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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນ                   ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

                         ວັນອາທິດ ທີ  19  ມົກຣາ  2020   ( 01-19-2020 ) 
 

    ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງໃດເວລາຜູ້ອ່ືນເປັນທຸກ? 
 

                              
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ພຣະເຈ້ົາຮຽກເອ້ີນເຮົາໃຫລຸ້ກຂ້ຶນເພື່ອຄົນທ່ີທົນທຸກຍ້ອນຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມ. 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:   
       ມບີາງເຣ່ືອງທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງສຸດໃນປ້ຶມຫຼືໃນພາບພະຍົນວົນວຽນຢູ່ໃນຄວາມບ່ໍເປັນທັມຫືຼການຄາຕກັມທ່ີ
ໂຫດຫ້ຽມທ່ີສຸດ. ໃຜໆກໍຊອບເຣ່ືອງທ່ີຜູ້ມີອິດທິພົນພິກປ້ີນຄວາມຜິດໃຫ້ກາຍເປັນຖືກ ແລ້ວຜູ້ທ່ີຖືກລັງແກກັບມາມບົີດ 
ບາດເໜືອກວ່າແລະແກ້ຄືນໃນຕອນຈົບ.  
       ໜ້າເສ້ົາໃຈ ຊີວິດຈິງບ່ໍເປັນໄປແນວນ້ັນສເມີ. ເພ່ືອນຜູ້ນ່ຶງຮັບໃຊ້ກິຈກັມຂອງໂບດສໍາລັບເດັກພາຍໃຕ້ການອຸປຖັມ
ແລະ ຍ້ອງຍໍຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນ່ຶງ.    ນາງຮູ້ດີວ່າຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນ້ີໄດ້ຮັບການອຸປຖັມມາຈາກຣັດເຊັຽແຕ່ຕອນເປັນເດັກ,   ດ່ັງນ້ັນ 
ລາວກໍາລັງເຮັດຫຽັງໃນງານລ້ຽງເດັກອຸປຖັມຄ້ັງນ້ີ?  ນາງຮູ້ສຶກຫວ່ັນວິຕົກ,   ນາງສັງເກດເຫັນວ່າພໍ່ແມ່ບຸນທັມທ່ີຢູ່ອ້ອມ
ຮອບຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນ້ີອາດຫລຽວເບ່ິງລາວວ່າເປັນເຣ່ືອງທ່ີ “ເຫືຼອບ່າກວ່າແຮງທ່ີລາວຈະຮັບໄດ້.”  
    ເພ່ືອນຂອງຂ້າພຣະເຈ້ົາຊອກຫາທາງຊ່ອຍເຫືຼອຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນ້ີ. ແຕ່ມັນເປັນສ່ິງທ່ີທ້າທາຍສໍາລັບນາງ ຍ້ອນປົມດ້ອຍ
ຂອງຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນ້ີທ່ີມີມາຕ້ັງແຕ່ຍັງນ້ອຍ. ທ່ານຄົງວາດພາບໄດ້ວ່າ ບາດແຜຊໍາເຮ້ືອຈາກພໍ່ແມ່ຜູ້ໃຫ້ກໍາເນີດໄດ້ປະຖ້ິມ
ລາວ ແລະຕ່ໍມາພໍ່ແມ່ບຸນທັມກໍໄດ້ປະຖ້ິມລາວອີກ. ເຖິງປານນ້ັນ ນາງກໍຍັງຢາກຊ່ອຍ.  
       ພຣະເຈ້ົາຊົງຫ່ວງໃຍເຮົາເວລາເຮົາເຮັດນໍາຄົນທ່ີກໍາລັງປະເຊີນກັບຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມ. ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາຈະສໍາ 
ແດງອອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ໃນເມື່ອເຮົາຕອບສນອງຕ່ໍຜູ້ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມບ່ໍເປັນທັມແນວໃດແນວນ່ຶງຍາມເຮົາພົບເຫັນ
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ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ :     ເອຊາຢາ 58:3-11( ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 )  
 

