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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 05 ກໍຣະກະດາ 2020 (07-05-2020 ) 

__________________________________________ 
                               ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີເກີດຈາກຄວາມຫວັງຂອງເຮົາ                   
                                                     
                                           ແມ່ນຫັຽງທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ການອົດທົນເພ່ືອພຣະຄຣິດເຮັດໃຫ້ເດີນໄປກັບພຣະອົງໄດ້ຢ່າງເລິກເຊ່ີງ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ຫຼັງຈາກອຸບັດເຫດໃນການດຳນ້ຳໃນປີ1967 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນາງເປັນອຳມະພາດກາຍເປັນເໝືອນເດັນນ້ອຍ,   ໂຈນີ 
ເອເຣັກຊັນ ຕາດາ ປາຖນາຢາກພົ້ນຈາກຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງນາງແລະຢາກກັບມາຍ່າງໄດ້ອີກ.   ຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບ
ການປ່ິນປົວເປັນເວລາສອງປີ ນາງໄດ້ອອກຈາກໂຮງໝໍໃນການນ່ັງຣົດເຂັນ,   ແຕ່ນາງຍັງມີຄວາມປາຖນາທ່ີຈະດີຂ້ຶນ. 
ໃນທ່ີສຸດນາງເກີດຄວາມໂສກເສ້ົາແລະຮ້ອງຫາພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊ່ວຍນາງໃຫ້ມີຊີວິດດີເປັນປົກກະຕິອີກໃໝ່.  ໃນຂະນະທ່ີ 
ອ່ານຂ່າວປະເສີດພຣະທັມມາຣະໂກ, ໂຈນີອ່ານຕອນທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ິນປົວຝູງຊົນ, ແຕ່ຕ່ໍຈາກນ້ັນພຣະອົງໄປຢູ່ລຳຟັງ
ຄົນດຽວແລະອະທິຖານ. ເມ່ືອລູກສິດຂອງພຣະອົງພົບພຣະອົງໃນເຊ້ົາມ້ືຕ່ໍມາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ົງເຂົາໄປເພື່ອປະກາດໃນ
ທ່ີຕ່າງໆ   ເຖິງແມ່ນປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນຍັງຕ້ອງການການປ່ິນປົວ.   ໂຈນີ ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ  “ ສ່ິງນ້ັນມັນເກີດຂ້ຶນກັບ
ຂ້ອຍ… ມັນບ່ໍແມ່ນພຣະເຢຊູບ່ໍໃສ່ໃຈກັບຄົນປ່ວຍແລະໂຣກພຍັໄຂ້ເຈັບ.   ແຕ່ມັນເປັນພຽງແຕ່ບັນຫາທ່ີພຣະອົງບ່ໍໄດ້
ສຸມໃຈໃສ່.   ຂ່າວປະເສີດ… ແມ່ນສຳລັບຂ້ອຍ, ການປ່ິນປົວທາງດ້ານຮ່າງກາຍເປັນເຣ່ືອງໃຫຍ່ສເມີ, ແຕ່ສຳລັບພຣະ
ເຈ້ົາ, ຈິດວິນຍານຂອງຂ້ອຍມີຄວາມໝາຍຍ່ິງໃຫຍ່ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ.  
       ໂຈນີມີຄວາມສຸກກັບການເດີນໄປກັບພຣະຄຣິດ. ບ່ໍວ່າພວກເຮົາຈະປະເຊີນກັບຄວາມທຸກທໍຣມານຫຼາຍປານໃດ, 
ພຣະເຈ້ົາສາມາດໃຊ້ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເດີນກັບພຣະອົງຫຼາຍຂ້ຶນ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?        ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  

      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. 1 ເປໂຕ 4: 1- 2 
1 ສັນນ້ັນໂດຍເຫດທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງທົນທຸກທໍຣະມານທາງພຣະກາຍແລ້ວ ທ່ານທັງຫລາຍກໍຈ່ົງມີຄວາມຄຶດຢ່າງດຽວ
ກັນນ້ັນເປັນເຄ່ືອງອາວຸດເໝືອນກັນ ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີທົນທຸກທໍຣະມານທາງກາຍກໍໄດ້ຢຸດເສັຽຈາກການຜິດບາບ  2 ເພື່ອ
ຈະບ່ໍດຳເນີນຊີວິດທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ໃນໂລກຕາມຄວາມປາຖນາຂອງມະນຸດ ແຕ່ດຳເນີນໄປຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ 
 

