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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 6 ກັນຍາ 2020 (09-06-2020) 

__________________________________________ 
                                              ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນທີນ່ຶງ 
 

                                    ດົນປານໃດແລ້ວ ທ່ີວິທີແກ້ໄຂແບບງ່າຍໆເຮັດໃຫ້ທ່ານແປກໃຈ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງເປັນອັນດັບນ່ຶງໃນທຸກໆດ້ານຂອງຊີວິດ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
            ທ່ານເຄີຍຮູ້ສຶກຜິດຫວັງບໍ? ອຸກອ່ັງໃຈບໍ? ເຈັບປວດບໍ? ສັບສົນໃຈບໍ? ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກດ່ັງກ່າວ 
ນ້ັນ.  ບັນຫາຕ່າງໆເກີດຂ້ຶນກັບຊີວິດ ແລະບັນຫາເຫລ່ົານ້ີສາມາດສະແດງອອກມາໃນຫລາຍໆດ້ານ.  ເມ່ືອມີບັນຫາທ່ີ 
ເກີດຂ້ຶນພຽງພໍແລ້ວ ຊີວິດກໍເລ້ີມຮູ້ສຶກຄືກັບວ່າມີຄວາມສັບສົນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. 
           ຜູ້ຊາຍຄົນນ່ຶງໄດ້ໄປຫາໝໍ ເພາະວ່າຮ່າງກາຍຂອງລາວເຈັບ. ຕ້ັງແຕ່ຫົວລົງໄປຈົນເຖິງຕີນຂອງລາວ, ລາວຮູ້ສຶກ
ເຈັບປວດ.  ທຸກໆບ່ອນໃນຮ່າງກາຍທ່ີລາວໄດ້ຈັບບາຍຈະເຮັດໃຫ້ລາວເຈັບປວດຫລາຍ. 
       ທ່ານໝຈ້ໍອງເບ່ິງລາວແລະເວ້ົາວ່າ,  "ເອ້ີ, ນ້ີແປກປລາດເນາະ. ຂ້ອຍບ່ໍເຫັນຫຍັງຜິດປົກກະຕິເລີຍ."  ໝໍໄດ້ບອກ 
ໃຫ້ຊາຍຄົນນ້ັນແຕະຕ້ອງສ່ວນຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຂອງລາວ.   ແຕ່ລະຄ້ັງທ່ີຊາຍຄົນນ້ັນແຕະຕ້ອງບ່ອນຕ່າງໆເທິງຮ່າງ 
ກາຍຂອງລາວ, ລາວຮ້ອງອອກມາດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ. 
       ຫັຼງຈາກນ້ັນໄດ້ສອງສາມນາທີ, ທ່ານໝໍໄດ້ວິນິສັຍກ່ຽວກັບບັນຫາ. ທ່ານໝໍຫາຍໃຈເລິກແລ້ວເວ້ົາວ່າ, "ທ່ານເອີຍ, 
ນ້ິວມືຂອງທ່ານຫລົດ."  ໃນຂະນະທ່ີຮູ້ສຶກວ່າທຸກຢ່າງບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ຖືກຕ້ອງພຽງສ່ິງດຽວ. ສ່ິງນ້ີສາມາດເປັນຈິງສຳລັບ
ຊີວິດຂອງພວກເຮົາເຊ່ັນກັນ.   ເຖິງແມ່ນເບ່ິງຄືວ່າທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງໃນຊີວິດວຸ້ນວາຍໄປໝົດ,  ການແກ້ໄຂກໍສາມາດຫຍ້ໍ 
ເຂ້ົາມາໄດ້ພຽງສາມຄຳນ້ີ: 1)ໃຫ້ 2)ພຣະເຈ້ົາ 3)ເປັນນ່ຶງ.  ການກະທຳສ່ິງດຽວນ້ີ ຈະມີຜົນສະທ້ອນທ່ີດີຕ່ໍທຸກຢ່າງ. 
 

                                                  ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? 