                                                       ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. ເອຊາຢາ 58:3-5. 
3ປະຊາຊົນຖາມວ່າ   “ເປັນຫຽັງພວກເຮົາຈ່ຶງຕ້ອງຖືສິນອົດເຂ້ົາ ໃນເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ສັງເກດເຫັນ?   ເປັນຫຽັງ

ພວກເຮົາຈ່ຶງຕ້ອງອົດບ່ໍກິນເຂ້ົາໃນເມ່ືອພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່?” ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວແກ່ພວກເຂົາວ່າ “ຄວາມຈິງກໍຄື

ວ່າ ໃນເວລາທ່ີພວກເຈ້ົາຖືສິນອົດເຂ້ົານ້ັນ ພວກເຈ້ົາເຫັນແກ່ໄດ້ແລະກົດຂ່ີຄົນງານຂອງພວກເຈ້ົາ.  4ການທ່ີພວກເຈ້ົາຖື

ສິນອົດເຂ້ົານ້ັນພາໃຫ້ພວກເຈ້ົາກະທໍາຮຸນແຮງທັງທະເລາະຜິດຖຽງກັນ  ແລະ ຕ່ໍສູ້ເຊ່ິງກັນແລະກັນ.    ພວກເຈ້ົາຄິດວ່າ 
ການຖືສິນອົດເຂ້ົາແບບນ້ີ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຟັງຄໍາອ້ອນວອນຂອງພວກເຈ້ົາຈ່ັງຊ້ັນຫຼ?ື  5ເມ່ືອພວກເຈ້ົາຖືສິນອົດເຂ້ົານ້ັນ 
ພວກເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ພວກເຈ້ົາເອງເປັນທຸກ;ພວກເຈ້ົາກ້ົມຫົວລົງຕ່ໍາໆເໝືອນໃບຫຽ້າອ່ອນໂນ້ມ ແລະປູກະສອບເຂ້ົາເທິງຂ້ີ
ເຖ່ົາເນ້ີງຕົວລົງນອນ. ອັນນ້ັນບໍທ່ີພວກເຈ້ົາເອ້ີນວ່າຖືສິນອົດເຂ້ົາ? ພວກເຈ້ົາຄິດວ່າເຮົາຈະພໍໃຈນໍາການກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນ 
 ຫຼື? 
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      ການອະທັມແມ່ນການປະຕິບັດຕ່ໍຄົນອ່ືນຢ່າງບ່ໍທ່ຽງທັມ ໂດຍສະເພາະຕ່ໍຜູ້ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງຕ່ໍາກວ່າ ແລະເຮົາກໍໄດ້ປະ 
ສົບມາແລ້ວບ່ໍຮູບແບບໃດກໍແບບນ່ຶງ. ເຮົາກໍໄດ້ຮັບຄວາມບ່ໍເປັນທັມໃນທ່ີສຸດ, ແລະໜ້າເສ້ົາໃຈ, ແລ້ວພວກເຮົາກໍໄດ້ກ່ໍ
ຜົນກັມການບ່ໍຍຸດຕິທັມແກ່ຜູ້ອ່ືນ. ການບ່ໍຍຸດຕິທັມໄດ້ໂຜ່ໜ້າອັນດຸຮ້າຍຂ້ຶນໃນທາງ ການຈໍາແນກຜີວພັນ ການຈໍາແນກ
