ບົດຮຽນໂຮງຮຽນ

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 26 ມົກຣ 2019 ( 01-26-2020 )
ເປັນຫຽັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງທົນທຸກ?
ມີຫຽັງທີ່ຫຼາຍຄົນມ່ວນແຕ່ທ່ານບໍ່ສາມາດທົນໄດ້ ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຢ່າດ່ວນສລຸບວ່າຄວາມທຸກເປັນຜົນມາຈາກຄວາມບາບໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ກິລາຟຸດບອລ. ບາງຄົນໃນພວກເຮົານັບອາທິດ ນັບວັນຈົນຣະດູກິລາຟຸດບອລເລີ້ມຕົ້ນ. ວັນຢຸດມີແຕ່ລາຍການ
ກິລາທັງສາຍວິທຍາລັຍແລະສາຍອາຊີບເຕັມໄປໝົດ. ພວກເຮົາກໍມັກເກມນີ້.
ມີຄົນອື່ນທ່າມກາງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດສົນໃຈ . ເຫັນວ່າເປັນເຣືອ
່ ງເຫຼືອທົນຫຼາຍສໍາລັບເຮົາທີ່ຢູ່ນໍາຄອບຄົວທີ່ຕິດ
ຟຸດບອລ. ພໍຮອດວັນຢຸດພວກເຮົາຕ້ອງທົນຟັງການລົມກັນມີແຕ່ເຣື່ອງຟຸດບອລກັບຟຸດບອລຕລອດ. ແຕ່ “ການທົນ
ທຸກ” ກໍແມ່ນຄວາມຜິດສ່ວນນຶ່ງຂອງເຮົາແທ້. ພວກເຮົາອາດໄປຫ້ອງອື່ນ ຫຼືປ່ຽນເຣືອ
່ ງສົນທະນາກໍໄດ້ ແຕ່ພວກເຮົາທົນ
ຟັງເພາະພວກເຮົາຮັກຄອບຄົວແລະໝູ່ເພື່ອນຂອງເຮົາ.
ແທ້ຈິງແລ້ວ ບໍ່ແມ່ນຄວາມທົນທຸກທີ່ແທ້ຈິງ. ຄວາມທົນທຸກແທ້ຈິງບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບສ່ວນບຸກຄົນ;
ບໍ່ມີຜູ້ໃດເລືອກຜ່ານຜ່າຄວາມເຈັບປວດ, ການເຈັບຫົວ, ຫຼືເຫດຮ້າຍຕ່າງໆ. ແລະພວກເຮົາກໍບໍ່ສາມາດ “ອອກຈາກ
ຫ້ອງໄປໄດ້.”
ເໝືອນດັ່ງການແຕ່ງງານກັບຄົນທີຢ
່ ໃ
ູ່ ນຄອບຄົວຄົນຕິດຟຸດບອລ ແລະກໍສໍານຶກໄດ້ວ່າເປັນຄວາມຜິດຂອງນາງເອງ,
ມີຫຼາຍຄົນກໍໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດ ແລະຜົນກະທົບໃນທໍານອງດຽວກັນ. ເຂົາເໝົາເອົາວ່າທີ່ເຂົາທົນທຸກກໍເພາະຄວາມ
ບາບ ຫຼຄ
ື ວາມຜິດໃດນຶ່ງໃນຊີວິດເຂົາ. ພຣະທັມໂຢບ ຈະຊີ້ບອກໃຫ້ເຮົາເຫັນພາບຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ຄວາມບາບຂອງ
ເຮົາມີບົດບາດຕໍ່ຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງເຮົາຫຼືບໍ່.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ: (ເບິ່ງຕາມຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ໂຢບ 11:13-16.
ໂຢບເອີຍ ຈົ່ງມີຈິດໃຈຖືກຕ້ອງແລະສແວງຫາພຣະເຈົ້າສາ
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ຈາກເຮືອນຂອງເຈົ້າ

ຈົ່ງກໍາຈັດຄວາມຊົ່ວຊ້າທັງໝົດ ແລະຄວາມຜິດອອກ
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ແລ້ວເຈົ້າກໍກ້າເງີຍໜ້າຂຶ້ນໂດຍປາສຈາກຄວາມອັບອາຍ ເຈົ້າຈະຢືນຢູ່ໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ ໂດຍ
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ປາສຈາກຄວາມຢ້ານກົວອີກ

