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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 9 ກຸມພາ 2020 (02-09-2020) 

 
 

              ພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈຄວາມເຈັບປວດແລະທົນທຸກທໍຣະມານຂອງຂ້ອຍແທ້ບ່ໍ? 
             

 ເມ່ືອໃດການຈົບລົງຂອງເຣ່ືອງເຮັດໃຫ້ທ່ານແປກໃຈທ່ີສຸດ? 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:   ພຣະເຢຊູຊົງຮັບເອົາຄວາມເຈັບປວດແລະທົນທຸກທໍຣະມານດ້ວຍຄວາມຕ້ັງໃຈ ເພ່ືອຄວາມ 

                                  ພົ້ນຂອງພວກເຮົາ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:    
       "ຕາບອດ" ບ່ໍພຽງແຕ່ເກີດຂ້ຶນໃນປ້ຶມຕລົກ(ກາຕູນ)ເທ່ົານ້ັນ.   ແຕ່ເກີດຂ້ຶນກັບປະຊາຊົນຢິວທ່ີສແວງຫາພຣະເມຊີ
ອາ(ພຣະຜູ້ໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນ)ຂອງພວກເຂົາມາດົນແລ້ວ. ພວກເຂົາມຸ້ງໝາຍວ່າພຣະອົງສະເດັດມາໂດຍໄວ,  ທໍາລາຍຄົນຊ່ົວ
ທັງປວງ ແລະກະທໍາທຸກສ່ິງໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສຸກ. ພຣະອົງຜູ້ທ່ີພວກເຂົາໄດ້ລໍຄອຍນ້ັນໄດ້ຊົງ
ສະຖິດຢູ່ໃນທ່າມກາງພວກເຂົາເອງຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ກະທໍາໃນວິທີທ່ີພວກເຂົາຫວັງໄວ້ເພື່ອໃຫ້ພຣະເມຊີອາກະ
ທໍາ. ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ, ພຣະເຢຊູຊົງເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນແປກໃຈໂດຍວິທີທ່ີພະອົງຊົງນຳການປົດປ່ອຍມາໃຫ້.  ບ່ໍມີຜູ້ໃດຄາດ
ຄະເນວ່າພຣະເມຊີອາຈະທົນທຸກທໍຣະມານແລະສ້ິນພຣະຊົນເທິງໄມ້ກາງແຂນລະຫວ່າງໂຈນຜູ້ຮ້າຍສອງຄົນ. 
       ພວກເຮົາອາດຈະປລາດໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາມີຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນຄວາມເຈັບປວດຂອງພວກເຮົາໄດ້ແນວໃດ?, ແຕ່ວ່າ
ສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງເຮັດສໍາລັບພວກເຮົາ   ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງຊົງເຂ້ົາໃຈຄວາມທຸກທໍຣະມານ   ຫຼາຍກວ່າພວກເຮົາ
ເຂ້ົາໃຈ ຫືຼ ສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ້.        
 
