
 

 

 

 

ບດົສະເໜ ີປະຈາໍປີ 2019 
ພວກເຮາົຈ ົົ່ ງຢົ່ າລມືຄວາມ ຈຈກວ າາງ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຢົ່ າລມືການຕ າອນຮບັແຂກ, ເພາະດ າວຍການເຮດັເຊັົ່ນນີ າ ມບີາງຄນົກໍົ່ໄດ າຕ າອນຮບັເທວະດາຢົ່ າງບໍົ່ຮ າຕວົ (ເຮບັເບ ີ13:2) 
 

 

 

 

 

 



 

ບນັດານກັສະແຫວງບຸນ, ການພບົປະກນັຂອງເຍາົວະຊນົຄນົໜຸົ່ ມຢົ່ າງບໍົ່ ຂາດສາຍຂອງເຊ ົ່ ງເລີົ່ ມຈາກໝ ົ່ ບ າານເທເຊ ຈນຫຼາຍສ ບປີຫຼງັ ໄດ າສບື
ເນືົ່ ອງແລະຂະຫຍາຍໄປທົົ່ ວທຸກທະວບີ. 

ຈນທຸກໆຄັ າງທີົ່ ມກີານພບົປະກນັ, ສ ົ່ ງໜ ົ່ ງທີົ່ ເປັນປະສບົການທີົ່ ເປັນຕາຈດົຈາໍທີົ່ ສຸດກໍົ່ ແມົ່ ນ ຄວາມຈຈກວ າາງ, ບໍົ່ ວົ່ າຈະມາຈາກຜ າທີົ່ ເຂົ າາຮົ່ ວມ
ງານເອງ ແລະ ສດັຕະບ ລຸດຜ າທີົ່ ເປີດບ າານຕ າອນຮບັພວກເຂາົເຫຼົົ່ ານັ ານ. 

ຈນເດອືນສ ງຫາ 2018, ອກີຄັ າງໜ ົ່ ງພວກເຮາົໄດ າເຫນັເຖ ງຄວາມ ຈຈກວ າາງຂອງສດັຕະບ ລຸດຊາວເມອືງຮົ່ ອງກງົ, ຈນງານພບົປະຂອງໄວໜຸົ່ ມ
ຈາກຫຼາຍໆປະເທດຈນຂງົເຂດທະວບີອາຊ ີແລະ ປະເທດອືົ່ ນໆ, ເຊ ົ່ ງລວມເຖ ງບນັດາປະເທດທີົ່ ຍງັຄງົມຄີວາມຂດັແຍົ່ ງແລະບາດແຜຈາກ
ອະດດີທີົ່ ຍງັຕ າອງການການຢຽວຢາ. 

ໄວໜຸົ່ ມຈາໍນວນເຈດັຮ າອຍກວົ່ າຄນົຈາກບນັດາແຂວງຕົ່ າງໆຂອງປະເທດຈນີແຜົ່ ນດ ນຈຫຍົ່ໄດ າເດນີທາງເຂົ າາຮົ່ ວມງານ. ການມໜີ າາເຂົ າາຮົ່ ວມ
ຂອງໄວໜຸົ່ ມຈາກຫຼາຍໆປະເທດ ແລະ ການຕ າອນຮບັທີົ່ ອບົອຸົ່ ນຂອງບນັດາສດັຕະບ ລຸດຈນຮົ່ ອງກງົ ໄດ າເປັນສນັຍານແຫົ່ ງຄວາມຫວງັ. 

ໄວໜຸົ່ ມຄຣ ສຕຽນຈນອາຊສີົ່ ວນຫຼາຍແມົ່ ນຄນົກຸົ່ ມນ າອຍຈນສງັຄມົທີົ່ ກາໍລງັຜົ່ ານຜົ່ າການປົ່ ຽນແປງທີົ່ ເກດີຂື ານຢົ່ າງຊກັໄຊ າ. ພວກເຂາົ
ພະຍາຍາມທີົ່ ຈະສ າາງຄວາມເຂັ າມແຂງຈາກຄວາມເຊືົ່ ອຄວາມສດັທາຈນອງົພຣະກຣ ສໂຕແລະຈາກການຢ ົ່ ຮົ່ ວມກນັນາໍອ າາຍເອື າອຍນ າອງ
ຈນພຣະກຣ ສຕະຈກັອນັດຽວກນັ. 

ຈາກການຮົ່ ວມຊຸມນຸມຢ ົ່ ເມອືງມາດດຣ ດ, ຕະຫຼອດປີ 2019, ຈນໝ ົ່ ບ າານເທເຊ, ເມອືງເບລ ດ, ເມອືງເຄບ ແລະ ສະຖານທີົ່ ອືົ່ ນໆ, ພວກ
ເຮາົຈະໄດ າໄຕົ່ ຕອງແລະສນົທະນາກນັຈນຫຼາຍໆດ າານຂອງຄວາມຈຈກວ າາງຂວາງຈຫ າລງົເລ ກຂ ານຕືົ່ ມ. 

