ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດ ທີ 3 ທັນວາ 2017 (12-3-2017)

ພຣະເຢຊູຊົງຮຽກເອີ້ນ
ແມ່ນຫຍັງຄືການປະຈົນພັຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ລຽງລຳດັບລໍຖ້າທ່ານຢູ?
່

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູແມ່ນການປ່ຽນແປງການປະຈົນພັຍຂອງຊີວິດ, ແລະທ່ານກໍໄດ້ຖືກ
ຮັບເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການນີ້ດ້ວຍ.

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ຂ້າພະເຈົ້າມີເພື່ອນຄົນນຶ່ງທີ່ມັກຣົດໄຟຈົນສຸດຫົວໃຈ. ລາວມັກຣົດໄຟສເມີມາຕັ້ງແຕ່ຕອນລາວເປັນເດັກນ້ອຍພຸ້ນ,
ພໍ່ແມ່ຂອງລາວກໍຮູ້ຈັກດີກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ້. ຕອນເຊົ້າວັນເສົານຶ່ງເມື່ອລາວອາຍຸໄດ້ປະມານຫົກຫຼືເຈັດປີ, ລາວຕື່ນຂຶ້ນ
ຍ້ອນກິ່ນຫອມຂອງເຂົ້າໜົມອົບບະລູແບຣີ ແລະບັນຍາກາດຂອງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຜິດປົກກະຕິຈາກພໍ່ແມ່ຂອງລາວ.
“ຂ້ຽວກິນໄວໆແດ່” ພວກເຮົາມີແຜນການໃຫຍ່,” ພໍ່ຂອງລາວບອກ. ເຈົ້າຈະຮູ້ຈັກເອງວ່າພວກມັນແມ່ນຫຍັງເມື່ອພວກ
ເຮົາໄປຮອດທີ່ນັ້ນ.” ຄວາມເລິກລັບແລະການຄອງຄອຍເຮັດໃຫ້ລາວຮູ້ສຶກເໝືອນວ່າຕົວລາວຄືຈະລະເບີດ.
ຈຸດທຳອິດທີ່ພໍ່ແມ່ລາວນຳພາໄປນັ້ນແມ່ນໄປຊື້ເກີບບູດສ໌, ຊຸດເຄື່ອງໜັງ, ເສື້ອແວດສ໌ຍອຍໜັງ, ແລະໝວກຄາວ
ບອຍ. ຊຶ່ງນີ້ກໍເຮັດໃຫ້ຕື່ນເຕັ້ນພຽງພໍຢູ່ແລ້ວສຳລັບເດັກນ້ອຍລຸ້ນນັ້ນ. ແຕ່ວ່າບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະໄປຕໍ່ນັ້ນຍິ່ງດີກວ່າ
ເກົ່າອີກ: Tweetsie ທະວິດຊີລາງຣົດໄຟ, ຊຶ່ງເປັນຊື່ຂອງສວນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງບູນ, ທີ່ລັດ ນອດແຄໂຣ
ລາຍນາ, ຊຶ່ງປະດິດຂຶ້ນທັງໝົດແມ່ນຂບວນຣົດໄຟທີ່ໃຊ້ຖ່ານໄຟ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ລາວມັກທີ່ສຸດ. ຫຼັງຈາກມື້ນັ້ນມາການ
ເດີນທາງໄປທີ່ລາງຣົດໄຟທະວິດຊີກໍໄດ້ກາຍມາເປັນການປະຈົນພັຍປະຈຳອາທິດຂອງເພື່ອນຂ້າພະເຈົ້າ ແລະພໍ່ແມ່
ຂອງລາວ.
ການປະຈົນພັຍແບບນີ້ສ້າງຄວາມຊົງຈຳອັນຍິ່ງໃຫຍ່ສຳລັບເດັກແລະຜູ້ໃຫຍ່ດ້ວຍ, ແຕ່ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ສເນີໃຫ້ແກ່
ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງຊຶ່ງເປັນການປະຈົນພັຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຄາດຄິດເອົາໄວ້ວ່າຈະໄດ້ ຄືການປ່ຽນ
ແປງການປະຈົນພັຍຂອງຊີວິດ. ແລະພຣະອົງກໍສເນີໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈົ່ງເບິ່ງຕາມຂໍ້ 1, 2, )
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ມາຣະໂກ 1:14-15
14. ຄັນໂຢຮັນຖືກຈັບແລ້ວ ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດໄປຍັງແຂວງຄາລີເລ ຊົງປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງພຣະເຈົ້າ.
15. ແລະຊົງບອກວ່າ, “ເວລາກຳນົດມາເຖິງແລ້ວ ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ມາໃກ້ແລ້ວ ຈົ່ງຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈ
ໃໝ່ແລະເຊື່ອໃນຂ່າວປະເສີດ.”
ຍັງມີການເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຫຼາຍໆຄົນຍອມຮັບ, ຊຶ່ງຮວມທັງຄຣິສຕຽນຫຼາຍໆ
ຄົນດ້ວຍ. ມັນເປັນຄວາມຄິດທີ່ວ່າຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນບາງສິ່ງທີ່ຈະມາໃນບາງມື້ ທີ່ເປັນບ່ອນທີ່ພວກ
ເຮົາຈະໄປເມື່ອພວກເຮົາຕາຍ, ຊຶ່ງຢູ່ໃນອະນາຄົດອັນແສນໄກ.
1

