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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 23 ກຸມພາ 2020 (02-23-2020) 

 

   ໃນຄວາມທຸກທໍຣະມານຂ້ອຍຈະຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ແນວໃດ? 
              

ດົນປານໃດແລ້ວ ທ່ີທ່ານໄດ້ເຫັນຄົນໃດຄົນນ່ຶງໄດ້ຮັບກຽດທ່ີໜ້າຈ່ືຈໍາ? 
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ທຸກໆພາກສ່ວນຂອງຊີວິດ ພ້ອມທັງຄວາມຍາກລໍາບາກ  ແມ່ນໂອກາດທ່ີຈະຖວາຍພຣະ 

                                 ກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:    
       ດ້ວງກິນຝ້າຍ (the boll weevil) ບ່ໍໄດ້ເປັນເພື່ອນທ່ີດີຂອງອະເມຣິກາ.  ຫັຼງຈາກການຍົກຍ້າຍຄ້ັງແລກຂອງມັນ
ຈາກແມກຊິໂກໃນປີ 1892, ມັນໄດ້ເລ້ິມຕ້ົນລະບາດທໍາລາຍພືດຜົນອັນສໍາຄັນ: ໄຮ່ຝ້າຍ.      ຂອບໃຈນໍາຕົວດ້ວງກິນ
ຝ້າຍ, ຜິດຕະຜົນຝ້າຍໄດ້ລົດລົງຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ(50%)ພາຍໃນລະຍະ 5 ປີ, ຄ່າຂອງດິນ(ທ່ົງຝ້າຍ)ລົດລົງໃນຂະນະ
ທ່ີເສຖກິດທ້ອງຖ່ິນຕົກຕ່ໍາ. ຄາດຄະເນວ່າຄົນຫກົລ້ານຄົນ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພະນັກງານຄົນຜິວດໍາໄດ້ອົພຍົບຈາກພາກ
ໃຕ້ມຸ່ງໜ້າສູ່ພາກເໜືອ ຊ່ຶງໄດ້ຮູ້ໃນນາມ “ການຍົກຍ້າຍທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່” (the Great Migration),  ແລະການສູນເສັຽຈາກ
ເຫດການນ້ີໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າປະມານຊາວສາມພັນລ້ານໂດລາ ($23 billions). 
       ເປັນຫຍັງໃຜຜູ້ນ່ຶງຈ່ຶງໃຫ້ກຽດຕົວດ້ວງກິນຝ້າຍ?  ເຖິງປານນ້ັນຊາວເມືອງເອັນເຕີພຣາຍ(Enterprise, AL),  ຣັດ
ອາລາບາມາໄດ້ເຮັດ. ຄ້ັງນ່ຶງຝ້າຍໄດ້ສົມຍານາມວ່າ “ພຣະເຈ້ົາຢູ່ຫົວ”(ພຣະຣາຊາ), ແຕ່ເມ່ືອຫຼັງຈາກຕົວດ້ວງກິນຝ້າຍ 
ໄດ້ທໍາລາຍອຸດສາຫະກັມຝ້າຍ,     ຊາວກະສິກອນຢູ່ອ້ອມຮອບເມືອງເອັນເຕີພຣາຍໄດ້ປ່ຽນຈາກການປູກຝ້າຍໄປປູກ
ແນວອ່ືນ. ເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ຜົນດີກວ່າເດີມ, ພວກເຂົາຈ່ຶງໄດ້ສ້າງອະນຸສາວະຣີເພ່ືອໃຫ້ກຽດໂຕແມງດ້ວງກິນຝ້າຍ. ໂຕ
ແມງດ້ວງໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ພວກເຂົາປຽ່ນທິດທາງເດີນ, ແລະແລ້ວສ່ິງນ້ັນກໍໄດ້ໃຫ້ຜົນກໍາໄລແກ່ພວກເຂົາໃນທ້າຍທ່ີສຸດ. 
        ພວກເຮົາບ່ໍຈໍາເປັນຈະໃຫ້ກຽດຈຸດແຫ່ງຄວາມເຈັບປວດໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ໃຫ້ພວກເຮົາມາພິຈາຣະນາ 
ເບ່ິງວ່າພວກເຮົາຈະໃຊ້ຈຸດຂອງຄວາມເຈັບປວດນ້ັນໃຫ້ເປັນທາງທ່ີ:ຖວາຍກຽດແດ່ພຣະອົງຜູ້ຊົງນໍາທາງຊີວິດແກ່ເຮົາ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 