       ຈຸດປ່ຽນແປງຂອງ ໂຈນີ ເອເຣັກຊັນ ຕາດາ ໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ເມື່ອປະເຊີນກັບຄວາມທຸກລຳບາກ. ນາງເລ້ີມຄິດເໝືອນ
ຢ່າງພຣະຄຣິດ.   ນາງໄດ້ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອແລະນ້ອມຮັບຄວາມອ່ອນແອຂອງຄວາມບ່ໍເຊ່ືອຂອງຕົນເອງ,  ແລະ
ນາງໄດ້ສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໂດຍຜ່ານທາງຖ້ອຍຄຳແຫ່ງຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ.  ຊີວິດຄຣິສຕຽນມັກຈະສະແດງ
ອອກໃນທາງເປັນໄປໄດ້ສເມີ,  ການຫຼີກເວ້ັນຈາກການທົດລອງ,  ບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຫຼືການເສັຽສະລະ.  ແຕ່ໃນ
ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວແມ່ນວ່າການດຳລົງຊີວິດຢູ່ເພ່ືອພຣະຄຣິດອາດມີຄວາມຍາກລຳບາກ.   ໃນຖະນະເປັນຜູ້ຕິດຕາມ     
ພຣະອົງ,   ພວກເຮົາຫັນຫລັງໃຫ້ການດຳຊີວິດຕາມແບບເກ່ົາທ່ີຜ່ານມາແລະຮັບເອົາວິທີການດຳລົງຊີວິດແບບໃໝໃ່ນ  
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ພຣະຄຣິດ.  ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາໃນພຣະອົງບ່ໍພຽງແຕ່ນຳພວກເຮາົຂ້າມຜ່ານສະຖານະການຕ່າງໆ.  ແຕ່ຍັງເຮັດ
ໃຫ້ເຮົາມີຄວາມປິຕິຍິນດີແລະມີສະງ່າຣາສີໃນພຣະຄຣິດ.  
      ຊີວິດຄຣິສຕຽນບ່ໍແມ່ນຄືກັບການເດີນຜ່ານທ່ົງຫ້ຽາ; ແຕ່ແມ່ນການດ້ີນລົນຕ່ໍສູ້. ເພາະຊີວິດນ້ີກຳລັງສູ້ຮົບກັບສັດຕຣູ
ຂອງພວກເຮົາ, ຊາຕານ, ແລະເມ່ືອປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຍາກລຳບາກ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ໃຊ້ອາວຸດທ່ີຖືກຕ້ອງເພ່ືອຕ່ໍສູ້
ກັບສັດຕຣູເຫ່ົຼານ້ີ.   ພວກເຮົາຕ້ອງ “ ວາງກຳລັງ" ຂອງຕົວເຮົາໄວ້ກັບແນວຄວາມຄິດທ່ີເປັນຄວາມເຊ່ືອທ່ີເກີດຜົນຂອງ  
ພຣະຄຣິດ.   ອາວຸດນ້ັນແມ່ນຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພວກເຮົາ  ຄືແນວຄວາມຄິດທ່ີມີຜົນຕ່ໍການປະພຶດແລະຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີ
ເບ່ິງເຫັນຂອງພວກເຮົາ      ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ປະສົບກັບການທົນທຸກທໍຣະມານທາງຮ່າງກາຍມາເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. 
ການຮັບຮູ້ຄວາມຮູ້ສຶກນ້ັນແມ່ນເປັນອາວຸດທ່ີຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮາົ   “ ໃຊ້ຊີວິດທ່ີຍັງເຫືຼອໃນຮ່າງກາຍນ້ີຢ່າງໃດ"  ( ຂ້ໍ 2). 
ເປັນຫັຽງພວກເຮົາຈ່ຶງປະເຊີນຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມຄິດທ່ີມີຜົນສະທ້ອນກັບການປະພຶດທາງຄວາມເຊ່ືອ    ທ່ີສອນກ່ຽວກັບສົງ 
ຄາມທ່ີພວກເຮົາກຳລັງຕ່ໍສູ້ຢູ່.  
 ເພາະເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຢູ່ກິນໃນໂລກກໍຈິງ ເຮາົກໍບ່ໍໄດ້ສູ້ຮົບຕາມທັມມະດາມະນຸດ ເພາະວ່າເຄ່ືອງອາວຸດຂອງ

