ບົດຮຽນໂຮງຮຽນ

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 22 ກັນຍາ 2019( 09-22-2019 )
ຄວາມພໍໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ
ມີສິ່ງໃດແດ່ທີ່ທ່ານສະສົມໄວ້ແລ້ວມ່ວນໃຈ ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ການນັບຖືພຣະເຈົ້າກັບຄວາມພໍໃຈແມ່ນກໍາໄລມະຫາສານ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍຊ
່ ີວິດ:
ສໍາລັບຫຼາຍຄົນໃນພວກເຮົາ, ການສະສົມຖືວ່າເປັນງານອາດີເຣກ. ພວກເຮົາສະສົມປຶ້ມຕລົກ,ຮູບທ່າຕ່າງໆເມື່ອ
ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ. ພວກຜູ້ໃຫຽ່, ເຮົາຫຼາຍຄົນຍັງມັກສະສົມຂອງບາງຢ່າງ. ມັນເປັນງານອາດີເຣກຊຶ່ງລວມທັງເຄື່ອງ
ລ່າເນື້ອທີ່ແປກໆ, ຈັດວາງເປັນລະບຽບ, ວາງສະແດງ ,ແລະແລກປ່ຽນກັບຜູ້ອື່ນ.
ໜ້າເສົ້າໃຈ, ການສະສົມບໍ່ແມ່ນງານອາດີເຣກສໍາລັບບາງຄົນ. ເຂົາຖືວ່າເປັນວຽກບ້າບໍ.່ ນັກຈິຕວິທຍາໄດ້ບອກວ່າ
ເປັນການແລກປ່ຽນຮ່ວມກັນໃນກຸ່ມພວກກັກຕຸນສິນຄ້າ ພວກທີ່ຕິດການສະສົມບາງສິ່ງແລະທຸກສິ່ງ ການແລກປ່ຽນກັນ
ນັ້ນເປັນເຣື່ອງກັງວົນຫຼາຍ ພວກເຮົາມັກຮູ້ສຶກກັງວົນໃນເຣື່ອງຄວາມປອດພັຍໃນສິ່ງມີຄ່າທີ່ເຮົາມີຢູ່, ແມ້ກະທັ້ງຮູ້ສຶກວ່າ
ຈະອາຍຸສັ້ນ. ແຕ່ການສແວງຫາຄວາມປອດພັຍ ແລະ ຄວາມພໍໃຈຈາກສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ມີຊີວິດເປັນການເສັຽຫາຍໄດ້ງ່າຍ.
ແມ້ກະທັ້ງການຊອກຫາຄວາມປອດພັຍ ແລະຄວາມພໍໃຈຈາກຄົນກໍບໍ່ຄ່ອຍຈະປະສົບຜົນສໍາເຣັດໃນທີ່ສຸດເພາະວ່າຄົນ
ເຫຼົ່ານັ້ນຈະປະຖິ້ມເຮົາພ້ອມກັນຫຼືເວລາໃດເວລານຶ່ງ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມພໍໃຈຈາກຄົນຫຼືສິ່ງຂອງ, ບໍວ
່ ່າເຮົາຈະ
ເອົາສິ່ງຂອງ ຫຼືຄວາມສັມພັນຫຸ້ມຫໍ່ຕົວເຮົາໜາພຽງໃດກໍຕາມ. ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຫົນທາງເຂົ້າຫາທີ່ງ່າຍກວ່າ ຊຶ່ງເປັນທາງສູ່
ຄວາມພໍໃຈທີ່ສໍາເຣັດຜົນນັ້ນ ແມ່ນການເຕີບໃຫຽ່ໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ :( ເບິ່ງຕາມຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. 1 ຕີໂມທຽວ 6:6-8.
ຈິງຢູ່, ການນັບຖືພຣະເຈົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງນັ້ນ ໄດ້ກໍາໄລອັນມະຫາສານ ແກ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມພໍໃຈ ກັບສິ່ງຂອງທີ່ຕົນມີຢ.ູ່
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ເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເອົາສິ່ງໃດເຂົ້າມາໃນໂລກສັນໃດ ເຮົາກໍຈະເອົາສິ່ງໃດອອກໄປຈາກໂລກບໍ່ໄດ້ສັນນັ້ນ.
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ແຕ່
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ຖ້າພວກເຮົາມີອາຫານການກິນກັບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມກໍໃຫ້ພໍໃຈກັບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ.
ເປັນຫັຽງຄວາມພໍໃຈຈຶ່ງຄືວ່າເສື່ອມໂຊມແທ້?
ກ່ອນນີໃ
້ ນບົດ 6, ທ່ານໂປໂລກ່າວຕໍ່ຕ້ານຄໍາສອນປອມແລະຄວາມໂລບຂອງມະນຸດ. ຄຣູສອນປອມໄດ້ບິດເບືອນ
ຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າ ເພື່ອຊັກນໍາຄົນສູ່ຄວາມເຊື່ອວ່າຄວາມຊອບທັມຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລດ້ານສິ່ງຂອງ.
ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ປາຖນາໃຫ້ເປັນທີ່ພໍພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ; ແທນທີຈ
່ ະເຮັດແນວນັ້ນ,
ດ້ວຍຄວາມປາຖນາຢາກຮັ່ງຢາກມີດ້ວຍສິ່ງຂອງຝ່າຍໂລກນີ.້

