ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 28 ມົກຣາ 2018 (1-28-2018)
____________________________________________________________
ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ ຜູ້ນຶ່ງທີ່ເປັນລູກກະສັດ
ແມ່ນຫຽັງເຂົ້າມາໃນສມອງທ່ານ ເມື່ອໄດ້ຍິນຄໍາວ່າເຊື້ອເຈົ້າ ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນຂອງພຣະອົງຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ :
ຄົນສ່ວນຫຼາຍຢູ່ເທິງຜືນແຜ່ນດິນໂລກນີ້ຈະທໍາງານຕລອດຊີວິດຂອງເຂົາ ແລະບໍ່ເຄີຍມີເງິນເຖິງລ້ານໂດລລາຈັກ
ເທື່ອ. ແຕ່ເຈົ້າຊາຍ ຈອດ ອາເລັກຊັນເດີຫລຸຍ ມີຊັບສິນມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານ ນັບແຕ່ມື້ເພິ່ນເກີດມາພຸ້ນ.
ເຈົ້າຊາຍ ຈອດ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄອບຄົວພຣະຣາຊາຂອງຊາວອັງກິດ. ຖານະເປັນບຸດຂອງເຈົ້າຊາຍວີນລຽມ ແລະ
ເຄຕ໌ ມີດໂດຕັນ, ເພິ່ນເປັນອົງມົງກຸດຣາຊກຸມມານລໍາດັບທີສາມໃນເຊື້ອພຣະວົງທ່ີຈະໄດ້ຂຶ້ນຄອງຣາດ. ພຣະຣາຊມານ
ດາ (great -grandmother), ພຣະຣາຊີນີ ເອລີຊາເບັດ II, ມີລາຍງານວ່າມີເງິນເຖິງ 450 ລ້ານໂດລລາ; ຖານະເປັນຣາ
ຊີນີປົກຄອງປະເທດຊາດ; ໄດ້ຮັບເງິນປີ ເກືອບ 13 ລ້ານໂດລລາຕໍ່ປີ. ຣາຊກຸມມານ ຈອດ ຈັດຢູ່ໃນລໍາດັບເຊື້ອພຣະວົງ
ສໍາລັບຄວາມຮັ່ງມີ ແລະສິດພິເສດທັງໝົດນີ້.
ເວລາເຮົາໄດ້ຍິນເຣືອ
່ ງລາວແນວນີ,້ ທ່າທີຂອງເຮົາແມ່ນເຫຼືອກຕາແລະຄິດ: ແມ່ນໃຜຄູ່ຄວນກັບສິດພິເສດ ແລະ
ຄວາມຮ່ັງມີແນວນີ້? ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຮັບແມ່ນແຕ່ແດງດຽວໃນຂອງພຣະຣາຊທານເຫຼົ່ານັ້ນ !
ນັ້ນອາດເປັນຈິງ ແຕ່ອາດເວົ້າໄດ້ຄືກັນສໍາລັບຜູ້ຕດ
ິ ຕາມພຣະເຢຊູ. ເວລາເຮົາເຂົ້າມາຫາພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ
ພຣະຣາຊທານມໍຣະດົກມະຫາສານ! ດັ່ງພວກເຮົາຈະໄດ້ພົບເຫັນໃນການຮຽນນີ,້ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຽັງເພື່ອຈະໄດ້ຮັບ
ຫຼື ຄູ່ຄວນກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? ຄາລາເຕັຽ 4:1-7 ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ຄາລາເຕັຽ 4:1-3 :
ເຮົາກ່າວດັ່ງນີ້ວ່າ ຕາບໃດເຈົ້າຂອງມໍຣະດົກນັ້ນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ ກໍບໍ່ຕ່າງກັນຢ່າງໃດກັບຂ້ອຍຂ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າຕົນຈະ

1

ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບທັງປວງກໍຕາມ.

ແຕ່ກໍຍັງຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຜູ້ດູແລຊັບ ຈົນເຖິງເວລາທີ່ບິດາ ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

2

ຝ່າຍພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນ ເມື່ອຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ ພວກເຮົາກໍເປັນຂ້ອຍຂ້າຢູ່ໃຕ້ອຳນາດສິ່ງສັກສິດທັມມະດາແຫ່ງ

3

ສາກົນຈັກກະວານ.
ໃນເວລາທ່ີທ່ານໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍໄປຫາຊາວຄາລາເຕັຽ ເພິ່ນຢູ່ໃນໂລກບ່ອນທ່ີເປັນເຣື່ອງທັມມະດາທ່ີຄອບຄົວຮັ່ງ
ມີກວ່າ ມັກຈະມີຄົນໃຊ້ໃນເຮືອນ. ໃນເມື່ອພັລຍາຂອງເຈົ້ານາຍມີລູກຊາຍ, ຄົນໃຊ້ກໍຕ້ອງໄດ້ດູແລເດັກນັ້ນຄວບຄູ່ກັບລູກ
ຄີງຂອງເຂົາເອງ. ລູກຂອງເຈົ້ານາຍກໍຕ້ອງໄດ້ຟັງຄວາມຄົນໃຊ້ ແລະເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາເຊັ່ນດຽວກັນກັບເດັກຄົນອື່ນໆ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັບປະເພນີຊາວຢິວ, ຄົນໃນວັທນະທັມໂຣມັນບໍ່ໄດ້ກໍານົດສະເພາະວ່າເດັກຊາຍຈະກາຍເປັນຜູ້
1

ຊາຍເຕັມກະສຽນເມື່ອອາຍຸເຖິງຂັ້ນໃດຂັ້ນນຶ່ງ. ເຖິງແມ່ນຊາຍໜຸ່ມຈະເປັນລູກຂອງເຈົ້ານາຍກໍຕາມ, ລາວຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຖາ
ນະດຽວກັນກັບພໍ່ຂອງລາວຈົນກວ່າພໍ່ຂອງລາວພ້ອມທ່ີຈະຕັດສິນໃຈວ່າໃຫ້ລາວກາຍເປັນຜູ້ຊາຍ. ເວລານັ້ນເດັກຈະໄດ້ຮັບ
ພຽງແຕ່ໜ້າທ່ີຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງຖານະລູກ ແລະນັບຖືເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄອບຄົວຢ່າງສົມບູນ. ແຕ່ຂັ້ນນີ້ຈະບໍ່ເກີດ
ຂຶ້ນໄດ້ຈົນກະທັ້ງຜູ້ເປັນພໍ່ກໍານົດໃຫ້.
ເປັນຄວາມຈິງສໍາລັບເຮົາເໝືອນກັນ ເມື່ອເຮົາມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ: " ຝ່າຍພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນ ເມື່ອຍັງ
ເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ ພວກເຮົາກໍເປັນຂ້ອຍຂ້າຢູ່ໃຕ້ອຳນາດສິ່ງສັກສິດທັມມະດາແຫ່ງສາກົນຈັກກະວານ."

ຂນະທີ່ເວົ້າກັບພີ່

ນ້ອງຊາວຢີວ, ທ່ານໂປໂລໃຊ້ຄໍາວ່າ "ຖານະ" ເພື່ອຊີ້ແຈງຫຼັກເບື້ອງຕົ້ນຂອງພຣະບັນຍັດ. ລູກຊາວອິສຣາເອນໃຊ້ຊີວິດ
ຂອງເຂົາບໍ່ເກີນກວ່າ ຫຼືນອກເໜືືອຣະບຽບ ແລະຂໍ້ບັງຄັບບອກໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ.

ການດໍາຣົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດບັນຍັດ

ກໍເໝືອນກັນກັບການໃຊ້ຊີວິດຂອງລູກຊາຍທ່ີມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າກະສຽນ ຜູ້ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບສິດຖານະສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນ
ຂອງພຣະເຈົ້າເຕັມເທື່ອ.
ຄັງ້ ນຶ່ງ, ບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນພວກເຮົາຮູ້ວ່າສິດທິໃນການເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງເຕັມສ່ວນນັ້ນເປັນແນວໃດ. ຈົນກວ່າພຣະ
ຄຣິດໄດ້ຊົງເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນຣະຫວ່າງມະນຸດກັບພຣະບິດາເປັນໄປໄດ້, ພວກເຮົາລ້ວນແຕ່ຢູ່ໃນສະພາບທີເ່ ບິ່ງຈາກ
ພາຍນອກເຂົ້າໃນ. ແຕ່ດຽວນີ້ ໃນພຣະຄຣິດ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບໂອກາດກ້າວເຂົ້າສູ່ຖານະບຸດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ໄດ້ຮັບຊີ
ວິດທີຄ
່ ົບບໍຣິບູນ.

ວິສັຍທັດໃດແດ່ທ່ີຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ລະນຶກໄດ້ວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ແມ່ນເດັກນ້ອຍອີກຕໍ່ໄປ ?

