ບົດທີ 7 ສຳລັບ ວັນທີ 7-14,05, 2022

ອັບຣຳຮຳມໄດ້ ເດີນທຳງຜ່ ຳນກຳນຳອຳນເປັນຊ່ ວງໄລຍະ
່ ງ ເມ່ ອພຣະເຈ້ົ ຳຕັດສິນໃຈຢນຢັນພັນທະ
ເວລຳໜ
ສັນຍຳຂອງພຣະອົງກັບເພ່ິ ນ ຜ່ ຳນນິມິດຫຼຳຍຢ່ຳງ.
ອັບຣຳຮຳມເຊ່ ອສ່ິ ງເຫ່ົ ຼ ຳນ້ີ ແຕ່ ຊຳຣຳໝ
ົ ດຄວຳມອົດ
ທົນ.
ໃນທ່ີ ສຸດ, ພຣະເຈ້ົ ຳເອງກໄດ້ ປະກົດຕົວເພ່ ອຊ້ີ ແຈງຄຳ
ສັນຍຳ.
ອັບຣຳຮຳມບ່ ໄດ້ ຄິດເຖິງຕົວເອງໃນຂະນະທ່ີ ເພ່ິ ນກຳລັງ
ສົນທະນຳກັບອົງພຣະຜ້ ເປັນເຈ້ົ ຳແຫ່ ງຈັກກະວຳນແບບ
ຊ່ ງໜ້ຳ. ລຳວໄດ້ ຂຮ້ ອງໃຫ້ ຄົນຊອບທຳບ່ ພເທົ່ຳໃດຄົນ
ໃນເມອງໂຊດົມແທນ.

“ອັບຣຳມກເຊ່ ອຟັງພຣະຜ້ ເປັນເຈ້ົ ຳ ຍ້ ອນຄວຳມເຊ່ ອນ້ັ ນ ພຣະອົງຈ່ ງຊົງຖວ່ ຳ ເພິ່ນເປັນຜ້ ຊອບທຳ.”
(ປະຖົມມະກຳນ15:6)

ອັບຣຳມໄດ້ ແບ່ ງປັນຄວຳມສົງໄສກ່ ຽວກັບເຊ້ ອສຳຍຕຳມທ່ີ
່ ງ (ປຖກ.
ສັນຍຳໄວ້ ເມ່ ອລຳວໄດ້ ພົບກັບພຣະເຈ້ົ ຳອີກຄ້ັ ງໜ
15:2). ພຣະເຈ້ົ ຳຮັບຮອງກັບເພ່ິ ນວ່ ຳ ລກຊຳຍຂອງລຳວຈະເປັນ
ຜ້ ສບທອດ. ອັບຣຳມເຊ່ ອພຣະອົງ (ໂຣມ. 4:20-22).
ຈຳກນ້ັ ນ, ພັນທະສັນຍຳກໄດ້ ຮັບກຳນຢນຢັນ (ປຖກ. 15:9-18).
ຖວຳຍສັດແ່່ດອົງພຣະຜ້
ເປັນເຈ້ົ ຳ (ຂ້ . 9-10)

ພຣະຄຣິດໄດ້ ຕຳຍເພ່ ອ
ບຳບຂອງພວກເຮົຳ

ຄັນແຮ້ ງບິນອ້ ອມຮອບ
(ຂ້ .11)

ອິດສະຣຳເອນຕົກທຳດ
(ຂ້ . 13)

ເຕົາໄຟຮ້ ອນຄວັນພຸ່ ງ
ຂ້ ນ (ຂ້ . 17)

້ັ ນທ່ີ ຈະປະຕິບັດ
ພຣະເຈ້ົ ຳມ່ ຸ ງໝ
້ັ ນສັນຍຳຂອງພຣະອົງ
ຕຳມຄຳໝ

້ັ ນ
ຂອບເຂດຂອງດິນແດນແຫ່ ງຄຳໝ
ສັນຍຳໄດ້ ຖກກຳໜ
ົ ດໄວ້ (ຂ້ . 18)

