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ບັນຫາກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ພໍໃຈ

ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ

ຖ້າເງິນບໍ່ມີວັດຖຸປະສົງ ທ່ານຈະຊືຫ
້ ັຽງຂໍພຽງແຕ່ໃຫ້ເປັນທີພ
່ ໍໃຈ?

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ຄວາມພໍອົກພໍໃຈແລະຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງບໍ່ໄດ້ເປັນຄ່າອັນສຸດທ້າຍຂອງຄວາມຍິນດີ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ໂຣມັນຄັດໂທລິກແລະໂປແທສເຕັນໄດ້ຕັ້ງຂໍສ
້ ັງເກດໃນເວລາສີ່ສິບວັນກ່ອນວັນຄືນພຣະຊົນ, ເປັນເວລາເມື່ອ
ພວກເຂົາຕັ້ງໃຈອົດອາຫານຈາກບາງສ່ວນຂອງຄວາມປາຖນາໃນສິ່ງທີ່ພໍໃຈ ສຳລັບກຳນົດສີ່ສິບວັນກ່ອນວັນຄືນພຣະ
ຊົນ. ວັນຖືສິນໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນແຕ່ເຊົ້າວັນພຸດ, ແຕ່ຜສ
ູ້ ັງເກດການໄດ້ໃຊ້ວັນອັງຄານກ່ອນວັນສຸດທ້າຍຂອງເຂົາກິນອາ
ຫານທີ່ມີໄຂມັນ. ວັນນັ້ນກາຍມາເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ “ ວັນອັງຄານໃຫ່ຽ” ຫຼເື ປັນວັນທັມມະດາຕາມທີ່ເຮົາຮູ້: ວັນສລອງ
ກ່ອນວັນຖືສິນໃນສາສນາຄຣິດ.
ດ້ວຍວິທີດຽວກັນໃນບາງແຫ່ງ, ວັນສລອງກ່ອນວັນຖືສິນປ່ຽນຈາກເວລາໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການອາຫານທີ່ມີ
ຣົດມັນ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການບັນລຸເປົ້າໝາຍຕາມຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານເນື້ອໜັງ ແລະຄວາມພໍໃຈໃນຄວາມ
ບາບ. ຫຼາຍເມືອງແລະຫຼາຍພູມິພາກສເລີມສລອງວັນຖືສິນອົດໃນສາສນາຄຣິດ. ແຕ່ສັງຄົມໂລກນີ້ແລ່ນຕິດຕາມ ບາງ
ທີເກືອບຊາວຫ້າເປີເຊັນທີ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັບຝຣັ່ງໃນນິວອໍຣິນ, ຣັດລຸຍເຊັຽນາ.
ແຕ່ຝູງຊົນບໍຈ
່ ຳເປັນລໍຖ້າວັນສເລີມສລອງກ່ອນວັນຖືສິນຕາມຈຳນວນຄວາມພໍໃຈທາງສັງຄົມໂລກ. ພວກເຮົາດຳ
ລົງຊີວິດຢູ່ໃນວັນເວລາແລະສມັຍທີ່ແລ່ນຕິດຕາມສະຖານທີໆ
່ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມພໍອົກພໍໃຈແມ່ນເປັນອັນໃຊ້ໄດ້ ພຽງແຕ່
ກົດເມົາ
້ ( ເຄື່ອງຍ້າຍຕຳແນ່ງຄອມຟິວເຕີ ) ຫຼືບກ
ໍ່ ໂ
ໍ ທຣະສັບມືຖ.ື ໂລກທຸກວັນນີມ
້ ີຊວ
ີ ິດຢູ່ໃນຄວາມພໍອົກພໍໃຈ. ຖ້າທ່ານ
ຕ້ອງການມັນ, ຊືມ
້ ັນໂລດ, ຢ່າລໍຖ້າອັນໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊືໂ
້ ລດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງພໍໃຈ.
