ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 18 ມິຖຸນາ 2017 (06-18-2017)
ໂຄຣົບນັບຖືອໍານາດການປົກຄອງ
ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບອໍານາດການປົກຄອງ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຈົ່ງໂຄຣົບນັບຖືອໍານາດການປົກຄອງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງມອບໄວ້ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ,
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ຄົນທັງຫລາຍບໍ່ເຫັນດີດ້ວຍກັນສເມີໄປໃນສັງຄົມ, ນັ້ນບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ. ຄູ່ແຕ່ງງານອາດຈະບໍ່ເຫັນດີດ້ວຍ
ກັນໃນການເລືອກເອົາສີມາທາຫ້ອງຮັບແຂກ, ແຕ່ທັງສອງກໍຍັງຮັກກັນເໝືອນເດີມ. ຄົນມັກຂັດແຍ້ງກັນຕລອດເວລາ
ກັບການກິລາ, ການເມືອງ, ການບັນເທີງ, ແລະອື່ນໆ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍຍັງມີຄວາມສຸກຕໍ່ກັນແລະກັນໃນການໃຊ້ເວລາ
ຮ່ວມກັນ.
ການຂັດແຍ້ງບໍ່ແມ່ນບັນຫາໃນປັດຈຸບັນ, ແຕ່ການບໍ່ໂຄຣົບນັບຖືກັນນັ້ນແຫລະທີເ່ ປັນບັນຫາ ໃນຄວາມເປັນຈິງ,
ອີງຕາມການສໍາຣວດທີ່ຜ່ານມາເມື່ອໄວໆ ນີ້, 79 ສ່ວນ 100 ຄົນໃນວັດທະນະທັມຂອງເຮົາຂາດການໂຄຣົບນັບຖື ຊຶ່ງ
ເປັນບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.
ພຣະຄັມພີຢືນຢັນວ່າມະນຸດທຸກຄົນໄດ້ຖືກຊົງສ້າງຂຶ້ນມາຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ ( ປຖກ 1:26-27).
ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາສົມຄວນປະຕິບັດຕໍ່ທຸກຄົນທີ່ພວກເຮົາພົບພໍ້ວ່າເຂົາເຈົ້າເປັນບຸກຄົນທີ່ມີຄຸນຄ່າ. ບໍ່ພຽງທໍນ
່ ັ້ນ, ມັນ
ເປັນການຍາກທີ່ຈະສະແດງຄວມໂຄຣົບປະເພດນີ້ຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ເຫັນແກ່ຕົວ ແລະລົ້ມເຫຼວໃນການປະຕິບັດຕໍ່ຄົນອື່ນໃນ
ຄວາມໂຄຣົບນັບຖື.
ນັ້ນແມ່ນບັນຫາທີ່ດາວິດໄດ້ປະເຊີນໃນພຣະທັມ 1 ຊາມູເອນ ໃນເມື່ອກະສັດຊາອູນພະຍາຍາມຈະຂ້າລາວ. ເຖິງ
ແມ່ນດາວິດຈະເປັນຕົວຢ່າງກໍຕາມ, ພວກເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າພວກເຮົາສາມາດໂຄຣົບນັບຖືຜູ້ມີສິດອໍານາດໂດຍປາສ
ຈາກການຍອມຮັບໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຄົນອື່ນເຮັດ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3)
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. 1 ຊາມູເອນ 24:3-7
3

ຊາອູນໄດ້ເຂົ້າໄປຖ່າຍໃນຖ້ຳແຫ່ງໜຶ່ງໃກ້ກັບຄອກແກະຢູ່ແຄມທາງ ສ່ວນດາວິດແລະທະຫານຂອງລາວກໍລີ້ຢູ່ໃນຖ້ຳ

ນັ້ນ. 4ພວກທະຫານຈຶ່ງເວົ້າຕໍ່ດາວິດວ່າ, “ນີ້ແມ່ນໂຊກຂອງທ່ານແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມອບສັດຕຣູຂອງທ່ານໄວ້ໃນ
ອຳນາດຂອງທ່ານຕາມທີ່ຊົງບອກໄວ້ນັ້ນແລ້ວ ແລະບັດນີ້ ທ່ານຈົ່ງເຮັດກັບສັດຕຣູຂອງທ່ານຕາມທີ່ຕ້ອງການ” ດາວິດ
ໄດ້ຄານອອກມາແລ້ວຕັດເອົາສົ້ນເສື້ອຍາວຂອງຊາອູນໂດຍທີ່ພຣະອົງບໍ່ຮູ້ເມື່ອຫຍັງໝົດ. 5ແຕ່ດາວິດກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກ
ເສັຽໃຈ.

