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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນ                    ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

    ວນັອາທິດທີ 03 ພຶສພາ 2020 (05-03-2020) 
ສຳລັບຄຣ ູ

 
 ການໃຫ້ກໍາລັງໃຈ 

 
                              
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ການໃຫ້ກໍາລັງໃຈເພ້ີມພູນຄວາມສັມພັນໃຫ້ເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:  ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການໃຫ້ກໍາລັງໃຈຕລອດຊີວິດຂອງເຮົາໃຫ້ກິນຢາວິຕາມິນ.  ພວກ 

ເຮົາກໍຄືກັນ. ຕ້ັງແຕ່ປີ 1940, ພວກເຮົາໄດ້ເອ່ີຍມັນອອກມາຈາກປາກຂອງເຮົາແຕ່ລະວັນ.  ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າພວກເຮົາ
ຕ້ອງການວິຕາມິນ ແລະແຮ່ທາດສໍາຄັນເຫຼົ່ານ້ີ, ແລະຄືຈ່ັງວ່າອາຫານດີຈະໃຫ້ທຸກສ່ິງທ່ີເຮົາຕ້ອງການກໍຕາມ, ພວກເຮົາ
ເຄ່ິງນ່ຶງກໍຍັງຊ້ືວິຕາມິນລວມ ຫຼືອາຫານເສີມເພ້ີມອີກ.    ປະຣິມານຢາແຕ່ລະວັນ (Daily dose)  ກໍດີແລ້ວສໍາລັບເຮົາ. 
ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ “ປະຣິມານ” ຢາສໍາລັບຢ່າງອ່ືນກໍໄດ້ເໝືອນກັນ.    ໃຫ້ເຮົາເອ້ີນວ່າວິຕາມິນຝ່າຍ “ວິນຍານ ແລະ
ອາຣົມ: ວິຕາມິນກໍາລັງໃຈ.  ພວກເຮົາຖືກສ້າງມາເພ່ືອດໍາລົງຊີວິດໃນຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ່ືນ, ແລະພວກເຮົາຫິວກະ 
ຫາຍການຢືນຢັນຈາກຄົນອ່ືນ. ພວກເຮົາຕ້ອງການ ການໃຫ້ກໍາລັງໃຈຈາກຄົນອ່ືນ ເພື່ອໃຫ້ເຕີບໃຫຽ່ຂ້ຶນ ດ່ັງທ່ີພຣະເຈ້ົາ
ຕ້ັງໃຈເອົາໄວ້. 
    
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ :     ກິຈການ 9:26-28; 11:21-26 ( ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 )  
 

                                                 ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. ກິຈການ 9:26-28. 
“ 26ເມ່ືອໂຊໂລມາຮອດກຸງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວ ກໍພຍາຍາມຈະເຂ້ົາສນິດສນົມກັບພວກລູກສິດ ແຕ່ພວກເຫ່ົຼານ້ັນຍັງຢ້ານ
ເພ່ິນຢູ່ ເພາະບ່ໍເຊ່ືອວ່າເພິ່ນເປັນລູກສິດ. 27ແຕ່ບາຣະນາບາໄດ້ພາເພ່ິນໄປຫາພວກອັຄສາວົກ ແລະ ເລ່ົາເຣ່ືອງໃຫ້ເຂົາ
ຟັງວ່າ ໂຊໂລໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນກາງທາງນ້ັນຢ່າງໃດ,  ແລະ ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວກັບທ່ານ,  ແລະທ່ານໄດ້
ປະກາດອອກພຣະນາມພຣະເຢຊູ ໃນເມືືອງດາມາເຊດ້ວຍໃຈກ້າ. 28ໂຊໂລໄດ້ເຂ້ົານອກອອກໃນຢູ່ກັບເຂົາໃນກຸງເຢຣູ
ຊາເລັມ ປະກາດອອກພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍໃຈກ້າຫານ.” 
 

9:26 he came to Jerusalem. ລາວມາຮອດເຢຣູຊາເລັມ.  ຈາກ ຄລຕ 1:19 ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ວ່າພວກອັຄສາວົກ 
       ທ່ີໂປໂລໄດ້ພົບແມ່ນເປໂຕແລະຢາໂກໂບພຽງເທ່ົານ້ັນ   ຄືຢາໂກໂບນ້ອງຊາຍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ຢາໂກໂບນ້ີ 
       ບ່ໍແມ່ນນ່ຶງໃນພວກສາວົກສິບສອງຄົນ,  ແຕ່ລາວໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມທ່ີທຽບກັບຕຳແໜ່ງຂອງ 
       ອັຄສາວົກ (ເບ່ິງ ຄລຕ 2:9). 
 
