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ວັນອາທິດທີ 5 ພຶສຈິກາ 2017 (11-05-2017)
__________________________________________
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ

ບາຣະນາບາ: ໃຫ້ການໜຸນໃຈໂດຍບໍ່ສ້ນ
ິ ສຸດ.
ຊື່ທີ່ເອີ້ນແທນຊື່ແທ້ອັນໃດທີ່ທ່ານໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນທີ່ຜ່ານມາ?

ການດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນ - ພຣະຄຣິດຄວນເປັນຜູ້ເລືອກທີ່ຈະໜຸນໃຈ, ບໍ່ແມ່ນຕຳໜິຕິຕຽນ.

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ບໍ່ມີໃຜວາດພາບຄວາມສວຍງາມແລະໜ້າອັສຈັນໃຈກັບຄວາມກວ້າງໃຫ່ຽໃນຕຶກທີ່ສູງຈຸຟ້າໃນເວລາກຳລັງກໍ່
ສ້າງຢູ.່ ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍຢາກຮູ້ວ່າແມ່ນຫັຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນຕັ້ງໝັ້ນຄົງຢູ.່ ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກຮູ້ແຕ່ວ່າແມ່ນຫັຽງທີ່
ເຮັດໃຫ້ມັນສວຍງາມ. ເຖິງແມ່ນໂຄງຮ່າງກໍ່ສ້າງເບິ່ງບໍ່ສວຍງາມ, ເຖິງມັນເປັນຈຸດສຳຄັນແບບຄິດບໍ່ເຖິງ. ແຕ່ມັນໃຫ້
ຄວາມແຂງແຮງແລະໝັ້ນຄົງອັນໃດກັບຕົວອາຄານ. ມັນເຮັດໃຫ້ທຸກສ່ວນຂອງຕົວອາຄານຈອດຕິດກັນຢູ່ພາຍໃຕ້ຮູບ
ຮ່າງລັກສະນະພາຍນອກຂອງຕຶກ.
ໃນທຳນອງດຽວກັນ,

ພວກເຮົາທຸກຄົນກໍມີບຸກຄົນຜູ້ໃຫ້ຄວາມສນັບສນຸນໃນຈຸດແຕກຕ່າງໃນການດຳເນີນຊິວິດ

ຂອງເຮົາ. ກຸ່ມຄົນເຫຼ່າົ ນີ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຮົາໃນຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາ ເຖິງແມ່ນເມື່ອເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຄົນ
ທັງໂລກກຳລັງເບິ່ງເຮົາໃນທາງລົບ ແລະເຖິງແມ່ນຄົນເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສຣ
ັ ເສີນ, ພວກເຂົາຍັງ
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນໃນການອະທິຖານເພື່ອຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.
ມັນເປັນຄຸນລັກສະນະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການໃຫ້ການສນັບສນຸນຄວາມເຊື່ອຕໍ່ຜູ້ອື່ນ. ມັນເປັນການງ່າຍທີ່ຈະ
ບ່ຽງເບນຄວາມໝາຍຂອງຄຳກ່າວຫາ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງເລືອກທີ່ຈະກໍສ້າງຂຶ້ນແທນທີ່ຈະມ້າງເພລົງ, ໃນ
ເຫດຜົນນີ້,

ໃຫ້ພວກເຮົາຫັນກັບໄປເບິ່ງເຈົ້າຂອງຊື່ຫຼິ້ນ ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບການໜຸນໃຈຄົນອື່ນ

ແລະເຮົາຈະເຫັນການດຳລົງຊີວິດທີ່ເປັນແບບຢ່າງຂອງລາວທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ຄວນຈະເຮັດຕາມ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ສືກສາພຣະຄັມພີ
1. ກິຈການ 4: 36-37
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ຝ່າຍໂຢເຊັບທີ່ອັຄສາວົກເອີ້ນວ່າບາຣະນາບາ (ແປວ່າ ຜູ້ມີໃຈອຸດໜຸນ) ເປັນພວກເລວີໄທເກາະກຸບໂຣ. 37ກໍໄດ້

