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____________________________________________________________
ການກວດກາແທ້ຈິງ
ແມ່ນຫຽັງເຮັດໃຫ້ເຮືອນຮູ້ສຶກເໝືອນບ້ານ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຊີວິດຂອງເຮົາຄວນຮັບໃຊ້ ຄືກັບສາດປູໜ້າປະຕູເຂົ້າເຮືອນ"ຍິນດີຕອ
້ ນຮັບ"(Welcome mat).
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ຖ້າທ່ານເປັນຄືຂ້າພະເຈົ້າ, ເຮືອນເຮົາເອງຫລັບຕາເມືອກໍຮອດ. ທາງເສັ້ນໃດທ່ານທຽວຫຼາຍໆຖ້ຽວ ທ່ານກໍຈະຮູ້
ແນ່ແກ່ໃຈວ່າ: ບ່ອນໃດເປັນຫລຸມ, ບ່ອນໃດລ້ຽວ, ຮູ້ຮອດທິດທາງແສງແດດສ່ອງຜ່ານຕົ້ນໄມ້ລົງໃສ່ທາງນັນ
້ .
ແລ້ວລອງວາດພາບເບິ່ງວ່າ ວັນນຶ່ງທ່ານເດີນທາງສາຍດຽວກັນນີ.້ ເມື່ອທ່ານມາຮອດບ້ານ ແຕ່ເວລາທ່ານເຂົ້າໄປ
ໃນເຮືອນພົບວ່າທຸກສິ່ງຕ່າງເກົ່າ. ຮູບຫ້ອຍຢູ່ຝາກໍຍ້າຍບ່ອນ. ຕູ້ຕັ່ງກໍວາງບໍ່ເປັນທ່າ. ແມ່ນກະທັ້ງກິ່ນກໍຕ່າງ. ເລກເຮືອນ
ກໍແມ່ນ, ເຮືອນກໍຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ທຸກສິ່ງຍ້າຍບ່ອນ.
ມີຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກເຊັ່ນນີ້ ເວລາເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາໂບດ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນວ່າພຣະເຢຊູເປັນເພື່ອນຄົນບາບ ແລະ ພຣະ
ເຈົ້າຊົງຮັກໂລກ. ເຂົາເຈົ້າຖືກນໍາພາໃຫ້ເຊື່ອວ່າ ຄົນໃນໂບດເປັນມິດທີ່ດ,ີ ແຕ່ເມື່ອເຂົ້າໄປໃນໂບດແລ້ວ, ເຂົາເຈົ້າພົບ
ຫຼາຍສິ່ງບໍ່ຕົງກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ຍິນມາ.
ພວກເຮົາອາດຄຶດວ່າພວກເຮົາໃຫ້ການຕ້ອນຮັບເປັນຢ່າງດີ, ແຕ່ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວປີ້ນກັບ ໜ້າມືເປັນຫຼັງມື.
ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂບດເຮົາເປັນໂບດທ່ີໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຢ່າງດີ, ໃຫ້ເຮົາກັບຄືນໄປຫາຕົ້ນເດີມ. ເຮົາຕ້ອນຮັບຄົນອື່ນ
ຍ້ອນຂ່າວປະເສີດ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ: (ເບິ່ງຂໍ້ 1, 2 kາkແລະ 3)
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ຕີໂຕ 3:3-8ກ :
ເພາະວ່າເມື່ອກ່ອນນັ້ນພວກເຮົາເອງກໍເປັນຄົນໂງ່, ບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງ, ຖືກເຂົາຫຼອກລວງໃຫ້ຫຼົງ, ເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງກິ
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ເລດຕັນຫາ ແລະການສນຸກສນານຫຼາຍປະການ, ເຄີຍໃຊ້ເວລາໃນການຄຶດຮ້າຍແລະໃນຄວາມເຫິງສາ, ເປັນຄົນໜ້າ
ຊັງແລະກຽດຊັງກັນ. 4ແຕ່ເມື່ອພຣະເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າ ຜູ້ຊົງໂຜດເຮົາທັງຫຼາຍໃຫ້ພົ້ນ ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ
ເພື່ອມະນຸດທັງຫຼາຍໄດ້ສ່ອງມາປາກົດແລ້ວ. 5ພຣະອົງໄດ້ຊົງໂຜດເຮົາທັງຫຼາຍໃຫ້ພົ້ນ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນກິຈການທີ່ຊອບ
ທັມ ທີ່ພວກເຮົາເອງໄດ້ເຮັດ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງພຣະກະຣຸນາຊຳຮະໃຫ້ພວກເຮົາມີໃຈບັງເກີດໃໝ່ ແລະຊົງສ້າງພວກ
ເຮົາຂຶ້ນໃໝ່ໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. 6ພຣະວິນຍານອົງນັ້ນ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຖອກໃສ່ເຮົາທັງຫຼາຍຢ່າງບໍຣິບູນ ໂດຍ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ ພຣະຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງເຮົາທັງຫຼາຍ. 7ເພື່ອວ່າ, ເມື່ອຊົງປະກາດໄວ້ວ່າພວກເຮົາເປັນຄົນຊອບທັມ
ດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງນັ້ນ ແລ້ວພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບມໍຣະດົກ ຄືຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດຕາມຄວາມຫວັງ.
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ຄຳນີ້ເປັນຄຳສັດຈິງ..."

