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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 05 ກໍຣະກະດາ 2020 (07-05-2020 ) 

                           ສຳລັບຄຣູ 
                               ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີເກີດຈາກຄວາມຫວັງຂອງເຮົາ                   
                                                     
                                           ແມ່ນຫັຽງທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ການອົດທົນເພ່ືອພຣະຄຣິດເຮັດໃຫ້ເດີນໄປກັບພຣະອົງໄດ້ຢ່າງເລິກເຊ່ີງ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ຫຼັງຈາກອຸບັດເຫດໃນການດຳນ້ຳໃນປີ1967 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນາງເປັນອຳມະພາດກາຍເປັນເໝືອນເດັນນ້ອຍ,   ໂຈນີ 
ເອເຣັກຊັນ ຕາດາ ປາຖນາຢາກພົ້ນຈາກຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງນາງແລະຢາກກັບມາຍ່າງໄດ້ອີກ.   ຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບ
ການປ່ິນປົວເປັນເວລາສອງປີ ນາງໄດ້ອອກຈາກໂຮງໝໍໃນການນ່ັງຣົດເຂັນ,   ແຕ່ນາງຍັງມີຄວາມປາຖນາທ່ີຈະດີຂ້ຶນ. 
ໃນທ່ີສຸດນາງເກີດຄວາມໂສກເສ້ົາແລະຮ້ອງຫາພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊ່ວຍນາງໃຫ້ມີຊີວິດດີເປັນປົກກະຕິອີກໃໝ່.  ໃນຂະນະທ່ີ 
ອ່ານຂ່າວປະເສີດພຣະທັມມາຣະໂກ, ໂຈນີອ່ານຕອນທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ິນປົວຝູງຊົນ, ແຕ່ຕ່ໍຈາກນ້ັນພຣະອົງໄປຢູ່ລຳຟັງ
ຄົນດຽວແລະອະທິຖານ. ເມ່ືອລູກສິດຂອງພຣະອົງພົບພຣະອົງໃນເຊ້ົາມ້ືຕ່ໍມາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ົງເຂົາໄປເພື່ອປະກາດໃນ
ທ່ີຕ່າງໆ   ເຖິງແມ່ນປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນຍັງຕ້ອງການການປ່ິນປົວ.   ໂຈນີ ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ  “ ສ່ິງນ້ັນມັນເກີດຂ້ຶນກັບ
ຂ້ອຍ… ມັນບ່ໍແມ່ນພຣະເຢຊູບ່ໍໃສ່ໃຈກັບຄົນປ່ວຍແລະໂຣກພຍັໄຂ້ເຈັບ.   ແຕ່ມັນເປັນພຽງແຕ່ບັນຫາທ່ີພຣະອົງບ່ໍໄດ້
ສຸມໃຈໃສ່.   ຂ່າວປະເສີດ… ແມ່ນສຳລັບຂ້ອຍ, ການປ່ິນປົວທາງດ້ານຮ່າງກາຍເປັນເຣ່ືອງໃຫຍ່ສເມີ, ແຕ່ສຳລັບພຣະ
ເຈ້ົາ, ຈິດວິນຍານຂອງຂ້ອຍມີຄວາມໝາຍຍ່ິງໃຫຍ່ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ.  
       ໂຈນີມີຄວາມສຸກກັບການເດີນໄປກັບພຣະຄຣິດ. ບ່ໍວ່າພວກເຮົາຈະປະເຊີນກັບຄວາມທຸກທໍຣມານຫຼາຍປານໃດ, 
ພຣະເຈ້ົາສາມາດໃຊ້ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເດີນກັບພຣະອົງຫຼາຍຂ້ຶນ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?        ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  

      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. 1 ເປໂຕ 4: 1- 2 
1 ສັນນ້ັນໂດຍເຫດທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງທົນທຸກທໍຣະມານທາງພຣະກາຍແລ້ວ ທ່ານທັງຫລາຍກໍຈ່ົງມີຄວາມຄຶດຢ່າງດຽວ
ກັນນ້ັນເປັນເຄ່ືອງອາວຸດເໝືອນກັນ ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີທົນທຸກທໍຣະມານທາງກາຍກໍໄດ້ຢຸດເສັຽຈາກການຜິດບາບ  2 ເພື່ອ
ຈະບ່ໍດຳເນີນຊີວິດທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ໃນໂລກຕາມຄວາມປາຖນາຂອງມະນຸດ ແຕ່ດຳເນີນໄປຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ 
 

 ຄວາມທຸກທໍຣະມານຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄ້າຍຄືກັບພຣະຄຣິດ, ເຖິງປານນ້ັນຄົນທັງຫລາຍຈະເຮັດທຸກຢ່າງເພ່ືອ 
   ຫລີກລ້ຽງຄວາມເຈັບປວດ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜູ້ຕິດຕາມພະຄຣິດຄວນຈະເຕັມໃຈແລະຕຽມພ້ອມທ່ີຈະເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາເຖິງ 
   ແມ່ນວ່າມັນຕ້ອງມີຄວາມທຸກທໍຣະມານ.  
 ພວກເຮົາສາມາດເອົາຊະນະບາບແລະຄວາມທຸກທໍຣະມານເມ່ືອພວກເຮົາສຸມໃຈໃສ່ພຣະຄຣິດແລະສ່ິງທ່ີພຣະອົງ 
   ຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດ.  ຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມອັນຕະລາຍເປີດເຜີຍເຖິງຄຸນຄ່າທ່ີແທ້ຈິງຂອງພວກເຮົາ.  
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 ຄົນທ່ີທຸກທໍຣະມານຍ້ອນການເຮັດດີແລະຍັງເຊ່ືອຟັງຢ່າງຊ່ືສັດເຖິງວ່າຈະມີຄວາມທຸກທໍຣະມານກໍໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະ 
   ໃນການຕ່ໍສູ້ກັບທັມມະຊາດຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາ, ຊຶງຕ່ໍສູ້ເພ່ືອຈະບ່ໍຕົກເປັນຊະເລີຍ. 
 
       ກ່ອນອ່ືນໝົດພວກເຮົາຕ່ໍສູ້ກັບສົງຄາມດ້ານຄວາມຄິດ,    ບ່ໍແມ່ນການຕ່ໍສູ້ໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນເທ່ົານ້ັນ. 
ເພາະສະນ້ັນ, ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງສູ້ຮົບກັບຄວາມຄິດນ້ີດ້ວຍແນວທາງຄວາມຄິດທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດ
ຕຽມພວກເຮົາໃຫ້ມີແນວຄິດຈິດໃຈຢ່າງພຣະອົງ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ມີປະສົບການກັບຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງພຣະ
ຄຣິດ.   ພວກເຮົາເຫັນໂດຍຜ່ານ “ມຸມມອງ” ຂອງພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາແລະບ່ໍແມ່ນແບບສາຍຕາສ້ັນໆ,  ຄວາມບ່ໍ
ສະບາຍ, ຫຼືຄວາມເຈັບປວດ, ຫຼືຄວາມຢ້ານກົວຂອງພວກເຮົາ, ພຣະເຢຊູໄດ້ພີສູດຊີວິດແລະຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງ   
ພຣະອົງຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກນ້ີຜ່ານທາງການເຫັນຊີວິດນິຣັນ; ພຣະອົງຊົງຮູ້ວ່າມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກວ່າຄວາມເຈັບປວດ
ແລະຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງການຕາຍຂອງພຣະອົງທ່ີເທິງໄມ້ກາງແຂນ. ຄວາມພົ້ນອັນນິຣັນຂອງມະນຸດຖືກແຂວນ
ໄວ້ຢູ່ໃນຄວາມສົມດຸນ,  ສະນ້ັນດ້ວຍຈິດໃຈທ່ີຕ້ັງໝ້ັນຢ່າງແນວແນ່ຂອງພຣະອົງຕ່ໍພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາຂອງພຣະ
ອົງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາສຳເຣັດ. 
 

2. 1 ເປໂຕ 4:12-14 
12 ພວກທ່ີຮັກເອີຍ, ຢ່າປລາດໃຈທ່ີພວກທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຮ້ອນຢ່າງແສນສາຫັດເປັນການລອງໃຈ ເໝືອນກັບວ່າ
ເປັນເຫດອັນແປກປລາດເກີດຂ້ືນກັບພວກທ່ານ  13 ແຕ່ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີໄດ້ມີສ່ວນໃນຄວາມທຸກທໍຣະ
ມານຂອງພຣະຄຣິດ   ເພ່ືອວ່າ ເມື່ອສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງປາກົດຂ້ຶນ   ພວກທ່ານກໍຈະໄດ້ຊົມຊ່ືນຍິນດີຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍເໝືອນກັນ  14 ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຖືກໝ່ິນປມາດເພາະພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ ພວກທ່ານກໍເປັນສຸກ ເພາະ
ວ່າພຣະວິນຍານຜູ້ຊົງສະງ່າຣາສີ ຄືພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພວກທ່ານ 
 
