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ຄວາມຍິນດີອັນແທ້ຈິງ
ຂອງລອກແບບ ຂອງປອມ ຂອງທຽມ ຊະນິດໃດທ່ີຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດ ທີທ
່ ່ານໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນມາ ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:

ຄວາມຍິນດີແທ້ຈິງຫັຼ່ງໄຫຼອອກມາຈາກຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ໃນຣະຫວ່າງ 1590 ແລະ 1613 William Shakespeare ໄດ້ຂຽນບົດລະຄອນເກືອບ 40 ເຣື່ອງແລະຍັງໃຊ້
ສະແດງຢູ່ຮອບໂລກທຸກວັນນີ້. ດັ່ງນັ້ນ ໃນປີ 1795, ເວລາ William-Henry Ireland ໄດ້ຜລິດເອກະສານທ່ີສົມຄວນ
ເປັນຂອງເຊກສເປັຽ, ໂລກກໍຈບ
ັ ຕາເບິ່ງ. ນັກຊ່ຽວຊານຫຼາຍຄົນໄດ້ພາກັນສະກົດຮອຍຕາມຫາຂອງຈິງ. ໃນເມື່ອໄອ
ແລນດ໌ "ພົບ" ບົດລະຄອນຂອງເຊກສເປັຽບູຮານຊຶ່ງບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນຊື່ວ່າ Vertigern ແລະ Rowena, ກໍຖືກນໍາມາສ້າງ
ລະຄອນທັນທີ. ແຕ່ການສະແດງຄັ້ງແລກປາກົດວ່າຂີຮ
້ ້າຍຫຼາຍ ການຕໍ່ສູ້ຈຶ່ງໄດ້ຣະເບີດຂຶ້ນ ແລະໄອແລນດ໌ກໍຖືກເປີດ
ໂປງວ່າເປັນຂອງທຽມ. ລາວໄດ້ລອກແບບແຜ່ນໜັງສືບູຮານຢ່າງສລາດ ແລະໄດ້ຮຽນລອກແບບລາຍມືນັກປະພັນບົດ
ລະຄອນຊື່ດັງ; ເຖິງປານນັ້ນກໍຕາມ, ງານເຫົຼ່ານີ້ຍັງພົບເຫັນມີການລອກແບບກັນຕໍ.່ ໃນບາງແງ່ມຸມ, ການປອມແປງ
ມັກຈະຖືກເປີດເຜີຍອອກມາສເມີ ແມ້ກະທັ້ງເວລາຂອງປອມເຊື່ອງຊ້ອນຢູ່ຫຼັງບຸຄລິກຂອງຄຣິສຕຽນ ກໍຈະຖືກເປີດເຜີຍ
ເໝືອນກັນ.
ເຮົາສ່ວນຫຼາຍສາມາດເປັນຄົນສຸພາບ ແລະເປັນມິດທ່ີດີຫາກຈໍາເປັນ, ແຕ່ຄວາມຍິນດີຂນານແທ້ຮຽກຮ້ອງບາງ
ສິ່ງເລິກໄປກວ່ານັ້ນ. ຄົນອື່ນສາມາດອ່ານອອກເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງຄວາມເລິກຕື້ນຂອງຄໍາວ່າ " ຂ້ອຍດີໃຈ
ທ່ີພົບເຈົ້າ " ແລະ ຄວາມຍິນດີແທ້ຈິງ. ເຮົາບໍ່ສາມາດຜລິດຄວາມຍິນດີຂນານແທ້ຊະນິດນີ້ໄດ້, ແຕ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບ
ກໍຕໍ່ເມື່ອເຮົາໄດ້ໃຊ້ຂ່າວປະເສີດ ແລະຄວາມຮັກພຣະຄຣິດເທົ່ານັ້ນ.
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ: ( ເບິ່ງຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. 1 ເທຊະໂລນິກ 1:1-3 :
ໂປໂລ ກັບຊີລາວານ ແລະຕີໂມທຽວ. ເຖິງຄຣິສຕະຈັກຂອງຊາວເທຊະໂລນິກໃນພຣະບິດາເຈົ້າ ແລະໃນພຣະອົງເຈົ້າ
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ພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຂໍໃຫ້ພຣະຄຸນ ແລະສັນຕິສຸກຈົ່ງມີຢູ່ກັບພີ່ນ້ອງທັງຫຼາຍເຖີ້ນ. 2ພວກເຮົາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ ເພາະ
ເຈົ້າທັງປວງຢູ່ສເມີ ແລະໃນຄວາມອ້ອນວອນຂອງພວກເຮົາກໍເອີ່ຍເຖິງພວກເຈົ້າຢູ.່

