ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັ

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດ ທີ 17 ກັນຍາ 2017 ( 9-17-2017 )
ເຫລົ່າວິນຍານ

ພາບພະຍົນ ຫຼື ລາຍການທີວີໂຊໃດ ທ່ີສ້າງລາຍໄດ້ ດີຈາກຄົນທ່ີສົນໃຈເຣື່ອງວິນຍານ?
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ການຫີ້ຼນກັບເຫລົ່າວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍເປັນການທໍາລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ; ແຕ່ການສແວງຫາການ
ນໍາພາຈາກພຣະເຈົ້ານໍາຊີວິດມາໃຫ້.

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ທຸກຄົນເຄີຽໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບເຣື່ອງຜີ. ເປັນຄວາມຈິງ, ໃນຖ້າມກາງຊາວອະເມຣິກັນ:


71 ເປີເຊັນບອກວ່າເຄີຍມີປະສົບການກັບວິນຍານ(ຜີ).



34 ເປີເຊັນເຊື່ອເຣື່ອງຜີ.



56 ເປີເຊັນເຊື່ອວ່າຜີແມ່ນວິນຍານຄົນຕາຍ.



37 ເປີເຊັນເຊື່ອວ່າເຮືອນຫຼາຍຫັຼງອາດເປັນເຮືອນທີ່ມີຜີສິງ



55 ເປີເຊັນເຊື່ອວ່າໝໍດູມຣ
ີ ິດອຳນາດແທ້ຈິງ.
ເຖິງແມ່ນຫຼາຍຄົນທ່ີບໍ່ "ເຊື່ອ" ເຣືອ
່ ງຜີແຕ່ຍັງຄິດວ່າມັນມ່ວນທີຫ
່ ຼີ້ນກັບວິນຍານ. ນັ້ນເປັນບັນຫາ, ເພາະວ່າວິນຍານ

ເປັນເໝືອນໜ້າຜາທີກ
່ ້ຽງໝືນ
່ ເມື່ອຄົນຖືກຊັກຈູງໃຫ້ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ແລະເປີດປະຕູໃຫ້ໂລກວິນຍານ, ເຂົາກໍຈະພົບ
ກັບບັນຫາ ແລະເມື່ອປະຕູເປີດອອກແລ້ວ, ກໍເປັນການຍາກທີ່ຈະປິດປະຕູນັ້ນໄດ້.
ພວກເຮົາສາມາດຫລົບໜີຈາກການໂນ້ມນ້າວຂອງພັຍອັນຕະລາຍເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ? ໂມເຊ, ຜ້ໃູ ຫ້ພຣະບັນຍັດ
ທີ່ຍິ່ງໃຫຽ່, ໄດ້ຈັດຫາຊ່ອງທາງທ່ຈ
ີ ະຊ່ອຍເຮົາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຈາກຫລຸມພາງຂອງວິນຍານຊົ່ວທັງຫຼາຍ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ :

ພຣະບັນຍັດສອງ 18:9-18 ( ເບິ່ງຕາມຂໍ້ 1, 2, ແລະ 3 )

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ພຣະບັນຍັດສອງ 18:9-11 :
ເມື່ອທ່ານທັງຫລາຍເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າຂອງທ່ານປະທານແກ່ທ່ານ ທ່ານຢ່າຮຽນຮູ້ທີ່ຈະ
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ເຮັດສິ່ງໜ້າກຽດຊັງຕາມປະຊາຊາດເຫລົ່ານັ້ນ 10ຢ່າໃຫ້ມີຄົນໜຶ່ງຄົນໃດໃນໝູ່ພວກທ່ານ ຊຶ່ງໃຫ້ລູກຊາຍຫລືລູກສາວ
ຂອງຕົນລຸຍໄຟ ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດເປັນໝໍມໍ ເປັນໝໍດູ ເປັນຜູ້ສ່ຽງໂຊກເບິ່ງເຫດການ ຫລືເປັນໝໍມົນ 11ເປັນໝໍຜີ ເປັນຄົນຊົງ
ເປັນພໍ່ມົດແມ່ມົດ ຫລື ເປັນໝໍພາຍ.

