ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 15 ກໍຣະກະດາ 2018 (07-15-2018)
ຕອບສນອງດ້ວຍການເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ເມດຕາ
ດົນປານໃດແລ້ວທີທ
່ ່ານເລີ້ມຮຽນຮູ້ຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີໃນການຖວາຍ?.

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນນີ:້ ຕອບສນອງຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈົ້າຜ່ານການຖວາຍນຶ່ງສ່ວນສິບຈາກລາຍໄດ້ຂອງທ່ານ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ເມື່ອເປັນເດັກຢູ,່ ພວກເຮົາບໍໍ່ສາມາດລໍຖ້າຈົນຮອດມື້ເຊົ້າວັນຄຣິສມາດແລະຕື່ນເຕັ້ນຍາກເປີດຂອງຂວັນຂອງ
ພວກເຮົາ. ເມື່ອເປັນຜູ້ໃຫຍ່, ຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າພວກເຮົາຍັງດີອົກດີໃຈຢູ່ກັບການໄດ້ຮັບຂອງຂວັນ, ແຕ່ໝົດທຸກ
ຄົນພວກເຮົາຄົ້ນພົບວ່າມີບາງສິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາດີໃຈຫຼາຍກວ່ານັ້ນອີກຄື: ການໃຫ້ຂອງຂວັນ!
ເປັນຄວາມສຸກທີ່ສຸດຕໍ່ການເບິ່ງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນສາຍຕາຂອງເດັກນ້ອຍ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາກຳລັງເປີດຂອງຂວັນ.
ເທົ່າໆກັນກັບຜູ້ໃຫຍ່ເຮົາແລກປ່ຽນຂອງຂວັນກັນ, ພວກເຮົາຈະເຫັນຄວາມສນຸກສນານຫຼາຍທີ່ສຸດຫຼືຫຼາຍກວ່າໃບໜ້າ
ຂອງຄົນທີ່ໃຫ້ຂອງຂວັນ. ນາງຕ້ອງການຍາກຈະບອກວ່ານາງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍປານໃດທີ່ຊອກຫາຂອງຂວັນ
ທີ່ຖືກໃຈ. ນາງມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະເວົ້າເຖິງແຕ່ລະຂັ້ນຕອນທີ່ໄປເລືອກຂອງຂວັນ.
ຄວາມດີໃຈຂອງການໃຫ້ບໍ່ມີຂອບເຂດຈຳກັດຢູ່ພຽງແຕ່ເປັນວັນຄຣິສມາດຫຼືວັນເກີດ ຫຼືວັນ “ພິເສດ” ອື່ນໆຂອງ
ປີ.

ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຮູ້ວ່າຄວາມຍິນດີມີຕລອດຮອບປີ. ຜູ້ປະກາດພຣະທັມມາລາກີໄດ້ທ້າທາຍ

