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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນ                    ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

    ວນັອາທິດທີ 03 ພຶສພາ 2020 (05-03-2020) 
 

  ການໃຫ້ກໍາລັງໃຈ 
 

                              
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:        ການໃຫ້ກໍາລັງໃຈເພີ່ມພູນຄວາມສັມພັນໃຫ້ເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:  ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການໃຫ້ກໍາລັງໃຈຕລອດຊີວິດຂອງເຮົາໃຫ້ກິນຢາວິຕາມິນ.  ພວກ 

ເຮົາກໍຄືກັນ. ຕ້ັງແຕ່ປີ 1940, ພວກເຮົາໄດ້ເອ່ີຍມັນອອກມາຈາກປາກຂອງເຮົາແຕ່ລະວັນ.  ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າພວກເຮົາ
ຕ້ອງການວິຕາມິນ ແລະແຮ່ທາດສໍາຄັນເຫຼົ່ານ້ີ, ແລະຄືຈ່ັງວ່າອາຫານດີຈະໃຫ້ທຸກສ່ິງທ່ີເຮົາຕ້ອງການກໍຕາມ, ພວກເຮົາ
ເຄ່ິງນ່ຶງກໍຍັງຊ້ືວິຕາມິນລວມ ຫຼືອາຫານເສີມເພ້ີມອີກ.    ປະຣິມານຢາແຕ່ລະວັນ (Daily dose)  ກໍດີແລ້ວສໍາລັບເຮົາ. 
ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ “ປະຣິມານ” ຢາສໍາລັບຢ່າງອ່ືນກໍໄດ້ເໝືອນກັນ.    ໃຫ້ເຮົາເອ້ີນວ່າວິຕາມິນຝ່າຍ “ວິນຍານ ແລະ
ອາຣົມ: ວິຕາມິນກໍາລັງໃຈ.  ພວກເຮົາຖືກສ້າງມາເພ່ືອດໍາລົງຊີວິດໃນຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ່ືນ, ແລະພວກເຮົາຫິວກະ 
ຫາຍການຢືນຢັນຈາກຄົນອ່ືນ. ພວກເຮົາຕ້ອງການ ການໃຫ້ກໍາລັງໃຈຈາກຄົນອ່ືນ ເພື່ອໃຫ້ເຕີບໃຫຽ່ຂ້ຶນ ດ່ັງທ່ີພຣະເຈ້ົາ
ຕ້ັງໃຈເອົາໄວ້. 
        ຈ່ົງຖາມນັກກິລາຄົນໃດຄົນນ່ຶງກ່ຽວກັບການໄດ້ປຽບທ່ີເຂົາໄດ້ຮັບ  ເມ່ືອເຂົາໄດ້ໂອກາດຫຼິ້ນຢູ່ເດ່ີນບ້ານຂອງເຂົາ 
“Home Field Advantage” ເຂົາຮູ້ສຶກຈ່ັງໃດ? ກໍາລັງໃຈຊ່ອຍຫຼາຍ.   ໜ້າເສັຽດາຍ ພວກເຮົາຫຼາຍຄົນຂາດແຄນການ
ໃຫ້ກໍາລັງໃຈເຫ່ົຼານ້ີ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ :     ກິຈການ 9:26-28; 11:21-26 ( ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 )  
 