ບັນຫາຂອງຄວາມຄິດແນວນັ້ນກໍຄືວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຢ່າງແຕກຕ່າງ. ໃນຄຳເວົ້າຂອງພຣະອົງເອງ “ຣາຊອານາ
ຈັກຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ມາໃກ້ແລ້ວ.” ຣາຊອານາຈັກ, ທີ່ພຣະອົງກຳລັງເວົ້າເຖິງກໍຢູ່ທີ່ນ;ີ້ ໄດ້ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາຂອງທ່ານ. ເມື່ອ
ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງບາງສິ່ງບາງບ່ອນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກເມື່ອພວກເຮົາ
ຕາຍແລ້ວຈຶ່ງຈະໄປທີ່ນັ້ນ, ເຖິງແມ່ນພຣະອົງໄດ້ກ່າວເຖິງສວັນທີ່ເປັນບ່ອນສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະເຈົ້າໃນພຣະຄຳຂໍ້ອື່ນໆກໍ
ຕາມ. (ເບິ່ງຕົວຢ່າງໂຢຮັນ 6:38.) ໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງຄວາມຈິງສາມປະການຊຶ່ງເປັນກຸນແຈກ່ຽວກັບຄວາມໃກ້ຊິດຂອງ
ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ:
1. ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ. ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຕັມປ່ຽມດ້ວຍຣິດ
ອຳນາດເໝືອນດັ່ງກະສັດທີ່ປົກຄອງ. (ເບິ່ງ ມັດທາຍ 28:18.)
2. ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຣິດອຳນາດ. ຊຶ່ງມີຣິດອຳນາດເໜືອກວ່າອານາຈັກອື່ນໆ. (1 ກຣທ 4:20)
3. ພວກເຮົາສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມກັບອານາຈັກອັນມີຣິດອຳນາດນີ້ໄດ້ໃນວັນນີ.້ ຄຳອະທິຖານຕົວຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູ
ລວມດ້ວຍຄຳເວົ້າເຫຼົ່ານີ:້
ພຣະອົງ” (ມັດທາຍ 6:10).

