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ຄ�ານ�າ

 ຂາ້ພະເຈ້ົາດໃີຈຫາຼຍທີທ່າ່ນເລອືກທີຈ່ະອາ່ນປືມ້ຫວົນີ ້ຕອນນ້ີທ່ານ 
ອາດກຳລັງພົບກັບຄວາມເຈບັປວດແລະທຸກທໍລະມານກັບສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນ
ໃນຊີວິດ ຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາບໍ່ຮູ້ສະຖານະການຂອງທ່ານ, 
ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຢ່າງແນ່ນອນກ່ຽວກັບສິ່ງຫນຶ່ງແມ່ນ ...

 ທ່ານບ່ໍໄດ້ຢູ່ຄົນດຽວ ພຣະເຈົາ້ຊົງຮກັທ່ານ ແລະພວກເຮາົກໍຮກັທ່ານ 
ເຊັ່ນກັນ

 ຄວາມຈິງແລ້ວ ຂ້າພະເຈົາ້ຂຽນປ້ືມຫົວນ້ີອອກມາເພ່ືອໜນູໃຈທ່ານ 
ແລະເພ່ືອຢາກໃຫ້ໃຈຂອງທ່ານເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວງັຂ້າພະເຈົາ້ຢາກ 
ໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າ ໃນເວລານ້ີ ໃນຈຸດທ່ີທ່ານກຳລັງປະເຊີນກັບບັນຫາໃດ 
ກ່ໍຕາມ ພະເຈົາ້ຊົງຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານແລະບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີເປັນໄປບ່ໍໄດ້ສຳຫລັບ 
ພຣະເຈົ້າ(ໄປເບ່ິງໃນ ລູກາ1:37)ພຣະເຈົ້າຊົງມີແຜນການທ່ີດີສຳຫລັບ 
ອະນາຄົດຂອງທ່ານແລະພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ທຳການຢູ່ເບ້ືອງຫັຼງເພ່ືອ 
ຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານສະເໝີ( ເບິ່ງໃນ ເຢເລມີຢາ 29:11)

 ທ່ານອາດຈະປະເຊີນກັບເຫດການທ່ີຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດໃນຊີວິດ 
ແບບບ່ໍທັນຄາດຄິດແລະທ່ານບ່ໍແນ່ໃຈວ່າຈະຮຽນຮູ້ຈາກສະຖານະການ
ນ້ີແລ້ວ ກ້າວຕ່ໍໄປໄດ້ແນວໃດ ຫືຼບາງທີທ່ານອາດກຳລັງທົນທຸກທໍລະມານ 
ຈາກ ສະພາບທາງກາຍທີ່ ເຈັບປ່ວຍໂດຍບໍ່ມີໂອກາດໄປພົບແພດເພື່ອ 
ປ່ິນປົວຮັກສາເລີຍ.ຂ້າ ພະ ເຈ້ົາ ຮູ້ ຈັກຜູ້ຄົນ ຈໍາ ນວນ ຫຼາຍ ທ່ີ ດໍາ ລົງ ຊີ ວິດ  
ປະ ຈໍາ ວັນ ໂດຍ ບ່ໍ ຮູ້ ວ່າ ອາ ຫານ ຂອງ ເຂົາ ເຈ້ົາ.ໃນແຕ່ລະມ້ື ຈະໄດ້ມາ ຈາກໃສ່
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 ເມ່ືອ ເຮົາ ປະ ເຊີນ ກັບ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ ລຳບາກ ທ່ີ ຮ້າຍ ແຮງ ເຮົາ 
ສາມາດ ຖືກ ລ້ໍລວງ ໃຈ ໃຫ້ ຢຸດ  ແລະ ຍອມ ແພ້. ສ່ິງດີທ່ີສຸດທ່ີພວກເຮົາ 
ສາມາດເຮັດໄດ້ຄື ການທ່ີເຮົາມອບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງເຮົາໄວ້ກັບ 
ພຣະເຈົ້າແລະມີຄວາມຫວັງເຕັມທີ ແຕ່ຄວາມຫວັງທີ່ແທ້ຈິງຄືຫຍັງ?

 ຄວາມຫວັງຄືການຄາດຫວັງດ້ວຍຄວາມໝ້ັນໃຈວ່າສ່ິງດີໆກຳລັງ 
ຈະເກີດຂ້ືນ ຄວາມຫວງັກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເຊ່ືອແລະສ່ິງທ່ີເຮາົເຊ່ືອໝ້ັນ 
ເມ່ືອເຮາົກ້າທ່ີຈະມີຄວາມຫວງັໃນພຣະເຈົາ້ ຊີວດິຂອງເຮາົກໍຈະເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມສຸກແລະຄວາມສຫງົບ.

 ສັດຕູຕ້ອງການໃຫ້ເຮາົສ້ິນຫວງັ ມັນຕ້ອງການເຮດັໃຫ້ເຮາົຮູສຶ້ກວາ່ 
ເຮົາສູນເສຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແລ້ວແລະບໍ່ມີ ວິ ທີທາງ ໃດແລ້ວທີ່ຈະນຳ  ກັບ 
ຄືນ ມາໄດ້  , ແຕ່ ພຣະ ເຈົ້າ ຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງຄືກ
ານເຊ່ືອໝ້ັນແລະຄາດຫວັງໃນສ່ິງທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ຈາກພຣະອົງ ພຣະຄຳພີ 
ກ່າວໄວ້ວ່າ “ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນພະເຈົ້າແຫ່ງຄວາມຫວັງ” ເຕັມໄປດ້ວຍ 
ຄວາມເມດຕາແລະການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່.(ໂລມ 15:13)

 ຂ້າພຣະເຈ້ົາຕ້ອງທົນທຸກທໍລະມານກັບການຖືກລ່ວງລະເມິດທາງ
ເພດຖືກທຳຮ້າຍ ທາງ ວາ ຈາແລະຖືກທຳຮ້າຍທາງອາລົມຈາກພ່ໍຂອງ  
ຂ້າພຣະເຈົ້າເອງຕ້ັງແຕ່ຂ້າພຣະເຈົ້າຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ຂ້າພະເຈົ້າຈິງມີ 
ທັດສະນະຄະຕິທ່ີສ້ິນຫວງັ ດ້ວຍເຫດຜົນນ້ີເອງຂ້າພະເຈ້ົາຈງິມີຄວາມຄິດ 
ດ້ານລົບເກີດຂ້ືນກັບຂ້າພະເຈົ້າເພາະຂ້າພະເຈົ້າຄາດຫວັງສ່ິງທ່ີບ່ໍດີຈະ 
ເກີດຂື້ນກັບຂ້າພະເຈົ້າຕະຫຼອດເວລາ ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າ ຈະເປັນ 
ຄຣິສຕຽນແລ້ວກໍຕາມ 
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    ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກ້າເວົ້້າໄດ້ເລີຍວ່າ.ພຣະເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນແປງຂ້າພະເຈົ້າ 
ຈາກຄົນທ່ີມີຄວາມຄິດດ້ານລົບແລະເບ່ິງໂລກໃນແງ່ຮ້າຍໃຫ້ກາຍເປັນ  
ຄົນທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງເປັນຄົນທ່ີມີຄວາມຄາດຫວັງສ່ິງດີໆຈາກ
ພຣະເຈົ້າສຳຫລັບທຸກເລ່ືອງສະເໝີພຣະເຈົ້າຊ່ວຍໃຫ້ຂ້້າພະເຈົ້າຄ້ົນພົບ
ພະລັງແຫ່ງຄວາມຫວັງແລະ ພະລັງນ້ີກໍມີອິດທິພົນຕ່ໍ ຄວາມ ຄິດ ຂອງ   
ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ, ຄໍາ ເວົ້າ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈ້ົາ, ທັດ ສະ ນະ ຄະຕິ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ, 
ແລະ ທຸກ ດ້ານ ຂອງ ຊີ ວິດ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ,ທີ່ລະກ້າວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

 ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນປັດຈຸບັນນ້ີເວລາທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາ ພົບກັບສະຖານະການ
ທ່ີໜັກຫືຼຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມລ້ົມເຫຼວ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ກໍຍັງຍຶດ ຫມ້ັນ ຢູ່  
ໃນ ຄວາມ ຫວັງ  ໂດຍການຮັບຮູ້ວ່າ  ພຣະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ 
ເກີດຜົນດີເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າ

 ທ່ານ ອາດ ຕ້ອງ ທົນ ກັບ ຄວາມ ເຈບັ ປວດ, ຄວາມ ຜິດ ຫວງັ, ຫືຼ ຄວາມ 
ລ້ົມ ເຫຼວ ຫຼາຍຢ່າງ ຈົນທ່ານເບ່ິງ ບ່ໍ ເຫັນ ວ່າທຸກຢ່າງມັນຈະ ດີ ຂ້ຶນ ໄດ້ ແນວ 
ໃດ. ສັດຕູມັນຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຄິດວ່າທຸກຢ່າງຈະບ່ໍມີວັນປ່ຽນແປງໄດ້, 
ແຕ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າພຣະອົງຮັກເຮົາ.ແລະໃຫ້ເຮົາເຊ່ືອ 
ວາງໃຈວ່າພຣະເຈົ້າສາມາດເຮັດການອັດສະຈັນໄດໃ້ນ ທາ່ມກາງ ຄວາມ 
ສັບສົນວຸນ້ວາຍ ຂອງ ເຮາົ ຈົງ່ ເຮດັ ໃນສ່ວນ ຂອງ ເຮາົ: ຄືຢ່າ ສ້ິນ ຄວາມ ຫວງັ, 
ແຕ່ ຈົງ່ ຄາດຫວງັ ຄວາມ ດີ ຂອງ ພຣະເຈົາ້. ທ່ີພຣະເຈົາ້ຈະເປີດເຜີຍອອກມາ 
ໃນທຸກວິນາທີ 

 ໃນປ້ືມຫົວນ້ີປະກອບໄປດ້ວຍບົດຮຽນຕ່າງໆ ທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ີພຣະເຈົາ້
ໄດ້ສອນຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ບົດຮຽນເຫຼົ່ານ້ີຈະສ້າງ ຄວາມເຊື່ອ 
ຂອງທ່ານໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮັບມກືບັຊີວິດດວ້ຍການທີມ່ີ
ທັດສະນະໃຫມ່ຢ່າງແທ້ຈິງ.
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 ຂ້າພະເຈົ້າຈະມັກເວົ້າສະເໝີວ່າໃຜກໍຕາມທ່ີຍັງເຕັມໄປດ້ວຍ 
ຄວາມຫວັງຍັງຄົງເຊ່ືອໝ້ັນໃນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າແລະປະຕິເສດທ່ີ 
ຈະບ່ໍລ້ົມເລີກຈະເປັນຄົນທ່ີມີໄຊຊະນະໄດ້ ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າຢູ່ ໃນ ທ່າມກາງ 
ພາຍຸ ຂອງ ຊີວດິ, ຖ້າ ເຮາົເຊ່ືອແລະ ວາງໃຈ ໃນ ພຣະອົງ ພຣະອົງຈະເຮດັໃຫ້ 
ຊີວດິຂອງເຮາົ ເຕັມດ້ວຍຄວາມ ສະຫງົບສຸກແລະ ຄວາມສຸກຄວາມຊ່ືນຊົມ 
ຍິນດີຢ່າງ ເຕັມທ່ີ ແລະຈະເຮດັ ໃຫ້ສະຖານະການນ້ັນກາຍມາເປັນຜົນດີ
ຕໍ່ເຮົາເອງ

 ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ບ່ໍ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ສ່ິງ ທ່ີ ທ່ານ ໄດ້ ພົບເຈີໃນ ຊີ ວິດ ຂອງ ທ່ານ ຫືຼ   
ສ່ິງ ທ່ີ ທ່ານ ອາດກຳລັງພົບເຈີໃນເວລານ້ີ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າ 
ຊົງຮັກທ່ານຫຼາຍ.

 ພຣະເຈົາ້ຊົງເຝ້ົາເບ່ິງແຍງເຮາົຢູ່ສະເໝີ ແລະພຣະເຈົາ້ຈະຊ່ວຍເຫືຼອ 
ເຮົາແນ່ນອນ (ໂລມ8:38-39,ເພງສັນລະເສີນ33:18)

 ພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າແຫ່ງຄວາມຫວັງ ແລະພຣະອົງເປັນຜູ້ດຽວ
ທ່ີສາມາດປ່ຽນແປງຊ່ວງເວລາທ່ີຍາກລຳບາກທ່ີສຸດຂອງເຮາົໃຫ້ກາຍເປັນ 
ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໄດ້
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ບົດທີ່1

ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫັວງ

 ບາງຄັງ້ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະເວົາ້ວາ່ພວກເຮາົເປນັລຸນ້. “ຕອ້ງເຫນັກອ່ນ” 
ເຮົາຕ້ອງການເບິ່ງເຫັນກ່ອນແລ້ວຈິງຈະເຊື່ອ ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວພວກເ
ຮົາສ່ວນຫຼາຍຍາກທ່ີຈະເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາກຳລັງເຮັດວຽກແທນເຮົາຈົນກ
ວ່າເຮົາຈະໄດ້ເຫັນສິ່ງນັ້ນເກີດຂື້ນດ້ວຍຕາຂອງເຮົາເອງ

   ແຕ່ນ້ັນບ່ໍແມ່ນວທີິ ຂອງພຣະເຈົາ້ ພຣະເຈົາ້ຊົງເຮດັວຽກຢູ່ເບ້ືອງຫັຼງ 
ເຮົາອາດຈະເບ່ິງບ່ໍເຫັນວ່າມີຫຍັງກຳລັງເກີດຂ້ືນ ແຕ່ເຮົາເຊ່ືອບ່ໍວ່າ 
ພຣະເຈົ້າກຳລັງ ເຮັດວຽກກັບສິ່ງຕ່າງໆ ໃນຊີວິດຂອງເຮົາໃນເວລານີ້ຢູ່ ? 
ເຮາົເຊ່ືອບ່ໍວາ່ພຣະອົງຊົງມີແຜນການທ່ີຈະຊ່ວຍລູກຂອງເຮາົ ຊ່ວຍຊີວດິ
ການແຕ່ງງານຂອງເຮົາໄດ້ຫືຼສ່ິງຕ່າງໆທ່ີເຮົາໄດ້ອະທິຖານຂໍມາຫຼາຍປີ 
ແລ້ວນັ້ນ?

     ໃນ ເຢເລມຢີາ 29:11 ບອກວ່າພຣະເຈົ້າມແີຜນການທີດີ່ສຳຫລບັ
ຊີວດິຂອງເຮາົ.....ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຫວງັ.ສຳຫລັບຜົນລັບສຸດທ້າຍຂອງເຮາົ 
ເວົ້າງ່າຍໆກໍຄື ພຣະເຈົ້າຊົງຫາໂອກາດທີ່ຈະອວຍພອນເຮົາ

   ບາງທ່ີມັນຍາກທ່ີຈິດຕະນາການກັບຕົວເອງວ່າເຮົາເປັນຄົນທ່ີ 
ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງ ຄວາມເຊ່ືອແລະຄິດບວກຖ້າທ່ານເປັນແບບນ້ັນ 
ຂ້າພະເຈົ້າເຂ້ົາໃຈຄວາມຮູ້ສຶກນ້ັນຢູ່ວ່າມັນຮູ້ສຶກແນວໃດ ບາງຄົນຢ້ານ 
ທີ່ຫວັງເພາະເຂົາເຄີຍມີປະສົບການຜິດຫວັງ ແລະເຂົາບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າພວກ
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ເຂົາຈະມາປະເຊີນກັບຄວາມເຈັບປວດຫຼາຍກວ່ານີ້ໄດ້ອີກ 

 ແຕ່ວ່າບ່ໍເປັນຫຍັງ ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າເປັນ “ພະເຈົ້າແຫ່ງຄວາມ 
ຫວງັ” ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາແລະການເລ່ີມຕ້ົນໃໝ່. (ໂລມ15.13)
ແລະໂດຍພຣະອົງຈິງບ່ໍມີຄຳວາ່ສາຍເກິນໄປທ່ີຈະເລ່ີມຕ້ົນເຊ່ືອ ເລ່ີມຕ້ົນ
ເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າດ້ວຍຄວາມຫວັງແລະມີຄວາມຄາດຫວັງຢູ່ສະເໝີ

ຄວາມຄາດຫວັງທີ່ດີເລີດ  
 ຄຳນິຍາມຢ່າງໜຶ່ງກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງຄື “ການຄາດຫວັງທ່ີດີ 
ແລະດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ

 “ ຂ້າພະເຈ້ົາເຊ່ືອວ່າຫຼາຍຄ້ັງເຮົາມີທັດສະນະຄະຕິຂອງ ການ  
ເສີຍ ຊ້າ. ໂດຍທ່ີເຮົາຕັດສິນໃຈວ່າເຮົາຈະ “ນ່ັງລົງແລ້ວລໍຖ້າເບ່ິງວ່າ” 
ຈະມີຫຍັງແດ່ທ່ີປ່ຽນແປງໄດ້ ຫືຼຈະມີຫຍັງ “ເກີດຂ້ືນ”ທ່ີເປັນຜົນດີສຳຫລັບ 
ເຮົາ ແຕ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຄາດຫວັງຕາມພຣະປະສົງ
ຂອງພຣະອົງພຣະເຈົ້າປາຖະໜາຢາກໃຫ້ເຮົາມີຄາດຫວັງໃນສິ່ງທີ່ດີ

 ສະນ້ັນຂ້າພະເຈົ້າມີຄຳຖາມວ່າ:ເຮົາກຳລັງຄາດຫວັງຫຍັງຢູ?່

 ເຮົາເຫັນຫຍັງຢູ່ໃນຄວາມຄິດແລະໃນຈິນຕະນາການຂອງເຮົາ? 
ເຮາົເວົາ້ແນວໃດກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງເຮາົ?ເມ່ືອເຮາົຕ່ືນນອນໃນຕອນ
ເຊ້ົາເຮົາ ຄິດແບບນ້ີບໍວ່າ? ຂ້ອຍຂໍເດົາ!ວ່າຂ້ອຍຈະພະຍາຍາມເຮັດ 
ໃຫ້ມັນຜ່ານໄປໄດ້ອີກມ້ືໜຶ່ງ? ຫືຼເຮົາຈະຕ່ືນຂ້ືນມາແລ້ວບອກວ່າຂ້ອຍ 
ມີຄວາມຫວັງໃນ ພຣະເຈົ້າວ່າມ້ືນ້ີຈະເປັນມ້ືທ່ີຂ້ອຍພົບກັບການທະລຸ 
ທະລວງ, ພົບກັບການ ກ້າວໜ້າ, ພົບກັບຄວາມສຳເລັດ
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     ຄຳທ່ີເໝາະສົມທ່ີເຮົາໃຊ້ກັບແມ່ຍິງກຳລັງຖືພາ ວ່າລາວກຳລັງ  
“ຄາດຫວັງແລະລໍຖ້າ”ແລະເມ່ືອເວລາຜ່ານໄປລາວແຮງມີຄວາມຫວັງ  
ຫຼາຍຂື້ນທີ່ຈະລໍຄອຍລູກນ້ອຍຂອງລາວທີ່ຈະເກີດມາ

 ການຖືພາຂອງຂ້າພະເຈົ້ານ້ັນມີເອກະລັກພິເສດເພາະຂ້າພະເຈົ້າ
ຖືພາລູກ4ຄົນແມ່ນເກີນກຳນົດໜຶ່ງເດືອນ ຈິງຈະເກີດອອກມາ ທ່ານ  
ໝໍປະຈຳຕົວຂ້າພະເຈົາ້ບອກວາ່ຂ້າພະເຈົາ້ເປັນຜູ້ຍິງຄົນດຽວ ທ່ີລາວຮູຈ້ກັ 
ທີ່ຖືພາໄດ້ດົນຫຼາຍຂະໜາດນີ້ຄືກັບຕົວຊ້າງເລີຍ

     ຈົນກວ່າຈະຮອດວັນທ່ີເກີດຂອງການຖືພາແຕ່ລະຄ້ັງ ຂ້າພະເຈົ້າ 
ຈະຕ່ືນມາທຸກມ້ືແລະເວົ້າອອກມາວ່າ “ມ້ືນ້ີຈະຕ້ອງເປັນມ້ືນ້ັນມັນຕ້ອງ 
ເປັນມ້ືນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ້າກະກຽມເສ້ືອຜ້າເກັບໃສ່ກະເປ໋ົາໄວ້ຮຽບຮ້ອຍ 
ຂ້າພະເຈົ້າ ກວດເບ່ິງທຸກຢ່າງແບບລະອຽດເພ່ືອກຽມພ້ອມ ຂ້າພະເຈົ້າ  
ໝ້ັນໃຈວາ່ລູກນ້ອຍຂອງຂ້າພະເຈົາ້ຈະເກີດອອກມາໄດ້ທຸກເວລາ ທຸກຄ້ັງ 
ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສຶກເຈັບທ້ອງ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຄິດທັນທີວ່າ ມາແລ້ວ 
ມາແລ້ວ!

     ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາເປັນແບບນ້ັນກັບພຣະອົງ ພຣະເຈົ້າມີ 
ແຜນການທ່ີມະຫັດສະຈນັສຳຫລັບຊີວດິຂອງເຮາົ ແລະພຣະອົງຕ້ອງການ 
ໃຫ້ເຮົາຄາດຫວັງສິ່ງດີໆທີ່ກຳລັງລໍຖ້າເຮົາຢູ່ຂ້າງໜ້າ ອັນໃກ້ໆນີ້

 ຄວາມຫວັງຍັງເວົ້າໄດ້ວ່າ” ສ່ິງຕ່າງໆເປັນແບບນ້ີມາດົນແລ້ວແຕ່ 
ພຣະເຈົາ້ຊົງເປັນພຣະເຈົາ້ແຫ່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະສ່ິງຕ່າງໆ ສາມາດ 
ປ່ຽນໄປໄດ້”
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ເຮົາເປັນນັກໂທດທີ່ມີຄວາມຫວັງຫຼືບ�?
 ຢ່າງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເລົ່າໃຫ້ຟັງແລ້ວວ່າ  ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ມີ
ຄວາມຄິດໃນແງ່ລົບຫຼາຍທ່ີສຸດນັບຕ້ັງແຕ່ຮູ້ຈັກມາ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນ 
ເບ່ິງໂລກໃນແງ່ຮາ້ຍສະເໝີ ຂ້າພະເຈົາ້ເບ່ິງເຫັນຂ້ໍເສຍຂອງທຸກເຫດການ

 ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີອະທິບາຍໄດ້ວ່າ ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈິງເປັນຄົນໜ້າ 
ສົມເພດເວດທະນາຂະໜາດນ້ີ ຄວາມ ສົງ ໄສ ແລະ ຄວາມ ຄິດ ໃນ ແງ່ ລົບ 
ເຮັດ ໃຫ້ ເຮົາ ຮູ້ສຶກ ບ່ໍດີ  .ແຕ່ຄວາມຫວັງເຮັດໃຫ້ເຮົາມີກຳລັງແລະຄວາມ 
ຊື່ນຊົມຍິນດີ 

     ຄວາມຫວັງໝາຍເຖິງການມີຄວາມຄິດຫືຼທັດສະນະຄະຕິໃນທາງ
ບວກ ຄົນທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວງັ ຈະປະຕິເສດສ່ິງທ່ີເປັນທາງລົບທຸກ
ຢ່າງ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະຮັບຮູ້ ຫືຼ ຮັບມື ກັບບັນຫາໃນຊີວິດ 
ຄວາມຄິດ ທັດສະນະຄະຕິ ແລະບົດສົນທະນາຂອງພວກເຂົາ ກໍຍັງຄົງ 
ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງສະເໝີ

      ຫຼາຍຄ້ັງທ່ີຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເຮົາຕິດກັບດັກຂອງການລໍຄອຍຈົນກ
ວາ່ເຮາົຈະຮູສຶ້ກດີຫືຼຮູສຶ້ກມີຄວາມຫວງັ ແຕ່ຄວາມຫວງັຄືການຕັດສິນໃຈ 
ເປັນຄົນທີ່ຈະຄິດໃນແງ່ດີ ຄິດບວກ ແຕ່ບ່ໍດຳເນີນຊີວິດຕາມຄວາມຮູ້ສຶກ 
ຄວາມຈິງຄື ເມື່ອເຮົາຕັດສິນໃຈ ແນ່ວແນ່,ໝັກແໜ້ນ,ໝັ້ນໃຈ ທີ່ຈະຄິດ 
ບວກ ແລະຄິດແບບມີຄວາມຫວງັ ແລ້ວຄວາມຮູສຶ້ກຂອງເຮາົຈະປະຕິບັດ 
ຕາມໄປເອງ 

    ຂ້າພະເຈົາ້ ມັກພຣະຄຳພີ ເສກາລີຢາ 9: 12 ທ່ີພຣະເຈົາ້ຊົງກ່າວວາ່, 
ໂອ້ ນັກໂທດແຫ່ງຄວາມຫວັງ ເອີຍ ຈົງກັບ ຄືນ ໄປ ບ່ອນ ທ່ີ ໝ້ັນ ຂອງ ເຈົ້າ 
[ຄວາມ ປອດ ໄພ ແລະ ຄວາມ ຈະ ເລີນ ຮຸ່ງ ເຮືອງ], ນ້ັນ ແມ່ນ ມ້ື ນ້ີ ເຮົາ ຂໍ   
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ປະ ກາດ ວ່າ ເຮົາ ຈະ ຟື້ນ ຟູ ເຈົ້າ ສອງ ເທົ່າ.

      ການເປັນ “ນັກໂທດທ່ີມີຄວາມຫວັງ” ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 
ໝາຍຄວາມວ່າການທ່ີເຮົາເປັນຄົນບ່ໍຢຸດທ່ີຈະມີຄວາມຫວັງແລະໄວ້ວາງໃຈ 
ໃນຄວາມສາມາດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຜ່ານພົ້ນໄປໄດ້ ບໍ່ວ່າ
ມີຫຍັງເກີດຂື້ນໃນຊີວິດຂອງເຮາກໍຕາມ

       ເມື່ອເຮົາເປັນນັກໂທດທີ່ມີຄວາມຫວັງ ສັດຕູຈະບໍ່ຮູ້ວິທີວ່າຈະຕ້ອງ
ຈັດການກັບເຮົາໄດ້ ແນວໃດ ມັນອາດຈະໂຈມຕີເຮົາທາງຄວາມຄິດໃນ
ແງ່ລົບ ແຕ່ມັນຈະບ່ໍມີອຳນາດທຳຮ້າຍເຮົາໄດ ເມ່ືອເຮົາແນວແນ່, 
ໜັກແໜ້ນ, ໝັ້ນໃຈ, ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າຕໍ່ໄປ

 ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການອວຍພອນເຮົາແລະ ປະທານພອນໃຫ້ກັບເຮົາ 
ເປັນສອງເທ່ົາ ສຳຫລັບຄວາມເຈັບປວດໃນອະດີດແລະສຳຫລັບສ່ິງຕ່າ
ງໆ ທ່ີເຮົາເຄີຍສູນເສຍໄປ (ໃນ ເອຊາຢາ 61:19 ) ແຕ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດໃນ 
ສ່ວນຂອງເຮົາ ເຮົາຕ້ອງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງ ຈາກແບບເກົ່າ  ຄືເຊື່ອ 
ໄວ້ວາງໃຈ ແລະມີຄວາມຫວັງ 

ເຖິງເວລາຕ້ອງໃຊ້ສະໝ�ແລ້ວ
 ໃນເຮັບເລີ 6:19 ກ່າວໄວ້ວ່າ [ດຽວນີ້] ພວກເຮົາມີສິ່ງນີ້ [ຄວາມ 
ຫວັງ] ນີ້ເປັນບ່ອນຍຶດໝັ້ນ ແລະໝັ້ນຄົງຂອງຈິດໃຈ. [ບໍ່ ເລື່ອນໄຫລ ແລະ 
ບໍ່ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ໃຜ  ທີ່ກ້າວລົງໄປໃນບ່ອນນັ້ນຈະ ຖືກທໍາລາຍ.] ...   
 ໃຫ້ເຮົາເຈາະລຶກ ພຣະຄຳພີຂ້ໍນ້ີນຳກັນ  ດຽວນ້ີຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ 
ເຮົາທຸກຄົນຮູ້ແລ້ວວ່າ ສະໝໍ ຄືຫຍັງ ເມື່ອເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ເຮືອຈອດຢູ່ 
ນ່ິງໆ ບ່ໍເຄ່່ືອນຍ້າຍໄປໃສ່ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ສະໝໍ ແລະເຮືອຈະເຄ່ືອນໄປໄກ 
ເທົ່າທີ່ສະໝໍພາມັນໄປ 
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 ພຣະຄຳພີຕອນນ້ີບອກວ່າ “ສະໝໍຂອງຈິດໃຈ” ຈິດໃຈຂອງເຮົາ 
ຈະປະກອບໄປດ້ວຍຄວາມນຶກຄິດ ຄວາມຕ້ັງໃຈ ແລະອາລົມ ຈດິໃຈບອກ 
ກັບເຮົາ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຮົາຄິດ  ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ແລະສິ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກ 

 ທັງໝົດນ້ີໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ມັນຫມາຍຄວາມວ່າເມ່ືອສ່ິງ
ທ່ີເບ່ິງຄືວາ່ຮາ້ຍແຮງກວາ່ເກ່ົາ, ເມ່ືອເບ່ິງສ່ິງໃດ ກໍຄືວາ່ບ່ໍມີເຫດຜົນ.ແລະ 
ເມ່ືອເຮາົຮູສຶ້ກວາ່ພຣະສັນຍາ ຂອງພຣະເຈົາ້ຈະບ່ໍມີທາງເປັນຈງິ ໃນຊີວດິ 
ຂອງເຮົາ ຄວາມຫວັງເປັນສະໝໍທ່ີດຶງເຮົາໃຫ້ກັບມາແລະກ່າວວ່າ: 
“ຍຶດໝັ້ນໄວ້ ! ມັນຈະຕ້ອງເກີດຂື້ນແນ່ນອນ !”

       ແຕ່ໃຫ້ເຮົາເບິ່ງເພີ່ມເຕີມອີກໜ້ອຍໜຶ່ງ ໃນເຮັບເລີ 6: 19 ກ່າວວ່າ   
[ດຽວນ້ີ] ພວກເຮົາມີສ່ິງນ້ີ [ຄວາມຫວັງ] ນ້ີເປັນບ່ອນຍຶດໝ້ັນ ແລະ 
ໝ້ັນຄົງຂອງຈິດໃຈ. [ບ່ໍເລ່ືອນໄຫລແລະບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຜ ທ່ີກ້າວລົງໄປ 
ໃນບ່ອນນັ້ນຈະ ຖືກທໍາລາຍ.] ...   

      ຄວາມຫວັງເປັນສະໝໍຂອງເຮົາແລະເປັນສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງ 
“ກ້າກ້າວອອກໄປ” ບາງຄົນບໍ່ມີປະສົບການກັບພຣະສັນຍາ ແລະລິດເດ
ດຂອງພຣະເຈົາ້ເປັນເພາະພວກເຂົາບ່ໍກ້າກ້າວອອກໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ 
ການກ້າວອອກໄປເຮັດໃຫ້ພຣະສັນຍາຕ່າງໆ ຂອງພຣະເຈົ້າເຮັດວຽກ 
ຢ່າງໄວທີ່ສຸດ

     ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຍົກຕົວຢ່າງ ໜຶ່ງຢ່າງມາ ຫຼາຍກວ່າ40 ປີ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ 
ໄດ້ເດີນທາງໄປທ່ົວໂລກເພ່ືອສອນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າແຕ່ກໍຍັງມີ 
ບາງເວລາກ່ອນ. ເລ່ີມ ການ ສຳ ມະ ນາ ທ່ີ ຂ້າ ພະ ເຈົາ້ ຮູ ້ສຶກ ວາ່ ບ່ໍ ມີ ການ ເຈມີ.   
ບ່ໍມີຄຸນສົມບັດພໍຫືຼບ່ໍພ້ອມທ່ີຈະເຮດັໃນສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈົາ້ກໍາລັງຈະເຮດັໃນ
ຕອນນັ້ນ
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 ກ່ອນທີ່ຈະຂື້ນເວທີ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພຣະເຈົ້າ ເອີຍ ລູກຫວັງວ່າ 
ພຣະອົງຈະອອກໜາ້ແທນລູກ ເວລານ້ີຖ້າບ່ໍດ້ັງນ້ັນລູກຈະຂາຍໜາ້ ແລ້ວ
ຂ້າພະເຈ້ົາກໍກ້າວອອກໄປເຮັດໃນສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈົ້າເຊ່ືອວ່າພຣະອົງໄດ້ຂໍ
ໃຫ້ຂ້າພະເຈົາ້ເຮດັພຣະເຈົາ້ເຂ້ົາມາແລະຊ່ວຍຂ້າພະເຈົາ້ໃນການຖ່າຍທ
ອດຄຳສອນສະເໝີ ບໍ່ມີຈັກ ເທື່ອ!ທີ່ພຣະເຈົ້າບໍ່ຊ່ວຍຂ້າພະເຈົົ້າ! 

 ພວກເຮົາທຸກຄົນທ່ີພຣະເຈົ້າກຳລັງລໍຄອຍໃຫ້ເຮົາກ້າວອອກໄປ 
ດ້ວຍສະໝໍແຫ່ງຄວາມຫວງັ ພຣະອົງພຽງແຕ່ລໍຄອຍໃຫ້ເຮາົເຮດັໃນສ່ວນ 
ຂອງເຮາົ  ເພ່ືອ ວາ່ ພຣະ ອົງ ຈະ ໄດ້ ເຂ້ົາ ມາ ຊ່ວຍໃນການດຳເນີນ ຊີ ວດິ ຂອງ 
ເຮົາ ແລະ ເຮັດ ໃນສິ່ງ ທີ່ ເຮົາອັດສະຈັນໃຈ.

 ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ສະຖານະການໃນຊີວດິເຮາົ ເລ່ືອນລອຍໄປ. ແຕ່ ໃຫ້ໃຊ້ 
ສະໝໍຂອງ ເຮົາ ແລະ ກ້າວອອກໄປດ້ວຍຮາກ ຖານ ແຫ່ງ ຄວາມ ຫວັງ 
ທີ່ໝັ້ນຄົງ. ແລ້ວເຮົາຈະບໍ່ຜິດຫວັງແນ່ນອນ.
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ບົດທີ່2

ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ 
ເມື່ອເຮົາບ�່ສາມາດໄປຕ�່ໄດ້

     

 ທ່ານເຄີຍຢູ່ໃນສະຖານະການແບບນີ້ຫືຼບ�? ທ່ານເຄີຍຢູຸ່ໃນຈຸດທ່ີ 
ເບິ່ງຄືວ່າມັນເປັນຈຸດຈົບຫຼືບ…ໍ ບໍ່ມີທາງໃດທີ່ຈະໄປຕໍ່ ໄດ້ເລີຍຫຼືບໍ?  

 ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍຢູ່ໃນຈຸດນັ້ນຫຼາຍຄ້ັງແລ້ວ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈ 
ວ່າຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ເຄີຍຢູ່ໃນຈຸດນ້ັນເຊ່ັນກັນ, ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂອບຄຸນ 
ພຣະເຈ້ົາ ທ່ີພຣະອົງ ເຈົາ້ ໄດ້ສອນ ຂ້າພະເຈົາ້ມາຫຼາຍຢ່າງວາ່. ເຖິງແມ່ນວາ່ 
ເຮົາຈະຢູ່ໃນສະຖານະການທ່ີເປັນທາງຕັນ ແຕ່ບ່ໍມີສະຖານະການໃດ 
ທີ່ຍາກເກິນກວ່າສຳຫລັບພຣະເຈົ້າ ທີ່ຈະຈັດການໄດ້,

 ໃຫ້ເຮາົເບ່ິງ ເລ່ືອງລາວຂອງໂຍເຊບ ຢູ່ໃນພຣະຄຳພີປະຖົມມະການ 
37:50 ພຣະຄຳພີບອກ ວ່າໂຢເຊບເປັນລູກຊາຍສຸດທີ່ຮັກພິເສດຂອງພໍ່ 
ໃນບັນດາພວກອ້າຍຂອງລາວ ແລະນ້ັນກໍເປັນສາເຫດທ່ີເຮັດໃຫ້ພວກ 
ອ້າຍຂອງລາວເກີດຄວາມອິດສາໂຢເຊບ.

      ໃນມ້ືໜຶ່ງໂຢເຊບໄດ້ເລ່ົາຄວາມຝັນໃຫ້ພວກອ້າຍລາວຟັງແລະ 
ໃນຄວາມຝັນນ້ັນພວກອ້າຍຂອງລາວໄດ້ກ້ົມລົງກາບຄຳນັບໂຢເຊບ,   
ການເວົ້າແບບນັ້ນບໍ່ກໍໃຫ້ເກີດຜົນດີແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ 
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 ແຕ່ສ່ິງທີ່ຕາມມາຄ ືພວກອາ້ຍຂອງລາວບ່ໍພໃໍຈແລະຫາວິທກີຳຈັດ
ໂຢເຊບອອກໄປ,ວິທີທ່ີໜຶ່ງ ພວກອ້າຍຂອງໂຢເຊບຈັບລາວໂຍນລົງໄປ 
ໃນບໍນ້ຳສ້າງເພ່ືອປ່ອຍໃຫ້ ລາວຕາຍ ແຕ່ຕ່ໍມາພວກເຂົາໄດ້ຕັດສິນໃຈ 
ຂາຍໂຢເຊບໄປເປັນທາດໃຫ້ກັບພ່ໍຄ້າອິດຊະມາເອນແລ້ວພວກເຂົາ  
ກໍວາງແຜນການເພື່ອຕົວະພໍ່ຂອງເຂົາວ່າໂຢເຊບໄດ້ຕາຍແລ້ວ.

 ທ່ານຮູບ່ໍ້ວາ່ເລ່ືອງລາວນ້ີຈົບລົງຢ່າງມີໄຊຊະນະ ໂຢເຊບກາຍເປັນ
ຜູ້ມີອຳນາດຮ້ອງຈາກຟາໂຣ ແລະໄດ້ຄືນດີກັບຄອບຄົວຂອງລາວ ແລະ 
ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການຍົກໂທດ

     ສ່ິງທ່ີເກີດຂ້້ືນກັບໂຢເຊບພິສູດແລະຢືນຍັນວ່າບ່ໍວ່າເຮົາຈະເຈີກັບ 
ເລ່ືອງໃດກໍຕາມໃນຊີວິດຂອງເຮົາ ເຮົາສາມາດມີຄວາມຫວັງໄດ້ ເຮົາ  
ສາມາດເຮັດໃຫ້ຈຸດພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າສຳເລັດໄດ້ເພາະທຸກສ່ິງ 
ເປັນໄປໄດ້ສຳຫລັບພຣະເຈົ້າ!

     ສ່ວນທີ່ເຮົາຕ້ອງພິຈາລະນາຊີວິດຂອງໂຢເຊບຄືສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນຈາກ 
ຊ່ວງທ່ີຕົກຕຳໄປສູ່ການເປັນພຣະຣາຊາ ຊີວິດຂອງໂຢເຊບກັບໄປກັບ 
ມາຫຼາຍຄ້ັງໃນຊ່ວງເວລານ້ັນ ແຕ່ໜຶງ່ໃນນິໄສທ່ີເຮດັໃຫ້ໂຢເຊບມີໄຊຊະ
ໃນຕອນຈົບນ້ັນຄືຄວາມອົດທົນມຸ່ງໝ້ັນ ໜັກແໜ້ນ ເພາະໂຢເຊບມີ  
ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າລາວຈິງບໍ່ເຄີຍຍອມແພ້

ການຍອມແພ້ບ�່ແມ່ນທາງອອກ 
 ໃນຊີວດິຂອງເຮາົເອງ ເຮາົອາດຕົກລົງໄປໃນບໍນ້ຳສ້າງຊ່ວງໄລຍະ
ໜຶງ່ ອາດເປັນບໍນ້ຳສ້າງແຫ່ງຄວາມເຈບັປ່ວຍ ບໍນ້ຳສ້າງຂອງການບ່ໍມີເງິນ 
ມີບັນຫາທາງດ້ານຄວາມສຳພັນ ຫືຼບັນຫາອ່ືນໆ .ບ່ໍວ່າເມ່ືອໃດກໍຕາມ 
ສ່ິງນ້ັນອາດເກີດຂ້ືນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໜັກແໜ້ນວ່າ,ບ່ໍວ່າສະຖານະການ
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ຈະເປັນແນວໃດ ເຮົາຈະບໍ່ຍອມແພ້ເດັດຂາດ!

      ຂໍໃຫ້ຈືໄວ້ວ່າ: ກ່ອນທີ່່ຈະມີຄຳພະຍານທີ່ດີຈາກສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້
ເຮັດໃຫ້ເຮົາ ເຮົາຈະຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບກ່ອນ ພຣະເຢຊູບອກກັບ 
ເຮົາວ່່າ

 ...ໃນໂລກນ້ີເຮາົຈະພົບກັບຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ ການ ທົດລອງ 
ການຂຸ່ນຂ້ອງໝອງໃຈ ຄວາມຜິດຫວັງ ແຕ່ຈົງມີກຳລັງໃຈໄດ້ ເລີຍວ່າ, 
[ເຮົາ ໄດ້ ປົດ ອຳນາດ ທ່ີ ຈະ ທຳ ຮ້າຍ ເຈົ້າ ແລະໄດ້ ເອົາ ຊະນະ ມັນ ໄດ້ແລ້ວ. 
ໂຢຮັນ16:33]

     ເຮົາບ່ໍສາມາດຫີຼກເວັ້ນໄດ້ທ່ີຈະບ່ໍປະເຊີນກັບຄວາມທຸກຍາກ 
ລຳບາກຕ່າງໆ ບາງຄ້ັງເຮາົອາດຈະຮູສຶ້ກຢາກຍອມແພ້ກັບມັນ ແຕ່ຖ້າເຮາົ 
ຍຶດໝ້ັນ ໜັກແໜ້ນແລະວາງໃຈໃນການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງພຣະເຈົ້າ 
ພຣະ ອົງ ສາ ມາດ ຟື້ນ ຟູ ເຮົາຂື້ນມາໃໝ່ໄດ້, ພຣະ ອົງ ສາ ມາດ ປ່ຽນ ສິ່່ງຮ້າຍ 
ໃຫ້ກາຍເປັນດີໄດ້ (ເບິ່ງໂລມ8:28).