ທ່ານຖືກສອນແນວໃດກ່ຽວກັບເຫດການຕ່າງໆທ່ີກ່າວມາໃນຂໍ້ພຣະຄັມພີເຫົ່ຼານີ້ ?
ຄວາມສົນໃຈໃນໃນເຣື່ອງວິນຍານເບິ່ງອາດຄືວ່າທັນສມັຍຊົ່ວລະຍະໜຶ່ງ, ແຕ່ບໍ່ມີສິ່ງໃດເປັນສິ່ງໃໝ່ເລີຽ .ໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະເຈົ້າເຄີຽໄດ້ຈັດການກັບມັນມາຫຼາຍພັນປີແລ້ວ. ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ເຫດຜົນນຶ່ງທ່ີພຣະເຈົ້າໄດ້ຍົກຍ້າຍຊາວ
1

ການາອານອອກຈາກແຜ່ນດິນພຣະສັນຍາ ກໍຍ້ອນຄວາມມືດມົນດ້ານວິນຍານຂອງເຂົາ. ພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະອົງຮັບເອົາຄໍາຕັກເຕືອນ ແລະຕຽມຕົວ ກ່ອນພວກເຂົາຈະເຂົ້າໄປແຜ່ນດິນພຣະສັນຍາ. ດັ່ງນັ້ນ ໂມເຊຈຶ່ງໄດ້
ຊີ້ແຈງເຖິງພິທີກັມການບູຊາວິນຍານຫຼາຍຮູບແບບ ຊຶ່ງຖືເປັນເຣື່ອງທັມມະດາສໍາລັບຄົນທ່ີບໍ່ມີສາສນາ.
 ການຖວາຍເດັກນ້ອຍບູຊາ. ເດັກນ້ຽຖືກຂ້າບູຊາເພື່ອລະງັບຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງພຣະຂອງພວກທີບ
່ ໍ່ເຊື່ອພຣະ
ເຈົ້າແລະພິທີທ່ີມີອິດທິພົນຕ່າງໆ ຊຶ່ງພຣະຂອງເຂົາເປັນຜູ້ບີບບັງຄັບ ຄໍາວ່າຖວາຍບູຊານີ້ເປັນພຽງຄໍາສຸພາບແທນ
ຄໍາວ່າສັງຫານເດັກນ້ຽ.
 ໝໍມໍ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ກໍານົດທົ່ວໄປເພື່ອພະຍາຍາມຮັບຄວາມຮູ້ຈາກພຣະທັງຫຼາຍໂດຍວິທີທາງຕ່າງໆ, ລວມທັງພິທີ
ອື່ນໆ ທ່ີໄດ້ບັນທຶກໃນພຣະຄັມພີບົດນີ້.
 ໝໍດ.ູ ເມື່ອຖ້ອຍຄໍາໃນພາສາເຮັບເຣີຖືກນໍາມາໃຊ້ໃນທ່ີນີ້ເປັນການຍາກທີ່ຈະຕີຄວາມໝາຍທີແ
່ ນ່ນອນໄດ້, ມັນມີ
ຄວາມໝາຍຕາມຄໍາສັບວ່າ "ພວກທ່ີເປັນສາເຫດໃຫ້ປາກົດຕົວ." ມັນອາດໝາຍເຖິງການເຮັດໃຫ້ປາກົດຕົວຂອງ
ວິນຍານ ຫຼືເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນນັ້ນປາກົດແຈ້ງຂຶ້ນໂດຍທາງພິທີກັມເລິກລັບ.
 ຜູ້ສ່ຽງໂຊກ. ຜູ້ທ່ີກະທາໍພິທີນີ້ ເພື່ອຢາກຮູເ້ ຫດການໃນອະນາຄົດໂດຍໃຊ້ວັດຖຸຕ່າງໆ. ຕົວຢ່າງ, ການສ່ຽງຊີ ຜູ້ສ່ຽງ
ຊີມັກພະຍາຍາມບອກດວງຊາຕາໃນອະນາຄົດ ໂດຍອິງໃສ່ໄມ້ຖູ່ທ່ີຕົກຈາກຈອກສ່ຽງຊີເປັນຕົ້ນ.
 ໝໍຜີ. ແມ່ມົດ ແລະ ໝໍຜີ ພະຍາຍາມໂນ້ມນ້າວດຶງເອົາພລັງທັມມະຊາດມາໃຊ້. ທຸກວັນນີ,້ ພວກເຮົາມັກເວົ້າເຖິງ
ຜ້ທ
ູ ີ່ສະແດງ "ມາຍາກົນ" (ເວດມົນ) ໃນທໍານອງຄ້າຍຄືກັນ.
 ຄົນຊົງ. ພາສາເຮັບເຣີ ມີຄວາມໝາຍເຖິງການຜູກມັດ ຫຼືຊວນໃຫ້ຫຼົງໄຫຼ; ໝາຍຄວາມວ່າຜູກມັດບຸກຄົນນັ້ນດ້ວຍ
ຄໍາສາບແຊ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາຢ້ານ.
 ແມ່ໝົດ. ໂມເຊໃຊ້ຫຼາຍຖ້ອຍຄຳເຊັ່ນ "ຄົນຊົງ," "ພໍ່ມົດ/ແມ່ມົດ" ພວກທ່ີ "ສອບຖາມເອົາຄວາມເວົ້ານໍາຄົນຕາຍ"
ຊຶ່ງການເວົ້າແຕ່ລະຄໍາແມ່ນພະຍາຍາມສື່ສານ(ຕິດຕໍ່)ກັບຄົນຕາຍ.
ເຖິງແມ່ນວ່າພີທີກັມເຫລົ່ານີ້ເບິ່ງເໝືອນວ່າຈະແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ,

