ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 9 ມິຖຸນາ 2019 (06-09-2019)
ເດໂບຣາ:ຜູ້ໃຫ້ກໍາລັງໃຈໃນຄວາມເຊື່ອ
ແມ່ນໃຜທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກທີ່ຊໍານານໃນການມີອິດທິພົນເໜືອຄົນອື່ນ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ໃຊ້ອິດທິພົນຂອງທ່ານຕໍ່ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າແລະສໍາລັບກຽດສັກສີຂອງພຣະອົງ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
“ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງເຫັນຄວາມສາມາດໃນການນໍາພາຂອງທ່ານທີ່ທ່ານບໍ່ເຫັນໃນຕົວທ່ານເອງ”. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່
ຂ້ອຍໄດ້ບອກລູກສາວໃນເມື່ອລາວໂທຫາຈາກມະຫາວິທຍາລັຍປີທສ
ີ າມ.

ແລະຂ້ອຍເອງໄດ້ຮູ້ເຣື່ອງນີຈ
້ າກປະສົບ

ການ. ໃນລະຍະປີການສຶກສາທີ່ມະຫາວິທຍາລັຍ, ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບການນໍາພາ. ໂດຍເປັນປະທານ
ຂອງກຸ່ມສະຕຣີແລະຜູ້ກວດກາປື້ມປະຈໍາປີ,

ແມ່ນສອງຢ່າງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຍເພື່ອສ້າງຄວາມ

ພະຍາຍາມໃນການເປັນຜູ້ນໍາໃນອະນາຄົດ.
ແລະໃນຂະນະນີ້ລູກສາວຂອງຂ້ອຍເອງຈໍາເປັນຕ້ອງມີປະສົບການໃນສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນໄດ້ເຫັນໃນຕົວນາງ. ລາວໄດ້
ຖືກເລືອກໃຫ້ບຣ
ໍ ິການຮັບໃຊ້ໃນທີມຜູ້ນໍາຂອງມະຫາວິທຍາລັຍ. ນັບວ່າເປັນກຽດອັນສູງສົ່ງທີ່ໄດ້ຖືກຮຽກເອີ້ນ, ແຕ່ນາງ
ໄດ້ລັງເລໃຈໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ. ຄົນພວກອື່ນໄດ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການນໍາພາຂອງນາງແລະ
ໜຸນໃຈໃຫ້ລາວຮັບເອົາ. ຂ້ອຍເອງກໍເໝືອນກັນໄດ້ໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ລາວໃນເຣືອ
່ ງນີ.້
ໃນພຣະຄັມພີພວກຜູ້ປົກຄອງ, ພວກເຮົາພົບຍິງຄົນນຶ່ງຊຶ່ງໄດ້ໜຸນໃຈຄົນອື່ນໃນການນໍາພາ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງໃຊ້
ເດໂບຣາໃຫ້ທ້າທາຍແລະໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ບາຣາກໃຫ້ກ້າວເຂົ້າມາເປັນຜູ້ນໍາ. ຕົວຢ່າງແລະຄວາມເຊື່ອຂອງນາງນໍາໄປ
ສູ່ຊ່ວງເວລາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຊີວິດຂອງຊົນຊາດອິສຣາເອນ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3)
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ພວກຜູ້ປົກຄອງ 4:1-5
ຫລັງຈາກເອຮຸດເສັຽຊີວິດໄປແລ້ວ ພວກອິສຣາເອນກໍເຮັດຜິດຕໍສ
່ ູ້ພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າອີກ. 2ດັ່ງນັ້ນ, ພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າຈຶ່ງຊົງ
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ມອບພວກເຂົາໄວ້ໃຕ້ອຳນາດຂອງຢາບິນ ເຈົ້າຊີວິດຊາວການາອານທີ່ປົກຄອງຢູ່ໃນເມືອງຮາໂຊ. ແມ່ທັບຂອງເພິ່ນຊື່ວ່າ ສີເສຣາ ເປັນຊາວເມືອງຮາໂຣເຊັດ. 3ເຈົ້າຊີວິດຢາບິນມີຣົດຮົບເກົ້າຮ້ອຍຄັນແລະ ໄດ້ບີບບັງຄັບຊາວອິສຣາເອນ
ຢ່າງໜັກຢູ່ເຖິງຊາວປີ ແລ້ວພວກອິສຣາເອນກໍຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. 4ໃນເວລານັ້ນ ນາງເດໂບຣາ, ເມັຽຂອງລັບປີໂດທ ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະປົກຄອງພວກ ອິສຣາເອນ. 5ພວກອິສຣາເອນໄດ້ມາຫາເພິ່ນ
ຢູ່ກ້ອງຕົ້ນໄມ້ຂອງເດໂບຣາຢູ່ລະຫວ່າງກາງເມືອງ ຣາມາ ແລະເມືອງເບັທເອລ ເພື່ອໃຫ້ເພິ່ນຕັດສິນຢ່າງຍຸດຕິທຳໃນ
ບັນຫາຕ່າງໆ.
ມັນເປັນການງ່າຍທີ່ພວກເຮົາຈະຟ້າວແລ່ນຕາມລາຍຊື່ຄົນໃນພຣະຄັມພີຊ່ວງນີ,້ ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາເຮັດຢ່າງນັ້ນ,
ພວກເຮົາຈະຂາດຂໍ້ມູນຄວາມສໍາຄັນເບື້ອງຫຼັງຊຶ່ງພາໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈສະພາບການແລະເຫດການທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ປຽບ
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ເໝືອນເບິ່ງໜັງ Star War ໂດຍປາສຈາກການອ່ານອະລັນພະບົດ. ຈົ່ງສັງເກດບຶ່ງລາຍຊື່ທີ່ຖືກແນະນໍາຕໍ່ໄປນີ້:
 ເອຮຸດ. ເອຮຸດເປັນຜູ້ພິພາກສາແຮງຊ້າຍ (left-handed) ຈາກຊົນເຜົ່າເບັນຈາມິນ ຊຶ່ງໄດ້ນໍາພາຊາວອິສຣາ
ເອນໃນລະຍະ 18 ປີແຫ່ງການຂົ່ມເຫງພາຍໃຕ້ອີກລອນ, ກະສັດຂອງໂມອາບ (ຜປຄ 3:14-30). ຂ້ອຍເອງກໍ
ເປັນຄົນແຮງຊ້າຍ, ມີຄວາມຫຼົງໄຫຼທີ່ລາວໄດ້ປຽບດ້ານທະຫານທີ່ລາວສາມາດເຊື່ອງດາບຂອງລາວໄວ້ທາງ
ຂວາມືຊຶ່ງບໍ່ມີຜູ້ໃດນຶກຄິດ. ເວົ້າເຖິງການຕາຍຂອງລາວເປັນເຣື່ອງສໍາຄັນ, ເພາະພວກເຮົາເຫັນຊົນຊາດອິສ
ຣາເອນໄດ້ຫວນກັບໄປຫາກົງກວຽນແຫ່ງຄວາມບາບ, ຄວາມອັບປິ(ຊົ່ວຊ້າ), ແລະ ການກົດຂີ່ຂມ
ົ່ ເຫັງ.