ຊາວຢິວວ່າ ຜູ້ໃດຂາດຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີນີ້ກໍເພາະເຂົາບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ໃຫ້. ພວກເຮົາໄດ້ຖືກບອກວ່າຈົ່ງເປັນຜູໃ້ ຫ້, ແຕ່
ເມື່ອເຮົາເຫັນໃນຄຳເວົ້າຂອງມາລາກີ ຄຳສັ່ງນັ້ນມາພ້ອມກັບພຣະພອນອັນໃຫຍ່ຫລວງ. ພວກເຮົາພົບເຫັນຄວາມຊົມ
ຊື່ນຍິນດີໃນການເຊື່ອຟັງຂອງເຮົາແລະໃນການຖວາຍຂອງເຮົາ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1,ແລະ 2)
ສືກສາພຣະຄັມພີ
1. ມາລາກີ 3:7-10ກ
7 ພວກເຈົ້າໄດ້ຫັນຫນີຈາກກົດຂໍບ
້ ັງຄັບຂອງເຮົາ ແລະບໍໄ
່ ດ້ປະຕິບັດຕາມເຫມືອນດັ່ງປູຍ
່ ່າຕາຍາຍຂອງພວກເຈົ້າ ແຕ່
ຈົ່ງກັບມາຫາເຮົາ ແລະເຮົາກໍຈະກັບມາຫາພວກເຈົ້າທັງຫລາຍ ພວກເຈົ້າຖາມວ່າ, “ພວກຂ້າພຣະອົງຈະເຮັດວີທີໃດຈຶ່ງ
ຈະກັບມາຫາພຣະອົງອີກໄດ້?” 8 ເຮົາຖາມວ່າ, “ເປັນການຖືກຕ້ອງຫລື ທີມ
່ ະນຸດສໍໂ
້ ກງພຣະເຈົ້າ ບໍຖ
່ ືກຕ້ອງ ແຕ່ພວກ
ເຈົ້າກໍໄດ້ສໂ
ໍ້ ກງເຮົາ ສໍໂ
້ ກງຢ່າງໃດ ກໍສໍ້ໂກງໃນເຣື່ອງນຶ່ງສ່ວນສິບ ແລະເຄື່ອງຖວາຍນັ້ນແຫລະ 9 ຄຳສາບແຊ່ງຈະຕົກ
ຖືກພວກເຈົາ
້ ທັງຫມົດ ກໍຍ້ອນວ່າຊົນຊາດທັງຫມົດສໍໂ
້ ກງເຮົາ 10ກ ຈົ່ງນຳເງິນເຕັມຈຳນວນນຶ່ງສ່ວນສິບມາທີ່ວິຫານ
ເພື່ອວ່າຈະມີອາຫານໃນພຣະວິຫານ
ພວກເຮົາໝົດຫວັງທີ່ຈະກັບໄປຫາພຣະເຈົ້າ. ຄວາມຕ້ອງການຢາກກັບໄປຫາພຣະເຈົ້ານີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນເຣື່ອງໃໝ່. ມາ
ລາກີເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນສຸດທ້າຍຂອງພຣະທັມພາກພັນທະສັນຍາເດີມ, ປະກາດໃນນາມຂອງພຣະເຈົ້າ " ຈົ່ງ
ກັບມາຫາເຮົາ.” ຊາວຢິວໄດ້ຫັນໜີຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະຢຸດ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ, ພວກ
1

