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ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນມາກ່ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານດ້ວຍໃຈອ່ອນສຸພາບ 

 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:    
       ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສືກລ້າເລີງໃຈ ເມ່ືອເຫັນຂ່າວກ່ຽວກັບຄົນທ່ີອອກໄປກາງເຕັນຕລອດຄືນ  ເພື່ອຈະເປັນຜູ້ທຳອິດຜູ້ນ່ຶງ 
ທ່ີຈະຊ້ືໂທຣະສັບ,  ແທັບເລັດ,  ຫຼືເຄ່ືອງປະດັບລຸ້ນລ້າສຸດທ່ີອອກສູ່ຕລາດ.   ຄຽງຄູ່ກັນນ້ັນ,  ຂ້ອຍກໍມີຄວາມເສ້ົາສລົດ 
ໃຈເມື່ອເຫັນການລາຍງານທ່ີຄົນທັງຫລາຍຊຸກຍູ້ກັນ, ແລ່ນຊີງ,  ເພື່ອຈະເປັນຜູ້ທຳອິດເຂ້ົາໄປໃນຮ້ານສຳລັບການຂາຍ
ຫລຸດຣາຄາໃນວັນສຸກ(ສີດໍາ) ແລະໃນລະຫວ່າງວັນຂອບພຣະຄຸນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ພວກເຮົາບ່ໍຕ້ອງການຢາກເປັນ 
ທໍາອິດສເມີໄປ. 
 
 ເດັກນ້ອຍອາຍຸສ່ີປີຍິນດີໃຫ້ເອ້ືອຍຂອງລາວໄປກ່ອນໃນເວລາທ່ີລຽນແຖວສັກຢາວັກຊີນ. 
 
 ນັກປະຈົນພັຍຈະກ້າວຖອຍກັບຄືນແລະປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງອາສາມັກອອກໜ້າ ເມ່ືອເຮັດວຽກທ່ີໜ້າຢ້ານ. 
 
          ຕົວຢ່າງເຫ່ົຼານ້ີເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຢ່າງນ່ຶງ, ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄົນທໍາອິດຫລືຄົນສຸດທ້າຍທ່ີຢູ່ໃນແຖວກໍຄື: ຄວາມເຫັນແກ່ 
ຕົວນ້ັນເອງ  ມັນກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີຂ້ອຍຕ້ອງການ…ຫລືສ່ິງທ່ີຂ້ອຍຢາກຫລີກລ້ຽງ.  ຄວາມປາຖນາຢາກໄດ້ບາງສ່ິງບ່ໍແມ່ນ 
ຄວາມຜິດສເມີໄປ, ແຕ່ວ່າໃນເວລາທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຍູ້ຄົນອ່ືນອອກໄປແລ້ວເຂ້ົາໄປແທນບ່ອຍຂອງລາວ, ຂ້ອຍໃຫ້ຕົວເອງ
ເປັນທີນ່ຶງແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂອງຂ້ອຍຖືກທຳລາຍ.  ໃນບົດຮຽນຕອນນ້ີ, ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ໃນທາງທ່ີດີກວ່າ. 
      ໂປໂລໄດ້ຊ້ີບອກວ່າພວກເຮົາຖືກເອ້ີນໃຫ້ເປັນຄົນທຳອິດໃນແຖວສໍາລັບສ່ິງນ່ຶງຄື: ເພ່ືອຈະເບ່ິງເຫັນຄົນອ່ືນ.  ແລະ
ເມ່ືອພວກເຮົາເຮັດແນວນ້ັນ, ພວກເຮົາກໍໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຈາກຄວາມສັມພັນທ່ີເຂ້ັມແຂງ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ: ( ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 )  
 

