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ວນັອາທິດ ທ ີ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: 1 ຊາມູເອນ 

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ 

ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍໜູນໃຈທ່ານຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ

່ານ.

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ລູກຊາຍຂອງທ່ານເອລີເປັນປະໂຣ

່າພຣະອົງຍັງມີອໍານາດປົກຄອງຢ່ ູດ້ວຍການທ່ີນໍາເອົາຜ້ ູປະກາດພຣະທັມທີສັດຊ່ື

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ສ່ິງທ່ີເຮົາທໍາແລະວິທີເຮົາທໍາເພື່ອພຣະເຈ້ົານ້ັນມີປໂຍດ

ວາມໄວວ້າງໃຈອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງໃຫແ້ກ່ພວກເຮົານ້ັນ

ຽກຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງແທນເຮົາ

ທຸກຄົນເຄີຍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງ

ົມໃດທ່ີຈະຫລີກພົ້ນຈາກການລ້ົມເຫຼວໄດ້ເລີຍ

ຫຼວ, ໃນດ້ານການເມືອງກໍມີເຣ່ືອງທ່ີບ່ໍດີເກີດຂ້ຶນມາທຸກໆປີ

ິບານ ແລະຜ້ ູນໍາຫຼາຍຄົນກໍຕົກໄປຢ່ ູໃນຄວາມບາບແລະກາຍເປັນຕົວຢ່າງທ່ີບ່ໍດີຂອງການເປັນຜ້ ູນໍາທ່ີຄວນຈະເປັນ

ບົດຮຽນໃນມື້ນ້ີຈະໄດ້ພິສູດໃຫເ້ຫັນຊີວິດລູກຊາຍທັງສອງຂອງທ່ານເອລີ ທ່ີປາກົດຢ່ ູໃນພຣະຄັມ

ີ່ເປັນປະໂຣຫິດທ່ີໄດ້ຍິນຄໍາຮອ້ງໄຫ້ຂອງນາງ 

ຈ້ົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານ ເອລີ ໄດ້ລ້ົມເຫວຼໃນການລ້ຽງລູກໃຫ້ເດີນຕາມພຣະເຈ້ົາ

ັມຂອງຕົວລາວພ້ອມກັນນ້ັນກໍເປັນການລ້ົມເຫຼວຂອງລູກຊາຍລາວໄປພ້ອມກັນ

. ຄວາມໄວວ້າງໃຈອນັສກັສິດຖກືທາໍລາຍ

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບຄວາມໄວວ້າງໃຈອັນສັກສິດໄວ້ກັບທ່ານເອລີພ້ອມຄອບຄົວໃຫ້ເປັນປະໂ

ຊ້ພຣະອົງ. ການຮຽກເອ້ີນໄດ້ເອົາພວກເຂົາໃຫ້ຕ້ັງຢ່ ູ
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ6 ມຖີນຸາ  2010 (6-6-2010)

ເວລາຜ ູ້ນາໍຜິດພາດ

ຊາມູເອນ 2:22-25; 3:11-21

ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຢ່າງສັດຊ່ືໃນຖ້າມກາງຄົນອ່ືນໆກະທໍາສ່ິງຕ່າງໆຢ່ ູຮອບຂ້າງຕົວ

ລູກຊາຍຂອງທ່ານເອລີເປັນປະໂຣຫິດທ່ີຊົ່ວຊ້າໄດ້ທໍາໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເສັຽພຣະທັຍ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສໍ

ດ້ວຍການທ່ີນໍາເອົາຜ້ ູປະກາດພຣະທັມທີສັດຊ່ືຂ້ຶນມາແທນທ່ີພວກເຂົາ

ເຮົາທໍາເພື່ອພຣະເຈ້ົານ້ັນມີປໂຍດ, ຖ້າພວກເຮົາລ້ົມເຫຼວຕ່ໍການທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບ

ອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງໃຫແ້ກ່ພວກເຮົານ້ັນ, ພຣະອົງກໍຈະຊອກຫາຜ້ ູຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ

ແທນເຮົາ.

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ທຸກຄົນເຄີຍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຂອງຜ້ ູນໍາທ່ີຕົກເປັນເຫຍ່ືອຂອງຄວາມອະທັມແລະຄວາມຊ່ົວ

ົມໃດທ່ີຈະຫລີກພົ້ນຈາກການລ້ົມເຫຼວໄດ້ເລີຍ, ພວກທຸຣະກິດທະນາຄານກໍມີສ່ວນໃນບ່ອນພວກຜ້ ູນໍາ

ກໍມີເຣ່ືອງທ່ີບ່ໍດີເກີດຂ້ຶນມາທຸກໆປີ. ເຖິງແມ່ນໂບດກໍບ່ໍພົ້ນຈາກການລ້ົມເຫຼວ

ກໍຕົກໄປຢ່ ູໃນຄວາມບາບແລະກາຍເປັນຕົວຢ່າງທ່ີບ່ໍດີຂອງການເປັນຜ້ ູນໍາທ່ີຄວນຈະເປັນ

ບົດຮຽນໃນມື້ນ້ີຈະໄດ້ພິສູດໃຫເ້ຫັນຊີວິດລູກຊາຍທັງສອງຂອງທ່ານເອລີ ທ່ີປາກົດຢ່ ູໃນພຣະຄັມ

ຍິນຄໍາຮອ້ງໄຫ້ຂອງນາງ ຮັນນາ. ທ່ານຍັງເປັນຜ້ ູລ້ຽງດູ ທ່ານຊາມູເອນໃຫ້ເປັນຜ້ ູຮັບໃຊ້ຂອງພຣະ 

ທ່ານ ເອລີ ໄດ້ລ້ົມເຫວຼໃນການລ້ຽງລູກໃຫ້ເດີນຕາມພຣະເຈ້ົາ, ນ້ີເປັນການລ້ົມເຫຼວທາງສິນ 

ັມຂອງຕົວລາວພ້ອມກັນນ້ັນກໍເປັນການລ້ົມເຫຼວຂອງລູກຊາຍລາວໄປພ້ອມກັນ.

ຄວາມໄວວ້າງໃຈອນັສກັສິດຖກືທາໍລາຍ: 1 ຊາມູເອນ 2:22-25

ຈ້ົາໄດ້ມອບຄວາມໄວວ້າງໃຈອັນສັກສິດໄວ້ກັບທ່ານເອລີພ້ອມຄອບຄົວໃຫ້ເປັນປະໂ

ການຮຽກເອ້ີນໄດ້ເອົາພວກເຂົາໃຫ້ຕ້ັງຢ່ ູໃນຖານະຂອງຄວາມນັບຖືສູງແລະບໍຣິສຸດ, ທ່ານ ເອລີໄດ້ຖືເອົາ 

ຢ່າງສັດຊ່ືໃນຖ້າມກາງຄົນອ່ືນໆກະທໍາສ່ິງຕ່າງໆຢ່ ູຮອບຂ້າງຕົວ

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສໍາແດງໃຫເ້ຫັນ 

ຂ້ຶນມາແທນທ່ີພວກເຂົາ.

ລ້ົມເຫຼວຕ່ໍການທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບ

ອ່ືນທ່ີຊ່ືສັດນ້ັນເຮັດ

ອຂອງຄວາມອະທັມແລະຄວາມຊ່ົວ. ຈະບ່ໍມີສັງ

ພວກຜ້ ູນໍາໄດ້ທໍາການລ້ົມ

ກໍບ່ໍພົ້ນຈາກການລ້ົມເຫຼວ, ພວກສິດຍາ

ກໍຕົກໄປຢ່ ູໃນຄວາມບາບແລະກາຍເປັນຕົວຢ່າງທ່ີບ່ໍດີຂອງການເປັນຜ້ ູນໍາທ່ີຄວນຈະເປັນ.

ບົດຮຽນໃນມື້ນ້ີຈະໄດ້ພິສູດໃຫເ້ຫັນຊີວິດລູກຊາຍທັງສອງຂອງທ່ານເອລີ ທ່ີປາກົດຢ່ ູໃນພຣະຄັມ 1 ຊາມເູອນ 

ມູເອນໃຫ້ເປັນຜ້ ູຮັບໃຊ້ຂອງພຣະ 

ເປັນການລ້ົມເຫຼວທາງສິນ 

ຈ້ົາໄດ້ມອບຄວາມໄວວ້າງໃຈອັນສັກສິດໄວ້ກັບທ່ານເອລີພ້ອມຄອບຄົວໃຫ້ເປັນປະໂຣຫິດໃນການຮັບ 

ທ່ານ ເອລີໄດ້ຖືເອົາ 
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ຄວາມຈິງຈັງຕ່ໍຖານະນ້ີ ແຕ່ລູກຊາຍຂອງລາວຊ່ື ໂຮບນີ ແລະ ຟິເນຮາ ບ່ໍໄດ້ສົນໃຈເລີຍ. ເວລາທ່ານ ເອລີ ເຖ້ົາແກ່ລົງ,

ທ່ານໄດ້ຍິນຂ່າວລືກ່ຽວກັບຄວາມຊ່ົວທ່ີລູກຊາຍຂອງທ່ານໄດ້ເຮັດຢ່ ູປະຕູທາງເຂ້ົາວິຫານຜ້າເຕັນຂອງການປະຊຸມ.

ລູກຊາຍຂອງທ່ານ ເອລີ ໄດ້ເຮດັຄວາມຊ່ົວຮວ່ມສ່ ູທາງເພດຢ່ ູໃນສະຖານທ່ີນະມັສການກັບຍິງຜ້ ູທ່ີເປັນຂ້າຮັບ 

ໃຊ້ຢ່ ູທ່ີນ້ັນ. ຜ້ ູຍິງເຫຼົ່ານ້ີອາດຈະເປັນຄົນກ່ ຸມ ນາຊາໄຣ ທ່ີອາສາສມັກຖວາຍເວລາຮັບໃຊ້ໃນວິຫານ (ອົພຍົບ 38:8;

ຈສບຊ 6:2). ພວກຄົນທ່ີທ່ານ ເອລີ ຮັບໃຊ້ເປັນຜ້ ູບອກທ່ານເຖິງຄວາມປະພຶດຂອງລູກຊາຍລາວ. ທ່ານ ເອລີ ຈ່ົມ 

ຮ້າຍຕິຕຽນຕ່ໍຄວາມຊ່ົວທ່ີທໍາລາຍການໄວ້ວາງໃຈອັນສັກສິດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະສະແດງຄວາມເສັຽໃຈກິນແໜງທ່ີທ່ານ 

ເອງບໍສາມາດທ່ີຈະປ່ຽນແປງການກະທໍາຂອງລູກຊາຍ. ຄົນຜິດຕ້ອງອອກມາສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນເອງ 

ຕ່ໍໜ້າພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ພວກລູກຊາຍບ່ໍຍອມຟັງຄວາມພໍ່, ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການຂ້າພວກເຂົາ. ພວກເຂົາໄດ້ລະເມດີຕ່ໍພຣະບັນຍັດສິບ 

ປະການບາງຂ້ໍ. ເພາະວ່າໃນຖານະຂອງເຂົາ, ພວກເຂົາຈະຮັບໃຊ້ເປັນຕົວຢ່າງທ່ີບ່ໍດີຕ່ໍການທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ຄຸນຄ່າ 

ຂອງຄວາມບໍຣິສຸດ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນສໍາລັບພວກຜ້ ູທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານຄວາມໄວ້ວາງໃຈອັນສັກສິດ. ພຣະ 

ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມບ່ໍເປັນທັມຕ່ໍເຂົາ; ພຣະອົງໄດ້ເອົາສ່ິງທ່ີພວກເຂົາຄວນໄດ້ຮັບໃຫ້ພວກເຂົາ. ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີ 

ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເອົາສ່ິງທ່ີເຮົາຄວນໄດ້ຮັບໃຫ້ພວກເຮົາຕລອດໄປ. ໂດຍຜ່ານທາງພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເຢຊູ, ພຣະອົງ 

ປະທານແຕ່ສ່ິງທ່ີດີກ່ວາພວກເຮົາຄວນໄດ້ຮັບ ໃຫ້ພວກເຮົາ.

ຄວາມໄວວ້າງໃຈອັນສັກສິດປະກອບດ້ວຍຫຼາຍແນວກວ່າການຮຽກເອ້ີນໄປຮັບໃຊ້ເໝືອນລູກຊາຍຂອງທ່ານ 

ເອລີ. ພຣະເຈ້ົາປະທານຄວາມໄວວ້າງໃຈອັນສັກສິດໃຫ້ແກ່ຄ່ ູຜົວເມັຽໃນເວລາທ່ີພວກເຂົາໄດ້ສັນຍາແຕ່ງງານຕ່ໍໜ້າ 

ພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ວາງໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບອັນສັກສິດໃຫ້ພໍ່ແມເ່ປັນຜ້ ູນໍາເອົາຊີວິດນ່ຶງເຂ້ົາມາໃນໂລກ. ພໍ ່

ແມ່ເປັນບ່ໍເກີດຂອງການເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍແລະການເປັນຜ້ ູໃຫຍ່ທາງຈິດໃຈຂອງພວກລູກ. ການປ່ອຍປະລະຖ້ິມຕ່ໍ

ການໄວ້ວາງໃຈອັນສັກສິດນ້ັນຈະນໍາຜົນສະທ້ອນອັນໜ້າຢ້ານມາເຖິງຄອບຄົວແລະສັງຄົມ. ບາງທີ ທ່ານ ເອລີ ໄດ້ປະ 

ລະໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຕອນຍັງໜ່ ຸມ ແລະເວລາເຖ້ົາແກ່ຈ່ຶງໄດ້ພຍາຍາມແກ້ໄຂປ່ຽນແປງລູກຊາຍຂອງລາວ.

ຄົນທັງຫລາຍທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈອັນສັກສິດໃນສັງຄົມເຮົາມີ: ນັກການເມືອງໄດ້ຮັບຄວາມເຊ່ືອໃຈອັນ 

ສັກສິດຈາກພຣະເຈ້ົາແລະພວກປະຊາຊົນທ່ີພວກເຂົາປົກຄອງ, ພວກນາຍຄຣູໄດ້ຮັບຄວາມໄວວ້າງໃຈອັນສັກສິດລະ 

ຫວ່າງການຮຽກເອ້ີນໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາແລະນັກຮຽນທ່ີພວກເຂົາສິດສອນ. ການລະເມີດຕ່ໍການໄວ້ວາງໃຈອັນສັກ 

ສິດນ້ັນເປັນການກະທໍາອັນໜ້າຢ້ານອັນໂຫດຫ້ຽມໃນສັງຄົມຂອງເຮົາປັດຈຸບັນ. ສໍາລັບຜ້ ູທ່ີທໍາລາຍລະເມີດຕ່ໍຖານະ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເຖິງຈະເປັນທາງດ້ານສາສນາ ຫຼ ື ທາງໂລກກໍຕາມ ຈະໄດ້ນໍາສັງຄົມມາພົບກັບພຣະພິໂຣດ ຂອງ

ພຣະເຈ້ົາ ແລະ ເຖິງຜົນສະທ້ອນທ່ີເສັຽຫາຍອັນໃຫຽ່ຫລວງ.

2. ພຣະເຈົາ້ຈະເຮດັສິ່ງທີພ່ຣະອົງຄິດວາ່ດ:ີ 1 ຊາມູເອນ 3:11-18

ທ່ານ ເອລີ ໄດ້ຮ ູ້ເຫັນລ່ວງໜ້າກ່ຽວຈຸດຈົບອັນຕລາຍໃນຄວາມບາບຂອງລູກຊາຍ (1ຊມອ 2:25), ໄດ້ຍິນຄໍາ 

ປະກາດຂອງຜ້ ູປະກາດພຣະທັມກ່ຽວກັບສ້ິນສຸດໃນຄອບຄົວເຊ້ືອສາຍຂອງລາວ, ແລະ ເວລານ້ີ ທ່ານໄດ້ຮັບຄໍາຕອບ 

ໂດຍຕົງຈາກຜ້ ູຮັບໃຊ້ຄື ທ່ານຊາມູເອນ. ເວລາພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍຄວາມນ້ີທໍາອິດໃຫ້ແກ່ທ່ານຊາມູເອນ, ພຣະອົງ 

ໄດ້ເຕືອນວ່າການກະທໍາຂອງພຣະອົງຈະທໍາໃຫ້ຄົນຕົກໃຈ. ເຫດຜົນຂອງຄວາມຮຸນແຮງຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນເປັນສອງ 

ເທ່ົາຄື: ການກະທໍາຂອງລູກຊາຍທ່ານໃນສະຖານທ່ີພວກເຂົາຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາທ່ີຫໍຜ້າເຕັນຊຸມນຸມນ້ັນເປັນການທ່ີຫາຂ້ໍ 
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ແກ້ຕົວບ່ໍໄດ້ ແລະ ການທ່ີທ່ານ ເອລີ ເອງຂາດການປະຕິບັດຕິດຕາມກົດຂອງໂມເຊ ສໍາລັບລູກທ່ີບ່ໍຟັງຄວາມເປັນການ 

ທ່ີຮັບບ່ໍໄດ້ສໍາລັບປະໂຣຫິດ ຜ້ ູທ່ີສົມຄວນເປັນຜ້ ູທ່ີຕ້ັງຢ່ ູໃນມາດຕະຖານ. ກົດຂອງໂມເຊໄດ້ເວົ້າເຖິງລູກທ່ີບ່ໍຟັງຄວາມ

ພໍ່ແມ ່ແລະເສີຍເມີຍຕ່ໍຄວາມທ່ີພໍ່ແມ່ເຕືອນໃຫ້ເຊົາຈາກການທໍາຊ່ົວທ່ີທໍາລາຍຕົນເອງ (ພບຍ 21:18-21). ພຣະເຈ້ົາ 

ຈະເອົາເຣ່ືອງກັບຜ້ ູນ້ັນທ່ີຈະບ່ໍມີເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາອັນໃດສາມາດໄຖ່ລົບລ້າງໄດ້. ຕາບໃດທ່ີລູກຂອງທ່ານຍັງຫົວແຂງ 

ດໍາເນີນຕ່ໍໃນການກະທໍາຂອງເຂົາ ແລະ ທ່ານ ເອລີ ເອງຫຽຼວໜ້າໄປທາງໃໝ່ ຄວາມຫວັງທ່ີຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ 

ຈາກພຣະເຈ້ົານ້ັນກໍຈະບ່ໍມີເລີຍ.

ທ່ານ ຊາມູເອນ ມີຄວາມລໍາບາກໃຈທ່ີຈະບອກອະທິບາຍຂ້ໍຄວາມທ່ີໄດ້ມາໃຫແ້ກ່ຜ້ ູທ່ີທ່ານນັບຖື. ຄົນເຮົາ 

ຕ້ອງການຄວາມໜູນໃຈທ່ີຈະຕ້ອງປະເຊີນໜ້າບອກກັບພີ່ນ້ອງທ່ີໄດ້ທໍາຄວາມບາບ  ທ່ານ ເອລີ ໄດ້ເອ້ີນ ຊາມເູອນໄປ

ຫາ ແລະເບ່ິງຄືທ່ານພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະຕ້ອງຟັງສ່ິງທ່ີບ່ໍດີຈະເກີດຂ້ຶນຈາກພຣະເຈ້ົາ. ທ່ານ ເອລີ ຫ້າມບ່ໍໃຫ ້ຊາມູເອນ ປິດ

ບັງຄວາມຈິງອັນໃດຈາກລາວ ທ່ານບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຈ້ົາລົງໂທດ ທ່ານ ຊາມູເອນ ເໝືອນກັນກັບທ່ີພຣະເຈ້ົາກໍາລັງ

ຈະໃຫ້ຕົນເອງຮັບໂທດໃນການຕົນເອງທ່ີໄດ້ປ່ອຍປະຕ່ໍໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ.

ເວລາ ທ່ານ ຊາມູເອນ ປ່ອຍຂ່າວຮ້າຍໃຫ້ທ່ານ ເອລີ ກໍຮັບເອົາສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາປະກາດ, ທ່ານຕອບຮັບເອົາ 

ໂດຍເວົ້າວ່າ ພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາ. ເຖິງແມ່ນພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເວົ້າສ່ິງຊ່ົວຮ້າຍວິທີດຽວກັນ, ພຣະອົງຜ້ ູດຽວທ່ີສາມາດ 

ຕັດສິນໃຈວ່າການລົງໂທດແບບໃດເໝາະສົມຕ່ໍຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດ--ພຣະອົງຈະເຮັດໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງຄິດວ່າ 

ດີ. ການລົງໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາຍຸດຕິທັມ; ຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນດີ. ການກະທໍາຂອງ ໂຮບນີ ແລະ ຟີເນຮາ 

ໄດ້ນໍາຄວາມອັບອາຍຂາຍໜ້າມາສ່ ູຄອບຄົວຂອງທ່ານ ເອລີ ແລະ ປະເທດ. ທ່ານ ເອລີ ຄິດວ່າ ການທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ 

ຍົກເອົາພວກເຂົາອອກຈາກການນໍາທ່ີບ່ໍດີນ້ັນ ກໍດີກວ່າທ່ີຈະປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາດໍາເນີນເປັນຕົວຢ່າງບ່ໍດີຕ່ໍໄປ. ອີງຕາມ

ບົດຮຽນນ້ີ, ພໍແ່ມ່ອາດຈະຢ້ານກົວຕ່ໍຄວາມຄຶດທ່ີວ່າຈະເຮັດແນວໃດຕ່ໍລູກທ່ີບ່ໍຟັງຄວາມ. ບ່ໍເໝືອນກັນກັບທ່ານ ເອລີ,

ພໍ່ແມ່ບ່ໍຄວນນ່ັງເມີນເສີຍ ແລະນ່ັງເບ່ິງລູກທ່ີກໍາລັງມຸງ່ໜ້າໄປທາງທ່ີຜິດ. ພວກເຂົາຄວນປະເຊີນໜ້າບອກສອນ, ຝຶກ

ອົບຮົມ, ອ້ອນວອນອະທິຖານ, ສະແດງຄວາມຮັກ, ແລະຫວັງວ່າ ຕາບໃດທ່ີພວກເຂົາຍັງມີຊີວິດຢ່ ູ ຄວາມຫວງັຍັງມວີ່າ 

ພວກເຂົາຈະຫັນຫຼັງໃຫ້ຄວາມບາບຂອງເຂົາ ແລະ ກັບຄືນຫນັໜ້າເຂ້ົາມາຫາພຣະເຈ້ົາ.

3. ພຣະເຈົາ້ຍັງດໍາເນນີປະກາດພຣະຄາໍຂອງພຣະອົງ: 1 ຊາມູເອນ 3:19-21

ພຣະເຈ້ົາຊົງຍັງມີຜ້ ູນໍາທ່ີເຊ່ືອຟງັພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງແລະຕິດຕາມການນໍາພາຂອງພຣະອົງ. ທ່ານ ຊາມ ູ

ເອນ ດໍາເນີນຕ່ໍເຕີບໂຕໃນການຕິດຕາມໃຊ້ຊີວິດກັບພຣະເຈ້ົາ; ເວລາທ່ານເວົ້າຫຍັງ ພວກຄົນສາມາດມີຄວາມໝັ້ນໃຈ 

ວ່າເປັນຄວາມຈິງ. ຜ້ ູນໍາສ່ວນຫຼາຍໃນສມັຍນ້ີມີອໍານາດປົກຄອງຂົງເຂດທ່ີນ້ອຍໃນດິນແດນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາໄວ.້

ທ່ານ ຊາມູເອນ ມີອໍານາດປົກຄອງດິນແດນທ່ົວອິດສຣາເອັນແຕ່ເໜືອຫາໃຕ້ ຈາກເຂດທ່ີເອ້ີນວ່າ ແດນ ຈົນເຖິງເຂດ

ເບັຽຊີບາ.

ບາງຄ້ັງເມື່ອມີຜ້ ູນໍາຄຣິສຕຽນທໍາຄວາມລ້ົມເຫຼວກໍທໍາໃຫ້ຊ່ືສຽງຂອງການຮັບໃຊ້ເສັຽໄປ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,

ພວກເຮົາບ່ໍຄວນໃຫ້ຄວາມລ້ົມເຫຼວຂອງພວກເຂົາທໍາລາຍພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຜ້ ູນໍາທ່ີລ້ົມເຫວຼຈະນໍາຄວາມອັບ 

ອາຍຂາຍໜ້າໃສ່ພວກເຂົາເອງ ບ່ໍຄວນສະເທືອນມາເຖິງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາມເີປັນຄວາມຈິງ ແລະພຣະ 

ກໍາລັງອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາຍັງຄົງຢ່ ູເໝືອນເດີມ. ພວກເຮົາບ່ໍຄວນໃຊ້ຄວາມລ້ົມເຫຼວຂອງຜ້ ູນໍາຄົນອ່ືນໆມາເປັນຂ້ໍແກ້ 

ໃນ ຄວາມຜິດຂອງເຮົາເອງ. ເມື່ອເວລາມີຜ້ ູນໍາທ່ີໃຊ້ອໍານາດຂອງເຂົາຜິດທາງ ຫຼ ືເມີນເສີຍຕ່ໍຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະ 
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ເຈ້ົາ ໃຫ້ຍ້າຍເຂົາອອກຈາກໂບດເສັຽ, ພວກເຮົາຄວນຍອມຮັບເອົາ ການນໍາພາຂອງຄົນໃໝ່ທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ້ັງຂ້ຶນ--ປາສ 

ຈາກການດຶງເອົາຊີວິດທ່ີຜິດຂອງຜ້ ູນໍາຄົນເກົ່າມາສ້ ູກັບຜ້ ູນໍາຄົນໃໝ່.

ທ່ານ ຊາມູເອນ ຖືກຢ້ໍາວ່າເປັນຜ້ ູປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ, ທ່ານບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມໄວວ້າງໃຈອັນສັກສິດ 

ດ້ວຍກໍາເນີດຢ່ ູໃນຄອບຄົວຂອງປະໂລຫິດ ແຕ່ດ້ວຍຖືກພຣະເຈ້ົາຮຽກເອ້ີນເອົາໃນຊີວິດຂອງລາວ. ເຫດຜົນໃນຄວາມ 

ສໍາເຣັດໃນຖານະຜ້ ູນໍາຂອງທ່ານມີສອງເທ່ົາ. ທີນ່ຶງ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕ່ໍເນ່ືອງໃນປາກົດການຕ່ໍທ່ານທ່ີ ຊີໂລ, ທ່ານປະຕິບັດ 

ຕ່ໍການປະທັບຂອງພຣະດ້ວຍສຸດກໍາລັງ. ທີສອງ, ພຣະເຈ້ົາຊົງທໍາການເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງຕ່ໍ ຊາມູເອນ ດ້ວຍພຣະ

ຄໍາຂອງພຣະອົງ. ຫລັກການແບບດຽວກັນທ່ີໃຫ້ກັບພວກເຮົາໂດຍຜ່ານທາງພຣະຄັມພ.ີ

ບົດຮຽນຊວີິດ:

ເຖິງແມ່ນຜ້ ູນໍາບາງຄົນໄດ້ຕົກຕ່ໍາລ້ົມເຫຼວໄປ, ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາຄວນຢ່ ູໃນພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍແມ່ນຢ່ ູໃນ 

ຜ້ ູນໍາທີ່ນໍາພາພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຕິດຕາມພວກເຂົາຕາບໃດທີ່ພວກເຂົາຍັງຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາຢ່ ູ. ຖ້າວ່າ 

ພວກເຂົາລ້ົມ, ພຣະເຈ້ົາຍັງໝັ້ນຄົງຢ່ ູໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.

ແມ່ນຫຍັງເປັນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ເຮົາໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ເອລີ, ລູກຊາຍຂອງທ່ານ, ແລະ ຊາມູເອນ.

 ຈ່ົງໃຊ້ເວລາເນ້ັນໜັກຮັບຮ ູ້ເອົາຜ້ ູນໍາທ່ີຢ່ ູຮອບຂ້າງຂອງທ່ານຜ້ ູທ່ີນໍາພາດ້ວຍຄຸນທັມອັນໝັ້ນຄົງຈິງໃຈ. ບາງ ຄ້ັງ 

ຂ່າວຕ່າງໆກ່ຽວກັບຜ້ ູນໍາທ່ີລ້ົມເຫຼວພາໃຫພ້ວກເຮົາລືມວ່າຍັງມີຜ້ ູນໍາຫຼາຍຄົນຍັງທໍາໜ້າທ່ີການນໍາຢ່າງດີ. ຈ່ົງ 

ລອງຕ້ັງໃຈຂຽນລາຍການຜ້ ູນໍາທ່ີດີໃສ່ເຈ້ັຽອອກມາເພື່ອເນ້ັນເບ່ິງຄົນທ່ີເປັນຜ້ ູນໍາທ່ີດີໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.

 ຈ່ົງທົດສອບເບ່ິງຄວາມໄວ້ວາງໃຈອັນສັກສິດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ເຮັດຢ່າງໃດກັບຄວາມໄວວ້າງໃຈ ທ່ີ 

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫແ້ກ່ທ່ານແລ້ວ? ທ່ານໄດ້ເຮັດພາຣະໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຢ່າງດີຕ່ໍໜ້າທ່ີກ່ຽວກັບການ 

ເປັນ ຄ່ ູຄອງສົມຣົດ, ພໍແ່ມ,່ ຫຼື ຜ້ ູນໍາທ່ີທໍາງານ ແລ້ວບ່ໍ? ມີຫຍັງແດ່ທ່ີທ່ານສາມາດທໍາໃຫ້ດີຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາສໍາ 

ລັບໜ້າທ່ີ ທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບ ກັບຄວາມໄວວ້າງໃຈອັນສັກສິດເຫຼົ່ານ້ີ?

 ໃຫ້ກວດກາເບ່ິງ ວິທີທາງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ພິສູດພຣະອົງເອງວ່າດີໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. ບ່ໍແມ່ນແຕ່ຂຽນລາຍການ 

ທ່ີພຣະອົງອວຍພອນເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ໃຫ້ຄິດເຖິງສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຕີສອນຝຶກແອບຊີວິດຂອງທ່ານເໝືອນກັນ. ຈ່ົງ 

ຊອກຫາວິທີທາງຂຍາຍຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.

ສິດຍາພິບານໃໝ່ທ່ີຕິດຕາມສິດຍາພິບານທ່ີມີປະສົບການຫລາຍປີແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄົນທີຮັກຫອມໃນໂບດນ້ັນ

ຈະມີຄວາມຫຍ້ ຸງຍາກຫຼາຍ. ມີຫລາຍຄົນຕັດສິນຜ້ ູນໍາປັດຈຸບັນດ້ວຍປຽບທຽບໃສ່ຜ້ ູທ່ີຜ່ານມາແລ້ວ, ແລະກໍເປັນການ

ຍາກທ່ີຜ້ ູໃໝ່ຈະໃຊ້ ຊີວິດ ໃຫ້ເປັນເໝືອນກັນກັບຜ້ ູເກ່ົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອີກຝ່າຍນ່ຶງກໍເປັນຈິງເໝືອນກັນ  ສິດຍາ 

ພິບານທ່ີຕິດຕາມເຮັດວຽກ ຮັບໃຊ້ກັບການປົກຄອງທ່ີຂາດສິນທັມກໍມີຄວາມຫຍ້ ຸງຍາກເໝືອນກັນ. ບາງຄ້ັງ ຄົນເຮົາກໍ 

ໝົດຄວາມໄວ້ໃຈ ຫຼ ືບ່ໍພໍໃຈທ່ີຈະອຸທິດຖວາຍຕົນ ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຜ່ານຄວາມເຈັບປວດມາກ່ອນ. ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ 

ຊ່ວຍໜູນໃຈພວກເຮົາໃຫໄ້ວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ ໃຫ້ຕີສອນຝຶກແອບຜ້ ູນໍາຂອງພຣະອົງ, ຍັງໜູນໃຈພວກເຮົາໃຫ ້ສ່ຽງ 

ຕ່ໍການໄວ້ວາງໃຈອີກຄ້ັງນ່ຶຶງ ເມືອ່ພວກເຮົາໄດ້ມີຜ້ ູນໍາທ່ີຢ່ ູຮອບຂ້າງພວກເຮົາໄດ້ລ້ົມເຫຼວໄປ

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ໃນເມືອ່ສາສນາພາໃຫລ້ົມ້ເຫວຼ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: 1 ຊາມູເອນ 

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮັບຮ ູ້ການຂອບຄຸນຄວາມສົມບູນບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຂ້ຶນມາໃໝ່ ແລະ ສືບຕ່ໍ 

ານອຸດທິດຕົນກັບພຣະເຈ້ົາຜ້ ູຊົງພຣະຊົນຢ່ ູຂ້ຶນມາໃໝ່

ວາມຈິງ ແລະເຖິງພຣະເຈ້ົາຜ້ ູຊົງພຣະຊົນມີຊີວິດ

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີ ແມ່ນກ່ຽວກັບການເສັຽຊັ

າກທ່ີພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈຜິດສລູບຜົນວ່າການທ່ີມີຫີບພຣະສັນ

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ຄົນສ່ວນຫລາຍມັກຈະໄວວ້າງໃຈໃນສາສນາ

ຢ່ ູບາງບ່ອນໃນໂລກນ້ີ, ຄວາມເວົ້າຂອງສາສນາສໍາຄັ

ຈ້ົາ. ການກະຕ້ ຸນຈິດໃຈໃຫ້ເຊ່ືອໃນສາສນາມີຢ່ ູທົ່ວໄປ

ຮງກົດດັນຂອງສາສນາປາສຈາກການປະສົບກັບການສ

ພວກຊາວອິສຣາເອັນໄດ້ຮໍ່າຮຽນຈາກບົດຮຽນອັນເຈັບແສບວ່າ

ວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາໄດ້. ຫລັງຈາ

ຜນນໍາເອົາຫີບພຣະສັນຍາມາຢ່ ູໃນສນາມ

ດ້ຮຽນຮ້ ູຢ່າງວ່ອງໄວໃນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການໄວ້ວາງໃຈໃນຫີບພຣະສັນຍາ ກັບການໄວ້ວາງໃຈ 

ນພຣະເຈ້ົາ.

. ໄວວ້າງໃຈໃນຜດິບອ່ນ: 1 ຊາມູເອນ 

ຫລັງຈາກພວກອິສຣາເອັນເສັຽນັກ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ13 ມຖີນຸາ 2010 (6-13-2010)

ໃນເມືອ່ສາສນາພາໃຫລ້ົມ້ເຫວຼ

ຊາມູເອນ 4:3-5,10, 20-22; 5:1-4; 6:19-21

ຮັບຮ ູ້ການຂອບຄຸນຄວາມສົມບູນບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຂ້ຶນມາໃໝ່ ແລະ ສືບຕ່ໍ 

ານອຸດທິດຕົນກັບພຣະເຈ້ົາຜ້ ູຊົງພຣະຊົນຢ່ ູຂ້ຶນມາໃໝ.່ ການນ້ີຈະນໍາທ່ານຜ່ານກາຍຄວາມເຊ່ືອທາງສາສນາຈົນ ເຖິງ 

ພຣະເຈ້ົາຜ້ ູຊົງພຣະຊົນມີຊີວິດ.

ຊັຍຂອງພວກຊາວອິສຣາເອັນ ແລະການສູນຫາຍຂອງຫີບພຣະສັນຍາ 

ທ່ີພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈຜິດສລູບຜົນວ່າການທ່ີມີຫີບພຣະສັນຍາຢ່ ູນໍານ້ັນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຮັບ

ມັກຈະໄວວ້າງໃຈໃນສາສນາ ຫລາຍກວາໄວໄ້ວວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ.

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ຄວາມເວົ້າຂອງສາສນາສໍາຄັນກ່ວາຄວາມສັມພັນຂອງຜ້ ູນະມັສການ

ການກະຕ້ ຸນຈິດໃຈໃຫ້ເຊ່ືອໃນສາສນາມີຢ່ ູທົ່ວໄປ, ທຸກໆວັນອາທິດຄົນບາງກ່ ຸມກໍອ່ອນໄຫວໄປ ຕາມ

ຮງກົດດັນຂອງສາສນາປາສຈາກການປະສົບກັບການສະຖິດຢ່ ູນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ພວກຊາວອິສຣາເອັນໄດ້ຮໍ່າຮຽນຈາກບົດຮຽນອັນເຈັບແສບວ່າ ສາສນາບ່ໍສາມາດ

ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຖືກເສັຽຊັຍໃຫ້ພວກຊາວຟີລິສຕີນແລ້ວ ພວກເຂົາໄດ້ວາງ

ນໍາເອົາຫີບພຣະສັນຍາມາຢ່ ູໃນສນາມຮົບນໍາ ຫວັງວ່າຫີບນ້ັນຈະປົກປ້ອງຮັກສາພວກເຂົາ

ດ້ຮຽນຮ້ ູຢ່າງວ່ອງໄວໃນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການໄວ້ວາງໃຈໃນຫີບພຣະສັນຍາ ກັບການໄວ້ວາງໃຈ 

ຊາມູເອນ 4:3-5, 10

ຫລັງຈາກພວກອິສຣາເອັນເສັຽນັກຮົບເຖິງ 4000 ຄົນໃນການສ້ ູຮົບກັບພວກຟີລິສຕີນແລ້ວ

ຮັບຮ ູ້ການຂອບຄຸນຄວາມສົມບູນບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຂ້ຶນມາໃໝ່ ແລະ ສືບຕ່ໍ 

ຄວາມເຊ່ືອທາງສາສນາຈົນ ເຖິງ 

ການສູນຫາຍຂອງຫີບພຣະສັນຍາ ຫລັງ

ຍາຢ່ ູນໍານ້ັນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຮັບຊັຍຊະນະ.

ນກ່ວາຄວາມສັມພັນຂອງຜ້ ູນະມັສການພຣະ

ທຸກໆວັນອາທິດຄົນບາງກ່ ຸມກໍອ່ອນໄຫວໄປ ຕາມ

ສາສນາບ່ໍສາມາດເປັນສ່ິງທີ່ແທນ 

ນແລ້ວ ພວກເຂົາໄດ້ວາງ

ບນໍາ ຫວັງວ່າຫີບນ້ັນຈະປົກປ້ອງຮັກສາພວກເຂົາ. ພວກເຂົາ 

ດ້ຮຽນຮ້ ູຢ່າງວ່ອງໄວໃນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການໄວ້ວາງໃຈໃນຫີບພຣະສັນຍາ ກັບການໄວ້ວາງໃຈ 

ບກັບພວກຟີລິສຕີນແລ້ວ, ພວກຜ້ ູແກ່ຂອງ
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ຊາວອິສຣາເອັນກໍເລີຽສເນີໃຫພ້ວກເຂົານໍາເອົາຫີບພຣະສັນຍາໄປໃນສນາມຮົບນໍາເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາສະຖິດ

ຢ່ ູນໍາພວກເຂົາ. ແຕ່ແລ້ວຫີບນ້ັນບ່ໍໄດ້ເປັນເໝືອນເຄ່ືອງຮັກສາປ້ອງກັນຜີສໍາລັບພວກເຂົາ.

ພວກຄົນໄດ້ສ່ົງກ່ ຸມຜ້ ູຊາຍຈາກເມືອງຊີໂລເພື່ອນໍາເອົາຫີບພຣະສັນຍາໄປສນາມຮົບ. ລູກຊາຍ ຂອງທ່ານ ເອ

ລີ ຊ່ື ໂຮບນີ ແລະ ຟີເນຮາ ຜ້ ູທ່ີໄດ້ທໍາຄວາມບາບຜິດສິນທັມທາງເພດກັບຜ້ ູຍິງທ່ີຮັບໃຊ້ຢ່ ູໃນວິຫານ (1 ຊມອ 2:22) ກໍ

ຮ່ວມເດີນນໍາທາງໄປ. ຖ້າພວກຄົນໄດ້ຖາມພຣະເຈ້ົາກ່ອນ, ພວກເຂົາຈະບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ສອງຄົນທ່ີທໍາຄວາມຊ່ົວຕ່ໍ 

ແທ່ນບູຊາຂອງພຣະເຈ້ົານໍາທາງໄປກັບຫີບພຣະສັນຍາຈັກເທ່ືອ.

ພວກຄົນຫັນໜ້າເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມເສັຽຊັຍ ແລະພວກເຂົາຕ້ອງການຊັຍຊະ

ນະ. ພວກເຂົາບ່ໍຢ້ານຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ ຫຼ ືຕ້ອງການໃຫ້ພຣະອົງສະຖິດຢ່ ູນໍາ, ແຕ່ພວກເຂົາຢາກໄດ້ບາງຢ່າງຈາກພຣະ

ອົງ. ພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນຜ້ ູທ່ີພວກເຮົາສາມາດບັງຄັບບັນຊາໄດ້ ດ້ວຍການໃຊ້ເຄ່ືອງໝາຍທາງສາສນາ. ການຮັບສິນບັບ

ຕິສມາບ່ໍສາມາດເອົາມາໃຊ້ແທນຄວາມປ່ຽນແປງສ່ວນຕົວໄດ້. ບາງຄ້ັງການຮັບສິນບັບຕິສມາເປັນເຄ່ືອງໝາຍທ່ີຄົນ

ໄວ້ວາງໃຈເຊ່ືອ ແທນທ່ີຈະໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ--ແຕ່ກໍຍັງເປັນສ່ິງທ່ີເໜືອເຄ່ືອງໝາຍຢ່ ູ. ບາງຄົນກໍໄວ້ວາງໃຈໃນ 

ສິດຍາພິບານ, ໂບດ, ຫຼ ືໄມ້ກາງແຂນ. ເຄ່ືອງໝາຍເຫຼົ່ານ້ີໄດ້ຊ້ີໄປຫາພຣະເຈ້ົາທ່ີພວກເຮົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ແຕ່ 

ມັນບ່ໍສາມາດເປັນສ່ິງທ່ີເອົາມາແທນພຣະເຈ້ົາໄດ້.