ບດົສະເໜຕີໍົ່ ໄປນີ າແມົ່ ນມຮີາກເຫງ ົ າາມາຈາກຄວາມເຊືົ່ ອ; ພວກເຂາົເຊື າອເຊນີຈຫ າບນັດາກຣ ສຕງັທງັຫຼາຍຈຫ າຄົ ານຫາຮາກເຫງ ົ າາຂອງຄວາມ
ຈຈກວ າາງຂວາງຈນພຣະເຈົ າາ. ເຊ ົ່ ງນີ າຈະນາໍພາເຮາົໄປຫາຄໍາຖາມທີີົ່ ວົ່ າ ຮ ບລກັພຣະເຈົ າາສໍາລບັເຮາົແມົ່ ນຈຜ. ພຣະອງົເຈົ າາບໍົ່ ເຄຍີປົ່ ອຍປະ
ລະເລຍີຈຜ, ແຕົ່ ພຣະອງົຊງົຕ າອນຮບັແຕົ່ ລະບຸກຄນົ. 

ບນັດາບຣາເດີ າ ແລະ ຂ າາພະເຈົ າາເອງ ເຫນັວົ່ າປະສບົການແຫົ່ ງຄວາມຈຈກວ າາງເກດີຂື ານໄດ າ ບໍົ່ ຈາໍກດັແຕົ່ ກບັຄນົກຣ ສຕຽນທີົ່ ມາຈາກຫຼາຍໆ
ໂບດເທົົ່ ານັ ານ, ແຕົ່ ຜ າທີົ່ ມຄີວາມເຊືົ່ ອຈນສາສໜາ/ນ ການອືົ່ ນໆ ຫລ ືຜ າທີົ່ ບໍົ່ ມຄີວາມເຊືົ່ ອກໍົ່ ສາມາດພບົພໍ າຄວາມເອື າອເຟືາອເພືົ່ ອແຜົ່ ໄດ າເຊັົ່ ນກນັ. 

ຢ ົ່ ທົ່ າມກາງຄວາມວຸ ານວາຍສບັສນົ, ເມືົ່ ອຄວາມບໍົ່ໄວ າເນື າອເຊືົ່ ອຈຈຖກືແຜົ່ ກວ າາງຈນສງັຄມົ, ພວກເຮາົທງັຫຼາຍຈະມຄີວາມກ າາທີົ່ ຈະສະແດງ
ຄວາມເອື າອເຟືາອເພືົ່ ອແຜົ່  ແລະ ເສມີສ າາງຄວາມໄວ າເນື າອເຊືົ່ ອຈຈບໍົ່ ? 

 

 

ບຣາເດີ າ ອະໂລ າຍ 

 

 

 

 



 

 

ບດົສະເໜທີີົ່ໜ ົ່ ງ: 

ຄົ ານຫາທີົ່ ມາຂອງຄວາມຈຈກວ າາງຈນອງົພຣະເຈົ າາ 
 

ຈາກຈດຸເລີົ່ ມຕົ ານຂອງການສ າາງໂລກ, ພຣະເຈົ າາໄດ າຊງົສ າາງຂໍ າເລ ກລບັຈນການເຮດັວຽກ. ຄວາມເຊືົ່ ອໝັ ານນີ າແມົ່ ນໝາກຫວົຈຈຂອງເລືົ່ ອງ 
ພຣະເຈົ າາສ າາງໂລກ ທີົ່ ຢ ົ່ ຈນບດົທໍາອ ດຈນພຣະຄໍາພ.ີ ພຣະອງົໄດ າຊງົໄຕົ່ ຕອງວົ່ າຈະນາໍເອາົສ ົ່ ງຈດຈຫ າເກດີມຊີວີ ດ: ພຣະອງົເຈົ າາຊງົເຫນັວົ່ າຊບັ
ພະສ ົ່ ງທງັໝດົຄວືົ່ າດແີທ າ. ທຸກສ ົ່ ງຢົ່ າງຈນໂລກນີ າພຣະອງົຊງົຮກັ. 

ບາງຄັ າງພວກເຮາົມຄີວາມເຂົ າາຈຈຈນອງົພຣະຜ າເປັນເຈົ າາໜ າອຍຫຼາຍ, ແຕົ່ ພວກເຮາົສາມາດກ າາວໄປຂ າາງໜ າາດ າວຍຄວາມໝັ ານຈຈວົ່ າ ພຣະເຈົ າາ
ຕ າອງການຄວາມຊືົ່ ນຊມົຍ ນດຂີອງພວກເຮາົ ແລະ ພຣະອງົກໍົ່ ຕ າອນຮບັເຮາົທງັຫຼາຍ ໂດຍບໍົ່ ມເີງ ືົ່ອນໄຂ. ພຣະອງົເຈົ າາແມົ່ ນທີົ່ ມາຂອງຄວາມ
ເອື າອເຟືາອເຜືົ່ ອແຜົ່ . 