2. ຄາລາເຕັຽ 4:4-5 :
ແຕ່ເມື່ອຄົບກໍານົດແລ້ວ ພຣະເຈົ້າກໍຊົງໃຊ້ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງມາ ຊົງປະສູດຈາກຜູ້ຍິງ, ແລະ ຊົງຖືກໍາເນີດໃຕ້ພຣະ

4

ບັນຍັດ.

ເພື່ອຈະຊົງໄຖ່ເອົາຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທ່ີຢູ່ໃຕ້ພຣະບັນຍັດ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຖານະເປັນບຸດ.

5

ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກມັນວ່າ " ການທ້າທາຍຢ່າງລູກຜູ້ຊາຍ." ຖ້າລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າອາຍຸ 10 ປີ ຄົບຕາມເງື່ອນໄຂ
ທ່ີກໍານົດໄວ້, ລາວກໍຈະໄດ້ຮັບບັດ "ຜູ້ຊາຍ" ເປັນຂອງຕົນເອງ. ເວລານັ້ນ ອາດໃຫ້ສິດລາວມີສິດພິເສດຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ:
1) ໄດ້ເວລາຕື່ມໜຶ່ງຊົ່ວໂມງກ່ອນເຂົ້ານອນ; 2) ໄດ້ເວລາຫຼິ້ນເກມເພີ້ມສາມສິບນາທີຕໍ່ວັນ; 3) ໃຫ້ສິດໄປຄ້າງຄືນຢູ່ເຮືອນ
ເພື່ອນ; 4) ບໍ່ອາບນໍ້າໜຶ່ງເທື່ອຕໍ່ອາທິດ. (ຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ສຸດທ້າຍເປັນຂໍ້ທ່ີລາວມັກຫຼາຍ).
ລູກຊາຍຂ້າພະເຈົ້າຢາກໄດ້ຜົນປໂຍດນັນ
້ ທັນທີ, ແຕ່ລາວຕ້ອງເຮັດບາງສິ່ງໃຫ້ແລ້ວກ່ອນ. ລາວຕ້ອງທ່ອງຈໍາ 1 ກຣທ
13:11 "ເວລາເຮົາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ນັ້ນ ເຮົາເຄີຍປາກ ແລະມີໃຈຢ່າງເດັກນ້ອຍ, ເຄີຍຄຶດຫາເຫດຜົນຢ່າງເດັກນ້ອຍ,
ແຕ່ເມື່ອເຮົາກາຍເປັນຄົນແກ່ແລ້ວ ເຮົາກໍໄດ້ເລີກອາການເດັກນ້ອຍນັ້ນເສັຽ." ພວກເຮົາສຶກສາພຣະຄັມພີແຕ່ລະວັນ, ຊຶ່ງ
ລວມທັງການສຶກສາສ່ວນຕົວ ແລະອະທິບາຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຟັງວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສອນຫຽັງແດ່. ລາວຕ້ອງໄດ້ເຮັດທຸກເງື່ອນ
ໄຂທັງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມຄິດ, ແລະ ວິນຍານໃຫ້ຄົບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນປະມານໜຶ່ງເດືອນ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າມັນເປັນເວລາ
ໃຫ້ບັດຜູ້ຊາຍເປັນຂອງສ່ວນຕົວລາວແລ້ວ.
ເມື່ອພຣະເຈົ້າ ພຣະບິດາຕັດສິນພຣະທັຍວ່າເຖິງເວລາແລ້ວ, ພຣະອົງກໍຊົງກະທໍາໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດປົດເປື້ອງເຄື່ອງ
ນຸ່ງຂອງທາດອອກ, ແລ້ວອອກໄປຈາກບ່ອນຝາກເດັກ, ແລະກ້າວເຂົ້າສູ່ຖານະບຸດເຕັມຕົວ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄອບຄົວ.
ເປັນເວລາທ່ີ "ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງລົງມາ." ພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາເຊັ່ນນັ້ນເພາະສາເຫດສອງຢ່າງ:
 ເພື່ອໄຖ່ເອົາຄົນເຫົຼ່ານັ້ນທ່ີຢູ່ໃຕ້ພຣະບັນຍັດ. ພຣະບັນຍັດບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃດເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ. ເພີ້ມກົດຣະບຽບ
ແລະ ຫັຼກທັມຕື່ມຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນບາງຄົນຄືວ່າເປັນຄົນເຄັ່ງຄັດສາສນາຕື່ມ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເປັນ
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ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄອບຄົວພຣະເຈົ້າ ມັນບໍ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ຈັກເທື່ອ.
 ເພື່ອຮັບເຮົາເຂົ້າໃນຄົວເຮືອນຂອງພຣະອົງ. ຄໍາແປຈາກຄໍາວ່າ "ການຮັບ" ອາດບັນຍາຍຮີດຄອງຂອງຊາວໂຣມັນໃນ
ການນໍາເອົາຊາຍໜຸ່ມຜູ້ໜຶ່ງເຂົ້າສູ່ລະດັບຖານະບຸດ, ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ອ້າງເຖິງການນໍາເອົາຄົນນອກຄອບຄົວເຂົ້າ
ມາສູ່ຄອບຄົວ.
ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອທ່ານໂປໂລ ຂຽນວ່າຜູ້ເຊື່ອເຫົຼ່ານັ້ນ ຖືກຮັບເປັນບຸດ, ເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຍ້າຍເຂົ້າສູ່ຄົວເຮືອນ
ຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ ແລະພຽງແຕ່ສິ່ງດຽວທ່ີເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ແມ່ນການສິ້ນພຣະຊົນ, ການຖືກຝັງ, ແລະການຄືນພຣະ
ຊົນຂອງພຣະເຢຊູ, ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ. ຍ້ອນພຣະເຢຊູອົງດຽວເທົ່ານັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດຖືກຮັບເຂົ້າໃນ
ຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຢ່າພາດໄປຈາກຄວາມຈິງທ່ີພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ເຮົາເຂົ້າເປັນໜຶ່ງໃນຄົວເຮືອນຂອງພຣະອົງສເມີ. " ພຣະອົງໄດ້ຄາດ
ໝາຍພວກເຮົາໄວ້ກ່ອນດ້ວຍຄວາມຮັກ ໃຫ້ເປັນບຸດຂອງພຣະອົງໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດ ຕາມຊອບພຣະທັຍພຣະອົງ"(ອຟຊ
1:5). ບໍ່ປາກົດມີເວລາໃດທ່ີພຣະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການເຮົາເຂົ້າສູ່ຄົວເຮືອນຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງຊົງຮັກເຮົາມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ,
ແລະ ໄດ້ນໍາຄວາມຍິນດີອັນໃຫຽ່ຫຼວງມາສູ່ພຣະອົງທຸກຄັ້ງທ່ີພຣະອົງຕ້ອນຮັບລູກສາວແລະລູກຊາຍແຕ່ລະຄົນກັບບ້ານ.

