ເ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ງານເຕົ້າໂຮມອະທິຖານ
ທົ່ວໂລກສຳລັບຊາວພຸດເວລາ 15 ມື້
ລີ່ມແຕ່ວັນທີ 20 ມັງກອນ - 4 ກຸມພາ 2019 ຈະມີງານເຕົ້າໂຮມອະທິຖານທົ່ວໂລກສໍາລັບຊາວພຸດໂດຍ
ໃຊ້ຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີ້. ຄູ່ມືນີ້ໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອນໍາໃຊ້ໄດ້ຕະຫຼອດທັງປີ.

ການປຸກໃຫ້ຕື່ນ

ສໍາລັບຄົນທີ່ຕື່ນຂຶ້ນມາຈາກການນອນຫຼັບຫຼືຄົນທີ່ຮູ້ສຶກຕົວກັບສິ່ງທີ່ເຂົາບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ. ຄູ່ມືການອະທິຖານ
ນີ້ເປັນຄໍາເຊີນໃຫ້ເຂົາຕື່ນຂຶ້ນ. ກ່ອນອື່ນເລີຍແມ່ນສໍາລັບຄົນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງສາສະໜາພຸດທີ່ຈະຕື່ນ
ຂຶ້ນໃນຂ່າວດີຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ເຫດຜົນທີສອງແມ່ນສໍາລັບຄຣິດສຕຽນທີ່ຈະຕື່ນຕົວກັບໂອກາດໃນ
ການອະທິຖານ ແລະ ການເປັນພະຍານດ້ວຍຄວາມຮັກໃຫ້ແກ່ຊາວພຸດ.
ຊາວພຸດມີປະມານ 1.29 ພັນລ້ານຄົນຂອງປະຊາກອນໂລກ. ໂທດ ຈອນສັນ ແລະ ແຜນທີ່ຂອງຊຸມຊົນ
ຄຣິດສຕຽນທົ່ວໂລກ (the Atlas of Global Christianity) ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພຸດທະສາສະໜາມີສາມລະດັບ.
ລະດັບ “ແກນກາງ“ (ລະດັບຫົວກະທິ) ມີປະມານ 470 ລ້ານຄົນ, ລະດັບວົງກ້ວາງມີປະມານ 890
ລ້ານຄົນ ລວມທັງສາສະໜາພື້ນບ້ານຂອງຈີນ, ລະດັບວົງກ້ວາງທີ່ສຸດມີປະມານ 1.29 ພັນລ້ານຄົນ ລວມ
ໝົດທຸກຄົນທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິຫຼືມີການປະຕິບັດຕາມພະພຸດທະສາສະໜາ. ຄູ່ມືການອະທິຖານເລັກໆນ້ອຍໆ
ບໍ່ສາມາດຈັບໃຈຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼືຄວາມເລິກເຊິ່ງຂອງພຸດທະສາສະໜາໄດ້ ເນື່ອງຈາກທຸກມື້ນີ້ໄດ້ມີການ
ປະຕິບັດມັນທົ່ວໂລກ. ແນ່ນອນວ່າຄໍາອະທິຖານຂອງເຮົາຕ້ອງເລີ່ມຈາກຈຸດໃດໜຶ່ງ. ສະນັ້ນ, ເຮົາຈຶ່ງຂໍໃຫ້
ພຣະອົງໃຊ້ຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີ້ເພື່ອປຸກຄວາມເມດຕາ ແລະ ການອະທິຖານໃນໃຈຂອງທ່ານເພື່ອຊາວພຸດທັງຫຼາຍ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານອະທິຖານ ຈົ່ງຂໍໃຫ້ພຣະບິດາຍົກຄົນງານຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດທີ່ຈະອອກໄປ ແລະ ນັກຮົບ
ຜູ້ອະທິຖານທີ່ຈະບໍ່ທໍ້ຖອຍໃນການຜະເຊີນກັບພາລະກິດທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ.
ໂທດ ເອັມ. ຈອນສັນ & ເຄັນເນັດ ອາ. ໂຣດສ, ແຜນທີ່ຂອງຄຣິດສຕຽນທົ່ວໂລກ 1910-2010 (ເອດິນເບີກ:
ສໍານັກພິມມະຫາວິທະຍາໄລເອດິນເບີກ, 2009), 14-16.

ຄູ່ມືການອະທິຖານເຫຼ້ັມນີ້
ແມ່ນຄຳເຊີນໃຫ້ຕື່ນຂຶ້ນ
ທ່ານຕ້ອງການຄູ່ມືເພີ່ມບໍ?່
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ຂໍ້ຄວາມຈາກຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ໃ

ນປີ 1993 ຄຣິດສຕຽນທົ່ວໂລກເລີ່ມພາກັນອະທິຖານເປັນປະຈໍາທຸກປີເພື່ອຊາວມຸດສະລິມໂດຍ
ໃຊ້ຄູ່ມືການອະທິຖານ 30 ມື້ແຫ່ງການອະທິຖານເພື່ອຊາວມຸດສະລິມ. ກ່ອນປີ 2000 ມີລາຍ
ງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊາວມຸດສະລິມພຽງສອງຄົນເທົ່ານັ້ນ. ຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ,
ມີຊາວມຸດສະລິມຢ່າງໜ້ອຍເຈັດສິບຫ້າຄົນທີ່ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງພຣະຄຣິດ, ບາງກຸ່ມມີເປັນ
ລ້ານຄົນ. ແນ່ນອນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຕອບຄໍາອະທິຖານ!
ໃນຂະນະດຽວກັນ ມີຊາວພຸດ 1.29 ພັນລ້ານຄົນທີ່ຍັງລໍຖ້າຂ່າວດີ. ໃນແຕ່ລະມື້ກໍມີຄົນປະຕິບັດ
ຕາມຄໍາສອນຂອງ ພະພຸດທະເຈົ້າບໍ່ວ່າຈະເປັນການຈູດທູບ, ຕັກບາດ ແລະ ກົ້ມກາບຮູບທອງຄໍາ
ໂດຍຫວັງວ່າຈະຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກຂອງໂລກນີ້. ແນ່ນອນວ່າເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ເຮົາຈະທູນ
ຂໍພຣະເຈົ້າໃຫ້ຖອກເທພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງລົງມາເຖິງຄົນເຫຼົ່ານີ້ທີ່ສະແຫວງຫາແສງສະຫວ່າງ.
ໃນຄູ່ມືການອະທິຖານນີ້ ເຮົາໄດ້ແນະນໍາ
ກ່ຽວກັບປະເທດ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ສໍາຄັນ
ເມື່ອເຮົາອະທິຖານພຣະອົງເປັນ
ແລະ ມີຄວາມໂດນເດັ່ນໃນສາສະໜາ
ຜູກ
້ ະທໍາ.ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົາ
້ ອວຍພອນ ພຸດ. ສະນັ້ນ, ເຮົາຈຶ່ງຢາກຂໍໃຫ້ທ່ານຮັບ
າຄູ່ມືແນະນໍານີ້ ແລະ ໃຫ້ພຣະອົງໃຊ້
ທ່ານເມື່ອທ່ານອະທິຖານໃຫ້ລາດ ເອົ
ມັນໃນຊີວິດຂອງທ່ານເພື່ອປຸກຄວາມ
ຊະອານາຈັກຂອງພຣະອົງມາ
ເມດຕາໃຫ້ແກ່ຊາວພຸດ ເຊິ່ງນໍາມາໃນ
ການອະທິຖານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຈົ່ງຂໍໃຫ້
ແລະເພື່ອສະຫງ່າລາສີຂອງ
ພຣະບິດາຍົກຄົນງານຜູ້ປະກາດຂ່າວ
ພຣະອົງທີ່ຈະປະກົດໃນກຸ່ມ
ປະເສີດທີ່ຈະອອກໄປ ແລະ ນັກຮົບ
ຜູ້ອະທິຖານທີ່ຈະບໍ່ທໍ້ຖອຍໃນການຜະ
ຊາວພຸດຫຼາຍລ້ານຄົນ.
ເຊີນກັບພາລະກິດທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ.
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ຄຳຖາມ ແລະ ການໄຕ ຕ
່ ອງ
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ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງພຸດທະສາສະໜາ

ໃນສະຕະວັດທີຫົກກ່ອນຄິດສັກກະລາດ

ເຈົ້າຊາຍກໍທະມະ (ເຈົ້າຊາຍສິດທັດທະ) ໄດ້ເກີດ
ໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດເນປານໃນປະຈຸບັນ.
ຕາມປະເພນີ, ມີຜູ້ຊາຍສັກສິດຄົນໜຶ່ງສັງເກດ
ເຫັນເຄື່ອງໝາຍເທິງຮ່າງກາຍຂອງເດັກ ແລະ
ໄດ້ບ່ອກລ່ວງໜ້າວ່າ ເຂົາຈະເຕີບໂຕມາເພື່ອເປັນ
ຜູ້ຄອງໂລກ ແລະ ນໍາແສງສະຫວ່າງມາ. ພໍ່ຂອງ
ກໍທະມະຕ້ອງການໃຫ້ລາວເປັນຜູ້ປົກຄອງທີ່ຍິ່ງ
ໃຫຍ່ເລີຍພະຍາຍາມປົກປ້ອງລາວດ້ວຍຊີວິດທີ່
ຫຼູຫຼາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອລາວອາຍຸຮອດ
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29 ປີ ລາວກໍໄດ້ພົບກັບຄວາມທຸກທໍລະມານທີ່ເກີດຂຶ້ນນອກພະລາຊະວັງ ແລະ
ລາວກໍຫາທາງແກ້ໄຂຄວາມທຸກ ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາຫົກປີໃນຖານະນັກບວດເລ່ລ້ອນ
ເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫານີ້. ລາວໄດ້ພະຍາຍາມໃຊ້ວິທີການນັ່ງສະມາທິຕ່າງໆ
ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວເຂົ້າໃຈ. ໃນທີ່ສຸດ ກໍທະມະຈຶ່ງຕັດສິນໃຈນັ່ງຢູ່ກ້ອງ
ຕົ້ນໂພຈົນລາວໄດ້ພົບກັບການຕັດສະລຸທີ່ຕ້ອງການ. ເຖິງວ່າຈະຖືກລໍ້ລວງໂດຍ
ມາລາ, ມານຊົ່ວຮ້າຍ, ລາວກໍຍັງຍຶດໝັ້ນ ແລະ ບັນລຸໃນສິ່ງທີ່ລາວເຊື່ອວ່າເປັນ
ຄວາມຈິງທີ່ສຸດ. ຈາກຈຸດນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງວ່າເປັນ“ພະພຸດທະເຈົ້າ”
ເຊິ່ງໝາຍເຖິງ “ຜູ້ຕື່ນ” ຫຼື “ຜູ້ຕັດສະລຸ.”

ຄໍາສອນຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ (ເອີ້ນວ່າ ທໍາມະ)

ພະພຸດທະເຈົ້າພົບສາວົກເກົ່າຂອງລາວ ແລະ ເທດສະໜາຄໍາສອນທໍາອິດຂອງ
ລາວໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ. ແຕກຕ່າງຈາກສາສະໜາອື່ນ, ບໍ່ມີເທວະດາຫຼືເທບພະເຈົ້າ
ໃດໆກ່ຽວຂ້ອງເລີຍ. ແຕ່ລາວໄດ້ກ່າວເຖິງ “ຄວາມຈິງອັນປະເສີດທັງສີ່.”
1. ຊີວິດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມທຸກ.
2. ຄວາມທຸກເກີດມາຈາກຄວາມບໍ່ຮູ້ ແລະ ຕັນຫາ.
3. ຄວາມທຸກຈະໝົດລົງໂດຍການຢຸດຕິຄວາມບໍ່ຮູ້ ແລະ ຕັນຫາ.
4. ທາງທີ່ຈະຢຸດຕິຄວາມບໍ່ຮູ້ ແລະ ຕັນຫາກໍຄື “ທາງສາຍກາງ” ຫຼື
“ອັດຖັງຄິກະມັກ”.
ໂດຍ “ຄວາມທຸກ” ໝາຍເຖິງ ການຂາດຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ. ເນື່ອງຈາກສິ່ງມີຊີວິດ
ທັງໝົດຢູ່ໃນຂະບວນການແຫ່ງຄວາມຕາຍແລະເກີດໃໝ່ ເຊິ່ງທຸກຢ່າງລວມທັງ
ຕົນເອງກໍເປັນສິ່ງບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ສິ່ງລວງຕາ. ວິທີດຽວທີ່ຈະກ້າວອອກຈາກ
* For clarity, this guide follows the Sanskrit spelling of Buddhist terms, rather

than the Pali spelling. Dharma is the Sanskrit spelling; the Pali spelling would
be dhamma.

ວົງຈອນຂອງການເກີດໃໝ່ຄືການເດີນ “ທາງສາຍກາງ” ໂດຍການຫຼີກລ້ຽງ
ຄວາມເປັນທີ່ສຸດ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄວາມຄິດ, ຄໍາເວົ້າ,
ຄວາມປະພຶດ, ການດໍາລົງຊີວິດ, ຄວາມພະຍາຍາມ, ສະຕິ ແລະ ສະມາທິທີ່
ຖືກຕ້ອງ. ເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍບໍ່ແມ່ນການຢູ່ຮ່ວມກັບພຣະເຈົ້າເທິງສະຫວັນແບບ
ນິລັນດອນ ແຕ່ເປັນຄືກັບແປວໄຟຂອງທຽນທີ່ຈະດັບຄວາມຢາກໃຫ້ດັບສິ້ນ.

