Lesson 1 for January 1, 2022

ູ້ ຫາກຽື່ ວກ ັບການຮຽກຮອ
ພຣະຄາພີເຮັບເລີ ມເີ ື່ ນອ
ິ ຕາມພຣະເຢຊ
ູ້ ງໃຫຕ
ູ້ ດ
ແລະ ໃຫດ
ິ ຕາມຫລ ັກຄາສອນທີື່ໄດຮ
ູ້ າເນີນຊີວດ
ູ້ ຽນຮຢ
ູ້ າື່ ງເລິກເຊິື່ງ.
ູ້ ລ ົນຕື່ ສຂ
ຜຂ
ູ້ ຽນຮດ
ູ້ ເີ ຖິງການດິນ
ູ້ ອງຜເູ້ ຊື່ ອ ເຊິື່ງໄດຂ
ູ້ ຽນກຽື່ ວກ ັບຄວາມກະຕ
ລລນເມ
ົູ້ ື່ ອພວກເຮົາຍອມຮ ັບເອົ າຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມຍາກລາບາກໃນ
ການຮ ັບໃຊພ
ູ້ ະເຢຊ.
ູ້ ຫນ
ການທົດລອງໃຫລ
ົ ທາງທີື່ເຮົາໄດເູ້ ດີນມາ ແລະ ຄວາມພາກພຽນ
ູ້ ະຖິມ
ຈ ົນເຖິງທີື່ສຸດ.

ພະຄາພີເຫລັ ູ້ມນີເູ້ ຕັ ມໄປດວ
ູ້ ຍບ ົດຮຽນແຫງື່ ສາສະໜາ ແລະ ພະທາເຫລັ ູ້ມ
ູ້ ື່ ຍ ັງກາື່ ວເຖິງຄາແນະນາທີື່ພວກເຮົາປະຕິບ ັດໄດເູ້ ຊັື່ ນກ ັນ
ນີກ

ການຮຄ
ູ້ ວາມຈງິ
ການທນ
ົ ທຸກເພື່ ອພະເຢຊຄຣດ
ິ
ຄວາມທາູ້ ທາຍຂອງຄວາມເຊື່ ອ
ພາລະກດ
ິ ຂອງຜເູ້ ຊື່ ອ
ການຜະເຊນ
ດ
ີ ໜາູ້ ກບອະນາຄ
ັ
ົ

“ໃນສະໄໝກອ
ື່ ນ ພະເຈົາູ້ ໄດຊ
ູ້ ົງກາື່ ວຫລາຍເທື່ ອດວ
ູ້ ຍວິທີຕາື່ ງໆ ແກ ື່
ບ ັນພະບຸລດ
ຸ ຂອງພວກເຮົາທັງຫລາຍ ທາງຜປ
ູ້ ະກາດພະຄາ”
(Hebrews 1:1)