ເວລາທ່ີພວກເຮົາບ່ໍໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາກໍຕ້ອງພົບກັບການເສັຽຊັຍແນ່ນອນ. ເຖິງແມ່ນພວກຄົນ 

ໂຫ່ຮ້ອງຈົນແຜ່ນດິນສນ່ັນຫວນັໄຫວ, ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ສ້ ູຮົບເພື່ອພວກເຂົາເພາະວ່າຍ້ອນມຫີີບພຣະສັນຍາຢ່ ູນໍາທ່ີນ້ັນ.

ພວກຟີລິສຕີນໄດ້ຍິນສຽງໂຫຮ່ອ້ງຂອງທະຫານ ແລະມີຄວາມຢ້ານຕົກໃຈສໍາລັບຊີວິດ. ພວກເຂົາຄຶດວ່າພຣະເຈ້ົາຂອງ 

ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ເຂ້ົາມາໃນຄ້າຍຂອງເຂົາ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພວກຟິລິສຕີນຍັງໄດ້ຂ້າທະຫານອິສຣາເອນເຖິງ 

30,000 ຄົນ. ຫີບພຣະສັນຍາກໍຕົກໄປຢ່ ູໃນເງື້ອມມືຂອງພວກຟີລິສຕິນ ແລະ ປະໂຣຫິດຜ້ ູຊ່ົວຊ້າ ໂຮບນີ ແລະ ຟເີນ

ຮາກໍຕາຍໄປ. ຜ້ ູຄົນໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນສາສນາ ແທນທ່ີຈະໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຜ້ ູຊົງມີຊີວິດເປັນຢ່ ູ.

2. ພຣະເຈົາ້ຊົງບໍ່ສຖິດຢ ູ່ນາໍພວກເຂາົ: 1 ຊາມູເອນ 4:20-22

ຜົນຂອງຄວາມເສັຽຊັຍຂອງອິສຣາເອນໃຫ້ແກ່ຟີລິສຕີນໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເສັຽຂວັນໜັກ, ທະຫານຄົນນ່ຶງໄດ້ 

ໜີລອດມາບອກຂ່າວຮ້າຍແກ່ທ່ານ ເອລີ. ທ່ານໄດ້ຖາມເຖິງລູກຊາຍຂອງຕົນ ກໍປາກົດວ່າພວກເຂົາໄດ້ຕາຍໃນສນາມ 

ຮົບແລ້ວ. ຂ່າວຮ້າຍນ້ີໄດ້ພາໃຫ້ທ່ານ ເອລີ ໄດ້ຕົກລົງຈາກຕ່ັງທ່ີທ່ານນ່ັງຢ່ ູປະຕູເມືອງ ຄໍຫກັຕາຍ. ທ່ານ ເອລີ ແລະ 

ລູກຊາຍໄດ້ຮັບບົດຮຽນຕີສອນຈາກພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ສັນຍາໄວ້.

ສ່ວນເມຽັຂອງ ຟີເນຮາ ກໍເໝືອນກັນ ເມື່ອໄດ້ຍິນຂ່າວຮ້າຍກໍຕົກໃຈ ເກີດລູກຊາຍແລະຕອມໃຈຕາຍຫລັງ 

ຈາກໃສ່ຊ່ືລູກຊາຍວ່າ ອີຄາໂບດ ທ່ີໝາຍຄວາມວ່າ ìຣັສມໄີດ້ຈາກໄປແລ້ວî. ນາງຄຶດວາ່ການຕາຍຂອງພໍ່ປ່ ູ, ຜົວ,

ແລະ ອ້າຍຂອງຜົວໝາຍເຖິງ ຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຖືກຍົກອອກຈາກໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ຫີບພຣະສັນຍາທ່ີຄວນ 

ຕ້ັງຢ່ ູໃນໃຈກາງຂອງຄ້າຍຫລາຍກວ່າຢ່ ູໃນສນາມຮົບ ກໍຕົກຢ່ ູໃນກໍາມືຂອງພວກຟີລິສຕິນ, ຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈາກ 

ພວກອິສຣາເອນໄປແລ້ວ.

ພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນນ້ໍາໜັກຂອງການສະຖິດນໍາພາ, ການຮັກສາ, ແລະການລ້ຽງດູຊີວິດຂອງພວກ 

ເຮົາ. ທ່ີຈະບອກວ່າໄດ້ຮັບຣັສມີອັນໃດໃນຊີວິດຂອງຄົນຜ້ ູນ່ຶງ, ເຮົາຕ້ອງບອກວ່າອັນໃດມີນ້ໍາໜັກກວ່າ. ການຕິດຕາມ 

ເຄ່ືອງສມັຍໃໝ ່ຫຼ ືສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາກໍາລັງເຮັດຢ່ ູໃນໂບດ, ອັນໃດມີນ້ໍາໜັກກວ່າກັນ? ຜ້ ູຊະນະຂອງການແຂງຂັນເຕະ
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ບານ ຫຼ ືການມີຄົນໃໝຮ່ັບເຊ່ືອພຣະຄຣິດ ອັນໃດມີນ້ໍາໜັກສໍາລັບທ່ານເອງ?

3. ຖືຄວາມບໍຣສິຸດເປນັສິງ່ທາໍມະດາທົວ່ໄປ: 1 ຊາມູເອນ 5:1-4; 6:19-21

ແນ່ນອນ ພວກຟີລິສຕີນບ່ໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຮັບໃຊ້ຖືພຣະເຈ້ົາວ່າບໍຣິສຸດເວລາຫີບພຣະສັນຍາໄດ້ເຂ້ົາໄປຢ່ ູໃນ 

ຄ້າຍຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາໄດ້ເອົາຫີບພຣະສັນຍາຈາກເມືອງ ເອເບນີເຊີ ໄປຫາເມືອງ ອາສແດດ, ເປັນນ່ຶງໃນຫ້າ 

ເມືອງສໍາຄັນຂອງພວກຟີລິສຕີນ. ພວກເຂົາໄດ້ເອົາຫີບພຣະສັນຍາແຫ່ສເລີມສລອງຊັຍຊະນະຂອງເຂົາໄປຕາມເມືອງ 

ພ້ອມກັນກັບພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ. ພຣະອົງນ່ຶງຂອງເຂົາຊ່ືວ່າ ພຣະດາກົງ, ພໍ່ຂອງພຣະບາອານ. (ພຣະບາອານເປັນສູນ

ກາງພຣະເຈ້ົາຂອງພວກຄົນການາອານ).

ພຣະດາກົງບ່ໍສາມາດຢືນຄົງຢ່ ູຕ່ໍໜ້າພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ, ເວລາເຂົາເອົາຫີບພຣະສັນຍາວາງໄວ້ໃນວິຫານ 

ຂອງພວກເຂົາ ພຣະດາກົງກໍລ້ົມຂວັ້ມໜ້າຕົກລົງພື້ນຕ່ໍໜ້າຫີບພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກຟີລິສຕິນຄິດວ່າເປັນ 

ອຸປຕິເຫດ ກໍຍົກຮູບປ້ັນຄືນໄວແ້ທ່ນຂອງມັນ. ຕອນເຊ້ົາຂອງມື້ຕ່ໍມາພຣະດາກົງກໍໄດ້ຕົກລົງອີກ, ແຕ່ຄ້ັງນ້ີ ຫວົແລະມື 

ກໍຫັກອອກຈາກຮ່າງກາຍ. ພວກຟີລິສຕິນໄດ້ຖືຮັກສາສ່ິງສັກສິດເໝືອນສ່ິງທັມມະດາ ແລະ ຖືສ່ິງທັມມະດາເໝືອນສ່ິງ 

ສັກສິດ. ການນ້ີຄວນເຕືອນສອນໃຫ້ເຂົາເຫັນວ່າພວກເຂົາສັບສົນກ່ຽວກັບທັງສອງແນວນ້ີ.

ຫລັງຈາກນ້ັນພວກຟີລິສຕີນກໍຍ້າຍຫີບພຣະສັນຍາໄປຕາມເມືອງຕ່າງໆ, ແຕ່ລະຄ້ັງຫີບນ້ັນກໍໄດ້ນໍາເອົາໂຊກ 

ຮ້າຍມາສ່ ູໄພ່ພົນຂອງເຂົາ ເພາະເຂົາຖືສ່ິງສັກສິດເປັນທັມມະດາ. ພວກຟີລິສຕີນເກີດຄວາມຢ້ານຕ່ໍຫີບນ້ັນ ແລະ 

ພວກເຂົາກໍສ້າງລ້ໍກວຽນອັນໃໝ່ໃສ່ຫີບ ແລະສ່ົງຄືນໄປໃຫ້ພວກອິສຣາເອນ. ພວກເຂົາບ່ໍຕ້ອງການມີສ່ວນກ່ຽວກັບ

ຄວາມສັກສິດບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາອີກຕ່ໍໄປ.

ເວລາຫີບພຣະສັນຍາ ມາຮອດເມືອງ ເບັດຊາແມສ ເຂດແດນຂອງອິສຣາເອນ, ຄົນຖ່ິນນ້ັນກໍເຮັດແບບດຽວ 

ກັນກັບພວກຟີລິສຕິນ. ພວກເຂົາເບ່ິງເຂ້ົາໄປໃນຫີບເພາະຢາກຮ້ ູຢາກເຫັນວ່າມີຫຍັງແດ່ຢ່ ູໃນຫີບນ້ັນ, ຄວາມຢາກ 

ເຫັນລ່ວງເກີນຄວາມບໍຣິສຸດສັກສິດໃນເວລານ້ັນ. ຜົນທ່ີໄດ້ຮບັກໍຄື ມີຜ້ ູຊາຍລ້ົມຕາຍລົງຢ່າງກະທັນຫັນທີເຖິງ 70 ຄົນ.

ພວກເຮົາຕ້ອງການພົບກັບຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງສົດໆຮ້ອນໆ. ພວກເຮົາເນ້ັນໜັກການຢ່ ູໃກ້ຂອງ 

ພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງສໍາລັບພວກເຮົາເທ່ົາທ່ີຄວນຈະທໍາ ໃນພຣະຄັມພກໍີໄດ້ກ່າວເຖິງເໝືອນກັນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະຄັມພຍັີງໄດ້ເນ້ັນໜັກອີກວ່າພຣະເຈ້ົາບໍຣິສຸດ ແລະມີຄ່າສູງສົມຄວນໄດ້ຮັບການສັຣເສີນ ແລະ

ຍົກຍ້ອງຈາກພວກເຮົາ. ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຖືວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນສ່ວນປະກອບໃນຊີວິດຂອງເຮາົ; ພຣະອົງເປັນຊີວິດຂອງ

ເຮົາ. ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຂາບໄຫວ້ການນະມັສການເໝືອນບາງຄົນທ່ີຕິດແທດຢ່ ູກັບຊະນິດວິທີ ຫຼແືບບແຜນຂອງການ

ນະມັສການ. ພວກເຮົາຮັກສາການນະມັສການຖວາຍໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາ.

ບົດຮຽນຊວີິດ:

ມີຫລາຍຄົນພຍາຍາມຕິດຕາມສາສນາແຕ່ບ່ໍໄດ້ຜົນ. ຊີວິດບ່ໍໄດ້ຢ່ ູໃນການນະມັສການຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ຢ່ ູ

ໃນພຣະເຈ້ົາທ່ີເຮົານະມັສການ. ເວລາທ່ີສາສນາລ້ົມເຫວຼ, ພວກເຮົາຄວນຮ ູ້ວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຄ່ືອງໝາຍ
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ນອກກາຍຂອງການນະມັສການ ແລະພຣະເຈ້ົາທ່ີເປັນຈິງແລະມີຊີວິດຢ່ ູ. ແທນທ່ີຈະໄວວ້າງໃຈໃນໂບດ, ສິດຍາພິບານ,

ຫຼືຄວາມດ້ິນຮົນທາງສາສນາ, ພວກເຮົາຄວນໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ.

ມີຫຍັງແດ່ທ່ີສາມາດຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ເຊົາໄວວ້າງໃຈໃນສາສນາ ແລະຫັນມາໄວວ້າງໃຈໃນພຣະຄຣິດ?

 ພວກເຮົາຄວນເອົາຄວາມໄວວ້າງໃຈຂອງເຮົາໄວ້ໃນພຣະເຈ້ົາ ຫຼາຍກວ່າເປືອກນອກຂອງສາສນາ.

 ຖ້າວ່າພວກເຮົາບ່ໍລະມັດລະວງັກັບຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ນ້ໍາໜັກຂອງການສຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍ 

ມາຢ່ ູກັບຊີວິດຂອງເຮົາ, ແລະພວກເຮົາອາດຈະປະເຊີນໜ້າກັບການຕີສອນຂອງພຣະອົງເພື່ອນໍາເອົາພວກ 

ເຮົາກັບຄືນສູ່ບ່ອນທ່ີພວກເຮົາຄວນຢ່ ູ.

 ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຈະມີຄວາມຢ່ ູສຸກສບາຍຕ່ໍສ່ິງທ່ີກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາແລະຖືວ່າບ່ໍສໍາຄັນ ຫຼືໃຊ້ຊີວິດແບບງ່າຍໆ 

ເດີນໄປຕາມແບບລົມພັດໄປຕາມກະແສການເດີນຕາມພຣະເຈ້ົາ.

ເຮືອບິນໂດຍສານມີເຄ່ືອງເດີນອັດຕະໂນມັດເພື່ອຊ່ວຍບັງຄັບເຄ່ືອງບິນ ໃນເມື່ອເຮືອນບິນຂ້ຶນໄປບິນຢ່ ູເທິງອາ

ກາດ ແລະຢ່ ູໃນຄວາມສູງທ່ີຖືກຕ້ອງ. ພວກນັກບິນກໍເປີດໃສ່ເຄ່ືອງອັດຕະໂນມັດໃຫ້ບັງຄັບເຮືອບິນ ແລະກໍພັກ

ຜ່ອນໂດຍບ່ໍຕ້ອງເຮັດຫຍັງກ່ຽວກັບການຂັບເຄ່ືອງບິນເລີຍ.

ພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນ, ພວກເຮົາມີ ìເຄ່ືອງບັງຄັບອັດຕະໂນມັດî ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມສັມພນັກັບພຣະເຈ້ົາ.

ພວກເຮົາເອົາຈິດໃຈຂອງເຮົາໄວ້ກັບເຄ່ືອງອັດຕະໂນມັດ ແລະປ່ອຍຕົວເອງໄປຕາມຄວາມເຄ່ືອນໄຫວໃນການນະ

ມັສການພຣະເຈ້ົາ ຫຼືການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ, ມັນແຕກຕ່າງກັນກັບການທ່ີເຮົາເອົາຕົວເຮົາເຂ້ົາຮ່ວມຢ່າງເຕັມປ່ຽມຢ່ ູ

ໃນຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງແທ້ຈິງ. ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງນະມັສການພຣະເຈ້ົາ ແລະ ບ່ໍແມ່ນນະມັສການ

ສາສນາ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ເວລາຄວາມຂົມ່ຂ ູ່ມາຈາກຂາ້ງນອກ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: 1 ຊາມູເອນ

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ

ບົດຮຽນນ້ີນໍາເອົາຫລັກການທ່ີຈະຊ່ວຍ

ົ່ມຂ່ ູຈາກຂ້າງນອກ.

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີ ແມ່ນກ່ຽວກັບຊັຍຊະນະຂອງພວກອິສຣາເອນ

ວກອິສຣາເອນປະສົບກັບຄວາມຂ່ົມຂ່ ູຈາກພວກຟີລິສຕີນ

ວກເຂົາກໍໄດ້ປະສົບກັບຊັຍຊະນະ.

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ຄຣິສຕຽນເຄີຍປະສົບກັບການຂ່ົມຂ່ ູຈາກຂ້າງນອກທ່ີພາໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານຢ່ ູເລ້ືອຍ

ຊ່ືອ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຮ ູ້ຈັກວິທີຕອບໂຕ້ກັບຄວາມຂ່ົມຂ່ ູເຫຼົ່ານ້ີ

ຍານາງ ແບັກກີ ໄດ້ສູນເສັຍສາມີທ່ີມີອາຍຸໄດ້ 

ຈ. ທ່ານ ຈອດສ ຕົກງານຈາກໂຮງງານຜລິດ

ານທ່ີບ່ໍເປັນໜ້າຕ້ອນຮັບເຫຼົ່ານ້ີເຂ້ົາມາໃນຊີວິດ

ພວກອິສຣາເອນ ປະເຊີນໜ້າກັບສັດຕຣູ

ຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ພວກຟີລິສຕີນເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າການກະທໍາຂອງເຂົາເປັນການ

ວລາທ່ີພວກເຂົາມຸງ້ໜ້າເດີນເຂ້ົາໄປຫາເມືອງ ມີຊະປາ ປະຊາຊົນຕ້ອງເລືອກເອົາວ່າຈະຢ່ ູກັ

ຊ່ືອ. ໃນນາມຜ້ ູທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮຽນຮ ູ້ຈັກວິທີ

ະສົບກັບຊັຍຊະນະທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ

. ຈົ່ງຖວາຍຕວົຕໍພ່ຣະເຈົ້າ: 1 ຊາມູເອນ 

ເປັນລະຍະເວລາ 20ປີ ລະຫວາ່ງ

ຈ້ົາ, ພວກອິສຣາເອນໄປສົນໃຈພຣະຂອງ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ20 ມຖີນູາ 2010 (20-6-2010)

ເວລາຄວາມຂົມ່ຂ ູ່ມາຈາກຂາ້ງນອກ

ຊາມູເອນ 7:2-17

ບົດຮຽນນ້ີນໍາເອົາຫລັກການທ່ີຈະຊ່ວຍທ່ານເຂ້ົາເຖິງຄວາມສັມພັນທ່ີເໝາະສົມກັບພຣະເຈ້ົາໃນຖ້າມກາງຄວາມ 

ຊະນະຂອງພວກອິສຣາເອນ ທ່ີເມືອງ ມີຊະປາ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວາດກົວ

ວກອິສຣາເອນປະສົບກັບຄວາມຂ່ົມຂ່ ູຈາກພວກຟີລິສຕີນ, ແຕ່ພວກເຂົາເລືອກເອົາຊອກຫາພຣະເຈ້ົາ

ການຂ່ົມຂ່ ູຈາກຂ້າງນອກທ່ີພາໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານຢ່ ູເລ້ືອຍ. ໃນນາມທ່ີເປັນຜ້ ູທ່ີ

ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຮ ູ້ຈັກວິທີຕອບໂຕ້ກັບຄວາມຂ່ົມຂ່ ູເຫຼົ່ານ້ີ ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາຈ່ຶງຈະພົບກັບ

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ໄດ້ສູນເສັຍສາມີທ່ີມີອາຍຸໄດ້ 35 ປີດ້ວຍພຍາດມະເຮງັ ພາໃຫ້ລາວເກີດມີຄວາມຢ້ານຢ່ ູໃນ 

ທ່ານ ຈອດສ ຕົກງານຈາກໂຮງງານຜລິດຣົດ ແລະຮ ູ້ສຶກວ່າຢ້ານສູນເສັຽທຸກຢ່າງ. ມີຫາຼຍຄົນ

ເຫຼົ່ານ້ີເຂ້ົາມາໃນຊີວິດ ແລະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຄວາມເຊ່ືອຕອບຮັບແທນຄວາມຢ້

ປະເຊີນໜ້າກັບສັດຕຣູອັນໜ້າຢ້ານທ່ີເມື່ອງ ມີຊະປາ. ພວກເຂົາໄດ້ໂຮມກັນຊອກຫານ້ໍ

ແຕ່ພວກຟີລິສຕີນເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າການກະທໍາຂອງເຂົາເປັນການຕຽມສ້ ູຮົບສົງຄາມ

ພວກເຂົາມຸງ້ໜ້າເດີນເຂ້ົາໄປຫາເມືອງ ມີຊະປາ ປະຊາຊົນຕ້ອງເລືອກເອົາວ່າຈະຢ່ ູກັບຄວາມຢ້ານ

ພວກເຮົາຕ້ອງຮຽນຮ ູ້ຈັກວິທີ ຕອບຮັບຕ່ໍສ່ິງທ່ີຂ່ົມຂູ່ມາຈາກຂ້າງນອກ ເພື່ອເຮົາຈະ

ຊະນະທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ.

ຊາມູເອນ 7:2-6

ລະຫວາ່ງສອງຂ້ໍທໍາອິດໃນພຣະທັມ 1 ຊາມເູອນ ບົດ 7. ແທນທ່ີຈະ

ພຣະຂອງຄົນຕ່າງຊາດແລະຮູບພຣະອັຊໂທເຮັດນ້ັນເສ ັຽ. ແລ້ວພວກ

ພັນທ່ີເໝາະສົມກັບພຣະເຈ້ົາໃນຖ້າມກາງຄວາມ 

ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວາດກົວ.

ອກເອົາຊອກຫາພຣະເຈ້ົາ. ຜົນສຸດທ້າຍ

ໃນນາມທ່ີເປັນຜ້ ູທ່ີ

ພວກເຮົາຈ່ຶງຈະພົບກັບຊັຍຊະນະ.

ພາໃຫ້ລາວເກີດມີຄວາມຢ້ານຢ່ ູໃນ 

ມີຫາຼຍຄົນໄດ້ປະສົບກັບຜ້ ູຮຸກ

ຄວາມເຊ່ືອຕອບຮັບແທນຄວາມຢ້ານ.

ພວກເຂົາໄດ້ໂຮມກັນຊອກຫານ້ໍາ

ບສົງຄາມ. ໃນຂນະ

ບຄວາມຢ້ານ ຫຼືຄວາມ

ມາຈາກຂ້າງນອກ ເພື່ອເຮົາຈະ

ຈະນະມັສການພຣະ

ພວກອິສຣາເອນໄດ້
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ເລ້ີມຫັນໜ້າເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາ ແລະທ່ານ ຊາມູເອນໄດ້ທໍາໜ້າທ່ີເປັນຜ້ ູນໍາເອົາປະຊາຊົນເຂ້ົາມາຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາໃໝ່.

ເບ້ືອງຫລັງໃນເຫດຜົນຂອງຂບວນການຟື້ນຟກັູບຄືນຫາພຣະເຈ້ົານ້ີແມ່ນຄວາມຢ້ານກົວຄວາມຂ່ົມຂ່ ູຈາກພາຍນອກຄື

ພວກຟລິີສຕີນ. ທ່ານ ຊາມູເອນ ຕ້ອງການຄວາມແນ່ນອນໃຈຈາກຊາວອິສຣາເອນວ່າພວກເຂົາຈິງໃຈວ່າຈະກັບມາຫາ

ແທ້ ບ່ໍແມ່ນກັບມາດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວພວກ ຟລິີສຕີນເທ່ົານ້ັນ. ທ່ານ ໄດ້ບອກເຂົາວ່າ ìຖ້າພວກເຈ້ົາຈະກັບຄືນມາຫາ

ພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈî. ບາງຄ້ັງຄົນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ບ່ໍແມ່ນຟື້ນຟຈິູດໃຈ; ແຕ່ທ່ານ ຊາມ ູເອນ

ຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນຕ້ອງການທັງສອງແນວ.

ທ່ານ ຊາມເູອນ ໄດ້ບອກປະຊາຊົນວ່າ ທໍາອິດພວກເຂົາຕ້ອງປະຖ້ິມການນັບຖືຮູບປ້ັນເສັຽກ່ອນ. ພຣະເຈ້ົາ 

ເທ່ົານ້ັນທ່ີມີຄຸນຄ່າໃນການສັຣເສີນ ແລະພວກເຂົາບ່ໍສົມຄວນຈະແບ່ງຄວາມນັບຖືຂາບໄຫວ້ຂອງພວກເຂົາກັບຜ້ ູອ່ືນ.

ພວກເຂົາຈໍາເປັນຕ້ອງຖວາຍຕົວຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ, ຕ້ອງຂັບໄລ່ບາງສ່ິງອອກຈາກຈິດໃຈຂອງເຂົາ ແລະຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ພຣະ 

ເຈ້ົາເຂ້ົາມາຢ່ ູໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາ.

ພວກປະຊາຊົນໄດ້ມາໂຮມກັນຢ່ ູໃນເມືອງ ມີຊະປາ ເພື່ອໄຫວວ້ອນອະທິຖານ ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖອກນ້ໍາໃສ່ 

ເທິງດິນເພື່ອເປັນເຄ່ືອງໝາຍສະແດງວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຊໍາຮະລ້າງຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາຖ້ິມໄປແລ້ວ. ພວກເຂົາ

ໄດ້ຖືສິນອົດອາຫານ ແລະສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາ, ຮ້ອງຂໍການອະພັຍໂທດຈາກພຣະເຈ້ົາສໍາລັບ

ການຫລົງຜິດໃນເວລາທ່ີຜ່ານມາ.

ເວລາໃດກໍຕາມໃນຊີວິດຂອງເຮົາ ຈະບ່ໍມີຄໍາວ່າສວາຍເກີນໄປໃນການທ່ີຈະກັບຄືນມາຫາພຣະເຈ້ົາ. ບາງທີ

ເຮົາອາດຈະຖືກກົດດັນຈາກສະພາບການທາງພາຍນອກ ແລະຮ ູ້ສຶກວ່າເຮົາຕ້ອງການເຂ້ົາພົບກັບພຣະເຈ້ົາ. ຈ່ົງລະຖ້ິມ 

ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ, ຄວາມອວດຕົວ, ຄວາມບາບ, ແລະຄວາມຮູບໂຄຣົບຕ່າງໆ. ຫຍັບເຂ້ົາໃກ້ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການ  

ໄຫວວ້ອນອະທິຖານ, ອ່ານພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ, ແລະຫັນຫລັງໃຫ້ຄວາມຜິດບາບ. ຈ່ົງຖວາຍຕົວທ່ານເອງຕ່ໍພຣະ

ພັກພຣະເຈ້ົາ.

2. ຈົ່ງເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານກວົ: 1 ຊາມູເອນ 7:7-11

ການຟື້ນຟູຈິດວິນຍານຂອງຊາວອິສຣາເອນໄດ້ຮັບຂ້ໍທົດສອບຢ່າງວ່ອງໄວ; ໃນເວລາທ່ີພວກຟິລິສຕີນໄດ້ຍິນ

ຂ່າວວ່າ ຊາວອິສຣາເອນເຕ້ົາໂຮມກັນຢ່ ູໃນເມືອງ ມຊີະປາ ພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈວ່າພວກອິສຣາເອນຕຽມການຕ່ໍສ້ ູສົງຄາມ

ຫລາຍກວ່າຊອກຫາການຟື້ນຟຈິູດວິນຍານ. ຜ້ ູນໍາຂອງພວກຟິລິສຕີນໄດ້ເດີນຂບວນທະຫານເຂ້ົາໄປເມືອງມຊີະປາ 

ເປັນເຫດໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນມຄີວາມຢ້ານກົວຫຼາຍຂ້ຶນ. ພວກຊາວອິສຣາເອນໄດ້ຊອກຫາພຣະເຈ້ົາເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາ

ພົ້ນພັຍຈາກຊາວຟລິີສຕີນ, ແຕ່ບັດນ້ີພວກເຂົາໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບການສ້ ູຮົລົບ. ການສະຖິດຢ່ ູນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍ

ໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຢ້ານກົວ ແລະສະແດງຕົນອອກດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຟັງ.

ປະຊາຊົນອິສຣາເອນໄດ້ຫັນໜ້າເຂ້ົາຫາທ່ານ ຊາມູເອນ ແລະຂໍຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຢາ່ຢຸດຢັງ້ໃນການຮອ້ງໃຫຂ້ກໍບັ 

ພຣະເຈົາ້ເພືອ່ພວກເຮາົ. ການສ້ ູຮົບເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະມແີຕ່ພຣະອົງເທ່ົານ້ັນທ່ີມພີລັງອໍານາດທ່ີຈະເອົາຊັຍຊະ 

ນະໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້. ທ່ານ ຊາມູເອນ ໄດ້ໄຫວວ້ອນອະທິຖານ, ແຕ່ທ່ານຍັງໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາອີກດ້ວຍ ໂດຍການ 

ນໍາເອົາແກະຕົວຜ້ ູໜ່ ຸມ ແລະເຜົາຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະເຈ້ົາ. ປະຊາຊົນໄດ້ຊອກຫາການອະພັຍໂທດແລະໄດ້ຖອກນ້ໍາ 

ໃຫ້ເປັນການຖວາຍນ້ໍາ, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດຄື ຖວາຍບູຊາເລືອດສໍາລັບການອະພັຍໂທດ (ຮຣ 9:22).
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ໃນຂະນະທ່ີພວກຟີລິສຕີນຫຍັບເຂ້ົາມາໃກ້ ແລະທ່ານ ຊາມູເອນທໍາການຖວາຍບູຊາ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຮັດ 

ສຽງຟ້າຮ້ອງສນ່ັນຫວັ່ນໄຫວສ້ ູກັບພວກຟີລິສຕິນ. ພວກເຂົາຮ ູ້ຈັກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້ ູຮົບເພື່ອຊາວອິສຣາເອນ ແລະພວກ

ເຂົາຕົກຢ່ ູໃນຄວາມສັບສົນອົນລະວົນວ ຸ້ນວາຍ ແລະແລ່ນພ່າຍໜີໄປ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ທໍາການອັນແປກປລາດ ມະຫັສຈັນ

ເພື່ອນໍາເອົາຊັຍຊະນະມາໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນ, ພຣະອົງຍັງສາມາດເຮັດວທີິອັສຈັນຕ່າງໆເພືອ່ນໍາເອົາຊັຍຊະນະມາສ່ ູ

ຊີວິດຂອງທ່ານຈາກຄວາມຢ້ານກົວເໝືອນກັນ.

ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງເຮັດທຸກສ່ິງຢ່າງໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນ, ພວກເຂົາຍັງໄດ້ໄລ່ນໍາຂ້າພວກຟີລິສຕີນດ້ວຍຕົວເຂົາ 

ເອງ ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ນໍາທໍາລາຍພວກຟີລິສຕີນຕລອດຈົນເຖິງພາກໃຕ້ຂອງບ້ານ ເບດຄາ. ເໝືອນກັບວ່າຊາວອິສ

ຣາເອນໄດ້ໄລ່ຕິດຕາມພວກຟລີສຕີນຫຼາຍກວ່າຫ້າໄມ. ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະຢ່າງງົດງາມ ແລະພວກຟີ

ລິສຕີນກໍມີຄວາມເກງກົວນັບຖືຊາວອິສຣາເອນ (1 ຊມອ 7:13).

ໃນເມື່ອຊີວິດຂອງເຮົາມີຄວາມກົດດັນຫຼາຍຂ້ຶນ ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຖືວ່າເປັນການລົງໂທດ ແຕ່ໃຫ້ເປັນສ່ິງທ່ີນໍາ

ພາໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາໃກ້ພຣະເຈ້ົາກວາ່ເກ່ົາ. ໃນຂນະທ່ີຊາວອິສຣາເອນເຂ້ົາໃກ້ພຣະເຈ້ົາໃນຍາມຄັບຂັນ, ພຣະອົງກໍຍັງຊ່ວຍ

ພວກເຂົາເຖິງແມ່ນພວກເຂົາມຄີວາມຢ້ານກົວ. ພຣະເຈ້ົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ພົ້ນຈາກສ່ິງທ່ີຂ່ົມຂ່ ູທ່ານເວລາທ່ີທ່ານ

ອວ່າຍໜ້າຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພຣະອົງ.

3. ຈ່ົງຈົດຈໍາລະນຶກເຖິງຄວາມຊວ່ຍເຫຼອືຂອງພຣະເຈົາ້: 1 ຊາມູເອນ 7:12-17

ຜົນຂອງຊັຍຊະນະທ່ີໄດ້ຮັບຢ່ ູເມືອງ ມຊີະປາ ນໍາກໍາລັງໃຈອັນສູງສ່ົງມາສ່ ູຊາດອິສຣາເອນ ຈົນທ່ານຊາມເູອນ 

ໄດ້ສ້າງອານຸສາວະຣີຫີນຂ້ຶນຢ່ ູລະຫວ່າງເມືອງ ມຊີະປາ ແລະ ເມືອງເຊນ ìມຄີວາມໝາຍວາ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ວຍເຫຼືອî

ເພື່ອຈົດຈໍາລະນຶກເຖິງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພຣະເຈ້ົາໃນສນາມຮົບ. ທ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຖວາຍກຽດແດ່ພຣະ

ເຈ້ົາຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ທໍາ, ພວກເຂົາໄດ້ຫັນຫຼັງໃຫ້ຮູບພຣະຕ່າງໆ, ຫັນໜ້າເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາແລະຮ້ອງ

ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ຊັຍຊະນະ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາມາຂັດຂວາງດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ພວກຟີລິສຕີນເກີດຄວາມ

ສັບສົນວ້ ຸນວາຍແລະເສັຽຊັຍໄປ.

ພວກຟີລິສຕີນກໍບ່ໍໄດ້ຮຸກຮານດິນແດນຂອງອິສຣາເອນອີກເລີຍໃນສມັຍຂອງຊາມູເອນ. ມແີຕ່ສມັຍຂອງກະ

ສັດຊາອູນເປັນກະສັດພວກຟີລິສຕີນກັບຕົວຂ້ຶນມາເປັນຕົວປໍຣະປັກກັບອິສຣາເອນອີກ. ນອກຈາກນ້ັນ, ເຂດແດນ

ຕ້ັງແຕ່ເມືອງເອກໂຣນ ຈົນຮອດເມືອງກາດທ່ີພວກຟີລິສຕີນຍຶດເອົາໄປນ້ັນມາເປັນຂອງອິສຣາເອນອີກ. ພວກເຂົາຍັງ 

ໄດ້ໄປຊ່ວຍເພື່ອນບ້ານບາງປະເທດ ຊ່ຶງພາໃຫ້ເກີດມີສັນຕິພາບກັບຊາວ ເອໂມຣິດ ທ່ີເປັນໄປໄດ້ຍາກໃນສມັຍຂອງ 

ພຣະຄັມພເີດີມ.

ດ້ວຍການຕ້ັງເສົາຫີນອານຸສາວະຣີພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍເຫຼືອໃຫເ້ປັນທ່ີລະນຶກເຖິງຊັຍຊະນະ, ທ່ານຊາມູເອນ ໄດ້ 

ຫວັງວ່າເສົາຫີນຈະເຕືອນໃຫ້ປະຊາຊົນຈົດຈໍາວ່າພຣະເຈ້ົາເຄີຍໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂົາ. ເສົາຫີນນ້ີເປັນເຄ່ືອງເຕືອນທ່ີ

ຕາເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ທໍາງານດໍາເນີນຢ່ ູໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການເຄ່ືອງເຕືອນຄວາມຈໍາທ່ີ 

ຕາເຫັນເຖິງວິທີທາງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ຊ່ວຍທໍາງານໃນຊີວິດຂອງເຮົາ ເພື່ອເປັນຫຼັກໄວ້ໃຫ້ພວກເຮົາກັບຄືນເພິ່ງພາໃນ 

ເວລາມີຄວາມຂັດສົນ. ຕລອດເວລາຂອງການປົກຄອງຂອງທ່ານ ຊາມູເອນ, ຊັຍຊະນະ ແລະເສົາຫີນເຕືອນຄວາມ

ຈໍາໄດ້ເຕືອນພວກເຂົາວ່າບ່ໍມີສັດຕຣູຄົນໃດສາມາດຮຸກຮານພວກເຂົາຕາບໃດທ່ີພວກເຂົາຫນັຫລັງໃສ່ການໄຫວ້ຮູບປ້ັນ 

ແລະຫັນໜ້າເຂ້ົາຫາແຕ່ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ.
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ເພື່ອເພີມ້ເຕີມການຈົດຈໍາຊັຍຊະນະອີກຂ້ັນນ່ຶງ, ທ່ານ ຊາມູເອນ ໄດ້ຕ້ັງເມືອງຣາມາ ຊ່ຶງເປັນບ້ານເກີດຂອງ 

ທ່ານ ໃຫ້ເປັນສູນກາງຂອງການປົກຄອງ ແລະການທາງສາສນາ. ທ່ານໄດ້ເດີນທາງອ້ອມຮອບໄປມາຣະຫວ່າງເມືອງ 

ເບັດເອນ, ເມືອງກິນການ, ແລະເມືອງມີຊະປາ ເພື່ອປົກຄອງ ແລະຮັກສາຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວຂອງປະຊາຊົນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຈຸດເດ່ັນໃນວຽກຂອງທ່ານແມ່ນແທ່ນບູຊາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ທ່ານເອງຮ ູ້ວ່າກໍາລັງຂອງທ່ານແມ່ນໄດ້ 

ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ, ແລະເຫດການທ່ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນທ່ີເມືອງ ມີຊະປາ ໄດ້ຢ້ໍາບອກຄວາມຈິງວ່າທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງອາສັຍ 

ພຣະເຈ້ົາໃນການນໍາພາໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ພວກເຮົາຄວນຕ້ັງການນະມັສການພຣະເຈ້ົາເປັນວຽກສໍາຄັນ ໃນຊີວິດ

ຂອງເຮົາ.

ບົດຮຽນຊວີິດ:

ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ພົບແລະຍັງຈະພົບກັບການຂ່ົມຂ່ ູຈາກຂ້າງນອກທ່ີຕ້ານກັບຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາອີກ.

ເຫດການທ່ີເໜືອຄວາມສາມາດຂອງເຮົາຈະນໍາເອົາຄວາມຢ້ານກົວ ແລະບັນຫາອັນຫຍ້ ຸງຍາກ ທ່ີທົດສອບການຖວາຍ 

ຕົວຂອງເຮົາໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາ. ໃນເວລານ້ັນແຫະຼ, ພວກເຮົາມໂີອກາດທ່ີຈະເລືອກເອົາ: ພວກເຮົາຈະຫົດຫູ່ຢ່ ູກັບຄວາມ

ຢ້ານ, ພວກເຮົາຈະອາສັຍຄວາມສາມາດຂອງເຮົາເອງ, ພວກເຮົາຈະວາງໃຈໃນບາງຄົນ ຫຼືບາງສ່ິງ, ຫຼືພວກເຮົາຈະ 

ເລືອກໄປເພິ່ງພຣະເຈ້ົາ ຫຼືພຍາຍາມຈະຢືນຢ່ ູໃນລໍາແຂ່ງຂອງຄວາມອ່ອນແອຂອງຕົນເອງ.

ເວລາທ່ານປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບການຫຍ້ ຸງຍາກຈາກພາຍນອກ, ທ່ານຄວນຕ້ອງ:

 ຈໍາໄວ້ວ່ານ້ີເປັນໂອກາດດີທ່ີຈະຕ້ອງຖວາຍຕົນເອງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະແຜນການຂອງພຣະອົງສໍາລັບຊີວິດຂອງ

ທ່ານອີກຄ້ັງໃໝ່.

 ຊອກຫາຄວາມສະຖິດຢ່ ູນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະພະລັງອໍານາດຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ເພື່ອວ່າທ່ານ 

ຈະເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານກົວທ່ີທ່ານກໍາລັງປະເຊີນຢ່ ູ.

 ວາງໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາກໍາລັງທໍາງານຢ່ ູໃນເຫດການໃນວິທີທາງທ່ີເກີນກວ່າຄວາມຄິດຂອງທ່ານທ່ີຈະຄິດອອກ 

(ອຟຊ 3:20).

 ສເລີມສລອງຊັຍຊະນະທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງເພື່ອຈະ 

ໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະໃນຄ້ັງຕ່ໍໄປ.

 ຈັດຕ້ັງເຄ່ືອງໝາຍຂອງຝ່າຍຈິດວິນຍານທ່ີຈະເຕືອນເຖິງຈຸດທ່ີຊີວິດຂອງທ່ານຂ້ຶນສູງ ເພື່ອວາ່ຄ້ັງໜ້າທ່ີມີການ 

ຂ່ົມຂ່ ູຈາກຂ້າງນອກ ທ່ານຈະສາມາດຫລຽວຄືນເບ່ິງຄວາມຊ່ືສັດຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ຍານາງ ເບັກກີ ຜ້ ູທ່ີໄດ້ເວົ້າເຖິງໃນການເລ້ີມຕ້ົນຂອງບົດຮຽນນ້ີ ເຄີຍໃຊ້ການສູນເສັຍຜົວຂອງລາວເປັນໂອກາດດຶງຕົວ

ລາວເຂ້ົາໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈ້ົາ. ນາງໄດ້ເລ້ີມເອົາສ່ິງຕ່າງໃນຊີວິດຂອງລາວທ່ີເຄີຍຝາກໄວ້ກັບຜົວປ່ຽນມາວາງໄວ້ໃນ

ຄວາມເຊ່ືອທ່ີມີກັບພຣະເຈ້ົາ. ທ່ານ ຈອສ ຮ ູ້ສຶກວ່າຕົນເອງໄດ້ວາງໃຈເຊ່ືອໃນບໍຣິສັດຂອງຕົນເອງ ແທນທ່ີຈະວາງ ໃຈ

ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາທ່ີເປັນຜ້ ູປະທານທຸກສິງໃຫ້ແກ່ລາວ. ເວລາການຂ່ົມຂ່ ູຈາກຂ້າງນອກເຂ້ົາມາ, ພວກເຮົາຕ້ອງການ 

ການຊົງສະຖິດຢ່ ູນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາພາຍໃນເຮົາເພື່ອຈະຕອບຮບັຕ້ອນມັນດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/
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ຂໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: 1 ຊາມູເອນ 

ຜົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ

ບົດຮຽນຈະໃຫ້ຄວາມໝັນ້ໃຈແກ່ທ່ານວ່າຄວາມ

ພຣະອົງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢ່ ູໃນຖ້າມກາງຜ້ ູທ່ີຕັດສິນໃຈ

ເປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມຂໍຮ້ອງຂອງຊາວອິສຣາເອນຢາກໄດ້ກະສັດ ແລະຜົນສະທ້ອນຂອງການຕັດສິນໃຈ 

ຂອງພວກເຂົາ. ຕອນທ້າຍພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານກະສັດໃຫ້ພວກເຂົາ ແຕ່ວ່າພຣະອົງຍັງເປັນຜ້ ູບົງການຢ່ ູ

ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ບາງຄ້ັງ ພວກເຮົາຕັດສິນໃຈຜິດ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຍັງສາມາດທໍາງານຢ່ ູໃນທ່າມກາງພວກເຮົາ

ພຣະອົງຈະຍັງຄົງຍຶດໝັ້ນພັນທະສັນຍາໃນຄວາມສໍາພັນຂອງພຣະອົງກັບພວກເຮົາ

ດ້ວຍຄວາມປາຖນາຄ້ັງດຽວ, ໃນນິທານເຣ່ືອງນ່ຶງ 

ກາຍເປັນຄໍາໄປໝົດ. ພຣະອົງຕ້ອງການຄວາມໂດງດັງ ແລະຄວາມຮັ່ງມີ

ເລີຍໄດ້ສົມກັບຄວາມປາຖນາ. ເວລາພ

ຫານມັນກໍກາຍເປັນຄໍາ. ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວຂອງພ

ສະທ້ອນອັນເສັຍຫາຍອັນຮ້າຍແຮງ.