9:26, 27 ບ່ໍແປກທ່ີພວກສາວົກໃນເມືອງເຢຣູຊາເລັມມີຄວາມລະມັດລະວັງຕ່ໍໂຊໂລ ໂດຍສົງສັຍວ່າ“ ການກັບໃຈມາ 

 

ເວລາໃດທ່ານຜ່ານພົ້ນເສ້ັນທາງມາໄດ້ດ້ວຍກໍາລັງໃຈໃດນ່ຶງ? 
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        ເຊ່ືອ”  ຂອງລາວແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທ່ີຈະແຊກແຊງການຈັດອັນດັບຂອງພວກເຂົາ  ແລະຈັບພວກເຂົາທັງ 
        ໝົດ.  ບາຣະນາບາ, ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຂອງປະທານການໜູນນ້ຳໃຈ, ໄດ້ເຫັນຫົວໃຈຈິງຂອງໂປໂລແລະປົກປ້ອງລາວ 
        ຕ່ໍອັຄສາວົກຄົນອ່ືນໆ. 
 
9: 26-28  ໃນເວລາທ່ີໂຊໂລມາຮອດກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ຊຸມຊົນຄຣິສຕຽນບ່ໍໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນທັນທີ, ຍ້ອນວ່າລາວມີປະ 
       ຫວັດໃນການຂ່ົມເຫັງຊາວຄຣິສຕຽນຢ່າງຮຸນແຮງ (ກິຈການ 8:3; 9:1,13; 22:3, 4; 26:9 -11). ຂອບພຣະຄຸນ 
       ທ່ີບາຣະນາບາ, "ລູກຊາຍແຫ່ງການໜູນກຳລັງໃຈ" (ກິຈການ 4:36),   ໄດ້ແນະນຳຊາຍທ່ີຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ 
      ຕ່ໍພວກອັຄສາວົກແລະໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການປະເຊີນກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີເມືອງດາມາເຊ, ຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີຖືກ 
      ເອ້ີນແລະຄວາມກ້າຫານທ່ີຕາມຂອງລາວໃນການປະກາດໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູໃນເມືອງດາມາເຊ. ບາຣະ 
      ນາບາສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກອັຄສາວົກເຊ່ືອວ່າການປ່ຽນໃຈມາເຊ່ືອຂອງໂຊໂລແມ່ນຈິງແທ້,  ສະນ້ັນ ໂຊໂລຈ່ຶງຍັງ 
      ຄົງຢູ່ກັບພວກອັຄສາວົກໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມບ່ອນທ່ີລາວໄດ້ປະກາດຢ່າງກ້າຫານເພ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ໂປໂລຈ່ືໄດ້ 
      ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ ໃນ ຄລຕ 1:18-19. 
 
ນຳໃຊ້: 
        ມີຜູ້ໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານຂາດແຄນການໃຫ້ກໍາລັງໃຈບ່ໍ?  ທ່ານສາມາດຄິດເຖິງຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໃນຮອບຂ້າງທ່ານ ຊ່ຶງ 
ທ່ານຈະສາມາດເຊ້ືອເຊີນໃຫ້ເຂ້ົາມາໃນແວດວົງຂອງທ່ານໄດ້? ທ່ານບ່ໍອາດຮູ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີທ່ານໄດ້ກະທໍາຕ່ໍ
ຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນ ເມ່ືອທ່ານຍ່ືນມືມິຕພາບໃຫ້ ແລະເຊ້ືອເຊີນລາວເຂ້ົາມາໃນກຸ່ມຂອງທ່ານ. 
 

