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ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ
ແມ່ນຫຽັງເປັນສິ່ງທີໜ
່ ້າຢ້ານກົວທີບ
່ ໍ່ທັມມະດາທ່ີສຸດ ທ່ີ່ທາ່ນໄດ້ຍິນມາ ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງຢ້ານພລັງຂອງວິນຍານຊົ່ວເວລາເຮົາຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ນາງ ເສັຽໂອກາດ ຊົມພຣະອາທິດຕົກຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຄັ້ງ. ເປັນເວລາ 30 ປີ, ມາໂຢຣີ ກອຟ ບໍ່ເຄີຽອອກຈາກ
ອາພາດເມັນຂອງນາງ. ນາງທໍຣະມານນໍາພະຍາດທີຢ
່ ້ານບ່ອນທີ່ມີຄົນຫຼາຍ, ແລະເປັນຄົນວິຕົກກັງວົນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງ
ເປັນອາການຂອງຄົນທ່ີຢ້ານບ່ອນກວ້າງ ແລະຝູງຊົນ. ຍ້ອນຄວາມຢ້ານຄອບງວໍາ, ມາໂຢຣີ ຈຶ່ງຍຶດເອົາອາພາດເມັນເປັນ
ບ່ອນຈໍາຈອງຕົວເອງ. ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄວາມຫ່ວງໃຍຈາກເພື່ອນຄົນນຶ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ພຍາຍາມຍົວະໃຫ້ນາງໄປຮັບການບໍາບັດ
ມາໂຢຣີ ຈຶ່ງໄດ້ພົບກັບສີສັນແຫ່ງຄວາມສວຍງາມຂອງໂລກພາຍນອກອີກ !
ມາໂຢຣີ ໄດ້ຮັບອິສຣະພາບ ແລະການປິ່ນປົວເມື່ອນາງຍອມຮັບຄວາມຈິງ.

ນາງເຊົາເຊື່ອການຫຼອກລວງຕົວເອງ

ແລະກ່ຽວກັບສະພາບການຕ່າງໆຂອງນາງ. ນາງເຮັດຕາມຄວາມຈິງ ແລະກ້າວອອກໄປຂ້າງນອກ.
ພວກເຮົາຊາບດີວ່າ ແມ່ນຫຽັງທ່ີເຮົາຄວນຢ້ານ. ແລະເມື່ອເຮົາມາພິຈາຣະນາເບິ່ງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໃນໂລກ, ພວກເຮົາ
ກໍຈະຮູ້ສຶກຢ້ານແທ້. ຊາຕານ ແລະພລັງຂອງເຫລົ່າວິນຍານຂອງຄວາມມືດມີຈິງ.

ພວກມັນຊອກຫາທາງທໍາລາຍເຮົາ.

ເປັນຕາໜ້າຢ້ານຫຼາຍ.
ເປັນໂອກາດດີ, ເມື່ອເຮົາພົບໃນ 1 ໂຢຮັນ 4:1-6, ຄຣິສຕຽນບໍ່ຕ້ອງຢ້ານພຶດຕິກັມຂອງຊາຕານ ແລະຜີມານທັງ
ຫຼາຍ. ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນເຮົາ ຍິ່ງໃຫຽ່ກວ່າຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນໂລກ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, ແລະ 2 )
ສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. 1 ໂຢຮັນ 4:1-3 :
1

ພວກທີ່ຮັກເອີຍ, ຢ່າເຊື່ອວິນຍານທຸກໆດວງ ແຕ່ຈົ່ງພິສູດວິນຍານທັງຫລາຍນັ້ນວ່າມາຈາກພຣະເຈົາ້ ຫລືບໍ່ ເພາະວ່າມີຜູ້

