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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນ                     ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
     ວັນອາທິດທີ  12 ມົກຣາ 2020 (01-12-2020) 

 
  ເປັນຫັຽງການທົນທຸກຈ່ຶງຍັງມີ? 

 

                              
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ຄວາມທຸກລໍາບາກແມ່ນສ່ວນນ່ຶງຂອງການດໍາລົງຊີວິດໃນໂລກທ່ີເສ່ືອມຊາມນ້ີ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:   
       ບາງວັນກໍຍາກກວ່າວັນອ່ືນໆ ກໍານົດເວລາ, ຈະຣາຈອນແອອັດ ໜີບຮັດໃຈຄົນທໍາງານ ເຮັດໃຫເ້ຮົາຄິດເຫັນພາບ
ຮອຍຍ້ີມຍິນດີຕ້ອນຮັບກັບບ້ານພັກຜ່ອນ. ກ້າວຂາຜ່ານປະຕູເຮືອນເວລາໃດໝາຍເຖິງມີໂອກາດໄດ້ພັກຜ່ອນ, ສູດອາ 
ກາດຫັນໃຈ, ແລະລືມຄວາມຍາກຊາທຸກສ່ິງຂອງວັນນ້ັນ.   ຖ້າໄດ້ພັກຜ່ອນເປັນຢ່າງດີໃນຍາມກາງຄືນ,  ພວກເຮົາກໍມ ີ
ແຮງສູ້ກັບວັນຕ່ໍໄປໄດ້ດີ. ແຕ່ບາງເທ່ືອ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບ່ໍເຫືອດຫາຍໄປ. 
     ເວລາເຮົາຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ລູກຄົນແລກ, ພວກເຮົາຕິດຢູ່ກັບຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນຍິນດີກັບການຈັດຕຽມຕ້ອນຮັບຊີວິດ                                                                                                   
ໃໝ່ທ່ີຈະເກີດມາ.  ເຊ່ັນດຽວກັບພໍ່ແມ່ໃໝ່ສ່ວນມາກ, ພວກເຮົາມັກຄິດວາງແຜນລ່ວງໜ້າໃນເດືອນຕ່ໍໄປເຊ່ັນ:ຈັດຕຽມ
ບ່ອນລ້ຽງເດັກ,  ຈັດງານຖວາຍເດັກ, ເລືອກຊ່ືເດັກ, ແລະແມ້ກະທ້ັງເລືອກຊ່ືໃໝ່ສໍາລັບ ພ່ໍຕາ ແມ່ນາຍ.  ຄອບຄົວຂອງ
ຂ້າພະເຈ້ົາພາກັນມາຮ່ວມສະແດງຄວາມປິຕິຍິນດີຢ່າງໃຫຽ່! 
   ແຕ່ທຸກສ່ິງບ່ໍໄດ້ເປັນຕາມທ່ີວາງແຜນເອົາໄວ້. ພໍແຕ່ຈົບໄຕຣມາດທີນ່ຶງ ການຖືພາໄດ້ສ້ິນສຸດລົງເພາະແທ້ງລູກ. ພວກ 
ເຮົາເສັຽໃຈຢ່າງໜັກ.  ໃນວັນຕ່ໍມາພວກເຮົາພົບກັບມໍຣະສຸມເຊ່ັນ: ອາການນອນບ່ໍຫຼັບ, ເສ້ົາໂສກ, ນ້ໍາຕາໄຫຼ, ຄໍາຖາມ, 
ຄວາມໂກດ, ແລະເສັຽຄວາມເຊ່ືອ.  ພວກເຮົາໄດ້ປະເຊີນກັບການສູນເສັຽຄ້ັງໃຫ່ຽ. ພວກເຮົາຮ້ອງໄຫ້ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາກັບຄໍາ
ຖາມຂ້ໍນ່ຶງວ່າ, “ເປັນຫຽັງ ພຣະອົງຈ່ຶງອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມທຸກນ້ີເກີດຂ້ຶນກັບພວກຂ້າພຣະອົງ?” 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ: ເບ່ິງ ປະຖົມການ 3:16-19; ໂຣມ 8:18-25 ( ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2, ແລະ 3 )  
 

