ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 8 ຕຸລາ 2017 (10-08-2017)
ແຜນການສູຮ
້ ບ
ົ
ບ່ອນໃດທີ່ທ່ານຈະຫັນໜ້າຫາ ໃນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການແຜນການທີ່ບໍ່ມີໂອກາດຜິດພາດ?
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ພວກເຮົາສາມາດຕິດຕາມຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະຄຣິດເພື່ອຊັຍຊະນະການໂຈມຕີຝ່າຍຈິດວິນຍານ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ວັນທີ 8 ຕຸລາ 1871 ມີການເກີດໄຟໄໝ້ທີ່ ຊິຄາໂກ (ຣັສອິລລິນອຍ) ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄົນເສັຽຊີວດ
ິ ເຖິງ 300 ຄົນ,
100,000 ຄົນໄຮ້ທີ່ຢູ່ອາສັຍ, ທໍາລາຍ 17,000 ອາຄານ.

ຫຼາຍປີຕໍ່ມາ, ງົວຂອງຍານາງໂອເລັຽລີ (Catherine

O'Leary) ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າແມ່ນເປັນສາເຫດຂອງອັກຄີພັຍທີໃ
່ ຫຍ່ນັ້ນ. ແຕ່ວ່ານັກປະຫວັດສາດໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ເອົາ
ໂທດອອກຈາກສັດທີ່ໜ້າສົງສານນີ.້
ມີສິ່ງດີຢ່າງນຶ່ງທີ່ອອກມາຈາກເຫດການໂສກເສົ້ານີ:້ ເຮັດໃຫ້ຄົນມີຄວາມລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ
ສໍາລັບຄວາມປອດພັຍຂອງໄຟ. ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1922 ມາ, ອະເມຣິກາໄດ້ສລອງວັນທີ່ໄຟໃໝ້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ ຊິຄາໂກໂດຍ
ການຮັກສາວິນັຍອາທິດແຫ່ງການປ້ອງກັນໄຟແຫ່ງຊາດ.ໂຮງຮຽນໄດ້ຊ້ອມການໜີໄຟຂອງນັກຮຽນ, ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ດັບ
ໄຟໜູນໃຈໃຫ້ຄອບຄົວຊອກຫາວິທີປ້ອງກັນໄຟໄຫມ້ແລະສ້າງແຜນສໍາລັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນເວລາທີ່ໄຟໄຫມ້ເກີດຂຶ້ນ.
ພວກເຮົາປະເຊີນໜ້າກັບການຂົ່ມຂູ່ຂອງໄຟໃນທາງອື່ນ. ຊາຕານ, ສັດຕູຂອງພວກເຮົາ, ຊອກຫາທາງທີ່ຈະທໍາລາຍ
ພວກເຮົາດ້ວຍ "ລູກສອນໄຟທັງໝົດຂອງຜູ້ຮ້າຍ"(ອຟຊ 6:16). ມັນຊອກສແວງຫາທີ່ຈະທົດລອງພວກເຮົາຢູ່ສເມີແລະ
ດຶງພວກເຮົາອອກຈາກພຣະກະຣຸນາແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ. ຊາຕານອາດຈະມີສມ
ີ ືດ,ີ ແຕ່ພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາ
ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ, ແລະພຣະອົງຊົງມີແຜນການທີ່ປາສຈາກຄວາມຜິດພາດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຈາກການໂຈມຕີຝ່າຍຈິດວິນຍານ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2, ແລະ3 )
ສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ມັດທາຍ 4:1-4:
ຕໍ່ມາພຣະວິນຍານໄດ້ຊົງພາພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປໃນປ່າເພື່ອພະຍາມານຈະໄດ້ທົດລອງພຣະອົງ.2ເມື່ອພຣະອົງຊົງອົດອາ

