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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 8 ທັນວາ 2019 (12-8-2019) 

 
ພຣະເຈົ້າມີຈິງຫຼື? 

 

ຕອນກຳລັງໃຫຍຂ້ຶ່ນ, ຄອບຄົວຂອງທ່ານໄດ້ສອນຫຍັງໃຫ້ທ່ານກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານຫລາຍທາງໃຫ້ແກ່ພວກເຮາົ ໃຫ້ຮູ້ຈັກວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຢູ່. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:  
   ເປັນເວລາກວ່າເຈັດສິບປີ. ປະເທດຈີນໄດ້ເປັນລະບອບຄອມມິວນິດແລະເປັນປະເທດທ່ີບໍ່ເຊ່ືອຖໃືນພຣະເຈົ້າ. ເມ່ືອ 
ມາວເຊຕຸງ ໄດ້ປົກຄອງ, ລາວໄດ້ພະຍາຍາມກຳຈັດພວກຄຣິສຕຽນ. ຄວາມຄິດທາງສາສນາໄດ້ຖືກປາບປາມ, ດ່ັງນັ້ນ
ພົລເມືອງປະມານ 40 ຫາ 49 ເປີເຊັນຈຶ່ງບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ. 
   ປານນ້ັນ, ເຖິງວ່າຈະເປັນໜ້າໂສກເສ້ົາແນວນ້ັນ, ປະເທດຈີນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຄືບໜ້າທ່ີມີຄຣິສຕຽນຫຼາຍກວ່າໝູ່ໃນໂລກ
ໂດຍປີ 2030.     ເຖິງແມ່ນຣັຖບານຈະພະຍາຍາມຫັກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຊ່ືອຖພືຣະຄຣິສຕະທັມຄັມພີແລະຂົ່ມເຫັງພວກທ່ີມີ
ຄວາມເຊ່ືອກໍຕາມ,   ໃນປັດຈຸບັນກໍຍັງມີຄຣິສຕຽນຫຼາຍກວ່າຄອມມິວນິດທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນປະເທດຈີນດຽວນີ.້   ພວກເຮົາ
ອາດຈະຕົກຊະເງ້ີໂດຍການເຕີບໃຫຍຂ່ອງພວກຄຣິສຕຽນໃນປະເທດທ່ີບໍ່ມັກສາສນາຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາເອງ
ມີຫົນທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງປາກົດແຈ້ງໃນທ່ີນັ້ນ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສາສນາທູດທ່ານນຶ່ງກ່າວວ່າ,   “ພຣະເຈ້ົາຈະເປີດ
ເຜີຍພຣະອົງເອງສເມີໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີຊອກຫາພຣະອົງ  ແລະນ້ັນແຫຼະແມ່ນປະສົບການຂອງຂ້າພະເຈົ້າທ່ີມີໃນພຣະຄຣິດ.” 
       ຫຼາຍຄົນໃນພວກເຮົາໄດ້ຮຽນເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃນເຮອືນ; ຄອບຄົວຂອງພວກເຮາົເວ້ົາກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງເປີດ
ແປນ. ສຳລັບຄົນອ່ືນໆ, ພວກເຮົາມີເພ່ືອນຄົນນຶ່ງໄດ້ຊ້ີທາງໃຫ້ພວກເຮາົໄປຫາພຣະຄຣິດ. ແຕ່ສຳລັບພວກເຫ່ົຼານ້ັນທ່ີບໍ່
ເຄີຍມີປະສົບການຢ່າງນ້ັນ,   ເຂົາເຈ້ົາກຍໍັງສາມາດມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າມີພຣະເຈົ້າ. ພຣະທັມເພງສັຣເສີນເປີດເຜີຍພຣະ 
ເຈ້ົາແກ່ພວກເຮົາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ.    
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2, 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ເພງສັນລະເສີນ 19:1-6 
1. ທ້ອງຟ້າສະແດງເຖິງຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ແລະບອກເຖິງການກະທຳຂອງພຣະອົງຢ່າງຄັກແນ່. 2. ແຕ່
ລະມ້ືກຢືໍນຢັນເຣ່ືອງນີ້ແກ່ມ້ືຕໍ່ມາ ແຕ່ລະມ້ືກກ່ໍາວຢ້ຳເຖິງການນີ້ຈົນຮອດຄືນຂອງມ້ືໃໝ່. 3.ບ່ໍມີຄຳປາສັຍຫືຼຄຳເວ້ົາໃດໆ
ທ່ີເວ້ົາອອກມາ ແລະສຽງໃດກບ່ໍໍໄດ້ຍິນທັງນັ້ນ.   4. ແຕ່ຍັງມີສຽງຂອງພວກປະກາດໄດ້ແຜ່ອອກໄປທົ່ວໂລກ ຂ່າວຂອງ
ເຂົາໄດ້ແຜ່ອອກໄປຈົນສຸດແຜ່ນດິນ ພຣະເຈ້ົາຊົງກາງຜ້າເຕັນໃນທ້ອງຟ້າໃຫ້ແກ່ດວງຕາເວັນ. 5.ມັນໄດ້ສ່ອງແສງອອກ
ມາເໝືອນດ່ັງເຈົ້າບ່າວທີ່ກຳລັງຍ່າງກາ້ວອອກມາຈາກຫ້ອງວິວາ  ແລະເໝືອນດັ່ງນັກກິລາທ່ີຟ້າວຟ່ັງເອົາຊັຍຊະນະໃນ
ການແລ່ນເສັງກັນ. 6. ຊ່ຶງການນ້ີໄດ້ຕ້ັງຕ້ົ້ົນໄປຈົນເຖິງສຸດຂອບຟ້າ ແລະໄດ້ໝູນວຽນໄປອ້ອມບ່ອນອື່ນໂດຍບໍ່ມີສິ່ງໃດ 
ສາມາດຫົຼບຫີຼກຈາກຄວາມຮ້ອນນັ້ນໄດ້. 
 

