ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 3 ມິຖຸນາ 2018 (06-03-2018)
ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງມາຢູ່ທີ່ນີ້?
ເມື່ອໃດທາ່ນໃດ້ເຫັນສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງໃນທັມຊາດແລະມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ "ຈັ່ງແມ່ນເປັນຫນ້າມະຫັສຈັນໃຈແທ້!"?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງພວກເຮົາໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ວິຊາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມັກທີ່ສຸດຕອນສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທຍາລັຍແມ່ນ ດາຣາສາດ 1 ແລະ 2 (ການສຶກສາຂອງການ
ເຄື່ອນໄຫວແລະຕໍາແຫນ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງດວງດາວໃນທ້ອງຟ້າ). ໃນຕອນນຶ່ງໃນລະຫວ່າງດາຣາສາດ 2, ທ່ານອາ
ຈານສອນໄດ້ບອກກຸ່ມພວກເຮົາໃຫ້ອອກໄປນອກຊານເມືອງ,ແລະຈັບກຸ່ມຢູ່ໃນສວນສາທາ ຣະນະຫ່າງໄກ

ແຕ່ບໍ່ໃຫ້

ໄປກ່ອນ 9 ໂມງແລງ. ລາວມີສິ່ງແປກໃຈສໍາລັບພວກເຮົາ .
ໃນຄືນນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ສັງເກດເຫັນບາງສ່ວນຂອງກຸ່ມດາວທາງຊ້າງເຜືອກຜ່ານກ້ອງສ່ອງທາງໄກພລັງສູງຂອງມະ
ຫາວິທຍາລັຍ. ທ້ອງຟ້າເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມືດມົນ. ດວງດາວສ່ອງແສງສະວ່າງກ້າ. ມັນແມ່ນເຣື່ອງທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ ທີ່
ໄດ້ເຫັນຄວາມຫຼາຍຫຼາກຂອງດວງດາວທີ່ເຫຼືອຄະນານັບ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນຂະນະນັ້ນຂ້ອຍມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຂ້ອຍມີ
ຕົນໂຕຂນາດນ້ອຍລົງກວ່າເກົ່າ.
ໃນຂະນະນັ້ນຊຶ່ງພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຕົວຂອງເຮົານ້ອຍ ບາງທີເຖິງແມ່ນຄິດວ່າໄຮ້ຄຸນຄ່າ ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບ
ຄວາມໝາຍສ່ວນເລິກຂອງຊີວິດທີ່ "ນ້ອຍ" ຂອງພວກເຮົາສາມາດປາກົດຕົວຂຶ້ນມາ. ຂ້ອຍແມ່ນໃຜໃນຈັກກະວານອັນ
ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານແລະບໍ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ນ?
ີ້ ຂ້ອຍເປັນຢູ່ໄດ້ເພາະຊີວິດຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບການພັທນາໂດຍບັງ
ເອີນຈາກເຊລລ໌ດຽວຫຼືບ?
ໍ່ ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງມາຢູ່ທີ່ນີ້?
ພຣະຄັມພີບອກໄວ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກເຮົາຈຶ່ງຢູ່ທີ່ນີ້. ຄວາມເປັນຈິງ, ພຣະຄັມພີເລິ້ມຕົ້ນ
ດ້ວຍຄໍາອະທິບາຍຂອງຄວາມເປັນຢູ່ຂອງພວກເຮົາ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງພວກເຮົາໂດຍການອອກແບບແລະພຣະປະ
ສົງ. ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງພວກເຮົາໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ.
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3)

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ປະຖົມມະການ1:1-5
ໃນຕົ້ນເດີມນັ້ນ

1

ພຣະເຈົ້າຊົງນີຣະມິດສ້າງແຜ່ນດິນ ແລະສັບພະທຸກສິ່ງໃນທ້ອງຟ້າ.

2

ໂລກບໍ່ທັນມີຮູບຮ່າງເທື່ອ

ຄວາມມືດຫຸ້ມຫໍ່ມະຫາສມຸດອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ແລະພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຊົງເວີ່ນວຽນຢູ່ເທິງນ້ຳ.

