ບົດທີ່ 1 ສຳລັບ ວັນທ 27/03 - 2/4/2022

ສອງບົດທຳອິດຂອງພຣະທັມຄຳພບີ່ົ ງບອກເຖິງກຳນຊົງສົ້ ຳງມະນຸດ
ແລະ ບີ່ ອນຢູ ີ່ ອຳໄສຂອງເຮົຳ. ທົ້ັ ງສອງຢີ່ຳງຍັງຊີ່ ວຍພວກເຮົຳໃຫົ້ ເຂົ້ົ ຳໃຈ
ເຫດຜົນທີ່ ພວກເຮົຳຖືກສົ້ ຳງຂົ້ ນ: ເພີ່ື ອດຳລົງຊວິດຢີ່ຳງມຄວຳມສຸກ
ຕະຫຼອດໄປກັບຜູົ້ ສົ້ ຳງຂອງພວກເຮົຳ.
ມັນບີ່ ແມີ່ ນເລືີ່ອງທຳງວິທະຍຳສຳດ ເພຳະພວກເຮົຳຍັງບີ່ ມຄວຳມພົ້ອມ
(ແມົ້ ແຕີ່ ໃນມົ້ື ນົ້ ໃນສະຕະວັດທ 21) ທີ່ ຈະເຂົ້ົ ຳໃຈຂະບວນກຳນຊົງສົ້ ຳງ.
ມັນເປັນເລີ່ື ອງລຳວທີ່ ຮຽບງີ່ ຳຍ ແລະ ເປັນບົດກຳວເພີ່ື ອໃຫົ້ ພວກເຮົຳ
ເຂົ້ົ ຳໃຈຕົ້ົ ນກຳເນດຂອງພວກເຮົຳ. ພວກເຮົຳເປັນມົງກຸດແຫີ່ ງກຳນຊົງ
ສົ້ ຳງ, ສີ່ິ ງມຊວິດທີ່ ສົມບູ ນແບບທີ່ ສົ້ ຳງຂົ້ ນໂດຍພຣະເຈົ້ົ ຳ ແລະ ບີ່ ແມີ່ ນ
ຜົນມຳຈຳກບຸນວຳສຳໜຳ.
ໃນຕົ້ົ ນເດມນົ້ັ ນ... ພຣະເຈົ້ົ ຳ
ວຽກງຳນຂອງພຣະເຈົ້ົ ຳ:
ກຳນຊົງສົ້ ຳງທີ່ ສົມບູ ນແບບ
ເວລຳທີ່ ສົມບູ ນແບບ
ມວນມະນຸດທີ່ ສົມບູ ນແບບ
ຂອງປະທຳນຂອງພຣະເຈົ້ົ ຳ

ເລີ່ື ອງລຳວທົ້ັ ງສອງຂອງກຳນຊົງສົ້ ຳງແນະນຳພຣະເຈົ້ົ ຳໃນສອງວິທທີ່
ແຕກຕີ່ ຳງກັນ:

ປະຖົມມະກຳນ 1:1-2:3 ແນະນຳ
ເຖິງຣິດອຳນຳດຂອງພຣະເຈົ້ົ ຳ

ພຣະອົງສຳມຳດຊົງສົ້ ຳງດົ້ ວຍສຽງ
ຂອງພຣະອົງ. ຣິດເດດອັນຍີ່ິ ງໃຫຍີ່
ຂອງພຣະອົງກະຕຸົ້ນພວກເຮົຳໃຫົ້
ສັນລະເສນພຣະອົງ ແລະ
ນະມັດສະກຳນພຣະອົງ
(ເພງສັນລະເສນ 95:3-6)

ປະຖົມມະກຳນ 2:4-25 ແນະ
ນຳພຣະເຈົ້ົ ຳຜູົ້ ທີ່ ໃກົ້ ຊິດ

ພຣະອົງໄດົ້ ກະກຽມເຮືອນສຳລັບພວກ
ເຮົຳ ແລະ ຫີ່ ຼ ຫຼອມພວກເຮົຳດົ້ ວຍມື
ຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງຊົງເປັນຫີ່ ວງ
ເປັນໄຍສຳລັບຄວຳມສຸກຂອງພວກ
ເຮົຳແລະ ສອນພວກເຮົຳວິທກຳນດຳ
ລົງຊວິດ

