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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 20 ກັນຍາ 2020 (09-20-2020) 

__________________________________________ 
                                              ໃຫ້ກຽດພໍ່ແລະແມ່ 
 

                                  ຄວາມຊົງຈຳທ່ີທ່ານມັກທ່ີສຸດກ່ຽວກັບພ່ໍແມ່ຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ກຽດສຳລັບພ່ໍແມ່ແມ່ນເຫັນໄດ້ໃນຄຳເວ້ົາແລະການກະທຳຂອງພວກເຮົາ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ແມ່ແລະພ່ໍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງໃນເວລາທ່ີຂ້າພະເຈົ້າໃຫຍ່ຂຶ້ນວ່າ    ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຮຽນ
ແບບບ່ໍຖືກຕ້ອງຢູ່ໂຮງຮຽນກໍຈະມີຜົນສະທ້ອນຢູ່ເຮືອນ.    ໂດຍສະເພາະພ່ໍຂອງຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍຊັກຊ້າເມ່ືອເວ້ົາເຖິງການ
ລະເມີດກົດລະບຽບຢູ່ໂຮງຮຽນຫລືບ່ອນອ່ືນໆ.  ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ພ່ໍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ "ຂດັຂວາງ" ຄນືວັນເສົາຢ່າງ
ຫລວງຫຼາຍໃນຊ່ວງເວລາທ່ີຂ້າພະເຈົ້າຍັງໜຸ່ມ:  ໃນຂະນະທ່ີຂ້າພະເຈົ້າອອກໄປທາງໜ້າເຮອືນ.   ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນພ່ໍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເວ້ົາວ່າ, "ເມ່ືອເຈ້ົາອອກໄປທາງນອກໃນຄືນນ້ີ ຈ່ົງຈື່ໄວ້ວ່ານາມສະກຸນຂອງເຈ້ົາແມ່ນ "ອີວານ." ເດີ. 
 

         ແນ່ນອນ, ຊ່ືຂອງຂ້າພະເຈົ້າ; ເພ່ິນບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງເຕືອນຂາ້ພະເຈົ້າກໍໄດ້.   ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ເຕືອນໃຫ້ຈ່ືຊ່ືຂອງຂ້າພະ 
ເຈ້ົາຊ່ຶງເປັນຕົວແທນທ່ີໃຫຍ່ກວ່າຂ້າພະເຈົ້າເອງ.    ຊ່ືຂອງຄອບຄົວ(ນາມສະກຸນ)ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຕ້ັງຢູ່ເພ່ືອຄວາມ
ເປັນກຽດ, ຄວາມສັດຊ່ື, ສິນທັມແລະກຽດສັກສີຖ້າມກາງຊຸມຊົນ.  ໃນອີກບ່ໍດົນ ກໍຈະເປັນຕົວແທນຕ່ໍຄຳໝ້ັນສັນຍາໃນ
ການດຳລົງຊີວິດຄຣິສຕຽນ,    ແລະພ່ໍຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດໃນສ່ິງທ່ີເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍຄຳພະ 
ຍານຂອງຊ່ືນັ້ນ.   ຄຳເຕືອນນ້ັນໄດ້ຝັງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າສເມີ  ໃນຂະນະທ່ີຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈແບບຄົນ
ໜຸ່ມ. ຂ້າພະເຈົ້າສແວງຫາການໃຫ້ກຽດແກ່ພ່ໍແລະຄຸນຄ່າທ່ີເພ່ິນໄດ້ສອນຂ້າພະເຈົ້າເຣ່ືອງໃສ່ຊ່ືຂອງພວກເຮົາ, ຂາ້ພະ 
ເຈ້ົາຢາກໃຫ້ກຽດຕ່ໍຊ່ືທີ່ເພ່ິນໄດ້ຕ້ັງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ. 
 

                                                  ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? 
 
