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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນ                           ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
        ວັນອາທິດທີ  26 ມົກຣ 2019  ( 01-26-2020 ) 

 
                ເປັນຫຽັງຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງທົນທຸກ?  

 
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ຢ່າດ່ວນສລຸບວ່າຄວາມທຸກເປັນຜົນມາຈາກຄວາມບາບໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:   
      ກິລາຟຸດບອລ.   ບາງຄົນໃນພວກເຮົານັບອາທິດ ນັບວັນຈົນຣະດູກິລາຟຸດບອລເລ້ີມຕ້ົນ.  ວັນຢຸດມີແຕ່ລາຍການ
ກິລາທັງສາຍວິທຍາລັຍແລະສາຍອາຊີບເຕັມໄປໝົດ. ພວກເຮົາກໍມັກເກມນ້ີ.   
       ມີຄົນອ່ືນທ່າມກາງພວກເຮົາບ່ໍສາມາດສົນໃຈ  . ເຫັນວ່າເປັນເຣ່ືອງເຫືຼອທົນຫຼາຍສໍາລັບເຮົາທ່ີຢູ່ນໍາຄອບຄົວທ່ີຕິດ
ຟຸດບອລ.   ພໍຮອດວັນຢຸດພວກເຮົາຕ້ອງທົນຟັງການລົມກັນມີແຕ່ເຣ່ືອງຟຸດບອລກັບຟຸດບອລຕລອດ.   ແຕ່ “ການທົນ
ທຸກ” ກໍແມ່ນຄວາມຜິດສ່ວນນ່ຶງຂອງເຮົາແທ້. ພວກເຮົາອາດໄປຫ້ອງອ່ືນ ຫຼືປ່ຽນເຣ່ືອງສົນທະນາກໍໄດ້ ແຕ່ພວກເຮົາທົນ
ຟັງເພາະພວກເຮົາຮັກຄອບຄົວແລະໝູ່ເພື່ອນຂອງເຮົາ.  
      ແທ້ຈິງແລ້ວ ບ່ໍແມ່ນຄວາມທົນທຸກທ່ີແທ້ຈິງ. ຄວາມທົນທຸກແທ້ຈິງບ່ໍໄດ້ກ່ຽວກັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບສ່ວນບຸກຄົນ;  
ບ່ໍມີຜູ້ໃດເລືອກຜ່ານຜ່າຄວາມເຈັບປວດ,  ການເຈັບຫົວ,  ຫືຼເຫດຮ້າຍຕ່າງໆ.  ແລະພວກເຮົາກໍບ່ໍສາມາດ  “ອອກຈາກ
ຫ້ອງໄປໄດ້.” 
     ເໝືອນດ່ັງການແຕ່ງງານກັບຄົນທ່ີຢູ່ໃນຄອບຄົວຄົນຕິດຟຸດບອລ ແລະກໍສໍານຶກໄດ້ວ່າເປັນຄວາມຜິດຂອງນາງເອງ, 
ມີຫຼາຍຄົນກໍໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດ ແລະຜົນກະທົບໃນທໍານອງດຽວກັນ. ເຂົາເໝົາເອົາວາ່ທ່ີເຂົາທົນທຸກກໍເພາະຄວາມ
ບາບ ຫືຼຄວາມຜິດໃດນ່ຶງໃນຊີວິດເຂົາ.  ພຣະທັມໂຢບ ຈະຊ້ີບອກໃຫ້ເຮົາເຫັນພາບຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ຄວາມບາບຂອງ
ເຮົາມີບົດບາດຕ່ໍຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງເຮົາຫຼືບ່ໍ.    
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ:  (ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 )  
 