ກະສັດຢາບິນ. ດ້ວຍຄວາມບໍ່ສັດຊື,່ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ຊົນຊາດອິສຣາເອນໃຫ້ຕົກຢູ່ໃຕ້ອໍານາດ
ການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງຂອງກະສັດຢາບິນຂອງອານາຈັກຄານາອານ. ໂດຍສະເພາະຈໍາພວກທີ່ອາສັຍຢູ່ທາງທິດ
ເໜືຶອຂອງອານາຈັກໄດ້ຖືກກະທົບກະເທືອນ. ນັກວິຊາການບາງຄົນຄິດວ່າ “ຢາບິນ” ບໍ່ແມ່ນຊື່ຂອງບຸກຄົນ,
ເວົ້າອີກຢ່າງນື່ງ, ກະສັດອົງນີ້ແມ່ນພາກສ່ວນນື່ງຂອງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນຣາຊວົງຢາບິນ (Jabin Dynasty).



ສີເສຣາ. ສີເສຣາເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງທັບຂອງກະສັດຢາບິນ.



ເດໂບຣາ. ເດໂບຣາເປັນຜູ້ພິພາກສາສະຕຣີຄົນດຽວທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນພຣະຄັມພີ ພວກຜູ້ປົກຄອງ. ຕາມ
ປະເພນີແລ້ວແມ່ນຜູ້ຊາຍເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ມີຕໍາແໜ່ງການນໍາພານີ.້ ດັງ່ ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນໃນບົດທີ່ 5, ນາງມີ
ຄວາມສາມາດພິເສດໃນດ້ານບົດກະວີແລະດົນຕຣີ (poetry and music).

ພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນພວກເຮົາ, ພຣະອົງຊົງປະທານແກ່ຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນ ຄວາມສາມາດໃຫ້ມີອິທພົນເໜືອຄົນອື່ນ
ສໍາລັບພາຣະກິດຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງຊົງຮຽກເອີ້ນພວກເຮົາທັງໝົດໃນ 3 ວິຖີທາງດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້:
1. ຮຽກເອີ້ນສູ່ຄວາມລອດພົ້ນ. ພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດສູ່ຄວາມສັມສ່ວນບຸກຄົນ
ກັບພຣະອົງ,ໂດຍຜ່ານພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ:ຊົງຮຽກເອີ້ນມະນຸດທຸກຄົນ.
2. ຮຽກເອີ້ນສູ່ການຮັບໃຊ້ແລະບັວລະບັດຄົນອື່ນ. ໃນຖານະຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາຖືກຮຽກເອີ້ນໃຫ້ດໍາ
ເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມຖ່ອມໃຈ, ອ່ອນນ້ອມ, ອົດທົນ, ແລະແບກເບົາພາຣະຊຶ່ງກັນແລະກັນ-ດ້ວຍຄວາມຮັກ.
3. ຮຽກເອີ້ນສູ່ພັນທະກິດຈໍາເພາະ. ການຮຽກເອີ້ນປະເພດນີ້ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຮັບໃຊ້ເຕັມເວລາເທົ່ານັ້ນ,
ແຕ່ແມ່ນກ່ຽວກັບຜູ້ອາສາສມັກເໝືອນກັນ. ຄວາມໝາຍນັ້ນຄືພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ພອນສວັນທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງ
ປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາທັງຫຼາຍໃນການບົວລະບັດຮັບໃຊ້ພຣະອົງ ແລະ/ໂດຍ ການຮັບໃຊ້ຄົນອືນ
່ .

ແມ່ນຫຍັງເປັນການສັງເກດການເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບນາງເດໂບຣາ?

2. ພວກຜູ້ປົກຄອງ 4:6-9
ນາງເດໂບຣາຈຶ່ງໃຊ້ຄົນໄປຫາບາຣາກ ລູກຊາຍຂອງອາບີໂນອາມທີ່ມາຈາກເມືອງເກເດັສ ໃນແຂວງເນັບທາລີ ໂດຍ
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ບອກວ່າ, “ພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າຂອງພວກອິສຣາເອນໄດ້ສັ່ງແກ່ເຈົ້າວ່າ ໃຫ້ເກນເອົາພວກຜູ້ຊາຍສິບພັນຄົນຈາກຕະກູນ
ເນັບທາລີ ແລະເຊບູລູນ ເພື່ອໄປຍັງພູຕາໂບ. 7ສ່ວນເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ສເີ ສຣາແມ່ທັບຂອງເຈົ້າຊີວິດຢາບິນພ້ອມທັງຮົດ
ຮົບແລະຝູງທະຫານອອກໄປຕໍສ
່ ູ້ເຈົ້າຢູ່ຫ້ວຍກີໂຊນແຕ່ເຮົາຈະໃຫ້ເຈົ້າຊະນະລາວ.

ບາຣາກໄດ້ເວົ້າຕໍ່ນາງເດໂບຣາ
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ວ່າ, “ຂ້ອຍຈະອອກໄປ ຖ້າວ່າເຈົ້າໄປກັບຂ້ອຍ ແຕ່ວ່າຖ້າເຈົ້າບໍ່ໄປ ຂ້ອຍກໍຈະບໍ່ໄປຄືກັນ.” 9ນາງເດໂບຣາຈຶ່ງຕອບວ່າ
, “ຕົກລົງ ຂ້ອຍຈະໄປກັບເຈົ້າ ແຕ່ວ່າເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຊື່ສຽງໃນໄຊຊະນະ ຄັ້ງນີ້ ເພາະວ່າພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າຈະມອບສີເສຣາ
ໄວ້ໃນກຳມືຂອງແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງ” ແລ້ວນາງເດໂບຣາກໍໄປເມືອງເກເດັດກັບບາຣາກ.
ພວກເຮົາເຄີຍເວົ້າຢອກກັນຢູ່ເລື້ອຍໆວ່າ: “ຢູ່ຂ້າງຫຼັງຂອງແຕ່ລະບຸຣຸດທີ່ດ,ີ ມີສະຕຣິທີ່ດີຢູ່ທີ່ນັ້ນ”, ແລະເບິ່ງຄືວ່າ
2