ແລ້ວຄວາມທຸກລໍາບາກກໍຈະຫາຍຈາກຄວາມຊົງຈໍາຂອງເຈົ້າຈົນໝົດ ເໝືອນດັ່ງນໍ້າ
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ຖ້ວມທີ່ບົກລົງ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຈົດຈໍາມັນອີກຈັກເທື່ອ.
ພວກເຮົາຄຸ້ນເຄີຍກັບຄໍາເວົ້າດັ່ງ: “ສິ່ງທີ່ວຽນໄປກໍຈະວຽນມາ” ແລະ “ຄືກັບຊາຕາກັມວຽນມາສນອງລາວ.” ຖ້ອຍຄໍາ
ນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມສົມມຸດຊຶ່ງຄວາມທຸກລໍາບາກແມ່ນຜົນກັມໂດຍຕົງຈາກການກະທໍາຜິດ. ແທ້ຈິງແລ້ວພຣະຄັມ
ພີສອນວ່າ “ເພາະວ່າຜູ້ໃດຫວ່ານສິ່ງໃດລົງ ກໍຈະເກັບກ່ຽວສິ່ງນັ້ນ”(ຄາລາເຕັຽ6:7ຂ). ແຕ່ສິ່ງນີ້ບໍ່ແມ່ນຊາຕາກັມ.ຍິ່ງໄປ
ກວ່ານັ້ນ ບົດນີ້ ບໍ່ໄດ້ແນະນໍາວ່າຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງເຮົາທັງໝົດບໍ່ແມ່ນຜົນມາຈາກຄວາມບາບຂອງເຮົາ.
1

ຄວາມເຫັນທີ່ວ່າ ທ່ານໄດ້ສິ່ງທີ່ທ່ານສົມຄວນໄດ້ຮັບກໍບໍ່ແມ່ນສິ່ງໃໝ່. ຊຶງ່ ກໍປາກົດໃນພຣະທັມໂຢບ, ຊຶ່ງເປັນພຣະ
ທັມເກົ່າແກ່ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີເດີມ. ຄວາມຈິງ, ເມື່ອເຮົາອ່ານຕລອດພຣະທັມໂຢບ, ພວກເຮົາກໍຈະພົບຄວາມຄຶດ
ເຫັນນີ້ເປັນປະຈໍາ. ພຣະທັມນີ້ມີຈຸດສູນກາງຢູ່ທີ່ຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງໂຢບຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕັ້ງ
ແຕ່ຂໍ້ແລກແລ້ວວ່າ ສິ່ງທີ່ໂຢບປະສົບນັ້ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມບາບຂອງລາວເລີຍ.“ໃນປະເທດ ອູເຊ ມີຊາຍຜູ້ນຶ່ງຊື່ວ່າ
ໂຢບ ເປັນຄົນສັດຊື່ແລະຂາບໄຫວ້ພຣະເຈົາ
້ ລາວເປັນຄົນດີບໍ່ເຮັດສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍ”(ໂຢບ1:1).
ຕອນທີ່ຍາວກວ່າໝູ່ຂອງປຶ້ມມີສູນກາງທີ່ການສົນທະນາຣະຫວ່າງໂຢບແລະເພື່ອນຂອງລາວສາມຄົນ. ຖ້າພວກເຮົາ
ບໍ່ເຂົ້າໃຈເຣື່ອງລາວຊຶ່ງໂຢບເປັນຄົນສິນທັມ ແລ້ວພວກເຮົາກໍຈະຄິດງ່າຍໆວ່າຄໍາແນະນໍາທີ່ໂຢບໄດ້ຈາກເພື່ອນຂອງ
ລາວເປັນຄໍາແນະນໍາທີ່ດີທສ
ີ່ ຸດ. ແຕ່ເພື່ອນຂອງໂຢບມັກໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ໂງ່ເຂົາເພື່ອໃຫ້ໂຢບປະຕິບັດຕາມ.
ໃນ ໂຢບບົດ11, ເພື່ອນຜູ້ນຶ່ງຊື່ ໂສພາ ພະຍາຍາມແນະນໍາໃຫ້ໂຢບສາຣະພາບກັບໃຈວ່າ: “ໂຢບເອີຍ ຈົ່ງມີຈິດໃຈ
ຖືກຕ້ອງ ແລະສແວງຫາພຣະເຈົ້າສາ”(ຂໍ1
້ 3).
ທ່ານມີປະຕິກິຣິຍາຢ່າງໃດຕໍ່ຄໍາແນະນໍາທີ່ບດ
ໍ່ ີຈາກເພື່ອນຂອງໂຢບ?
ເບິ່ງຜິວເຜີນແລ້ວ, ຄໍາເຫຼົ່ານີ້ກໍຄືວ່າເປັນປັນຍາແທ້. ແທ້ຈິງແລ້ວ ການສໍານຶກຜິດແລະການໄຫວ້ວອນແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນ
ຕໍພ
່ ຣະເຈົ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມໃນກໍຣະນີນ,ີ້ ໂສພາໄດ້ຊູຊໃ
ີ ຫ້ໂຢບສໍານຶກຜິດ ແລະຂໍອະພັຍໂທດຈາກພຣະເຈົ້າເພື່ອ
ໃຫ້ຄວາມທຸກລໍາບາກໄດ້ຮັບການບັນເທົາ. ຢ່າງໜ້ອຍເຮົາເຫັນສອງບັນຫາໃນຄໍາແນະນໍານີ້:
 ໂຢບບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຽັງຜິດ.

