ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 (06-30-2019)
ຍິງໝ້າຍທີ່ຍາກຈົນ:ຄວາມເຊື່ອທີ່ໃຫ້ (ຖວາຍ)
ເຣື່ອງທີ່ຈັບໃຈຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຂອງຂວັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແມ່ນຫຍັງ?
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ການໃຫ້(ຖວາຍ)ສະທ້ອນເຖິງຄວາມເຊື່ອແລະວາງໃຈຂອງທ່ານໃນພຣະຄຣິດ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ການສ້າງອາຄານແມ່ນໃຊ້ເວລາແລະຊັບສິນແພງຫຼາຍສເມີໄປ. ການໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບໂຄງການຢ່າງນັ້ນສາມາດ
ເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ, ແລະໃນຣັດ ໂອກລາໂຮມາ ໃນປີ 1920 ກໍບໍ່ໄດ້ຍົກເວັ້ນ. ມະຫາວິທຍາລັຍບັບຕິສໂອກລາໂຮມາ
ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງການສະຖານທີ່ສໍາລັບນັກສຶກສາເພດຍິງ, ແຕ່ການສ້າງຫໍພັກຈະບໍ່ເປັນການງ່າຍດາຍ.
ໃນເວລານັ້ນ, ແມ່ນນາງ ເອດນາ ແມກມິລແລນ (Edna McMillan), ຜູ້ຍິງທີ່ກ້າຫານແຕ່ງງານກັບເສດຖີນໍ້າມັນ,
ໄດ້ກ້າວເຂົ້າມາເລີ້ມຕົ້ນເຮັດການຫາລາຍໄດ້ລະດັບຣັດ ເພື່ອການກໍ່ສ້າງນັ້ນ. ເອດນາໄດ້ໜູນໃຈກຸ່ມສະຕຣີໃຫ້ຖວາຍ
ແລະເສັຽສລະ. ຜູ້ຍິງບາງຄົນຂາຍໄຂ່, ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນໃຫ້ເງິນເລັກນ້ອຍພຽງແຕ່ນຶ່ງໂດລາ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ບໍ່ມີແມ້
ແຕ່ພຽງຜູ້ນຶ່ງຜູ້ດຽວທີ່ໄດ້ໃຫ້ ເກີນກວ່ານຶ່ງຮ້ອຍໂດລາ. ແລະດ້ວຍການຖວາຍແລະການເສັຽສລະຂອງກຸ່ມສະຕຣີຫຼາຍ
ຮ້ອຍຄົນ, ຫໍພັກສະຕຣີໄດ້ສ້າງສໍາເຣັດໃນປີ 1928 ຈົນກະທັ້ງທຸກວັນນີ້ກໍຍັງໃຊ້ຫໍພັກນັ້ນຢູ່.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນາງເອດນາ ແມກມິລແລນ ໄດ້ເວົ້າວ່າ: “ຜູ້ຊາຍເສດຖີແມ່ນຊາຍທີ່ມີພຽງພໍສໍາລັບຕົນເອງແລະມີເຫຼືອ
ພໍທີ່ຈະຊ່ວຍຄົນອື່ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າລາວມີຫຼາຍລ້ານກໍຕາມ, ລາວຍັງເປັນຄົນທຸກຍາກ, ຖ້າມີແຕ່ພຽງພໍສໍາລັບຕົນເອງ”.
ການຖວາຍແມ່ນການສະທ້ອນເຖິງສິ່ງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບພວກເຮົາ ແລະເຖິງສະຖານທີ່ໆ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງ
ພວກເຮົາອາສັຍຢູ.່

ຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ໄດ້ປາກົດຊື່ໃນພຣະຄັມພີ ລູກາ ໜູນໃຈພວກເຮົາໃຫ້ຖວາຍໃນລັກສະນະຂອງການສະ

ແດງອອກຂອງສັດທາ (ຄວາມເຊື່ອ).