1. ອົບພະຍົບ 20:12 

12  ຈົ່ງນັບຖບິືດາມານດາຂອງເຈ້ົາ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະມີອາຍໝ້ັຸນຍືນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈົ້າໄດ້ມອບໃຫ້ 
 

      "ກຽດ" ແມ່ນຫຍັງ? ພາສາກຣີກສຳລັບການໃຫ້ກຽດໝາຍເຖິງ "ໃຫ້ຄຸນຄ່າສູງ, ການໃຫ້ຄວາມນັບຖືຢ່າງສູງທ່ີສຸດ" 
ສິ່ງນ້ີຖືວ່າເປັນຄວາມຈິງໃນທຸກຊ່ວງຂອງອາຍຸ.   ຊ່ຶງອາດຈະມີການບ່ໍເຫັນດີດ້ວຍກ່ຽວກັບອາຍຸ  ເມ່ືອເດັກນ້ອຍບ່ໍຕ້ອງ 
ການ ການເຊ່ືອຟັງພ່ໍແມ່ນ, ແຕ່ວ່າເດັກນ້ອຍບ່ໍເຄີຍກ້າວໄປເຖິງອາຍຸຊ່ວງທີ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເປັນໜ້ີການໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່. 
           ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງເປັນພິເສດວ່າກຽດແລະຄວາມນັບຖືແມ່ນສ່ິງສຳຄັນໃນທຸກໆຄອບຄົວ.   ພຣະ
ເຈ້ົາຈິງຈັງໃນການໃຫ້ກຽດແກ່ພ່ໍແມ່ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າເຂົ້າໃຈໃນຮູບແບບນ້ັນທຸກກໍຣະນີ. ພຣະອົງຮູ້ວ່າບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່
ການມີມ້ືວັນສັນວັນດີຫລືເປັນເຮືອນທ່ີສງົບສຸກເທ່ົານ້ັນ; ກຽດສັກສີແມ່ນຜູກພັນກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງຣາຊອານາຈັກ 
ຂອງພຣະອົງຢູ່ເທິງໂລກນ້ີ. 
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          ທຸກມ້ືນ້ີເບ່ິງຄືວ່າປະເພນີຈະຕຳໜິບັນຫາຂອງທ່ານແລະທາງທ່ີທ່ານປະຕິບັດຕ່ໍພ່ໍແມ່ຂອງທ່ານ.   ຊ່ຶງໄດ້ເຕືອນ
ຂາ້ພະເຈົ້າເຖິງອ້າຍນ້ອງສອງຄົນທ່ີໄປພົບກັບຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ.     ພວກເຂົາໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນເຮືອນທ່ີພ່ໍເປັນຄົນຕິດ 
ເຫລົ້າ ຄົນນ່ຶງໃນພວກເຂົາກໍເປັນຄົນຕິດເຫລ້ົາ ແຕ່ອີກຄົນນ່ຶງບໍ່ເຄີຍເອົາເຫລ້ົາເຂົ້າປາກເລີຍ  ເມ່ືອຖືກຖາມເຖິງຄວາມ 
ປະພຶດຂອງພວກເຂົາ ທັງສອງຕອບວ່າ, "ເອີ, ແມ່ນຫຍັງທ່ີທ່ານຄາດຫວັງກັບຜູ້ເປັນພ່ໍ ຄືກັບພ່ໍຂອງພວກຂ້ອຍ." 
        ຜູ້ຊາຍທັງສອງໄດ້ບອກຄວາມຈິງວ່າ: ຄົນນ່ຶງໄດ້ຕິດຕາມຮອຍຕີນທ່ີທຳລາຍຂອງພ່ໍຂອງລາວ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາວ
ອາດຈະອ້າງວ່າລາວຈະບ່ໍເຮັດແນວນ້ັນ,  ແຕ່ອີກຜູ້ນ່ຶງໄດ້ຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມຕ້ັງໃຈວ່າຈະບໍ່ສ້ິນສຸດລົງຄືກັບພ່ໍຂອງພວກ 
