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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 13 ກັນຍາ 2020 (09-13-2020) 

__________________________________________ 
                                              ຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ 
 

                                   ທ່ານສາມາດຮູ້ຈັກແຟນກິລາທ່ີແທ້ຈິງໄດ້ແນວໃດ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາຂ້ຶນຢູ່ກັບວາ່ພວກເຮົາໃຫ້ກຽດພຣະອົງຢ່າງໃດ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ພວກເຮົາຮູ້ທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບຖວາຍກຽດແລະການນະມັສການເພາະວ່າພວກເຮົາເຮັດຢູ່ຕລອດເວລາ. ແຟນບານ 
ເຕະສະແດງຄວາມໂຄຣົບນັບຖືແລະຄວາມສັດທາຜ່ານການປະພຶດແລະຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງພວກເຂົາ. ເກມກິລາບານ 
ເຕະທ່ີປະຕິບັດຕົວຈິງແທ້ໆ ປະມານພຽງແຕ່ສິບເຈັດນາທີເທ່ົານ້ັນ. ໃນເວລາທ່ີທ່ານຍ່າງອອກຈາກກຸ່ມ, ກັບຄືນສູ່ແຖວ
ເພ່ືອຈະແຂ່ງຂັນ,  ແລະການກະທຳອ່ືນໆຂອງເກມ,  ທ່ານກໍາລັງຢູ່ກັບສິບເຈັດນາທີຂອງການຫລ້ິນຕົວຈິງ ທ່ີກໍາລັງດໍາ
ເນີນໄປ. 
    ແຕ່ແຟນບານເຕະໃຊ້ເວລາເຖິງສາມຊ່ົວໂມງໃນການເບ່ິງເກມທ່ີຫລ້ິນແທ້ໆພຽງແຕ່ສິບເຈັດນາທີ. ຖ້າທ່ານໄປຫລ້ິນ
ເກມ, ທ່ານຕ້ອງການເພີມ້ເວລາຂັບຣົດ, ບ່ອນຈອດຣົດ, ເວລາຍ່າງໄປສນາມກິລາ, ແລະຈາກນ້ັນນ່ັງໃນລໍຄອຍໃຫ້ຣົດ 
ເຊົາຕິດເມ່ືອເກມກິລາໄດ້ສ້ິນສຸດລົງ.  ແຕ່ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນແຟນກິລາຈ່ົມວ່າເກມກິລາຫລ້ິນດົນເກີນໄປບໍ?  ບ່ໍເຄີຍໄດ້ 
ຍິນ, ເພາະວ່າເມ່ືອພວກເຮົາຮັກແລະໃຫ້ກຽດບາງສ່ິງບາງຢ່າງ, ພວກເຮົາຕ້ັງໃຈໃຊ້ເວລາກັບສ່ິງນ້ັນ. 
      ແປວ່າຄວາມເຕັມໃຈແລະຄວາມກະຕືລືລ້ົນໃນຊີວິດທາງວິນຍານແລະເຣ່ືອງຕ່າງໆເຊ່ັນ: ການໄປໂບດ, ການສຶກ
ສາພຣະຄັມພີສ່ວນຕົວ, ຫລືການອະທິຖານ. ພວກເຮົາຫລາຍໆ ຄົນທ່ີພໍໃຈກັບການໃຊ້ເວລາພຽງຫ້ານາທີໃນການເຂ້ົາ 
ເຝ້ົາອຸທິດຕົນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະການອະທິຖານສ້ັນໆ. ພຣະບັນຍັດສິບປະການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາໃຫຖ້ວາຍກຽດແກ່ 
ພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຢ່າງແທ້ຈິງບໍ? 
 

                                                  ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? 
 