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3)

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ລູກາ 12:13-15
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ມີຄົນໜຶ່ງໃນໝູ່ປະຊາຊົນໄດ້ທູນພຣະອົງວ່າ, “ອາຈານເອີຍ, ຂໍທ່ານສັ່ງອ້າຍຂອງຂ້ານ້ອຍແບ່ງມໍຣະດົກໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ

ແດ່!”. 14ແຕ່ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, “ຊາຍເອີຍ, ໃຜໄດ້ຕັ້ງເຮົາໃຫ້ເປັນຕຸລາການຫຼືເປັນຜູ້ແບ່ງມໍຣະດົກ ໃຫ້ທ່ານ?”.
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ແລ້ວພຣະອົງຊົງບອກເຂົາວ່າ, “ຈົ່ງລະວັງ ແລະຮັກສາຕົວໄວ້ຈາກການໂລບທຸກຢ່າງ ເພາະຊີວິດຂອງມະນຸດບໍ່ຂຶ້ນຢູ່
ກັບເຂົ້າຂອງອັນບໍຣິບູນທີ່ຕົນມີນັ້ນ.”
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງເງິນຢູ່ສເມີ, ແຕ່ສໍາຄັນຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພຣະອົງເວົ້າເຖິງແຮງຈູງໃຈທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໃຊ້
ຈ່າຍເງິນຂອງພວກເຮົາ. ແບບຢ່າງການອະທິຖານ (The Model Prayer) ເຕືອນພວກເຮົາວ່າອາຫານປະຈໍາວັນຂອງ
1

ພວກເຮົານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ມາຈາກເງື້ອມມືຂອງພວກເຮົາເອງ, ແຕ່ໄດ້ມາຈາກການຊົງເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແຜ່ຂອງພຣະບິດາ ຊຶ່ງໄດ້
ຊົງໂຜດປະທານດ້ວຍພຣະມະຫາກະຣຸນາຄຸນ. ໃນນາມຜູ້ເຊື່ອ, ພວກເຮົາຖວາຍຄືນຊຶ່ງເປັນການສະແດງອອກເຖິງ
ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງຄວາມເຊື່ອ ແລະ ວາງໃຈ ຊຶ່ງເປັນການກົງກັນຂ້າມກັບການຫວງໄວ້ໃນຄວາມໂລບ. ການມີ
ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງສິ່ງຕ່າງໆ ບໍ່ໄດ້ເທົ່າກັບການມີຊີວິດທີ່ຄົບບໍຣິບູນ.
ຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມເພື່ອຈະໄດ້ຍິນອົງພຣະເຢຊູຊົງເທສນາ. ພຣະຄັມພີ ລູກາ ເປັນຂ່າວປະເສີດພຽງ
ເຫລັ້ມດຽວທີ່ໄດ້ຖືກຂຽນເພື່ອແບ່ງປັນກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ,້ ຊຶ່ງໄດ້ບັລຍາຍເຖິງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ບໍ່ອອກຊື່ ໄດ້ຕັດບົດພຣະເຢຊູ
ເພື່ອຫວັງຈະໄດ້ຮູ້ການຕັດສິນ ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງການໄດ້ຮັບມູນມໍຣະດົກ. ແຕ່ແທນທີ່ຈະເວົ້າຕາມເຣືອ
່ ງກົດໝາຍ,
ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງເຣືອ
່ ງໝາກຫົວໃຈຂອງຊາຍຄົນນັ້ນ.

ແລ້ວພຣະອົງຊົງບອກເຂົາວ່າ, “ຈົ່ງລະວັງແລະຮັກສາຕົວ
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ໄວ້ຈາກການໂລບທຸກຢ່າງ ເພາະຊີວິດຂອງມະນຸດບໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບເຂົ້າຂອງອັນບໍຣິບູນທີ່ຕົນມີນັ້ນ.” (ຂໍ້ 15). ເວົ້າອີກຢ່າງ
ນຶ່ງ, ທ່ານຢາກໄດ້ຫຍັງເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງຊີວິດທ່ານ? ຄວາມເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແຜ່ (ໃຈໃຫຍ່) ຫຼືຄວາມຮັ່ງມີ (ຊັບສິນ)?
ແລ້ວອົງພຣະເຢຊູຈຶ່ງໄດ້ຫັນຄວາມສົນໃຈກັບມາຫາຝູງຊົນ ແລະ ເຕືອນພວກເພິ່ນວ່າ ນິສັຍໃຈຄໍນັ້ນສໍາຄັນກວ່າການ
ເປັນກັມສິດ (ຊັບສິນເງິນທອງ ແລະ ຊັພຍາກອນທີ່ຕົນມີ).
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊງົ ເຕືອນໃຫ້ຕໍ່ຕ້ານກັບຄວາມໂລບທັງໝົດ. ຄວາມໂລບແມ່ນຕັນຫາ (ຄວາມຢາກ) ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍຄື
ການຢາກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ: ຄວາມກະຫາຍທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດແລະບໍ່ອີ່ມຈັກເທື່ອ. ເປັນດ້ວຍເຫດນີ້ເອງ, ພຣະຄັມພີຈິ່ງໄດ້
ເວົ້າເຖິງຄວາມຫາຍນະ (ການພັງທະລາຍ) ຂອງໂລພະ ຄືຄວາມໂລບນັ້ນເອງ. ພຣະຄັມພີກ່າວໄວ້ວ່າ:
1. ເພາະຄົນຊົ່ວອວດເຖິງສິ່ງທີ່ໃຈຕົນຢາກໄດ້,ແລະອວຍພອນຄົນທີ່ໂລບຜູ້ຊຶ່ງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າກຽດຊັງ (ພສສ 10:3).
2. ຄົນທີ່ຊອກຫາຊັບສົມບັດກໍມີສາຍຕາຊົ່ວ ແລະບໍ່ຮູ້ວ່າຄວາມຂັດສົນຈະມາເຖິງລາວ. ຄົນໃຈຈອງຫອງເຮັດໃຫ້ເກີດ
ການຜິດຖຽງກັນ ແຕ່ຜູ້ທີ່ວາງໃຈໃນພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າຈະ ຈະເຣີນຂຶ້ນ (ສພສ 28:22,25).