 ໄດ້ ກ່າວວາ່ (ວນິສຕັນ ເຊີຣຊິລ Winston Churchill  ໄດ້ໃຫ້ໂອວາດ 
ກັບຜູ້ຮຽນຈົບ. ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນ Harrow ໃນປີ 1941 ວ່າ...

 “ບ່ໍມີທາງ ບ່ໍມີທາງ ບ່ໍມີທາງ ບ່ໍມີທາງ ບ່ໍມີທາງຍອມແພ້! ບໍ່ວ່າ 
ຈະເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ຫຼື ເລື່ອງນ້ອຍ ຈະບໍ່ມີທາງຍອມແພ້ເດັດຂາດ!

    ຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍຮູ້ວ່າລາວເວົ້າພຽງແຕ່ເທ່ົານ້ັນຫືຼບໍ? ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າ 
ເຊື່ອວ່າ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເຈົ້າ ກຳລັງກ່າວກັບພວກເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນ 
ໃນມື້ນີ້ຄື “ຢ່າຍອມແພ້ເພາະພຣະເຈົ້າຈັດຕຽມໃຫ້ເຮົາແລ້ວ”
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    ການຍອມແພ້ເຮດັໄດ້ງ່າຍຫຼາຍເມ່ືອເຮາົພົບກັບສ່ິງທ່ີຍາກ. ບາງຄົນ 
ບໍສາມາດໄປຕ່ໍ ເມ່ືອເຂົາບ່ໍຮູ້ວິທີທ່ີຈະກ້າວຕ່ໍໄປ ດ້ັງນ້ັນການຍອມແພ້ 
ກໍງ່າຍສຳຫລັບພວກເຂົາ 

 ພວກເຂົາອາດມີຄວາມຮູ້ ສຶກວ່າຕົວເອງບ່ໍເກ່ັງ, ບ່ໍສະຫຼາດ,  
ຂາດຄວາມສາມາດ ອາດມີບາງສ່ິງທ່ີເປັນຕາຢ້ານເກີດຂ້ືນກັບພວກເຂົາ 
ຫຼື ພວກເຂົາອາດຈະລົ້ມເຫລວໃນບາງເລື່ອງ ຫຼືເຄີຍຜິດພາດໃນອະດີດ

    ແຕ່ພຣະວນິຍານບໍລິສຸດເຈົາ້ໃຫ້ກຳລັງແລະຄວາມສາມາດແກ່ເຮາົ 
ໃນການກ້າວຕ່ໍໄປທາງໜ້າແລະໄປຈົນເຖ່ິງໄຊຊະນະ ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ສິ່ງຕ່າງໆ ຈະບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ເຮົາວາງແຜນໄວ້ກໍຕາມ             

     ຄວາມລ້ົມເຫລວ ບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ທາງເລືອກຕົວອ່ືນໝົດໄປ  
ເຮົາສາມາດ ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດໃນອະດີດ ຂ້າພະເຈົ້າເຈີມາກັບ 
ຕົວເອງ ທ່ີເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ສອນທ່ີດີໄດ້ ເມ່ືອທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງ 
ລົມ້ເຫລວ  ຂໍໃຫພ້ະຍາຍາມອີກຄັງ້ ເພາະຢາ່ງນອ້ຍເຮົາຈະໄດຮ້ຽນຮູ້ວ່າ 
ສິ່ງໃດໄດ້ຜົນແລະສິ່ງໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ຜົນ ແລະກ້າວຈາກຈຸດນັ້ນ ເຮົາສາມາດ
ປ່ຽນອຸປະສັກໃຫ້ກາຍເປັນໂອກາດ ເພື່ອເຮົາຈະສະຫຼາດຫຼາຍຂື້້ນ ແລະ 
ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຝ່າຍວິນຍານ.
    ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາມີຊີວິດທ່່ີດີແຕ່ເຮົາຕ້ອງມີຄວາມໄວ້ 
ວາງໃຈແລະມີຄວາມໜກັແໜນ້ ມີຄວາມອົທົນ ພຣະວນິຍານບໍລິສຸດເຈົາ້ 
ຈະນຳເຮາົໄປເທ່ືອລະກ້າວແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອເພ່ືອນຳເຮາົເຂ້ົາສູ່ແຜນການ
ທ່ີດີທ່ີພຣະເຈົ້າຈັດຕຽມໄວ້ໃຫ້ແກ່ເຮົາແຕ່ລະຄົນ ສ່ວນເຮົາຕ້ອງເຮັດໃນ
ສ່ວນຂອງເຮົາຄືກ້າວອອກໄປແລະຢ່າຍອມແພ້ .
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ຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດເມື່ອເຮົາເຈັບປວດ
 ຄວາມໜັກແໜ້ນອົດທົນຂອງເຮົາ ຊ່ວງທ່ີຢູ່ໃນ “ບໍນ້ຳສ້າງ” 
ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໄດ້

 ໃຫ້ຈືໄ່ວວ້າ່ນ້ັນຄືຊ່ວງເວລາຂອງການທົດສອບ....ເປັນເວລາທ່ີອຸປ
ະນິໄສຂອງເຮາົຈະໄດ້ຮບັການພັດທະນາ. ຊ່ວງນ້ີຂ້າພະເຈົາ້ຈະເອ່ີນມັນ 
ວາ່ “ເປັນປີທ່ີມິດງຽບ” ເພາະເປັນເວລາທ່ີເຮາົຈະຮູສຶ້ກວາ່ບ່ໍສ່ິງໃດຄືບໜາ້ 
ເລີຍໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.

 ຫຼືເຮົາອາດເຈີກັບຄວາມເຈັບປວດສາຫັດ ຮູ້ສຶກຄືກັບວ່າພຣະເຈົ້າ
ບ່ໍໄດ້ເຮດັຫຍັງກັບເລ່ືອງນ້ັນເລີຍ  ແຕ່ສ່ິງທ່ີສຳຄັນຫຼາຍທ່ີສຸດຄືການທ່ີເຮາົ 
ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ໃນຊ່ວງເວລານ້ັນ ພຣະອົງກຳລັງເຮັດບາງສ່ິງ  
ບາງຢ່າງໃນໃຈຂອງເຮາົເພ່ືອໃຫ້ເຮາົເປັນຄືກັບພຣະເຢຊູຄຣດິຫຼາຍຂ້ືນ.
ເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດເມື່ອເຮົາຕິດ ຢູ່ໃນ ບ�ນ້ຳສ້າງແລະ 
ບ�່ສາມາດກ້າວຕ�່ໄປໄດ້?
•  ຢ່າຍອມແພ້! ຕ່ໍສູ້ກັບການທົດລອງໃຫ້ຄິດວ່າຖ້າບ່ໍມີທາງອອກ 

ສຳຫລັບສະຖານະການນ້ັນ ພຣະເຢຊູເປັນທາງນ້ັນ ນ້ີຄືເວລາທ່ີ 
ເຮົາຈະໃກ້ຊິດສະໜິດກັບພຣະເຈົ້າແລະຕິດຕາມພຣະອົງ

•  ຫີຼກເວັ້ນການຕ່ໍວ່າພຣະເຈົ້າຫືຼຄິດວ່າພຣະອົງລົງໂທດເຮົາ ເພາະ 
ຄວາມບາບບາງຢ່າງຂອງເຮົາ ພຽງແຕ່ວ່າພຣະອົງໃຊ້ສະຖານະການ
ນ້ັນເພ່ືອເຮດັວຽກໃນຊີວດິຂອງເຮາົແລະເຖິງແມ່ນວາ່ມັນບ່ໍໄດ້ເຮດັ 
ໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກດີແຕ່ຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າດີສຳຫລັບເຮົາສະເໝີ
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•  ເຮັດໃນສິງ່ທີຖ່ກືຕອ້ງເຖ່ິງແມນ່ວ່າເຮົາກຳລງັເຈບັປວດ ເມືອ່ເຮາົຮູ້
ສກຶບໍດ່ຫີຼເືມືອ່ຄນົອືນ່ເຮດັສ່ິງທີ່ໍບ່ໍດີ່ກບັເຮາົ ໃຫເ້ຮົາເຮັດດຕ່ໍີຄນົອືນ່ 
ຫຼາຍໆ ຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາເຄີຍເຮັດ ທີ່ຜ່ານມາ

•  ຢ່າຍອມແພ້, ຢ່າໂກດແຄ້ນໂດຍບ່ໍເວົາ້ບ່ໍວາ່, ຢ່າແຍກຕົວອອກຈາກ 
ຜູ້ອື່ນ, ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົວເອງເປັນທຸກຫຼືເຮັດໃຫ້
ຕົນເອງມີຄວາມສຸກໄດ້. ແຕ່ຖ້າເຮາົບ່ໍສາມາດເປັນທັງສອງ ຫຼາຍຄ້ັງ 
ອົງ ພຣະ ຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າ ຈະ ໃຊ້ ຄົນ ອື່ນ ມາເພື່ອ ໜູນໃຈ ໃນຊ່ວງເວລານີ້ 

•  ຮກັສາຄໍາເວົາ້ແລະກຽດສັກສີຂອງເຮາົ. ນ້ີເປັນເວລາຂອງການພັດ
ທະນາລັກສະນະນຶໄສຂອງເຮົາແລະເຮົາກໍາລັງ ຖືກກຽມພ້ອມ 
ທີ່ຈະຢູໃນຕຳແໜ່ງ ຂອງເຮົາໃນ “ພາຣາຊະວັງ”.

•  ຢ່າຢຸດເຊ່ືອ... ຢ່າປະຖ້ິມຄວາມຫວັງທ່ີພຣະເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ 
ສະຖານະການຂອງເຮົາດີຂື້້ນ.

ກຳຈັດອອກໄປ
     ເຮົາອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນເລ່ືອງເລ່ົາກ່ຽວກັບລໍຕົວໜຶ່ງທີຕົກລົງໄປ 
ໃນຂຸມ

 ໃນຂະນະທ່ີເບ່ິງສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນ ເຈົ້າ ຂອງ ລໍຕົວນ້ັນກໍ ໄດ້ ຄິດ ບາງສ່ິງ 
ບາງຢ່າງຂ້້ືນມາ ແລ້ວ  ຕັດ ສິນ ໃຈ ວາ່ ຂຸມ ນ້ັນ ເລິກ ເກີນ ໄປ ແລະ ລໍກໍ ແກ່ເຖ້ົາ 
ຫຼາຍ ແລ້ວ, ລາວ ຈິງ ຕັດສິນ ໃຈ ຝັງ ລໍ ໃນ ຂຸມນັ້ນເລີຍ. 

    ລາວ ເອີ້ນ ຫາ ຫມູ່ ເພື່ອນ ຂອງ ລາວ  ກັບເພື່ອນບ້ານມາຊ່ວຍ ພວກເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຕັກດິນໃສ່ລົງໄປໃນຂຸມ. 
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 ຕອນທຳອິດ ລໍ ໄດ້ສ່ົງສຽງ ຮ້ອງ ຂ້ຶນ. ເກີດຄວາມຢ້ານກົວຈາກ 
ສະຖານະການນັ້ນເຫັນໄດ້ ຢ່າງຊັດເຈນ ຕໍ່ ມາ ເຈົ້າ ຂອງ ໄດ້ ສັງ ເກດ ເຫັນ 
ວ່າ ມັນ ງຽບ ແລະ ຄິດ ວ່າ ມັນ ຕາຍ ແລ້ວ, ແຕ່ ລໍຕົວນັ້ນຍັງ ບໍ່ ຕາຍ. 

 ເມື່ອເຈົ້າ ຂອງເບິ່ງລົງໄປໃນຂຸມ ລາວເຫັນວ່າທຸກຄັ້ງທີ່ດິນຕົກລົງ 
ໃສ່ຫລັງຂອງມັນ ມັນ ກໍຈະ ສ່ັນ ດິນອອກ ແລ້ວຂ້້ືນຢືນຢູ່ເທິງພ້ືນດິນແລ້ວ 
ເກັບດິນນັ້ນໄວ້ ພາຍໃຕ້ຕີນຂອງມັນ.ລໍຕົວນັ້ນເຮັດແບບນັ້ນໄປເລື້ອຍໆ
ເປັນເວລາຫຼາຍຊ່ົວໂມງຈົນກ່ວາກ້ົນດິນມີດິນສູງຂ້້ືນພໍແລ້ວ ມັນລຸກຂ້ຶນ
ແລະໂດດອອກມາຈາກຂຸມນັ້ນໄດ້. 

     ເຮົາສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນບາງຢ່າງຈາກລໍຕົວນັ້ນໄດ,້ ຊີວິດ  
ອາດມີການຊັດຝຸ່ນດິນໃສ່ເຮົາ,ໃສ່ແລ້ວໃສ່ອີກ ມັນອາດຈະເປັນຄວາມ 
ສໍາພັນ, ການເງິນ, ຫຼືສຸຂະພາບ, ແຕ່ນ້ີເປັນເວລາທີ່ພວກເຮົາຈໍາເປັນ
ຕ້ອງຮຽນຮູ້ທ່ີຈະປະຕິບັດຕາມການຊົງນໍາພາຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ 
ເຈົາ້ພຣະອົງຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ເຮາົເຫັນວາ່ວທີິທ່ີຈະກຳຈດັຝຸ່ນດິນອອກໄປ
ແລະຂ້້ືນໄປຢຽບຢູ່ເທິງໜາ້ດິນນ້ັນຕ້ອງເຮດັແນວໃດແລະ ພຣະອົງຈະ ໃຫ້
ສະຫງ່າລາສີອັນຍ່ິງໃຫຍ່ແກ່ເຮາົຫຼາຍຂ້ືນໃນແຕ່ລະກ້າວຈາກຂຸມນ້ັນຈົນ
ຮອດພະລາຊະວັງ.

 ອາດຈະມີອຸປະສັກຕໍ່ໄຊຊະນະ ຈະມີ “ບັນຫາຕ່າງໆ”ຜ່ານເຂົ້າມາ 
ແຕ່ຈະມີການສ້າງໃໝ່ອີກຄ້ັງ ມີໂອກາດຄ້ັງທ່ີສອງແລະການເລ່ີມຕ້ົນໃໝ່
ເຊັ່ນກັນ          

 ບໍ່ມີຄຳວ່າສາຍເກີນໄປ ຢ່າຍອມແພ້ !ເມື່ອເຮົາເຮັດໃນສ່ວນຂອງ 
ເຮົາແລະເຮັດໃນສ່ິງທ່ີເຮົາຄວນເຮັດໄດ້ ໃນຄະນະທ່ີເຮົາຢຶດໝ້ັນ  
ໜັກແໜ້ນໃນຄວາມຫວັງກ້າວເດີນຕ່ໍໄປຢ່າປະຕິດເສດທ່ີຈະມີ 
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ຄວາມຫວັງໃນພຣະເຈົ້າ ແລ້ວພຣະອົງຊົງສັດຊ່ືເຮັດໃນສ່ິງທ່ີເຮົາ 
ເຮັດເອງບໍ່ໄດ້ 

 ດ້ວຍເຫດນີ້ເອງ ຖ້າຫາກວ່າ ເຮົາບໍ່ສາມາດຈະທີ່ກ້າວຕໍ່ໄປ ແລະ
ບ່ໍຮູວ້າ່ຈະຕ້ອງເຮດັແນວໃດນ້ັນກໍຄື ຢ່າຢຸດທ່ີຈະມີຄວາມຫວງັ ເພາະເຮາົ 
ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່
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ບົດທີ 3 

ເລືອກທີ່ຈະມີຄວາມຫວັງ

 ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຖືກລ່ວງລະເມີດຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ:  
ຂ້າພະເຈົາ້ຈງິເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຢ້ານວາ່ສ່ິງທ່ີໂຫດຮາ້ຍຈະເກີດຂ້ຶນກັບ 
ຂ້າພະເຈົ້າອີກ ເລື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້ານີ້ອາດກົງກັບຊີວິດຂອງທ່ານ

 ຫລາຍສ່ິງທ່ີໂຫດຮ້າຍທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບຂ້າພະເຈົ້າຈົນມາເຖິງຂ້ັນທ່ີ  
ຂ້າພະເຈົ້າຄາດຫວັງວ່າສ່ິງທ່ີໂຫດຮ້າຍນ້ັນຈະກັບມາເກີດຂ້ຶນກັບ 
ຂ້າພະເຈົ້າຕະຫຼອດເວລາ ເຖິ່ງແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະມາເປັນຄຣິສຕຽນ
ແລ້ວກໍຕາມ

 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ືໄດ້ວາ່:ໃນຕອນເຊ້ົາມ້ືໜຶງ່ທ່ີຂ້າພະເຈົາ້ອະທິຖານ ແລ
ະຖາມພຣະເຈົາ້ວາ່,“ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ນ້ີມັນແມ່ນຫຍັງກັນແທ້? ເປັນຫຍັງ 
ລູກຕ້ອງຮູ້ສຶກແບບນີ້ຕະຫລອດເວລາ?”

 ພຣະເຈົ້າກ່າວໃນໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າວ່າ, “ມັນແມ່ນລາງສັງຫອນ 
ທ່ີຊ່ົວຮ້າຍ” ຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳນ້ີມາກ່ອນ ແຕ່ວ່າບ່ໍເທ່ົາໃດ 
ວັນຕໍ່ມາ ຂ້າພະເຈົ້າພົບໃນ ສຸພາສິດ 15:15 ທີ່ບອກວ່າ...

 “ຄົນທຸກລຳບາກດ້ີນຮນົເປັນປະຈຳ, ແຕ່ຄົນທ່ີຈດິໃຈເປັນສຸກກໍຊ່ືນ
ໃຈໄປເລື້ອຍໆ.”
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 ເຮົາທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບສະຖານະການທ່ີຍາກ 
ລຳບາກ ໃນຊີວດິ ແລະເມ່ືອເຮາົປະເຊີນ ມັນຍ່ອມງ່າຍທ່ີຈະຢ້ານອະນາຄົດ 
ມີຄວາມຄິດກັງວົນ ແລະການສັງຫອນໃຈ ແຕ່ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງມາເຖິງ 
ຈຸດທ່ີເຫັນດ້ວຍກັບພຣະເຈົ້າ ແລະກັບພຣະຄຳຂອງພຣະອົງໃນເວລາທ່ີ
ມີບັນຫາໃຫ້ໄດ້

 ເຮົາສາມາດຢືນຢັນໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາດ້ວຍການເວົ້າວ່າ  
“ຂ້າພະເຈົາ້ຮູວ້າ່ພຣະເຈົາ້ຮກັຂ້າພະເຈົາ້ ພຣະອົງຈະເບ່ິງແຍງຂ້າພະເຈົາ້ 
ແລະປົກປ້ອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈົາ້ເຊ່ືອວາ່ພຣະອົງຈະປະທານພຣະຄຸນ 
ແລະກຳລັງໃຫ້ກັບຂ້າພະເຈົາ້ເພ່ືອເຮດັສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈົາ້ຈຳເປັນຕ້ອງເຮດັ 
ແລະສິ່ງທີ່ດີຈະເກີດຂຶ້ນ” 

ຢ່າສູ່ຢ້ານ!
 ພຣະເຈົາ້ບ່ໍເຄີຍຕ້ັງໃຈໃຫ້ເຮາົພົບວນັແຫ່ງຄວາມທຸກ ຫືຼ “ໜາ້ຢ້ານ” 
ແມ່ນວ່າສິ່ງຕ່າງໆ ມັນບໍ່ເປັນໄປຢ່າງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ພຣະອົງຕ້ອງການ
ໃຫ້ເຮົາຄາດຫວັງສ່ິງທ່ີດີ ແລະຄົງຢູ່ໃນຄວາມຫວັງຢ່າງເຕັມທ່ີໂດຍບ່ໍ 
ຄຳນຶງເຖິງສະຖານະການຂອງເຮົາ 

 ມີສອງຄຳທີ່ຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຮັດສິ່ງນ້ີ ໄດ້ຄື: ຢ່າຢ້ານ

 ຢ້ານໃນທ່ີນ້ີແມ່ນຫຍັງ? ຄວາມຢ້ານຄືການຄາດຫວັງວ່າຈະມີ 
ສ່ິງທ່ີບ່ໍໜາ້ເພ່ິງພໍໃຈເກີດຂ້ຶນ ເຊ່ິງກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຫວງັຢ່າງສ້ິນເຊີງ 

 ໂດຍບ່ໍໄດ້ເນ້ັນໜັກເລ່ືອງນ້ີ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມີຫຼາຍຄົນທ່ີຢ້ານສ່ິ
ງທ່ີເຂົາຈະຕ້ອງພົບໃນແຕ່ລະວນັ ເຮາົສາມາດຢ້ານກັບການໄປເຮດັວຽກ 
ຢ້ານລົດຕິດ ຢ້ານທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດອາຫານ ຢ້ານການຊັກເຄື່ອງ ຢ້ານການ 
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ຕັດຫຍ້າ ແລະຢ້ານຫຼາຍໆຢ່າງ

 ຄວາມຢ້ານສາມາດ ລັກເອົາຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີໄປຈາກເຮາົແລະ
ທຳລາຍມື້ນັ້ນຂອງເຮົາ  ຄວາມຫວາດກົວ ເຮັດໃຫ້ເຮົາສິນຫວັງ. ແທນທີ່ 
ຈະເປັນແບບນ້ັນ ຂ້າພະເຈົາ ຂໍໜນູໃຈໃຫ້ທ່ານ ຢຸດເປັນທຸກກັບສ່ິງຕ່າງໆ 
ທ່ີເຮົາເຮັດຫຍັງກັບມັນບ່ໍໄດ້ ແຕ່ຈົງເລືອກທ່ີຈະມີຄວາມສຸກກັບມັນ 
ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ພຣະເຈົ້າ ເບິ່ງແຍງສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນແທນເຮົາເອງ.

 ໃນທຸກສະຖານະການນ້ີ ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງມີທັດສະນະຄະຕິທ່ີ  
ເວົາ້ອອກມາວາ່”ຂ້າພະເຈົາ້ເຮດັໃນສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈົາ້ຈຳເປັນຕ້ອງເຮດັໄດ້ 
ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະບ່ໍຢຸດຊ່ືນຊົມຍິນດີກັບຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍວ່າ  
ສ່ິງໃດຈະເກີດຂ້ືນກໍຕາມ ຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍໄດ້ວາງແຜນໃຫ້ສ່ິງນ້ີເກີດຂ້ືນ 
ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ທຸກສ່ິງເກີດຜົນດີເພ່ືອ 
ຂ້າພະເຈົ້າ.ໄດ້”

 ຂ້າພະເຈົາ້ບ່ໍໄດ້ບອກວາ່ນ້ີຈະເຮດັໃຫ້ບັນຫາຕ່າງໆຂອງທ່ານຫາຍ
ໄປແຕ່ການເລືອກທີ່ຈະບໍ່ວິຕົກກັງວົນຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດດີຂື້ນແນ່ນອນ!

ຄົ້ນພົບຄວາມຍິນດີໃນສິ່ງເລັກນ້ອຍ
     ການມີຊີວິດທີ່ມີໄຊຊະນະບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງທີ່ “ໃຫຍ່” ໃນຊີວິດ 
ສະເໜີໄປມັນເລີ່ມຕົ້ນຈາກສິ່ງເລັກໆ ນ້ອຍໆພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາ
ສາມາດປະສົບຄວາມສຳເລັດແລະຊ່ືນຊົມຍິນດີໃນທຸກດ້ານຂອງຊີວິດ 
ແລະເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານກົວເປັນຫັຼກ, ການເລືອກທ່ີຈະມີທັດສະນະຄະຕິ
ໃນແງ່ບວກແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽ
ນແປງໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ
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 ແນ່ນອນ ວ່າ ຈະ ມີ ບາງ ສ່ິງ ບາງ ຢ່າງ ໃນ ຊີວິດ ທ່ີ ຫຍຸ້ງຍາກ ລຳບາກ 
ແລະ ບໍ່ ໜ້າປາຖະໜາຫາມັນ ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມາເຮັດໃຫ້ມື້
ນ້ັນຂອງເຮົາເປັນມ້ືໂຊກຮ້າຍ ທາງເລືອກຂ້ືນຢູ່ກັບເຮົາແລະທັດສະນະຄະຕິ
ຂອງເຮົາທີ່ເຮົາເລືອກຈະມີ 

 ເປັນເລ່ືອງທ່ີໜາ້ແປກໃຈທ່ີເຮາົຮູສຶ້ກເສີຍໃຈກັບຕົວເອງແລະຍອມ
ໃຫ້ທັດສະນະຄະຕິຂອງຕົວເອງມາທຳຮາ້ຍມ້ືທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງຕົວເອງແລະ
ຂອງຄົນອ່ືນໄດ້ ເຊ່ືອຂ້າພະເຈົາ້ໂລດວາ່ ຂ້າພະເຈົາ້ຮູດີ້ ເພາະຂ້າພະເຈົາ້ 
ເປັນຜູ້ທ່ີຫ້ິຼນບົດບາດຂອງການ” ຜູ້ເສຍສະຫຼະ”ໄດ້ດີເລີຍເມ່ືອເວລາຕ້ອງ
ເຮັດຄວາມສະອາດເຮືອນ

 ຂ້າພະເຈົາ້ຈະຍ່າງໄປຍ່າງມາອ້ອມເຮອືນດ້ວຍຄວາມບໍພໍໃຈຂ້ີຈົມ່ 
ແບບນ້ີວ່າ”ອືມດີນະ !ທຸກຄົນຢູ່ບ່ອນນ້ີເອົາແຕ່ຄາດຫວັງໃຫ້ຂ້ອຍເຮັດ 
ທຸກຢ່າງ ເດບໄປຕີກ໊ອຟສ່ວນລູກໆແຕ່ລະຄົນກໍເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຫົວຫຍຸ້ງ 
ຂ້ອຍເຮັດກິນລ້າງຈານ.ຊັກເສ້ືອຜ້າ ຂ້ອຍຢາກຮູ້ແທ້ໆວ່າ ມີໃຜແດ່ທ່ີ 
ສົນໃຈຂ້ອຍ”

 ຄວາມຈິງແລ້ວບ່ໍມີໃຜບັງຄັບໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີເລີຍ 
ຂ້າພະເຈ້ົາເລືອກທ່ີຈະເຮັດເອງເພາະຂ້າພະເຈ້ົາຮັກຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
ແຕ່ແທນທ່ີຂ້າພະເຈົາ້ຈະມີຄວາມສຸກກັບຕົວເອງ ຂ້າພະເຈົາ້ກັບເລືອກທ່ີ
ຈະມີທັດສະນະຄະຕິໃນແງ່ລົບ

 ຄຸ້ນໆບ່ໍເລ່ືອງແບບນ້ີ? ສະຖານະການຂອງທ່ານອາດຈະບ່ໍກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບການບ້ານການເຮືອນ ແຕ່ເຮົາທຸກຄົນຖືກທົດລອງໃຫ້ຮູ້ສຶກເສຍ
ໃຈກັບຕົວເອງແລະມີຄວາມຢ້ານກົວກັບບາງສີ່ງບາງຢ່າງ.
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 ເຖິງແມ່ນວາ່ມີສ່ິງທ່ີບ່ໍດີຫືຼບ່ໍສະດວກສະບາຍເກີດຂ້ືນກັບເຮາົເຮາົກໍ
ຍັງສາມາດເເລືອກທ່ີຈະຕອບສະໝອງດ້ວຍວິທີການຄິດໃນແງ່ບວກໄດ້ 
ເມ່ືອເຮົາເປັນແບບນ້ັນເຮົາກໍກຳລັງເຫັນດີກັບພຣະເຈົ້າເພາະພຣະເຈົ້າຄິ
ດໃນແງ່ບວກສະເໝີ.

ຈົດຈ�່ກັບດ້ານບວກ
   ຂ້າພະເຈົ້າມັກຈະໜູນໃຈຜູ້ຄົນໃຫ້ຫຼິ້ນ”ເກມຍິນດີ”ມັນຄືຫຍັງ? ເມື່ອ 
ເຮົາເຈີກັບສະຖານະການໃນແງ່ລົບ ໃຫ້ເລືອກຕັ້ງໃຈສະແຫວງຫາສິ່ງດີ 

 ຍົກຕົວຢ່າງເຊ່ັນ:ຖ້າຫາກເຮາົເຈລົີດຕິດໃຫ້ເຮາົເວົາ້ວາ່”ຂ້ອຍກຳລັງ 
ເຄ່ືອນໄຫວໄປຊ້າໆແລະຕາມຫັຼງຄັນອ່ືນແຕ່ເປັນໄປໄດ້ທ່ີພຣະເຈົາ້ກຳລັງ 
ປົກປ້ອງຂ້ອຍຢູ່ຈາກ ອຸປະຕິເຫດ ທ່ີຈະເກີດ ກໍໄດ້ ຖ້າຫາກວາ່ ຂ້າພະເຈົາ້ 
ຂັບລົດໄວກວ່ານີ້” 

 ວິທີນ້ີ ໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກສະຖານະການ ບ່ໍວ່າ ຈະເປັນ ເລ່ືອງ ນ້ອຍ 
ຫຼືໃຫຍ່ ແມ້ແຕ່ເລື່ອງທີ່ສຳຄັນຢ່າງເຊັ່ນ:ການບໍ່ມີວຽກເຮັດ ເຮົາສາມາດ 
ເລືອກທ່ີຈະຈົດຈໍ່ໃນແງ່ບວກ ໄດ້ໂດຍກ່າວວ່າ”ຂ້ອຍອາດບ່ໍມີວຽກເຮັດ 
ແຕ່ຕອນນ້ີຂ້ອຍມີໂອກາດໄດ້ເຫັນພຣະເຈົາ້ຈດັຕຽມວຽກທ່ີດີກວາ່ໃຫ້ກັບ
ຂ້ອຍແລ້ວ”

 ພຣະຄຳພີບອກວ່າ....ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າລໍຖ້າ (ດ້ວຍຄວາມກະຕື້ 
ລ້ືລ້ົນ) ເພ່ືອ (ເຝ້ົາເບ່ິງ,ແລະປາດຖະໜາ) ຈະເມດຕາທ່ານ ພຣະອົງ  
ຈະຊົງລຸກຂ້ືນເພ່ືອອີດູແກ່ພວກເຈ້ົາຍ້ອນພຣະອົງເຮັດໃນສ່ິງ ທ່ີ   
ຖືກຕ້ອງ ຢູ່ສະເໝີຄວາມສຸກເປັນຂອງຜູ້ທ່ີໄວວ້າງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້.
(ເອຊາຢາ 30:18) 
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 ບ່ໍສຳຄັນວາ່ຊີວດິມັນຈະໄປທາງໃດ ພຣະເຈົາ້ຊົງມີແຜນການທ່ີຈະ
ເຮັດໃຫ້ມັນດີຂ້ືນແຜນການທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງແລະສ່ິງດີໆ   
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໜູນໃຈໃຫ້ທ່ານເຫັນດີກັບພຣະອົງ

 ໃຫ້ແຕ່ລະມ້ືຂອງເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍທັດສະນະຄະຕິໃນແງ່ບວກ 
ແລະມີຄວາມຫວັງ ເລືອກທ່ີຈະບ່ໍຢ້ານກົວເມ່ືອເຮົາເຮັດແບບນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາ
ເຊ່ືອວ່າທ່ານຈະເລ່ີມຕ້ົນພົບກັບຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີໃນທຸກດ້ານ 
ຂອງຊີວິດ.
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ບົດທີ່4

ວາງໃຈພຣະເຈົ້າ ໃນທ່າມກາງພະຍຸໃຫຍ່
  

 ເປັນເວລາຫຼາຍປີທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າການໄວ້ວາງໃຈໃນ  
ພຣະເຈ້ົາສຳຫລັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ�ເປັນເລື່ອງໜຶ່ງ ບ່ໍວ່າຈະເປັນການ  
ປ່ຽນແປງສ່ິງຕ່າງໆຫືຼໃຜບາງຄົນໃນຊີວິດຂອງທ່ານແຕ່ການວາງໃຈ 
ພຣະເຈົາ້ໃນທ່າມກາງບາງສ່ິງບາງຢ່າງກໍເປັນອີກເລ່ືອງໜຶງ່ທ່ີບ່ໍຄືກັນເລີຍ

 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບການໜູນໃຈຫຼາຍຢ່າງຈາກພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ 
(ເອຊາຢາ43:2-3 ທ່ີກ່າວວາ່:)ເມ່ືອເຈົາ້ຂ້າມນ້ຳບ່ອນນ້ຳເລິກໄປ ຄວາມ 
ລຳບາກຂອງເຈ້ົາຈະບ່ໍຖ້ວມເຈົ້າ ໄຟຈະບ່ໍໄໝເຈົ້າເມ່ືອຜ່ານຜ່າໄຟໄປ   
ການທົດລອງທ່ີລຳບາກຈະທຳຮາ້ຍເຈົາ້ບ່ໍໄດ້.ເພາະເຮາົຄືອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ

     ເມ່ືອເຮົາກຳລັງຢູ່ໃນທ່າມກາງຄວາມຍາກລຳບາກການທ່ີເຮົາຄິດ
ວາ່ພຣະເຈ້ົາຢູ່ກັບເຮາົຕະລອດເວລານ້ັນແລະເຮາົສາມາດໄວວ້າງໃຈໃຫ້
ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍເຫືຼອເຮົາໃຫ້ຜ່ານຄວາມຍາກລຳບາກນ້ັນໄປໄດ້.ຖືວ່າ 
ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ.

 ຍົກຕົວຢ່າງເຊ່ັນ: ການທ່ີຈະຍັງມີຄວາມເຊ່ືອໃນສະຖານະການທ່ີ
ບ່ໍເຂ້ົາໃຈຫືຼເບ່ິງຄືວາ່ຊີວດິເຮາົບ່ໍມີຄວາມ ຢຸດຕິທຳ ແນ່ນອນມັນເປັນສ່ິງທ່ີ 
ພວກເຮົາເຮັດໄດ້ຍາກຫຼາຍແລະມັນຈະຍາກເປັນພິເສດໃນເວລາທ່ີເຮົາ
ຮູ້ສຶກວ່າເຮົາກຳລັງເຮັດໃນສ່ິງທ່ີເຮົາສົມຄວນເຮັດແຕ່ຜົນລັບທ່ີໄດ້.
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ກັບບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼເປັນແບບນ້ີ ເຮົາກັບເບ່ິງເຫັນຄົນທ່ີເຮັດໃນສ່ິງທ່ີບ່ໍ 
ຖືກຕ້ອງ 

 ແຕ່ພວກເຂົາກັບໄດ້ຮັບຜົນດີກວ່າເຮົາ .ມັນຈະເປັນຊ່ວງເວລາໃດ
ເວລາໜຶ່ງໃນຊີວິດທ່ີທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເບ່ິງຄືກັບຫວັ່ນໄຫວແລະບໍ່ມີສ່ິງໃດ 
ທ່ີເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກໝ້ັນຄົງປອດໄພໄດ້, ມີພຽງຄຳຕອບດຽວນ້ັນຄື:ການ  
ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າແລະດຳເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນ 
ພຣະເຈົ້າ.

 ຂ້າພະເຈົ້າຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການວ່າພຣະເຈົ້າຈະໃຊ້ຊ່ວງເວລາ 
ເຫ່ົຼານ້ີ ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດຂອງເຮົາເອງ .ເມ່ືອຊີວິດເບ່ິງແລ້ວຄືກັບບ່ໍ  
ໝ້ັນຄົງພຣະອົງຈະໃຊ້ສະຖານະການເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໃກ້ຊິດສະໜິດ 
ກັບພຣະອົງຫຼາຍຂ້ືນ ແລະ ຕິດສະໜດິກັບພຣະເຢຊູຫຼາຍຂ້ຶນ ຜູ້ເປັນ ສິລາ 
ແຫ່ງຄວາມລອດຂອງເຮົາ ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍສັ່ນສະເທືອນ ຫຼືຫວັ່ນໄຫວໄດ້ເລີຍ
(ເພງສັນລະເສີນ62:2,6)

“ເຕີບໂຕ”ຜ່ານຊ່ວງເວລາທີ່ໜັກໜ່ວງ
 ຟັງແລ້ວອາດຈະຕະລົກ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າມາຮອດຈຸດທ່ີຂ້າພະເຈົ້າ 
ເຊ່ືອວ່າຄວາມຍາກລຳບາກເປັນເພ່ືອນທ່ີດີທ່ີສຸດ ເປັນຫຍັງຈິງເວົ້າ 
ແບບນ້ີ? ເພາະພຣະເຈົ້າໃຊ້ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີເພ້ືອສອນເຮົາແລະຝຶກຝົນເຮົາ 
ແລະຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ເຕີບໂຕດ້ວຍວິທີການທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເອງ.

 ໃນຢາໂກໂບ1:2-3ບອກເຮົາວ່າ ພ່ີນ້ອງທັງຫຼາຍເມ່ືອໃດທ່ີທ່ານ 
ປະເຊີນກັບຄວາມທຸກຍາກລຳບາກນາໆປະການຈົງຖືວ່າເປັນເລ່ືອງທ່ີ 
ໜ້າຍີນດີ.ເພາະທ່ານຮູ້ວ່າການທົດລອງຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານນ້ັນເຮັດ 
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ໃຫ້ເກີດມີ ຄວາມໝັ້ນໃຈ.

 ຄວາມທຸກຍາກລຳບາກແລະການທຸກທໍລະມານບ່ໍໄດ້ມາຈາກ 
ພຣະເຈົ້າ ແຕ່ພຣະອົງຈະໃຊ້ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່່ອເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂັມແຂ່ງຫຼາຍ
ຂ້ຶນ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີສັນຕິສຸກຫລາຍຂ້ຶນ ມີຊີວິດທ່ີໝ້ັນຄົງ ແລະ 
ສຳເລັດຫຼາຍຂຶ້ນ 

 ຄວາມຍາກລຳບາກໃນຊີວິດ ເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບການພັດທະນາ 
ໃຫ້ເປັນຄົນທ່ີເຮົາຕ້ອງການເປັນ ເມ່ືອເຮົາປະເຊີນກັບສະຖານະການ 
ໃດໜຶງ່” ທ່ີເກີນກຳລັງຂອງເຮາົ “  ສະຖານະການ ແບບນ້ັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮາົ 
ເພ່ິງພາອາໄສພະເຈົາ ເພາະເຮົາຮູ້ວ່າ ເຮົາບ່ໍສາມາດແກ້ໄຂປັນຫາ 
ທັງໝົດຂອງເຮົາໄດ້ດ້ວຍໂຕເອງ. 

 ພະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາກັບມາຫາພຣະອົງເພ່ືອຮັບເອົາກຳລັງ  
ແລະເພ່ືອໃຫ້ເຮາົມາຮອດຈດຸທ່ີເຮາົສາມາດ ໜກັແໜນ້ ໄດ້ ເຖິງແມ່ນວາ່ 
ເຮົາຈະຕ້ອງເຈີກັບຄວາມຍາກລຳບາກມາໃນຊີວິດກໍຕາມ. 

 ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີ. ແລະ ອ່ີມເອມ 
ໃຈໃນພະອົງ ເຖິງແມ່ນວ່າສະຖານະການຂອງເຮົາ ຈະບ່ໍດີຫືຼລາບລ່ືນ 
ກໍຕາມ(ເນເຫມີຢາ8:10) 

 ຄືກັບເພັດພອຍທ່ີໄດ້ຮັບການເຈຍລະໄນ ພະເຈົ້າມັກໃຊ້ຄວາມ 
ຍາກລຳບາກຕ່າງໆ. ໃນຊີວິດຂອງເຂົາເພ່ືອເຮັດໃຫ້ເຮົາຖ່ອມໃຈລົງ   
ເພ່ືອປັບປຸງແກ້ໄຂອຸປະນິດໄສຂອງເຮົາ ເພ່ືອປ່ຽນແປງເຮົາໃຫ້ຄືກັບ 
ພຣະສາຍຍາຂອງພະອົງ.... ແລະເພ່ືອກຽມພວກເຮົາໃຫ້ພ້ອມສຳຫລັບ
ທຸກສິ່ງທີ່ດີທີ່ ພຣະອົງມີໄວ້ສຳຫລັບເຮົາໃນອະນາຄົດ
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ຄວາມຍາກລຳບາກຕ່າງໆ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄວ້ວາງໃຈ 
    ມີເສລີພາບຢ່າງໜຶ່ງທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ຢູ່ໃນການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້່າ  
ເມ່ືອບາງສ່ິງບາງຢ່າງບ່ໍໄດ້ເປັນໄປຕາມທ່ີເຮົາຕ້ອງການ ແທນທ່ີເຮົາຈະ 
ອາລົມເສຍ ຫືຼຂຸ່ນເຄືອງໃຈ ເຮົາສາມາດໄວ້ວ່າງໃຈວ່າພຣະເຈົ້າມີ 
ແຜນການທ່ີດີກວ່າແຜນການຂອງເຮົາ.ແລະພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ 
ສະຖານະການນັ້ນກາຍມາເປັນສິ່ງທີ່ດີສຳຫລັບເຮົາເອງ (ໂລມ8:28) 

     ເຮາົຈຳເປັນຕ້ອງເຂ້ົາໃຈເລ່ືອງນ້ີ ເພາະວາ່ບາງຄ້ັງເມ່ືອເຮາົມີບັນຫາ 
ໜັກ ເຮົາຈະຂຸ່ນເຄືອງແລະບ່ໍພໍໃຈພຣະເຈົ້າຫືຼຄົນອ່ືນໆ .ທ່ີໄດ້ຮັບການ 
ອວຍພອນ ເຮົາຈະມີທັດສະນະຄະຕິແບບເຫັນຕົວເອງດີກວ່າຄົນອ່ືນ 
ແລ້ວເວົ້າອອກມາວ່າ  “ຂ້ອຍເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ດີກວ່າເຂົາ ຂ້ອຍສົມຄວນ
ໄດ້ຮັບພຣະພອນເຫຼົ່ານັ້ນຫຼາຍກວ່າເຂົານະ”

     ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:ເຮົາອາດຢາກໄດ້ການເລ່ືອນຕຳແໜ່ງ ທ່ີບ່ອນເຮັດ 
ວຽກ ແຕ່ແລ້ວຄົນອື່ນໄດ້ແທນ ແລ້ວເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດໃນເລື່ອງນີ?້

 1, ເຮົາສາມາດບໍ່ພໍໃຈ ເຮົາສາມາດມີຄວາມຄິດວ່າເຮົາດີກວ່າຄົນ
ນັ້ນ ແລະກໍທຳຮ້າຍຝ່າຍວິນຍານຂອງຕົວເອງ

 2, ເຮົາຈະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າແລະເວົ້າວ່າ “ພຣະເຈົ້າຖ້າຫາກ
ວ່ານີ້ເປັນຕຳແໜ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ລູກເຮັດໃນເວລານີ້ ລູກກໍຈະເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັບເຈົ້ານາຍຂອງລູກດ້ວຍ    ໃບ ໜ້າທີ່ເຕັມໄປຮອຍຍິ້ມ , ແລະ 
ລູກຮູ້ ວ່າ ຖ້າ ຫາກ ພຣະ ອົງ ຢາກ ໃຫ້ ລູກໄປ ເຮັດຕຳ ແໜ່ງ ອ່ືນ, ພຣະ ອົງ ກໍ  
ສາ ມາດ ເຮັດ ໄດ້ ຕາມ ເວ ລາທີ່ເໝາະສົມ”
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 ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາສະຫຼາດກວ່າພວກເຮົາສະເໝີ! 
ບາງຄັ້ງພຮະອົງ ບໍ່ ໃຫ້ ສິ່ງ ທີ່ ເຮົາ ຕ້ອງການ ເພາະ ພຣະອົງ ມີ ແຜນການຕົວ 
ອື່ນຢູ່ ໃນ ໃຈ ທີ່ ດີ ຈົນເກິນກວ່າທີ່ເຮົາຈະຈິນຕະນາການໄດ້ .

 ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ, ມີບາງຄ້ັງທ່ີພະເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຍ່າງ 
ຜ່ານ. ເສ້ັນທາງທ່ີຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ ບາງຄ້ັງມັນຍາກທ່ີສຸດ. ໂດຍສະເພາະ 
ໃນເວລາທ່ີ ຂ້າ ພະ ເຈ້ົາ ໄດ້ ນ່ັງ ເບ່ິງ ຄົນ ອ່ືນເອົາຊະນະ ບັນຫາ  ໃນ ເລ່ືອງ  
ດຽວ ກັນ ໄວ ກວ່າ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ, 
 ແຕ່ ເມ່ືອ ພຣະ ເຈົ້າ ອະ ນຸ ຍາດ ໃຫ້ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ເດີນ ທາງເສັນ ນ້ີ,   
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢາກໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີປະສົບການ ແລະເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງ
ທ່ີຄົນອ່ືນປະເຊີນຢູ່ ເພ່ືອຂ້າພະເຈົ້າຈະເຂ້ົາໃຈຄວາມເຈັບປວດຂອງ 
ພວກເຂົາ ແລະສາມາດຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ກ້າວເດີນຜ່ານສິ່ງນັ້ນໄປໄດ້.

 ຖ້າບ່ໍມີຊ່ວງເວລາທ່ີຍາກລຳບາກໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ, ຄື 
ສະຖານະການຕ່າງໆທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຊ້ເພ່ືອ ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຕີບໂຕ 
ແລະ ໄດ້ຮບັ ການ ປ່ຽນ ແປງ , ຂ້າ ພະ ເຈົາ້ ຈະ ບ່ໍ ສາ ມາດ ຊ່ວຍ ຜູ້ ຄົນຈາໍ ນວນ 
ຫຼວງຫຼາຍ . ຄືກັນກັບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ໃນມື້ນີ້.

 ພຣະ ເຈົ້າ ບ່ໍ ເຄີຍ ສັນ ຍາ ວ່າ ພວກ ເຮົາ ຈະມີ ຊີ ວິດ ທ່ີ ບ່ໍ ມີ ບັນ ຫາ.  
ແຕ່ ພຣະ ອົງ ສັນ ຍາ ວາ່ ຈະ ບ່ໍ ປະ ຖ້ິມ ພວກ ເຮາົ (ເບ່ິງ ເຮບັເລີ 13:5) ໃນ ຊ່ວງ 
ເວ ລາ ທ່ີ ຫຍຸ້ງ ຍາກ. ເຮາົ ສາມາດ ສະຫງົບ ໃຈ ໄດ້ ເພາະ ເຮາົ ຮູວ້າ່, ພຣະ ອົງ 
ຮກັ ພວກເຮາົ ຢ່າງ ຍ່ິງ ແລະ ພຣະ ອົງ ໄດ້ ຈດັ ຕຽມ ແຜນ ການ ທ່ີ ຈະ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ. 
ພວກເຮົາຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ
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ພຣະເຈົ້າຢູ່ກັບພວກເຮົາຈົນຜ່ານຜົນໄປໄດ້.
    ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະໜູນ ໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈຢ່າງເດັດດ່ຽວໃນການ
ໄວ້ວາງໃຈ. ໃນພຣະເຈົ້າໃນທຸກດ້ານຂອງຊີວິດ ເມ່ືອເຮົາຖືກລົມພະຍຸ  
ຫືຼພົບກັບສ່ິງຕ່າງໆທ່ີເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈ. ນ້ັນເປັນເວລາທ່ີເຮົາຈະເລືອກເດີນ 
ຕ່ໍໄປ ແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ບ່ໍ ວ່າ ເຮົາຄິດຫຍັງ  ຫືຼ ຮູ້ສຶກ ແນວ ໃດ, 
ແລະ  ບໍ່ ວ່າ ສະພາບ ການ ທີ່ ຢູ່ ອ້ອມ ຂ້າງ ເຮົາມັນ ຈະ ເປັນ ແນວ ໃດກໍຕາມ.   

 ເມືອ່ ເຮົາ ໄວ້ ວາງ ໃຈ ໃນພຣະ ເຈົາ້ ຈົນ ເຖິງ ທີ ່ສດຸ, ພຣະ ອົງ ຈະ ໃຫ ້ສິງ່ 
ທ່ີ ໝ້ັນ ຄົງ ແກ່ ເຮົາ. ແລ້ວພຣະອົງຈະເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງໃຫ້ ກັບເຮົາ 
ຫຼາຍຂື້ນ.

 ມ້ືນ້ີທ່ານກຳລັງເຈີກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກຫືຼບໍ? ມີຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກທ່ີກຳລັງ ຂ່ົມຂູ່ຫືຼໂຈມຕີທ່ານຫືຼບໍ? ຖ້າມີ! ຂ້າພະເຈົາ້ຂໍ 
ໜນູໃຈທ່ານວາ່. ໃຫ້ທ່ານໃຊ້ເວລາໜອ້ຍໜຶງ່ເພ່ືອອະທິຖານຕອນນ້ີເລີຍ.

 “ໂອ ພະ ເຈ້ົາ ລູກ ຂ� ຂອບ ພຣະຄຸນ ທີ່ ພຣະອົງຢູ່ກັບລູກ ສະ ເໝີ  ບ�່ ວ່າ 
ຈະ ເປັນ ເວລາທຸກຫຼືສຸກ . ຂ�ຊ່ວຍລູກໃຫ້ໃກ້ຊິດສະໜິດກັບພຣະອົງຫຼາຍ 
ຂ້ຶນໃນຊ່ວງເວລາທີລ່ກູບ�ເ່ຂົາ້ໃຈຊີວດິ ລກູຂ�ວາງໃຈໃນພຣະອງົ, ແລະລກູ 
ຮູ້ວ່າພຣະອົງຈະປ່ຽນຮ້າຍກາຍເປັນດີ. ລູກອະທິຖານໃນພຣະນາມຂອງ 
ພຣະເຢຊູ, ອາແມນ.”

 ຂໍໃຫ້ເຮົາຈື່ໄວ້ວ່າ ສ່ິງທ່ີເຮົາກຳລັງປະເຊີນໃນຕອນນ້ີ? ເຮົາຈະບ່ໍ 
ພົບມັນກັບຕະຫຼອດນິລັນດອນເມ່ືອຂ້າພະເຈົ້າເຈີກັບຄວາມທຸກຍາກ 
ລຳບາກ, ຂ້າພະເຈ້ົາມັກຈະເຕືອນ ຕົວ ເອງ ວ່າ  “ມັນຈະຜ່ານໄປໄດ້ 
ແນ່ນອນ.” ໃນເວລານັ້ນ, ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຄື ເລືອກ ທີ່ ຈະ ໄວ້ ວາງ ໃຈ 
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ໃນພຣະ ເຈົາ້ ແລະ ຍອມ ໃຫ້ ພຣະ ອົງປະທານຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີ  ໃນທ່າມ
ກາງສິ່ງທີ່ເຮົາກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ນັ້ນ

 ເປັນ ການ ດີ  ທ່ີ ຈະ ຍຶດ ໝ້ັນ ໃນ ພະ ຄຳ ຂອງ ພະເຈ້ົາ ແລະ ໃຫ້ ກຳລັງ ໃຈ 
ຕົວ  ເອງ ກັບ ຂໍ້ ພຣະ ຄໍາ ພີ  ເຊັ່ນ ( ໃນ ເອ ຊາ ຢາ 41:10, ) ພຣະ ເຈົ້າ ໄດ້ ກ່າວ 
ວ່າ,  ຢ່າ ຈະ ຢ້ານເລີຍ, (ບ່ໍມີຫ ຍັງທ່ີຕ້ອງຢ້ານ) ເພາະ ເຮົາ  ຢູ່ ກັບ ເຈົ້າ;  
ຢ່າ ທ້ໍ  ໃຈ, ເພາະເຮາົເປັນ ພະ ເຈົາ້ ຂອງ ເຈົາ້. ເຮາົຈະເຮດັໃຫ້ເຈົາ້ ເຂ້ັມແຂ່ງ 
ຂື້ນແລະຈະຊ່ວຍເຈົ້າ ...

 ບ່ໍ ວ່າ ເຈົ້າ ຈະ ປະ ເຊີນ ກັບ ສ່ິງ ໃດ ໃນ ເວ ລາ ນ້ີ, ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຂໍໜູນໃຈ  
ທ່ານ  ຢ່າຍອມແພ້. ຕັດສິນໃຈຄິດໃນແງ່ບວກໜັກແໜ້ນ ແລະໝ້ັນໃຈ 
ວາງໃຈ ໃນພຣະເຈ້ົາຕ່ໍໄປ ເພາະ ພຣະ ເຢ ຊູ ຄຣດິສະ ຖິດ ຢູ່ ກັບ ທ່ານ ໃນ ທ່າມ 
ກາງ ພະ ຍ ຸທຸກ ຄ້ັງ, ແລະ ທ່ານ ຈະ ອອກ ຈາກ ພາຍນຸັນ້ ຢາ່ງຄນົ  ທ່ີ ເຂັ້ມ ແຂງ່.
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ບົດທີ່5

ທຸກສິ່ງລ້ວນໃໝ່
  

 ເມື່ອເຮົາຜິດຫວັງ ຫຼື  ຮູ້ສຶກສິ້ນຫວັງ ການທີ່ເຮົາຄິດເຖິງແຕ່ 
ເລື່ອງໃນອະດີດ ທີ່ພະເຈົ້າເຄີຍຊ່ວຍເຮົາ ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍເຮົາໄດ້ຫຼາຍ. 
ການເຕືອນ ຕົນເອງໃຫ້ຄິດເຖິງຄວາມຊ່ືສັດຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີມີຕ່ໍຄົນ 
ອ່ືນໆ ທ່ີຕ້ອງ ການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອຈາກ ພຣະ ເຈົາ້ ຄື ກັບ ເຮາົເປັນ ການ  ໜນູ 
ໃຈ ຕົວ  ເອງ ນຳ.

 ເຮົາເຄີຍ ສັງເກດ ເຫັນ ຄົນ ໃນພຣະ ຄຳພີ  ບໍ  ທ່ີ ພະເຈົ້າ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ? 
ມີການເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່?

     ໂມເຊ ເປັນ ຊາຍອາວຸໂສຄົນໜຶ່ງ.ກ່ອນ ທ່ີ ໂມເຊຈະປະ ເຊີນ ຫນ້າ 
 ກັບພຸ່ມໄມ້ທ່ີມີໄຟແລະຖືກເອ້ີນໂດຍພຣະເຈົ້າເພ່ືອນໍາພາຊົນຊາດ 
ອິດສະຣາເອນ, ກ່ອນຫນ້ານ້ັນໂມເຊໄດ້ໃຊ້ເວລາ 40 ປີທ່ີລົບລ້ີຢູ່ໃນ 
ທະເລຊາຍ.ໂມເຊບ່ໍ ຮູ້ເລີຍ ວ່າ ພຣະ ເຈົ້າ ມີ  ແຜນການຫຍັງໃນຊີວິດລາວ  
(ເບິ່ງ ອົບ ພະ ຍົບ 1-4).

     ດາວິດເປັນຄົນລ້ຽງແກະທ່ີຖ່ອມຕົວ.ລາວ ໄດ້ ຮັບການເຈີມ ເປັນ 
ກະສັດ ຂອງ ຊົນຊາດ ອິດສະລາແອນ.ລາວບ່ໍໄດ້ມີຊ່ືສຽງຢູ່ບ່ອນໃດມາ 
ກ່ອນເລີຍ. ລາວເປັນຄົນສຸດທ້າຍທ່ີຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນ. ກະສັດ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາ 
ໄດ້ໃຊ້ລາວໃຫ້ນໍາພາປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ (ເບິ່ງ 1 ຊາມູເອນ 16).
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 ເປໂຕ ເປັນ ອັກຄະສາວົກ ທ່ີ ໄດ້ ປະຕິ ເສດ ພຣະຄຣິດ ເປໂຕໄດ້ ຮັບ 
ການ ໃຫ້ ອະໄພ ແລະ ຖືກ ເອ້ີນ ໃຫ້ ໃຊ້ ຊີວິດ ທ່ີ ເຫລືອ ຢູ່ ໃນ ການ ປະກາດ 
ຂ່າວປະເສີດ ແລະຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈົ້າ (ເບ່ິງ ລູກາ 22:54-62, 
ໂຢຮັນ 21, ກິດຈະການ 3).

   ແລະ ອາຈານໂປໂລ, ຜູ້ທ່ີໄດ້ຂ່ົມເຫັງປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າ 
ໂປໂລໄດ້ຮບັການປ່ຽນແປງໃນເສັນທາງໄປດາມັດສກັດ. ແລະພະເຈົາ້ໃ
ຊ້ອາຈານໂປໂລຢ່າງມະຫັດອັດສະຈັນ ເຮົາເຄີຍສົງໄສບໍວ່າ? ພຣະເຈົ້າ 
ສາມາດເຮັດແບບດຽວກັນນີ້ກັບເຮົາໄດ້ເຊັ່ນກັນ

 ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາເປັນພຣະເຈົ້າແຫ່ງຄວາມຫວັງ,ພຣະອົງ 
ຊົງເປັນພຣະເຈົາ້ຂອງການ “ເຮດັເກິນ” ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ໂອກາດທີສອງຂອງ 
ການເລ່ີມຕ້ົນໃຫມ່,ແລະເຮັດສ່ິງໃຫມ່ໄດ້.ພຣະອົງບ່ໍມີຄວາມຈໍາກັດຄືກັ
ບເຮົາໃນເລື່ອງໃດໆກໍຕາມ  ພຣະອົງເຮັດໄດ້ໝົດ

ເຝົ້າເບິ່ງດ້ວຍສາຍຕາແຫ່ງຄວາມຫວັງ
 ຈົງ່ຈ່ືໄວວ້າ່ ຄວາມຫວງັເປັນສະໝໍ(ບ່ອນຍຶດ)ຂອງຈດິໃຈ. ເມ່ືອໃນ 
ເວລາທ່ີສ່ິງຕ່າງໆ ທ່ີເບ່ິງຄືວາ່ມືດມົວແລະບ່ໍມີທາງອອກ ນ້ັນເປັນເວລາທ່ີ
ຄວາມຫວງັຈະເລ່ີມເຮດັວຽກເພ່ືອເຕືອນພວກເຮາົ. ວາ່ການເລ່ີມຕ້ົນໃຫມ່ 
ກຳລັງລໍຖ້າເຮົາໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.

 ເມ່ືອເບ່ິງຄືວ່າທຸກຄົນໄດ້ຮັບການອວຍພອນ ແຕ່ເຮົາກັບເມ່ືອຍ 
ແລະຮູສຶ້ກຢາກຍອມແພ້ ຄວາມ ຫວງັ ຈະ ເຮດັ ໃຫ້  ໃຈ ຂອງ ເຮາົ ໝ້ັນ ຄົງແລະ 
ຍຶດ ໝັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາເຊື່ອໃນຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ.
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   ຄວາມ ຫວັງ ເປັນ ຄວາມ ຄາດ ຫວັງ ສ່ິງທ່ີ ດີ,  ແລະ ມີ ຄວາມ ໝ້ັນ ໃຈ,  
ມີ ທັດສະນະຄະຕິ ທາງ ບວກ ແລະ ຄາດຫວັງ ຢ່າງມີຄວາມສຸກ ວ່າສ່ິງດີ 
ກຳລັງຈະ ເກີດ ຂຶ້ນ. 

 ຄວາມຫວງັທ່ີແທ້ຈງິຈະບ່ໍຫວັນ່ໄຫວໂລເລ.ແລະຈະບ່ໍຄິດແບບນ້ີວາ່ 
“ລໍຖ້າເບ່ິງວາ່ຈະມີຫຍັງເກີດ ຂ້ຶນ”, ແຕ່ໃຫ້ເຊ່ືອແລະໄວວ້າງໃຈ ພຣະເຈົາ້ 
ຈະເຮັດຕາມທ່ີສັນຍາໄວ້. ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊອກຫາໂອກາດທ່ີຈະເຮັດດີ
ຕ່ໍລູກຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຄາດຫວັງແລະ 
ລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນຕໍ່ສິ່ງນັ້ນ.

 ໃນ1ເທຊະໂລນີກ5:8 ຄວາມຫວັງໄດ້ຮັບການອະທິບາຍວ່າເປັນ
ຄືກັບຫມວກກັນກະທົບ ເພາະສະນ້ັນ, ສ່ິງທ່ີເຮາົຄິດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ 
ຫຼາຍ, ທັດສະນະຄະຕິ, ແລະທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງທ່ີພວກເຮາົຄາດຫວງັແມ່ນ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄິດແລະເວົ້າ.

 ຂ້າພະເຈົາ້ຂໍໜນູໃຈທ່ານໃຫ້ຄວບຄຸມຄວາມຄິດແລະຄໍາເວົາ້ຂອງ
ທ່ານ. ກ່ອນທ່ີຈະເຮດັສ່ິງໃດສ່ິງໜຶງ່ໃນຕອນເຊ້ົາ ໃນເວລາທ່ີທ່ານຕ່ືນນອນ 
ໃນຕອນເຊົ້າ ຢ່າຄິດແບບນີ້ວ່າ ເຊື່ອວ່າມ້ືນີ້ຂ້ອຍຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້
ມັນຜ່ານໄປອີກໜຶ່ງມື້. 

 ແທນ ທ່ີ ຈະ ຄິດ ແບບ ນ້ັນ ໃຫ້ເຮົາ ຄາດຫວັງສ່ິງດີຈາກພະເຈົ້າ. ຄິດ 
ແລະ ປະ ກາດ ດັ່ງ ນີ້ວ່າ...

 ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ລູກຂອບພຣະຄຸນສໍາລັບມ້ືນ້ີ. ລູກຮູ້ວ່າ 
ພຣະເຈົ້າ ຮັກລູກແລະມີ ແຜນການທີ່ດີສໍາລັບລູກໃນມື້ນີ້. ຖ້າແຍກອອກ
ຈາກພຣະອົງແລ້ວລູກບ່ໍສາມາດເຮດັຫຍັງໄດ້ເລີຍ. ແຕ່ໃນພຣະຄຣດິລູກ
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ເຮດັທຸກສ່ິງທ່ີຈໍາເປັນໄດ້. ແລະໂດຍການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງພຣະອົງ ລູກ ຈະ
ມີທັດສະນະຄະຕິໃນທາງບວກແລະຄວາມຄິດໃນທາງບວກ.