ຂາຍນາຂອງຕົນທົ່ງໜຶ່ງ ແລ້ວນຳເງິນຈຳນວນນັ້ນມາມອບໃຫ້ແກ່ພວກອັຄສາວົກ.
ສ່ວນສຳຄັນອັນດັບແຣກຂອງປຶ້ມກິຈການໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສວຍງາມຂອງຄຣິສຕະຈັກໃນສມັຍເລີ້ມຕົ້ນ.
ຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດເຫຼົ່ານີ,້ ຜູ້ທີ່ໃນຕອນແຣກໄດ້ກະຈັດກະຈາຍໄປດ້ວຍຄວາມຢ້ານໃນລະວ່າງການຖືກຄຶງຕາຍ
ທີ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະອົງ, ເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກເຕີມເຕັມດ້ວຍຣິດອຳນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນວັນເພັນ
ເຕຄໍສະເຕ. ເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະອອກມາຈາກປະສົບປະການຂອງຄວາມຢ້ານກົວ. ຄວາມກ້າຫ້ານເປັນສິ່ງທີເ່ ຮັດໃຫ້
ໝັ້ນໃຈໃນຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຢຊູເໝືອນເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວຂອງໂລກຈັກກະວານນີ.້ ພວກເຂົາ
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ພ້ອມທີ່ຈະປະກາດຂ່າວດີເຣື່ອງການຊົງໃຫ້ອະພັຍບາບທີ່ມີໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ, ແລະມີຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ເຊື່ອເພີ້ມເຂົ້າ
ມາ. ເຊັ່ນ, ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ກຸ່ມຊຸມຊົນໃໝ່ຂອງປະຊາກອນຜູ້ມາຈາກພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງການປະກາດຄວາມ
ເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ ບໍ່ມີເຫດຜົນໃດທີ່ຈະຮ່ວມສາຍສຳພັນເຂົ້າໃສ່ກັນ. ປະສົບການຫຼັກຄວາມເຊື່ອທາງສາສນາແຕ່ເກົ່າ
ກ່ອນ, ສະຖານະການທາງດ້ານເສຖກິດ, ແລະລະດັບຄວາມຮູ້ໄດ້ຖືກຈາງຫາຍໄປ, ແລະຄຣິສຕະຈັກໃໝ່ພົບວ່າຄວາມ
ຊົມຊື່ນຍິນດີອັນໃຫ່ຽໄດ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນຢ່າງໄວໃນພຣະເຈົ້າແລະທຸກຄົນຢູ່ຮ່ວມກັນ. ເຂົາພ້ອມທີ່ຈະແບ່ງປັນທຸກສິ່ງທີ່ເຂົາ
ມີແລະໃຫ້ການໜູນໃຈຊຶ່ງກັນແລະກັນໃນແຕ່ລະວັນ. ( ກິຈການ 32-34.)
ໃນກຸ່ມຜູ້ເຊື່ອໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ມີຊາຍຄົນນຶ່ງຊື່ໂຢເຊັບ. ທ່ານມີຊື່ຫຼິ້ນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ, ບາຣະນາບາ, ທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ
“ຜູ້ມີໃຈອຸດໜຸນ.” ມັນເບິ່ງເໝືອນກັບວ່າບາຣະນາບາເປັນຄົນຜູ້ທີ່ດຳລົງຊີວິດໄປຕາມຄວາມໝາຍຂອງຊື່ຫຼິ້ນຂອງລາວ,
ແລະເປັນຜູ້ທີ່ໄປຂາຍນາທົ່ງນຶ່ງຂອງຕົນ ແລ້ວນຳເງິນຈຳນວນນັ້ນມາມອບໃຫ້ແກ່ພວກອັຄສາວົກ ເພື່ອຮ່ວມໃນການດີ
ຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ.
ເໝືອນກັບບາຣະນາບາ, ພວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ເວລາ, ການເງິນ, ຊັບສົມບັດ ແລະຈະຕ້ອງ
ເລືອກວ່າຈະເຮັດອັນໃດກັບມັນ.ພວກເຮົາຄວນຈະໃຊ້ຊັບສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນການໜຸນໃຈຄົນອື່ນ, ຫຼືພວກເຮົາຈະຍຶດ
ຕິດເອົາໄວ້ເປັນຫຼັກຄ້ຳປະກັນໃຫ້ກັບຕົວເອງເພື່ອນຳຄວາມສະດວກສະບາຍສຳລັບພວກເຮົາ. ໃຫ້ເປັນເໝືອນກັບບາ
ຣະນາບາ, ຄວາມເຕັມໃຈທີ່ນຳໃຊ້ອັນໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຮົາມີຕໍ່ຄົນອື່ນນັ້ນ ມັນເປັນແຮງຜັກດັນໃຫ້ຂບ
ັ ເຄື້ອນໄປດ້ວຍ
ຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາ.