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1.  ເອຊາຢາ 53:2-4 
2ມັນເປັນຄວາມມຸ່ງມາດປາຖນາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທ່ີຄົນໃຊ້ຂອງພຣະອົງໄດ້ຈະເຣີນເຕີບໂຕເໝືອນຕ້ົນໄມ້ປ່ົງຮາກ 
ໃນດິນແຫ້ງ,  ຄົນໃຊ້ນ້ັນບ່ໍໄດ້ສງ່າຜ່າເຜີຍຫລືຈົບງາມເລີຍ.  ລາວບ່ໍມີຫຍັງພທ່ີໍຈະໃຫ້ເຮົາສັງເກດ, ບ່ໍມີຫຍັງພໍທ່ີຈະຮັກ 
ໄຄ່ປາຖນາ, ລາວບ່ໍມີຫຍັງພໍທ່ີຈະດຶງດູດເຮົາ. 3ເຮົາໄດ້ໝ່ິນປມາດແລະປະຖ້ິມລາວ.  ລາວໄດ້ຮັບຄວາມລຳບາກ ແລະ 
ທົນຕ່ໍຄວາມເຈັບປວດບ່ໍມີໃຜຈະຫຼຽວແລລາວ.   ເຮົາໄດ້ປະຖ້ິມລາວເໝືອນກັບລາວບ່ໍມີຫຍັງ.   4ແຕ່ລາວໄດ້ທົນແບກ 
ເອົາຄວາມລຳບາກຂອງເຮົາຄືຄວາມເຈັບປວດທ່ີເຮົາແບກຢູ່ນ້ັນ.    ເຮົາຄິດສເມີວ່າຄວາມລຳບາກຂອງລາວນ້ັນແມ່ນ 
ການລົງໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 
           ສ່ວນນ້ອຍຂອງພຣະຄັມເດີມໄດ້ໃຫ້ຮູບພາບແຈ່ມແຈ້ງຂອງໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະຄຣິດ ເກີນກວ່າພຣະຄັມພີ   
ເອຊາຢາບົດທີ 53. ມີຊ່ືສຽງໂດຍຄວາມສົດສວຍງົດງາມແລະຄວາມແຈ່ມແຈ້ງ  ພຣະຄໍາບົດນ້ີໄດ້ບັນທຶກຄວາມທົນທຸກ
ທໍຣະມານຂອງພຣະເມຊີອາ.     ຍຸກສມັຍຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາໃນສັຕວັດທີສິບແປດກ່ອນຄຣິສຕະສັກກະ 
ຣາດ ອາດຈະບ່ໍຄາດຄິດເຫັນພາບພົດຂອງຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານຂອງພຣະເມຊີອາ. ອິງຕາມພັນທະສັນຍາໃໝ່ທ່ີໃຫ້ 
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ໄວ້ກັບກະສັດດາວິດ,   ພວກເພິ່ນໄດ້ມີປະສົບການຂອງຜູ້ນໍາທ່ີມີພລັງອໍານາດ:  “… ເຮົາຈະແຕ່ງຕ້ັງຜູ້ໜ່ຶງໃນເຊ້ືອສາຍ
ຂອງເຈ້ົາໃຫ້ເປັນກະສັດ ແລະຈະເຮັດໃຫຣ້າຊອານາຈັກຂອງຜູ້ນ້ັນເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ. ເຮົາຂໍບອກຢ່າງແນ່ນອນວ່າເຊ້ືອສາຍ 
ຂອງລາວຈະປົກຄອງຕລອດໄປ ແລະລາວກໍຈະສ້າງວິຫານໃຫ້ແກ່ເຮົາ.” (2 ຊມອ 7:12-13)   ນ້ັນແມ່ນຮູບພາບຂອງ 
ພຣະເມຊີອາຢ່າງຖືກຕ້ອງແນ່ນອນ,  ແຕ່ກ່ອນອ່ືນໝົດຂ້າຮັບໃຊ້ທ່ີມີຊັຍຊະນະຂອງພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ
ຕ້ອງເປັນຂ້າຮັບໃຊ້ທ່ີໄດ້ຜ່ານຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານມາກ່ອນ. 
         ພຣະເຢຊູຊົງກໍາເນີດແລະເຕີບໃຫຍ່ໂດຍບ່ໍມີຄວາມກະຕືລືລ້ົນ ແລະບ່ໍມີການສັງເກດເຫັນຫຼາຍຈາກມະນຸດ ອາ 
ນາຈັກຂອງກະສັດດາວິດໄດ້ສູນເສັຽຊ່ືສຽງໃນຂະນະຊົນຊາດອິສຣາເອນຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງຈັກກະພັດໂຣມັນ
ໃນເວລາທ່ີອົງພຣະເຢຊູຊົງກໍາເນີດ.  ເຫັນໄດ້ຊັດວ່າອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເປັນຄົນທ່ີມີຮູບຮ່າງທ່ີດຶງດູດຄົນດ້ວຍລັກສະນະ
ພາຍນອກ.  ບາງຄົນບ່ໍສາມາດຈິນຕະນາການວ່າພະເຍຊູບ່ໍໄດ້ເປັນຄົນທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນມາຢ່າງດີແລະມີຮູບຮ່າງຈົບງາມ!  
ບ່ໍພຽງແຕ່ວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ດຶງດູດຝູງຄົນເທ່ົານ້ັນ,   ພຣະອົງຍັງຖືກຊາວໂລກປະຕິເສດອີກດ້ວຍ.  ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຮູ້ກຽ່ວ
ກັບຄວາມທຸກທໍຣະມານແຕ່ເທ່ົານ້ັນ,  ພຣະອົງຊົງມີປະສົບການດ້ວຍພຣະອົງເອງ.   ປໂຍກທ່ີວ່າ: “ລາວໄດ້ຮັບຄວາມ
ລຳບາກແລະທົນຕ່ໍຄວາມເຈັບປວດບ່ໍມີໃຜຈະຫຼຽວແລລາວ”  ໃນຂ້ໍທີ 3 ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນລະດັບເລິກຂອງ
ການປະຕິເສດທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຊາວໂລກເຫ່ົຼານ້ັນ. 
     ພວກເຮົາມັກຄິດວ່າເຮົາມີການສຶກສາສູງແລະສລຽວສລາດຈົນເກີນໄປທ່ີຈະພາດໄປຈາກພຣະເມຊີອາ, ແຕ່ຄວາມ
ເປັນຈິງແມ່ນພວກເຮົາປະຕິເສດພຣະເຢຊູທຸກໆມື.້  ຫຼາຍໂພດທ່ີຄົນຢູ່ໃນໂລກນ້ີປະຕິເສດພຣະເຢຊູດ້ວຍເຫດວ່າພຣະ
ອົງບ່ໍຖືກກັບຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາກຽ່ວກັບຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນ.  ຊາວໂລກຕ້ອງການຜູ້ຊ່ວຍທ່ີບ່ໍຕ້ອງການຂ້ໍແມ້ໃດໆຈາກ
ເຮົາ ແຕ່ພຣະເຢຊູບ່ໍເປັນເຊ່ັນນ້ັນແລະພຣະອົງຍັງຊົງໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍຣະມານຈາກການປະຕິເສດໂດຍເຫດນ້ັນ. 
       ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະຄັມພີຕອນນ້ີຈົບລົງດ້ວຍຂ່າວດີ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ພຣະອົງ ເຖິງ
ແມ່ນວ່າພວກເຮົາໄດ້ດູໝ່ິນພຣະອົງ,   ພຣະເຢຊູໄດ້ແບກເອົາຄວາມບາບແລະຄວາມໂສກເສ້ົາເຫງົາໃຈຂອງພວກເຮົາ
ໄປຄຶງໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນກັບພຣະອົງ.  ພຣະເຢຊູຊົງເຂ້ົາໃຈຄວາມທຸກທໍຣະມານແລະການປະຕິເສດເພາະວ່າ ພຣະອົງ
ຊົງໄດ້ອົດທົນຕ່ໍສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນເພື່ອຜົນປໂຍດຂອງພວກເຮົາ. 