ຈຶ່ງເວົ້າຕໍ່ທະຫານຂອງຕົນວ່າ, “ຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢ່າອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ອຍເຮັດອັນຕະລາຍຢ່າງໃດໝົດແກ່
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ເຈົ້ານາຍຂອງຂ້ອຍ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງເລືອກເອົາເປັນເຈົ້າຊີວິດ ຂ້ອຍບໍ່ຄວນເຮັດອັນຕະລາຍແກ່ພຣະອົງ
ເລີຍ ເພາະພຣະອົງເປັນເຈົ້າຊີວິດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງເລືອກໄວ້.” 7ດັ່ງນັ້ນ ດາວິດຈຶ່ງບອກໃຫ້ທະຫານຂອງຕົນຢ່າຕໍ່ສູ້
1

ຊາອູນ.
ຫຼາຍຄັ້ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບຜູ້ປົກຄອງຂອງຊາວໜຸ່ມ. ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຖາມວ່າເປັນຫຍັງເພິ່ນຈຶ່ງສອນລູກໃຫ້
ໂຄຣົບນັບຖືອໍານາດການປົກຄອງ, ຂ້າພະເຈົ້ກໍໄດ້ຮັບຫລາຍຄໍາຕອບເຊັ່ນ: “ເພື່ອໃຫ້ມີລະບຽບໃນເຮືອນ”, “ເພື່ອສອນ
ໃຫ້ພວກລູກໂຄຣົບນັບຖືຄົນອື່ນ”, “ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກດໍາລົງຊີວິດໂດຍເປັນພົລເມືອງດີທີ່ມີຄວາມນັບຖື”.
ຫນ້າເສັຽດາຍ, ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຍິນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພິຈາຣະນາວ່າ ເຫດຜົນທີ່ສໍາຄັນນັ້ນກໍຄື: ພວກ
ເຮົາສອນລູກໃຫ້ໂຄຣົບນັບຖືອໍານາດການປົກຄອງ ເພືອ
່ ລູກຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະເຈົ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ,
ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍຄົນລຸ້ນຫຼັງໃຫ້ຮຽນຮູໂ
້ ຄຣົບນັບຖືພຣະເຈົ້າທີຕ
