ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດ ທີ 10 ທັນວາ 2017 (12-10-2017)
ພຣະເຢຊູສິດສອນ
ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມມ່ວນອອນຊອນທີ່ສຸດໃນການຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່?

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ການເຊື່ອຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູນຳໄປສູ່ຊີວິດທີ່ມີໝາກຜົນ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ໃຫ້ຫວນຄິດເຖິງນາຍຄຣູທີ່ທ່ານມັກທີ່ສຸດ: ຈະເປັນຊັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມປາຍ, ວິທະຍາລັຍ, ຫຼືໃນການຝຶກຊ້ອມ
ງານ. ທ່ານອາດຈະຊອບໃຈຕໍ່ຜູ້ທີ່ສອນນັ້ນຫຼາຍເພາະວ່ານາຍຄຣູໄດ້ຕົກຢູ່ໃນກໍຣະນີອັນນຶ່ງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນກຸ່ມເຫຼົ່າ
ນີ:້ ນາຍຄຣູທີ່ຮູ້ຈັກວິຊານັ້ນຢ່າງລະອຽດທັງທາງໃນທາງນອກ, ນາຍຄຣູຜູ້ທີ່ຮັກວິຊານັ້ນແລະກະຕືລືລົ້ນກ່ຽວກັບມັນ,
ແລະນາຍຄຣູຜູ້ທີ່ເປັນຫ່ວງຢ່າງແທ້ຈິງຕໍ່ພວກນັກຮຽນຂອງເຂົາເຈົາ
້ .
ຫຼາຍຄົນໃນພວກເຮົາທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາວິຊາສະເພາະເປັນອາຊີບເພາະວ່ານາຍຄຣູໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຈພວກເຮົາໃຫ້ຕິດຕາມ
ວິຊານັ້ນ.

ແລະນາຍຄຣູຫຼາຍຄົນທີ່ໄດ້ກາຍເປັນນາຍຄຣູ ເພາະວ່ານາຍຄຣູຄົນອື່ນໆໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງບັນດົນໃຈພວກ

ເຂົາເຈົ້າ. ການສຶກສາຮ່ຳຮຽນບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍສເມີໄປ, ແຕ່ວ່ານາຍຄຣູທີ່ດີສຸດຍອດໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮົາພັດທະນາໃຫ້ມີ
ຄວາມຫິວກະຫາຍທີ່ຈະຮຽນຮູ້.
ພຣະເຢຊູໄດ້ສິດສອນໂດຍໃຊ້ຫຼັກການສາມຢ່າງນີ.້ ໃນລະຫວ່າງການຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງພຣະອົງໃນໂລກນີ,້
ພຣະເຢຊູຮູ້ຈັກຢ່າງແນ່ນອນໃນສິ່ງທີ່ພຣະອົງກຳລັງກ່າວຢູ່ນັ້ນ. 2ພຣະອົງໄດ້ສິດສອນດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ແລະ
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ພຣະອົງຮັກພວກທີ່ພຣະອົງໄດ້ສິດສອນຢ່າງຈິງໃຈ. ແຕ່ວ່າການສິດສອນຂອງພຣະເຢຊູຍັງມີອົງປະກອບອັນສຳຄັນ
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ອື່ນອີກ: ການສິດສອນຂອງພຣະອົງຍັງປະກອບດ້ວຍການປ່ຽນແປງຊີວິດ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະເຫັນຖ້າພວກ
ເຮົາສືບຕໍ່ເບິ່ງໃນຂ່າວປະເສີດພຣະທັມາຣະໂກ, ການສິດສອນຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນການປ່ຽນແປງຊີວິດຢ່າງຕລອດໄປ
ເປັນນິດ, ແລະມັນນຳພວກເຮົາໄປສູ່ການດຳລົງຊີວິດທີ່ມີໝາກຜົນ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈົ່ງເບິ່ງຕາມຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ມາຣະໂກ 4:1-2ກ.
1. ແລ້ວພຣະອົງຊົງຕັ້ງຕົ້ນສັ່ງສອນຢູ່ແຄມທະເລອີກ ປະຊາຊົນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ພາກັນມາຫາພຣະອົງ ຈົນພຣະອົງໄດ້ສະ
ເດັດເຂົ້າປະທັບໃນເຮືອທີ່ທະເລ ແລະປະຊາຊົນຢູ່ບົກແຄມຝັ່ງ. 2ກ. ພຣະອົງໄດ້ຊົງສອນເຂົາຫຼາຍປະການເປັນຄຳອຸປ
ມາ...
