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ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນມາກ່ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານດ້ວຍໃຈອ່ອນສຸພາບ 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:    
       ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສືກລ້າເລີງໃຈ ເມ່ືອເຫັນຂ່າວກ່ຽວກັບຄົນທ່ີອອກໄປກາງເຕັນຕລອດຄືນ  ເພື່ອຈະເປັນຜູ້ທຳອິດຜູ້ນ່ຶງ 
ທ່ີຈະຊ້ືໂທຣະສັບ,  ແທັບເລັດ,  ຫຼືເຄ່ືອງປະດັບລຸ້ນລ້າສຸດທ່ີອອກສູ່ຕລາດ.   ຄຽງຄູ່ກັນນ້ັນ,  ຂ້ອຍກໍມີຄວາມເສ້ົາສລົດ 
ໃຈເມື່ອເຫັນການລາຍງານທ່ີຄົນທັງຫລາຍຊຸກຍູ້ກັນ, ແລ່ນຊີງ,  ເພື່ອຈະເປັນຜູ້ທຳອິດເຂ້ົາໄປໃນຮ້ານສຳລັບການຂາຍ
ຫລຸດຣາຄາໃນວັນສຸກ(ສີດໍາ) ແລະໃນລະຫວ່າງວັນຂອບພຣະຄຸນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ພວກເຮົາບ່ໍຕ້ອງການຢາກເປັນ 
ທໍາອິດສເມີໄປ. 
 
 ເດັກນ້ອຍອາຍຸສ່ີປີຍິນດີໃຫ້ເອ້ືອຍຂອງລາວໄປກ່ອນໃນເວລາທ່ີລຽນແຖວສັກຢາວັກຊີນ. 
 ນັກປະຈົນພັຍຈະກ້າວຖອຍກັບຄືນແລະປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງອາສາມັກອອກໜ້າ ເມ່ືອເຮດັວຽກທ່ີໜ້າຢ້ານ. 
          ຕົວຢ່າງເຫ່ົຼານ້ີເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຢ່າງນ່ຶງ, ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄົນທໍາອິດຫລືຄົນສຸດທ້າຍທ່ີຢູ່ໃນແຖວກໍຄື: ຄວາມເຫັນແກ່ 
ຕົວນ້ັນເອງ  ມັນກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີຂ້ອຍຕ້ອງການ…ຫລືສ່ິງທ່ີຂ້ອຍຢາກຫລີກລ້ຽງ.  ຄວາມປາຖນາຢາກໄດ້ບາງສ່ິງບ່ໍແມ່ນ 
ຄວາມຜິດສເມີໄປ, ແຕ່ວ່າໃນເວລາທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຍູ້ຄົນອ່ືນອອກໄປແລ້ວເຂ້ົາໄປແທນບ່ອຍຂອງລາວ, ຂ້ອຍໃຫ້ຕົວເອງ
ເປັນທີນ່ຶງແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂອງຂ້ອຍຖືກທຳລາຍ.  ໃນບົດຮຽນຕອນນ້ີ, ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ໃນທາງທ່ີດີກວ່າ. 
      ໂປໂລໄດ້ຊ້ີບອກວ່າພວກເຮົາຖືກເອ້ີນໃຫ້ເປັນຄົນທຳອິດໃນແຖວສໍາລັບສ່ິງນ່ຶງຄື: ເພ່ືອຈະເບ່ິງເຫັນຄົນອ່ືນ.  ແລະ
ເມ່ືອພວກເຮົາເຮັດແນວນ້ັນ, ພວກເຮົາກໍໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຈາກຄວາມສັມພັນທ່ີເຂ້ັມແຂງ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ: ( ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 )  
 

