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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 16 ກຸມພາ 2020 (02-16-2020) 

 

 ຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈມາຈາກໃສ? 
              

ເມ່ືອທ່ານປ່ວຍໄຂ້, ແມ່ນຫຍັງທ່ີທ່ານເຫັນວ່າເປັນຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈ? 
 
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:   ໃນຂະນະທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈແກ່ເຮົາ, ພວກເຮົາຕ້ອງເລ້ົາໂລມໃຈ 

                                   ແກ່ຄົນອ່ືນດ້ວຍ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:    
       ແກງໄກ່. ຄົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ກິນແກງໄກ່ໃນທັນທີ ເມ່ືອພວກເຂົາເລ້ີມເປັນໄຂ້ຫວັດ.  ຄົນອີກກຸ່ມນ່ຶງຈະທົດ
ລອງຢາທຸກຊະນິດຈາກຮ້ານຂາຍຢາໂດຍທ່ີບ່ໍຕ້ອງການໃບສ່ັງຈາກທ່ານໝໍ! ແລະອີກກຸ່ມນ່ຶຶງມີຄວາມໝ້ັນໃຈໃນຢາປະ
ຈໍາບ້ານຂອງແມ່ຕູ້. ຊ່ຶງສ່ົງຜົນທ່ີດີສໍາລັບພວກເຂົາ ເຫດສະນ້ັນພວກເຂົາຈ່ຶງກັບກາຍມາເປັນຜູ້ໂຄສະນາວ່າຕໍາຣາຂອງ
ແມ່ຕູ້ສາມາດປ່ິນປົວພຍາດໄດ້ຫລາຍຊະນິດ. 
       ຢາປະຈໍາບ້ານບາງຢ່າງເບ່ິງຄືວ່າແປກປລາດ.   ຕົວຢ່າງ,   ບາງຄົນເອົາຜັກບ່ົວຜັກທຽມຫືຼນ້ໍາມັນໄກ່ໃສ່ໃນຖົງຕີນ
ແລ້ວເອົາມາມັດຄໍໄວ້  (ເຮົາບ່ໍສາມາດຮັບຮອງສ່ິງນ້ີໄດ້  ເພາະກ່ິນຂອງຖົງຕີນນ້ັນອາດຈະເຕືອນຄົນອ່ືນວາ່ທ່ານກໍາລັງ
ເປັນໄຂ້ຫວັດ!).  ແຕ່ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຮູ້ດີວ່າເມື່ອເຮົາບ່ໍສະບາຍ, ບ່ໍມີສ່ິງໃດຈະມາທຽບກັບການທ່ີມີຜູ້ປົກຄອງຢູ່ໃກ້ຊິດ 
ກັບເຂົາ. ການຢູ່ໃກ້ຊິດຂອງໃຜກໍຕາມເປັນການຊ່ວຍຢ່າງນ່ຶງ, ແຕ່ການຢູ່ໃກ້ຂອງພໍ່ແມ່ຜູ້ຊ່ຶງຮັກແລະເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ
ທ່ານໃນທຸກສະຖານະການ ເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຈາກທັງໝົດນ້ັນເລີຍ! 
       ການຢູ່ໃກ້ຊິດຂອງໃຜຜູ້ນ່ຶງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນກໍຣະນີທ່ີທ່ານມີຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານ. ພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່
ໃກ້ກັບພວກເຮົາແນ່ນອນ  ຊ່ຶງພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນໃນພຣະຄັມພີ 2 ໂກຣິນໂທ.   ໃນນ້ັນພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນວ່າພວກ 
ເຮົາສາມາດໃຫ້ຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈແກ່ຄົນອ່ືນໄດ້ ໃນຂະນະທ່ີເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານ. 
        
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1.  2 ໂກຣິນໂທ 1:3-4ກ 
3ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາຄືພຣະບິດາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫຼາຍຄືພຣະບິດາຜູ້ຊົງຄວາມເມດຕາ ແລະພຣະ 
 ເຈ້ົາຜູ້ຊົງເລ້ົາໂລມໃຈທຸກຢ່າງ. 4ກພຣະອົງຜູ້ຊົງເລ້ົາໂລມໃຈເຮົາໃນການທຸກລຳບາກທຸກຢ່າງຂອງເຮົາ...  
 