       ນຶ່ງໃນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄຣິສຕຽນຢິວ(ສາສນາຢິວແລ້ວກາຍເປັນສາສນາຄຣິດ) ໃນມຸມມອງໂລກຂອງພວກ
ເຮົາແມ່ນການນະມັສການພຣະຜູ້ຊົງສ້າງ;     ແຕ່ຄວາມເຊ່ືອອື່ນໆລະບົບການນະມັສການແມ່ນຂາບໄຫວ້ສິ່ງທ່ີຖືກຊົງ
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ສ້າງ:  ດວງຕາເວັນ,  ດວງເດືອນ,  ດວງດາວ,  ທັມມະຊາດ, ແລະສັດສາວາສິ່ງຕ່າງໆ. ກົດບັນຍັດໃນພຣະຄັມພີພາກ    
ພຣະສັນຍາເດີມໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ໄປ  “ບົວລະບັດພຣະອ່ືນ ແລະນະມັສການພຣະເຫ່ົຼານ້ັນ  ຫືຼດວງອາ
ທິດ, ດວງຈັນ, ຫືຼດວງດາວຕ່າງໆໃນທ້ອງຟ້າ ຊ່ຶງເຮົາ(ພຣະເຈົ້າ)ໄດ້ຫ້າມໄວ້”(ພຣະບັນຍັດສອງ 17:3). ຮູບໂຄຣົບເຫ່ົຼາ
ນັ້ນເປັນໜ້າໂສກເສົ້າເພາະວ່າຈັກກະວານທີ່ໄດ້ຖືກຊົງສ້າງຂ້ຶນໄດ້ຊ້ີໃຫ້ພວກເຮາົເຫັນການສະຖິດຢູ່  ແລະຣິດອຳນາດ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໃນເພງສຣັເສີນບົດນ້ີ, ກະສັດດາວິດໄດ້ນະມັສການພຣະເຈ້ົາສຳລັບການເປີດເຜີຍການຊົງເປັນຢູ່ຂອງ
ພຣະອົງໃນໂລກນ້ີ. 
     ການປະກາດຂອງພຣະເຈົ້າບ່ໍແມ່ນເປັນວັກເປັນຕອນຫືຼບາງໂອກາດ; ແຕ່ໄດ້ສືບຕໍ່ເນ່ືອງບ່ໍມີຍາມຢຸດບ່ໍມີຍາມເຊົາ. 
ກະສັດດາວິດໄດ້ກ່າວວ່າ, “ແຕ່ລະມ້ືກຢືໍນຢັນເຣ່ືອງນ້ີແກ່ມ້ືຕ່ໍມາ” (ຂໍ້ 2). ຊ່ຶງຄືກັນກັບການມານະມັສການຊ້າໆ; ທ່ານ
ເຂ້ົາມາໃຫ້ຫ້ອງນະມັສການແລະໄດ້ຍິນການນະມັສການຍັງສືບຕ່ໍໄປ.    ການປະກາດການຊົງສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະເຈົ້າ
ແລະສະງ່າຣາສີບ່ໍມີຂອບເຂດຈຳກັດໃນມຸມນຶ່ງຂອງຈັກກະວານຂອງພຣະອົງ.     “ຍັງມີສຽງຂອງພວກປະກາດໄດ້ແຜ່
ອອກໄປທ່ົວໂລກ ຂ່າວຂອງເຂົາໄດ້ແຜ່ອອກໄປຈົນສຸດແຜ່ນດິນ”(ຂໍ້ 4). ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາໄດ້ກ່າວເນ້ັນສ່ິງ
ດຽວກັນນ້ີໃນນິມິດຂອງທ່ານ, ຂນະທ່ີທ່ານໄດ້ຍິນເຊຣາພິມກຳລັງກ່າວປະກາດວ່າ, “ບຣິໍສຸດ, ບໍຣິສຸດ, ບໍຣິສຸດ ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານຊົງບໍຣິສຸດ ພຣະຣັສມີຂອງພຣະອົງແຜ່ກະຈາຍໄປທ່ົວໂລກ” (ເອຊາຢາ 6:3).  ກະສັດກາວິດ
ຍັງໄດ້ເຫັນການນະມັສການຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ຮອບຕົວເພ່ິນຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງ,   ຄວາມຍິ່ງໃຫຍຂ່ອງພຣະອົງເກີນວ່າລືຊາໄປ
ທ່ົວທັງໂລກ ການສັຣເສີນພຣະອົງດັງກ້ອງຂຶ້ນສູ່ຟ້າສວັນ” (ພສສ 8:1ຂ). 