 ອີກເທ່ືອໜ່ຶງ ເປໂຕຈ່ືຈຳຄຳເວ້ົາຂອງພຣະເຍຊູທ່ີວ່າ:“ ເມ່ືອເຂົາຈະຕິຕຽນຂ່ົມເຫັງນິນທາວ່າຮ້າຍທ່ານທັງຫລາຍ ເປັນ 
   ຄວາມບ່ໍຈິງທຸກຢ່າງ ເພາະເຫັນແກ່ເຮົາ ພວກທ່ານກໍເປັນສຸກ" (ມັດທາຍ 5:11) . 
 ພຣະຄຣິດຈະສ່ົງພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງມາເສີມກຳລັງຜູ້ທ່ີຖືກຂ່ົມເຫັງເພາະຄວາມເຊ່ືອພວກເຂົາ. ເປໂຕບ່ໍໄດ້ 
   ວາດພາບທ່ີຫລອກລວງແຕ່ຢ່າງໃດ - ແຜນຂອງພຣະເຈ້ົາສຳລັບຊີວິດຂອງທ່ານອາດຈະປະກອບດ້ວຍຄວາມເຈັບ 
   ປວດແລະຄວາມທຸກລຳບາກ. ເມ່ືອມີບັນຫາ ຈ່ົງຢ່າແປກໃຈເລີຍ. 

 ນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການກະທຳຂອງຄຣິສຕຽນທັງໝົດເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກທໍຣະມານ. ເປໂຕໄດ້ແຍກ 
   ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມທຸກທໍຣະມານເພາະການເປັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແລະຄວາມທຸກທໍລະມານຍ້ອນການເຮັດສ່ິງ 
   ທ່ີຜິດ. ຍົກຕົວຢ່າງ,  ຄົນຄຣິສຕຽນອາດຮູ້ສຶກຖືກໃຈວ່າເປັນຄົນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອ ເມື່ອເຫັນໄດ້ແຈ້ງວ່າທຸກໆ ຄົນຮູວ່້າ 
   ມັນເປັນພຶດຕິກັມທ່ີບ່ໍດີຂອງຕົວເອງທ່ີກ່ໍໃຫ້ເກີດບັນຫາ.  
 ຄວາມຄິດທ່ີລະມັດລະວັງຫຼືຄຳແນະນຳທ່ີສລາດອາດຈຳເປັນເພ່ືອຈະຮູ້ເຖິງສາເຫດທ່ີແທ້ຈິງຂອງຄວາມທຸກທໍຣະ 
  ມານຂອງເຮົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາສາມາດໝ້ັນໃຈໄດ້ວ່າ ທຸກຄ້ັງທ່ີພວກເຮົາປະສົບກັບຄວາມທຸກທໍຣະ 
   ມານຍ້ອນຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະຄຣິດ, ພຣະອົງຈະຢູ່ກັບພວກເຮົາຕລອດໄປ. 
 
           ເມ່ືອພວກເຮົາຖືກບ່ົງບອກວ່າເປັນເໝືອນກັບພຣະອົງ  ແລະບອກເລ່ົາເຣ່ືອງຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງພຣະອົງ, 
ພວກເຮົາກໍໄດ້ສະແດງເຖິງພຣະກຽດຕິຍົດຂອງພຣະອົງ ແລະນ້ັນແມ່ນເຫດຜົນທ່ີແນ່ນອນສຳລັບການສັຣເສີນ. ຄວາມ
ທຸກທໍຣະມານດ່ັງກ່າວຍັງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມພໍໃຈ.  " ທ່ານໄດ້ຮັບພອນ,  ເພາະວ່າຄວາມຍ່ິງໃຫ່ຽຂອງພຣະວິນ
ຍານແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງຢູ່ກັບທ່ານ"( ຂ້ໍ 14). ພາສາກຣີກໃຊ້ຄຳສັບດ່ັງກ່າວເພື່ອອວຍພອນ ໃຫ້ສັງເກດ
ເຫັນສະພາບແຫ່ງຄວາມສຸກ,  ແຕ່ຜູ້ທ່ີຂຽນພຣະຄັມພີໃໝ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍທ່ີເລິກເຊ່ີງກວ່ານ້ີ.   ສະຖານະການຂອງ
ຄວາມທຸກບ່ໍແມ່ນສາຍເຫດສຳລັບຄວາມສຸກ,  ແຕ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອສາມາດມີປະສົບການກັບສ່ິງຍ່ິງໃຫ່ຽ   ແລະຄົງຢູ່ຖາວອນ: 
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ຄວາມໂປດປານຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການເປັນທ່ີພໍໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນ.  ພຣະພອນແລະຄວາມພໍໃຈມາສູ່
ພວກເຮົາ, ບ່ໍແມ່ນຍ້ອນໂອກາດຂອງພວກເຮົາແຕ່ວ່າຍ້ອນພຣະເຈ້ົາຢູ່ກັບພວກເຮົາແລະບ່ໍມີຄວາມບົກພ່ອງໃດໆທ່ີສາ
ມາດປຽບທຽບໄດ້! 
 