ທ່ານເຄີຍໄດ້ເຫັນຄວາມໂລບ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ຄວາມສັມພັນ ຢ່າງໃດ?

2. ລູກາ 12:16-21
16

ພຣະອົງຈຶ່ງຊົງບອກຄຳອຸປມາຂໍ້ໜຶ່ງໃຫ້ເຂົາຟັງວ່າ, “ທີ່ດິນຂອງເສດຖີຄົນໜຶ່ງໄດ້ເກີດຜົນບໍຣິບູນ.

ເສດຖີຄົນນັ້ນຈຶ່ງ
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ຄຶດໃນໃຈວ່າ ‘ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໜໍ ເພາະບໍ່ມີບ່ອນຈະເກັບຜົລປູກຂອງເຮົາໄວ້’. 18ເພິ່ນຈຶ່ງເວົ້າວ່າ ‘ເຮົາຈະເຮັດດັ່ງນີ້
ຄືຈະມ້າງເລົ້າທັງຫຼາຍຂອງເຮົາເສັຽ ແລະຈະສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ໃຫ້ໃຫ່ຽກວ່າເກົ່າ ແລ້ວເຮົາຈະຮວບຮວມເຂົ້າກັບສິ່ງຂອງທັງ
ໝົດຂອງເຮົາໄວ້ທີ່ນັ້ນ. 19ແລ້ວເຮົາຈະເວົ້າແກ່ຈິດໃຈຂອງເຮົາວ່າ, “ຈິດໃຈເອີຍ, ເຈົ້າມີເຂົ້າຂອງເກັບໄວ້ພໍຫຼາຍປີ ຈົ່ງຢູ່
ສະບາຍ ກິນແລະດື່ມດ້ວຍຄວາມປິຕຍ
ິ ິນດີເທາະ.”
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ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວຕໍ່ຜູ້ນັ້ນວ່າ “ໂອຄົນໂງ່ເອີຍ, ໃນຄືນວັນນີ້

ເຂົາຈະເອີ້ນເອົາຈິດໃຈຂອງເຈົ້າໄປຈາກເຈົ້າ ແລ້ວສິ່ງຂອງທັງຫຼາຍທີ່ເຈົ້າຈັດແຈງໄວ້ນັ້ນຈະຕົກເປັນຂອງໃຜ?

ຄົນ

21

ທີ່ທ້ອນໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້ສຳລັບຕົນແລະບໍ່ຮັ່ງມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ກໍເປັນຢ່າງນັ້ນແຫຼະ.”
ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນທັສນະນິຣັນຂອງການຈັດລະດັບຄວາມສໍາຄັນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ຄໍາ
ອຸປມາຂອງຊາຍເສດຖີຂີ້ໂລບ ຊຶ່ງມີຊັບສິນເກີນກວ່າຄວາມຈໍາເປັນຂອງລາວ. ຊາວກະສິກອນຄົນນີ້ໄດ້ຄຸຍໂມ້ກ່ຽວກັບ
ຜົລປູກອັນມັ່ງຄັ່ງສົມບູນຂອງລາວ ຈົນເຖິງກັບວາງແຜນການມ້າງເພເລົ້າເຂົ້ານ້ອຍ ແລ້ວສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ
ເພື່ອຈະຮວບຮວມເຂົ້າກັບສິ່ງຂອງທັງໝົດຂອງເຮົາໄວ້ທີ່ນັ້ນ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມອວດດີແລະຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ
ຂອງລາວໃນການທີ່ລາວເວົ້າເຖິງຕົນເອງຫຼາຍຄັ້ງ. ລາວຈະຮູ້ພາຍຫຼັງວ່າລາວຈະໃຊ້ຣົດພ່ວງ(U-Haul)ແກ່ຊັບສົມບັດ
2

