ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 8 ທັນວາ 2019 (12-8-2019)
ພຣະເຈົ້າມີຈິງຫຼື?
ຕອນກຳລັງໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ຄອບຄົວຂອງທ່ານໄດ້ສອນຫຍັງໃຫ້ທ່ານກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ?

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານຫລາຍທາງໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ໃຫ້ຮູ້ຈັກວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຢູ່.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ເປັນເວລາກວ່າເຈັດສິບປີ. ປະເທດຈີນໄດ້ເປັນລະບອບຄອມມິວນິດແລະເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ເຊື່ອຖືໃນພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອ
ມາວເຊຕຸງ ໄດ້ປົກຄອງ, ລາວໄດ້ພະຍາຍາມກຳຈັດພວກຄຣິສຕຽນ. ຄວາມຄິດທາງສາສນາໄດ້ຖືກປາບປາມ, ດັ່ງນັ້ນ
ພົລເມືອງປະມານ 40 ຫາ 49 ເປີເຊັນຈຶ່ງບໍ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ.
ປານນັ້ນ, ເຖິງວ່າຈະເປັນໜ້າໂສກເສົ້າແນວນັ້ນ, ປະເທດຈີນຍັງຢູໃ
່ ນຂັ້ນຄືບໜ້າທີ່ມີຄຣິສຕຽນຫຼາຍກວ່າໝູ່ໃນໂລກ
ໂດຍປີ 2030.

ເຖິງແມ່ນຣັຖບານຈະພະຍາຍາມຫັກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຊື່ອຖືພຣະຄຣິສຕະທັມຄັມພີແລະຂົ່ມເຫັງພວກທີ່ມີ

ຄວາມເຊື່ອກໍຕາມ, ໃນປັດຈຸບັນກໍຍັງມີຄຣິສຕຽນຫຼາຍກວ່າຄອມມິວນິດທີອ
່ າສັຍຢູ່ໃນປະເທດຈີນດຽວນີ.້ ພວກເຮົາ
ອາດຈະຕົກຊະເງີ້ໂດຍການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພວກຄຣິສຕຽນໃນປະເທດທີ່ບໍ່ມັກສາສນາຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແຕ່ພຣະເຈົ້າເອງ
ມີຫົນທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງປາກົດແຈ້ງໃນທີ່ນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນສາສນາທູດທ່ານນຶ່ງກ່າວວ່າ, “ພຣະເຈົ້າຈະເປີດ
ເຜີຍພຣະອົງເອງສເມີໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຊ
ີ່ ອກຫາພຣະອົງ ແລະນັ້ນແຫຼະແມ່ນປະສົບການຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີມ
່ ີໃນພຣະຄຣິດ.”
ຫຼາຍຄົນໃນພວກເຮົາໄດ້ຮຽນເຣື່ອງພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນເຮືອນ; ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງເປີດ
ແປນ. ສຳລັບຄົນອື່ນໆ, ພວກເຮົາມີເພື່ອນຄົນນຶ່ງໄດ້ຊທ
ີ້ າງໃຫ້ພວກເຮົາໄປຫາພຣະຄຣິດ. ແຕ່ສຳລັບພວກເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່
ເຄີຍມີປະສົບການຢ່າງນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າກໍຍັງສາມາດມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າມີພຣະເຈົ້າ. ພຣະທັມເພງສັຣເສີນເປີດເຜີຍພຣະ
ເຈົ້າແກ່ພວກເຮົາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈົ່ງເບິ່ງຕາມຂໍ້ 1, 2, 3)

