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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 2 ທັນວາ 2018 (12-2-2018) 

 
ຄຳທຳນວາຍຂອງເອຊາຢາ 

 
ເມື່ອໃດທ່ີທ່ານຕົກຕະລຶງເມື່ອພົບວ່າ "ເຫດການບັງເອີນ” ນ້ັນແມ່ນເປັນໄປຕາມແຜນການທ່ີໄດ້ວາງໄວ?້ 

 
ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ການກຳເນີດຂອງພຣະເຢຊູບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງສາມັນທັມມະດາ. ແຕ່ເປັນເຣ່ືອງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ວາງ

ແຜນເອົາໄວ.້ 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
   ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພາລູກຊາຍໄປເບ່ິງການແຂ່ງຂັນກິລາບານບ້ວງຂອງສະໂມສອນ ແອັນ ບີ ເອ (NBA), ຊ່ຶງແມ່ນ

ການແຂ່ງຂັນຂອງທີມ ດາລັສ ແມເວີຣິກ,   ທ່ີເປັນທີມທ່ີເກ່ັງໃນປີນ້ັນ,   ແລະຕ່ໍສູ້ກັບທີມທ່ີຫຼິ້ນຂ້ີລ້າຍທ່ີສຸດຂອງສະໂມ
ສອນ. ແຕ່ວ່າ, ໃນນຄືນນ້ັນທີມແມເວີຣິກກໍຫຼິ້ນບ່ໍໄດ້ດີເທ່ົາທ່ີຄວນ.   ດອນ ນຽວຊັນ ທ່ີເປັນໂຄດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ, ກໍ
ເບ່ືອພໍແລ້ວຕ່ໍການບ່ໍຕ້ັງໃຈຫຼິ້ນຂອງພວກນັກກິລາຂອງລາວ ດ່ັງນ້ັນເມື່ອລາວບ່ໍເຫັນພ້ອມກັບການຕັດສິນຂອງພວກກັມ
ມະການ, ລາວຈະຍ່າງກ້າວເຂ້ົາເດ່ີນແລ້ວຮ້ອງດ່າກັມມະການ.   ກັມມະການກໍໄດ້ເປ່ົາໝາກຫວີດໃສ່ໂທດເຕືອນໂຄດ
ນຽວຊັນເປັນຄ້ັງທຳອິດ, ແຕ່ວ່າລາວຍັງສືບຕ່ໍແຜດສຽງໃສ່ກັມມະການ,  ໂຄດນຽວຊັນໄດ້ຮັບຄຳເຕືອນເປັນເທ່ືອທີສອງ
ແລະກໍຖືກໄລ່ອອກຈາກການແຂ່ງຂັນ. 
   ໃນການສຳພາດຫຼັງຈາກການແຂ່ງຂັນ,  ນັກຂ່າວໄດ້ຖາມໂຄດນຽວຊັນກ່ຽວກັບການຖືກໄໝໄລ່ອອກເດ່ີນນ້ັນ, ລາວ  
ກໍຍ້ິມແລະຕອບວ່າລາວເຮັດເພື່ອໃຫ້ທີມຂອງລາວມີໃຈ, ແລະມັນນກໍໄດ້ຜົນ! ແມເວີຣິກໄດ້ຊະນະ. 
     ບາງຢ່າງທ່ີເບ່ິງເໝືອນວ່າ “ບ່ໍໄດ້ຕຽມ” ແຕ່ໄດ້ຖືກວາງແຜນເອົາໄວ້ແຕ່ດົນແລ້ວ!   ເຫດການ ”ບັງເອີນ” ບາງອັນກໍບ່ໍ
ແມ່ນບັງເອີນເລີຍ.   ມັນໄດ້ຖືກວາງແຜນໄວ້ແລ້ວ. ຊີວິດແລະການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດບ່ໍໄດ້ເປັນເຣ່ືອງຫຼັງຄວາມ
ຄິດຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ືໆ;  ພຣະອົງໄດ້ວາງແຜນເອົາໄວ້ທັງໝົດແຕ່ນານມາແລ້ວ! ພຣະຄັມພີເດີມໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍຄຳທຳ 
ນວາຍທ່ີເລັງເຖິງການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 

 
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2, 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

1. ເອຊາຢາ 7:10-14 
10. ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍອາຮັສອີກວ່າ, 11. “ຈ່ົງຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາສະແດງໝາຍສຳຄັນຈາກພິພົບຄົນ
ຕາຍ ຫຼືຈາກຟ້າສວັນໃຫ້ເຈ້ົາເຫັນ. 12. ອາຮັສໄດ້ທູນຕອບວ່າ, “ຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍຂໍໃຫ້ສະແດງໝາຍສຳຄັນ ແລະຈະບ່ໍ
ທົດລອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 13. ເອຊາຢາຈ່ຶງເວົ້າວ່າ, “ຣາຊວົງດາວິດເອີຍ ຈ່ົງຟັງເທີນ ແຕ່ກ້ີທ່ານໄດ້ທຳໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍບ່ໍ
ພໍໃຈຈົນເຂົາອົດທົນບ່ໍໄດ້ ບັດນ້ີ ທ່ານໄດ້ທຳໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງອົດທົນບ່ໍໄດ້ອີກ. 14. ດ້ວຍເຫດນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຈະ
ຊົງສະແດງໝາຍສຳຄັນໃຫ້ເຈ້ົາເຫັນດ່ັງນ້ີ ຄືຍິງສາວຜູ້ນ່ຶງຈະຖືພາ ແລະອອກບຸດມາເປັນຊາຍ ນາງຈະຕ້ັງຊ່ືໃຫ້ບຸດນ້ີວ່າ 
“ເອມານູເອນ.” 
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   ຖ້າຫາກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ມາປາກົດຕ່ໍພວກເຮົາແລະບອກວ່າພວກເຮົາສາມາດ ”ຖາມເຖິງໝາຍສຳຄັນ”  ອັນໃດກໍໄດ້, 
ແມ້ກະທ້ັງໝາຍສຳຄັນຈາກ “ສ່ວນເລິກແຫ່ງພິພົບຄົນຕາຍຫຼືທ່ີສູງແຫ່ງຟ້າສວັນ,” ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຢາກຈະຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງ
ທ່ີພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍຈະຖາມຫາ.   ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ໂອກາດອັນນ້ັນແກ່ກະສັດອາຮັສ ແຕ່ວ່າເພິ່ນໄດ້ໃຊ້ຄວາມ
ຖ່ອມຕົວທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງແລະບ່ໍໄດ້ຖາມຫາໝາຍສຳຄັນ.   ທ່ີນ້ີຄືກະສັດທ່ີປະເທດຂອງຕົນຖືກໂຈມຕີແລະປະຊາຊົນຂອງ
ເພິ່ນກໍຕົກສະທ້ານຢ້ານກົວ. (ເບ່ິງ 7:1-2.)     ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສເນີໝາຍສຳຄັນໃຫ້ແກ່ກະສັດອາຮັສວ່າພຣະອົງມີຣິດອຳ
ນາດພໍທ່ີຈະກຳຈັດເຫຼົ່າສັດຕຣູຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ.  ແຕ່ວ່າ, ກະສັດອາຮັສອາດຈະວາງແຜນຖາມເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
ຈາກປະເທດອັສຊີເຣັຽຮຽບຮ້ອຍແລ້ວແລະກໍບ່ໍໄດ້ຄິດວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊ່ວຍຫຍັງໄດ້ແດ່. 
    ຕ່ໍການໄດ້ຍິນການປະຕິເສດຂອງກະສັດອາຮັສທ່ີບ່ໍໄດ້ຖາມຫາໝາຍສຳຄັນ, ຜູ້ທຳນວາຍເອຊາຢາຂຍາຍຄວາມຄິດ 
ຜູ້ຟັງຂອງທ່ານເໜືອໄປກວ່າກະສັດ. ທ່ານໄດ້ບອກແກ່ພວກທ່ີບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອທັງໝົດຄົວເຮືອນ 

1. ຂອງກະສັດດາວິດທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ໝາຍສຳຄັນຢູ່ແລ້ວ!   ຄວາມຊ່ົວຊ້າຂອງຄົວເຮືອນກະສັດດາວິດໄດ້ທົດ

ສອບຄວາມອົດທົນດົນນານຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ແຕ່ວ່າໄດ້ມີໝາຍສຳຄັນສຳລັບພວກເຂົາເຈ້ົາ.:   ”ຄືຍິງສາວຜູ້ນ່ຶງຈະຖືພາ 

ແລະອອກບຸດມາເປັນຊາຍ ນາງຈະຕ້ັງຊ່ືໃຫ້ບຸດນ້ີວ່າ “ເອມານູເອນ” ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມໝາຍຂອງເອມານູເອນ( ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາ )ຕ່ໍພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ? 

2. ຄວາມໝາຍອັນທີສອງແມ່ນລວມທັງການກະຕວງຂອງອະນາຄົດເຖິງການກຳເນີດຂອງພຣະຄຣິດຈາກຍິງພົມ
ມະຈາຣີ. ທ່ານມັດທາຍໄດ້ຢ້ຳຄຳທຳນວາຍຄຳຕ່ໍຄຳເມື່ອບັນທຶກການກຳເນີດຂອງພຣະຄຣິດ.  “ເບ່ິງແມ, ຍິງພົມມະຈາ
ຣີນ້ັນຈະມີທ້ອງແລະປະສູດບຸດຄົນນ່ຶງ ແລະເຂົາຈະເອ້ີນບຸດນ້ັນວ່າ ເອມານູເອນ”    (ແປວ່າ “ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບ
ເຮົາທັງຫຼາຍ”). (ມັດທາຍ 1:23). 
    ຕາມປວັດສາດແລ້ວ, ປະໂຫຍກນ້ີແມ່ນໄດ້ແນໃສ່ກະສັດອາຮັສໃຫ້ປ່ຽນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຫວິດ
ພົ້ນຈາກພວກສັດຕຣູຂອງທ່ານ. ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຄຸ້ມຄອງຂອງພວກເຮົາໄດ້ກ່າວບາງຢ່າງໜູນໃຈຊາວອິສຣາເອນສມັຍບູ
ຮານແລະບັນດົນໃຈໃຫ້ຫຼາຍໆຍຸກຫຼາຍໆສມຍັໃຫ້ມາດ້ວຍຄວາມຫວັງຂອງພຣະເມຊີອາ: ພຣະເຢຊູ. 
    ສ່ິງທ່ີດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຳທ່ີວາ່ “ຍິງພົມມະຈາຣີຈະຕ້ັງທ້ອງ.” ການປະສູດຂອງພຣະຄຣິດ
ຈາກຍິງບໍຣິສຸດເປັນຄວາມຈິງທ່ີສຳຄັນທ່ີສຸດ;ພຣະເຢຊູຈະຕ້ອງເປັນນ່ຶງໃນພວກເຮົາ ເປັນມະນຸດ ຕາຍເໝອືນກັບພວກ
ເຮາົ, ແຕ່ວ່າພຣະອົງຈະບ່ໍສາມາດເປັນເຄ່ືອງຖວາຍທ່ີບໍຣິສຸດໄດ້ຖ້າຫາກວ່າພຣະອົງຄືກັນກັບມະນຸດທຸກໆຄົນທ່ີມີບາບ
ຕາມທັມມະຊາດ.  ການປະສູດທ່ີບໍຣິສຸດໝາຍເຖິງພຣະເຢຊູບ່ໍມີພໍ່ທ່ີເປັນມະນຸດ ພຣະເຈ້ົາເປັນພໍ່ຂອງພຣະອົງ ດ່ັງນ້ັນ, 
ພຣະເຢຊູໄດ້ເກີດມາໂດຍປາສຈາກຄວາມບາບຕາມທັມມະຊາດ.  ພຣະເຢຊູເປັນມະນຸດຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະພຣະອົງ
ເປັນພຣະເຈ້ົາຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາ. 

 
2. ເອຊາຢາ 9:6-7 
6. ເດັກນ້ອຍຜູ້ນ່ຶງໄດ້ເກີດມາໃຫ້ເຮົາແລ້ວ ຊົງປະທານບຸດຊາຍຜູ້ນ່ຶງໃຫ້ເຮົາ   ແລະພຣະອົງຈະຊົງເປັນຜູ້ປົກຄອງຂອງ
ເຮົາ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ຄື “ຜູ້ປຶກສາທ່ີສລາດສ້ຽມແຫຼມ” ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຣິດ” ອົງເປັນພຣະບິດາຕລອດໄປ “ອົງສັນ
ຕິຣາດ.”  7. ພຣະຣາຊອຳນາດຂອງພຣະອົງຈະເພີ້ມພູນຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງຈະມີຄວາມສງົບສຸກ 
ຕລອດໄປ   ພຣະອົງຈະປົກຄອງສືບຕ່ໍກະສັດດາວິດ   ຈະຊົງໃຫ້ອຳນາດຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະຍຸດຕິທັມ ເລ້ີມແຕ່ບັດນ້ີຈົນ 
ເຖິງເທ່ົາອາວະສານ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ຈະຊົງກະທຳການນ້ີທັງຫມົດດ້ວຍຄວາມຫວງແຫນ. 
 
     ການຄອງຄອຍພຣະເມຊີອາ ອັນຍາວນານກໍໄດ້ໂຜດປະທານແກ່ພວກເຮົາແລ້ວ. ມີບາງຢ່າງທ່ີພິເສດກ່ຽວກັບພຣະ
ອົງ: “ພຣະອົງຈະຊົງເປັນຜູ້ປົກຄອງຂອງເຮົາ.” ປໂຍກນ້ີມີຄວາມໝາຍວ່າລູກຊາຍຄົນນ້ີຈະເປັນເຊ໊ືອກະສັດດາວິດ, ກັບ
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ສິດທິຕ່ໍບັນລັງຂອງກະສັດດາວິດ. ທ່ານເອຊາຢາໄດ້ໃຊ້ສ່ີຢ່າງອະທິບາຍເຖິງພຣະເມຊີອາ. ເອຊາຢາໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າສ່ີຄຳ
ເພື່ອບັນລະຍາຍເຖິງພຣະເມຊີອາ. 
     ຜູ້ປຶກສາທ່ີສລາດສ້ຽມແຫຼມ. ຂນະທ່ີຊ່ືຂອງພຣະອົງ “ສລາດສ້ຽມແຫຼມ,”   ຄົງບ່ໍມີອັນໃດເປັນຕາເບ່ືອກ່ຽວກັບການ
ປົກຄອງຂອງພຣະອົງ! ໃນຖານະເປັນທ່ີປຶກສາ, ພຣະອົງມີສະຕິປັນຍາໃນການປົກຄອງຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ. ສະຕິປັນ
ຍາຂອງພຣະເມຊີອາແມ່ນເໜືອກວ່າ ສົມທຽບໃສ່ກະສັດອາຮັສທ່ີປົກຄອງໃນສມັຍຂອງຄຳທຳນວາຍນ້ີ,   ທ່ານໄດ້ປົກ
ຄອງຣາຊອານາຈັກຂອງທ່ານຢ່າງໄຮ້ປັນຍາ. 
    ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຣິດ. “ຊົງຣິດ” ໝາຍເຖິງອຳນາດທ່ີເຕັມປ່ຽມ, ພລັງ, ແລະຂນາດ. ພຣະເມຊີອາຈະມີອຳນາດເຕັມລ້ົນ
ໃນການບໍຣິຫານແຜນການອັນສ້ຽມແຫຼມຕ່າງໆຂອງພຣະອົງ.   ຄຳເວົ້ານ້ີຍັງເລັງເຖິງອຳນາດຈາກເບ້ືອງເທິງຂອງພຣະ
ອົງໃນຖານະຂອງນັກຕ່ໍສູ້ທ່ີກ້າຫານອີກດ້ວຍ.   ພຣະເມຊີອາຍັງຈະປະສົບຄວາມສຳເຣັດດ້ານການທະຫານທ່ີໄດ້ກ່າວ
ເຖິງໃນພຣະທັມເອຊາຢາ 9:3-5. 
     ອົງເປັນພຣະບິດາຕລອດໄປ.  ຕຳແໜ່ງ  “ພຣະບິດາຕລອດໄປ”  ບັນລະຍາຍເຖິງສາຍສັມພັນຂອງພຣະເມຊີອາຕ່ໍ 
ກາລະເວລາ, ບ່ໍແມ່ນສາຍສັມພັນຂອງພຣະອົງຕ່ໍສະມາຊິກອ່ືນໆຂອງຕຣີເອການຸພາບ.   ພຣະມຊີອາໄດ້ຖືກກ່າວເອົາ 
ໄວ້ວ່າຈະເປັນຢູ່ຕລອດໄປ, ເໝືອນດ່ັງພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາທ່ີໄດ້ບັນລະຍາຍໄວ້ວ່າ “ພຣະຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ເປັນນິດ” (ດາ
ນີເອນ 7:9,13).    ພຣະເມຊີອາກໍຈະເປັນຜູ້ທ່ີອົດທົນດົນນານ   ແລະເປັນຜູ້ຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ແລະຜູ້ປົກປັກຮັກສາ 
ຕລອດໄປເປັນນິດ. 
        ອົງສັນຕິຣາດ. ພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ອົງດຽວ. ພຣະເມຊີອາຈະນຳຄວາມຄົບເຕັມ
ແລະການຢູ່ດີທ່ົວໆໄປມາສູ່ແຕ່ລະຄົນແລະສັງຄົມ. ພຣະເມຊີອາຈະຕ້ັງຫົວໃຈທ່ີເປັນສັດຕຣູກັນຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ພັກ
ຜ່ອນ ໂດຍການຍົກໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ.    ສັນຕິສຸກຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນຄວາມກົມກຽວປອງດອງ 
ຝ່າຍວິນຍານ  ພາຍໃນທ່ີພວກເຮົາປະສົບການໂດຍການກະທຳຢ່າງຖືກຕ້ອງທ່ີໄດ້ສັມພັນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.   ພວກເຮົາສາ
ມາດເອົາການເລ້ົາໂລມອັນຍ່ິງໃຫຍ່ໃນຂ້ໍມູນທ່ີວ່າພຣະຄຣິດຈະຮັບພວກເຮົາ “ໃນສັນຕິສຸກທ່ີສົມບູນ”(ເອຊາຢາ 26:3) 
ນາມຊ່ືເຫຼົ່ານ້ີຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນນາມຊ່ືໃດທ່ີມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທ່ີສຸດສຳລັບທ່ານໃນຂນະນ້ີ? 
 

3. ເອຊາຢາ 11:1-5 
1. ຈະມີໜ່ໍແຕກອອກມາຈາກຕໍຂອງເຢຊາຍ  ຈະມີກ່ິງໜ່ຶງປ່ົງອອກມາຈາກຮາກທັງຫຼາຍຂອງເພິ່ນແລະຈະເກີດໝາກ. 
2. ແລະພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຢູ່ໃນຜູ້ນ້ັນ ຄືວິນຍານແຫ່ງປັນຍາແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈ ເປັນວິນຍານແຫ່ງ
ການພິພາກສາ ແລະຣິດເດດ ແມ່ນວິນຍານແຫ່ງຄວາມຮູ້ ແລະການຢຳເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 3. ຄວາມພໍໃຈຂອງເພິ່ນ
ກໍຢູ່ໃນຄວາມຢຳເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພິ່ນຈະບ່ໍພິພາກສາຕາມຕາເພິ່ນເຫັນ ຫຼືຕັດສິນຕາມຫູທ່ີເພິ່ນໄດ້ຍິນ 4. ແຕ່ເພິ່ນ
ຈະພິພາກສາຄົນຈົນທັງຫຼາຍດ້ວຍຄວາມຊອບທັມ ແລະຕັດສິນຕັກເຕືອນຕາມຄວາມທ່ຽງທັມ ແກ່ຄົນທັງຫຼາຍທ່ີມີໃຈ
ຖ່ອມລົງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ເພິ່ນຈະຕີແຜ່ນດິນໂລກດ້ວຍໄມ້ແສ້ຈາກປາກຂອງເພິ່ນ ແລະຈະປະຫານຄົນຊ່ົວດ້ວຍລົມ
ທ່ີອອກມາຈາກສົບປາກຂອງເພິ່ນ. 5.ແລະຄວາມຊອບທັມຈະເປັນສາຍຜ້າມັດແອວທ່ີຄາດແອວຂອງເພິ່ນແລະຄວາມ
ສັດຊ່ືຈະເປັນສາຍຮັດຮອບເອິກຂອງເພິ່ນໄວ.້ 
 
      ເມື່ອເຫັນຂ້ໍ 1 ຄ້ັງທຳອິດເບ່ິງຄືວ່າພຣະເມຊີອາອອກມາຈາກເຊ້ືອສາຍທ່ີເຂ້ັມແຂງ. “ຈະມີໜ່ໍແຕກອອກມາຈາກຕໍ
ຂອງເຢຊາຍ.”   ໜ່ໍແມ່ນກ່ິງໄມ້ນ້ອຍ ຊ່ຶງເປັນກ່ິງໄມ້ນ້ອຍ ແລະກໍແນ່ນອນແລ້ວ,  ຕໍແມ່ນຕ້ົນໄມ້ທ່ີຖືກຕັດທ່ີຕາຍແລ້ວ. 
ແທ້ໆແລ້ວ, ພຣະຄຳຂ້ໍນ້ີສອນພວກເຮົາວ່າເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດກຳລັງຢູ່ໃນທາງອອກຈົນກວ່າພຣະເມຊີອາໄດ້ສະເດັດ 
ມາບັງເກີດ. 
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     ເອຊາຢາໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນເຖິງພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເມຊີອາສາມປະການຄື: 1)ພຣະອົງຖືກຄວບ
ຄຸມໂດຍວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.   ວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສະເດັດລົງມາເທິງດາວິດເມື່ອທ່ານຖືກເຈີມ 
ໃຫ້ເປັນກະສັດ. (ເບ່ິງ 1 ຊາມູເອນ 16:13.)   ໃນທາງດຽວກັນ, ວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຈະສະຖິດຢູ່ກັບພຣະເມຊີອາ
ຂອງພຣະອົງ. 2) ພຣະອົງພິພາກສາຢ່າງຊອບທັມ.  ພຣະເມຊີອາຈະບ່ໍພິພາກສາຕາມທ່ີເພິ່ນໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນ. ສ່ິງ
ເຫຼົ່ານ້ີແມ່ນທາງຂອງກະສັດໃນການໄດ້ຂ້ໍມູນເພີ້ມເຕີມເພື່ອຊ່ວຍເພິ່ນໃນການນຳພາ,   ແຕ່ວ່າພຣະເມຊີອາໃນອະນາ
ຄົດຈະຮູ້ຈັກໝົດທຸກຢ່າງ. 3) ພຣະອົງຮັດສາຍແອວແຫ່ງຄວາມຊອບທັມ. ເມື່ອຊາຍຄົນນ່ຶງຕຽມຕົວກະທຳການ, ລາວ
ມັດເສ້ືອຄຸມທ່ີຍານດ້ວຍໃຊ້ສາຍແອວຮັດໄວ.້ ສາຍແອວຍຶດໜ່ຽວທຸກໆຢ່າງໃຫ້ຢູ່ຖືກທ່ີຖືກບ່ອນ;  ໃນທຳນອງດຽວກັນ
ນ້ັນແຫຼະ,   ຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເມຊີອາໄດ້ຍຶດໜ່ຽວຄຸນນະພາບຕ່າງໆທັງໝົດຂອງພຣະເມຊີອາໃຫ້ຄົງທ່ີ. ທຸກໆ
ຢ່າງທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງກະທຳແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ເປັນຈິງ, ແລະທ່ຽງທັມ.  ເມື່ອພວກເຮົາເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດ, ພຣະ
ເມຊີອາ, ພຣະອົງປະທານຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ. 
 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

   ການບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນພາກສ່ວນຂອງແຜນການພຣະເຈ້ົາທັງໝົດເພື່ອພຣະອົງຈະນຳເອົາຄວາມລອດພົ້ນ
ບາບແລະຄວາມຊອບທັມມາສູ່ພວກເຮົາ.  ທ່ານຈະວາງໃຈເຊ່ືອຢ່າງຈິງຈັງຕ່ໍແຜນການອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງ
ໃດໃນອາທິດນ້ີ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາຕາມຂ້ໍສເນີຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

• ສັຣເສີນ.   ພຣະເຈ້ົາມີແຜນການຢ່າງສລັບຊັບຊ້ອນແຫ່ງສະງ່າຣາສີຂອງຄວາມລອດພົ້ນບາບ.    ຈ່ົງສັຣເສີນ     
ພຣະເຈ້ົາສຳລັບການປະທານຄວາມລອດພົ້ນບາບແກ່ທ່ານ. ຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງສຳລັບການຕ້ັງແຜນການ
ອັນສົມບູນໄວ້ຕ້ັງແຕ່ດຶກດຳບັນເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ລອດພົ້ນ. 
 

• ຖວາຍ. ຍັງມີຄົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍພາຍມາກທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້ຍິນເຖິງພຣະນາມພຣະເຢຊູ ໂບດຂອງທ່ານຄົງຈະມີການ
ຖວາຍພິເສດເພື່ອຊ່ວຍນຳຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເມຊີອາໄປສູ່ປະເທດອ່ືນ .ໆ ຈ່ົງຖວາຍຕ່ໍໂຄງການພິເສດອັນ
ນ້ີແລະລົງທຶນໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນໆທ່ີຕ້ອງການພຣະຄຣິດ. 
 

• ແບ່ງປັນ.  ທວງຖາມພຣະເຈ້ົາສຳລັບໂອກາດທ່ີຈະແບ່ງປັນຂ່າວດີຂອງພຣະເມຊີອາກັບບາງຄົນໃນອາທິດນ້ີ. 
ພຣະເຈ້ົາຈະປະທານສະຕິປັນຍາ, ຄວາມອິດູຕົນ, ຄວາມກ້າຫານ, ແລະຖ້ອຍຄຳຖ້າວ່າທ່ານຫາກມີຄວາມຮູ້
ສຶກໄວແລະຍອມເຊ່ືອຟັງຄວາມພຣະອົງ. 
 

           ມີເຫດບັງເອີນຫຼວງຫຼາຍຢ່າງແທ້ຈິງໃນຊີວິດ, ແຕ່ວ່າການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດບ່ໍໄດ້ແມ່ນນ່ຶງໃນຈຳນວນ 
ນ້ັນ. ການສເນີທ່ີພຣະອົງກະທຳຕ່ໍທ່ານໃຫ້ຮັບເອົາຂອງຂວັນຟຣີໆແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນບາບຈາກພຣະອົງກໍບ່ໍແມ່ນເຊ່ັນ
ກັນ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 9 ທັນວາ 2018 (12-9-2018) 

 

ການເຊ່ືອຟັງຂອງໂຢເຊັບ 
 

ທ່ານເລ້ີມຕ້ົນໂຕ້ຕອບຢ່າງໃດເມ່ືອທ່ານໄດ້ຍິນຄຳວ່າ ”ຈະມີການປ່ຽນແປງແຜນການເກີດຂ້ຶນ”? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ການຕິດຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາຈຳເປັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ, ແຕ່

ວ່າມັນກໍກຸ້ມຄ່າ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
       ພວກເຮົາຊ່ືນໃຈສເມີທ່ີໄດ້ຕ້ອນຮັບໝູ່ເພື່ອນຂອງລູກໆມາຫຼິ້ນໃນເຮືອນຂອງພວກເຮົາ. ດຽວກ່ອນ, ມັນອາດຈະບ່ໍ
ສເມີຕລອດໄປ.    ຄ້ັງນນ່ຶງ, ມີເດັກຊາຍສອງຄົນໄດ້ມາຫຼິ້ນແລະພວກເຂົາປ່ຽນແປງຫຼືປັບປຸງບ່ໍໄດ້! ເດັກຊາຍທັງສອງບ່ໍ
ເຄີຍຟັງຄວາມພັຣຍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈັກຄວາມຫຼືສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເວົ້າເລີຍ. ແລະເມື່ອເຖິງເວລາທ່ີຕ້ອງນຳພວກເຂົາກັບ
ເມອືເຮອືນ, ພວກເຂົາກໍບ່ໍຍອມລົງຈາກຣົດເລີຍ.  ພວກເຂົາມີແຜນການຂອງເຂົາເອງໃນສ່ິງທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງການຢາກ
ເຮດັ, ແລະກໍບ່ໍມີຜູ້ໃຫຍ່ຄົນໃດທ່ີຈະປ່ຽນແຜນການຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາໄດ້. 
      ແມ້ກະທ້ັງທ່ີເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ, ພວກເຮົາກໍບ່ໍມັກທ່ີຈະໃຫ້ແຜນການຂອງພວກເຮົາຖືກປ່ຽນແປງ. ເພາະທັງໝົດນ້ັນ, 
ມັນແມ່ນແຜນການຂອງພວກເຮົາເອງ. ແນວໃດກໍຕາມ, ບ່ໍວ່າພວກເຮົາຈະວາງແຜນໄວ້ແນວໃດ, ຫຼາຍຢ່າງກໍບ່ໍໄດ້ເປັນ
ໄປຕາມທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການສເມ.ີ ບາງຄ້ັງສະຖານະການທ່ີເຮົາຄາດບ່ໍເຖິງກໍແຊກຊ້ອນເຂ້ົາມາ ແລະບາງຄ້ັງພຣະເຈ້ົາ
ກໍແຊກຊ້ອນເຂ້ົາມາ. 
       ທ່ານໂຢເຊັບກໍຄົງມີແຜນການຕ່າງໆຢ່າງແນ່ນອນ, ແລະແຜນການເຫຼົ່ານ້ັນລວມທັງການແຕ່ງງານແລະຄອບຄົວ. 
ແຕ່ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ້າວເຂ້ົາມາກັບການປ່ຽນແປງຂອງແຜນການຕ່າງ  ໆແລະແຜນການຕ່າງໆກໍຖືກປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ 
ຫຼວງ! ພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ບັນທຶກຖ້ອຍຄຳຂອງໂຢເຊັບ,  ແຕ່ວ່າພວກເຮົາເຫັນການໂຕ້ຕອບຂອງລາວ: ລາວໄດ້ກະທຳໃນ
ການເຊ່ືອຟັງ ໂດຍຜ່ານຊີວິດຂອງທ່ານໂຢເຊັບພວກເຮົາເຫັນວ່າການປ່ຽນແປງບ່ໍແມ່ນຂອງງ່າຍ, ແຕ່ວ່າການປ່ຽນແປງ
ຕ່າງໆຂອງພຣະເຈ້ົາກຸ້ມຄ່າສເມີຕ່ໍການປັບປຸງຕ່າງໆ. 
   ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆທ່ີພຣະເຈ້ົາກະທຳແມ່ນສຳລັບການດີອັນສູງສ່ົງຂອງພວກເຮົາສເມີ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2, 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ມັດທາຍ 1:18-19. 
18. ເຣ່ືອງພຣະກຳເນີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນດ່ັງນ້ີ:  ຄືນາງມາຣີອາຜູ້ເປັນມານດາຂອງພຣະເຢຊູນ້ັນ ໄດ້ເປັນຄູ່ໝັ້ນ
ກັບໂຢເຊບແລ້ວ ກ່ອນເວລາເຂົາໄດ້ເປັນຄູ່ຜົວເມັຽກັນກໍປາກົດວ່າ ນາງມີທ້ອງແລ້ວດ້ວຍຣິດເດດພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. 
19. ຝ່າຍໂຢເຊບຜູ້ເປັນຄູ່ໝັ້ນຂອງນາງເປັນຄົນມີສິນທັມ ແຕ່ປານນ້ັນທ່ານບ່ໍຢາກໃຫ້ເຣ່ືອງນ້ີເປັນທ່ີອັບອາຍຂາຍໜ້າ
ແກ່ນາງ ຈ່ຶງຕັດສິນໃຈວ່າຈະຖອນໝັ້ນເສັຽຢ່າງລັບໆ. 
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        ມີຄຳກອນເກ່ົາກ່າວວ່າ: “ການຖອນໝັ້ນດີກວ່າການຢ່າຮ້າງ.” ຂນະທ່ີທັງສອງຢ່າງມີຄວາມເຈັບປວດຄືກັນ,  ມັນ
ເປັນປໂຍກທ່ີຖືກຕ້ອງອີງຕາມການຕັດສິນໃຈອັນຍ່ິງໃຫຍ່ໃນຊີວິດແຕ່ງງານ.  ແຕ່ວ່າ, ໃນສັດຕະວັດທີນ່ຶງ, ຄຳກອນນ້ັນ
ມັນໃຊ້ການບ່ໍໄດ້. ການໝັ້ນໝາຍແມ່ນຄຳສາບານຢ່າງຖືກກົດໝາຍຂອງຄູ່ໝັ້ນ ພໍ່ແມ່ຂອງເຈ້ົາສາວແລະເຈ້ົາບ່າວເປັນ
ຜູ້ຈັດຕຽມງານດອງລູກຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ.   ຫຼັງຈາກໄດ້ຕ່ໍລອງຕົກລົງມື້ແຕ່ງງານແລ້ວ, ຄວາມສັມພັນຂອງຄູ່ໝັ້ນກໍໄດ້
ກາຍເປັນການຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.   ບາງຄົນກໍຖືກຮ້ອງວ່າເປັນຄູ່ຜົວເມັຽ; ແຕ່ວ່າ, ພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ຮ່ວມ
ກັນຈົນກວ່າພິທີແຕ່ງດອງໄດ້ເກີດຂ້ຶນ.  ຖ້າຈະຖອນ ”ໝັ້ນ” ຄູ່ໝັ້ນຕ້ອງຢ່າຮ້າງ, (ຍົກເລີກ)  ແລະພື້ນຖານການຢ່າຮ້າງ
ຕ້ອງແມ່ນການຫຼີ້ນຊູ້ ຈ່ຶງແມ່ນເຫດຜົນພຽງພ.ໍ 
        ນ້ັນຄືເຫດຜົນ, ເມື່ອໂຢເຊັບໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າແຜນການຂອງລາວຖືກປ່ຽນແປງໂດຍທ່ີນາງມາຣີອາຕ້ັງທ້ອງ, ລາວຈ່ຶງ
ຢາກຖອນໝັ້ນຢ່າງລັບໆ. 
    ມາຣີອາ, “ໄດ້ຕ້ັງທ້ອງໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.” ໃຫ້ປໂຍກນ້ີຊຶມເຂ້ົາໄປຈັກໜ້ອຍກ່ອນ. ແນ່ນອນພວກເຮົາຮູ້ຈັກ
ວ່າການຕ້ັງທ້ອງແມ່ນຫຍັງກັນແທ້. ພວກເຮົາກໍຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເຊ່ັນກັນ. ແຕ່ວ່າການທ່ີຈະເອົາ
ສອງຢ່າງນ້ັນມາປະກອບເຂ້ົາກັນແມ່ນບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນຈັກເທ່ືອ, ແລະຄວາມຄິດຂອງໂຢເຊັບກໍຕ້ອງປ່ຽນຈາກປໂຍກທ່ີວ່າ 
ອັນນ້ັນຈະໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ? 
     ເຖິງປານນ້ັນເຫດການອັນດຽວນ້ີກໍເປັນພາກສ່ວນຮາກຖານຂອງຫຼັກຄວາມເຊ່ືອຄຣິສຕຽນ.  ການບັງເກີດທ່ີບໍຣິສຸດ
ຍັງສຳຄັນອີກດ້ວຍເພາະວ່າມັນເປັນບ່ອນກ່ໍຕ້ັງຂອງການເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະເຢຊູ ແລະການບ່ໍມີບາບຕາມທັມມະ
ຊາດຂອງພຣະອົງ. ພຣະຄັມພີກ່າວແຈ່ມແຈ້ງວາ່ພຣະເຢຊູມີທັມມະຊາດສອງຢ່າງຄື: ພຣະເຈ້ົາແລະມະນຸດ.  ພຣະເຢ 
ຊູຄຣິດເປັນພຣະເຈ້ົາແລະເປັນມະນຸດຢ່າງສົມບູນແບບ. 

   ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່ຈາກການໂຕ້ຕອບທຳອິດຂອງທ່ານໂຢເຊັບກ່ຽວເຣ່ືອງເຫດການຂອງນາງມາຣີອາ? 

“ແຕ່ໄດ້ກັບຊົງຍອມສລະ ແລະຊົງຮັບສະພາບຂ້ອຍຂ້າ ຊົງຖືກຳເນີດເປັນມະນຸດ.” (ຟລປ. 2:7). 
“...ໃນພຣະອົງນ້ັນສະພາບຂອງພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ໃນພຣະກາຍຢ່າງເຕັມບໍຣິບູນ.” (ກລຊ. 2:9). 

        ພຣະເຢຊູກາຍເປັນມະນຸດເພື່ອວ່າພຣະອົງຈະໄດ້ຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດ. ພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາ
ເພື່ອວ່າພຣະອົງຈະເປັນເຄ່ືອງບູຊາທ່ີເໝາະສົມເພື່ອໄຖ່ບາບຂອງໂລກ. ການບັງເກີດບໍຣິສຸດເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູເປັນອົງ
ດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີເປັນເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາທ່ີບໍຣິສຸດໄດ້. 
       ການຕ້ັງທ້ອງຈາກເບ້ືອງເທິງຂອງນາງມາຣີອາໄດ້ປ່ຽນແຜນການຂອງທ່ານໂຢເຊັບຢ່າງແນ່ນອນ, ແຕ່ວ່າການກະ
ທຳຂອງທ່ານໂຢເຊັບກໍເປັນຕາຍົກຍ້ອງ.  ລາວໄດ້ເລືອກເອົາທາງທ່ີດີກວ່າໂດຍມີແຜນການຢາກຖອນໝັ້ນແບບລັບໆ. 
ຍ້ອນໃຈສຳນຶກຊອບທັມຂອງລາວທ່ີບັງຄັບການກະທຳຂອງລາວ   (ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຊຸມນຸມຊົນ
ຄວ່າງກ້ອນຫີນໃສ່ໃຫ້ຕາຍຍ້ອນຫຼິ້ນຊູ້ສູ່ຜົວເມັຽ).  ໂຢເຊັບໄດ້ເລືອກເອົາທາງທ່ີບ່ໍສ້າງເຣ່ືອງປ່ັນປ່ວນໂດຍການນຳເອົາ
ມາຣີອາໄປທ່ີປະຕູເມືອງເພື່ອຈະຖືກຄວ່າງຫີນ. 
         ແທນທ່ີຈະເຮັດຢ່າງນ້ັນ, ໂຢເຊັບໄດ້ເລືອກເອົາທາງແຫ່ງຄວາມເມດຕາ. ແຜນການຂອງລາວຖືກປ່ຽນແປງ, ແຕ່
ວ່ານ້ັນບ່ໍໄດ້ປ່ຽນຄວາມຮັກຂອງລາວຕ່ໍມາຣີອາຫຼືການດຳເນີນຊີວິດຢ່າງຊອບທັມຂອງລາວ. ດ່ັງນ້ັນໂຢເຊັບຈ່ຶງເອົາທາງ
ທ່ີຊອບທັມທ່ີສຸດທ່ີລາວສາມາດຈິນຕະນາການ  ແລະຊອກຫາທາງອອກຈາກຄວາມເຈັບປວດຂອງຊີວິດລາວ.  ແຕ່ວ່າ 
ພຣະເຈ້ົາຍັງມີການປ່ຽນແປງແຜນການໃນພຣະຄັງຂອງພຣະອົງສຳລັບໂຢເຊັບ. 
 

2. ມັດທາຍ 1:20-23 

20. ແຕ່ເມື່ອໂຢເຊບຍັງຄຶດໃນເຣ່ືອງນ້ີຢູ່ ກໍມີເທວະດາຕົນນ່ຶງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາປາກົດແກ່ໂຢເຊບໃນຄວາມຝັນ
ວ່າ, “ໂຢເຊບບຸດດາວິດເອີຍ,  ຢ່າຊູ່ຢ້ານທ່ີຈະຮັບນາງມາຣີອາມາເປັນເມັຽຂອງເຈ້ົາ ເພາະວ່າຜູ້ຊ່ຶງປະຕິສົນທິໃນທ້ອງ
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ຂອງນາງກໍເປັນໂດຍເດດພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.  21. ນາງຈະປະສູດບຸດ ແລ້ວເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍນາມທ່ານວ່າ ເຢຊູ ເພາະ
ວ່າທ່ານຜູ້ນ້ີແຫຼະ, ຈະເປັນຜູ້ໂຜດໄພ່ພົນຂອງຕົນໃຫ້ລອດພົ້ົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ”. 22. ການທັງປວງນ້ີເກີດ
ຂ້ຶນເພື່ອຈະໃຫ້ສຳເຣັດ ຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ດ້ວຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ, 23.“ເບ່ິງແມ, ຍິງພົມມະຈາ
ຣີນ້ັນຈະມີທ້ອງແລະປະສູດບຸດຄົນນ່ຶງ  ແລະເຂົາຈະເອ້ີນບຸດນ້ັນວ່າ ເອມານູເອນ”  (ແປວ່າ “ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບ
ເຮົາທັງຫຼາຍ”). 
 

     ໂຢເຊັບເບ່ິງເໝືອນວ່າໄດ້ມີແຜນການອັນແຂງແກ່ນພຽງພິບຕາ. ລາວໄດ້ເຮັດສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງຕ່ໍມາຣີອາ. ລາວໄດ້ຕັດ
ສິນໃຈອັນຍ່ິງໃຫຍ່ເບ່ິງແຍງມາຣີອາດ້ວຍຄວາມເມດຕາແລະໃຫ້ກຽດ.  ແຕ່ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກລາວໃຫ້ກວດຄືນໃໝ່
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.  ບາງຄ້ັງພຣະເຈ້ົາບອກພວກເຮົາໃຫ້ປັບປຸງແຜນການຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ, ບ່ໍແມ່ນຍ້ອນວ່າມັນບ່ໍດີ, ແຕ່
ຍ້ອນວ່າມັນບ່ໍດີທ່ີສຸດເທ່ືອ. ສ່ວນຫຼາຍພຣະເຈ້ົາມີແຜນການທ່ີດີກວ່າທ່ີພຣະອົງຮູ້ຈັກດີທ່ີສຸດ, ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍຮູ.້ 
     ໃນອີກດ້ານນ່ຶງ, ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຄຸມໂຢເຊັບໃນສະຖານະການທ່ີອຶດອັດໃນສັງຄົມ. ຖ້າຢາກເຊ່ືອຟັງ, 
ໂຢເຊັບຕ້ອງຢຳເກງພຣະເຈ້ົາແລະບ່ໍແມ່ນມະນຸດ. ຖ້າຫາກວ່າໂຢເຊັບຕິດຕາມຄຳສ່ັງຂອງເທວະດາ, ມັນອາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ລາວເປັນຄົນອ່ອນແອແລະສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບການແລເຫັນການຂາດສິນທັມ ຂນະທ່ີຫຼາຍໆຄົນໃນຄຸ້ມເຂດນ້ັນອາດ
ຈະເຂ້ົາໃຈຜິດຢ່າງແນ່ນອນ,     ໂຢເຊັບໄດ້ຮູ້ຈັກດຽວນ້ີວ່າເປັນຫຍັງລາວຈ່ຶງບ່ໍຕ້ອງຢ້ານທ່ີຈະໂຕ້ຕອບຕ່ໍຝູງຊົນໃນຄຸ້ມ
ເຂດນ້ັນ: ລາວໄດ້ຮູ້ຈັກເຣ່ືອງຈິງຂອງການຕ້ັງທ້ອງຂອງມາຣີອາແລະແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາສຳລັບຊີວິດຂອງລາວ. 
         ຂນະທ່ີໂຢເຊັບໄດ້ຍິນເຖິງຄຳບັນລະຍາຍຂອງພຣະເມຊີອາອົງທ່ີ   “ຈະເປັນຜູ້ໂຜດໄພ່ພົນຂອງຕົນໃຫ້ລອດພົ້ົ້ນ
ຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ,”    ລາວສຳນຶກໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນວ່າເຫດການນ້ີບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງທ່ີພຣະເຈ້ົາຫາກໍຕັດສິນໃຈ. 
ລາວໄດ້ຮູ້ຈັກຢ່າງແນ່ນອນແລະຄົງຈະຈຳໄດ້ເຖິງຄຳທຳນວາຍທ່ີພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາບົດຮຽນແລ້ວນ້ີ   ຄຳທຳນວາຍທ່ີ
ທ່ານມັດທາຍໄດ້ຢ້ຳຈາກພຣະທັມເອຊາຢາ 7:14. 
      ຄຳເວົ້າສຸດທ້າຍຂອງມັດທາຍ 1:23 ບອກຢ່າງເດ່ັນຊັດ: “ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາທັງຫຼາຍ” ຂນະທ່ີ “ພຣະເຢ
ຊູ” ເປັນຊ່ືຢູ່ໃນໂລກນ້ີທ່ີໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ພຣະຄຣິດ (ເບ່ິງ ລູກາ 1:31),   ເອມານູເອນ ແມ່ນເໜືອໄປກວ່າຄຳບັນລະ 
ຍາຍອັນສລາດ. ເອມານູເອນ ແທ້ຈິງແລ້ວແມ່ນບັນລະຍາຍເຖິງວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງກະທຳໃນການສ່ົງພຣະເຢຊູ. ການຊົງ 
ສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນການພົວພັນອັນສນົມກົມກຽວກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. 
        ມີຫຼາຍໆຄົນຊອກຄ້ົນຫາຈົນໝົດຊີວິດຂອງພວກເຂົາເພື່ອຈະພົບຜູ້ທ່ີມີຣິດອຳນາດໃຫ້ຢູ່ຄຽງຂ້າງພວກເຂົາ. ການ
ບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູຢືນຢັນຄວາມຈິງທ່ີວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາທັງຫຼາຍ. 
 

3. ມັດທາຍ 1:24-25 
24. ເມື່ອໂຢເຊບຕ່ືນຂ້ຶນກໍເຮັດຕາມຄຳທ່ີເທວະດາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງນ້ັນ   ຄືຮັບເອົານາງມາຣິອາມາເປັນພັຣຍາ
ຂອງຕົນ. 25. ແຕ່ບ່ໍໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ກັບນາງຈົນປະສູດບຸດຊາຍແລ້ວ ແລະໂຢເຊບໄດ້ເອ້ີນຊ່ືບຸດນ້ັນວ່າ ເຢຊູ. 
 

    ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ເຫັນບາງຢ່າງທ່ີຕ້ອງເຮັດໃນພຣະຄັມພ,ີ ບາງຄ້ັງພວກເຮົາກໍບ່ໍເຊ່ືອຟັງ ຢ່າງນ້ອຍ, ກໍບ່ໍແມ່ນບຶດນ່ຶງ
ຍາມດຽວ. ພວກເຮົາອາດຈະມີຄວາມຕ້ັງໃຈຕິດຕາມຈົນເຖິງທ່ີສຸດ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຍັງລໍຊ້າຢູ່. ແລະຖ້າພວກເຮົາລໍຊ້າ
ດົນປານໃດມັນກໍເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫີນຫ່າງອອກຈາກມັນໄວເທ່ົານ້ັນ. ຖ້າວ່າພວກເຮົາຫາກລ່ັງເລໃຈໃນການເຮັດສ່ິງທ່ີ
ຖືກຕ້ອງ, ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ອາລົມແຫ່ງການເຊ່ືອຟັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາເຢັນລົງ. ຖ້າວ່າພວກເຮົາລ່ັງ
ເລໃຈດົນເກີນໄປ, ພວກເຮົາອາດຈະຕ້ັງໃຈໃນການຄັດຄ້ານຕ່ໍການເຊ່ືອຟັງ. ໃນບ່ໍຊ້າພວກເຮົາກໍພົບວ່າພວກເຮົາກຳລັງ
ເຮັດຕາມໃຈຊອບຂອງພວກເຮົາເອງແລະກໍເມີນເສີຍຕ່ໍການເຊ່ືອຟັງໄປພ້ອມໆກັນເລີຍ. 
        ເມື່ອພວກເຮົາຄ້ົນພົບໃນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຈະເຮັດ, ເວລາຂອງການເຊ່ືອຟັງກໍຢູ່ໃນຕອນນ້ັນແຫຼະ. ພວກເຮົາເຊ່ືອຟັງ 
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ທັງສອງດ້ານໃນຫົວໃຈແລະໃນການກະທຳ. ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ຊັກຊ້າຕ່ໍການເຊ່ືອຟັງກໍແມ່ນການບ່ໍເຊ່ືອຟັງ. ທ່ານໂຢເຊັບ
ໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງທ່ີຖືກຕ້ອງແກ່ພວກເຮົາ.  ຫຼັງຈາກທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ບອກໃຫ້ໃນສ່ິງທ່ີລາວຕ້ອງເຮັດ, ລາວກໍໄດ້ປະຕິ
ບັດຕາມ! ເມື່ອພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນແປງແຜນການຂອງໂຢເຊັບໂດຍໃຫ້ມາຣີອາຕ້ັງທ້ອງ,    ໂຢເຊັບໄດ້ພະຍາຍາມຊອກ
ແຜນການໃໝ,່ ແຕ່ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາຂັດຂວາງແລະໄດ້ບອກໃຫ້ລາວເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.  ເບ່ິງອີກທາງນ່ຶງ, ແຜນການ
ຂອງໂຢເຊັບບ່ໍໄດ້ປ່ຽນແປງເລີຍ.  ໃນການເຊ່ືອຟັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ລາວໄດ້ຖືຮັກສາແຜນການຕ້ົນຕໍນ້ັນແລະໄດ້ແຕ່ງ
ງານກັບນາງມາຣີອາ. 
    ແຕ່ວ່າແຜນການຂອງທ່ານໂຢເຊັບໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງໃນທາງອ່ືນອີກ. ເຖິງແມ່ນວ່ານາງມາຣີອາໄດ້ເປັນເມັຽຂອງລາວ
ຢ່າງສົມບູນແລ້ວກໍຕາມ,  ໂຢເຊັບ “ບ່ໍໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ກັບນາງຈົນປະສູດບຸດຊາຍແລ້ວ.”   ທ່ານມັດທາຍຕ້ອງການທ່ີຈະໃຫ້
ຄວາມຈິງຂອງການບັງເກີດທ່ີບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຢຊູປາກົດຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ.    ໂຢເຊັບກໍຈະໄດ້ລ້ຽງລູກຊາຍຂອງຄົນອ່ືນ 
ອີກຄື "ລູກຊາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ!" ເໝືອນເປັນຂອງລາວເອງ. 
      ຂ້ໍສັງເກດທ່ີມີຄ່າໃນຂ້ໍທີ 25 ແມ່ນຄຳວ່າ ຈົນກ່ວາ. ຄຳເວົ້ານ້ີເລັງເຖິງຄວາມສັມພັນການແຕ່ງງານຂອງເຂົາເຈ້ົາຖືກ
ຈົບລົງຢ່າງປົກກະຕິ.  ນາງມາຣີອາແລະທ່ານໂຢເຊັບໄດ້ຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຊີວິດແຕ່ງງານຕາມປົກກະຕິຫຼັງຈາກການບັງ
ເກີດຂອງພຣະເຢຊູແລ້ວ. ການເຂ້ົາໃຈອັນນ້ີແຕກຕ່າງຈາກພວກທ່ີບ່ໍສອນຕາມຫຼັກພຣະຄັມພີທ່ີມີທັສນະບອກວ່າມາຣີ
ອາຄອງຄວາມບໍຣິສຸດຕລອດໄປ. ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດມັດທາຍບອກພວກເຮົາວ່າພຣະເຢຊູມີນ້ອງຊາຍຢ່າງໜ້ອຍສ່ີ
ຄົນຊ່ືວ່າຢາໂກໂບ, ໂຢເຊັບ, ຊີໂມນ, ແລະຢູດາ ຊ່ຶງລວມທັງນ້ອງສາວຈຳນວນນ່ຶງທ່ີບ່ໍບອກຈຳນວນ.(ມທ.13:55-56) 
       ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ດັດແປງແຜນການຕ່າງໆຂອງທ່ານໂຢເຊັບຢ່າງປລາດວ່ອງໄວ,   ລາວໄດ້ເຊ່ືອຟັງຢ່າງ
ໝັ້ນໃຈ.  ລາວເປັນດອກກຸນແຈໃນການບັງເກີດຂອງພຣະເມຊີອາແລະຫຼາຍໆປີຕອນເລ້ີມຕ້ົນ.  ທ່ານໂຢເຊັບສະແດງ 
ໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຄຸນຄ່າຂອງການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາແລະກະທຳໂດຍດ່ວນ! 

 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
     ທ່ານຈະຊອກຫາທາງໃນການຮຽນແບບຈາກຕົວຢ່າງຄວາມເຊ່ືອຂອງໂຢເຊັບຢ່າງໃດໃນອາທິດນ້ີ? ຂໍສເນີຄຳແນະ
ນຳສາມຂ້ໍເຫຼົ່ານ້ີ: 
 ປັບຄວາມຄິດຂອງທ່ານ.  ບາງທີທ່ານອາດມີມຸມມອງຕ່ໍບາງຢ່າງທ່ີບ່ໍຕົງກັບທັສນະຂອງພຣະເຈ້ົາ. ແມ່ນຫຍັງ

ທ່ີທ່ານຕ້ອງເຮັດເພື່ອໃຫ້ຕົວທ່ານເອງສອດຄ່ອງກັບທັສນະຂອງພຣະເຈ້ົາ?ອະທິຖານແລະທວງຖາມພຣະເຈ້ົາ
ໃຫ້ຊ່ອຍທ່ານໄດ້ເຫັນຊີວິດຈາກທັສນະຂອງພຣະອົງ. 

 ປັບການວາງໃຈເຊ່ືອຂອງທ່ານ.  ຕົວປະກອບທ່ີເປັນກຸນແຈໃນການປັບຊີວິດຂອງທ່ານຕ່ໍແຜນການຂອງພຣະ
ເຈ້ົາແມ່ນລວມທັງການວາງໃຈເຊ່ືອໃນຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ທົບທວນເບ່ິງບ່ອນທ່ີແຕກຕ່າງຂອງຊີວິດ
ທ່ານແລະໝາຍຫົນທາງຕ່າງໆທ່ີທ່ານຄວນຈະວາງໃຈເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນແຕ່ລະບ່ອນເຫຼົ່ານ້ັນ. 

 ປັບການເຊ່ືອຟັງຂອງທ່ານ.   ສູນກາງຂອງການວາງໃຈແມ່ນການເຊ່ືອຟັງ. ຖ້າທ່ານວາງໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງ 
ເປັນພຣະເຈ້ົາ,   ກໍທັມມະດາຢູ່ແລ້ວທ່ີຕ້ອງເຮັດໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງກ່າວເທ່ົານ້ັນ.    ແມ່ນຫຍັງຄືບ່ອນສະເພາະ
ເຈາະຈົງໃນຊີວິດຂອງທ່ານທ່ີທ່ານຕ້ອງຍອມຟັງພຣະເຈ້ົາໃນອາທິດນ້ີ? 

   ພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍມັກການປ່ຽນແປງ. ແຕ່ວ່າເມື່ອການປ່ຽນແປງຫາກມາຖືກພວກເຮົາ, ມັນກໍເປັນການດີທ່ີຮູ້ຈັກວ່າ
ພວກເຮົາມີພຣະເຈ້ົາອົງຊົງຍ່ິງໃຫຍ່ພ ໍທ່ີເຫັນຜ່ານພວກເຮົາແລະອົງດຽວເທ່ົານ້ັນຊົງສາມາດປັບປ່ຽນຫົວໃຈພວກເຮົາ 
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພຣະທັຍ(ຫົວໃຈ)ຂອງພຣະອົງ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 16 ທັນວາ 2018 (12-16-2018) 

 

ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງມາຣີອາ 
 

ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທີ່ທ່ານໄວ້ວາງໃຈວ່າມັນຈະທຳງານຢູ່ສເມີ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ອ້າແຂນໂອບກອດການຊົງຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາເທິງຊີວິດຂອງທ່ານ. 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
      ໃຫ້ພວກເຮົາຍອມສາລະພາບເສັຽເຖີດ, ພວກເຮົາປະຕິບັດຕ່ໍຫຼາຍໆສ່ິງໃນແຕ່ລະວັນໂດຍທ່ີພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ຫຍັງກ່ຽວ
ກັບສ່ິງເຫຼົ່ານ້ັນເລີຍ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາກໍໄວ້ວາງໃຈໃນພວກມັນຢູ່ດີ. ບາງທີນ່ຶງໃນສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີເຄີຍເກີດຂ້ຶນກັບທ່ານ. ຫຼາຍໆ 
ຄົນໃນພວກເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈການທຳງານພາຍໃນຂອງເຄ່ືອງຈັກວ່າມັນແລ່ນໄດ້ແນວໃດ, ແຕ່ພວກເຮົາກໍໄວ້ວາງໃຈວ່າຣົດ
ຂອງພວກເຮົາຈະພາເຮົາໄປນ້ັນມານ້ີໄດ້. ທ່ານອາດຈະບ່ໍເຂ້ົາໃຈລະບົບໄຟຟ້າກັບອົງປະກອບໜ່ວຍວັດແທກໂອມ, ອຳ
ແປ, ໂວນຣ໌, ແລະວັດທ໌, ແຕ່ວ່າທ່ານກໍຍັງເປີດໄຟນ້ັນຢູ່. ເທັກໂນໂລຈີຢູ່ເບ້ືອງຫຼັງຂອງມືຖືແລະວາຍຟາຍ ມັນສັບສົນຕ່ໍ
ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍ, ເຖິງປານນ້ັນພວກເຮົາຍັງ ລ໊ອກເຂ້ົາໄປແລະສ່ົງຂ້ໍຄວາມຫຼືອີແມວຢູ່. 
     ຕອນທ່ີຮຽນຢູ່ວິທະຍາລັຍຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າຈະເລືອກຮຽນວິຊາໃດເປັນຫຼັກ, ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມ
ກົດດັນໃຫຄ້ົ້ນຫາວ່າແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທ່ີມັກເຮັດສຳລັບຫ້າສິບປີຂ້າງໜ້າ.     ຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດບ່ໍອອກແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທູນ
ຖາມກັບພຣະເຈ້ົາໃຫ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ນຫຍັງທ່ີພຣະອົງໄດ້ກະຕຽມໄວ້ສຳລັບຊີວດິຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ.   ຂ້າພະເຈ້ົາ
ໄດ້ທູນຖາມແລະກໍໄດ້ວາງໃຈເຊ່ືອ. 
      ນາງມາຣີອາມານດາຂອງພຣະເຢຊູ, ແນ່ນອນວ່າຄົງບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດຂອງນາງ, ແຕ່ວ່າ
ນາງໄວ້ວາງໃຈເຊ່ືອ.  ພວກເຮົາເຫັນໃນປະສົບການຂອງນາງວ່າ, ເຖິງແມ່ນວ່າບ່ໍເຂ້ົາໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນທຸກໆສ່ິງໃນ
ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຕາມ, ພວກເຮົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈແລະອ້າແຂນຮບັສ່ິງທ່ີພຣະອົງປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2, 3 ) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ລູກາ 1:26-30 
26. ເມື່ອເຖິງເດືອນຖ້ວນຫົກເທວະດາຄັບຣີເອນໄດ້ຮັບໃຊ້ຈາກພຣະເຈ້ົາ    ມາຍັງເມືອງນ່ຶງໃນແຂວງຄາລີເລຊ່ືນາຊາ
ເຣັດ. 27. ມາຫາຍິງພົມຈາຣີຄົນນ່ຶງ ຊ່ຶງເປັນຄູ່ໝັ້ນຂອງຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ືໂຢເຊບ ຜູ້ເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງກະສັດດາວິດ ນາງ
ນ້ັນຊ່ືມາຣີອາ.   28. ເມື່ອເທວະດາມາເຖິງນາງແລ້ວຈ່ຶງເວົ້າວ່າ, “ຈ່ົງຈະເຣີນເທີນ, ເຈ້ົາຜູ້ທ່ີຊົງໂຜດພຣະກະຣຸນາປານີ
ຫຼາຍ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຈ້ົາ.” 29. ຝ່າຍມາຣີອາກໍຕົກສະທ້ານໃຈເພາະຖ້ອຍຄຳຂອງເທວະດານ້ັນ 
ຈ່ຶງຮຳ່ເພີງວ່າຄຳທັກທາຍນ້ີຈະໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ? 30. ແລ້ວເທວະດາໄດ້ກ່າວກັບນາງວ່າ, “ມາຣີອາເອີຍ, ຢ່າຊູ່
ຢ້ານ ເພາະວ່າເຈ້ົາເປັນທ່ີຊົງພຣະກະຣຸນາໂຜດແລ້ວ.  
 
   ຄວາມຢ້ານກົວໄດ້ມາຕົກໃສ່ນາງມາຣີອາກັບການມາເຖິງຂອງເທວະດາຄັບຣີເອນ. ຝູງເທວະດາແມ່ນພວກຜູ້ຮັບໃຊ້
ພຣະເຈ້ົາທ່ີໃນຫຼາຍໆກໍຣະນີແມ່ນໄດ້ນຳຂ້ໍຄວາມສຳຄັນຕ່າງໆ.  ຄວາມຈິງແລ້ວຄຳວ່າ “ເທວະດາ”  ມີຄວາມໝາຍວ່າ 
“ຝູ້ສ່ົງຂ່າວ.”   ຄັບຣີເອນກໍເປັນນ່ຶງໃນຈຳພວກເທວະດາສອງສາມຕົນທ່ີມີຊ່ືໃນພຣະຄັມພ.ີ    ຄັບຣີເອນໄດ້ນຳຂ້ໍຄວາມ
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ຕ່າງໆໄປສູ່ທ່ານດານີເອນ (ເບ່ິງ ດານີເອນ 8:16-26; 9:21-27)  ແລະ ປະໂຣຫິດເຊຄາຣີຢາ (ເບ່ິງ ລູກາ 1:11-20), 
ແຕ່ວ່າຂ້ໍຄວາມທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີສຸດແນ່ນອນກໍແມ່ນໄປເຖິງນາງມາຣີອາ.  
   ແກ່ນແທ້ຂ້ໍຄວາມຂອງຄັບຣີເອນກໍບ່ໍຊັບຊ້ອນ, ແຕ່ວ່າມັນສັບສົນ.  “ຈ່ົງຈະເຣີນເທີນ,  ເຈ້ົາຜູ້ທ່ີຊົງໂຜດພຣະກະຣຸນາ 
ປານີຫຼາຍ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຈ້ົາ.”  ຂ້າພະເຈ້ົາແນ່ໃຈວ່າທຸກຄົນໃນພວກເຮົາຄົງສະດຸ້ງຕົກໃຈແມ້ກະ
ທ້ັງຢ້ານກົວ ຖ້າຫາກວ່າມີເທວະດາໄດ້ມາທັກທາຍຕ່ໍໜ້າພວກເຮົາດ້ວຍຂ້ໍຄວາມແນວນ້ັນ. ນາງມາຣີອາປາກົດວ່າ ກໍບ່ໍ
ຖືກຍົກເວັ້ນເຊ່ັນດຽວກັນ, ຂນະທ່ີທ່ານລູກາໄດ້ລາຍງານເອົາໄວ້ວ່າ, “ຝ່າຍມາຣີອາກໍຕົກສະທ້ານໃຈເພາະຖ້ອຍຄຳຂອງ
ເທວະດານ້ັນ.” ແຕ່ຄັບຣີເອນໄດ້ບອກນາງຕ່ໍໄປວ່າ, “ມາຣີອາເອີຍ, ຢ່າຊູ່ຢ້ານ.” 
     ເປັນທ່ີຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານກຽດພິເສດໃຫ້ແກ່ນາງມາຣີອາ. ແມ່ນຫຍັງອີກແດ່ທ່ີພຣະອົງໄດ້ສ່ົງເທ 
ວະດາມາບອກນາງວ່າພຣະເຈ້ົາກໍຊົງສະຖິດຢູ່ກັບນາງ? ສຳລັບຫຼາຍໆຄົນໃນພວກເຮົາ, ການທ່ີຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່
ນຳກໍສາມາດມີຄວາມສຸກໃຈແລ້ວ; ຂນະທ່ີບາງຄົນ ການຊົງສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະເຈ້ົາອາດຈະເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຂົາຕົວ
ສ່ັນດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ.  ສຳລັບມາຣີອາ, ໄດ້ສະທ້ານຕົກໃຈເພາະວ່ານາງບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດນາງຈ່ຶງເປັນທ່ີ
ຊົງພຣະກະຣຸນາຫຼືໂຜດແລ້ວດ້ວຍການຊົງສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
   ເຫດຜົນທ່ີມາຣີອາບ່ໍຕ້ອງຢ້ານນ້ັນກໍເພາະວ່ານາງ “ເປັນທ່ີຊົງພຣະກະຣຸນາໂຜດແລ້ວ.” ການທ່ີຊົງພຣະກະຣຸນາໂຜດ
ແລ້ວໝາຍຄວາມວ່າ “ເຕັມລ້ົນດ້ວຍພຣະຄຸນ.”  ປໂຍກນ້ີຊ້ີໃຫ້ເຫັນແຈ້ງແລ້ວວ່າມາຣີອາເປັນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບພຣະຄຸນຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ.  ບາງພວກກໍມີຄວາມຄິດທ່ີຜິດທ່ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ນາງມາຣີອາເປັນຜູ້ແຈກຈ່າຍແຫ່ງພຣະຄຸນ, ອັນທ່ີຈິງແລ້ວນາງ
ເອງກໍເປັນຜູ້ທ່ີຕ້ອງການພຣະຄຸນນ້ັນ.  

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ວຍສງົບຄວາມຢ້ານກົວຂອງທ່ານຢ່າງໃດ? 
   ແລະຂອບພຣະຄຸນ, ດຽວນ້ີສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າທຸກໆຄົນທ່ີໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາພຣະເຈ້ົາໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອແລະກໍໄດ້
ກາຍເປັນບຸດຂອງພຣະອົງທ່ີພວກເຮົາທຸກຄົນເຕັມດ້ວຍພຣະຄຸນ.    ທ່ານໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າດຽວກັນໃນພາສາກຣີກ 
ເມື່ອທ່ານໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ, ...ໃຫ້ເປັນບຸດຂອງພຣະອົງໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດຕາມທ່ີຊອບພຣະທັຍພຣະອົງ.   ເພື່ອຈະໃຫ້
ເປັນທ່ີສັຣເສີນພຣະຄຸນອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະອົງ   ຊ່ຶງຊົງໂຜດປະທານແກ່ພວກເຮົາໃນພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ຊົງເປັນທ່ີຮັກ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ. (ອຟຊ 1:5-6). 
   ການສະຖິດຢູ່ນຳຢ່າງນອບນ້ອມຖ່ອມຕົວຂອງພຣະເຈ້ົາຄວນຈະຂັບໄລ່ຄວາມຢ້ານກົວຕ່າງໆອອກໄປ. ຄວາມຢ້ານ
ກົວເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນພິການແລະເປັນຜູ້ບ່ົງການຊ້ີຂາດໃນຊີວິດພວກເຮົາ, ແຕ່ວ່າການຊົງສະຖິດຢູ່ດ້ວຍຂອງພຣະ
ເຈ້ົາກໍຊະນະຄວາມຢ້ານກົວທຸກໆຄ້ັງ.   “ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງປະທານໃຈອັນຢ້ານກົວໃຫ້ແກ່ເຮົາ   ແຕ່ໄດ້ຊົງປະ
ທານໃຈອັນປະກອບດ້ວຍຣິດອຳນາດ ຄວາມຮັກ ແລະການບັງຄັບຕົນໃຫແ້ກ່ເຮົາ” (2 ຕມທ. 1:7).  
 

2. ລູກາ 1:31-34 
31. ເບ່ິງແມ, ເຈ້ົາຈະມີທ້ອງແລະປະສູດບຸດຊາຍ ຈ່ົງຕ້ັງຊ່ືບຸດນ້ັນວ່າ ເຢຊູ.   32. ບຸດນ້ັນຈະໄດ້ເປັນໃຫຍ່ ແລະຈະຊົງ 
ເອ້ີນວ່າພຣະບຸດຂອງຜູ້ສູງສຸດ   ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານພຣະທ່ີນ່ັງຂອງກະສັດດາວິດ  ຜູ້ເປັນບັນພະບຸຣຸດຂອງ
ທ່ານໃຫ້ແກ່ທ່ານ.  33. ແລະທ່ານຈະສເວີຍຣາຊຄຸ້ມຄອງເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບສືບໆໄປເປັນນິດແລະຣາຊອານາຈັກ
ຂອງທ່ານຈະບ່ໍຮູ້ສ້ິນສຸດ.”34. ຝ່າຍມາຣີອາຈ່ຶງທູນເທວະດານ້ັນວ່າ, “ເຫດການນ້ີຈະເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໃດ ເພາະຂ້ານ້ອຍ
ຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮ່ວມຮູ້ກັບຊາຍຈັກເທ່ືອ.” 

 

   ຄຳເວົ້າຕ່ໍໄປຂອງເທວະດາຄັບຣີເອນແມ່ນແຈ່ມແຈ້ງແລ້ວວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ກຽດແກ່ນາງມາຣີອາ. ນາງຈະເກີດບຸດ
ຊາຍ “ພຣະບຸດຂອງຜູ້ສູງສຸດ.”   ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນອາຈານສອນທ່ີໂຮງຮຽນພຣະຄັມພ.ີ   ໃນຖານະທ່ີຍັງເປັນເດັກ
ນ້ອຍຢູ່,  ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈະໄປທ່ີຫ້ອງໂຖງຕ້ອນຮັບແຂກຂອງໂຮງຮຽນແລະຄົນໃນທ່ີນ້ັນກໍໄດ້ສັງເກດເຫັນຄວາມຄ້າຍຄື
ກັນກັບພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ.   ຊ່ຶງເປັນກຽດທ່ີໄດ້ເປັນລູກຂອງເພິ່ນ, ແຕ່ວ່າກໍບ່ໍໄດ້ຊ່ອຍຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ໄດ້ຜ້າເຊັດອັນໃໝ ່
ກວ່າ, ເຂ້ົາໜົມຟຣີ, ຫຼືໝາກບານທ່ີໃໝ່ກວ່າທ່ີສູນກາງຕ້ອນຮັບນ້ັນ.  
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      ແຕ່ວ່າຄວາມສັມພັນຂອງພຣະເຢຊູກັບພຣະບິດາແຫ່ງສວັນຂອງພຣະອົງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງມີຜົນປໂຍດອັນລ້ົນ
ເຫຼືອ. ພຣະບິດາຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະເຈ້ົາຜູ້ “ສູງສຸດ”. ນາງມາຣີອາກໍຄົງຈະບ່ໍພາດຕ່ໍຄຳເວົ້າທ່ີມີຣິດອຳນາດອັນຍ່ິງ
ໃຫຍ່ເຫຼົ່ານ້ັນ. ຄວາມໝາຍກໍຄືຜູ້ມີອຳນາດ, ພລັງ, ແລະຣິດເດດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຄວາມໝາຍອັນນ້ີຍັງສະແດງໃຫ້ພວກ
ເຮົາເຫັນວ່າຄວາມເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນກ່ຽວເນ່ືອງກັນກັບຄວາມເປັນພຣະເມຊີອາຂອງພຣະອົງ
ອີກດ້ວຍ; ດ່ັງນ້ັນ, ພຣະອົງຈ່ຶງເທ່ົາທຽມກັບພຣະເຈ້ົາ. (ເບ່ິງ ຟລປ. 2:6.) ມັນຍັງເຕືອນພວກເຮົາອີກວ່າພຣະເຢຊູມີທັມ
ມະຊາດດຽວກັນກັບພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາ. 
   ບຸດຂອງນາງມາຣີອາຈະເປັນຜູ້ຈົງຮັກພັກດີ. “ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານພຣະທ່ີນ່ັງຂອງກະສັດດາວິດ ຜູ້ເປັນບັນ
ພະບຸຣຸດຂອງທ່ານໃຫ້ແກ່ທ່ານ.    ແລະທ່ານຈະສເວີຍຣາຊຄຸ້ມຄອງເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບສືບໆໄປເປັນນິດແລະຣາຊ 
ອານາຈັກຂອງທ່ານຈະບ່ໍຮູ້ສ້ິນສຸດ  .” ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນສວັນເບ້ືອງເທິງ ແລະຈະຕ້ັງຢູ່ຕລອດໄປເປັນ
ນິດ. ຄຳສັນຍາຕ່າງໆອາດຈະໄດ້ເຕືອນໃຈມາຣີອາເຖິງຄຳສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍກະສັດດາວິດ: “ເຈ້ົາຈະມີເຊ້ືອສາຍຢູ່ 
ຕລອດໄປແລະເຮົາຈະໃຫ້ຣາຊອາຈັກຂອງເຈ້ົາຄົງຢູ່ຊ່ົວນິຣັນດອນ   ຕຳແໜ່ງຂອງເຈ້ົາຈະບ່ໍມີທ່ີສ້ິນສຸດ”  (ເບ່ິງ 2 ຊາມູ
ເອນ 7:16). 
      ນາງມາຣີອາບ່ໍໄດ້ສົງສັຍຄຳປະກາດໜ້າປລາດອັນນ້ີເລີຍ, ແຕ່ວ່ານາງໄດ້ມີຄຳຖາມ. ນາງມາຣີອາໄດ້ມີຄວາມສັບ 
ສົນເພາະວ່ານາງໄດ້ຄິດວ່າເທວະດາກຳລັງບັນລະຍາຍການຕ້ັງຄັນປົກກະຕິຈາກການກະທຳຂອງນາງແລະໂຢເຊັບໃນ
ການໝັ້ນໝາຍນ້ັນ.    ຂນະທ່ີນາງໄດ້ຮູ້ວ່ານາງແລະໂຢເຊັບບ່ໍໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ຮ່ວມກັນໃນຊີວິດການໝັນ້ຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ
ເທ່ືອ, ນາງຈ່ຶງຖາມເພື່ອຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ.  “ເຫດການນ້ີຈະເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໃດ ເພາະຂ້ານ້ອຍຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮ່ວມຮູ້ກັບ
ຊາຍຈັກເທ່ືອ.” 
     ຫົກເດືອນກ່ອນນ້ີ, ພີ່ນ້ອງຂອງມາຣີອາ, ເຊຄາຣີຢາ (ພໍ່ຂອງທ່ານໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ) ໄດ້ຖາມເທວະດາຄັບຣີເອນ
ປາກົດວ່າຢາກຄ້າຍຄືກັນ, ແຕ່ວ່າມັນເປັນຄຳຖາມທ່ີຜິດ.   ທ່ານເຄີຍໄດ້ຖາມຄຳຖາມທ່ີຜິດກັບຄົນຫລືບ່ໍ? ບາງທີທ່ານ
ອາດຈະບ່ໍໄດ້ຕ້ັງໃຈຂ່ົມຂູ່ບາງຄົນກັບຄຳຖາມຂອງທ່ານ ບາງທີທ່ານຢາກເປີດເຜີຍກິຣິຍາອັນບ່ໍເໝາະບ່ໍສົມຂນະທ່ີທ່ານ
ຖາມໄປນ້ັນ. ບາງຄ້ັງມັນບ່ໍແມ່ນຄວາມໝາຍຂອງຄຳເວົ້າຂອງພວກເຮົາແຕ່ວ່າສຽງຂອງພວກເຮົາຫຼືກິຣິຍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ. 
ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນມາໝົດແລ້ວວ່າຄຳຖາມທ່ີຜິດສາມາດດູດດຶງເອົາການໂຕ້ຕອບທ່ີເປັນທາງລົບອອກມາ. 
       ນາງມາຣີອາໄດ້ຖາມວ່າ, “ຈະເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໃດ?” ແຕ່ວ່າເຊຄາຣີຢາໄດ້ຖາມວ່າ, “ຂ້ານ້ອຍຈະຮູ້ເຫດການນ້ີໄດ້
ຢ່າງໃດ?”(ລກ 1:18). ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານເຊຄາຣີຢາໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າທ່ີຄ້າຍຄືກັບຄຳເວົ້າຂອງນາງມາຣີອາ ຄຳຖາມຂອງ
ທ່ານໄດ້ອອກມາກັບກິຣິຍາທ່ີແຕກຕ່າງ.   ທ່ານເຊຄາຣີຢາຢາກຢ້ຳໃຫ້ເຫັນໝາຍສຳຄັນ,  ແຕ່ນາງມາຣີອາຖາມສຳລັບ
ຄວາມເຂ້ົາໃຈກະຈ່າງແຈ້ງແລະເລິກເຊ່ິງ. ແລະພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນໃນພຣະຄຳຂ້ໍຕ່ໍໄປ, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈກໍເກີດອອກ
ມາຄຳຖາມຂອງນາງ. 

ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ການໄວ້ວາງໃຈໃນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດສຳລັບຊີວິດຂອງທ່ານ? 
 

3. ລູກາ 1:35-38 
35. ເທວະດາໄດ້ຕອບນາງວ່າ, “ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະສະເດັດລົງມາເຖິງເຈ້ົາ ແລະຣິດເດດຂອງຜູ້ສູງສຸດຈະປົກຄຸມ 
ເຈ້ົາໄວ້ ເຫດສັນນ້ີບຸດທ່ີຈະເກີດມານ້ັນຈະໄດ້ເອ້ີນວ່າບໍຣິສຸດ ຄືພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 36. ເບ່ິງແມ, ເຖິງນາງເອລີຊາ
ເບັດພີ່ນ້ອງຂອງເຈ້ົາຜູ້ແກ່ຊະຣາແລ້ວ    ກໍຍັງມີທ້ອງຈະເກີດບຸດຊາຍເໝືອນກັນ ບັດນ້ີນາງທ່ີເຂົາຖືວ່າເປັນຍິງໝັນກໍມີ
ທ້ອງໄດ້ຫົກເດືອນແລ້ວ. 37. ເພາະວ່າຝ່າຍພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີເຫຼືອພຣະກຳລັງ.” 38. ສ່ວນມາຣີອາກໍທູນວ່າ, “ຂ້າ
ນ້ອຍນ້ີແຫຼະ, ເປັນຂ້ອຍຍິງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍໃຫ້ບັງເກີດແກ່ຂ້ານ້ອຍຕາມຄຳຂອງທ່ານເທີນ”  ແລ້ວເທວະດາ
ຕົນນ້ັນໄດ້ຈາກນາງໄປ. 

 

   ເທວະດາໄດ້ຕອບຄຳຖາມຂອງນາງມາຣີອາໂດຍໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງການທຳງານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. “ພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດຈະສະເດັດລົງມາເຖິງເຈ້ົາ ແລະຣິດເດດຂອງຜູ້ສູງສຸດຈະປົກຄຸມເຈ້ົາໄວ.້” ປົກຄຸມ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນຄວາມບໍຣິ
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ສຸດ,   ການຊົງສະຖິດຢູ່ນຳຢ່າງຊົງຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ການຊົງສະຖິດອັນຊົງຣິດຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນພຽງພໍໃນ
ການດຳເນີນຕ່ໍໄປທ່ີໃຫ້ມາຣີອາມາເຖິງການເກີດທ່ີບໍຣິສຸດ.  ຢ່າງມະຫັສຈັນ, ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ນຳການຕ້ັງທ້ອງ
ຝ່າຍເນ້ືອກາຍຂອງພຣະເຢຊູ. 
   ຂ່າວນ້ີໄດ້ເປັນການງຶດງໍ້ຢ່າງແທ້ຈິງແລະມະຫັສຈັນ. ນາງມາຣີອາບ່ໍໄດ້ສະແດງອາການສົງສັຍແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ; ຢ່າງ
ໃດກໍຕາມ,    ເທວະດາຄັບຣີເອນກໍໄດ້ເຕືອນມາຣີອາເຖິງຣິດທານຸພາບຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າພຣະອົງເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງຕາມ   
ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ: “ຝ່າຍພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີເຫຼືອພຣະກຳລັງ.” 
      ນາງມາຣີອາໄດ້ໂຕ້ຕອບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາທ່ີເປັນໄປບ່ໍໄດ້ດ້ວຍຄຳເວົ້າຕ່າງໆທ່ີສາມາດບັນລະຍາຍໄດ້ພຽງແຕ່ເປັນການ
ຈົບງາມເທ່ົານ້ັນ. “ຂ້ານ້ອຍນ້ີແຫຼະ, ເປັນຂ້ອຍຍິງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ມາຣີອາໄດ້ກ່າວ “ຂໍໃຫ້ບັງເກີດແກ່ຂ້ານ້ອຍ
ຕາມຄຳຂອງທ່ານເທີນ.”    ນາງມາຣີອາໄດ້ເຫັນການຮຽກເອ້ີນລຳດັບນ່ຶງຂອງນາງທ່ີຈະເປັນຜູ້ຢູ່ໃຕ້ອຳນາດແລະຍອມ
ເຊ່ືອຟັງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ໂດຍການປະກາດຕົວວ່າເປັນຂ້ອຍຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ນາງໄດ້ຍອມຈຳນົນຢ່າງອາ
ສາສມັກສະລະສິດທິສ່ວນຕົວທ່ີບັງຄັບຊີວິດຂອງນາງ. 
     ນາງມາຣີອາບ່ໍເຂ້ົາໃຈທຸກໆຢ່າງ, ແຕ່ວ່ານາງໄດ້ໄວ້ວາງໃຈ ແລະນາງໄດ້ຍອມເຊ່ືອຟັງ. ໃນການຍອມຢູ່ໃຕ້ອຳນາດ
ຢ່າງຖ່ອມໃຈ, ມາຣີອາພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາແລະຕິດຕາມແຜນການຂອງພຣະອົງ. ກິຣິຍາຂອງນາງທັງໝົດ
ກໍໜ້າອັສຈັນເມື່ອພວກເຮົາສຳນຶກເຖິງນາງມາຣີອາຄົງຈະເປັນຜູ້ທ່ີໜ້າອັບອາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ    ແລະສະຖານະການທ່ີ
ຫຍຸ້ງຍາກເພາະວ່າຍ້ອນຂ່າວຄາວອັນນ້ີ.   ແນ່ນອນທ່ີສຸດວ່າມາຣີອາຈະຕ້ອງຖືກກ່າວຫາວ່າຫຼິ້ນຊູ້,  ປານນ້ັນນາງກໍຍັງ
ຍອມຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຢ່າງອ່ອນນ້ອມຕ່ໍແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ກິຣິຍາເຕັມໃຈຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງນ້ີຄວນ 
ຈະແຊກຊຶມເຂ້ົາໄປໃນຊີວິດພວກເຮົາດ້ວຍເຊ່ັນກັນ. 
 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

ພຣະເຈ້ົາປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນເຊ່ືອຟັງ. ທ່ານຈະສາມາດອ້າແຂນໂອບກອດເອົາການຮຽກເອ້ີນຂອງ ພຣະເຈ້ົາ
ເທິງຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາຄຳແນະນຳຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

• ກະທຳ.  ຕ້ອງມອບຄວາມຢ້ານກົວຂອງທ່ານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາ. ອະທິຖານມອບຄວາມຢ້ານແຕ່ລະອັນໃຫ້ແກ່   
ພຣະອົງ. 
 

• ຍອມເຊ່ືອຟັງ.    ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຮູ້ສຶກວ່າກຳລັງປະເຊີນກັບສະຖານະການທ່ີເປັນໄປບ່ໍໄດ້,  ບາງທີຂ້ັນຕອນ
ຂອງການເຊ່ືອຟັງອາດຈະເປັນຂ້ັນຕອນທຳອິດສຳລັບທ່ານ. ຈ່ົງທ່ອງຈຳຂ້ໍພຣະຄຳ “ເພາະວ່າຝ່າຍພຣະເຈ້ົາບ່ໍ
ມີສ່ິງໃດທ່ີເຫຼືອພຣະກຳລັງ.” (ລູກາ 1:37). 
 

• ຮບັໃຊ້.  ການໂຕ້ຕອບຂອງມາຣີອາວ່າເປັນຂ້ອຍໃຊ້ຜູ້ນ່ຶງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ທ່ານເຫັນຕົວທ່ານເອງເປັນຂ້ອຍໃຊ້ 
ຜູ້ນ່ຶງຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? 
 

     ມີເຫດການຫຼາຍໆຢ່າງໃນຊີວິດທ່ີຈອບຈະກະໂດດໃສ່ພວກເຮົາຢ່າງແນ່ນອນໂດຍບ່ໍຄາດຝັນ. ມັນມີດີຢ່າງນ່ຶງທ່ີໄດ້
ຮູ້ຈັກວ່າຜູ້ນ່ຶງທ່ີພວກເຮົາໄວ້ວາງໃຈບ່ໍເຄີຍເຜີຕົວຈັກເທ່ືອ. ພຣະອົງສາມາດໄວ້ວາງໃຈໄດ້ກັບຊີວິດພວກເຮົາ! 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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 ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 23 ທັນວາ 2018 (12-23-2018) 

 
ຄຳປະກາດຂອງຝູງເທວະດາ 

 
ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມສົນໃຈທີ່ສຸດໃນການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວທາງຣົດທີ່ທ່ານໄດ້ມີ? 

 
ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ:  ພຣະເຢຊູໄດ້ມາເພ່ືອຄວາມລອດພ້ົນບາບຂອງພວກເຮົາ. 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
        ນ້ີແມ່ນລະດູການຂອງ...ການທ່ອງທ່ຽວ. ບາງຄົນໃນພວກເຮົາທ່ອງທ່ຽວຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ, ຂນະທ່ີບາງຄົນກໍດົນໆໄດ້
ອອກຈາກຄຸ້ມເຂດຂອງຕົນເອງ. ທັງສອງກໍຣະນີນ້ີບ່ໍວ່າທ່ານໄດ້ຕົກຢູ່ຝ່າຍໃດກໍຕາມ, ເບ່ິງເໝືອນວ່າທ່ານໄດ້ທ່ອງທ່ຽວ
ໃນຊ່ວງລະດູການຄຣິສມັສ. 
   ການເດີນທາງໃນຊ່ວງຄຣິສມັສບ່ໍແມ່ນສ່ິງໃໝ່ໆ. ເຫດຜົນທ່ີພວກເຮົາໄດ້ມີຄຣິສມັສໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນທ່ີການເດີນທາງຂອງ
ໂຢເຊັບແລະມາຣີອາທ່ີໄດ້ເດີນທາງໄປເມືອງເບັດເລເຮັມ. ຂ້າພະເຈ້ົາຄິດວ່າມັນຄົງເປັນການເດີນທາງທ່ີງ່າຍ. 
       ເມື່ອພັລຍາແລະຂ້າພະເຈ້ົາຄອງຖ້າມືເ້ກີດລູກກົກຂອງພວກເຮົາ,   ລາວໄດ້ອ່ານປ້ຶມກ່ຽວກັບການທ່ີພວກຖືພາມີ
ຄວາມເມື່ອຍຫຼາຍ. ປ້ຶມນ້ັນໄດ້ຢ້ັງຢືນວ່າພລັງງານຂອງພວກຜູ້ຍິງທ່ີຖືພານ້ັນໄດ້ໃຊ້ຫຼາຍເທ່ົາກັບພວກທ່ີບ່ໍຖືພາທ່ີປີນພູ
ເຂົາ. ໃນຫຼາຍໆດ້ານອີກ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງຂອງພັລຍາທ່ີອ່ອນເພັຽກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍກຳລັງປີນພູຢູ່.”  
   ເຣ່ືອງຂອງການປະສູດຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນນ່ຶງໃນການເດີນທາງ. ໂຢເຊັບແລະມາຣີອາອາດຈະຮູ້ສຶກເໝືອນວ່າການ
ເດີນທາງຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາແມ່ນລວມທັງ  “ການປີນພູ!”  ແຕ່ວ່າເຣ່ືອງມັນລວມເຖິງເຫດການອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງການ
ເດີນທາງ.  ພຣະເຢຊູ, ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ໄດ້ປະສະງ່າຣາສີແຫ່ງບັນລັງຂອງພຣະອົງໃນສວັນເພ່ືອເດີນທາງເຂ້ົາ
ມາໃນໂລກ. ພຣະອົງໄດ້ມາໃນຖານະເປັນເດັກອ່ອນນ້ອຍກັບເປ້ົາໝາຍສຳຄັນ: ຄືນຳເອົາຄວາມລອດພ້ົນບາບມາໃຫ້
ແກ່ພວກເຮົາ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2, ) 
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

1. ລູກາ 2:1-7. 
    1. ຢູ່ມາໃນຄາວນ້ັນມີຄຳສ່ັງຈາກກາຍຊາໂອຄຸໂຕໃຫ້ຈົດທະບຽນສຳມະໂນຄົວທ່ົວແຜ່ນດິນ. 2. ການຈົດທະບຽນສຳມະ

ໂນຄົວເທ່ືອຕ້ົ້ົນນ້ີ ເກີດຂ້ຶນເມ່ືອເວລາກິເຣນີໂອເປັນຜູ້ປົກຄອງເມືອງຊີເຣັຽ. 3. ຄົນທັງປວງຕ່າງຄົນກໍຕ່າງໄປຂ້ຶນທະບຽນ
ຍັງເມືອງຂອງຕົນ. 4. ຝ່າຍໂຢເຊບກໍຂ້ຶນໄປຈາກເມືອງນາຊາເຣັດແຂວງຄາລີເລ ເຖິງເມືອງຂອງດາວິດຊ່ື ເບັດເລເຮັມ
ແຂວງຢູດາຍ ເພາະທ່ານເປັນເຊ້ືອສາຍແລະວົງຕະກູນດຽວກັນກັບດາວິດ. 5. ເພ່ືອຈະຂ້ຶນທະບຽນສຳມະໂນຄົວພ້ອມ
ກັບນາງມາຣີອາຄູ່ໝ້ັນຂອງຕົນ ສ່ວນມາຣີອາກໍກຳລັງມີທ້ອງຢູ່. 6. ເມ່ືອເຂົາທັງສອງຍັງຢູ່ທ່ີນ້ັນກໍເຖິງເວລາທ່ີມາຣີິອາ
ຈະປະສູດບຸດ. 7. ນາງຈ່ຶງໄດ້ປະສູດບຸດຜູ້ກົກ ເອົາຜ້າອ້ອມພັນແລະວາງໄວ້ໃນຮາງຫຍ້າ ເພາະບ່ໍມີບ່ອນຫວ້າງສຳລັບ
ເຂົາໃນໂຮງແຮມ. 
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       “ທ່ານກາຍຊາໂອຄຸໂຕໄດ້ອອກຄຳສ່ັງ.” ກາຍຊາຄົນນ້ີໄດ້ເກີດຈາກ ກາຍອັສ ອົກຕາວຽດສ໌ (Gaius Octavius) 
ແລະໄດ້ຖືກຮັບເປັນລູກບຸນທັມຂອງ ຈູລຽດສ໌ ກາຍຊາ (Julius Caesar). ທ່ານໄດ້ຖືກມອບກຽດຕຳແໜ່ງຂອງ ໂອຄຸ
ໂຕ ທ່ີເປັນເຄ່ືອງໝາຍຂອງການນັບຖືສາສນາ. ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງອັນຍາວນານຂອງທ່ານ, ອານາຈັກໂຣມັນໄດ້ແຜ່
ຂຍາຍແລະຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ. ທ່ານໄດ້ອອກຄຳສ່ັງໃຫ້ທຸກຄົນໃນອານາຈັກໃຫ້ລົງທະບຽນ, ແລະການລົງທະບຽນຄ້ັງນ້ີ, 
ໂຢເຊັບແລະມາຣີອາໄດ້ເດີນທາງເກ້ົາສິບໄມໄປທ່ີເມືອງເບັດເລເຮັມ. 
      ມັນເປັນສ່ິງທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ສຳຄັນທ່ີພຣະຄຣິດຕ້ອງປະສູດທ່ີເບັດເລເຮັມ. ເພາະທັງສອງຄືມາຣີອາແລະໂຢເຊັບໄດ້ເປັນ
ເຊ້ືອສາຍຂອງກະສັດດາວິດ; ດ່ັງນ້ັນ, ເບັດເລເຮັມຈ່ຶງເປັນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ. ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ 
ມີກາ ໄດ້ທຳນວາຍເອົາໄວ້ແປດຮ້ອຍປີກ່ອນໜ້ານ້ັນແລ້ວວ່າເບັດເລເຮັມຈະເປັນບ່ອນເກີດຂອງພຣະເມຊີອາ: ເບັດເລ
ເຮມ ເອຟຣາທາເອີຍ,  ເຈ້ົາເປັນເມືອງນ້ອຍເມືອງນ່ຶງໃນເຂດຢູດາ ແຕ່ວ່າ ເຮົາຈະແຕ່ງໃຫ້ມີຜູ້ນ່ຶງມາປົກຄອງພວກອິສ
ຣາເອນ ໜ່ໍເຊ້ືອສາຍຂອງທ່ານຈະມາຈາກສມັຍເດີມ” (ມີກາ 5:2 ).   
     ຄຳທຳນວາຍຂອງທ່ານມີກາແມ່ນຕ້ອງການທ່ີຈະໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນທ່ີໝົດຫວັງໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມອົບອຸ່ນ. ໃນການ
ປຽບທຽບກັບເຫດການອັນແຕກຫັກຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ,   ຜູ້ປົກຄອງທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ຈະມາເປັນຜູ້ລ້ຽງທ່ີແທ້ຈິງຕ່ໍໄພ່ພົນຂອງ  
ພຣະເຈ້ົາ.   ແລະພຣະອົງກໍໄດ້ສະເດັດມາ, ອີກຕອນນ່ຶງເມື່ອໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະເຊີນກັບການກົດຂ່ີຈາກພາຍ 
ນອກ. 