3

ໂດຍບໍ່ໄດ້ຢຸດຢັ້ງໃນການລະນຶກ

ເຖິງກິຈການຂອງເຈົ້າທັງຫຼາຍ ອັນເກີດມາຈາກຄວາມເຊື່ອ ກັບທັງການງານອັນໜັກໜ່ວງທີ່ພວກເຈົ້າຍອມເຮັດຍ້ອນ
ຄວາມຮັກ ແລະຄວາມໝັ່ນພຽນອັນມີມາຈາກຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ.
ຄຣິສຕຽນບໍ່ມີສັນຕິສຸກ ໃນເບື້ອງຕົ້ນທ່ີຄຣິສຕະຈັກເມືອງເທຊະໂລນິກ, ເມືອງຫຼວງ ແລະເມືອງໃຫຽ່ທ່ີສຸດຂອງມາ
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ເກໂດເນັຽ. ທ່ານໂປໂລ, ຊີລາ ແລະຕີໂມທຽວ ໄດ້ແວ່ຢາມເມືອງນີ້ໃນຖ້ຽວທີສອງຂອງການເດີນທາງ ປ່າວປະກາດ
ຂອງທ່ານໂປໂລ ຊາວເມືອງເທຊະໂລນິກໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດພຣະຄຣິດ ຈາກພວກມິສຊັນແນຣີ, ແຕ່ພວກ
ຢີວໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຍຸຍົງກຸ່ມຄົນພານ ເຂົ້າບຸກລຸກເຮືອນບ່ອນຊຶ່ງພວກມິສຊັນແນຣີອາສັຍຢູ່ນັ້ນ (ກິຈການ 17:1-5).
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍລວມແລ້ວ ຄຣິສຕະຈັກກໍໄດ້ມີການເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນດ້ວຍດີ. ແຕ່ແລ້ວທ່ານໂປໂລກໍຕ້ອງໄດ້
ຈາກໄປໂດຍຫວັງວ່າງານຂ່າວປະເສີດອັນດີຈະສືບຕໍ່ໄປ. ທ່ານໂປໂລບໍ່ໄດ້ກິນແໜງໃຈເລີຍ. ຕໍ່ມາເພິ່ນໄດ້ຮັບຂ່າວ
ວ່າຄຣິສຕຽນໃໝ່ໃນເທຊະໂລນິກສືບຕໍ່ຈະເຣີນເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນຄວາມເຊື່ອ ແລະຂຍັນຂັນແຂງຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນການຂົ່ມ
ເຫັງຈະຍັງມີຕໍ່ມາກໍຕາມ.
ເປັນຄວາມຍິນດີອັນໃຫຽ່ຫຼວງຂອງທ່ານໂປໂລ ທ່ີເພິ່ນໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍຊຶ່ງເຮົາຮູ້ກັນດີຄື 1 ເທຊະໂລນິກ. ໃນສອງ
ສາມຂໍ້ຕົ້ນ, ທ່ານກໍໄດ້ຍິນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຜ່ອນຄາຍແຕ່ເປັນຄວາມຍິນດີອັນໃຫຽ່ເໝືອນກັນກັບທ່ານໂປໂລຮູ້ສຶກ
ວ່າມີຫຽັງເກີດຂຶ້ນທ່ີນັ້ນ.
