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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 23 ສິງຫາ 2020 (08-23-2020) 

__________________________________________ 
                                       ພວກເຮົາເພ້ີມກຳລັງໃຫ້ກັນແລະກັນ 
 

ເມ່ືອໃດທ່ີມີຄົນສະແດງວ່າເຂົາເຈ້ົາມີຫລັງເຈ້ົາ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ພວກເຮົາເພ້ີມຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ກັນແລະກັນເພື່ອດຳລົງຊີວິດຕາມພຣະປະສົງ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສຶກອາຍຫລາຍ.  ຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ໃນຫ້ອງອອກກຳລັງກາຍ,  ແຕ່ໃນເວລານ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດຫຍັງບ່ໍໄດ້ 
ເລີຍ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ນອນເອົາຫລັງວາງລົງກັບພ້ືນໂດຍມີເຄ່ືອງຍົກນ້ຳໜັກເຕັງໜ້າເອິກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່. ບ່ໍວ່າຂ້າພະ 
ເຈ້ົາຈະພະຍາຍາມຍູ້ເທ່ົາໃດກໍຕາມ,  ແຕ່ແຂນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເໜັງບ່ໍໄດ້.   ພາຍໃຕ້ຄວາມອ່ອນເພັຽທັງສອງແຂນໄດ້
ຍອມແພ້ຢ່າງສ້ິນເຊີງ.   ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ຈັກກົດເກນຂ້ໍທຳອິດຂອງການຝຶກອົບຮົມຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະການອອກກຳລັງ
ກາຍ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຝືນຕ່ໍກົດເກນນ້ັນແລ້ວ ແລະດຽວນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສຶກອຶດອັດໃຈທ່ີປະເຊີນກັບຜົນສະທ້ອນນ້ັນ. 
       ເມື່ອຍົກນ້ຳໜັກ,  ຈະຕ້ອງມີຜູ້ວາງຈຸດ  ຄືຜູ້ທ່ີຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານອົດທົນແລະເຂ້ົາມາຊວ້ານຊູ ຖ້າແຂນຂອງທ່ານຫາກ 
ອ່ອນເພັຽລົງ. ເຖິງປານນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາກໍຖືກຂັງໂດຍເຄ່ືອງຍົກນ້ໍາໜັກຢູ່ໜ້າເອິກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເພາະວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຄິດ
ແບບໂງ່ໆ ທ່ີວ່າຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ. 
       ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງການຄົນທ່ີວາງຈຸດໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ  ແລະທ່ານກໍຄືກັນ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານ 
ຄຣິສຕະຈັກໃຫ້ພວກເຮົາເພ່ືອເປັນການຊ່ວຍເຫືຼອກັນ. ເພ່ືອນຄຣິສຕຽນໜຸນໃຈໃຫ້ພວກເຮົາອົດທົນ ແລະພວກເຂົາມາ
ຮ່ວມໃນເວລາທ່ີຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາທ້ໍຖອຍ ແລະພວກເຮົາຮູ້ສຶກຖືກທຸບຕີແລະຖືກດຶງລົງ ຍ້ອນບັນຫາໃນຊີວິດ. 
ໃນຂະນະທ່ີພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາເຮັດວຽກຜ່ານພວກເຮົາ,   ພຣະອົງໃຊ້ພວກເຮົາເພື່ອເພ້ີມຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້
ກັນແລະກັນຢູ່ໃນໂລກທ່ີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາເດີນຕາມເສ້ັນທາງທ່ີແຕກຕ່າງ.        
  
                                          ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? 