ສະຖານະການຂອງການເກີດຂອງພຣະເຢຊູຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ສັມພັນກັບພຣະອົງຢ່າງໃດ? 

   
      ເມ່ືອພຣະເມຊີອາໄດ້ມາ ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ປະສູດມາ ມາຣີອາ “ວາງໄວ້ໃນຮາງຫຍ້າເພາະບ່ໍມີບ່ອນຫວ້າງສຳລັບ 
ເຂົາໃນໂຮງແຮມ.”   ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ແນ່ນອນກັບທັມມະຊາດຂອງສະຖານທ່ີອັນນ້ີ,  ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເລັງເຖິງສະຖານທ່ີ
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນບ່ອນຢູ່ຂອງສັດ.    ສ່ວນຫຼາຍພວກເຮາົໄດ້ຍິນວ່າ “ບ່ໍມີບ່ອນຫວ້າງສຳລັບເຂົາໃນໂຮງແຮມ.” 
ການສົມມຸດເອົາວ່າຄອບຄົວໄດ້ຖືກປະໄວ້ຂ້າງນອກ.   ແຕ່ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ຄຳເວ້ົາດຽວກັນໃນການສ່ົງພວກສາວົກ 
ໄປຖາມກ່ຽວກັບ “ເຮືອນພັກ” ໃນການຕຽມຕົວກິນປັສະຄາ. (ເບ່ິງ ລູກາ 22:11.) 

ເມ່ືອໃດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ເຫດການພາຍນອກເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານມາເຖິງບ່ອນທ່ີພຣະອົງຕ້ອງການ? 

    
      ມັນອາດຈະເປັນໄປໄດ້ທ່ີມາຣີອາແລະໂຢເຊັບໄດ້ຢູ່ໃນເຮອືນ, ເຮືອນຂອງຍາດພີ່ນ້ອງ, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຢູ່
ບ່ອນທ່ີເອົາສັດເຂ້ົາມາໄວ້ໃນຍາມກາງຄືນ.   ໃນແຕ່ລະກໍຣະນີ,  ບ່ອນທ່ີຫວ້າງເປ່ົາສຳລັບວາງເດັກເກີດໃໝເ່ຢຊູແມ່ນ
ຮາງສຳລັບເກືອສັດທ່ີຕິດກັບຝາລະຫວ່າງບ່ອນທ່ີຄົນຢູ່ແລະເຂດບ່ອນທ່ີໃຫ້ສັດຢູ່.    ຮາງບ່ອນເກືອສັດຫຼຮືາງຫຍ້າ ແນ່ 
ນອນທ່ີສຸດຢູ່ແລ້ວວ່າມັນຈະບ່ໍຄືອູ່ໃສ່ເດັກເກີດໃໝ່ເປັນແນ່ແທ້. 
    ການເລ້ີມຕ້ົນທ່ີຖ່ອມຕົວສຳລັບທຸກໆກະສັດແບບນ້ີ ເປັນພິເສດແລ້ວແມ່ນກະສັດເໜືອກະສັດທັງປວງ ແຕ່ວ່າມັນກໍ
ໄດ້ເປັນໄປຕາມແຜນການແລະເວລາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ທ່ານລູກາໄດ້ເກັບກຳຄວາມງ່າຍດາຍຂອງເຫດການອັນຍ່ິງໃຫຍ່
ແລະສະງ່າຣາສີນ້ີດ້ວຍຄຳເວ້ົາເຫ່ົຼານ້ີ: “ນາງຈ່ຶງໄດ້ປະສູດບຸດຊາຍຜູ້ກົກ.” 
       ນ້ີແມ່ນສຳລັບພວກທ່ີເປັນພະຍານໃນບ້ານນ້ອຍຂອງເບັດເລເຮັມ, ຫືຼແມ້ແຕ່ພວກທ່ີຢູ່ບ່ອນດຽວກັນ, ບາງທີພວກ
ເຂົາເຈ້ົາກໍໄດ້ເຫັນພຽງແຕ່ຍິງໜຸ່ມສາວກັບລູກກົກທ່ີເກີດໃໝ່ຂອງນາງ.   ການເກີດລູກແຕ່ລະເທ່ືອເປັນເຫດການທ່ີໜ້າ 
ປລາດໃນຕົວຂອງມັນເອງຢູ່ແລ້ວ,    ເຖິງປານນ້ັນຄວາມສະງ່າຜ່າເຜີຍແລະສະງ່າຣາສີຂອງການເກີດອັນພິເສດນ້ີໄດ້
ຖືກປິດບັງໂດຍ “ຄວາມທັມມະດາ” ຂອງສ່ິງທັງປວງ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດມາຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຮົາ, ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງເໝາະ
ສົມກັບໂອກາດຂອງການເກີດຂອງພຣະອົງນ້ັນ, ໃນອີກແງ່ນ່ຶງ, ຄືກັນກັບການເກີດອ່ືນໆ. 
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    ແຕ່ວ່າ “ທັມມະດາ” ທັມມະຊາດຂອງການມາເຖິງຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ປາກົດໃຫ້ເຫັນໄດ້ວ່າບ່ໍ
ສຳຄັນໂດຍການປະກາດຂອງຟ້າສວັນ. ອັນນ້ີບ່ໍແມ່ນການເກີດທັມມະດາ. 
 

2. ລູກາ 2:8-14 
8. ໃນແຖບນ້ັນມີພວກລ້ຽງແກະທ່ີນອນເຝ້ົາຝູງແກະຂອງເຂົາຢູ່ທ່ົງໃນເວລາກາງຄືນ. 9. ແລະມີເທວະດາຕົນນ່ຶງຂອງອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ມາປາກົດແກ່ເຂົາ ແລະຣັສມີຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ອງຮອບເຂົາ ແລະເຂົາໄດ້ຕົກສະທ້ານໃຈ
ຫຼາຍ. 10. ຝ່າຍເທວະດາຕົນນ້ັນກໍກ່າວຕ່ໍເຂົາວ່າ, “ຢ່າຊູ່ຢ້ານ ເພາະນ້ີແຫຼະ, ເຮົານຳເອົາຂ່າວດີມາປະກາດໃຫ້ພວກ
ເຈ້ົາຮູ້ ຊ່ຶງເປັນທ່ີຊ່ືນຊົມຍິນດີອັນໃຫຍ່ແກ່ພົລເມືອງທັງໝົດ. 11. ເພາະວ່າໃນວັນນ້ີພຣະຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົ້ົນອົງນ່ຶງ ຄືພຣະ
ຄຣິດເຈ້ົາ ມາບັງເກີດໃນເມືອງດາວິດສຳລັບເຈ້ົາທັງຫຼາຍ. 12. ອັນນ້ີຈະເປັນໝາຍສຳຄັນແກ່ເຈ້ົາທັງຫຼາຍ ຄືພວກເຈ້ົາ
ຈະໄດ້ພົບພຣະກຸມມານຕົນນ່ຶງຜ້າອ້ອມພັນນອນຢູ່ໃນຮາງຫຍ້າ.” 13. ໃນທັນໃດນ້ັນມີກອງທັບສວັນໝູ່ໃຫຍ່ມາຢູ່ກັບ
ເທວະດາຕົນນ້ັນ ຮ່ວມສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາວ່າ, 14. “ພຣະຣັສມີຈ່ົງມີແດ່ພຣະເຈ້ົາໃນທ່ີສູງສຸດ ແລະທ່ີແຜ່ນດິນໂລກຈ່ົງມີ
ສັນຕິສຸກ ແກ່ມະນຸດທັງປວງທ່ີພຣະອົງຊົງຊອບພຣະທັຍນ້ັນ.” 
 
     ໃນຂ້ໍທີ 8 ທ່ານລູກາໄດ້ປິດຜ້າສາກເດັກເກີດໃໝ່ທ່ີກຳລັງນອນຢູ່ໃນຮາງຫຍ້າແລະເປີດຜ້າສາກພວກລ້ຽງແກະ “ທ່ີ
ພາກັນຢູ່ທ່ົງຫຍ້າ.”    ເບັດເລເຮັມເປັນບ້ານຂອງພວກລ້ຽງແກະຈຳນວນຫຼາຍ  ຜູ້ຊ່ຶງໄດ້ລ້ຽງແກະທ່ີໄດ້ໃຊ້ຖວາຍບູຊາ
ໃນວິຫານໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ໄກປະມານຫົກໄມຈາກທ່ີນ້ັນ. 
     ເມື່ອ “ທູດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຢືນຕ່ໍໜ້າພວກເຂົາ, ແລະຣັສມີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ອງອ້ອມຮອບພວກ 
ເຂົາ,” ກໍໜ້າເຂ້ົາໃຈດີຢູ່ແລ້ວ, ພວກລ້ຽງແກະ “ກໍໄດ້ສະທ້ານຢ້ານກົວ.”  ເຊຄາຣີຢາກໍໄດ້ “ຕົກສະທ້ານໃຈປົກຄຸມດ້ວຍ
ຄວາມຢ້ານ” (1:12) ແລະມາຣີອາ “ກໍຕົກສະທ້ານໃຈຫຼາຍ” (ຂ້ໍ 29)ເມ່ືອເທວະດາຄັບຣີເອນໄດ້ປາກົດຕ່ໍໜ້າພວກເຂົາ
ເຈ້ົາ. ແລະດ່ັງທ່ີຄັບຣີເອນໄດ້ບອກເຊຄາຣີຢາແລະມາຣີອາ, ເທວະດາທ່ີບ່ໍໄດ້ບ່ົງບອກຊ່ືຕົນນ້ີກໍໄດ້ບອກພວກລ້ຽງແກະ
ວ່າ, “ຢ່າສູ່ຢ້ານ.” 
     ບ່ໍໜ້າສົງສັຍເລີຍ, ການປາກົດຕົວຂອງຜູ້ສ່ົງຂ່າວບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາກໍສາມາດເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດຄວາມໂຄຣົບ
ຢຳເກງແລະຢ້ານກົວ, ແຕ່ວ່າໃນຖານະທ່ີມີອຳນາດຫຼາຍແລະໜ້າໂຄຣົບຢຳເກງທ່ີເທວະດາຄວນຈະເປັນ, ທ່ານໄດ້ມາ
ກັບຂ່າວທ່ີຂັບໄລ່ຄວາມຢ້ານຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ. 

ແມ່ນຫຍັງທ່ີເປັນສ່ິງດີກ່ຽວກັບຂ່າວທ່ີພວກເທວະດາໄດ້ນຳມາ? 

    
    ໃນກໍຣະນີນ້ີ, ຄວາມຢ້ານໄດ້ຖືກແລກປ່ຽນກັບຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ. “ຢ່າຊູ່ຢ້ານ ເພາະນ້ີແຫຼະ, ເຮົານຳເອົາຂ່າວດີມາ
ປະກາດໃຫ້ພວກເຈ້ົາຮູ້   ຊ່ຶງເປັນທ່ີຊ່ືນຊົມຍິນດີອັນໃຫຍ່ແກ່ພົລເມືອງທັງໝົດ.”   ແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີນ້ີ
ແມ່ນການເກີດຂອງພຣະເຢຊູ, ຜູ້ທ່ີເທວະດາໄດ້ບັນລະຍາຍໂດຍການໃຊ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍປະການ. 
 ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ.    ນາມຊ່ືພຣະເຢຊູແມ່ນກ່ຽວພັນກັບນາມຊ່ືໂຢຊວຍ,   ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນ

ຄວາມລອດພ້ົນ.   ມັນເປັນນາມຊ່ືທ່ີເໝາະສົມທ່ີສຸດ,   ເພາະວ່າຄວາມລອດພົ້ນຂອງພວກເຮາົແມ່ນເຫດຜົນ
ດຽວນ້ີແຫຼະທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະເດັດມາໃນໂລກ. 

 ພຣະເມຊີອາ.   ຄຳເວ້ົາໃນພາສາກຣີກແມ່ນ ຄຣິສໂຕສ, ແລະສ່ວນຫຼາຍພວກເຮາົແປອອກວ່າ “ພຣະຄຣິດ.” 
ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ທ່ີຖືກຊົງເຈີມໄວ້, ຜູ້ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລືອກໄວ້ສຳລັບໜ້າທ່ີແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນຂອງພວກ
ເຮົາ. 
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 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  ແມ່ນຕຳແໜ່ງທ່ີທ່ານລູກາໄດ້ໃຊ້ສ່ວນຫຼາຍສຳລັບພຣະເຢຊູ. ພຣະອົງເປັນເຈ້ົານາຍ, ມີອຳ
ນາດສູງສຸດເໜືອທຸກສ່ິງທັງປວງ. ເດັກນ້ອຍນ້ີທ່ີນອນໃນຮາງຫຍ້າແມ່ນຕົວພຣະເຈ້ົາເອງ. 
 

          ໃນຂ້ໍ 13, ພວກເຮົາເຫັນຄຳເວ້ົາ ໃນທັນໃດນ້ັນ. ພວກຂຽນພຣະຄັມພີສ່ວນຫຼາຍໄດ້ໃຊ້ຄຳນ້ີບັນລະຍາຍສ່ິງທ່ີບ່ໍ
ຄາດຝັນທັມມະຊາດການກະທຳຂອງພຣະເຈ້ົາ   ເປັນພິເສດແມ່ນເຫດການທ່ີໄດ້ລວມທັງກໍຣະນີການປ່ຽນແປງ ຊີວິດ. 
ກອງທັບສວັນ “ໝູ່ໃຫຍ່” “ຊາວສວັນ” “ໃນທັນໃດນ້ັນ” ກໍໄດ້ປາກົດໃນທ່ົງຫຍ້າຂອງເບັດເລເຮມັ ຝູງເທວະດາບ່ໍໄດ້ກ່າວ
ທັກທາຍຕ່ໍພວກລ້ຽງແກະ; ພວກເຂົາເຈ້ົາກຳລັງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ.”   ແຕ່ວ່າພວກລ້ຽງແກະໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າຂອງພວກເທ 
ວະດາເປັນຄຳສັຣເສີນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ. ແລະກໍເປັນຄຳເວ້ົາອັນສູງສ່ົງ! “ພຣະຣັສມີຈ່ົງມີແດ່ພຣະເຈ້ົາໃນທ່ີສູງສຸດ.” 
         ພຣະເຈ້ົາສົມຄວນທ່ີຈະໄດ້ຮັບຄຳສັຣເສີນຈາກພວກເຮົາສຳລັບການສ່ົງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງໃຫ້ມາເປັນເຄ່ືອງ
ຖວາຍທ່ີເໝາະສົມສຳລັບຄວາມຜິດບາບຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ.  ຝູງເທວະດາກໍສຳນຶກເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຂວັນຂອງພຣະ
ເຈ້ົາແລະກໍໄດ້ສັຣເສີນພຣະອົງສຳລັບຂອງຂວັນນ້ັນ. ເປ້ົາໝາຍໃນຊີວິດພວກເຮົາກໍແມ່ນຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາເຊ່ັນ
ກັນ ແລະການສຳນຶກເຖິງຄວາມລອດພົ້ນອັນອັສຈັນຂອງພຣະເຈ້ົາຄວນຈະເປັນສ່ວນເລິກໃນຄວາມປາຖນາຂອງພວກ
ເຮົາທ່ີຈະໃຫ້ເປ້ົາໝາຍຂອງພວກເຮົາຄົບເຕັມໃນການຖວາຍກຽດແກ່ພຣະອົງ.  
   ຝູງເທວະດາຍັງໄດ້ປະກາດວ່າ, “ທ່ີແຜ່ນດິນໂລກຈ່ົງມີສັນຕິສຸກ ແກ່ມະນຸດທັງປວງທ່ີພຣະອົງຊົງຊອບພຣະທັຍນ້ັນ!” 
ສັນຕິສຸກຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມສົມບູນພາຍໃນ   ທ່ີພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນສາມາດນຳມາສູ່ຫົວໃຈທ່ີມີ 
ການເຊ່ືອ. ສັນຕິສຸກອັນສົມບູນຂອງພຣະອົງ “ຊ່ຶງເກີນຄວາມເຂ້ົາໃຈ” (ຟລປ. 4:7),  ແຕ່ວ່າມັນເປັນຈິງສຳລັບພວກທ່ີ
ເຊ່ືອ. ໃນການຈັດຕຽມຄ້ັງນ້ີ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບສະງ່າຣາສີທັງໝົດ. ທັງໝົດທ່ີເກີດຂ້ຶນນ້ີກໍ
ເພາະວ່າພວກເຮົາເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍພຣະອົງ. 
  

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
ຂນະທີ່ທ່ານຍັງຈ່ືຈຳຂອງຂວັນແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນອັນປະເສີດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຈ່ົງພິຈາຣະນາຕ່ໍການນຳໃຊ້ໃນຊີວິດຕ່ໍ

ລົງໄປນ້ີ: 
 ໄວ້ວາງໃຈ.  ໄຕ່ຕອງເຖິງຄວາມດີແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຖ້າວ່າທ່ານບ່ໍເຄີຍໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາສ່ິງ 

ທ່ີພຣະເຈ້ົາສເນີຄວາມລອດພ້ົນນ້ີ, ຈ່ົງຮັບເອົາດຽວນ້ີ.  
 ນະມັສການ. ຂນະທ່ີຝູງເທວະດາໄດ້ຖວາຍສະງ່າຣາສີແລະກຽດອັນສູງສຸດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາກໍເຊ່ັນດຽວ

ກັນຄວນພະຍາຍາມໃຫ້ການສັຣເສີນທັງປວງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດແຕ່ລະວັນຂອງພວກເຮົາ. ທວງຖາມພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາສຳລັບຕຣາປະທັບອັນໃໝ່ສົດໃນການດຳເນີນຊີວິດທ່ີຖວາຍກຽດແກ່ພຣະອົງໃນທຸກສ່ິງ. 

 ອະທິຖານ.  ອະທິຖານເພື່ອບາງຄົນທ່ີທ່ານຮູ້ຈັກຜູ້ທ່ີຕ້ອງການຄວາມລອດພ້ົນ. ໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງຊີວິດຂອງຜູ້ນ້ັນ 
ທ່ີຈະຖືກປ່ຽນແປງໂດຍຂ່າວປະເສີດ, ແລະການທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບສະງ່າຣາສີ. ທວງຖາມພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຈິດ
ໃຈຂອງຜູ້ນ້ັນອ່ອນໂຍນຕ່ໍຖ້ອຍຄຳສ່ັງສອນຂອງພຣະຄຣິດ.     ອະທິຖານເພື່ອວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເປີດປະຕູເພື່ອ
ທ່ານຈະໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານ. 

   ຂນະທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດເດີນທາງອັນຍ່ິງໃຫຍ່ມາຫາພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຄວນຈະເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານກັບ 
ພຣະອົງ. ແລະການປະຕິບັດງານນ້ັນແມ່ນລວມທັງການຊ່ວຍເຫືຼອຄົນອ່ືນໆໃຫ້ພົບຄວາມລອດພົ້ນເຊ່ັນກັນ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 30 ທັນວາ 2018 (12-30-2018) 

 

ການປະກາດຂອງຊີເມໂອນ 
 

ແມ່ນຫຍັງຄືບາງຢ່າງທ່ີທ່ານບ່ໍເຄີຍຄຶດວ່າທ່ານຈະເຫັນມັນເກີດຂ້ຶນໃນຊ່ວງຊີວິດຂອງທ່ານ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ:  ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງແນ່ນອນເມ່ືອພວກເຮົາຫາກວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
        ຄົນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂ້ຶນທ່ີຊ້ືຈັກອັດເອກກະສານ 3D (3D printer).  ຊ່ຶງມີປະສິດທິພາບເໜືອຈັກອັດເອກກະສານ
ແບບເກ່ົາທ່ີພຽງແຕ່ສ້າງຄຳເວ້ົາເກ່ົາຄືນໃໝ່ເທິງໜ້າເຈ້ັຽໂດຍໃຊ້ນ້ຳມຶກ,  ຈັກອັດເອກກະສານ 3D ປະດິດສ້າງສ່ິງຂອງ
ຕ່າງໆໄດ້ໃນຫຼາຍໆຮູບຮ່າງນາໆຊະນິດຈາກວັດຖຸຫຼາຍໆຢ່າງ.   ແຕ່ວ່າຈະເປັນຢ່າງໃດນໍຖ້າວ່າຈັກອັດ 3D   ຫາກສາ
ມາດໃຊ້ໃຫ້ປະດິດສ້າງເຄ່ືອງໃນຂ້ຶນໃໝ,່ ສົມມຸດ, ຕັບຂອງຄົນ?  ພວກນັກຄ້ົນຄວ້າກໍກຳລັງຊອກຫາທາງທ່ີເປັນໄປໄດ້
ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ແທນທ່ີຈະເອົາວັດຖຸບາງຢ່າງມາຢອງຕິດຕ່ໍກັນຫຼາຍໆຊ້ັນສ້າງເປັນສ່ິງຂອງອັນໃດອັນນ່ຶງ, ຈັກອັດຊີວະ
ສາດ (bioprinter) ກໍຈະໃຊ້ແພຈຸລັງຂອງຄົນ (ແຜ່ນເນ້ືອເຫຍ່ືອໃນໜັງຂອງຄົນ)  ມາກ່ໍສ້າງໃໝ່ໃຫ້ມີຊີວິດ. ໃນອະນາ
ຄົດ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບອະໄວຍະວະໃໝທ່ີ່ບ່ໍຮູ້ຕາຍຈັກເທ່ືອ. 
     ຈະເປັນໄປໄດ້ບ່ໍ? ໃຫ້ຄຶດເອົາວ່າຈັກອັດເອກກະສານ 3D ຍັງເປັນໄປໄດ້. ຫືຼຍ່າງໄປມາກັບເຄ່ືອງມືຖືກັບກ້ອງຖ່າຍ
ຮູບ, ໂທຣະສັບແລະພລັງການຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າພວກນາຊາ (NASA) ທ່ີໄດ້ມີຕອນໄປລົງທ່ີດວງຈັນ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ
ສ່ິງປລາດເຫ່ົຼານ້ີໃນຊ່ວງຊີວິດຂອງພວກເຮົາເອງ. 
      ພວກຊາວຢິວໄດ້ພາກັນລໍຄອຍພຣະເມຊີອາເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ຄຳສັນຍາວ່າພຣະອົງສະ
ເດັດມາຜ່ານພວກຜູ້ທຳນວາຍ, ແຕ່ວ່າມັນຈະເກີດຂ້ຶນໃນຊ່ວງຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍ?   ຊາຍຄົນນ່ຶງໃນພຣະຄັມພີ 
ໄດ້ຮູ້ຈັກຄຳຕອບ. ພວກເຮາົບ່ໍໄດ້ຮູ້ຫຍັງຫຼາຍກ່ຽວກັບລາວ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຮູ້ຈັກສ່ິງນ່ຶງ: ລາວໄດ້ຮູ້ວ່າລາວຈະໄດ້ເຫັນ   
ພຣະເມຊີອາກ່ອນທ່ີລາວຈະຕາຍ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2, 3 ) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1.  ລູກາ 2:25-27 
25. ນ້ີແຫຼະ, ມີຊາຍຄົນນ່ຶງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມຊ່ື ຊີເມໂອນ ເປັນຄົນສິນທັມແລະຢຳເກງພຣະເຈ້ົາ ທ່ານໄດ້ຄອຍຖ້າວັນ
ທ່ີພວກອິສຣາເອນຈະໄດ້ຮັບຄວາມບັນເທົາທຸກ ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງສະຖິດຢູ່ກັບທ່ານ. 26. ພຣະວິນຍານບໍຣິ
ສຸດໄດ້ຊົງສະແດງແກ່ທ່ານແລ້ວວ່າ ທ່ານຈະບ່ໍຕາຍຈົນກວ່າຈະໄດ້ເຫັນພຣະຄຣິດຜູ້ມາຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 27. ຊີ
ເມໂອນໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານໂດຍພຣະວິນຍານຊົງນຳ   ແລະເມ່ືອບິດາມານດາໄດ້ນຳເອົາພຣະກຸມມານ 
ເຢຊູເຂ້ົາໄປ ເພ່ືອຈະກະທຳແກ່ພຣະກຸມມານຕາມກົດລະບຽບແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. 
 

   ທ່ານຊີເມໂອນຕ້ອງການເຮັດສ່ິງນ່ຶງກ່ອນຈະຕາຍ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາຮູ້ແຕ່ພຽງສ່ິງດຽວໃນ “ກະຖັງລາຍການ” 
ຂອງຊີເມໂອນ.    ທ່ານຊີເມໂອນໄດ້ລໍຄອຍໝົດຊີວິດຂອງລາວສຳລັບສ່ິງນ້ີ,   ແລະມັນກໍເປັນສ່ິງທ່ີມີຄ່າແທ້ໃນການລໍ 
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ຄອຍ.    ຄວາມປາຖນາຂອງຊີເມໂອນຄືຈະໄດ້ຈັບບາຍພຣະເມຊີອາທ່ີໄດ້ຊົງສັນຍາວ່າຈະມາເພ່ືອໄຖ່ຄວາມຜິດບາບ
ຂອງພວກເຮົາ.  
   ຄົນສ່ວນຫຼາຍສົມມຸດເອົາວ່າຊີເມໂອນເປັນຄົນແກ່ເພາະວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ສັນຍາວ່າລາວຈະບ່ໍເຫັນຄວາມ
ຕາຍກ່ອນລາວຈະເຫັນພຣະເມຊີອາອົງເປັນພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາກໍບ່ໍຮູ້ຈັກ. ພຣະຄັມພີກໍບ່ໍໄດ້ໃຫ້ຂ້ໍຄິດທາງອ້ອມ
ກ່ຽວກັບອາຍຸຂອງລາວ, ແຕ່ວ່າທ່ານລູກາໄດ້ສັງເກດໃຫ້ເຫັນຄຸນສົມບັດສາມຢ່າງ. 
       1. ລາວເປັນຄົນຊອບທັມແລະມີສັດທາແກ່ກ້າ.  ຄຳວ່າ ຊອບທັມ ມີຄວາມໝາຍງ່າຍໆວ່າດຳລົງຊີວິດທ່ີຖືກຕ້ອງ. 
ຄົນສ່ວນຫຼາຍໄດ້ໃຫ້ຄວາມຜິດບາບແລ່ນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ;  ແຕ່ວ່າ, ຊີວິດຂອງຊີເມໂອນໄດ້ຖືກບ່ົງບອກໂດຍການ
ເຮັດໃນສ່ິງຖືກຕ້ອງ. ມີສັດທາແກ່ກ້າ ໝາຍຄວາມວ່າເຊ່ືອຖືໄດ້ແລະສັດຊ່ື. ມັນຊ້ີບອກວ່າທ່ານຊີເມໂອນໄດ້ດຳລົງຊີວິດ
ດ້ວຍຄວາມຢຳເກງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນທຸກໆສ່ິງທ່ີລາວໄດ້ກະທຳ.  
       2. ລໍຄອຍພຣະເມຊີອາ. ຊາຍທ່ີຊອບທັມແລະສັດທາແກ່ກ້າຄົນນ້ີໄດ້ “ເບ່ິງໄປຂ້າງໜ້າຫາການປອບໃຈຂອງຊາວ
ອິສຣາເອນ.  ” ຄວາມປອບໃຈຂອງອິສຣາເອນຕ້ັງສູນກາງຢູ່ໃນຄວາມຫວັງສຳລັບພຣະເມຊີອາອົງທ່ີຈະນຳຄວາມເລ້ົາ
ໂລມໃຈມາສູ່ຊາວອິສຣາເອນທ່ີມີຈິດໃຈອ່ອນເພັຽ. ການປອບໃຈອັນນ້ີບ່ໍໄດ້ລວມທັງຄວາມຄິດຝ່າຍການເມືອງທ່ີບ່ໍຖືກ
ຕ້ອງຂອງພຣະເມຊີອາ,   ແຕ່ວ່າຄວາມຫວັງໃນພຣະເມຊີອາໄດ້ກ່າວໄວ້ໂດຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາ.  “ໃນມ້ືນ້ັນ
ພວກເຂົາຈະກ່າວຕ່ໍກັນວ່າ  ເບ່ິງແມ ນ້ີຄືພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫຼາຍ  ເຮົາໄດ້ຄອຍຖ້າພຣະອົງເພ່ືອວ່າພຣະອົງຈະຊ່ວຍ
ເຮົາໃຫ້ລອດພົ້ນ ນ້ີຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຮົາໄດ້ລໍຄອຍຖ້າພຣະອົງໃຫ້ເຮົາຍິນດີແລະຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຄວາມພ້ົນຂອງພຣະ
ອົງ.” (ເອຊາຢາ 25:9). 

ໃນທາງໃດແດ່ທ່ີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທຳງານໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ? 

       3. ເຕັມດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ກ່ອນການສະເດັດມາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດສູ່ທຸກໆຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນກິຈການ 
ບົດທີສອງ, ຄົນໄດ້ມີປະສົບການກັບການທຳງານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນທາງທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ທ່ານລູກາໄດ້ບອກ
ພວກເຮົາຮຽບຮ້ອຍແລ້ວວ່າຊີເມໂອນໄດ້ຊອກຫາການດຳລົງຊີວິດທ່ີຖືກຕ້ອງ ແລະກໍສັດທາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຢ່າງເຕັມສ່ວນ, 
ດ່ັງນ້ັນຫົວໃຈຂອງລາວຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ຖືກຫຼອກໃຫ້ຫຼົງຕ່ໍການງານຂອງພຣະວິນຍານໃນຕົວຂອງລາວ. 
    ກໍເໝືອນດ່ັງທ່ີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ສັນຍາຕ່ໍຊີເມໂອນວ່າລາວຈະໄດ້ເຫັນພຣະເມຊີອາ, ບັດນ້ີລາວໄດ້ຖືກ “ພຣະ
ວິນຍານຊົງນຳ” ໃຫ້ເຂ້ົາໄປໃນວິຫານຖືກຕາມເວລາ. ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າຊີເມໂອນຮູ້ຈັກໄດ້ແນວໃດວ່າເດັກເກີດໃໝນ້ີ່
ແມ່ນພຣະເມຊີອາ,     ແຕ່ວ່າພວກເຮົາສາມາດສົມມຸດເອົາວ່າພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນທ່ີໄດ້ຊົງນຳລາວໃນທ່ີນ້ັນກໍໄດ້
ເປີດຕາຂອງລາວໃຫ້ຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜທ່ີຢູ່ຕ່ໍໜ້າລາວ. 
      ໃນລະຫວ່າງບາງຈຸດໃນປວັດສາດຂອງຊາວອິສຣາເອນ, ພວກຄົນໄດ້ລໍຄອຍຢ່າງຈົດຈ່ໍກ່ຽວເຣ່ືອງການສະເດັດມາ
ຂອງພຣະເມຊີອາ (ລູກາ 3:15).    ການຄາດຫວັງຫາພຣະເມຊີອາແມ່ນໃນລະດັບສູງ,   ເຖິງປານນ້ັນກໍມີຄົນຈຳນວນ
ໜ້ອຍດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີສຳນຶກໄດ້ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດມາເພ່ືອໃຫ້ຄຳທຳນວາຍຕ່າງໆຄົບເຕັມ.  ແຕ່ວ່າຊີເມໂອນໄດ້ຮູ້
ຈັກ ແລະລາວກໍຈະບ່ໍເຮັດສ່ິງໃດໃຫ້ໜ້ອຍກວ່າການສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ. 
 

2.  ລູກາ 2:28-32 
28. ຊີເມໂອນຈ່ຶງອຸ້ມເອົາພຣະກຸມມານ ແລະສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາວ່າ,  29. “ຂ້າແດ່ພຣະອົງເຈ້ົາ ບັດນ້ີພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫ້
ຂ້ອຍໃຊ້ຂອງພຣະອົງໄປເປັນສຸກ ຕາມພຣະທັມຂອງພຣະອົງ.   30. ເພາະວ່າຕາຂ້າພຣະອົງໄດ້ເຫັນຄວາມພົ້ົ້ນທ່ີມາ
ຈາກພຣະອົງແລ້ວ.  31. ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງຈັດຕຽມໄວ້ຕ່ໍໜ້າໄພ່ພົນທັງຫຼາຍ.  32. ເປັນຄວາມສວ່າງສ່ອງແສງແກ່ບັນ 
ດາປະຊາຊາດ ແລະເປັນສະງ່າຣາສີແກ່ພວກອິສຣາເອນພົລເມືອງຂອງພຣະອົງ.” 
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     ພວກເຮົາອາດຈະສງົນສົນເທເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານຊີເມໂອນເມ່ືອລາວໄດ້ຈັບແລະອູ້ມພຣະເຢຊູ. ໃນຂນະໂອ
ກາດເຫຼົ່ານ້ັນ,  ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຄົນນ້ີໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ອູ້ມຜູ້ຊ່ຶງລາວລໍຄອຍຢ່າງຈົດຈ່ໍຈົນໝົດຊີວິດຂອງ
ລາວ.   ພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າລາວມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ,  ແຕ່ກໍຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາພວກເຮົາຮູ້ຈັກໃນສ່ິງທ່ີ
ລາວໄດ້ເວ້ົາອອກມານ້ັນ. 
   ຂ້ໍທີ 29-32 ແມ່ນຄຳສັຣເສີນແບບທັມມະດາຂອງທ່ານຊີເມໂອນ. ມັນແມ່ນການສະແດງອອກອັນໜ້າປະທັບໃຈເຖິງ
ຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາຂອງຊີເມໂອນ.   ຄຳສັຣເສີນຂອງລາວແມ່ນການໂຕ້ຕອບທ່ີຖືກຕ້ອງຕ່ໍພຣະຄຸນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້
ຖອກເທໃສ່ຊີວິດຂອງຊີເມໂອນ. 

      ໃນຄຳສັຣເສີນຂອງຊີເມໂອນປໂຍກໃດທ່ີສອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບການອອກໄປປະຕິບັດງານຂອງພຣະເຈ້ົາ? 

    ຄຳນຳໜ້າຄຳສັຣເສີນຂອງຊີເມໂອນດ້ວຍການຂໍຮ້ອງ: ດຽວນ້ີ, ຂ້າແດ່ພຣະອົງເຈ້ົາ ບັດນ້ີພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫ້ຂ້ອຍໃຊ້
ຂອງພຣະອົງໄປເປັນສຸກ ຕາມພຣະທັມຂອງພຣະອົງ.”  ພວກເຮົາໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າດ່ັງນ້ີ:  “ຂ້ອຍສາມາດຕາຍຫຼັບຕາໄດ້ 
ຖ້າຫາກຂ້ອຍໄດ້…” ຊີເມໂອນບ່ໍໄດ້ເປັນຄົນຫຼົບລ້ີນປ້ີນຄວາມໃນທາງແບບນ້ັນ;  ແທນທ່ີຈະເປັນດ່ັງນ້ັນ, ຄຳເວົ້າຂອງ
ລາວໃຫ້ສຽງຄືກັບວ່າຂ້າໃຊ້ຖືກປົດປ່ອຍໃຫ້ເປັນອິສລະ. ມັນແມ່ນການສ່ັງລາຂອງລາວຈາກໂລກນ້ີ. 
   ບັດນ້ີຊີເມໂອນໄດ້ເຫັນ “ການປອບໃຈຂອງຊາວອິສຣາເອນແລ້ວ” (ຂ້ໍ 25), ແລະການໂຕ້ຕອບຂອງລາວເຮັດໃຫ້ຈົດ
ຈຳຄ້າຍຄືຄຳທຳນວາຍຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາທ່ີໄດ້ທຳນວາຍໄວ້ແປດຮ້ອຍປີກ່ອນນ້ັນ.  ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຂນທ່ີບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງແກ່ສາຍຕາຂອງຄົນທຸກໆປະເທດ;  ທ່ົວທຸກຫົນແຫ່ງໃນໂລກນ້ີຈະໄດ້ເຫັນ
ຄວາມລອດພ້ົນບາບຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ”  (ເອຊາຢາ 52:10).    ຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນສຳລັບ
ທຸກໆຊາດ, ທຸກໆລ້ີນ, ແລະທຸກໆຕະກຸນ ທັງຊາວຢິວແລະຊາວຕ່າງຊາດດ້ວຍ. ເປ້ົາໝາຍທ່ົວໂລກຂອງພຣະເຈ້ົາຄືດຶງ
ທຸກໆຄົນໃຫ້ມາຫາພຣະອົງ: “...ມີຝູງຄົນຫລວງຫລາຍເຫລືອຄະນານັບ   ມາຈາກທຸກປະເທດ   ທຸກຕະກູນ  ທຸກຊາດ 
ແລະທຸກພາສາ ຄົນເຫລ່ົານ້ັນນຸ່ງເຄ່ືອງສີຂາວ    ຖືກ້ານຕານ ຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າພຣະຣາຊບັນລັງແລະຕ່ໍພຣະພັກພຣະເມສາ
ນ້ອຍນ້ັນ” (ພຣະນິມິດ 7:9). 
   ຄຳປະກາດຂອງຊີເມໂອນອາດຈະເຮັດໃຫຊ້າວຢິວບາງຄົນໃນພຣະວິຫານໃນມື້ນ້ັນສະດຸ້ງຕ່ືນ. ຊາວຢິວຍັງພູມໃຈຕ່ໍ
ຖານະຂອງເຂົາເຈ້ົາທ່ີໄດ້ເປັນຄົນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້.   ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພຣະເມຊີອາໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳສ່ົງຂອງ
ເຂົາເຈ້ົາ. ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ສົມມຸດເອົາວ່າພຣະອົງອາດຈະກ່ໍຕ້ັງຣາຊອານາຈັກຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ຊ່ຶງຈະມີອຳນາດປົກຄອງເໜືອ
ພວກຊາວຕ່າງຊາດ.   ຄວາມຈິງແລ້ວຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ລວມທັງພວກຊາວຕ່າງຊາດທ່ີໄດ້ແລ່ນຕ່ໍຕ້ານ
ຄວາມຄິດລ່ວງໜ້າແລະອະຄະຕິຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 
    ໃນຈຸດນ້ັນເອງ, ຊີເມໂອນໄດ້ເຫັນແຕ່ຄົນອ່ືນໆບ່ໍໄດ້ເຫັນ ຄວາມພົ້ນບ່ໍມີຂອບເຂດຈຳກັດສະເພາະປະເທດດຽວ ດ່ັງ
ນ້ັນຄຳເວ້ົາຂອງລາວອາດສາມາດເບ່ິງໄດ້ເປັນບົດເພງຂອງສາສນາທູດ. ການອອກໄປປະຕິບັດງານຂອງພຣະເມຊີອາ
ແມ່ນໄດ້ນຳພວກເຮາົທັງໝົດສູ່ພຣະເຈ້ົາ, ແລະສຳລັບສ່ິງນ້ັນພວກເຮົາສາມາດຂອບພຣະຄຸນຢ່າງຕລອດໄປເປັນນິດ. 
 

3.  ລູກາ 2:33-35 
33. ຝ່າຍບິດາມານດາຂອງພຣະກຸມມານກໍປລາດໃຈ ດ້ວຍຖ້ອຍຄຳທ່ີຊີເມໂອນໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະກຸມມານນ້ັນ. 34. ຊີ
ເມໂອນໄດ້ອວຍພອນແກ່ເຂົາ ແລ້ວກ່າວແກ່ມາຣີອາມານດາພຣະກຸມມານນ້ັນວ່າ, “ເບ່ິງແມ, ພຣະກຸມມານນ້ີຊົງຕ້ັງໄວ້
ເປັນເຫດໃຫ້ຫຼາຍຄົນໃນພວກອິສຣາເອນລ້ົມລົງແລະລຸກຂ້ຶນໃໝ່ ແລະເປັນໝາຍສຳຄັນທ່ີເຂົາຈະກ່າວຕ່ໍສູ້.  35. ເພື່ອ
ຄວາມຄຶດໃນໃຈຂອງຄົນຈຳນວນຫຼາຍຈະໄດ້ປາກົດແຈ້ງ ສ່ວນນາງ ດາບຈະແທງຫົວໃຈຂອງນາງເອງໃຫ້ຊອດ.” 
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        ໂຢເຊັບແລະມາຣີອາໄດ້ປລາດໃຈໃນລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາຢ່າງແນ່ນອນ.     ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ພິ
ເສດ,  ແຕ່ວ່າຄຳເວ້ົາທ່ີຊີເມໂອນໄດ້ກ່າວເກືອບວ່າທັງໝົດຄົງຍາກສຳລັບເຂົາເຈ້ົາທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈ. ຊີເມໂອນໄດ້ໃຫ້ໝາຍ
ເຫດສາມປະການທ່ີຈະເຫັນຜົນອອກມາຈາກຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູ. 

 ພຣະເຢຊູຈະມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງມະນຸດ.  “ເບ່ິງແມ,   ພຣະກຸມມານນ້ີຊົງຕ້ັງໄວ້ເປັນ 
ເຫດໃຫ້ຫຼາຍຄົນໃນພວກອິສຣາເອນລ້ົມລົງແລະລຸກຂ້ຶນໃໝ່...”ປໂຍກນ້ີມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ່ີພວກ
ເຮົາຕອບສນອງຕ່ໍພຣະເມຊີອາແນວໃດ.   ຄົນເຮົາສາມາດແບ່ງແຍກໄດ້ສອງກຸ່ມ: ພວກທ່ີລຸກຂ້ຶນມາໃໝ່ 
(ແຕ່ລະບຸກຄົນຜູ້ທ່ີຮັບເອົາພຣະຄຣິດໂດຍຄວາມເຊ່ືອ,   ແມ່ນຖືກຍົກຂ້ຶນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງພວກ
ເຂົາ, ແລະເຂ້ົາໄປໃນສວັນ)ແລະພວກທ່ີຖືກລ້ົມລົງ(ພວກຄົນທ່ີປະຕິເສດພຣະຄຣິດ, ຍັງສືບຕ່ໍໃນຄວາມບ່ໍ
ເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາ, ແລະຕົກໄປສູ່ການລົງໂທດຕລອດໄປເປັນນິດ).   ຜົນຂອງການກະທຳເຫຼົ່ານ້ີຈະເປີດ
ເຜີຍວ່າຄົນຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບລູກຊາຍຂອງມາຣີອາ. 

 ພຣະເຢຊູຈະເປັນຜູ້ຕ່ໍຕ້ານ.  ປໂຍກນ້ີບ່ໍແມ່ນເລັງເຖິງແຕ່ພຽງຄຳເວ້ົາດູໝິ່ນເທ່ົານ້ັນ ພຣະຄຣິດຈະອົດທົນ
ລະຫວ່າງຊີວິດແລະຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງ,    ແຕ່ວ່າຍັງຕ່ໍຜູ້ທ່ີກຽດຊັງແລະປະຕິເສດພຣະອົງເຊ່ັນກັນ.  
ພຣະເຢຊູຈະເປັນ ເຄ່ືອງໝາຍ” ຈາກພຣະເຈ້ົາທ່ີຫຼາຍໆຄົນຈະປະຕິເສດ. 

 ພຣະເຢຊູຈະເປີດເຜີຍຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາ.   ໂດຍຜ່ານວຽກການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດ,   ການສິດ
ສອນ,  ແລະການສະຖິດຢູ່ດ້ວຍ,  ຄວາມຄິດຂອງຫົວໃຈຫຼາຍໆໜ່ວຍຈະໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ   ແລະຈົນເຖິງ
ດຽວນ້ີ.   ພຣະຄຣິດເປີດເຜີຍພວກເຮົາວ່າເປັນໃຜກັນແທ້. ມັນເປັນທັມມະຊາດທ່ີຢາກແລ່ນໜີຈາກບາງ
ຄົນທ່ີຈະເປີດເຜີຍພວກເຮົາ. ພວກເຮົາບ່ໍຢາກໃຫ້ການກະທຳຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາຖືກຄ້ົນພົບ. ການປະຕິ
ເສດພຣະເມຊີອາຂອງມະນຸດກໍຈະຖືກເປີດເຜີຍຂ້ັນຕອນຫົວໃຈອັນຊ່ົວຮ້າຍຂອງພວກເຮົາ. 

       ໃນອີກດ້ານນ່ຶງ, ເມ່ືອຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາຖືກເປີດເຜີຍ, ຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາກໍຖືກເຜີຍແບອອກ. ເມ່ືອ
ພວກເຮົາຫາກຍອມສາລະພາບ, ພຣະເຢຊູກໍຍົກໂທດໃຫ້.  ເມື່ອພວກເຮົາຫາກໄວ້ວາງໃຈພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູປ່ຽນຈຸດ
ໝາຍປາຍທາງອັນຕລອດໄປຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮາົມີຄວາມຫວັງຢ່າງແນ່ນອນເມ່ືອພວກເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢ
ຊູ. 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
       ພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມຫວັງອັນແນ່ນອນໃນພຣະຄຣິດເຈ້ົາ. ເພ່ືອຊຸບລ້ຽງຄວາມຫວັງນ້ັນ, ຈ່ົງເລືອກ
ເອົາການນຳໃຊ້ໃນຊີວິດຂ້ໍນ່ຶງໃນຂ້າງລຸ່ມນ້ີ. 
 

 ຖວາຍສັຣເສີນ. ຄຳໂຕ້ຕອບທຳອິດຂອງຊີເມໂອນແມ່ນການຖວາຍສັຣເສີນ. 
 

 ລໍຄອຍ. ຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະເຢຊູນຳເອົາເສລີພາບແລະຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ; ແຕ່ວ່າ, ພວກເຮົາຕ້ອງຍັງ
ຢູ່ໂລກທ່ີເຕັມດ້ວຍຄວາມບາບຈົນກວ່າພວກເຮົາໄປຢູ່ກັບພຣະອົງໃນສວັນ. 
 

