ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 17 ພຶສຈິກາ 2019(11-17-2019 )
__________________________________________
ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າແລະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ
ມີສິ່ງໃດທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການຝຶກຝົນແລ້ວເຮັດໃຫ້ປລາດໃຈຂອງທ່ານ?

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ພວກເຮົານຳເອົາສະງ່າຣາສີມາໃຫ້ພຣະເຈົ້າເມື່ອພວກເຮົາເຊື່ອຟັງພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ຄວາມສວຍງາມໃນສາຍຕາຂອງຜູເ້ ບິ່ງເຫັນ, ດັ່ງນັ້ນເມື່ອມາງານສິລະປະ, ຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຮົາສາມາດມີຫຼາຍ
ຮູບແບບທີ່ເຮັດໃຫ້ງານສິລະປາກົດເດັ່ນຈິງໆ. ງານບາງຢ່າງຂອງສິລະປະກໍເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນຂອງພວກເຮົາຖອນຕົວ
ອອກຈາກການແຂ່ງຂັນ. ນັກສິລະປິນກຳລັງຄິດຫັຽງ? ຄົນອື່ນໆຕັດສິນຣາຄາຜົນງານທາງສິລະປະແລະຄິດວ່າມັນງົດ
ງາມເໝືອນກັນ.
ຜົນງານສິລະປະບາງສ່ວນແມ່ນປະສົບການທີຍ
່ ິ່ງໃຫ່ຽເປັນທີ່ຍອມຮັບ: ຕົວຢ່າງ, ຮູບພາບ ອາຫານຄາບສຸດທ້າຍ
ຂອງ ລຽວນາໂດ ດາ ວິນຊີ ຫຼື ຮູບຂອງດາວິດ ຈິຕະກອນຊືດ
່ ັງຂອງອັງກິດ. ເມື່ອຜູຄ
້ ົນສັງເກດເບິ່ງງານເຫຼົ່ານີໃ
້ ນສ່ວນ
ຕົວບຸກຄົນ, ເຂົາບໍໄ
່ ດ້ປລາດໃຈທີ່ຄຸນນະພາບຂອງແຜ່ນຜ່າພາບວາດສີນ້ຳມັນຫຼືມີຄວາມຍິນດີຊື່ນຊອບກັບຣາຄາຂອງ
ຄວາມປລາດໃຈ. ຄວາມປລາດໃຈນີ້ມັນຢູທ
່ ີ່ຕົວບຸກຄົນທີປ
່ ະດິດສ້າງ. ຄວາມມະຫັສະຈັນຂອງງານສິລະປະນຳເຮົາໃຫ້
ມີຄວາມດີໃຈນຳຜູສ
້ ້າງ.
ພວກເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງ, ແລະພວກເຮົາກໍຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ. ໜ້າເສັຽດາຍ,
ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງເຈົ້າເທົ່າທີພ
່ ວກເຮົາຄວນຈະເປັນ. ໃນຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາບອກ
ວ່າ, ຕລອດເວລາພວກເຮົາຈະເບິ່ງເຫັນແຕ່ຄວາມມີຊສ
ື່ ຽງຂອງຕົນເອງ. ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການນຳເອົາກຽດສະງ່າ
ຣາສີມາໃຫ້ກັບຜູຊ
້ ົງສ້າງຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະເລີ້ມຕົ້ນຢູໃ
່ ສ? ເມື່ອພວກເຮົາດຳເນີນຊີວິດດັ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງ
ພວກເຮົາໃຫ້ມຊ
ີ ວ
ີ ິດຢູ່ ເມື່ອພວກເຮົາດຳເນີນຊີວິດຕາມແຜນການຂອງພຣະອົງ ການດຳເນີນຊີວິດຂອງພວກເຮົາກໍນຳ
ກຽດສະງ່າຣາສີມາໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ. ແລະພວກເຮົາກໍໄດ້ພົບກັບຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີຂອງການຊົງສ້າງ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ສືກສາພຣະຄັມພີ
1. ໂຢຮັນ 11:1-4
1 ມີຊາຍຄົນນຶ່ງຊື່ ລາຊະໂຣກຳລັງປ່ວຍຢູທ
່ ີ່ບ້ານເບັດທາເນັຽ ຄືບ້ານຂອງນາງມາຣີອາແລະມາທາສອງເອື້ອຍນ້ອງ 2
ແມ່ນນາງມາຣິີອາຜູນ
້ ທ
ີ້ ີ່ໄດ້ເອົານ້ຳມັນຫອມສົງອົງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າ