                                                       ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. ປະຖົມມະການ 3:16-19. 
16ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວກັບຍິງນ້ັນວ່າ:”ເຮົາຈະເພ້ີມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາເວລາມີທ້ອງ ແລະຈະໃຫ້ເຈ້ົາອອກລູກ
ດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ ເຖິງປານນ້ັນເຈ້ົາກໍຍັງຢາກໄດ້ຜົວຢູ່  ແລະຜົວນ້ັນຈະເປັນນາຍເບ່ິງແຍງເຈ້ົາ.”  17ຄັນແລ້ວພຣະ                                                                
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບອາດາມວ່າ:  “ເຈ້ົາໄດ້ເຊ່ືອຟັງເມັຽຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາກິນໝາກໄມ້ ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ຫ້າມ ຍ້ອນສ່ິງທ່ີເຈ້ົາໄດ້
ກະທໍາມານ້ັນ ຂ້ີດິນຈ່ຶງຈະຖືກສາບແຊ່ງ ກ່ອນຈະໄດ້ອາຫານມາລ້ຽງຊີບ ເຈ້ົາຈະຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ ຂຸດດິນ ຟັນໄມ້ 
ຈົນໜ້າແຫຼ້ໜ້າກ່ໍາເທ້ົາສ້ຽງຊີວິດ  18ກົກໄມ້ແລະພືດຕ່າງໆທ່ີມີໜາມຈະເກີດຂ້ຶນສໍາລັບເຈ້ົາ ແລະຈະກິນພືດນ້ັນເປັນອາ 
ຫານ   19ເຈ້ົາຈະຕ້ອງຫາລ້ຽງຊີບດ້ວຍເຫ່ືອໄຫຼໄຄຍ້ອຍ  ຈົນກວ່າເຈ້ົາຈະສ້ິນຊີວິດກັບຄືນໄປສູ່ດິນບ່ອນທ່ີເຈ້ົາມາ  ເຈ້ົາ
ມາແຕ່ດິນ ເຈ້ົາຈະຕ້ອງກັບໄປໃນດິນອີກ.” 
 

     ຄວາມທົນທຸກລໍາບາກເປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງຊີວິດແທ້ຈິງ.  ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນໄດ້ປະສົບຄວາມທຸກລໍາບາກບ່ໍທາງໃດ 

 