 ຫັຼງຈາກນ້ັນ,ຄາດຫວັງການທະລຸທະລວງຄວາມກ້າວຫນ້າແລະ 
ການເລ່ີມຕ້ົນໃຫມ່ໃນຊີວິດ. ຂອງເຮົາໂດຍການເວົ້າວ່າ “ມ້ືນ້ີເປັນມ້ືທ່ີ 
ປະສົບຜົນສໍາເລັດ!ແນ່ນອນ”

 ຖ້າເຮົາຢາກມີຊີວິດທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງດີໆ ແລະຄວາມຫວັງ. ມັນ 
ເປັນສ່ິງສໍາຄັນທ່ີຈະຮັບຮູ້ວ່າເຮົາບ່ໍສາມາດດໍາລົງຊີວິດຕາມຄວາມຮູ້ສຶກ
ຂອງຕົນເອງໄດ້.ເມ່ືອມີຄວາມຮູສຶ້ກທາງລົບເກີດຂ້ືນ, ແຕ່ຖ້າເຮາົບ່ໍຍອມ 
ຮັບແລະປ່ອຍໃຫ້ມັນຄວບຄຸ້ມເຮົາມັນກໍຈະເຮັດຫຍັງກັບເຮົາບໍ່ໄດ້ເລີຍ

 ສະນ້ັນຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຕົວເອງຕິດກັບດັກຂອງການລໍຄອຍທ່ີຈະຮູ້ສຶກ
ມີຄວາມຫວັງ ແຕ່ຈົງຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງ ເມື່ອເຮົາ
ຕັດສິນໃຈຢ່າງຫນັກແຫນ້ນທ່ີຈະຄິດໃນທາງບວກ. ມີຄວາມຄິດທ່ີ 
ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ຫມົດ ມ້ືໃນມ້ືນ້ັນ  ຄວາມຮູສຶ້ກຂອງເຮາົຈະໄຫລ 
ໄປກັບການຕັດສິນໃຈຂອງເຮົາເອງ.

ອອກ ຈາກເຕັນຂອງ ທ່ານ
 ຫລາຍ ປີ ກ່ອນ ຂ້າ ພະ ເຈ້ົາ ໄດ້ ຖາມອົງ ພຣະ ຜູ້ ເປັນ ເຈ້ົາວ່າ, “ເປັນ ຫຍັງ 
ຈິງບ່ໍມີເລ່ືອງທ່ີໜ້າຕ່ືນເຕ້ັນເກີດຂ້ຶນກັບລູກເດ? ບ່ໍມີຫຍັງພິເສດທ່ີຈະ 
ເກີດຂຶ້ນກັບລູກແລ້ວບ?ໍ.” 

 ພຣະເຈົາ້ກ່າວໃນໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາວາ່, “Joyce, ເຮາົເຮດັສ່ິງເຫ່ົຼາ 
ນັ້ນຕະຫຼອດເວລາ. ພຽງແຕ່ເຈົ້າເຄີຍຊິນກັບມັນເທົ່ານັ້ນເອງ.”
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 ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາດໍາລົງຊີວິດແບບອັດສະຈັນໃຈໃນ 
ຄວາມດີຂອງພຣະອົງ, ກະຕືລືລ້ົນທ່ີຈະສັງເກດເຫັນການອັດສະຈັນ 
ຕ່າງໆ ທ່ີ ພຣະອົງໄດ້ເຮັດເພ່ືອເຮົາ.ເພາະຫຍັງ? ເພາະວ່າໃນເມ່ືອ 
ເຮາົມີຊີວດິ ໃນຄວາມອັດສະຈນັນ້ີ ພວກເຮາົຈະບ່ໍມີວນັສ້ິນຫວງັ! ໃຫ້ ເຮາົ 
ເບິ່ງ ເລື່ອງລາວ ຂອງ ອັບຣາຮາມ ນຳ ກັນ.

 ພຣະເຈົາ້ໄດ້ອວຍພອນອັບຣາຮາມຢ່າງອຸດົມສົມບູນ. ແຕ່ມີສ່ິງຫນ່ຶງ 
ທ່ີລາວແລະພັນລະຍາຂອງລາວ Sarah ບ່ໍມີ. ນ້ັນຄືລູກຊາຍ ອັບຣາຮາມ 
ເວົ້າວ່າ ... ຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຈະປະທານ 
ໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ, ໃນເມື່ອຂ້ານ້ອຍຍັງບໍ່ມີລູກເລີຍ [ໃນແຜ່ນດິນໂລກນີ້]?

 ພຣະ ອົງ ໄດ້ ພາ ອັບຣາຮາມ ອອກ ມາຈາກເຕັນ ແລະ ກ່າວ ກັບ 
ອັບຣາຮາມ ວ່າ, “ຈົ່ງເງີຍໜ້າຂື້້ນ ເບິ່ງ ທ້ອງຟ້າ ແລະ ນັບ ດວງ ດາວ ຖ້າ ເຈົ້າ 
ສາມາດ ນັບ ໄດ້. ແລ້ວພຣະເຈ້ົາກ່າວກັບອັບຣາຮາມວ່າເຊ້ືອສາຍຂອງ 
ເຈົ້າຈະເປັນແບບນີ້ແຫລະ”

    ເຖ່ິງແມ່ນວ່າສະຖານະການຂອງອັບຣາຮາມເບ່ິງຄືວ່າບ່ໍມີຄວາມ 
ຫວັງ. ແຕ່ ພຣະ ເຈົ້າ ໄດ້ ພາ ເຂົາ ອອກ ມາຈາກເຕັນຂອງ ລາວ  ເພ່ືອເຮັດ 
ໃຫ້ລາວ ແປກ ໃຈ.ແລະເຕືອນອັບຣາຮາມໃຫ້ລາວລະນຶກວ່າພຣະອົງ 
ສາມາດເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ໃຫ້ເປັນໄປໄດ້.

 ຂ້າພະເຈົາ້ເຊ່ືອວາ່ພວກເຮາົໃຊ້ເວລາຫຼາຍເກິນໄປ”ຢູ່ໃນເຕັນຂອງ
ເຮົາ” ເມ່ືອເຮົາເບິງແຕ່ບັນຫາທ່ີມີ ນ້ັນຄືເຫດຜົນທ່ີພຣະຄໍາພີໄດ້ບອກ 
ພວກເຮາົໃຫ້ຫັນສາຍຕາຂອງພວກເຮາົອອກຈາກຄວາມບິດເບືອນຕ່າງໆ 
ໃນຊີວິດເພ່ືອໄປຈົດຈໍ່ທ່ີພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມເຊ່ືອ  
(ເບິ່ງ ເຮັບເລີ 12:2).
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 ທຸກໆຄ້ັງທ່ີເຮົາຕັດສິນໃຈອະທິຖານ ອ່ານພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ  
ຫືຼຕຶກຕອງເຖິງສ່ິງທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີພຣະອົງໄດ້ເຮັດເພ່ືອເຮົາໃນອະດີດຍ່ອມ 
ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຫວັງ. ຄືກັບອັບຣາຮາມ ອີກບໍ່ດົນພວກເຮົາຈະເລີ່ມ 
ຄິດວ່າ, ‘ວ້າວ, ພຣະອົງສາມາດເຮັດສິ່ງນີ້ເພື່ອເຮົາໄດ້!

     ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ທຸກຍາກລຳບາກ ແລະທໍ້ໃຈ  ນັ້ນເປັນເວລາທີ່ເຮົາ
ຈະຕ້ອງອອກນອກເຕັນຂອງເຮົາ.  ແລະ ເບ່ິງ ສ່ິງ ທ່ີ ພະເຈົ້າ ໄດ້ ກ່າວໄວ້. 
ເມ່ືອເຮົາເຮັດແນວນ້ັນ ເຮົາຈະພົບເຫັນ ວ່າພຣະອົງກໍາລັງລໍຖ້າໃຫ້ເຮົາ 
ອັດສະຈັນໃຈ.

ສອງເທົ່າສ�າລັບຄວາມທຸກທ�ລະມານຂອງເຮົາ
 ຖ້າທ່ານເປັນຄືຂ້າພະເຈົ້າ ແນ່ນອນທ່ານຈະພົບວ່າການມີຄວາມ 
ຫວງັ ສຳຫລັບຄົນອ່ືນເຮດັໄດ້ງ່າຍ. ຂ້າພະເຈົາ້ບ່ໍຈາໍເປັນຕ້ອງພະຍາຍາມ 
ຫຍັງເລີຍ.ທ່ີຈະເບ່ິງສິງທ່ີດີແລະໃຫ້ກຳລັງໃຈເຂົາດ້ວຍຄໍາເວົາ້ວາ່ “ທຸກສ່ິງ 
ທຸກຢ່າງຈະດີຂ້ຶນເອງ, ພຽງແຕ່ໄວວ້າງໃຈພຣະເຈົາ້ເທ່ົານ້ັນ ແລ້ວພຣະອົງ 
ຈະປ່ຽນຮ້າຍໃຫ້ກາຍເປັນດີ.”

 ແຕ່ພໍເລ່ືອງຂອງຕົວເອງເທ່ົານ້ັນແຫລະ.ມັນກາຍເປັນຄົນລະເລ່ືອງ 
ເລີຍເມື່ອເຮົາຢູໃ່ນຄວາມເຈັບປວດຫຼຄືວາມຜິດຫວັງ. ເຮົາຈະຖກືລໍລ້ວງ
ໃຫ້ຄິດວ່າມັນຈົບແລ້ວ,ທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງມັນສາຍເກີນໄປສໍາລັບຂ້ອຍ 
ແລ້ວ.

 ແຕ່ມັນບ່ໍໄດ້ສາຍເກີນໄປ,ບ່ໍມີຄຳວາ່ສາຍເກີນໄປທ່ີຈະເລ່ີມຕ້ົນ ໃໝ່ 
ເມ່ືືອເຮົາມີຊີວິດໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ, ອະດີດຂອງເຮົາບ່ໍແມ່ນຈຸດຫມາຍ
ປາຍທາງ. ຖ້າເຮົາປະຕິເສດທ່ີຈະບ່ໍຍອມຖ້ິມຄວາມຫວັງ ແລະຖ້າເຮົາ 
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ຍອມໃຫ້ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເຈົ້ານໍາພາ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຟື້ນຟູ
ສ່ິງທ່ີເຮົາເຄີຍມີ.ແຕ່ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາດີຂ້້ືນກວ່າເກ່ົາທ່ີ 
ເຮົາເຄີຍມີມາ

 ຂ້າພະເຈົາ້ມັກພຣະຄຳໂຢເອນ 2:25-26 ເມ່ືອເຈົາ້ອ່ານ, ຂໍໃຫ້ຂ້ໍນ້ີ 
ເຂົ້າໄປໃນຫົວໃຈຂອງທ່ານ. ຮັບໄວ້ສໍາລັບມື້ນີ້ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. 

 ຜົນລະປູກທ່່ີເຈົາ້ເສຍໄປໃນປີທ່ີຕັກກະແຕນກັດກິນເຮາົຈະຊົດເຊີຍ 
ໃຫ້ຄືນ ສຳຫລັບສ່ິງທ່ີເສຍໄປນ້ັນ ທັງຕັກແຕນ ໃຫຍ່, ຕັກກະແຕນຕົວອ່ອນ, 
ຕັກກະແຕນໄວ ກະໂດດ ແລະຕັກກະແຕນຕົວອ່ືນໆ ເປັນກອງທັບ 
ຂະຫນາດໃຫຍ່ ທີ່ເຮົາສົ່ງໄປຫາເຈົ້າ ເຈົ້າ ຈະມີ  ກິນ ຢ່າງ  ອີ່ມໜຳສຳຣານ
ແລະເຈົ້າຈະພາກັນຍົກຍໍສັນລະເສີນພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ຂອງເຈົ້າ 
ຜູ້ທ່ີໄດ້ເຮັດສ່ິງທ່ີງຶດງ້ໍຕ່າງໆໃນພວກເຈ້ົາປະຊາຊົນຂອງເຮົາຈະບ່ໍຖືກ  
ດູູໝິ່ນອີກຈັກເທື່ອ. 

    ຕອນທີ່ຍັງເປັນສາວ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ປ່ອຍໃຫ້ຕົວເອງ  ມີ ຄວາມ ຮູ້ ສຶກ ວ່າ  
ການຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດຕອນທ່ີຍັງເປັນເດັກນ້ອຍນ້ັນເປັນສ່ິງທ່ີ  
ໄດ້ທຳລາຍຊີວດິທ່ີດີທັງໝົດຂອງຂ້າພະເຈົາ້ໄປແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົາ້ຮູສຶ້ກວາ່ 
ຂ້າພະເຈົາ້ບ່ໍສາມາດເຮດັໄດ້ຄືຄົນອ່ືນ  ຫືຼ ຂ້າ ພະ ເຈົາ້ ບ່ໍ ສາ ມາດ ມີ ຊີ ວດິຢ່າງ 
ທີ່ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຢາກ ມີ ?

 ແຕ່ ທຸກ ສ່ິງ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ສຳຫລັບ ພຣະ ເຈົາ້! ເມ່ືອ ເຮາົເບ່ິງ ເຫັນ ຈດຸ ຈບົ, 
ແຕ່ພຣະອົງເບ່ິງ ເຫັນ ຈດຸ ເລ່ີມຕ້ົນ. ພຣະອົງຕ້ອງການເອົາຄວາມເຈບັປວດ 
ໃນອະດີດຂອງເຮົາອອກໄປຈາກເຮົາ, ພຣະອົງບ່ໍພຽງແຕ່ຕ້ອງການທ່ີ  
ຈະປ່ິນປົວຮກັສາ,ແຕ່ພຣະອົງຕ້ອງການທ່ີຈະຟືນຟູເອົາມັນກັບຄືນມາໃຫ້
ເຮົາຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາເຄີຍມີໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນນັ້ນ.
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 ເບິ່ງເອຊາຢາ 61:7 ເຊິ່ງບອກວ່າ ປະຊາກອນຂອງເຮົາຈະໄດ້ຮັບ 
ສ່ວນແບ່ງເປັນສອງເທ່ົາ ແທນຄວາມອັບອາຍຂາຍໜ້າຂອງພວກເຂົາ,
ພວກເຈົ້າຈະປິຕິຍິນດີໃນມໍລະດົກຂອງພວກເຈົ້າ ແທນ  ຄວາມ ອັບອາຍ 
ຂາຍໜ້າ,ເພາະສະນ້ັນ ພວກ ເຈົ້າ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ສ່ວນ ແບ່ງ ສອງ ເທ່ົາ ຂອງ 
ແຜ່ນດິນ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ແລະ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ຊື່ນຊົມຍິນດີ ນິລັນດອນ.

 ຂ້າພະເຈົາ້ມັກຈະເວົາ້ ກັບ ພະເຈົາ້ ສະເໝີ ວາ່ ຖ້າຫາກແຜນການຫນ່ຶງ 
ລ້ົມເຫລວ, ພຣະອົງມີແຜນການທີສອງສະເຫມີ, ແລະມັນເປັນແຜນການ 
ທີ່ດີກ່ວາແຜນການທໍາອິດ!

 ພຣະ ເຈົ້າ ຊົງເປັນ ອົງພຣະ ຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າ ແຫ່ງການ ຟ້ືນ ຟູ ແລະ  ເລ່ີມ ຕ້ົນ 
ໃຫມ່, ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ເຮົາອະ ນຸ ຍາດ ໃຫ້ ພຣະ ອົງນຳແລະປ່ອຍໃຫ້ພຣະອົງ 
ຈັດການ  ພຣະອົງຈະໃຫ້ເຮົາເລ່ີມຕ້ົນໃຫມ່. ພຣະອົງຈະໃຫ້ສອງເທ່ົາ!   
ເຊິ່ງດີເກິນກ່ວາທີ່ເຮົາຈະຈິນຕະນາການໄດ້.
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ບົດທີ 6

ແນມຂຶ້ນໄປເບື້ອງເທິງ 
ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກຕົກຕ�່າ

     

 ເຮົາທຸກຄົນລ້ວນມີຊ່ວງເວລາທ່ີຮູ້ສຶກຕົກຕ່ຳໃນຊີວິດດ້ວຍຫລາຍ 
ເຫດຜົນແຕ່ເຮົາບ່ໍສາມາດຍອມໃຫ້ສະຖານະການຕ່າງໆມາຄວບຄຸມ 
ອາລົມຂອງເຮົາ

     ມານຊາຕານສະແຫວງຫາໂອກາດທ່ີຈະໃສ່ຄວາມຄິດຂອງເຮົາ 
ດ້ວຍຄວາມຄິດແງ່ລົບທ່ີເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຄວາມຍິນດີ ແລະຮູ້ສຶກເສ້ົາ 
ມັນເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາທ້ໍໃຈ ແລະມັນຕ້ອງການດຶງໃຫ້ອາລົມຂອງເຮົາຕົ
ກຕ່ຳລົງ ດຶງຝ່າຍວນິຍານຂອງເຮາົລົງ ການເງິນຂອງເຮາົ ແລະໃນທຸກດ້ານ 
ທ່ີມັນເຮດັໄດ້ ແຕ່ພຣະເຢຊູເຈົາ້ ເປັນຜູ້ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະພຣະອົງມາເພ່ືອ 
ຍົກຊູເຮົາຂຶ້ນ!

    ພຣະອົງມາເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຊອບທຳແກ່ເຮົາ ໃຫ້ສັນຕິສຸກ 
ຄວາມຍິນດີແກ່ເຮົາ ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຄາດຫວັງສ່ິງທ່ີດີສຳລັບ 
ອະນາຄົດ ແລະຕື່ມເຮົາໃຫ້ເຕັມດ້ວຍຄວາມຫວັງ

   ທຸກຄົນຕ້ອງພົບກັບຊ່ວງເວລາທ່ີຜິດຫວງັ ແລະທຸກໃຈກັບແຜນການ 
ຫືຼຄວາມຝັນທ່ີບ່ໍສຳເລັດ ເມ່ືອສ່ິງຕ່າງໆບ່ໍເປັນໄປຢ່າງທ່ີເຮົາຫວັງໄວ້ 
ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກທໍ້ໃຈ ຫຼືຜິດຫວັງສະເໝີ
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       ແຕ່ເຮົາຕ້ອງໃສ່ໃຈກັບວິທີການທ່ີເຮົາຮັບມືກັບຄວາມຮູ້ສຶກເຫ່ົຼານ້ີ 
ເພາະຖ້າຫາກເຮົາຍັງຄົງແຊ່ຢູ່ແບບນ້ັນດົນເກີນໄປ ມັນຈະນຳເຮົາໄປສູ່ 
ຄວາມຊຶມເສົ້າ

      ເພງສັນລະເສີນ 30:5 ບອກກັບເຮາົວາ່...ຄວາມໂກດຮາ້ຍຂອງອົງ 
ພຣະເຈົ້າມີຢູ່ພຽງຊ່ົວຄາວ ຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະອົງດຳລົງຢູ່ຕະຫຼອດ 
ຊົ່ວຊີວິດ. ນ້ຳຕາອາດໄຫລຫຼັ່ງໃນເວລາກາງຄືນ ແຕ່ຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ
ກໍມີມາໃນຕອນເຊົ້າ.

