ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 11 ມິຖຸນາ 2017 (06-11-2017)
ເສີມສ້າງຄວາມເປັນມິດແທ້
ແມ່ນຫຍັງທີ່ທ່ານມັກທີ່ສຸດກ່ຽວກັບມິດຕະພາບຂອງທ່ານໃນຊ່ວງລະຍະຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຄວາມສັມພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງໝັ້ນຄົງຈະເຣີນເຕີບໂຕກໍເພາະການໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຕໍ່ກັນ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
“ທ່ານມີເພື່ອນຈັກຄົນ?” ໃນສມັຍປັດຈຸບັນ, ຄົນສ່ວນຫຼາຍຄໍານວນເພຶ່ອນຝູງໂດຍນັບຈໍານວນໝູ່ເພື່ອນທີ່ຕິດ
ຕາມໃນເຟສບຸກ, ທວິດເຕີ, ອິນສະຕາແກຣມ, ແລະລາຍຊື່ຕິດຕໍ່ຕາມໂທຣະສັບມືຖ.ື ໃນຍຸກສມັຍອາຫານໄວທັນໃຈ,
ໄມໂຄຣເວຟ, ແລະໂລກແຫ່ງເຄື່ອງໃຊ້ທໃ
ີ່ ຊ້ແລ້ວໂຍນຖິ້ມ, ຊຶ່ງເປັນການງ່າຍຫຼາຍໃນການດໍາລົງຊີວິດໂດຍຜ່ານການ
ພົບປະສັງສັນແລະການພົວພັນຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ຖ້າມີມິດສະຫາຍທີ່ໃກ້ຊິດ (ເພື່ອນແທ້). ກໍມໜ
ີ ້ອຍ,
ເໝືອນກັບຖືກເຍາະເຍິ້ຍ, ທີ່ຫຼາຍຄົນໃນສມັຍນີ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວແລະຖືກແບ່ງແຍກ, ເຖິງແມ່ນໃນຂະນະ
ທີ່ຖືກອ້ອມຮອບດ້ວຍຄົນຫຼວງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄໍາຖາມທີ່ດີກວ່າຄົງຈະແມ່ນຄໍານີ້: “ທ່ານມີເພື່ອນແທ້ຈັກຄົນ?”.
ໃນພຣະຄໍາຕອນນີ້, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າເຖິງມິດຕະພາບທີ່ອັສຈັນແລະມີປະສິດທິພາບ ຊຶ່ງໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນ
ພຣະຄັມພີ 1 ຊາມູເອນ ມິດຕະພາບລະຫວ່າງດາວິດແລະໂຢນາທານ. ໃນນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ພົບພໍ້ວ່າພຣະຄໍາໄດ້
ສອນໄວ້ກ່ຽວກັບການພັດທະນາມິດຕະພາບທີ່ແທ້ຈິງຊຶ່ງຄົງຢູ່ໄດ້ຢ່າງຍາວນານ.
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )

ສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. 1 ຊາມູເອນ 18:1-4
1 ເມື່ອຊາອູນ ແລະດາວິດໄດ້ສົນທະນາປາສັຍກັນແລ້ວ ໂຢນາທານລູກຊາຍຂອງຊາອູນ ກໍເກີດມີຄວາມນິຍົມຊົມ
ຊອບດາວິດຫລາຍ ແລະມີຄວາມຮັກແພງລາວຫລາຍ. 2 ຕັ້ງແຕ່ມື້ນັ້ນມາ ຊາອູນກໍເອົາດາວິດໄປຢູ່ນຳ ແລະບໍ່ໄດ້ໃຫ້
ກັບຄືນເມືອບ້ານເລີຍ. 3 ຍ້ອນໂຢນາທານຮັກແພງດາວິດຫລາຍລາວຈຶ່ງສາບານເປັນເພື່ອນທີ່ດີກັບດາວິດຕລອດໄປ.
4 ໂຢນາທານໄດ້ແກ້ເສື້ອຊັ້ນນອກຂອງຕົນເອງໃຫ້ດາວິດພ້ອມທັງເຄື່ອງຮົບ, ດາບ, ຄັນທະນູ, ແລະສາຍຮັດ.
ໂຢນາທານລູກຊາຍຂອງກະສັດຊາອູນ, ໄດ້ຖືກນໍາເຂົ້າມາໃກ້ຊິດດາວິດ ຫຼັງຈາກຊາຍຫນຸ່ມຄົນນີ້ໄດ້ຊັຍຊະນະ
ຕໍ່ຍັກໃຫຍ່ໂກລີອາດ, ແລະປ້ອງກັນກອງທັບອິສຣາເອນຈາກການຖືກທໍາລາຍ (ເບິ່ງ 1 ຊາມູເອນ 17). ຄໍາວ່າ “ຮັກ”
ໃນພຣະຄັມພີເດີມຊ່ວງນີ້ໄດ້ໃຊ້ເພື່ອຕີຄວາມໝາຍເຖິງອາຣົມໃກ້ຊິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຄໍານີ້ອາດຈະໃຊ້ລະຫວ່າງສາມີແລະ
ພັລຍາ, ແລະຄວາມສັມພັນຕ່າງໆເຊັ່ນດຽວກັນ, ຕົວຢ່າງຄວາມຮັກລະຫວ່າງແມ່ຍ່າກັບລູກສະໃພ້ (ເບິ່ງ ນາງຣຸດ 15),
ແລະຄວາມຮັກລະຫວ່າງພໍ່ແລະລູກ (ເບິ່ງ ປະຖົມມະການ 22:2).
ເພື່ອເປັນການໃຫ້ເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນໃນຄວາມຮັກຂອງໂຢນາທານແລະດາວິດ, ພວກເຮົາສົມຄວນສັງເກດເບິ່ງຄໍາທີ່
1

