ບົດທີ 6 ສຳລັບ 30 ເມສຳ - 6 ພຶດສະພຳ, 2022

ອັບຣຳຣຳມຊົງນຳວ່ ຳ “ເປັນບິດຳຂອງຄົນທັງປວງທ່ີ
ເຊື່ອ” (ໂຣມ 4:11).
ຄວຳມເຊື່ອແມ່ ນສ່ິ ງທ່ີ ສຳຄັນໃນຊີວິດຂອງທ່ ຳນ.
ຕະຫຼອດແມ່ ນບ່ ? ຈ່ັ ງໃດກຕຳມ, ທ່ ຳນກຍັງລົ້ົ ມລົງ
ຫຼຳຍຄົ້ັ ງ. ທົ້ ຳຍທ່ີ ສຸດ, ທ່ ຳນບ່ ສົມບນແບບ.
ໃຫົ້ ເຮົຳສຶກສຳບຳດທຳອິດຂອງທ່ ຳນນັບຕົ້ັ ງແຕ່ ອອກ
ຈຳກເມືອງຄັນເດອຳ ຈົນເຖິງສົງຄຳມທ່ີ ກຳນຳອຳນ.
ພວກເຮົຳຈະທວນຄືນສະຖຳນທ່ີ ເພ່ິ ນໄດົ້ ສົ້ ຳງແທ່ ນ
ບຊຳເພ່ື ອນະມັດສະກຳນພຣະເຈົ້ົ ຳ ໃນຄວຳມເຊ່ື ອ ແລະ
ຄວຳມໄວົ້ ວຳງໃຈໃນພຣະອົງນັບມົ້ື ນັບເພ່ີ ມຂົ້ຶ ນ.
ອອກເດີນທຳງມົ້ ຸ ງໜົ້ຳໄປຍັງປະເທດກຳນຳອຳນ

ອເຣ

ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້ົ ຳ

ຊ່ ວຍຊີວິດໂລດ

ກັບຄືນສ່ ແຜ່ ນດິນຄຳນຳອຳນ

ເດີນທຳງມົ້ ຸ ງໜົ້ຳໄປຍັງປະເທດເອຢິບ

“ອັບຣຳມພຳສຳຣຳຍເມຍຂອງຕົນກັບໂລດຫຼຳນຊຳຍ ພົ້ອມທັງຊັບສ່ິ ງຂອງທ່ີ
ໄດົ້ ສະສົມໄວົ້ ໃນເມືອງຮຳຣຳນ ແລະ ພວກຂົ້ ອຍໃຊົ້ ໄປນຳ ພວກເຂົຳອອກເດີນທຳງມົ້ ຸ ງໜົ້ຳໄປຍັງປະເທດກຳນຳອຳນ” (ປະຖົມມະກຳນ 12:5)
ພຣະເຈົ້ົ ຳສ່ັ ງໃຫົ້ ອັບຣຳຮຳມອອກຈຳກປະເທດຂອງຕົນເອງ
ແລະ ມົ້ ຸ ງໜົ້ຳໄປຍັງປະເທດຄຳນຳອຳນ.
ພຣະເຈົ້ົ ຳຍັງໄດົ້ ສັນຍຳວ່ ຳຈະໃຫົ້ ພອນ, ກຽດສັກສີ, ແລະ ກຳນ
ປົກປົ້ອງ (ປຖກ. 12:2-3). ນອກຈຳກນົ້ັ ນ, ອັບຣຳຮຳມຈະເປັນ
ທ່ ພຣະພອນໃຫົ້ ແກ່ ຄົນທ່ີ ຢ່ ອົ້ ອມຮອບທ່ ຳນ ແລະ ຕ່ ທຸກຊຳດ
[ໃນເຊົ້ື ອສຳຍຂອງລຳວ (ປຖກ. 22:18; ຄລຕ. 3:16)].
່ຶ ງ, ອັບຣຳຮຳມຕົ້ ອງອອກຈຳກແຜ່ ນດິນຄັນເດອຳ
ປະກຳນທ່ີ ໜ
[ກ່ ຽວຂົ້ ອງຢ່ຳງໃກົ້ ຊິດກັບບຳບີໂລນ (ປຖກ. 15:7; ອຊຢ. 13:19
ກ)] ແລະ ມົ້ ຸ ງໜົ້ຳສ່ ແຜ່ ນດິນຄຳນຳອຳນ (ປຖກ. 12:5ຂ).
ພວກເຮົຳກຖືກຊົງເອົ້ີ ນໃຫົ້ ອອກຈຳກຄຳສອນທ່ີ ປອມຂອງ
“ບຳບີໂລນ,” ແລະ ໃຫົ້ ເຊ່ື ອຟັງຄຳສ່ັ ງຂອງພຣະເຈົ້ົ ຳ ໂດຍກຳນ
ຮັບເອົຳຄວຳມລອດທ່ີ ພຣະເຈົ້ົ ຳປະທຳນໃຫົ້ . (ອຊຢ. 48:20;
ຢລມ. 50:8; ພນມ. 18:2, 4).