ການປະຕິບັດທາງພຸດທະສາສະໜາທີ່ແທ້ຈິງທຸກມື້ນີ້

ຄົນເຫັນວ່າສາສະໜາພຸດເປັນສາສະໜາພື້ນບ້ານຂອງເຂົາ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະບໍ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບເທບພະເຈົ້າອັນສູງສົ່ງ. ດັງ
່ ນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງເປັນຄືຜ້າຫົ່ມທີ່ຕົກລົງໃນ
ວັດທະນະທໍາທີ່ມີຢູ່ແລະເປັນໄປຕາມສິ່ງທີ່ເປັນຢູ່ແລ້ວຄືກັບຂ້າງລຸ່ມ. ໃນປະເທດ
ທິເບດເຕັມໄປດ້ວຍວັດສໍາລັບການນັ່ງສະມາທິຂອງສາສະໜາເພິ່ນ(ສາສະໜາພຸດ
ຂອງທິເບດ). ສາສະໜາພຸດໃນປະເທດໄທມີການຖວາຍຢາສູບໃສ່ຂັນຕັກບາດ
ໃຫ້ພະ ແຕ່ການສູບຢາເປັນຄວາມບາບ. ໃນສາສະໜາພຸດຂອງປະເທດພູທານ
ຊາວພຸດຂອງໄທຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຍິງບວດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຍິງເຂົ້າສະຖານທີ່ສັກສິດພາຍ
ໃນບໍລິເວນວັດ. ແຕ່ປະເທດເນປານ ແລະ ປະເທດອັງກິດບວດໃຫ້ຜູ້ຍິງເປັນພະ.
ສາສະໜາພຸດຂອງປະເທດກໍາປູເຈຍຈະບໍ່ມີການລົມກັນກ່ຽວກັບການດູແລຮັກສາ
ສິ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນວັດ. ໃນຂະນະທີ່ສາສະໜາພຸດຂອງຊາວຕາເວັນຕົກຮ່ວມ
ກັນນໍາກິດຈະກໍາຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເຂົ້າໃນການປະຕິບັດທໍາມະ (ຄໍາສອນຂອງ
ພະພຸດທະເຈົ້າ).
ພຸດທະສາສະໜາມີ 3 ສາຍຫຼັກ: ເທວີດາ, ມະຫາມະນາ ແລະ ທິເບດ. ພຸດທະ
ສາສະໜານິກາຍເທວີດາເກີດຂຶ້ນຈາກປະເທດສີລັງກາເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີຄໍາເທດ
ສະໜາ ແລະ ຄໍາສອນຂອງພະພຸດທະເຈົ້າຕອນທີ່ເພິ່ນເປັນນັກບຸນທໍາອິດ.
ມັນເນັ້ນໄປທີ່ຄວາມສໍາເລັດຂອງການຮູ້ແຈ້ງຜ່ານການນັ່ງສະມາທິ ແລະ ການ
ເຮັດດີ. ປະເທດມຽນມາ, ໄທ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ລາວຕ່າງກໍຕາມປະເພນີນີ້.
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ຕົ້ນກຳເນີດຂອງພຸດທະສາສະໜາ
ພຸດທະສາສະໜານິກາຍມະຫາມະນາເກີດຈາກປຶ້ມຕໍາລາທີ່ເຊື່ອວ່າເປັນ
ຂອງພະພຸດທະເຈົ້າທີ່ສອນກ່ຽວກັບພະໂພທິສັດຫຼືຜູ້ທີ່ຕັດສະລຸ.
ສາມາດເລືອກລໍຖ້າການນິຣະພານເພື່ອຊ່ວຍຄົນອື່ນຈາກຄວາມທຸກ.
ພຸດທະສາສະໜາສາຍນີ້ມີການປະຕິບັດໃນປະເທດຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ,
ຫວຽດນາມ ແລະ ແຫຼມເກົາຫຼີ.
ພຸດທະສາສະໜາທິເບດເກີດຂຶ້ນໃນສະຕະວັດທີຫົກຫຼັງ
ຄຣິດສັກກະຫຼາດຂອງອິນເດຍໂດຍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບ
ການປະຕິບັດພິທີກໍາ ແລະ ການເດີນຕາມພະໂພທິສັດ.
ໃນປີທີ່ຜ່ານມາຊາວຕາເວັນຕົກໄດ້ນໍາໃຊ້ຮູບແບບຂອງ
ພຸດທະສາສະໜາໂດຍແນ່ໃສ່ການຊອກຫາຄວາມສະຫງົບ
ສຸກພາຍໃນ. ບາງຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສໍານັກເທວີດາເພື່ອ
ສະແຫວງຫາຈິດວິນຍານທີ່ບໍລິສຸດຜ່ານການນັ່ງສະມາທິ
ຕາມການປະຕິບັດລະບຽບພື້ນຖານຫ້າຢ່າງ. ຄົນອື່ນອຸທິດ
ຕົນເອງຕໍ່ຣາມາທິເບດໂດຍການຮຽນຕໍາລາແລະການສວດ
ມົນຂອງທິເບດ. ຍັງມີຄົນອື່ນໆອີກທີ່ເຮັດຕາມຮູບແບບຂອງ
ຊາວຕາເວັນຕົກໃນການປະສົມປະສານປະເພນີຂອງອາຊີກັບ
ຄວາມຄິດທາງພະພຸດທະສາສະໜາຂອງຊາວຕາເວັນຕົກ.
ພວກເຂົາມັກຈະເຮັດວຽກປົກກະຕິນຸ່ງເຄື່ອງທໍາມະດາ ແຕ່ໃຊ້ເວລາ
ໃນການນັ່ງສະມາທິ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກຝົນ.
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The dharmachakra with its eight
spokes represents the Noble
Eightfold Path of Buddhism.

ປະເທດທີມ
່ ຊ
ີ າວພຸດຢ່າງໜ້ອຍ 1 ລ້ານຄົນ
ປະເທດ

ຈຳນວນຊາວພຸດ ເປີເຊັນຂອງ
ໃນປີ 2015 ປະຊາກອນ

ເປີເຊັນຂອງຄົນທີ່ຮູ້
ຄຣິດສຕຽນ

ຈີນ

221,413,000

15.8

13.1

ຍີ່ປຸ່ນ

71,374,000

55.8

11.5

ໄທ

59,873,000

87.2

11.3

ຫວຽດນາມ

46,042,000

49.2

15.7

ມຽນມາ

38,977,000

74.4

12.4

ສີລັງກາ

14,256,000

68.8

15.6

ກຳປູເຈຍ

13,410,000

86.4

10.7

ເກົາຫລີໃຕ້

12,471,000

24.6

31.1

ໄຕ້ຫວັນ

6,216,000

26.5

13.2

ສະຫາລັດອາເມລິກາ

4,156,000

1.3

35.4

ລາວ

3,494,000

52.4

11.2

ເນປາ

3,487,000

12.2

12.4

ມົງໂກນເລຍ

1,655,000

55.6

11.2

ມາເລເຊຍ

1,625,000

5.3

17.6

ຮອງກົງ

1,131,000

15.6

19.9

ລວມ 99,580,000
Source: Todd M Johnson and Gina A Zurlo (editors). World Christian Database.
Leiden/Boston: Brill. Accessed October 2018
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ຂ່າວດີໃຫ້ແກ່ຊາວພຸດ

ມື້ທີ 1

ສໍ

າລັບຊາວຕາເວັນຕົກຫຼາຍຄົນ,
ໂຢຮັນ 3:16 ເປັນຂໍ້ພຣະຄໍາ
ພີ ທີ່ນໍາໄປສູ່ການແບ່ງປັນຂ່າວດີຂອງພຣະເຢຊູ.
ແຕ່ມັນຈະເປັນຂ່າວດີແທ້ສໍາລັບຊາວພຸດຫຼືບໍ່?

“ເພາະພຣະເຈົ້າ...” ຊາວພຸດພື້ນບ້ານເຊື່ອວ່າມີ

ມາເບິ່ງກັນ

➤➤➤➤

“ຊົງຮັກໂລກ...” ສາສະໜາພຸດສອນວ່າທຸກອາລົມ

ວິນຍານທີ່ດີ ແລະ ຊົ່ວ ລວມທັງວິນຍານຂອງ
ບັນພະບຸລຸດທິ່ຕາຍໄປແລ້ວ ແຕ່ວິນຍານເຫຼົ່ານີ້ຕິດ
ຢູ່ໃນວົງຈອນດຽວກັບສິ່ງລວງຕາ.

ແມ້ແຕ່ອາລົມທີ່ “ດີ” ເຊັ່ນຄວາມຮັກເປັນສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງຕັນຫາທີ່ນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍແລະການເກີດໃໝ່.
ຊາວພຸດທີ່ດີແຍກຕົນເອງມາຈາກທຸກອາລົມລວມທັງ
ຄວາມຮັກ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດທີ່ຜູ້ຊາຍໃນປະເທດທີ່
ນັບຖືສາສະໜາພຸດ ໄດ້ຮັບສຽງຕົບມືໃນການຈາກ
ເມຍແລະລູກໆຂອງເຂົາເພື່ອມາເປັນພະຢູ່ວັດ.

“ຈົນໄດ້ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະ
ອົງ...” ໃນເມື່ອບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ ກໍບໍ່ມີບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ

ວິທີອະທິຖານ

“ເພື່ອທຸກຄົນທີ່ວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະບຸດ
ນັ້ນ...” ສາສະໜາພຸດບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອພຽງ

ຊາວພຸດອ້ອມຂ້າງເຂົາ. ຈົ່ງຂໍໃຫ້ພຣະອົງສອນ
ເຮົາທີ່ຈະຮັກຄົນອ້ອມຂ້າງ ເຖິງຈະພົບກັບ
ການປະຕິເສດ ຫຼື ການຂົ່ມເຫງ.
(ໂຢຮັນ 14:15-21)
oo ອະທິຖານໃຫ້ພຣະອົງມອບສະຕິປັນຍາໃຫ້ເຮົາ
ໃນການອະທິຖານ ເພື່ອຄົນທີ່ຢູ່ຮ່ວມກັບ
ຊາວພຸດວ່າຈະແບ່ງປັນຂ່າວດີຢ່າງໃດ.
(1 ໂກລິນໂທ 1:16-25)

ຢ່າງດຽວ ແຕ່ກ່ຽວກັບການກະທໍາ. ການເຮັດບຸນ
ຕັກບາດ ແລະ ການຖວາຍໃຫ້ວັດ ເປັນແກນຫຼັກໃນ
ການປະຕິບັດທາງພຸດທະສາສະໜາແບບດັ້ງເດີມ.

“ຈະບໍ່ຈິບຫາຍ ແຕ່ຈະມີຊີວິດອັນຕະຫຼອດ
ໄປເປັນນິດ.” ຊີວິດນິລັນດອນຄືສິ່ງທີ່ຊາວພຸດເຊື່ອ
8

ວ່າເຂົາມີຜ່ານທາງວົງຈອນແຫ່ງຄວາມຕາຍ ແລະ
ເກີດໃໝ່. ພວກເຂົາຕ້ອງການອິດສະລະພາບຈາກ
ຊີວິດ ແລະຄວາມຕາຍທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດ.
ສະນັ້ນ, ໂຢຮັນ 3:16 ຈຶ່ງບໍ່ມີຜົນຫຍັງຕໍ່ຊາວພຸດ.
ແລ້ວຂ່າວດີຄືຫຍັງ? ຫຼັກຄໍາສອນແລະການຖົກຖຽງ
ທາງສາສະໜາມັກຈະຫຼົ້ມເຫຼວ ແຕ່ເລື່ອງລາວ
ເມື່ອພຣະເຢຊູຄຣິດສໍາແດງອໍານາດເໜືອລົມ ຫຼື
ຄວາມເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ຜີປີສາດ ຫຼື ຄວາມຕາຍ.
ສື່ສານກັບຫົວໃຈທີ່ຕ້ອງການຫົນທາງໃໝ່.
ເລື່ອງລາວສາມາດສົ່ງຜົນຕໍ່ເຮົາໃນທາງທີ່ເຮົາບໍ່
ສາມາດລືມແລະຕັ້ງຄໍາຖາມທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມ
ປ່ຽນຊີວິດໄດ້.

oo ຈົ່ງອະທິຖານເພື່ອວ່າຄຣິດສຕຽນຈະຮັບຟັງ

ປະເທດໄທ
ມື້ນີ້ 2

ໃ

ໝ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງນ້ອຍໆ
ຂອງປະເທດໄທ. ລາວຈະຕື່ນ
ເຊົ້າກ່ວາປົກກະຕິອາທິດລະເທື່ອ
ເພື່ອຕຽມແກງໃສ່ຖົງຢາງນ້ອຍ
ແລະ ມັດດ້ວຍຢາງເພື່ອພະ

ທີ່ຜ່ານໜ້າບ້ານຂອງລາວໃນຕອນເຊົ້າ. ສິ່ງນີ້ເຮັດ
ໃຫ້ບຸນຂອງລາວລົບລ້າງຄວາມຄິດຫຼືການກະທໍາທີ່
ຜິດໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ເມື່ອພະຕີນປະເປົ່າຮອດ
ໜ້າບ້ານລາວ ເຂົາກໍຢຸດ. ໃໝ່ຍົກມືຂຶ້ນ ແລະ ນົບ
ພວກເຂົາ ກ່ອນທີ່ຈະໃສ່ເຄື່ອງຖວາຍລົງໄປໃນຂັນ.
ລາວລະວັງບໍ່ແຕະຕ້ອງພະ ເພາະ
ຈະເຮັດໃຫ້ລາວບໍ່ສະອາດ.
ເມື່ອໃໝ່ເຂົ້າໄປທາງໃນ ລາວກໍ
ຕຽມໝາກໄມ້, ດອກໄມ້, ແລະ
ເຄື່ອງດື່ມອັດລົມ ເປັນການຖວາຍເທື່ອທີ່
ສອງ. ລາວນໍາເອົາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄປທີ່ບ້ານຂະ
ໜາດນ້ອຍຕັ້ງຢູ່ເທິງເສົາໃນມຸມຂອງເດີ່ນຫຍ້າ
ລາວ. ໃໝ່ຍົກມືຂຶ້ນອີກເທື່ອໜຶ່ງເພື່ອສະແດງ
ຄວາມເຄົາລົບ ຈາກນັ້ນກໍວາງສິ່ງຂອງຕ່າງໆໄວ້ຕໍ່

ໜ້າບ້ານຫຼັງນ້ອຍໆ. ການບູຊາ “ເຈົ້າແຫ່ງແຜ່ນດິນ”
ບໍ່ແມ່ນການປະຕິບັດຂອງພຸດທະສາສະໜາ ແຕ່ບ້ານ
ຄົນໄທ, ຕຶກຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ແມ້ແຕ່ວັດຂອງ
ພຸດທະສາສະໜາສ່ວນຫຼາຍມີເຈົ້່າທີ່. “ເຈົ້າທີ່ນັ້ນຊົງ
ມີອໍານາດຫຼາຍ,” ໃໝ່ເວົ້າ. “ຖ້າເຮົາບູຊາເຂົາ
ເຂົາກໍຈະປົກປ້ອງເຮົາ.”
ເມື່ອຖາມວ່າສິ່ງທີ່ໃໝ່ຖວາຍໄປນັ້ນ ພໍທີ່ຈະຊົດໃຊ້
ກໍາຂອງລາວຫຼືບ ໍ່ ໃໝ່ກໍແກວ່ງຫົວ. “ຂ້ອຍຕ້ອງ
ເກີດໃໝ່ມາເປັນຜູ້ຊາຍກ່ອນ.” ຜູ້ຊາຍຄົນໄທເວົ້າວ່າ,
“ມີແຕ່ພະເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເຮັດບຸນໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ.”
ໜ້າເສົ້າຫຼາຍ ເພາະພະກໍບໍ່ມີຫວັງເຊັ່ນດຽວກັນ.
ເມື່ອຖາມວ່າພວກເຂົາເຂົ້າເຖິງການຕັດສະລຸໃນຊີວິດ
ນີ້ໄດ້ຫຼືບໍ່ ເຂົາກໍຈະແກວ່ງຫົວຄືກັນກັບໃໝ່.

ວິທີອະທິຖານ

oo ອະທິຖານເພື່ອພຣະເຈົ້າຈະເປີດຕາຊາວພຸດໃນ

ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ບຸນຂອງລາວ
ລົບລ້າງຄວາມຄິດຫຼືການກະ
ທໍາທີ່ຜິດໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.

