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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 08 ມີນາ 2020 (03-20-2020 ) 

__________________________________________ 
                                                    ຫລົງເສັຽ 
                                       

ປະສົບການທ່ີຈົດຈຳການຫລົງເສັຽຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ? 
 
ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ:  ປາສະຈາກພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາໄດ້ຫລົງເສັຽໄປຢ່າງໝົດຫວັງ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
 ນ້ອງຊາຍຂ້າພະເຈ້ົາແລະຂ້າພະເຈ້ົາມັກໄປລ່າຍິງກວາງກັບພ່ໍຂອງພວກເຮາົເລ້ືອຍໆ.   ການເດີນທາງຄັ້ງນ່ຶງ
ເມ່ືອຕອນທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງເປັນວັຍລຸ້ນ,  ພວກເຮົາຂັບຣົດເຂ້ົາໄປໃນປ່າປະມານນຶ່ງຊ່ົວໂມງກ່ອນຕາດເວັນຂຶ້ນ.   ຊ່ຶງມີ
ໝອກໜາຕຶບ. ຂະນະທ່ີພວກເຮາົອອກຈາກຣົດ, ພວກເຮົາໄດ້ເດີນໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພ່ືອຫາລ່າສັດຈົນ 
ໝົດມ້ື. ບັນຫາມີຢູ່ວ່າ, ຂ້າພະເຈົ້າເລືອກທາງເດີນຜິດ. ຂ້າພະເຈ້ົາເດີນໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໝ້ັັນປະມານຊາວນາທີກ່ອນ
ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົານຶກຂຶ້ນໄດ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຫົຼງທາງ.    ຂ້າພະເຈົ້າໄດຫົຼ້ງໄປໃນທາງທ່ີແຕກຕ່າງຢ່າງສິ້ນເຊີງ  ແລະຮ້າຍແຮງ 
ກວ່າເກ່ົາ ທ່ານອາດຈະມີປະສົບການເຊ່ັນດຽວກນັນ້ີ ພວກເຮົາໄດ້ເກີດມາເປັນຜູ້ທ່ີຫົຼງເສັຽ. 
          ພວກເຮົາຈະຍອມຮັບຫລືບ່ໍກໍຕາມ ພວກເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ຫລົງເສັຽ  ເພາະພວກເຮົາຄິດວ່າພວກເຮົາຢູ່ໃນເສ້ັນທາງ 
ທ່ີຖືກຕ້ອງກໍບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ຫລົງເສັຽ    ພວກເຮົາຫລົງເສັຽເມ່ືອພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຈຸດທ່ີເຮົາສົມຄວນຢູ່. 
ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງຢູ່ໃນຄວາມຫລົງເສັຽຕລອດໄປ.   "ການຫລົງເສັຽ"  ແມ່ນຄວາມບາບແລະການກະບົດຕ່ໍສູ້ 
ພຣະເຈົ້າຜູ້ບໍຣິສຸດ ນັ້ນຄືຈຸດສຳຄັນໃນພຣະຄັມພີ  ແຕ່ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ມີຕໍ່ເຮົາຍິ່ງສຳຄັນກວ່ານັ້ນອີກ.  ພຣະ 
ເຢຊູໄດ້ເລ່ົາຄຳອຸປມາເຣ່ືອງການຫລົງເສັຽສອງເຣ່ືອງພ້ອມດຽວກັນ ແຕ່ກໍຂອພຣະຄຸນທ່ີພຣະອົງໄດ້ພົບພວກເຮົາແລ້ວ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?        ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. ລູກາ 15: 11-14 
11ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, “ຜູ້ນ່ຶງມີລູກຊາຍສອງຄົນ 12 ຜູ້ນ້ອງເວ້ົາກັບພ່ໍວ່າ, “ພ່ໍເອີຍ, ສ່ວນຊັບທ່ີຕກົເປັນຂອງຂ້ານ້ອຍນັ້ນ 
ຂພ່ໍໍແບ່ງໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເສັຽເທາະ” ແລ້ວພ່ໍຈ່ຶງໄດ້ແບ່ງຊັບໃຫ້ລູກທັງສອງຄົນ   13 ຕ່ໍມາບ່ໍຫລາຍວັນຜູ້ນ້ອງກໍໄດ້ຮວບຮວມ
ເອົາຊັບທັງໝົດ ແລ້ວອອກໜີໄປທ່ຽວເມືອງໄກ  ແລະໄດ້ຜານຊັບຂອງຕົນໃນທີ່ນ້ັນດ້ວຍການໂອ້ໂຖງ    14ເມ່ືອໄດ້ໃຊ້
ຈ່າຍຊັບເຫລ່ົານ້ັນໝົດແລ້ວ ກໍເລີຍເກີດການອຶດຢາກອັນໃຫຍ່ໃນເມືອງນັ້ນ ແລ້ວເຂົາກໍຕົກຢູ່ໃນຄວາມຂັດສົນ. 
  