ຊາວເທຊະໂລນິກໄດ້ທໍາງານ, ຮັບໃຊ້ ແລະ ອົດທົນ. ທ່ານໂປໂລຮູ້ສຶກຂອບຄຸນ, ທ່ານໂປໂລຮູ້ສຶກຍິນດີແນ່ນອນ,
ແລະ ຄວາມຂອບຄຸນຂອງເພິ່ນໄດ້ນໍາຄວາມຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈວ່າ ສິ່ງເຫຼ່າ
ົ ນີ້ຈະດໍາເນີນຕໍ່ໄປ. ແຕ່ທ່ານໂປໂລຈະມີຄວາມ
ໝັ້ນໃຈໄດ້ແນວໃດວ່າຄຣິສຕຽນເຫຼົ່ານີ,້ ທ່ີຍັງອ່ອນນ້ອຍໃນຄວາມເຊື່ອ ຄົນທ່ີເຊື່ອທ່ີເພິ່ນໄດ້ໃຊ້ເວລາກັບເຂົາພຽງເລັກ
ໜ້ອຍຈະສາມາດທໍາງານ, ຮັບໃຊ້, ແລະ ອົດທົນໄດ້ຢ່າງໃດ?
ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງເພິ່ນແມ່ນໃນຄວາມສາມາດຂອງຊາວເທຊະໂລນິກ. ແມ່ນແລ້ວ, ເຂົາເປັນສາມັນຊົນ, ອ່ອນ
ແອ ແລະຜິດພາດໄດ້. ບໍແ
່ ມ່ນດອກ, ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງເພິ່ນຢູ່ທ່ີພື້ນຖານການງານ, ການຮັບໃຊ້, ແລະຄວາມອົດທົນ
ຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມເຊື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດການງານ. ຄວາມຮັກເປັນພລັງໃຫ້ເກີດການຮັບໃຊ້. ຄວາມຫວັງດົນບັນດານໃຈ
ໃຫ້ເກີດຄວາມອົດທົນ.
ຍ້ອນວ່າພື້ນຖານແນ່ນອນ, ການກະທໍາພາຍນອກຕ້ອງດໍາເນີນຕໍ່ໄປ. ມັນສໍາຄັນສໍາລັບເຮົາທ່ີຕ້ອງຈົດຈໍາວ່າ ສັນ
ຍາລັກພາຍນອກຂອງຄວາມເຊື່ອເຮົາ ຄືວ່າຄວາມຍິນດີເປັນຕົ້ນ ລ້ວນແຕ່ຂຶ້ນກັບຄວາມແຂງແກ່ນຂອງຮາກຖານເຮົາ.
ການຕໍ່ສູ້ແລະການງານຂອງຄຣິສຕຽນ ຕ້ອງກະທໍາຢູ່ລະດັບຂອງຫົວໃຈ. ແລະ ຈັ່ງໃດມັນອາດບໍ່ເປັນທ່ີໜ້າຍິນ
ດີເໝືອນດັ່ງການເພັ່ງເບິ່ງຄວາມງາມພາຍນອກ, ຄວາມເລິກເຊິ່ງຝ່າຍວິນຍານນີ້ເກີດຜົນໃນບ່ອນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ
ຫຼອມແລະປັ້ນເຮົາ ແມ່ນແລ້ວ ບ່ອນທ່ີເຮົາໄດ້ແຮງ. ກ່ອນທ່ີຄວາມຍິນດີຂອງທ່ານຈະສະແດງອອກມາພາຍນອກສູ່ຄົນ
ອື່ນນັ້ນມັນຖືກປັ້ນຈາກພາຍໃນໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອ, ຄວາມຫວັງ, ແລະຄວາມຮັກຂອງເຮົາ.

