ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 22 ຕຸລາ 2017 (10-22-2017)
ໂຊໂລໂມນ: ສະຕິປັນຍາທີ່ບໍ່ລົ້ມເຫລວໝົດໄປ
ຖ້າທ່ານສາມາດເປັນຜູ້ນໍາຊ່ຽວຊານໃນພະແນກໃດພະແນກນຶ່ງ, ມັນຈະແມ່ນະະແນກໃດ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຊີວິດທີ່ເອົາພຣະຄຣິດເປັນສູນກາງເລືອກເອົາສະຕິປັນຍາຈາກພຣະເຈົ້າ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຄວາມຮູ.້
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ແຕ່ລະວັນ, ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍສາມາດຮູ້ແຈ້ງໃນເກືອບທຸກຫົວຂໍ.້

ຮູບແບບການນອນຂອງອາດວາຣ໌ຄ

(aardvark); ການທໍາງານພາຍໃນຂອງຄາບິວເຣເຕີ(carburetor); ການຈັດຕຽມກະແຣມບຣູເລ(crème brulee);
ຄວາມດຶງດູດຂອງໜ່ວຍໂລກມາກສ໌(Mars) ຂໍຂອບໃຈນໍາ ອິນເຕີຣ໌ແນທ, ພວກເຮົາສາມາດສະສົມຄວາມຮູພ
້ ຽງພໍ
ກ່ຽວກັບວິຊາໃດວິຊານຶ່ງດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ມີການສົນທະນາທີ່ກະຕຸ້ນໃຈໃນຂະນະສັງສັນງານລ້ຽງອາຫານແລງ. ພວກ
ເຮົາເຕັມລົ້ນດ້ວຍຂໍ້ມູນທຸກປະເພດ, ແລະພວກເຮົາແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ຕໍ່ກັນແລະກັນຢູ່ສເມີ. ທຸກໆວິນາທີຂອງແຕ່ລະ
ວັນ, ຫົກພັນທວິຕ (6,000 tweets)ໄດ້ສື່ສານ, ຫຼາຍກວ່າສີ່ໝື່ນຫາຂໍ້ມູນຈາກກູເກິ້ລ (›40,000 Google queries),
ແລະຫຼາຍກວ່າສອງລ້ານຈົດໝາຍທາງອເລັກໂທຣນິຄ(emails) ໄດ້ສົ່ງສື່ສານຫາກັນແລະກັນ.
ເວົ້າສັ້ນໆ, ພວກເຮົາລ່ອງລອຍຢູ່ໃນທະເລແຫ່ງຄວາມຮູ້ໃນຂະນະເວລາທີ່ກະເສືອກກະສົນຫາຄວາມລອດຕາຍ
ຈາກການກະຫາຍສໍາລັບສະຕິປັນຍາ. ຄວາມຮູ້ແລະສະຕິປັນຍາເປັນສອງສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະສະຕິປັນຍາເປັນ
ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຍິ່ງກວ່າລະຫວ່າງສອງຢ່າງນີ້.
ເໝຶອນດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນໃນຊີວິດຂອງກະສັດໂຊໂລໂມນ, ການເພິ່ງພາໃນສະຕິປັນຍາຈາກພຣະເຈົ້າຈະ
ຕ້ອງເປັນທັມຊາດທີສອງສໍາລັບພວກເຮົາເພື່ອວ່າຊີວິດຂອງເຮົາ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສະຕິປັນຍາເທົ່ານັ້ນ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າ
ພຣະອົງແມ່ນຜູ້ໃດ? ແລະແມ່ນຜູ້ໃດທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງຮຽກເອິ້ນໃຫ້ພວກເຮົາເປັນ?