ດົນປານໃດແລ້ວ ທ່ີບາງຢ່າງໃນທັມມະຊາດໄດ້ຊ້ີໃຫ້ທ່ານໄປຫາພຣະເຈົ້າ? 

      ພຣະເຈົ້າບ່ໍເຄີຍປົກປິດພຣະອົງຈັກເທື່ອ. ການເປີດເຜີຍແບບທ່ົວໄປຫືຼແບບທັມມະຊາດຂອງພຣະເຈ້ົາ ການບ່ໍປົກ 
ປິດຂອງພຣະອົງເອງ ໄດ້ສື່ສານຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ້ມຕ້ົນຂອງການຊົງສ້າງສພັສິ່ງທັງປວງ. ກະສັດດາວິດໃຊ້ຄຳວ່າປະກາດ 
ແມ່ນມາຈາກພາສາເຮບັເຣີທ່ີມີຄວາມໝາຍວ່າ “ນັບຫືຼບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ.” ຈັກກະວານແມ່ນການບັນທຶກທ່ີ
ພວກເຮາົອ່ານເຖິງການປະກາດການຊົງເປັນຢູ່ຂອງພຣະເຈົ້າ, ຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງ ແລະສະງ່າຣາສຂີອງພຣະອົງ. 
ຫຼາຍສັດຕະວັດຕ່ໍມາ, ທ່ານໂປໂລໄດ້ກ່າວຕາມຖ້ອຍຄຳຂອງກະສັດດາວິດແລະໄດ້ປະກາດວ່າ “ຕ້ັງແຕ່ແຮກສ້າງໂລກ
ມາສະພາບທີ່ບ່ໍປາກົດຂອງພຣະເຈົ້າ ຄືຣິດທານພຸາບອັນຖາວອນແລະຄວາມເປັນພຣະຂອງພຣະອົງ ກໍໄດ້ປາກົດແຈ້ງ
ໃນສັບພະສິ່ງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງ ສັນນ້ັນເຂົາທັງຫຼາຍຈຶ່ງບ່ໍມີຂໍ້ແກ້ຕົວໄດ້” (ໂຣມ 1:20). 
   ຂ້ໍຄວາມຂອງການຊົງສ້າງແມ່ນມີຂອບເຂດຈຳກັດ, ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ ພວກເຮົາເອີ້ນຂ້ໍຄວາມນ້ີວ່າຈັກກະວານເປີດ
ເຜີຍກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ “ການເປີດເຜີຍທົ່ວໄປ” ຊ້ີໃຫ້ພວກເຮາົສແວງຫາພຣະຜູ້ຊົງສ້າງພວກເຮາົ, ແຕ່ວ່າມີແຕ່ພຣະເຢ 
ຊູຄຣິດເທ່ົານັ້ນແລະສິ່ງພິເສດຂອງພຣະອົງ ການເປີດເຜີຍທາງການຂຽນບັນທຶກໃນພຣະຄັມພີໄດ້ໃຫ້ພວກເຮາົມີຄວາມ 
ເຂ້ົາໃຈເຕັມປ່ຽມຕໍ່ທັມມະຊາດແລະຄຸນສົມບັດຂອງພຣະຜູ້ສ້າງນ້ັນ.   ການເປີດເຜີຍທ່ົວໄປຄວນຈະໄດ້ເຫັນເປັນທາງ
ຜ່ານໃນຕອນເລີ້ມຕ້ົນເທ່ົານັ້ນ ເໝືອນດ່ັງຜູ້ຂຽນເພງສຣັເສີນໄດ້ເວ້ົາວ່າ  “ບັນດາພຣະຣາຊກດິຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍ່ິງ
ໃຫຍ່ ເປັນທີ່ຄ້ົນຄວ້າຂອງທຸກຄົນທ່ີພໍໃຈໃນພວກເຂົາ”(ພສສ. 111:2). ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າການຊົງສ້າງຂອງພຣະເຈົ້າ
ດຶງດູດພວກເຮົາໃຫ້ຊອກຫາພຣະອົງຕື່ມອີກ,  ແລະນຳພວກເຮົາມາສູ່ຂ້ໍພຣະຄັມພີ, ຄຳເວ້ົາທີ່ເປີດເຜີຍຂອງພຣະອົງ. 
 