ການງານ, ການຮັບໃຊ້, ແລະ ຄວາມອົດທົນ ກ່ຽວຫຽັງກັບ ຄວາມເຊື່ອ, ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມຫວັງ
2. 1 ເທຊະໂລນິກ 1:4-6 :
ພີ່ນ້ອງທັງຫຼາຍຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງພຣະເຈົ້າເອີຍ, ພວກເຮົາຮູ້ເຖິງການຊົງເລືອກເຈົ້າທັງຫຼາຍໄວ້ແລ້ວນັ້ນ.
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ເພາະວ່າ
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ຂ່າວປະເສີດຂອງເຮົາ ບໍ່ໄດ້ມາເຖິງພວກເຈົ້າພໍເປັນແຕ່ຖ້ອຍຄຳເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ວ່າ ໄດ້ມາດ້ວຍລິດອຳນາດກັບທັງພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດ ແລະຄວາມໄວ້ໃຈອັນຄົບຖ້ວນຕາມດັ່ງເຈົ້າທັງຫຼາຍຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາກາຍເປັນຄົນຢ່າງໃດໃນຖ້າມກາງ
ພວກເຈົ້າ ເພາະເຫັນແກ່ເຈົ້າທັງຫຼາຍ. 6ແລະຝ່າຍພວກເຈົ້າ, ກໍໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຊອບເອົາຕາມແບບຢ່າງຂອງເຮົາພ້ອມ
ທັງຂອງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າດ້ວຍ ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າທັງຫຼາຍ ໄດ້ຖືກຄວາມຍາກລຳບາກອັນຫຼວງຫຼາຍກໍຕາມ ພວກເຈົ້າກໍ
ໄດ້ຮັບພຣະທັມນັ້ນດ້ວຍ ຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີທີ່ມາຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.
ຮາກຖານຕລອດຊີວິດເຮົາຖືກສ້າງຂຶ້ນເທິງຄວາມພົ້ນໃນພຣະຄຣິດ. ຄຣິສຕຽນເຫຼົ່ານີ້ເຊື່ອຂ່າວປະເສີດ, ໄດ້ຮັບ
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ, ແລະ ໝັ້ນໃຈວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ແລະຕ້ອນຮັບສູ່ຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ. ໂດຍ
2