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2, ແລະ3)
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. 1 ກະສັດ 3:3-9:
ໂຊໂລໂມນຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະຕິດຕາມຄຳສັ່ງສອນຂອງກະສັດດາວິດຜູ້ເປັນພໍ່ ແຕ່ວ່າເພິ່ນຍັງໄດ້ຖວາຍເຄື່ອງບູ
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ຊາແລະເຄື່ອງຫອມຢູ່ຕາມແທ່ນບູຊາເຊັ່ນດຽວ. 4ມື້ໜຶ່ງເຈົ້າຊີວິດໂຊໂລໂມນໄດ້ສະເດັດໄປເມືອງກິເບໂອນເພື່ອຖວາຍ
ເຄື່ອງບູຊາຢູ່ທີ່ນັ້ນເພາະເປັນສະຖານທີ່ສູງສຸດທີ່ສຳຄັນທີ່ໂຊໂລໂມນໄດ້ເຜົາສັດພັນໂຕຖວາຍຢູ່ເທິງແທ່ນບູຊານີ້ແລ້ວ.
ຢູ່ທີ່ເມືອງກິເບໂອນໃນຕອນກາງຄືນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງປາກົດທາງຄວາມຝັນໃຫ້ໂຊໂລໂມນເຫັນ ແລະຊົງກ່າວວ່າ,
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“ເຈົ້າຕ້ອງການຫຍັງຈາກເຮົາ.” 6ໂຊໂລໂມນທູນຕອບວ່າ, “ພຣະອົງຊົງສະແດງຄວາມເມດຕາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແກ່ກະສັດ
ດາວິດພໍ່ຂອງຂ້ານ້ອຍຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງເມື່ອຄາວເພິ່ນດຳເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມສັດຊື່ຍຸດຕິທັມແລະມີຈິດໃຈຊື່ຕົງ
ຕໍ່ພຣະອົງພຣະອົງຊົງມີຄວາມກະຣຸນາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຕໍ່ເພິ່ນໂດຍຍິນຍອມໃຫ້ລູກຊາຍຂອງເພິ່ນຂຶ້ນນັ່ງເທິງບັນລັງໃນມື້ນ.ີ້
ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍດຽວນີ້ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເປັນເຈົ້າຊີວິດແທນພໍ່ຂອງຂ້ານ້ອຍທັງທີ່ຂ້ານ້ອຍຍັງ
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ໜຸ່ມຢູ່ແລະບໍ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານດ້ານການປົກຄອງ. 8ຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ຊີວິດໃນທ່າມກາງໄພ່ພົນທີ່ພຣະອົງ
ຊົງເລືອກໄວ້ເປັນຊົນຊາດໃຫຍ່ທີ່ມີຈຳນວນຄົນຫລວງຫລາຍຈົນບໍ່ອາດນັບໄດ້. 9ຂ້ານ້ອຍຢາກປົກຄອງໄພ່ພົນອງພຣະ
ອົງຢ່າງຍຸດຕິທັມແລະຖືກຕ້ອງສະນັ້ນຂໍພຣະອົງຊົງປະທານຄວາມສລຽວສລາດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍແດ່ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຂ້ານ້ອຍຈະບໍ່
ສາມາດປົກຄອງປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງຈຳນວນຫລວງຫລາຍຢ່າງນີ້ໄດ້.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືກສາພຣະຄັມພີ 1 ກະສັດ, ພວກເຮົາເຫັນກະສັດໂຊໂລໂມນໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃໝ່ໃຫ້ເປັນ
ພຣະຣາຊາຂອງຊາວອິສຣາເອລ.

ໂດຍການຊົງຮັບຕໍາແໜ່ງນີ,້ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຕິດຕາມຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະມະ

ຫາຣາຊາໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ຊາວປວງປະຊາໄດ້ເຄີຍຮູ້ເຫັນ.

ພຣະອົງໄດ້ຮັບພຣະຣາຊບັນລັງທີ່ບິດາຂອງພຣະອົງໄດ້ຊົງນໍາ

ພາສູ່ຈຸດສຸດຍອດຂອງຄວາມສີວິໄລ. ສິ່ງທັງໝົດນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເມື່ອໂຊໂລໂມນມີພຣະຊົນອາຍຸໜ້ອຍກວ່າ 20 ປີ.
ເວົ້າກ່ຽວກັບເຣືອ
່ ງຄວາມກົດດັນ! ດັ່ງນັ້ນຊາວຫນຸ່ມວັຍລຸ່ນຈະເຮັດແນວໃດ? ໃນເມື່ອລາວມີບັນຫາຖ້ວມຫົວ?
ລາວຈະເຮັດແນວໃດໃນເມື່ອລາວສໍານຶກຮູ້ວ່າລາວບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະການທ້າທາຍນັ້ນໄດ້?