1. ອົບພະຍົບ 20:1-6 
1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຖ້ອຍຄຳຕ່ໍໄປນ້ີວ່າ,  2“ເຮົາແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ ຜູ້ໄດ້ນຳພາພວກເຈ້ົາອອກ
ຈາກປະເທດເອຢິບ ຄືອອກຈາກປະເທດທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ຕົກເປັນທາດ  3 ພວກເຈ້ົາຢ່າມພີຣະອ່ືນ ນອກຈາກເຮົາ 
4 ພວກເຈ້ົາຢ່າເຮັດຮູບໂຄຣົບສຳລັບຕົນ ຫລືຮູບສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດທ່ີມີຢູ່ໃນຟ້າສວັນ ໃນແຜ່ນດິນຫລືໃນລຸ່ມແຜ່ນດິນ  5 ຢ່າ 
ຂາບໄຫວ້ຮູບເຫລ່ົານ້ັນ ເພາະວ່າເຮົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ ແລະເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຫວງແຫນພວກເຈ້ົາ ເຮົາ
ຈະລົງໂທດລູກຫລານຂອງຜູ້ທ່ີຊັງເຮົາເຖິງສາມສ່ີຊ່ົວອາຍຸຄົນ  6 ແຕ່ຈະສະແດງຄວາມຮັກຫມັ້ນຄົງຕ່ໍຜູ້ທ່ີຮັກເຮົາ ແລະ
ຕ່ໍຜູ້ທ່ີປະພຶດຕາມພຣະບັນຍັດຂອງເຮົາສືບໄປຫລາຍຊ່ົວອາຍຸພັນຄົນ 
  

       ພວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນທີນ່ຶງ ເພາະວ່າພຣະອົງຜູ້ດຽວແມ່ນພຣະເຈ້ົາ. 
        ຄຳກ່າວນ້ັນກວມເອົາຫລາຍກວ່າທ່ີພວກເຮົາອາດຈະເຂ້ົາໃຈ.    ແນ່ນອນ, ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍອາດຈະເວົ້າວ່າ, 
"ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນນ່ຶງໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຍ," ແຕ່ພຣະອົງເປັນນ່ຶງແທ້ບໍ? ສຳລັບບາງຄົນ, ສ່ິງທ່ີເປັນ“ນ່ຶງ" ໃນຊີວິດຂອງ
ພວກເຂົາແມ່ນເງິນ, ອາຊີບ, ຄວາມສຸກ, ສ່ືສັງຄົມ, ກິລາ, ບຸກຄົນ, ຫລືຊັບສິນພິເສດ.  ແຕ່ບ່ໍເປັນດ່ັງຫວັງ, ສ່ິງທ່ີ  "ເປັນ 
ນ່ຶງ"  ເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຖືກຈັດໄວ້ເປັນພິເສດຊ່ຶງເໜືອສ່ິງອ່ືນໃດທ່ີມີຢູ່ໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ. ເມ່ືອເຮົາອຸທິດຕົນໃຫ້ກັບຜູ້ໃດ
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ຜູ້ນ່ຶງຫລືສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງເຊ່ັນ, ສິດອຳນາດ, ແລະການນະມັສການ ແມ່ນພຣະເຈ້ົາຜູ້ດຽວສົມຄວນໄດ້ຮັບ,  ພຣະຄັມພີໄດ້ 
ບັນລະຍາຍສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນທ່ີບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄຳດຽວວ່າ: "ການໂຄຣົບຮູບປ້ັນ". 
       ແທ້ຈິງແລ້ວ, ໃນວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາບ່ໍກ້ົມຂາບຮູບໂຄຣົບທ່ີເຮັດດ້ວຍໄມ້ຫລືຮູບປ້ັນ. ພວກເຮົາບ່ໍ
ປະກາດຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງພວກເຮົາຜ່ານພິທີກັມ ຫລືການຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ. 
        ແລະໃນຂະນະທ່ີສ່ິງພາຍນອກເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍເປັນສ່ິງທ່ີດີ,  ມັນກໍຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ຫຼອກລວງໄດ້.  ຍ້ອນວ່າພວກ
ເຮົາບ່ໍຍອມກ້ົມຂາບກິລາ, ອາຊີບ, ຄວາມສຸກ, ການເມືອງ, ສ່ືສັງຄົມ, ບຸກຄົນໃດນ່ຶງ, ຫລືສ່ິງຂອງພິເສດ,  ພວກເຮົາບ່ໍ
ສາມາດຄິດວ່າສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍແມ່ນຮູບໂຄຣົບ.    ພວກເຮົາຍັງສາມາດເຊ່ືອຜິດໄດ້ວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ທຳອິດໃນຊີວິດ
ຂອງພວກເຮົາ. ມີຮູບໂຄຣົບນັບບ່ໍຖ້ວນຢູ່ໃນວທັນະທັມຂອງພວກເຮົາເຊ່ັນ ບຸກຄົນ,  ສະຖານທ່ີ,  ຄວາມຄິດ, ຫືຼສ່ິງໃດ 
ນ່ຶງທ່ີກະຕຸ້ນໃຫ້ເປັນສະຖານທ່ີທ່ີເໝາະສົມແທນພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. 