ຜົນຂອງຮາກຖານທ່ີແນ່ນອນນັ້ນ,

ພວກເຂົາຈຶ່ງມີຄວາມຍິນດີທ່ີບໍ່ສັ່ນຄອນ. ຖ້າພວກເຮົາໝັ້ນໃຈໃນຄວາມພົ້ນໃນ

ພຣະຄຣິດແທ້ຈິງ, ແລ້ວພວກເຮົາກໍຈະມີຄວາມຍິນດີແທ້ຈິງ ແລະຂນານແທ້ ຊຶ່ງຈະປາກົດໃຫ້ທຸກຄົນທ່ີເຂົ້າມາຕິດ
ພັນກັບເຮົາໄດ້ເຫັນ ແລະຄວາມຍິນດີຊະນິດນີ້ກໍຈະຕິດແປດກັບຄົນອ້ອມຂ້າງເຮົາ. ຄວາມຍິນດີຂນານແທ້ນີ້ແມ່ນທາງ
ທີ່ຍິ່ງໃຫຽ່ທ່ີສຸດທ່ີເຮົາຈະໄດ້ຮັບໃຈຕ້ອນຮັບ ແລະວິນຍານ.
ດ້ວຍຄວາມຍິນດີແນວນີ້ ພວກເຮົາຈຶ່ງປາຖນາຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ປະສົບຄວາມແນ່ນອນໃຈອັນດຽວກັນ ແລະ
ຄວາມຍິນດີທ່ີພວກເຮົາໄດ້ປະສົບນັ້ນ.ຄວາມຍິນດີຊະນິດນີ້ເປັນຈັ່ງໃດ? ຄວາມຍິນດີຂນານແທ້ທ່ີຂຶ້ນມາຈາກຄວາມ
ພົ້ນໃນພຣະຄຣິດ ມີລກ
ັ ສະນະຢ່າງໜ້ອຍສາມຢ່າງດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 ຄວາມຍິນດີຂນານແທ້ບໍ່ຫຸ້ຼຍຫຼືເສື່ອມຕາມສະພາບການຕ່າງໆ. ພວກເຮົາມັກຈະເອົາຄວາມຍິນດີໄປພົວພັນກັບ
ສິ່ງທ່ີເກີດຂຶ້ນກັບເຮົາໃນແຕ່ລະວັນ. ແຕ່ຄວາມຍິນດີເລິກໄປກວ່າຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະອາຣົມ; ຄວາມຍິນດີຈະບໍ່
ຂຶ້ນໆລົງໆ ຫຼືໄຫຼໄປກັບບັນຫາທ່ີເກີດຂຶ້ນກັບເຮົາ. ຄວາມຍິນດີພົບແຫຼ່ງຂອງມັນໃນພຣະເຈົ້າ ແລະ ໃນພຣະເຈົ້າ
ພຽງເທົ່ານັ້ນ.
 ຄວາມຍິນດີຂນານແທ້ແຂງແກ່ນແລະທົນທານກວ່າດວງຕາເວັນຂຶ້ນ. ຍ້ອນວ່າຄວາມຍິນດີມາຈາກພຣະເຈົ້າ, ຫີນ
ສີລາທ່ີບໍ່ສັ່ນຄອນຂອງເຮົາ (ເບິ່ງ ພສສ 18:2), ພວກເຮົາສາມາດຢ່ັງຮູ້ແຫຼ່ງທ່ີມາແທ້ຈິງຂອງຄວາມຍິນດີຂອງເຮົາ
ຈະບໍ່ສັ່ນຄອນຈັກເທື່ອ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຈະບໍ່ປາສຈາກຄວາມຫວັງຈັກເທື່ອ.
 ຄວາມຍິນດີຂນານແທ້ຈະບໍ່ພົບໃນຄວາມພໍໃຈທັນທີທັນໃດແຕ່ດ້ວຍການຟັນຝ່າໄປ. ທຸກບ່ອນທ່ີເຮົາລ້ຽວ, ພຣະ
ສັນຍາກ່ຽວກັບສັນຕິສຸກຈະໂຜ່ມາໃຫ້ເຮົາ, ແຕ່ຄວາມຍິນດີເລິກກວ່ານັ້ນຫຼາຍ. ນັກປະພັນ C.S. Lewis ຂຽນໄວ້
ວ່າ: "ພວກເຮົາເປັນຄົນປະເພດຫົວໃຈເຄິ່ງດຽວ, ມັວເມົາກັບການດື່ມສຸຣາ ແລະເພດສັມພັນ ແລະທະເຍີທະຍານ
ໃນເມື່ອຄວາມຍິນດີທ່ີບໍ່ສຸດສ້ຽງຖືກຍື່ນໃຫ້ເຮົາ, ຄືກັນກັບເດັກນ້ອຍບໍ່ສົນໃຈໃຍດີເອົາແຕ່ຢາກປັ້ນຕົມເຮັດເຂົ້າໜົມ
ໃນສະລັມ ເພາະບໍ່ສາມາດວາດພາບວ່າສິ່ງທ່ີຍໍຍຶ່ນໃຫ້ນັ້ນມີຄວາມໝາຍດັ່ງການໃຫ້ວັນພັກທ່ີທ້ອງທະເລ. ພວກ
ເຮົາຈະພໍໃຈງ່າຍຕັ້ງຫຼາຍໂຍດ."

ການສະແດງຄວາມຍິນດີອອກໄປໃນບັນຫາຕ່າງໆເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ?

3. 1 ເທຊະໂລນິກ 1:7-10:
ຈົນເຈົ້າທັງຫຼາຍໄດ້ກາຍເປັນແບບຢ່າງແກ່ຄົນທັງປວງທີ່ເຊື່ອແລ້ວ ໃນແຂວງມາເກໂດເນັຽ ແລະ ແຂວງອະຂາຢາ.
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ເພາະວ່າພຣະທັມຂອງພຣະອົງເຈົ້າໄດ້ອອກຈາກພວກເຈົ້າຊ່າລືກ້ອງໄປ