ຊາວອິສຣາເອນຕ້ອງການມີກະສັດ 

ຍັງຂັດເອົາກະສັດຢ່າງໂງ່ໆ ແລະຜົນຂອງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາກໍໄດ້ນໍາຄ

ຊາດນໍາກັນ. ເໝືອນກັນກັບກະສັດ ມີດາ

ເຂົາໄດ້ນໍາພວກເຂົາມາເຖິງຜົນສະທ້ອນ

1. ຈົ່ງເອົາສິ່ງທີຂ່ອ້ຍຕ້ອງການໃຫຂ້້ອຍແດ່

ຊາວອິສຣາເອນມີຄວາມຕົກໃຈໃນເມື່ອພວກເຂົາເຫັນວ່າລູກຂອງທ່ານ ຊາມູເອນ 

ພຣະເຈ້ົາເໝືອນພໍ່ (1 ຊາມູເອນ 8:1-15
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ27 ມຖີນຸາ 2010 (6-27-2010)

ເວລາຕດັສນິໃຈຜດິ

ຊາມູເອນ 8:6-9; 12:13-25

ບົດຮຽນຈະໃຫ້ຄວາມໝັນ້ໃຈແກ່ທ່ານວ່າຄວາມເຊ່ືອໝັນ້ຂອງພຣະເຈ້ົາຍັງດໍາເນີນຕ່ໍໃນທ່າມກາ

ຢ່ ູໃນຖ້າມກາງຜ້ ູທ່ີຕັດສິນໃຈຜິດ.

ເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມຂໍຮ້ອງຂອງຊາວອິສຣາເອນຢາກໄດ້ກະສັດ ແລະຜົນສະທ້ອນຂອງການຕັດສິນໃຈ 

ຕອນທ້າຍພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານກະສັດໃຫ້ພວກເຂົາ ແຕ່ວ່າພຣະອົງຍັງເປັນຜ້ ູບົງການຢ່ ູ

ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຍັງສາມາດທໍາງານຢ່ ູໃນທ່າມກາງພວກເຮົາ ແລະຜ່ານພວກ

ໃນຄວາມສໍາພັນຂອງພຣະອົງກັບພວກເຮົາ ແລະຍັງຊົງມີຄວາມໝັ້ນ

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ໃນນິທານເຣ່ືອງນ່ຶງ ກະສັດ ມີດາ ຮ້ອງຂໍວ່າໃຫ້ທຸກໆສ່ິງທ່ີພ

ະອົງຕ້ອງການຄວາມໂດງດັງ ແລະຄວາມຮັ່ງມີ, ພຣະອົງກໍໄດ້ທັງສອງແນວ

ເວລາພຣະອົງແຕະຕ້ອງດອກໄມ້ມັນກໍກາຍເປັນຄໍາ. ເວລາພຣ

ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວຂອງພຣະອົງເປັນການຕັດສິນໃຈຜິດ. ການເລືອກຜິດໄດ້ນໍາໄປເຖິງ ຜົນ

ຊາວອິສຣາເອນຕ້ອງການມີກະສັດ ມັນຂັດຂວາງກັບການທ່ີພຣະເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາ

ຍັງຂັດເອົາກະສັດຢ່າງໂງ່ໆ ແລະຜົນຂອງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາກໍໄດ້ນໍາຄວາມຕົກຕ່ໍາມາສູ່ພວກເຂົາ ໝົດທັງ 

ເໝືອນກັນກັບກະສັດ ມີດາ, ພວກອິສຣາເອນໄດ້ຮ້ ູວ່າຄວາມປາຖນາ ແລະຄວາມຢາກໄດ້ຂອງພວກ 

ສະທ້ອນອັນໜ້າຫົດຫ່ ູ.

ຈົ່ງເອົາສິ່ງທີຂ່ອ້ຍຕ້ອງການໃຫຂ້້ອຍແດ:່ 1 ຊາມູເອນ 8:6-9

ຊາວອິສຣາເອນມີຄວາມຕົກໃຈໃນເມື່ອພວກເຂົາເຫັນວ່າລູກຂອງທ່ານ ຊາມູເອນ ບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຊີວິດເດີນຕາມ 

15). ພວກເຂົາໄດ້ປະສົບກັບຊີວິດແບບນ້ີມາກ່ອນໃນສມັຍຂອງທ່ານ ເອລີ 

ໃນທ່າມກາງຜ້ ູທ່ີຕິດຕາມ

ເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມຂໍຮ້ອງຂອງຊາວອິສຣາເອນຢາກໄດ້ກະສັດ ແລະຜົນສະທ້ອນຂອງການຕັດສິນໃຈ 

ຕອນທ້າຍພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານກະສັດໃຫ້ພວກເຂົາ ແຕ່ວ່າພຣະອົງຍັງເປັນຜ້ ູບົງການຢ່ ູ.

ແລະຜ່ານພວກ ເຮົາ.

ແລະຍັງຊົງມີຄວາມໝັ້ນ ຄົງຢ່ ູ.

ທຸກໆສ່ິງທ່ີພຣະອົງແຕະຕ້ອງ 

ະອົງກໍໄດ້ທັງສອງແນວ--ແຕ່ບ່ໍມີສ່ິງໃດ 

ຣະອົງແຕະຕ້ອງອາ

ານເລືອກຜິດໄດ້ນໍາໄປເຖິງ ຜົນ

ຂັດຂວາງກັບການທ່ີພຣະເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາມີ. ພວກເຂົາ 

ວາມຕົກຕ່ໍາມາສູ່ພວກເຂົາ ໝົດທັງ 

ກອິສຣາເອນໄດ້ຮ້ ູວ່າຄວາມປາຖນາ ແລະຄວາມຢາກໄດ້ຂອງພວກ 

ບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຊີວິດເດີນຕາມ 

ພວກເຂົາໄດ້ປະສົບກັບຊີວິດແບບນ້ີມາກ່ອນໃນສມັຍຂອງທ່ານ ເອລີ (1
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ຊມອ 2:22-26), ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ລືມໄປວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານຜ້ ູນໍາຝ່າຍຈິດວິນຍານຄືທ່ານ ຊາມູເອນ ແທນບ່ອນ

ລູກຊາຍຜ້ ູບ່ໍຟັງຄວາມຂອງທ່ານ ເອລີ. ການຂາດຄວາມອົດທົນເປັນບ່ໍເກີດແຫ່ງຄວາມເສັຽຫາຍ ໃຫ້ພວກເຂົາໃນສມັຍ 

ນ້ັນ ແລະກໍເປັນກັບພວກເຮົາໄດ້ຄືກັນ. ແທນທ່ີຈະເກີດຄວາມຕົກໃຈໃນເວລາເຫັນພາວະການຄັບຂັນເກີດຂ້ຶນ, ພວກ 

ເຮົາຄວນຮຽນລໍຄອຍດ້ວຍຄວາມອົດທົນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ.

ປະຊາຊົນໄດ້ເວົ້າກັບທ່ານ ຊາມູເອນວ່າ ìຈ່ົງແຕ່ງຕ້ັງກະສັດໃຫ້ປົກຄອງພວກຂ້ານ້ອຍ.î ທ່ານ ຊາມູເອນໄດ້ 

ອ້ອນວອນອະທິຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມແນ່ນອນວາ່ເຣ່ືອງທ່ີທ່ານບ່ໍພໍໃຈນ້ັນກໍບ່ໍແມ່ນນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະ

ເຈ້ົາຄືກັນ. ທ່ານ ຊາມູເອນ ໄດ້ເຮັດສ່ິງທ່ີປະຊາຊົນຄວນທໍາແຕ່ບ່ໍໄດ້ເຮັດ. ພວກເຂົາຕ້ອງຢາກແຂງຂັນກັບປະເທດ

ເພື່ອນບ້ານດ້ວຍການມີກະສັດປົກຄອງ, ແຕ່ບ່ໍໄດ້ອະທິຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ.

ພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ເວົ້າກັບທ່ານ ຊາມູເອນ ແລະເນ້ັນໜັກເຖິງຄວາມບ່ໍພໍພຣະທັຍຂອງພຣະອົງໃນການທ່ີພວກ 

ເຂົາຂໍໃຫ້ມີກະສັດ. ພຣະອົງຍັງຊົງຍ້ໍາອີກວ່າພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ປະຖ້ິມ ຊາມເູອນ ແຕ່ໄດ້ປະຖ້ິມການອາສັຍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ 

ເປັນກະສັດຢ່ ູໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມຊ່ົວຂອງລູກຊາຍທ່ານ ຊາມູເອນ ເຮັດໃຫ້ຄົນຢ້ານຈ່ຶງໄດ້ຂໍໃຫ້ມີກະສັດ,

ແຕ່ພຣະເຈ້ົາເຫັນວ່າພວກເຂົາປະຖ້ິມພຣະອົງ. ພວກເຂົາໄວວ້າງໃຈໃນມະນຸດຫຼາຍກວ່າພຣະເຈ້ົາ ເພາະວ່າພວກເຂົາ 

ຢາກໄດ້ຕາມວິທີທາງຂອງເຂົາ ແທນທ່ີຈະຕາມວິທີທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຂົາພາກັນເຂ້ົາໄປຫາຄວາມລ້ົມເຫຼວ.

ພຣະເຈ້ົາບອກເຖິງສອງແນວທ່ີຄວາມເຫັນແກ່ຕົວຂອງພວກເຂົາ ເປັນຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຄວາມສັມພັນຂອງພວກ 

ເຂົາກັບພຣະເຈ້ົາ; ພວກເຂົາໄດ້ປະຖ້ິມພຣະເຈ້ົາ ແລະໄປນະມັສການພຣະອ່ືນ. ເຊ່ືອໃຈໃນກະສັດແທນພຣະເຈ້ົາໝາຍ

ເຖິງພວກເຂົາໄດ້ປະຖ້ິມພຣະເຈ້ົາ. ປະຊາຊົນປ່ຽນຄວາມວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາໄປຫາຄວາມໄວ້ໃຈໃນມະນຸດ. ພວກ

ເຂົາຍ້າຍການນະມັສການຈາກພຣະເຈ້ົາໄປຫາກະສັດ.

ພວກເຮົາຈໍາຕ້ອງຮັກສາບ່ໍເອົາສ່ິງຂອງທ່ີເຮົາມັກມາແທນທ່ີຂອງພຣະເຈ້ົາ. ການມີກະສັດບ່ໍແມ່ນການບ່ໍດີ,

ແຕ່ການວາງໃຈເຊ່ືອໃນກະສັດແທນພຣະເຈ້ົານ້ັນບ່ໍດີ. ກະສັດປົກຄອງແທນພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງຄົນໃນຊາດ ແລະ 

ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາກາຍເປັນຄວາມສາບແຊ່ງ--ເໝືອນກັນກັບທ່ີກະສັດ ມີດາ ແຕະຕ້ອງສ່ິງຂອງ.

2. ຜົນສະທອ້ນຂອງການເລອືກຂອງເຮາົ: 1 ຊາມູເອນ 12:13-19

ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ປະຖ້ິມຊາວອິສຣາເອນເພາະພວກເຂົາໄດ້ເລືອກທາງຜິດ, ແຕ່ພຣະອົງຊົງໄດ້ທົບທວນໃຫ້ພວກ 

ເຂົາຈໍາ ວ່າພວກເຂົາຍັງມີສ່ິງທ່ີຕ້ອງທໍາຄື ຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ, ນະມັສການ, ແລະເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ. ຜ້ ູທ່ີຕ່ໍສ້ ູພຣະເຈ້ົາຍັງມີ 

ໂອກາດກັບໃຈຕ່າວຄືນຫາພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາຍັງຕ້ອງປະເຊີນຮັບໜ້າກັບຜົນຂອງການເລືອກຜິດ. ຈ່ົງສັງເກດ 

ວ່າທໍາອິດພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຕືອນເຂົາວ່າປະຊາຊົນໄດ້ເລືອກເອົາກະສັດ, ແຕ່ແລ້ວພຣະອົງຊົງເອ້ີນວ່າ ກະສັດທ່ີພຣະເຈ້ົາ 

ຊົງໄດ້ຕ້ັງໄວ້ປົກຄອງພວກທ່ານ.

ໃນທ່າມກາງທ່ີຄວາມບ່ໍເຊ່ືອຟງັຂອງພວກເຂົາໃນການຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີກະສັດ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ທ້າທາຍໃຫ້ປະຊາຊົນ 

ຕິດຕາມພຣະອົງ. ພຣະອົງຍັງຊົງໄດ້ເຕືອນພວກເຂົາວ່າການບໍ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະອົງຈະເປັນເຫດໃຫ້ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ 

ທໍາການຕ່ໍສ້ ູກັບພວກເຂົາ. ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນສ່ິງຊ່ົວຮ້າຍໃນການທ່ີພວກເຂົາວາງໃຈເຊ່ືອຟັງກະສັດ 

ແທນທ່ີຂອງພຣະອົງ, ແຕ່ວ່າພຣະອົງຍັງຄອງຄອຍໃຫ້ພວກເຂົາປ່ຽນໃຈຈາກຄວາມບາບ ແລະກັບຄືນຫາພຣະອົງ.

ທ່ານຊາມູເອນ ໄດ້ອະທິຖານໃນນາມຂອງປະຊາຊົນ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງສຽງຟ້າຮ້ອງແລະຝົນຕົກລົງມາ ເປັນ 

ເຄ່ືອງສັນຍານເຖິງຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ ທ່ີກະສັດຜ້ ູທ່ີເປັນມະນຸດເຮັດບ່ໍໄດ້. ປະຊາຊົນມີຄວາມຢ້ານກົວພຣະເຈ້ົາ 
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ຫຼາຍ, ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫທ່້ານ ຊາມູເອນ ອະທິຖານເພືອ່ພວກເຂົາ ເພື່ອວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຍົກເວັ້ນພວກເຂົາຈາກ 

ຄວາມບາບທ່ີພວກເຂົາໄດ້ທໍາ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເລືອກທາງຜິດ, ພວກເຮົາຍັງສາມາດກັບຄືນມາຫາພຣະເຈ້ົາ. ດ້ວຍການຮັບຮ ູ້ວ່າ

ເຮົາໄດ້ເຮັດຜິດບາບ, ພວກເຮາົອາດໄດ້ຫຼີກຈາກຄວາມຕັດສິນລົງໂທດໃນຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງ

ອາດໄດ້ຮັບໝາກຜົນຂອງຄວາມຜິດບາບທ່ີເຮົາໄດ້ທໍາ. ພຣະເຈ້ົາຍົກໂທດຄວາມບາບໃຫ້ໄດ້ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ລຶບລ້າງຮອຍ

ແຜທ່ີເປັນແປ້ວຕິດຢ່ ູໃນຕົວເຮາົເພື່ອເປັນເຄືອງເຕືອນໃຈ. ຂ່າວສໍາຄັນອັນຍ່ິງໃຫ່ຽໃນບົດນ້ີແມ່ນວ່າ ເຖິງພວກເຮົາໄດ້

ທໍາບາບພຣະເຈ້ົາຍັງສາມາດທໍາງານໃຫ້ເຖິງຈຸດປະສົງຂອງພຣະອົງດ້ວຍພວກເຮົາ. ມັນເປັນເຣ່ືອງທ່ີໜ້າຢ້ານທ່ີຮ ູ້ວ່າ

ຄວາມບາບຂອງເຮົາມີຜົນສະທ້ອນຕາມມາ, ແຕ່ກໍເປັນທ່ີໜ້າອ່ ຸນໃຈທ່ີຮ້ ູວ່າພຣະເຈ້ົາຍັງໃຊ້ພວກເຮົາທ່າມກາງຄວາມ

ບາບຂອງເຮົາ ຖ້າພວກເຮົາຫນັໜ້າເພິ່ງພຣະອົງ ແລະ ຫັນໜ້າໜີຈາກຄວາມບາບ.

3. ຂໍ້ສລບຸ:ພຣະເຈົ້າຍັງເປັນຜ້ ູບົງການ: 1 ຊາມູເອນ 12:20-25

ທ່ານ ຊາມູເອນ ຢ້ານວາ່ບາງຄົນອາດໃຊ້ຄວາມບາບຂອງເຂົາເປັນເຫດຜົນເຊົາການຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາ. ເໝືອນ 

ກັນໃນສມັຍນ້ີ ມີຫຼາຍຄົນຮ ູ້ສຶກວ່າຕົນເອງໄດ້ຫ່າງໄກຈາກຄວາມຮັກສາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ບາງຄົນອາດຈະໄດ້ຮ້ ູ   ສຶກວ່າ

ພຣະເຈ້ົາອາດໄດ້ຊົງປະຖ້ິມພວກເຂົາເພາະຄວາມທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຂໍເອົາກະສັດ. ທ່ານ ຊາມູເອນ ໄດ້ໜູນໃຈເຂົາ ວ່າ 

ìຢ່າຢ້ານກົວເລີຍî ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ທໍາບາບແລ້ວ, ພວກເຂົາຕ້ອງຫັນໜ້າເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາ ແລະຕ້ອງຕິດຕາມ

ພຣະເຈ້ົາຕ່ໍໄປ. ທ່ານ ຊາມູເອນ ຍັງໄດ້ເຕືອນພວກເຂົາ ຢ່າວາງໃຈໃນສ່ິງທ່ີບ່ໍມີຄຸນຄ່າຕໍໄປ.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງລົງທຶນໜັກນໍາຊາວອິສຣາເອນ; ພວກເຂົາເປັນຕົວແທນນາມຊ່ືອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ ແລະ 

ເປັນໝາກຜົນໃນການຕັດສິນພຣະທັຍພຣະອົງທ່ີຕ້ັງໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງປະທານພຣະຄຸນ 

ໃຫ້ພວກເຂົາເພາະວ່າພວກເຂົາສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບ ແຕ່ເປັນເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ລົງທຶນພຣະອົງເອງສໍາລັບຄວາມເປັນ 

ຢ່ ູໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ເຖິງແມ່ນປະຊາຊົນໄດ້ປະສົບກັບຄວາມເສັຽໃຈຈາກຄວາມບາບຂອງເຂົາ, ພຣະເຈ້ົາຍັງມີ

ຄວາມຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພວກເຂົານະມັສການພຣະອົງ ແລະນໍາເອົາຣັສມີມາເທີດທູນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ. ພຣະ

ອົງໄດ້ຊົງສັນຍາວ່າພຣະອົງຈະບ່ໍປະຖ້ິມພວກເຂົາ.

ໃນຖານະທ່ີເປັນປະໂຣຫິດ, ທ່ານ ຊາມູເອນ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງອະທິຖານເພື່ອໄພພ່ົນ ແລະສ່ັງສອນພຣະ 

ຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພວກເຂົາ. ທ່ານໄດ້ຕ້ັງໃຈທໍາທັງສອງຢ່າງໄດ້ດີ ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາໄດ້ຫ່າງຈາກນ້ໍາພຣະທັຍຂອງ 

ພຣະເຈ້ົາສໍາລັບພວກເຂົາທັງຊາດ. ທ່ານໄດ້ຮຽກເອ້ີນໃຫ້ພວກເຂົາຈົດຈໍາສ່ິງຍ່ິງໃຫ່ຽທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາເພື່ອພວກ 

ເຂົາ, ແນ່ນອນທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຮ້ ູແລ້ວນ້ັນຄືການໄດ້ອອກຈາກການເປັນທາດທ່ີປະເທດອີຢິບ ແລະການຕີເອົາແຜ່ນດິນ 

ແຫ່ງພຣະສັນຍາ. ພຣະເຈ້ົາຊົງຕຽມພ້ອມທ່ີຈະໃຫ້ອະພັຍໂທດໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ແລະອວຍພຣະພອນໃຫ້ພວກ

ເຂົາ--ເຖິງຈະມີກະສັດ ຫຼືບ່ໍມີກໍຕາມ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານ ຊາມູເອນ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຕືອນຕ່ໍພວກເຂົາຢ່າງຈິງຈັງວ່າ ຖ້າພວກປະຊາຊົນຍັງດໍາເນີນ 

ການໄຫວ້ພຣະທຽມແທນທ່ີຂອງພຣະອົງ, ຄົນໝົດທັງຊາດພ້ອມດ້ວຍກະສັດຈະຖືກກວດລ້າງໜີໄປ ຖ້າວ່າພວກເຂົາ 

ວາງໃຈເຊ່ືອໃນຜິດບ່ອນ. ພຣະເຈ້ົາຈະຕັດສິນລົງໂທດໄພ່ພນົຂອງພຣະອົງ ຖ້າວ່າພວກເຂົາຍັງປະຖ້ິມພຣະອົງ ແລະ 

ໄຫວ້ພຣະເຈ້ົາອ່ືນ--ແລະພຣະອົງກໍໄດ້ກະທໍາແທ້.

ຢ່າຖືເບົາຕ່ໍຄວາມສໍາຄັນໃນການອະທິຖານຂອງຜ້ ູນໍາເພື່ອໄພພ່ົນຂອງເຂົາ. ພຣະເຈ້ົາຍັງຊົງເປັນຜ້ ູບັນຊາແຕ່
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ພຣະອົງຍັງຄອງຄອຍທ່ີຈະຕອບຄໍາໄຫວ້ວອນອະທິຖານຂອງຜ້ ູທ່ີມີໃຈຈົດຈ່ໍຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ. ທ່ານ ຊາມູ

ເອນ ສົມຄວນທ່ີມີຄວາມກັບໃຈກັບພວກໄພ່ພົນ ແລະພວກເຂົາກັບທ່ານຄືກັນ, ແຕ່ວ່າຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງຜ້ ູປະ

ກາດພຣະທັມກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາດໍາເນີນໄປດ້ວຍການເກີດຜົນອັນດີ.

ທັງສອງ ພຣະເຈ້ົາແລະທ່ານ ຊາມູເອນ ບ່ໍໄດ້ປະຖ້ິມຊາວອິສຣາເອນ ເຖິງວ່າພວກເຂົາໄດ້ທໍາບາບ, ພຣະເຈ້ົາ

ຍັງດໍາເນີນຕ່ໍທ້າທາຍພວກເຂົາໂດຍຜ່ານທາງຜ້ ູປະກາດພຣະທັມ ຊາມູເອນ. ພຣະອົງຈະບ່ໍປະຖ້ິມພວກເຂົາ ຖ້າພວກ

ເຂົາສາຣະພາບຜິດ, ແລະທ່ານ ຊາມູເອນກໍເໝືອນກັນ. ພຣະຄຸນອັນທ່ີຮັກຄົນບາບ ແຕ່ຊົງຊັງຄວາມບາບ, ໄດ້ເສີມ

ສ້າງໝາກຜົນອັນດີ.

ບົດຮຽນຊວີິດ:

ຜ້ ູຄົນເລືອກສ່ິງທ່ີຜິດ, ບາງຄ້ັງແມ່ນຜ້ ູທ່ີເຮົາໄດ້ແຕ່ງງານນໍາ ຫຼືຜ້ ູທ່ີເຮົາຢາກແຕ່ງງານນໍາແຕ່ໄດ້ປ່ອຍໄປ. ສ່ວນ 

ຫຼາຍຈະເປັນເຄ່ືອງທ່ີພວກເຮົາບ່ໍມີເງິນທ່ີຈະຊ້ື. ພວກເຮົາອາດຈະເລືອກເພື່ອນທ່ີຜິດ ຫຼືວຽກງານທ່ີຜິດ. ທຸກໆ ຄົນເດີນ 

ງົມໄປຈາກທາງທ່ີຖືກຕ້ອງບາງຄ້ັງ ແລະຢ່າໃຊ້ໃຫ້ເປັນເຫດຜົນຂອງຂ້ໍແກ້ຕົວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະເຈ້ົາຍັງຕ້ອງ 

ການດໍາເນີນຕ່ໍທໍາງານໃນຄົນທ່ີກັບຄືນຫັນໜ້າຫາພຣະອົງ. ບາງຄ້ັງ ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຄວາມທໍຣະມານຈາກຜົນສະ 

ທ້ອນຂອງການກະທໍາຂອງເຮົາ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຍັງສາມາດສໍາເຣັດຜົນຈຸດປະສົງຂອງ ພຣະອົງໃນພວກເຮົາຖ້າມກາງ 

ການຕັດສິນໃຈເລືອກທາງຜິດຂອງເຮົາ.

ໃນເວລາທ່ີເຮົາປະເຊີນໜ້າກັບການຕັດສິນໃຈທ່ີສໍາຄັນ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດແບບນ້ີເລ້ືອຍໆ:

 ຈໍາໄວ້ວ່າເຈາະຈົງໃສ່ແຕ່ວິທີທາງຂອງເຮົາເອງສາມາດນໍາໄປເຖິງຜົນເສັຽຫາຍໃນຄວາມສໍາພັນຂອງ ເຮົາກັບ 

ພຣະເຈ້ົາ.

 ຈ່ົງຮັບຮ ູ້ວ່າການໃຫ້ອະພັຍໂທດໃນຄວາມບາບ ບ່ໍໄດ້ລຶບລ້າງຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມບາບຕລອດ. ພວກເຮົາ 

ສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມອະພັຍບາບ ແຕ່ຍັງຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຂອງຄວາມບາບຢູ່.

 ຈ່ົງຈໍາວ່າ ພຣະເຈ້ົາຍັງໃຊ້ພວກເຮົາຢ່ ູ ເຖິງແມ່ນຫລັງຈາກພວກເຮົາໄດ້ທໍາຜິດບາບ.

 ຈ່ົງຮັບວ່າພຣະເຈ້ົາຍັງຊົງບັງຄັບບັນຊາໃນຊີວິດຂອງເຮົາຢ່ ູ. ພຣະອົງຍັງຊົງຈະຮັບການສັຣເສີນ ເຖິງຈະມ ີ

ພວກເຮົາ ຫຼືບ່ໍມີກໍຕາມ. ຈະເປັນການດີເທ່ົາໃດຖ້າພວກເຮົາຮ່ວມມືກັບພຣະເຈ້ົາ ດີກວ່າທ່ີພຣະອົງໄດ້ຮັບ 

ການສັຣເສີນໂດຍບ່ໍມີພວກເຮາົ.

ພັລຍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໂທມາໃນເວລາທ່ີລາວ ຫລົງທາງ ເວລາກໍາລັງໄປ ໄປສະນີ, ມັນທໍາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາງົງ ເພາະ 

ວ່າຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເອົາເຄ່ືອງຊ້ີນໍາທາງ ຈີພແີອສ ໃຫ້ລາວກ່ອນໄປ. ລາວກໍໄດ້ຕ້ັງລາຍການໃສ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວ 

ຂ້າພະເຈ້ົາກໍບ່ໍຮ ູ້ຈັກວ່າບັນຫານ້ັນເປັນຍ້ອນຫຍັງ. ຫລັງຈາກນ້ັນ, ຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ຍິນສຽງຂອງລາວຖຽງກັບເຄ່ືອງ 

ຈີພີແອສ. ເວລາສຽງຂອງເຄ່ືອງ ຈີພແີອສ ບອກໃຫ້ລາວລ້ຽວຂວາ, ລາວບອກວ່າມັນເວົ້າຜິດ. ເຄ່ືອງ ຈີພີແອສ ບ່ໍ

ຟັງຄວາມ! ພຣະເຈ້ົາສ້າງພວກເຮົາໃຫ້ສັຣເສີນພຣະອົງ, ແລະພວກເຮົາຄວນຟງັເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງກໍ

ຈະດີກວ່າທ່ີຈະດ້ືໄປເຮັດຕາມວິທີຂອງຕົນເອງ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/
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ວັນອາທດິ

_______

ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: 1 ຊາມູ

ົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທານໄດ

ທ່ານຈະສໍານຶກໃດ້ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້

ົງສະຖິດຢູ່ໃນທ່ານ.

ົດຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ:

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບການເລືອກ

ໝແ່ທນກະສັດຊາອູນແລະຄໍາສ່ັງສອນ

າກົດຂ້ຶນພາຍນອກ.

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນຈິ່ງມຄີວາມສໍາຄັນ

ຄົນທ່ີເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວມັກຄິດສເມີ

ໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ(ປາກົດການພາຍນອກ

າດຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນພື້ນຖານ

ໃນລະຫວ່າງການປະຕິວັດຕ່ໍສູ້(ເອົາເອກຣາດ

່າຍໃດຜ່າຍນ່ຶງທ່ີເຂົາສົມຄວນຈະໃຫ້ຄວາມ

ວກອ່ືນແມ່ນເລືອກທ່ີຈະຂ້ຶນກັບພັກຜ່າຍ

ລະຢືນຢູ່ຕ່ໍສູ້ກັນກອງທະຫານທ່ີຕິດອາວຸດ

ານເລືອກດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືໂດຍຜູ້ທ່ີຮັກ

ກະສັດຊາອູນມສິີດທິທ່ີຈະເລືອກ

າເອນ, ທ່ານເປັນຜູ້ທ່ີເໝາະສົມທ່ີສຸດ

ິດວ່າພວກເຂົາໄດ້ເລືອກເອົາຜູ້ມີປັນຍາ

ຫັນສ່ິງທ່ີຊຸກຊ້ອນຢູ່ຂ້າງໃນ (1 ຊາມເູອນ 

ະຊາຊົນຫຼືບ່ໍ, ຫຼທ່ືານຈະເປັນກະສັດທ່ີໜ້າ

ອງຕົນ.

. ການເລອືກຂອງຂ້ອຍ 1 ຊາມູເອນ 

1

ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ອາທດິ ທີ 4 ກຣໍະກະດາ 2010 (7/4/2010 )

____________________________________________

ພລງັຂອງການຕັດສນິໃຈ

ມເູອນ 13:8-14; 16:6-13

ານໄດຢາງໃດ ?

ໄດ້ເລືອກເອົາທ່ານເພື່ອການຮັບໃຊ້ເພາະເນ່ືອງດ້ວຍເຫດຜົນ

ເລືອກເອົາຊາຍຄົນນ່ຶງຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງເພືອ່ຈະ

ສອນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະສໍາຣວດກວດເບ່ິງຈິດໃຈພາຍໃນຫຼາຍກ

ສໍາຄັນ:

ເມວີ່າພວກເຂົາເປັນຄົນທ່ີໃຊ້ການໄດ້ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ເຂົາຈະເຮັດ

ນອກ) ແທນທ່ີຈະເປັນກະທໍາທ່ີເກີດຈາກຈິດໃຈ (ລັກສະນະພາຍ

ພື້ນຖານສ່ວນໃນສຸດຂອງຈິດໃຈ.

ເອົາເອກຣາດ). ປະຊາຊາດທ່ີໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍມີສິດທິທ່ີ

ຄວາມຈົງຮັກພັກດີ. ບາງພວກເລືອກທ່ີຈະໃຫຄ້ວາມຈົງຮັກພັກດີ

ຜ່າຍຜູ້ຮັກຊາດ ຜູ້ຊ່ຶງສ່ຽງພັຍອັນຕະຣາຍເພື່ອຄວາມມີອິສຣະ

ອາວຸດສົງຄາມຄົບຊຸດໃນເວລານ້ັນ. ໃນວັນເອກຣາດນ້ີ, ປ່ອຍ

ຮັກຊາດ.

ເລືອກຄືກັນ. ໃນຂະນະທ່ີປະຊາຊົນໄດ້ເລືອກເອົາເພິ່ນເປັນກະສັດ

ສຸດ, ຄວາມສູງໃຫຍ່ແລະລັກສະນະທ່າທາງຂອງເພິ່ນເບ່ິງແລ້ວ

ປັນຍາເປັນກະສັດ. ແນ່ນອນ, ພວກເຂົາເບ່ິງເຫັນແຕ່ປາກົດການ

ເອນ 10:22). ຊາອູນເລືອກທ່ີຈະເປັນກະສັດທ່ີເຂ້ັມແຂງຕາມ

ທ່ີໜ້າຢ້ານກົວ, ກະສັດທ່ີເປັນໜ້າຢ້ານກົວຄືກະສັດຜູ້ທ່ີບ່ໍຮູໃ້ນ

ສກືສາພຣະຄັມພີ

ເອນ 13:8-14

__________________________

ຜົນອັນນ້ີພຣະອົງຈ່ິງ

ຈະໃຫ້ເປັນກະສັດອົງ

ກວ່າປາກົດການທ່ີ

ເຮັດທຸກສ່ິງໃຫ້ເປັນທ່ີ

ພາຍໃນ).

ທ່ີຈະເລືອກເອົາພັກ

ພັກດີຕ່ໍອັງກິດ, ແລະ

ສຣະພາບຂອງພວກເຂົາ

ປ່ອຍໃຫ້ເປັນໂອກາດໃນ

ກະສັດອົງທໍາອິດຂອງອິສ

ແລ້ວເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ

ການພາຍນອກເຂົາບ່ໍໄດ້

ຕາມຄວາມນຶກຄິດຂອງ

ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
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ຊາອູນຂ້ຶນເປັນກະສັດເມື່ອອາຍຸສາມສິບປີ, ແລະປົກຄອງເປັນເວລາ 42 ປີ. ຊາວຟລິີສຕິນທ່ີຫຼົບໜີໄປໃນຂະນະ

ທ່ີຊາມູເອນເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຢູ່ນ້ັນໄດ້ກັບມາຂ່ົມຂູ່ເຂົາ. ຊາວຟລິີສຕິນໄດ້ທ້ອນໂຮມທະຫານ ຣົດຮົບ 3,000 ຄັນ

ແລະທະຫານມ້າ 6,000 ຄົນ ພ້ອມທະຫານເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ (1 ຊາມູເອນ 13:5). ກະສັດຊາອູນຕົກໃຈຍ້ານກົວ

ໃນຂະນະທ່ີທະຫານໄດ້ເລ້ີມຫັນໜີຈາກເພີ່ນ.

ຊາມເູອນໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະກັບມາເມືອງກິນການອີກໃນອາທິດນ້ັນແລະຈະເຜາົເຄືອ່ງຖວາຍບູຊາແລະ

ນະມສັການພຣະເຈົາ້ຢູ່ທ່ີນ້ັນ. ໃນທັນໃດເຈັດມື້ກໍຜ່ານໄປ, ຊາອູນຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈ. ຊາອູນຮ້ອງບອກໃຫຄົ້ນນໍາເອົາ

ເຄ່ືອງເຜົາຖວາຍບູຊາມາໃຫ້ພຣະອົງແລະພຣະອົງກໍເຜົາຖວາຍເຄືອງບູຊານ້ັນໃຫ້ກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ໃນຂະນະທ່ີ

ຊາອູນເສດັພທິ,ີ ຊາມູເອນກໍມາຮອດພໍແຕ່ຊາອູນເວົ້າຂ້ຶນ. ທ່ານບ່ໍໄດ້ມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນການກະທໍາຂອງຊາອູນ

ເລີຍ. ແນ່ນອນ, ທ່ານໄດ້ເຂ້ົາໄປຖາມໂດຍກົງ, ພຣະອງົກາໍລງັເຮດັຫຍງັ? ຊາມູເອນຮູວ້່າຊາອູນໄດ້ຕັດສິນໃຈຜິດພາດ

ບາງເວລາພວກເຮົາກໍມີໃຈຟ່ັງຟ້າວຫືຼໃຈຮ້ອນໃນການຕັດສິນໃຈ. ແທນທ່ີເຮົາຈະລໍຖ້າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຫຼືຄົນ

ຂອງພຣະອົງ, ພວກເຮົາພັດບ່ໍໄດ້ລໍຖ້າຕັດສິນໃຈເຮັດທຸກຢ່າງດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ. ແຕ່ຖ້າພຍາຍາມເຮັດໃນວິທີທາງຂອງ

ພຣະເຈ້ົານ້ັນເຮົາຈະບ່ໍຮູ້ສຶກເສັຽໃຈ. ບາງເວລາ, ພວກເຮົາກໍຮູ້ສຶກວ່າຖືກລົບກວນຈາກສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງເຮັດໃຫເ້ຮົາຕ້ອງມີ

ການຕັດສິນໃຈຜິດພາດ.

ປະການທີນ່ຶງ, ຊາອູນກ່າວໂທດຕໍາໜິວ່າທະຫານຂອງເພິ່ນໄດ້ຫັນໜີຈາກເພິ່ນ. ປະການທີສອງ, ຊາອູນກ່າວ

ໂທດຕໍາໜິຊາມູເອນວ່າເພິ່ນບ່ໍຮັກສາຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະກັບມາໃນວັນທີເຈັດ. ຊາມເູອນໄດ້ຮັກສາຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງ

ເພິ່ນແຕ່ຊາອູນຂາດຄວາມອົດທົນມີໃຈຫຸນຫັນພັນແລ່ນ. ປະການທີສາມ, ຊາອູນກ່າວໂທດໃສ່ກອງທັບຊາວຟລິີສຕີນ;

ທ່ານໄດ້ມີຄວາມຫວາດກົວວ່າເຂົາຈະເຂ້ົາມາບຸກໂຈມຕີຢ່າງກະທັນຫັນ. ສຸດທ້າຍ, ຊາອູນຍັງກ່າວໂທດໃສ່ພຣະເຈ້ົາ,

ເພາະວ່າເພິ່ນບ່ໍໄດ້ຄິດເລີຍວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈຂອງເພິ່ນຈົນກວ ່າເພິ່ນໄດ້ພົບພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານທາງ

ພິທີເຜົາເຄ່ືອງບູຊາຖວາຍ. ຊາອູນຄິດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຄິດເລີຍວ່າຕົນເອງບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງ

ພຣະເຈ້ົາ ຄໍາສ່ັງທ່ີບອກໃຫ້ລໍຖ້າຊາມູເອນວ່າ ກັບມາແລ້ວຈ່ິງທໍາພິທີເຜົາເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາ. ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຮັດໃຫ້

ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍໄດ້ນອກເໜືອໄປຈາກການເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ.

ໃນທີ ່ສຸດ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຊາອູນຍອມຮັບວ່າໄດ້ເຮັດຜິດ, ພຣະອົງຍັງເບ່ິງຄືວ່າມັນເປັນການຖືກຕ້ອງແລ້ວ.

ຊາມູເອນເວົ້າວ່າມັນເປັນການໂງງ່່າວທ່ີສຸດທ່ີເຮັດຢ່າງນ້ັນ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ຊາມູເອນ

ໄດ້ປະກາດວ່າພຣະເຈ້ົາຈະປົດຊາອູນອອກຈາກບັນລັງແລ້ວພຣະເຈ້ົາຈະສ່ົງຊາຍຜູ້ນ່ຶງທ່ີພຣະອົງພພໍຣະທັຍແລະເປັນຜູ້

ທ່ີເຊ່ືອຟັງມາປົກຄອງໄພພ່ົນຂອງພຣະອົງ.

2. ການເລອືກຂອງເຂົາ 1 ຊາມເູອນ 16:6-10

ພຮະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປົດກະສັດຊາອູນອອກຈາກການເປັນກະສັດດ້ວຍການທ່ີໄດ້ກະທະຜິດ. ຊາມູເອນໄດ້ຊອກ

ຫາຄົນຜູ້ທ່ີມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ(1ຊາມູເອນ 13:14). ການຊອກຫາຢ່າງທ່ີຖ້ວນໃນເມືອງເບດເລເຮມັແລະ

ໃນຄອບຄົວອີຊາຍ(1 ຊາມເູອນ 16:1). ຊາມເູອນໄດ້ເອ້ີນລູກຊາຍຂອງອີຊາຍແຕ່ລະຄົນອອກມາຢູ່ຕ່ໍໜ້າແລະກໍຄຶດ

ໃນໃຈວ່າແມ່ນຜູ້ໃດ, ຕາມການເບ່ິງແຕ່ສ່ິງທ່ີຢູ່ຂ້າງນອກ.

ທໍາອິດ ຊາມູເອນໄດ້ເຫັນເອລີອາດຜູ້ທ່ີມີຮູບຮ່າງສູງສະງ່າແລະໜ້າຕາດີຈົບງາມ. ລາວໄດ້ເປັນຜູ້ທີນ່ຶງທ່ີຊາມູ

ເອນໄດ້ເລືອກທ່ີຈະໃຫ້ເປັນກະສັດ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ ້ແກ້ການເລືອກຂອງລາວ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວແກ່ລາວວ່າ:

ຢ່າສົນໃຈນໍາຮູບຮ່າງອັນຈົບງາມຂອງລາວແຕ່ຈ່ົງເບ່ິງພາຍໃນຈິດໃຈຂອງລາວ.