ເມື່ອລວບລວມກັນເຂົ້າຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນໄດ້

ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຂຶ້ນຢ່າງມາກມາຍ, ພຣະເຈົ້າຈັດສິ່ງເຫົຼ່ານີ້ວ່າເປັນສິ່ງ "ໜ້າກຽດໜ້າຊັງ," ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບແບບໃດກໍ
ຕາມທີ່ມີການປະຕິບັດທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ ກັບເວດມົນແລະວິນຍານ. ບໍ່ວ່າການກະທຳນັ້ນຈະມີຊສ
ື່ ຽງໂດ່ງດັງແລະມີລາຍໄດ້
ດີກໍຕາມ ຢ່າໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃກ້ພວກມັນຢ່າງເດັດຂາດ.

ເປັນຫຽັງຄົນຈຶ່ງຍັງປະຕິບັດກ່ຽວກັບພີທີກັມຈໍາພວກນີ້ ?

2. ພຣະບັນຍັດສອງ 18:12-14 :
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ເພາະວ່າທຸກຄົນທີ່ເຮັດຢ່າງນີ້ຄວນເປັນທີ່ກຽດຊັງແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ເພາະວ່າໄດ້ເຮັດສິ່ງໜ້າກຽດຊັງເຫລົ່ານີ້ ພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າຂອງທ່ານທັງຫລາຍຈຶ່ງຊົງຂັບໄລ່ພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນໜ້າທ່ານ
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ທ່ານທັງຫລາຍຈົ່ງເປັນຄົນປາສະ