ແລະໃຊ້ຜົມຂອງຕົນເຊັດພຣະບາດຂອງພຣະອົງ

ລາຊະໂຣຜູທ
້ ີ່ປ່ວຍຢູ່ນັ້ນກໍເປັນນ້ອງຊາຍຂອງຍິງຜູນ
້ ີ້ 3 ເອື້ອຍທັງສອງໄດ້ໃຊ້ຄົນໄປເຝົ້າພຣະເຢຊູທູນວ່າ, “ນາຍເຈົ້າ
ເອີຍ, ເບິ່ງແມ, ຜູທ
້ ີ່ທ່ານຮັກແພງນັ້ນກໍກຳລັງປ່ວຍຢູ”່ 4 ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນແລ້ວກໍຊົງກ່າວວ່າ, “ການປ່ວຍ
ນີບ
້ ເໍ່ ຖິງແກ່ຄວາມຕາຍດອກ ແຕ່ເກີດຂຶ້ນເພື່ອກຽດຕິຍົດຂອງພຣະເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຊົງໄດ້ຮັບກຽດ
ຕິຍົດເພາະການປ່ວຍນີ”້
1

ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າເພື່ອນຜູ້ທີ່ຮັກແພງລາຊະໂຣກຳລັງປ່ວຍຢູ່, ສິ່ງນຶ່ງທີ່ອາດຈະຄາດຄະເນໄວ້ລ່ວງໜ້າ
ວ່າ ພຣະເຢຊູຈະຕ້ອງຟ້າວໄປເບັດທານີເພື່ອປິນ
່ ປົວລາວ. ແທນທີ່ຈະເປັນດັ່ງນັ້ນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ລຖ
ໍ ້າສອງວັນກ່ອນຈະ
ອອກເດີນທາງ. ມັນອາດແນ່ນອນວ່າລາຊະໂຣໄດ້ຕາຍທັນທີທີ່ພາຍຫຼັງຄົນສົ່ງຂ່າວໄດ້ສົ່ງຂ່າວ. ຕ້ອງໃຊ້ເວລານຶ່ງວັນ
ສຳລັບການສົ່ງຂ່າວໄປເຖິງພຣະເຢຊູ. ແລະຈາກນັ້ນພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ລຖ
ໍ ້າອີກສອງວັນກ່ອນອອກເດີນທາງວັນນຶ່ງຮອດ
ເບັດທານີ. ເມື່ອພຣະເຢຊູໄປເຖິງທີ່ນັ້ນ, ລາຊະໂຣໄດ້ຕາຍໄປແລວສີວ
່ ັນ.
ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຂໍຄ
້ ຳສຳຄັນເຖິງການປ່ວຍຂອງລາຊະໂຣວ່າການປ່ວຍນີ້ບໍ່ເຮັດໃຫ້ລາວເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍດອກ,
ແຕ່ການເຈັບປ່ວຍຂອງລາວອາດນຳກຽດຕິຍົດໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ສຳແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະເດັນທີ່ສຳຄັນບໍ່