ອີຊາຍບ່ໍໄດ້ຂັດຂວາງການທີ ່ພຣະເຈ້ົາປະຕິເສດເອລີອາບ. ລາວໄດ້ເອ້ີນລູກຊາບຜູ້ທີສອງອາບິນນາດາບ

ອອກມາໃຫ້ຊາມູເອນເບ່ິງອີກ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຊາມູເອນຮູອີ້ກວ່າອາບີນາດາບກໍບ່ໍແມ່ນ. ອີຊາຍເອ້ີນລູກຜູ້ຕ່ໍ
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ໄປຄືຊາມມາມາອີກ, ແຕ່ລາວກໍບ່ໍແມ່ນຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກ. ການເລືອກໄດ້ສືບຕ່ໍໄປທັງໝົດເຈັດຄົນ, ແຕ່ລະຄົນບ່ໍ

ແມ່ນຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກ. ປາກົດວ່າອີຊາຍບ່ໍໄດ້ເອົາລູກຊາຍຫຼ້າຂອງລາວມາຄືດາວິດ ຜູ້ທ່ີຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນກະ

ສັດໃຫ້ມາເລືອກເທ່ືອ. ລາວໄດ້ໃຫ້ລູກຊາຍທັງເຈັດຄົນຜ່ານໄປແຕ່ບ່ໍມີຜູ້ໃດຖືກພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກ.

ໃນເມື່ອພວກເຮົາຈະເລືອກຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງ, ພວກເຮົາຄວນເບ່ິງຜ່ານສ່ິງທ່ີຢູ່ຂ້າງນອກເຂ້ົາໄປເຖິງແນວຄິດຈິດໃຈແລະ

ນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາໃນເຂົາອີກດ້ວຍ. ແນ່ນອນພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ ້ຄວາມຮູ້ສຶກບາງຢ່າງທ່ີຈະຊ່ວຍພວກເຮົາເລືອກ,

ແຕ່ກໍບ່ໍສາມາດຈະເຂ້ົາໃຈຜິດໄດ້. ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເລືອກຕາມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາເທ່ົານ້ັນ. ໃນເມື່ອພວກເຮົາມີ

ການເລືອກທ່ີສໍາຄັນພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງຈາກພຣະເຈ້ົາກ່ອນ. ເພາະວ່າ, ໃນຂະນະທ່ີມະນຸດເບ່ິງເຫັນ

ແຕສ່ິງທ່ີຢູ່ຂ້າງນອກ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຂ້າງໃນ. ຈິດໃຈຂອງດາວິດ. ດາວິດວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ, ພຣະເຈ້ົາເຫັນຢ່າງ

ບໍຣິບູນໃນຈິດໃຈຂອງລາວ. ຜູ້ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກຈະມີບັນຫາໃນຄວາມສາມາດທ່ີຈະເປັນໄດ້ ເພາະວ່າພວດເຂົາໄດ້ຟັງ

ຄວາມຂອງຄົນທ່ີບ່ໍສາມາດພິສູດເຖິງຂ້າງໃນຈິດໃຈຂອງເຂົາ.

3. ການເລອືກຂອງພຣະເຈົາ້ 1 ຊາມູເອນ 16:11-13

ຊາມູເອນໄດ້ຖາມອີຊາຍ, ທາ່ນຍງັມລີກູຊາຍອກີຢູບ່ໍ່? ອີຊາຍໄດ້ຍອມຮັບວ່າຍັງມລູີກຊາຍອີກຜູ້ຍງັນອ້ຍຢູ່ແຕ່

ດຽວນ້ີລາວຍັງໄປລຽ້ງແກະຢູ່. ໃນຄວາມຄິດຂອງອີຊາຍ, ຊາມູເອນໄດ້ປະຕິເສດລູກຊາຍທ່ີບ່ໍມີຄຸນວຸດທິ, ແຕ່ແລ້ວເປັນ

ຫຍັງເພິ່ນຈ່ິງເລືອກເອົາລູກຜູ້ຫຼາ້? ດ້ວຍເຫດໃດລາວຈ່ິງໄດ້ເລືອກເອົາລູກຜູ້ນ້ອຍ? ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ພຣະຜູ້ເປັເຈ້ົາໄດ້

ເບ່ິງເຫັນໃນສ່ວນເລິກຂອງຈິດໃຈດາວິດວ່າລາວຈະສາມາດເປັນຜູ້ນໍາໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.

ຄົນເຮົາສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຈະຄິດເອົາເອງວ່າເຮົາບ່ໍມີຄຸນສົມບັດພຽງພທ່ີໍຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວພວກ

ເຮົາກໍຕັດສິນກັນໃນທໍານອງນ້ີ. ເຮົາເຫັນຄົນໃດຄົນນ່ຶງເປັນຄົນຂ້ີອາຍແລ້ວກໍຄິດວ່າລາວຈະບ່ໍມີໂອກາດໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະ

ເຈ້ົາ.ແຕ່ວ່າຄົນໆນ້ັນພັດເປັນຄົນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວໃ້ຫ້ເປັນພະຍານທ່ີດີໂດຍຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ. ດ່ັງນ້ັນ

ສ່ິງທ່ີ ່ປາກົດຢູ່ພາຍນອກບ່ໍໄດ້ບ່ົງບອກໃຫ ້ເຫັນທຸກສ່ິງທັງໝົດໃນຕົວຂອງຜູ້ນ້ັນ.

ຊາມູເອນໄດ້ບອກໃຫ້ອີຊາຍນໍາເອົາລູກຊາຍຜູ້ນ້ອຍນ້ັນມາຫາລາວແລະສ່ັງບ່ໍໃຫໃ້ຜຄົນໃດຄົນນ່ຶງນ່ັງລົງກິນ

ແລະດ່ືມຈົນກວ່າລູກຜູ້ນ້ອຍນ ັ ້ນຈະມາຮອດ. ເຖິງແມ່ນວ່າບ່ໍແມ່ນການເລືອກຂອງຊາມູເອນຫຼືອີຊາຍກໍດີແຕ່ເປັນການ

ຊົງເລືອກເອົາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເມື່ອພຣະເຈ້ົາຊົງສັນຍາວ່າລູກຂອງອີຊາຍຈະເປັນກະສັດຜູ້ຕ່ໍໄປ, ດ່ັງນ້ັນຊາມູເອນຈ່ິງບ່ໍ

ຊັກຊ້າໃນການຕັດສິນໃຈແລະລໍຖ້າຈົນກວ່າລາວຈະໄດ້ພົບລູກຜູ້ຫຼ້າ.

ເມື່ອດາວິດມາເຖິງ, ຊາມູເອນໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າລາວເປັນຊາຍທີ ່ມີຮູບຮ່າງງົດງາມແລະມີສຸກຂະພາບແຂງ

ແຮງດີແລະຕາຂອງລາວກໍມີແວວ(ສລາດ). ຢ່າງໃດກໍຕາມບ່ໍແມ່ນຄວາມງົດງາມຮູບຮ່າງພາຍນອກຂອງລາວແຕ່ພຣະ

ເຈ້ົາໄດ້ຊົງສັງເກດຫັນເຖິງຈິດໃຈທາງໃນຂອງລາວ.

ຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກກໍຕ້ອງການມີຜູ້ຮັບໃຊ້. ຜູ້ແບ່ງປັນພຣະທັມແລະຜູ້ບໍຣິຫານພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກໃນປີຕ່ໍມາ.

ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າຢ່າໄດ້ເບ່ິງແຕ່ສ່ິງທ່ີປາກົດໃຫ້ເຫັນແຕ່ພາຍນອກຂອງຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງເທ່ົານ້ັນ. ຈ່ົງເບ່ິງຕົວທ່ານເອງເໝືອນກັນ

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັງເກດເບ່ິງທ່ານ; ພຣະເຈ້ົາຮຽກເອ້ີນເອົາທ່ານໃຫ້ມາຮັບໃຊ້ໃນຈຸດປະສົງອັນໃດ? ທ່ານຄວນຈະຊອກຄ້ົນ

ໃຫ້ພົບ(ຂອງພຣະຣາຊທານ)ໃນຕົວທ່ານເອງ.

ຊາມູເອນໄດ້ເອ້ີນເອົາດາວິດໃຫ້ເຂ້ົາມາຫາເພິ່ນແລ້ວເອົານ້ໍາມັນຊະໂລມມາຫົດສົງດາວິດ, ການກະທໍາດ່ັງ

ກ່າວເປັນສັນຍາລັກໃນການສະຖາປະນາຕ່ໍໜ້າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ແມ່ນພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ສິດລາວໃນການເປັນກະສັດ.

ເຖິງແມ່ນດາວິດເປັນລູກຫຼ້າແລະມຄຸີນສົມບັດໜ້ອຍທ່ີສຸດ, ແຕ່ສໍາລັບພຣະເຈ້ົາແລ້ວພຽງພໍໃນການຮັບໃຊ້່ພຣະອົງ.

ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະຕຽມແລະນໍາພາພວກເຂົາໃນການຮັບໃຊ້. ມຫີຼາຍຄົນບ່ໍກ້າທ່ີຈະຮບັໃຊ້ຄຣິສຕະຈັກ, ຄິດວ່າ
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ຕົນເອງບ່ໍມຄຸີນວຸດທິພຽງພໍ. ເ ຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະເຈ້ົາຈະລໍຖ້າໃນການຕອບສນອງຕ່ໍການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະອົງ,

ການເລືອກຂອງພຣະອົງນ້ັນບ່ໍເໝືອນການເລືອກຂອງມະນຸດ.

ຜູຮ້ບັໃຊຈ້ະມເີງື່ອນໄຂອັນໃດແດ?່

* ບ່ໍແມ່ນການປາກົດການຂ້າງນອກຫຼືຄວາມສໍາເຣັດໃນໂລກນ້ີ.

* ບ່ໍແມ່ນເປັນຄົນບ່ໍມີຄວາມບາບ ແຕ່ເປັນຄົນໄດ້ຮັບການໃຫອ້ະພັຍ.

* ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍການສມັກ ແຕ່ເປັນການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາ.

*ບ່ໍແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ ແຕ່ແມ່ນການຖວາຍກຽດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.

ບົດຮຽນແຫງຊວີດິ:

ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູຫ້ຍັງແດ່ຈາກບົດຮຽນນ້ີ?

 ເມື່ອພວກເຮົາຫາກບ່ໍຕິດຕາມຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງພໜະເຈ້ົາ ພຣະອົງກໍຈະສັບປ່ຽນເຮົາອອກຈາກທ່ີຂອງເຮົາໄປໄວ້

ກັບຄົນທ່ີບ່ໍຟັງຄວາມເໝືອນກັນ.

 ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຄວນຊອກຫາຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ືນຕ່ໍການຕັດສິນໃຈຂອງເຮົາ, ແຕ່ເຮົາກໍຄວນ

ໃຫ້ສ່ິງເຫຼົ່ານ້ັນເປັນທ່ີສ່ົງຜົນສະທ້ອນຕ່ໍການຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງພຣະອົງສໍາລັບຊີວິດເຮົາ.

 ເມື່ອພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປີດເຜີຍການຊົງເລືອກຂອງພຣະອົງສໍາລັບຊີວິດເຮົາ ພວກເຮົາກໍຄວນຈະເຫັນພ້ອມ

ກັບການຊົງເລືອກນ້ັນດ້ວຍ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ WWW.lsbf.org ໂດຍ LLBC.

http://www.lsbf.org/
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ຣະເຈາຮຄັນົບາບ 

ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: 1 ຊາມູ

ົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທານໄດ

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄ້ົນ

ນເວລານ້ີຫຼໃືນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ.

ົດຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ:

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຄວາມ

າວບ່ໍໄດ້ມຄີວາມຢ້ານກົວແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນຈິ່ງມຄີວາມສໍາຄັນ

ຄົນທ່ີເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວຕ້ອງເຂົ້ົາໃຈ

ໝືອນກັບວ່າບ່ໍມກໍີາລັງພໍທ່ີຈະປະເຊີນກັບ

ລະຂາດຄວາມກ້າຫານໃນການທ່ີຈະປະ

ຣະເຈ້ົາໃຫ້ຄວາມກ້າຫານກັບເຂົາພໍທ່ີຈະ

ໃນຖານະເປັນຜູ້ປ້ອງກັນດ້ານຫຼັງ,

ົວຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ກອງຫຼັງຂອງພວກເຮົາ

ີໃນລະຍະ 40 ຍາດ. ນ້ໍາໜັກຂ້າພຣະ

ົງຝຶກຊ້ອມຕົວຂ້າພຣະເຈ້ົາເອງຮູ້ສຶກວ່າ

ມື່ອລົງຝຶກຊ້ອມເມື່ອກອງຫຼັງຂອງຜ່າຍຕົງ

ຮງໝວກກັນກະທົບແລະເຄ່ືອງປ້ອງກັນ

ອງຜ່າຍກົງກັນຂ້າມປາກົດວ່າໄດ່ກວມຕົວ

ຈ້ົາໄດ້ລືມໄປວ່າດາວິດຊະນະຄູຕ່ໍສູ້ໄດ້ຢ່າງ

ສະຖານະການຂອງດາວິດໃນເວລານ້ັນ

ະຊາຊົນຂອງລາວ. ດາວິດເຊ ື ່ອໄວວ້າງ

າບແພສັ້ດຕຣູ. ຈົງສັງເກດເບ່ິງຄວາມແຕກ

ັນຫາໃຫ່ຽໆ.
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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ອາທດິ ທີ 11 ກຣໍະກະດາ 2010 (7/11/2010)

__________________________________________

ພລງັຂອງຄວາມກ້າຫານ.

ມເູອນ 17:8-11,32-39,45-47

ານໄດຢາງໃດ ?

ຄ້ົນພົບວ່າຄວາມກ້າຫານທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ເມື່ອທ່ານປະ

ອງຄວາມກ້າຫານຂອງດາວິດທ່ີຕ່ໍສູ້ກັບໂກລິອາດເມື່ອໂກລິອາດໄດ້

ເລີຍ.

ສໍາຄັນ:

ໃຈວ່າພວກເຂົາສາມາດໄວວ້າວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາສເມີໃນຂະນະ

ກັບບັນຫາໃຫ່ຽໆ. ຄົນທ່ີເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວໃນທຸກມືນ້ີ້ແມ່ນມຄີວາມ

ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມບ່ໍຖືກຕ້ອງໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ພວກ

ຈະປະເຊີນກັບທຸກໆບັນຫາ.

ຂ້າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມນໍາຄະນະນັກສຶກສາປີທີສອງໂດຍ

ເຮົານ້ໍາໜັກໂດຍສະເລ່ັຽແລ້ວແມ່ນ 220 ພາວແລະແລ່ນໃນຄວາມ

ຂ້າພຣະເຈ້ົາພຽງແຕ່ 130 ພາວແລະແລ່ນໃນຄວາມໄວ 4.8 ວິນາທີ

ວ່າເປັນໝືອນກັບດາວິດທ່ີຕ່ໍສູ້ກັບໂກລີອາດ. ຂ້າພຣະເຈ້ົາ

ຍຕົງຂ້າມທ່ີມີໂຕຂນາດໃຫຍ່ເມື່ອແລ່ນເຂົາກະແທກຕົວຂ້າພຣະ

ກັນບ່າໄລ່ແລະຕົວຂອງຂ້າພຣະເຈ້ົາເອງຮູ້ສຶກວ່າຈະຟົ້ງກະເດັນ

ມຕົວຂອງຂ້າພຣະເຈ້ົາຢູ່; ຂ້າພຣະເຈ້ົາພະຍາຍາມຕ່ໍສູ້ແລະຂັດຂວາງ

ຢ່າງໃດ.

ນ້ັນ, ເຖິງຢ່າງກໍຕາມ, ຈະມຊີີວິດຫຼືຕາຍ ບ່ໍໄດ້ເພື່ອຕົວລາວ

ວາງໃຈໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີໃຫ້ກໍາລັງຄວາມກ້າຫານແກ່ລາວ

ແຕກຕ່າງລະວາງກະສັດຊາອູນກັບດາວິດໃນການລົງມືຈັດການ

__________________________________________

ປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາ

ອາດໄດ້ລ້ອມຮອບລາວໄວ້

ຂະນະທ່ີພວກເຂົາເບ່ິງ

ຄວາມຮູ້ສຶກຢ້ານກົວ

ພວກເຂົາຕ້ອງຈ່ືໄວວ້່າ

ໂດຍມີຄວາມຮູ້ສຶກເກັງ

ຄວາມໄວ 4.4 ວິນາ

ວິນາທີ. ທຸກໆຄ້ັງໃນການ

ເຈ້ົາຈ່ືບ່ໍລືມໃນມື້ທໍາອິດ

ຂ້າພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມ

ເດັນໄປ. ຕ່ໍມາ, ໂຕ

ຂັດຂວາງ. ຂ້າພຣະ

ລາວເອງແຕ່ແມ່ນເພື່ອ

ລາວຈົນລາວສາມາດ

ຈັດການກັບການແກ້ໄຂ
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ສກືສາພຣະຄັມພີ

1. ກ້າຫານທີຈ່ະຖ່ອມຕວົລງົ. 1 ຊາມູເອນ 17:8-11

ເຖິງແມ່ນວ່າກະສັດຊາອູນຈະຍືນຂ້ຶນແລະລາວຈະສູງກ່າວຄົນອິສຣາເອນຄົນອ່ືນ, ລາວຍັງມີຄວາມຍ້ານກົວໃນ

ຖາມກາງໝູ່ປະຊາຊົນ(1 ຊາມເູອນ 10:22-24). ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວຍືນຂ ຶ ້ນຢ່າງຄົນທ່ີກ້າຫານ, ແຕ່ລາວຊຸກ

ຊ້ອນຄວາມຍ້ານກົວໄດ້ພາຍໃນ. ເຫດການນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນຕົວລາວອີກຄ້ັງນ່ຶງໃນເວລາຈະເຂ້ົາສູ່ສນາມຮົບ.

ໃນຂະນະທ່ີກອງທັບທະຫານຂອງຊາອູນຕ້ັງຄ້າຍພັກຢູ່ເທິງຮ່ອມພູອີລາ, ໂກລີອາດ, ນັກຮົບຜູ້ກ້າຫານຟີລິສຕີນ,

ໄດ້ເຂ້ົາມາໃນແຕ່ລະວັນເພື່ອຂ່ົມຂູ່ຫົວເລາະເຍາະເຍ້ີຍກອງທັບຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າບ່ໍມີຜູ້ໃດທ່ີຈະມີຄວາມສາມາດພຽງພໍ

ທ່ີຈະຕ່ໍສູ້ໄດ້. ໂກລີອາດມີຄວາມສູງປະມານເກ້ົາຟິດ. ມັນມໝີວກເຫຼັກທ່ີເຮັດດ້ວຍທອງສໍາຣິດແລະອາວຸດທີ ່ມີນ້ໍາໜັກ

ປະມານ 125 ພາວ; ຫອກຂອງມັນໜັກປະມານສິບຫ້າພາວ.

ມື້ລະສອງຄ້ັງທັງເຊ້ົາແລະແລງເປັນເວລານານຢູ່ສ່ີສິບວັນ, ໂກລີອາດ ໄດ້ອອກມາຢືນຮ້ອງແຜດສຽງຂ່ົມຂູ່ຫົວ

ເຍາະເຍ້ີຍໃສ່ກອງທັບອິສຣາເອນເພື່ອທ່ີຈະໃຫ້ເຂົາອອກມາຕ່ໍສູ້( 1 ຊາມູເອນ 17:16). ມັນໄດ້ຫົວເຍາະເຍ້ີຍໄພ່ພົນ

ຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເຂົາບ່ໍມີຄວາມກ້າຫານ. ອັນທີນ່ຶງ, ມັນໄດ້ໃຫ້ຄໍາຖາມວ່າ ການເຂ້ົາສູ້ຮົບຂອງພວກເຂົາຈະຊະນະມັນ

ໄດ້ບ່ໍໂດຍຄໍາຖາມທ່ີວ່າເປັນຫຍັງເຂົາບ່ໍລຽນໜ້າເຂ້ົາມາຕ່ໍສູ້ລອງເບ່ິງ. ພວກເຂົາປະຕິເສດການຕ່ໍສູ້, ຄິດວ່າມັນຈະຜ່ານ

ກາຍອອກໄປຈາກພວກເຂົາຊ້ັນບໍ. ແຕ່, ບ່ໍວ່າເປັນການຕ່ໍສູ້ກັບໂກລີອາດຫຼືການຕ່ໍສູ້ກັບສົງຄາມອັນໃດກໍຕາມ ປົກກະຕິ

ແລ້ວພວກເຮົາສາມາດປະເຊີນກັບມັນໄດ້ແລະຍັງສາມາດໃຫ້ມັນຜ່ານພົ້ນໄປໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ!

ໂກລີອາດໄດ້ບຸກໂຈມຕີຊາອູນໃນເມື່ອເພິ່ນຂາດຄວາມກ້າຫານ. ຊາອູນໄດ້ຢືນຂ້ຶນສູງກວ ່າອິສຣາເອນຄົນອ່ືນໆ

(1 ຊາມູເອນ 10:23) ແຕ່ບ່ໍມິວິທີການທ່ີຈະຕ່ໍສູ້ກັບຍັກໃຫຍ່. ໂກລີອາດເຍາະເຍ້ີຍກໍາລັງທະຫານຕ່ໍໜ້າປະຊາຊົນອີສ

ຣາເອນ. ທັງຊາອູນແລະທະຫານຂອງພຣະອົງໄດ້ຍິນຄໍາເວົ້າທ້າທາຍຂອງໂກລີອາດ, ແລະພວກເຂົາຂາດຄວາມກ້າ

ຫານແລະເກີດຄວາມຢ້ານກົວ.

ຄ້າຍຄືກັບອິສຣາເອນ, ພວກເຮົາທັງໝົດແມ່ນປະເຊີນໜ້າກັບການທ້າທາຍໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.

ມີຫຼາຍຢ່າງຫຼາຍແນວທ່ີທ້າທາຍເຮົາເບ່ິງຄືວ່າມັນໃຫຍ່ສໍາລັບການທ່ີພວກເຮົາຈະເອົາຊະນະດ້ວຍກໍາລັງຂອງຕົວເຮົາ

ເອງ, ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາຈ່ິງມອບຄວາມຢ້າຍກົວທ່ີເປັນສ່ິງກີດຂວາງເຮັດໃຫ້ເຮົາບ່ໍກ້າພທ່ີໍຈະປະເຊີນກັບມັນໃນແຕ່ລະ

ວັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມືອ່ຊາອູນມີຄວາມສັບສົນໃນການທ່ີຈະປະເຊີນໜ້າຕ່ໍສູ້ກັບໂກລີອາດ, ມັນເປັນການທໍາ

ລາຍຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນທັງໝົດຂອງກອງທະຫານ. ຖ້າວ່າກະສັດ, ຜູ້ຊ່ຶງມີຮູບຮ່າງໃຫຍ່ເທ່ົາກັບໂກລີອາດເຂົາຈະບ່ໍຢ້ານ

ໃນການທ່ີຈະປະເຊີນໜ້າກັບຄູ່ຕ່ໍສູ້, ເປັນຫຍັງຈ່ິງເປັນແນວນ້ັນ? ດ່ັງນ້ັນໃນແຕ່ລະວັນບັນຫາໃຫຍ່ໆຈ່ິງຫົວເຍາະເຍ້ີຍ

ເຂົາ, ແລະໃນແຕ່ລະວັນເຂົາຖືກຄອບງໍາຢູ່ດ້ວຍຄວາມຢ້ານ. ຈະເປັນໜ້າເສ້ົາໃຈຊ່ໍາໃດຕ່ໍຜູ້ທ່ີບ່ໍກ້າປະເຊີນກັບຄວາມ

ຢ້ານແລະບັນຫາໃຫຍ່ໆ.

2.ກ້າຫານທີຈ່ະເປດີເຜຍີ. 1 ຊາມູເອນ 17: 32-39

ດາວິດໄດ້ຍິນການທ້າທາຍຂອງໂກລີອາດແລະປລາດໃຈວ່າເປັນຫຍັງຄົນອິສຣາເອນຈ່ິງຕົກໃຈຢ້ານກົວໃນເມື່ອ

ເຂົາມພີຣະເຈ້ົາຢູ່ຝ່າຍເຂົາ. ດາວິດໄດ້ຕ້ັງຄໍາຖາມວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນຫາກມີຄົນນ່ຶງຂ້າໂກລີອາດ. ດາວິດໄດ້ທູນຕ່ໍ

ກະສັດວ່າບໍຕ່ອ້ງຢາ້ນກວົເລຍີ, ລາວຈະອອກໄປຕ່ໍສູ້ກັບໂກລີອ່າດດ້ວຍຕົວລາວເອງ. ດາວດິເປັນເດັກໜຸ່ມລ້ຽງແກະ,

ແຕ່ມີຄວາມກ້າຫານຫຼາຍກວ່າກະສັດ. ຄວາມກ້າຫານບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນຢູ່ກັບອາຍຸແຕ່ຂ້ຶນຢູ່ກັບຄວາມເຊ່ືອ. ກະສັດຊາອູນໄດ້
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ສັງເກດເຫັນວ່າດາວິດບ່ໍສົມຄວນຈະອອກໄປເພາະລາວຍັງນ້ອຍຢູ່. ໂກລີອາດເປັນນັກຮົບມາດົນນານກ່ອນດາວິດຈະ

ເກີດມາ.

ດາວິດໄດ້ຍຶດເອົາປະສົບການຮວບຮວມເຂ້ົາກັບການເຊ່ືອຟັງໃນພຣະເຈ້ົາເກີດເປັນຄວາມກ້ຫານ. ລາວໄດ້ກ່າວ

ເຖິງໃນເມື່ອເວລາທ່ີລາວລ້ຽງແກະຂອງພໍລ່າວ, ລາວໄດ້ຂ້າໂຕສິງແລະໂຕໝີທ່ີຈະເຂ້ົາມາຄຸບກິນລູກແກະຂອງລາວ.

ດາວິດຮູວ້່າລາວບ່ໍສົມຄວນທ່ີຈະສູ້ໜ້າຕ່ໍໜ້າກັບໂກລີອາດດ້ວຍກໍາລັງຂອງລາວເອງ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໃຫກໍ້າລັງແລະ

ຄວາມກ້າຫານແກ່ລາວ. ລາວຮູແ້ລ້ວວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາມາກອນແລ້ວ ພຣະເຈ້ົາຈະປະທານກໍາລັງແລະຄວາມ

ກ້າຫານເອົາຊະນະຊາຍປາເຖ່ືອນຊາວຟີລິສຕີນ.

ກະສັດຊາອູນໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ແກ່ດາວິດໃຫ້ໄປແລະຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ກັບລາວ. ລາວໄດ້ເອົາເຄືອ່ງນຸງ່ໃນ

ການສູຮ້ບົຂອງລາວໃຫ້ດາວິດເພື່ອວ່າດາວິດຈະໃສ່ເປັນເຄ່ືອງປ້ອງກັນຕົວເຂ້ົາສນາມຮົບ. ລາວໄດ້ເອົາໝວກທອງ

ສໍາຣິດ, ເຄ່ືອງປ້ອງກັນຕົວລາວ, ແລະດາບຂອງລາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມບ່ໍວ່າຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນພະຍານ

ຫຼັກຖານໄດ້ສໍາແດງອອກມາທາງດາວິດກໍຕາມ, ຊາອູນກໍຍັງມີຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນໃນອາວຸດສົງຄາມຂອງຕົນ. ດາວິດສວມ

ໃສ່ເຄ່ືອງຮົບແລ້ວຕົວລາວເອງບ່ໍສາມາດທ່ີຢ່າງໄປມາໄດ້ສະດວກ.

ການໄວວ້າງໃຈໃນມະນຸດແທນທ່ີຈະໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈ້ົານ້ັນເປັນການຕັດສິນໃຈທ່ີໂງງ່າວທ່ີສຸດ. ມັນເປັນສ່ິງທ່ີ

ກີດຂວາງເຮົາຢູ່ສເມີ. ດາວິດຄ້ົນພົບຄວາມກ້າຫານຂອງລາວໃນພື້ນຖານການກະທໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໃນເວລາຜ່ານມາ,

ໃນຂະນະທ່ີຊາອູນໄວວ້າງໃຈໃນເຄ່ືອງອາວຸດຂອງລາວ ທັງໆທ່ີລາວເອງບ່ໍມີຄວາມກ້າຫານທ່ີຈະໃຊ້ມັນ.

3. ກ້າຫານໃນການສະແດງອອກ 1 ຊາມູເອນ 17: 45-47

ດາວິດໄດ້ລາຊາອູນແລະປະເຄ່ືອງຮົບໄວແ້ລ້ວລາວກໍມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ສນາມຮົບ. ລາວໄດ້ຈັບເອັາໄມ້ຄ້ອນສໍາລັບຖືໃນ

ເວລາລ້ຽງແກະແລະຖົງກະຖຸນແລ້ວກໍເກັບເອົາກ້ອນຫີນສໍາລັບກະຖຸນ, ລາວໄດ້ຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຕ່ໍສູ້ກັບຍັກໃຫຍ່. ໃນ

ຂະນະທ່ີດາວິດເຂ້ົາໄປໃກ້ໂກລີອາດ ພວກຟີລິສຕີນໄດ້ຫົວເຍາະເຍ້ີຍລາວ, ແຕ່ດາວິດມີເຊ່ືອໝັ້ນໃຈໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາ. ຍັກໃຫຍ່ເຂ້ົາມາພ້ອມດ້ວຍດາບ, ຫາຼວແລະກະບີ.່ ໂກລີອາດມີຄວາມໄວ້ໃຈຢ່າງດຽວກັນກັບຊາອູນຄືເຄ່ືອງອາ

ວຸດຂອງລາວແລະຄວາມສາມາດຂອງຕົວລາວເອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດາວິດເວົ້າວ່າລາວມາໃນນາມຂອງອງົພຣະ

ຜູເ້ປນັເຈົາ້ແຫງ່ຈກັກະວານ.

ເມື່ອດາວິດຍືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າໂກລີອາດ, ດາວິດພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາຂອງລາວແມ່ນມີຈິງແລະລາວກໍຍອມທ່ີຈະເປີດ

ໂອກາດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາທໍາງານຜ່ານທາງຕົວລາວ. ລາວໄດ້ມີຄວາມຍ້ານກົວຄືກັນກະສັດແລະທະຫານຂອງລາວບ່ໍ. ດາ

ວິດບ່ໍໄດ້ຮູເ້ລີຍວ່າເປັນກໍາລັງນໍາພາໂດຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.

ເມຶ່ອເຮົາຍືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າບັນຫາ, ເຮົາຄວນຍືນຂ້ຶນມຸ້ງໜ້າຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມຢ້ານກົວຂອງເຮົາດ້ວຍຄວາມກ້າຫານຍອມຮັບ

ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດນໍາພາຢູ່ໃນເຮົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າເຮົາບ່ໍມີຄວາມກ້າຫານທ່ີຈະປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາ

ເລັກໆນ້ອຍໆ. ເຮົາກໍຈະບ່ໍສາມາດເຫັນການຊົງນໍາພາຂອງພຣະອົງໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດໃນສ່ິງທ່ີໃຫຍ່ໆ.

ດາວິດຫົວເຍາະເຍ້ີຍໂກລີອາດໂດຍເວົ້າວ່າລາວສາມາດຈະທຸບຕີໃຫ້ລ້ົມລົງແລ້ວລາວຈະຕັດຫວົມັນອອກແລ້ວຈະ

ມອບໃຫ້ທະຫານຟີລິສຕີນແລະກະສັດຂອງເຂົາ. ດາວິດເວົາ້ເຊ່ັນນ້ີເພາະລາວຮູວ້່າອສິຣາເອນມພີຣະເຈົາ້ແທ.້ ການ

ກະທໍາຂອງທະຫານແລະກະສັດຊາອູນໄດ້ນໍາເອົາຄວາມເສ່ືອມເສັຽມາສູ່ຊ່ືສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ທະຫານຂອງຊາອູນບ່ໍມີ
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ຄວາມກ້າຫານແລ້ວ, ເຂົາຍັງກະທໍາຕົວເໝືອນກັບວ່າເຂົາບ່ໍມພີຣະເຈ້ົາເລີຍ, ແຕ່ການກະທໍາຂອງດາວິດສະແດງອອກ

ໃຫ້ເຫັນເຖິງຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ດາວິດຈິງປະສົບກັບຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງລາວ.

ອີກບົດຮຽນນ່ຶງທີ ່ດາວິດຕ້ອງການໃຫ້ທະຫານຮຽນຮູ້ກໍຄືບ່ໍແມ່ນດາບແລະຫອກແຕ່ແມ່ນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊວ່ຍເຫຼອືເຮົາ.

ການຕ່ໍສູ້ສົງຄາມນ້ັນຂ້ຶນຢູ່ກັບພຣະເຈົາ້, ແລະແມ່ນພຣະອົງນ້ັນເຫຼະເປັນຜູ້ຊະນະສົງຄາມ. ໂກລິອາດໄດ້ຍ່າງມຸ້ງໜ້າໄປ

ຫາດາວິດແລະດາວິດໄດ້ແລ່ນຢ່າງວ່ອງໄວເຂ້ົາຕ່ໍສູ່ກັບຍັກໃຫຍ່ທີ ່ເປັນສັດຕຣູຂອງອິສຣາເອນທ່ີບ່ໍມີໃຜຈະສູ້ໄດ້. ດາ

ວິດໄດ້ຈົກເອົາກ້ອນຫີນອອກມາແລ້ວຍິງໃສ່ໂກລິອາດ ກ້ອນຫນີນ້ັນໄດ້ຖືກໜ້າຜາກຂອງລາວ, ເຮ ັດໃຫ້ກະໂຫລກຫົວ

ມັນແຕກລ້ົມຂວໍ້າໜ້າລົງດິນຕາຍໃນທັນທີທັນໃດ. ເຮ ັດໃຫ້ພວກຟີຣິສຕິນພາກັນແຕກໜີໄປ. ເຮັດໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນ

ໄດ້ພົບກັບຜູ້ກ້າຫານຂອງເຂົາຜ່ານການທົດສອບຂອງດາວິດຈ່ຶງໄດ້ໃຊຊະນະ.

ບົດຮຽນແຫງຊວີດິ:

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນຄຣິສຕຽນ, ຫຼາຍຄ້ັງພວກເຮົາກໍບ່ໍມີຄວາມກ້າຫານທ່ີຈະປະເຊີນກັບຄວາມຍ້ານກົວ. ບາງ

ຄ້ັງຄົນທ່ີຢູ່ອ້ອມໆຂ້າງເຮົາກໍສະແດງອອກເຖິງຄວາມຢ້ານເມອືນກັນ, ແລະໃນຕົວຂອງເຮົາເອງກໍເຊ່ືອວ່າເປັນຢ່າງນ້ັນ

ແທ້ແທນທ່ີວ່າເຮົາຈະສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນທ່ີຜ່ານມາຄຣິສຕຽນເຮົາສາມາດຄ້ົນພົບຄວາມກ້າ

ຫານທ່ີຈະປະເຊີນໜ້າກັບຍັກໃຫຍ່ໂດຍອາສັຍຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ມຫີຼັກສໍາຄັນອັນໃດແດ່ທ່ີເຮາົສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກດາວິດແລະໂກລີອາດ?

 ເມື່ອພວກເຮົາປະຕິເສດທ່ີຈະປະເຊີນກັບການທ້າທາຍຍ້ອນຂາດຄວາມກ້າຫານ, ມັນຈະບ່ໍເກີດຄວາມຈະ

ເຣີນຂ້ຶນຖ້າເຮົາຫັນໄປຟັງຄົນທ່ີບ່ໍມີຄວາມກ້າຫານທ່ີຢູ່ອ້ອມໆຂ້າງເຮົາ.

 ເຮົາຈະບ່ໍສາມາດປະເຊີນໜ້າກັບສົງຄາມຝ່າຍຈິດວິນຍາຖ້າເຮົາໃຊ້ອາວຸດສົງຄາມຂອງໂລກນ້ີ.

 ເມື່ອເຮົາປະເຊ ີນກັບເສິກສົງຄາມດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈໃນອົງຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ເຮົາກໍສາມາດສະແດງໃຫ້ໂລກ

ເຫັນເຖິງຣິດອໍານາດແລະພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ.

 ເມື່ອພຣະເຈ້ົາສູ້ຮົບແທນພວກເຮົາ, ເຮົາຊະນະຜູ້ໃດກໍຕາມທ່ີຕ່ໍສູ້ເຮາົ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ WWW.lsbf.org ໂດຍ LLBC.

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທດິ

__________________________________________

ຣະເຈາຮຄັນົບາບ 

ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: 1 ຊາມູ

ົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທານໄດ

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ກໍາລັງໃຈ

່າງບ່ໍສົນໃຈຕ່ໍຜົນທ່ີຈະຕາມມາພາຍຫຼັງ

ົດຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ:

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບການຊອກຫາ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນຈິ່ງມຄີວາມສໍາຄັນ

ຄົນເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີແມເ່ຝ້ົາມອງເບ່ິ

ຣິສຕຽນເຮົາໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັນການດູໝິ່

າມ, ບຸກຄົນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອສົມຄວນສື

ໃນຖານະທ່ີເປັນສິດຍາພິບານ, ການທ່ີ

ັ້ນບ່ໍແມ່ນເປັນເຣ່ືອງງ່າຍດາຍ. ໂດຍສະ

ັດສິນໃຈ. ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນໂບດວິຫານ

ກີດເມືອງນອນຂອງພັນລະຍາຂ້າພຣະເຈ້ົາ

ບ່ິງ ກວດສອບເບ່ິງຢ່າງລະອຽດຖ່ີຖ້ວນ.

ີກສະຖານທ່ີໃໝ່ແລະຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະ

ດາວິດໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຫຼາຍບັນຫາ

ານໆນໍາພາຈາກພຣະເຈ້ົາເພາະກະສັດ

ພື່ອທ່ີຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼອື, ແລ້ວ

ວາມສລາດໃນການຕັດສິນໃຈ.

. ແຜນການຊາອູນ 1 ຊາມູເອນ 22

ຫຼັງຈາກດາວິດໄດ້ຂ້າໂກລີອາດ, ຊ່ື

ັງຕົກຕ່ໍາ. ປະຊາຊົນເລ້ີມໃຫ້ຄວາມນັບຖື

ັ່ງເພິ່ນຍັງຢູ່ໃນໜ້າທ່ີຂອງກະສັດ. ຊາ

ອກາດທ່ີຊັກນໍາດາວິດໄປຫາອາຮີເມເລັ

1

ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ອາທດິ ທີ 18 ກຣໍະກະດາ 2010 (7/18/2010)

__________________________________________

ພລງັຂອງການອ້ອນວອນ

ມເູອນ 22:17-20; 23:1-6, 9-13

ານໄດຢາງໃດ ?

ໃຈແກ່ທ່ານໃນການສແວງຫາພຣະເຈ້ົາແລະຕິດຕາມການຊົງ

ຫຼັງ.

ຫາການຊົງນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໃນທຸກໆການຕັດສິນໃຈຂອງດ

ສໍາຄັນ:

ເບ່ິງຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະທັມຄໍາສອນຂອງພຣະເຈ້ົາ

ໝິ່ນປມາດຈາກຄົນອີກກຸ່ມນ່ຶງຍ້ອນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາ

ສືບຕ່ໍສແວງນ້ໍາພຣະທັຍຂອງເຈ້ົາແລະຕິດຕາມການຊົງນໍາ

ທ່ີສັງເກດຮູ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາເພື່ອຈະຍົກຍ້າຍໄປທ່ີ

ະເພາະແລ້ວກັບການທ່ີມີລູກສາມຄົນເຂ້ົາຮ່ວມຢູ່ດ້ວຍກໍເປັນ

ວິຫານນ້ີເປັນເວລາເຖິງສິບປີ. ພວກເຮົາກໍມີໂອກາດໄປຮັບໃຊ້ທ່ີໂບດ

ເຈ້ົາ. ພວກເຮົາໄດ້ອະທິຖານ, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເມອືງຕ່າງໆ

. ໃນທ່ີສຸດອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສໍາແດງໃຫ້ເຫັນວ້າພວກເຮົ

ຕະຈັກໃໝ່ອີກ.

ບັນຫາທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນຂະນະທ່ີເພິ່ນໄດ້ຫລົບໜີຈາກກະສັດຊາ

ກະສັດຊາອູນໄດ້ວາງແຜນທ່ີຈະທໍາຮ້າຍເພິ່ນ. ດາວິດໄດ້ສແວງຫາ

ແລ້ວພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຕາມຄວາມຕ້ອງການ

ສກືສາພຣະຄັມພີ

22: 17-20

ຊ່ືສຽງຂອງລາວເປັນທ່ີນິຍົມຊົມຊອບຫຼາຍຂ້ຶນ ໃນຂະນະທ່ີຊ່ື

ນັບຖືກັບດາວິດຫຼາຍຂ້ຶນເຖິງແມ່ນວ່າດາວິດໃຫ້ຄວາມນັບຖືກະສັດ

ຊາອູນມີຄວາມຄິດອິດສາດາວິດແລະຫາວິທີທາງທີ ່ຈະຈັບດາ

ລັກ, ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມທ່ີເມືອງໂນບ. ເມື່ອດາວິດຢູ່

__________________________________________

ຊົງນໍາຂອງພຮະອົງ

ດາວິດ

ເຈ້ົາຢ່າງດູໝິ່ນປມາດ.

ເຂົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ

ນໍາຂອງພຣະອົງ.

ທ່ີໃໝໃ່ນການຮັບໃຊ້

ເປັນການຍາກໃນການ

ໃຊ້ທ່ີໂບດທ່ີເປັນບ້ານ

ໆ, ແລະພິຈາຣະນາ

ເຮົາຄວນຈາກທ່ີນ້ີໄປ

ຊາອູນ. ເພິ່ນຕ້ອງ

ຫາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ເພື່ອເຮັດໃຫເ້ພິ່ນມີ

ຊ່ືສຽງຂອງຊາອູນກໍາ

ກະສັດຊາອູນເໝືອນ

ດາວິດ, ແລະມັນເປັນ

ຢູ່ທ່ີນ້ັນ, ດາວິດມີອາ
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ການຫິວຈ່ຶງໄດ້ຖາມຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າມເີຂ້ົາຈ່ີກິນບ່ໍ. ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຕອບວ່າເຂ້ົາຈ່ີທັມດາບ່ໍມີໆແຕ່ເຂ້ົາຈ່ີສັກ

ສິດ( 1 ຊາມູເອນ 21:4 ). ແລ້ວຜູ້ປະກາດພຣະທັມກໍເອົາເຂ້ົາຈ່ີສັກສິດນ້ັນໃຫ້ດາວິດ.