ພວກເຂົາຖືກຊັກຈູງ

ນີ້ບໍ່ແມ່ນການບັບຖືພຣະເຈົ້າ; ແຕ່ແມ່ນຄວາມໂລບ.

ຄໍາສອນປອມຊົ່ວຮ້າຍນີ້ເກາະຕິດຢູ່ໃນໃຈຂອງຫຼາຍໆ ຄົນທຸກວັນນີ້. ຄົນອະເມຣິກັນໄປໂບດສອງສ່ວນສາມເຊື່ອວ່າ
ພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ເຂົາຮັ່ງມີເງິນຄໍາ.
1

ໂບດສ່ວນຫຼາຍຍົກຍໍຄໍາສອນດ້ານພຣະຄຸນ, ພຣະຄຸນທີ່ເຮົາບໍ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບ ແຕ່ແລ້ວພວກເຮົາມັກຄິດວ່າການ
ຮັບໃຊ້, ການອຸທິດຕົນ, ແລະການຖວາຍ ໂດຍຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນໃນຮູບແບບໃດນຶ່ງຈາກພຣະເຈົ້າ.
ຄວາມຈິງ, ສາມສິບແປດເປີເຊັນຂອງຄົນໄປໂບດເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຈະປະທານບໍາເນັດໃນເມື່ອເຮົາຖວາຍໃຫ້ໂບດດີ.
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຢູ່ບ່ອນແນວນັ້ນ. ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ເທສນາຄໍາສອນປອມນີ້ຈັກເທື່ອ, ແຕ່ໃນແງ່ນຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ
ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງນັ້ນ. ໃນເວລາຂ້າພະເຈົ້າເປັນໂສດ, ຂ້າພະເຈົ້າອົດສາຄອຍຖ້າພຣະເຈົ້າຈັດຫາພັລຍາໃຫ້. ຂ້າພະເຈົ້າ
ພຍາຍາມທໍາຕົນໃຫ້ເປັນຄົນຊອບທັມເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດທຸກສິ່ງແມ້ກະທັ້ງຖືສິນອົດອາຫານ ບໍາເພັນ
ເປັນປີ, ແລະມັນກໍບໍ່ງ່າຍ. ຄິດວ່າແນ່ນອນ ພຣະເຈົ້າຕ້ອງອວຍພອນຄວາມສັດຊືທ
່ ີ່ຂ້າພະເຈົ້າມີຕໍ່ພຣະອົງ ແລະຈະຊົງ
ປະທານພັລຍາໃຫ້ໃນທ້າຍປີ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບແທ້.ແຕ່ຫຼາຍປີຜ່ານໄປ. ໃນເວລານັ້ນຂ້າພະເຈົ້າມີອາຍຸຊາວຫ້າປີຂ້າ
ພະເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າ ພຣະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ເປັນໂສດຕລອດຊີວິດທີ່ເຫຼືອຢູ່. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈ
ວ່າເຫດໃດ. ເປັນຫຽັງ ພຣະເຈົ້າບໍ່ອວຍພອນຄວາມສັດຊື່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ?
ແຕ່ແລ້ວມັນກໍເຖິງເວລາ. ຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ການຕິດຕາມຄວາມນັບຖືພຣະເຈົ້າ ເໝືອນດັ່ງການຈ່າຍຜ່ອນ ສິ່ງທີຂ
່ ້າ
ພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພຣະເຈົ້າຈັດຫາໃຫ້. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ບນ
ັ ລຸຄວາມປາຖນາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ. ຂ້າ
ພະເຈົ້າຮັກພຣະອົງແລະຢາກເຮັດໃຫ້ເປັນທີພ
່ ໍພຣະທັຍພຣະອົງ, ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າກັບບໍ່ໄດ້ຖວາຍ
ກຽດແດ່ພຣະອົງ; ຂ້າພະເຈົ້າຖືກຊັກຈູງດ້ວຍຜົນກໍາໄລທີ່ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບ.
ຄວາມໂລບແລະຄວາມຊອບທັມບໍ່ສາມາດອາສັຍຢູ່ໃນຫົວໃຈດວງດຽວກັນໄດ້ຈັກເທື່ອ. ໃຈນຶ່ງຈະເປັນຜູ້ຢູ່ ອີກໃຈນຶ່ງ
ກໍເປັນແຂກບາງໂອກາດ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຢາຖອນພິດໃນຂໍ້ 6 ວ່າ: “ການນັບຖືພຣະເຈົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງນັ້ນ ໄດ້ກໍາໄລ
ອັນມະຫາສານແກ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມພໍໃຈກັບສິ່ງຂອງທີ່ຕົນມີຢ.ູ່ ” ຜົນກໍາໄລອັນແທ້ຈິງຈະໄດ້ຮັບກໍຕໍ່ເມື່ອການນັບຖືພຣະເຈົ້າ
ແຕ່ງງານ(ຄວບຄູ່ກັນ)ກັບຄວາມພໍໃຈ.
ຄໍາທີ່ທ່ານໂປໂລໃຊ້ສໍາລັບ “ຄວາມພໍໃຈ” ແມ່ນ autarkeia. ໝາຍຄວາມວ່າພໍໃຈຢ່າງສຸດຫົວໃຈນໍາສິ່ງທີ່ຕົນມີ.
ພວກເຮົາຄວນຂອບຄຸນພຣະເຈົ້ານໍາຂອງທັມດາເໝືອນດັ່ງອາຫານແລະເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ; ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈເລັກນ້ອຍຂອງ
ຊີວິດຄວນໃຫ້ຄວາມພໍໃຈແກ່ເຮົາ. ຍາມເຮົາບໍ່ພໍໃຈກັບຂອງເລັກນ້ອຍທີ່ເຮົາຕ້ອງການມີຢູ່ແຕ່ລະວັນ, ພວກເຮົາກໍຈະ
ກາຍເປັນຄົນບໍ່ຮູ້ຈັກພໍແລະດີ້ນລົນຫາຕື່ມອີກ. ພວກສັດຕຣູມັກຫົວໃຈທີບ
່ ໍ່ຮູ້ຈັກພໍ, ແຕ່ຄວາມພໍໃຈຢຸດພັກຢູ່ກັບຄວາມ
ເພິ່ງພໍໃຈເລັກໆນ້ອຍໆຂອງຊິວິດທີ່ມາຈາກພຣະເຈົ້າ.

2. 1 ຕີໂມທຽວ 6:9-11.
ສ່ວນຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຢາກລໍ້າຢາກລວຍກໍຕົກໃນການທົດລອງ, ໃນບ້ວງແຮ້ວ, ແລະໃນຕັນຫາອັນໂງ່ຫຼາຍຢ່າງຊຶ່ງເປັນ
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ພັຍແກ່ຕົວທີ່ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຈົມລົງໃນຄວາມວິນາດຈິບຫາຍເສື່ອມສູນໄປ.

ເພາະວ່າ ການຮັກເງິນຄໍາເປັນເຄົ້າມູນ

10

ຂອງຄວາມຊົ່ວທຸກຢ່າງ ແລະເພາະເຫດຄວາມໂລບນີ້ແຫຼະ, ຈຶ່ງຊັກຈູງຜູ້ລາງຄົນໃຫ້ຫຼົງໄປຈາກຄວາມເຊື່ອ ແລະແທງ
ຕົວເອງຈົນຊອດ ດ້ວຍຄວາມເຈັບແສບຫຼາຍປະການ.