ທຳນວາຍປອມຫລາຍຄົນໄດ້ອອກໄປໃນໂລກ. 2 ດ້ວຍຂໍນ
້ ີ້ແຫລະ, ເຈົ້າທັງຫລາຍກໍຈະຮູ້ຈັກພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ
ຄືວິນຍານທັງປວງທີ່ຍອມຮັບຮູວ
້ ່າພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ສະເດັດລົງມາຮັບຊາດເປັນມະນຸດ ວິນຍານນັ້ນກໍມາຈາກພຣະເຈົ້າ.
3

ແລະວິນຍານທັງປວງທີ່ບຍ
ໍ່ ອມຮັບຮູ້ພຣະເຢຊູ ວິນຍານນັ້ນກໍບໄ
ໍ່ ດ້ມາຈາກພຣະເຈົ້າ ວິນຍານນັ້ນແຫລະ, ເປັນວິນຍານ

ຂອງຜູຕ
້ ສ
ໍ່ ພ
ູ້ ຣະຄຣິດ ຊຶ່ງເຈົ້າທັງຫລາຍໄດ້ຍິນວ່າຈະມາ ແລະບັດນິກ
້ ຢ
ໍ ໃ
ູ່ ນໂລກແລ້ວ.

1

ເພາະວ່າ ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນກັບຜູ້ປະກາດພຣະທັມປອມມາແລ້ວ ໃນພຣະຄັມພີເດີມ, ພຣະເຈົ້າໄດ້
ເປີດເຜີຍມາຕະຖານສອງຢ່າງໂດຍໂມເຊ ເຮັດໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຈໍາແນກໄດ້ຣະຫວ່າງຜູ້ປະກາດຈິງ ແລະປອມ:
1. ຖ້າຜູ້ປະກາດພຣະທັມທໍານວາຍໝາຍສໍາຄັນ ຫຼືສິ່ງອັສຈັນພິເສດໄດ້ກັບກາຍເປັນຈິງ ແລະແລ້ວຊຸກຍູ້ຄົນໃຫ້ຕິດ
ຕາມພຣະອື່ນ, ຄົນນັ້ນກໍແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມປອມ (ເບິ່ງພຣະບັນຍັດສອງ 13:1-5). ຄໍາສອນແທ້ຈິງບໍ່ຫ່ອນຊັກນໍາ
ເຮົາໃຫ້ຫັນເຫໄປຈາກພຣະອົງ, ພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້.
2. ຖ້າຜູ້ປະກາດພຣະທັມທໍານວາຍສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງທ່ີບໍ່ກັບກາຍເປັນຈິງ, ຄົນນັ້ນກໍແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມປອມ ເບິ່ງ
(ພບຍ ສອງ 18:22). ພຣະເຈົ້າຊົງຣິດອໍານາດທຸກສິ່ງ ແລະບໍ່ສາມາດມຸສາ, ດັ່ງນັ້ນ ພຣະວາທະຂອງພຣະອົງຈະກາຍ
ເປັນຈິງສເມີ. ບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ.
ຫຼາຍສັຕວັດຕໍ່ມາ, ທ່ານອັຄສາວົກໂຢຮັນ ຍັງໄດ້ຈັດການກັບຄຣູສອນປອມ ສມັຍນີ້ເພິ່ນຢູ່ໃນຖານະຜູ້ນໍາຄຣິຕະຈັກ
ຍຸກແລກ. ທ່ານໂຢຮັນບັນທຶກໄວ້ວ່າ "ຢ່າເຊື່ອວິນຍານທຸກໆດວງ ແຕ່ຈົ່ງພິສູດວ່າວິນຍານທັງຫຼາຍນັ້ນວ່າມາຈາກພຣະເຈົ້າ
ຫຼືບໍ່ ເພາະວ່າມີຜູ້ທໍານວາຍປອມຫຼາຍຄົນໄດ້ອອກໄປໃນໂລກ " (1 ຢຮ 4:1).
ຊາຕານໄດ້ຫັນປ່ຽນຕັກຕິກຂອງມັນ ໃນການເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກມີການບິດເບືອນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຄຣິດ.
ຄຣິສຕຽນຈະເພີ້ມຂຶ້ນ ຫຼລ
ື ົດໜ້ອຍລົງແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງທ່ີເຮົາເຊື່ອແລະສິ່ງທ່ີເຮົາສອນຄົນອື່ນກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ.
ທ່ານໂຢຮັນ ໄດ້ໃຫ້ການພິສູດວ່າພຣະຄຣິດເປັນສູນກາງຫຼືບໍ່ ໂດຍການປະເມີນຄວາມເຊື່ອແລະການສອນຂອງຄົນຜູ້
ນັ້ນ.