ການພັກຜ່ອນເອົາແຮງຫັຼງຈາກລໍາບາກມາທັງວັນ ສ່ິງທ່ີທ່ານມັກເຮັດທ່ີສຸດແມ່ນຫຽັງ? 
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ກໍທາງນ່ຶງ. ແຕ່ກໍບ່ໍເປັນຢ່າງນ້ັນສເມີໄປ ແລະບ່ໍແມ່ນສ່ວນນ່ຶງຂອງການອອກແບບຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບເຮົາ.                
     ຄໍາວ່າປະຖົມມະການໝາຍຄວາມວ່າ, “ການເລ້ີມຕ້ົນ,”  ແລະ ກົງກັບທ່ີເຮົາເຫັນໃນສາມບົດແລກຂອງພຣະຄົມພີ.   
ໃນປະຖົມມະການບົດ 1 ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຣິດອໍານາດຍ່ິງໃຫຽ່ຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການນີຣະມິດສ້າງ. ໃນປະຖົມການ 2
ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນປະຕິກິຣິຍາຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມີຕ່ໍສ່ິງຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງໃນສວນເອເດນ.  ບົດນ້ີມ້ວນທ້າຍດ້ວຍການ
ສ້າງເອວາ ແລະການສະຖາປະນາຄອບຄົວຂ້ຶນມາ. 
    ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີລ້ວນແຕ່ແມ່ນການເລ້ິີມຕ້ົນທ່ີຍ່ິງໃຫຽ່, ແຕ່ແລ້ວພວກເຮົາກໍໄດ້ມາເຖິງ ປະຖົມມະການ 3, ຊ່ຶງແມ່ນບົດເສ້ົາ
ທ່ີສຸດຂອງບົດທັງຫຼາຍໃນຂ້ໍພຣະຄັມພີທັງໝົດ.    ອາດາມແລະເອວາມີຊີວິດທ່ີສົມບູນ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທ່ີຕົກຕ່ໍາ, 
ແຕ່ເຂົາກໍໄດ້ເລືອກເຮັດສ່ິງນ່ຶງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຫ້າມເຂົາ “ບ່ໍໃຫ້ເຮັດ”:   “ຫ້າມກິນໝາກໄມ້ແຫ່ງການຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງ ແລະ 
ຄວາມດີຄວາມຊ່ົວ” (ປະຖົມມະການ 2:16-17).  
      ເຫດໃດສ່ິງນ້ີຈ່ຶງມີຄວາມສໍາຄັນແທ້? ເປັນເວລາທ່ີຄວາມບາບໄດ້ເຂ້ົາມາໃນໂລກ ແລະດ້ວຍບາບ ຄວາມທຸກແລະ
ຄວາມຕາຍກໍເກີດມີມາ. ເປັນການຕັດສິນໃຈທ່ີມີຣາຄາແພງທ່ີສຸດສໍາລັບອາດາມແລະເອວາ, ແລະຜົນກັມຕາມມາກໍຄື 
ຄວາມບາບໄດ້ທໍາລາຍສ່ິງຊົງສ້າງທັງປວງຕ້ັງແຕ່ນ້ັນເປັນຕ້ົນມາ. 
 
 
      ໃນຂ້ໍພຣະທັມເຫ່ົຼານ້ີ   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກອາດາມແລະເອວາໃຫ້ຮູ້ເຖິງຜົນກັມທ່ີຈະຕາມສນອງບາບຂອງເຂົາແລ້ວ. 
ກ່ອນໜ້ານ້ີ  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຕືອນວ່າ ຜົນກັມຂອງຄວາມບາບສ່ິງນ່ຶງແມ່ນຄວາມຕາຍ.   ພວກເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນສວນເອ
ເດນພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງດູແລຂອງພຣະເຈ້ົາອີກຕ່ໍໄປ;   ສະນ້ັນ ຮ່າງກາຍຂອງເຂົາຕ້ອງໄດ້ທົນທຸກຍ້ອນມົນທິນບາບ. 
     ຫັຼງຈາກສາບແຊ່ງງູແລ້ວ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວກັບເອວາກ່ອນ. ພຣະເຈ້ົາຈົງໃຈຈະໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງນາງເຈັບປວດໃນ
ເວລາອອກລູກ, ແລະຄວາມສັມພັນຂອງນາງກັບຜົວຂອງນາງຈະລໍາບາກຂ້ຶນ.   ຕ່ໍຄວາມປາຖນາຂອງເອວາ ຄື,  ພຣະ
ເຈ້ົາກ່າວວ່າ “ແລະຜົວນ້ັນຈະເປັນນາຍປົກຄອງເບ່ິງແຍງເຈ້ົາ”(ຂ້ໍ16) ນາງໝົດສິດທ່ີຈະປົກຄອງແລະຄວບຄຸມຜົວຂອງ
ນາງຕ່ໍໄປ ທັງເປັນຈຸດຈົບຂອງຄວາມຫວັງທ່ີຕິດຄ້າງໃນໃຈຕ່ໍມາ.    ດ່ັງນ້ັນ ຜົວແລະເມັຽຈ່ຶງຕິດຢູ່ກັບບ້ວງກັມແຫ່ງການ
ຕ່ໍສູ້ກັນ ເພ່ືອແຍ່ງຊີງອໍານາດສືບຕ່ໍມາຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ.  
      ອາດາມກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບາບເຊ່ັນດຽວກັນ.    ຜົນກັມຄວາມບາບທັນທີທັນໃດແມ່ນຈະຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງ
ໜັກຂຸດດິນຟັນໄມ້ຍາກຂ້ຶນ.   ນອກຈາກວຽກໜັກແລ້ວ,  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ້ໍາເຕືອນອາດາມວ່າ ໂທດກັມໃນບ້ັນປາຍແມ່ນ
ຄວາມຕາຍ.  
       ຄວາມເຈັບປວດທາງກາຍ, ຄວາມສັມພັນຂາດສະບ້ັນ,   ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແມ່ນຮູບແບບຂອງຄວາມທຸກລໍາ 
ບາກຊ່ຶງແມ່ນຜົນກັມຈາກບາບ.  ໃນປະຖົມມະການ 3 ນ້ີສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາເອົາຈິງກັບບາບສ່ໍາໃດ. ມັນ 
ນໍາເອົາຜົນກັມອັນໃຫຽ່ຫວຼງມາສູ່ຊີວິດເຮົາ.  ເຮົາຈະໄດ້ເຫັນໃນພາກຕ່ໍໄປເຊ່ັນດຽວກັນ, ຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນເຮົາພວກດຽວທ່ີໄດ້
ຮັບຜົນກັມຈາກບາບທ່ີເຮົາໄດ້ກ່ໍໄວ້.  
 