ນອກຈາກນີ າ, ໂດຍຜົ່ ານອງົພຣະກຣ ສໂຕ, ພຣະອງົໄດ າໄປເຖ ງຈດຸທີົ່ ມາບງັເກດີເປັນມະນຸດຄພືວກເຮາົທງັຫຼາຍ, ເພືົ່ ອຈຫ າໄດ າຮບັສະພາວະ
ຄວາມເປັນມະນຸດດ າວຍຕວົຂອງພຣະອງົເອງ ແລະ ເພືົ່ ອຕ າອນຮບັພວກເຮາົ. ຄວາມຈຈກວ າາງຂອງພຣະອງົທີົ່ ມຕີໍົ່ ພວກເຮາົໄດ າມາປະທບັຈນ
ສົ່ ວນເລ ກຂອງວ ນຍານເຮາົ: ມນັປົ່ ຽມລົ ານ ແລະ ເກນີຂອບເຂດຂອງຄວາມເປັນມະນຸດ. 

 

 

 ການປະສບົກບັໄພອນັຕະລາຍຈນຍຸກສະໄໝຂອງພວກເຮາົ, ພວກເຮາົໄດ າຍ ດຕ ດກບັຄວາມທໍ າແທ າບໍ? ເພືົ່ ອເປັນການເຮດັຈຫ າພວກ
ເຮາົຍງັຄງົມຄີວາມຫວງັ, ຈຫ າພວກເຮາົຝ ກຝົນຈ ດວ ນຍານ, ແນມເບ ົ່ ງຜ າຄນົອ າອມຂ າາງດ າວຍສາຍຕາອນັສຸຂຸມວົ່ າທຸກສ ົ່ ງຢົ່ າງສາມາດ
ເປັນທີົ່ ຊືົ່ ນຊມົ. 

 ຈຫ າພວກເຮາົອົ່ ານພຣະຄໍາພດີ າວຍຕວົເອງຫຼຮືົ່ ວມກບັຜ າອືົ່ ນ, ເລີົ່ ມຈາກພຮະວໍລະສານທີົ່ ບອກເຖ ງເລືົ່ ອງລາວຊວີ ດຂອງພຮະເຢຊ 
ເຈ ົ າາ. ພວກເຮາົອາດຈະບໍເຂົ າາຈຈທຸກຖາອຍຄໍາຫຼທຸືກໆຄວາມໝາຍຈນເວລາສັ ານໆ; ບາງຄັ າງເຮາົຈະຕ າອງຊອກຮ າຄວາມໝາຍເພີົ່ ມ
ເຕມີ. ຈຫ າພວກເຮາົເຂົ າາຫາ ພຣະວາຈາຂອງພຣະເຈົ າາຮົ່ ວມກນັ ເຊ ົ່ ງມນັປຽບເໝອືນບໍົ່ ນໍ າາແຫົ່ ງຊວີດີທີົ່ ຈະຊົ່ ວຍຈຫ າເຮາົເຕບີຈຫຍົ່ ຈນ
ຄວາມໄວ າຈຈຈນອງົພຣະເຈົ າາ. 
 
 

ດັົ່ ງນັ ານ ລາວຈ ົ່ງລຸກຂ ານຄນືເມອືຫາພຂໍອງຕນົ. ຂະນະທີົ່ຍງັຢ ົ່ ຫົ່ າງໄກຈາກບ າານພສໍມົຄວນ ພໍົ່ກແໍນມເຫນັລາວແລະມຄີວາມ
ເມດຕາສງົສານ ຈ ົ່ງແລົ່ ນອອກໄປກອດລ ກໄວ າດ າວຍຄວາມຮກັແພງ. (ລ ກາ 15:20) 

ຈນບດົເລືົ່ ອງຂອງທົ່ ານນກັບຸນລ ກາ 15:11-32 ນີ າໄດ າສອນຂ າາພະເຈົ າາເຖ ງຄວາມຈຈກວ າາງຂອງພຣະເຈົ າາແນວຈດ? 

 



 

 

ບດົສະເໜທີີົ່ສອງ: 

ຈສົ່ ຈຈນາໍການປະກດົຕວົຂອງພຣະເຈົ າາຈນຊວີ ດປະຈາໍວນັຂອງເຮາົ 
 

ພຣະເຈົ າາໄດ າປະທານຄວາມຈຈກວ າາງຈຫ າແກົ່ ພວກເຮາົ, ແຕົ່ ມນັຂ ານນາໍຄວາມອ ດສະລະຂອງພວກເຮາົທີົ່ ຈະຕອບຮບັພຣະອງົແລະກບັມາ
ເປັນໜ ົ່ ງດຽວກບັພຣະອງົ. 

ພຣະເຢຊ ເຈ ົ າາໄດ າສະແດງຈຫ າພວກເຮາົເຫນັວົ່ າ ພຣະເຈົ າາຊງົຮກັເຮາົ, ປະທານມ ດຕະພາບແກົ່ ເຮາົ. ພຣະເຢຊ ເຈ ົ າາຊງົຢືນເຄາະປະຕ ໜ າາບ າານ
ເຮາົຄດືັົ່ ງຄນົທຸກຈນົ, ພຣະອງົມຄີວາມຫວງັແລະລໍຄອຍຄວາມຈຈກວ າາງຂອງພວກເຮາົຈນທາງກບັກນັ. ຖ າາມຜີ າເປີດປະຕ , ພຣະອງົກໍົ່ ຈະ
ສະເດດັເຂົ າາໄປ. 