ຄວາມນິຍົມຊົມຊອບທີ່ທຳໃຫ້ພໍອົກພໍໃຈທາງໂລກເບິ່ງຄືວ່າເປັນໜ້າຊື່ນຊົມຍິນດີ, ແຕ່ເປັນຄວາມນິຍົມຊົມຊອບທີ່
ໜ້າພໍອົກພໍໃຈນີ້ມຢ
ີ ພ
ູ່ ຽງຊົ່ວຄາວແລະບໍໍ່ຄົງຢູຖ
່ າວອນ. ຄວາມຊືຊ
່ ົມຍິນດີທາງໂລກຈະນຳເຮົາໄປຊູຄ
່ ວາມວ່າງເປົ່າ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ສືກສາພຣະຄັມພີ
1. ປັນຍາຈານ 2:1-3
1ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດໃນໃຈວ່າ “ມາແມ ມາລອງຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນກັນເບິ່ງ ຈົ່ງມ່ວນຊື່ນສະບາຍໃຈໄປ” ແຕ່ເບິ່ງແມ
ເຣື່ອງນີ້ກໍບໍ່ໄດ້ຜົນເຊັ່ນກັນ. 2ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກ່ຽວກັບການຫົວຂວັນວ່າ “ເຈົ້າບ້າບໍ” ແລະກ່າວເຖິງຄວາມເບີກບານ
ມ່ວນຊື່ນວ່າ “ມີປໂຍດອັນໃດ?” 3ຂ້າພະເຈົ້າຄິດໃນໃຈວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດ ຮ່າງກາຍຈຶ່ງຈະຄຶກຄັກດ້ວຍເຫລົ້າອະງຸ່ນ
ແລະໃຈຍັງຄົງແນະນຳຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍສະຕິປັນຍາ ແລະຈະເກາະຄວາມໂງ່ຈ້າໄວ້ຢ່າງໃດ ຈົນຂ້າພະເຈົ້າຈະເຫັນໄດ້
ວ່າ ແມ່ນຫຍັງດີສຳລັບໃຫ້ລູກຊາຍທັງຫລາຍຂອງມະນຸດທີ່ເຮັດ ພາຍໃຕ້ທ້ອງຟ້າຕລອດຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.
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ຂະນະທີ່ທ່ານອ່ານປັນຍາຈານ, ຈົ່ງຈົດຈຳຂໍ້ຄຳທີ່ໂຊໂລໂມນເວົ້າຢູເ່ ລື້ອຍ: “ ພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ” ( ປັນຍາຈານ
1: 3) “ ພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ” ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການມີຊວ
ີ ິດຢູ່ຕາມຄວາມຄິດທາງໂລກພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ: ບໍມ
່ ີຟ້າ
ສວັນ, ບໍມ
່ ີສິ່ງໃດຢູເ່ ໜືອທັມະຊາດ, ແລະບໍມ
່ ີພຣະເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ມີຊວ
ີ ິດຊີວາຕາມລຳພັງ “ ພາຍໃຕ້
ດວງຕາເວັນ” ເປັນການດຳເນີນຊີວິດທີ່ບໍ່ມພ
ີ ຣະເຈົ້າ. ການພິຈາຣະນາເບິ່ງຊີວິດພຽງແຕ່ “ ພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ” ທີ່ບໍ່ມີ
ຄວາມຄິດທາງໂລກກ່ຽວພັນຢູ.່
ຖ້າສັງຄົມໂລກເປັນຢູຢ
່ ່າງນັ້ນໝົດ, ມີປໂຍດຫັຽງ? ດັ່ງນັ້ນດ້ວຍເຫດໃດຈຶ່ງບໍມ
່ ຄ
ີ ວາມປິຕຍ
ິ ິນດີ? ຖ້າພຣະເຈົ້າບໍ່ມີ
ຢູ່, ແລະຖ້າຊີວິດເປັນຢູຢ
່ ່າງນັ້ນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ປໂຍດອັນໃດທີສ
່ າມາດເຮັດໃຫ້ຕົວຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈກັບ
ສິ່ງຂອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສະສົມໄວ້. ເອຊາຢາພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເຫັນລັກສະນະທ່າທີການກໍ່ກະບົດຂອງຊົນຊາດ: " ໃຫ້ເຮົາກິນ
ແລະດື່ມເພາະວ່າມື້ອື່ນນີ້ເຮົາຈະຕາຍ" ( ເອຊາຢາ 22: 13) ໂຊໂລໂມນທົດຊອບແນວຄວາມຄິດນີເ້ ບິ່ງວ່າຖ້າລາວສາ
ມາດພົບຄວາມຊົມຊື່ນຈິງແລະບັນລຸເປົ້າໝາຍຈິງໃນຄວາມພໍໃຈ.