ໂຊໂລໂມນໄດ້ເຮັດ

ຄວາມຜິດຫຼາຍຢ່າງໃນຊີວິດຂອງເພິ່ນ, ແຕ່ໃນຂະນະນັ້ນລາວໄດ້ທໍາສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ: ລາວວິງວອນອະທິຖານ.
ໃນວັຍຫນຸ່ມຂອງລາວ, ໂຊໂລໂມນໄດ້ຮູ້ເຖິງສິ່ງທີ່ມັກຈະຫລົບຫນີພວກເຮົານັ້ນຄື: ພວກເຮົາຂຶ້ນກັບ(ເພິ່ງພາ)
ພຣະເຈົ້າຢ່າງເດັດຂາດ, ຢ່າງສົມບູນ, ແລະຢ່າງຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້. ພວກເຮົາສາມາດພະຍາຍາມໂນ້ມນ້າວໃຈຕົນເອງເຖິງ
ຄວາມສລາດ, ແລະປະສົບການຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາເປັນຄົນທີ່ອ່ອນເພັຽແລະອ່ອນແອຊຶ່ງຈະມີຊີວິດ
ຢູ່ໄດ້ກໍດ້ວຍພຣະປະສົງແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າອົງພຣະຜູ້ສ້າງຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ.
ແທນທີ່ຈະຂໍຮ້ອງໃຫ້ພຣະເຈົ້າເອົາບັນຫາອຸປສັກແລະການທ້າທາຍອອກໄປໃນຖານະເປັນກະສັດ, ໂຊໂລໂມນຂໍ
ຮ້ອງອະທິຖານທູນຂໍສະຕິປັນຍາແລະຄວາມສລາດເຫັນໄກໃນການຕໍ່ສຖ
ູ້ າ
້ ມກາງອຸປສັກແລະການທ້າທາຍເຫຼົ່ານັ້ນ.

ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ສະຕິປັນຍາ ແລະ ຄວາມຮູ?້

2. 1 ກະສັດ 3:10-14:
10-11

ຄຳຮ້ອງຂໍຂອງໂຊໂລໂມນພໍພຣະທັຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະອົງຈຶ່ງຊົງກ່າວວ່າ, “ຍ້ອນເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຂໍຊີວິດຍືນຍາວ ບໍ່

ໄດ້ຂໍຄວາມຮັ່ງມີຫລືຂໍຊີວິດສັດຕູແຕ່ເຈົ້າໄດ້ທູນຂໍຄວາມສລຽວສລາດໃນການປົກຄອງ.12ເຮົາຈະໃຫ້ຕາມທີ່ເຈົ້າໄດ້ທູນ
ຂໍເຮົາຈະໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມຄິດສລຽວສລາດຢ່າງທີ່ບໍ່ມີໃຜເຄີຍມີມາກ່ອນແລະຈະບໍ່ມີໃຜມີຄືເຈົ້າອີກ. 13ສິ່ງທີ່ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຂໍ
ເຮົາກໍຈະເພີ້ມຕື່ມໃຫ້ແກ່ເຈົ້າເຊັ່ນຄວາມຮັ່ງມີ ແລະສງ່າຣາສີຕລອດຊົ່ວຊີວິດຂອງເຈົ້າຊຶ່ງບໍ່ມີເຈົ້າຊີວິດອົງໃດມີຄືເຈົ້າ.
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ຖ້າວ່າເຈົ້າເຊື່ອຟັງເຮົາ ແລະຖືຮັກສາຂໍ້ບັນຍັດແລະຄຳສັ່ງຂອງເຮົາຄືດັ່ງດາວິດຜູ້ເປັນບິດາຂອງເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດມາ

ເຮົາຈະໃຫ້ເຈົ້າມີຊີວິດຍືນຍາວຢູ່ຕໍ່ໄປ.”
ຄວາມໜັກແໜ້ນຂອງຂໍ້ 10 ສົມຄວນຈະຢູ່ກັບພວກເຮົາ: ພຣະເຈົ້າຊົງພໍພຣະທັຍໃນຂໍ້ສເນີຂອງກະສັດໂຊໂລ
ໂມນ. ສິ່ງນື່ງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ກະສັດໂຊໂລໂມນທູນຂໍ, ແລະວິທີການທີ່ພຣະອົງຂໍ ໄດ້ສໍາຜັດນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ.
ສາມຢ່າງທີ່ຢືນເປັນຈຸດເດັ່ນກ່ຽວກັບການທູນຂໍຂອງກະສັດໂຊໂລໂມນມີດັ່ງນີ້:
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 ຂໍ້ສເນີໄດ້ກະທໍາດ້ວຍຄວາມຖ່ອມໃຈ. ກະສັດໂຊໂລໂມນໄດ້ຊົງຮູ້ວ່າພຣະອົງບໍ່ສາມາດຮວບຮວມສະຕິປັນ
ຍາທີ່ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໃຊ້ໃນວຽກງານທີ່ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ນັ້ນ. ສະນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງມາຫາພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມ
ຖ່ອມພຣະທັຍເພື່ອທູນຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ໃນສິ່ງທີ່ພະອົງບໍ່ຊົງສາມາດກະທໍາເພື່ອຕົນເອງ.
 ຂໍ້ສເນີໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນໃຫຍ່. ໃນຂະນະທີ່ກະສັດໂຊໂລໂມນຊົງຖ່ອມພຣະທັຍ, ພຣະເຈົ້າແລະ
ພຣະອໍານາດຂອງພຣະອົງຊົງຖືກຍົກສູງຂຶ້ນ.

ເມື່ອພວກເຮົາຍອມຮັບຄວາມບົກພ່ອງຂອງພວກເຮົາດ້ວຍ

ຄວາມຖ່ອມໃຈ, ພວກເຮົາໃນຂະນະດຽວກັນໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມພໍພຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອພຣະອົງຊົງຕອບຄໍາຂໍ
ຮ້ອງຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດປະກາດວ່າເປັນດ້ວຍຄວາມສລາດ, ອໍານາດ, ຫຼືສະຕິປັນຍາຂອງຕົນ
ເອງ. ໃນສາຍຕາຂອງຊາວໂລກ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຖືກຍົກສູງ, ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ເພາະ“ການ
ທີ່ເຈົ້າມີຄຸນຈາກເຮົາກໍພໍສຳລັບເຈົ້າແລ້ວດ້ວຍວ່າຄວາມອ່ອນແອມີຢູ່ທີ່ໃດເດດຂອງເຮົາກໍມຣ
ີ ິດຂຶ້ນເຕັມຂນາດ
ຢູ່ທີ່ນັ້ນ” (ເບິ່ງ 2 ກຣທ 12:9).


ຂໍ້ສເນີໄດ້ເຮັດເພື່ອປໂຍດຂອງຄົນອື່ນ. ເມື່ອກະສັດໂຊໂລໂມນຊົງທູນຂໍສະຕິປັນຍາຈາກພຣະເຈົ້າ, ມັນເປັນ
ຄວາມຈິງທີ່ພະອົງຊົງເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບພຣະພອນນັ້ນ. ມັນເປັນຄວາມຈິງເໝືອນກັນທີ່ພຣະອົງບໍ່ມີພຣະປະສົງທີ່
ຈະຮັບພຣະພອນນັ້ນເພື່ອປໂຍດຂອງຕົນເອງ. ຊຸມຊົນທັງໝົດ ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ພ້ອມທີ່ຈະໄດ້ຮັບປໂຍດ.

ຜົນຮັບສຸດທ້າຍຂອງການອະທິຖານຂອງກະສັດໂຊໂລໂມນຄືການຊົງຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງພຣະເຈົ້າ. ທ່າທີໃນ
ການອະທິຖານເຊັ່ນນັ້ນຂອງພວກເຮົາເປັນທັງການສະແດງອອກ ພ້ອມທັ້ງເປັນໝາກຜົນຂອງສະຕິປັນຍາໃນຊີວິດຂອງ
ເຮົາ.

ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມຢ້ານກົວເປັນອຸປສັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຄວາມເຊື່ອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ?