                                                   ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. ໂຢບ 11:13-16. 
13ໂຢບເອີຍ ຈ່ົງມີຈິດໃຈຖືກຕ້ອງແລະສແວງຫາພຣະເຈ້ົາສາ   14ຈ່ົງກໍາຈັດຄວາມຊ່ົວຊ້າທັງໝົດ ແລະຄວາມຜິດອອກ
ຈາກເຮືອນຂອງເຈ້ົາ   15ແລ້ວເຈ້ົາກໍກ້າເງີຍໜ້າຂ້ຶນໂດຍປາສຈາກຄວາມອັບອາຍ  ເຈ້ົາຈະຢືນຢູ່ໄດ້ຢ່າງໝ້ັນຄົງ ໂດຍ
ປາສຈາກຄວາມຢ້ານກົວອີກ  16ແລ້ວຄວາມທຸກລໍາບາກກໍຈະຫາຍຈາກຄວາມຊົງຈໍາຂອງເຈ້ົາຈົນໝົດ  ເໝືອນດ່ັງນ້ໍາ
ຖ້ວມທ່ີບົກລົງ ແລະ ບ່ໍມີໃຜຈົດຈໍາມັນອີກຈັກເທ່ືອ. 
 

    ພວກເຮົາຄຸ້ນເຄີຍກັບຄໍາເວົ້າດ່ັງ: “ສ່ິງທ່ີວຽນໄປກໍຈະວຽນມາ” ແລະ “ຄືກັບຊາຕາກັມວຽນມາສນອງລາວ.” ຖ້ອຍຄໍາ 
ນ້ີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມສົມມຸດຊ່ຶງຄວາມທຸກລໍາບາກແມ່ນຜົນກັມໂດຍຕົງຈາກການກະທໍາຜິດ. ແທ້ຈິງແລ້ວພຣະຄັມ 
ພີສອນວ່າ “ເພາະວ່າຜູ້ໃດຫວ່ານສ່ິງໃດລົງ ກໍຈະເກັບກ່ຽວສ່ິງນ້ັນ”(ຄາລາເຕັຽ6:7ຂ). ແຕ່ສ່ິງນ້ີບ່ໍແມ່ນຊາຕາກັມ.ຍ່ິງໄປ 
ກວ່ານ້ັນ ບົດນ້ີ ບ່ໍໄດ້ແນະນໍາວ່າຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງເຮົາທັງໝົດບ່ໍແມ່ນຜົນມາຈາກຄວາມບາບຂອງເຮົາ.               

 

ມີຫຽັງທ່ີຫຼາຍຄົນມ່ວນແຕ່ທ່ານບ່ໍສາມາດທົນໄດ້ ? 
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      ຄວາມເຫັນທ່ີວ່າ ທ່ານໄດ້ສ່ິງທ່ີທ່ານສົມຄວນໄດ້ຮັບກໍບ່ໍແມ່ນສ່ິງໃໝ່. ຊ່ຶງກໍປາກົດໃນພຣະທັມໂຢບ, ຊ່ຶງເປັນພຣະ 
ທັມເກ່ົາແກ່ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີເດີມ.  ຄວາມຈິງ, ເມ່ືອເຮົາອ່ານຕລອດພຣະທັມໂຢບ, ພວກເຮົາກໍຈະພົບຄວາມຄຶດ 
ເຫັນນ້ີເປັນປະຈໍາ.   ພຣະທັມນ້ີມີຈຸດສູນກາງຢູ່ທ່ີຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງໂຢບຫຼາຍຢ່າງ,  ແຕ່ມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕ້ັງ 
ແຕ່ຂ້ໍແລກແລ້ວວ່າ ສ່ິງທ່ີໂຢບປະສົບນ້ັນບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມບາບຂອງລາວເລີຍ.“ໃນປະເທດ ອູເຊ ມີຊາຍຜູ້ນ່ຶງຊ່ືວ່າ 
ໂຢບ ເປັນຄົນສັດຊ່ືແລະຂາບໄຫວ້ພຣະເຈ້ົາ ລາວເປັນຄົນດີບ່ໍເຮັດສ່ິງຊ່ົວຮ້າຍ”(ໂຢບ1:1). 
    ຕອນທ່ີຍາວກວ່າໝູ່ຂອງປ້ຶມມີສູນກາງທ່ີການສົນທະນາຣະຫວ່າງໂຢບແລະເພ່ືອນຂອງລາວສາມຄົນ. ຖ້າພວກເຮົາ
ບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງລາວຊ່ຶງໂຢບເປັນຄົນສິນທັມ   ແລ້ວພວກເຮົາກໍຈະຄິດງ່າຍໆວ່າຄໍາແນະນໍາທ່ີໂຢບໄດ້ຈາກເພ່ືອນຂອງ
ລາວເປັນຄໍາແນະນໍາທ່ີດີທ່ີສຸດ. ແຕ່ເພ່ືອນຂອງໂຢບມັກໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທ່ີໂງ່ເຂົາເພ່ືອໃຫ້ໂຢບປະຕິບັດຕາມ. 
      ໃນ ໂຢບບົດ11, ເພ່ືອນຜູ້ນ່ຶງຊ່ື ໂສພາ ພະຍາຍາມແນະນໍາໃຫ້ໂຢບສາຣະພາບກັບໃຈວ່າ: “ໂຢບເອີຍ ຈ່ົງມີຈິດໃຈ
ຖືກຕ້ອງ ແລະສແວງຫາພຣະເຈ້ົາສາ”(ຂ້ໍ13).    
 