ເປັນກຸນແຈໄຂອີກຄໍານຶ່ງໃນພຣະຄໍາຕອນນີ້ຄື “ຄໍາສັນຍາ” (“ພັນທະສັນຍາ”). ໃນສມັຍເດີມ, ຄໍາສັນຍາມີຄວາມ
ໝາຍຫຼາຍກວ່າການຈັບມືເທົ່ານັ້ນ. ມັນມີຄວາມໝາຍເຖິງການແຍກບໍ່ອອກຂອງຄໍາສັນຍາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ຄຳ
ສັນຍາປະເພດນີ້ເປັນເຣືອ
່ ງທັມມະດາໃນສມັຍນັ້ນ. ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງການແລກປ່ຽນເຄື່ອງແບບແລະສິ່ງອື່ນໆໃນຂໍ້ 4.ໃນ
ວັທນະທັມນັ້ນ ການແລກປ່ຽນອຸປກອນທະຫານເປັນການສະແດງອອກເຖິງກຽດອັນສູງສົ່ງ. ໂຢນາທານໄດ້ມອບເຄື່ອງ
ທົງຂອງພຣະຣາຊາໃຫ້ແກ່ດາວິດເຊັ່ນດຽວກັນ, ເປັນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມນອບນ້ອມຖ່ອມຕົນຂອງລາວໃນ
ການຍົກຍ້ອງດາວິດ ເປັນການອ້າງສິດອັນຊອບທັມຂອງລາວໃນຖານະເປັນທາຍາດຂອງກະສັດອິສຣາເອນ.
ຊາຍສອງຄົນນີ້, ມີຄວາມຮັກຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຊຶ່ງກັນແລະກັນ ຈະຖືກຈົດບັນທຶກໄວ້ໃນຂະນະນີ້
ແລະຕລອດໄປ. ອົງພຣະເຢຊູກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ກັນພວກເຮົາໃນພັນທະສັນຍາໃຫມ່ຂອງພຣະອົງ ເພື່ອວ່າ
ພວກເຮົາຈະສາມາດພົບກັບພຣະອົງ.