2.  ເພງສັຣເສີນ 111:7-9 
7. ພຣະຫັຖກິດຂອງພຣະອົງນ້ັນສັດຊ່ື ແລະຍຸດຕທັິມ ແລະພຣະບັນຍັດທັງຫຼາຍຂອງພຣະອົງກໍໄວ້ໃຈໄດ້. 8.ຊ່ຶງດຳລົງ 
ຢູ່ເປັນນິດ ແລະປະກອບດ້ວຍຄວາມຈິງກັບຄວາມທ່ຽງທັມ. 9. ພຣະອົງຊົງໃຊ້ການໄຖ່ໃຫ້ມາຍັງປະຊາກອນຂອງພຣະ 
ອົງ ພຣະອົງຊົງບັນຊາຄຳສັນຍາຂອງພຣະອງົຕລອດໄປ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງບໍຣິສຸດ ແລະໜ້າຢຳເກງແທ້ໆ.. 
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     ໃນຂໍ້ 7-9, ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ຈົດຈ່ໍໃສຄ່ວາມຈິງ, ຄວາມທ່ຽງທັມ, ຄຳແນະນຳ, ແລະການໄຖ່ໃຫ້ພ້ົນຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ.   ພວກເຮາົຮູ້ຈັກສິ່ງເຫ່ົຼານ້ີເພາະວ່າພຣະອົງເປີດເຜີຍຜ່ານທາງຂ້ໍພຣະຄັມພີ,  ພຣະຄຳທ່ີບັນດົນໃຈຂອງພຣະເຈ້ົາ
ຈາກເບື້ອງເທິງ. ແລະພຣະຄຳນັ້ນເປັນທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້! 

ທ່ານໄດ້ພົບວ່າພຣະຄັມພີເປັນທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ຢ່າງໃດ? 