     ພ່ໍຂອງຂ້າພະເຈົ້າມັກເລົ່າເຣ່ືອງລາວໃນສມັຍອະດີດເມ່ືອເພ່ິນໃຊ້ປຶ້ມແຜນທ່ີ, ປື້ມນ້ອຍໆໄດ້ເປີດອອກໜ້າຕ່ໍໜ້າໃຫ້
ເຫັນທຸກຣັດ, ແລະພ່ໍຈະສຶກສາແຜນທ່ີສຳລັບຕົວພ່ໍເອງເພ່ືອເລືອກເສ້ັນທາງທີ່ດີສຸດໃຫ້ໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງທ່ີເພ່ິນ
ຕ້ອງໄປ.  ມາຕອນນ້ີພວກເຮາົມີ GPS. ຜ່ານທາງ GPS ທ່ີສາມາດຊ່ວຍຂ້ໍຜິດພາດແລະການເດີນທາງຜິດ,  ມັນບໍ່ສາ
ມາດເລືອກປາຍທາງໃຫ້ພວກເຮາົ ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ປາຍທາງບອ່ນທ່ີພວກເຮົາຢາກໄປ. 
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       ໃນຄຳສັ່ງສອນຂອງພຣະເຢຊູ, ລູກຊາຍຫລ້າຄິດວ່າລາວຮູ້ບ່ອນທີ່ລາວຕ້ອງການໄປ. ເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງນຶ່ງ
ທ່ີມີການດຳເນີນຊີວິດຟຸມເຟືອຍແລະສຸມໃຈໃສເ່ງິນ. ການດຳລົງຊີວິດທີ່ຫລູຫລາໄດ້ຄອງຄອຍລາວຢູ່. ດັ່ງນ້ັນລາວໄດ້
ຄິດຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄັ້ງ. ພວກເຮົາກໍເຮດັຜິດພາດເໝືອນກັນ ພວກເຮາົມີຮູບພາບຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຮາົວ່າການດຳ
ເນີນຊີວິດຈະເປັນຮູບແບບໃດ, ຈຸດໝາຍປາຍທາງແມ່ນບ່ອນທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການໄປຫລືບໍ່.   ເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ຂອງພຣະເຈ້ົາຫລບ່ໍື.  
       ຈຸດໝາຍປາຍທາງແລະການວາງແຜນການທີ່ລູກຊາຍຫລ້າມີໃນຈິດໃຈອາດຈະເປັນຄວາມຮູ້ສຶກຂັດກັບຄວາມຮູ້ 
ສຶກຂອງພ໋ໍ.  ສຳລັບຜູ້ທ່ີໄດ້ຍິນເຣ່ືອງນ້ີຄັ້ງແລກ,   ຄຳຂຮ້ໍອງຂອງລູກຊາຍຫລ້າທ່ີວ່າ   “ຂແໍບ່ງຊັບສິນສ່ວນທ່ີເປັນຂອງ
ລູກໃຫ້ລກູເສັຽເທາະ” (ຂໍ້ 12) ເປັນຄຳຂໍ້ຮ້ອງທ່ີສະດຸດໃຈ. ລາວບໍໍ່ມີສິດທິທ່ີຈະໄດ້ຮັບມໍຣະດົກໃດໆ ໃນເວລາທີ່ພ່ໍຂອງ
ລາວຍັງມີຊີວິດຢູ່. ລາວເຮັດເໝືອນກັບວ່າພ່ໍຂອງລາວຕາຍແລ້ວ, ດ່ັງນັ້ນລາວຄິດວ່າອັນໃດທ່ີລາວຄວນຈະໄດ້ລາວຈະ
ຕ້ອງໄດ້ໃນເວລາດຽວນ້ີ. ພ່ໍຂອງລາວເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກະຣຸນາເຮັດຕາມຄວາມຕ້ອງຂອງລູກຊາຍແລະແບ່ງສ່ວນມໍ
ຣະດກົໃຫ້ກັບລູກຊາຍຂອງລາວ.  ຊ່ຶງອາດເປັນນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງມໍຣະດົກ ທີ່ກຳໜົດໂດຍກດົໝາຍຂອງຢິວ, ລູກຊາຍ
ກົກໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງສອງເທ່ົາຂອງມໍຣະດົກ,    ດ່ັງນັ້ນມໍຣະດົກສ່ວນທ່ີເຫືຼອຈະຕ້ອງແບງ່ປັນໃຫ້ກັບລູກຄົນອື່ນໆ ດ້ວຍ 
(ພຣະບັນຍັດສອງ 21:17).  
         ຕ່ໍມາຜູ້ນ້ອງກໍໄດ້ຮວບຮວມເອົາຊັບທັງໝົດ  ແລ້ວອອກໜີໄປທ່ຽວເມືອງໄກ  ແລະໄດ້ຜານຊັບຂອງຕົນໃນທ່ີນັ້ນ
ດ້ວຍການໂອ້ໂຖງ (ຂໍ້13). ລາວບໍໄ່ດ້ອາໃສຢູ່ໃກ້ບ້ານ: ລາວໄດ້ຢາກຢູ່ຫ່າງໆ ລະຫວ່າງລາວແລະພ່ໍຂອງລາວ. 
        ລາວໄດ້ທຸກສິ່ງທີ່ລາວຕ້ອງການ. ລາວໄດ້ໃຊ້ສັບຊົມບັດຂອງລາວຢ່າງຟູມເຟືອຍກັບທຸກສິ່ງທີ່ລາວຄິດວ່າມັນໃຫ້
ຄວາມພໍໃຈ ແຕ່ເມ່ືອຄວາມອຶດຢາກເກີດຂ້ຶນ, ລາວບໍມີ່ສິ່ງໃດເຫືຼອຢູ່ເລີຍ. ເຣ່ືອງນ້ີສາມາດເກີດຂ້ຶນກັບພວກເຮາົຄືກັນ. 
ເມ່ືອຊັບສິ່ງຂອງຂອງພວກເຮົາໝົດສິ້ນໄປ;  ໃນທັນທີທ່ີເສັ້ນທາງທ່ີພວກເຮາົເລືອກໄດ້ຈົບລົງແລະພວກເຮາົພົບວ່າຕົວ
ຂອງພວກເຮາົໄດ້ຫົຼງເສັຽໄປ.  
           ເຣ່ືອງທີ່ພຣະເຢຊູເລ່ົາຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງພັຍອັນຕະລາຍທີ່ຍິ່ງໃຫ່ຽຄ:ື ການຫົຼງເສັຽທາງດ້ານຈິດວິນຍານ. ພວກເຮົາ
ໄດ້ຫົຼງເສັຽເມ່ືອພວກເຮົາເລືອກເສັ້ນທາງຂອງພວກເຮາົເອງ ເພ່ືອເຮັດສ່ິງທີ່ເຮົາຢາກຈະແຍກອອກຈາກພຣະເຈ້ົາ. ຮາກ
ເຫງົ້າຂອງທາງເລືອກນ້ີແມ່ນຄວາມບາບ.  ສັງຄົມວັທະນະທັມຂອງພວກເຮາົຕ້ອງການເຮັດບາບໜ້ອຍລົງ,  ແຕ່ເບື້ອງ
ຫັຼງຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮາົເພ່ືອເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພໍໃຈ ໂດຍເອົາຕົວເອງເປັນສູນກາງ  ຄກືານເລືອກທີ່ເຮັດ 
ສິ່ງທ່ີເຮົາຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າສິ່ງທີ່ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການ. ແລະນັ້ນແມ່ນທັມມະດາແລະງ່າຍໆ ຊ່ຶງເປັນບາບ ຊີວິດທ່ີຫ່າງ
ຈາກພຣະເຈ້ົາພຣະບດິາແມ່ນຄວາມບາບ. 
 