1. ເພງສັນລະເສີນ 19:1-6

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ

1. ທ້ອງຟ້າສະແດງເຖິງຣັສມີຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ແລະບອກເຖິງການກະທຳຂອງພຣະອົງຢ່າງຄັກແນ່. 2. ແຕ່
ລະມື້ກຢ
ໍ ືນຢັນເຣື່ອງນີ້ແກ່ມື້ຕໍ່ມາ ແຕ່ລະມື້ກກ
ໍ ່າວຢ້ຳເຖິງການນີ້ຈົນຮອດຄືນຂອງມື້ໃໝ່. 3.ບໍມ
່ ີຄຳປາສັຍຫຼືຄຳເວົ້າໃດໆ
ທີ່ເວົ້າອອກມາ ແລະສຽງໃດກໍບໄ
ໍ່ ດ້ຍິນທັງນັ້ນ. 4. ແຕ່ຍັງມີສຽງຂອງພວກປະກາດໄດ້ແຜ່ອອກໄປທົ່ວໂລກ ຂ່າວຂອງ
ເຂົາໄດ້ແຜ່ອອກໄປຈົນສຸດແຜ່ນດິນ ພຣະເຈົ້າຊົງກາງຜ້າເຕັນໃນທ້ອງຟ້າໃຫ້ແກ່ດວງຕາເວັນ. 5.ມັນໄດ້ສ່ອງແສງອອກ
ມາເໝືອນດັ່ງເຈົ້າບ່າວທີ່ກຳລັງຍ່າງກ້າວອອກມາຈາກຫ້ອງວິວາ ແລະເໝືອນດັ່ງນັກກິລາທີ່ຟ້າວຟັ່ງເອົາຊັຍຊະນະໃນ
ການແລ່ນເສັງກັນ. 6. ຊຶ່ງການນີໄ
້ ດ້ຕັ້ງຕົ້ົນໄປຈົນເຖິງສຸດຂອບຟ້າ ແລະໄດ້ໝູນວຽນໄປອ້ອມບ່ອນອື່ນໂດຍບໍ່ມສ
ີ ິ່ງໃດ
ສາມາດຫຼົບຫຼີກຈາກຄວາມຮ້ອນນັ້ນໄດ້.
ນຶ່ງໃນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄຣິສຕຽນຢິວ(ສາສນາຢິວແລ້ວກາຍເປັນສາສນາຄຣິດ) ໃນມຸມມອງໂລກຂອງພວກ
ເຮົາແມ່ນການນະມັສການພຣະຜູຊ
້ ງົ ສ້າງ;

ແຕ່ຄວາມເຊື່ອອື່ນໆລະບົບການນະມັສການແມ່ນຂາບໄຫວ້ສິ່ງທີຖ
່ ືກຊົງ
1

ສ້າງ: ດວງຕາເວັນ, ດວງເດືອນ, ດວງດາວ, ທັມມະຊາດ, ແລະສັດສາວາສິ່ງຕ່າງໆ. ກົດບັນຍັດໃນພຣະຄັມພີພາກ
ພຣະສັນຍາເດີມໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຜູໃ
້ ດກໍຕາມທີ່ໄປ “ບົວລະບັດພຣະອື່ນ ແລະນະມັສການພຣະເຫຼົ່ານັ້ນ ຫຼືດວງອາ
ທິດ, ດວງຈັນ, ຫຼືດວງດາວຕ່າງໆໃນທ້ອງຟ້າ ຊຶ່ງເຮົາ(ພຣະເຈົ້າ)ໄດ້ຫ້າມໄວ້”(ພຣະບັນຍັດສອງ 17:3). ຮູບໂຄຣົບເຫຼົ່າ
ນັ້ນເປັນໜ້າໂສກເສົ້າເພາະວ່າຈັກກະວານທີ່ໄດ້ຖືກຊົງສ້າງຂຶນ
້ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນການສະຖິດຢູ່ ແລະຣິດອຳນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃນເພງສັຣເສີນບົດນີ,້ ກະສັດດາວິດໄດ້ນະມັສການພຣະເຈົ້າສຳລັບການເປີດເຜີຍການຊົງເປັນຢູຂ
່ ອງ
ພຣະອົງໃນໂລກນີ້.
ການປະກາດຂອງພຣະເຈົ້າບໍແ
່ ມ່ນເປັນວັກເປັນຕອນຫຼືບາງໂອກາດ; ແຕ່ໄດ້ສືບຕໍ່ເນື່ອງບໍ່ມີຍາມຢຸດບໍມ
່ ຍ
ີ າມເຊົາ.
ກະສັດດາວິດໄດ້ກ່າວວ່າ, “ແຕ່ລະມື້ກຢ
ໍ ືນຢັນເຣື່ອງນີແ
້ ກ່ມື້ຕມ
ໍ່ າ” (ຂໍ້ 2). ຊຶ່ງຄືກັນກັບການມານະມັສການຊ້າໆ; ທ່ານ
ເຂົ້າມາໃຫ້ຫ້ອງນະມັສການແລະໄດ້ຍິນການນະມັສການຍັງສືບຕໍໄ
່ ປ.

ການປະກາດການຊົງສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະເຈົ້າ

ແລະສະງ່າຣາສີບໍ່ມີຂອບເຂດຈຳກັດໃນມຸມນຶ່ງຂອງຈັກກະວານຂອງພຣະອົງ.

“ຍັງມີສຽງຂອງພວກປະກາດໄດ້ແຜ່

ອອກໄປທົ່ວໂລກ ຂ່າວຂອງເຂົາໄດ້ແຜ່ອອກໄປຈົນສຸດແຜ່ນດິນ”(ຂໍ້ 4). ຜູປ
້ ະກາດພຣະທັມເອຊາຢາໄດ້ກ່າວເນັ້ນສິ່ງ
ດຽວກັນນີໃ
້ ນນິມິດຂອງທ່ານ, ຂນະທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນເຊຣາພິມກຳລັງກ່າວປະກາດວ່າ, “ບໍຣິສຸດ, ບໍຣິສຸດ, ບໍຣິສຸດ ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າແຫ່ງຈັກກະວານຊົງບໍຣິສຸດ ພຣະຣັສມີຂອງພຣະອົງແຜ່ກະຈາຍໄປທົ່ວໂລກ” (ເອຊາຢາ 6:3). ກະສັດກາວິດ
ຍັງໄດ້ເຫັນການນະມັສການຂອງພຣະເຈົ້າຢູຮ
່ ອບຕົວເພິ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງເກີນວ່າລືຊາໄປ
ທົ່ວທັງໂລກ ການສັຣເສີນພຣະອົງດັງກ້ອງຂຶ້ນສູ່ຟ້າສວັນ” (ພສສ 8:1ຂ).
ດົນປານໃດແລ້ວ ທີ່ບາງຢ່າງໃນທັມມະຊາດໄດ້ຊໃ
ີ້ ຫ້ທ່ານໄປຫາພຣະເຈົ້າ?
ພຣະເຈົ້າບໍເ່ ຄີຍປົກປິດພຣະອົງຈັກເທື່ອ. ການເປີດເຜີຍແບບທົ່ວໄປຫຼືແບບທັມມະຊາດຂອງພຣະເຈົ້າ ການບໍ່ປົກ
ປິດຂອງພຣະອົງເອງ ໄດ້ສື່ສານຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ້ມຕົ້ນຂອງການຊົງສ້າງສັພສິ່ງທັງປວງ. ກະສັດດາວິດໃຊ້ຄຳວ່າປະກາດ
ແມ່ນມາຈາກພາສາເຮັບເຣີທມ
ີ່ ີຄວາມໝາຍວ່າ “ນັບຫຼືບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ.” ຈັກກະວານແມ່ນການບັນທຶກທີ່
ພວກເຮົາອ່ານເຖິງການປະກາດການຊົງເປັນຢູຂ
່ ອງພຣະເຈົ້າ, ຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງ ແລະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ.
ຫຼາຍສັດຕະວັດຕໍມ
່ າ, ທ່ານໂປໂລໄດ້ກ່າວຕາມຖ້ອຍຄຳຂອງກະສັດດາວິດແລະໄດ້ປະກາດວ່າ “ຕັ້ງແຕ່ແຮກສ້າງໂລກ
ມາສະພາບທີ່ບປ
ໍ່ າກົດຂອງພຣະເຈົ້າ ຄືຣິດທານຸພາບອັນຖາວອນແລະຄວາມເປັນພຣະຂອງພຣະອົງ ກໍໄດ້ປາກົດແຈ້ງ
ໃນສັບພະສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງ ສັນນັ້ນເຂົາທັງຫຼາຍຈຶ່ງບໍມ
່ ີຂໍ້ແກ້ຕົວໄດ້” (ໂຣມ 1:20).
ຂໍຄ
້ ວາມຂອງການຊົງສ້າງແມ່ນມີຂອບເຂດຈຳກັດ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ພວກເຮົາເອີ້ນຂໍຄ
້ ວາມນີ້ວ່າຈັກກະວານເປີດ
ເຜີຍກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ “ການເປີດເຜີຍທົ່ວໄປ” ຊີໃ
້ ຫ້ພວກເຮົາສແວງຫາພຣະຜູ້ຊົງສ້າງພວກເຮົາ, ແຕ່ວ່າມີແຕ່ພຣະເຢ
ຊູຄຣິດເທົ່ານັ້ນແລະສິ່ງພິເສດຂອງພຣະອົງ ການເປີດເຜີຍທາງການຂຽນບັນທຶກໃນພຣະຄັມພີໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມ
ເຂົ້າໃຈເຕັມປ່ຽມຕໍ່ທັມມະຊາດແລະຄຸນສົມບັດຂອງພຣະຜູ້ສ້າງນັ້ນ. ການເປີດເຜີຍທົ່ວໄປຄວນຈະໄດ້ເຫັນເປັນທາງ
ຜ່ານໃນຕອນເລີ້ມຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ ເໝືອນດັ່ງຜູຂ
້ ຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ເວົ້າວ່າ “ບັນດາພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າຍິ່ງ
ໃຫຍ່ ເປັນທີ່ຄນ
ົ້ ຄວ້າຂອງທຸກຄົນທີ່ພໍໃຈໃນພວກເຂົາ”(ພສສ. 111:2). ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າການຊົງສ້າງຂອງພຣະເຈົ້າ
ດຶງດູດພວກເຮົາໃຫ້ຊອກຫາພຣະອົງຕື່ມອີກ, ແລະນຳພວກເຮົາມາສູ່ຂໍ້ພຣະຄັມພີ, ຄຳເວົ້າທີ່ເປີດເຜີຍຂອງພຣະອົງ.