 ໄປ. ຄຳເວ້ົາຂອງຊີເມໂອນໄດ້ສະທ້ອນໃຫເ້ຫັນຄວາມລອດພ້ົນຂອງພຣະຄຣິດທ່ົວທັງໂລກນ້ີ. 
       ໃນພວກເຮົາບ່ໍມີຜູ້ໃດຮູ້ຈັກແນ່ນອນວ່າຍັງດົນປານໃດຈ່ຶງຈະຈາກໂລກນ້ີໄປ. ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຮູ້ຈັກວ່າພວກເຮາົມີ
ຄວາມຫວັງອັນແນ່ນອນເມ່ືອພວກເຮົາຫາກໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູ.    ແລະພວກເຮົາຍັງມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການ
ແບ່ງປັນຄວາມຫວັງອັນນ້ັນໃຫ້ກັບຄົນອ່ືນໆ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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          ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
               ວັນອາທິດ ທີ  6  ມົກຣາ  2019  (1-6-2019)  

 

                                                ການນມັສການຂອງພວກໂຫຣາຈານ 
 

    ຖ້າທ່ານຢາກໃຫ້ຂອງຂວັນຜູ້ໃດຜູ້ໜ່ຶງ ຂອງຂວັນນ້ັນຈະແມ່ນຫຽັງ ? 
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະ ພຣະອົງສົມຄວນໄດ້ຮັບການນະມັສການ
ຈາກເຮົາ. 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:  
        Neiman Marcus, ຫ້າງສັພສິນຄ້າແຫ່ງໜ່ຶງຕັ້ງຢູ່ Dallas, ໄດ້ນໍາສເນີຂອງຂວັນແປກໆລົງໃນປ້ຶມ Christmas 
catalog ເປັນເວລາຫຼາຍປີມາແລ້ວ ເຊ່ັນວ່າ: ຣົດ Rolls Royce limitted-edition ສອງຄັນ; ຄົນຂັບໃສ່ຊຸດດໍາ (ເທິງ
ຫັຼງຄາ ຫືຼ ແຕ່ງກາຍຮຽບຮ້ອຍ) ພ້ອມດ້ວຍ mahogany and silver barbeque carts; ເຄ່ືອງແບບທະຫານໜ່ຶງຊຸດ; 
ເຮືອໂນອາໜ່ຶງລໍາ, ປະກອບດ້ວຍສັດນາໆຊນິດຄົບຊຸດ(ຂໍເວລາສີ່ປີສໍາລັບຈັດສ່ົງ);  ໂຮງສົບໜ່ຶງຄູ່(ແລະໂຮງໜ່ຶງມີສົບ
ຄົນຕາຍພ້ອມ); ເຮືອດໍານ້ໍາໜຶ່ງລໍາ. 
        ສ່ິງທີ່ເລ້ີມສ້າງຄວາມຕົກຕະລຶງແກ່ສາທາຣະນະໃນປີ 1959  ຄືໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈລູກຄ້າຈົນກາຍເປັນງານ
ມະຫາກັມປະຈໍາປ ີສ່ິງທ່ີແປກໃຈເປັນພິເສດແມ່ນຄົນໄດ້ຊ້ືຂອງຂວັນເຫ່ົຼານີ້ເປັນຈໍານວນຫຼາຍແທ້ໆ! ທ່ານອາດເຄີຽໄດ້
ຮັບຂອງຂວັນແປກໆຈາກເພ່ືອນຄົນພິເສດຂອງທ່ານ,     ແຕ່ເພ່ືອຄວາມປອດພັຍ ຄາດວ່າຄົງຈະບ່ໍເປັນເຮືອດໍານໍ້າປະ 
ກອບອາວຸດຄົບຊຸດ.   
         ແມ່ນແຕ່ພຣະເຢຊູເອງກໍໄດ້ຮັບຂອງຂວັນໃນຖານະເດັກນ້ອຍ  ຊ່ຶງພວກເຮົາຖືວ່າເປັນຂອງຂວັນທີ່ບ່ໍປົກຕິ.  ແຕ່
ພວກທ່ີນໍາເຄ່ືອງມາຖວາຍແດ່ພຣະເຢຊູ ຄິດວ່າສ່ິງເຫ່ົຼານີ້ເປັນທັງສັນຍາລັກ   ແລະປັນການສະແດງອອກເຖິງການນະ
ມັສການຍ່ິງໃຫຽ່ແດ່ຈອມຣາຊາ.  ເມ່ືອເຮົາສັງເກດເບ່ິງການນະມັສການຂອງເຂົາເຈົ້າ, ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າ ພຣະເຢຊູ
ກໍສົມຄວນໄດ້ຮັບການນະມັສການຈາກເຮົາເໝືອນກັນ. 
 
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ?  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ). 
 
                                                 ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ມັດທາຍ 2:1-6 :   
1ເມ່ືອພຣະເຢຊູຊົງປະສູດຢູ່ບ້ານເບັດເລເຮັມແຂວງຢູດາຍໃນສມັຍຂອງກະສັດເຮໂຣດ   ເບິ່ງແມ, ມີພວກໂຫຣາຈານ
ຈາກທິດຕາເວັນອອກມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ. 2ຖາມວ່າ, “ກຸມມານຜູ້ເກີດມາເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວນ້ັນຢູ່ທີ່ໃດ ເພາະ
ເຮົາໄດ້ເຫັນດາວຂອງທ່ານປາກົດຂ້ຶນ ເຮົາຈຶ່ງມາເພ່ືອຈະຂາບໄຫວ້ທ່ານ.”   3ຄັນກະສັດເຮໂຣດຊົງໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ີແລ້ວກໍ
ວຸ້ນວາຍພຣະທຍັ ທັງໄທກຸງເຢຣູຊາເລັມກພ້ໍອມກັນວຸ້ນວາຍດ້ວຍ.  4ເມ່ືອກະສັດຊົງຮັບສັ່ງໃຫ້ປະຊຸມບັນດາປະໂຣຫິດ
ຕົນໃຫຽ່ ກັບພວກນັກທັມຂອງປະຊາຊົນ ພຣະອົງຈຶ່ງຊົງຖາມເຂົາວ່າ, “ຜູ້ເປັນພຣະຄຣິດນ້ັນຈະບັງເກີດຢູ່ທ່ີໃດ.”  5ເຂົາ
ທູນຕອບວ່າ, “ໃນບ້ານເບັດເລເຮມັແຂວງຢູດາຍເພາະຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ຂຽນໄວ້ດັ່ງນ້ີວ່າ, 6 ‘ບ້ານເບັດເລເຮັມໃນ 
ແຜ່ນດິນຢູດາຍເອີຍ  ເຈ້ົາກໍບ່ໍແມ່ນຜູ້ເລັກນ້ອຍທ່ີສຸດໃນຖ້າມກາງພວກເຈ້ົານາຍຂອງຢູດາຍ  ເພາະວ່າເຈົ້ານາຍຜູ້ໜຶ່ງ  
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ຈະອອກມາຈາກເຈ້ົາ ຜູ້ຊ່ຶງຈະປົກຄອງອິສຣາເອນ ໄພ່ພົນຂອງເຮົາ’.” 
 

 

       ນັກສຶກສາບ່ໍສາມາດບ່ົງບອກ " ພວກໂຫຣາຈານຈາກທິດຕາເວັນອອກ" ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ຖ້ອຍຄໍານີ້ບ່ໍໜັກແໜ້ນ
ພໍທ່ີຈະໃຊ້ກັບກຸ່ມຄົນຕ່າງກັນ ທີ່ສົນໃຈໃນນິມິດ, ດາຣາສາດ, ແລະ ມາຍາກົນ;    ແລະ ໄດ້ອຸທິດຕົນສຶກສາປ້ຶມຕໍາຣາ
ຕ່າງໆ ຊ່ຶງຄິດວ່າບັນຈຸຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອະນາຄົດ.    ເບິ່ງເໝືອນວ່າ ເຂົາເຈົ້າເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ ທີ່ມີຕໍາແໜ່ງສູງ.   ປາກົດ
ແຈ້ງແລ້ວວ່າ,    ພວກໂຫຣາຈານເຫ່ົຼານີ້ໄດ້ມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ ຊ່ຶງໄດ້ຮັບແຮງບັນດົນໃຈຈາກການຄໍານວນດວງ
ດາວຕ່າງໆ ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ນິມິດພິເສດແກ່ເຂົາເຈົ້າ, ອາດດ້ວຍໝາຍສໍາຄັນໃນທ້ອງຟ້າ.  ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຣະ
ກຸມມານເຢຊູ  ອາດໄດ້ຈາກການພົບປະກັບນັກສຶກສາຊາວຢີວ ຊ່ຶງໄດ້ອົພຍົບໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສູ່ປະເທດຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ. ນັກສຶກສາເຫ່ົຼານີ້ອາດມີສໍາເນົາ ລອກແບບຈາກມ້ວນພຣະສັນຍາເດີມ ຊ່ວຍເຂົາເຂົ້າໃຈຕ່ືມ. ຜົນອອກມາຄື, 
ຄົນພວກນ້ີອາດມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍຄໍາທໍານວາຍຂອງບາລາອາມທີ່ວ່າ: 17ຂ້ານ້ອຍຫຼຽວເຫັນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ ແລະ
ເຫັນຊົນຊາດອິສຣາເອນຈະມີເຈົ້າຊີວິດອັນຮຸ່ງເຮອືງ ເໝືອນດ່ັງດາວທ່ີເກີດຂ້ຶນມາໃນທ່າມກາງຊົນຊາດນ້ີ ຜູ້ນີ້ຈະເປັນ       
ເໝືອນເຄ່ືອງໝາຍແຫ່ງອຳນາດທ່ີມາຈາກອິສຣາເອນ  ພຣະອົງຈະທຸບຕີພວກຜູ້ນຳຊາວໂມອາບ. ຈະທຳລາຍພວກທ່ີ
ຈອງຫອງ ແລະຮ້າຍກາດທຸກຄົນ (ຈົດບັນຊີ 24:17). 
        ຂນະທີ່ຄົນກຸ່ມນີ້ ເຂ້ົາກຸງເຢຣູຊາເລັມ,  ພາບປາກົດເຫັນອາດເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກສັບສົນ,   ແຕ່ມີສິ່ງນ່ຶງທີ່ຍຶດໜ່ຽວ
ຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາຄືຖ້ອຍຄໍາທີ່ວ່າ:   “ ກຸມມານຜູ້ເກີດມາເປັນກະສັດ ຂອງຊາດຢິວນ້ັນຢູ່ທີ່ໃດ  ເພາະເຮົາໄດ້ເຫັນ
ດາວຂອງທ່ານປາກົດຂ້ຶນເຮົາຈຶ່ງມາເພ່ືອຈະຂາບໄຫວ້ທ່ານ.”ຄົນພວກນ້ີເປັນຄົນຕ່າງຊາດ, ແຕ່ພວກເຂົາສແວງຫາກະ 
ສັດຂອງຊາວຢີວ ບ່ໍແມ່ນກະສັດອ່ືນໃດ. ນ້ີແມ່ນກະສັດທີ່ມີດາວດວງນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງໝາຍຊ້ີໃສ່ພຣະເຢຊູ ເປັນຈຸດປະສົງ
ດຽວຄືຂາບໄຫວ້ ແລະສັກກາຣະກະສັດ,  ນີ້ແມ່ນກະສັດອົງດຽວທ່ີເຂົາປາຖນານະມັສການ.  
        "ການນະມັສການ" ນໍາມາຊ່ຶງຄວາມຄິດກ້ົມຂາບລົງ, ໝອບລົງ, ແລະຈູບພຣະບາດ  ຫືຼ ຕີນຜ້າຄຸມຂອງຜູ້ທີ່ເຮົາ
ຖວາຍກຽດ. ເພງສັຣເສີນ 95:6 ໄດ້ພັລນາ "ການນະມັສການ" ໄວ້ຢ່າງດີວ່າ : " 6 ມາເທີ້ນ ໃຫ້ພວກເຮົາມາຂາບໄຫວ້
ນະມັສການພຣະອົງ  ແລະຄູ້ເຂົ່າລົງຕໍ່ພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະຜູ້ສ້າງຂອງພວກເຮົາ. " ພຣະເຢຊູເອງກໍໄດ້ບອກ
ແຈ້ງກ່ຽວກັບການນະມັສການວ່າແມ່ນການກະທໍາ   "ດ້ວຍຈິດວິນຍານແລະຄວາມຈິງ " (ໂຢຮັນ 4:24). ພວກໂຫຣາ
ຈານອາດມາກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເພາະວ່າເປັນເມືອງຫຼວງ. ມີຢູ່ໃສທີ່ທ່ານພົບເຫັນກະສັດຢູ່ນອກເມືອງຫຼວງຂອງປະເທດ?  
ແມ່ນຢູ່ເຂົາໄດ້ພົບກະສັດກະສັດເຮໂຣດ  ແລະ ພຣະອົງກໍ " ວຸ້ນວາຍພຣະທັຍ "(ມັດທາຍ 2:3)  ທີ່ໄດ້ຍິນວ່າມີກະສັດ
ອີກອົງນ່ຶງມາຄຽງຄູ່ຕົນ.   ບ່ໍມີຜູ້ໃດບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງ  ຄວາມປາຖນາ ຂອງພວກໂຫຣາຈານກ່ຽວກັບການນະມັສການກະ 
ສັດອົງໃໝ່.  ກະສັດເຮໂຣດທໍາທ່າຮູ້ເຣ່ືອງ.   ແຕ່ມັນກໍເປັນພຽງແຕ່: ການທໍາທ່າຊ່ືໆ. 
       ກະສັດເຮໂຣດໄດ້ຮຽກປະຊຸມບັນດາ "ປະໂຣຫິດຕົນໃຫຽ່ ແລະພວກນັກທັມ" ພວກຫົວໜ້າສາສນາ" ຈຶ່ງຖາມເຂົາ
ວ່າ, ຜູ້ເປັນພຣະຄຣິດນັ້ນຈະມາບັງເກີດຢູ່ທ່ີໃດ?" ພວກເຂົາອ້າງເຖິງພຣະທັມມີກາ ສັຕວັດທີແປດ ໄດ້ທໍານວາຍໄວ້ວ່າ 
ພຣະເມຊີອາ ຈະມາຈາກເບັດເລເຮັມ. "  2ເບັດເລເຮມັ ເອຟຣາທາເອີຍ    ເຈົ້າເປັນເມືອງນ້ອຍເມືອງໜ່ຶງໃນເຂດຢູດາ  
ແຕ່ວ່າເຮົາຈະແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ມີຜູ້ໜ່ຶງມາປົກຄອງພວກອິສຣາເອນ  ໜ່ໍເຊ້ືອ ສາຍຂອງເພ່ິນຈະມາຈາກຄົນສມັຍບູຮານ, ມາ
ຈາກສມັຍດຶກດໍາບັນ"  (ມີກາ 5:2).  
 
2. ມັດທາຍ 2:7-8 : 
 7ແລ້ວເຮໂຣດໄດ້ຊົງເອ້ີນພວກໂຫຣາຈານເຂ້ົາມາເປັນການລັບ  ຊົງຖາມເຂົາໄດ້ຄວາມຖ້ວນຖີ່ເຖິງເວລາທ່ີ   ດາວນ້ັນ 
ໄດ້ປາກົດຂ້ຶນ. 8ແລ້ວກະສັດໄດ້ຊົງໃຫ້ພວກໂຫຣາຈານໄປຍັງບ້ານເບັດເລເຮມັສັ່ງວ່າ, “ຈ່ົງໄປຄ້ົນຫາກຸມມານນ້ັນດ້ວຍ 

ມີອຸປສັກອັນໃດແດ່ທີ່ກີດກ້ັນຄົນບ່ໍໃຫ້ນະມັສການພຣະເຢຊູແທ້ຈິງ ? 

ທ່ານໄດ້ຮັບການສອນຫຽັງກ່ຽວກັບພວກໂຫຣາຈານ ? 
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ຄັກແນ່ ເມ່ືອພົບແລ້ວຈົ່ງກັບມາບອກເຮົາເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ໄປຂາບໄຫວ້ທ່ານເໝືອນກັນ.”      
 
       "ເຮໂຣດໄດ້ຊົງເອ້ີນພວກໂຫຣາຈານເຂ້ົາມາເປັນການລັບ."   ເປັນຫຽັງ ພຣະອົງຈຶ່ງວຸ້ນວາຍພຣະທັຍ  ແລະຮຽກ
ປະຊຸມລັບ ? ເຮໂຣດບ່ໍແມ່ນກະສັດທີ່ຖືກຕ້ອງບ່ໍໄດ້ມາຈາກເຊ້ືອສາຍກະສັດດາວິດ.   ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ມາຈາກເຊ້ືອສາຍ 
ບັນພະບຸຣຸດຢາໂຄບ ລູກອີຊາກ  ຈາກຜູ້ຊ່ຶງເປັນຕ້ົນກໍາເນີດຂອງອິສຣາເອນ   ແຕ່ມາຈາກເຊ້ືອສາຍຜູ້ເປັນອ້າຍ ຄູ່ຝາ 
ແຝດຂອງຢາໂຄບ ຄື ເອຊາວ.  
        ນ້ັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ ເຮໂຣດ ແມ່ນເຊ້ືອສາຍຫລືກຸ່ມນື່ງຊ່ຶງເປັນສັດຕຣູຕໍ່ຄົນຢີວມາແຕ່ດົນນານ.   ດັ່ງນ້ັນຖ້າຜູ້ທີ່ມີສິດ
ເຕັມສ່ວນເກີດມາເປັນກະສັດ, ເຮໂຣດຮູ້ດີວ່າໜ້າທີ່ຂອງເພ່ິນຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ. ການປະຊຸມລັບຄ້ັງນ້ີເປັນໂອກາດ
ໃຫ້ກະສັດຊັກຖາມຄົນໂດຍປາສຈາກຄົນສອດຮູ້ສອດເຫັນ. ເພ່ິນອາດໄດ້ບອກພວກໂຫຣາຈານເຖິງຄວາມ "ປາຖນາ" 
ນະມັສການພຣະເມຊີອາຂອງເພ່ິນໄປແລ້ວ,  ແຕ່ເພ່ິນບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ໃດໄດ້ຍິນນໍາ. 
          ພວກໂຫຣາຈານບ່ໍໄດ້ຮູ້ຕົວເຖິງເຈຕະນາອັນແທ້ຈິງຂອງກະສັດ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າຮູ້ແຈ່ມແຈ້ງ. ສ່ິງທີ່ປາກົດຖືກຕ້ອງ 
ແກ່ເຂົາແມ່ນ, ໃນແກ່ນແທ້ແລ້ວ, ເປັນຄວາມຜິດຢ່າງຮ້າຍແຮງ! ຫັຼງຈາກທີ່ພວກໂຫຣາຈານ "ໄດ້ພົບກຸມມານກັບມາຣີ 
ອາຜູ້ເປັນມານດາ" ແລະ  "ນະມັສການພຣະອົງ"  ທ່ີເບັດເລເຮັມ(ຂໍ້ 11),  ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ຄວາມຝັນເພ່ືອຊ້ີນໍາເຂົາໄປ 
ທາງເວ້ັນຈາກເຮໂຣດ (ເບ່ິງຂໍ້ 12). ພຶດຕິກັມຂອງເຮໂຮດ ສໍາແດງອາການໂຫດຫ້ຽມອອກມາຫັຼງຈາກທີ່ເສັຽຮູ້ໃຫ້ພວກ 
ໂຫຣາຈານ   ແລະໄດ້ອອກຄໍາສ່ັງໃຫ້ປະຫານເດັກຊາຍທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸສອງປີລົງມາທີ່ຢູ່ໃນ   ແລະອ້ອມແອ້ມເບັດເລ 
ເຮມັ (ເບ່ິງຂໍ້ 16). 
        ການນະມັສການຜີວເຜີນແມ່ນສິ່ງໃໝ່. ໄດ້ທໍານວາຍຜ່ານຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາຫຼາຍສັຕວັດກ່ອນນ້ີແລ້ວ, 
ພຣະເຈົ້າຕຣັດວ່າ,   13ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບອກວ່າ   “ເພາະວ່າຊົນຊາດນີ້ເຂ້ົາມາໃກ້ເຮົາດ້ວຍປາກຂອງພວກເຂົາ 
ແລະໃຫ້ກຽດເຮົາດ້ວຍສົບປາກຂອງຕົນ    ແຕ່ພວກເຂົາໃຫ້ຈິດໃຈຂອງຕົນເອງຫ່າງໄກຈາກເຮົາ ພວກເຂົາຢຳເກງເຮົາ
ພຽງແຕ່ເປັນຂ້ໍບັງຄັບຂອງມະນຸດທ່ີສອນກັນມາ"(ເອຊາຢາ 29:13).    ມັດທາຍ 15:8   ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງຄໍາທໍາ 
ນວາຍຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາ ວ່າ:  8 ‘ພົນລະເມືອງເຫລົ່ານ້ີໃຫ້ກຽດເຮົາແຕ່ປາກ  ສ່ວນໃຈຂອງເຂົາຫ່າງໄກ
ຈາກເຮົາ', ເພ່ືອອ້າງເຖິງການນະມັສການແບບຕ້ືນໆທີ່ແຜ່ກວ້າງໃນຍຸກສມັຍພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ. ເປັນໜ້າເສົ້າໃຈ,  
ການນະມັການແບບຕ້ືນໆນ້ີກໍຍັງ ມີຖາ້ມກາງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາບ່ໍຈໍາເປັນໄປໄກ ເພ່ືອຈະໄດ້ຍິນການໂອ້ລົມຝ່າຍວິນ
ຍານ ແລະ  "ພາສາຖ້ອຍຄໍາຂອງໂບດ" ຊ່ຶງເປັນຄໍາເວ້ົາທ່ີຫີຼກລ້ຽງການນະມັສການທ່ີແທ້ຈິງ.  ຂໍໃຫ້ເຮົາມາເຮັດທຸກສ່ິງ
ເທ້ົາທ່ີເຮົາເຮດັໄດ້ ເພ່ືອເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພວກໂຫຣາຈານ   ແລະຮຽນຮູ້ທີ່ຈະນະມັສການພຣະເຢຊູຢ່າງຈິງຈັງ. 
 

     3. ມັດທາຍ 2:9-11 :  
9ເມ່ືອພວກໂຫຣາຈານໄດ້ຍິນຄຳສ່ັງດ່ັງນີ້ກໍພາກັນອອກໄປ   ເບິ່ງແມ,  ດາວທ່ີເຂົາໄດ້ເຫັນເມ່ືອປາກົດຂ້ຶນນ້ັນກໍໄດ້ນຳ  
ໜ້າເຂົາໄປຈົນມາຢຸດຢູ່ຊ່ືສະຖານທ່ີກຸມມານຢູ່ນັ້ນ.   10ເມ່ືອພວກໂຫຣາຈານໄດ້ເຫັນດາວນ້ັນແລ້ວກມີໍຄວາມຊົມຊ່ືນ 
ຍິນດີອັນໃຫຽ.່ 11ຄັນເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນກໍພົບກຸມມານກັບນາງມາຣີອາມານດາຂອງເພ່ິນ ພວກເຂົາຈຶ່ງກ້ົມລົງຂາບໄຫວ້ 
ກຸມມານນ້ັນ ແລ້ວໄຂຫີບເອົາຊັບຂອງເຂົາອອກມາຖວາຍແກ່ກຸມມານເປັນເຄ່ືອງໂຄຣົບ ຄ ືຄຳ, ກຳຍານ, ແລະຢາງ 
ໄມ້ຫອມ. 
 
    ບາງສ່ິງເປັນສ່ິງພິເສດສຸດກ່ຽວກັບດາວດວງນ້ີ. ບາງຄົນສເນີແນະວ່າເປັນສງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ເໝືອນແປວໄຟ 
ນໍາທາງຊາວອິສຣາເອນໃນຖ່ິນແຫ້ງແລ້ງ(ອົພຍົບ 13:21).    ປັດຈຸບັນນ້ີພວກໂຫຣາຈານເຫັນດາວດວງນ້ີອີກ.   ແລະ 
"ດາວໄດ້ນໍາໜ້າເຂົາໄປຈົນມາຢຸດຢູ່ຊ່ືສະຖານທີ່ ທີ່ພຣະກຸມມານຢູ່ນັ້ນ." ຮູບພາບສມັຍໃໝ່ຂອງບ້ານເກີດມັກສະແດງ 

ເວລາໃດທ່ານຮູ້ສຶກເຕັມລົ້ນດ້ວຍຄວາມຍິນດີໃນການຕິດຕາມພຣະຄຣິດ ? 
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ໃຫ້ພວກໂຫຣາຈານໄປຢ້ຽມພຣະເຢຊູໃນຄືນບັງເກີດຂອງພຣະອົງ ເຖິງແມ່ນວ່າເຮໂຣດໄດ້ສັງຫານເດັກຊາຍອາຍຸສອງ 
ປີລົງມາຕາຍໝົດແລ້ວກໍຕາມ(ເບິ່ງ ມັດທາຍ 2:16),    ບົ່ງບອກວ່າ ເປັນເວລາສອງປີຜ່ານໄປ ຕ້ັງແຕ່ພວກໂຫຣາຈານ 
ໄດ້ເຫັນດາວ ແລະອາດເປັນໄປໄດ້ນັບຕ້ັງແຕ່ພຣະກໍາເນີດຂອງພຣະເຢຊູມາ.  ຕ່ໍຈາກນ້ັນ, ໂຢເຊບ ແລະມາຣີອາກໍໄດ້ 
ຢູ່ໃນ " ເຮືອນຫັຼງນ່ຶງ" ໃນເວລານ້ັນແລະແມ່ນບ່ອນນ້ັນທີ່ດາວໄດ້ພາເຂົາມາເຖິງ.  ພວກໂຫຣາຈານໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງບັນ 
ນາການເຊ່ັນ: 
 ເຄ່ືອງຖວາຍພຣະຣາຊາ.   ຄໍາ  ແມ່ນໂລຫະສວຍງາມ ແລະມູນຄາ່ແພງທີ່ສຸດ  ແລະສະແດງເຖິງຄຸນຄ່າມະຫາ 

ສານຈາກຜູ້ໃຫ້ແດ່ຜູ້ຮັບ. 
 ເຄ່ືອງຖວາຍພຣະເຈ້ົາ.   ກໍາຍານ ເປັນສ່ິງທີ່ເຫຼ້ືອມ, ຢາງຫອມ ໄດ້ຈາກການຂີດ (ປາດ)ຕ້ົນໄມ້ຫຼາຍໆຕ້ົນ . ມັນ 

ເປັນເຄື່ອງຫອມທີ່ສໍາຄັນ ສາໍລັບໃຊ້ຖວາຍບູຊາ. 
 ເຄ່ືອງຖວາຍໃນສະພາບມນຸດຂອງພຣະອົງ.  ຢາງໄມ້ຫອມ ເປັນຢາງໄມ້ທີ່ມີຣາຄາແພງ  ແລະຫອມ, ໃຊ້ເຮັດ 

ນໍ້າມັນນວດ ແລະນ້ໍາມັນຫອມ. 
         ພວກໂຫຣາຈານຖວາຍເຄ່ືອງຖວາຍຫລູຫລາ  ທີ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມມ່ັງຄ່ັງຂອງນາໆຊາດ  ຊ່ຶງວັນນ່ຶງຈະ 
ໄດ້ຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະມະຫາກະສັດ.   ເຄ່ືອງຖວາຍນ້ີສະທ້ອນເຖິງການນະມັສການຂອງພວກໂຫຣາຈານ.  ການນະ 
ມັສການຕ້ອງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຮົາຕ່ໍພຣະເມຊີອາເໝືອນກັນ. 

 
 
                                                                ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

 
          ຂນະທີ່ທ່ານສະທ້ອນການນະມັສການພຣະຄຣິດໃນອາທິດນີ,້  ຈ່ົງພິຈາຣະນາຄວາມເຫ່ົຼານີ້ ເພ່ືອເພ້ີມພູນຊີວິດ 
ຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງທ່ານ: 
 
 ຈ່ົງເບ່ິງ.  ຊ້າໆລົງ ແລະສະທ້ອນພຣະສງ່າຣາສໃີນສ່ິງຊົງສ້າງຂອງພຣະເຈ້ົາບາງສ່ວນ. ເມ່ືອທ່ານເຫັນສີພຣະ 

ຫັດພຣະເຈົ້າ, ເຊ່ັນ ດວງດາວ,  ຈ່ົງນະມັສການພຣະເຈ້ົາ.   ຈ່ົງຊອກຫາຊ່ອງທາງສືບຕ່ໍນະມັສການພຣະເຈ້ົາ 
ຕລອດອາທິດນ້ີ.  

 ຈ່ົງເຊີນ. ຈ່ົງເຊີນຄົນອ່ືນມາຮ່ວມທ່ານ ໃນການນະມັສການພຣະມະຫາກະສັດ. ທາງໜ່ຶງທີ່ທ່ານສາມາດເລ້ີມ
ຕົ້ນເຮັດແມ່ນພາເຂົາມາຮ່ວມສຶກສາພຣະຄັມພີໃນກຸ່ມຂອງທ່ານ. ກະຕຸ້ນໃຫ້ເຂົາເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາ
ພົບພຣະຄຣິດໃນຂນະທີ່ເຂົາເຂົ້າຮ່ວມ ແລະນະມັສການຮ່ວມກັບຄົນອ່ືນໆ. 

 ຈ່ົງຖວາຍ.   ດ່ັງດຽວກັບພວກໂຫຣາຈານ  ຈ່ົງຖວາຍແດ່ພຣະມະຫາກະສັດ,  ພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນ ຈ່ົງສະ 
ແດງການນະມັສການຂອງເຮົາໂດຍທາງການຖວາຍ.  ຈົ່ງຕ້ັງຄໍາໝ້ັນສັນຍາຖວາຍໃນການຮັບໃຊ້ ແລະການ
ປະກາດໃນຂົງເຂດວຽກງານພາຍໃນອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. 

 
     ໃນເມ່ືອມີທາງໃຫຽໂ່ຕມະໂຫລານ ແລະ ກະທ້ັງທາງທີ່ບ່ໍເໝືອນເດີມເພ່ືອນະມັສການອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ແນ່ນອນ 
ຄົງບ່ໍມີພຽງທາງດຽວເທ່ົານັ້ນ.   ການນະມັສການທີ່ງ່າຍ, ຊ່ືສັດ,  ແລະເປັນປະຈໍາ ສາມາດນໍາເຮົາທຸກຄົນໃຫ້ກາຍເປັນ 
ໂຫຣາຈານທັງຊາຍ ແລະຍິງ. 
 

 
                           ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

ມີທາງໃດແດ່ທ່ີຈະຊ່ອຍໃຫ້ກຸ່ມຂອງເຮົາສາມາດສະແດງອອກເຖິງການນະມັສການພຣະເຢຊູທ່ີດີທີ່ສຸດ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວ ັ                   ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
        ວັນອາທິດທ ີ13 ມົກຣາ 2019  (1-13-2019 ) 

 
    ເມື່ອເຊື້ອຊາດປະທະກັນ 

 

                              
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຄວາມສັມພັນກັບພຣະຄຣິດ ຄວນຖືກສະທ້ອນໃນຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວຊ່ຶງກັນແລະກັນ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:  
        ສໍາລັບເຮົາສ່ວນຫຼາຍ ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນຂອງເຮົາກ່ຽວກັບວັທນະທັມອື່ນ  ບ່ໍໄດ້ແຜ່ກ້ວາງອອກໄປກວ່າ ເມນອູາຫານໃນ
ຮ້ານອາຫານຊົນຊາດຕ່າງໆ.   ເຖິງຢ່າງໃດກໍແລ້ວແຕ່, ແມ່ນໃຜນ້ໍທີ່ບໍ່ມັກກິນ?  ໂລກຂອງເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍຫົວຄິດປະ 
ດິດສ້າງທີ່ລ້ໍາເລີດ ແລະມີສູດປຸງແຕ່ງອາຫານຫຼາຍໆສູດ.   ແທ້ຈິງແລ້ວ,  ອາຫານກໍເປັນສ່ິງນ່ຶງທ່ີແບ່ງແຍກວັທນະທັມ 
ນຶ່ງຈາກວັທນະທັມອ່ືນ. ຮີດຄອງ ແລະປະເພນີເປືອກນອກຕ່າງໆ ລວມທັງດົນຕຣີ  ແລະການນຸ່ງຖືກໍແມ່ນອີກສ່ວນນ່ຶງ. 
ພວກເຮົາຕ່າງກມີໍເອກະລັກໂດດເດ່ັນ ຂອງໃຜຂອງລາວ. 
         ຂ້າພະເຈົ້າເປນັສດິຍາພິບານຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງນ່ຶງຊ່ຶງມີການແບ່ງແຍກຣະຫວ່າງແຟນກິລາ   ທີ່ຂຶ້ນກັບກິລາ
ສອງທີມ. ການແຂ່ງດີກັນຂອງເຂົາກໍມີຈິງ!  ບ່ໍເຫັນມີຄວາມແຕກຕ່າງພ້ືນຖານຫຽັງຣະຫວ່າງສອງກຸ່ມນີ້.  ພວກເຂົາທຸກ
ຄົນຖືກສ້າງຂ້ຶນມາຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ.   ການເປັນສັດຕຣູກັນຂອງເຂົາແມ່ນຍ້ອນສ່ິງພາຍນອກທັງສິ້ນ
ເຊ່ັນ: ສີທີມຂອງເຂົາ! 
     ໜ້າເສົ້າໃຈ, ພວກເຮົາມັກຈ້ອງເບ່ິງແຕ່ເປືອກນອກ ເປືອກນອກເຫ່ົຼານ້ີແຫຼະທ່ີເຮັດໃຫ້ເຮົາມີລັກສະນະຕ່າງກັນ. ຂະ 
ນະດຽວກັນພວກເຮົາພັດເອົາໃຈໃສ່ພຽງເລັກນ້ອຍຕ່ໍສິ່ງທ່ີ "ເໝືອນກນັ" ຊ່ຶງເຮົາອາດຮ່ວມກັນໄດ້ ໃນພຣະທັມເອເຟໂຊ, 
ທ່ານໂປໂລ ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນສ່ິງສໍາຄັນທີ່ສຸດ  ທີ່ຄຣິສຕຽນສາມາຮ່ວມກັນໄດ້ ສິ່ງນ້ັນກໍແມ່ນ: ຄວາມສັມພັນກັບ 
ພຣະຄຣິດ! 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ:  ( ເບິ່ງຕາມຂ້ໍ 1, 2  ແລະ 3 ) 
 

                                                           ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. ເອເຟໂຊ 2:11-12 . 
11ເຫດສັນນັ້ນຈ່ົງລະນຶກວ່າ ເມ່ືອກ່ອນທ່ານທັງຫຼາຍເປັນຄົນຕ່າງຊາດຕາມເນ້ືອກາຍ   ແລະພວກທ່ີເຂົາເອ້ີນວ່າຝ່າຍພິ  
ທີຕັດ ຄືພວກທ່ີຮັບພິທີຕັດດ້ວຍມືມະນຸດນ້ັນ ເຄີຍເອ້ີນທ່ານທັງຫຼາຍວ່າ ຝ່າຍບ່ໍຮັບພິທີຕັດ.   12 ຈົ່ງລະນຶກວ່າ ເມ່ືອນັ້ນ
ທ່ານທັງຫຼາຍເປັນຄົນຢູ່ນອກພຣະຄຣິດ, ຂາດຈາກການເປັນພົນລະເມືອງອິສຣາເອນ,  ບໍ່ມີສ່ວນໃນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນ 
ຍາທ່ີຊົງສັນຍາໄວ້ນ້ັນ, ຢູ່ໃນໂລກໂດຍບ່ໍມີຄວາມຫວັງ ແລະ ບໍ່ມີພຣະເຈ້ົາ. 
 

      ມັນບ່ໍແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກມ່ວນໃຈໃນການຫົຼງເສັຽ ຖືກແຍກຈາກຄົນອ່ືນ! ພວກເຮົາກໍເຄີຽຕົກຢູ່ໃນສະພາບນ້ີເຊ່ັນດຽວ
ກັນ ບ່ໍທາງໃດກໍທາງນ່ຶງ. ໃນບົດນ້ີ, ທ່ານໂປໂລບອກຄົນຕ່າງຊາດ ພວກບໍ່ແມ່ນຄົນຢີວ  ເຖິງຄວາມຈິງທີ່ນໍາໃຊ້ກັບເຮົາ
ທຸກຄົນວ່າ: ພວກເຮົາ ທຸກຄົນ ລ້ວນແຕ່ເຄີຽຫົຼງເສັຽມາແລ້ວໃນຈຸດນ່ຶງ ແລະຖືກແຍກຈາກພຣະເຈ້ົາຝ່າຍວິນຍານ. ບ່່ໍວ່າ
ເຮົາຈະມາຈາກປະເທດໃດ, ເຊ້ືອຊາດ ຫືຼ ເຜ່ົາພັນດ້ັງເດີມ, ຫືຼ ຊົນຊ້ັນເສຖກິດສັງຄົມໃດກໍຕາມ ພວກເຮົາລ້ວນແຕ່ເກີດ 

 

ແມ່ນຫຽງັທີ່ທ່ານຊ່ືນຊົມທ່ີສຸດກ່ຽວກັບວັທນະທັມອື່ນ ? 
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ມາ ແລະເຂ້ົາມາໃນໂລກນ້ີໃນຖານະຄົນບາບ ແລະຖືກແຍກຈາກພຣະເຈົ້າເໝືອນກັນ. ພວກເຮົາເຄີຍເປັນຄົນ: 
 ປາສຈາກພຣະຄຣິດ.   ທ່ານໂປໂລໄດ້ບອກກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວວ່າ ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້  "ຕາຍ"  ໃນຄວາມຜິດ

ບາບຂອງເຮົາ (ເອເຟໂຊ 2:1).  ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ປ່ວຍ, ແຕ່ໄດ້ຕາຍແລ້ວ!  ພວກເຮົາໄດ້ຕົກຢູ່ໃຕ້ອໍານາດ
ຂອງໂລກ ແລະຖືກແຍກຈາກພຣະເຈ້ົາ.  

 ປາສຈາກສັນຊາດ.   "ພວກເຮົາບໍ່ຖືກນັບເຂ້ົາເປັນສັນຊາດອິສຣາເອນ". ຂ້າພຣະເຈົ້າດໍາຣົງຊີວິດຢູ່ໃນ "ແວດ
ວົງຮັ່ງມີ" ຂອງເວີຈີເນັຽ, ຊ່ຶງໝາຍເຖິງ "ແວດວົງຜູ້ດີ".  ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ຮັບພອນຈາກພຣະເຈົ້າ,  ຊ່ຶງໝາຍ
ຄວາມວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ,  ພຣະບັນຍັດ,  ປະໂຣຫິດ, ແລະ ການນໍາພາຈາກພຣະເຈົ້າ.  ພອນ
ຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນເພ່ືອການຢູ່ດີກິນດີຂອງເຂົາ.  ແຕ່ ຕາບໃດທີ່ພວກເຮົາຍັງຫົຼງຫາຍໃນຄວາມບາບ,  ພວກ
ເຮົາບ່ໍມີສ່ວນໃນຄວາມຄຸນດີເຫ່ົຼານັ້ນ.  

 ປາສຈາກພັນທະສັນຍາ. ພັນທະສັນຍາ (Covenant) ແມ່ນຄໍາເວ້ົາທ່ີສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນພຣະຄັມພີ. ພັນທະສັນ 
ຍາແມ່ນຂ້ໍຕົກລົງອັນນ່ຶງທີ່ພຣະເຈົ້າຜູກມັດພຣະອົງເອງໃສ່ພຣະສັນຍາອັນນ່ຶງ.  ສໍາລັບຊາວອິສຣາເອນແລ້ວ,                          
ພັນທະສັນຍາແມ່ນຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຕໍ່ອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ຢາໂຄບ, ໂມເຊ ແລະ ດາວິດ. ພຣະ
ເຈ້ົາອອກແບບເພ່ືອພວກເຮົາຈະດໍາຣົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ " ຄໍາໝ້ັນສັນຍາ," ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຮັດຫຽັງໄດ້ 
ຕາບໃດທີ່ເຮົາຍັງຖືກແຍກຈາກພຣະເຢຊູ. 
 

 ປາສຈາກຄວາມຫວັງ. ມີຄົນຫຼວງຫຼາຍບໍ່ເຊ່ືອໝ້ັນຣັຖບານ ຫືຼຜູ້ນໍາຂອງເຂົາ. ມີຫຼາຍຄົນບ່ໍເຊ່ືອໃຈແມ່ນກະທ້ັງ
ພ່ໍແມ່ ແລະ ເພ່ືອນຂອງເຂົາ. ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍອອ້ມຮອບເຮົາຢູ່, ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຢ້ານອະນາຄົດ.   ຄວາມ
ຫວັງອັນຍ່ິງໃຫຽ່ຂອງເຮົາພົບຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ແຕ່ຕາບໃດທີ່ເຮົາຍັງເປັນຄົນບາບຢູ່ ຖືກແຍກຈາກພຣະ
ເຈ້ົາ, ຄວາມຫວັງນີ້ກໍຂາດຫາຍໄປ.  

 ປາສຈາກພຣະເຈົ້າ. ຖ້ອຍຄໍາທ່ີວ່າ "ປາສຈາກພຣະເຈ້ົາ" ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຈົ້າປະຖ້ິມເຮົາ, ແຕ່ແມ່ນ
ພວກເຮົາປະຖ້ິມພຣະອົງ. ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງບໍ່ຮູ້ຈັກເຮົາ, ແຕ່ແມ່ນພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະອົງຕ່າງຫາກ.  

       ເປັນສິ່ງສໍາຄັນຄວນຈໍາໄວ້ວ່າພວກເຮົາລ້ວນແຕ່ຄືກັນໝົດທຸກຄົນທາງພາຍໃນ.  ຄໍາຖແລງການເອກຣາດກ່າວວ່າ 
"ພວກເຮົາຍຶດໝັ້ນຄວາມຈິງເຫ່ົຼານ້ີເພ່ືອເປັນຫັຼກຖານຕ່ໍຕົນເອງວ່າ ທຸກຄົນຖືກສ້າງຂ້ຶນມາເທ່ົາທຽມກັນ," ແຕ່ພຣະຄັມພີ
ໄດ້ກ່າວໄວ້ກ່ອນແລ້ວ!   ພຣະເຈົ້າໄດ້ນີຣະມິດສ້າງເຮົາຕາມພຣະລກັສະນະຂອງພຣະອົງ,  ແລະພວກເຮົາໄດ້ຕາຍໃນ
ຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາຖືກແຍກຈາກພຣະອົງ. ພວກເຮົາເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງອາດາມແລະເອວາ. ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຮົາກໍ
ແມ່ນເຊ້ືອຊາດດຽວຄືເຊ້ືອຊາດມະນຸດ.  ດ່ັງນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງເອ້ີນການຈໍາແນກເຊ້ືອຊາດນ້ັນວ່າ:  ຄວາມບາບ. ມັນຊ່ົວຮ້າຍ.    
ບໍ່ມີຊາດໃດອ້າງຕົນວ່າສູງກວ່າໝູ່ ໃນເມ່ືອພວກເຮົາທຸກຄົນສເມີພາບກັນຕ່ໍໜ້າພຣະຜູ້ສ້າງເຮົາ. ມີພຽງຄໍາຕອບດຽວທີ່
ສາມາດຕອບບັນຫາການຈໍາແນກເຊ້ືອຊາດ ແລະພຽງຄວາມຫວັງດຽວ ສໍາລັບຄວາມປອງດອງ ແມ່ນພຣະເຢຊູ! 

2. ເອເຟໂຊ 2:13-18 :                                                                                                                                                                                                                            
13ແຕ່ບັດນ້ີທ່ານທັງຫຼາຍຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຊ່ຶງເມ່ືອກ່ອນນ້ັນເຄີຍຢູ່ຫ່າງໄກ  ແຕ່ໄດ້ຍັບເຂ້ົາມາໃກໂ້ດຍພຣະໂລຫິດ                                                                                 
ຂອງພຣະອົງ. 14ເພາະວ່າພຣະຄຣິດນ້ັນຊົງເປັນສັນຕິສຸກຂອງເຮົາທັງຫຼາຍຄື ເປັນຜູ້ຊົງກະທຳໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍເຂ້ົາເປັນ
ພວກດຽວກັນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຮື້ກຳແພງທ່ີຂັ້ນລະຫວ່າງການເປັນສັດຕູກັນຖ້ິມເສັຽ ດ້ວຍພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ.15ພຣະ                                                                                                                  
ອົງໄດ້ຊົງຍົກເລີກກົດຂອງພຣະບັນຍັດທ່ີໃຫ້ຖືສິນຕ່າງໆ ເພ່ືອຈະກະທຳໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍເປັນຄົນໃໝ່ຄົນດຽວ ໃນພຣະ

ການຈໍາແນກເຊ້ືອຊາດມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍການເປັນພະຍານຂອງຄຣິສຕະຈັກຢ່າງໃດ? 
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ອົງ  ຢ່າງນັ້ນແຫຼະ, ຈຶ່ງຊົງບັນດານໃຫ້ເກີດສັນຕິສຸກ.16ແລະ ເພ່ືອຈະຊົງກະທຳໃຫ້ທັງສອງພວກ ຄືນດີກັນກັບພຣະເຈ້ົາ 
ເປັນກາຍອັນດຽວກັນໂດຍໄມ້ກາງແຂນ ຊ່ຶງເປັນສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ການເປັນສັດຕູກັນນ້ັນໝົດສ້ິນໄປ. 17ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດ
ມາປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງສັນຕິສຸກແກ່ທ່ານທັງຫຼາຍທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກພຣະອົງແລະ  ປະກາດສັນຕິສຸກແກ່ພວກຄົນ
ທ່ີຢູ່ໃກ້ພຣະອົງ.  18ເພາະໂດຍພຣະອົງນ້ີແຫຼະ,   ເຮົາທັງສອງພວກຈຶ່ງມີໂອກາດເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະບິດາໂດຍພຣະວິນຍານ
ອົງດຽວກັນ. 

