ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດ ທີ 27 ມົກຣາ 2019 ( 1-27-2019 )
____________________________________________________________
ເມື່ອຖ້ວມລົ້ນດ້ວຍສະຖານະການ
ສິ່ງໃດແດ່ທ່ີຍົກຊູວິນຍານທ່ານຂຶ້ນ ຍາມທ່ານຮູ້ສຶກຕົກຕໍ່າລົງ ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະເຈົ້າຍົກເຮົາຂຶ້ນ ເມື່ອສະຖານະການດຶງເຮົາລົງ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ ຊີວິດ:
ໃນປຶ້ມເຣື່ອງ ຜູ້ຍິງທີ່ຖວ
້ ມລົນ
້ ດ້ວຍສະຖານະການ ( A Woman Overwhelmed ),Hayley Demarco ກ່າວ
ວ່າ," ມີຫລາຍສິ່ງພາໃຫ້ຖືກຖ້ວມລົ້ນຄື: ຄວາມກັງວົນ, ຄວາມຢ້ານ, ຄວາມເຊື່ອ, ຄວາມສົງສັຍ, ການສູນເສັຽ, ຄວາມ
ຫຼົ້ມເຫຼວ, ການປະຕິເສດ, ການຍອມຮັບ, ການເງິນ, ຄວາມຮັກ, ຄວາມກຽດຊັງ, ຄວາມກິນແໜງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ອົງການຈັດຕັ້ງ, ຄວາມຫຍຸງ້ ເຫຍີງ, ຄວາມໂດດດ່ຽວ, ຄວາມສິ້ນຫວັງ, ຄວາມດ້ອຍ, ຄວາມຂາດເຂີນ, ການປ່ອຍປະ.
ແລະຍັງມີຫຼາຍຢ່າງຕໍໆ
່ ໄປ. ແຕ່ຖ້າຂ້າພະເຈົາ
້ ສັດຊື່ກັບຕົວເອງ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຖືກຄອບງຳຕໍ່ຊີວິດຂ້າພະເຈົ້າຫຼາຍປານ
ໃດ ໃນເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າກໍຕົກຢູ່ໃນຊາຕາກັມດຽວກັນກັບຄົນອື່ນໆ. ຖ້າທຸກຄົນເຮັດຕາມທ່ີຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ເຂົາເຮັດ,
ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະບໍ່ຖ້ວມລົ້ນຫຼາຍປານໃດ."
ລາວສລຸບວ່າ, ມີຄໍາຕອບສອງສິ່ງ ຕໍກ
່ ານປຽບທຽບທ່ານກັບມະນຸດຄົນອື່ນຄື: ຄວາມພາກພູມໃຈ ແລະຄວາມນ້ອຍ
ເນື້ອຕໍ່າໃຈ.
ໃນເພງສັຣເສີນສອງບົດທີພ
່ ວກເຮົາເບິ່ງໃນຕອນນີ,້ ພວກເຮົາພົບວ່າ ຜູ້ຂຽນບົດເພງສັຣເສີນກໍມີເວລາຕົກອັບ ແລະ
ເປັນທຸກໃຈ. ແຕ່ການສະຖິດນໍາຂອງພຣະເຈົ້າສາມາດໃຫ້ຄວາມຊູໃຈທ່ີເຮົາຕ້ອງການ. ພຣະອົງຊ່ອຍເຮົາເບິງ່ ສູງ ແລະ
ເໜືອກວ່າບັນຫາຂອງເຮົາ. ໃນຂໍ້ພຣະທັມເຫຼົ່ານີ້ພວກເຮົາເຫັນຄໍາຢໍ້າເຕືອນໃຫ້ມອບຄວາມຫວັງໄວ້ໃນພຣະເຈົ້າ ແມ່ນ
ວ່າເຮົາຈະປະເຊີນຫຽັງກໍຢ່າ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ: ( ເບິ່ງຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ເພງສັຣເສີນ 42:1-3 :
ໂອ ພຣະເຈົ້າຂ້າ ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງການພຣະອົງ ເໝືອນກວາງທີ່ຕ້ອງການສາຍນ້ຳເຢັນ.