2. ເພງສັຣເສີນ 111:7-9
7. ພຣະຫັຖກິດຂອງພຣະອົງນັ້ນສັດຊື່ ແລະຍຸດຕິທັມ ແລະພຣະບັນຍັດທັງຫຼາຍຂອງພຣະອົງກໍໄວ້ໃຈໄດ້. 8.ຊຶ່ງດຳລົງ
ຢູ່ເປັນນິດ ແລະປະກອບດ້ວຍຄວາມຈິງກັບຄວາມທ່ຽງທັມ. 9. ພຣະອົງຊົງໃຊ້ການໄຖ່ໃຫ້ມາຍັງປະຊາກອນຂອງພຣະ
ອົງ ພຣະອົງຊົງບັນຊາຄຳສັນຍາຂອງພຣະອົງຕລອດໄປ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງບໍຣິສຸດ ແລະໜ້າຢຳເກງແທ້ໆ..
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ໃນຂໍ້ 7-9, ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ຈົດຈໍ່ໃສ່ຄວາມຈິງ, ຄວາມທ່ຽງທັມ, ຄຳແນະນຳ, ແລະການໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນຂອງພຣະ
ເຈົ້າ. ພວກເຮົາຮູ້ຈັກສິ່ງເຫຼົ່ານີເ້ ພາະວ່າພຣະອົງເປີດເຜີຍຜ່ານທາງຂໍພ
້ ຣະຄັມພີ, ພຣະຄຳທີ່ບັນດົນໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ
ຈາກເບື້ອງເທິງ. ແລະພຣະຄຳນັ້ນເປັນທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້!
ທ່ານໄດ້ພົບວ່າພຣະຄັມພີເປັນທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ຢ່າງໃດ?
ພຣະຄຳຕອນນີສ
້ ະທ້ອນເຖິງ “ຄວາມເຫັນພ້ອມຂອງເບື້ອງເທິງ.” ຜູບ
້ ັນທຶກເພງສັຣເສີນໄດ້ຮັບຮູ້ທັງສອງຢ່າງຄືພຣະ
ສັນຍາແລະການໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນທີ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ເກີນກວ່າການຮັບຮູ້ທາງສມອງ. ຜູ້ບັນທຶກເພງສັຣເສີນ
ໄດ້ຂຽນດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຢ່າງຈິງຈັງໃນບັນດາຣາຊກິດ ແລະພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

ພວກເຮົາກໍຢູ່ໃນ “ຄວາມເຫັນ

ພ້ອມຂອງເບື້ອງເທິງ” ເຊັ່ນດຽວກັນເມື່ອເຮົາຫາກເປັນນຶ່ງກັບພຣະເຈົ້າໃນບັນຫາອັນດຽວກັນ ພວກເຮົາເລືອກເຫັນສິ່ງ
ຕ່າງໆຈາກທັສນະຂອງພຣະເຈົ້າ