2  ລູກາ  15: 17-19 
17ເມ່ືອລາວຮູ້ເມ່ືອຄີງແລ້ວຈຶ່ງເວ້ົາວ່າ  “ລູກຈ້າງຂອງພ່ໍເຮາົມີຫລາຍຄົນ ເຂົາຍັງມີອາຫານກິນອ່ີມຈົນເຫລືອ  ສ່ວນເຮົາ 
ຈະມາຕາຍອຶດຢາກຢູ່ທີ່ນ້ີ   18ຈຳເປັນເຮາົຈະຕ້ອງລຸກກັບຄືນໄປຫາພ່ໍຂອງເຮົາ ແລ້ວຈະເວ້ົານຳເພ່ິນວ່າ, “ພ່ໍເອີຍ, ລູກ
ໄດ້ເຮດັຜິດຕ່ໍສວັນແລະຕ່ໍພ່ໍແລ້ວ  19ແລະບໍ່ສົມຄວນຈະໄດ້ເອ້ີນຊ່ືວ່າເປັນລູກຂອງພ່ໍອີກຕໍ່ໄປ  ແຕ່ຂໍໃຫ້ລູກເປັນເໝືອນ
ລູກຈ້າງຂອງພ່ໍຄົນນ່ຶງທ້ອນ” 
 