3

ພຣະ

ເຈົ້າຊົງສັ່ງວ່າ, “ໃຫ້ແສງສະວ່າງເກີດມີຂຶ້ນ” ແສງສະຫວ່າງກໍມີຂຶ້ນມາ. 4ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຊົງທອດພຣະເນດແສງສະວ່າງ
ດ້ວຍຄວາມພໍພຣະທັຍ. ດັ່ງນັ້ນ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຊົງແຍກແສງສະວ່າງອອກຈາກຄວາມມືດ.5ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນແສງສະວ່າງ
ນັ້ນວ່າ, “ກາງເວັນ” ແລະຊົງເອີ້ນຄວາມມືດນັ້ນວ່າ“ກາງຄືນ” ມື້ຄືນຜ່ານໄປ ມື້ເຊົ້າຕ່າວມາ ແມ່ນມື້ທີໜຶ່ງ.
1

ວັນແລກນັ້ນສໍາຄັນ. ວັນ ແລກເປີດໂຮງຮຽນ. ວັນ ແລກເລິ່ມຕົ້ນເຮັດງານໃຫມ່. ວັນແລກທີ່ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ອອກ
ຈາກໂຮງໝໍມາບ້ານ. ພຣະຄັມພີເລິ້ມຕົ້ນດ້ວຍການຊົງສ້າງມື້ທີນຶ່ງ. ຄໍາວ່າ "ໄດ້ຊົງສ້າງ" ໄດ້ແປມາຈາກພາສາເຮັບເຣີ
"ບາຣາ" ຊຶ່ງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ມາຕລອດເຖິງກິຈກັມໃໝ່ໆ, ແລະພຣະເຈົ້າຊົງເປັນປະມຸກຂອງກິຈກັມໃໝ່ໆເຫຼົ່ານັ້ນຢູ່ສເມີ.
ຖ້າຫາກທ່ານຖາມຂ້າພະເຈົ້າວ່າ "ພຣະຄັມພີແມ່ນກ່ຽວກັບຫຍັງ?" ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕອບງ່າຍໆວ່າ "ແມ່ນກ່ຽວກັບ
ພຣະເຈົ້າ?"ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນພຣະຄໍາ 5 ຂໍ້ແລກ, ຄໍາວ່າ "ພຣະເຈົ້າ" ໄດ້ຖືກເນັນ
້ ໜັກເຖິງ 6 ຄັ້ງ. ພາສາເຮັບເຣີ
"ເອໂລຮິມ" ໄດ້ຖືກແປວ່າ "ພຣະເຈົ້າ" ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົນໃຈໃນຄວາມເລິກລັບ ແລະພຣະອໍານາດຂອງພຣະອົງ.
ທ່ານຈະສາມາດເຫັນຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ແລະພຣະອໍານາດຂອງພຣະອົງໃນພຣະຄໍາເຫຼົ່ານີ້: "ພຣະເຈົ້າຊົງນີຣະມິດ...ພຣະ
ວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຊົງເວີ່ນວຽນຢູ.່ ...ພຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງວ່າ...ພຣະເຈົ້າຊົງທອດພຣະເນດ...ພຣະເຈົ້າຊົງແຍກ....ພຣະ
ເຈົ້າຊົງເອີ້ນວ່າ..."(ຂໍ້ 1-5).

ລັກສະນະຂອງການສ້າງແນວໃດມັກຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກພຣະອໍານາດແລະຄວາມງົດງາມຂອງພຣະເຈົ້າ?
ພຣະຄັມພີຂໍ້ຕົ້ນເຫຼົ່ານີ້ສອນໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ຄວາມຈິງທີ່ສໍາຄັນບາງຢ່າງກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ.
 ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສະຖິດຢູ່ແລ້ວກ່ອນທີ່ຈະມີໂລກຈັກກະວານ. ພຣະເຈົ້າຊົງປາກົດຢູ່ໃນປໂຍກແລກຂອງພຣະ
ຄັມພີ. ພຣະທັມເຮັບເຣີ ບົດທີ 11 ຂໍ້ 6 ບອກເຮົາວ່າບຸກຄົນທີ່ຫຍັບເຂົ້າມາໃກ້ພຣະເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງເຊື່ອວ່າ
ພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ແລ້ວ, ແລະພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ລາງວັນແກ່ພວກທີ່ສແວງຫາພຣະອົງ. ຄວາມຈິງແລະການ
ຊົງສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະອົງບໍ່ແມ່ນການສົງສັຍແຕ່ປະການໃດເລີຍ.
 ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງສວັນແລະໂລກ. ເຖິງແມ່ນວ່າວິທຍາສາດໄດ້ພະຍາຍາມອະທິບາຍຕົ້ນຕໍຂອງໂລກແລະ
ຈັກກະວານກໍຕາມ, ພຣະຄັມພີຊົງປະກາດວ່າພຣະເຈົ້າແມ່ນພຣະອົງຜູ້ຊົງນໍາທຸກສິ່ງມາສູ່ການເປັນຢູ່.


ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງສວັນແລະໂລກດ້ວຍພຣະວາຈາ, ພຽງແຕ່ບັນຊາໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ. ນັກວິຊາການໄດ້ເອີ້ນສິ່ງນີ້
ວ່າ ເຄຣເອຊິໂອ ເອັກຊ໌ນີຮີໂລ, ຫຼື "ການສ້າງສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງຈາກຄວາມບໍ່ມີຫຍັງ

ຄືຈາກຄວາມວ່າງເປົ່າ".

ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເອົາພັດສະດຸທີ່ມີຢູ່ແລ້ວແລະປະດິດໃຫ້ເປັນໜ່ວຍໂລກ, ພຣະອົງພຽງແຕ່ຊົງບັນຊາໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ.
 ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງບັນຊາ, ແຍກແສງສະວ່າງແລະຄວາມມືດ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງກະທໍາພຣະຣາຊກິດຢ່າງນີ້ເໝືອນ
ກັນໃນອານາຈັກແຫ່ງວິນຍານ; ພຣະອົງຊົງຈໍາແນກລະຫວ່າງພວກທີ່ຢູ່ໃນແສງສະວ່າງຂອງພຣະອົງແລະບັນ
ດາຜູທ
້ ີ່ເລືອກດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມມືດຂອງຄວາມບາບ.(ເບິ່ງ 1 ທຊນ 5:5).
 ພຣະເຈົ້າຊົງສໍາແດງພຣະອໍານາດຂອງພຣະອົງ ໂດຍຊົງບັລຍາຍພາກສ່ວນຂອງການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ.
ໃນວັທນະທັມຂອງຊາວເຮັບເຣີ, ການໃຫ້ຊ(ື່ ນາມຍົດ)ຂອງໃຜຜູ້ນຶ່ງຫຼືສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ເປັນສັນຍາລັກຂອງການ
ມີອໍານາດເໜືອສິ່ງນັ້ນໆ.(ເບິ່ງ ພບຍ 3:14; 2 ກສດ 23:34). ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປະກາດການເປັນພຣະເຈົ້າ
ຂອງພຣະອົງເໜືອການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງໂດຍຜ່ານການຊົງຕັ້ງຊື່ ໃຫ້ແກ່ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ.

2. ປະຖົມມະການ 1:26-27
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ຄັນແລ້ວ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຊົງກ່າວວ່າ, “ບັດນີ້ເຮົາຈະສ້າງມະນຸດໃຫ້ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືເຮົາເອງ ເຂົາຈະມີອຳນາດເໜືອ