ຕີໂຕຢູ່ຜູ້ດຽວໂດຍລໍາພັງ. ເພິ່ນເຄີຍເດີນທາງກັບທ່ານໂປໂລ, ໄດ້ເຫັນຣິດອໍານາດຂອງຂ່າວປະເສີດປ່ຽນຊີວິດຄົນ
ມາກມາຍມາແລ້ວ, ແລະກະທັ້ງ ໄດ້ນໍາຈົດໝາຍຂອງທ່ານໂປໂລສົ່ງໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກໂກຣິນໂທອີກດ້ວຍ. ເພິ່ນເປັນ
ເພື່ອນທີ່ໄວ້ວາງໃຈຂອງມິສຊັນແນຣີ ຜູ້ຍິ່ງໃຫຽ່ທ່ີສຸດທ່ີໂລກຮູ້ຈັກດີ, ບັດນີ້ເພິ່ນຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວຕາມລໍາພັງ.
ທ່ານໂປໂລໄດ້ປະຕີໂຕໄວ້ທ່ີເກາະກະເຣເຕ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງແລະນໍາພາໃນການລິເລີ້ມຄຣິສຕະຈັກທ່ີນັ້ນ. ແນ່ນອນ
ດ້ວຍການມອບໝາຍຢ່າງນັ້ນໃນຕ່າງແດນ ຊຶ່ງມີທັງຂ່າວປະເສີດ ແລະສາສນາຢູດາຍນໍາກັນທ່ານຕີໂຕອາດມີຫຼາຍຄໍາ
ຖາມກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງເພິ່ນເຊັ່ນວ່າ: ມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ການເປັນສິດຍາພິບານ? ຂ້າພຣະເຈົ້າຈະຈັດ
ແຈງວຽກມິສຊັນແນຣີແນວໃດ? ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດຫຽັງກ່ອນ? ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.
ທ່ານໂປໂລໄດ້ກໍາຊັບເຖິງຄໍາຖາມໃນທາງປະຕິບັດດັ່ງນີ້ ໃນຈົດໝາຍຂອງເພິ່ນເຖິງຕີໂຕ, ແລະແນບດ້ວຍຄໍາຕອບ
ຕໍ່ຄໍາຖາມພາກປະຕິບັດຂອງມິສຊັນແນຣີພ້ອມ, ທ່ານໂປໂລຍັງໄດ້ຢໍ້າເຕືອນທ່ານຕີໂຕບາງສິ່ງທ່ີເພິ່ນຄຸ້ນເຄີຍມາກ່ອນ
ແລ້ວຄືພຣະທັມຂ່າວປະເສີດ. ດັ່ງນັ້ນ ຕໍ່ຄໍາຖາມຫຸ້ມຮັດທັງໝົດນີ້ ວ່າຈະດໍາເນີນວຽກງານຄຣິສຕະຈັກໃນເກາະກະເຣ
ເຕນີ້ຢ່າງໃດ, ສັນນັ້ນທ່ານໂປໂລຈຶ່ງບໍ່ລໍຊ້າໃນການຢໍ້າເຕືອນທ່ານຕີໂຕ ເຖິງສິ່ງທ່ີເພິ່ນຮູ້ແລ້ວ? ພວກເຮົາເຫັນເຫດຜົນ
ສາມປະການໃນບົດນີ.້

ທ່ານມີປະສົບການກັບຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍຕົນເອງຢ່າງໃດແດ່?
1. ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດປ້ອງກັນເຮົາບໍ່ໃຫ້ມອງຄົນອື່ນຕໍ່າ(ຂໍ້3). ທ່ານໂປໂລຢໍ້າເຕືອນທ່ານຕີໂຕວ່າເພິ່ນ ແລະຜູ້ເຊື່ອ
ທຸກຄົນ ກໍເປັນເໝືອນຄົນທ່ີທ່ານຕີໂຕຊອກຫາ ທີ່ຈະຕ້ອນຮັບພວກເຂົາມາສູ່ຄວາມເຊື່ອ.
2. ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດຢໍ້າເຕືອນເຮົາວ່າມີຫຽັງເປັນໄປໄດ້ (ຂໍ້ 4-5). ທ່ານໂປໂລຢໍ້າເຕືອນທ່ານຕີໂຕວ່າເຮົາທຸກຄົນ,
ຖ້າເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນ, ມີຊ່ວງເວລານຶ່ງທ່ີຮູ້ເມື່ອຕໍ່ຄວາມຈິງຂອງຂ່າວປະເສີດພຣະເຢຊູຄຣິດ. ພວກເຮົາບັງເກີດໃໝ່
ດ້ວຍຫົວໃຈດວງໃໝ່, ຣົດຊາດໃໝ່ ແລະ ຄວາມປາຖນາໃໝ່.
3. ຂ່າວປະເສີດຊີ້ບອກເຮົາເຖິງອະນາຄົດ(ຂໍ້6-7). ຂອບຄຸນຂ່າວປະເສີດ, ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງແນ່ນອນໃນອະນາ
ຄົດ. ປາຍທາງຂອງເຮົາແມ່ນຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດກັບພຣະເຢຊູ. ພວກເຮົາອາດມອງວ່າ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບການ
ຕ້ອນຮັບຕາມທ່ີເຮົາຄວນໄດ້ຮັບ ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າເຮົາມີມຸມມອງຊີວິດຢ່າງໂລກ. ການຕ້ອນຮັບຄົນອື່ນອາດຮຽກຮ້ອງ
ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ ຫຼືບໍ່ສະດວກໃຈ. ພວກເຮົາອາດຕ້ອງກ້າວອອກຈາກປໍ້ຫຼືອອງຂອງເຮົາ. ແຕ່ເວລາໃນ
ສວັນເປັນເວລາທ່ຽງທັມ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະປາກົດແຈ້ງ ວ່າທາດແທ້ເຂົາເປັນຢ່າງໃດຄື:

ການປະຕິເສດອັນເນື່ອງດ້ວຍ

ສາຍຕາສັ້ນຂອງເຂົາ.
ຖ້າຕີໂຕຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ງານໝັ້ນຄົງ