ປະເທດໄທ ທີ່ຈະເຫັນວ່ານໍ້າດື່ມອັດລົມສີແດງ
ແລະ ຖົງແກງບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈເຂົາ
ສະອາດຫຼືແມ່ນແຕ່ຮັບບຸນເລີຍ.
(2 ໂກລິນໂທ 4:6)
oo ອະທິຖານໃຫ້ຊາວພຸດໃນປະເທດໄທມີຫົວໃຈທີ່
ຕືນ
່ ຕົວເພືອ
່ ທີຈ
່ ະເຫັນແລະມາຮູຈ
້ ກ
ັ ກັບເຈົາ້ ຂອງ
ທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂລກນີ້, “ໂລກນີ້ເປັນຂອງ
ພຣະອົງ” (ເພງສັນລະເສີນ 24:1)

9

ປະເທດກໍາປູເຈຍ

ໂ

ຊພຽບຫຼົບຫຼີກຂຸມ ໃນຂະນະ
ທີ່ຂັບລົດຈັກເທິງທາງຍ່າງທີ່
ແຕກຫັກອ້ອມຮອບກອງຂີ້ເຫຍື້ອ ໃນລະຫວ່າງທາງ
ໄປເຮັດວຽກ. ລາວມີອາຊີບທີ່ມີຄ່າແຮງງານຕໍ່າໃນ
ກະຊວງຂອງລັດຖະບານ ແຕ່ລາວກໍດີໃຈ ເຖິງພໍ່ແມ່
ລາວຈະຍາກຈົນເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ຂາຍລາວໃຫ້ເປັນໂສເພ
ນີ ຫຼື ສົ່ງລາວໄປສະຖານລ້ຽງເດັກກໍາພ້າ. ຍ້ອນກັບ
ໄປໃນໝູ່ບ້ານ, ພໍ່ຂອງລາວເຄີຍເວົ້າວ່າ, “ເຮົາຄືຊິ
ລວຍຖ້າຂ້ອຍໄດ້ເປັນຄົນຂາຍຊີ້ນ ແຕ່ພະໄດ້ບອກ
ຂ້ອຍວ່າມັນເປັນອາຊີບທີ່ຜິດຕໍ່ຊາວພຸດ.”
ພຸດທະສາສະໜານິກາຍເທວີດາເປັນສາສະໜາ

ມືDAY
້ທີ 3 3

ວິທີອະທິຖານ
oo

ອະທິຖານເພື່ອວ່າຄຣິດສຕຽນຈະຊ່ວຍນໍາຫົນທາງຮັກສາ
ບາດແຜຈາກການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຂອງຂະເໝນແດງ.
(2 ໂກລິນໂທ 5:16-21) ຂໍໃຫ້ການເປີດໃຈຂອງເຂົາ
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ຮັບຂ່າວປະເສີດອັນເປັນທີ່ຮັກ.

oo ອະທິຖານເພື່ອການເຕີບໂຕຂອງສາວົກແລະຄຣິດຕະຈັກ
ໃນເຂດຊົນນະບົດ. (ລູກາ 24:45-47)

oo ອະທິຖານເພື່ອການປົດປ່ອຍແລະຄວາມລອດພົ້ນໃຫ້

ກັບເດັກນ້ອຍຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ເປັນທາດຂອງການບັງຄັບ
ໃຊ້ແຮງງານ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການຄ້າປະເວນີ.
(2 ໂກລິນໂທ 6:2-10)
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ປະຈໍາຊາດຂອງປະເທດກໍາປູເຈຍຕັ້ງແຕ່ສະຕະວັດ
ທີສິບຫ້າ. ຊາກເພພັງຂອງວັດອັງກໍດຶງດູດນັກທ່ອງ
ທ່ຽວຫຼາຍລ້ານຄົນໃນແຕ່ລະປີແລະມີການສ້າງວັດ
ທາງພຸດທະສາສະໜາໃນທຸກໝູ່ບ້ານ ໂດຍມີການ
ສະໜັບສະໜູນຈາກທຸກຄົນແມ່ນແຕ່ຄົນທຸກ.
ແຕ່ຊາວກໍາປູເຈຍສ່ວນຫຼາຍຍັງຄົງຍາກຈົນ.
ລະຫວ່າງປີ 1975-1979 ລະບອບການປົກຄອງ
ຂອງຂະເໝນແດງອົບພະຍົບຄົນໃນໝູ່ບ້ານອອກໄປ
ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນຖືກສັງຫານແລະທໍາລາຍ
ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ. ທຸກມື້ນີ້ງົບປະມານກອງກາງ
ຂອງລັດຖະບານມາຈາກຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຕ່າງ

ຊາດ. ປະຊາກອນເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງມີອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ
21 ປີ ແລະບໍ່ມີການສຶກສາ. ອາຊະຍາກໍາກໍຂະ
ຫຍາຍຕົວ; ປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ຫຼັງປະຕູ ແລະ
ປ່ອງຢ້ຽມທີ່ຖືກລັອກໄວ້. ການຄ້າມະນຸດ, ສະຖານ
ລ້ຽງເດັກກໍາພ້າເພື່ອຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ການຄ້າ
ປະເວນີໄດ້ແຜ່ຫຼາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າຊາວກໍາປູເຈຍຈະ
ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການເຮັດບຸນ, ເຂົາກໍກໍາລັງຄົ້ນ
ຫາຄວາມຈິງທາງຈິດວິນຍານ ແຕ່ເນື່ອງຈາກຄວາມ
ເຈັບປວດທາງສັງຄົມໃນອະດີດ ບວກກັບຄວາມທຸກ
ຍາກແລະໂອກາດພຽງເລັກນ້ອຍສໍາລັບຄວາມກ້າວ
ໜ້າເຮັດໃຫ້ເກີດຫົວໃຈທີ່ເປີດກວ້າງ.

ຊາວພະມ້າຂອງປະເທດມຽນມາ

“

ຂ້ອຍຢາກໄປສະຖານທີ່ ທີ່ບໍ່ມີ
ບາບ ຫຼື ຄວາມທຸກທໍລະມານ”
ອຸໂມ່ເຊິ່ງເປັນພະໄດ້ 25 ປີເວົ້າຂຶ້ນ. ຊາວພຸດຂອງ
ພະມ້າເຂົ້າໃຈຄວາມທຸກເປັນຢ່າງດີ. ຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານ
ມານັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຮັບເອກະລາດຈາກປະເທດອັງກິດ
ໃນປີ 1948 ປະເທດໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຂັດແຍ່ງ

ມື້ທີ 4

ວິທີອະທິຖານ
oo

ຂໍໃຫ້ການເຊື້ອເຊີນສູ່ສະຫວັນຜ່ານການກັບໃຈແລະ
ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ໄດ້ຮັບການເວົ້າເຖິງປາກ
ຕໍ່ປາກຈົນກ່ວາຈະມີກຸ່ມຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນໝູ່ບ້ານຂອງ
ຊາວພະມ້າທຸກແຫ່ງ.
(ໂຢຮັນ 4:23-27)
oo ອະທິຖານໃຫ້ຄຣິດສຕຽນເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານ
ທີ່ອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນມີນໍ້າໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ ໃນການ
ຮັກເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ແລະນໍາສັນຕິສຸກມາສູ່ປະເທດ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຂັດແຍ່ງ. (ໂຢຮັນ 14:23-27)
oo ອະທິຖານເພື່ອຄົນທີ່ຮັບເອົາພຣະຄຣິດຕໍ່ຄວາມຢ້ານ
ກົວຂອງການຂົ່ມເຫງ, ການຕອບໂຕ້ ແລະ
ຄວາມໂດດດ່ຽວ. (2 ໂກລິນໂທ 4:7-18)

oo ອະທິຖານເພື່ອຄົນທີ່ຮັບເອົາພຣະຄຣິດຈະມີຄວາມກ້າ

ຫານ, ມີການຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ເຊື່ອຄົນອື່ນໆ ແລະ ອ້ອມ
ຮອບດ້ວຍການປົກປ້ອງຈາກພຣະອົງໃນຂະນະທີ່
ເຂົາຕິດຕາມພຣະອົງໃນໝູ່ບ້ານຂອງເຂົາ.
(ກິດຈະການ 4:29-31)

ທາງເຜົ່າພັນ ແລະ ການເມືອງຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້
ປະເທດແຕກແຍກ ນໍາມາເຊິ່ງຄວາມບໍ່ວາງໃຈເປັນ
ຢ່າງຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກຫຼາຍສໍາລັບຊາວ
ພະມ້າທີ່ຈະຮັບເອົາຄວາມຈິງທາງພຣະວິນຍານ
ຈາກຄົນທີ່ພວກເຂົາມີຄວາມຂັດແຍ່ງນໍາ.
ອຸໂມ່ໂຊກດີທີ່ໄດ້ຍິນເລື່ອງຂອງພຣະເຢຊູຈາກ
ຊາວພະມ້າຄົນອື່ນ. “ຫຼັງຈາກ 25 ປີທີ່ໄດ້ຮັບ
ຂອງຖວາຍຈາກຄົນທຸກຍາກ ແລະ ເຫັນຄວາມຂັດ
ແຍ່ງຕ່າງໆຮອບໂຕຂ້ອຍ, ຂ້ອຍກໍຮູ້ວ່າບໍ່ມີໃຜຫຼຸດພົ້ນ
ຈາກກໍາໄດ້, ລາວລາຍງານ. ເມື່ອຂ້ອຍໄດ້ຍິນວ່າ
ພຣະເຢຊູເປັນທາງດຽວທີ່ຈະໄປສູ່ສະຫວັນ ຂ້ອຍກໍ
ຕັດສິນໃຈອອກຈາກວັດ, ຊິກອອກຈາກການເປັນພະ
ແລະ ກັບມາຍັງໝູ່ບ້ານຂອງຂ້ອຍ. ຕອນນີ້ຂ້ອຍ
ຕິດຕາມພຣະເຢຊູແລະກໍເຮັດນາໄປນໍາ. ຂ້ອຍບອກ
ເພື່ອນບ້ານຂອງຂ້ອຍວ່າ ເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປວັດ
ເພາະເຮົາຄືວິຫານຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
ຂ້ອຍນໍາຜູ້ຄົນໃຫ້ມາເປັນພະໃນຮູບແບບໃໝ່ຄື
ການເປັນຄອບຄົວຂອງພຣະເຢຊຸ.” ຈາກຄໍາພະ
ຍານຂອງອຸໂມ່ ໄດ້ເກີດຄຣິດຕະຈັກໃນບ້ານ
12 ແຫ່ງ. ແຕ່ມີໜ້ອຍກ່ວາ 0.3%
ຂອງຊາວພະມ້າທັງໝົດທີ່ຕ້ອນຮັບເອົາຂ່າວ
ປະເສີດທີ່ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງອຸໂມ່.

ຈາກຄຳພະຍານຂອງອຸໂມ່ໄດ້
ເກີດຄຣິດຕະຈັກໃນບ້ານອີກ
12 ແຫ່ງ
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ປະເທດລາວ
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ແມ່ຂອງຈັນແພງຕັກບາດທຸກມື້.

ປີໜຶ່ງພໍ່ຂອງລາວບວດເປັນພະໃນຊ່ວງລະດູຝົນ.
ປ້າຂອງລາວຈະນຸ່ງຊຸດສີຂາວ ແລະໄປວັດທຸກໆເຊົ້າ
ເພື່ອອາສາສະໝັກແລະຟັງບົດເທດ. ຈັນແພງກໍເຄີຍ
ໂກນຫົວເພື່ອເປັນພະໃນໄລຍະເວລາໜຶ່ງມື້ເພື່ອ
ຖວາຍບຸນກຸສົນໃຫ້ແມ່ເຖົ້າຂອງລາວທີ່ເສຍຊີວິດ
ແຕ່ຄອບຄົວຂອງລາວບໍ່ມີຄວາມສຸກຫຼືພົບສັນຕິສຸກ
ເລີຍ. ພໍ່ກິນເຫຼົ້າຫຼາຍ ແລະ ຕີແມ່ຂອງລາວ. ປ້າກໍ
ຢ້ານຕາຍ. ທຸກຄົນຢ້ານວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍ. ໃນງານ
ດອງ ພວກເຂົາມັດສາຍສິນໃສ່ແຂນເພື່ອປົກປ້ອງ
ພວກເຂົາຈາກວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍ.
ເມື່ອມີລູກເກີດໃນໝູ່ບ້ານທຸກຄົນກໍຈະມັດແຂນກັບ
ເດັກທີ່ຫາກໍເກີດໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ອະໄວຍະວະທັງ 32

“ຂ້ອຍບໍ່ຢ້ານຕາຍ, ຄອບຄົວ
ຂອງຂ້ອຍຕິດຕາມພຣະເຢຊູ.”
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ສ່ວນຢູ່ເປັນປົກກະຕິ. ໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີ ໝູ່ບ້ານທັງໝົດຈະ
ຍາຍສາຍສິນຈາກວັດໄປສູ່ເຮືອນແຕ່ລະຫຼັງເພື່ອປົກ
ປ້ອງ.
ມື້ໜຶ່ງ ໝູ່ເພື່ອນທີ່ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ບອກຈັນ
ແພງກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ເປັນຕາຕົກໃຈ “ຂ້ອຍບໍ່ຢ້ານ
ຕາຍ, ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍຕິດຕາມພຣະເຢຊູ.”

ຈັນແພງຮູ້ສຶກຕົກໃຈຫຼາຍເມື່ອໄດ້ຍິນວ່າຮູບປັ້ນ
ພະຍານາກທີ່ຢູ່ໃນວັດກໍບໍ່ແມ່ນວິນຍານດີ ແຕ່ເປັນ
ວິນຍານທີ່ອັນຕະລາຍ. “ປະເພນີຂອງພວກເຮົາ
ບອກວ່າ ພະຍານາກປົກປ້ອງພະພຸດທະເຈົ້າຈາກຝົນ
ໃນຕອນທີ່ຕັດສະລຸ!” “ແມ່ນແລ້ວ” ໝູ່ຂອງຈັນແພງ
ຕອບໄປ, “ແຕ່ພຣະຄຳພີບອກວ່າງູບູຮານນີ້ເປັນສິ່ງ
ທີ່ຊັກຈູງໃຫ້ໂລກຂອງພວກເຮົາຕົກຢູ່ໃນຄວາມຜິດ
ບາບ.” ຈັນແພງຮູ້ສຶກປະຫຼາດໃຈ ແຕ່ພໍ່ແມ່ຂອງລາວ
ເຕືອນບໍ່ໃຫ້ລາວຟັງກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້.

ວິທີອະທິຖານ

oo ອະທິຖານເພື່ອພຣະເຈົ້າຈະເປີດໃຫ້ຄອບຄົວຄົນລາວເຫັນຄວາມງາມຂອງ
ພຣະເຢຊູ ແລະ ປະສົບອິດສະລະທີ່ແທ້ຈິງທີ່ພຣະອົງມອບໃຫ້.
(ກິດຈະການ 2:42-47)
oo ຄຣິດສະຕຽນສ່ວນຫຼາຍມາຈາກຊົນເຜົ່າແລະມີຈຳນວນ 3% ຂອງປະຊາ
ກອນລາວທັງໝົດ. ອະທິຖານເພື່ອພວກເຂົາຈະສຳເລັດໃນການສ້າງສາ
ວົກທ່າມກາງເພື່ອນບ້ານຊາວພຸດ. (ລູກາ 10:1-11)
oo ອະທິຖານໃຫ້ຄົນລາວເປີດຕາແລະຫົວໃຈເພື່ອຮ້ອງເພງສັນລະເສີນ
ພຣະເຈົ້າ (ເພງສັນລະເສີນ 57:8-9)

ປະເທດສີລັງກາ
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ສາດສະໜາພຸດມາເຖິງແຄມຝັ່ງ

ຂອງປະເທດສີລັງກາໃນສະຕະວັດ
ທີສາມກ່ອນຄຣິດຕະສັກກະລາດ ເມື່ອຈັກກະພັດ
ອະໂຊກຂອງປະເທດອິນເດຍກັບໃຈມານັບຖືສາດ
ສະໜາພຸດ ແລະ ເລີ່ມສົ່ງຜູ້ເຜີຍແຜ່ອອກໄປ.
ກຸ່ມຄົນທີ່ເວົ້າພາສາສິນຫາ ແມ່ນຄົນທີ່ປະຕິບັດຕາມ
ສາດສະໜາໃໝ່ ແລະ ເປັນກຸ່ມຄົນທຳອິດທີ່ບັນທຶກ
ຄຳສັ່ງສອນຂອງພະພຸດທະເຈົ້າໃນປີ 25 ກ່ອນ
ຄຣິດຕະສັກກະລາດ.