ຈາກຕຳໜິຕໍ່ພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຈົ້າຂອງທ່ານ 14ເພາະວ່າປະຊາຊາດເຫລົ່ານີ້ ຊຶ່ງທ່ານກຳລັງຈະຍຶດຄອງນັ້ນ
ຟັງຄວາມໝໍມໍ ແລະພວກສ່ຽງໂຊກ ແຕ່ສ່ວນຕົວທ່ານນັ້ນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າຂອງທ່ານບໍ່ຊົງຍິນຍອມໃຫ້ທ່ານ
ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ.
ມັນມີຄ່າ ສົມຄວນແກ່ການຢໍ້າເຕືອນ: ບໍ່ມີຫຽັງດີຈາກການຫີ້ຼນກັບພວກວິນຍານ. ຈາກການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເກືອບນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຊາວອະເມຣິກັນໄດ້ພາກັນປຶກສາກັບໝໍທໍານວາຍດວງຊາຕາ. ເກືອບ 12 ເປີເຊັນ
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ຂອງຊາວອະເມຣິກັນ(ຢ່າງໜ້ອຍ 42 ລ້ານຄົນ) ປຶກສານໍາໝໍທໍານວາຍດວງຊະຕາ, ຄົນຊົງ, ຫຼື ໝໍດູ. ແລະເກືອບ 25
ເປີເຊັນຂອງຊາວອະເມຣິກັນມັກຊອກຄົ້ນຫາຜີ ແລະເຮືອນທີ່ມີຜີສິງ.
ການສອນຂອງພຣະຄັມພີກໍແຈ່ມແຈ້ງ: "ທ່ານທັງຫຼາຍຈົ່ງເປັນຄົນປາສຈາກຕໍາໜິ ຕໍ່ພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ
ທ່ານ." ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ແລະ "ຜູ້ທ່ີຮ່ວມພິທີກັມເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນທ່ີກຽດຊັງແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ." ເປັນຄົນ "ປາສຈາກ
ຕໍາໜິ" ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາດໍາຣົງຊີວິດສົມບູນໂດຍປາສຈາກບາບ. ແທນທ່ີຈະເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ພວກເຮົາເປັນຄົນ
ປາສຈາກຕໍາໜິ ໃນເວລາທ່ີເຮົາດໍາຣົງຊີວິດດ້ວຍໃຈມອບຖວາຍແດ່ພຣະເຈົ້າຈົນໝົດສິ້ນ ເມື່ອພວກເຮົາສະທ້ອນໃຫ້
ເຫັນຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງ ແລະສະແດງອອກເຖິງການມອບຖວາຍໃຈທ່ີບໍ່ໄດ້ແບ່ງໃຈຈາກພຣະອົງ. ເດວິດ ກໍ
ໄດ້ໃຊ້ພາສາເຮັບເຣິຄໍາດຽວກັນນີ້ ໃນເພງສັຣເສີນ101:2 ເພິ່ນຂຽນວ່າ:

" ຂ້ານ້ອຍຈະດຳເນີນດ້ວຍໃຈສັດຊື່ພາຍໃນ

ເຮືອນຂອງຂ້ານ້ອຍ."
ສັງເກດເບິ່ງວ່າ ບໍ່ມີພື້ນທ່ີສີໝົ່ນ ຫຼື ທີເ່ ວົ້າວ່າບໍ່ດຳບໍ່ຂາວ. ແນ່ນອນ ການຂາບໄຫວ້ວິນຍານຈະຂັດແຍ່ງກັບການ
ເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າທີ່ບໍຣິສຸດ ແລະການນະມັສການພຣະເຢໂຮວາ ພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ ແລະພຣະຜູ້ສ້າງທຸກສິ່ງ. ເຫດ
ສະນັ້ນ, ຖ້າພວກເຮົາເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີໃດນຶ່ງທ່ີຖືກຕໍາໜິ ໃນພຣະບັນຍັດສອງ ບົດ18 ນີ,້ ແມ່ນພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ສແວງ
ຫາພຣະເຈົ້າ.
ແລະເມື່ອເຮົາບໍ່ໄດ້ສົນໃຈພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຈະບໍຖ
່ ືວ່າບໍ່ຖືກຕໍາໜິກໍບໍ່ໄດ້. ການລົງໂທດຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ພິທີກັມ
ເຫົ່ຼານີ້ ບໍ່ໃຊ້ສະເພາະກັບຄົນໃນພຣະຄັມພີເດີມເທົ່ານັ້ນ. ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ກໍສັ່ງສອນສິດຂອງພຣະເຢຊູທັງຫຼາຍໃຫ້
ຫຼີກເວັ້ນຈາກການເຂົ້າຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບໂລກວິນຍານຊົ່ວເຫລົ່ານີ:້
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ຈົ່ງເວັ້ນຈາກຄວາມຊົ່ວທຸກຊະນິດ" (1 ທຊນ 5:22).