ເຮົາບ່ໍເປັນຝ່າຍໂລກ ແຕ່ມີຣິດອຳນາດຈາກພຣະເຈ້ົາ   ອາດທຳລາຍຄ້າຍອັນເຂ້ັມແຂງໄດ້ ຄືທຳລາຍຄວາມ
ຄຶດທ່ີມີເຫດຜົນອັນບ່ໍຈິງແລະຄວາມດ້ືດຶງທຸກປະການທ່ີຕ້ັງຕົວຂ້ຶນຂັດຂວາງຄວາມຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ  ແລະປາບ
ຄວາມຄຶດທຸກປະການລົງໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບ ຈົນເຖິງນ້ອມຟັງພຣະຄຣິດ  ( 2 ໂກຣິນໂທ 10: 3- 5 ). 

 ສຸດທ້າຍນ້ີ, ຂໍພວກທ່ານຈ່ົງມີກຳລັງເພ້ີມຂ້ຶນໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  ແລະໃນຣິດເດດອັນແກ່ກ້າຂອງພຣະອົງ 
ຈ່ົງສວມຍຸທພັນຄົບຊຸດຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ  ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະສາມາດຢືນຕ່ໍສູ້ກັບກົນອຸບາຍຂອງພຍາ
ມານໄດ້ ເພາະວ່າເຮົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບມະນຸດທັມມະດາ ແຕ່ຕ່ໍສູ້ກັບຜູ້ປົກຄອງ ຜູ້ມີອຳນາດ ເຈ້ົາໂລກທ່ີ
ຢູ່ໃນໂມຫະຄວາມມືດແຫ່ງໂລກນ້ີ ແລະຕ່ໍສູ້ກັບກຳລັງວິນຍານຝ່າຍຄວາມຊ່ົວຮ້າຍໃນອາກາດສະຖານ ເຫດ 
ສັນນ້ັນ, ຈ່ົງຮັບເອົາຍຸທພັນຄົບຊຸດຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ເພື່ອທ່ານທັງຫລາຍຈະສາມາດຕ່ໍຕ້ານໃນວັນຊ່ົວຮ້າຍ
ນ້ັນ ແລະເມ່ືອເຮັດແລ້ວຈະຢູ່ຢ່າງໝນຄົງໄດ້  ( ເອເຟໂຊ 6: 10- 13). 

       ກ່ອນອ່ືນໝົດພວກເຮົາຕ່ໍສູ້ກັບສົງຄາມດ້ານຄວາມຄິດ,    ບ່ໍແມ່ນການຕ່ໍສູ້ໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນເທ່ົານ້ັນ. 
ເພາະສະນ້ັນ, ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງສູ້ຮົບກັບຄວາມຄິດນ້ີດ້ວຍແນວທາງຄວາມຄິດທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດ
ຕຽມພວກເຮົາໃຫ້ມີແນວຄິດຈິດໃຈຢ່າງພຣະອົງ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ມີປະສົບການກັບຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງພຣະ
ຄຣິດ.   ພວກເຮາົເຫັນໂດຍຜ່ານ “ມູມມອງ” ຂອງພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາແລະບ່ໍແມ່ນແບບສາຍຕາສ້ັນໆ,  ຄວາມບ່ໍ
ສະບາຍ, ຫຼືຄວາມເຈັບປວດ, ຫຼືຄວາມຢ້ານກົວຂອງພວກເຮົາ, ພຣະເຢຊູໄດ້ພີສູດຊີວິດແລະຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງ   
ພຣະອົງຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກນ້ີຜ່ານທາງການເຫັນຊີວິດນິຣັນ; ພຣະອົງຊົງຮູ້ວ່າມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກວ່າຄວາມເຈັບປວດ
ແລະຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງການຕາຍຂອງພຣະອົງທ່ີເທິງໄມ້ກາງແຂນ. ຄວາມພົ້ນອັນນິຣັນຂອງມະນຸດຖືກແຂວນ
ໄວ້ຢູ່ໃນຄວາມສົມດຸນ,  ສະນ້ັນດ້ວຍຈິດໃຈທ່ີຕ້ັງໝ້ັນຢ່າງແນວແນ່ຂອງພຣະອົງຕ່ໍພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາຂອງພຣະ
ອົງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາສຳເຣັດ. 
 