1

ພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າອົງຊົງ

2

ພຣະຊົນຢູ່ ຂ້ານ້ອຍຢາກຢູ່ໃກ້ພຣະອົງ ເວລາໃດໜໍ ຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງຈະໄດ້ໄປນະມັສການຕໍ່ ພຣະພັກພຣະອົງ. 3ຂ້ານ້ອຍ
ຮ້ອງໄຫ້ທັງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ ຂ້ານ້ອຍກິນເຂົ້າກັບນ້ຳຕາ ສັດຕຣູທັງຫຼາຍກໍຊັກຖາມຂ້ານ້ອຍຢູ່ຕລອດເວລາວ່າ,
“ ພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າຢູ່ໃສ?”
ພວກເຮົາທຸກຄົນກໍລ້ວນແຕ່ໄດ້ຜ່ານຜ່າຍາມທີຄ
່ ້າຍກັບວ່າຫຼາຍສິ່ງກໍາລັງຫຸ້ມມາໃສ່ເຮົາທັນທີທັນໃດ. ພວກເຮົາຮູ້
ສຶກວ່າກໍາລັງຈົມລົງ. ພວກເຮົາຮຽກສະພາບນັ້ນວ່າ "ຄວາມມືດມົວ" ຫຼື ຄວາມທຸກເຕັມລົ້ນ, ພວກເຮົາຮູ້ສຶກຖ້ວມລົ້ນ.
1

ພວກຜູ້ນໍາທາງພຣະຄັມພີ, ຜູ້ນໍາທາງປວັດສາດ, ແລະ ນັກເທດຍິ່ງໃຫຽ່ ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຜາ
່ ນຍາມແຫ່ງຄວາມສິ້ນ
ຫວັງທີ່ຖ້ວມລົ້ນກັນທັງນັ້ນ.
 ໂມເຊ. ໂມເຊຮູ້ສຶກຖ້ວມລົ້ນໄປດ້ວຍຄວາມຈົ່ມວ່າບໍ່ຢຸດບໍ່ຢອ
່ ນຂອງຊາວອິສຣາເອນ ເພິ່ນໄດ້ຕໍ່ວ່າພຣະເຈົ້າ
ວ່າ "ຖ້າພຣະອົງເຮັດຕໍ່ຂ້ານ້ອຍຢ່າງນີ້ ຂໍໂຜດປະຫານຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍສາ ເພື່ອວ່າຂ້ານ້ອຍຈະບໍ່ໄດ້ທົນທຸກ
ຕໍ່ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງອີກຕໍ່ໄປ” (ຈົດບັນຊີ 11:15).
 ເອລີຢາ. ເອລີຢາຖ້ວມລົ້ນດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວເຢເຊເບັນຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ທູນວ່າ "ຊຶ່ງໃຊ້ເວລາເດີນທາງມືໜ
້ ຶ່ງແລ້ວ
ກໍມານັ່ງເຊົາເມື່ອຍຢູແ
່ ລະຄິດຢາກຕາຍຢູ່ໃຕ້ຮົ່ມໄມ້ນີ້ເສັຽ ເພິ່ນຈຶ່ງທູນພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າວ່າ, “ຂ້າແດ່ພຣະຜູເ້ ປັນ
ເຈົ້າ ຂ້ານ້ອຍອີ່ມແລ້ວຊີວິດນີ້ ຈົ່ງເອົາຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍໄປເທີ້ນ