“ຂໍໃຫ້ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງມາຕັ້ງຢູ່ ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງ
ເມື່ອແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າເປັນໄປຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດພວກ

ເຮົາ ພວກເຮົາກໍເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ. ພລັງແລະຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງກໍນຳພາພວກ
ເຮົາ, ແທນທີ່ຈະແມ່ນພວກເຮົາເຮັດເອົາເອງ.
ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ທີ່ນີ້ແລະໃນເວລານີ.້ ນັ້ນແມ່ນຄວາມຈິງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ສຳຄັນ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ພຣະເຢຊູ
ໄດ້ປະກາດວ່າຄວາມຈິງອັນນີ້ ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ມີການຕອບຮັບຈາກພວກຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິນ: “ຈົ່ງຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ແລະເຊື່ອ
ໃນຂ່າວປະເສີດ.”
ພວກເຮົາຄວນຈະເຂົ້າໃຈແນວໃດກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ແລະການເຊື່ອໃນຊີວິດ
ຄຣິສຕຽນ?
“ການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່” ເປັນຄຳເວົ້າທີ່ຖືກໃຊ້ເລື້ອຍໆໃນໂບດຫຼາຍໆແຫ່ງ, ແຕ່ວ່າມີຄວາມສຳຄັນ, ສ່ວນຕົວ,
ເກືອບຈະມີຄວາມໝາຍເປັນຕົວເປັນຕົນ. ຊຶ່ງນຳພາບພົດຂອງການຫັນປ່ຽນຈາກບາງສິ່ງແລະມຸ້ງສູ່ສິ່ງອື່ນອີກ ບໍ່ມີຜູ້ໃດ
ຢຸດຈຶ້ງຢູ່; ພວກເຮົາເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທິດທາງດຽວຫຼືທາງອື່ນ ອາດຈະມຸ້ງໜ້າຫາພຣະເຈົ້າຫຼືມຸ້ງໄປຫາບາງສິ່ງ
ອື່ນອີກ.

ການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ແມ່ນເກີດຂຶ້ນເມື່ອພວກເຮົາສຳນຶກໄດ້ວ່າພວກເຮົາກຳລັງມຸ້ງໜ້າໄປໃນທິດທາງ

ຜິດແລະພວກເຮົາປ່ຽນທິດທາງເດີນຂອງເຮົາມຸ້ງໜ້າສູ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
ສິ່ງນຶ່ງທີ່ອາດເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຄຳສັ່ງສອນຂອງພຣະເຢຊູກໍຄືວ່າພວກເຮົາບໍ່ຫັນໜ້າໄປເຮັດຕາມພິທີຫຼືກົດຄຳ
ສັ່ງ ພຽງແຕ່ເຊື່ອໃນຂ່າວປະເສີດກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ. ອັນນີ້ແມ່ນການປະຕິວັດທິດສະດີໃນສັງຄົມຂອງຊາວຢິວທີ່ດຳເນີນ
ການໂດຍພວກຜູ້ນຳສາສນາຂັ້ນສູງ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະດິດຄິດແຕ່ງປຶ້ມຫຼາຍເຫຼັ້ມຊຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍກົດລະບຽບ 613
ຂໍ້ໃນທັງໝົດ ຜູ້ “ນັບຖືເຄັ່ງຄັດ” ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ. ໃນສາຍຕາຂອງພວກຟາຣີຊາຍ ຄົນທີ່ຢືນໃນຄວາມຊອບ
ທັມຕ້ອງອີງໃສ່ການປະຕິບັດຕາມກົດບັນຍັດທຸກຂໍ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະເຄັ່ງຄັດ. ໃນຄຳສັ່ງສອນຂອງພຣະເຢຊູ, ຜູ້ທີ່ຢືນ
ຢູຢ
່ ່າງຊອບທັມຕໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້າກໍຕໍ່ເມື່ອທາງເດີນຂອງລາວຫັນໜ້າມຸ້ງສູ່ການເຊື່ອຟັງພຣະອົງ.
ມີຫຼາຍຄັ້ງ,

ການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກອັນງ່າຍດາຍຄືເສັຽໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດຜິດ.