1. ອົບພະຍົບ 20:7-11 
7   ພວກເຈ້ົາຢ່າໃຊ້ຊ່ືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາໄປໃນທາງທ່ີຜິດ   ເພາະເຮົາຈະລົງໂທດຜູ້ທ່ີໃຊ້ຊ່ືເຮົາໄປໃນທາງທ່ີຜິດ 
8 ພວກເຈ້ົາຈ່ົງນັບຖືວັນຊະບາໂຕໃຫ້ຖືເປັນວັນສັກສິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ     9 ຈ່ົງເຮັດວຽກທັງປວງຂອງເຈ້ົາແຕ່ໃນ
ຫົກມ້ື 10 ແຕ່ມ້ືຖ້ວນເຈັດໃຫ້ຖືເປັນວັນສັກສິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ໃນມ້ືນ້ີໃຫເ້ຈ້ົາເອງພ້ອມດ້ວຍລູກຊາຍບຸດ
ຍິງ ຂ້ອຍທາດ ແລະສັດລ້ຽງຂອງພວກເຈ້ົາຕລອດທັງຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນບ້ານເມືອງຂອງພວກເຈ້ົາຢຸດເຮັດວຽກ
ທັງຫມົດ  11 ໃນຫົກມື້ນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງຟ້າສວັນ ແຜ່ນດິນໂລກ ທະເລ ແລະສ່ິງສາຣະພັດທ່ີມີຢູ່ໃນສາມ
ແຫ່ງນ້ີ ແຕ່ໃນມ້ືຖ້ວນເຈັດພຣະອົງໄດ້ຢຸດພັກ ດ້ວຍເຫດນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ມ້ືຖ້ວນເຈັດເປັນວັນສິນ
ບໍຣິສຸດສຳລັບພຣະອົງ 
  

       ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີທ່ີທ່ານມັກທ່ີຍັງມີຊີວິດຢູ່ຫລືຕາຍໄປແລ້ວ ແລະຈິນຕະນາການວ່າເພ່ິນກຳລັງມາເຮືອນ 
ຂອງທ່ານເພ່ືອຈະຮ່ວມກິນເຂ້ົາແລງນຳ. ທ່ານໄດ້ຈັດຕຽມທຸກຢ່າງ, ແຕ່ງອາຫານທ່ີຣົດແຊບພິເສດ, ຕ້ັງໂຕະ, ແລະແມ້ 
ແຕ່ດູດຝຸ່ນພົມ. ໃນເວລາທ່ີປະທານາທິບໍດີມາຮອດ, ທ່ານໄດ້ເອ້ີນເພ່ິນວ່າແນວໃດ? ທ່ານໄດ້ເປີດປະຕູແລະເອ້ີນເພິ່ນ 
ໂດຍເວ້ົາຊ່ື(ບ່ໍແມ່ນນາມສະກຸນ)ຂອງເພ່ິນ,  ຫຼືເວ້ົາວ່າ "ເຮ້ີ, ແມ່ນຫຍັງຂ້ຶນເກີດບໍ, _ເດວິດ___?" ແລະເອ້ີນເພ່ິນຕາມ
ນາມສະກຸນບໍ? 
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       ຂ້ອຍສົງສັຍ. ຂ້ອຍໄດ້ພົບກັບອະດີດປະທານາທິບໍດີ, ແລະບ່ໍມີໃຜເວ້ົາກັບປະທານາທິບໍດີແບບນ້ັນເລີຍ. ຕຳແໜ່ງ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໃຫກ້ຽດ. ເມ່ືອບົດບາດໜ້າທ່ີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໃຫກ້ຽດ, ພວກເຮົາຈ່ຶງເອົາຕຳແໜ່ງໃສ່ທາງໜ້າ
ຊ່ືແລະເວ້ົາເຖິງຕຳແໜ່ງນ້ັນດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບ. 
       ເຖິງປານນ້ັນ ເທ່ືອແລ້ວເທ່ືອເລ່ົາ, ແມ່ນແຕ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອອ້າງອີງເຖິງພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງສ້າງຈັກກະວານແລະຜູ້ຊົງຊວ້ານຊູ
ຊີວິດພວກເຂົາເອງ ກໍຍັງບ່ໍໄດ້ຖວາຍກຽດ. ພວກເຂົາກ່າວເຖິງພຣະອົງໂດຍໃຊ້ຄຳເວ້ົາທ່ີຊ້ຳຊາກຄື "ຄົນໃຫຍ່" ຫລື "ຜູ້ຢູ່
ເທິງ," ຫືຼເປ່ັງຄຳເວ້ົາຕ່າງໆອອກເຊ່ັນ "ໂອ້, ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້ອຍເອີຍ!" ແຕ່ພຣະຄຣິດໄດ້ສອນພວກເຮົາໃນແບບຢ່າງຄຳ
ອະທິຖານທ່ີພວກເຮົາຄວນໃຫ້ກຽດຫລືຍົກສູງພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາ(ມັດທາຍ 6:9). ຄຳວ່າ "ສັກສິດ" ແມ່ນມາຈາກ 
ຮາກຄຳສັບດຽວກັນກັບທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເວ້ົາຄຳວ່າ "ບໍຣິສຸດ."  ຊ່ຶງຫມາຍຄວາມວ່າ "ຖືກແຍກອອກໄວ້" ຫືຼ "ຖືກເຮັດໃຫ້
ບໍຣິສຸດ."  ຊ່ືຂອງພຣະອົງເປັນເອກະລັກແລະບໍຣິສຸດເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນເອກະລັກແລະຊົງບໍຣິສຸດ.   ພວກເຮົາບ່ໍ
ຄວນປະຕິບັດຕ່ໍນາມຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄືກັນກັບທ່ີພວກເຮົານັບຖືຊ່ືຂອງຄົນທັມດາສາມັນ,   ດ່ັງນ້ັນ  ຈະເປັນການບ່ໍໃຫ້ 
ກຽດທ່ີພຣະອົງສົມຄວນໄດ້ຮັບ. 
        ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຖືເບົາເຣ່ືອງຄວາມບ່ໍໂຄຣົບນັບຖື.   ພຣະອົງບ່ໍຍອມໂອນອ່ອນຕ່ໍຄວາມໝາຍທ່ີຜິດຂອງພວກເຮົາ
ກ່ຽວກັບພຣະອົງ  ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາພະຍາຍາມຕີຄວາມໝາຍພຣະອົງຕາມຄວາມປາຖນາຂອງເຮົາເອງ  ພຣະອົງ
ຈະບ່ໍຍອມຮັບການສະແດງອອກເຖິງການຊົງສະຖິດຢູ່ແລະພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງໃນສະຖານະການທ່ີດູຖູກພຣະ
ສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງຫລືຕີລາຄາພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງຕ່ຳ. ເປັນຍ້ອນຫຍັງ? ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະ
ເຈ້ົາ. ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງທ່ີຢູ່ເໜືອການຊົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ໃດກັນແທ້. 
      ຫັຼງຈາກນ້ັນທັງໝົດ,  ນ້ີແມ່ນພຣະອົງຜູ້ດຽວກັນທ່ີໄດ້ເປ່ັງສຽງອອກໃຫ້ໂລກນ້ີເກີດຂ້ຶນ ແລະໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 6 ມ້ື
ເທ່ົານ້ັນທ່ີຊົງເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ.   ໃນມື້ທີເຈັດ,  ພຣະເຈ້ົາພັກຜ່ອນ,  ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຍ້ອນວ່າພຣະອົງເມື່ອຍ.  ພຣະອົງພັກຜ່ອນ
ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ສຳເຣັດພຣະຣາຊກິດທ່ີພຣະອົງຊົງກຳນົດໄວ້ວ່າຈະເຮັດ. ພຣະອົງຢາກມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີແລະ
ມີປະສົບການກັບການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ.  ຄ້າຍຄືກັນນ້ີ, ພຣະອົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາຈັດມື້ນ່ຶງໄວ້ຕ່າງຫາກໃນອາ 
ທິດນ່ຶງເພ່ືອພັກຜ່ອນແລະຄິດໄຕ່ຕອງກ່ຽວກັບວ່າພຣະອົງແມ່ນໃຜແລະຣິດອຳນາດທ່ີຢູ່ໃນພຣະຫັດ  ແລະໃນພຣະທັຍ
ຂອງພຣະອົງ. ກຽດສັກສີຂອງພວກເຮົາມາຈາກພຣະອົງ. 
       ຈົງພິຈາຣະນາເບ່ິງກຽດທ່ີທ່ານຈະໃຫ້ແກ່ພວກດາຣາ, ນັກການເມືອງ, ຫຼືນັກກິລາທ່ີທ່ານຊົມເຊີຍ. ປຽບທຽບກຽດ 
ນ້ັນໃສ່ກັບພຣະກຽດທ່ີທ່ານຖວາຍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານທັງໃນການເວ້ົາແລະການກະທຳຂອງທ່ານ.   ກຽດທັງ 
ສອງຢ່າງນ້ັນປຽບທຽບກັນໄດ້ບໍ? 
     ພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບສິດໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃຫ້ອະທິຖານໂດຍອອກພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, "ໃນວັນ
ນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍຈະບ່ໍຖາມເຮົາເຖິງສ່ິງໃດ ເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າຖ້າພວກທ່ານຈະຂໍສ່ິງໃດຈາກພຣະ
ບິດາໃນນາມຂອງເຮົາ ພຣະອົງຈະຊົງໂຜດປະທານສ່ິງນ້ັນໃຫ້ແກ່ທ່ານ ມາເຖິງບັດນ້ີທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຂໍສ່ິງໃນນາມ
ຂອງເຮົາ ຈ່ົງຂໍແລ້ວພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບ  ເພື່ອຄວາມຍິນດີຂອງພວກທ່ານຈະເຕັມບໍຣິບູນ" (ໂຢຮັນ:16:23-24).  ນ້ັນ
ແມ່ນສິດທິພິເສດແທ້ໆ! ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກ່ອນໜ້ານ້ັນໃນຄືນດຽວກັນທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຄຳສັນຍາດ່ັງກ່າວແກ່ພວກ
ເຮົາ, ພຣະອົງໄດ້ອະທິບາຍວ່າ,  "ສ່ິງໃດທ່ີທ່ານທັງຫລາຍຈະຂໍໃນນາມຂອງເຮົາ  ເຮົາກໍຈະເຮດັສ່ິງນ້ັນເພ່ືອວ່າພຣະບິ 
ດາຈະຊົງຮັບກຽດຕິຍົດດ້ວຍພຣະບຸດ" (14: 13). ທັງໝົດແມ່ນກ່ຽວກັບພຣະກຽດຂອງພຣະອົງ. 
 