ແມ່ນການຕາຍຂອງລາຊະໂຣ ແຕ່ແມ່ນກຽດຕິຍົດຂອງພຣະເຈົ້າ. ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ການຕາຍຂອງພວກເຮົາກໍເຊັ່ນ
ກັນ, ຄວນຈະນຳກຽດຕິຍົດມາໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ.
ມາຣີອາແລະມາທາຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຮັກແພງລາຊະໂຣ. ພວກເຂົາເຊື່ອແນ່ວ່າພຣະເຢຊູຈະປິ່ນປົວລາວໄດ້. ແຕ່
ດຽວນີ້ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ບາງສິ່ງທີໜ
່ ້າພໍໃຈທີສ
່ ຸດກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ. ບໍພ
່ ຽງແຕ່ພຣະອົງຈະປິ່ນປົວຄວາມເຈັບປ່ວຍ,
ແຕ່ພຣະອົງຈະຊົງໃຫ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ! ພຣະເຢຊູຈະນຳເອົາເພື່ອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ກັບມາເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູໃ
່ ນ
ເຫວເລິກແຫ່ງຄວາມຕາຍໃຫ້ກັບມາເດີນໄປດ້ວຍກັນກັບພຣະອົງ. ສ່ວນເອື້ອຍນັ້ນມີຄວາມຫວັງພຽງແຕ່ປິ່ນປົວໃຫ້ດີ
ແຕ່ພຣະເຢຊູຈົດຈໍ່ທີ່ການຖວາຍກຽດຕິຍົດ.
ເມື່ອພວກເຮົາປະເຊີນກັບສະຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຫຼບ
ື ັນຫາເຣື່ອງສຸກຂະພາບ, ປົກກະຕິແລ້ວຄວາມເປັນກັງວົນ
ຫ່ວງໃຍຫຼາຍທີ່ສຸດແລ້ວບໍແ
່ ມ່ນການຖວາຍກຽດຕິຍົດແກ່ພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາຕ້ອງການສິ່ງທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ສະບາຍແລະການຜ່ອນຄາຍໃນທັນທີທັນໃດ; ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອອກໄປໃຫ້ພົ້ນດຽວນີ້.
ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ມາຣີອາແລະມາທາຕ້ອງການ. ທັນທີທີ່ພຣະເຢຊູມາເຖິງ, ມາທາໄດ້ເວົ້າວ່າ, “ ນາຍເຈົ້າເອີຍ, ຖ້າທ່ານຢູ່
ທີ່ນີ້ນ້ອງຊາຍຂອງຂ້ານ້ອຍກໍຄົງບໍຕ
່ າຍ” ( ໂຢຮັນ11: 21).
ມາຣີອາແລະມາທາຮູ້ວ່າສະຖານະການທີດ
່ ໜ
ີ ້າຈະເກີດຂຶ້ນກັນເຂົາ, ແລະພວກເຮົາກໍເຮັດຢ່າງດຽວກັນນັ້ນແຫຼະ.
ພວກເຮົາຄິດຄ້າຍຄືກັນຖ້າວ່າພຣະເຈົ້າຮັກພວກເຮົາ, ພຣະອົງຈະຕ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາສະດວກສະບາຍພຽງພໍ. ແຕ່ພວກ
ເຮົາຈະໄດ້ຊວ
ີ ິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດໃນຟ້າສວັນເປັນຄວາມສະດວກສະບາຍ! ແຕ່ຊົ່ວຂະນະນຶ່ງພວກເຮົາຈະປະເຊີນ
ກັນການຕໍ່ສທ
ູ້ ີ່ທ້າທາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາສາມາດເຊື່ອແນ່ນອນໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະທຳງານໃນທີ່ນັ້ນ.
ພຣະເຈົ້າອາດຈະບໍທ
່ ຳງານໃນຕາຕະລາງເວລາຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ພຣະອົງທຳງານຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຈະ
ທຳໃນວິທທ
ີ່ າງທີ່ຈະນຳກຽດຕິຍົດໃຫ້ພຣະອົງ.