ເວົ້າງ່າຍໆວ່າ: " ວິນຍານທັງປວງທ່ີຍອມຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ສະເດັດລົງມາຮັບຊາດເປັນມະນຸດ ວິນຍານ

ນັ້ນກໍມາຈາກພຣະເຈົ້າ" (1ຢຮ 4:2).

ໃຜເຂົ້າມາໃນຄວາມຄິດ ເມື່ອທ່ານໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ "ການຢັ່ງຮູ"້ ? ເພາະເຫດໃດ?
ມີຂໍກະແຈສອງລູກເປັນປັດຈັຍສໍາລັບການພິສູດນີ້ ຄື:


ສະພາບມະນຸດຢ່າງເຕັມປ່ຽມຂອງພຣະເຢຊູ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ. ຈົ່ງສັງເກດການຢໍ້າຂອງສໍານວນທີ່ວ່າ " ສະເດັດລົງ
ມາຮັບຊາດເປັນມະນຸດ." ພຣະຄຣິດບໍ່ແມ່ນກາຍຝ່າຍວິນຍານ: ພຣະອົງເປັນມະນຸດ. ທ່ານໂຢຮັນ ໄດ້ໃຊ້ຊື່ທ່ີໄດ້ຕັ້ງ
ໃຫ້ໃນເວລາພຣະອົງປະສູດວ່າ: "ເຢຊູ." ພຣະອົງເປັນຜູ້ຊາຍເຕັມຕົວ.

 ສະພາບພຣະເຈົ້າຢ່າງເຕັມປ່ຽມຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກຮັບຮອງ. ທ່ານໂຢຮັນໄດ້ໃຊ້ຕໍາແໜ່ງທ່ີໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້
ພຣະເຢຊູວ່າ:ພຣະຊົງເປັນຜູ້ຊຶ່ງຖືກຫົດສົງຈາກພຣະເຈົ້າ, ພຣະເມຊີອາ. ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ ພຣະເຢຊູສໍາແດງ
ພຣະອົງໃນພຣະທັມຂ່າວປະເສີດວ່າ ຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ຜູ້ດໍາຣົງຢູ່ຖ້າມກາງຊາວຢີວ, ໄດ້ຖືກຄຶງ,

