ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
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____________________________________________________________
ພຣະເຢຊູແກ້ໄຂໃຫ້
ທໍານຽມສັງຄົມ ຫຼືປະເພນີອັນໃດແດ່ ສອນທ່ານໃຫ້ຕິດຕາມ ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະເຢຊູເອີ້ນເອົາເຮົາສູ່ມາຕະຖານທີ່ສູງກວ່າ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ນໍ້າມັນມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ຊີວິດເຮົາ ແລະ ເສຖກິດ. ຄວາມຈິງ, 92% ຂອງນໍ້າມັນໃຊ້ໃນການຂົນສົ່ງແມ່ນໄດ້ມາ
ຈາກນໍ້າມັນດິບ. ຂະນະທ່ີນໍ້າມັນຮັບໃຊ້ເຮົາດີ ມັນກໍສາມາດເປັນແຫຼ່ງບັນຫາໃຫຽ່ໆເຊັ່ນດຽວກັນ.
ອຸບັດຕິເຫດນໍ້າມັນຮົວ
່ ໄຫຼຄັ້ງໃຫຽ່ໃນໂລກເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2010 ທ່ີອ່າວແມັກຊີໂກຢູ່ຂອບຟ້ານໍ້າເລິກ. ນໍ້າມັນຫຼາຍ
ກວ່າ 200 ລ້ານແກລັອນ ປົກຄຸມທະເລຊາຍ ແລະສັດສາວາສິ່ງທັງຫຼາຍເຖິງ 572 ໄມລ໌. ສັດທະເລຖືກຂ້າຕາຍ, ແລະ
ນົກຫຼາຍຮ້ອຍໂຕຖືກປົກຄຸມດ້ວຍນໍ້າມັນໜາ ແລະຕາຍໄປ.
ປະເພນີປຽບເໝືອນນໍ້າມັນ. ດີທັງຄູ່, ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ຢາກໃຫ້ມັນປົກຄຸມສິ່ງທ່ີບໍ່ຄວນປົກຄຸມ. ບາງເທື່ອພວກເຮົາສາ
ມາດປ່ອຍໃຫ້ປະເພນີ ແລະທໍານຽມສັງຄົມປົກຄຸມ ແລະຫຸ້ມຮັດສ່ວນໃດສ່ວນນຶ່ງຂອງຊີວິດເຮົາ. ປະເພນີທາງສາສນາ
ຕ່າງມີຄຸນຄ່າ, ແຕ່ເມື່ອມັນປົກຄຸມພຣະບັນຍັດ ແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ, ມັນກໍເໝືອນນໍ້າມັນລາດຫຸ້ມຫົວໃຈເຮົາ.
ດັ່ງດຽວກັບພະນັກງານເກັບກວາດນໍ້າມັນທໍາຄວາມສະອາດພັຍວິບັດສິ່ງແວດລ້ອມນັ້ນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຍາ
່ ງກ້າວເຂົ້າ
ມາດ້ວຍພຣະທັມຂ່າວປະເສີດ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບໜຽວຕຶ້ງນັ້ນ. ພຣະອົງຕໍ່ວ່າ ແລະແກ້ໄຂແນວຄວາມຄິດຂອງພວກ
ຜູ້ນໍາສາສນາຊຶ່ງໄດ້ສ້າງພັຍພິບັດຝ່າຍວິນຍານ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ມາຣະໂກ 7:5-8 :
ພວກຟາຣີຊາຍກັບພວກນັກທຳຈິ່ງທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, “ເປັນຫຽັງພວກສິດຂອງທ່ານຈິ່ງບໍ່ຕິດຕາມຄຳສອນທີ່ຕົກ
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ທອດມາຈາກເຖົ້າເກົ່າບູຮານ ແຕ່ຍັງຮັບປະທານອາຫານດ້ວຍມືບໍ່ສະອາດ.” 6ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, “ເອຊາຢາໄດ້
ທຳນວາຍຄັກແນ່ເຖິງພວກເຈົ້າ ຜູ້ເປັນຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄົດ ຕາມທີ່ຂຽນໄວ້ວ່າ,
ສ່ວນໃຈຂອງເຂົາຫ່າງໄກຈາກເຮົາ.
ເປັນພຣະໂອວາດ’.
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‘ ພົລເມືອງເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກຽດເຮົາແຕ່ປາກ

ເຂົານະມັສການເຮົາໂດຍອັບປໂຍດ ດ້ວຍເອົາບົດບັນຍັດຂອງມະນຸດມາຕູ່ວ່າ
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ເຈົ້າທັງຫຼາຍປະລະພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ກັບໄປຍຶດຖືຕາມຄຳສອນທີ່ຕົກທອດມາ

ຈາກມະນຸດ.”