    ພຣະຄຳຕອນນ້ີສະທ້ອນເຖິງ “ຄວາມເຫັນພ້ອມຂອງເບ້ືອງເທິງ.” ຜູ້ບັນທຶກເພງສຣັເສີນໄດ້ຮັບຮູ້ທັງສອງຢ່າງຄືພຣະ
ສັນຍາແລະການໄຖ່ໃຫ້ພ້ົນທ່ີໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ເກີນກວ່າການຮັບຮູ້ທາງສມອງ. ຜູ້ບັນທຶກເພງສັຣເສີນ
ໄດ້ຂຽນດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຢາ່ງຈິງຈັງໃນບັນດາຣາຊກິດ  ແລະພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ.     ພວກເຮົາກໍຢູ່ໃນ “ຄວາມເຫັນ
ພ້ອມຂອງເບ້ືອງເທິງ” ເຊ່ັນດຽວກັນເມ່ືອເຮາົຫາກເປັນນ່ຶງກັບພຣະເຈົ້າໃນບັນຫາອັນດຽວກັນ  ພວກເຮາົເລືອກເຫັນສ່ິງ
ຕ່າງໆຈາກທັສນະຂອງພຣະເຈົ້າ    ພວກເຮົາສາມາດຝາກຝັງການຕັດສິນໃຈອັນຍາກໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາແກ່ພຣະ
ເຈ້ົາ ເພາະວ່າພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ ຄຳແນະນຳຕ່າງໆຂອງພຣະອົງຕ່ໍພວກເຮົາແມ່ນໄວ້ວາງໃຈໄດ້. 
       ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາດຳລົງຢູ່ຕລອດໄປເປັນນິດ,   ແລະສາມາດເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເດີນໄປກັບພຣະຄຣິດ. ສະ
ນັ້ນ, ຈ່ຶງບໍ່ພຽງພໍທ່ີຈະຮູ້ຈັກພຣະຄັມພີໃນສມອງ;   ຕາມຈິງແລ້ວ,   ພວກເຮາົບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະຄັມພີຈົນກວ່າພວກເຮາົໄດ້ມີ
ປະສົບການ. ພວກເຮົາຮຽນຄວາມສັດຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົານຳມາໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
       ຍັງບໍ່ພຽງພໍເທ່ືອທ່ີຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບການໄຖ່ໃຫ້ພ້ົນຂອງພຣະເຈ້ົາ; ພວກເຮາົຕ້ອງມີປະສົບການສຳລັບພວກເຮົາເອງ!   
ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນແຈ່ມແຈ້ງດີ; ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດມີຄວາມສັມພັນທີ່ຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັກເທື່ອດ້ວຍ
ຕົວພວກເຮົາເອງ (ໂຣມ 3:10-12).   ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ,   ພຣະເຈ້ົາ “ຊົງໃຊ້ການໄຖ່ໃຫ້ມາຍັງປະຊາກອນຂອງ    
ພຣະອົງ” (ຂໍ້ 9) ໂດຍຜ່ານພຣະເຢຊູຄຣິດ.  ຂ້ໍພຣະຄຳ ຄຳແນະນຳທ່ີວາງໃຈໄດ້ຂອງພຣະເຈົ້າ   ຊ້ີໃຫ້ພວກເຮາົໄປຫາ   
ພຣະເຢຊູ, ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນຂອງພວກເຮາົ.  
   ການໂຕ້ຕອບຂອງຜູ້ບັນທຶກເພງສັຣເສີນຕໍ່ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປັນການນະມັສການ (ຂໍ້ 9). ຈັກກະວານ
ທ່ີອ້ອມຮອບພວກເຮົາໄດ້ເປີດເຜີຍພຣະເຈົ້າອົງທ່ີໜ້າໂຄຣົບຢຳເກງແລະບໍຣິສຸດ ແຍກຫ່າງຈາກການຊົງສ້າງຂອງພຣະ
ອົງ; ຂ້ໍພຣະຄຳເປີດເຜີຍຄວາມລອດພ້ົນແລະພັນທະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ ດ້ານທັມມະຊາດແລະຄຸນສົມບັດຂອງພຣະ
ອົງທີ່ມິທັງຄວາມບໍຣິສຸດແລະຄວາມໂຄຣົບຢຳເກງຢ່າງເທ່ົາທຽມກັນ. ເໝືອນກັບຜູ້ບັນທຶກເພງສັຣເສີນ, ພວກເຮົາຄວນ
ຈະຖືກດຶງດູດໃຫ້ນະມັສການພຣະອົງຜູ້ຊົງຮັກພວກເຮົາດ້ວຍ. 
 

3.  ເພງສັຣເສີນ 111:10 
10.  ຄວາມຢຳເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນທີ່ເລ້ີມຕ້ົນຂອງສະຕປັິນຍາ     ບັນດາຜູ້ທ່ີປະຕບັິດຕາມກໍໄດ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈດີ  
ການສັຣເສີນພຣະເຈົ້າດຳຣົງຢູ່ເປັນນິດ. 
 