                                                 ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. ຟິລບິປອຍ 2:1-4 
1.ເຫດສັນນ້ັນຖ້າຊີວິດໃນພຣະຄຣິດອຳນວຍການຊູກຳລັງໃຈ ຖ້າມີຄວາມເລ້ົາໂລມປະການໃດໃນຄວາມຮັກ ຖ້າມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃຈກັບພຣະວິນຍານປະການໃດ ຖ້າມຄີວາມເມດຕາເອັນດູປະການໃດ  2. ກໍຂໍໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍເຮດັໃຫ້
ຄວາມຍິນດີຂອງເຮາົຄົບເຕັມ ດ້ວຍການທ່ີມີຄວາມຄຶດຢ່າງດຽວກັນ ມີຄວາມຮັກຢ່າງດຽວກັນ ມີໃຈຮ່ວມສາມັກຄີເປັນ

 

ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີທ່ານຢາກເປັນຄົນທຳອິດຢູ່ໃນແຖວທ່ີຢືນລໍຄອຍ? 
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ນ້ຳນ່ຶງໃຈດຽວກັນ  3. ຢ່າເຮັດສ່ິງໃດໃນທາງຊີງດີຫລືຖືດີກັນ ແຕ່ຈ່ົງຖ່ອມໃຈລົງຖືວ່າຄົນອ່ືນດີກວ່າຕົນ  4. ຢ່າໃຫຜູ້້ໃດ
ເຫັນແກ່ປໂຍດຂອງຕົນຝ່າຍດຽວ ແຕ່ຈ່ົງເຫັນແກ່ປໂຍດຂອງຄົນອ່ືນດ້ວຍ 
 

