ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັ

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດ ທີ 16 ກັນຍາ 2018 (9-16-2018)
ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ
ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດທ່ານປະທັບໃຈທີ່ສຸດໃນເວລາເດີນທາງ ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຈົ່ງຢັ່ງຮາກການຮັບໃຊ້ແລະຄວາມຮັກຂອງທ່ານລົງ ໃນການຕ້ອນຮັບອັນອົບອຸ່ນ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ເຄືອຂ່າຍໂຮງແຮມທ່ີໃຫຽ່ທ່ີສຸດຂອງໂລກມີເນື້ອທ່ີຕາລາງຟຸດໃນເນື້ອທ່ີຫ້ອງນອນຂອງໂຮງແຮມ. Airbnb
ຖືກແຜ່ກວ້າງອອກໄປໃນປີ 2007 ເມື່ອຄູ່ນອນສອງຄົນບໍ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າເຊົ່າໄດ້ໃນ ແຊນຟແຣນຊິສໂກ. ພຽງແຕ່ໃຫ້
ເຂົາຈ່າຍເງິນຄ່າເຊົ່າເພີ້ມອີກໜ້ອຍນຶ່ງຄື, ພວກເຂົາມີຄວາມຄິດ ໃຫ້ເອົາເຊື່ອລົມມາປູໃສ່ຫ້ອງຮັບແຂກ ແລະໃຫ້ເຂົາ
ສອງຄົນພັກຢູ່ຫ້ອງນັ້ນໄດ້. ສໍາລັບຫຼາຍໆຄົນ, ຄວາມຄິດນີກ
້ ໍເປັນຕາຢາກຫົວ. ໃຜຈະຢາກຈ່າຍເງິນເຊົ່າຫ້ອງນອນໃນ
ເຮືອນຂອງຄົນແປກໜ້າ ?
ແຕ່ເປັນເວລານຶ່ງທົສວັດຕໍມ
່ າ, Airbnb ມີບ່ອນພັກໃນບັນຊີ ສາມລ້ານແຫ່ງ ໃນ 56,000 ຫົວເມືອງ ແລະ 191
ປະເທດ.

ຄົນເຫຼາ
ົ່ ນີ້ແມ່ນຄົນທ່ີເປີດບ້ານຂອງເຂົາ ໃຫ້ຄົນແປກໜ້າແທ້ໆເຊົ່າ ແລະ ຕ້ອນຮັບເຂົາເຂົ້າມາໃນເຮືອນ.

ເປັນທີຊ
່ ັດແຈ້ງແລ້ວວ່າ, ຄວາມຄິດໃນການພັກເຊົາໃນບ້ານອັນແທ້ຈິງນີໄ
້ ດ້ຊ່າລືໄປສູພ
່ ີ່ນ້ອງວັທນະທັມຕ່າງໆ.
ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນບໍ່ແມ່ນສິ່ງໃໝ່. ມາຣະຍາດໃນການຮັບຕ້ອນແມ່ນອຸປນິສັຍຝ່າຍວິນຍານແທ້ຈິງ. ການ
ຕ້ອນຮັບເປັນຄໍາສັ່ງ ແລະເປັນສິ່ງທ່ີຄຣິສຕຽນຄວນໂອບກອດເອົາ ຖ້າເຮົາຢາກດໍາຣົງຊີວິດເປັນການຕ້ອນຮັບທ່ີດີຕໍ່
ຜູ້ທ່ີກ້າວເຂົ້າມາໃນຄວາມເຊື່ອ. ຄວາມເອື້ອເຟື້ອ ແລະ ການຕ້ອນຮັບຕໍ່ບຸກຄົນນອກແວດວົງໝູ່ເພື່ອນເຮົາ ຈະດຶງດູດ
ຄົນມາເຊື່ອຂ່າວປະເສີດທ່ີເຮົາປະກາດຢູນ
່ ັ້ນໄດ້ດີທ່ີສຸດ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ: (ເບິ່ງຕາມຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. 1ເປໂຕ 4:7 .
ອາວະສານຂອງສິ່ງທັງປວງໃກ້ຈະມາເຖິງແລ້ວ ເຫດສັນນັ້ນທ່ານທັງຫຼາຍຈົ່ງມີສະຕິອັນດີ ແລະຄອຍລະວັງຕົວສຳລັບ
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ການອ້ອນວອນ.
ການຕ້ອນຮັບ. ນີ້ແມ່ນຄຸນພາບສໍາຄັນທ່ີພັລນາເຖິງຄຣິສຕະຈັກຍຸກພຣະຄັມພີໃໝ່; ຜູ້ຂຽນພຣະຄັມພີຊາບດີວ່າມັນ
ເປັນພາກສ່ວນສໍາຄັນຢ່າງໃຫຽ່ຫຼວງ. ການຮັບຕ້ອນເປັນຂໍກະແຈສໍາຄັນສໍາລັບການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ ໃນຍຸກສມັຍ
ແລກທ່ີຄຣິສຕະຈັກເລີ້ມເກີດດອກອອກຜົນ. ໃນເວລາເດີນໄປຕາມທ້ອງຖິ່ນໃໝ່, ຄົນໄດ້ຮັບຄວາມເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່
ຈາກຄົນທ່ຢ
ີ ໃ
ູ່ ນເມືອງນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ ຄຣິສຕຽນຈຶ່ງເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕ້ອນຮັບຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ພີ່ນ້ອງຜູ້ເຊື່ອທ່ີຍ້າຍໄປກໍ
ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບເຂົ້າໃນເຮືອນ ແລະ ພັກອາສັຍຢູ່ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນໆ.

