ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
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__________________________________________
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ

ເມື່ອຊິວິດຮູ້ສຶກວ່າວ່າງເປົ່າ.
ວຽກງານຫຍັງທີ່ໜ້າເບື່ອທີທ
່ ່ານຍັງບໍ່ເຄີຍເຮັດ?

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນນີ້:

ຊິວິດທີ່ປາສະຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນຊີວິດທີ່ຂາດຄຸນຄ່າ.

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈົ້າບອກວ່າຍາກໄດ້ໜູແຮມສເຕີ. ຄວາມຄິດອັນດັບແລກຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ, ພວກເຂົາ
ເຮັດຫັຽງ?

ຄວາມຄິດອັນຕໍມ
່ າຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ, ລູກຈະເຮັດຫັຽງກັບມັນ? ໂຕໜູແຮມສເຕີອາສັຍຢູ່ໃນກົງ. ທ່ານ

ຈະໃຫ້ອາຫານແລະນ້ຳແກ່ມັນ. ມັນກໍກນ
ິ . ເຈົ້າເປັນຄົນທຳຄວາມສະອາດກົງຂອງພວກມັນ. ເຈົ້າກໍເຮັດຢູ່ຢ່າງນັ້ນແຕ່
ລະວັນເລື້ອຍ ໆ. ຈຸດປະສົງຄືອັນໃດ?
ແລະໂຕໜູແຮມສເຕີເປັນສັດຫາກິນກາງຄືນ, ຊຶງ່ ໝາຍຄວາມວ່າພວກມັນເຄື່ອນໄຫວໄປມາຫາກິນໃນຍາມຄ່ຳ
ຄືນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂະນະພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະຫຼບ
ັ ນອນໃນຢາມຄ່ຳຄືນ, ພວກເຮົາໄດ້ຍິນສຽງດັງຈາກກົງລໍໜ
້ ູແຮມສເຕີ
ປິ່ນຢູ່ເປັນຊົ່ວໂມງພຸ້ນລະ. ມັນບໍມ
່ ີຈຸດໝາຍ!
ໜ້າເສົ້າໃຈ, ຊີວິດກໍຮູ້ສຶກວ່າເປັນແບບນັ້ນແຫຼະບາງຄັ້ງ. ປັດຈຸບັນແລະອະນາຄົດພວກເຮົາອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກ
ຄ້າຍຄືໜູແຮມສເຕີຢໃ
ູ່ ນກົງ, ກຳລັງແລ່ນຢ່າງໜັກແລະກະແລ່ນຢ່າງໄວໃນກົງລໍ້ຂອງຊີວິດ, ເຮັດສຽງດັງຟົດສະນັ່ນຢູ,່
ແຕ່ໃນທີ່ນີ້ບໍ່ມີຫັຽງເກີດປໂຍດແລະຍັງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເກີດຄວາມກັງວົນໃຈ: ໂດຍແທ້ຈິງແລ້ວ ການເຮັດທັງໝົດໃນ
ທຸກສິ່ງມັນກໍມີຄວາມໝາຍແທ້ຈິງ.
ປຶ້ມພຣະທັມປັນຍາຈານໃຫ້ຄຳຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຊີວິດໂດຍເປີດເຜີຍຄວາມໄຮ້ສາຣະຂອງການ
ສັງເກດເບິ່ງຄວາມໄຮ້ປໂຍດຂອງຊີວິດທີ່ເປັນປັນຍາມາຈາກທາງໂລກ. ໃນຖານະທີ່ເປັນຄຣິສຕຽນ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າ
ໃຈວ່າ, ຖ້າແຍກອອກຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດແລ້ວ, ຊີວິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ມີຄວາມໝາຍ ຄືກບ
ັ ໃຊ້ຊວ
ີ ິດຢູ່ໃນກົງແລະ
ກຳລັງແລ່ນໃນກົງລໍຂ
້ ອງໜູແຮມສເຕີ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ສືກສາພຣະຄັມພີ
1. ປັນຍາຈານ 1: 1-7
1ຖ້ອຍຄຳຂອງປັນຍາຈານ ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງດາວິດ ກະສັດໃນເຢຣູຊາເລັມ. 2 ປັນຍາຈານກ່າວວ່າ ບໍ່ເປັນປໂຍດ ບໍ່
ໄດ້ຜົນ ສາລະພັດລ້ວນແຕ່ບໍ່ໄດ້ຜົນ. 3 ມະນຸດເຮັດວຽກໜັກຈົນໝົດເຫື່ອແຮງພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນລາວໄດ້ປໂຍດຫຍັງ
ຈາກງານທັງໝົດທີ່ລາວເຮັດນັ້ນ?

