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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 27 ກັນຍາ 2020 (09-27-2020) 

__________________________________________ 

                                                 ໃຫ້ກຽດແກ່ຊີວິດ 
 

                                ມີທາງໃດແດ່ທ່ີທ່ານສະແດງອອກໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄຸນຄ່າ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ນັບຖືຊີວິດມະນຸດຄືກັບທ່ີພຣະເຈົ້າຊົງນັບຖື. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ຖາມຜູ້ໃດກໍໄດ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ພຽງເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີພຣະຄັມພີສອນ,    ແລະລາວອາດຈະກ່າວເຖິງສິ່ງນ່ຶງໃນ 
ພຣະບັນຍັດສິບປະການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄຳສ່ັງນຶ່ງກ່ຽວກັບການຂ້າ. ທ່ານອາດຈະໄດ້ເຫັນເຫດການໂທຣະພາບຢູ່
ບ່ອນໃດຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໄດ້ຮ້ອງໃສ່ຜູ້ຄາຕະກັມວ່າ, "ເຈົ້າຢ່າຂ້າ!" ຫືຼບາງທີທະນາຍຄວາມປ້ອງກັນໄດ້ໃຊ້ຄຳນ້ີເປັນເຫດຜົນ
ທ່ີຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທ່ີຖືກຕັດສິນລົງໂທດຖືກປະຫານຊີວິດ. 
       ເກືອບເປັນທ່ີຍອມຮັບໃນທ່ົວໂລກວ່າການຂ້າຄົນອ່ືນນ້ັນຜິດ, ແຕ່ວ່າວັທນະທັມແລະຣັຖບານໄດ້ກຳນົດກົດໝາຍ
ວິທີທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນການຕີຄວາມໝາຍນ້ັນ.  ຊີວິດ - ແລະຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດ - ບໍ່ເຄີຍມີການໂຕ້ຖຽງກັນຫຼາຍກວ່າທີ່
ພວກເຂົາມີໃນບໍ່ຫລາຍປີມານີ້.   ບ່ໍວ່າຫົວຂໍ້ນັ້ນຈະເປັນການແທ້ງລູກອອກໃນຕອນທ້ອງແກ່,  ຊ່ອຍຜູ້ມີພຍາດທ່ີທໍຣະ 
ມານໃຫ້ຕາຍໄວຂ້ຶນ, ຫືຼການຄ້າມະນຸດ(ໂສເພນີ), ຊີວິດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສັງເກດແລະມີການປົກປ້ອງ. 
       ດັ່ງທ່ີພວກເຮົາຈະເຫັນໃນພາກນ້ີ,  ພຣະຄັມພີຈະບອກແຈ້ງວ່າ: ຊີວິດໄດ້ເລ້ີມຕົ້ນໃນຊ່ວງເວລາຖືພາແລະຮັກສາ
ຄຸນຄ່າຂອງຂອງຊີວິດແຕ່ຕ້ັງທ້ອງຈົນໄປຮອດບ່ອນຝັງສົບ ທຸກໆຊີວິດ.  ແຕ່ກໍບໍ່ເປັນຈ່ັງວ່າ,  ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທ່ີຢູ່ໃນພຣະກາຍ
ຂອງພຣະຄຣິດກໍບໍ່ເຫັນດີນຳກັນສເມີໄປກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ, ແລະພວກເຮົາກໍລ້ົມເຫຼວບໍ່ເປັນນ່ຶງດຽວກັນໃນເຣ່ືອງທ່ີສຳຄັນ
ທັງໝົດນ້ີ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າຊີວິດທັງໝົດມີຄ່າ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຫັນຊີວິດຄືກັບທ່ີພຣະອົງຊົງເຫັນ.  
 

                                                  ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? 
 