2. ໂຢຮັນ 11:38-43
38 ພຣະເຢຊູຊົງສະເທືອນພຣະທັຍອີກຈຶ່ງສະເດັດມາເຖິງອຸບໂມງຝັງສົບ ອຸບໂມງນັ້ນເປັນຖ້ຳມີຫີນກ້ອນນຶ່ງວາງອັດ
ປາກໄວ້ 39 ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, “ຈົ່ງຍົກຫີນອອກເສັຽ” ມາທາເອື້ອຍຂອງຜູ້ຕາຍນັ້ນທູນວ່າ, “ນາຍເຈົ້າເອີຍ, ປານນີ້
ສົບມີກິ່ນເໝັນແລ້ວ ເພາະເຂົາຕາຍໄດ້ສວ
ີ່ ັນແລ້ວ” 40 ພຣະເຢຊູຊົງຕອບນາງວ່າ, “ເຮົາໄດ້ບອກເຈົ້າແລ້ວບໍແ
່ ມ່ນຫລື
ວ່າ ຖ້າເຈົ້າເຊື່ອຄົງຈະໄດ້ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈົ້າ”

41 ດັ່ງນັນ
້ ເຂົາຈຶ່ງຍົກຫີນອອກ ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງເງີຍພຣະ

ພັກຂຶ້ນໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, “ໂອ ພຣະບິດາເອີຍ, ຂ້າພຣະອົງຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງເພາະພຣະອົງຊົງໂຜດຟັງຂ້າພຣະອົງ
42 ຂ້າພຣະອົງຊາບວ່າພຣະອົງຊົງຟັງຂ້າພຣະອົງຢູ່ສເມີ ແຕ່ທຂ
ີ່ ້າພຣະອົງເວົ້າຢ່າງນີກ
້ ເໍ ພາະເຫັນແກ່ຄົນທັງຫລາຍທີ່
ຢືນອ້ອມຢູນ
່ ີ້ ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ເຊື່ອວ່າແມ່ນພຣະອົງແຫລະ, ທີຊ
່ ົງໃຊ້ຂ້າພຣະອົງມາ”

43 ເມື່ອຊົງກ່າວຢ່າງນັ້ນແລ້ວ

ພຣະອົງຊົງເປັ່ງພຣະສຸຣະສຽງວ່າ, “ລາຊະໂຣເອີຍ, ຈົ່ງອອກມາເສັຽ”
ມາຣີອາແລະມາທາຮູ້ສຶກປລາດໃຈດ້ວຍເຫດໃດພຣະເຈົ້າປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາຕົກຢູໃ
່ ນສະຖານະການຢ່າງນັ້ນ. ການ
ກະທຳຂອງພຣະເຢຊູຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາງົງສຸດຂີດ. ພວກເຂົາຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຮັກພວກເຂົາແຕ່ເຂົາບໍສ
່ າມາດເຂົ້າ
2

ໃຈດ້ວນເຫດໃດຜູທ
້ ີ່ພຣະເຈົ້າຮັກຜູຕ
້ ິດຕາມພຣະເຈົ້າຢ່າງສັດຊືຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປ່ວຍແລະຕາຍ.