                                                 ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. ກິຈການ 9:26-28. 
“ 26ເມ່ືອໂຊໂລມາຮອດກຸງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວ ກໍພຍາຍາມຈະເຂ້ົາສນິດສນົມກັບພວກລູກສິດ ແຕ່ພວກເຫ່ົຼານ້ັນຍັງຢ້ານ
ເພ່ິນຢູ່ ເພາະບ່ໍເຊ່ືອວ່າເພິ່ນເປັນລູກສິດ. 27ແຕ່ບາຣະນາບາໄດ້ພາເພ່ິນໄປຫາພວກອັຄສາວົກ ແລະ ເລ່ົາເຣ່ືອງໃຫ້ເຂົາ
ຟັງວ່າ ໂຊໂລໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນກາງທາງນ້ັນຢ່າງໃດ,  ແລະ ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວກັບທ່ານ,  ແລະທ່ານໄດ້
ປະກາດອອກພຣະນາມພຣະເຢຊູ ໃນເມືືອງດາມາເຊດ້ວຍໃຈກ້າ. 28ໂຊໂລໄດ້ເຂ້ົານອກອອກໃນຢູ່ກັບເຂົາໃນກຸງເຢຣູ
ຊາເລັມ ປະກາດອອກພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍໃຈກ້າຫານ.” 
 

       ເວລາສ່ວນຫຼາຍ, ວິທີຮຽນທ່ີງ່າຍທ່ີສຸດແມ່ນການເບ່ິງຄົນໃດຄົນນ່ຶງ. ດ່ັງທ່ີພາສິດບູຮານກ່າວວ່າ: ເຮົາໄດ້ຮັບຫຼາຍ
ກວ່າສ່ິງທ່ີສອນ. ບາຣະນາບາແມ່ນຄົນນ່ຶງຄວນຄ່າແກ່ການເບ່ິງເອົາເປັນຕົວຢ່າງ.  ພວກເຮົາໃຫ້ເພ່ິນຮັບໃຊ້ ເປັນໂຄດ 
ຊູກໍາລັງໃຈພວກເຮົາ,   ດ້ວຍແບບຢ່າງຂອງເພ່ິນ,     ເພ່ິນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສາມທາງທ່ີພວກເຮົາສາມາດຊູໃຈຜູ້ອ່ືນ. 
ປະການແລກ, ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ກໍາລັງໃຈໃນການຍອມຮັບ.   ກ່ອນອ່ືນ ບາຣະນາບາໄດ້ຍົກເອົາໂຢເຊັບໄທເກາະ
ໄຊປຣັສ  ໃນພຣະທັມ (ກິຈການ 4:26) ຂ້ຶນມາອ້າງ.  ພວກອັຄສາວົກໄດ້ໃສ່ຊ່ືຫຼິ້ນເພ່ິນວ່າ “ບາຣະນາບາ” ຊ່ຶງມີຄວາມ
ໝາຍວ່າ “ລູກແຫ່ງການໜູນນ້ໍາໃຈ.” 

 

ເວລາໃດທ່ານຜ່ານພົ້ນເສ້ັນທາງມາໄດ້ດ້ວຍກໍາລັງໃຈໃດນ່ຶງ? 
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          ເປັນທ່ີປະຈັກແຈ້ງແລ້ວວ່າ ທ່ານຜູ້ນ້ີໄດ້ສ້າງກົນໄກໃນການເສີມສ້າງຜູ້ອ່ືນ ດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາຄວາມຮັກ,   ການສະ 
ແດງນ້ໍາໃຈເອ້ືອເຟື້ອເພ່ືອແຜ່,  ແລະການເປັນແບບຢ່າງອັນດີ.  ຍາມໃດ ຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກຍຸກແລກຄິດເຖິງການໜູນ 
ນ້ໍາໃຈ ເຂົາກໍຈະນຶກເຖິງບາຣະນາບາທັນທີ, ແລະ ຊ່ືຫຽ້ໍນ້ີກໍຈະສະກິດໃນໃຈເຂົາ. 
    ໃນກິຈການ ບົດ 9, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ບາຣະນາບາ ພາທ່ານໂຊໂລມາບ່ອນທ່ີໂດດເດ່ັນ. ພວກອັຄສາວົກອາດບ່ໍປະຕິ 
ເສດຄຸນສົມບັດຂອງໂຊໂລທັງໝົດ, ແຕ່ແນ່ນອນ ເຂົາໄດ້ຢູ່ຫ່າງໆ.   ອີງຕາມປວັດຜ່ານມາ, ທ່ານໂຊໂລບ່ໍແມ່ນບຸກຄົນ
ປະເພດທ່ີຄຣິສຕຽນຈະຢາກເຂ້ົາໃກ້.   ຄຣິສຕຽນຊາບກັນດີແລ້ວວ່າຈະລົງເອ່ີຍດ້ວຍການມີເຣ່ືອງ-ຫືຼບ່ໍກໍຕາຍ! -ຖ້າໂຊ
ໂລເຂ້ົາມາໃກ້ສິດ.  ເຖິງແມ່ນວ່າຫົວໃຈຂອງທ່ານໂຊໂລໄດ້ຮັບການປ່ຽນໃໝ່ຈົນໝົດສ້ຽງແລ້ວ   ຫັຼງຈາກທ່ີເພ່ິນໄດ້ພົບ 
ພຣະເຢຊູກໍຕາມ, ຜູ້ເຊ່ືອໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມຍັງບ່ໍຄ່ອຍຈະເຊ່ືອໃຈເພິ່ນ.   
  
