາຍ)ຂອງເຂົາ,   ແຕ່ມັນເປັນ
ການສະແດງອອກພາຍນອກເທ່ົານ້ັນ. ເຂົາເຮັດເໝືອນຄົນມີ "ສິນທັມ" ແຕ່ບ່ໍມີຄວາມຮັກຕ່ໍຜູ້ອ່ືນ.  ເຂົາປະຕິບັດຕົນຕ່ໍ
ສະມາຊິກໂບດດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບນັບຖືຢ່າງໃຫຽ່ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດຕ່ໍຄອບຄົວຂອງເຂົາທີ່ບ້ານ. 
     ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກພຣະທັມພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງຊ່ັງຊາຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ຄວາມເຫັນຊອບຂອງຄົນອ່ືນ ເຖິງ
ແມ່ນເຂົາຈະເປັນສິດຍາພິບານ ຫຼື ນັກຂຽນບົດວິຈານ ຕ່ໍຕ້ານກັບສ່ິງທີ່ພຣະທັມພຣະເຈ້ົາເວົ້າມາ.  ທ່ານ ລູກາ ໄດ້ຍົກ 
ຍ້ອງຊາວ ເບຣອຍອາເພາະເຂົາເຮັດສ່ິງນ້ີ: "ຊາວຢີວເຫົຼ່ານ້ີມີຈິດໃຈສູງສ່ົງກວ່າຊາວເມືອງເທສະໂລນິກ,  ເພາະເຂົາມ ີ
ໃຈເຫື້ຼອມໃສຮັບເອົາພຣະທັມດ້ວຍຄວາມຫິວໂຫຍ ແລະ ໄດ້ຄ້ົນເບ່ິງພຣະຄັມພີທຸກວັນ ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າ   ຂ້ໍຄວາມນ້ັນ
ເປັນຈິງຫືຼບ່ໍ" (ກິຈການ 17:11).  
    ເປ້ົາໝາຍຂອງເຮົາບ່ໍແມ່ນມີຄວາມຮູ້ຖືກຕ້ອງເທ່ົານ້ັນ. ພວກເຮົາຢາກເຂ້ົາສນິດກັບຫົວໃຈຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ສ້າງເຮົາ. 
 

3. ມາຣະໂກ 7:14-15 :     
14ແລ້ວພຣະອົງຊົງເອ້ີນປະຊາຊົນມາອີກ ຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, “ທ່ານທັງຫຼາຍຈ່ົງຟັງເຮົາແລະເຂ້ົາໃຈສາ.   15ບ່ໍມີສ່ິງໃດ
ທ່ີຢູ່ພາຍນອກ  ເມື່ອເຂ້ົາພາຍໃນມະນຸດຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊ່ົວມົວໝອງໄດ້     ແຕ່ສ່ິງຊ່ຶງອອກມາຈາກພາຍໃນມະນຸດ
ນ້ັນແຫຼະ, ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊ່ົວມົວໝອງ.   
      ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວໂດຍຕົງແກ່ພວກຟາຣີຊາຍ ແລະພວກນັກທັມ, ເປີດເຜີຍການສ້ໍໂກງ ແລະການຊ່ົວມົວໝອງໃນ 
ຣະບົບສາສນາຂອງເຂົາ. ບັດນ້ີ ພຣະເຢຊູຫັນມາຫາຝູງຄົນກຸ່ມໃຫຽ່ກວ່າທີ່ຊຸມນຸມກັນເພື່ອຊ່ອຍເຂົາໄດ້ເຂ້ົາໃຈ ຫັຼກຄໍາ                    
ສອນທີ່ຍ່ິງໃຫຽ່ກວ່າທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບເຮົາທຸກຄົນ. ບົດສົນທະນາທັງໝົດນ້ີໄດ້ເລ້ີມຂ້ຶນເມື່ອນັກທັມປະເຊີນໜ້າກັບພຣະເຢຊູ 
ຍ້ອນວ່າມືຂອງສິດພຣະເຢຊູເປ້ືອນ. ແຕ່ພຣະເຢຊູໄດ້ປ້ີນທັບແລະໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຟາຣີຊາຍແລະນັກທັມພວກດຽວກັນ 
 ນ້ີມີໃຈສົກປົກ.   ຍ້ອນວ່າພວກຟາຣີຊາຍຢາກເວົ້າກ່ຽວກັບການຊ່ົວມົວໝອງ,  ພຣະເຢຊູກໍຈະເວົ້າເຖິງ ຄວາມຊ່ົວມົວ 

ເປັນຫຽັງເຮົາຈ່ຶງຖືກທົດລອງໃຫ້ບິດເບືອນຕ່ໍພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາເລ້ືອຍໆ ? 
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ໝອງ.   ສິງທີ່ຊ່ົວມົວໝອງຖືວ່າທັມດາ, ບ່ໍບໍຣິສຸດ, ລົບຫລູ່, ຫຼື ບ່ໍສະອາດ.  ມັນກາຍເປັນການກ່າວຫາ ພວກຟາຣີຊາຍ 
ວ່າການບ່ໍລ້າງມືເຮັດໃຫ້ມະນຸດບ່ໍສະອາດ ແຕ່ບ່ໍເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊ່ົວມົວໝອງແຕ່ຢ່າງໃດ. ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຣ່ືອງນ້ີ
ແຈ່ມແຈ້ງຂ້ຶນ: "ບ່ໍມີສ່ິງທີ່ຢູ່ພາຍນອກເມື່ອເຂ້ົາພາຍໃນມະນຸດ ຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊ່ົວມົວໝອງໄດ້   ແຕ່ສ່ິງຊ່ຶງອອກມາ
ຈາກພາຍໃນມະນຸດນ້ັນແຫຼະ,  ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊ່ົວມົວໝອງ.  
 
 

 
          ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ດີເຖິງການທໍາຄວາມສະອາດສ່ິງເປິະເປ້ືອນພາຍນອກ ແລະພາຍໃນ.   ໃນຄວາມພະຍາມຮັກສາ
ຄວາມສະອາດຈາກການຕິດຢາເສບຕິດ,  ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໄປບໍາບັດ ສອງຄ້ັງ.    ບ່ໍມີການກໍາຈັດໃດປ່ິນປົວການຕິດຢາ
ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາກະທໍາໄປໂດຍປາສຈາກພຣະຄຣິດ. ຂ້າພະເຈ້ົາໃຊ້ວິທີການຂອງມະນຸດເພື່ອປົກ
ປິດກໍຣະນີຊ່ຶງຢ່ັງຮາກເລິກຢູ່ໃນຫົວໃຈແລະຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ.   ການສແວງຫາຄວາມບໍຣິສຸດ ໂດຍປາສຈາກ 
ພຣະຄຣິດເປັນຫົນທາງຕັນ.  
      ພຣະເຢຊູເອ້ີນເອົາເຮົາສູ່ມາຕະຖານສູງກວ່າເໜືອກວ່າວິທີກັມຂອງມະນຸດ  ຫຼື ພິທີທາງສາສນາ.    ພວກເຮົາສາ 
ມາດເຮັດສ່ິງທີ່ຄືວ່າດີ ຫຼື ປະຕິບັດຖືກສິນທັມ, ແຕ່ບ່ໍມີສ່ິງດີໆອັນໃດຢູ່ໃນເຮົາ. ພວກເຮົາກັບກາຍເປັນຄົນສະອາດໄດ້
ໃນເວລາທີ່ເຮົາໃຫ້ພຣະຄຣິດປ່ຽນແປງເຮົາເທ່ົານ້ັນ.  
     ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນສາມາດສ້າງເຮົາໃຫ້ເປັນຄົນຊອບທັມໄດ້, ໂດຍທາງພຣະຄຣິດ: "ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາ
ໃຫ້ພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງບ່ໍມີຄວາມຜິດບາບນ້ັນ  ໄດ້ເຂ້ົາສ່ວນກັບຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາ   ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ມີສ່ວນໃນ 
ຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍທາງພຣະອົງ"  ( 2 ໂກຣິນໂທ 5:21). 
 
 

 
                                                                   ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

ທ່ານຈະບັນລຸເຖິງມາຕຖານສູງກວ່າຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດໃນພາຍພາກໜ້າ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາຄໍາແນະນໍາຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 ຂຸດ. ຈ່ົງຊ້ີແຈງ "ປະເພນີ" ບາງຢ່າງຂອງຄຣິສຕະຈັກທ່ີທ່ານເຕີບໃຫຽ່ກັບມັນມາ ຫືຼ ຍັງປະຕິບັດຢູ່ດຽວນ້ີ.  ແຍກມັນ

ອອກເປັນສາມກຸ່ມ: ພິທີຕ່າງໆ, ຄວາມນນິຍົມຊົມຊອບ, ແລະ ພິທີທີ່ມີພຣະຄັມພີເປັນສູນກາງ. 
 ຝັງ.   ຈ່ົງຢືນຢັດຢ່າງແຂງແຮງໃນພິທີທີ່ມີພຣະຄຣິດເປັນສູນກາງ,   ແລະຈ່ົງເຊົາສ່ິງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຊອບໃຈ 

ພຽງສ່ວນຕົວເທ້ົານ້ັນ. ຈ່ົງຕັດສິນໃຈ ບ່ໍຄາດຫວັງໃຫ້ຜູ້ອ່ືນໃຊ້ຊີວິດຕາມສ່ິງທີ່ທ່ານນິຍົມຊົມຊອບ. 
 ປູກ.  ໃນອາທິດນ້ີ  ຈ່ົງພາຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງທ່ີປະເຊີນກັບບັນຫາການປະຕິບັດ  ຫຼືທໍານຽມທີ່ເຂົາມີປະສົບການໃນຄຣິສຕະ 

ຈັກໃດນ່ຶງມາ.  ເລ່ົາເຣ່ືອງຂອງທ່ານໃຫ້ເຂົາຟັງ. ຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຂ້ົາໃຈວ່າຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບພິທີເຫົ່ຼານ້ີ, ແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດເທ່ົານ້ັນ.  

 
ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຫວັງພຽງແຕ່ວ່າທ່ານຕ້ອງທໍາຄວາມສະອາດພາຍຫັຼງນ້ໍາມັນຮົ່ວໄຫຼເທ່ົານ້ັນ. ແລະຂ້າພະເຈ້ົງຫວັງຢ່າງຍ່ິງ
ວ່າທ່ານຈະແຍກແຍະ   ແລະຂັບໄລ່ປະເພນີຄວາມເຊ່ືອຖື   ແລະ ປະເພນີຕ່າງໆທີ່ໜ່ວງໜ່ຽວຣະຫວ່າງທ່ານກັບພຣະ 
ຄຣິດ ອອກໄປໃຫ້ໄດ້.  

                           ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບບັຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຢຊູ ໃນຂ້ໍ 15 ມີຄວາມໝາຍຫຽັງສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງ ? 

ເມື່ອໃດທ່ານຮູ້ສຶກການຊົງເອ້ີນທ່ານຂອງພຣະເຈ້ົາສູ່ມາຕຖານສູງກວ່າມີນ້ໍາໜັກ ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັ                     ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
        ວັນອາທິດ ທີ  21  ມົກຣາ  2018   ( 1-21-2018 ) 

 

     ຂ້າພະເຈົ້າຖືກສ້າງຂ້ຶນມາຢ່າງມະຫັສຈັນ  
 

       ມີສ່ິງໃດແດ່ທີ່ທ່ານສ້າງຂ້ຶນມາດ້ວຍມືທ່ານເອງ ? 
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ທຸກຊີວິດມີຄ່າ  ລວມທັງຊີວິດຂ້າພະເຈົ້າ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:  
       ໃນຖານະທ່ີເປັນພົລເມືອງຂອງໂລກສມັຍໃໝ,່ ພວກເຮົາມັກເສຣີພາບໃນການເລືອກຂອງເຮົາ. ມັນເປັນຄວາມ
ຈິງ ເຖິງແມ່ນເຮົາກໍາລັງເລືອກຮ້ານອາຫານແຫ່ງນຶ່ງ,   ເຄື່ອງນຸ່ງຊຸດນຶ່ງ,  ຫືຼບຸກຄົນນຶ່ງຊ່ຶງເຮົາຈະໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມດ້ວຍກໍ
ເຊ່ັນດຽວກັນ.  ບໍ່ມີໃຜດອກຈະມັກຖືກບັງຄບັໃຫ້ເຮັດສິ່ງນຶ່ງສິ່ງໃດ.  ພວກເຮົາມັກເສຣີພາບຂອງເຮົາ ແຕ່ສິດເສຣີພາບ 
ມີຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງມັນ.  
      ໃນເດືອນ ມົກຣາ ວັນທີ 22 ປີ 1973, ສານສູງສຸດໄດ້ຮັບຮອງເອົາເສຣີພາບຕ່າງໆ ລວມທັງເສຣີພາບໃນການທໍາ
ແທ້ງ. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືເອົາສິ່ງນີ້ເປັນເສຣີພາບເພ່ືອການເລືອກ, ໃນຂນະທ່ີຜູ້ອື່ນຕໍາໜວ່ິາເປັນໃບອະນຸຍາດໃຫ້ທໍາລາຍຊີ 
ວິດ. ຈຸດສຸມຂອງການໂຕ້ຖຽງນີ້ແມ່ນແນໃສ່ເດັກທາຣົກ ເດັກທ່ີຍັງບໍ່ທັນເກີດກໍມີຄ່າຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງ. 
     ແລ້ວ ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ມອບຄຸນຄ່າໃຫ້? ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຊົງສ້າງເຮົາມາບໍ່? ຖ້າທ່ານເຄີຽສ້າງບາງສິ່ງບາງຢ່າງຂຶ້ນມາດ້ວຍ 
ມືທ່ານເອງ,   ທ່ານຈະເປັນຜູ້ວາງຄ່າຂອງວັດຖຸ ຫືຼໂຄງການນັ້ນ.   ມັນສໍາຄັນ ແລະມີຄຸນຄ່າຕໍ່ທ່ານ,  ເຖິງແມ່ນຄົນອື່ນ  
ຈະບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າຕາມທ່ີເຮົາເຫັນກໍຕາມ. ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສ້າງເຮົາເຫັນເຮົາມີຄ່າສູງ ຄຸນຄ່າທ່ີຄົນອື່ນອາດບໍ່ຖືເປັນເຣ່ືອງ
ສໍາຄັນ ຫືຼບໍ່ໃສ່ໃຈກໍຕາມ ແຕ່ທຸກຄົນສໍາຄັນ. ແມ່ນພວກເຮົາຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ ເວລາທ່ີເຮົາຫິຼງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງ 
ຊີວິດດັ່ງດຽວກັນກັບທ່ີພຣະອົງເຫັນ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ :  ( ເບິ່ງຕາມຂໍ້ 1,  2, ແລະ 3 )  
 

                                                        ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. ເພງສັຣເສີນ 139:1-6 : 
1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອົງໄດ້ກວດເບິ່ງຂ້ານ້ອຍ ແລະຮູ້ຈັກຂ້ານ້ອຍດ.ີ    2 ພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກທຸກຢ່າງທີ່ຂ້ານ້ອຍ
ເຮດັ ເຖິງວ່າຢູ່ໄກແສນໄກພຣະອົງກໍຍັງເຂົ້າໃຈຄວາມນຶກຄິດຂອງຂ້ານ້ອຍ.  3 ພຣະອົງຊົງເຫັນຂ້ານ້ອຍໃນເວລາທີ່ຂ້າ   
ນ້ອຍກຳລັງເຮັດວຽກ ຫືຼພັກຜ່ອນ ພຣະອົງຮູ້ຈັກການກະທຳທຸກຢ່າງຂອງຂ້ານ້ອຍ. 4ແມ່ນວ່າກ່ອນຂ້ານ້ອຍຈະເວ້ົາພຣະ 
ອົງກໍຮູ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວວ່າຂ້ານ້ອຍຈະເວ້ົາຫຽງັ. 5 ພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ອ້ອມຂ້າງອ້ອມແອວຂ້ານ້ອຍ ພຣະອົງຊົງຄຸ້ມຄອງ
ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍອຳນາດຂອງພຣະອົງ.    6 ຄວາມຮູ້ຂອງພຣະອົງມີເຫືຼອຫຼາຍ ຈົນຂ້ານ້ອຍບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ ້ ຊ່ຶງເປັນ
ການເລິກລັບທີ່ສຸດທີ່ຂ້ານ້ອຍຈະເຂົ້າໃຈໄດ້.             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
.      ເພງສັຣເສີນ 139 ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າເປັນໃຜ ໃນຄວາມສັມພັນກັບສິ່ງຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ. ພຣະ
ເຈົ້າບໍ່ຊົງເປັນພຽງຜູ້ນີຣະມິດສ້າງຂອງເຮົາ   ແຕພ່ຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຮູ້ຈັກເຮົາຢ່າງໃກຊິ້ດ  ແລະເຫັນຄຸນຄ່າ 
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ເຮົາຄົບຖ້ວນ. ພວກເຮົາດໍາຣົງຢູ່ໃນວັທນະທັມບ່ອນພວກເຮົາເຄີຍຊຸກເຊ່ືອງ. ພວກເຮົາປິດບັງຜູ້ທ່ີເຮົາເປັນຢ່າງແທ້ຈິງ, 
ແລະປິດບັງສິ່ງເຮົາຄິດແທ້ຈິງ. ພວກເຮົາຄວບຄຸມຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໜ້າທ່ີ, ເບື້ອງຫຼັງເວທີ, ເບື້ອງຫັຼງບຸຄະລິກຂອງເຮົາ. ພວກ
ເຮົາຊຸກເຊ່ືອງບາງພາກສ່ວນຂອງຊີວິດເຮົາທ່ີເຮັດໃຫ້ເຮົາອັບອາຍ ຫືຼສ່ວນທ່ີເຮັດໃຫ້ເຮົາເສັຽໜ້າເສັຽຕາໄວ້.  ພວກເຮົາ
ຊຸກເຊ່ືອງຂ່າວທ່ີສັງຄົມໂພສ ແລະຮູບພາບທ່ີໂພສໄວ້ເບື້ອງຫຼັງ,  ພະຍາຍາມສະແດງໃຫ້ໂລກເຫັນພາບພົດຕາມທ່ີເຮົາ
ຢາກໃຫ້ເຂົາເຫັນ. ພວກເຮົາອາດສາມາດປົກປິດພາກສ່ວນໃດພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງເຮົາເອງຈາກໂລກອ້ອມຮອບເຮົາໄດ,້ 
ແຕ່ເພງສັຣເສີນ 139 ໄດ້ບອກແຈ້ງວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີໜ້າກາກອີກ   ເມ່ືອຂຶ້ນເມືອເຖິງພຣະເຈົ້າ  ແລະເຮົາເປັນຢ່າງໃດ 
ພຣະອົງກໍເຫັນໝົດ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດລີ້ຈາກພຣະເຈົ້າ ຫືຼເກັ້ຽກ່ອມໃຫ້ພຣະອົງເຊ່ືອວ່າເຮົາເປັນສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງທ່ີເຮົາບໍ່
ໄດ້ເປັນແທ້ຈິງ. ພຣະອົງໄດ້ຄົ້ນພົບເຮົາ ແລະຮູ້ຈັກເຮົາດີ.                                                                                            
 ພຣະເຈົ້າຮູ້ຈັກພວກເຮົາດີຍິ່ງກວ່າພວກເຮົາຮູ້ຈັກພວກເຮົາເອງ.   " ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈາກ

ບ່ອນໄກໆ."  ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປູກຝັງຄວາມຄິດໃນສມອງຂອງເຮົາ, ແຕ່ພຣະອົງເຂົ້າໃຈສິ່ງທ່ີພວກເຮົາກໍາລັງຄິດຢູ່. 
 ພຣະເຈົ້າຮູ້ສິ່ງທ່ີເຮົາຈະເຮັດກ່ອນທ່ີເຮົາເຮັດ. "ພຣະອົງຊົງເຫັນຂ້ານ້ອຍໃນເວລາທ່ີຂ້ານ້ອຍເຮັດວຽກ ຫືຼພັກຜ່ອນ;

ພຣະອົງຮູ້ຈັກການກະທໍາທຸກຢ່າງຂອງຂ້ານ້ອຍ ແມ່ນວ່າກ່ອນຂ້ານ້ອຍຈະເວ້ົາ ພຣະອົງອົງກໍຮູ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວ." 
ພວກເຮົາບໍ່ອາດເຮັດສິ່ງໃດໃຫ້ລອດພ້ົນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ.້   ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າ
ປລາດໃຈໄດ້. ພຣະອົງເຝົ້າຣະວັງທຸກສິ່ງຢ່າງ, ລວມທັງການກະທໍາ ແລະ ການປະພຶດຂອງເຮົາແຕ່ລະວັນ. 

 ພຣະເຈົ້າຮູ້ທຸກສິ່ງທ່ີເຮົາຈະເວ້ົາກ່ອນທ່ີເຮົາຈະເວ້ົາ. "ແມ່ນວ່າກ່ອນຂ້ານ້ອຍຈະເວ້ົາພຣະອົງອົງກໍຮູ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວ."
ພຣະຊົງເປັນອົງສັບພັນຍ(ູຮອບຮູ້ທຸກສິ່ງ). ຄວາມຈິງນັ້ນຍາກທ່ີຈະເຂົ້າໃຈໄດ້, ແຕ່ບໍ່ມີສິ່ງຈະຢູ່ນອກຄໍາຕອບ ແລະ
ຄວາມຮູ້ຂອງພຣະອົງ. 
 