1

ຫານເປັນເວລາສີ່ສິບວັນສີ່ສິບຄືນແລ້ວຫລັງຈາກນັ້ນພຣະອົງກໍຊົງຢາກອາຫານ.3ສ່ວນຜູ້ທົດລອງມາຫາພຣະອົງທູນວ່າ
,“ຖ້າທ່ານເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຈົ່ງສັ່ງກ້ອນຫີນເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ກາຍເປັນອາຫານ.” 4ຝ່າຍພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, “ມີຄຳ
ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ“ມະນຸດຈະບໍ່ລ້ຽງຊີວິດດ້ວຍອາຫານສິ່ງດຽວແຕ່ລ້ຽງດ້ວຍພຣະທັມທຸກຂໍ້ທີ່ອອກມາຈາກພຣະ
ໂອດຂອງພຣະເຈົ້າ.”
ບໍ່ມີໃຜໃນພວກເຮົາທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນຈາກການທົດລອງ. ສໍາລັບບາງຄົນໃນພວກເຮົາ ສິ່ງແນ່ນອນຫຼາຍຢ່າງທົດລອງ
ພວກເຮົາຢູ່ສເມີ. ເມື່ອພວກເຮົາອ່ານກ່ຽວກັບການທົດລອງທີ່ອົງພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງປະເຊີນໜ້າ, ພວກເຮົາອາດຈະຄິດ
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ວ່າການທົດລອງບໍ່ແມ່ນການຕໍ່ສູ້ສໍາລັບພຣະອົງ ເພາະວ່າ, ຜົນທີ່ສຸດ, ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ! ແນ່ນອນພຣະອົງບໍ່
ໄດ້ປະເຊີນນ້າກັບການທົດລອງທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນໜ້າຢູ່ໃນທຸກວັນນີ.້
ຈົງຄິດເບິ່ງອີກ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນມະນຸດເຕັມປ່ຽມ. ແລະເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງບໍ່
ໄດ້ຊົງປະເຊີນໜ້າກັບການທົດລອງດຽວກັນກັບພວກເຮົາອາທິດແລ້ວຜ່ານມາ ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະເຊີນກັບການທົດລອງ
ປະເພດດຽວກັນ. ຜູ້ຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣີໄດ້ບັນທຶກກ່ຽວກັບອົງພຣະເຢຊູດັ່ງນີ້: "ເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ມີມະຫາປະ
ໂຣຫິດທີ່ບໍ່ສາມາດຈະເຫັນໃຈໃນຄວາມອ່ອນແອຂອງພວກເຮົາ ແຕ່ມີຕົນໜຶ່ງທີ່ຊົງຖືກທົດລອງເໝືອນຢ່າງເຮົາໃນທຸກ
ປະການເຖິງປານນັ້ນພຣະອົງກໍຍັງບໍ່ມີບາບ"(ຮຣ 4:15).
ຊາຕານໄດ້ມາຕໍ່ຕ້ານພຣະເຢຊູດ້ວຍການທົດລອງສາມປະການ. ປະການທີ່ນຶ່ງແມ່ນການທົດລອງກ່ຽວກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຝ່າຍເນື້ອໜັງ. ເປົ້າໝາຍຂອງການອົດອາຫານແມ່ນການຈົດຈໍ່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າດ້ວຍການອະທິຖານຢ່າງເຂັ້ມແຂງ
ດັ່ງນັ້ນ, ອົງພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ຮັບອາຫານຝ່າຍຈິດວິນຍານໂດຍການອະທິຖານ ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມກັບພຣະບິດາ.
ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງອາດໄດ້ຊົງອ່ອນເພັຽຝ່າຍເນື້ອໜັງ, ດ້ວຍເຫດວ່າພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຊົງສເວີຍອາຫານໃນ 40 ວັນ. ຊາ
ຕານໄດ້ພະຍາຍາມຂຸດຄົ້ນຄວາມອ່ອນແອນີ້.
ການທົດລອງແມ່ນສໍາລັບໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູໃຊ້ທາງຜິດ, ແມ້ກະທັ້ງການຂຸດຄົ້ນ, ພຣະອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບ
ຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວ. ອົງພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ຢືນຢັນຈະບໍ່ປະຕິບັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງເອງ, ແຕ່ຕາມນໍ້າພຣະທັຍ
ຂອງອົງພຣະບິດາເທົ່ານັ້ນ (ເບິ່ງ ຢຮ 6:38). ເຫດສະນັ້ນ, ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງວາງພຣະທັຍໃນການຊົງປະທານຂອງ
ອົງພຣະບິດາ ແທນທີ່ຈະຊົງປະຕິບັດເພື່ອການພໍພຣະທັຍໃນພຣະອົງເອງ.
ມີທາງໃດແດ່ທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນກັບການທົດລອງຜ່ານທາງຮ່າງກາຍ(ອາຫານ)ຂອງພວກເຮົາ?