ແລະໄດ້

ສິ້ນພຣະຊົນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍແທ້ຈິງ. ພຣະເຢຊູ ຍັງໄດ້ປະສົບກັບການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃນວັນ
ຖ້ວນສາມຫຼັງຈາກການຖືກຄຶງ. ການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍຢືນຢັນທຸກສິ່ງທ່ີພຣະອົງໄດ້ສອນແລະໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊີວິດ
ແລະຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍພຣະເຈົ້າ.
ດັ່ງນັ້ນ, ເວລາທ່ານຢາກພິສູດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄົນກຸ່ມໃດກຸ່ມນຶ່ງ, ຈົ່ງພິສູດເບິ່ງວ່າຄົນກຸ່ມນັ້ນສອນຫຽັງກ່ຽວກັບ
ພຣະເຢຊູ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:
 ໂມມອນ ສອນວ່າ ພຣະເຢຊູແມ່ນວິນຍານເດັກນ້ອຍຜູທ
້ ໍາອິດ ທ່ີບັງເກີດເປັນມະນຸດຈາກພໍ່ແມ່ຊາວສວັນ.
 ພວກພະຍານພຣະເຢໂຫວາ ສອນວ່າ ພຣະເຢຊູແມ່ນ ວິນຍານ-ທີ່ຖືກສ້າງ ທ່ີໄດ້ຖືກສ້າງໂດຍພຣະເຈົ້າ ຜູ້ຊຶ່ງຕໍ່ມາ
ໄດ້ສະເດັດລົງມາສູ່ໂລກໃນສະພາບມະນຸດ.
 ອິສລາມ ສອນວ່າ ພຣະເຢຊູແມ່ນຜູ້ທໍານວາຍ ຜູ້ເປັນທ່ີນັບຖືສູງສຸດ ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.
 ຮິນດູ ສອນວ່າ ພຣະເຢຊູ ແມ່ນມະນຸດຜູ້ບັນລຸ "ຈິດສໍານຶກ-ພຣະເຈົ້າ."
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ຂໍ້ພຣະຄັມພີບອກແຈ່ມແຈ້ງວ່າ: ພຣະເຢຊູຊົງເປັນທັງສອງຄື ຊົງເປັນມະນຸດເຕັມສ່ວນ ແລະພຣະເຈົ້າເຕັມສ່ວນ.
ສາສນາ, ປຣັຊຍາ, ຫຼືບຸກຄົນໃດປະຕິເສດພື້ນຖານຄວາມຈິງນີ້ ກໍບໍ່ມີກົກເຄົ້າມາຈາກພຣະເຈົ້າ.
ຊາຕານແມ່ນຕົວການແຫ່ງການບິດເບືອນຄວາມຈິງ. ແຕ່ຕາບໃດເຮົາຍັງມີໃຈຈົດຈໍ່ ແລະຈ້ອງຕາເບິ່ງດ້ວຍການສືບຕໍ່
ພິສູດສິ່ງທ່ີເຮົາໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນ ວ່າຂັດກັບພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າບໍ,່ ພວກເຮົາຈະບໍ່ຖືກຈັບຜິດຍ້ອນຄວາມຜິດພາດ.

ມີຄວາມບິດເບືອນໃດແດ່ທ່ີເຮົາຍັງໄດ້ຍິນທຸກວັນນີ້ ?

