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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນ ອາທິດ
ວັນອາທິດ ທີ 21 ມົກຣາ 2018 ( 1-21-2018 )
ຂ້າພະເຈົ້າຖືກສ້າງຂຶ້ນມາຢ່າງມະຫັສຈັນ
ມີສິ່ງໃດແດ່ທ່ີທ່ານສ້າງຂຶ້ນມາດ້ວຍມືທ່ານເອງ ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ທຸກຊີວິດມີຄ່າ ລວມທັງຊີວິດຂ້າພະເຈົ້າ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ໃນຖານະທ່ີເປັນພົລເມືອງຂອງໂລກສມັຍໃໝ່, ພວກເຮົາມັກເສຣີພາບໃນການເລືອກຂອງເຮົາ. ມັນເປັນຄວາມ
ຈິງ ເຖິງແມ່ນເຮົາກໍາລັງເລືອກຮ້ານອາຫານແຫ່ງນຶ່ງ, ເຄື່ອງນຸ່ງຊຸດນຶ່ງ, ຫຼືບຸກຄົນນຶ່ງຊຶ່ງເຮົາຈະໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມດ້ວຍກໍ
ເຊັ່ນດຽວກັນ. ບໍ່ມີໃຜດອກຈະມັກຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດສິ່ງນຶ່ງສິ່ງໃດ. ພວກເຮົາມັກເສຣີພາບຂອງເຮົາ ແຕ່ສິດເສຣີພາບ
ມີຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງມັນ.
ໃນເດືອນ ມົກຣາ ວັນທີ 22 ປີ 1973, ສານສູງສຸດໄດ້ຮັບຮອງເອົາເສຣີພາບຕ່າງໆ ລວມທັງເສຣີພາບໃນການທໍາ
ແທ້ງ. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືເອົາສິ່ງນີ້ເປັນເສຣີພາບເພື່ອການເລືອກ, ໃນຂນະທ່ີຜູ້ອື່ນຕໍາໜິວ່າເປັນໃບອະນຸຍາດໃຫ້ທໍາລາຍຊີ
ວິດ. ຈຸດສຸມຂອງການໂຕ້ຖຽງນີ້ແມ່ນແນໃສ່ເດັກທາຣົກ ເດັກທ່ີຍັງບໍ່ທັນເກີດກໍມີຄ່າຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງ.
ແລ້ວ ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ມອບຄຸນຄ່າໃຫ້? ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຊົງສ້າງເຮົາມາບໍ່? ຖ້າທ່ານເຄີຽສ້າງບາງສິ່ງບາງຢ່າງຂຶ້ນມາດ້ວຍ
ມືທ່ານເອງ, ທ່ານຈະເປັນຜູ້ວາງຄ່າຂອງວັດຖຸ ຫຼືໂຄງການນັ້ນ. ມັນສໍາຄັນ ແລະມີຄຸນຄ່າຕໍ່ທ່ານ, ເຖິງແມ່ນຄົນອື່ນ
ຈະບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າຕາມທ່ີເຮົາເຫັນກໍຕາມ. ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສ້າງເຮົາເຫັນເຮົາມີຄ່າສູງ ຄຸນຄ່າທ່ີຄົນອື່ນອາດບໍ່ຖືເປັນເຣືອ
່ ງ
ສໍາຄັນ ຫຼືບໍ່ໃສ່ໃຈກໍຕາມ ແຕ່ທຸກຄົນສໍາຄັນ. ແມ່ນພວກເຮົາຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ ເວລາທ່ີເຮົາຫຼິງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງ
ຊີວິດດັ່ງດຽວກັນກັບທ່ີພຣະອົງເຫັນ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ : ( ເບິ່ງຕາມຂໍ້ 1, 2, ແລະ 3 )
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ເພງສັຣເສີນ 139:1-6 :
1

ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອົງໄດ້ກວດເບິ່ງຂ້ານ້ອຍ ແລະຮູ້ຈັກຂ້ານ້ອຍດີ.

