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ສັນຕິສຸກຂອງເຮົາ
ທ່ານຈະໄປຢູໃ
່ ສເມື່ອທ່ານຕ້ອງການຄວາມສງົບສຸກແລະຄວາມງຽບສງັດ.

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ສັນຕິສຸກຂອງພຣະເຈົ້າຈະຊ່ວຍເຮົາເຕີບໂຕເໜືອທຸກສະພາບການຂອງເຮົາ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ຂ້າພະເຈົ້າເຕີບໂຕໃນເວລາມີຄໍາຂວັນວ່າ " ຄວາມສງົບ" ເປັນຄຳຂວັນທີ່ນິຍົມຊົມຊອບ, ແຕ່ມັນຍັງເປັນຂໍ້ແກ້ຕົວ
ສຳລັບວິທີທາງຂອງການດຳເນີນຊີວິດໄປແບບເລື້ອຍໆບໍ່ມີຫຍັງນອກຈາກຄວາມສຸກສະບາຍ. ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະ
ຄິດສລຸບເອົາເອງວ່າຜູ້ໃດຈະບໍ່ຕ້ອງການຄວາມສງົບສຸກ, ແຕ່ຂ່າວປະຈຳວັນເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບປວດເມື່ອເຮົາຮູ້ວ່າສັນຕິ
ສຸກເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ: ສົງຄາມແລະການຕໍ່ສູ້ກັນຢູ່ທົ່ວທຸກມຸມໂລກ; ການກໍ່ການວິນາສະກັມໃນບໍຣິເວນ
ມະຫາວິດທະຍາລັຍ; ແລະຄວາມບໍ່ສງົບສຸກທາງດ້ານການເມືອງຂອງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາມີຄວາມປາຖ
ນາຄວາມມີສັນຕິສຸກທີ່ແທ້ຈິງ.
ສັນຕິສຸກບໍ່ແມ່ນສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງທີ່ຕ້ອງການແບບງ່າຍໆ “ ນອກນັ້ນ.” ພວກເຮົາຕ້ອງການສັນຕິສຸກໃນຄຣິສຕະຈັກ
ຂອງເຮົາ, ໃນເຮືອນຂອງເຮົາ, ແລະໃນຈິດໃຈຂອງເຮົາ. ມັນຈະເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງເຮົາຖ້າເຮົາດຳລົງຊີວິດຢູ່
ໂດຍປາສະຈາກການຂັດແຍ້ງກັນໃນຊີວິດຂອງເຮົາ, ເວລາທີບ
່ ໍ່ມີອຸປະສັກແລະຜິດຖຽງກັນມີຢູ່ບໍ? ແມ່ນກະທັ້ງເມື່ອເຮົາ
ປະສົບກັບຊ່ວງເວລາທີ່ປະເຊີນກັບ “ ຄວາມສງົບແລະງຽບສງັດ,” ເປັນເຣື່ອງປົກກະຕິຂອງຊິວິດ.
ສັນຕິສຸກທີ່ເປັນໄປໄດ້, ແລະເປັນຄວາມສງົບທີ່ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍເກີນກວ່າການບໍ່ມີການຜິດຖຽງກັນ. ພຣະທັມ
ພວກຜູ້ປົກຄອງໃນພຣະຄັມພີເດີມກີເດໂອນຢູ່ໃນສມັຍທີ່ມີການຕໍ່ສ,ູ້ ແຕ່ລາວຄົ້ນພົບວ່າມີສັນຕິສກ
ຸ ຖ້າມກາງຂອງສະ
ພາບແວດລ້ອມຂອງລາວ. ລາວຄົ້ນພົບວ່າລາວຄວນເຊື່ອວາງໃຈພຣະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ສັນຕິສຸກເພາະພຣະອົງຊົງເປັນສັນ
ຕິສຸກຂອງເຮົາ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ສືກສາພຣະຄັມພີ
1. ພວກຜູ້ປົກຄອງ 6:11-13.