2. ໂຣມ 8:18-22 .  
    8ເພາະເຮົາເຫັນຄວາມທຸກລໍາບາກໃນສມັຍປັດຈຸບັນ   ບ່ໍສົມຄວນທ່ີຈະເອົາໄປທຽບກັບສງ່າຣາສີ  ທ່ີຈະເຜີຍໃຫ້ເຮົາ
ທັງຫຼາຍເຫັນ.   19ດ້ວຍວ່າສັພສ່ິງທ່ີຊົງສ້າງແລ້ວ   ມີຄວາມພຽນຄອຍຖ້າປາຖນາໃຫ້ບຸດທັງຫຼາຍຂອງພຣະເຈ້ົາປາກົດ. 
20ເພາະວ່າສັພສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນໄດ້ຕົກຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງອານິດຈັງ ບ່ໍໃຊ່ຕາມຈຊອບຂອງມັນເອງ ແຕ່ວ່າ  ເປັນໄປຕາມທ່ີ  
ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ມັນຕົກຢູ່ນ້ັນດ້ວຍມີຄວາມຫັວງໃຈວ່າ,      21ສັພສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນຈະພົ້ນຈາກອໍານາດຂອງຄວາມເສ່ືອມສູນ 
ແລະຈະໄດ້ເຂ້ົາໃນເສຣີພາບອັນຮຸ່ງເຮືອງແຫ່ງບຸດທັງຫຼາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. 22ເຮົາທັງຫຼາຍຮູ້ຢູ່ວ່າສັພສ່ິງທ່ີຊົງສ້າງມານ້ັນ 

ທ່ານເກີດຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດເມື່ອທ່ານອ່ານຂ້ໍພຣະຄັມພີເຫ່ົຼານ້ີ ? 
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ກໍກໍາລັງໂອ່ຍຄາງ ແລະເປັນທຸກເຈັບປວດດ້ວຍກັນມາຈົນເທ້ົາທຸກວັນນ້ີ.  
 