ແລະໄດ້ຮັບພລັງເພື່ອພຣະເຈົ້າເທິງເກາະນີ້,

ເພິ່ນຕ້ອງຈົດຈໍາຄໍາວ່າ

"ເປັນຫຽັງ" ກ່ອນທ່ີເພິ່ນເລີ້ມເຮັດ "ຫຽັງ" ລົງໄປ. ນີ້ກໍເປັນຈິງກັບເຮົາເໝືອນກັນ. ຖ້າການຮັບໃຊ້ທ່ີເຮົາສແວງກະທໍາ
ເພື່ອພຣະເຈົ້າບໍ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງຄໍາວ່າ "ເປັນຫຽັງ" ໃນຂ່າວປະເສີດແລ້ວ, ກໍຈະເຖິງກັບໝົດກໍາລັງລົງ. ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າເຮົາຢາກ
ຕ້ອນຮັບຄົນອື່ນເຂົ້າມາໂບດ, ພວກເຮົາຕ້ອງຈໍາໄວ້ວ່າ ຄັ້ງນຶ່ງເຮົາກໍເຄີຍຢູ່ໃນສະພາບທີເ່ ບິ່ງຈາກນອກເຂົ້າໃນເໝືອນ
ກັນ. ແລະຖ້າພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ພືສາດຕ້ອນຮັບ ປູດ້ວຍຊີວິດພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເອງແລ້ວ, ປານນີ້ພວກເຮົາຈະພາກັນ
ໄປຄ້າງຢູ່ໃສ.

2. ຕີໂຕ 3:8ຂ :
"...ເຮົາປາຖນາໃຫ້ເຈົ້າເນັ້ນເຖິງເຣືອ
່ ງເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອຄົນທັງຫຼາຍທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າແລ້ວ ຈະເອົາໃຈໃສ່ເຮັດການດີ.
ການເຫຼົ່ານີ້ດີ ແລະມີປໂຍດແກ່ຄົນທັງປວງ."
ງານຮັບໃຊ້ຜູ້ອື່ນຢ່າງແທ້ຈິງ, ສັດຊື່, ຍິນດີ, ແລະ ອົດທົນ ກໍຈະຫັ່ຼງໄຫຼອອກຈາກຂ່າວປະເສີດພຣະເຢຊູ. ທັງນີ້ກໍ
ຍ້ອນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທໍາໃນເຮົາໂດຍທາງພຣະເຢຊູ ຈະເກີດຜົນດີອອກມາເອງສເມີໃນການງານອັນດີເຫຼົ່ານັ້ນ. ນີ້
ກໍແມ່ນດັ່ງດຽວກັນກັບທ່ີທ່ານໂປໂລໄດ້ຊີ້ໃຫ້ທ່ານຕີໂຕເຫັນນັ້ນ. ຍ້ອນຂ່າວປະເສີດພຣະເຢຊູ, ທ່ານຕີໂຕຈຶ່ງຈໍາຕ້ອງ
ຕອບຮັບງານຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ: " ການເຫຼົ່ານີ້ດີ ແລະມີປໂຍດແກ່ຄົນທັງປວງ ".
