ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 23 ມິຖຸນາ 2019 (06-23-2019)
ອາບີກາຍ: ການແຊກແຊງຄວາມເຊື່ອ
ແມ່ນໃຜທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຢ່ຝ
ູ ່າຍທ່ານ ໃນກໍຣະນີທີ່ທ່ານກໍາລັງມີບັນຫາ?
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຈົ່ງຍົກພຣະກຽດພຣະຄຣິດ ໂດຍການກ້າວເຂົ້າມາເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ່ງ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ມັນເປັນການດີສເມີທີ່ມີໃຜຜູ້ນຶ່ງຢູ່ຄຽງຂ້າງ(ຝ່າຍ)ທ່ານ. ເອັມມາ ມີ ໂມລລີ. ເອັມມາແມ່ນໝານ້ອຍໃນຄອບຄົວ.
ມັນແມ່ນໝານ້ອຍເຜົ່າ ຢໍກີບປູ (Yorkiepoo) ຊຶ່ງເປັນໝາທີ່ໄຮ້ດຽງສາ ແລະມັກບໍ່ລະວັງຕົວຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງ
ຕົນ. ໂມລລີແມ່ນໝາອີກໂຕນຶ່ງໃນຄອບຄົວເຮົາ. ມັນແມ່ນ “ຄົນລ້ຽງເດັກ” ຂອງຄອບຄົວເຮົາ ເພາະວ່າມັນເປັນໂຕທີ່
ຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະຄົນວ່າຢູ່ໃສແລະເວລາໃດ.

ແມ້ກະທັ້ງລາດຕະເວນຍາມກາງຄືນເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈວ່າທຸກຄົນໄປ

ນອນແລ້ວ. ໂມລລີ ເປັນຜູ້ເລົ້າໂລມໃຈ, ແຕ່ລາວຍັງເປັນຜູ້ຮັກສາຄວາມສງົບອີກດ້ວຍ.
ເມືອ
່ ຕອນພວກເຮົາຍ້າຍເຂົ້າບ້ານໃໝ່ຊຶ່ງມີທີ່ກວ້າງແລະບໍ່ມີຮົ້ວອ້ອມ,

ໝາທັງສອງໂຕໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຄົ້ນຫາອານາ

ເຂດຂອງພວກມັນ. ໝາໃຫຍ່ 60 ປາວໂຕນຶ່ງຂອງຄົນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ໄດ້ແລ່ນມາຫາເພື່ອທໍາຄວາມຮູ້ຈັກກັບໝາ
5 ປາວ ເອັມມາ.

ແຕ່ແລ້ວ ໂມລລີຟ້າວແລ່ນເຂົ້າໄປປາກົດຕົວຢູ່ລະຫວ່າງກາງໝານ້ອຍເອັມມາ ແລະ ໝາໂຕໃຫຍ່

ຫຼາຍກວ່າ. ໂມລລີ ເອງບໍ່ແມ່ນໝາຕົວໃຫຍ່, ແຕ່ວ່າລາວປາຖນາແລະພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສ່ຽງອັນຕະລາຍເພື່ອປົກປ້ອງ
ຄຸ້ມຄອງເອັມມາ.
ບາງຄົນອາດຈະຄິດວ່າມັນບໍ່ແມ່ນທຸຣະຂອງຕົນທີ່ຈະກະທໍາເໝືອນດັ່ງໂມລລີ ແລະພະຍາຍາມປ້ອງກັນຄວາມຂັດ
ແຍ່ງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ. ມີຍິງຄົນນຶ່ງໃນພຣະຄັມພີພຣະສັນຍາເດີມ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງໃນທາງບວກໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາເຮັດ (ຄືການກະໂດດເຂົ້າມາທໍາການແຊກແຊງໃນສາຖານະການ).