2

ພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກທຸກຢ່າງທີ່ຂ້ານ້ອຍ

ເຮັດ ເຖິງວ່າຢູ່ໄກແສນໄກພຣະອົງກໍຍັງເຂົ້າໃຈຄວາມນຶກຄິດຂອງຂ້ານ້ອຍ. ພຣະອົງຊົງເຫັນຂ້ານ້ອຍໃນເວລາທີ່ຂ້າ
3

ນ້ອຍກຳລັງເຮັດວຽກ ຫຼືພັກຜ່ອນ ພຣະອົງຮູ້ຈັກການກະທຳທຸກຢ່າງຂອງຂ້ານ້ອຍ. 4ແມ່ນວ່າກ່ອນຂ້ານ້ອຍຈະເວົ້າພຣະ
ອົງກໍຮູ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວວ່າຂ້ານ້ອຍຈະເວົ້າຫຽັງ. 5 ພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ອ້ອມຂ້າງອ້ອມແອວຂ້ານ້ອຍ ພຣະອົງຊົງຄຸ້ມຄອງ
ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍອຳນາດຂອງພຣະອົງ.

6

ຄວາມຮູ້ຂອງພຣະອົງມີເຫຼືອຫຼາຍ ຈົນຂ້ານ້ອຍບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ ຊຶ່ງເປັນ

ການເລິກລັບທີ່ສຸດທີ່ຂ້ານ້ອຍຈະເຂົ້າໃຈໄດ້.
.

ເພງສັຣເສີນ 139 ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າເປັນໃຜ ໃນຄວາມສັມພັນກັບສິ່ງຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ. ພຣະ

ເຈົ້າບໍ່ຊົງເປັນພຽງຜູ້ນີຣະມິດສ້າງຂອງເຮົາ ແຕ່ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຮູ້ຈັກເຮົາຢ່າງໃກ້ຊດ
ິ ແລະເຫັນຄຸນຄ່າ
1

ເຮົາຄົບຖ້ວນ. ພວກເຮົາດໍາຣົງຢູ່ໃນວັທນະທັມບ່ອນພວກເຮົາເຄີຍຊຸກເຊື່ອງ. ພວກເຮົາປິດບັງຜູ້ທ່ີເຮົາເປັນຢ່າງແທ້ຈິງ,
ແລະປິດບັງສິ່ງເຮົາຄິດແທ້ຈິງ. ພວກເຮົາຄວບຄຸມຢູ່ເບື້ອງຫັຼງໜ້າທ່ີ, ເບື້ອງຫັຼງເວທີ, ເບື້ອງຫຼັງບຸຄະລິກຂອງເຮົາ. ພວກ
ເຮົາຊຸກເຊື່ອງບາງພາກສ່ວນຂອງຊີວິດເຮົາທ່ີເຮັດໃຫ້ເຮົາອັບອາຍ ຫຼືສ່ວນທ່ີເຮັດໃຫ້ເຮົາເສັຽໜ້າເສັຽຕາໄວ້. ພວກເຮົາ
ຊຸກເຊື່ອງຂ່າວທ່ີສັງຄົມໂພສ ແລະຮູບພາບທ່ີໂພສໄວ້ເບື້ອງຫັຼງ, ພະຍາຍາມສະແດງໃຫ້ໂລກເຫັນພາບພົດຕາມທ່ີເຮົາ
ຢາກໃຫ້ເຂົາເຫັນ. ພວກເຮົາອາດສາມາດປົກປິດພາກສ່ວນໃດພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງເຮົາເອງຈາກໂລກອ້ອມຮອບເຮົາໄດ້,
ແຕ່ເພງສັຣເສີນ 139 ໄດ້ບອກແຈ້ງວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີໜ້າກາກອີກ ເມື່ອຂຶ້ນເມືອເຖິງພຣະເຈົ້າ ແລະເຮົາເປັນຢ່າງໃດ
ພຣະອົງກໍເຫັນໝົດ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດລີ້ຈາກພຣະເຈົ້າ ຫຼືເກັ້ຽກ່ອມໃຫ້ພຣະອົງເຊື່ອວ່າເຮົາເປັນສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງທ່ີເຮົາບໍ່
ໄດ້ເປັນແທ້ຈິງ. ພຣະອົງໄດ້ຄົ້ນພົບເຮົາ ແລະຮູ້ຈັກເຮົາດີ.
 ພຣະເຈົ້າຮູ້ຈັກພວກເຮົາດີຍິ່ງກວ່າພວກເຮົາຮູ້ຈັກພວກເຮົາເອງ. " ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈາກ
ບ່ອນໄກໆ." ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປູກຝັງຄວາມຄິດໃນສມອງຂອງເຮົາ, ແຕ່ພຣະອົງເຂົ້າໃຈສິ່ງທ່ີພວກເຮົາກໍາລັງຄິດຢູ່.
 ພຣະເຈົ້າຮູ້ສິ່ງທ່ີເຮົາຈະເຮັດກ່ອນທ່ີເຮົາເຮັດ. "ພຣະອົງຊົງເຫັນຂ້ານ້ອຍໃນເວລາທ່ີຂ້ານ້ອຍເຮັດວຽກ ຫຼືພັກຜ່ອນ;
ພຣະອົງຮູ້ຈັກການກະທໍາທຸກຢ່າງຂອງຂ້ານ້ອຍ ແມ່ນວ່າກ່ອນຂ້ານ້ອຍຈະເວົ້າ ພຣະອົງອົງກໍຮູ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວ."
ພວກເຮົາບໍ່ອາດເຮັດສິ່ງໃດໃຫ້ລອດພົ້ນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າ
ປລາດໃຈໄດ້. ພຣະອົງເຝົ້າຣະວັງທຸກສິ່ງຢ່າງ, ລວມທັງການກະທໍາ ແລະ ການປະພຶດຂອງເຮົາແຕ່ລະວັນ.
 ພຣະເຈົ້າຮູ້ທຸກສິ່ງທ່ີເຮົາຈະເວົ້າກ່ອນທ່ີເຮົາຈະເວົ້າ. "ແມ່ນວ່າກ່ອນຂ້ານ້ອຍຈະເວົ້າພຣະອົງອົງກໍຮູ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວ."
ພຣະຊົງເປັນອົງສັບພັນຍູ(ຮອບຮູ້ທຸກສິ່ງ). ຄວາມຈິງນັ້ນຍາກທ່ີຈະເຂົ້າໃຈໄດ້, ແຕ່ບໍ່ມີສິ່ງຈະຢູ່ນອກຄໍາຕອບ ແລະ
ຄວາມຮູ້ຂອງພຣະອົງ.