ບໍ່ໃຊ້ແຕ່ໃນແຂວງມາເກໂດເນັຽ

ແລະ

ແຂວງອະຂາຢາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຂ່າວແຫ່ງຄວາມເຊື່ອພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຈົ້ານັ້ນ ໄດ້ຊ່າລືອອກໄປທົ່ວທຸກແຫ່ງຫົນຈົນ
ພວກເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງເວົ້າອັນໃດອີກ. 9ດ້ວຍວ່າຄົນເຫຼົ່ານັ້ນເອງກໍໄດ້ລາຍງານເຖິງເຣື່ອງພວກເຮົາວ່າເຮົາໄດ້ເຂົ້າ
ມາຫາເຈົ້າທັງຫຼາຍເປັນຢ່າງໃດ ແລະພວກເຈົ້າໄດ້ອວ່າຍໜີຈາກພຣະທຽມມາຫາພຣະເຈົ້າດ້ວຍຢ່າງໃດ ເພື່ອຮັບໃຊ້
ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ແລະຜູ້ທ່ຽງແທ້.
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ແລະຄອຍຖ້າພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຈາກສວັນ ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ຊົງບັນດານ

ໃຫ້ພຣະບຸດນັ້ນຄືນຂຶ້ນມາຈາກຕາຍ ຄືພຣະເຢຊູ ຜູ້ໄດ້ຊົງໂຜດເຮົາທັງຫຼາຍໃຫ້ພົ້ນຈາກພຣະພິໂຣດທີ່ຈະມີມານັ້ນ.
ຊາວເທຊະໂລນິກທ່ີເຊື່ອ ໄດ້ສໍາແດງການເປັນພະຍານແຫ່ງຄວາມຍິນດີ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ລາຍງານວ່າ ຄົນທ່ີເຊື່ອ
ໃນເມືອງນີ້ໄດ້ກາຍເປັນພະຍານແກ່ຄົນອື່ນທົ່ວຂົງເຂດນັ້ນແລະທົ່ວທຸກແຫ່ງຫົນ. ຄົນທ່ີເຊື່ອເຫຼົ່ານີ້ມີບົດບາດ ມີທ່າທີ
ຄວາມຍິນດີທ່ີເລັງໃສ່ພຣະຄຣິດ ແລະຮັບໃຊ້ໃນການເຊີນຄົນອື່ນໃຫ້ໂອບກອດເອົາສິ່ງທ່ີເຂົາມີຢ.ູ່ ມັນເປັນສິ່ງທ່ີວິເສດ
ຫຼາຍແທ້ໆ !
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ບາງທີທ່ານກໍປາຖນາຢ່າງນັ້ນເໝືອນກັນ, ແຕ່ບັນຫາຂອງຊີວິດຄືວ່າຍັງຄຸກຄາມຢູ່ໃນຄວາມຍິນດີນັ້ນຢູ.່ ພວກເຮົາ
ອາດເລີ້ມຕັ້ນດ້ວຍການເຕືອນເຮົາເອງແຕ່ລະວັນດ້ວຍບາງສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
 ຈົດຈໍາສິ່ງທ່ີທ່ານສົມຄວນ. ສັດຕຣູຄວາມຍິນດີຕົວນຶ່ງແມ່ນສິດທິ. ສິດທິຈະຄືບຄານເຂົ້າມາເມື່ອເຮົາແນມເບິ່ງ
ບັນຫາອ້ອມຮອບຕົວເຮົາແລະເລີ້ມອຸປຖັມເອົາຄວາມຄິດທ່ີວ່າເຮົາສົມຄວນກັບສິ່ງທ່ີດີກວ່າສະຖານການ ແລະ
ສະພາບການທ່ີເຮົາມອງເຫັນໃນຕົວເຮົາເອງ.
 ຈົດຈໍາສິ່ງທ່ີທ່ານມີ. ສັດຕຣູອີກຕົວນຶ່ງຂອງຄວາມຍິນດີແມ່ນຄວາມອີ່ດູຕົນ. ພວກເຮົາອາດຖືກກັບດັກໃນຄວາມ
ໂລບຂອງເຮົາເອງ ຊຶ່ງພວກເຮົາພຽງແຕ່ບໍ່ມີຊ່ອງວ່າງສໍາລັບຄວາມຍິນດີ. ໃນຂນະນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງສະທ້ອນສິ່ງ
ທ່ີເຮົາມີຢູ່ອອກມາ.
 ຈົດຈໍາສິ່ງທ່ີຖືກຈ່າຍ. ຄ່າມະຫາສານສໍາລັບຄວາມພົ້ນຂອງເຮົາ ໄດ້ຖືກຈ່າຍແລ້ວ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຊ່ອຍຊີວິດ
ຂອງເຮົາດ້ວຍ ເງິນ ຫຼື ຄໍາ; ແມ່ນແລ້ວ, ມັນຕ້ອງຊ່ອຍກູ້ດ້ວຍສິ່ງທ່ີມີຄ່າສູງກວ່ານັ້ນ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊດ
ົ ໃຊ້ແທນ
ເຮົາແລ້ວ. ແລະ ເພື່ອເປັນການຕອບສນອງ, ພວກເຮົາຕ້ອງເລີ້ມປູກຝັງຫົວໃຈທ່ີບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວອີກ. ແທນທ່ີຈະ
ເປັນຢ່າງນັ້ນ, ຈິດໃຈຂອງເຮົາລຸກໄໝ້ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຮົນ ຂາວສະອາດດ້ວຍຄວາມຍິນດີນໍາພຣະເມສານ້ອຍທ່ີ
ຖືກຂ້າຖວາຍນັ້ນ.

