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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 15 ກັນຍາ 2019 (09-15-2019 )
ຂໍກະແຈສູ່ຄວາມພໍໃຈ
ມີຫຽັງແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກພໍໃຈ ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຄວາມພໍໃຈອັນແທ້ຈິງມາຈາກພຣະຄຣິດອົງດຽວ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ຊີວິດມີຫຼາຍຂັ້ນຫຼາຍຕອນ ແລະບໍ່ວ່າຈະຢູ່ຂັ້ນໃດຕອນໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາເໝືອນວ່າຢາກກະໂດດໄປສູຕ
່ ອນ
ຕໍ່ໄປ.
 ພວກເຮົາອົດໃຈຖ້າຂຶ້ນມັທຍົມບໍ່ໄດ້, ແຕ່ເມື່ອເຮົາໄດ້ຢູ່ຂັ້ນນັ້ນແລ້ວ, ພວກເຮົາກໍອົດສາລໍຖ້າຮຽນຈົບບໍ່ໄດ້.
 ພວກເຮົາອົດໃຈຖ້າຂຶ້ນອຸດົມບໍໄ
່ ດ້, ແຕ່ໜ້ອຍບໍ່ນານເຮົາກໍປວດຢາກຍ້າຍເຂົ້າເຮັດການໃນ “ໂລກຕົວຈິງ.”
 ພວກເຮົາອົດໃຈຖ້າແຕ່ງງານບໍ່ໄດ້, ແຕ່ເມື່ອເວລານັ້ນມາເຖິງແລ້ວ, ພວກເຮົາກໍຢາກເຫັນຄອບຄົວໃຫຽ່ຂຶ້ນ.
 ພວກເຮົາລົງສູ່ວຽກທີ່ເຮົາຢາກໄດ້, ແຕ່ໃນບໍ່ຊ້າ, ພວກເຮົາກໍຄິດນໍາວຽກອື່ນ, ຊັ້ນອື່ນ, ຫຼື ຄິດນໍາບໍານານພຸ້ນ.
ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນກໍໃຫ້ຄວາມພໍໃຈເຮົາໃນລະດັບນຶ່ງຢູ,່ ແຕ່ພວກເຮົາກັບມີຄວາມທະເຍີທະຍານໄປໄກກວ່ານັ້ນ.
ຫົວໃຈຂອງເຮົາຫິວກະຫາຍເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ລະມັດລະວັງ, ຫົວໃຈຂອງເຮົາກໍອາດຈະຕົກຢູ່ໃນຄວາມ
ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍ.
ທ່ານອັຄສາວົກໂປໂລຮູ້ວ່າຈະດໍາລົງຊີວິດສູງແລະຕໍ່າ, ຄວາມອຸດົມສົມບູນພູນສຸກ ຫຼືຄວາມຂັດສົນ. ເມື່ອຖານະ
ຂອງຊີວິດປ່ຽນໄປ, ຄວາມຍິນດີຂອງເພິ່ນບໍ່ປ່ຽນໄປ. ໃນຟີລິບປອຍບົດ 4, ທ່ານໂປໂລໄດ້ໃຫ້ “ເຄັດລັບ” ທີ່ຈະພໍໃຈ
ໂດຍບໍ່ກ່ຽວກັບສະຖານະການຂອງເຮົາໃນປັດຈຸບັນ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ : (ເບິ່ງຕາມຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ຟີລິບປອຍ 4:10-14.
ທ່ານນັບວ່າເປັນບຸນຄຸນຫຽັງກ່ຽວກັບອຸປນິສັຍຂອງທ່ານໂປໂລທີ່ສະແດງອອກໃນຂໍ້ນ?
ີ້
ເຮົາມີໃຈຊົມຊື່ນຍິນດີຫຼວງຫຼາຍໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ເພາະວ່າ ໃນທີ່ສຸດນີ້ ພວກເຈົ້າໄດ້ຫວນລະນຶກເຖິງເຮົາອີກ
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ຄວາມຈິງ, ເຈົ້າທັງຫຼາຍກໍເຄີຍຄິດເຖິງເຮົາຢູ່ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະສະແດງ. 11ເຮົາບໍ່ໄດ້ຈົ່ມເຖິງເຣື່ອງການຂັດສົນ
ເພາະເຮົາຈະມີຖານະຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຮົາກໍຮຽນຮູູ້ແລ້ວທີ່ຈະພໍໃຈຢູ່ຢ່າງນັ້ນ.