ຄວາມເຈັບປວດທີ່ໂຢບທົນທຸກບໍ່ແມ່ນຜົນກັມຈາກຄວາມບາບ. ລາວບໍ່ໄດ້ເຮັດສິ່ງຊົ່ວ

ຮ້າຍ. ໂຢບບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສາຣະພາບບາບ.ໄປຫາພຣະເຈົ້າບອກຄວາມບາບທີ່ເສກສັນປັ້ນແຕ່ງຂຶ້ນເປັນເຣື່ອງໂງ່.
ພຣະເຈົ້າຮູ້ຈັກໃຈເຮົາແລ້ວ, ແລະການຂໍໂທດໃນສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດບໍ່ເປັນການໃຫ້ກຽດພຣະເຈົ້າເລີຍ(ຕົວະ).
 ໂຢບບໍ່ອາດຕໍ່ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້. ຊາຕານໄດ້ກ່າວກັບພຣະເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນແລ້ວວ່າຖ້າໂຢບເປັນທຸກລໍາບາກ, ລາວກໍ
ຈະດ່າພຣະເຈົ້າ. ແຕ່ຫຼັງຈາກທີ່ສັດລ້ຽງ, ຂ້ອຍໃຊ້, ແລະແມ້ກະທັ້ງລູກຂອງລາວສູນເສັຽໄປຫຼືຖືກຂ້າ, ແຕ່ “ໂຢບ
ກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດບາບໂດຍກ່າວໂທດພຣະເຈົ້າແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ” (ໂຢບ1:22).

ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອລາວມາຫາພຣະເຈົາ
້ ຄັ້ງທີ

ສອງ, ຊາຕານພຍາຍາມອີກວ່າ, “ມະນຸດຍ່ອມສລະທຸກສິ່ງເພື່ອໃຫ້ຊີວິດຄົງຢູ່” (ໂຢບ2:4ຂ). ຊາຕານພຍາຍາມ
ຊັກຊວນໂຢບໃຫ້ເຊື່ອວ່າທີ່ໂຢບຕິດຕາມພຣະເຈົາ
້ ກໍຍ້ອນວ່າພຣະເຈົ້າປົກປັກຮັກສາຊີວິດໂຢບເທົ່ານັນ
້ . ໂຢບອາດ
ຕໍ່ວ່າພຣະເຈົ້າໃຫ້ປິ່ນປົວໜັງຂອງລາວກໍເປັນໄດ້. ແຕ່ແລ້ວ ໂຢບ “ກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມຂໍ້ສເນີ” ໃຫ້ສາຣະພາບໂດຍ
ບໍ່ຈໍາເປັນເພື່ອຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ.
ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນໃນມໍ່ໆນີ,້ ໂຢບເຂົ້າໃຈແລ້ວວ່າສິ່ງທີ່ລາວກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ ບໍແ
່ ມ່ນຍ້ອນການກະທໍາຂອງ
ລາວຈັກຢ່າງ, ແລະລາວກໍຕຽມພ້ອມທີ່ຈະນະມັສການພຣະເຈົ້າໄປພ້ອມກັບຄວາມເຈັບປວດຂອງລາວ. ລາວຮູ້ຈັກສິ່ງ
ນີ້ດີຢ່າງຍິ່ງ ດັ່ງໃນສອງສາມຕອນຕໍ່ໄປ, ໂຢບຕອບຄໍາແນະນໍາຈາກເພື່ອນອງລາວໂດຍກ່າວວ່າ, “ເຖິງວ່າພຣະອົງຂ້າ
ຂ້າພຣະອົງເສັຽ ຂ້າພຣະອົງກໍຍັງຈະຫວັງໃນພຣະອົງ” (ໂຢບ13:15ກ).