ເມື່ອໂຊໂລໂມນໄດ້ເວົ້າວ່າ, “ ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບຕົວເອງ,” ລາວເວົ້າແທ້, “ ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າໃນໃຈ.” ນີ້ເປັນການ
ຊອກຄົ້ນຫາຢ່າງແທ້ຈງິ .ໂຊໂລໂມນໄດ້ເອົາຕົວເອງໃສ່ໃນຄວາມຄິດຂອງຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ. ໂຊໂລໂມນຕ້ອງການ
“ທົດສອບເບິ່ງ” ບໍ່ວ່າພໍໃຈຫຼືບໍ່ພໍໃຈທັງສອງນຳໄປສູຄ
່ ວາມຍິນດີຊວ
ົ່ ຄາວ. ນີເ້ ປັນບົດຮຽນທີ່ສຳຄັນສຳລັບພວກເຮົາທັງ
ໝົດ. ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະຕີຣາຄາຊັ່ງຊາເບິ່ງບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນຜູ້ໃດກໍຕາມ ທີ່ເຮົາບໍເ່ ຫັນພ້ອມ, ມັນເປັນຄວາມສຳຄັນຍິ່ງ
ທີຈ
່ ະທຳຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າເຂົາມາຈາກທີ່ໃດ. ເພາະວ່າ, ນັ້ນບໍໄ
່ ດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຈະຕ້ອງຮູທ
້ ຸກໆສິ່ງກ່ຽວກັບ
ຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນອື່ນໆຫຼືວ່າພວກເຮົາຄວນຈະມີປະສົບການຢ່າງລະນ້ອຍກັບການຜິດສິນທັມ ແລະພຶດຕິກັມທີ່ຜິດ
ສິນທັມທາງໂລກເພື່ອຈະເຂົ້າໃຈບຸກຄົນທີ່ມີແນວຄວາມຄິດທາງໂລກ. ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາຄວນພິຈາຣະເບິ່ງເຫດ
ຜົນດ້ວຍເຫດໃດຄົນຈຶ່ງມີແຮງບັນດານໃຈດຳລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດ.
ໂຊໂລໂມນກ່າວເຖິງຄວາມປິຕຍ
ິ ິນດີຢສ
ູ່ ອງຈຸດທີ່ລາວກວດສອບຊອກຫາຄວາມຈິງ:
 ການຫົວເລາະ. ບາງເວລາພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາຊະນະສະຖານະການອຶດອັດດ້ວຍການຫົວເລາະ.
ພວກເຮົາອາດຫວັງວ່າເອົາຊະນະຄວາມໂສກເສົ້າດ້ວຍການຫົວເລາະ, ແຕ່ "ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຄວາມຫົວເລາະ
ໃນໃຈອາດມີຄວາມໂສກເສົ້າ" (ສຸພາສິດ 14: 13 ) ການຫົວເລາະບໍໄ
່ ດ້ຊີ້ບອກໃຫ້ເຫັນຄວາມດີໃຈທີ່ແທ້ຈິງ.
ໂຊໂລໂມນຄົ້ນພົບວ່າຄວາມພໍໃຈແລະການຫົວເລາະສູນຫາຍໄປໂດຍໄວ.
 ການດື່ມເຫຼົ້າ. ໂຊໂລໂມນຄົ້ນພົບວ່າການດື່ມເຫຼົ້າອະງຸ່ນບໍ່ໄດ້ນຳຄວາມມ່ວນຊື່ນມາໃຫ້. ໂຊໂລໂມນບໍ່ໄດ້
ກ່າວເຖິງຄວາມມຶນເມົາ. ລາວດື່ມເຫຼົ້າອະງຸ່ນແຕ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າຄວາມມຶນເມົາບໍໄ
່ ດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຕົວລາວເອງ
ໄດ້ຮັບຄວາມເບີກບານໃຈເລີຍ. ທີ່ນີ້ລາວໄດ້ລະມັດລະວັງ. “ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຳຣວດດ້ວຍສະຕິປັນຍາຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ…..ຄວາມສລາດຂອງຂ້າພະເຈົ້າຍັງຊີນ
້ ຳຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍສະຕິປັນຍາ.” ໂຊໂລໂມນຕ້ອງການທີ່ຈະ
ສັນນະສູດເບິ່ງວ່າຖ້າໃຊ້ເຫຼົ້າແມ່ນ “ ມີຫັຽງດີສຳລັບມະນຸດທີ່ເຮັດການຢູ່ພາຍໃຕ້ຟ້າສວັນ” ລະຫວ່າງການດຳ
ເນີນຊີວິດຊົ່ວຄາວ.