ເຮົາຮູ້ຈັກທີ່ຈະປະສົບກັບການຕົກຕໍ່າ
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ແລະຮູ້ຈັກທີ່ຈະປະສົບກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນ ບໍ່ວ່າໃນກໍຣະນີໃດໆ ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງແງ່ຄວາມລັບ ທີ່ຈະປະສົບກັບ
ຄວາມອີ່ມທ້ອງ ແລະຄວາມອຶດຢາກ, ຄວາມສົມບູນພູນສຸກແລະ ຄວາມຂັດສົນ.13ເຮົາສາມາດສູ້ກັບທຸກສິ່ງໄດ້ໂດຍ
ພຣະອົງຜູ້ຊົງຊູກໍາລັງເຮົາ. 14ເຖິງປານນັ້ນກໍເປັນຄວາມກະຣຸນາຂອງເຈົ້າທັງຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມທຸກກັບເຮົາ.
ມັນເປັນການກະຕຸ້ນຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາຢ່າງໃຫຽ່ຫຼວງ ເມື່ອພຣະເຈົ້າເບິ່ງແຍງເຮົາ ຊຶ່ງສາມາດອະທິບາຍໄດ້ພຽງ
1

ແຕ່ດ້ວຍການງານຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາບໍ່ເໝືອນກັນ ເວລາເຮົາເຫັນພຣະອົງຈັດຫາໃຫ້ ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດສາ
ມາດເອົາຄເຣດິິດນັ້ນ. ທ່ານໂປໂລຮູ້ຄັກວ່າມີຄວາມໝາຍພາໃຫ້ເຄື່ອນໄປຂ້າງໜ້າໃນຄວາມເຊື່ອ ແລະເຫັນພຣະເຈົ້າ
ຈັດຫາໃຫ້ໂດຍຜ່ານຊຸມຊົນຂອງຜູ້ເຊື່ອ. ຫຼືໃນບົດນີ,້ ທ່ານໂປໂລໄດ້ຂຽນເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນສໍາລັບການອູ້ມ
ຊູດ້ານຊັບສິນທີ່ເພິ່ນໄດ້ຮັບຈາກຊາວຟີລິບປອຍ.
ໄລຍະນຶ່ງ ຕັ້ງແຕ່ເທື່ອກ່ອນທີ່ຊາວຟີລິປອຍສາມາດຊ່ອຍທ່ານໂປໂລ. ເຂົາເອົາໃຈໃສ່ເພິ່ນແລະສິ່ງທີ່ເພິ່ນເຮັດຢູ່,
“ແຕ່ບໍ່ມີໂອກາດທີ່ສະແດງອອກ”(ຂໍ1
້ 0). ບາງທີເຂົາບໍ່ໃສ່ໃຈຄວາມຕ້ອງການ ຫຼທ
ື ່ານໂປໂລບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ພວກ
ເຮົາບໍ່ຮູ້. ພວກເຮົາຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າ, ເມື່ອໃດໂອກາດໂຜ່ຂຶ້ນມາ, ພວກເຂົາກໍຍື່ນມືເຂົ້າຊ່ວຍໂລດ.
ເຖິງແມ່ນຂອງຝາກນີ້ໄດ້ມາຈາກຊາວຟີລິບປອຍກໍຕາມ, ທ່ານໂປໂລເຂົ້າໃຈດີວ່ານັ້ນເປັນຂອງທີ່ພຣະເຈົ້າຈັດຫາໃຫ້
ຜູ້ສົ່ງກໍມີພຽງພວກດຽວນີເ້ ທົ່ານັ້ນ. ເພິ່ນຮູ້ວ່າພຣະຫັດຍິ່ງໃຫຽ່ຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງການຈັດຫານີ້. ທ່ານ ໂປໂລ
“ຍິນດີໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ”(ຂໍ1
້ 0). ການຂອບຄຸນຂອງເພິ່ນແມ່ນຂອບຄຸນຜູ້ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງຝາກແລະຜູດ
້ ົນໃຈໃຫ້
ໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກເປັນຫ່ວງ ແລະຈັດຫາໄປໃຫ້. ທ່ານໂປໂລຂອບໃຈເຂົາ ສໍາລັບຄວາມຫ່ວງໃຍທີ່ເຂົາມີຕໍ່ເພິ່ນ, ເພິ່ນໃຫ້
ເຂົາຮູ້ວ່າເພິ່ນຢູ່ສຸກສະບາຍດີ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຂອງຝາກຫຼືບໍ່ມີກໍຕາມ. ທ່ານໂປໂລບໍ່ໄດ້ຕື່ນຕົກໃຈຕໍ່ຄວາມຍາກລໍາ
ບາກຂອງຊີວິດຊຶ່ງຈະພາໃຫ້ເພິ່ນບໍ່ສະບາຍໃຈໄດ້ໂດຍງ່າຍ. ເພິ່ນຖືກຈໍາຄຸກ, ຖືກຂ້ຽນຫ້າເທື່ອ ເທື່ອລະສາມສິບເກົ້າ
ບາດ, ຖືກຂ້ຽນດ້ວຍແສ້ຫວາຍສາມເທື່ອ, ເກືອບຕາຍແລະປະສົບພັຍອັນຕະລາຍຫຼາຍເທື່ອ(2 ກຣທ11:24-27) ທ່ານ
ໂປໂລເຄີຍອົດເຂົ້າແລະເພິ່ນຮູ້ຈັກວ່ານອນໜາວເປັນແນວໃດ, ແລ້ວເພິ່ນຍັງເວົ້າໄດ້ວ່າ “ເຮົາກໍຮຽນຮູູ້ແລ້ວທີ່ຈະພໍໃຈຢູ່
ຢ່າງນັ້ນ”(ຂໍ1
້ 1) ທ່ານໂປໂລບໍ່ໄດ້ຖືກຍົກເວັ້ນຄວາມເຈັບປວດ ແລະຄວາມຍາກລໍາບາກ ໃນຊີວິດເພິ່ນກໍຍ້ອນເພິ່ນເປັນ
ຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອ; ຄວາມຈິງແລ້ວ, ມັນຄ້າຍກັບວ່າຄວາມຍາກລໍາບາກເປັນເພາະຍ້ອນຄວາມເຊື່ອຂອງເພິ່ນ.
ຄວາມລັບສູຄ
່ ວາມຍິນດີຂອງທ່ານໂປໂລແມ່ນຫຽັງ? “ເຮົາສາມາດສູ້ກັບທຸກສິ່ງໄດ້ໂດຍພຣະອົງຜູ້ຊົງຊູກໍາລັງເຮົາ”
(ຂໍ1
້ 3). ບໍ່ວ່າເພິ່ນຈະໄດ້ຮັບການຊຸບລ້ຽງຫຼືອຶດຫິວ, ຖືກປະຖິ້ມຫຼືຂັດສົນ, ທ່ານໂປໂລກໍໄດ້ຮັບກໍາລັງແລະຄວາມພໍໃຈ
ໃນພຣະຄຣິດ.
ທ່ານໂປໂລໄດ້ຂຽນໂດຍສະເພາະຄວາມສາມາດພໍໃຈໃນທຸກສະຖານະການ. ເພື່ອໃຫ້ຄວາມພໍໃຈບັນລຸຜົນ, ເພິນ
່
ຕ້ອງເພິ່ງພຣະຄຣິດສໍາລັບກໍາລັງຂອງເພິ່ນ. ກໍາລັງໃນການພັກຜ່ອນໃນພຣະເຈົ້າ ແລະຄວາມພໍໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນມາ
ຈາກພຣະອົງ.
ໜ້າເສົ້າໃຈ ມີຈັກຄົນທີ່ເອົາບົດນີ້ອອກໄປຈາກພຣະທັມ. ນັກກິລາມັກຈະທ່ອງຂໍ1
້ 3 ເໝືອນກັບວ່າຂຽນຂຶ້ນມາເພື່ອ
ຊ່ອຍເຂົາໂຍນບານຢ່າງແມ່ນຢໍາໃນກິລາແບສເກັດບອລ, ຫຼືຊ່ອຍຫຼິ້ນເບສບອນໄດ້ດີກວ່າຕັ້ງສາມເທົ່າ. ຫຼາຍຄົນມັກ
ທ່ອງກ່ອນສໍາພາດງານຫຼືກ່ອນເຮັດໜ້າທີ່ ທີ່ຫວັ່ນວິຕົກຕ່າງໆ.