ເຂົາໄດ້ກາຍມາເປັນຄົນບໍ່ຮ້ອນບໍ່ໜາວໃນຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາ ແລະບໍ່ເຊື່ອຟັງໃນການກະທຳຕາມພຣະເຈົ້າຂອງເຂົາ.
ຂໍຂອບພຣະຄຸນທີ່ການຮຽກເອີ້ນນີເ້ ປັນຄຳສັນຍາທີ່ສຸພາບວ່າ: " ຈົ່ງກັບມາຫາເຮົາແລະເຮົາຈະກັບໄປຫາທ່ານ." ພວກ
ເຂົາໄດ້ທອດຖິ້ມພຣະເຈົ້າ, ຈິງຢູ່ພຣະອົງຍັງຄົງຕິດຕາມເຂົາດ້ວຍການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາກັບພວກເຂົາ ຖ້າພວກເຂົາ
ຫັນກັບມາຫາພຣະອົງ.
ປັດຈັຍສຳລັບການກັບມາຫາພຣະເຈົ້າແລະການຟື້ນຟູຄວາມສັມພັນຂອງເຂົາກັບພຣະອົງ ແມ່ນຕ້ອງຢຸດປຸ້ນພຣະ
ອົງ. ນຶ່ງສ່ວນສິບສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນມັກຈະກ່າວເຖິງການເສັຽພາສີທີ່ຫັກໄປນຶ່ງໃນສິບ. ການຖວາຍສິບເປີເຊັນເປັນ
ຈໍານວນພຽງເລັກນ້ອຍ ເມື່ອຄິດໃສ່ຮ້ອຍເປີເຊັນຂອງໝົດທຸກສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ເຮົາ. ພວກເຮົາອາດເຊື່ອວ່າ
ລາຍໄດ້ທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນຄ່າຈ້າງແຮງງານຂອງເຮົາ, ແຕ່ມີຜູ້ໃດໃນພວກເຮົາທີ່ມຊ
ີ ີວິດເປັນຂອງຂວັນທີ່ໄດ້ມາເອງ, ສຸຂະ
ພາບຂອງເຮົາ, ຄວາມຄິດຂອງເຮົາ, ຕົນຕົວຂອງເຮົາ, ຫຼືຄໍາສັນຍາແຫ່ງຊີວິດນິຣັນ? ມັນເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກ
ຕ້ອງທີ່ສຸດທີ່ວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຖວາຍນຶ່ງສ່ວນສິບ; ພວກເຮົາຖວາຍຄືນໃຫ້ພຣະເຈົ້າຜູຊ
້ ົງປະທານທຸກສິ່ງໃຫ້ແກ່ເຮົາ ຄື
ໝົດທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາມີແມ່ນມາຈາກພຣະອົງ. ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເຮົາບໍຖ
່ ວາຍຄືນນຶ່ງສ່ວນສິບຈາກສິ່ງທີ່ເຮົາມີ, ພວກເຮົາກໍລກ
ັ
ເອົາສ່ວນທີ່ເປັນຂອງພຣະອົງ.
ຕັັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບພຣະທັມພາກພັນທະສັນຍາເດີມ, ການຖວາຍນຶ່ງສ່ວນສິບເປັນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ.
 ອັບຣາຮາມໄດ້ຖວາຍນຶ່ງສ່ວນສິບໃຫ້ແກ່ເມັກຄີເຊເດັກ, ກະສັດເມືອງຊາເລັມແລະເປັນປະໂຣຫິດຂອງພຣະ
ເຈົ້າອົງສູງສຸດ, ການສະແດງຄວາມຮູ້ຈັກຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ຂອງພຣະເຈົ້າ (ປະຖົມມະການ 14: 18-20)
ແລະສິ່ງນີ້ເກີດກ່ອນການມີພຣະບັນຍັດກ່ຽວກັບການຖວາຍນຶ່ງສ່ວນສິບ.
 ຢາໂຄບສັນຍາຈະຖວາຍນຶ່ງສ່ວນສິບຈາກສິ່ງຂອງທີ່ລາວເປັນຜູຄ
້ ຸ້ມຄອງ ເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການ
ປົກປັນຮັກສາແລະການຈັດຕຽມໄວ້ໃຫ້ຂອງພຣະເຈົ້າ( ປະຖົມມະການ 28:20-22) ແລະກໍຣະນີນີ້ກໍຄືກັນ ທີ່
ເກີດຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຈະມີພຣະບັນຍັດ.
 ຊົນເຜົ່າເລວີທີ່ຮັບໃຊ້ເປັນປະໂຣຫິດ, ພວກເຂົາຕ້ອງການຮັບສ່ວນແບ່ງນຶ່ງສ່ວນສິບຈາກຊົນເຜົ່າອື່ນໆ ( ພຣະ
ບັນຍັດສອງ 14:28-29.)
ການຖວາຍແມ່ນການຕອບສນອງດ້ວຍການເຊື່ອຟັງຂອງພວກຕໍ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງເມດຕາທີຊ
່ ົງທຳງານໃນຊີວິດ
ເຮົາ ນຶ່ງສ່ວນສິບເປັນຈຸດເລີ້ມຕົ້ນສຳລັບການຖວາຍຂອງເຮົາ. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການຖວາຍ, ໂປໂລໄດ້ເວົ້າວ່າເມື່ອພວກ
ເຮົາ “ ມີບຣ
ໍ ິບູນຈົ່ງປະກອບການກຸສົນນີ້,” ພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາຕໍຜ
່ ູ້ນຶ່ງທີປ
່ ະທານທຸກສິ່ງໃຫ້ແກ່
ພວກເຮົາ ( 2 ໂກຣິນໂທ 8:7).
ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຖ້າພວກເຮົາບໍຖ
່ ວາຍ? ການບໍ່ຖວາຍດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງ ຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ, ຄວາມຂີ້ຖ,ີ່ ແລະເປັນຄວາມຕັ້ງໃຈທີເ່ ປັນບາບ. ພວກເຮົາເປັນຜູ້ທໃີ່ ຊ້ການບໍ່ໄດ້ ຕາບໃດທີ່ເຮົາສຸມ
ໃຈໃສ່ແຕ່ຕົວເອງ ບໍ່ແມ່ນທີ່ພຣະຄຣິດ.