 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1.  2 ໂກຣິນໂທ 4:7-11 
7ແຕ່ວ່າຂອງທ່ີມຄ່ີານ້ີເຮົາມຢູ່ີໃນພາຊະນະດິນ  ເພ່ືອໃຫ້ເຫັນວ່າຣິດເດດອັນເລີດປະເສີດນ້ັນຈະເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ  ບ່ໍ 
ໃຊ່ເປັນຂອງເຮົາເອງ.  8ເຮົາຖືກຄວາມທຸກລຳບາກອ້ອມຂ້າງ ແຕ່ບ່ໍເຖິງອັຕຄັດເຮົາຈົນປັນຍາ  ແຕ່ຍັງບ່ໍໝົດທາງອອກ. 
9ເຮົາຖືກສັດຕູໄລ່  ແຕ່ກໍບ່ໍເຖິງຕົກໃນເງື້ອມມືເຂົາ  ເຮົາຖືກຕີລ້ົມແລ້ວແຕ່ວ່າບ່ໍເຖິງຕາຍ.  10ຕົວຂອງເຮົາຍອມຢູ່ໃກ້ກັບ 
ຄວາມຕາຍເໝືອນຢ່າງພຣະເຢຊູຢູ່ສເມ ີເພ່ືອຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຈະໄດ້ປະກົດໃນຕົວເຮົາດ້ວຍ. 11ເພາະວ່າເຮົາທ່ີມີຊີ 
ວິດຢູ່ນ້ັນກໍຕ້ອງຖືກມອບໄວ້ແກ່ຄວາມຕາຍຢູ່ສເມີ ເພາະເຫັນແກ່ພຣະເຢຊູ    ເພ່ືອຊີວິດຂອງພຣະອົງຈະໄດ້ປາກົດໃນ 
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ເນ້ືອກາຍອັນຕາຍເປັນຂອງເຮົາເໝືອນກັນ. 
 