ເມື່ອນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງສແວງຫາພຣະເຈົ້າຢ່າງຈິງຈັງ

ແລະເພິ່ງພາພຣະອົງໃນທຸກສະຖານະການ, ຈຸດສຳຄັນຂອງຂໍ້ພຣະທັມນີ້ແມ່ນວ່າ, ແມ່ນສະພາບການຂອງເຮົາຈະເປັນ
ຈັ່ງໃດ, ພວກເຮົາກໍສາມາດພໍໃຈໄດ້ເພາະພຣະຄຣິດ.

2. ຟີລິບປອຍ 4:15-18.
ແຕ່ພວກເຈົ້າ ຊາວຟີລິບປອຍ, ກໍຊາບຢູ່ແລ້ວວ່າ ໃນຂັ້ນຕົ້ນຂອງການປະກາດຂ່າວປະເສີດນັ້ນແມ່ນຕອນເມື່ອເຮົາ
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ໄດ້ຈາກແຂວງມາເກໂດເນັຽໄປ ບໍມ
່ ີຄຣິສຕະຈັກໃດໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບເຮົາໃນລາຍໄດ້ລາຍຈ່າຍ ນອກຈາກພວກເຈົ້າ
ພວກດຽວເທົ່ານັ້ນ.16ເມື່ອເຮົາຢູ່ໃນເມືອງເທຊະໂລນິກພວກເຈົ້າໄດ້ຝາກຂອງມາຊ່ອຍເຮົາກວ່າເທື່ອນຶ່ງ. 17ບໍ່ໃຊ່ວ່າເຮົາ
ປາຖນາຈະໄດ້ຮັບຂອງທານຈາກເຈົ້າທັງຫຼາຍ ແຕ່ເຮົາປາຖນາຢາກໃຫ້ພວກເຈົ້າ ໄດ້ຜົນກໍາໄລເພີ້ມຂຶ້ນໃນບັນຊີຂອງ
ພວກເຈົ້າ.

ເຮົາໄດ້ຮັບຄົບຈໍານວນແລະມີບໍຣິບູນຢູ່ແລ້ວ ເຮົາກໍອີ່ມເຕັມຢູ່ເພາະໄດ້ຮັບຂອງຈາກເອປາໂຟດີໂຕ ຊຶ່ງ
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ເຈົ້າທັງຫຼາຍສົ່ງໄປໃຫ້ເປັນຂອງທານທີ່ມີກິ່ນຫອມຫວານ, ເປັນເຄືອ
່ ງບູຊາທີ່ຊົງໂຜດຮັບແລະທີ່ຊອບພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ.
2

ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນຫຽັງຣະຫວ່າງຄວາມພໍໃຈແລະຄວາມຄວາມເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່?
ທ່ານໂປໂລໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນທີ່ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ອຸປຖັມເພິ່ນ. ຄວາມຈິງ, ມີພຽງຄຣິສຕະຈັກດຽວໃນ
ແຂວງມາເກໂດເນັຽທີ່ໄດ້ອຸປຖັມເພິ່ນ. ເພິ່ນຮູ້ສຶກປຶ້ມໃຈທີ່ເຂົາໄດ້ເຊື່ອ ໃນການຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດຂອງ
ເພິ່ນ ແລະໄດ້ບໍຣິຈາກເພື່ອສົ່ງເສີມການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ.

ນີ້ເປັນການເຕືອນເຮົາວ່າ ຄຣິສຕະຈັກຂອງເຮົາຄວນ

ພາກັນຮັບພາຣະໃນການສົ່ງເສີມມິສຊັນແນຣີ ແລະຜູກ
້ ໍ່ຕັ້ງຄຣິສຕະຈັກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະຖິ້ມທຸກສິ່ງ ເພາະເຫັນແກ່ການເຜີຍ
ແຜ່ຂ່າວປະເສີດ.