ແຕ່ເຈົ້າຜູ້ເປັນຄົນຂອງພຣະເຈົາ
້ , ຈົ່ງຫຼີກໜີຈາກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້
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ແລະຈົ່ງຕິດຕາມຄວາມຊອບທັມ, ຄວາມນັບຖືພຣະເຈົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄວາມສັດຊື,່ ຄວາມຮັກ, ຄວາມໝັ່ນພຽນແລະ
ຄວາມອ່ອນສຸພາບ.
ທ່ານເຄີຍຢາກຂອງຫວານອັນໃດອັນນຶ່ງໃນຕອນກາງຄືນບໍ?
່ ທ່ານໂປໂລເຕືອນຄວາມຢາກຢ່າງອື່ນ: ຢາກລໍ້າຢາກ
ລວຍ. ມັນແຕກຕ່າງກັບຢາກອາຫານຄືໃນທີສ
່ ຸດຈະເຮັດໃຫ້ຈົມລົງໃນຄວາມວິນາດຈິບຫາຍ ຄວາມຢາກລໍ້າຢາກລວຍ
ບໍ່ພຽງເປັນຕັນຫາໂງ່; ມັນເປັນພັຍອັນຕະລາຍແກ່ຕົວເອງ. ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມລໍ້າລວຍສະເພາະທີ່ນໍາພັຍມາສູ່ເຮົາແຕ່
ມີຄວາມຫຼົ້ມຈົມອັນໃດທີ່ທ່ານພົບເຫັນວ່າມີສາເຫດຈາກການຮັກເງິນຄໍາ?
2

ແມ່ນ ຄວາມຢາກ ຕັນຫາ ຢາກລໍ້າຢາກລວຍຕ່າງຫາກທີ່ເປັນພັຍອັນຕະລາຍ. ຄວາມໂລບແບບນີ້ເປັນບ້ວງແຮ້ວທີ່
ຫ້າງໄວ້ໃຫ້ຫົວໃຈຕິດກັບ ແລະຊັກຈູງເຮົາລາງຄົນໃຫ້ຫຼົງໄປຈາກການສແວງຫາຄວາມພໍໃຈໃນສິ່ງຂອງ ຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຕັນຫາຂອງກາຍ ທັມຊາດຄວາມບາບຂອງເຮົາມັກຈະຫິວກະຫາຍສິ່ງຂອງຝ່າຍໂລກນີ້ສເມີ ຊຶ່ງບໍ່ພາໃຫ້ອີ່ມຈັກເທື່ອ.
ຖ້າມານສາມາດຈັບຫົວໃຈຂອງເຮົາໄດ້, ມັນກໍຈະຄວບຄຸມເຮົາໄປສູຄ
່ ວາມຫາຍນະ.
“ຄວາມຊົ່ວທຸກຢ່າງ” ເຕີບໃຫຽ່ຂຶ້ນຈາກການຮັກເງິນຄໍາ.

ອັນຕະລາຍທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງຄວາມຢາກນີ້ແມ່ນ

ມັນສາມາດເປັນສາເຫດໃຫ້ຫຼົງໄປຈາກຄວາມເຊື່ອ. ໃນທີນ
່ ,ີ້ ຄົນເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິເສດຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາ,
ແຕ່ເຮົາຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີບົດບາດໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.

ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ສແວງຫາຄວາມພໍໃຈໃນສິ່ງຊອບທັມ

ຂອງຊີວິດໃນພຣະຄຣິດ, ຫົວໃຈຂອງເຮົາກໍຈະເປີດໃຫ້ສັຕຣູເຂົ້າມາຍຶດຄອງໄດ້.
ທ່ານໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ຕີໂມທຽວວ່າ: “ຈົ່ງຫຼີກໜີຈາກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້” ເໝືອນວ່າເປັນຄໍາແນະນໍາທີ່ແນ່ນອນ,
ແຕ່ລໍາພັງໂຕມັນເອງ, ບໍ່ພຽງພໍ. ມັນແມ່ນສິ່ງນຶ່ງທີ່ຫຼີກໜີຈາກສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ. ມັນສໍາຄັນເທົ່າກັບໃຫ້ພິຈາຣະນາວ່າເຮົາ
ກໍາລັງແລ່ນໄປຫາຫຽັງ. ທ່ານໂປໂລຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕີໂມທຽວ ແລະເຮົາ ໃຫ້ຕິດຕາມຈຸດພິເສດທີ່ໃຫ້ຄວາມພໍໃຈຫົກປະການ:
 ຄວາມຊອບທັມແລະຄວາມເຊື່ອພຣະເຈົ້າ. ຈຸດພິເສດສອງຢ່າງນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເຮົາ ການ
ສະແດງອອກຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ, ແລະ ຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຈົ້າ.
 ຄວາມເຊື່ອແລະຄວາມຮັກ. ຈຸດພິເສດສອງຢ່າງນີກ
້ ່ຽວກັບຄວາມວາງໃຈຂອງເຮົາ, ການເພິ່ງພາ, ແລະການ
ກະທໍາຕໍ່ທັງພຣະເຈົ້າແລະຄົນອື່ນໆ.
 ຄວາມໝັ່ນພຽນແລະຄວາມອ່ອນສຸພາບ. ພວກເຮົາຕ້ອງຢືນຢັດໃນພລັງອໍານາດເມື່ອປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມ
ຫຽຸ້ງຍາກຕ່າງໆ, ແລະຄວາມອ່ອນສຸພາບໃນການໄກ່ເກັ່ຽສະຖານການຫຽຸ້ງຍາກແລະບຸກຄົນຕ່າງໆ.