ລາຊະໂຣເປັນ

ເພື່ອນທີ່ດຂ
ີ ອງພຣະເຢຊູ, ຂະນະນີລ
້ າວໄດ້ປ່ວຍແລະໄດ້ຕາຍໄປເປັນທີຮ
່ ຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ມັນບໍມ
່ ີເຫດມີຜົນສຳລັບລາວ.
ຄົນຢິວເຊື່ອວ່າຈິດວິນຍານຂອງຜູຕ
້ າຍຍັງວົນວຽນຢູແ
່ ຖວອ້ອມໆຊາກສົບເປັນເວລາສາມວັນ. ໃນມື້ທີສຈ
ີ່ ິດວິນ
ຍານຂອງຜູຕ
້ າຍຈຶ່ງຮູ້ວ່າຕົນໄດ້ຕາຍແລ້ວ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄົນທີໂ
່ ສກເສົ້າຍັງມີຄວາມຫວັງວ່າການຟື້ນຄືນມາຍັງມີຢໃ
ູ່ ນມື້ທີສ.ີ່
ເມື່ອຄວາມຫວັງທັງໝົດສິ້ນສລາຍ. ລາຊະໂຣໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວສີວ
່ ັນເມື່ອພຣະເຢຊູມາເຖິງ ແລະສະຖານະພາບຄວາມ
ຫວັງຂອງລາວຄົງຈະເປັນໄປບໍໄ
່ ດ້. ເມື່ອມັນມາເຖິງການຕັດສິນເຣື່ອງເວລາ ພຣະເຈົ້າບໍເ່ ຄີຍເຮັງ່ ຮີບ; ພວກເຮົາເຮັ່ງຮີບ
ບໍມ
່ ີສະຖານະການໃດທີເ່ ປັນໄປບໍໄ
່ ດ້ສຳລັບພຣະອົງ! ເມື່ອພຣະເຢຊູມາຮອດພຣະອົງສັ່ງໃຫ້ກງື່ ກ້ອນຫີນທີ່ປິດທາງເຂົ້າ
ອຸບໂມງອອກ. ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງພຣະອົງເບິ່ງເໝືອນບໍ່ມປ
ີ ະສິດທິພາບໃນການສັ່ງງານຈິງໆ. ມາທາ, ຜູໃ
້ ກ້ຊດ
ິ ຕລອດ,
ໄດ້ເຕືອນພຣະເຢຊູເຖິງກິ່ນເໝັນຂອງສົບຄົງຈະສົ່ງກິ່ນອອກມາແລ້ວ. ແຕ່ພຣະເຢຊູທ້າທາຍນາງວ່າໃນຄຳສັ່ງນີນ
້ າງຈະ
ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈົ້າ. ນາງຈະຕ້ອງເຊື່ອ.
ຈະເປັນຢ່າງນີ້ບທ
ໍ ພ
ີ່ ວກເຮົາບໍໄ
່ ດ້ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ ເພາະພວກເຮົາລົ້ມເຫຼວໃນຄວາມເຊື່ອ?
ເມື່ອພວກເຮົາເຮັດສິ່ງໃດໃນວິທທ
ີ າງທີ່ເຮົາເຄີຍເຮັດ, ພວກເຮົາດົນໆຈຶ່ງເຫັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງເກີດຂຶ້ນ. ມາທາຮູ້ແລ້ວ
ວ່າພຣະເຢຊູຈະຮັກສາຄົນປ່ວຍໄດ້.

ແມ່ນຫັຽງທີ່ນາງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນຄືນຈາກ

ຕາຍ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມມາທາທວນຄືນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງນາງແລະຂນົບທຳນຽມແລະຄວາມໄວ້ວ່າງໃຈພຣະເຈົ້າໃນ
ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີເ່ ປັນໄປບໍໄ
່ ດ້ທີ່ບັງເກີດຂຶ້ນ. ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໃນພຣະອົງເມື່ອເບິ່ງຄືວ່າທຸກສິ່ງເປັນໄປບໍໄ
່ ດ້, ນາງຈະ
ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈົ້າ.
ພຣະເຢຊູໄດ້ເປັ່ງພຣະສຸຣະສຽງອ້ອນວອນ; ການອ້ອນວອນຂອງພຣະອົງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແລະຂອບພຣະຄຸນ.
ພຣະເຢຊູຮູ້ພຣະບິດາຂອງພຣະອົງໄດ້ຍິນຕລອດເມື່ອພຣະອົງອ້ອນວອນ. ແລ້ວພຣະເຢຊູໄດ້ຮ້ອງ, “ ລາຊະໂຣ, ຈົ່ງ
ອອກມາ!” ເປັນຫັຽງພຣະເຢຊູຈຶ່ງເປັ່ງສຽງຮ້ອງ? ການເປັ່ງສຽງຂອງພຣະເຢຊູເປັນການອອກຄຳສັງທີ່ມຣ
ີ ິດອຳນາດຂອງ
ພຣະອົງບໍ? ບໍ.່ ແຕ່ອາດຈະເປັນເພາະພຣະເຢຊູຕ້ອງການໃຫ້ທຸກໆຄົນທີຢ
່ ໃ
ູ່ ນບໍຣິເວນນັ້ນໄດ້ຍິນເພື່ອເປັນພະຍານໃນ
ການອັສະຈັນທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ. ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ອ້ອນວອນດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ. ພຣະອົງກ້າຫານເຮັດໃຫ້ການອ້ອນວອນ
ຂອງພຣະອົງປະກົດຜົນເພື່ອເປັນພະຍານໃຫ້ທຸກຄົນ.
ຄິດເບິ່ງຈັກໜ້ອຍນຶ່ງກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນຊີວິດຂອງທ່ານ:ບາງທີທ່ານກຳລັງຈັດການກັບການແຕກຣ້າວສາຍ
ສຳພັນ, ລູກເອົາແຕ່ໃຈ ຫຼືຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນ. ຈົ່ງເບິ່ງບັນຫາໃນປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາໃນວັນນີ:້ ໂຈນ
ຜູຮ
້ ້າຍ, ການໃຊ້ກຳລັງຄວາມຮຸນແຮງ, ການສູນເສັຽ, ຄົນຕິດຢາເສບຕິດ, ບ້ານເຮືອນເພພັງ, ແລະໜັງສືລາມົກ. ການ
ແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີອ
້ າດເບີ່ງເໝືອນຫວັ່ນເກັງຄືກັນກັບການເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍເປັນຄືນມາ,