 
       ເຖິງຢ່າງໃດ ບາຣະນາບາກໍນຶກສເມີວ່າໂຊໂລໄດ້ຮັບການປ່ຽນໃໝ່   ໂດຍການຊໍາຮະລ້າງດ້ວຍພຣະໂລຫິດພຣະ 
ຄຣິດ.  ສະນ້ັນ ບາຣະນາບາ ຈ່ຶງຊູຄໍຂ້ຶນ ຄ້ໍາປະກັນທ່ານໂຊໂລ.   ເພ່ິນຊູໃຈບັນດາອັຄສາວົກໃຫ້ທົບທວນຄວາມສົງສັຍ 
ຂອງພວກເຂົາ ແລະສ່ຽງຕ່ໍຄົນຜູ້ນ້ີ.    ພວກອັຄສາສົກອາດບ່ໍທັນເຊ່ືອໃຈທ່ານໂຊໂລເທ່ືອ,  ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ເຊ່ືອບາຣະ 
ນາບາ; ດ່ັງນ້ັນພວກເຂົາຈ່ຶງເປີດປະຕູ  ແລະເປີດໃຈພວກເຂົາໃຫ້ທ່ານໂຊໂລ,  ແລະເພ່ິນຈ່ຶງກາຍມາເປັນກໍາລັງສໍາຄັນ
ຂອງການແຜ່ຂຍາຍຂ່າວປະເສີດເປັນຢ່າງຍ່ິງ. 
     ລອງວາດພາບເບ່ິງວ່າຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໃດຫາກທ່ານໂປໂລຖືກປະຕິເສດຈາກພວກ 
ອັຄສາວົກ!  ທ່ານບາຣະນາບາເດີນຕາມທາງທ່ີບ່ໍລາບລຽບ  ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ  ແລະຖ້າເຂົາປະຕິເສດການ
ຮັບຮອງທ່ານໂຊໂລ, ຂ້ໍຄວາມຫຼາຍໆພາກໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ກໍຈະບ່ໍປາກົດ.  ຖ້າປາສຈາກທ່ານໂປໂລແລ້ວ ເຄ່ິງທີສອງ 
ຂອງພຣະທັມກິຈການ ກໍຄົງຈະຈົມຫາຍລົງໄປໃນທະເລແລ້ວ.   ໂດຍຄົນຜູ້ນ້ີ,  ຄວາມກະຕືລືລ້ົນຂອງມິຊັນແນຣີ ໂບດ 
ຕ່າງໆກໍໄດ້ເລ້ີມມີຂ້ຶນ. ໂດຍທາງການຮັບໃຊ້ຂອງຄົນຜູ້ນ້ີ, ຂ່າວປະເສີດພຣະຄຣິດຈ່ຶງໄດ້ແຜ່ໄປສູ່ອະຣິຍະທັມພາກຕາ 
ເວັນຕົກ. 
       ທ່ານຄິດວ່າທ່ານບາຣະນາບາມີທີທ່າຈັກໜ້ອຍບ່ໍວ່າ  ອິດທິພົນທ່ານໂປໂລຈະກາຍມາເປັນພັນທະກິດທ່ີຍ່ິງໃຫຽ່? 
ມັນເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ມັນເໝືອນກັບວ່າຈະເປັນໄປບ່ໍໄດ້.   ທ່ານບາຣະນາບາຄືກັບວາ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃນສ່ິງທ່ີເຄີຍເຮັດເທ່ົາ
ນ້ັນຄື:  ການຊ່ອຍເພື່ອນຜູ້ເຊ່ືອໃຫ້ເລ້ີມບາດກ້າວໃນການເຕີບໃຫຽ່ຝ່າຍວິນຍານຂອງລາວ.   ຖ້າບ່ໍມີທ່ານບາຣະນາບາ 
ຄ້າຍກັບວ່າທ່ານໂປໂລກໍຈະເປັນພຽງໜ່ໍແໜງນ້ອຍໆ ໜ່ໍນ່ຶງຂອງພາຣະກິດທ່ີເບ່ັງບານຂອງຄຣິສຕະຈັກເທ່ົານ້ັນ.    ແຕ່ 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ຜູ້ໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ດອກໄມ້ຂອງທ່ານໂປໂລເບ່ັງບານຂ້ຶນສູ່ຄວາມຍ່ິງໃຫຽ່. 
        ມີຜູ້ໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານຂາດແຄນການໃຫ້ກໍາລັງໃຈບ່ໍ?  ທ່ານສາມາດຄິດເຖິງຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໃນຮອບຂ້າງທ່ານ ຊ່ຶງ 
ທ່ານຈະສາມາດເຊ້ືອເຊີນໃຫ້ເຂ້ົາມາໃນແວດວົງຂອງທ່ານໄດ້? ທ່ານບ່ໍອາດຮູ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີທ່ານໄດ້ກະທໍາຕ່ໍ
ຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນ ເມ່ືອທ່ານຍ່ືນມືມິຕພາບໃຫ້ ແລະເຊ້ືອເຊີນລາວເຂ້ົາມາໃນໂລກຂອງທ່ານ. 
 