2. ໂຢບ 23:8-12.
ຂ້ອຍໄດ້ໄປຄົ້ນຫາທາງທິດຕາເວັນອອກແຕ່ພຣະເຈົ້າບໍ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນເລີຽ ເມື່ອຂ້ອຍໄປຄົນ
້ ຫາທາງທິດຕາເວັນຕົກ ຂ້ອຍກໍບໍ່

8

ໄດ້ພົບພຣະອົງເຈົ້າ 9ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກທັງທາງທິດໃຕ້ແລະທິດເໜືອ ແຕ່ຂ້ອຍກໍຍັງບໍ່ໄດ້ເຫັນພຣະອົງເຊັ່ນກັນດ້ວຍ
ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍຍັງຮູ້ທຸກບາດຍ່າງທີ່ຂ້ອຍກ້າວໄປ ພຣະອົງຈະພົບວ່າຂ້ອຍບໍຣິສຸດ ຖ້າພຣະອົງຫາກທົດສອບເບິ່ງຂ້ອຍ

10

ຂ້ອຍເຮັດຕາມທາງທີ່ພຣະອົງເລືອກດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ແລະບໍ່ມີທ່າທີຫັນເຫໄປມາຕາມທາງໃດໆອີກ 12ຂ້ອຍ

11

ເຮັດຕາມສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງມາເລື້ອຍໆ ຂ້ອຍເຮັດຕາມພຣະປະສົງ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຕາມຈິດໃຈຂອງຂ້ອຍ.
2

ມີຄຸນຄວາມດີຫຽັງທີຈ
່ ະອອກມາຈາກຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງໂຢບ? ໂຢບໄດ້ໃຫ້ບົດຮຽນທີ່ສໍາຄັນແກ່ເຮົາໃນບົດ
ນີ.້ ລາວເຂົ້າໃຈດີວ່າຄວາມທຸກຂອງລາວບໍ່ແມ່ນຜົນກັມຈາກບາບຂອງລາວ ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງຢາກໄປຄົ້ນຫາເຫດຜົນຢູ່
ເບື້ອງຫຼັງສິ່ງນີ້ ນໍາພຣະເຈົ້າ.
ໂຢບຢາກຮູ້ວ່າລາວຈະພົບພຣະເຈົ້າຢູ່ບ່ອນໃດ. “ຂ້ອຍຢາກຮູ້ເດວ່າຂ້ອຍຈະພົບພຣະອົງໄດ້ຢູ່ໃສ? ແລະຂ້ອຍຈະ
ໄປພົບພຣະອົງຢູ່ທີ່ນັ້ນ”(ໂຢບ 23:3). ລາວບໍ່ໄດ້ພົບພຣະເຈົ້າ, ທັງໆທີ່ລາວກໍຮູ້ແລ້ວວ່າພຣະເຈົ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ພຣະເຈົ້າຄື
ຈັ່ງວ່າບໍ່ຢູ່, ແຕ່ພຣະອົງກໍເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນໍາໂຢບ. “ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍຍັງຮູ້ທຸກບາດຍ່າງທີ່ຂ້ອຍກ້າວໄປ ພຣະອົງຈະພົບ
ວ່າຂ້ອຍບໍຣິສຸດ ຖ້າພຣະອົງຫາກທົດສອບເບິ່ງຂ້ອຍ”(ຂໍ1
້ 0).
ແລ້ວໂຢບກໍໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າກໍາລັງພາລາວໄປຕາມທາງຫຼໍ່ຫຼອມລາວໃຫ້ບໍຣິສຸດ. ເວລາພຣະອົງທົດລອງ
ເບິ່ງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍກໍຈະຖືກຫຼໍ່ຫຼອມອອກມາເໝືອນຄໍາບໍຣິສຸດ(ຂໍ້10). ໂຢບອາດບໍ່ໄດ້ເຫັນຫຼືບໄ
ໍ່ ດ້ຍິນຈາກພຣະເຈົ້າ, ແຕ່
ລາວກໍຮູ້ແກ່ໃຈເຖິງພາຣະກິດການຫຼໍ່ຫຼອມຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດລາວ. ແທນທີ່ຈະຈົ່ມວ່າພຣະເຈົ້າ, ປະຖິ້ມພຣະເຈົາ
້ ,
ຫຼືເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງເພື່ອນລາວ, ລາວກັບຢືນຢັດຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ລາວຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ.