ດ າວຍການພາວະນາແບບລຽບງົ່າຍ, ພວກເຮາົເປີດໂອກາດຈຫ າພຣະອງົສາມາດເຂົ າາມາຈນດວງຈຈຂອງເຮາົໄດ າ. ຈາກນັ ານ, ເຖ ງແມົ່ ນວົ່ າພວກ
ເຮາົຍາກທີົ່ ຈະຮ າສ ກໄດ າວົ່ າພຣະອງົສະຖ ດນາໍເຮາົ, ພຣະເຢຊ ເຈ ົ າາຈະສະເດດັມາຢ ົ່ ທົ່ າມກາງເຮາົ. 

 

 

 ພາວະນາຢ ົ່ ຈນໂບດ, ເຖ ງແມົ່ ນວົ່ າຈະຈຊ າເວລາພຽງເລກັນ າອຍ; ກາໍນດົເວລາບໍົ່ ວົ່ າຈະຊົ່ ວງເຊົ າາຫຼຕືອນແລງ, ໂດຍປາສະຈາກ
ຈດຸປະສງົອືົ່ ນ ພຽງແຕົ່ ມອບຖວາຍກ ດຈະການພາຍຈນມື ານ ັ ານໄວ ານາໍພຣະອງົ - ສ ົ່ ງເຫລົົ່ ານີ າເປັນສ ົ່ ງທີົ່ ເສມີສ າາງຈ ດວ ນຍານຂອງເຮາົ. 
ລະນ ກວົ່ າພຣະເຈົ າາສະຖ ດນາໍເຮາົກສໍາມາດປົດປົ່ ອຍເຮາົຈາກຄວາມຢາານກວົ - ຢາານຜ າອືົ່ ນ, ຢາານວົ່ າຈະບໍົ່ ດພໍີ, ກງັວນົນ າຄວາມບໍົ່

ແນົ່ ນອນຈນອະນາຄດົ. 
 ເມືົ່ ອພວກເຮາົບໍົ່ ມເີວລາຫຼາຍ, ພວກເຮາົສາມາດລມົນາໍພຣະເຈົ າາກົ່ ຽວກບັຕວົເຮາົເອງແລະຜ າອືົ່ ນ - ຜ າທີົ່ ຢ ົ່ ຈກ າແລະໄກ - ດ າວຍຄ າ

ເວົ າາພຽງສອງສາມຄໍາ, ໂດຍການເວົ າາເບາົໆ. ພວກເຮາົສາມາດບອກພຣະອງົໄດ າວົ່ າ ແມົ່ ນຫຍງັຢ ົ່ ຈນຈຈເຮາົ ແລະ ແມົ່ ນຫຍງັທີົ່ ພວກ
ເຮາົຍງັບໍົ່ ເຂົ າາຈຈ. ບາງຄໍາຈນພຣະຄໍາພອີາດຍງັຄງົຄ າາງຈນຫວົເຮາົຕະຫຼອດວນັ. 

 

 

ພຣະອງົເຈົ າາຊງົກົ່ າວວົ່ າ: “ເຮາົຢືນເຄາະຢ ົ່ ທີົ່ ປະຕ  ຖ າາຜ າຈດໄດ າຍ ນສຽງຂອງເຮາົ ແລະໄຂປະຕ  ເຮາົຈະເຂົ າາໄປຫາຜ າ
ນ ັ ານ ແລະຈະຮົ່ ວມຮບັປະທານອາຫານກບັຜ ານ ັ ານ ແລະຜ ານ ັ ານຈະຮົ່ ວມຮບັປະທານອາຫານກບັເຮາົ” (ພຣະນ ມ  ດ 
3:20) 

ແມົ່ ນຫຍງັຈະຊົ່ ວຍຈຫ າຂ າາພະເຈົ າາໄດ າຍ  ນສຽງພຣະອງົ? 

“ການເປີດປະຕ ”ຕ າອນຮບັພຣະອງົ ມຄີວາມໝາຍສາໍລບັຂ າາພະເຈົ າາແນວຈດ? 

 



 

 

 

ບດົສະເໜທີີົ່ສາມ: 

ຕ າອນຮບັພອນສະຫວນັຂອງເຮາົ ແລະ ຂໍ າຈາໍກດັ(ຈດຸດ າອຍ)ຂອງຕນົເອງເຊັົ່ ນກນັ 

 

ພຣະເຈົ າາຊງົຕ າອນຮບັທຸກສ ົ່ ງຢົ່ າງຈນຕວົຂອງພວກເຮາົ; ເຊັົ່ ນດຽວກນັ, ພວກເຮາົຄວນຍອມຮບັຕວົຕນົເຮາົດັົ່ ງທີົ່ ເຮາົເປັນ. ນັ ານແມົ່ ນຈດຸເລີົ່ ມ
ຕົ ານຂອງການຢຽວຢາ ເຊ ົ່ ງມນັເປັນສ ົ່ ງຈາໍເປັນສໍາລບັພວກເຮາົທຸກຄນົ. 