        ໂປໂລໄດ້ທ້າທາຍຄຣິສຕະຈັກຟີລິບປອຍ  ເພ່ືອພະຍາຍາມຍົກລະດັບຂ້ຶນໃໝ່ຂອງການເຕີບໃຫຍ່ໃນຄວາມສັມ 
ພັນ. ເພ່ິນໄດ້ຊຸກຍູ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ “ເຮດັໃຫ້ຄວາມຍິນດີຂອງເພິ່ນຄົບເຕັມ ດ້ວຍການທ່ີມີຄວາມຄຶດຢ່າງດຽວກັນ ມີຄວາມຮັກ
ຢ່າງດຽວກັນ ມີໃຈຮ່ວມສາມັກຄີເປັນນ້ຳນ່ຶງໃຈດຽວກັນ ” (ຂ້ໍທີ 2)   ດຳລົງຊີວິດຢ່າງກົມກຽວກັນ!   ການເປັນນຳນ່ຶງໃຈ 
ດຽວຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ພຣະອົງພໍພຣະທັຍ (ເພງສັຣເສີນ 133:1), ຄືກັນກັບເພງທ່ີຖືກຝຶກຊ້ອມຢ່າງດີກໍ
ກາຍເປັນ "ດົນຕີອັນມ່ວນຫູພວກເຮົາ."    "ຖ້າຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານເປັນເໝືອນຄຣິສຕະຈັກອ່ືນໆ,  ສະມາຊິກກໍຈະບ່ໍ
ເຫັນດີນຳທຸກໆລາຍການທ່ີຢູ່ໃນປ້ຶມງົບປະມານປະຈຳປີ, ແຕ່ທ່ານສາມາດຕົກລົງເຫັນດີທ່ີຈະຢູ່ຮ່ວມກັນ, ເຮັດວຽກນຳ 
ກັນ, ອະທິຖານຮ່ວມກັນ, ແລະຮັບໃຊ້ຮ່ວມກັນ.  ທ່ານສາມາດເລືອກທ່ີຈະຍູ້ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຂອງທ່ານອອກໄວ້ 
ທາງຂ້າງ ແລ້ວພົວພັນກັບກັນແລະກັນດ້ວຍ "ຄວາມຮັກແລະພຣະຄຸນ." 
         ການເນ້ັນໜັກຂອງໂປໂລກ່ຽວກັບຄວາມສາມັກຄີແລະຄວາມເປັນນ່ຶງດຽວກັບພຣະຄຣິດຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນແລະເປັນ 
ການເຊ້ືອເຊີນ,  ແລະໃນຂ້ໍທີ 3-4 ເພ່ິນໄດ້ເວ້ົາຄວາມຈິງທ່ີທ້າທາຍວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຕ້ອງຮັກສາຄວາມຮັກແລະຄວາມເປັນ 
ນ່ຶງດຽວໄວ້.  ເພ່ິນໄດ້ກ່າວຄວາມຈິງນ້ີທັງໃນແງ່ລົບແລະໃນແງ່ບວກ.  ໃນທາງລົບ, ເພ່ິນໄດ້ແນະນຳວ່າ, "ຢ່າເຮັດ ສ່ິງ
ໃດໃນທາງຊີງດີຫລືຖືດີກັນ ແຕ່ຈ່ົງຖ່ອມໃຈລົງຖືວ່າຄົນອ່ືນດີກວ່າຕົນ" (ຂ້ໍທີ 3) ແລະຢ່າຫາຜົນປໂຍດຂອງຕົນແຕ່ຝ່າຍ 
ດຽວເທ່ົານ້ັນ. ໃນດ້ານບວກ, ໂປໂລໄດ້ແນະນຳຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃຫ້ປະຕິບັດຄວາມຖ່ອມຕົວ, "ຖືວ່າຄົນອ່ືນສຳຄັນກວ່າຕົວເອງ 