1

ສິ່ງທ່ີພວກເຮົາຮູ້ໃນພຣະຄັມພີເດີມ ໄດ້ແບ່ງເປັນສາມໝວດແຕ່ຕົ້ນມາແລ້ວຄື: ພຣະບັນຍັດ, ພວກຜູ້ທໍານວາຍ,
ແລະ ບົດກອນ. ຊຶ່ງລ້ວນແຕ່ແມ່ນພຣະທັມພຣະເຈົ້າທັງສິ້ນ, ແຕ່ໝວດທີນຶ່ງ ພຣະບັນຍັດ(ທ່ີເອີ້ນວ່າໂທຣາ) ບັນຈຸໄວ້
ບ່ອນພິເສດຄືໃນຫົວໃຈຂອງຊາວຢິວ. ເວລາໃດພວກທັມບັນດິດສອນພຣະທັມໂທຣາ, ບາງເທື່ອ ພວກເຂົາໄດ້ເພີ້ມຂໍ້
ບັນຍັດໃສ່ອ້ອມບັນຍັດທ່ີພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ລະເມີດຂໍ້ຄໍາສັ່ງຂອງພຣະອົງ.
ຕົວຢ່າງ, ພຣະເຈົ້າສັ່ງ ກ່ຽວກັບວັນສະບາໂຕວ່າ, "ໃນມື້ນີ້ ໃຫ້ເຈົ້າເອງ ພ້ອມດ້ວຍລູກຊາຍຍິງ ຂ້ອຍທາດ ແລະ
ສັດລ້ຽງຂອງພວກເຈົ້າ ຕລອດທັງຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນບ້ານເມືອງຂອງເຈົ້າຢຸດເຮັດວຽກທັງໝົດ." ຈຸດປະສົງຂອງ
ຄໍາສັ່ງນີ້ ແມ່ນໃຫ້ຈັດເວລາໄວ້ສໍາລັບການນະມັສການ, ການສະທ້ອນຝ່າຍວິນຍານ, ແລະ ການພັກຜ່ອນທາງກາຍ
ເພື່ອເອົາແຮງໄວ້ເຮັດວຽກອາທິດໜ້າ. ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ພວກເຂົາເຊື່ອຟັງຄໍາສັ່ງທ່ີມີປໂຍດມະຫາສານນີ້, ພວກທັມ
ບັນດິດໄດ້ອະທິບາຍລາຍລະອຽດພະຍາຍາມບອກວ່າບັນຍັດ"ເກີດຜົນ"ຫຽັງ? ພວກເຂົາຊີ້ໃຫ້ເຫັນການກະທໍາເໝືອນ
ກັບຕັກນໍ້າຈາກບໍ,່ ການຂ້າສັດລ້ຽງຄອບຄົວ, ຫຼື ເກັບກ່ຽວເຂົ້າບເລຈາກທົ່ງນາເປັນ"ວຽກ." ການລ່ວງເວລາ, ເຈຕະນາ
ແຕ່ກົກແຕ່ເຄົ້າຂອງວັນສະບາໂຕ ການພັກຜ່ອນ ແລະການຈົດຈໍ່ໃສ່ພຣະຜູ້ສ້າງຄືນໃໝ່ ຖືກທົດແທນດ້ວຍກົດທໍານຽມ
ຕ່າງໆ ຊຶ່ງຫ່າງໄກຈາກຈຸດປະສົງເດີມຂອງຄໍາສັ່ງຫຼາຍ.
ໃນສມັຍພຣະເຢຊູ, ບໍ່ມີຜູ້ຄວບຄຸມເຂັ້ມງວດກົດ ແລະລະບຽບເພີ້ມເຕີມເຫົ່ຼານີ້ ຫຼາຍປານພວກຟາຣີຊາຍ. ດັ່ງນັ້ນ
ເມື່ອເຂົາເຫັນສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ"ຮັບປະທານອາຫານໂດຍບໍ່ໄດ້ລ້າງມືຕາມທໍານຽມ," ເຂົາກໍກ່າວຟ້ອງທັນທີ. ເຈຕະ
ນາຂອງເຂົາບໍ່ແມ່ນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດ, ແຕ່ແມ່ນເພື່ອກ່າວທັບຖົມພຣະເຢຊູ.

