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ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ

ຜູ້ຈັດຫາໃຫ້ຂອງພວກເຮົາ
ມີສິ່ງໃດທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຮັດ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຈົ່ງໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈົ້າໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ພວກເຮົາທັງໝົດເປັນຜູ້ເກັງກົວທີ່ຈະຕັດສິນໃຈເຮັດວຽກ, ແຕ່ມັນສາມາດເປັນບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໂດຍສະເພາະ
ເມື່ອມີໃຜຜູ້ນຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈໃຫ້ກັບທ່ານ. ທະຫານຜູ້ທີ່ "ອາສາສມັກ " ຮັບໜ້າທີ່ ຄົນງານຜູ້ທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍວຽກໄປບ່ອນ
ໃໝ່ຫຼືເມືອງໃໝ່.

ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ເລືອກໂດຍຄຣູຜູ້ສອນ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ນັກສຶກສາທັງໝົດຂອງຫ້ອງເພື່ອແກ້ບັນຫາ

“ຜິດ” ໃນໂອກາດສຳຄັນນັ້ນ. ຄວາມຄິດຂອງເຮົາສາມາດຄິດອອກໄດ້ພຽງສິ່ງດຽວ: ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດຈັ່ງໃດ?
ສອງສາມປີຜ່ານມາ, ພັລຍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ພອລລາ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈຍ້າຍເຂົ້າໄປຢູ່ໃກ້ກັບຄອບ
ຄົວຂອງພວກເຮົາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ. ນັ້ນເບິ່ງຄືບໍ່ເປັນການຍາກໃນການຕັດສິນໃຈ, ແຕ່ທຸກສິ່ງບໍ່ໄດ້ເປັນໄປຕາມຄວາມຫວັງ
ໄວ້. ທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນບັນຫາທີ່ທ້າທາຍໃນເຣື່ອງນີ,້ ພັລຍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງການຕັດສິນໃຈຄົ້ນຫາສາຍ
ເຫດຂອງໂຣກມະເຮັງ. ພວກເຮົາເດີນໜ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າ, ພວກເຮົາເລືອກທີ່ຈະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າຫຼາຍກວ່າການ
ເຫັນແກ່ແຕ່ບັນຫາຂອງຕົນເອງ. ພວກເຮົາໄວ້ວາງໃຈແລະພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ປະທານໃຫ້.
ເມື່ອພວກເຮົາເບິ່ງກັບຄືນ, ພວກເຮົາສາມາດເຫັນສີພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າທຳງານໃນຈຸດນັ້ນ. ບ້ານຂອງພວກ
ເຮົາໄດ້ໃຫ້ການຜ່ອນຄາຍທີ່ສງົບງຽບ ເປັນສະຖານທີ່ຢຽວຢາທີ່ສຸດຍອດສຳລັບພອລລາ. ພຣະເຈົ້າຕຽມສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ
ຕ້ອງການ, ເມື່ອພວກເຮົາຕ້ອງການມັນ. ອັບຣາຮາມຮູ້ກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ້ເຊັ່ນກັນ. ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ທີ່ຈັດຫາໃຫ້ທີ່ແທ້ຈິງ
ຂອງພວກເຮົາ, ແລະອັບຣາຮາມເຫັນການຊົງຈັດຫາໃຫ້ຂອງພຣະເຈົ້າ ເມື່ອທ່ານເຊື່ອຟັງພຣະອົງໃນການທົດສອບ
ຄວາມເຊື່ອອັນຍິ່ງໃຫຍ່.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?

( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ສືກສາພຣະຄັມພີ

1. ປະຖົມມະການ 22: 1- 2
ຄັນຕໍ່ມາພຣະເຈົ້າຊົງລອງໃຈອັບຣາຮາມພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເພິ່ນວ່າ, “ອັບຣາຮາມເອີຍ” ເພິ່ນຈຶ່ງທູນຕອບວ່າ, “ໂດຍ

1

ຂ້ານ້ອຍ.” 2ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, “ຈົ່ງເອົາອີຊາກລູກຊາຍສຸດທີ່ຮັກຄົນດຽວຂອງເຈົ້າໄປຍັງແຄວ້ນໂມຣີຢາ ໃນທີ່
ນັ້ນຈົ່ງເຜົາລາວຖວາຍເປັນເຄື່ອງບູຊາແກ່ເຮົາຢູ່ເທິງພູແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ເຮົາຈະບອກແກ່ເຈົ້າ.”