3. 1 ກະສັດ 4:29-34:
29

ແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້ໂຊໂລໂມນມີສະຕິປັນຍາແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງລົ້ນທັງມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງດັ່ງເມັດ

ຊາຍທີ່ຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລ

ແລະສະຕິປັນຍາຂອງໂຊໂລໂມນກໍໃຫຍ່ກວ່າສະຕິປັນຍາທັງໝົດຂອງລູກຫລານຊາວຕາ
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ເວັນອອກແລະໃຫຍ່ກວ່າບັນດາສະຕິປັນຍາຂອງເອຢິບ 31ແລະພຣະອົງມີສະຕິປັນຍາສລາດກວ່າຄົນທັງປວງ, ສລາດ
ກວ່າເອທານຊາວເອັດຊະຣາແລະເຮມານການໂກນແລະດາດາ, ບັນດາລູກຊາຍຂອງມາໂຮນ; ແລະພຣະນາມຂອງ
ພຣະອົງກໍຊ່າລືໄປໃນທຸກປະຊາຊາດທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບ 32ພຣະອົງກ່າວເປັນຄຳສຸພາສິດສາມພັນຂໍ້ແລະບົດເພງຂອງພຣະ
ອົງກໍມີໜຶ່ງພັນຫ້າບົດ 33ພຣະອົງໄດ້ກ່າວເຖິງຕົ້ນໄມ້ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນແປກຊຶ່ງຢູ່ໃນເລບານອນຈົນຮອດຕົ້ນຫູສົບຊຶ່ງເກີດອອກ
ມາຈາກກຳແພງ ພຣະອົງໄດ້ກ່າວເຖິງສັດປ່າທັງບັນດານົກ, ສັດເລືອຄານແລະປາ 34ແລະມີຄົນຈາກຊົນຊາດທັງຫລາຍ
ທີ່ໄດ້ມາຟັງສະຕິປັນຍາຂອງໂຊໂລໂມນແລະມາຈາກບັນດາກະສັດແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຍິນຂ່າວເຖິງສະຕິປັນ
ຍາຂອງພຣະອົງ.
ສະຕິປັນຍາບໍ່ໄດ້ສຸດສິ້ນຢູ່ພຽງຜູ້ຮັບເທົ່ານັ້ນ. ແທນທີ,່ ພຣະປະສົງຂອງອົງພຣະເຈົ້າຊົງຕ້ອງການໃຫ້ສະຕິປັນຍາ
ນັ້ນກະຈາຍໄປທົ່ວໄພ່ພົນຂອງພຮະອົງເພື່ອຜົນປໂຢດຂອງຄົນອື່ນ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຫຼັກການຂອງການເຮັດວຽກໃນ
ຂ້າງເທິງນີ.້ ສະຕິປັນຍາພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຢຸດຢູ່ແຕ່ພຽງກະສັດໂຊໂລໂມນ; ຜົນປໂຢດຂອງມັນກະຈາຍ
ໄປທົ່ວທຸກແຫ່ງຫົນໃນໂລກທີ່ພວກເຮົາຮູ້ຈັກ. ເວົ້າສັ້ນໆ, ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງໃຫ້ພຣະພອນຂອງພຣະອົງໄດ້ຖືກ
ແບ່ງປັນ, ບໍ່ແມ່ນເອົາມາເກັບສະສົມໄວ້ລ້າໆ.
3