4

ຊົ່ວອາຍຸໜຶ່ງລ່ວງໄປ ແລະອີກຊົ່ວອາຍຸໜຶ່ງກໍມາ ແຕ່ແຜ່ນດິນໂລກຍັງຄົງເດີມຢູ່

ເປັນນິດ. 5 ດວງຕາເວັນຂຶ້ນ ແລະດວງຕາເວັນຕົກແລ້ວຮີບໄປເຖິງບ່ອນ ຊຶ່ງມັນຂຶ້ນມານັ້ນ. 6 ລົມພັດໄປທາງໃຕ້ ແລ້ວ

1

ວຽນກັບໄປທາງເໜືອ ລົມພັດວຽນໄປວຽນມາ ແລ້ວລົມກໍພັດກັບຕາມທາງວຽນຂອງມັນ. 7ແມ່ນ້ຳທັງຫລາຍໄຫລໄປສູ່
ທະເລ ແຕ່ທະເລກໍບໍ່ເຕັມແມ່ນ້ຳໄຫລໄປສູ່ບ່ອນໃດກໍໄຫລໄປສູ່ບ່ອນນັ້ນອີກ.
“ ບໍ່ເປັນປໂຍດຫຍັງ.” ແມ່ນແລ້ວ, ອັນນັ້ນອາດຈະເບິ່ງເໝືອນບໍ່ແມ່ນວິທີທາງທີ່ດທ
ີ ີ່ເລີມ
້ ຕົ້ນປຶ້ມ, ປັນຍາຈານເປັນ
ປຶ້ມເຫຼັ້ມນຶ່ງໃນພຣະຄັມພີ. ເບິ່ງຄ້າຍຄືວ່າເປັນສຳນຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈນັກປຣັສະຍາຫົດຫູເ່ ມື່ອຊີວິດມາເຖິງຈຸດສຸດທ້າຍ
ແລະທຳໜ້າທີ່ເປັນຜູປ
້ ະກາດ, “ ທັງໝົດບໍ່ມຈ
ີ ຸດໝາຍ!” ແຕ່ນີ້ບໍ່ແມ່ນທຸກໆປຶ້ມບໍ່ແມ່ນນັກປຣັສະຍາທຸກຄົນ. ພວກເຮົາຢູ່
ໃນປຶ້ມປັນຍາຈານ ໃນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ! ແລະ ຄຳສອນໂຊໂລໂມນ“, ເປັນລູກກະສັດດາວິດແລະເປັນກະສັດໃນ
ກຸງເຢຊາເລັມ.
ແມ່ນຫັຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຊໂລໂມນເຂົ້າໃຈຢືນຢັນປະກາດວ່າ, “ ທຸກສິ່ງບໍເ່ ປັນປໂຍດ”? ດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຈຶ່ງເວົ້າວ່າ,
ທຸກຄົນ, ເວົ້າວ່າຊີວິດບໍມ
່ ີປໂຍດ? ເຖິງແມ່ນວ່າ, ໂຊໂລໂມນຍັງເປັນຄົນສລຽວສລາດໃນໂລກ, ຖ້າໂຊໂລໂມນຍອມ
ແພ້ຕໍ່ຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດ. ແມ່ນຫັຽງຈະເປັນຄວາມຫວັງໃຫ້ກັບພວກເຮົາທຸກຄົນ?
ໂຊໂລໂມນຂຶ້ນຕົ້ນພຣະທັມປັນຍາຈານດ້ວຍຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນ ທີ່ທ່ານພະຍາຍາມໃຫ້ຄຳຕອບເມື່ອປຶ້ມຖືກເປີດ
ອອກ. “ແມ່ນຫັຽງທີ່ມະນຸດເຮົາໄດ້ຮັບຫຼັງຈາກເຂົາພະຍາຍາມເຮັດວຽກໜັກພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ?” ໂຊໂລໂມນຈະພະ
ຍາຍາມແລ້ວພະຍາຍາມອີກເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງຊີວິດ, ທີ່ບໍ່ເປັນປໂຍດ ( 2:11, 22; 3:9; 5: 16). ຊີວິດ “
ພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ” ເປັນຊີວິດທີ່ແຍກອອກຈາກພຣະເຈົ້າ ມັນເປັນຊີວິດມອງເຫັນຜ່ານສາຍຕາຂອງບາງຄົນຜູທ
້ ີ່ເຊື່ອ