ແລະ "ຈ່ົງເຫັນ ... ຜົນປໂຍດຂອງຄົນອ່ືນ." 
       ນ້ີບ່ໍແມ່ນການເຊ້ືອເຊີນໃຫທ່້ານຕ່ຳລົງຈົນຄົນອ່ືນຍ່າງຢຽບຍ່ຳໄປ!     ໂປໂລບ່ໍໄດ້ແນະນຳວ່າບ່ໍໃຫທ່້ານສົນໃຈຕ່ໍ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານເອງຫລືຂັດຂວາງຜົນປໂຍດຂອງທ່ານເອງ.  ເປັນສ່ິງທ່ີດີທ່ີມີແນວໂນ້ມທ່ີຈະຮັບຜິດຊອບໃນ
ຊີວິດຂອງທ່ານ, ແຕ່ຢ່າເຮັດແບບກິນແຮງຂອງຄົນອ່ືນ.  ຈ່ົງເຮັດວຽກເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອແລະຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຄົນອ່ືນ ເໝືອນກັບທ່ີທ່ານເຮັດວຽກເພ່ືອຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານເອງ. ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າພຣະຍັດທ່ີ 
ສຳຄັນທ່ີສຸດຂ້ໍທີສອງແມ່ນ “ຈ່ົງຮັກເພ່ືອນບ້ານ ເໝືອນຮັກຕົວເອງ” (ມັດທາຍ 22:39) ບ່ໍແມ່ນຕົວທ່ານເອງ.  ເຖິງຢ່າງ 
ໃດກໍຕາມ, ເຮົາບ່ໍຄວນຖືວ່າຜົນປໂຍດຂອງພວກເຮົາສຳຄັນກວາ່ຜົນປໂຍດຂອງຄົນອ່ືນ.  
        ທ່ານ "ເບ່ິງ" ຄົນອ່ືນບ່ໍ ... ຫືຼສ່ວນຫລາຍທ່ານ "ເບ່ິງ" ແຕ່ຕົວເອງ? ຖ້າທ່ານເປັນຄືຂ້າພະເຈ້ົາ,  ທ່ານອາດຈະບ່ໍມີ
ບັນຫາຫຍັງເລີຍໃນການຄິດເຖິງຄວາມປາຖນາຂອງທ່ານເອງ  ສ່ິງທ່ີທ່ານຕ້ອງການ.  ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍບ່ໍຈຳເປັນ 
ຕ້ອງມີສັນຍານເຕືອນທາງໂທຣະສັບເພ່ືອເຕືອນໃຫ້ພວກເຮົາກິນ,  ນອນ,  ຫລືຫລ້ິນ.  ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ຕົວເອງໂດຍບ່ໍ
ຕ້ອງຄິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາຕ້ອງການການກະຕຸ້ນເຕືອນເລ້ືອຍໆເພ່ືອໃຫ້ເຮົາສຸມໃຈໃສ່ຄົນອ່ືນ. ໂປໂລໄດ້
ແນະນຳການກະຕຸ້ນເຕືອນຢູ່ທ່ີນ້ີ, ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພ່ືອນຜູ້ເຊ່ືອໃນຟີລິບປອຍແລະພວກເຮົາເອງ - ເພ່ືອເຮັດໃຫເ້ຫັນ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນເປັນສ່ິງສຳຄັນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
 