ແມ່ນກໍຣະນີນັ້ນຂອງບາຣາກໃນເມື່ອນາງເດໂບຣາສັ່ງໃຫ້ລາວລະດົມກໍາລັງພົນທະຫານ. ພວກເຮົາໄດ້ຄົ້ນພົບຜູ້ບັນຊາ
ການທີ່ຢ້ານກົວຊຶ່ງບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ອອກໄປຕໍ່ສູ້ສັດຕຣູທີ່ໂຫດຮ້າຍສີເສຣາ, ແຕ່ນາງເດໂບຣາໜຸນໃຈ
ໃຫ້ບາຣາກປະເຊີນໜ້າສັດຕຣູຂອງພວກເພິ່ນ. ບາຣາກສາມາດທໍາເຊັ່ນນັ້ນດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈເພາະວ່າແມ່ນພາຣະ
ໜ້າທີ່ໆພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງມອບໃຫ້. ເດໂບຣາສາມາດສັ່ງໃຫ້ບາຣາກປະຕິບັດໜ້າທີ່ເດັດຂາດ ດ້ວຍເຫດວ່ານາງມີຄວາມ
ໄວ້ວາງໃຈໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ພວກເຮົາເຫັນຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງນາງໃນຄໍາສັ່ງຈໍາເພາະຕໍ່ບາຣາກດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ:້
 ສະຖານທີ່ຈໍາເພາະ. “...ເພື່ອໄປຍັງພູຕາໂບ” (ຂໍ້ 6)
 ຈໍານວນຈໍາເພາະ. “...ເກນເອົາພວກຜູ້ຊາຍສິບພັນຄົນ” (ຂໍ້ 6)
 ຜົນສໍາເຣັດຈໍາເພາະ “...ແຕ່ເຮົາຈະໃຫ້ເຈົ້າຊະນະລາວ” (ຂໍ້ 7).
ນາງເດໂບຣາແນ່ນອນຮູ້ວິທີປະສານງານກັບຜູ້ຊາຍ-ໃຫ້ຈຸດເດັ່ນແລະສັນຍາລັກສະແດງຫົວຂໍ້ຍ່ອຍໂດຍແຈ່ມ
ແຈ້ງ. ບໍ່ມີຄວາມຜິດພາດ: ນາງປະໜ້າທີ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລະຜູ້ພິພາກສາ ແຕ່ນາງຫາຊ່ອງທາງຍົກລະດັບບາຣາກ
ແລະໜຸນໃຈລາວໃນການປະເຊີນໜ້າກັບການຂາດຄວາມເຊື່ອ.
ນາງເດໂບຣາບໍ່ໄດ້ປະປ່ອຍບາຣາກ. ນາງ “ເຕັມໃຈ” ໄປກັບລາວແລະໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ລາວເພື່ອຈະໄດ້ສໍາເຣັດ
ວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນປາສຈາກຄໍາເວົ້າສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ. ກຽດສັກສີຂອງການຕໍ່ສ,ູ້ ນາງ
ໄດ້ເຕືອນລ່ວງໜ້າ, ຈະເປັນຂອງສັດຕຣີ. ໃນຈຸດນີ,້ ພວກເຮົາອຸປມາວ່າກຽດສັກສີນີ້ຄົງເປັນຂອງເດໂບຣາ, ແຕ່ກົງກັນ
ຂ້າມ, ກຽດສັກສີນີ້ກັບກາຍເປັນຂອງຍິງຄົນນຶ່ງ ຊື່ຢາເອລຊຶ່ງໄດ້ປະຫານແມ່ທັບສີເສຣາ (ເບິ່ງ ຜປຄ 4:17).

ເມື່ອໃດທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້ຄົນອື່ນໃຫ້ໜຸນໃຈທ່ານ ໃຫ້ຢາ
່ ງເຂົ້າມາຫາໂອກາດຮັບໃຊ້ໃນພັນທະກິດ?
3. ພວກຜູ້ປົກຄອງ 5:1-5
ໃນມື້ນັ້ນ ນາງເດໂບຣາແລະບາຣາກ ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງອາບີໂນອາມໄດ້ຮ້ອງເພງວ່າ: 2 ຈົ່ງສັຣເສີນພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າ
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ຊາວອິສຣາເອນເຕັມໃຈໃນການຮົບເສິກພວກເຂົາຍິນດີຮັບອາສາສມັກ.