ຄົນຮັບໃຊ້ຊາອູນຄົນນ່ຶງ, ຊ່ືໂດເອກ, ເປັນຄົນເອໂດນ, ໄດ້ເຫັນເຫດການທີ່ເກີກຂ້ຶນ. ໂດເອກຈ່ິງລາຍງານ

ຊາອູນເຖິງເຣ່ືອງທີ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມອາຮີເມເລັກໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ດາວິດ, ແລະຊາອູນຈ່ິງຮຽກຕົວ

ຜູ້ປະກາດພຣະທັມມາເພ່ືອສອບຖາມ. ລາວຂູ່ເຂັນອາຮີເມເລັກແລະຄອບຄົວຂອງລາວວ່າພວກເຈ້ົາສົມຄວນ

ຕາຍ( 1 ຊາມູເອນ 22:16). ຊາອູນຫັນມາຫາທະຫານຂອງຕົນແລະອອກຄໍາສ່ັງວ່າຈ່ົງນໍາເອົາເຂົາເຫ່ົຼານ້ີ

ໄປປະຫານຊີວິດ. ເພາະວ່າຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ດາວິດໃນເວລາທີ່ລາວໄດ້ຫົຼບໜີ

ຈາກຊາອູນ ແຕ່ທະຫານບ່ໍປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງ.

ຊາອູນອອກຄໍາສ່ັງເຖິງສອງຄ້ັງທີ່ເປັນຄໍາສ່ັງທີ່ຂ້ອນຂ້າງໂງ່ງ່າວຕ່ໍທະຫານທີ່ຢູ່ໃຕ້ການບັງຄັບບັນຊາຂອງ

ລາວ(1 ຊາມູເອນ 14: 44-45). ໃນເມ່ືອທະຫານບ່ໍປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງອັນໂງ່ງາວຊ່ຶງເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່

ຂາດການນໍາພາຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງຊາອູນແລ້ວ. ໂດເອກໄດ້ລົງມືຂ້າຜູ້ປະກາດພຣະທັມດ້ວຍຕົວລາວເອງ,

ຂ້າທຸກຄົນທີນຸ່່ງຮົ່ມເສ້ືອຜ້າຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ 85 ຄົນແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. ໃນນ້ັນມີທັງຜູ້ຊາຍ,

ຜູ້ຍິງ, ແລະເດັກນ້ອຍ.

ບາງຄ້ັງການກະທໍາທີເ່ຫັນວ່າຖືກຕ້ອງກໍມີຄຸນຄ່າສູງ. ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ເຮັດໃນສ່ິງທີເ່ຂົາຄິດວ່າຖືກ

ຕ້ອງໃນເມືອງໂນບ. ເຂົາໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ດາວິດໃນເມ່ືອລາວມີຄວາມຕ້ອງການໆຊ່ວຍເຫືຼອ. ຄິດ

ວ່າມັນແມ່ນສ່ິງດີທີ່ຖືກຕ້ອງສົມຄວນຈະຕ້ອງເຮັດ, ແຕ່ເຂົາກັບໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍຣະມານ, ບາງຄ້ັງຄຣິສຕຽນ

ຂອງເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ຍອມອົດທົນ ເມ່ືອມີຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໃນກຸ່ມຄຣິສຕຽນທີມີ່ແນວຄວາມຄິດການກະທໍາທີ່ອອກ

ນອກລູ້ນອກທາງຫືຼທໍາໃຫ້ສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາເສັຽຫາຍ. ຜູ້ປະກາດພຣະທັມມີຄວາມຮ້ ູຊ່ຶງພາກພູມໃຈ

ໃນການກະທໍາທີຖື່ກຕ້ອງກໍຈິງ, ແຕ່ເຂົາກໍຍັງໄດ້ຮັບຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານ. ບາງຄ້ັງການຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາ

ກໍບໍໄດ້ເປັນເຣ່ືອງທີ່ງ່າຍດາຍ.

ລູກຊາຍຄົນນ່ຶງຂອງອາຮີເມເລັກ, ອາບີອາທານ, ໃນຂະນະທີ ່ເກີດການເຂ່ັນຂ້າຢ່າງອົນລະຫົນຫວຸ້ນວາຍຢູ່ນ້ັນລາວ

ໄດ້ຫລົບໜີໄປຫາດາວິດ. ລາວໄດ້ເລ່ົາເຣ່ືອງທັງໝົດທ່ີເກີດຂ້ຶນໃຫ້ດາວິດຟັງ. ດາວິດໄດ້ເອົາອາບີອາທານໄປຢູ່ນໍາລາວ

ແລະໄດ້ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ຄວາມປອດພັຍແກ່ລາວ. ຊາອູນມີຄວາມຄິດແຜນການອັນຊ່ົວຊ້າອີກບ່ໍນານຜົນຮ້າຍກໍຈະກັບ

ມາຕົກໃສ່ຕົວລາວເອງ.

2.ດາວດິອ້ອນວອນ 1 ຊາມູເອນ 23: 1-5

ຄົນຟີລິສຕິນໄດ້ສູ້ຮົບກັບເມືອງເກເອລາຢູ່. ດາວິດປະເຊີນກັບຄວາມຈົນຕາແຈ. ລາວຄວນລະເລີຍຕ່ໍການ

ບຸກໂຈມຕີຂອງຟີລິສຕິນຍ ້ອນວ່າລາວກໍມີບັນຫາຂອງລາວເອງຄືບັນຫາກັບກະສັດຊາອູນ? ຫືຼວ່າລາວຄວນ

ບຸກໂຈມຕີຕ່ໍສູ້ກັບຟີລິສຕິນແລະສ່ຽງຕົວເອງຕ່ໍການຕ່ໍສູ້ທງັສອງດ້ານ? ດາວິດທູນຖາມພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຢາກຮູ້

ວ່າລາວຄວນກະທໍາຢ່າງໃດ? ດາວິດໄດ້ມອບຄວາມປອດພັຍຂອງລາວໄວ້ກັບພຣະເຈ້ົາ. ບາງເທື່ອການຊ່ວງ

ຊີງຂອງສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ປິດບັງເຮົາບ່ໍໃຫ້ເຮົາພົບກັບນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. ແຕ່ພວກເຮົາຄວນ

ສແວງຫາພຣະເຈ້ົາກ່ອນເໜືອສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີ.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕອບຄໍາອະທິຖາຂອງດາວິດໂດຍການໜູນໃຈໃຫ້ລາວໄດ້ໂຈມຕີຟີລິສຕິນ. ເມ່ືອດາວິດໄດ້

ບອກໃຫ້ທະຫານຂອງລາວ ພວກເຂົາກໍຖາມເຖິງສະຕິຂອງລາວ. ຖ້າວ່າພວກເຂົາມີບັນຫາກັບກະສັດຊາອູນ
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ແລ້ວ, ພວກເຂົາກໍຍ່ິງມີບັນຫາໜັກກັບຟີລິສຕິນແມ່ນແຕ່ກໍາລັງທະຫານຂອງຊາອູນກໍຍັງມີຄວາມຢ້ານກົວຕ່ໍ

ກໍາລັງທໍາຫານຂອງຟີລິສຕິນຢູ່ແລ້ວ.

ບາງເທື່ອຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ສິດກັບພວກເຮົາກໍບ່ໍອາດເຂົາໃຈຫືຼເຫັນພ້ອມກັບການຕັດສິນໃຈຂອງເຮົາ, ແຕ່ພວກ

ເຮົາຕ້ອງມອບໝາຍສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນໄວ້ໃນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ດາວິດໄດ້ຟັງຄໍາແນະນໍາຂອງທະຫານຂອງລາວແລະລາວໄດ້ກັບໄປຄຶດໄປອະທິຖານອີກ. ລາວໄດ້ຖາມ

ພຣະເຈ້ົາເປັນເທື່ອທີສອງເພ່ືອລາວຈະໄດ້ຮັບຄໍາຕອບທີ່ແນ່ນອນຈາກພຣະເຈ້ົາອີກ. ແທນທີລ່າວຈະຟ້າວຕັດ

ສິນໃຈວ່າອັນນ້ັນແມ່ນນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. ລາວໄດ້ໃຊ້ເວລາຢືນຢັນວ່ານ້ັນເປັນຄວາມຈິງເສັຽກ່ອນ.

ຫຼາຍໆຄ້ັງ ພວກເຮົາຟ້າວຟ່ັງເຮັດຫຼາຍສ່ິງຫຼາຍຢ່າງ ຈົນເຮັດໃຫ້ເຮົາພາດຈາກນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ອົງພຣະເປັນເຈ້ົາໄດ້ຢືນຢັນຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງອີກ. ໂດຍການບອກດາວິດໃຫ້ໄປເມືອງເກເອ

ລາອີກ. ແຕ່ໃນເທື່ອນ້ີໄດ້ລວມທັງຄໍາໝັ້ນສັນບາວ່າພຣະອົງຈະມອບພວກຟີລິສຕິນໄວ້ໃນມືຂອງລາວ. ການ

ອະທິຖານຂອງດາວິດໄດ້ໃຫ້ຜົນໃນຄວາມແນ່ນອນໃຈທີ່ລາວຕ້ອງເຮັດໃນສ່ິງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ເມ່ືອລາວກັບຈາກ

ການອະທິຖານເທື່ອທີສອງ, ປະຊາຊົນກໍຕາມລາວໄປ. ພວກເຂົາບ່ໍພຽງແຕ່ຊະນະຕ່ໍສົງຄາມນ້ັນ, ແຕ່ພວດ

ເຂົາຍັງໄດ້ນໍາເອົາສັດລ້ຽງຂອງເຂົາໄປນໍາດ້ວຍແລະກໍຂ້າຟັນເຂົາໃຫ້ຕາຍເປັນຈໍານວນມາກ.

ດາວິດໄດ້ເປັນແບບຢ່າງອັນດີໃນການສແວງຫານ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ລາວໄດ້ສແວງຫາດ້ວຍການ

ອະທິຖານ, ແລະຮັບຟັງຄໍາປຶກສາຈາກຜູ້ອ່ືນ. ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ຖາມເຖິງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອລາວ. ດາ

ວິດໄດ້ກັບໄປອະທິຖານອີກ, ເພ່ືອຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າການກະທໍາຂອງລາວຈະຖືກຕ້ອງຕາມພຣະປະສົງຂອງ

ພຣະເຈ້ົາຫືຼບ່ໍ. ພວກເຮົາກໍຄືກັນພວກເຮົາສາມາດເຮັດສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີໄດ້ໂດບການອ່ານພຣະຄັມພີ, ອະທິຖານ, ແລະ

ຊອກຫາຄໍາປຶກສາຈາກຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ.

3.ພຣະເຈົາ້ເປັນຜູ້ຈດັຫາໃຫ້ 1 ຊາມູເອນ 23: 6, 9-13

ເພາະວ່າອາບີອາທາໜີໄປອາສັຍຢູ່ນໍາດາວິດທີ່ເມືອງກາລີອາ, ດາວິດມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະໃຊ້ເສ້ືອຄຸມ

ສ້ັນເອໂຟດ. ນັກສຶກສາຝ່າຍພຣະຄັມພີໄດ້ເຊ່ືອວ່າເສ້ືອຄຸມສ້ັນເອໂຟດນ້ັນມີຖົງໃສ່ອຸລີມແລະທູມມີ ວັດຖຸທັງ

ສອງຊະນິດນ້ີຈະບ່ົງບອກໃຫ້ປະໂລຫິດຮູເ້ຖິງພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ເມ່ືອເວລາໃດເຮົາຍອມຮັບໃຊ້ຜູ້ອ່ືນ, ເຮົາຄວນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສະລະຄວາມສຸກຂອງເຮົາ.

ຜູ້ຕິດຕາມດາວິດມີຈໍານວນຫຼາຍຂ້ຶນແລະດາວິດກໍຮູ້ວາ່ຊາອູນໄດ້ມີແຜນປອງຮ້າຍລາວ. ດາວິດຈ່ຶງຮຽກຮ້ອງ

ເຖິງເສ້ືອຄຸມເອໂຟດແລະການອະທິຖານສແວງຫານ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. ດາວດິມີສອງຄໍາຖາມ. ອັນທີ

ນ່ຶງກໍຄືການທີ່ຊາອູນໄດ້ຕິດຕາມລາວມາເມືອງເກລີອາຫືຼບ່ໍ? ລາວໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າຊາອູນກໍາລັງເດີນທາງມາ

ເພ່ືອຈະທໍາຮ້າຍເມືອງນ້ີເພາະເຂົາໄດ້ໃຫ້ດາວິດອາສັຍຢູ່ໃນເມືອງນ້ີ. ຄໍາຖາມອັນທີສອງກໍຄືລາວຕ້ອງການ

ຢາກຮູ້ວ່າຊາວເມືອງເກລີອາຈະມອບລາວໃຫ້ກັບກະສັດຊາອູນຫືຼບ່ໍ?

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ເປີດເຜີຍຄໍາຕອບທັງສອງທີ່ດາວດິໄດ້ຖາມນ້ັນ. ຊາອູນຈະມາເມືອງເກລີອາແລະຊາວ

ເມືອງເກລີອາຈະມອບລາວໃຫ້ກັບຊາອູນ. ດາວິດຈ່ິງຕັດສິນໃຈອອກຈາກເມືອງເກລີອາໃນທັນທີແລະໄດ້

ຊ່ວຍຊີວິດຫຼາຍໆຄົນໃນທີ່ນ້ັນ. ຊາອູນໄດ້ເລີກລ້ົມຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງລາວເສັຽ. ການກະທໍາຂອງດາວິດໄດ້

ນໍາພຣະພອນມາສູ່ຄົນໃນເມືອງເກລີອາເຖິງແມ່ນວ່າດາວິດໄດ້ກັບໄປໃນຖ່ິນກັນດານກໍຕາມ.
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ນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນກໍຄືໃຫ້ເຮົາຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນນ້ັນຫຼາຍກ່າວທີຈ່ະຮັບພຣະພອນເປັນການສວນ

ຕົວ ການເຊ່ືອຟັງນ້ັນເປັນການຮຽກເອ້ີນອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ບດົຮຽນແຫງຊວີດິ:

ດາວິດໄດ້ມີຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີຈ່ະສແຫວງຫານ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ກ່ອນທີ່ລາວຈະຕັດສິນໃຈໃນບັນ

ຫາໃຫຍ່ໆໃນຊີວິດຂອງລາວ, ແລະພວກທະຫານຂອງລາວ. ລາວສແວງຫາຄໍາຕອບຈາກພຣະເຈ້ົາແລະ

ຍອມຟັງຜູ້ທີ່ຢູ່ອ້ອມໆລາວເປັນການດໍາເນີນໃນການຕັດສິນໃຈຂອງລາວ. ລາວຈະບ່ໍໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງ

ຜູ້ອ່ືນມາຊັກຈູງລາວ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄໍາແນະນໍານ້ັນຈະມາຈາກຜູ້ມີຄວາມຫວັງດີກໍຕາມລາວກໍຈະນໍາມາພິຈາ

ຣະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ.

ຊີວິດຂອງດາວິດໄດ້ສອນເຮົາຫຍັງແດ່ໃນການສແວງຫາພຣະເຈ້ົາແລະຕິດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ.

 ບາງຄ້ັງນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນປະກອບດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດອາດຈະເປັນພາກສ່ວນນ່ຶງ

ຂອງເຮົາເອງຫືຼວ່າອາດຈະເປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຮົາ.

 ກ່ອນພວກເຮົາຈະຕັດສິນໃຈເຮັດອັນໃດອັນນ່ຶງເຮົາຄວນສແວງຫານ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ

ຢ່າງລະມັດລະວັງເສັຽກ່ອນ, ບາງຄ້ັງຕ້ອງລໍຖ້າດ້ວຍຄວາມອົດທົນຈົນກວ່າຈະໄດ ້ຮັບຄໍາຕອບ

ຈາກພຣະເຈ້ົາ.

 ຢ່າງດຽວກັນກັບເວລາເຮົາຈະຕັດສິນໃຈໃຫ້ຖືກຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ, ເຮົາຄວນພິ

ຈາຣະນາແລະຄໍານຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາເໝືອນກັນກັບຄວາມ

ປາດຖນາແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາເອງ.

 ຫັຼງຈາກພວກເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ, ໂດຍສະເພາະແລ້ວເປັນ

ສະຖານະການພິເສດ, ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຈະຊັກຊ້າຕ້ອງປະຕິບັດທັນທີ,

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ WWW.lsbf.org ໂດຍ LLBC.

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທດິ

__________________________________________

ຣະເຈາຮຄັນົບາບ 

ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: 1 ຊາມູ

ົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທານໄດ

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ໄດ້

ັນຍັງສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ມີຄໍາໝັ້ນສັນຍາ

ົດຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ:

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບດາວິດໂຍະຍານ

າວ.

ປນັຫຍງັບົດຮຽນນຈຶງ່ມຄີວາມສາໍຄນັ:

ໂດຍສ່ວນຕົວແລ້ວຜູ້ໃຫຍ່ເຮົາມັກຈະ

ັບພຣະເຈ້ົານ້ັນແ ່ມນບ່ໍມີຄ່າຕອບແທນອັນ

ໃນເມື່ອເວລາຂ້າພຣະເຈ້ົາຍັງເປັນເດັກນ້ອນຢູ່

ົງຮັກພັກດີເປັນອັນດັບນ່ຶງ. ໃນທຸກມື້ນ້ີ,

ີ່ນິຍົມຂອງແຟນໆກິລາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ,

ຽວມາໂດຍຕລອດນ້ັນແມ່ນຫາໄດ້ຢາກ

ິລາທ່ີຍັງຫຼິ້ນໃນທີມນ້ັນມາໂດຍຕລອດ

ດາວິດມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີເໜືອກວ່

ດ້ເຈີມດາວິດໃຫ້ເປັນກະສັດແລະຊາອູນມີ

ອກາດທ່ີລາວມນ້ັີນຂ້າຊາອູນ. ເພາະລາວ

ສື

. ຈງົໃຈທີຈ່ະຜດິຄາໍສນັຍາ: 1 ຊາມເູອນ 

ຊາອູນບ່ໍມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍດາວິດ

າບແພໂ້ກລີອາດ. ເຖິງວ່າຊາອູນມີຄວາມ

ອກາດທ່ີຈະຂ້າຊາອູນ(1 ຊາມູເອນ 24

ອນ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາປະຕິເສດການເຈີມຂອງ

ົງຮັກພັກດີຕ່ໍຊາອູນນານເທ່ົາທ່ີຈະນານ

1

ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ອາທດິ ທີ 25 ກຣໍະກະດາ 2010 (7/25/2010)

__________________________________________

ພລງັຂອງຄວາມສັດຊື່

ມເູອນ 24: 20-22; 26: 1-2, 7-12, 21-25

ານໄດຢາງໃດ ?

ໄດ້ວ່າມີຮາງວັນໃຫສໍ້າລັບຄວາມສັດຊ່ືແລະຄວາມຈົງຮັກພັກດີ

ສັນຍາວ່າຈະດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ໂຍະຍານໄວ້ຊີວດິຊາອູນ, ໂດຍບ່ໍໄດ້ຄໍານຶງເຖິງເຈດຕະນາຂອງ

ຈະຄິດຢູ່ເລ້ືອຍໆວ່າ ຄວາມຖືກຕ້ອງເປັນທັມແລະການໃຫ້

ອັນໃດເລີຍ.

ເດັກນ້ອນຢູ່. ຄະນະກິລາເບສບໍທີມໃຫຍ່ໆແມ່ນມີຄວາມໜັກ

, ປາສຈາກມາດຕະຖານຂອງຄວາມຈົງຮັກພັກດີນ້ັນ. ການຫຼິ້ນ

, ນັກກິລາຜູ້ຊ່ຶງເລ້ີມຕ້ົນແລະຈົບລົງພ້ອມກັບຜົນສໍາເຣັດຂອງ

ດ້ຢາກໃນທຸກມື້ນ້ີ. ແຟນໆກິລາທັງຫຼາຍມັກທ່ີຈະເຫັນຄວາມຈ່ົ

ດ.

ວ່າພວກເຂົາທັງໝົດ. ລາວຍັງສືບຕ່ໍໃຫຄ້ວາມນັບຖືຊາອູນເຖິ

ນມີຈິດໃຈປອງຮ້າຍດາວິດເຖິງກັບວ່າຕ ້ອງການຂ້າລາວໃຫ້

ລາວເຫັນຄວາມຈົງຮັກພັກດີມີຄວາມສໍາຄັນກວ່າທ່ີຕົວລາວຖືກ

ສກືສາພຣະຄມັພີ

ເອນ 24:20-22; 26:1-2

ວິດເຖິງແມ່ນວ່າດາວິດໄດ້ເອົາກອງກໍາລັງທະຫານຂອງລາວ

ຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີຈະຂ້າດາວິດ, ດາວິດຍັງໄວຊີ້ວິດຊາອູນເຖິງສອງ

24:1-4; 26:7-12). ທັງສອງຄົນຕ່າງກໍໄດ້ຮັບການເຈີມໃຫເ້ປັນ

ມຂອງຊາອູນແຕ່ຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາດາວິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,

ນານຊ່ົວຊີວິດຂອງຊາອູນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຊາອູນຍັງໄດ້ຕາມຫາຊອກ

__________________________________________

ພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ,ແລະ

ຂອງຊາອູນທ່ີຈະຂ້າ

ໃຫ້ຄວາມຈົງຮັກພັກດີ

ໜັກແໜ້ນໃນຄວາມ

ຫຼິ້ນຂອງທີມຈ່ິງເປັນ

ເຣັດຂອງເຂົາທ່ີຫຼິ້ນຢູ່ໃນທີມ

ຈ່ົງຮັກພັກດີຂອງນັກ

ເຖິງແມ່ນວ່າຊາມເູອນ

ໃຫຕ້າຍ. ລາວບ່ໍເອົາ

ຖືກເລ່ືອນຕໍາແໜ່ງ

ລາວອອກມາຈາກການ

ງສອງຄ້ັງເມື່ອດາວິດມີ

ເປັນກະສັດຈາກຊາມູ

, ດາວິດຍັງໃຫ້ຄວາມ

ຫາຊອກຂ້າດາວິດ.
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ຊາອູນຮູ້ແນ່ແກ່ໃຈວ່າດາວດິຈະໄດ້ເປັນກະສັດຜູ້ຕ່ໍມາ. ລາວໄດ້ຖາມດາວິດໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ...ໂດຍພຣະນາມຂອງ

ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າເຈ້ົາຈະສງວນເຊ້ືອສາຍຂອງຂ້ອຍໄວ້ ເພື່ອວ່າຊ່ືຂອງຂ້ອຍແລະຊ່ືຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍຈະບ່ໍຫຼົງ

ລືມໄປໝົດສ້ິນ. ຊາອູນບ່ໍໄດ້ຮູວ້່າດາວິດໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາໄວກັ້ບລູກຊາຍຂອງຊາອູນ, ໂຈນາທານ.

ເຖິງວ່າຊາອູນບ່ໍຍອມຮັບຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງດາວິດ. ດາວິດໃຫ້ຄວາມຈົງຮັກພັກດີໜ້າທ່ີຂອງການນໍາພາ. ຜູ້

ເປັນຜູ້ນໍາບາງເວລາກໍມີຂ້ໍຜິດພາດແລະມີຄວາມລ້ົມເຫຼວໃນການຕັດສິນໃຈ. ແຕ່ນ້ັນບ່ໍໄດ້ເຮດັໃຫ້ພວກເຮົາບ່ໍຍອມຮັບ

ໃນອໍານາດແລະຕໍາແໜ່ງໜ້າທ່ີຂອງເພິ່ນ. ພວກເຮົາສະແດງຄວາມບ່ໍຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນເມື່ອພວກເຮົາເລືອກທ່ີ

ຈະບ່ໍຍອມຮັບໃນການນໍາພາຂອງລາວ. ດາວິດໃຫ້ຄວາມຈົງຮັກພັກດີກັບຊາອູນເໝືອນເປັນກະສັດໂດຍບ່ໍໄດ້ຄໍານຶງເຖິງ

ຄວາມປອດພັຍຂອງຕົວເອງ.

ດາວິດບ່ໍໄດ້ໄວເ້ນ້ືອເຊ່ືອໃຈໃນການ ìປ່ຽນໃຈî ຂອງຊາອູນ. ດ່ັງນ້ັນລາວໄດ້ຂ້ຶນໄປເຖິງປ້ອມຍາມ. ຄວາມບ່ໍໄວເ້ນ້ືອ

ເຊ່ືອໃຈຂອງດາວິດຕ່ໍຊາອູນໄດ້ປາກົດແຈ້ງໃຫເ້ຫັນໃນເວລານ້ັນ. ຄົນຊາວເມອືງສີເຟໄດ້ບອກຊາອູນວ່າດາວິດພວມລ້ີຢູ່

ເທິງພກີູລາແຄມຖ່ິນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ. ຊາອູນໄດ້ຄັດເລືອກເອົາທະຫານ 3,000 ຄົນເພື່ອຕິດຕາມຊອກຫາດາວິດໃນ

ທ່ີແຫງ້ແລ້ງກັນດານ. ສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າເມື່ອກ່ອນການຍອມຮັບຂອງລາວແມ່ນບ່ໍມີຜົນຫຍັງເລີຍແຕ່ເປັນການໜ່ວງ

ໜ່ຽວຂອງການຫັກຫຼັງ.

2. ການໃຊຄ້ວາມໄວວ້າງໃຈ 1 ຊາມເູອນ 26:7-12

ຂະນະທ່ີຊາອູນໄດ້ຕ້ັງຄ້າຍໃກ້ກັບດາວິດເພື່ອນໍາພັຍອັນຕະຣາຍມາໃຫ້ລາວ. ດາວິດໄດ້ສະແດງການຫຍັບເຂ້ົາໃກ້

ຊາອູນໂດຍທາງກົງກັນຂ້າມ. ດາວິດໄດ້ລວບລວມກໍາລັງບຸກລຸກເຂ້ົາໄປໃນຄ້າຍຂອງຊາອູນກ່ອນແຈ້ງ. ເພື່ອສະແດງ

ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍຊາອູນ. ດາວິດແລະຫຼານຊາຍຂອງລາວ, ອາບີຊັຍຍາ, ໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນຄ້າຍຂອງຊາອູນໃນເວລາ

ກາງຄືນຊ່ຶງມີທະຫານຮວມທັງໝົດ 3,000 ຄົນ. ດາວິດໄດ້ເຂ້ົາໄປຈົນເຖິງຫ້ອງສ່ວນຕົວຂອງຄ້າຍ, ຊ່ຶງເປັນບ່ອນຊາອູນ

ແລະນາຍພົນທະຫານນອນຫລັບຢູ່. ຫອກຂອງຊາອູນກໍວາງຢູ່ຂ້າງໆຂອງກະສັດ(ຫອກແລະເຄ່ືອງໝາຍປະຈໍາຕໍາແໜ່ງ

ແລະອໍານາດສ່ັງການ).

ອາບີຊັຍຍາໄດ້ເຫັນເຫດການເໝືອນກັບວ່າພຣະເຈ້ົາໃຫ້ໂອກາດທ່ີຈະເອົາຊະນະຕ່ໍຊາອູນ. ລາວຂັນອາສາທ່ີຈະ

ແທງຊາອູນໃຫ້ຊອດແລະສັນຍາວ່າຈະແທງພຽງແຕ່ບາດດຽວບ່ໍໃຫ້ໄດ້ແທງອີກເປັນເທ່ືອທີສອງ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດີພຣະ

ເຈ້ົາຍັງມແີຜນທ່ີດີກວ່ານ້ັນອີກ.

ດາວິດໄດ້ສະແດງຄວາມໄວວ້າງໃຈຂອງລາວຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໂດຍການທ່ີບ່ໍແຕະຕ້ອງຄົນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເຈີມໄວແ້ລ້ວ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວຂອງດາວິດເອງກໍຖືກພຣະເຈ້ົາຊົງເຈີມໄວເ້ໝອືນກັນກໍຕາມ. ດາວິດກໍບ່ໍຢາກກະທໍາການນ້ັນດ້ວຍມື

ຂອງລາວເອງ. ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະກະທໍາຕ່ໍຊາອູນເອງ. ລາວເວົ້າວ່າ, ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງເປັນຜູ້ຂ້າລາວເອງ.

ບາງເທ່ືອ, ພວກເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມກະທໍາຫຼາຍຢ່າງດ້ວຍມືຂອງເຮົາເອງ ແທນທ່ີຈະໄວວ້າງໃຈໃນເວລາຂອງພຣະ

ເຈ້ົາຫຼາຍກວ່າ. ດາວິດໄດ້ມີຄວາມແນ່ນອນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ສືບຕ່ໍທໍາງານໃນການປະພຶດຂອງລາວຢູ່. ແລະປະຕິ

ເສດທ່ີຈະດັດແປງສ່ິງຕ່າງໆດ້ວຍຕົວຂອງລາວເອງ.

ແທນທ່ີຈະຂ້າຊາອູນ, ດາວິດໄດ້ບອກໃຫ້ອາບີຊັຍຍາໃຫ້ເກັບເອົາຫອກແລະຂັນນ້ໍາຂອງຊາອູນ. ຄວາມຈິງສ່ິງຂອງ

ເຫຼົ່ານ້ີໄດ້ວາງຢູ່ຂ້າງກະສັດໃນເມື່ອເວລາພຣະອົງນອນລັບຢູ່. ນ້ັນໄດ້ເນ້ັນໃຫ້ເຫັນວ່າດາວິດໄດ້ມີໂອກາດທີ ່ຈະຂ້າຊາ

ອູນ. ມັນບ່ໍເປັນການສລາດທ່ີຈະກະທໍາດ່ັງນ້ັນ ລາວຕ້ອງການທີ ່ຈະໄວ ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຫຼາຍກວ່າ. ການໄວວ້າງໃຈ

ໃນພຣະເຈ້ົາແມ່ນເປັນຄຸນລັກສະນະອັນສໍາຄັນຂອງດາວິດ.

ດາວິດໄດ້ເຫັນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການບຸກເຂ້ົາໄປໃນຄ້າຍຂອງຊາອູນໃນເວລາກ່ອນແຈ້ງນ້ັນ. ໜ້າອັສຈັນທ່ີບ່ໍ

ມີຜູ້ໃດເຫັນພວກເຂົາ, ບ່ໍມີຜູ້ໃດຮູ້ແລະບ່ໍມຜູ້ີໃດຕ່ືນ. ດາວິດແປຄວາມໝາຍວ່າອັນນ້ີແມນ່ການຊົງບັນດານຂອງພຣະ
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ເຈ້ົາທ່ີເຮັດໃຫ້ເຂົານອນຫລັບສນິດ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ທໍາງານຜ່ານການປະພຶດຂອງພວກເຂົາ. ແລະຖ້າວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ທໍາ

ງານໃນເຣ່ືອງນ້ີແລ້ວ, ລາວກໍຍ່ິງມຄີວາມໄວໃ້ຈອີກວ່າພຣະເຈ້ົາກໍຄົງຈະດູແລພາບພົດທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່ານ້ີອີກ.

3. ລາງວນັຂອງຄວາມຈງົຮກັພກັດ.ີ 1 ຊາມູເອນ 26: 21-25

ດາວິດໄດ້ຕ້ັງທ່າຢູ່ຫ່າງໄກພໍສົມຄວນຈາກຄ້າຍຂອງກະສັດຊາອູນແລະຮ້ອງໃສ່ອັບເນວາ່ຫອກແລະຂັນນ້ໍານ້ັນຢູ່ໃສ

ແລ້ວ? ຊາອູນຮູວ້່ານ້ັນແມ່ນສຽງຂອງດາວິດຊ່ຶງລາວໄດ້ບຸກລຸກຄ້າຍຂອງຕົນເອງ. ແລະໃນເວລາດຽວກັນນ້ັນຊາອູນໄດ້

ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນໃນການກັບໃຈໃໝຂ່ອງລາວ. ໄດ້ຍອມຮັບຕ່ໍດາວິດວ່າເພິ່ນໄດ້ເຮັດໃນສ່ິງທ່ີຜິດແລະຂໍໃຫ້ດາວິດ

ຈ່ົງກັບຄືນມາ, ແລະໄດ້ຮ້ອງດາວິດນ້ັນວ່າເປັນລູກ. ຊາອູນໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະບ່ໍທໍາຮ້າຍດາວິດອີກຕ່ໍໄປເພາະ

ລາວໄດ້ໄວຊີ້ວິດຂອງເພິ່ນ. ຊາອູນໄດ້ຮ້ອງຕົນເອງວ່າເປັນຄົນໂງຈ້່າທ່ີສຸດທ່ີໄດ້ກະທໍາຕ່ໍຊີວິດຂອງດາວິດ. ດາວິດໄດ້

ປະຕິເສດການເຊ້ືອເຊີນຂອງຊາອູນ ດາວິດໄດ້ບອກໃຫສ່ົ້ງທະຫານຜູ້ນ່ຶງຂ້ຶນໄປເອົາຫອກຂອງເພິ່ນຄືນໄປ ລາວຈະບ່ໍ

ມາເອົາຫອກດ້ວຍຕົວລາວເອງ ດາວິດຮູ້ຈັກຊີວິດຂອງຊາອູນນ້ັນດີ. ດາວິດກໍຍັງຮູ້ອີກວ່າຄໍາສັນຍາຂອງຊາອູນນ້ັນເປັນ

ຄໍາສັນຍາທ່ີບ່ໍມີຄວາມໝາຍຊ່ຶງບ່ໍມຫີຍັງເລີຍທ່ີປາກົດໃຫ້ເຫນັເຖິງຄວາມຈິງໃຈໃນການປ່ຽນແປງຂອງລາວ. ດາວິດບ່ໍ

ຍອມຮັກສາຫອກຂອງກະສັດຊາອູນ.

ບາງຄ້ັງຜູ້ນໍາກໍຈະຖືກປົດອອກຈາກການເປັນຜູ້ນໍາ, ຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກກໍອາດຈະມກີານແບບນ້ີເກີດຂ້ຶນ. ຖ້າຜູ້ນໍາຫາກ

ມີການຂ່ົມຂືນເດັກນ້ອຍຈະບ່ໍສົມຄວນເປັນຜູ້ນໍາອີກຕ່ໍໄປ. ຜູ້ນໍາທາງຝ່າຍໃຫ້ຄໍາປຶກສາຫາກວ່າມຄີວາມສໍາພັນທາງ

ເພດກັບຜູ້ທ່ີລາວໃຫ້ຄໍາແນະນໍານ້ັນກໍບ່ໍສົມຄວນເປັນຜູ້ນໍາອີກຕ່ໍໄປ, ຖ້າມີສະຖານະການແບບນ້ີເກີດຂ້ຶນຄວາມກົດດັນ

ລະຫວ່າງຄຣິສຕະຈັກກັບຜູ້ນໍາຈະບ່ໍຮຸນແຮງ. ສະຖານະການແບບນ້ີ ທາງທ່ີດີທ່ີສຸດນ້ັນຄືການອະທິຖານແລະໃຫຄ້ວາມ

ຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍສິດທິແລະຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ເມື່ອຜູ້ນໍາເຮດັສ່ິງທ່ີເສ່ືອມເສັຽ, ຂ້າພຣະເຈ້ົາຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?

 ໃຊ້ເວລາໃນການອະທິຖານ, ແລະຊອກສແວງຫາການຊົງນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ.

 ບ່ໍຍອມຟັງຄວາມຊຸບຊິບນິນທາ ຊອກສແວງຫາຄວາມຈິງ.

 ຕິດຕາມກົດລະບຽບຂອງຄຣິສຕະຈັກທ່ີຕ້ັງຂ້ຶນຢ່າງໃກ້ຊິດ.

 ໃຊ້ກົດໝາຍທ້ອງຖ່ິນຂອງຣັດແລະຂອງຣັຖບານ.

 ຊອກຫາຄວາມຄິດເຫັນຈາກຜູ້ນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກ.

 ໃຫ້ໂອກາດຜູ້ທໍາຜິດຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ແລະກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມ.

 ສເນີໃຫ້ມໂີອກາດກັບຄືນດີກັນ.

 ຈັດຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອອັນເໝາະສົມຕ່ໍຜູ້ທໍາຜິດ.

 ເຮັດທຸກສ່ິງຢ່າງເພື່ອນໍາກຽດຕິຍົດແລະສະງ່າຣາສີມາສູ່ພຣະເຈ້ົາ.

ຄໍາເວົ້າສຸດທາຍຂອງຊາອູນເປັນຄໍາອວຍພອນດາວິດ. ລາວໄດ້ເວົ້າວ່າຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອວຍພອນເຈ້ົາເຖີດ.

ເຈ້ົາຈະປະສົບຜົນສໍາເຣັດໃນທຸກສ່ິງທ່ີເຈ້ົາກະທໍາ ຫຼງັຈາກນ້ັນຊາອູນກໍບ່ໍເວົ້າກັບດາວິດອີກ, ຈະເບ່ິງເຫັນໄດ້ວ່າຄໍາເວົ້າ

ຂອງຊາອູນບ່ໍມີຄວາມໝາຍເພາະບ່ໍມີອັນໃດຈະສນັບສນຸນຄໍາເວົ້າຂອງລາວໃຫ ້ເຊ່ືອຖືໄດ້. ແລະດາວິດກໍບ່ໍຖືຄໍາເວົ້ານ້ັນ

ເປັນຈິງ, ລາວຈ່ິງຈາກໄປຕາມທາງຂອງລາວແລະຊາອູນກໍກັບເມືອວັງຂອງຕົນ. ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍນໍາດາວິດໃນ

ຄວາມຈົງຮັກພັກດີ, ແຕ່ບ່ໍພໍພຣະທັຍນໍາການກະທໍາຂອງຊາອູນຄືບ່ໍມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.
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ບດົຮຽນແຫງຊວີດິ:

ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົານ້ັນສໍາຄັນ ເຖິງແມ່ນເປັນຄວາມຕາຍສໍາລັບຜູ້ນໍາ. ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການຄວາມໄວ້ວາງ

ໃຈໃນພຣະອົງແລະຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງ. ໃນເມື່ອຜູ້ນໍາຫາກບ່ໍມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະອົງ. ຊີວິດຂອງເຂົາຈະປະ

ເຊີນກັບການລົງໂທດຈາກພຣະເຈ້ົາ.ໃນເວລາເຂົາພະເນຈອນຢູ່ນ້ັນເຂົາກໍຄວນໄດ້ຮັບກຽດຈາກຜູ້ຕິດຕາມເຂົາ, ແລະຜູ ້

ນໍາຈະຕ້ັງໝັ້ນຢູ່ຫຼືລ້ົມລົງກໍຂ້ຶນຢູ່ກັບອໍານາດສູງສຸດໃນການປົກຄອງຂອງພຣະເຈ້ົາ ບາງຄ້ັງຄວາມບາບຂອງຜູ້ນໍາໄດ້ກະ

ທໍານ້ັນມັນໃຫຍ່ຈົນເກີນສ່ວນແລະເຂົາຈະຕ້ອງຖືກປົດອອກຈາກການເປັນຜູ້ນໍາໃນທັນທີທັນໃດ, ແຕ່ໃນສະຖານະການ

ດ່ັງນ້ີສ່ິງທີ ່ຖືກຕ້ອງກໍຄືຄວາມອົດທົນແລະໄວວ້າງໃຈໃນພຣະອົງຕ່ໍການຊົງປ່ຽນຜູ້ນໍາຈະປາກົດຂ້ຶນ.

ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ຈາກປະສົບການຂອງດາວິດແລະຊາອູນທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີດີແລະນໍາ

ສະງ່າຣາສີມາສູ່ພຣະເຈ້ົາ.

 ມບີາງຄົນໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະຕ່ໍຜູ້ອ່ືນ, ແຕ່ຄໍາເວົ້າຂອງເຂົານ້ັນເປັນ

ຄໍາເວົ້າທ່ີບ່ໍມີຄວາມໝາຍເປັນຄໍາເວົ້າເປ່ົາໆ.

 ສລາດເໝືອນງູແລະອ່ອນສຸພາບເໝືອນນົກເຂົາî (ມັດທາຍ 10:16).

 ເຮົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງທ່ີຍົກລະດັບເຮົາຂ້ຶນ ຢ່າງດຽວກັນກັບພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາມີ

ຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະອົງ.

 ພຣະເຈ້ົາເຫັນຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງເຮົາທ່ີມີຕ່ໍພຣະອົງແລຕ່ໍຜູ້ອ່ືນແລ້ວພຣະອົງຈະໃຫ້ລາງວັນເຮົາຍ້ອນ

ຄວາມສັດຊ່ືແລະຕິດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ.