ມີອຸປສັກແນວໃດທີ່ກີດກັ້ນພວກເຮົາຈາກການສ້າງມິດຕະພາບທີ່ເລິກເຊິ່ງ?
2. 1 ຊາມູເອນ 19:4 -7
4 ໂຢນາທານໄດ້ກ່າວສັຣເສີນດາວິດຕໍ່ຊາອູນວ່າ, “ພໍ່ຂ້ານ້ອຍ ຂໍຢ່າທຳຮ້າຍດາວິດຂ້າໃຊ້ຂອງພໍ່ເລີຍ ລາວບໍ່ໄດ້ເຄີຍ
ເຮັດສິ່ງໃດຜິດຈັກເທື່ອ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ທຸກສິ່ງທີ່ລາວເຮັດນັ້ນເປັນຜົນດີອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແກ່ພໍ່. 5 ລາວໄດ້ສ່ຽງຊີວິດຕົນເອງ
ຂ້າໂກລີອາດ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍຊົງນຳເອົາຊັຍຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ມາໃຫ້ພວກອິສຣາເອນ. ພໍ່ໄດ້ເຫັນການນີ້ແລະ
ພໍກ
່ ໍດີໃຈ. ແລ້ວເປັນຫຍັງພໍ່ຈຶ່ງເຮັດຜິດຕໍ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດໂດຍຢາກຂ້າລາວແບບບໍ່ມີເຫດຜົນຫຍັງໝົດ?” 6 ເມື່ອຊາອູນໄດ້ຍິນໂຢນາທານເວົ້າ ເພິ່ນກໍສາບານໃນນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າວ່າ ດາວິດຈະບໍຖ
່ ືກຂ້າ. 7 ໂຢນາທານຈຶ່ງເອີ້ນດາວິດມາ ແລະບອກທຸກສິ່ງແກ່ລາວ ແລ້ວກໍນຳດາວິດເຂົ້າເຝົ້າຊາອູນ ແລ້ວດາວິດກໍຢູ່ຮັບໃຊ້ຊາອູນຄືດັ່ງແຕ່ກ່ອນ.
ໂຢນາທານແລະດາວິດມີມິດຕະພາບທີ່ສາມາດສູ້ທົນຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆໄດ້. ຖ້າມິດຕະພາບໃດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດມີ
ຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ມິດຕະພາບຂອງພວກເຂົາທັງສອງກໍຈະພົບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວແນ່ນອນ ແຕ່ມິດຕະພາບຂອງໂຢນາ
ທານແລະດາວິດຈະໝັ້ນຍືນຢູ່ດ້ວຍກັນແລະປົກປ້ອງຊຶ່ງກັນແລະກັນ,
ຫຼັງຈາກສັງຫານຍັກໂກລີອາດ, ດາວິດໄດ້ມີຊື່ສຽງໂດຍທັນທີທັນໃດໃນການຕໍ່ສູ້ດ້ານທະຫານ. ລາວເປັນທີນ
່ ິຍົມ
ຂອງທຸກໆຄົນ ຍົກເວັ້ນແຕ່ພຣະຣາຊາ. ກະສັດຊາອູນເປັນຄົນບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະຄວາມອິດສາຕໍ່ດາວິດເຮັດໃຫ້ເພິ່ນພຍາ
ຍາມເທື່ອແລ້ວເທື່ອເລົ່າເພື່ອກໍາຈັດນັກຮົບໜຸ່ມອອກຈາກສາຍຕາຂອງເພິ່ນ.
 ຊາອູນຊັດຫອກຂອງຕົນເອງໃສ່ດາວິດ (ເບິ່ງ 19:10-11).
 ຊາອູນໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ກໍາໜົດແກ່ດາວິດໃຫ້ຜ່ານການທົດສອບເພື່ອເປັນການຈ່າຍ “ຄ່າດອງ” ເພື່ອແຕ່ງງານກັບ

ົ?
ນາງໄມຄາລ ລູກສາວຂອງຕົນເອງ. ຄວາມຈິງແລ້ວຊາອູນໄດ້ຫ້າງແຮ້ວໃສ່ດາວິດໂດຍມຸ່ງຫວັງຈະຂ້າລາວ.

?
 ຊາອູນພຍາຍາມໂນ້ມນ້າວຈິດໃຈລູກຊາຍຂອງຕົນ, ໂຢນາທານ, ແລະພວກຄົນໃຊ້ຂອງລາວໃຫ້ສັງຫານດາ
ວິດ (ເບິ່ງ 19:1).
ໂຢນາທານປະຕິເສດການຕອບສນອງຄໍາຂໍຮ້ອງອັນຊົ່ວຮ້າຍນັ້ນ, ເຖິງແມ້ນວ່າຄໍາຂໍຮ້ອງນັ້ນມາຈາກພໍ່ຂອງ
ຕົນເອງກໍຕາມ. ກົງກັນຂ້າມ, ຊຶ່ງພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນໃນພຣະຄໍາຕອນນີ້, ລາວໄດ້ປະນາມກະສັດຊາອູນແລະຕັ້ງຕົນ
ຢືນຢູ່ລະຫວ່າງຊາອູນແລະເດວິດ. ເວົ້າສັ້ນໆ, ໂຢນາທານກະໂດດເຂົ້າມາທໍາໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ສນັບສນຸນດາວິດ. ໂຢນາ
ທານມີສິດທິໃນຖານະເປັນພຣະຣາຊໂອຣົດຂອງກະສັດຊາອູນ, ແຕ່ປານນັ້ນລາວກໍໄດ້ຍອມສລະສິດທິເພື່ອເພື່ອນແທ້
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ຂອງລາວ. ນີ້ແມ່ນພຣະລັກສະນະອັນສວຍງາມຂອງອົງພຣະຄຣິດ! ອົງພຣະຄຣິດຊົງປະຖິ້ມກຽດສັກສີຂອງພຣະອົງ
ໃນສວັນເພື່ອສະເດັດລົງມາຍັງໂລກ, ຊົງປາກົດແກ່ພວກເຮົາ, ແລະຊົງຮວບຮວມພວກເຮົາສູ່ອົງພຣະບິດາ (ເບິ່ງຟິລິບ