         ພຣະເຈ້ົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາອຸທິດຕົນຕ່ໍພຣະອົງກ່ອນເພາະວ່າພຣະອົງຜູ້ດຽວແມ່ນພຣະເຈ້ົາ. ໃນພຣະອົງຜູ້
ດຽວທ່ີເຮົາໄດ້ພົບກັບຊີວິດທ່ີແທ້ຈິງ, ທັງໃນໂລກນ້ີແລະໃນໂລກໜ້າ. ໃນຖານະທ່ີພຣະອົງຊົງເປັນພຣະມະຫາກະສັດ, 
ພຣະອົງຊົງປະທັບຢູ່ເໜືອສ່ິງທັງປວງ. ພຣະອົງຊົງປົກຄອງສ່ິງທັງປວງ.   ກົດລະບຽບຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ 
ຊົງສຳແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປົກຄອງຂອງພຣະອົງໃນທຸກແງ່ມຸມຂອງຊີວິດ.    ກົດລະບຽບຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງໂດດເດ່ັນ
ແຕກຕ່າງຈາກກົດລະບຽບຂອງກະສັດແລະຜູ້ນຳອ່ືນໆ. ກົດລະບຽບຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍຢູ່ເທິງຮາກຖານໃນອຳນາດ, ການ
ບັງຄັບ, ຫລືຄວາມໂລບ; ກົດລະບຽບຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ເທິງຮາກຖານໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. 
       ການເອົາພຣະອົງເປັນອັນດັບນ່ຶງທ່ີສຳຄັນໃນຊີວິດຂອງເຮົາແມ່ນການດຳລົງຊີວິດທ່ີເປັນທັມໂດຍຄວາມຮັກທ່ີມາ
ຈາກຈິດໃຈທ່ີກະຕັນຍູຮູ້ພຣະຄຸນ. ຫລາຍຄົນທ່ີສຶກສາຫລືເທສນາພຣະບັນຍັດສິບປະການໄດ້ຂ້າມຂ້ໍພຣະຄຳທ່ີສຳຄັນ
ຂອງຕອນເລ້ີມຕ້ົນໃນບົດທີ 20.    ກ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະຊົງປະທານພຣະບັນຍັດສິບປະການໃຫ້,    ທຳອິດພຣະອົງໄດ້
ເຕືອນຊາວອິສຣາເອນວ່າພຣະອົງໄດ້ກະທຳສ່ິງໃດແດ່ເພ່ືອພວກເຂົາ. “ເຮົາແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ ຜູ້ໄດ້
ນຳພາພວກເຈ້ົາອອກຈາກປະເທດເອຢິບ ຄືອອກຈາກປະເທດທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ຕົກເປັນທາດ" (ຂ້ໍທີ 2). ກ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາ
ຈະປະທານພຣະບັນຍັດໃດໆ,   ພຣະອົງໄດ້ເຕືອນຊາວອິສຣາແອນກ່ຽວກັບການໄຖ່  ແລະເສລີພາບທ່ີພຣະອົງຊົງປະ 
ທານໃຫ້.  ຄວາມກະຕັນຍູຂອງພວກເຂົາທ່ີມີຕ່ໍພຣະອົງໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ກະທຳເພ່ືອພວກເຂົາ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຮັບໃຊ້
ເປັນພ້ືນຖານໂດຍເອົາພຣະອົງເປັນທີນ່ຶງ. ບ່ໍຢ້ານກົວ. ບ່ໍເປັນຂ້າທາດ. ບ່ໍແມ່ນການນະມັສການທ່ີບັງຄັບ. ບ່ໍແມ່ນແນວ 
ນ້ັນ, ໃນແງ່ຂອງຄວາມກະຕັນຍູສຳລັບອິສຣະພາບທ່ີພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ພວກເຂົາ,   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ພວກເຂົາຖວາຍພຣະກຽດແກ່ພຣະອົງກ່ອນ. 