ແຕ່ບໍ່ມສ
ີ ິ່ງໃດຢູ່ເໜືອກວ່າ

ຄວາມສາມາດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະປິ່ນປົວແລະຮັກສາ. ການສົນທະນາຂອງພຣະເຢຊູກັບມາທາໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້
ວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະອົງແລະພວກເຮົາຈະເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈົ້າທີທ
່ ຳງານໃນທີ່ນັ້ນ.

3. ໂຢຮັນ 11: 44- 45
44 ຜູ້ຕາຍນັ້ນກໍໄດ້ອອກມາ ມີຜ້າພັນຕີນແລະມື ແລະມີຜ້າປົກໜ້າໄວ້ ແລ້ວພຣະເຢຊູຈຶ່ງຊົງບອກເຂົາວ່າ, “ຈົ່ງແກ້
ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາໄປເສັຽ”

45 ເຫດສັນນັ້ນພວກຢິວຫລາຍຄົນທີໄ
່ ດ້ມາຫາມາຣີອາແລະໄດ້ເຫັນການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງເຮັດ

ນັ້ນ ກໍວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະອົງ
ແນ່ນອນມາຣິີອາ, ມາທາ, ແລະລາຊະໂຣໄດ້ກະຕືລລ
ື ນ
ົ້ ໃນການບອກເລົ່າເຣື່ອງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຕໍ່ເພື່ອນບ້ານ.
ບາງຄົນອາດເຊື່ອໃນຂະນະທີບ
່ າງຄົນຍັງສົງສັຍ. ຈາກນັ້ນຖ້າລາຊະໂຣຕາຍ ຫຼາຍຄົນອາດຈະສົງສັຍວ່າດ້ວຍເຫດໃດ
ແພດຜູປ
້ ະເສີດປ່ອຍໃຫ້ຄນ
ົ ທີ່ເປັນເພື່ອນທີ່ດີຂອງພຣະອົງຕາຍກ່ອນກຳໜົດ. ບາງຄົນອາດພິຈາຣະນາສິ່ງທີ່ຫຍຸງ້ ຍາກ
ເປັນການອັສະຈັນທີ່ມີຊື່ສຽງ
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ໃນທີ່ສຸດພຣະເຢຊູແກ້ບັນຫາໄດ້, ແຕ່ເພື່ອນຫລາຍໆຄົນຂອງມາຣີອາແລະມາທາແລະຄົນທີ່ໂສກເສົ້າຮ້ອງໄຫ້ມີ
ຄວາມຄິດເຫັນວ່າພຣະເຢຊູມາຊ້າຫຼາຍເພື່ອເຮັດການດີ. ເມື່ອພຣະເຢຊູຢືນຢັນວ່າກື່ງກ້ອນຫີນອອກຈາກອຸໂມງຝັງສົບ
ຂອງລາຊະໂຣ, ຝູງຄົນຢູທ
່ ີ່ນັ້ນແລະພວກເຂົາສະແດງຄວາມຢາກຮູ້ຫຼືສັບສົນກັບການຄອງຄອຍຢ່າງມີຄວາມຄາດຫວັງ.
ໃນພາຍຫຼັງໂອກາດສຳຄັນ, ພຣະເຢຊູ ເປັ່ງສຽງສັ່ງອອກມາວ່າ, “ລາຊະໂຣ, ຈົ່ງອອກມາ”(ຂໍ້ 43). ນີເ້ ປັນການອັສະຈັນ
ທີ່ຍິ່ງໃຫ່ຽທີ່ຊາວບ້ານຊາວເມືອງນີ້ບໍ່ເຄີຍເຫັນ,