ເພດ ການກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງໃນທຸກຮູບແບບ, ການທໍາລາຍສາສນາ ແລະການທາຣຸນຕ່າງໆ ນ້ີເປັນຊ່ືກ່າວມາພຽງບາງຢ່າງ. 
ເວລາໃດສິດເສຣີພາບກ້າວເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຖືກປະຕິເສດຕ່ໍບຸກຄົນໃດບຸກຄົນນ່ຶງ  ບ່ໍວ່າຈະເປັນການທໍາແທ້ງເດັກບ່ໍທັນເກີດ, 
ບົດບາດໃນການສ່ົງເສີມການຄາຕກັມຕ່ໍຜູ້ປ່ວຍໜັກ    ຫຼືການສີດຢາໃຫ້ຄົນແກ່ຕາຍຢ່າງສງົບສຸກ   ນ້ີກໍແມ່ນບົດບາດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການບ່ໍຍຸດຕິທັມ. 
      ພຣະເຈ້ົາບ່ໍພຽງແຕ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອປະພຶດຢ່າງຊອມທັມຕ່ໍຜູ້ອ່ືນເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ໃຫ້ລຸກຂ້ຶນສູ້ເພ່ືອຜູ້ທ່ີຖືກປະຕິບັດ
ຢ່າງບ່ໍເປັນທັມຈາກຜູ້ອ່ືນ. ນ້ີບ່ໍແມ່ນຄວາມຄິດຈໍາກັດສະເພາະຄຣິສຕຽນ;    ແມ່ນກະທ້ັງຜູ້ຢູ່ນອກຄວາມເຊ່ືອກໍເຂ້ົາໃຈ 
ສັນດານຂອງຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມທ່ີມີຕິດຕົວ.  “ເຂົາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼັກການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດນ້ັນ ກໍຈາລຶກ
ໄວ້ໃນໃຈຂອງເຂົາແລ້ວ, ແລະໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບກໍເປັນພຍານເໝືອນກັນ”(ໂຣມ2:15ກ). 
      ເຖິງເຮົາຈະເປັນຄົນບາບກໍຕາມ, ພວກເຮົາກໍຍັງມີຄວາມສໍານຶກໃນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນທ່ີຍົກຍ້ອງ. ໜ້າເສັຽ
ດາຍພວກເຮົາຮັບໃຊ້ຕາມມາຕຖານຂອງພຣະເຈ້ົາພຽງແຕ່ປາກ, ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ດໍາຣົງຊີວິດຕາມນ້ັນ. ການປະພຶດ
ພາຍນອກຂອງພວກເຮົາອາດຈົບງາມ ແຕ່ພາຍໃນຍັງຂາດຢູ່.  ນ້ີແມ່ນການໜ້າໄຫວ້ຫຼັງຫຼອກ, ແລະບ່ໍແມ່ນສ່ິງໃໝ່ແຕ່ 
ໄດ້ຫັນກັບໄປຫາຍຸກສມັຍຂອງເອຊາຢາ.  
 

