ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 20 ຕຸລາ 2019 (10-20-2019)
ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າແລະພຣະຄັມພີ
ເມື່ອໃດທ່ານໄດ້ມີຄວາມຈໍາເປັນແທ້ໆຕ້ອງໃຊ້ຄູ່ມືຄໍາແນະນໍາ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານທິດທາງແກ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ຂ້າພະເຈົ້າບໍແ
່ ມ່ນຄົນທີຊ
່ ໍານານເຣື່ອງເຄຶ່ອງຈັກກົນໄກຫຍັງດອກ. ຄັ້ງນຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊື້ໂຕະຂ້າງຕຽງນອນຊຶ່ງ
ຕ້ອງໄດ້ປະກອບເຂົ້າກັນດ້ວຍມືຕົນເອງ. ໃນຂະນະທີ່ຂາ
້ ພະເຈົ້າປະກອບແຕ່ລະຕ່ອນໃຫ້ເຂົ້າກັນ, ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດ
ເຫັນຝາທາງຫຼັງນັ້ນມີຂນາດນ້ອຍໂພດ. ອຸກອັ່ງໃຈ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເອົາໄປຄືນປ່ຽນເອົາຊຸດໃໝ່ຈາກຮ້ານທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ຊື້ມານັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລີ້ມປະກອບເຂົ້າໃໝ່ອີກເປັນຄັ້ງທີສອງ. ຂ້າພະເຈົ້າຫາກຄິດແລ້ວ! ຝາທາງຫຼັງຂອງຊຸດ
ທີສອງກໍຍັງມີຂນາດນ້ອຍໂພດອີກ. ຄວາມອຸກອັ່ງໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າກັບກາຍເປັນຄວາມໂມໂຫ.
ຂ້າພະເຈົາ
້ ເກັບທຸກຊິ້ນສ່ວນໃສ່ໃນບ໊ອກແລະຕຽມຄໍາເວົ້າ ເພື່ອຈະໄປຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານກັບພະນັກງານຮັບໃຊ້ບຣ
ໍ ິການ
ລູກຄ້າ.

ເມື່ອຮຸ່ງເຊົ້າຂຶ້ນມາ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດສະເດືອກໃຈວ່າບາງທີຂາ
້ ພະເຈົາ
້ ຄວນຈະອ່ານຄໍາແນະນໍາກ່ອນ. ໂອ!

ເບິ່ງແມ! ເຫັນບໍ?
່ ຝາທາງຫຼັງນັ້ນມັນພັບຕິດກັນຕອນຂົນສົ່ງ, ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າພືມັນອອກ ມັນກໍເຂົ້າກັນພໍດປ
ີ ໊ຽບເລີຍ!!!
ໃນຄວາມເສົ້າໂສກ, ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຊ່ອຍຕົນເອງໄດ້, ຖ້າພຽງແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົາ
້ ອ່ານຄໍາແນະນໍາກ່ອນລົງມືເຮັດ.
(read instructions first!)
ພຣະຄັມພີເປັນຄູ່ມືຄໍາແນະນໍາປະຈໍາຊີວິດ. ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຊົງສອນພວກເຮົາໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດຕໍ່ບັນຫາ
ໃຫຍ່ໆທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນໃນຊີວິດ. ພຣະຄໍາຊົງນໍາພາຫົນທາງໄປສູ່ຄວາມສໍາເຣັດແລະຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ. ແຕ່ເປັນ
ທີ່ໜ້າເສັຽດາຍ, ມີຫຼາຍຄົນລົ້ມເຫຼວ (ບໍ່ອ່ານ) ຄໍາແນະນໍາ! ບາດກ້າວທໍາອິດເພື່ອຈະຮູ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນ
ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງອ່ານຄໍາແນະນໍາ: ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1 ແລະ 2)

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ເພງສັຣເສີນ 19:7-10
7

ພຣະທັມຂອງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້ານັ້ນຖືກຕ້ອງແລະເຮັດໃຫ້ມີຊີວິດໃໝ່.