2. ກິຈການ 9:26-27
ເມື່ອໂຊໂລມາຮອດກຸງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວ ກໍພະຍາຍາມຈະເຂົ້າສນິດສນົມກັບພວກລູກສິດ ແຕ່ພວກເຫລົ່ານັ້ນຍັງ
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ຢ້ານທ່ານຢູ່ ເພາະບໍ່ເຊື່ອວ່າທ່ານເປັນລູກສິດ.

ແຕ່ບາຣະນາບາໄດ້ພາທ່ານໄປຫາພວກອັຄສາວົກ ແລະເລົ່າເຣືອ
່ ງ
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ໃຫ້ເຂົາຟັງວ່າ ໂຊໂລໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນກາງທາງນັ້ນຢ່າງໃດ, ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວກັບທ່ານ, ແລະ
ທ່ານໄດ້ປະກາດອອກພຣະນາມພຣະເຢຊູໃນເມືອງດາມາເຊດ້ວຍໃຈກ້າ.
ທ່ານອາດໄດ້ຍິນເຣື່ອງການປ່ຽນແປງທີ່ໜ້າອັສຈັນໃຈຂອງອັຄສາວົກໂປໂລໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງໄປເມືອງດາມາ
ເຊ. ທີ່ເຮົາຮູ້ໃນຊື່ໂຊໂລ, ທ່ານເປັນກຸນແຈດອກສຳຄັນຂອງຜູ້ນຳໃນການລົງໂທດຄຣິສຕະຈັກຊາວຢິວໃນສມັຍເລີ້ມ
ຕົ້ນ. ຄວາມຈິງ, ໂຊໂລໄດ້ຮູ້ເຖິງຄວາມຮ້ອນຮົນຂອງຕົນທີ່ຍາກຈະທຳລາຍຄຣິສຕຽນ, ຈັບເຂົາໃສ່ຄຸກ, ແລະໃນບາງ
ພວກກໍຖືກຂ້າຕາຍ.
ເຫດການປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນ, ໃນຂະນະໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເດີນທາງໄປທຳຮ້າຍຄຣິສຕຽນ ໂຊໂລໄດ້ຕົກລົງຈາກ
ຫຼັງມ້າແລະໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຢຊູ. ( ກິຈການ 9: 1-9) ທີ່ເປັນເຫດ, ໃຫ້ທ່ານປ່ຽນແປງເປັນ
ຄົນລະຄົນແລະບໍ່ສາມາດທີ່ຈະກັບມາເປັນເໝືອນເດີມ. ການລົງໂທດອັນຍິ່ງໃຫ່ຽໄດ້ກັບກາຍມາເປັນພັນທະກິດທີ່ຍິ່ງ
ໃຫ່ຽ. ຄວາມກຽດຊັງຄຣິສຕຽນໄດ້ກັບກາຍມາເປັນການກະຕືລືລົ້ນໃນການປົກປ້ອງ. ຈາກການເປັນຜູ້ກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ
ຄຣິສຈັກກັບກາຍມາເປັນຜູ້ປົກປ້ອງຄຳສອນ.
ແຕ່ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງວ່າເຣື່ອງລາວອາດຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໃດຖ້າບໍ່ເປັນການໜຸນນ້ຳໃຈຂອງບາຣະນາບາ.
ຜູ້ນຳຄຣິສຕະຈັກລຸ້ນແລກຮູ້ກ່ຽວເຣື່ອງໂຊໂລ;

ພວກເຂົາເຫັນອັນໃດທີ່ທ່ານເຮັດກັບອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງພວກເຂົາ.

ພວກເຂົາດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມຢ້ານກົວ ບໍຮ
່ ູ້ວ່າວັນໃດ ເມື່ອໃດທ່ານຈະມາຫາເຂົາ. ດັງນັ້ນ, ໃນທັນທີທັນໃດ, ຂ່າວ
ຊ່າລືເຣື່ອງການປ່ຽນແປງທາງຄວາມເຊື່ອຂອງໂຊໂລກໍແຜ່ກະຈາຍອອກໄປ;

ເວລານີ້ທ່ານຮ່ວມຢູ່ໃນຄວາມເຊື່ອອັນ

ດຽວກັນກັບເຂົາແທນທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ຂ່ມ
ົ ເຫັງເຂົາ. ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມກັງວົນ. ແນ່ນອນມີຄົນຈຳນວນນຶ່ງຜູ້ທີ່ມີ
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ຄວາມຄິດວ່າການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຄວາມເຊື່ອນັ້ນເປັນພຽງແຕ່ອີກແຜນການນຶ່ງເຂົ້າມາແຊກຊ້ອນ ເຂົ້າມາຢູ່ໃນກຸ່ມ
ຂອງເຂົາ. ແຕ່ບາຣະນາບາໃຫ້ການໜຸນໃຈ, ເປັນການໃຫ້ໂອກາດໃໝ່ໃນການປ່ຽນແປງ.

