ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 26 ພຶສຈິກາ 2017(11- 26- 2017)
__________________________________________
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ

ອັນເດອາ-ເປັນພະຍານທີກ
່ ະຕືລືລົ້ນ
ໂຄສະນາຂາຍຫຍັງທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດ ທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນ?

ພຣະຄຣິດ- ເປັນຈຸດສູນກາງຄຳເຊື້ອເຊີນທີ່ຕ້ອງເລືອກໃນຊີວິດ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມບໍ່ສົນໃຈ.

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
“ແມ່ນຫຍັງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງນັ່ງຫຼັງພວງມະໄລມື້ນ?
ີ້ ” ການຊື້ຣົດແມ່ນປະສົບປະການທີ່ອຶດອັດ ຍາກໃນ
ການຕັດສິນໃຈສຳລັບທຸກຄົນ. ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມກົດດັນທີ່ຍ່າງອ້ອມຮອບຄົນຂາຍ, ລອງຂັບຂີ່ຣົດ, ແລະຕໍ່
ຈາກນັ້ນກໍມານັ່ງກັບຄົນຂາຍ ຜູ້ທີ່ຍ່າງກັບໄປກັບມາຈາກໂຕະຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ ເພື່ອເຈຣະຈາຕໍ່ລອງຣາຄາ. ການຕໍ່
ລອງຣາຄາຂອງເຮົາບໍ່ງ່າຍດາຍທີ່ໄດ້ຕໍ່ກັບຄົນຂາຍ. ບໍ່ວ່າເຮົາຈະສລາດໃນການຕໍ່ລອງປານໃດກໍຕາມ, ມີຈຸດປະສົງ
ດຽວໃນຄວາມຄິດຄື: ຈົບລົງດ້ວຍຂໍ້ຕົກລົງຊື້ຂາຍ.
ຄຣິສຕຽນສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມຄິດເຫັນໃນທຳນອງດຽວກັນໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ ຍອມຮັບວ່າເຂົາເປັນຄົນ
ຂາຍ. ພວກເຂົາຄິດວ່າເຂົາຈຳຕ້ອງເຮັດທຸກໆສິ່ງທີ່ເຂົາສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອຍົກຍ້າຍຄົນຈາກຈຸດນຶ່ງໄປຫາຈຸດນຶ່ງ, ເຮັດ
ໃຫ້ຈົບ “ ດ້ວຍຂໍ້ສເນີຄວາມເຊື່ອ” ດ້ວຍການອ້ອນວອນອະທິຖານ.
ອັນເດອາໄດ້ຢືນຂຶ້ນດ້ວຍຫຼັກຄວາມເຊື່ອຢ່າງເຫັນຊັດ. ທຸກຄັ້ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນອັນເດອາໃນພຣະຄັມພີ, ລາວໄດ້
ແນະນຳບາງຄົນມາຫາພຣະເຢຊູ. ອັນເດອາຮູ້ວ່າຣິດອຳໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດທີ່ແທ້ຈິງບໍ່ໄດ້ມາຈາກການຊັກ
ຊວນດ້ວຍເຫດແລະຜົນຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ເປັນການແນະນຳຕົວພຣະເຢຊູໂດຍຕົງ. ເພາະວ່າບໍ່ມີສິ່ງໃດເໝືອຄວາມ
ສາມາດຂອງພຣະເຢຊູໄປໄດ້.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?

(ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ສືກສາພຣະຄັມພີ

1. ໂຢຮັນ: 1:35-42
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ລ່ວງໄປອີກວັນໜຶ່ງໂຢຮັນກຳລັງຢືນຢູ່ກັບລູກສິດຂອງຕົນສອງຄົນ.36ແລະທ່ານໄດ້ເພ່ງເບິ່ງພຣະເຢຊູກຳລັງສະເດັດ

ກາຍໄປ ຈຶ່ງກ່າວວ່າ, ເບິ່ງແມ, ພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ.”
ຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄປ.

ລູກສິດສອງຄົນໄດ້ຍິນໂຢຮັນເວົ້າດັ່ງນັ້ນ ເຂົາຈຶ່ງ
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ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງຫລຽວຫລັງເຫັນເຂົາທັງສອງຕິດຕາມມາ ຈຶ່ງຊົງຖາມເຂົາວ່າ, “ພວກທ່ານ
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ຊອກຫາຫຍັງ” ເຂົາທູນພຣະອົງວ່າ, “ຮັບບີ (ຊຶ່ງແປວ່າ ອາຈານ) ທ່ານອາສັຍຢູ່ທີ່ໃດ.” 39ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, “ຈົ່ງ
ມາເບິ່ງ” ເຂົາກໍໄປແລະເຫັນບ່ອນຊຶ່ງພຣະອົງຊົງອາສັຍ ວັນນັ້ນເຂົາກໍໄດ້ພັກຢູ່ກັບພຣະອົງ ເພາະເປັນເວລາປະມານສີ່
ໂມງແລງແລ້ວ.