ທານຄວາມສລາດແກ່ຜູ້ທີ່ເບົາປັນຍາ.
ກໍມີຄວາມສຸກ.

8

ຄຳສັ່ງຂອງພຣະອົງໄວ້ວາງໃຈໄດ້ແລະຊົງປະ

ພຣະທັມຂອງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້ານັ້ນຖືກຕ້ອງແລະຜູ້ທີ່ປະຕິບັດຕາມພຣະທັມນີ້

ພຣະທັມຂອງພຣະອົງຊົງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສັດຈິງ ແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ.

ການຢຳເກງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າເປັນການດີແລະດຳລົງຄົງຢູ່ຕລອດໄປ. ການຕັດສິນຂອງພຣະອົງຊົງສັດຊື່ແລະຍຸດຕິທມ
ັ
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ເລື້ອຍໆ. 10 ການຕັດສິນນີ້ປະເສີດເໜືອກວ່າຄຳຊັ້ນດີແລະຍັງຫວານເໜືອກວ່າຍອດນ້ຳເຜິ້ງ.
ທ່ານເຄີຍໄດ້ເບິ່ງຕະເວັນຂຶ້ນ, ແນມເບິ່ງທົ່ວ ແກຣນ ແຄນຢອນ (Grand Canyon), ໄດ້ເບິ່ງຄື້ນນໍ້າທີ່ໄຫຼຈາກມະ
ຫາສມຸດ, ຫຼືແນມເບິ່ງດວງດາວໃນທ້ອງຟ້າເວລາກາງຄືນແລ້ວປະກາດວ່າ: “ມີຫຼັກຖານຫຍັງຕື່ມອີກທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຈະ
1

ເຊື່ອໃນການຊົງສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະເຈົ້າ? ” ລາຍນິ້ວມືຂອງພຣະເຈົ້າຊົງມີຢທ
ູ່ ົ່ວການຊົງສ້າງ! ກະສັດດາວິດກໍໄດ້ຊົງມີ
ຄວາມຮູ້ສຶກດັ່ງນັ້ນຢ່າງແນ່ນອນ.
ຢູ່ໃນຂໍ້ແລກຂອງການເປີດພຣະທັມເພງສັຣເສີນ, ກະສັດດາວິດໄດ້ຊົງບັນລະຍາຍທັມຊາດຂອງການຊົງສ້າງເພື່ອ
ເປັນພະຍານ. “ແຕ່ລະມື້ກໍຢືນຢັນເຣື່ອງນີ້ແກ່ມື້ຕໍ່ມາແຕ່ລະມື້ກໍກ່າວຢ້ຳເຖິງການນີ້ຈົນຮອດຄືນຂອງມື້ໃໝ່. ບໍ່ມີຄຳປາ
ສັຍ; ຫລືຄຳເວົ້າໃດໆທີ່ເວົ້າອອກມາ; ແລະສຽງໃດກໍບໍ່ໄດ້ຍິນທັງນັ້ນ.” (ພສສ 19:2-3). ເຖິງແມ່ນວ່າການຊົງສ້າງຈະ
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບຜູ້ຊົງສ້າງກໍຕາມ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດວ່າຜູ້ຊົງສ້າງນັ້ນມີລັກສະນະເປັນຢ່າງໃດ, ຫຼືຜູ້ຊົງ
ສ້າງນັ້ນມີຄວາມປາຖນາຫຍັງເພື່ອເປັນການຕອບແທນຈາກສິ່ງທີ່ຖືກຊົງສ້າງຂຶ້ນມາ. ສໍາລັບສິ່ງນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງມີການຈໍາ
ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີການເປີດເຜີຍເພີ້ມເຕີມອີກ.
ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານແກ່ພວກເຮົາ: ການຊົງເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງ. ທຸກໜ້າຂອງພຣະ
ຄັມພີ, ພຣະອົງຊົງເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງແກ່ພວກເຮົາ, ຊົງເປີດເຜີຍວ່າພວກເຮົາແມ່ນໃຜ, ແລະຊົງເປີດເຜີຍວ່າພວກ
ເຮົາສົມຄວນຈະດໍາລົງຊິວິດຢ່າງໃດໃນຄວາມສັມພັນບກັບພຣະອົງ? ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 19:7-9 ກ່າວເຖິງ 6 ແງ່ມຸມ
ຂອງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໃຫ້ທຸກສິ່ງ ທີ່ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ໃນວິທີດໍາເນີນຊີວິດໃຫ້ເຕັມທີ່. ຄໍາອະທິບາຍເຫຼົ່ານີ້
ເປີດເຜີຍເຖິງຄວາມກວ້າງແລະຄວາມເລິກຂອງພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າ. ຫົກແງ່ມຸມດັ່ງກ່າວນີມ
້ ດ
ີ ງັ່ ນີ:້

1.) “ຄໍາແນະນໍາຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນສົມບູນແບບ, ຊົງປ່ຽນແປງຊີວິດໃຜຜູ້ນຶ່ງ.” ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງນໍາ
ພາໃຫ້ຄົນດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມສໍາເຣັດ, ຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ, ຄວາມໝາຍໃນຊີວິດມາຕລອດສອງພັນປີ.
ໜັງສືດ້ານແພດສາດ, ສາລານຸກົມ(encyclopedia), ແລະແມ້ກະທັ້ງໜັງສືກ່ຽວກັບການລົດຄວາມອ້ວນ ທີ່ມີ
ຄຸນຄ່າໂດ່ງດັງມາຫຼາຍລະດູການ ແຕ່ແລ້ວກໍໝົດຄວາມໝາຍກາຍເປັນເຄືອ
່ ງໃຊ້ທີ່ຫລ້າສມັຍ.ແຕ່ຄໍາແນະນໍາ
ທີ່ໄດ້ພົບຢູ່ໃນພຣະຄັມພີບໍ່ມີຫລ້າສມັຍຈັກເທື່ອ ແລະກໍຍັງມີປະສິດທິພາບຈາກຊົ່ວຊີວິດຄົນຫຼືຂນົບທັມນຽມ
ທຸກຍຸກທຸກສມັຍມາຕລອດ.

2.) “ປະຈັກພະຍານຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນເປັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ຊົງເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ມີປະສົບການມີປນ
ັ ຍາ.” ການປະຕິ
ບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສລາດ. ພຣະອົງຊົງປະທານຄໍາປຶກສາຕັກເຕືອນສໍາລັບ
ທຸກໆການທ້າທາຍແລະການຮັບຜິດຊອບທີ່ສໍາຄັນຂອງຊີວິດ. ທ່ານອາດບໍ່ເຄີຍມີລູກມາກ່ອນ, ແຕ່ພຣະຄັມພີ
ສາມາດນໍາພາທ່ານໃຫ້ຕັດສິນໃຈໂດຍສລຽວສລາດໃນການທໍາໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ປົກຄອງທີ່ດ.ີ ທ່ານອາດບໍ່ເຄີຍ
ໄດ້ນໍາພາມາກ່ອນ, ແຕ່ພຣະຄັມພີສາມາດໃຫ້ຄໍາປຶກສາທີ່ສລາດໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາຂອງທຸກອົງການ ອົງກອນຈັດ
ຕັ້ງ. ທ່ານອາດບໍ່ເຄີຍໄດ້ຈັດການກັບຄວາມກົດດັນແລະການທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ໂຕມາກ່ອນ, ແຕ່ພຣະຄັມພີ
ສາມາດຊີ້ນໍາແນວທາງແກ່ທ່ານຢ່າງສລຽວສລາດເພື່ອເອົາຊະນະການທ້າທາຍໃດໆທັງສິ້ນ.