ພຣະຄາພີເຮັບເລີບື່ ໄດເູ້ ລີື່ມຕນດ
ົູ້ ວ
ູ້ ຍການກາື່ ວເຖິງຜຂ
ູ້ ຽນ ແລະ ຜຮ
ູ້ ັບຈ ົດ
ໝາຍຄກ ັບພຣະຄາພີທື່ ວ
ົ ໄປ (ເຖິງວາື່ ຕອນລ ົງທາູ້ ຍຈະຄກ ັນກ ັບຈ ົດໝາຍ
ສະບ ັບອື່ ນໆ13:22-25). ແຕແ
ື່ ທຈ
ູ້ ງິ ແລວ
ູ້ ພະຄາພີເຮັບເລີ ເປັນດງື່ ັ ບ ົດ
ເທດສະໜາ:
1 ຜຂ
ູ້ ຽນໄດອ
ູ້ ະທິບາຍພາລະກິດຂອງລາວເຊັື່ ນ ”ຄາເຕອນສະຕິ” (ຮລ.
13:22; cf. ກຈກ13:15), ແລະຜຂ
ູ້ ຽນໄດໃູ້ ຊຄ
ູ້ າກາື່ ວເຖິງທາື່ ນວາື່ : ພວກ
ເຮົາ (ເຊິື່ງເປັນຈານວນຫລາຍ)
2 ມີຫລາຍໆແຫລງື່ ທີື່ກາື່ ວເຖິງ “ການເວົູ້າ” ແລະ “ການໄດຍ
ິ ” (ຮບ. 2:5;
ູ້ ນ
5:11; 6:9; 8:1; 11:32)
3
ມີການສະຫລ ັບກ ັນ ລະຫວາື່ ງການອະທິບາຍ ແລະ ການເຕອນ
4 ຫວ
ູ້ າື່ ງໆໄດຖ
ົ ຂຕ
ູ້ ກນາສະເໜີໃນຮບແບບຂອງການປາໄສ
ສິື່ງເຫລົື່ ານີໄູ້ ດອ
ູ້ ະທິບາຍດວ
ູ້ ຍເຫດຜ ົນຕາື່ ງໆວາື່ ເປັນຫຍ ັງພະຄາພີເຮັບເລີນ ີູ້
ຈື່ ງແຕກຕາື່ ງໄປຈາກພະຄາພີເຫລັ ູ້ມອື່ ນໆ.

ການຮຄ
ູ້ ວາມຈງິ
ື່ ັ ນນ,
“ດງ
ຢ
ັ ູ້ ຖາູ້ ພວກເຮົາລະເລີຍຕື່ ຄວາມລອດພນອ
ົູ້ ັນໃຫຍຫ
ົູ້
ື່ ລວງນີູ້ ພວກເຮົາຈະໜີພນໄປໄດ
ູ້ າື່ ງໃດ
ຄວາມພນນ
ເູ້ ປັນເຈົາູ້ ໄດຊ
ົູ້ ນພະຜ
ັ ູ້
ິ ກື່ ຢນຢັນແກພ
ູ້ ົງປະກາດ ແລະ ບ ັນດາຜທ
ູ້ ື່ ີໄດຍ
ູ້ ນ
ື່ ວກຮ ົາວາື່
ເປັນຄວາມຈິງ.” (ຮລ 2:3 NIV)

ຊາວເຮັບເລີທື່ ີໄດຍ
ິ ຄາປາໄສຂອງທາື່ ນໂປໂລ ໄດເູ້ ຊື່ ອໃນພະເຢຊ.
ູ້ ນ
ເຖິງວາື່ ພວກເຂົາບື່ ໄດພ
ິ ກຽື່ ວກ ັບ
ູ້ ົບກ ັບພະເຢຊ ແຕວ
ື່ າື່ ພວກເຂົາໄດຍ
ູ້ ນ
ພະອ ົງ, ກຽື່ ວກ ັບຄາເທດສະໜາຂອງພະອ ົງ ແລະ ການອ ັດສະຈ ັນ,
ແລະ ພາລະກິດຂອງພະວິນຍານບລິສດ
ຸ (ຮບ. 2:3-4).

ພວກເຂົາເຊື່ ອວາື່ ຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາໄດຮ
ູ້ ັບການອະໄພ
ແລວ
ຸ (ຮບ.
ູ້ (ຮບ. 6:1), ພວກເຂົາໄດຮ
ູ້ ັບພະວິນຍານບລິສດ
ູ້ ໃນຊີວດ
6:4), ແລະ ອານາຈ ັກຂອງພະເຈົາູ້ ໄດຮ
ິ
ູ້ ັບການສາູ້ ງຂນ
ຂອງພວກເຂົາ (ຮລ. 12:28).

ພວກເຂົາບື່ ແມນຜ
ື່ ເູ້ ຊື່ ອໃໝທ
ື່ ື່ ີເປັນເດັກນອ
ູ້ ຍອີກຕື່ ໄປ ແຕເື່ ປັນຄິດ
ສະຕຽນຜທ
ູ້ ື່ ີເປັນຜໃູ້ ຫຍແ
ື່ ລວ
ູ້ (ຮລ. 5:12).