2. ເພງສັຣເສີນ 145:1-3 
1  ຂ້າພຣະອົງຈະປະກາດຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ   ຜູ້ຊົງເປັນເຈ້ົາມະຫາຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍຈະສັຣເສີນ    
ພຣະອົງຕລອດໄປ  2 ຂ້ານ້ອຍຈະຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງທຸກໆວັນ ແລະຈະສັຣເສີນພຣະອົງຕລອດໄປ  3 ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາຊົງຍ່ິງໃຫຍ່   ແລະສົມຄວນໄດ້ຮັບຄຳສັຣເສີນອັນສູງສ່ົງ  ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງຊົງໃຫຍ່ກວ່າຄວາມເຂ້ົາໃຈ
ຂອງຂ້ານ້ອຍ. 
 

       "ທຸກໆວັນ." ສອງຄຳນ້ີໄດ້ປາກົດເດ່ັນຕ່ໍສາຍຕາຂ້າພະເຈ້ົາເມື່ອອ່ານຂ້ໍທີ 1-3. ກະສັດດາວິດໄດ້ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ
ແລະປະກາດວ່າເພ່ິນຈະຖວາຍຄຳສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາທຸກໆວັນ.    ບ່ໍພຽງແຕ່ໃນວັນດີໆເທ່ົານ້ັນ. ບ່ໍພຽງແຕ່ໃນມື້ທ່ີເພ່ິນຮູ້ 
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ສຶກເຕ້ັນ ຮ້ອງລຳຕາມທ້ອງຖນົນເທ່ົານ້ັນ.   ບ່ໍພຽງແຕ່ໃນວັນມີຊັຍຊະນະເທ່ົານ້ັນ, ບ່ໍແມ່ນແນວນ້ັນເລີຍ, ກະສັດດາວິດ
ຂຽນຄວາມປາຖນາທ່ີຈະນະມັສການພຣະເຈ້ົາທຸກໆວັນແລະສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະອົງຕລອດໄປເປັນນິດ. ທ່ານ
ເດ ປາຖນາທ່ີຈະນະມັສການພຣະເຈ້ົາທຸກໆວັນຫລືບໍ? 
       ບັນດາຄອບຄົວຊາວອະເມຣິກັນໄດ້ປຸງແຕ່ງອາຫານໄກ່ງວງ   ແລະແຮມຢ່າງຫລວງຫຼາຍໃນວັນຢຸດພັກ.   ພັລຍາ
ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນແມ່ຄົວທ່ີຮູ້ວິທີປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້ຢ່າງດີເລີດ.    ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສັງເກດເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງ
ລະມັດລະວັງຂອງນາງທ່ີຈະເຮັດໃຫຊ້ີ້ນສຸກດີກ່ອນທ່ີນາງຈະເອົາອອກຈາກເຕົາອົບ ແລະນ້ັນລວມທັງການໃຊ້ບາຫຼອດ
ວັດແທກເພ່ືອຈະຮູ້ວ່າຮອດເວລາທ່ີຊ້ີນສຸກຢ່າງສົມບູນດີແລ້ວ. 
        ການກິນຊ້ີນດິບແດງບາງຄ້ັງສາມາດເປັນອັນຕະລາຍໄດ້. ແຮມຫືຼໄກ່ງວງອາດຈະປາກົດວ່າສຸກດີທາງນອກແລະ
ທາງໃນຍັງດິບຢູ່.  ສ່ິງສຸດທ້າຍທ່ີທ່ານຕ້ອງການເມ່ືອທຸກຄົນນ່ັງຢູ່ໂຕະດ້ວຍຄວາມຫິວແລະສ້ອມກໍຢູ່ໃນມ ືແລະໄດ້ພົບ
ວ່າຊ້ີນຍັງມີເລືອດແລະທາງໃນຍັງບ່ໍສຸກດີ. ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງເຫັນວ່າບາຫຼອດວັດແທກຈ່ຶງມີຄວາມສຳຄັນ. 
      ສາວົກຂອງຣາຊອານາຈັກກໍບ່ໍແຕກຕ່າງກັນ. ພວກເຮົາອາດຈະເບ່ິງເຫັນພາຍນອກວ່າດີ ແຕ່ມີຄວາມວຸ້ນວາຍທາງ
ວິນຍານພາຍໃນ.   ພວກເຮົາຫຼາຍຄົນເປັນຄົນທ່ີມີຈິດວິນຍານບ່ໍຄືກັບທ່ີປາກົດໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນຢູ່ທາງນອກ.  ພວກເຮົາ
ຫລາຍຄົນບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະພາບທາງໃນກັບສະພາບທາງນອກຂອງພວກເຮົາສອດຄ່ອງກັນ ສະພາບພາຍໃນຂອງພວກ
ເຮົາຍັງມີພະຍາດແຫ່ງຄວາມຂົມຂ່ືນ, ຄວາມສົງສັຍ, ແລະຄວາມບ່ໍຮູ້ບຸນຄຸນຢູ່.   ພຽງແຕ່ທ່ານເວ້ົາວ່າ "ຮາເລລູຢາ" ກໍ
ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານມີຊີວິດທ່ີດີຝ່າຍວິນຍານ  ແລະເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະເທສນາພຣະຄຳ,  ນ້ັນບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມ
ວ່າທ່ານມີຊີວິດຝ່າຍວິນຍານທ່ີດີ ເໝືອນກັນ. 
      ພຣະເຈ້ົາຊົງຖືບາຫຼອດວັດແທກ; ພຣະອົງຮູ້ສະພາບຂອງແຕ່ລະຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ. ພຣະອົງອາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ທ່ານຢູ່ໃນເຕົາອົບແຫ່ງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ, ແຕ່ພຣະອົງປາຖນາທ່ີຈະຫລ່ໍຫລອມທ່ານໃນຊ່ວງເວລາທ່ີປະສົບ
ກັບຄວາມລຳບາກນ້ັນ. ພຣະອົງມີຈຸດປະສົງສຳລັບຄວາມເຈັບປວດ, ແລະພຣະອົງພະຍາຍາມທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນ
ຄືກັບພຣະເຢຊູ. ຈ່ົງເລືອກທ່ີຈະໃຫ້ກຽດພຣະອົງໃນການນະມັສການຂອງທ່ານທັງໃນເວລາທ່ີດີແລະບ່ໍດີ.  ບາງຄ້ັງທ່ານ
ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈຳເປັນຕ້ອງຮຽນຮູ້ທ່ີຈະໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈ້ົາ  ແລະເລືອກທ່ີຈະນະມັສການພຣະອົງເຖິງແມ່ນຈະຢູ່ກັບ
ຄວາມເປັນຈິງ ໃນບ່ອນທ່ີພວກເຮົາຢູ່ ໃນວັນທ່ີພຣະອົງປະທານໃຫ້. 
 