ຂອງລາວໄປສວັນນໍາບໍ່ໄດ້. ຊັບສິນຊົ່ວຄາວເປັນຄວາມຮັ່ງມີຢູ່ໃນໂລກ, ແຕ່ມັນບໍ່ມີມູນຄ່າຫຽັງໃນສວັນ. ຄໍາວ່າ “ໃນ
ຄືນວັນນີ້” (ຂໍ້ 20) ແມ່ນການເຕືອນສະຕິວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ຊ່ວງເວລາທີ່ພວກເຮົາຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນໂລກນີ້. ດ້ວຍເຫດນີ,້
ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈະສາມາດສ້າງຄວາມຮັ່ງມີຊຶ່ງຈະດໍາຣົງຢູ່ຊົ່ວນິຣັນ (ຕລອດໄປເປັນນິດ)?
 ສ້າງຄວາມສັມພັນທີ່ຊີ້ທາງໃຫ້ຄົນອື່ນໄປຫາພຣະເຢຊູ. ຈົ່ງນໍາຄວາມດຸນ
່ ດ່ຽງ(balance)ມາສູ່ວຽກງານແລະ
ສັມພັນທະພາບຂອງທ່ານ. ເຄີຍເວົ້າຢູ່ສເມີວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດ, ເມື່ອໃຈຈວນຈະຂາດ, ເວົ້າວ່າຂ້ອຍເສັຽດາຍເດທີ່ບໍ່
ໄດ້ໃຊ້ເວລາເທົ່າທີ່ຄວນຢູ່ກັບວຽກງານ.
 ລົງທຶນດ້ານເສຖກິຈໃນຄວາມພະຍະຍາມສ້າງອານາຈັກ.

ຈົ່ງລົງທຶນໂດຍສັດຊືໃ
່ ນອານາຈັກພຣະເຈົ້າຜ່ານ

ຄຣິສຕຈັກທ້ອງຖິ່ນ. “ທຸກຄົນຈົ່ງໃຫ້ຕາມທີ່ຕົນໄດ້ຄຶດໝາຍໄວ້ໃນໃຈ ບໍ່ໃຊ່ໃຫ້ດ້ວຍຄຶດເສັຽດາຍ ຫຼດ
ື ້ວຍຂືນ
ໃຈໃຫ້ ເຫດວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກຄົນນັ້ນທີ່ໃຫ້ດ້ວຍຊື່ນໃຈຍິນດີ” (2 ກຣທ 9:7).
 ບົວລະບັດຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນໃນຄວາມຈໍາເປັນ. ຈົ່ງຊອກຫາໂອກາດທີ່ຈະອວຍພອນຄົນອື່ນຊຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນ,
ຈໍາເພາະໃນດ້ານເສຖກິດ. ຈົ່ງໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນໂດຍປາສຈາກການຫວັງຕອບແທນ, ການຮັບຮູ,້ ຫຼືຂອບໃຈ.
 Serve others in need.

ມີວິຖີທາງໃດ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຊື່ອ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈ ຜ່ານການຖວາຍຂອງພວກເຮົາ?

3. ລູກາ 21:1-4
ເມື່ອພຣະອົງຊົງເງີຍພຣະພັກຂຶ້ນ ກໍຊົງເຫັນພວກຄົນຮັ່ງມີກຳລັງປ່ອນເງິນລົງໃນຕູ້ເກັບເງິນຖວາຍ. 2ແລະ ພຣະອົງຊົງ
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ເຫັນແມ່ໝ້າຍທຸກຍາກຄົນໜຶ່ງ ເອົາຫລຽນທອງແດງສອງອັດປ່ອນລົງໃນຕູ້ນັ້ນ.

ພຣະອົງຈຶ່ງຊົງກ່າວວ່າ, “ເຮົາບອກ
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ທ່ານທັງຫຼາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ແມ່ໝ້າຍຍາກຈົນຜູ້ນີ້ໄດ້ໃສ່ຫາ
ຼ ຍກວ່າຄົນທັງປວງນັ້ນ.