ກັບຄນສ່ ເອ
ເດນ

ຫັ ຼ ງຈຳກທ່ີ ໄດ້ ລຖ້ ຳເປັນເວລຳ 10 ປີ, ຊຳຣຳຍໄດ້ ສນເສຍ
ຄວຳມຫວັງທັງໝ
ົ ດຂອງກຳນເປັນແມ່ ຂອງເຊ້ ອສຳຍ.
ນຳງໄດ້ ສະໜ
ີ ທຳງເລອກ: ແມ່ ທ່ີ ເປັນຕົວແທນ. ເບ່ິ ງຄວ່ ຳ
ເຫດຜົນຈະຊະນະຄວຳມເຊ່ ອ...
ຊຳຣຳຍສົງໄສ ແລະ ກະທຳຂັດຕ່ ປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົ ຳ ດ່ັ ງທ່ີ
ເອວຳໄດ້ ເຮັດ. ອັບຣຳມປະນີປະນອມ ແລະ ຕິດຕຳມນຳງ,
ດ່ັ ງທ່ີ ອຳດຳມໄດ້ ເຮັດ.
ຜົນທ່ີ ຕຳມມຳຈຳກຄວຳມຜິດພຳດນ້ັ ນຍັງ
ຄົງສ່ົ ງຜົນກະທົບຕ່ ຊຳວກຳນຳອຳນ. ຢ່ຳງໃດ
ກຕຳມ, ພຣະເຈ້ົ ຳມັກຈະສະແດງໃຫ້ ເຫັນ
ຄວຳມຮັກຂອງພຣະອົງສະເໝ
ີ , ເຖິງແມ່ ນ
ວ່ ຳໃນເວລຳທ່ີ ພວກເຮົຳຕັດສິນໃຈທ່ີ
ຜິດພຳດ. ພຣະອົງສັນຍຳວ່ ຳຈະປົກປ້ອງຮຳ
ກຳ ແລະ ອິດຊະມຳເອນ (ປຖກ. 16:10-12).

“ຕ້ັ ງແຕ່ ບັດນ້ີ ໄປ ເຈ້ົ ຳຈະຕ້ ອງເຮັດພິທີຕັດໃຫ້ ແກ່ ຜ້ ຊຳຍທຸກຄົນ, ກຳນ
ກະທຳເຊ່ັ ນນ້ີ ຈະສະແດງວ່ ຳ ນ້ັ ນແມ່ ນກຳນສັນຍຳລະຫວ່ ຳງເຈ້ົ ຳກັບເຮົຳ.”
(ປະຖົມມະກຳນ 17:11)

ພຣະເຈ້ົ ຳຍັງຄົງມິດງຽບເປັນເວລຳຫຼຳຍກວ່ ຳ 10 ປີ. ແລ້ ວພຣະອົງກ
ໄດ້ ອະທິບຳຍເງ່ ອນໄຂຂອງພັນທະສັນຍຳ. ພຣະອົງໄດ້ ເລ່ີ ມຕ້ົ ນ ໂດຍ
ກຳນສ້ ຳງຕ້ັ ງເຄ່ ອງໝຳຍ.
ໂມເຊ, ເຢເຣມີຢຳ, ແລະ ໂປໂລໄດ້ ເຂ້ົ ຳໃຈເຄ່ ອງໝຳຍນ້ີ ຫຼຳຍກວ່ ຳ
ກຳນກະທຳທຳງກຳຍ (ພບຍ. 10:16; 30:6; ຢມຢ. 4:4; ໂຣມ 2:28-29).
ພັນທະສັນຍຳເກີນກວ່ ຳລກຫຼຳນທຳງຮ່ ຳງກຳຍຂອງອັບຣຳຮຳມ. ມັນ
ກ່ ຽວກັບພັນທະກິດຂອງເຊ້ ອສຳຍ, ພຣະເມຊີອຳ. ກຳນເສຍສະລະ
ຂອງພຣະເຢຊໄດ້ ນຳເອົຳຊີວິດນິລັນດອນໃຫ້ ກັບທຸກຄົນທ່ີ ຍອມຮັບ
ໂດຍຄວຳມເຊ່ ອ.
ຊ່ ໄດ້ ຖກປ່ຽນເພ່ ອສະທ້ ອນຄຳສັນຍຳນ້ີ :
ອັບຣຳມ
[“ເປັນພ່ ທ່ີ ສງສ່ົ ງ”]
ຊຳຣຳຍ
[“ເຈ້ົ ຳຍິງຂອງຂ້ ອຍ”]