        “ຊັບສົມບັດ” ແມ່ນເປັນຄໍາເຊ້ືອເຊີນແທ້ໆ!  ພວກເຮົາສແວງຫາຊັບສົມບັດ.  ພວກເຮົາຕີຣາຄາຄົນແລະສ່ິງຂອງ 
ທ່ີພວກເຮົາຮັກດ່ັງຊັບສົມບັດ.  ແຕ່ແມ່ນຊັບສົມບັດແນວໃດທ່ີອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງ?  ອີງຕາມຂ້ໍພຣະຄັມພີຜ່ານ
ມາ, ໂປໂລອາດຈະເວ້ົາເຖິງພັນທະກິດຂອງເພ່ິນ ຫືຼ ຂ່າວປະເສີດ: “ຄວາມສວ່າງແຫ່ງຄວາມຮູ້ເຖິງພຣະສງ່າຣາສີຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງປາກົດແຈ້ງໃນພຣະພັກຂອງພຣະຄຣິດ.”(ຂ້ໍ 6ກ).   ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າຊີວິດຂອງອາຈານໂປໂລ  ແລະ
ພັນທະກິດຂອງເພິ່ນໄດ້ຖືກຫ່ໍຫຸ້ມດ້ວຍຂ່າວປະເສີດໂດຍສ້ິນເຊີງ.    ຊັບສົມບັດຂອງໂປໂລ ສາມາດເປັນທັງສອງຢ່າງ: 
ຊີວິດແລະພັນທະກິດ.  ຊັບສົມບັດຂອງເພ່ິນແມ່ນສ່ິງທ່ີເພ່ິນໄດ້ມີຢູ່ໃນກັມສິດແລະໄດ້ປະກາດໃນອົງພຣະຄຣິດ.  
        ເບ່ິງຄືວ່າອາຈານໂປໂລປລາດໃຈທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະເອົາຊັບສົມບັດທ່ີບ່ໍໜ້າເຊ່ືອນ້ີຄື ຄວາມສວ່າງແລະຂ່າວປະເສີດ 
ຂອງພຣະຄຣິດ  ໃສ່ໃນພາຊະນະຂອງມະນຸດທ່ີມີລັກສະນະທັມມະດາແລະບ່ໍສໍາຄັນເທ່ົາກັບຖ້ວຍດິນເຜົາ.    ໃນສມັຍ 
ຂອງໂປໂລ, ບັນດາຖ້ວຍດິນເຜົາແມ່ນເປັນເຣ່ືອງທັມມະດາທ່ີສຸດ.  ທຸກໆຄອບຄົວມີກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນເຮືອນຄົວ. 
ມັນແຕກຫັກງ່າຍ, ແຕ່ເມ່ືອໜ່ວຍນ່ຶງແຕກ ກໍຫຢິບເອົາອີກໜ່ວຍນ່ຶງມາແທນ. ຄວາມສໍາຄັນຂອງຖ້ວຍດິນເຜົາບ່ໍແມ່ນຢູ່ 
ໃນຕົວຂອງມັນເອງ, ແຕ່ແມ່ນສ່ິງທ່ີບັນຈຸຢູ່ໃນຖ້ວຍນ້ັນ.  
       ໃນທຳນອງດຽວກັນ, ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາກໍແຕກຫັກພັງງ່າຍ: ພວກເຮົາມັກຈະ “ແຕກຫັກ”. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້
ຊົງໃຊ້ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນພາຊະນະແຫ່ງພຣະສງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ.  ສ່ິງທ່ີກົງກັນຂ້າມລະຫວ່າງພວກເຮົາກັບຖ້ວຍດິນ
ເຜົາທ່ີແຕກຫັກງ່າຍໆ ແລະພຣະສງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຊົງສະຖິດຢູ່ໃນເຮົາ   ພາໃຫ້ຄົນອ່ືນປລາດໃຈກັບສ່ິງທ່ີພວກ
ເຂົາໄດ້ເຫັນໃນພວກເຮົາ: ຄວາມສວ່າງຂອງພຣະເຢຊູ. 
      ອາຈານໂປໂລແລະເພ່ືອນຮ່ວມທາງໄດ້ຮູ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຖ້ວຍດິນເຜົາ ແລະ ຊັບສົມບັດ ໂດຍປະ 
ສົບການ.  ພວກເພ່ິນໄດ້ທົນທຸກທໍຣະມານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຂະນະທ່ີພວກເພ່ິນປ່າວປະກາດແສງສວ່າງແລະພຣະຣັສ
ມີຂອງຂ່າວປະເສີດຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.  ໃນຂະນະທ່ີພວກເພ່ິນເດີນທາງໄປ,  ພວກເເພ່ິນຮູ້ຕົວດີວ່າພວກເພ່ິນໄດ້
ແບກຄວາມຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູ "ເພ່ືອວ່າຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູອາດຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ" (ຂ້ໍ 
10). ເມ່ືອກ່ອນນ້ີ, ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນເຖິງຊາວຄາລາເຕັຽ: “ເຮົາໄດ້ຖືກຄຶງໄວ້ກັບພຣະຄຣິດແລ້ວ. ເຮົາຈ່ຶງບ່ໍມີຊີວິດ
ຢູ່, ແຕ່ແມ່ນພຣະຄຣິດເປັນຜູ້ຊົງມີຊີວິດຢູ່ໃນເຮົາ” (ຄລຕ 2:20).   ພວກເພ່ິນເຈ້ົາຖືກທົນທຸກທໍຣະມານ,  ສັບສົນ, ຖືກ
ຂ່ົມເຫັງ,  ແລະຖືກໂຈມຕີຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເພີນ,  ແຕ່ການຄືນຊີວິດແລະຣັສມຂີອງອົງພຣະເຢຊູແມ່ນເຫັນໄດ້
ແຈ້ງແລະສະແດງອອກຢ່າງເຕັມທ່ີ. 
       ທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງທ່ີພວກເຮົາເຮັດຫຼຶເວ້ົາ ແມ່ນແສງສະທ້ອນຂອງຂ່າວປະເສີດໃນຕົວພວກເຮົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຂະ 
ນະທ່ີພວກເຮົາປະເຊີນກັບຄວາມຍາກລໍາບາກແລະທົນທຸກທໍຣະມານກໍຕາມ, ພວກເຮົາກໍຍັງສາມາດສະທ້ອນໃຫເ້ຫັນ 
ແລະຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະຄຣິດໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.    ພວກເຮົາເປັນແຕ່ພຽງແຕ່ ພາຊະນະຖ້ວຍດິນເຜົາ, ແຕ່
ພວກເຮົາກຳລັງ ບັນຈຸເອົາຂ່າວສານທ່ີສຳຄັນທ່ີສຸດຂອງໂລກໄປທ່ົວທຸກຫົນທຸກແຫ່ງທ່ີພວກເຮົາໄປ. 
 