2.  ຟິລິບປອຍ 2:5 
5. ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງມີນ້ຳໃຈຕ່ໍກັນເໝືອນຢ່າງທ່ີມີໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ 
 

       ການສັງເກດເບ່ິງຄົນອ່ືນເຮດັວຽກງານອາດຈະເປັນວິທີທ່ີດີທ່ີສຸດໃນການຮຽນຮູ້.  ບ່ໍແປກເລີຍທ່ີວິດີໂອການສາທິດ
(ການແນະນຳ, ການອະທິບາຍ)ໃນຢູທູບ ໄດ້ເພ້ີມທະວີຄູນຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ.    ທ່ານຢາກຮຽນຮູ້ໂດຍການສັງເກດເບ່ິງຫຼາຍ
ກວ່າທ່ານຢາກການອ່ານປ້ືມຄູ່ມືການສອນແມ່ນບໍ?   
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       ໂປໂລໄດ້ທ້າທາຍຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃຫ້ສັງເກດເບ່ິງພຣະເຢຊູເພ່ືອຮຽນຮູ້ຄວາມຖ່ອມຕົວເປັນແນວໃດ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດ
ຕາມຕົວຢ່າງຂອງພຣະອົງ. ພຣະຄຣິດໄດ້ເສັຽສະລະທ່ີສົມບູນເພ່ືອໄຖ່ບາບພວກເຮົາ,  ແລະພຣະອົງໄດ້ແນະນຳແບບ 
ຢ່າງທ່ີສົມບູນສຳລັບການນຳທາງຂອງພວກເຮົາຜ່ານຄວາມສັມພັນສ່ວນຕົວ. ທັງໝົດມາຈາກຄຸນນະສົມບັດ: "ຮັບເອົາ
ຄຸນນະສົມບັດດຽວທ່ີມາຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດ."  ພະເຍຊູເປັນຕົວຢ່າງທ່ີສຳຄັນສຳລັບພວກເຮົາ. ຂ້ໍທີ 6-11 ໄດ້ສຳແດງ
ໃຫ້ເຮົາເຫັນຄວາມຖ່ອມຕົວແລະການຮັບໃຊ້ອັນສູງສຸດ:  ພຣະອົງໄດ້ສະລະຊີວິດເພ່ືອພວກເຮົາ ເພ່ືອນຳພວກເຮົາໃຫ້
ມາຫາພຣະເຈ້ົາ. "ພຣະອົງໄດ້ຖອກເທພຣະອົງເອງໃຫ້ເປ່ົາວ່າງ."ພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາສົມບູນ, ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຖ່ອມ 
ຕົວລົງ ພຣະສະງ່າຣາສີແລະສິດທິພິເສດເປັນຂອງພຣະອົງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 
         ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ພົບກັບຄົນທ່ີ “ເຕັມປ່ຽມໃນຕົວລາວເອງ" ທ່ານອາດຈະເໝາະສົມກັບຄຳອະທິບາຍນ້ັນ ນ່ຶງ 
ຫຼືສອງເທ່ືອດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ.  ເວລາທ່ີຄົນໃດຄົນນ່ຶງເຕັມປ່ຽມໃນຕົນເອງ ລາວກໍບ່ໍມີຫ້ອງວ່າງສຳລັບຄົນອ່ືນ.  ຄວາມ 
ຄິດເຫັນຂອງລາວແຈ່ມແຈ້ງທ່ີສຸດແລະປະສົບການຂອງລາວກໍມີຢ່າງຫລວງຫລາຍ  ລາວພະຍາຍາມບັນຈຸໃສ່ຫ້ອງໃນ 
ຊີວິດດ້ວຍຄວາມສຳຄັນຂອງຕົນເອງ. ພຣະເຢຊູຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາເທຄວາມເຫັນແກ່ຕົວຂອງພວກເຮົາອອກແລະ
ເອົາໃຈໃສ່ຄົນອ່ືນກ່ອນ. ນ້ີແມ່ນເນ້ືອໃນສຳຄັນຂອງການຖວາຍຕົວ. 
     ພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງສອນຄວາມຖ່ອມຕົວດ້ວຍຄຳອຸປະມາໃນພຣະທັມລູກາ 14:7-14, ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄຳອຸປະມາເຣ່ືອງ
ງານລ້ຽງແຕ່ງດອງເພ່ືອທ້າທາຍຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງທ່ີຈະເລືອກບ່ອນນ່ັງທ່ີຕ່ຳທ່ີສຸດໃນເຮືອນ. ປະບ່ອນນ່ັງທ່ີມີກຽດ 
ໃຫ້ແກ່ຄົນອ່ືນແລະຖືວ່າຕົວເອງບ່ໍສົມຄວນໄດ້ຮັບກຽດທ່ີຈະນ່ັງບ່ອນດ່ັງກ່າວ.  "ສຳລັບທຸກຄົນທ່ີຍົກຕົວເອງຂ້ຶນຈະຖືກ
ຖ່ອມ(ຂ່ົມ)ລົງ, ແລະຜູ້ທ່ີຖ່ອມຕົວລົງຈະຖືກຍົກຂ້ຶນ” {ລູກາ 14:11). 
        ຢ່າພະຍາຍາມຍອມຮັບເອົາຄວາມຕົວະທ່ີວ່າຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຈະເກີດຂ້ຶນແກ່ຕົນເມື່ອມີຄົນຈຳນວນຫລາຍຮູ້ຈັກຊ່ື
ຂອງທ່ານ, ຕິດຕາມທ່ານໃນທະວິທເຕີ(Twitter),  ຫຼືເຊີນທ່ານໄປນ່ັງທາງໜ້າໂຕະຂອງພວກເຂົາ.   ຈ່ົງຂ້າຖ້ິມນິດສັຍ 
ແບບນ້ີຖ້ິມ ກ່ອນທ່ີມັນຈະຂ້າການພົວພັນຂອງທ່ານກັບຄົນອ່ືນ. 
 

3.  ຟິລິບປອຍ 2:13-15 
13. ເພາະວ່າແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊົງກະທຳການຢູ່ພາຍໃນເຈ້ົາທັງຫລາຍ ໃຫ້ມີໃຈປາຖນາແລະໃຫ້ເຮັດໄປເພ່ືອຊອບ
ພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ  14. ຈ່ົງເຮັດທຸກສ່ິງໂດຍບ່ໍມີການຈ່ົມແລະຖົກຖຽງກັນ  15. ເພື່ອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະບ່ໍຖືກຕິຕຽນ
ແລະບ່ໍມີຄວາມຜິດ ເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີບ່ໍມີຕຳໜິໃນຖ້າມກາງເຊ້ືອຊາດອັນຄົດໂກງແລະຊ່ົວຊ້າ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງ
ປາກົດໃນຖ້າມກາງເຂົາເຫມືອນດ່ັງດວງສວ່າງຕ່າງໆທ່ີສ່ອງແຈ້ງໃນໂລກ 
 