 

1. ເອເຟໂຊ 5:8-14 
8 ເພາະວ່າເມ່ືອກ່ອນ, ທ່ານທັງຫລາຍຢູ່ຝ່າຍຄວາມມືດ ແຕ່ບັດນ້ີກໍຢູ່ຝ່າຍຄວາມສວ່າງໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງດຳ
ເນີນຊີວິດເໝືອນຢູ່ຝ່າຍຄວາມສວ່າງແລ້ວ  9 (ດ້ວຍວ່າຜົນຂອງຄວາມສວ່າງນ້ັນ ຄືຄວາມດີ ແລະຄວາມຊອບທັມກັບ
ຄວາມຈິງທຸກຢ່າງ)  10 ທ່ານທັງຫາຍຈ່ົງພຍາຍາມຮຽນຮູ້ຈັກວ່າ ເຮັດອັນໃດຈ່ຶງຈະເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ  11 ແລະຢ່າເຂ້ົາສ່ວນກັບກິຈການຂອງຄວາມມືດທ່ີບ່ໍມີປໂຍດ ແຕ່ຈ່ົງເປີດເຜີຍກິຈການນ້ັນໃຫ້ປາກົດດີກວ່າ  12 
ເພາະວ່າແມ່ນແຕ່ຈະເວ້ົາເຖິງການເຫລ່ົານ້ັນທ່ີເຂົາເຮດັໃນທ່ີລັບລ້ີ ກໍຍັງເປັນການໜາອາຍ  13 ແຕ່ເມ່ືອສ່ິງສາຣະພັດ
ຖືກເປີດເຜີຍອອກໂດຍຄວາມສວ່າງ ສ່ິງນ້ັນກໍປາກົດແຈ້ງ ເພາະວ່າທຸກສ່ິງທ່ີປາກົດແຈ້ງກໍຄືຄວາມສວ່າງ  14 ເຫດສັນ
ນ້ັນຈ່ຶງມີຄຳກ່າວວ່າ, “ຄົນທ່ີນອນຫລັບເອີຍ, ຈ່ົງຕ່ືນຂ້ຶນ ຈ່ົງຟື້ນຂ້ຶນມາຈາກຄວາມຕາຍ ແລະພຣະຄຣິດຈະຊົງສ່ອງ
ສວ່າງໃສ່ເຈ້ົາ” 
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       ຕ້ັງແຕ່ໃດໆ ມາ, ຄົນທັງຫລາຍພະຍາຍາມຊັກຊວນໃຫ້ຄຣິສຕຽນເຊ່ືອວ່າພວກເຮົາສາມາດຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄດ້
ໃນຂະນະທ່ີຍັງເຮັດບາບຄືກັບຝ່າຍໂລກ. ແຕ່ມັນເປັນໄປບ່ໍໄດ້! ໃຫ້ສັງເກດຄວາມແຕກຕ່າງໃນຂ້ໍທີ 8 ຈາກຄວາມມືດທ່ີ
ພວກເຮົາເຄີຍດຳເນີນຊີວິດຢູ່ກັບຄວາມສວ່າງໃນພຣະຄຣິດທ່ີພວກເຮົາມີໃນເວລານ້ີ. 
       ສ່ິງທ້າທາຍຂອງຄວາມບໍຣິສຸດແມ່ນເຫັນໄດ້ໃນສອງຝ່າຍທ່ີຢູ່ກົງກັນຂ້າມ ທ່ີເຮົາປະເຊີນ. 
ພວກເຮົາຕ່ໍສູ້ກັບການທົດລອງຈາກພາຍໃນ, ຈາກໃຈຂອງພວກເຮົາເອງ.  ເຮົາແຕ່ລະຄົນມີຄວາມປາຖນາຢາກເຮັດ
ບາບທ່ີມາຈາກທັມມະຊາດບາບຂອງເຮົາເອງ.   ທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາອາດຈະມີບັນຫາການຕ່ໍສູ້ທ່ີແຕກຕ່າງກັນ  ແລະ 
ສແວງຫາສ່ິງທ່ີແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ "ເພດຄົນເກ່ົາ" ທ່ີຢູ່ໃນເຮົາ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດບາບ. 
 ພວກເຮົາປະເຊີນກັບການລ້ໍລວງຈາກພາຍນອກ, ຈາກໂລກທ່ີຜິດບາບ. ຄົນອ່ືນລ້ໍລວງເຮົາໃຫ້ປະນິປະນອມຄວາມ
ເຊ່ືອຂອງເຮົາໂດຍການເຂ້ົາຮ່ວມໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຕ້ານ. 