        
 

2.  2 ໂກຣິນໂທ 4:12-15 
12ດ່ັງນ້ັນຄວາມຕາຍຈ່ຶງກຳລັງສະແດງຣິດຢູ່ໃນພວກເຮົາ  ແຕ່ຊີວິດກຳລັງສະແດງຣິດຢູ່ໃນພວກເຈ້ົາ.  13ເຮົາມີໃຈເຊ່ືອ 
ຢ່າງດຽວກັນກັບຜູ້ທ່ີຂຽນໄວ້ແລ້ວວ່າ,   “ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຊ່ືອ ເພາະສັນນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ກ່າວໄວ້” ເຮົາກໍເຊ່ືອເໝືອນ 

ດົນປານໃດແລ້ວ ທ່ີທ່ານໄດ້ເຫັນໃຜຜູ້ນ່ຶງຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ ໃນຂະນະທ່ີເປັນທຸກ, 
ສັບສົນ, ຖືກຂ່ົມເຫງ, ຫືຼ ຖືກໂຈມຕີ? 
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ກັນ ເພາະສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງກ່າວໄວ້. 14ເຮົາຮູ້ວ່າພຣະອົງຜູ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະເຢຊູເຈ້ົາຄືນພຣະຊົນ ກໍຈະຊົງບັນດານໃຫ ້
ເຮົາຄືນຂ້ຶນມາກັບພຣະເຢຊູເໝືອນກັນ ແລະຈະຊົງນຳພາເຮົາເຂ້ົາມາເຝ້ົາພ້ອມກັນກັບເຈ້ົາທັງຫຼາຍ. 15ເພາະວ່າສ່ິງສາ 
ລະພັດນ້ັນເປັນໄປເພື່ອປໂຍດຂອງເຈ້ົາທັງຫຼາຍ ເພ່ືອວ່າເມື່ອພຣະຄຸນມາເຖິງຄົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ  ກໍຈະມີການ 
ຂອບພຣະຄຸນຫຼາຍຂ້ຶນເໝືອນກັນ ຈ່ຶງເປັນການຖວາຍພຣະກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາ. 
 