3. 1 ຕີໂມທຽວ 6:17-19.
ເຈົ້າຈົ່ງສັ່ງຄົນທີ່ຮັ່ງມີຝ່າຍໂລກ ຢ່າໃຫ້ເຂົາເປັນຄົນມີໃຈອວດອົ່ງຖືໂຕ ຫຼືວາງໃຈໃນຊັບສິນອັນບໍ່ໝັ້ນທ່ຽງ ແຕ່ໃຫ້ໄວ້
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ໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ຜູ້ຊົງປະທານສິ່ງສາຣະພັດໃຫ້ແກ່ເຮົາທັງຫຼາຍຢ່າງບໍຣິບູນ ເພື່ອຈະໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ດ້ວຍຄວາມປິຕິ
ຍິນດີ. 18ຈົ່ງສັ່ງເຂົາໃຫ້ເຮັດແຕ່ຄຸນງາມຄວາມດີ ໃຫ້ເຂົາຮັ່ງມີໃນການປະຕິບັດອັນດີງາມ ໃຫ້ເຂົາມີໃຈສັດທາເອື້ອເຟື້ອ
ເພື່ອແຜ່ ແລະບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວ.

ຢ່າງນີ້ຈຶ່ງຈະໄດ້ທ້ອນໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້ສໍາລັບຕົນ ເພື່ອເປັນຮາກຖານອັນດີສໍາລັບ
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ຄາວພາຍໜ້າເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຍຶດເອົາຊີວິດອັນທ່ຽງແທ້.
ທ່ານໂປໂລໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມຮັກເງິນຄໍາ ເຕືອນພວກເຮົາທຸກຄົນທັງ ຄົນຮັ່ງ, ຄົນຈົນ, ຄົນປານກາງນໍາກັນ.
ໃນຂໍ້ 17, ທ່ານໂປໂລໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ເຕືອນຄົນຮັ່ງມີ. ຂ້າພະເຈົ້າຊອບການອອກຄໍາສັ່ງຂອງເພິ່ນໃນທີ່ນີ້ວ່າ: “ຄົນ
ຮັ່ງມີໃນຍຸກປັດຈຸບັນ”; ຄວາມຮັ່ງມີທີ່ເຮົາມີຢູ່ໃນຍຸກປັດຈຸບັນແມ່ນສະເພາະໃນຍຸກນີ;້ ພວກມັນບໍ່ໄດ້ໂອນໄປໃສ່ຍຸກຈະ
ມາ. ຄໍາແນະນໍາຂອງທ່ານໂປໂລແມ່ນເພື່ອນໍາທາງຄົນຮັ່ງມີວ່າ ເຂົາຄວນດໍາຣົງຊີວິດຢ່າງໃດ ກັບຄວາມຮັ່ງມີຊົ່ວຄາວ
ຂອງເຂົາໃນປັດຈຸບັນ.

ການທ້ອນໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້ໃນສວັນໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ?