ເຂົາ. ເຣ່ືອງດ່ັງກ່າວນີ້ເປັນສ່ິງເຕືອນໃຈວ່າບາງຄ້ັງພ່ໍແມ່ຖືກຕຳໜິຫລາຍເກີນໄປ ແລະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍໜ້ອຍ 
ໂພດ. 
          ດັ່ງນ້ັນ ເຮົາຈະສະແດງການໃຫ້ກຽດແນວໃດ? ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳກຽດ 3 ປະເພດດ່ັງນ້ີ: 
     1. ກຽດດ້ານອາລົມ. ພວກເຮົາໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່ຂອງພວກເຮົາໂດຍການໃຊ້ເວລາກັບພວກເພ່ິນ. ພ່ໍແມ່ບາງຄົນຢູ່ໃນ
ເຮອືນຄົນຊະຣາແລະສູນການດູແລ ແລະບ່ໍໄດ້ຮັບກຽດຈາກລູກໆ ທ່ີໃຫຍ່ແລ້ວ. ມີບາງຄົນອາດເວ້ົາວ່າ, "ແຕ່ທ່ານບໍ່ຮູ້
ກ່ຽວກັບແມ່ຂອງຂ້ອຍ. ເພ່ິນເປັນແມ່ທ່ີຮຸນແຮງຫລາຍ," ຫືຼ "ພ່ໍຂອງຂ້ອຍເຄີຍຕົກເປນັຂ່າວທີ່ບ່ໍດີ." ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ເພ່ິນທັງສອງຍັງເປັນພ່ໍແມ່ຂອງທ່ານ, ແລະພຣະບັນຍັດທ່ີບອກວ່າຈ່ົງໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມາຈາກພຣະ
ເຈ້ົາ. 
      2. ກຽດທາງວາຈາ. ເມ່ືອຂ້ອຍກັບບ້ານຂ້ອຍບ່ໍໄດ້ເວ້ົາກັບພ່ໍວ່າ "ເຮີ້! ອາດ, ເຈົ້າເປັນແນວໃດ?"ເຖິງແມ່ນຄຳຕອບ
ຂອງພ່ໍແມ່ຈະຖືກຫືຼຜິດ, ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງເວ້ົາກັບເພ່ິນດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບ.  ດ່ັງທີ່ໂປໂລໄດ້ບອກກັບຕີໂມທຽວວ່າ,“ ຢ່າ
ໃຊ້ຄຳຫຍາບໃນການຕັກເຕືອນຊາຍຜູ້ອາວຸໂສ ແຕ່ຈ່ົງຂຮ້ໍອງເໝືອນທ່ານເປັນພ່ໍ..."(1 ຕີໂມທຽວ 5:1). ພວກເຮົາກໍຄື
ກັນຈ່ົງເວ້ົາກ່ຽວກັບພ່ໍແມ່ຂອງພວກເຮົາດ້ວຍການໃຫ້ກຽດ. 
       3. ກຽດທາງການເງິນ.  ໃນ 1 ຕີໂມທຽວ 5: 8, ໂປໂລຂຽນວ່າ  "ຖ້າແມ່ນຜູ້ໃດບ່ໍບຳຣຸງລ້ຽງດູຍາດພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ 
ເປັນຕ້ົນວ່າຄົນໃນຄອບຄົວຂອງຕົນ    ຜູ້ນ້ັນກໍໄດ້ປະຕິເສດພຣະສາສນາເສັຽແລ້ວ  ແລະແຮ່ງຊ່ົວກວ່າຄົນທ່ີບໍ່ເຊ່ືອເສັຽ
ອີກ." ຈາກນ້ັນໃນຂ້ໍທີ 16, ໂປໂລຂຽນວ່າ:“ ຖ້າຍິງຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອຄົນໃດມີພ່ີນ້ອງເປັນແມ່ໝາຍ ກໍໃຫ້ທ່ານຊ່ອຍລ້ຽງດູ
ຢ່າໃຫ້ເປັນພາຣະຂອງຄຣິສຕະຈັກ ເພ່ືອຄຣິສຕະຈັກຈະໄດ້ສົງເຄາະພວກທ່ີເປັນແມ່ໝາຍອັນແທ້ຈິງ" ການໃຫ້ກຽດແກ່
ພ່ໍແມ່ຂອງພວກເຮົາ    ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງິນສຳລັບພວກເພ່ິນເມ່ືອພວກເພ່ິນບ່ໍ
ສາມາດເບ່ິງແຍງຕົນເອງໄດ້.  
 