       ຄ້າຍຄືກັບເຄ່ືອງຍົກນ້ຳໜັກ, ການຕ່ໍຕ້ານຈາກສາຣະທິດທ່ີໜັກໜ່ວງນ້ີໄດ້ເຕັງເທິງພວກເຮົາ ແຕ່ດ້ວຍ "ຜູ້ວາງຈຸດ" 
ທ່ີຄອຍຊ່ອຍເຫລືອຄືກັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທ່ີສະຖິດຢູ່ພາຍໃນພວກເຮົາ  ແລະໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຍ່າງຄຽງຂ້າງ
ພວກເຮົາ, ພວກເຮົາສາມາດຕ້ານທານກັບການຕ່ໍຕ້ານທຸກຢ່າງໄດ້. 
       ບ່ໍວ່າພວກເຮົາຈະຄິດແນວໃດວ່າພວກເຮົາສາມາດປະເຊີນກັບບາບໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ,  ແຕ່ກໍເປັນໄປບ່ໍໄດ້.  ຍ້ອນ
ຫຍັງ?   ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ສ້າງພວກເຮົາໃຫ້ຕ່ໍຕ້ານກັບຄວາມບາບຢ່າງໂດດດ່ຽວ.   ພຣະອົງໄດ້ປ້ອນຄວາມເຂ້ັມ 
ແຂງເຂ້ົາໄປໃນຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ເພ່ືອຮັບການສນັບສນູນທາງວິນຍານຈາກ 
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແລະຈາກພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ(ເພ່ືອນໆ ຄຣິສຕຽນ). 
      ຈາກຂ້ໍຄວາມນ້ີ, ພວກເຮົາເຫັນຫລາຍທາງທ່ີພວກເຮົາສາມາດເພ້ີມຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ກັນແລະກັນໄດ້ໃນການຕ່ໍ 
ຕ້ານທາງທ່ີຊ່ົວຮ້າຍຂອງໂລກ. 
 ພວກເຮົາສາມາດຢືນຢັນໝາກຜົນຂອງຂ່າວປະເສີດໃນຊີວິດຂອງກັນແລະກັນ (ຂ້ໍທີ 9).   ເມ່ືອພວກເຮົາເຫັນອ້າຍ
ເອ້ືອຍນ້ອງຄຣິສຕຽນຂອງພວກເຮົາສະແດງຄຸນລັກສະນະທ່ີເປັນເໝືອນດ່ັງພຣະຄຣິດຄື  ຄວາມດີ,   ຄວາມຊອບທັມ, 
ແລະຄວາມຈິງ, ພວກເຮົາຄວນຮັບຮູ້ແລະຢືນຢັນດ້ວຍຄຳເວົ້າຂອງເຮົາ. 
 ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍເຫືຼອກັນແລະເຫັນວ່າເຮັດໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພໍພຣະທັຍ (ຂ້ໍ 10).   ພວກເຮົາບ່ໍເຄີຍເຫັນສ່ິງ
ຕ່າງໆຢ່າງຈະແຈ້ງເທ່ົາທ່ີຄວນ.  ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນນຳຄວາມລຳອຽງຂອງຕົນເອງມາຫາກັນ, ແລະພວກເຮົາສາມາດ
ເມ່ືອຍລ້າທາງວິນຍານໃນມື້ໃດມື້ນ່ຶງ. ສ່ິງທັງໝົດເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຫັນເຫຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພວກເຮົາ. 
 ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍກັນເຊ່ິງກັນ ແລະກັນເປີດເຜີຍຄວາມມືດແທນທ່ີຈະເຂ້ົາຮ່ວມໃນຄວາມມືດ  (ຂ້ໍທີ 11 (12). 
ວິທີການຕ່າງໆຂອງໂລກແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍ. ແລະຄວາມຈິງຂອງຂ່າວປະເສີດບ່ໍເປັນແນວນ້ັນ. ມີໜ້ອຍຄົນ
ທ່ີຊົມຊ່ືນໃນການເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍ, ແຕ່ພວກເຮົາພົບເຫັນຄວາມເຂ້ັມແຂງຢ່າງຫລວງຫລາຍ. 
 ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍກັນແລະກັນເພື່ອສ່ອງແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະຄຣິດ  (ຂ້ໍ 14).      ເປັນສ່ິງທ່ີໜ້າສັງເກດວ່າ 
ຄວາມມືດຈະມີຫລາຍເທ່ົາໃດເມ່ືອແສງສະຫວ່າງນ້ອຍໆ ໄດ້ສ່ອງໃສ່.   ເຊ່ັນດຽວກັບແສງທຽນ,  ຄຣິສຕຽນຕ້ອງແຕກ
ຕ່າງຈາກຄົນທ່ີລາວສແວງຫາທ່ີຈະມີອິດທິພົນເໜືອ. ຂໍໃຫ້ຊ່ວຍກັນແລະກັນສ່ອງສະຫວ່າງໃນໂລກ. 
       ໂລກຈະໃຫ້ການລ້ໍລວງຫລາຍຢ່າງແກ່ພວກເຮົາ.  ແຕ່ຜ່ານທາງພຣະເຢຊູແລະໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ, ພວກເຮົາມີ 
ຜູ້ໃຫກ້ານສນັບສນຸນທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການເພ່ືອຈະອົດທົນໄດ້. 
 

2. ເອເຟໂຊ 5:15-17 
15 ເຫດສັນນ້ັນ, ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງລະວັງໃນການດຳເນີນຊີວິດໃຫ້ດີ ຢ່າໃຫ້ເໝືອນຄົນໄຮ້ປັນຍາ ແຕ່ໃຫ້ເໝືອນຄົນມີ 
ປັນຍາ  16 ຈ່ົງສວຍໂອກາດ ເພາະວ່າທຸກວັນນ້ີ ເປັນຄາວຊ່ົວຮ້າຍ  17 ເຫດສັນນ້ັນ, ຢ່າເປັນຄົນໂງ່ ແຕ່ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈນ້ຳ 
ພຣະທັຍຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າເປັນຢ່າງໃດ 
       ສິນຄ້າເລັກນ້ອຍມີຄ່າຫຼາຍກວ່າເວລາ. ພວກເຮົາຍິນດີໃນຄຸນຄ່າຂອງມັນເພາະວ່າເມ່ືອມັນຈາກໄປແລ້ວ, ບ່ໍມີສ່ິງ 
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ໃດສາມາດທົດແທນໄດ້. ສ່ິງທ່ີຈຳແນກພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນວ່າພວກເຮົາມີເວລາເທ່ົາໃດ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາເຮັດຫຍັງກັບເວ 
ລາທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮັບ. 
      ພວກເຮົາສາມາດຫລຸດຜ່ອນກິຈກັມຂອງມະນຸດລົງເປັນສອງພື້ນຖານທ່ີເຮົາປະເຊີນ;    ຜູ້ຄົນທ່ີປະເຊີນຊີວິດຈາກ 
ມຸມມອງທາງໂລກຫລືຈາກມຸມມອງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ແນວທາງຂອງໂລກແມ່ນບ່ໍສລາດ, ເພາະມາຈາກແນວຄິດຂອງມະ 
ນຸດ;  ການປະເຊີນແບບພຣະເຈ້ົານ້ັນສລາດ ເພາະວ່າໄດ້ອີງໃສ່ພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ.   ນ້ີແມ່ນສາມທາງທ່ີຄລິສຕຽນ
ຄວນຄິດອີກໃນການໃຊ້ເວລາຂອງພວກເຮົາ: 
 ດຳລົງຊີວິດຢ່າງສລາດ. ຊີວິດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມສຳຄັນ, ສະນ້ັນພວກເຮົາຄວນ "ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງລະມັດລະວັງ, 
ວ່າຈະດຳເນີນຊີວິດຢ່າງໃດ" (ຂ້ໍທີ 15). ພວກເຮົາຄວນໃຊ້ເວລາຢ່າງສລາດເພື່ອຊີວິດຂອງພວກເຮົາສະທ້ອນເຖິງພຣະ
ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ໃນຂະນະທ່ີໂລກໂດຍທ່ົວໄປໃຊ້ຊີວິດຢູ່ພຽງແຕ່ຄິດເຖິງວັນນ້ີເທ່ົານ້ັນ, ຄຣິສຕຽນຄວນມີຊີ 
ວິດຢູ່ໃນວັນນ້ີໃນຂະນະທ່ີຍັງຄິດເຖິງຊີວິດນິຣັນອີກນຳ. ຄົນສ່ວນຫລາຍຈະຕ່ືນນອນໃນແຕ່ລະເຊ້ົາແລະເລ້ີມເຮັດວຽກ
ທ່ີຫຍຸ້ງໃນແຕ່ລະມ້ື.  ແນວໃດກໍຕາມ, ຄຣິສຕຽນໃຫ້ການອຸທິດຕົນກັບພຣະເຈ້ົາເປັນທີນ່ຶງກ່ອນທ່ີຈະເລ້ີມຕ້ົນກິຈກັມໃນ
ສ່ວນທ່ີເຫືຼອຂອງມ້ືນ້ັນ. 