     ພວກເຮົາອາດຈະອັສຈັນໃຈວ່າສ່ິງທ່ີດີແນວໃດສາມາດມາຈາກຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມຍາກລໍາບາກ? ແຕ່ໃນ 
ຂະນະນ້ັນພວກເຮົາສາມາດແລະສົມຄວນ  ເປັນໂອກາດຊ້ີໃຫ້ເຫັນທິດທາງຂອງພຣະຄຣິດແລະຖວາຍການຂອບພຣະ 
ຄຸນແກ່ພຣະອົງ.  ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຂອບໃຈຕ່ໍຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມຍາກລໍາບາກ, ແຕ່ຂອບໃຈໃນຜົນສໍາເຣັດຂອງ 
ມັນ. ອາຈານໂປໂລແລະທີມງານຂອງເພ່ິນໄດ້ປະເຊີນກັບການກົດຂ່ີຂ່ົມເຫງ ແລະແມ້ກະທ້ັງຄວາມຕາຍ, ແຕ່ໄດ້ເປັນ 
ເຫດຜົນເພື່ອພຣະພອນຂອງຊາວໂກຣິນໂທ.  ໂປໂລໄດ້ທົນທຸກທໍຣະມານຕ່ໍການທົດລອງເຫຼົ່ານ້ີ ໂດຍຮູ້ວ່າຝູງຄົນທ່ີໄດ້ 
ຍິນຂ່າວປະເສີດແລະຮັບເຊ່ືອໃນອົງພຣະຄຣິດຈະໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລແກ່ຊີວິດ ຊ່ຶງເປັນເຫດຜົນທ່ີໂປໂລມີຄວາມປາຖນາ 
ທ່ີຈະທົນທຸກທໍຣະມານຕ່ໍຄວາມທຸກຍາກ, ເພ່ືອຝູງຄົນຈະສາມາດໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດແລະພົບຊີວິດ! 
       ຊີວິດທ່ີໂປໂລມີໃນຮ່າງກາຍທ່ີຕ້ອງຕາຍແມ່ນຂອງຂວັນຈາກພຣະເຈ້ົາ  ແລະຈະປາກົດໃຫ້ເຫັນໃນການຄືນຊີວິດ 
ໃນອະນາຄົດຂອງເພ່ິນເອງ. ໃນເມ່ືອຮ່າງກາຍຂອງເພ່ິນຕາຍໄປ, ຊີວິດຂອງເພ່ິນບ່ໍໄດ້ຈົບລົງ. ໂປໂລທົນທຸກທໍຣະມານ 
ດ້ວຍເຫດວ່າເພິ່ນມີຄວາມຮູ້ເຣ່ືອງຊີວິດນິຣັນໃນອົງພຣະຄຣິດ.   ເຮົາຮູ້ວ່າພຣະອົງຜູ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະເຢຊູຄືນພຣະ 
ຊົນ  ກໍຈະຊົງບັນດານໃຫ້ເຮົາເປັນຄືນຂ້ຶນມາກັບພຣະເຢຊູເໝືອນກັນ  ແລະຈະຊົງນຳພາເຮົາເຂ້ົາມາເຝ້ົາພ້ອມກັນກັບ 
ເຈ້ົາທັງຫຼາຍ. (ຂ້ໍ 14).   ໂປໂລສາມາດທົນທຸກທໍຣະມານຕ່ໍທຸກໆ ສ່ິງເໝືອນກັນ  ດ້ວຍເຫດວ່າມັນໃຫ້ຜົນກໍາໄລຕ່ໍຊາວ 
ໂກຣິນໂທ ພ້ອມກັບໝົດທຸກຄົນທ່ີເພ່ິນສແວງຫາຢາກເຂ້ົາເຖິງ.  ຜົນລັບແມ່ນຫຍັງ? “…ຈະມີການຂອບພຣະຄຸນຫຼາຍ 
ຂ້ຶນເໝືອນກັນ ຈ່ຶງເປັນການຖວາຍພຣະກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາ.” (ຂ້ໍ 15). 
 
    

3.  2 ໂກຣິນໂທ 4:16-18 
16ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງບ່ໍທ້ໍຖອຍ ເຖິງແມ່ນວ່າກາຍພາຍນອກຂອງເຮົາກຳລັງຊຸດໂຊມໄປແຕ່ໃຈພາຍໃນນ້ັນກໍຍັງຈະເຣີນ
ຂ້ຶນໃໝ່ທຸກວັນ.  17ເຫດວ່າການທຸກລຳບາກອັນເບົາບາງທ່ີມີຢູ່ເປັນຊ່ົວຂະນະໜ່ຶງນ້ັນ    ກໍກຳລັງຈັດໃຫ້ເຮົາມີສງ່າຣາສີ
ຢ່າງຖາວອນຫຼາຍຫາທ່ີປຽບບ່ໍໄດ້. 18ເພາະວ່າເຮົາບ່ໍໄດ້ເຫັນແກ່ສ່ິງທ່ີຕາເຫັນຢູ່ ແຕ່ເຫັນແກ່ສ່ິງທ່ີຕາບ່ໍເຫັນ ດ້ວຍວ່າສ່ິງ
ທ່ີຕາເຫັນຢູ່ນ້ັນກໍເປັນຂອງຊ່ົວຄາວ ແຕ່ສ່ິງທ່ີຕາບ່ໍເຫັນນ້ັນກໍຖາວອນເປັນນິດ. 
 