2. 2 ຊາມູເອນ 15:7-12 
7 ຈາກນັ້ນມາໄດ້ສີ່ປີ ອັບຊາໂລມໄດ້ຂາບທູນເຈ້ົາວິດວ່າ,  “ຂ້າແດ່ສະເດັດພ່ໍ  ຂໍຊົງອະນຍຸາດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍໄປເມືອງເຮ 
ໂບຣນແດ່ທ້ອນ  ເພາະຂ້ານ້ອຍຢາກໄປແກ້ບະທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ   8 ຄຕືອນທີ່ຂ້ານ້ອຍຢູ່ໃນເມືອງກ ູ
ເຊທ່ີເຂດອາຣາມ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ສັນຍາຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ ຄັນຖ້າພຣະອົງຊົງໃຫ້ຂ້ານ້ອຍກັບຄືນເມືອນະຄອນເຢຣູຊາ
ເລັມ ຂ້ານ້ອຍຈະນະມັສການພຣະອົງທີ່ເມືອງເຮໂບຣນ   9 ແລ້ວເຈ້ົາຊີວິດກບໍອກວ່າ, “ຈົ່ງໄປດເີຖີດ”  ດັ່ງນ້ັນ ອັບຊາ 
ໂລມກໍມຸ່ງໜ້າໄປເມືອງເຮໂບຣນ  10 ແຕ່ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຜູ້ສ່ົງຂ່າວໄປບອກທຸກໆຕະກູນອິສຣາເອນວ່າ  ຄັນຖ້າພວກເຂົາ
ໄດ້ຍິນສຽງແກໃຫ້ພາກັນເວ້ົາວ່າ, “ອັບຊາໂລມໄດ້ເປັນເຈ້ົາຊີວິດທ່ີເມືອງເຮໂບຣນແລ້ວ”  11 ອັບຊາໂລມໄດ້ເຊີນເອົາ
ຊາຍສອງຮ້ອຍຄົນຈາກນະຄອນເຢຣູຊາເລັມເດີນທາງຮ່ວມໄປນຳ   ພວກເຫລົ່ານີ້ໄປດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືໂດຍທ່ີບໍ່ຮູ່ຈັກ 
ກົນອບຸາຍແຕ່ຢ່າງໃດໝົດ   12 ໃນເວລາທີ່ອັບຊາໂລມກຳລັງຖວາຍເຄື່ອງບຊູາຢູ່ນັ້ນ ເຂົາໄດ້ສ່ົງຄົນໄປນຳເອົາອາຮິດ
ໂອເຟນຊາວກິໂລ ທ່ີປຶກສາຂອງກະສັດດາວິດທີ່ເມືອງກິໂລ ແຜນການກະບົດຕໍ່ຕ້ານເຈ້ົາຊີວິດກເໍພ້ີມທະວີຂຶ້ນ ພວກທ່ີ 
ຕິດຕາມອັບຊາໂລມກໍເພ້ີມຈຳນວນຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ 
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       ເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຕື່ມອີກວ່າການໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່ມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ, ພວກເຮົາຈະໄປເບ່ິງຄຳອະທິບາຍທ່ີໜ້າ
ເສ້ົາໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນພຣະຄມັພີ.  ພວກເຮົາຈະກວດກາເບ່ິງຊີວິດແລະຄຸນສົມບັດຂອງອັບຊາໂລມລູກຊາຍຂອງກະ 
ສັດດາວິດເພາະວ່າລາວເປັນຕົວຢ່າງໃນສ່ິງທ່ີບໍ່ຄວນເຮັດ. 
    ອັບຊາໂລມເປັນລູກຊາຍຄົນທີສາມຂອງດາວິດ. ລາວເກີດຈາກດາວິດກັບພັລຍາຄົນທີສ່ີຊ່ືວ່າມາອາກາ ຈາກເມືອງ 
ເກຊູ (2 ຊາມູ 3: 3). ການແຕ່ງງານນ້ີສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດຈາກການສແວງຫາຜົນປໂຫຍດທາງການເມືອງ ແທນທ່ີຈະ