       ຖ້ອຍຄຳນ້ີມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດທ່ີວ່າມີ “ຄວາມຢຳເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ”? ຄຳວ່າຢຳເກງໃນພາສາເຮບັເຣີໃນຂ້ໍນີ້
ແມ່ນ ຢີຣາ (Yirah); ໝາຍຄວາມວ່າໂຄຣົບບຊູາແລະນັບຖຢ່ືາງເລິກເຊ່ິງທີ່ເກີດຈາກຄວາມຮັກ. ເມ່ືອພວກເຮົາຄຳນຶງ
ເຖິງຣິດອຳນາດສູງສຸດ   ແລະຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາແລະໂຮມເຂ້ົາກັນກັບຄວາມຮັກທ່ີບໍ່ປ່ຽນແປງສຳລັບພວກ 
ເຮາົ, ພວກເຮາົກໍໄດ້ກ້າວເຂ້ົາສູ່ຄວາມຢຳເກງປະເພດນ້ີ. 

ທ່ານຈະບັນລະຍາຍຜູ້ທ່ີມີຄວາມຢຳເກງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ? 

       ສ່ວນຕົວແລ້ວ,   ຂ້າພະເຈ້ົາສະແດງຄວາມຢຳເກງປະເພດນ້ີອອກມາໂດຍເລ້ີມຕ້ົນແຕ່ລະມ້ືດ້ວຍຖ້ອຍຄຳເຫ່ົຼານ້ີ, 
 “ພຣະເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ,່   ພຣະອົງມີຫຍັງສຳລັບຂ້ານ້ອຍໃນມ້ືນີ້?” ຂ້າພະເຈົ້າເລືອກເຮດັຄວາມສຳຄັນຂອງພຣະອົງໃຫ້ 
ມາເປັນຄວາມສຳຄັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່ອງໄວຕໍ່ການນຳພາຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າ 
ຢືນຢູ່ໃນຄວາມໂຄຣົບນັບຖ ືນະມັສການແຜນການ ແລະຄວາມດຂີອງພຣະອົງ. 
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    ການດຳລົງຊີວິດຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຢຳເກງນຳພວກເຮົາເຂົ້າໄປໃນທາງຂອງສະຕິປັນຍາ. ແຫ່ຼງແຫ່ງ
ສະຕິປັນຍາທ່ີຍິ່ງໃຫຍ,່ ອັນສຸດຍອດ, ແມ່ນໃນອົງພຣະຄຣິດ.    ຜູ້ຊ່ຶງພຣະອົງເອງຄືຄວາມຈິງ. ເມ່ືອຂ້າພະເຈົ້າຢຳເກງ  
ພຣະເຈ້ົາ, ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນແຜນການຂອງພຣະອົງສຳລັບຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າມັນດີກວ່າແຜນ
ການຂອງຂ້າພະເຈົ້າ! 
     ການສົງສັຍສະຕປັິນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ການຄິດວ່າພວກເຮົາຮູ້ດີກວ່າ ແມ່ນພາບທ່ີແຈ້ງແລ້ວວ່າແມ່ນຫຍັງເກີດຂຶ້ນ
ເມ່ືອພວກເຮົາບໍ່ຢຳເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  ການຢູ່ໂດຍປາສຈາກຄວາມຢຳເກງພຣະເຈົ້າແມ່ນອັນຕະລາຍທ່ີສຸດ.  ພວກ
ເຮົາຕ້ັງຢູ່ໃນສະຕິປັນຍາຫືຼຄວາມຊ່ົວຮ້າຍແມ່ນຂ້ຶນຢູ່ກັບຄວາມຢຳເກງຂອງພວກເຮາົຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.   ເໝືອນດ່ັງ “ຄວາມ
ຢຳເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນບ່ອນເລ້ີມຕົ້ນຂອງສະຕປັິນຍາ,” ດັ່ງນັ້ນການຂາດຄວາມຢຳເກງພຣະເຈົ້າກໍເປັນບ່ອນເລ້ີມ
ຕົ້ນຂອງຄວາມຊ່ົວຮ້າຍເຊ່ັນກັນ. 
                   ມີຊາຍສາມຄົນໃນພຣະຄັມພີໄດ້ພົບສະຕິປັນຍາທ່ີມາຈາກຄວາມຢຳເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ: 
ໂຢບ.    ກ່ອນທີ່ທ່ານໂຢບໄດຖ້ືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ໂດຍພຣະເຈ້ົາ, ລາວໄດ້ສະແດງຄວາມໂຄຣົບນັບຖຄືວາມຈິງໃນພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ. “ຄວາມຢຳເກງພຣະເຈ້ົາຄພືຣະປັນຍາ ແລະທີ່ຫັນຫນຈີາກຄວາມຊ່ົວຄຄືວາມເຂ້ົາໃຈ” (ໂຢບ 28:28). 
ດາວິດ.    ກະສັດດາວິດໄດ້ເຫັນອຳນາດຂອງການສ້າງຂ້ຶນໃໝຂ່ອງການຢຳເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. “ການຢຳເກງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາເປັນການດີ ແລະດຳຣົງຄົງຢູ່ຕລອດໄປ” (ພສສ. 19:9). 
ໂຊໂລໂມນ.  ກະສັດໂຊໂລໂມນຊາຍທ່ີສລາດທ່ີສຸດໃນພຣະຄັມພີ, ໄດ້ກະທຳຄວາມຜິດແບບໂງ່ຈ້າບາງຢ່າງ, ທ່ີທ່ານ
ບັນທຶກຕາມເຫດການທ່ີເກີດຂຶ້ນໃນປ້ຶມພຣະທັມປັນຍາຈານ.   ທ້າຍສຸດເພ່ິນກໄໍດ້ມາເຖິງບົດສລຸບນ້ີ: “ຈົບເຣ່ືອງແລ້ວ 
ໄດ້ຟັງກັນທັງໝົດແລ້ວ ຈົ່ງຢຳເກງພຣະເຈົ້າ ແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ເພາະນີ້ແຫຼະເປັນໜ້າທ່ີຂອງມະນຸດ
ທັງປວງ” (ປັນຍາຈານ 12:13). 
   ມີປ້ຶມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ວາງຂາຍກ່ຽວເຣ່ືອງສະຕປັິນຍາ, ແຕ່ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າສະຕິປັນຍາເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍ “ຄວາມຢຳ
ເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.”    ແລະສະຕປັິນຍາທີ່ມາຈາກການຢຳເກງພຣະເຈົ້ານ້ີສະແດງໃຫ້ພວກເຮາົວ່າການຢູ່ທ່ີຖືກຕ້ອງ
ແມ່ນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຫັນແນ່ນອນໂດຍຄວາມສຳພັນທີ່ຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າໂດຍຜ່ານພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຄວາມສຳພັນອັນ
ນັ້ນປ່ຽນແປງທຸກສ່ິງຢ່າງ. 
 