ເປັນເວລາຫຼາຍສະຕະວັດ ເມື່ອການປະຕິບັດຕາມ
ສາດສະໜາພຸດກຳລັງຕົກຕໍ່າຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດກະສັດ
ຊາວສິນຫາຈະສົ່ງຜູ້ແທນໄປຍັງປະເທດມຽນມາແລະ
ປະເທດໄທເພື່ອສົ່ງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອມາຟື້ນຟູ ຄວາມ
ກະຕືລືລົ້ນຂອງຊາວພຸດອີກຄັ້ງ.
ໃນລະຫລ່າງຍຸກລ່າອານານິຄົມຂອງປະເທດ
ອັງກິດ ຊາວສິນຫາກຸ່ມໃຫຍ່ທີ່ນັບຖືສາດສະໜາພຸດ
ແລະ ຊາວທາມິວກຸ່ມນ້ອຍທີ່ນັບຖືສາດສະໜາຮິນດູ
ໄດ້ຮ່ວມກັນຕໍ່ຕ້ານການປົກຄອງຂອງຕ່າງຊາດ.
ເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າໂສກເສົ້າ. ພາຍໃນ 10ແຫ່ງ ເອກະ
ລາດ ໃນປີ 1948 ລັດຖະບານອອກກົດໝາຍໃຫ້
ພາສາສິນຫາລາເປັນພາສາທາງການ. ເລື່ອງນີ້ເຮັດ
ໃຫ້ເກີດການຄັດແຍ່ງກັນກັບ
ຊາວທາມິວທີ່ນັບຖືຮິນດູ
ດອກບົວແມ່ນ
ສັນຍາລັກຂອງ
ຊາວພຸດທີ່ຊື່ເຖິງ
ຄວາມບໍລິສຸດ ແລະ
ການຕ ັດສະລ .ຸ

ຈຶ່ງເກີດສົງຄາມ 25 ປີ ທີ່ມີຄົນເສຍຫາຍ ແລະ
ລົ້ມຕາຍຫຼາຍສິບພັນລ້ານຄົນ. ຈຸດຈົບຂອງສົງຄາມ
ໃນປີ 2009 ເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່
ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສາດສະໜາພຸດພາຍໃນວັດທະນະທຳ
ແຫ່ງຊາດແລະການຂົມເຫັງຄົນກຸ່ມນ້ອຍ ລວມເຖິງ
ຄຣິດສະຕຽນ. ໃນມື້ນີ້ຊາວພຸດເຊື້ອສາຍສິນຫາປະ
ກອບເປັນ 70% ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນ 22ລ້ານ
ຄົນຂອງປະເທດສີລັງກາ. ສຳລັບຊາວພຸດກຸ່ມນີ້ການ
ກັບໃຈໄປຫາພຣະເຢຊູແມ່ນເທົ່າກັບການຍອມຮັບ
ລັດທິລ່າອານານິຄົມໃນວັດທະນະທຳຕະເວັນຕົກ
ແລະນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງ
ສັງຄົມ.

ວິທີອະທິຖານ

oo ອະທິຖານໃຫ້ຄຣິດສະຕຽນເຫຼົ່ານີ້ແບ່ງປັນຂ່າວ
ປະເສີດໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບແບບວັດທະນະທຳທີ່
ເໝາະສົມຂອງຊາວສີລັງກາເພື່ອທຳລາຍ
ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການລ່າອານານິຄົມ.
(1 ໂກລິນໂທ 9:19-23)

oo ຂໍໃຫ້ວິນຍານແຫ່ງການຖ່ອມຕ ວ
ົ ເກີດຂຶ້ນຜ່ານ

ຊຸມຊົນພຸດເຊື້ອສາຍສິນຫາ ເຊິ່ງຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ຫົວໃຈທີ່ຊອກຫາຄວາມຈິງຝ່າຍວິນຍານ ແລະ
ຄອບຄົວທີ່ຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຮັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າຜ່ານພຣະເຢຊູ.
(ຟິລິບປອຍ 2:5-11)
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ຊາວມາຫາແຫ່ງປະເທດອິນເດຍ*
“ພະພຸດທະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ເຮົາ
ເປັນອິດສະລະ!” ອາຈານໄດ້ປະກາດໃຫ້ກັບນັກຮຽນ

ມື້ທີ 7

ໃນຫ້ອງຮຽນໃນເມືອງມະຫາຣາຊະທຣາຂອງປະເທດ
ອິນເດຍຕອນກາງ. “ໃນປີ 1956 ດຣ. ບາບາເຊບ
ເອັມເບດກາ ໄດ້ໜູນໃຈໃຫ້ຄົນຂອງພວກເຮົາປະຖິ້ມ
ລະບົບຊົນຊັ້ນວັນນະ. ໃນເວລານັ້ນ
ປະຊາກອນເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງ
ປ່ຽນໄປນັບຖືສາດ
ສະໜາພຸດ.”
ເພາະນັກ
ຮຽນບໍ່

ສາມາດຖາມຄຳຖາມໃນຫ້ອງຮຽນໄດ້ ລາວເລີຍໄປ
ຖາມພໍ່ຂອງລາວທີ່ຢູ່ບ້ານ “ພວກເຮົາເປັນອິດສະລະ
ໄດ້ແນວໃດ? ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນກັບເຮົາຫຼັງຈາກ
ທີ່ພວກເຮົາຕາຍ?” ພໍ່ຂອງລາວບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າຕ້ອງ
ຕອບແນວໃດ. “ພໍ່ບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບຊີວິດຫຼັງຄວາມຕາຍ”
ພໍ່ຍອມຮັບຕາມຄວາມເປັນຈິງ. “ແຕ່ພໍ່ຮູ້ວ່າຊາວມາ
ຫາຄືພວກເຮົາແມ່ນຊົນຊັ້ນຕໍ່າທີ່ສຸດໃນສັງຄົມ. ພວກ
ເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເງົາຂອງພວກເຮົາຂວາງທາງ
ຊາວຮິນດູທີ່ເປັນຊົນຊັ້ນສູງ ຫຼື ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດ
ເຂົ້າໄປໃນວັດຮິນດູໄດ້. ເຖິງພວກເຮົາຈະຮັບໃຊ້ເປັນ
ທະຫານຢູ່ໃນກອງທັບອັງກິດ ແຕ່ຊາວຮິນດູທີ່ເປັນ
ເພື່ອນບ້ານກັບພວກເຮົາກໍເຫັນເຮົາເປັນຄົນທີ່ບໍ່
ສະອາດ. ການນັບຖືສາດສະໜາພຸດເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນ
ອິດສະລະຈາກລະບົບຊົນຊັ້ນວັນນະ.”
ມື້ນີ້ຊາວມາຫາເກືອບ 10 ລ້ານຄົນອາໄສຢູ່ໃນ
ປະເທດອິນເດຍຕອນກາງ. ຊີວິດຂອງພວກເຂົາມີ
ການປ່ຽນແປງຕັ້ງແຕ່ມື້ທີ່ພວກເຂົາເປັນຊົນຊັ້ນຕໍ່າທີ່
ສຸດ (ດາລິດ) ແຕ່ພວກເຂົາກໍຍັງສາມາດພະຍາຍາມ
ລ້ຽງຊີບໄດ້. ປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງນັບຖື
ສາດສະໜາພຸດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນກຸ່ມຄົນທີ່
ຍັງບໍ່ໄດ້ຍິນເລື່ອງລາວຂ່າວປະເສີດກຸ່ມໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ
ປະເທດອິນເດຍ.

ວິທີອະທິຖານ

oo ອະທິຖານເພື່ອໃຫ້ຊາວມາຫາເຂົ້າໃຈອິດສະລະ

ທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ພວກເຂົາຈະກາຍເປັນຜູ້ນໍາ
ອິດສະລະໄປຍັງຄົນອື່ນ (ກາລາເຕຍ 5:1)
oo ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າສົ່ງຄົນງານຈາກກຸ່ມຄົນອ້ອມຂ້າງ
ໃນປະເທດອິນເດຍມີສ່ວນໃນຄອບຄົວຊາວມາ
ຫາແລະເລີ່ມຂະບວນການສ້າງຄຣິດຕະຈັກ
ໃນແຕ່ລະໝູ່ບ້ານສຳລັບຊາວມາຫາເອງ.
(ມັດທາຍ 28:16-20)
oo ອະທິຖານໃຫ້ຊາວມາຫາຮູວ
້ າ່ ພຣະເຢຊູຍອມຮັບ
ທຸກຄົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊົນຊັ້ນຕໍ່າທີ່ສຸດຈົນຮອດ
ຊົນຊັ້ນທີ່ສູງທີ່ສຸດ.(ມັດທາຍ 19:13-30)
oo ອະທິຖານໃຫ້ກຸ່ມຊາວພຸດກຸ່ມອື່ນໃນປະເທດ
ອິນເດຍຕື່ນຂຶ້ນເພື່ອຮັບຟັງຄວາມຈິງແຫ່ງ
ຂ່າວປະເສີດ.

ປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງນັບຖືສາດສະໜາພຸດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນ
ກຸ່ມຄົນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຍິນເລື່ອງລາວຂ່າວປະເສີດກຸ່ມໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດອິນເດຍ.
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* ອີງຕາມບົດຄວາມໃນເລື່ອງຫຍໍ້ຂອງບົດອະທິຖານທົ່ວໂລກ ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍຜ່ານການອະນຸຍາດ.
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Published resources
A Christian’s Pocket
Guide to Buddhism

Alex Smith
OMF 128 pages
The author of this 128page book has spent
decades working within
the Buddhist world and has
taught Christians about
the Buddhist worldview. This guide will help
you communicate the gospel in a way that
Buddhists might understand. So whether
you are traveling, or meet a Buddhist in your
workplace or next door, this book will be a
valuable tool in our cross-cultural age.
Price: $5.95

The Lotus and the
Cross

Ravi Zacharias
Multnomah 96 pages
The author embarks on an
imaginative approach by
inviting us to listen in on a
captivating conversation
between Jesus Christ and Gautama Buddha.
“Writing this book has been an incredible
experience. I spent scores of hours in temples
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with monks and with instructors of students
of Buddhist thought. The discussions I had
were always cordial and delightful. Over many
a cup of tea, we lingered and talked about
life’s deepest questions and contrasting
answers… I found it difficult to highlight the
deep differences between Buddhism and
Christianity and not bring offense. Those
differences may be discomforting, but they
are real.” Price: $11.99

Peoples of the
Buddhist World

Paul Hattaway
WCL 454 pages
Learn about and pray for the
Buddhist world. Stunning
full-color introduction to
Buddhism and the Buddhist
peoples of the world.
• More than 200 prayer profiles, representing
18 countries
• 13 articles introducing different aspects of
Buddhism
• Hundreds of beautiful, full-color photos
• List of resources, maps and statistics; index
Retail: $24.99; Sale Price: $12.50

Communicating Christ
through Story and
Song

Paul DeNeui (ed)
WCL 302 pages
The fifth volume in the
Sharing Jesus in the Buddhist
World series, presents
models and case studies of communicating
the gospel through orality in South-east
Asia. With contributions from seasoned
practitioners working in Cambodia, Thailand,
Sri Lanka, Bhutan, and the Philippines,
this insightful book explores the biblical
foundations—and the cultural imperative—
of employing oral tradition to effectively
communicate in Buddhist contexts.
Retail: $19.99; Sale Price: $15.99

Sharing Jesus In The
Buddhist World

D Lim, S Spaulding (eds)
WCL 210 pages
This book on Christian
missions to the Buddhist
world not only provides
understanding of many
Buddhist cultures; it provides culturally

relevant ideas on sharing Jesus with
Buddhists around the world. It truly lives up
to the editors’ goal, "To provide the global
church with knowledge and understanding
of the Buddhist world and how to reach it for
Christ." Price: $13.99

Hindu World
Prayer Guide
2019

WorldChristian.com
Our third annual
informative prayer
guide booklet focuses on the Hindu World.
This prayer focus calls Christians and churches
to set aside 15 days (Oct 20–Nov 3, 2019)
to learn about and pray for our world’s one
billion-plus Hindu neighbors. Preorders can
be placed now; booklets will start shipping
in the summer. Price: $3 each for orders up to
9 copies (orders of 10–49 copies: $2.25 each;
50–249: $1.75 each; 250+: $1.45 each)

30 Days Muslim
Prayer Guide:
2019
WorldChristian.com
Come join millions
of Christians

worldwide who since 1993 regularly
participate in this largest ongoing
international call to Christians to pray (with
Hope and Love) for our world’s Muslim
neighbors during the annual Ramadan.
Ramadan is Islam's important month of
fasting and religious observation; in 2019 it
starts on May 6. $3 each for orders up to 19
copies (orders of 20-49 copies: $2.50 each; 50249: $2.25 each; 250-499 each: $1.75; 500-999:
$1.50 each; 1,000+: $1.25 each)

Pray for the 31

A network of ministry leaders
This prayer guide is your
invitation to join the global
prayer movement for
Frontier People Groups (0.1%
Christian or less). The 31
largest of them (ten million
or more) are the focus of this call to prayer.
They are detailed for prayer in this full-color
guide. Use it to fuel your own passion and
prayers and to enlist your church members,
supporters and friends to join you.
Price: $3 each for orders up to 9 booklets
(orders of 10–49 copies: $2.25 each; 50–249:
$1.75 each; 250–499: $1.45 each)

2019 Personal Prayer
Diary/Daily Planner

YWAM Publishing
Believers all over the world use
this 200-page, spiral-bound,
popular annual product to
both organize their schedules
and goals and journal their
prayer times and Bible reading.
It is designed to help you live
an intentional, integrated life
connected to God’s kingdom.
You will find calendar pages
for daily, weekly, monthly
and long-range scheduling,
alongside a Bible-reading
plan, and daily prayer points
for needs around the world,
as well as mission information,
maps and illustrated profiles on peoples and
countries. This tool will help you Plan, Journal
and Pray! Retail Price: $17.99; Sale Price:
$11.65 each for orders up to 4 (orders of
5-9 copies: $10.79 each; 10-24: $9.89 each)

Order Now

See page 32 for full ordering details.
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Hindu World
Prayer Guide
Christians Learning about and
Praying for the Hindu world

2019 Edition
Join Christians around the world
in prayer for our Hindu neighbors
Preorder
your copy
fro
WorldChri m
stia
com see p n.
ages
16 & 17