 ລາງວັນທ່ີພຣະເຈ້ົາເອົາໃຫ້ຍ້ອນຄວາມສັດຊ່ືແລະຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງເຮົານ້ັນຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຢ່າງ

ກະທັນຫັນ; ບາງຄ້ັງອາດຈະເປັນປີເຮົາຈ່ິງໄດ້ຮັບປະສົບການນ້ັນຫຼັງຈາກພວກເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈຕາມ

ນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ, ໂດຍສະເພາະແລ້ວເປັນສະຖານະການພິເສດ, ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຈະຊັກ

ຊ້າຕ້ອງປະຕິບັດທັນທີ,

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ WWW.lsbf.org ໂດຍ LLBC.

http://www.lsbf.org/
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ບດົຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ 1 ສິງຫາ 2010 (8-1-2010)

ນັບຖຄືວາມບຣໍສິດຸຂອງພຣະເຈົາ້

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນນີ້: 2 ຊາມູເອນ 6:1-15; 17

ໍາຖາມຊວີິດ: ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ອຍໜູນໃຈທ່ານໃຫ້ນັບຖືຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງ

ຣະຄມັພແີຫງ່ຄວມຈງິ: ບົດຮຽນນ້ີເວົ້າເຖິງການນັບຖືຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດ: ເວລານ້ີໃນສັງຄົມແລະທໍານຽມຂອງພວກເຮົາບ່ໍຄ່ອຍຢໍາເກງ ແລະນັບຖືຄວາມບໍຣິສຸດ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເຖິງແມ່ນໃນຄຣິສຕະຈັກ ເວລາເຂ້ົານະມັສການກໍເຫັນວ່າຄົນຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ

ນ້ັນບ່ໍຢໍາເກງ ມແີຕ່ເຮັດເປັນພຽງພິທີ. ບ່ໍເປັນພຽງແຕ່ໃຫກ້ຽດ ແລະນັບຖືເທ່ົານ້ັນ, ພວກ

ເຮົາຄວນຈໍາເອົາໄວ້ວ່າການ ຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາອັນແທ້ຈິງນ້ັນຄືຟັງຄວາມ ແລະປະຕິບັດ

ຕາມຂ້ໍສ່ັງທຸກຢ່າງ.

ມີຄອບຄົວມູສເລັມຈາກປະເທດ ອີຣັກມາຢ້ຽມຢາມຄຣິສຕະຈັກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄ້ັງທໍາອິດ. ໃນເມື່ອໄດ້

່ານປ້ຶມມານາປະຈໍາວັນເຖິງເຣ່ືອງການມີນ້ໍາໃຈຮັບຕ້ອນແຂກຫາກໍແລ້ວ, ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນນາງຊູໄດ້ຕ້ອນຮັບພວກເຂົາ

ປັນພເິສດ. ຍ້ອນການຕອບຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນນ້ັນ ພວກເຂົາໄດ້ສມັກໃຈກາຍເປັນສະມາ ຊິກຂອງໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ລະເອົາໃຈໃຊ້ເຂ້ົາຮວ່ມເປັນປົກກະຕິທຸກໆອາທິດ ພວກເຂົາຍັງສົນໃຈຢາກຮູເ້ຖິງຫລັກຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສະຕຽນ

ີກ. ພວກເຂົາສຶກສາຮຽນຮູ້ເຖິງຄວາມຈິງເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາແລະກໍມີຄວາມຢໍາເກງພຣະອົງ.

ກະສັດດາວິດໄດ້ຮຽນເຖິງການຢໍາເກງນັບຖືພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຕົນເອງຢ່າງຍາກລໍາບາກ. ແນ່ນອນເພິ່ນມີນ້ໍາໃຈບໍຣິສຸດ

ີ່ຈະນັບຖື ແລະໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາໃນເວລາເພິ່ນໄດ້ຍົກຍ້າຍຫິບພຣະສັນຍາກັບມາໄວໃ້ນກຸງເຢຣູຊາເລັມຊ່ຶງເປັນ

ູນກງນປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ເຫັນວ່າການມີຈິດໃຈຢາກເຮັດຢ່າງແທ້ຈິງນ້ັນກໍບ່ໍເປັນການພຽງພ.ໍ ເພິ່ນມຈິີດ

ຈຢາກເອົາພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາກັບໄປສູ່ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ (1 ຂ່າວຄາວ 13:3)

. ໃຫກ້ຽດແກພ່ຣະເຈົາ້ໃນວທິທີາງຂອງພຣະອົງ (2 ຊາມູເອນ 6:1-5)

ໃນສະມັຍຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຊາມເູອນ ເວລາເພ ິ່ນຍັງເປັນເຍົາວະຊົນຢູ່ ຫີບພຣະສັນຍານ້ັນຕ້ັງຢູ່ເມືອງບາ

າລາ ໃນຢູດາ. ຫີບພຣະສັນຍາ ນ້ັນໝາຍເຖິງການສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາ ເວລາຍົກຍ້າຍໄປໄວທ່ີ້ອ່ືນຕາມໃຈນ້ັນ ກໍ

ປັນການບ່ໍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.

ຫບີພຣະສນັຍາ

ຫີບພຣະສັນຍາມີລວງສູງ ລວງກວ້າງ ແລະລວງຍາວ 45 ຄູນ 27 ຄູນ 27 ເຮັດດ້ວຍໄມ້ຢ່າງດີ, ທາງໃນເປັນຄໍາ



ບໍຣິສຸດຊ້ັນດີ. ຝາອັດ ມຊ່ືີວ່າ ບ່ອນນ່ັງແຫ່ງຄວາມເມດຕາ ເຮັດດ້ວຍຄໍາສົດ ເປັນຮບູເວທະດາເຊລາພິມສອງຕົນ ມີປີກ

ປົກໄປເຖິງບ່ອນນ່ັງແຫ່ງຄວາມເມດຕາ. ປີລະເທ່ືອມະຫາປະໂລຫິດຕົນໃຫຍ່ໄດ້ເອົາເລືອດສັດບູຊາໄປຈຸ່ມໃສ່ບ່ອນນ່ັງ

ແຫ່ງຄວາມເມດຕາເພື່ອເປັນການຊໍາຮະຄວາມຜິດບາບຂອງປະຊາຊົນ. ຫີບພຣະສັນຍານ້ັນເປັນຕົວແທນການສະຖິດ

ຂອງພຣະເຈ້ົາກັບຝູງຊົນ. ພວກເຂົາໄດ້ນະມັສການອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ່ຶງເປັນຊີວິດຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາ.

ກະສັດດາວິດໄດ້ມີຄວາມຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫລວງໃນເມືອ່ເພິ່ນຈັດຕຽມນໍາເອົາຫີບພຣະສັນຍາກັບໄປໄວ້ໃນກຸງເຢ

ຣູຊາເລັມອີກ. ເພິ່ນມີນ້ໍາໃຈບໍຣິສຸດຈະເຮ ັດດ່ັງນ້ັນ ແຕ່ເຫັນວາ່ເປັນການບ່ໍຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ. ນ່ຶງ, ເພິ່ນໄດ້ຈັດເອົາ 

30,000 ຊາຍສະກນັຮັກສາຫມີພຣະສັນຍານ້ັນ ເພື່ອບ່ໍໃຫຫ້ີບພຣະສັນຍານ້ັນຕົກໄປໃນມືຂອງພວກສັດຕຣູ. ແຕ່ຮູວ້່າ

ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງການການປົກປ້ອງໃດໆທັງສ້ິນ; ແຕ່ດາວິດຕ່າງຫາກຕ້ອງການຄວາມປົກປ້ອງຮັກສາຈາກພຣະເຈ້ົາ.

ສອງ, ກະສັດດາວິດມຄີວາມຜິດໃນການໃຊ້ຣດົກວຽນລໍໃ້ໝຕ່່າງຫີບພຣະສັນຍາ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຕ້ອງແມ່ນ

ມະຫາປະໂຣຫິດເຮັດໜ້າທ່ີນ້ີ, ພວກເຂົາຫາມຫີບພຣະສັນຍານ້ີໂດຍໃຫ້ໄມ້ຄານຍາວຫາມໄປ (ອົບພະ ຍົບ 25:14-

15. ຈົດບັນຊີ 1:50-51). ຖ້າເຮັດດ່ັງນ້ີ ພວກປະໂຣຫິດກໍຢໍາເກງແລະໃຫກ້ຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາ. ມພີຽງຄ້ັງດຽວເວລາ

ຫີບພຣະສັນຍາໄດ້ຖືກຕ່າງໄປໂດຍຣົດ ຄືເວລາພວກຟີລີສຕີນຍຶດເອົາໄປໄວໃ້ນເມືອງຂອງເຂົາ ເວລາມີເຫດຮ້າຍເກິ

ດຂ້ຶນພວກເຂົາກໍສ່ົງຫີບພຣະສັນຍານ້ີຄືນເພາະພວກເຂົາບ່ໍຢໍາເກງ ແລະນັບຖືຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ. (1 ຊາມູ

ເອນ 6:7-12). ກະສັດດາວດິຄວນຮຽນຮູວ້່າການຫາມຫີບພຣະສັນ ຍານ້ັນຕ້ອງແມ່ນໜ້າທ່ີຂອງປະໂຣຫິດ ແຕ່ເພີ່ນ

ໄດ້ໃຫ້ ອູຊາ ແລະອາຫີໂອ ລູກຊາຍຂອງ ອາບີນາແດດ ຫາມຫີບພຣະສັນຍານ້ັນ.

ໃນເມື່ອຫີບພຣະສັນຍາມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ກະສັດດາວິດ ແລະພວກອິສຣາເອນທຸກໆຄົນໄດ້ນະມັສການອົງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ເຄ່ືອງດົນຕຣີຫລາຍໆຢ່າງເສບສລອງຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າ ຊາດຂອງພວກເຂົາໄດ້ເອົາ

ພຣະເຈ້ົາກ່ອນທຸກສ່ິງ. ການນະມັສການດ້ວຍຄວາມບໍຣິສຸດໃຈນ້ັນດີ ແຕ່ຖ້າບ່ໍຈິງໃຈພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍຮັບເອົາການ

ນະມັສການນ້ັນ. ຕອນນ້ີເຫັນວ່າກະສັດດາວິດບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງຄໍາສອນຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພິ່ນຕ້ອງການເຮັດສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ

ກ່ອນຫີບພຣະສັນຍາຈະເຄ່ືອນໄປໄດ້.

2. ນບັຖຄືວາມບຣໍສິຸດຂອງພຣະເຈົາ້ (2 ຊາມເູອນ 6:6-11)

ການກະທໍາຂອງກະສັດດາວິນນ້ັນເປັນການບ່ໍໃຫ້ກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ. ການນະມັສພຣະເຈ້ົາກໍຢຸດຊະງັກໃນເມື່ອ

ມາເຖິງ ນາຄານ ບອ່ນຝດັເຂົາ້. ໃນເມື່ອງົວເຖິກແກ່ກວຽນຫີບພຣະສັນນ້ັນເຕະສະດຸດ. ອູຊາ ໄດ້ເອົາມືໄປເຈັບບ່ໍໃຫ້

ຫີບນ້ັນຂວ້າມ. ລາວມຈິີດໃຈຈະຊ່ອຍແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຕືອນກ່ອນແລ້ວເຖິງການຈັບບາຍສ່ິງຂອງບໍຣິສຸດ ຖ້າຝ່າຝືນ

ຕ້ອງຕາຍເປັນແນ່ (ຈົດບັນຊີ 4:15). ຄວາມມີຈິດໃຈກະຕືເຫລືອລ້ົນນ້ັນບ່ໍສາມາດທົບແທນການເຊ່ືອຟັງຫົນທາງ

ຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້.

ຜູ້ຂຽນ 2 ຊາມູເອນ ໄດ້ກ່າວເຖິງເຫດການທ່ີເກິດຂ້ຶນນ້ັນຄືພຣະເຈົາ້ມຄີວາມໂກດຮາ້ຍຕໍສູ່ ້ອຊູາ ແລະພຣະອງົ

ໄດໃ້ຫລ້າວຕາຍໃນເວລານັນ້ເລຍີ. ການທ່ີບ່ໍໃຫ້ຄວາມນັບຖືໄດ້ນໍາການລົງໂທດມາເຖິງຕົນເອງ. ອູຊາ ໄດ້ເຮັດຜິດອັນ

ໃຫຍ່ ບາງທີ ອູຊາໄດ້ລ້ຶງເຄີຍເພາະລາວໄດ້ເອົາຫບີພຣະສັນຍາໄວ້ໃນບ້ານຂອງຕົນເອງເປັນເວລານານສົມຄວນ (1

ຊາມູເອນ 7:1-2; 2: 6:2-4). ອູຊາ ເຮັດໃຫ້ສູນເສັຽຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາໄປ ແລະເວລານະມັສການພຣະ

ອົງກໍຖືວ່າເປັນສ່ິງທ່ີຕ້ອງເຮັດທໍາມະດາ.
ຫລາຍໆເທ່ືອພວກເຮົາຂາດຄວາມຢໍາເກງແລະນັບຖືພຣະເຈ້ົາເວລາພວກເຮົານະມັສການ ພຣະເຈ້ົາຜູ້

ບໍຣິສຸດ ເພາະຄວາມຄຸ້ນເຄີຍທ່ີພວກເຮົາເຂ້ົານະມັສການພຣະອົງແຕ່ລະອາທິດ. ພວກເຮົາຫລົງລືມໄປວ່າ

ພຣະເຈ້ົາຈະກະທໍາອັສຈັນອັນຍ່ິງໃຫຍ່ແຕກຕ່າງກັນແຕ່ລະຄ້ັງ. ພວກເຮົາມັກຖືວ່າການນະມັສການເປັນ

ເຫດການ ແທນທ່ີຈະຖືວ່າເປັນການຊົງສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ກັບພວກເຮົາ. ອູຊາ ແລະປະຊາຊົນນະ
2ມັສການແທ້, ແຕ່ໃນເມື່ອພຣະເຈ້ົາສະເດັດມາໃນຖ້າມກາງ ພວກເຮົາຊ້ໍາພາກັນແຕກຕ່ືນ.
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ກະສັດດາວິດໃນເມື່ອເຫັນ ອູຊາຕາຍໄປ ເພິ່ນກໍມີຄວາມຮູສຶ້ກສອງຢ່າງ. ນ່ຶງ, ເພິ່ນໃຈຮາ້ຍ ( 2 ຊາມູເອນ 6:8).

ຕ່ໍມາເພິ່ນໄດ້ປ່ຽນແປງວທິິການເວລາເພິ່ນຍົກຍ້າຍຫີບພຣະສັນຍາ. ຈິດໃຈຮ້າຍຂອງເພິ່ນນ້ັນ ນໍາໄປເຖິງຢ່າງທີສອງ,

-ຄືຢ້ານກົວແລະຢໍາເກງ. ເພິ່ນໄດ້ບ່ໍໄດ້ຍົກຍ້າຍຫີບພຣະສັນຍາ ເພິ່ນໄດ້ປະໄວໃ້ນເຮືອນຂອງ ໂອບອີີເດມີ ປະມານ

ສາມເດືອນ. ໃນທ່ີສຸດພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ຊົງອວຍພຣະພອນໃນເຮອືນນ້ັນເໝືອນ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດຫາໃຫ້ຄົນຜິດບາບໄດ້ຮັບ

ພຣະພອນໂດຍອົງພຣະເຢຊູເຈ້ົາ.

3. ການນະມັກສານຢ່າງກະຕເືຫລອືລົ້ນແລະຢໍາເກງ (2 ຊາມູເອນ 6:12-15,17)

ກະສັດດາວິດປະສົບການຄ້ັງທໍາອິດກັບຫີບພຣະສັນຍາເຮັດໃຫ້ເພິ່ນມີຄວາມຢໍາເກງແລະນັບຖືຄວາມສັກສິດຂອງ

ພຣະເຈ້ົາເພີ້ມຂ້ຶນ. ເພິ່ນເຂ້ົາໃຈເຖິງເຫດຜົນວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດປະຊາຊົນຈ່ິງຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຫີບພຣະສັນຍາຕ້ັງ

ໄວໃ້ນຫົວໃຈຂອງຊາດ. ໃນເມື່ອເພິ່ນຍົກຍ້າຍຫີບພຣະສັນຍາຄ້ັງຕ່ໍໄປເພິ່ນໄດ້ເຮັດແຕກຕ່າງດ້ວຄວາມຢໍາເກງ ເພິ່ນ

ສ່ັງເດັດຂາດບ່ໍໃຫ້ຄົນອ່ືນຫາມຫີບພຣະສັນຍານ້ັນນອກຈາກພວກລີວາຍ (1 ຂ່າວຄາວ 15:2). ເພິ່ນຍັງສ່ັງໃຫ້ມີຄົນ

ຫາມຫີບພຣະສັນຍາໄປ (1 ຂ່າວຄາວ 15:15). ສ່ິງທ່ີກະສັດດາວິດໄດ້ເຮັດແຕກຕ່າງເພີ້ມ ເພິ່ນໄດ້ຖວາຍບູຊາທຸກ

ຫົກກ້າວ ເພິ່ນເຮັດດ່ັງນ້ີຈົນເຖິງຫີບພຣະສັນຍາໄປເຖິງປາຍທາງຂອງການເດີນທາງນ້ັນ. ເພິນ່ບ່ໍນະມັສການລ້າໆປາສ

ຈາກການຖວາຍບູຊາ. ໃນທຸກວັນນ້ີພວກເຮົາກໍບ່ໍສາມາດນະມັສການໄດ້ປາສຈາກການຖວາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້

ເຮັດເພື່ອພວກເຮົາ.

ເພີ້ມຄວາມຢໍາເກງແລະໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາ ກະສັດດາວິດໄດ້ນະມັສການພຣະເຈ້ົາຢ່າງໝົດໃຈ. ເພິ່ນຍັງໄດ້

ນຸ່ງເຄ່ືອງຄໍາແລະເຕ້ັນເວລານະມັສກາອີກ, ເຄ່ືອງເພິ່ນໃສ່ນ້ັນໄດ້ກ່ຽວພັນກັບພວກປະໂຣຫິດ ເພາະບ່ໍແມ່ນກະສັດເປັນ

ຜູ້ນໍາໃນເວລານະມັສການ. ເຄ່ືອງນຸ່ງຢ່າງນ້ີໄດ້ໝາຍເຖິງການສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເພິ່ນໄດ້ຮ້ອງໂຮ ່ແລະໃຊ້

ເຂົາສັດເປັນແກເປ່ົາດັງກ້ອງທ່ົວທີບ. ໃນສມັຍຂອງໂຢຊວຍໄດ້ໃຊ້ເຂົາແກະເຖິກເປ່ົາໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຍິນວ່າຫີບ

ພຣະສັນຍານ້ັນຍົກຍ້າຍໄປ (ໂຢຊວຍ 6:4-20).

.

ຄນຸສົມບດັ 7 ຢ່າງໃນການນະມັສການອັນແທຈ້ິງ

 ມີນ້ໍາໃຈເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ

 ຢ ໍາເກງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາກັບສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ກະທໍາມາແລ້ວ

 ຮູ້ຈັກວ່າພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາ

 ຮູ້ຕົວເອງດີວ່າ ຕົນບ່ໍສົມຄວນແລະມີຄຸນຄ່າອັນໃດ

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

ການມີຈິດໃຈກະຕືເຫລືອຫລ້ົນນ້ັນບ່ໍເປັນການພຽງພໍໃນເວລານະມັສການ; ພວກເຮາົຕ້ອງມີຄວາມຢໍາ

ເກງ ແລະໃຫ້ກຽດແກ ່ພຣະເຈ້ົາ.
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ໃນເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດກຸງເຢຣູຊາເລັມ ກະສັດວິດໄດ້ເອົາຫີບພຣະສັນຍານ້ັນຕ້ັງໄວໃ້ນບ່ອນສົມຄວນ

ໃນຜ້າເຕ້ັນ. ເພິ່ນໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຄືເຝົາບູຊາ ແລະຖວາຍຂອງບູຊາເພື່ອ ຄວາມສາມະຄີທັມ.

ເພິ່ນໄດ້ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາເພາະພຣະອົງໄດ້ຊົງສະຖິດໃນຖ້າມກາງປະຊາຊົນທັງຫລາຍ.

ບົດຮຽນໃນຊວີດິ

ມຫີລາຍຄົນໃນພວກເຮົາມີນ້ໍາໃຈຢາກເຂ້ົານະມັສການພຣະເຈ້ົາທຸກໆອາທິດ ແຕ່ເຫ ັນວ່າພວກເຮົາລ້ຶງເຄີຍຈົນ

ເກີນໄປທ່ີຈະຢໍາເກງຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາອາດລືມໄປໄດ້ວ່າພຣະເຈ້ົາສົມ ຄວນໄດ້ຮັບການສັຣເສີນ

ຈາກພວກເຮົາ ເພາະພຣະອົງມີພຣະລັງແລະອໍານາດອັນໃຫຍ່ທ່ີຈະປ່ຽນແປງພວກເຮົາໃຫ້ດີຂ້ຶນໄດ້. ພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາ

ຮ່ວມນະມັສການເປັນພຽງພິທີຕາມຄວາມຮູ້ສຶກໂດຍບ່ໍສໍານຶກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະຖິດໃນຖ້າມການພວກເຮົາເວລານະ

ມັສການ. ພວກເຮົາອາດບ່ໍຢໍາເກງ ນັບຖື ແລະໃຫກ້ຽດແດ່ພຣະອົງຕາມສົມຄວນ.

ບົດຮຽນນ້ີຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເຖິງຫລັການໃນການນັບຖື ຢໍາເກງຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ:

 ໃຫ້ຈໍາໄວ້ວ່າການນະມັສການທ່ີບ່ໍມີການເຊ່ືອຟັງເຮັດໃຫ້ການນະມັສການນ້ັນໝົດຄວາມໝາຍ.

 ຫລາຍໆຄ້ັງພວກເຮົາບ່ໍມີຄວາມຢໍາເກງຕ່ໍພຣະພັກ ແລະພະລັງຂອງພຣະເຈ້ົາ.

 ໃນເມື່ອພວກເຮົາຢໍາເກງ ແລະນັບຖືຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະພາກັນນະມັສການພຣະອົງຕາມ

ພຣະອົງຊົງກ່າວໄວ້ ພວກເຮົາກໍກາຍມີຈິດໃຈກະຕືລືລ້ົນ ແລະນັບຖືພຣະອົງຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະສົມຄວນ.

 ການມີຈິດໃຈດີນ້ັນອາດບ່ໍເປັນການພຽງພ;ໍ ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການພວກເຮົາໃຫເ້ຊ່ືອຟັງພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະອົງ.

ບ່ໍນານມານ້ີໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາການຢ່າງແປກປລາດ. ເວລາສະມາຊິກພາກັນ

ຮ້ອງເພງສັຣເສີນ ມຄົີນເປັນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ຍ່າງອອກມາຂ້າງໜ້າ ພາກັນມາອະທິຖານຢູ່ໃກ້ທໍາມາດໂດຍທ່ີບ່ໍມີຜູ້

ໃດໄດ້ບອກພວກເຂົາເຈ້ົາເຮັດ. ພວກເຂົາຮູວ້່າແມ່ນພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະຖິດໃນຖ້າມກາງ ແລະພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາ

ຮ່ວມນະມັສການນ້ັນມີຄວາມຢໍາເກງນັບຖື ແລະຍິນດີທ່ີມີໂອກາດເຂ້ົາຮ່ວມນະມັການໃນຕອນນ້ັນ. ພວກສະມາ

ຊິກໄດ້ພາກັນອ້ອນວອນເພື່ອຄົນຫລົງຫາຍ ແລະຄົນທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງ ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ພວກເຂົາອອກໄປປະກາດ 

ແລະເປັນພະຍານຕ່ໍຄົນເຫລ່ົານ້ັນ. ພວກເຂົາກໍໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ ແລະເພີມ້ພະລັງໃຫ້ໃນການຮັບໃຊ້. ໃນທ່ີສຸດ

ສະມາຊິກກໍໄດ້ຮັບການຊົງປ່ຽນແປງ ໂດຍການປະເຊີນກັບພຣະເຈ້ົາເປັນການສ່ວນຕົວ. ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງການ

ໃຫ້ກຽດ ນັບຖື ຢໍາເກງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເປັນຢ່າງດີ.
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ບດົຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ 8 ສິງຫາ 2010 ( 8-8-2010 )

ປັກຕາໃສຈ່ດຸປະສງົຂອງພຣະເຈົາ້

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນນີ້: 2 ຊາມເູອນ 7:1-7, 11ຂ-16, 18-21

ໍາຖາມຊວີິດ: ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ອຍໜູນໃຈທ່ານໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານປັກຕາໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ,

ບ່ໍແມ່ນປັກຕາໃສ່ແຕ່ຄວາມສຸກທ່ີເຫັນແກ່ຕົນ.

ຣະຄມັພແີຫງ່ຄວມຈງິ: ບົດຮຽນນ້ີເວົ້າເຖິງການເລືອກທາງເພື່ອນໃຫຊີ້ວິດຂອງເຮົາໄປຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະ

ເຈ້ົາ.

ົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດ: ເວລານ້ີພວກເຮົາຜູ້ອາວຸດໂສພາກັນຊອກຫາທິດທາງແລະຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາໃນ

ຊີວິດ. ພວກເຮົາພາກັນຫຍຸ້ງກັບພາຣະໜ້າທ່ີກັບວຽກງານ ກັບວຽກ ບ້ານ, ແລະກຸ່ມ

ສັງຄົມ ພວກເຮົາເລີຍບ່ໍຄ່ອຍມເີວລາປັກຕາໃສ່ສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາ ຕ້ອງການໃຫເ້ຮົາເຮັດ.

ພວກເຮົາອາດເປັນຄົນສໍາເຣັດດີໃນສາຍຕາຂອງໂລກ ແຕ່ເຫັນວ່າທາງໃນຊີວິດແລ້ວ

ສັບສົນວຸ້ນວາຍ ເໝືອນຄໍາໂບຮານວ່າ ìກ້ຽງແຕ່ນອກທາງໃນເປັນໝາກເດ່ືອî.

ໃຫທ່້ານວາດພາບເບ່ິງວ່າຄົນຫລ້ິນ tennis ແຕ່ໃຊ້ໝາກບານເຕະ? ເວລານັກເຕ້ັນສູງເອົາເຄ່ືອງລອຍ ນ້ໍານຸ່ງໄປ

ຂ່ງກໍເຫັນວ່າບ່ໍມີໂອກາດຊະນະໄດ້ເພາະນັກກິລາຊະນິດໃດຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຄ່ືອງກິລາຊະນິດນ້ັນແມ່ນບ່ໍ? ບານ 

ennis ໃຊ້ໄດ້ດີເວລາແຂ່ງທ່ີເດ່ີນ tennis ແຕ່ເອົາໄປໃຊ້ເວລາຫລ້ີນ Super Bowl ກໍໃຊ້ການບ່ໍໄດ້ເພາະຜິດຊະນິດ

ິລາ.

ເຊ່ັນກັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງພວກເຮົາມາຢ່າງມີເປ້ົາໝາຍແລະຈຸດປະສົງໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ໝາຍຄວາມວ່າພວກ

ຮົາຄວນຮຽນຮູຈ້າກພຣະເຈ້ົາວ່າພຣະອົງສ້າງເຮົາມາເພື່ອຈຸດປະສົງອັນໃດ. ເໝືອນກະສັດດາວິດໄດ້ຄ້ົນພົບໃນຊີວິດ

ອງເພິ່ນ ພວກເຮົາຄວນເອົາຊີວິດເຂ້ົາໄປປະກອບກັບຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ກະສັດດາວິດຢາກສ້າງພຣະວິຫານ

ຫ້ແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີຈຸດປະສົງດ່ັງນ້ັນໃນຊີວິດຂອງເພິ່ນ. ດ່ັງນ້ັນ, ກະສັດດາວິດຈໍາເປັນ

້ອງປັກຕາ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍສ່ິງພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ເພິ່ນເຮັດ ແລະປະກອບສ່ວນໃນຈຸດປະສົງນ້ັນ.

. ຄວາມຕັ້ງໃຈອັນດ:ີ (2 ຊາມູເອນ 7:1-7)

ຫລັງຈາກກະສັດດາວິດໄດ້ຍົກຍ້າຍຫີບພຣະສັນຍາໄປຕ້ັງໄວທ່ີ້ກຸງເຢຣູຊາເລັມ ໃນທ່ີສຸດເພິ່ນກໍໄດ້ພົບກັບສັນຕິສຸກ 

ລະຮັ່ງມ.ີ ເພິ່ນໄດ້ອາສຍັຢູໃ່ນພຣະຣາຊວງັ ແລະເພິ່ນໄດ້ສ່ັງເກດວ່າເພິ່ນມີສນັຕພິາບຈາກພວກສດັຕຣທູງັຫລາຍ.

ພິນ່ໄດ້ມີໂອກາດຄຶດເຖິງສ່ິງທ່ີເພິ່ນກະທໍາມາວ່າອັນໃດເປັນສ່ິງດີ. ມີຄໍາຖາມວ່າເພິ່ນໄດ້ຄຶດເຖິງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ລືບ່ໍ? ນ້ີເປັນຄໍາຖາມອັນສົມຄວນແລະຖືກຕ້ອງ ແລະເປັນຄໍາຖາມທ່ີພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃຫ້ດາວິດເຮັດຫລືບ່ໍ?

າງເທ່ືອສ່ິງທ່ີເຮົາເຮັດນ້ັນເປັນສ່ິງດີ ແຕ່ຄໍາຖາມມຢູ່ີວ່ານ້ັນເປັນສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ເຮັດຫລືບ່ໍ?.

ກະສັດດາວິດບ່ໍພໃໍຈໃນການຢູ່ໃນພະຣາຊວັງທ່ີເຮັດດ້ວຍໄມສ້ດີາຢາ່ງດີ ແຕ່ຫີບພຣະສັນຍາຍັງຕ້ັງຢູ່ໃນຜາ້ເຕັນ້.

າວິດມຄີວາມຕ້ັງໃຈຢາກສ້າງພຣະວິຫານໃຫ້ສົມຄວນທ່ີຈະເອົາຫີບພຣະສັນຍາໄປຕ້ັງໄວ້ຢ່າງຖາວອນ. ໃນພຣະຄັມ



ພີຕອນນ້ີບ່ໍເຫັນວ່າດາວິດໄດ້ໃຊ້ເວລາອະທິຖານເຖິງການສ້າງນ້ັນວ່າຄວນເຮັດຢ່າງໃດ. ເພິ່ນໄດ້ຖາມຜູ້ປະກາດພຣະ

ທມັ ນາທານ, ແຕ່ເພິ່ນບ່ໍໄດ້ສແວງຫາການນໍາພາຈາກພຣະເຈ້ົາ. ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ນາທານ ໄດ້ແນະນໍາບອກໃຫ້ດາ

ວິດລົງມສ້ືາງໂລດເພາະເຫັນວ່າເປັນສ່ິງດີ. ຄວາມຫວັງດີນ້ັນອາດບ່ໍເປັນການພຽງພຕ່ໍໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ມາຫາຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ນາທານ ແລະບອກໃຫ້ດາວິດຮູ້ວ່າເພິ່ນໄດ້ເຮັດຜິດແລ້ວ.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕັດສ່ັງຊ່ຶງແທງເຂ້ົາໃນຈິດໃຈຂອງດາວິດຊ່ຶງເປັນຄໍາຖາມວ່າ, ທາ່ນຈະສາ້ງວຫິານໃຫເ້ຮາົສະຖດິຢູ່ນັນ້ຫລ?ື

ກະສັດດາວິດຄວນສແວງຫາພຣະເຈ້ົາກ່ອນຈະລົງມືສ້າງພຣະວິຫານ. ແທນທ່ີຈະມີແຕ່ຝັນຈະສ້າງພຣະວິຫານໃຫ້

ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫລານ ແຕ່ເປັນການດີກວ່າໃຫ້ພຣະເຈ້ົານໍາພາວ່າຄວນເຮັດຢ່າງໃດ. ດາວິດຄວນມອງເຫັນຄວາມແຕກ

ຕ່າງກັບສ່ິງທ່ີດີ ແລະສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ເຮັດ.

ໃນເມື່ອພວກເຮົາຝັນຫາເຮັດອັນນ້ັນອັນນ້ີເພື່ອພຣະເຈ້ົາ ເປັນການດີກວ່າພວກເຮົາຄວນນໍາເອົາຄວາມຝັນ ແລະ

ຄວາມປາຖນານ້ັນໄປຫາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການອ້ອນວອນອະທິຖານ ເພື່ອຢາກຮູວ້່ານ້ັນເປັນສ່ິງພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍຫລື

ບ່ໍໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມປາຖນາຂອງເຮົານ້ັນເປັນສ່ິງດີແຕ່ມັນອາດບ່ໍແມ່ນນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະ

ເຈ້ົາຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດ. ຄວາມຫວັງດີນ້ັນອາດບ່ໍເປັນການດີພ.ໍ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ພຣະເຈ້ົານໍາພາໃນຊີວິດ.

2. ນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົາ້: (2 ຊາມູເອນ 7:11ຂ-6)

ກະສັດດາວິດໄດ້ຄ້ົນພົບບັນຫາກັບຄວາມຝັນຢາກເຮັດເພື່ອພຣະເຈ້ົາ ຄືເຫັນວ່າຄວາມຝັນນ້ັນມັນນ້ອຍເກີນໄປ

ທ່ີເພິ່ນຕ້ອງການສ້າງພຣະວິຫານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຢາກສ້າງຢ້າວເຮືອນ ແລະອານາຈກັ ຄື

ເຮັດໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງເພິ່ນນ່ັງບັນລັງຕລອດໄປ. ກະສັດດາວິດມີຈິດໃຈດີ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຍ່ິງມີພຣະປະສົງດີກວ່ານ້ັນອີກ.

ພຣະເຈ້ົາສັນຍາວ່າຫລັງຈາກກະສັດດາວິດຕາຍໄປແລ້ວ ພຣະອົງຈະຈັດໃຫ້ເຊືອ້ສາຍເພິ່ນນັງ່ບນັລງັສບືຕໍໄ່ປ.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປິດໂອກາດໃຫ້ລູກຊາຍຂອງດາວິດຄື ໂຊໂລໂມນເປັນຜູ້ສ້າງພຣະວິຫານໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແຕ່ພຣະ

ເຈ້ົາໄດ້ຈັດໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດນ່ັງບັນລັງຕລອດໄປ.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເຂ້ົາມາໃນໂລກ ແລະພຣະອົງສັນຍາວ່າຈະເປັນບິດາຕ່ໍເສ້ືອຍສາຍຂອງດາ

ວິດ. ພຣະເຈ້ົາຍັງສັນຍາອີກວາ່ຈະໃຊ້ໄມ້ເທ້ົາຂອງມະນຸດນໍາພາແລະສ່ັງສອນ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ຄົນຕ່າງຊາດຄື ອັສຊີ

ເຣັຽ ແລະບາບີໂລນລົງໂທດຄົນຂອງພຣະອົງເພາະພວກເຂົາບ່ໍຍອມຫັນໜີຈາກຄວາມຜິດບາບ ແລະຫັນໜ້າຫາພຣະ

ອົງເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາບອກວ່າຄວາມຮກັແລະຄວາມສດັຊືຂ່ອງພຣະອົງນ້ັນຈະບ່ໍໜີຈາກຄົນຂອງພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງ

ໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້ກັບດາວິດວ່າຈະໃຫ້ມຄົີນສືບນັງ່ບນັລງັ.

ກະສັດດາວິດມຄີວາມຕ້ັງໃຈດີ ແ

ສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ. ດາວິດຕ້ອງການ

ແຕ່ແມ່ນກະສັດໂຊໂລໂມນເປັນຜູ້ທ່ີພຣ

ໃນຂ້ໍນ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງພຣະສັນຍາ

ຕລອດໄປ. ບາງຄ້ັງກໍເຫັນວ່າພຣ

ແຕ່ທ່ີສຸດອົງພຣະເຢຊູ ຜູ້ເປັນເຊ້ືອສ
ພຣະສນັຍາກັບກະສດັດາວດິ

ກັບກະສັດດາວິດໂດຍບ່ໍມີເງື່ອນໄຂຄື ເພິ່ນຈະມີເຊ້ືອສາຍນ່ັງບັນລັງ

ະສັນຍານ້ັນອາດເປັນໄປບ່ໍໄດ້ເພາະອານາຈັກໄດ້ແບ່ງແຍກອອກກັນ,
2

ຕ່ເພິ່ນຕ້ອງກວດເບ່ິງການຕັດສິນໃຈຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພິ່ນຕ້ອງເບ່ິງຕາມລັກ

ສ້າງພຣະວິຫານໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ເຫັນວ່ານ້ັນບ່ໍແມ່ນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ 

ະເຈ້ົາຕ້ັງພຣະທັຍໃຫສ້້າງ. ແນວໃດກໍດີພຣະເຈ້ົາມີແຜນການໃຫຍ່ກວ່ານ້ັນຄື

າຍຂອງກະສັດດາວິດໄດ້ສະເດັດມາຕ້ັງອານາຈັກຕລອດໄປ.
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ພຣະອົງມີແຜນການສ້າງອານາຈັກເພື່ອດາວິດຕລອດໄປໂດຍສ່ົງອົງພຣະເຢຊູ ພຣະບຸດອົງດຽວເຂ້ົາມາໃນໂລກມາ

ເປັນພຣະເມຊີອານ.

ກະສັດດາວິດບ່ໍໄດ້ຫລົງລືມກັບຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງຕົນເອງ. ໃນເມື່ອພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປິດເຜີຍແຜນການຂອງພຣະອົງຕ່ໍດາ

ວິດ ເພິ່ນກໍດັດແປງໃຫເ້ຂ້ົາກັບເປ້ົາໝາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພິ່ນບ່ໍໄດ້ຕາມໃຈຂອງຕົນໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາ

ເຊ່ັນກັນ ຄວນເອົາຕົວຢ່າງຂອງດາວິດມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວດິ ໃຫເ້ຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຍ່ອມມແີຜນການດີກວ່າຂອງ

ພວກເຮົາ. ເທ່ົາທ່ີທ່ານໄດ້ຊອກສະແຫວງຫານ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການອ້ອນວອນ ແລະໃນເມື່ອພຣະອົງ

ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ແລ້ວ ພວກເຮົາຄວນດັດແປງໃຫ້ຖືກກັບຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ.

3. ການຖອມຕວົ ແລະຍອມຕໍ່: (2 ຊາມູເອນ 7:18-12)

ເຫັນວ່າເວລາຫົວທີກະສັດດາວິດບ່ໍໄດ້ຊອກຫາທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ຕອນນ້ີເພ່ິນໄດ້ນັງ່ລງົຕໍພ່ຣະພກັຂອງພຣະ

ເຈົາ້. ເພິ່ນໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນຜ້າເຕ້ັນທ່ີເພິ່ນເຄີຍຕ້ອງຕິມາກ່ອນ ແລະເວລານ້ີເພິ່ນໄດ້ເຂ້ົາໄປຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ

ເພື່ອຢາກຮູວ້່າພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ເພິ່ນເຮັດຫຍັງ.

ດາວິດບ່ໍໄດ້ຕ່ໍວ່າພຣະເຈ້ົາເຖິງການສ້າງພຣະວຫິານເຖິງແມ່ນເພ ິ່ນມີຄວາມປາຖນາຢາກເປັນຜູ້ສ້າງ, ແຕ່ເພິ່ນໄດ້

ຍອມຖ່ອມຕົວຖ່ອມໃຈໂດຍກ່າວວ່າ ຂາ້ພະອງົເປນັໃຜ ພຣະເຈົາ້ເອຍີ, ພຣະອງົໄດນ້ໍາພາໃຫຄ້ອບຄວົຂອງຂາ້ພຣະອງົ

ມາເຖງິປານນີ?້ ກະສັດດາວິດໄດ້ມີຊີວິດດີຫລາຍເພາະເຄີຍເປັນຜູ້ລ້ຽງສັດຈົນກາຍມາເປັນເຈ້ົາຊີວິດ. ເພິ່ນໄດ້ນ່ັງບັນ

ລັງກໍເພາະຍ້ອນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຍົກເພິ່ນຂ້ຶນ.

ດາວິດໄດ້ເລ້ີມສົນທະຫາກັບພຣະເຈ້ົາເຖິງການສ້າງພຣະວິຫານວ່າເພິ່ນຈະເຮັດຢ່າງໃດ ແຕ່ໃນທ່ີສຸດເພິ່ນໄດ້ມິດ

ສງັດໃນເມື່ອຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດສ່ິງໃຫຍ່ກວ່າຕົນໄດ້ຄຶດໄວ້ ດາວດິຄວນກາ່ວຕໍພ່ຣະເຈົາ້ອກີຢ່າງໃດ? ພຣະເຈ້ົາໄດ້

ເຮັດໃຫ້ດາວິດປາກບ່ໍອອກເພາະພຣະອົງໄດ້ສັນຍາວ່າຈະສ້າງອານາຈັກໃຫ້ດ້ວຍບ່ໍສ້ິນສຸດຈັກເທືອ່ຫລືສູນໄປ.

ຊີວິດຂອງຄຣິສະຕຽນແມ່ນການເວົ້າເຖິງສ່ິງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດເພື່ອພວກເຮົາຫລາຍກວ່າສ່ິງເຮົາໄດ້ເຮັດເພື່ອພຣະອົງ.

ໃນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ສຶກຕົວໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ເຮັດເພື່ອພວກເຮົາແລ້ວ ແນ່ນອນພວກເຮົາກໍຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການ

ຮັບໃຊ້ພຣະອົງໃຫ້ຫລາຍຂ້ຶນ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມມັນອາດບ່ໍແມ່ນເຮົາເຮັດຕາມໃຈຫລືຄວາມຝັນເທ່ົານ້ັນ. ການຖ່ອມ

ຕົວລົງນ້ັນໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ຮູວ້່າ ເຮົາເຮັດຫຍັງບ່ໍໄດ້ຖ້າປາສຈາກອົງພຣະຄຣິດ (ໂຢຮັນ 15:5). ຄວາມຝັນໃຫຍ່

ນ້ັນບ່ໍສາມາດແລກປ່ຽນກັບມຄີວາມສໍາພັນອັດດີກັບອົງພຣະຄຣິດເລີຍ.

.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ດາວິດຮູແ້ຜນການຂອງພຣະອົງສອງຢ່າງ. ນ່ຶງ, ພຣະອົງບອກໃຫ້ຮູດ້້ວຍທາງພຣະຄາໍ.