ມົ້ື ນົ້ ພວກເຮົຳຖືກແຍກ
ອອກຈຳກທີ່ ປະທັບ
ຂອງພຣະເຈົ້ົ ຳ ເພຳະຄວຳມ
ບຳບ. ເຖິງຢີ່ຳງໃດກຕຳມ,
ເຮົຳຍັງສຳມຳດຮູ ົ້ ຈັກຣິດ
ອຳນຳດ ແລະ ຄວຳມໃກົ້ ຊິດ
ຂອງພຣະອົງ. ພວກເຮົຳ
ສຳມຳດມຄວຳມສຸກກັບທີ່
ປະທັບຂອງພຣະເຈົ້ົ ຳທີ່ ດ
ເລດ ແລະ ຄວຳມສະຫງີ່ ຳ
ງຳມໃນຊວິດຂອງເຮົຳ.

ຄຳວີ່ ຳ "ດ" [ໂຕວ໌ ໃນພຳສຳເຮັບເຣ] ຖືກໃຊົ້ ເພີ່ື ອ
ອະທິບຳຍວີ່ ຳ ກຳນຊົງສົ້ ຳງໄດົ້ ດ; ວີ່ ຳສົມບູ ນແບບ
ແລະ ສວຍງຳມ ແລະ ບີ່ ມສີ່ິ ງທີ່ ຊີ່ົ ວຮົ້ ຳຍໃນນົ້ັ ນ.
ແນີ່ນອນບີ່ ມກຳນຕຳຍ. ຄວຳມຕຳຍບີ່ ແມີ່ ນສີ່ ວນໜ
ຶຶີ່ງຂອງຂະບວນກຳນຊົງສົ້ ຳງ.
ີ່ ງໃນຊີ່ ວງໄລຍະຫຼຳຍພັນປ ຫື ຼ ຫຼຳຍ
ຂະບວນກຳນໜ
ລົ້ ຳນປເຂົ້ົ ຳກັນບີ່ ໄດົ້ ກັບກຳນຊົງສົ້ ຳງ. ຕົ້ົ ນໄມົ້ ເກດໝ
ຳກ (ປຖກ. 1:12; 2:9). ນົກບິນເໜ
ື ອທົ້ ອງຟົ້ຳ, ສັດ
ຍີ່ ຳງໄປມຳ (ປຖກ. 1:20, 25). ອຳດຳມຖືກສົ້ ຳງໃຫົ້
ເປັນຜູົ້ ໃຫຍີ່ ທີ່ ສຳມຳດເວົ້ົ ຳ ແລະ ຄິດໄດົ້ (ປຖກ. 2:19).
ເມີ່ື ອກຳນຊົງສົ້ ຳງສຳເລັດ, “ດີ່ັ ງນົ້ັ ນ ຈັກກະວຳນທັງໝ
ຶົດຈີ່ ງຖືກສົ້ ຳງໃຫົ້ ສຳເລັດສົ້ິ ນ” (ປຖກ 2:1 NLT). ມັນ
ເປັນພຽງແຕີ່ ຫົກມົ້ື ຕຳມຕົວອັກສອນ.