ທີ່ຈະເວົ້າເຖິງຖ້ອຍຄຳທີຮ
່ ຸນແຮງຊຶ່ງມາລາກີໄດ້ເວົ້າວ່າ, “ເຈົ້າມີຄວາມເຈັບ

ປວດພາຍໃຕ້ຄຳສາບແຊ່ງ.”
ແມ່ນຫຍັງເກີດຂຶ້ນຖ້າຫາກເຮົາຖວາຍ?
1. ພວກເຮົາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພັນທະກິດແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອື່ນ. “ຈົ່ງນໍາເງິນເຕັມຈຳນວນນຶ່ງສ່ວນ
ສິບມາທີ່ວິຫານເພື່ອວ່າຈະມີອາຫານກິນໃນພຣະວິຫານ." ມາລາກີອ້າງອີງເຖິງຄັງເກັບອາຫານສຳລັບພັນທະ
ກິດ. ເມື່ອນຶ່ງສ່ວນສິບໄຫຼເຂົ້າມາ, ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າສາມາດຮັບໃຊ້ແລະໜູນໃຈຜູ້ທີ່ທໍ້ແທ້ແລະຜູຖ
້ ືກຢຽບ
ຍ່ຳ ຖືກກົດຂີ່ຂົ່ມເຫງ.
2. ພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາ ແລະຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ຄຣິສຕຽນກະຕືລືລົ້ນໃນການ
ຖວາຍໄດ້ຮັບການດົນໃຈໂດຍການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າຜູປ
້ ະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ ໃຫ້ພວກ
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ເຮົາມີຈຸດປະສົງແລະມີຊີວິດທີ່ມີຄວາມໝາຍ; ໃນພຣະຄຣິດ, ພຣະອົງຊົງປະທານຊີວິດຕລອດໄປເປັນນິດໃຫ້
ພວກເຮົາ, ແລະເມື່ອພວກເຮົາປະຕິບັດຫຼັກຄວາມເຊື່ອຝ່າຍວິນຍານໃນການຖວາຍ, ຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີກໍ
ເພີ້ມທະວີຄູນໃນການຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດແລະເປັນພຣະພອນໄປສູຄ
່ ົນອື່ນ.

2. ມາລາກີ 3:10ຂ-12
10ຂ ຈົ່ງລອງເບິ່ງດູ ແລະພວກເຈົ້າເຫັນວ່າເຮົາຈະໄຂຟ້າສວັນ ແລ້ວຖອກເທພຣະພອນລົງມາຍັງພວກເຈົາ
້ ຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍ 11 ເຮົາຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ແມງໄມ້ມາທຳລາຍຜົນລະປູກຂອງພວກເຈົາ
້ ແລະຕົ້ນອະງຸ່ນກໍຈະມີຫມາກຫລາຍ 12
ຄັນແລ້ວ ປະຊາຊົນທັງຫລາຍກໍຈະເອີ້ນເຈົ້າວ່າ ຜູມ
້ ຄ
ີ ວາມສຸກ ເພາະວ່າດິນແດນທີພ
່ ຣະເຈົ້າອາສັຍຢູ່ຈະເປັນບ່ອນທີ່
ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜາສຸກທຸກປະການ”
ພຣະເຈົ້າທ້າທາຍພວກເຮົາ " ຈົ່ງລອງເບິ່ງເຮົາດ້ວຍທາງນີ້ເບິ່ງດູ.” ນີ້ເປັນການເຊື້ອເຊີນຈາກຣິດອຳນາດທີ່ນຳຜົນ
ປໂຍດມາໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອ. ເມື່ອພວກເຮົາຮັບເອົາການທົດສອບຂອງພຣະເຈົ້າແລະຖວາຍດ້ວຍການເຊື່ອຟັງ, ພຣະອົງກໍຈະ
ຊົງກະທຳສອງຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ສຳລັບພວກເຮົາ.
 ພຣະເຈົ້າຊົງຈັດຫາໃຫ້.

ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ "ເຮົາຈະໄຂຟ້າສວັນ" ເມື່ອພວກເຮົາເປັນທໍ່ພຣະ

ພອນໄປສູ່ຄົນອື່ນຜ່ານການຖວາຍນຶ່ງສ່ວນສິບຂອງເຮົາ. ພຣະເຈົ້າຈະຊົງອວຍພອນພວກເຮົາ; ພຣະອົງຈະ
ເປັນຜູ້ຈັດຫາໄວ້ໃຫ້ພວກເຮົາ.
 ພຣະເຈົ້າຊົງປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ. “ ເຮົາຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ແມງໄມ້ມາທຳລາຍຜົນລະປູກຂອງພວກເຈົ້າ ແລະຕົ້ນ
ອະງຸ່ນກໍຈະມີໝາກຫລາຍ.” ຄວາມແຫ້ງແລ້ງຕາມທັມມະຊາດສາມາດຈະມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ຊາວນາໄດ້. ໃນກໍ
ຣະນີທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ,້

ຄວາມແຫ້ງແລ້ງທາງຝ່າຍຈິດວິນຍານ ກໍສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະ

ຄຣິດ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງເຮົາ.
ຊາວຢິວໄດ້ຍິນໄດ້ຮູ້ຄຳເວົ້າຂອງມາລາກີວ່າພຣະເຈົ້າມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະອວຍພອນແລະປົກປ້ອງຮັກສາເຂົາ.
ຫລາຍປີຜ່ານມານັ້ນ, ເມື່ອປະຊາຊົນໄດ້ຖືກເນຣະເທດໄປຢູ່ໃນບາບີໂລນ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາວ່າຈະປົກປ້ອງຮັກສາ
ເຂົາແລະຈະນຳເຂົາກັບມາສູ່ບ່ອນທີອ
່ ຸດົມສົມບູນ.
“ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວວ່າ ເພາະເຮົາຮູ້ແຜນງານທີເ່ ຮົາມີໄວ້ສຳລັບເຈົ້າ ເປັນແຜນງານເພື່ອສັນຕິພາບ ບໍ່ແມ່ນ
ເພື່ອເປັນອັນຕະລາຍ ເພື່ອຈະໃຫ້ອະນາຄົດແລະຄວາມຫວັງໃຈແກ່ເຈົ້າ" ( ເຢເຣມີຢາ 29: 11). ການປົກປ້ອງຮັກສາ
ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຜູກມັດຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງເຂົາກັບພຣະອົງ. "ເຈົ້າຈະສແວງຫາເຮົາແລະພົບເຮົາ ເມື່ອເຈົ້າສແວງ
ຫາເຮົາດ້ວຍສິ້ນສຸດໃຈຂອງເຈົາ
້ ພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າກ່າວວ່າ ເຮົາຈະໃຫ້ເຈົ້າພົບເຮົາ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ເຈົາ
້ ກັບສູສ
່ ະພາບດີ
ແລະຮວບຮວມເຈົ້າມາຈາກບັນດາປະຊາຊາດແລະຈາກທຸກບ່ອນທີເ່ ຮົາຂັບໄລ່ເຈົ້າໃຫ້ໄປຢູນ
່ ັ້ນ ພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າກ່າວ
ດັ່ງນີແ
້ ຫລະ ແລະເຮົາຈະນຳເຈົ້າກັບມາຍັງທີຊ
່ ຶ່ງເຮົາເນຣະເທດເຈົາ
້ ໃຫ້ຈາກໄປນັ້ນ" ( ຂໍ້ 13-14).
ເມື່ອເຮົາເຊື່ອວາງໃຈພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງຊົງທຳງານໃນເຮົາແລະໃນເວລາຂອງພຣະອົງ ເວລາທີ່ຖູກຕ້ອງຕລອດ.
ທ່ານເຄີຍກິນຜົນລະປູກໃນສວນທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຸກເຕັມທີ່ບ?
ໍ່ ທ່ານອາດກືນຫຼືຄາຍອອກຖິ້ມ! ແນ່ນອນເວລາຂອງພຣະເຈົ້າ
ແມ່ນຕົງຕໍ່ເວລາ. ພຣະອົງສັນຍາວ່າໝາກຜົນໃນຊີວິດຂອງທ່ານແມ່ນຖືກຕ້ອງ. ຄຳສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ມີວັນປ່ຽນ