 

   ເບ່ິງຜິວເຜີນແລ້ວ, ຄໍາເຫ່ົຼານ້ີກໍຄືວ່າເປັນປັນຍາແທ້. ແທ້ຈິງແລ້ວ ການສໍານຶກຜິດແລະການໄຫວ້ວອນແມ່ນສ່ິງສໍາຄັນ
ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມໃນກໍຣະນີນ້ີ,  ໂສພາໄດ້ຊູຊີໃຫ້ໂຢບສໍານຶກຜິດ ແລະຂໍອະພັຍໂທດຈາກພຣະເຈ້ົາເພ່ືອ 
ໃຫ້ຄວາມທຸກລໍາບາກໄດ້ຮັບການບັນເທົາ. ຢ່າງໜ້ອຍເຮົາເຫັນສອງບັນຫາໃນຄໍາແນະນໍານ້ີ: 
 ໂຢບບ່ໍໄດ້ເຮັດຫຽັງຜິດ.    ຄວາມເຈັບປວດທ່ີໂຢບທົນທຸກບ່ໍແມ່ນຜົນກັມຈາກຄວາມບາບ.   ລາວບ່ໍໄດ້ເຮັດສ່ິງຊ່ົວ

ຮ້າຍ.  ໂຢບບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງສາຣະພາບບາບ.ໄປຫາພຣະເຈ້ົາບອກຄວາມບາບທ່ີເສກສັນປ້ັນແຕ່ງຂ້ຶນເປັນເຣ່ືອງໂງ່. 
ພຣະເຈ້ົາຮູ້ຈັກໃຈເຮົາແລ້ວ, ແລະການຂໍໂທດໃນສ່ິງທ່ີທ່ານບ່ໍໄດ້ເຮັດບ່ໍເປັນການໃຫ້ກຽດພຣະເຈ້ົາເລີຍ(ຕົວະ). 