      ສ່ິງຕ່າງໆອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກເສ້ົາພຽງຊ່ົວຄາວ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງບ່ໍ 
ແຊ່ຢູ່ໃນຄວາມເສ້ົານ້ັນ ຖ້າຫາກເຮາົເຮດັແບບນ້ັນ ສັດຕູຈະສວຍໂອກາດ 
ນ້ີເປັນການເປີດປະຕູ ແລະເລ່ັງຮີບວິທີການຂອງມັນເຂ້ົາມາໃນຊີວິດ 
ຂອງເຮົາ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາໜັກຂຶ້ນຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

     ແຕ່ໂດຍພຣະເຈົ້າ ເມື່ອເຮົາຜິດຫວັງ ເຮົາສາມາດຕັດສິນໃຈທີ່ຈະ
ຮັບການຮື້ຟື້ນຂຶ້ນມາໃໝ່ ເຮົາສາມາດເລືອກແນມເບິ່ງທີ່ພຣະອົງສຳລັບ
ຄວາມຫວັງໃໝ່ແລະກຳລັງໃໝ່ທີ່ຈະກ້າວຕໍ່ໄປ 

ໃສ່ໃຈກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານ
     ຖ້າຫາກທ່ານເຄີຍຊຶມເສ້ົາ ທ່ານຍ່ອມຮູ້ວ່າມັນຈິງພຽງໃດ ມັນ 
ສາມາດເຮດັໃຫ້ເຮາົຮູສຶ້ກແຍກໂຕ ໂດດດ່ຽວ ແລະສ້ິນຫວງັ...ເໝືອນກັບ 
ວ່າທຸກສິ່ງທີ່ຢູ່ຮອບໂຕເຮົາກຳລັງສະຫຼາຍຫາຍໄປ

      ຕອນນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈດີວ່າພາວະຊຶມເສ້ົາສາມາດເປັນຜົນມາ
ຈາກຄວາມບ່ໍສົມດຸນທາງກາຍ ຫືຼທາງເຄມີ ແລະຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍຕ້ອງຕັດ 
ປະໂຫຍກສາເຫດເຫ່ົຼານ້ີອອກໄປ ມີຊ່ວງເວລາທ່ີພຣະເຈົ້າຈະນຳໃຜ  
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ບາງຄົນໃຫ້ໄປຫາແພດທ່ີເກ່ັງໃນການຮັກສາ ຫືຼໄປຫາຈິດຕະແພດທ່ີ  
ສາມາດຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ອອກຈາກຮາກຂອງບັນຫາໄດ້,ຂ້າພະເຈົ້າ  
ເຊ່ືອໝ້ັນວ່າການຮັກສາທາງແພດມາຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະເປັນການ 
ເຮັດງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງຜ່ານທາງແພດ

     ແຕ່ສຳລັບຄົນອີກຈຳນວນຫຼາຍທ່ີພາວະຊຶມເສ້ົາມາຈາກບັນຫາ 
ທາງຝ່າຍວນິຍານ ທ່ານເຫັນບໍວາ່ ມານຊາຕານໃຊ້ພາວະຊຶມເສ້ົາເພ່ືອລັກ 
ເອົາຣິດອຳນາດ ແລະເສລີພາບຝ່າຍວິນຍານໄປຈາກຄົນນ້ັນ ມັນຊອກ
ຫາທ່ີຈະໃສ່ຄວາມມືດໝ່ົນໝອງເຂ້ົາມາໃນຄວາມນຶກຄິດຂອງເຮົາ 
ແລະນຳເຮົາໃຫ້ຕົກຕ່ຳລົງ

     ແຕ່ພຣະເຈົາ້ຕ້ອງການຊ່ວຍເຮາົໃຫ້ມີຊີວດິທ່ີເປັນອິດສະຫລະຈາກ 
ພາວະຊຶມເສ້ົາ ພຣະອົງຕ້ອງການຕ່ືມເຮົາໃຫ້ເຕັມດ້ວຍຄວາມຍິນດີ 
ຄວາມຫວັງ ແລະການຄາດຫວັງສ່ິງດີໆສຳລັບຊີວິດຂອງເຮົາໃນການ 
ຮ່ວມມືກັນກັບພຣະອົງ ມີສ່ິງໜຶ່ງທ່ີເຮົາຕ້ອງເຮັດຄືຮຽນຮູ້ທ່ີຈະບ່ໍດຳເນີນ
ຊີວິດຕາມຄວາມຮູ້ສຶກ

     ຂ້າພະເຈ້ົາເວົ້າສະເໝີວ່າອາລົມເສ້ົາສາມາດກາຍເປັນສັດຕູໂຕ 
ໃຫຍ່ຂອງເຮາົໄດ້ ມັນງ່າຍຫຼາຍທ່ີຈະຖືກຄວາມຮູສຶ້ກຊັກນຳ. ແຕ່ເຮາົຕ້ອງ 
ເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົານັ້ນຜັນປ່ຽນທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ທຸກວັນ

     ເຮາົບ່ໍຄວນຕາມ ທຸກຄວາມຄິດ ແລະທຸກຄວາມຮູສຶ້ກທ່ີມີ ເພາະສ່ິງ 
ເຫຼົ່ານັ້ນມັກຈະຂັດແຍ້ງກັບຄວາມຈິງທີ່ພຣະເຈົ້າກ່າວກ່ຽວກັບເຮົາ 

 ຫລາຍປີໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງປະເຊີນກັບ 
ພາວະຊຶມເສ້ົາຢູ່ເກືອບທຸກເທ່ືອ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕ່ືນໃນຕອນເຊ້ົາດ້ວຍ 
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ສຽງເບົາໆໃນຫົວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເສ້ົາໃຈ” ຂ້າພະເຈົ້າເຊ່ືອວ່ານ້ັນ 
ເປັນຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ບ່ໍເຄີຍເຂ້ົາໃຈເລີຍວ່າສັດຕູກຳລັງ 
ພະຍາຍາມເວົ້າ ຕົວະຕໍ່ຄວາມນຶກຄິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ 

 ຕໍ່ມາເມື່ອພຣະເຈົ້າ ນຳໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໃກ້ຊິດກັບພຣະອົງຫຼາຍຂ້ຶນ
ແລະຂ້າພະເຈົ້າເລ່ີມຕ້ົນສຶກສາພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຈິງຈັງ  
ຂ້າພະເຈົ້າຮຽນຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍຕ້ອງເຮັດຕາມທຸກຄວາມຮູ້ສຶກ.
ແລະທຸກຄວາມຄິດທ່ີຂ້າພະເຈົ້າມີ ຂ້າພະເຈົ້າເລ່ີມຕ້ົນເວົ້າອອກສຽງດັງ
ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ທໍ້ໃຈ ຫຼືຊຶມເສົ້າ” 

 ເຮາົຈະມີຄວາມຮູສຶ້ກສະເໝີ ພວກມັນຈະບ່ໍຈາກໄປໃສ ແຕ່ເຮາົຕ້ອງ 
ຕັດສິນໃຈເລືອກ ເພາະຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນ ເຮົາກໍຈະຍອມໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກ 
ກຳນົດຊີວິດຂອງເຮົາ

ໃຊ້ຫ້ອງຄວາມຄິດຂອງທ່ານ
    ຄວາມນຶກຄິດເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເປັນກະແຈທີ່ສຳຄັນທີ່ເອົາຊະນະຄວາມ
ທ້ໍແທ້ແລະຊຶມເສ້ົາໄດ້ ທ່ານຮູ້ບໍວ່າສ່ິງທ່ີທ່ານຄິດມີອິດທິພົນຕ່ໍທຸກດ້ານ 
ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?

 ສຸພາສິດ 23:7 ບອກວາ່ ລາວຄິດແບບໃດ ລາວກໍເປັນຄົນແບບນ້ັນ...

   ຄວາມນຶກຄິດຂອງເຮົາມີອຳນາດຫຼາຍ! ເມ່ືອເຮົາເລືອກແຊ່ຢູ່ກັບ 
ສ່ິງທ່ີເປັນແງ່ລົບທັງໝົດກ່ຽວກັບໂຕເອງ ຫືຼສ່ິງໂຫດຮ້າຍທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບ  
ເຮາົນ້ັນເທ່ົາກັບເຮາົກຳລັງຫລ່ໍລ້ຽງຄວາມທ້ໍແທ້ ແລະຊຶມເສ້ົາ ເມ່ືອຫຼາຍປີ 
ຜ່ານມາແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາຕ່ໍສູ້ກັບພະຍາດມະເຮງັໃນເຕ່ົານົມ ແລະມັນເປັນ 
ຊວ່ງເວລາແຫ່ງການທົດສອບສຳລບັຂາ້ພະເຈົ້າ.ຂາ້ພະເຈົ້າຮູ້ວ່າຖາ້ພຽງ
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ແຕ່ເກີດຫຍັງຂ້ຶນອີກພຽງແຕ່ໜອ້ຍດຽວ.ຂ້າພະເຈົາ້ກໍຄົງທົນບ່ໍໄຫວແລ້ວ.
ຫາກຂ້າພະເຈົ້າປ່ອຍໃຫ້ໂຕເອງຄິດແງ່ລົບ

   ໃນຊ່ວງເວລານ້ັນພຣະເຈົ້າໃສ່ສ່ິງຕ່ໍໄປນ້ີເຂ້ົາມາໃນຄວາມນຶກຄິດ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈາກນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍເວົ້າອອກມາດ້ວຍສຽງອັນດັງ  
ເກືອບທຸກເທ່ືອເທ່ົາທ່ີຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດໄດ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຄິດ 
ແລະເວົ້າວ່າ...

 “ຂ້າແດ່ພຣະເຈົ້າ ລູກຮູ້ວ່າພຣະອົງຮັກລູກ ລູກເຊື່ອວ່າທຸກສິ່ງຈະເ
ກີດຜົນດີຕ�່ຄົນທີ່ຮັກພຣະອົງ ແລະຖືກເອີ້ນໄວ້ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣ
ະອົງ ລູກຂ�ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ ແລະລູກຈະບ�່ຢ້ານ” (ເບ່ິງໃນ ໂລມ 
8:28, 35-39; ໂຢຊວຍ 1:9; ສຸພາສິດ 3:5)

    ທ່ານເຫັນບໍວ່າ ຍ່ິງທ່ານໃຊ້ເວລາອ່ານ ແລະຄິດກ່ຽວກັບພຣະຄຳ 
ຂອງພຣະອົງຫຼາຍເທ່ົາໃດ ຍ່ິງທ່ານໃຫ້ພຣະຄຳຂອງພຣະອົງເຂ້ົາໄປໃນ 
ໃຈຂອງທ່ານຫຼາຍເທ່ົາໃດທ່ານກໍຈະໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງຫຼາຍຂ້ຶນຈາກ
ພາຍໃນ 

 ເຮບັເລີ 4:12 ບອກວາ່ ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົາ້ປະກອບດ້ວຍ ຊີວດິ 
ແລະຣດິເດດ. ພຣະຄຳມີຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງ.ວທີິການແນມ 
ເບິ່ງໂຕເອງຂອງທ່ານ ແລະປ່ຽນອະນາຄົດຂອງທ່ານ 

 ເມ່ືອທ່ານຕ່ືມຄວາມນຶກຄິດຂອງທ່ານດ້ວຍສ່ິງທ່ີພຣະເຈົ້າ 
ກ່າວກ່ຽວກັບທ່ານ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພຣະສັນຍາສຳລັບໂຕທ່ານເອງ 
ແລ້ວ ພຣະຄຳນັ້ນ ກໍຈະນຳຄວາມຫວັງ ແລະສ້າງຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານ
ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງໄດ້
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ຄຳແນະນຳຕາມຫຼັກການພຣະຄຳພີສຳລັບພາວະຊຶມເສົ້າ
  ຢ່າງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າໄປແລ້ວວ່າ ບາງເທື່ອພາວະຊຶມເສົ້າເປັນ
ຜົນມາຈາກບັນຫາທາງກາຍຍະພາບ ຫືຼທາງເຄມີ ແລະຂ້າພະເຈົ້າ   

ເຊ່ືອວາ່ການຍອມໃຫ້ແພດຊ່ວຍເຫືຼອເຮາົຕາມການຊົງນຳຂອງພຣະເຈົາ້
ນ້ັນເປັນເລ່ືອງທ່ີສຳຄັນ ແມ້ແຕ່ເມ່ືອເຮົາໄປພົບແພດ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ 
ເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ຈະແນ່ໃຈວ່າ ເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ແພດຜູ້ປະເສີດ 
ຂອງເຮົາ

 ແຕ່ບາງເທ່ືອທ່ີພາວະຊຶມເສ້ົາເກີດຂ້ຶນຈາກສົງຄາມຝ່າຍວິນຍານ 
ດ້ວຍ...ແລະພຣະຄຳພີໃຫ້ຄຳສັ່ງແກ່ເຮົາເພື່ອຈະຕໍ່ສູ້ສົງຄາມນີ້ 

 ເອຊາຢາ 61:3 ບອກໃຫ້ເຮາົສວມເສ້ືອແຫ່ງການສັນລະເສີນໃຫ້ກັ
ບວິນຍານທີ່ເຈັບຊ້ຳ...(ສະບັບ NKJV)

    ເຮາົອາດບ່ໍຮູສຶ້ກຢາກຈະສັນລະເສີນພຣະເຈົາ້ທຸກຄ້ັງສະເໝີໄປ ແຕ່
ເຮາົສາມາດໃຊ້ເວລາຈກັໜອ້ຍໜຶງ່ເພ່ືອເວົາ້ລົມກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະຂອບ
ພຣະຄຸນພຣະອົງສຳລັບຄວາມດີຂອງພຣະອົງ ເຊ່ິງຖືວ່າເປັນອາວຸດທ່ີມີ
ພະລັງຫຼາຍທ່ີສຸດຢ່າງໜຶ່ງທ່ີເຮົາໃຊ້ເພ່ືອຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມທ້ໍແທ້ ແລະ 
ພາວະຊຶມເສົ້າ

    ເຮົາເຊີນການຊົງສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເຂ້ົາມາໃນສະຖານະການ 
ຂອງເຮົາ ເຊິ່ງຈະນຳເອົາກຳລັງ ສັນຕິສຸກ ແລະຄວາມຍິນດີມາໃຫ້ເຮົາ 

 ຟີລິບປອຍ 4:4 ບອກວ່າ ຈົ່ງຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່
ທຸກ ເວລາ [ຊົມຊ່ືນຍິນດີເຮດັໃຫ້ໂຕເອງຍິນດີໃນພຣະອົງ] ຂ້າພະເຈົາ້ຂໍຢ້ຳ 
ອີກວ່າ ຈົ່ງຊົມຊື່ນຍິນດີເຖີດ.
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 ການສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າໃນທ່າມກາງຄວາມເຈັບປວດຂອງເຮົາ 
ເປັນສ່ິງຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີສຸດທ່ີເຮົາເຮັດໄດ້ ເພາະຫຍັງຈິ່ງຕ້ອງເຮັດແບບນ້ັນ? 
ເພາະວ່າເມ່ືອເຮົາເລືອກທ່ີຈະຈັບຈອງ ສາຍຕາຂອງເຮົາຢູ່ທ່ີພຣະເຈົ້າ  
ແລະຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນສ່ິງທ່ີດີທ່ີພຣະອົງໄດ້ກະທຳ ເຮົາກໍເຮັດໃຫ້ພຣະອົງ
ໃຫຍ່ກວ່າບັນຫາຂອງເຮົາ 

 ເລ່ືອງນີນ້ຳຂ້າພະເຈົ້າໃຫມ້າທີ ່ພຣະທຳ (ເພງສັນລະເສນີ 16:11) 
ທ່ີບອກວາ່...ແລ້ວພຣະອົງກໍຈະໃຫ້ເຫັນທາງທ່ີນຳໄປສູ່ຊີວດິຢູ່ຊ້ອງໜາ້ພ
ຣະອົງນ້ັນມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີທັງເຮດັໃຫ້ຂ້ານ້ອຍມີຄວາມສຸກໃຈຫຼາຍ
ທີ່ຢູ່ກັບພຣະອົງຕະຫລອດໄປເປັນນິດ.

 ເມ່ືອເຮົານະມັດສະການພຣະເຈົ້າ ເຮົາເຊີນການຊົງສະຖິດຂອງ 
ພຣະອົງ ເຂ້ົາມາໃນຊີວດິຂອງເຮາົ ພຣະອົງຈະແທນທ່ີຄວາມທ້ໍແທ້ ແລະ 
ຄວາມເສ້ົາດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ແລະສັນຕິສຸກຂອງພຣະອົງ...ພຣະອົງ 
ປະທານຄວາມຫວັງ ແລະໃສ່ຊີວິດໃໝ່ເຂ້ົາໄປໃນສະຖານະການຂອງ 
ເຮົານັ້ນ

ຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າຮັບເອົາຄວາມເຈັບປວດຂອງທ່ານໄປ 
     ເຮົາຈະບ່ໍມີວັນເປັນອິດສະຫລະຢ່າງເຕັມທ່ີຈາກຄວາມເຈັບປວດ 
ຫຼືຄວາມຜິດຫວັງຂອງເຮົາ ແຕ່ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ໃນມື້ນີ້ໄປທຳລາຍສິ່ງດີຂອງມື້ອື່ນຂອງເຮົາ

   ເຮົາມີທາງເລືອກເຮົາສາມາດພິກຜັນສ່ິງຕ່າງໆໄດ້ໂດຍການ  
ຕັດສິນໃຈປ່ອຍວາງສະຖານະການຕ່າງໆທ່ີເຮັດໃຫ້ທ້ໍແທ້ແລະເສ້ົາໃຈ 
ແລ້ວມຸ່ງໄປທ່ີສ່ິງທ່ີດີຕ່າງໆທ່ີພຣະເຈົ້າໄດ້ວາງແຜນໄວ້ສຳລັບອະນາຄົດ
ຂອງເຮົານັ້ນ
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     ຂ້າພະເຈົ້າມັກ (1 ເປໂຕ 5:9) ທີ່ບອກວ່າ ຈົ່ງຕໍ່ສູ້ກັບສັດຕູ [ມານ] 
[ຕ່ໍສູ້ການໂຈມຕີຂອງມັນ]...ນ້ັນ ການຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມຮູສຶ້ກທ້ໍໃຈ ແລະເສ້ົາ
ໃຈເປັນສ່ິງສຳຄນັທີ່ຕ້ອງເຮັດໂດຍທັນທີ ເພາະຍິງ່ປອ່ຍໄວ້ດນົເທົາ່ໃດ ກໍ
ຈະຍິ່ງຕໍ່ສູ້ໄດ້ຍາກຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ

    ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າເລ່ືອງນ້ີມາຫລາຍປີວ່າ ຖ້າຫາກທ່ານບ່ໍປ່ອຍໃຫ້  
ມານຊາຕານເຮັດໃຫ້ທ່ານປະທັບໃຈກັບສ່ິງທ່ີມັນເຮັດແລ້ວ ມັນກໍບ່ໍ  
ສາມາດເຮດັໃຫ້ທ່ານຕົກຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງມັນໄດ້ ແລະຖ້າຫາກມັນເຮດັ 
ໃຫ້ທ່ານຕົກຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງມັນບ່ໍໄດ້ແລ້ວ ມັນກໍຈະບ່ໍສາມາດເຮດັໃຫ້
ທ່ານເສົ້າໃຈໄດ້ 

    ຄ້ັງຕ່ໍໄປເມ່ືອທ່ານປະເຊີນກັບສະຖານະການທ່ີດຶງທ່ານໃຫ້ຕົກຕ່ຳ
ລົງ ຈົ່ງຕັດສິນໃຈຫັນເຂ້ົາຫາພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເຈົ້າ ແລະຍອມໃຫ້  
ພຣະອົງຕ່ືມທ່ານໃຫ້ເຕັມດ້ວຍຄວາມຫວງັ ເລືອກທ່ີຈະເຊ່ືອໝ້ັນໃນສ່ິງທ່ີ
ພຣະເຈົ້າກ່າວ.ແທນທ່ີຈະເຊ່ືອຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານເອງ ຕ່ືມຄວາມ 
ນຶກຄິດ ແລະປາກຂອງທ່ານດ້ວຍແງ່ບວກ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວງັ 
ຈາກພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ

   ທ່ານບ່ໍຕ້ອງຍອມໃຫ້ຄວາມທ້ໍໃຈ ແລະຄວາມເສ້ົາໃຈມາປົກຄອງ 
ເໜືອຊີວິດຂອງທ່ານ ເມ່ືອ “ມີສ່ິງໃດເກີດຂ້ຶນກັບຊີວິດ” ຈົ່ງຍອມໃຫ້ 
ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຄວາມຫວງັທັງໝົດຊູກຳລັງ ແລະໜນູໃຈທ່ານຈາກພາຍໃນ

 ເພາະບ່ໍວາ່ທ່ານກຳລັງກ້າວຜ່ານສ່ິງໃດພຣະເຈົາ້ພ້ອມແລະເຕັມໃຈ 
ທ່ີຈະຊ່ວຍຮັບເອົາຄວາມເຈັບປວດໄປຈາກທ່ານ...ແລະພິກຜັນສ່ິງນ້ັນ 
ໃຫ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້
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ບົດສະຫລຸບ

ທ່ານກ�າລັງຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາ 
ທີ່ຍາກລ�າບາກບ�?