ຊາວພຸດແຫ່ງລາຊາ*
ມື້ທີ 8

ນິມາວາງຮວງເຂົ້າບາເລ່ ແລະ

ນໍ້າມັນເບີຂອງງົວປ່າ ລົງເທິງບ່ອນໃສ່ເຂົ້າພິເສດ
ຢ່າງລະໝັດລະວັງເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ຂອງ
ເມືອງລາຊາແຫ່ງຕີເບດ. ເອື້ອຍຂອງລາວວາງຕົ້ນ
ເຂົ້າບາເລ່ທີ່ຂຽວລົງຢູ່ເທິງໂຕະໃກ້ກັບລາວ ເຊິ່ງເປັນ
ການຖວາຍຜົນຜະລິດແລກເພື່ອຄວາມສິລິມົງຄຸນ.
ແມ່ກຳລັງຫຍຸ້ງກັບການປັດກວາດພື້ນ ໃນຂະນະທີ່ພໍ່
ກຳລັງຮ້ອຍຮູບພາບປີໃໝ່ເທິງຝາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຄອບ
ຄົວໃນໝູ່ບ້ານທັງໝົດກໍຈູດກະໂພກແລະປະເຂົ້າປຽກ
ກ້ອນແປ້ງໃນນອກປະຕູຮົ້ວເພື່ອທຳຄວາມສະອາດ
ບ້ານແລະໄລ່ວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍໃຫ້ໜີໄປ. ຊາວຕີເບດ
ຫຼາຍສິບພັນຄົນຈະອອກເດີນທາງໄປໄຫວ້ສະຖານທີ່
ສັກສິດທີ່ວັດໂຈຄາງ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ລາມາສວດບົດ
ສູດບູຮານແລະສັນເສີນເທບພະເຈົ້າຫຼາຍໆອົງ.
ເພື່ອນບ້ານກໍມີຄວາມສຸກເມື່ອພວກເຂົາທຳຄວາມ
ສະອາດ ແຕ່ນິມາມີຄວາມກັງວົນ. ໃນລະຫວ່າງເທດ
ສະການ ທຸກຄົນຕ້ອງໄປວັດເພື່ອຮັບພິທີນອນຂວໍ້າ
ໜ້າ ແຕ່ນິມາບໍ່ສາມາດຍ່າງໄປໄດ້ ເພາະເກີດອຸປະຕິ
ເຫດລົດຈັກລົ້ມ. ສະນັ້ນ, ລາວຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປຮ່ວມ.
“ພໍ່” ນິມາຖາມຂຶ້ນ “ພໍ່ສາມາດຍ່າງອ້ອມວັດເພີ່ມ
ແທນລູກໄດ້ບແ
ໍ່ ລະຖວາຍເຄື່ອງບູຊາເພື່ອລູກເລີຍ?”
ພໍ່ລາວກໍສັນຍາວ່າຈະເຮັດໃຫ້ແຕ່ທຸກຄົນກໍຮູ້ສຶກບໍ່

ສະບາຍໃຈ. ນິມາແລະຄອບຄົວຂອງລາວແມ່ນ
“ກຸ່ມຄົນໝວກເຫຼືອງ” ເຊິ່ງເປັນຊາວພຸດແຫ່ງຕີເບດ
ທີ່ເກີດໃນເມືອງລາຊາ (ເມືອງຫຼວງຂອງເຂດປົກຄອງ
ຕົນເອງຕີເບດ) ທີ່ເປັນບ້ານຂອງພະລາຊາວັງໂພທາ
ລາ. ໃນຄວາມຄິດຂອງລາວ ນິມາຮູ້ສຶກພູມໃຈຫຼາຍ
ທີ່ໄດ້ເປັນຄົນກຸ່ມໝວກເຫຼືອງ ເພາະເປັນຊາວພຸດ
ບໍລິສຸດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ປ່ຽນຄວາມ
ຮູ້ສຶກບໍ່ດີທີ່ລາວບໍ່ສາມາດໄປຖວາຍເຄື່ອງບູຊາດ້ວຍ
ຕົນເອງ.
ຊີວິດສຳລັບຊາວພຸດໃນຕີເບດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ກັງວົນ. ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຮັກສາຄວາມເຈັບເປັນ
ຫຼື ອຸປະຕິເຫດ ພວກເຂົາຕ້ອງບູຊາວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍ
ແລະ ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບອະນາຄົດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ
ຖ້າຫາກຜູ້ນໍາຝ່າຍວິນຍານຂອງພວກເຂົານັ້ນ ກໍຄື
ດາໄລລາມາອົງປັດຈຸບັນເສຍຊີວິດ. ໃນອະດີດລາມາ
(ພະທີ່ເປັນຜູ້ນໍາ) ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການລະບຸຜູ້ນໍາ
ຄົນຕໍ່ໄປ. ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນລັດຖະບານຈີນຢາກມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນການເລືອກຜູ້ສືບທອດ.

ວິທີອະທິຖານ

oo ອະທິຖານໃຫ້ພຣະບິດາເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງ

ຊາວພຸດໃນເມືອງລາຊາອ່ອນລົງໂດຍສະເພາະ
ກຸ່ມຄົົນທີ່ຕໍ່ຕ້ານຂ່າວປະເສີດຕັ້ງແຕ່ດົນນານ
ມາ. ຂໍໃຫ້ມັນເປັນຂ່າວປະເສີດທີ່ພວກເຂົາ
ຕ້ອງການ. (ມັດທາຍ 13:18-23)

oo ອະທິຖານໃຫ້ປະຕູສືບຕໍ່ເປີດອອກສຳລັບ

ຄຣິດສະຕຽນຈະໄດ້ຮຽນແລະດຳເນີນທຸລະກິດ
ໃນເມືອງລາຊາ. (ພະນິມິດ 3:7)

oo ອະທິຖານໃຫ້ພຣະເຢຊູຄຣິດທຳລາຍປ້ອມປະ

ການຂອງວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍ ສຳແດງພະລັງ
ຂອງພຣະອົງແລະຈັດຕຽມຜູ້ຕາມທີ່ບໍ່ມີຄວາມ
ຢ້ານກົວໃນເມືອງລາຊາແລະອື່ນໆ (ເອເຟໂຊ
6:10-18)

ຊາວຕີເບດຫຼາຍສິບພັນຄົນຈະ
ອອກເດີນທາງໄປໄຫວ້ສະຖານທີ່
ສັກສິດທີ່ວັດໂຈຄາງ

* ອີງຕາມບົດຄວາມຈາກ 15 ມື້ໃນຕີເບດ, ຄູ່ມືການອະທິຖານຂອງໂລຊາ 2018, ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍຜ່ານ
ການອະນຸຍາດ.

19

ປະເທດພູຖານ

ອ

າຊິມນອນບໍ່ຫຼັບເປັນເວລາຫຼາຍ
ຄືນ. ຍ້ອນຖືກວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍທໍ
ລະມານ ລາວຕື່ນນອນທຸກເຊົ້າມາພ້ອມ
ກັບຮອຍຂີດຄວດໃນຫຼັງຂອງລາວ. ອາຊິມໄດ້ດຳເນີນພິທີ
ກຳ ຂອງສາດສະໜາພຸດຕາມທີ່ຖືກແນະນໍາແຕ່ກໍບໍ່ມີຫຍັງ
ປ່ຽນແປງ. ເພາະວ່າລາວເລີ່ມໝົດຫວັງ ລາວຈຶ່ງອະທິຖານ
ດ້ວຍຄຳເວົ້າທີ່ງ່າຍດາຍເຊິ່ງເປັນຄຳອະທິຖານທີ່ເພື່ອນ
ບ້ານຄຣິດສະຕຽນໄດ້ສອນລາວໄວ້ຢ່າງລັບໆ. ເຊົ້າຂອງມື້
ຕໍ່ມາ ອາຊິມກໍຮູ້ສຶກປະຫຼາດໃຈ -ລາວນອນ ຫຼັບໂດຍບໍ່ມີ
ຫຍັງມາລົບກວນ! ລາວເວົ້າໃຫ້ຜົວຂອງລາວຟັງ. ພວກເຂົາ
ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າແຕ່ພວກເຂົາກໍ
ຢ້ານ. ການມາເຊື່ອໃນສາດສະໜາຄຣິດອາດເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາເສຍໂອກາດການເຮັດວຽກຫຼືຖືກຕັດຂາດຈາກ
ຄອບຄົວແລະໝູ່ເພື່ອນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງເພື່ອນບ້ານຂອງ

ມື້ທີ 9

ວິທີອະທິຖານ
oo

ລາວໃນອະດີດເຄີຍຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກ ແລະ ຕ້ອງໜີເອົາໂຕ
ລອດເມື່ອມີຄົນຄົ້ນພົບວ່າລາວເຂົ້າຮ່ວມທີ່ປະຊຸມຂອງ
ຄຣິດສະຕຽນໂດຍບໍ່ໄດ້ຜ່ານການອະນຸຍາດໃນຄົວເຮືອນ
ຂອງລາວ.
ປະເທດພູຖານເປັນປະເທດນ້ອຍໆເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນເທືອກພູ
ຮິມາໄລ ແລະ ເປັນບ່ອນທີ່ສາດສະໜາພຸດຂອງປະເທດ
ຕີເບດໄດ້ຮວບຮວມກັນເຂົ້າໃນວັດທະນະທຳຂອງປະເທດ
ພູຖານ. ຫຼາຍຄົນມັກເບິ່ງປະເທດພູຖານແມ່ນໜຶ່ງໃນ
ປະເທດທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດໃນໂລກ ແຕ່ຊີວິດຂອງຄົນ
ພາຍໃນປະເທດກໍເຕັມໄປ ດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ. ພວກເຂົາ
ຕ້ອງບູຊາເທບພະເຈົ້າທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໄລ່ວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍ
ດ້ວຍພິທີກຳທາງສາດສະໜາ. ຜູ້ອາວຸໂສມັກຈະຢູ່ໃນ
ສະພາບຄືບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວປັ່ນກົງແຫ່ງການອະທິຖານ ແລະ
ທ່ອງບົດສູດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຫວັງສຳລັບຊີວີດຫຼັງຄວາມ

ເຖິງວ່າຊີວິດຂອງຊາວພູຖານເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມບາບ, ການດື່ມຂອງມືນເມົາ, ຄວາມຢ້ານກົວວິນຍານ
ຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດຢ່າງຮຸ່ນແຮງ ປະເທດນີ້ກໍມີຈຳນວນຂອງຜູ້ເຊື່ອທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
ເຊິ່ງພວກເຂົາຫັນໜີຈາກຄວາມມືດເພື່ອອອກສູ່ຄວາມສະຫວ່າງ. ອະທິຖານເພື່ອຜູ້ເຊື່ອຈຳນວນໜ້ອຍທີ່
ຈະກ້າແບ່ງປັນຂ່າວດີກັບຄົນທີ່ຫົວໃຈແຕກສະລາຍທີ່ຕ້ອງການພຣະຜູ້ໄຖ່ (ໂຢຮັນ 8:1-12)

oo ຂໍໃຫ້ມີການເຈີມດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃນປະເທດພູຖານເພື່ອມັນຈະເປັນປະຕູຝ່າຍວິນຍານ
ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຈາກຫຼາຍສ່ວນໃນສັງຄົມແລະໝູ່ບ້ານກາຍມາເປັນສາວົກຂອງພຣະຄຣິດ.
(ໂຢຮັນ 6:44-47)

ແລະ

oo ອະທິຖານເພື່ອຂ່າວປະເສີດທີ່ຈະຖືກສອນຜ່ານການເລົ່າເລື່ອງແລະຮູບແບບງານສິລະປະຕາມປະເພນີ

ເພາະການກືກໜັງສືຍັງສູງແລະເຄື່ອງມືໃນການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດກໍຍັງມີໜ້ອຍ. (ໂຢຮັນ 4:28-30)
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ຕາຍທີ່ດີຂຶ້ນ. ປະເທດພູຖານເປັນປະເທດທີ່ໂດດດ່ ຽວ
ຈາກປະເທດອື່ນໆເທິງໂລກ ບໍ່ແມ່ນພຽງສະພາບທີ່ຕັ້ງ
ຂອງປະເທດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍ້ອນຄວາມສົງໄສໃນຄົນນອກ
ປະເທດ. ຄ່າວິຊາແມ່ນ $250 ຕໍ່ມື້ ແລະ ຕ້ອງມີຜູ້ນໍາ
ທ່ຽວທີ່ຜ່ານການອະນຸຍາດຢູ່ນໍາທຸກເວລາ. ການຢ້ຽມຊົມ
ວັດຫຼືສະຖານທີ່ອື່ນໆແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ
ພິເສດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມໄດ້ມີຈຳນວນຂອງຊາວພຸດ
ຕີເບດກັບມາຫາພຣະເຢຊູຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນມີ
ຈຳນວນຢູ່ທີ່ 400 ຄົນ.

ຊາວພຸດໃນປະເທດເນປານ
ມື້ທີ 10

ຕັ້ງ

ແຕ່ພະພຸດທະເຈົ້າໄດ້ກຳເນີດໃນເມືອງລຳປິນີ
ຄົນເນປານສ່ວນຫຼາຍກໍນັບຖືພະພຸດທະເຈົ້າຢ່າງເທົ່າທຽມກັບພະຊິວາແລະເທບ
ພະເຈົ້າອົງອື່ນໆ. ພວກເຂົາບູຊາພະພຸດທະຮູບໃນວັດ.
ຣິນຊິນເຕີບໂຕໃນໝູ່ບ້ານທີ່ຢູ່ເທິງພູເຂົາໃນປະເທດເນປານ ເຊິ່ງຢູ່ໃກ້ກັບ
ຊາຍແດນຕີເບດແລະມີຄວາມສູງ 14,000 ຟຸດຈາກນໍ້າທະເລ. ບໍ່ວ່າຈະເປັ
ນການລ້ຽງແກະຫຼືເກັບກ່ຽວເຂົ້າບາເລ່ ຣິນຊິນກໍພະຍາຍາມປະຕິບັດໂຕໃຫ້ເ
ປັນຊາວພຸດທີ່ດີ ແຕ່ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ດີຂອງລາວກໍຫຼາຍກວ່າການປະຕິບັດດີ
ສະເໝີ. ຍ້ອນເປັນລູກຊາຍຄົນທີ 3 ພໍ່ແມ່ຂອງລາວບໍ່ສາມາດລ້ຽງລາວໃຫ້ເຕີບ
ໃຫຍ່ໄດ້. ສະນັ້ນ, ພວກເຂົາເລີຍຝາກລາວໄວ້ກັບວັດຕັ້ງແຕ່ຕອນທີ່ລາວອາຍຸ
9 ປີ. ໃນຂະນະທີ່ລາວກຳລັງເປັນລາມາ (ພະສົງ) ລາວຮຽນອ່ານ, ຂຽນ,
ວາດພາບ ແລະ ປະຕິບັດພິທີທາງສາດສະໜາພຸດ. ຕອນທີ່ ລາວອາຍຸໄດ້ 18
ປີ ອ້າຍຂອງລາວຈົບຈາກວິທະຍາໄລໃນເມືອງໂປຂາຣາ ແລະ ຍ້າຍໄປເຮັດ
ວຽກໂຮງແຮມທີ່ປະເທດມາເລເຊຍຄືກັບໄວລຸ້ນຄົນອື່ນໆໃນລຸ້ນລາວຄາວດຽວ
ກັນ. ຣິນຊິນຕ້ອງການຮ່ວມເຮັດວຽກກັບອ້າຍຂອງລາວທີ່ປະເທດມາເລເຊຍ ຫຼື
ເປັນຊາວນາຄືກັບພໍ່ແມ່ຂອງລາວ ແຕ່ມັນກໍຊ້າເກີນໄປ. ເດັກນ້ອຍໃນວັດບໍ່ໄດ້
ຖືກສອນທັກສະໃນການດຳລົງຊີວິດແລະພໍ່ແມ່ຂອງຣິນຊິນກໍບໍ່ສາມາດຮັບລາວ
ກັບມາຢູ່ເຮືອນໄດ້. ລາວຕ້ອງເປັນພະສົງຕະຫຼອດຊີວິດຂອງລາວ. ລາວມີແຕ່
ຫວັງໃຫ້ທຸກຢ່າງບໍ່ເປັນແບບນີ້.
ປະຊາກອນຊາວພຸດພັນກວ່າຄົນອາໄສຢູ່ໃນພູເຂົາສູງຂອງປະເທດເນປານ
ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີສະພາບອາກາດໂຫດຮ້າຍ ດິນທີ່ເໝາະແກ່ການປູກຝັງກໍມີ
ຈຳກັດແລະປະຊາຊົນກໍທຸກຍາກຫຼາຍ. ຄອບຄົວສ່ວນໃຫຍ່ຈະສົ່ງລູກຂອງຕົນ
ເອງໄປໂຮງຮຽນກຸສົນໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ຕັ້ງແຕ່ຕອນທີ່ພວກເຂົາຍັງນ້ອຍ.
ບາງຄົນກໍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ ແຕ່ເມື່ອພວກເຂົາເຊື່ອຄອບຄົວຂອງພວກ
ເຂົາກໍຕັດຂາດແລະບໍ່ຄົບກັບພວກເຂົາ. ມີພຽງຄອບຄົວຊາວພຸດບາງຄອບຄົວ
ໃນປະເທດຕີເບດທີ່ເຄີຍໄດ້ຍິນເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູໃນບ້ານເກີດ ແລະ
ໃນພາສາຂອງພວກເຂົາເອງ.