ຈຫ າພວກເຮາົຈົົ່ ງຍ າອງຍສໍນັເສນີພຣະອງົເຈົ າາສໍາລບັພອນສະຫວນັທີົ່ ພຣະອງົປະທານແກົ່ ເຮາົ. ເຊັົ່ ນດຽວກນັຈຫ າພວກເຮາົຍອມຮບັຄວາມ
ອົ່ ອນແອຂອງຕນົເອງເຊ ົ່ ງມນັຈະເປັນປະຕ ຜົ່ ານຈຫ າພຮະອງົເຈົ າາສາມາດເຂົ າາມາປະທບັຢ ົ່ ຈນເຮາົໄດ າ. ເພືົ່ ອເປັນການນາໍທາງເຮາົຈນຂັ ານຕໍົ່ ໄປ, 
ເພືົ່ ອຊົ່ ວຍເຮາົປົ່ ຽນແປງຊວີ ດຕນົເອງ, ອນັດບັທໍາອ ດພຮະເຈົ າາຕ າອງການຈຫ າເຮາົຍອມຮບັຄວາມເປັນໂຕຂອງເຮາົເອງສາກົ່ ອນ. 

ການຍອມຮບັຂໍ າຈາໍກດັ(ຈດຸດ າອຍ)ຂອງໂຕເອງຈະບໍົ່ ເຮດັ ຈຫ າເຮາົຢ ົ່ ເສຍີເມືົ່ ອພບົກບັຄວາມອະຍຸດຕ ທໍາ, ຄວາມຮຸນແຮງ, ແລະການ
ສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫຍດຈາກຄນົອືົ່ ນ. ກງົກນັຂ າາມ, ການຍອມຮບັຂໍ າຈາໍກດັຂອງຕວົເອງສາມາດເຮດັຈຫ າເຮາົເຂັ າມແຂງຕໍົ່ ກບັບນັຫາດ າວຍ
ຈ ດຈຈແຫົ່ ງການຈຫ າອະໄພ. 

ອງົພຣະຈ ດເຈົ າາ, ດວງໄຟທີົ່ ຖກືເຊືົ່ ອງຊ າອນເລ ກໆຈນຄວາມເປັນມະນຸດຂອງເຮາົ, ຈະຊົ່ ວຍຈນການປົ່ ຽນແປງທຸກສ ົ່ ງຢົ່ າງທີົ່ ຢ ົ່ ຈນເຮາົແລະ
ອ າອມຂ າາງເຮາົເທືົ່ ອລະນ າອຍ ຈຫ າກບັມາມຊີວີ ດ. 

 

 ເພືົ່ ອຈຫ າພວກເຮາົສາມາດຄົ ານພບົພອນສະຫວນັ ແລະ ຍອມຮບັຂໍ າຈາໍກດັຂອງຕນົເອງ, ຈຫ າພວກເຮາົຊອກຫາບຸກຄນົທີົ່ ສາມາດ
ເຊືົ່ ອຖໄືດ າ ຜ າທີົ່ ສາມາດຮບັຟັງເຮາົດ າວຍຈ ດຈຈທີົ່ ງດົງາມ, ບຸກຄນົທີົ່ ສາມາດຊົ່ ວຍເຮາົຈຫ າເຕບີຈຫຍົ່ ທາງຊວີ ດແລະຄວາມເຊືົ່ ອ. 

 ມນັເປັນສ ົ່ ງທີົ່ ສໍາຄນັທີົ່ ເຮາົຈະສ າາງໂອກາດຈນການສນັເສນີພຣະເຈົ າາຈນຄໍາພາວະນາຂອງເຮາົ. ເຊ ົ່ ງມນັເປັນການຮວບຮວມການ
ເປັນຢ ົ່ ຂອງເຮາົ. ການພາວະນາຮົ່ ວມກນັແມົ່ ນບໍົ່ ສາມາດເອາົສ ົ່ ງອືົ່ ນມາແທນທີົ່ ໄດ າ; ແລະຈາກນັ ານ, ມນັຈະດງັກ າອງຢ ົ່ ຈນຈຈຂອງເຮາົ. 

 

“ບນັດາຜ າທີົ່ ເຮດັການໜກັໜົ່ ວງແລະແບກພາລະໜກັ ຈົົ່ ງມາຫາເຮາົ ແລະເຮາົຈະຈຫ າພວກເຈົ າາໄດ າຮບັຄວາມເຊາົເມືົ່ ອຍ. ຈົົ່ ງ
ເອາົແອກຂອງເຮາົແບກໄວ າແລ າວຮຽນຮ າຈາກເຮາົ ເພາະວົ່ າເຮາົເປັນຜ າຈຈອົ່ ອນສຸພາບແລະຖົ່ ອມລງົ ແລ າວຈ ດຈຈຂອງພວກ
ເຈົ າາຈະໄດ າພບົຄວາມເຊາົເມືົ່ ອຍ. ດ າວຍວົ່ າ ແອກຂອງເຮາົກໍົ່ ພໍເໝາະ ແລະພາລະຂອງເຮາົກເໍບາົ” (ມດັເທວ 11:28-30) 

ພາລະໜກັ ແລະ ຄວາມເຊາົເມ ືົ່ອຍ ຈດທີົ່ພຣະເຢຊ ໝາຍເຖ ງ? 

