ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 18 ພຶສຈິກາ 2018 (11- 18- 2018)
__________________________________________
ອະທິຖານຍອມສາລະພາບຜີດ
ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເວົ້າຍາກທີ່ສຸດໃນຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ, "ຂ້ອຍຂໍອະພັຍ"?

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຈົ້າໃຫ້ອະພັຍເມື່ອພວກເຮົາມາຫາພຣະອົງດ້ວຍການຍອມຮັບສາລະພາບຜິດ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ລາວໄດ້ເລົ່າສູ່ຂ້າພະເຈົ້າຟັງວ່າລາວບໍ່ມີບາບໄດ້ເຈັດປີແລ້ວ.
ຂະນະທີ່ກຳລັງແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຢູ,່ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖາມຊາຍຄົນນຶ່ງດ້ວຍຄຳຖາມງ່າຍໆ, “ ທ່ານເຄີຍໄດ້ເຮັດ
ບາບບໍ່? ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖາມຄຳຖາມນີ້ຮ້ອຍກວ່າຄັ້ງ. ເກືອບໝົດທຸກຄົນຍອມຮັບຢ່າງທັນທີວ່າພວກເຂົາເຄີຍ. ແຕ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ຊາຍຄົນນີ້ຕອບວ່າ: “ ແມ່ນແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍມີບາບ, ແຕ່ໃນເຈັດປີຜ່ານມານີ້ບໍ່ມ.ີ ”
ຄ່າຂອງຄວາມເຊື່ອມັກຈະຈັດປະເພດຄວາມບາບແລະສືບຕໍ່ຈຳກັດຄວາມໃໝ່ວ່າອັນໃດເປັນບາບແລະອັນໃດບໍ່
ເປັນບາບ. ແຕ່ລະບຸກຄົນເປັນເຄື່ອງມືວັດແທກ, ພວກເຮົາກໍເປັນເຄື່ອງມືນີ້ເໝືອນກັນ. ຫຼາຍໆຄົນພວກເຮົາເຄີຍພະຍາ
ຍາມໃຊ້ຫຼາຍເຫດຜົນຕັດສິນຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ, ເມື່ອມາເຖິງຈຸດທີ່ຈະອະທິບາຍວ່າອັນໃດທີ່ພວກເຮົາເຮັດຖ້າ
ເຮົາເວົາ
້ ວ່າເຮັດໄດ້.
ຄວາມຈິງພວກເຮົາທັງໝົດມີບາບແລະພວກເຮົາຕ້ອງການການໃຫ້ອະພັຍ. ຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນຜູ້ທີ່ດຳເນີນຊີວິດຢູ່
ໃນຄວາມບາບ, ພຣະເຢຊູຮູ້ ເຂົ້າໃຈຄວາມໜາ ເລິກຂອງຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ. ພຣະອົງຈຶ່ງວາຍພຣະຊົນເພື່ອ
ໃຫ້ເຮົາຫລຸດພົ້ນຈາກຄວາມບາບເຫຼົ່ານັ້ນ. ໃນຕົວຢ່າງການອະທິຖານພຣະເຢຊູໄດ້ສິດສອນພວກເຮົາ, ພຣະອົງບອກ
ພວກເຮົາວ່າເຮົາມີສ່ວນຕົວໃນການອະທິຖານເພື່ອສາລະພາບບາບໃນຄຳອະທິຖານ.