ທ່ານມີອາຣົມແນວໃດ ໃນເມື່ອທ່ານອ່ານຂໍ້ພຣະຄັມພີເຫົ່ຼານີ້ ?
ດັ່ງດຽວກັນກັບພຣະຄຣິດ ຮູ້ລ້ວງໜ້າວ່າ ຢູດາຈະທໍຣະຍົດພຣະອົງກ່ອນທ່ີການທໍຣະຍົດຈະເກີດຂຶ້ນຊໍ້າ (ເບິ່ງ ມັດ
ທາຍ 26:23-25), ພຣະເຈົ້າຮູ້ຄວາມບາບຂອງເຮົາ ກ່ອນທ່ີເຮົາລົງມືກະທໍາບາບເຫຼົ່ານັ້ນ. ເບິ່ງເໝືອນວ່າ ເປັນຕາໜ້າ
ຢ້ານ, ແລະເພື່ອເຫດຜົນດີແທ້. ແຕ່ມັນກໍເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນຈິງທ່ີພຣະເຈົ້າຮັກເຮົາຫຼາຍ ແລະມະຫັສຈັນທ່ີສຸດ. ຄວາມ
ຈິງແລ້ວ ພຣະເຢຊູຮັກເຮົາຫຼາຍທ່ີສຸດຈົນພຣະອົງໄດ້ສະເດັດລົງມາໂຜດພວກເຮົາໃຫ້ພົ້ນ ເຖິງແມ່ນບາບຂອງເຮົາຈະ
ໜາພຽງໃດກໍຕາມ (ເບິ່ງ ໂຢຮັນ 3:16; ໂຣມ 5:8).

2. ເພງສັຣເສີນ 139:13-16 :
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ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງທຸກໆສ່ວນໃນຕົວຂອງຂ້ານ້ອຍ ແລະ ຊົງປະກອບຂ້ານ້ອຍເປັນຮ່າງຄົນ ເວລາຍັງຢູ່ໃນທ້ອງແມ່.