2. 1 ໂຢຮັນ 4:4-6 :
ໃນເຣື່ອງນີ້ ເຂົາກໍປລາດໃຈທີ່ພວກທ່ານບໍ່ຍອມແລ່ນໄປເຂົ້າສ່ວນກັບເຂົາ ໃນການຊົ່ວຮ້າຍອັນເຫຼືອລົ້ນເໝືອນຢ່າງເຂົາ
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ແລະ ເຂົາກໍກ່າວຄຳນິນທາໃສ່ພວກທ່ານ. 5ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະຕ້ອງໃຫ້ການແກ່ພຣະອົງ ຜູ້ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຊົງພິພາກສາທັງ
່ ເຂົາ
ຄົນເປັນ ແລະຄົນຕາຍ. 6ດ້ວຍເຫດນີ້ແຫຼະ, ຂ່າວປະເສີດໄດ້ຊົງປະກາດແກ່ພວກຄົນທີ່ຕາຍໄປແລ້ວເໝືອນກັນເພືອ
ຈະໄດ້ຖືກຊົງພິພາກສາໃນເນື້ອກາຍເໝືອນຢ່າງມະນຸດທົ່ວໄປ ແລ້ວຈະໄດ້ມີຊີວິດທາງຈິດວິນຍານຢ່າງດຽວກັບພຣະເຈົ້າ.
ມາເຖິງບົດຮຽນຕອນນີ,້ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າພຣະຄັມພີວ່າຈັ່ງໃດກ່ຽວກັບກິຈການຊົ່ວຮ້າຍຂອງຊາຕານ, ອຳນາດ
ຂອງຜີມານ, ແລະພຶດຕິກັມຂອງເຫລົ່າວິນຍານ. "ຝ່າຍຄວາມມືດ" ມືດແທ້ຈິງ. ແທ້ຈິງ, ຄຣິສຕຽນອາດແນມເບິ່ງສັດຕຣູ
ຕ່າງໆທ່ີຍົກຂະບວນມາຕໍ່ສູ້ເຮົາ ແລະຄິດເບິ່ງດູວາ
່ , ແມ່ນຫຍັງຄືໂອກາດທີພ
່ ວກເຮົາມີ ? ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າ, ທ່ີທ່ານໂຢ
ຮັນໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາເຖິງຄວາມຈິງຍິ່ງໃຫຽ່ສອງປະການ ໃນ ຂໍ້ 4-6.
ປະການທີນຶ່ງ, ທ່ານມາຈາກພຣະເຈົ້າ. ຜູ້ເຊື່ອ ຜູ້ທ່ີມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຢຊູຄຣິດ ໄດ້ຖືກຈັດເຂົ້າເປັນໄພ່ພົນ
ໃນຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຖືກຮັບປະກັນຄວາມປອດພັຍໃນພຣະອົງເປັນຢ່າງດີ ເຊັ່ນວ່າ:
 ຝ່າຍເຮົາກໍຈະປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດໃຫ້ແກ່ແກະນັ້ນ ແລະເຂົາຈະບໍ່ຈິບຫາຍຈັກເທື່ອ ບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະຍາດ
ເຂົາອອກຈາກມືຂອງເຮົາໄດ້. ອັນທ່ີພຣະບິດາຂອງເຮົາໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ເຮົານັ້ນກໍໃຫຽ່ກວ່າສັພທຸກສິ່ງ ແລະບໍ່ມີ
ຜູ້ໃດຈະອາດຍາດອັນນັ້ນອອກຈາກພຣະຫັດພຣະບິດາຂອງເຮົາໄດ້ (ໂຢຮັນ 10:28-29).
 ເຫດວ່າເຮົາເຊື່ອຢ່າງໝັ້ນຄົງວ່າ ຄວາມຕາຍຫຼືຊີວິດກໍດີ, ເທວະດາຫຼືຜູ້ປົກຄອງກໍດີ, ສິ່ງທ່ີມີຢູ່ໃນດຽວນີ້ ຫຼືສິ່ງຈະມີ
ມາໃນພາຍໜ້າກໍດ,ີ ຫຼືສິ່ງອື່ນໃດທ່ີໄດ້ຊົງສ້າງແລ້ວນັ້ນກໍດີ ກໍຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ ຂາດຈາກຄວາມຮັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າຂອງເຮົາທັງຫຼາຍນັ້ນ (ໂຣມ 8:38-39).
ປະການທີສອງ, ພວກທ່ານໄດ້ຜາບແພ້ພວກທ່ີມີວິນຍານຕໍ່ສູ້ພຣະຄຣິດແລ້ວ. ຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຈົ້າບໍ່
ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມປອດພັຍ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ປ້ອງກັນຕົວ; ແຕ່ເຮົາຕ້ອງເປັນຜູ້ຕໍ່ສ.ູ້ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເອົາຊນະຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍດ້ວຍການຫົດຫົວຢູ່ໃນແຈ. ຍ້ອນພວກເຮົາມາຈາກພຣະເຈົ້າ ພວກເຮົາສາມາດກ້າວອອກໄປຢ່າງອົງອາດ, ສາມາດ
ພິສູດວິນຍານ, ແລະເປັນຕົວແທນຂອງພຣະຄຣິດ ຕໍ່ໜ້າຜີຮ້າຍຕົວໃດຕົວນຶ່ງ ຫຼືຕໍ່ໜ້າຜີຮ້າຍທຸກຕົວທ່ີພວກເຮົາປະເຊີນ.
ແນ່ນອນ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເອົາຊນະດ້ວຍຣິດອໍານາດຂອງເຮົາເອງ. ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາມາຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະໄດ້ເພິ່ງ
ພາໃນພຣະອົງ, ພຣະອົງໄດ້ປະທານພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງເອງໃຫ້ແກ່ເຮົາ. ແລະໂດຍທາງການສະຖິດຢູ່ ແລະຣິດ
ອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານນັ້ນທ່ີເຮົາສາມາດເອົາຊະນະ. ທັນທີທ່ີເຮົາວາງໃຈພຣະຄຣິດໃນຖານະເປັນອົງພຣະຜູ້ໄຖ່ ແລະ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ, ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດກໍດໍາຣົງຢູ່ກັບເຮົາ. ຄວາມສັມພັນກັບພຣະຄຣິດ ແລະຣິດອໍານາດ
ການສະຖິດນໍາຂອງພຣະວິຍານບໍຣິສຸດ ຕ້ອງຄວບຄູ່ກັນໄປ:


ອັນນຶ່ງ ຖ້າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູ່ໃນເຈົ້າທັງຫຼາຍຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວ ພວກເຈົ້າກໍບໍ່ຢູ່ຝ່າຍມະນຸດ
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ແຕ່ຢູ່ຝ່າຍພຣະວິນຍານ ຖ້າຜູ້ໃດບໍ່ມີພຣະວິນຍານຂອງພຣະຄຣິດຜູ້ນັ້ນກໍບໍ່ເປັນຂອງພຣະອົງ (ໂຣມ 8:9).


ເຈົ້າທັງຫຼາຍບໍ່ຮູ້ຫຼືວ່າ ຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າເປັນວິຫານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຜູ້ຊຶ່ງຊົງສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຈົ້າ ຊຶ່ງ
ພວກເຈົ້າໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຈົ້າ ເຈົ້າບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງຕົວເຈົ້າເອງ (1 ໂກຣິນໂທ 6:19).
ທ່ານໂຢຮັນໄດ້ຢໍ້າເຕືອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງອັສຈັນທ່ີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ເຮັດ ເມື່ອປະເຊີນ

ກັບກອງກໍາລັງຂອງຊາຕານຊຶ່ງຕໍ່ສູ້ພຣະຄຣິດ: "ຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນທ່ານກໍໃຫຽ່ກວ່າຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນໂລກ". ຊາຕານອາດມີຣິດອໍານາດ, ແຕ່
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າມີຣິດອໍານາດສູງກວ່າແນ່ແທ້. ຄຣູສອນປອມ ແລະໝໍທໍານວາຍຂີ້ໂລບອາດຈະເບິ່ງຄື
ວ່າມີປັນຍາ, ແຕ່ປັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາບໍ່ມີຂອບເຂດຈໍາກັດ. ໂລກອາດມີການດຶງດູດແລະມີການຊັກຈູງຢ່າງແຮງ,
ແຕ່ພຣະວິນຍານຜູ້ສະຖິດຢູເ່ ຮົານັ້ນນໍາຍິ່ງໃຫຽ່ຈົນບໍ່ອາດວັດແທກໄດ້.
ເວລາພວກເຮົາດໍາຣົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ພຣະເຈົ້າ ຖານະທ່ີພຣະອົງຊົງເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ເພິ່ງພາພຣະອົງ ແລະ
ເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ (ອຟຊ 5:18),

ພຣະອົງຈະຊ່ອຍເຮົາພິສູດວິນຍານທ່ີເຮົາກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ນັ້ນ.

ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງຢ້ານວ່າຈະຖືກຫຼອກລວງດ້ວຍສັດຕຣູທ່ີມີຣິດ. ເປັນຫຽັງ? ເພາະວ່າພວກເຮົາເພິ່ງພາອາສັຍໃນຣິດອໍາ
ນາດທ່ີຍິ່ງໃຫຽ່ກວ່າຄື:

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຜູ້ຊຶ່ງຢູ່ນໍາເຮົາ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາ " ຮູ້ຈັກວ່າວິນຍານໃດແມ່ນວິນຍານແຫ່ງ

ຄວາມຈິງ ແລະວິນຍານໃດແມ່ນວິນຍານຫຼອກລວງ ".
ໃນພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາຖືກແຕ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງຍິ່ງໃຫຽ່ເພື່ອຮູ້ຈັກວິນຍານຊົ່ວ ແລະວິນຍານປອມ ແລະຢືນສູ້ມັນ.
ແທ້ຈິງແລ້ວພວກເຮົາບໍ່ມີຫຽັງທີ່ຕ້ອງຢ້ານ.

ພຣະເຢຊູຍິ່ງໃຫຽ່ກວ່າພວກທ່ີຕໍ່ສູ້ພວກເຮົາ. ຄວາມຈິງນີ້ຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ຊີວິດທ່ານຢ່າງໃດໃນທຸກວັນນີ້ແລະວັນໜ້າ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ຄວາມຈິງທ່ີທ່ານມີໃນພຣະຄຣິດບໍ່ມີຫຽັງທີຕ
່ ້ອງຢ້ານ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານແຕກຕ່າງຢ່າງໃດໃນອາທິດນີ?
້ ຈົ່ງພິ
ຈາຣະນາເບິ່ງຄໍາແນະນໍາຕໍ່ໄປນີ:້
 ຈົ່ງທ່ອງຈໍາ. ຖ້າທ່ານມີແນວໂນ້ມຢ້ານກົວ, ຈົ່ງທ່ອງຈໍາ 1 ໂຢຮັນ 4:4. ຈົ່ງຈົດຂໍ້ນີ້ຕິດໄວ້ບ່ອນຕ່າງໆ ທ່ີທ່ານສາມາດ
ຫຼຽວເຫັນຕລອດວັນ. ບ່ອນໃດທ່ີທ່ານຮູ້ສຶກຢ້ານຈົ່ງທ່ອງຂໍ້ນີ້.



ຈົ່ງເຕັມລົ້ນ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດທ່ານ. ຈົ່ງສຸມໃສ່ໃນການອະທິຖານເພື່ອ
ທ່ານຈະສືບຕໍ່ເພິ່ງພຣະວິນຍານນັ້ນ ຈະຊົງເຕີມໃຫ້ເຕັມ, ຊົງນໍາພາທ່ານ, ແລະຊົງໃຫ້ທ່ານຢັ່ງຮູ້.

 ຈົ່ງຢັ່ງຮູ້. ຈົ່ງປະເມີນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ "ສຽງຕ່າງໆ" ເປັນປະຈໍາ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ປະເຊີນ ໃນປຶ້ມ, ບົດເທດ, ບົດຮຽນ,
ບົດເຝົ້າດ່ຽວອອນໄລ, ແລະບົດຄວາມຕ່າງໆ. ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງວ່າເຂົາເຊື່ອຫຽັງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ ເຂົາຍົກພຣະ
ນາມພຣະເຢຊູຂຶ້ນລະດັບໃດ ແລະຖວາຍກຽດແດ່ພຣະນາມພຣະຄຣິດ.
ຄວາມຢ້ານກົວທ່ີຮ້າຍແຮງບໍ່ແມ່ນພຽງປັດຈັຍດຽວທ່ີຕັນເຮົາບໍ່ໃຫ້ໄດ້ພົບກັບຊີວິດທ່ີເຮົາສົມຄວນປະສົບ. ແມ່ນແລ້ວ,
ວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍມີຈິງ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍມີຈິງເໝືອນກັນ ແລະພຣະອົງຊົງສູງສົ່ງກວ່າພລັງໃດໆ ຫຼືການຂັດຂວາງໃດໆ ຊຶງ່
ອາດເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ສູ້ເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ ຢ່າຊູ່ຢ້ານ.
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