ພຣະເຢຊູບອກໃຫ້ຜູ້ຕິດຕາມ

ພຣະອົງຮູ້ອີກວ່າພວກເຮົາສາມາດມາຫາພຣະອົງໄດ້ຕລອດເວລາເພື່ອຮັບການໃຫ້ອະພັຍແລະຟື້ນຟູເຮົາຂຶ້ນໃໝ່.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ສືກສາພຣະຄັມພີ
1. ມັດທາຍ 6:12- 13
12ຂໍຊົງໂຜດຍົກໂທດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເໝືອນຂ້າພຣະອົງຍົກໂທດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດຕໍ່ຂ້າພຣະອົງນັ້ນ.13ແລະຂໍຢ່າພາ
ຂ້າພຣະອົງເຂົ້າໄປໃນການທົດລອງແຕ່ຂໍຊົງໂຜດໃຫ້ພົ້ນຈາກການຊົ່ວຮ້າຍ[ເຫດວ່າຣາຊອານາຈັກ, ຣິດອຳນາດ, ແລະ
ພຣະຣັສມີເປັນຂອງພຣະອົງສືບໄປເປັນນິດ. ອາແມນ’.]
ພວກເຮົາບໍ່ຄວນແປກໃຈທີ່ຈະຮຽນຮັບສາລະພາບບາບຕາມແບບຢ່າງຂອງການອະທິຖານ; ແຕ່ພວກເຮົາອາດຈະ
ແປກໃຈຖ້າເຮົາບໍ່ເຫັນຄຳສາລະພາບຜິດກ່ອນສິ່ງອື່ນໃດໃນລາຍການຄຳອະທິຖານ! ຜູ້ຂຽນບົດເພງສັຣເສີນຍອມຮັບ
ວ່າ, ຖ້າລາວບໍ່ຍອມຮັບສາລະພາບຄວາມຜິດບາບ, ຄຳອະທິຖານຂອງລາວທັງໝົດກໍບໍ່ປາກົດຜົນເປັນຈິງ. " ຖ້າຂ້າ
ນ້ອຍໄດ້ບົ່ມຄວາມຊົ່ວຊ້າໄວ້ໃນໃຈຂ້ານ້ອຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ຮັບຟັງ. ( ເພງສັຣເສີນ 66: 18 ).
ເມື່ອພວກເຮົາພິຈາຣະນາເບິ່ງ, ຕົ້ນສະບັບການອະທິຖານແມ່ນເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການເພ່ງຄວາມສົນໃຈໃສ່ທີ່ພຣະ
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ເຈົ້າແລະຄວາມປາຖນາທີ່ຈະສັດຊື່ຕໍ່ພຣະອົງແລະດຳເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຣິດອຳນາແລະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. (ມັດ
ທາຍ 6:9-10). ເມື່ອເຮົາເພ່ງຄວາມສົນໃຈໃສ່ທີ່ພຣະເຈົ້າ, ຄວາມບາບທີ່ບໍ່ຍອມຮັບສາລະພາບກໍຍັງເຂົ້າມາເປັນຈຸດ
ສົນໃຈເໝືອນກັນ. ເມື່ອເຮົາຫັນມາຫາຣິດອຳນາດການປົກຄອງຂອງພຣະອົງໃຫ້ຢູ່ເໜືອເຮົາ. ພວກເຮົາກໍຫັນໜີຈາກ
ຄວາມບາບເຊັ່ນກັນ. ການອະທິຖານດ້ວຍການຮັບສາລະພາບບາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິຈະເປັນຄຳອະທິຖານທີ່ເປັນຈິງ.
ພຣະເຢຊູບໍ່ເຄີຍບອກເປັນປິສນາເຖິງທ່າທີຂອງການອະທິຖານທີ່ຈະເປັນການໄຖ່ໂທດບາບຂອງພວກເຮົາ. ການຮັບ
ສາລະພາບບາບຂອງພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນວິທີທາງທີ່ຈະປຽບທຽບກັບການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູເທິງໄມ້ກາງແຂນ ບ່ອນທີ່
ພຣະອົງຈ່າຍຄ່າໄຖ່ໂທດບາບຂອງພວກເຮົາແລະມະນຸດຊາດ. ການສາລະພາບບາບຈະຕ້ອງເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັບການ
ກັບໃຈໃໝ່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ສາມາດລົບລ້າງຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ.
ຄຳອະທິຖານສາລະພາບຜິດມີຄວາມໝາຍວ່າພວກເຮົາຍອມຮັບຄວາມບໍ່ຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງກັບສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດລົງ
ໄປເປັນການສ່ວນຕົວ. ເມື່ອເຮົາເຂົ້າມາຫາພຣະເຈົ້າໃນການອະທິຖານພວກເຮົາບໍ່ພະຍາຍາມປົກປິດໄວ້ “ ປົກປິດ
ຕົວດ້ວຍໃບໄມ້” (ປະຖົມມະການ 3:7 ) ເມື່ອອາດາມແລະເອວາຮູ້ສຶກຕົວວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຜິດແລະພວກເຂົາໄດ້
ພະຍາຍາມປິດບັງຕົວຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາອະທິຖານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ຍອມຮັບວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ
ແມ່ນການອະພັຍໂທດບາບ.
ໃນພາສາເດີມ, ແບບຢ່າງຄຳອະທິບາຍອະພັຍໂທດແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະຕິບັດໃນທັນທີ. ຊຶ່ງເປັນຈິງ
ຖ້າພຣະເຢຊູໄດ້ຊັກຊວນພວກເຮົາໃຫ້ອະທິຖານ, “ ອະພັຍໂທດພວກເຮົາດຽວນີ້ໂລດ!” ພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບສາລະ
ພາບໂດຍບໍ່ລັ່ງເລ. ຄຳໆນີ້ຍັງສະແດງເຖິງການກະທຳທັງໝົດ, ສິ່ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນນັ້ນພວກເຮົາປາຖນາການໃຫ້ອະພັຍ
ທີ່ທຳຢ່າງເຕັມທີ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ເປັນຂ້ອຍຂ້າຄວາມບາບອີກຕໍ່ໄປເພາະການໃຫ້ອະພັຍຂອງພຣະເຈົ້າເປັນການສິ້ນ
ສຸດແລະສົມບູນ.
ຂອບພຣະຄຸນ, ພຣະເຈົ້າໃຫ້ອະພັຍເຮົາຜູ້ຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງປະເຊີນໜ້າກັບການຫລອກລວງແລະ
ການຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມບາບ. ດັ່ງນັ້ນ, ພຣະເຢຊູເອີ້ນພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ອະທິຖານເພື່ອການໃຫ້ອະພັຍ ແຕ່ຍັງເອີ້ນໃຫ້ເຮົາ
ອະທິຖານ: “ ຂໍຢ່ານຳພາເຮົາເຂົ້າໄປໃນການທົດລອງ, ແຕ່ຂໍຊົງໂຜດນຳພາເຮົາອອກຈາກການຊົ່ວຮ້າຍ.” ພວກເຮົາ
ຄວນຂໍຮ້ອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊ່ວຍເຮົາຫຼີກໜີຈາກຄວາມບາບໃນອະນາຄົດໂດຍນຳເຮົາອອກຫ່າງຈາກພື້ນທີ່ເປັນການທົດ
ລອງຢູ່ເລື້ອຍໆຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຄວນອະທິຖານຂໍຮ້ອງພຣະເຈົ້ານຳພາເຮົາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກສິ່ງຂອງຫຼືສະຖານ
ທີ່ທີ່ເປັນການທົດລອງພວກເຮົາ.

ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈ, ຢ່າສົງສັຍວ່າພຣະເຈົ້າຈະນຳເຮົາເຂົ້າໄປໃນການທົດລອງກ່ອນ.

ແທນທີ,່ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງສັດຊື່ໃນຄຳອະທິຖານໂດຍການຍອມຮັບວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພຣະ
ເຈົ້າເພື່ອຫຼີກໜີຈາກທຸກໆສະຖານະການທີ່ພວກເຮົາຈະອະລຸ້ມອະລ່ວຍກັບຄວາມບາບ.
“ ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ວ່າຈະຄິດຢ່າງໃດລາວຈະຕ້ອງຢືນຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງບໍ່ລົ້ມລົງ. ບໍ່ມີການທົດລອງໃດໆເຂົ້າ
ມາເຖິງທ່ານຍົກເວັ້ນອັນທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈຳກັບມະນຸດທົ່ວໆໄປ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ສັດຊື່ທ່ຽງທຳ: ພຣະອົງຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້
ການທົດລອງອັນໃດເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານນອກຈາກການທົດລອງທີ່ທ່ານເຄີຍປະສົບມາ, ແຕ່ດ້ວຍການທົດລອງນັ້ນພຣະ
ອົງກໍຈະຊົງໂຜດໃຫ້ເຮົາມີທາງຫຼີກໜີໄປໄດ້.” ( 1 ໂກຣິນໂທ 10: 12- 13).