 ໂຢບບ່ໍອາດຕ່ໍວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້.  ຊາຕານໄດ້ກ່າວກັບພຣະເຈ້ົາຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນແລ້ວວ່າຖ້າໂຢບເປັນທຸກລໍາບາກ, ລາວກໍ
ຈະດ່າພຣະເຈ້ົາ.  ແຕ່ຫຼັງຈາກທ່ີສັດລ້ຽງ,  ຂ້ອຍໃຊ້,  ແລະແມ້ກະທ້ັງລູກຂອງລາວສູນເສັຽໄປຫຼືຖືກຂ້າ, ແຕ່ “ໂຢບ 
ກໍບ່ໍໄດ້ເຮັດບາບໂດຍກ່າວໂທດພຣະເຈ້ົາແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ” (ໂຢບ1:22).    ດ່ັງນ້ັນ ເມ່ືອລາວມາຫາພຣະເຈ້ົາຄ້ັງທີ
ສອງ, ຊາຕານພຍາຍາມອີກວ່າ, “ມະນຸດຍ່ອມສລະທຸກສ່ິງເພື່ອໃຫ້ຊີວິດຄົງຢູ່” (ໂຢບ2:4ຂ).   ຊາຕານພຍາຍາມ
ຊັກຊວນໂຢບໃຫ້ເຊ່ືອວ່າທ່ີໂຢບຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາກໍຍ້ອນວ່າພຣະເຈ້ົາປົກປັກຮັກສາຊີວິດໂຢບເທ່ົານ້ັນ. ໂຢບອາດ
ຕ່ໍວ່າພຣະເຈ້ົາໃຫ້ປ່ິນປົວໜັງຂອງລາວກໍເປັນໄດ້.   ແຕ່ແລ້ວ ໂຢບ “ກໍບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມຂ້ໍສເນີ”  ໃຫ້ສາຣະພາບໂດຍ
ບ່ໍຈໍາເປັນເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ. 

            ດ່ັງທ່ີພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນໃນມໍ່ໆນ້ີ, ໂຢບເຂ້ົາໃຈແລ້ວວ່າສ່ິງທ່ີລາວກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ ບ່ໍແມ່ນຍ້ອນການກະທໍາຂອງ 
ລາວຈັກຢ່າງ, ແລະລາວກໍຕຽມພ້ອມທ່ີຈະນະມັສການພຣະເຈ້ົາໄປພ້ອມກັບຄວາມເຈັບປວດຂອງລາວ.  ລາວຮູ້ຈັກສ່ິງ
ນ້ີດີຢ່າງຍ່ິງ ດ່ັງໃນສອງສາມຕອນຕ່ໍໄປ,  ໂຢບຕອບຄໍາແນະນໍາຈາກເພື່ອນອງລາວໂດຍກ່າວວ່າ,  “ເຖິງວ່າພຣະອົງຂ້າ
ຂ້າພຣະອົງເສັຽ ຂ້າພຣະອົງກໍຍັງຈະຫວັງໃນພຣະອົງ” (ໂຢບ13:15ກ). 

 

2. ໂຢບ 23:8-12. 
          8ຂ້ອຍໄດ້ໄປຄ້ົນຫາທາງທິດຕາເວັນອອກແຕ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຢູ່ທ່ີນ້ັນເລີຽ ເມ່ືອຂ້ອຍໄປຄ້ົນຫາທາງທິດຕາເວັນຕົກ ຂ້ອຍກໍບ່ໍ

ໄດ້ພົບພຣະອົງເຈ້ົາ 9ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດວຽກທັງທາງທິດໃຕ້ແລະທິດເໜືອ ແຕ່ຂ້ອຍກໍຍັງບ່ໍໄດ້ເຫັນພຣະອົງເຊ່ັນກັນດ້ວຍ 
10ແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍຍັງຮູ້ທຸກບາດຍ່າງທ່ີຂ້ອຍກ້າວໄປ ພຣະອົງຈະພົບວ່າຂ້ອຍບໍຣິສຸດ ຖ້າພຣະອົງຫາກທົດສອບເບ່ິງຂ້ອຍ 
11ຂ້ອຍເຮັດຕາມທາງທ່ີພຣະອົງເລືອກດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ແລະບ່ໍມີທ່າທີຫັນເຫໄປມາຕາມທາງໃດໆອີກ 12ຂ້ອຍ
ເຮັດຕາມສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງມາເລ້ືອຍໆ ຂ້ອຍເຮັດຕາມພຣະປະສົງ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຕາມຈິດໃຈຂອງຂ້ອຍ. 