ຄວາມທຸກລ ໍາບາກໄດຫ
້ ່ ຼໍຫຼອມຄວາມເຊື່ ອຂອງທາ່ ນຢາ່ ງໃດ?
ເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໃດໂຢບຈຶ່ງເຊື່ອຢ່າງແຂງແກ່ນ, ຊັດແຈ້ງວ່າລາວໄດ້ປະສົບມາທຸກຢ່າງແລ້ວບໍ່ ? ຄໍາຕອບງ່າຍໆ.
ລາວຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ. ລາວດໍາຣົງຊີວິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະຖືວິນັຍຢ່າງເຄັ່ງຂັດເພື່ອຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າໂດຍການອະທິຖານ
ແລະດໍາຣົງຊີວິດໃນການເຊື່ອຟັງພຣະທັມພຣະເຈົ້າ. “ຂ້ອຍເຮັດຕາມພຣະປະສົງບໍ່ແມ່ນຕາມຈິດໃຈຂອງຂ້ອຍ”(ຂໍ1
້ 2).
ໂຢບຕຽມພ້ອມຮັບມືທຸກສະຖານການ ເພາະວ່າລາວມີຄວາມສັມພັນໃກ້ຊດ
ິ ສນິດສນົມກັບພຣະເຈົ້າ.
ເວລາໃດເຮົາຜ່ານຜ່າຄວາມທຸກລໍາບາກແລະເຮົາບໍ່ສາມາດບົ່ງບອກສາເຫດຄວາມບາບໃດນຶ່ງໄດ້, ພວກເຮົາຄວນ
ຝຶກຄວາມຄິດຂອງເຮົາໃຫ້ຄິດຢ່າງທີ່ໂຢບຄິດ. ພວກເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູທ
້ ີ່ຈະອ້າແຂນຮັບເອົາຄວາມທຸກລໍາບາກເໝືອນດັ່ງ
ທາງທີ່ພຣະເຈົ້າຫຼໍ່ຫຼອມແລະເສີມສ້າງເຮົາ. ມັນອາດເປັນການທ້າທາຍ ຫຼືສູ້ຊົນ ທີ່ພຣະເຈົ້າໃຊ້ເພື່ອຈັດຕຽມເຮົາສູ່ບາງ
ສິ່ງທີ່ພຣະອົງຢາກກະທໍາຜ່ານເຮົາໃນພາຍພາກໜ້າ.
3. ໂຢຮັນ 9:1-3.
ເມື່ອພຣະເຢຊູກໍາລັງສະເດັດໄປຊົງເຫັນຊາຍຜູ້ນຶ່ງຕາບອດແຕ່ກໍາເນີດ.
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ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງທູນຖາມພຣະອົງ

2

ວ່າ, “ພຣະອາຈານເອີຍ, ຜູ້ໃດໄດ້ເຮັດຜິດບາບຄົນນີ້ຫຼືພໍ່ແມ່ຂອງຕົນ ລາວຈຶ່ງເກີດມາຕາບອດ.”3ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ,
“ບໍ່ແມ່ນຄົນນີ້ຫຼືພໍ່ແມ່ຂອງຕົນໄດ້ເຮັດບາບ ແຕ່ເກີດມາເພື່ອໃຫ້ພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະເຈົ້າປາກົດໃນຕົວຂອງຄົນນີ.້ ”
ພຣະເຢຊູໄດ້ພົບຊາຍຕາບອດ, ແຕ່ພວກສາວົກພາກັນສົນທະນາດ້ານຫຼັກຄໍາສອນ. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ສົນທະນາວ່າ
ເຂົາສາມາດຊ່ອຍຊາຍຜູ້ນີ້ຢ່າງໃດ;

ຈຸດເລັງຂອງເຂົາແນໃສ່ສາເຫດຂອງການບອດ.