 

      ພວກເຮົາເປັນຄົນບາບໂດຍປາສຈາກພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ປະເຮົາໄວ້ຫ້ັນ. ຄວາມບາບສ້າງຄວາມຂັດແຍ່ງ                                
ພາຍໃນ (ເບ່ິງຢາໂກໂບ 4:1), ແຕ່ພວກເຮົາສໍາແດງຄວາມຂັດແຍ່ງໃນຫຼາຍທາງ. " ຄົນຜູ້ທ່ີເຮັດສົງຄາມກັບຕົວເອງຈະ
ເຮັດເສິກກັບຄົນອ່ືນໆອ້ອມຂ້າງລາວ." ທາງແກ້ການຜິດກັນກໍມີຢູ່ທາງດຽວ ຄື: ພຣະໂຣຫິດພຣະເຢຊູຄຣິດ.   ພຣະເຈ້ົາ
ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອງົຄື ພຣະເຢຊູ,  ຄົນຕາເວັນອອກກາງຜິວຂໍາ,  ມາບັງເກີດເພ່ືອໂຜດຄົນບາບຈາກ
ທຸກຊາດ ແລະໃຫ້ມີຊີວິດເຄື່ອນໄຫວໄປມາໄດ້ (ເບ່ິງ ໂຢຮັນ 3:16). 
     ໂດຍທາງພຣະເຢຊູ, ດຽວນ້ີພວກເຮົາມີສັນຕິສຸກກັບພຣະເຈົ້າ. ໃນເມ່ືອຂ້າພຣະເຈົ້າມີສັນຕິສຸກກັບພຣະເຈ້ົາ, ພວກ
ເຮົາຄວນມີສັນຕິສຸກກັບຄົນອ່ືນນໍາກັນບ່ໍ? ບ່ໍມີ "ຊາດດ"ີ ແລະ "ຊາດຊ່ົວ," ພວກເຮົາລ້ວນແຕ່ເປັນຄົນບາບໄດ້ຮັບການ
ໂຜດໃຫ້ພ້ົນໂດຍພຣະຄຸນ.  ພຣະເຈ້ົາກໍາລັງສ້າງ "ຊົນຊາດໃໝ່"  ຈາກຄົນທີ່ພຣະອົງຊ້ືດ້ວຍພຣະໂຣຫິດຂອງພຣະອົງ, 
ບັນຈຸພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງໃສ,່ ແລະ ເອ້ີນວ່າຄຣິສຕະຈັກ.   ສ່ິງທີ່ໂຮມພວກເຮົາເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນກໍຍິ່ງໃຫຽ່
ກວ່າຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພວກເຮົາຫຼາຍເທ່ົາ.   ໃນຄວາມພ້ົນ ພຣະເຈົ້າເຮັດທຸກສ່ິງເປັນສ່ິງໃໝ່;  ບ່ອນທີ່ກຸ່ມມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງປາກົດຂ້ຶນ, ພຣະເຈົ້າກໍຮວບຮວມເຂົ້າກັນ ຜູ້ທີ່ພຣະອົງຊົງເລືອກມາຈາກທຸກຊາດ, ທຸກເຜ່ົາ, ທຸກພາສາ  ທຸກ
ຄົນ,   ແລະ ທຸກຊາດ.  ສວັນຈະບ່ໍແມ່ນໂບດຄົນຂາວ, ໂບດຄົນດໍາ, ໂບດອະເມຣິກາລາຕິນ,  ຫືຼໂບດຄົນເອເຊັຽ.  ແຕ່   
ເປັນໂບດຜູ້ໄດ້ຮັບການໄຖ່ ຄື ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການອະພັຍໂດຍທາງການຕາຍ ແລະ ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ. 
      ພວກເຮົາບໍ່ຄວນຄາດເດົາວ່າພວກເຮົາ ຫືຼໂບດຂອງພວກເຮົາມີອິສຣະພາບຈາກການຈໍາແນກເຊ້ືອຊາດ. ໃນຄຣິສ                                  
ຕະຈັກແລກ, ພວກຍິງແມ່ໝ້າຍຖືກມອງຂ້າມໃນການແຈກຈ່າຍອາຫານແຕ່ລະວັນ(ກິຈການ 6:1).   ພວກເຮົາອາດມີ
ການລໍາອຽງຄ້າຍຄືກັນນ້ີ   ແຕ່ພວກເຮົາຄວນປະຕິເສດການທົດລອງທຸກສ່ິງ  ທີ່ຍົກຄຸນຄ່າຂອງການຈໍາແນກໃດນ່ຶງ ຫືຼ 
ກຸ່ມໃດກຸ່ມນຶ່ງສູງກວ່າອີກກຸ່ມນຶ່ງ. ໂດຍທາງພຣະຄຣິດ ພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາເຖິງພຣະບິດາແຫ່ງສວັນໄດ້ທຸກຄົນ.  
  
 

3. ເອເຟໂຊ 2:19-22 : 
19ເຫດສັນນັ້ນ ທ່ານທັງຫຼາຍຈຶ່ງບ່ໍເປັນຄົນຕ່າງດ້າວທ້າວຕ່າງແດນອີກຕ່ໍໄປ     ແຕ່ວ່າເປັນພົນລະເມືອງອັນດຽວກັນກັບ                               
ພວກໄພ່ພົນ ແລະ ເປັນຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  20ພວກທ່ານໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນເທິງຮາກຖານ ຊ່ຶງພວກອັຄສາວົກ ແລະ 
ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ວາງລົງແລ້ວ, ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເອງຊົງເປັນຫີນເສົາເອກ. 21ໃນພຣະອົງນ້ັນທຸກສ່ວນຂອງ
ໂຄງຮ່າງກໍຕິດເຊ່ືອມຕໍ່ສນິດເຂ້ົາກັນໂດຍດີ ແລະຈະເຣີນຂ້ຶນເປັນພຣະວິຫານອັນສັກສິດ ໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 22ໃນ                                              

ໃນພຣະອົງນ້ັນ ທ່ານທັງຫຼາຍກຳລັງຖືກກ່ໍຂຶ້ນ ໃຫ້ເປັນທ່ີສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍພຣະວິນຍານເໝືອນກັນ. 
 
        ເພາະຜູ້ເຊ່ືອເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນກັບພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາກໍເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ. ຖານະຜູ້ເຊ່ືອ, ພວກເຮົາ                       
ເປັນຄຣິສຕະຈັກດຽວ, " ຖືກສ້າງຂ້ຶນເທິງຮາກຖານຂອງພວກອັຄສາວົກ ແລະ ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ"     ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະ 

ການຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາຊ່ອຍເຮົາຄືນດີກັບຜູ້ອ່ືນຢ່າງໃດ? 

ເມ່ືອໃດທ່ານໄດ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດທໍາລາຍກໍາແພງກີດກັັນ້ຄົນລົງ? 
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ກາດຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະຄຣິດ.  
        ສະນ້ັນ ເຫດໃດວັນອາທິດຕອນເຊ້ົາ ຈ່ຶງຍັງເປັນໂມງແຍກໄວ້ພິເສດໃນອະເມຣິກາ?  ເຮົາສ່ວນຫຼາຍເຕີບໃຫຽ່ຂ້ຶນ
ໃນແວດວົງບ່ອນທີ່ທຸກຄົນເປັນຄືເຮົາ ແລະເວ້ົາຄືເຮົາ. ຕາມທັມຊາດແລ້ວເຮົາມັກຈະຢູ່ຂ້າງໃນວົງຂອງເຮົາ.  ພວກເຮາົ 
ອາດຈະຂັດໃຈເມ່ືອເຮົາກ້າວອອກຈາກເຂດສະດວກໃຈຂອງເຮົາ   ແລະເຂ້ົາສູ່ສະພາບການຂອງຄົນອ່ືນ.   ເຮົາຮຽນຮູ້
ກ່ຽວກັບວັທນະທັມຂອງຊົນເຜ່ົາອ່ືນເບ່ິງ, ໃນຂນະທີ່ເຮົາສເລີມສລອງສ່ິງທີ່ເຮົາເຮັດຮ່ວມກັນໄດໃ້ນພຣະຄຣິດ.                                                                                                                                
       ເວລາຄອບຄົວຂອງຂ້າພຣະເຈົ້າຍ້າຍໄປຢູ່ ແຮມຕັນ, ເວີຈີເນັຽ, ປີ 2006,  ພົລເມືອງໃນເຂດນ້ັນ ເຄ່ິງນຶ່ງເປັນຄົນ 
ອັຟຣິກັນ-ອະເມຣິກັນ, ເຊ່ືອແນ່ວ່າມີຄອບຄົວຊາວອັຟຣິກັນ-ອະເມຣິກັນຫຼາຍຄອບຄົວໃນໂບດຂອງພວກເຮົາ.   ພວກ
ເຮົາເລ້ີມອະທິຖານວ່າ    ພວກເຮົາຈະສາມາດເຂ້ົາເຖິງທຸກຄົນໃນຊຸມຊົນນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ.   ດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ, 
ພຣະອົງກໍາລັງສ້າງຄຣິສຕະຈັກນ່ຶງຂຶ້ນຊ່ຶງຄືກັນກັບຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ, ສະເພາະຢ່າງຍ່ິງ, ຄືເມືອງສວັນ! 
     ຄືນນ່ຶງ ຂນະທີ່ພວກເຮົາອອກຈາກໂບດ ພວກເຮົາເຫັນຣົດຄັນນ່ຶງຖືກໄຟໄໝ້ຢູ່.   ຍິງທ່ີຂັບລົດຍັງຄາຢູ່ໃນຣົດ ແລະ
ບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ. ຊາຍຊະຣາກໍພະຍາມເຮັດສຸດຄວາມສາມາດເພ່ືອຊ່ອຍກູ້ພັຍນາງ. ແປວໄຟເກືອບລວບຕົວລາວ. ໃນທີ່ສຸດ
ລາວກໍສາມາດທຸບແວ່ນລົດໄດ້,  ເປີດລັອກປະຕູ, ແລະ ດຶງຍິງນັ້ນມາສູ່ບ່ອນປອດພັຍ,  ຊ່ອຍຊີວິດນາງໄວ້ໄດ້.  ຍິງນ້ັນ
ແມ່ນຊາວຄໍເຄຊຽນ ແລະຊາຍຄົນນ້ັນແມ່ນຊາວອັຟຣິກັນ-ອະເມຣິກັນ.    ຕອນນ້ັນ, ປາກົດວ່າ,  ບໍ່ມີຜູ້ໃດສັງເກດເຫັນ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ປະເດັນສໍາຄັນແມ່ນ ຍິງຄົນນ່ຶງກໍາລັງຕິດຄາຢູ່ໃນຣົດແປວໄຟລຸກໄໝ້ຢູ່.  
    ຄົນອ້ອມຮອບເຮົາກໍາລັງຕິດກັບດັກໃນຄວາມບາບ, ບ່ໍຮູ້ສຶກຕົວ, ບ່ໍໄດ້ໃສ່ໃຈຄວາມຕາຍທີ່ກໍາລັງທໍາລາຍລ້າງເຂົາຢູ່. 
ພຣະເຈົ້າກໍາລັງເອ້ີນເອົາຄຣິສຕະຈັກທໍາງານຮ່ວມກັນກັບໜ່ວຍງານສຸກເສີນໜ່ວຍດຽວກັນນ້ີ. ພວກເຮົາເປັນອັນນຶ່ງອັນ
ດຽວໃນພຣະຄຣິດ ແລະພວກເຮົາຄວນລົງມືເຮັດຄືກັນກັບເຣ່ືອງນ້ີ. 
  
                                                                
                                             

                                                                 ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
          ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຊ້ທ່ານສ້າງສະພານເພ່ືອເຊ່ືອມຕໍ່ການແບ່ງແຍກ ແລະເປັນທູດສັນຕິພາບ. ຈ່ົງເລືອກການ 
ນໍາໃຊ້ໃດນ່ຶງໃນອາທິດນ້ີ. ຈ່ົງພິຈາຣະນາການນໍາໃຊ້ດັ່ງຕ່ໍລົງໄປນ້ິ: 

 ຍອມຮັບ.   ການຈໍາແນກຜີວພັນຍັງປາກົດມີຢູ່. ຈ່ົງສາຣະພາບຕ່ໍພຣະເຈົ້າໃນສ່ິງອະຄະຕິທ່ີທ່ານຮູ້ສຶກຕ່ໍຄົນອ່ືນ. 

 ນັດພົບ. ຈົ່ງທໍາຄວາມຮູ້ຈັກກັບເພ່ືອນບ້ານ ແລະ ເພ່ືອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານ ຜູ້ທີ່ເຊ້ືອຊາດຕ່າງກັບທ່ານ. ຢ່າປະ 

ພຶດກັບເຂົາແຕກຕ່າງກັນ ປະພຶດຕົນກັບເຂົາເໝືອນເພ່ືອນບ້ານ ເພ່ືອນຮ່ວມງານຜູ້ນ່ຶງ. ທ່ານສາມາດສ້າງສະພານ 
ເຊ່ືອມຕ່ໍກັນ ດ້ວຍການສຸມໃສສ່ິ່ງທີ່ "ເໝືອນກນັ" ທ່ີຮ່ວມກັນໄດ.້ 

 ເຊື້ອເຊີນ. ຈົ່ງເຊີນຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງທ່ີມີເຊ້ືອຊາດຕ່າງກັບທ່ານມາຮ່ວມສຶກສາພຣະຄັມພີກັບກຸ່ມທ່ານ. ຍ່ິງເປັນກຸ່ມນ້ອຍ 

ກໍຍ່ິງເປັນບັນຍາກາດອັນດີສໍາລັບເຂົາເຈົ້າ ເພ່ືອສ້າງຄວາມສັມພັນກັບຜູ້ເຊ່ືອອ່ືນໆ. 
 
       ພວກເຮົາທຸກຄົນສາມາດເຮັດດີກວ່ານ້ີ ເພ່ືອທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈຊ່ຶງກັນແລະກັນ ແລະຮຽນມອງຂ້າມຮົ້ວວັທນະທັມ
ໃນທາງສົມບູນແບບກວ່ານີ້. ຈ່ົງປ່ອຍໃຫ້ເປັນວິຖີຊີວິດທັມດາຖານະໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າເພ່ືອຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ເປັນຄອບ 
ຄົວນ່ຶງດຽວຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

                      ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

              ມີບາດກ້າວການງານອັນແດ່ທ່ີກຸ່ມຂອງເຮົາສາມາດລົງມືເພ່ືອໃຫ້ 
              ເປັນຜົນດີຕ່ໍຄວາມສັມພັນກັບຊົນຊາດຕ່າງໆໃນຊຸມຊົນຂອງເຮົາ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 20 ມົກຣາ 2019 (1-20-2019)  

____________________________________________________________ 
                                       ເມື່ອຊີວິດສາມາດປ້ອງກັນຮັກສາໄດ້  
 
                                                                                 
 
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ຊີວິດເປັນຂອງປະທານຈາກພຣະເຈ້ົາພວກເຮົາຄວນປ້ອງກັນແລະຮັກສາໄວ້.  
 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:   

       ເປັນເວລານານກວ່າ 17 ປີຜ່ານມາແລ້ວຕັ້ງແຕ່  9/11, ເຖິງແມ່ນວ່າເຫດການເຫ່ົຼານັ້ນເກີດຂຶ້ນນານພໍສົມຄວນແລ້ວ 
ແຕ່ຍັງຈົດຈໍາໄດ້ຢ່າງແມ່ນຢໍາວ່າ, ເຫດການເຫ່ົຼານີ້ໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ໃນປີ 2001 ເກີດຢູ່ໃສ  ເມ່ືອໃດ  ຊ່ຶງໃຜກໍໄດ້ຍິນ  ແລະໄດ້
ເຫັນ.  ພວກເຮົາເບິ່ງຂ່າວ, ຕ່າງກສໍະດຸ້ງຕະລຶງ,  ເມ່ືອເຫັນພາບຂ່າວຍົນສອງລໍາບິນພຸ່ງເຂ້ົາໃສ່ສູນແລກປ່ຽນການຄ້າຂອງ
ໂລກ(World Trade Center),   ລໍານຶ່ງບິນພຸ່ງເຂ້ົາໃສ່ Pentagone,  ແລະອີກລໍານ່ຶງຕົກລົງໃສ່ເດີ່ນໃນ ເພັນຊີລວາເນັຽ.  
ຈໍານວນຜູ້ເສັຽຊີວິດທັງໝົດເກືອບສາມພັນຄົນ. ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະເຂ້ົາໃຈ, ເປັນເຫດຮ້າຍ ສຍອງຂວັນແລະສະເທືອນ
ໃຈຄົນໃນອະເມຣິກາຢ່າງໃຫຽ່ຫຼວງ ໃນແຕ່ລະວັນ.   ເດັກກ່ອນເກີດຖືກຂ້າຕາຍ   ແຕ່ລະວັນຫຼາຍກວ່າສາມພັນຄົນໃນປະ 
ເທດຂອງເຮົາ.   ນັບຕ້ັງແຕ່ Roe V. Wade ຖືກປະຫານໃນປີ 1973 ເປັນຕ້ົນມາ,   ມີເດັກນ້ອຍເສັຽຊີວິດຫຼາຍກວ່າ  60  
ລ້ານຄົນ ຊ່ຶງທຽບເທ່ົາກັບ 20,000 ເທ່ືອຂອງຈໍານວນເດັກນ້ອຍຕາຍຍ້ອນການໂຈມຕີ 9/11.  
      ວັທນະທັມອາດບ່ໍເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດມນຸດ, ແຕ່ ພຣະເຈົ້າເຫັນ.  ເຖິງແມ່ນຈະເປັນເດັກທີ່ຍັງບ່ໍທັນເກີດມາ, ຜູ້ຊ່ຶງບໍ່
ຖືກຍອມຮັບຍ້ອນສະພາບທາງກາຍແລະຄວາມຄວາມຄິດ,  ຫືຼ ຄົນຊະຣາຄົນໃດຄົນນ່ຶງທີ່ອ່ອນແຮງ,  ພຣະເຈ້ົາມອງເຫັນ 
ມະນຸດທີ່ພຣະອົງຮັກຢ່າງເລິກເຊ່ິງ ແລະຖືກສ້າງຂຶ້ນມາຕາມພຣະລກັສະນະຂອງພຣະອົງ. ພວກເຮົາຄວນເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະ 
ເຈ້ົາໄດ້ວາງຄ່າຊີວິດສູງ ແລະພວກເຮົາສົມຄວນປ້ອງກັນ ແລະສງວນຊີວິດຂອງຂວັນທ່ີພຣະອົງປະທານໃຫ້.  ສະຕຣີສອງ
ຄົນທີ່ອຸທິດຊີວິດດ້ວຍຄວາມທຸກລໍາບາກເພ່ືອປົກປ້ອງຊີວິດລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ພາຍລຸນມາ ພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ອວຍພອນ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ?  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3) 

 

                                                ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
 

1. ອົພຍົບ 1:16-17 :                      
16“ເມ່ືອພວກເຈ້ົາໄປເອົາລູກອອກໃຫ້ຍິງຊາວເຮບັເຣີ ຖ້າເດັກນ້ອຍທ່ີເກີດມານັ້ນຫາກເປັນຜູ້ຊາຍໃຫ້ພວກເຈ້ົາຂ້າຖ້ິມ ຖ້າ
ເປັນຜູ້ຍິງບ່ໍໃຫ້ຂ້າ.” 17ແຕ່ນາງຜະດຸງຄັນທັງສອງນ້ັນເປັນຜູ້ຢຳເກງພຣະເຈ້ົາ ຈຶ່ງບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມພຣະບັນຊາຂອງກະສັດເອ  
ຢິບ ພວກນາງໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍມີຊີວິດຢູ່. 
 

 

ເມ່ືອໃດທ່ານໄດ້ໃຊ້ເວລາຍາວນານເພ່ືອຮັກສາສ່ິງທີ່ມີຄ່າອັນໃດອັນນ່ຶງ?  
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        ໜ້າເສົ້າໃຈ ການເຫັນພ້ອມຂອງຣັຖບານ ໃນການສັງຫານເດັກນ້ອຍ  ແລະ ການທໍາລາຍລ້າງເຜ່ົາພັນ  ຍັງປາກົດມີ 
ເປັນເຣ່ືອງທັມດາຍິ່ງກວ່າເຮົາຄິດອີກ.   ການສັງຫານເດັກນ້ອຍແມ່ນການຂ້າເດັກນ້ອຍ,   ການທໍາລາຍລ້າງເຜົ່າພັນແມ່ນ
ການຂ້າປະຊາກອນຈໍານວນຫຼາຍ ໂດຍອີງໃສ່ເຜ່ົາພັນຂອງເຂົາ.  ບາງຄົນເລືອກການທໍາແທ້ງພຽງແຕ່ ຍ້ອນເພດ  ທ່ີເຂົາບ່ໍ
ຢາກໄດ້. ການທໍາແທ້ງຍ້ອນເລືອກເພດເປັນເຣ່ືອງທັມດາໃນເອເຊັຽໃຕ້ແລະຕາເວັນອອກ.  ໃນປະເທດເຊ່ັນ: ຈີນ, ອິນເດັຽ, 
ແລະ ປາກີສຖານ, ເດັກຍິງຖືກຂ້າຫຼາຍກວ່າເດັກຊາຍ ຍ້ອນວ່າບັນທັດຖານດ້ານວັທນະທັມໃນປະເທດເຫ່ົຼານ້ັນ ຍົກຄຸນຄ່າ
ລູກຊາຍເໜືອລູກສາວ.   ຕລອດສັຕວັດທີ 17 ແລະສືບຕ່ໍແຕປ່ວັດສາດມາເຖິງປັດຈຸບັນ,  ພວກເຮົາເຫັນຕົວຢ່າງການທໍາ
ລາຍລ້າງໃນອາເມເນັຽ, ນາຊີເຢັຽຣະມັນ, ກໍາປູເຈັຽ, ຣວັນດາ, ບອສເນັຽ, ແລະດາເຟີ, ເປັນລາຍຊ່ືພຽງສ່ວນໜ້ອຍເທ່ົານ້ັນ. 
      ການສັງຫານໂຫດເປັນໝູ່ກໍບໍ່ແມ່ນສ່ິງໃໝ່ດອກ.  ກະສັດຟາຣາໂອໄດ້ບັງຄັບໃຊ້ແຜນທໍາລາຍລ້າງຊາວອິສຣາເອນທີ່
ຕົກເປັນທາດໃນເອຢິບ.  ພຣະອົງໄດ້ວາງແຜນການທໍາລາຍໂດຍອີງໃສ່ເຊ້ືອຊາດ ແລະເພດ.  ມີແຕ່ເດັກຊາຍຊາວອິສຣາ
ເອນເທ່ົານັ້ນທີ່ຖືກປະຫານ.  ເຄ່ືອງ ultrasound ຍັງບໍ່ມີໃນສມັຍນ້ັນ, ທາງດຽວທີ່ຈະຮູ້ວ່າເປັນເພດຊາຍກໍ  "ສັງເກດຕອນ
ຄອດເທ່ົານ້ັນ".  ຜູ້ຂຽນພຣະຄັມພີບໍ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ວ່າ ນາງຜະດຸງຄັນໄດ້ໃຊ້ພຶດຕິກັມຫ້ຽມໂຫດນີ້ຢ່າງໃດ   ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ບັນ                           
ບັນທຶກວ່າ" ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມທີ່ກະສັດເອຢິບສ່ັງ." 
       ສາເຫດທີ່ນາງຜະດຸງຄັນບ່ໍຟັງຄໍາສ່ັງກໍງ່າຍໆ: ເຂົາຢ້ານຢໍາພຣະເຈົ້າ.  ຄໍາສັ່ງຂອງຟາຣາໂອເປັນກົດໝາຍສູງສຸດເທິງ
ແຜ່ນດິນ, ແຕ່ພວກຜູ້ຍິງເຫ່ົຼານ້ີເລືອກເຊ່ືອຟັງກົດບັນຍັດທີ່ສູງກວ່າ.    ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າຜູ້ຍິງພວກນີ້ເຂ້ົາໃຈ  ພຣະລັກສນະ
ແລະບົດບາດຂອງພຣະເຈ້ົາດີສໍ່າໃດ, ແຕ່ເຂົາກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງໜ້ອຍເຂົາກໍເກງກົວຕໍ່ຄວາມຖືກຫືຼຜິດ ແລະຢ້ານຕໍ່
ຜົນກັມຕາມສນອງຍ້ອນການບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈົ້າ.   ການບ່ໍເຊ່ືອຟັງຟາຣາໂອໂທດສະຖານດຽວກໍຄືຄວາມຕາຍ;  ແຕ່ພວກ
ເຮາົໄດ້ເຫັນຍິງກ້າຫານສອງຄົນທີ່ເກງກົວການລົງໂທດຂອງພຣະເຈົ້າ ຫຼາຍກວ່າຢ້ານການລົງໂທດຂອງກະສັດຟາຣາໂອ.  
      ຟາຣາໂອບ່ໍຢ້ານກົວພຣະເຈົ້າ;  ແທນທີ່ຈະຢ້ານກົວພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງກັບຢ້ານສ່ິງທີ່ພຣະອົງເຫັນ ນ້ັນກໍຄືຄວາມແຂງ 
ແຮງ  ແລະຈໍານວນປະຊາກອນຊາວອິສຣາເອນ,  ຈ່ຶງໄດ້ປະຕິບັດການຢ່າງບ້າຄັ່ງ   ( ເບ່ິງ ອົພຍົບ 1:9-10).  ຊາວເອຢິບ
ຈະພົບກັບຜົນກັມຕາມມາໃນທີ່ສຸດ ຍ້ອນການບ່ໍກົວເກງ  ແລະການບ່ໍນັບຖືພຣະເຈົ້າຂອງຟາຣາໂອ.   ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ພວກນາງຜະດຸງຄັນໄດ້ປະສົບກັບຜົນກໍາໄລແລະພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າ.    ພຣະອົງຈະອວຍພຣະພອນແກ່ຜູ້ທ່ີວາງໃຈ  
ແລະຢໍາເກງພຣະອົງ.    ດັ່ງກະສດັໂຊໂລໂມນໄດ້ບັນທຶກໄວ້ວ່າ: "10 ຄວາມຢຳເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນຈຸດເລ້ີມຕົ້ນຂອງ
ປັນຍາ ແລະການຮູ້ຈັກອົງບໍລິສຸດກໍເປັນຄວາມເຂ້ົາໃຈ  11 ເນ່ືອງຈາກເຮົາ ວັນຄືນຂອງເຈ້ົາຈະເພ້ີມທະວີຄູນ ແລະປີເດືອນ
ແຫ່ງຊີວິດຂອງເຈ້ົາຈະເພ້ີມພູນ    12 ຖ້າເຈ້ົາສລາດ ເຈ້ົາກໍສລາດເພ່ືອຕົນເອງ ຖ້າເຈ້ົາເຍາະເຍ້ີຍ    ເຈ້ົາກໍຈະທຸກທົນແຕ່ຜູ້
ດຽວ" (ສຸພາສິດ 9:10-12).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       ພຣະເຈ້ົາຈະຈົດຈໍາທຸກຄົນທີ່ບ່ໍເຫັນດີນໍາຄວາມບໍ່ຍຸເຕິທັມຕໍ່ເດັກໃນທ້ອງ, ຕ່ໍຄົນແກ່, ຕ່ໍຄົນອ່ອນແອ. ເມ່ືອໃດເຮົາລຸກ 
ຂຶ້ນຕ່ໍຕ້ານການຂ່ົມເຫັງຄົນອ່ືນ, ພຣະອົງຊົງຢູ່ກັບເຮົາ. ເມ່ືອເຮົາຢ້ານຢໍາພຣະເຈົ້າຫຼາຍກວ່າຢ້ານຢໍາມະນຸດ ແລະເຮັດໜ້າ
ທີ່ປ້ອງກັນຊີວິດ, ການກະທໍາຂອງເຮົາກໍຈະເປັນຜົນດີຕ່ໍຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ.  
 

2. ອົພຍົບ 1:22-2:3: 
22ຕໍ່ມາ ກະສັດຟາຣາໂອ ຊົງຮັບສ່ັງຕໍ່ປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງວ່າ, “ລູກຊາຍຊາວເຮັບເຣີທຸກຄົນທ່ີເກີດມາໃຫ້ເອົາໄປຖ້ິມໃນ
ແມ່ນ້ຳນິນເສັຽ ແຕ່ລູກຜູ້ຍິງທຸກຄົນໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່.”  

             2:1ຍັງມີຊາຍເຜົ່າເລວີຄົນໜ່ຶງໄດ້ແຕ່ງງານກັບຍິງສາວເຜ່ົາດຽວກັນ.  2ຕໍ່ມາຍິງຜູ້ນ້ີໄດ້ຖືພາ ແລະອອກລູກເປັນຜູ້ຊາຍ 
ເມ່ືອນາງເຫັນວ່າລູກທ່ີເກີດມານ້ັນມີຮູບຮ່າງງາມກໍເຊ່ືອງລູກໄວ້ເຖິງສາມເດືອນ. 3ເມ່ືອນາງບ່ໍສາມາດຈະເຊ່ືອງໄວ້ຕ່ໍໄປໄດ້
ອີກ ນາງກໍເອົາໄມ້ມາເຮັດອູ່ ທາດ້ວຍຢາງ ມາໃສ່ລູກນ້ອຍນ້ັນ ແລ້ວນຳໄປໄວ້ເທິງນ້ຳບ່ອນທ່ີມີກໍຫຽາ້ແຄມຕາຝັ່ງ. 
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       ອົພຍົບ 2 ໄດ້ແນະນໍາຄູ່ສາມີພັລຍາ: ອັມຣາມ ແລະໂຢເກເບັດ (ເບ່ິງ 6:20).  ເຊ່ັນດຽວກັບແມ່ຄົນອ່ືນໆ,   ແນ່ນອນ 
ໂຢເກເບັດກໍຮັກລູກຂອງນາງ ຕອນເຫັນໜ້າຄັ້ງແລກ, ນາງເຫັນວ່າລາວເປັນຄົນມີຮູບຮ່າງງາມ.  "ນາງແລະອັມຮາມ ຮູ້ກົດ 
ໝາຍຂອງແຜ່ນດິນ, ແຕ່ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າຢ້ານຢໍາພຣະເຈົ້າ, ເຂົາເຈ້ົາກໍເຮັດທຸກສິ່ງເພ່ືອປົກປ້ອງລູກຊາຍຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ຕອນ 
ທີ່ລາວຍັງນ້ອຍຢູ່ ສ່ວນຫຼາຍລາວກໍນອນຫລັບ,  ພ່ໍແມ່ຂອງລາວໄດ້ "ເຊ່ືອງລາວໄວ້ເປັນເວລາສາມເດືອນ".                                                                                                      
       ເດັກນ້ອຍຍັງບ່ໍພ້ົນເຂດອັນຕະລາຍເທ່ືອ. ໂຢເກເບັດລະນຶກໄດ້ວ່າລູກຂອງລາວຈະໃຫຽ່ຂ້ຶນ,   ສຽງຮ້ອງໄຫ້ຂອງລາວ 
ຈະດັງຂ້ຶນ;  ຄົນອ່ືນກໍຈະລ່ວງຮູ້ຄວາມລັບຂອງນາງ.   ດັ່ງນ້ັນ "ນາງຈ່ຶງເອົາໄມ້ມາເຮັດອູ່ແລ້ວທາດ້ວຍຂ້ີຊີແລະຢາງ"  ເພ່ືອ
ກັນນ້ໍາ.   ໃຈຂອງນາງແທບແຕກສລາຍ,  ນາງວາງລູກທີ່ແພງທີ່ສຸດລົງໃນອູ່ ແລະເອົາໄປວາງໄວ້  "ເທິງນໍ້າບ່ອນທີ່ມີປ່າອ້ໍ 
ຕາມແຄມຝ່ັງແມ່ນ້ໍານິນ." 
      ຊາວອິສຣາເອນຍັງບໍ່ທັນມີປຶ້ມພຣະຄັມພີດັ່ງທ່ີເຮົາມີໃນທຸກວັນນ້ີ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ເດັກນ້ອຍທີ່ຊ່ືວ່າໂມເຊເຕີບໂຕຂ້ຶນ
ເພ່ືອນໍາເອົາພຣະຄັມພີຫ້າຫົວແລກໃຫ້ເຮົາຊ່ືວ່າ:ໝວດ ເບັນຈາບັນ (Pentateuch). ກ່ອນໜ້ານີ້, ປວັດຄວາມເຊ່ືອໄດ້ເລົ່າ 
ຕໍ່ກັນດ້ວຍປາກເປ່ົາ.  ແມ່ຂອງໂມເຊອາດໄດ້ຍິນເຣ່ືອງຂອງໂນອາໃນຄວາມຄິດ  ນາງຈ່ຶງໄດ້ເຮັດກະຕ່າ ໃສ່ລູກຊາຍຂອງ
ນາງ;  ຄໍາດຽວກັບພາສາເຮັບເຣີ ແປວ່າ ເຮືອ (Ark) ໃນພຣະຄັມພີບົດບັນທຶກກ່ຽວກັບນ້ໍາຖ້ວມ.  ຮູ້ວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັກສາ
ໂນອາ;  ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໃນເຣ່ືອງນ້ີ, ແມ່ຂອງໂມເຊຈ່ຶງໄດ້ອ້ອນວອນພຣະເຈົ້າໂຜດຊ່ອຍຮັກສາຊີວິດໂມເຊເອົາໄວ້. 
      ພວກເຮົາກຄໍວນເຮັດສຸດຄວາມສາມາດຂອງເຮົາ ເພ່ືອປ້ອງກັນຊີວິດຄົນອ່ືນ ດ່ັງດຽວກັນກັບພ່ໍແມ່ຂອງໂມເຊປ້ອງກັນ 
ຊີວິດລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບລູກຊາຍຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້
ເຮັດໃນສ່ິງຖືກຕ້ອງ. ດ່ັງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ໂມເຊໃນທາງທີ່ບໍ່ໜ້າເຊ່ືອ, ພຣະອົງມີແຜນການສໍາລັບຊີວິດແຕ່ລະຄົນ. ສະນັ້ນ            
ພວກເຮົາຄວນເຮັດສ່ິງທີ່ເຮົາເຮດັໄດ້ ຈົນສຸດຄວາມສາມາດເພ່ືອປົກປ້ອງຄົນອ່ືນ,  ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນ ເພ່ືອຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດຢືນຂ້ຶນ 
ເພ່ືອຕົວເຂົາເອງ. 

 
 

 
3. ອົພຍົບ 2:4-9 : 
4ສ່ວນເອ້ືອຍຂອງເດັກນ້ອຍນ້ັນໄດ້ໄປຢືນຊອມຢູ່ຫ່າງໄກ ເພາະຢາກຮູ້ວ່າຈະມີຫຽັງເກີດຂ້ຶນກັບນ້ອງຂອງຕົນ. 5ຕໍ່ມາພຣະ
ຣາຊທິດາຂອງກະສັດຟາຣາໂອ ໄດ້ສະເດັດໄປສົງນ້ຳທີ່ແມ່ນ້ຳນິນ ແລ້ວໃນຂະນະທ່ີພວກສາວໃຊ້ຍ່າງໄປໃກ້ແມ່ນ້ຳ ພຣະ
ນາງກໍຊົງຫຼຽວເຫັນອູ່ຢູ່ກາງກໍຫຽ້າ ຈ່ຶງຮັບສ່ັງໃຫ້ສາວໃຊ້ໄປເອົາມາ.  6ເມ່ືອສາວໃຊ້ນຳມາຖວາຍ  ພຣະນາງກໍຊົງເປີດເບ່ິງ 
ຈຶ່ງຊົງເຫັນເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍນອນຢູ່  ເດັກນ້ອຍນ້ັນໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ຂຶ້ນ  ພຣະນາງຊົງເກີດຄວາມສົງສານ ແລະຊົງກ່າວວ່າ, “ນີ້
ແມ່ນລູກຊາຍຂອງຊາວເຮັບເຣີ”.  7ຝ່າຍເອ້ືອຍຂອງເດັກນ້ອຍນັ້ນ ໄດ້ທູນພຣະຣາຊທິດາຂອງກະສັດຟາຣາໂອວ່າ " ພຣະ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ນາງບ່ໍຢາກໃຊ້ຂ້ານ້ອຍໄປຫາແມ່ຍິງຊາວເຮັບເຣີມາລ້ຽງເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້ແນ່ບໍ?” 8ພຣະນາງກໍຊົງຕອບວ່າ, “ໄປແມ” ຍິງສາວ
ຜູ້ນ້ັນຈ່ຶງໄປເອ້ີນເອົາແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍນ້ັນມາ.9ຝ່າຍພຣະຣາຊທິດາຂອງກະສັດຟາຣາໂອໄດ້ຊົງຮັບສ່ັງແກ່ຍິງນ້ັນວ່າ "ເຈ້ົາ 
ຈົ່ງເອົາເດັກຜູ້ນີ້ໄປລ້ຽງໃຫ້ຂ້ອຍແດ່ ຂ້ອຍຈະໃຫ້ຄ່າຈ້າງເຈົ້າ. ຍິງຜູ້ນ້ັນຈຶ່ງຮັບເອົາເດັກນ້ອຍຊ່ຶງເປັນລູກຂອງຕົນໄປລ້ຽງໄວ້. 
 
       ຕລອດປວັດສາດ ພວກເຮົາໄດເ້ຫັນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າເຮັດການ. ພຣະຣາຊທິດາຂອງຟາຣາໂອ ລົງອາບນ້ໍາຖືກ
ບ່ອນພໍດີ. ໂມເຊໄດ້ຮ້ອງໃຫ້ຕົງເວລາເພ່ືອໃຫ້ພຣະນາງໄດຍິ້ນລາວບ່ໍ,  ຫືຼວ່າ "ບັງເອີນພຣະນາງໄດ້ເຫັນອູ່ນ້ອຍນ້ັນ"? ຫົວ                                           

      ບາວກ້າວໃດແດ່ທີ່ພວກເຮົາສາມາດກະທໍາເພ່ືອປົກປ້ອງຜູທີ່້ບໍ່ສາມາດປົກປ້ອງຕົນເອງ?                 
 

ພວກເຮົາອາດຕ້ອງໄດ້ເສັຽສລະຫຽັງແດ່ໃນການລຸກຂ້ຶນສູ້ເພ່ືອຄົນທີ່ບ່ໍສາມາດປ້ອງກັນຕົວເອງໄດ້? 



4 
 

ໃຈຂອງນາງເຕ້ັນ ແລະຕົກໃຈຢ່າງແຮງ ຂນະທີ່ນາງໄດ້ພົບເຫັນເດັກຊາຍ,  ຖ້າວ່າພຣະນາງລະນຶກໄດ້ວ່າເດັກນ້ັນຢູ່ໃນຖາ 
ນະລູກຊາຍຜູ້ນຶ່ງຂອງຊາວເຮັບເຮີ ພຣະບິດາຕ້ອງຂ້າລາວເປັນແນ່. 
      ມີຣຽມ ເຂ້ົາໃຈຫົວອົກຂອງຍິງນ້ັນ ຈ່ຶງໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທ່ີສລາດ ແລະກ້າຫານວ່າ:  "ພຣະນາງບໍ່ຢາກໃຫ້ຂ້ານ້ອຍໄປ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ຫາແມ່ຍິງຊາວເຮບັເຣີມາລ້ຽງເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້ແນ່ບໍ?”     8ພະນາງກໍຊົງຕອບວ່າ, “ໄປແມ”, ຕ່ໍຈາກນ້ັນ ພຣະຣາຊທິດາຂອງ
ຟາຣາໂອ ໄດ້ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງປ້ອງກັນພັຍແກ່ ໂມເຊ ແລະຈັດຫາທຸກຢ່າງໃຫ້. 
      ພຣະເຈົ້າຊົງທໍາການ ເພ່ືອໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດເສັດສ້ິນ. ພຣະເຈ້ົາຍັງຊົງກະທໍາການຢູ່ທຸກວັນນີ້ ແລະ                             
ພຣະອົງຕ້ອງການທໍາງານຂອງພຣະອົງຜ່ານທາງເຮົາ!   ບາງຄຣິສຕະຈັກໄດ້ປະກາດຫາຄອບຄົວຮັບລູກມາລ້ຽງ ຫືຼຫາທຶນ
ອຸປຖັມ ເພ່ືອຊ່ອຍຄອບຄົວລ້ຽງລູກບຸນທັມ.  ຄຽງຄູ່ກັບລູກບຸນທັມ(adoption) ພວກເຮົາຍັງສາມາດຄຸ້ມຄອງ ແລະຈັດຫາ
ໃຫ້ຄົນແກ່, ຜູ້ຖືກຂ່ົມເຫັງ, ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອາການຜິດປົກະຕິທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະສມອງ,  ຫືຼ ຜູ້ຖືກໄລ່ອອກຈາກຄອບຄົວ    
ອີກດ້ວຍ.   ພຣະທັມພຣະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງເຮົາ ໃຫ້ດູແລເອົາໃຈໃສ່ ພວກແມ່ໝ້າຍ  ແລະເດັກກໍາພ້າ ຜູ້ທີ່ຊ່ອຍຕົວເອງບ່ໍໄດ້. 
"27ທັມມະທີ່ບໍຣິສຸດ ແລະບ່ໍມີການຊ່ົວມົວໝອງຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈົ້າ ຜູ້ຊົງເປັນພຣະບິດາ ກໍມີດັ່ງນ້ີ ຄືການຢ້ຽມຢາມລກູກໍາ
ພ້າ ແລະຍິງໝ້າຍທ່ີມີຄວາມທຸກຮ້ອນ ແລະ ການຮັກສາຕົວໃຫ້ພ້ົນຈາກການດ່າງພ້ອຍຂອງໂລກ" (ຢາໂກໂບ 1:27). 
 
 

                                                         ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
 
       ພວກເຮົາຄວນເຮັດສຸດຄວາມສາມາດເພ່ືອນັບຖືຊີວິດມະນຸດໂດຍການປ້ອງກັນ ແລະການຈັດຫາໃຫ້ຜູ້ອື່ນ. ທ່ານຈະ                         
ເຮັດຈ່ັງໃດໃນອາທິດນ້ີ? 
 

 ຈ່ົງອະທິຖານ. ຈົ່ງອະທິຖານແຕ່ລະວັນເພ່ືອເດັກທີ່ບໍ່ທັນເກີດຈໍານວນຫຼາຍພັນຄົນ ຜູ້ຊ່ຶງຢູ່ໃນການສ່ຽງຕ່ໍຊີວິດດຽວນ້ີ.  
ຈົ່ງອະທິຖານເພ່ືອຜູ້ຍິງ ແລະຄອບຄົວທີ່ຖືກກົດດັນດ້ວຍການທໍາແທ້ງ. ອະທິຖານເພ່ືອນັກການເມືອງ ແລະເຈ້ົາໜ້າທ່ີ 
ໃຫ້ອອກກົດໝາຍ ແລະບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 
 

 ຈ່ົງຄ້ົນຫາ. ຈົ່ງຊອກຫາອົງການຮັບໃຊ້ໃດນ່ຶງໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານທີ່ຊ່ວຍຊູຊີວິດ ແລະໃຫ້ຄວາມຫວັງແກ່ຜູ້ທີ່ຮູ້ສຶກວ່າ 

 ຊ່ວຍຕົວເອງບ່ໍໄດ້. 
 

 ຈ່ົງເຂ້ົາຮ່ວມ.  ຈົ່ງຊອກຫາຄົນອ່ືນໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ເດັກບໍ່ທັນເກີດມາ, ຄົນຊະຣາ, ຫືຼຄົນທີ່ຮ່າງກາຍ ຫືຼສມອງພິ 

ການ, ແລະເຮັດການເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາບ່ໍຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫືຼໄຮ້ຄ່າໃນສັງຄົມ. ຊ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ 
ພົບກັບຈຸດປະສົງ ແລະມີຄ່າໃນພຣະຄຣິດ. 
 

    ຕົວເລກທາງຊີວິດອ້ອມຮອບເຮົາ ຖືກລົດຄຸນຄ່າລົງເລ້ືອຍໆ ຄ້າຍກັບວ່າ ວັດແທກບ່ໍໄດ້ ແລະສ່ິງທ້າທາຍທີ່ເຮົາປະເຊີນ 
ຢູ່ ບາງເທ່ືອຄ້າຍກັບວ່າຈະເອົາຊນະມັນບໍ່ໄດ້.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ແຕ່ລະຄ້ັງ ຖ້າຜູ້ເຊ່ືອແຕ່ລະຄົນຍ່ືນມືເຂ້ົາຊ່ອຍ ແຕ່ລະ 
ຄຣິສຕະຈັກຍ່ືນມືເຂ້ົາຊ່ອຍ  ພວກເຮົາກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງໄດ.້        

 
                           ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI                                                                                                                                                                                           
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 ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
   ວັນອາທິດ ທີ  27   ມົກຣາ  2019  ( 1-27-2019 )  

____________________________________________________________ 
                                            ເມ່ືອຖ້ວມລ້ົນດ້ວຍສະຖານະການ 

  

ສ່ິງໃດແດ່ທີ່ຍົກຊູວິນຍານທ່ານຂ້ຶນ ຍາມທ່ານຮູ້ສຶກຕົກຕ່ໍາລົງ ? 
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:   ພຣະເຈ້ົາຍົກເຮົາຂ້ຶນ ເມ່ືອສະຖານະການດຶງເຮົາລົງ.   
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ ຊີວິດ:  
       ໃນປ້ຶມເຣ່ືອງ ຜູ້ຍິງທ່ີຖ້ວມລ້ົນດ້ວຍສະຖານະການ ( A Woman Overwhelmed ),Hayley Demarco  ກ່າວ 
ວ່າ," ມີຫລາຍສ່ິງພາໃຫ້ຖືກຖ້ວມລ້ົນຄື: ຄວາມກັງວົນ, ຄວາມຢ້ານ, ຄວາມເຊ່ືອ, ຄວາມສົງສັຍ, ການສູນເສັຽ, ຄວາມ 
ຫຼົ້ມເຫຼວ, ການປະຕິເສດ, ການຍອມຮັບ, ການເງິນ, ຄວາມຮັກ, ຄວາມກຽດຊັງ,  ຄວາມກິນແໜງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ອົງການຈັດຕ້ັງ, ຄວາມຫຍຸ້ງເຫຍີງ,  ຄວາມໂດດດ່ຽວ, ຄວາມສ້ິນຫວັງ, ຄວາມດ້ອຍ, ຄວາມຂາດເຂີນ,  ການປ່ອຍປະ.   
ແລະຍັງມີຫຼາຍຢ່າງຕ່ໍໆໄປ.   ແຕ່ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາສັດຊ່ືກັບຕົວເອງ, ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຖືກຄອບງຳຕ່ໍຊີວິດຂ້າພະເຈ້ົາຫຼາຍປານ 
ໃດ ໃນເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາກໍຕົກຢູ່ໃນຊາຕາກັມດຽວກັນກັບຄົນອ່ືນໆ.   ຖ້າທຸກຄົນເຮັດຕາມທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ເຂົາເຮັດ,  
ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈະບ່ໍຖ້ວມລ້ົນຫຼາຍປານໃດ." 
     ລາວສລຸບວ່າ, ມີຄໍາຕອບສອງສ່ິງ ຕ່ໍການປຽບທຽບທ່ານກັບມະນຸດຄົນອ່ືນຄື: ຄວາມພາກພູມໃຈ ແລະຄວາມນ້ອຍ  
ເນ້ືອຕ່ໍາໃຈ. 
     ໃນເພງສັຣເສີນສອງບົດທ່ີພວກເຮົາເບ່ິງໃນຕອນນ້ີ, ພວກເຮົາພົບວ່າ ຜູ້ຂຽນບົດເພງສັຣເສີນກໍມີເວລາຕົກອັບ ແລະ  
ເປັນທຸກໃຈ. ແຕ່ການສະຖິດນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາສາມາດໃຫ້ຄວາມຊູໃຈທີ່ເຮົາຕ້ອງການ. ພຣະອົງຊ່ອຍເຮົາເບ່ິງສູງ ແລະ 
ເໜືອກວ່າບັນຫາຂອງເຮົາ. ໃນຂ້ໍພຣະທັມເຫ່ົຼານ້ີພວກເຮົາເຫັນຄໍາຢ້ໍາເຕືອນໃຫ້ມອບຄວາມຫວັງໄວ້ໃນພຣະເຈ້ົາ ແມ່ນ 
ວ່າເຮົາຈະປະເຊີນຫຽັງກໍຢ່າ.                                                                                            
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ: ( ເບ່ິງຂ້ໍ 1, 2  ແລະ 3 )  
 

                                                     ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ເພງສັຣເສີນ 42:1-3 :  
1ໂອ ພຣະເຈ້ົາຂ້າ ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງການພຣະອົງ ເໝືອນກວາງທ່ີຕ້ອງການສາຍນ້ຳເຢັນ.   2ພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງຊົງ 
ພຣະຊົນຢູ່  ຂ້ານ້ອຍຢາກຢູ່ໃກ້ພຣະອົງ ເວລາໃດໜໍ ຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງຈະໄດ້ໄປນະມັສການຕ່ໍ ພຣະພັກພຣະອົງ.  3ຂ້ານ້ອຍ 
ຮ້ອງໄຫ້ທັງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ ຂ້ານ້ອຍກິນເຂ້ົາກັບນ້ຳຕາ ສັດຕຣູທັງຫຼາຍກໍຊັກຖາມຂ້ານ້ອຍຢູ່ຕລອດເວລາວ່າ,   
“ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາຢູ່ໃສ?” 
 