2. ກິຈການ 11:21-24. 
“ 21ຣິດອໍານາດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍສະຖິດຢູ່ກັບເຂົາ  ຄົນເປັນຈໍານວນຫຼາຍທ່ີເຊ່ືອກໍໄດ້ກັບໃຈຕ່າວຄືນມາຫາອົງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  22ຂ່າວນ້ັນກໍໄດ້ເລ່ົາລືໄປເຖິງຫູຄຣິສຕະຈັກໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເຂົາຈ່ຶງໃຊ້ ບາຣະນາບາໄປຍັງເມືອງ 
ອັນຕີໂອເຂັຽ.  23ເມື່ອທ່ານມາເຖິງແລ້ວກໍໄດ້ເຫັນພຣະຄຸນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດ ກໍປິຕິຍິນດີຈ່ຶງໄດ້ຕັກເຕືອນຄົນເຫ່ົຼານ້ັນ 
ໃຫ້ຕ້ັງໃຈໝ້ັນຄົງ  ຕິດສນິດຢູ່ກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  24ເພາະທ່ານຜູ້ນ້ີເປັນຄົນດີ  ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ 
ແລະຄວາມເຊ່ືອ ແລະມີຄົນຈໍານວນຫຼາຍສົມຄວນໄດ້ເພ້ີມເຕີມເຂ້ົາມາຢູ່ຝ່າຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.” 
 
11:21 Lord's hand. ພຣະຫັດ(ຣິດອຳນາດ)ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ໄດ້ຊ້ີບອກເຖິງການມີພລັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
          ໃນການຊ່ວຍເຫືຼອແລະອວຍພຣະພອນ (ເບ່ິງ ກຈກ 4:30)  ແລະໝາຍເຖິງອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີສະແດງ 
          ອອກໃນການພິພາກສາ (ເບ່ິງ ອພຍ 9:33; ພບຍ 2:15; ຢຊ 4:24) ແລະພຣະພອນ (ອຊຣ 7:9;8) ໃນທ່ີນ້ີ 
          ໝາຍເຖິງພຣະພອນ. 
 
11:22 Barnabas ບານາບາ. ເບ່ິງ ກຈກ 4:36:6, 9:27, ອັນຕີໂອເຂັຽ, ບັນດາຜູ້ທ່ີແຕກກະຈາຍໄປຫລັງຈາກທ່ີ ສະ 
         ເຕຟາໂນ ຖືກຂ້າຕາຍ   ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ໜີໄປເຖິງເມືອງໂຟນີເຊັຽ, ໄຊປຣັສ ແລະອັນຕີໂອເຂັຽ ໄດ້ປະກາດກັບຄົນ 
          ຢິວເທ່ົານ້ັນ(ຂ້ໍ19). ການສ່ົງບາຣະນາບາໄປກໍປາກົດແຈ້ງໃນການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງໂບດກຸງເຢຣູ 
         ຊາເລັມໃນການສ່ົງຜູ້ນຳໄປເພ່ືອກວດກາບັນຜູ້ຮັບໃຊ້ໃໝ່ທ່ີເຂ້ົາມາຮ່ວມ (ເບ່ິງ 8:14). 
 
11:23 he...encouraged them. ບາຣະນາບາ ໝາຍເຖິງ “ລູກຊາຍຜູ້ໜູນນ້ຳໃຈ, ”ຝ່າຍໂຢເຊຟທ່ີອັຄສາວົກເອ້ີນ 



3 
 

          ວ່າບາຣະນາບາ (ແປວ່າ ຜູ້ມີໃຈອຸດຫນຸນ) ເປັນພວກເລວີໄທເກາະກຸບໂຣ" ກຈກ 4:36. 
 
11:24 full of the Holy Spirit and faith. ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແລະມີຄວາມເຊ່ືອ, ເປັນຄຳບັລຍາຍ 
         ເຖິງສະເຕຟາໂນທ່ີວ່າ, "ຄົນທັງໝົດໄດ້ມີຄວາມເຫັນຊອບກັບຄຳສເນີນ້ີ  ຈ່ຶງເລືອກເອົາຊະເຕຟາໂນ ຜູ້ເຕັມໄປ 
         ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ກັບຟີລິບ ໂປໂຄໂຣ ນີກາໂນ ຕີໂມນ ປາເມນາ    ແລະນີໂກລາໂອ 
         ໄທເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽຜູ້ເຂ້ົາຝ່າຍສາສນາຢິວ ກຈກ 6: 5. 
 