ຂນະທີ່ການຮັບໃຊ້ຊຸມຊົນຂອງພຣະເຢຊູໃນຈຸດນີ້, ມີຝູງຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍມາເຕົ້າໂຮມຫຸ້ມຫໍ່ເພື່ອຟັງຄຳສັ່ງສອນ
ຂອງພຣະອົງຈົນພຣະອົງຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນເຮືອແລະໄດ້ຍູ້ອອກຈາກແຄມຟັ່ງເພື່ອວ່າທຸກຄົນຈະໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນພຣະອົງ.
ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກຄົນເຫຼົ່ານີ້ງຶດງໍ້ປລາດໃຈຕໍ່ຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູເພາະວ່າມັນບໍ່ເໝືອນກັບສິ່ງທີ່
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ພວກເຂົາໄດ້ຍິນມາກ່ອນ (ເບິ່ງ ມຣກ 1:22), ແຕ່ວ່າພວກເຮົາບໍ່ເຫັນຫຍັງທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຕາມສິ່ງທີ່
ພຣະອົງໄດ້ກ່າວເຖິງ.
ຄວາມຈິງແລ້ວກໍເໝືອນກັນກັບຄົນສ່ວນຫຼາຍໃນສມັຍນີ້ ຫຼາຍໆຄົນໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູ
ເປັນຄຣູສອນຝ່າຍສິນທັມທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາພາດຕໍ່ການປ່ຽນແປງອັນເປັນຈິງທີ່ຊ້ອນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄຳສັ່ງສອນ
ຂອງ ພຣະອົງ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຢຊູຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນການສິດສອນ ເພື່ອຄົນຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງຄື
ຜູ້ໃດ, ພຣະເຈົ້າຄືຜູ້ໃດ, ຈະດຳເນີນຊີວິດທີ່ມີສາຍຄວາມພັນອັນຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າແລະຄົນອື່ນໆຢ່າງໃດ, ແລະ
ປະສົບການຊີວິດອັນຫຼາຍເຫຼືອລົ້ນຢ່າງໃດ.
ກຸນແຈດອກນຶ່ງທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນກໍແມ່ນທາງຄຳອຸປມາ, ຊຶ່ງເປັນເຣື່ອງສັ້ນເພື່ອສອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດອັນມີຄວາມ
ໝາຍ. ຄຳເວົ້າໃນພາສາກຣີກສຳລັບ “ຄຳອຸປມາ” ນຳຄວາມຄິດຂອງບາງຢ່າງ ທີ່ນອນຄຽງຂ້າງບາງຢ່າງສຳລັບເປົ້າ
ໝາຍຂອງການປຽບທຽບ. ສ່ວນຫຼາຍມັນກໍເປັນການຍາກສຳລັບຄົນຊາວຕາເວັນຕົກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຢ
ຊູຈຶ່ງເລືອກການສອນຄວາມຈິງອັນສຳຄັນເປັນຄຳອຸປມາແທນທີ່ຈະເວົ້າໂດຍຕົງແລະການອະທິບາຍວ່າພຣະອົງໝາຍ
ເຖິງຫຍັງ, ແຕ່ວ່າຄົນໃນສມັຍພຣະເຢຊູລຶ້ງເຄີຍກັບວິທີການສື່ສານແບບນັ້ນ.
ສມັຍໃໝ່, ແນວຄິດຂອງພວກຕາເວັນຕົກຄິດໃນລະບົບຂອງລຳດັບແລະການໃຊ້ເຫດຜົນ, ແຕ່ວ່າຫົວບູຮານ, ແນວ
ຄິດຊາວຢິວໄດ້ຄິດໄປໃນທາງເປັນຮູບພາບແລະຕົວຢ່າງຕ່າງໆ. ຄຳອຸປມາບໍ່ໄດ້ຝັງມູນຄວາມຈິງ; ແທນທີ,່ ຫຼັກການ
ພື້ນຖານໃນຄຳອຸປມາກໍຄື “ການລີ້ໃນສາຍຕາທີ່ມນ
ື ຢູ່” ໃນທາງນີ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຢຊູກຳລັງເວົ້າຫຍັງ ກໍຈະເຂົ້າໃຈ
ຢ່າງແນ່ນອນຕໍ່ສິ່ງທີ່ພຣະອົງກຳລັງກ່າວຢູ່ນັ້ນ.
ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນປໂຍດແລະການທ້າທາຍຂອງການໃຊ້ເຣື່ອງຕ່າງໆໃນການເປີດເຜີຍຄວາມຈິງ?
ເວລາໃດທີ່ພວກເຮົາສຶກສາຮ່ຳຮຽນຄຳອຸປມາຂອງພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາຕ້ອງສຳນຶກເຖິງສີ່ປະການນີ:້
1. ຄຳອຸປາແມ່ນເຣື່ອງນິທານກັບແຜນການທີ່ວາງໄວ້.
2. ຄຳອຸປມາເລັງເຖິງເຫດການຊີວິດຈິງທີ່ຄ້າຍຄືພວກທີ່ຟັງພຣະເຢຊູ
3. ຄຳອຸປມາແມ່ນສຳລັບເປົ້າໝາຍຂອງການໃຫ້ຄຳແນະນຳ, ບໍ່ແມ່ນການບັນເທີງ.
4. ຄຳອຸປມາສອນເຖິງຄວາມຈິງອັນນຶ່ງ. ມັນບໍ່ແມ່ນການແອບແຝງຄວາມຈິງຫຼາຍໆອັນເຊື່ອງຊ້ອນຢູ່ໃນມັນ.
ສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈນັ້ນກໍຕັ້ງຢູ່ທາງໜ້າຂອງພວກເຮົາຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນ
ມີທາງເຂົ້າສູ່ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ; ພາຣະໜັກແມ່ນຢູ່ທີ່ພວກເຮົາທີ່ຈະຍຶດເອົາຄວາມຈິງນັ້ນແລະເຮັດວຽກໜັກ
ເພື່ອເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.

2. ມາຣະໂກ 4:2ຂ-7
2...ແລະໃນການສອນນັ້ນພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, 3. “ຈົ່ງຟັງເຖີ້ນ ມີຄົນນຶ່ງອອກໄປຫວ່ານພືດ. 4. ແລະເມື່ອກຳ
ລັງຫວ່ານຢູ່ນັ້ນ ລາງເມັດກໍຕົກຕາມທາງແລ້ວນົກກໍມາກິນເສັຽ. 5. ລາງເມັດກໍຕົກໃສ່ບ່ອນຫີນຫຼາຍດິນໜ້ອຍຈຶ່ງງອກ
ຂຶ້ນໂລດເພາະດິນບໍ່ເລິກ. 6. ເມື່ອຕາເວັນອອກມາກໍແຫ້ມ ຈຶ່ງຫ່ຽວແຫ້ງໄປເພາະບໍ່ມີຮາກ. 7. ລາງເມັດກໍຕົກກາງພຸ່ມ
ໜາມ ໜາມກໍປົ່ງຂຶ້ນຫຸ້ມຮັດເສັຽ ຈຶ່ງບໍ່ເກີດຜົນ.
ພວກທີ່ໄດ້ຍິນພຣະເຢຊູກ່າວຄຳອຸປມາເປັນຄັ້ງທຳອິດກໍຈະເຂົ້າໃຈທັນທີໂລດເຖິງດິນສີ່ປະເພດລວມທັງພຣະຄຳຂໍ້ນີ້
ດ້ວຍ. ການປູກຝັງພືດໃນເຂດປາລິສຕິນບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍ. ຊາວນາຕ້ອງເປ້ຖົງເມັດພືດໃສ່ຫຼັງ, ຢືມ
້ ືຈົກເອົາເມັດພືດໃນ
ຖົງທາງຫຼັງ, ແລະກໍຫວ່ານເມັດໃຫ້ໄກແລະກວ້າງເພື່ອວ່າເມັດຈະໄປໄກເທົ່າທີ່ຈະໄກໄດ້ໃຫ້ທົ່ວໜ້າດິນ.