 " ຈົ່ງເວັ້ນໜີຈາກນິຍາຍປະໂລມໂລກທີ່ພວກຜູ້ຍິງເຖົ້າເຄີຍເລົ່າໃຫ້ຟັງນັ້ນ ແຕ່ຈົ່ງຝຶກຕົນໃນການນັບຖືພຣະເຈົ້າ
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ຢ່າງຖືກຕ້ອງ" (1 ຕມທ 4:7).
ດັ່ງທ່ີພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນໃນຕອນຕໍ່ໄປຂອງພຣະບັນຍັດ ບົດ18 ວ່າ, ມີເຫດຜົນອື່ນອີກວ່າ ເປັນຫຽັງເຮົາຕ້ອງຢູ່
ຫ່າງຈາກເຫລົ່າວິນຍານຊົ່ວ: ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານສິ່ງທ່ີດີກວ່າ.

ແມ່ນຫຽັງເຮັດໃຫ້ພິທີຂາບໄຫວ້ວິນຍານເປັນອັນຕະລາຍ ແລະເປັນການທໍາລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ?

3. ພຣະບັນຍັດສອງ 18:15-18 :
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ໂມເຊ ໄດ້ເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຊົງເລືອກເອົາຄົນຈາກຊົນຊາດຂອງທ່ານເອງ ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ

ເໝືອນຂ້າພຣະເຈົ້າ ສະນັ້ນຈົ່ງເຊື່ອຟັງພວກເພິ່ນສາ. 16ໃນມື້ທີ່ຊຸມນຸມກັນຢູ່ເທິງພູຊີນາຍນັ້ນ ພວກທ່ານຂໍຮ້ອງບໍ່ໃຫ້ໄດ້
ຍິນສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຫລື ເຫັນໄຟອັນໜ້າຢ້ານຂອງພຣະອົງຕໍ່ໄປອີກ

ເພາະວ່າຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ ພວກທ່ານຈະ

ຕ້ອງຕາຍ. ດັ່ງນັ້ນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງຊົງບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ທີ່ພວກເຂົາຂໍຮ້ອງນັ້ນດີຫລາຍແລ້ວ.
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ເອົາຄົນໜຶ່ງໃນຊົນຊາດຂອງພວກເຂົາເອງ ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງເຮົາຄືກັບທ່ານນີ້
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ເຮົາຈະເລືອກ