ຊາວເຮັບເລີຜະເຊີນກ ັບການຕື່ ຕາູ້ ນຢາື່ ງຮຸນແຮງຫລ ັງຈາກ
ກ ັບໃຈໃໝ“ື່ ແທຈ
າເນີນຊີວດ
ັ ູ້
ິ
ູ້ ງິ ແລວ
ູ້ ທຸກຄ ົນທີື່ຕງໃຈຈະດ
ຕາມທາງຂອງພຣະເຈົາູ້ ຈະຖກຂື່ມົ ເຫັງ.”
(2ຕມທ. 3:12)
ການທີື່ສ ັງຄ ົມເປັນປລະປັກກ ັບຄິດສະຕຽນນນັ ູ້ ເປັນການຕອບສະໜອງຕື່ ການຍດໝນ
ັ ູ້
ປະຕິບ ັດໃນທາງສາສະໜາຂອງພວກເຂົາທີື່ເຫັນໄດຊ
ູ້ ັດເຈນ ພດຕິກາທີື່ເປັນແບບຢາື່ ງ
ຂອງພວກເຂົາເຮັດໃຫຜ
ູ້ ອ
ູ້ ື່ ນຮສ
ູ້ ກຜິດ.
ຄິດສະຕຽນບາງຄ ົນຖກຂ ັງ ແລະ ຖກຂຽູ້ ນຕີ ແລະບາງຄ ົນກື່ ຖກສນ
ເສຍຊ ັບສິນ(ຮລ. 10:33-34). ແຕທ
ື່ າື່ ນອາຈານໂປໂລໄດໜ
ູ້ ນໃຈ
ພວກເຂົາ ໃຫພ
ູ້ ວກເຂົາມີຄວາມຊື່ ສ ັດ ແລະ ເຮັດຕາມແບບໂມເຊຜທ
ູ້ ື່ ີ
ພະເຈົາູ້ ໄດເູ້ ລອກ. ຮວ
ື່ ມທຸກກ ັບປະຊາຊ ົນຂອງພະເຈົາູ້ ດີກວາື່ ມີ
ຄວາມສຸກໃນຄວາມບາບ[...]” (ຮລ. 11:25)

ື່ ົ ໜນໃຈກ ັນຫລາຍກວາື່ ເກົື່ າ
“ຢາື່ ປະການປະຊຸມ ເໝອນຢາື່ ງລາງຄ ົນເຄີຍເຮັດນນັ ູ້ ແຕຈ
ື່ ງ
ອີກ ເພາະທາື່ ນກື່ ຮ ູ້ ກື່ ເຫັນຢວ
ເູ້ ຂົູ້າມາແລວ
ັ ູ້
ື່ າື່ ວ ັນນນໃກ
ູ້ .”
(ຮລ10:25)

ການກ ົດຂີື່ຂື່ມົ ເຫັງມີຜ ົນກະທົບຕື່ ຊາວເຮັບເລີ ຄາແນະນາຂອງທາື່ ນໂປໂລ
ນນຢ
ັ ູ້ າູ້ ກຽື່ ວກ ັບບ ັນຫາຂອງພວກເຂົາບາງຢາື່ ງຄ:

ການທດ
ົ ລອງ (2:18)
ຄວາມບື່ ເຊື່ ອຟງັ (3:12)

ຄວາມອອ
ື່ ນແອ(4:15)
ການປະການຊຸມນຸມ(10:25)

ການທູ້ແທໃູ້ ຈ (12:3, 12)
ຄວາມບາບຕາື່ ງໆ (13:4-5)
ຄາສອນທື່ ີຜິດ ຫລ ຄາສອນປອມ(13:9)

ເໝອນດງື່ ັ ທາື່ ນ ເອລີຢາ ຜທ
ູ້ ື່ ີໄດ ູ້
ຮ ັບໄຊຊະນະອ ັນຫຍິື່ງໃຫຍ ື່ ແຫງ
ື່
ຄວາມເຊື່ ອ ແຕກ
ື່ ັບອອ
ື່ ນແອ ແລະ
ຂາດຄວາມໄວໃູ້ ຈໃນເວລາຕື່ ມາ
(1ກສ. 19:1-4).