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຄຣິສຕະຈັກແລະມິສຊັນແນຣີແຕ່ລະຄົນຄວນສາມາດສະທ້ອນສຽງຂອງທ່ານໂປໂລທີ່ຂຽນ

ວ່າ: “ພວກເຈົ້າໄດ້ຝາກຂອງມາຊ່ອຍເຮົາຫຼາຍເທື່ອ”(ຂໍ1
້ 6). ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມການຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານໂປໂລ, ເພິ່ນໄດ້
ເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດແລະໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຫຼາຍຄຣິສຕະຈັກ,

ແຕ່ມີພຽງຊາວຟີລິບປອຍທີ່ໄດ້ຕອບສນອງແລະອູ້ມຊູເພິ່ນໃນ

ຍາມເພິ່ນຕ້ອງການ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ເອີ່ຍເຖິງຄວາມຈິງນີ້ ໂດຍບໍ່ມີທີທ່າການຈົ່ມວ່າແຕ່ຢ່າງໃດ. ເພິ່ນແນໃສ່ການຂອບ
ໃຈໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດແທນທີ່ຈະຈົ່ມໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດ.
ພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະພອນເພືອ
່ ເປັນພຣະພອນຕອບແທນໃນທາງກັບ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ປະທານໃຫ້ເຮົາເພື່ອ
ພວກເຮົາເປັນຜູໄ
້ ດ້ຮັບເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ພຣະອົງຢາກໃຫ້ພວກເຮົາມີໂອກາດເປັນຜູ້ຈັດຫາໃຫ້ຜູ້ອື່ນອີກດ້ວຍ. ຄວາມຝັນ
ຂອງຊາວອະເມຣິກັນແມ່ນການສະສົມ, ຂະນະດຽວກັນຂ່າວປະເສີດພຣະຄຣິດຍູ້ໜູນໃຫ້ເຮົາຮັບແລະໃຫ້. ພວກເຮົາ
ທຸກຄົນຄວນຢູ່ໃນໂລກເຊັ່ນດຽວກັນກັບພວກມິສຊັນແນຣີ ທີ່ມີຄວາມປາຖນາເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານຂອງພຣະຄຣິດ, ດ້ວຍ
ການເຂົ້າໃຈວ່າທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາມີແມ່ນເພື່ອພຣະອົງ ແລະຄວາມກ້າວໜ້າເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະອົງ. ໃນຕອນທ້າຍ,
ພວກເຮົາຈະຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະບິດາຂອງເຮົາ, ແລະພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວິຖີການດໍາຣົງຊີວິດຂອງເຮົາ. ພວກ
ເຮົາຈົ່ງຣະວັງວ່າຈະບໍ່ຖືກຈັບໄດ້ ໃນການສະສົມແລະລືມອຸປຖັມຕາມພຣະມະຫາບັນຊາ(ມັດທາຍ20:18-20).
ການສະສົມເປັນການສລາດ. ການເປັນຜູ້ໃຫ້ເປັນການເຮັດຕາມພຣະທັມ. ແຕ່ການສະສົມໃນຈຸດເມີນເສີຍຕໍ່ການ
ເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດແມ່ນບໍ່ຊອມທັມ. ຈົ່ງດໍາຣົງຊີວິດເພື່ອວ່າທ່ານຈະໄດ້ວາງມໍຣະດົກໃນການເປັນພຣະພອນສູ່ຜູ້ອື່ນ!