“ໃນເວລານັ້ ນ ມີການອຶດຢາກຢ່າງແສນສາຫດເກີດຂັ້ຶ ນໃນປະເທດການາອານ ຈ່ຶ ງເປນເຫດໃຫັ້ ອບຣາມຕັ້ ອງໄປອາໄສຢ່ ໃນປະເທດເອຢິບໄລຍະໜຶ່ງ.” (ປະຖົມມະກຳນ 12:10)
ເມ່ື ອອັບຣຳມເດ່ີ ນທຳງມຳຮອດແຜ່ ນດິນກຳນຳອຳນ ລຳວໄດົ້ ຕົ້ັ ງຖ່ິ ນຖຳນລະຫວ່ ຳງເມືອງເບັດ
ເອນ ແລະ ເມືອງອຳອີ ແລະ ໄດົ້ ສົ້ ຳງແທ່ ນບຊຳຖວຳຍແກ່ ພຣະເຈົ້ົ ຳ (ປຖກ. 12:8). ທຸກຢ່ຳງເປັນ
ໄປດົ້ ວຍດີ! ແຕ່ "ມີຄວຳມອຶດຢຳກຢ່ ໃນແຜ່ ນດິນ." ອັບຣຳມມີກຳນປ່ຽນແປງແນວໃດ?

ເດ່ີ ນທຳງໂດຍຄວຳມເຊ່ື ອ

•ໜ
ີ ອອກຈຳກເມືອງອເຣ (ປຖກ. 15:7)
•ໄວົ້ ວຳງໃຈໃນພຣະເຈົ້ົ ຳ (ປຖກ. 12:4)ເ
•ເປັນທ່ ພຣະພອນ (ປຖກ. 12:2)

ເດ່ີ ນທຳງໂດຍປຳສຳຈຳກຄວຳມເຊ່ື ອ

• ເດ່ີ ນທຳງມົ້ ຸ ງໜົ້ຳໄປສ່ ປະເທດເອຢິດ (ປຖກ.
12:10)
•ໄວົ້ ວຳງໃຈໃນຕົວທ່ ຳນເອງ (ປຖກ. 12:13)
•ເປັນຄຳສຳບແຊ່ ງ (ປຖກ. 12:17)

ພຣະເຈົ້ົ ຳບ່ ເຄີຍປະຖົ້ິ ມອັບຣຳມເຖິງ
ແມ່ ນວ່ ຳ ທ່ ຳນຂຳດຄວຳມເຊ່ື ອ.
ອັບຣຳມສົມຄວນໄດົ້ ຮັບກຳນ
ລົງໂທດ, ແຕ່ ພຣະເຈົ້ົ ຳໄດົ້ ສະແດງ
ດົ້ ວຍພຣະຄຸນ. ພຣະຄຸນດຽວກັນນົ້ີ
ແມ່ ນມີໄວົ້ ສຳລັບພວກເຮົຳໃນມົ້ື ນົ້ີ .

“ເພ່ິ ນຍົກຍັ້ າຍຈາກເຂດເນເກບໄປສ່ ເມືອງເບດເອນເປນໄລຍະ ຈົນເຖິງບ່ ອນຊ່ຶ ງເພ່ິ ນໄດັ້ ຕັ້ ງທ່ີ ພກມາແຕ່ ກ່ ອນຢ່ ລະຫວ່ າງ
ເມືອງເບດເອນກບເມືອງອາອີ. ເພິ່ນໄດັ້ ກບຄືນໄປບ່ ອນທີ່ເພິ່ນໄດັ້ ສັ້າງແທ່ ນບຊາໄວັ້ ແຕ່ ກ່ ອນແລັ້ ວ ແລະ ໄດັ້ ນະມດສະການພຣະຜັ້ ເປນເຈັ້ົ າຢ່ ທ່ີ ນັ້ ນ.” (ປະຖົມມະກຳນ 13:3)