      ຄວາມເປັນທຸກມາເຖິງທຸກໆຄົນ. ຊ່ຶງອາດເປັນພຽງເວລາສ້ັນໆ, ແຕ່ສໍາລັບບາງຄົນຄວາມເຈັບປວດນ້ັນຢູ່ກັບຊີວິດ 
ຫຼາຍປີ. ພວກເຮົາຫຼາຍຄົນດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ກັບຄວາມເຈັບປວດນ້ັນຂະນະນ້ີ. ຖ້າທ່ານຍັງບ່ໍທັນມີປະສົບການນ້ັນເວລານ້ີ, 
ຈ່ົງລໍຄອຍ "ມັນຈະມາເຖິງ ແນ່ນອນ!" ໂດຍບ່ໍສົນໃຈແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຖືກຮຽກ
ເອ້ີນໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນ. ອາຈານໂປໂລຮັບຮອງກັບພວກເຮົາວ່າ:“ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງບ່ໍທ້ໍຖອຍ” (ຂ້ໍ 16) ແລະເພ່ິນໄດ້
ໃຫ້ເຫດຜົນແກ່ພວກເຮົາ.     
     ຄໍາຕອບກໍໄດ້ຢູ່ໃນຂ້ໍພຣະຄັມພີທ່ີພວກເຮົາຫາກໍພິຈາຣະນາ. ພວກເຮົາອົດທົນກໍເພາະພຣະອົງໄດ້ຊົງສໍາແດງພຣະ 
ເມດຕາແລະພຣະຄຸນແກ່ພວກເຮົາ. ພວກເຮົາອົດທົນກໍເພາະວ່າເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຮົາຫຍັບເຂ້ົາມາໃກ້ພຣະເຈ້ົາ 
ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາສືບຕ່ໍຈົດຈ່ໍຕ່ໍພຣະອົງ.   ພວກເຮົາອົດທົນກໍເພາະພຣະອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 

ຄວາມເຈັບປວດທົນທຸກທໍຣະມານ ນໍາພາສູ່ການປະກາດຂ່າວປະເສີດ ໄດ້ຢ່າງໃດ? 
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ແລະ ຊີວິດທ່ີພວກເຮົາມີໃນພຣະອົງ. 
       ພວກເຮົາສາມາດອົດທົນເຊ່ັນດຽວກັນ ແລະບ່ໍຍົກເລີກໃນເມ່ືອພວກເຮົາຮັກສາຄວາມເຈັບປວດທົນທຸກທໍຣະມານ 
ໃຫ້ຢູ່ໃນທັສນະມຸມມອງ(ໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ).  ຈາກມຸມມອງຂອງຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ(ຊີວິດນິຣັນ)ກັບ
ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ,   ແມ່ນຫຍັງກໍຕາມທ່ີພວກເຮົາອົດທົນໃນຊີວິດນ້ີ ນ້ັນແມ່ນ  “ແສງສວ່າງແລະບັນຫາພຽງຊ່ົວຄາວ”. 
ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຕ້ອງທົນທຸກໄປຈົນວັນຕາຍໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາມີຊີວດິຢູ່ໃນໂລກມະນຸດນ້ີ, ມັນເປັນພຽງແຕ່ເວ 
ລາອັນສ້ັນຄາວດຽວ ເມ່ືອປຽບທຽບກັບ "ຊ່ົວນິຣັນດອນ" (ຕລອດໄປເປັນນິດ). 
        ລາງວັນຂອງຊ່ົວນິຣັນດອນຂອງພວກເຮົາກັບອົງພຣະຄຣິດ   ແມ່ນຊັຍຊະນະເໜືອຄວາມເຈັບປວດທົນທຸກທໍຣະ
ມານຕລອດລະຍະເວລາຊ່ົວຄາວ.  ເມ່ືອພວກເຮົາອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງທໍາງານໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາ
ກໍພົບພໍ້ພລັງ.  ພວກເຮົາຈະເຕີບໂຕໃນດ້ານຈິດວິນຍານໃນອົງພຣະຄຣິດ. 