ປອຍ 2:6-8). ແມ້ກະທັ້ງດຽວນີ້, ຫາກເມື່ອໃດພວກເຮົາກະທໍາບາບ, ພຣະອົງກໍຊົງເປັນທະນາຍເພື່ອພວກເຮົາຢູ່ຕໍ່
ພຣະພັກຂອງພຣະບິດາ. (ເບິ່ງ 1 ໂຢຮັນ 2:1).
ຊີວິດຂອງໂຢນາທານໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກອັນສັດຊືຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງນໍາໄປສູ່ຄວາມຮັກອັນເລິກເຊິ່ງ
ແລະຕິດສນິດຢູ່ກັບເພື່ອນ. ວິທີການເສີມສ້າງມິດຕະພາບຂອງໂຢນາທານສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສິ່ງທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງ
ກ່າວໄວ້ນຶ່ງສັດຕະວັດຫຼັງຈາກນັ້ນ: “ບໍ່ມີຜູ້ໃດມີຄວາມຮັກໃຫຍ່ກວ່ານີ້ ຄືການທີ່ຜູ້ໜຶ່ງຈະໄດ້ສະລະຊີວິດຕາງມິດສະ
ຫາຍຂອງຕົນ.” (ເບິ່ງ ໂຢຮັນ 15:13).

ຈະມີການສ່ຽງພັຍອັນຕະລາຍຫຍັງແດ່ ເມື່ອພວກເຮົາຢືນຢັດເພື່ອມິດສະຫາຍຂອງພວກເຮົາ?
3. 1 ຊາມູເອນ 20:10-13
10 ແລ້ວດາວິດຈຶ່ງຖາມຂຶ້ນວ່າ, “ຖ້າພໍ່ຂອງເຈົ້າຮ້າຍ ໃຜຈະມາບອກຂ້ອຍ?” 11 ໂຢນາທານຕອບວ່າ, “ໃຫ້ ພວກເຮົາ
ອອກໄປທີ່ທົ່ງນາເທາະ” ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງພາກັນອອກໄປທີ່ທົ່ງນາ 12ໂຢນາທານໄດ້ເວົ້າກັບດາວິດວ່າ, “ຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກອິສຣາເອນຈົ່ງເປັນພະຍານແກ່ພວກເຮົາດ້ວຍ ມືອ
້ ື່ນແລະມື້ຕໍ່ໄປໃນ ເວລາດຽວກັນນີ້
ຂ້ອຍຈະຖາມພໍ່ຂອງຂ້ອຍ. ຖ້າເພິ່ນເຈດຕະນາດີຕໍ່ເຈົ້າຂ້ອຍຈະສົ່ງຂ່າວມາຫາເຈົ້າ. 13 ຖ້າວ່າເພິ່ນມີເຈດຕະນາຮ້າຍ
ຂ້ອຍຈະບໍ່ສົ່ງຂ່າວມາຫາເຈົ້າ. ແລ້ວໃຫ້ເຈົ້າໜີໄປ ຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂ້ຽນຕີຂ້ອຍໃຫ້ຕາຍ ຂໍໃຫ້ພຣະອົງຊົງສະຖິດ
ຢູ່ກັບເຈົ້າດັ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພໍ່ຂອງຂ້ອຍ.
ນິສັຍຂອງກະສັດຊາອູນທີ່ມີຕໍ່ດາວິດແມ່ນຮ້ອນໆເຢັນໆ. ຂະນະນຶ່ງຊາອູນຮັກດາວິດ; ອີກຂະນະນຶ່ງເພິ່ນຢາກສັງ
ຫານລາວ. ສະນັ້ນບໍ່ເປັນການແປກໃຈທີ່ດາວິດມີຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ຊີວິດຂອງລາວ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນການເຂົ້າໃຈ
ໄດ້, ຖ້າຫາກວ່າຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງໂຢນາທານທີມ
່ ຕ
ີ ໍ່ພໍແ
່ ລະເພື່ອນຂອງລາວໄດ້ຖືກຂາດສະບັ້ນລົງ, ໂຢນາທານ
ທານກໍໄດ້ຍຶດໝັ້ນຢູ່ໃນຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງລາວແລ້ວ. ລາວໄດ້ບອກດາວິດວ່າ: “ຖ້າຂ້ອຍຮູ້ແນ່ວ່າ ພໍ່ຂອງຂ້ອຍຍັງບໍ່
ສິ້ນສຸດທີ່ຈະເຮັດອັນຕະລາຍຕໍ່ເຈົ້າ ຂ້ອຍຈະຕ້ອງບອກໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ຈັກ.” (ຂໍ້ 9).
ທັງສອງສະຫາຍໄດ້ວາງແຜນເພື່ອປົກປ້ອງດາວິດແລະກໍານົດຈຸດປະສົງຂອງຊາອູນ. ໃນຂະນະທີ່ດາວິດຫຼົບລີ້ຕົວ
ຢູ່ ໂຢນາທານຈະອອກໄປຫາພໍ່ຂອງລາວເພື່ອສັງເກດການແລະລາຍງານຕໍ່ດາວິດ ຕລອດລະຍະເວລານີ້, ໂຢນາທານ
ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປະກາດຢ່າງກ້າຫານສອງຢ່າງຄື:

ົ?

1. ໂຢນາທານອະທິຖານຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າລົງໂທດລາວ ຖ້າຫາກວ່າລາວບໍ່ປົກປ້ອງດາວິດຕາມຄໍາໝັ້ນສັນຍາ. ຄໍາ
?
ເວົ້ານີ້ເປັນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມສັດຊື່ໂດຍສົມບູນຂອງລາວຕໍ່ດາວິດ.
2. ໂຢນາທານອະທິຖານຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາດາວິດເໝືອນກັບຢູ່ນໍາຊາອູນ. ນີ້ເປັນການຢັ້ງຢືນຄວາມ
ຕັ້ງໃຈຂອງໂຢນາທານເຖິງການເສັຽສລະຂອງລາວ, ພ້ອມທັງການອ້າງສິດທິໃນຣາຊບັນລັງຂອງລາວ, ສໍາ
ລັບມິດສະຫາຍຂອງຕົນ.
ໂຢນາທານສ່ຽງຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອຮັກສາຄໍາໝັ້ນສັນຍາແລະມິດຕະພາບທີມ
່ ີຕໍ່ດາວິດ. ລາວຮູ້ແກ່ໃຈວ່າດາວິດ,
ກະສັດໃນອະນາຄົດ, ໄດ້ຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງອົງພຣະເຈົ້າ. ເຖິງແມ່ນຫຼັງຈາກໂຢນາທານໄດ້ຕາຍໄປຫລາຍປີແລ້ວ,
ດາວິດ ກໍຍັງຮັກສາມິດຕະພາບແລະຄຳສັນຍາທີມ
່ ຕ
ີ ໍ່ໂຢນາທານໄວ້ ເພື່ອເປັນການຕອບສນອງທົບແທນຄວາມດີຂອງ
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ໂຢນາທານ. ດາວິດໄດ້ນໍາເອົາລູກຊາຍ ພິການຂອງໂຢນາທານ ເມຟີໂບເຊັດ ເຂົ້າມາຢູ່ໃນພຣະຣາຊວັງນຳ: “ດັ່ງນັ້ນ
ເມຟີໂບເຊັດຈຶ່ງໄດ້ກິນເຂົ້າຮ່ວມໂຕະກັບເຈົ້າຊີວິດເໝືອນດັ່ງເປັນຣາຊໂອຣົດອົງໜຶ່ງຂອງພຣະອົງ” (ເບິ່ງ 2 ຊາມູເອນ
9:11). ໂດຍບໍ່ສົງສັຍ, ພວກເຮົາທຸກ ຄົນຕ້ອງການເພື່ອນແທ້ເໝືອນໂຢນາທານ ຄືບຸກຄົນທີ່ຕິດສນິກກັບເຮົາສເມີທັງ
ເວລາດີແລະຮ້າຍ. ແລະພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນເພື່ອນແທ້ເຊັ່ນນັ້ນຕໍ່ຄົນອື່ນ.