       ມາຮອດຕອນນ້ີຂອງການສຶກສາພຣະຄັມພີ, ພວກເຮົາໄດ້ພິຈາຣະນາເບ່ິງຄວາມເຈັບປວດແລະທົນທຸກທໍຣະມານ 
ເກີດຂ້ຶນ “ດ້ວຍວິທີໃດ” ແລະ “ເປັນຫຍັງ”, ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າເຣ່ືອງຄວາມຮູ້.  ພວກເຮົາຕ້ອງການ ການ 
ບັນເທົາທຸກຈາກການເຈັບປວດແລະທໍຣະມານນ້ັນ.    ອາຈານໂປໂລໄດ້ຊ້ີໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງຄວາມບັນ 

 



2 
 

ເທົາທຸກນ້ັນ ຄື: ພຣະເຈ້ົາ. ພຣະອົງຊົງເປັນ “ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເລ້ົາໂລມໃຈທຸກຢ່າງ.” (ຂ້ໍ 3).  ນ້ີບ່ໍໄດ້ແມ່ນແນວຄິດໃໝ່ໃນ 
ພຣະຄັມພີ; ພຣະຄັມພີໄດ້ເປີດເຜີຍຢູ່ສເມີວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນອົງເລ້ົາໂລມໃຈແລະອົງພຣະເມດຕາ.  
       ອົງພຣະເຢຊູຄືພຣະຜູ້ຊົງ “ເລ້ົາໂລມພວກເຮົາໃນທຸກບັນຫາ” (ຂ້ໍ 4). ບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີພວກເຮົາສາມາດເຈັບປວດທຸກ 
ທໍຣະມານ ທ່ີອົງພຣະເຢຊູຍັງບ່ໍໄດ້ຊົງມີປະສົບການມາກ່ອນ, ຕົວຢ່າງ: 
 
 ຮູ້ສຶກເຈັບປວດຂອງຄວາມໂດດດຽ່ວ?  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຖືກປ່ອຍຖ້ິມຢ່າງໂດດດຽ່ວເທິງໄມ້ກາງແຂນ. 

 
 ຮູ້ສຶກຄວາມເຈັບປວດດ້ານຮ່າງກາຍ? ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງທົນຕ່ໍຄວາມທຸກແລະທໍຣະມານທ່ີໄມ້ກາງແຂນດ້ວຍ 
     ຄວາມເຈັບປວດ ແລະຄວາມລະອາຍທັງສ້ິນ.  
 
 ຮູ້ສຶກຄວາມເຈັບປວດຂອງການປະຕິເສດ?   ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຖືກປະຕິເສດຈາກຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ   - ແມ່ນກະທ້ັງ 
    ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພຣະອົງ ໄດ້ພາກັນຫັນຫຼັງໃຫ້ພຣະອົງ. 
 

          ເມ່ືອອາຈານໂປໂລ ໄດ້ເວ້ົາວ່າ: “ແມ່ນໃຜເລ້ົາໂລມໃຈພວກເຮົາໃນທຸກບັນຫາ?”  ເພິ່ນເອງຮູ້ວ່າເພ່ິນເວົ້າເຣ່ືອງ 
ຫຍັງ.  ເພ່ິນເອງກໍບ່ໍໄດ້ຖືກຍົກເວ້ັນເໝືອນກັນ: ເພ່ິນໄດ້ມີຄວາມສາມາດນະມັສການພຣະເຈ້ົາ ຖ້າມກາງບັນຫາທ່ີເກີດ 
ຂ້ຶນ. ເພ່ິນໄດ້ໃຊ້ປໂຍກທ່ີວ່າ: “ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາຄືພຣະບິດາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ” (ຂ້ໍ 3). 
      ພວກເຮົາສາມາດສະແດງອອກເຖິງການສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາເຊ່ັນດຽວກັນ, ແລະຮັບຮູ້ສ່ິງນ້ີໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາປະ 
ເຊີນກັບຄວາມທຸກທໍຣະມານ. ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈທັງໝົດຈະຊົງປາກົດຢູ່ຕ່ໍໜ້າພວກເຮົາໃນທຸກສະຖານ 
ທ່ີ. ແລະດ່ັງທ່ີ ອາຈານໂປໂລຈະໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ, ວິທີທ່ີພຣະອົງຈະຊົງພົບປະແລະເລ້ົາໂລມໃຈພວກ 
ພວກເຮົານ້ັນ ຈະຜ່ານໂດຍທາງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງສເມີໄປ. 
 