ບາງຄັ້ງ ພວກເຮົາກໍຍາກທ່ີຈະເຂົ້າໃຈສິ່ງນີ້ ຍ້ອນເຮົາຄິດວ່າຂ່າວປະເສີດເປັນເໝືອນທາງທ່ີເຮົາເລີ້ມຕົ້ນມີຄວາມ
ສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າໃນພຣະຄຣິດ. ສິ່ງນີ້ກໍຈິງຢູ່ ແຕ່ບໍ່ໝົດພຽງເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາມັກຄິດວ່າການປະກາດຂ່າວປະເສີດ
ວ່າພຣະເຢຊູມີຊີວິດຄົບບໍຣິບູນ, ສິ້ນພຣະຊົນແທນເຮົາ, ແລະເປັນຄືນມາຢ່າງມີຊັຍຈາກຫລຸມຝັງສົບ ຄ້າຍກັບໝາຍ
ຄວາມວ່າສາມາດຊ່ອຍເຮົາເຂົ້າສູ່ຊີວິດຄຣິສຕຽນ. ກໍເປັນຈິງດັ່ງນັ້ນແທ້, ແຕ່ມັນບໍ່ກວ້າງໄກພໍ. ຂ່າວປະເສີດພຣະເຢຊູ
ບໍ່ພຽງແຕ່ນໍາເຮົາເລີ້ມຕົ້ນ, ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຖືກຊັກນໍາເຂົ້າໃນຊີວິດແຕ່ລະວັນດ້ວຍກາງແຂນ ແລະການຄືນ
ພຣະຊົນ. ພວກເຮົາບໍ່ຄວນຍ່າງກາຍຂ່າວປະເສີດ; ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງສືບຕໍ່ອາສັຍແລະດໍາຣົງຊີວິດໃນຂ່າວປະເສີດເພື່ອ
ຈະໄດ້ຊຶມຊວ່ານເຂົ້າໃນທຸກສິ່ງທ່ີເຮົາເຮັດ, ລວມທັງທາງທ່ີເຮົາຕ້ອນຮັບຄົນອື່ນ. ບາງເວລາເຮົາຮູ້ສຶກໄດ້ຮັບການຄຸ້ມ
ກັນ ແລະປອດພັຍໃນຄວາມເປັນມິດຂອງເຮົາເອງ ແລະບໍ່ຢາກອອກໄປຫາຄົນອື່ນ. ເຮົາອາດຈະຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈທ່ີ
ຈະມີຄວາມສັມພັນກັບຄົນທ່ີເບິ່ງ, ປະພຶດ ແລະມີຄວາມເຊື່ອຕ່າງຈາກເຮົາ. ໃນເວລາເຫຼົ່ານັ້ນແຫຼະ ພວກເຮົາຄວນ
ເຕືອນຕົວເອງເຖິງຄວາມຈິງຂອງຂ່າວປະເສີດ. ພວກເຮົາຄວນກັບຄືນເຂົ້າສນິດກັບຄວາມຈິງ ທ່ີພຣະເຈົ້າຕ້ອນຮັບເຮົາ
ນັ້ນ. ບາງໂອກາດ ພວກເຮົາກໍເປັນຄົນແປກໜ້າເໝືອນກັນ ແລະຕ້ອງພືສາດ "ຍິນດີຕ້ອນຮັບ" ອອກຄືກັນ. ດ້ວຍການ
ຈົດຈໍາສິ່ງນີ້, ພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈໃໝ່ ໃຫ້ເຮົາກ້າສະແດງຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບຄົນອື່ນເຂົ້າມາໂບດ.