ຄວາມຈິງໃນຂໍ້ພຣະຄັມພີເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊອ່ອຍກຸ່ມຂອງເຮົາໃຫ້ເປັນກຸ່ມຕ້ອນຮັບດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າບໍ ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ການດໍາຣົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊື່ອບໍາລຸງລ້ຽງຄວາມຍິນດີແທ້ຈິງກັບພຣະຄຣິດ. ຈົ່ງເລືອກການນໍາໃຊ້ອັນໃດອັນນຶ່ງຕາມ
ທາງລຸ່ມນີ້.
 ຈົ່ງຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າສໍາລັບຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ. ໃຜເປັນຜູ້ນຶ່ງໃນຊີວິດທ່ານທ່ີດໍາຣົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມຍິນດີແທ້ຈິງ? ຈົ່ງ
ຈົດບັນທຶກ ແລະຂອບໃຈຄົນຜູ້ນັ້ນ ສໍາລັບການເປັນແບບຢ່າງຂອງລາວ.
 ຈົ່ງເຕີບໃຫຽ່ຂຶ້ນໃນຄວາມຍິນດີ. ຈົ່ງຈຶ້ງເບິ່ງຄໍາແນະນໍາສາມຢ່າງໃນຂໍ້ສາມ. ຈົ່ງຂຽນໃສ່ແຜ່ນກະດາດນ້ອຍໆ
ແລະວາງໄວ້ບ່ອນທ່ີທ່ານຫຼຽວເຫັນແຕ່ລະວັນ.
 ຈົດບັນທຶກການຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າ. ເພາະວ່າຄວາມຍິນດີຜູກພັນກັບການຂອບພຣະຄຸນ, ຈົ່ງເລີ້ມ "ການບັນທຶກ
ການຂອບພຣະຄຸນ". ແຕ່ລະວັນສໍາລັບເດືອນໜ້າ ຈົ່ງຂຽນສິ່ງທ່ີທ່ານຢາກຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ ແລະເບິ່ງ
ຄວາມຍິນດີຂອງທ່ານເຕີບໃຫຽ່ຂຶ້ນ.
ຄວາມສຸກ ແລະຮອຍຍິ້ມປອມສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍ, ແຕ່ເວລາ ແລະບັນຫາຕ່າງໆຈະເປີດໂປງສິ່ງປອມ ທ່ີລີ້ຊ່ອນຢູ່
ເບື້ອງຫຼັງນັ້ນ. ອີກຢ່າງນຶ່ງ, ຄວາມຍິນດີແທ້ຈິງຈະສ່ອງສວ່າງຊອດ, ເພາະວ່າມັນຢ່ັງຮາກລົງໃນສິ່ງທ່ີພຣະເຈົ້າໄດ້ກະ
ທໍາເພື່ອເຮົາໃນພຣະຄຣິດ.
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