ເປັນການດຶງດູດຈາກຈິດໃຈ ຫລຄືວາມຮັກ.   ນອກຈາກນ້ັນ,  ມາອາກາເປັນລູກສາວຂອງກະສັດຕັນມັຍ,   ເປັນຜູ້ປົກ 
ຄອງຣັດອາຣາມຽນ.  ແທ້ຈິງແລ້ວ, ການແຕ່ງງານລູກໆຂອງດາວິດເກືອບທັງໝົດແມ່ນເພ່ືອຜົນປໂຍດໃນການປົກຄອງ
ດ້ານການເມືອງ.    ແນ່ນອນສ່ິງນ້ີໄດ້ສ້າງບັນຍາກາດຂອງຄວາມອິດສາ  ແລະຄວາມວຸ້ນວາຍໃນບັນດາສະມາຊິກໃນ
ຄອບຄົວຂອງເພ່ິນ. 
       ດາວິດຢູ່ໄກຫລາຍຈາກການເປັນຜົວທ່ີສົມບູນແບບ. ເພ່ິນບ່ໍແມ່ນພ່ໍທ່ີດີເດ່ັນ. ແຕ່ບາບແລະຄວາມບ່ໍສົມບູນຂອງ
ດາວິດບ່ໍໄດ້ຍົກເວ້ັນການປະພຶດຂອງອັບຊາໂລມ. ອັບຊາໂລມຍັງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການໃຫ້ກຽດແກ່ດາວິດທັງການ 
ເປັນພ່ໍແລະເປັນກະສັດ. ແຕ່ອັບຊາໂລມໄດ້ສແວງຫາການໃຫ້ກຽດຕົນເອງໂດຍອາສັຍຊ່ືສຽງຂອງບິດາຂອງລາວ. ຫລັງ 
ຈາກກັບຄືນຈາກການເນຣະເທດຕົນເອງຫລັງຈາກໄດ້ຂ້າອາໂມນນ້ອງຊາຍຕ່າງແມ່ຂອງລາວ, ອບັຊາໂລມໄດ້ຫາທາງ 
ຂຶ້ນນ່ັງບັນລັງແທນພ່ໍຂອງລາວເພ່ືອເປັນກະສັດແຫ່ງອິສຣາເອນ. ລາວເປັນຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມແລະມີຄົນມັກລາວ
ຫລາຍ,  ແຕ່ດ້ວຍຄຳເວ້ົາທ່ີຫຼອກລວງແລະບ່ໍມີຄວາມສັດຊ່ື,  ອັບຊາໂລມໄດ້ພະຍາຍາມເອົາຊະນະຈິດໃຈແລະຄວາມ
ຈົງຮັກພັກດີຈາກປະຊາຊົນ. 
       ໃນທ່ີນີ້ພວກເຮົາເຫັນອັບຊາໂລມບ່ໍໄດ້ໃຫ້ກຽດພ່ໍຂອງລາວດ້ວຍຄຳເວ້ົາຂີ້ຕົວະ: ລາວໄດ້ຄອບພ່ໍຂອງລາວວ່າລາວ
ຈະໄປເຮໂບຣນເພ່ືອນະມັສການ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ອັບຊາໂລມໄດ້ນະມັສະການໂດຍຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຈາກຄວາມຮູ້ສຶກ 
ຂອງລາວ, ແຕ່ຄວາມຕັ້ງໃຈທ່ີແທ້ຈິງຂອງລາວແມ່ນເພ່ືອຈະໄດຢູ່້ໃນສະຖານທ່ີປອດພັຍບ່ອນທ່ີລາວສາມາດເຜີຍແຜ່
ຂ່າວອອກໄປວ່າລາວໄດ້ກາຍເປັນກະສັດແລ້ວ. 
          ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່ຂອງພວກເຮົາໄດເ້ມ່ືອພວກເຮົາຂາດຄວາມສັດຊ່ືໃນວິທີທ່ີພວກເຮົາເວ້ົາກັບ
ພວກເພ່ິນຫລເືວ້ົາເຖິງພວກເພ່ິນ.  ອັບຊາໂລມໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງ,  ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນຜົນສະທ້ອນເມ່ືອພວກເຮົາບໍໄ່ດ້
ສະແດງອອກເຖິງການໃຫ້ກຽດ. ການກະທຳທ່ີບໍ່ໃຫ້ກຽດຂອງອັບຊາໂລມໄດ້ນຳຄວາມລຳບາກຈາກຄອບຄົວມາສູ່ປະ 
ເທດຊາດອິສຣາເອນ ແລະຄວາມຕາຍຂອງລາວເອງ. 
 