ພວກສາວົກຖືກດຶງເຂົ້າໄປສູ່

ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຜິດທີ່ສະແດງອອກໂດຍເພື່ອນຂອງໂຢບສາມຄົນ: ຄວາມບາບແມ່ນຕົ້ນເຫດການບອດຂອງຊາຍຜູ້ນ.ີ້
ຕາມແນວຄວາມຄິດຂອງເຂົາແລ້ວ, ເງື່ອນໄຂດຽວແມ່ນໃຜເຮັດບາບ. “ພຣະອາຈານເອີຍ, ຜູ້ໃດໄດ້ເຮັດຜິດບາບ ຄົນ
ນີ້ຫຼືພໍ່ແມ່ຂອງຕົນ ລາວຈຶ່ງເກີດມາຕາບອດ” (ຂໍ2
້ ).
ພຣະເຢຊູຈຶ່ງແກ້ຫຼັກຄໍາສອນຂອງເຂົາທັນທີໂດຍເຮັດໃຫ້ເຂົາຊາບຄໍາຕອບວ່າບໍ່ແມ່ນໃຜ. “ບໍ່ແມ່ນຄົນນີ້ຫຼືພໍ່ແມ່ຂອງ
ຕົນໄດ້ເຮັດບາບ”(ຂໍ3
້ ). ຊາຍຄົນນັ້ນຕາບອດຍ້ອນພຣະເຈົ້າຢາກກະທໍາບາງສິ່ງບາງຢ່າງຜ່ານການບອດນັ້ນ. ພຣະເຢ
ຊູຕອບວ່າ, “ແຕ່ເກີດມາເພື່ອໃຫ້ພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະເຈົ້າປາກົດໃນຕົວຂອງຄົນນີ”້ (ຂໍ3
້ ).

ຢ່າພາດຄວາມສໍາຄັນ

ຂອງສິ່ງນີ:້ ພຣະເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຜູ້ນີ້ເກີດມາເປັນຄົນພິການຕາບອດ; ພຣະອົງໄດ້ວາງແຜນທໍາການອັສຈັນຜ່ານ
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ຊາຍຜູ້ນີ້ຕັ້ງແຕ່ກ່ອນລາວເກີດມາພຸ້ນ!
ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຢຊູອາດເປັນການຍາກທີ່ຈະໄດ້ຍິນ ຖ້າພວກເຮົາຄິດວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າມີຕໍ່ເຮົານັ້ນ
ໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາທົນທຸກລໍາບາກ.ແຕ່ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າເລິກໄປກວ່າພຽງແຕ່
ເຮັດໃຫ້ເຮົາສະດວກສະບາຍເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາຈະເບິ່ງໃນລາຍລະອຽດຍິ່ງໃຫຽ່ກວ່າທີ່ຄວາມຈິງນີ້ໃນບົດທີເຈັດຂອງ
ບົດຮຽນນີ,້ ແຕ່ມັນຊ່ອຍໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າແລະຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງເຮົາຈາກມຸມມອງຂອງພຣະອົງ.
“16ເຫດສັນນັ້ນເຮົາຈຶ່ງບໍ່ທໍ້ຖອຍ ເຖິງແມ່ນວ່າກາຍພາຍນອກຂອງເຮົາກໍາລັງຊຸດໂຊມໄປ ແຕ່ໃຈພາຍໃນນັ້ນກໍຍັງຈະ
ເຣີນຂຶ້ນໃໝ່ທຸກໆວັນ.

ເຫດວ່າ ການທຸກລໍາບາກອັນເບົາບາງທີ່ມີຢູ່ຊົ່ວຂນະນຶ່ງນັ້ນ ກໍກໍາລັງຈັດໃຫ້ເຮົາມີສງ່າຣາສີ
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ຢ່າງຖາວອນຫຼາຍ ຫາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້” (2ໂກຣິນໂທ4:16-17).