 
         ໃນເອຊາຢາ 58, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕຣັດຜ່ານຜູ້ທໍານວາຍເອຊາຢາ ກ່ຽວກັບການຖືສິນອົດອາຫານ ຂອງຊາວອິສຣາ
ເອນ.  ພວກເຂົາທໍາທ່າສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ ໂດຍການຖືສິນອົດອາຫານ (ເອຊາຢາ 58:2-3), ແຕ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ໃຫ້ຄໍາ
ຕອບໃນທາງບວກຕາມທ່ີເຂົາຢາກໄດ້.   “ເປັນຫຽັງພວກເຮົາຈ່ຶງຕ້ອງຖືສິນອົດອາຫານໃນເມື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ສັງ 
ເກດເຫັນ? ເປັນຫຽັງພວກເຮົາຈ່ຶງອົດບ່ໍກິນເຂ້ົາ ໃນເມ່ືອພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່?” 
      ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຕອບການຖືສິນອົດອາຫານຂອງເຂົາ ການກະທໍາພາຍນອກທ່ີບ່ໍປະຕິເສດຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ ເພາະ                  
ວ່າການປະຕິບັດຕ່ໍຄົນອ່ືນຂອງເຂົາບ່ໍສອດຄ່ອງກັບຊີວິດຈິງ ທ່ີເຂົາອຸທິດຕົນເພ່ືອສແວງຫາພຣະເຈ້ົາແທ້ຈິງ. ພຣະເຈ້ົາບ່ໍ
ໄດ້ສົນໃຈການຖືສິນອົດອາຫານຂອງເຂົາ ກັບທັງການປະຕິບັດຂອງເຂົາຕ່ໍຄົນອ່ືນກໍເຊ່ັນດຽວກັນ.  ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດ 
ມີຄວາມສັມພັນອັນຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະ ປະຕິບັດບ່ໍດີຕ່ໍຄົນອ່ືນ.  ນ້ີແມ່ນຫົວໃຈຂອງກົດບັນຍັດພຣະຄັມພີເດີມ, 
ແລະພຣະເຢຊູກໍໄດ້ສະແດງພຣະບັນຍັດຂ້ໍໃຫຽ່ສອງຂ້ໍທ່ີມີສູນກາງຢູ່ທ່ີຄວາມຮັກ: ຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະຄວາມຮັກ
ຕ່ໍຄົນອ່ືນ.  
     ການຖືສິນອົດອາຫານເປັນສ່ິງທ່ີດີ; ມັນເປັນວິນັຍຍ່ິງໃຫຽ່ຝ່າຍວິນຍານ ຖ້າເຮັດເພ່ືອເຫດຜົນທ່ີຖືກຕ້ອງ. ມີຫຼາຍຄົນ 
ອົດອາຫານເພ່ືອສຸຂພາບຫຼື ຫຸຼດນ້ໍາໜັກ.  ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ການຖືສິນອົດອາຫານທ່ີເປັນວິນັຍຝ່າຍວິນຍານ ບ່ໍແມ່ນ
ພະຍາຍາມເພ່ືອຜົນປໂຍດດ້ານສຸຂພາບທາງຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ;   ແຕ່ແມ່ນການສແວງຫາໜ້າຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ບ່ໍກ່ຽວ
ກັບຄວາມສົງສານ ຊ່ຶງພາໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໂປດປານຕອບຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຮົາ; ຊ່ຶງກ່ຽວກັບການຢ້ໍາເຕືອນໃນຄວາມຫີວ
ຂອງເຮົາວ່າພຣະອົງຊົງເປັນເຂ້ົາຈ່ີແຫ່ງຊີວິດ. 
     ສ່ິງນ່ຶງທ່ີພຣະເຈ້ົາຮຽກຮ້ອງເຮົາແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ເຮົາກະທໍາຢ່າງຍຸດຕິທັມແລະດ້ວຍຄວາມຮັກຕ່ໍຄົນອ່ືນ. ພວກເຮົາບ່ໍມີ 
ຄົນງານຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບເພ່ືອກົດຂ່ີ,    ແຕ່ພຣະເຈ້ົາເປັນຫ່ວງນໍາການປະຕິບັດຂອງເຮົາຕ່ໍຜູ້ອ່ືນແນວໃດໃນທ່ີທໍາງານ,   ໃນ 
ເຮືອນ,  ໂຮງຮຽນ,  ໃນຄຸ້ມ, ແລະ ໃນເກມກິລາຂອງເຮົາ ແລະເມ່ືອເຮົາໃຫ້ຂ້ໍມູນທາງສ່ືສານມວນຊົນ ທັງຄໍາເວ້ົາແລະ 
ການກະທໍາຂອງເຮົາຄວນສະທ້ອນພຣະຄຣິດ ໃນການຕອບສນອງຕ່ໍຜູ້ອ່ືນທ່ີກໍາລັງປະເຊີນກັບການອະທັມ.                         