ທ່ານມີປະຕິກິຣິຍາຢ່າງໃດຕ່ໍຄໍາແນະນໍາທ່ີບ່ໍດີຈາກເພື່ອນຂອງໂຢບ? 
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       ມີຄຸນຄວາມດີຫຽັງທ່ີຈະອອກມາຈາກຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງໂຢບ?  ໂຢບໄດ້ໃຫ້ບົດຮຽນທ່ີສໍາຄັນແກ່ເຮົາໃນບົດ
ນ້ີ.   ລາວເຂ້ົາໃຈດີວ່າຄວາມທຸກຂອງລາວບ່ໍແມ່ນຜົນກັມຈາກບາບຂອງລາວ ດ່ັງນ້ັນລາວຈ່ຶງຢາກໄປຄ້ົນຫາເຫດຜົນຢູ່
ເບ້ືອງຫັຼງສ່ິງນ້ີ ນໍາພຣະເຈ້ົາ. 
      ໂຢບຢາກຮູ້ວ່າລາວຈະພົບພຣະເຈ້ົາຢູ່ບ່ອນໃດ. “ຂ້ອຍຢາກຮູ້ເດວ່າຂ້ອຍຈະພົບພຣະອົງໄດ້ຢູ່ໃສ?  ແລະຂ້ອຍຈະ
ໄປພົບພຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ັນ”(ໂຢບ 23:3). ລາວບ່ໍໄດ້ພົບພຣະເຈ້ົາ, ທັງໆທ່ີລາວກໍຮູ້ແລ້ວວ່າພຣະເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ັນ.   ພຣະເຈ້ົາຄື 
ຈ່ັງວ່າບ່ໍຢູ່, ແຕ່ພຣະອົງກໍເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນໍາໂຢບ. “ແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍຍັງຮູ້ທຸກບາດຍ່າງທ່ີຂ້ອຍກ້າວໄປ ພຣະອົງຈະພົບ
ວ່າຂ້ອຍບໍຣິສຸດ ຖ້າພຣະອົງຫາກທົດສອບເບ່ິງຂ້ອຍ”(ຂ້ໍ10). 
          ແລ້ວໂຢບກໍໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາກໍາລັງພາລາວໄປຕາມທາງຫ່ໍຼຫຼອມລາວໃຫ້ບໍຣິສຸດ.  ເວລາພຣະອົງທົດລອງ 
ເບ່ິງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍກໍຈະຖືກຫຼໍ່ຫຼອມອອກມາເໝືອນຄໍາບໍຣິສຸດ(ຂ້ໍ10). ໂຢບອາດບ່ໍໄດ້ເຫັນຫຼືບ່ໍໄດ້ຍິນຈາກພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່
ລາວກໍຮູ້ແກ່ໃຈເຖິງພາຣະກິດການຫຼໍ່ຫຼອມຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດລາວ.  ແທນທ່ີຈະຈ່ົມວ່າພຣະເຈ້ົາ, ປະຖ້ິມພຣະເຈ້ົາ, 
ຫຼືເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງເພ່ືອນລາວ, ລາວກັບຢືນຢັດຢູ່ກັບສ່ິງທ່ີລາວຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ. 
 