ພວກເຮົາສາມາດຝາກຝັງການຕັດສິນໃຈອັນຍາກໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາແກ່ພຣະ

ເຈົ້າ ເພາະວ່າພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ ຄຳແນະນຳຕ່າງໆຂອງພຣະອົງຕໍພ
່ ວກເຮົາແມ່ນໄວ້ວາງໃຈໄດ້.
ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າດຳລົງຢູ່ຕລອດໄປເປັນນິດ, ແລະສາມາດເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເດີນໄປກັບພຣະຄຣິດ. ສະ
ນັ້ນ, ຈຶ່ງບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຮູ້ຈັກພຣະຄັມພີໃນສມອງ; ຕາມຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາບໍຮ
່ ູ້ຈັກພຣະຄັມພີຈົນກວ່າພວກເຮົາໄດ້ມີ
ປະສົບການ. ພວກເຮົາຮຽນຄວາມສັດຈິງຂອງພຣະເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົານຳມາໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.
ຍັງບໍ່ພຽງພໍເທື່ອທີ່ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບການໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ; ພວກເຮົາຕ້ອງມີປະສົບການສຳລັບພວກເຮົາເອງ!
ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນແຈ່ມແຈ້ງດີ; ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດມີຄວາມສັມພັນທີ່ຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັກເທື່ອດ້ວຍ
ຕົວພວກເຮົາເອງ (ໂຣມ 3:10-12). ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ, ພຣະເຈົ້າ “ຊົງໃຊ້ການໄຖ່ໃຫ້ມາຍັງປະຊາກອນຂອງ
ພຣະອົງ” (ຂໍ້ 9) ໂດຍຜ່ານພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຂໍພ
້ ຣະຄຳ ຄຳແນະນຳທີ່ວາງໃຈໄດ້ຂອງພຣະເຈົ້າ ຊີໃ
້ ຫ້ພວກເຮົາໄປຫາ
ພຣະເຢຊູ, ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງພວກເຮົາ.
ການໂຕ້ຕອບຂອງຜູບ
້ ັນທຶກເພງສັຣເສີນຕໍ່ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເປັນການນະມັສການ (ຂໍ້ 9). ຈັກກະວານ
ທີ່ອ້ອມຮອບພວກເຮົາໄດ້ເປີດເຜີຍພຣະເຈົ້າອົງທີໜ
່ ້າໂຄຣົບຢຳເກງແລະບໍຣິສຸດ ແຍກຫ່າງຈາກການຊົງສ້າງຂອງພຣະ
້ ຣະຄຳເປີດເຜີຍຄວາມລອດພົ້ນແລະພັນທະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ ດ້ານທັມມະຊາດແລະຄຸນສົມບັດຂອງພຣະ
ອົງ; ຂໍພ
ອົງທີ່ມິທັງຄວາມບໍຣິສຸດແລະຄວາມໂຄຣົບຢຳເກງຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ. ເໝືອນກັບຜູ້ບັນທຶກເພງສັຣເສີນ, ພວກເຮົາຄວນ
ຈະຖືກດຶງດູດໃຫ້ນະມັສການພຣະອົງຜູຊ
້ ົງຮັກພວກເຮົາດ້ວຍ.

3. ເພງສັຣເສີນ 111:10
10. ຄວາມຢຳເກງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າເປັນທີ່ເລີ້ມຕົ້ນຂອງສະຕິປັນຍາ