                                                 ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. ຟິລບິປອຍ 2:1-4 
1.ເຫດສັນນ້ັນຖ້າຊີວິດໃນພຣະຄຣິດອຳນວຍການຊູກຳລັງໃຈ ຖ້າມີຄວາມເລ້ົາໂລມປະການໃດໃນຄວາມຮັກ ຖ້າມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃຈກັບພຣະວິນຍານປະການໃດ ຖ້າມຄີວາມເມດຕາເອັນດູປະການໃດ  2. ກໍຂໍໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍເຮດັໃຫ້
ຄວາມຍິນດີຂອງເຮາົຄົບເຕັມ ດ້ວຍການທ່ີມີຄວາມຄຶດຢ່າງດຽວກັນ ມີຄວາມຮັກຢ່າງດຽວກັນ ມີໃຈຮ່ວມສາມັກຄີເປັນ
ນ້ຳນ່ຶງໃຈດຽວກັນ  3. ຢ່າເຮັດສ່ິງໃດໃນທາງຊີງດີຫລືຖືດີກັນ ແຕ່ຈ່ົງຖ່ອມໃຈລົງຖືວ່າຄົນອ່ືນດີກວ່າຕົນ  4. ຢ່າໃຫຜູ້້ໃດ
ເຫັນແກ່ປໂຍດຂອງຕົນຝ່າຍດຽວ ແຕ່ຈ່ົງເຫັນແກ່ປໂຍດຂອງຄົນອ່ືນດ້ວຍ 
 

2: 1-5 ຫຼາຍຄົນ - ແມ່ນແຕ່ຄຣິສຕຽນ - ມີຊີວິດຢູ່ພຽງແຕ່ເພ່ືອສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບຄົນອ່ືນຫລືເຮັດໃຫ້ຕົນເອງ 

 

ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີທ່ານຢາກເປັນຄົນທຳອິດຢູ່ໃນແຖວທ່ີຢືນລໍຄອຍ? 
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ພໍໃຈ. ແຕ່ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວເຮັດໃຫ້ເກີດການຜິດຖຽງກັນ. ສະນ້ັນໂປໂລຈ່ຶງໄດ້ເນ້ັນໜັກເຖິງຄວາມສາມັກຄີທາງຝ່າຍ
ວິນຍານ,  ເພິ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວຟີລິບປອຍຮັກກັນແລະມີວິນຍານດຽວກັນແລະຈຸດປະສົງດຽວ.   ເມ່ືອພວກເຮົາເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັນ, ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຄົນອ່ືນຄືກັບບັນຫາຂອງເຮົາເອງ,   ພວກເຮົາກໍສະແດງແບບຢ່າງຂອງພຣະຄຣິດໃນ
ການໃຫ້ຄົນອ່ືນມາກ່ອນ, ແລະພວກເຮົາກໍປະສົບກັບຄວາມສາມັກຄີ. ຢ່າໄດ້ກັງວົນໃຈກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມປະທັບ
ໃຈຫລືຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານເອງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຄວາສັມພັນໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈ້ົາເຄ່ັງຕຶງ. 
 
2: 3 ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວສາມາດທຳລາຍໂບດໄດ້,   ແຕ່ຄວາມຖ່ອມຕົວທ່ີແທ້ຈິງສາມາດສ້າງກັນແລະກັນຂ້ຶນ.   ການ
ຖ່ອມຕົວກ່ຽວຂ້ອງກັບການເບ່ິງເຫັນຕົນເອງຢ່າງແທ້ຈິງ (ເບ່ິງໂຣມ 12: 3). ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຂ່ົມຕົວເອງ
ຕ່ຳລົງ.  ຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາເປັນຄົນບາບ, ໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ພວກ
ເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງມີຄຸນຄ່າຫຼາຍໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ໃຫ້ພວກເຮົາວາງຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ 
ໄວ້ທາງຂ້າງແລະເຮັດກັບຄົນອ່ືນດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບແລະດ້ວຍຄວາມສຸພາບ.   ຖືວ່າຜົນປໂຍດຂອງຄົນອ່ືນເປັນສ່ິງສຳ 
ຄັນຫຼາຍກວ່າການເຊ່ືອມໂຍງຂອງເຮົາເອງກັບພຣະຄຣິດ, ຜູ້ຊົງເປັນຕົວຢ່າງທ່ີແທ້ຈິງຂອງຄວາມຖ່ອມຕົວ. 
 