ຂ າາພະເຈົ າາສາມາດຮຽນຮ າຫຍງັໄດ າແດົ່ ຈາກຄາໍສອນນີ າຂອງພຣະອງົ? 

 

 



 

ບດົສະເໜທີີົ່ສີົ່ : 

ຊອກຫາສະຖານທີົ່ ທີົ່ ມມີ  ດຕະພາບ 

 

ເພືົ່ ອແບົ່ ງປັນຄວາມໄວ າຈຈຂອງເຮາົຕໍົ່ ພຣະເຈົ າາກບັບຸກຄນົອືົ່ ນ, ພວກເຮາົຕ າອງການບົ່ ອນທີົ່ ເຮາົສາມາດພບົພໍ າໝ ົ່ ເພືົ່ ອນບໍົ່ ແມົ່ ນພຽງສອງສາມ
ຄນົທີົ່ ເຮາົຮ າດ,ີ ແຕົ່ ແມົ່ ນມ ດຕະພາບທີົ່ ກວ າາງຈຫຍົ່ ພຽງພໍທີົ່ ຈະຮອງຮບັຜ າຄນົທີົ່ ແຕກຕົ່ າງຈາກເຮາົ. 

ໂບດແລະຊຸມຊນົເປັນສະຖານທີົ່ ທີົ່ ເຮດັຈຫ າມກີານລວມຕວົຂອງບຸກຄນົທີົ່ ມຄີວາມແຕກຕົ່ າງກນັບໍົ່ ວົ່ າຈະເປັນຊົ່ ວງອາຍຸ, ຈາກສງັຄມົທີົ່ ຫຼາກ
ຫຼາຍ ແລະ ວດັທະນະທໍາທີົ່ ແຕກຕົ່ າງ. ມນັຈະມມີ  ດຕະພາບທີົ່ ລໍ າາຄົ່ າຢ ົ່ ທີົ່ ນ ັ ານ, ເຊ ົ່ ງບາງຄັ າງເຮາົກໍົ່ ຍງັບໍົ່ ພບົພໍ າ ແລະ ເປັນສ ົ່ ງທີົ່ ເຮາົຄວນນາໍຈຊ າ
ມ  ດຕະພາບນີ າຈຫ າເກດີປະໂຫຍດ. 

ຖາາວົ່ າພຣະກຣ ສຕະຈກັທ າອງຖ ົ່ ນເປັນຄອບຄວົທີົ່ ຈຈກວ າາງຍ ນດຕີ າອນຮບັແຂກ, ເປັນສະຖານທີົ່ ທີົ່ ເຮາົສາມາດເປັນໂຕຂອງໂຕເອງໄດ າ, 
ສາມາດສງົໄສ ແລະ ຕັ າງຄໍາຖາມໄດ າ, ປາສະຈາກຄວາມຢາານທີົ່ ຈະຖກືຕດັສ ນ(ຕັ າງຄໍາຖາມ)... 

ພຣະກຣ ສຕະຈກັຖກືກໍົ່ ຕັ າງຂ ານຈນບົ່ ອນທີົ່ ມລີມົແຫົ່ ງອງົພຣະຈ ດເຈົ າາເປົົ່ າອອກມາ, ບົ່ ອນທີົ່ ມມີ  ດຕະພາບຂອງອງົພຣະເຢຊ ແຜົ່ ອອກມາຂ າາງ
ນອກ. ຈນບາງປະເທດທີົ່ ຢ ົ່ ໂຊນຈຕ າ, ມນັຈະມຊຸີມຊນົຄຣ ສຕຽນລະດບັຮາກຫຍ າາທີົ່ ຈຫ າຄໍາໝັ ານສນັຍາທີົ່ ຈະຊົ່ ວຍເຫຼອືເພືົ່ ອນມະນຸດຜ າທີົ່ ຢ ົ່
ຈກ າແລະໄກ, ເພືົ່ ອນບ າານ ແລະ ຄນົຈນຊຸມຊນົດຽວກນັ. ພວກເຂາົສາມາດເປັນທີົ່ ມາຂອງແຮງບນັດານຈຈແກົ່ ບນັດາປະເທດອືົ່ ນ ໄໆດ າບໍ? 

 

 ມນັເປັນສ ົ່ ງທີົ່ ດທີີົ່ ພບົປະກນັຈນກຸົ່ ມນ າອຍໆເປັນປະຈາໍສໍາລບັ ພາວະນາແລະແບົ່ ງປັນ, ແຕົ່ ຈຫ າພວກເຮາົສະໜບັສະໜ ນຊວີ ດກຣ ສ
ຕງັຈນກຸົ່ ມຈຫຍົ່ ຈນໂບດຫຼຊຸືມຊນົ/ໝ ົ່ ບ າານຂອງເຮາົເຊັົ່ ນກນັ. ກຸົ່ ມນ າອຍໆຂອງເຮາົສາມາດເອາົຈ ດຈສົ່ ຈຈນາໍຜ າອືົ່ ນໄດ າບໍ? ຍກົຕວົຢົ່ າງ: 
ຜ າທີົ່ ມາຮົ່ ວມມ ຊຊາຈນວນັອາທ ດແຕົ່ ບໍົ່ ຮ າຈກັ ຈຜໝດົ? 