2. ກິຈການ 11:21-24. 
“ 21ຣິດອໍານາດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍສະຖິດຢູ່ກັບເຂົາ  ຄົນເປັນຈໍານວນຫຼາຍທ່ີເຊ່ືອກໍໄດ້ກັບໃຈຕ່າວຄືນມາຫາອົງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  22ຂ່າວນ້ັນກໍໄດ້ເລ່ົາລືໄປເຖິງຫູຄຣິສຕະຈັກໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເຂົາຈ່ຶງໃຊ້ ບາຣະນາບາໄປຍັງເມືອງ 
ອັນຕີໂອເຂັຽ.  23ເມື່ອທ່ານມາເຖິງແລ້ວກໍໄດ້ເຫັນພຣະຄຸນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດ ກໍປິຕິຍິນດີຈ່ຶງໄດ້ຕັກເຕືອນຄົນເຫ່ົຼານ້ັນ 
ໃຫ້ຕ້ັງໃຈໝ້ັນຄົງ  ຕິດສນິດຢູ່ກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  24ເພາະທ່ານຜູ້ນ້ີເປັນຄົນດີ  ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ 
ແລະຄວາມເຊ່ືອ ແລະມີຄົນຈໍານວນຫຼາຍສົມຄວນໄດ້ເພ້ີມເຕີມເຂ້ົາມາຢູ່ຝ່າຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.” 