ວິທີອະທິຖານ

oo ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຈັດຕຽມຄົນງານທີ່ຈະເດີນທາງຈາກໝູ່ບ້ານໜຶ່ງຫາອີກໝູ່ບ້ານ

ໜຶ່ງທີ່ຢູ່ເທິງພູເຂົາສູງເພື່ອບອກເລົ່າເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ທຸກຄອບຄົວ
(ມັດທາຍ 9:35-38).

oo ອະທິຖານໃຫ້ພຣະເຈົ້າສົ່ງຄວາມຝັນແລະນິມິດຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ພະສົງແລະ

ຫົວໜ້າຂອງຄອບຄົວຊາວພຸດທົ່ວເຖິງພູເຂົາໃນປະເທດເນປານ. ຂໍໃຫ້ຫົວໃຈ
ແຫ່ງການຊອກຫາແລະຕອບສະໜອງຈະຖືກນໍາໄປພົບກັບຄົນທີ່ສາມາດ
ນໍາພາພວກເຂົາໄດ້ (ກິດຈະການ 10).
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ຊາວພຸດມົງໂກນຂອງປະເທດຈີນ
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“

ຂ້ອຍຂໍວາງຕີນລົງທີ່ພື້ນດິນ
ເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍເປັນໜຶ່ງໃນ
ຂອງມົງໂກນໄດ້ບໍ?” ແມ່ເຖົ້າ
ປະເທດທີ່ສົ່ງຜູ້ເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດໄປທົ່ວໂລກຫຼາຍ
ຂໍອະນຸຍາດທະຫານຍາມຊາຍແດນ. “ບໍ່” ທະຫານ
ທີ່ສຸດເມື່ອທຽບໃສ່ຕໍ່ໜຶ່ງຫົວຄົນ. ໃນທຳນອງດຽວກັນ
ຄົນນັ້ນຕອບອອກມາ ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ລາວກຳລັງຫັນ
ພາຍໃນປະເທດຈີນໄດ້ມີການຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງໄວ
ໜ້າໜີ ແມ່ເຖົ້າກໍໄດ້ກົ້ມໂຕລົງເພື່ອລັກເອົາດິນຈຳ
ວາຂອງຜູ້ເຊື່ອໃນປະຊາຊົນຊາວຮັນສ່ວນໃຫຍ່.
ນວນໜຶ່ງຈາກດິນແດນອິດສະຫຼະ. ແມ່ເຖົ້າແມ່ນ
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຊາວມົງໂກນ ໃນປະເທດຈີນກໍ
ຄົນລ້ຽງແກະທີ່ອາໄສໃນເຕັ້ນ. ລາວຕ້ອງການດິນ
ບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງຂ່າວປະເສີດ.
ຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອເປັນທີ່ລະນຶກເຖິງ
ຂໍ້ຄວາມແຫ່ງຄວາມຫວັງບໍ່ສາມາດ
ດິນແດນຂອງລາວ.
້າເຖິງຜ່ານຊາວຮັນ ຍ້ອນຄວາມ
ລາວຕ້ອງການດິນ ເຂົ
ຊາວມົງໂກນເປັນນັກຮົບພະເນ
ຄຽດແຄ້ນ ແລະ ຄວາມສົງໄສລະ
ຈອນທີ່ຮຸນແຮງ ເຊິ່ງເຄີຍເປັນຜູ້ນໍາ
ຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອ ຫວ່າງກຸ່ມຄົນ. ຂໍ້ຄວາມບໍ່ສາມາດເຂົ້າ
ຂອງອານະຈັກທີ່ຂະຫຍາຍຈາກ
ເຖິງຜ່ານຜູ້ເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດຈາກ
ເປັນທີ່ລະນຶກເຖິງ ປະເທດຕາເວັນຕົກ ຍ້ອນຄວາມ
ທະວີບເອີຣົບຕະເວັນອອກຈົນຮອດ
ຄາບສະໝຸດເກົາຫຼີ. ຊາວຕີເບດ
ປອດໄພທີ່ເຄັ່ງຄັດພາຍໃຕ້ຄຳສັ່ງ
ດິນແດນຂອງລາວ. ຂອງລັດຖະບານ. ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ
ໄດ້ເຜີຍແຜ່ສາດສະໜາພຸດໃຫ້ກັບ
ພວກເຂົາເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສະ
ກຸ່ມຄົນທີ່ເຊື່ອຈາກປະເທດມົງໂກນ
ຫງົບລົງ. ເພາະວ່າການທຳຮ້າຍຊີວິດຂອງຄົນອື່ນ
ໄດ້ຂ້າມຊາຍແດນຢ່າງຫງຽບໆ ແລະ ພາວະນາໃຫ້
ແມ່ນການເຮັດບາບໃນສາດສະໜາພຸດ ຊາວມົງໂກນ ພຣະເຈົ້າຊົງນໍາພວກເຂົາໄປຍັງຊາວພຸດມົງໂກນໃນ
ເລີຍເຕີບໂຕໂດຍບໍ່ມີການຕໍ່ສູ້ພາຍໃຕ້ຜູ້ຄອບຄອງ
ປະເທດຈີນທີ່ພຣະອົງຊົງຈັດຕຽມໄວ້. ສຳນຽງການ
ຄົນຈີນ. ຊາວມົງໂກນໃນປະເທດຈີນຖືກຕັດຂາດ
ເວົ້າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ການເດີນທາງກໍລຳບາກ
ຈາກຄົນຂອງພວກເຂົາເອງຕັ້ງແຕ່ປີ 1921 ເມື່ອປະ
ແລະ ສົງຄາມຝ່າຍວິນຍານກໍໜັກໜ່ວງ ແຕ່ເມື່ອ
ເທດຣັດເຊຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກັບ “ມົງໂກນນອກ”
ພວກເຂົາພົບກັບເອື້ອຍອ້າຍນ້ອງຊາວມົງໂກນດຽວ
(ພວກເຮົາຮູ້ໃນນາມປະເທດມົງໂກນ) ໃຫ້ເປັນ
ກັນ ພວກເຂົາກໍຕ້ອນຮັບກັນຢ່າງທັນທີທັນໃດ.
ອິດສະຫຼະຈາກຄົນຈີນ ເຊິ່ງໄດ້ຕັດຂາດພວກເຂົາ
ຊາວມົງໂກນໃນປະເທດຈີນຕ້ອນຮັບພຣະຄຳແຫ່ງ
ອອກຈາກຄົນໃນເຊື້ອຊາດດຽວກັນ. ໃນປີຫຼັງຈາກນັ້ນ ຊີວິດຢ່າງຊື່ນຊົມຍິນດີ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດນໍາການເປັນ
ປະເທດມົງໂກນໄດ້ປະຖິ້ມ ລັດທິຄອມມູນິດ ກາຍມາ ສາວົກ ແລະ ການອົບຮົມເຂົາໄປຫາຄົນຂອງພວກ
ເປັນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕແລະໄດ້ສຳພັດ
ເຂົາໄດ້.
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ວິທີອະທິຖານ
oo

ອະທິຖານໃຫ້ຄົນງານຈາກປະເທດມົງໂກນຈະກຽມ
ພ້ອມແລະມີນິມິດໃນການຂ້າມຊາຍແດນໄປປະເທດ
ຈີນໃນຈຳນວນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອແບ່ງປັນຂ່າວດີ ແລະ
ສ້າງຄຣິດຕະຈັກ. (ເອຊະຢາ 61:1-6).

oo ອະທິຖານເພື່ອຜູ້ເຊື່ອໃນປະເທດຈີນທີ່ພວກເຂົາຈະ
ສະຫຼາດຄືກັບງູ ແລະ ບໍລິສຸດຄືກັບນົກເຂົາ
ເມື່ອພວກເຂົາຖືກປ່ຽນແປງໂດຍຄວາມຮັກຂອງ
ພຣະຄຣິດ ແລະ ແບ່ງປັນມັນກັບຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ພາວະນາໃຫ້ຄວາມຮັກປ່ຽນແປງກຸ່ມຄົນຂອງ
ພວກເຂົາພ້ອມທັງເຮັດວຽກຜ່ານພວກເຂົາ
(ລູກາ 13:18-21).

ການຟື້ນຂຶ້ນໃໝ່ຂອງຊາວພຸດ

ຫຼ

າຍສະຕະວັດທີ່ຜ່ານມາໃນ
ປະເທດຈີນ ຄຳສັ່ງສອນຕາມ
ນິກາຍມະຫາຍານຂອງສາດສະໜາພຸດຖືກນໍາໃຊ້
ຄວບຄູ່ກັບແນວຄວາມຄິດແບບຂົງຈື້ແລະລັດທິເຕົ໋າ.
ສະນັ້ນ, ປະຊາຊົນຄົນຈີນທີ່ເປັນຊາວຮັນ ເຊິ່ງເປັນ
ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຢ່າງໜັກຈາກ
ສາດສະໜາພຸດ. ຫຼັງຈາກປີ 1949 ເມື່ອປະທານ
ເໝົາ ເຈີ ຕຸງ ນໍາພາໂດຍລັດທິຄອມມູນິດ ປະຊາ
ກອນກໍກາຍເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີສາດສະໜາ. ຄວາມຫວ່າງ
ເປົ່າຝ່າຍວິນຍານນີ້ (ພ້ອມກັບຄວາມເຈັບປວດທາງ
ສັງຄົມຫຼາຍໆຢ່າງ) ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຄົນຈີນ 110
ລ້ານຄົນ ກັບໄປຫາພຣະເຢຊູ ແລະ ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງ
ເປັນຊາວຮັນທີ່ມີພື້ນຫຼັງເປັນຊາວພຸດ. ໃນຊ່ວງປີນີ້
ສາດສະໜາພຸດເລີ່ມຟື້ນຂຶ້ນໃໝ່. ວັດ ແລະ ໂບດ
ພັນແຫ່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່. ອິດທິພົນຂອງແນວ
ຄວາມຄິດແບບສາດສະໜາພຸດກັບມາມີບົດບາດ
ອີກຄັ້ງ. ມັນເປັນຍ້ອນພາສາເພາະຄຳສັບ ແລະ
ສຳນວນພາສາຈີນຫຼາຍຄຳມີຮາກຖານດັ້ງເດີມມາ
ຈາກບົດສູດຂອງສາດສະໜາພຸດ. ທຳນຽມພິທີທີ່
ເຄີຍສູນຫາຍໄປກໍຖືກນໍາກັບມາປະຕິບັດແລະວັດທີ່
ເຄີຍ ຖືກລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນແລະໜ່ວຍງານສາທາ
ລະນາຄອບຄອງກໍຖືກທວງຄືນ.
ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດຈີນ ກຸ່ມເຊື້ອຊາດຫຼາຍ
ກຸ່ມໃນປະເທດຣັດເຊຍຕະເວັນອອກທີ່ເປັນຊາວພຸດ
ໂດຍປະເພນີໄດ້ເກີດມີການຟື້ນຂຶ້ນໃໝ່.
“ຄົນເບີຢັດທຸກຄົນແມ່ນຊາວພຸດ,” ທ່ານດິມບິວ
ເຊິ່ງເປັນສາດສະດາຈານໃນມະຫາວິທະຍາໄລ
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ຂອງຊາວຣັດເຊຍໃນປະເທດຣັດເຊຍຕະເວັນອອກ
ໄດ້ກ່າວໄວ້. ຄົນເບີຢັດທີ່ມີເຊື້ອສາຍມາຈາກຊາວ
ມົງໂກນ ໄດ້ສ້າງສູນດັດສັນ ຫຼື ສູນກາງວັດຂຶ້ນ
40 ແຫ່ງ. ຄົນເບີຢັດປະຕິບັດຕາມລັດທິເຕັງກິດ
ເຊິ່ງເປັນການບູຊາຜີ

ພ້ອມກັບພິທີກຳໃໝ່ຂອງສາດສະໜາພຸດ.
ພວກເຂົາຖວາຍອາຫານ, ຫຼຽນ ແລະ ຂອງຂວັນ
ນ້ອຍໆອື່ນໆໃຫ້ກັບວິນຍານທີ່ຂ້າງໆນໍ້າຕົກ, ພູເຂົາ
ຫຼື ແຄມທະເລສາບໄບການ.

ວິທີອະທິຖານ
oo

ພາວະນາໃຫ້ຄອບຄົວແລະໝູ່ບ້ານຄົນເບີຢັດຊອກຫາຄວາມຈິງກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະຫຼັບຕາກັບຄືນສູ່ປະເພນີທີ່ສາບສູນ
ເປັນເວລາດົນນານ (ມັດທາຍ 15:1-9).

oo ອະທິຖານໃຫ້ພຣະເຈົ້າແຫ່ງການເກັບກ່ຽວສົ່ງຄົນງານໄປເກັບກ່ຽວໃນທົ່ງນາທີ່ກຳລັງປະສົບກັບການຟື້ນຂຶ້ນໃໝ່ຂອງ
ສາດສະໜາພຸດ ແລະ ເພື່ອຫຼາຍຄົນໃນທີ່ນັ້ນຈະໄດ້ມາເຖິງອະນາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ (ມັດທາຍ 9:38).

oo ອະທິຖານໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອຊາວຈີນເປັນແບບຢ່າງແລະສັ່ງສອນຄວາມເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດຈະສະໜັບສະໜູນແລະສົ່ງເສີມ
ຄຸນສົມບັດຂອງວັດທະນະທຳປະເພນີທີ່ດີທີ່ສຸດ (1 ເທສະໂລນິກ 5:21).