ມີຜົນກໍາໄລຫຼືພັຍອັນຕະລາຍຈາກການປະຕິບັດກິຈກັມທາງສາສນາມີຫັຽງແດ່? 
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2. ເອຊາຢາ 58:6-7. 
6ການຖືສິນອົດເຂ້ົາແບບທ່ີເຮົາຕ້ອງການແມ່ນດ່ັງນ້ີ:ແກ້ໂສ້ແຫງ່ການກົດຂ່ີ ແລະ ປົດແອກແຫ່ງຄວາມອະຍຸຕິທັມ ແລະ
ປົດປ່ອຍຄົນທ່ີຖືກກົດຂ່ີໃຫ້ເປັນອິສຣະ.   7ຈ່ົງແບ່ງປັນອາຫານໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີອຶດຫີວ  ແລະໃຫ້ທ່ີພັກແກ່ຜູ້ທ່ີຍາກຈົນ  ຂາດ
ບ່ອນພັກພາອາສັຍ. ຈ່ົງຫາເຄ່ືອງນຸງຫ່ົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີ ແລະຢ່າລະເລີຍໃນການຊ່ວຍເຫືຼອເພື່ອນມະນຸດ. 
 

       ພຣະເຈ້ົາປາຖນາໃຫ້ເຮົາສແວງຫາພຣະອົງ, ໂດຍທາງພິທີທ່ີບ່ໍມີຄວາມໝາຍຕ່າງໆ, ແຕ່ໂດຍທາງຄວາມສັມພັນ 
ອັນແທ້ຈິງ.  ພວກເຮົາສາມາດພົບເຫັນຄວາມສັມພັນວ່າແທ້ຈິງສ່ໍາໃດ  ໂດຍຄວາມສັມພັນໃກ້ຊິດຂອງເຮົາກັບຄົນອ່ືນ. 
ດ່ັງທ່ີໄດ້ກ່າວມາແລ້ວກ່ອນນ້ີວ່າ, ຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະ ຄວາມຮັກຕ່ໍຜູ້ອ່ືນ ຕ້ອງຄວບຄູ່ກັນໄປ. 
   ຄວາມສັມພັນເຫຼົ່ານ້ີລ້ວນແຕ່ຕ້ອງການງານໜັກ ແລະການຢືນຢັດຄົງທ່ີ. ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໃນຄວາມສັມພັນ
ແລະຜ່ານຄວາມສັມຂອງເຮົາກັບຜູ້ອ່ືນ.  ສະນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຈາກການຖືສິນອົດອາຫານ ທ່ີບ່ໍປະກອບ
ດ້ວຍການນະມັສການຢ່າງແທ້ຈິງ,   ໂດຍບ່ໍໄດ້ນໍາສູ່ຊີວິດເຊ່ືອຟັງ ແລະຮັກຜູ້ອ່ືນແທ້ຈິງ. ຄວາມສັມພັນທຸກຢ່າງຄວນມີ
ຮາກຖານ ແລະເຕີບໃຫຽ່ໃນພຣະອົງ, ແຕ່ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນຄວນກວມໄປເຖິງທິດທາງທ່ີເຮົາປະຕິບັດຕ່ໍຄົນອ່ືນ ແລະ ໃນທາງ
ທ່ີເຮົາທໍາງານເພ່ືອປົກປ້ອງຄົນອ່ືນ.  
 
 