ດໍາລົງຊີວິດໂດຍມີເຈດຕະນາ.  ເມ່ືອໂປໂລບອກພວກເຮົາວ່າໃຫ້ໃຊ້ເວລາໃຫ້ເກີດປໂຍດຫລາຍທ່ີສຸດ,  ເພິ່ນໄດ້ທ້າ
ທາຍພວກເຮົາໃຫ້ສວຍເອົາໂອກາດທຸກຢ່າງທ່ີພວກເຮົາສາມາດເຮັດດີ. ນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຄວນດຳລົງຊີວິດ 
"ຕາມຈຸດປະສົງ." ຫຼາຍຄົນເຂ້ົາໃຈຊີວິດແບບບ່ໍມີສະຕິ ພຽງແຕ່ກວດເບ່ິງ "ລາຍການທ່ີຕ້ອງເຮັດ"ເທ່ົານ້ັນແລະກ້າວໄປ
ສູ່ສ່ິງທ່ີຈະເຮັດຕ່ໍໄປ.   ແຕ່ຄຣິສຕຽນຄວນຊອກຫາທຸກໆໂອກາດ, ທຸກໆ ໜ້າວຽກ,  ແລະທຸກໆຄວາມສັມພັນເພື່ອເຫັນ 
ແກ່ຂ່າວປະເສີດ. 
 ດຳລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຟັງ.   ແທນທ່ີຈະເປັນຄົນໂງ,່ ໂປໂລສ່ັງພວກເຮົາໃຫ ້ "ເຂ້ົາໃຈນຳ້ພຣະທັຍຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ." ເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ຶງ, ພວກເຮົາຄວນຮູ້ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ການຮູ້ຈັກພຣະຄຳຂອງພະເຈ້ົາໝາຍເຖິງການ
ເຊ່ືອຟັງພຣະຄຳຂອງພຣະອົງຕລອດໄປ. ໃນທຸກສ່ິງທ່ີພວກເຮົາເຮັດ, ທຸກບ່ອນທ່ີພວກເຮົາໄປ, ແລະທຸກໆທາງເລືອກທ່ີ
ພວກເຮົາເລືອກ, ພວກເຮົາຄວນພະຍາຍາມທ່ີຈະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາແລະບ່ໍຄວນປະສົມປົນເປກັບມາດຕະຖານຂອງວັດ 
ທະນະທັມ. ນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງທ່ີພວກເຮົາເຫັນແມ່ນໂລກກຳລັງເຮັດຜິດ, ແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າພວກ
ເຮົາດຳລົງຊີວິດໂດຍການຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. 
       ໃນຖານະທ່ີເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ,  ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດຕາມໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາໃນໂລກນ້ີ
ໂດຍເຫັນຄວາມເປັນນິຣັນໃນພາຍພາກໜ້າ. ແລະຂໍໃຫພ້ວກເຮົາເພີມ້ຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ກັນແລະກັນໂດຍການເປັນ 
ຜູ້ບົວຣະບັດທ່ີສລາດໃນການໃຊ້ເວລາຂອງພວກເຮົາ. 