ນີ້ແມ່ນອີກທາງນຶ່ງຊຶ່ງສະຕິປັນຍາມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຄວາມຮູ.້ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຮູ້ສາມາດຮວບຮວມໄດ້
ໂດຍມີຂໍ້ມູນ ຫຼືສໍາລັບການຖືກຮັບຮູວ
້ ່າເປັນຜູຊ
້ ່ຽວຊານປະຈໍາຖິ່ນ(ເຈົ້າຖິ່ນ), ສະຕິປັນຍາມີໄວ້ເພື່ອປະຕິບັດແລະນໍາ
ເອົາໄປໃຊ້ໃຫ້ເປັນປໂຍດ.
ໃນທາງນີ້, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຮູ້ແລະສະຕິປັນຍາ ປຽບເໝືອນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງນັກກ້າມ
(bodybuilder) ແລະ ຄົນຕັດໄມ້(lumberjack). ນັກກ້າມແລະຄົນຕັດໄມ້ທັງສອງເປັນຄົນທີ່ແຂງແຮງ. ທັງສອງເປັນ
ຜູ້ທີ່ສາ
້ ງກ້າມເນື້ອ. ນັກກ້າມສ້າງກ້າມເນື້ອເພື່ອໄວ້ອວດອ້າງຜູ້ຊົມເທົ່ານັ້ນ. ຄົນຕັດໄມ້ສາ
້ ງກ້າມເນື້ອເພື່ອຈຸດປະສົງ
ເອົາໄວ້ໃຊ້ງານເພື່ອໃຫ້ສໍາເຣັດ. ສະຕິປັນຍາຈະມີປໂຍດແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍ ຈົນກວ່າມັນຈະຖືກນໍາເອົາໄປໃຊ້ໃນວິຖີ
ທາງການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນ.
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານສະຕິປັນຍາແກ່ພວກເຮົາເພື່ອພຣະປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາແບ່ງປັນກັນກັບໂລກນີ.້ ໝູ່ເພື່ອນ
ຂອງພວກເຮົາ, ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ແລະຊຸມຊົນທັງໝົດໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຮ່ວມກັນ ໃນເມື່ອພວກເຮົາຕັດສິນໃຈເລືອກ
ເອົາພຣະເຢຊູເປັນສູນກາງ ໃນການສແວງຫາສະຕິປັນຍານັ້ນໃນແຕ່ລະວັນ.

ມີວິທີປະຕິບັດແນວໃດ ເພື່ອສື່ສານສະຕິປັນຍາຈາກພຣະເຈົ້າ ໃນແງ່ທາງບວກ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ມີບາດກ້າວແນວໃດທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດໃນອາທິດນີ້ເພື່ອສແວງຫາສະຕິປັນຍາຈາກພຣະເຈົ້າ? ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງຄໍາ
ແນະນໍາຂ້າງລຸ່ມນີ້:
 ອ່ານ. ສະຕິປັນຍາທີ່ແທ້ຈິງໄດ້ພົບພໍ້ຈາກການອ່ານພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າ. ໃຫ້ຕັດສິນໃຈອ່ານພຣະຄັມພີສຸພາສິດ
ໃຫ້ໄດ້ນຶ່ງບົດແຕ່ລະວັນໃນເດືອນນີ.້
 ຈົດຈໍາ. ຈື່ໄວ້ໃນໃຈພຣະຄັມພີສຸພາສິດ ບົດທີ 9 ຂໍ້ 10, ສຸພາສິດຂຽນໂດຍກະສັດໂຊໂລໂມນ: “ຄວາມຢຳ
ເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນຈຸດເລີ້ມຕົ້ນຂອງສະຕິປັນຍາແລະການຮູ້ຈັກພຣະອົງຜູບ
້ ໍຣິສຸດກໍເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈ”.
 ພົບກັນ. ແມ່ນໃຜທີ່ມີສະຕິປັນຍາທີ່ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປໂຢດຈາກລາວ? ຕິດຕໍ່ນັດພົບຄົນຜູ້ນັ້ນເພື່ອທ່ານ
ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກເພິ່ນ. ຫລືນຶກເຖິງໃຜຜູ້ນື່ງຊຶ່ງອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຈາກສະຕິປັນຍາທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງ
ມອບໃຫ້ທ່ານນັ້ນ.
ແມ່ນແລ້ວ, ຄວາມຮູ້ມີຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຫຼາຍເກີນກວ່າຂ້ອຍແລະເຈົ້າຈະໃຊ້ມັນແນວໃດ. ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຮູ້ອາດຈະເພີ້ມ
ຄວາມສໍາຄັນແລະຊື່ສຽງຂອງທ່ານ, ສະຕິປັນຍານັ້ນມີຄຸນຄ່າຫຼາຍກວ່າທອງຄໍາ. ຈົ່ງອະທິຖານທູນຂໍສະຕິປັນຍາດ້ວຍ
ຄວາມຖ່ອມໃຈ: ເຊື່ອແລະວາງໃຈໃນການຕອບຄໍາອະທິຖານດ້ວຍນໍ້າພຣະທັຍອັນກວ້າງຂວາງຂອງພຣະອົງ.
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