1. ອົບພະຍົບ 20:13 

13  "ຢ່າຂ້າຄົນ" 
 

      ຊີວິດຂອງມະນຸດແມ່ນມີຄ່າສຳລັບພຣະເຈົ້າ ແລະຄວນຈະມີຄ່າຫລາຍສຳລັບພວກເຮົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກ
ເຮົາມັກຍອມຮັບເອົາແນວຄິດທ່ີບໍ່ຖືກຕ້ອງທ່ີວ່າ, ພຽງແຕ່ວ່າພວກເຮົາບໍ່ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການຂ້າດ້ວຍຕົວເອງ, ພວກເຮົາຢູ່ 
ເໜືອພຣະບັນຍັດຂ້ໍນີ້ທ່ີວ່າ: "ຢ່າຂ້າຄົນ."  
       ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງຕອນທ່ີເທສນາຢູ່ເທິງຈ້າຍພູວ່າການຄາດຕະກັມສາ 
ມາດກະທຳດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ.  ພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ທຳລາຍຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນໂດຍການກຽດຊັງຫລືການໝ່ິນປມາດ. 
       ຄວາມກຽດຊັງແລະການໝ່ິນປມາດມັກຈະເກີດຈາກຄວາມຂົມຂື່ນແລະການບ່ໍຍອມອະພັຍ. ເມ່ືອພວກເຮົາຍອມ
ໃຫ້ສອງຢ່າງນ້ີເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ກໍຈະເກີດມີກິ່ນເໝັນອັນຕະລາຍເຖິງຄວາມຕາຍ. ຖ້າບ່ໍເອົາໃຈໃສ່, 
ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍຄົນອ່ືນທ່ີຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາໃນຫລາຍໆດ້ານເທ່ົານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສາມາດນຳໄປສູ່ຄວາມຕາຍທາງ
ວິນຍານແລະຈິດໃຈຂອງເຮົານຳອີກ. 
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      ພຣະຄຣິດໄດ້ເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ດຳລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມຮັກ. ເມ່ືອທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າດຳລົງຊີວິດທ່ີບໍ່ມີຄວາມຮັກ
ຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະຕ່ໍກັນແລະກັນ, ພວກເຮົາກໍກຳລັງດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນການບ່ໍເຊ່ືອຟັງຕ່ໍຄຳສ່ັງອັນສູງສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ: ວ່າ 
ໃຫ້ເຮົາຮັກ. 
      ເຖິງປານນ້ັນ, ຄວາມຮັກກໍກາຍເປັນເຣ່ືອງຍາກເມ່ືອພົບກັບຄວາມຂົມຂື່ນຂອງການບ່ໍໃຫ້ອະພັຍ.   ຄຳເວ້ົາທ່ີອ່ອນ 
ໂຍນກາຍເປັນການວິພາກວິຈານ. ການວາງທ່າທີກໍເລ້ີມຜູກມັດເພ່ືອຮຽກຮ້ອງທວງເອົາການຕອບແທນຄືນ.  ມີເສດສ່ິງ 
ແຕກຫັກຂອງຄວາມເສັຽໃຈທ່ີເນ່ົາເປ່ືອຍ, ຄວາມອັບອາຍ, ຄວາມໂກດແຄ້ນ,  ແລະຄວາມສົງສັຍເຕັມໄປຕາມບັນຍາ 
ກາດເຮັດໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນຄວາມສັມພັນ,  ຕໍ່ອາຊີບການງານ,  ຕ່ໍການຮັບໃຊ້, ແລະເກືອບໃນທຸກດ້ານຂອງຊີວິດ.  ນ້ັນ
ແມ່ນເຫດຜົນທ່ີວ່າການຊອກຫາຄວາມສາມາດທ່ີຈະໃຫ້ອະພັຍກໍຍາກກວ່າການໃຫ້ອະພັຍແກ່ຄົນທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານເຈັບ
ປວດ, ຫືຼແມ່ນແຕ່ການໃຫ້ອະພັຍຕົວເອງໃນສ່ິງທ່ີທ່ານເສັຽໃຈຢູ່ໃນຕອນນ້ີ.  ແລະຍັງກ່ຽວກັບການໄດ້ຊີວິດທີ່ພຣະເຈົ້າ
ປະສົງໃຫ້ທ່ານ. ຊີວິດຂອງມະນຸດທຸກຄົນມີຄ່າລວມທັງຊີວິດທ່ານເອງ. ເມ່ືອທ່ານເລືອກທ່ີຈະຢູ່ໃນຄວາມຂົມຂື່ນ ທ່ານ
ກກໍຳລັງທຳຮ້າຍຕົວເອງ. ດ່ັງທ່ີໄດ້ເວ້ົາມາແລ້ວ, ຄວາມຂົມຂື່ນແມ່ນນ້ຳກົດທ່ີມີອັນຕະລາຍສຳລັບຄົນອ່ືນ, ແລະມັນຈະ
ກດັກິນທ່ານໃນຂະນະທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່. 
        ພວກເຮົາທຸກຄົນຮູ້ຈັກຄົນທ່ີເບ່ິງຄືວ່າມີການຕອບໂຕ້ຫຼາຍເກີນໄປຕ່ໍບັນຫາທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນ. ພວກເຂົາຈະຕອບໂຕ້
ຫຼາຍເກີນໄປເພາະວ່າຄວາມກຽດຊັງແລະຄວາມຂົມຂື່ນກຳລັງກັດແຫ້ນຈິດວິນຍານ, ເຮັດໃຫ້ບັນຫາເຫ່ົຼານັ້ນອ່ອນລົງ. 
ນີ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນຄຳເວ້ົາຂອງພຣະເຢຊູກ່ຽວກັບການຄາຕະກັມ. 
         ຄວາມກຽດຊັງຂອງພວກເຮົາແມ່ນຮູບແບບນ່ຶງຂອງການຂ້າຄົນອ່ືນ, ແຕ່ມັນກໍສົ່ງຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕ່ໍຊີວິດ
ຂອງເຮົາເອງ. ເພ່ືອປົດປ່ອຍຄວາມກຽດຊັງແລະຄວາມຂົມຂື່ນໃດໆ ອອກໄປ, ໃຫ້ແນມເບ່ິງທີ່ໄມ້ກາງແຂນແລະສ່ິງທ່ີ 
ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດເພ່ືອທ່ານ.  ພວກເຮົາທຸກຄົນແມ່ນເທ່ົາທຽມກັນຢູ່ກ້ອງໄມ້ກາງແຂນ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ຕາຍເພ່ືອໃຫ້ອະ 
ພັຍທ່ານ, ແຕ່ພຣະອົງຍັງໄດ້ຕາຍແທນຄົນທ່ີທ່ານຖືກລ້ໍລວງໃຫ້ຂ້າດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງ ເໝືອນກັນ. 
 