ພຣະເຈ້ົາສັນຍາວ່າເຊ້ືອສາຍຂອງເພິ່ນຈະເປັນຄົນສ້າງພຣະວຫິານອັນທໍາອິດ, ແລະອີກຄົນນ່ຶງຈະເປັນຜູ້ມີຊ່ືເສັຽດີ. ໂຊ

ໂລໂມນເປັນຄົນສ້າງພຣະວິຫານນ້ັນ, ແລະອົງພຣະຄຣິດຜູ້ເຊ່ືອສາຍຂອງດາວິດເປັນຜູ້ຈັດຕ້ັງອານາຈັກຕລອດໄປ.

ໃນເມື່ອດາວິດໄດ້ຮູ້ເຖິງແຜນການອັນໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ເພິ່ນກໍໄດ້ດັດແປງຊີວິດຂອງເພິ່ນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມພຣະ

ປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໃນເມື່ອພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກຮູແ້ຜນການຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນ ພວກເຮົາຕ້ອງອາສັຍພຣະຄໍາ

ຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດ. ຢ່າເຂ້ົາໃຈວ່າມີຄວາມຄຶດດີນ້ັນເປັນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍ.

ໃນເມື່ອພວກເຮົາຊອກສແວງຫາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການອ້ອນວອນ ແລະໃນເມື່ອພຣະອົງເປິດທາງໃຫຮູ້້ແລ້ວ 

ພວກເຮົາຕ້ອງດັດແປງຊີວິດຂອງເຮົາໃຫ້ຖືກກັບຈຸດປະສົງຂອງພຣະອົງ
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ສອງ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການຂອງພຣະອົງໃຫ້ດາວິດນ້ັນກໍເປັນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາບ່ໍອະ 

ນຸຍາດໃຫ້ດາວິດສ້າງພຣະວຫິານ ແຕ່ພຣະອົງມີແຜນການຈະສ້າງອານາຈັກຖາວອນແກ່ດາວິດຊ່ຶງ ເປັນການດີກວ່າ

ແມ່ນບ່ໍ? ພຣະເຈ້ົາມສ່ິີງທ່ີກວາ່ສໍາລັບພຣະວິຫານ ແລະໃນຊີວິດຂອງດາວິດເອງ.

ບົດຮຽນໃນຊວີດິ

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງພວກເຮົາແຕກຕ່າງກັນ. ພວກເຮົາມີບຸກຄະລິລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນ. ພວກເຮົາມີພຣະພອນ

ບ່ໍຄືກັນ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ພວກເຮົາທຸກໆຄົນເພື່ອໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດລົງ. ບາງຄົນມີພຣະພອນໃນ

ທາງການສິດສອນ, ບາງຄົນມີພຣະພອນໃນການຄິດໄລ່ເພື່ອຈະຮ່ວມງານກັບນາຍບັນຊີ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງພວກເຮົາ

ໃຫ້ແຕກຕ່າງເພື່ອຈະໃຊ້ປະກອບສ່ວນກັບແຜນການຂອງພຣະອົງ. ແທນທ່ີພວກເຮົາຈະຝັນຢາກເຮັດອັນນ້ັນອັນນ້ີເພື່ອ

ພຣະເຈ້ົາ ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ິງບ່ໍພາກັນຊອກຫານ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງວ່າພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາເຮັດຫຍັງ.

ການທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເອົາເຮາົນ້ັນ ອາດເປັນການແຕກຕ່າງກັບການເອ້ີນຂອງເພື່ອນຄົນອ່ືນ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການ

ໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ. ບົດຮຽນນ້ີພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່?

 ການມີຄວາມຕ້ັງໃຈດີນ້ັນບ່ໍອາດເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍ.

 ສໍາລັບພວກເຮົາແລ້ວສ່ວນຫລາຍເຫັນວ່າການມີຄວາມຕ້ັງໃຈດີນ້ັນເປັນສ່ິງສໍາຄັນກວ່າສ່ິງເຮາົຢາກເຮັດເພື່ອ

ພຣະເຈ້ົາ.

 ໃນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຮູເ້ຖິງພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ, ພວກເຮົາຄວນຖ່ອມຕົວລົງ ແລະຍອມຕ່ໍພຣະປະສົງ

ຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດ.

 ພວກເຮົາຄວນສຶກສາພຣະຄັມພີ ແລະອ້ອນວອນອະທິຖານເພື່ອຢາກຮູ້ນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ຄຣິສະຕຽນຫລາຍຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກບ່ໍພໃໍຈເພາະຕົນເອງເຕະບານໃນເດ່ີນ tennis. ພວກເຂົາຮູ້ສຶກຢູ່ຜິດບ່ອນ 

ແລະໝົດກໍາລັງໃຈໃນເມື່ອທຽບກັບຄົນອ່ືນຜູ້ຮັບໃຊ້ດ້ວຍກັນ. ຈ່ົງເຮັດເໝືອນກະສັດດາວິດ ພວກເຮົາຄວນຍິນດີໃນ

ເມື່ອຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ເຮັດຫຍັງ ກະສັດດາວິດມີຄວາມຍິນດີທັງໆທ່ີບ່ໍໄດ້ເປັນຜູ້ສ້າງພຣະວຫິານ ເຖິງແມ່ນວ່າ

ນ້ັນເປັນຄວາມຝັນຂອງເພິ່ນກໍຕາມ ເພາະພຣະເຈ້ົາມແີຜນແນວອ່ືນ. ກະສັດດາວິດມີປັນຍາເພື່ອມອງເຫັນ

ນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ.

v5x4a,3fp ]k;-k;gmuo[a[8ylla,rao www.lsbf.org.,by BV.
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ 15 ສິງຫາ 2010 (15-8-2010)

ສະແດງຄວາມເມດຕາ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນນີ້: 2 ຊາມເູອນ 9:1-13

ໍາຖາມຊວີິດ: ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ອຍໜູນໃຈທ່ານໃຫ້ສະແດງຄວາມສຸພາບອ່ອນຫວານຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ຣະຄມັພແີຫງ່ຄວມຈງິ: ພຣະເຈ້ົາມພີຣະປະສົງໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງຊອກຫາໂອກາດເພື່ອສະແດງຄວາມ

ເມດຕາຕ່ໍຄົນອ່ືນ ແລະໃຊ້ໂອກາດນ້ັນຮັບໃຊ້.

ົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດ: ຄວາມເມດຕາແມ່ນລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ເຫັນວ່າຫລາຍຄົນໃນສມັຍນ້ີບ່ໍມທ່ີາ

ທາງສຸພາບ ແລະເມດຕາ ພວກເຂົາອາດເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ ບ່ໍຄໍານຶງຕ່ໍຄົນອ່ືນ ພວກ

ເຮົາຄຶດວ່າຄົນອ່ືນບ່ໍດີ ແລະຕ້ອງການຕອບສນອງດ້ວຍການເຮັດບ່ໍດີແທນ ເຖິງແມ່ນ

ຕ່ໍຄອບຄົວຄົນທ່ີເເຂົາຮັກເຮົາ. ຫລາຍເທ່ືອພວກເຮົາຢາກໃຫ້ຄົນທ່ີເຮັດບ່ໍດີຮັບໂທດ

ຈາກການກະທໍາຂອງເຂົາ ແລະມຈິີດໃຈຢາກທໍາລາຍເຂົາ. ຄວາມຄຶດດ່ັງນ້ັນເປັນສ່ິງ

ກົງກັນຂ້າມກັບຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີທ່ີສອນພວກເຮົາວ່າ ໃຫ້ສະແດງຄວາມເມດ

ຕາຕ່ໍທຸກໆຄົນ.

ຄຣິສະຕຽນຄົນນ່ຶງໄດ້ເຫນັ ນາງ ທາຣາ ໄປຕລາດ ເວລາເອົາຂອງໄປຈ່າຍກໍເຫັນວ່ານາງບ່ໍມີເງິນພຈໍະຈ່າຍຂອງທ່ີ

າງເອົາມາ ນາງພະຍາຍາມສ່ົງຂອງບາງຢ່າງຄືນ ມີຄຣິສຕຽນຄົນນ່ຶງໄດ້ໂອກາດຈ່ິງຂໍຊ່ອຍ. ນາງ ທາຣາ ໄດ້ເລ່ົາສູ່ຟັງ

່າໃນເດືອນດຽວກັນສາມຂີອງລາວໄດ້ຕາຍ ແລະນາງເອງກໍເປັນຄົນວ່າງງານ ນາງມບັີນຫາໜັກຈໍາເປັນຕ້ອງລ້ຽງລູກ

້ອຍ. ຄຣິສະຕຽນຄົນນ້ັນໄດ້ແນະນໍາລາວໃຫ້ໄປຕິດຕ່ໍກັບຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງທ່ີລາວຢູ່ ເພາະມີຫລາຍໆຄົນມີນ້ໍາໃຈ 

ວາມຮັກ ແລະເມດຕາທ່ີຈະຊ່ອຍນາງ. ໃນທ່ີສຸດນາງກໍໄດ້ພບົຫລາຍໆຄົນຜູ້ມີຄວາມອ່ອນສຸພາບໃນຄຣິສຕະຈັກນ້ັນ.

ໍ່ມາບ່ໍນານນາງກໍໄດ້ພົບກັບອົງພຣະຄຣິດ, ໄດ້ງານທໍາຍ້ອນສະມາຊິກ ແລະຊີວິດຂອງນາງກໍເລ້ີມດີຂ້ຶນ. ຄໍາຖາມມີຢູ່

່າ ບ່ໍມີໃຜຮູ້ແນ່ນອນວ່າການກະທໍາທ່ີສຸພາບອ່ອນຫວານ ເມດຕາຕ່ໍຄົນອ່ືນນ້ັນມັນອາດເຮັດໃຫຄົ້ນອ່ືນເຫັນອົງພຣະ

ຣິດໃນຕົວເຮົາໄດ້.

ກະສັດດາວິດໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາປານີ. ເມຟີໂບເຊັດເປັນຄົນພິການເໝືອນພໍປູ່່ແລະພໍ່ຂອງລາວ. ຊາອູນ

ລະໂຢນາທານຕາຍໃນສນາມຮົບ (2 ຊາມູເອນ 4:4). ຄົນໃຊ້ໄດ້ອຸ້ມເອົາ ເມຟໂິລເຊັດຜູ້ມີອາຍຸໄດ້ພຽງຫ້າປີ ແລະ

້າວແລ່ນໜີຈາກພວກຟິລິສຕີນ ເວລາໄປນໍາທາງເລີຍຫລຸດມືເຮັດໃຫ້ລາວກາຍເປັນຄົນພິການ. ກະສັດດາວິດໄດ້ສະ

ດງຄວາມເມດຕາ ແທນທີ່ຈະຊອກຂ້າລ້າງໂຄດ ເພິ່ນໄດ້ມີຈິດໃຈອ່ອນຫວານ ແລະເມດຕາຕ່ໍຄອບຄົວໂຢນາທານ

ັ້ນ. ເຫດການນ້ີໄດ້ປ່ຽນສະພາບໃນຊີວິດຂອງເມຟິໂບເຊັດ.

. ຄວາມຕັ້ງໃຈສະແດງເຖງິຄວາມສຸພາບ (2 ຊາມເູອນ 9:1-3)

ກະສັດດາວິດມີເຫດຜົນຫລາຍຢ່າງທ່ີຈະທໍາລາຍຄອບຄົວຂອງຊາອູນຜູ້ຍັງເຫລືອຢູ່ ຕາມທໍານຽມແລ້ວຕ້ອງຂ້າລ້າງ

ຄດ. ເຄີຍມີສອງຄ້ັງ ຊາອູນພະຍາຍາມຈະຂ້າດາວິດຢູ່ໃນເຮືອນ (1 ຊາມູເອນ 18: 10-11; 19:9-10). ແຕ່ຢ່າງໃດ

ໍຕາມ ດາວິດເຄີຍສັນຍາກັບໂຢນາທານລູກຊາຍຂອງຊາອູນວ່າຈະເຮັດແຕ່ສ່ິງດີຕ່ໍກັນ (1 ຊາມູເອນ 20:14-15). ດ່ັງ
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ນ້ັນ ກະສັດດາວິດຈ່ິງຊອກຫາຜູ້ເປັນເຊ້ືອສາຍ ເພື່ອຕົນເອງຈະໄດ້ກະທໍາຄວາມດີ ສພຸາບເມດຕາຕໍເ່ໝອືນຄໍາສນັຍາຕໍ່

ໂຢນາທານນັ້ນ.

ຄໍາວ່າ ເມດຕາໃຊ້ໃນຕອນນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງການກະທໍາດີຊ່ືໆ ແຕ່ມັນເປັນເພາະຄໍາສັນຍາທ່ີໄດ້ເຮັດໄວ້ຢ່າງສັດຊ່ື.

ດາວິດມຄີວາມຕ້ັງໃຈໄວວ້່າຈະເຮັດໃຫ້ຄໍາສັນຍານ້ັນເປັນຈິງຕ່ໍໂຢນາທານ ແລະຄອບຄົວຂອງລາວ ເຖິງແມ່ນລາວຕາຍ

ໄປແລ້ວກໍຕາມ.

ທ່ານເຄີຍສັນຍາກັບຄົນໃດຄົນນ່ຶງບ່ໍ? ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດເພື່ອຄົນອ່ືນຈະມີໂອ ກາດຮັບເອົາ

ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍ? ພວກເຮົາມີຈິດໃຈຢາກຊ່ອຍຄົນອ່ືນຫລືບ່ໍ? ຍ້ອນພວກເຮົາມຄີວາມສັມພັນກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດແລະ

ພຣະອົງໄດ້ຊົງອວຍພຣະພອນແກ່ພວກເຮົາຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການບອກເຣ່ືອງນ້ີໃຫ້

ເຂົາຮູວ້່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກພວກເຮົາໃນພຣະຄັມພີ ແລະການກະທໍາຂອງພວກເຮົາ.

ຄົນໃຊ້ຜູ້ນ່ຶງມຊ່ືີວ່າ ຊີບາ ໄດ້ເປັນຜູ້ຮັກສາຊັບສົມບັດຂອງຊາອູນຫລັງຈາກເພິ່ນຕາຍໄປ, ເມຟໂີບເຊັດ ໄດ້ອາສັຍຢູ່

ຕ່າງແດນເປັນເວລາຫລາຍປີຊ່ຶງຫ່າງໄກຈາກດາວິດ. ໃນເມື່ອດາວິດຮູວ້່າເມຟີໂບເຊັດ ມລູີກຊາຍຊ່ືວ່າຊີບາ ແລະຊີບາ

ກໍສັນຍາວ່າຈະເປັນຂາ້ໃຊຄົ້ນສັດຊ່ືຕ່ໍດາວິດ ແຕ່ເຫັນວ່າລາວເປນັຄນົພກິານ.

ດາວິດຕ້ັງໃຈໄວ້ວ່າຈະສະແດງຄວາມເມດຕາຕ່ໍຊີບາ ເຖິງແມ່ນວ່າຊີບາບ່ໍສົມຄວນກໍຕາມ ເພາະພໍ່ປູ ່ລາວຄືຊາອູນນ້ັນ

ເປັນສັດຕຣູຜູ້ກຽດຊັງເພິ່ນທ່ີສຸດ. ດາວິດໄດ້ມີຄວາມເມດຕາສົງສານຕ່ໍຜູ້ເປັນຫລານຊາຍຂອງຜູ້ເຄີຍຫາໂອກາດຂ້າຕົນ

ເອງ. ຖ້າພວກເຮົາລໍຖ້າໃຫຄົ້ນອ່ືນເຮັດຄວາມດີຕ່ໍເຮົາກ່ອນນ້ັນ ກໍເຫັນວ່າໂອກາດກໍມນ້ີອຍທ່ີສຸດ ແລະພວກເຮົາກໍໝົດ

ໂອກາດທ່ີຈະສະແດງຄວາມເມດຕາໄດ້. ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ລໍໃຫພ້ວກເຮົາເປັນຄົນດີກ່ອນພຣະ

ອົງໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດອົງດຽວລົງມາຊ່ອຍພວກເຮົາ.

ຄວາມເມດຕາ

ໃນພາສາເຮັບເຮແີມ່ນ ຄວາມດີ ຄວາມເມດຕາ ຄວາມຮັກ ຫລືຄວາມຊັດຊ່ື. ເປັນຄວາມເວົາ້ເຖິງທາງທ່ີພວກເຮົາຄວນ

ກະທໍາຕ່ໍຜູ້ອ່ືນ. ຄວາມສຸພາບຄືເຮັດແຕ່ສ່ິງທ່ີດີເພາະຂ້ຶນກັບຄໍາສັນຍາກັນໄວ້ກັບຄົນອ່ືນໆ. ໃນເມື່ອເວົ້າເຖິງພຣະເຈ້ົາ

ແລ້ວກໍເຫັນວ່າ ຄວາມເມດຕານ້ີມີຫລວງຫລາຍ ແລະຄົງຢູ່ຕລອດໄປ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາກະຣຸນາຕ່ໍ

ຄຣິສະຕຽນ ເພາະວ່າເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມສໍາພັນກັບພຣະອົງໂດຍຜ່ານທາງພຣະໂລຫິດຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ (ເຮັບ

ເຮີ 10:16-17). ໃນເມື່ອພວກເຮົາສະແດງຄວາມເມດຕາຕ່ໍຄົນອ່ືນພວກເຮົາກໍເອົາພຣະອົງເປັນຕົວຢ່າງໃນຊີວິດ.

2. ຊອກຫາໂອກາດເພືອ່ຈະສະແດງຄວາມເມດຕາ (2 ຊາມເູອນ 9:4-6)

ກະສັດດາວິດບ່ໍໄດ້ຖາມເຖິງລາຍລະອຽດພຽມແຕ່ຖາມວ່າ ìເມຟີໂບເຊັດຢູ່ໃສ?î ເພາະເພິ່ນຊອກຫາໂອກາດຈະ

ສະແດງຄວາມເມຕາຕ່ໍເມຟີໂບເຊັດ. ຊີບາ ໄດ້ບອກວ່າ ເມຟໂີບເຊັດ ຢູ່ໃນເມືອງ ໂລເດບາ ບ້ານຂອງມາກຄີ. ໂລເດ

ບາຕ້ັງຢູ່ຊາຍແດນຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ. ຜູ້ປະກາດ ອາໂມດໄດ້ໄປເຖິງເມືອງນ້ີ (ອາໂມດ 6:13).

ກະສັດດາວິດໄດ້ສ່ົງຄົນໄປເອົາ ເມຟໂີບເຊັດ ແລະຄົນໃຊ້ກໍໄດ້ນໍາເມຟໂີບເຊັດມາພົບກະສັດດາວິດຈາກບ່ອນດິນ

ແຫ່ງແຫລ້ງມາໃນວັງ. ແຕ່ເມຟີໂບເຊັດ ບ່ໍຮູວ້່າກະສັດດາວິດມີຄວາມຫວັງດີນໍາ. ແຕ່ຫົວທີເມຟໂີບເຊັດ ໄດ້ກົມ້ຂາບ

ລງົດນິເພາະເປັນການໃຫ້ກຽດ ທັງໆທ່ີລາວມສິີດໃນການເອົາບັງລັງຄືນເພາະເປ ັນເຊ້ືອສາຍກະສັດ. ລາວໄດ້ກ້ົມລົງຈໍາ

ດິນເພື່ອໃຫ້ດາວິດຮູ້ວ່າລາວບ່ໍມີຄວາມຕ້ອງການນ່ັງບັນລັງນ້ັນ.
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ມັນເປັນງ່າຍທ່ີຈະສະແດງຄວາມສຸພາບ ເມດຕາຕ່ໍຄົນທ່ີມຄີວາມດີກັບເຮົາ. ແຕ່ກະສັດດາວິດໄດ້ສະແດງຄວາມເມດ

ຕາຕ່ໍຜູ້ບ່ໍມີຄວາມສໍາຄັນອັນໃດ. ເມຟໂີບເຊັດ ອາດບ່ໍເປັນນາຍທະຫານຜູ້ເກ່ງກ້າ ຫລືເປັນຜູ້ໃຫ້ຄວາມປຶກສາໄດ້ ແຕ່

ດາວິດໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາສ່ົງສານ. ເຊ່ັນກັນ ພວກເຮາົຄວນເອົາດາວິດເປັນຕົວຢ່າງເພື່ອຈະຊອກຫາໂອກາດ

ສະແດງຄວາມເມດຕາຕ່ໍຄົນອ່ືນໆຜູ້ບ່ໍສົມຄວນອັນໃດເລີຍ.

ຕ່ໍມາມາກຄີ ຜູ້ເບ່ິງແຍງ ເມຟີໂບເຊັດ ກັບມາຫາດາວິດ ເວລາລູກຊາຍຂອງດາວິດຄື ອັບຊາໂລນໄດ້ເປັນກະບົດ 

ແລະຍາດເອົາບັນລັງ. ດາວິດໄດ້ເອົາຕົວຫລົບໜີໄປໃນປ່າແລະຂາດສະບຽງອາຫານ ມາກຄີເປັນຜູ້ຊ່ວຍດາວິດໃນເວ

ລາຈໍາເປັນນ້ັນ (2 ຊາມູເອັນ 17:27-29). ເຖິງແມ່ນວ່າດາວິດບ່ໍໄດ້ຮັບໃຊ້ເມຟໂີບເຊັດເພືອ່ຜົນປໂຍດ ແຕ່ທ່ີສຸດມັນ

ກໍຕິດຕາມມາຈົນໄດ້.

3. ປະຕບິັດຄວາມເມດຕາ ( 2 ຊາມເູອນ 9:7-13)

ກະສັດດາວິດໄດ້ເອົາຄວາມເມດຕາມາປະກອບໃຊ້ຕ່ໍເມຟີໂບເຊັດ ເພາະຕາມປົກກະຕິກະສັດຕ້ອງຂ້າຜູ້ເປັນເຊ້ືອ

ກະສັດເພື່ອບ່ໍໃຫ້ມາຍາດເອົາບັງລັງ. ດາວິດໄດ້ເວົ້າຕ່ໍເມຟໂີບເຊັດຜູ້ເສັຽອົງຄະວ່າ ບໍຕ່ອ້ງຢາ້ນ ເພາະເພິ່ນເປັນຄົນມີ

ຄວາມເມດຕາປານ,ີ ເພິ່ນຊົງຈໍາຄໍາສັນຍາກັບຜູ້ເປັນບິດາຂອງເມຟິໂບເຊັດໄດ້ດີ.

ສ່ິງນ່ຶງທ່ີກະສັດດາວິດໄດ້ເຮັດເພື່ອເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມເມດຕາແມ່ນເພິ່ນໄດ້ສ່ົງດິນທ່ີເປັນຂອງຊາອູນຄືນ 

ດິນຕອນນ້ັນຢູ່ປະມານສາມໄມທາງເໜືອຂອງກຸງເຢຣູຊເລັມ. ເວລານ້ີດາວິດໄດ້ສ່ຽງໂດຍສ່ົງດິນເປັນຈໍານວນຫລາຍ

ເພື່ອເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມເມດຕາຕ່ໍເມຟໂີບເຊັດ  ຜູ້ເປັນເຊ້ືອສາຍແລະຈະສືບບັນລັງຄົນຕ່ໍໄປ. ເປັນການສ່ຽງ

ເພາະເມຟີໂບເຊັດ ຍັງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ ຖ້າດາວິດເຮັດບ່ໍເປັນທ່ີພໃໍຈ ລາວອາດມໂີອກາດໂຄ່ນລ້ົມໄດ້.

. ກະສັດດາວິດໄດ້ຮັກສາຄໍາສັນຍາກັບຄອບຄົວຂອງ ໂຢນາທານ. ເມຟໂີບເຊັດບ່ໍເຊ່ືອກັບສ່ິງທ່ີຕົນເອງໄດ້ຍິນ ລາວ

ໄດ້ກົມ້ຂາບລງົ ແລະຮ້ອງຕົນເອງວ່າເປັນຜູຮ້ບັໃຊ.້ ລາວຍັງຮູ້ຕົນເອງວ່າເປັນໝາຕາຍໂຕນຶງ່ ເພື່ອເປັນການຖ່ອມຕົວ

ຕ່ໍໜ້າຂອງກະສັດ. ຄໍາເວົ້າແລະຄວາມຮູ້ເຊ່ັນນ້ັນ ດາວິດກໍເຄີຍໃຊ້ມາແລ້ວສອງເທ່ືອຕ່ໍໜ້າກະສັດຊາອູນ (1 ຊາມູເອັນ 

24:1; 1 ຊາມູເອັນ 26:20). ຕອນນ້ີດາວິດເຂ້ົາໃຈດີເຖິງສະພາບຂອງເມຟີໂບເຊັດ.

ຕອນນ້ີເດັກເສັຽອົງຄະໄດ້ກິນເຂ້ົາຮ່ວມໂຕະກັບກະສັດເໝອືນກັບເປັນລູກຊາຍຄົນນ່ຶງ. ທຸກໆວັນເວລາຮັບປະທານ

ອາຫານ ເມຟໂີບເຊັດ ໄດ້ນ່ັງຮ່ວມໂຕະເພາະຍ້ອນຄວາມເມດຕາຂອງດາວິດ.

ໃນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ອ່ານເຖິງເຣ່ືອງນ້ີ ພວກເຮົາຈໍາໄດ້ດີເພາະພຣະເຈ້ົາມີຄວາມເມດຕາຕ່ໍເຮາົ ແລະນໍາພາໃຫ້ເຮົາຖ້ິມ

ໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່ (ໂຣມ 2:4). ພວກເຮົາຈໍາໄດ້ເຖິງສະພາບເປັນຄົນເສັຽອົງຄະຂອງພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາໄດ້

ນ່ັງໂຕະຮ່ວມກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຮູວ້່າໃນເມື່ອເຮົາມີອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມເມດ

ຕາຕ່ໍຄົນອ່ືນເໝືອນກັບພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາຕ່ໍພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາມີຂ້ໍຜູກມັດຄືຕ້ອງບອກຄົນອ່ືນໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມ

ຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍພວກເຂົາອີງຈາກພຣະຄັມພີ ແລະການກະທໍາຂອງພວກເຮົາ.
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ຂາ້ພະເຈົາ້ສາມາດສະແດງຄວາມເມດຕາ

 ຕ່ໍຜູ້ເປັນຜົວ ເປັນເມຽັ_________________________________________

 ຕ່ໍລູກເຕ້ົາ________________________________________________

 ຕ່ໍເພື່ອນຝູງ_______________________________________________

 ຕ່ໍເພື່ອນຮ່ວມງານ___________________________________________

ບົດຮຽນໃນຊວີດິ

ຄວາມເມດຕາເລ້ີມຈາກຈິດໃຈຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະອົງໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາຕ່ໍພວກເຮົາເມື່ອພຣະອົງໄດ້ສ່ົງ

ພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງເຂ້ົາມາໃນໂລກນ້ີ ພຣະເຢຊູໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນແທນຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ. ພວກ

ເຮົາບ່ໍມີອັນໃດຈະມອບໃຫ້ພຣະອົງຄືນ. ພວກເຮົາໄດ້ຢູ່ໃນດິນແດນແຫງ້ແລ້ງເພາະໂດຍຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ

ເອງ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມພຣະເຈ້ົາຊົງມພີຣະປະສົງພ້ອມທ່ີຈະສະແດງຄວາມເມດຕາຕ່ໍພວກເຮົາ. ໃນເມື່ອພວກເຮົາ

ໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູ ອົງພຣະວິນຍານໄດ້ເຂ້ົາມາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມສາມາດເກີດມຄີວາມເມດຕາ

ຕ່ໍຄົນອ່ືນໄດ້. ໃນເມື່ອພວກເຮົາມຄີວາມເມດຕາຕ່ໍຄົນອ່ືນ ພວກເຮົາກໍສະແດງຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາເພາະສ່ິງ

ນ້ັນເປັນການກະທໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຄວນຮຽນນໍາຕົວຢ່າງຂອງກະສັດດາວິດ ເພື່ອຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ມີຄວາມເມດຕາເໝອືນພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃນອົງ

ພຣະເຢຊູຄຣິດ.

 ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງສະແດງຄວາມເມດຕາຕ່ໍຄົນອ່ືນໃນເມື່ອເຫັນວ່າພວກເຂົາບ່ໍສົມຄວນໄດ້ຮັບ ຫລືພວກ

ເຂົາບ່ໍມີຄວາມສາມາດຈະຕອບສນອງຄືນ.

 ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຊອກສແວງຫາໂອກາດເພື່ອຈະສະແດງຄວາມເມດຕາຕ່ໍຄົນອ່ືນ ແທນທ່ີຈະນ່ັງຢູ່ລ້າໆລໍ

ໃຫ້ຄົນອ່ືນເຮັດຕ່ໍຕົນເອງກ່ອນ.

 ການເວົ້າເຖິງຄວາມເມດຕາ ແລະການຝຶກໃຊ້ຄວາມເມດຕານ້ັນແຕກຕ່າງກັນ; ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາ

ຄວາມເມດຕາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດ.

 ຝືກຫັດໃຊ້ຄວາມເມດຕາ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວິດເໝືອນພຣະເຈ້ົາ ແລະນໍາເອົາຄົນມາໃກ້ພຣະອົງຫລາຍ

ຂ້ຶນ.

ໃນໂລກນ້ີພວກເຮົາເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຄວາມເມດຕານ້ອຍເກິນໄປ, ການສະແດງເຖິງຄວາມສຸພາບໂດຍໄຂປະຕູໃຫ້

ຄົນອ່ືນ, ຍອມໃຫ້ຄົນອ່ືນອອກໜ້າ ເປັນສ່ິງພວກເຮົາຕ້ອງການທ່ີສຸດ. ທຸກວັນ້ີພວກເຮົາຊອກສແວງຫາໂອກາດ

ເພ່ືອຈະສະແດງຄວາມເມດຕາ ແລະສຸພາບອ່ອນຫວານຕ່ໍຄົນອ່ືນເພື່ອພວກເຮົາຈະມີໂອກາດບອກຄົນເຫລ່ົານ້ັນ

ໃຫ້ຮູ້ຈັກວ່າພວກເຂົາມີສິດເຂ້ົາຮ່ວມໂຕະກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້.
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ບດົຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ 22 ສິງຫາ 2010 (22-8-2010)

ເວົາ້ເຖງິຄວາມບາບສວ່ນຕົວ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນນີ້: 2 ຊາມເູອນ 11:2-5ມ 14-15; 12:7ກ, 10-14; ເພງສັຣເສີນ 51:1-4

ໍາຖາມຊວີິດ: ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ອຍໜູນໃຈທ່ານໃຫ້ຮ ູ້ເຖິງຄວາມຍິນດີຂອງພຣະເຈ້ົາ ທ່ີຈະໃຫ້ອະພັຍ

ຄວາມຜິດບາບ ແລະສອນໃຫທ່້ານຮ້ອງຂໍຕ່ໍພຣະອົງເຖິງຄວາມຜິດສ່ວນຕົວໃນຊີວິດ

ຂອງທ່ານ.

ຣະຄມັພແີຫງ່ຄວມຈງິ: ບົດຮຽນນ້ີເວົ້າເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາຖືວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຜິດບາບຂອງ

ພວກເຮົາ ແລະບອກເຖິງວິທີຄວນຈະເຮັດຢ່າງໃດຕ່ໍຄວາມຜິດບາບ ແລະຄວາມພາດ

ພັ້ງສ່ວນຕົວ.

ົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດ: ເຖິງແມ່ນຄຣິສະຕຽນທ່ີດີກໍຍັງຕົກເຂ້ົາໄປສູ່ການທົດລອງ. ມັນບ່ໍສໍາຄັນເທ່ົາໃດທ່ີວ່າ

ເຮົາຈະຕົກເຂ້ົາໄປ ແຕ່ສໍາຄັນຢູ່ທ່ີວ່າເມື່ອໃດເຮົາໄດ້ຕົກເຂ້ົາໄປໃນຄວາມບາບແລ້ວ.

ໃນເມື່ອເຮົາໄດ້ຕົກເຂ້ົາໄປພວກເຮົາມັກເຊ່ືອງມັນໄວ ້ຫລືຖ້ິມໂທດໃສ່ຄົນອ່ືນເວລາຖືກ

ຈັບໄດ້. ທາງທ່ີດີທ່ີສຸດຄືໃຫ້ເຮົາຍອມຮັບໃນເມື່ອຕົກຢູ່ໃນຄວາມບາບຄື ສາລະພາບ 

ແລະຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່.

ມຫີົວໜ້າພະແນກນໍາເພງໃນຄຣິສຕະຈັກໄດ້ຊັກຊວນໃຫສ້ະມາຊິກໃນກຸ່ມຮ້ອງເພງກ່ໍສ້າງທຸຣະກິດໂດຍສັນຍາວ່າ

ວກເຂົາຈະໄດ້ກໍາໄລຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນເມື່ອທຸຣະກິດນ້ັນບ່ໍໄດ້ຜົນຕາມຄວາມເວົ້າ ຫວົໜ້າພະແນກນໍາເພງນ້ັນເສັຽ

ຈໂດຍບ່ໍກ້າພົບກັບສະມາຊິກ ເລີຍຂ້າຕົນເອງຕາຍ. ມີຄົນຮັບໃຊ້ອີກຄົນນ່ຶງໄດ້ຍອມສາລະພາບວ່າຕົນເອງມບັີນຫາ

ນການພະນັນ. ລາວຍອມຮບັເຖິງຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນເອງ ແລະຊອກຫາຄໍາແນະນໍາຈາກຄົນອ່ືນ ແລະຂໍລາພັກ

ພື່ອສແວງຫາທາງແກ້ບັນຫາເຫລ່ົານ້ັນ. ລາວໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມບາບສ່ວນຕົນ ແລະກໍເຫັນວ່າຜູ້ຮັບ

ຊ້ທັງສອງຄົນນ້ີໄດ້ຮັບຜົນແຕກຕ່າງກັນ.

ຫລາຍເທ່ືອໃນເມື່ອຕົກໃນຄວາມບາບແລ້ວ ມະນຸດເຮົາມກັເຊ່ືອງຄວາມບາບນ້ັນ, ແລ່ນໜີຈາກບັບຫາ ຫລືຈະປະ

ຊີນກັບຄວາມຜິດບາບນ້ັນເພືອ່ສແວງຫາພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາເພືອ່ຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ. ກະສັດດາວິດໄດ້ເຮັດຄວາມ

ິດບາບຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງທ່ີສຸດຄື: ເຮັດຄວາມບາບໃນຖານຫລ້ິນຊູ້ ແລະກາຍເປັນຄົນຂ້າຄົນ. ທໍາອິດເພິ່ນພະຍາຍາມ

ຊ່ືອງຄວາມຜິດບາບນ້ັນໄວ້ ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກເພິ່ນເຖິງຄວາມຜິດແລະໃນທ່ີສຸດເພິ່ນກໍຮັບເອົາຄວາມຜິດນ້ັນເພື່ອ

ກ້ໄຂບັນຫາໃນທາງສ່ວນຕົວ.

. ຮູເ້ຖງິການທດົລອງວາ່ມັນນາໍໄປສູ່ຄວາມຜິດບາບ (2 ຊາມູເອນ 11:2-5. 14-15)

ກະສັດດາວິດໄດ້ເຮັດສ່ິງທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ເພິ່ນເປັນຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ມີຊ່ືສຽງດີ, ແຕ່ເຫັນວ່າການ

ົດລອງນ້ັນບ່ໍເຫັນແກ່ໜ້າໃຜ ມັນໄດ້ເຂ້ົາມາໃນຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນໃນເມື່ອມັນມີໂອກາດ.
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ຄືນວັນນ່ຶງດາວິດໄດ້ຍ່າງຫລ້ິນຢູ່ເທິງດາດຟ້າໃນວັງຂອງຕົນເອງ. ເວລານ້ັນເພິ່ນໄດ້ຍ່າງກັບໄປມາຢູ່ ເພິ່ນໄດ້ພົບ

ເຫັນຜູ້ຍິງທີມີຮູບຮ່າງງາມທີສ່ດຸຄນົນຶງ່ກໍາລງັອາບນໍາ້ຢູ່ ໃນຫລັງຄາເຮືອນເວລານ້ັນບ່ໍມນ້ໍີາປະປາ ນາງຈ່ິງອອກໄປຂ້າງ

ນອກເພື່ອອາບນ້ໍາຫລງັຈາກເປນັປະຈາໍເດອືນ.

ການທົດລອງໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການເບ່ິງຜູ້ຍິງງາມຄົນນ່ຶງເທ່ົານ້ັນ ຕ່ໍມາດາວິດໄດ້ວາງແຜນເອົານາງນ້ັນມາເພື່ອຕົນ

ເອງຈະມີຄວາມສຸກໃນທາງເພດສໍາພັນ. ເພິ່ນໄດ້ພົບຂ້ໍຫ້າມຫລາຍໆຢ່າງທ່ີບອກວ່າເອົາເມຽັຂອງຄົນອ່ືນມາເປັນຂອງ

ຕົນແມ່ນມີຄວາມຜິດບາບ ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ມອງຂ້າມຄໍາເຕືອນນ້ັນ. ນາງ ບັດເຊບາເປັນລູກຂອງອີລຽມແລະເປັນເມຽັຂອງ

ອູຣິອາ. ອີລຽມແມ່ນຄົນນ່ຶງທ່ີດາວິດໄວວ້າງໃຈໄດ້ ແລະອູຣິອາເປັນນັກຮົບເພື່ອດາວິດເໝອືນກັນ ແລະດາວິດຍັງຮູ້ຈັກ

ພໍ່ເຖ້ົາຂອງບັດເຊບາຜູ້ຊ່ືວ່າ ອາຫິໂຕແປວ ເປັນຄົນໃຫ້ຄໍາປຶກສາຜູ້ສໍາຄັນອີກ. ດາວິດເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວແລະຍອມຕ່ໍ

ການທົດລອງນ້ັນຢ່າງສ້ິນເຊີງ ເພາະຮູ້ແລ້ວວ່າຖ້າເຮັດໄປກໍເປັນທໍາລາຍຄົນສໍາຄັນສາມຄົນໃນຊີວິດ. ໃຫ້ພວກເຮົາຮຽນ

ຮູ້ເຖີດວ່າ ເວລາມີການທົດລອງເຂ້ົາມາໃນຊີວິດໃຫ້ພວກເຮົາມອງເຫັນຄໍາເຕືອນທ່ີບອກວ່າ ຢ່າເປີດປະຕູໃຫ້ມັນຢ່າງ

ເດັດຂາດ. ຈ່ົງປະຕິເສດ, ຢ່າຫລຽວເບ່ິງເປັນເດັດຂາດ.

ໂທດຂອງການຫລິ້ນຊູ້

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານພຣະບັນຍັດສິບປະການໃຫ້ໂມເຊເພື່ອເປັນການສິດສອນແລະແນະນໍາປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ 

ໃນຄໍາສອນນ້ັນກໍມີຂ້ໍຫ້າມບ່ໍໃຫ້ຫລ້ິນຊູ້ (ອົບພະຍົບ 20:14). ຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍກັນເວລາແຕ່ງງານເປັນສ່ິງສໍາຄັນໃນສັງ

ຄົມ. ຖ້າວ່າການແຕ່ງງານຕົກແຕກໄປກໍເປັນຜົນສະທ້ອນໄປເຖິງສັງຄົມເຊ່ັນກັນເພາະວ່າການແຕ່ງງານ ແລະຄວາມ

ສັດຊ່ືຕ່ໍກັນນ້ັນສໍາຄັນຫລາຍ ຖ້າວ່າມຄົີນໃດບ່ໍສັດຊ່ືກໍມີໂທດໜັກ. ອີງຕາພຣະຄັມພີແລ້ວຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດເຖິງຕາຍ 

(ລະບຽບພວກເລວີ 20:10; ພຣະບັນຍັດທີສອງ 22:22 ).

2. ໃຫຮູ້ວ້າ່ຄວາມບາບນັ້ນປະໄວບ້ໍໄ່ດ:້ (2 ຊາມູເອນ 7ກ, 10-12)

ຄວາມບາບນ້ັນບ່ໍມີໃຜເຊ່ືອງມັນໄດ້ນານ. ພຣະເຈ້ົາຮູ້ຈັກດີ ແລະພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງປະເຊີນກັບມັນວັນໃດວັນ

ນ່ຶງ. ຜູ້ປະກາດພຣະທັມນາທານໄດ້ຖືກສ່ົງມາເພື່ອປະເຊີນກັບຄວາມຜິດຂອງກະສັດດາວິດ ເພິ່ນໄດ້ເລ່ົາເຣ່ືອງຂອງ

ສອງຄົນຜູ້ນ່ຶງຄົນລວຍແລະອີກຜູ້ນ່ຶງເປັນຄົນຍາກຈົນ. ຄົນຮັ່ງນ້ັນມີແກະແລະສັດອ່ືນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ສ່ວນຄົນທຸກ

ຍາກນ້ັນມີແກະນ້ອຍອ່ອນຕົວດຽວທ່ີລາວຮັກຫລາຍເໝືອນສັດລ້ຽງໃນບ້ານ  ແກະນ້ອຍໂຕນ້ີກິນແລະນອນນໍາເຈ້ົາ

ຂອງ. ເວລາມແີຂກມາຢາມຄົນຮັ່ງນ້ັນເລີຍເອົາແກະນ້ອຍຂອງຄົນຈົນມາຂ້າລ້ຽງແຂກ ແທນທ່ີຈະຂ້າສັດທ່ີຕົນເອງທ່ີມີ

ຫລາຍຢູ່ແລ້ວ. ໃນເມື່ອກະສັດດາວິດໄດ້ຍິນເຣ່ືອງດ່ັງກ່າວນ້ີກໍເຮັດໃຫ້ເພິ່ນໂກດຮ້າຍຫລາຍເພິ່ນຈ່ິງສ່ັງໃຫ້ເອົາຄົນທ່ີ

ເຮັດດ່ັງນ້ັນໄປປະຫານຊີວິດເພາະຄວາມຜິດບາບອັນຊ່ົວ. ໃນທ່ີສຸດຜູ້ປະກາດພຣະທັມນາທານໄດ້ເວົ້າວ່າຄົນທ່ີເຮັດ

ດ່ັງນ້ັນແມ່ນ ìພຣະອງົນັ້ນແຫລະເປນັຊາຍຄົນນັນ້.î ພວກເຮາົທຸກໆຄົນຕ້ອງການຜູ້ປະກາດພຣະທັມດ່ັງກວ່າໃນຊີວິດ

ຜູ້ບ່ໍຢ້ານທ່ີຈະປະເຊີນກັບເພື່ອນຜູ້ເຮັດຄວາມຜິດ.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະກາດວ່າຄວາມຕາຍໄດ້ເຂ້ົາມາໃນບ້ານເຮືອນຂອງກະສັດດາວິດ. ດາບຂອງຄວາມວຸ້ນວາຍໄດ້

ທໍາລາຍດາວິດແລະລູກເຕ້ົາທັງຫລາຍຜູ້ນ່ັງບັນລັງໃນເວລາຕ່ໍມາ. ລູກຊາຍສ່ີຄົນໄດ້ຕາຍຕອນທ່ີຍັງເປັນຊາຍໜຸ່ມ. ລູກ

ຂອງດາວິດອີກຄົນນ່ຶງໄດ້ເປັນກະບົດຢາກຂ້າພໍ່ແລະຍາດເອົາບັງລັງ.