ບັນດາຜູ້ທປ
ີ່ ະຕິບັດຕາມກໍໄດ້ຄວາມເຂົ້າໃຈດີ

ການສັຣເສີນພຣະເຈົ້າດຳຣົງຢູ່ເປັນນິດ.
ຖ້ອຍຄຳນີມ
້ ີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດທີ່ວ່າມີ “ຄວາມຢຳເກງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າ”? ຄຳວ່າຢຳເກງໃນພາສາເຮັບເຣີໃນຂໍນ
້ ີ້
ແມ່ນ ຢີຣາ (Yirah); ໝາຍຄວາມວ່າໂຄຣົບບູຊາແລະນັບຖືຢ່າງເລິກເຊິ່ງທີ່ເກີດຈາກຄວາມຮັກ. ເມື່ອພວກເຮົາຄຳນຶງ
ເຖິງຣິດອຳນາດສູງສຸດ ແລະຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າແລະໂຮມເຂົ້າກັນກັບຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງສຳລັບພວກ
ເຮົາ, ພວກເຮົາກໍໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູຄ
່ ວາມຢຳເກງປະເພດນີ.້
ທ່ານຈະບັນລະຍາຍຜູ້ທມ
ີ່ ຄ
ີ ວາມຢຳເກງພຣະເຈົ້າໄດ້ຢາ
່ ງໃດ?
ສ່ວນຕົວແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າສະແດງຄວາມຢຳເກງປະເພດນີ້ອອກມາໂດຍເລີ້ມຕົ້ນແຕ່ລະມືດ
້ ້ວຍຖ້ອຍຄຳເຫຼົ່ານີ,້
“ພຣະເຈົ້າອົງຍິ່ງໃຫຍ່, ພຣະອົງມີຫຍັງສຳລັບຂ້ານ້ອຍໃນມື້ນີ້?” ຂ້າພະເຈົ້າເລືອກເຮັດຄວາມສຳຄັນຂອງພຣະອົງໃຫ້
ມາເປັນຄວາມສຳຄັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່ອງໄວຕໍ່ການນຳພາຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ຢືນຢູ່ໃນຄວາມໂຄຣົບນັບຖື ນະມັສການແຜນການ ແລະຄວາມດີຂອງພຣະອົງ.
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ການດຳລົງຊີວິດຢູຕ
່ ໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຢຳເກງນຳພວກເຮົາເຂົ້າໄປໃນທາງຂອງສະຕິປັນຍາ. ແຫຼ່ງແຫ່ງ
ສະຕິປັນຍາທີຍ
່ ິ່ງໃຫຍ່, ອັນສຸດຍອດ, ແມ່ນໃນອົງພຣະຄຣິດ.

ຜູ້ຊຶ່ງພຣະອົງເອງຄືຄວາມຈິງ. ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຢຳເກງ

ພຣະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນແຜນການຂອງພຣະອົງສຳລັບຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າມັນດີກວ່າແຜນ
ການຂອງຂ້າພະເຈົ້າ!
ການສົງສັຍສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ ການຄິດວ່າພວກເຮົາຮູ້ດີກວ່າ ແມ່ນພາບທີ່ແຈ້ງແລ້ວວ່າແມ່ນຫຍັງເກີດຂຶ້ນ
ເມື່ອພວກເຮົາບໍ່ຢຳເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ການຢູ່ໂດຍປາສຈາກຄວາມຢຳເກງພຣະເຈົ້າແມ່ນອັນຕະລາຍທີສ
່ ຸດ. ພວກ
ເຮົາຕັ້ງຢູໃ
່ ນສະຕິປັນຍາຫຼຄ
ື ວາມຊົ່ວຮ້າຍແມ່ນຂຶ້ນຢູກ
່ ັບຄວາມຢຳເກງຂອງພວກເຮົາຕໍພ
່ ຣະເຈົ້າ. ເໝືອນດັ່ງ “ຄວາມ
ຢຳເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນບ່ອນເລີ້ມຕົ້ນຂອງສະຕິປັນຍາ,” ດັ່ງນັ້ນການຂາດຄວາມຢຳເກງພຣະເຈົ້າກໍເປັນບ່ອນເລີ້ມ
ຕົ້ນຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍເຊັ່ນກັນ.
ມີຊາຍສາມຄົນໃນພຣະຄັມພີໄດ້ພົບສະຕິປັນຍາທີມ
່ າຈາກຄວາມຢຳເກງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າ:
ໂຢບ.

ກ່ອນທີ່ທ່ານໂຢບໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ໂດຍພຣະເຈົ້າ, ລາວໄດ້ສະແດງຄວາມໂຄຣົບນັບຖືຄວາມຈິງໃນພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າ. “ຄວາມຢຳເກງພຣະເຈົ້າຄືພຣະປັນຍາ ແລະທີ່ຫັນຫນີຈາກຄວາມຊົ່ວຄືຄວາມເຂົ້າໃຈ” (ໂຢບ 28:28).
ດາວິດ.