14

ຂ້ານ້ອຍສັຣເສີນພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນທີໂ່ ຄຣົບຢຳເກງ ທຸກໆສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງກະທຳນັ້ນ ກໍແປກປລາດ

ແລະ ອັສຈັນໃຈ ພຣະອົງຊົງເຂົ້າໃຈໃນຕົວຂ້ານ້ອຍດີ.

15

ເວລາຂ້ານ້ອຍຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ແລະ ຈະເຣີນເຕີບໂຕຂຶ້ນຢ່າງ

ເລິກລັບ ພຣະອົງຊົງເຫັນກະດູກຂອງຂ້ານ້ອຍປະກອບເຂົ້າກັນ.16ກ່ອນທີ່ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເກີດມາ ພຣະອົງຊົງເຫັນຂ້ານ້ອຍ
ແລ້ວ ມື້ທັງຫຼາຍທີ່ຂ້ານ້ອຍມີຊີວິດຢູ່ ພຣະອົງຊົງບັນທຶກໄວ້ໝົດແລ້ວ ກ່ອນທີ່ມື້ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ບັງເກີດຂຶນມາ.
້
ຜູ້ຂຽນພຣະທັມເພງສັຣເສີນພັລນາຕົວເຮົາດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາວ່າ: "ສ້າງຢ່າງແປກປລາດ ແລະອັສຈັນ." ໃນພາສາ
ກຣີກຄໍາວ່າ "ແປກປລາດ" ແປວ່າການສະແດງອອກເຖິງຄວາມໂຄຣົບ, ຢໍາເກງຢ່າງໃຫຽ່ ແມ່ນກະທັ້ງຢ້ານຢໍາ. ມັນ
ຢໍ້າເຕືອນເຮົາເຖິງຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບຜູ້ຊົງນີຣະມິດສ້າງຈັກວານທ່ີຊົງຣິດທານຸພາບສູງສຸດ.
ທ່ານແລະຂ້າພຣະເຈົ້າຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໂດຍພຣະເຈົ້າ , ໃນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ, ເພື່ອຈຸດປະສົງຖວາຍ
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ພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ. ທຸກຄົນຖືກສ້າງຂຶ້ນມາບໍ່ວ່າຈະເປັນຍິງ ຫຼື ຊາຍ, ໃນທຸກຮູບ ແລະທຸກຂນາດ, ດ້ວຍຮູບຮ່າງ
ຜີວພັນຕ່າງກັນ, ແລະ ດ້ວຍເຜົ່າພັນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສ້າງເຮົາໃຫ້ຄ້າຍຄືພຣະອົງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.
ພຣະອົງສ້າງເຮົາໃຫ້ໃຫ້ຄ້າຍຄືພຣະອົງທາງດ້ານຈິດວິນຍານ. ແລະນັ້ນແຫຼະເປັນການແປກປລາດ!
ແຖມ, ພວກເຮົາຖືກ "ສ້າງຢ່າງອັສຈັນ". ພຣະເຈົ້າສ້າງທຸກຄົນທີ່ຍ່າງຢູ່ເທິງຜືນແຜ່ນດິນໂລກນີ້ໂດຍສະເພາະແຕ່ລະ
ບຸກຄົນ, ແຕກຕ່າງກັນ ແລະແຕ່ງຕັ້ງໄວ້ແລ້ວ. ນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຖືກສ້າງຂຶ້ນຢ່າງສົມບູນແບບ ຕາມ
ມາຕະຖານຂອງໂລກ, ເພາະວ່າມາຕະຖານຂອງໂລກບໍ່ສໍາຄັນຫຽັງ.