ທິດທາງການດີໃດແດ່ທ່ີທ່ານເຫັນວ່າເຮັດໃຫ້ແຕກຕ່າງໄດ້ ?

3. ຕີໂຕ 3:9-11:
ແຕ່ເຈົ້າຈົ່ງເວັ້ນເສັຽຈາກການຖົກຖຽງກັນຢ່າງໂງ່, ຈາກເຣື່ອງສຳລັບວົງຕະກຸນ, ຈາກການຜິດຖຽງກັນ, ແລະຈາກການ

9

ວິວາດຕໍ່ສູ້ກັນດ້ວຍເຣື່ອງພຣະບັນຍັດ ເພາະເປັນການບໍ່ມີປໂຍດທັງເປັນເຣື່ອງເປົ່າ.

ຄົນໃດທີ່ຍຸແຍ່ໃຫ້ແຕກເປັນນິ
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ກາຍຕ່າງກັນ ເມື່ອໄດ້ເຕືອນສະຕິຜູ້ນັ້ນເທື່ອໜຶ່ງຫຼືສອງເທື່ອແລ້ວ ຢ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບເພິ່ນອີກ. 11ເພາະຮູ້ແລ້ວວ່າຄົນຢ່າງ
ນັ້ນເປັນຄົນພິກປີ້ນຫຼົງໄປເຮັດຜິດເຮັດບາບ ຈຶ່ງປັບໂທດໃສ່ຕົນເອງ.
ການໄດ້ໃຊ້ເວລາທ່ີເກາະກະເຣເຕ, ທ່ານໂປໂລຮູ້ເຖິງສິ່ງຈະລົບກວນທ່ານຕີໂຕໃນການຮັບໃຊ້ຂອງເພິ່ນ. ປະເດັນ
ທ່ີທ່ານໂປໂລກ່າວເຖິງແມ່ນ ຄວາມພໍໃຈສ່ວນຕົວ ແລະຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ, ແລະບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດສະເພາະແຕ່ເກາະກະ
ເຣເຕເທົ້ານັ້ນ. ພວກເຮົາກໍລ້ວນແຕ່ຖືກຊັກນໍາໃຫ້ເສັຽຫຼັກ ແລະເກາະຕິດຢູ່ກັບຄວາມພໍໃຈສ່ວນຕົວທັງນັ້ນ.

ບາດກ້າວໃດທ່ີພວກເຮົາສາມາດຊີ້ນໍາການໂຕ້ຖຽງໄປສູ່ການຖືເອົາອານາຈັກເປັນຈຸດ ?
ເມື່ອເຮົາປ່ອຍໃຫ້ຄວາມພໍໃຈສ່ວນຕົວ ແລະ ການເຫັນແກ່ຕົວແຊກຊຶມເຂົ້າໃນການຮັບໃຊ້, ມັນກໍຈະທໍາລາຍພັນ
ທະກິດຢ່າງໃຫຽ່ຫຼວງ. ເຖິງຢ່າງໃດ, ການທົດລອງກໍຍັງຮຸນແຮງພໍທ່ີຈະຍົກທຸງຄວາມພໍໃຈສ່ວນຕົວຂຶ້ນໃນໂບດຂອງເຮົາ
ໄດ້ອີກ, ແຕ່ການເກາະຕິດຢູ່ກັບຄວາມພໍໃຈສ່ວນຕົວ, ພວກເຮົາກໍເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດບາງຢ່າງທ່ີເຮົາມີໃນຄຣິສ

ຕະຈັກຂອງເຮົົາ:
 ບົດບາດໃນໂບດຂອງເຮົາ. ໂບດຕ່າງໆລ້ວນແຕ່ເກາະຕິດຢູ່ກັບການຖົກຖຽງນາໆປະການແລະໃນທ່ີສຸດກໍຈະຖືກ
ລົງໂທດ. ໃນເມື່ອເຮົາຖົກຖຽງກ່ຽວກັບສີພົມ ລັກສນະຂອງການນະມັສການ ບັນຫາຄວາມພໍໃຈຕົນເອງທຸກຢ່າງ
ພວກເຮົາສະແດງອອກວ່າພວກເຮົາເຊື່ອຈິງຈັງວ່າ ໂບດມີໄວ້ເພື່ອຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະຄວາມປາຖ
ນາຂອງເຮົາເອງແທນທ່ີຈະເປັນການຕອບສນອງຕໍພ
່ ຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດເພື່ອຄົນອື່ນ.
 ການລວມຕົວຂອງໂບດ. ພຣະເຈົ້າອອກແບບເພື່ອໄຖ່ຄົນທຸກເຜົ່າພັນ, ທຸກພາສາ, ແລະ ທຸກຊົນຊາດເຂົ້າມານະ
ມັສການພຣະອົງຕລອດໄປເປັນນິດ. ນຶ່ງໃນສິ່ງທ່ີເຊີດຊູໃຈໃຫ້ຍຶດໜ່ຽວທ່ີສຸດກ່ຽວກັບຄຣິສຕຽນໃນຄຣິສຕະຈັກຍຸກ
ແລກແມ່ນຄຣິສຕະຈັກຖືກສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍຄົນຫຼາຍປະເພດແຕກຕ່າງກັນ. ຄວາມຈິງກໍແມ່ນ ແຕ່ລະບຸກຄົນສາມາດ
ນະມັສການຮ່ວມກັນ ບໍ່ກ່ຽວກັບຄວາມພໍໃຈສ່ວນຕົວ ຊຶ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຣິດເດດການລວມກັນ ຍ້ອນຂ່າວ
ປະເສີດ.
 ທັມຊາດຂອງໂບດ. ໂບດເປັນຍິ່ງກວ່າຕຶກບ່ອນຄົນມາເຂົ້າມານະມັສການ. ເມື່ອເຮົາເຕົ້າໂຮມກັນ, ເປັນເໝືອນ
ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາເອົາກຸ່ມຊຸມນຸມໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງມາວາງສະແດງຕໍ່ໜ້າຜູ້ມີອໍານາດທັງຫຼາຍໃນສວັນ ເໝືອນ
ດັ່ງບ່ອນວາງສະແດງພຣະປັນຍາຂອງພຣະອົງ.