2. ເພງສັຣເສີນ 51: 1- 7
1

ພຣະເຈົ້າຂ້າ ຍ້ອນຄວາມຮັກອັນໝັ້ນຄົງຂອງພຣະອົງ

ຂໍຊົງໂຜດເມດຕາຂ້ານ້ອຍເທີ້ນຍ້ອນຄວາມເມດຕາອັນຍິ່ງ

ໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງຂໍຊົງປັດເປົ່າຄວາມຜິດຂອງຂ້ານ້ອຍອອກໄປດ້ວຍ.

2

ຂໍຊົງຊຳຮະລ້າງຄວາມຊົ່ວຂອງຂ້ານ້ອຍໃຫ້

ສູນສິ້ນໄປ ແລະເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຂາວສະອາດຈາກຄວາມຜິດຂອງຂ້ານ້ອຍ.
ນ້ອຍຮູ້ຈັກຄວາມຜິດຂອງຂ້ານ້ອຍຕລອດມາ.

4

3

ຂ້ານ້ອຍຍອມຮັບເອົາຄວາມຜິດຂ້າ

ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຮັດຜິດຕໍ່ສູ້ພຣະອົງເທົ່ານັ້ນແລະຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຮັດຕໍ່ສາຍ
2

ຕາຂອງພຣະອົງ ສະນັ້ນພຣະອົງຊົງເປັນຝ່າຍຖືກຕ້ອງທີ່ຕັດສິນຂ້ານ້ອຍ. 5 ຂ້ານ້ອຍຊົ່ວ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜິດ
ຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດມາ.

6

ຈິດໃຈທີ່ເຕັມດ້ວຍຄວາມສັດຊື່ເປັນສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງພໍພຣະທັຍ ຂໍພຣະອົງຊົງໃຫ້ຈິດໃຈຂອງຂ້າ

ນ້ອຍເຕັມໄປດ້ວຍສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງ.