ໃນສອງຄົນທີ່ໄດ້ຍິນໂຢຮັນເວົ້າແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄປນັ້ນ ຜູ້ໜຶ່ງຄືອັນເດອານ້ອງຊາຍຂອງຊີ
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ໂມນເປໂຕ. 41ອັນເດອາກໍໄປຫາຊີໂມນອ້າຍຂອງຕົນກ່ອນແລະໄດ້ບອກວ່າ, “ໝູ່ເຮົາໄດ້ພົບເມຊີອາແລ້ວ” (ທີ່ແປວ່າ
ພຣະຄຣິດ). 42ອັນເດອາຈຶ່ງພາຊີໂມນໄປເຝົ້າພຣະເຢຊູ ເມື່ອຊົງທອດພຣະເນດແລ້ວພຣະອົງຈຶ່ງຊົງກ່າວວ່າ, “ທ່ານຄືຊີ
ໂມນລູກຂອງໂຢຮັນ ທ່ານຈະໄດ້ຊື່ໃໝ່ວ່າ ເກຟາ” (ທີ່ແປວ່າ ເປໂຕ ຄືຫີນ).
1

ອັນເດອາແມ່ນນຶ່ງໃນສອງຄົນຂອງອັຄສາວົກໃນຕອນນັ້ນ ເມື່ອໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕເປັນພະຍານວ່າພຣະເຢຊູເປັນ
“ ລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າ.” ຄຳພະຍານນີ້ພຽງພໍສຳລັບອັນເດອາແລະເພື່ອນໆຂອງລາວ ( ໂຢຮັນຜູ້ນແ
ີ້ ມ່ນໃຜ, ຜູ້ນຶ່ງທີ່
ຂຽນພຣະທັມເຫລັມ
້ ນີ)້ . ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາເປັນຜູ້ຕິດຕາມໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ, ພວກເຂົາໄດ້ຕາມພຣະເຢຊູໄປເພື່ອ
ຈະໄດ້ຍິນວ່າພຣະອົງສອນຫຍັງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນອັຄສາວົກສອງຄົນນີ້ໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບພຣະເຢຊູລະຍະນຶ່ງ, ອັນເດອາ
ປາກົດວ່າມີການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດ ໂດຍຍອມຮັບວ່າ: “ ພວກເຮົາໄດ້ພົບພຣະເມສີອາ!”
ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນແຮງດຶງດູດຂອງຄຳພະຍານ. ສຳລັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ລຸ້ນ, ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຄອຍຖ້າ
ການຕັດສິນໃຈເລືອກສິ່ງນຶ່ງຄື ພຣະເມສີອາ. ປະຊາຊົນໄດ້ເຊື່ອວ່າພຣະເມສີອາຄວນຈະເປັນຜູ້ນຳທາງການເມືອງ ຜູ້
ຊຶ່ງພຣະເຈົ້າຍົກຂຶ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການກົດຂີ່ຂອງອຳນາດການປົກຄອງໂຣມພ່າຍແພ້. ທີ່ຈຸດນີ້, ອັນເດອາມີຄວາມຄິດ
ເຫັນວ່າລາວກໍຄືກັບທຸກໆຄົນ, ບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຕັ້ງໃຈຈິງຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະເມສີອາຈະບໍ່ນຳ
ປະຊາຊົນໄປໃນທາງການເມືອງ; ພຣະອົງຈະເຮັດບາງສິ່ງທີ່ດີກວ່ານັນ
້ ຫຼາຍກວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນໃຫ້ພົ້ນຈາກ
ອຳນາດການປົກຄອງຂອງໂຣມ, ພຣະອົງຈະຊ່ວຍກູ້ເອົາປະຊາຊົນຈາກບາບແລະຄວາມຕາຍຂອງພວກເຂົາ.
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ງແລກທີ່ອັນເດອາເຮັດເມື່ອລາວຮູ້ວ່າລາວໄດ້ພົບພຣະເມສິອາ ລາວແລ່ນໄປຫາອ້າຍ
ຂອງລາວຊື່ຊີໂມນແລະເຊື້ອເຊີນອ້າຍໃຫ້ມາແລະໄດ້ພົບພຣະເຢຊູເໝືອນກັນ. ຄວາມຈິງ, ຕລອດເວລາທີ່ເຮົາເຫັນອັນ
ເດອາໃນພຣະຄັມພີ, ອັນເດອາໄດ້ເຮັດແບບດຽວກັນນີ້ທຸກເທື່ອ: ເຊື້ອເຊືນຄົນທັງຫຼາຍໃຫ້ມາຫາພຣະເຢຊູ.
ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງອັນເດອາໃຫ້ຂໍ້ສເນີເພື່ອໃຫ້ພິຈາຣະນາຢ່າງຄົນທີບ
່ ໍ່ສລາດ