 
      ເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໃດໂຢບຈ່ຶງເຊ່ືອຢ່າງແຂງແກ່ນ,  ຊັດແຈ້ງວ່າລາວໄດ້ປະສົບມາທຸກຢ່າງແລ້ວບ່ໍ ?  ຄໍາຕອບງ່າຍໆ. 
ລາວຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ.   ລາວດໍາຣົງຊີວິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະຖືວິນັຍຢ່າງເຄ່ັງຂັດເພື່ອຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາໂດຍການອະທິຖານ 
ແລະດໍາຣົງຊີວິດໃນການເຊ່ືອຟັງພຣະທັມພຣະເຈ້ົາ. “ຂ້ອຍເຮັດຕາມພຣະປະສົງບ່ໍແມ່ນຕາມຈິດໃຈຂອງຂ້ອຍ”(ຂ້ໍ12). 
ໂຢບຕຽມພ້ອມຮັບມືທຸກສະຖານການ ເພາະວ່າລາວມີຄວາມສັມພັນໃກ້ຊິດສນິດສນົມກັບພຣະເຈ້ົາ. 
     ເວລາໃດເຮົາຜ່ານຜ່າຄວາມທຸກລໍາບາກແລະເຮົາບ່ໍສາມາດບ່ົງບອກສາເຫດຄວາມບາບໃດນ່ຶງໄດ້, ພວກເຮົາຄວນ 
ຝຶກຄວາມຄິດຂອງເຮົາໃຫ້ຄິດຢ່າງທ່ີໂຢບຄິດ. ພວກເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ້ທ່ີຈະອ້າແຂນຮັບເອົາຄວາມທຸກລໍາບາກເໝືອນດ່ັງ
ທາງທ່ີພຣະເຈ້ົາຫຼໍ່ຫຼອມແລະເສີມສ້າງເຮົາ.  ມັນອາດເປັນການທ້າທາຍ ຫືຼສູ້ຊົນ ທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຊ້ເພື່ອຈັດຕຽມເຮົາສູ່ບາງ
ສ່ິງທ່ີພຣະອົງຢາກກະທໍາຜ່ານເຮົາໃນພາຍພາກໜ້າ. 
 

3. ໂຢຮັນ 9:1-3. 
        1ເມ່ືອພຣະເຢຊູກໍາລັງສະເດັດໄປຊົງເຫັນຊາຍຜູ້ນ່ຶງຕາບອດແຕ່ກໍາເນີດ.    2ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງທູນຖາມພຣະອົງ 

ວ່າ, “ພຣະອາຈານເອີຍ, ຜູ້ໃດໄດ້ເຮັດຜິດບາບຄົນນ້ີຫຼືພໍ່ແມ່ຂອງຕົນ ລາວຈ່ຶງເກີດມາຕາບອດ.”3ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ,  
“ບ່ໍແມ່ນຄົນນ້ີຫຼືພ່ໍແມ່ຂອງຕົນໄດ້ເຮັດບາບ ແຕ່ເກີດມາເພ່ືອໃຫ້ພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະເຈ້ົາປາກົດໃນຕົວຂອງຄົນນ້ີ.” 

 