       ພວກເຮົາທຸກຄົນກໍລ້ວນແຕ່ໄດ້ຜ່ານຜ່າຍາມທ່ີຄ້າຍກັບວ່າຫຼາຍສ່ິງກໍາລັງຫຸ້ມມາໃສ່ເຮົາທັນທີທັນໃດ. ພວກເຮົາຮູ້ 
ສຶກວ່າກໍາລັງຈົມລົງ.   ພວກເຮົາຮຽກສະພາບນ້ັນວ່າ "ຄວາມມືດມົວ" ຫືຼ ຄວາມທຸກເຕັມລ້ົນ, ພວກເຮົາຮູ້ສຶກຖ້ວມລ້ົນ. 
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ພວກຜູ້ນໍາທາງພຣະຄັມພີ, ຜູ້ນໍາທາງປວັດສາດ, ແລະ ນັກເທດຍ່ິງໃຫຽ່ ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຜ່ານຍາມແຫ່ງຄວາມສ້ິນ 
ຫວັງທ່ີຖ້ວມລ້ົນກັນທັງນ້ັນ. 
 ໂມເຊ.  ໂມເຊຮູ້ສຶກຖ້ວມລ້ົນໄປດ້ວຍຄວາມຈ່ົມວ່າບ່ໍຢຸດບ່ໍຢ່ອນຂອງຊາວອິສຣາເອນ ເພ່ິນໄດ້ຕ່ໍວ່າພຣະເຈ້ົາ 

ວ່າ "ຖ້າພຣະອົງເຮັດຕ່ໍຂ້ານ້ອຍຢ່າງນ້ີ ຂໍໂຜດປະຫານຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍສາ ເພ່ືອວ່າຂ້ານ້ອຍຈະບ່ໍໄດ້ທົນທຸກ 
ຕ່ໍພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງອີກຕ່ໍໄປ” (ຈົດບັນຊີ 11:15). 

 ເອລີຢາ. ເອລີຢາຖ້ວມລ້ົນດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວເຢເຊເບັນຊ່ຶງເພ່ິນໄດ້ທູນວ່າ "ຊ່ຶງໃຊ້ເວລາເດີນທາງມ້ືໜ່ຶງແລ້ວ 
ກໍມານ່ັງເຊົາເມື່ອຍຢູ່ແລະຄິດຢາກຕາຍຢູ່ໃຕ້ຮົ່ມໄມ້ນ້ີເສັຽ ເພິ່ນຈ່ຶງທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, “ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນ 
ເຈ້ົາ ຂ້ານ້ອຍອ່ີມແລ້ວຊີວິດນ້ີ  ຈ່ົງເອົາຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍໄປເທ້ີນ    ຂ້ານ້ອຍບ່ໍມີຫຽັງດີໄປກວ່າພວກບັນພະບຸ 
ຣຸດຂອງຂ້ານ້ອຍເລີຍ" (1ກະສັດ 19:14). 

 ອັບຣາຮາມ ລິງຄອນ. ຖານະນັກກົດໝາຍ ເພ່ິນອຸກອ່ັງໃຈ ຈົນເພ່ືອນຂອງເພ່ິນໄດ້ເອົາມີດໄປເຊ່ືອງໝົດ ເພາະ 
ຢ້ານເພິ່ນຂ້າຕົວຕາຍ.   ເພ່ິນຂຽນໄວ້ວ່າ, "ດຽວນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງທົນທຸກເວທະນາທີ່ສຸດ."    
ຖ້າສ່ິງທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສຶກ ຖ້ານໍາໄປແບ່ງປັນໃຫ້ທຸກຄອບຄົວເທ່ົາໆກັນ, ກໍຈະບ່ໍມີໜ້າແຈ່ມໃສແມ່ນແຕ່ໃບໜ້າ 
ດຽວໃນໂລກນ້ີ...ຈະໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຢູ່ຈ່ັງຊ້ີຈະເປັນໄປບ່ໍໄດ້. ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງຕາຍ ບ່ໍດ່ັງນ້ັນ ກໍໃຫ້ດີຂ້ຶນ."   

 ຊາລ໌ ແຮດເດິນ ສເປີເຈິນ. ນັກເທດຍ່ິງໃຫຽ່ຈາກລອນດອນກໍປະສົບກັບຄວາມກົດດັນ: "ຂ້າພະເຈ້ົາ, ຜູ້ນ່ຶງໃນ 
ບັນດາມະນຸດທັງໝົດ, ອາດເປັນຜູ້ທີ່ອຸກອ່ັງຫລາຍທີ່ສຸດໃນບາງຄ້ັງ..ຂ້າພະເຈ້ົາອຸກອ່ັງຢ່າງໜ້າຢ້ານກົວຊ່ຶງຂ້າ  
ພະເຈ້ົາຫວັງວ່າບ່ໍມີຜູ້ໃດໃນພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບໂສກວິນາຕກັມຮ້າຍແຮງດ່ັງທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາກໍາລັງໄດ້ຮັບຢູ່." 

       ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີບອກຫຽັງເຮົາ?   ຜູ້ເຊ່ືອທ່ີຍ່ິງໃຫຽ່ບາງຄົນ,  ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ງານທ່ີໃຫຽ່, ປະສົບກັບສະພາບວິນຍານຕົກຕ່ໍາ.       
ການປະສົບກັບສະພາວະທຸກເວທນາ ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາເປັນຄົນດ້ອຍກວ່າຝ່າຍວິນຍານ.   ໃນເວລາຫຍຸ້ງ         
ຍາກນ້ີພວກເຮົາຕ້ອງເປັນເໝືອນກັບກວາງ ທີ່ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນພັລນາໃນຂ້ໍ 1 ນ້ີ.  
       ນ້ີແມ່ນສ່ິງທີ່ເຮົາຄວນສເວງຫາພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດເຮົາ.  ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຫິວກະຫາຍພຣະເຈ້ົາທ່ຽງແທ້ເທ່ົານ້ັນ.      
ມັນເປັນທາງທີ່ເພ່ິນຢາກເວົ້າວ່າ  ເພ່ິນອິດເມື່ອຍນໍາພຣະທຽມທີ່ມະນຸດເອົາມາແທນທີ່ພຣະເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດ.   ໃນຈຸດນ້ີ,         
ພວກເຮົາຈໍາຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈ. ພວກເຮົາຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຈະຕົກຢູ່ໃນສະພາບທ່ີຖືກຄອບງຳຈາກ 
ທັມຊາດຂອງຊີວິດ, ພວກເຮົາຄວນມີພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ນຳເໜືອສ່ິງອ່ືນໃດທັງປວງ. ດ່ັງດຽວກັນກັບຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນ,  
ພວກເຮົາຄວນ"ຫິວກະຫາຍພຣະເຈ້ົາ," ອ້ອນວອນວ່າເວລາໃດພວກເຮົາຈ່ຶງຈະໄດ້ຢູ່ກັບພຣະອົງອີກ, ແລະຄວນຫ່ັຼງນ້ໍາ 
ຕາເມ່ືເຮົາຮູ້ສຶກວ່າບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃກ້ພຣະອົງ.  
 
 

2. ເພງສັຣເສີນ 42:6-8 :      
 4 ເມື່ອໃດຂ້ານ້ອຍລະນຶກເຖິງອະດີດທ່ີຜ່ານມາ ຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍກໍຫັກສະບ້ັນລົງ  ຄື  ຄາວເມ່ືອຂ້ານ້ອຍໄປສູ່ພຣະ 
ວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຮ່ວມກັບຝູງຊົນທັງຫຼາຍ   ຂ້ານ້ອຍໄດ້ນຳພາພວກເຂົາຍ່າງຕາມກັນໄປຊ່ຶງເປັນຝູງຊົນທ່ີມຄີວາມ 
ສຸກດ້ວຍການຮ້ອງເພງ ແລະໂຮຮ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ.5ເປັນຫຽັງຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງໂສກເສ້ົາ? ເປັນຫຽັງຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງລຳບາກ? 
ຂ້ານ້ອຍຈະມອບຄວາມຫວັງໄວ້ກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະຂ້ານ້ອຍຍັງຈະສັຣເສີນພຣະອົງ ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນພັຍ ແລະພຣະ 
ເຈ້ົາຂອງຂ້ານ້ອຍ. 6 ຫົວໃຈ ຂອງຂ້ານ້ອຍເກືອບຈະຂາດ ດ່ັງນ້ັນ ຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງຈະລະນຶກເຖິງພຣະອົງ ໃນຕ່າງຖ່ິນທ່ີເຂດ 
ແມ່ນ້ຳຢໍແດນຢູ່ໃກ້ພເູຮີໂມນ ແລະພູ ມີຊາເຣ ຂ້ານ້ອຍລະນຶກເຖິງພຣະອົງ.  
 

ສະພາບການຂອງເຮົາເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກ ປະຖ້ິມ, ໂດດດ່ຽວ, ຫຼື ຫ່າງໄກຈາກພຣະເຈ້ົາ ແນວໃດ? 

ຈ່ືຈໍາພຣະເຈ້ົາ ຊ່ອຍເຮົາໃນເວລາປະເຊີນກັບຄາວມືດມົນຢ່າງໃດ? 
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        ຄາວທຸກທໍຣະມານເປັນໂອກາດຈົດຈໍາຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຮຽນຮູ້ມໍຣະດົກການເປັນ 
ຄົນເຮັບເຣີ.  ເພິ່ນຮ້ອງເພງກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນພຣະສັນຍາ ທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ຜືນແຜ່ນດິນ 
ເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາແກ່ປະຊາກອນທ່ີຖືກຊົງເລືອກ ແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ, ພູເຮີໂມນ, ແລະພູມີຊາເຣ 
ເປັນອານຸສອນແກ່ຊາວຢີວໃນຍຸກສມັຍຂອງພຣະອົງ.    ສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ເຕືອນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍເລີກລ້ົມພຣະສັນ 
ຍາຂອງພຣະອົງຈັກເທ່ືອ, ແລະ ນ່ຶງໃນພຣະສັນຍາກໍແມ່ນການສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດເຮົາ.  ແມ່ນກະທ້ັງເວ  
ລາທີ່ເຮົາສູ້ຊົນກັບຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີຖ້ວມລ້ົນດ້ວຍຄວາມທຸກລໍາບາກ,   ພວກເຮົາມີສ່ິງເຕືອນຄວາມຊົງຈໍາການສະຖິດນໍາ 
ຂອງພຣະເຈ້ົາຫຼາຍຢ່າງ ເຫຼືອຢູ່.   
        ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນ ຮູ້ສຶກເໝືອນວ່າກໍາລັງຈົມນ້ຳ.   "ຟອງນ້ໍາ ແລະກ່າງໄມ້ຂອງທ່ານຖືກພັດມາປົກຂ້າພະເຈ້ົາ."    
ຄ້າຍກັບວ່າທຸກຄ້ັງທີ່ເພ່ິນເງີຍໜ້າຂ້ຶນຫາຍໃຈເອົາອາກາດ,  ເພ່ິນກໍສະມັກນ້ໍາເຕັມປາກອີກກືນໃໝ່!  ເຖິງເພ່ິນຈະຮູ້ສຶກ 
ເໝືອນວ່າກໍາລັງຈົມລົງ, ເພ່ິນຢືນຢັນໃນສ່ິງທີ່ເພ່ິນຮູ້ວ່າເປັນຈິງຄື: ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຮັກ ແລະຢູ່ນໍາເພ່ິນບ່ໍວ່າຈະມີຫຽັງ 
ເກີດຂ້ຶນ.  
         ໃນຍາມມີເຣ່ືອງ,  ພວກເຮົາສາມາດປະສົບກັບຄວາມສເມີຕ້ົນສເມີປາຍຂອງຄວາມສັດຊ່ື  ແລະຄວາມຮັກຂອງ  
ພຣະເຈ້ົາ.ບາງຄ້ັງພວກເຮົາມີໂອກາດຕ່ໍສູ້ເພື່ອຊີວິດໃນຄວາມສວ່າງຂອງມ້ືເວັນ, ແຕ່ກ່ຽວກັບສ່ິງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວທີ່ກໍາລັງ 
ລໍຖ້າກະໂດດໃສ່ເຮົາໃນຍາມກາງຄືນເດ?  ນ້ັນບ່ໍເປັນບັນຫາເລີຽ. ພຣະເຈ້ົາຢູ່ນໍາທຸກເວລາ ແລະໃນທຸກສະຖານະການ. 
ບ່ໍວ່າເຮົາຈະປະເຊີນກັບບັນຫາໃດໆ, ພວກເຮົາສາມາດເພິງ່ພາພຣະອົງໃນການອະທິຖານ.  ແມ່ນກະທ້ັງໃນຄາວຍາກ 
ໃຈ,  ພວກເຮົາສາມາດທີ່ຈະເລືອກຮ້ອງເພງແຫ່ງຄວາມຍິນດີໃນໃຈຂອງເຮົາ  ແລະ ບ່ໍແມ່ນເພງຄ່ໍາຄວນໃນພິທີຊາປະ 
ນະກິດສົບ.  
      ແມ່ນແຕ່ໃນຄາວ " ອຸກອ່ັງໃຈທ່ີໜັກໜ່ວງ", ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຍັງເວ້ົາດ້ວຍຄວາມໝ້ັນໃຈ.  ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຮູ້ 
ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສັດຊ່ື. ພຣະອົງຜູ້ຊົງສັດຊ່ືຕ່ໍເຮົາໃນອະດີດແມ່ນພຣະອົງດຽວກັນຜູ້ຊົງສັດຊ່ືຕ່ໍເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ແລະໃນ
ອະນາຄົດ. 
       ໃນຍາມເຮົາຂັບຣົດ, ມັນເປັນການດີທີ່ເຮົາເສືອກຕາເບ່ິງແວ່ນສ່ອງດ້ານຫັຼງເປັນໄລຍະ,ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຈ້ຶງ  
ຕາໃສ່ສ່ິງທີ່ຢູ່ເບ້ືອງຫັຼງເຮົາຕລອດ ບ່ໍດັງດ່ັງນ້ັນກໍຈະເກີດອຸບັດຕິເຫດຣົດຕໍາກັນ. ບາງເທ່ືອສະຖານະການເລວຮ້າຍຂອງ 
ເຮົາ  ຖືກຕິດພັນກັບສ່ິງທີ່ເຮົາກະທໍາມາ.   ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດສືບຕ່ໍຫຼຽວຫັຼງໄປໃນການຕັດສິນໃຈຊ່ົວຊ້າ,  ປະສົບການ 
ເລວຮ້າຍ,  ຄວາມສັມພັນແຕກສລາຍ,  ຄວາມຜິດພາດໃນອະດີດ,  ແລະ ຄວາມບາບຂອງເຮົາ.  ແທນທີ່ຈະຫຽຼວຫັຼງ,   
ພວກເຮົາຄວນໂອບກອດເອົາຄວາມຮັກສັດຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາ ທີ່ສໍາແດງໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຈ່ົງສາຣະພາບເຣ່ືອງລາວໃນ 
ອະດີດ ແລະໂນ້ມໄປຂ້າງໜ້າໃນພຣະຄຣິດ.  ຈ່ົງຍຶດໝັ້ນໃນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ ປະຈຸບັນ ແລະອະນາຄົດ 
ນິຣັນດອນຂອງທ່ານ.  ພຣະອົງຊົງສັດຊ່ື ແລະຈະສະເດັດມາຫາເຮົາຕລອດເວລາ! 
 

3. ເພງສັຣເສີນ 43:3-5:     
     3ຂໍຊົງສ່ົງແສງສວ່າງ ແລະ ຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງນຳໜ້າຂ້ານ້ອຍໄປເທ້ີນ  ແລະ ຊົງພາຂ້ານ້ອຍກັບຄືນສູ່ເມືອງຊີ 
ໂອນພູສັກສິດຂອງພຣະອົງ ແລະສູ່ພຣະວິຫານບ່ອນທ່ີພຣະອົງຊົງປະທັບຢູ່.  4ໂອ ພຣະເຈ້ົາຂ້າ ຂ້ານ້ອຍຈະໄປສູ່ແທ່ນ 
ບູຊາຂອງພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງປະທານຄວາມມ່ວນຊ່ືນ ແລະຄວາມສຸກແກ່ຂ້ານ້ອຍ  ຂ້າແດ່ ພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາ 
ຂອງຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍຈະດີດພິນ ແລະຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະອົງ.  5ເປັນຫຽັງຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງໂສກເສ້ົາ? ເປັນຫຽັງຂ້ານ້ອຍ 
ຈະທຸກລໍາບາກ? ຂ້ານ້ອຍຂໍມອບຄວາມຫວັງໄວ້ກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະຂ້ານ້ອຍຍັງຈະສັຣເສີນພຣະອົງ ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນ 
ພັຍ  ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້ານ້ອຍ. 

                    ຄວາມຫວັງອັນໃດທ່ານເຫັນໃນຂ້ໍພຣະຄັມພີເຫົຼ່ານ້ີ? 
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        ສ່ິງນ່ຶງທີ່ຄວນຮູ້ໃນສມອງຂອງເຮົາວ່າ ສະພາບຄວາມທຸກທ່ີຖ້ວມລ້ົນບ່ໍແມ່ນຈຸດຈົບຂອງເຮົາ,  ແຕ່ແມ່ນສ່ິງອ່ືນທີ່  
ຍ້າຍຫົວໃຈຂອງເຮົາສູ່ຈຸດນ້ັນເໝືອນກັນ.     ພວກເຮົາສາມາດຖອນໄລພິດອອກຈາກຄວາມຮູ້ສຶກຖືກປະຖ້ິມຂອງເຮົາ 
ໂດຍການຈ່ືຈໍາໄວ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຍັງຢູ່ກັບເຮົາ.   ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງກ້າວໄປອີກບາດກ້າວນ່ຶງ.   ພວກເຮົາຢາກອອກຈາກ 
ບ່ອນທີ່ຫິວກະຫາຍທ່ີຮຽກຮ້ອງຫາການສະຖິດນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອຍິນດີຢ່າງເລິກເຊ່ິງກັບການພົບກັບພຣະອົງ.  ຈ່ົງ  
ໃສ່ໃຈວ່າ, ມີທາງດຽວຈະເຮັດໄດ້ ແມ່ນການວາງໃຈໃນການເປີດເຜີຍຂອງພຣະອົງ.  
      ບ່ໍຕ້ອງລະອາຍໃຈທີ່ຈະຖາມວ່າ,"ເປັນຫຽັງ?"  ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນເຄີຍຖາມຊ້ໍາແລ້ວຊ້ໍາເລ່ົາວ່າ"ເປັນຫຽັງ". ຄວາມ 
ຈິງ  ເປັນຄວາມສົມບູນໃນການຕິດແທດກັບພຣະເຈ້ົາໃນການອະທິຖານຢ່າງສັດຊ່ື  ໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາມີຄວາມສົງ 
ສັຍ.  ເວລາທ່ານຮູ້ສຶກບ່ໍຢາກນະມັສການ,  ເຖິງຢ່າງໃດກໍໃຫ້ອະທິຖານ.  ເພາະເປັນພຽງທາງດຽວ ທີ່ເຮົາສາມາດເພ້ີມ  
ພູນຈາກຄວາມຮູ້ສຶກຫ່າງໄກຈາກພຣະເຈ້ົາ ສູ່ຄວາມສນິດສນົມແທ້ຈິງກັບພຣະອົງ.                                                                                                                                                          
       ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນເຂ້ົາໃຈຢ່າງເລິກເຊ່ິງວ່າ ຈຸດສຸມຂອງເພ່ິນແມ່ນທີ່ພຣະເຈ້ົາ.   ດ່ັງນ້ັນ,   ເພ່ິນໄດ້ຂຽນເປັນຖ້ອຍ 
ຄໍາສາມຄ້ັງ, ກ່າວວ່າ, "ຂ້ານ້ອຍຈະສັຣເສີນພຣະອົງ"(42:5,11;43:5). ແຕ່ລະເທ່ືອເພ່ິນເວ້ົາຄໍານ້ີ, ເພ່ິນໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ 
ວ່າທັສນະຂອງເພ່ິນປ່ຽນໄປ, ເປັນການປະກາດວ່າເພ່ິນໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ເບ່ິງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢ່າງໃກ້ຊິດ. 
         ຄວາມຫວັງດຽວຂອງເຮົາຈະຊະນະກໍແມ່ນການສຸມໃສ່ພຣະຄຣິດ  ແລະ ສັຣເສີນພຣະອົງຖານະອົງພຣະຜູ້ໂຜດ 
ໃຫ້ພ້ົນ ແລະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ! ໃນເພງສັຣເສີນ 42 ແລະ 43, ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຮູ້ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະຄວາມ 
ສ້ິນຫວັງຂອງເພ່ິນ ແມ່ນ,  ສັຣເສິນພຣະເຈ້ົາຖ້າມກາງສ່ິງເຫ່ຼົານ້ັນ, ຢືນຢັນຄວາມຈິງໂດຍບ່ໍຄໍານຶງເຖິງວ່າຈະຮູ້ສຶກຢ່າງ 
ໃດ, ແລະ ເລືອກນະມັສການພຣະເຈ້ົາບ່ໍວ່າຈະມີເຫດການເລວຮ້າຍໃດໆເກີດຂ້ຶນກໍຕາມ. 
        ສາຍຕາເບ່ິງພຣະເຈ້ົາແລະຄວາມສັມພັນຂອງເພ່ິນກັບພຣະອົງປ່ຽນໄປ.   ມຸມມອງຊີວິດຂອງເພິ່ນ ແລະ ສະຖາ 
ນະການຂອງເພ່ິນກໍປ່ຽນໄປ ນ້ັນຄືໝາກຜົນທ່ີຕາມມາ ສະຖານນະການໃນຊີວິດຈະສ້າງເຮົາ ຫືຼທໍາລາຍເຮົາ. ພວກເຮົາ
ສາມາດຕົກເປັນທັງເຫຽ່ືອຂອງພວກມັນ ຫືຼ ເປັນຜູ້ ຊະນະ ເໜືອມັນ! 

 
 

                                                ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 
  ພຣະເຈ້ົາໃຫຽກ່ວ່າສະຖານະການຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະເຮັດຈ່ັງໃດກັບຄວາມຈິງນ້ັນ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາການນໍາໃຊ້ຕ່ໍໄປນ້ີ:                                    
 ເວ້ົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ຖ້າທ່ານເຈັບ, ຄຽດ, ຫືຼສ້ິນຫວັງກັບພຣະເຈ້ົາເພາະສະຖານະການຂອງທ່ານ, ຈ່ົງເວ້ົາເຣ່ືອງນ້ັນ 

ກັບພຣະອົງ. ຜູ້ຂຽນພຣະທັມເພງສັຣເສີນໄດ້ຂຽນຢ່າງສັດຊ່ືກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະສະຖານະການຂອງເພ່ິນ,   
ແລະການອະທິຖານດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື ແມ່ນບ່ອນເລ້ີມຕ້ົນການສຸມໃຈໃສ່ພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 

 ນະມັສການ.  ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນພະຍາຍາມນະມັສການພຣະເຈ້ົາ. ຈ່ົງນະມັສການແລະສັຣເສີນໃນເວລາ 
ໃຊ້ຊີວິດໃນການເຝ້ົາດ່ຽວຂອງທ່ານ ແລະຈ່ົງຕິດສນິດກັບຄົນອ່ືນຍາມເມ່ືອທ່ານນະມັສການກັບຄົນອ່ືນໆທີ່ໂບດ. 

 ໂອ້ລົມກັບຄົນອ່ືນໆ.    ຈ່ົງທໍາການປະເມີນຜົນສ່ວນຕົວ ກ່ຽວກັບສ່ິງທີ່ເປັນຕ້ົນເຫດໃຫ້ເກີດການຕົກຕ່ໍາໃນຊີວິດ  
ຂອງທ່ານ. ຈ່ົງຍອມຮັບວ່າມັນເປັນເຣ່ືອງຈິງແລະຈິງຈັງ. ມັນອາດເປັນເວລາທີ່ຕ້ອງເວ້ົາກັບເພື່ອນໃກ້ສິດ, ສິດ 
ຍາພິບານ, ຫືຼ ທີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ. 

ພວກເຮົາລ້ວນແຕ່ມເີວລາທ່ີຮູ້ສຶກວ່າຖ້ວມລ້ົນ.  ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນກໍມີເວລາເຊ່ັນນ້ັນ.  ແຕ່ໃນຍາມນ້ັນພວກ  
ເຮົາສາມາດເປີດໃຈຂອງເຮົາຕ່ໍໜ້າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຊອກຫາການຊ່ອຍຈາກພຣະອົງ. ບາງເທ່ືອພຣະ  
ອົງກໍສ່ົງການຊ່ອຍເຫືຼອມາທາງຄົນອ່ືນ. 

                             ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.us  ໂດຍ  PSI 

ພຣະເຈ້ົາສ່ອງຄວາມສວ່າງແລະຄວາມຈິງເພ່ືອນໍາພາເຮົາອອກຈາກບ່ອນມືດຢ່າງໃດ? 
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ເມ່ືອວັດຖຸມີອໍານາດຄວບຄຸມ 
 

ແມ່ນຫຍັງທ່ີປ່າເຖ່ືອນ, ແລະບ້າຄ່ັງທ່ີສຸດທ່ີທ່ານໄດ້ພິຈາຣະນາຢາກລອງເບ່ິງ? 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີຄວນອອກແນວຄິດແລະການປະຕິບັດຂອງ

ພວກເຮົາ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:    

       ຕ້ອງທຸ່ມເທຢ່າງແທ້ຈິງທ່ີຈະກະທໍາໃນສ່ິງທ່ີຄົນບາງຄົນກະທຳ: 
 ຂ່ີຣົດຖີບເກັຽດຽວຕລອດລະຍະທາງ ສາມພັນໄມຜ່ານທະວີບອະເມຣິກາ.   
 ໄຕ່ພູເຂົາສອງພັນສອງຮ້ອຍໄມເທິງເສ້ັນທາງອັປປາເລຊຽນ (Appalachian Trail).    
 ປີນຂ້ຶນໄປເທິງຍອດພູເຂົາເອເວີແຣສຕ໌ 29,029 ຟູດ (ຍອດພູຫິມາລັຍ ທ່ີສູງທ່ີສຸດໃນໂລກ). 

          ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາປລາດໃຈກັບຄວາມຊໍານານແລະຄວາມອົດທົນຂອງຄົນດ່ັງກ່າວຢູ່ນ້ັນ, ພວກເຮົາຢ່າລືມປັດ 
ຈັຍນ່ຶງທ່ີສໍາຄັນ:   ບ່ໍມີຜູ້ໃດໃນຈໍານວນນ້ັນໄດ້ເຮັດສໍາເຣັດລໍາພັງແຕ່ຜູ້ດຽວ.   ພຽງແຕ່ຄົນໂງ່ທ່ີສຸດເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະພະຍາ 
ຍາມຫຼິ້ນກິລາທ່ີຮຸນແຮງໂດຍບ່ໍມີທີມງານສນັບສນຸນ. ແລະ, ແນ່ນອນ, ເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງການເຄ່ືອງມືພິເສດເພ່ືອບັນລຸເຖິງ
ເປ້ົາໝາຍເຫ່ົຼານ້ີ.   ເຊ່ັນດຽວກັນ, ພວກເຮົາກໍບ່ໍໃດ້ປະເຊີນກັບຊີວິດແຕ່ພຽງລໍາພັງຄົນດຽວ.  ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຈະມີອຸ 
ດົມຄະຕິ “ອະເມຣິກາ-ເພ່ິງພາຕົນເອງ”, ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດມຸ່ງໜ້າໄປດ້ວຍຕົນເອງ.  ແຕ່ເປັນທ່ີໜ້າເສັຽດາຍ, ມີຫຼາຍ
ຄົນໂພດພະຍາຍາມຝ່າຝືນຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກຂອງຊີວິດໂດຍການເພ່ິງພານ້ໍາເຫ້ົຼາແລະຢາເສບຕິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈດ່ັງກ່າວສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມມຶນເມົາອັນໂຫດຮ້າຍແລະການເສບຕິດ. 

        ພຣະເຈ້ົາຊົງມີແຜນການທ່ີດີກວ່ານ້ັນ. ເມ່ືອພວກເຮົາເພິ່ງພິງໃນພຣະເຈ້ົາ - ການຊົງສະຖິດຂອງອົງພຣະວິນຍານ
ບໍຣິສຸດຢູ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ - ວິຖີຊີວິດທ່ີພວກເຮົາດໍາເນີນແມ່ນທັງສອງຄືອຸດົມສົມບູນແລະຊົມຊ່ືນຍິນດີອີກພ້ອມ. 

       ດໍາເນີນຊີວິດພາຍໃຕ້ພຣະອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນການປະຈົນພັຍທ່ີດີທ່ີສຸດເທ່ົາທ່ີຈະດີໃດ້. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1.  ເອເຟໂຊ 5:15-17 
15ເຫດສັນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງລະວັງໃນການດຳເນີນຊີວິດໃຫ້ດີ ຢ່າໃຫ້ເໝືອນຄົນໄຮ້ປັນຍາ ແຕ່ໃຫ້ເໝືອນຄົນມີປັນ  
ຍາ. 16ຈ່ົງສວຍເອົາໂອກາດ ເພາະວ່າທຸກວັນນ້ີເປັນຄາວຊ່ົວຮ້າຍ. 17ເຫດສັນນ້ັນຢ່າເປັນຄົນໂງ່ ແຕ່ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈນ້ຳພຣະ  
ທັຍຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າເປັນຢ່າງໃດ.  
 

       ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນສໍາລັບພວກເຮົາໃຫມີ້ຊີວິດອັນລໍ້າຄ່າ(ອຸດົມສົມບູນ).   ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ  “ຂະ 
ໂມຍມາກໍພຽງແຕ່ຈະລັກ, ຈະຂ້າ, ແລະທຳລາຍເທ່ົານ້ັນ. ຝ່າຍເຮົາໄດ້ມາເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຊີວິດ ແລະຈະໄດ້ຢ່າງຄົບບໍ  
ຣິບູນ.”  (ຢຮ 10:10).   ພວກເຮົາມີປະສົບການໃນຄວາມຄົບບໍຣິບູນຂອງພຣະອົງ ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາດໍາຣົງຊີວິດ  
ຕິດຕາມພຣະອົງໄປ. 
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       ໃນເອເຟໂຊບົດທີ 5 ຂ້ໍ 8 ອາຈານໂປໂລບັນທຶກໄວ້ວ່າ “ເພາະວ່າເມ່ືອກ່ອນ, ທ່ານທັງຫຼາຍຢູ່ຝ່າຍຄວາມມືດ ແຕ່
ບັດນ້ີກໍຢູ່ຝ່າຍຄວາມສວ່າງໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງດຳເນີນຊີວິດເໝືອນຢູ່ຝ່າຍຄວາມສວ່າງແລ້ວ”. ໃນ ຂ້ໍ 15,ໂປໂລ 
ໄດ້ຮີບຮ້ອນໃຫ້ພວກເຮົາທ່ີໄດ້ຖືກຮຽກເອ້ີນໃຫ້ອອກມາຈາກຄວາມມືດບ່ໍໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດເໝືອນຄົນໂງ່   (ໄຮ້ສະຕິປັນ 
ຍາ), ແຕ່ໃຫ້ “ລະມັດລະວັງ” ໃນການປະພຶດປະຕິບັດ. ໝາຍຄວາມວ່າໃຫ້ພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດໂດຍສລາດ. 
      ສໍາລັບທ່ານໂປໂລເອງ, ດໍາເນີນຊີວິດໂດຍສລາດແມ່ນການເຂ້ົາໃຈໃນການບໍຣິຫານເວລາ. ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້
ເວລາເຮັດໃນສ່ິງທ່ີດີ, ຫືຼໃຊ້ເວລາເຮັດໃນສ່ິງທ່ີອັບປໂຍດ(ທາງຊ່ົວ).   ດ້ວຍເຫດວ່າຄວາມຊ່ົວແລະຄວາມບາບຢູ່ຮອບ 
ຕົວເຮົາທຸກເວລາ, ທາງເລືອກຂອງພວກເຮົາຍ່ິງເປັນການຮີບດ່ວນຕ່ໍການໃຊ້ເວລາ.  ທ່ານໂປໂລບ່ໍຢາກໃຫ້ຜູ້ອ່ານຂອງ
ເພ່ິນເປັນຄົນໂງ່, ແຕ່ກົງກົນຂ້າມ, ເພ່ິນຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈໃນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ.   “...ຮູ້ຈັກວ່າເຮັດ        
ສ່ິງໃດຈ່ຶງຈະເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ” (ຂ້ໍ 10). ສໍາລັບຜູ້ທ່ີສລາດ, ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ລົງທຶນໃຊ້ພລັງງານ
ແລະຄວາມພະຍາຍາມໃນສ່ິງທ່ີມີຄວາມໝາຍ(ສໍາຄັນ)ອີງຕາມລາຍການຂອງພຣະເຈ້ົາ. ແຕ່ຝູງຄົນໂງ່ຈ້າໄດ້ເສັຽເວລາ
ອັນລ້ໍາຄ່າໃນການຈົດຈ່ໍໃສ່ໃນສ່ິງທ່ີອານິດຈັງຈາງຫາຍຕລອດໄປເປັນນິດ. 
       ວິຖີທາງທ່ີສລາດແມ່ນການເຂ້ົາໃຈວ່າ   “ແມ່ນຫຍັງຄືພຣະປະສົງຂອງອົງພຣະເຈ້ົາ”?    ທາງທ່ີແຈ່ມແຈ້ງທ່ີສຸດສູ່ 
ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງພຣະເຈ້ົານ້ັນແມ່ນຜ່ານທາງພຣະຄັມພ.ີ   ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາສຶກສາພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາເປັນ 
ປະຈຳແຕ່ລະວັນ  ອ່ານ, ໄດ້ຍິນ, ສຶກສາ, ແລະ ນ່ັງພິຈາຣະນາໄຕ່ຕອງ  ພວກເຮົາຈະຄ້ົນພົບພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. 
ພຣະຄັມພີບອກແຈ່ມແຈ້ງກຽ່ວກັບພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຄວາມລອດພົ້ນ ແລະນິສັຍໃຈຄໍຂອງພວກເຮົາ: ວິ 
ທີການດໍາລົງຊີວິດ.  ສະຖານທ່ີຈໍາເພາະເຮົາຈະຢູ່ທ່ີໃດນ້ັນບ່ໍໄດ້ບັນທຶກຢູ່ໃນພຣະຄັມພີ.   ແຕ່ພວກເຮົາຍັງສາມາດຄ້ົນ 
ພົບການຊົງນໍາພາຂອງຊີວິດກ່ຽວກັບ ຕົວຢາ່ງ:ການແຕ່ງງານ, ວຽກງານ, ຫືຼການສຶກສາເປັນຕ້ົນ. ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາ 
ສຶກສາພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາ, ແລະມີຄວາມຮູ້ສຶກຕ່ໍການຊົງນໍາຂອງພຣະອົງ,  ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງສົນທະນາກັບພວກ
ເຮົາ.  ຫຼາຍຄ້ັງ, ພຣະອົງຊົງໃຊ້ສະຖານະການແລະຝູງຄົນທ່ີເຊ່ືອໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ພວກເຮົາ,  ແຕ່ຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານ້ັນ
ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບພຣະຄຳຂອງພຣະອົງສເມີໄປ. 

   
 

2.  ເອເຟໂຊ 5:18 
18ແລະຢ່າເມົາເຫລ້ົາແວງ ຊ່ຶງພາໃຫ້ເສັຽຄົນ ແຕ່ຈ່ົງເຕັມດ້ວຍພຣະວິນຍານກໍດີກວ່າ. 
   
     ຫຼັງຈາກບອກພວກເຮົາໃນຂ້ໍ 17 ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈໃນນ້ໍາພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ, ອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຄໍາສ່ັງອັນແຈ່ມແຈ້ງ 
ສອງອັນກຽ່ວກັບພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

1. ຢ່າເມົາເຫຼົ້າອະງຸ່ນ (ນ້ໍາເຫຼົ້າ). 
2. ຈ່ົງເຕັມປຽ່ມດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. 

ຄໍາສ່ັງສອງຢ່າງນ້ີແມ່ນຢູ່ຄົນລະມຸມໂລກ (ກົງຂ້າມກັນ), ແຕ່ວ່າທັງສອງແມ່ນກ່ຽວກັບ  ແມ່ນໃຜ?  ຫຼື ແມ່ນຫຍັງ?   ທ່ີ 
ພວກເຮົາຍອມປ່ອຍໃຫ້ມັນຄວບຄຸມພວກເຮົາ.  ບັນຫາກຽ່ວກັບເຫ້ົຼາອະງຸ່ນ,  ແທ້ຈິງແລ້ວ,  ກໍເໝືອນເຫ້ົຼາແລະຢາເສບ 
ຕິດທຸກຊະນິດ ຄືມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເສັຽສະຕິ. ເມ່ືອນ້ັນພວກເຮົາຈະຂາດການຄວບຄຸມຕົນເອງ.  ເມ່ືອຜູ້ໃດຖືກຄວບ 
ຄຸມ, ຄົນຜູ້ນ້ັນຈະເສັຽສະຕິ: ບ່ໍຮູ້ເມື່ອຄີງ, ກາລະເທສະ ແລະດໍາເນີນຊີວິດເໝືອນຄົນໄຮ້ປັນຍາ (ຄົນໂງ່ຈ້າ). 
     ອາຈານໂປໂລບ່ໍໄດ້ເວ້ົາເຖິງເຣ່ືອງການເສບຕິດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້ໍຫ້າມນ້ີເປັນຈິງຕ່ໍການເສບຕິດນ້ັນກໍຕາມ. ຄົນສ່ວນ 
ຫຼາຍບ່ໍແມ່ນຄົນ “ຂ້ີເຫ້ົຼາ”. ຄວາມຈິງແລ້ວພວກເພ່ິນບ່ໍໄດ້ດ່ືມເຫ້ົຼາເປັນມື້ຫືຼອາທິດແຕ່ລະຄ້ັງ.  ແຕ່ບາງຄ້ັງພວກເພ່ິນໄດ້ 
ດ່ືມແລະໄດ້ເມົາກັບເພື່ອນຝູງແລງວັນສຸກ.   ບັນຫາບ່ໍແມ່ນຄວາມຖ່ີ(ກິນເລ້ືອຍປານໃດ)ແຕ່ແມ່ນໃຜຫຼືແມ່ນຫຍັງເປັນ 

ທ່ານຈະບັນລະຍາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການດໍາລົງຊີວິດແບບ ໂງ່ ແລະ ສລາດ ດ້ວຍວິທີໃດ? 
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ຜູ້ຄວບຄຸມ?  ແທນທ່ີພວກເຮົາຈະຖືກຄວບຄຸມໂດຍເຫ້ົຼາ ຫືຼ ຂອງເສບຕິດມຶນເມົາຕ່າງໆ,  ພວກເຮົາຄວນຈະຖືກຄວບ 
ຄຸມໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງພຣະອົງ, ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ 
ເຄີຍ "ອອກຈາກການຄວບຄຸມ" ເລີຍ.  ຄວາມຈິງແລ້ວ, ແມ່ນການກົງກັນຂ້າມເກີດຂ້ຶນ.  

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງມອບອໍານາດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຄວບຄຸມຕົນເອງ. 

ໃນເມ່ືອວັດຖຸມຶນເມົາເປັນສ່ິງຄວບຄຸມ, ບຸກຄົນນ້ັນຈະຖືກນໍາໄປສູ່  "ການດໍາລົງຊີວິດແບບຊະຊາຍ".  ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, 
ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຜົນປໂຢດຂອງການດໍາເນີນຊີວິດພາຍໃຕ້ຣິດອຳນາດແລະການຄວບຄຸມ ຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ
ດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

  "ຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດປະທານຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ຊົງໂຜດໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍບໍຣິບູນດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ
ແລະຄວາມສຸກໃນຄວາມເຊ່ືອ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະໄດ້ເຕັມລ້ົນດ້ວຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ໂດຍຣິດເດດຂອງພຣະວິນ

ຍານບໍຣິສຸດ" (ຣມ 15:13). 
 "ຝ່າຍຜົນຂອງພຣະວິນຍານນ້ັນຄື ຄວາມຮັກ, ຄວາມຍິນດີ, ສັນຕິສຸກ, ຄວາມອົດກ້ັນໄວ້ນານ, ຄວາມປານີ

, ຄວາມດີ, ຄວາມສັດຊ່ື, ຄວາມສຸພາບອ່ອນຫວານ, ແລະການຮູຈັ້ກບັງຄັບຕົນເອງ" (ຄລຕ 5:22-23). 
 "ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງປະທານໃຈອັນຢ້ານກົວໃຫ້ແກ່ເຮົາ ແຕ່ໄດ້ຊົງປະທານໃຈອັນປະກອບດ້ວຍຣິດ

ອຳນາດ, ຄວາມຮັກ, ແລະການບັງຄັບຕົນໃຫແ້ກ່ເຮົາ" (2 ຕມທ 1:7). 
"ເຕັມໄປດ້ວຍ"  ພຣະວິນຍາຍບໍຣິສຸດ  ແມ່ນການຖືກຄວບຄຸມແລະຖືກມອບອໍານາດໂດຍພຣະອົງ   ແຕ່ນ້ີບ່ໍແມ່ນແຕ່ 
ພຽງຄ້ັງດຽວ ແຕ່ແມ່ນການສືບຕ່ໍເນ່ືອງການຍອມຈໍານົນແຕ່ລະວັນຕ່ໍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.  ເໝືອນດ່ັງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ 

ຊົງບອກຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງໃຫ້ປະຕິເສດຕົນເອງ,   ແບກໄມ້ກາງແຂນທຸກວັນ,  ແລະຕາມເຮົາມາ (ເບ່ິງ ລກ 9:23). 
ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຈໍານົນການຄວບຄຸມຊິວິດຂອງພວກເຮົາແຕ່ລະວັນໃຫ້ແກ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ:    ພວກເຮົາຕ້ອງ 
ຕັດສິນໃຈວ່າຈະໃຫ້ໃຜຫຼືໃຫ້ຫຍັງມີອິດທິພົນເໜືອຄວາມຄິດແລະການກະທໍາຂອງພວກເຮົາ?    ພຣະຄັມພີ ເອເຟໂຊ 
5:18 ໄດ້ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ: “ແລະຢ່າເມົາເຫ້ົຼາແວງ ຊ່ຶງພາໃຫ້ເສັຽຄົນ ແຕ່ຈ່ົງເຕັມດ້ວຍພຣະວິນຍານກໍດີກວ່າ” 
 

 

3.  ເອເຟໂຊ 5:19-21 
19ຈ່ົງສົນທະນາກັນດ້ວຍເພງສັຣເສີນ, ເພງນະມັສການ,  ແລະເພງຍ້ອງຍໍສັຣເສີນຝ່າຍພຣະວິນຍານ ຄືຮ້ອງເພງ ແລະ 
ສັຣເສີນຈາກໃຈຂອງທ່ານທັງຫລາຍຖວາຍແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  20ຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຄື ພຣະບິດາສຳລັບ 
ສ່ິງສາຣະພັດສເມີ ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ.  21ເນ່ືອງດ້ວຍເຈ້ົາມີຄວາມຢຳເກງພຣະ  
ຄຣິດ ຈ່ົງຍອມຟັງເຊ່ິງກັນແລະກັນ. 
 

        ອາຈານໂປໂລເລ້ິມບົດທີ  5 ໂດຍການເນ້ັນໜັກໃນການດໍາເນີນຊີວິດ.   ແລ້ວເພ່ິນໄດ້ຮຽກເອ້ິນພວກເຮົາໃຫ້ດໍາ 
ລົງຊີວິດ  ກ້າວໜ້າໄປ  ດ້ວຍສະຕິປັນຍາ (ເບ່ິງ ຂ້ໍ 15).    ພວກເຮົາສາມາດເຮັດດ່ັງນ້ັນໂດຍການເຕັມປ່ຽມດ້ວຍພຣະ 
ວິນຍານບໍຣິສຸດ (ເບ່ິງ ຂ້ໍ 18). ໃນຂ້ໍ 19-21,ໂປໂລໄດ້ບັລຍາຍວິທີການທ່ີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງມຣິີດອຳນາດແລະ
ອິດທິພົນຕ່ໍຊີວິດຂອງຝູງຄົນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອ ດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

  ວາຈາຂອງພວກເຮົາ.    ເມ່ືອເວ້ົາເຖິງເຫ້ົຼາຢາຫຼືຂອງມຶນເມົາ, ໝູ່ເພ່ືອນມິດສະຫາຍມັກມີອິດທິພົນເໜືອກັນ

ແລະກັນ: "ພຽງຈອກດຽວເນາະເພ່ືອນ". ຖ້າເຮົາມີສະຫາຍທ່ີໃຫ້ກໍາລັງໃຈແບບນ້ັນ  ແມ້ກະທ້ັງຜູ້ທ່ີຕິດງອມ
ແງມກໍຕາມ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນຄົນສລາດຮູ້ຈັກເລືອກທ່ີຈະຄົບກັບຄົນປະເພດໃດເພື່ອຫີຼກເວັ້ນສ່ິງນ້ັນ. 

ແມ່ນສ່ິງອ່ືນໆສ່ິງໃດທ່ີມີອໍານາດຄວບຄຸມປະຊາຊົນພາຍໃນວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາ? 
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 ນິສັຍໃຈຄໍຂອງພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາສົມຄວນຈະຂອບພຣະຄຸນ (1) "ຕລອດໄປ" ແລະ (2) "ສໍາລັບທຸກຢ່າງ". 

ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາເຕີບໃຫຍ່ໃນພຣະຄຣິດ,  ຈ່ົງປ່ອຍໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງຊົງນໍາພາພວກ
ເຮົາ, ພວກເຮົາມອງເຫັນຊີວິດຈາກມຸມມອງຂອງພຣະອົງ.   ພວກເຮົາມີເຫດຜົນມະຫາສານທ່ີຈະຂອບພຣະ
ຄຸນພຣະອົງ!   "ຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນໃນທຸກໆສ່ິງ" (1 ທຊນ 5:18)  ເຖິງແມ້ນວ່າພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນກັບບັນ 
ຫາແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກກໍຕາມ. ການຂອບພຣະຄຸນພາໃຫ້ພວກເຮົາເອົາຊະນະຄວາມຮູ້ສຶກ,  ຖ້າບ່ໍ
ດ່ັງນ້ັນ, ອາດຈະພາໃຫ້ພວກເຮົາມຸ່ງໄປສູ່ການດ່ືມເຫ້ົຼາຫຼືຢາເສບຕິດມຶນເມົາຕ່າງໆ.  

 ການປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສົມຄວນຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນຕ່ໍກັນແລະກັນດ້ວຍທັສນະຄະຕິທ່ີຍອມ
ແພ້ (ຫືຼເສັຽປຽບ). ຊາວຄຣິສຕຽນທັງຫຼາຍສົມຄວນປະຕິບັດການຍອມຈໍານົນ.    ແຕ່ເຮົາໝົດທຸກຄົນຮູ້ດີວ່ານ້ີ 
ມັນສາມາດດຶງດູດໃຫ້ວາງເງ່ືອນໄຂໃນການກະທໍາຂອງພວກເຮົາຕາມການກະທໍາຂອງຄົນອ່ືນ. ມັນເປັນການ 
ງ່າຍທ່ີພວກເຮົາຈະເວ້ົາວ່າ: "ຂ້ອຍຈະຍອມຖ້າຫາກລາວຍອມກ່ອນ" ຫືຼ "ຂ້ອຍຈະເສັຽສລະຖ້າຫາກລາວເສັຽ 
ສລະກ່ອນ". ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາຖືກເອ້ີນໃຫ້ແຍກ "ສິດທິ" ຂອງພວກເຮົາເພ່ືອຜົນປໂຍດຕ່ໍຄົນອ່ືນ. 

      ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຄິດວ່າການຍອມຈໍານົນແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ພວກເຮົາ,   ການຍອມຈໍານົນນ້ີເອງແມ່ນສ່ິງທ່ີພຣະຄຣິດ
ໄດ້ເຮັດສໍາລັບພວກເຮົາ (ເບ່ິງ ຟລປ 2:5-11).   ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາຂອງຄົນອ່ືນ  ພ້ອມທັງບ່ໍໄດ້
ຄວບຄຸມການກະທໍາຂອງພວກເຂົາ. ແຕ່ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກະທໍາຂອງຕົນເອງ  ແລະພວກເຮົາມີ
ການຄວບຄຸມໃນການເຮັດການປະຕິບັດຂອງຕົນເອງ.   ພວກເຮົາສາມາດຍ່າງບາດກ້າວແລກດ້ວຍການເຊ່ືອຟງັພຣະ 
ຄຣິດ ໂດຍການຍອມຈໍານົນການຄວບຄຸມຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ຕ່ໍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. 
 

  

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

          ດໍາເນີນຊີວິດພາຍໃຕ້ພຣະອໍານາດແລະທິດທາງຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແມ່ນດີກວ່າທຸກສ່ິງ ທ່ີພວກເຮົາ
ສາມາດຝັນຫາເພ່ືອຕົນເອງ.  ທ່ານຈະນໍາເອົາຄວາມຈິງນ້ີໄປໃຊ້ດ້ວຍວິທີໃດໃນອາທິດນ້ີ? 

 ສາລະພາບ.   ຈ່ົງທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພຣະອົງຊົງເປີດເຜີຍແກ່ທ່ານສ່ິງທ່ີກັກຊີວິດຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນຊະເລີຍ. 
ຈ່ົງລະມັດລະວັງໃນສ່ິງທ່ີມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານເພິ່ງພໍໃຈຊ່ົວຄາວ. ສາລະພາບສ່ິງເສບຕິດທ່ີທ່ານເປັນທາດຂອງມັນ
ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະທູນຂໍຕ່ໍພຣະອົງໃຫ້ຊົງປົດປ່ອຍທ່ານໃຫ້ເປັນອິສຣະອອກຈາກສ່ິງເຫຼົ່ານ້ັນ. 

 ຄ້ົນພົບ. ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການທິດທາງຈໍາເພາະເຈາະຈົງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ, ຈ່ົງສແວງຫາການຄ້ົນພົບພຣະ
ປະສົງຂອງອົງພຣະເຈ້ົາ. ຈ່ົງຕ້ັງໃຈໃຊ້ເວລາແຕ່ລະວັນອ່ານພຣະຄັມພີເພ່ືອຈະໄດ້ເຂ້ົາໃຈແຜນການຂອງພຣະ
ອົງສໍາລັບຊີວິດຂອງທ່ານ. ຈ່ົງອະທິຖານແລະຊອກຫາຄໍາແນະນໍາຂອງຄົນອ່ືນເຊ່ັນດຽວກັນ. 

 ເພ່ິງພາອາສັຍຄົນອ່ືນ. ຈ່ົງຢູ່ທ່າມກາງ(ອ້ອມຮອບ)ດ້ວຍຄົນອ່ືນທ່ີຈະຊ່ອຍທ່ານດໍາເນີນຊີວິດກັບພຣະວິນຍານ
ບໍຣິສຸດ. ຈ່ົງສອບຖາມເຂົາເຈ້ົາໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ຂໍການໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ທ່ານ.  
         ມີຫຼາຍວິທີທາງໃນການດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍການປະຈົນພັຍ. ບາງວິທີຕ້ອງຕ່ໍສູ້ດ້ວຍພັຍອັນຕະລາຍແລະ
ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ. ພຣະເຈ້ົາຊົງມີວິຖີທາງທ່ີດີກວ່າ, ເສ້ັນທາງຂອງການປະຈົນພັຍທ່ີຊົງຖືກນໍາພາ
ໂດຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ.  

 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  SSK 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 10 ກຸມພາ 2019 (02-10-2019) 
 

ໃນເມ່ືອການແຕ່ງງານມີຄຳຖາມ 
 

ແມ່ນຫຍັງທີເ່ປັນສ່ິງຕລົກທີ່ສຸດທີ່ທ່ານໄດ້ສັງເກດໃນສະຖານທີ່ແຕ່ງງານ? 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ການແຕ່ງງານແມ່ນລະຫວ່າງຜູ້ຍິງແລະຜູ້ຊາຍຊ່ວງເວລາຕລອດຊີວິດ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:    
       ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມຫືຼເປັນພາກສ່ວນຂອງພິທີມົງຄົນສົມຣົດທ່ີຈາລຶກໄວ້ໃນໃຈຢ່າງນ້ອຍຄ້ັງນ່ຶງ. ບາງ
ພິທີແມ່ນ “ສຸດຍອດ” ໃນຄ່າລາຄາແລະຍ່ິງໃຫຍ່ມະໂຫຣານ. ແຕ່ບາງພິທີກໍເປັນແບບ “ຕ່ໍາສຸດ” ມີພຽງແຕ່ຜູ້ປະກອບພ ິ
ທີແລະຫລັກຖານພະຍານພຽງແຕ່ສອງສາມຄົນເທ່ົານ້ັນ.  ແລະພຽງແຕ່ພິທີສ່ວນນ້ອຍເທ່ົານ້ັນທ່ີມີໂອກາດໂດຍທ່ີບ່ໍໄດ້
ນຶກຄິດແຕ່ລືມບ່ໍລົງ. 
       ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ເດັກຊາຍຜູ້ນ່ືງຊ່ຶງຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ຖືແຫວນ,  ແຕ່ໃນຂະນະທ່ີລາວຍ່າງຄຽງຂ້າງເດັກຍິງນ້ອຍໄປ, 
ລາວໄດ້ເລ້ິມຮ້ອງໄຫ້ຂ້ຶນ. ເມ່ືອຖືກຖາມວາ່ມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ? ລາວໄດ້ຕອບວ່າ: “ຂ້ອຍບ່ໍຢາກແຕ່ງງານ ຂ້ອຍຢາກຢູ່ກັບ
ອ່ີພໍ່ແລະອ່ີແມ່ຕລອດໄປ! ” ລາວສົງສັຍເຣ່ືອງການແຕ່ງງານ! ແຕ່ລາວໄດ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນແລ້ວກັບປ່ຽນໃຈ ແລະຂ້ອຍຖືວ່າໄດ້
ຮັບພຣະພອນທ່ີໄດ້ເປັນຜູ້ປະກອບພິທີແຕ່ງງານຂອງລາວຫຼາຍປີຜ່ານມາ. 
       ມີຫຼາຍຄົນໃນປັດຈຸບັນນ້ີມີຄວາມຂ້ອງໃຈ(ມີຄໍາຖາມ)ໃນທັມຊາດທັງໝົດຂອງການແຕ່ງງານນ້ີ: ໃຜສາມາດແຕ່ງ 
ງານກັບໃຜ?  ແມ່ນຫຍັງທ່ີເຮັດໃຫ້ການແຕ່ງງານເປັນການແຕ່ງງານ? ຫືຼ ໂດຍກະທ້ັງການແຕ່ງງານນ້ີມັນຈໍາເປັນຢູ່ບ່ໍ?   
ແຕ່ວ່າການແຕ່ງງານນ້ີຍັງເປັນຄວາມຄິດທ່ີດີ, ແລະ ມັນເປັນຄວາມຄິດທ່ີດີເພາະວ່າ  ໄດ້ລິເລ່ິມຈາກພຣະເຈ້ົາ!  ພວກ
ທ່ານອາດຈະຮູ້ຈັກຄູ່ແຕ່ງງານທ່ີເປັນຄູ່ “ໂຄສະນາ” (ປະກາດ)  ທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ ລໍາລັບຄວາມຕ້ັງພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາໃນ
ຂະນະທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງຊາຍແລະຍິງຄູ່ແລກ.  ສໍາລັບຜູ້ທ່ີຍັງສັງສັຍການແຕ່ງງານ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ຄໍາຕອບແກ່
ພວກເຮົາໄປແລ້ວ. 
 
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1.  ປະຖົມມະການ 2:18-20 
18ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວອີກວ່າ, “ບ່ໍເປັນການສົມຄວນທ່ີໃຫ້ຜູ້ຊາຍຢູ່ໂດດດ່ຽວເຊ່ັນນ້ີ ເຮົາຄວນຫາຜູ້ຊົດຊ່ອຍທ່ີເໝາະ
ສົມໃຫ້ລາວ.” 19ຄັນແລ້ວ, ພຣະອົງຈ່ຶງເອົາຂ້ີດິນປ້ັນເປັນສັດແລະນົກຕ່າງໆແລ້ວເອົາສັດແລະນົກທ່ີປ້ັນນ້ັນໃຫ້ຊາຍຜູ້
ຮັກສາສວນເບ່ິງ. ເພ່ືອຢາກຮູ້ວ່າລາວຈະໃສ່ຊ່ືຫຍັງໃຫ້. ຄັນແລ້ວຊ່ືທ່ີລາວຕ້ັງນ້ັນກໍເປັນຊ່ືຂອງສັດຕ່າງໆຕ່ໍມາ. 20ຫລັງ
ຈາກຊາຍຜູ້ນ້ັນໄດ້ຕ້ັງຊ່ືໃຫ້ສັດຕ່າງໆ, ແຕ່ສັດເຫລ່ົາ ນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ເປັນຜູ້ຊ່ອຍລາວຫຍັງໝົດ. 
 

       ຕລອດການຊົງສ້າງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ,   ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະກາດວ່າທຸກສ່ິງທ່ີພຣະອົງສ້າງນ້ັນດີ.   ໃນບ້ັນສລຸບ 
ຂອງການນີຣະມິດສ້າງດ້ວຍພຣະດໍາຣັດສ່ັງໂດຍພຣະວາທະ,  “ພຣະເຈ້ົາຊົງທອດພຣະເນດສັພະທຸກສ່ິງທ່ີຊົງນີຣະມິດ 
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ສ້າງ ກໍຊົງພໍພຣະທັຍຫລາຍ ມ້ືຄືນຜ່ານໄປມື້ເຊ້ົາຕ່າວມາ ແມ່ນມື້ທີຫົກ.” (ປຖກ 1:31). ແຕ່ໃນປະຖົມມະການ 2:18, 
ພວກເຮົາເຫັນເປັນຄ້ັງແລກທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະກາດສ່ິງທ່ີບົກພ່ອງ:“ບ່ໍເປັນການສົມຄວນທ່ີໃຫ້ຜູ້ຊາຍຢູ່ໂດດດ່ຽວເຊ່ັນນ້ີ”.  
       ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງພວກເຮົາໃຫ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ກັບຄົນອ່ືນ. ດ້ວຍການຖືກຊົງສ້າງໃນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ 
ມີຄວາມໝາຍວ່າ, ກ່ອນອ່ືນແລະສໍາຄັນຍ່ິງ ພວກເຮົາຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມສໍາພັນກັບພຣະອົງ.  ແຕ່ວ່າພຣະອົງ
ຊົງສ້າງພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມສໍາພັນກັບຄົນອ່ືນເຊ່ັນດຽວກັນ. ເລິກໄປກວ່ານ້ັນ, ພຣະເຈ້ົາອອກແບບສໍາລັບອາດາມໃຫ້ 
ດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມສັມພັນພິເສດກັບບຸກຄົນໆນ່ຶງ. “ເຮົາຄວນຫາຜູ້ຊົດຊ່ອຍທ່ີເໝາະສົມໃຫ້ລາວ.”    ພວກເຮົາສາ 
ມາດສລຸບໂດຍຖືກຕ້ອງວ່າ  ພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ຮູ້ແລ້ວວ່າພຣະອົງຈະເຮັດຫຍັງໃນລະຍະຕ່ໍໄປ   ພຣະອົງຈະຊົງສ້າງຜູ້ຍິງ  
ແຕ່ກ່ອນອ່ືນ, ພຣະອົງໄດ້ຊົງຜ່ານຂະບວນສັດຕ່ໍໜ້າອາດາມ.   ພຣະອົງຊົງອະນຸຍາດໃຫອ້າດາມຊ້ີບອກແລະໃສ່ຊ່ືຝູງ 
ສັດທັງໝົດ, ແລະໃນວິທີການຜູ້ຊາຍໄດ້ຄ້ົນພົບສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຮູ້ແລ້ວ: “ແຕ່ສັດເຫລ່ົານ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ເປັນຜູ້ຊ່ອຍລາວ
ຫຍັງໝົດ.” ໝາຫືຼແມວສາມາດເປັນເພ່ືອນທ່ີອັສຈັນ, ແຕ່ບ່ໍມີສັດໂຕໃດສາມາດທົດແທນຫືຼເທ່ົາທຽມສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາມີຢູ່
ໃນພຣະທັຍ. 
       ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງໃນຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ: “ຜູ້ຊ່ວຍ”. ຜູ້ຊ່ວຍທ່ີອາດາມຕ້ອງການບ່ໍແມ່ນໃຜຜູ້ນ່ຶງທ່ີ
ນ້ອຍກວ່າ(ດ້ອຍຄຸນຄ່າກວ່າ)ລາວເອງ. ຜູ້ຂຽນພຣະຄັມພີໄດ້ໃຊ້ຄໍາສັບເຮັບເຣີເພື່ອບັລຍາຍການທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ
ຊ່ວຍເຫືຼອປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ.  ພຣະອົງຊົງສ້າງເອວາເພື່ອໃຫ້ຊ່ວຍແລະອຸປຖັມຄ້ໍາຊູອາດາມ. ສ່ິງທ່ີລາວຂາດ 
ເຂີນ, ນາງຈະໄດ້ເພິ່ມເຕີມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.   ທັງສອງ, ຊາຍແລະຍິງໄດ້ຊົງຖຶກສ້າງຂ້ຶນມາ “...ໃຫ້ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍ ຄືກັນ
ກັບພຣະອົງ ...” (ເບ່ິງ ປຖກ 1:27), ແລະທັງສອງເພດມີຄວາມສໍາຄັນເທ່ົາກັນ. ພວກເຮົາເທ່ົາທຽມກັນ(ສເມີພາບ)ໃນ
ທັມມະຊາດທ່ີສໍາຄັນຂອງພວກເຮົາ. 
       ໃນເວລາດຽວກັນ, ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເມີນເສີຍຕ່ໍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຊາຍແລະຍິງ. ເຊ່ັນດຽວກັນກັບພວກເຮົາ
ຊ່ືນຊົມຍິນດີກັບຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງແຕ່ລະເພດ,   ພວກເຮົາຍອມຮັບວ່າຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງສາມີແລະພັລ

ຍາແມ່ນການທ່ີເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອແລະອຸປຖັມຄ້ໍາຊູເບ່ິງແຍງຊ່ຶງກັນແລະກັນ. ສາມີຕ້ອງການ ພັລຍາຂອງ
ລາວ, ແລະ ພັລຍາກໍຕ້ອງການສາມີຂອງນາງ. 
          ນ້ີຈະມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດສໍາລັບຜູ້ທ່ີເປັນໂສດ?   ຫຼາຍກວ່າສ່ີສິບຫ້າເປີເຊັນ (45%)   ຂອງຊາວອະເມຣິກັນ 
ຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີເປັນໂສດ. ໃນນ້ັນພ້ອມດ້ວຍພ່ໍໝ້າຍແມ່ໝ້າຍ ແລະພໍ່ຮ້າງແມ່ຮ້າງ, ແຕ່ວ່າເກືອບສາມສ່ວນສ່ີ (75%) ໃນຈໍາ
ນວນນ້ັນບ່ໍເຄີຍໄດ້ແຕ່ງງານຈັກເທ່ືອ.  ຖ້າວ່າມີໃຜຜູ້ນ່ຶງໄດ້ພຽງແຕ່ອ່ານປະຖົມມະການ 2:18,  ລາວອາດຈະສລຸບຜົນ, 
ຖ້າວ່າເຮົາບ່ໍແຕ່ງງານ, ວ່າລາວກໍາລັງດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນສະພາບທ່ີ “ບ່ໍດີ”. ແຕ່ວ່າໃນຖານະເປັນໂສດ ບ່ໍແມ່ນການສາບ
ແຊ່ງ ຫືຼ ພົລເມືອງຊ້ັນສອງ.  ອາຈານໂປໂລໄດ້ເວ້ົາເຖິງການເອ້ີນຂອງຜູ້ທ່ີເປັນໂສດ.  ເພ່ິນເອງກໍເປັນໂສດ, ແລະເພິ່ນ  
ຖືວ່າສ່ິງນ້ີເປັນຂອງຂວັນ. 
          ພວກເຮົາສົມຄວນໂອບກອດໃນສະພາບທ່ີຕົນເປັນຢູ່, ຈະເປັນໂສດ ຫືຼ ແຕ່ງງານກໍດີ, ໃຫ້ເປັນຂອງຂວັນຈາກ 
ພຣະເຈ້ົາ .  ທຸກໆສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງນໍາພາມາສູ່ຊິວິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ພາຍໃນ  ການຊົງອອກແບບ ແລະ ພຣະ
ປະສົງຂອງພຣະອົງ.    ການອອກແບບການແຕ່ງງານຂອງພຣະອົງແມ່ນສໍາລັບ ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດໃນ
ຄວາມສໍາພັນໃກ້ຊິດກັບພຣະອົງ ແລະ ໃນຄວາມສັມພັນໃກ້ຊິດລະຫວ່າງກັນແລະກັນ. 
 

   
 

2.  ປະຖົມມະການ 2:21-22 

ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດກ່ຽວກັບການອອກແບບຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບການແຕ່ງງານ? 
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 21ເມື່ອເປັນດ່ັງນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງເຮັດໃຫ້ຊາຍຜູ້ນ້ັນນອນຫຼັບສນິດ.   ໃນຂະນະນອນຫຼບັຢູ່ນ້ັນ,  ພຣະອົງກໍຊົງ
ເອົາກະດູກຂ້າງຊີກໜ່ຶງຂອງລາວອອກມາ ແລ້ວຊົງເຮັດໃຫ້ເນ້ືອໜັງຈອດຕິດກັນດ່ັງເດີມ. 22ພຣະອົງຊົງເອົາກະດູກຂ້າງ
ນ້ັນມາສ້າງເປັນຜູ້ຍິງ.  ເມ່ືອສ້າງແລ້ວພຣະອົງກໍຊົງມອບຍິງນ້ັນໃຫ້ແກ່ລາວ. 
 

        ພຣະເຈ້ົາຊົງມີຄໍາຕອບທ່ີດີສໍາລັບອາດາມ. ອາດາມໄດ້ຊົງຖືກສ້າງຂ້ຶນຈາກຂ້ີດິນຂອງໂລກ, ແຕ່ການຊົງສ້າງຜູ້ຍິງ 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາການຜ່າຕັດຄ້ັງແລກ.  ພຣະອົງໄດ້ຊົງເຮັດໃຫ້ອາດາມນອນຫຼັບສນິດ ແລ້ວຊົງດຶງເອົາກະດູກຂ້າງ
ອອກມາ. ເອວາແມ່ນການຊົງສ້າງອັນພິເສດຈາກພຣະເຈ້ົາ: ພຣະອົງຊົງໃຊ້ບາງວັດຖຸທ່ີພຣະອົງໄດ້ສ້າງອາດາມເພ່ືອ
ສ້າງນາງ.  ດ້ວຍການຊົງສ້າງພວກເຂົາທັງສອງຈາກວັດຖຸອັນດຽວກັນ, ແນ່ນອນໄດ້ເນ້ັນຫນັກແລະເສີມສ້າງຄວາມສາ 
ມັກຄີລະຫວ່າງເຂົາເຈ້ົາທັງສອງ. 
        ແທນທ່ີຈະໃຫ້ຄວາມລໍາຄັນແກ່ກະດູກຂ້າງຫຼາຍຈົນເກີນໄປ, ຫືຼ ອ່ານຄວາມໝາຍເຂ້ົາໃນກະດູກຂ້າງທ່ີຂາດໄປ, 
ໃຫ້ພວກເຮົາຈົດຈ່ໍໃສ່ໃນສ່ິງທ່ີກະດູກຂ້າງໄດ້ບອກພວກເຮົາ.   ຜູ້ຍິງແລະຜູ້ຊາຍໄດ້ຖືກຊົງສ້າງຂ້ຶນມາດ້ວຍ “ວັດຖຸດິບ” 
ບາງຢ່າງ. ອາດາມໄດ້ເຮັດເຣ່ືອງນ້ີໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງພາຍຫຼັງໃນເມ່ືອລາວເອ້ີນເອວາ ວ່າ: “ກະດູກຂອງນາງມາຈາກກະດູກ
ຂອງເຮົາ. ເນ້ືອໜັງຂອງນາງ ມາຈາກເນ້ືອໜັງຂອງເຮົາ” (ຂ້ໍ 23). 
         ການສົນທະນາກ່ຽວກັບ “ອັນດຽວກັນ”  ຂອງພວກເຮົາ    ຄຸນສົມບັດທ່ີທັງສອງຊາຍແລະຍິງທ່ີມີສເມີກັນ  ບ່ໍໄດ້
ປະຕິເສດຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງເພດ(ຊາຍ-ຍິງ).   ຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນພຣະຄັມພີກ່ຽວກັບເຣ່ີອງເພດແມ່ນເລ້ີມດ້ວຍ 
ປະຖົມມະການ 1:27 “...ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງຊາຍແລະຍິງ”.    ເພດຂອງພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ແມ່ນເພດໃດທ່ີເຮົາຕ້ອງການ. 
ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ກໍານົດເພດ(ຊາຍຫຼືຍິງ); ມັນເປັນພຣະຣາຊກິຈຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະສ່ິງນ້ີບ່ໍໄດ້ເຄີຍປ່ຽນແປງເລີຍ. 
       ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເພດນ່ືງແຮງກວ່າຫຼືສໍາຄັນກວ່າອີກເພດນ່ຶງ.  ແຕ່ເປັນທ່ີໜ້າເສັຽດາຍ, 
ຊາວໂລກມັກມອງເຫັນໃນແງ່ກົງກັນຂ້າມ.  ໃນບາງວັດທະນະທັມ, ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ຍິງຖືກປຽບສເມືອນຂ້າທາດ ຫຼືວັດຖຸສ່ິງ 
ຂອງຊ້ືຂາຍໄດ້.   ຕ້ັງແຕ່ເລ້ີມຕ້ົນ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງເພດໃຫ້ເປັນເອກລັກສະນະ ແຕ່ຊົງມີພຣະປະສົງອັນຕລອດໄປ 
ໃຫ້ທັງສອງມີຄວາມສເມີພາບ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຍົກລະດັບຜູ້ຍິງໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຕ້ັງພຣະທັຍໃຫ້ຢູ່. 
ຄຣິສຕຽນໄດ້ນໍາຄວາມຮັກແລະຄວາມນັບຖືມາສູ່ຜູ້ຍິງໂດຍບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນມາກອ່ນໃນໂລກຂອງຊາວໂຣມັນ. “ຝ່າຍສາ 
ມີ, ຈ່ົງຮັກພັຣຍາຂອງຕົນ ເໝືອນດ່ັງພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງຮັກຄຣິສຕະຈັກ ແລະຊົງສລະພຣະອົງເອງເພ່ືອຄຣິສຕະຈັກ” 
(ອຟຊ 5:25). 
 

 
 

3.  ປະຖົມມະການ 2:23-25 
23ຊາຍຜູ້ນ້ັນຈ່ຶງເວົ້າວ່າ: “ໃນທ່ີສຸດ ນ້ີເດ ຜູ້ຊ່ຶງມີຮູບຮ່າງຄືເຮົາ. ກະດູກຂອງນາງມາຈາກກະດູກຂອງເຮົາ. ເນ້ືອໜັງຂອງ
ນາງ ມາຈາກເນ້ືອໜັງຂອງເຮົາ.  ນາງຊ່ືວ່າ ຜູ້ຍິງ ເພາະນາງມາຈາກຜູ້ຊາຍ.”  24ດ້ວຍເຫດນ້ີ, ຜູ້ຊາຍຈ່ຶງຕ້ອງລາຈາກພໍ່
ແມ່ຂອງຕົນໄປຕິດພັນຢູ່ກັບເມັຽຂອງຕົນ,ແລ້ວເຂົາທັງສອງກໍກາຍເປັນຄົນຄົນດຽວກັນ.   25ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງນ້ັນເປືອຍ
ກາຍຢູ່ ໂດຍບ່ໍຮູ້ສຶກອາຍກັນເລີຍ. 
 
      ອາດາມອາດຈະບ່ໍຮູ້ວ່າລາວມີຄວາມຕ້ອງການ “ຜູ້ຊົດຊ່ອຍທ່ີເໝາະສົມ” (ຂ້ໍ 18),ແຕ່ວ່າລາວຮູ້ແກ່ໃຈໃນທັນທີທ່ີ 
ລາວເຫັນຜູ້ຍິງ. ຄໍາເວ້ົາແລກຂອງອາດາມ:“ໃນທ່ີສຸດ ນ້ີເດ”ແມ່ນສະແດງເຖິງແນວຄິດນ້ັນ. ບັດນ້ີ ອາດາມໄດ້ມີໃຜຜູ້ນ່ຶງ 
ຊ່ຶງເໝືອນກັບລາວ,ໃຜຜູ້ນ່ຶງຊ່ຶງລາວສາມາດມີຄວາມສັມພັນກັບແລະໃຜຜູ້ນ່ຶງຊ່ຶງເປັນສ່ິງເພ້ີມເຕີມສ່ິງທ່ີລາວຂາດໄປ.   

ໃນທາງໃດ ວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາທ້າທາຍການອອກແບບຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜູ້ຊາຍແລະຍິງ? 
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        ຂນົບທັມນຽມປະເພນີມັກໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າແມ່ນໃຜເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃດຄົບບໍຣິບູນ.  ຊາວໂລກຢາກໃຫ້ພວກ 
ເຮົາຍອມຮັບເອົາຄວາມຄິດທ່ີຜິດທ່ີວ່າ: ບ່ໍແຕກຕ່າງຫຍັງວ່າບຸກຄົນໃດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ “ຄົບຖ້ວນ” ຜູ້ຊາຍແຕ່ງງານກັບ
ຜູ້ຊາຍ; ຜູ້ຍິງແຕ່ງງານກັບຜູ້ຍິງ.  ພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການແຕ່ງງານແມ່ນສ່ິງອ່ືນໃດ, ແຕ່ແມ່ນການສັມ 
ພັນລະຫວ່າງຜູ້ຍິງແລະຜູ້ຊາຍ  ແລະມັນເປັນພັນທະສັນຍາແຫ່ງຄວາມສັມພັນ.  ພັນທະສັນຍາແມ່ນຫົວຂ້ໍທ່ີມີອໍານາດ 
ຕລອດພຣະຄັມພີ.  ພັນທະສັນຍານ້ີໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຢູ່ໃນຫຼາຍໆພັນທະສັນຍາທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງມອບໃຫ້
ໄວ້ກັບປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ.  ແນ່ນອນ, ພັນທະສັນຍາອັນສູງສຸດແມ່ນພັນທະສັນຍາອັນຕລອດໄປເປັນນິດ  ໂດຍ
ຜ່ານອົງພຣະຄຣິດ.  
        ການແຕ່ງງານແມ່ນພັນທະສັນຍາແລກໃນພຣະຄັມພີ. ອາດາມໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມເປັນນ່ຶງດຽວຊ່ຶງຢູ່ໃນ
ຄວາມສັມພັນຂອງລາວກັບເອວາ.   “ໃນທ່ີສຸດ ນ້ີເດ ຜູ້ຊ່ຶງມີຮູບຮ່າງຄືເຮົາ.   ກະດູກຂອງນາງມາຈາກກະດູກຂອງເຮົາ. 
ເນ້ືອໜັງຂອງນາງ ມາຈາກເນ້ືອໜັງຂອງເຮົາ.    ນາງຊ່ືວ່າ ຜູ້ຍິງ ເພາະນາງມາຈາກຜູ້ຊາຍ.”   ຄວາມເປັນນ່ຶງດຽວນ້ີໄດ້
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນການປະຕິບັດຂອງຄູ່ຜົວເມັຽແລກນ້ີ:    “ຜູ້ຊາຍຈ່ຶງຕ້ອງລາຈາກພໍ່ແມ່ຂອງຕົນໄປຕິດພັນຢູ່ກັບເມັຽ
ຂອງຕົນ,ແລ້ວເຂົາທັງສອງກໍກາຍເປັນຄົນຄົນດຽວກັນ”. 
       ການແຕ່ງງານແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນສອງຄົນຊ່ຶງຖືກຮ່ວມເຂ້ົາກັນໃນການຕົກລົງ ຄໍາໜ້ັນສັນຍາ.  ພວກເຂົາເຈ້ົາ 
ທັງສອງຕ້ອງອອກຈາກບ້ານເຮືອນຂອງຜູ້ປົກຄອງຂອງຕົນ ເພ່ືອອອກໄປຕ້ັງຄອບຄົວໃໝ່ດ້ວຍກັນ. ພວກເພ່ິນອາດຈະ
ອອກໄປໄກຈາກພໍ່ແລະແມ່, ແຕ່ວ່າບ່ໍໄດ້ຂາດຈາກກັນ. ໃນການແຕ່ງງານ, ຜູ້ຍິງແລະຜູ້ຊາຍຕ້ອງຂ້ຶນກັບກັນແລະກັນ, 
ແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍກັນແລະກັນ. ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງຕ້ອງຍອມແບ່ງປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຊຸກຍູ້ເຊ່ິງກັນ 
ແລະກັນສູ່ອົງພຣະຄຣິດ. 

  

 
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

          ທ່ານຈະໂອບກອດແລະດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມຈິງຂອງບົດຮຽນວັນນ້ີດ້ວຍວິທີໃດ?  ຈ່ົງເລືອກເອົາຄໍາຕອບນ້ີ: 

 ອະທິຖານ. ຖ້າທ່ານແຕ່ງງານແລ້ວ, ຈ່ົງອະທິຖານເພື່ອຄູ່ແຕ່ງງານຂອງທ່ານທຸກໆວັນ. ຖ້າທ່ານຍັງເປັນໂສດ, 

ຈ່ົງອະທິຖານເພ່ືອຄູ່ຈະແຕ່ງງານ. ອະທິຖານໃຫ້ການແຕ່ງງານດໍາເນີນເພ່ືອຖວາຍພຣະກຽດແດ່ອົງພຣະເຈ້ົາ. 

 ຈົດບັນຊີ.   ຈົດບັນຊີລາຍການ:     ຈຸດແຂງແລະຄຸນນະພາບທ່ີສາມີຫືຼພັລຍາຂອງທ່ານຊ່ຶງໄດ້ນໍາມາສູ່ການ

ແຕ່ງງານ  ສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ການແຕ່ງງານໝ້ັນຄົງຖາວອນ.   ຖ້າທ່ານຍັງເປັນໂສດ, ຈົດບັນຊີຄຸນນະພາບທ່ີທ່ານ
ປາຖນາຢາກເຫັນໃນຄູ່ຮ່ວມຊິວິດຂອງທ່ານ ຫຼື ໃນຄູ່ແຕ່ງງານທ່ີທ່ານຊົມຊ່ືນຍິນດີຢາກເຫັນ. 

 ສະແດງຄວາມນັບຖື. ສະແດງຄວາມນັບຖືຕ່ໍທຸກໆບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຖືກຊົງສ້າງໃນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ, 

ແລະສະແດງອອກເຖິງພຣະຄຸນ ແລະ ພຣະເມດຕາປານີຕ່ໍຜູ້ທ່ີຄັດຄ້ານ   ໃນຄວາມໝາຍຂອງການແຕ່ງງານ 
ອີງຕາມພຣະຄັມພ ີຫືຼ ຜູ້ທ່ີຍັງມີຄວາມສັບສົນໃນບັນຫາເຣ່ືອງເພດ. 
 

       ຫຼາຍຄ້ັງພວກເຮົາຫົວຂວັນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນພິທີແຕ່ງງານ ຫືຼ ໃນວິທີການແຕ່ງງານນ້ັນ    ພ້ອມທ້ັງການ
ແຕ່ງງານຂອງຕົນເອງອີກດ້ວຍ. ແຕ່ພວກເຮົາສົມຄວນທ່ີຈະແນ່ໃຈໃນການກະທໍາຂອງພວກເຮົານ້ັນ, ພວກເຮົາ
ສົມຄວນທ່ີຈະໃຫກ້ຽດແກ່ "ສະຖາບັນທໍາອິດ" ຄືການແຕ່ງງານລະຫວ່າງຍິງແລະຊາຍ ທ່ີໄດ້ຮັບພຣະພອນນ້ີ. 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  SSK 

ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ຫຼັກການແນວໃດຈາກຂ້ໍນ້ີກ່ຽວກັບການອອກແບບຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບການແຕ່ງງານ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 17 ກຸມພາ 2019 (02-17-2019) 

 

ໃນເມື່ອວັດຖຸນິຍົມ ໃຊ້ສ້ິນເປືອງ 
 

ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນວັດຖຸສ່ິງຂອງທ່ີທ່ານມັກຫລາຍທ່ີສຸດທ່ີທ່ານໄດ້ຊ້ືມາ? 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ກັມມະສິດບ່ໍແມ່ນສ່ິງທີ່ພໍໃຈຫືຼຄົງທົນຍາວນານຈັກເທ່ືອ, ແຕ່ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນທັງ

ສອງຢ່າງ (ແມ່ນສ່ິງທີ່ພໍໃຈ ແລະ ຍາວນານ). 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:    

       ມາຍອມຮັບກັນເຖີດ, ພວກເຮົາມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີກັບວິຖີທາງການດໍາເນີນຊິວິດແບບອາເມຣິກາ. ພວກເຮົາຢູ່
ຢ່າງເປັນສຸກ, ເວ້ົາຕາມຄວາມຈິງ.  ແມ້ແຕ່ກະທ້ັງສິບເປີເຊັນທາງລຸ່ມ(ຢ່າງຕໍ່າ)ຂອງຊາວອາເມຣິກາຍັງດີກວ່າຫລາຍ
ປະເທດ - ແມ້ກະທັ້ງຍັງດີກວ່າສິບເປີເຊັນທາງເທິງ(ຢ່າງສູງ)ຂອງບາງປະເທດອີກຊ້ໍາ. 
       ເມ່ືອເສຖກິຈຢູ່ໃນສະພາບດີແລະພວກເຮົາມີເງິນຈ່າຍ, ມັນກ່ໍຮູ້ສຶກເປັນຂອງທັມມະດາທີ່ຈະຕ້ອງຈັບຈ່າຍເງິນນ້ັນ. 
ຂະນະທ່ີພວກເຮົາກໍາລັງຄິດຈະປະຢັດແລະອອມສິນເງິນ, ການໂຄສະນາຊ້ໍາຜັດແຮ່ງທຸ່ມເທປິດບັງພວກເຮົາດ້ວຍເລ່ 
ຫ່ຼຽມເພ່ືອໂນ້ມນ້າວຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເຮົາຄິດວ່າເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຊ້ືສ່ິງທີ່ພວກເຂົາຂາຍ. ແລະໃນເມ່ືອ “ທຸກໆຄົນ
ອື່ນກ່ໍມີໝົດ”, ມັນກ່ໍເປັນການງ່າຍຂ້ຶນທ່ີພາໃຫ້ພວກເຮົາຊ້ືສິ່ງນ້ັນ(ໂດຍບ່ໍຈໍາເປັນ). ຈ່ົງພິຈາລະນາ...ພວກເຮົາຊ້ືອາຫານ 
-ແນ່ນອນເປັນສ່ິງຈໍາເປັນ- ລຸນມາ, ພວກເຮົາປ່ອຍໃຫ້ສີ່ສິບເປີເຊັນຂອງອາຫານນ້ັນຟູມເຟືອຍເສັຽໄປລ້າໆ. ອາເມຣິ
ກາໃຊ້ຈ່າຍໃນເຄ່ືອງນໍາສມັຍ (fashion) ຫຼາຍກວ່າຄ່າຮຽນມະຫາວິທຍາລັຍ. ລູກຫຼານພວກເຮົາມີເຄື່ອງຫ້ິຼນຫຼາຍກວ່າ
ເກືອບເຄ່ິງນ່ຶງຂອງເຄ່ືອງຫ້ິຼນໃນໂລກ. ບ້ານເຮືອນໃນອາເມຣິກາມີ ທີວີ ຫຼາຍກວ່າຈໍານວນຄົນອີກດ້ວຍ. ໂດຍຄິດສເລ່ັຽ
ແລ້ວ, ຫົວໜ້າຄອບຄົວອາເມຣິກາຕິດໜ້ີບໍຣິໂພກ (consumer debt) ປະມານ $7,500. 
       ສິ່ງທ່ີພວກເຮົາບໍຣິໂພກເບ່ິງຄືວ່າມັນ  “ບໍຣິໂພກ” ພວກເຮົາເອງ!  ພຣະເຈ້ົາຊົງມີພຣະປະສົງແນ່ນອນໃຫ້ພວກເຮົາ
ມີຄວາມສຸກແລະຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຊີວິດ, ແຕ່ວ່າພຣະອົງຊົງມີວິຖີທາງທ່ີດີ ແລະ ເປັນທ່ີພຶງພໍໃຈທີ່ດີກວ່ານັ້ນ. ວິທີການ
ຂອງພຣະອົງນັ້ນ ບ່ໍມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບເລ່ືອງກັມມະສິດ (ການເປັນເຈ້ົາຂອງ), ແຕ່ມັນເປັນທຸກສ່ິງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມ
ຮັກຂອງພວກເຮົາທ່ີມີຕໍ່ພຣະອົງ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3) 
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

1.  1 ໂຢຮັນ 2:12-14 
12ລູກນ້ອຍທັງຫລາຍເອີຍ,   ເຮົາຂຽນຈົດໝາຍເຖິງເຈ້ົາທັງຫລາຍ  ເພາະວ່າໄດ້ຊົງໃຫ້ອະພັຍບາບຂອງພວກເຈ້ົາແລ້ວ 
ເພາະເຫັນແກ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.  13ພ່ໍທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຂຽນຈົດໝາຍມາເຖິງພວກເຈ້ົາ ເພາະພວກເຈົ້າຮູ້ຈັກ
ກັບພຣະອົງ ຜູ້ຊົງດຳຣົງຢູ່ຕັ້ງແຕ່ປະຖົມມະການ.  ຄົນໜຸ່ມທັງຫລາຍເອີຍ,  ເຮົາຂຽນຈົດ ໝາຍມາເຖິງພວກເຈ້ົາເພາະ
ພວກເຈົ້າໄດ້ຊະນະມານຮ້າຍນ້ັນແລ້ວ.  14ລູກທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຂຽນຈົດໝາຍມາເຖິງພວກເຈ້ົາ ເພາະພວກເຈົ້າໄດ້
ຮູ້ຈັກກັບພຣະບິດາແລ້ວ.  ພ່ໍທັງຫລາຍເອີຍ,ເຮົາຂຽນຈົດໝາຍມາເຖິງພວກເຈ້ົາ ເພາະພວກເຈົ້າຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງຜູ້ຊົງ
ດຳຣົງຢູ່ຕັ້ງແຕ່ປະຖົມມະການແລ້ວ.  ຄົນໜຸ່ມທັງຫລາຍເອີຍ,ເຮົາຂຽນຈົດໝາຍມາເຖິງພວກເຈົ້າເພາະພວກເຈົ້າມີກຳ 
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ລັງແຂງແຮງ. ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າກໍຕັ້ງຢູ່ໃນພວກເຈ້ົາ, ແລະພວກເຈົ້າໄດ້ຊະນະມານຮ້າຍແລ້ວ. 

       ອັຄສາວົກໂຢຮັັັັັັັັັັັັນໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍເຖິງຄົນສາມປະເພດ:    ລູກນ້ອຍ (children),  ພ່ໍ (fathers),  ແລະຄົນໜຸ່ມ
(young men). ບາງຄົນຖືເຣ່ືອງນ້ີວ່າ (ຕີລາຄາ) ເປັນຄວາມໝາຍອາຍຸຝ່ານເນ້ືອໜັງ. ອີກບາງຄົນຕີຄວາມໝາຍເຖິງ
ສະພາບຂອງຊາວຄຣິສຕຽນທ່ີຍັງໜຸ່ມນ້ອຍ (ອ່ອນແອ) ແລະເຕີບໂຕເຕັມສ່ວນແລ້ວ (ແຂງແຮງ). ແລະຍັງອີກບາງຄົນ
ຄິດວ່າໂຢຮັນໄດ້ເວ້ົາກັບຄຣິສຕຈັກທັງໝົດເປັນສ່ວນຮວມ,    ເພາະວ່າຄໍາເວ້ົາທີ່ເພ່ີນໃຊ້ສາມາດປະຕິບັດຕ່ໍຄຣິສຕຽນ
ທຸກລະດັບ.   ແລ້ວແຕ່ທ່ານຈະເລືອກແບ່ງແຍກກຸ່ມໃດກໍຕາມ, ອັຄສາວົກໂຢຮັັັັັັັັັັັັນມີສິ່ງທ່ີຈະເວ້ົາໂດຍແຈ່ມແຈ້ງຕ່ໍທຸກໆ
ຄົນທ່ີຕິດຕາມອົງພຣະຄຣິດ: 

 ເດັກນ້ອຍ. “...ໄດ້ຊົງໃຫ້ອະພັຍບາບຂອງພວກເຈ້ົາແລ້ວ ເພາະເຫັນແກ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ...ເພາະພວກເຈ້ົາ
ຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງ”.  ນ້ັນແມ່ນສະຖານທ່ີແລກ, ຈຸດເລ້ີມຕົ້ນຂອງຄວາມລອດພ້ົນ. ຄວາມລອດພ້ົນລິເລ້ີມດ້ວຍການ
ຫັນຫນ້າຫນີຈາກຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາແລະຈາກຕົນເອງ ແລະໂດຍການຍອມຮັບເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງ 

 ເປັນພຣະເຈົ້າ.   ດ້ວຍເຫດນ້ີເອງ, ພວກເຮົາຈື່ງຮູ້ພຣະເຈົ້າ.   ຕລອດທ່ົວຈົດໝາຍອັນສ້ັນໆນ້ີ, ໂຢຮັນຢາກໃຫ້ຜູ້ທີ່
ອ່ານຈົດໝາຍນ້ີໄດ້ສໍານຶກຕົວວ່າ  ເຂົາເຈ້ົາສາມາດຮູ້ຈັກດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າເຂົາເຈ້ົາເປັນຂອງພຣະອົງ.  ການ
ຮັບປະກັນນ້ີແມ່ນຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ຂອງພຣະຄັມພີ 1 ໂຢຮັນ. 

 ຊາຍໜຸ່ມ. “...ພວກເຈ້ົາມີກໍາລັງແຂງແຮງ, ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຕັ້ງຢູ່ໃນພວກເຈ້ົາ, ແລະພວກເຈ້ົາໄດ້ຊະນະ
ມານຮ້າຍແລ້ວ”.  ເພາະວ່າອົງພຣະຄຣິດຊົງໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະ,  ເຂົາເຈ້ົາສາມາດດໍາເນີນຊີວິດແຕ່ລະວັນ,  ຮູ້ວ່າ
ພວກເພ່ິນກໍມີຊັຍຊະນະເຊ່ັນດຽວກັນ.    ເຂົາເຈົ້າສາມາດປະເຊີນໜ້າກັບມານຮ້າຍໃນສົງຄາມດ້ານຈິດວິນຍານ 
ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າມີພລັງແຂງແຮງໂດຍພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າ. 