ຫຼືບມ
ໍ່ ີເຫດຜົນທີ່ສາມາດຶງດູດຊັກຈູງ

ຄວາມສົນໃຈໄດ້ ເປັນພຽງແຕ່ຄຳຊັກຊວນແບບງ່າຍເພື່ອນຳພາຊີໂມນໃຫ້ມາແລະພົບກັບພຣະເຢຊູດ້ວຍຕົວເອງ. ນີ້
ເປັນການກະທຳທີ່ໜ້າພໍໃຈຂອງອັນເດອາ. ເປັນແບບຢ່າງສຳລັບເຮົາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກມີອິສຣະຢ່າງດຽວກັນ ໃນການ
ເຊື້ອເຊີນ, ສອງສິ່ງຂ້າງລຸມ
່ ນີຈ
້ ະຕ້ອງເປັນຈິງກັບພວກເຮົາ:
 ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈກັບຄົນທີໃ
່ ກ້ຊດ
ິ ເຮົາ. ປາສະຈາກຂໍ້ຍົກເວັ້ນ, ວິທີທາງທີ່ດີທີ່ພວກເຮົາສາ
ມາດໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງເຮົາກັບຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງນັ້ນກໍຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ. ພວກເຂົາອາດຈະບໍຮ
່ ພ
ູ້ ຣະອົງ, ພວກເຂົາ
ອາດຈະບໍ່ມັກ ບໍ່ຕ້ອງການພຣະອົງ. ແຕ່ໃຫ້ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມຮັກຢ່າງຈິງໃຈກັບບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ສິດກັບ
ເຮົາ,

ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການເຊື້ອເຊີນພວກເຂົາໃຫ້ໄດ້ພົບກັບຜູ້ນຶ່ງທີ່ເປັນຄວາມຮັກ

ຄວາມດີຂອງເຂົາທີມ
່ ີຕເໍ່ ຮົາຈະບໍ່ມີວັນປ່ຽນແປງເລີຍ.
 ພວກເຮົາຕ້ອງເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູເປັນທີ່ກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈແທ້ຈິງ.

ບົນພື້ນຖານການພົບພໍ້ກັບພຣະເຢຊູ

ດ້ວຍຕົວຂອງເຂົາເອງ, ອັນເດອາມີຄວາມແນ່ໃຈວ່າພຣະເຢຊູເປັນທີ່ກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈຂອງລາວຢ່າງແທ້
ຈິງ. ລາວບໍ່ຕ້ອງການຄວາມສລຽວສລາດໃນການນຳສເນີຫຼືຕ້ອງທຳໜ້າທີ່ເປັນຄົນຂາຍ; ລາວຕ້ອງການພຽງ
ແຕ່ໃຫ້ຄຳແນະນຳ, ແລະຕໍ່ມາເປໂຕຄວນຈະເຫັນພຣະເຢຊູດ້ວຍຕົວເອງ.
2. ໂຢຮັນ 12:20-22
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ໃນໝູ່ຄົນທັງຫລາຍທີ່ຂຶ້ນໄປນະມັສການ ໃນງານເທສະການນັ້ນມີຊາວກຣີກແດ່. 21ຊາວກຣີກເຫລົ່ານີ້ໄດ້ໄປຫາຟີ