ມິດຕະພາບປະເພດນີ້ນໍາພຣະກຽດມາສູ່ອົງພຣະເປັນເຈົ້າ.
ພັນປີຫຼັງຈາກເຫດການນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ໄດ້ມີ ຊາຍ ຄົນນຶ່ງຊຶ່ງໄດ້ສຳແດງໃຫ້ເຫັນຕົວຢ່າງຂອງຄວາມຈົງຮັກພັກດີ
ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນອີກ. ພຣະເຢຊູຄຣິດ, ອົງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສະເດັດລົງມາໃນໂລກໃນຖານະມະນຸດ ສະ
ລະພຣະຊົນເທິງໄມ້ກາງແຂນເພື່ອໄຖ່ບາບມະນຸສໂລກ. ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ຈະກີດກັ້ນພຣະອົງຈາກຄໍາໝັ້ນສັນຍານີ້ ພຣະອົງ
ຊົງສະເດັດມາ “ເພື່ອຈະຊອກຫາແລະໂຜດເອົາຄົນທີ່ຫລົງເສັຽໄປແລ້ວນັ້ນໃຫ້ລອດພົ້ນ” (ລູກາ 19:10), ຊົງເສັຽສະລະ
ໝົດທຸກສິ່ງເພື່ອພວກເຮົາ. ພຣະອົງໄດ້ຊົງຮັບເອົາພຣະພິໂຣດຂອງອົງພຣະບິດາເເທນຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ,
ແລະ ພຣະອົງຊົງເປີດທາງໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ຊົງຮຽກເອີ້ນພວກເຮົາວ່າ ມິດສະຫາຍ ຂອງພຣະອົງ (ໂຢຮັນ 15:14).

ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບມິດຕະພາບອັນສົມບູນຈາກເຣືອ
່ ງລາວຂອງໂຢນາທານແລະດາວິດ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ທ່ານຈະຮຽນເອົາແບບຢ່າງໂຢນາທານແລະດາວິດຢ່າງໃດໃນອາທິດນີ້? ຈົງ່ ພິຈາຣະນາເບິ່ງຄໍາແນະນໍາດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 ກ່າວຄໍາຂອບໃຈແກ່ເພື່ອນ. ຖ້າຫາກທ່ານມີເພື່ອນທີຕ
່ ິດສນິດແໜ້ນຢູ່ກັບທ່ານໃນຊ່ວງເວລາທີ່ທ່ານຕົກຢູ່
ໃນຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ, ຈົ່ງຂອບໃຈຜູ້ນັ້ນ. ຈົ່ງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າສຳບລັເພື່ອນຄົນນັ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ.
 ຈົ່ງຍອມເສັຽສລະ. ຈົ່ງເອົາຕົວຢ່າງຂອງໂຢນາທານແລະດາວິດ ພ້ອມທັງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດນຳ ໂດຍການ
ສະແດງອອກເຖິງການເສັຽສລະໃນຄວາມເປັນມິດຕໍ່ຜູ້ທີ່ທ່ານຫ່ວງໃຍ. ຕັດສິດບາງສິ່ງຂອງຕົນເອງເພື່ອຈະ
ໄດ້ເປັນພຣະພອນແກ່ຄົນນັ້ນ.
 ຕໍ່ອາຍຸຄວາມເປັນມິດ. ຖ້າຫາກທ່ານເຮັດຜິດຕໍ່ໃຜຄົນນຶ່ງໃນປີຜ່ານມາ, ຫຼືຫຼີກໜີຈາກລາວໃນເວລາອັດ
ຕະຄັດຂັດສົນ, ຈົ່ງສແວງຫາການປົວແປງຄວາມເປັນມິດນັ້ນ. ຈົ່ງໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນອົງພຣະເຢຊູແລະໄດ້ຮັບ
ກຽດ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນໍາເພື່ອນຂອງທ່ານທີພ
່ ຣະອົງໄດ້ຊົງຮຽກເອິ້ນໃຫ້ກັບຄືນມາ.
ຂໍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບພຣະພອນດ້ວຍມິດຕະພາບທີ່ແໜ້ນແຟ້ນສນິດສນົມອິງຕາມພື້ີນຖານຂອງຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ໃຫ້
ໄວ້ຕໍ່ອົງພຣະຄຮິດ. ເອແມນ.
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