 

       ດັ່ງດຽວກັນກັບພຣະຄຣິດ ຮູ້ລ້ວງໜ້າວ່າ ຢູດາຈະທໍຣະຍົດພຣະອົງກ່ອນທ່ີການທໍຣະຍົດຈະເກີດຂຶ້ນຊ້ໍາ (ເບິ່ງ ມັດ
ທາຍ 26:23-25), ພຣະເຈົ້າຮູ້ຄວາມບາບຂອງເຮົາ ກ່ອນທ່ີເຮົາລົງມືກະທໍາບາບເຫ່ົຼານັ້ນ. ເບິ່ງເໝືອນວ່າ ເປັນຕາໜ້າ
ຢ້ານ, ແລະເພ່ືອເຫດຜົນດີແທ້. ແຕ່ມັນກໍເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນຈິງທ່ີພຣະເຈົ້າຮັກເຮົາຫຼາຍ ແລະມະຫັສຈັນທ່ີສຸດ. ຄວາມ
ຈິງແລ້ວ ພຣະເຢຊູຮັກເຮົາຫຼາຍທ່ີສຸດຈົນພຣະອົງໄດ້ສະເດັດລົງມາໂຜດພວກເຮົາໃຫ້ພ້ົນ  ເຖິງແມ່ນບາບຂອງເຮົາຈະ
ໜາພຽງໃດກໍຕາມ (ເບິ່ງ ໂຢຮັນ 3:16; ໂຣມ 5:8).  

 

2. ເພງສັຣເສີນ 139:13-16 :  
13 ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງທຸກໆສ່ວນໃນຕົວຂອງຂ້ານ້ອຍ ແລະ ຊົງປະກອບຂ້ານ້ອຍເປັນຮ່າງຄົນ  ເວລາຍັງຢູ່ໃນທ້ອງແມ່.
14 ຂ້ານ້ອຍສຣັເສີນພຣະອົງ  ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນທີໂ່ຄຣົບຢຳເກງ  ທຸກໆສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງກະທຳນັ້ນ  ກໍແປກປລາດ                                     
ແລະ ອັສຈັນໃຈ ພຣະອົງຊົງເຂົ້າໃຈໃນຕົວຂ້ານ້ອຍດີ.  15 ເວລາຂ້ານ້ອຍຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ແລະ ຈະເຣີນເຕີບໂຕຂຶ້ນຢ່າງ
ເລິກລັບ ພຣະອົງຊົງເຫັນກະດູກຂອງຂ້ານ້ອຍປະກອບເຂົ້າກັນ.16ກ່ອນທີ່ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເກີດມາ ພຣະອົງຊົງເຫັນຂ້ານ້ອຍ
ແລ້ວ ມ້ືທັງຫຼາຍທີ່ຂ້ານ້ອຍມີຊີວິດຢູ ່ພຣະອົງຊົງບັນທຶກໄວ້ໝົດແລ້ວ ກ່ອນທີ່ມ້ືເຫ່ົຼານີ້ໄດ້ບັງເກີດຂຶນ້ມາ. 
 

        ຜູ້ຂຽນພຣະທັມເພງສັຣເສີນພັລນາຕົວເຮົາດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາວ່າ:  "ສ້າງຢ່າງແປກປລາດ ແລະອັສຈັນ."   ໃນພາສາ 
ກຣີກຄໍາວ່າ "ແປກປລາດ"  ແປວ່າການສະແດງອອກເຖິງຄວາມໂຄຣົບ, ຢໍາເກງຢ່າງໃຫຽ່  ແມ່ນກະທັ້ງຢ້ານຢໍາ.  ມັນ 
ຢໍ້າເຕືອນເຮົາເຖິງຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບຜູ້ຊົງນີຣະມິດສ້າງຈັກວານທ່ີຊົງຣິດທານຸພາບສູງສຸດ.                                                                                                                    
       ທ່ານແລະຂ້າພຣະເຈົ້າຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໂດຍພຣະເຈົ້າ , ໃນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ,  ເພ່ືອຈຸດປະສົງຖວາຍ  

ທ່ານມີອາຣົມແນວໃດ ໃນເມ່ືອທ່ານອ່ານຂໍ້ພຣະຄັມພີເຫຼ່ົານີ້ ? 
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ພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ.   ທຸກຄົນຖືກສ້າງຂຶ້ນມາບໍ່່ວ່າຈະເປັນຍິງ ຫືຼ ຊາຍ, ໃນທຸກຮູບ ແລະທຸກຂນາດ,  ດ້ວຍຮູບຮ່າງ 
ຜີວພັນຕ່າງກັນ, ແລະ ດ້ວຍເຜົ່າພັນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສ້າງເຮົາໃຫ້ຄ້າຍຄືພຣະອົງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.  
ພຣະອົງສ້າງເຮົາໃຫ້ໃຫ້ຄ້າຍຄືພຣະອົງທາງດ້ານຈິດວິນຍານ. ແລະນັ້ນແຫຼະເປັນການແປກປລາດ! 
    ແຖມ, ພວກເຮົາຖືກ "ສ້າງຢ່າງອັສຈັນ". ພຣະເຈົ້າສ້າງທຸກຄົນທີ່ຍ່າງຢູ່ເທິງຜືນແຜ່ນດິນໂລກນີ້ໂດຍສະເພາະແຕ່ລະ
ບຸກຄົນ, ແຕກຕ່າງກັນ ແລະແຕ່ງຕັ້ງໄວ້ແລວ້.   ນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຖືກສ້າງຂຶ້ນຢ່າງສົມບນູແບບ ຕາມ
ມາຕະຖານຂອງໂລກ,  ເພາະວ່າມາຕະຖານຂອງໂລກບໍ່ສໍາຄັນຫຽັງ.    ພວກເຮົາສາມາດໝັ້ນໃຈຕໍ່ການຄໍ້າປະກັນວ່າ  
ເຖິງເຮົາຈະມີປົມດ້ອຍ,  ໂຣກພັຍໄຂ້ເຈັບ, ຫືຼຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພຽງໃດກໍຕາມ ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກເຮົາ.  ພຣະອົງຊົງມີພຣະ
ປະສົງສໍາລັບເຮົາ. 
        ເມ່ືອພວກເຮົາພົບວ່າພັລຍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງທ້ອງມີລູກຜູ້ທໍາອິດ, ພວກເຮົາບໍ່ລີລໍທ່ີຈະເປັນພ່ໍແມ່.  ການຄາດ 
ຄະເນລ່ວງໜ້າມັນແທບຈະເຫືຼອທົນ.  ວັນລໍຄອຍນັ້ນໃນທ່ີສຸດໄດ້ມາເຖິງ,   ພວກເຮົາຄົ້ນພົບຄວາມຮັກຊະນິດໃໝ່ທັງ
ສິ້ນ.ຈາກເວລານາທີແລກນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ, ພວກເຮົາກໍຮັກລູກສາວຂອງພວກເຮົາຢ່າງເລິກເຊ່ິງ.  ແຕ່ບໍ່ວ່າພວກເຮົາຈະ
ຮັກນາງປານໃດກໍຕາມ, ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີມີຕໍ່ນາງກໍໃຫຽ່ກວ່າຫຼາຍ. ແລະ ເຖິງແມ່ນຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາ
ທ່ີມີຕໍ່ນາງໃນຕອນສາຍຕາທີ່ແນມເຫັນນາງຄັ້ງແລກຈະມາກມາຍພຽງໃດກໍຕາມ,  ມັນອັສຈັນໃຈເມ່ືອລະນຶກຢ້ອນໄປ
ວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຍິ່ງໄກກວ່ານັ້ນຫຼາຍເທົ່າ. 
     ມີຄົນບາງພວກເຊ່ືອວ່າຊີວິດເລີ້ມຈາກວັນທ່ີເດັກເກີດມາ, ແຕ່ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນບົດ 139 ໄດ້ຣະບາຍສີຮູບພາບທ່ີ
ແຕກຕ່າງ. ກ່ອນທ່ີສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຈະປະກອບເຂົ້າກັນຢ່າງສົມບູນ, ທ່ານໄດ້ກາຍເປັນບຸກຄົນຜູ້ນຶ່ງ
ແລ້ວໃນສາຍພຣະເນດຂອງພະເຈົ້າ.  

 “ກ່ອນເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນຕົວຕົນຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ເຮົາໄດ້ເລືອກເຈົາ້ໄວ້ແລ້ວ ກ່ອນເຈົ້າເກີດເຮົາໄດແ້ຕ່ງຕັ້ງ     
ເຈົ້າເປັນຜູ້ບຣິໍສຸດແລ້ວ” (ເຢເຣມີຢາ 1:5). 

 " ຊົນຊາດຫ່າງໄກເອີຍ ຈົ່ງຟັງຂ້າພະເຈົາ້ ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງເລືອກເອົາຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ແລະ 
ຊົງແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອງົ" (ເອຊາຢາ 49:1). 

       ບໍ່ມີຄ່າອັນໃດສູງກວ່າການຖືກຮັບຮູ້ ແລະການຖືກຊົງຮັກໂດຍພຣະເຈົ້າ. ຂ່າວປະເສີດບົດທ່ີອັສຈັນຂອງພຣະຄັມ 
ພີແມ່ນຕອນທ່ີພຣະເຈົ້າຮູ້ຈັກເຮົາ ແລະຮັກເຮົາ ກ່ອນທ່ີພວກເຮົາເກີດມາດ້ວຍຊ້ໍາ! 
 
 
 

3. ເພງສັຣເສີນ 139:17-18 : 
17 ພຣະເຈົ້າຂ້າ ຂ້ານ້ອຍເຂົ້າໃຈຍາກໃນຄວາມຄິດຂອງພຣະອງົ ແລະຄວາມຄິດນີ້ມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ສຸດ18 ຖ້າວ່າຂ້ານ້ອຍ
ສາມາດນັບຄວາມຄິດນີ້ໄດ ້ມັນຈະຕ້ອງມີຫຼາຍກວ່າເມັດດິນຊາຍ ເມ່ືອຂ້ານ້ອຍຕື່ນຂຶ້ນ  ຂ້ານ້ອຍກໍຍັງຢູ່ນຳພຣະອົງ. 
 
 
          ຂ້າພະເຈົ້າເປັນແຟນກິລາເບສບອລຜູ້ຍິ່ງໃຫຽ່ຜູ້ນຶ່ງເຕີບໃຫຽ່ຂຶ້ນ, ແລະນັກກິລາທ່ີຂ້າພະເຈົ້າມັກຫຼາຍນັ້ນແມ່ນ 
George Brett. ມ້ືນຶ່ງຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປແຈ້ງເຂົ້າໂຮງແຮມສອງສາມຊ່ົວໂມງກ່ອນເກມ,  ແລະແມ່ນໃຜ 
ທ່ີຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຢືນຢູ່ໃນຫ້ອງໂຖງ? George Brett ! 
         ຂ້າພະເຈົ້າປະພ່ໍແມ່ ແລ້ວຍ່າງຂຶ້ນເມືອແລະເວ້ົາວ່າ: "ທ່ານ ບເຣັດ, ຂ້າພະເຈົ້າເປັນແຟນທ່ານຜູ້ນຶ່ງ. ຂໍສະແດງ 
ຄວາມຍິນດີນໍາ ການຕີ 3,000 ຄັ້ງ ແລະ ໂຮມຣັນ 300 ຄັ້ງ  ແລະ ເປັນນັກກິລາຜູ້ດຽວທ່ີຊນະຄອງຕໍາແໜ່ງ ໄມ້ຄ້ອນ  

ຢູ່ບ່ອນໃດໃນວັທນະທັມຂອງທ່ານທ່ີ ພວກເຮົາເຫັນຊີວິດຖືກລົດຄຸນຄ່າ ຫືຼ ບໍ່ໃຫ້ການນັບຖື ? 

ພຣະທັມບົດນີ້ສນັບສນູນຄວາມຈິງທ່ີວ່າຊີວິດເຮົາຖືກນັບແລ້ວ ? 
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(Batting Title)ເຖິງສາມທົດສະວັດຕິດຕໍ່ກັນ..." ຂ້າພະເຈົ້າອວດຕົວ, ແຕ່ໃນຣະຫວ່າງກາງການບັລຍາຍທຸກສິ່ງທ່ີຂ້າ 
ພະເຈົ້າຮູ້ກ່ຽວກັບເພ່ິນນັ້ນ, ຈອດ ບເຣັດ ພຽງແຕ່ຍ່າງໜີໄປເສີຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂໍຮອດລາຍເຊັນຂອງເພ່ິນຊ້ໍາ.  
ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເສັຽໃຈຢ່າງໜັກ ! 
         ພ່ໍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະພະຍາຍາມອະທິບາຍ, ໂດຍກ່າວວ່າ: "ພ່ໍຮູ້ວ່າລູກຮັກ ຈອດ 
ບເຣັດ ຫຼາຍ ແລະຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບເພ່ິນຫຼາຍ, ແຕ່ລູກຄວນສໍານຶກວ່າ: ຈອດ ບເຣັດ ບໍ່ຮູ້ຈັກລູກ."  
      ຄວາມສັມພັນຂ້າງດຽວໜ້ອຍໜັກຈະເປັນໄປໄດ້. ຍ້ອນເຫດຜົນນັ້ນ, ຄວາມສັມພັນຣະຫວ່າງເຮົາກັບພຣະເຈົ້າຈຶ່ງ
ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໃຫ້ເປັນສອງຂ້າງ. 
       ພຣະເຈົ້າຮູ້ຈັກເຮົາ. ພຣະອົງຮູ້ຈັກທຸກສິ່ງກ່ຽວກັບເຮົາ ແລະ ພຣະອົງຮັກເຮົາ. ໃນທາງດຽວກັນ, ພຣະອົງຢາກໃຫ້
ເຮົາຮູ້ຈັກພຣະອົງ.   ພຣະອົງຕາມຫາເຮົາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ, ແລະພຣະອົງຢາກໃຫ້ເຮົາຕາມຫາພຣະອົງ.  ຄວາມເຫັນນີ້ອາດ 
ເຮັດໃຫ້ຕື້ນຕັນໃຈ ການຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າ, ພຣະຜູ້ສ້າງສວັນ ແລະແຜ່ນດິນໂລກ. ສິ່ງທັງປວງນີ້, ພຣະເຈົ້າຊົງອີງຕາມ
ຂີດຄວາມຮັບຮູ້ຂອງເຮົາ.   ເຫດສັນນັ້ນ ດາວິດຈຶ່ງວາດພາບເຫັນຄວາມຮູ້້ນັ້ນເປັນສິ່ງທ່ ີ "ມີຄ່າ."   ເພ່ິນໄດ້ຄໍາທ່ີໝາຍ
ຄວາມວ່າ "ໜັກ" ຫືຼ "ມີຄ່າ".  ດາວິດເຂົ້າໃຈຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈົ້າເປັນສິ່ງທ່ີມີນໍ້າໜັກ ແລະມີຄ່າສູງ. 
     ຂໍ້ 18  ເອີ່ຍເຖິງການຕື່ນຂຶ້ນ, ຊ່ຶງອາດອ້າງເຖິງການເປັນຄືນຂຶ້ນມາຈາກຕາຍກໍອາດເປັນໄປໄດ້. ກ່ອນໜ້ານີ້,  ດາ
ວິດປລາດໃຈທ່ີຄວາມຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບພຣະອົງຈາກສິ່ງທ່ີເກີດຂຶ້ນກັບຊີວິດຂອງເພ່ິນເອງ. ແລະດຽວນີ້ ດາວິດສັງເກດເຫັນ
ວ່າ ເຖິງແມ່ນບັ້ນປາຍ "ເມ່ືອຂ້າພະເຈົາ້ເປັນຄືນຂຶ້ນມາ" ເພ່ິນຍັງຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າ. ຄໍາຖແລງນີ້ ໝາຍເຖິງຄວາມສັມພັນ 
ນິຣັນ.    ເມ່ືອເຮົາຫວັງເພ່ິງພຣະເຈົ້າດ້ວຍການນະມັສການ  ແລະດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບຢໍາເກງກໍເພາະວ່າພຣະອົງຮູ້ຈັກ 
ແລະໃຫ້ຄຸນຄ່າເຮົາ,   ການຕອບຂອງເຮົາກໍແມ່ນການເຂົ້າໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ.   ໂດຍການວາງໃຈໃນພຣະ 
ເຈົ້າ, ພວກເຮົາສາມາດເວ້ົານໍາ ດາວິດວ່າ, "ເມ່ືອຂ້ານ້ອຍຕື່ນຂຶ້ນ, ຂ້ານ້ອຍກໍຍັງຢູ່ກັບພຣະອົງ." 
     
      

                                                                

                                                                ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
 

ຊີວິດຂອງທ່ານສໍາຄັນ. ທ່ານຮັບປະກັນໄດ້ຢ່າງໃດວ່າຄວາມຈິງເຮັດໃຫ້ແຕກຕ່າງໃນຊີວິດທ່ານອາທິດນີ?້ ຈົ່ງພິຈາຣະ
ນາທາງເລືອກຕໍ່ໄປນີ້: 
 ອະທິຖານເພ່ືອຊີວິດ. ອະທິຖານຂໍໃຫ້ຕາຂອງຜູ້ຮ່າງກົດໝາຍ, ຜູ້ພິພາກສາ, ແລະຜູ້ນາໍການເມືອງຈະຖືກເປີດເບິ່ງ

ຄວາມຈິງວ່າ ທຸກໆຊີວິດຖືກສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍພຣະເຈົ້າ ທຸກໆຊີວິດມີຄ່າ. 
 ທ່ອງຈໍາ.  ຈົ່ງທ່ອງຈໍາ ເພງສັຣເສີນ 139:13-14. ຈົ່ງໃຫ້ຂໍ້ພຣະທັມເຫ່ົຼານີ້ຝັງຢູ່ໃນຄວາມຄິດ ແລະໃນໃຈທ່ານເພ່ືອ 

ກະຕຸ້ນໃຫ້ທ່ານເຫັນທ່ານເອງ ແລະ ເຫັນຄົນອ້ອມຂ້າງທ່ານຢ່າງໃດ? 
 ຈົ່ງອາສາສມັກ. ຈົ່ງສລະໜຶ່ງຊ່ົວໂມງຕໍ່ອາທິດເພ່ືອຮັບໃຊ້ໃນສູນຄຣິສຕຽນຄົນຖືພາໃນທ້ອງຖິ່ນ, ບ້ານພັກຄົນບໍາ

ນານ, ຫືຼການຮັບໃຊ້ພວກມີຄວາມຕ້ອງການເປັນພິເສດ.  ຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຫັນຄວາມຈິງໃນ ເພງສັຣເສີນ 139 ວ່າ
ທຸກຊີວິດ ລວມທັງຊີວິດຂອງເຂົາ ມີຄ່າ. 

 

ອິສຣະພາບແມ່ນຫັຼກທັມທ່ີມີຄ່າ. ແຕ່ມະນຸດມີຄ່າແພງ.  ທຸກຊີວິດຖືກສ້າງຂຶ້ນຢ່າງປລາດໂດຍພຣະເຈົ້າໃນພຣະລັກ 
ສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ, ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ຊີວິດມະນຸດທຸກຄົນມີຄຸນຄ່າສູງສົ່ງ. 
 

                      ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

ການກະທໍາອັນໃດທ່ີພວກເຮົາຈະເຮັດເພ່ືອສະທ້ອນຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາໃນຄຸນຄ່າຊີວິດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ ? 



1 
 

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ  
ວັນອາທິດທີ  28  ມກົຣາ  2018   (1-28-2018)  

____________________________________________________________  
                                   ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ ຜູ້ນ່ຶງທີ່ເປັນລູກກະສັດ 
 

ແມ່ນຫຽັງເຂົ້າມາໃນສມອງທາ່ນ ເມ່ືອໄດ້ຍິນຄໍາວ່າເຊ້ືອເຈົ້າ ?  
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:   ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສະມາຊິກໃນຄວົເຮືອນຂອງພຣະອົງຢ່າງເຕັມສ່ວນ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ :   
         ຄົນສ່ວນຫຼາຍຢູ່ເທິງຜືນແຜ່ນດິນໂລກນີ້ຈະທໍາງານຕລອດຊີວິດຂອງເຂົາ   ແລະບໍ່ເຄີຍມີເງິນເຖິງລ້ານໂດລລາຈັກ
ເທື່ອ. ແຕ່ເຈົ້າຊາຍ ຈອດ ອາເລັກຊັນເດີຫລຍຸ ມີຊັບສິນມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານ ນບັແຕ່ມ້ືເພ່ິນເກີດມາພຸ້ນ. 
     ເຈົ້າຊາຍ ຈອດ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄອບຄົວພຣະຣາຊາຂອງຊາວອັງກິດ. ຖານະເປັນບຸດຂອງເຈົ້າຊາຍວີນລຽມ ແລະ  
ເຄຕ໌ ມີດໂດຕັນ, ເພ່ິນເປັນອົງມົງກຸດຣາຊກຸມມານລໍາດັບທີສາມໃນເຊ້ືອພຣະວົງທ່ີຈະໄດ້ຂຶ້ນຄອງຣາດ.  ພຣະຣາຊມານ 
ດາ (great -grandmother), ພຣະຣາຊີນີ ເອລີຊາເບັດ II, ມີລາຍງານວ່າມີເງິນເຖິງ 450 ລ້ານໂດລລາ; ຖານະເປັນຣາ
ຊີນີປົກຄອງປະເທດຊາດ; ໄດ້ຮັບເງິນປີ ເກືອບ 13 ລ້ານໂດລລາຕໍ່ປີ.   ຣາຊກຸມມານ ຈອດ ຈັດຢູ່ໃນລໍາດັບເຊ້ືອພຣະວົງ
ສໍາລັບຄວາມຮັ່ງມີ ແລະສິດພິເສດທັງໝົດນີ້. 
        ເວລາເຮົາໄດ້ຍິນເຣ່ືອງລາວແນວນີ,້   ທ່າທຂີອງເຮົາແມ່ນເຫືຼອກຕາແລະຄິດ:  ແມ່ນໃຜຄູ່ຄວນກັບສິດພິເສດ ແລະ 
ຄວາມຮ່ັງມີແນວນີ້?  ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຮັບແມ່ນແຕ່ແດງດຽວໃນຂອງພຣະຣາຊທານເຫ່ົຼານັ້ນ ! 
     ນັ້ນອາດເປັນຈິງ ແຕ່ອາດເວ້ົາໄດ້ຄືກັນສໍາລັບຜູ້ຕດິຕາມພຣະເຢຊູ. ເວລາເຮົາເຂົ້າມາຫາພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ 
ພຣະຣາຊທານມໍຣະດົກມະຫາສານ!  ດັ່ງພວກເຮົາຈະໄດ້ພົບເຫັນໃນການຮຽນນີ,້ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຽັງເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບ 
ຫືຼ ຄູ່ຄວນກັບສິ່ງເຫ່ົຼານີ້. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? ຄາລາເຕັຽ 4:1-7 ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 ) 
 

                                                ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1.  ຄາລາເຕັຽ 4:1-3 :  
1ເຮົາກ່າວດັ່ງນີ້ວ່າ ຕາບໃດເຈົ້າຂອງມໍຣະດົກນັ້ນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ ່ກໍບໍ່ຕ່າງກັນຢ່າງໃດກັບຂ້ອຍຂ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າຕົນຈະ
ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບທັງປວງກໍຕາມ.   2ແຕ່ກໍຍັງຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຜູ້ດູແລຊັບ ຈົນເຖິງເວລາທີ່ບິດາ ໄດ້ກຳນົດໄວ້. 
 3ຝ່າຍພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນ   ເມ່ືອຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ ່ພວກເຮົາກໍເປັນຂ້ອຍຂ້າຢູ່ໃຕ້ອຳນາດສິ່ງສັກສິດທັມມະດາແຫ່ງ  
ສາກົນຈັກກະວານ. 
 