ກວ່າປາ ນົກ ສັດປ່າ ແລະສັດເລືອຄານຕ່າງໆ.” 27ດັ່ງນັ້ນ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຊົງສ້າງມະນຸດໃຫ້ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືກັນກັບພຣະ
ອົງ ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງຊາຍແລະຍິງ.
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ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງວິວັທນາການຈາກສິ່ງຕ່າງໆທີ່ສລັບຊັບຊ້ອນໜ້ອຍກວ່າເປັນເວລາຫຼາຍລ້ານປີ. ການ
ຊົງສ້າງຊີວິດມະນຸດໄດ້ເປັນມາຢ່າງທັນທີທັນໃດ, ແລະເປັນມົງກຸດແຫ່ງການຊົງສ້າງສັນຂອງພຣະເຈົ້າ. ກ່ອນອື່ນພຣະ
ອົງຊົງໄດ້ຈັດແຈ່ງສະຖານທີ່ໆສາມາດຮອງຮັບຊີວິດມະນຸດໂດຍການສ້າງໂລກແລະຈັດແຈ່ງອົງປະກອບຂອງໂລກໃຫ້
ເປັນລະບຽບ. (ເບິ່ງ ປຖກ 1:1-25). ຕໍ່ໄປ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງມະນຸດ:
 ມະນຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໃຫ້ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືພຣະເຈົ້າ . ພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈດີໃນ
ວິທີທາງຕ່າງໆ, ແລະໂດຍສະເພາະໃນດ້ານຈິດວິນຍານ: ພວກເຮົາໄດ້ຖືກຊົງສ້າງຂຶ້ນມາດ້ວຍພຣະປະສົງໃຫ້
ມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ. ດ້ວຍເຫດວ່າພຣະຄໍາເຫຼົ່ານີ້ຈດ
ົ ຈໍ່ໃສ່ການຄອບຄອງຂອງມະນຸດເໜືອທຸກສິງ່
ທຸກຢ່າງຂອງການຊົງສ້າງ, ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າໃນຄວາມໝາຍວ່າພວກ
ເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງທໍາຕົວໃຫ້ເປັນຕົວແທນຂອງພຮະອົງ.
 ມະນຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໃຫ້ມີອໍານາດເໜືອກວ່າສັດທັງປວງ. ມະນຸດທີ່ໄດ້ຖືກຊົງສ້າງຂຶ້ນຕາມພຣະລັກສະ
ນະຂອງພຣະເຈົ້າມີຄວາມສາມາດນຶກຄິດ, ມີຄວາມສລາດຢັ່ງຮູ,້ ແລະມີຄວາມສາມາດຕັດສິນໃຈ ໃນຖານະ
ເປັນຕົວແທນຂອງພຣະເຈົ້າ. ເພື່ອດູແລປົກປັກຮັກສາການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ, ຮວມທັງສິ່ງມີຊີວິດຕ່າງໆ,
ພວກເຮົາສົມຄວນສແວງຫາການນໍາໃຊ້(ໃຫ້ເປັນປໂຍດ) ບໍ່ແມ່ນທໍາລາຍ ສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້
ແກ່ພວກເຮົາ. (ຄຳວ່າຮູບຮ່າງ ບໍ່ແມ່ນຮ່າງກາຍ ແຕ່ແມ່ນວິນຍານ, ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າເປັນພຣະວິນຍານ)
 ມະນຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໃຫ້ມີອໍານາດເໜືອໂລກ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານພຣະພອນໃນການໃຊ້ຊັພະຍາ
ກອນທັມມະຊາດຂອງໂລກ ທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ແລະບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້. ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບແກ່ພວກເຮົາທັງປວງໃຫ້ດູແລປົກປັກຮັກສາໂລກໜ່ວຍນີ;້ ໃນເວລາດຽວກັນພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງ
ໃຊ້ຊັພະຍາກອນຂອງໂລກເພື່ອຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງມະນຸດຊາດ.
ທຸກໆແງ່ມຸມຂອງການຊົງສ້າງ ພ້ອມຕົວເຮົາຊາຍຫຼືຍິງຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນເປັນແຕ່ພຽງ
ສິ່ງທີ່ດີເທົ່ານັ້ນ, ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວສລຸບໄວ້ວ່າ "ຊົງພໍພຣະທັຍ"(ຂໍ້ 1:31)
ການຖືກຊົງສ້າງໃຫ້ເໝືອນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າມີຜົນກະທົບໃນການເຫັນຕົນເອງແລະເຫັນຜູ້ອື່ນຢ່າງໃດ ?

3. ປະຖົມມະການ 1:28-31
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ຄັນສ້າງແລ້ວ ກໍຊົງອວຍພອນໃຫ້ແກ່ເຂົາວ່າ, “ຈົ່ງມີລູກເຕົ້າໃຫ້ມາກຫລາຍ ໃຫ້ເຊື້ອສາຍຂອງພວກເຈົ້າມີຢູ່ທົ່ວທຸກ

ແຫ່ງເພື່ອຄຸ້ມຄອງໂລກເຮົາ ໃຫ້ພວກເຈົ້າມີອຳນາດເໜືອກວ່າປາ ນົກ ສັດປ່າ ແລະສັດເລືອຄານທຸກຊະນິດ.”
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ພຣະ