1

ອັບຣາຮາມເມື່ອເປັນຕົວຢ່າງອັນສຳຄັນຂອງບາງຄົນຜູ້ຝຶກແອບຄວາມເຊື່ອໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ.( ເຮັບເຣີ 11: 8.) ແຕ່
ຊ່ວງລະຍະການເດີນທາງຂອງອັບຣາຮາມບໍ່ເປັນເຣືອ
່ ງງ່າຍ.

ຄວາມຈິງ, ນັ້ນເປັນພຽງຊົ່ວຂະນະນຶ່ງເມື່ອທ່ານຂາດ

ຄວາມໝັ້ນໃຈ:
 ໃນຄວາມຢ້ານຂອງທ່ານ, ອັບຣາຮາມຂໍໃຫ້ຊາຣາບອກວ່າບໍ່ແມ່ນເມັຽຂອງທ່ານ ເຖິງສອງຄັ້ງ ( ປະຖົມມະ
ການ 12: 12- 13; 20: 1- 3.)
 ໃນຄວາມສົງສັຍຂອງທ່ານ, ອັບຣາຮາມພະຍາຍາມທີ່ຈະ " ຊ່ວຍ" ໃຫ້ຄ່ຳສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າສຳເຣັດໂດຍ
ການມີບຸດຊາຍກັບນາງຮາກາທາດຂອງນາງຊາຣາ ( ປະຖົມມະການ 18:1-3.)
ໃນປະຖົມມະການບົດ 22, ອັບຣາຮາມປະເຊີນໜ້າກັບການທົດສອບຄວາມເຊື່ອອັນໃຫ່ຽຂອງທ່ານ. ຂໍ້ 1 ເລີ້ມຕົ້ນ
ດ້ວຍຂໍ້ຄວາມທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ງ່າຍຕໍ່ການສັນນະສູດ: " ນອກຈາກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ”ໂມເຊ, ທີ່ຂຽນພຣະທັມປະຖົມມະການ, ມີ
ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຄິດກັບໄປເບິ່ງການເດີນທາງອັນຍາວໄກຂອງອັບຣາຮາມທີ່ນຳທ່ານອອກຈາກເມືອງອູເຣ
ຂອງປະເທດຄັນເດອາ ຕລອດການເດີນທາງນີ້ມີການສົນທະນາກັບພຣະເຈົ້າ.
ພຣະເຈົ້າເອີ້ນອັບຣາມເມື່ອເພິ່ນມີອາຍຸ 75 ປີ ( ປະຖົມມະການ 12:4 ),ໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ເພິນ
່ ອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງ
ນອນຂອງເພິ່ນ, ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ, ແລະບ້ານພໍ່ແມ່ຂອງເພິ່ນ ທຸກໆສິ່ງນັ້ນແມ່ນເປັນຄວາມຄຸ້ນເຄີຍແລະສະດວກສະບາຍ.
ໃນຄ່າຕອບແທນນັ້ນ, ພຣະເຈົ້າໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະອວຍພອນອັບຣາມໃຫ້ເປັນຊົນຊາດໃຫ່ຽທີ່ເປັນທໍ່ພຣະພອນໄປຫາຊົນ
ຊາດອື່ນໆໃນໂລກ. ( ຂໍ້ 2 ) ນີ້ເປັນບັນຫາທີ່ແກ້ໄດ້ຍາກເພາະອັບຣາຮາມບໍ່ມີລູກແລະເມັຽຂອງລາວ, ຊາຣາ, ເປັນໝັນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ, “ອັບຮາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ, ແລະລາວໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈນັ້ນຕໍ່ພຣະອົງຜູ້ຊອບທັມ.” (ປະຖົມມະການ
15: 6). ໃນທີ່ສຸດອັບຣາຮາມໄດ້ລູກຊາຍ, ອີຊາກ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາເຖິງ 25 ປີທີ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄຳສັນຍາ
ຂອງພຣະອົງສຳເຣັດ. (ປະຖົມມະການ 21: 1-7.) ປະຖົມມະການບົດ 22 ໄດ້ເຂົ້າມາແທນທີ່ພາຍຫຼັງການເກີດຂອງອີ
ຊາກສອງສາມປີ. ໃຫ້ເຣື່ອງຂອງອັບຣາຮາມ, ຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າໃນຂໍ້ 2 ແມ່ນຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້: “ ເອົາລູກຊາຍ
ຂອງເຈົ້າ…ອີຊາກລູກຊາຍຄົນດຽວຂອງເຈົ້າ, ຜູ້ທີ່ເຈົ້າຮັກ, ໄປຍັງແຄວ້ນໂມຣີຢາ ແລະເຜົາລາວຖວາຍເປັນເຄື່ອງບູຊາ
ແກ່ເຮົາຢູ່ເທິງພູແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ເຮົາຈະບອກແກ່ເຈົ້າ.”
ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງການບັນລະຍາຍລາຍລະອຽດຂອງພຣະເຈົ້າເຣືອ
່ ງອີຊາກ: " ລູກຊາຍຂອງເຈົ້າ...ອີຊາກລູກຊາຍ
ຄົນດຽວຂອງເຈົ້າ, ຜູ້ທີ່ເຈົ້າຮັກ." ນີ້ມັນບໍ່ເປັນເຣື່ອງງ່າຍ ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການລູກຂອງອັບຣາຮາມ ທີ່ເປັນລູກຄົນດຽວ
ຂອງລາວຊຶ່ງແມ່ນອີຊາກລູກຊາຍຜູ້ທລ
ີ່ າວຮັກ. ລູກຊາຍຄົນນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຜູທ
້ ີ່ຮັກແລະຫວງແຫນສຳລັບອັບຣາຮາມ,
ລາວເປັນພື້ນຖານສ່ວນສຳຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຳສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະອວຍພອນຄົນທຸກຊາດ ແຕ່ອບ
ັ ຣາຮາມກຳ
ລັງຈະຂ້າລາວເຜົາຖວາຍບູຊາ.