11 ມື້ໜຶ່ງທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມານັ່ງຢູ່ກ້ອງຕົ້ນສົນໃກ້ບ້ານໂອຟຣາຊຶ່ງເປັນບ້ານຂອງໂຢອາດຄົນໃນຕະກູນອາ
ບີເອເຊ ກີເດໂອນລູກຊາຍຂອງໂຢອາດກໍເຂົ້າໄປຢູ່ໃນບ່ອນບີບນ້ຳອະງຸ່ນເພື່ອລີ້ພວກມີດີອານ. 12 ທູດຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ປາກົດຕໍ່ລາວແລະເວົ້າວ່າ, “ເຈົ້າເປັນຄົນກ້າຫານພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຈົ້າ.” 13 ຝ່າຍກີເດໂອນ
ຈຶ່ງເວົ້າຕໍ່ທູດອົງນັ້ນວ່າ, “ຂ້ານ້ອຍຂໍຖາມວ່າຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ນຳພວກຂ້ານ້ອຍແທ້ເປັນຫຍັງເຫດຮ້າຍທັງ
ໝົດນີ້ຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນແກ່ພວກຂ້ານ້ອຍ? ແລະການອັສຈັນຕ່າງໆທີ່ພວກປູ່ຍ່າຕາຍາຍໄດ້ເລົ່າໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍຟັງນັ້ນເປັນ
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ຢ່າງໃດ? ຄືການທີ່ພຣະອົງຊົງນຳໜ້າພວກຂ້ານ້ອຍອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບນັ້ນ ແຕ່ດຽວນີ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງປະ
ຖິ້ມພວກຂ້ານ້ອຍແລ້ວແລະໄດ້ມອບພວກຂ້ານ້ອຍໄວ້ໃຕ້ອຳນາດພວກມີດີອານ.”
ມັນເປັນສິ່ງນຶ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນໂອກາດດຽວກັບຄົນໃນສັງຄົມ, ແຕ່ມັນຍັງມີສິ່ງອື່ນສຳລັບກຸ່ມຄົນທີ່ມີໂອກາດທີ່ຈະມີຄວາມ
ຍິນດີກັບສັນຕິສຸກແລະຄວາມເປັນເອກະພາບ. ທີ່ເປັນເຣື່ອງລາວກ່ຽວກັບເຊື້ອຊາດຂອງອິສຣາເອນ. ໃນພຣະທັມພວກ
ຜູ້ປົກຄອງ, ຊົນຊາດອິສຣາເອນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນພັນທະສັນຍາ, ແລະດິນແດນໄດ້ຖືກແບ່ງໃນຖ້າມກາງເຊື້ອສາຍ
ຂອງອິສຣາເອນ. ແຕ່ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນເຖິງແມ່ນວ່າຊາວອິສຣາເອນອາສັຍຢູ່ໃນດີນແດນນັ້ນ, ປະຊາຊົນບໍ່ມີຈິດໃຈແລະ
ຄວາມຄິດພ້ອມພຽງກັນອີກແລ້ວ. ພວກເຂົາສູນເສັຽຄວາມຮູ້ສຶກຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ; ພວກເຂົາມີການປານິ
ປະນອມຕໍ່ມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄຳເວົ້າທີໃ່ ກ້ຄຽງທີ່ສຸດຂອງປຶ້ມພຣະທັມພວກຜູ້ປົກຄອງສລຸບໃນລະຍະເວລາ
ນີ:້ " ທຸກຄົນເຮັດຕາມທີ່ເຂົາເຫັນດີ" ( 21: 25)
ພຣະທັມພວກຜູ້ປົກຄອງມີເປົ້າໝາຍແບບແຜນສະເພາະໂດຍສາສນາຄຣິດນິກາຍໂຣມັນຄາໂທຣິກ: ຄວາມບາບ
ແລະການກໍ່ກະບົດ, ຕາມມາໂດຍການລົງໂທດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຕາມມາໂດຍການກັບໃຈໃໝ່ແລະການຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ. ຜູ້
ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນປົກກະຕິແມ່ນເຈີມດ້ວຍ “ ຜູ້ພິພາກສາ”

ຜູ້ນຳທີ່ຈັດຫາໃຫ້ໂດຍສີພຣະຫັດທີ່ມີອຳນາດສູງສຸດຂອງພຣະ

ເຈົ້າ. ຜູ້ພິພາກສາຈະນຳການຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນແລະການຟື້ນຟູຈິດວິນຍານຂຶ້ນໃໝ່ມາໃຫ້ຊຸມຊົນໃນເທສການ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ວົງໂຄຈອນຂອງຄວາມບາບແລະການລົງໂທດຈະຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ. ທ້າຍສຸດ, ຊາວອິສຣາເອນສູນເສັຽຄວາມອຸດົມສົມ
ບູນຂອງພື້ນດິນແລະການທຳງານດ້ວຍຄວາມຍາກລຳບາກ.