ວ່າບໍ່ມີຫັຽງຢູ່ເໜືອດວງຕາເວັນ, ໃນຟ້າສວັນ.
ໃນປັນຍາຈານ, ໂຊໂລໂມນເອົາຕົວທ່ານເອງວາງຢູໃ
່ ນຖານະຂອງຄົນທີເ່ ຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ມຢ
ີ ູ່ຈິງແລະພະຍາ
ຍາມທີ່ຈະອະທິບາຍວ່າໂລກນີ້ມາຈາກການຈິນຕະນາການຂຶ້ນ. ໂຊໂລໂມນຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ, ນອກຈາກພຣະ
ເຈົ້າ, ຊີວິດນີ້ບໍ່ມຄ
ີ ວາມໝາຍ.
ຄຣິສຕຽນ, ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ( ເຮັບເຣີ 1:1- 4). ແຕ່ເຖິງ
ແມ່ນວ່າຜູເ້ ຊື່ອ, ພວກເຮົາຍັງປະເຊີນໜ້າຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມໄຮ້ປໂຍດຂອງວັນຕໍວ
່ ັນໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. ພວກເຮົາມີຊວ
ີ ິດ
ແລະພວກເຮົາກໍຕາຍໄປ, ອາຍຸຄົນລຸ້ນຕໍ່ລຸ້ນເກີດມາແລະກໍຕາຍໄປ, ແຕ່ແຜ່ນດິນໂລກຍັງຄົງເດີມຢູ່ເປັນນິດ. ໂຊໂລ
ໂມນໄດ້ໃຊ້ສາມຮູບພາບທັມມະຊາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນຈຸດໆນີ້
 ຊີວິດເກີດຂຶ້ນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກເປັນເໝືອນການໝຸນວຽນຂອງດວງຕາເວັນ. (ຂໍ້ 5). “ ດວງຕາເວັນຂຶ້ນ
ແລະດວງຕາເວັນຕົກ,” ຂຶ້ນແລະຕົກລົງ ແລະມັນກໍຮີບກັບໄປທີ່ເດີມຊຶ່ງມັນຂຶ້ນມານັ້ນ. ທ່ານທຳງານ
ໜັກຕລອດເວລາ, ແຕ່ທ່ານກໍຮູ້ສຶກວ່າທ່ານກັບມາບ່ອນເກົ່າບອ່ນທ່ານເລີ້ມຕົ້ນ.
 ຊີວີດເປັນເໝືອນທິດທາງຂອງລົມພັດໄປ (ຂໍ້ 6). ລົມພັດວຽນໄປວຽນມາແລະພັດໄປໂດຍບໍມ
່ ີຈຸດ
ໝາຍແລະທິດທາງ. ທ່ານເຄີຍມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງນັ້ນບໍ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະໄປໄວຫຼາຍປານໃດ. ທ່ານກໍບໍ່
ຮູ້ທາງທີ່ໄປ.
 ຊີວິດເປັນເໝືອນແມ່ນນ້ຳທັງຫຼາຍທີ່ໄຫຼໄປສູ່ທະເລແຕ່ທະເລກໍບໍ່ເຕັມແມ່ນ້ຳໄຫຼໄປສູ່ບ່ອນໃດກໍໄຫຼ
ໄປສູ່ບ່ອນນັ້ນອີກ.( ຂໍ້ 7). ແມ່ນ້ຳສືບຕໍໄ
່ ຫຼໄປສູ່ທະເລໂດຍບໍ່ເຕັມ. ທ່ານເຄີຍຮູ້ສຶກຢ່າງນັ້ນບໍ່, ງານ
ໜັກທີ່ທ່ານເຮັດ, ທ່ານບໍ່ເຄີຍສຳເຣັດແມ່ນບໍ່?
ພວກເຮົາບໍເ່ ຄີຍປ໋ຽນແປງສິ່ງໃດແລະສຳເຣັດສິ່ງໃດແທ້ຈິງ. ການໝຸນວຽນບໍ່ເຄີຍຈົບ! ຖ້າທ່ານເຄີຍມີຄວາມຮູ້ສຶກ
ວ່າຊີວິດຂອງທ່ານບໍ່ມຈ
ີ ຸດໝາຍ, ສູຕ
້ ໍ່ໄປ. ມັນຈະໄດ້ຮັບຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວກ່ອນມັນຈະດີຂຶ້ນ.