2. ມັດທາຍ 4:5-7:
ແລ້ວພະຍາມານກໍພາພຣະອົງໄປຍັງນະຄອນອັນສັກສິດ ແລະໃຫ້ພຣະອົງປະທັບຢູ່ເທິງຫລັງຄາພຣະວິຫານ. 6ແລ້ວ
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ທູນພຣະອົງວ່າ, “ຖ້າທ່ານເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຈົ່ງໂຕນລົງເບິ່ງດູເພາະມີຄຳຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ,“ພຣະເຈົ້າ
ຈະຊົງຮັບສັ່ງພວກເທວະດາຂອງພຣະອົງກ່ຽວກັບເຣື່ອງທ່ານ” ແລະ “ມືຂອງເທວະດາເຫລົ່ານັ້ນຈະຮັບທ່ານໄວ້ຢ້ານວ່າ
ຕີນຂອງທ່ານຈະຕຳຫີນ”.7ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ, “ມີຄຳຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີອີກວ່າ, “ຢ່າທົດລອງພຣະອົງຜູ້ເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງທ່ານ.”
ຊາຕານມີເລ້ຫລ່ຽມແລະໄຫວພິບ, ກິ້ງກອກຫຼອກລວງ. ນັບຕັ້ງແຕ່ພະເຢຊູຕອບໂຕ້ການຫຼອກລວງໂຈມຕີຄັ້ງທໍາ
ອິດໂດຍເຕືອນຊາຕານວ່າທີ່ພວກເຮົາດໍາຣົງຊີວິດຢູກ
່ ໍໂດຍການເຊື່ອຟັງຕໍ່ທຸກໆພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ຄວາມພະຍາ
ຍາມຕໍ່ໄປຂອງຊາຕານແມ່ນການນໍາໃຊ້ພຣະຄັມພີເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການລໍ້ລວງຂອງມັນ.
ພວກເຮົາຫຼາຍຄັ້ງຖືກລໍ້ລວງໃຫ້ທ້າທາຍພຣະເຈົ້າເໝືອນກັນ. ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນເມື່ອພວກເຂົາ
ຕ້ອງການນໍ້າດື່ມໃນຖິ່ນທຸຣະກັນດານ. ແທນທີ່ຈະວິງວອນອະທິຖານໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານ, ພວກເຂົາໄດ້ທວງຖາມ
ແລະສົງສັຍແຜນການຂອງພຣະອົງ. ພວກເຂົາໄດ້ທົດສອບພຣະເຈົ້າ. ຫຼາຍປີຜ່ານໄປ, ໂມເຊໄດ້ເຕືອນປະຊາກອນ
ກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ້ (ເບິ່ງ ພບຍ 6:16). ບັດນີ້, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຜູ້ທີ່ບິດເບືອນພຣະຄັມພີ(ຊາຕານ), ພຣະອົງ
ໄດ້ເວົ້າຊໍ້າພຣະດໍາຣັດ(ຄໍາສັ່ງ)ອັນດຽວກັນກັບທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສັ່ງສອນປະຊາກອນຂອງພຣະອົງຜ່ານທາງໂມເຊ:
“ຢ່າທົດລອງພຣະອົງຜູ້ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງທ່ານ.”
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ເມື່ອພວກເຮົາຖືກທົດລອງໃຫ້ຄໍາຖາມ(ສົງສັຍ)ພຣະເຈົ້າ, ຫຼືນໍາພຣະອົງໄປທົດສອບ, ພວກເຮົາສາມາດຢືນຢັດຢ່າງ
ແຂງແຮງໂດຍການກະທໍາດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ:້
 ຈົ່ງຮູ້ວ່າພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?. ພວກເຮົາຕ້ອງອ່ານພຣະຄັມພີຢູ່ສເມີແລະເຂົ້າໃຈ
ຄວາມໝາຍ. ພຣະຄັມພີຕີຄວາມໝາຍພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າ. ອົງພຣະເຢຊູຈະບໍ່ຊົງປ່ອຍໃຫ້ຊາຕານບິດເບືອນ
ຄວາມໝາຍພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າເພື່ອຜົນປໂຢດຂອງມັນ, ພວກເຮົາກໍບໍ່ສົມຄວນຈະເຮັດແບບນັ້ນ(ເໝືອນຊາ
ຕານ). ພຣະຄັມພີຢືນຢັນໃຫ້ແນ່ໃຈພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອພວກເຮົາເຂົ້າໃຈພຣະຄັມພີຫຼາຍເທົ່າໃດ
ພຣະຄັມພີທັງໝົດ ພວກເຮົາກໍຍິ່ງຮູ້ດີໃນການລໍ້ລວງ, ກົນອຸບາຍ, ແລະການຕົວະຍົວະຂອງຊາຕານ.
 ຈົ່ງພັກຜ່ອນ(ສະບາຍໃຈ)ຢູ່ໃນຄວາມຮັກແລະຄວາມປອດພັຍຂອງພຣະເຈົ້າ.

ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ຄວາມຈິງໃນ

ພຣະຄັມພີເພງສັລເສີນ 91:11-12, ຊຶ່ງໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງພິທັກຮັກສາແລະເບິ່ງແຍງພວກເຮົາ;
ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ຈະຖາມຄໍາຖາມ ຫລືທົດສອບຄວາມຈິງຂອງພຣະຄໍານັ້ນພວກ
ເຮົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈົ້າສເມີໄປໂດຍບໍ່ສົນໃຈໃນເຣື່ອງທີ່ອາດຈະລໍ້ລວງໃຈພວກເຮົາໃຫ້ຄິດຢ່າງອືນ
່ .
ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກພວກເຮົາຢ່າງສົມບູນ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດຈະແຍກພວກເຮົາອອກຈາກຄວາມຮັກ ແລະການປົກ
ປ້ອງຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົ ງ(ເບິ່ງ ໂຣມ 8:31-39).

“ຖ້າເປັນຢ່າງນັ້ນເຮົາທັງຫລາຍຈະວ່າຢ່າງໃດກ່ຽວກັບ

ເຣື່ອງນີ້ ຖ້າພຣະເຈົ້າຊົງຢູ່ຝ່າຍພວກເຮົາໃຜຈະຕໍ່ສູ້ເຮົາ”(ໂຣມ 8:31).

ມີບາງຫົນທາງໃດແດ່ທີ່ພວກເຮົາຖືກລໍ່ລວງ ໃຫ້ທົດລອງພຣະເຈົ້າ?

3. ມັດທາຍ 4:8-10:
ອີກເທື່ອໜຶ່ງພະຍາມານໄດ້ພາພຣະອົງຂຶ້ນເມືອເທິງພູສູງ ແລະໄດ້ສະແດງບັນດາຣາຊແຜ່ນດິນໃນໂລກທັງສງ່າຣາສີ
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ຂອງຣາຊແຜ່ນດິນເຫລົ່ານັ້ນຊີ້ໃຫ້ພຣະອົງເຫັນ. 9ແລ້ວໄດ້ທູນພຣະອົງວ່າ, “ຖ້າທ່ານຈະຂາບລົງໄຫວ້ເຮົາ, ເຮົາຈະເອົາ
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ແກ່ທ່ານ.”