ບາຣະນາບາມີຄວາມເຊື່ອ

ໜັ້ນໃນຣິດອຳນາດຂອງຂ່າວປະເສີດ, ຕົວທ່ານເອງມີປະສົບປະການໃນຣິດອຳນາດການໄຖ່ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ,
ທ່ານເຊື່ອວ່າການອັສຈັນໃນການປ່ຽນແປງນີ້ເປັນເຣື່ອງຈິງ.
ມີບາງສິ່ງມີອຳນາດເໜືອກວ່າ ມີບາງຄົນທີ່ຈະຢືນຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ ໂດຍສະເພາະເມື່ອບຸກຄົນນັ້ນບໍ່ໄດ້
ເຮັດສິ່ງໃດໃຫ້ເປັນທີ່ສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບ. ຈົ່ງຄິດເບິ່ງວ່າຈະເປັນຢ່າງໃດເມື່ອໄດ້ຍິນຄຳໜຸນໃຈໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຮູ້
ສຶກອ້າງວ້າງເປ່ົາປ່ຽວແລະຕົກຢູ່ໃນສະພາບຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈ, ທີມ
່ ີບາງຄົນເຂົ້າມາໃນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານ.

3. ກິຈການ 11:19-26
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ຝ່າຍຄົນທັງຫລາຍທີ່ແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປເພາະການທຸກລຳບາກເນື່ອງຈາກຊະເຕຟາໂນ

ກໍພາກັນໄປຍັງເມືອງ

ຟອຍນີເກ, ເກາະກຸບໂຣ,ແລະເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ ເຂົາບໍ່ໄດ້ກ່າວພຣະທັມແກ່ຜູ້ໃດນອກຈາກພວກຢິວຝ່າຍດຽວ. 20ແຕ່
ໃນພວກເຂົາມີບາງຄົນເປັນຊາວເກາະກຸບໂຣແລະຊາວກີເຣເນ ເມື່ອມາເຖິງເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽນັ້ນກໍໄດ້ກ່າວກັບຊາວ
ກຣີກເໝືອນກັນໂດຍໄດ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງພຣະເຢຊູເຈົ້າ. 21ແລະຣິດອຳນາດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍສະຖິດ
ຢູ່ກັບເຂົາ ຄົນເປັນຈຳນວນຫລາຍທີ່ເຊື່ອກໍໄດ້ກັບໃຈຕ່າວຄືນມາຫາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. 22ຂ່າວນັ້ນກໍໄດ້ເລົ່າລືໄປເຖິງ
ຫູຄຣິສຕະຈັກໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມເຂົາຈິ່ງໃຊ້ບາຣະນາບາໄປຍັງເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ.

ເມື່ອທ່ານໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ ກໍໄດ້
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ເຫັນພຣະຄຸນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງໂຜດກໍປິຕິຍິນດີ ໄດ້ຕັກເຕືອນຄົນເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ຕັ້ງໃຈໝັ້ນຄົງຕິດສນິດຢູ່ກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ.