        ພຣະອົງເຮັດກັບພວກເຮົາເຊ່ັນດຽວກັນໃນທຸກມື້ນ້ີ.    ການນະມັສການດ້ວຍການຖືກບັງຄັບບ່ໍແມ່ນການນະມັສ
ການ. ການໃຫ້ກຽດດ້ວຍຄຳສ່ັງບ່ໍແມ່ນກຽດຕິຍົດ.  ການເຊ່ືອຟັງພາຍນອກບ່ໍເປັນສ່ິງຊ້ີບອກເຖິງການໃຫ້ກຽດທ່ີແທ້ຈິງ. 
ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາບອກໃຫ້ພວກເຮົາເອົາພຣະອົງເປັນທີນ່ຶງ ພຣະອົງຕ້ອງການຂໍຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າພວກເຮົາຖວາຍ
ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາໃຫ້ພຣະອົງ, ພຣະອົງຮູ້ວ່າການກະທຳຂອງພວກເຮົາກໍຈະຕິດຕາມມາ. 
 

2. ເພງສັຣເສີນ 16:1-4 
1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍໂຜດຄຸ້ມຄອງຂ້ານ້ອຍແດ່ ເພາະວ່າຂ້ານ້ອຍມາເພິ່ງພຣະອົງເພື່ອຄວາມປອດພັຍ  2 ຂ້າ   
ນ້ອຍທູນຕ່ໍພຣະອົງວ່າ, “ພຣະອົງແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້ານ້ອຍ ທຸກສ່ິງທ່ີດີແມ່ນຂອງພຣະອົງທ່ີຊົງປະທານໃຫ້”   
3 ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນຄົນປະເສີດທ່ີສຸດ ຂ້ານ້ອຍມຄີວາມດີໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຕ່ໍພວກເຂົາ  4 ແຕ່ຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະ
ອ່ືນ ກໍຮັບເອົາຄວາມທຸກລຳບາກເຂ້ົາໃສ່ຕົວເອງ ຂ້ານ້ອຍຈະບ່ໍຮ່ວມໃນການບູຊາຂອງພວກເຂົາ ຂ້ານ້ອຍຈະບ່ໍນະມັສ 
ການພຣະທັງຫລາຍຂອງພວກເຂົາ. 
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       ເມື່ອດາວິດເວ້ົາວ່າເພ່ິນບ່ໍມີຫຍັງດີ "ນອກເໜືອຈາກ" ພຣະເຈ້ົາ (ຂ້ໍທີ 2),   ເພ່ິນບ່ໍໄດ້ກ່າວແບບເປ່ົາໆ ວ່າທຸກສ່ິງ  
ທຸກຢ່າງຂ້ີຮ້າຍ.    ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ,  ເພ່ິນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີສຳຄັນ: ພຣະເຈ້ົາອົງດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີດີ. 
ສະນ້ັນ, ພຣະເຈ້ົາຜູ້ດຽວເປັນຜູ້ເລ້ີມຕ້ົນຂອງສ່ິງປວງທ່ີດີເຊ່ັນດຽວກັນ. ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເວົ້າວ່າຖ້າບາງສ່ິງບາງຢ່າງເບ່ິງ 
ຄືວ່າບ່ໍດີ ບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. ຫຼາຍສ່ິງຫຼາຍຢ່າງອາດຈະບ່ໍພຽງແຕ່“ເບ່ິງຄືວ່າດີ" ຕ່ໍພວກເຮົາ, ແຕ່ວ່າພຣະເຈ້ົາໃຊ້
ສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນເພື່ອນຳພາໄປສູ່ສ່ິງທ່ີດີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍ້ອນຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີຈຳກັດຂອງພວກເຮົາ, ຊາຕານພະຍາ 
ຍາມທ່ີຈະນຳໃຊ້ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເພື່ອປູກຝັງຄວາມສົງສັຍໃນໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
       ພຣະຄັມພີໄດ້ຢືນຢັນກັບພວກເຮົາວ່າທຸກໆສ່ິງຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສ່ິງທ່ີດີເມື່ອພວກເຮົາຮັກພຣະເຈ້ົາແລະໃຫ້ພຣະ
ອົງເປັນທີນ່ຶງ(ໂຣມ 8:28-29).  ພລັງແລະຣິດເດດຂອງພຣະເຈ້ົາສາມາດຂວ້ຳໂຕະ ແລະພິກປ້ີນຖ້ອຍຄຳໃດໆ ໄປສູ່
ຈຸດປະສົງທ່ີດີຂອງພຣະອົງ. ແຕ່ຄຳສັນຍາໃນໂຣມ 8: 28-29 ບ່ໍໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບການທຸກຢ່າງ ແຕ່ໃຊ້ໄດ້ກັບ 
ຜູ້ທ່ີ "ຮັກພຣະເຈ້ົາ" ແລະດຳລົງຊີວິດ "ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ."  ການແປ: ແມ່ນເພ່ືອໃຊ້ກັບຜູ້ທ່ີເອົາພຣະເຈ້ົາ
ເປັນທີນ່ຶງໃນຊີວິດ. 
       ແລະເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງບ່ໍຢາກໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນທີນ່ຶງ? ບ່ໍພຽງແຕ່ພຣະອົງສາມາດປ່ຽນສ່ິງຕ່າງໆໄດ້, ແຕ່ດ່ັງທ່ີ
ຢາໂກໂບບອກພວກເຮົາວ່າ, "ການປະທານອັນດິທຸກຢ່າງ ແລະຂອງປະທານອັນດີເລີດທຸກຢ່າງຍ່ອມມາແຕ່ທາງເທິງ 
ແລະລົງມາຈາກພຣະບິດາແຫ່ງບັນດາດວງສວ່າງ ໃນພຣະບິດານ້ັນບ່ໍມີການປ່ຽນແປງ ແລະບ່ໍມີເງົາເນ່ືອງຈາກການຊົງ
ຫມຸນວຽນ (ຢາໂກໂບ 1:17). ພຣະເຈ້ົາເປັນແຫລ່ງຂອງສ່ິງທ່ີດີທັງໝົດ.  ຄຳສັບເດີມສຳລັບການລົງມາແມ່ນຜູ້ມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນປະຈຸບັນ; ນ້ີໝາຍຄວາມວ່າຂອງຂວັນທ່ີ“ດີແລະສົມບູນແບບ”ທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ພວກເຮົາກຳລັງຫລ່ັງ
ໄຫຼເຂ້ົາມາຫາພວກເຮົາຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ. 
       ບ່ໍວ່າຈະເປັນອາກາດອົກຊີເຈນທ່ີພວກເຮົາຫາຍໃຈ, ອາຫານທ່ີພວກເຮົາກິນ, ຄວາມສາມາດຂອງຮ່າງກາຍຂອງ
ພວກເຮົາໃນການເຮັດວຽກ ຫລືຝົນທ່ີບຳລຸງລ້ຽງໂລກ, ພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍຢຸດຈາກການໃຫ້ສ່ິງທ່ີດີແກ່ພວກເຮົາ. ທ່ານເຄີຍ
ຄິດບ່ໍວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ ຖ້າຫາກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລືອກທ່ີຈະຢຸດທຳງານຂອງພຣະອົງ  ແລະພັກຜ່ອນພຽງເວລາສິບ
ນາທີ? ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນພຽງເວລາຊ່ົວຂນະນ່ຶງ ໂລກຂອງພວກເຮົາກໍຈະຖືກປະວາງ. 
         ຈ່ືໄວ້ວ່າ: ຖ້າບາງສ່ິງເປັນສ່ິງທ່ີດີ, ແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງສ່ິງນ້ັນແມ່ນພຣະເຈ້ົາ. ຖ້າບາງສ່ິງເບ່ິງຄືວ່າ "ບ່ໍດີ", ແຫ່ຼງທ່ີມາກໍ 
ຍັງອາດຈະແມ່ນພຣະເຈ້ົາຢູ່. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາພົບກັບບາງສ່ິງທ່ີບ່ໍດີ (ຄວາມຊ່ົວ), ສ່ິງນ້ັນຄວນຈະເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ. ກ່ອນອ່ືນໝົດ, ເພັດທ່ີມີສີອັນສົດໃສເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະຫວ່າງ 
ທ່ີສຸດຢູ່ເທິງຜືນຜ້າສີຊໍ້າໆ. 