ພຣະເຢຊູຊົງຕອບມັນວ່າ, “ອ້າຍຊາຕານເຮີຍ, ຈົ່ງໜີໄປເສັຽເພາະມີຄຳຂຽນໄວ້ໃນພຣະ
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ຄັມພີວ່າ, “ຈົ່ງຂາບໄຫວ້ພຣະອົງຜູ້ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າແລະປະຕິບັດຮັບໃຊ້ພຣະອົງແຕ່ຜູ້ດຽວ.”
ທ້າຍສຸດ, ຊາຕານໄດ້ສເນີໃຫ້ການທົດລອງອັນກ້າຫານທີ່ສຸດຂອງມັນ. ມັນພາພຣະອົງ“ຂຶ້ນເມືອເທິງພູສູງແລະ
ໄດ້ສະແດງບັນດາຣາຊແຜ່ນດິນໃນໂລກທັງສງ່າຣາສີຂອງຣາຊແຜ່ນດິນເຫລົ່ານັ້ນ”. ແຕ່ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງໄດ້ພິ
ຈາຣະນາຂໍ້ສເນີດັ່ງກ່າວ? ຫຼັງຈາກທຸກສິ່ງສຸດສິ້ນ, ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ແຜນການຂອງພະເຈົ້າ. ພຣະອົງຊົງຮູ້ວ່າໃນທີ່ສຸດ
ພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບປໂຍດທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້ແລະປົກຄອງພວກເຂົາ.
ສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ສເນີຂອງຊາຕານເປັນທີ່ຫນ້າສົນໃຈ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຮູ້ແຜນການຂອງອົງພຣະບິດາ ໃນ
ຫົນທາງທີ່ພຣະອົງກໍາລັງຈະສະເດັດໄປຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ, ຄວາມທຸກທໍຣະມານ, ແລະຄວາມຕາຍ.
ອົງພຣະເຢຊູຈະໄດ້ຫຼີກລ້ຽງສິ່ງທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ຖ້າຫາກພຣະອົງຍອມຮັບເອົາຂໍ້ສເນີຂອງຊາຕານ. ນັນ
້ ຫມາຍເຖິງຜົນສໍາ
ເຣັດໃນທັນທີຂອງເປົ້າຫມາຍຂອງພຣະອົງໂດຍປາສຈາກຄວາມທຸກທໍຣະມານ.
ພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນໜ້າກັບການທົດລອງປະເພດດຽວກັນຢູ່ທຸກວັນນີ.້

ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມສໍາເຣັດ,

ຄວາມຜາສຸກ, ການຄອບຄອງ ສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມຜິດໃນມັນເອງແລະຂອງມັນເອງ, ແຕ່ເປັນຄວາມຜິດພາດໃນເມື່ອ
ພວກເຮົາໃຊ້ທາງລັດເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍເຫຼົ່ານັ້ນ. ແຕ່ການລໍ້ລວງທີ່ຈະໃຊ້ທາງລັດດັ່ງກ່າວມັກມາພ້ອມກັບການຈັບ
(ຕົກເປັນເຫຍື່ອ)ຢູ່ສເມີ, ແລະການສເນີຂອງຊາຕານຕໍ່ພຣະເຢຊູກບ
ໍ ໍ່ແຕກຕ່າງກັນ:“ຖ້າທ່ານຈະຂາບລົງໄຫວ້ເຮົາ, ເຮົາ
ຈະເອົາສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ແກ່ທ່ານ.”
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ອົງພຣະເຢຊູຊົງອີ່ມແລ້ວ. “ອ້າຍຊາຕານເຮີຍ, ຈົ່ງໜີໄປເສັຽ!ເພາະມີຄຳຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ: ຈົ່ງຂາບໄຫວ້
ພຣະອົງຜູ້ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າແລະປະຕິບັດຮັບໃຊ້ພຣະອົງແຕ່ຜູ້ດຽວ.”
ກຽດສັກສີຈະນໍາພວກເຮົາໄປສູ່ເສັ້ນທາງສັ້ນໆຂອງຄວາມສໍາເຣັດ, ຄວາມສຸກ, ຫຼືສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງ
ແລ່ນຕິດຕາມຫາ ແຕ່ວ່າລາຄາທີ່ພວກເຮົາຈ່າຍສໍາລັບສິ່ງນັ້ນຈະທໍາລາຍພວກເຮົາ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມນອບ
ນ້ອມຖ່ອມຕົນຕໍ່ຫນ້າພຣະພັກພຣະເຈົ້າ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າທີ່ພວກເຮົາສາມາດຈິນຕະນາ
ການ. ໃນເວລາທີພ
່ ວກເຮົາຖືກລໍ້ລວງໃຫ້ເອົາທາງລັດແລະປະຕິເສດການນະມັສການຂອງພວກເຮົາຕໍ່ພະເຈົ້າ, ເຮົາ
ສົມຄວນຈື່ຈໍາພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າວ່າ: “ສິ່ງທີ່ຕາບໍ່ໄດ້ເຫັນ, ຫູບໍ່ໄດ້ຍິນ, ແລະສິ່ງທີ່ມະນຸດຄຶດບໍ່ອອກຄືສິ່ງນັ້ນທີ່
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຈັດແຈງໄວ້ສຳລັບຄົນທີ່ຮັກພຣະອົງ.”(1 ກຣທ 2:9).