3. 2 ຊາມູເອນ 15:13-14 
13 ຜູ້ນຳຂ່າວໄດ້ມາລາຍງານຕໍ່ດາວິດວ່າ, “ພວກອສິຣາເອນໄດ້ຕິດຕາມອັບຊາໂລມ ແລະໄດ້ສະແດງຄວາມຈົງຮັກ
ພັກດີຕໍ່ເຂົາແລ້ວ”  14 ດາວິດຈ່ຶງເຕ້ົາໂຮມພວກຂ້າຣາຊການທ່ີຢູ່ໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ແລະຮັບສ່ັງວ່າ, “ຖ້າພວກ
ເຮາົຢາກລອດພ້ົ້ົນຈາກເງື້ອມມືຂອງອັບຊາໂລມ ພວກເຮົາຕ້ອງພາກັນໜີໄປດຽວນ້ີ ອີກບ່ໍດົນເຂົາກຈໍະມາບ່ອນນ້ີ ພວກ
ເຮາົຈະເສັຽຊັຍໃຫ້ເຂົາ ແລະເຂົາຈະຂ້າທຸກໆຄົນໃນເມືອງນ້ີ” 
 

     ການກະທຳຂອງອັບຊາໂລມເພ່ືອເປັນກະສັດປາກົດວ່າໄດ້ຜົນດີ. ລາວເປັນທ່ີນິຍົມ, ແລະຄົນນ່ຶງໃນບັນດາຄົນຂອງ
ດາວິດລາຍງານກັບລາວວ່າ,  "ຫົວໃຈຂອງຜູ້ຊາຍອິສຣາເອນຢູ່ກັບອັບຊາໂລມແລ້ວ" (ຂໍ້ທີ 13).  ຖ້າຫາກເຫດການນ້ີ
ແມ່ນການເລືອກຕ້ັງ, ອາດຈະໝາຍຄວາມວ່າດາວິດຕ້ອງໄດ້ລາອອກແລະປ່ອຍໃຫ້ອັບຊາໂລມເຂ້ົາຮັບຕຳແໜ່ງທ່ີລາວ
ຊະນະໂດຍການລົງຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ. ແຕ່ຄວາມພ່າຍແພ້ໃນວັທນະທັມນັ້ນໝາຍເຖິງຄວາມຕາຍ. ດາວິດມີ 
ຄວາມຢ້ານກົວຢ່າງຖືກຕ້ອງສຳລັບຊີວິດແລະຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຂອງລາວຕ່ໍໜ້າຜູ້ໃຫ້ການສນັບສນຸນອັບຊາໂລມ. 
       ດາວິດຮູ້ເຖິງການບ່ໍໃຫ້ກຽດຂອງອັບຊາໂລມ. ເພ່ິນຮູ້ວ່າອັບຊາໂລມຈະບ່ໍໄວ້ຊີວິດເພ່ິນຖ້າພຽງແຕ່ວ່າເພ່ິນເປັນພ່ໍ 
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ຂອງລາວ. ອັບຊາໂລມບ່ໍສົນໃຈຕ່ໍຄວາມສຸກທຸກຂອງພ່ໍຂອງລາວ, ມີແຕ່ເປັນຫ່ວງຕໍ່ຄວາມສຸກທຸກຂອງຕົວເອງເທ່ົານັ້ນ. 
       ອັບຊາໂລມບ່ໍໃຫ້ກຽດແກ່ດາວິດຜູ້ເປັນພ່ໍຂອງລາວເຮັດໃຫ້ລາວເອງຕ້ອງເສັຽຊີວິດ.    ການກະບົດຂອງລາວທ່ີຈະ 
ຍຶດເອົາບັນລັງພ່ໍຂອງລາວເຮັດໃຫ້ລາວເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ. ໂຢອາບ, "ເອົາຫອກສາມອັນທ່ີຢູ່ໃນມືຂອງລາວແລະແທງ 