ແສງແຈົ້ ງ1, ທະແລ2, ທົ້ ອງຟົ້ຳ3, ພືດ4, ດວງດຳວ5, ປຳ6, ນົກ7, ສັດນຳໆຊະນິດ8, ມວນມະນຸດ9.
ສັບພະທຸກສີ່ິ ງກຊົງສົ້ ຳງສຳເລັດໝ
ົ ດສົ້ິ ນໃນຫົກມົ້ື . ແຕີ່ ວີ່ ຳ ບຳງສີ່ິ ງທີ່ ສຳຄັນໄດົ້ ຂຳດຫຳຍໄປຄື ອົງ
ປະກອບທີ່ ສິບທີ່ ຈະປິດທົ້ ຳຍຂະບວນກຳນ: ວັນທເຈັດ10.
ເວລຳສຳລັບກຳນພັກຜີ່ ອນ, ກຳນນີ່ັ ງສະມຳທິ,
ກຳນຢູ ີ່ ຮີ່ ວມກັນຂອງມະນຸດ, ແລະ ກຳນສົມທະ
ນຳກັບພຣະຜູົ້ ສົ້ ຳງ. ມະນຸດສົມບູ ນແບບ
ເຫີ່ົ ຼ ຳນົ້ັ ນຕົ້ ອງກຳນເວລຳພິເສດນົ້ , ດີ່ັ ງນົ້ັ ນ
ພວກເຮົຳຈີ່ ງຕົ້ ອງກຳນສີ່ິ ງນົ້ ຫຼຳຍຂົ້ ນໄປອກ
ຫັ ຼ ງຈຳກເຮັດບຳບມຳຫຼຳຍພັນປ (ອົບພະຍົດ
20:8-11).
ວັນຊະບຳໂຕເຕືອນເຮົຳເຖິງຕົ້ົ ນກຳເນດຂອງ
ເຮົຳ, ແລະ ອະນຳຄົດອັນຮຸີ່ງໂລດຂອງເຮົຳ ຜີ່ ຳນ
ທຳງກຳນໄຖີ່ (ພບຍ. 5:15; ອຊຢ. 66:23).

ົ້ື ອໜ
ເໜ
ັ ງ

ຈິດ

“ດັ່ ງນັ້ ນ ພຣະເຈັ້ົ າຈັ່ ງຊົງສັ້ າງມະນຸດໃຫັ້ ມີຮູ ບຮັ່ າງຄັ້ າຍ ຄືກນກບພຣະອົງ ພຣະອົງໄດັ້ ຊົງສັ້ າງ
ຊາຍ ແລະຍິງ.” (ປຖກ 1:27 NLT)
ຈຳກກຳນຊົງສົ້ ຳງສັບພະທຸກສີ່ິ ງ, ມ

ພຽງແຕີ່ ມະນຸດໄດົ້ ຖືກສົ້ ຳງຂົ້ ນໃນຮູ ບ
ລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້ົ ຳ. ຮູ ບລັກສະນະ
ຂອງພຣະເຈົ້ົ ຳກີ່ ຽວຂົ້ ອງກັບ:

ຈິດວິນຍຳນ

ອງຕຳມ ປະຖົມມະກຳນ 2:7, ເມືີ່ອລົມຫຳຍໃຈ (ວິນ
ຍຳນ) ເຂົ້ົ ຳໄປໃນຮູ ບປົ້ັ ນດິນໜຽວທີ່ ພຣະເຈົ້ົ ຳໄດົ້ ປົ້ັ ນ
(ຮີ່ ຳງກຳຍ), ຊວິດໄດົ້ ຖືກສົ້ ຳງຂົ້ື ນ (ຈິດວິນຍຳນ).
ຈຳກນົ້ັ ນພຣະເຈົ້ົ ຳກີ່ ດຳເນນກຳນຂົ້ັ ນຕອນທີ່ ສອງທີ່
ສົ້ ຳງສັນ (ປຖກ. 2:21-22), ດີ່ັ ງນົ້ັ ນຈີ່ ງສຳເລັດ "ມະນຸດ" ທີ່
ສົມບູ ນແບບ: ຊຳຍ ແລະຍິງ, ຜູົ້ ຊຳຍ ແລະ ແມີ່ ຍິງ.

ລັກສະນະທຳງຈິດວິນ
ຍຳນທີ່ ເຮັດໃຫົ້ ພວກ
ເຮົຳສີ່ື ສຳນກັບພຣະເຈົ້ົ ຳ
ໄດົ້

ຄວຳມຄົ້ ຳຍຄືກັນທຳງ
ດົ້ ຳນຮີ່ ຳງກຳຍກັບພຣະ
ຜູົ້ ສົ້ ຳງຂອງພວກເຮົຳ
ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນ
ຄິດແລະ ທຳກຳນຕັດ
ສິນໃຈທຳງສິນທຳ