7

ຂໍຊົງປັດເຂ່ັຽຄວາມບາບຂອງຂ້ານ້ອຍອອກໄປ ເພື່ອຂ້ານ້ອຍຈະຂາວ

ສະອາດສົດໃສ ຂໍພຣະອົງຊົງຊຳຮະລ້າງຂ້ານ້ອຍ ແລະຂ້ານ້ອຍກໍຂາວກວ່ານວນຝ້າຍ.
ພຣະເຈົ້າເອງທີ່ກ່າວເຖິງດາວິດ “ ຊາຍຜູ້ນຶ່ງທີ່ເປັນທີ່ພໍພຣະທັຍຂອງເຮົາ" (1 ຊາມູເອນ 13: 14); ແມ່ນ, ຈຸດມືດ
ໃນຊີວິດຂອງດາວິດຈະອະທິບາຍຄວາມສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫດການຊ່າລືໃນທຸກວັນນີ້ ( 2 ຊາມູເອນ 11-12.) ຜູ້ຂຽນ
ບົດເພງນີ້ອາດຈະສເນີໃຫ້ເຫັນເຣື່ອງທີ່ໜ້າກຽດຂອງກະສັດຜູ້ທີ່ໃຊ້ສິດຮຽກຍິງຄົນນຶ່ງທີ່ເປັນພົລເມືອງຂອງລາວ, ແລ້ວ
ຫຍຸ້ງຢູ່ກັບການລ່ວງຜິດປະເວນີທັງຄືນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍສົ່ງນາງກັບເຮືອນ.
ເມື່ອເຖິງກຳນົດເວລາບັດເຊບາສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຫາກະສັດວ່ານາງຖືພາມີລູກກັບທ່ານ ມີຫັຽງເກີດຂຶ້ນຢ່າງລວດເຣັວ
ກັບຄວາມຂາດສະຕິຮອບຄອບສ່ວນຕົວທີ່ນຳເຂົ້າໄປສູ່ບັນຫາໃຫ່ຽທີ່ສຸດ. ຄວາມບາບຂອງດາວິດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມ
ບາບຕໍ່ເນື່ອງເຖິງຄົນອື່ນໆ, ສຸດທ້າຍກໍລົງເອີຍໃນການເປັນຄາດຕະກອນ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນດາວິດໄດ້ແຕ່ງງານກັບຍິງໝ້າຍ
ນັ້ນຄືນາງບັດເຊບາ, ສິ່ງນີ້ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເປັນການປົກປິດສິ່ງທີ່ເພິ່ນໄດ້ກະທຳ.
ແຕ່ພຣະເຈົ້າຮູ້ແລະດາວິດຮູ.້ ດາວິດຈະປົກປິດຄວາມບາບຂອງເພິ່ນເອງກັບຄົນທຸກຄົນແຕ່ພຣະເຈົ້າແລະຕົວລາວ
ເອງມີຄວາມຮູ້ສຶກຜິດຊອບຊົ່ວດີ. ຍິ່ງເພິ່ນພະຍາຍາມລະງັບຢຸດຍັ້ງຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ, ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານ
ຂອງເພິ່ນຫ່ຽວແຫ້ງລົງ. ເມື່ອຜູ້ປະກາດພຣະທັມນາທານບອກໃຫ້ດາວິດສາລະພາບ, ກະສັດດາວິດຮັບສາລະພາບທັນ
ທີ, “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດຜິດຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລ້ວ” ( 2 ຊາມູເອນ 12: 13).
ດາວິດໄດ້ບັນທຶກຂໍ້ມູນສາລະພາບບາບຂອງເພິ່ນໃນບົດເພງສັຣເສີນບົດທີ 51. ທີ່ໄດ້ເວົ້າໄວ້ວ່າ “ ຄວາມບາບ
ເຮັດໃຫ້ພໍໃຈແລະຫຼັງຈາກນັ້ນມັນກໍທຳລາຍ”

ເຖິງແມ່ນວ່າຖ້າພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍມີຄວາມສຳນຶກຜິດຂອງຄົນ

ບາບ, ຖ້າທ່ານປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຮັບຜິດຊອບຊົ່ວດີແພ່ຂຍາຍອອກໄປ ເຮັດໃຫ້ທຸດຄົນຫ່າງເຫີນຈາກພຣະເຈົ້າແລະ
ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຄົນອື່ນ. ຄວາມບາບຜູ້ທີ່ຕົກເປັນເຍື່ອກໍບໍ່ມີຊີວິດເໝືອນກັນ.
ພຣະເຢຊູໄດ້ເອີ້ນພວກເຮົາເຮັດອັນໃດທີ່ດາວິດເຮັດ ສາລະພາບ. ການປັບປຸງແກ້ໄຂຄວາມຜິດແລະຕໍ່ຄວາມຮູ້
ສຶກທີ່ບໍ່ສະອາດຕລອດເວລາ, ພຣະເຢຊູບອກພວກເຮົາໃຫ້ຮ້ອງສຽງດັງຍອມຮັບສາລະພາບຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃນທາງຄຳອະ
ທິຖານ“ ຍົກໂທດໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍ” ( ລູກາ 11: 4 ). ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ອັນໃດ ນັ້ນກໍຄືບາບ, ຍອມຮັບ
ສາລະພາບ, ຫັນໜີອອກຈາກມັນ, ແລະຮັບການໃຫ້ອະພັຍ!

3. ເພງສັຣເສີນ 51: 10-12
10

ພຣະເຈົ້າຂ້າ ຂໍຊົງສ້າງຈິດໃຈຂ້ານ້ອຍໃຫ້ບໍຣິສຸດ ຂໍພຣະອົງຊົງສວມຈິດວິນຍານທີ່ສັດຊື່ໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍ.11 ຂໍຢ່າຂັບ

ໄລ່ຂ້ານ້ອຍຈາກພຣະພັກຂອງພຣະອົງ ແລະຢ່າຖອນເອົາພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງໄປຈາກຂ້ານ້ອຍ.