3

ເຈົ້າຊີວິດທັງຫຼາຍຈົ່ງຟັງເຖີນ
້ ແລະເຈົ້າຂຸນ

ມຸນນາຍຈົ່ງຟັງດ້ວຍ. ຂ້ານ້ອຍຈະຮ້ອງເພງແລະເສບດົນຕຣີຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກອິສຣາເອນ. 4 ຂ້າແດ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ເມື່ອພຣະອົງສະເດັດມາຈາກພູເສອີແລະສະເດັດອອກມາຈາກເຂດເມືອງເອໂດມນັ້ນແຜ່ນດິນກໍຫວັ່ນ
ໄຫວ ແລະຝົນກໍຕົກລົງມາຈາກທ້ອງຟ້າຊຶ່ງເປັນນ້ຳທີ່ຢາດຍ້ອຍລົງມາຈາກກ້ອນເຝື້ອ 5ພູທັງຫຼາຍກໍເຈື່ອນລົງຊ້ອງພຣະ
ພັກພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າຂອງພູຊີນາຍແລະ ພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກອິສຣາເອນ.
ນາງເດໂບຣາແລະບາຣາກໄດ້ພາກັນສັຣເສີນອົງພຣະຜູ້ເຈົ້າສໍາລັບຊັຍຊະນະຄັ້ງນີ.້ ຄົນຄູ່ນີ້ໄດ້ມາຈາກການເປັນ
“ຄູ່ຄີກ” (odd-couple) ໃນບົດທີ 4 ກັບກາຍມາເປັນ “ຄູ່ປລາດ” (awed-couple)ໃນບົດທີ 5, ຊຶ່ງເປັນບົດກະວີຂນານ
ກັນກັບເຫດການທີ່ໄດ້ພົບເຫັນໃນບົດທີ 4. ເພງສັຣເສີນສ່ວນຫຼາຍຕິດຕາມມາໃນເມື່ອພວກເຮົາສະທ້ອນເຖິງເຫດການ
ທີ່ໄດ້ຜ່ານມາ.
ເຫດການທີ່ພາໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າສັຣເສີນແມ່ນຊັຍຊະນະເໜືອກອງທັບຂອງກະສັດຢາບິນ. ພວກເຮົາເຫັນຄວາມ
ສໍາເຣັດຂອງກອງທັບອິສຣາເອນ ໃນລັກສະນະທີ່ນາຍພົນອັນຍິ່ງໃຫຍ່-ສີເສຣາ-ຂອງຊາວຄານາອານ ໄດ້ໂຕນໜີແລະ
ລີ້ພັຍຢູ່ພາຍໃຕ້ຜ້າເຕັນຂອງຍິງຄົນນຶ່ງມີນາມວ່າ ຢາເອລ. ຜູ້ຂຽນພຣະຄັມພີຜູ້ປົກຄອງໄດ້ບັລຍາຍຮູບພາບທີ່ນາງຢາ
ເອນໄດ້ສັງຫານແມ່ທັບສີເສຣາ ໂດຍການເອົາຄ້ອນຕີ ແລະ ຕະປູຍຶດຂຶງຜ້າເຕັນ ຕອກໃສ່ຫົວລາວໃນຂະນະທີ່ລາວ
ນອນຫຼັບຢູກ
່ າງຜ້າເຕັນຂອງນາງເອງ (ຜປຄ 4:15-22).
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ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານໃນພຣະຄໍາພວກຜູ້ປົກຄອງ ບົດທີ 5 ຂໍ້ 2 ວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງຖືກສັຣເສີນ

(God is

blessed)ໃນເມື່ອຜູ້ນໍາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາພາ ແລະປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າກ້າວເຂົ້າມາດວ້ຍຄວາມເຕັມໃຈ ແລະ
ດ້ວຍຄວາມປາຖນາທີ່ຈະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າ.

ພຣະອົງຊົງຖືກສັຣເສີນໃນຖານະທີ່ເປັນອົງພຣະຜູ້ສ້າງສາຣະ

ພັດສິ່ງ ແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງຈະບໍ່ຖືກເອົາຊະນະໄດ້. ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ມີຊັຍຊະນະເໜືອຊາວການາອານ,
ຊຶ່ງໄດ້ເຄີຍນະມັສການພຣະບາອາລ, ພຣະເຈົ້າແຫ່ງລົມພາຍຸ.