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ສະພາບຂອງດິນແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ແມ່ນທຸກໆເມັດຈະເກີດຜົນ, ດັ່ງນັ້ນເປົ້າໝາຍຂອງລາວກໍຄືກະຈາຍເມັດພືດ
ໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້. ນີ້ຄືດິນສາມປະເພດທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງ:
 ດິນແຂງ. ດິນປະເພດທີນຶ່ງເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິນພຣະຄຳຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ໃຈຕົວເອງແຂງກະດ້າງຕໍ.່ ຄົນແບບນີ້ບໍ່
ມີຄວາມປາຖນາສຳລັບພຣະເຈົ້າ, ດັ່ງນັ້ນພຣະຄຳຂອງພຣະອົງຈຶ່ງບໍ່ສາມາດທະລຸເຂົ້າແລະຢັງ່ ຮາກໄດ້. ພວກເຂົາໄດ້
ຍິນພຣະຄຳແລະເວົ້າວ່າ: “ບໍ,່ ໄດ້ແລ້ວຂອບໃຈ, ມັນບໍ່ແມ່ນສຳລັບຂ້ອຍດອກ.”
 ດິນທີ່ມີຫີນ. ດິນບາງບ່ອນໃນຟີລິສຕິນກໍໜາສອງສາມຂໍ້ມືແລ້ວ. ເບິ່ງໜ້າຄືຈະເກີດຜົນເມື່ອເບິ່ງທາງເທິງ, ແຕ່ວ່າ
ເມື່ອຮາກຂອງພືດກະທົບກັບແຜ່ນຫີນ, ມັນບໍ່ມີທາງໄປຕໍ່ອີກແລ້ວ. ອາກາດບໍ່ດີທຳອິດອອກມາກໍເຮັດໃຫ້ມັນຮ່ຽວແຫ້ງ
ໄປ. ໃນທາງດຽວກັນ, ຫຼາຍຄົນທີ່ໄດ້ສົນໃຈໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູກໍອອກປາກສເນີເປັນທາງການເທົ່ານັ້ນໃນການ
ຮັບເອົາແລະເຊື່ອ. ພວກເຂົາຢູ່ບໍ່ໄດ້ດົນ.
ຢູ່ໃສທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນດິນແຕ່ລະຢ່າງເປັນຕົວແທນໃນສັງຄົມຂອງພວກ
 ດິນທີ່ມີໜາມຫຸ້ມຮັດ. ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ດິນປະເພດນີ້ບັນລະຍາຍພວກທີ່ໄດ້ຍິນພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ, ເຖິງປານນັ້ນ
ກໍຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ສິ່ງອື່ນໆອີກລັກລອບເອົາຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພວກເຂົາ: “ຄວາມກັງວົນຂອງສມັຍນີ,້ ຄວາມຫຼອກລວງ
ຂອງຄວາມຮັ່ງມີ, ແລະຕັນຫາສິ່ງອື່ນໆອີກເຂົ້າມາຫຸ້ມຮັດພຣະຄຳ” (ຂໍ້ 19). ຄົນສ່ວນຫຼາຍກຳລັງພະຍາຍາມໃຫ້ມີທັງ
ສອງທາງອາດຈະໄດ້ພົບໝາກຜົນບາງຢ່າງເລີຍເກີດແຄ້ນ(ຄາຄໍ)ໂດຍການເຂົ້າເຝົ້າອຸທິຕົນຂອງພວກເຂົາໄປສູ່ຢ່າງອື່ນ
ອີກ ແທນທີ່ຈະຢູໃ
່ ນພຣະຄຣິດ.
ດິນທັງສາມປະເພດນີ້ສາມາດຮວມເຂົ້າກັນເປັນດິນປະເພດດຽວ: ດິນບໍ່ເກີດຜົນ. ມັນກໍກະຈ່າງແຈ້ງຈາກການສິດ
ສອນຂອງພຣະເຢຊູທີ່ວ່າ, ເຖິງແມ່ນວ່າທຸກໆຄົນມີທາງຜ່ານເຂົ້າສູ່ຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນຕອບສນອງ
ໃນທາງທີ່ຄືກັນ. ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈົ້າ, ເຊື່ອຟັງພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ, ແລະຍອມໃຫ້ພຣະຄຳຢັງ່ ຮາກ.
ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ. ຍັງມີດິນອີກປະເພດນຶ່ງ.
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງສຳຄັນ ທີ່ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າຕ່າງຄົນຕ່າງຕອບສນອງຕໍ່ຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າໃນທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ?