2: 4 ຟີລິບປອຍເປັນເມືອງທ່ີມີຄວາມເປັນສາກົນ.    ສ່ວນປະກອບຂອງຄຣິສຕະຈັກໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່,  ຊ່ຶງມີຜູ້ຄົນທ່ີມາຈາກຫຼາຍໆພ້ືນຖານແລະຊີວິດການເປັນຢູ່.   ກິຈການ 16 ຊ້ີບອກພວກເຮົາໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຄຣິສຕະຈັກແຫ່ງນ້ີລວມທັງຄຣິສຕະຈັກທ່ີເມືອງລີເດັຽ,  ຊາວຢິວທ່ີກັບໃຈໃໝ່ແລະນັກທຸຣະ
ກິດຜູ້ຍິງຄົນນ່ຶງທ່ີຮ່ັງມີ (ກິຈການ 16:14); ເດັກຍິງທ່ີເປັນຂ້າທາດ (ກິຈການ 16:16-17),  ອາດຈະເປັນຄົນເຊ້ືອສາຍ 
ກຣີກ; ແລະນາຍທັມມະໂຮງທ່ີຮັບໃຊ້ອານານິຄົມນ້ີອາດຈະແມ່ນຄົນໂຣມັນ (ກິຈການ 16:25-36). ດ້ວຍພູມຫລັງທ່ີ
ແຕກຕ່າງກັນຫາຼຍໃນບັນດາສະມາຊິກ, ຄວາມສາມັກຄີເປັນເຣ່ືອງຍາກທ່ີຈະຮັກສາໄດ້. ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາບ່ໍພົບຫຼັກ
ຖານກ່ຽວກັບການແບ່ງແຍກໃນຄຣິສຕະຈັກແຫ່ງນ້ີ, ແຕ່ໂປໂລຈຳເປັນຕ້ອງປົກປ້ອງຄວາມເປັນນ້ຳນ່ຶງໃຈດຽວກັນເພ່ືອ 
ເປັນແສງສະຫວ່າງສຳລັບມະນຸດທັງໂລກ(ຟີລິບປອຍ 3:2; 4:2).   ໂປໂລໄດ້ແນະນຳໃຫ້ພວກເຮົາຈ່ົງລະມັດລະວັງຕ່ໍ
ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ, ຄວາມລຳອຽງແລະຄວາມອິດສາທ່ີອາດນຳໄປສູ່ຄວາມແຕກແຍກ.    ການສະແດງຄວາມສົນໃຈ 
ຢ່າງແທ້ຈິງຕ່ໍຄົນອ່ືນແມ່ນບາດກ້າວທ່ີດີໃນການຮັກສາຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ. 
  

ນຳໃຊ້: 
        ທ່ານ "ເບ່ິງ" ຄົນອ່ືນບ່ໍ ... ຫືຼສ່ວນຫລາຍທ່ານ "ເບ່ິງ" ແຕ່ຕົວເອງ? ຖ້າທ່ານເປັນຄືຂ້າພະເຈ້ົາ,  ທ່ານອາດຈະບ່ໍມີ
ບັນຫາຫຍັງເລີຍໃນການຄິດເຖິງຄວາມປາຖນາຂອງທ່ານເອງ  ສ່ິງທ່ີທ່ານຕ້ອງການ.  ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍບ່ໍຈຳເປັນ 
ຕ້ອງມີສັນຍານເຕືອນທາງໂທຣະສັບເພ່ືອເຕືອນໃຫ້ພວກເຮົາກິນ,  ນອນ,  ຫລືຫລ້ິນ.  ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ຕົວເອງໂດຍບ່ໍ
ຕ້ອງຄິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາຕ້ອງການການກະຕຸ້ນເຕືອນເລ້ືອຍໆເພ່ືອໃຫ້ເຮົາສຸມໃຈໃສ່ຄົນອ່ືນ. ໂປໂລໄດ້
ແນະນຳການກະຕຸ້ນເຕືອນຢູ່ທ່ີນ້ີ, ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພ່ືອນຜູ້ເຊ່ືອໃນຟີລິບປອຍແລະພວກເຮົາເອງ - ເພ່ືອເຮັດໃຫເ້ຫັນ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນເປັນສ່ິງສຳຄັນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
 

2.  ຟິລິບປອຍ 2:5 
5. ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງມີນ້ຳໃຈຕ່ໍກັນເໝືອນຢ່າງທ່ີມີໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ 
 