2. ປະຖົມມະການ 22: 3-10
ອັບຣາຮາມຈຶ່ງລຸກຂຶ້ນແຕ່ເຊົ້າມືດ ເອົາອານໃສ່ເທິງຫລັງລໍແລ້ວເອົາອີຊາກ ກັບຄົນໃຊ້ສອງຄົນໄປນຳຕົນ ພ້ອມນີ້ເພິ່ນ

3

ໄດ້ຕຽມເອົາຟືນເພື່ອເຜົາເຄື່ອງບູຊາ ແລ້ວພາກັນອອກເດີນທາງມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ບ່ອນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງບອກໄວ້. 4ເມື່ອເດີນ
ທາງໄດ້ສາມມື້ ອັບຣາຮາມກໍແລເຫັນບ່ອນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງບອກນັ້ນແຕ່ໄກ. 5ຄັນແລ້ວເພິ່ນຈຶ່ງເວົ້າກັບຄົນໃຊ້ວ່າ, “ພວກ
ເຈົ້າກັບລໍຈົ່ງຖ້າຂ້ອຍຢູ່ນີ້ ຂ້ອຍກັບລູກຈະພາກັນຂຶ້ນໄປນະມັສການພຣະເຈົ້າຢູ່ເທິງພູພຸ້ນແລ້ວຈະກັບມາຫາ.” 6ອັບຣາ
ຮາມເອົາຟືນໃຫ້ອີຊາກແບກໄປ

ສ່ວນເພິ່ນເອງກໍຖືເອົາໄຟ ແລະມີດ

ແລ້ວທັງສອງພໍ່ລູກກໍພາກັນມຸ້ງໜ້າໄປທີນ
່ ນ
ັ້ .

ເມື່ອກຳລັງເດີນທາງໄປນັ້ນ ອີຊາກຈຶ່ງເວົ້າຕໍ່ອັບຣາຮາມວ່າ, “ພໍ່ເອີຍ” ພໍ່ຈຶ່ງຕອບວ່າ, “ແມ່ນຫຍັງລູກ” ອີຊາກຈຶ່ງຖາມ
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ຕໍ່ໄປວ່າ, “ຟືນ ແລະໄຟກໍມີແລ້ວແຕ່ລູກແກະທີ່ຈະເຜົາຖວາຍບູຊານັ້ນຢູ່ໃສ?”