2. ປັນຍາຈານ 1: 8-11
2

8

ສາລະພັດນຳໄປສູ່ຄວາມເບື່ອໜ່າຍ ແມ່ນໃຜກໍເວົ້າບໍ່ອອກຕາກໍເບິ່ງບໍ່ອີ່ມ ຫລືຫູກໍຟັງບໍ່ເຕັມ

9

ສິ່ງທີ່ເປັນຂຶ້ນແລ້ວຄື

ສິ່ງທີ່ຈະເປັນຂຶ້ນອີກ ສິ່ງທີ່ເຮັດແລ້ວຄືສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດອີກ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດໃໝ່ພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ. 10 ມີອັນໃດແດ່ທີ່
ເຂົາຈະເວົ້າໄດ້ວ່າ “ເບິ່ງແມ ສິ່ງນີ້ໃໝ່” ສິ່ງນັ້ນມີຢູ່ແລ້ວໃນສມັຍກ່ອນເຮົາທັງຫລາຍ.

11

ບໍ່ມີການຈື່ຈຳເຖິງສມັຍກ່ອນ

ແລະຈະບໍ່ມີການຈົດຈຳສິ່ງພາຍຫລັງ ທີ່ຈະເກີດມາທ່າມກາງບັນດາຜູ້ທີ່ມາພາຍຫລັງ.
ຍັງບໍດ
່ ພ
ີ ຽງພໍວ່າພວກເຮົາເຮັດຫັຽງໃຫ້ຊວ
ີ ິດຈົນມີຄວາມຮູ້ສືກວ່າບໍ່ເປັນປໂຍດ, ແຕ່ຫຼາຍຄັ້ງເຮົາມັກພົບເຫັນສິ່ງ
ເຫຼົ່ານີ້ “ ການກະທຳທີ່ບໍ່ເປັນປໂຍດ” ບໍ່ນຳຄວາມພໍອົກພໍໃຈມາໃຫ້ກັບເຮົາ. ສິ່ງສຳຄັນທີສ
່ ຸດແມ່ນ, ເມື່ອພວກເຮົາພະ
ຍະຍາມທີຈ
່ ະຊອກຫາຄວາມໝາຍແລະຈຸດປະສົງໃນຊີວິດນີ້ທແ
ີ່ ຍກຈາກພຣະຄຣິດ.