     ທ່ານໂປໂລໄດ້ຫາທາງສະເພາະເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມທຸກລໍາບາກ. ເພ່ືອອອຍໃຈຜູ້ເຊ່ືອຜູ້ທ່ີກໍາລັງຜ່ານ
ຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຊີວິດຢູ່,  ທ່ານໂປໂລໜູນໃຈເຮົາໃຫ້້້ເບ່ິງໄປຂ້າງໜ້າ.   ແທນທ່ີຈະຕິດຢູ່ກັບຄວາມລໍາບາກຍາກ                   
ແຄ້ນ ແລະຈົມຢູ່ໃນຄວາມເຈັບປວດຂອງເຮົາໃນປັດຈຸບັນ, ທ່ານໂປໂລໄດ້ຢ້ໍາເຕືອນເຮົາວ່າ ພວກເຮົາມີອະນາຄົດທ່ີມ ີ
ສງ່າຣາສີໃນພາຍພາກໜ້ານ້ັນບ່ໍໄດ້ຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຈັບປວດຂອງເຮົາແຕ່ຢ່າງໃດ,ແຕ່ມັນປຸກຄວາມກ້າຫານເຮົາໃຫ້                                                     
ຈົດຈໍາວ່າສະພາບການໃນປັອຈຸບັນເປັນຢູ່ພຽງຊ່ົວຄາວ ແລະຈຸດໝາຍອະນາຄົດຂອງເຮົາຖາວອນຕລອດໄປ. 

 
 

       ຖານະສິດຍາພິບານຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບການເຕືອນ   ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນສະມາຊິກຂອງໂບດຜູ້ເຊ່ືອໃນອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ ກໍາລັງທົນທຸກໃນຊີວິດ.   ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາໄປຢ້ຽມຢາມພໍ່ແມ່ທ່ີສູນເສັຽລູກທ່ີຖືກເຄາະຮ້າຍອຸບັດຕິເຫດ  ການ                                                                                                                                           
ນ້ີເຕືອນໃຈໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາລະນຶກເຖິງຄວາມຫວັງໃນອະນາຄົດ. ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາເຝ້ົາເບ່ິງສາມີດູແລພັລຍາປ່ວຍປີແລ້ວ 
ປີເລ່ົາ, ຊ່ຶງເຕືອນໃຈຂ້າພະເຈ້ົາ. ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນນັກຮຽນຖືກທາລຸນຍ້ອນຄວາມເຊ່ືອຂອງນາງ ຢູ່ຊ້ັນມັທຍົມ, ກໍຍັງ
ເປັນຈິງສໍາລັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ຊ່ຶງໄດ້ເຕືອນຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ຮູ້ເມ່ືອ. ໃນເຮັບເຣີ 11,  ພວກເຮົາເຫັນຕົວຢ່າງຂອງຊາຍ 
ແລະຍິງ ທ່ີຍັງຄົງຕ້ັງໝ້ັນຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອໃນຂນະທົນທຸກ. “ສ່ວນຄົນເຫ່ົຼານ້ັນໄດ້ຕາຍໄປ ໃນຂນະທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອ ໂດຍ
ບ່ໍໄດ້ຮັບສ່ິງທ່ີຊົງສັນຍາໄວ້   ແຕ່ເຂົາກໍເຫັນແລະຕ້ອນຮັບໄວ້ແຕ່ໄກ   ແລະ ຍອມຕົວວ່າເຂົາເປັນພຽງແຕ່ແຂກເມືອງທ່ີ
ທ່ອງທ່ຽວໄປມາໃນໂລກ.ແຕ່ບັດນ້ີ ເຂົາປາຖນາທ່ີຈະຢູ່ໃນເມືອງອັນປະເສີດກວາ່ນ້ັນ ຄືເມືອງສວັນ” (ເຮັບເຣີ11:13, 
16ກ). 
     ຄຣິສຕຽນບ່ໍແມ່ນພວກດຽວທ່ີທົນທຸກແລ້ວເບ່ິງໄປຂ້າງໜ້າ. ສັພສ່ິງຊົງສ້າງເຫ່ົຼານ້ີ “ຕົກຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງອະນິດຈັງ”
(ໂຣມ8:20),   ແຕ່ແລ້ວ ເມື່ອເບ່ິງໄປຂ້າງໜ້າເຖິງເວລາທ່ີ  “ສັພສ່ິງເຫ່ົຼງນ້ີຈະໄດ້ພົ້ນຈາກຄວາມເສ່ືອມສູນ ແລະຈະໄດ້
ເຂ້ົາໃນເສຣີພາບອັນຮຸ່ງເຮືອງແຫ່ງບຸດທັງຫຼາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ” (ຂ້ໍ21). ເວລາພຣະເຈ້ົາສ້າງໂລກນ້ັນດີ, ແຕ່ຍ້ອນຄວາມ
ບາບ  ຈ່ຶງໄດ້ກາຍເປັນບ່ອນທົນທຸກເໝືອນກັນ.  ກັບຄໍາເຊ່ັນວ່າບ່ໍເປັນປໂຍດ, ເປັນທາດ, ເໜ່ົາເປ່ືອຍ, ການຄວນຄາງ, 
ທ່ານໂປໂລໄດ້ວາດພາບການຊົງສ້າງທ່ີຫ່າງໄກຈາກຄວາມສວ່າງ.    ສົມພໍ ການຊົງສ້າງ  ໃນຕົວມັນເອງກໍແນມໄປຫາ
ຂ້າງໜ້າວ່າ “ພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບສງ່າຣາສີກັບພຣະອົງເໝືອນກັນ” (ຂ້ໍ18).  
    