ກະສັດດາວິດໄດ້ເຫັນອຳນາດຂອງການສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ຂອງການຢຳເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. “ການຢຳເກງພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າເປັນການດີ ແລະດຳຣົງຄົງຢູຕ
່ ລອດໄປ” (ພສສ. 19:9).
ໂຊໂລໂມນ. ກະສັດໂຊໂລໂມນຊາຍທີ່ສລາດທີ່ສຸດໃນພຣະຄັມພີ, ໄດ້ກະທຳຄວາມຜິດແບບໂງ່ຈ້າບາງຢ່າງ, ທີ່ທ່ານ
ບັນທຶກຕາມເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປຶ້ມພຣະທັມປັນຍາຈານ. ທ້າຍສຸດເພິ່ນກໍໄດ້ມາເຖິງບົດສລຸບນີ:້ “ຈົບເຣື່ອງແລ້ວ
ໄດ້ຟັງກັນທັງໝົດແລ້ວ ຈົ່ງຢຳເກງພຣະເຈົ້າ ແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ເພາະນີ້ແຫຼະເປັນໜ້າທີ່ຂອງມະນຸດ
ທັງປວງ” (ປັນຍາຈານ 12:13).
ມີປຶ້ມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ວາງຂາຍກ່ຽວເຣື່ອງສະຕິປັນຍາ, ແຕ່ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າສະຕິປັນຍາເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍ “ຄວາມຢຳ
ເກງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າ.”

ແລະສະຕິປັນຍາທີ່ມາຈາກການຢຳເກງພຣະເຈົ້ານີສ
້ ະແດງໃຫ້ພວກເຮົາວ່າການຢູ່ທຖ
ີ່ ືກຕ້ອງ

ແມ່ນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຫັນແນ່ນອນໂດຍຄວາມສຳພັນທີ່ຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າໂດຍຜ່ານພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຄວາມສຳພັນອັນ
ນັ້ນປ່ຽນແປງທຸກສິ່ງຢ່າງ.

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ທ່ານຈະຮັບຮູ້ການຊົງເປັນຢູ່ແລະການຊົງສະຖິດຢູ່ດ້ວຍຂອງພຣະເຈົ້າແນວໃດ? ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງການນຳໃຊ້ໃນ
ຂ້າງລຸ່ມນີ້:
ອອກໄປຍ່າງ. ອອກໄປຂ້າງນອກແລະສັງເກດທັມມະຊາດອ້ອມຮອບຕົວທ່ານ. ຈ້ອງເບິ່ງທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ.
ພິຈາຣະນາເບິ່ງສິ່ງທັງປວງວ່າພວກມັນຊີໄ
້ ປສູ່ພຣະເຈົ້າແນວໃດ. ຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າຕໍສ
່ ິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງ.
ອ່ານພຣະຄຳ. ໃຫ້ສັນຍາໃນການອ່ານພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງປົກກະຕິເປັນປະຈຳ. ຂນະທີ່ທ່ານອ່ານແລະ
ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າແລະທາງຂອງພຣະອົງຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະດຳເນີນຊີວິດຕາມຄວາມຈິງທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບນັ້ນ.
ສົນທະນາ. ໂອ້ລົມກັບບາງຄົນວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງເຊື່ອຢ່າງຕາຍໃຈວ່າພຣະເຈົ້າມີຈິງ. ອະທິບາຍໃນສິ່ງທີ່ພຣະ
ອົງໄດ້ເປີດເຜີຍແກ່ທ່ານໂດຍຜ່ານຄຳສັ່ງໃຫ້ສິ່ງທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນແລະໂດຍຜ່ານພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ.
ພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູທ
່ ຸກຫົນທຸກແຫ່ງໃນທຸກໆເວລາ, ແລະພຣະອົງໄດ້ເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງໂດຍຜ່ານການຊົງສ້າງ
ຂອງພຣະອົງ ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດຄືໃນພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ. ໃຫ້ພວກເຮົາຊ່ວຍຄົນອື່ນຈົນສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອໃຫ້
ພວກເຂົາເຫັນຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າຜູທ
້ ີ່ພຣະອົງຊົງເປັນ!

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA
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