ລິບ ຊຶ່ງມາຈາກບ້ານເບັດຊາອີດາແຂວງຄາລີເລ ຈຶ່ງກ່າວກັບທ່ານວ່າ, “ນາຍເອີຍ, ພວກຂ້ານ້ອຍຢາກເຫັນທ່ານເຢຊູ
ແທ້.” 22ຟີລິບຈຶ່ງໄປບອກອັນເດອາ ແລ້ວອັນເດອາກັບຟີລິບໄດ້ໄປທູນພຣະເຢຊູ.
ຖ້າມກາງງານເທສະການ, ຄົນຢິວທີ່ຢູທົ່ວທຸກຫົນທຸກແຫ່ງຮູ້ແລະເຂົ້າໄປຮ່ວມກັນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ຍິ່ງໄປ
ກວ່ານັ້ນໃນຖ້າມກາງພວກເຂົາຍັງມີຊາວຕ່າງຊາດທີ່ຢຳເກັງພຣະເຈົ້າເຂົ້າມາຮ່ວມໃນການນະມັສະການດ້ວຍ. ເຊັ່ນ
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ດຽວກັນກັບຄົນອື່ນໆ, ພວກເຂົາຕ້ອງການຍາກເຫັນພຣະເຢຊູ. ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າດ້ວຍເຫດໃດກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ໄປຫາຟີລິບ
ພ້ອມດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາ ແຕ່ມັນເປັນໜ້າແປກໃຈວ່າຟີລິບໄປບອກອັນເດອາ. ອາດຈະເປັນເພາະວ່າລູກ
ສິດທຸກຄົນໄດ້ຄຸ້ນເຄີຍກັບການແນະນຳຕົວຂອງອັນເດອາ. ເຂົາຮູ້ວ່າອັນເດອາບໍ່ມີຄວາມລະອາຍໃນເຣື່ອງການແນະ
ນຳຄົນອື່ນໆໃຫ້ຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູ, ແລະນີ້ກໍເປັນອີກໂອກາດນຶ່ງທີ່ລາວຈະເປັນຜູໃ
້ ຫ້ຄຳແນະນຳອີກ.
ເຊັ່ນດຽວກັບອັນເດອາ, ພວກເຮົາຄວນຫາໂອກາດນຳເອົາຄົນອື່ນໃຫ້ເຂົ້າມາຫາພຣະເຢຊູ. ໂດຍສະເພາະເມື່ອມີ
ບຸກຄົນຊອກຫາພຣະເຢຊູ ມີຄຳຖາມຢ່າງແທ້ຈິງ. ພວກເຮົາຫຼາຍຄົນມີບັນຫາ, ດົນໆພວກເຮົາເຂົົ້າໄປໃນສະຖານທີໆ
່
ບໍລ
່ ງຶ້ ເຄີຍ ໃນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເຂົ້າໄປມີຄວາມສຳພັນກັບບຸກຄົນນັນ
້
ຄົນໆ ນັ້ນ.

ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າອາດທຳງານຢູກ
່ ັບ

ໃນການດຳເນີນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ເຄີຍມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ພົບບຸກຄົນທີ່ມີຄຳຖາມ

ກ່ຽວກັບການມີຊີວິດແລະຄວາມເຊື່ອ ຄຳຖາມທີ່ມີພຣະເຢຊູຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຕອບ.
ພວກເຮົາຕ້ອງພະຍາຍາມປົກປ້ອງຜົນປໂຍດຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ. ພວກເຮົາຕ້ອງພະຍາ
ຍາມເອົາຕົວເຮົາເອງໄປໃນທຸກສະຖານະການ ທີ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາສາມາດດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຄົນທີ່ບໍ່ເປັນ
ຄຣິສຕຽນ.
 ພົບປະໂອ້ລົມກັບເພື່ອນບ້ານໃນເວລາທີ່ເດີນໄປດ້ວຍກັນ ແທນທີ່ຈະມິດງຽບຢູ.່
 ເວົ້າລົມກັບບຸກຄົນທີ່ໃກ້ກັບທ່ານໃນບ່ອນອອກກຳລັງກາຍ ແທນທີ່ຈະເອົາແຕ່ເຄື່ອງຟັງສຽງອັດຫູໄວ້.
 ເວົ້າລົມກັບພໍ່ແມ່ເດັກຄົນອື່ນໆ ໃນເວລາເບິ່ງການແຂ່ງຂັນກິລາ.
ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງງ່າຍທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້, ແຕ່ລະຕົວຢ່າງນັ້ນແມ່ນຂັບເຄື້ອນໄປດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ. ພວກເຮົາ
ຄວນເອົາຕົວຢ່າງແຕ່ລະຂັ້ນຕອນນີ້ ເພາະວ່າພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຊົງທຳງານໃນຕົວເຮົາຕລອດເວລາແລະທົ່ວ
ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງໃນໂລກ ເພາະສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກໃຫ້ເປັນທາງເພື່ອປະກາດຂ່າວປະເສີດ
ຂອງພຣະອົງ.
3. ໂຢຮັນ 12:23-26
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ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງຕອບເຂົາວ່າ, “ເວລາທີ່ບຸດມະນຸດຕ້ອງຮັບກຽດນັ້ນກໍມາເຖິງແລ້ວ. 24ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມ

ຄວາມຈິງວ່າ ຖ້າເມັດເຂົ້າບໍ່ຕົກລົງໃນດິນແລະບໍ່ຕາຍໄປກໍຄົງຈະເປັນຢູ່ແຕ່ເມັດດຽວ ແຕ່ຖ້າມັນຕາຍໄປກໍຈະເກີດຜົນ
ຫລາຍ. 25ຜູ້ທີ່ຮັກຊີວິດຂອງຕົນກໍຕ້ອງເສຍຊີວິດ ແລະຜູ້ທີ່ຊັງຊີວິດຂອງຕົນໃນໂລກນີ້ ກໍຈະຮັກສາຊີວິດນັ້ນໄວ້ ສຳລັບ
ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. 26ຖ້າຜູ້ໃດປະຕິບັດເຮົາ ໃຫ້ຜູ້ນັ້ນຕິດຕາມເຮົາມາ ແລະເຮົາຢູ່ທີ່ໃດ ຜູ້ປະຕິບັດເຮົາຈະຢູ່ທີ່
ນັ້ນເໝືອນກັນ ຖ້າຜູ້ໃດປະຕິບັດເຮົາ ພຣະບິດາຈະຊົງປະທານກຽດຕິຍົດແກ່ຜູ້ນັ້ນ.
ອັນເດອາ, ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວຂອງລາວ, ການແນະນຳຕົວບຸກຄົນເຫຼົ່ານັນ
້ ໃຫ້ພຣະເຢຊູ. ເປັນໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ,
ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຖາມເຂົາວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດເຂົາຈຶ່ງມາຫາພຣະອົງຫຼືວ່າພວກເຂົາມີຄຳຖາມອັນໃດທີ່ຢາກຖາມ. ພຣະ
ອົງບໍ່ໄດ້ໄຕ່ຖາມເຖິງຖານະທາງດ້ານສັງຄົມຂອງພວກເຂົາ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາຫຼື ອາຊີບການງານຂອງພວກເຂົາ.
ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າການຕິດຕາມພຣະອົງນັ້ນມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ.
ນີ້ເປັນຈຸດສຳຄັນສຳລັບວັນນີ້. ເມື່ອພວກເຮົາຄິດວ່າມັນເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນຂອງເຮົາທີ່ “ ຢຸດການຕໍ່ລອງ” ທີ່
ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ສຳລັບຄຣິສຕຽນ, ພວກເຮົາອາດຖືກທົດສອບວ່າຄວາມເປັນຈິງຄືອັນໃດກັນແທ້ຂອງການຕິດຕາມ
ພຣະເຢຊູ. ແທນທີ,່ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ສັດຊືຕ
່ ໍ່ການອະທິບາຍປະສົບການຄຣິສຕຽນເໝືອນຢ່າງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງ
ກະທຳ, ການສນັບສນຸນສົ່ງເສີມຈະເປັນການເຮັດໃຫ້ຕົວຜູ້ເປັນລູກສິດມີຄ່າຣາຄາຫຼາຍຂຶ້ນ:
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 ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູແມ່ນທາງເດີນໄປສູ່ການປະຕິເສດຕົວເອງ. ຂໍ້ຄວາມນີ,້ ພຣະເຢຊູໄດ້ອະທິບາຍເຖິງ
ການຕາຍຂອງພຣະອົງວ່າ ເປັນເໝືອນເມັດເຂົ້າທີຫ
່ ວ່ານລົງດິນແລະຕາຍ ຕໍ່ຈາກນັ້ນກໍເກີດຜົນຢ່າງຫລວງ
ຫຼາຍ. ຖ້າພວກເຮົາຈະຕິດຕາມພຣະເຢຊູແລະເຊີນຊວນໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດຢ່າງດຽວກັບເຮົາ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງ
ຈຳໄວ້ວ່າພຣະອົງເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ມີຊີວີດຢ່າງດຽວກັນກັບພຣະອົງ ຄືການປະຕິເສດຕົວເອງ. ໃນຄຳເວົ້າຂອງ
ພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງກຽດຊັງຊີວິດຕົນເອງໃນໂລກນີ.້
 ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູແມ່ນທາງເດີນໄປສູ່ຊີວິດ. ເປັນຄວາມຈິງແທ້, ເຮົາຈະສູນເສັຽສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງເມື່ອພວກ
ເຮົາຕິດຕາມພຣະເຢຊູ. ການຕິດຕາມພຣະອົງຈະສູນເສັຽພີ່ນ້ອງຂອງເຮົາ, ຈຸດປະສົງແລະຊັບສົມບັດ ແຕ່ທຸກ
ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາອາດຈະສູນເສັຽນັ້ນ ບໍ່ສາມາດປຽບທຽບກັບສິ່ງທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຮັບຢ່າງແນ່ນອນ: ຊີວິດຈິງ, ຄວາມ
ຊົມຊື່ນຍິນດີອນ
ັ ແທ້ຈິງ ແລະຄວາມເພິ່ງພໍໃຈທີ່ແທ້ຈິງ.
 ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູແມ່ນທາງເດີນໄປຢູ່ກັບພຣະເຢຊູ. ດ້ວຍເຫດໃດການຕິດຕາມພຣະເຢຊູຈຶ່ງເປັນການ
ນຳໄປສູຊ
່ ີວິດ? ເພາະວ່າການຕິດຕາມພຣະເຢຊູແມ່ນທາງເດີນໄປມີຊີວດ
ິ ຢູ່ກັບພຣະເຢຊູ. ໃນເວລາດຽວກັນ
ນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງຈຳໄວ້ວ່າບໍ່ມີສິ່ງໃດຈະທໍາລາຍຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຢຊູໄດ້. ພຣະອົງເປັນອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນເຈົ້ານາຍເຮົາທຸກຢ່າງ ແລະບໍ່ມີສິ່ງອື່ນໃດນອກຈາກພຣະອົງ.