3. 1 ເປໂຕ 15-19 
15 ແຕ່ວ່າຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດໃນພວກທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມທຸກເພາະເປັນຜູ້ຂ້າຄົນ,  ເປັນຂະໂມຍ,  ເປັນຜູ້ທຳຮ້າຍ,  ຫລືເປັນຜູ້
ທຽວຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບກິດທຸຣະຂອງຄົນອ່ືນ 16 ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ຮັບທຸກເພາະມີຊ່ືວ່າເປັນຄຣິສະຕຽນ ກໍຢ່າໃຫຜູ້້ນ້ັນມີຄວາມ
ລະອາຍ ແຕ່ໃຫ້ຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາເພາະຊ່ືນ້ັນ 17 ດ້ວຍວ່າເຖິງເວລາແລ້ວທ່ີການຊົງພິພາກສາຈະຕ້ອງເລ້ີມ
ຕ້ົນທ່ີຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແລະຖ້າການພິພາກສານ້ັນເລ້ີມຕ້ົນທ່ີພວກເຮົາກ່ອນ   ປາຍທາງຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີບ່ໍ
ເຊ່ືອຟັງຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາຈະເປັນຢ່າງໃດ    18 ຖ້າຄົນຊອບທັມຈະລອດພົ້ນໄດ້ດ້ວຍຍາກ  ຄົນປມາດພຣະ 
ເຈ້ົາແລະຄົນຜິດບາບຈະໄປຢູ່ໃສ 19 ເຫດສັນນ້ັນໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍທ່ີທົນທຸກທໍຣະມານຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ຈ່ົງຝາກຈິດວິນຍານຂອງຕົນໄວ້ກັບພຣະອົງ ດ້ວຍການປະຕິບັດອັນດີ ຄືໃຫ້ຝາກໄວ້ກັບພຣະອົງຜູ້ຊົງສ້າງ ຜູ້ທ່ຽງທັມ 
 