12

ຂໍ

ພຣະອົງຊົງປະທານຄວາມປິຕິຍິນດີອີກ ຄືຄວາມຍິນດີທີ່ມາຈາກຄວາມຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນຂອງພຣະອົງ ແລະຂໍຊົງເຮັດໃຫ້
ຈິດວິນຍານຂອງຂ້ານ້ອຍເຊື່ອຟັງ.
ເມື່ອກະສັດດາວິດທຳຄວາມຜິດການລ່ວງປະເວນີແລະເປັນຄາດຕະກອນ, ແນ່ນອນຊີວິດຂອງເພິ່ນເດີນອອກ
ຈາກເສັ້ນທາງຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານ ແລະພວກເຮົາອາດສາມາດຫັນເຫອອກຈາກທິດທາງຂອງພຣະເຈົ້າສຳລັບພວກ
ເຮົາໃນວິທີທາງດຽວກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາອາດຈະບໍ່ມີຄວາມບາບອັນດຽວກັນກັບດາວິດ, ພວກເຮົາທັງໝົດອາດພັດຫຼົງ
ອອກຈາກເສັ້ນທາງ. ຂ່າວດີແມ່ນພຣະເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາເລີ້ມຕົ້ນຢືນຂຶ້ນໃໝ່. ພວກເຮົາສາມາດເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່
ໄດ້ອີກ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບກະສັດດາວິດ. ເພິ່ນໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນຄຳອະທິຖານໃຫ້ສ້າງເພິ່ນ
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ຂຶ້ນໃໝ່. ດາວິດມີຄວາມຮູ້ສຶກຜິດແລະເພິ່ນຕ້ອງການສຳຮະຈິດໃຈໃຫ້ສະອາດ ເພິ່ນສຳນຶກໄດ້ວ່າກົກເຫງົ້າບັນຫາຂອງ
ເພິ່ນແມ່ນຄວາມຄິດຂອງເພິ່ນ.

ຊີວີດໃໝ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານພ້ອມທີ່ຈະເລີ້ມຕົ້ນຕລອດກັບການປ່ຽນແປງຈິດໃຈພາຍ

ໃນ. ດາວິດຮູ້ການປ່ຽນແປງທີ່ເພິ່ນຕ້ອງການແມ່ນເໜືອກວ່າຄວາມສາມາດຂອງເພິ່ນ. ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງຂໍ້ 10-12 ວ່າ
ທຸກສິ່ງຢ່າງທີ່ເປັນການປະພຶດທີ່ເພິ່ນຍົກຂຶ້ນມາມີແຕ່ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ເວລາຢູ່ໃນການອະທິຖານ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ສອນພວກເຮົາໃຫ້ໄວ້ໃຈໃນພຣະອົງສຳລັບທຸກສິ່ງ ພຣະອົງເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດກະທຳໄດ້. ພຣະເຈົ້າເທົ່າ
ນັ້ນທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ສະອາດແລະສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ໄດ້. ຄວາມຈິງ, ບໍ່ມີສິ່ງໃດໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນທີ່ສຳເຣັດດ້ວຍ “ ຊ່ວຍ
ຕົນເອງ.” ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຊື່ອແລະຟັງຄວາມ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະບໍ່ເຊື່ອວາງໃຈໃນຄວາມແຂງແຮງຂອງຕົວເອງ.
ດາວິດຍັງອະທິຖານເພື່ອການສືບຕໍ່ທຳງານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແລະປາກົດໃນຊີວິດຂອງເພິ່ນ. ເພິ່ນຮູ້ວ່າ
ເພິ່ນຈະປະສົບກັບຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວອີກຫາກບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ດາວິດເປັນຜູ້ນຳ ແລະບາງທີ
ຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງດ້ານສິນທັມຂອງເພິ່ນແມ່ນຂຍາຍດ້ວຍອາລົມທີ່ເພິ່ນ “ຄວນຮູ້ດ.ີ ” ຄົນຜູ້ເປັນຜູ້ນຳຕ້ອງການຄວາມ
ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຄືກັບຄົນທົ່ວໆໄປ. ພວກເຮົາທັງໝົດມີທ່າທີອຽງໄປຫາການລໍ້ລວງ, ແລະຖ້າພວກ
ເຮົາບໍ່ສແວງຫາພຣະເຈົ້າແລະການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຢູ່ເໜືອທັມມະຊາດຂອງພຣະອົງ, ພວກກໍເຮົາຈະຫຼົ້ມເຫຼວ.
ດັ່ງນັ້ນອັນໃດເຮັດໃຫ້ດາວິດເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ? ແນ່ນອນບໍ່ແມ່ນຄວາມບາບແລະຄວາມ
ຫຼົ້ມເຫຼວຂອງເພິ່ນ. ແຕ່ແມ່ນເຈດຕະນາແລະຄວາມປາຖນາຂອງເພິ່ນ.