3. ໂຣມ 8:23-25 . 
23ບ່ໍໃຊ່ແຕ່ເທ່ົານ້ັນ  ແຕ່ພວກເຮົາຜູ້ໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານເປັນຜົນຫົວທີ ຕົວເຮົາເອງກໍເໝືອນກັນ  ຍັງໂອ່ຍຄາງຄອຍຖ້າ
ການທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຮັບເປັນບຸດ  ຄືທ່ີຈະຊົງໃຫ້ເນ້ືອກາຍຂອງພວກເຮົາພົ້ນຈາກຕາຍ.  24ເຫດວ່າເຮົາທັງຫຼາຍໄດ້ພົ້ນກໍ
ເພາະດ້ວຍຄວາມຫວັງນ້ີ ແຕ່ຄວາມຫວັງໃນສ່ິງທ່ີຕາເຫັນຢູ່ກໍບ່ໍແມ່ນຄວາມຫວັງ ດ້ວຍວ່າມີໃຜແດ່ຈະຍັງຫວັງໃນສ່ິງທ່ີ
ຕົນເຫັນແລ້ວ. 25ແຕ່ຖ້າເຮົາທັງຫຼາຍຄອຍຫວັງໃນສ່ິງທ່ີເຮົາຍັງບ່ໍໄດ້ເຫັນ ເຮົາຈ່ຶງມີຄວາມພາກພຽນຄອຍຖ້າສ່ິງນ້ັນ.  
 

   ສ່ິງຊົງສ້າງໂອ່ຍຄາງ, ແລະຄຣິສຕຽນກໍເຊ່ັນດຽວກັນ. ພວກເຮົາໂອ່ຍຄາງຍ້ອນວ່າພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈການທໍາລາຍລ້າງ
ຂອງຄວາມບາບ. ພວກເຮົາໂອ່ຍຄາງ ແຕ່ພວກເຮົາໂອ່ຍຄາງກັບຄວາມຫວັງ.  ຍ້ອນການສະຖິດນໍາຂອງພຣະວິນຍານ
ໃນຊີວິດເຮົາ,  ພວກເຮົາໄດ້ຊີມຣົດຊາດແຫ່ງຄວາມຫວັງ. ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງຊ່ຶງຄ້ໍາປະກັນວ່າສ່ິງທ່ີດີກວ່າຈະຕາມ
ມາ.  
   ທ່ານໂຢຮັນກໍໄດ້ພັລນາຄວາມຫວັງນ້ີໃຫ້ເຮົາຟັງແລ້ວໃນພຣະນິມິດ: “ພຣະອົງຈະຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຂົາ ເຂົາພວກນ້ັນ 