ແປງ. ການຖວາຍດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງຂອງເຮົາສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາໃນພຣະຄຣິດ, ແລະເມື່ອໄວ້
ວາງໃຈໃນພຣະອົງ, ພຣະເຈົ້າຈະສະຖິດຢູກ
່ ັບເຮົາແລະປົກປ້ອງພວກເຮົາ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ, ບໍ່ມີສິ່ງໃດ
ຈະສາມາດແຍກເຮົາອອກຈາກຄວາມຮັກແລະການຊົງສະຖິດຢູ່ນຳຂອງພຣະອົງ. ( ໂຣມ 8:31-39.)
ເມື່ອພວກເຮົາຖວາຍ, ພຣະເຈົ້າຈະຕອບສນອງແລະຄົນອື່ນຈະສັງເກດເຫັນການທຳງານຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດ
ເຮົາ. ມາລາກີໃຫ້ແຮງຈູງໃຈທີ່ແຂງແຮງຕໍ່ຊາວອິສຣາເອນໃຫ້ກັບມາຖວາຍນຶ່ງສ່ວນສິບອີກ. ຄັນແລ້ວ ປະຊາຊົນທັງ
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ຫລາຍກໍຈະເອີ້ນເຈົ້າວ່າ ຜູມ
້ ີຄວາມສຸກ ເພາະວ່າດິນແດນທີພ
່ ຣະເຈົ້າອາສັຍຢູ່ຈະເປັນບ່ອນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜາ
ສຸກທຸກປະການ” (ມາລາກີ 3: 12). ພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າເປັນສິ່ງຕິດແປດກັນໄວ: ຈະເປັນຄວາມປະທັບໃຈຂອງ
ບັນດາຄົນທັງຫຼາຍທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວເຮົາ ແລະບຸກຄົນອື່ນຜູ້ທີ່ໝົດຄວາມຫວັງຈະໄດ້ຜ່ອນຄາຍ ແລະຢາກຈະຕອບ
ສນອງຕໍ່ການນຳພາຂອງພຣະເຈົ້າ.
ການເຊື່ອຟັງຈະຕາມມາດ້ວຍພຣະພອນສເມີ. ຄວບຄົວຂ້າພຣະເຈົ້າລ້ຽງດູແລະຝຶກແອບໝາຊະນິດນຶ່ງ. ສິ່ງນຶ່ງທີ່
ອາດຈະແມ່ນເຈົ້າຂອງຄົນໃໝ່ມາ “ກວດສອບເບີ່ງ” ລູກໝາ, ຄຳຖາມທີ່ເປັນຄຳຖາມທຳອິດໂດຍທົ່ວໄປ, “ ໂຕໃດທີຮ
່ ູ້
ຄວາມດີກວ່າໝູ?
່ ” ການເຊື່ອຟັງແມ່ນເປັນການຮຽນຮູ້ຜ່ານທາງປະສົບການ ແລະເວລາໃດກໍຕາມເນື່ອງດ້ວຍການບໍ່
ເຊື່ອຟັງຂອງໝາເມື່ອໄດ້ຍິນຄຳສັ່ງໃຫ້ “ ນັ່ງ,” “ ຢືນ,” “ມານີ,້ ” ຫຼື “ ໄປເອົາມາ,” ພວກມັນກໍໄດ້ຮັບລາງວັນ: ລູບທີ່ຫົວ
ເບົາໆ, ໃຫ້ຂະໜົມປັງ, ແລະໃຫ້ຄຳເວົ້າທີເ່ ປັນກຳລັງໃຈສເມີ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນໝາຮູ້ວ່າຖ້າມັນຕອບຮັບຕໍ່ສຽງຂອງຜູ້ທີ່
ເປັນຄູຝຶກດີ, ມັນກໍຈະໄດ້ຮັບລາງວັນໃນທັນທີ.
ພວກເຮົາບໍປ
່ ະພຶດຄືກັບໝາ, ເພາະພຽງແຕ່ເຊື່ອຟັງເພື່ອຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ. ບໍແ
່ ມ່ນແນວນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະຖວາຍ
ເພື່ອຕອບສນອງດ້ວຍຄວາມຮັກໃນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ເຮົາແລ້ວ! ເຖິງປານນັນ
້ ເມື່ອພວກເຮົາຖວາຍ
ເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ທຈ
ີ່ ະເຮັດຕາມຄຳສັ່ງສອນຂອງພຣະອົງ, ພວກເຮົາສືບຕໍ່ເກັບກ່ຽວຜົນປໂຍດແລະຮັບພຣະພອນທີ່
ມາຈາກພຣະຫັດທີເ່ ມດຕາແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາ.