ຂ້ານ້ອຍບໍ່ມີຫຽັງດີໄປກວ່າພວກບັນພະບຸ

ຣຸດຂອງຂ້ານ້ອຍເລີຍ" (1ກະສັດ 19:14).
 ອັບຣາຮາມ ລິງຄອນ. ຖານະນັກກົດໝາຍ ເພິ່ນອຸກອັ່ງໃຈ ຈົນເພື່ອນຂອງເພິ່ນໄດ້ເອົາມີດໄປເຊື່ອງໝົດ ເພາະ
ຢ້ານເພິ່ນຂ້າຕົວຕາຍ. ເພິ່ນຂຽນໄວ້ວ່າ, "ດຽວນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນທ່ີມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງທົນທຸກເວທະນາທ່ີສຸດ."
ຖ້າສິ່ງທ່ີຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກ ຖ້ານໍາໄປແບ່ງປັນໃຫ້ທຸກຄອບຄົວເທົ່າໆກັນ, ກໍຈະບໍ່ມີໜ້າແຈ່ມໃສແມ່ນແຕ່ໃບໜ້າ
ດຽວໃນໂລກນີ້...ຈະໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຢູ່ຈັ່ງຊີ້ຈະເປັນໄປບໍໄ
່ ດ້. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຕາຍ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍໃຫ້ດີຂຶ້ນ."
 ຊາລ໌ ແຮດເດິນ ສເປີເຈິນ. ນັກເທດຍິ່ງໃຫຽ່ຈາກລອນດອນກໍປະສົບກັບຄວາມກົດດັນ: "ຂ້າພະເຈົ້າ, ຜູ້ນຶ່ງໃນ
ບັນດາມະນຸດທັງໝົດ, ອາດເປັນຜູທ
້ ອ
່ີ ຸກອັ່ງຫລາຍທ່ີສຸດໃນບາງຄັ້ງ..ຂ້າພະເຈົ້າອຸກອັ່ງຢ່າງໜ້າຢ້ານກົວຊຶ່ງຂ້າ
ພະເຈົ້າຫວັງວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບໂສກວິນາຕກັມຮ້າຍແຮງດັ່ງທ່ີຂ້າພະເຈົ້າກໍາລັງໄດ້ຮັບຢູ.່ "
ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບອກຫຽັງເຮົາ? ຜູ້ເຊື່ອທີຍ
່ ິ່ງໃຫຽ່ບາງຄົນ, ພຣະເຈົ້າໃຊ້ງານທີໃ
່ ຫຽ່, ປະສົບກັບສະພາບວິນຍານຕົກຕໍ່າ.
ການປະສົບກັບສະພາວະທຸກເວທນາ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາເປັນຄົນດ້ອຍກວ່າຝ່າຍວິນຍານ. ໃນເວລາຫຍຸ້ງ
ຍາກນີ້ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນເໝືອນກັບກວາງ ທ່ີຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນພັລນາໃນຂໍ້ 1 ນີ.້
ນີ້ແມ່ນສິ່ງທ່ີເຮົາຄວນສເວງຫາພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດເຮົາ. ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຫິວກະຫາຍພຣະເຈົ້າທ່ຽງແທ້ເທົ່ານັ້ນ.
ມັນເປັນທາງທ່ີເພິ່ນຢາກເວົ້າວ່າ ເພິ່ນອິດເມື່ອຍນໍາພຣະທຽມທ່ີມະນຸດເອົາມາແທນທ່ີພຣະເຈົ້າອົງບໍຣິສຸດ. ໃນຈຸດນີ້,
ພວກເຮົາຈໍາຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈ. ພວກເຮົາຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຈະຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຖືກຄອບງຳຈາກ
ທັມຊາດຂອງຊີວິດ, ພວກເຮົາຄວນມີພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູນ
່ ຳເໜືອສິ່ງອື່ນໃດທັງປວງ. ດັ່ງດຽວກັນກັບຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນ,
ພວກເຮົາຄວນ"ຫິວກະຫາຍພຣະເຈົ້າ," ອ້ອນວອນວ່າເວລາໃດພວກເຮົາຈຶ່ງຈະໄດ້ຢູ່ກັບພຣະອົງອີກ, ແລະຄວນຫຼງັ່ ນໍ້າ
ຕາເມື່ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າບໍໄ
່ ດ້ຢູ່ໃກ້ພຣະອົງ.

ສະພາບການຂອງເຮົາເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກ ປະຖິ້ມ, ໂດດດ່ຽວ, ຫຼື ຫ່າງໄກຈາກພຣະເຈົ້າ ແນວໃດ?
2. ເພງສັຣເສີນ 42:6-8 :
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ເມື່ອໃດຂ້ານ້ອຍລະນຶກເຖິງອະດີດທີ່ຜ່ານມາ ຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍກໍຫັກສະບັ້ນລົງ ຄື ຄາວເມື່ອຂ້ານ້ອຍໄປສູ່ພຣະ

ວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າຮ່ວມກັບຝູງຊົນທັງຫຼາຍ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ນຳພາພວກເຂົາຍ່າງຕາມກັນໄປຊຶ່ງເປັນຝູງຊົນທີ່ມຄ
ີ ວາມ
ສຸກດ້ວຍການຮ້ອງເພງ ແລະໂຮຮ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ.5ເປັນຫຽັງຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງໂສກເສົ້າ? ເປັນຫຽັງຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງລຳບາກ?
ຂ້ານ້ອຍຈະມອບຄວາມຫວັງໄວ້ກັບພຣະເຈົ້າ ແລະຂ້ານ້ອຍຍັງຈະສັຣເສີນພຣະອົງ ພຣະຜູຊ
້ ່ອຍໃຫ້ພົ້ນພັຍ ແລະພຣະ
ເຈົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍ. 6 ຫົວໃຈ ຂອງຂ້ານ້ອຍເກືອບຈະຂາດ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງຈະລະນຶກເຖິງພຣະອົງ ໃນຕ່າງຖິ່ນທີ່ເຂດ
ແມ່ນ້ຳຢໍແດນຢູ່ໃກ້ພເູ ຮີໂມນ ແລະພູ ມີຊາເຣ ຂ້ານ້ອຍລະນຶກເຖິງພຣະອົງ.

ຈືຈ
່ າໍ ພຣະເຈົ້າ ຊ່ອຍເຮົາໃນເວລາປະເຊີນກັບຄາວມືດມົນຢ່າງໃດ?
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ຄາວທຸກທໍຣະມານເປັນໂອກາດຈົດຈໍາຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈົ້າ. ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຮຽນຮູມ
້ ໍຣະດົກການເປັນ
ຄົນເຮັບເຣີ. ເພິ່ນຮ້ອງເພງກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນພຣະສັນຍາ ທ່ີພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ຜືນແຜ່ນດິນ
ເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າແກ່ປະຊາກອນທີ່ຖືກຊົງເລືອກ ແມ່ນໍ້າຈໍແດນ, ພູເຮີໂມນ, ແລະພູມີຊາເຣ
ເປັນອານຸສອນແກ່ຊາວຢີວໃນຍຸກສມັຍຂອງພຣະອົງ.

ສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ເຕືອນໃຈວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເລີກລົ້ມພຣະສັນ