ເຂ້ົາໄປໃນເອິກຂອງອັບຊາໂລມ. ໃນຂະນະທ່ີອັບຊາໂລມຍັງມີຊີວິດຢູ່ທ່ີຕົ້ນໂອກ, ຊາຍຫນຸ່ມສິບຄົນຂອງໂຢອາບທ່ີປະ 
ກອບອາວຸດໄດ້ປິດລ້ອມອາບຊາໂລມໄວ້, ໄດ້ຕີລາວ, ແລະໄດຂ້້າລາວ” (2 ຊາມູເອນ 18:14-15). 
       ອັບຊາໂລມຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມທີ່ຕ່ໍການກະບົດຂອງລາວ.   ເຖິງປານນ້ັນ,  ໂດຍຄວາມຊ່ືສັດຂອງຕົນເອງ 
ດາວິດສາມາດໜຸນໃຈອັບຊາໂລມໃຫ້ກຽດແກ່ພ່ໍແລະຜູ້ເປັນກະສັດ.   ການບ່ໍໃຫ້ກຽດມີທາງຂອງມັນທ່ີຈະໝຸນວຽນກັບ 
ມາຜ່ານຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາ,   ນ້ັນແມ່ນເຫດຜົນທ່ີສຳຄັນສຳລັບພວກເຮົາທີ່ຈະສະແດງຄວາມສັດຊ່ືໃນທຸກໆ
ດ້ານຂອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມ່ືອພວກເຮົາເຮັດບາບ,  ພວກເຮົາຕ້ອງສແວງຫາພຣະເຈ້ົາແລະ
ຄວາມເມດຕາຈາກພຣະອົງ. 
       ຈະເປັນແນວໃດຖ້າເປັນການຍາກທ່ີຈະໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່ຂອງພວກເຮົາ?   ຖ້າພວກເພ່ິນໄດ້ປະມໍລະດົກແຫ່ງຄວາມ 
ເຈັບປວດໄວ້ໃນໃຈຂອງພວກເຮົາເອງ ໂດຍຜ່ານການຕ່ໍສູ້,  ຄວາມຂົມຂື່ນໃຈ,  ຫລສືິ່ງອ່ືນໆ,  ພວກເຮົາຕ້ອງຊອກຫາ
ທາງທ່ີຈະກັບຄືນໄປສຶກສາໄຕ່ຕອງຂ້ໍພຣະຄັມພີທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາໃຫ້ກຽດແກ່ພວກເພ່ິນ. 
      ທາງນ່ຶງທ່ີພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍລູກຂອງພວກເຮົາໃຫ້ກຽດແກ່ພວກເຮົາໄດ້ ແມ່ນພວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້ກຽດແກ່ພວກ
ເຂົາ.    ພວກເຮົາເຮັດສ່ິງນັ້ນໂດຍການຊົມເຊີຍພວກເຂົາເມ່ືອພວກເຮົາລ້ົມເຫລວ  ແລະຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂສະຖານະ
ການ. ການສາລະພາບ, ການໃຫ້ກຽດແລະຄວາມສັດຊ່ືໃນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ ນ້ັນແມ່ນໄດ້ສນັບສນຸນຊີວິດທ່ີມີກຽດ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