2: 5 ພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງຖ່ອມຕົວ,   ເຕັມໃຈທ່ີຈະປະຖ້ິມສິດຂອງພຣະອົງເພ່ືອຈະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ ແລະຮັບໃຊ້ຜູ້ອ່ືນ.  
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ເໝືອນດ່ັງພຣະຄຣິດ,  ພວກເຮົາຄວນມີອຸປນິດສັຍຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້,  ຮັບໃຊ້ດ້ວຍຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະຄົນອ່ືນ,  ບ່ໍ
ແມ່ນຈາກຄວາມຮູ້ສຶກຜິດຫລືຄວາມຢ້ານກົວ.  ຈ່ົງຈ່ືໄວ້ວ່າທ່ານສາມາດເລືອກອຸປນິສັຍຂອງທ່ານ: ທ່ານສາມາດເຂ້ົາ
ຫາຊີວິດທ່ີຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການຮັບໃຊ້ຈາກທ່ານ, ຫືຼທ່ານສາມາດຊອກຫາໂອກາດທ່ີຈະຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ. (ສຶກສາເພີ້ມ
ເຕີມກ່ຽວກັບຄຸນນະສົມບັດຂອງພຣະຄຣິດໃນການເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້, ເບ່ິງມາຣະໂກ 10:45.) 
 

ນຳໃຊ້: 
        ຢ່າພະຍາຍາມຍອມຮັບເອົາຄວາມຕົວະທ່ີວ່າຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຈະເກີດຂ້ຶນແກ່ຕົນເມື່ອມີຄົນຈຳນວນຫລາຍຮູ້ຈັກຊ່ື
ຂອງທ່ານ, ຕິດຕາມທ່ານໃນທະວິທເຕີ(Twitter),  ຫຼືເຊີນທ່ານໄປນ່ັງທາງໜ້າໂຕະຂອງພວກເຂົາ.   ຈ່ົງຂ້າຖ້ິມນິດສັຍ 
ແບບນ້ີຖ້ິມ ກ່ອນທ່ີມັນຈະຂ້າການພົວພັນຂອງທ່ານກັບຄົນອ່ືນ. 
 

3.  ຟິລິບປອຍ 2:13-15 
13. ເພາະວ່າແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊົງກະທຳການຢູ່ພາຍໃນເຈ້ົາທັງຫລາຍ ໃຫ້ມີໃຈປາຖນາແລະໃຫ້ເຮັດໄປເພ່ືອຊອບ
ພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ  14. ຈ່ົງເຮັດທຸກສ່ິງໂດຍບ່ໍມີການຈ່ົມແລະຖົກຖຽງກັນ  15. ເພື່ອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະບ່ໍຖືກຕິຕຽນ
ແລະບ່ໍມີຄວາມຜິດ ເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີບ່ໍມີຕຳໜິໃນຖ້າມກາງເຊ້ືອຊາດອັນຄົດໂກງແລະຊ່ົວຊ້າ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງ
ປາກົດໃນຖ້າມກາງເຂົາເຫມືອນດ່ັງດວງສວ່າງຕ່າງໆທ່ີສ່ອງແຈ້ງໃນໂລກ 
 

2:13 ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເມ່ືອພວກເຮົາຮູ້ສຶກບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ? ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ຄົນດຽວໃນ
ການຕ່ໍສູ້ເພື່ອເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.  ພຣະອົງຕ້ອງການທ່ີຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງພວກເຮົາແລະຢູ່ໃນພວກເຮົາເພື່ອ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ. ພຣະເຈ້ົາປະທານຄວາມປາຖນາແລະຣິດເດດໃຫ້ເຮົາເພ່ືອເຮັດໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງພໍພຣະທັຍ. ພວກ
ເຮົາພົບເຄັດລັບທ່ີປ່ຽນແປງຊີວິດເມ່ືອພວກເຮົາຍອມຢູ່ໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງພຣະອົງແລະໃຫ້ພຣະອົງຊົງທຳງານຢູ່ໃນ
ເຮົາແລະຜ່ານພວກເຮົາ.  ໃນການຕ່ໍສູ້ກັບການທົດລວງ, ພວກເຮົາຕ້ອງທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຮັດຕາມ 
ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງແລະປາຖນາທ່ີຈະເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. 
 