ເພາະທ່ານຜູ້ນີ້ເປັນຄົນດີ ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ແລະຄວາມເຊື່ອແລະມີຄົນຈຳນວນຫລາຍສົມ
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ຄວນໄດ້ເພີ້ມເຕີມເຂົ້າມາຢູ່ຝ່າຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. 25ຝ່າຍບາຣະນາບາຈິຶ່ງໄປເມືອງຕາໂຊເພື່ອຊອກຫາໂຊໂລ.ເມື່ອ
ພົບແລ້ວກໍພາມາຍັງເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ ທ່ານທັງສອງໄດ້ເຄີຍປະຊຸມກັນກັບຄຣິສຕະຈັກຕລອດປິໜຶ່ງ ຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງສອນ
ຫລາຍຄົນສົມຄວນ ໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽນີ້ພວກລູກສິດໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າຄຣິສະຕຽນເປັນເທື່ອທຳອິດ.
ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ, ບາຣະນາບາໜຸນໃຈຄົນອື່ນໆຜ່ານທາງຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາຂອງທ່ານ, ແລະຄຣິສຕະ
ຈັກລຸ້ນແລກຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ດ້ວຍການໜຸນນ້ຳໃຈແລະການໃຫ້ການສນັບສນຸນໂປໂລ, ບາຣະນາບາຊ່ວຍ
ໃຫ້ອັຄສາວົກຄົນອື່ນໆໃຫ້ຍອມຮັບພັນທະກິດຂອງທ່ານໃນສມັຍຄຣິສຕະຈັກເລີ້ມແລກ. ດັ່ງທິ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນທີ່
ຜ່ານມາ, ບາຣະນາບາໄດ້ໃຫ້ການສນັບສນຸນຂ່າວປະເສີດໄປທົ່ວໃນທຸກທີ່ທຸກບ່ອນໃນສະຖານທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ເກີດ
ຜົນ ລວມທັງຄົນທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອວ່າຈະປາກົດເປັນຈິງ.
ນັ້ນແມ່ນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະໃຫ້ຂ່າວປະເສີດບໍພ
່ ຽງແຕ່ແຜ່ຂຍາຍໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະຊົນຊາດຢີວ
ເທົາ່ ນັ້ນ; ທີ່ພັນທະກິດທ່ີເກີດຢູ່ຈິດໃຈຂອງທ່ານວ່າຄຣິສຕະຈັກຕ້ອງຖືກກໍ່ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍຄົນທຸກຊາດ, ທຸກພາສາ, ທຸກ
ປະເທດແລະທຸກກຸ່ມຄົນ. (ມັດທາຍ 28:19.) ດັ່ງນັ້ນເມື່ອຂ່າວປະເສີດຖືກປະກາດໄປເຖິງຊາວກຣີກ, ກຸ່ມຊາວຢິວກຸ່ມ
ນຶ່ງເຫັນວ່າການປະກາດອອກນອກເຂດແດນ, ມີຊາວຢິວທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຈຳນວນນຶງ່ ມີຄວາມສົງສັຍ. ດັ່ງນັ້ນເຂົາຈຶ່ງ
ໄດ້ສົ່ງຕົວແທນທີ່ເຊື່ອວາງໃຈໄດ້, ບາຣະນາບາ, ໃຫ້ໄປສຳຣວດກວດເບິ່ງສະພາບການ. ຈະໄດ້ເຫັນຄວາມງົດງາມໃນ
ການກະທຳຣາຊກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນກຸ່ມຜູ້ເຊື່ອໃໝ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນຊົນຊາດຢິວນີ,້ ບາຣະນາບາຍອມຮັບວ່າອັນໃດທີ່ເປັນ
ນິສັຍທີ່ສນັບສນຸນຂອງລາວ: ການໃຫ້ກຳລັງໃຈ. ໂດຍສະເພາະ, ລາວໄດ້ສນັບສນຸນໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນ
ທາງດ້ານຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ພວກເຮົາຈະເຮັດແບບໃດທີ່ຈະຊ່ວຍບາງຄົນໃຫ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນທາງດ້ານຝ່າຍຈິດວິນຍານ?
ຕົວຢ່າງຂອງບາຣະນາບາຈະເປັນກຸນແຈໃຫ້ແກ່ເຮົາ.
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 ໃຫ້ການໜຸນໃຈດ້ວຍຄວາມຍິນດີ. ເມື່ອບາຣະນາບາມາເຖິງເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ, ທ່ານໄດ້ເຫັນວ່າວ່າພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ຊົງກະທຳການອັນໃດໃນທີ່ນັ້ນແລະ " ທ່ານໄດ້ມີຄວາມປື້ມປິຕິຍິນດີ.” ຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີຂອງພວກເຮົາ
ຄວນມາຈາກທີ່ໄດ້ເຫັນການຊົງທຳຣາຊກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດຄົນອື່ນ.