ແມ່ນຫັຽງທີໂ
່ ຊໂລໂມນອະທິບາຍທີ່ສາມາດຂຽນບັນຍາຍບົດນຶ່ງສຳລັບນັກທຸຣະກິດກ່ຽວກັບເຫຼົ້າທັງຫຼາຍ: ສ່ວນ
ປະສົມຂອງເຫຼົ້າແລະການຫົວເລາະ. ທຸກໆຄົນຖືຈອກເຫຼົ້າຢູໃ
່ ນມືແລະກໍຫົວເລາະຢ່າງສນຸກເຮຮາ. ນັກໂຄສະນາຕ້ອງ
ການທີ່ຈະໂນ້ມນ້າວຈິດໃຈເຮົານີ້ແມ່ນ " ຊີວິດທີ່ດ.ີ " ແຕ່ໂຊໂລໂມນໄດ້ສະແດງຕໍພ
່ ວກເຮົາວ່າຄວາມມຶນເມົາທີ່ແທ້ຈິງ
ນັ້ນແມ່ນ "ຄວາມສນຸກສນານ" ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີຫັຽງສົມບູນ. " ມັນສິນ
້ ສຸດໄປກັບຄວາມໄຮ້ປໂຍດ."

2 ປັນຍາຈານ 2:4-8
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4ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດການອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຫລາຍ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສ້າງເຮືອນຫລາຍຫລັງ ແລະປູກສວນອະງຸ່ນຫລາຍຕອນ 5
ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດສວນພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈ ແລະສວນໝາກໄມ້ຫລາຍແຫ່ງ ປູກຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກທຸກຢ່າງໄວ້ໃນສວນເຫລົ່າ
ນັ້ນ 6ຂ້າພະເຈົ້າສ້າງສະນ້ຳຫລາຍສະສຳລັບຕົວເອງ ເພື່ອຈະໃຊ້ນ້ຳໃນສະນັ້ນຫົດຕົ້ນໄມ້ທີ່ກຳລັງງອກງາມ 7ຂ້າພະ
ເຈົ້າຊື້ຂ້າທາດຊາຍຍິງໄວ້ ມີຂ້າທາດເກີດຂຶ້ນໃນເຮືອນ ຂ້າພະເຈົ້າມີຝູງງົວ ຝູງແບ້ ແກະ ເປັນສົມບັດຫລາຍກວ່າຂອງ
ບັນດາຄົນທີ່ຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມກ່ອນຂ້າພະເຈົ້າ 8ຂ້າພະເຈົ້າສະສົມເງິນຄຳໄວ້ ແລະຮວບຮວມຊັບສົມບັດອັນຄວນຄູ່
ກັບກະສັດ ແລະຄວນຄູ່ກັບເມືອງທັງຫລາຍ ຂ້າພະເຈົ້າມີນັກຮ້ອງຊາຍຍິງສຳລັບຕົວເອງ ແລະເມັຍນ້ອຍ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງ
ຖືກໃຈຂອງຜູ້ຊາຍ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ຄົ້ນຊອກຫາຜົນປໂຍດຂອງຄວາມສນຸກສນານບໍ່ມີຫັຽງສຳເຣັດ, ບາງທີການສ້າງອານາເຂດສ່ວນຕົວ
ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊວ
ີ ິດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມໝາຍຕາມທີ່ເຮົາປາຖນາ. ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງຄຳເວົ້າທີ່ໂຊໂລໂມເອງສຸມໃຈ
ໃສ່ “ການບັນລຸຜົນສຳເຣັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.....ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າເອງ..... ສຳລັບບ້ານເມືອງຂອງພະເຈົ້າ.” ໂຊໂລໂມນ
ຕັ້ງຂໍ້ສຳຣວດຄວາມໝາຍໃນສີ່ຈຸດ:
1. ສ້າງແຜນງານ. ໂຊໂລໂມນເປັນຜູຊ
້ ່ຽວຊານການກໍ່ສ້າງ. ກະສັດດາວິດເປັນຜູຈ
້ ັດຕຽມທຸກຢ່າງເພື່ອສ້າງພຣະ
ວິຫານ, ແຕ່ລູກຊາຍຂອງພຣະອົງ, ໂຊໂລໂມນ ເປັນຜູທ
້ ີ່ໄດ້ສ້າງ ( 1 ກະສັດ 5:6 ), ດີເທົ່າກັນກັບພຣະຣາຊ
ວັງຂອງລາວ ( 1 ກະສັດ 7: 1- 12 ).