ອັບຣາຮາມຕອບວ່າ, “ລູກເອີຍ ພຣະ

8

ເຈົ້າຈະຊົງຈັດຫາໃຫ້ເອງ” ສອງພໍ່ລູກກໍພາກັນເດີນທາງຕໍ່ໄປ. ເມື່ອເຂົາໄປຮອດບ່ອນທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊົງບອກໄວ້
9

2

ແລ້ວ ອັບຣາຮາມຈຶ່ງສ້າງແທ່ນບູຊາຂຶ້ນ ຈັດເອົາຟືນວາງໄວ້ເທິງແທ່ນນັ້ນ ແລ້ວມັດລູກຊາຍຂອງຕົນວາງໄວ້ເທິງກອງ
ຟືນທີ່ແທ່ນບູຊາ. 10ແລ້ວເພິ່ນຈຶ່ງຈັບມີດຕຽມຈະຂ້າລູກຊາຍ.
ພວກເຮົາໄດ້ຍິນຄຳສັ່ງຂອງອັບຣາຮາມຕໍ່ຄົນໃຊ້: “ ຈົ່ງລໍຖ້າຢູ່ນີ້ກັບລໍ. ຂ້ອຍກັບລູກຊາຍຈະພາກັນຂຶ້ນໄປທີ່ນັ້ນນະ
ມັສການ; ແລ້ວພວກເຮົາຈະກັບມາຫາພວກເຈົ້າ” ( ເນັ້ນຄວາມສຳຄັນ). ລາວຈະມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງໃດ? ຜູ້ຂຽນ
ພຣະທັມເຮັບເຣີຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມຄິດຂອງອັບຣາຮາມໃນຂະນະທີ່ລາວນຳເອົາລູກຊາຍ
ຂອງລາວຂຶ້ນໄປພູເຂົາໂມຣີຢາ: “ລາວພິຈາຣະນາຄວາມສາມາດພຣະເຈົ້າຢ່າງຖ້ວນຖີແ
່ ມ່ນກະທັ້ງເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນຄືນ
ມາຈາກຕາຍ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວໄດ້ລູກຊາຍລາວກັບຄືນ, ຊຶ່ງເປັນຄຳເວົ້າອຸປະມາ” (ເຮັບເຮີ 11: 19). ອັບຣາ
ຮາມແນ່ໃຈວ່າພຣະເຈົ້າ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ສະແດງການອັສຈັນຄັ້ງນຶ່ງຄືເຮັດໃຫ້ຊີວິດນຶ່ງເກີດຂຶ້ນໃນທ້ອງທີ່ເປັນໝັນ ຈະເຮັດໃຫ້ອີ
ຊາກຄືນຂຶ້ນມາຈາກຕາຍ. ເວົາ້ ສັ້ນໆ, ອັບຣາຮາມໄດ້ມາເຖິງຈຸດດຳເນີນການກັບຄວາມເຊື່ອຂອງລາວ ຈຸດໃດທີ່ລາວມີ
ຄວາມໝັ້ນໃຈທີລາວຄວນໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄຸນຄ່າຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຂອງລາວ:

ລູກຂອງລາວພຽງຜູ້ດຽວ.

ຂໍ້ຄວາມສັ້ນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດແນ່ນອນວ່າເວລາຜ່ານໄປນານປານໃດຣະວ່າງຂໍ້ 8 ແລະ 9. ໄປຮອດບ່ອນທີ່ພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ຊົງບອກໄວ້, ອັບຣາຮາມຈຶ່ງສ້າງແທນບູຊາແລະຈັດເອົາຟືນວາງໄວ້ເຖິງແທ່ນນັ້ນເພື່ອການຖວາຍບູຊາ. ເວລາ
ຈັດຕຽມນີ້ອາດເປັນເວລາສຳຄັນ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າມັກສົງສັຍຢູ່ເລື້ອຍ ຖ້າວ່າເວລາການສົນທະນາເພີ້ມຂຶ້ນຣະວ່າງອັບ
ຣາຮາມກັບອີຊາກ ບໍ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນເຣືອ
່ ງ ພວກເຮົາຖືກບອກໂດຍຄຳເວົ້າແບບງ່າຍວ່າອັບຣາຮາມ “ມັດລູກຊາຍຂອງ
ລາວອີຊາກແລະວາງລາວໄວ້ເທິງກອງຟືນທີ່ແທ່ນບູຊາ,” ແລະຍົກມີດຂອງລາວຂຶ້ນຕຽມຈະຂ້າລູກຊາຍທີ່ຮັກຂອງລາວ.
ຕອນທີ່ກຳລັງອ່ານການບັນລະຍາຍກໍເຮັດໃຫ້ຕົກໃຈ. ນັ້ນບໍ່ແມ່ນການຄາດເດົາວ່າອັບຣາຮາມສັນຍາທີ່ຈະເຊື່ອຟັງຄຳ
ສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຄວນເຂົ້າໃຈວ່າການກະທຳຂອງອັບຣາຮາມແມ່ນຢູ່ບົນພື້ນຖານຄວາມເຂົ້າໃຈພຣະ
ລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າຂອງລາວ. ສະຖານະການຂອງພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍທົດສອບຄວາມສັດຊືຂ
່ ອງພຣະເຈົ້າ; ມັນເປັນ
ພຽງແຕ່ທົດສອບເພື່ອພິສູດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພຣະລັກສະນະແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ.