     ໃນເວລາທ່ີທ່ານໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍໄປຫາຊາວຄາລາເຕັຽ ເພ່ິນຢູ່ໃນໂລກບ່ອນທ່ີເປັນເຣ່ືອງທັມມະດາທ່ີຄອບຄົວຮັ່ງ 
ມີກວ່າ ມັກຈະມີຄົນໃຊ້ໃນເຮືອນ. ໃນເມ່ືອພັລຍາຂອງເຈົ້ານາຍມີລູກຊາຍ,  ຄົນໃຊ້ກໍຕ້ອງໄດ້ດູແລເດັກນັ້ນຄວບຄູ່ກັບລູກ 
ຄີງຂອງເຂົາເອງ.  ລູກຂອງເຈົ້ານາຍກໍຕ້ອງໄດ້ຟັງຄວາມຄົນໃຊ້ ແລະເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາເຊ່ັນດຽວກັນກັບເດັກຄົນອື່ນໆ.                                     
       ໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັບປະເພນີຊາວຢິວ,  ຄົນໃນວັທນະທັມໂຣມັນບໍ່ໄດ້ກໍານົດສະເພາະວ່າເດັກຊາຍຈະກາຍເປັນຜູ ້
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ຊາຍເຕັມກະສຽນເມ່ືອອາຍຸເຖິງຂັ້ນໃດຂັ້ນນຶ່ງ.  ເຖິງແມ່ນຊາຍໜຸ່ມຈະເປັນລູກຂອງເຈົ້ານາຍກໍຕາມ,  ລາວຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຖາ 
ນະດຽວກັນກັບພ່ໍຂອງລາວຈົນກວ່າພ່ໍຂອງລາວພ້ອມທ່ີຈະຕັດສິນໃຈວ່າໃຫ້ລາວກາຍເປັນຜູ້ຊາຍ. ເວລານັ້ນເດັກຈະໄດ້ຮັບ
ພຽງແຕ່ໜ້າທ່ີຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງຖານະລູກ ແລະນັບຖືເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄອບຄົວຢ່າງສົມບູນ.   ແຕ່ຂັ້ນນີ້ຈະບໍ່ເກີດ 
ຂຶ້ນໄດ້ຈົນກະທັ້ງຜູ້ເປັນພ່ໍກໍານົດໃຫ້. 
      ເປັນຄວາມຈິງສໍາລັບເຮົາເໝືອນກັນ ເມ່ືອເຮົາມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ:    " ຝ່າຍພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນ ເມ່ືອຍັງ
ເປັນເດັກນ້ອຍຢູ ່ພວກເຮົາກໍເປັນຂ້ອຍຂ້າຢູ່ໃຕ້ອຳນາດສິ່ງສັກສິດທັມມະດາແຫ່ງສາກົນຈັກກະວານ."    ຂນະທີ່ເວ້ົາກັບພ່ີ 
ນ້ອງຊາວຢີວ,  ທ່ານໂປໂລໃຊ້ຄໍາວ່າ  "ຖານະ" ເພ່ືອຊ້ີແຈງຫັຼກເບື້ອງຕົ້ນຂອງພຣະບັນຍັດ.   ລູກຊາວອິສຣາເອນໃຊ້ຊີວິດ 
ຂອງເຂົາບໍ່ເກີນກວ່າ ຫືຼນອກເໜືືອຣະບຽບ  ແລະຂໍ້ບັງຄບັບອກໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ.    ການດໍາຣົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດບັນຍັດ 
ກໍເໝືອນກັນກັບການໃຊ້ຊີວິດຂອງລູກຊາຍທ່ີມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າກະສຽນ  ຜູ້ຊ່ຶງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບສິດຖານະສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນ
ຂອງພຣະເຈົ້າເຕັມເທື່ອ.  
     ຄັງ້ນຶ່ງ, ບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນພວກເຮົາຮູ້ວ່າສິດທໃິນການເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງເຕັມສ່ວນນັ້ນເປັນແນວໃດ. ຈົນກວ່າພຣະ 
ຄຣິດໄດ້ຊົງເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນຣະຫວ່າງມະນຸດກັບພຣະບິດາເປັນໄປໄດ້,  ພວກເຮົາລ້ວນແຕ່ຢູ່ໃນສະພາບທີເ່ບິ່ງຈາກ
ພາຍນອກເຂົ້າໃນ. ແຕ່ດຽວນີ ້ໃນພຣະຄຣິດ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບໂອກາດກ້າວເຂົ້າສູ່ຖານະບຸດຢ່າງເຕັມສວ່ນ ແລະ ໄດ້ຮັບຊີ 
ວິດທີຄ່ົບບໍຣິບູນ. 
 
 
 

2. ຄາລາເຕັຽ 4:4-5 : 

 4ແຕ່ເມ່ືອຄົບກໍານົດແລ້ວ   ພຣະເຈົ້າກໍຊົງໃຊ້ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງມາ ຊົງປະສູດຈາກຜູ້ຍິງ, ແລະ ຊົງຖືກໍາເນີດໃຕ້ພຣະ
ບັນຍັດ.    5ເພ່ືອຈະຊົງໄຖ່ເອົາຄົນເຫ່ົຼານັ້ນທ່ີຢູ່ໃຕ້ພຣະບັນຍັດ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຖານະເປັນບຸດ. 
 

       ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກມັນວ່າ " ການທ້າທາຍຢ່າງລູກຜູ້ຊາຍ."   ຖ້າລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າອາຍຸ 10 ປີ ຄົບຕາມເງື່ອນໄຂ 
ທ່ີກໍານົດໄວ້,  ລາວກໍຈະໄດ້ຮັບບັດ "ຜູ້ຊາຍ" ເປັນຂອງຕົນເອງ.    ເວລານັ້ນ ອາດໃຫ້ສິດລາວມີສິດພິເສດຫຼາຍຢ່າງເຊ່ັນ: 
1) ໄດ້ເວລາຕື່ມໜຶ່ງຊ່ົວໂມງກ່ອນເຂົ້ານອນ; 2) ໄດ້ເວລາຫ້ິຼນເກມເພ້ີມສາມສິບນາທີຕໍ່ວັນ; 3) ໃຫ້ສິດໄປຄ້າງຄືນຢູ່ເຮືອນ
ເພ່ືອນ;  4) ບໍ່ອາບນໍ້າໜຶ່ງເທື່ອຕໍ່ອາທິດ. (ຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ສຸດທ້າຍເປັນຂໍ້ທ່ີລາວມັກຫຼາຍ). 
      ລູກຊາຍຂ້າພະເຈົ້າຢາກໄດ້ຜົນປໂຍດນັນ້ທັນທ,ີ ແຕ່ລາວຕ້ອງເຮັດບາງສິ່ງໃຫ້ແລ້ວກ່ອນ. ລາວຕອ້ງທ່ອງຈໍາ 1 ກຣທ 
13:11   "ເວລາເຮົາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ນັ້ນ ເຮົາເຄີຍປາກ ແລະມີໃຈຢ່າງເດັກນ້ອຍ,  ເຄີຍຄຶດຫາເຫດຜົນຢ່າງເດັກນ້ອຍ,  
ແຕ່ເມ່ືອເຮົາກາຍເປັນຄນົແກແ່ລ້ວ ເຮົາກໍໄດ້ເລີກອາການເດັກນ້ອຍນັ້ນເສັຽ."  ພວກເຮົາສຶກສາພຣະຄັມພີແຕ່ລະວັນ, ຊ່ຶງ 
ລວມທັງການສຶກສາສ່ວນຕົວ ແລະອະທິບາຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຟັງວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສອນຫຽັງແດ.່ ລາວຕ້ອງໄດ້ເຮັດທຸກເງື່ອນ 
ໄຂທັງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມຄິດ, ແລະ ວິນຍານໃຫ້ຄົບ.  ຫັຼງຈາກນັ້ນປະມານໜຶ່ງເດືອນ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າມັນເປັນເວລາ
ໃຫ້ບັດຜູ້ຊາຍເປັນຂອງສ່ວນຕົວລາວແລ້ວ.  
    ເມ່ືອພຣະເຈົ້າ ພຣະບິດາຕັດສິນພຣະທັຍວ່າເຖິງເວລາແລ້ວ, ພຣະອົງກໍຊົງກະທໍາໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດປົດເປື້ອງເຄື່ອງ 
ນຸ່ງຂອງທາດອອກ, ແລ້ວອອກໄປຈາກບ່ອນຝາກເດັກ,  ແລະກ້າວເຂົ້າສູ່ຖານະບຸດເຕັມຕົວ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄອບຄົວ. 
ເປັນເວລາທ່ີ "ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງລົງມາ." ພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາເຊ່ັນນັ້ນເພາະສາເຫດສອງຢ່າງ: 
 ເພ່ືອໄຖ່ເອົາຄົນເຫ່ຼົານັ້ນທ່ີຢູ່ໃຕ້ພຣະບັນຍັດ. ພຣະບັນຍັດບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃດເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.  ເພ້ີມກົດຣະບຽບ 

 ແລະ ຫຼັກທັມຕື່ມຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນບາງຄົນຄືວ່າເປັນຄນົເຄັ່ງຄດັສາສນາຕື່ມ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເປັນ 

ວິສັຍທັດໃດແດ່ທ່ີຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ລະນຶກໄດ້ວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ແມ່ນເດັກນ້ອຍອີກຕໍ່ໄປ ? 



3 
 

ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄອບຄົວພຣະເຈົ້າ ມັນບໍ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ຈັກເທື່ອ. 
 ເພ່ືອຮັບເຮົາເຂົ້າໃນຄົວເຮືອນຂອງພຣະອົງ.  ຄໍາແປຈາກຄໍາວ່າ "ການຮັບ" ອາດບັນຍາຍຮີດຄອງຂອງຊາວໂຣມັນໃນ

ການນໍາເອົາຊາຍໜຸ່ມຜູ້ໜຶ່ງເຂົ້າສູ່ລະດັບຖານະບຸດ, ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ອ້າງເຖິງການນໍາເອົາຄົນນອກຄອບຄົວເຂົ້າ
ມາສູ່ຄອບຄົວ. 
 

       ດັ່ງນັ້ນ ເມ່ືອທ່ານໂປໂລ ຂຽນວ່າຜູ້ເຊ່ືອເຫ່ຼົານັ້ນ ຖືກຮັບເປັນບຸດ,  ເພ່ິນໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຍ້າຍເຂົ້າສູ່ຄົວເຮືອນ
ຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ  ແລະພຽງແຕ່ສິ່ງດຽວທ່ີເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ແມ່ນການສິ້ນພຣະຊົນ,  ການຖືກຝັງ,  ແລະການຄືນພຣະ 
ຊົນຂອງພຣະເຢຊູ, ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ. ຍ້ອນພຣະເຢຊູອົງດຽວເທົ່ານັ້ນ   ພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດຖືກຮັບເຂົ້າໃນ
ຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ. 
        ຢ່າພາດໄປຈາກຄວາມຈິງທ່ີພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ເຮົາເຂົ້າເປັນໜຶ່ງໃນຄົວເຮືອນຂອງພຣະອງົສເມີ.  " ພຣະອົງໄດ້ຄາດ
ໝາຍພວກເຮົາໄວ້ກ່ອນດ້ວຍຄວາມຮັກ ໃຫ້ເປັນບຸດຂອງພຣະອົງໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດ ຕາມຊອບພຣະທັຍພຣະອົງ"(ອຟຊ 
1:5).   ບໍ່ປາກົດມີເວລາໃດທ່ີພຣະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການເຮົາເຂົ້າສູ່ຄົວເຮືອນຂອງພຣະອົງ.    ພຣະອົງຊົງຮັກເຮົາມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ,
ແລະ ໄດນ້ໍາຄວາມຍິນດີອັນໃຫຽ່ຫຼວງມາສູ່ພຣະອົງທຸກຄັ້ງທ່ີພຣະອົງຕ້ອນຮັບລູກສາວແລະລູກຊາຍແຕ່ລະຄົນກັບບ້ານ. 

 
 

 
3. ຄາລາເຕັຽ 4:6-7 : 
 6ແລະເພາະເຈົ້າທັງຫຼາຍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ  ພຣະອົງຈຶ່ງຊົງໃຊ້ພຣະວິນຍານແຫ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເຂົ້າມາ
ໃນໃຈຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວຮ້ອງວ່າ "ອັບບາ" ຄື "ພຣະບິດາ."  7ເຫດສັນນັ້ນ ເພາະໂດຍພຣະເຈົ້າພວກເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ເປັນຂ້ອຍ
ຂ້າຕໍ່ໄປ ແຕ່ເປັນບຸດ ແລະຖ້າເປັນບຸດແລ້ວກໍເປັນເຈົ້າຂອງມໍຣະດົກ. 
 
        ຜົນປໂຍດມາພ້ອມກັບການເປັນຄົນໃນຄອບຄວົ.   ພ່ໍຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເປັນສິດຍາພິບານ,  ແລະເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນ
ຄອບຄົວສິດຍາພິບານ ໄດ້ຮັກສາເງື່ອນໄຂບາງຢ່າງ.   ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຮັບພຣະພອນ ແລະຜົນປໂຍດຫຼາຍຢ່າງ.   ຖ້າ
ທ່ານເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຖືກຮັບເຂົ້າໃນຄົວເຮືອນຂອງພຣະອົງແລ້ວ, ທ່ານກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຫຼາຍຢ່າງ.  ຜົນ 
ປໂຍດທີ່ຍິ່ງໃຫຽ່ທ່ີສຸດແມ່ນຂອງປະທານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນຊີວິດເຮົາ:ເພາະພວກທ່ານເປັນບຸດ ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງພຣະ
ວິນຍານພຣະບຸດຂອງພຣະອົງມາສູ່ຫົວໃຈເຮົາ, ຮ້ອງວ່າ "ອັບບາ, ພຣະບິດາ!"  ພຣະເຈົ້າເອງຊົງສະຖິດຢູ່ໃນເຮົາ. 
 
 
      ທ່ານໂປໂລໄດ້ຂຽນຄວາມຈິງດຽວກັນນີ້ໄປຫາຄຣິສຕະຈັກໃນກຸງໂຣມ: "  15ເຫດວ່າ ເຈົ້າທັງຫຼາຍບໍ່ໄດ້ຮັບວິນຍານທ່ີ
ໃຫ້ມີນິສັຍຢ່າງຂ້ອຍຂ້າ ຊ່ຶງນໍາເຖິງຄວາມຢ້ານກົວອີກ  ແຕ່ພວກເຈົ້າໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານ ຜູ້ຊົງໃຫ້ເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ 
ທ່ີໃຫ້ເຮົາທັງຫຼາຍຮ້ອງເອີ້ນພຣະເຈົ້າວ່າ,  "ອັບບາ" ຄື ພຣະບິດາ.   16ຝ່າຍພຣະວິນຍານນັ້ນ   ຊົງຮ່ວມເປັນພະຍານຂອງ 
ເຮົາທັງຫຼາຍວ່າ ພວກເຮົາເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ" (ໂຣມ 8:15-16). 
         ຖ້າທ່ານໄດຮ້ບັຄວາມພ້ົນໂດຍທາງພຣະຄຣິດ, ທ່ານກໍຖືກເຈີມໃຫ້ມີຣິດອໍານາດໂດຍພຣະເຈົ້າ. ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະ 
ທານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ  ແລະພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ພຣະວິນຍານຈະພາທ່ານຮ້ອງວ່າ "ອັບບາ, ພຣະບິດາ!"  ຄໍາວ່າ ອັບ
ບາ  ໄດນ້ໍາໄປສູ່ຄວາມສັມພັນອນັໃກ້ສິດ; ຄືກັນກັບເດັກທຸກວັນນີ້ສະແດງອອກເວລາລາວເອີນ້ພ່ໍວ່າ "ພ່ໍ". 

             ມີຜົນຫຽັງແດ່ໃນການຮັບເຂົ້າເປັນບຸດໃນຄົວເຮອືນຂອງພຣະເຈົ້າ ? 

    ມີຜົນດີຫຽັງແດ່ທ່ີເຮົາຍິນດີໃນຖານະທ່ີໄດ້ເປັນພາກສວ່ນໃນຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ ? 
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     ຖ້າເດກັນ້ອຍລົ້ມ ແລະຫົວເຂົ່າເປີກ , ລາວອາດໄຫ້, ລາວຈະພຍາຍາມເຮັດທຸກສິ່ງເພ່ືອປົວແຜດ້ວຍຕົນເອງ. ລາວທັງ
ຈະພະຍາຍາມເພ່ິງຄວາມສາມາດ ແລະເຫ່ືອແຮງຂອງຕົນເອງ ລຸກຂຶ້ນ, ປັດຂີ້ຝຸ່ນອອກເອງ, ແລະ ເລີ້ມຫລິ້ນຕໍ່ອີກ. 
      ແຕ່ຖ້າພ່ໍຂອງເດັກຢູ່ຫ້ັນ ລາວກໍຈະສະແດງອອກດ້ວຍອາການແຕກຕ່າງຢ່າງສິ້ນເຊີງ.   ໃນຂນະນັ້ນ,  ພຶດຕິກັມແລກ
ແມ່ນນໍ້າຕາຕົກ  ຍົກມືຂຶ້ນຟ້າ ແລ້ວຮ້ອງໄຫ້, "ພ່ໍ!  ເອົາເຮົາລຸກຂຶ້ນແດ!່"    ລາວຮູ້ວ່າລາວມີພ່ໍທ່ີຮັກລາວ ແລະພ້ອມທ່ີຈະ
ຊ່ອຍລາວ. ທ່າທີ ແລະການຢູ່ໃກ້ຂອງພ່ໍ ເລົ້າໂລມລູກ ແລະໃຫ້ພລັງຊ່ອຍໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄດ້ ແລະອອກຈາກເຫດຮ້າຍໄດ.້ 
    ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ຊົງໃຫ້ການຮັບປະກັນນັ້ນໃນທຸກໆພາກສ່ວນຊີວິດຂອງເຮົາ ພຣະອົງສະຖິດຢູ່ນໍາຊີວິດລູກຂອງ 
ພຣະອົງຕລອດ. ພຣະອົງບອກເຮົາວ່າພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນຂອ້ຍຂ້າອີກຕໍ່ໄປ.    ນັບຕັ້ງແຕ່ ພວກເຮົາຖືກຮັບເຂົ້າໃນຄົວເຮືອນ
ຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງໃຫ້ສິດເຮົາໄດ້ຮບັສິດທພິິເສດ ແລະພຣະພອນຊ່ຶງພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບແຕ່ກ່ອນ. 
    ດັ່ງທ່ີທ່ານໂປໂລຂຽນໃນຈົດໝາຍຫາຊາວເອເຟໂຊວ່າ: "13ໃນພຣະອົງນັ້ນທ່ານທັງຫຼາຍກໍເໝືອນກັນ ເມ່ືອໄດ້ຍິນພຣະ 
ທັມອັນສັດຈິງ   ຄືຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງຄວາມພ້ົນຂອງພວກທ່ານ ແລະໄດ້ວາງໃຈໃນພຣະອງົ  ກໍໄດ້ຖືກຊົງປະທັບຕາໝາຍ 
ໄວ້ດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທ່ີຊົງສັນຍາໄວ້ນັ້ນ,  14ເປັນເຄື່ອງມັດຈໍາຂອງການຮັບມໍຣະດົກຂອງພວກເຮົາຈົນກວ່າຈະໄດ້
ຮັບເປັນກັມສິດ,  ເປັນທ່ີຖວາຍສັຣເສີນແດ່ພຣະກຽດຕິຍົດຂອງພຣະອົງ "    (ເອເຟໂຊ 1:13-14). 
       ບັນດາບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ: ຍິນດີ! ພວກເຮົາເປັນສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ.   ພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະພອນ
ກັບພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງເອງ ແລະພວກເຮົາດາໍຣົງຊີວິດຢູ່ກັບພຣະສັນຍາໃນມໍຣະດົກ ຊ່ຶງໃຫຽ່ກວ່າທຸກສິ່ງທ່ີເຮົາຄິດ. 
 
