เลือกพระพรหรือคําแช่งสาป Will you choose Life or Death
เฉลยธรรมบัญญัติ 30:19-20(Deuteronomy30:19-20)
19 ข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่าน ในวันนี้ว่า ข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตาย
พระพรและคําสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั้น
ท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่
20 ด้วยมีความรักต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และติดพันอยู่กับพระองค์
กระทําเช่นนั้นจะได้ชีวิตและความยืนนาน เพื่อท่านจะได้อยู่ในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าปฏิญาณ
แก่บรรพบุรุษของท่าน คือแก่อับราฮัมแก่อิสอัค และแก่ยาโคบว่าจะประทานแก่ท่านเหล่านั้น"
• แต่เราต้องเป็นคนเลือก เลือกอะไร เลือกชีวิตหรือความตาย เลือกพระพรหรือเลือกคําสาปแช่ง
คําแนะนําเมื่อต้องการเลือกชีวิตและพระพร Suggestions for life and death
1. ถ้าหากคุณต้องการเลือกชีวิตและพระพร คุณต้องเลือกรักพระเจ้า If you choose life and blessing,
love God is the first choice.
• ให้พระเจ้านั่งอยูบ่ นบัลลังก์ใจเราแต่เพียงผู้เดียว Allow God to seat on the throne of your heart, Only
God
• พระเจ้าต้องการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ที่สงวนไว้กับพระองค์เท่านั้
น ไม่มีการไปเผื่อใจให้กับพระอื่นใดทั้งสิ้น God need the relationship with us, only for HIM,
without giving to others at all
• เราจะไม่มี 2 มี 3 ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ใจเราอีกต่อไป ถ้าคุณรักพระเจ้า
พระเจ้าจะปกป้องคุณจากทุกบาปและจากทุกคําแช่งสาปคุณจะปลอดภัย There are not going to be for 2
or 3 persons in our mind, except God, himself because he will protect you from all sins and
remove every curse to save you
2. ถ้าหากคุณต้องการเลือกชีวิตและพระพร ต้องเลือกเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า If you want life
and blessing, only obidience for God’s command is the only choice
ปฐมกาล12:1-3(Genesis12:1-3)
1พระเจ้าตรัสแก่อับรามว่า “เจ้าจงออกจากเมือง จากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาของเจ้า
ไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้ 2เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้า
จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไป แล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร 3 เราจะอํานวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้า
เราจะสาปคนที่แช่งเจ้า บรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้า ”
• พระเจ้าให้อับราฮัมออกจากเมืองที่เขาอยู่ เพราะว่าบ้านเมืองของเขาเต็มไปด้วยรูปเคารพ
และความผิดบาปมากมาย God led Abhram out of the town because there were full of idols and sins
• ดังนั้นถ้าเราเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า
เราต้องออกจากการกราบไหว้รูปเคารพทั้งหลายและให้เราออกจากความผิดบาปทั้งปวงที่เราได้กระทํา
เพื่อพระเจ้าจะนําเราสูพ่ ระพรแห่งแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ s’so we must listen and follow God
for your life voice for the great plan‘

การตอบสนองของอับราฮัมที่มีต่อพระสุรเสียงของพระเจ้า response of Abhram was to God’s voice
1.ตอบสนองทันที abruptly response
2.เชื่อฟังและทําตาม obey and follow
3.มีความเชื่อไม่สงสัย undoutedly keep faith
4.มีความอดทนพากเพียร be patient
• พระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตเรา ไม่ใช่เป็นแค่คริสเตียนธรรมดาที่สัตย์ซื่อ มาคริสตจักรทุกวันอาทิตย์
รับใช้เล็ก ๆ น้อย ๆ ในคริสตจักรหรือมาแค่ถวายทรัพย์เท่านั้น
แต่พระเจ้าทรงมีแผนการที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราทุกคน God’s will in life is not normal Christain, not just
Sunder service church, Sabbath to keep Sunday Holy , but also the great plan God puts in us has
been made
• พระเจ้าปรารถนาจะเทพระพรแก่เราทุกคน เพื่อให้เราเป็นพรสําหรับผู้คนทั้งหลายในแผ่นดินโลก God wish
to give blessing for us to be blessed for all nations
§ ให้ลูกหลานเรารับพระพรและเป็นพระพรต่อไป for next generation blessing
§ ให้พวกเราเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณ become spiritual parent
§ ให้เราสร้างคนให้เป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์และเกิดผลต่อไป ฯ to make disciples for Jusus
with fruitfulness
จากการเปรียบเทียบลําดับตระกูลระหว่าง Jonathan Edwardกับ Max Juke
Jonathan Edward แต่งงานกับ Sarahเป็นผู้หญิงที่รักพระเจ้า หลังจาก 150 ปีที่ได้เสียชีวิตลงมี :
§ 1 คนเป็นรองประธานธิบดี,
§ 3 คนเป็นวุฒิสมาชิกสหรัฐ,
§ 3 คนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด,
§ 3 คนเป็นนายกเทศมนตรี,
§ 13 คนเป็นประธานนักศึกษาของวิทยาลัย,
§ 30 คนผู้พิพากษา,
§ 65 คนเป็นศาสตราจารย์,
§ 80 คนเป็นพนักงานของรัฐ,
§ 100 คนเป็นทนายความ,
§ 100 คนเป็นมิชชันนารี
Max Juke ภรรยาของเขาเป็นหญิงโสเภณี :
§ 7 คนเป็นฆาตรกร,
§ 60 คนเป็นขโมย,
§ 50 คนเป็นหญิงที่มีพฤติกรรมผิดศีลธรรม(ติดยา หมกมุ่นทางเพศ),
§ 130 คนเป็นนักโทษ,
§ 310 คนเป็นคนอนาถ