   
 
2.  ເອຊາຢາ 53:5-9 
5ແຕ່ລາວຖືກບາດເຈັບຍ້ອນບາບຂອງເຮົາທັງຫຼາຍ,  ລາວຖືກຕີຍ້ອນພວກເຮົາເຮັດຊ່ົວ ການລົງໂທດທ່ີລາວໄດ້ຮັບນ້ັນ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນອິສຣະສົມບູນ.  ການທ່ີລາວຖືກຕີນ້ັນກໍເພ່ືອໃຫ້ເຮົາຫາຍດີ.  6ເຮົາທັງໝົດເປັນ    ເໝືອນແກະທ່ີ
ສູນເສັຽແລ້ວ.    ເຮົາທຸກຄົນຕ່າງດຳເນີນໄປຕາມທາງຂອງໃຜລາວ.  ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງລົງໂທດລາວຄືໂທດທ່ີເຮົາທັງ
ໝົດສົມຄວນໄດ້ຮັບ.   7ລາວຖືກໝ່ິນປະໝາດຢ່າງເຈັບແສບແຕ່ກໍມີຄວາມສຸພາບອ່ອນຫວານລາວບ່ໍເວ້ົາຈາຫຍັງເລີຍ 
ເໝືອນລູກແກະທ່ີຖືກນຳໄປຂ້າແລະເໝືອນແກະທ່ີຖືກເຂົາຕັດຂົນ ຄໍາດຽວລາວກໍບ່ໍເວ້ົາຫຍັງເລີຍ. 8ລາວຖືກພິພາກສາ
ລົງໂທດ   ແລະນຳອອກໄປປະຫານ  ບ່ໍມີໃຜກັງວົນສົນໃຈໃນເຄາະກັມຂອງລາວເລີຍ  ລາວຖືກຂ້າຍ້ອນບາບຂອງຊົນ
ຊາດເຮົາ.   9ເຖິງແມ່ນວ່າລາວບ່ໍເຄີຍຂ້າຄົນ  ຫລືເວ້ົາຕົວະກໍຕາມ ລາວກໍຈະຖືກຝັງໄວ້ໃນອຸບໂມງດຽວກັນກັບຄາດຕະ 
ກອນແລະພວກເສດຖີ.” 
 