 ຖ້າຫາກຕອນນີ້ ທ່ານກຳລັງຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຍາກລຳບາກ  
ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຮັກທ່ານ ພຣະອົງແນມເຫັນສິ່ງທີ່
ທ່ານກຳລັງປະເຊີນຢູ່ ພຣະອົງຢູ່ກັບທ່ານ ແລະພຣະອົງປາດຖະໜາທ່ີ 
ຈະຊ່ວຍທ່ານໃນຈຸດນີ້ທີ່ທ່ານຢູ່

     (ເພງສັນລະເສີນ 34:18) ບອກວ່າ ພຣະເຈົ້າຢາເວຢູ່ໃກ້ຜູ້ທີ່ຂາດ 
ກຳລັງໃຈ ພຣະອົງຊ່ວຍຜູ້ທ່ີໝົດຫວັງໃຫ້ລາວໄດ້ພ້ົນ. ເມ່ືອເຮົາກຳລັງ 
ເຈັບປວດ ພຣະເຈົ້າກໍເຈັບປວດຮ່ວມກັບເຮົາດ້ວຍ

      ເວລານ້ີທ່ານອາດຈະປະເຊີນກັບສະຖານະການທ່ີບ່ໍມີອັນໃດເປັນ
ໄປໄດ້ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ທ່ານຮູວ້າ່ພຣະເຈົາ້ສາມາດສ້າງສ່ິງໃໝ່ຂ້ຶນ 
ມາໄດ້ ພຣະອົງສາມາດເອົາບັນຫາຂອງທ່ານມາ ແລະປ່ຽນໃຫ້ມັນກາຍ
ເປັນສິ່ງທີ່ດີໄດ້

 ຖ້າຫາກທ່ານກຳລັງຮັບມືກັບສະຖານະການທ່ີຍາກຫືຼພົບກັບບາງ
ສິ່ງທີ່ຄຸກຄາມເກີນກວ່າທີ່ທ່ານຈະຮັບໄຫວ ຂ້າພະເຈົ້າໜູນໃຈໃຫ້ທ່ານໃ
ຊ້ເວລາຈັກໜ້ອຍໜຶ່ງເພື່ອອະທິຖານດຽວນີ້.
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 ພຣະບິດາເຈົ້າ ເວລານີ້ລູກຕ້ອງການພຣະອົງ ພຣະອົງກ່າວວ່າ 
ພຣະອງົຮກັລກູ ແລະແນມເຫນັວາ່ລກູຢູທ່ີຈ່ດຸໃດ...ແລະບ�ວ່າ່ລກູຈະຮູສ້ກຶ 
ຢ່າງໃດ ລູກເລືອກເຊ່ືອພຣະຄຳຂອງພຣະອົງທ່າມກາງທຸກສິ່ງທີ່ລູກ 
ກຳລັງປະເຊີນ ລູກລ�ຄອຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພຣະອົງ ລູກຕ້ອງການ  
ກຳລັງຈາກພຣະອົງເພື່ອຈະຮັບມືກັບທຸກສິ່ງທີ່ລູກຮູ້ສຶກວ່າໃຫຍ່ເກີນໂຕ 
ສຳລັບລູກເວລານີ້ ຂ�ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຈັບສາຍຕາຢູ່ທີ່ພຣະອົງ ຂ�ສຳແດງ 
ພຣະອົງເອງໃຫ້ກັບລູກ...ແລະຂ�ໜູນໃຈລູກໃຫ້ເດີນໄປເທິງເສັ້ນທາງ 
ຂ້າງໜ້ານີ້ ຂ�ຊ່ວຍໃຫ້ລູກມີປະສົບການໃນຄວາມຮັກ ແລະການສະຖິດ
ຢູ່ດ້ວຍຂອງພຣະອົງດ້ວຍວິທີການທີ່ສຳພັດຈັບຕ້ອງໄດ້ ລູກມອບຊີວິດ 
ທັງໝົດໃຫ້ກັບພຣະອົງ ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູເຈົ້າ ອາແມນ

   ຂ້າພະເຈ້ົາໜູນໃຈທ່ານໃຫ້ໃຊ້ເວລາອ່ານພຣະຄຳພີທ່ີຢູ່ດ້ານລຸ່ມນ້ີ  
ທັງໝົດຈາກປະສົບການຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າບອກທ່ານ 
ໄດ້ວ່າພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າຈະປ່ຽນຊີວິດຂອງທ່ານ ບ່ໍວ່າຈະເປັນ 
ວິທີການຄິດຂອງທ່ານ ຫຼືຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານ ຫຼືແມ່ນແຕ່ວິທີການແນ
ມເບ່ິງອະນາຄົດຂອງທ່ານດ້ວຍ ຂ້າພະເຈົ້າມັກ ພຣະທຳ ເຢເຣມີຢາ 
29:11 ບອກວ່າ ພຣະເຈົ້າມີແຜນການທ່ີດີສຳລັບອະນາຄົດຂອງທ່ານ 
ເປັນແຜນການເພ່ືອສັນຕິສຸກ ...ເປັນແຜນການເພ່ືອນຳຄວາມຫວັງ 
ມາໃຫ້ທ່ານ

 ຂໍໃຫ້ຈົດຈຳໄວ້ສະເໝີວ່າ ພຣະເຈົ້າຢູ່ຝ່າຍທ່ານ ພຣະອົງເປັນ 
ພຣະເຈົ້າທ່ີເຮັດໃນສ່ິງທ່ີເປັນໄປບ່ໍໄດ້...ພຣະອົງເປັນຜູ້ດຽວທ່ີສາມາດ 
ເຮັດການອັດສະຈັນໃຫ້ເກີດຂຶ້ນຈາກທຸກສະຖານະການ
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ພຣະເຈົ້າຮັກທ່ານ 
“ເຮົາຮັກແພງເຈົ້າສະເໝີມາ. ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມຮັກອັນໝັ້ນ
ຄົງແກ່ເຈົ້າ.”
(ເຢເຣມີຢາ 31:3)

“ພູໃຫຍ່ ແລະພູນ້ອຍອາດພັງທະລາຍລົງ ແຕ່ຄວາມຮັກຂອງເຮົາໝ້ັນ 
ຄົງບ່ໍສ້ິນສຸດໄດ້; ເຮົາຈະຮັກສາສັນຍາຄວາມສະຫງົບສຸກໄວ້ສືບໄປ”   
ພຣະເຈົ້າຢາເວຜູ້ຊົງເມດຕາເຈົ້າກ່າວດັ່ງນີ້ແຫຼະ.” 
(ເອຊາຢາ 54:10)

“ພຣະອົງຮູ້ວ່າຂ້ານ້ອຍຖືກເດືອດຮ້ອນສ່ຳໃດ ຈຶ່ງຊົງບັນຈຸນ້ຳຕາໃສ່ 
ແກ້ວໄວ.້ ນ້ຳຕາຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວໃ້ນປ້ຶມບັນຊີຂອງພຣະອົງ 
ແລ້ວບໍ່ແມ່ນຫຼື?”
(ເພງສັນລະເສີນ 56:8)

“ເຮົາເລືອກເຈົ້າໄວ້ ກ່ອນເຮົາໄດ້ໃຫ້ຊີວິດແກ່ເຈົ້າ ແລະກ່ອນເຈົ້າໄດ້ 
ເກີດມາ ເຮົາໄດ້ເລືອກເຈົ້າໄວ້ແລ້ວ ເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາເຈົ້າໄວ້ແລ້ວ.”
(ເຢເຣມີຢາ 1:5)
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ພຣະເຈົ້າຈະຊ່ວຍທ່ານ 
“ເພາະເຮົາຢູ່ກັບເຈົ້າ ສະນ້ັນ ຢ່າສູ່ຢ້ານກົວ ຢ່າສູ່ຢ້ານສ່ິງໃດໆ ເຮົາຄື 
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຈົ້າ ເຮົາຈະຊ່ວຍເຫືຼອໃຫ້ພວກເຈົ້າໄດ້ເຂ້ັມແຂງ  
ເຮົາຈະປົກປັກຮັກສາພວກເຈົ້າໃຫ້ພົ້ນ.”
(ເອຊາຢາ 41:10)

“ເຖິງວ່າຜ່ານຮ່ອມພູອັນມືດໜາ ຂ້ານ້ອຍຈະບ່ໍຢ້ານກົວເພາະພຣະອົງ 
ຢູ່ດ້ວຍ. ໄມ້ຄ້ອນ ແລະໄມ້ເທ້ົາຂອງພຣະອົງກໍປົກປ້ອງຮັກສາຂ້ານ້ອຍ 
ໃຫ້ພົ້ນ.”
(ເພງສັນລະເສີນ 23:4)

“ຂ້ານ້ອຍພາວັນນາອະທິຖານຫາພຣະເຈົ້າຢາເວ ແລະຄຳຕອບກໍມີມາ 
ຊົງປົດປ່ອຍຂ້ານ້ອຍຈາກຄວາມຢ້ານທັງສິ້ນ.”
(ເພງສັນລະເສີນ 34:4)

“ເຮົາຈະຢູ່ນຳເມ່ືອຍ່າງຂ້າມບ່ອນນ້ຳເລິກໄປ ຄວາມລຳບາກຂອງ 
ພວກເຈົາ້ຈະບ່ໍຖ້ວມພວກເຈົາ້. ໄຟຈະບ່ໍໄໝ້ພວກເຈົາ້ເມ່ືອຜ່ານຜ່າໄຟໄປ 
ການທົດລອງທີ່ລຳບາກຈະທຳຮ້າຍພວກເຈົ້າບໍ່ໄດ້.”
(ເອຊາຢາ 43:2)
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ພຣະເຈົ້າເປັນຄວາມຫວັງຂອງທ່ານ 
“ເຮົາຜູ້ດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີຮູ້ແຜນການຂອງເຮົາສຳລັບພວກເຈົ້າ, ພຣະເຈົ້າ 
ຢາເວກ່າວວ່າ, ຄືແຜນການທີ່ນຳຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງມາສູ່ພວກເຈົ້າ 
ແລະບ່ໍແມ່ນນຳຄວາມຈິບຫາຍມາສູ່ພວກເຈົ້າ ແຕ່ເປັນແຜນການທ່ີນຳ 
ຄວາມຫວັງມາສູ່ອະນາຄົດຂອງພວກເຈົ້າ.”
(ເຢເຣມີຢາ 29:11)

ເພາະພຣະເຈົາ້ເອງຊົງກ່າວວາ່, “ເຮາົຈະບ່ໍປະເຈ້ົາ ຫືຼຖ້ິມເຈົາ້ເສຍຈັກເທ່ືອ.”
(ເຮັບເຣີ 13:5)

“ດ້ວຍວ່າ, ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ພຣະເຈົ້າເຮັດບໍ່ໄດ້.”
(ລູກາ 1:37)

 “ຈົ່ງມອບຄວາມເດືອດຮ້ອນຂອງເຈົ້າໄວ້ກັບພຣະເຈົ້າຢາເວສາ 
[ປ່ອຍຄວາມໜັກໜ່ວງໄວ້] ພຣະອົງຈະປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງເຈົ້າໄວ້.”
(ເພງສັນລະເສີນ 55:22)

“ໂອ ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຣິດອຳນາດສູງສຸດເອີຍ ເມ່ືອຢ້ານກົວຂ້ານ້ອຍກໍຈະ 
ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ.
(ເພງສັນລະເສີນ 56:3)
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ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ເລົ້າໂລມ ແລະເປັນກຳລັງຂອງທ່ານ 
  “ພຣະອົງປ່ິນປົວຄົນທ່ີມີຄວາມບວບຊ້ຳໃນຈດິໃຈ ແລະພັນບາດແຜໃຫ້ແກ່ 
ເຂົາເຈົາ້.” [ຮກັສາຄວາມເຈັບປວດ ແລະຄວາມໂສກເສ້ົາຂອງພວກເຂົາ]
(ເພງສັນລະເສີນ 147:3)

“ພຣະອົງເຊີດຊູກຳລັງຜູ້ທີ່ອິດເມື່ອຍອ່ອນແຮງ ແລະໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ແກ່ຜູ້ທ່ີຂາດກຳລັງ. ແມ່ນແຕ່ຜູ້ທ່ີໜຸມ່ນ້ອຍກໍຍັງອ່ອນແຮງ ຄົນໜຸມ່ລ້ົມລົງ 
ເພາະຕົນໝົດແຮງໄດ້. ແຕ່ພວກທ່ີລໍຄອຍໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຢາເວ
ຈະໄດ້ຮັບການຊູກຳລັງເຫ່ືອແຮງຂ້ຶນໃໝ່ ພວກເຂົາຈະບິນຂ້ຶນດ້ວຍປີກ 
ດ່ັງນົກອິນຊີບິນໄປ; ພວກເຂົາຈະແລ່ນໄດ້ ແລະບ່ໍອິດເມ່ືອຍອ່ອນແຮງ, 
ພວກເຂົາຈະຍ່າງໄປ ແລະບໍ່ອ່ອນເພຍລົງອີກ.”
(ເອຊາຢາ 40:29-31)

“ບັນດາຜູ້ທ່ີເຮັດການໜັກໜ່ວງ ແລະແບກພາລະໜັກ ຈົ່ງມາຫາເຮົາ  
ແລະເຮົາຈະໃຫ້ພວກເຈົ້າໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນ.”
(ມັດທາຍ 11:28)

“ພຣະເຈົ້າເປັນທ່ີກຳບັງ ແລະກຳລັງຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ ພຣະອົງພ້ອມ 
ຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄາວພວກຂ້ານ້ອຍຍາກລຳບາກ.”
(ເພງສັນລະເສີນ 46:1)
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ຄ�າອະທິຖານເພື່ອຮັບຄວາມລອດພົ້ນ
    

 ພຣະເຈ້ົາຮັກທ່ານແລະຕ້ອງການມີຄວາມສຳພັນທ່ີດີກັບທ່ານ  
ຖ້າຫາກທ່ານຍັງບ່ໍເຄີຍຕ້ອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າໃຫ້ເປັນພຣະຜູ້ 
ຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນຂອງທ່ານແລ້ວທ່ານສາມາດຕ້ອນຮັບເອົາພຣະອົງໄດ້ໃນ  
ເວລານ້ີພຽງແຕ່ເປີດໃຈຕ່ໍພຣະອົງແລະອະທິຖານຕາມຄຳອະທິຖານ 
ຕໍ່ໄປນີ້:

     “ຂ້າແດ່ພຣະບິດາເຈ້ົາ ລູກຮູ້ວ່າລູກເປັນຄົນບາບຕ່ໍພຣະອົງ ຂໍຊົງ 
ໂຜດຍົກໂທດໃຫ້ລູກ ຂໍຊຳລະລູກໃຫ້ສະອາດ ລູກສັນຍາວາ່ຈະໄວວ້າງໃຈ 
ໃນພຣະເຢຊູເຈົ້າ ຜູ້ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ ລູກເຊ່ືອວ່າພຣະອົງ 
ມາຕາຍເພ່ືອລູກ ພຣະອົງຮັບເອົາບາບກຳຂອງລູກໄປແລ້ວໂດຍການ 
ຕາຍຂອງພຣະອົງເທິງໄມ້ກາງແຂນ ລູກເຊ່ືອວາ່ພຣະອົງເປັນຄືນມາຈາກ 
ຄວາມຕາຍແລ້ວ ລູກຍອມມອບຊີວິດຂອງລູກໃຫ້ກັບພຣະເຢຊູເຈົ້າ 
ໃນເວລານີ້ 

 ຂອບພຣະຄຸນພຣະບິດເຈົ້າສຳລັບຂອງຂວັນຄືການຍົກໂທດ 
ແລະຊີວິດນິຣັນດອນ ຂໍຊ່ວຍໃຫ້ລູກມີຊີວິດຢູ່ເພ່ືອພຣະອົງດ້ວຍເຖີດ 
ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ ອາແມນ”

   ເມ່ືອທ່ານອະທິຖານອອກມາຈາກຫົວໃຈຂອງທ່ານແລ້ວ ພຣະເຈົ້າ 
ກໍຍອມຮັບທ່ານແລ້ວ ພຣະເຈົ້າຊຳລະທ່ານ ແລະເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນອິດ 
ສະຫລະຈາກການຜູກມັດທ່ີເປັນຄວາມຕາຍຝ່າຍວິນຍານແລ້ວ ຂໍໃຫ້ 
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ໃຊ້ເວລາອ່ານ ແລະສຶກສາພຣະຄຳພີ ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າກ່າວກັບທ່ານໃນ 
ຂະນະທີ່ທ່ານເດີນໄປກັບພຣະອົງເປັນເສັ້ນທາງທີ່ເປັນຊີວິດໃໝ່ນີ້

ໂຢຮັນ 3:16,    1 ໂກຣິນໂທ 15:3-4,   ເອເຟໂຊ 1:4,
ເອເຟໂຊ 2:8-9,  1 ໂຢຮັນ 1:9,  1 ໂຢຮັນ 4:14-15,
1 ໂຢຮັນ 5:1,  1 ໂຢຮັນ 5:12-13

 ອະທິຖານແລະທູນຂໍໃຫ້ພຣະອົງຊ່ວຍທ່ານຄ້ົນພົບຄຣິສຕະຈັກ  
ທ່ີດີທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະຄຳພີເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່
ໃນການມີຄວາມສຳພັນທ່ີດີກັບພຣະຄຣດິເຈົາ້ ພຣະເຈົາ້ຢູ່ກັບທ່ານສະເໝີ 
ພຣະອົງຈະນຳທ່ານໄປເທ່ືອລະກ້າວໃນທຸກວັນພຣະອົງຈະເປີດເຜີຍ  
ວິທີການໃຊ້ຊີວິດທີ່ຄົບບໍລິບູນທີ່ພຣະອົງຕຽມໄວ້ໃຫ້ທ່ານ

 ຖ້າທ່ານພ້ອມທ່ີຈະເລ່ີມຕ້ົນຍ່າງເທິງເສ້ັນທາງນ້ີຮວ່ມກັບພຣະເຢຊູ
ເຈົາ້ຫືຼຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮູຈັ້ກພຣະອົງຢ່າງເລິກຊ້ຶງຫຼາຍຂ້ຶນ ທ່ານສາມາດ 
ເຂົ້າໄປທີ່

tv.joycemeyer.org/lao
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ກ່ຽວກັບຜູ້ຂຽນ
 

 ຈອຍສ໌ ໄມເອີ ເປັນຜູ້ຂຽນທ່ີມີປ້ຶມຂາຍດີຫຼາຍທ່ີສຸດໃນ ນິວຢອກ 
ແລະເປັນໜຶງ່ໃນຜູ້ສອນພຣະຄຳພີລະດັບໂລກ ໂດຍຜ່ານທາງ ພັນທະກິດ 
ຈອຍສ໌ ໄມເອີ ເພ່ິນສອນໃນທາງການປະຕິບັດຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພ່ິນ 
ເປີດເຜີຍປະສົບການໃນຊີວິດຈິງ ແລະຊ່ວຍຜູ້ຄົນຫຼາຍລ້ານໃຫ້ປະຍຸກ 
ໃຊ້ຫລັກການພຣະຄຳພີໃນສະຖານະການຕ່າງໆ ແລະສຸດທ້າຍຄືພົບກັບ 
ຄວາມຫວັງກັບການຮື້ຟ້ືນໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ ປ້ຶມຂອງເພ່ິນເລ່ືອງ 
ສະໜາມຮົບທາງຄວາມຄິດ ເປັນປ້ຶມທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດຕະຫຼອດການ ເປັນ
ຄຳສອນເຖິງວິທີການເອົາຊະນະສົງຄາມໃນຄວາມຄິດ ແລະ “ຄິດເຖິງ 
ສ່ິງທ່ີພວກເຂົາຄິດ” ຈອຍສ໌ ຈັດການສຳມະນາໃຫຍ່ທ່ົວສະຫະລັດ 
ອາເມຣກິາ ລວມເຖິງທ່ົວໂລກ ລາຍການຊີວດິ ປ່ຽມສຸກທຸກວນັ ຂອງເພ່ິນ 
ມີທັງແຜ່ພາບຜ່ານໂທລະທັດ ຖ່າຍທອດສຽງຜ່ານທາງວິທະຍຸ ແລະ 
ຖ່າຍທອດທາງສື່ອອນລາຍໃຫ້ກັບຄົນຫຼາຍລ້ານຫຼາຍກວ່າ 100 ພາສາ 
ເພ່ິນເປັນນັກຂຽນທ່ີຂຽນປ້ຶມຫຼາຍກວ່າ 130 ເລ່ືອງ ເຊ່ິງຖືກແປໄປເປັນ 
ພາສາ ຕ່າງໆ 155 ພາສາ.
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ພັນທະກິດ ຈອຍສ໌ ໄມເອີ 
ແບ່ງປັນພຣະຄຣິດເຈົ້າ ຮັກຜູ້ຄົນ

 ພັນທະກິດ ຈອຍສ໌ ໄມເອີ ໄດ້ຮັບການຊົງເອ້ີນໃຫ້ປະກາດຂ່າວ 
ປະເສີດ ໃຫ້ສ້າງຊົນຊາດຕ່າງໆເປັນສາວົກ ແລະເພື່ອຢິບຍື່ນຄວາມຮັກ
ຂອງພຣະຄຣິດເຈົ້າ ໃຫ້ກັບຜູ້ຄົນຫຼາຍຂຶ້ນ

 ຜ່ານທາງສື່ມີເດຍ (Media) ເຮົາສອນຜູ້ຄົນໃຫ້ຮູ້ວິທີການປະຍຸກ
ໃຊ້ຄວາມຈງິຈາກພຣະຄຳພີກັບທຸກດ້ານຂອງຊີວດິ ແລະໜນູໃຈຄົນຂອງ 
ພຣະເຈົາ້ໃຫ້ຮບັໃຊ້ໂລກທ່ີຢູ່ຮອບໂຕພວກເຂົາ ຜ່ານທາງສາຂາການເຮດັ 
ພັນທະກິດຂອງເຮົາຄື ມືແຫ່ງຄວາມຫວັງ ເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຊາວອິຕາລີ
ທ່ົວໂລກ ມອບອາຫານໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຶດຫິວ ມອບເສ້ືອຜ້າໃຫ້ຄົນຍາກຈົນ 
ເຮດັພັນທະກິດກັບຜູ້ສູງອາຍຸ ແມ່ໝ້າຍ ແລະເດັກກຳພ້າ ເຮາົຍັງເຂ້ົາເຖິງ 
ຜູ້ຄົນທຸກຮຸ່ນຄົນ ແລະຊີວິດທຸກຮູບແບບ

 ພັນທະກິດ ຈອຍສ໌ ໄມເອີ ຕ້ັງເທິງຮາກຖານຄວາມເຊ່ືອ ຄວາມ 
ມີຄຸນນະທຳ ແລະຜູ້ສະໜັບສະໜູນທີ່ອຸທິດຕົວຮ່ວມໃນການຊົງເອີ້ນນີ້

*****

    ຫາກຕ້ອງການຮັບຂ່າວສານຂ້ໍມູນຫຼາຍຂ້ຶນຈາກພັນທະກິດຈອຍສ໌ 
ໄມເອີ ເບິ່ງລາຍການຊີວິດ ປ່ຽມສຸກທຸກວັນ ຫຼືຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບພັນທະກິດ 
ມືແຫ່ງຄວາມຫວັງ ຂໍໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກົງທີ່ 
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