2. ສະສົມຊັບສົມບັດມາກມາຍ. ຄວາມຮັ່ງມີໃນໂລກສມັຍບູຮານແມ່ນພິສູດຫຼັກຖານໂດຍທ່ານມີຄົນຮັບໃຊ້ຫຼາຍ
ປານໃດ, ແລະໂຊໂລໂມນມີຄົນຮັບໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຊັບສົມບັດຂອງໂຊໂລໂມນບໍ່ແມ່ນ “ ເງິນໃໝ່”; ລາວ
ມີຄົນຮັບໃຊ້ຢນ
ູ່ ຳດົນນານຈົດເຂົາມີລູກແລະລູກຫຼານ ເຂົາຍັງສືບຕໍ່ຮັບໃຊ້ໃນເຮືອນໂໍຊໂລໂມນ.
3. ເປັນຜູ້ລ້ຽງດູນັກສິລະປິນ. ຊາໂລໂມນບໍພ
່ ຽງແຕ່ມີຂ້າທາດບໍຣິວານຫຼວງຫຼາຍ, ລາວຍັງ “ ຮວບຮວມນັກຮ້ອງ
ຊາຍແລະຍິງໄວ້ສຳລັບຕົວລາວເອງ.” ນີແ
້ ມ່ນນັກຮ້ອງປະສານສຽງສ່ວນຕົວຂອງໂຊໂລໂມນ. ລາວນຳເຂົາ
ອອກມາສະແດງຖ້າວ່າລາວຕ້ອງການຄວາມມ່ວນຊື່ນ.
4. ປ່ອຍຕາມໃຈຕົນເອງທາງດ້ານເພດສັມພັນ.

ຄວາມຫາຍະນະຂອງໂຊໂລໂມນແມ່ນການປ່ອຍປະລະເລີຍ

ທາງດ້ານເພດສັມພັນກັບຜູຍ
້ ິງມາກມາຍຫຼວງຫຼາຍຂອງລາວ. “ ລາວມີເມັຽເຈັດຮ້ອຍຄົນຜູ້ເປັນເຈົ້າຍິງແລະ
ສາມຮ້ອຍຄົນຜູເ້ ປັນເມັຽນ້ອຍ, ແລະພວກເຂົາໄດ້ຫັນເຫຈິດໃຈຂອງລາວໜີໄປທາງອື່ນ” ( 1 ກະສັດ 11:3 ).
ເມື່ອພວກເຮົາຄົ້ນຫາຄວາມໝາຍໂດຍການສ້າງອານາເຂດ ແລະການຄອບຄອງຊັບສົມບັດຂອງພວກເຮົາ, ມັນ
ອາດຈະປາກົດຕໍໂ
່ ລກທີ່ວ່າພວກເຮົາມີທັງໝົດ. ແຕ່ " ສິ່ງຂອງ" ບໍໄ
່ ດ້ຕອບສນອງຄວາມພໍໃຈ. ມັນບໍໄ
່ ດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາ
ຕື່ນເຕັ້ນດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການແລະຄວາມໝາຍ. ຊັບສົມບັດ, ຄວາມຮັ່ງມີ, ແລະການຕື່ນເຕັ້ນທຸກໆສິ່ງກັບເຮົາຍົກເວັ້ນ
ອັນໃດເປັນເຣື່ອງສຳຄັນ.