3. ມາຣະໂກ 4:8-9
8. ລາງເມັດກໍຕົກໃສ່ດິນດີ ແລ້ວງອກງາມຈະເຣີນຂຶ້ນ ເກີດຜົນໄດ້ສາມສິບຕໍ່ ຫົກສິບຕໍ່ ແລະຮ້ອຍຕໍ.່ 9. ແລ້ວພຣະອົງ
ຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, “ຜູ້ໃດມີຫູຢາກຟັງ ຈົ່ງຟັງເອົາ.”
 ດິນດີ. ດິນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກດິນອື່ນໆ : ການຍືດຍຸນ
່ ໄດ້ແລະເກັບຮັບເມັດພືດແລະປາສຈາກຫີນ
ແລະໜາມ, ໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ເກີດດອກອອກຜົນ. ຊຶ່ງແມ່ນສິ່ງທີ່ງ່າຍດາຍ, “ດິນດີ.” ສາວົກແທ້ຂອງພຣະເຢ
ຊູໄດ້ຍິນພຣະຄຳແລະກໍຮັບເອົາໄວ້, ໃຫ້ພຣະຄຳງອກຂຶ້ນໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ, ແລະຫຼີກເວັ້ນຢ່າງລະມັດ
ລະວັງຈາກສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຈະກີດກັນ
້ ການເຕີບໂຕຂອງພຣະຄຳ.
ມາເຖິງຈຸດນີ,້ ພວກຝູງຄົນກໍຄົງຈະເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເລັງເຖິງຜູ້ຫວ່ານ, ເມັດພືດ, ແລະດິນ. ແຕ່ວ່າພຣະເຢຊູ
ໄດ້ເພີ້ມບາງຢ່າງທີດ
່ ີກວ່າທັມມະດາ: ຣະດູການເກັບກ່ຽວ. ໃຫ້ຄິດເຖິງສະພາບຂອງດິນທີ່ຟີລິສຕິນ ແລະການຫວ່ານ
ເມັດພືດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ຊາວນາມຸ້ງຫວັງໄດ້ສິບເທົ່າຂອງຜົນລະປູກກໍຖືວ່າໄດ້ດີທີ່ສຸດແລ້ວ. ແຕ່ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້
ພາເຂົາເຈົ້າໃຫ້ໄປໄກກວ່າຄວາມຄາດໝາຍນັ້ນອີກ. ເມື່ອພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າຕັ້ງຮາກໃນຊີວິດຂອງຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ ພຣະ
ອົງໄດ້ເວົ້າວ່າ, ມັນຈະເກີດດອກອອກຜົນເພີ້ມເຕີມ “ສາມສິບ, ຫົກສິບ, ແລະຮ້ອຍຕໍ.່ ”
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ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈອັນນຶ່ງ, ທ່ານມາຣະໂກໄດ້ບັນທຶກຄຳອຸປມາເຣື່ອງດິນກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຂຽນຄຳອຸປມາຂອງພຣະ
ເຢຊູເຣື່ອງອື່ນໆແລະການສອນເຣື່ອງສະເພາະເຈາະຈົງ. ຄຳອຸປມາເຣື່ອງນີ້ເປັນກຸນແຈໃຫ້ແກ່ການສັ່ງສອນເຣື່ອງອື່ນໆ
ຂອງພຣະເຢຊູ ເພາະວ່າໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ. ການທີ່ໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຢຊູກຳລັງເວົ້າຢູ່ນັ້ນຍັງບໍ່ພຽງ
ພໍເທື່ອ; ສິ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກຕ່າງນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດກັບຄວາມຈິງເຫລົາ
່ ນັ້ນ.
ພຣະເຢຊູໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຄຳອຸປມານີ້ໃນຂໍ້ທີ 3 ດ້ວຍຄຳສັ່ງຄຳດຽວ “ຈົ່ງຟັງ!” ພຣະອົງລົງທ້າຍຄຳອຸປມາດ້ວຍຄຳແນະ
ນຳທີ່ຄ້າຍຄືກັນ: “ຜູ້ໃດມີຫູຢາກຟັງ ຈົ່ງຟັງເອົາ.” ໃນພຣະທັມຄັມພີ, ຄຳວ່າໄດ້ຍິນບາງຢ່າງມີຄວາມໝາຍຫຼາຍໄປກວ່າ
ໄດ້ຍິນເປັນສຽງເທົ່ານັ້ນ; ຊຶງ່ ໄດ້ຊັກນຳໃຫ້ເກີດຄວາມຄິດແຫ່ງການເຂົ້າໃຈແລະການຕອບສນອງຄືນ. ເມື່ອພຣະຄັມພີ
ກ່າວວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນຄຳອ້ອນວອນອະທິຖານຂອງພວກເຮົາ, ກໍໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງຕອບຄຳອະທິຖານນັ້ນ.