  

3. ເອເຟໂຊ 5:18-21 
18 ແລະຢ່າເມົາເຫລ້ົາແວງ ຊ່ຶງພາໃຫ້ເສັຽຄົນ ແຕ່ຈ່ົງເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານກໍດີກວ່າ  19 ຈ່ົງສົນທະນາກັນດ້ວຍ
ເພງສັຣເສີນ ເພງນະມັສການ ແລະເພງຍ້ອງຍໍສໍຣະເສີນຝ່າຍພຣະວິນຍານ ຄືຮ້ອງເພງແລະສັຣເສີນຈາກໃຈຂອງທ່ານ
ທັງຫລາຍຖວາຍແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  20 ຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ຄືພຣະບິດາສຳລັບສ່ິງສາຣະພັດສເມີ ໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ  21 ເນ່ືອງດ້ວຍເຈ້ົາມີຄວາມຢຳເກງພຣະຄຣິດ ຈ່ົງຍອມຟັງເຊ່ິງກັນ
ແລະກັນ 
 

         ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ດຳລົງຊີວິດຕາມກະແສວັທນະທັມ.    ບາງຄົນຮ້ອງດ່າຄຳຫຍາບຄາຍໃສ່ຄົນແປກໜ້າຕາມທາງ 
ຫລວງ. ຫລາຍຄົນໄດ້ມຶນເມົາກັບຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ, ຄວາມພາກພູມໃຈ, ຄວາມໂກດແຄ້ນ, ແລະຄວາມກຽດຊັງ. ໃນ 
ເກືອບທຸກພາກສ່ວນຂອງວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາ,  ພວກເຮົາສະແດງອອກເຖິງການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງ 
ຕົນເອງ. 
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       ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຄິດວ່າວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາແມ່ນສ່ິງທຳອິດທ່ີສະແດງພຶດຕິກັມດ່ັງກ່າວທ່ີບ່ໍດີ.    ຄົນເຮົາໄດ້
ລ່ວງລະເມີດຕ່ໍກັນແລະກັນ ແລະຕ່ໍຕ້ານອຳນາດການປົກຄອງຕ້ັງແຕ່ເດີມມາ. ຍ້ອນຄວາມບາບ, ບ່ໍມີໃຜໃນພວກເຮົາ
ຄິດກ່ຽວກັບຜູ້ອ່ືນຢ່າງສົມບູນ ຕ່ໍຕົວເຮົາເອງຫືຼຕ່ໍອີກອຳນາດນ່ຶງ. ນ້ັນແມ່ນສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ພຣະທັມເອເຟໂຊ 5 ໂດດເດ່ັນ. 
ພຣະທັມນ້ີເວ້ົາເຖິງພ້ືນຖານວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາໃນທຸກມື້ນ້ີຄືກັບທ່ີໄດ້ເວ້ົາກັບຊາວເອເຟໂຊໃນສັຕະວັດທຳອິດ. 
       ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ພ້ົນ, ພຣະອົງຊົງປ່ຽນແປງພວກເຮົານຳອີກ. ການປ່ຽນແປງນ້ັນບ່ໍໄດ້ເກີດຂ້ຶນ
ໂດຍຜ່ານການປັບແຕ່ງໃໝ່ໆ ງ່າຍໆ;  ແຕ່ແມ່ນການຫັນປ່ຽນທັງໝົດຂອງຫົວໃຈ,   ຄວາມຄິດ,   ແລະຄວາມປະສົງ.  
ທາງຂອງການຫັນປ່ຽນແມ່ນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຮົາ.  ແທນທ່ີຈະຖືກມອມເມົາ
ໂດຍຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ, ພຣະວິນຍານນຳພາພວກເຮົາໃຫນ້ະມັສການແລະຍອມຢູ່ໃຕ້ພຣະເຈ້ົາ. ເພ່ືອຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຮົາມີ
ຄວາມສັມພັນທ່ີຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈ້ົາ, ພຣະວິນຍານຈະປ່ຽນຊີວິດເຮົາໂດຍໄຕ່ຕອງໄປສູ່ການດຳລົງຊີວິດທ່ີຊອບທັມ. 
ພຣະອົງຍັງຍ້າຍທິດທາງຂອງການນະມສັການຂອງພວກເຮົາຈາກຕົວເຮົາເອງໄປນະມັສການພຣະເຈ້ົາ.   ໃນເວລາທ່ີ
ພວກເຮົາເຕັມລ້ົນໄປດ້ວຍພຣະວິຍານ,   ຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ສຳແດງອອກໃນການສັຣເສີນພຣະ 
ເຈ້ົາໂດຍຕົງ, ບ່ໍແມ່ນຕ່ໍຕົວເຮົາເອງ. 