ພວກເຮົາສາມາດໝັ້ນໃຈຕໍ່ການຄໍ້າປະກັນວ່າ

ເຖິງເຮົາຈະມີປົມດ້ອຍ, ໂຣກພັຍໄຂ້ເຈັບ, ຫຼືຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພຽງໃດກໍຕາມ ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກເຮົາ. ພຣະອົງຊົງມີພຣະ
ປະສົງສໍາລັບເຮົາ.
ເມື່ອພວກເຮົາພົບວ່າພັລຍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງທ້ອງມີລູກຜູ້ທໍາອິດ, ພວກເຮົາບໍ່ລີລໍທ່ີຈະເປັນພໍ່ແມ່. ການຄາດ
ຄະເນລ່ວງໜ້າມັນແທບຈະເຫຼືອທົນ. ວັນລໍຄອຍນັ້ນໃນທ່ີສຸດໄດ້ມາເຖິງ, ພວກເຮົາຄົ້ນພົບຄວາມຮັກຊະນິດໃໝ່ທັງ
ສິ້ນ.ຈາກເວລານາທີແລກນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ, ພວກເຮົາກໍຮັກລູກສາວຂອງພວກເຮົາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ແຕ່ບໍ່ວ່າພວກເຮົາຈະ
ຮັກນາງປານໃດກໍຕາມ, ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີມີຕໍ່ນາງກໍໃຫຽ່ກວ່າຫຼາຍ. ແລະ ເຖິງແມ່ນຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາ
ທ່ີມີຕໍ່ນາງໃນຕອນສາຍຕາທີ່ແນມເຫັນນາງຄັ້ງແລກຈະມາກມາຍພຽງໃດກໍຕາມ, ມັນອັສຈັນໃຈເມື່ອລະນຶກຢ້ອນໄປ
ວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຍິ່ງໄກກວ່ານັ້ນຫຼາຍເທົ່າ.
ມີຄົນບາງພວກເຊື່ອວ່າຊີວິດເລີ້ມຈາກວັນທ່ີເດັກເກີດມາ, ແຕ່ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນບົດ 139 ໄດ້ຣະບາຍສີຮູບພາບທ່ີ
ແຕກຕ່າງ. ກ່ອນທ່ີສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຈະປະກອບເຂົ້າກັນຢ່າງສົມບູນ, ທ່ານໄດ້ກາຍເປັນບຸກຄົນຜູ້ນຶ່ງ
ແລ້ວໃນສາຍພຣະເນດຂອງພະເຈົ້າ.
 “ກ່ອນເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນຕົວຕົນຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ເຮົາໄດ້ເລືອກເຈົາ້ ໄວ້ແລ້ວ ກ່ອນເຈົ້າເກີດເຮົາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ
ເຈົ້າເປັນຜູ້ບຣ
ໍ ິສຸດແລ້ວ” (ເຢເຣມີຢາ 1:5).
 " ຊົນຊາດຫ່າງໄກເອີຍ ຈົ່ງຟັງຂ້າພະເຈົາ້ ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງເລືອກເອົາຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ແລະ
ຊົງແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ" (ເອຊາຢາ 49:1).
ບໍ່ມີຄ່າອັນໃດສູງກວ່າການຖືກຮັບຮູ້ ແລະການຖືກຊົງຮັກໂດຍພຣະເຈົ້າ. ຂ່າວປະເສີດບົດທ່ີອັສຈັນຂອງພຣະຄັມ
ພີແມ່ນຕອນທ່ີພຣະເຈົ້າຮູ້ຈັກເຮົາ ແລະຮັກເຮົາ ກ່ອນທ່ີພວກເຮົາເກີດມາດ້ວຍຊໍ້າ!

ຢູ່ບ່ອນໃດໃນວັທນະທັມຂອງທ່ານທ່ີ ພວກເຮົາເຫັນຊີວິດຖືກລົດຄຸນຄ່າ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ການນັບຖື ?

3. ເພງສັຣເສີນ 139:17-18 :
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ພຣະເຈົ້າຂ້າ ຂ້ານ້ອຍເຂົ້າໃຈຍາກໃນຄວາມຄິດຂອງພຣະອົງ ແລະຄວາມຄິດນີ້ມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ສຸດ18 ຖ້າວ່າຂ້ານ້ອຍ

ສາມາດນັບຄວາມຄິດນີ້ໄດ້ ມັນຈະຕ້ອງມີຫຼາຍກວ່າເມັດດິນຊາຍ ເມື່ອຂ້ານ້ອຍຕື່ນຂຶ້ນ ຂ້ານ້ອຍກໍຍັງຢູ່ນຳພຣະອົງ.