      ພຣະເຢຊູໄດ້ພົບຊາຍຕາບອດ, ແຕ່ພວກສາວົກພາກັນສົນທະນາດ້ານຫຼັກຄໍາສອນ.  ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ສົນທະນາວ່າ 
ເຂົາສາມາດຊ່ອຍຊາຍຜູ້ນ້ີຢ່າງໃດ;    ຈຸດເລັງຂອງເຂົາແນໃສ່ສາເຫດຂອງການບອດ.     ພວກສາວົກຖືກດຶງເຂ້ົາໄປສູ່
ຄວາມຄິດເຫັນທ່ີຜິດທ່ີສະແດງອອກໂດຍເພ່ືອນຂອງໂຢບສາມຄົນ: ຄວາມບາບແມ່ນຕ້ົນເຫດການບອດຂອງຊາຍຜູ້ນ້ີ.  
ຕາມແນວຄວາມຄິດຂອງເຂົາແລ້ວ, ເງ່ືອນໄຂດຽວແມ່ນໃຜເຮັດບາບ.  “ພຣະອາຈານເອີຍ, ຜູ້ໃດໄດ້ເຮັດຜິດບາບ ຄົນ 
ນ້ີຫຼືພ່ໍແມ່ຂອງຕົນ ລາວຈ່ຶງເກີດມາຕາບອດ” (ຂ້ໍ2).  
  ພຣະເຢຊູຈ່ຶງແກ້ຫັຼກຄໍາສອນຂອງເຂົາທັນທີໂດຍເຮັດໃຫ້ເຂົາຊາບຄໍາຕອບວ່າບ່ໍແມ່ນໃຜ. “ບ່ໍແມ່ນຄົນນ້ີຫຼືພໍ່ແມ່ຂອງ
ຕົນໄດ້ເຮັດບາບ”(ຂ້ໍ3).  ຊາຍຄົນນ້ັນຕາບອດຍ້ອນພຣະເຈ້ົາຢາກກະທໍາບາງສ່ິງບາງຢ່າງຜ່ານການບອດນ້ັນ. ພຣະເຢ 
ຊູຕອບວ່າ,  “ແຕ່ເກີດມາເພ່ືອໃຫ້ພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະເຈ້ົາປາກົດໃນຕົວຂອງຄົນນ້ີ”(ຂ້ໍ3).     ຢ່າພາດຄວາມສໍາຄັນ 
ຂອງສ່ິງນ້ີ:  ພຣະເຈ້ົາອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຜູ້ນ້ີເກີດມາເປັນຄົນພິການຕາບອດ; ພຣະອົງໄດ້ວາງແຜນທໍາການອັສຈັນຜ່ານ 

ຄວາມທກຸລາໍບາກໄດຫ່ໍຼ້ຫຼອມຄວາມເຊື່ ອຂອງທາ່ນຢາ່ງໃດ? 
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ຊາຍຜູ້ນ້ີຕ້ັງແຕ່ກ່ອນລາວເກີດມາພຸ້ນ! 
        ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຢຊູອາດເປັນການຍາກທ່ີຈະໄດ້ຍິນ ຖ້າພວກເຮົາຄິດວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາມີຕ່ໍເຮົານ້ັນ 
ໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງຈະບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາທົນທຸກລໍາບາກ.ແຕ່ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາເລິກໄປກວ່າພຽງແຕ່
ເຮັດໃຫ້ເຮົາສະດວກສະບາຍເທ່ົານ້ັນ.   ພວກເຮົາຈະເບ່ິງໃນລາຍລະອຽດຍ່ິງໃຫຽ່ກວ່າທ່ີຄວາມຈິງນ້ີໃນບົດທີເຈັດຂອງ
ບົດຮຽນນ້ີ,  ແຕ່ມັນຊ່ອຍໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງເຮົາຈາກມຸມມອງຂອງພຣະອົງ. 
“16ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງບ່ໍທ້ໍຖອຍ   ເຖິງແມ່ນວ່າກາຍພາຍນອກຂອງເຮົາກໍາລັງຊຸດໂຊມໄປ  ແຕ່ໃຈພາຍໃນນ້ັນກໍຍັງຈະ
ເຣີນຂ້ຶນໃໝ່ທຸກໆວັນ.   17ເຫດວ່າ ການທຸກລໍາບາກອັນເບົາບາງທ່ີມີຢູ່ຊ່ົວຂນະນ່ຶງນ້ັນ  ກໍກໍາລັງຈັດໃຫ້ເຮົາມີສງ່າຣາສີ
ຢ່າງຖາວອນຫຼາຍ ຫາທ່ີປຽບບ່ໍໄດ້” (2ໂກຣິນໂທ4:16-17).   