່ າເບິ່ງບໍ່ເຫັນໄດ້ແນວໃດ, ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ຮຽນຮູທ
້ ີ່
ຈະໂຄຣົບນັບຖືຄົນອື່ນທີພ
່ ຣະເຈົ້າສ້າງຂຶ້ນມາແລະປາກົດຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກເຂົາ.
ໃນ 1 ຊາມູເອນບົດ 24, ດາວິດແລະລູກນ້ອງຂອງລາວໄດ້ຢູ່ໃນບໍຣິເວນຖິ່ນກັນດານໃກ້ກັບເອນເກດີ, ໃກ້ກັບທະ
ເລຕາຍ. ເມື່ອກະສັດຊາອູນໄດ້ຂ່າວວ່າດາວິດຢູ່ສະຖານທີ່ໃດ, ລາວໄດ້ຮວບຮວມກໍາລັງທັບເພື່ອໄລ່ຕາມດາວິດຊຶ່ງ
ໄດ້ຫຼົບໜີໄປລີ້ຢູ່ໃນຖໍ້າ.
ເມື່ອກະສັດຊາອູນຈໍາເປັນຕ້ອງຖ່າຍໜັກ, ເພິ່ນກໍໄດ້ເລືອກເອົາສະຖານທີ່ຄືຖໍ້າທີ່ດາວິດກໍາລັງຫລົບລີ້ຢູ່ນັ້ນ.
ລູກນ້ອງຂອງດາວິດເຫັນວ່ານີ້ເປັນໂອກາດດີທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານໃຫ້ເພື່ອຈະໄດ້ສິ້ນສຸດການຂົ່ມເຫງຈາກກະສັດຊາ
ອູນ. ພວກເຂົາຮ້ອງຂໍໃຫ້ດາວິດຍຶດໂອກາດນີ້ແລະກໍາຈັດຊາອູນເສັຽເພື່ອກະສັດຊາອູນຈະບໍ່ໄດ້ຕາມລ້າອີກຕໍ່ໄປ.
ດາວິດຫຍັບເຂົ້າໄປໃກ້ຊາອູນແລ້ວຕັດແຈນຶ່ງຂອງເສື້ອຄຸມຂອງກະສັດຊາອູນອອກ. ທ່ານອາດຄິດວ່າ ເທົ່ານັ້ນບໍ?
ແຕ່ການກະທໍາເຊັ່ນນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເພາະວ່າເສື້ອຄຸມເປັນເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງກຽດຕິຍົດຂອງ
ກະສັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອເສື້ອຄຸມໄດ້ຖືກທຳລາຍ ດາວິດກໍໄດ້ປົດຕໍາແໜ່ງຂອງກະສັດຊາອູນໂດຍທາງອ້ອມ. ເຖິງແມ່ນ
ການກະທໍາຢ່າງນັ້ນບໍ່ເປັນຜົນກະທົບໂດຍກົງ ແຕ່ດາວິດກໍຮັບຮູ້ເຖິງການປະຕິບັດອັນບໍ່ເໝາະສົມຂອງລາວ. “ຈິດສໍາ
ນຶກຂອງລາວເຮັດໃຫ້ລາວບໍ່ສະບາຍໃຈ”, ແລ້ວດາວິດຈຶ່ງສັ່ງລູກນ້ອງຂອງລາວໃຫ້ໄວ້ຊີວິດກະສັດຊາອູນ. ດາວິດຈະ
ບໍ່ທໍາລາຍຜູ້ທພ
ີ່ ຣະເຈົ້າຊົງເຈີມແລະນຳເຂົ້າມາສູ່ຊີວິດຂອງລາວ.