ເຮົາຈະບອກເຣື່ອງໃຫ້ລາວ

ເວົ້າ ແລະລາວຈະບອກປະຊາຊົນທຸກສິ່ງຕາມທີ່ເຮົາສັ່ງ.
ຖ້າພຽງແຕ່ເຫລືອດຕາເບິງ່ ກໍຈະປາກົດເຫັນເໝືອນກັບວ່າໂມເຊໄດ້ປ່ຽນເຣືອ
່ ງທັນທີໃນຂໍ້ 15. ແທ້ຈິງ, ເພິ່ນກໍາ
ລັງບອກຂ່າວ. ພວກບໍ່ນັບຖືພຣະເຈົ້າເຄີຍໃຊ້ເຫລົ່າວິນຍານເພື່ອຊອກຫາຄໍາແນະນໍາ, ທຳນວາຍເຖິງອະນາຄົດ, ຫຼກ
ື ຳ
ນົດສະຖານະການໃຫ້ຖືກໃຈຂອງເຂົາ. ໂມເຊ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເຫັນສິ່ງທ່ີດີກວ່ານັ້ນ.
ໃນສະຖານທ່ີປະກອບພິທີກັມກັບເຫລົ່າວິນຍານຂອງພວກບໍ່ນັບຖືພຣະເຈົ້າ, ໂມເຊໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ 'ພຣະຜູ້ເປັນ
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ເຈົ້າ, ພຣະເຈົ້າຂອງທ່ານທັງຫຼາຍຈະຊົງໃຫ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ນຶ່ງ ເກີດຂຶ້ນຈາກພວກພີ່ນ້ອງຂອງພວກທ່ານ ເໝືອນ
ຢ່າງເຮົາ ພວກທ່ານຈະຕ້ອງເຊື່ອຟັງທຸກສິ່ງທ່ີເພິ່ນບອກແກ່ພວກທ່ານ. ແລ້ວກໍຈະໄດ້ເປັນມາດັ່ງນີ້ວ່າ ທຸກຄົນທ່ີບໍ່ເຊື່ອ
ຟັງຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ນັ້ນ ຄົນນັ້ນຈະຖືກຕັດຂາດໃຫ້ຈິບຫາຍໄປຈາກພົລເມືອງ.'

ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງພຽງແຕ່ພວກ

ເດໂບຣາ, ຊາມູເອັນ, ເອລີຢາ, ເອຊາຢາ, ເຢຣາມີຢາ, ແລະ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນອື່ນໆໃນພຣະທັມຄັມພີເດີມເທົ່າ
ນັ້ນ. ທ່ານໂມເຊຍັງໄດ້ຊີ້ໄປພາຍພາກໜ້າຫາພຣະຜູ້ໄຖ່ ພຣະເຊີອາ, ພຣະເຢຊູຄຣິດອີກດ້ວຍ. ເວລາທ່ີເປໂຕແລະສະ
ເຕຟາໂນເທສນາໃຫ້ພີ່ນ້ອງຊາວຢີວ ກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູນັ້ນ, ເພິ່ນທັງສອງກໍໄດ້ໃຊ້ບົດດຽວກັນນີ້ຊີ້ໄປຫາ ພຣະເຢຊູ ໃນ
ຖານະຜູ້ປະກາດພຣະທັມສູງສຸດ (ເບິ່ງກິຈການ 3:22-23;7:37).
ໃນສມັຍກ່ອນ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງກ່າວ, ແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາທັງຫຼາຍທາງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ, ແຕ່ໃນຄາວສຸດ
ທ້າຍນີ້ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມທ່ານນຶ່ງໄດ້ກ່າວພຣະທັມສູງສຸດຈາກພຣະເຈົ້າ, ດ້ວຍວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະທັມສູງສຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ. ດັ່ງຜູ້ຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣີ ໄດ້ຂຽນວ່າ :"ໃນສມັຍກ່ອນພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງກ່າວຫຼາຍເທື່ອ ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆ
ແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາທັງຫຼາຍທາງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ. ແຕ່ໃນຄາວສຸດທ້າຍນີ້ ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວແກ່ເຮົາທັງ
ຫຼາຍທາງພຣະບຸດ ຜູ້ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ຊົງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບສັພສິ່ງທັງປວງເປັນມໍຣະດົກ ແລະດ້ວຍພຣະບຸດນັ້ນ ພຣະອົງ
ໄດ້ຊົງສ້າງໂລກທັງຫຼາຍ (ຮຣ 1:1-2).
ຕາມທ່ີຂ້າພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ຄົນທ່ີເຈັບຊໍ້າມາ, ຂ້າພຣະເຈົ້າຄົ້ນພົບວ່າ ພວກທ່ີຫັນໄປເພິ່ງໂລກວິນຍານ
ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບທ່ີເຂົາຊອກຫາເລີຍ. ຄວາມຈິງ, ເຂົາໄດ້ຮັບສິ່ງກົງກັນຂ້າມ:

ຄວາມສິ້ນ

ຫວັງ, ການຂົ່ມເຫັງ, ແລະກະທັ້ງການຂ້າຕົວຕາຍ. ພຣະເຢຊູ ຊົງເປັນຄໍາຕອບຕໍ່ຄໍາຖາມຝ່າຍວິນຍານທ່ີດີກວ່າຫຼາຍ
ແລະພຣະອົງຈະຊົງປະທານຄວາມຫວັງທ່ີຍິ່ງໃຫຽ່ກວ່າໃຫ້ແກ່ເຮົາ.

ມີທາງທ່ີເຊື່ອຖືໄດ້ທາງໃດແດ່ສໍາລັບເຮົາເພື່ອສແວງຫາແຜນການ ແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດເຮົາ ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ບາດກ້າວໃດແດ່ທ່ີທ່ານສາມາດເອົາແສງສວ່າງຂອງພຣະຄຣິດໄປຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມມືດຂອງວິນຍານໃນອາທິດນີ້ ? ຈົ່ງ
ພິຈາຣະນາຄໍາແນະນໍາຕໍ່ໄປນີ:້
 ຈົ່ງສຶກສາຮ່ຳຮຽນ. ທ່ານຈະຮູ້ຈັກການນໍາພາຂອງພຣະເຈົ້າ ກໍຕໍ່ເມື່ອທ່ານປັບຕົວຂອງທ່ານເຂົ້າໃສ່ພຣະທັມພຣະ
ອົງ. ເອົາໃຈໃສ່ອ່ານພຣະຄັມພີແຕ່ລະວັນ ແລະເສີມຂຍາຍການອ່ານຄວາມຈິງຂອງພຣະທັມ.
 ຈົ່ງສລາດຢັ່ງຮູ້. ຈົ່ງໃຫ້ການອະທິຖານເປັນກິຈວັດສ່ວນນຶ່ງຂອງຊີວິດທ່ານ. ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້ານໍາພາຄວາມຄິດ ແລະ
ການກະທາໍຂອງທ່ານເວັ້ນຈາກຄວາມຊົ່ວ. ດັ່ງພຣະທັມກ່າວວ່າ "ແຕ່ທົດລອງເບິ່ງທຸກສິ່ງ ສິ່ງໃດດີຈົ່ງຍຶດຖືໄວ້ໃຫ້
ໝັ້ນ. ຈົ່ງເວັ້ນຈາກຄວາມຊົ່ວທຸກຊະນິດ" (1 ທຊນ 5:21-22 ).
 ຈົ່ງປາສຈາກຕໍາໜິ. ຈົ່ງສະແດງອອກເຖິງຫົວໃຈທ່ີປາສຈາກຕໍາໜິ, ອຸທິດຖວາຍຕົນແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົນ
ໝົດສິ້ນ, ໂດຍຍົກເລີກປາກົດການໃດທີ່ຊັກຈູງ ຫຼືຊຸກຍູ້ໃຫ້ໃຊ້ພິທີກັມທາງໄສຍະສາດ.ຈົ່ງຂີດເສັ້ນຕາຍໄວ້ເລີຍ.
ຄົນໃນວັທນະທັມເຮົາປະທັບໃຈນຳຄວາມມະຫັສຈັນ ເພາະພວກເຂົາຊອກສແວງຫາພຣະເຈົ້າ. ຈົ່ງເລືອກເສັ້ນທາງ
ສ່ອງສວ່າງເທິງຄວາມມືດ ບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອຕົວທ່ານເອງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອຄົນທ່ີຢາກພົບກັບພຣະຄຣິດອີກດ້ວຍ.
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