 
 
 

                                                    ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 
           ທ່ານຈະໃຊ້ຊີວິດຂອງທ່ານນໍາພຣະກຽດມາສູ່ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍວິທີໃດ?  ຈ່ົງພິຈາຣະນາການນໍາໃຊ້ດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 

 ຈ່ົງອະທິຖານ.  ຈ່ົງທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊົງຊ່ວຍທ່ານໃນເມື່ອທ່່ານອົດທົນຕ່ໍຄວາມທຸກຍາກ.  ທູນຂໍໃຫ້ພຣະອົງຊົງ 

    ນໍາທ່ານໃຫ້ຫຍັບເຂ້ົາໃກ້ພຣະອົງ. ຈ່ົງຮ້ອງຂໍໝູ່ຄູ່ທ່ີໃກ້ຊິດກັບທ່ານໃຫ້ອະທິຖານເພ່ືອທ່ານ ແລະເຕືອນສະຕິທ່ານວ່າ 
     ພຣະເຈ້ົາຍັງຊົງຮັກທ່ານຢູ່ສເມີ.  
 

 ຈ່ົງຈົດບັນຊີ.  ນ່ຶງໃນທາງທ່ີຈະຄ້ົນພົບວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງທໍາງານຢູ່ນ້ັນ   ແມ່ນການບັນທຶກບັນຊີລາຍການອະທິ ຖານ 

    ຂອງທ່ານ ແລະການສັງເກດການ.    ໃນຊ່ວງເວລາ,  ທ່ານສາມາດຫຼຽວຫັຼງທົດສອບການບັນຊີນ້ັນເພື່ອຈະໄດ້ເຫັນ 
    ວ່າພຣະອົງໄດ້ສອນທ່ານເຣ່ືອງຫຍັງ ແລະທ່ານໄດ້ຈະເຣີນເຕີບໂຕໃນອົງພຣະຄຣິດຢ່າງໃດ? 
 

 ຈ່ົງແບ່ງປັນ. ຈ່ົງເລ່ົາໃຫ້ໃຜຜູ້ນ່ຶງຟັງໃນປະສົບການຂອງທ່ານກັບພຣະເຈ້ົາໃນຄາວທຸກຍາກ ແລະເຈັບປວດທົນທຸກ 

    ທໍຣະມານ.   ເປັນເຣ່ືອງລາວຂອງທ່ານທ່ີຕ້ອງແບ່ງປັນ.  ຈ່ົງເບ່ິງໃນລັກສະນະທ່ີເປັນຂອງຂວັນແກ່ໃຜຜູ້ນ່ຶງທ່ີກໍາລັງ 
    ເຈັບປວດຢູ່ໃນຂະນະນ້ີ.  ຈ່ົງອະທິຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພຣະອົງຊົງເຕືອນທ່ານສໍາລັບໂອກາດທ່ີຈະໄດ້ໃຊ້ເຣ່ືອງລາວ 
    ຂອງທ່ານ ເພ່ືອໜຸນໃຈ ຫຼື ຊ່ວຍເຫືຼອຄົນອ່ືນ. 

 
      ບາງທີຄວາມທຸກຍາກ, ເຈັບປວດ, ແລະທົນທຸກທໍຣະມານ ທ່ີທ່ານມີປະສົບການມານ້ັນ ຍັງບ່ໍທັນມີຜົນກະທົບຮ້າຍ
ແຮງເທ່ົາກັບຄວາມເຈັບປວດຂອງຕົວດ້ວງກິນຝ້າຍ.   ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,   ແຕ່ທຸກກໍຣະນີຂອງຄວາມທຸກຍາກ,  ເຈັບ
ປວດແລະທົນທຸກທໍຣະມານນ້ັນສາມາດໃຊ້ເພື່ອນໍາພຣະກຽດມາຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ.  

 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ http://lsbf.us/  ໂດຍ  SSK 

ແມ່ນຫຍັງເປັນແຮງໃຈໃຫ້ທ່ານສືບຕ່ໍ ສູ້ໆໆ! ເມ່ືອທ່ານປະສົບມໍຣະສຸມໃນຊີວິດ? 
 