3.) “ກົດເກນ(ພຣະບັນຍັດ)ຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນຖືກຕ້ອງ, ຊົງເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຊື່ນຊົມຍິນດີ.” ແທນທີ່ຈະເປັນພາຣະ
ໜັກ, ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້ານໍາມາຊຶ່ງຄວາມສຸກ, ເພາະພຣະຄໍາຊົງປົກປ້ອງພວກເຮົາຈາກຄວາມບາບ, ຈາກ
ຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ແລະຈາກຄວາມກິນແໜງໃຈ. ການດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມທ່ຽງທັມນໍາໄປສູ່ຄວາມຊົມຊື່ນ
ຍິນດີ, ບໍ່ແມ່ນສູ່ການຍຶດຕິດກັບກົດເກນ (legalism).

4.) “ພຣະບັນຊາ(ຄໍາສັ່ງ)ຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນຮຸ່ງເຮືອງ, ຊົງເຮັດໃຫ້ຕາສວ່າງ.” ພວກຊາວໂລກເຂົາປຽບທຽບພວກ
ເຮົາໃສ່ກບ
ັ ຄົນອື່ນໆ, ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມອິດສາຣິສຍາ.

ພຣະຄັມພີຊົງປຽບທຽບພວກເຮົາກັບພຣະ

ຄຣິດ ແລະຊົງໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງທີ່ພວກເຮົາຈະເປັນເໝືອນພຣະອົງ (be like Him). ການຮວມເອົາ
ພຣະຄັມພີເຂົ້າໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວິດອີກ!

5.) “ການຢໍາເກງ(ຢ້ານຢຳ)ພຣະເຈົ້ານັ້ນບໍຣິສຸດ, ຍືນຍົງຕລອດໄປເປັນນິດ.” ທຸກໆຄັ້ງທີ່ພວກເຮົາເປີດພຣະຄັມ
2

ພີ, ພວກເຮົາມີໂອກາດທີ່ຈະພົບກັບພຣະເຈົ້າອົງສູງສຸດ. ນັ້ນໜ້າຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໝົດລົມຫັນໃຈ! ເມື່ອພວກ
ເຮົາຫຍັບເຂົ້າມາໃກ້ພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາເຂົ້າມາ ໜ້າຕໍໜ
່ ້າ ກັບຄວາມຈິງທີ່ບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ບໍ່
ຊົງປ່ຽນແປງຈັກເທື່ອ.

6.) “ພິທີການຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນແມ່ນໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະຊອບທັມທັງໝົດ.” ທ່ານສາມາດເອົາຊີວິດຂອງທ່ານໃນ
ພຣະຄັມພີເປັນເດີມພັນ. ຄໍາແນະນໍາໃນພຣະຄັມພີແມ່ນໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ທັງໝົດໃນທຸກເວລາ,ໃນທຸກສະຖານທີ,່
ສໍາລັບທຸກຄົນ. ຄໍາແນະນໍານີ້ແມ່ນທ່ຽງທັມ, ສະນັ້ນພຣະຄໍາຈະບໍ່ຊົງນໍາພາທ່ານໄປໃນທາງຜິດຈັກເທື່ອ.
ເມື່ອໃດທ່ານມີຄວາມສຸດແສນດີໃຈທີ່ໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ?

2. ເພງສັຣເສີນ 19:11-14
11

ການຕັດສິນນີ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍຊຶ່ງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ.

ພຣະທັມນັ້ນ.
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ບໍ່ມີຜູ້ໃດເຫັນຄວາມຜິດພາດຂອງຕົວເອງໄດ້.

ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຮັບລາງວັນຍ້ອນການເຊື່ອຟັງ

ຂໍໂຜດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຫລີກໜີຈາກຄວາມຜິດທີ່ປິດບັງ

ໄວ້. 13 ຂໍໂຜດຊ່ອຍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍປອດພັຍ ແລະພົ້ນຈາກຄວາມຜິດທີ່ເຮັດດ້ວຍເຈດຕະນາດ້ວຍ. ຂໍຢ່າໃຫ້ສິ່ງເຫລົ່ານີ້
ຄຸ້ມຄອງຂ້ານ້ອຍ ເພື່ອຂ້ານ້ອຍຈະເປັນທີ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງສົມບູນ ແລະໃຫ້ມີອິສລະຈາກຄວາມບາບອັນໜັກໜ່ວງນັ້ນ.
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ຂໍຊົງໂຜດຮັບເອົາຄຳເວົ້າ ແລະຄວາມຄິດຂອງຂ້ານ້ອຍ. ຂ້າແດ່ພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າ, ພຣະອົງຊົງເປັນທີ່ເພິ່ງຂອງຂ້າ

ນ້ອຍແລະເປັນຜູ້ທີ່ໄຖ່ຂ້ານ້ອຍອອກຈາກຄວາມຜິດ.
ຄົນສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມເສັຽດາຍ. ມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເສັຽດາຍຄວນຈະເວົ້າໄປແລ້ວ ຫຼືບໍ່ຄວນຈະເວົ້າ. ມີການ
ກະທໍາທີ່ພວກເຮົາເສັຽດາຍເຮັດ ຫຼືບໍ່ເຮັດ.
ໃຈແລະຄວາມອັບອາຍ.

ມີຄວາມບາບຫຼາຍຢ່າງໃນອະດີດທີ່ກົດຂີ່ພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມກິນແໜງ

ກະສັດດາວິດກໍໄດ້ມີຄວາມເສັຽດາຍຢ່າງແນ່ນອນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມຜິດພາດທີ່

ໜ້າເສົ້າໃຈທີ່ສຸດບໍ່ໄດ້ແມ່ນຜົນຂອງຄວາມບໍ່ຮູ້,

ແຕ່ຍ້ອນກະສັດດາວິດບໍຊ
່ ົງສົນໃຈຕໍ່ຄໍາແນະນໍາອັນແຈ່ມແຈ້ງຂອງ

ພຣະເຈົ້າ. ຖ້າຫາກພຣະອົງທໍາຕາມຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າສເມີໄປ, ກະສັດດາວິດຈະໄດ້ຫຼີກລ້ຽງຄວາມຜິດສ່ວນໃຫຍ່ທີ່
ໄດ້ທໍາລາຍຊິວິດຂອງພຣະອົງໄປ.

ກະສັດດາວິດໄດ້ສັງເກດເຫັນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຕັກເຕືອນຄົນທັງຫຼາຍ

ໃຫ້ເຫັນອັນຕະລາຍແລະຊົງໃຫ້ລາງວັນຫຼາຍຢ່າງ. ຕົວຢ່າງການລະວັງຕົວໃນພຣະທັມສຸພາສິດ 16:18 “ຄວາມຈອງ
ຫອງຍ່າງນຳໜ້າການຖືກທຳລາຍແລະຈິດໃຈທີ່ຍິ່ງຈອງຫອງນຳໜ້າການລົ້ມລົງ.”
ກະສັດດາວິດໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຂໍ້ 12-13 ຄວາມບາບສອງປະເພດດັ່ງນີ້:


ຄວາມບາບທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ຮູ້ຕົວວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດນັ້ນແມ່ນຄວາມຜິດ (ບາບ).
ໃນກໍຣະນີນັ້ນ, ພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າຈະຊົງບອກຢ່າງເດັ່ນຊັດໃນເວລານັ້ນຂອງຊິວິດ ແລະຈະຊົງສໍາແດງແກ່ພວກ
ເຮົາວິຖີທາງທີ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາດໍາເນີນຊິວິດຕາມ.



ຄວາມບາບໂດຍເຈດຕະນາ.