ເມືີ່ອພຣະເຈົ້ົ ຳຊົງສົ້ ຳງມະນຸດຄົນທຳອິດ, ພຣະອົງໄດົ້ ປະທຳນຂອງ
ປະທຳນສຳມຢີ່ຳງທີ່ ບີ່ົ ງບອກເຖິງໜົ້ຳທີ່ ຮັບຜິດຊອບສຳມ
ປະກຳນ:
ເຊີ່ິ ງເປັນເຮືອນທີ່ ສົມບູ ນແບບ. ລຳວຕົ້ ອງ
ສວນໃນເອ
ເດັນ
ເບີ່ິ ງແຍງ ແລະ ຝືກຝົນ. ພວກເຮົຳຈຳຕົ້ ອງ
(ປຖມ. 2:8)
ຮັກສຳສີ່ິ ງທີ່ ພຣະເຈົ້ົ ຳໄດົ້ ມອບໃຫົ້ ພວກເຮົຳ
ພັກສຳຫຳນ
(ປຖກ. 2:16)

ພຣະເຈົ້ົ ຳປະທຳນອຳຫຳນທີ່ ເໝຳະສົມກັບຮີ່ ຳງກຳຍທີ່
ສົມບູ ນຂອງລຳວ. ລຳວເພີ່ ມຂົ້ ຈຳກັດເພີ່ື ອໃຫົ້ ລຳວ
ສຳມຳດພິສູ ດຄວຳມສັດຊີ່ື ຂອງລຳວຕີ່ ຜູົ້ ທີ່ ໄດົ້ ມອບ
ທຸກສີ່ິ ງທຸກຢີ່ຳງໃຫົ້ ລຳວ (ປຖກ. 2:17)

ຜູົ້ ຍິງ
(ປຖມ. 2:22)

ຂອງປະທຳນທີ່ ສົມບູ ນແບບ. ບຳງຄົນທີ່ ຈະຮັກ.
ບຳງຄົນທີ່ ລຳວສຳມຳດແບີ່ ງປັນທຸກສີ່ິ ງທຸກຢີ່ຳງ.
ບຳງຄົນທີ່ ຈະ "ກຳຍເປັນເນົ້ື ອໜ
ັ ງອັນດຽວກັນ"
ກັບ (ປຖກ. 2:24)

“ແຜີ່ ນດິນໂລກສວຍງຳມສີ່ ຳໃດເມີ່ື ອມັນມຳຈຳກມືຂອງຜູົ້
ສົ້ ຳງ! ພຣະເຈົ້ົ ຳໄດົ້ ສະເໜຕີ່ ໜົ້ຳຈັກກະວຳນໂລກ ຊີ່ ງແມີ່ ນ
ແຕີ່ ຕຳທີ່ ເຫັນທັງປວງຂອງພຣະອົງກບີ່ ສຳມຳດຊອກຫຳ
ຈຸດ ຫື ຼ ຮອຍເປົ້ື ອນ, ບີ່ ມຂົ້ ບົກພີ່ ອງ ຫື ຼ ຄວຳມບິດເບືອນ.
ແຕີ່ ລະພຳກສີ່ ວນຂອງກຳນສົ້ ຳງຂອງພຣະອົງໄດົ້ ຄອບຄອງ
ສະຖຳນທີ່ ທີ່ ຖືກມອບໝຳຍໃຫົ້ ມັນ ແລະ ຕອບຈຸດປະສົງທີ່
ມັນຖືກສົ້ ຳງຂົ້ ນ [... ] ພຣະເຈົ້ົ ຳໄດົ້ ເບີ່ິ ງວຽກງຳນຂອງພຣະ
ຫັດຂອງພຣະອົງທີ່ ສົ້ ຳງຂົ້ ນໂດຍພຣະຄຣິດ ແລະ ປະກຳດ
ວີ່ ຳມັນ 'ດຫຼຳຍ.' ພຣະອົງໄດົ້ ເບີ່ິ ງໂລກທີ່ ສົມບູ ນແບບ, ໃນ
ຊີ່ ງບີ່ ມຮີ່ ອງຮອຍຂອງບຳບ, ບີ່ ມຄວຳມບີ່ ສົມບູ ນແບບ.”
E. G. W. (Christ Triumphant, January 2)