ພຣະທັມບົດນີ້ສນັບສນູນຄວາມຈິງທ່ີວ່າຊີວິດເຮົາຖືກນັບແລ້ວ ?
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນແຟນກິລາເບສບອລຜູ້ຍິ່ງໃຫຽ່ຜູ້ນຶ່ງເຕີບໃຫຽ່ຂຶ້ນ, ແລະນັກກິລາທ່ີຂ້າພະເຈົ້າມັກຫຼາຍນັ້ນແມ່ນ
George Brett. ມື້ນຶ່ງຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປແຈ້ງເຂົ້າໂຮງແຮມສອງສາມຊົ່ວໂມງກ່ອນເກມ, ແລະແມ່ນໃຜ
ທ່ີຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຢືນຢູ່ໃນຫ້ອງໂຖງ? George Brett !
ຂ້າພະເຈົ້າປະພໍ່ແມ່ ແລ້ວຍ່າງຂຶ້ນເມືອແລະເວົ້າວ່າ: "ທ່ານ ບເຣັດ, ຂ້າພະເຈົ້າເປັນແຟນທ່ານຜູ້ນຶ່ງ. ຂໍສະແດງ
ຄວາມຍິນດີນໍາ ການຕີ 3,000 ຄັ້ງ ແລະ ໂຮມຣັນ 300 ຄັ້ງ ແລະ ເປັນນັກກິລາຜູ້ດຽວທ່ີຊນະຄອງຕໍາແໜ່ງ ໄມ້ຄ້ອນ
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(Batting Title)ເຖິງສາມທົດສະວັດຕິດຕໍ່ກັນ..." ຂ້າພະເຈົ້າອວດຕົວ, ແຕ່ໃນຣະຫວ່າງກາງການບັລຍາຍທຸກສິ່ງທ່ີຂ້າ
ພະເຈົ້າຮູ້ກ່ຽວກັບເພິ່ນນັ້ນ, ຈອດ ບເຣັດ ພຽງແຕ່ຍ່າງໜີໄປເສີຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂໍຮອດລາຍເຊັນຂອງເພິ່ນຊໍ້າ.
ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເສັຽໃຈຢ່າງໜັກ !
ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະພະຍາຍາມອະທິບາຍ, ໂດຍກ່າວວ່າ: "ພໍ່ຮູ້ວ່າລູກຮັກ ຈອດ
ບເຣັດ ຫຼາຍ ແລະຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບເພິ່ນຫຼາຍ, ແຕ່ລູກຄວນສໍານຶກວ່າ: ຈອດ ບເຣັດ ບໍ່ຮູ້ຈັກລູກ."
ຄວາມສັມພັນຂ້າງດຽວໜ້ອຍໜັກຈະເປັນໄປໄດ້. ຍ້ອນເຫດຜົນນັ້ນ, ຄວາມສັມພັນຣະຫວ່າງເຮົາກັບພຣະເຈົ້າຈຶ່ງ
ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໃຫ້ເປັນສອງຂ້າງ.
ພຣະເຈົ້າຮູ້ຈັກເຮົາ. ພຣະອົງຮູ້ຈັກທຸກສິ່ງກ່ຽວກັບເຮົາ ແລະ ພຣະອົງຮັກເຮົາ. ໃນທາງດຽວກັນ, ພຣະອົງຢາກໃຫ້
ເຮົາຮູ້ຈັກພຣະອົງ. ພຣະອົງຕາມຫາເຮົາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ, ແລະພຣະອົງຢາກໃຫ້ເຮົາຕາມຫາພຣະອົງ. ຄວາມເຫັນນີ້ອາດ
ເຮັດໃຫ້ຕື້ນຕັນໃຈ ການຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າ, ພຣະຜູ້ສ້າງສວັນ ແລະແຜ່ນດິນໂລກ. ສິ່ງທັງປວງນີ້, ພຣະເຈົ້າຊົງອີງຕາມ
ຂີດຄວາມຮັບຮູ້ຂອງເຮົາ. ເຫດສັນນັ້ນ ດາວິດຈຶ່ງວາດພາບເຫັນຄວາມຮູ້ນັ້ນເປັນສິ່ງທ່ີ "ມີຄ່າ." ເພິ່ນໄດ້ຄໍາທ່ີໝາຍ
ຄວາມວ່າ "ໜັກ" ຫຼື "ມີຄ່າ". ດາວິດເຂົ້າໃຈຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈົ້າເປັນສິ່ງທ່ີມີນໍ້າໜັກ ແລະມີຄ່າສູງ.
ຂໍ້ 18 ເອີ່ຍເຖິງການຕື່ນຂຶ້ນ, ຊຶ່ງອາດອ້າງເຖິງການເປັນຄືນຂຶ້ນມາຈາກຕາຍກໍອາດເປັນໄປໄດ້. ກ່ອນໜ້ານີ້, ດາ
ວິດປລາດໃຈທ່ີຄວາມຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບພຣະອົງຈາກສິ່ງທ່ີເກີດຂຶ້ນກັບຊີວິດຂອງເພິ່ນເອງ. ແລະດຽວນີ້ ດາວິດສັງເກດເຫັນ
ວ່າ ເຖິງແມ່ນບັ້ນປາຍ "ເມື່ອຂ້າພະເຈົາ້ ເປັນຄືນຂຶ້ນມາ" ເພິ່ນຍັງຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າ. ຄໍາຖແລງນີ້ ໝາຍເຖິງຄວາມສັມພັນ
ນິຣັນ.