ມີປັດຈັຍຫຽັງແດ່ທ່ີເປັນເຫດໃຫ້ຄຣິສຕຽນຍຸກໃໝ່ລະເລີຽຕໍ່ຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ ?
ແນ່ນອນ, ພຣະເຢຊູເຫັນຄວາມພະຍາຍາມໃນຫົວໃຈຂອງເຂົາ ແລະ ຕອບສນອງດ້ວຍປັນຍາສູງສຸດ. ພຣະອົງ
ຊົງບອກໄວ້ໃນ ເອຊາຢາ 29:13 ແລ້ວເນັ້ນຄວາມຈິງຈາກພຣະທັມພຣະເຈົ້າໂດຍການເອີ້ນເຂົາວ່າ "ຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄົດ."
ຄວາມກະຕືລືລົ້ນເຕັມດ້ວຍຄວາມທະນົງຕົວ ຮັກສາໄວ້ຊຶ່ງຮີດຄອງຄໍາເວົ້າຈາກປາກຂອງເຂົາເອງ, ພວກຟາຣີຊາຍ
ປະລະຈຸດປະສົງແທ້ຈິງ ແລະເຈຕະນາຂອງຄໍາສັ່ງພຣະເຈົ້າ.
ປະເພນີບໍ່ໄດ້ຊົ່ວສເມີໄປດອກ, ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດ ແລະບໍ່ໃຫ້ຢູ່ເໜືອພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າ. ຖານະຄຣິສຕຽນ,
ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງກວດເບິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ວ່າເຮົາເຮັດຫຽັງ, ແຕ່ເປັນຫຽັງເຮົາຈຶ່ງເຮັດມັນ. ການປະຖິ້ມຄໍາ
ສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວຮັກສາກົດບັນຍັດຂອງມະນຸດແທນເປັນພັຍອັນໃຫຽ່ຫຼວງ ແລະເປັນການຕໍ່ສູ້ສິ່ງທ່ພ
ີ ຣະເຈົ້າຢາກ
ໃຫ້ເປັນແທ້ຄ:ື ຄວາມຈິງໃຈ, ການເຊື່ອຟັງດ້ວຍຖ່ອມໃຈອັນເກີດຈາກແຮງບັນດານໃຈດ້ວຍຄວາມຮັກ.

2. ມາຣະໂກ 7:9-13 :
ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາອີກວ່າ, “ເກີນວ່າດີແທ້ໜໍ ທີ່ເຈົ້າທັງຫຼາຍໄດ້ລະຖິ້ມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ ໄປຖືຕາມຄຳ
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ສອນທີ່ສືບຕໍ່ມາຈາກເຖົ້າເກົ່າບູຮານ. 10ເພາະວ່າໂມເຊໄດ້ສັ່ງໄວ້ວ່າ, ‘ຈົ່ງນັບຖືບິດາມານດາຂອງເຈົ້າ’ ແລະ ‘ຜູ້ໃດໝິ່ນ
ປະໝາດບິດາມານດາຈະຕ້ອງມີໂທດເຖິງຕາຍ.’ 11ແຕ່ຝ່າຍພວກເຈົ້າກັບເວົ້າວ່າ ‘ຖ້າຜູ້ໃດຈະເວົ້າກັບບິດາມານດາວ່າ,
“ສິ່ງໃດຂອງຂ້ອຍທີ່ອາດຊ່ອຍເຫຼືອເຈົ້າໄດ້ ສິ່ງນັ້ນເປັນໂກຣະບານ”’ (ຄືເປັນຂອງຖວາຍໄວ້ແລ້ວ), 12ເຈົ້າທັງຫຼາຍກໍບໍ່
ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ນັ້ນເຮັດສິ່ງໃດຕໍ່ໄປ ເພື່ອຊ່ອຍບຳລຸງບິດາມານດາຂອງຕົນ.
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ເຈົ້າທັງຫຼາຍຈຶ່ງລຶບລ້າງພຣະທັມຂອງ

ພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄຳສອນທີ່ຕົກທອດສືບຕໍ່ກັນມາແລະສອນຕໍ່ກັນໄປ ແລະການອື່ນໆແນວນີ້ອີກຫຼາຍຢ່າງ ເຈົ້າທັງຫຼາຍກໍ
ເຮັດຢູ.່ ”

2

ພວກຟາຣິຊາຍຫວັງວ່າຈະທັບຖົມພຣະເຢຊູ ແຕ່ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄໍາເວົ້າໂຕ້ຕອບເຂົາ.

ພຣະອົງໄດ້ສໍາແດງໃນຂໍ້

5-8 ວ່າເຂົາໄດ້ປະຖິ້ມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າໄປຖືຕາມຄໍາສອນຕາມຣີດຄອງປະເພນີຂອງເຂົາເອງ; ໃນຂໍ້ 9-13,
ພຣະອົງໄດ້ສໍາແດງໃຫ້ພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ເຫັນວ່າ ເຂົາໄດ້ບິດເບືອນພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດເໝືອນກັນ.
ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈສິ່ງທ່ີພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ເຮັດ, ໃຫ້ເບິ່ງການປະຕິບັດຕາມຄໍາສອນຂອງພວກນັກທັມ ໂກຣະບານ
ຊຶ່ງອ້າງເຖິງເຄື່ອງຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະເຈົ້າ. ນີ້ແມ່ນຄໍາສັນຍາຈິງຈັງໃນສິ່ງຊຶ່ງຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງຖວາຍບູຊາສິ່ງຂອງ ຫຼືເງິນແດ່
ພຣະເຈົ້າ. ມັນເປັນການກະທໍາທ່ີດີຊຶ່ງສົມຄວນຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ.