ແລະກາຍມາເປັນບົດຮຽນຄວາມເຈັບປວດຂອງມາຣີອາແລະມາທາ.

ນັ້ນອາດແມ່ນຄວາມມີຊສ
ື່ ຽງຂອງມາຣີອາແລະມາທາເຄີຍນຳມາໃຫ້ອົງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າ

ຜູເ້ ປັນທີ່ຮັກພວກເຂົາເມື່ອ

ພວກເຂົາມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈພຣະອົງໃນຈຸດສຸດຍອດຂອງຄວາມເຈັບປວດຂອງພວກເຂົາ. ບາງເວລາມັນກໍຄ້າຍຄືຢ່າງ
ດຽວກັບພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕພ
ໍ່ ຣະເຢຊູຄຣິດຂະນະທີ່ພວກເຮົາເດີນຜ່ານຮ່ອມເຂົາເງົາມ
ັດຈຸຣາດຂອງຄວາມຕາຍ. ຖ້າສົມມຸດວ່າຈຸດປະສົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມສຸກແລະສຸກຂະພາບດີ ນອກຈາກ
ນີສ
້ ະຖານະການຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສັບສົນ ເມື່ອມີບັນຫາຢ່າງຫຼິກລ້ຽງບໍໄ
່ ດ້. ແຕ່ຖ້າ
ພວກເຮົາປາຖນາທີ່ຈະຖວາຍກຽດຕິຍົດແກ່ພຣະຜູໂ
້ ຜດຂອງເຮົາເໜືອກ່ວາສິ່ງອື່ນໃດ,

ຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະເຂົ້າໃຈ

ທຸກໆໂອກາດ ທັງຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີແລະຄວາມເຈັບປວດ ເພືອ
່ ເທີດທູນຖວາຍກຽດແດ່ພຣະຄຣິດ.
ແນ່ນອນມາຣີອາແລະມາທາໄດ້ອະທິຖານ ແລະຖວາຍກຽດຕິຍົດສຳລັບການອັສະຈັນທີຍ
່ ິ່ງໃຫ່ຽເມື່ອເຫັນລາຊະ
ໂຣຄືນມາຈາກຕາຍ ແຕ່ກບ
ໍ ໍ່ໄດ້ຢຸດຢູພ
່ ຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ. ຜູເ້ ຊື່ອຄົນອື່ນໆກໍເຫັນດ້ວຍ. ພຣະຄຣິດເປັນພຣະເມສີອາ.ແທນ
ທີ່ຈະບອກບັນຫາຂອງພວກເຮົາ ເຮົາກຳໜົດຕົວພວກເຮົາເອງ, ເມື່ອພວກເຮົາຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າທຳງານຜ່ານບັນຫານີ້
ເພື່ອສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ, ຂໍສ
້ ັງເກດອີກອັນນຶ່ງ. ເມື່ອພວກເຮົາຍອມໃຊ້ຊວ
ີ ິດຂອງພວກເຮົາຢູໃ
່ ນແຜນການຂອງ
ພຣະເຈົ້າ ພວກເຮົາສັດຊືຕ
່ ພ
ໍ່ ຣະອົງ. ພວກເຮົາກໍດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຄົນທັງຫຼາຍໃຫ້ມາຫາພຣະຄຣິດ. ຊຶ່ງນຳກຽດ
ຕິຍົດໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ.
ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ທ່ານຈະດຳລົງຊີວິດຢ່າງລະມັດລະວັງຢ່າງຮອບຄອບເພື່ອຊີວິດຂອງທ່ານຈະນຳພຣະກຽດຕິຍົດສູງສຸດໃຫ້ແກພຣະ
ເຈົ້າ? ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງການນຳໃຊ້ຕໍ່ລົງໄປນີ.້