ຍາຂອງພຣະອົງຈັກເທື່ອ, ແລະ ນຶງ່ ໃນພຣະສັນຍາກໍແມ່ນການສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດເຮົາ. ແມ່ນກະທັ້ງເວ
ລາທ່ີເຮົາສູ້ຊົນກັບຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຖ້ວມລົ້ນດ້ວຍຄວາມທຸກລໍາບາກ, ພວກເຮົາມີສິ່ງເຕືອນຄວາມຊົງຈໍາການສະຖິດນໍາ
ຂອງພຣະເຈົ້າຫຼາຍຢ່າງ ເຫືຼອຢູ່.
ຜູຂ
້ ຽນເພງສັຣເສີນ ຮູ້ສຶກເໝືອນວ່າກໍາລັງຈົມນ້ຳ. "ຟອງນໍ້າ ແລະກ່າງໄມ້ຂອງທ່ານຖືກພັດມາປົກຂ້າພະເຈົ້າ."
ຄ້າຍກັບວ່າທຸກຄັ້ງທ່ີເພິ່ນເງີຍໜ້າຂຶ້ນຫາຍໃຈເອົາອາກາດ, ເພິ່ນກໍສະມັກນໍ້າເຕັມປາກອີກກືນໃໝ່! ເຖິງເພິ່ນຈະຮູ້ສຶກ
ເໝືອນວ່າກໍາລັງຈົມລົງ, ເພິ່ນຢືນຢັນໃນສິ່ງທ່ີເພິ່ນຮູ້ວ່າເປັນຈິງຄື: ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຮັກ ແລະຢູ່ນໍາເພິ່ນບໍ່ວ່າຈະມີຫຽັງ
ເກີດຂຶ້ນ.
ໃນຍາມມີເຣື່ອງ, ພວກເຮົາສາມາດປະສົບກັບຄວາມສເມີຕົ້ນສເມີປາຍຂອງຄວາມສັດຊື່ ແລະຄວາມຮັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.ບາງຄັ້ງພວກເຮົາມີໂອກາດຕໍສ
່ ເູ້ ພື່ອຊີວິດໃນຄວາມສວ່າງຂອງມື້ເວັນ, ແຕ່ກ່ຽວກັບສິ່ງທ່ີໜ້າຢ້ານກົວທ່ີກໍາລັງ
ລໍຖ້າກະໂດດໃສ່ເຮົາໃນຍາມກາງຄືນເດ? ນັນ
້ ບໍ່ເປັນບັນຫາເລີຽ. ພຣະເຈົ້າຢູ່ນໍາທຸກເວລາ ແລະໃນທຸກສະຖານະການ.
ບໍ່ວ່າເຮົາຈະປະເຊີນກັບບັນຫາໃດໆ, ພວກເຮົາສາມາດເພິ່ງພາພຣະອົງໃນການອະທິຖານ. ແມ່ນກະທັ້ງໃນຄາວຍາກ
ໃຈ, ພວກເຮົາສາມາດທ່ີຈະເລືອກຮ້ອງເພງແຫ່ງຄວາມຍິນດີໃນໃຈຂອງເຮົາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເພງຄໍ່າຄວນໃນພິທີຊາປະ
ນະກິດສົບ.
ແມ່ນແຕ່ໃນຄາວ " ອຸກອັ່ງໃຈທີ່ໜັກໜ່ວງ", ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຍັງເວົ້າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ. ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຮູ້
ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສັດຊື່. ພຣະອົງຜູ້ຊົງສັດຊື່ຕໍ່ເຮົາໃນອະດີດແມ່ນພຣະອົງດຽວກັນຜູ້ຊົງສັດຊືຕ
່ ໍ່ເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ແລະໃນ
ອະນາຄົດ.
ໃນຍາມເຮົາຂັບຣົດ, ມັນເປັນການດີທ່ີເຮົາເສືອກຕາເບິ່ງແວ່ນສ່ອງດ້ານຫັຼງເປັນໄລຍະ,ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຈຶ້ງ
ຕາໃສ່ສິ່ງທ່ີຢູ່ເບື້ອງຫຼັງເຮົາຕລອດ ບໍ່ດັງດັ່ງນັ້ນກໍຈະເກີດອຸບັດຕິເຫດຣົດຕໍາກັນ. ບາງເທື່ອສະຖານະການເລວຮ້າຍຂອງ
ເຮົາ ຖືກຕິດພັນກັບສິ່ງທ່ີເຮົາກະທໍາມາ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ຫຼຽວຫຼັງໄປໃນການຕັດສິນໃຈຊົ່ວຊ້າ, ປະສົບການ
ເລວຮ້າຍ, ຄວາມສັມພັນແຕກສລາຍ, ຄວາມຜິດພາດໃນອະດີດ, ແລະ ຄວາມບາບຂອງເຮົາ. ແທນທ່ີຈະຫຼຽວຫຼັງ,
ພວກເຮົາຄວນໂອບກອດເອົາຄວາມຮັກສັດຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າ ທ່ີສໍາແດງໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຈົ່ງສາຣະພາບເຣື່ອງລາວໃນ
ອະດີດ ແລະໂນ້ມໄປຂ້າງໜ້າໃນພຣະຄຣິດ. ຈົ່ງຍຶດໝັ້ນໃນໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ ປະຈຸບັນ ແລະອະນາຄົດ
ນິຣັນດອນຂອງທ່ານ. ພຣະອົງຊົງສັດຊື່ ແລະຈະສະເດັດມາຫາເຮົາຕລອດເວລາ!

3. ເພງສັຣເສີນ 43:3-5:
ຂໍຊົງສົ່ງແສງສວ່າງ ແລະ ຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງນຳໜ້າຂ້ານ້ອຍໄປເທີ້ນ ແລະ ຊົງພາຂ້ານ້ອຍກັບຄືນສູ່ເມືອງຊີ
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ໂອນພູສັກສິດຂອງພຣະອົງ ແລະສູ່ພຣະວິຫານບ່ອນທີ່ພຣະອົງຊົງປະທັບຢູ.່ 4ໂອ ພຣະເຈົ້າຂ້າ ຂ້ານ້ອຍຈະໄປສູ່ແທ່ນ
ບູຊາຂອງພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງປະທານຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແລະຄວາມສຸກແກ່ຂ້ານ້ອຍ ຂ້າແດ່ ພຣະເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ
ຂອງຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍຈະດີດພິນ ແລະຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະອົງ. 5ເປັນຫຽັງຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງໂສກເສົ້າ? ເປັນຫຽັງຂ້ານ້ອຍ
ຈະທຸກລໍາບາກ? ຂ້ານ້ອຍຂໍມອບຄວາມຫວັງໄວ້ກັບພຣະເຈົ້າ ແລະຂ້ານ້ອຍຍັງຈະສັຣເສີນພຣະອົງ ພຣະຜູຊ
້ ່ອຍໃຫ້ພົ້ນ
ພັຍ ແລະພຣະເຈົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍ.