         ທະຫານໂຣມັນແມ່ນຊ່ຽວຊານໃນການຂ້າດ້ວຍຄວາມໂຫດຮ້າຍເຈັບປວດແລະທໍຣະມານ.  ນ່ຶງໃນຈໍານວນວິທີ 
ການທ່ີພວກເຂົາໃຊ້ຄວບຄຸມໃຫ້ພວກຄົນຢູ່ໃຕ້ອໍານາດແມ່ນຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມອັບອາຍຂາຍໜ້າ. ພວກເຂົາ 

ແມ່ນຫຍັງແມ່ນປະຕິກິຣິຍາຂອງທ່ານ ເມ່ືອທ່ານໄດ້ຍິນຄໍາບັລຍາຍກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ ໃນພຣະຄໍາຂ້ໍນ້ີ? 
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ໃຊ້ການທໍຣະມານໃນທ່ີສາທາຣະນະເພ່ືອຂັດຂວາງຄົນຈາກການກະທໍາການກະບົດ.      ການຄວບຄຸມແມ່ນສໍາຄັນຕ່ໍ
ການເບ່ິງແຍງອານາຈັກທ່ີກວ້າງໃຫຍ່ເຊ່ັນນ້ັນ. 
       ຄໍາທໍານວາຍຂອງເອຊາຢາບ່ໍໄດ້ກ່າວໂດຍສະເພາະເຖິງການຄຶງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນຂອງອົງພຣະເຢຊູ, ແຕ່ເມື່ອ
ພວກເຮົາອ່ານຂ້ໍພຣະຄັມພີເຫ່ົຼານ້ີໃນແງ່ຂອງການຈັບກຸມ,  ການທົດລອງ,  ການທໍຣະມານ,  ແລະການຄຶງເທິງໄມ້ກາງ 
ແຂນຂອງພຣະຄຣິດທ່ີເກີດຂ້ຶນຫຼາຍສັຕວັດຕ່ໍມາ ພວກເຮົາເຫັນວ່າພະເຢຊູໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ຄຳພະຍາກອນດ່ັງກ່າວຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງແມ່ນຢໍາ.  ເອຊາຢາໄດ້ບັນທຶກການທຸກທໍຣະມານຂອງຂ້າຮັບໃຊ້ແລະການອົດທົນຂອງພຣະອົງຕາງໜ້າພວກ
ເຮົາ.  ຜູ້ທໍານວາຍໄດ້ໃຊ້ຮູບພາບທ່ີຄຸ້ນເຄີຍແກ່ຜູ້ຊົມຊາວຢິວ: “...ເໝືອນລູກແກະທ່ີຖືກນໍາໄປຂ້າ...”(ຂ້ໍ 7). ພຣະຄໍາຂ້ໍ
ນ້ີຊ້ີໃຫ້ເຫັນລູກແກະອີກຕົວນ່ຶງ, ແຕ່ລູກແກະຕົວນ້ີບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນອາຫານລ້ຽງຄອບຄົວເທ່ົານ້ັນ.  ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕໄດ້ 
ເອ້ິນພຣະເຢຊູວ່າ: “ພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງຮັບເອົາຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸສໂລກໄປເສັຽ!”(ຢຮ 1:29).  
         ໃນພຣະຄັມພີ ກິຈການບົດທີ 8, ຟິລິບໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຄົນເທືອຍຊາວເອທິໂອເປັຽ ຊ່ຶງໄດ້ອ່ານພຣະຄໍາຂ້ໍດຽວ
ກັນນ້ີຈາກເອຊາຢາ.  ລາວປາຖນາຢາກຮູ້ວ່າພຣະເມສານ້ອຍນ້ັນແມ່ນຜູ້ໃດ?   “ຂໍທ່ານບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າ ຜູ້ປະ 
ກາດພຣະທັມໄດ້ກ່າວຢ່າງນ້ີເລ່ົາເຖິງຜູ້ໃດ  ເຖິງຕົນເອງຫລືເຖິງຜູ້ອ່ືນ.” (ກຈກ 8:34).   ໃຊ້ຄໍາທໍານວາຍຂອງເອຊາຢາ 
ແປດຮ້ອຍປີກ່ອນນ້ັນ, ຟີລິບໄດ້ຊ້ີໄປຫາຄົນດ່ັງກ່າວຜູ້ນ້ັນແມ່ນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຮັດໃຫ້ການທໍາ 
ນວາຍນ້ັນຄົບຖ້ວນບໍຣິບູນ. 
    ພວກເຮົາອາດຈະສົງສັຍວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສາມາດເຂ້ົາໃຈຫຼືບ່ໍກຽ່ວກັບຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງພວກເຮົາ?ແຕ່ຄວາມ  
ຈິງແມ່ນພຣະອົງໄດ້ຊົງມີປະສົບການເຣ່ືອງນ້ີ  ໃນລະດັບທ່ີພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຈິນຕະນາການ.    ພຣະເຍຊູປະສົບກັບ
ຄວາມອ້າງວ້າງຂອງການຖືກປະຕິເສດແລະຄວາມເຈັບປວດຈາກຄວາມຕາຍທ່ີໂຫດຮ້າຍ. ແຕ່ ດ່ັງທ່ີພວກເຮົາຈະເຫັນ
ໃນຂ້ັນຕ່ໍໄປ, ພຣະອົງຊົງເຕັມພຣະທັຍທົນທຸກເພື່ອຜົນປໂຍດຂອງພວກເຮົາ. 
 