 ພວກເຮົາບ່ໍຄວນອາຍທ່ີຈະທົນທຸກເພາະເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນ. ເມ່ືອເປໂຕແລະອັຄສາວົກຄົນອ່ືນໆຖືກຂ່ົມເຫັງຍ້ອນ 
   ການປະກາດຂ່າວປະເສີດ, ພວກເພ່ິນມີຄວາມປິຕິຍິນດີເພາະການຂ່ົມເຫັງດ່ັງກ່າວແມ່ນເຄ່ືອງໝາ ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງ 
   ຍອມຮັບເອົາວຽກຂອງພວກເພ່ິນ  (ກິຈການ 5:41).  
 ຢ່າຊອກສແວງຫາຄວາມທຸກ, ແລະຢ່າພະຍາຍາມຫລີກລ້ຽງຄວາມທຸກເຫລ່ົານ້ັນ.   ແຕ່ຈ່ົງເຮັດສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງບ່ໍວ່າ 
   ມັນຈະນຳຄວາມທຸກມາສູ່ຕົວເຮົາຫືຼບ່ໍ. 
 ນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງການພິພາກສາຄ້ັງສຸດທ້າຍ ແຕ່ກ່ຽວກັບປັບປຸງວິນັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ (ເຮັບເຣີ 12:7).ແລະບ່ໍໄດ້ໝາຍ 
   ຄວາມວ່າການຮັບປະກັນຄວາມພ້ົນຂອງຜູ້ເຊ່ືອບ່ໍແນ່ນອນ. ເປໂຕໄດ້ກ່າວໄວ້ແລ້ວວ່າມໍຣະດົກຂອງພວກເຮົາແມ່ນ 
   ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສວັນແລ້ວ ສຳລັບພວກເຮົາ (1 ເປໂຕ 1: 4-5).  
 ແຕ່ຂ້ໍພຣະຄັມພີເຫ່ົຼານ້ີໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຕ້ອງເດີນໄປໃນເສ້ັນທາງທ່ີຫຍຸ້ງຍາກ ແລະເລ້ືອຍໆຄວາມທຸກ 
   ທໍຣະມານຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ໃກ້ຊິດກັບພຣະຄຣິດຫລາຍຂ້ືນ. ໃນຖານະທ່ີເປັນຜູ້ເຊ່ືອ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຮູ້ຄ່າໃຊ້ 
   ຈ່າຍ(ການສູນເສັຽ), ຈ່ົງສືບຕ່ໍເຮັດໃນສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ, ແລະອົດທົນຈົນເຖິງທ່ີສຸດ. 
 ພຣະຄັມພີແນະນຳວ່າພວກເຮົາຄວນໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈ້ົາຢູ່ທ່ົວທຸກແຫ່ງແລະໃນທຸກຢ່າງ  ໃນເວລາທ່ີດີແລະບ່ໍດີ,  
  ໃຕ້ທ້ອງຟ້າທ່ີມີແດດແລະສຽງຟ້າຮ້ອງ, ໃນເວລາທ່ີກະເປົາຂອງພວກເຮົາເຕັມແລະເວລາມັນເປ່ົາ. ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ 
  ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນແນວໃດແດ່?... 
       (1) ຄວາມໄວ້ວາງໃຈເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານກົວ. ຄວາມໄວ້ວາງໃຈທ່ີແທ້ຈິງໃນພຣະເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ສ່ິງໃດທ່ີຂ້ອຍ 
       ກຳລັງສັບສົນ, ພຣະບິດາເທິງສວັນຈະຊົງນຳພາຂ້ອຍ.  
       (2) ຄວາມໄວ້ວາງໃຈເອົາຊະນະຄວາມກົດດັນໃນຊີວິດ.  ບ່ໍວ່າສະພາບການທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ເກີນໄປຫລືຄວາມເສ້ົາ 
       ສລົດໃຈເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກແນວໃດກໍຕາມ, ພຣະເຈ້ົາສາມາດດຶງເອົາພວກເຮົາກັບຄືນສູ່ຄວາມສະຫວ່າງ.  
       (3) ຄວາມໄວ້ວາງໃຈເອົາຊະນະຄວາມກຽດຊັງ. ເມ່ືອຄົນທ່ີບ່ໍຫົວຊາຫລືຄົນທ່ີໂຫດຮ້າຍເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບປວດ, 
       ບາງຄ້ັງບ່ໍສາມາດປົວແປງໄດ້, ພວກເຮົາສາມາດກຽດຊັງພວກເຂົາຕລອດໄປຫຼືພວກເຮົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈພຣະ 
       ເຈ້ົາໄດ້, ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ທັງສອງຢ່າງນ້ັນ.  
 ພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ທ່ີນ້ີເພ່ືອຢ່າງໝ້ັນຄົງເຖິງແມ່ນຈະຢູ່ໃນສະຖານະການທ່ີຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດ - ພຣອົງສັນຍາສເມີ, ພຣະອົງ 
   ໃຫຄ້ວາມຫວັງສເມີ. ຈ່ົງອຸທິດຊີວິດຂອງທ່ານໃຫພ້ຣະອົງເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດພັຍ.   ເພິ່ງພາພຣະອົງໃນເວລາທ່ີ 
   ທ່ານປະເຊີນກັບສະພາບການທ່ີຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. 
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        ບ່ໍມີໃຜທ່ີຕ້ອງການທ່ີຈະທົນທຸກທໍຣະມານ, ແຕ່ເມ່ືອມັນເກີດຂ້ຶນກັບທ່ານ, ກໍຂໍໃຫ້ມັນຜ່ານທ່າງສະງ່າຣາສີອັນງົດ
ງາມຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ຢ່າເມີນເສີຍຕ່ໍສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃຫ້ເຮັດແລະຜ່ານທາງສະຖານະການຄວາມເຈັບປວດ
ຂອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ແນ່ນອນພວກເຮົາຈະບ່ໍຊອກຄ້ົນຫາຄວາມທຸກ ແຕ່ພວກເຮາົກໍບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງຢ້ານວ່າມັນຈະ
ເກີດຂ້ຶນ. ເຖິງມັນເກີດຂ້ຶນກັບເຮາົ, ກໍຂໍໃຫ້ພວກເຮົາເດີນໄປກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງໝັ້ນຄົງ.  ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຫຼໍ່ຫຼອມໃຫ້ນັບມື້
ຄ້າຍຄືພຣະຄຣິດຫຼາຍຂ້ຶນ ຊ່ຶງຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສັນລະເສີນພຣະເຈ້ົາ, ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນໃຫ້ເຫັນພຣະຄຣິດທຳງານໃນ
ຕົວທ່ານ, ທ່ີສາມາດເຮດັໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 
     ທ່ານຈະຍອມເດີນໄປກັບພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານທາງຄວາມທຸກທໍຣະມານຢ່າງຈິງຈັງແນວໃດ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງວິທີ 
ການນຳໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ.                                                                               
 