ທີ່ຈະເຫັນບາງຄົນບັງເກີດໃໝ່

ອີກ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍສະແດງການໃຫ້ການສນັບສນຸນເຂົາໃຫ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນອົງພຣະຄຣິດ. ນັ້ນເປັນໂອ
ກາດທີ່ງົດງາມຂອງການດຳລົງຢູ່ຊົ່ວນິຣັນ.
 ໃຫ້ການໜຸນໃຈດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ. ບາຣະນາບາໃຫ້ການສນັບສນຸນຜູ້ເຊື່ອໃໝ່ “ ໃຫ້ຕັ້ງໜັ້ນຄົງຕິດສນິດຢູ່ກັບ
ພຣະເຈົ້າດ້ວຍຊີວິດຈິດໃຈ.” ຜ່ານທາງຈິດວິນຍານ, ທ່ານຊອກຫາທາງຊ່ວຍເຂົາໃຫ້ຄົ້ນພົບວ່າ ພຣະວິນຍານ
ບໍຣິສຸດເຮັດຫັຽງແລະການຕັດສິນໃຈເຂົາຜ່ານທາງຄວາມເຊື່ອ.
 ໃຫ້ການໜຸນໃຈດ້ວຍຄວາມພຽນອົດທົນ. ບາຣະນາບານຳເອົາໂຊໂລມາ, ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ຮ່ວມກັນດ້ວຍ
ຄວາມບາກບັ່ນສິດສອນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃຫ້ເດີນໄປດ້ວຍກັນກັບພຣະຄຣິດໃນທິດທາງຂອງພວກເພິ່ນ. ພວກເຮົາບໍ່
ຄວນຄິດຜິດກ່ຽວກັບເຣື່ອງການໜຸນໃຈວ່າພຽງຄັ້ງດຽວກໍຈົບ. ການເຕີບໂຕທາງດ້ານຜ່າຍຈິດວິນຍານແມ່ນ
ກະບວນການທີ່ຍືດຍາວທີ່ເອີ້ນວ່າເປັນຄວາມພຽນອົດທົນຂອງເຮົາ, ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ແມ່ນວິທີທ່າງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງ
ກະທຳຣາຊກິດໃນຕົວເຮົາ. (ຟີລິບປອຍ 1:6.)

ນຳໃຊ້ຊີວິດ.
ທ່ານຈະສ້າງໂອກາດສ້າງສາຍສຳພັນແລະໃຫ້ແຮງບັນດານໃຈຕໍ່ຄົນອື່ນໆຢ່າງໃດໃນມື້ໜ້າ? "ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງຄຳ
ແນະນຳນີ້.
 ໃຫ້ການໜຸນໃຈໝູເ່ ພື່ອນຂອງທ່ານ. ຈົ່ງຄິດເບິ່ງບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຕົວທ່ານທີ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້. ຈະໃຊ້ປໂຍກຄຳເວົ້າ
ທີ່ເຈາະໃຈຊຶ່ງກັນແລະກັນແບບໃດ ທີ່ຈະເປັນການໜຸນໃຈໃຫ້ກັນ?
 ໃຫ້ການໜຸນໃຈສິດຍາພິບານຂອງທ່ານ. ສິດຍາພິບານຂອງທ່ານອາດຈະເປັນຄົນນຶ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ເຄີຍຄິດພິຈາ
ຣະນາເບິ່ງເມື່ອທ່ານຄິດທີ່ຈະໃຫ້ການສນັບສນຸນຫຼໜ
ື ຸນໃຈແກ່ຄົນອື່ນ. ຈົ່ງໃຊ້ເວລາຈົດບັນທຶກຫຼືໃຊ້ເວລາສົນ
ທະນາໂອ້ລົມເບິ່ງດູໃນອາທິດນີ້.
 ໃຫ້ການໜຸນໃຈຄົນອື່ນໆໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ. ພາກສ່ວນການສນັບສນຸນຫຼກ
ື ານໜຸນໃຈ ແມ່ນການຢືນຂຶ້ນ
ເພື່ອບຸກຄົນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດຈະຢືນຂຶ້ນດ້ວຍຕົວເອງໄດ້. ຖ້າເປັນກຸ່ມ, ເຊັ່ນຜູ້ຄົນໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ
ແລະວາງແຜນປະຕິບັດການທີ່ທ່ານສາມາດຊ່ວຍເຂົາໃຫ້ຢືນຂຶ້ນ.

ທ່ານເປັນຜູ້ທີ່ທ່ານເປັນເພາະບາງຄົນຈະໃຫ້ກາຍເປັນຜູໜ
້ ຸນໃຈທ່ານ. ບຸກຄົນນັ້ນ, ຮວມກັບຄົນອື່ນໆ, ຈາກ “ໂຄງສ້າງ”
ຂອງຊີວິດຂອງທ່ານ ການສນັບສນຸນແລະໂຄງສ້າງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານໝັ້ນຄົງ .

ບັດນີ້ຈົ່ງໄປແລະເຮັດດ້ວຍຄວາມພາກ

ພຽນພະຍາຍາມສ້າງຊີວິດຂອງຄົນອື່ນໆ.

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR.
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