  ທ່ານຈະບັລຍາຍຣະຫວ່າງການຊົງສ້າງຂອງພຣະເຈ້ົາແລະສະພາບຂອງເຮົາດຽວນ້ີຕ່າງກັນຢ່າງໃດ? 
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ແຫຼະ  ຈະເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະເຈ້ົາເອງຈະປະທັບຢູ່ກັບເຂົາ.  ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງເຊັດນ້ໍາຕາທຸກໆຢົດຈາກ 
ຕາຂອງເຂົາ ຄວາມຕາຍຈະບ່ໍມີອີກຕ່ໍໄປ, ຄວາມໂສກເສ້ົາ, ການຮ້ອງໄຫ້ ແລະຄວາມເຈັບປວດຈະບ່ໍມີອີກຕ່ໍໄປ ເພາະ 
ວ່າສ່ິງທ່ີມີຢູ່ຄາວກ່ອນນ້ັນລ່ວງໄປແລ້ວ (ພຣະນິມິດ 21:3ຂ-4).    ເມ່ືອແຜ່ນດິນສວັນໃໝ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ເປີດ 
ເຜີຍ, ຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງເຮົາກໍຈະສ້ິນສຸດລົງ. ພວກເຮົາກໍຈະຢູ່ນໍາພຣະເຈ້ົາ; ຄວາມບາບແລະຜົນກັມທັງໝົດກໍຈະ
ສ້ຽງສຸດ.  ສ່ິງນ້ີໃຫ້ຄວາມຫວັງອັນຍ່ິງໃຫຽ່ແກ່ຜູ້ເຊ່ືອໃນເມື່ອພວກເຮົາຜ່ານຜ່າຄວາມທຸກລໍາບາກຕ່າງໆ.   
 
 
        ກ່ອນໜ້ານ້ີ   ທ່ານໂປໂລໄດ້ບັລຍາຍຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະຄຣິດໃນລັກສນະອຸປຖັມ (ໂຣມ8:14-16). 
ນ້ີແມ່ນຮູບພາບຊ່ຶງເຮົາເຫັນຄຸນຄ່າອັນມະຫາສານ,  ພວກເຮົາໄດ້ອຸປຖັມເອົາລູກສາມຄົນຈາກຈີນ.  ພວກເຮົາປາຖນາ
ຢ່າງແຮງກ້າທ່ີຈະຮັບເຂົາມາບ້ານຂອງພວກເຮົາ  ພວກເຂົາກໍຢາກໄດ້ຄອບຄົວທ່ີຖາວອນຕລອດໄປເຊ່ັນກັນ. ຖ້າປາສ 
ຈາກການອຸປຖັມແລ້ວ,  ເດັກບາງຄົນຮູ້ສຶກວ່າບ່ໍໄດ້ເປັນພາກສ່ວນຂອງຄອບຄົວແທ້ຈິງ.   ບ່ອນທ່ີເຂົາຢູ່ກໍເປັນພຽງຊ່ົວ 
ຄາວ, “ບ້ານ” ບ່ໍມີຄວາມໝາຍຖາວອນ. ອຸປຖັມໝາຍເຖິງມີໃຜຜູ້ນ່ຶງຮັກເຂົາ ຄົນຜູ້ນ່ຶງຢາກໄດ້ເຂົາ. ທ່ານໂປໂລມີພາບ
ນ້ີໃນຄວາມຄິດ ຂນະທ່ີ່ເພ່ິນຂຽນກ່ຽວຄວາມປາຖນາຢ່າງແຮງກ້າຂອງຜູ້ເຊ່ືອຢາກຖືກຮັບເມືອບ້ານ.  ການອຸປຖັມໂດຍ
ທາງພຣະຄຣິດຊ້ີໄປໃສ່ຄວາມຮັກມະຫຶມາຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມີຕ່ໍເຮົາ ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະເຫັນຕົວເຮົາເອງບ່ໍໜ້າຮັກກໍຕາມ. 
ພຣະອົງໄດ້ເລືອກເອົາເຮົາ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຮູ້ສຶກຄືວ່າໂລກໄດ້ປະຖ້ິມເຮົາ.  ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາເພ່ືອເຮົາ, ແມ້ກະ 
ທ້ັງເວລາສະພາບຂອງເຮົາມີເຫດໃຫ້ເຮົາມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບເວລາຂອງພຣະອົງ.    ນ້ີແມ່ນພື້ນຖານຕ້ົນຕໍສໍາລັບຄວາມ
ຫວັງຂອງເຮົາ. ພວກເຮົາຄອຍການເຂ້ົາໄປໃນບ້ານຖາວອນຂອງເຮົາໃນສວັນ.   ເມ່ືອວັນນ້ັນມາເຖິງ,   ພວກເຮົາກໍຈະ
ກ່າວອໍາລາຄວາມທຸກທໍຣະມານໄປສູ່ວິມານສວັນຕລອດໄປເປັນນິດ. 
 