      ປາສະຈາກຄວາມຕ້ັງໃຈແລະຈຸດປະສົງທີຍຶ່ດໝ້ັນໃນພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາໄດ້ຫລົງທາງໄປ.  ລູກຊາຍຫລ້າໄດ້ມາ
ເຖິງຄວາມສຳນຶກຕົນໄດ້ວ່າ. "ລາວໄດ້ສະຕິຮູ້ສຶກຕົວ" (ຂໍ້ທີ 17). ໃນເວລານ່ຶງ, ຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດຂອງລາວແມ່ນ
ຢູ່ໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງລາວ,  ແຕ່ດຽວນ້ີລາວຮູ້ວ່າລາວບໍ່ສາມາດຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລາວໄດ້.  ລາວ
ໄດ້ມາເຖິງຄວາມຕົກຕ່ຳທ່ີສຸດ; ລາວລົງມືເຮັດວຽກລ້ຽງໝູ, ແລະຝູງຊົນຢິວໄດ້ຍິນເຣ່ືອງນ້ີຈາກພຣະເຢຊູ,  ການລ້ຽງໝູ 
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ທ່ີເປັນສັດບ່ໍສະອາດແລະເປັນສັດຕ້ອງຫ້າມ ເປັນງານທ່ີຕ່ຳທ່ີສຸດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໝູທີ່ຊາຍໜຸ່ມຄົນນ້ີລ້ຽງຍັງໄດ້ດີ 
ກວ່າລາວເອງ.  ຊາຍໜຸ່ມໄດ້ເຫັນຕົວເອງຢູ່ໃນສະພາບທ່ີຕົກຕ່ຳທ່ີສຸດ, ສົກກະປົກແລະຫິວໂຫຍ,  ແລະໄດ້ມາສູ່ຄວາມ
ຮູ້ສຶກທ່ີວ່າລາວໄດ້ຫລົງເສັຽໄປ.   ຫັຼງຈາກນ້ັນລາວໄດ້ມາເຖິງຈຸດທ່ີລາວສາມາດຍອມຮັບວ່າລາວ ຈຳເປັນຕ້ອງກັບໄປ
ເຮືອນຂອງພ່ໍຂອງລາວ. 
 
      ມາເຖິງຈຸດນ້ີຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລາວແມ່ນຫຼາຍກວ່າທ່ີລາວຮູ້ວ່າລາວໄດ້ຫລົງທາງໄປໄກແລ້ວ; ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວປ່ຽນ
ໃຈແລະປ່ຽນທິດທາງ ລາວໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ກະທຳໃນທັນທີ ບ່ໍພຽງແຕ່ຄິດເທ່ົານັ້ນ. ເມ່ືອພວກເຮົາເຫັນບາບຂອງພວກ
ເຮົາຄືກັບທ່ີພຣະເຈົ້າເຫັນ ຄວນຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສຳນຶກຕົວໄດ້ເຊ່ັນກັນ. 
        ເມ່ືອເວ້ົາເຖິງຈິດສຳນຶກຂອງພວກເຮົາແລະຮັບຮູ້ສະພາບການທ່ີພວກເຮົາຫົຼງເສັຽ,  ສະພາບຂອງບາບແມ່ນສ່ິງທ່ີ
ສຳຄັນ ແຕ່ມັນບ່ໍຢຸດຢູ່ແຕ່ພຽງນ້ັນ. ການຄິດໃນໃຈຈະເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງບໍ່ຄືກັບການລົງມືເຮດັທ່ີແທ້ຈິງ.  ຫຼາຍຄົນຮູ້
ວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນບາບ, ແຕ່ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເຮັດຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບບາບນ້ັນ.  ເມ່ືອພວກເຮົາເຫັນບາບຂອງພວກເຮົາ
ດັ່ງທ່ີພຣະເຈົ້າເຫັນ ກຄໍວນຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຫັນໜ້າແລະໄປສູ່ທິດທາງໃໝ່ຄ ືໄປຫາພຣະເຈົ້າ. 
         ຫລາຍຄົນຮູ້ວ່າການສູນເສັຽທາງວິນຍານມີຄວາມໝາຍຄືແນວໃດ,   ແຕ່ພວກເຂົາບ່ໍຮູ້ວ່າການໄດ້ສ່ິງທີ່ສູນເສັຽ
ໄປກັບຄືນມາມີຄວາມໝາຍຄືແນວໃດ. 
 