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ການຕອບສນອງຕໍ່ພຣະເຈົ້າຜ່ານທາງການຖວາຍນຶ່ງສ່ວນສິບຂອງລາຍໄດ້ຂອງເຮົາ ເປັນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຝຶກ
ຝົນໃນການໃຫ້ຜົນປໂຍດອັນໃຫ່ຽຫຼວງແກ່ຄົນອື່ນ ແລະເປັນພຣະພອນໃຫ້ກັບຕົວເຮົາເອງ. ຈົ່ງພິຈາຣະນາຕິດຕາມ
ການກະທຳໃນອາທິດນີ້:
 ຈົ່ງເລີ້ມຕົ້ນ. ຈົ່ງເລີ້ມຫັນມາຖວາຍສິບເປີເຊັນຈາກລາຍໄດ້ຂອງທ່ານຕໍ່ການທຳງານຂອງພຣະເຈົ້າແລະຮັບ
ພຣະພອນຈາກການເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ. ຈົ່ງໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູກັບການຕັດສິນໃຈນີ້.
 ຈົ່ງຕິດພັນຢູ່. ຖ້າທ່ານໄດ້ຖວາຍນຶ່ງສ່ວນສິບຢູ່ແລ້ວ, ຈົ່ງຕັດສິນໃຈຢ່າງແນ່ວແນ່ກະທຳເຊັນ
່ ນັ້ນຕໍໄ
່ ປແລະຈົ່ງ
ອຸທິດການເຊື່ອຟັງຂອງທ່ານຕໍ່ການອວຍພອນຂອງພຣະເຈົ້າ. ແບ່ງປັນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງທ່ານໃຫ້ກັບຄົນ
ອື່ນແລະໜູນນໍ້າໃຈເຂົາໃຫ້ເລີ້ມຖວາຍນຶ່ງສ່ວນສິບ.
 ຈົ່ງເຂັ້ມແຂງ. ຈົ່ງອະທິຖານໃນການຖວາຍໃຫ້ເກີນກວ່ານຶ່ງສ່ວນສິບ, ເພີ້ມໃຈກວ້າງຂວາງຂອງທ່ານຂຶ້ນ ຕໍ່
ຄົນອື່ນໆແລະເພື່ອພັນທະກິດຂອງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ ຍິ່ງຖວາຍຫລາຍຂຶ້ນກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຄນ
ົ ອືນ
່ ໄດ້
ຮັບພຣະພອນຫລາຍຂຶ້ນ. ຈົ່ງຮັບການທ້າທາຍນີ້.
ເມື່ອເຮົາຕອບສນອງຕໍ່ຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍເລີ້ມບົວລະບັດຮັກສາສິ່ງຂອງທັງໝົດທີ່ພຣະອົງຊົງປະ
ທານໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຜູ້ບໍຣິຫານ.

ເປັນການດີແລະຖືກຕ້ອງທີ່ຈະຈົດຈຳໄວ້ສເມີວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຖວາຍໃຫ້ພຣະ

ເຈົ້າຫລາຍເກີນໄປ ດອກ.

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR.
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