 ພ່ໍ.  “...ພວກເຈ້ົາຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງຜູ້ຊົງດຳຣົງຢູ່ຕັ້ງແຕ່ປະຖົມມະການແລ້ວ.”   ມັນແມ່ນແນວດຽວກັນສໍາລັບຜູ້ທ່ີ
ຈະເລີນເຕີບໂຕດ້ານຈິດວິນຍານກັບຜູ້ທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອໃຫມ່:    ຄວາມເຊ່ືອໄດ້ເລ້ີມຕົ້ນ ແລະຈົບລົງດ້ວຍການຮັບ 
ເຊ່ືອ (ຮູ້ຈັກ) ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 

      ພວກເຮົາອາດມີຄວາມຮູ້ສຶກເປັນເດັກນ້ອຍໃນຄວາມເຊ່ືອ. ຫລືເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໃນຈິດວິນຍານ, ຊ່ວຍເຫືຼອໃນການບໍາ 
ລຸງລ້ຽງດູຄົນອ່ືນໃນດ້ານຈິດວິນຍານ.  ບ່ໍວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃນສະພາບ ຫືຼລະດັບໃດກໍຕາມ ໃນການດໍາເນີນຊີວິດຂອງທ່ານ 
ກັບພຣະເຈ້ົາ, ທ່ານຍັງຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າອີກຕໍ່ໄປ.    ນ້ີແມ່ນມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາຂອງການສ້ິນ
ເປືອງດ້ານວັດຖຸນິຍົມ(consumerism)?ໃນອັນດັບຕ່ໍໄປ,ໂຢຮັນຈະໄດ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບຄວາມຮັກຕ່ໍວັດຖຸສ່ິງຂອງ. ຄວາມ
ເປັນຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນວ່າຄວາມຮັກໃນວັດຖຸສ່ິງຂອງ ທ່ິຊາວໂລກໄລ່ຕິດຕາມຫາ  ກັບຄວາມຮັກໃນພຣະ
ເຈ້ົານັ້ນ ເປັນສອງສ່ິງທ່ີເຂ້ົາກັນບ່ໍໄດ້.   ດ່ັງນ້ັນ, ຢູ່ໃນຂ້ໍ 12-14  ອັຄສາວົກໂຢຮັນໄດ້ຈັດເວທີໂດຍຕັກເຕືອນບຸກຄົນທ່ີ
ເຊ່ືອ ທັງນ້ອຍແລະໃຫຍ່ ຊ່ຶງໄດ້ຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ. ຜູ້ທ່ີຕິດຕາມ  ພຣະຄຣິດແມ່ນກຸ່ມ ຫືຼຝູງຄົນກຸ່ມທໍາອິດແລະສໍາຄັນ, ທ່ີ

ຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ ແລະຮັກພຣະອົງ. 
            ແມ່ນວິຖີທາງໃດທ່ີທ່ານຮູ້ພຣະເຈົ້າຫຼາຍໃນເວລານ້ີ  ກວ່າແຕ່ກ່ອນເມ່ືອທ່ານຮູ້ພຣະອົງຕອນເລ້ີມແລກ? 
 

2.  1 ໂຢຮັນ 2:15-17 
 15ຢ່າຮັກໂລກຫລືສ່ິງຂອງທ່ີຢູ່ໃນໂລກ ຖ້າຜູ້ໃດຮັກໂລກ ຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະບິດາບໍ່ຢູ່ໃນຜູ້ນັ້ນ.  16ເພາະສາຣະພັດທີ່ມີຢູ່
ໃນໂລກ  ຄືຕັນຫາຂອງເນ້ືອກາຍ, ຕັນຫາຂອງຕາ, ແລະຄວາມອວດອ້າງເປ່ົາໆໃນຊີວິດນີ້   ບ່ໍໄດ້ເກີດມາຈາກພຣະບ ິ
ດາ ແຕ່ເກີດມາຈາກໂລກ.  17ສ່ວນໂລກກັບຕັນຫາຂອງໂລກກຳລັງເສ່ືອມສູນໄປ, ແຕ່ຜູ້ເຮັດຕາມພຣະທັຍຂອງພຣະ
ເຈ້ົາຈະຕັ້ງຢູ່ເປັນນິດ. 
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       ນ່ຶງໃນຈໍານວນຂ້ໍພຣະຄັມພີທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີທີ່ສຸດນ້ັນແມ່ນ ໂຢຮັນ 3:16:   “ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກໂລກ...”ແຕ່ໃນ 
ທ່ີນີ້ ໂຢຮັນບອກພວກເຮົາ “ຈ່ົງຢ່າຮັກໂລກ” (ເນັ້ນຫນັກເພ້ີມໃສ)່.  ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນວິທີການທ່ີທ່ານໂຢຮັນໃຊ້ຄໍາ

ວ່າ  “ໂລກ”.    ສະພາບການດ່ັງກ່າວຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າໂຢຮັນໄດ້ອ້າງເຖິງມະນຸດຊາດ,  ຫນ່ວຍໂລກ,  ຫືຼລະບົບຄວາມຊ່ົວ

ຮ້າຍພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງມານຊາຕານ.   ດັ່ງນ້ັນ,   ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງຮັກມະນຸດຂອງໂລກນ້ີ ເໝືອນທ່ີ 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກະທໍາ. “ເຮົາໃຫ້ບັນຍັດໃໝ່ໄວ້ແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ ຄືໃຫ້ພວກເຈົ້າຮັກກັນແລະກັນ ເຮົາຮັກເຈ້ົາທັງຫລາຍ
ມາແລ້ວຢ່າງໃດ ພວກເຈ້ົາຈົ່ງຮັກກັນແລະກັນດ້ວຍຢ່າງນັ້ນ.” (ຢຮ 13:34). ພວກເຮົາຕ້ອງກຽດຊັງຄວາມຊ່ົວຮ້າຍແລະ
ຄວາມບາບທັງປວງຊ່ຶງຢູ່ຮອບຂ້າງຕົວເຮົາ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ໂຢຮັນໄດ້ກ່າວຄໍາຫມ້ັນສັນຍາທ່ີແຂງແຮງທ່ີພວກເຮົາບ່ໍ

ສາມາດຮັກໂລກ ແລະ ພຣະເຈ້ົາໃນເວລາດຽວກັນ.  ໂຢຮັນໄດເ້ວ້ົາເຖິງ 3 ວິທີທີ່ໂລກຫລອກລວງພວກເຮົາເພ່ືອຊອກ

ຫາຄວາມພໍໃຈແລະຄວາມສົມຫວັງ  ຊ່ຶງນອກເຫນືອຈາກການປະຕິບັດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະບິດາ: 

1. ຕັນຫາຂອງເນ້ືອຫນັງ.    ປໂຍກນ້ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄິດເຖິງກ່ອນອ່ືນໝົດໃນການຜິດສິນທັມເຣ່ືອງເພດ,  ແຕ່
ຕັນຫານ້ີແມ່ນເກີນກວ່າຄວາມບາບເຣ່ືອງເພດ.ມັນກ່ຽວກັບແນວຄິດທ່ີສໍາເຣັດໃນຄວາມປາຖນາທັມຊາດຂອງ 
ພວກເຮົາໃນວິທີທ່ີບໍ່ຖືກຕ້ອງ (ທາງຜິດສິນທັມ). 

2. ຕັນຫາຂອງຕາ.  ຕັນຫາຂອງເນ້ືອຫນັງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຢາກ (ອາຫານ) ຝ່າຍເນ້ືອຫນັງ,  ແຕ່ຕັນຫາ
ຂອງດວງຕາແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມຢາກຝ່າຍຈິດໃຈ.   ພວກເຮົາອາດຄິດເຖິງປ້ືມ, ຫນັງ,  ຫືຼ ທຸກຮູບແບບຂອງ
ການບັນເທີງ ທ່ີເຮັດໃຫ້ຕາ ຫືຼ ຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາຕ່ືນເຕ້ັນ. 

3. ຄວາມອວດດີໃນກັມມະສິດ.  ພວກເຮົາສາມາດຮວບຮວມທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງເຮົາຈົດຈໍ່ໃສ່ຕົນ
ເອງ  ແທນທ່ີຈະຈົດຈ່ໍໃສ່ອົງພຣະຄຣິດ  ໃນປະເພດນ້ີ.    ມັນເປັນເຣ່ືອງກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນທ່ີ 
ນື່ງ (Number 1) ໃນວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແທນທ່ີຈະໃຫ້ພຣະເຈົ້າເປັນນ່ືງ (Let God be Number 1). 

       ເຣ່ືອງນ້ີບ່ໍໄດ້ມີຫຍັງໃຫມ່!     ແມ່ນແຕ່ຄວາມບາບແລກທ່ີໄດ້ກະທໍາກຮໍວມເຖິງທັສນະຄະຕິຂອງໂລກເຫ່ົຼານີ້ດ້ວຍ. 
“ຜູ້ຍິງເຫັນວ່າໝາກໄມ້ໃນຕ້ົນນ້ັນຊ່າງງາມ ແລະເປັນໜ້າຢາກກິນອີຫລີ [ຕັນຫາທາງຕາ]. ນອກນ້ີນາງຍັງຄິດວ່າຈະສະ 
ຕປັິນຍາອີກ [ຕັນຫາທາງກັມມະສິດ].  ດັ່ງນ້ັນ, ນາງຈ່ຶງຕັດສິນໃຈປິດເອົາໝາກໄມ້ແລ້ວກິນ.  ຄັນແລ້ວຈຶ່ງເອົາໝາກໄມ້ 
ນັ້ນໃຫ້ຜົວນາງກິນນຳ” (ປຖກ 3:6). 
       ທັສນະຄະຕິເຫ່ົຼານີ້ໄດ້ແຜ່ໄປຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ.  ຄວາມປາຖນາອັນແຮງກ້າຂອງພວກເຮົາສໍາລັບວັດຖຸສ່ິງຂອງສະ 
ທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມກະຕືລືລ້ົນທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕອບສນອງຕັນຫາຂອງຕົນເອງ.    ນີ້ແມ່ນບ່ໍມີປໂຍດຫຍັງເພາະ 
ວ່າສິ່ງເຫ່ົຼານ້ີທີ່ບໍຣິໂພກພວກເຮາົໃນທ່ີສຸດກໍຈະຫາຍໄປ  “ສ່ວນໂລກກັບຕັນຫາຂອງໂລກກຳລັງເສ່ືອມສູນໄປ” (ຂ້ໍ 17). 

 ຖ້າຢ່າງນ້ັນ, ພວກເຮົາຈະເຫລືອຫຍັງອີກ? 
                ການສຸມໃສ່ຂ່າວປະເສີດປ່ຽນມຸມມອງຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກບັເຣ່ືອງກັມມະສິດດ້ວຍວິທີໃດ? 

 

3.  1 ໂຢຮັນ 3:16-18 
16ດັ່ງນ້ີແຫລະ, ເຮົາທັງຫລາຍຈຶ່ງຮູ້ຈັກຄວາມຮັກ ໂດຍທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງຍອມສລະພຣະຊົນຂອງພຣະອົງເພ່ືອເຮົາທັງ 
ຫລາຍ. ຝ່າຍພວກເຮົາຄວນຈະສລະຊີວິດຂອງພວກເຮົາເພ່ືອພ່ີນ້ອງເໝືອນກັນ. 17ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດມີຊັບສົມບັດໃນໂລກນ້ີ 
ແລະເຫັນພ່ີນ້ອງຂອງຕົນຂັດສົນ, ແລ້ວຍັງບ່ໍຍອມມີໃຈເມດຕາຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ນ້ັນ, ຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະເຈົ້າຈະດຳຣົົງຢູ່ໃນ
ຕົນໄດ້ຢ່າງໃດ.    18ລູກນ້ອຍທັງຫລາຍເອີຍ,   ຢ່າໃຫ້ເຮົາຮັກດ້ວຍຄວາມເວ້ົາແລະດ້ວຍປາກເທ່ົານ້ັນ  ແຕ່ຈົ່ງສະແດງ 
ຄວາມຮັກອັນແທ້ຈິງດ້ວຍການກະທຳ. 
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        ຄວາມຮັກນ້ີມີລັກສະນະຢ່າງໃດ?   ຄໍາຕອບກໍຄືພວກເຮົາບ່ໍມີຕົວຢ່າງໃດທ່ີຈະໃຫຍ່ກວ່າອົງພຣະຄຣິດ. ພຣະອົງ
ຊົງປະຖ້ິມພຣະທີ່ນັ່ງຂອງພຣະອົງໃນສວັນເພ່ືອຊົງດໍາຣົງຢູ່ທ່າມກາງພວກເຮົາ.  ແລະພຣະອົງຊົງ “ຍອມສລະພຣະຊົນ
ຂອງພຣະອົງເພ່ືອເຮົາທັງຫລາຍ”.    ດ່ັງນັ້ນ,   ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຖືກຮຽກເອ້ີນໃຫ້  “ສລະຊີວິດຂອງພວກເຮົາເພ່ືອພ່ີນ້ອງ       
ເໝືອນກັນ”.  ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດສລະຊີວິດຂອງຕົນດ້ວຍເຫດຜົນດຽວກັບອົງພຣະເຢຊູ.  ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຈະເຂ້ົາ
ໄປປົດປ່ອຍຄວາມບາບຂອງຄົນອ່ືນ ໂດຍການເສັຽສລະຊົດໃຊ້ແທນ (ຜູ້ຊົງຮັບແທນແມ່ນພຣະຜູ້ໄຖ່ ຄືອົງພຣະຄຣິດ). 
ແຕ່ພວກເຮົາມີທາງອ່ືນ, ຄືພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດເສັຽສລະເພ່ືອຄົນອ່ືນໄດ້. 
       ແທນທ່ີຈະຖືກໃຊ້ສິ້ນເປືອງໂດຍວັດຖຸສິ່ງຂອງ,  ພວກເຮົາສາມາດເສັຽສລະກັມມະສິດຂອງພວກເຮົາເພ່ືອຄົນອ່ືນ. 
ພວກເຮົາອາດບ່ໍໄດ້ສລະຊີວິດ, ແຕ່ແນ່ນອນ ພວກເຮົາສາມາດສລະກັມມະສິດວັດຖຸສ່ິງຂອງຕ່າງໆ. ພວກເຮົາຈໍາເປັນ 
ພິຈາຣະນາວ່າພວກເຮົາໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍປານໃດສໍາລັບຕົນເອງ   ປຽບທຽບໃສ່ການໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈໍາເປັນຂອງຄົນອ່ືນ, 
ແລະເຖິງສາເຫດຂອງພຣະຄຣິດ.  ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຈໍາກັດຂອບເຂດການໃຊ້ຈ່າຍຂອງພວກເຮົາ  ແລະເພ້ີມເຕີມ
ຄວາມເມດຕາປານີຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຄົນອ່ືນ. 
       ຄວາມຮັກບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ປາກເວ້ົາຊ່ືໆ.  “ລູກນ້ອຍທັງຫລາຍເອີຍ, ຢ່າໃຫ້ເຮົາຮັກດ້ວຍຄວາມເວ້ົາແລະດ້ວຍປາກ
ເທ່ົານັ້ນແຕ່ຈົ່ງສະແດງຄວາມຮັກອັນແທ້ຈິງດ້ວຍການກະທຳ.” ມັນເປັນການງ່າຍທ່ີຈະເວ້ົາເຖິງການສັນຍາຕ່ໍພຣະຄຣິດ 
ແລະຄວາມປາຖນາທ່ີຈະເສັຽສລະເພ່ືອພຣະອງົ, ແຕ່ທ່ານໂຢຮັນໄດ້ເນ້ັນໜັກ ວ່າຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນການກະທໍາຂອງ
ພວກເຮົາຕ່າງຫາກທ່ີເປັນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກ. 
       ພວກເຮົາມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີຫຼວງຫຼາຍໃນເມ່ືອພວກເຮົາຮັກພຣະເຈ້ົາໂດຍສົມບູນແບບ (ເຕັມປ່ຽມ).  ໃນເມ່ືອ
ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງເຕັມປ່ຽມໃນເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ກັບກາຍເປັນທ່ໍພຣະພອນໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງໄຫລໄປ... 
ແລ້ວກັມມະສິດຂອງພວກເຮົາຈະກັບກາຍມາເປັນອີກທາງນ່ຶງໃຫ້ພວກເຮາົສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດ.  
 

ກຸມ່ຂອງພວກເຮົາສາມາດສະແດງຄວາມຮັກ ໃນຄວາມຈິງ ແລະການປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງໃດ? 
 

ນໍາໃຊໃ້ນຊີວິດ 

ວັດຖຸນິຍົມມີຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວເຮົາ. ຈ່ົງພິຈາຣະນາວ່າໝາກຫົວໃຈຂອງທ່ານຈົດຈ່ໍຢູ່ບ່ອນໃດ? ຈ່ົງເລືອກເອົາຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

 ອະທິຖານ. ທູນຖາມພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊ່ວຍທ່ານຮັກພຣະອົງເໜືອສິ່ງອ່ືນໃດ. ອະທິຖານໃຫ້ຄົນອ່ືນມອງເຫັນຄວາມຮັກ
ແລະຫົວໃຈຂອງທ່ານສໍາລັບພຣະຄຣິດ ໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດຂອງທ່ານ. 

 ປະເມີນຜົນ. ເຮັດຕາຕະລາງຫຼາຍວິທີທ່ີທ່ານໃຊ້ເງິນຂອງທ່ານ. ຈົດບັນຊີກັມມະສິດຂອງທ່ານແລະລວບລວມມູນ
ຄ່າຂອງມັນ.   ພິຈາຣະນາເບິ່ງວ່າສ່ິງເຫ່ົຼານັ້ນເປີດເຜີຍຫຍັງໃນລະດັບຄວາມສໍາຄັນແລະເປ້ົາໝາຍໃນຊີວິດ.  ມັນ
ເປັນການແຈ່ມແຈ້ງບ່ໍວ່າທ່ານຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໂດຍສ່ິງທ່ີທ່ານເຮັດດ້ວຍສ່ິງທີ່ທ່ານມີ? 

 ຖວາຍ.  ຈ່ົງນຶກເຖິງທາງທ່ີຊັດເຈນທ່ີທ່ານສາມາດຊ່ວຍຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງທ່ີຂັດສົນ. ຈ່ົງຊອກຫາທາງທ່ີໃຊ້ກັມມະສິດຂອງ
ທ່ານສໍາລັບຜົນປໂຢດຂອງຄົນອ່ືນ. ຈ່ົງໃຫ້ສິ່ງຕ່ງໆໃນຂະນະທ່ີທ່ານສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດຕ່ໍຄົນອ່ືນ. 

         ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງໃນເຣ່ືອງລ່າສຸດ ແລະຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີສຸດ.  ບໍ່ມີຫຍັງຜິດປົກກະຕິໃນການມີສ່ິງ
ຂອງຕ່າງໆ, ແຕ່ມັນສາມາດກີດກັນພວກເຮົາຈາກການຮັກພຣະເຈົ້າ  ດ້ວຍສຸດໃຈ, ດ້ວຍສຸດຈິດ, ດ້ວຍສຸດຄວາມຄິດ, 
ແລະ ດ້ວຍສຸດກໍາລັງ  ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ລະມັດລະວັງ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  SSK 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 24 ກຸມພາ 2019 (02-24-2019) 

 

ເມື່ອສາສນາປອມຫລອກລວງ 
 

ແມ່ນຫຍັງຄືການຫລອກລວງທ່ີຜິດປົກກະຕິທ່ີສຸດທ່ີທ່ານເຄີຍໄດ້ເຫັນຫືຼເຄີຍໄດ້ຍິນ? 
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຄວາມຈິງແມ່ນພ້ືນຖານຢູ່ໃນຄວາມເປັນຈິງວ່າອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງເປັນຜູ້ໃດ? 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:    
       ໜ້າເສັຽໃຈ,  ພວກເຮົາມີຄໍາເວ້ົາປໂຢກໃໝ່ໃນອະເມຣິກາພົຈນານຸກົມ:  “ຂ່າວປອມ” (“fake news”). ແຕ່ຄາວ
ກ່ອນ, ບໍຣສັດໜັງສືພິມໄດ້ລົງທຶນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນ  ນັກຂ່າວ,  ຜູ້ກວດກາ,  ການໂຄສະນາ,  ແລະໂຮງພິມຂ່າວສານ. 
ແຕ່ທຸກວັນນ້ີ, ຂອບໃຈນໍາອິນເຕີແນ໊ທ ແລະດິຈິຕອລເທັກໂນໂລຢີ, ເກືອບທຸກຄົນສາມາດຈັດຕ້ັງໃຫ້ມີວາຣະສານອອນ
ລາຍ ຢ່າງເທ່ົາທຽມຄຸນນະພາບຂອງໜັງສືພິມລະດັບອາຊີບໄດ.້ ໃຜຜູ້ນຶ່ງສາມາດປອມແປງຄວາມເປັນຈິງ, ໃຫ້ທັສນະ
ຂອງຕົນເອງວ່າເປັນຈິງ, ແລະນໍາອອກໃຫ້ເຫັນໃນທາງເບ່ິງຄືວ່າເປັນຄວາມຈິງ.  ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເບ່ິງຄືໆເປັນຈິງ ຫືຼຟັງ
ຄືແມ່ນຄັກແທ້ໆ, ມັນກໍຍັງເປັນ “ຂ່າວປອມ” ຢູ່ນັ້ນແຫຼະ!   ແຕ່ນັ້ນມັນບ່ໍໄດ້ຢຸດຢັ້ງຜູ້ຄົນໃຫ້ປ່າວຂ່າວນັ້ນກະຈາຍອອກ
ຕໍ່ໄປ ໂດຍສະເພາະໃນເມ່ືອຂ່າວນັ້ນຕົກຢູ່ໃນສ່ິງທ່ີພວກເຂົາເຊ່ືອວ່າເປັນຈິງ.    ຂ່າວປອມນີ້ຍັງສືບຕ່ໍແຜ່ ຜາຍກະຈາຍ
ອອກຕ່ໍໄປ... 
       ຜູ້ນໍາດ້ານສາສນາ ສາມາດມີຄວາມເຊ່ືອຫມ້ັນເທ່ົາທຽມກັນ. ຫລັກຄໍາສອນຂອງລາວສາມາດປະຕິບັດຕາມທາງ 
ທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ ແລະເຖິງແມ່ນວ່າມັນມີສ່ວນປະກອບຂອງຄວາມຈິງ,   ແຕ່ຖ້າມັນບໍ່ແມ່ນພ້ືນຖານໃນພຣະ

ຄັມ ພີແລ້ວ, ມັນແມ່ນຂອງປອມ (It’s fake).    ແລະຜູ້ຄົນຈະແຫ່ກັນໄປສນັບສນູນການສິດສອນທາງສາສນາດ່ັງ 

ກ່າວ ຖ້າຫາກມັນເປັນສ່ິງທີ່ພວກເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງການທ່ີຈະເຊ່ືອ.  ມັນບ່ໍສໍາຄັນວ່າມີຄົນຫຼາຍເທ່ົາໃດທ່ີເຊ່ືອ,  ຖ້າສາສນາ
ນັ້ນບ່ໍໄດ້ມີພ້ືນຖານຕ້ັງຢູ່ເທິງຄວາມຈິງຂອງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແລະຄວາມເປັນຈິງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ມັນເປັນ 
ຄວາມເທັດ (ຄວາມຜິດ) ແລະເປັນອັນຕະລາຍ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພ ີ
1.  1 ໂຢຮັນ 2:18-20 
18ລູກທັງຫລາຍເອີຍ, ບັດນ້ີເປັນເວລາສຸດທ້າຍແລ້ວ.  ແລະຕາມທີ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງມາແລ້ວວ່າຜູ້ຕ່ໍ ສູ້ພຣະ   
ຄຣິດຈະມີມາ,  ບັດນ້ີຜູ້ຕໍ່ສູ້ພຣະຄຣິດກໍເກີດມີມາຫລາຍແລ້ວ.   ສັນນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງຮູ້ວ່າເປັນເວລາສຸດທ້າຍ.  19ເຂົາ
ເຫລົ່ານ້ັນໄດ້ອອກໄປຈາກພວກເຮົາ, ແຕ່ເຂົາບໍ່ແມ່ນຝ່າຍພວກເຮົາ; ເພາະວ່າຖ້າເຂົາແມ່ນຝ່າຍພວກເຮົາ,  ເຂົາກໍຈະ
ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ກັບພວກເຮົາຕໍ່ໄປ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາໄດ້ອອກໄປແລ້ວ ດ່ັງນັ້ນເປັນການປາກົດແຈ້ງວ່າເຂົາເຫລົ່ານັ້ນ 
ບໍ່ແມ່ນຝ່າຍພວກເຮົາຈັກຄົນ.   20ແຕ່ຝ່າຍເຈ້ົາໄດ້ຮັບການຊົງຫົດສົງຈາກ ພຣະອົງຜູ້ບໍຣິສຸດແລ້ວ, ພວກເຈ້ົາທຸກຄົນກໍ 
ມີຄວາມຮູ.້ 
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       ໃນສັຕວັດທີນຶ່ງຫັຼງຄຣິສຕະສັກຣາເ, ອັຄສາວົກໂຢຮັນໄດ້ເຕືອນໄວ້ວ່າ: “ມັນແມ່ນຊ່ົວໂມງສຸດທ້າຍ”. ພວກເຮົາບ່ໍ
ສາມາດນ່ັງຢູ່ທີ່ນ້ີໃນສັຕວັດທີ 21 ແລະຄິດວ່າໂຢຮັນໄດ້ຜິດພາດ(ເຂ້ົາໃຈຜິດ)ຢ່າງຫນັກ. ຕລອດພຣະຄຣິສຕະທັມຄັມ 
ພີພາກພຣະສນັຍາໃຫມ່, ການອ້າງອິງເຖິງ “ວັນສຸດທ້າຍ” (2 ທມທ 3:1-5; 2 ປຕ 3:3-4) ຫືຼຊ່ົວໂມງສຸດທ້າຍ ໄດ້ເວ້ົາ
ເຖິງຊ່ວງລະຍະເວລານ້ີ.  ຊ່ຶງໄດ້ຫມາຍເຖິງຊ່ວງລະຍະເວລາລະຫວ່າງການຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ການຊົງຄືນພຣະ
ຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູ ຈຸດເລ່ິມຕົ້ນຂອງຄວາມລອດພ້ົນ  - ແລະໃນຂະນະນ້ັນເມ່ືອພຣະອົງຊົງສະເດັດກັບຄືນມາພ້ອມ
ກັບຊົງນໍາເອົາຈຸດສຸດຍອດຂອງຄວາມລອດນ້ັນມາໃຫ້. 
      ໃນວັນສຸດທ້າຍ “ຜູ້ຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດ” (antichrist) ກໍຈະມາເຖິງເໝືອນກັນ. ໂຢຮັນເປັນຄົນຂຽນພຣະຄັມພີຄນົດຽວ
ໃນພາກພຣະສັນຍາໃຫມ່ທ່ີໃຊ້ຄໍາສັບນ້ີ(ຜູ້ຕໍ່ສູ້ພຣະຄຣິດ), ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ໃຊ້ຄໍາສັບນ້ີໃນທາງຕ່າງໆກັນ.  ບາງຄ້ັງໃຊ້ກ່ຽວ 
ຈໍາເພາະກັບຄົນດຽວ, ບາງຄ້ັງໃຊ້ກ່ຽວກັບຫລາຍຄົນ.  
 ຄົນຜູ້ດຽວ.   ບາງຄ້ັງຄໍາເວ້ົານີ້ອ້າງອີງເຖິງບຸກຄົນຜູ້ດຽວ. ດານີເອນໄດ້ຮ້ອງບຸກຄົນນ້ັນວ່າ “ຜູ້ນໍາທ່ີຍິ່ງໃຫຍ່ຄົນນ່ຶງ”

(ດນອ 9:26). ອັຄສາວັກໂປໂລ ໄດ້ຮ້ອງບຸກຄົນນ້ັນວ່າ “ຜູ້ຊ່ົວຮ້າຍ” (2 ທຊລ 2:9).  ໂຢຮັນ ໄດ້ຮ້ອງບຸກຄົນນ້ັນ
ວ່າ “ສັດຮ້າຍໂຕນ່ຶງ” (ພນມ 13:1).  ເຖິງແມ່ນວ່າ “ຜູ້ຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດ” ນ້ັນຈະມີຊີວິດຢູ່  ຫືຼ ຕາຍໄປແລ້ວໃນປັດຈຸ 
ບັນກໍຕາມ, ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້.   ດ່ັງນັ້ນ, ມັນມີປໂຢດພຽງໜ້ອຍດຽວທີ່ພວກເຮົາຈະໃຊ້ເວລາຊັນນະສູດຊ້ີຕົວເຂົາ. 

 ຄົນຫລາຍຄົນ.  ຄໍາສັບນ້ີມີຄວາມຫມາຍເຖິງ “ຝູງຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດ” ເໝືອນກັນ. ນ້ີໝາຍເຖິງຝູງຄົນທ່ີມີຊີວິດຢູ່ໂດຍ
ແນວຄິດຜິດວ່າ: ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍແມ່ນພຣະເຈົ້າ. ແມ່ນໃຜກໍຕາມທີ່ຕ່ໍຕ້ານພຣະຄຣິດ ແລະຕ່ໍຕ້ານຄໍາສອນໃນພຣະ
ຄັມພີກ່ຽວກັບພຣະອົງແມ່ນໃຜນ້ັນ  ສາມາດຖືກຮ້ອງວ່າແມ່ນ “ຜູ້ຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດ”.   ໃນຂ້ໍ 18,  ໂຢຮັນໄດ້ເວ້ົາເຖິງ 
“ຜູ້ຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດ” ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ສຸມໃສ່ໃນຝູງຄົນທ່ີລຸກຮືຂ້ຶນເພ່ືອສ້າງຄວາມແຕກແຍກແລະທໍາລາຍຄຣິສຕຈັກດ້ວຍ 
ຄໍາສອນທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງຫືຼຄໍາສອນຜິດ (false teachings). 

        ຝູງຕໍ່ສູ້ພຣະຄຣິດເຫ່ົຼານີ້ບ່ໍແມ່ນຊາວຄຣິສຕຽນທ່ີເສັຽຄວາມລອດພ້ົນ.  ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົວພັນກັບສ່ິງພາຍນອກ 
ຂອງຄຣິສຕະຈັກ ແລະພາຍນອກຂອງຊີວິດຊາວຄຣິສຕຽນ,      ແຕ່ເປັນໂມຄະໃນການປ່ຽນແປງພາຍໃນໃດໆທັງສ້ິນ. 
ພວກເຂົາເຈົ້າບ່ໍເຄີຍໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນແຕ່ລິເລິ່ມ.  ໃນເມ່ືອພວກເຂົາເຈ້ົາ “ໄດ້ອອກໄປຈາກພວກເຮົາ”  ພວກເຂົາ 
ເຈ້ົາໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ “ເຂົາເຫ່ົຼານັ້ນບ່ໍແມ່ນຝ່າຍພວກເຮົາ”. 
 
 
 
 

2.  1 ໂຢຮັນ 2:21-25 
21ເຮົາໄດ້ຂຽນຈົດຫມາຍມາເຖິງເຈົ້າທັງຫລາຍ ບໍ່ແມ່ນເພາະພວກເຈ້ົາບໍ່ຮູ້ຄວາມຈິງ,   ແຕ່ເພາະເຈົ້າທັງຫລາຍຮູແລວ້ 
ແລະເພາະວ່າຄຳຕົວະຂໍ້ໃດບໍ່ໄດ້ມາຈາກຄວາມຈິງ.  22ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ເວ້ົາຕົວະ, ຄັນບ່ໍແມ່ນຜູ້ນັ້ນທ່ີປະຕິເສດວ່າພຣະ 
ເຢຊູບໍ່ແມ່ນພຣະຄຣິດ? ຜູ້ທ່ີປະຕເິສດພຣະບດິາກັບພຣະບຸດ: ຜູ້ນັ້ນແຫລະເປັນຜູ້ຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດ   23ຜູ້ໃດທ່ີປະຕິເສດ 
ພຣະບຸດ  ຜູ້ນ້ັນກໍບໍ່ມີພຣະບດິາ;  ຜູ້ໃດທ່ີຮັບຮູ້ພຣະບຸດ  ຜູ້ນ້ັນກໍມີພຣະບິດາເໝືອນກັນ. 24ຝ່າຍເຈ້ົາທັງຫລາຍ,ຈົ່ງໃຫ້
ຂໍ້ຄວາມທ່ີພວກເຈົ້າໄດ້ຍິນຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນມານັ້ນຕ້ັງຢູ່ກັບພວກເຈ້ົາ. ຖ້າຂໍ້ຄວາມທ່ີເຈົ້າທັງຫລາຍໄດ້ຍິນແຕ່ຕົ້ນມານ້ັນຫາກ
ຕັ້ງຢູ່ກັບພວກເຈ້ົາ,  ພວກເຈ້ົາກໍຕ້ັງໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນພຣະບຸດ ແລະໃນພຣະບິດາເໝືອນກັນ. 25ນ້ີແຫລະ, ເປັນພຣະສັນຍາ
ທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້ແກ່ເຮົາທັງຫລາຍ: ຄືຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. 

ໂດຍວິທີໃດ ພວກເຮົາສາມາດສະແດງຄວາມນັບຖືຕໍ່ຄົນອ່ືນ ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາຄັດຄ້ານຕ່ໍຄວາມເຊ່ືອ
ເຂົາເຈົ້າ? 
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       ຄໍາສອນຜິດ(ປອມ) ແລະຄູສອນປອມມີຢູ່ທຸກແຫ່ງຫົນ.   ຫັຼກຄໍາສອນຂອງພວກເຂົາສາມາດແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່
ພວກເຂົາປະຕິເສດຢ່າງແທ້ຈິງໂດຍທ່ົວໄປ.  ພວກເຂົາບິດເບືອນ ແລະແມ້ກະທັ້ງປະຕິເສດສ່ິງທ່ີພຣະຄັມພີສອນພວກ 
ເຮົາກ່ຽວກັບອົງພຣະຄຣິດ.   ພວກເຂົາອາດຈະສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນການປະຕິເສດຂອງພວກເຂົາໃນວິທີການຕ່າງໆ:  
ພວກເຂົາບໍ່ເຊ່ືອວ່າ ພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ, ພຣະເຈ້ົາພຣະບຸດ, ແລະພຣະເຈົ້າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ  ຊົງເປັນອົງດຽວກັນ. 
ພວກເຂົາປາຖນາຢາກເພ້ິມເຕີມໃສ່ ຄໍາສອນກ່ຽວກັບອົງພຣະເຢຊູ. ພວກເຂົາປາຖນາຢາກຕັດອອກຈາກຄໍາສອນກ່ຽວ
ກັບອົງພຣະເຢຊູ.  ພວກເຂົາເຊ່ືອວ່າອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາເຕັມສ່ວນ(100%) ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຊົງເປັນມະນຸດຈັກເທ່ືອ.  
ພວກເຂົາເຊ່ືອວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນມະນຸດ ແລະບ່ໍມີຫຍັງນອກເໜືອໄປກວ່ານັ້ນ. 
       ການປະຕິເສດ ພາກສ່ວນ ຫືຼ ເຕັມສ່ວນ ຂອງຄວາມຈິງກ່ຽວກັບອົງພຣະເຢຊູ ແມ່ນການປະຕິເສດພຣະເຈ້ົາພຣະ
ບິດາ.  ບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດເວ້ົາໄດ້ວ່າລາວຮັກແລະຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ  ໂດຍປາສຈາກຄວາມຮັກແລະການຕິດຕາມພຣະ 
ເຢຊູຄຣິດ.  ພຣະເຢຊູພຣະອົງເອງໄດ້ເນ້ັນໜັກໃນຄວາມຈິງເຫ່ົຼານີ້: 
 “ທຸກຄົນທ່ີໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ແລະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ ກໍມາຫາເຮາົ” (ຢຮ 6:45) 
 “ພຣະເຢຊູຊົງຕອບລາວວ່າ, “ເຮົານີ້ແຫລະ, ເປັນທາງນ້ັນ, ເປັນຄວາມຈິງ, ແລະ ເປັນຊີວິດ ບໍ່ມີຜູ້ໃດມາເຖິງພຣະ

ບດິາໄດ້ນອກຈາກຈະມາທາງເຮົາ.” (ຢຮ 14:6) 
 

     ຕ່ໍມາໃນຈົດຫມາຍສະບັບນ້ີ, ໂຢຮັນໄດ້ບອກພວກເຮົາເຖິງວິທີທ່ີພວກເຮົາສາມາດແນມເບ່ິງການສອນທ່ີບໍ່ຖືກຕ້ອງ. 
ພວກເຮົາທົດສອບຄູສອນປອມເທິງຫັຼກຄວາມຈິງທີ່ອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນມະນຸດເຕັມສ່ວນ(100%) ແລະ ຊົງເປັນພຣະ 
ເຈ້ົາເຕັມສ່ວນ(100%). ພຣະອົງໄດ້ຊົງເຊ້ືອເຊີນພວກເຮົາໃຫ້ “ທົດສອບວິນຍານທັງຫຼາຍ” (1 ຢຮ 4:1). “...ຄືວິນຍານ 
ທັງປວງທ່ີຍອມຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ສະເດັດລົງມາຮັບຊາດເປັນມະນຸດ ວິນຍານນ້ັນກໍມາຈາກພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ວິນ 
ຍານທັງປວງທ່ີບໍ່ຍອມຮັບຮູ້ພຣະເຢຊູ ວິນຍານນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈົ້າ.  ວິນຍານນ້ັນແຫລະ, ເປັນວິນຍານຂອງຜູ້ 
ຕໍ່ສູ້ພຣະຄຣິດ ຊ່ຶງເຈ້ົາໄດ້ຍິນວ່າຈະມາ ແລະບັດນ້ີກໍຢູ່ໃນໂລກແລ້ວ.” (1 ຢຮ 4:2-3) 
            ຄວາມຈິງຂອງອົງພຣະເຢຊູ   ເປັນມະນຸດເຕັມສ່ວນ ແລະ ເປັນພຣະເຈ້ົາເຕັມສ່ວນ  ແມ່ນໃຈກາງຂອງຂ່າວ 

ປະເສີດແລະໃຈກາງຂອງຄວາມລອດພ້ົນ, ແລະພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງບ່ໍມອງຂ້າມສິ່ງນ້ີຈັກເທ່ືອ. “ສ່ິງທ່ີທ່ານໄດ້ຍິນ 
ມາຕ້ັງ ແຕ່ເລ້ິມແລກຕ້ອງໃຫ້ຕິດຢູ່ກັບທ່ານຕລອດໄປ”. 

 
 

3.  1 ໂຢຮັນ 2:26-29 
26ຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານ້ີເຮົາໄດ້ຂຽນມາເຖິງເຈ້ົາທັງຫລາຍ  ກ່ຽວເຖິງເຣ່ືອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຢາກໃຫ້ພວກເຈ້ົາຫລົງໄປ. 27ແຕ່
ຝ່າຍເຈ້ົາທັງຫລາຍ,   ການຊົງຫົດສົງທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ຮັບຈາກພຣະອົງນ້ັນ ກໍຍັງຕ້ັງຢູ່ກັບພວກເຈ້ົາ,    ແລະພວກເຈ້ົາບ່ໍ
ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ໃດອີກສອນ.  ເພາະການຊົງຫົດສົງຂອງພຣະອົງກຳລັງສ່ັງສອນພວກເຈ້ົາເຖິງທຸກສ່ິງ ແລະເປັນຄວາມ
ຈິງ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຕົວະ;  ການຊົງຫົດສົງໄດ້ສອນເຈ້ົາທັງຫລາຍຢ່າງໃດ ພວກເຈົ້າຈ່ົງຕັ້ງໝ້ັນຄົງຢູ່ໃນພຣະອົງຢ່າງນ້ັນ. 
28ແລະບັດນີ,້ ລູກນ້ອຍທັງຫລາຍເອີຍ,ຈົງຕ້ັງໝ້ັນຄົງຢູ່ໃນພຣະອົງ ເພ່ືອວ່າ,ເມ່ືອພຣະອົງຊົງປາກົດ ເຮົາທັງຫລາຍຈະ
ໄດ້ມີໃຈກ້າ ແລະບ່ໍຫລົບໜ້າຈາກພຣະອົງດ້ວຍຄວາມລະອາຍເມ່ືອ ພຣະອົງສະເດັດມາ.     29ຖ້າເຈົ້າທັງຫລາຍຮູ້ວ່າ 
ພຣະອົງຊົງທ່ຽງທັມ, ພວກເຈົ້າກໍຮູ້ໄດ້ວ່າ: ທຸກຄົນທ່ີປະຕິບັດຕາມຄວາມທ່ຽງທັມນັ້ນ ກໍບັງເກີດມາຈາກພຣະອົງເໝືອນ
ກັນ. 

ລະບຽບວິນັຍອັນໃດ ທ່ີໄດ້ຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ຕ້ັງໝ້ັນຄົງ ຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ? 
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       ບ່ໍມີຜູ້ໃດຢາກໃຫ້ຕົນເອງຖືກຫລອກລວງ; ຈາກນ້ັນອີກເທ່ືອຫນຶ່ງ, ນັ້ນແມ່ນສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ມັນຫຼອກລວງ.  ຖ້າພວກ
ເຮົາຮູ້ວ່າການຫຼອກລວງໄດ້ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ຖືກຫຼອກລວງ! (ສໍານຶກຕົນເອງໄດ້). ໂຢຮັນໄດ້ໃຫ້ຢາຮັກສາ
ເພ່ືອປ້ອງກັນ “ຄົນເຫ່ັຼານ້ັນທ່ີຢາກໃຫ້ພວກເຈ້ົາຫລົງໄປ”. ຢາຮັກສາແມ່ນການເພ່ິງພາອາສັຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງ 
ພຣະເຈົ້າຜູ້ທ່ີຊົງອາສັຍຢູ່ໃນພວກເຮົາ.   “ການຊົງຫົດສົງທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ຮັບຈາກພຣະອົງນັ້ນ  ກໍຍັງຕ້ັງຢູ່ກັບພວກເຈ້ົາ”. 
ດ້ວຍເຫດວ່າການຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະອົງເອງ, ໂຢຮັນໄດ້ເວ້ົາວ່າ, “ພວກເຈົ້າບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ໃດອີກສອນ”. 
        ອັຄສາວົກໂຢຮັນບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄຣູມະນຸດບ່ໍສໍາຄັນ.  ໃນຂະນະທ່ີເພ່ິນຂຽນເລ່ືອງນ້ີ,  ຕົວຢ່າງ, ລາວພວມ 
ກໍາລັງສິດສອນຜູ້ອ່ານຂອງລາວ.   ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂຢຮັນໄດ້ເວ້ົາວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາອົງດຽວກັນທ່ີ 
ໄດ້ຊົງຫົດສົງເພ່ິນ,ຊົງສ່ັງສອນເພ່ິນ,ແລະຊົງດົນບັນດານໃຈເພ່ິນໃຫ້ຂຽນພຣະຄໍາເຫ່ົຼານີ້,ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນທຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບ
ຄວາມພ້ົນແລ້ວ ເພ່ືອຊົງຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ເຫັນ(ເຂົ້າໃຈ)ຄວາມຈິງ. ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສ່ິງທ່ີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງເຮັດ
ແລະສອນ, ພວກເຮົາຕ້ອງ "ຕ້ັງໝ້ັນຢູ່ໃນພຣະອົງ".  
       ຄົນບາງກຸ່ມເຂົ້າຫາພຣະຄັມພີ ເໝືອນກັບບາງຄົນທ່ີຈຸ່ມຖົງຊາລົງໃສ່ຈອກນໍ້າຮ້ອນຄ້ັງແລ້ວຄັ້ງເລ່ົາ(ເຂົ້າໆອອກໆ) 
ແທນທ່ີຈະປະແຊ່ໄວ້.  ພວກເຮົາຕ້ອງຕ້ັງໝ້ັນຢູ່ໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າແລະຢູ່ໃນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ. 
ໃນຂະນະທ່ີຄຣູສອນປອມກໍາລັງລະບາດ, ພວກເຮົາສາມາດເພ່ິງພາພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ  ເພ່ືອຊົງຊ່ວຍ
ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງເປັນສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ ແລະຊົງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເອົາຊະນະພະຍາມານ ເພ່ືອຈະໄດ້ຊ່ວຍເຫືຼອ
ຄົນອ່ືນໃຫ້ເຮັດດ່ັງນ້ັນເໝືອນກັນ. 

 
 
 

 
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

     ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເພ່ິງພາພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ແລະຄວາມຈິງຂອງພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າເພ່ືອເອົາຊະນະ ແລະຢືນ
ຢູ່ຢ່າງເຂ້ັມແຂງ ຕ່ໍການປະເຊີນໜ້າກັບຄຣູສອນປອມ (ຄໍາສອນປອມ).  ຈ່ົງເລືອກເອົານ່ຶງໃນການປະຕິບັດຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 ອະທິຖານ.   ທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊົງເປີດເຜີຍຄວາມຜິດບາງຢ່າງທ່ີທ່ານອາດຈະມີ.  ທູນຂໍຕ່ໍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ

ຂອງພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງ ໃນເມ່ືອສັດຕຣູພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ທ່ານເຊ່ືອໃນສ່ິງທ່ີບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ. 
 ສຶກສາດ້ວຍກັນ.   ອຸທິດຕົວທ່ານເອງໃນການສຶກສາພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າ. ຈ່ົງຢູ່ຖ້າມກາງຄຣິສຕຽນອ່ືນໆໃນກຸ່ມສຶກ

ສາພຣະຄັມພີ.  ໜູນໃຈຊ່ຶງກັນແລະກັນໃນຂະນະທ່ີທ່ານເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນ ໃນຄວາມຮູ້ຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມຈິງ. 
  ຄ້ົນຄວ້າ.  ຖ້າຫາກວ່າການສອນປອມຫືຼສາສນາໃດໆ “ເປັນໜ້າສົນໃຈ” ໃນຂົງເຂດທ່ີທ່ານອາສັຍຢູ່,   ຈ່ົງສຶກສາ   

ຄົ້ນຄວ້າວິຈັຍ ແລະຮຽນຮູ້ບ່ອນທ່ີມັນແຕກຕ່າງຈາກຄວາມຈິງຂອງຂ່າວປະເສີດ  ບ່ອນເລ່ິມຕົ້ນທ່ີດີແມ່ນຢູ່ໃນເວັບ 
ໄຊທ໌ ຄວາມຈິງ 4 ປະການ (www.4truth.net). 
 

        ປັດຈຸບັນນ້ີ, ມີຫລາຍວິທີທ່ີຈະນໍາພາໃຫ້ພວກເຮົາເດີນທາງຜິດ: ເປັນດ່ັງນ້ັນຢູ່ສເມີ.  ແຕ່ ຄວາມຈິງ  ນ້ັນໝ້ັນຄົງ 
 ບ່ໍມີປ່ຽນແປງ: ພຣະນາມຂອງພຣະອົງນ້ັນຄື ພຣະເຢຊູ. (ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຄວາມຈິງ). 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  SSK 

ໂດຍວິທີໃດ ການຮູ້ຈັກວ່າ ອົງພຣະເຢຊູກໍາລັງສະເດັດກັບຄືນມາ ໄດ້ໜຸນໃຈທ່ານ  
ແຕ່ທ້າທາຍທ່ານ ໃນການດໍາເນີນຊີວິດໄປກັບພຣະອົງ ແຕ່ລະວັນ? 

 

http://www.4truth.net/
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