2:13 ເພ່ືອປ່ຽນຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເປັນເໝືອນດ່ັງພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາຕ້ອງການພລັງຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍຣິສຸດທ່ີຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາ(1:19),   ອິດທິພົນຂອງຄຣິສຕຽນທ່ີສັດຊ່ື, ເຊ່ືອຟັງຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ (ບ່ໍພຽງແຕ່ໄດ້
ຮັບຄວາມສົນໃຈເທ່ົານ້ັນ), ແລະການຮັບໃຊ້ທ່ີເສັຽສະລະ. ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນການເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມປາຖນາທ່ີຈະຮັບໃຊ້ (ເບ່ິງ 4: 8-99).  ເຮັດໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງຕ້ອງການແລະໄວ້ວາງໃຈພຣະ 
ອົງເພ່ືອປ່ຽນຄວາມປາຖນາຂອງທ່ານ. 
 
2: 14 ເປັນຫຍັງການຈ່ົມແລະການໂຕ້ຖຽງຈ່ຶງເປັນອັນຕະລາຍ? ຖ້າສ່ິງທັງໝົດທ່ີຄົນທັງຫລາຍຮູ້ກ່ຽວກັບຄຣິສຕະຈັກຮູ້
ວ່າສະມາຊິກຂອງໂບດໄດ້ໂຕ້ຖຽງ, ຈ່ົມແລະເວ້ົາຂວັນນິນທາກັນ ຢູ່ເລ້ືອຍໆ, ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມປະທັບໃຈທ່ີບ່ໍ
ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບພຣະຄຣິດແລະຂ່າວປະເສີດ.  ການເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດຄວນເຕ້ົາໂຮມຜູ້ທ່ີເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະອົງເຂ້ົາ 
ກັນ.  ຖ້າຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານມັກຈະຈ່ົມແລະໂຕ້ຖຽງກັນ,   ພວກເຂົາຈະຂາດຣິດອຳນາດຄວາມເປັນນ່ຶງຂອງ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ.   ຢຸດການໂຕ້ຖຽງກັບຄຣິສຕຽນຄົນອ່ືນໆແລະຈ່ົມວ່າຄົນອ່ືນ ແລະສະພາບການພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກ; 
ແຕ່ຈ່ົງພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານຢ່າງອົດທົນແລະໃຫ້ໂລກເຫັນພຣະຄຣິດ. 
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2: 14-16 ຊີວິດຂອງພວກເຮົາຄວນຈະເປັນຄຸນນະສົມບັດໂດຍສິນທັມທ່ີບໍຣິສຸດ,   ມີຄວາມອົດທົນແລະຄວາມສງົບ 
ສຸກ, ເພ່ືອວ່າພວກເຮົາຈະສ່ອງແສງ "ອັນຮຸ່ງເຮືອງສົດໃສ" ໃນໂລກທ່ີມືດມົນແລະຊ່ົວຮ້າຍ.    ຊີວິດທ່ີໄດ້ຮັບປ່ຽນແປງ
ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພລັງຂອງພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ທ່ານກຳລັງສ່ອງແສງທ່ີສົດໃສຫລືບໍ, ຫລືທ່ານກຳລັງຖືກປົກ 
ບັງໂດຍການຈ່ົມແລະໂຕ້ຖຽງກັນ? ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຂັດແຍ້ງລົບກວນຄວາມສະຫວ່າງຂອງທ່ານ. ຈ່ົງສ່ອງແສງອອກ
ໄປເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຈົນກວ່າພຣະເຢຊູຈະສະເດັດກັບມາແລະລ້າງໂລກດ້ວຍພຣະຣັສມີອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະອົງ. 
 

ນຳໃຊ້: 
  ເມ່ືອທ່ານເລ້ີມຕ້ົນຮັບເອົາ ຄຳເວ້ົາຂອງໂປໂລຢ່າງຈິງຈັງ, ຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນດ່ັງນ້ີ.  
     ເມ່ືອທ່ານບ່ໍເອົາໃຈສຸມໃສ່ແຕ່ຕົວທ່ານເອງແລະສະພາບການຂອງທ່ານເທ່ົານ້ັນ ... 
     ເມ່ືອທ່ານຊອກຫາວິທີທ່ີຈະຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນຢ່າງຖ່ອມຕົວ .. 
     ເມ່ືອທ່ານຢຸດການຈ່ົມແລະເລ້ີມຮັກຄົນອ່ືນໂດຍຜ່ານການຮັບໃຊ້… 
     ເມ່ືອທ່ານມີຄຸນນະສົມບັດເໝືອນກັບພຣະຄຣິດ ... 
 