ທີ່ນີ້ຊົນຊາດຢິວໄດ້ເຮັດບາບອີກຂອງວົງໂຄຈອນນີ,້ ດັ່ງນັ້ນພຣະເຈົ້າໄດ້ລົງໂທດເຂົາໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວມີດີ
ອານກົດຂີ່ເຂົາ. ຊົນຊາດອິສຣາເອນອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າມາຊ່ວຍໃນຄວາມສິ້ນຫວັງຂອງເຂົາແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຜູ້ປະກາດພຣະທັມມາຊ່ອຍ.
ໃນຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າພຣະອົງໄດ້ຈັດຕຽມສົ່ງຜູ້ສົ່ງຂ່າວ. ໂດຍປາສະຈາກການບອກໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ, ທູດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມານັ່ງຢູ່ກ້ອງຕົ້ນສົນຂະນະທີ່ກີເດໂອນນວດເຂົ້າໃນເຄື່ອງບີບນ້ຳອະງຸ່ນຂອງລາວ ແນ່ນອນສະ
ຖານທີ່ນີ້ເປັນບ່ອນນວດເຂົ້າສາລີເປັນພິເສດ, ແຕ່ກີເດໂອນເອົາເປັນບ່ອນລີ້ພວກມີດີອານ. ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນເບິ່ງເໝືອນ
ກັບເປັນເຣື່ອງແປກທີ່ທູດຂອງພຣະເຈົ້າເອີ້ນກີເດໂອນວ່າ “ ຈົ່ງເປັນຄົນກ້າຫານ.” ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຂະນະເວລາ
ໂອກາດອັນສຳຄັນນັ້ນລາວລີ້ສັດຕຣູຢູ່ໃນບ່ອນເກັບເຫຼົ້າອະງຸ່ນ.
ກີເດໂອນໄດ້ເພັ່ງຄວາມສົນໃຈໃສ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງເຫດການ. ລາວໄດ້ຖາມເຖິງການຊົງສະຖິດແລະຣິດອຳ
ນາດຂອງພຣະເຈົ້າແລະຖາມວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດຫຼາຍສິ່ງທີ່ບໍ່ດີໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບຊົນຊາດອິສຣາເອນ. ຄວາມຄິດວ່າຖ້າ
ພຣະເຈົ້າຢູ່ກັບພວກເຂົາ, ຊາວມີດີອານຈະບໍ່ປຸ້ນສະດົມດິນແດນຂອງພວກເຂົາ. ປະຊາຊົນຂອງອິສກາເອນຈະບໍ່ມຊ
ີ ີ
ວິດທີ່ຕົກຕ່ຳ. ລາວໄດ້ຄິດຢ່າງບໍຖ
່ ືກຕ້ອງວ່າປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມສິ້ນຫວັງ, ລາວຜິດພາດ
ໃນການຕັດສິນໃຈກັບສະຖານະການເນື່ອງມາຈາກຄວາມອ່ອນແອທາງຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
ຄຳຖາມອັນທີສອງຂອງກີເດໂອນແມ່ນຄ້າຍຄືຄຳຖາມທີນຶ່ງ: “ ແລະສະຖານທີ່ທັງໝົດກາຍເປັນຄວາມສົງສັຍວ່າບິ
ດາຂອງພວກເຮົາໄດ້ບອກຫຍັງກັບພວກເຮົາ? ຊົນຊາດອິສຣາເອນເລົ່າເຣືອ
່ ງການຊ່ອຍແລະການຈັດຫາໃຫ້ຂອງພຣະ
ເຈົ້າຢູ່ເລື້ອຍໆ. ພວກເຂົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ນຳຊາວອິສຣາເອນອອກຈາກການເປັນທາດແລະຊ່ວຍເຂົາດ້ວຍການອັສ
ຈັນທີ່ທະເລແດງແລະຕລອດການເດີນທາງໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
ຄືກັບກີເດໂອນ, ເມື່ອພວກເຮົາສຸມໃຈໃສ່ສະຖານະການຂອງເຮົາພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຫັນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າ
ທຳງານ. ເຫດຜົນນັ້ນແມ່ນເຮົາຂາດສັນຕິສຸກແລະຄວາມພໍໃຈ.