             ມີຄວາມສ່ຽງຫຽັງແດ່ເມື່ອທ່ານຮັບຮອງຄົນນອກ ? 
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    ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ກໍາລັງໃຈການເຕີບໃຫຽ່ເຊ່ັນດຽວກັນ. ທ່ານບາຣະນາບາກໍໄດ້ໜູນໃຈຜູ້ເຊ່ືອໃຫ້ຍອມຮັບຜູ້ເຊ່ືອ
ອ່ືນເຊ່ັນດຽວກັນ, ແລະເພ່ິນໄດ້ໜູນໃຈໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອເຕີບໃຫຽ່ຝ່າຍວິນຍານອີກດ້ວຍ.  ໃນກິຈການບົດ 11, ທ່ານບາຣະນາ
ບາໄດ້ກັບຄືນສູ່ທັມມາດ.  ເທ່ືອນ້ີ,  ເພ່ິນໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກພວກອັຄສາວົກໃນເຢຣູຊາເລັມໃຫ້ເດີນທາງ 300
ໄມລ໌ ຈາກທິດເໜືອຫາອັນຕີໂອເຂັຽ.  ຄຣິສຕຽນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນອັນຕີໂອເຂັຽໄດ້ໂອບກອດເອົາຖານະຄຣິສຕຽນ,  
ແລະຜູ້ເຊ່ືອກໍໄດ້ເລ້ີມເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດສູ່ຄົນຕ່າງຊາດເໝືອນກັນ. ຜົນຕາມມາກໍຄືຊາວກຣີກໃນຂົງເຂດນ້ັນໄດ້ເຊ່ືອ
ໃນອົງພຣະຄຣິດ. ເມ່ືອພວກອັຄສາວົກໄດ້ຮັບລົມຫາຍໃຈຈາກການເກັບກ່ຽວຢ່າງເຫືຼອເຊ່ືອ, ພວກເຂົາໄດ້ສ່ົງບາຣະນາ
ບາໄປປະເມີນສະຖານການ ແລະລາຍງານສ່ິງທ່ີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກະທໍານ້ັນ. 
       ຈ່ົງກວດກາເບ່ິງພາບອັນສວຍງາມທ່ີທ່ານລູກາ,  ຜູ້ຂຽນພຣະທັມກິຈການ,   ໄດ້ວາດພາບການຮັບໃຊ້ຂອງບາຣະ 
ນາບາ.  ຍ້ອນການຂ່ົມເຫັງ, ຜູ້ເຊ່ືອໄດ້ແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປ, ດ່ັງນ້ັນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຈະເຣີນກ້າວໜ້າຂ້ຶນ
ໃນທຸກບ່ອນທ່ີເຂົາໄປ.   ທັນທີທ່ີບາຣະນາບາໄດ້ເຫັນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາ,    “ເພ່ິນກໍປິຕິຍິນດີຈ່ຶງໄດ້ຕັກເຕືອນຄົນ
ເຫ່ົຼານ້ັນໃຫ້ຕ້ັງໃຈໝັ້ນຄົງຕິດສນິດຢູ່ກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ”(ຂ້ໍ23).   ແນ່ນອນ ບາຣະນາບາໄດ້ອູ້ມຊູຜູ້ເຊ່ືອເຫ່ົຼານ້ີຢ່າງ
ມະຫາສານ   ຍ້ອນເພ່ິນໄດ້ຮັບແຮງໃຈຢ່າງເຕັມປ່ຽມກັບມາບ້ານ.    ການເປັນຄຣິສຕຽນແມ່ນການຍອມຮັບທາງແຫ່ງ
ຄວາມຍາກລໍາບາກ, ແຕ່ເປັນການເດີນທາງທ່ີພວກເຂົາສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ. 
       ບາຣະນາບາໄດ້ເຮັດຫຼາຍກວ່າພຽງຄໍາເວ້ົາຕ່ໍຄວາມຍິນດີໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງເພິ່ນຄື; ເພິ່ນໄດ້ສະແດງອອກ.   ຄໍາ
ເວ້ົາ  ແລະການກະທໍາຄຽງຄູ່ກັນໄປ:  “ເພາະທ່ານຜູ້ນ້ີເປັນຄົນດີ ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ   ແລະຄວາມເຊ່ືອ 
ແລະມີຄົນຈໍານວນຫຼາຍສົມຄວນ ໄດ້ເພ້ີມເຕີມເຂ້ົາມາຢູ່ຝ່າຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ” (ຂ້ໍ24). 
    ບາງເທ່ືອທ່ານກໍຕົກຢູ່ໃນຣະດູທ່ີຂາດແຄນຄໍາເວ້ົາດີໆຈາກໝູ່ເພ່ືອນດ່ັງບາຣະນາບາ. ທ່ານມີໃຜບ່ໍເປ່ັງສາຍລົມເຢັນ
ພັດໃສ່ເຮືອໃບຂອງທ່ານ, ແລະຫິຼງເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລ້ວຜັກດັນໃຫ້ທ່ານເຕີບໃຫຽ?່  ຖ້າບ່ໍມ,ີ ຈ່ົງເລ້ີມອະທິຖານ 
ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາສ່ົງຄົນນ້ັນເຂ້ົາມາໃນຊີວິດທ່ານ.  ການໂຕ້ຖຽງ, ຈ່ົງໃຫ້ເປັນຄົນປະເພດນ້ັນໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນ. ມີໃຜບ່ໍ 
ໃນຊີວິດທ່ານ  ເບ່ິງຄືວ່າກໍາລັງຈົມລົງ?   ທ່ານຫຼຽວເຫັນບຸກຄົນທ່ີກໍາລັງຫ່ຽວແຫ້ງລົງບ່ໍ?   ຈ່ົງເປັນເໝືອນບາຣະນາບາ 
ແລະເລ້ີມແຜນງານໃນການເສີມສ້າງຄົນໃດນ່ຶງ. ທ່ານທັງສອງຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 