2. 1 ເປໂຕ 4:12-14 
12 ພວກທ່ີຮັກເອີຍ, ຢ່າປລາດໃຈທ່ີພວກທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຮ້ອນຢ່າງແສນສາຫັດເປັນການລອງໃຈ ເໝືອນກັບວ່າ
ເປັນເຫດອັນແປກປລາດເກີດຂ້ືນກັບພວກທ່ານ  13 ແຕ່ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີໄດ້ມີສ່ວນໃນຄວາມທຸກທໍຣະ
ມານຂອງພຣະຄຣິດ   ເພ່ືອວ່າ ເມື່ອສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງປາກົດຂ້ຶນ   ພວກທ່ານກໍຈະໄດ້ຊົມຊ່ືນຍິນດີຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍເໝືອນກັນ  14 ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຖືກໝ່ິນປມາດເພາະພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ ພວກທ່ານກໍເປັນສຸກ ເພາະ
ວ່າພຣະວິນຍານຜູ້ຊົງສະງ່າຣາສີ ຄືພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພວກທ່ານ 
 
     ພວກເຮົາບ່ໍພຽງແຕ່ມີແນວຄວາມຄິດໃໝ່ໃນພຣະຄຣິເເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງມີເຫດຜົນທ່ີຈະປິຕິຍິນດີໃນຄວາມ
ທຸກທໍຣະມານຂອງພວກເຮົານຳອີກ. ເປໂຕຮູ້ວ່າອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງຂອງເພ່ິນໃນພຣະຄຣິດຈະຖືກລ້ໍລວງໃຫ້ຕອບໂຕ້ດ້ວຍ
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ຄວາມປລາດໃຈແລະເກີດຄວາມສັບສົນເມ່ືອປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ,  ຄືກັບທ່ີເຮົາເປັນຢູ່ໃນທຸກວັນນ້ີ. 
ຫຼາຍເທ່ືອທ່ີພວກເຮົາແກວ່ງຫົວຂອງພວກເຮົາເມ່ືອເຮົາໄດ້ຮັບຂ່າວກ່ຽວກັບຄວາມທຸກຍາກລຳບາກຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ,  ແຕ່
ການຕອບສນອງນ້ັນແມ່ນ  ຂ້ອນຂ້າງກົງກັນຂ້າມກັບສ່ິງທ່ີອັຄສາວົກເປໂຕກ່າວໄວ້ໃນຈົດໝາຍຂອງເພ່ິນສຳລັບພວກ
ເຮົາ. “ ປິຕິຍິນດີດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ”(ຂ້ໍ 13). ສຳລັບຄົນທ່ີບ່ໍມຄີວາມສັມພັນກັບພຣະຄຣິດ, ຈະມີຄວາມຍິນດີໃນ
ຄວາມທຸກຍາກລຳບາກນ້ັນ.     ຄວາມຈິງດ່ັງກ່າວອາດຈະເປັນເຣ່ືອງຍາກສຳລັບພວກເຮາົເຖິງແມ່ນເຮົາຈະເຂ້ົາໃຈວ່າ
ພວກເຮົາອາໃສຢູ່ໃນໂລກທ່ີຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ.  ສ່ິງໃດທ່ີເຮັດໃຫ້ຂຸ່ນເຄືອງຫືຼບ່ໍສະດວກສະບາຍຕ້ອງປ່ຽນ  
ໃໝ່ໃນທັນທີເພື່ອຄວາມຜ່ອນຄາຍຄວາມບ່ໍສະດວກສະບາຍທັງໝົດ.   ແຕ່ສຳລັບຜູ້ເຊ່ືອໃນສັດຕະວັດຕ້ົນໆນ້ີ, ຄວາມ
ເປັນຈິງຂອງຄວາມທຸກຍາກລຳບາກແມ່ນເປັນຕ້ົນແບບງ່າຍໆທ່ີພວກເຂົາຍອມຮັບວ່ານ້ັນເປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງແບບແຜນ
ຂອງການດຳລົງຊີວິດທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ. 
          ເມ່ືອພວກເຮົາຖືກບ່ົງບອກວ່າເປັນເໝືອນກັບພຣະອົງ  ແລະບອກເລ່ົາເຣ່ືອງຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງພຣະອົງ, 
ພວກເຮົາກໍໄດ້ສະແດງເຖິງພຣະກຽດຕິຍົດຂອງພຣະອົງ ແລະນ້ັນແມ່ນເຫດຜົນທ່ີແນ່ນອນສຳລັບການສັຣເສີນ. ຄວາມ
ທຸກທໍຣະມານດ່ັງກ່າວຍັງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມພໍໃຈ.  " ທ່ານໄດ້ຮັບພອນ,  ເພາະວ່າຄວາມຍ່ິງໃຫ່ຽຂອງພຣະວິນ
ຍານແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງຢູ່ກັບທ່ານ"( ຂ້ໍ 14). ພາສາກຣີກໃຊ້ຄຳສັບດ່ັງກ່າວເພື່ອອວຍພອນ ໃຫ້ສັງເກດ
ເຫັນສະພາບແຫ່ງຄວາມສຸກ,  ແຕ່ຜູ້ທ່ີຂຽນພຣະຄັມພີໃໝ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍທ່ີເລິກເຊ່ີງກວ່ານ້ີ.   ສະຖານະການຂອງ
ຄວາມທຸກບ່ໍແມ່ນສາຍເຫດສຳລັບຄວາມສຸກ,  ແຕ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອສາມາດມີປະສົບການກັບສ່ິງຍ່ິງໃຫ່ຽ   ແລະຄົງຢູ່ຖາວອນ: 
ຄວາມໂປດປານຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການເປັນທ່ີພໍໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນ.  ພຣະພອນແລະຄວາມພໍໃຈມາສູ່
ພວກເຮົາ, ບ່ໍແມ່ນຍ້ອນໂອກາດຂອງພວກເຮົາແຕ່ວ່າຍ້ອນພຣະເຈ້ົາຢູ່ກັບພວກເຮົາແລະບ່ໍມີຄວາມບົກພ່ອງໃດໆທ່ີສາ
ມາດປຽບທຽບໄດ້! 
 