ນໍາ
້ ໃຈເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ນີ້ໄດ້ເອື້ອອໍານວຍ

ໃຫ້ຂ່າວປະເສີດແຜ່ກວ້າງອອກໄປ ແລະປັກຫຼັກຢູໃ
່ ນຊຸມຊົນແຫ່ງນີ້.
ວັນເວລາໄດ້ປ່ຽນໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວເຮົາໃຊ້ຊີວິດກັບ "ສາທາຣະນະ" ທາງສື່ online ສ່ວນ
1

ໃຫຽ່ກໍຕາມ,

ແຕ່ຄົນສ່ວນໃຫຽ່ມັກຈະໃຫ້ຄຸນຄ່າຄວາມສໍາຄັນກັບການເປັນຢູ່ສ່ວນຕົວຫຼາຍກວ່າທ່ີເຄີຽເປັນຢູ່ຜ່ານມາ

ໃນອະດີດ. ເຖິງແມ່ນເຮົາອາດຈະເຄີຽພິມຂໍ້ຄວາມຂອງເຮົາສົ່ງຜ່ານສື່ມວນຊົນອອກໄປມາກມາຍກໍຕາມ, ພວກເຮົາກໍ
ຍັງມິຣົດນິຍົມກັບບ່ອນຢູ່ຂອງຕົນເອງ ແລະເວລາສ່ວນຕົວຂອງເຮົາຢູ.່

ທັມຊາດຂອງຄວາມໂອບເອື້ອອາຣີຜດ
ັ ແລ່ນ

ສວນທາງກັບສິ່ງນີ້, ໃນເມືອ
່ ຄວາມເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ແມ່ນການແບ່ງປັນສິງ່ ທ່ີເຮົາມີເປັນຂອງ "ສ່ວນຕົວ" ໃຫ້ກັນແລະ
ກັນດ້ວຍນໍ້າໃຈແຫ່ງການເສັຽສລະ.
ຈິງຢູ່, ໂດຍທັມຊາດແລ້ວບາງຄົນກໍມແ
ີ ນວໂນ້ມວ່າມີໃຈເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ຢູ່. ແຕ່ຖ້າເຮົາໄຕ່ຕອງຄໍາເວົ້າໃນຂໍ້ພຣະ
ຄັມພີຢ່າງຖ້ວນຖີແ
່ ລ້ວ ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າການຕ້ອນຮັບບໍ່ແມ່ນອຸປນິສັຍສໍາລັບຄົນບາງພວກ ທ່ີເຮັດໄດ້ງ່າຍກວ່າຄົນ
ອື່ນເທົ່ານັ້ນ; ແຕ່ເປັນຄໍາສັ່ງສໍາລັບຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຕ້ອງຝຶກໃຫ້ມີນິສັຍຢ່າງນີ້.
ເພື່ອຈະດໍາຣົງຊີວິດໃນການຮັບຕ້ອນ, ພວກເຮົາຕ້ອງເລີ້ມດ້ວຍການອະທິຖານ. ເວລາເຮົາອະທິຖານ, ພວກເຮົາກໍ
ຈະສໍານຶກໄດ້ວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດ, ບໍ່ສາມາດຈັດຫາ, ບໍ່ສາມາດຜລິດສິ່ງໃດໄດ້ເອງ. ໃນການອະທິຖານເຮົາສະ
ແດງການເພິ່ງພາພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ຈັດຫາຂອງເຮົາ. ໃນການອະທິຖານ, ພວກເຮົາຊາບຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ ແລະການ
ເສັຽສລະເພືອ
່ ຄວາມປາຖນາສໍາລັບຕົວເຮົາເອງ ເປັນສິງ່ ທ່ີກີດກັນເຮົາຈາກການອຸທິດຕົນໃນການຮັບໃຊ້ ແລະການຮັກ
ຜູ້ອື່ນໃນທາງປະຕິບັດ.
ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຄວນອະທິຖານເພື່ອຫຽັງ ເພື່ອຮັບເອົາອຸປນິສັຍ ໃຈທີ່ໂອບເອື້ອອາຣີແມ່ນບໍ່ ?