       “ຈ່ົງເຮັດທຸກສ່ິງໂດຍບ່ໍມີການຈ່ົມແລະຖົກຖຽງກັນ” (ຂ້ໍ 14).  ພຣະເຢຊູຄາດຫວັງໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດຕາມຕົວຢ່າງ
ຂອງພຣະອົງ. ໂດຍພລັງຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ, ພວກເຮົາສາມາດດຳລົງຊີວິດໄດ້ໂດຍບ່ໍມີການຈ່ົມ. ຫມາຍ
ຄວາມວ່າທ່ານຕ້ອງຕັດສິນໃຈທ່ີຈະເອົາການຈ່ົມວ່າ ການໂອ່ຍຄາງທັງໝົດອອກຈາກຊີວິດຂອງທ່ານ.  
       ໂປໂລກຳລັງຊ້ີບອກວິທີໃຫ້ເຮົາເປັນເໝືອນ “ດວງສວ່າງຕ່າງໆທ່ີສ່ອງແຈ້ງໃນໂລກ” (ຂ້ໍທີ 15)   ໂລກເຮົາກຳລັງ 
ເຕັມໄປດ້ວຍ ສຽງຄວນຄາງ, ຄວາມກຽດຊັງ, ການຕຳໜິວິຈານ, ແລະການດູຖູກຢຽບຫຍາມ. ຈ່ົງເປັນລົມຫາຍໃຈອັນ 
ສົດຊ່ືນ ວັດທະນະທໍາຂອງພວກເຮົາມີຄວາມປາຖຍາຢ່າງແຮງກ້າວ່າ. ຈະເຮັດແນວໃດ?  ໂດຍການເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາ
ຊົງເປັນອົງທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ!  ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເວ້ົາເຖິງຕາບອດທ່ີເບ່ິງໂລກໃນແງ່ດີ,   ແຕ່ແມ່ນການດຳລົງ
ຊີວິດໃນຄວາມເປັນຈິງໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາກຳລັງກະທຳ. "ເພາະວ່າແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊົງກະທຳການຢູ່ພາຍໃນ ເຈ້ົາ
ທັງຫລາຍ ໃຫ້ມີໃຈປາຖນາແລະໃຫ້ເຮດັໄປເພ່ືອຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ” (ຂ້ໍທີ 13).   ເມື່ອທ່ານເລ້ີມຕ້ົນຮັບເອົາ 
ຄຳເວ້ົາຂອງໂປໂລຢ່າງຈິງຈັງ, ຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນດ່ັງນ້ີ.  
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     ເມ່ືອທ່ານບ່ໍເອົາໃຈສຸມໃສ່ແຕ່ຕົວທ່ານເອງແລະສະພາບການຂອງທ່ານເທ່ົານ້ັນ ... 
     ເມ່ືອທ່ານຊອກຫາວິທີທ່ີຈະຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນຢ່າງຖ່ອມຕົວ .. 
     ເມ່ືອທ່ານຢຸດການຈ່ົມແລະເລ້ີມຮັກຄົນອ່ືນໂດຍຜ່ານການຮັບໃຊ້… 
     ເມ່ືອທ່ານມຄຸີນນະສົມບັດເໝືອນກັບພຣະຄຣິດ ... 
... ທຸກໆຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບຜົນ ແລະຄົນພວກດຽວກັນເຫລ່ົານ້ີຈະຄ້ົນພົບວ່າທ່ານໄດ້ສະດຸດລ້ົມໄປໃນ
ຊັບສົມບັດທ່ີພວກເຂົາປາຖນາທ່ີຈະຊອກຫາແຕ່ຜິດຫວັງ: ນ້ັນກໍຄື ຄວາມສງົບພາຍໃນແລະຄວາມສຸກອັນໝັ້ນຄົງ. 
 