 

3.  ເອຊາຢາ 53:10-12 
10ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ,  “ມັນເປັນຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງເຮົາທ່ີລາວຕ້ອງຮັບທຸກນ້ັນ  ຄວາມຕາຍເປັນເຄ່ືອງໄຖ່ບາບ 
ເພ່ືອນຳມາຊ່ຶງຄວາມລອດພ້ົນ.  ດ່ັງນ້ັນ,  ລາວຈະເຫັນເຊ້ືອສາຍຂອງລາວມີຊີວິດຍືນຍາວແລະແຜນການຂອງເຮົາຈະ 
ສຳເຣັດຍ້ອນລາວ.  11ຫລັງຈາກມີຊິວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມທຸກແລ້ວລາວຈະມີຄວາມສຸກອີກ. ລາວຈະຮູ້ວ່າຄວາມທຸກທ່ີໄດ້ 
ຮັບນ້ັນມີປໂຍດຫລາຍ.  ລາວເປັນຄົນໃຊ້ທ່ີຊອບທັມຂອງເຮົາ. ລາວຈະແບກເອົາໂທດຂອງຄົນທັງຫລາຍແລະຈະເຮັດ 
ໃຫ້ພວກເຂົາເປັນໄພ່ພົນຜູ້ສັດຊ່ືຂອງເຮົາ.  12ດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ເຮົາຈະໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບກຽດ, ໄດ້ເປັນໃຫຍ່ແລະມີອຳນາດ 
ໃນທ່າມກາງຄົນທັງຫຼາຍ. ລາວຍິນດີສລະຊີວິດແລະມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ນຳພວກຄາດຕະກອນ.  ລາວໄດ້ຮັບແບກເອົາບາບ 
ຂອງຄົນຈຳນວນຫລາຍແລະທົນຮັບເອົາໂທດທ່ີພວກເຂົາສົມຄວນໄດ້ຮັບ.” 
 