  

3. ເພງສັຣເສີ 16:9-11 
9 ດ່ັງນ້ັນ ຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ ແລະຄວາມມ່ວນຊ່ືນ ພ້ອມທັງມີຄວາມຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈຢູ່ເລ້ືອຍໆ 
10 ເພາະພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງນຳຂ້ານ້ອຍເຂ້ົາໄປສູ່ພິພົບຄົນຕາຍ ພຣະອົງຈະບ່ໍປະປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ທ່ີພຣະອົງຮັກເຂ້ົາໄປໃນ
ບ່ອນເລິກລັບນ້ັນ  11 ພຣະອົງຊົງຊ້ີໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຫັນຫົນທາງຊ່ຶງນຳໄປສູ່ຊີວິດ ພຣະພັກຂອງພຣະອົງທຳໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ
ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ ມ່ວນຊ່ືນ ແລະຄວາມຊົດຊ່ອຍຂອງພຣະອົງກໍນຳຄວາມຍິນດີມາໃຫ້ຕລອດໄປ 
 

       "ທາງ" ຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ນ່ຶງໃນຫລາຍໆ ທາງທ່ີຕ້ອງເລືອກໃນຊີວິດ.    ທາງຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນທາງ 
ດຽວທ່ີນຳໄປສູ່ທັງ   "ຄວາມສຸກທ່ີອຸດົມສົມບູນ"  ໃນປັດຈຸບັນແລະ "ຄວາມສຸກນິຣັນດອນ"  ກາຍເວລານ້ີອອກໄປອີກ. 
ພຣະເຢຊູໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮູ້ຈັກທາງແລະເລືອກທາງຂອງພຣະເຈ້ົາເມ່ືອພຣະອົງກ່າວວ່າ "ເຮົາ 
ເປັນທາງນ້ັນ,  ເປັນຄວາມຈິງແລະເປັນຊີວິດ  ບ່ໍມີຜູ້ໃດມາເຖິງພຣະບິດາໄດ້ນອກຈາກມາທາງເຮົາ"  (ໂຢຮັນ 14: 6). 
 ພຣະເຢຊູບ່ໍພຽງແຕ່ຮູ້ຈັກທາງເທ່ົານ້ັນ; ພຣະອົງນ້ັນແຫລະເປັນທາງນ້ັນ ພຣະອົງເປັນເຂັມຊ້ີທາງແລະສະຖານທ່ີ ທ່ີເຮົາ 
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ສແວງຫາກໍແມ່ນພຣະອົງນ້ັນເອງ. 
       ໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາແນບຕົວເຮົາເອງຕິດຢູ່ພາຍໃຕ້ພຣະເຢຊູ, ພຣະອົງຈະພາພວກເຮົາໄປບ່ອນທ່ີພວກເຮົາຢາກ
ໄປ. ພຣະອົງຊົງເປີດປະຕູທ່ີພວກເຮົາບ່ໍມີຄວາມສາມາດທ່ີຈະເຄາະປະຕູນ້ັນກ່ອນໜ້ານ້ີ. ພຣະອົງເອົາຊະນະອຸປະສັກ
ທ່ີອາລົມຂອງພວກເຮົາອາດຈະຂຸດຄ້ົນມາ. ພຣະອົງຊົງຫ້າມພະຍຸທະເລໃຫ້ສງົບງຽບລົງທ່ີເບ່ິງຄືວ່າຍາກເກີນໄປສຳລັບ 
ພວກເຮົາທ່ີຈະປະເຊີນດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ.   ພຣະອົງເປັນທາງໄປສູ່ຊີວິດທ່ີຄົບສົມບູນຢູ່ເທິງໂລກແລະພຣະອົງເປັນທາງ 
ໄປສູ່ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. 
       ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດແມ່ນຂອງປະທານທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮັບໂດຍການວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດຜູ້ດຽວຜູ້ທ່ີ
ຈ່າຍຄ່າໄຖ່ຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາ.  ນ້ັນແມ່ນເຫດຜົນທ່ີວ່າຂ່າວປະເສີດຖືກເອ້ີນວ່າ "ຂ່າວດີ."  ຂ່າວດີຂອງຂ່າວປະ 
ເສີດນ້ັນແມ່ນພວກເຮົາບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຈ້າງໃດໆ ເລີຍ. ພຣະເຢຊູຊົງເປັນທາງນ້ັນ ພຣະອົງເປັນຂອງປະທານ. 