§ อีก 400 คนมีความล้มเหลวทางกายภาพ(Physically wrecked by indulgent
living)จากการใช้ชีวิตแบบปล่อยปละละเลย
§ วงศ์วานของ Max Juke ทําความเสียหายให้กับรัฐมากกว่า 1,250,000 USD

3. ถ้าหากคุณต้องการเลือกชีวิตและพระพร เราต้องเลือกติดพันอยู่กับพระองค์ to be intimated to HIM
• ถ้าคุณเข้าใกล้พระเจ้ามากเท่าไร ติดสนิทมากขึน้ เท่าไร ตายต่อตัวเก่าทุกวันเมื่อไร
เราจะเห็นว่าคําแช่งสาปและบาปต่างๆ มันก็ไม่สามารถทําลายเราได้อีกต่อไป
เพราะมันติดอยู่ทไี่ ม้กางเขนแล้ว the more intimacy you are with HIM, the more past life are died
because no more curse was removed by the cross
• แต่เราต้องยอมมอบตัวเก่าของเราไว้ที่กางเขนและเรารับชีวิตใหม่จากพระเยซู
เพื่อเราจะได้ชีวิตและพระพรจากพระเจ้า surrender your past life to Jesus for new blessing from God
ตัวอย่างชีวิตของยาโคบ the example of Jacob
• คืนก่อนที่จะเจอกับเอซาว ยาโคบรู้ว่าคําสาปแช่งรออยู่ข้างหน้า เขาเดือดร้อนแน่ๆ ยาโคบได้แสวงหาพระเจ้า
และพระเจ้ามาพบ และเขาปล้ําสู้กับพระเจ้าในการอธิษฐาน Jacob sought God heartly and found God
through fighting of pray
• ยาโคบปล้ําสู้กับพระเจ้า พระเจ้าเปลี่ยนชื่อเขาจากยาโคบ เป็นอิสราเอล
§ พระพรของพระเจ้าถอนทุกคําแช่งสาปได้ blessing can remove curses
§ และในคืนนั้นขณะที่พระเจ้าแตะยาโคบ
พระเจ้าได้เปลี่ยนท่าทีของเอซาวจากความโกรธแค้นขุ่นเคืองมาเป็นท่าทีต้องการเจอน้องด้วย Jacob

also changed his attitide from anger and aggression into forgiveness at the time of meeting
his brother
• ถ้าคุณกระตือรือร้นที่จะผูกพันกับพระเจ้า คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลง จะได้ชีวิตและพระพรจากพระเจ้า
• พระพรของพระเจ้าเป็นพระพรแบบยั่งยืน และเวลาพระเจ้าอวยพร พระเจ้าอวยพรแบบครบวงจร
ครอบคลุมทุกด้าน be eager for God’s relationship with intimacy can see the change and receive
blessing
กาลาเทีย 3:13-16(Galatians3:13-16)
13 พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเรา
(เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่ง) 15 ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย
ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่ง ถึงแม้เป็นคําสัญญาของมนุษย์ เมือ่ ได้รับรองกันแล้ว ไม่มีผู้ใดจะล้มเลิก
หรือเพิ่มเติมขึ้นอีกได้
16 บรรดาพระสัญญาที่ได้ประทานไว้แก่อับราฮัมและพงศ์พันธุ์ของท่านนั้น มิได้ตรัสว่า
และแก่พงศ์พันธุ์ทั้งหลายเหมือนอย่างกับว่าแก่คนมากคน แต่เหมือนกับว่าแก่คนผู้เดียวคือ
แก่พงศ์พันธุ์ของท่าน ซึ่งเป็นพระคริสต์
กาลาเทีย 3:29(Galatians3:29)
และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา
• ดังนั้นพระพรที่พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมคือ พระพรเดียวกันที่เราจะได้รับ
เพราะเราเป็นลูกหลานของอับราฮัมผ่านทางความเชื่อ blessing of Abhram has been passing to the
pressnet
• พระพรอันหนึ่งที่พระเจ้าบอกไว้กับอับราฮัมคือจะเป็นบิดาของชนหลายชาติ as God promise to Abbram
to be the father of the nations
• วันนี้เราต้องเคลียร์ตัวเอง เราต้องคลีนบ้านให้สะอาด คลีนใจให้สะอาด ทําทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทาง
และบอกกับพระเจ้า “พระองค์เจ้าข้า ลูกพร้อม ลูกขอเลือกชีวิตและพระพร เพราะลูกรักพระองค์
ลูกพร้อมจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และลูกพร้อมจะผูกพันกับพระองค์” To be clease your
heart “Lord, I have decided to choose life and blessing because I love YOU and promptly obey
and listen to your voice to be part of your life”
• ให้เรามาที่ไม้กางเขน มองที่ไม้กางเขน จะไม่มีคําแช่งสาปใดหลงเหลือแม้แต่คําแช่งสาปเดียว
เพราะพระเยซูทรงรับไว้หมดสิ้นที่บนไม้กางเขน At the Cross you find the blessing.. Jesus paid it all