3. 1 ເປໂຕ 15-19 
15 ແຕ່ວ່າຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດໃນພວກທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມທຸກເພາະເປັນຜູ້ຂ້າຄົນ,  ເປັນຂະໂມຍ,  ເປັນຜູ້ທຳຮ້າຍ,  ຫລືເປັນຜູ້
ທຽວຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບກິດທຸຣະຂອງຄົນອ່ືນ 16 ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ຮັບທຸກເພາະມີຊ່ືວ່າເປັນຄຣິສະຕຽນ ກໍຢ່າໃຫຜູ້້ນ້ັນມີຄວາມ
ລະອາຍ ແຕ່ໃຫ້ຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາເພາະຊ່ືນ້ັນ 17 ດ້ວຍວ່າເຖິງເວລາແລ້ວທ່ີການຊົງພິພາກສາຈະຕ້ອງເລ້ີມ
ຕ້ົນທ່ີຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແລະຖ້າການພິພາກສານ້ັນເລ້ີມຕ້ົນທ່ີພວກເຮົາກ່ອນ   ປາຍທາງຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີບ່ໍ
ເຊ່ືອຟັງຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາຈະເປັນຢ່າງໃດ    18 ຖ້າຄົນຊອບທັມຈະລອດພົ້ນໄດ້ດ້ວຍຍາກ  ຄົນປມາດພຣະ 
ເຈ້ົາແລະຄົນຜິດບາບຈະໄປຢູ່ໃສ 19 ເຫດສັນນ້ັນໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍທ່ີທົນທຸກທໍຣະມານຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ຈ່ົງຝາກຈິດວິນຍານຂອງຕົນໄວ້ກັບພຣະອົງ ດ້ວຍການປະຕິບັດອັນດີ ຄືໃຫ້ຝາກໄວ້ກັບພຣະອົງຜູ້ຊົງສ້າງ ຜູ້ທ່ຽງທັມ 
 