2. 1 ຊາມູເອນ 26:7-11 
7 ດາວິດແລະອາບີຊາຍຈຶ່ງເຂົ້າໄປໃນຄ້າຍພັກຂອງຊາອູນໃນເວລາກາງຄືນ ແລະເບິ່ງແມ, ຊາອູນກຳລັງນອນຢູ່ໃຈກາງ
ບໍຣິເວນຄ້າຍ ຫອກຂອງພຣະອົງປັກຢູ່ດິນຊ່ືກັບຫົວຂອງເພ່ິນ ອັບເນີກບັພວກປະຊາຊົນກນໍອນອອ້ມພຣະອົງຢູ່ 8 ອາບີ
ຊາຍເວ້ົາກັບດາວິດວ່າ, “ໃນມ້ືນີ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບສັດຕຣູຂອງທ່ານໄວ້ໃນມືຂອງທ່ານແລ້ວ ບັດນີ້ຂໍໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈ້ົາເອົາຫອກຂອງເພ່ິນແທງໃຫ້ຊອດກັບດິນບາດດຽວເທ່ົານັ້ນ ແລະຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍແທງເທື່ອທີສອງດອກ” 9 ແຕ່ດາວິດ 
ບອກອາບຊີາຍວ່າ, “ຂຢ່ໍາເຮັດຮ້າຍພຣະອົງເລີຍ ເພາະມີຜູ້ໃດທ່ີຈະຢຽດມືອອກຕໍ່ສູ້ຜູ້ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເຈີມໄວ້ 
ແລ້ວ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຜິດ” 10 ແລະດາວິດກ່າວວ່າ, “ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມີຊີວິດຢູ່ແນ່ສັນໃດ ພຣະຜູເ້ປັນເຈ້ົາຈະຂ້າເພ່ິນ 
ດ້ວຍຕົວເພ່ິນເອງສັນນ້ັນ ຫລຈືະຮອດມ້ືກຳນົດທີ່ພຣະອົງຕ້ອງສິ້ນພຣະຊົນ ຫລພືຣະອົງຈະສະເດັດເຂ້ົາສົງຄາມແລ້ວ 
ຖືກຂ້າ 11 ຂພໍຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຫ້າມຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໃຫ້ຢຽດມືອອກຕໍ່ສູ້ຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງເຈີນໄວ້ ບັດນີ້ຈ່ົງເອົາຫອກທ່ີຢູ່ໃກ້ 
ຫົວເພ່ິນກັບເຕົ້ານ້ຳ ແລະໃຫ້ເຮົາທັງສອງໜີໄປສາ” 
 