ຊຶ່ງເປັນພຽງພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງຂັ້ນຕອນເທົ່ານັ້ນ. ການຕົກເປັນສ່ວນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຍັງມີຄວາມໝາຍ
ກວ່າການສຳນຶກເຖິງມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈົ້າບັງຄັບໃຫ້ເຮົາເຮັດຕາມ, ການຮັບຮູ້ຂອງການທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດ
ເຮັດຕາມມາດຕະຖານນັ້ນ, ແລະການເອົາຂັ້ນຕອນທີ່ຈຳເປັນແຕ່ລະຂັ້ນເພື່ອຈະໄດ້ກັບເຂົ້າມາຫາທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ການທີ່ຈະກາຍເປັນຄົນຂອງປະເທດອື່ນນັ້ນ, ຜູ້ນັ້ນຕ້ອງໄດ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ນັ້ນເຮັດ
ຕາມຫຼັກການແລະກົດໝາຍຕ່າງໆຂອງປະເທດນັ້ນ. ການຢູ່ໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າກໍບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງຫຼາຍ:
2

ພວກເຮົາຫັນໜີຈາກທາງເດີມຂອງພວກເຮົາແລະຍອມຈຳນົນຕໍ່ທາງຂອງພຣະເຈົ້າ. ການເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຣາຊອານາ
ຈັກພຣະເຈົ້າຍັງມີຄວາມໝາຍວ່າມຸມມອງທັງໝົດຂອງພວກເຮົາຕໍ່ໂລກໄດ້ຖືກເຄື່ອນຍ້າຍແລ້ວ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ຊອກ
ຫາໂລກແລະຄວາມຮູ້ສຶກເພີດເພີນຂອງມັນອີກຕໍ່ໄປ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະຊອກຫາທາງທີ່ຍ້ອງຍໍສຣ
ັ ເສີນແລະປະກາດເຖິງ
ເຈົ້າຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.
ການເຊື້ອເຊີນຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ຮຽກເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ປະຈົນພັຍຢ່າງບໍ່ມີທີ່ປຽບທຽບໄດ້ບໍ່ວ່າໃນປວັດສາດຫຼືເຣື່ອງ
ທີ່ແຕ່ງຂຶ້ນ ແລະມັນກໍມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ພວກເຮົາໃນທີ່ນີ້ແລະເວລານີ.້ ຄຳແນະນຳຂອງພຣະເຢຊູສຳລັບການເຂົ້າສູ່ຣາຊ
ອານາຈັກຂອງພຣະອົງແມ່ນງ່າຍດາຍ: ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ສາລະພາບຄວາມຜິດບາບຂອງທ່ານແລະເຊື່ອໃນຂ່າວ
ປະເສີດ ທີ່ວ່າຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຢູ່ຫ່າງໄກຫຼືບໍ່ສາມາດໄປເຖິງໄດ້ ແຕ່ໄດ້ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາທ່ານແລ້ວ, ລໍຖ້າ
ໃຫ້ທ່ານກ້າວເຂົ້າໄປພຽງເທົ່ານັ້ນ.
ຂ່າວປະເສີດໄດ້ເປັນຂ່າວດີໃນຊີວິດຂອງທ່ານແນວໃດ?