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3)
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ

1. 1 ຊາມູເອນ 25:2-3; 14-17
ແລະດາວິດໄດ້ລົງໄປຍັງຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານປາຣານ. ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງໃນເມືອງມາໂອນຊຶ່ງມີທີ່ດິນຢູ່ໃນກາເມນລາວ

2

ເປັນຄົນຮັ່ງມີຫລາຍ ລາວມີແກະສາມພັນໂຕ ແລະແບ້ໜຶ່ງພັນໂຕ ລາວຢູກ
່ າເມນເວລາທີ່ລາວຕັດຂົນແກະຂອງລາວ
ຊາຍຄົນນີ້ຊນ
ື່ າບານ, ເມັຽຂອງລາວຊືອ
່ າບີກາຍ ຍິງຄົນນີ້ເປັນຄົນງາມແລະສລາດ. ແຕ່ຜົວຂອງນາງເປັນຄົນໃຈແຂງ

3

ກະດ້າງ ແລະປະພຶດຕົວຊົ່ວຊ້າ ລາວເປັນຄົນເຊື້ອສາຍຂອງກາເລັບ.
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ແຕ່ມີຄົນໜຸ່ມຄົນໜຶ່ງໄປບອກນາງອາບີກາຍເມັຽຂອງນາບານວ່າ “ເບິ່ງແມ, ດາວິດສົ່ງຜູ້ສົ່ງຂ່າວມາຈາກຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ

ກັນດານເພື່ອຈະຄຳນັບນາຍຂອງພວກເຮົາ ແລະນາຍໄດ້ເວົ້າຮ້າຍຕໍ່ຄົນເຫລົ່ານັ້ນ

ແຕ່ຄົນເຫລົ່າ ນັ້ນເຮັດການດີຕໍ່
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ພວກເຮົາຫລາຍ ແລະບໍ່ມີໃຜຮົບກວນພວກເຮົາ ແລະສິ່ງຂອງຕ່າງໆກໍບໍ່ໄດ້ສູນເສັຽໃນລະຫວ່າງທີ່ພວກເຮົາຢູ່ຮ່ວມກັບ
1

ພວກເຂົາໃນທົ່ງນາ.

ພວກເຂົາເປັນຄືກັບກຳແພງຂອງພວກເຮົາທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນຕລອດເວລາທີ່ພວກເຮົາ
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ລ້ຽງແກະຢູ່ກັບພວກເຂົາ. 17ບັດນີ້ ຂໍທ່ານຮັບຮູ້ເຣື່ອງນີ້ ແລະຕັດສິນວ່າຍານາງຄວນຈະເຮັດຢ່າງໃດ? ເພາະພວກເຂົາ
ຄົງມຸ້ງຮ້າຍຕໍ່ນາຍຂອງພວກເຮົາ ແລະຕໍ່ຄອບຄົວນາຍທັງໝົດກໍໄດ້. ນາຍນັ້ນເປັນຄົນຮ້າຍຫຼາຍ ໃຜຈະເວົ້ານໍາເພິ່ນກໍ
ບໍ່ໄດ້.”

ແມ່ນການກົງກັນຂ້າມແທ້ໆລະຫວ່າງຜົວ-ເມັຽຄູ່ນີ້! ໃນຂະນະທີ່ອາບີກາຍເປັນຄົນ “ສລຽວສລາດແລະ
ສວຍສົດງົດງາມ”, ນາບານເປັນຄົນ “ຫຍາບຊ້າແລະຊົ່ວຮ້າຍ”. ເວົ້າອີກຢ່າງນຶ່ງ, ອາບີກາຍເປັນຄົນ “ສລາດ”
(levelheaded); ໃນຂະນະທີ່ຜົວຂອງນາງເປັນຄົນ “ໂງ່”(knucklehead). ນີ້ເບິ່ງຄືວ່າແມ່ນກໍຣະນີດັ້ງເດີມ
ທີ່ວ່າ “ກົງກັນຂ້າມດຶງດູດ” (opposites who attract). ແຕ່ໃນວັທນະທັມຕະເວັນອອກ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າການ
ແຕ່ງງານຂອງພວກເພິ່ນໄດ້ຖືກຈັດແຈ່ງໄວ້ແລ້ວ(ໂດຍຜູ້ປົກຄອງ).