ພຣະເຈົ້ົ ຳບ່ ເຄີຍປະຖົ້ິ ມອັບຣຳມແຕ່ ໄດົ້ ຈັບມືຂອງທ່ ຳນ ແລະ
ນຳທ່ ຳນກັບຄືນໄປສ່ ຈຸດເລ່ີ ມຕົ້ົ ນ. ພຣະອົງໃຫົ້ ໂອກຳດ
ອັບຣຳມເລ່ີ ມຕົ້ົ ນກຳນເດີນທຳງຂອງທ່ ຳນອີກຄົ້ັ ງນົ້ີ ດົ້ ວຍ
ບົດຮຽນໃໝ່ທ່ີ ໄດົ້ ຮັບ.
ົ້ັ ນໃນຕົວເອງ.
ອັບຣຳມບ່ ຢົ້ຳນຄວຳມອຶດຢຳກ ຫື ຼ ເຊ່ື ອໝ
ທ່ ຳນໄດົ້ ເຂົ້ົ ຳໃຈວ່ ຳ ພຣະເຈົ້ົ ຳຈະຢ່ ກັບທ່ ຳນສະເໝ
ີ ບ່ ວ່ ຳຈະ
ເປັນແນວໃດ. ດ່ັ ງນົ້ັ ນ, ທ່ ຳນຈ່ຶ ງໃຫົ້ ໂລດເລືອກກ່ ອນເມ່ື ອຂົ້
ຂັດແຍ່ ງເກີດຂົ້ຶ ນ (ປຖກ. 13:5-11).
ໃນທຳງກົງກັນຂົ້ ຳມ, ໂລດເລືອກຢ່ຳງເສລີແຕ່ ກຳຍເປັນທຳດ
(ປຖກ. 14:11-12) ໃນຂະນະທ່ີ ອັບຣຳມເປັນອິດສະລະໃນ
ດິນແດນທ່ີ ໄດົ້ ສັນຍຳໄວົ້ (ປຖກ. 13:14-17).
ແຜ່ ນດິນນົ້ັ ນເປັນຂອງຂວັນຈຳກພຣະເຈົ້ົ ຳ. ອັບຣຳມໄດົ້ ຮັບ
ໄວົ້ ໂດຍຄວຳມເຊ່ື ອ. ພຣະເຈົ້ົ ຳສັນຍຳ, ແລະ ພຣະເຈົ້ົ ຳເຮັດສຳ

“ອບຣາມໄດັ້ ຍຶດຊບສິນເງິນທອງທງໝົດກບຄືນມາ ທງໄດັ້ ນາໂລດຫລານຊາຍຂອງເພ່ິ ນ ແລະ ຊບ
ສົມບດຂອງລາວພັ້ ອມທງພວກຜັ້ ຍິງ ແລະ ຄົນອື່ນ ກບຄືນມາດັ້ ວຍ.” (ປະຖົມມະກຳນ 14:16)

ຫັ ຼ ງຈຳກໄດົ້ ຮັບໃຊົ້ ເຄໂດ-ລາໂອເມີ ແລະ ພວກພັນທະມິດຂອງເພ່ິ ນເປັນເວລຳ 12 ປ,
ກະສັດໂຊໂດມ ແລະ ພວກພັນທະມິດຂອງເພ່ິ ນໄດົ້ ກະບົດຕ່ ເພ່ິ ນ. (ປຖກ. 14:1-4).
ມະຫຳອຳນຳດໃນຍຸກນົ້ັ ນກຳລັງຕ່ ສົ້ ເພ່ື ອແຜ່ ນດິນ. ອັບຣຳມຍັງຄົງ
ເປັນກຳງ. ທົ້ ຳຍທ່ີ ສຸດ, ທ່ ຳນຮົ້ ວ່ ຳ ແທົ້ ຈິງແຜ່ ນດິນນົ້ັ ນເປັນຂອງຕົນ
ເພຳະວ່ ຳພຣະເຈົ້ົ ຳໄດົ້ ປະທຳນໃຫົ້ .
ພຽງແຕ່ ເມ່ື ອທ່ ຳນຮົ້ ວ່ຳຫຼຳນຊຳຍຂອງທ່ ຳນຖືກຈັບ, "ກ່ ອນອ່ື ນໝ
ົ ດ,
ສະແຫວງຫຳຄຳແນະນຳອັນສ່ ງສ່ົ ງ, ອັບຣຳຮຳມໄດົ້ ກະກຽມສຳລັບ
ສົງຄຳມ." (E.G.W. “Patriarchs and Prophets,” p. 135).