ອັບຣຳຮຳມ [“ພ່ ຂອງ
ຫຼຳຍປະຊຳຊຳດ”]

ຊຳຣຳ [“ເຈ້ົ ຳຍິງ” ສຳລັບ
ທຸກໆຄົນ]

ອັບຣຳຮຳມຮ້ ສກສັບສົນ. ເມ່ ອຊຳຣຳມີອຳຍຸ 90 ປີແລ້ ວ; ນຳງຈະເກີດລກໄດ້
ແນວໃດ? ອັບຣຳຮຳມຫົວໃນໃຈ (ປຖກ. 17:17).
ພຣະເຈ້ົ ຳໄດ້ ຕັດສິນໃຈທ່ີ ຈະເວ້ົ ຳກ່ ຽວກັບເລ່ ອງນ້ີ ກັບພວກເຂົຳ. ພຣະອົງ
ສະເດັດມຳຢ່ ຕ່ ໜ້ຳອັບຣຳຮຳມໃນຮບແບບມະນຸດ ພ້ອມດ້ ວຍທດ
ສະຫວັນສອງອົງ (ປຖກ. 18:1-2).
ອັບຣຳຮຳມມີຈິດໃຈເອ້ ອເຟ້ ອ, ດ່ັ ງນ້ັ ນທ່ ຳນຈ່ ງກະຕລ
ລ້ົ ນທ່ີ ຈະດແລແຂກທ່ີ ເດ່ີ ນທຳງຜ່ ຳນ (ຮຣ. 13:2).
ພຣະເຈ້ົ ຳເອງໄດ້ ເວ້ົ ຳກ່ ຽວກັບຄຳສັນຍຳ, ແລະ ຊຳຣຳໄດ້ ຍິນພຣະອົງ. ຊຳຣຳ
ຈ່ ງຍ້ິ ມຫົວໃນໃຈ(ປຖກ. 18:12).
ຄຳສັນຍຳຂອງພຣະເຈ້ົ ຳແນ່ນອນ, ແລະ ນຳງຊຳຣຳກເຊ່ ອ (ຮຣ. 11:11).
ໃນທ່ີ ສຸດ, ພຣະເຈ້ົ ຳກຫົວເລຳະກັບລກຊຳຍແຫ່ ງຄວຳມເຊ່ ອດ້ ວຍ (ອີຊຳກ
ແປວ່ ຳ “ລຳວຈະຫົວ”).

“ແນ່ນອນທີ່ສຸດ ພຣະອົງຈະບ່ ຂ້ ຳຄົນຊອບທຳພ້ ອມກັບຄົນອະທຳ ພຣະອົງຈະບ່ ກະທຳເຊັ່ນນ້ັ ນ ຄົນຊອບທຳຈະ
ຖກລົງໂທດເໝອນດ່ັ ງຄົນອະທຳເປັນໄປບ່ ໄດ້ ເດັດຂຳດ ຜ້ ພິພຳກສຳໂລກຕ້ ອງກະທຳທຸກສ່ິ ງຢ່ຳງຍຸດຕິທຳ.”
(ປະຖົມມະກຳນ 18:25)

ທດສະຫວັນມ້ ຸ ງໜ້ຳສ່ ເມອງໂຊໂດມ. ພຣະຜ້ ເປັນເຈົ້າຍັງຢຸ່ ກັບ
ອັບຣາຮາມ (ປຖກ. 18:22). ອັບຣຳຮຳມອ້ ອນວອນເພ່ ອເມອງ
ໂຊໂດມ. ເພ່ິ ນໄດ້ ຕ່ ລອງຈຳນວນຄົນຊອບທຳໜ້ອຍຄົນທ່ີ ສຸດ
ໃນເມອງໂຊໂດມ ເພ່ ອໃຫ້ ພຣະເຈ້ົ ຳຍົກໂທດໃຫ້ ເມອງ
(ປຖກ. 18:23-32). ເຊ່ັ ນ
50, 45, 40, 30, 20, 10… ແລ້ ວກຳນເຈລະຈຳໄດ້ ຢຸດລົງ. ສິບ
ແມ່ ນສັນຍຳລັກຂອງຄ່ ຳຕຳ່່ສຸດທ່ີ . ຕົວຢ່ຳງເຊ່ັ ນ: ໂບດ
ສຳມຳດເປີດໄດ້ ຖ້ ຳມີຜ້ ຊຳຍຢ່ຳງໜ້ອຍ 10 ຄົນ.