ເມື່ອເຮົາຫວັງເພິ່ງພຣະເຈົ້າດ້ວຍການນະມັສການ ແລະດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບຢໍາເກງກໍເພາະວ່າພຣະອົງຮູ້ຈັກ

ແລະໃຫ້ຄຸນຄ່າເຮົາ, ການຕອບຂອງເຮົາກໍແມ່ນການເຂົ້າໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ. ໂດຍການວາງໃຈໃນພຣະ
ເຈົ້າ, ພວກເຮົາສາມາດເວົ້ານໍາ ດາວິດວ່າ, "ເມື່ອຂ້ານ້ອຍຕື່ນຂຶ້ນ, ຂ້ານ້ອຍກໍຍັງຢູ່ກັບພຣະອົງ."

ການກະທໍາອັນໃດທ່ີພວກເຮົາຈະເຮັດເພື່ອສະທ້ອນຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາໃນຄຸນຄ່າຊີວິດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ຊີວິດຂອງທ່ານສໍາຄັນ. ທ່ານຮັບປະກັນໄດ້ຢ່າງໃດວ່າຄວາມຈິງເຮັດໃຫ້ແຕກຕ່າງໃນຊີວິດທ່ານອາທິດນີ?
້ ຈົ່ງພິຈາຣະ
ນາທາງເລືອກຕໍ່ໄປນີ້:
 ອະທິຖານເພື່ອຊີວິດ. ອະທິຖານຂໍໃຫ້ຕາຂອງຜູ້ຮ່າງກົດໝາຍ, ຜູ້ພິພາກສາ, ແລະຜູ້ນາໍການເມືອງຈະຖືກເປີດເບິ່ງ
ຄວາມຈິງວ່າ ທຸກໆຊີວິດຖືກສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍພຣະເຈົ້າ ທຸກໆຊີວິດມີຄ່າ.
 ທ່ອງຈໍາ. ຈົ່ງທ່ອງຈໍາ ເພງສັຣເສີນ 139:13-14. ຈົ່ງໃຫ້ຂໍ້ພຣະທັມເຫຼົ່ານີ້ຝັງຢູ່ໃນຄວາມຄິດ ແລະໃນໃຈທ່ານເພື່ອ
ກະຕຸ້ນໃຫ້ທ່ານເຫັນທ່ານເອງ ແລະ ເຫັນຄົນອ້ອມຂ້າງທ່ານຢ່າງໃດ?
 ຈົ່ງອາສາສມັກ. ຈົ່ງສລະໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນສູນຄຣິສຕຽນຄົນຖືພາໃນທ້ອງຖິ່ນ, ບ້ານພັກຄົນບໍາ
ນານ, ຫຼືການຮັບໃຊ້ພວກມີຄວາມຕ້ອງການເປັນພິເສດ. ຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຫັນຄວາມຈິງໃນ ເພງສັຣເສີນ 139 ວ່າ
ທຸກຊີວິດ ລວມທັງຊີວິດຂອງເຂົາ ມີຄ່າ.
ອິສຣະພາບແມ່ນຫຼັກທັມທ່ີມີຄ່າ. ແຕ່ມະນຸດມີຄ່າແພງ. ທຸກຊີວິດຖືກສ້າງຂຶ້ນຢ່າງປລາດໂດຍພຣະເຈົ້າໃນພຣະລັກ
ສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊີວິດມະນຸດທຸກຄົນມີຄຸນຄ່າສູງສົ່ງ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ PSI
4