 ພຣະເຢຊ ເຈ ົ າາຕ າອງການທີົ່ ຈະຮວບຮວມກຣ ສຕຽນຜ າທີົ່ ຮກັແລະຕ ດຕາມພຣະອງົຈຫ າເປັນໜ ົ່ ງດຽວ, ໂດຍປາສະຈາກນ ກາຍທີົ່ ເຮາົ
ນບັຖຢື ົ່ . ການແບົ່ ງປັນຄວາມຈຈກວ າາງເປັນຫນົທາງໄປສ ົ່ ຄວາມເປັນໜ ົ່ ງດຽວ. ພວກເຮາົຈະບໍົ່ ເຊື າອເຊນີຜ າທີົ່ ຢ ົ່ ອ າອມຂ າາງເຮາົທີົ່ ມ ີ
ຄວາມເຊືົ່ ອບໍົ່ ຄເືຮາົ ມາຮົ່ ວມພາວະນາຈຫ າຫຼາຍກວົ່ າທີົ່ ເຮາົເຄຍີປະຕ ບດັບໍ? 

 

ຢ ົ່ ເທ ງກາງເຂນ, ກົ່ ອນພຣະເຢຊ ເຈ ົ າາຈະສ ານພຣະຊນົ, ພຣະອງົຫຼຽວເຫນັພຣະມານດາພ າອມກບັສ ກສ ດທີົ່ ພຣະອງົຮກັຢືນຢ ົ່
ທີົ່ ນ ັ ານ, ພຣະອງົໄດ າເວົ າາກບັພຣະມານດາວົ່ າ: “ແມົ່ ເອີ າຍ, ນີ າແຫລະລ ກຂອງແມົ່ ” ແລ າວພຣະອງົກໍົ່ ກົ່ າວກບັລ ກສ ດຄນົນັ ານວົ່ າ: 
“ນີ າແມົ່ ນແມົ່ ຂອງເຈົ າາ.” ນບັຕັ າງແຕົ່ ນັ ານມາ ລ ກສ ດຄນົນີ າກໍົ່ ຮບັເອາົພຣະນາງມາຣອີາໄປຢ ົ່ ເຮອືນຂອງຕນົ. (ຢວງ19:25-27) 

ຢ ົ່ ຕນີກາງເຂນ, ໄດ າມຄີອບຄວົຈໝົ່ ເກດີຂ ານດ າວຍພຣະປະສງົຂອງອງົພຣະເຢຊ ເຈ ົ າາ. ຈນໂລກປະຈບຸນັ,ພວກເຮາົສາມາດ
ດາໍລງົຊວີ ດຮົ່ ວມກບັຜ າອືົ່ນດັົ່ ງອ າາຍເອື າອຍນ າອງກນັໄດ າແນວຈດ? 

 

 



 

ບດົສະເໜທີີົ່ຫ າາ: 

ເຝ ກຝົນການຕ າອນຮບັດ າວຍຈຈກວ າາງຂວາງ 
ຄວາມຈຈກວ າາງຂອງພຣະເຈົ າາທີົ່ ມຕີໍົ່ ເຮາົແມົ່ ນຄໍາວ ງວອນ. ເຮາົສາມາດໄດ າຮບັຈາກຜ າອືົ່ ນບໍ, ແຕົ່ ບໍົ່ ແມົ່ ນຍ າອນເຮາົຢາກຈຫ າເຂາົເຮດັ, ແຕົ່ ມນັ
ເປັນສ ົ່ ງທີົ່ ມາຈາກຕວົເຂາົອີົ່ ຫຼ.ີ ເຮາົສາມາດເຮດັຈຫ າໂຕເຮາົເອງໄດ າຮບັການຕ າອງຮບັຈາກຜ າອືົ່ ນໂດຍວ ທທີາງຂອງເຂາົເຈ ົ າາເອງ, ໂດຍບໍົ່ ແມົ່ ນວ ທີ
ທາງຂອງເຮາົໄດ າບໍ? 

 

 ຈຫ າພວກເຮາົຈົົ່ ງເປັນຄນົທີົ່ ພ າອມຈະຕ າອນຮບັແຂກ, ຈຫ າເວລາຈນການຮບັຟັງຜ າອືົ່ ນ, ເຊື າອເຊນີຄນົອືົ່ ນຮົ່ ວມຮບັປະທານອາຫານ, 
ເຂົ າາຫາຄນົທຸກຈນົ, ຈຊ າຄໍາເວົ າາທີົ່ ມົ່ ວນຫ ກບັຜ າທີົ່ ເຮາົພບົພໍ າ. 