ເວລາໃດທາ່ ນໄດເ້ ຫັ ນສງາຣາສີ
ຂອງພຣະເຈົາ້ ໃນທາ່ ມກາງຄວາມທຸກລ ໍາບາກ?
່
ພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສໍາແດງໃນຊາຍຜູ້ນີ້ໂດຍຜ່ານພຣະຣາຊກິດການອັສຈັນທາງການປິ່ນປົວຂອງພຣະ
ເຢຊູ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກຜູ້ນໍາສາສນາບາງຄົນບໍ່ຍອມເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ປິ່ນປົວລາວກໍຕາມ, ການອັສຈັນກໍໄດ້ນໍາ
ກຽດມາສູ່ພຣະເຈົ້າຢູ່ດ.ີ ສງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈົ້າປາກົດແຈ້ງໃນສະພາບການຂອງທ່ານ, ບໍວ
່ ່າຈະເຫັນທັນຕາ ຫຼືບໄ
ໍ່ ດ້
ສໍາຜັດເປັນເວລາຫຼາຍປີກໍຕາມ. ພວກເຮົາບໍອ
່ າດເຂົາ
້ ໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນຈັກເທື່ອວ່າ ເຫດໃດຫຼືເປັນຫຽັງ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໃຊ້
ສະຖານການຂອງເຮົາ, ແຕ່ພວກເຮົາວາງໃຈໃນພຣະຫັດອັນຊົງຮັກຂອງພຣະອົງສເມີ.

້ ?
ກຸມ
່ ເຮົາຈະຊອ
່ ຍກ ັນຢາ່ ງໃດໃນເມື່ ອຄວາມທຸກລ ໍາບາກເກີດຂຶນ
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ທ່ານຈະດໍາຣົງຊີວິດຕາມບົດຮຽນນີຢ
້ ່າງໃດ? ຈົ່ງພິຈາຣະນາການນໍາໃຊ້ຕລ
ໍ່ ົງໄປນີ:້
 ຈົ່ງສາຣະພາບ. ຄວາມທຸກລໍາບາກທຸກຢ່າງບໍ່ແມ່ນຜົນກັມຂອງຄວາມບາບ, ແຕ່ຄວາມບາບສາມາດນໍາສູ່ຄວາມ
ທຸກລໍາບາກ. ທູນຂໍພຣະເຈົາ
້ ເປີດເຜີຍຄວາມບາບໃນຊີວິດທ່ານ. ຈົ່ງສາຣະພາບບາບນັ້ນ ແລະ ຂອບຄຸນສໍາລັບ
ພຣະຄຸນ ແລະການໃຫ້ອະພັຍຂອງພຣະອົງ.
 ຈົ່ງຖວາຍກຽດ. ຈົ່ງທູນຂໍພຣະເຈົ້າສໍາແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງເສີມແຮງທ່ານຢ່າງໃດໃນເວລາທ່ານທົນທຸກລໍາບາກ.
ໃນເວລາຈັດການກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຈົ່ງສແວງຫາຊ່ອງທາງຖວາຍກຽດແດ່ພຣະຄຣິດ.

 ຈົ່ງປຸກຄວາມກ້າຫານ. ປະສົບການຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງແຕ່ລະຄົນແຕກຕ່າງກັນ, ຈົ່ງເລົ່າສູ່ໃຜຜູ້ນຶ່ງຟັງວ່າພຣະ
ເຈົ້າຊ່ອຍທ່ານຢ່າງໃດ, ໃຫ້ເຫື່ອແຮງທ່ານ, ແລະນໍາກຽດມາສູ່ພຣະອົງເອງຢ່າງໃດ ໃນຍາມຂັດສົນ ຫຼື ຍາມທຸກລໍາ
ບາກ.
ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຄິດຕ່າງກັນໃນຄວາມທຸກລໍາບາກທີ່ຈໍາເປັນ ແລະບາງທີມີລະດັບຕ່າງກັນ. ແຕ່ເປັນການດີ
ທີ່ຮູ້ວ່າພວກເຮົາມີພຣະບິດາແຫ່ງສວັນ ຜູ້ຊຶ່ງບໍ່ຕົກຕລຶງດ້ວຍຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງເຮົາ ແລະ ທໍາງານຕາງເຮົາແມ້ກະ
ທັ້ງຜ່ານຜ່າແທນເຮົາ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ PSI
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