ູ້ ວາມທີື່ ພວກເຮົາໄດຍ
ູ້ ອີກ
“ເຫດສະນນພວກເຮົ
າຄວນເອົ າໃຈໃສໃື່ ນຂຄ
ລ
ັ ູ້
ິ ໄດຟ
ັ ູ້
ູ້ ນ
ູ້ ງັ ນນໃຫ
ູ້ າຍຂນ
ູ້ ວາມເຫລົື່ ານນ”
ເພື່ ອວາື່ ພວກເຮົາຈະບື່ ຫາື່ ງໄກໄປຈາກຂຄ
ັ ູ້ (Hebrews 2:1)

ູ້ ທໃູ້ ຈ
ເຮົາສາມາດເຮັດຫຍ ັງໄດແ
ູ້ ດ ື່ ເພື່ ອຜທ
ູ້ ື່ ີກາລ ັງທແ
ແລະ ກາລ ັງຈະຍອມແພ?
ູ້
ູ້ ທໃູ້ ຈ(1ກສ.
ພະເຈົາູ້ ຊ ົງປະຕິບ ັດຕື່ ເອລີຢາ ໃນຄວາມທແ
19:5-8). ພະອ ົງຊ ົງຕາໜິທດ
ັ ສະນະຄະຕິຂອງລາວ
ຢາື່ ງສຸພາບ(1ກສ. 19:9) ແລະ ຊ ົງມອບໝາຍວຽກ
ງານໃຫລ
ູ້ າວເຮັດ (1ກສ. 19:15-18).

ທາື່ ນໂປໂລ ໄດປ
ູ້ ະຕິບ ັດຕື່ ຜຟ
ູ້ ງັ ດວ
ູ້ ຍຄວາມຮ ັກເຊັື່ ນກ ັນ
(ຮລ. 6:1-3). ທາື່ ນໄດຕ
ັ ສະນະຄະຕິຂອງຜຟ
ູ້ າໜິທດ
ູ້ ງັ
ຢາື່ ງອອ
ື່ ນໂຍນ(ຮລ. 2:1) ແລະ ມອບໝາຍວຽກງານໃຫູ້
ພວກເຂົາເຮັດ
ຮ ັກສາຄວາມຮ ັກໄວ ູ້ (ຮລ. 13:1)
ໃຫກ
ູ້ ານຕອ
ູ້ ນຮ ັບຄ ົນອື່ ນ(ຮລ. 13:2)

ຊວ
ື່ ຍຜຖ
ູ້ ກຂ ັງ ແລະ ຖກຂື່ມົ ເຫັງ(ຮລ.
13:3)
ຮຽນແບບສາສະໜາຈານຂອງພວກເຂົາ

(ຮລ. 13:7)

ເໝອນກ ັບຊາວເຮັບເລີ ຄ: ພວກເຮົາກາລ ັງຢໃື່ ນວາລະສຸດທາູ້ ຍ” (ຮລ. 1:2) ແລະ ພວກເຮົາ
ກາລ ັງຄອຍພະສ ັນຍາທີື່ກາລ ັງຈະສາເລັ ດ (ຮລ. 10:37). ເພາະສະນນັ ູ້ ພວກເຮົາຈື່ ງໄດຮ
ູ້ ັບຄາ
ແນະນາຂອງອາຈານໂປໂລເຊັື່ນກ ັນ.
ຊາວເຮັບເລີໄດລ
ູ້ ະນກເຖິງບ ັນຫາຂອງປະຊາຊ ົນຂອງພະເຈົາູ້ ທີື່ຕອ
ູ້ ງຜະເຊີນໜາູ້ ກອ
ື່ ນທີື່ຈະເຂົູ້າ
ໄປທີື່ແຜນ
ື່ ດິນຄານາອານ ແລະ ຄວາມບື່ ເຊື່ ອຂອງພວກເຂົາ(ຮລ. 3:7-11).