23

ປະເທດຍີ່ປຸນ
ອະກິຣາຍ່າງຜ່ານໝູ່ບ້ານຂອງ
ລາວດ້ວຍຄວາມໂສກເສົ້າຢ່າງໃຫຍ່. ໄພພິບັດຈາກ
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ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນໄດ້ທຳລາຍບ້ານເຮືອນຂອງທຸກຄົນ
ລວມເຖິງເພື່ອນຂ້າງບ້ານທີ່ເປັນຜູ້ເຖົ້າຂອງລາວນໍາ.
ອະກິຣາຮູ້ສຶກກັງວົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສະນັ້ນ, ລາວ
ຈຶ່ງຢຸດຢູ່ທີ່ສານຊິນໂຕທີ່ໃກ້ກັບຖະໜົນຫຼັກ. ມີເຈ້ຍ
ນ້ອຍໆທີ່ຕິດເພື່ອໃຫ້ນໍາຄວາມໂຊກດີມາ ແຕ່ຕອນນີ້
ພວກມັນຖືກບົດເປັນຊິ້ນສ່ວນນ້ອຍໆໂດຍພາຍຸ.
ອະກິຣາສົງໄສວ່າເປັນຫຍັງຄາມິ ເຊິ່ງເປັນວິນຍານ
ທີ່ປະຊາຊົນບູຊາກັນໃນສານ ຈຶ່ງບໍ່ປົກປ້ອງໝູ່ບ້ານ
ຂອງລາວ. ເມື່ອກັບຮອດບ້ານອະກິຣາເຜົາກະທູບ
ໃນບຸດຊູດານ ເຊິ່ງເປັນສານບູຊາທີ່ໃຫຍ່ແລະແພງ
ຂອງສາດສະໜາພຸດ ພ້ອມທັງເປັນບ່ອນຕັ້ງສຳລັບ
ບ່ອນຂາບໄຫວ້ບັນພະບຸລຸດໃນຄອບຄົວຂອງລາວ.
ລາວບໍ່ຄິດວ່າລາວມີສັດທາທີ່ແຮງກ້າ. ຄືກັບ 70%
ຂອງຄົນໃນປະເທດດຽວກັນ ອະກິຣາປະຕິບັດຕາມ
ພິທີກຳຂອງສາດສະໜາພຸດໃນບາງຄັ້ງຄາວໃນຊ່ວງ
ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ.
ສອງສາມມື້ຕໍ່ມາ ຊາຍໜຸ່ມຄົນຍີ່ປຸ່ນແລະຄົນຕ່າງ
ປະເທດກໍມາໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ເປັນເວລາໜຶ່ງ
ອາທິດທີ່ພວກເຂົາທຸ້ມເທເຮັດວຽກກັບບ້ານທີ່ມີ
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ຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງການໃຊ້ແທ້ໆ. ອະກິຣາຮູ້ສຶກ
ປະຫຼາດໃຈຫຼາຍ “ເປັນຫຍັງຄົນແປກໜ້າຈຶ່ງມາຊ່ວຍ
ໂດຍບໍ່ຕ້ອງການຫຍັງເປັນການຕອບແທນ?” ເພື່ອນ
ຮ່ວມປະເທດຂອງລາວທີ່ຊື່ວ່າ ຮິເດກິ ກ່າວຕອບໄປ
ວ່າ “ພວກເຮົາເປັນພຣະຫັດແລະພຣະບາດຂອງ
ພຣະເຢຊູຢູ່ເທິງໂລກນີ້.” ອະກິຣາຮູ້ສຶກປະທັບໃຈກັບ
ຄວາມເມດຕາ, ຄວາມຈິດໃຈດີ ແລະ ຕ້ອງການ
ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີ່ມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄົນອື່ນກໍຍັງບໍ່
ເປີດຮັບຟັງ. “ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຫາໂອຟູດາ ເຊິ່ງ
ເປັນຂອງດີທີ່ຄັງກວ່າເກົ່າຈາກສານບູຊາ” ປ້າຂອງ
ລາວໄດ້ກ່າວຂຶ້ນ.
ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດບໍ່ແມ່ນສາເຫດດຽວຂອງ
ຄວາມເຈັບປວດໃນຫົວໃຈຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ. ຫຼາຍຄົນ
ອາໄສຢູ່ຢ່າງດຽວດາຍໃນເມືອງໃຫຍ່ ເຊິ່ງອ້ອມຮອບ
ໄປດ້ວຍໂມງເຮັດວຽກຫຼາຍພັນຊົ່ວໂມງ ພ້ອມທັງ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາອິດເມື່ອຍແລະຫ່າງເຫີນຈາກຄອບ
ຄົວແລະໝູ່ເພື່ອຂອງພວກເຂົາ.

ວິທີອະທິຖານ

oo ພາວະນາວ່າຄວາມຮັກຂອງຄຣິດສະຕຽນທີ່ຖືກ
ສຳແດງອອກໃນຍາມການຊ່ວຍເຫຼືອທາງໄພພິ
ບັດຈະນໍາຄອບຄົວຊາວຍີ່ປຸ່ນຫຼາຍຄົນສົນທະ
ນາກັນກ່ຽວກັບຄວາມລອດພົ້ນ. ອະທິຖານ
ເພື່ອຄວາມເມດຕາຂອງຄຣິດສະຕຽນທີ່ຈະຖືກ
ສຳແດງໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວຍີ່ປຸ່ນທີ່ດຽວດາຍ
ແລະເຈັບປວດໄດ້ເຫັນ (ຕິໂຕ 3:3-8).

oo ພາວະນາໃຫ້ພຣະເຈົ້າຈັດຕຽມຫົວໃຈຂອງຊາຍ

ແລະຍິງຊາວຍີ່ປຸ່ນລ້ານກວ່າຄົນເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະຊອກຫາສັນຕິສຸກແລະຄວາມຈິງຈົນກວ່າຈະ
ພົບພຣະເຢຊູ (ໂຣມ 8:14-25)

oo ອະທິຖານໃຫ້ພຣະເຈົ້າເຂົ້າແຊກແຊງແລະປ້ອງ
ກັນຄົນໃດກໍຕາມຫຼືແມ່ນຫຍັງກໍຕາມທີ່ເຮັດໃຫ້
ຊາວຍີ່ປຸ່ນປິດຕາຫຼີກລ້ຽງຄວາມຈິງ
(2 ໂກລິນໂທ 4:4; 2 ທິໂມຕີ 2:25-26)

ການກະຈັດກະຈາຍຂອງຊາວພຸດ

ໃ

ນຂະນະທີ່ລົດກຳລັງຕິດລະຫວ່າງທາງຈາກພາສະດີ
ນາ ຈິດນັ່ງໃນລົດພ້ອມກັບເບິ່ງໂມງຂອງລາວຢ່າງໃຈ
ຮ້ອນ. ລູກຂອງລາວສາມຄົນກຳລັງນັ່ງຢູ່ເບາະທາງຫຼັງຂອງລົດດ້ວຍອາລົມ
ຫງຸດຫງິດ. ພວກເຂົາຈະໄປຮ່ວມຟັງທຳມະຕາມພິທີຂອງສາດສະໜາພຸດທີ່ວັດ
ໄທຊ້າອີກແລ້ວ. ໃນປະເທດໄທ ລູກຂອງລາວຈະສົນທະນາໃນພາສາບ້ານ
ເກີດກັບເພື່ອນຂ້າງບ້ານແລະຍ່າງໄປວັດ. ແຕ່ຢູ່ໃນເມືອງລອດຊ໌ແອັງເຈີລິດຊ໌
ລູກຂອງລາວມີເພື່ອນເປັນຄົນອາເມຣິກາແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາກໍອາໄສ
ຢູ່ໃນບໍລິເວນຄົນຮິດສະເປນິກເຊິ່ງນັບຖືສາດສະໜາກາໂຕລິກ. ມັນເປັນຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍທີ່ຈະຂັບລົດເປັນເວລາໜຶ່ງຊົ່ວໂມງໄປວັດທຸກໆວັນອາທິດ,
ແຕ່ຈິດກໍຍອມເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອຮັກສາມູນເຊື້ອແລະສາດສະໜາຂອງພວກ
ເຂົາ. ໃນຂະນະທີ່ລູກຂອງລາວກຳລັງນັ່ງຟັງທຳມະ ຈິດກໍນັ່ງຟັງບົດສວດ
ເປັນເວລາໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ. ລາວບໍ່ເຂົ້າໃຈເນື້ອຫາຂອງບົດສວດ
ເພາະພວກມັນແມ່ນພາສາບາລີ. ແຕ່ມັນເປັນການສ້າງບຸນໃຫ້ກັບຄອບຄົວ
ຂອງລາວ. ໃນທິດຕະເວັນອອກຂອງຕົວເມືອງລອດຊ໌ແອັງເຈີລິດຊ໌
ມິມເຂົ້າຮ່ວມວັດຮິໄລ ເຊິ່ງເປັນວັດຂອງຊາວພຸດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດ
ອາເມຣິກາ. ຍ້ອນວ່າມັນຖືກສ້າງໂດຍຊາວພຸດເຊື້ອຊາດໄຕ້ຫວັນ ມັນເລີຍ
ເປັນຊຸມຊົນຂອງຄົນຈີນທີ່ເວົ້າພາສາແມນດາຣິນຂອງຕົວເມືອງໃຫຍ່ LA,
ແຕ່ກໍມີຊາວຕາເວັນຕົກຫຼາຍຄົນເຂົ້າຮ່ວມ. ຄອບຄົວຄົນໄຕ້ຫວັນຂອງມິມບໍ່
ຄ່ອຍໄດ້ໄປວັດຢູ່ເປັນປະຈຳ ມີພຽງແຕ່ໃນຕອນທີ່ມີເທດສະການ.
ຊຸມຊົນຊາວພຸດທົ່ວໂລກໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານແລະນໍາສາດສະໜາພຸດໄປກັບພວກ
ເຂົາ. ວັດສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ພວກເຂົາສ້າງແມ່ນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນທີ່ຊຸມຊົນເປັນຫຼັກ
ໂດຍນໍາໃຊ້ພາສາບ້ານເກີດຂອງຄົນທີ່ສ້າງຕັ້ງວັດແລະສະໜັບສະໜຸນທາງ
ການເງິນ. ພວກເຂົາພະຍາຍາມພຽງເລັກນ້ອຍທີ່ຈະຈັດຕຽມພິທີທາງສາດສະ
ໜາເພື່ອດຶງດູດວັດທະນະທຳໃນຂອບເຂດກວ້າງຂຶ້ນຂອງຄົນໝູ່ໃຫຍ່.

ມື້ທີ 14
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oo ພາວະນາໃຫ້ພຣະເຈົ້າປຸກຄຣິດສະຕຽນເພື່ອພວກເຂົາຈະເຫັນຄົນຍ້າຍຖິ່ນຖານ

ຊາວພຸດຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວເຂົາແລະພວກເຂົາຈະໄດ້ສ້າງຄວາມສຳພັນເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ຊາວພຸດເຫັນວ່າພຣະຄຣິດເປັນແນວໃດ (ເອເຟໂຊ 1:17-23).
oo ພາວະນາໃຫ້ຄຣິດສະຕຽນທີ່ມີອະດີດເປັນຊາວພຸດໄດ້ອະທິຖານຢ່າງໃຈຈົດຈໍ່
ເພື່ອຄົນຂອງພວກເຂົາຈະໄດ້ “ກັບບ້ານ”ແລະຊອກຫາວິທີເພື່ອແບ່ງປັນເລື່ອງ
ລາວຂອງພວກເຂົາແລະຂໍ້ຄວາມຂອງພຣະເຢຊູຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ ກັບຄົນທີ່ພວກ
ເຂົາຮັກໃນບ້ານເກີດຂອງຕົນເອງ ດ້ວຍວຮູບແບບທີ່ຜູ້ເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ
ຊາວຕາເວັນຕົກບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ (ເອເຟໂຊ 3:14-21)

25

ອິດທິພົນຂອງສາດສະໜາພຸດໃນປະເທດຕາເວັນຕົກ
ເມືອງທີ່ມີຊາວພຸດຢ່າງແຕກຕ່າງ
ກັນທີ່ສຸດໃນໂລກແມ່ນລອດຊ໌ແອັງເຈີລິດຊ໌ໂດຍມີວັດ
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ແລະສູນນັ່ງສະມາທິ 300 ແຫ່ງຈາກເກືອບທຸກ
ນິກາຍຂອງສາດສະໜາພຸດທົ່ວມຸມໂລກ.
ໃນສະຫາລັດອາເມຣິກາ ມີລາຍການໂຄສະນາສຳ
ລັບການຂາຍປີ້ໜັງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບຸກຄົນໜຶ່ງ
ຂັບລົດຢ່າງໃຈເຢັນເພື່ອໄປທີ່ໂຮງໜັງໂດຍມີພະ
ເຄື່ອງຮ້ອຍລົງຈາກແວ່ນເບິ່ງທາງຫຼັງຂອງລົດ
ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນຟ້າວຢືນລຽນແຖວຊື້ປີ້. ການບັນ
ລະຍາຍກ່ຽວກັບລືສີປ່າໃນປະເທດອັງກິດໄດ້ ກ່າວ
ວ່າ “ສາທາລະນະຊົນສາມາດເຂົ້າຮ່ວມເບິ່ງວິທີທີ່
ພະ, ແມ່ຊີ ແລະ ຜູ້ອຸຖິດຕົນຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ

ກຳລັງຢູ່ຢ່າງສະຫງົບໃນໂລກນີ້.” ປະເດັນທີ່ເປັນຈຸດ
ຂາຍໜ້າຈະແມ່ນ ສາດສະໜາພຸດແມ່ນສະຖານທີ່
ແຫ່ງສັນຕິສຸກທີ່ກໍ່ໃຫ້ຄົນເກີດມີຄວາມສະຫງົບ.
ໜັງສືພມ
ິ ຍຸກໃໝ່ຂອງຄົນໄທເລົາ່ ເລືອ
່ ງລາວທີແ
່ ຕກ
ຕ່າງກັນ -ພະມີການຫຼິ້ນຊູ ຍາດຊິງກັນເອົາເງິນແລະ
ກໍຂ້າກັນເອງ. ຊາວພຸດເຊື້ອສາຍໄທໂກງກັນເອງ,
ຈ້າງມືປືນໃຫ້ຂ້າເມຍຂອງພວກເຂົາ, ທາລຸນພະນັກ
ງານ, ຂົ່ມເຫັງລູກຂອງຕົນ ແລະ ໂກງຂໍ້ສອບຢູ່ເປັນ
ປະຈຳ. 60% ຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນແມ່ນຊາວພຸດແຕ່ການ
ຂົ່ມຂືນເດັກນ້ອຍແລະການຮ່ວມເພດທີ່ຜິດສິນທຳກໍ
ປະກົດຢູ່ໃນກາຕູນແມັງກາຢູ່ເປັນປະຈຳ ໂດຍມີຜູ້
ຊາວອ່ານກາຕູນດັ່ງກ່າວໃນລົດໄຟສາທາລະນະທຸກໆ
ແລງ. ຊາວພຸດໃນປະເທດມຽນມ້າທຳລາຍແລະຂ້າ