 ຊົມຊ່ືນຍິນດີ.  ເລືອກເອົາການທົດແທນພຣະຄຸນແທນທ່ີຈະຮ້ອງທຸກ. ອ້ອນວອນອະທິຖານຂອບພຣະຄຸນອົງ  
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ,   ບ່ໍວ່າຂະນະນ້ີທ່ານກຳລັງປະເຊີນກັບສ່ິງໃດຢູ່.  ຈົດບັນທຶກເປັນລາຍລະອຽດຈັກສິບຢ່າງທ່ີ
ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກໃນວັນນ້ີ, ແລະນຳເອົາສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນມາເປັນວິຖີການດຳເນີນຊີວິດໃນພຣະຄຣິດ. 

 ຈົດຈຳ.   ເຕືອນສະຕິຕົວທ່ານເອງດ້ວຍຄວາມຄິດຂອງພຣະຄຣິດ, ທ່ອງຈຳ 1 ເປໂຕ 4: 1- 2   “ສັນນ້ັນໂດຍ
ເຫດທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງທົນທຸກທໍຣະມານທາງພຣະກາຍແລ້ວ   ທ່ານທັງຫລາຍກໍຈ່ົງມີຄວາມຄຶດຢ່າງດຽວກັນ
ນ້ັນເປັນເຄ່ືອງອາວຸດເໝືອນກັນ ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີທົນທຸກທໍຣະມານທາງກາຍກໍໄດ້ຢຸດເສັຽຈາກການຜິດບາບເພື່ອ
ຈະບ່ໍດຳເນີນຊີວິດທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ໃນໂລກຕາມຄວາມປາຖນາຂອງມະນຸດ ແຕ່ດຳເນີນໄປຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ" 

 ຈ່ົງຟັງ. ສົນທະນາກັບຜູ້ເຊ່ືອຄົນອ່ືນໆກ່ຽວກັບການທົດລອງແລະຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານ. ຟັງເຣ່ືອງການເດີນ 
ໄປກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງເລິກເຊ່ີງຂອງພວກເຂົາມີປະສົບການອັນໃດ.  ໃຫ້ຄຳອ້ອນວອນອະທິຖານແລະການສັຣ
ເສີນຕາມຄວາມຕ້ອງການ. 

 

        ທ່ານດາຍອີຣິກ ໂບໂຮເຟ ີ ຂຽນວ່າ " ຄວາມທຸກທໍຣະມານ...   ແມ່ນເຄ່ືອງໝາຍຂອງການເປັນລູກສິດທ່ີແທ້ຈິງ, 
ລູກສິດບ່ໍຢູ່ເໜືອຄຣູຂອງຕົນ." ເຊ່ັນດຽວກັບ ໂຈນີ ແອເຣັກເຊີນ ແລະ ດາຍອີຣິກ ໂບໂຮເຟີ,   ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ຖືກ
ເອ້ີນເຂ້ົາຮ່ວມຢູ່ໃນລະດັບໃດນ່ຶງຂອງຄວາມທຸກ. ທາງທ່ີພວກເຮົາຕອບສນອງຄວາມທຸກທໍຣະມານເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມ
ແຕກຕ່າງໃນການເດີນໄປກັບພຣະຄຣິດ.  
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org  
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