ອາບີກາຍຄົງບໍ່ມີສິດປະຕິເສດໃນການ

ສົມຣົດຂອງນາງກັບນາບານ, ຊຶ່ງຊື່ນີ້ມີຄວາມໝາຍວ່າ “ຄົນໂງ່”.
ໂດຍກົງກັນຂ້າມ, ອາບີກາຍເປັນຄົນສລາດ. ນີ້ແມ່ນຫຼາຍກວ່າ “ສລາດຕາມປຶ້ມ”(book smarts) ຊຶ່ງ
ໝາຍເຖິງອ່ອນປະສົບການ(ຫຼືຮູ້ພຽງຈາກຕໍາຣາເທົ່ານັ້ນ). ຄໍາເວົ້າເຮັບເຣີສໍາລັບ “ສລາດ” ແມ່ນກ່ຽວພັນກັບ
“ດີ” ອາບີກາຍໄດ້ສະແດງອອກເຖິງອາຣົມສລາດ ແລະຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໃນວິຖີທາງທີ່ນາງໄດ້ຕອບສນອງຕໍ່
ສະພາບການໃນບົດນີ.້ ນາງສາມາດເບິ່ງເຫັນສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມຈິງແລະຖືກຕ້ອງ, ແລະນັ້ນກໍເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່
ເລິກເຊິງ່ ວ່ານາງສົມຄວນຈະເຮັດຫຍັງ.
ກະສັດດາວິດໄດ້ສົ່ງຄົນຂອງພຣະອົງໄປຖາມຄວາມສຸກທຸກ, ເພື່ອຫວັງສິ່ງຕອບແທນຕໍ່ການພິທັກຮັກສາທີ່ພຣະ
ອົງໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄົນລ້ຽງແກະຂອງນາບານຊຶ່ງອາສັຍຢູ່ໃນຖິ່ນທຸຣະກັນດານ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ນາບານໄດ້ສົ່ງພວກເຂົາກັບ
ໄປຫາກະສັດດາວິດມືເປົ່າ - ສະແດງເຖິງຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ ແລະ ຄວາມໂງ່ຈ້າຂອງນາບານ.
ພວກເຮົາຮູ້ກ່ຽວກັບກະສັດດາວິດ, ໃນຂະນະນັ້ນ, ການໂຕ້ຕອບຂອງພຣະອົງບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ດີ.

ສໍາລັບທຸກສິງ່ ດີໆທີ່

ເປົ້າໝາຍຂອງພຣະອົງ

ກັບກາຍມາເປັນການຕອບໂຕ້ດ້ວຍການລ້າງແຄ້ນຕໍ່ນາບານ ແລະຕລອດໝົດທັ້ງຄອບຄົວໂດຍການສົ່ງພົນທະຫານສີ່
ແສນຄົນມຸ່ງໜ້າສູ່ກາເມນ, ເພື່ອຕອບສນອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງນາບານດ້ວຍການທໍາລາຍ.

ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ປະທັບໃຈທ່ານ ກ່ຽວກັບອາບີກາຍ ໃນຂໍ້ພຣະຄັມພີເຫຼົ່ານີ້?

2. 1 ຊາມູເອນ 25:23-28
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ເມື່ອນາງອາບີກາຍເຫັນດາວິດ ນາງກໍຟ້າວລົງຈາກຫຼັງລໍກົ້ມໜ້າລົງຕໍ່ໜ້າດາວິດ ແລະຂາບລົງດິນ.

ນາງຂາບລົງທີ່
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ຕີນຂອງດາວິດ ແລະກ່າວວ່າ “ຂໍໃຫ້ຍິງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານໄດ້ເວົ້າໃຫ້ທ່ານຟັງ ແລະຂໍທ່ານໄດ້ໂຜດຟັງສຽງຂອງຍິງຜູ້ຮັບ
ໃຊ້ຂອງທ່ານເທີ້ນ, ເຈົ້ານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍເອີຍ (ຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຖືກໂທດແຕ່ຜູ້ດຽວ) ຄວາມຊົ່ວຊ້ານັ້ນ ຢູ່ທີ່ຂ້ານ້ອຍແຕ່
ຜູ້ດຽວ.

ຂໍເຈົ້ານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຢ່າໄດ້ເອົາຄວາມກັບຊາຍອັນທະພານຄົນນີ້ເລີຍ ເພາະລາວເປັນຄືກັບຊື່ຂອງລາວ
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ນາບານເປັນຊື່ຂອງລາວ ແລະຄວາມໂງ່ຈ້າກໍຢູ່ກັບລາວ ແຕ່ຂ້ານ້ອຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຍິງຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ເຫັນພວກຄົນໜຸ່ມ
ຂອງເຈົ້ານາຍຊຶ່ງເຈົ້ານາຍໄດ້ໃຊ້ໄປນັ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ບັດນີ້ເຈົ້ານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍເອີຍ ພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າຊົງພຣະຊົນຢູ່

26

ແລະຈິດໃຈຂອງທ່ານກໍມີຊີວິດຢູ່ ດ້ວຍວ່າພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າຫ້າມທ່ານຈາກການເຮັດໃຫ້ຄົນເລືອດຕົກ ແລະຈາກການ
ແກ້ແຄ້ນດ້ວຍມືຂອງທ່ານເອງ ເພາະສະນັ້ນ ຂໍໃຫ້ສັດຕຣູຂອງທ່ານ ແລະບັນດາຜູ້ທີ່ເຮັດຮ້າຍຕໍ່ເຈົ້ານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍ
ຈົ່ງເປັນຄືນາບານ.