       ເ�ິງແ��ນວ�າໃ�ເ�ລານ�ນຊາອນູຍ�ງເ�ນັກະສ�ດຢ,ູ ແ��ເ�ນັທ�ຈະແ��ງແ��ວວ�າພຣະຫ�ດຂອງພຣະເ��າຢູ�ເ�ິງດາວິດ
ແ�ະເ��ນຈະກາຍເ�ັນກະສ�ດ.   ຊາອູນບ�ພຽງແ��ຢນືຢູ�ໃ�ເ��ນທາງຂອງດາວິດທ�ຖກືຕ�ອງທ�ຈະຂ�ນນ�ງເ�ິງບ�ນລ�ງ, ແ��
ຊາອູນຍ�ງເ�ດັພາຣະກິດຂອງເ��ນຕ�ໄປ ເ��ອຮ�ບປະກ�ນວ�າດາວິດຈະບ�ໄ��ຂ�ນເ�ັນກະສ�ດ. 
       ໃ�ຄນືນ�ນ, ໃ�ຂະນະທ�ຊາອນູແ�ະຄ�ນຂອງເ��ນກໍາລ�ງນອນ��ບ, ສ�ວນດາວິດກຢໍູ�ໃ��ໆກ�ນ. ແ��ນອນສະຖານະ
ການເ�ນັທ�ພໍໃ�ຂອງດາວິດ; ນ�ແ��ນໂ�ກາດທ�ຈະຂ�າຊາອນູໄ��ຢ�າງງ�າຍດາຍຖ�າເພ�ນເ�ືອກທ�ຈະເ�ດັເ��ນນ�ນ. ອີງໃ��
ການກະທໍາຂອງຊາອນູທ�ຕ�ສູ�ດາວິດ, �າຍຄ�ນຄ�ງຈະບ�ກ�າວໂ�ດດາວິດຖ�າເ��ນຫາກເ�ົາຊີວິດຂອງຊາອນູ.   ເພາະຈະ 
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ເຫັນວ�າເ�ັນການຕີເ�ິກສ�ງຄາມ�ືການປ�ອງກ�ນຕ�ວເ�ງ: "ຈະຂ�າ�ືຈະຖືກຂ�າ." 
       ແ��ດາວິດຮູ�ດີກວ�າ.   ດາວິດຮູ�ວ�າການຍ�ກມືຂ�ນຕ�ສູ�ກ�ບຜູ�ທ�ພຣະເ��້າຊ�ງເ�ີມຈະປະຮອຍເ��ອນຂອງເ�ອືດ    ແ�ະ
ຄວາມຮູ�ສກຶຜດິຝ�ງຢູ�ໃ�ຊີວິດຂອງເ��ນເ�ງ. ດ�ງນ�ນດາວິດຈ�ງເ�ືອກເ�ົາຫອກແ�ະເ��ານ�າທ�ຢູ�ເ�ິງຫ�ວຂອງຊາອນູເ��ອ
ບອກໃ��ຊາອູນຮູ�ວ�າເ��ນສາມາດຂ�າຊາອນູໄ��ງ�າຍດາຍຊ�າໃ�. 
      ການເ�ືອກຂອງດາວິດເ��ອໃ��ກຽດແ��ຊີວິດສະແ�ງໃ��ເ�ັນຢ�າງຈະແ��ງໃ�ເ��ອງນ�. ຊີວິດແ��ນສ�ກສດິ. ບ�ມີໃ�ມ ີ
ສິດໃ�ການເ�ົາຊີວິດຂອງຄ�ນອ�ນນອກເ�ອືຈາກພຣະຜູ�ສ�າງຊີວິດຄືພຣະອ�ງເ�ງ: ພຣະເ��າ. ເ�ດຜ�ນທ�ບ�ມີໃ�ໃ�ພວກ
ເ�ົາມີສດິໃ�ການເ�ົາຊີວິດຂອງຄ�ນອ�ນ ກຍໍ�ອນວ�າພວກເ�ົາແ��ລະຄ�ນຖືກສ�າງຂ�ນຕາມພຣະລ�ກສະນະຂອງພຣະເ��າ. 
     ພຣະເ��າຊ�ງກ�າວຖ�ອຍຄໍາທ�ສໍາຄ�ນຕ�ໂ�ອາ, ເ��ງຊ�ວຍບອກເ�ິງຮາກຖານຄວາມສ�ກສດິຂອງຊີວິດ: "ຜູ�ໃ�ຂ�າເ��ອນ 
ສ�ນໃດ ຜູ�ນ�ນຈະຖກືເ��ອນຂ�າສ�ນນ�ນ ເ�າະວ�າພຣະເ��າໄ��ຊ�ງສ�າງມະນຸດຕາມພຣະລ�ກສະນະຂອງພຣະອ�ງ” (ປະຖ�ມ