3  ລູກາ 15: 20-24 

20ແລ້ວລາວກໍລຸກຂຶ້ນຄືນເມືອຫາພ່ໍຂອງຕົນ ແຕ່ເມ່ືອລາວຍັງຢູ່ໄກ ພໍໄດ້ແລເຫັນລາວກໍມີຄວາມເມດຕາ ຈ່ຶງແລ່ນອອກ
ໄປກອດຄຈູໍບລາວດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ  21ຝ່າຍລູກນັ້ນໄດ້ເອ່ີຍຂ້ຶນຕ່ໍພ່ໍວ່າ, “ພ່ໍເອີຍ, ລູກໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ໍສວັນແລະຕໍ່ພ່ໍ
ແລ້ວ ບໍ່ສົມຄວນທ່ີຈະໄດ້ເອ້ີນຊ່ືວ່າເປັນລູກຂອງພ່ໍຕໍ່ໄປ”  22ແຕ່ພ່ໍໄດ້ເອີ້ນບອກພວກຂ້ອຍໃຊ້ຂອງຕົນວ່າ, “ຈ່ົງຮີບເອົາ
ເຄ່ືອງນຸ່ງຢ່າງດທ່ີີສຸດອອກມານຸ່ງໃຫ້ລູກຂອງເຮາົ ແລະເອົາແຫວນມາສວມໃສມື່ກັບເອົາເກີບມາສຸບໃສ່ຕີນ  23ແລ້ວຈົ່ງ
ເອົາງົວໜຸ່ມໂຕອ້ວນພີມາຂ້າລ້ຽງກັນເພ່ືອຊ່ືນຊົມຍິນດ ີ 24ເພາະລູກຂອງເຮາົຄົນນ້ີຕາຍແລ້ວກໄໍດ້ຄືນມາ ເສັຽໄປແລ້ວກໍ
ໄດ້ພົບກັນອີກ” ແລະເຂົາທັງຫລາຍກຕ້ັໍງຕ້ົນມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ 
 
       ຊາຍໜຸ່ມໃນຄຳອຸປະມາຂອງພະເຍຊູແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບທ່ີຖ່ອມຕົວແທ້ໆ.    ລາວຍອມຮັບສ່ິງທ່ີລາວໄດ້ເຮັດນ້ັນ 
ແລະຕັດສິນໃຈກັບຄືນໄປຫາພ່ໍທ່ີລາວໄດ້ປະຖິ້ມໄປ. ລາວບ່ໍສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້ ວ່າລາວຈະຖືກຍອມຮັບວ່າໄດ້
ເປັນລູກຊາຍອີກເທ່ືອໜ່ຶງ, ແຕ່ລາວຮູ້ວ່າ,  ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະບໍ່ໄດ້ເປັນຫຍັງ ນອກເໜືອໄປຈາກເປັນຜູ້ຮັບຈ້າງຢູ່ໃນ
ເຮອືນພ່ໍຂອງລາວ, ລາວກໍຍັງຈະຖືກປະຕິບັດຕ່ໍຢ່າງເໝາະສົມຢູ່. 

           ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພ່ໍກໍຍັງມີແຜນການອ່ືນໆອີກຢູ່, ແຕ່ພ່ໍໄດ້ເຫັນລູກຊາຍແຕ່ໄກ,  ຄືກັບວ່າພ່ໍເຝົ້າເບ່ິງລູກຊາຍ
ຂອງລາວຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ.  ພ່ໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງ ເປັນໃຍ.  ຄວາມຮັກຂອງພ່ໍທ່ີມີຕໍ່ລູກຊາຍທ່ີຫລົງເສັຽໄປມີ
ຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍ, ພ່ໍໄດ້ປະຖ້ິມກຽດສັກສີຂອງຕົນແລະໄດ້ແລ່ນໄປຫາລູກຊາຍຂອງລາວ. ສຳລັບລູກຊາຍທ່ີເອົາແຕ່ 

  ໃຈຕົນເອງ, ການກະທຳອັນຕົກຕະລຶງຂອງພ່ໍຂອງລາວ ຈະເປັນພຽງຄຳເວ້ົາທ່ີຜ່ານຫູໄປເທ່ົານັ້ນ.  ເພາະວ່າລູກຊາຍທ່ີ
ພ່ໍຄິດວ່າໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວໄດ້ກັບມາບ້ານອີກ, ຜູ້ເປັນພ່ໍມີຄວາມປິຕິຊົມຊ່ືນຍິນດີຢ່າງໃຫຍ່. ລາວໄດ້ບອກຄົນໃຊ້ໃຫ້ເອົາ
ເສ້ືອກັນໜາວ, ແຫວນ, ແລະເກີບມານຸ່ງຫ່ົມໃຫ້.    ການນຸ່ງຫ່ົມເຄື່ອງຂອງລູກຊາຍແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າລາວເປັນ
ລູກຂອງພ່ໍ. ຜູ້ເປັນພ່ໍຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດງານລ້ຽງອີກເພ່ືອເປັນການສເລີມສລອງຕ້ອນຮັບລູກຊາຍຂອງຕົນ. 

         ເມ່ືອພວກເຮົາຮູ້ເມ່ືອຄີງຈາກບາບຂອງພວກເຮົາ ແລະກັບໄປຫາພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາ,   ພຣະອົງພ້ອມທີ່ຈະ
ຕ້ອນຮັບພວກເຮົາດ້ວຍການກາງແຂນຕ້ອນຮັບ. ການຕ້ອນຮັບຂອງພຣະອົງບ່ໍມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮ່ັງມີ, ຄວາມ
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ສາມາດ, ຫລືຄວາມສຳເຣັດໃດໆທ່ີພວກເຮົາອ້າງວ່າເປັນຊັບສິນ. ທຸກໆການກະທຳທ່ີຊອບທັມໃນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ 
"ແມ່ນຄືກັບເສ້ືອຜ້າທ່ີເປິະເປ້ືອນ" (ເອຊາ. 64: 6). ພວກເຮົາຕົກທຸກໄດ້ຍາກຄືກັບລູກຊາຍທ່ີຫລົງເສັຽໄປ. 

       ໃນເວລາດຽວກັນ,  ບໍ່ມີການກະບົດຫລືບາບໃດໆໃນ“ ເມືອງທ່ີຫ່າງໄກ”ທີ່ຈະຫລຸດຜ່ອນການຮັບເອົາຄວາມຮັກ
ຂອງພຣະບິດາເທິງສວັນຂອງພວກເຮົາ. 

       ແຕ່ເຣ່ືອງບ່ໍໄດ້ຈົບລົງພຽງເທ່ົານີ້!  ຄືກັບທ່ີພ່ໍໄດ້ເຮັດຫຼາຍກວ່າບ່ໍພຽງແຕ່ປ່ອຍໃຫ້ລູກຊາຍທ່ີເອົາໃຈຕົນເອງກັບມາຢູ່
ໃນເຮືອນ,  ພຣະເຈົ້າຜູ້ເປັນພ່ໍເຮັດຫຼາຍກວ່າບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ພ້ົນຈາກຄວາມຕາຍ.  ພຣະອົງຊົງຊ່ວຍພວກ
ເຮົາໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອຸດົມສົມບູນແລະມີຊີວິດທ່ີຄົບບໍຣິບູນ (ໂຢຮັນ 10:10)! 