ດຽວນີ້ ຍິງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງຖວາຍເຫລົ່ານີ້ມາມອບໃຫ້ເຈົ້ານາຍ, ເພື່ອທ່ານ

27

2

ຈະໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ບັນດາຄົນໜຸ່ມທີ່ຕິດຕາມເຈົ້ານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍ 28ຂໍໄດ້ໂຜດອະພັຍການລະເມີດຂອງຍິງຜູ້ຮັບ
ໃຊ້ຂອງທ່ານເທີ້ນ: ເພາະພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້ານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍເປັນຄອບຄົວທີ່ໝັ້ນຄົງຢ່າງແນ່ນອນ, ດ້ວຍ
ວ່າເຈົ້ານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍເຮັດສົງຄາມຝ່າຍພຣະຜູເ້ ປັນເຈົາ
້ ຕາບໃດທີ່ທ່ານມີຊວ
ີ ິດຢູ່ຈະຫາຄວາມຊົ່ວກໍບໍ່ຫ່ອນເຫັນໃນ
ຕົວທ່ານຈັກເທື່ອ.
ການປະເຊີນໜ້າຂອງນາງອາບີກາຍ ແລະ ກະສັດດາວິດ ເປັນນຶ່ງຂອງການປະເຊີນໜ້າທີ່ສົນໃຈທີ່ສຸດລະຫວ່າງ
ຜູ້ຍິງກັບຜູ້ຊາຍໃນພຣະຄັມພີ. ແມ່ນແລ້ວ, ອາບີກາຍໄດ້ຈັດການກັບສະຖານະການ: ດ້ວຍສະຕິປັນຍາ, ດ້ວຍການ
ຖ່ອມໃຈ, ດ້ວຍຊັບພຍາກອນ, ດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງ, ແລະ ດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ. ໃນຂະນະທີ່ນາງໄດ້ເວົ້າກັບກະສັດ
ດາວິດ, ອາບີກາຍໄດ້ເຮັດສີ່ຢ່າງທີ່ສໍາຄັນດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້:

 ນາງໄດ້ເຂົ້າແຊກແຊງຕ່າງໜ້າສາມີ. ໃນການສາລະພາບຂອງນາງ, ອາບີກາຍໃດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຈໍາ
ເປັນທີ່ນາງຈະຕ້ອງຄວນລະວັງແລະຮັກສາ ໃນສວັດດິການຂອງສາມີຂອງນາງ (ນາບານ).
 ນາງທູນຂໍການໃຫ້ອະພັຍ. ເຖິງແມ້ນວ່ານາງໄດ້ຍອມຮັບການຕິຕຽນຂອງສາມີຂອງນາງ, ນາງໄດ້ທູນຂໍການ
ໃຫ້ອະພັຍຄວາມຜິດບາບ.
 ນາງໄດ້ເປີດເຜີຍຊາຕາກັມຂອງກະສັດດາວິດ.
ພຣະເຈົ້າ

ອາບີກາຍໄດ້ແບ່ງປັນການເຂົ້າໃຈໃນພຣະປະສົງຂອງອົງ

ແລະແຜນການສໍາລັບກະສັດດາວິດໃນການຊົງເປັນຜູ້ປົກປ້ອງແລະປົກຄອງຊົນຊາດອິສຣາເອນ.

 ນາງໄດ້ສແວງຫາປ້ອງກັນກະສັດເດວິດໃນການນໍາການຕັດສິນມາສູ່ຕົນເອງ.

ອາບີກາຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈ

ກະສັດດາວິດອ່ອນໂຍນແລະການແກ້ແຄ້ນຂອງພຣະອົງ. ດ້ວຍການຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເລືອກກະສັດດາ
ວິດໃຫ້ເປັນກະສັດອົງຕໍ່ໄປ, ນາງໄດ້ໜຸນໃຈພຣະອົງໃຫ້ລືມເຫດການທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເພື່ອອະນາຄົດອັນຍິ່ງໃຫຍ່.
ພວກເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ຢາ່ງໃດວ່າ ເປັນການດີທີ່ສຸດທີ່ເຂົ້າແຊກແຊງໃນຄວາມຂັດແຍ່ງ ຫຼືພຽງແຕ່ເບິ່ງຢູ່ຂ້າງນອກ?