ມະການ 9: 6) ການເ�ຕະນາເ�ັດໃ��ເ�ືອດຂອງມະນຸດ��ງໄ�ແ��ນການຄາຕະກ�ມ.  ເ�ດຜ�ນທ�ວ�າບ�ອະນຸຍາດໃ�� 
ເ�ົາຊີວິດເພາະເ�ັນສ�ງທ�ຜິດນ�ນ ບ�ພຽງແ��ວ�າເ�ັນການຕ�ສູ�ກບັຄ�ນອ�ນເ��ານ�ນ;   ແ��ຍງັເ�ັນການຕ�ສູ�ພຣະເ��ານໍາອີກ. 
ການຄາຕະກ�ມແ��ນການຕ�ສູ�ພຣະເ��າເພາະເປ�ນການໂ�ມຕຜີູ�ທ�ເ�ັນຕ�ວແທນການຊ�ງສ�າງຂອງພຣະອ�ງ. 
       ມະນຸດຖກືສ�າງຂ�ນຕາມພຣະລ�ກສະນະຂອງພຣະເ��າ.    ການທໍາລາຍມະນຸດແ��ນການປະກາດສ�ງຄາມກ�ບພຣະ
ເ��າ. ທຸກໆຊີວິດແ��ນຢູ�ໃ�ພຣະຫ�ດຂອງພຣະເ��າ.   ພຣະຜູ�ເ�ັນເ��າເ�ັນຜູ�ກໍານ�ດວ�າໃ�ຈະມີຊີວິດຢູ�  ແ�ະໃ�ຈະເສັຽ
ຊີວິດ. ການຕ�ດສນິໃ�ບ�ວ�າໃຜຈະຢູ��ືຕາຍແ��ນໜ�າທ�ຂອງພຣະເ��າພຣະອ�ງພຽງເ��ານ�ນທ�ມີສິດອໍານາດໃນການກະ 
ທໍາສ�ງນ�. ພວກເ�ົາບ�ໄ��ສ�າງຊີວິດ, ແ�ະພວກເ�ົາບ�ສາມາດເ�ືອກທ�ຈະເ�ົາຊີວິດຄ�ນອ�ນໄ��. 
       ດາວິດປະຕິເ�ດທ�ຈະບ�ເ�ົາຊີວິດຂອງຊາອູນ   ເ��ນຍອມຮ�ບວ�າສິດອໍານາດອ�ນສູງສດຸຂອງພຣະເ��າຢູ�ເ�ືອຊີວິດ
ແ�ະຄວາມຕາຍ. ເ��ນໄ��ມອບເຣ�ອງນ�ໃ��ຢູ�ໃ�ມືຂອງພະເ��າ. “ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມີຊີວິດຢູ່ແນ່ສັນໃດ ພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ
ຈະຂ້າເພ່ິນ ດ້ວຍຕົວເພ່ິນເອງສັນນ້ັນ ຫລຈືະຮອດມ້ືກຳນົດທີ່ພຣະອົງຕ້ອງສິ້ນພຣະຊົນ ຫລພືຣະອົງຈະສະເດັດເຂ້ົາສົງ
ຄາມແລ້ວຖືກຂ້າ  ຂພໍຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງຫ້າມຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍໃຫ້ຢຽດມືອອກຕໍ່ສູ້ຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງເຈີນໄວ້ (ຂ�ທ ີ10-11 ກ). 
         ໃ�ຖານະເ�ັນສາວ�ກຂອງຣາຊອານາຈ�ກ,   ພວກເ�ົາຕ�ອງບ�ເ��ງພໍໃ�ໃ�ໂ�ກບ�ອນທ�ຊີວິດຖືກລ�ດຄຸນຄ�າຢ�າງຕ�  
ເ��ອງ.  ພວກເ�ົາໄ��ຖກືເ��ນໃ��ເ��າຕ�ສູ�ເ��ອຊີວິດຂອງຄ�ນອ�ນ - ລວມທ�ງຄຸນຄ�າອ�ນສູງສ�ງ - ໃ�ທຸກໆວິທທີາງທ�ພວກ
ເ�ົາສາມາດເ�ັດໄ��. 
 