ມີຜົນຫຽັງແດ່ໃນການຮັບເຂົ້າເປັນບຸດໃນຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ ?

3. ຄາລາເຕັຽ 4:6-7 :
ແລະເພາະເຈົ້າທັງຫຼາຍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ ພຣະອົງຈຶ່ງຊົງໃຊ້ພຣະວິນຍານແຫ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເຂົ້າມາ
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ໃນໃຈຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວຮ້ອງວ່າ "ອັບບາ" ຄື "ພຣະບິດາ." 7ເຫດສັນນັ້ນ ເພາະໂດຍພຣະເຈົ້າພວກເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ເປັນຂ້ອຍ
ຂ້າຕໍ່ໄປ ແຕ່ເປັນບຸດ ແລະຖ້າເປັນບຸດແລ້ວກໍເປັນເຈົ້າຂອງມໍຣະດົກ.
ຜົນປໂຍດມາພ້ອມກັບການເປັນຄົນໃນຄອບຄົວ. ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເປັນສິດຍາພິບານ, ແລະເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນ
ຄອບຄົວສິດຍາພິບານ ໄດ້ຮັກສາເງື່ອນໄຂບາງຢ່າງ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຮັບພຣະພອນ ແລະຜົນປໂຍດຫຼາຍຢ່າງ. ຖ້າ
ທ່ານເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຖືກຮັບເຂົ້າໃນຄົວເຮືອນຂອງພຣະອົງແລ້ວ, ທ່ານກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຫຼາຍຢ່າງ. ຜົນ
ປໂຍດທີ່ຍິ່ງໃຫຽ່ທ່ີສຸດແມ່ນຂອງປະທານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນຊີວິດເຮົາ:ເພາະພວກທ່ານເປັນບຸດ ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງພຣະ
ວິນຍານພຣະບຸດຂອງພຣະອົງມາສູ່ຫົວໃຈເຮົາ, ຮ້ອງວ່າ "ອັບບາ, ພຣະບິດາ!" ພຣະເຈົ້າເອງຊົງສະຖິດຢູ່ໃນເຮົາ.