ດົນປານໃດແລ້ວທີ່ທ່ານເຫັນມຸມມອງຂອງຄົນອື່ນໄດ້ປ່ຽນແປງຍ້ອນການອະທິຖານ ?
 ອະທິຖານໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ເຫັນຕົວເອງເປັນພະນັກງານຕ້ອນຮັບ. ສາເຫດນຶ່ງທ່ີພວກເຮົາປະເຊີນກັບ
ການຕ້ອນຮັບແມ່ນ ເຮົາເຫັນຕົວເຮົາເອງວ່າເປັນເຈົ້າຂອງ. ເຮືອນເປັນກັມສິດຂອງເຮົາ. ເວລາກໍເປັນກັມສິດ
ຂອງເຮົາ. ພວກເຮົາເຫັນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນຂອງເຮົາ. ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງ;

ເຮົາເປັນພຽງແຕ່ຜູ້ບໍຣິ

ການຊື່ໆ. ທຸກສິ່ງທ່ີເຮົາມີແມ່ນພຣະເຈົ້າມອບໃຫ້ເຮົາເພື່ອນໍາໄປໃຊ້ສໍາລັບອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ທຸກຢ່າງ.
 ອະທິຖານໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊ່ອຍຕໍ່ຕ້ານຄວາມໂລບຂອງເຮົາ. ສາເຫດອີກອັນນຶ່ງ ທ່ີພວກເຮົາປະເຊີນກັບການ
ຕ້ອນຮັບແມ່ນພວກເຮົາເປັນຄົນໂລບນັ້ນເອງ. ພວກເຮົາກັກຕຸນຊັບສົມບັດຕ່າງໆເພື່ອໃຊ້ສ່ວນຕົວ ແລະເພື່ອ
ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຕົວເອງ, ແລະຄວາມໂລບຂອງເຮົາເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີໃຈຢາກແບ່ງປັນສິ່ງຂອງໆ
ເຮົາໃຫ້ຄົນອື່ນ. ການຕ້ອນຮັບກໍເປັນທາງນຶ່ງທ່ີພຣະເຈົ້າເບັດເຮົາໃຫ້ກາຍເປັນແນວຄວາມຄິດຂອງພຣະອົງ.
 ອະທິຖານເພື່ອພຣະເຈົ້ານໍາເອົາໂອກາດມາໃຫ້ເຮົາ. ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການເຮັດຕາມພຣະບັນຊາການ
ຕ້ອນຮັບແລ້ວ ພວກຮົາຄວນອະທິຖານເພື່ອໂອກາດລົງມືປະຕິບັດຄວາມເຊື່ອຕົວຈິງຂອງເຮົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງ
ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າເປີດຕາຂອງເຮົາເບິ່ງຄວາມຕ້ອງການອ້ອມຮອບເຮົາ.