3. ເພງສັຣເສີ 145:4-7 
4 ສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທຳນ້ັນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄຳສັຣເສີນຈາກຄົນຊ່ົວອາຍຸນ້ີແລະຊ່ົວອາຍຸຫນ້າ ເຂົາຈະປະກາດເຖິງກິຈ
ການອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ  5 ມະນຸດຈະກ່າວເຖິງຣັສມີ ແລະອຳນາດອັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ ສ່ວນຂ້ານ້ອຍກໍ
ຈະຄິດເຖິງການກະທຳອັນອັສຈັນຂອງພຣະອົງ  6 ມະນຸດຈະກ່າວເຖິງການກະທຳອັນຫນ້າຢ້ານກົວຂອງພຣະອົງ ສ່ວນ
ຂ້ານ້ອຍກໍຈະປະກາດເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ  7 ເຂົາຈະເວ້ົາເຖິງຄວາມດີທຸກຢ່າງຂອງພຣະອົງ ແລະຮ້ອງເພງສັຣ
ເສີນຄວາມເມດຕາປານີຂອງພຣະອົງ 
        ຫົວໃຈຂອງກະສັດດາວິດສຳລັບພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ອງແຈ້ງຜ່ານຂ້ໍພຣະຄຳເຫ່ົຼານ້ີ. ເພ່ິນໄດ້ຂຽນເພ່ືອຖວາຍພຣະກຽດ
ແກ່ວຽກງານອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຄວາມດີຂອງພຣະອົງ ໃນຂະນະທ່ີຮ້ອງເພງດ້ວຍຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີທ່ີສຸດ 
ໃນຄວາມຍຸດຕິທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ເຮົາມີຊີວິດຢູ່ໃນຊ່ວງວັນເວລາແລະຍຸກສມັຍທ່ີການຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາເປັນ 
ທີສອງຮອງຈາກການໃຫ້ກຽດແກ່ຕົນເອງ.  ເວທີສັຣເສີນຕົວເອງໄດ້ທົດແທນການສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ.  ຄົນທັງຫລາຍພະ 
ຍາຍາມນຳສເນີພາບທ່ີສົມບູນແບບໃນສ່ືສັງຄົມ, ແຕ່ເປັນການຫຼອກລວງ,  ແລະທົດແທນການສາລະພາບຂອງສາທາ 
ຣະນະຊົນເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຖ້າຄຳເວົ້າຂອງກະດາວິດສອດຄ່ອງກັບຄຸນຄ່າດ້ານວັທນະທັມຂອງສມັຍ 
ນ້ີ, ຄຳສັບທ່ີວ່າ "ຂອງທ່ານ" ກໍຈະຖືກທົດແທນດ້ວຍຄຳວ່າ "ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ." 
 