ມີຜົນດີຫຽັງແດ່ທ່ີເຮົາຍິນດີໃນຖານະທ່ີໄດ້ເປັນພາກສ່ວນໃນຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ ?
ທ່ານໂປໂລໄດ້ຂຽນຄວາມຈິງດຽວກັນນີ້ໄປຫາຄຣິສຕະຈັກໃນກຸງໂຣມ: "

ເຫດວ່າ ເຈົ້າທັງຫຼາຍບໍ່ໄດ້ຮັບວິນຍານທ່ີ
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ໃຫ້ມີນິສັຍຢ່າງຂ້ອຍຂ້າ ຊຶ່ງນໍາເຖິງຄວາມຢ້ານກົວອີກ ແຕ່ພວກເຈົ້າໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານ ຜູ້ຊົງໃຫ້ເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ
ທ່ີໃຫ້ເຮົາທັງຫຼາຍຮ້ອງເອີ້ນພຣະເຈົ້າວ່າ, "ອັບບາ" ຄື ພຣະບິດາ.

ຝ່າຍພຣະວິນຍານນັ້ນ ຊົງຮ່ວມເປັນພະຍານຂອງ
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ເຮົາທັງຫຼາຍວ່າ ພວກເຮົາເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ" (ໂຣມ 8:15-16).
ຖ້າທ່ານໄດ້ຮບ
ັ ຄວາມພົ້ນໂດຍທາງພຣະຄຣິດ, ທ່ານກໍຖືກເຈີມໃຫ້ມີຣິດອໍານາດໂດຍພຣະເຈົ້າ. ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະ
ທານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ແລະພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ພຣະວິນຍານຈະພາທ່ານຮ້ອງວ່າ "ອັບບາ, ພຣະບິດາ!" ຄໍາວ່າ ອັບ
ບາ ໄດ້ນໍາໄປສູ່ຄວາມສັມພັນອັນໃກ້ສິດ; ຄືກັນກັບເດັກທຸກວັນນີ້ສະແດງອອກເວລາລາວເອີນ
້ ພໍ່ວ່າ "ພໍ່".
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ຖ້າເດັກນ້ອຍລົ້ມ ແລະຫົວເຂົ່າເປີກ , ລາວອາດໄຫ້, ລາວຈະພຍາຍາມເຮັດທຸກສິ່ງເພື່ອປົວແຜດ້ວຍຕົນເອງ. ລາວທັງ
ຈະພະຍາຍາມເພິ່ງຄວາມສາມາດ ແລະເຫື່ອແຮງຂອງຕົນເອງ ລຸກຂຶ້ນ, ປັດຂີ້ຝຸ່ນອອກເອງ, ແລະ ເລີ້ມຫລິ້ນຕໍ່ອີກ.
ແຕ່ຖ້າພໍ່ຂອງເດັກຢູ່ຫັ້ນ ລາວກໍຈະສະແດງອອກດ້ວຍອາການແຕກຕ່າງຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ໃນຂນະນັ້ນ, ພຶດຕິກັມແລກ
ແມ່ນນໍ້າຕາຕົກ ຍົກມືຂຶ້ນຟ້າ ແລ້ວຮ້ອງໄຫ້, "ພໍ່! ເອົາເຮົາລຸກຂຶ້ນແດ່!"

ລາວຮູ້ວ່າລາວມີພໍ່ທ່ີຮັກລາວ ແລະພ້ອມທ່ີຈະ

ຊ່ອຍລາວ. ທ່າທີ ແລະການຢູ່ໃກ້ຂອງພໍ່ ເລົ້າໂລມລູກ ແລະໃຫ້ພລັງຊ່ອຍໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄດ້ ແລະອອກຈາກເຫດຮ້າຍໄດ້.
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ຊົງໃຫ້ການຮັບປະກັນນັ້ນໃນທຸກໆພາກສ່ວນຊີວິດຂອງເຮົາ ພຣະອົງສະຖິດຢູ່ນໍາຊີວິດລູກຂອງ
ພຣະອົງຕລອດ. ພຣະອົງບອກເຮົາວ່າພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນຂ້ອຍຂ້າອີກຕໍ່ໄປ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ ພວກເຮົາຖືກຮັບເຂົ້າໃນຄົວເຮືອນ

ຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງໃຫ້ສິດເຮົາໄດ້ຮບ
ັ ສິດທິພິເສດ ແລະພຣະພອນຊຶ່ງພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບແຕ່ກ່ອນ.
ດັ່ງທ່ີທ່ານໂປໂລຂຽນໃນຈົດໝາຍຫາຊາວເອເຟໂຊວ່າ: "13ໃນພຣະອົງນັ້ນທ່ານທັງຫຼາຍກໍເໝືອນກັນ ເມື່ອໄດ້ຍິນພຣະ
ທັມອັນສັດຈິງ ຄືຂ່າວປະເສີດເຣືອ
່ ງຄວາມພົ້ນຂອງພວກທ່ານ ແລະໄດ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ ກໍໄດ້ຖືກຊົງປະທັບຕາໝາຍ
ໄວ້ດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທ່ີຊົງສັນຍາໄວ້ນັ້ນ,

ເປັນເຄື່ອງມັດຈໍາຂອງການຮັບມໍຣະດົກຂອງພວກເຮົາຈົນກວ່າຈະໄດ້
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ຮັບເປັນກັມສິດ, ເປັນທ່ີຖວາຍສັຣເສີນແດ່ພຣະກຽດຕິຍົດຂອງພຣະອົງ "

(ເອເຟໂຊ 1:13-14).

ບັນດາບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ: ຍິນດີ! ພວກເຮົາເປັນສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະພອນ
ກັບພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງເອງ ແລະພວກເຮົາດໍາຣົງຊີວິດຢູ່ກັບພຣະສັນຍາໃນມໍຣະດົກ ຊຶ່ງໃຫຽ່ກວ່າທຸກສິ່ງທ່ີເຮົາຄິດ.

ພວກເຮົາສາມາດເພິ່ງພາຣິດເດດພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າເພີ້ມຂຶ້ນໃນຊີວິດເຮົາຢ່າງໃດ ? ໃນກຸ່ມເຮົາເດ ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ຈົ່ງພິຈາຣະນານໍາເອົາບາດກ້າວໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນອາທິດນີ້ເພື່ອເປັນການສນອງຕອບຕໍ່ຖານະທ່ີທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ:
 ອະທິຖານຖານະທ່ີເປັນລູກ. ຂນະທີທ່ານອະທິຖານອາທິດນີ້, ຈົ່ງລະນຶກສເມີວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປັນພຣະບິດາທ່ີຮັກ ຜູ້
ຊຶ່ງສະຖິດນໍາຕລອດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. ຈົ່ງຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງທ່ີຊົງສໍາແດງຄວາມຮັກນັ້ນ ໂດຍທາງພຣະເຢຊູ
ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານຖືກຮັບເຂົ້າໃນຄົວເຮືອນຂອງພຣະອົງ.



ຈົ່ງທ່ອງຈໍາ. ຈົ່ງທ່ອງຈໍາ ຄາລາເຕັຽ 4:7: "ເຫດສັນນັ້ນ ເພາະໂດຍພຣະເຈົ້າ, ພວກເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ເປັນຂ້ອຍຂ້າຕໍ່ໄປ ແຕ່
ເປັນບຸດ ແລະຖ້າເປັນບຸດແລ້ວ ກໍເປັນເຈົ້າຂອງມໍຣະດົກ."

 ຈົ່ງແບ່ງປັນ.

ອາທິດນີ້ ຈົ່ງອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າໃຊ້ທ່ານ ໃຫ້ໄດ້ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການການຊູໃຈ

ດ້ວຍຄວາມຈິງໃນບົດນີ້. ຄົນຫຼາຍຄົນພະຍາຍາມເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າດ້ວຍຕົນເອງ; ພວກເຂົາຕ້ອງການຄົນບອກເຂົາ
ກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງ ( ແລະການຮັບເປັນລູກ ) ເຮັດໃຫ້ຄວາມຫວັງເປັນໄປໄດ້ໂດຍພຣະຄຣິດ.
ທ່ານອາດບໍ່ແມ່ນຣາຊກຸມມານ ຫຼືຣາຊກຸມມາຣີ ໃນສາຍຕາຂອງໂລກເຮົາ ບໍ່ເປັນທາງການກໍຕາມ. ແຕ່ຖ້າທ່ານຮູ້ຈັກພຣະ
ເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ, ທ່ານກໍຖືກຮັບເຂົ້າໃນຄອບຄົວຂອງພຣະອົງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ທ່ານເປັນລູກຂອງກະສັດ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ PSI
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