      “ການຖືສິນອົດອາຫານ” ທ່ີພຣະເຈ້ົາເລືອກລວມທັງການກະທໍາສະເພາະທ່ີນໍາພາເຮົາເຂ້ົາໃກ້ຫົວໃຈພຣະອົງແມ່ນ
ທາງທ່ີເຮົາສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍຜູ້ອ່ືນ. ພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ບົດບາດທັບມ້າງໂສ້ຂອງຄວາມໂຫດຮ້າຍແລະແກ້ເຊືອກຂອງ                                                                                                                                                                                 
ການຈັບກຸມຢ່າງທາຣຸນ.  ພວກເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສ່ຄວາມຂັດສົນຂອງຄົນອ່ືນແລະຫາທາງສນອງຄວາມຕ້ອງການຄົນ 
ເຫ່ົຼານ້ັນຖ້າເປັນໄປໄດ້.  
      ພຣະເຈ້ົາບ່ໍພຽງແຕ່ເຕືອນພວກເຮົາບ່ໍໃຫ້ປະຕິບັດຢ່າງບ່ໍຖືກຕ້ອງຕ່ໍຄົນອ່ືນເທ່ົານ້ັນ; ພຣະອົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາ                                                                                                                                                                                                                                     
ເຮັດຢ່າງໃດຢ່າງນ່ຶງເພ່ືອປັບປຸງທິດທາງທ່ີຄົນອ່ືນປະຕິບັດບ່ໍຖືກຕ້ອງຕ່ໍເຂົາ ແລະກະທໍາການບ່ໍຍຸດຕິທັມຕ່ໍຂົາ. ເວ້ົາອີກ
ຢ່າງນ່ຶງວ່າ: ຢ່າພຽງແຕ່ “ຫີຼກເວ້ັນສ່ິງບ່ໍດີ”; ຈ່ົງ “ເຮັດສ່ິງດີ”.  
     ບາງເທ່ືອ ສ່ິງຕ່າງໆອາດ ດໍາ ຫືຼ ຂາວ. ຖືກ ຫຼື ຜິດ. ຊອບທັມ ຫືຼ ອະທັມ.  ຈ່ົງສັງເກດແມ້ກະທ້ັງຄໍາຖາມບາງຂ້ໍອ້ອມ 
ແອ້ມກໍຣະນີທ່ີເປັນປະເດັນສໍາຄັນຂອງຊີວິດເຊ່ັນ: ການທໍາແທ້ງ. ຕົວຢ່າງ: “ເວລາໃດທາຣົກເປັນທາຣົກແທ້?”  ຫືຼ “ຈັກ 
ອາທິດຢູ່ໃນການຕ້ັງຄັນທ່ີຍອມວ່າທໍາແທ້ງໄດ້?” ພວກເຮົາມັກກວນນ້ໍາໃຫ້ຂຸ່ນເລ້ືອຍໆ ໃນເມ່ືອຄໍາຕອບກໍຢູ່ທ່ີພຣະທັມ 
ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ການທໍາແທ້ງບ່ໍແມ່ນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະອົງຕ້ັງໃຈແນ່ວແນ່ ຄາດຫວັງເຂົາທຸກຄົນ! ບ່ໍມີເດັກ
ຄົນໃດເປັນມາ “ໂດຍບັງເອີນ” ຈັກເທ່ືອ.  
  
    
3. ເອຊາຢາ 58:8-11. 
8ແລ້ວກະຣຸນາຂອງເຮົາຈະສ່ອງແສງ   ດ່ັງຕາເວັນຂ້ຶນໃນຕອນເຊ້ົາ  ແລະ  ບາດແຜຂອງເຈ້ົາກໍຈະຖືກປ່ິນປົວໃຫ້ດີໄວ. 
ເຮົາຈະຢູ່ກັບເຈ້ົາເພື່ອຊ່ອຍຊູເຈ້ົາໃຫ້ພົ້ນພັຍຢູ່ສເມີ; ເມ່ືອເຮົາຢູ່ນໍາເຈ້ົາ ເຮົາຈະປົກປັກຮັກສາເຈ້ົາຮອບດ້ານ. 9ເມ່ືອເຈ້ົາ 
ອ້ອນວອນຫາເຮົາ ເຮົາກໍຈະຕອບເຈ້ົາ. ເມ່ືອເຈ້ົາເອ້ີນຫາເຮົາ ເຮົາກໍຈະຂານຕອບເຈ້ົາ.    ຖ້າເຈ້ົາຫາກເຊົາກົດຂ່ີີຄົນອ່ືນ 
ເລີກຈາກການດູໝິ່ນທຸກປະການ ແລະ ເຊົາເວ້ົາຄໍາຊ່ົວຊ້າທຸກຢ່າງ;  10ຖ້າເຈ້ົາໃຫ້ອາຫານແກ່ຜູ້ທ່ີອຶດຫີວ ແລະໃຫ້ຜູ້ທ່ີ
ຂັດສົນມີຄວາມອ່ີມໃຈ  ແລ້ວຄວາມມືດທ່ີອ້ອມຮອບເຈ້ົານ້ັນ ກໍຈະປ່ຽນເປັນແຈ້ງໃນຕອນກາງເວັນ.   11ແລ້ວເຮົາກໍຈະ
ນໍາພາເຈ້ົາໄປສເມີ ແລະ ຈະໃຫ້ເຈ້ົາອ່ີມໃຈກັບສ່ິງທ່ີດີທັງຫຼາຍ.   ເຮົາຈະຮັກສາເຈ້ົາໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ  ແລະ ທັງຈະໃຫ້ຢູ່ດີ 