        ຄວາມພ້ົນເກີດຂ້ຶນພຽງຄ້ັງດຽວແຕ່ກໍເປັນປະສົບການໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.  ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບ
ຄວາມພ້ົນ, ແຕ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຄົນທ່ີອອກກຳລັງກາຍເພ່ືອເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອແຂງແຮງ, ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກເພ່ືອຈະ
ເຣີນເຕີບໂຕໃນຄວາມພ້ົນທ່ີພວກເຮົາມີໃນພຣະຄຣິດ. ຊ່ຶງເປັນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ໃນພຣະຄຣິດແລະກ້າວເຂົ້າ
ສູ່ຊີວິດທ່ີອຸດົມສົມບູນໃນພຣະຄຣິດ. 
           "ເມືອງໄກ" ຍັງເອ້ີນຫາພວກເຮົາຢູ.່ ໃນຊ່ວງເວລານ້ັນ, ໃຫ້ພວກເຮົາສລາດເພ່ືອຈະເຕືອນຕົນເອງວ່າພວກເຮົາ
ເຄີຍເປັນຜູ້ຫລົງເສັຽ, ແລະພວກເຮົາໄດ້ຮັບຫຍັງແດ່ເມ່ືອພຣະເຢຊູຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາ. 
          ພຣະບິດາກຳລັງລໍຖ້າພວກເຮົາທ່ີຈະກັບມາຫາພຣະອົງແລະດຳລົງຊີວິດທີ່ຄົບບໍຣິບູນໃນພຣະຄຣິດ.   ພຣະອົງ 
ປາຖນາທ່ີຈະສວມເສື້ອຄຸມໃສ່ຫລັງຂອງພວກເຮົາ, ສວມແຫວນໃສ່ນິ້ວມືຂອງພວກເຮົາ,   ແລະຈັດງານລ້ຽງເພ່ືອເປັນ
ກຽດສັກສີຂອງພວກເຮົາ. ພຣະອົງຢາກຮ່ວມສເລີມສລອງກັບພວກເຮົາ ຊ່ຶງຄັ້ງນ່ຶງພວກເຮົາເຄີຍຫລົງເສັຽໄປແຕ່ດຽວນ້ີ
ພວກເຮົາຖືກພົບເຫັນແລ້ວ. 

 ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

       ການຍ້າຍຈາກ "ຫົຼງເສັຽ" ໄປຫາ "ພົບເຫັນ" ແມ່ນອັສຈັນ. ທ່ານຈະໃຫ້ຄວາມຈິງປາກົດໃຫ້ເຫັນແນວໃດໃນຊີວິດ 
ຂອງທ່ານ? ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບ່ິງການນຳມາໃຊ້ຕາມຂ້າງລຸ່ມນີ້; 
 
 ຈົ່ງສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າ. ບາງເທ່ືອທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງ“ກັບມາເຮືອນ”ມາຫາພຣະເຈົ້າ. ສາລະພາບຕ່ໍພຣະເຈົ້າ 
   ທຸກໆພຶດຕິກັມຫລືຄວາມຄິດທ່ີທຳລາຍ ແລະກັບມາຫາພຣະຄຣິດ. 
  
 ໃຫ້ອະພັຍ. ເມ່ືອໃດເປັນຄ້ັງສຸດທ້າຍທ່ີທ່ານໄດ້ໃຫ້ອະພັຍຄົນທ່ີເປັນເໝືອນນັກເລງ? ບາງທີອາດຈະເຖິງເວລາທ່ີຈະ 
    ໃຫ້ອະພັຍເຖິງແມ່ນຈະເບ່ິງຄືວ່າແປກປລາດແລະໜ້າຕົກໃຈສຳລັບທຸກໆຄົນທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບ. ຈ່ຶງຈ່ືໄວ້ວ່າຈົ່ງໃຫ້ອະ 
     ຄົນອ່ືນຄືກັບທ່ີພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ອະພັຍເຮົາ. 
 
 ເຂົ້າເຖິງ. ຈ່ົງອອກໄປຫາຄົນທ່ີຫລົງເສັຽແລະມີຊີວິດທ່ີຕົກຕ່ຳ. ຊ້ີບອກພວກເຂົາເຖິງການປົວແປງແລະຄວາມຮັກ 
    ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະບິດາໃນຊີວິດທ່ານ. 
 
         “ຫລົງເສັຽ” ບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງແມ່ນຊີວິດເຮົາສເມີໄປ. ພຣະບິດາທ່ີຊົງຮັກກຳລັງລໍຖ້າ. ຂໍໃຫ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນຊີວິດ 
ໃນຄວາມພ້ົນທ່ີພວກເຮົາມີໃນພຣະຄຣິດ, ເລືອກທ່ີຈະດຳລົງຊີວິດໃນແຕ່ລະວັນເພ່ືອອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 
                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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