 ວາງໃຈ. ຈົ່ງພະຍາຍາມດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົາ້ ທີທ
່ ຳງານໃນບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກອັນໃດກໍ
ຕາມທີ່ທ່ານປະເຊີນຢູ.່ ອະທິຖານເພື່ອພຣະປະສົງພຣະອົງຈະສຳເຣັດແລະຈະເຫັນພຣະກຽດຕິຍົດຂອງພຣະ
ອົງປາກົດໃຫ້ເຫັນ.
 ປັບຕົວ. ຄິດສຳຣວດເບິ່ງການໃຊ້ຊວ
ີ ິດຂອງທ່ານ ມີສ່ວນໃດທີ່ຍັງບໍເ່ ຊື່ອຟັງເຊັນ
່ , ຍັງບໍ່ສັດຊືຕ
່ ພ
ໍ່ ຣະເຈົ້າເທົ່າທີ່
ທ່ານຄວນຈະເປັນ. ຈົ່ງສາຣະພາບຜິດແລະຂໍພຣະເຈົ້າສຳແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນການປັບຕົວທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຮັດ
ເພື່ອທ່ານຈະສາມາດຖວາຍກຽດຕິຍົດແກ່ພຣະອົງໃນຈຸດນັ້ນ.
 ສົ່ງເສີມ. ເດີນຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກັບໃຜຜູນ
້ ຶ່ງທີ່ກຳລັງຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ເປັນເໝືອນຂອງພຣະຣາຊທານ
ຂອງພຣະຄຣິດຕໍບ
່ ຸກຄົນນັ້ນ. ສົ່ງເສີມພວກເຂົາໃຫ້ເຫັນພຣະເຈົາ
້ ທຳງານ. ແລະຍອມໃຫ້ຄວາມສັດຊື່ຂອງ
ພຣະອົງສາຍແສງຜ່ານຕົວທ່ານ.
ພຣະເຈົ້າຊົງສຳແດງພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງໃນຫຼາຍໆທາງອ້ອມຮອບພວກເຮົາ. ບໍນ
່ ້ອຍໄປກວ່າອັນໃດທີ່
ຜ່ານຊີວິດຂອງຜູຕ
້ ິດຕາມພຣະຄຣິດ. ຍິ່ງກ່ວານັ້ນຄວາມສຳຄັນຂອງງານສິລະປະກໍມຢ
ີ ແ
ູ່ ລ້ວຍິງ່ ນຳຄວາມມີຊສ
ື່ ຽງມາ
ໃຫ້ຜປ
ູ້ ະດິດຄິດສ້າງ. ພວກເຮົາຄືຜົນງານຊິນ
້ ເອກຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃຫ້ໃຊ້ເວລາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນເພີ່ອຊັກນຳຄວາມສົນໃຈ
ຂອງຄົນສ່ວນຫຼາຍເຂົ້າມາຫາພຣະຜູ້ຊົງສ້າງທີ່ຍິ່ງໃຫ່ຽຂອງພວກເຮົາ.

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR.
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