ເຈົ້າຊົງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ, “ສຳລັບພວກເຈົ້າເຮົາໄດ້ໃຫ້ພືດ ແລະໝາກໄມ້ທຸກຊະນິດເປັນອາຫານ. 30ແຕ່ສຳລັບສັດປ່າ ສັດ
ເລືອຄານແລະຝູງນົກນັ້ນເຮົາໄດ້ໃຫ້ຫຍ້າເປັນອາຫານ” ແລ້ວສິ່ງນັ້ນກໍເກີດມີມາ.
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ພຣະເຈົ້າຊົງທອດພຣະເນດສັບພະ

ທຸກສິ່ງທີ່ຊົງນີຣະມິດສ້າງ ກໍຊົງພໍພຣະທັຍຫລາຍ ມື້ຄືນຜ່ານໄປມື້ເຊົ້າຕ່າວມາ ແມ່ນມື້ທີຫົກ.
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງພວກເຮົາໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ, ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່
ໃນຄວາມມືດໃຫ້ພວກເຮົາເດົາວ່າພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດແນວໃດ. ຫຼັງຈາກໄດ້ອວຍພຣະພອນແກ່ ອາດາມແລະເອວາ
ແລ້ວ, ພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫ້ພຣະບັນຊາ 5 ຂໍ້ເພື່ອໃຫ້ເຊື່ອຟັງແລະປະຕິບັດຕາມ. 1. ຈົ່ງສັດຊື່, 2. ຈົ່ງອອກແມ່ແຜ່ລູກ, 3.
ໃຫ້ເຕັມໂລກ, 4. ຄອບຄອງແຜ່ນດິນ, 5. ປົກຄອງເໜືອສັດສາວາສິ່ງໃນໂລກນີ.້ ພຣະບັນຊາ 3 ຂໍ້ແລກແມ່ນວ່າດ້ວຍ
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ພຣະພອນຂອງການສົມຣົດ(ແຕ່ງງານ)ແລະຄອບຄົວ. ສະຖາບັນແລກທີ່ຖກ
ື ສ້າງໂດຍພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ແມ່ນຄຣິສຕ ະຈັກ
ຫຼືປະເທດຊາດ; ແຕ່ແມ່ນຄອບຄົວ. ຄອບຄົວແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບພຣະເຈົ້າ, ແລະແມ່ນສະຖານທີ່ໆ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍ
ຢ່າງຂອງຄວາມຈໍາເປັນທີ່ສຸດຂອງມະນຸດໄດ້ຖືກຕອບສນອງ.
ພວກເຮົາເໝືອນກັນຕ້ອງ "ຄຸ້ມຄອງ" ແລະ "ມີອາ
ໍ ນາດເໜືອ"(ຂໍ້ 28)ໂລກ ແລະສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງໃນໂລກນີ້.
ປະຊາຊົນຊາວຢິວຢູ່ໃນສັງຄົມກະສິກັມແລະມີຄວາມນັບຖືຕໍ່ຄວາມສັກສິດຂອງຊີວິດ ການຄຸ້ມຄອງບັວລະບັດສັດລ້ຽງ
ຂອງພວກເຂົາແມ່ນພາກສ່ວນຂອງວັດທະນະທັມຂອງພວກເຂົາ ດັ່ງກະສັດໂຊໂລໂມນໄດ້ເວົ້າວ່າ:"ຄົນຊອບທັມຍ່ອມ
ເຫັນແກ່ຊີວິດສັດຂອງລາວ" (ສພສ 12:10). ການຄຸ້ມຄອງພິທັກຮັກສາແຜ່ນດິນໂລກ ແລະສິ່ງມີຊີວິດຂອງໂລກເປັນ
ສິດພິເສດແລະສິ່ງທີ່ມີກຽດ.
ພຣະບັນຊາຂອງພຣະເຈົ້າເຫຼົ່ານີ້ຍັງເໝືອນເດີມ(ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງ) ຫຼັງຈາກຄວາມບາບເຂົ້າມາໃນໂລກນີ້ ພວກເຮົາ
ຍັງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ແຜ່ນດິນໂລກ, ແຕ່ມັນຕ້ອງເປັນໜ້າທີ່ວຽກງານທີຍ
່ າກລໍາບາກ. ການມີອໍານາດເໜືອສິ່ງມີຊີວິດ
ທັງປວງກໍເຊັ່ນດຽວກັນ, ມັນນໍາບັນຫາແລະອຸປສັກຈໍາເພາະສ່ວນນຶ່ງຂອງມັນເອງມານໍາດ້ວຍ. ພາຣະເຫຼົ່ານີ້ສາມາດ
ເປັນສິ່ງທີ່ອິດເມື່ອຍລ້າ, ແຕ່ມນ
ັ ສາມາດເປັນລາງວັນອັນມະຫາສານແກ່ພວກເຮົາ. ພຣະເຈົ້າຊົງອວຍພຣະພອນແກ່
ພວກເຮົາໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາທໍາໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາໄວ້ແລ້ວ ແລະ
ພວກເຮົາເຮັດດັ່ງນັ້ນໃນວິຖີທາງທີ່ຖວາຍພຣະກຽດ ສັຣເສີນ ພຣະອົງ. ອາເມນ.
.