3. 1 ຊາມູເອນ 26:22-25 
22 ແລະດາວິດທູນວ່າ, “ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ຫອກນັ້ນຢູ່ທ່ີນີ້ ຂໍຮັບສັ່ງໃຫ້ຄົນຫນຸ່ມຄົນນຶ່ງມາຮັບໄປຈາກທ່ີນີ້  23 ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານຮາງວັນແກ່ທຸກຄົນຕາມຄວາມຊອບທັມ ແລະຄວາມສັດຊ່ືຂອງເຂົາ ເພາະໃນວັນນ້ີພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຊົງມອບພຣະອົງໄວ້ໃນມືຂອງຂ້າພຣະອົງແລ້ວ ແຕ່ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຢຽດມືອອກຕ່ໍສູ້ຜູ້ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊະໂລມຫົດ
ສົງໄວ້  24 ເບ່ິງແມ, ໃນສາຍຕາຂອງຂ້ານ້ອຍ ຊີວິດຂອງພຣະອົງນັ້ນປະເສີດ ຈຶ່ງຂໍໃຫ້ຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງປະເສີດໃນ
ສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຂພໍຣະອົງຊົງຊ່ອຍກູ້ຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກບັນດາຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ” 
25 ແລ້ວຊາອູນຈຶ່ງກ່າວກັບດາວິດວ່າ, “ດາວິດບຸດຂອງເຮາົເອີຍ ຂພໍຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງອວຍພອນເຈ້ົາ ເຈົ້າຈະກະທຳ
ຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງແລະຈະສຳເຣັດ“ ດາວິດຈຶ່ງໄປຕາມທາງຂອງທ່ານ ແລະຊາອູນກສໍະເດັດກັບສູ່ຣາຊສຳນັກຂອງ 
ພຣະອົງ 
 