                                                                   ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
 

     ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດຕາມຂ້ັນຕອນເພື່ອປະຕິບັດຄວາມຖ່ອມຕົວ  ແລະໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນມາກ່ອນ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຕາມຂ້ັນຕອນດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 
 

• ຂ້ັນຕອນນ້ອຍໆ. ໃນວັນອາທິດໜ້າ ຈ່ົງຈອດຣົດໃນບ່ອນທ່ີຄົນບ່ໍມັກຈອດ(ບ່ອນທ່ີຄົນອ່ືນຄິດວ່າບ່ໍດີ).    ສ້າງ 
ຄວາມເຊ່ືອຖືພິເສດໃນມືຝົ້ນຕົກ ມາໂບດແຕ່ເຊ້ົາແລະຈັດແຈ່ງຫ້ອງສຳລັບການປະຊຸມກຸ່ມນ້ອຍຂອງທ່ານ. 
ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕ່ໍຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງວ່າ ທ່ານດີໃຈກັບຂອງປະທານຫຼືຄວາມສາມາດຂອງລາວ   ທ່ີໄດ້ຮັບໃຊ້ 
ຢ່າງໃດຢ່າງນ່ຶງຢູ່ໃນໂບດ. 
 

• ຂ້ັນຕອນປານກາງ. ແບ່ງປັນເຣ່ືອງຂອງຄວາມລ້ົມເຫລວທ່ີໜັກໜ່ວງຂອງທ່ານໃນອະດີດທ່ີຜ່ານມາ.   ສາລະ 
ພາບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານທ່ີຕ້ອງການຂ່າວປະເສີດ.  ອາສາສມັກຮັບໃຊ້ບັນດາຜູ້ທ່ີຂາດທ່ີຢູ່ອາສັຍແລະ
ເຮັດກັບຄົນເຫຼົ່ານ້ັນເໝືອນກັບທ່ີທ່ານເຮັດກັບເຈ້ົາແຂວງແລະເຈ້ົາຊີວິດ. 
 

• ຂ້ັນຕອນໃຫຍ່. ຂໍໂທດດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຕ່ໍຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງທ່ີທ່ານໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ໍລາວ. ແບ່ງປັນຄວາມປາຖນາຂອງ
ທ່ານພ້ອມທ່ີຈະໃຫ້ອະພັຍ. ພົບກັບຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງທ່ີຕ້ອງການສ່ິງຈຳເປັນທ່ີຕ້ອງໃຊ້ເງິນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ…ແລະ
ຮັບໃຊ້ດ້ວຍການໃຫ້ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອສ່ິງນ້ັນໂດຍທ່ີບ່ໍຕ້ອງບອກຊ່ືຂອງທ່ານ. 
 

      ດົນປານໃດແລ້ວຊ່ຶງເປັນເທ່ືອສຸດທ້າຍ ທ່ີທ່ານໄດ້ຕ່ໍສູ້ຢ່າງໜັກເພ່ືອຈະເປັນຄົນທຳອິດຢູ່ໜ້າແຖວ ເພ່ືອຈະຊ້ື ຫລື 
ຢາກໄດ້ບາງສ່ິງບາງຢ່າງທ່ີທ່ານຕ້ອງການ? ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີເປັນເທ່ືອສຸດທ້າຍ ທ່ີທ່ານໄດ້ຕ່ໍສູ້ຢ່າງໜັກບ່ໍຢາກເປັນ 
ຄົນທຳອິດຢູ່ໜ້າແຖວເພ່ືອຈະເຮັດບາງສ່ິງບາງຢ່າງທ່ີໜ້າຢ້ານ(ຍູ້ຄົນອ່ືນໄປກ່ອນ)? ມີທາງທ່ີດີກວ່າ; ໂດຍທາງຄວາມ 
ເຊ່ືອ, ຈ່ົງລົງມືປະຕິບັດໂລດ! 
    
 

                         ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org   