ແຕ່ໃນເມື່ອ “ອົງພຣະເຈົ້າຂອງຊາວອິສຣາເອນ” ຊົງ

ກ້າວພຣະບາດເຂົ້າມາ, “ພື້ນແຜ່ນດິນສັ່ນສະເທືອນ, ທ້ອງຟ້າຫຼັ່ງນໍ້າຝົນ, ແລະຂີເ້ ຝື້ອຖອກເທນໍ້າລົງມາ. ພູເຂົາເລົາກາ
ເປື່ອຍລະລາຍ ຕໍ່ໜ້າພຣະພັກຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ”. ມັນເປັນການແຈ່ມແຈ້ງ, ທີ່ພຣະທຽມແຫ່ງລົມພາຍຸບໍ່ສາມາດ
ຈະມາທຽມທັນ ອົງພຣະເຈົ້າແຫ່ງຈັກວານ (The Lord of Universe). ອາແມນ.
.

ໃນວິທີທາງໃດທີ່ພວກເຮົາສາມາດເປັນອິດທິພົນສໍາລັບພຣະເຈົ້າໃນສະຖານທີ່ໆພວກເຮົາອາສັຍຢູ່,
ທີ່ທໍາງານ, ໄປໂຮງຮຽນ, ຫຼື ອາສາສມັກບົວລະບັດຮັບໃຊ້?
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ມີຫຼາຍທາງທີ່ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ອິດທິພົນຂອງພວກເຮົາສໍາລັບອົງພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ. ຈົງເລືອກເອົາວິທີ

ການຕໍ່ລົງໄປນີ:້
 ຈົ່ງສະແດງຄວາມຂອບໃຈໃຜຜູ້ນຶ່ງ. ສົ່ງບັດຂອບໃຈໃຫ້ໃຜຜູ້ນຶ່ງຊຶ່ງໄດ້ເປັນອິດທິພົນໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. ຈົ່ງ
ໜຸນໃຈຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ທ່ານ! (Encourage The Encourager!)
 ຈົ່ງສັຣເສີນ. ຈົ່ງເອົາຕົວຢ່າງພຣະຄັມພີຜູ້ປົກຄອງ ບົດທີ 5. ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງວິທີການທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງທໍາ
ງານໃນຊີວິດຂອງທ່ານແລ້ວສັຣເສີນພຣະອົງ. ໃຊ້ເວລາໃນຣົດເປັນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນເພງສັຣເສີນ. ເຮັດ
ໃຫ້ການສັນຈອນໄປມາເປັນເວລາແຫ່ງການສັຣເສີນແລະນະມັສການ.
 ຈົ່ງໂອບກອດເອົາການຊົງຮຽກເອີ້ນ. ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງວິທີການທີ່ພຣະເຈົ້າອາດຈະຊົງຮຽກເອີ້ນທ່ານໃຫ້ນໍາ
ພາໃນພັນທະກິດຈໍາເພາະໃຫ້ທ່ານຮັບຜິດຊອບ. ສແວງຫາຄົນພຣະເຈົ້າທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາປຶກສາແກ່ທ່ານ.
ຫຼືເປັນຄົນໆນັ້ນເອງ, ຜູ້ຊຶ່ງໜຸນໃຈຄົນອື່ນຊຶ່ງໂອບກອດການຊົງຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດຂອງລາວ.
ລູກສາວຂອງຂ້ອຍໄດ້ກ້າວເຂົ້າມາຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ຂອງລາວໂດຍການເປັນຜູ້ນໍາ - ແລະດຽວນີ້ລາວກໍຍັງເຮັດດັ່ງນັ້ນຢູ່. ນີ້
ເປັນພຽງແຕ່ການໜຸນໃຈເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ! ແລະດຽວນີ້ລາວກໍາລັງໜຸນໃຈຄົນອື່ນຢູ່.

ພຣະເຈົ້າຊົງສາມາດໃຊ້ທ່ານ

ໃຫ້ມີອິດທິພົນແກ່(ເໜືອ)ຄົນອື່ນເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະ ໃຊ້ທ່ານໃຫ້ໄດ້ສັຣເສີນພຣະອົງ. ອາແມນ!

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ SSK

4