2. ມາຣະໂກ 1:16-20
16 ເມື່ອພຣະອົງສະເດັດໄປຕາມແຄມທະເລສາບຄາລີເລ ກໍທອດພຣະເນດເຫັນຊີໂມນແລະອັນເດອານ້ອງຊາຍຂອງ
ຊີໂມນກຳລັງຖິ້ມມອງລົງນ້ຳເພາະວ່າເຂົາເປັນຊາວຫາປາ. 17. ພຣະເຢຊູຊົງບອກເຂົາວ່າ, “ຈົ່ງຕາມເຮົາມາແລະເຮົາ
ຈະບັນດານໃຫ້ເຈົ້າກາຍເກີດເປັນຜູ້ຫາຄົນ.” 18. ທັນທີນັ້ນເຂົາກໍປະມອງຂອງເຂົາຕາມພຣະອົງໄປ. 19. ເມື່ອສະເດັດ
ໄປອີກໜ້ອຍນຶ່ງ ພຣະອົງກໍທອດພຣະເນດເຫັນຢາໂກໂບລູກຊາຍຂອງເຊເບດາຍ ກັບໂຢຮັນນ້ອງຊາຍຂອງເຂົາກຳລັງ
ຝູງມອງຢູ່ໃນເຮືອ. 20. ໃນທັນໃດນັ້ນພຣະອົງໄດ້ເອີ້ນເອົາເຂົາ ເຂົາຈຶ່ງປະເຊເບດາຍພໍ່ຂອງເຂົາກັບລູກຈ້າງໄວ້ໃນເຮືອ
ແລະຕາມພຣະອົງໄປ.
ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຊີໂມນແລະອັນເດອາໄດ້ຢຕ
ູ່ ໜ
ໍ່ ້າພຣະເຢຊູ. ອັນເດອາເຄີຍເປັນລູກສິດຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະ
ໂຕ. ມີຄັ້ງນຶ່ງເມື່ອອັນເດອາແລະລູກສິດອີກຄົນນຶ່ງຂອງໂຢຮັນໄດ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ທ່ານໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕໄດ້ຊີ້ແລະບົ່ງບອກ
ວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ ຜູ້ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນມື້ທີ່ຜ່ານມານັ້ນ. ການທີ່ໄດ້ຍິນ
ແນວນີ,້ ອັນເດອາແລະລູກສິດອີກຄົນນຶ່ງຂອງໂຢຮັນກໍໄດ້ຈາກໄປຕິດຕາມພຣະເຢຊູໂດຍຮີບດ່ວນ. (ຢຮ 1:32-37)
ຫຼັງຈາກໄດ້ໃຊ້ເວລາໝົດມື້ກັບພຣະເຢຊູ, ອັນເດອາກໍຟ້າວກັບໄປເຮືອນຫາຊີໂມນອ້າຍຂອງຕົນ. ອັນເດອາໄດ້ບອກ
ອ້າຍຂອງລາວທີ່ລາວໄດ້ໃຊ້ເວລາໝົດມື້ກັບຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ໂຢຮັນໄດ້ບອກກ່ຽວກັບເພິ່ນ ພຣະເມຊີອາ! (ຢຮ 1:40-41.)
ອັນເດອາກໍຟ້າວນຳເອົາຊີໂມນໄປພົບກັບຣັບບີຄົນໃໝ່ຂອງລາວ. ຂນະທີ່ພຣະເຢຊູເຫັນອ້າຍຂອງອັນເດອາ, ພຣະອົງ
ໄດ້ບອກລາວວ່າ; “ທ່ານຄືຊີໂມນ, ລູກຂອງໂຢຮັນ. ທ່ານຈະຖືກເອີ້ນວ່າ ເກຟາ (ທີ່ແປວ່າ ເປໂຕ”) (ຂໍ້ 42).
ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ນຳມາໃຊ້ໃນຊີວິດອັນຍາວນານຂອງການຮັບເອົາຄຳຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງ?
ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອພວກເຮົາອ່ານພຣະທັມມາຣະໂກ 1, ພວກເຮົາຮູ້ຈັກວ່າຊີໂມນແລະອັນເດອາຮູ້ພຣະເຢຊູແກ່ໃຈພວກ
ເຂົາເຈົ້າ. ເຖິງແມ່ນໄດ້ພົບໜ້າໃນເວລາອັນສັ້ນໆ ພຣະເຢຊູໄດ້ເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງແບບພິເສດແກ່ອ້າຍນ້ອງສອງຄົນ
ນີ.້ ເໝືອນຢ່າງດຽວກັນ, ພຣະເຢຊູຍັງສືບຕໍ່ເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງແກ່ພວກເຮົາທຸກໆມື້ຢ່າງໜ້ອຍໃນສອງທາງນີ:້