 
2.  2 ໂກຣິນໂທ 1:4ຂ-7 
4ຂ ເພື່ອເຮົາຈະສາມາດໄດ້ເລ້ົາໂລມໃຈຄົນເຫ່ົຼານ້ັນ ທ່ີມີຄວາມທຸກລຳບາກຢ່າງໃດຢ່າງໜ່ຶງ ດ້ວຍຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈທ່ີ 
ເຮົາເອງໄດ້ຮັບມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. 5ເພາະວ່າເຮົາມີສ່ວນທົນທຸກກັບພຣະຄຣິດຫຼາຍເຫືຼອລ້ົນສັນໃດ ຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈ 
ຂອງເຮົາເນ່ືອງຈາກພຣະຄຣິດກໍຫຼາຍເຫືຼອລ້ົນສັນນ້ັນ. 6ທ່ີເຮົາທົນຄວາມທຸກລຳບາກນ້ັນກໍເພື່ອໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫຼາຍໄດ້ຮັບ 
ຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈແລະຄວາມພ້ົນ   ແລະທ່ີເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈກໍເພື່ອໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ຮັບຄວາມເລ້ົາ 
ໂລມໃຈເໝືອນກັນ ຄືຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈທ່ີຈະໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫຼາຍພຽນສູ້ທົນເອົາຄວາມທຸກເໝືອນຢ່າງທ່ີເຮົາສູ້ທົນຢູ່ນ້ັນ   
7ເຮົາຈ່ຶງມີຄວາມຫວັງແນ່ນອນໃນເຈ້ົາທັງຫຼາຍ ເພາະເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຈ້ົາໄດ້ມີສ່ວນໃນຄວາມທຸກສັນໃດເຈ້ົາທັງຫລາຍ

ຈະໄດ້ມີສ່ວນໃນຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈຂອງເຮົາສັນນ້ັນ. 
 
        ພວກເຮົາສາມາດແລະສົມຄວນຂອບພຣະຄຸນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານການເລ້ົາໂລມໃຈໂດຍຜ່ານອົງພຣະເຢ
ຊູຄຣິດ, ແຕ່ການເລ້ົາໂລມໃຈທ່ີພຣະອົງຊົງໄດ້ປະທານນ້ັນບ່ໍແມ່ນແຕ່ຜົນປໂຍດສໍາລັບພວກເຮົາເທ່ົານ້ັນ. ພຣະອົງຊົງ
ມີພຣະປະສົງຈະຍ່ືນການເລ້ົາໂລມໃຈນ້ັນແກ່ຄົນອ່ືນໂດຍຜ່ານທາງພວກເຮົາ.   ແນ່ນອນ, ພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນແຫຼ່ງທ່ີມາ
ຂອງການເລ້ົາໂລມໃຈໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນ, ແຕ່ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນ ທ່ໍ ຂອງການເລ້ົາໂລມໃຈ ແລະການຊົງປາ 