 ຈນການພບົພໍ າສ ົ່ ງທ າາທາຍທີົ່ ບ ົ່ ງຈຫຍົ່ ຂອງຜ າອບົພະຍກົ, ຈຫ າພວກເຮາົຊອກຫາຫນົທາງທີົ່ ຈະເຮດັຈຫ າຄວາມຈຈກວ າາງກາຍມາເປັນ
ໂອກາດ, ບໍົ່ ພຽງແຕົ່ ເພືົ່ ອຜ າທີົ່ ຖກືຕ າອນຮບັ ແຕົ່ ເພືົ່ ອຜ າທີົ່ ຮບັຕ າອນເຊັົ່ ນກນັ. ການປະເຊນີໜາາລະຫວົ່ າງບຸກຄນົເປັນສ ົ່ ງທີົ່ ຂາດບໍໄດ າ - 
ພວກເຮາົຈາໍຕ າອງໄດ າຮບັຟັງ, ຍກົຕວົຢົ່ າງ,ຮບັຟັງບນັຫາຂອງຜ າອບົພະຍກົ ຫຼ ືຜ າລີ າໄພ. ສນົທະນາກບັຜ າຄນົທີົ່ ມາຈາກຖ ົ່ ນຖານອືົ່ ນ
ເຊັົ່ ນກນັຈະຊົ່ ວຍເຮາົເຂົ າາຈຈທີົ່ ມາຂອງຕນົເອງຫຼາຍຂ ານກວົ່ າເກົົ່ າ ແລະ ເພືົ່ ອຈຫ າຮ າເຖ ງເອກະລກັຂອງຕນົເອງເລ ກເຊ ົ່ ງກວົ່ າເກົົ່ າ. 

 ພວກເຮາົຕ າອງໄດ າຈສົ່ ຈຈນາໍໂລກນີ າ. ດາວເຄາະໜົ່ ວຍນີ າແມົ່ ນບ າານຂອງພວກເຮາົທີົ່ ຈຊ າຮົ່ ວມກນັ. ຈຫ າພວກເຮາົຮກັສາມນັໄວ າເພືົ່ ອ
ຕ າອນຮບັຄນົຈນຍຸກຕໍົ່ ໆໄປ. ມນັເປັນສ ົ່ ງສໍາຄນັຫຼາຍທີົ່ ພວກເຮາົຈະຕ າອງໄດ າເບ ົ່ ງຄນືການດໍາລງົຊວີ ດຂອງເຮາົ, ຕ າອງໄດ າຮົ່ ວມກນັ
ເຮດັທຸກຢົ່ າງເພືົ່ ອຢຸດຕ ການລ າາງຜານຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ກາໍຈດັທຸກໆຮ ບແບບຂອງການກະທໍາທີົ່ ກໍົ່ ຈຫ າເກດີມນົລະ
ຜ ດ ແລະ ປະຕ ເສດຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊວີະວ ທະຍາ. ຖ າາພວກເຮາົເປັນໜ ົ່ ງດຽວກບັຊບັພະສ ົ່ ງຈນໂລກ, ພວກເຮາົຈະຄົ ານພບົ
ຄວາມຊືົ່ ນຊມັຍ ນດທີີົ່ ມຊີວີ  ດຈາກສ ົ່ ງຕົ່ າງໆເຫຼົົ່ ານີ າ. 

 

ພຣະເຢຊ ເຈ ົ າາຊງົກົ່ າວວົ່ າ: “ເຮາົບອກພວກເຈົ າາດ າວຍຄວາມຈ ງວົ່ າ ເມືົ່ ອພວກເຈົ າາໄດ າເຮດັສ ົ່ ງເຫຼ ົົ່ ານີ າ ແກົ່ ຜ າທີົ່ ຕໍົ່ າຕ າອຍທີົ່ ສຸດຄນົ
ໜ ົ່ ງຈນພວກພີົ່ ນ າອງເຫຼົົ່ ານີ າຂອງເຮາົ, ພວກເຈົ າາກໍົ່ໄດ າປະຕ ບດັຕໍົ່ ເຮາົເຊັົ່ ນກນັ” (ມດັເທວ 25:40) 

ພວກເຮາົຕ າອງຊົ່ ວຍຜ າທີົ່ ອົ່ ອນແອ, ໂດຍຈຫ າຄ ດເຖ ງຖ າອຍຄໍາຂອງພຮະເຢຊ ເຈ ົ າາທີົ່ ວົ່ າ: “ການຈຫ າເປັນເຫດຈຫ າມຄີວາມສຸກ
ຫຼາຍກວົ່ າການຮບັ” (ກ ດຈະການ 20:35) 

ເມ ືົ່ອຈດທີົ່ຂ າາພະເຈົ າາໄດ າມປີະສບົການການຈຫ າທີົ່ກໍົ່ ຈຫ າເກດີຄວາມສຸກ? 

ຂ າາພະເຈົ າາຮ າສ  ກຕວົເອງບໍົ່ ວົ່ າຂ າາພະເຈົ າາກຕໍ າອງການຮບັບາງສ ົ່ ງບາງຢົ່ າງຈາກຄນົອືົ່ນເຊັົ່ນກນັ? 