11: 21-24 ອີກເທ່ືອນ່ຶງ, ດ່ັງທ່ີເຄີຍເກີດຂ້ຶນໃນຄົວເຮືອນຂອງໂຄເນລີໂອ, ຄົນຕ່າງຊາດໄດ້ຫັນໄປຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
                ເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ. ການແຜ່ຂຍາຍຂອງຄຣິສຕຽນເຂ້ົາໄປສູ່ຄົນຕ່າງຊາດ ຕ້ອງມີຄວາມກົມກຽວ 
                ກັບຄຣິສຕະຈັກທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ດ່ັງນ້ັນຄຣິສຕະຈັກເຢຣູຊາເລັມຈ່ຶງໄດ້ສ່ົງບາຣະນາບາໄປຍັງເມືອງອັນ 
                ຕີໂອເຂັຽ ເພ່ືອເບ່ິງການພັດທະນາຢູ່ທ່ີນ້ັນ. ລາວໄດ້ເຫັນວ່າພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາກຳລັງເກີດຂ້ຶນ, ສະ 
                ນ້ັນລາວຈ່ຶງໄດ້ຮັບຮອງເອົາດ້ວຍຄວາມຍິນດີ. 
ນຳໃຊ້: 
    ບາງເທ່ືອທ່ານກໍຕົກຢູ່ໃນຣະດູທ່ີຂາດແຄນຄໍາເວ້ົາດີໆຈາກໝູ່ເພ່ືອນດ່ັງບາຣະນາບາ. ທ່ານມີໃຜບ່ໍເປ່ັງສາຍລົມເຢັນ
ພັດໃສ່ເຮືອໃບຂອງທ່ານ, ແລະຫິຼງເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລ້ວຜັກດັນໃຫ້ທ່ານເຕີບໃຫຽ?່  ຖ້າບ່ໍມ,ີ ຈ່ົງເລ້ີມອະທິຖານ 
ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາສ່ົງຄົນນ້ັນເຂ້ົາມາໃນຊີວິດທ່ານ.  ການໜູນໃຈ, ຈ່ົງໃຫ້ເປັນຄົນປະເພດນ້ັນໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນ. ມີໃຜບ່ໍ 
ໃນຊີວິດທ່ານ  ເບ່ິງຄືວ່າກໍາລັງຈົມລົງ?   ທ່ານຫຼຽວເຫັນບຸກຄົນທ່ີກໍາລັງຫ່ຽວແຫ້ງລົງບ່ໍ?   ຈ່ົງເປັນເໝືອນບາຣະນາບາ 
ແລະເລ້ີມແຜນງານໃນການເສີມສ້າງຄົນໃດນ່ຶງ. ທ່ານທັງສອງຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. ກິຈການ 11:25-26. 
25ຝ່າຍບາຣະນາບາ ຈ່ຶງໄປເມືອງຕາໂຊ ເພ່ືອຊອກຫາໂຊໂລ. 26ເມື່ອພົບແລ້ວກໍພາມາຍັງເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ ທ່ານທັງ 
ສອງໄດ້ເຄີຽປະຊຸມກັນກັບຄຣິສຕະຈັກຕລອດປີນ່ຶງ ຈ່ຶງໄດ້ສ່ັງສອນຫຼາຍຄົນສົມຄວນໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽນ້ີ ພວກລູກ 
ສິດໄດ້ຖືກເອ້ີນວ່າຄຣິສຕຽນເປັນເທ່ືອທໍາອິດ.  
 
11:25 Tarsus. ເມືອງຕາໂຊ.   "ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກທ່ານວ່າ, “ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນໄປເຖິງຖນົນສາຍທ່ີຊ່ືວ່າ ຖນົນຊ່ື  
          ແລ້ວຈ່ົງຖາມຫາຜູ້ນ່ຶງທ່ີຢູ່ໃນເຮືອນຂອງຢູດາ ຊ່ືວ່າໂຊໂລໄທເມືອງຕາໂຊ    ເພາະເບ່ິງແມ,  ລາວກຳລັງໄຫວ້ 
          ວອນຢູ່(ກຈກ 9:11) 
 