ວິຖີທາງອັນໃດແດ່ ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລ້ົາໂລມ ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ? 
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ກົດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນ. 
      ໃນຂະນະທ່ີຄວາມຈິງນ້ີສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກກໍຣະນີຂອງການທຸກທໍຣະມານ, ໃນທ່ີນ້ີໂປໂລໄດ້ເວ້ົາໂດຍສະເພາະ
ເຖິງຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານກຽ່ວກັບຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະຄຣິດ  ຊ່ຶງພວກເຮົາຮູ້ໃນນາມ:  ການຖືກຂ່ົມເຫງ   ໂປໂລ ໄດ້ 
ບັລຍາຍສ່ິງນ້ີໃນເຣ່ືອງ  “ການທົນທຸກທໍຣະມານຂອງອົງພຣະຄຣິດ” (ຂ້ໍ 5).   ເມ່ືອພວກເຮົາປັບຕົນເອງໃຫ້ເຂ້ົາກັບອົງ 
ພຣະຄຣິດ, ຊາວໂລກຈະປະຕິບັດຕ່ໍພວກເຮົາເຊ່ັນດຽວກັບພວກເຂົາປະຕິບັດຕ່ໍພຣະອົງ. 
      ອາຈານ ໂປໂລ ສາມາດເປັນທ່ໍຂອງການເລ້ົາໂລມໃຈຂອງພຣະເຈ້ົາໃນເວລາຄັບຂັນ ດ້ວຍເຫດວ່າເພິ່ນເອງເປັນຜູ້
ທ່ີໄດ້ຮັບການເລ້ົາໂລມໃຈຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຂະນະທ່ີເພ່ິນເອງໄດ້ຖືກຂ່ົມເຫງ.   ໂປໂລໄດ້ປະສົບກັບການຂ່ົມເຫັງໂດຍ
ກົງ,  ແລະພຣະເຈ້ົາສາມາດໃຊ້ຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງເພ່ິນໃຫ້ເປັນແຫ່ຼງທ່ີໃຫ້ການເລ້ົາໂລມໃຈແກ່ຄົນອ່ືນ.   ໂປໂລ 
ບ່ໍມີຄວາມລະອາຍຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງເພ່ິນ;   ເພ່ິນອົດທົນການທົດລອງເພ່ືອວ່າເພ່ິນຈະໄດ້ແບ່ງປັນພຣະຄຣິດ. 
ເນ່ືອງຈາກຄວາມທຸກທໍຣະມານທ່ີເພ່ິນໄດ້ອົດທົນ, ໂປໂລສາມາດແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດໃນເມືອງໂກຣິນໂທ. 
 
 

3.  2 ໂກຣິນໂທ 1:8-11 
8ພີ່ນ້ອງທັງຫຼາຍເອີຍ, ເຮົາຢາກໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫຼາຍຮູ້ເຖິງຄວາມທຸກລຳບາກທ່ີເກີດຂ້ຶນແກ່ເຮົາໃນແຂວງອາເຊັຽຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ 
ເຮົາໜັກໃຈເຫຼືອກຳລັງ ຈົນເຮົາໝົດຫວັງທ່ີຈະເອົາຊີວິດພົ້ນໄດ້. 9ທ່ີຈິງ, ເຮົາຄາດວ່າເຮົາໄດ້ຖືກໂທດປະຫານຊີວິດແລ້ວ  
ແຕ່ທ່ີເປັນດ່ັງນ້ັນ, ກໍເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຮົາໄວ້ໃຈໃນຕົວເອງ ແຕ່ໃຫ້ໄວ້ໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງບັນດານໃຫ້ຄົນທັງປວງຄືນມາຈາກ 
ຕາຍ. 10ພຣະອົງນ້ັນໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ເຮົາພົ້ນຈາກມຣໍະນາພັຍ ແລະຈະຊົງໂຜດເຮົາອີກ. ເຮົາໄວ້ໃຈໃນພຣະອົງວ່າຍັງຈະ 
ໂຜດໃຫ້ເຮົາພ້ົນອີກຕ່ໍໄປ. 11ຂໍໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫຼາຍຮ່ວມກັນຊ່ອຍໃນການອ້ອນວອນສຳລັບເຮົາດ້ວຍ  ເພ່ືອວ່າຄົນຈຳນວນ 
ຫຼາຍຈະໄດ້ຂອບພຣະຄຸນຍ້ອນເຮົາ ເນ່ືອງຈາກພຣະຄຸນທ່ີຊົງປະທານແກ່ເຮົາ ອັນເປັນການຊົງຕອບສນອງຕ່ໍຄຳອ້ອນ 
ວອນຂອງຄົນຈຳນວນຫລາຍ. 
 