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2. ພວກຜູ້ປົກຄອງ 6:14-16
14 ພຣະເຈົ້າເປັນເຈົ້າຈຶ່ງຊົງສັ່ງຕໍ່ເພິ່ນວ່າ “ເຈົ້າຈົ່ງໄປຊ່ອຍຊີວິດພວກອິສຣາເອນອອກຈາກອຳນາດຂອງພວກມີດີອານ
ດ້ວຍກໍາລັງຂອງເຈົ້າເອງເຮົາຈະເປັນຜູ້ສົ່ງເຈົ້າໄປ” 15 ກີດີໂອນໄດ້ທູນຕອບວ່າ “ ຂ້ານ້ອຍຈະຊ່ວຍຊີວິດພວກອິສຣາ
ເອນໄດ້ຢ່າງໃດ ແລະຂ້ານ້ອຍເອງກໍເປັນຄົນທີ່ຂາດຄວາມສຳຄັນໃນຄອບຄົວຂອງຂ້ານ້ອຍ.” 16 ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງ
ກ່າວຕໍ່ເພິ່ນວ່າ, “ເຈົ້າສາມາດເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້ເພາະເຮົາຈະສະຖິດຢູ່ນຳເຈົ້າ ເຈົ້າຈະທຳລາຍພວກມີດີອານໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດຄື
ກັບວ່າພວກເຂົາມີພຽງຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນ.”
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຕອບຄຳຖາມຂອງກີເດໂອນໂດຍຕົງ ຫຼືຕອບສນອງຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາຂອງລາວວ່າພຣະອົງ
ປະຖິ້ມເຂົາ. ແທນທີ,່ ພຣະອົງໃຫ້ອຳນາດໜ້າທີ່ກັບກີເດໂອນ “ໂດຍກຳລັງຂອງເຈົ້າຈົ່ງໄປແລະນຳເອົາຊາວອິສຣາເອນ
ອອກຈາກອຳນາດຂອງມີດີອານ. ເຮົາຈະເປັນຜູ້ສົ່ງເຈົ້າໄປ!”