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ມີຂັ້ນຕອນອັນໃດທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດຄືກັນກັບອັນເດອາໃນອາທິດນີ້? “ ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງຄຳແນະນຳນີ້.

 ຈົ່ງກ່າວຄຳຂອບໃຈ. ຈົ່ງກ່າວຄຳຂອບໃຈກັບຜູ້ທີ່ແນະນຳຕົວທ່ານໃຫ້ຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູ? ໂທຣະສັບຫຼືຂຽນຈົດ
ໝາຍແລະສະແດງຄວາມຂອບໃຈຂອງທ່ານຕໍ່ບຸກຄົນນັ້ນ.
 ຈົ່ງຈັດເວລາ. ໃນຕາຕະລາງເວລາປະຈຳວັນຂອງທ່ານ, ທ່ານມີໂອກາດດີອັນໃດທີ່ທ່ານຈະປະຕິບັດຕໍ່ບຸກຄົນ
ທີ່ບໍ່ເປັນຄຣິສຕຽນ? ຖ້າບໍ່ມ,ີ ຈົ່ງສຳຣວດເບິ່ງໃໝ່ວ່າທ່ານຈະຈັດໃຫ້ມີເວລາສຳລັບການແນະນຳຂ່າວປະເສີດ
ຢ່າງໃດ.
 ການແນະນຳ. ທ່ານມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຈໃນພຣະເຢຊູພຽງພໍທີ່ຈະແນະນຳຕົວບາງຄົນໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງບໍ?
ຈົ່ງຄິດເບິ່ງຢ່າງຄັກແນ່ວ່າມີໃຜຜູ້ນຶ່ງທີ່ຕ້ອງການການຄຳແນະນຳນັ້ນບໍ, ແລະຕັດສິນໃຈຈັດເວລາແນະນຳເມື່ອ
ທ່ານໄດ້ພົບບຸກຄົນນັ້ນໃນອາທິດນີ.້
ອັນເດອາ, ການທຳໜ້າທີ່ເປັນພະຍານ,

ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າການຊັກຊວນຄົນອື່ນໃຫ້ມາເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າບໍ່

ເໝືອນກັບການຊັກຊວນໂຄສະນາຂາຍຣົດ.

ແທນທີ,່

ການເຊື້ອເຊີນຄົນອື່ນໃຫ້ມາພົບພຣະເຢຊູເປັນເຣື່ອງງ່າຍໆ

ຄວນທີ່ຈະເປັນທັມມະຊາດທີສອງລອງລົງມາຂອງບຸກຄົນທີ່ຮັກແລະສແວງຫາພຣະຄຣິດຢ່າງເລິກເຊຶ້ງ.

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR.
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