(ເບິ່ງ 1 ໂຢຮັນ 5:14-15.) ໃນທຳນອງດຽວກັນ, ພວກເຮົາກໍຖືກຮຽກເອີ້ນໃຫ້ຟັງວ່າພຣະເຈົ້າກຳລັງສັ່ງພວກເຮົາໃຫ້
ເຮັດຫຍັງ ແລະໃຫ້ຕອບພຣະອົງຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ພຣະເຈົ້າສາມາດກະທຳສິ່ງຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໂດຍເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີໝາກຜົນແລະຫຼາຍເຫຼືອລົ້ນສຳ
ລັບຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ, ແຕ່ໝາກຜົນເຫຼົ່ານັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຫຍັງກັບພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ.
ການທີ່ຮູ້ຈັກວ່າພຣະຄັມພີກ່າວຢ່າງໃດນັ້ນເປັນສິ່ງສຳຄັນ, ແຕ່ເມື່ອພວກເຮົາເຊື່ອຟັງເທົ່ານັ້ນ ຊີວິດຈຶ່ງມີການປ່ຽນແປງ.
ໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຍິນວ່າພຣະເຢຊູເວົ້າຫຍັງກັບພວກເຮົາ ແລະໃຫ້ພວກເຮົາເຊື່ອຟັງຄວາມພຣະອົງ.
ແມ່ນຫຍັງຄືໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາໃນຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ບັນລະຍາຍໃນຄຳອຸປມານີ?
້

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ທ່ານຈະເຊື່ອຟັງພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ? ສເນີໃຫ້ເອົານຶ່ງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນຂອງຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ໃນວັນຂ້າງໜ້າທີ່
ຈະມາເຖິງນີ.້
 ເຂົ້ານົກ. ແມ່ນຫຍັງໃນຊີວິດຂອງທ່ານທີ່ນ່ວງໜ່ຽວຄວາມສາມາດຂອງທ່ານທີ່ຈະໄດ້ຍິນແລະຟັງຄວາມພຣະ
ຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ ? ທວງຖາມພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານຍົກຍ້າຍສິ່ງຕ່າງໆທີຖ
່ ວ
່ ງດຶງທ່ານຈາກການໄວ້ວາງ
ໃຈແລະການຕິດຕາມພຣະອົງ.
 ນ້ຳ. ໃຫ້ການອ່ານພຣະຄັມພີເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງຊີວິດທ່ານ. ເລີ້ມຕົ້ນບັນທຶກ. ແຕ່ລະມື,້ ໃຫ້ຂຽນໝາຍພິ
ເສດວ່າພຣະເຈົ້າກ່າວຫຍັງໃນພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ ແລະພິຈາຣະນາວ່າທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງເພື່ອເຊື່ອຟັງ
ຄວາມພຣະອົງ.
 ຫວ່ານ. ວາງແຜນສຳລັບການແບ່ງປັນເຣື່ອງທີ່ພຣະເຈົ້າກຳລັງສິດສອນທ່ານໂດຍຜ່ານພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ.
ໃຊ້ຫຼັກການສື່ສານແບບໃໝ່ໃນການບອກແກ່ຄົນອື່ນໆ. ຮ່ວມກິນເຂົ້າທ່ຽງກັບບາງຄົນຜູ້ທີ່ທ່ານສາມາດໜຸນ
ໃຈໃຫ້ອ່ານພຣະຄັມພີແລະເຊື່ອຟັງການສິດສອນຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຄວາມຄິດຂອງການສິດສອນຄົນອື່ນໆກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູອາດຈະເປັນການເຮັດໃຫ້ຢ້ານ ຫຼືແມ້ກະທັ້ງເອື້ອມບໍ່ເຖິງ.
ແຕ່ຖ້າທ່ານຫາກເຕັມໃຈທີ່ຈະໄດ້ຍິນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະເຊື່ອຟັງຄຳແນະນຳຂອງພຣະອົງສຳລັບຊີວິດທ່ານ,
ພຣະອົງຈະນຳພາທ່ານໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງ.
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