ພວກເຮົາຈະພົບວ່າບໍ່ມີສິ່ງໃດ

ເຮັດໃຫ້ພໍໃຈ. ດັ່ງທີ່ໂຊໂລໂມນໄດ້ເວົ້າໄວ້, ສາລະພັດນຳໄປສູ່ຄວາມເບື່ອໜ່າຍ.
ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງຄວາມບັນເທິງຄ່ານິຍົມແລະການພັດທະນາສັງຄົມ. ຫຼາຍໆບົດເພງແລະຮູບເງົາຂອງພວກເຮົາ
ເຫັນວ່າໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ໃນຮູບແບບເດີມ. ແລະແຟຊັ່ນການນຸ່ງຖືໃນທຸກວັນນີມ
້ ີຄ່ານິຍົມແນວໃດ? ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍແລ້ວ
ໄດ້ຫັນກັບໄປກັບມາຕາມແບບແຟຊັ່ນເກົ່າໆ.ຈົນໃນທີສ
່ ຸດ, ພວກເຮົາກໍເຫັນດັ່ງນີ້ “ ລອກລຽນແບບຂອງເກົ່າ” ໃນທາງທີ່
ຈະເອົາຈິງຈັງຍັງຫ່າງໄກ ມະນຸດບໍຍ
່ ອມເຄື່ອນຍ້າຍຈາກທີ່ນອກຈາກຄວາມຂັດສົນ, ຄວາມຍຸດຕິທມ, ສົງຄາມ, ຄວາມ
ອຶດຢາກ, ຫຼືໂລກພັຍໄຂ້ເຈັບ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະເຢຊູ, ຍັງໃຫ້ສັນຍາທີ່ຈະນຳເຮົາກັບບ້ານໃໝ່: “ ບ້ານພຣະບິດາ” ຂອງພຣະອົງ ( ໂຢຮັນ
14: 2-3). ເຣື່ອງລາວປະວັດສາດກຳລັງຖືກເປີດເຜີຍແຜ່ອອກໄປທົ່ວທຸກມຸມໂລກ.
ເມື່ອວັນນັ້ນມາເຖິງຈະບໍ່ມຄ
ີ ວາມໂສກເສົ້າອີກຕໍ່ໄປ,

ບໍ່ມຄ
ີ ວາມເຈັບປວດອີກຕໍໄ
່ ປ,

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາວັນນັ້ນ
ແລະບໍມ
່ ີຄວາມບາບອີກຕໍ່ໄປ

( ພຣະນິມິດ 21: 3- 4).
ທາງນຶ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນເຮັດຄືພະຍາຍາມເຮັດຊີວິດໃຫ້ມີຄວາມໝາຍໂດຍການສ້າງຊືສ
່ ຽງໃຫ້ໂດ່ງດັງແລະດຳລົງຊີວິດ
ຢູ່ເທິງຊັບສິນເງິນຄຳ. ພວກເຮົາຕ້ອງຈຳຢູສ
່ ເມີ! ຂໍໂທດ, ແຕ່ມັນບໍໄ
່ ດ້ຂຶ້ນກັບອັນໃດທີ່ພວກເຮົາເຮັດແລະບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບ
ວ່າພວກເຮົາເປັນໃຜ: ພວກເຮົາຈະຕ້ອງລືມມັນ.
ນັ້ນເປັນຈຸດທີ່ໂຊໂລໂມນໂສກເສົ້າໃນຂໍ້ 11. ບໍພ
່ ຽງແຕ່ເຮົາລືມສິ່ງທີມ
່ າກ່ອນເຮົາ, ເຮົາຍັງຈະລືມສິ່ງທີ່ຍັງບໍທ
່ ັນ
ມາ ແລະສິ່ງທີ່ຫຼັງຈາກນັ້ນ. ການແຍກຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດ, ການທຳງານທັງໝົດໃນຊີວິດນີ້ບໍ່ມີສິ່ງໃດເພີ້ມເຕີມເຂົ້າໃໝ່
ແລະກໍລືມໄປໃນທັນທີ. ຊຶງ່ ບໍ່ມປ
ີ ໂຍດຫັຽງ? ດັ່ງນັ້ນ, ຈາກຈຸດນີ້ພວກເຮົາຈະໄປໃສ?