                                                                   ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
     ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດຕາມຂ້ັນຕອນເພື່ອປະຕິບັດຄວາມຖ່ອມຕົວ  ແລະໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນມາກ່ອນ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຕາມຂ້ັນຕອນດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 
 

• ຂ້ັນຕອນນ້ອຍໆ. ໃນວັນອາທິດໜ້າ ຈ່ົງຈອດຣົດໃນບ່ອນທ່ີຄົນບ່ໍມັກຈອດ(ບ່ອນທ່ີຄົນອ່ືນຄິດວ່າບ່ໍດີ).    ສ້າງ 
ຄວາມເຊ່ືອຖືພິເສດໃນມືຝົ້ນຕົກ ມາໂບດແຕ່ເຊ້ົາແລະຈັດແຈ່ງຫ້ອງສຳລັບການປະຊຸມກຸ່ມນ້ອຍຂອງທ່ານ. 
ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕ່ໍຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງວ່າ ທ່ານດີໃຈກັບຂອງປະທານຫຼືຄວາມສາມາດຂອງລາວ   ທ່ີໄດ້ຮັບໃຊ້ 
ຢ່າງໃດຢ່າງນ່ຶງຢູ່ໃນໂບດ. 
 

• ຂ້ັນຕອນປານກາງ. ແບ່ງປັນເຣ່ືອງຂອງຄວາມລ້ົມເຫລວທ່ີໜັກໜ່ວງຂອງທ່ານໃນອະດີດທ່ີຜ່ານມາ.   ສາລະ 
ພາບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານທ່ີຕ້ອງການຂ່າວປະເສີດ.  ອາສາສມັກຮັບໃຊ້ບັນດາຜູ້ທ່ີຂາດທ່ີຢູ່ອາສັຍແລະ
ເຮັດກັບຄົນເຫຼົ່ານ້ັນເໝືອນກັບທ່ີທ່ານເຮັດກັບເຈ້ົາແຂວງແລະເຈ້ົາຊີວິດ. 
 

• ຂ້ັນຕອນໃຫຍ່. ຂໍໂທດດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຕ່ໍຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງທ່ີທ່ານໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ໍລາວ. ແບ່ງປັນຄວາມປາຖນາຂອງ
ທ່ານພ້ອມທ່ີຈະໃຫ້ອະພັຍ. ພົບກັບຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງທ່ີຕ້ອງການສ່ິງຈຳເປັນທ່ີຕ້ອງໃຊ້ເງິນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ…ແລະ
ຮັບໃຊ້ດ້ວຍການໃຫ້ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອສ່ິງນ້ັນໂດຍທ່ີບ່ໍຕ້ອງບອກຊ່ືຂອງທ່ານ. 
 

      ດົນປານໃດແລ້ວຊ່ຶງເປັນເທ່ືອສຸດທ້າຍ ທ່ີທ່ານໄດ້ຕ່ໍສູ້ຢ່າງໜັກເພ່ືອຈະເປັນຄົນທຳອິດຢູ່ໜ້າແຖວ ເພ່ືອຈະຊ້ື ຫລື 
ຢາກໄດ້ບາງສ່ິງບາງຢ່າງທ່ີທ່ານຕ້ອງການ? ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີເປັນເທ່ືອສຸດທ້າຍ ທ່ີທ່ານໄດ້ຕ່ໍສູ້ຢ່າງໜັກບ່ໍຢາກເປັນ 
ຄົນທຳອິດຢູ່ໜ້າແຖວເພ່ືອຈະເຮັດບາງສ່ິງບາງຢ່າງທ່ີໜ້າຢ້ານ(ຍູ້ຄົນອ່ືນໄປກ່ອນ)? ມີທາງທ່ີດີກວ່າ; ໂດຍທາງຄວາມ 
ເຊ່ືອ, ຈ່ົງລົງມືປະຕິບັດໂລດ! 
 

                            ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org   