ມີພຽງແຕ່ 4 ຄົນເທົ່ຳນ້ັ ນທີຊ່ ວຍຊີວິດໄວ້ ໄດ້ (ແລະ ມີພຽງແຕ່ 3
ຄົນເທ່ົ ຳນ້ັ ນທ່ີ ລອດຊີວິດ). ບ່ ມີຮອດຫ້ ຳຄົນທ່ີ ເປັນຄົນຊອບທຳ.
ມີພຽງແຕ່ ໂລດ, ເມຍ, ແລະ ລກສຳວສອງຄົນຂອງລຳວ (2ປຕ.
2:7-8).
ກຳນທຳລຳຍເມອງໂຊໂດມເປັນສັນຍຳລັກຂອງກຳນທຳລຳຍ
ຄົນຊ່ົ ວໃນທ່ີ ສຸດ (ຢດຳ 7).

ເອເລນ ຈີ. ໄວທ໌ (ປຳຍທຳງແຫ່ ງຄວຳມຫວັງ, ບົດທີ. 39, ໜ້ຳ. 631)

“ໃນຮບແບບຂອງມະນຸດ, ທດສະຫວັນມັກຈະຢ່ ໃນຊຸມນຸມ
ແຫ່ ງຄວຳມຊອບທຳ; ແລະ ພວກເຂົຳໄປຢ້ຽມຢຳມຊຸມຊົນຂອງ
ຄົນຊ່ົ ວຮ້ ຳຍ, ໃນຂະນະທ່ີ ພວກເຂົຳໄປຢ້ຽມຢຳມທ່ີ ເມອງໂຊໂດມ
, ເພ່ ອບັນທກກຳນກະທຳຂອງພວກເຂົຳ, ເພ່ ອກຳນົດວ່ ຳ ພວກ
ເຂົຳໄດ້ ຜ່ ຳນເຂດແດນຂອງຄວຳມອົດທົນຂອງ ພຣະເຈ້ົ ຳ. ພຣະ
ຜ້ ເປັນເຈ້ົ ຳພພຣະໄທໃນຄວຳມເມດຕຳ; ແລະ ເພ່ ອເຫັນແກ່
ຄົນສ່ ວນນ້ອຍທ່ີ ຮັບໃຊ້ ພຣະອົງແທ້ ຈິງ, ພຣະອົງໄດ້ ຍັບຍ້ັ ງໄພພິ
ບັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ຄວຳມສະຫງົບຂອງຝງຊົນຍຳວນຳນຂ້ ນ.”

“ຄວຳມເຊ່ ອແມ່ນກຳນໄວ້ ວຳງໃຈໃນພຣະເຈ້ົ ຳ,—ເຊ່ ອວ່ຳ
ພຣະອົງຮັກເຮົຳ, ແລະ ຮ້ ສ່ິ ງທ່ີ ດີທີສຸດຂອງພວກເຮົຳ.
ດ່ັ ງນ້ັ ນ, ແທນທ່ີ ຈະເປັນທຳງຂອງເຮົຳເອງ, ມັນເຮັດໃຫ້ ເຮົຳ
ເລອກທຳງຂອງພຣະອົງ. ແທນທ່ີ ຄວຳມໂງ່ຂອງພວກເຮົຳ,
ມັນຍອມຮັບປັນຍຳຂອງພຣະອົງ; ແທນທ່ີ ຄວຳມອ່ອນແອ
ຂອງພວກເຮົຳ, ຄຄວຳມເຂ້ັ ມແຂງຂອງພຣະອົງ; ແທນ
ຄວຳມບຳບຂອງພວກເຮົຳ, ຄຄວຳມຊອບທຳຂອງພຣະອົງ.
ຊີວິດຂອງພວກເຮົຳ, ຕົວເຮົຳເອງ, ເປັນຂອງພຣະອົງແລ້ ວ;
ຄວຳມເຊ່ ອຮັບຮ້ ຄວຳມເປັນເຈ້ົ ຳຂອງຂອງພຣະອົງ, ແລະ
E. G. W. (Gospel Workers, p. 259)
ຍອມຮັບພອນນ້ັ ນ.”