ຄວາມຫວັງອັນໃດທ່ານເຫັນໃນຂໍ້ພຣະຄັມພີເຫົຼ່ານີ?
້
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ສິ່ງນຶ່ງທ່ີຄວນຮູ້ໃນສມອງຂອງເຮົາວ່າ ສະພາບຄວາມທຸກທີ່ຖ້ວມລົ້ນບໍ່ແມ່ນຈຸດຈົບຂອງເຮົາ, ແຕ່ແມ່ນສິ່ງອື່ນທ່ີ
ຍ້າຍຫົວໃຈຂອງເຮົາສູ່ຈຸດນັ້ນເໝືອນກັນ.

ພວກເຮົາສາມາດຖອນໄລພິດອອກຈາກຄວາມຮູ້ສຶກຖືກປະຖິ້ມຂອງເຮົາ

ໂດຍການຈື່ຈໍາໄວ້ວ່າພຣະເຈົ້າຍັງຢູ່ກັບເຮົາ. ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງກ້າວໄປອີກບາດກ້າວນຶ່ງ. ພວກເຮົາຢາກອອກຈາກ
ບ່ອນທ່ີຫິວກະຫາຍທີ່ຮຽກຮ້ອງຫາການສະຖິດນໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ເພື່ອຍິນດີຢ່າງເລິກເຊິ່ງກັບການພົບກັບພຣະອົງ. ຈົ່ງ
ໃສ່ໃຈວ່າ, ມີທາງດຽວຈະເຮັດໄດ້ ແມ່ນການວາງໃຈໃນການເປີດເຜີຍຂອງພຣະອົງ.
ບໍ່ຕ້ອງລະອາຍໃຈທ່ີຈະຖາມວ່າ,"ເປັນຫຽັງ?" ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນເຄີຍຖາມຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າເລົາ
່ ວ່າ"ເປັນຫຽັງ". ຄວາມ
ຈິງ ເປັນຄວາມສົມບູນໃນການຕິດແທດກັບພຣະເຈົ້າໃນການອະທິຖານຢ່າງສັດຊື່ ໃນເວລາທ່ີຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສົງ
ສັຍ. ເວລາທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ຢາກນະມັສການ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍໃຫ້ອະທິຖານ. ເພາະເປັນພຽງທາງດຽວ ທ່ີເຮົາສາມາດເພີ້ມ
ພູນຈາກຄວາມຮູ້ສຶກຫ່າງໄກຈາກພຣະເຈົ້າ ສູ່ຄວາມສນິດສນົມແທ້ຈິງກັບພຣະອົງ.
ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງວ່າ ຈຸດສຸມຂອງເພິ່ນແມ່ນທ່ີພຣະເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພິ່ນໄດ້ຂຽນເປັນຖ້ອຍ
ຄໍາສາມຄັ້ງ, ກ່າວວ່າ, "ຂ້ານ້ອຍຈະສັຣເສີນພຣະອົງ"(42:5,11;43:5). ແຕ່ລະເທື່ອເພິ່ນເວົ້າຄໍານີ້, ເພິ່ນໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້
ວ່າທັສນະຂອງເພິ່ນປ່ຽນໄປ, ເປັນການປະກາດວ່າເພິ່ນໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ເບິ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢ່າງໃກ້ຊດ
ິ .
ຄວາມຫວັງດຽວຂອງເຮົາຈະຊະນະກໍແມ່ນການສຸມໃສ່ພຣະຄຣິດ ແລະ ສັຣເສີນພຣະອົງຖານະອົງພຣະຜູ້ໂຜດ
ໃຫ້ພົ້ນ ແລະເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາ! ໃນເພງສັຣເສີນ 42 ແລະ 43, ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຮູ້ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະຄວາມ
ສິ້ນຫວັງຂອງເພິ່ນ ແມ່ນ, ສັຣເສິນພຣະເຈົ້າຖ້າມກາງສິ່ງເຫົຼ່ານັ້ນ, ຢືນຢັນຄວາມຈິງໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງວ່າຈະຮູ້ສຶກຢ່າງ
ໃດ, ແລະ ເລືອກນະມັສການພຣະເຈົາ
້ ບໍ່ວ່າຈະມີເຫດການເລວຮ້າຍໃດໆເກີດຂຶ້ນກໍຕາມ.
ສາຍຕາເບິ່ງພຣະເຈົ້າແລະຄວາມສັມພັນຂອງເພິ່ນກັບພຣະອົງປ່ຽນໄປ. ມຸມມອງຊີວິດຂອງເພິ່ນ ແລະ ສະຖາ
ນະການຂອງເພິ່ນກໍປ່ຽນໄປ ນັ້ນຄືໝາກຜົນທີຕ
່ າມມາ ສະຖານນະການໃນຊີວິດຈະສ້າງເຮົາ ຫຼືທໍາລາຍເຮົາ. ພວກເຮົາ
ສາມາດຕົກເປັນທັງເຫຽື່ອຂອງພວກມັນ ຫຼື ເປັນຜູ້ ຊະນະ ເໜືອມັນ!