       ພຣະບັນຍັດສິບປະການບ່ໍແມ່ນຈຸດທ່ີໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໄປສູ່ນິຣັນດອນ. ໃນຂະນະທ່ີເປັນຄວາມຈິງທ່ີວ່າພຣະເຈ້ົາ
ຄາດຫວັງໃຫ້ພວກເຮົາເຊ່ືອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ, ຈຸດປະສົງສູງສຸດຂອງພຣະບັນຍັດແມ່ນເພ່ືອສະແດງໃຫ້ພວກ
ເຮົາເຫັນວ່າ ເຮົາບ່ໍສາມາດຮັກສາພຣະບັນຍັດເຫລ່ົານ້ັນໄດ້. ເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ຶງ, ພຣະບັນຍັດຊ້ີໃຫເ້ຫັນວ່າເຮົາຕ້ອງການ 
ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້້ນ.  ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍມີເສລີພາບຈາກພຣະບັນຍັດແລະການກ່າວໂທດ ໂດຍຜ່ານຂອງ
ປະທານແຫ່ງຄວາມພ້ົນໃນພຣະເຢຊູ.   ສ່ິງນ້ີຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ັງໃຈດຳເນີນຊີວິດທ່ີເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍໂດຍ
ການໃຫ້ພຣະອົງເປັນທີນ່ຶງ. 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

   ທ່ານຈະສແວງຫາຢ່າງຈິງຈັງແນວໃດເພ່ືອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນທີນ່ຶງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ? ພິຈາຣະນາເບ່ິງການນຳໃຊ້ດ່ັງ
ຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 ຮັບຮູ້. ຈຸດເລ້ີມຕ້ົນຂອງການປ່ຽນແປງໃດໆ ແມ່ນເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການຍອມຮັບຢ່າງຈິງໃຈກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີຕ້ອງປ່ຽນແປງ. 
ຖ້າມພີາກສ່ວນໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານທ່ີບ່ໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນທີນ່ຶງ, ຈ່ົງສາລະພາບກັບພຣະເຈ້ົາສາ. ທູນຂໍການໃຫ້ອະພັຍ
ຈາກພຣະອົງແລະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພຣະອົງໃຫພ້ຣະອົງເປັນທີນ່ຶງໃນຄວາມຄິດ, ໃນຄຳເວ້ົາແລະໃນການກະທຳ 
ຂອງທ່ານ. 
 ເລ້ີມຕ້ົນ.  ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທ່ີຈະເລ້ີມຕ້ົນໃນແຕ່ລະມ້ືໂດຍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນທີນ່ຶງ.   ທ່ານສາມາດພັດທະນານິສັຍ
ຂອງໃນການໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນທ່ີນ່ຶງເປັນປະຈຳກວ່າເກ່ົາ ໂດຍການເຕືອນຕົນເອງກ່ຽວກັບຄວາມຈິງນ້ີກ່ອນທ່ີທ່ານຈະ
ເລ້ີມຕ້ົນວັນໃໝ່ຂອງທ່ານ.   ຊ່ຶງອາດໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຕ້ອງອະທິຖານເມື່ອທ່ານຕ່ືນຂ້ຶນມາ,  ອ່ານພຣະຄັມພຂີອງ
ທ່ານກ່ອນທ່ີທ່ານຈະເຮັດສ່ິງອ່ືນໆ, ຫລືອ້າງອີງຂ້ໍພຣະຄັມພີຈາກຄວາມຊົງຈຳ ກ່ອນທ່ີທ່ານຈະຈັບໂທຣະສັບຂອງທ່ານ
ໃນຕອນເຊ້ົາ. 
ຕິດຕາມ. ພິຈາຣະນາຈະເຮັດຕາມປ້ືມບັນທຶກຫລືເຈ້ັຽທ່ີຈົດໄວ້ໃນອາທິດນ້ີ ຊ່ຶງທ່ານຂຽນໄວ້ທຸກຄ້ັງທ່ີທ່ານສແວງຫາ
ຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈ້ົາແລະການຊ້ີນຳຂອງພຣະອົງເປັນອັນດັບນ່ຶງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.   ທ່ານອາດຈະຢາກແບ່ງປັນ 
ເຣ່ືອງນ້ີກັບເພ່ືອນເພ່ືອເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ເພ່ືອນຂອງທ່ານເຮັດເໝືອນກັບທ່ານ. 
 

ພວກເຮົາທຸກຄົນທ່ີຮູ້ສຶກຜິດຫວັງກັບເວລາແລະສະພາບການມັກຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຖືກຜູກມັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ 
ການໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນທີນ່ຶງໃນຊີວິດ ແມ່ນລູກກຸນແຈແຫ່ງຄວາມເປັນລະບຽບໄປຈົນຕລອດຊີວິດ. 
 

                               ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org  
 