ຊາວໂຣຫິນຍາ ເຊິ່ງເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍ. ຊາວພຸດໃນ
ປະເທດສີລັງກາຂ້າຊາວຮິນດູເຊື້ອຊາດທາມິວເປັນຈຳ
ນວນຫຼາຍສິບພັນຄົນ. ຊາວພຸດໃນປະເທດກຳປູເຈຍ
ສັງຫານໝູ່ຄົນພວກເຂົາເອງ ແລະ ກໍມີອີກຫຼາຍເຫດ
ການທີ່ຢູ່ໃນລາຍການ.
ເຢເຣມີຢາກ່າວວ່າ “ຫົວໃຈຊົ່ວຊ້າກວ່າສິ່ງອື່ນແລະ
ບໍ່ສາມາດຮັກສາໄດ້.” ຄຳສັ່ງສອນຂອງພະພຸດທະ
ເຈົ້າອາດຈະສົ່ງເສີມການກະທຳທີ່ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ຄຳສັ່ງ
ສອນບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງມະນຸດສະອາດຂຶ້ນ
ດ້ວຍຕົວມັນເອງ, ໃຫ້ອິດສະລະຈາກຄວາມຜິດບາບ
ຫຼື ສະໜອງອຳນາດທີ່ເຮັດໃຫ້ການດຳລົງຊີວິດ
ສະຫງົບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ວິທີອະທິຖານ

oo ພາວະນາໃຫ້ພຣະເຈົ້າສຳແດງກັບຊາວພຸດທົ່ວໂລກວ່າ

ມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ສອນຢູ່ໃນວັດ
ແລະສິ່ງທີ່ຄົນເຮັດຕົວຈິງໃນສັງຄົມທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກ
ເຂົາ (ໂຢຮັນ 14:5-14)
oo ອະທິຖານໃຫ້ລ້ານຄົນເປັນອິດສະລະຈາກການເຮັດບຸນ
ແລະການກັກຂັງຂອງວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍ
(1 ໂຢຮັນ 4:16-18)
oo ພາວະນາໃຫ້ພຣະເຈົ້າປ່ຽນພວກເຂົາຈາກຄວາມມືດສູ່
ຄວາມສະຫວ່າງ ແລະນໍາພວກເຂົາມາສູ່ອານະຈັກຂອງ
ພຣະບຸດທີ່ພຣະອົງຊົງຮັກ (ໂຢຮັນ 1:1-13)
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ບັດນີຈ
້ ະເຮັດແນວໃດ?

ພວກເຮົາຊັກຊວນໃຫ້
ພວກທ່ານສືບຕໍ່ອະທິ
ຖານໃນຂະນະທີ່ພວກ
ເຮົາເຮັດວຽກໃນການ
ນໍາຊາວພຸດມາຫາ
ພຣະເຈົ້າ.

ບັ

ດນີ້ ເຈົ້າເລີ່ມອະທິຖານເພື່ອຊາວພຸດທົ່ວໂລກໂດຍບໍ່ຕ້ອງຢຸດ! ພວກເຮົາຊັກ
ຊວນໃຫ້ພວກທ່ານສືບຕໍ່ອະທິຖານໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເຮັດວຽກໃນການ
ນໍາຊາວພຸດເຫຼົ່ານັ້ນມາຫາພຣະເຈົ້າ. ນີ້ແມ່ນຄຳອະທິຖານເພື່ອທຸກໆຄົນ ທຸກໆທີ່
ຕະຫຼອດໜຶ່ງປີທັງໝົດ. ຈົ່ງໃຊ້ເຈ້ຍໜ້ານີ້ເພື່ອສືບຕໍ່ສ້າງພື້ນຖານການອະທິຖານທີ່
ໄດ້ສັ້ງຂຶ້ນໃນ 15 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ ຈົນກວ່າທຸກຄົນຈະໄດ້ຍິນແລະເຊື່ອວ່າ ພຣະເຢຊູ
ຄຣິດເປັນພຣະເຈົ້າຈົນສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ...

ຂໍ້ພຣະຄຳພີທີ່ຊ່ວຍໃນການອະທິຖານ

"ເຮົາບອກແກ່ພວກທ່ານອີກວ່າ ຖ້າໃນພວກທ່ານທີ່ຢູ່ໃນໂລກສອງຄົນຈະຮ່ວມໃຈກັນຂໍສິ່ງ
ໜຶ່ງສິ່ງໃດ ພຣະບິດາຂອງເຮົາຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສະຫວັນກໍຈະຊົງກະທຳໃຫ້. ດ້ວຍວ່າມີ
ສອງຫຼືສາມຄົນປະຊຸມກັນໃນນາມຂອງເຮົາຢູ່ບ່ອນໃດ ເຮົາກໍຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາຢູ່ບ່ອນນັ້ນ
ແຫຼະ." (ມັດທາຍ 18:19-20)
“ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຊົງເສີຍຊ້າທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງສຳເລັດ ເໝືອນ
ດັ່ງທີ່ບາງຄົນນັ້ນຄິດວ່າຊ້າ ແຕ່ພຣະອົງຊົງອົດທົນດົນນານ ເພາະເຫັນແກ່ເຈົ້າທັງຫຼາຍ.
ພຣະອົງບໍ່ປະສົງໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຕ້ອງຈິບຫາຍໄປ, ແຕ່ຊົງປາຖະໜາທີ່ຈະໃຫ້ຄົນທັງປວງ
ມາເຖິງການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່.” (2 ເປໂຕ 3:9)
“ແຕ່ຜູ້ໃດທີ່ອົດທົນໄດ້ຈົນເຖິງທີ່ສຸດ ຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້ລອດພົ້ນ. ຂ່າວປະເສີດຂອງຣາຊອານາຈັກ
ນີ້ຈະໄດ້ປະກາດໄປທົ່ວໂລກ ເພື່ອເປັນຄຳພະຍານແກ່ຄົນທຸກຊາດ ແລ້ວທີ່ສຸດປາຍຈະ
ມາເຖິງ.” (ມັດທາຍ 24:13–14)
“ດ້ວຍວ່າ, ສິ່ງສາລະພັດເປັນມາຈາກພຣະອົງ ມີມາດ້ວຍພຣະອົງ ແລະ ເພື່ອພຣະອົງຂໍໃຫ້
ພຣະສະຫງ່າຣາສີ ຈົ່ງເປັນຂອງພຣະອົງຕະຫລອດໄປເປັນນິດເທີ້ນອາແມນ.”
(ໂຣມ 11:36)
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oo ຮ້ອງສຽງດັງວ່າ

“ຄວາມລອດພົ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າ
ຂອງພວກເຮົາຜູ້ຊົງປະທັບເທິງພຣະລາຊະບັນລັງ ແລະ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບພຣະເມສານ້ອຍ” ແລະ ສິ່ງນີ້ຈະໄປຮອດ
ຊາວພຸດທຸກຄົນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດ ບໍ່ວ່າຈະ
ເປັນທຸກຊົນຊາດ, ທຸກຊົນເຜົ່າ, ທຸກຄົນ ແລະ
ທຸກພາສາ. (ພະນິມິດ 7:9-10)

oo

ຜູກມັດອຳນາດມືດທຸກຢ່າງ, ຕໍ່ສູ້ກັບຜູ້ປົກຄອງຂອງ
ວິນຍານຊົ່ວແລະອຳນາດຝ່າຍວິນຍານຢູ່ໃນສະຫວັນ
ເຊິ່ງມີອິດທິພົນຕໍ່ປະເທດຂອງຊາວພຸດທ່າມກາງປະເທດ
ອື່ນໆ (ເອເຢໂຊ 6:12-13, ດານີເອນ 10:13, 20)

oo ສິ່ງທີ່ເຮົາກ່າວແກ່ພວກທ່ານໃນທີ່ມືດ

oo

ອະທິຖານໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊື່ອແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດ ແລະ ເປັນ
ພະຍານກັບຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ເພື່ອນຂ້າງ
ບ້າງທີ່ເປັນຊາວພຸດ. (ກິດຈະການ 4:29-31)

oo

ອະທິຖານເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈົ້າຂະຫຍາຍສາວົກ ແລະ
ຄຣິດຕະຈັກ ແລະ ເລີ່ມຂະບວນການສ້າງຄຣິດຕະຈັກ
ໃນກຸ່ມຊາວພຸດທົ່ວທຸກມຸມໂລກ. (ມັດທາຍ 16:18;
1 ເປໂຕ 2:9-10)

oo ອະທິຖານໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍໃຫ້ຄຣິດສະຕຽນສາມາດ

oo

ເຂົ້າແຊກແຊງເພື່ອໃຫ້ມີການລຸກຂຶ້ນຂອງຜູ້ນໍາຄຣິດຕະ
ຈັກລະດັບປະເທດເພື່ອອົບຮົມແລະດູແລຜູງແກະຂອງ
ພຣະເຈົ້າ ແລະຂະຫຍາຍຄຣິດຕະຈັກເຂົ້າໄປສູ່ກຸ່ມຊາວ
ພຸດແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ.
(ກິດຈະການ 20:27-32; 1 ເປໂຕ 5:1-4)

oo

ອະທິຖານເພື່ອຫົວໃຈຂອງຊາວພຸດທີ່ພວກເຂົາຈະເຂົ້າ
ໃຈຂ່າວປະເສີດ, ໂດຍສະເພາະຫຼັກການແຫ່ງການ
ຕາຍແທນມະນຸດແລະການໄຖ່ຈາກບາບຂອງ
ພຣະຄຣິດ. (ກາລາເຕຍ 3:13, 1 ເປໂຕ 1:18-29,
2:24)

oo

ພາວະນາໃຫ້ພຣະເຈົ້າເປີດຄວາມຄິດ, ຫົວໃຈ ແລະ
ຕາຝ່າຍວີນຍານ. ອະທິຖານເພື່ອພຣະເຈົ້າຈະມອບ
ຄວາມສາມາດແຍກແຍະແລະສະຕິປັນຍາ ແລະນໍາທຸກ
ຄວາມຄິດໃຫ້ເຊື່ອຟັງພຣະຄຣິດ. (2 ໂກລິນໂທ 2:5)

oo

ເຂົ້າແຊກແຊງເພື່ອນໍາຊາວພຸດແລະຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຂົາມາເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ, ປະຖິ້ມ ຄວາມຄິດທີ່
ເພິ່ງພາບຸນຂອງຕົນເອງ. (ເອເຟໂຊ 2:8-9)

oo

ສັນເສີນພຣະເຈົ້າໃນສິ່ງທີ່ພຣະອົງກຳລັງກະທຳ ແລະ
ຈະກະທຳໃນຊີວິດຂອງຊາວພຸດ, ຄອບຄົວແລະຊຸມຊົນ
ຂອງພວກເຂົາທົ່ວທຸກມຸກໂລກ.

ພວກທ່ານ
ຈົ່ງກ່າວໃນທີ່ແຈ້ງ ແລະສິ່ງທີ່ພວກທ່ານໄດ້ຍິນຈາກ
ສຽງຊິ່ມ ຈົ່ງປ່າວປະກາດເທິງຫຼັງຄາເຮືອນ
(ມັດທາຍ 10:27)

oo ພາວະນາໃຫ້ພຣະເຈົ້າສັ່ງສອນຄວາມຄິດຂອງ

ຊາວພຸດ
ໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຮັດພະເຄື່ອງ ແລະ ການເຄົາ
ລົບບູຊາຮູບປັ້ນ. (ເພງສັນລະເສີນ 115:4-8)

ແຍກແຍະຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສາດສະໜາພຸດ
ແລະຂ່າວປະເສີດ ເພື່ອພວກເຂົາຈະສາມາດສື່ສານ
ຂ່າວປະເສີດໄດ້ຢ່າງສະຫຼາດ, ຄ່ອງແຄວ ແລະ
ກະຕືລືລົ້ນ. (ສຸພາສິດ 2:2-3; 2 ທິໂມທີ 2:7)

oo ທຳລາຍປ້ອມຝ່າຍວິນຍານແລະປັນສະຍາມະນຸດ

ຫຼື
ການໂຕ້ຖຽງພຣະເຈົ້າ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະສັກແລະສິ່ງ
ກີດຂວາງບໍ່ໃຫ້ຊາວພຸດໄດ້ຍິນເລື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ
(2 ໂກລິນໂທ 10:4-5).
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oo

ພາວະນາໃຫ້ພຣະເຈົ້າແຫ່ງການເກັບກ່ຽວສົ່ງຄົນງານ
ເຂົ້າໃນການເກັບກ່ຽວ (ມັດທາຍ 9:38).

oo

ເຂົ້າແຊກແຊງເພື່ອນໍາຜົນໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກ ທ່າມກາງ
ຊາວພຸດ (ໂຢຮັນ 12:24)

oo

ອ້ອນວອນໃຫ້ພຣະເຈົ້າເປີດຕາຂອງຊາວພຸດໄດ້ເຫັນ
ນິມິດຂອງພຣະເຈົ້າແລະ ພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງເປັນຄວາມຈິງ
ແລະມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ໃຫ້ເຫັນວ່າຊົງເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ພຽງ
ອົງດຽວ (ເອເຟໂຊ 1:17-23)

ພາວະນາໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງເປີດຈິດໃຈ, ຫົວໃຈ ແລະ ສາຍຕາຝ່າຍຈິດວິນຍານ.
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BILLING ADDRESS

Order form

Order additional 15 Days Buddhist booklets for yourself or others
1–9 booklets: $3 each • 10–49: $2.25 each • 50–249: $1.75 each • 250–999: $1.45

Name

TITLE (see resources on pages 16 & 17)

PRICE

QTY

TOTAL

Address
City

State

Zip

My Phone
My Email
n My check is enclosed payable to WorldChristian.com
U.S. $ Check drawn on U.S. Bank only (available at most Banks worldwide)

n Please charge my n VISA n MASTERCARD n DISCOVER n AMEX
Card No

Expiry date

Signature

CVV*

SHIPPING ADDRESS

If different from above

*CVV security code: VISA/MC/DISC on signature panel. AMEX front above CC no.
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Name
Address
City

State

MAIL YOUR ORDER FORM AND PAYMENT TO:
WorldChristian.com, PO Box 9208,
Colorado Springs, CO 80932 or visit
www.WorldChristian.com
Email: orders@worldchristian.com

Zip

Standard Shipping
(Online shipping calculations may differ slightly)

Sub-total $

USA Addresses (for Prayer Booklets and DVD)
First copy: $2.50 (add $0.50 for each additional up to 20),
20 copies: $12 (add $0.20 for each additional up to 100),
100 copies: $28 (add $0.15 for each additional booklet)

Sales Tax $
Only for Colorado orders: 2.9%

USA Addresses (for Books)
First item: $3.99 (add $1.50 for each additional item)

Shipping & Handling $

Shipping to Canada from USA (for Prayer Booklets and DVD):
$3 per booklet up to 3 copies. $16 for any number between
4–10,
$25: 11–15, $35: 16–20, $45: 21–25
(add $3 for every five booklets over 25 copies: e.g.,
$48 for up to 30 copies, $51 for up to 35, etc)

*Donation $
Total $

Shipping to Canada from USA (for Books)
First item: $15 (add $2.50 for each additional)
For other countries: place order online or enquire by email.

* Your donation helps us to assist ministry
opportunities, and develop Prayer Focus material.

Any added donation of $25 or more is tax-deductible to US tax
payers (will be receipted by WorldChristian Concern). You can also
donate online at www.WorldChristianConcern.org/donate