ແມ່ນຫຍັງທີ່ພວກເຮົາມັກຖືກລໍ້ລວງໃຫ້ນະມັສການ ແທນທີ່ຈະເປັນການນະມັສການພຣະເຈົ້າ?

ມີຫຍັງແດ່ທພ
ີ່ ວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູ ເພື່ອເອົາຊະນະການຕໍສ
່ ູ້ທາງຈິດວິນຍານ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ອີງຕາມບົດຮຽນອາທິດນີ,້ ມີບາດກ້າວແນວໃດທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດເພື່ອເອົາຊະນະການໂຈມຕີທີ່ມຸ່ງໜ້າມາທາງທ່ານ?
ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງຄໍາແນະນໍາຂ້າງລຸ່ມນີ້:
 ຈ້ອງຕາເບິ່ງພຣະເຢຊູ. ຈົ່ງຕັ້ງໃຈໃນການຈົດຈໍ່ຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູ. ຈົ່ງເພິ່ງພາພຣະອົງໃນກໍາລັງເພຶ່ອຢືນຢູ,່ ຮູ້ວ່າ
ພຣະອົງຊົງເຂົ້າໃຈ. “ເພາະເຫດທີ່ພຣະອົງເອງໄດ້ຊົງທົນທຸກທໍຣະມານ ແລະຖືກທົດລອງພຣະອົງຈິ່ງຊົງສາ
ມາດຊ່ອຍຜູ້ທີ່ກຳລັງຖືກທົດລອງນັ້ນໄດ້.”(ຮຣ 2:18).
 ຈົ່ງຫຼີກເວັ້ນ. ຖ້າຫາກທ່ານຮູ້ຈັກຄົນ, ສະຖານທີ່, ຫຼືສະຖານະການທີ່ເປັນໄຟໄຫມ້ຄວາມອ່ອນແອຂອງທ່ານ
ກັບການລໍ້ລວງແລະການໂຈມຕີທາງວິນຍານ, ແກ້ໄຂໂດຍການຫຼີກເວັ້ນບັນຫາສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ສໍາລັບຜົນໄດ້ຮັບ
ທີ່ດີທີ່ສຸດ, ໃຫ້ລົມກັບຄົນອື່ນກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ.
 ຈື່ຈໍາພຣະຄັມພີ. ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ການຈື່ຈໍາພຣະຄັມພີເປັນລະບຽບວິນັຍແລະນິສັຍແຕ່ລະອາທິດ. ຈົ່ງເລີ້ມຈື່ຈໍາ
ດ້ວຍຂໍ້ພຣະຄັມພີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບ່ອນທີ່ທ່ານມັກຈະຮູ້ສຶກວ່າຖືກລໍ້ລວງຫຼືຖືກໂຈມຕີ.
ຈົ່ງມຸງ້ ຫວັງການຕໍ່ຕ້ານໃນເມື່ອທ່ານກ້າວໄປໃນຄວາມເຊື່ອ. ການຖືກໂຈມຕີດ້ານຈິດວິນຍານຈະມາເຖິງທ່ານ
ແນ່ນອນ. ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດຕິດຕາມຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນການຢືນຢັດຕໍ່ການໂຈມຕີນັ້ນແລະຍັງຄົງມີຊັຍ
ຊະນະຢູ່.
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