ເຣ່ືອງເຫດຮ້າຍໄດ້ເກີດຂ້ຶນເພາະດາວິດໄດ້ເຮັດແນວພຣະເຈ້ົາກຽດຊັງໂດຍເອົາເມັຽຂອງອູຣີອາ. ດາວິດບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອ

ຟັງຄໍາສອນໃນພຣະບັດຍັດສິບປະການ ແຕ່ເປັນການກຽດຊັງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເພາະຍ້ອນຍອມແພຕ່ໍ້ການທົດລອງທ່ີ

ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຕົນຮັບໃຊ້ໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍ. ດ່ັງນ້ັນ, ເຫດຮ້າຍນາໆປະການຈ່ິງໄດ້ເກີດຂ້ຶນກັບຊີວິດຂອງເພິ່ນ.

ຄວາມຜິດບາບນ້ີເພິ່ນໄດ້ເຮັດໃນທ່ີລັບລ້ີ ແຕ່ປະຊາຊົນອິສຣາເອນທຸກຄົນຮູຈັ້ກເຖິງຄວາມບາບນ້ັນ.
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ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ືຄໍາຂອງແມເ່ຖ້ົາກ່າວເວລາຂ້າພະເຈ້ົາໄປໃນງານບຸນຕ່າງໆວ່າ ຄວາມບາບຈະຕິດຕາມໄປທັນເນີ (ຈົດ

ບັນຊີ 32:23). ຖ້າແມເ່ຖ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຍັງມີຊີວິດຢູ່ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະກ່າວຂອບໃຈນໍາຄໍາເຕືອນອັນນ້ັນ. ມັນເປັນຂ້ໍ

ເຕືອນກ່ອນຈະພົບກັບການທົດລອງ ແລະຊ່ອຍຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໃຫ້ເຮັດຄວາມບາບ.

3. ຍິນດີເທີນ້ເພາະໄດຮ້ບັການໃຫອ້ະພັຍໂທດບາບແລວ້ ( 2 ຊາມູເອນ 12:13-13; ເພງສັຣເສີນ 51:1-4)

ກະສັດດາວິດຄວນເຮັດຢ່າງໃດທ່ີຜູ້ປະກາດພຣະທັມນາທານໄດ້ກ່າວນ້ັນ? ດາວິດປາກບ່ໍອອກເພາະເພິ່ນໄດ້ຮູ້

ເຖິງຄວາມຜິດນ້ັນຄືເພິ່ນໄດ້ຕົກເປັນເຍ່ືອຂອງການທົດລອງສອງຄ້ັງ ແລະເພິ່ນຍັງພະຍາຍາມເຊ່ືອງຄວາມບາບນ້ັນ

ຈາກພຣະເຈ້ົາ. ໃນເພງສັຣເສີນບົດ 51 ເພິ່ນໄດ້ຍອມສາລະພາບບາບທ່ີຕໍສູ່ພ້ຣະເຈົາ້. ເພິ່ນບ່ໍໄດ້ຕ້ັງໃຈເຮັດຜິດບາບ

ຕ່ໍສູ້ນາງບັດເຊບາ ອູຣິອາ, ອີລີອາມ ອາຫິໂຕແປວ ຫລືສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມຄວາມ

ບາບອັນໃດກໍເປັນຄວາມບາບຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ.

ຜູ້ກາດພຣະທັມນາທານໄດ້ປະກາດວ່າຄວາມຜິດບາບຂອງກະສັດດາວິດນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍົກໂທດໃຫແ້ລ້ວ.

ກະສັດາວິດຈະບ່ໍຕາຍເໝືອນກົດບັນຍັດຂອງໂມເຊກ່າວໄວ້ (ລະບຽບພວກເລວີ 20:10; ພຣະບັນຍັດທີສອງ 22:22).

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອະພັຍໃຫ້ຖ້າດາວິດສາລະພາບຄວາມຜິດແລະຫນັໜ້າຫາພຣະເຈ້ົາ, ສ່ິງນ້ັນກໍແມ່ນການກະທໍາຂອງກະ

ສັດດາວິດໃນເພງສັຣເສີນບົດ 51.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອະພັຍໃຫແ້ທ້ໃນເມື່ອເພິ່ນໄດ້ຫັນໄປຫາພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ເພິ່ນຕ້ອງຮັບເອົາຜົນທ່ີຕາມມາຂອງຄວາມ

ບາບຢູ່. ດາບຂອງຄວາມວຸ້ນວາຍນ້ັນໄດ້ເກີດຂ້ຶນກັບຄອບຄົວຂອງເພິ່ນຄືພວກລູກທັງຫລາຍໄດ້ອິດສາຕ່ໍສູ້ຂ້າກັນແລະ

ລູກຊາຍໃນທ້ອງຂອງນາງບັດຊີບາກໍຕາຍ. ເປັນເຣ່ືອງທ່ີແປກປລາດ ເພາະດາວິດຍັງມີຊີວິດຢູ່ຕ່ໍໄປເຖິງແມ່ນມຄີວາມ

ຜິດບາບດ່ັງກ່າວນ້ັນ. ເປັນຂອງທັມມະດາໃນໂລກທ່ີເຕັມເປັນດ້ວຍຄວາມບາບນ້ີ ຄົນດີກໍໄດ້ຮັບໂທດທຸກທໍຣະມານ

ເພາະການປະຕິບັດອັນໄຮປ້ໂຍດຂອງພວກເຮົາ.

ໃນການສາລະພາບຂອງກະສັດດາວິດເພິ່ນໄດ້ ່ກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາມີພຣະຄນຸອັນໃຫຍ່ຫລວງ ແລະມີຄວາມຮກັ

ໝັນ້ຄງົຕ່ໍເພິ່ນ. ເຖິງແມ່ນດາວດິໄດ້ເຮັດແນວບ່ໍດີ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາຕ່ໍເພິ່ນຕາມຄໍາສັນຍາທ່ີກ່າວໄວ້. ດາວິດຍັງ

ໄດ້ກ່າວເພີມ້ວ່າພຣະເຈ້ົາມຄີວາມເມດຕາຢ່າງຫລວງຫລາຍພາຍມາກ. ເພິ່ນສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາຮູວ້່າແຂນຂອງພຣະ

ເຈ້ົາອ້າໄວສ້ເມທ່ີີຈະຮັບເອົາຄົນຜິດບາບຜູ້ກັບໃຈໃໝ່.

ດາວິດໄດ້ທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊໍາຮະລ້າງຄວາມຜິດບາບໂດຍການຖວາຍຕົວ ເພິ່ນຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊໍາຮະ

ເພິ່ນພົ້ນຈາກຄວາມບາບ. ໃນທຸກວັນນ້ີພວກເຮົາບ່ໍຕ້ອງເຮດັຕາມລະບຽບຂອງການນຖວາຍອີກແລ້ວ ເພາະພຣະເມ

ສານ້ອຍຂອງພຣະເຈ້ົາຄືອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖວາຍຕົນເອງເທິງໄມ້ກາງແຂນ ເພື່ອຊໍາຮະຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດຊາດ

ແລ້ວ. ກະສັດດາວິດຮູ້ເຖິງລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາຄື ພຣະອົງເປັນຄວາມຮັກ ແລະພຣະອົງໃຫ້ອະພັຍຕ່ໍຜູ້ສາລະພາບ

ຄວາມບາບ..

ກະສັດດາວິດໄປບ່ອນໃດກໍຕາມ ເພິ່ນຮູ້ດີເຖິງຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນເອງ. ເພິ່ນຍັງໄດ້ເຫັນຄວາມບາບນ້ັນຕິດຕາມ

ໄປເຖິງລູກຫລານອີກ. ຄວາມຜິດບາບທ່ີເຄີຍທໍາມານ້ັນໄດ້ຢູ່ຕ່ໍໜ້າເພິ່ນ ແຕ່ເພິ່ນຍອມຮັບເອົາຄວາມຜິດບາບນ້ັນຄົນ

ດຽວໂດຍບ່ໍໄດ້ຖ້ິມໂທດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາເປັນອົງທ່ີບ່ໍມຄີວາມຜິດບາບໃດໆທັງສ້ິນ. ພຣະອົງຍອມອະພັຍໃຫດ້າ

ວິດ ພວກເຮົາກໍເຊ່ັນກັນຖ້າພວກເຮົາຍອມສາລະພາບຜິດບາບ ພຣະອົງກໍອະພັຍໃຫ້ພວກເຮົາ. ເຣ່ືອງດ່ັງກ່າວນ້ີກໍມຢູ່ີ

ໃນພຣະທັມຂ່າວປະເສ ີດ.
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ເປນັດວ້ຍເຫດໃດພວກເຮາົຈິງ່ທກຸທຣໍະມານ?

ພວກເຮາົຮບັຄວາມທກຸທຣໍະມານກເໍພາະ...

 ພວກເຮົາເຮັດຜິດບາບ.

 ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຍ້ອນຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນອ່ືນ.

 ພວກເຮົາຢູ່ໃນໂລກແຫງ່ຄວາມຜິດບາບ.

ບົດຮຽນໃນຊວີດິ

ການທົດລອງໄດ້ເລ້ີມຈາກນ້ອຍແຕ່ໃນເມື່ອເຮົາເຫັນວ່າມັນເປັນການມ່ວນກໍກາຍເປັນບັນຫາໃຫຍ່. ຖ້າພວກເຮົາ

ມີຊີວິດໂດຍອາສັຍແລະການນໍາພາຈາກພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ພວກເຮົາກໍເອົາຊັຍຊະນະຈາກການທົດລອງໄດ້. ຖ້າພວກເຮົາ

ຍອມແພຕ່ໍ້ການທົດລອງ ກໍສະແດງວ່າພວກເຮົາປະຖ້ິມພຣະເຈ້ົາ ແລະກໍຖືກທໍາລາຍດ້ວຍອໍານາດຂອງບາບ. ແນວໃດ

ກໍດີ ພຣະເຈ້ົາພ້ອມສເມທ່ີີຈະໃຫ້ອະພັຍຖ້າພວກເຮົາຍອມຜິດຕ່ໍພຣະອົງດ້ວຍການຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່.

ພວກເຮົາສາມາດຮຽນນໍາຄວາມຜິດຂອງກະສັດດາວິດ ເພື່ອຊ່ວຍເຮົາເອົາຊະນະຕ່ໍການທົດລອງ ແລະເຮັດຜິດບາບ.

 ຄວາມບາບທຸກຊະນິດເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການທົດລອງ ໃຫພ້ວກເຮົາເລືອກເອົາສາມຢ່າງ-ຄືບ່ໍເອົາຫົວຊາ, ຍອມຕ່ໍ

ມັນ, ຫລືປະຕິເສດ.

 ການປົກບັງຄວາມຜິດບາບໄວນ້ັ້ນບ່ໍຊ່ອຍຫຍັງເຮົາໄດ້, ບ່ໍຊ້າກໍໄວ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນກັບມັນ.

 ພຣະເຈ້ົາອະພັຍຄວາມຜິດບາບໄດ້ ແຕ່ພວກເຮົາຍັງຮັບຜົນທ່ີຕາມມາຈາກຄວາມບາບທ່ີເຄີຍເຮັດມາໃນທາງ

ຮ່າງກາຍ.

 ຫລາຍໆເທ່ືອພວກເຮົາໄດ້ລ່ວງລະເມີດຕ່ໍຄໍາເຕືອນໃນເມື່ອພວກເຮົາກາຍເປັນເຍ່ືອຂອງການທົດລອງ.

 ການຍອມຕ່ໍການທົດລອງນ້ັນໄດ້ຮັບຜົນຮ້າຍຫລາຍປະການ-ໃນຕົວເຮົາ, ໃນຄົນອ່ືນ, ທັງຜູ້ເປັນຄົນຖືກແລະ

ຜູ້ເປັນຄົນຜິດ.

ໃນຕອນຕ້ົນຂອງບົດຮຽນນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງສອງຄົນໄດ້ເຮັດຜິດບາບ ແຕ່ສອງຄົນນ້ັນໄດ້ຕັດສິນໃຈແກ້ບັນຫາແຕກຕ່າງ

ກັນ. ທັງສອງຄົນນ້ັນໄດ້ເສັຽຄໍາພະຍານອັນດີຕ່ໍຄົນອ່ືນ ແລະເຮັດໃຫພ້ຣະເຈ້ົາເສັຽພຣະກຽດ. ແຕ່ເຫັນວ່າຄົນນ່ຶງໄດ້ຂ້າ

ຕົນເອງຕາຍ ໂດຍບ່ໍໄດ້ແກ້ບັນຫາອັນໃດເລີຍ ແລະອີກຄົນນ່ຶງໄດ້ຍອມສາລະພາບຄວາມຜິດຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະ

ກໍຍອມຕ່ໍຄົນອ່ືນຜູ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດຍ້ອນການກະທໍາຂອງຕົນເອງ. ໃນຊີວິດສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເດ່ ທ່ານເຄີຍມບັີນ

ຫາສ່ວນຕົວບ່ໍທ່ີທ່ານບ່ໍໄດ້ສາລະພາບຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທ່ືອ? ຈ່ົງຍອມໃຫ້ບົດຮຽນນ້ີສອນທ່ານ ແລະກາຍຄົນຜູ້ໄດ້

ຮັບການໃຫ້ອະພັຍຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ຍອມໃຫຜູ້້ປະກາດພຣະທັມນາທານເວົ້າກັບທ່ານເໝືອນກັບເວົ້າກັບກະ

ສັດດາວິດເທ້ີນ.
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ 29 ສິງຫາ  2010 (29-8-2010) 

 
ປະເຊີນກັບພັຍວິບັດດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ 

 

ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນນີ້:   2 ຊາມູເອນ 15:13-14, 24-26, 30-37; 19:7-8 

 

ຄໍາຖາມຊີວິດ: ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານເດີນຜ່ານກັບພັຍວິບັດໄດ້ ຢ່າງຜູ້ມີຊັຍໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. 

ພຣະຄັມພີແຫ່ງຄວມຈິງ:     ບົດຮຽນນີ້ເວົ້າເຣື່ອງການຄວບຄຸມພັຍວິບັດທີ່ເຂົ້າມາທໍາລາຍຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງທ່ານ. 

ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຊີວິດ: ບົດຮຽນນີ້ເປັນບົດຮຽນອັນສໍາຄັນໃນຊີວິດ   ເພາະທຸກໆ ຄົນຈະປະເຊີນກັບພັຍວິບັດ
ເຊັ່ນ:  ການຕາຍໃນຄອບຄົວ, ບັນຫາພາຍໃນ,  ບັນຫາທ່ີບ່ອນເຮັດວຽກ, ຫລືສະພາບ
ລໍາບາກອື່ນໆ.    ໂດຍການສໍາຣວດກວດເບິ່ງຊີວິດຂອງກະສັດດາວິດຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ປະ
ເຊີນກັບພັຍວິບັດຢ່າງໂຫດຮ້າຍ ໃນເມື່ອພັຍວິບັດໄດ້ເຂົ້າມາສູ່ຊີວິດເຮົາ ພວກເຮົາສາ 
ມາດເອົາຕົວຢ່າງຂອງເພິ່ນມາປະກອບໃຊ້ວ່າເພິ່ນໄດເ້ຮັດຢ່າງໃດຈິ່ງເອົາຊະນະໄດ້. 

 

     ໃນປີ 2005 ມີລົມພະຍຸໃຫຍ່ ຄາຕີນາ ໄດ້ເຂົ້າມາທໍາລາຍບ້ານເຮືອນໃກ້ທະເລໃນຣັດອາລາບາມາ. ມີສອງຜົວເມັຽ
ບໍ່ຍອມໜີເພາະຕົວເອງເຄີຍພົບເຫັນວ່ານໍ້າບໍ່ເຄີຍລົ້ນຝັ່ງໄປຖ້ວມເຮືອນລາວຈັກເທ່ືອ.      ໃນທ່ີສຸດໃນເມື່ອນໍ້າໄຫລມາ
ຢ່າງແຮງເຖິງພະນັກເຮືອນ ລາວແລະພັລຍາໄດ້ລອຍໄປຫາເຮືອນຂອງເພື່ອບ້ານໃກ້ຄຽງ ທ່ີປຸກໃສບ່ອນສູງແລະໃຊ້ເສົາ
ເຫລັກໃຫຍ່.  ພວກເຂົາໄດ້ມີຄວາມກ້າຫານປະເຊີນກັບພັຍວິບັດໂດຍການອ້ອນວອນ ແລະທ່ອງຂໍ້ພຣະຄັມພີເພື່ອໜູນ
ໃຈຕົວເອງ.   
        ໃນເມື່ອບັນຫາເຂົ້າມາໃນຊີວິດທາງດ້ານສຸຂພາບ, ຄວາມແຕກແຍກໃນຄອບຄົວ, ບັນຫາໃນບ່ອນເຮັດວຽກ, ບັນ 
ຫາດ້ານເສຖກິດ ແລະອື່ນໆນັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຢ້ານເກີດຂຶ້ນແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດມອງເຫັນ
ອັນໃດໄດ້ເໝືອນດັ່ງເຮົາເຄີຍໄດ້ງິນວ່າ  “ມືດແປດດ້ານ”.    ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນເມື່ອເປັນເຊັ່ນນີ້ຢ່າລືມເອົາຕົວຢ່າງຂອງ
ກະສັດດາວິດມາໃຊ້ວ່າເພິ່ນເຮັດຢ່າງໃດຈິ່ງສາມາດເອົາຊະນະບັນຫານັ້ນໄດ້.   
 

1. ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໄປ: (2 ຊາມູເອນ 15:13-14, 24-26) 

        ກະສັດດາວິດໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດບາບກັບນາງ ບັດຊີບາ ແລະ ຂ້າອູຣິອາຜູ້ເປັນສາມີຂອງນາງ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວ
ວ່າຄົມດາບຈະບໍ່ຂາດຈາກຄອບຄົວຂອງກະສັດດາວິດຈັກເທ່ືອ. (2 ຊາມູເອນ 12:11-12).      ກະສັດດາວິດໄດ້ເຫັນ
ບາບຕາມສນອງກັບຕາໃນເມື່ອລູກຊາຍ ອໍາໂນນໄດ້ຂົ່ມຂືນນຜູ້ເປັນນ້ອງສາວຄົນລະແມ່ (2 ຊາມູເອນ 13:1-20).  ຕໍ່
ມາລູກຊາຍອີກຄົນນຶ່ງຜູ້ຊ່ືວ່າ ອັບຊາໂລມໄດ້ຄຽດທ່ີນ້ອງສາວຖືກຂົ່ມຂືນເລີຍໄປຂ້າ ອໍາໂນນ (2 ຊາມູເອນ 13:21-

39).  ຕໍ່ມາ ອັບຊາໂລມກໍກະບົດຕໍ່ກະສັດດາວິດອີກເພື່ອຍາດເອົາບັນລັງ. 
   ມີຜູ້ບອກຂ່າວຕໍ່ກະສັດດາວິດວ່າ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນອິສຣາເອນທັງໝົດເປັນໃຈກັບ ອັບຊາໂລມ.  ກະສັດດາວິດບໍ່
ຮູ້ເລີຍວ່າລູກຊາຍໄດ້ມີແຜນຄົ້ນລົ້ມຕົນເອງ ແລະປະຊາຊົນໄດ້ເປັນໃຈກັບອັບຊາໂລມ.    ເວລານ ັ ້ນເພິ່ນໄດ້ປະຊີນກັບ
ພັຍວິບັດອັນໃຫຍ່ໃນຊີວິດ.  ເພິ່ນຈະເຮັດແນວໃດກັບບັນຫານັ້ນໃຫ້ສຶກສາຕໍ່ໄປ? 

    ເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທະຫານໜີໄປບໍ່ໃຫ້ປະທະກັນ.  ເວລາກະສັດດາວິດໜີໄປນັ້ນພວກຜູ້ນໍາສາສນາໄດ້ມາພົບເພິ່ນເຊັ່ນ: 

ຊາດອກ, ອາບີອາທາ ແລະພວກເລວີຄົນອ່ືນໆ ພວກເຂົານໍາເອົາຫີບຄໍາພຣະສັນຍາມານໍາ.    ພວກຫົວໜ້າປະໂຣຫິດ
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ນໍາຫີບພຣະສັນຍາມາເພື່ອເປັນເຄື່ອງໝາຍວ່າພຣະເຈົ້າຍັງສະຖິດຢູ່ນໍາດາວິດຢູ່.     ແຕ່ເຫັນວ່າດາວິດໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພວກ
ເຂົາເອົາຫິບພຣະສັນຍານັ້ນກັບຄືນໄປໄວ້ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ.  ດາວິດໄດ້ຍອມຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ:    ເພິ່ນໄດ້ໄວ້ວາງໃຈແລະ
ຫວັງວ່າວັນນຶ່ງພຣະເຈົ້າຊ່ອຍເພິ່ນໃຫ້ໄດ້ກັບໄປຢູ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມອີກທັງໆທ່ີລູຊາຍ ອັບບຊາໂລມຜູ້ປອງຮ້າຍຍາດເອົາ
ບັງລັງກໍຕາມ.  ເພິ່ນເຊື່ອໝັ້ນວ່າພຣະເຈົ້າຈະນໍາເພິ່ນກັບຄືນບ້ານເດີມອີກ. 

 

   ແທນທ່ີຈະຖິ້ມໂທດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເພາະຕົນເອງໄດຮ້ັບເຄາະຮ້າຍ    ກະສັດດາວິດໄດສ້ືບຕໍ່ກັບຄວາມວາງໃຈໃນພຣະ
ເຈ້ົາ.  ພວກເຮົາໄດ້ຫຍັງແດ່ໃນເມື່ອຖິ້ມໂທດໃສ່ພຣະເຈ້ົາ?  ໃນກໍຣະນີນີ້ພຣະເຈ້ົາເອງເປັນຜູ້ເອົາກະສັດດາວິດໜີອອກ
ໄປ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເພິ່ນໄດໜ້ີຈາກບັນຫາ.  ແຕ່ດາວິດໄດ້ໄວ້ວາງໃຈ ແລະມີຈິດໃຈຢາກເດີນໄປກັບພຣະເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ພຣະ
ເຈ້ົານໍາພາໃນການກະທໍາທຸກຢ່າງ. 
 

2.  ຢ່າແຍກຕົນເອງອອກຢູ່ຄົນດຽວ: (2 ຊາມູເອນ 15:30-37)  

     ກະສັດດາວິດໄດ້ຮຽນບົດຮຽນດີຈາກການແລ່ນໜີໄປວ່າ ເພິ່ນຕ້ອງອາສັຍຄົນອື່ນຊ່ວຍເຊັ່ນກັນ.  ເພິ່ນອາດມີຄວາມ
ຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວໃນເມື່ອພວກປະໂຣຫິດໄດ້ຫາມຫີບພຣະສັນຍາກັບຄືນໄປກຸ່ງເຢຣູຊາເລັມ.  ເພິ່ນໄດຂ້ຶ້ນໄປເທິງພູໝາກ 
ກອກເທດເອົາຜ້າປົກຫົວແລະຍ່າງຕີນເປົ່າແນມເບິ່ງກຸ່ງເຢຣູຊາເລັມ.  ການກະທໍາເຊັ່ນນີ້ເປັນຍ້ອນຄວາມທຸກໂສກແລະ
ເສົ້າໃຈຫລາຍ.   
        ກະສັດດາວິດໄດ້ຮັບຂ່າວຮ້າຍໃນເມື່ອຮູ້ວ່າຜູ້ປຶກສາໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃກ້ຊິດຊື່ວ່າ ອາຮີໂຕເຟນໄດ້ຮ່ວມມືກັບອັບຊາ
ໂລບ.  ກະສັດດາວິດໄດ້ອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຄົນນັ້ນເປັນຄົນໂງ່ຈ້າ.  ພຣະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ປະໃຫ້ດາວິດຢູ່ຕາມລໍາພັງແຕ່
ຄົນດຽວ.      ພຣະອົງໄດ້ສົ່ງຊາຍຄົນນຶ່ງນຸ່ງເຄື່ອງຂາດແລະມີຂີ່ເຖົ່າເຕັມຫົວມາຫາດາວິດເພື່ອຈະໃຫ້ຄໍາໜູນໃຈຊ່ືວ່າຮູ
ຊາຍ.  ຄົນນັ້ນອາດເປັນຄົນແກ່ ມີບາດແຜເຕັມຕົວໄດ້ເດີນເຂົ້າໃກ້ດາວິດ ຜູ້ນັ້ນອາດເປັນຄົນນໍາເອົາພາຣະມາສູ່ດາວິດ
ແລະພັກພວກ.  ດັ່ງນັ້ນ, ດາວິດໄດ້ສົ່ງຄົນນັ້ນຄືນໄປເປັນນັກສຶບໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໂດຍສະເພາະໃນສານຕັດສິນຂອງ
ອັບຊາໂລມ ໃນເມື່ອເຫັນການກະທ ໍາຂອງອັບຊາໂລມຢ່າງໃດແລ້ວໃຫ້ລາຍງານຕໍ່ກະສັດດາວິດດ່ວນ. 
         ອາຮີໂຕເຟນໄດໃ້ຫ້ຄໍາແນະນໍາອັບຊາໂລມວ່າໃຫ້ນໍາເອົາທະຫານ 12,000 ອອກໄປເຈັບກະສັດດາວິດໃນເມື່ອ
ເພິ່ນຢູ່ໃນສະພາຍອ ່ອນແອຢູ່ນີ້  ແຕ່ອ ັບຊາໂລມຍັງໄປປຶກສາຮູຊາຍອີກເພື່ອຢາກຮູ້ຄ ໍາປຶກສາທີ່ດີ ແຕ່ເຫັນວ່າຮູຊາຍບໍ່
ເຫັນດີກັບການອອກໄປໂຈມຕີ.   ອາຮີໂຕເຟນຄຽດເພາະອັບຊາໂລມບໍ່ເອົາຄໍາແນະນໍາຂອງຕົນຈ່ິງຂ້າຕົນເອງຕາຍ (2 

ຊາມູເອນ 17:23).  ຫລັງຈາກອາຮີໂຕເຟນຕາຍແລ້ວ ຮູຊາຍກໍກາຍເປັນຜູ້ສໍາຄັນຂຶ້ນໃນກຸ່ມຂອງອ ັບຊາໂລມ.  
 
   ໃນເມື່ອພວກເຮົາປະເຊີນກັບພັຍວິບັດ, ພວກເຮົາບໍ່ຄວນປະເຊີນກັບມັນຄົນດຽວ.  ໃນເມື່ອພວກເຮົາແຍກຕົວເອງຢູ່
ຄົນດຽວ ພວກເຮົາກໍຂາດຜູ້ໃຫ້ຄ ໍາປຶກສາແນະນໍາໃຫ້ມີຄວາມຄຶດດີແລກະທໍາຢ່າງຖືກຕ້ອງ.  ໃຫ້ພວກເຮົາຊອກເອົາຜູ້
ເຊື່ອແລະຮັກພຣະເຈົ້າເປັນຄົນໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນຍາມທຸກຍາກເພື່ອຈະເອົາຊະນະຕໍ່ບັນຫາໄດ້. 
      
3.  ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານສໍາເຣັດ: (2 ຊາມູເອນ 19:7-8) 

        ທະຫານຂອງກະສັດດາວິດບຸກໂຈມຕີທະຫານຂອງອັບຊາໂລມແລະກໍໄດ້ຮັບຊ ັຍຊະນະ  (2 ຊາມູເອນ 18:18).  

ທະຫານ 20,000 ຄົນຂອງອັບຊາໂລມໄດຕ້າຍໃນສນານຮົບພ້ອມດ້ວຍອັບຊາໂລມ.  ກາຍຕາຍຂອງອັບຊາໂລມນັ້ນ
ເປັນເຄາະຮ້າຍເພາະກະສັດດາວິດສັ່ງບໍ່ໃຫ້ຂ້າ (2 ຊາມູເອນ 18:12)     ໃນເວລາສົງຄາມອັບຊາໂລມໄດ້ຂີ່ຣົດມ ້າໄປ 

ສນາມຮົບແລະຜົມຍາວຂອງລາວໄດ້ເກາະງ່າໄມ້.    ເຮື່ອງນີ້ແມ່ນທະຫານຄົນນຶ່ງຂອງດາວິດໄດ້ເຫັນ ແລະກໍໄປລາຍ
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ງານໃຫ້ນາຍທະຫານຮູ້. ໂຢອາບຜູ້ເປັນນາຍຈິ່ງໃຈຮ້າຍທ່ີທະຫານຜູ້ເປັນລູກນ້ອງບໍ່ຂ້າລາວ ເພີ່ນຈ່ິງຂີ່ຣົດມ້າອອກໄປ
ແລະເອົາຫອກແທງອັບຊາໂລມໃສ່ຫົວໃຈສາມບາດ.   

 

 

    

 

   ເຫດການນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ກະສັດດາວິດມີຄວາມໂສກເສົ້າຂຶ້ນເພາະເພິ່ນຫາກໍເສັຽລູກຊາຍທີ່ມີກັບນາງ ບັດຊີບາ (2 ຊາ
ມູເອນ 12:15-23). ອໍາໂນນຖືກຂ້າ (2 ຊາມູເອນ 13:21-19). ໃນເວລານີ້ເພິ່ນໄດ້ໂສກເສົ້າເພາະໄດສ້ົ່ງສະການເປັນ
ຄັ້ງທີສາມ. ເຖິງແມ່ນອັບຊາໂລມໄດ້ມີຈິດໃຈຊ່ົວຕໍ່ກະສັດດາວິດເທ່ົາໃດກໍຕາມ ເພິ່ນກໍຍັງຮັກລູກຊາຍຄົນນີ້ສເມີ. ພວກ 

ທະຫານໄດ້ຂ້າຜູ້ເປັນສ ັດຕຣູ ແຕ່ບັດນີ້ກະສັດາວິດໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງເປີຍເຜີຍ ເພາະສ ັດຕຣູໄດ້ຕາຍໄປ.   ນາຍທະຫານ
ໂຢອາບໄດ້ມີຄ ໍາຖາມຕໍ່ກະສັດດາວິດວ່າເພ່ິນມີຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ພວກທະຫານຢ່າງໃດ ເພາະເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທ່ີຂອງຕົນ
ເໝືອນເປັນກະສັດ.  ພວກທະຫານຢ້ານເພາະພວກເຂົາຄຶວ່າກະສັດດາວິດຄົງຄຽດແລະຢາກຂ້າພວກເຂົາຄືນເພາະລູກ
ຊາຍຜູ້ເປັນສ ັດຕຣູໄດ້ຖືກຂ້າ (2 ຊາມູເອນ 19:6).   ໂຢອາບໜູນໃຈໃຫ້ດາວິດວ່າ ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນ ແລະໄປໜູນໃຈພວກທະ 

ຫານ ຜູ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອຕົນເອງ. 
     ກະສັດດາວິດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການທໍາລາຍສ ັດຕຣູຂອງຕົນເອງເຖິງຈະແມ່ນລູກຊາຍກໍຕາມ. ແຜ່ນດິນຕ້ອງ 
ການຄວາມແຂ້ມແຂງໃນເວລານີ້ ບໍ່ແມ່ນຄວາມອ່ອນແອ.  ໂຢອາບເຕືອນກະສັດດາວິດວ່າ  ຖ້າພວກທະຫານເຫລົ່ານີ້
ໂຕນໜີໄປໝົດ ເພິ່ນອາດຈະມີຄວາມເສັຽໃຈຫລາຍກວ່າບັນຫານໃດໆທີ່ໄດ້ປະເຊີນມາ.   
    
   ພວກເຮົາບໍ່ຄວນເອົາການສູນເສັຽສ່ວນຕົວໃຫ້ເປັນບັນຫາບໍ່ໃຫ້ເຮັດໜ້າທ່ີຄວາມຮັບຜິດຊອບຈາກພຣະເຈົ້າ.  ພຣະ
ເຈ້ົາເປັນຜູ້ເລືອກແລະເຈີມດາວິດໃຫ້ເປັນກະສັດ.  ພຣະອົງເປັນຜູ້ນໍາພາໃນຊີວິດບໍ່ວ່າຈະຂ້ຶນສູງຫລືລົງຕໍ່າ.  ດາວິດຄົງ
ໄດ້ຍອມສະລະສິດພິເສດສ່ວນຕົວເພື່ອປະເທດຊາດໃນເມື່ອປະເຊີນກັບການກະບົດຂອງອັບຊາໂລມ. 
    

.  

 

 

 

 

    

 

ກະສັດດາວິດ ໄດ້ລຸກຂ້ຶນ ແລະກັບໄປຍັງປະຕູເມືອງ.  ເພິ່ນໄດ້ກັບຄືນເຂົ້າສູ່ການປົກຄອງຢ່າງມີສິດ ແລະທຸກຄົນກໍຮັບ
ເອົາເພິ່ນເປັນເຈ້ົາຊີວິດເພື່ອປົກຄອງປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າ.  ປະເທດຊາດຕ້ອງການໆຢູ່ດີເປັນປົກກະຕິເພື່ອບໍ່ໃຫ້
ບ້ານເມືອງແຕກແຍກກັນ.  ສົງຄາມໄດ້ເຮັດໃຫ້ທະຫານຂອງອັບຊາໂລມຕາຍຈິ່ງເປັນເຫດໃຫ້ມີຍິງແມ່ໝາຍຫລາຍທີ່
ສຸດ.  ຕອນນີ້ປະຊາຊົນຕ້ອງການຜູ້ນໍາຄົນແຂ້ມແຂງນໍາພາ ແລະໃນທີ່ສຸດກະສັດດາວິດກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ໜ້າທ່ີການຮັບຜິດ
ຊອບຂອງຕົນສໍາເລັດ.   

 

 

ປະຕູເມືອງ 
 ປະຕູແມ່ນບ່ອນເຂົ້າອອກ ຄ້າຂາຍຢ່າງເປັນທາງການ.  ກະສັດໄດ້ກະທໍາພາຣະກິດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍໃນທີ່ນັ້ນ.  ມັນເປັນບ່ອນເຂົ້າອອກ ແລະກະສັດເອງເປັນຜູ້ສັ່ງການໃຫ້ຄົນອອກເຂົ້າໄດ້.  ໃນກໍຣະນີນີ້
ໝາຍເຖິງສະພາບປົກກະຕິຂອງບ້ານເມືອງ.  ຫລັງຈາກການສູ້ຮົບ ແລະອັບຊາໂລມຕາຍໄປ ກະສັດດາວິດໄດ້
ກັບຄືນໄປສູ່ການປົກຄອງຕາມປົກກະຕິແລ້ວ. 

ໃຫເ້ອົາຕົວເອງຢູ່ໃນຖ້າມກາງຄົນແຂ້ມແຂງ ຄົນເຊື່ອ ແລະຮັກພຣະເຈົ້າເພື່ອພວກເຂົາເຈົ້າຈະຊ່ວຍ
ເຮົາໃນຍາມລາໍບາກໄດ້. 
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ບົດຮຽນໃນຊີວິດ 
 
       ພັຍວິບັດນັ້ນຈະນ້ອຍຫລືໃຫຍ່ເທ່ົາໃດກໍຕາມພວກເຮົາຕ້ອງປະເຊີນກັບມັນ.  ບໍ່ມີປື້ມຄູ່ມືສອນເຮົາເຖິງວິທີປະເຊີນ
ກັບພັຍວິບັດ ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດຮຽນນໍາຊີວິດຂອງຄົນອື່ນວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເຮັດຢ່າງໃດເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາ.  
ກະສັດດາວິດເປັນຕົວຢ່າງທ່ີດີທ່ີພວກເຮົາຄວນເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນໄດ້ເພາະເພິ່ນໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນ
ພຣະເຈ້ົາທຸກໆກໍຣະນີ ແລະກໍມີຊີວິດຈົບລົງເປັນຢ່າງດີ.   
   ເຫັນວ່າເວລາກະສັດດາວິດໄດ້ເອົາຕົວປົບໜີອອກໄປຈາກການກະບົດຂອງລູກຊາຍ, ພຣະເຈ້ົາເອງເປັນຜູ້ນໍາແລະ
ຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ເພິ່ນສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບອຸປະສັກນັ້ນໄດ້ ແລະຍັງມີຊ ັຍຊະນະອີກ.  ດາວິດໄດ້ເອົາຄົນອື່ນເປັນເພື່ອນຄືຜູ້ທ່ີ 

ເພິ່ນສາມາດອາສັຍໄດແ້ລະໄວ້ວາງໃຈໄດ້.  ໃນເມື່ອພັຍວິບັດມີເພີ້ມທະວີຂຶ້ນເທ່ົາໃດເພິ່ນກໍຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ ີຄວາມ
ຮັບຜິດຂອງຂອງຕົນໃນການເປັນກະສັດນັ້ນສໍາເລັດດ ້ວຍການຊົງນໍາພາຈາກພຣະເຈົ້າ.  
   ພວກເຮົາໄດຮ້ຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ຈາກບົດຮຽນີ້?  

• ໃຫ້ພວກເຮົາຈໍາໄວ້ວ່າພຣະເຈົ້າຍັງປົກຄອງສເມີໄປ-ເຖິງແມ່ນວ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາກໍຕາມ ພຣະອົງ
ໄດ້ກະທໍາໃຫ້ຈຸດປະສົງຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດສເມີ. 

• ໃນພາວະສຸກເສີນ ພວກເຮົາຄວນເຂົ້າໃກ້ຊິດພຣະເຈົ້າຂຶ້ນ ແທນທ່ີຈະແລ່ນໜີໄປຈາກພຣະອົງ. 
• ການແຍກຕົວເອງອອກຈາກຄົນອື່ນໃນເມື່ອມີຄວາມທຸກໂສກນັ້ນເປັນຂອງທ ັມມະດາ, ແຕ່ມັນເປັນຜົນ

ສະທ້ອນທ່ີບໍ່ດີຕໍ່ພວກເຮົາ. 
• ໃນເມື່ອພວກປະເຊີນກັບພັຍວິບັດ ພວກເຮົາບໍ່ຍອມແພ້ ບໍ່ເອົາອັນໃດມາເປັນກໍາແພງບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້

ໜ້າທ່ີຄວາມຮັບຜິດຊອບຈາກພຣະເຈົ້າເສັຽໄປ. 

ພັຍວິບັດເປັນໂອກາດເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຜູ້ທ່ີເຮົາເຊື່ອຟັງນັ້ນສ ່ອງແສງແຈ້ງໄປຫາຄົນອື່ນ.  ເຖິງແມ່ນວ່າອັບຊາໂລມ
ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງກະສັດດາວິດ ໃນເມື່ອລູກມີຈິດໃຈຊົ່ວຮ້າຍກະບົດຕໍ່ພໍ່ ສິ່ງທ່ີລາວເຮັດນັ້ນເປັນໂອກາດຍົກ
ຖານະຂອງກະສັດດາວິດຂຶ້ນສູງອີກ.  ເຖິງແມ່ນວ່າກະສັດດາວິດໄດ້ປົບໜີເອົາຕົວລອດໜີຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແຕ່
ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ແລ່ນໜີຈາກບັນຫາເລີຍ.  ເພີ່ນໜີໄປເພາະບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດການຜິດຖຽງກັບລູກ.  ບາງຄັ ້ງອາດເປັນການດີ
ທ່ີຈະຕໍ່ສູ່ກັບບັນຫານັ້ນໂດຍກົງ ແລະບາງຄັ້ງຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ກະທໍາຫລືແກ້ກໍດີກວ່າ.  ແຕ່ຖ້າເຮັດທັງສອງ
ຢ່າງນີ້ໄດ້ກໍຕ້ອງເປັນຜູ້ກ້າຫານສົມຄວນ.  ກະສັດດາວິດເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າເຖິງແມ່ນປະເຊີນກັບພັຍວິບັດອັນໃດກໍ
ຕາມໃນຊີວິດ.  ໃຫ້ເຮົາເຮັດຢ່າງນັ້ນເໝືອນກັນ. 
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ບົດຊ່ວຍແນະນໍາເວລາປະເຊີນກັບວິບັດ 
• ອ້ອນວອນ-ສແວງຫາການນໍາພາຈາກພຣະເຈົ້າ 
• ອ່ານພຣະຄັມພີ-ເບີ່ງວິທີຂອງພຣະເຈົ້າ 
• ປຶກສາກັບຄົນຄຣິສະຕຽນ-ຊອກຫາຄ ໍາແນະນໍາຈາກຄົນອື່ນໆ 

• ໃຫຈ້ໍາໄວ້-ພຣະເຈົ້າຍັງປົກຄອງສເມີໄປ 
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