 ຄົນລຸ້ນນ່ຶງ ຈະປະກາດວຽກງານ(ຂອງເຮົາ)ສູ່ຄົນລຸ້ນຕ່ໍໄປແລະຈະປະກາດການກະທຳທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່(ຂອງເຮົາ). 
 ເຮົາຈະປະກາດຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່(ຂອງເຮົາ). 
 ພວກເຂົາຈະເປັນພະຍານເຖິງຄວາມດີງາມ(ຂອງເຮົາ). 
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     ແມ່ນແລ້ວ,  ບາງຄ້ັງພວກເຮົາຫ່ໍເຄ່ືອງເປ່ົາຂອງພວກເຮົາເຂ້ົາໃນເງື່ອນໄຂທ່ີໜ້າກາກແຫ່ງຄວາມສະດວກສະບາຍ
ເຊ່ັນ "ມໍຣະດົກ" ແລະ "ຊ່ືສຽງ." ທຸກເວລາທ່ີພວກເຮົາປ່ຽນຈຸດສຸມຈາກພຣະເຈ້ົາແລະແນໃສ່ຕົວເຮົາເອງ,  ພວກເຮົາກໍ
ລ້ົມເຫລວທ່ີຈະໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານການເປັນພະຍານແລະການກະທຳຂອງພວກເຮົາ.     ພວກເຮົາໄດ້ລ້ົມ 
ເຫລວທ່ີຈະເອົາພຣະອົງເປັນທີນ່ຶງ. 
     ເພື່ອດຳລົງຊີວິດທ່ີຖວາຍພຣະກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາບ່ໍພຽງແຕ່ຕ້ອງຮັກພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງ
ຮັກພຣະອົງກ່ອນສ່ິງອ່ືນໆ.   ສະນ້ັນ,  ພວກເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດເມ່ືອຄວາມຮັກຄ້ັງທຳອິດໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຮັກຄ້ັງທີ
ສອງ  ຫືຼຮ້າຍແຮງກວ່າເກ່ົາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ? ທາງຄີກ(ໄປທາງດຽວ) ແມ່ນເມ່ືອໃດກໍຕາມການກະທຳສຳລັບ 
ພຣະເຈ້ົາກາຍເປັນທາງສຸດໃນຕົວຂອງມັນເອງ, ພວກເຮົາໄດ້ສູນເສັຽຄວາມຮັກຄ້ັງທຳອິດໄປ. 
    ວິທີການທ່ີດີທ່ີສຸດແມ່ນການເຮັດໃນສ່ິງທ່ີກະສັດດາວິດໄດ້ເຮັດ. ເພ່ິນໄດ້ເອົາໃຈສຸມໃສ່“ການກະທຳອັນຍ່ິງໃຫຍ່,” 
,“ ຄວາມສະງ່າງາມແລະພຣະສະງ່າຣາສີ,” “ ການກະທຳອັນອັສຈັນ,”“ ການກະທຳທ່ີໜ້າເກງຂາມ,” "ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່,” 
“ ຄວາມດີເລີດ,” ແລະ“ຄວາມຊອບທັມ.”  ເມື່ອພວກເຮົາຄິດໄຕ່ຕອງເຖິງທຸກສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທຳ, ພວກເຮົາຈະ
ຖືກດຶງດູດໃຫ້ມານະມັສການຢ່າງແທ້ຈິງ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຖວາຍພຣະກຽດແກ່ພຣະອົງ ກັບຊີວິດທ່ີຮັບໃຊ້ເພື່ອເປັນ 
"ພະຍານເຖິງຄວາມດີຂອງພຣະອົງ." 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