3. ກິຈການ 11:25-26. 
25ຝ່າຍບາຣະນາບາ ຈ່ຶງໄປເມືອງຕາໂຊ ເພ່ືອຊອກຫາໂຊໂລ. 26ເມື່ອພົບແລ້ວກໍພາມາຍັງເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ ທ່ານທັງ 
ສອງໄດ້ເຄີຽປະຊຸມກັນກັບຄຣິສຕະຈັກຕລອດປີນ່ຶງ ຈ່ຶງໄດ້ສ່ັງສອນຫຼາຍຄົນສົມຄວນໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽນ້ີ ພວກລູກ 
ສິດໄດ້ຖືກເອ້ີນວ່າຄຣິສຕຽນເປັນເທ່ືອທໍາອິດ.  
 
   ແລະພວກເຮົາກໍສາມາດຊູໃຈການຮັບໃຊ້ດ້ວຍຄໍາເວ້ົາ ເຊ່ັນ: 
 “ວາວ, ທ່ານມີພອນສວັນແທ້ຈິງ ກັບເດັກນ້ອຍ.” 
 “ທ່ານເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍດີໃຈຕລອດອາທິດ ຍ້ອນເພງມ່ວນໆຂອງທ່ານ.” 
 “ທ່ານເຄີຍຄິດວ່າຈະເປັນຜູ້ນໍາກຸ່ມນ້ອຍໆຂອງທ່ານເອງບ່ໍ? ເມື່ອທ່ານເວ້ົາ, ຄົນກໍຟັງດີ.” 