     ເປໂຕມີຖ້ອຍຄຳທ່ີຊ້ີແຈງ, ໃຫ້ເຫັນຂ້ໍສັງເກດວ່າຄວາມທຸກທໍຣະມານໃນສະພາບການນ້ີແມ່ນເພ່ືອຄວາມຊອບທັມ. 
ບຸກຄົນໃດນ່ຶງບ່ໍຄວນຊົມຊ່ືນຍິນດີເມ່ືອປະສົບກັບຄວາມທຸກທໍຣະມານຊ່ຶງເປັນຜົນມາຈາກການບ່ໍເຊ່ືອຟັງຂອງຄົນອ່ືນຫືຼ
ການດຳລົງຊີວິດໃນຄວາມບາບ.    ຄວາມທຸກທໍຣະມານສຳລັບການປະພຶດບ່ໍດີເປັນສາຍເຫດໃຫ້ເກີດຄວາມອັບອາຍ, 
ແຕ່ວ່າພວກເຮົາບ່ໍມີຄວາມອັບອາຍໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາທຸກທໍຣະມານໃນການຕິດຕາມພຣະຄຣິດ. ຄວາມອັບອາຍທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງພວກເຮົາແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຊີວິດທ່ີສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ. ຄວາມທຸກລຳບາກແມ່ນ
ສ່ວນນ່ຶງຂອງຂະບວນການປ່ຽນແປງພວກເຮົາ.  ເມ່ືອຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາຖືກທົດສອບແລະພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມ 
ຈິງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບການສັຣເສີນແລະໄດ້ຮັບກຽດ. 
          ໂປໂລໄດ້ຮູ້ວ່າເຖິງແມ່ນພວກເຮົາອາດຈະສູນເສັຽທຸກສ່ິງທ່ີໂລກນ້ີສາມາດໃຫ້ໄດ້,     ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບສ່ິງທ່ີ
ໂລກນ້ີບ່ໍສາມາດເອົາໄປຈາກເຮົາໄດ້. ແລະນ້ັນແມ່ນສາຍເຫດແຫ່ງຄວາມປິຕິຍິນດີ. ຄວາມທຸກທໍຣະມານສາມາດຫັນ
ປ່ຽນຈຸດສົນໃຈຂອງເຮົາໃນທັນທີ.   ພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາໃຈໃນບັນຫາຂອງພວກເຮົາເອງ,  ແລະຈຸດປະສົງຂອງພວກ
ເຮົາຈະກາຍເປັນຄົນທ່ີຫຼົງໄຫຼ. ນ້ີແມ່ນມາຈາກຄວາມພາກພູມໃຈທ່ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສຸກແລະຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ
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ທ່ີພຣະເຢຊູມອບໃຫ້ຢູ່ສເມີ,  ແມ່ນແຕ່ໃນເວລາທ່ີປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.  ແຕ່ເມ່ືອພວກເຮົາຄິດກ່ຽວກັບພຣະປະ
ສົງຂອງພຣະຄຣິດແລະຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີພວກເຮາົຈະໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນຄວາມທຸກທໍຣະມານກັບພຣະອົງ, ສະງ່າຣາ
ສີບ່ໍສາມາດວັດແທກໄດ້ເພາະວ່າມັນເປັນການງານຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ.  ເພາະວ່າພວກເຮາົເປັນມະນຸດທ່ີອ່ອນແອ, 
ພວກເຮົາຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມລຳບາກອັນໃດ ຫາກບ່ໍມີພຣະອົງ?   ພວກເຮົາແມ່ນໃຜທ່ີຈະອວດອ້າງເຖິງກຳລັງ
ຂອງພວກເຮົາໃນເວລາທ່ີຄວາມທຸກທໍຣະມານຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາອ່ອນແອລົງ  ແລະການສະແດງອອກທ່ີອ່ອນແອທ່ີ
ສຸດຂອງຕົວເຮົາເອງ?  ພວກເຮາົຈະຊ້ີມືໃສ່ຕ່ໍວ່າສວັນຊ້ັນຟ້າໄດ້ຢ່າງໃດເມ່ືອພຣະເຢຊູເຕັມໃຈສະລະພຣະຊົນປະເຊີນ
ກັບຄວາມຕາຍທ່ີໜ້າກຽດຊັງແລະໜ້າຢ້ານກົວແລະໜ້າອັບອາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນຢ່າງນ້ັນ?  
        ບ່ໍມີໃຜທ່ີຕ້ອງການທ່ີຈະທົນທຸກທໍຣະມານ, ແຕ່ເມ່ືອມັນເກີດຂ້ຶນກັບທ່ານ, ກໍຂໍໃຫ້ມັນຜ່ານທ່າງສະງ່າຣາສີອັນງົດ
ງາມຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ຢ່າເມີນເສີຍຕ່ໍສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃຫ້ເຮັດແລະຜ່ານທາງສະຖານະການຄວາມເຈັບປວດ
ຂອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ແນ່ນອນພວກເຮົາຈະບ່ໍຊອກຄ້ົນຫາຄວາມທຸກ ແຕ່ພວກເຮາົກໍບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງຢ້ານວ່າມັນຈະ
ເກີດຂ້ຶນ. ເຖິງມັນເກີດຂ້ຶນກັບເຮາົ, ກໍຂໍໃຫ້ພວກເຮົາເດີນໄປກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງໝັ້ນຄົງ.  ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຫຼໍ່ຫຼອມໃຫ້ນັບມື້
ຄ້າຍຄືພຣະຄຣິດຫຼາຍຂ້ຶນ ຊ່ຶງຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສັນລະເສີນພຣະເຈ້ົາ, ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນໃຫ້ເຫັນພຣະຄຣິດທຳງານໃນ
ຕົວທ່ານ, ທ່ີສາມາດເຮດັໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 
     ທ່ານຈະຍອມເດີນໄປກັບພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານທາງຄວາມທຸກທໍຣະມານຢ່າງຈິງຈັງແນວໃດ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງວິທີ 
ການນຳໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ.                                                                               
 