      ທຸກໆຊີວິດໄດ້ຮັບຕາປະທັບຂອງພຣະເຈົ້າ. ແມ່ນແລ້ວ, ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາບນ້ັນມົວໝອງໄປຍ້ອນຄວາມຜິດ
ບາບຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ວ່າພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງໄດ້ປະທັບຢູ່ໃນຕົວເຮົາແຕ່ລະຄົນ.   ຄວາມເປັນຈິງນີ້ໄດ້ເຮດັ
ໃຫ້ຊີວິດມີຄຸນຄ່າ.   ຄວາມຈິງນ້ີຄວນບັງຄັບໃຊ້ບໍ່ພຽງແຕ່ວ່າເຮາົເບ່ິງແລະປະຕິບັດຕ່ໍຕົວເຮົາເອງຢ່າງໃດ,   ແຕ່ເຮົາຈະ
ຕ້ອງເບ່ິງແລະປະຕິບັດຕ່ໍຄົນອ່ືນນຳອີກ.   ພວກເຮົາຕ້ອງໂຄຣົບຊີວິດ ໂດຍປະຕິບັດຕ່ໍທຸກໆຊີວິດໃຫ້ມີຄ່າເທົ່າທຽມກັນ. 
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 ກະສັດດາວິດໄດ້ເຮັດເປນັແບບຢ່າງໃນເຣ່ືອງນ້ີໃນການກະທຳຕໍ່ກັນແລະກັນກັບກະສັດຊາອູນ. 
      ຊາອູນມີການປ່ຽນແປງຈິດໃຈຢູ່ເລື້ອຍ.  ເພ່ິນໄດ້ເອ້ີນດາວິດວ່າລູກຊາຍຂອງເພ່ິນແລະເວ້ົາເຖິງສິ່ງດີໆທີ່ດາວິດຈະ
ເຮັດຕ່ໍໄປໃຫ້ສຳເຣັດ.  ແທ້ຈິງແລ້ວ, ດາວິດປະຕິເສດທ່ີຈະຂ້າຊາອູນໃນເວລາທ່ີເພ່ິນມີໂອກາດ ແລະໄດ້ໜູນໃຈໃຫ້ຊາ 
ອູນກັບຄືນບ້ານແລະຢຸດການຕິດຕາມລ້າ, ຢ່າງໜ້ອຍກໍແມ່ນໃນເວລານ້ັນ. 
       ດາວິດສະແດງທ່າທີທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າຊີວິດ.  ຕລອດຊີວິດສ່ວນຫລາຍຂອງເພ່ິນ, ດາວິດໄດ້ເອົາແບບຢ່າງທີ່ຜູ້ປະກາດ 
ພຣະທັມມີກາໄດ້ເວ້ົາໃນຫລາຍຮ້ອຍປີຕໍ່ມາວ່າ: "ມະນຸດເອີຍ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ບອກພວກເຈົ້າແລ້ວວ່າແມ່ນຫຍັງດີ 
ສິ່ງທີ່ພຣະອົງປະສົງຈາກເຈົ້າກໍຄ ືໃຫ້ກະທຳຄວາມຍດຸຕິທັມສະແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງແລະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈົ້າຂອງເຈ້ົາ
ຢ່າງອ່ອນນ້ອມ" (ມີກາ. 6:8). ພິຈາຣະນາຫາທາງທີ່ພວກເຮົາສາມາດດຳລົງຊີວິດຕາມຄວາມຈິງນ້ີໃນທາງທີ່ພວກເຮົາ
ໃຫ້ກຽດແກ່ທຸກໆ ຊີວິດ: 
 ຈົ່ງກະທຳຢ່າງຖືກຕ້ອງ ລວມທັງການກະທຳຕ່ໍຜູ້ທ່ີອ່ອນແອ, ຫາທາງທີ່ຈະປົກປ້ອງຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 
 ຄວາມຮັກອັນສັດຊ່ື ລວມທັງການຕັ້ງໝັ້ນຄົງຢູສເມີ ແລະສັດຊ່ືຕ່ໍການສແວງຫາຊີວິດແລະເສລີພາບສຳລັບຜູ້ທີ່ມີ 
    ຄວາມສ່ຽງທ່ີຈະສູນເສັຽທັງສອງຢ່າງ-ຊີວິດ ແລະເສລີພາບ. 
 ການດຳເນີນຊີວິດຢ່າງຖ່ອມຕົວ ໝາຍຄວາມວ່າໃຫ້ພວກເຮົາພິຈາຣະນາຄົນອ່ືນວ່າສຳຄັນກວ່າຕົວເຮົາເອງ. 
 