        ເຄີຍມີຄົນເວ້ົາແບບນ້ີກັບທ່ານບ່ໍ?  ຂ້ໍຄວາມນ້ອຍໆແບບນ້ີເບ່ິງຄືວ່າບ່ໍຫຼວງບ່ໍຫຼາຍ, ແຕ່ພາຍລຸນມາ, ຕ້ົນໄມ້ເຕີບ
ໃຫຽ່ສູງຂ້ຶນໂດຍການຫົດນ້ໍາຕາມທັມດາສັນໃດ ຜູ້ເຊ່ືອກໍເຕີບໃຫຽ່ຂ້ຶນ ໂດຍການໃຫ້ກໍາລັງໃຈຕາມທັມດາສັນນ້ັນ ຄຣິສ 

       ພວກເຮົາຕ້ັງໃຈເຕີບໃຫຽ່່່ເຂ້ົາໃນບົດບາດເປັນຜູ້ໃຫ້ກໍາລັງໃຈຄົນອ່ືນຢ່າງໃດ? 



4 
 

ຕະຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຄວນເປັນບ່ອນໃຫ້ກໍາລັງໃຈຫຼາຍທ່ີສຸດໃນໂລກ.    ບ້ານທ່ີມອບໃຈແດ່ພຣະຄຣິດຄວນເປັນ 
ບ້ານຂຽວສົດ ທ່ີມີເດັກໜຸ່ມນ້ອຍຈະເຣີນເຕີບໃຫຽ່ຂ້ຶນ ໃນບ້ານນ້ັນ. ຄໍາເວ້ົາດີເຊີດຊູໃຫ້ຈະເຣີນເຕີບໂຕ ແລະຄວນເປັນ 
ຄໍາເວ້ົາໃຫ້ກໍາລັງໃຈຄົນອ່ືນລຸກຂ້ຶນ ແລະຮັບໃຊ້. 
 
 
     ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າບາຣະນາບາເວ້ົາຫຽັງກັບທ່ານໂຊໂລ, ແຕ່ເມ່ືອຄຣິສຕະຈັກອັນຕີໂອເຂັຽເລ້ີມບານ, ບາຣະນາບາກໍ
ໄດ້ໄປຮັບເອົາໂຊໂລມາຈາກຕາໂຊ.  ເພ່ິນໄດ້ພາໂຊໂລມາອັນຕີໂອເຂັຽເພ່ືອຮັບໃຊ້, ແລະໃຊ້ຂອງປະທານທ່ີພຣະເຈ້ົາ
ໃຊ້ໃຫເ້ພ່ິນເຮັດ.  
    ມີເທ່ືອນ່ຶງ, ບາຣະນາບາໄດ້ທໍາຕົນເປັນພີ່ລ້ຽງທ່ານໂຊໂລ, “ຫົດນ້ໍາ” ເພ້ິມດ້ວຍການໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ແລະຊົມເພ່ິນເຕີບ
ໃຫຽ່ໃນຄວາມເຊ່ືອ.   ດຽວນ້ີທ່ານໂຊໂລໄດ້ຈະເຣີນຂ້ຶນເຖິງຈຸດ ເປັນເພື່ອນຄຽງບ່າຄຽງໄຫ່ຼກັບບາຣະນາບາໃນການຮັບ
ໃຊ້, ດ່ັງນ້ັນທັງສອງໄດ້ກາຍເປັນກໍາລັງແຮງ ຮ່ວມທຸກຮ່ວມສຸກເພ່ືອການສ້າງສາວົກ.  ການຟື້ນຟູໄດ້ເປັນຫຼັກຖານເມ່ືອ 
ໂຊໂລ ແລະບາຣະນາບາ   ຍົກຊູຖ້ອຍຄໍາທ່ີໃຫ້ຊີວິດຂ້ຶນ.    ທ່ານໂຊໂລຮັບໃຊ້ຍ້ອນເພິ່ນເຮັດຕາມການຮຽກເອ້ີນຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ ແລະບາຣະນາບາໃຫ້ກໍາລັງໃຈໃນວຽກງານຂອງເພິ່ນ. 
   ແຕ່ບາຣະນາບາບ່ໍພຽງແຕ່ໃຊ້ຄໍາເວ້ົາຢ່າງດຽວໃນການໃຫ້ກໍາລັງໃຈການຮັບໃຊ້ແລະການສອນທ່ານໂຊໂລ. ເພ່ິນໄດ້
ໃຫ້ກໍາລັງໃຈໂດຍການກະທໍານໍາ;  ເພ່ິນຮັບໃຊ້ຄຽງຂ້າງກັບທ່ານໂຊໂລ.   ບາຣະນາບາ ດໍາຣົງຊີວິດຕາມພຣະທັມເຮັບ 
ເຣີ 10:24   “ຈ່ົງຄ່ອຍພິຈາຣະນາເບ່ິງເຊ່ິງກັນແລະກັນ  ເພ່ືອປຸກໃຈຊ່ຶງກັນແລະກັນ ໃຫ້ມີຄວາມຮັກ  ແລະເຮັດການດີ 
ງາມ.”  ຈ່ົງມີກໍາລັງໃຈເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງເພ່ິນ. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                   ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
 

ທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດ ໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ ໂດຍການໃຫ້ກໍາລັງໃຈ? ຈ່ົງພິຈາຣະນານໍາໃຊ້ຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 ຈ່ົງສະແດງຄວາມຂອບໃຈ.  ຈ່ົງສະແດງຄວາມຂອບໃຈຜູ້ທ່ີເປັນກໍາລັງໃຈແກ່ທ່ານ.  ຈ່ົງເຈາະຈົງຄໍາເວ້ົາຫຼືການກະ

ທໍາຂອງເພ່ິນວ່າໄດ້ຊ່ອຍທ່ານຢ່າງໃດ. 
 

 ຈ່ົງທົບທວນຊີວິດທ່ານ. ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າຄົນໄດ້ຮັບກໍາລັງໃຈຈາກແບບຢ່າງຫຼືການກະທໍາຂອງທ່ານຫຼືບ່ໍ. ພິ
ຈາຣະນາເບ່ິງວ່າມີສ່ິງໃດທ່ານຄວນປ່ຽນ ເພ່ືອເປັນຜູ້ໜູນນ້ໍາໃຈຄືກັນກັບ ບາຣະນາບາ. 
 

 ຈ່ົງໃຫ້ກໍາລັງໃຈຊ່ຶງກັນແລະກັນ. ຈ່ົງເລ່ົາວິຖີການດໍາຣົງຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນໃນກຸ່ມ ນ່ຶງຫືຼສອງບຸກຄລິກໃນໝາກ
ຜົນຝ່າຍວິນຍານ (ຄາລາເຕັຽ 5:22-23). 
 

  ພວກເຮົາອາດບ່ໍໄດ້ຮັບການຮຽກເອ້ີນໃຫ້ຮັບໃຊ້ໃນທໍານອງດຽວກັນກັບທ່ານໂປໂລແລະບາຣະນາບາໄດ້ຮັບ ຫືຼມ ີ
ຜົນຕ່ໍອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາໃນອັດຕຣາດຽວກັນ. ແຕ່ພວກເຮົາຄວນໄດ້ຮັບກໍາລັງໃຈທຸກຄົນ ແລະໃຜຊິຮູ້? ບາງທີຄົນ 
ທ່ີເຮົາໃຫ້ກໍາລັງໃຈນ້ັນອາດເກີດຜົນຫຼາຍກວ່າເຮົາຄິດກໍເປັນໄດ້. 

 
             ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

ມີຫຽັງແດ່ທ່ີອາດເຂ້ົາມາໃນທາງຂອງຄົນທ່ີໃຊ້ຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານຂອງລາວໃນຄຣິສຕະຈັກ? 

ມີທາງໃດແດ່ທີ່ເຮົາຈະສາມາດໃຫ້ກໍາລັງໃຈຄົນອ່ືນຮັບໃຊ້ໃນໂບດຂອງເຮົາ? 