3. ປັນຍາຈານ 1: 12-14
2ຂ້າພະເຈົ້າ ປັນຍາຈານ ເຄີຍເປັນກະສັດເໜືອອິສຣາເອນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ. 13 ຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງໃຈຊອກ ແລະສະ
ແຫວງຫາໂດຍສະຕິປັນຍາ ເຖິງສິ່ງສາລະພັດທີ່ເຮັດພາຍໃຕ້ຟ້າສະຫວັນ ເປັນເຣື່ອງຍາກລຳບາກຊຶ່ງພຣະເຈົ້າປະທານ
ໃຫ້ລູກຂອງມະນຸດເຮັດຢູ່ນັ້ນ. 14ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເຫັນການທັງປວງ ຊຶ່ງເຂົາເຮັດພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ ແລະເບິ່ງແມສາ
ລະພັດກໍບໍ່ໄດ້ຜົນ ຄືກິນລົມກິນແລ້ງ.
ການຊອກຄົ້ນຫາຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສູງສົ່ງ. ຊຶ່ງພຣະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ຈັກເຮົາດີສຳລັບເຣື່ອງ
ນີ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບໍມ
່ ີໃຜທີ່ຕ້ອງການດຳລົງຊີວິດຢູໃ
່ ນຊີວິດທີ່ບໍ່ມປ
ີ ໂຍດ. ເມື່ອພວກເຮົາຊອກຫາຄຳຕອບຂອງຄຳຖາມທີ່
ເປັນພື້ນຖານອັນສຸດຍອດຂອງຊີວິດໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ພຈ
ິ າຣະນາເບິ່ງມັນໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ, ພວກເຮົາຈະພົບວ່າມັນເປັນ "
ງານທີ່ໜ້າເບື່ອ." ແຕ່ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ໂຊໂລໂມນນຳອອກມາເປີດເຜີຍຢ່າງຈິງຈັງ. ແລະຖ້າວ່າບຸກຄົນໃດນຶ່ງສາມາດຄົ້ນພົບ
ຄຳຕອບ, ອາດຈະເປັນໂຊໂລໂມນ.
3

 ໂຊໂລໂມນເປັນຜູ້ທມ
ີ່ ີສະຕິປັນຍາລື່ນຄົນທັງຫຼາຍໃນໂລກ. ລາວສາມາດເວົ້າແລະຂຽນໄດ້ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ
ຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍໆຄົນໃນເຣື່ອງນີ້ ( 1 ກະສັດ 4:29- 31 ).
 ໂຊໂລໂມນເປັນຜູ້ທປ
ີ່ ະສົບຜົນສຳເຣັດຫຼາຍກວ່າຄົນທັງຫຼາຍ. ທ່ານໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນພຣະທັມສຸພາສິດສາມພັນ
ປໂຍກແລະຂຽນບົດເພງຫຼາຍກ່ວາພັນເພງ ( ຂໍ້ 21).
 ໂຊໂລໂມນເປັນກະສັດທີ່ຮັ່ງມີຫຼາຍກ່ວາກະສັດທັງຫຼາຍໃນໂລກ ( 10:14-29 ). ເປັນຄວາມຈິງ, ລາວບໍເ່ ຄີຍ
ໄດ້ໃຊ້ຫຼຽນເງິນ, “ ນັບຕັ້ງແຕ່ໂຊໂລໂມນຂຶ້ນເປັນກະສັດຕລອດວັນເວລາຂອງລາວບໍມ
່ ີຫັຽງເກີດຂຶ້ນ ( ຂໍ້ 21)
ຈາກປັນຍາທີ່ສລາດຍິ່ງໃຫ່ຽຂອງລາວ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມຮັ່ງມີ, ແລະປະສົບການ, ໂຊໂລໂມນໄດ້ນຳອອກມາ
ເປີດເຜີຍຄວາມບໍມ
່ ີປໂຍດຫັຽງທາງໂລກທີ່ພະຍາຍາມຊອກຫາຄວາມໝາຍ “ ທຸກສິ່ງທີ່ທຳຢູ່ໃຕ້ຟ້າສວັນ” ນັ້ນເປັນ,
ການແຍກອອກຈາກພຣະເຈົ້າ, ທີ່ເປັນຄຳສລຸບຂອງລາວ? ທັງໝົດນັ້ນມັນບໍ່ມປ
ີ ໂຍດ, “ ເປັນການແລ່ນໄລ່ຕາມລົມ.”
ຂ່າວດີແມ່ນວ່າທັສນະແນວຄວາມຄິດຂອງເຮົານັ້ນແມ່ນບໍມ
່ ີຂອບເຂດຈຳກັດພຽງແຕ່ວ່າມີຫັຽງເກີດຂຶ້ນ