ທ່ານຈະສແວງຫາຢ່າງຈິງຈັງເພ່ືອຈະເປັນຄົນທ່ີໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່ໄດ້ແນວໃດ? ພິຈາຣະນາເບ່ິງການນຳໃຊ້ດ່ັງຕໍ່ໄປນ້ີ: 
 

ກັບໃຈ. ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ລ້ົມເຫລວດ້ວຍທາງໃດທາງນ່ຶງເມ່ືອເວ້ົາເຖິງການໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່   ຫລືດຳລົງຊີວິດຢ່າງມີ
ກຽດເພ່ືອໃຫ້ລູກຂອງພວກເຮົາໃຫ້ກຽດແກ່ພວກເຮົາ. ສາລະພາບແລະກັບໃຈຈາກບາບທ່ີໜ້າກຽດຊັງທ່ີທ່ານເຄີຍມີ  ຫືຼ
ວິທີການໃດໆທ່ີທ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຍາກທ່ີຈະໃຫ້ກຽດແກ່ທ່ານ. 
 

 ແບບຢ່າງ. ຕັດສິນໃຈທ່ີຈະເປັນແບບຢ່າງຂອງຄວາມຈິງແລະຄວາມສັດຊ່ືຕໍ່ໜ້າທຸກຄົນ: ລູກໆຂອງທ່ານ, ຫລານໆ 
ຂອງທ່ານ, ແລະລູກຫລານຂອງຜູ້ອ່ືນ. 
 

 ປະຕິບັດ. ຈ່ົງກະທຳດ້ວຍການໃຫ້ກຽດ. ເຮັດບາງສ່ິງເພ່ືອຊ່ວຍແລະລ້ຽງດູພ່ໍແມ່. ຂຽນຈົດໝາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າພ່ໍແມ່
ຂອງທ່ານຈະບ່ໍມີຊີວິດຢູ່, ທ່ານສາມາດໃຫ້ກຽດເພ່ິນໂດຍການເວ້ົາເຖິງພວກເພ່ິນ.   ຖ້າວ່ານີ້ຖກືກບັທ່ານເອງ, ຈົ່ງແບ່ງ 
ປັນກັບຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງທີ່ມີບົດບາດເປັນພ່ໍແມ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານແລະວິທີທ່ີພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ພວກເຂົາເພ່ືອເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນ 
ຜູ້ທ່ີມີຊີວິດເປັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນ້ີ. 
 

ບໍ່ວ່າປະວັດຄອບຄົວຂອງທ່ານເປັນມາແນວໃດ, ຂໜໍຸນໃຈທ່ານໃຫ້ເລືອກເສ້ັນທາງແຫ່ງຄວາມຮັກ, ຄວາມໂຄຣົບແລະ
ການໃຫ້ກຽດນັບແຕ່ມ້ືນ້ີເປັນຕ້ົນໄປ. 
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