 ການຊົງສ້າງ. ເພງສັຣເສີນ 19:1 ບອກພວກເຮົາວ່າ “ທ້ອງຟ້າສະແດງເຖິງຣັສມີຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ
ແລະບອກເຖິງການກະທຳຂອງພຣະອົງຢ່າງຄັກແນ່.” ທ່ານໂປໂລໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນພຣະທັມໂຣມ 1:19-20 ທີ່
ວ່າ: ເຫດວ່າທີ່ຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າໄດ້ເທົ່າໃດນັ້ນກໍໄດ້ປາກົດແຈ້ງຄັກໃນໃຈເຂົາ ດ້ວຍວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງໂຜດ
ສະແດງໃຫ້ເຂົາຮູ້ແລ້ວ. ຕັ້ງແຕ່ແຮກສ້າງໂລກມາ ສະພາບທີ່ບໍ່ປາກົດຂອງພຣະເຈົ້າຄືຣິດທານຸພາບອັນຖາ
ວອນແລະຄວາມເປັນພຣະຂອງພຣະອົງ ກໍໄດ້ປາກົດແຈ້ງໃນສັພະສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງ ສັນນັ້ນເຂົາທັງ
ຫຼາຍຈຶ່ງບໍ່ມີຂໍ້ແກ້ຕົວໄດ້.
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 ພຣະຄັມພີ. ພວກເຮົາຍັງມີບາງຢ່າງທີ່ເໜືອຈະພັນລະນາກວ່າສິ່ງຂອງຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ: ພຣະຄຳຂອງ
ພຣະເຈົ້າ. ການຮິບໂຮມພຣະທັມຄັມພີທີ່ພວກເຮົາມີໃນກຳມືກໍສົ່ງສຽງຮ້ອງແຫ່ງຄວາມສະງ່າຜ່າເຜີຍ ແລະ
ຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໃນທຸກໆໜ້າ.
ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ເອີ້ນເອົາຊີໂມນແລະອັນເດອາໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງ, ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃໝ່ທີ່
ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ລຶ້ງເຄີຍມາກ່ອນ; ພຣະອົງໃຫ້ເທົ່າທຽມກັບບາງຢ່າງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ດ:ີ ການຫາປາ. “ຈົ່ງຕາມເຮົາມາ,
ພຣະເຢຊູກ່າວຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ, ແລະເຮົາຈະໃຫ້ເຈົ້າເປັນຜູ້ຫາຄົນ.” ແນ່ນອນແລ້ວ, ອັນນີ້ກໍຍັງເປັນຄຳເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າສູ່
ການທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກການຕິດຕາມຣັບບີຜູ້ຊຶ່ງ, ໃນຕອນນີ້, ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳອື່ນອີກນອກຈາກຄຳວ່າ “ຈົ່ງຕາມເຮົາມາ.”
ຕໍ່ມາອີກໜ້ອຍນຶ່ງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຜ່ານມາເຫັນ “ຢາໂກໂບລູກຊາຍຂອງເຊເບດາຍແລະນ້ອງຂອງລາວຄືໂຢຮັນ,”
ແລະພຣະອົງກໍໄດ້ເອີ້ນພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງເຊັ່ນກັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ຕາມພຣະອົງໄປ. ເປັນເວລາສາມປີ ,
ຜູ້ຊາຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູແລະເດີນຕາມພຣະອົງຢ່າງ ໃກ້ຊິດ.

ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະເຢຊູຖືກຮັບຂຶ້ນໄປສວັນແລະໄດ້ສົ່ງ

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ, ພວກຊາຍສີ່ຄົນນີ້ ລວມທັງສາວົກຄົນອື່ນໆ ໄດ້ໄປຕາມຄຳແນະນຳພິເສດທີ່ພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ຮຽກເອີ້ນໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດ. ແຕ່ວ່າເນື້ອແທ້ແລ້ວກໍແມ່ນການຮຽກເອີ້ນອັນທັມມະດາແບບທົ່ວໆໄປຄື: “ຈົ່ງ
ຕາມເຮົາມາ.”
ການຮຽກເອີ້ນໃຫ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຈຳກັດຂອບເຂດແຕ່ສະເພາະເປໂຕ, ອັນເດອາ, ຢາໂກໂບ, ແລະໂຢຮັນ.
ມັນເປັນການຮຽກເອີ້ນທົ່ວໂລກຊຶ່ງລວມທັງພວກເຮົາທັງໝົດດ້ວຍ. ພຣະເຢຊູຍັງຮຽກເອີ້ນໃຫ້ພວກເຮົາຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາ
ໃຈໃໝ່, ເຊື່ອໃນພຣະອົງວ່າເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ, ແລະຕິດຕາມພຣະອົງ. ການຮຽກເອີ້ນອັນນັ້ນເລີ້ມຕົ້ນການ
ປະຈົນພັຍຂອງ “ການຫາປາ” ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍນຶກບໍ່ເຄີຍຝັນເຖິງເລີຍ.

ແມ່ນຫຍັງທີ່ທ່ານໄດ້ປະຖິ້ມສຳລັບການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ ?
ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ທ່ານຈະຕອບຄຳຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຢຊູແນວໃດໃນຊີວິດທ່ານສຳລັບອາທິດນີ?
້ ຈົ່ງຈົດຈຳຄຳແນະນຳຕໍ່ລົງໄປນີ:້
 ພິຈາຣະນາ. ໃຊ້ເວລາຈັກໜ້ອຍນຶ່ງກວດເບິ່ງຕົວເອງ. ທ່ານກຳລັງຍ່າງມຸ້ງໜ້າຫາພຣະເຈົ້າຫຼືເຫີນຫ່າງຈາກ
ພຣະອົງ? ໃຫ້ເປັນຄຳຕອບທີ່ສັດຊື່ທີ່ສຸດ, ຊັ່ງຊານ້ຳໜັກການກະທຳຕ່າງໆຂອງທ່ານວ່າມັນກົງກັບການຮຽກ
ເອີ້ນຂອງພຣະຄຣິດທີ່ໃຫ້ທ່ານຕິດຕາມພຣະອົງຫຼືບ?
ໍ່
 ປ່ຽນແປງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ຈັບຈຸດບາງຢ່າງໃນຕົວທ່ານເອງວ່າອັນໃດຄວນປ່ຽນແປງ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຕັ້ງໃຈ
ແນ່ວແນ່, ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນເພື່ອປ່ຽນໃຫ້ໄດ້. ຕ້ອງຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອຖ້າຫາກຈຳເປັນ.
 ຂວ່າງ(ດາງ). ພຣະເຢຊູໄດ້ເອີ້ນທ່ານໃຫ້ຫາຄົນ. ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງຕຶກໃຫ້ສົມກັບພວກສາວົກສົມຄວນຈະເຮັດ: ໃຫ້
ດາງກວ້າງອອກຕື່ມ. ຂວ່າງໃຫ້ໄກແລະໃຫ້ກວ້າງ, ໃຫ້ຜົນຂອງການຂວ່າງນັ້ນຂຶ້ນກັບພຣະເຈົ້າ.
ໃນການປະຈົນພັຍທີ່ພຣະເຢຊູຮຽກເອີ້ນໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າມານີ,້ ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກສເມີວ່າທິດທາງໃດທີ່ພວກເຮົາມຸ້ງໜ້າ
ໄປ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຮູ້ສເມີວ່າຜູ້ໃດທີ່ເຮົາຕິດຕາມຢູ.່ ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູແມ່ນການປະຈົນພັຍທີ່ນຳພວກເຮົາຊື່ໄປ
ເຖິງອ້ອມແຂນຂອງພຣະບິດາ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA
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