      ອາຈານ ໂປໂລ ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນໃນອີກວິຖີທາງນ່ຶງ ຊ່ຶງພວກເຮົາສາມາດເປັນທ່ໍແຫ່ງການເລ້ົາໂລມໃຈຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາສູ່ຄົນອ່ືນ.  ໃນການບັນລະຍາຍເຖິງປະສົບການອັນເຈັບປວດຂອງເພ່ິນທ່ີແຄວ້ນເອເຊັຽ, ເພ່ິນໄດ້ປະກາດຮັບ 
ຮູ້ວ່າຄວາມເຈັບປວດເຫ່ົຼານ້ັນມັນເຫືຼອທົນ ແລະ ເກືອບຕາຍຍ້ອນ. ຂ້າພະເຈ້ົາມັກຄວາມໂປ່ງໃສຂອງໂປໂລ: ລາວໄດ້ 
          ສາຣະພາບວ່າລາວ "ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ" (ຂ້ໍ 8).  ເຖິງປານນ້ັນ ໂປໂລ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າເພ່ິນບ່ໍ
ສາມາດທ່ີຈະເພ່ິງພາຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງທ່ີຈະເອົາຊະນະເຫດການນ້ັນ, ເພ່ິນໄດ້ອາສັຍການໄວ້ວາງໃຈຕ່ໍພຣະ
ເຈ້ົາ.  ການເຊ່ືອແລະໄວ້ວາງໃຈມາເຖິງໃນເມ່ືອພວກເຮົາເຫນັພຣະເຈ້ົາ ເໝືອນອາຈານໂປໂລໄດ້ເຫັນ.   ໂປໂລໄດ້ຈໍາ
ຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາ: "ຜູ້ຊົງບັນດານໃຫ້ຄົນທັງປວງຄືນມາຈາກຕາຍ."(ຂ້ໍ 9). ຣິດອໍານາດ
ອັນນ້ີລະທ່ີໄດ້ຊົງທໍາງານໃນຊີວິດຂອງໂປໂລຢູ່ໃນອະດີດ, ພຣະອົງຈະຊົງສືບຕ່ໍທໍາງານໃນປັດຈຸບັນແລະໃນອະນາຄົດ.  
ຜລິດຕະພັນທັມມະຊາດຂອງຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈນ້ັນແມ່ນ ຄວາມຫວັງ.   ໂປໂລມີຄວາມໝ້ັນໃຈ, ຢ່າງ
ໝ້ັນຄົງ, ແລະຢ່າງແນ່ນອນໃຈວ່າ "ເຮົາໄວ້ໃຈໃນພຣະອົງວ່າຍັງຈະໂຜດໃຫ້ເຮົາພົ້ນອີກຕ່ໍໄປ." (ຂ້ໍ 10). 
          ໃນຂະນະທ່ີ ໂປໂລ ຮູ້ລະດັບຂອງຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈ ດ້ວຍເຫດຜົນຂອງຄວາມຫວັງແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນ 
ອົງພຣະເຈ້ົາໃນລະຫວ່າງການທົດລອງ,     ເພ່ິນໄດ້ຮູ້ເໝືອນກັນວ່າເພ່ິນໄດ້ຮັບການອຸປຖັມຄ້ໍາຊູຈາກຄົນອ່ືນຜ່ານທາງ 
ການອ້ອນວອນອະທິຖານ.    ອັຄສາວົກໄດ້ຮັບການເລ້ົາໂລມໃຈຈາກຝູງຄົນທ່ີ "...ຊ່ອຍໃນການອ້ອນວອນສຳລັບເຮົາ 
ດ້ວຍ”  (ຂ້ໍ 11).  ຮູ້ດີວ່າຄົນອ່ືນໄດ້ຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າພຣະບັນລັງຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອອະທິຖານເພື່ອພວກເຮົານ້ັນ ກໍເປັນການ 