ແຕ່ແທນທີ່ຈະຕອບສນອງດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອບພຣະຄຸນສຳລັບໂອກາດທີ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ກັບລາວ, ກີເດໂອນໄດ້
ພະຍາຍາມໃຊ້ຂໍ້ອ້າງທຸກວິທີທາງເພື່ອໃຫ້ເຫັນພ້ອມ. ການຕອບສນອງນີ້ເບິ່ງເໝືອນກັບໂຄຣົບຢຳເກງພຣະເຈົ້າແລະ
ຖ່ອມຕົວ. “ ໂອ, ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ້ານ້ອຍຈະຊ່ວຍຊາວອິດສຣາເອນຢ່າງໃດ? ໂຜດເບິ່ງ, ຄອບຄົວຂອງຂ້ານ້ອຍ
ອ່ອນແອໃນຕະກຸນມານາເຊ ແລະຂ້ານ້ອຍເປັນຜູ້ນ້ອຍທີ່ສຸດໃນເຊື້ອສາຍ." ຂະນະທີ່ຄຳຄັດຄ້ານຂອງລາວເບິ່ງຄືຖ່ອມ
ຕົວ, ແຕ່ເປັນຂໍ້ແກ້ຕົວແບບງ່າຍໆແລະເປັນການດູໝິ່ນພຣະເຈົ້າ. ກີເດໂອນເຫັນແຕ່ຈຸດອ່ອນຂອງຕົນ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າ
ເປັນຜູ້ສ້າງກີເດໂອນແລະເລືອກລາວໂດຍສະເພາະສຳລັບງານໃຫຍ່ນີ້
ການຕອບສນອງຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ກເີ ດໂອນແມ່ນໜັກແໜ້ນແລະເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈ. “ ແຕ່ເຮົາຈະໄປກັບເຈົ້າ.” ເມື່ອ
ພຣະເຈົ້າເອີ້ນພວກເຮົາທຳງານ, ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ເຮົາໝັ້ນໃຈວ່າຣິດອຳນາດແລະການຊົງສະຖິດຢູ່ນຳຂອງພຣະອົງຈະ
ຊ່ວຍພວກເຮົາຈົນສຳເຣັດງານທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ພວກເຮົາ. ພຣະເຈົ້າໄປເປັນເພື່ອນເຮົາເມື່ອພວກເຮົາຕິດຕາມພຣະອົງ.
ນີ້ເປັນແບບແຜນແລະແຜນການຂອງພຣະອົງຕລອດເວລາ. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ປະກອບດ້ວຍຄຳສັນຍາຂອງ
ພຣະເຈົ້າ, “ ເຮົາຢູ່ກັບທ່ານທັງຫຼາຍທຸກໆວັນຈົນໝົດກັບ” ( ມັດທາຍ 28:20 ).
ກີເດໂອນຖາມຫາໝາຍສຳຄັນ. ລາວໄດ້ນຳຂອງຖວາຍມາແລະທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຊ້ໄມ້ເທົ້າແຕະຕ້ອງ
ຂອງຖວາຍນັ້ນ. ຜົນປາກົດ, ໄຟໄດ້ລຸກຂຶ້ນຈາກໂງ່ນຫີນໄໝ້ຂອງຖວາຍ ( ພວກຜູ້ປົກຄອງ 6: 17-21) ຢ່າງບໍສ
່ ັງສັຍ,
ໄຟໄດ້ລຸກໄໝ້ຂຶ້ນຢ່າງແຮງຈາກໂງ່ນຫີນເປັນໝາຍສຳຄັນໃຫ້ກັບກີເດໂອນວ່າລາວໄດ້ຮັບຂ່າວຈາກພຣະເຈົ້າ.

3. ພວກຜູ້ປົກຄອງ 6:22-24
22 ຝ່າຍກີເດໂອນກໍຮູ້ສຶກໃນໃຈວ່າ ທູດອົງນັ້ນເປັນທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແທ້ ເພິ່ນຈຶ່ງເວົ້າດ້ວຍຄວາມຢ້ານແລະຕົກ
ໃຈວ່າ, “ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນທູດຂອງພຣະອົງຕໍ່ໜ້າແລ້ວ.” 23 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງບອກ
ເພິ່ນວ່າ, “ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ ຢ່າສູ່ຢ້ານ ເຈົ້າຈະບໍ່ຕາຍ.” 24 ແລ້ວກີເດໂອນໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ທີ່
ນັ້ນ ແລະໃສ່ຊື່ວ່າ, “ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນຄວາມສງົບສຸກ” ແທ່ນບູຊານີ້ຢູ່ໃນບ້ານໂອຟຣາ ແລະເປັນຂອງຊາວອາບີເອ
ເຊຈົນເທົ່າທຸກວັນນີ້.