ບອ່ນໃດທາ່ນເຫັນການດາໍເນນີງານຢາ່ງບ່ໍຍດຸຕທິມັແລະກດົຂີ່ຢູໃ່ນວທັນະທມັທກຸວນັນີ?້ 

ທາ່ນໄດພ້ບົເຫັນຄນົຂອງພຣະເຈົາ້ຖແລງຜນົສາໍເຣັດໃນເຣື່ ອງນີຢູ້ບ່ອ່ນໃດ? 
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ກິນດີດ້ວຍ. ເຈ້ົາຈະເປັນດ່ັງສວນທ່ີມີນ້ໍາຫ່ໍຼລ້ຽງຢ່າງອຸດົມສົມບູນ ເປັນນ້ໍາພຸທ່ີບ່ໍແຫ້ງເປັນຈັກເທ່ືອ. 
 

     ຈະມີຫຽັງເກີດຂ້ຶນ ເວລາຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາຫັນໜ້າຫາການຖືສິນອົດອາຫານສູ່ການປະຕິບັດທ່ີຊອກຫາການລ້ຽງດູ, 
ການຊ່ອຍກູ້,  ແລະ ຮັບໃຊ້ຜູ້ທ່ີຂັດສົນແລະທົນທຸກຍ້ອນຄວາມບ່ໍເປັນທັມ? ພຣະເຈ້ົາຈະນໍາພຣະພອນມາສູ່ຊີວິດເຮົາ. 
 ການສຖິດນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ຂ້ໍພຣະຄັມພີກໍສ່ໍາກັບແສງສວ່າງກັບການສະຖິດນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ແຕ່ກ່ອນໃນເອ

ຊາຢາ 9:2 ກ່າວວ່າ ພຣະເມຊີອາດຈະສະເດັດມາດ່ັງ “ແສງສວ່າງອັນຍ່ິງໃຫຽ່”. 

 ການປ່ິນປົວຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ເວລາເຮົາມາຫາພຣະເຈ້ົາ, ພຣະອົງໃຫ້ອະພັຍ, ເສີມສ້າງ ແລະປ່ິນປົວເຮົາ. ພຣະເມ 
ຊີອາ, ພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຈະເປັນຜູ້ປະທານການປ່ິນປົວໃຫ້ດ້ານຮ່າງກາຍດີຄືນ.  

 ການປົກປັກຮັກສາ.   “ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນຄວາມຊອບທັມຂອງເຮົາ” (ເຢຣາມີ 33:16).    ເວລາເຮົາຢູ່ໃນ 
ພຣະອົງ, ພຣະອົງອ້ອມກອດເຮົາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາເຮົາ. ພວກເຮົາຢາກໄດ້ຫຼາຍສ່ໍາໃດ ຍ່ິງກວ່າການຮູ້ວ່າພຣະ 
ເຈ້ົາຮູ້ເບ້ືອງໜ້າແລະເບ້ືອງຫັຼງຂອງເຮົາ! 

 ຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. ການຕອບເຮົາມີຄວາມໝາຍຫຼາຍກວ່າໄດ້ຍິນ; ພຣະອົງຕອບແລະກ່າວວ່າ, “ເຮົາ 
ຢູ່ນ້ີ”(ຂ້ໍ9). ມີຫຽັງດີກວ່າຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຈັກວານໄດ້ຍິນແລະຕອບ ໃນຍາມເຮົາຮອ້ງໄຫເ້ອ້ີນຫາພຣະອົງ? 

 ການຈັດຫາຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຫ່ວງໃຍຄວາມຂັດສົນຂອງເຮົາ ແລະຈັດຫາໃຫ້.  ຄົນ 
ເຮົາບ່ໍມັກຈະເຫັນການກ້າວເຂ້ົາຊ່ອຍຜູ້ທົນທຸກຍ້ອນຄວາມບ່ໍຊອບທັມວ່າເປັນທາງເລືອກທ່ີ  “ສລາດ”;   ເຖິງຢ່າງ 
ໃດກໍຕາມ ພຣະພອນໄດ້ມາຈາກການຟັງຄວາມພຣະເຈ້ົາກໍຄຸ້ມຄ່າ.    ຖ້າເຮົາເຂ້ົາຮ່ວມພັນທະກິດຂອງພຣະອົງດູ 
ແລຄົນທ່ີຖືກຂ່ົມເຫັງ, ພຣະອົງອວຍພອນ. 

 
                                                                                                         

 

 
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

 

     ທ່ານຈະນໍາໃຊ້ທາງຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດເພ່ືອຊ່ອຍຄົນທ່ີຖືກກະທໍາທ່ີບ່ໍຊອບທັມ? ຈ່ົງເບ່ິງການນໍາໃຊ້ຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 ກວດເບ່ິງໃຈຂອງທ່ານ.    ຈ່ົງອະທິຖານກ່ຽວກັບການປະພຶດຂອງທ່ານຕ່ໍຄົນອ່ືນຢ່າງບ່ໍເປັນທັມ.    ຈ່ົງສາຣະພາບ 

ຄວາມເມີນເສີຍ, ຄວາມບ່ໍຫ່ວງໃຍ, ຫືຼ ການອະຄະຕິຢ່າງໃດຢ່າງນ່ຶງ. 
 

 ກວດເບ່ິງອ້ອມຮອບທ່ານ.  ຂໍພຣະເຈ້ົາເຜີຍສິດ ທ່ີບ່ໍຊອບທັມຕ່ໍໜ້າທ່ານ. ຂໍຄວາມກ້າຫານແລະທິດທາງຕິດຕາມ
ການນໍາພາຂອງພຣະອົງ. 
 

 ຈ່ົງກວດເບ່ິງໂອກາດຂອງທ່ານ. ຈ່ົງຮ່ວມງານກັບຄົນອ່ືນເພ່ືອຊ່ອຍຜູ້ທ່ີປະເຊີນກັບຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມ. ຕົວຢ່າງ, ຈ່ົງ
ອາສາສມັກເຂ້ົາຮ່ວມສູນກາງຜູ້ຖືພາສຸກເສີນ ຫືຼ ພັນທະກິດສຸມໃສ່ຜູ້ສູງອາຍຸ. 

ພວກເຮົາຖືກຮຽກເອ້ີນໃຫ້ເຮັດສ່ວນຂອງເຮົາ. ຖ້າທ່ານຄິດບ່ໍອອກວ່າຈະເຮັດຫຽັງ,   ຈ່ົງອະທິຖານທູນຂໍພຣະເຈ້ົາ. 
ຢ່າພາດຈາກພຣະພອນການຮັບໃຊ້ ແລະລຸກຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ເພື່ອຄົນອ່ືນ! 

                      ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

    ມີຄວາມພົວພັນກັນແນວໃດຣະຫວ່າງພຣະທັມຂ່າວປະເສີດ 
    ແລະທາງທ່ີເຮົາຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນ? 