ພວກເຮົາເອງກື່ ໄດຮ
ູ້ ັບການໜນໃຈໃຫູ້
ຫລີກລຽູ້ ງຄວາມບື່ ເຊື່ ອນນ(ຮລ.
3:12ັ ູ້
13), ຍດຄວາມເຊື່ ອຂອງພວກເຮົາໄວ ູ້
ໃຫແ
ູ້ ໜນ
ູ້ (ຮລ. 10:38-39), ຈ ັບຕາ
ເບິື່ງໄທີື່ພະເຢຊ(ຮລ. 12:2), ດາເນີນ
ຊີວດ
ຸ ແລະ ໄວ ູ້
ິ ແຫງື່ ຄວາມບລິສດ
ວາງໃຈໃນພະເຈົາູ້ ຢາື່ ງເຕັ ມທີື່ (ຮລ.
13:4-6).

ພະເຈົາູ້ ຮ ັກ
ເຈົາູ້

ພະເຈົາູ້ ຕາຍ
ເພື່ ອເຈົາູ້
ື່ ົ ກາູ້ ຫານ
ຈງ
ເຖີດ

ຄວາມພາກ
ພຽນ

“ພວກເຮົາຍງຄ
ັ ງຢ
ົ ທ
ື່ າື່ ມກາງເງາົ ມດ ແລະ ຄວາມວຸນ
ູ້ ວາຍຂອງ
ທາງຝາື່ ຍໂລກ ຂໃຫພ
ູ້ ວກເຮົາລະນກເຖງິ ການທື່ ີພວກເຮົາຈະໄດ ູ້
ື່ ີຢໃື່ ນອະນາຄດດ
ຮບພະພອນທ
ັ
ົ ວ
ິ ນ
ິ ດ.ີ ຂໃຫຄ
ູ້ ຍຄວາມປິຕຍ
ູ້ ວາມ
ື່ ີພະເຢ
ເຊື່ ອຂອງພວກເຮົາທະລຸຜ
ຸ າື່ ນທຸກຄວາມມດ ແລະ ເບື່ ງໄປທ
ິ
ູ້ິ ພະຊນເພ
ຊ ຜທ
ົ ນ
ົ ື່ ອຄວາມບາບຂອງໂລກ […] ຂໃຫພ
ູ້ ື່ ີຊງສ
ູ້ ວກ
ເຮົາໄດຮ
ນໃຈດວ
ັ
ິ ທື່ ີວາື່ ພະອງຈະສະເດ
ົ
ັດກບັ
ູ້ ບການໜ
ູ້ ຍຄວາມຄດ
ມາໃນໄວໆນ ີູ້ ຂໃຫຄ
ັ ເີູ້ ຮັດໃຫຈ
ິ ໃຈຂອງພວກເຮົາ
ູ້ ວາມຫວງນ
ູ້ ດ
ເບກ
ີ ບານ ເພາະອກ
ີ ບື່ ດນ
ົ ພະອງຜ
ົ ຈ
ູ້ ະສະເດັດມາກື່ ຈະສະເດັດມາ
ແລະ ບື່ ໄດຊ
,ູ້
ັ າູ້ .’ ຮລ 10:37. ຄວາມສຸກຈງື່ ົ ມແ
ີ ກຜ
ັ
ູ້ ກຊ
ື່ ທ
ູ້ ື່ ີຮບໃຊ
ຜທ
ງພະຜ
ເູ້ ປັນເຈາົູ້ .”
ັ ຖາູ້ ການສະເດັດກບມາຂອງອ
ັ
ົ
ູ້ ື່ ີກາລງລ
E. G. W. (Testimonies for the Church, book 9, cp. 37, p. 286)