   ມີຫຍັງເປັນອຸປສັກ ຊ່ຶງບາງຄ້ັງກີດກັນພວກເຮົາ ຈາກການໄປພົບຜູ້ທ່ີເຈັບປວດທົນທຸກທໍຣະມານ ? 
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ເລ້ົາໂລມໃຈໃນເວລາທ່ີຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກ ແລະອັຕຄັດທ່ີສຸດ... 
       ຫຍັບເຂ້ົາໄປໃກ້ໆຊີວິດຂອງຜູ້ທ່ີກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດແລະທົນທຸກທໍຣະມານ ແມ່ນຂອງຂວັນອັນປະເສີດ 
ແກ່ພວກເພ່ິນແລະເປັນເຫດຜົນທ່ີຈະຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ.  ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາອ້ອນວອນອະທິຖານເພ່ືອບັນດາຄົນ
ທ່ີພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກໂດຍສ່ວນຕົວກໍຕາມ,   ດ່ັງດຽວກັນກັບບັນດາຄົນທ່ີເຊ່ືອທ່ີກໍາລັງຖືກກົດຂ່ີຂ່ົມເຫງຢູ່ທ່ົວທຸກມຸມໂລກ
ໃນຂະນະນ້ີ, ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງ.   ແຕ່ບ່ໍແມ່ນໂດຍສາຍຕາຂອງມະນຸດທ່ີພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດໃຫ້
ແຕກຕ່າງ.   ທັງໝົດມັນເປັນການນໍາມາຊ່ຶງ: ການຂອບພຣະຄຸນ, ການສັຣເສີນ, ແລະພຣະຣັສມີຂອງພຣະອົງຜູ້ຊົງກະ
ທໍາໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງໝົດທັງປວງ.  ອາແມນ. 

                                      
                                                        

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 
        ທ່ານອາດຈະຮູ້ໃຜຜູ້ນ່ຶງຫຼືຄົນກຸ່ມນ່ຶງທ່ີກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດທົນທຸກທໍຣະມານ.  ຈ່ົງປ່ອຍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໃຊ້
ທ່ານໃຫ້ຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈແກ່ພວກເຂົາເຈ້ົາ.  ຈ່ົງເບ່ິງການນໍາໃຊ້ດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 
 ຈ່ົງປາກົດຕົວ.    ຈ່ົງປ່ອຍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ທ່ານໃຫ້ການເລ້ົາໂລມໃຈແກ່ໃຜຜູ້ນ່ຶງທ່ີກໍາລັງເຈັບປວດ. ພຽງແຕ່ການ 
    ປາກົດຕົວເທ່ົານ້ັນ (ຢູ່ໃກ້ຊິດ) ບາງຄ້ັງຈະເປັນການເລ້ົາໂລມໃຈທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າທຸກສ່ິງທັງໝົດ. 
 
 ຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນ.   ຈ່ົງຄິດເຫັນໃຜຜູ້ນ່ຶງທ່ີໄດ້ໃຫ້ການເລ້ົາໂລມໃຈແກ່ທ່ານໃນອະດີດເມື່ອທ່ານຕ້ອງການ. ຈ່ົງຂອບ 
    ພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ຊົງໃຊ້ຜູ້ນ້ັນ, ແລະຈ່ົງຂຽນຄໍາສະແດງຄວາມຂອບໃຈໃນການເລ້ົາໂລມໃຈ  ແລະອຸປຖັມຄ້ໍາ 
    ຊູທ່ານໃນເວລາຂັດສົນນ້ີ. 
 
 ຈ່ົງອ້ອນວອນອະທິຖານ.  ຈ່ົງຕ້ັງໃຈອ້ອນວອນອະທິຖານເພື່ອຄະນະຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດ,  ແກ່ກຸ່ມຄົນ, ແລະປະ 
ເທດ.   ທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊົງເລ້ົາໂລມໃຈ ແລະຊົງປະທານພລັງໃນກໍຣະນີທ່ີຜູ້ເຊ່ືອຖືກຂ່ົມເຫງຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງໃນ
ໂລກນ້ີ. 
 
      ມີວິທີການທ່ີປລາດຫຼາຍຢ່າງທ່ີຄົນເຮົາພົບກັບຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈໃນຂະນະທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມເຈັບປວດທົນ
ທຸກທໍຣະມານ - ແລະບາງວິທີອາດຈະໄດ້ຜົນ! ແຕ່ວິທີທ່ີພວກເຮົາທັງໝົດສາມາດຊ່ວຍຄົນໄດ້ແມ່ນການເລ້ົາໂລມໃຈທ່ີ
ພວກເພ່ິນສາມາດພົບພໍ້ ໂດຍຜ່ານອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ. 
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ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງຄິດວ່າ ການອ້ອນວອນອະທິຖານ ແມ່ນສ່ິງສໍາຄັນຍ່ິງໃນພາກສ່ວນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນ? 
 
 