ດາວິດຫັນກັບມາຫາພຣະເຈົ້າຢ່າງເຕັມໃຈ.

ເພິ່ນສແວງຫາພຣະເຈົ້າຫຼາຍກວ່າການມີອິສຣະຈາກບາບ; ເພິ່ນສແວງຫາການປາກົດຕົວແລະການທຳງານຂອງພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດໃນຊີວິດຂອງເພິ່ນ. ດາວິດປາຖນາຢາກມີຈິດໃຈຄືກັບຈິດໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຈິດໃຈຄືຈິດໃຈຂອງພຣະເຈົ້າຍັງສາມາດເປັນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາເມື່ອເຮົາອະທິຖານ, “ຂໍໂຜດຍົກໂທດໃຫ້ຂ້າ
ພຣະອົງ” (ມັດທາຍ 6: 12ກ).

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ການສາລະພາບຜິດແລະການກັບໃຈໃໝ່ແມ່ນເປັນບາດກ້າວຄວາມຕ້ອງການການຮັກສາຄວາມສັມພັນຂອງພວກ
ເຮົາກັບພຣະເຈົ້າ. ຈົງເລືອກຂໍ້ນຶ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້.
 ສາລະພາບຜິດບາບ. ທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານອະທິຖານ, ຂໍຮ້ອງພຣະເຈົ້າຊົງສຳແດງໃຫ້ເຫັນບາບທີ່ບໍ່ສາລະພາບຜິດ.
ຂໍພຣະເຈົ້າເປີດເຜີຍບາບນັ້ນຕໍ່ທ່ານ, ຫັນໜີຈາກບາບ, ສແວງຫາການໃຫ້ອະພັຍຂອງພຣະອົງ, ແລະຂອບ
ຄຸນພຣະອົງສຳລັບການຊົງສຳຮະໃຫ້ສະອາດຂອງພຣະອົງ.
 ອ່ານ. ອ່ານແລະອະທິຖານຜ່ານທາງບົດເພງສັຣເສີນບົດທີ 51. ຂໍຮ້ອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ທ່ານມີພລັງຂຶ້ນໃໝ່ດ້ວຍ
ການເພິ່ງພາໃນພຣະອົງ.
 ຊອກການໃຫ້ອະພັຍ. ຖ້າຄົນອື່ນໄດ້ຮັບການເຈັບປວດດ້ວຍບາບທີ່ທ່ານກໍ່ຂຶ້ນ, ສາລະພາບຜິດບາບນັ້ນຕໍ່ບຸກ
ຄົນນັ້ນແລະຂໍຮ້ອງການໃຫ້ອະພັຍຈາກລາວ.
ການອະທິຖານເປັນທັມມະຊາດທາງເດີນທີ່ເຄື້ອນຍ້າຍເມື່ອພວກເຮົາສາລະພາບ, ແລະຊອກຫາການກໍ່ສ້າງ
ຂຶ້ນໃໝ່ຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃຫ້ການຍົກໂທດຂອງພຣະເຈົ້ານຳທ່ານໃຫ້ເປັນບຸກຄົນທີ່ພຣະອົງຊົງພໍພຣະທັຍ.

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນwww.lsbf.org ແປໂດຍ VR.
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