ນຳໃຊໃ້ນຊີວິດ 
   ທ່ານຈະຮັບຮູ້ການຊົງເປັນຢູ່ແລະການຊົງສະຖິດຢູ່ດ້ວຍຂອງພຣະເຈ້ົາແນວໃດ?   ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງການນຳໃຊ້ໃນ
ຂ້າງລຸ່ມນີ້: 
      ອອກໄປຍ່າງ. ອອກໄປຂ້າງນອກແລະສັງເກດທັມມະຊາດອ້ອມຮອບຕົວທ່ານ.  ຈ້ອງເບ່ິງທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ. 
ພິຈາຣະນາເບ່ິງສິ່ງທັງປວງວ່າພວກມັນຊ້ີໄປສູ່ພຣະເຈົ້າແນວໃດ. ຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາຕ່ໍສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງ. 
      ອ່ານພຣະຄຳ.  ໃຫ້ສັນຍາໃນການອາ່ນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງປົກກະຕເິປັນປະຈຳ.  ຂນະທ່ີທ່ານອ່ານແລະ
ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາແລະທາງຂອງພຣະອົງຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະດຳເນີນຊີວິດຕາມຄວາມຈິງທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບນັ້ນ. 
      ສົນທະນາ. ໂອ້ລົມກັບບາງຄົນວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງເຊ່ືອຢ່າງຕາຍໃຈວ່າພຣະເຈົ້າມີຈິງ. ອະທິບາຍໃນສ່ິງທີ່ພຣະ
ອົງໄດ້ເປີດເຜີຍແກ່ທ່ານໂດຍຜ່ານຄຳສັ່ງໃຫ້ສິ່ງທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນແລະໂດຍຜ່ານພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ. 
     ພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງໃນທຸກໆເວລາ,   ແລະພຣະອົງໄດ້ເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງໂດຍຜ່ານການຊົງສ້າງ 
ຂອງພຣະອົງ ແຕ່ສ່ິງສຳຄັນທ່ີສຸດຄໃືນພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ. ໃຫ້ພວກເຮາົຊ່ວຍຄົນອື່ນຈົນສຸດຄວາມສາມາດເພ່ືອໃຫ້
ພວກເຂົາເຫັນຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ພຣະອົງຊົງເປັນ! 
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