ພຣະເຈົ້າສ່ອງຄວາມສວ່າງແລະຄວາມຈິງເພື່ອນໍາພາເຮົາອອກຈາກບ່ອນມືດຢ່າງໃດ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ພຣະເຈົ້າໃຫຽ່ກວ່າສະຖານະການຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະເຮັດຈັ່ງໃດກັບຄວາມຈິງນັ້ນ? ຈົ່ງພິຈາຣະນາການນໍາໃຊ້ຕໍ່ໄປນີ:້
 ເວົ້າຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ຖ້າທ່ານເຈັບ, ຄຽດ, ຫຼືສິ້ນຫວັງກັບພຣະເຈົ້າເພາະສະຖານະການຂອງທ່ານ, ຈົ່ງເວົ້າເຣື່ອງນັ້ນ
ກັບພຣະອົງ. ຜູ້ຂຽນພຣະທັມເພງສັຣເສີນໄດ້ຂຽນຢ່າງສັດຊື່ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະສະຖານະການຂອງເພິ່ນ,
ແລະການອະທິຖານດ້ວຍຄວາມສັດຊື່ ແມ່ນບ່ອນເລີ້ມຕົ້ນການສຸມໃຈໃສ່ພຣະເຈົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
 ນະມັສການ. ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນພະຍາຍາມນະມັສການພຣະເຈົ້າ. ຈົ່ງນະມັສການແລະສັຣເສີນໃນເວລາ
ໃຊ້ຊີວິດໃນການເຝົ້າດ່ຽວຂອງທ່ານ ແລະຈົ່ງຕິດສນິດກັບຄົນອື່ນຍາມເມື່ອທ່ານນະມັສການກັບຄົນອື່ນໆທ່ີໂບດ.
 ໂອ້ລົມກັບຄົນອື່ນໆ.

ຈົ່ງທໍາການປະເມີນຜົນສ່ວນຕົວ ກ່ຽວກັບສິ່ງທ່ີເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ເກີດການຕົກຕໍ່າໃນຊີວິດ

ຂອງທ່ານ. ຈົ່ງຍອມຮັບວ່າມັນເປັນເຣືອ
່ ງຈິງແລະຈິງຈັງ. ມັນອາດເປັນເວລາທ່ີຕ້ອງເວົ້າກັບເພື່ອນໃກ້ສິດ, ສິດ
ຍາພິບານ, ຫຼື ທ່ີປຶກສາກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ.້
ພວກເຮົາລ້ວນແຕ່ມເີ ວລາທີ່ຮູ້ສຶກວ່າຖ້ວມລົ້ນ. ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນກໍມີເວລາເຊັ່ນນັ້ນ. ແຕ່ໃນຍາມນັ້ນພວກ
ເຮົາສາມາດເປີດໃຈຂອງເຮົາຕໍ່ໜ້າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະຊອກຫາການຊ່ອຍຈາກພຣະອົງ. ບາງເທື່ອພຣະ
ອົງກໍສົ່ງການຊ່ອຍເຫຼືອມາທາງຄົນອື່ນ.
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