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ທ່ານໄດ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອໍານາດການປົກຄອງດ້ວຍວິທີໃດ?
2. 1 ຊາມູເອນ 24:8 -11
ຊາອູນໄດ້ອອກຈາກຖ້ຳນັ້ນ ແລະໄດ້ເດີນທາງຕໍ່ໄປ ແລ້ວດາວິດກໍອອກໄປຕາມຫລັງພຣະອົງ ແລະເອີ້ນໃສ່ພຣະອົງ
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ວ່າ, “ພຣະອົງເອີຍ” ຊາອູນກໍຫລຽວຫລັງເບິ່ງອ້ອມ ດາວິດກໍກົ້ມຂາບລົງຄຳນັບ. 9ແລ້ວທູນຖາມວ່າ, “ເປັນຫຍັງພຣະອົງ
ຈຶ່ງຟັງສຽງປະຊາຊົນ ທີ່ເວົ້າວ່າຂ້ານ້ອຍກຳລັງພະຍາຍາມຈະທຳຮ້າຍພຣະອົງ. 10ພຣະອົງຊົງເຫັນດ້ວຍຕົນເອງແລ້ວວ່າ
ມືນ
້ ີ້ ທີ່ຖ້ຳນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊົງມອບພຣະອົງໄວ້ໃນອຳນາດຂອງຂ້ານ້ອຍ ບາງຄົນໄດ້ບອກໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຂ້າພຣະອົງ
ເສັຽ ແຕ່ວ່າຂ້ານ້ອຍຮູ້ສຶກອີດູຕົນພຣະອົງ ຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງບອກວ່າ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ຄວນເຮັດອັນຕະລາຍແກ່ພຣະອົງເລີຍ ເພາະ
ວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ທພ
ີ່ ຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງເລືອກໃຫ້ເປັນເຈົ້າຊີວິດ. 11ຂໍຊົງທອດພຣະເນດເບິ່ງສົ້ນເສື້ອລ່າມຂອງພຣະອົງ
ທີ່ຂ້ານ້ອຍກຳລັງຖືຢູ່ນີ້ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຕັດມັນອອກ ແຕ່ວ່າ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດ້ຂ້າພຣະອົງ ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ພຣະອົງຄວນໝັ້ນໃຈ
ວ່າ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດ້ຄິດກະບົດ ຫລືຄິດເຮັດຮ້າຍພຣະອົງແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ເຖິງປານນັ້ນພຣະອົງກໍຍັງຕາມຂ້າຂ້ານ້ອຍໂດຍ
ທີ່ຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດຫຍັງຕໍ່ພຣະອົງ.
ພຣະຄັມພີຕອນນີ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນ 6 ຢ່າງທີ່ດາວິດໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມໂຄຣົບນັບຖືຕໍ່ກະສັດຊາອູນ ເຖິງ
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ແມ່ນດາວິດໄດ້ຖືກຂົ່ມເຫງໂດຍຊາອູນກໍຕາມ:
1. ດາວິດປະເຊີນໜ້າກັບຊາອູນ, ແຕ່ລາວໄດ້ກ່າວດ້ວຍກຽດສັກສີແລະຄວາມໂຄຣົບນັບຖື. ດາວິດຮັບຮູ້ຕໍາແໜ່ງ
ແລະຖານະຂອງຊາອູນ ເມື່ອລາວເອີ້ນໃສ່ຊາອູນວ່າ, “ພຣະອົງເອີຍ!”
2. ດາວິດໄດ້ຄາ
ໍ ນັບລົງຕໍ່ໜ້າກະສັດຊາອູນ ຊຶ່ງເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງການໂຄຣົບຕໍ່ພຣະຣາຊາ.
3. ດາວິດເຕືອນບໍ່ໃຫ້ກະສັດຊາອູນຟັງຄວາມທີ່ປຶກສາ ຊຶ່ງໄດ້ໃສ່ຮ້າຍວ່າດາວິດປອງຮ້າຍເອົາຊີວິດກະສັດ. ໃນ
ທໍານອງດຽວກັນ, ດາວິດໄດ້ປະຕິເສດການເຊື່ອຟັງລູກນ້ອງຂອງລາວຊຶ່ງຊຸກຍູ້ໃຫ້ລາວຂ້າກະສັດຊາອູນ.
4. ດາວິດໄດ້ອ້າງຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລາວມີຄວາມໂຄຣົບນັບຖືຕໍ່ກະສັດ. ຫຼັກຖານນັ້ນແມ່ນສົ້ນເສື້ອ
ຄຸມຂອງກະສັດຊາອູນ ຊຶ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າດາວິດບໍ່ຢາກເປັນກະບົດຫຼືທໍາຮ້າຍກະສັດ.
5. ດາວິດເອີ້ນຊາອູນວ່າ “ພໍ່ຂອງຂ້ອຍ”.

6. ດາວິດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລາວເອົາໃຈໃສ່ກະສັດຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ຊຶງ່ ເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງຄວາມສັມພັນ
ອັນຖືກຕ້ອງລະຫວ່າງລາວກັບພຣະເຈົ້າ.
ພວກເຮົາສົມຄວນໂຄຣົບນັບຖືອໍານາດການປົກຄອງໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ເພາະພວກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອ
ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງນຳເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.
ມີທາງໃດແດ່ທີ່ພວກເຮົາສາມາດເອົາແບບຢ່າງໃນການກະທໍາແລະທ່າທີຂອງດາວິດ
ໃນການເຮັດກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອໍານາດການປົກຄອງ?
3. 1 ຊາມູເອນ 24:12
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ຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງຕັດສິນວ່າ ລະຫວ່າງພວກເຮົາທັງສອງຄົນນີ້ໃຜເປັນຜູ້ຜິດ ຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງລົງໂທດພຣະ

ອົງໃນກິຈການທີ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດຕໍ່ຂ້ານ້ອຍ ເພາະວ່າຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຮັດອັນຕະລາຍຕໍ່ສູ້ພຣະອົງແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ.
ໃຫ້ເຮົາເບິ່ງນຳກັນ: ເຮົາຄິດວ່າມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະປະຄວາມຂັດແຍ່ງໄວ້ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາ
ມັກຕອບໂຕ້ຜູ້ທີ່ທໍາຜິດຕໍ່ພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີອໍານາດເໜືອພວກເຮົາ. ໃນກໍຣະນີນີ້, ພວກເຮົາສາມາດຮຽນ
ຮູ້ຫຼາຍແນວຈາກຕົວຢ່າງຂອງດາວິດ.
 ມອບຖວາຍການຕັດສິນໃຫ້ເປັນທຸຣະຂອງພຣະເຈົ້າ. “ຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງຕັດສິນລະຫວ່າງເຮົາ

ກັບຄູ່ກໍຣະນີຂອງເຮົາວ່າໃຜເປັນຜູ້ຜິດຜູຖ
້ ືກ”. ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າໄດ້
ຕລອດເວລາ, ແຕ່ບາງຄັ້ງເບິ່ງຄືວ່າພວກເຮົາບໍ່ວາງໃຈໃນພຣະອົງໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງແຕ່ລະວັນ.
 ມອບຊື່ສຽງຂອງທ່ານໄວ້ໃນພຣະຫັດພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອດາວິດເວົ້າວ່າ: “ຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງລົງໂທດ

ພຣະອົງໃນກິຈການທີ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດຕໍ່ຂ້ານ້ອຍ” ລາວໄດ້ມອບຊື່ສຽງຂອງລາວໄວ້ກັບພຣະເຈົ້າ. ຈິດສໍານຶກ
ທີ່ວ່າ “ຢ່າໂກດຮ້າຍ ແຕ່ໃຫ້ແກ້ແຄ້ນຄືນ Don’t get mad, get even” ຖືເປັນເຣືອ
່ ງທັມດາໃນວັດທະນະ
ທັມຂອງພວກເຮົາ. ແນວໃດກໍຕາມ, ເມື່ອພວກເຮົາພິຈາຣະນາເບິ່ງຄຸນຄ່າການຕາຍຂອງອົງພຣະຄຣິດ ຊຶ່ງ
ໃຫ້ການໄຖ່ບາບແລະອະພັຍໂທດ, ມຸມມອງຂອງພວກເຮົາສົມຄວນຈະເປັນການຈົດຈໍ່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າຫລາຍຂຶ້ນ. ເມື່ອ
ົ?
ເປັນດັ່ງນີ,້ ພວກເຮົາກໍມີຄວາມກັງວົນໜ້ອຍລົງກ່ຽວກັບຊື່ສຽງຂອງພວກເຮົາ ແລະຈົດຈໍ່ຕໍ່ອົງພຣະຄຣິດເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.