 

                                                          ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
 
ຈົ່ງພິຈາຣະນານໍາເອົາບາດກ້າວໜຶ່ງ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນອາທິດນີ້ເພ່ືອເປັນການສນອງຕອບຕໍ່່ຖານະທ່ີທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມ 
ໃນຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ: 
 ອະທິຖານຖານະທ່ີເປັນລູກ.   ຂນະທີທ່ານອະທິຖານອາທິດນີ້, ຈົ່ງລະນຶກສເມີວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປັນພຣະບິດາທ່ີຮັກ ຜູ້

ຊ່ຶງສະຖິດນໍາຕລອດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.   ຈົ່ງຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງທ່ີຊົງສໍາແດງຄວາມຮັກນັ້ນ ໂດຍທາງພຣະເຢຊູ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານຖືກຮັບເຂົ້າໃນຄົວເຮືອນຂອງພຣະອົງ. 

 ຈົ່ງທ່ອງຈໍາ.  ຈົ່ງທ່ອງຈໍາ ຄາລາເຕຽັ 4:7:  "ເຫດສັນນັ້ນ ເພາະໂດຍພຣະເຈົ້າ, ພວກເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ເປັນຂ້ອຍຂ້າຕໍ່ໄປ ແຕ່
ເປັນບຸດ ແລະຖ້າເປັນບຸດແລ້ວ ກໍເປັນເຈົ້າຂອງມໍຣະດົກ." 

 ຈົ່ງແບ່ງປັນ.    ອາທິດນີ້ ຈົ່ງອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າໃຊ້ທ່ານ ໃຫ້ໄດ້ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການການຊູໃຈ
ດ້ວຍຄວາມຈິງໃນບົດນີ້. ຄົນຫຼາຍຄົນພະຍາຍາມເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າດ້ວຍຕົນເອງ;  ພວກເຂົາຕ້ອງການຄົນບອກເຂົາ
ກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງ ( ແລະການຮັບເປັນລູກ ) ເຮັດໃຫ້ຄວາມຫວັງເປັນໄປໄດໂ້ດຍພຣະຄຣິດ. 
 

ທ່ານອາດບໍ່ແມ່ນຣາຊກຸມມານ ຫືຼຣາຊກຸມມາຣີ ໃນສາຍຕາຂອງໂລກເຮົາ ບໍ່ເປັນທາງການກໍຕາມ. ແຕ່ຖ້າທ່ານຮູ້ຈັກພຣະ
ເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ, ທ່ານກໍຖືກຮັບເຂົ້າໃນຄອບຄົວຂອງພຣະອົງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ທ່ານເປັນລູກຂອງກະສັດ. 
 

                     ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI                                                                                                                                                                                           
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ  

ວັນອາທິດທີ 4 ກຸມພາ 2018 (02-04-2018) 

 

ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ 
 

ງານບາ້ນອັນໃດທີ່ທາ່ນມັກມອບໃຫ້ “ຄນົພາຍນອກ” ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບແທນ? 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານຜ່ານພວກເຮົາເພ່ືອຊົງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕາ່ງ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມັກເຮັດວຽກຢູ່ພາຍນອກຕາມໜ້າບ້ານ, ຫັຼງບ້ານ!   ບາງທີຈະເປັນດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ວ່າໃນເວລາທີ່ຂ້າ 
ພະເຈົ້າເຕີບໂຕຂຶ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ເວລາພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງທຸກໆທ້າຍອາທິດຕັດຫຍ້າ, ດຶງຫຍ້ານົກ, ຮອນພຸ່ມດອກ
ໄມ້,   ເປົ່າຂີ້ເຫຍື້ອ   ທັງໝົດຢູ່ພາຍໃຕ້ບັນຍາກາດທີ່ເຜົາໄໝ້ຮ່າງກາຍຂອງອາກາດອັນຮ້ອນຂອງຣັດເທັກຊັດພາກຕາ 
ເວັນຕົກ.   ຫືຼບາງທີຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມັກຍ້ອນວ່າມັນເປັນວຽກທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍ, ແລະບໍ່ສະດວກ, ແລະບໍ່ຢາກເສັຽເວລາໃນ
ສິ່ງອື່ນໆໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. 
        ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນງ່າຍດາຍ:  ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຮັດວຽກພາຍນອກບາ້ນ! ຂ້າ 
ພະເຈົ້າໃຊ້  “ຄນົພາຍນອກ”  ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບເຣ່ືອງນີ້ໂດຍສະເພາະ . ຈໍານວນຄນົງານສອງສາມຄົນພ້ອມໜ້າກັນມາ, 
ແຕ່ລະຄົນຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະຢ່າງ, ວຽກງານສໍາເຣັດພາຍໃນ 20 ນາທີ  ໜ້າບ້ານຫັຼງບ້ານກສໍວຍງາມ!  ທ່ານແລະຂ້າ  
ພະເຈົ້າມັກຄວາມຄິດນີຫ້ລາຍທີ່ໃຊ້ “ຄນົພາຍນອກ” ເຮັດຫຼາຍສິ່ງທີ່ພວກເຮົາບໍ່ປາຖນາຢາກເຮັດຫືຼບໍ່ຊໍານານໃນການ
ເຮດັ   ຕົວຢ່າງເຊ່ັນທໍາຄວາມສະອາດບ້ານ,  ຊ່ວຍເຮັດການບ້ານແກ່ລູກ,  ການເຮັດພາສລີາຍໄດໃ້ຫ້ຣັຖບານ,  ດັ່ງນີ້
ເປັນຕົ້ນ. ທັງໝົດນັ້ນຈະເປັນປໂຍດຖ້າມັນປຢັດເວລາ ເພາະວ່າຈະໃຫ້ພວກເຮົາຈົດຈໍ່ໃສ່ໃນພາກສ່ວນອື່ນ  ໆໃນຊີວິດ
ຂອງພວກເຮົາ.  ແຕ່ດ້ານນ່ຶງຂອງຊີວິດທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໃຊ້ “ຄນົພາຍນອກ” ໄດນ້ັ້ນ ແມ່ນການຮັບໃຊ້ພັນທະກິດ 
ຂອງພຣະເຈົ້າ.  ພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະອງົ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ?  (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

1.   2 ໂກຣິນໂທ 3:4-6 :   
4ເຮົາມີຄວາມໄວ້ໃຈໃນພຣະເຈົ້າໂດຍພຣະຄຣິດຢ່າງນັ້ນ.  5ບໍ່ໃຊ່ເຮົາຈະຄຶດຖືວ່າສິ່ງໜຶ່ງສິ່ງໃດໄດ້ເກີດຈາກຄວາມສາ 
ມາດຂອງເຮົາເອງ ແຕ່ຄວາມສາມາດຂອງເຮົາມາຈາກພຣະເຈົ້າ. 6ຄືຜູ້ຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ເຮົາສາມາດທີ່ຈະເປັນຜູ້ຮັບ
ໃຊ້ຝ່າຍພຣະສັນຍາໃໝ່ຊ່ຶງບໍ່ໄດ້ປະກອບດ້ວຍຕົວອັກສອນ ແຕ່ປະກອບດ້ວຍພຣະວິນຍານ  ດ້ວຍວ່າຕົວອັກສອນນັ້ນ
ປະຫານໃຫ້ຕາຍ ແຕ່ສ່ວນພຣະວິນຍານນັ້ນຊົງປະທານໃຫ້ມີຊີວິດ. 

 
       ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂີ່ເຄື່ອງບິນເຮລີຄອປເຕີຣ໌ (ເຄື່ອງບິນແມງປ)ໍ ເປັນຄັ້ງແລກຮ່ວມກັບໝູ່ຄູ່ຊ່ຶງບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮຽນຂັບຂີ່
ເຄື່ອງບິນເທົົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໄດ້ຊ້ືເຄື່ອງບິນນັ້ນລໍານຶ່ງອີກດ້ວຍ.   ມັນເປັນປະສົບການທີ່ບໍ່ສາມາດລືມໄດ້ໃນການເວ່ີນໄປ  
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ເໜືອບຣິໍເວນໃກ້ຄຽງຊົນນະບົດຈາກມຸມມອງເບື້ອງເທິງ.   ຫັຼງຈາກການສັງເກດເຫັນໝູ່ຄູ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າສະແດງການ 
ຂັບຂີ່ຄວບຄຸມພ້ືນຖານຂອງເຄື່ອງບິນແລ້ວ, ລາວໄດ້ຫຼຽວເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າໂດຍທັນທີແລ້ວເວ້ົາວ່າ:   “ບັດນີ້ແມ່ນທີຂອງ 
ເຈົ້າເປັນຄົນຂັບຂີ່ເຄື່ອງບິິນ”, ແລະລົງມະຕິໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຈັບພວງມະລັຍ.  ມັນເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໜ້າຢ້ານກົວເຕັມໄປ
ໃນຮ່າງກາຍທັງໝົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຕາມປົກຕິິແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ເຊ່ືອໝັ້ນໃນຕົນເອງພໍສົມຄວນ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ
ໃນຂະນະນັ້ນ. 
          ໝົດທຸກຄົນໄດ້ຖືກປະເຊີນໜ້າກັບເວລາທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກດ້ອຍຄຸນຄ່າ ຫືຼ ບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດຕຽມໃນການຮັບ
ໃຊ້ພຣະເຈົ້າ.  ໃນກຣໍະນີນັ້ນ, ພວກເຮົາອາດມີຄວາມສໍານຶກໃນໃຈບອກວ່າ:  ນີ້ແມ່ນເຮົາ ພວມຄິດຫຍັງຢູ່? ເຮົາບໍ່ມີສິ່ງ
ທີຈ່ະຕ້ອງໃຊ້!  (ເຮົາຍັງບໍ່ພ້ອມ ຫືຼ ເຮົາບໍ່ມີຄຸນສົມບັດຈະເຮັດໄດ)້.    ແຕ່ວ່າໃນພຣະຄໍາ ຕອນນີ້,   ອາຈານໂປໂລໄດ້
ຂຽນໄວ້ວ່າຄວາມສາມາດໃນການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະ ອົງນັ້ນບໍ່ໄດ້ມາຈາກພວກ
ເຮາົເອງ,   ແລະຄວາມຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ.    ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ
ມີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ  ອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາ.  ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງ
ປະທານພຣະອົງເອງແກ່ພວກເຮົາ;   ເຫດສະນັ້ນ,   ພວກເຮົາມີຫຼາຍກວ່າພຽງພໍເພ່ືອກະທໍາສິ່ງທີ່ພຣະ  ເຈົ້າໄດ້ຊົງຮຽກ
ເອິ້ນໃຫ້ພວກເຮົາປະຕິບັດຮັບໃຊ້ພຣະອົງ. 

 
 
 

2.   2 ໂກຣິນໂທ 3:7-10: 
7ແຕ່ຖ້າການປະຕິບັດທີ່ນຳໄປເຖິງຄວາມຕາຍຄືການປະຕິບັດຕາມຕົວອັກສອນ ຊ່ຶງຊົງຈາລຶກໄວ້ທີ່ແຜ່ນຫີນນັ້ນຍັງມາ
ດ້ວຍຣັສມີເຖິງແມ່ນວ່າເປັນຣັສມີທີ່ຈາງຫາຍໄປກໍຍັງເຮັດໃຫ້ພວກອິສຣາເອນເບິ່ງໜ້າຂອງໂມເຊບໍ່ໄດ.້  8ດັ່ງນັ້ນການ
ປະຕິບັດຕາມພຣະວິນຍານຈະບໍ່ມີຣັສມີຫລາຍກວ່ານັ້ນອີກຫລ?ື  9ເພາະວ່າຖ້າການປະຕິບັດຊ່ຶງໃຫ້ມີການພິພາກສາ
ລົງໂທດຍັງມີຣັສມີ, ການປະຕິບັດສຳລັບໃຫ້ມີຄວາມຊອບທັມກໍຈະມີຣັສມີ ທີມີ່ລື່ນກວ່ານັ້ນອີກ.10ໝາຍຄວາມວ່າຣັສ 
ມີທີ່ຊົງປະທານໃຫ້ນັ້ນກໍອັບແສງໄປແລ້ວ ເພາະຖືກຣັສມີອັນຮຸ່ງເຮືອງກວ່າໄດ້ສ່ອງແສງຂົ່ມໄວ້. 
 
       ໃນພຣະສັນຍາເດີມ, ປະຊາຊົນມັກຈະມີປະສົບການກນັພຣະຣັສມີພາບຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍວິທີທີ່ເປັນຕາຢ້ານ.
ໂມເຊເປັນຕົວຢ່າງອັນນຶ່ງກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນີ້.  ລາວໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນໃນລະຫວ່າງການຊົງປາກົດຕົວຂອງພຣະ
ເຈົ້າໃນເວລາທີ່ລາວໄດ້ຮັບພຣະບັນຍັດ.  ດ້ວຍເຫດນີ,້ ພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ່ອງແສງຈາກທົ່ວໃບໜ້າຂອງ
ລາວ.  ຄວາມຈິງແລ້ວໜ້າລາວອອກແສງທີຮຸ່່ງເຮືອງເຫືຼອງເຫ້ືຼອມ. 
        ແຕ່ວ່າ, ອິງຕາມອາຈານໂປໂລໃນພຣະຄໍາ 2 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 3,  ແສງສະທ້ອນຂອງໂມເຊສບໍ່ຍືນຍົງຖາວອນ. 
ຣັສມີນັນ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບພຣະບັນຍັດທໍນ່ັນ້ບໍ່ເປັນຣັສມີທີຍ່ືນຍົງຕະລອດໄປ; ມັນເປັນຣັສມີທີ່ຈືດຈາງໄປ. ອາຈານໂປໂລ
ບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດຣັສມີທີ່ມາຈາກພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ. ແຕ່ລາວຮູ້ວ່າຣັສມີນັ້ນຈືດຈາງຖ້າປຽບທຽບກັບພຣະຣັສມີທີ່
ມາໂດຍຜ່ານອົງພຣະຄຣິດ.    ພຣະບັນຍັດເປັນທີ່ຮຸ່ງເຮືອງເຖິງແມ່ນວ່າມັນນໍາມາຊ່ຶງຄວາມຕາຍແລະການພິພາກສາ  
ລົງໂທດ.    ພຣະຣັສມີຂອງອົງພຣະຄຣິດເຈົ້າ ຊ່ຶງຊົງນໍາມາຊີວິດແລະຄວາມຊອບທັມນັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ເຫືຼອລົ້ນ.   ອາຈານ 
ໂປໂລໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າພຣະວິນຍາບໍຣິສຸດໄດ້ຊົງຈັດຕຽມພວກເຮົາ,   ມອບສິດອໍານາດແກ່ພວກເຮົາໃຫ້ປະກອບພັນທະ
ກິດອັນໃຫຍ່ຫຼວງເກີນກວ່າທຸກສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງເຮົາເອງ    ແລະດ້ວຍການຮັບໃຊ້ອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ນັ້ນພຣະຣັສມີອັນຍິ່ງໃຫຍ່ກໍຕາມມາ. ພຣະຣັສມີອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນັ້ນແມ່ນຫຍັງ? ມັນແມ່ນສິ່ງກ່ຽວພັນກັບອົງພຣະຄຣິດທັງ

ເມ່ືອໃດທ່ີທ່ານໄດ້ມີກຽດຮັບໃຊ້ໃຜຜູ້ນ່ຶງໃນອະດີດຜ່ານມາ? 
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ສິ້ນ. ພວກເຮົາບໍ່ປະສົບກບັພຣະຣັສມີນັ້ນດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມແລະຄວາມຊອບທັມຂອງຕົນເອງ; ກົງກັນຂ້າມ, ອົງ 
ພຣະຄຣິດໃຫ້ຄວາມຊອບທັມຂອງພະອົງແກພ່ວກເຮົາ.   ພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ກັບຜູ້ເຊ່ືອ, ຊົງໃຫ້ສິດອໍານາດ, ແລະຊົງ
ຈັດຕຽມພວກເຮົາໃຫ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ ແລະບວົລະບັດຮັບໃຊ້ພຣະອົງ.   ພວກເຮົາສາມາດຮູ້ວ່າບໍ່ມີຣັສມີໃດໆ ໃນໂລກນີ ້
ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າການດໍາລົງຊີວິດໃນຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງ. 
 
 
  

3.  2 ໂກຣິນໂທ 3:11-12: 
11ດ້ວຍວ່າຖ້າສິ່ງທີ່ໄດ້ຈາງໄປຍັງມີຣັສມີພຽງນັ້ນ,  ສິ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ຖາວອນຄົງມີຣັສມີຫຼາຍກວ່ານັ້ນອີກ. 12ເຫດສັນນັ້ນເມ່ືອ
ເຮົາມີຄວາມຫວັງໃຈຢ່າງນັ້ນແລ້ວ, ເຮົາກໍມີໃຈກ້າຫຼາຍຂຶ້ນ. 
 
          ເມ່ືອຂ້າພະເຈົ້າອາຍໄຸດ ້10 ປ,ີ  ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຫ້ອງຮຽນທີ່ຄຣິສຈັກກ່ຽວເຣ່ືອງການອົບຮົມຄົນໃຫ້ແບ່ງປັນ
ຄວາມເຊ່ືອຂອງຕົນ.   ຄູສອນໄດ້ໃຊ້ພ້ືນຖານແບບງ່າຍໆແລະສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນສາມາດ
ເລົ່າເຣ່ືອງແລະແບ່ງປັນຄວາມຫວັງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພົບໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ.  ເມ່ືອຫ້ອງຮຽນໄດ້ສຸດສິ້ນລົງ, ພວກ
ເຮົາທັງໝົດໄດ້ຖືກທ້າທາຍໃຫ້ນໍາໄປໃຊ້ໃນການດໍາລົງຊີວິດສ່ວນຕົວປະຈໍາວັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນມາ.   ນາຍຄູໄດ້
ທ້າທາຍພວກເຮົາໃຫ້ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດ ກັບຄົນຕ່າງໜ້າທີ່ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກພາຍໃນ 24 ຊ່ົວໂມງ. 
       ມ້ືຕໍ່ມາຫັຼງຈາກຫ້ອງຮຽນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຜູ້ນຶ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນໜ້າມາກ່ອນ.  ສິ່ງນຶ່ງໃນໃຈຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າບອກວ່າ: ລາວແມ່ນຜູ້ນັ້ນລະ. ໄປເວ້ົາກັບລາວເຣ່ືອງພຣະເຢຊູດຽວນີ.້  ທັນທີທັນໃດຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປັ່ນ
ປ່ວນໃນໃສ.້   ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຢ້ານກົວເຖິງຕາຍ,  ຂ້າພະເຈົ້າຫຍັບເຂົ້າໄປໃກເ້ດັກຊາຍຜູ້ນັ້ນດ້ວຍຄວາມຕັ້ງ 
ໃຈຢ່າງແນ່ວແນ່ຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ອົບຮມົມາ. ແຕແ່ລວ້ ຂ້າພະເຈົ້າກແໍຂງກະດ້າງແລະໂອ້ອວດແລ້ວເວ້ົາວ່າ:“ທ່ານ
ເອີຍ,  ທ່ານຮູ້ພຣະເຢຊູຫືຼບໍ່?” ລາວມີແຕ່ຫຼຽວເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າ, ພິບຕາຂອງລາວ,  ແລ້ວຕອບວ່າ:  “ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ພຣະເຢຊູ.   
ຄວາມຈິງແລ້ວຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຜູ້ໃດເລີຍ. ຄອບຄົວຂ້ອຍຫາກໍຍ້າຍມາທີ່ນີ້ວັນອັງຄານນີ.້” ລາວບໍ່ໄດ້ສະແດງອອກໃນການມີ
ພາກສ່ວນໃນການເປັນພະຍານຕາມຫ້ອງຮຽນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອົບຮມົມາ. ເພາະນີ້ບໍ່ແມ່ນວິທີທີ່ຄາດວ່າມັນຈະອອກ
ມານັ້ນ ເມ່ືອອີງຕາມບົດຮຽນ. 
       ແນວຄິດທີ່ຈະສົນທະນາກັບໃຜຜູ້ນຶ່ງກ່ຽວກັບພຣະຄຣິດສາມາດເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຢ້ານກົວ ແຕ່ບໍ່ຈໍາເປັນຈະເປັນ
ດັ່ງນັ້ນ.   ຄວາມພົວພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະຄຣິດນໍາມາຊ່ຶງຄວາມຫວັງ ຊ່ຶງບໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກພວກເຮົາໄດ້. 
ຄວາມຫວັງປະເພດນັ້ນໃຫ້ສິດອາໍນາດແກ່ພວກເຮົາ  ໃຫ້ດໍາລົງຊີວິດໃນພັນທະກິດ    ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈແລະຄວາມ
ກ້າຫານອັນເໜືອທັມຊາດ.  ພວກເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນກັງວົນຫືຼຢ້ານກົວ  ເມ່ືອພວກເຮົາປະກອບພາຣະກິດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງ
ຮຽກເອິ້ນໃຫ້ເຮັດ. ພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາພວກເຮົາ, ແລະຊົງປະທານສິ່ງຈໍາເປັນແລະອຸປກອນໃນການຮັບໃຊ້ນັ້ນ. 
       ຄວາມຈິງເຫ່ົຼານີ້ບໍ່ແມ່ນສໍາລັບແຕ່ອາຈານ, ຄູສອນ, ແລະຜູ້ນໍາຄຣິສຕະຈັກອື່ນໆເທົ່ານັ້ນ.  ອາຈານໂປໂລໄດ້ເວ້ົາ
ກັບທັງໝົດທຸກຄົນທີ່ໄດ້ເຊ່ືອແລະໄວ້ວາງໃຈໃນອົງພຣະຄຣິດໃຫ້ເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ໃຫ້ລອດພ້ົນຂອງຕົນ. ດ້ວຍເຫດວ່າອົງ 
ພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງປະທານແກ່ພວກເຮົາສິ່ງເຫ່ົຼານີ້:  ຄວາມສາມາດ,  ຄວາມຫມ້ັນໃຈ,  ແລະຄວາມຫວັງ,  ພວກເຮົາສາ 
ມາດບວົລະບັດຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ.    ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ໂດຍໄຮ້ສາ 
ຣະຫືຼອັປໂຢດ.  ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງອັນແນ່ນອນ  ນັ້ນຄືຄວາມຫວັງທີ່ມີຄ່າແລະສົມຄວນທີ່ຈະແບ່ງປັນ! 
 