ເມື່ອໃດພວກເຮົາເລີ້ມອະທິຖານເພື່ອ

ໂອກາດສະແດງການຕ້ອນຮັບ, ພວກເຮົາກໍຈະສະດຸ້ງຕື່ນວ່າພວກເຮົາຈະພົບຄົນຫຼາຍສໍ່າໃດ.
ທ່ານເປໂຕໄດ້ເລີມຕົ້ນຂໍ້ 7 ດ້ວຍການເຕືອນຢໍ້າວ່າ "ອາວະສານຂອງສິ່ງທັງປວງໃກ້ຈະມາເຖິງແລ້ວ." ພວກເຮົາ
ອະທິຖານ, ປະຕິບັດຄວາມຮັກ, ແລະ ປະຕິບັດການຕ້ອບຮັບເປັນຫົວໃຈສໍາຄັນທ່ີສຸດ. ອາວະສານໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ ດັ່ງ
ນັ້ນເຮົາມາອະທິຖານກັນເທາະ, ແລະໃຫ້ເຮົາຕ້ອນຮັບຄົນເຂົ້າມາໃນຊີວິດເຮົາ, ຕ້ອນຮັບເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາສູ່ອານາຈັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າເໝືອນກັນກັບພວກເຮົາ.

2. 1ເປໂຕ 4:8-9:
ທີ່ສຳຄັນກວ່າສິ່ງອື່ນທັງໝົດກໍຄືຈົ່ງຮັກເຊິ່ງກັນແລະກັນດ້ວຍເຕັມໃຈ ເພາະຄວາມຮັກປົກບັງຄວາມຜິດບາບໄວ້ຢ່າງ

8

ຫຼວງຫຼາຍ. 9ທ່ານທັງຫຼາຍຈົ່ງຕ້ອນຮັບຊຶ່ງກັນແລະກັນໂດຍບໍ່ຈົ່ມ.
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ການຕ້ອນຮັບຂອງເຮົາສາມາດສະແດງຂ່າວປະເສີດສູ່ຄົນອື່ນຢ່າງໃດ ?
ຄວາມຮັກບໍ່ແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກ; ມັນເປັນຄໍາຍຶດໝັ້ນສັນຍາເລິກເຊິ່ງໃນການເຮັດດີຕຄ
ໍ່ ົນອື່ນ ແລະໃຊ້ໄດ້ຜົນແທ້ຈິງ,
ໃນທາງປະຕິບັດ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ການຕ້ອນຮັບຈຶ່ງເປັນເຄ່ືອງໝາຍໜັກແໜ້ນຂອງຄວາມຮັກ ບໍ່ວາ
່ ຈະເປັນທາງຮ່າງກາຍ
ຫລືທາງການກະທໍາໃນການຮັບໃຊ້ບກ
ຸ ຄົນອື່ນ ຊຶ່ງເຮົາຕ້ອງເສັຽສລະສິ່ງຂອງ ຂອງຕົນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ.
ສໍາລັບຄຣິສຕຽນແລ້ວ, ການຕ້ອນຮັບບໍ່ເປັນພຽງບົດບາດການສະແດງ; ແຕ່ເປັນວິຖີຊີວິດແທ້ຈິງຂອງເຮົາ ເພື່ອຈະ
ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຽັງຈຶ່ງເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ກ່ອນອື່ນເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າການຕ້ອນຮັບແມ່ນຫຽັງ. ຂນະທ່ີການກະທໍາບາງຢ່າງ
ເຊັ່ນການຫຸງຕົ້ມ ຫຼືເປີດບ້ານ, ເປັນການບົ່ງບອກເຖິງການຕ້ອນຮັບ, ບຸຄລິກມັນເອງມີຄວາມໝາຍເລິກກວ່າແລະໝາຍ
ເຖິງການກະທໍາທ່ີສະແດງອອກມາ. ຄໍາວ່າຕ້ອນຮັບນໍາມາໃຊ້ໃນບົດນີ້ໄດ້ມາຈາກອົງປະກອບຂອງສອງຄໍາຄື: "ຄວາມ
ຮັກ" ແລະ "ຄົນແປກໜ້າ." ເນື້ອໃນຄວາມໝາຍຂອງການຕ້ອນຮັບແມ່ນຮັກຄົນແປກໜ້ານັ້ນເອງ. ໃນທ່ີສຸດການລົງມື
ຕ້ອນຮັບແມ່ນ, ພຣະເຈົ້າຊົງຈັດຫາທາງຕ້ອນຮັບເຮົາໂດຍການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.
ເພາະສະນັ້ນ, ການຕ້ອນຮັບຈຶ່ງແມ່ນບຸຄລິກທ່ີຖືກສ້າງໃສ່ DNA ຝ່າຍວິນຍານ ຂອງຜູ້ທ່ີໄດ້ສໍາຜັດການຕ້ອນຮັບ
ຂອງພຣະເຈົ້າ. ແລ້ວການຕ້ອນຮັບກໍຊັກນໍາເຮົາໃຫ້ລະຖິ້ມຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວອອກໄປ, ປ່ອຍວາງຄວາມປາຖນາຂອງ
ເຮົາເອງ, ແລະຕ້ອນຮັບເອົາຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອື່ນກ່ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາສິ່ງນັ້ນ
ເພື່ອເຮົາ ແລະພວກເຮົາຄວນເຮັດດັ່ງດຽວກັນນັ້ນ.
ຕລອດຊີວິດໃນໂລກນີ້ຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ສໍາແດງທາດແທ້ຂອງການຕ້ອນຮັບ, ຊຶ່ງແມ່ນການເສັຽສລະບາງ
ສິ່ງຂອງເຮົາເພື່ອຕ້ອນຮັບຄົນອື່ນໆ. ການຕ້ອນຮັບບໍ່ແມ່ນສູດຂອງບົດບາດ ແຕ່ແມ່ນທ່າທີ ວິຖີຊີວິດທີ່ເຕີບໃຫຽ່ຂຶ້ນໃນ
"ຄວາມຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນ." ຂໍໃຫ້ເຮົາຮັກກັນເໝືອນດັ່ງພຣະເຢຊູ ໃຫ້ເຮົາສະແດງທ່າທີການເສັຽສລະ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ
ຄົນອື່ນເຂົ້າມາໃນຊີວິດເຮົາ.
3. 1ປໂຕ 4:10-11 :
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ຕາມທີ່ທຸກຄົນໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ຊົງປະທານໃຫ້ແລ້ວ ກໍໃຫ້ໃຊ້ຂອງປະທານນັ້ນເພື່ອປໂຍດແກ່ກັນແລະກັນ ເໝືອນເປັນຜູ້