ມີຄວາມໝາຍແນວໃດທີ່ທັງສອງ-ຊາຍແລະຍິງ-ໄດ້ຖືກຊົງສ້າງຂຶ້ນມາໃຫ້ຄ້າຍຄືກັບພຣະເຈົ້າ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງພວກເຮົາຂຶ້ນມາເພື່ອດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ.ຈົ່ງທໍາໃນສິ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້ເພື່ອເປັນ
ການດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມຈິງນັ້ນໃນອາທິດນີ:້
 ຈົງຈົດຈໍາພຣະຜູ້ສ້າງຂອງທ່ານ. ພຣະທັມປັນຍາຈານ 2:1 ໜຸນໃຈພວກເຮົາ "ຈົ່ງລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ສ້າງຂອງ
ເຈົ້າ". ເມື່ອທ່ານຫຼຽວເບິ່ງທ້ອງຟ້າເວລາກາງຄືນອາທິດນີ້, ໃຫ້ທ່ານຈົດຈໍາໄວ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງໃຫ້ດາວໃຫຍ່
ແລະດາວນ້ອຍທຸກດວງໃຫ້ມີຂຶ້ນ,ຈົ່ງຂອບພຣະຄຸນໃນການຊົງສ້າງແລະພຣະມະຫິດທິ ຣິດຂອງພຣະອົງ.
 ຈົງຈໍາໄວ້ໃນໃຈ ມັດທາຍ 6:26. "ຈົ່ງເບິ່ງນົກປ່າ: ມັນບໍ່ໄດ້ຫວ່ານ, ບໍ່ໄດ້ເກັບກ່ຽວ, ແລະບໍ່ໄດ້ທ້ອນໂຮມໃສ່
ເລົ້າໄວ້; ແຕ່ພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນກໍຍັງຊົງລ້ຽງນົກນັ້ນ ! ພວກທ່ານປະເສີດຫຼາຍກວ່ານົກ
ບໍ່ແມ່ນຫລື?" ພຣະເຈົ້າຊົງຫ່ວງໃຍທ່ານຫຼາຍກວ່ານົກປ່າ. ທ່ອງຈໍາພຣະຄໍາຂໍ້ນີ້ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກ
ວ່າທ່ານກໍາລັງຖືກທົດລອງວ່າພຣະອົງບໍ່ຊົງຢູ່ຝ່າຍທ່ານອີກແລ້ວ.
 ຈົງເລີ້ມຕົ້ນຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງທ່ານໂດຍມີພຣະປະສົງ, ແລະດ້ວຍການສັມພັນ
ກັບທ່ານ. ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ, ອົງພຣະເຢຊູ, ຊົງໄດ້ສິ້ນພຣະຊົນເພື່ອທ່ານ. ຈົ່ງສົນທະນາກັບກຸ່ມແລະສິດ
ຍາພິບານຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບການລິເລິ້ມຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ.
ທ່ານບໍ່ຕ້ອງອັສຈັນໃຈ ຫຼືເດົາວ່າ ເປັນດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຈຶ່ງມາຢູ່ທີ່ນີ້? ທ່ານໄດ້ຖືກຊົງສ້າງຂຶ້ນມາກໍເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມ
ສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ.
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