ທ່ານສລຸບຈຸດສໍາຄັນຂອງອາຈານໂປໂລໃນພຣະຄໍາຊ່ວງນ້ີ ດ້ວຍວິທີໃດ? 

 

ຈະເປັນສະພາບຢ່າງໃດໃນການຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ ໃນວັທນະທັມປັດຈຸບັນ? 
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ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ອາທິດນີ້ ເພ່ືອດໍາລົງຢູ່ໃນຄວາມຈິງຂອງພຣະຄັມພີທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນຊ່ວງນີ້? ຈົ່ງພິຈາຣະ 
ນາເບິ່ງຄໍາແນະນໍາດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້: 

 

 ອະທິຖານ.  ຖ້າທ່ານຮູ້ອົງພຣະເຢຊູ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແລະຄວາມສາມາດໃຫ້ 

ແກ່ທ່ານຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ເພ່ືອຈະໄດບ້ວົລະບັດຮັບໃຊ້ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ. ຈົ່ງວິງວອນອະທິຖານທູນ 
ຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊົງປະທານຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນໃນຕົນເອງ     ເພ່ືອທ່ານຈະສາມາດຮັບໃຊ້ຜູ້ທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງທ່ານ
ດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ. 
 

 ແບ່ງປັນ.  ຈົ່ງທູນຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊົງປະທານໂອກາດໃຫ້ໄດ້ໃຊ້ຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານມີການປະຕິບັດ.   ຈົ່ງ 

ສແວງຫາໂອກາດໃນອາທິດນີ້ເພ່ືອແບ່ງປັນເຣ່ືອງພຣະເຢຊູກັບຄົນອື່ນ.   ເດີນໜ້າໄປດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈໃນ 
ຕົນເອງ ແລະ ເຊ່ືອວາງໃຈໃນອົງພຣະເຈົ້າໃນຜົນຮບັທີ່ຈະອອກມາ. 
 

 ເຮັດການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໃຫ້ເປັນນິສັຍ.  ເຊ່ັນດຽວກັນກັບນິສັຍອື່ນໆໃນຊີວິດຂອງທ່ານ, ນິສັຍການຮັບໃຊ້ 

ຈະຖືກປັບປຸງພັທນາດ້ວຍຜ່ານການປະຕິບັດໂດຍເຈຕນາແຕ່ລະມ້ື,  ແຕ່ລະວັນ,  ແຕ່ລະຄັ້ງ.  ຈົ່ງເຮັດບັນຊີ
ລາຍຊ່ືຂອງວິຖີທາງທີ່ທ່ານສາມາດບວົລະບັດຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນອາທິດນີ້. 
 
“ແຫ່ຼງພາຍນອກ” ຄືການມອບໃຫ້ຄົນອື່ນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບແທນ ແມ່ນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງການດໍາລົງຊີວິດ 
ໃນແຕ່ລະວັນ.   ແຕ່ນີ້ບໍ່ເປັນການສົມຄວນຈັກເທື່ອ   ທີ່ຈະເປັນພາກສ່ວນຂອງພັນທະກິດຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ. 
ຖ້າຫາກທ່ານຮັກອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ,   ແລ້ວທ່ານໄດ້ຊົງຖືກຮຽກເອີ້ນໃຫ້ປະຕິບັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕາ່ງ 
ໂດຍສະແດງຄວາມຮັກ ແລະ ການບວົລະບັດຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ. 

 
 
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍSSK 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 11 ກຸມພາ 2018 (02-11-2018) 

 

ຂ້າພະເຈົ້າເປັນປະໂຣຫິດ 
 

ຖ້າຫາກທ່ານສາມາດມີການສ່ືສານໂດຍກົງເຖິງຜູ້ທ່ີມີສິດອໍານາດໃນສັງຄົມ, ທ່ານຈະເລືອກເອົາໃຜ? 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ໃນຖານະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງອົງພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຕ່າງໜ້າຂອງພຣະອົງ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
       ໃນປັດຈຸບັນນ້ີທ່ານບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໄປໃນທໍານຽບຂາວໄດ້ໂລດ. ທ່ານຈະຕ້ອງມີການນັດພົບລ່ວງໜ້າ, ຊ່ືຂອງທ່ານ
ຕ້ອງໄດ້ສໍາຣວດແລະຜ່ານເຈ້ົາໜ້າທ່ີຮັກສາຄວາມສງົບ.   ໃນຂະນະທ່ີອະດີດປະທານາທິບໍດີ ອັບຣາຮາມລິງຄອນທໍາ
ພາຣະກິດຢູ່ໃນຫ້ອງການ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຄົນໄດ້ຫຼັ່ງໄຫຼເຂ້ົາໄປໃນທໍານຽບຂາວໄດ້ແຕ່ລະວັນ, ດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າ
ຈະໄດ້ເປັນແຂກຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ. ພວກເຂົາພຽງແຕ່ເຂ້ົາແຖວລໍຖ້າກັບທຸກໆຄົນຕາມລໍາດັບດ້ວຍຄວາມຫວັງ. 
ວິທີການນ້ີໄດ້ຖືກອະນຸມັດດ້ວຍການຍົກເວັ້ນຢ່າງນ່ຶງ. ລູກຊາຍຄົນສຸດທ້າຍຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ອັບຣາຮາມລິງ
ຄອນ, ໂທມາສ (“ແທດ”), ມີຊ່ືສຽງດ້ວຍການຂາດລະບຽບວິນັຍ “ຫົວໜ້າຄອບຄົວ”, ເຖິງກັບການແຊກແຊງ ຢຸດກອງ
ປະຊຸມຣັຖສະພາບາງຄ້ັງບາງຄາວ. ປະທານາທິບໍດີ ອັບຣາຮາມລິງຄອນຮັກລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ , ດ່ັງນ້ັນ“ແທດ”  ຈ່ຶງມີ
ການສ່ືສານໂດຍກົງກັບພໍ່ຂອງລາວ (ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ອັບຣາຮາມລິງຄອນ) ຢູ່ສເມີໄປ. 
          ພວກເຮົົາສ່ວນຫາຼຍຈະບ່ໍສາມາດມີການສ່ືສານໂດຍກົງກັບປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະຣັດອະເມຣິກາຈັກເທ່ືອ. 
ແຕ່ໃນຖານະສາວົກຂອງອົງພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາມີການສ່ືສານຕິດຕ່ໍໂດຍກົງກັບພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານ. ດ່ັງຄ້ັງນ່ຶງ
ໃນປະຫວັດສາດຂອງພຣະຄັມພີ,   ໄດ້ມີພຽງແຕ່ບຸກຄົນຈໍານວນນ່ຶງເທ່ົານ້ັນທ່ີໄດ້ມກີານສ່ືສານຕິດຕ່ໍໂດຍກົງກັບພຣະ
ເຈ້ົາ. ພວກເຂົາໄດ້ຖືກຂນານນາມວ່າ ປະໂຣຫິດ.  ເຖິງແມ່ນວ່າປັດຈຸບັບ, ໃນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ“ປະໂຣຫິດ”, 
ຮູບພາບສະເພາະຊ່ຶງບອກເຖິງລັກສະນະຂອງປະໂຣຫິດນ້ັນກໍໄດ້ເຂ້ົາມາສູ່ໃນໃຈທັນທີ. 
       ແຕ່ທ່ີພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນໃນພຣະຄໍາ 1 ເປໂຕ ບົດທີ 2, ອັຄສາວົກເປໂຕໄດ້ຮຽກເອ້ິນທຸກຄົນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອວ່າ 
“ປະໂຣຫິດ”.  ຈ່ົງພາກັນມາຄ້ົນຫາຄໍາວ່າ “ປະໂຣຫິດ” ຄໍານ້ີວ່າມຄີວາມຫມາຍທ່ີແທ້ຈິງຢ່າງໃດ? 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. 1 ເປໂຕ2:4-5: 
4ຈ່ົງມາຫາພຣະອົງຜູ້ຊົງເປັນພຣະສີລາທ່ີຊົງຊີວິດຊ່ຶງຝ່າຍມະນຸດໄດ້ປະຖ້ິມເສັຍແຕ່ຝ່າຍພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ແລະຊົງ
ຖືວ່າມີຄ່າ.5ທ່ານທັງຫລາຍກໍເປັນເໝືອນຫີນທ່ີມີຊີວິດຢູ່ພວກທ່ານຈ່ົງຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່ໍຂ້ຶນເປັນພຣະວິຫານຝ່າຍ
ວິນຍານ, ເປັນປະໂຣຫິດບໍຣິສຸດເພື່ອຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຝ່າຍວິນຍານຊ່ຶງຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍທາງພຣະເຢ
ຊູຄຣິດ. 
 
     ໃນຖານະເປັນຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຈ້ົາແລະໃນຖານະເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພຣະອົງ, ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ 
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ໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນເທິງພື້ນຖານຂອງພຣະລັກສະນະຂອງອົງພຣະເຢຊູ.    ພວກເຮົາສ້າງຊີວິດຂອງພວກເຮົາເທິງເສ້ັນທາງ
ຊີວິດທ່ີອັຄສາວົກເປໂຕໄດ້ບັລຍາຍວ່າ “ສີລາທ່ີຊົງຊີວິດ    ຖືກປະຕິເສດໂດຍມະນຸດ ແຕ່ໄດ້ຖືກຊົງເລືອກແລະໄດ້ຮັບ
ກຽດຈາກພຣະເຈ້ົາ.”ພຣະເຢຊູບ່ໍແມ່ນກ້ອນຫີນນ້ອຍທ່ີບ່ໍສໍາຄັນ! ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະສີລາພື້ນຖານຊ່ຶງທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງ
ໄດ້ຖືກສ້າງຢູ່ເທິງນ້ັນ.  ພວກເຮົາຕ້ອງສ້າງສາຢູ່ເທິງພື້ນຖານອັນໜາແໜ້ນຂອງພຣະອົງ.   (ເບ່ິງ ມທ 7:24-27; ອຟຊ 
2:19-22). 
      ເມື່ອພວກເຮົາສ້າງຊີວິດຂອງພວກເຮົາຢູ່ເທິງພື້ນຖານອັນໝັ້ນຄົງຂອງອົງພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາປະຕິບັດໜ້າທ່ີເປັນ 
“ສີລາທ່ີມຊີີວິດ”  ຊ່ຶງເຂ້ົາປະກອບສ່ວນເປັນ  “ພຣະວິຫານຝ່າຍຈິດວິນຍານ”  ແລະ  “ຖານະປະໂຣຫິດທ່ີສັກສິດ”. ໃຫ ້
ພວກເຮົາມາສັງເກດເບ່ິງໜ້າທ່ີສໍາຄັນສອງຢ່າງຂອງປະໂຣຫິດດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ິ: 

1. ປະໂຣຫິດມີສິດອໍານາດພເິສດມາປາກົດຕົວຕ່ໍພຣະພັກຂອງອົງພຣະເຈ້ົາ.   ຢູ່ໃນພຣະບັນຢັດຂອງພຣະຄັມພີ
ເດີມ, ປະໂຣຫິດເປັນຜູ້ທ່ີມີສິດມາປາກົດຕົວຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົານໍາມາຊ່ຶງການຖວາຍຂອງປະຊາຊົນ. ໂດຍ
ອົງພຣະເຢຊູ,  ຢ່າງໃດກໍດີ,  ພວກເຮົາທັງໝົດມີສິດທ່ີຈະເຂ້ົາຫາພຣະບັນລັງຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍກົງ (ເບ່ິງ ຮຣ 
4:16) ການເຂ້ົາເຖິງບ່ໍໄດ້ຈໍາກັດໄວ້ແຕ່ພຽງຄົນບາງສ່ວນເທ່ົົານ້ັນ. ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ການເສັຽສະລະສູງສຸດເພື່ອ
ເຮັດໃຫສ່ິ້ງນ້ີເປັນໄປໄດ້. ແຕ່ວ່າເໝືອນກັບປະໂຣຫິດ, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ເສັຽສລະ. ການເສັຽສລະຂອງພວກເຮົາ
ແມ່ນ “ການຖວາຍດ້ານຈິດວິນຍານອັນພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ”. ພວກເຮົາຖວາຍຕົນ
ເອງຢ່າງໝົດສ້ິນໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ. 

2. ປະໂຣຫິດມີສິດອໍານາດພິເສດເປັນຕົວແທນຂອງອົງພຣະຄຣິດແລະຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ.    ເໝືອນດ່ັງປະໂຣຫິດໃນ 
ພຣະຄັມພີເດີມເປັນຕົວແທນຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່າງໜ້າຊາວອິສຣາເອນ, ວາຈາແລະການປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາ
ເປັນຕົວແທນຂອງອົງພຣະຄຣິດຕ່ໍຊາວໂລກ. ພວກເຮົາເປັນຕົວແທນຂອງພຣະອົງໃນນາມສະມາຊິກຄອບຄົວ
ຂອງພຣະອົງ ແລະໃນນາມປະໂຣຫິດພາຍໃນພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ.    ໝາກຜົນຂອງຄວາມເຊ່ືອ
ຂອງພວກເຮົາໄປໄກເກີນກວ່າຄໍາເວົ້າຂອງພວກເຮົາ.  ຄວາມເຊ່ືອຮຽກເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາປະຕິບັດ, ແລະຊີວິດ
ແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອກໍາລັງດໍາເນີນໄປດ້ວຍການເກີດດອກອອກຜົນຊ່ຶງເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 
 
 

 2.  1 ເປໂຕ 2:6-8:   
          6ເພາະມີຄຳຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີແລ້ວວ່າ,  “ເບ່ິງແມ,   ເຮົາວາງຫີນກ້ອນໜ່ຶງລົງໃນເມືອງຊີໂອນເປັນຫີນເສົາເອກທ່ີ

ເລືອກໄວ້ແລ້ວ ແລະເປັນຫີນທ່ີມີຄ່າອັນປະເສີດຜູ້ທ່ີວາງໃຈໃນຫີນນ້ັນກໍຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍຈັກເທ່ືອ.” 7ຄ່າປະ 
ເສີດນ້ັນມີສຳລັບທ່ານທັງຫລາຍທ່ີວາງໃຈເຊ່ືອແຕ່ສຳລັບຄົນທັງຫລາຍທ່ີບ່ໍເຊ່ືອນ້ັນ, “ຫີນທ່ີຊ່າງກ່ໍຖ້ິມເສັຽແລ້ວຫີນນ້ັນ
ແຫລະ, ໄດ້ກັບກາຍມາເປັນຫີນເສົາເອກ.”8ແລະ, “ເປັນຫີນທ່ີເຮັດໃຫ້ຕຳສະດຸດແລະເປັນຫີນທ່ີເຮັດໃຫ້ສະດຸດລ້ົມ” ທ່ີ
ເຂົາສະດຸດນ້ັນກໍເພາະເຂົາບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະທັມເຂົາກໍຖືກຊົງກຳນົດໄວ້ສຳລັບການນ້ີແຫລະ. 

 
        ໃນສມັຍສັດຕະວັດທີ 8 ກ່ອນຄຣິສຕະສັກຣາດ, ຜູ້ທໍານວາຍພຣະທັມ ເອຊາຢາ ໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງຄໍາປະກາດນ້ີ
ຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາ:“    ເຮົາຈະຕ້ັງຮາກຖານອັນໝັ້ນຄົງແຂງແຮງໃສ່ພູຊີໂອນຈ່ົງຝັງຮາກແກ້ວໃສ່ໄວ້ໃນຫີນ
ນ້ັນຈະມີຄຳຂຽນໃສ່ວ່າ ຄົນທ່ີເຊ່ືອຄືຜູ້ໝັ້ນຄົງແລະອົດທົນ” (ອຊຢ 28:16).     ເກືອບ 800 ປີຫຼັງຈາກນ້ັນ, ອັຄສາວົກ    
ເປໂຕໄດ້ຂຽນໄວ້ດ້ວຍຄວາມແຈ່ມແຈ້ງລະດັບສູງເພາະລາວຮູ້ວ່າ ເອຊາຢາໄດ້ຊ້ີບອກໄປທາງພຣະຄຣິດ.  ອົງພຣະເຢ 

ພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາໃຈຄໍາອຸປະມາທ່ີໄດ້ບັລຍາຍໄວ້ໃນຂ້ໍພຣະຄັມພີເຫຼົ່ານ້ີໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ? 
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ຊູຊົງເປັນ “ຫີນເສົາເອກທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກໄວ້ແລະປະທານພຣະກຽດຕິຍົດ”. 
      ໃນການກ່ໍສ້າງປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາຮັກສາຫີນເສົາເອກໃຫ້ເປັນພິທີການສໍາຄັນ, ຈັດວາງໃສ່ໃນແຈທ່ີໂດດເດ່ັນຂອງ
ອາຄານ, ໂດຍປົກຕິຈະມີເຄ່ືອງໝາຍຈາລຶກໄວ.້ ໃນສມັຍພຣະຄັມພ,ີ ຫີນເສົາເອກໄດ້ມີບົດບາດທ່ີສໍາຄັນຫຼາຍໃນການ
ກ່ໍສ້າງ. ຫີນທ່ີຖືກຕ້ອງຈໍາເປັນຕ້ອງວາງໄວ້ໃນສະຖານທ່ີໆຖືກຕ້ອງ,ໃນທາງທ່ີຖືກຕ້ອງ ເພາະວ່າມັນເປັນມາດຕະຖານ
ສໍາລັບການວາງໄວ້ຂອງຫີນອ່ືນໆທຸກກ້ອນ, ພ້ອມດ້ວຍພັດສະດຸກ່ໍສ້າງອ່ືນໆທຸກຢ່າງທຸກປະເພດ. 
       ການກ່ໍສ້າງສມັຍໃໝ່ຮ້ອງຫາພື້ນຖານຫຼາຍປະເພດ,     ແລ້ວແຕ່ສະພາບໜ້າພຽງຂອງດິນແລະຂ້ຶນຢູ່ກັບປະເພດ
ຂອງອາຄານ. ເມື່ອມາເຖິງການກ່ໍສ້າງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຕ້ອງເລ້ິມຕ້ົນດ້ວຍວິທີດຽວ ແລະວິທີດຽວເທ່ົານ້ັນ. 
ອົງພຣະເຢຊູຕ້ອງເປັນຫີນເສົາເອກຂອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. “ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງຈະບ່ໍຖືກອັບອາຍຂາຍໜ້າຈັກເທ່ືອ”. 
       ແຕ່ເປັນທ່ີໜ້າເສັຽດາຍ,  ບ່ໍແມ່ນທຸກໆຄົນເລືອກເອົາການກ່ໍສ້າງຊີວິດເທິງພື້ນຖານຂອງອົງພຣະຄຣິດ.   ອິງຕາມ 
ພຣະຄັມພີ ເພງສັຣເສີນ 118:22, ອັຄສາວົກເປໂຕໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າບາງຄົນປະຕິເສດອົງພຣະເຢຊູໃຫ້ເປັນຫີນເສົາເອກ
ໂດຍສ້ິນເຊີງ ຄົນຈໍາພວກນ້ີຈະສະດຸດແລະລ້ົມລົງເທິງຫີນນ້ີ ເພາະພວກເຂົາເມີນເສີຍແລະບ່ໍເຊ່ືອຟັງຄວາມຈິງ. ຄົນຈໍາ
ພວກນ້ີປະຕິເສດທ່ີຈະຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງເປັນອົງພຣະເຈ້ົາ,   ແລະພວກເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ຮັບພຣະພອນ   ແລະ

ຜົນປໂຢດຊ່ຶງມາຈາກ ການຍົກໃຫ້ພຣະອົງຊົງເປັນຫີນເສົາເອກຂອງຊິວິດຂອງພວກເຂົາ.   ອັຄສາວົກເປໂຕໄດ້ບັນ 

ທຶກໄວ້ວ່າ:ການປະຕິເສດອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາແມ່ນການປະຕິເສດຊີວິດນ້ັນເອງ  ຊີວິດນິຣັນ.  ການສະດຸດແລະລ້ົມ
ລົງເທິງໂອກາດທ່ີຈະກ່ໍສ້າງຊີວິດຂອງໃຜຜູ້ນ່ືງໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດມີຜົນສະທ້ອນເຖິງຕາຍ ແລະ ຕລອດໄປເປັນນິດ. 
 