3. ປະຖົມມະການ 22: 11- 14
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ແຕ່ທັນໃດນັ້ນ ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເອີ້ນມາແຕ່ສວັນຊັ້ນຟ້າວ່າ, “ອັບຣາຮາມເອີຍ” ເພິ່ນຈຶ່ງທູນຕອວ່າ “ໂດຍຂ້າ

ນ້ອຍ.” 12ທູດຂອງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ, “ຢ່າທຳຮ້າຍຫລືເຮັດຫຍັງແກ່ເດັກຊາຍຜູ້ນີ້ ບັດນີ້ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າເຈົ້າເຊື່ອ
ຟັງແລະຢຳເກງພຣະເຈົ້າຢູ່ສເມີ ດ້ວຍວ່າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຫວງລູກຊາຍໂທນຂອງເຈົ້າໄວ້ ແຕ່ໄດ້ຍອມຖວາຍລາວໃຫ້ແກ່ເຮົາ.”
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ອັບຣາຮາມແນມໄປຮອບຕົວເຫັນແກະເຖິກໂຕໜຶ່ງຊຶ່ງເຂົາຂອງມັນຄາຢູ່ພຸ່ມໄມ້ ເພິ່ນຈຶ່ງໄປອູ້ມເອົາມັນມາຂ້າຖວາຍ

ແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແທນລູກຊາຍ. 14ອັບຣາຮາມໃສ່ຊື່ບ່ອນນັ້ນວ່າ, “ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງຈັດໃຫ້” ແລະຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້
ຊາວເມືອງກໍຍັງເວົ້າຕໍ່ກັນມາວ່າ, “ເທິງພູເຂົາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງຈັດໃຫ້.”
ສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າກາຍມາເປັນທີ່ອຸດທິດຖວາຍສັກກາຣະບູຊາພຣະເຈົ້າສຳລັບອັບຣາຮາມ, ແລະ
ທ່ານຍັງໃສ່ຊື່ສະຖານທີ່ນັ້ນວ່າ. “ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງຈັດຫາໃຫ້.” ຕາມຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງນາມຊື່ເຢໂຮວາ. ໃນ
ພາສາຂອງຊາວເຮັບເຣີ ຢາເວສາມາດແປຄວາມໄດ້ອີກວ່າ “ ເຫັນ.” ພວກເຮົາອາດຈະສົງສັຍວ່າອັນໃດເປັນຄຳເຊື່ອມ
ຕໍ່ກັນລະວາງ “ໄດ້ເຫັນ” ແລະ “ ຈັດຫາໃຫ້.”ພວກເຮົາສາມາດນຳຄຳສອງຄຳນີ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນພາສາອັງກິດ “ການຈັດ
ຫາໃຫ້,” ເປັນຄຳປະສົມຂອງສອງຄຳໃນພາສາລາຕິນເມື່ອເອົາສອງຄຳລວມເຂົ້າກັນແລ້ວມີຄວາມໝາຍວ່າ “ເຫັນລ່ວງ
ໜ້າ.” ການເຫັນນິມິດໝາຍຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ນຳພາໃຫ້ເຫັນການຊົງຈັດຫາໃຫ້ຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈົ້າຮູ້ກ່ອນໜ້າທີ່
ອັບຣາຮາມໄປຮອດພູໂມຣີຢາ ຊຶ່ງເປັນສະຖານທີໆ
່ ລາວຈະໃຫ້ການຖວາຍ; ດັ່ງນັ້ນ, ພຣະເຈົ້າເອງເປັນຜູ້ຈັດຫາລູກ
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ແກະໄວ້ໃຫ້. ນີ້ເປັນຮູບພາບທີ່ໜ້າອັສຈັນຂອງເຣືອ
່ ງການຊົງໄຖ່ໄວ້. ແຕ່ກ່ອນວາງຮາກສ້າງໂລກ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ມີອັນ
ດັບນິມິດໜາຍຂອງຄວາມບາບ ແລະການກະບົດຂອງມະນຸດ. ການເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ, ພຣະອົງໄດ້ຈັດ
ຕຽມການຊົງໄຖ່ໄວ້ສຳລັບພວກເຮົາໂດຍການຈັດຫາລູກແກະສຳລັບການບູຊາ-ພຣະເຢຊູ, “ພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະ
ອົງ” (ໂຢຮັນ 3: 16 )
ສັງເກດເຫັນວ່າການເຊື່ອຟັງຂອງອັບຣາຮາມເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຊີວດ
ິ
ຂອງລາວ(ປະຖົມມະການ 22:16-18) ສຳລັບພວກເຮົາກໍເຊັ່ນດຽວກັນ, ການເຊື່ອຟັງເປັນກຸນແຈໃຫ້ຄວາມເຊື່ອເຕີບ
ໂຕ. ຢາໂກໂບເວົ້າຕໍ່ບັນຫານີ້ຢ່າງຊັດເຈນເມື່ອລາວສົມທຽບບຸກຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າແລະປະຕິເສດທີ່
ຈະປະຕິບັດຕາມກັບບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຍິນແລະປະຕິບັດຕາມ. ພຣະຄຳຈະເປັນພຣະພອນໃນທຸກສິ່ງທີ່ເຂົາເຮັດ.(ຢາໂກໂບ
1:23-25.)
ຖ້າທ່ານມີຄວາມປາຖນາຈະໄດ້ຮັບພອນຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄົ້ນ
ຫາວ່າແມ່ນພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ຈັດຕຽມຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານເຊື່ອຟັງພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ. ການເຊື່ອຟັງແລະບໍ່ຕ້ອງສົງ
ສັຍໃນທັນທີທັນໃດ, ແລະທັງໝົດນັ້ນພຣະເຈົ້າຈະປະທານໃຫ້