 

 
     ພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສໍາແດງໃນຊາຍຜູ້ນ້ີໂດຍຜ່ານພຣະຣາຊກິດການອັສຈັນທາງການປ່ິນປົວຂອງພຣະ 
ເຢຊູ.   ເຖິງແມ່ນວ່າພວກຜູ້ນໍາສາສນາບາງຄົນບ່ໍຍອມເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ິນປົວລາວກໍຕາມ,   ການອັສຈັນກໍໄດ້ນໍາ
ກຽດມາສູ່ພຣະເຈ້ົາຢູ່ດີ.   ສງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາປາກົດແຈ້ງໃນສະພາບການຂອງທ່ານ,  ບ່ໍວ່າຈະເຫັນທັນຕາ ຫືຼບ່ໍໄດ້ 
ສໍາຜັດເປັນເວລາຫຼາຍປີກໍຕາມ. ພວກເຮົາບ່ໍອາດເຂ້ົາໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນຈັກເທ່ືອວ່າ ເຫດໃດຫຼືເປັນຫຽັງ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໃຊ້
ສະຖານການຂອງເຮົາ, ແຕ່ພວກເຮົາວາງໃຈໃນພຣະຫັດອັນຊົງຮັກຂອງພຣະອົງສເມີ.  

 
 
                                                                ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

ທ່ານຈະດໍາຣົງຊີວິດຕາມບົດຮຽນນ້ີຢ່າງໃດ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາການນໍາໃຊ້ຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

 ຈ່ົງສາຣະພາບ.   ຄວາມທຸກລໍາບາກທຸກຢ່າງບ່ໍແມ່ນຜົນກັມຂອງຄວາມບາບ, ແຕ່ຄວາມບາບສາມາດນໍາສູ່ຄວາມ 
ທຸກລໍາບາກ.  ທູນຂໍພຣະເຈ້ົາເປີດເຜີຍຄວາມບາບໃນຊີວິດທ່ານ.   ຈ່ົງສາຣະພາບບາບນ້ັນ ແລະ ຂອບຄຸນສໍາລັບ 
ພຣະຄຸນ ແລະການໃຫ້ອະພັຍຂອງພຣະອົງ. 
 

 ຈ່ົງຖວາຍກຽດ. ຈ່ົງທູນຂໍພຣະເຈ້ົາສໍາແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງເສີມແຮງທ່ານຢ່າງໃດໃນເວລາທ່ານທົນທຸກລໍາບາກ. 
ໃນເວລາຈັດການກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຈ່ົງສແວງຫາຊ່ອງທາງຖວາຍກຽດແດ່ພຣະຄຣິດ. 
 

 ຈ່ົງປຸກຄວາມກ້າຫານ. ປະສົບການຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງແຕ່ລະຄົນແຕກຕ່າງກັນ, ຈ່ົງເລ່ົາສູ່ໃຜຜູ້ນ່ຶງຟັງວ່າພຣະ 
ເຈ້ົາຊ່ອຍທ່ານຢ່າງໃດ, ໃຫ້ເຫ່ືອແຮງທ່ານ, ແລະນໍາກຽດມາສູ່ພຣະອົງເອງຢ່າງໃດ ໃນຍາມຂັດສົນ ຫືຼ ຍາມທຸກລໍາ
ບາກ. 
 

    ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຄິດຕ່າງກັນໃນຄວາມທຸກລໍາບາກທ່ີຈໍາເປັນ ແລະບາງທີມີລະດັບຕ່າງກັນ. ແຕ່ເປັນການດີ
ທ່ີຮູ້ວ່າພວກເຮົາມີພຣະບິດາແຫງ່ສວັນ ຜູ້ຊ່ຶງບ່ໍຕົກຕລຶງດ້ວຍຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງເຮົາ ແລະ ທໍາງານຕາງເຮົາແມ້ກະ 
ທ້ັງຜ່ານຜ່າແທນເຮົາ. 
 

                ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

 ເວລາໃດທາ່ນໄດເ້ຫັນສງາ່ຣາສຂີອງພຣະເຈົາ້ໃນທາ່ມກາງຄວາມທກຸລາໍບາກ? 

ກຸມ່ເຮົາຈະຊອ່ຍກນັຢາ່ງໃດໃນເມ ື່ອຄວາມທກຸລາໍບາກເກດີຂຶນ້? 