  
 

3.  1 ເປໂຕ 2:9-10: 
9ແຕ່ຝ່າຍທ່ານທັງຫລາຍເປັນຊາດທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ແລ້ວ, ເປັນປະໂຣຫິດຫລວງ, ເປັນປະຊາຊາດບໍຣິສຸດ, ເປັນ
ພົລເມືອງຂອງພຣະເຈ້ົາເອງເພື່ອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ປະກາດພຣະບາຣະມີຂອງພຣະອົງຜູ້ໄດ້ຊົງເອ້ີນພວກທ່ານໃຫ້
ອອກມາຈາກຄວາມມືດເຂ້ົາໄປສູ່ຄວາມສວ່າງອັນມະຫັສຈັນຂອງພຣະອົງ. 10ຄືເມື່ອກ່ອນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍມີຊາດ
ແຕ່ບັດນ້ີເປັນພົລເມືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ ເມື່ອກ່ອນພວກທ່ານບ່ໍໄດ້ຮັບພຣະກະຣຸນາແຕ່ບັດນ້ີພວກທ່ານໄດ້ຮັບພຣະກະຣຸ
ນາແລ້ວ. 
 
       ບ່ໍແມ່ນທຸກໆຄົນປະຕິເສດພຣະເຢຊູ. ອ້າງອີງໃສ່ຈໍານວນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແລະຍອມຮັບເອົາພຣະອົງມາເປັນຫີນເສົາເອກ
ຂອງຊີວິດ ເປໂຕໄດ້ຮຽກພວກນ້ັນວ່າ: “ຊາດທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ແລ້ວ, ປະໂຣຫິດຫລວງ, ປະຊາຊາດບໍຣິສຸດ, ພົລ 
ເມືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ.”     ທຸກປໂຍກໃນນ້ັນແມ່ນລ້ວນແຕ່ບອກພວກເຮົາເຖິງຄວາມໝາຍຂອງການເປັນຜູ້ຕິດຕາມອົງ 
ພຣະຄຣິດ, ແລະແຕ່ລະອັນຊ້ີເຖິງຂ້ໍເທັດຈິງທ່ີຊີວິດຂອງພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງແຕກຕ່າງຢ່າງຮຸນແຮງຈາກຊາວໂລກ. 
       ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2010,  ຫຼາຍກວ່າສອງພັນລ້ານຄົນຈ້ອງຕາເບ່ິງການຊ່ວຍເຫຼືອອັນມະຫັສຈັນຂອງພະນັກງານ    
ເໝືອງແຮ່ຊາວຊີລີ 33 ຄົນຊ່ຶງຖືກຂັງຢູ່ໃຕ້ດິນເລິກກວ່າ 2,000 ຟຸດ,  ເປັນເວລາດົນກວ່າສອງເດືອນ. ໂຮເຊ ແຮນຣິກ 
ເກກໍແມ່ນຄົນນ່ຶງໃນຈໍານວນ 33 ຄົນນ້ັນ.    ນັກຂ່າວໄດ້ໃຫ້ຊ່ືນ້ອຍແກ່ ໂຮເຊ ແຮນຣິກເກ ວ່າ “ອາຈານ”  ແລະ “ຜູ້ນໍາ
ຈິດວິນຍານ” ໂດຍຄໍາພະຍານຂອງພະນັກງານເໝືອງແຮ່ທ່ີລອດຊີວິດຢູ່ ພວກເຂົາໄດ້ລາຍງານວ່າສອງຄ້ັງຂອງແຕ່ລະ
ວັນໃນລະຍະທ່ີຖືກຂັງຢູ່, ໂຮເຊ ແຮນຣິກເກ ໄດ້ອະທິຖານເພື່ອພວກເຂົາແລະໄດ້ນໍາພາການອຸທິດຕົນ, ໂດຍການໃຊ້ 
ພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາທ່ີລາວໄດ້ສຶກສາແລະຈົດຈໍາໃນສມອງ.   ສິດຍາພິບານທ້ອງຖ່ິນໝາຍເຫດວ່າ: “ການເຂ້ົາໃຈຈົດຈໍາ 

ໃນທາງໃດທ່ີມະນຸດຕໍາສະດຸດອົງພຣະເຢຊູ ແລະ ຄໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງ ຢູ່ໃນທຸກວັນນ້ີ? 
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ພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາ...  ໄດ້ຊ່ວຍລາວເພາະວ່າລາວບ່ໍມີພຣະຄັມພີຢູ່ໃນມືເພື່ອຈະໄດ້ອ່ານໃນຂະນະນ້ັນ”. ເມື່ອຖືກຖາມ, 
ໂຮເຊ ແຮນຣິກເກ ບອກວ່າ:   “ຂ້ອຍເຊ່ືອວ່າກຸນແຈຂອງທັງໝົດນ້ີແມ່ນ ພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາ, ຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະອົງ... 
ດ້ວຍເຫດນ້ີລະຂ້ອຍຈ່ຶງບອກຄົນໝົດໂລກນ້ີວ່າພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃຫ້ທຸກຄົນເຊ່ືອໃນພຣະອົງ,    ເຊ່ືອໃນພຣະຄໍາ
ຂອງພຣະອົງ.” ເປັນດ້ວຍການນໍາພາຂອງໂຮເຊ ແຮນຣິກເກ, ພະນັກງານເໝືອງແຮ່ຫຼາຍຄົນໄດ້ມອບກາຍຖວາຍຊີວິດ
ໃຫ້ແກ່ອົງພຣະຄຣິດ,    ແລະຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດຜ່ານທາງທີວີຖ່າຍທອດສົດ ໃນການເປັນພະຍານນ້ັນ. 
ຫຼັງຈາກການຊ່ວຍພົ້ນພັຍ,   ໂຮເຊ ແຮນຣິກເກ ໄດ້ເປັນຄົນແລກທ່ີໄດ້ກັບໄປເຮັດວຽກຄືນໃນເໝືອງແຮ.່  ການກັບໄປ
ເຮັດວຽກອີກເປັນທາງນ່ຶງທ່ີລາວຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ຊົງຊ່ວຍໃຫ້ລາວພົ້ນພັຍອັນຕະລາຍແລະໄດ້ມີຊີວິດຢູ່. 
    ເໝືອງແຮ່ເປັນສະຖານທ່ີມືດມົນ, ໂດຍສະເພາະການຮູ້ແກ່ໃຈວ່າບ່ໍຫວັງໃນການໜີລອດໄດ້. ສໍາລັບຊາວຄຣິສຕຽນ
ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາທັງໝົດໄດ້ເຄີຍຢູ່ໃນຝ່າຍຄວາມມືດມາຄ້ັງນ່ຶງ, ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ຊົງຖືກຮຽກເອ້ີນໃຫ ້ “ອອກ 
ຈາກຄວາມມືດ   ມາສູ່ຄວາມສວ່າງອັນມະຫັສຈັນຂອງພຣະອົງ.”   ພຣະເຈ້ົາຊົງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນປະໂຣຫິດຂອງ 
ພຣະອົງ “ປະໂຣຫິດຫຼວງ.”   ພວກເຮົາເປັນຜູ້ແທນຂອງພຣະອົງ.   ເຫດສະນ້ັນ,  ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຮັດສ່ິງໃດນ້ອຍ 
ກວ່າການຂອບພຣະຄຸນ ໃນຫົວໃຈ ແລະສັຣເສີນ ດ້ວນຝີປາກ ດ້ວຍສາເຫດຂອງທຸກສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາ. 
 
 

 
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

ທ່ານຈະບົວລະບັດຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດຢ່າງໃດອາທິດນ້ີ ໃນຖານະເປັນປະໂຣຫິດແລະຜູ້ຕາງໜ້າພຣະອົງ?    ຈ່ົງພິຈາຣະ 

ນາເບ່ິງຄໍາແນະນໍາດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

 ສະແດງອອກການຂອບພຣະຄຸນ.   ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາໃນການຊົງໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນແລະໃຫ້ມີພາກສ່ວນໃນ

ຖາ ນະປະໂຣຫິດຫຼວງຂອງພຣະອົງ. ຂອບພຣະຄຸນໃນການໃຫ້ສິດອໍານາດແລະຈັດຕຽມໃຫ້ທ່ານດໍາລົງຊີວິດ
ໃນພັນທະກິດ ແລະໃນການຮັບໃຊ້ພຣະອົງ. 

 ອະທິຖານເພ່ືອຄົນອື່ນ.    ການອະທິຖານເພືອ່ຄົນອ່ືນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເປັນສ່ວນຫນ່ຶງຂອງຫນ້າທ່ີຂອງປະໂຣຫິດ.

ຕິດຕ່ໍຄອບຄົວແລະເພື່ອນຝູງເພື່ອຖາມວ່າທ່ານຈະອະທິຖານເພືອ່ໂດຍຈໍາເພາະຫຍັງແດ່. ຈົດບັນຊີລາຍການ
ອະທິຖານເພືອ່ພວກເພິ່ນເປັນປະຈໍາບ່ໍຂາດ. 

 ປະກາດພຣະຄຣິດ. ໃນຖານະປະໂຣຫິດ, ທ່ານເປັນຜູ້ຕ່າງໜ້າອົງພຣະຄຣິດແກ່ຄົນອ່ືນ. ຊ້ີໃຫ້ເຫັນທາງນ່ຶງ

ຊ່ຶງທ່ານ ຫຼືກຸ່ມຂອງທ່ານ“ອາດສາມາດປະກາດສັຣເສີນພຣະອົງຜູ້ຊົງຮຽກເອ້ີນທ່ານອອກມາຈາກຄວາມມືດ
ມົນ ມາສູ່ຄວາມສວ່າງອັນໜ້າມະຫັສຈັນຂອງພຣະອົງ” 
 
ການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາແມ່ນການມີສ່ືສັມພັນໂດຍກົງກັບພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດ.   ພ້ອມກັນນ້ີມັນມີ
ຄວາມໝາຍໃນການເປັນຕົວແທນຂອງພຣະອົງໂດຍການປະຕິບັດແລະ ດ້ວຍນິສັຍໃຈຄໍຂອງພວກເຮົາ ພວກ
ທ່ານພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະສັນຍາຕ່ໍທັງສອງໂອກາດທ່ີກ່າວມານ້ີຫຼືືຍັງ?  

 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍSSK 

ພວກເຮົາຈະປະສານງານກັນເປັນກຸ່ມເພື່ອຕ້ັງໃຈສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາແລະປະກາດພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງດ້ວຍວິທີໃດ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 18 ກຸມພາ 2018 (02-18-2018) 

 

ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ຜ່ານໄປ 
 

ແມ່ນສະຖານທ່ີໃດທ່ີທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກເໝືອນເຮືອນຕົນເອງ? ດ້ວຍເຫດໃດ? 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນໂລກນ້ີສົມຄວນສະທ້ອນເຖິງບ້ານນິຣັນຂອງພວກເຮົາ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
         ບາງຄົນອາສັຍຢູ່ໃນບ້ານຫຼັງດຽວຈົນຕລອດຊີວິດ. ສໍາລັບຂ້ອຍເດ? ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຈັກນ້ອຍເພື່ອນັບເບ່ິງວ່າທັງໝົດ 
ມີຈັກຫຼັງ (ເພາະຍົກຍ້າຍເລ້ືອຍໆ). 
       ເມື່ອເວລາຂ້ອຍຍັງນ້ອຍ, ຄອບຄົວຂ້ອຍເຄີຍອາສັຍຢູ່ໃນບ້ານຫົກຫຼັງ. ແຕ່ລະຫຼັງກໍມີເອກລັກ. ບາງຫຼັງກໍນ້ອຍ, ບາງ
ຫຼັງກໍໃຫຍ່. ບາງຫຼັງມີທ່ີດິນຫຼັງບ້ານກວ້າງ, ບາງຫຼັງບ່ໍມດິີນຫລັງບ້ານ. ບາງຫລັງຢູ່ໃນເມືອງ, ບາງຫລັງຢູ່ບ້ານນອກ. 
        ເມື່ອຂ້ອຍໃຫຍ່ຂ້ຶນ, ພວກເຮົາສືບຕ່ໍມີແນວໂນ້ມຂອງການເຄ່ືອນຍ້າຍເລ້ືອຍໆ.  ຂ້ອຍແລະພັລຍາໄດ້ອາສັຍຢູ່ບ້ານ 
11 ຫຼັງໃນທ່ົວ 3 ຣັດຕ່າງກັນ.  ຄວາມນຶກຄິດທ່ີຈະແບກຫາມຕ່ັງຮັບແຂກເຂ້ົາໄປໃນປະຕູໜ້າບ້ານແຄບໆອີກ ພາໃຫ້ຂ້ອຍ
ພໍຢາກຈະຫຼົກເສ້ັນຜົມຂອງຕົນອອກ. ມີບາງຢ່າງທ່ີເລັກນ້ອຍທ່ີເຮດັໃຫ້ເມື່ອຍລ້າຫລາຍກວ່າການຍົົົກຍ້າຍ. 
       ເມື່ອທ່ານຍົກຍ້າຍຫຼາຍຄ້ັງ, ມັນເປັນການຍາກທ່ີຈະກໍານົດຄໍາວ່າ “ບ້ານ” ນ້ັນແມ່ນຢູ່ໃສກັນແທ້. ແຕ່ວ່າເຖິງທ່ານໃດ້
ອາສັຍຢູ່ຫຼາຍສະຖານທ່ີ ຫຼື ໄດ້ເກີດແລະຖືກລ້ຽງໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນພຽງບ້ານຫຼັງດຽວ, ອັຄສາວົກ ເປໂຕ ໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາ
ວ່າຊີວິດຊາວຄຣິສຕຽນທຸກຄົນເປັນພຽງແຕ່ຜູ້ເດີນທາງຜ່ານ. ໂລກນ້ີຊ່ຶງພວກເຮົາຮູ້ຈັກເປັນແຕ່ພຽງບ່ອນຢູ່ຊ່ົວຄາວເທ່ົານ້ັນ. 
ເວົ້າອີກຢ່າງນ່ຶງ, ພວກເຮົາທັງໝົດຈະມີການຍົກຍ້າຍຄ້ັງຍ່ິງໃຫຍ່ອີກຄ້ັງນ່ຶງໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າຂອງພວກເຮົາ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 

 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. 1 ເປໂຕ 2:11-12: 
11ທ່ານທ່ີຮັກທັງຫລາຍເອີຍ, ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເຕືອນສະຕິພວກທ່ານເໝືອນເປັນຄົນຕ່າງຊາດທ່ີທ່ອງທ່ຽວໃນໂລກນ້ີໃຫ້ງົດເວັ້ນ
ຈາກຕັນຫາແນວມະນຸດຊ່ຶງທຳເສິກຕ່ໍສູ້ຈິດວິນຍານ.12ຈ່ົງດຳເນີນຊີວິດອັນດີຖ້າມກາງຄົນຕ່າງຊາດເພື່ອໃນກໍຣະນີທ່ີເຂົາຕິ  
ຕຽນນິນທາພວກທ່ານວ່າເປັນຄົນເຮັດຊ່ົວນ້ັນ  ເຂົາກໍຈະສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາໃນວັນທ່ີພຣະອົງສະເດັດມາ  ເພາະເຂົາໄດ້ແລ
ເຫັນການດີທ່ີພວກທ່ານປະຕິບັດນ້ັນ. 

 
         ໃນເວລາທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເປັນວັຍລຸ້ນ, ຄອບຄົວຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ທ່ີເດ່ີນຍົນ ອໍແລນໂດ ຕຽມຕົວຈະເດີນທາງກັບບ້ານທ່ີຣັດ 
ເທັກຊັສ.  ຜູ້ແທນສາຍການບິນໄດ້ປະກາດຜ່ານລໍາໂພງກະຈາຍສຽງຈະໃຫ້ບັດໂອນເງິນພິເສດແກ່ຜູ້ໂດຍສານທ່ີມີຄວາມ
ປາຖນາລໍຖ້າຖ້ຽວບິນໜ້າ. ກະໂດດເຂ້້ົາຫາໂອກາດ ອ້າຍແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອ້ອນວອນຕ່ໍພໍ່ແມ່ໃຫ້ລໍຖ້າເຄ່ືອງບິນຖ້ຽວໜ້າ. 
ໂດຍໜ້າອັສຈັນໃຈ, ເພິ່ນໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ.  ຫຼັງຈາກອ້າຍແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບິນໄປໃນຖ້ຽວບິນທີສອງເປັນເວລາສົມຄວນ, 
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ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຫຼຽວເບ່ິງຜ່ານປ່ອງຢ້ຽມ ແລ້ວໄດ້ສັງເກດວ່າມີສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງຜິດປົກຕິ:  ຂ້ອຍສົມຄວນທ່ີຈະເຫັນພື້ນດິນຊາຍ, 
ໜ້າດິນຮາບພຽງຂອງພາກຕາເວັນຕົກຂອງຣັດເທັກຊັສ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພູຜາອັນຂຽວແລະລໍານ້ໍາສີຟ້າ 
ອັນສວຍງາມ.  ໃນຂະນະນ້ັນ, ຄົນຂັບເຄ່ືອງບິນໄດ້ປະກາດວ່າ: “ພວກເຮົາຈະໄດ້ລົງຈອດພາຍໃນ 30 ນາທີ.   ຂ້າພະເຈ້ົາ
ຫວັງວ່າພວກທ່ານຄົງຈະສນຸກສນານກັບການຢ້ຽມຢາມ ແບຣນສັນ ມິສສຸຣີ.”  ພວກເຮົາໄດ້ຂ້ຶນເຄ່ືອງ ບິນຜິດລໍາ!   ນ້ີເບ່ິງ
ເຜີນໆຄືວ່າຈະແຈ້ງ, ແຕ່ວ່າອ້າຍຂ້ອຍແລະຂ້ອຍບ່ໍເຄີຍຄິດວ່າແບຣນສັນ ມິສສຸຣີ ເປັນບ້ານຂອງພວກເຮົາຈັກເທ່ືອ.  ຊ່ວງ
ເວລາອັນສ້ັນທ່ີພວກເຮົາຢູ່ທ່ີນ້ັນບ່ໍມີຫຍັງເກີນກວ່າການຢຸດພັກຊ່ົວຄາວເທ່ົານ້ັນ.  ຄວາມມຸ້ງໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄປ
ເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງສຸດທ້າຍ: ເຖິງບ້ານເຖິງເຮືອນ. 
         ຊີວິດຂອງເຮົາຢູ່ໃນໂລກນ້ີກໍເຊ່ັນດຽວກັນ.    ການອາສັຍຢູ່ໃນໂລກປັດຈຸບັນຂອງພວກເຮົານ້ີ  ເປັນພຽງແຕ່ການມາ
ພັກຊ່ົວຄາວ;  ຈຸດໝາຍປາຍທາງອັນສຸດທ້າຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນ  “ທ້ອງຟ້າໃໝ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ”່  (ພນມ 21:1).
ນ້ັນເປັນເຫດທ່ີອັຄສາວົກເປໂຕໄດ້ເອ້ີນພວກເຮົາວ່າ “ຄົນຕ່າງຊາດແລະຄົນທ່ອງທ່ຽວ.” ພວກເຮົາຈະບ່ໍພົບພໍ້ຕົວຕົນທ່ີແທ້
ຈິງຂອງພວກເຮົາໃນທ່ີຢູ່ໃດໆໃນໂລກນ້ີ.   ແລະດ້ວຍເຫດວ່າໂລກນ້ີບ່ໍແມ່ນບ້ານທ່ີແທ້ຈິງຂອງພວກເຮົາ,  ເປໂຕໄດ້ບອກ
ພວກເຮົາບ່ໍໃຫ້ຖືກຊັກຊວນດ້ວຍ “ກິເລດຕັນຫາບາບ” ຊ່ຶງດຶງຈ່ອງພວກເຮົາໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາຍັງຢູ່ໃນໂລກນ້ີ.   ກິເລດ
ຕັນຫາບາບນ້ັນມາຈາກໃສ?  “ແຕ່ວ່າທຸກຄົນກໍຖືກລ້ໍລວງໃຫ້ຫລົງ ເມື່ອກິເລດຂອງຕົນເອງຊັກຈ່ອງແລະຍົວະເຍ້ົາໃຫ້ເຮັດ
ຕາມ.” (ຢກບ 21:1). 
           ຖ້ອຍຄຳທ່ີຢູ່ເບ້ືອງຫຼັງຄໍາເວົ້າຂອງເປໂຕນ້ັນແມ່ນ  ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອໄດ້ຈ້ອງເບ່ິງຢູ່ສເມີໃນການປະພຶດປະຕິບັດ
ຂອງຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ. ເຂົາເຈ້ົາຈັບຕາເບ່ິງວ່າ ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົານ້ັນຈິງໃຈຂນາດໃດຫຼືເປັນຄົນທ່ີຫນ້າຊ່ືໃຈຄົດ
(ທໍາທ່າ)ເທ່ົານ້ັນ.ເປໂຕໄດ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈເໝືອນກັນວ່າໃນເມື່ອຜູ້ເຊ່ືອສັດຊ່ືຕ່ໍອົງພຣະຄຣິດ, ຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຈະບ່ໍມີທາງເລືອກ
ແຕ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ. 
 

 
 

 2. 1 ເປໂຕ 2:13-15 
13ເພາະເຫັນແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຍອມຢູ່ໃຕ້ຂ້ໍບັງຄັບທີ່ມະນຸດຕ້ັງໄວ້ທຸກຢ່າງ   ບ່ໍວ່າຜູ້ນ້ັນຈະ
ເປັນມະຫາກະສັດຜູ້ສູງສຸດ.14ຫລືຈະເປັນຜູ້ປົກຄອງທີໄ່ດ້ຮບັສ່ັງຈາກພຣະມະຫາກະສັດນ້ັນໃຫ້ລົງໂທດຜູ້ທີ່ເຮັດ
ຊ່ົວແລະຍົກຍ້ອງຜູ້ທີ່ເຮັດດີ.15ເພາະນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນດ່ັງນ້ີແຫລະ, ຄືດ້ວຍເຮັດການດີດ່ັງນ້ັນພວກ
ທ່ານຈະໄດ້ລະງັບຄວາມໂງ່ຂອງຄົນທີ່ບ່ໍມີສະຕິໃຫ້ມິດເສັຽ. 
 