      ເປັນສ່ິງທ່ີໜ້າປລາດໃຈທ່ີຈະພິຈາຣະນາວ່າພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍ-ພໍພຣະທັຍ!   ໃນການກົດດັນພຣະບຸດຂອງພຣະ 
ອົງເອງ.   ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,  “ຄວາມຮຸນແຮງ” ຂອງຄຳກ່າວນ້ັນສະແດງເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມີຕ່ໍພວກເຮົາ 
ແລະວິທີທ່ີພຣະອົງຈັດການກັບຄວາມບາບຢ່າງຈິງຈັງ.  ເຫດຜົນທ່ີພຣະເຈ້ົາກົດດັນພຣະບຸດນ້ັນກໍເປັນດ້ວຍພຣະອົງໄດ້ 
ຊົງແບກໜັກຄວາມບາບຂອງໂລກ-ຂອງເຮົາ!    ພຣະເຈ້ົາຊົງກົດດັນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເພື່ອວ່າພຣະອົງຈະບ່ໍໄດ້ຊົງ 
ກົດດັນພວກເຮົາຍ້ອນຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາເອງ. ອົງພຣະບຸດພຣະເຢຊູ, ຂ້າຮັບໃຊ້ທ່ີທົນທຸກທໍຣະມານ, ໄດ້ຊົງກະ 
ທໍາຜົນສໍາເຣັດຕາມພຣະບັນຍັດໂດຍສ້ິນເຊີງແທນພວກເຮົາ. 

ພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາພາກນ້ີ ເຊ່ືອມຕ່ໍສັມພັນກັບສ່ິງທ່ີທ່ານຮູ້ ກຽ່ວກັບອົງພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ? 
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       ການທົນທຸກທໍຣະມານຂອງພຣະເຢຊູອາວະສານສຸດສ້ິນດ້ວຍການສ້ິນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ ແຕ່ເຣ່ືອງລາວບ່ໍໄດ້
ຈົບຢູ່ພຽງເທ່ົານ້ັນ   - ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສ້ິນພຣະຊົນແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງຢູ່ໃນຄວາມຕາຍ   - ພຣະເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທັຍໃນ
ການຊົງເສັຽສລະຂອງອົງພຣະຄຣິດ,ແລະແລ້ວພຣະອົງໄດ້ຊົງໂຜດບັນດານໃຫ້ພຣະບຸດຊົງຄືນຂ້ຶນມາຈາກຄວາມຕາຍ. 
ຂ່າວຍ່ິງໃຫຽ່ມະຫາສານກໍຄື:   ແມ່ນແຕ່ຄວາມຕາຍກໍຍັງບ່ໍສາມາດເອົາຊະນະອົງພຣະເຢຊູໄດ້   ເພາະວ່າໃນວັນຖ້ວນ
ສາມພຣະອົງຊົງຄືນພຣະຊົນຈາກຄວາມຕາຍ.  ພຣະອົງຊົງໄດ້ກະທໍາເຊ່ັນນ້ີເພ່ືອເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຣິດທາ 
ນຸພາບຂອງພຣະອົງຊົງຢູ່ ເໜືອຄວາມບາບ ແລະ ຄວາມຕາຍ. 
         ພຣະເຢຊູຊົງເຂ້ົາໃຈຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານຂອງພວກເຮົາ!   ຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານແລະການວາຍພຣະຊົນ
ຂອງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີອິສຣະພາບຈາກການເຈັບປວດ ແລະຈາກການທົນທຸກທໍຣະມານ.  ຂອບພຣະ
ຄຸນພຣະເຈ້ົາ!   ໃນອົງພຣະເຢຊູ,  ພວກເຮົາບ່ໍມີຄວາມຢ້ານກົວຕ່ໍຄວາມຕາຍອີກຕ່ໍໄປ.   ອາເລລູຢາ! ພວກເຮົາໄດ້ຖືກ
ປົດປ່ອຍໃຫມ້ີອິສຣະພາບຈາກຄວາມເຈັບປວດແລະຈາກຄວາມບາບ. ແລະໃນທ້າຍທ່ີສຸດ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ມີອິສຣະ
ພາບຈາກຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານທັງປວງເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ໄປຢູ່ກັບພຣະອົງ  ໃນພຣະຣາຊ
ອານາຈັກອັນ ນິຣັນຂອງພຣະອົງໃນຟ້າສວັນ. ອາແມນ! 
“ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງເຊັດນ້ຳຕາທຸກຢົດຈາກຕາຂອງເຂົາ ຄວາມຕາຍຈະບ່ໍມີອີກຕ່ໍໄປ. ຄວາມໂສກເສ້ົາ, ການຮ້ອງໄຫ້ແລະ  
ຄວາມເຈັບປວດຈະບ່ໍມີອີກຕ່ໍໄປ ເພາະວ່າສ່ິງທ່ີມີຢູ່ຄາວກ່ອນນ້ັນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ.” (ພນມ 21:4). 