11:26 whole year.  ທ່ານລູກາໄດ້ຈົດບັນທຶກເວລາແບບບ່ໍລະອຽດ ຊ່ຶງແຕກຕ່າງກັບຕອນທ່ີເພ່ິນຈົດບັນທຶກໄວ້ວ່າ, 
           "ຝາຍໂປໂລໄດ້ອາສັຍຢູ່ປີນ່ຶງກັບຫົກເດືອນ ສ່ັງສອນພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາຖ້າມກາງເຂົາ(ກຈກ 18:11) 
           Christians.  ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ ຖືກເອ້ີນວ່າ "ຄຣິສຕຽນ" ຄ້ັງທໍາອິດໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ.  ບ່ໍວ່າຈະຖືກຮັບຮອງເອົາ 
           ໂດຍຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຫລືຖືກຄິດແຕ່ງຂ້ຶນໂດຍສັດຕຣູຊ່ຶງເປັນຄຳຕຳໜິ, ແຕ່ດໍແມ່ນຕຳແໜ່ງຫລືນາມຍົດທ່ີເໝາະສົມ 
           ສຳລັບຜູ້ທ່ີເປັນໄພ່ພົນ "ຂອງພຣະຄຣິດ" (ຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບນ້ີ).  ຄຳວ່າ  "ຄຣິສຕຽນ" ນ້ີບ່ໍໄດ້ປາກົດຢູ່ 
          ບ່ອນອ່ືນໃນພຣະຄັມພີ ນອກຈາກປາກົດຢູ່ໃນ ກິຈການ 26:28 ແລະໃນ 1 ເປໂຕ 4:16 ພຽງເທ່ົານ້ັນ. 
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ນຳໃຊ້: 
   ແຕ່ບາຣະນາບາບ່ໍພຽງແຕ່ໃຊ້ຄໍາເວ້ົາຢ່າງດຽວໃນການໃຫ້ກໍາລັງໃຈການຮັບໃຊ້ແລະການສອນທ່ານໂຊໂລ. ເພ່ິນໄດ້ 
ໃຫ້ກໍາລັງໃຈໂດຍການກະທໍານໍາ;  ເພ່ິນຮັບໃຊ້ຄຽງຂ້າງກັບທ່ານໂຊໂລ.   ບາຣະນາບາ ດໍາຣົງຊີວິດຕາມພຣະທັມເຮັບ 
ເຣີ 10:24   “ຈ່ົງຄ່ອຍພິຈາຣະນາເບ່ິງເຊ່ິງກັນແລະກັນ  ເພ່ືອປຸກໃຈຊ່ຶງກັນແລະກັນ ໃຫ້ມີຄວາມຮັກ  ແລະເຮັດການດີ 
ງາມ.”  ຈ່ົງມີກໍາລັງໃຈເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງເພ່ິນ. 
                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                   ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
 

ທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດ ໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ ໂດຍການໃຫ້ກໍາລັງໃຈ? ຈ່ົງພິຈາຣະນານໍາໃຊ້ຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 
 ຈ່ົງສະແດງຄວາມຂອບໃຈ.  ຈ່ົງສະແດງຄວາມຂອບໃຈຜູ້ທ່ີເປັນກໍາລັງໃຈແກ່ທ່ານ.  ຈ່ົງເຈາະຈົງຄໍາເວ້ົາຫຼືການກະ

ທໍາຂອງເພ່ິນວ່າໄດ້ຊ່ອຍທ່ານຢ່າງໃດ. 
 

 ຈ່ົງທົບທວນຊີວິດທ່ານ. ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າຄົນໄດ້ຮັບກໍາລັງໃຈຈາກແບບຢ່າງຫຼືການກະທໍາຂອງທ່ານຫຼືບ່ໍ. ພິ
ຈາຣະນາເບ່ິງວ່າມີສ່ິງໃດທ່ານຄວນປ່ຽນ ເພ່ືອເປັນຜູ້ໜູນນ້ໍາໃຈຄືກັນກັບ ບາຣະນາບາ. 
 

 ຈ່ົງໃຫ້ກໍາລັງໃຈຊ່ຶງກັນແລະກັນ. ຈ່ົງເລ່ົາວິຖີການດໍາຣົງຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນໃນກຸ່ມ ນ່ຶງຫືຼສອງບຸກຄລິກໃນໝາກ
ຜົນຝ່າຍວິນຍານ (ຄາລາເຕັຽ 5:22-23). 
 

  ພວກເຮົາອາດບ່ໍໄດ້ຮັບການຮຽກເອ້ີນໃຫ້ຮັບໃຊ້ໃນທໍານອງດຽວກັນກັບທ່ານໂປໂລແລະບາຣະນາບາໄດ້ຮັບ ຫືຼມ ີ
ຜົນຕ່ໍອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາໃນອັດຕຣາດຽວກັນ. ແຕ່ພວກເຮົາຄວນໄດ້ຮັບກໍາລັງໃຈທຸກຄົນ ແລະໃຜຊິຮູ?້ ບາງທີຄົນ 
ທ່ີເຮົາໃຫ້ກໍາລັງໃຈນ້ັນອາດເກີດຜົນຫຼາຍກວ່າເຮົາຄິດກໍເປັນໄດ້. 

 
 
                                  ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.us   