? ດສະແດງອອກເຖິງຄວາມປາຖນາທີ່ຈະໃຫ້ພຣະ
 ມອບການແກ້ແຄ້ນໄວ້ໃນພຣະຫັດພຣະເຈົ້າ. ດາວິ
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ເຈົ້າເປັນຜູ້ລົງໂທດ, ລາວຈຶ່ງບໍ່ສແວງຫາການແກ້ແຄ້ນດ້ວຍຕົນເອງ. “ຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຮັດອັນຕະລາຍ ຕໍ່ສູ້
ພຣະອົງແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ”.
ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ມີສິດອໍານາດໃນການແກ້ແຄ້ນ. ພວກເຮົາສາມາດປະເຊີນໜ້າກັບຜູ້ທີ່ທໍາຜິດຕໍ່ເຮົາ
ເພື່ອສແວງຫາຄວາມຍຸດຕິທັມ, ແລະພວກເຮົາສາມາດເຮັດວຽກໂດຍຜ່ານເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານ
ໃຫ້ເຮົາເພື່ອຄວາມຍຸດຕິທັມນັ້ນຈະສໍາເຣັດລົງ (ເບິ່ງ ໂຣມ 13:1-4). ການແກ້ແຄ້ນນັ້ນເປັນເຣືອ
່ ງທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນທັງຫມົດ ຊຶ່ງແມ່ນພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີມ
່ ີສິດທິໃນການຮຽກຮ້ອງ.
ຊີວດ
ິ ໃນຄວາມເຊື່ອທີ່ພວກເຮົາດໍາລົງຢູ່ ໂດຍເປັນຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູທຮ
ີ່ ຽກເອິ້ນໃຫ້ພວກເຮົາຕາຍຕໍ່ການ
ສແວງຫາການລ້າງແຄ້ນດ້ວຍຕົນເອງ. ນອກນັ້ນ, ພວກເຮົາຖືກຮຽກເອິ້ນໃຫ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງເປັນອົງທ່ຽງທັມ,
ແລະພວກເຮົາຖືກຮຽກເອິ້ນໃຫ້ເປັນທໍ່ພຣະພອນແກ່ຄົນອື່ນ ພ້ອມທັງເປັນຜູ້ທີ່ມີສິດອໍານາດການປົກຄອງ.

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນການຍາກແທ້ໆທີ່ຈະມອບການແກ້ແຄ້ນໄວ້ໃນພຣະຫັດພຣະເຈົ້າ?
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ທ່ານຈະຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າໂດຍການໂຄຣົບນັບຖືອໍານາດການປົກຄອງຢ່າງໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ
ໃນອາທິດນີ້? ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງຄໍາແນະນໍາດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້:
 ໃຫ້ກໍາລັງໃຈ. ພວກເຮົາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຍຸກສມັຍທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ມີອໍານາດ ມີການສົງສັຍຫຼາຍກວ່າ

ການໃຫ້ກຽດຍ້ອງຍໍ. ຈົ່ງມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການສະແດງອອກໃນການອຸປຖັມຄໍ້າຊູແລະໃຫ້ກໍາລັງໃຈ
ແກ່ອໍານາດການປົກຄອງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.
 ອະທິຖານ. ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການໃນພຣະຄັມ 1 ຕີໂມທຽວ 2:1 ແລະອະທິຖານເປັນປະຈໍາສໍາລັບ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ອໍານາດການປົກຄອງ. ໃຫ້ສິ່ງນີ້ເປັນພາກສ່ວນຂອງການອະທິຖານຂອງທ່ານແຕ່ລະວັນ.
 ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃຫມ່. ຖ້າມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກ ຊຶ່ງທ່ານລົ້ມເຫຼວໃນການສະແດງອອກ
ເຖິງຄວາມນັບຖືແລະໃຫ້ກຽດຕາມທາງຄວນ, ສາລະພາບສິ່ງນັ້ນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ປ່ຽນແປງນິສັຍ, ທ່າທີ,
ແລະກ່າວຄໍາຂໍໂທດຕາມທາງສົມຄວນຕໍ່ບຸກຄົນຜູ້ນັ້ນ ໃນການທີ່ທ່ານຂາດການສະແດງຄວາມໂຄ
ຣົບນັບຖືໃນອະດີດທີ່ຜ່ານມາ.
ພວກເຮົາບໍຕ
່ ້ອງການການຂັດແຍງໃນໂລກຂອງພວກເຮົາປັດຈຸບັນນີ້. ພວກເຮົາຕ້ອງການມຸມມອງແຕກ
ຕ່າງກັນແລະການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນທີ່ແຂງແກ່ງ. ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການ ການບໍ່ໂຄຣົບນັບຖືຊຶ່ງ
ກັນແລະກັນ. ແທນທີ່ຈະເປັນດັ່ງນັ້ນ, ຈົ່ງເລືອກເອົາການໃຫ້ກຽດແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ມີອໍານາດການປົກຄອງ ຊຶ່ງ
ອົງພຣະເຈົ້າໄດ້ນຳເຂົ້າມາໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ SSK
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