        ເຖິງແມ່ນວ່າໂລກນ້ີເປັນພຽງແຕ່ສະຖານທ່ີໆຢູ່ອາສັຍຊ່ົວຄາວສໍາລັບຊາວຄຣິສຕຽນເທ່ົານ້ັນ, ມັນກໍຍັງເປັນສ່ິງສໍາຄັນ
ທ່ີພວກເຮົາສົມຄວນຈະດໍາຣົງຊີວິດຢ່າງໃດ ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາຍັງຢູ່ທ່ີນ້ີ.   ຄວາມຫວັງແລະບ້ານໃໝ່ຂອງພວກເຮົາໃນ
ອະນາຄົດເປັນສ່ິງທ່ີຂັບເຄ່ືອນຄວາມປະພຶດແລະນິສັຍໃຈຄໍຂອງພວກເຮົາໃນຂະນະນ້ີ. 
        ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາຢູ່ໃນໂລກນ້ີ, ພວກເຮົາຢູ່ໃຕ້ຜູ້ມີສິດອໍານາດການປົກຄອງ.  ພວກເຮົາຈະຕ້ອງມີຜູ້ມີອໍານາດຢູ່   
ເໜືອພວກເຮົາສເມີໄປ, ແລະເປໂຕໄດ້ສ່ັງໃຫ້ພວກເຮົາໃຫ້   “ຍອມຈໍານົນຢູ່ໃຕ້ຜູ້ມີສິດອໍານາດການປົກຄອງຂອງມະນຸດ”.
ບາງຄົນອາດໃຊ້ຄໍາແກ້ຕົວວ່າ  “ດີແລ້ວ,  ຖ້າສິດອໍານາດການປົກຄອງເໜືອຂ້ອຍນ້ັນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ,  ຂ້ອຍກໍຈະຍອມ. 
ແຕ່ເປັນຫຍັງຊາວຄຣິສຕຽນຈ່ຶງຕ້ອງຍອມຈໍານົນຢູ່ໃຕ້ສິດອໍານາດການປົກຄອງຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ.” 
        ເມື່ອພວກເຮົາເລ້ີມຄິດແບບນ້ັນ,  ພວກເຮົາຕ້ອງຈົດຈໍາໄວ້ວ່າ  ເປໂຕບັນທຶກຂ້ໍຄວາມນ້ີໃນຂະນະທ່ີ ເນໂຣ ໄດ້ເປັນ 

ພວກເຮົາຈະແກ້ໄຂຄວາມຕຶງຄຽດລະຫວ່າງການຈໍານົນຕົວຕ່ໍຜູ້ມີສິດອໍານາດຂອງໂລກແລະການຈໍານົນຕົວຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ
ດ້ວຍວິທີໃດ? 
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ມະຫາຈັກພັດຂອງໂຣມ. ຖ້າຫາກທ່ານບ່ໍຄຸ້ນເຄີຍກັບຊ່ືນ້ັນ, ເນໂຣແມ່ນນ່ຶງໃນຈໍານວນຊາຍທ່ີອະທັມແລະຮ້າຍກາດທ່ີສຸດ 
ຊ່ຶງເຄີຍມີຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນ້ີ.   ໃນຂະນະທ່ີລາວເປັນພຽງແຕ່ວັຍລຸ່ນນ້ັນ,  ລາວໄດ້ປະຫານຊີວິດອ້າຍຮັກຊ່ຶງໄດ້ຂວາງທາງ
ຂອງລາວ. ລາວໄດ້ຂ້າເມັຽຂອງລາວເພາະລາວບ່ໍມັກ.   ລາວແຕ່ງງານອີກຄ້ັງນ່ຶງແລະໄດ້ຂ້າເມັຽໃຫມໂ່ດຍການເຕະທ້ອງ 
ໃນຂະນະທ່ີເມັຽກໍາລັງຖືພາ   ປີຕ່ໍໄປລາວແຕ່ງງານກັບເມັຽຜູ້ທ່ີສາມຫຼັງຈາກຜົວຂອງນາງຂ້າຕົວຕາຍ.   ເພາະເຫດວ່າແມ ່
ຂອງເນໂຣເອງໄດ້ມີແຜນການຈະຂ້າລາວ, ລາວຄົງວາງແຜນຂ້າແມ່ຂອງລາວເຊ່ັນດຽວກັນ. 
        ເນໂຣແມ່ນຄົນແລກຂອງຈໍານວນຜູ້ປົກຄອງຂອງໂຣມັນທັງຫຼາຍທ່ີໄດ້ຂ່ົມເຫງຊາວຄຣິສຕຽນ.  ລາວສ່ັງຈັບກຸມ, ລົງ 
ໂທດໂດຍທາງທາຣຸນ,  ແລະປະຫານຊີວິດ.   ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນ,  ມັນແມ່ນລະຍະເວລານ້ັນເອງທ່ີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້
ຊົງນໍາພາໃຫ້ເປໂຕໄດ້ຂຽນບັນທຶກພຣະຄໍາເຫຼົ່ານ້ີ ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວໂດຍສະເພາະກ່ຽວເຣ່ືອງຍອມຈໍານົນຕ່ໍຈັກພັດໂຣມັນ! 
         ອາຈານ ໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍຫາຊາວໂຣມັນເໝືອນກັນໃນສມັຍຈັກພັດເນໂຣ  ແລະກ່ຽວເຖິງເຮືອ່ງການຮັບຜິດ 
ຊອບຕ່ໍຜູ້ມີສິດອໍານາດການປົກຄອງ:  “ຈົ່ງໃຫ້ທຸກຄົນຍອມຈໍານົນຕ່ໍອໍານາດການປົກຄອງ,  ເນ່ືອງຈາກວ່າບ່ໍມີສິດອໍານາດ 
ໃດນອກຈາກອໍານາດທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ສິດອໍານາດທ່ີມີຢູ່ນ້ັນແມ່ນໄດ້ຕ້ັງຂ້ຶນໂດຍອົງພຣະເຈ້ົາ. ເຫດສັນນ້ັນຜູ້ທ່ີຂັດ 
ຂືນອໍານາດນ້ັນກໍຂັດຂືນຜູ້ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນ ແລະຜູ້ທ່ີຂັດຂືນນ້ັນຈະຕ້ອງຖືກພິພາກສາລົງໂທດ”(ໂຣມ 13:2) 
          ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະຄັມພີຈ່ຶງເນ້ັນຫນັກໃສ່ກ່ຽວກັບການຍອມຈໍານົນຕ່ໍອໍານາດການປົກຄອງຂອງໂລກ?  ກໍເປັນ
ເພາະວ່າເມື່ອໃດພວກເຮົາຍອມຈໍານົນຕ່ໍອໍານາດການປົກຄອງ, ພວກເຮົາຍອມຈໍານົນຕ່ໍອົງພຣະເຈ້ົາໂດຍແທ້ຈິງ. 
  

3.1 ເປໂຕ 2:16-17 
16ຈ່ົງດຳເນີນຊີວິດຢ່າງຄົນມີເສຣີພາບແຕ່ຢ່າໃຊ້ເສຣີພາບນ້ັນເປັນຂ້ໍອ້າງເພື່ອເຮັດຄວາມຊ່ົວ ແຕ່ຈ່ົງດຳເນີນຊີວິດເໝືອນ
ເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງພຣະເຈ້ົາ.  17ຈ່ົງໃຫ້ກຽດແກ່ທຸກຄົນ ຈ່ົງຮັກບັນດາພີ່ນ້ອງ ຈ່ົງຢຳເກງພຣະເຈ້ົາ ແລະຈ່ົງຖວາຍກຽດແດ່
ມະຫາກະສັດ. 

 
      ໃຜຜູ້ນ່ຶງຈະບ່ໍສາມາດຊ່ືນຊົມຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນຄຸນຄ່າຂອງສິດເສຣີພາບ ນອກເສັຽຈາກວ່າເຂົາຜູ້ນ້ັນໄດ້ມີປະສົບການ
ໃນຄວາມເປັນຂ້າທາດມາກ່ອນ. ໃນພຣະຄໍາຂ້ໍນ້ີ, ເປໂຕໄດ້ຂຽນຫາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຊ່ຶງມີປະສົບການທັງສອງຢ່າງ. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ 
ການຖືກຈອງຈໍາດ້ານຈິດວິນຍານນ້ັນເປັນສະພາບແບບໃດ  ຖືກຈອງຈໍາດ້ວຍຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາແຕ່ພວກເຮາົຍັງຮູ້
ຄຸນຄ່າຂອງສິດເສຣີພາບເໝືອນກັນ   ເພາະພວກເຮົາໄດ້ຊົງຖືກໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນດ້ວຍພຣະຄຸນໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະ 
ຄຣິດ.   ອີງຕາມທ່ີອັຄສາວົກໂຢຮັນໄດ້ບັນທຶກໄວ:້ “ເຫດສັນນ້ັນ, ຖ້າພຣະບຸດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານທັງຫຼາຍເປັນອິສຣະ  ພວກ
ທ່ານກໍຈະເປັນອິສຣະແທ້ຈິງ.”(ຢຮ 8:36). ອັຄສາວົກໂປໂລບັລຍາຍຊາວຄຣິສຕຽນໄວ້ດ່ັງນ້ີ: “ເມື່ອພວກເຈ້ົາຖືກຊົງໂຜດ
ໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບແລ້ວ,  ພວກເຈ້ົາໄດ້ກັບມາເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຄວາມຊອບທັມ.”(ໂຣມ 6:18).    
       ດ້ວຍເຫດວ່າພວກເຮົາຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາເປັນອິສຣະເສຣີຢ່າງແທ້ຈິງ.   ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນເສຣີພາບນ້ັນ, ພວກເຮົາ
ຖືກຮຽກເອ້ິນໃຫດໍ້າຣົງຊີວິດຢູ່ໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ ແລະການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ.  ການຍອມຈໍານົນຕ່ໍອໍານາດໃນຖານະຂ້າ
ທາດພຣະເຈ້ົານ້ັນຈະເປັນຮູບຮ່າງລັກສະນະຢ່າງໃດ? ເປໂຕໄດ້ຊ້ີບອກເຖິງການປະຕິບັດ 4 ຢ່າງດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 

 ສະແດງຄວາມນັບຖືຢ່າງເໝາະສມົຕໍ່ທຸກໆຄົນ. ບ້ານອັນຖາວອນຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ທ່ີສວັນກັບພຣະເຈ້ົາ, 

ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພຣະອົງແລະຂອງຕົວເອງດ້ວຍວິທີໃດ ໃນຂະນະທ່ີພວກ
ເຮົາຍັງຢູ່ໃນໂລກນ້ີ.  ນ້ັນຕ້ອງແມ່ນການເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍຄວາມນັບຖື. 
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 ຮັກຄອບຄົວຂອງຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອ.   ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຄວາມຮັກ (ເບ່ິງ 1 ຢຮ 4:8); ດ່ັງນ້ັນ,  ໃນຖານະເປັນຜູ້ 

ເຮດັຕາມພຣະຄຣິດ, ຄວາມຮັກສົມຄວນຕ້ອງຮວບຮວມທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງທ່ີພວກເຮົາກະທໍາ  ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບບັນດາຜູ້ທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອ. 

 ຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ. ເມື່ອພວກເຮົາຄຸເຂ່ົາຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະອົງ, ພວກເຮົາສາມາດຢືນຢັດຕ່ໍໜ້າທຸກຄົນ. ດໍາຣົງ

ຊີວິດດ້ວຍການຢໍາເກງທ່ີເໝາະສົມແລະດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສລາດໃນວິທີການປະ  
ຕິບັດຕ່ໍຄົນອ່ືນ.“ຄວາມຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນບ່ໍເກີດຂອງຄວາມຮູ້  ຄົນໂງ່ປມາດປັນຍາແລະການສຶກສາ.”
(ສພສ 1:7). 

 ໃຫ້ກຽດແກ່ຈັກກະພັດ. ແມ່ນໃຜກໍຕາມທ່ີຢູ່ໃນຖານະຕໍາແໜ່ງຜູ້ນໍາ, ຈະແມ່ນຕໍາແໜ່ງນາຍພັນ, ປະທານາທິບໍ 

ດີ, ຫຼືກະສັດກໍຕາມ, ກົດລະບຽບຫຼັກການຍັງຄົງເໝືອນເດີມ. ໃນຖານະຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອ, ພວກເຮົາຕ້ອງນັບຖືແລະ
ໃຫ້ກຽດແກ່ຜູ້ມີອໍານາດການປົກຄອງເໜືອພວກເຮົາ. ພຣະເຈ້ົາຊົງຮຽກເອ້ິນໃຫ້ພວກເຮົາເປັນພົລເມືອງທ່ີດີ 

(good citizens). 
 

 
 

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

ດ້ວຍວິທີການແນວໃດທ່ີຄວາມຈິງໃນພຣະຄໍາຊ່ວງນ້ີມີອິດທິພົນຕ່ໍການດໍາຣົງຊີວິດຂອງທ່ານ?    ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງບາດ 
ກ້າວນ່ຶງ ຫຼືຫາຼຍກວ່າເພື່ອນໍາໄປປະຕິບັດດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

 

 ຕັ້ງສິ່ງນຶ່ງເພ່ືອເປັນການເຕືອນ.  ຕ້ັງສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງໄວ້ໃນເຮືອນເພື່ອເປັນການເຕືອນໃຫ້ທ່ານບ່ໍລືມວ່າໂລກນ້ີບ່ໍ

ແມ່ນຈຸດໝາຍປາຍທາງສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ. ເຕືອນສະຕິຕົນເອງວ່າທ່ານຖືກຊົງສ້າງສໍາລັບສວັນ (ບ້ານຖາວອນ). 

 ຈົດບັນຊີລາຍການຊັບສິນ.  ປະເມີນຊີວິດຂອງທ່ານໃນແງ່ຂອງ 4 ຂ້ໍຄວາມໃນ 1 ເປໂຕ 2:17.  ຖາມຕົນເອງ

ວ່າ: “ເຮົາເຮັດດີປານໃດ ໃນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມນັບຖືຕ່ໍຄົນອ່ືນ, ຮັກຄອບຄົວຂອງຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອ, ຢໍາ
ເກງພຣະເຈ້ົາ, ແລະໃຫ້ກຽດແກ່ຜູ້ນໍາໃນເມືອງຂອງທ່ານ, ໃນຣັດຂອງທ່ານ, ແລະໃນປະເທດຂອງທ່ານ? 

 ບົວລະບັດຮັບໃຊ້.  ໃນສິດເສຣີພາບຂອງພວກເຮົາ,   ພວກເຮົາໄດ້ຖືກຮຽກເອ້ິນໃຫບົ້ວລະບັດຊັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ, 

ແລະບົວລະບັດຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ. ຈົດລົງໃສ່ເຈ້ັຽ ວ່າມທີາງໃດແດ່ທ່ີທ່ານສາມາດຮບັໃຊ້ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຕ້ັງໃຈ, 
ແລະບົວລະບັດຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໃນອາທິດນ້ີ.   ຈ່ົງເຮັດສ່ິງນ້ີໃຫ້ເປັນການອະທິຖານແລະເປັນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນຂະ 
ນະທ່ີທ່ານສແວງຫາການດໍາຣົງຊີວິດໃນທາງທ່ີຖວາຍພຣະກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາ. 
 
ມັນບ່ໍແຕກຕ່າງຫຍັງຖ້າຫາກທ່ານເຄີຍອາສັຍຢູ່ໃນບ້ານຫຼັງດຽວ ຫຼື ບ້ານ 20 ຫຼັງ ໃນລະຍະເວລາທ່ີທ່ານດໍາລົງ
ຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນ້ີ.  ບ້ານທ່ີແທ້ຈິງຂອງທ່ານຍັງຈະມາເຖິງໃນມື້ນ່ຶງຂ້າງໜ້າ.    ຈ່ົງຈໍາຄວາມຈິງນ້ີໄວ້ໃນຂະນະທ່ີ
ທ່ານໃຊ້ຊີວິດ ແລະປະກອບອາຊີບຢູ່ໃນແຕ່ລະວັນ. 

 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ SSK 

ຖ້ອຍຄຳໃດໃນພຣະຄໍາຕອນນ້ີທີ່ທ່ານເຫັນວ່າງ່າຍໃນການປະຕິບັດຕາມ, ຕອນໃດຍາກໃນການປະຕະບັດ ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 25 ກຸມພາ 2018 (02-25-2018) 

 

ຂ້າພະເຈົ້າເປັນແສງສວ່າງ 
 

ດົນປານໃດແລ້ວ ທ່ີທ່ານເຫັນໃຜຜູ້ນ່ຶງເປີດໄຟເພື່ອໃຫ້ແຈ້ງສວ່າງໃນຫ້ອງ? 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ສ່ອງແສງສວ່າງຂອງພຣະຄຣິດ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
        ເຄີຍມີຄວາມສົງສັຍບ່ໍວ່າເປັນຫຍັງແມງເມົ່າຈ່ຶງໄດ້ຖືກດຶງດູດໂດຍແສງສວ່າງ? ຖ້າສົງສັຍ, ບ່ໍແມ່ນແຕ່ທ່ານເທ່ົານ້ັນ
ດອກ. ນັກວິທຍາສາດໄດ້ພິຈາຣະນາເຣ່ືອງນ້ີມາດົນນານແລ້ວ, ແຕ່ເຂົາເຈ້ົາກໍຍັງບ່ໍຮູ້ເໝືອນກັນ. ຢ່າງນ້ອຍເຂົາເຈ້ົາກໍຍັງບ່ໍ
ຮູ້ຢ່າງແນ່ໃຈ. ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ມາເຖິງຈຸດສົມມຸດຕິຖານຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ, ແຕ່ເຂົາເຈ້ົາກໍສ້ິນສຸດລົງດ້ວຍຂ້ໍຂັດແຍ້ງໃນ
ແຕ່ລະສ່ິງ. ດ້ວຍເຫດນ້ີ,  ພວກເຮົາຈ່ຶງຕ້ອງມີຄວາມສົງສັຍກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີຕ່ໍໄປອີກ ໃນຂະນະທ່ີແມງເມົ່າກໍສືບຕ່ໍບິນເຂ້ົາ 
ສູ່ແສງສວ່າງຕ່ໍໄປ. 
       ທ່ີໜ້າສົນໃຈກໍຄື ຄົນເຮົາກໍຖືກດຶງດູດໂດຍແສງສວ່າງເຊ່ັນກຽວກັນ. ພວກເຮົາມັກຈະເຂ້ົາໄປໃນຫ້ອງທ່ີມີແສງສວ່າງທ່ີ
ພຽງພດີໍຫລາຍກວ່າຢາກເຂ້ົາໄປໃນຫ້ອງມືດ. ເມື່ອພວກເຮົາອອກໄປຍາມກາງຄືນ, ພວກເຮົາມັກອອກໄປຍາມແລງເວລາ
ເດືອນເຕັມດວງ.  ພວກເຮົາຍັງພິຈາຣະນາເຫັນວ່າມັນເປັນບັນຍາກາດແຫ່ງຄວາມຮັກໄຄ່(ໂຣແມນຕິກ). 
       ຕລອດສັຕວັດທ່ີຜ່ານມາ,  ບາງເທ່ືອພວກເຮົາກໍຄ່ອຍໆເຂ້ົາໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບແສງສວ່າງ.   ພໍກົດສວິທປຸບ, ກໍ
ເຫັນແສງສວ່າງປັບໂດຍທັນທີ!  ໂທຣະສັບມືຖືຂອງພວກເຮົາໃຫ້ແສງສວ່າງຫຼາຍກວ່າໄຟສາຍໃດໆ. ຖ້າພວກເຮົາເລືອກທ່ີ
ຈະເຮດັ, ພວກເຮົາສາມາດຢູ່ໃນແສງສວ່າງໂດຍຖາວອນ. 
         ມະນຸດເຊ່ັນດຽວກັນໄດ້ຖືກດຶງດູດດ້ວຍແສງສວ່າງຂອງອົງພຣະຄຣິດສເມີມາ.   ແຕ່ວ່າເຂົາເຈ້ົາຈະເຫັນແສງສວ່າງ
ຂອງພຣະອົງດ້ວຍວິທີໃດ? ເຂົາເຈ້ົາເຫັນແສງສວ່າງຂອງພຣະອົງໂດຍຜ່ານຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງ.  ພວກເຮົາ, ໃນນາມ
ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງແມ່ນພາກສ່ວນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ, ເປັນແສງສວ່າງຂອງພຣະຄຣິດ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ?   (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1ແລະ 2) 

  

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ເອເຟໂຊ5:8-10 
8ເພາະວ່າເມື່ອກ່ອນ, ທ່ານທັງຫລາຍຢູ່ຝ່າຍຄວາມມືດ ແຕ່ບັດນ້ີກໍຢູ່ຝ່າຍຄວາມສວ່າງໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເປັນເຈ້ົາ.  ຈ່ົງດໍາ    
ເນີນຊີວິດເໝືອນຢູ່ຝ່າຍຄວາມສວ່າງແລ້ວ. 9(ດ້ວຍວ່າຜົນຂອງຄວາມສວ່າງນ້ັນຄືຄວາມດີແລະຄວາມຊອບທັມກັບຄວາມ 
ຈິງທຸກຢ່າງ). 10ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງພະຍາຍາມຮຽນຮູ້ຈັກວ່າເຮັດສ່ິງໃດ ຈ່ຶງຈະເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  