 ຊົມຊ່ືນຍິນດີ.  ເລືອກເອົາການທົດແທນພຣະຄຸນແທນທ່ີຈະຮ້ອງທຸກ. ອ້ອນວອນອະທິຖານຂອບພຣະຄຸນອົງ  
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ,   ບ່ໍວ່າຂະນະນ້ີທ່ານກຳລັງປະເຊີນກັບສ່ິງໃດຢູ່.  ຈົດບັນທຶກເປັນລາຍລະອຽດຈັກສິບຢ່າງທ່ີ
ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກໃນວັນນ້ີ, ແລະນຳເອົາສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນມາເປັນວິຖີການດຳເນີນຊີວິດໃນພຣະຄຣິດ. 

 ຈົດຈຳ.   ເຕືອນສະຕິຕົວທ່ານເອງດ້ວຍຄວາມຄິດຂອງພຣະຄຣິດ, ທ່ອງຈຳ 1 ເປໂຕ 4: 1- 2   “ສັນນ້ັນໂດຍ
ເຫດທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງທົນທຸກທໍຣະມານທາງພຣະກາຍແລ້ວ   ທ່ານທັງຫລາຍກໍຈ່ົງມີຄວາມຄຶດຢ່າງດຽວກັນ
ນ້ັນເປັນເຄ່ືອງອາວຸດເໝືອນກັນ ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີທົນທຸກທໍຣະມານທາງກາຍກໍໄດ້ຢຸດເສັຽຈາກການຜິດບາບເພື່ອ
ຈະບ່ໍດຳເນີນຊີວິດທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ໃນໂລກຕາມຄວາມປາຖນາຂອງມະນຸດ ແຕ່ດຳເນີນໄປຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ" 

 ຈ່ົງຟັງ. ສົນທະນາກັບຜູ້ເຊ່ືອຄົນອ່ືນໆກ່ຽວກັບການທົດລອງແລະຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານ. ຟັງເຣ່ືອງການເດີນ 
ໄປກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງເລິກເຊ່ີງຂອງພວກເຂົາມີປະສົບການອັນໃດ.  ໃຫ້ຄຳອ້ອນວອນອະທິຖານແລະການສັຣ
ເສີນຕາມຄວາມຕ້ອງການ. 

 

        ທ່ານດາຍອີຣິກ ໂບໂຮເຟ ີ ຂຽນວ່າ " ຄວາມທຸກທໍຣະມານ...   ແມ່ນເຄ່ືອງໝາຍຂອງການເປັນລູກສິດທ່ີແທ້ຈິງ, 
ລູກສິດບ່ໍຢູ່ເໜືອຄຣູຂອງຕົນ." ເຊ່ັນດຽວກັບ ໂຈນີ ແອເຣັກເຊີນ ແລະ ດາຍອີຣິກ ໂບໂຮເຟີ,   ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ຖືກ
ເອ້ີນເຂ້ົາຮ່ວມຢູ່ໃນລະດັບໃດນ່ຶງຂອງຄວາມທຸກ. ທາງທ່ີພວກເຮົາຕອບສນອງຄວາມທຸກທໍຣະມານເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມ
ແຕກຕ່າງໃນການເດີນໄປກັບພຣະຄຣິດ.  
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 

http://www.lsbf.org/
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