3. ຟີລິບປອຍ 4:19-20.
ແລະພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາຈະຊົງໂຜດປະທານສາຣະພັດທີ່ພວກເຈົ້າຂາດຢູ່ນັ້ນຈາກຊັບອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະອົງໃນ
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ພຣະເຢຊູຄຣິດ. 20ຂໍໃຫ້ພຣະກຽດຕິຍົດຈົ່ງມີແດ່ພຣະເຈົ້າ ຄືພຣະບິດາຂອງເຮົາທັງຫຼາຍເທີ້ນ.
“ແລະພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາຈະໂຜດປະທານສາຣະພັດທີ່ພວກເຈົ້າຂາດຢູ່ນັ້ນ.”ຈັ່ງແມ່ນຄໍາສັນຍາ! ຊາວຟີລິບປອຍໄດ້
ຊ່ອຍທ່ານໂປໂລໃນຍາມຂາດເຂີນ. ພວກເຂົາໄດ້ອຸປຖັມແລະທຸ້ມເທຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ດ້ວຍໃຈກວ້າງ
ຂວາງແລະດ້ວຍຄວາມຮັກຕໍ່ຂ່າວປະເສີດ. ພວກເຂົາສາມາດເຮັດຢ່າງເສຣີກໍເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຈະເບິ່ງແຍງເຂົາ. ການ
ດໍາຣົງຊີວິດແບບລຽບງ່າຍ ພັກຜ່ອນໃນຄວາມຈິງວ່າພຣະເຈົ້າຈະເບິ່ງແຍງເຮົາ.
ທ່ານໄດ້ພົບວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຫາທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານຢ່າງໃດ ?
ນັ້ນແມ່ນພຣະສັນຍາທີ່ວິເສດ ແລະຍິ່ງອັສຈັນເມື່ອເຮົາເຫັນວ່າ ພຣະເຈົ້າຈັດຫາສິ່ງເຮົາຕ້ອງການ “ຈາກຊັບອັນຮຸ່ງ
ເຮືອງຂອງພຣະອົງໃນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ”(ຂໍ1
້ 9). ບາງຄັ້ງພວກເຮົາເຂົ້າໃກ້ພຣະທີ່ນັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າແລະ
ລືມໄປວ່າເຮົາພວກເຮົາຍັບເຂົ້າໃກ້ຜູ້ໃດ: ພຣະຜູ້ສ້າງຈັກວານ. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສັພທຸກສິ່ງ. ຜູ້ຊຶ່ງບໍ່ຂາດແຄນຈັກອັນ.
ພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ທຸກ, ບໍ່ມີໜີ້, ຫຼື ມີເຄື່ອງຂອງໜ້ອຍ. ເຄື່ອງຂອງພຣະອົງມີບໍ່ອັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາສາມາດພັກ
ຜ່ອນໃນສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ, ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າຈັດຫາໃຫ້, ພຣະອົງຈັດຫາໃຫ້ຢ່າງອຸດົມສົມບູນ!
ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄໍາສັນຍາປອມ ຊຶ່ງໄດ້ປະກາດໃນ “ຂ່າວປະເສີດອັນອຸດົມສົມບູນ”. ພວກເຮົາພຽງແຕ່ບອກຊື່ ສິ່ງທີ່ເຮົາ
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ຢາກໄດ້ແລະທວງເອົາໂລດ. ນັ້ນແມ່ນຂ່າວປະເສີດປອມ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນໝໍວິເສດ(a genie)ຊຶ່ງຈະເສກເອົາອັນໃດ
ກໍໄດ້ຕາມໃຈຊອບ, ເງິນລົ້ນບັນຊີເຮົາ, ແລະ ບັນຈຸເຄື່ອງຂອງທີ່ເຮົາຢາກໄດ້ຈົນເຕັມເຮືອນເຮົາ. ພຣະເຈົ້າຈະເຮັດແບບ
ນັ້ນ ດ້ວຍຊັບອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະອົງກໍໄດ້ຢ,ູ່ ແຕ່ຄວາມພໍໃຈຂອງເຮົາແມ່ນພັກຜ່ອນໃນພຣະອົງ, ບໍ່ແມ່ນເຂົ້າຂອງ
ອັນມະຫາສານ.
ການດໍາຣົງຊີວິດຢ່າງລຽບງ່າຍພັກຜ່ອນໃນຄວາມຈິງນີ້. ຂະນະດຽວກັນເຮົາອາດຮຽນຮູຄ
້ ວາມຈິງນັ້ນຄື ທັມມະຊາດ
ຂອງມນຸດເຮົາຍິ່ງຢາກໄດ້ເລື້ອຍໆ. ພວກເຮົາບໍ່ມັກອະທິຖານຂໍແຕ່ສິ່ງເຮົາຕ້ອງການ; ພວກເຮົາຊອກຫາຕາມຄວາມ
ຢາກຂອງເຮົາ. ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະໄດ້ທຸກສິ່ງຕາມປາຖນາກໍຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກຫຼືພໍໃຈຕື່ມ, ເຖິງຢ່າງໃດທັມມະ
ຊາດຄວາມບາບຂອງເຮົາກໍຍັງຄອຍຍົວະເຍົ້າເຮົາຢູ່.
ພຣະເຈົ້າຈະຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ ແລະພຣະອົງຕອບສນອງໃນທາງທີເ່ ຮົາຄິດບໍ່ເຖິງ. ພວກເຮົາ
ເຊື່ອວ່າພຣະອົງຈະຈັດຫາໃຫ້ຕາມເວລາຂອງພຣະອົງ ແລະ ໃນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບເຮົາ.
ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍອະທິຖານເພື່ອພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ບໍ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າ ໃຫ້ເພິ່ນຮັບເອົາພຣະຄຣິດເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າແລະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງເພິ່ນແຕ່ມັນບໍ່ເກີດເທື່ອ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທູນຂໍແລະອະທິຖານ, ແຕ່ບໍ່ມີຄໍາຕອບ. ເປັນຫຽັງ?
ຄໍາສລຸບຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີພຽງຄໍາດຽວຄືພຣະເຈົ້າຮູ້ດີທີ່ສຸດ.