        ເພ່ືອປັບປຸງຄວາມສັມພັນທ່ີຖືກຕ້ອງກັບຄົນອ່ືນ, ພຣະວິນຍານຫັນປ່ຽນການດຳລົງຊີວິດທ່ີເຫັນແກ່ຕົວໄປສູ່ການ 
ດຳລົງຊີວິດທ່ີຍອມຈຳນົນ:“ ເນ່ືອງດ້ວຍເຈ້ົາມີຄວາມຢຳເກງພຣະຄຣິດ ຈ່ົງຍອມຟັງເຊ່ິງກັນແລະກັນ"  (ຂ້ໍທີ 21). ການ 
ດຳລົງຊີວິດແບບຍອມເຊ່ືອຟັງແມ່ນວິທີທ່ີພຣະເຈ້ົາປະສົງໃຫ້ສະມາຊິກໂບດດຳລົງຊີວິດຮວ່ມກັນ ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງການ
ໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງເຕັມໄປດ້ວຍຄົນທ່ີເຫັນແກ່ຕົວ ຜູ້ທ່ີສແວງຫາຄວາມກ້າວໜ້າຕາມແຜນການຂອງຕົນເອງ. 
ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ,   ພຣະອົງປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາເວ້ົາຕ່ໍກັນແລະກັນດ້ວຍຄຳເວ້ົາ,   ສຽງເພງ, ແລະຄຳອະທິຖານ. 
ແລະພຣະອົງປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາປະຕິບັດຕ່ໍກັນແລະກັນດ້ວຍພຣະຄຸນ. ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ຮັບຄວາມເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນເມ່ືອຜູ້ 
ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊົງນຳຂອງພຣະວິນຍານ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

     ພຣະເຈ້ົາອາດຈະໃຊ້ທ່ານແນວໃດເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ຄົນອ່ືນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ? ແລະທ່ານ 
ຈະເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນໄດ້ແນວໃດ? ຈ່ົງພິຈາຣນາເບ່ິງການນຳໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 
 

 ບ່ົງບອກ. ຜ່ານການອະທິຖານແລະການຄ້ົນຄວ້າພິສູດ, ບ່ົງບອກຄວາມບາບແລະການລ້ໍລວງອີກ. ສາລະພາບສ່ິງ
ເຫລ່ົານ້ີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະຂໍໃຫ້ພຣະອົງນຳຄົນອ່ືນເຂ້ົາມາໃນຊີວິດຂອງທ່ານເພື່ອເສີມສ້າງການໃຊ້ຊີວິດຂອງທ່ານ. 
ອິດທິພົນ. ເມ່ືອທ່ານປະສົບກັບຄວາມເຂ້ັມແຂງແລະມີຊັຍຊະນະໃນຊີວິດຂອງທ່ານເອງ, ຊອກຫາໂອກາດທ່ີຈະມີ
ອິດທິພົນ(ຈູງໃຈ)ຕ່ໍຄົນອ່ືນໂດຍການເປັນສະມາຊິກທ່ີບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວແລະຍອມເຊ່ືອຟັງໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ. 
ເຊີນເຂ້ົາຮ່ວມ. ເຊີນຊວນຄຣິສຕຽນຄົນອ່ືນຫລືກຸ່ມຄຣິສຕຽນເຂ້ົາມາເປັນສ່ວນນ່ຶງໃນການຕ່ໍສູ້ກັບການທົດລອງ. ສາ 
ລະພາບການຖືກທົດລອງຂອງທ່ານຕ່ໍພີ່ນ້ອງແລະຍອມໃຫ້ເຂົາສາລະພາບຕ່ໍທ່ານນໍາ. ຈ່ົງຢືນຢູ່ນຳກັນເພື່ອຕ່ໍສູ້ກັບບັນ 
ຫາເຫລ່ົານ້ັນ. 
 

        ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ   ແລະໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງມາເສີມກຳລັງພວກເຮົາໃຫ້ຕ່ໍຕ້ານທາງຂອງ
ໂລກ. ຂໍໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເຮົາຍອມໃຫ້ຄວາມປາຖນາຂອງພຣະອົງກາຍເປັນຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຮົາແລະໃຫ້ສ່ິງບ່ໍດີ 
ເຫລ່ົານ້ັນຢູ່ນອກຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
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