ເພາະວ່າຝ່າຍຄົນທັງປວງ
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ນັ້ນ ໄດ້ເອົາເງິນຈາກການເຫຼືອໃຊ້ຂອງເຂົາມາປ່ອນລົງ ແຕ່ຍິງຄົນນີ້ໄດ້ເອົາເງິນສຳລັບລ້ຽງຊີວິດຂອງຕົນ ຈາກຄວາມ
ຂັດສົນທີ່ສຸດມາໃສ່ຈົນໝົດ.”
ໃນພຣະທັມລູກາບົດທີ 21 ພວກເຮົາເຫັນຍິງໝ້າຍຊຶ່ງຢູ່ໃນສະພາບກົງກັນຂ້າມກັບຊາຍຮັ່ງມີ ຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ
ໃນຄໍາອຸປມາຂອງພຣະເຢຊູ. ນາງເປັນຕົວຢ່າງອັນສົມບູນແບບຂອງຄວາມເຊື່ອ, ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍສິ່ງທີ່ນາງໄດ້ຖວາຍ, ແຕ່
ແມ່ນດ້ວຍນິສັຍທີ່ບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວຂອງນາງ, ແລະຄວາມເຕັມໃຈປາຖນາທີ່ຈະໃຫ້ໝົດສິ້ນໃນສິ່ງທີ່ນາງມີ ດ້ວຍຄວາມໄວ້
ວາງໃຈທີ່ບມ
ໍ່ ີຂອບເຂດຈໍາກັດ. ພຣະເຢຊູຊົງມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ສາວົກຂອງພຣະອົງໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່ານິສັຍໃຈຄໍຂອງຍິງ
ໝ້າຍນັ້ນ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າຈໍານວນເງິນທີ່ນາງຖວາຍໄປນັ້ນ.
ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່ານາງໝ້າຍຜູ້ນີ້ຊື່ຫຽັງ.

ພວກເຮົາຮູ້ແຕ່ພຽງວ່າລາວເປັນຍິງໝ້າຍ. ຍິງໝ້າຍແລະເດັກກໍາພ້າສ່ວນ

ຫຼາຍບໍ່ໄດ້ຖືກປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ແລະບໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ສັງຄົມ. ຜູ້ນໍາທາງສາສນາທັງຫຼາຍທີ່ໄດ້ໂຍນເງິນລົງໄປໃນຫີບ
ຖວາຍສົງ່ ສຽງນອງນັນ, ຫວັງວ່າຄົນອື່ນຈະສັງເກດເຫັນ, ໄດ້ພາກັນຫຼກ
ີ ລ້ຽງນາງ. ແຕ່ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຊົງຫຼີກລ້ຽງນາງ
ໝ້າຍ. ມັນເປັນການແຈ່ມແຈ້ງທີ່ຍິງໝ້າຍບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ແກ່ນາງ. ທີ່ຈິງແລ້ວ, ນາງອາດຈະຫວັງວ່າບໍ່
ມີຜູ້ໃດໄດ້ສັງເກດເບິ່ງການຖວາຍຈໍານວນເລັກນ້ອຍຂອງນາງ. ແຕ່ວ່າອົງພຣະເຢຊູຊົງຫຼຽວເຫັນ ແລະພຣະອົງຊົງຍົກ
ຍ້ອງນາງ ແລະມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ຫຼຽວເຫັນຄວາມມີໃຈກວ້າງຂວາງເຜື່ອແຜ່ຂອງນາງເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຍິງໝ້າຍໄດ້ໃຫ້ໝົດທຸກສິ່ງທີ່ນາງມີຢ.ູ່

ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຕືອນພວກທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະພັກພຣະອົງວ່າຄົນອື່ນໄດ້

ຖວາຍ “ຈາກຂອງເສດຂອງເຫຼືອ” ແຕ່ຫຼຽນທອງແດງສອງອັດຂອງຍິງໝ້າຍມີຄ່າມະຫາສານສໍາລັບພຣະເຈົ້າ ສິ່ງທີ່ນາງ
ຖວາຍແມ່ນຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ຈະເປັນເງິນທີ່ສະສົມໄວ້ເພື່ອຊື້ເຂົ້າຈີ່ແລະອາຫານເພື່ອປະທັງຊີວິດປະຈໍາວັນ. ນາງໄດ້ຖວາຍ
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ເງິນນັ້ນດ້ວຍຄວາມເຊື່ອແລະໝັ້ນໃຈຢ່າງແທ້ຈິງ ວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງປະທານອາຫານປະຈໍາວັນທີ່ນາງຕ້ອງການແຕ່ລະ
ວັນ. “ຂໍຊົງໂຜດປະທານອາຫານປະຈຳວັນໃຫ້ຂ້າພຣະອົງທັງຫຼາຍທຸກວັນ.” (ລກ 11:3) ຕົວຢ່າງງຽບໆຂອງຍິງໝ້າຍ
ໄດ້ສອນພວກເຮົາໃນສິ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້:

 ການຖວາຍເພື່ອຂຍາຍພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ ແມ່ນການປະຕິບັດຕາມຄວາມເຊື່ອ ແລະຕາມ
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.

 ການຖວາຍເພື່ອຂຍາຍພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນກ່ຽວກັບເຣື່ອງທີ່ສໍາຄັນກວ່າເງິນ.
 ການໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈໍາເປັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນສຸຂພາບໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.
ກຸມ
່ ຂອງພວກເຮົາຈະໜຸນໃຈຊື່ງກັນແລະກັນ ໃນການ “ຖວາຍເພິ້ມ” ຄວາມເຊື່ອ ດ້ວຍວິທີໃດ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ຈົ່ງພິຈາຣະນາວ່າພວກເຮົາສາມາດປະໄວ້ໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງ “ມູນມໍຣະດົກແຫ່ງຄວາມເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແຜ່(ໃຈໃຫຍ່)”
ດ້ວຍວິທີໃດ. ຈົ່ງເລືອກເອົາວິທີການຕໍ່ລົງໄປນີ:້
 ຈົ່ງຖວາຍ. ຈົ່ງທູນຂໍຕໍ່ອົງພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊົງປະທານໂອກາດໃນການອວຍພອນໃນດ້ານເສຖກິດແກ່ໃຜຜູ້ນື່ງໃນ
ອາທິດນີ້. ຈົ່ງເກັບເງິນສົດພິເສດໄວ້ໃນກະເປົາຂອງທ່ານເພື່ອຕຽມພ້ອມໃນກໍຣະນີການຈໍາເປັນເກີດຂຶ້ນ. ຈະ
ເຫັນໄດ້ຫຼືບໍ່ວ່າທ່ານຈະບໍ່ອອກຊື່ຂອງຕົນໃນເວລາທີ່ມີການໃຫ້ທານ (ເງິນທອງ ຫຼື ສິ່ງຂອງ).
 ຈົ່ງຈົດຈໍາ. ຈົ່ງໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະຈົດຈໍາພຣະຄັມພີ ມັດທາຍ 6:3-4 “3ຝ່າຍພວກທ່ານ, ເມື່ອໃຫ້ທານຢ່າໃຫ້ມື
ຊ້າຍຮູ້ການທີ່ມືຂວາກຳລັງເຮັດນັ້ນ.

ເພື່ອການໃຫ້ທານຂອງທ່ານຈະໄດ້ເປັນການລັບ ແລະພຣະບິດາຂອງ
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ພວກທ່ານຜູ້ຊົງເຫັນໃນທີ່ລັບລີ້ຈະຊົງໂຜດປະທານບຳເໜັດແກ່ທ່ານ.”

 ຈົ່ງຖວາຍເພິ້ມຂຶ້ນ.

ຈົ່ງປະເມີນຜົນການໃຫ້ທານປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ ແລະ ການອຸປຖັມຄໍ້າຊູຄຣິສຕະຈັກ

ທ້ອງຂອງທ່ານ. ການອຸປຖັມຄໍ້າຊູນັ້ນສມໍ່າສເມີຫຼືບໍ່? ມັນເປັນການເສັຽສລະຫຼືບ?
ໍ່ ຈົ່ງທ້າທາຍຕົນເອງໃຫ້
ຖວາຍເພິ້ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າໃນອະດີດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອຜົນປໂຍດໃນວຽກງານເພື່ອອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ຖວາຍໝົດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາມີ ເໝືອນຢ່າງຍິງໝ້າຍຄົນນີ້ໄດ້ປາຖນາ
ເຮັດ.

ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາປະເມີນຜົນໃນສິ່ງຂອງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານແກ່ພວກເຮົາ,

ພວກເຮົາອາດຈະ

ປລາດໃຈວ່າໂອກາດທີອ
່ ໍານວຍພວກເຮົາໃຫ້ຖວາຍນັ້ນມີຫຼາຍເທົ່າໃດ?

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ SSK
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