ພຣະປະສົງຍິ່ງໃຫຽ່ນີ້ກໍເພື່ອຂຍາຍໃຫ້ເຫັນວ່າ

ການຖົກຖຽງ

ເຣື່ອງຣົດນິຍົມສ່ວນຕົວເປັນເຣື່ອງຂີ້ຝອຍ ຈິບຈ້ອຍສໍ່າໃດ.

ຄວາມຈິງຈາກຂໍ້ພຣະຄັມພີເຫຼົ່ນີ້ສາມາດຊ່ອຍກຸ່ມຂອງເຮົາເປັນກຸ່ມຍິນດີຕ້ອນຮັບດີຂຶ້ນກວ່ານີ້ຢ່າງໃດ ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ຊີວິດຂອງເຮົາຄວນເປັນ "ຜືນສາດຍິນດີຕ້ອນຮັບ" ເຂົ້າສູ່ໂບດ. ພວກເຮົາສາມາດປະຕິດບັດທ່າທີນັ້ນ ເວລາເຮົາສຸມ
ໃຈໃສ່ຂ່າວປະເສີດ. ຈົ່ງທໍາການກວດກາຢ່າງຈິງຈັງດ້ວຍການເລືອກການນໍາໃຊ້ ອັນໃດອັນນຶ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້:
 ຈົ່ງຢໍ້າເຕືອນຕົວທ່ານເອງ. ຈົ່ງຫາທາງທ່ີທ່າສາມາດຢໍ້າເຕືອນຕົວທ່ານເອງ ເຣືອ
່ ງຂ່າວປະເສີດໃນອາທິດນີ.້
 ຈົດບັນຊີ. ຈົ່ງເຮັດບັນຊີຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ, ໃນສິ່ງທ່ີອາດເປັນອຸດົມການ "ເຮັດ" ໂບດ. ຈົ່ງເລືອກເອົາຂໍ້
ໃດຂໍ້ນຶ່ງໃນລາຍການທ່ີຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ການປະກາດ ແລະການຮັບໃຊ້.

 ເປັນມິດ. ຈົ່ງຕັ້ງໃຈພຍາຍາມເປັນມິດກັບຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງທ່ີແຕກຕ່າງກັບທ່ານ. ຈົ່ງພິຈາຣະນາວ່າທ່ານຄວນເຮັດສິ່ງ
ໃດເພື່ອໃຫ້ຄົນຜູ້ນັ້ນໄດ້ຮັບ "ການຍິນດີຕ້ອນຮັບ" ຈາກທ່ານ.
ແມນຢູ່ ໂບດຂອງເຮົາບໍ່ອາດຈະຕອບສນອງຕາມທ່ີຄາດຫວັງທຸກຢ່າງໄດ້, ແຕ່ຖ້າເຮົາໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ໂດຍພຣະທັມ
ຂ່າວປະເສີດແທ້, ພວກເຮົາກໍສາມາດເປັນ "ສາດຍິນດີຕ້ອນຮັບ", ແທນທ່ີຈະເປັນ "ຫີນໃຫ້ຄົນອື່ນຊູນສະດຸດ".
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