 ຢ່າອວດອົ່ງ. ຄວາມຮັ່ງມີມັກເປັນເຫດໃຫ້ຄົນເຊື່ອວ່າຕົນເອງດີກວ່າຄົນອື່ນໄດ້ໂດຍງ່າຍເພາະວ່າເຂົາມີຫຼາຍກວ່າ.
ຄວາມອວດອົ່ງນີຖ
້ ືກຫຸ້ມຮັດດ້ວຍບ້ວງແຮ້ວ.
 ຢ່າວາງຄວາມຫວັງໄວ້ກັບຄວາມຮັ່ງມີ(ຊຶ່ງບໍ່ທ່ຽງໝັ້ນ).

ເງິນຄໍາສາມາດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຜິດດ້ານຊື່ສຽງ

ແລະ

ຄວາມປອດພັຍ. ວັດຖຸສິ່ງຂອງຈະຫາຍສາບສູນໄປໃນວັນໃດວັນນຶ່ງ. ການຕັ້ງຄວາມຫວັງແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈ
ໃນຄວາມຮັ່ງມີກໍຄືກັນກັບຂັບຣົດຊຶ່ງເຮົາບໍ່ຄາດຄິດວ່ານໍ້າມັນຈະໝົດ. ຄວາມຮັ່ງມີຈະຫາຍໄປ, ແລະເມື່ອມັນຫາຍ
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ໄປ, ຄວາມຫວັງຂອງເຮົາກໍຈະຫາຍໄປນໍາ.
 ຄວາມຫວັງໃນພຣະເຈົ້າ. ມັນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງເມື່ອຄວາມຫວັງຂອງເຮົາຢຸດພັກໃນພຣະເຈົ້າ! ພວກເຮົາ
ຮັ່ງມີໃນພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ເປັນຄວາມຮັ່ງມີປະເພດຕ່າງກັນ. ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານສິ່ງສາຣະພັດແກ່ເຮົາທັງຫຼາຍຢ່າງ
ບໍຣິບູນເພື່ອຈະໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີ(ຂໍ1
້ 7). ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປະທານໃຫ້ເພື່ອໃຫ້ເຮົາຢູ່ໄດ້ເທົາ
່ ນັ້ນ.
ພຣະອົງປະທານຊີວິດຄົບບໍຣິບູນ(ໂຢຮັນ10:10).
 ເຮັດຄຸນງາມຄວາມດີ. ຢາກຮັ່ງມີບ?
ໍ່ ຈົ່ງຮັ່ງມີໃນການປະຕິບັດອັນດີງາມ. ຈົ່ງໃຫ້. ຈົ່ງມີໃຈເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່. ຈົ່ງ
ແບ່ງປັນ. ນີ້ແມ່ນການປິ່ນປົວຕັນຫາຢາກຮັ່ງມີຝ່າຍໂລກ. ເມື່ອຄົນຮັ່ງມີເຮັດຢ່າງນີ້, ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ທ້ອນໂຮມຊັບ
ສົມບັດໄວ້ສໍາລັບຕົນ ເພື່ອເປັນຮາກຖານອັນດີສໍາລັບຄາວພາຍໜ້າ ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຍຶດເອົາຊີວິດອັນທ່ຽງແທ້ (ຂໍ້
19). ການໃຫ້ໃນໂລກນີ້ແມ່ນການທ້ອນໂຮມໄວ້ໃນສວັນ.
ຂ້າພະເຈົ້າເປີດບັນຊີເງິນຝາກເມື່ອອາຍຸ 22 ປີ. ແຕ່ລະເດືອນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນໍາເງິນຈໍານວນສະເພາະໄປເຂົ້າບັນຊີ
ນີ,້ ແລະຂ້າພະເຈົ້າມັກເບິ່ງບັນຊີທີ່ຈະເຣີນເຕີບໂຕຂຶ້ນ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນສິ່ງໃຫ່ຽໃນຂັ້ນຕົ້ນ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍກາຍເປັນຄົນລະ
ເມີເພີ້ຝັນນໍາຕົວເລກທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນໃນບັນຊີເງິນຝາກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າກາຍເປັນຄົນຈົດຈໍ່ໃສ່ຕົວເລກເພີ້ມ
ພູນໃນບັນເງິນຝາກນັ້ນຈຶ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຖວາຍໃຫ້ໂບດແລະບໍ່ບໍຣິຈາກໄປບ່ອນອື່ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຕັດສິນ
ການບໍ່ເຊື່ອຟັງດ້ວຍຄໍາເວົ້າຕ່າງໆເຊັ່ນ,“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ວາງໃຈວ່າເງິນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຖວາຍໄປ ໂບດຈະນໍາໄປໃຊ້ຢ່າງໃດ.”
“ຂ້າພະເຈົ້າຈະຖວາຍເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເງິນເພີ້ມຂຶ້ນ.” ຄວາມຈິງແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກຖວາຍເພາະຂ້າພະເຈົ້າເປັນ
ຄົນໂລບມາກ. ບັນຊີເງິນຝາກຂອງຂ້າພະເຈົ້າເລີ້ມຄອບຄອງຂ້າພະເຈົ້າເທື່ອລະເລັກລະນ້ຽແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍກາຍເປັນ
ທາດຂອງຄວາມຮັ່ງມີຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ.
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບວິທີທາງທັບມ້າງບ້ວງແຮ້ວນີ້: ຂ້າພະເຈົ້າເລີ້ມຖວາຍຄືນ. ສິ່ງດຽວທີ່ສາມາດກໍາຈັດຄວາມໂລບໄດ້
ແມ່ນໃຈກວ້າງຂວາງ. ຂ້າພະເຈົ້າຖວາຍຢ່າງເສຣີ ແລະເລີ້ມພົບຄວາມພໍໃຈທີ່ຊອບທັມ.
ກຸ່ມເຮົາຈະຊ່ອຍກັນໄຄວ່ຄວ້າຫາຄວາມພໍໃຈທີ່ຊອບທັມຢ່າງໃດ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ທ່ານຈະສແວງຫາການນັບຖືພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມພໍໃຈຢ່າງໃດ? ຈົ່ງພິຈາຣະນາການນໍາໃຊ້ຕໍ່ໄປນີ້:
 ຈົ່ງພໍໃຈ. ຈົ່ງເລີ້ມຕົ້ນວັນຂອງທ່ານ ທຸກໆວັນ ດ້ວຍການຈົດຈໍ່ໃສ່ພຣະຄຣິດ. ທູນຂໍພຣະອົງຊ່ອຍປົວແປງຄວາມຄິດ
ຂອງທ່ານຈາກການຮັກຕົວເອງສູ່ການດໍາຣົງຊີວິດທີ່ຊອບທັມເພື່ອພຣະອົງ. ຈົ່ງຕັ້ງໃຈສແວງຫາຄວາມພໍໃຈໃນສິ່ງ
ທີ່ພຣະເຈົ້າຈັດຫາໃຫ້ ແລະເລືອກດໍາຣົງຊີວິດເພື່ອພຣະອົງ.
 ຈົ່ງຮັບຜິດຊອບ. ຖ້າທ່ານປະເຊີນກັບຄວາມຢາກ ແລະການຊື້ສິ່ງຂອງທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກດ້ານຄວາມປອດພັຍ
ແລະຄວາມພໍໃຈ, ຈົ່ງເລືອກຜູ້ໃດຜູ້ນງຶ່ ທ່ີທ່ານເຊື່ອໃຈໃຫ້ເປັນຄຣູຝຶກ ແລະເປັນພີ່ລ້ຽງໃນການຍັັບຍັ້ງຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບວ່າທ່ານຈະໃຊ້ຢ່າງໃດ. ຈົ່ງຊອກຫາຜູ້ທີ່ຈະຊ່ວຍຊູທ່ານສແວງຫາຄວາມພໍໃຈຂອງທ່ານໃນພຣະເຈົ້າອົງດຽວ
ເທົ່ານັ້ນ.

 ຈົ່ງເປັນຄົນໃຈກວ້າງ. ຖ້າທ່ານບໍ່ມີນິສັຍໃນການໃຫ້, ຈົ່ງເລີ້ມຖວາຍໃຫ້ໂບດດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ. ເມື່ອໃດທ່ານເຫັນ
ຄົນຂັດສົນ, ຈົ່ງສລະການຊື້ເພື່ອຕົນເອງ, ຫັນໄປຊ່ອຍຄົນທີ່ຂາດເຂີນ. ມັນເປັນການງ່າຍທີ່ຈະອ່ຽງໄປຫາສິ່ງຂອງ
ຫຼືຄົນທີ່ນໍາຄວາມສຸກຊົ່ວຄາວມາໃຫ້. ແຕ່ຄວາມຍິນດີທີ່ແທ້ຈິງສາມາດພົບພຽງແຕ່ໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະຄຣິດ
ເທົ່ານັ້ນ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ PSI
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