ພວກເຮົາຮູ້ແກ່ໃຈໄດ້ດີວ່າພວກເຮົາ ກໍາລັງເຮັດບາບຢູ່ ແລະພວກເຮົາຍັງຫົວ

ແຂງຂືນເລືອກເຮັດສິ່ງນັ້ນຢ່າງເດັດຂາດຢູ່. ນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຫົວໃຈທີ່ກະບົດ(ປະທ້ວງ)ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ຄືຫົວໃຈ
ທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງ (transformed heart).
ເມື່ອພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດຂອງພວກເຮົາຕາມການຊົງນໍາພາຂອງພຣະຄັມພີ, ພວກເຮົາສາມາດຫຼີກເວັ້ນການກະ
ທໍາຜິດໃນປະເພດໃດປະເພດນຶ່ງ(ໃນສອງປະເພດ)ດັ່ງກ່າວໄປແລ້ວຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້. ຍ້ອນແນວນັ້ນລະ,

ພວກເຮົາສາ

ມາດດໍາເນີນຊີວິດທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຕິໄດ້. ການບໍ່ມີບ່ອນຕິພາໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ປາສຈາກການກິນແໜງໃຈ, ປາສຈາກຄວາມອັບ
ອາຍ, ແລະປາສຈາກການເສັຽດາຍ. ມັນສະແດງເຖິງວິຖີທາງສູ່ເສຣີພາບແລະຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ.
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ກະສັດດາວິດຊົງໄດ້ສລຸບໂດຍການຮຽກພຣະເຈົ້າວ່າ: “ພຣະສີລາແລະພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງຂ້ານ້ອຍ.” ພຣະສີລາຊົງ
ປະທານພື້ນຖານທີ່ແຂງແກ່ນ. ເມືອ
່ ໃດຫາກບ້ານເຮືອນໄດ້ຖືກສ້າງຢູ່ເທິງພື້ນຖານສີລາ(ຫີນດານ), ມໍຣະສຸມແຫ່ງຊີວິດ
ຈະບໍ່ສາມາດເພພັງບ້ານເຮືອນນັ້ນໄດ້. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ພຣະຜູ້ໄຖ່ຊົງສ້ອມແຊມສິ່ງທີ່ສລັກຫັກພັງຫຼືສູນເສັຽໄປ; ພຣະອົງ
ຊົງປົດປ່ອຍຈາກການເປັນຂ້າທາດໃຫ້ເປັນອິສຣະເສຣີ. ເມື່ອເຮົາສ້າງຊີວິດຂອງພວກເຮົາດ້ວຍພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ,
ພວກເຮົາສ້າງຊີວິດດ້ວຍພຣະອົງຜູ້ຊົງປະທານພຣະຄໍານັ້ນ ພຣະສີລາຂອງພວກເຮົາ. ພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງຊົງນໍາພາ
ພວກເຮົາໄປສູ່ພຣະຄຣິດ, ອົງພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຮົາທັງຫຼາຍ ຊຶ່ງໄດ້ຊົງປົດປ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ເປັນອິສຣະ.
ເຫດສະນັ້ນທ່ານຈະໃຊ້ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ? ຄໍາຕອບກໍຄ:ື ໃນຂະນະທີ່ທ່ານອ່ານພຣະຄໍາ, ຈົ່ງມອບ
ຊີວິດຂອງທ່ານໄວ້ກັບພຣະຄໍານັ້ນ. ຢູ່ທຸກບ່ອນທີ່ຊີວິດຂອງທ່ານຂາດມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈົ້າ, ຈົ່ງຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາ
ໃຈໃໝ່ ແລ້ວທູນຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊົງສະສາງລ້າງໃຫ້ສະອາດ ແລະປ່ຽນແປງທ່ານ. ຈົ່ງຕັ້ງສະມາທິໃສ່ໃນພຣະຄໍາພຣະ
ເຈົ້າ.

ປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຈິງແຊ່ເລິກເຂົ້າໄປໃນສ່ວນເລິກຂອງຈິດວິນຍານຂອງທ່ານ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ກັບກາຍ

ຄ້າຍຄືກັບພຣະລັກສະນະຂອງພຣະຄຣິດ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານອ່ານພຣະຄັມພີ, ຈົ່ງເຊື່ອແລະໄວ້ວາງໃຈວ່າພຣະວິນຍານ
ບໍຣິສຸດຈະຊົງສໍາແດງສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງແກ້ໄຂໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.