“ ຢູ່ພາຍໃຕ້

ດວງຕາເວັນ.” ພຣະບິດາແຫ່ງຟ້າສວັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ສ້າງໂລກນີ້ຜ່ານທາງພຣະເຢຊູຄຣິດແລະເພື່ອພຣະເຢຊູຄຣິດ
. (ໂກໂລຊາຍ 1: 15- 17 ).ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີຢູ່ໃນໂລກນີ,້ ແລະພວກເຮົາມີຄວາມໝັ້ນ
ໃຈວ່າເຣື່ອງນີຈ
້ ະເຄື່ອນໄປຂ້າງໜ້າຂອບເຂດສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຈົ້າກຳນົດໄວ້. ການຄົ້ນຫາຄວາມໝາຍຂອງພວກເຮົາ
ບໍ່ໄດ້ເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ໜ້າເບື່ອນ່າຍເມືອພວກເຮົາພົບເປົ້າປະສົງຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ( ມັດທາຍ
6: 33 ).

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ທ່ານຈະເຮັດຫັຽງໃນອາທິດນີ້ເພື່ອສຳຣວດກວດເບິ່ງສິ່ງທີ່ທ່ານເຫັນແລະເຂົ້າໃຈໃນໂລກນີ້ຈາກຊີວິດຄຣິສຕຽນ, ມອງ
ເບິ່ງຈາກຂ້າງເທິງຕາເວັນ. ບ່ອນທີ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສ້າງຂອງພວກເຮົາດຳລົງຢູ່? ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບີ່ງຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້.

 ຈົ່ງອອກໄປເພື່ອເດີນ. ຈົ່ງອອກໄປຂ້າງນອກບ່ອນສະຖານທີທ
່ ່ານມີຄວາມຊົມຊື່ນຊິນດີໃນການຊົງສ້າງຂອງ
ພຣະເຈົ້າ. ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າສຳລັບສິ່ງທີທ
່ ່ານເຫັນ. ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການຄົນຂອງພຣະອົງຊົມຊື່ນຍິນດີກບ
ັ ສິ່ງ
ທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງ.
 ຕັ້ງເປົ້າປະສົງສ່ວນຕົວ. ເຫດຜົນນຶ່ງຊີວິດອາດເບິ່ງຄືບໍ່ມີຄວາມໝານເພາະພວກເຮົາບໍ່ມເີ ປົ້າປະສົງ. ຈົ່ງຄິດ
ເບິ່ງວ່າທ່ານຕ້ອງການເຮັດສິ່ງໃດໃຫ້ສຳເຣັດພາຍໃນສິບສອງເດືອນແລະຂຽນລົງໃນສມຸດບັນທຶກ.
 ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດ. ຫຼາຍໆຄົນທີ່ຢອ
ູ່ ້ອມຮອບພວກເຮົາທີ່ບໍ່ມຄ
ີ ວາມໝາຍໃນຊີວິດ. ນຳພາເຂົາໃຫ້ໄປຫາ
ພຣະຄຣິດ, ຜູ້ໃຫ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍກັບໂລກນີ້ແລະຊີວິດຂອງເຂົາ.
ຖ້າພວກເຮົາຕົກລົງໄປໃນກົນອຸບາຍຂອງຊີວິດທີ່ກຳລັງເບິ່ງຄືວ່າມີພຽງເທົ່ານັ້ນຈາກທັສນະຄະຕິທາງໂລກ, ຈະມີຄວາມ
ຮູ້ສຶກວ່າຊີວິດບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ, ຄືກົງໝຸນທີ່ໜ້າເບື່ອຂອງໜູແຮມສະເຕີ. ຕັ້ງທັສນະແນວຄວາມຄິດໃໝ່ແລະມອງເບິ່ງຊີວິດ
ຈາກເທິງຟ້າສວັນ ແທນທີ່ຈະເບິ່ງແຕ່ຢູ່ໃນໂລກນີ້.
ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR.
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