ຕົ້ ອງຂອບພຣະຄຸນກຳນສະໜ
ັ ບ
ສະໜນຈຳກພຣະເຈົ້ົ ຳ, ມີຜົ້ ຊຳຍ
ພຽງ 318 ຄົນເທ່ົ ຳນົ້ັ ນທ່ີ ພຽງພ
ສຳລັບກຳນຊ່ ວຍຊີວິດໂລດ ແລະ
ເຮັດໃຫົ້ ກອງທັບຂອງສັດຕໜ
ີ ໄປ
ເມືອງດຳມັສກັດໄດົ້ . ພຣະເຈົ້ົ ຳຊົງ
ໄດົ້ ຮັບກຳນຍົກຍົ້ ອງ.

ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້ົ ຳ
ຊ່ື ຂອງກະສັດແຫ່ ງເມືອງໂສໂດມ ກັບ ໂຊໂມຣຳມີຄວຳມແຕກ
ຕ່ ຳງກັນຢ່ຳງຫຼວງຫຼຳຍ [ເບຣຳ = “ໃນຄວຳມຊ່ົ ວຮົ້ ຳຍ”; ບິຊຳ =
“ໃນຄວຳມໂຫດຮົ້ ຳຍ”], ແລະ ຊ່ື ຂອງປະໂລຫິດຂອງພຣະເຈົ້ົ ຳ
[ເມນຄີເຊເດັກ = “ກະສັດແຫ່ ງຄວຳມຊອບທຳ” (ຮຣ. 7:2)].
ເມນຄີເຊເດັກເປັນແບບຂອງພຣະຄຣິດ
(ຮຣ. 5:10; 7:3). ພຣະເຢຊຊົງເປັນ “ກະສັດ
ແຫ່ ງຄວຳມສັນຕິລຳດ” (ອຊຢ. 9:6). ອີກ
ບ່ ດົນ ພຣະອົງຈະສະເດັດກັບມຳເພ່ື ອນຳ
ເອົຳສັນຕິສຸກມຳສ່ ໂລກ, ແລະ ຮັບເອົຳທຸກ
ຄົນທ່ີ ໄດົ້ ວຳງໃຈໃນພຣະເຈົ້ົ ຳ ແລະ ບັນລຸ
ໄຊຊະນະ (1ກລທ. 15:57; 1ຢຫ. 5:4;
ພນມ. 15:2).

່ຶ ງສ່ ວນ
ອັບຣຳມໄດົ້ ສະແດງຄວຳມກະຕັນຍຕ່ ພຣະເຈົ້ົ ຳ ໂດຍກຳນຄືນໜ
ສິບຂອງທຸກສ່ິ ງທ່ີ ພຣະອົງໄດົ້ ມອບໃຫົ້ ຄືນມຳ. ທ່ ຳນເປັນຕົວຢ່ຳງໃຫົ້
ຄົນອື່ນ, ເປັນພະຍຳນເຖິງພຣະເຈົ້ົ ຳໃນສະໄໝຂອງທ່ ຳນ.

E. G. W. (In Heavenly Places, April 15)

“ບັນພະບຸລຸດໄດົ້ ເຊ່ື ອຟັງ. ລຳວປະຖົ້ິ ມປະເທດ, ບົ້ຳນ, ຍຳດຕີ
ພ່ີ ນົ້ອງ, ແລະຄວຳມສຳພັນອັນດີທັງຫມົດທ່ີ ກ່ ຽວຂົ້ ອງກັບຊີວິດ
ໃນໄວເດັກຂອງທ່ ຳນ, ກຳຍເປັນຜົ້ ສະແຫວງຫຳບນ ແລະ ຄົນ
ແປກໜົ້ຳ. ອັບຣຳຮຳມອຳດຈະຫຳເຫດຜົນ ແລະ ຕົ້ັ ງຄຳຖຳມ
ກ່ ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ົ ຳໃນເລ່ື ອງນົ້ີ . ແຕ່ ທ່ ຳນໄດົ້
ົ້ັ ນໃຈທ່ີ ດີເລີດທ່ີ ພຣະເຈົ້ົ ຳ
ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່ ຳລຳວມີຄວຳມໝ
ນຳໜົ້ຳທ່ ຳນ; ທ່ ຳນບ່ ໄດົ້ ຕົ້ັ ງຄຳຖຳມວ່ ຳມັນເປັນປະເທດທ່ີ
ອຸດົມສົມບນ, ສະບຳຍ ຫື ຼ ບ່ ວ່ ຳທ່ ຳນຄວນມີຄວຳມສະດວກ
ສະບຳຍ ຫື ຼ ບ່ . ທ່ ຳນໄປຕຳມຄຳສ່ັ ງຂອງພຣະເຈົ້ົ ຳ. ນົ້ີ ແມ່ ນ
ບົດຮຽນຂອງພວກເຮົຳທຸກຄົນ.”