ພຣະເຈົ້າຊົງມີພຣະປະສົງ

ນໍາພາທ່ານຢູ່ທຸກໆວັນ ໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຄ້າຍຄື (Christ-Like) ກັບອົງພຣະຄຣິດ.
ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນປໂຍດບາງຢ່າງທີ່ທ່ານມີປະສົບການໄດ້ຮັບໂດຍການຮັກສາພຣະບັນຊາຂອງພຣະເຈົ້າ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ພຣະເຈົ້າຊົງສແວງຫາການນໍາພາທ່ານດ້ວຍພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງໂດຍວິທີໃດໃນອາທິດນີ?
້ . ຈົ່ງພິຈາຣະນາການ
ນໍາໄປໃຊ້ໃນຊີວິດຕໍ່ລົງໄປນີ້:
 ອ່ານ. ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ການອ່ານພຣະຄັມພີເປັນນິສັຍປະຈໍາວັນ. ຖ້າວ່ານີ້ແມ່ນລະບຽບວິນັຍໃໝ່ສໍາລັບທ່ານ, ຈົ່ງ
ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍເວລາ 5 ນາທີ.

ໃນຂະນະທີ່ທ່ານອ່ານວັກນຶ່ງ, ຈົ່ງອະທິຖານທູນຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈ

ແລະ ປະຕິບັດ (ນໍາໄປໃຊ້) ຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.
 ຕັ້ງສະມາທິ. ຈົ່ງສໍານຶກຢັ່ງເລິກລົງເຖິງຖ້ອຍຄຳທີ່ທ່ານອ່ານແຕ່ລະວັນ. ອາດຈະເປັນຄໍານຶ່ງຊຶ່ງຈັບຈິດຈັບໃຈ
ຂອງທ່ານ, ແຕ່ຈົ່ງຕັ້ງສະມາທິ (ມີໃຈຈົດຈໍ)່ ໃສ່ຄວາມຈິງນີ້. ບັນທຶກຄວາມຄິດ, ການຕອບສນອງ, ແລະແຜນ
ການຂອງທ່ານ ອີງຕາມສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເປີດເຜີຍໃຫ້ແກ່ທ່ານໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ.
 ແບ່ງປັນ. ບອກໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ການເຕີບໃຫຍ່ແກ່ທ່ານໂດຍພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງດ້ວຍວິທີ
ໃດ.ຈົ່ງເຂົ້າຮ່ວມໃນກຸ່ມສຶກສາພຣະຄັມພີແລະສົນທະນາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອທ່ານເຕີບໃຫຍ່, ພຣະ
ເຈົ້າອາດຈະຊົງຮຽກເອິ້ນໃຫ້ທ່ານເປັນຜູນ
້ ໍາພາກຸ່ມສຶກສາພຣະຄັມພີ. ຈົ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຄົນອື່ນເຕີບໃຫຍ່ຜ່ານທາງ
ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າເໝືອນກັບທ່ານທີ່ໄດ້ເຄີຍເຮັດມາ.
ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈທີ່ພຣະເຈົ້າຜູຊ
້ ົງມະຫິດທິຣິດ ໄດ້ຊົງໃຫ້ປຶ້ມຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຊີວິດ. ເທື່ອໜ້າທີ່ທ່ານ
ເປີດພຣະຄັມພີຂອງທ່ານ, ຈົງເຮັດດ້ວຍການອະທິຖານ, ດ້ວຍການຍອມຈໍານົນ, ດ້ວຍຄວາມຄາດຫວັງແລະດ້ວຍ
ປາກກາຢູ່ໃນມື. ພຣະອົງຈະຊົງປະທານທິດທາງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃນຊີວິດຢ່າງແນ່ນອນ!

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ SSK
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