ຮັບມອບໝາຍຜູ້ດີທີ່ຮັບໃຊ້ພຣະຄຸນນານາປະການຂອງພຣະເຈົ້າ.
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ຖ້າຜູ້ໃດກ່າວ ກໍໃຫ້ເໝືອນຜູ້ກ່າວພຣະທັມຂອງ

ພຣະເຈົ້າ ຖ້າຜູ້ໃດເປັນຜູ້ບໍຣິການຮັບໃຊ້ ກໍໃຫ້ບໍຣິການຮັບໃຊ້ເໝືອນຜູ້ຮັບກຳລັງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ ເພື່ອ
ວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງໄດ້ກຽດໃນການທັງປວງໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ ສງ່າຣາສີແລະຣິດທານຸພາບຊົງມີແກ່ພຣະອົງສືບ
ໄປເປັນນິດ ອາແມນ.

ດົນປານໃດແລ້ວທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກຄົນອື່ນ ທີ່ຊູໃຈທ່ານໃນການເດີນໄປກັບພຣະເຈົ້າ ?
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານແກ່ລູກຂອງພຣະອົງບໍ່ແມ່ນເພື່ອຕົວເຮົາເອງ, ແຕ່ເພື່ອເສີມ
ສ້າງຄົນອື່ນຂຶ້ນ. ພຣະອົງປະທານຂອງປະທານເພື່ອໃຫ້ເອົາໄປໃຊ້ໃນການຮັບໃຊ້. ເມື່ອເຮົາໃຊ້ຂອງປະທານສໍາລັບ
ພຣະກາຍພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາຈຶ່ງຈະນໍາໃຊ້ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ, ໂດຍຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງໂຜດປະທານສິ່ງຈໍາເປັນ
ຕາມທ່ີເຮົາຕ້ອງການ.
ຣິດອໍານາດ ແລະການຈັດຫາແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພຣະເຈົ້າ; ພຣະອົງຈະເຮັດທຸກສິ່ງ ໃຫ້ອໍານາດຕາມທ່ີ
ເຮົາຕ້ອງການ. ແຕ່ເຮົາກໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເໝືອນກັນ. ແທນທ່ີຈະເປັນຄົນຄອຍຖ້າຣິດອໍານາດຊ່ອຍຊູຈາກພຣະ
ເຈົ້າ ພວກເຮົາກໍຕ້ອງຊອກສແວງຫາສິ່ງທ່ີພຣະເຈົ້າຈັດຫາໃຫ້ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ ເທົ່າທີ່ຈະຫາໄດ້.
ຈົ່ງຄິດເຖິງສ່ວນຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະມະນຸດກໍມີພາກສ່ວນຮ່ວມກັນດັ່ງການພາຍເຮືອ. ທາງດຽວທ່ີຈະຂັບເຄື່ອນ
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ເຮືອໄປໃນນໍ້າໄດ້ກໍດ້ວຍແຮງຂອງລົມ. ແຕ່ສີພາຍທ່ີຂຍັນຈະບໍ່ລໍຖ້າພຽງແຕ່ໃຫ້ລົມພັດໄປເທົ່ານັນ
້ . ແທນທ່ີຈະເຮັດດັ່ງ
ນັ້ນ, ສີພາຍກໍພ້ອມທ່ີຈະພາຍເພື່ອໃຫ້ເຮືອຂັບເຄື່ອນໄປໄດ້ດີກວ່າ ເມື່ອລົມເລີ້ມພັດ. ສະນັ້ນ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບເຮົາ ແລະ
ພລັງໜູນຈາກຣະເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ແລະຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານອື່ນໆເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງເກີດຂຶ້ນ,
ພວກເຮົາຕ້ອງການແຮງບັນດານຈາກພຣະເຈົາ
້ . ແຕ່ພວກເຮົາກໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຂັບເຄື່ອນຊີວິດຂອງເຮົາ
ໃນທາງຊຶ່ງພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະເຮັດສ່ວນຫຼາຍ ໃນສິ່ງທ່ີພຣະເຈົ້າຈະເຮັດໃນເຮົາ ແລະຜ່ານເຮົາ.
ເວລາພຣະເຈົ້າທໍາງານຜ່ານເຮົາໂດຍໃຊ້ຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານ, ຫຼາຍສິ່ງກໍຈະເກີດຂຶ້ນ. ສິ່ງທ່ີເຫັນແຈ້ງທ່ີສຸດ
ແມ່ນສິ່ງທ່ີຄົນອື່ນໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດ. ເຂົາເຈົ້າອາດໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຈາກຄໍາໜູນໃຈ, ຈາກບົດບາດການຮັບໃຊ້, ຫຼືຈາກ
ການຕ້ອນຮັບດ້ວຍໃຈເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ຂອງການຕ້ອນຮັບ. ແຕ່ຍັງບໍ່ໝົດເທົ່ານັ້ນໃນສິ່ງທ່ີເກີດຂຶ້ນ. ຄວາມປະສົງຂອງ
ເຮົາໃນການໃຫ້ພຣະເຈົ້າໃຊ້ບໍຣິການຄົນອື່ນ ໄດ້ບົ່ງບອກເຖິງການສົ່ງສັນຍານສໍາຄັນທ່ີພວກເຮົາເຊື່ອວ່າເປັນຈິງເຊັ່ນ:
 ພວກເຮົາເວົ້າເຖິງການຈັດຫາຂອງເຮົາ. ການຮັບຕ້ອນອາດຈະໄດ້ສລະເວລາ, ເຫື່ອແຮງ, ຊັບສິນ, ກະທັ້ງ
ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ໃນເມື່ອເຮົາປະສົງຢາກໃຫ້ພຣະເຈົ້າໃຊ້ເຮົາເພື່ອສະແດງການຕ້ອນຮັບ, ພວກເຮົາກໍໄດ້
ພິສູດວ່າພວກເຮົາເຊື່ອພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ຈັດຫາຍິ່ງໃຫຽ່.
 ພວກເຮົາເວົ້າເຖິງຄວາມສນຸກສນານຂອງເຮົາ. ການຕ້ອນຮັບຮຽກຮ້ອງພວກເຮົາໃຫ້ແບ່ງປັນກັບຄົນອື່ນ, ຊຶ່ງ
ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດເພື່ອຕົວເຮົາເອງໃຫ້ໜ້ອຍລົງ. ແຕ່ເມື່ອເຮົາເລືອກທ່າທາງການຕ້ອນຮັບນີ,້
ພວກເຮົາກໍໄດ້ພິສດ
ູ ກ່ຽວກັບຄວາມຍິນດີສ່ວນຕົວຂອງເຮົາ.
 ພວກເຮົາເວົ້າເຖິງອະນາຄົດຂອງເຮົາ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໄຖ່ເປັນລາຍບຸກຄົນ; ພຣະອົງສ້າງຄົນເພື່ອຖວາຍກຽດ
ແດ່ພຣະອົງ. ຄົນເຫຼ່ົານີ້ຈະຢູ່ຮ່ວມກັນກັບພຣະອົງໃນວິມານສວັນ. ໃນສວັນຈະບໍ່ມີການຢູ່ໂດດດ່ຽວ, ແຕ່ຈະ
ໂດດດ່ຽວໃນຊຸມຊົນ. ເມື່ອພວກເຮົາຕ້ອນຮັບຄົນອື່ນເຂົ້າມາ, ພວກເຮົາຈະໃຊ້ຊີວິດ ຊີມຣົດຊາດໃນສິ່ງທ່ີຈະ
ປາກົດມາໃນພາຍພາກໜ້າ ຈັກໜ້ອຍ, (ວິເສດສໍ່າໃດ!).