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ພຣະເຈົ້າຈະໃຊ້ທຸກສະຖານະການທີ່ຈະນຳພາເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມສາມາດຂອງພຣະອົງ

ທີ່ຈະຕອບສນອງຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາ. ທ່ານຈະໃຊ້ຄວາມຈິງໃນອາທິດນີ້ຢ່າງໃດ? ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງຄຳແນະນຳນີ້.
 ພິສູດອີຊາກຂອງທ່ານ. ສະພາບການອັນໃດ, ບຸກຄົນ, ຫຼືສິ່ງຂອງທີ່ທ່ານມີຄວາມຍາກລຳບາກໃນການຈັດລຳ
ດັບໃນການດູແລຂອງພຣະເຈົ້າ? ອະທິຖານເພື່ອຄວາມເຊື່ອທີ່ຈຳເປັນຈະປົດປ່ອຍໄປໃນອາທິດນີ.້
 ວາງອີຊາກຂອງທ່ານເທິງແທ່ນບູຊາ. ກ່ອນອື່ນອັບຣາຮາມລວມເອົາທຸກສິ່ງທີ່ຈຳເປັນໃນການເຜົາຖວາຍບູຊາ
ກ່ອນທີ່ລາວຈະໄດ້ພົບສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຈັດຫາໃຫ້. ພິຈາຣະນາເບິ່ງຂັ້ນຕອນທີ່ທ່ານສາມາດວາງ “ ອີຊາກ” ຂອງ
ທ່ານໄວ້ໃນຕຳແໜ່ງການດູແລຂອງພຣະເຈົ້າ.
 ຊອກຫາການຈັດຫາໃຫ້ຂອງພຣະເຈົາ
້ . ຈົດບັນທຶກວິທີການຫຼືແນວທາງພຣະເຈົ້າຈັດຫາໃຫ້ທ່ານໃນອາທິດນີ.້
ບອກໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ສິ່ງທີ່ດີທີ່ພຣະເຈົ້າຈັດຫາໃຫ້ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.
ທ່ານສາມາດມີປະສົບປະການໃນການພັທນາການເດີນໄປກັບພຣະເຈົ້າໃນຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານເຊື່ອວາງ
ໃຈພຣະເຈົ້າດ້ວຍສຸດຈິດສຸດໃຈທ່ານ. ໃຫ້ການຕັດສິນໃຈແລະເຊື່ອວາງໃຈພຣະເຢໂຮວາ, ພຣະເຈົົ້າຜູ້ຊົງປະທານໃຫ້.

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນwww.lsbf.org ແປໂດຍ VR.
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