3 ປັນຍາຈານ 2:9-11
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເປັນໃຫຍ່ ແລະຈະເຣີນຫລາຍກວ່າບັນດາຄົນທີ່ເຄີຍຢູ່ມາກ່ອນຂ້າພະເຈົ້າໃນເຢຣູຊາເລັມ ແລະສະຕິ
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ປັນຍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າຍັງຄົງຢູ່ກັບຂ້າພະເຈົ້າ.10ສິ່ງໃດທີ່ຕາຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢາກເຫັນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ປິດບັງ ຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ໄດ້ຫ້າມໃຈຈາກຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນໃດ ເພາະໃຈຂ້າພະເຈົ້າພົບຄວາມສນຸກສນານໃນບັນດາງານຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ ແລະນີ້ເປັນສ່ວນຈາກງານທັງໝົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. 11ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າຫັນມາເບິ່ງບັນດາສິ່ງທີ່ມືຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ
ແລະຄວາມອິດເມື່ອຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າທຸ້ມເທລົງໄປ ແລະເບິ່ງແມ ທຸກຢ່າງກໍບໍ່ໄດ້ຜົນ ຄືກິນລົມກິນແລ້ງ ແລະບໍ່ເປັນ
ປໂຍດຫຍັງພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ.
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ໂຊໂລໂມນສຳເຣັດທາງດ້ານຄວາມຮັ່ງມີຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ດັ່ງນັ້ນມັນເປັນການງ່າຍທີ່ລາວຈະອວດອ້າງ, " ຂ້າ
ພະເຈົ້າເປັນຜູ້ຍິ່ງໃຫ່ຽແລະຍິ່ງໃຫ່ຽກວາຜູທ
້ ີ່ມີຢູ່ກ່ອນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ."ນັ້ນບໍແ
່ ມ່ນເປັນສິ່ງບໍ່ດິ, ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງວ່າ
ກະສັດດາວິດເປັນພໍ່ຂອງລາວ. ການເພີ້ມພູນຊັບສິນ, ໂຊໂລໂມນຍັງເປັນເໝືອນຄົນທີ່ຮັ່ງມີໃນໂລກປັດຈຸບັນ (1 ກະ
ສັດ 10: 14- 29 ) ຂອບເຂດຈຳກັດໃນການພະຍາຍາມໃຫ້ພໍໃຈແມ່ນບໍ່ເປັນການໃຫ້ລາງວັນ. ພາຍຫຼັງຄວາມສຳເຣັດ
ທັງໝົດຂອງລາວ, ໂຊໂລໂມນອ້າງວ່າເປັນການຖືກຕ້ອງທີ່ລາວໄດ້ຮັບຄວາມມ່ວນຊື່ນຂອງທຸກໆຄວາມສນຸກສນານ
ພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ. ລາວເຫັນສິ່ງນີ້ເປັນເໝືອນລາງວັນຂອງລາວເອ ງເພື່ອທຸກໆຄວາມພະຍາຍາມຕໍ່ສູ້ຂອງລາວ.
ທັງໆທີ່ການແລ່ນໄລ່ຕິດຕາມຄວາມສນຸກສນານຂອງລາວ, ໂຊໂລໂມນຈະບໍ່ສາມາດໜີຈາກການ "ດີ້ນລົນຕໍ່ສູ້" ເພາະ
ພວກເຮົາເປັນຄົນບາບຢູໃນໂລກແຫ່ງຄວາມບາບ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ໜພ
ີ ົ້ນຈາກການທຳງານໜັກຢູ່ໃນຊີວິດປັດຈຸບັນນີ້.
ໂຊໂລໂມນອະທິບາຍວ່າການແລ່ນໄລ່ຕິດຕາມຄວາມສນຸກສນານເປັນສິ່ງທີ່ລາວຄວນໄດ້ຮັບ, ແຕ່ "ລາງວັນ” ນີ້ພສ
ິ ູດ
ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ເປັນລາງວັນຈັກດີ້.
ການໝົກໝຸ້ນຢູນ
່ ຳການສຸມໃຈໃສ່ການບັນລຸຜົນສຳເຣັດເຮັດໃຫ້ເຮົາວ່າງເປົ່າ. ໂຊໂລໂມນໄດ້ປະເຊີນໜ້າຕໍ່ໜາ
້
ກັບທຸກໆສິ່ງທີ່ລາວທຳສຳເຣັດແລະທັງໝົດນັ້ນລາວຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຫລວງຫລາຍເພື່ອຈະປະສົບຜົນສຳ
ເຣັດ.

ຜົນສລຸບຂອງລາວໃນຂໍ້ 11 ແມ່ນເລີ້ມດ້ວຍ “ ບໍເ່ ປັນປໂຍດ….. ແລ່ນໄລ່ຕິດຕາມລົມ….. ບໍມ
່ ີປໂຍດຫັຽງ.”