ໃນພຣະຄັມພີເດີມ, “ ທູດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ” ມັກຈະອ້າງອີງເຖິງການຊົງປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າເອງ. ດັ່ງ
ນັ້ນເມື່ອທູດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຫາຍຕົວໄປໃນທັນທີທີ່ການອັສຈັນໄຟໄໝ້ຂອງຖວາຍຂອງກີເດໂອນ( ຂໍ້ 1721), ກີເດໂອນນຶກຂຶ້ນໄດ້ວ່າລາວໄດ້ເຫັນການຊົງປາກົດຕົວຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ລາວຢ້ານແລະຕົກໃຈ. ໃນເວລາ
ນັ້ນ, ກີເດໂອນນຶກຂຶ້ນໄດ້ວ່າລາວຢູ່ໃນຄວາມສົນໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ. ບັນຫາມີຢູ່ອ້ອມຮອບເພາະຊາວມີດີອານ ແຕ່ພຣະ
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ເຈົ້າຢູ່ກັບລາວ ແລະທັງໝົດນັ້ນແມ່ນຄວາມໝັ້ນໃຈແລະຄວາມສງົບສຸກທີ່ລາວຕ້ອງການ. ເພື່ອຕອບສນອງຄວາມຮູ້
ບຸນຄຸນ ກີເດໂອນໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາແລະໃຫ້ຊື່ວ່າ " ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນຄວາມສງົບສຸກ" ເຢໂຮວ່າຊາໂລມ.
ໃນພາສາເຮັບເຣີຄຳວ່າຊາໂລມປົກກະຕິແລ້ວໃນພາສາອັງກິດແປວ່າ “ ສງົບສຸກ.” ຊາໂລມເປັນຄຳນຶ່ງຊຶ່ງມີຄວາມ
ໝາຍສຳຄັນຫຼາຍໃນສມັຍພຣະຄັມພີເດີມ ທີ່ເປັນຮາກຖານແຜນການຖ່າຍທອດໂດຍຄຳວ່າຊາໂລມ ເປັນຄຳນຶ່ງຂອງ
ການມີຄວາມສັມພັນທີ່ເຂັມ
້ ແຂງກັບພຣະເຈົ້າ. ເປັນຮາກຖານຄວາມສາມັກຄີໃນຄວາມສັມພັນເທິງພື້ນຖານຄວາມສຳ
ເຣັດ ຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງມະນຸດກັບພຣະເຈົ້າ. ໃນຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າມີຄວາມໝາຍວ່າເຮົາ
ມີຄວາມຮູ້ສຶກພໍໃຈ, ເປັນອິສຣະຈາກຄວາມຜິດບາບ, ແລະເຮັດໃຫ້ພໍໃຈກັບຊີວິດຕົວເອງ.
ທັງໝົດນີ,້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາມີຈິດໃຈບໍຣິສຸດແລະດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນການເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ
ແລະດຳລົງຢູ່ໃນພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ ພວກເຮົາອາດຈະກັງວົນຢູ່ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ກ່ຽວກັບຄວາມລົມ
້ ເຫຼວຂອງ
ມະນຸດເຮົາ ຈຶ່ງຈະສາມາດຢູ່ໃນສັນຕິສຸກກັບພຣະເຈົ້າອົງບໍຣິສຸດຕລອດໄປ. ພວກເຮົາພຽງແຕ່ສາມາດຕອບຄຳຖາມ
ວ່າເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງນາມຊື່ເຢໂຮວາຊາໂລມ. ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າເດັກນ້ອຍຜູ້
ນຶ່ງຈະເກີດມາຜູ້ທີ່ເຮົາເອີ້ນທ່ານວ່າເຈົ້າຊາຍແຫ່ງສັນຕິສຸກ (ເອຊາຢາ 9:6.) ເຈົ້າຊາຍແຫ່ງສັນຕິສຸກນີ້ໄດ້ຕາຍເພື່ອຄົນ
ບາບທຸກໆຄົນໃຫ້ໄດ້ຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າອົງບໍຣິສຸດ. ພຣະເຢຊູເປັນອົງສັນຕິສຸກຂອງພວກເຮົາ; ພຣະອົງໄດ້ທຳລາຍກຳ
ແພງທີ່ກັ້ນກາງຣະຫວ່າງເຮົາກັບພຣະເຈົ້າແລະສິ່ງອື່ນໆ (ເອເຟໂຊ 2:14) ພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຢໂຮວາຊາໂລມ.

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ສັນຕິສຸກຂອງພຣະເຈົ້າອະນຸຍາດເຮົາໃຫ້ຢືນຂຶ້ນຢູ່ເໜືອທຸກສະພາບການບັນຫາຂອງເຮົາ. ທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ທ່ານເຊື່ອວາງໃຈຢ່າງໃດໃນອາທິດນີ້? ຈົ່ງເລືອກເອົາຄຳແນະນຳນຶ່ງຂໍ້ໄປເຮັດ.

 ຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູເປັນເໝືອນເຈົ້າຊາຍແຫ່ງສັນຕິສຸກ. ຖ້າທ່ານບໍ່ເຄີຍມີປະສົບການກັບສັນຕິສຸກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ, ສາລະພາບບາບຂອງທ່ານ, ຫັນຫຼັງອອກຈາກມັນ, ແລະຫັນໜ້າມາຫາພຣະເຢຊູດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ. ຕໍ່
ຈາກນັ້ນທ່ານຈະມີຊີວິດຢູ່ໃນສັນຕິສຸກກັບພຣະເຈົ້າ.
 ຊົມຊື່ນຍິນດີຄຳຕອບຮັບແທ້ຈິງໃນຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກັບພຣະເຈົ້າ. ຖ້າທ່ານຕອບຮັບພຣະຄຣິດເປັນ
ພຣະຜູ້ຊ່ວຍແຕ່ບໍ່ມຄ
ີ ວາມສັມອັນດີກັບພຣະອົງ ທ່ານອາດຕົກຢູ່ໃນກົງລໍ້ຂອງຄວາມບາບ ອະທິຖານຕໍ່ພຣະ
ເຈົ້າໃຫ້ສຳແດງແກ່ທ່ານ ມີຈຸດໃດທີ່ເປັນຈຸດອ່ອນທາງດ້ານຊີວິດຝ່າຍວິນຍານຂອງທ່ານແລະການບໍ່ເຊື່ອຟັງ
ຂອງທ່ານ. ຈົງ່ ສາລະພາບຜິດ ຫັນຫຼັງຈາກຈຸດນັ້ນ ແລະຫັນໜ້າມາຫາພຣະອົງ.
 ດຳເນີນຊີວດ
ິ ໃນຄວາມສງົບສຸກກັບຄົນອື່ນໆ. ພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນອົງສັນຕິສຸກຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ທຳລາຍກຳ
ແພງກັ້ນກາງ. ມີຄວາມສັມພັນໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານທີ່ແຕກຫັກ ຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບບໍ? ຈົ່ງໄປຫາ
ບຸກຄົນນັ້ນດ້ວຍຣິດອຳນາດຂອງພຣະຄຣິດແລະສແວງຫາການຍົກໂທດແລະການຄືນດີກັນ.
ມະນຸດໂລກເບິ່ງຄືຍົກສູງການເປັນຢູ່ຢ່າງສງົບສຸກແລະມີສິນທັມ. ແຕ່ສັນຕິສຸກທີ່ມາຈາກພຣະເຢໂຮວາຊາໂລມ, ພຣະ
ເຈົ້າແຫ່ງສັນຕິສຸກຂອງພວກເຮົາ ເປັນຄວາມສງົບສຸກຢ່າງຖືກຕ້ອງທີ່ສົ່ງຜ່ານຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງມະນຸດ.

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນwww.lsbf.org ແປໂດຍ VR.

4