       ເມ່ືອພວກເຮົາປະຕິບັດສາມຢ່າງນີ້, ພວກເຮົາຈະເຮັດໄດ້ທັງສອງຄືໃຫ້ກຽດແລະໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ຊີວິດຕາມທ່ີພຣະ
ເຈ້ົາຕັ້ງພຣະທັຍໄວ້. ພວກເຮົາຍັງຈະຕຽມຕົວຮັບພຣະພອນແລະລາງວັນທ່ີມາຈາກການເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ, ດັ່ງທ່ີພວກເຮົາ
ໄດ້ເຫັນໃນສະຖານະການຂອງດາວິດກັບຊາອູນ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

ທ່ານຈະສແວງຫາຢ່າງຈິງຈັງແນວໃດເພ່ືອສະແດງຄຸນຄ່າຕໍ່ທຸກໆ ຊີວິດ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາການນຳໃຊ້ດັ່ງຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 

 ກວດເບ່ິງກິຣິຍາທ່າທີຂອງທ່ານ.   ຖ້າທ່ານພິຈາຣະນາໂດຍສ່ວນຕົວ ເຫັນບາງຄົນສຳຄັນກວ່າຄົນອ່ືນ,  ໃຫ້ສາລະ 
ພາບຕ່ໍພຣະເຈົ້າແລະກັບໃຈໃໝ່. ໃນຂະນະທ່ີໂລກເຫັນວ່າຄົນນັບບ່ໍຖ້ວນຕ່ຳຕ້ອຍກວ່າຫືຼບໍ່ສຳຄັນ, ພວກເຮົາຖືກເອ້ີນ
ໃຫ້ເບິ່ງເຫັນທຸກຄົນ ຄືກັບທ່ີພຣະເຈົ້າເຫັນພວກເຂົາ. 
 

 ກວດເບ່ິງຄຳເວ້ົາຂອງທ່ານ. ກວດກາເບິ່ງພາກສ່ວນຂອງທ່ານໃນລົດຄນຸຄາ່ຊີວິດ ໂດຍຜ່ານຄຳເວ້ົາທີ່ທ່ານເວ້ົາກັບ
ຄົນອ່ືນຫລືກ່ຽວກັບຄົນອ່ືນ.   ຄຳເວ້ົາແຫ່ງຄວາມໂກດແຄ້ນ, ຄວາມປອງຮ້າຍ, ຄວາມຂົມຂື່ນ,  ຫລືແມ່ນແຕ່ຄວາມບໍ່
ມີໃຈທ່ີຈະໃຫ້ກຽດຊີວິດຄົນທັງຫລາຍທີ່ພຣະເຈົ້າຮັກ, ສະນ້ັນຈ່ົງກັບໃຈແລະຕັດສິນໃຈເວ້ົາແຕ່ສິ່ງທ່ີໜຸນໃຈຄົນອ່ືນ. 
 

ກວດເບ່ິງການກະທຳຂອງທ່ານ. ຊອກຫາວິທີທ່ີແນ່ນອນທ່ີທ່ານສາມາດຢືນຢັນຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດໃນຂອບເຂດອິດທິ
ພົນຂອງທ່ານ. ການປະຕິບັດຕົວຈິງລວມທັງການໃຫ້ຄຳປຶກສາຢູ່ສູນການຖືພາສົ່ງເສີມຊີວິດ, ການຊ່ວຍເຫືຼອພ່ໍແມ່ທ່ີມີ
ລູກພິການ, ຫືຼນຳຄວາມຊົມຊ່ືນຍນິດມີາໃຫ້ຜູ້ທ່ີຖກືລືມໃນໂຮງພະຍາບານ. 
 

ທຸກໆ ຊີວິດລ້ວນແຕ່ມີຄຸນຄ່າ. ຂ້ຶນກັບພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ການສນບັສນນຸແລະຢືນຢັນຄຸນຄ່ານີ້ໃນສ່ິງທ່ີ
ພວກເຮົາຄິດ, ເຮົາເວ້ົາ ແລະເຮົາເຮັດ.  ສ່ິງນີ້ຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາອອກຈາກເຂດທ່ີສະດວກສະບາຍຂອງພວກເຮົາ
ແລະມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການຢືນຢັນຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດ - ດ່ັງທ່ີພຣະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງໄວ້. 

                               ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org  