3. 1 ຊາມູເອນ 25: 32-35
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ດາວິດຈຶ່ງກ່າວແກ່ອາບີກາຍວ່າ “ສັຣເສີນພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າພຣະເຈົ້າຂອງຊາວອິສຣາເອນຜູ້ໄດ້ໃຊ້ເຈົ້າມາພົບກັບຂ້ອຍ

ໃນມືນ
້ .ີ້

33

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຈົ້າກໍເປັນພຣະພອນ ແລະຂໍໃຫ້ຕົວເຈົ້າໄດ້ຮັບພຣະພອນເພາະເຈົ້າໄດ້ປ້ອງກັນເຮົາ

ໃນມືນ
້ ີ້ໃຫ້ພົ້ນຈາກການເຮັດໃຫ້ຄົນເລືອດຕົກ, ແລະຈາກການແກ້ແຄ້ນດ້ວຍມືຂອງເຮົາເອງ
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ເພາະພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າ

ພຣະເຈົ້າຂອງອິສຣາເອນຫ້າມເຮົາຈາກການທຳຮ້າຍພວກເຈົ້ານັ້ນກໍຊົງພຣະຊົນຢູ,່ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຟ້າວມາພົບເຮົາ, ມື້
ອື່ນເຊົ້າຈະບໍ່ມີຫຍັງເຫລືອແກ່ນາບານແມ່ນແຕ່ຊາຍຄົນໜຶ່ງ”
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ແລ້ວ

ດາວິດກໍຮັບບັນດາສິ່ງຂອງທີ່ນາງໄດ້ນຳມາ

ຈາກມືຂອງນາງ, ແລະດາວິດກ່າວແກ່ນາງວ່າ “ຈົ່ງກັບເມືອບ້ານເຮືອນຂອງເຈົ້າດ້ວຍສັນຕິສຸກສາ, ເຮົາໄດ້ຟັງສຽງຂອງ
ເຈົ້າແລ້ວ ແລະເຮົາກໍຍອມຮັບຄຳຂອງເຈົ້າ.”
ຄວາມເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແຜ່ ແລະ ວາທະສິນຂອງນາງອາບີກາຍ ໄດ້ຟັນຝ່າຫົວໃຈແລະການກະທໍາຂອງກະສັດດາວິດ.
ນາງໄດ້ອຸທິດພາກສ່ວນໃຫຍ່ໃນສົມບັດຂອງຄອບຄົວຂອງນາງ, ທໍາຕົນເປັນຜູ້ສ້າງສັນຕິສຸກ, ແລະປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຊີ
ວິດຂອງທຸກໆຄົນ. ທັງເປັນການທ້າທາຍ ແລະ ເປັນການໜຸນໃຈຈາກຄໍາເວົ້ານາງອາບີກາຍ, ກະສັດດາວິດໄດ້ຕອບ
ສນອງດ້ວຍພຣະພອນສາມປະການ ດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ.້

1. ກະສັດດາວິດສັຣເສີນພຣະເຈົ້າໃນການຊົງທໍາງານໃນຫົວໃຈຂອງອາບີກາຍແລະໃນການສົ່ງນາງມາຫາພຣະ
ອົງ.
3

2. ກະສັດດາວິດອວຍພອນຄວາມຢັ່ງຮູ້ເຫັນໄກ(ສລາດ)ຂອງອາບີກາຍ.

ພຣະອົງຊົງຍ້ອງຍໍນາງສໍາລັບຄວາມ

ເຂົ້າ ໃຈແລະການຕັດສິນທີ່ດີຂອງນາງ.

3. ກະສັດດາວິດອວຍພອນອາບີກາຍສໍາລັບການກ້າວເຂົ້າມາແລະປ້ອງກັນການເສັຽຊີວິດຈາກການລ້າງແຄ້ນ.
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງທຳງານຕາງໜ້າທັງສອງຄື ອາບີກາຍ ແລະກະສັດດາວິດ.

ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ລ້າງແຄນໃຫ້ກັບ

ຄວາມໂງ່ຈ້າຂອງນາບານໂດຍການໂຈມຕີລາວໃຫ້ເຖິງຕາຍໃນບໍ່ດົນມື້ຕມ
ໍ່ າ (ເບິ່ງຂໍ້ 37-38). ນີ້ເປັນການເຕືອນພວກ
ເຮົາວ່າພຣະເຈົ້າຈະນໍາການຍຸດຕິທັມມາໃນວັນແລະເວລາຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງຈະຊົງທຳງານໃນນາມ(ແທນ)ພວກ
ເຮົາ ໃນເມື່ອພວກເຮົາຕິດຕາມພຣະອົງ.
ພຣະຄັມພີເຮັດໃຫ້ມີການອ້າງອີງເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມສອດຄ້ອງ(ເປັນອັນດຽວກັນ). ປະ
ຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງສແວງຫາການມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງສງົບສຸກ ແລະ ດ້ວຍການໄກ່ເກັຽ່ ຄືນດີກັນ, ການເຂົ້າ
ໃຈໃນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພວກເຮົາ, ແລະຂໍຮ້ອງການໃຫ້ອະພັຍໃນເວລາທີ່ມີການຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ. ໃນເມື່ອການ
ຖືກຕ້ອງປອງດອງມີຂຶ້ນທ່າມກາງປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງໄດ້ຮັບພຣະກຽດ ແລະ ພຣະກາຍຂອງອົງພຣະ
ຄຣິດໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ມີພລັງແລະອໍານາດ.

ການເຂົ້າຮ່ວມໃນການເປັນຜູ້ສາ
້ ງສັນຕິສຸກ ຈະໃຫ້ພຣະກຽດແກ່ພຣະເຈົ້າ ດ້ວຍວິທີໃດ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ຈົ່ງຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະຄຣິດໃນອາທິດນິ້ ໂດຍທູນຂໍໃຫ້ພຣະອົງຊ່ວຍທ່ານພັທນາຄວາມເຊື່ອທີ່ແຊກແຊງແລະ
ສງວນຮັກສາໄວ້ຊຶ່ງຄວາມສາມັກຄີ, ຖືກຕ້ອງປອງດອງ, ແລະເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວ. ຈົ່ງເລືອກເອົາວິທີການຕໍ່ລົງໄປນີ:້
 ຈົ່ງອະທິຖານ. ຈົ່ງອະທິຖານເພື່ອໃຜຜູ້ນຶ່ງ(ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ)ຊຶ່ງມີບັນຫາເຣື່ອງຄວາມຂັດແຍ່ງ. ຈົ່ງທູນຂໍຕໍ່
ພຣະເຈົ້າໃຫ້ພຣະອົງຊົງໄດ້ເຂົ້າມາແຊກແຊງຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນ.
 ຈົ່ງໃຫ້ຄວາມອະນຸຍາດ. ຈົ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ໃຜຜູ້ນຶ່ງກ້າວເຂົ້າມາ ໃນເມື່ອທ່ານຫາກມີບັນຫາພວມກໍາລັງຈະ
ຕັດສິນໃຈໃນທາງຜິດ.
 ຈົ່ງກ້າວເຂົ້າໄປ. ແມ່ນພຣະເຈົ້າພວມທີ່ຈະບອກໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປແຊກແຊງສໍາລັບຄົນອື່ນ ຫຼບ
ື ?
ໍ່ ຈົ່ງໃຊ້ເວລາ
ອ່ານພຣະຄັມພີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສາມັກຄີໃນພຣະກາຍ (Body – God’s Family) ແລະຈົ່ງອະທິຖານ
ຕໍພ
່ ຣະອົງໃຫ້ຊົງປະທານຄວາມຖ່ອມໃຈຖ່ອມກາຍໃນຂະນະທີ່ທ່ານເປັນສື່ກາງ (ຜູ້ໄກ່ເກັ່ຽແກ້ໄຂບັນຫາ).

ເປັນການຍາກທີ່ສຸດທີ່ຈະຮູ້ວາ
່ ເມື່ອໃດທີ່ພວກເຮົາສົມຄວນຈະເຂົ້າແຊກແຊງໃນສະຖານະການ ແລະ
ເມື່ອໃດສົມຄວນທີ່ຈະບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ແຕ່ດ້ວຍການຊົງຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໄປ

ແຊກແຊງໃນນາມ “ຜູ້ຕ່າງໜ້າຂອງພຣະອົງ” ແລະ ນໍາແສງສວ່າງແຫ່ງຂ່າວປະເສີດມາເປັນໂຄມໄຟເຍືອງ
ທາງຊີວິດ.
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ SSK
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