ມັນເປັນດັ່ງທີ່ຖ້າໂຊໂລໂມນພະຍາຍາມກວດສອບທັງໝົດ ຄຳສັບທີ່ເປັນດ້ານລົບທີ່ລາວໃຊ້ໃນປຶ້ມແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບເພື່ອ
ຮ້ອງຄວນຄາງ “ ທຸກຢ່າງບໍໄ
່ ດ້ເກີດຜົນ!” ຖ້າຊີວິດນີ້ມີທໍ່ນັ້ນ, ແລະຖ້າພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດຄືກັບໂຊໂລໂມນ, ຄິດເບິ່ງ
ວ່າໂລກເປັນໜີ້ເຮົາ, ວຽກງານຂອງເຮົາເປັນໜີ້ເຮົາ, ແລະທຸກໆຄົນເປັນໜີ້ເຮົາສຳລັບທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດ; ຈາກ
ນັ້ນພວກເຮົາຈະວ່າງເປົ່າຄືກັນ. ຄວາມສນຸກສນານ ແລະການເປັນເຈົ້າຂອງອາດມີຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັບລາງວັນສຳລັບ
ງານຂອງເຮົາ, ແຕ່ມັນເປັນລາງວັນທີ່ບໍ່ຄົງຢູ່ຖາວອນ.

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ມີພຽງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ໃຫ້ຄວາມສຸກທີ່ຄົງຢູຖ
່ າວອນ. ຈົ່ງເລີ້ມຝຶກຝົນຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີນີ້ໃນຊີວິດຂອງທ່ານໃນອາ
ທິດນີ້. ຈົ່ງເລືອກເບິ່ງນຶ່ງຂັ້ນຕອນໃນຄຳແນະນຳຕໍ່ລົງໄປນີ.້

 ໃຫ້ກຽດຊືສ
່ ຽງແກ່ພຣະເຈົ້າ. ທ່ານຈະສາມາດຕໍສ
່ ູ້ກັບການແລ່ນໄລ່ຕິດຕາມຄວາມວ່າງເປົ່າຂອງຄວາມສນຸກ
ສນານ? ສະແດງບາງສິ່ງທີ່ທ່ານຊົມຊື່ນຍິນດີ ແລະເຮັດ. ແຕ່ເຮັດດ້ວຍຄວາມສັດຊືຕ
່ ພ
ໍ່ ຣະເຢຊູຄຣິດແລະໃຫ້
ກຽດຊືສ
່ ຽງແດ່ພຣະເຈົ້າ.
 ຈົດຈຳຂໍ້ພຣະຄັມພີ. ຈົ່ງຈຳຂໍ້ພຣະຄຳເຊັ່ນໃນ ຟີລິບປອຍ 4: 4-7 ແລະທ່ອງຂຶ້ນໃຈເມື່ອທ່ານເກີດມີຄວາມກັງ
ວົນ, ການເຮັດໃຫ້ໝົດກຳລັງໃຈ, ຫຼືການທຳງານໜັກຕໍສ
່ ູ້ກັບຄວາມວ່າງເປົ່າຂອງຕົວທ່ານເອງເພື່ອຊອກຫາ
“ລາງວັນ” ໃນທາງຜິດ.
 ຍອມຮັບການບັນລຸຜົນສຳເຣັດຂອງຄົນອື່ນ. ພວກເຮົາໄດ້ຈັບຜິດໃນຜົນສຳເຣັດຂອງພວກເຮົາເອງ. ນັ້ນກໍໃຫ້
ເກີດ " ລາງວັນ" ຄວາມສາມາດທາງຄວາມຄິດ. ຕິດຕໍ່ຄົນອື່ນແລະຂອບໃຈລາວທີປ
່ ະສົບຜົນສຳເຣັດ. ໜູນໃຈ
ລາວ. ພິຈາຣະນາວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດໃນທາງການຢືນຢັນ ໃນການປະພຶດຂອງຄົນອື່ນ.
ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຂັດແຍ້ງກັບຄວາມຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ພໍໃຈ. ຍອມໃຫ້ພຣະອົງເປັນຕົ້ນກຳເນີດຄວາມສຸກອັນຊົມຊືຍ
່ ິນດີ
ຂອງທ່ານ. ຄວາມປິຕຍ
ິ ິນດີສນຸກສນານຂອງທ່ານແມ່ນພຣະເຈົ້າເອງ.
ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR.
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