ຄວາມຈິງໃນຂໍ້ພຣະຄັມພີເຫຼົ່ານີ້ຈະສາມາດຊ່ອຍໃຫ້ກຸ່ມຂອງເຮົາເປັນກຸ່ມໃຫ້ການຕ້ອນຮັບດີຂຶ້ນຢ່າງໃດ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ການຕ້ອນຮັບສໍາລັບບາງຄົນອາດເຮັດງ່າຍກວ່າຄົນອື່ນ ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງໃຫ້ເປັນຄົນສາມາດຕ້ອນຮັບ
ໄດ້ທຸກຄົນ. ຈົ່ງເລືອກການນໍາໃຊ້ຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້
 ທັກທາຍ. ຈົງ່ ມາໂບດກ່ອນເວລາ ຈັກ 2-3 ນາທີ ອາທິດນີ້.

ໃຊ້ເວລາພິເສດໃນບໍຣິເວນນອກຫ້ອງນະມັສການ

ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ຖາມສະບາຍດີ ແລະພົບກັບຄົນທ່ີທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກ.
 ຈົ່ງເປັນເຈົ້າພາບ. ຈົ່ງຊອກຫາໂອກາດເປັນເຈົາ
້ ພາບກຸມ
່ ນ້ອຍໃນບ້ານທ່ານ ຫຼືເປັນຜູ້ທັກທາຍໃນກຸ່ມສຶກສາພຣະ
ຄັມພີຂອງທ່ານ.

 ຮັບປະທານອາຫານຮ່ວມກັນ. ຈົ່ງອຸທິດວັນທິດນຶ່ງຂອງແຕ່ລະເດືອນ ໃຫ້ເປັນວັນທ່ີທ່ານຈະເຊີນຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງມາບ້ານ
ເພື່ອກິນເຂົ້າທ່ຽງ. ຈົ່ງກະທໍາເຊັ່ນນີ້ເປັນຊ່ວງລະຍະຢ່າງສມໍ່າສເມີໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.
ບໍ່ກ່ຽວກັບວ່າບຸຄລິກໂດຍທັມຊາດຂອງເຮົາເປັນໜ້າຮັບແຂກຫຼືບໍ່, ແຕ່ພວກເຮົາຖືກຊັກນໍາໂດຍພຣະເຈົ້າໄດ້ຕ້ອນ
ຮັບເຮົາຢ່າງໃດ ກໍໃຫ້ເຮົາເຮັດຕໍ່ຄົນອື່ນຢ່າງດຽວກັນນັ້ນ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ PSI
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