ພຣະອົງຊາບເວລາໃດຈະປະທານສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງ

ການ ແລະຈະຈັດຫາໃຫ້ຢ່າງໃດ. ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ເລືອກວາງໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຊາບວ່າຈະຈັດຫາໃຫ້ທຸກສິ່ງທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າຕ້ອງການ.
ກຸ່ມພວກເຮົາຈະຊ່ອຍກັນໃຫ້ກຽດພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດໂດຍທາງໃຈເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ຂອງເຮົາ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ຊີວິດທີ່ລຽບງ່າຍພົບຄວາມພໍໃຈໃນພຣະເຈົ້າອົງດຽວ? ທ່ານຈະນໍາໃຊ້ຄວາມຈິງນີ້ຢ່າງໃດ?

ຈົ່ງພິຈາຣະນາການ

ນໍາໃຊ້ຕໍ່ໄປນີ້:
 ຈົ່ງເລືອກເອົາຄວາມພໍໃຈ. ຈົ່ງປະເມີນໃຈຂອງທ່ານຊອກຫາອາການຂອງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ. ຖາມຕົວເອງວ່າ:ຂ້ອຍ
ວາງໃຈໃນເງິນຫຼາຍກວ່າວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດຫຼືບໍ່?

ເງິນແລະເຄື່ອງຂອງນໍາຄວາມຍິນດີມາໃຫ້ຂ້ອຍຫຼາຍກວ່າ

ພຣະເຢຊູຫຼື? ຂ້ອຍສາມາດເວົ້າໄດ້ແທ້ບໍ່ວ່າ, “ພຣະຄຣິດແມ່ນທຸກສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການ?”
 ຈົ່ງເລືອກວາງໃຈ. ຈົ່ງຕັດສິນໃຈແຕ່ລະວັນ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ສະຖານະການຕັດສິນທ່ານວ່າຈະພໍໃຈຫຼືບໍ່ໃນຊີວິດນີ້. ຈົ່ງ
ທ່ອງຈໍາ ຟີລິບປອຍ 4:12-13 ເພື່ອເຕືອນໃຈທ່ານໃຫ້ວາງໃຈສໍາລັບທຸກສິ່ງ:

“12ເຮົາຮູ້ຈັກທີ່ຈະປະສົບກັບການ

ຕົກຕໍ່າ ແລະຮູ້ຈັກທີ່ຈະປະສົບກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນ ບໍ່ວ່າໃນກໍຣະນີໃດໆ ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງແງ່ຄວາມລັບ ທີ່ຈະ
ປະສົບກັບຄວາມອີ່ມທ້ອງ ແລະຄວາມອຶດຢາກ, ຄວາມສົມບູນພູນສຸກ ແລະຄວາມຂັດສົນ. 13ເຮົາສາມາດສູ້ກັບ
ທຸກສິ່ງໄດ້ໂດຍພຣະອົງຜູ້ຊົງຊູກໍາລັງເຮົາ.”
 ຈົ່ງເລືອກໃຫ້. ຈົ່ງໃຫ້ເວລາ, ພອນສວັນ, ຫຼືຊັບສົມບັດ. ບາງເທື່ອ ການປິ່ນປົວຄວາມບໍ່ພໍໃຈແມ່ນການໃຫ້ຜູ້ອື່ນ.
ຈົ່ງຊອກຫາຄົນທີ່ຂັດສົນແລະບໍຣິຈາກເຂົາ. ຈົ່ງໃຫ້ພຣະເຈົ້າໃຊ້ທ່ານເປັນຄໍາຕອບຕໍ່ຄໍາອະທິຖານຂອງພວກເຂົາ.
ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃນສະຖານະການໃດຂອງຊີວິດກໍຕາມ, ທ່ານຈະພົບຫຼາຍເຫດຜົນທີ່ຈະຂອບຄຸນພຣະຄຣິດ ທີ່ໃຫ້
ຫົນທາງສູ່ຄວາມພໍໃຈອັນແທ້ຈິງໃນພຣະອົງ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ PSI
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