 
 

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

     ເນ່ືອງຈາກພຣະເຢຊູຊົງເຕັມພຣະທັຍກັບຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມທຸກທໍຣະມານເພ່ືອຄວາມພ້ົນຂອງພວກເຮົາ, 
ທ່ານຈະປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຈິງນ້ັນສ່ົງຜົນກະທົບແນວໃດຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານໃນອາທິດນ້ີ?  ຈ່ົງພິຈາຣະນາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ: 
 
 ຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນ.  ໃນຂະນະທ່ີທ່ານອະທິຖານ, ຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາສໍາລັບພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງທົນທຸກທໍຣະ

ມານເພ່ືອຄວາມພ້ົນຂອງທ່ານ.  ຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງໃນວັນນ່ຶງທ່ານຈະມີອິສຣະຈາກຄວາມທຸກທໍຣະມານ
ແລະຄວາມເຈັບປວດທັງປວງ ໂດຍອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 

 ຈ່ົງຮັບເອົາ.  ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຍັງບ່ໍເຄີຍເຊ່ືອໃນອົງພຣະຄຣິດ, ແລະຮັບເອົາການຊົງຕາຍແທນທ່ານຂອງພຣະ
ອົງ, ຈ່ົງອະທິຖານທູນຂໍການຊົງໃຫ້ອະພັຍ. ວາງໃຈໃນພຣະອົງໃນການຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນຂອງທ່ານ.  

 ຈ່ົງແບ່ງປັນ.   ຖ້າຫາກທ່ານມີເພື່ອນຫຼືສະມາຊິກຄອບຄົວ   ຊ່ຶງມີສະຖານະການທ່ີພວກເພ່ິນບ່ໍຮູ້ຄວາມຈິງວ່າ 
ພຣະເຈ້ົາຊົງຫ່ວງໃຍ,   ຈ່ົງບອກເລ່ົາພວກເຂົາເຈ້ົາກຽ່ວກັບການທົນທຸກທໍຣະມານຂອງອົງພຣະຄຣິດ. ຈ່ົງໜຸນ
ໃຈໃຫ້ຄົນນ້ັນໃດ້ເຫັນຄວາມຮັກແລະຫ່ວງໃຍຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍການຕາຍຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ເປັນພະຍານ. 
 

      ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍມີຈອມອັສວິນໃນຊີວິດ-ແມ່ນຜູ້ທ່ີພວກເຮົາສາມາດສແວງຫາຫືຼຢາກເປັນ ເພາະເຫັນອໍານາດ, 
ການເສັຽສລະ, ສະຕິປັນຍາ ແລະພລັງ-ຊູເປີແມນ. ໃນອົງພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາມີພຣະອົງຜູ້ຊົງມີລັກສະນະເຫ່ົຼານ້ັນແລະ 
ຍ່ິງຫຼາຍກວ່ານ້ັນ:ພຣະອົງຊົງຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ພ້ົນຈາກການແຍກອອກຈາກພຣະເຈ້ົາຢ່າງນິຣັນດອນ 
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ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຈາກຄວາມເຈັບປວດ ທົນທຸກທໍຣະມານ ຂອງອົງພຣະເຢຊູ ໄດ້ຢ່າງໃດ? 
 
 