 ທ່ານຈະສແວງຫາຢ່າງໃດເພ່ືອຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາການນຳໃຊ້ດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 

 ກັບໃຈ.  ສາລະພາບກັບພຣະເຈ້ົາທຸກຄ້ັງທ່ີທ່ານໃຊ້ຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາໃນທາງທ່ີຜິດແລະບ່ໍໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະອົງໃນຊີວິດ 
    ຂອງທ່ານ. 
 

 ຈົດບັນທຶກ.   ການຈົດບັນທຶກແມ່ນວິທີການທ່ີດີໃນການກຳນົດຄວາມຄິດທ່ີແນໃສ່ຫົວໃຈ  ແລະຈິດໃຈຂອງທ່ານ.  
    ເມ່ືອທ່ານນ່ັງລົງເພ່ືອຂຽນ, ກະແສຂອງການຄິດຂອງທ່ານຈະໄຫຼອອກມາ. ໃຊ້ເວລາໃນແຕ່ລະມື້ໃນອາທິດນ້ີເພ່ືອ 
    ຈົດບັນທຶກກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກັບພຣະເຈ້ົາແລະຄວາມຄິດກ່ຽວກັບພຣະອົງ. ຂໍໃຫ້ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ 
    ເປີດເຜີຍໃຫທ່້ານຮູ້ວ່າທ່ານໄດ້ໃຫ້ກຽດແລະນະມັສການພຣະອົງຫຼາຍປານໃດ. 
 

 ແບ່ງປັນ.  ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນສ່ືສັງຄົມ,  ພິຈາຣະນາວິທີທ່ີທ່ານສາມາດໂພສແລະແບ່ງປັນຂ້ໍຄວາມທ່ີໂຄຣົບພຣະເຈ້ົາໃນ 
    ອາທິດນ້ີ. ຫລືພິຈາຣະນາວິທີທ່ີທ່ານສາມາດແບ່ງປັນການເປັນພະຍານເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາແລະການ 
    ກະທຳອັນຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີພຣະອົງໄດ້ກະທຳ. ຖ້າທ່ານບ່ໍຢູ່ໃນສ່ືສັງຄົມ, ຊອກຫາພະຍານຂອງພຣະເຈ້ົາແລອຳນາດຂອງ 
    ພຣະອົງໃນຊີວິດຂອງທ່ານກັບຄົນອ່ືນທ່ີທ່ານສ່ືສານຕ່ໍກັນໃນອາທິດນ້ີ.  ສືບຕ່ໍເດີນຫນ້າແລະໂອ້ອວດກ່ຽວກັບພຣະ 
    ເຈ້ົາ. ພຣະອົງສົມຄວນເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບ. 
 

      ການບັງຄັບການໃຫ້ກຽດແລະການບັງຄັບການນະມັສການ ຈະບ່ໍແມ່ນທັງການໃຫ້ກຽດຫລືການນະມັສການ. ແຕ່
ເມ່ືອທ່ານເລ້ີມສະທ້ອນກ່ຽວກັບຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ແລະຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາທຸກວັນ,     ການໃຫ້ກຽດແລະນະມັສການ 
ພຣະອົງຈະໄຫລອອກຈາກໃຈຂອງທ່ານໂດຍທັມມະຊາດ. 
 

                               ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org  