 
           ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນຜູ້ນ່ຶງຍ່ິງໃຫຍ່? ຕລອດປະວັດສາດ, ວີຣະສະຕຣີແລະວີຣະບຸຣຸດທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ທັງໝົດໄດ້ມີ
ບຸຄລິກລັກສະນະແນວດຽວກັນຄື:  ພວກເຂົາປະຕິເສດທ່ີຈະຍອມຖືກຫຼໍ່ຫຼອມແລະຮູບຊົງໂດຍໂລກ(ສະພາບແວດລ້ອມ)
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ອ້ອມຮອບພວກເຂົາ.  ແທນທ່ີຈະຮັບເອົາຄວາມນຶກຄິດຂອງໝູ່ຄູ່ເພື່ອນຝູງ, ພວກເຂົາຕັດສິນໃຈປ່ຽນສະພາບໂລກໃນວິຖີ
ທາງຂອງພວກເຂົາເອງ.  ພວກເຮົາສົມຄວນສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕ່ໍຄະນະນັກປະດິດ,  ນັກວິທຍາສາດ,  ແລະນັກຟີຊິກ 
ຊ່ຶງໄດ້ເຮັດສ່ິງຕ່າງໆນອກຂອບ(ນອກກ່ອງ).   ພວກອ່ືນເລືອກທ່ີຈະປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມກ້າຫານແລະຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນອັນ
ຍ່ິງໃຫຍ່:ເປັນຕ້ົນ ອາບຣາຮາມ ລິນຄອລ໌ນ, ວິນສ໌ຕັນ ເຊີຊິລ, ໂຣສາ ພາຄສ໌, ແລະ ມາຣ໌ຕິນ ລູເຕີ ຄິງ ຈູເນັຽ ແລະໄດ້ປ່ຽນ
ກະແສທິດທາງຂອງປະວັດສາດ. 
       ສໍາລັບພວກເຮົາທ່ີເປັນລູກພຣະເຈ້ົາ ພວກທ່ີຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດໂດຍແຕກຕ່າງເຊ່ັນດຽວກັນ. 
ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ?   ເປັນດ້ວຍເຫດວ່າພວກເຮົາແຕກຕ່າງ!   ໃນພຣະທັມເອເຟໂຊ ບົດທີ 5,   ອາຈານ ໂປໂລ ໄດ້ເຕືອນ
ຄວາມຊົງຈໍາພວກເຮົາວ່າພວກເຮົາເຄີຍຢູ່ຝ່າຍຄວາມມືດມາກ່ອນ,  ແຕ່ດ້ວຍເຫດທ່ີພວກເຮົາຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ,  ພວກເຮົາ
ດຽວນ້ີເປັນແສງສວ່າງ(ຂອງພຣະຄຣິດ). ພວກເຮົາບ່ໍພຽງແຕ່ຢູ່ໃນຄວາມສວ່າງເທ່ົານ້ັນ, ພວກເຮົາເປັນແສງສວ່າງ. ວິທຍາ
ສາດພື້ນຖານສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ : ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເປັນແສງສວ່າງແລະເປັນຄວາມມືດໃນຂະນະດຽວກັນ   ແລະຄວາມຈິງ
ດ່ັງກ່າວນ້ັນນໍາໃຊ້ກັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນອົງພຣະຄຣິດ. ພວກເຮົາຕ້ອງ “ດໍາເນີນຊີວດິໃຫ້ສົມກັບເປັນລູກພຣະເຈ້ົາ.” 
 
ພວກເຮົາຈະເຮັດສ່ິງນ້ັນໃຫ້ເກີດຂ້ຶນດ້ວຍວິທີໃດ?  ອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຫຼາຍຂ້ໍດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 
 ດໍາເນີນຊິວິດເຕັມປ່ຽມດ້ວຍ “ຄວາມດີ, ຄວາມຊອບທັມ, ແລະຄວາມຈິງ”.   ສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ນິສັຍໃຈຄໍ

ສ່ວນພາຍນອກເທ່ົານ້ັນ.  ຊີວິດຂອງຄວາມດີ,  ຄວາມຊອບທັມ, ແລະຄວາມຈິງເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍທຸກສ່ິງທ່ີພວກເຮົາ 
ເທລົງໃສ່ໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ. ດ່ັງທ່ີອາຈານໂປໂລໄດ້ບອກຊາວຟິລິປປອຍ:“ ພີ່ນ້ອງທັງຫຼາຍເອີຍ, ໃນທ່ີສຸດ
ນ້ີ, ສ່ິງໃດທ່ີສັດຈິງ,  ສ່ິງໃດທ່ີໜ້ານັບຖື,  ສ່ິງໃດທ່ີຍຸດຕິທັມ, ສ່ິງໃດທ່ີບໍຣິສຸດ, ສ່ິງໃດທ່ີໜ້າຮັກ, ສ່ິງໃດທ່ີໜ້າຍິນດີ, 
ສ່ິງໃດທ່ີລ້ຳເລີດ ແລະຖ້າມີສ່ິງໃດທ່ີຄວນແກ່ການສັລເສີນ ຈ່ົງພິຈາລະນາເຖິງສ່ິງເຫຼົ່ານ້ັນ. (ຟລປ 4:8). 
 

 ທົດສອບວ່າ “ແມ່ນຫຍັງເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ?”  ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາເຕີມຄວາມຄິດໄວ້ໃນໃຈດ້ວຍ
ສິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງພຣະປະສົງ  ແລະດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມດີ,   ຄວາມຊອບທັມ,   ແລະຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ, 
ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ຫຼາຍຂ້ຶນເລ້ືອຍໆວ່າສ່ິງໃດເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.  ອາຈານໂປໂລໄດ້ບອກ
ຊາວໂຣມນັວ່າ:  “ຢ່າດຳເນີນຊີວິດເໝືອນຢ່າງຊາວໂລກນ້ີ ແຕ່ຈ່ົງຮັບການຊົງປ່ຽນແປງຈິດໃຈ   ແລ້ວອຸປະນິສັຍ
ຂອງພວກເຈ້ົາຈ່ຶງຈະປ່ຽນໃໝ ່ເພື່ອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈະໄດ້ຮູ້ວ່າອັນໃດດີ ອັນໃດ
ເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ, ແລະອັນໃດດີທ່ີສຸດ.” (ໂຣມ 12:2). 
 

        ພວກເຮົາຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດໃຫ້ເໝືອນກັບລູກຂອງຄວາມສວ່າງ ເພາະວ່າສ່ິງນ້ັນເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ.  ຈ່ົງຢ່າ 
ດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມມືດ. ຈ່ົງສ່ອງສວ່າງໃສ່ຄວາມມືດ! ອົງພຣະເຢຊູເອງໄດ້ຊົງໃຫ້ຄໍາສ່ັງນ້ັນໄວ້: 14“ພວກທ່ານຄືແສງ
ສວ່າງສຳລັບໂລກ ເມືອງທ່ີຕ້ັງຢູ່ເທິງພູຈະບັງລັບໄວ້ບ່ໍໄດ້. 15ບ່ໍຫ່ອນມີຜູ້ໃດເມື່ອໄຕ້ໂຄມແລ້ວເອົາບຸງມາກວມ ແຕ່ເຄີຍຕ້ັງ
ໄວ້ເທິງຮອງຕີນໂຄມແລະມັນສ່ອງແຈ້ງໄປທ່ົວທຸກຄົນທ່ີຢູ່ໃນເຮືອນນ້ັນ. 16ເໝືອນຢ່າງນ້ັນແຫລະ, ພວກທ່ານຈ່ົງສ່ອງແຈ້ງ
ແກ່ຄົນທັງປວງ ເພື່ອວ່າ, ເມື່ອເຂົາເຫັນການດີທ່ີພວກທ່ານເຮັດເຂົາຈະໄດ້ສັລເສີນພຣະບິດາຂອງພວກທ່ານຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່
ໃນສວັນ.(ມທ 5:14-16). 
      ບ່ໍວັນໃດກໍວັນນ່ຶງ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນແລະປະເຊີນໜ້າກັບການຕັດສິນໃຈ. ພວກເຮົາຈະເລືອກເອົາພຣະເຈ້ົາ, 
ຫຼືເລືອກເອົາທາງໂລກ? ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງອະນຸຍາດພວກເຮົາໃຫ້ນ່ັງຖ່າງຂາຢູ່ເທິງຮົ້ວກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ. ຄວາມພໍແຕ່ປານກາງ 
(ພໍແຕ່ໃຊ້ໄດ້) ເປັນທ່ີຍອມຮັບບ່ໍໄດ້ກັບພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາຈະເລືອກດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມສວ່າງ ຫຼື ພວກເຮົາຈະຢູ່ໃນ 
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ຄວາມມືດຕ່ໍໄປ?   ນ້ີແມ່ນຄໍາຖາມທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງຕອບ. 
 

 
 

 2. ເອເຟໂຊ5:11-14 
11ແລະຢ່າເຂ້ົາສ່ວນກັບກິຈການຂອງຄວາມມືດທ່ີບ່ໍມີປໂຍດ ແຕ່ຈ່ົງເປີດເຜີຍກິຈການນ້ັນໃຫ້ປາກົດດີກວ່າ.   12ເພາະວ່າ
ແມ່ນແຕ່ຈະເວົ້າເຖິງການເຫຼົ່ານ້ັນທ່ີເຂົາເຮັດໃນທ່ີລັບລ້ີກໍຍັງເປັນການໜ້າອາຍ. 13ແຕ່ເມື່ອສ່ິງສາຣະພັດຖືກເປີດເຜີຍອອກ
ໂດຍຄວາມສວ່າງ  ສ່ິງນ້ັນກໍປາກົດແຈ້ງເພາະວ່າທຸກສ່ິງທ່ີໃຫ້ປາກົດແຈ້ງກໍຄືຄວາມສວ່າງ. 14ເຫດສັນນ້ັນຈ່ຶງມີຄຳກ່າວວ່າ, 
“ຄົນທ່ີນອນຫລັບເອີຍ, ຈ່ົງຕ່ືນຂ້ຶນ ຈ່ົງຟື້ນຂ້ຶນມາຈາກຄວາມຕາຍແລະພຣະຄຣິດຈະຊົງສ່ອງສວ່າງໃສ່ເຈ້ົາ.” 
 
       ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າໂລກທ່ີຢູ່ອ້ອມຕົວເອງກໍາລັງລ່ອງລອຍໜີຈາກພຣະເຈ້ົາໄປ, ແລະທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກ
ວ່າຄຸນຄ່າທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ແມ່ນຫຍັງ,   ທ່ານບ່ໍໄດ້ເປັນຄົນດຽວ(ບ່ໍມີແຕ່ທ່ານເທ່ົານ້ັນ).  ແລະທ່ານກໍບ່ໍຜິດຫຍັງ. 
ປະເພນີວັທນະທັມສມັຍໃໝ່ກໍາລັງເລ່ືອນລອຍໜີອອກຈາກຫຼັກການຂອງພຣະຄັມພ.ີ ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາໄດ້ເຫີນ
ຫ່າງຈາກຄວາມສວ່າງແລະໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ສູ່ຄວາມມືດມົນສເມີມາ.    ພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາທ່ີການຜິດສິນ
ທັມກໍາລັງສູງຂ້ຶນສູ່ເທິງໂສມໜ້າຂອງສັງຄົມ. ມະນຸດໄດ້ດໍາເນີນວິຖີຊີວິດດ້ວຍຄວາມບາບໂດຍປາສຈາກຄວາມອັບອາຍ, 
ໂດຍປາສຈາກຄວາມຢ້ານກົວຂອງການຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ, ແລະໂດຍປາສຈາກການກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ.   ເປັນໜ້າເສ້ົາໃຈ,    ທ່ີພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນໂລກທ່ີຖືກຂັບເຄືອນຜັກດັນດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານ
ການເມືອງ ແລະການປະນີປະນອມທາງດ້ານພຣະຄັມພ.ີ  ຍ່ິງໂລກຍ່ິງໄຮ້ສິນທັມຫຼາຍເທ່ົາໃດ ພວກເຮົາຍ່ິງມີແນວໂນ້ມທ່ີ
ຈະສູນເສັຽຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຮົາແກ່ຜີມານຮ້າຍທ່ີກໍາລັງຄອຍທ່ີຈະກືນກິນພວກເຮົາ. 
      ເພາະວ່າພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນໂລກທ່ີມັກເຮັດຕາມໃຈ,  ພວກເຮົາຕ້ອງໄວໃນການປະຕິເສດທຸກສ່ິງທ່ີຊ່ົວຮ້າຍ 
ແລະຕລອດເຖິງສ່ິງທ່ີພຽງແຕ່ວ່າເບ່ິງຄືໆຊ່ົວຮ້າຍ.   ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍມີຄວາມລະມັດລະວັງຢູ່ສເມ,ີ ພວກເຮົາຈະຖືກຫຼໍ່ຫຼອມ
ໂດຍຂນົບທັມນຽມປະເພນີ ແລະຖືກປ່ຽນແປງສະພາບໂດຍສັງຄົມທ່ີບ່ໍສົນໃຈຕ່ໍຫຼັກການທ່ີວາງໄວ້ໃນພຣະຄໍາຂອງພະເຈ້ົາ. 
       ຄວາມຈິງທ່ີວ່າຫຼາຍສ່ິງທ່ີຜິດສິນທັມໄດ້ເປັນທ່ີຍອມຮັບໃນປະເພນີວັທນະທັມຂອງພວກເຮາົ ບ່ໍໄດ້ປ່ຽນຄວາມຈິງທ່ີບ່ໍ
ເຄີຍປ່ຽນແປງ. ພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາແລະມຸມມອງຂອງພຣະອົງກ່ຽວກັບຄວາມບາບບ່ໍໄດ້ປ່ຽນແປງຈັກເທ່ືອ   ແລະສ່ິງເຫຼົ່ານີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີີ້ີ
ຈະບ່ໍມີວັນປ່ຽນແປງຈັກເທ່ືອ. ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງຍອມໃຫຄ້ວາມຊ່ົວຮ້າຍໜີໂທດໄປໄດ້. ໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພຣະອົງ 
ໄດ້ຊົງປະທານສະຕິປັນຍາແລະທິດທາງຂອງພຣະອົງແກ່ພວກເຮົາ. ພຣະອົງຊົງໄດ້ກໍານົດຄວາມຜິດແລະຄວາມຖືກຕ້ອງ. 
ເຫດສະນ້ັນ, ຖ້າພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າສ່ິງໃດສິງນ່ຶງຜິດ ແຕ່ທາງຝ່າຍໂລກກ່າວວ່າສ່ິງນ້ັນຖືກຕ້ອງ,  ພວກເຮົາຕ້ອງຢືນຢັດຢູ່
ກັບທາງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
      ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຄໍາຕອບທ່ີຖືກຕ້ອງແກ່ພວກເຮົາ: "ຢ່າເຂ້ົາສ່ວນກັບກິຈການຂອງຄວາມມືດທ່ີບ່ໍມີປໂຍດ ແຕ່
ຈ່ົງເປີດເຜີຍກິຈການນ້ັນໃຫ້ປາກົດດີກວ່າ."       ການເປີດເຜີຍສ່ິງທ່ີຢູ່ໃນຄວາມມືດເຫຼົ່ານ້ັນແມ່ນມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ? 
ພວກເຮົາສົມຄວນເຫັນຄວາມບາບໃນແງ່ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເຫັນ  .ຫຼັງຈາກນ້ັນພວກເຮົາສົມຄວນໂຕ້ຕອບຄວາມບາບເໝືອນ 
ດ່ັງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຕອບໂຕ້.  ເວົ້າອີກຢ່າງນ່ຶງ,  ຖ້າສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງເປັນບາບ ຫຼືອະທັມ(ຜິດສິນທັມ),  ພວກເຮົາບ່ໍສົມຄວນຫົວ 
ຂວັນມັນ,  ມອງເບ່ິງມັນ,  ເຂ້ົາຮ່ວມໃນມັນ,  ຫຼືຢູ່ອ້ອມຂ້າງໃກ້ຄຽງມັນ.   ການເປີດເຜີຍຄວາມມືດມີຄວາມໝາຍວ່າເຮາົ 
ຕ້ອງເປັນພະຍານຕ່ໍຕ້ານມັນ. 
       ແສງສວ່າງເປີດເຜີຍທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງໃນຄວາມມດື.  ອັຄສາວົກໂຢຮັນບັນລະຍາຍຝູງຄົນທ່ີເຊ່ືອປຽບເໝອືນບັນດາຜູ້ 

ພວກເຮົາຈະທົດສອບຢ່າງຈິງຈັງສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍແລະສິ່ງທີ່ບໍ່ພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາດ້ວຍວິທີໃດ? 
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ທ່ີຍ່າງໃນແສງສວ່າງ   ປຽບເໝືອນເພິ່ນເອງຢູ່ໃນຄວາມສວ່າງ“     7ແຕ່ຖ້າເຮົາທັງຫລາຍດຳເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມສວ່າງ 
ເໝືອນຢ່າງພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ໃນຄວາມສວ່າງ  ພວກເຮົາກໍຮ່ວມສາມັກຄີທັມເຊ່ິງກັນແລະກັນ   ແລະພຣະໂລຫິດຂອງ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ  ກໍຊຳຮະລ້າງພວກເຮົາຈາກຜິດບາບໝົດສ້ິນ.”  (1 ຢຮ 1:7)    ເມື່ອພວກເຮົາຢູ່ໃນ 
ຄວາມສວ່າງ   ແລະຍ່າງໃນຄວາມສັມພັນກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ,   ພວກເຮົາໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມມືດໂດຍການສ່ອງແສງ
ສວ່າງຂອງພຣະຄຣິດ. ວຽກງານຂອງພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນແຕ່ພຽງເປີດເຜີຍສ່ິງເຫຼົ່ານ້ັນທ່ີຢູ່ໃນຄວາມມືດ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຮຽກ
ເອ້ິນພວກເຮົາໃຫ້ນໍາພາຄົນໃຫອ້ອກຈາກ ຄວາມມືດໃຫເ້ຂ້ົາສູ່ ຄວາມສວ່າງ(ແສງສວ່າງ)ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 
 
 

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

ທ່ານຈະສ່ອງແສງສວ່າງຂອງອົງພຣະຄຣິດໂດຍວິທີໃດໃນອາທິດນ້ີ ແລະໃນອະນາຄົດ? ຈ່ົງພິຈາລະນາເບ່ິງຄໍາແນະນໍາດ່ັງ
ຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

 

 ປະເມີນຜົນ.  ວິງວອນອະທິຖານທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເປີດເຜິຍຄວາມມືດຕ່າງໆໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. ຕົກລົງເຫັນ 

ດີມອງຄວາມບາບໃນແງ່ດຽວກັບພຣະເຈ້ົາຊົງເຫັນ.   ເລືອກເອົາການຫັນໜ້າໜີຈາກຄວາມມືດເຫຼົ່ານ້ັນແລະລັດ 
ເລ່ັງຕິດຕາມແສງສວາ່ງຂອງອົງພຣະຄຣິດ. 
 

 ຈົດບັນທຶກ.  ບາງຄ້ັງສະຖານະການຂອງພວກເຮົາຈະນໍາພາພວກເຮົາເຂ້ົາສູ່ລະດູອັນມືດມົນໃນຊີວິດ.   ຈ່ົງນຶກ

ເຖິງໃຜຜູ້ນ່ຶງທ່ີທ່ານຮູ້ຈັກຊ່ຶງຕົກຢູ່ໃນສະພາບເຊ່ັນນ້ັນ.  ຈ່ົງຂຽນຈົດໝາຍນ້ອຍດ້ວຍລາຍມືຕົນເອງອາທິດນ້ີ, ໃຫ ້
ກໍາລັງໃຈແກ່ລາວໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ. 
 

 ບໍຣິການຮັບໃຊ້.  ໃນທຸກຊຸມຊົນ ທ່ານສາມາດພົບພໍ້ໂອກາດໃນການຮັບໃຊ້  ແລະສ່ອງແສງສວ່າງຂອງອົງພຣະ 

ຄຣິດໃສ່ມຸມແຫ່ງຄວາມມືດ. ຕ້ັງປະຕິຍານຕົນຮັບໃຊ້ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກທ່ານໃນອາທິດນ້ີ ແລະທູນຂໍຕ່ໍອົງພຣະ
ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ພຣະອົງຊົງສ່ອງແສງສວ່າງອັນແຮງກ້າຜ່ານຕົວທ່ານ ໃນຂະນະທ່ີທ່ານຕອບສນອງໃນການເຊ່ືອຟັງ. 
 
ທ່ານບ່ໍແມ່ນແມງເມົ່າ. ແຕ່ທ່ານໄດ້ຖືກດຶງດູດໂດຍຖືກຕ້ອງດ້ວຍແສງສວ່າງຂອງອົງພຣະຄຣິດ.   ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ີ, 
ທ່ານເປັນພະຍານທ່ີມີຊີວິດຂອງແສງສວ່າງນ້ັນ ຊ່ຶງຢູ່ໃນໂລກແຫ່ງຄວາມມືດມົນແຫ່ງນ້ີ. 

 
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ SSK 

ໃນນາມຄຣິສຕຽນ, ແມ່ນຄວາມຈງູໃຈແລະເປົາ້ໝາຍທີ່ຖືກຕອ້ງອັນໃດສໍາລັບການເປີດເຜີຍຄວາມມືດໃນໂລກນີ?້ 
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