    

                                                                ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 
   
       ຄວາມທຸກມີຢູ່ດຽວນ້ີ, ແຕ່ມັນບ່ໍຖາວອນ. ທ່ານຈະດໍາຣົງຊີວິດຕາມຄວາມຈິງໃນພຣະທັມບົດນ້ີຢ່າງໃດ? ຈ່ົງພິຈາ 
ຣະນາການນໍາໃຊ້ຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

 ຈ່ົງຮັບຮູ້ຄວາມບາບຂອງທ່ານ. ຈ່ົງສາຣະພາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາວ່າທ່ານເປັນຄົນບາບ. ຂນະທ່ີທ່ານອາດຈະໃຊ້ຊີວິດຢູ່

ກັບຜົນກັມຂອງຄວາມບາບຜ່ານມາ, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການອະພັຍ ແລະຫລຽວເບ່ິງອະນາຄົດຂ້າງໜ້າໃນພຣະ 
   ຄຣິດ ຊ່ຶງໃນທ່ີສຸດກໍຈະໄດ້ຮັບອິສຣະພາບຈາກຄວາມທຸກທັງປວງ.  

 ແນມເບ່ິງພຣະເຈ້ົາ. ໃນເມ່ືອທ່ານ “ໂອ່ຍຄາງດ້ວຍຄວາມຫວັງ” ແລະ ຫລຽວເບ່ິງອະນາຄົດ,  ຈ່ົງເຮັດບັນຊີທາງ

ທ່ີພຣະເຈ້ົາສາມາດໃຊ້ສະພາບການປະຈຸບັນຂອງທ່ານ ເພ່ືອໃຫ້ການເດີນໄປກັບພຣະອົງເລິກເຂ້ົາກວ່າເກ່ົາ. 

 ຈ່ົງແບ່ງປັນຄວາມຫວັງຂອງທ່ານ.  ເມ່ືອທ່ານພົບເຫັນຄົນອ່ືນທົນທຸກ, ຈ່ົງໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ຄວາມທຸກໂສກຂອງ

ທ່ານເພ່ືອຊ່ອຍຄົນອ່ືນ. ຈ່ົງເອົາໃຈໃສ່ໂອກາດເພື່ອຊ່ອຍ ແລະຊູໃຈຜູ້ທ່ີປະສົບຄວາມຂັດສົນ. 
 

    ບ່ໍວ່າຈະເປັນສ່ິງເລັກນ້ອຍທ່ີເພ້ີມເຂ້ົາແລະບີບຮັດເຮົາ ຫືຼສ່ິງໃຫຽ່ທ່ີເອົາລົມຫາຍໃຈເຮົາໄປໃນທັນໃດ, ຄວາມທຸກລໍາ
ບາກກໍເປັນຜົນສະທ້ອນຕ່ໍເຮົາທຸກຄົນ. ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະບ່ໍເປັນຢ່າງນ້ີສເມີໄປ. 

 

                ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

ມີທາງໃດແດ່ທ່ີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ທົນຕ່ໍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ? 

ແມ່ນຫັຽງພາໃຫ້ທ່ານຕ່ຶນເຕ້ັນທ່ີສຸດກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງໃນອະນາຄົດຂອງເຮົາ? 