ເປັນຫຽັງເຮົາຈຶ່ງຖືກທົດລອງໃຫ້ບິດເບືອນຕໍ່ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ ?
ເຖິງຢ່າງໃດ, ພວກຟາຣີຊາຍກໍໄດ້ສ້າງຊ່ອງໂຫວ່ໄປແລ້ວ. ເພື່ອຈະປາກົດຕົວເປັນຄົນຊອບທັມ, ຟາຣີຊາຍອາດ
ໄດ້ແຈ້ງທຸກສິ່ງທ່ີເພິ່ນມີຕາມໂກລະບານ ຊຶ່ງຕັ້ງໄວ້ເພື່ອພຣະເຈົ້າໃຊ້. ແຕ່ ເພິ່ນອາດບໍ່ຖວາຍແດ່ພຣະເຈົ້າໃນຂນະນັ້ນ.
ເພິ່ນສາມາດເກັບຮັກສາ ສງວນຊັບສິນນັ້ນໄວ້ໃຊ້ວຽກພຣະວິຫານໃນອະນາຄົດກໍເປັນໄປໄດ້. ໃນແນວຄວາມຄິດສມັຍ
ໃໝ່ແລ້ວ, ມັນອາດເປັນເໝືອນຄົນທ່ີມີເງິນ $10,000.00 ໃນບັນຊີສະສົມ. ລາວປະກາດວ່າ

ລາວຈະຖວາຍເງິນນັ້ນ

ໃຫ້ພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ໃນພາຍໜ້າເທົ່ານັ້ນ, ຊຶ່ງລາວຍັງສາມາດໃຊ້ເງິນນັ້ນໄດ້ຢູ່ດຽວນີ.້ ວັນນຶ່ງ ພໍ່ແມ່ຂອງລາວບອກວ່າກໍາ
ລັງປະສົບບັນຫາດ້ານການເງິນ ແລະຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອ. ລູກຊາຍຂອງເຂົາຕອບວ່າ:"ຂ້ອຍຂໍໂທດ, ຂ້ອຍບໍ່ມີ
ເງິນໃຫ້ພວກເຈົ້າ. ມັນແມ່ນການຖວາຍແດ່ພຣະເຈົ້າທັງສິ້ນແທ້ແນວນັ້ນ."
ໜ້າເສົ້າໃຈ, ຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄົດແບບນັ້ນໄດ້ສບ
ື ຕໍຈ
່ າກການບິດເບືອນພຣະທັມພຣະເຈົ້າຍັງມີແຜ່ຫຼາຍທຸກວັນນີ.້ ນັກ
ສາສນາຈໍານວນນຶ່ງນັບຖືກົດເກນ ແລະ ທໍານຽມທຸກຢ່າງຂອງຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖິ່ນ(ຫືຼນິກາຍ)ຂອງເຂົາ, ແຕ່ມັນເປັນ
ການສະແດງອອກພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ. ເຂົາເຮັດເໝືອນຄົນມີ "ສິນທັມ" ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຮັກຕໍ່ຜູ້ອື່ນ. ເຂົາປະຕິບັດຕົນຕໍ່
ສະມາຊິກໂບດດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບນັບຖືຢ່າງໃຫຽ່ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ຄອບຄົວຂອງເຂົາທ່ີບ້ານ.
ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກພຣະທັມພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາຕ້ອງຊັ່ງຊາຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ຄວາມເຫັນຊອບຂອງຄົນອື່ນ ເຖິງ
ແມ່ນເຂົາຈະເປັນສິດຍາພິບານ ຫຼື ນັກຂຽນບົດວິຈານ ຕໍ່ຕ້ານກັບສິ່ງທ່ີພຣະທັມພຣະເຈົ້າເວົ້າມາ. ທ່ານ ລູກາ ໄດ້ຍົກ
ຍ້ອງຊາວ ເບຣອຍອາເພາະເຂົາເຮັດສິ່ງນີ:້ "ຊາວຢີວເຫົຼ່ານີ້ມີຈິດໃຈສູງສົ່ງກວ່າຊາວເມືອງເທສະໂລນິກ, ເພາະເຂົາມີ
ໃຈເຫື້ຼອມໃສຮັບເອົາພຣະທັມດ້ວຍຄວາມຫິວໂຫຍ ແລະ ໄດ້ຄົ້ນເບິ່ງພຣະຄັມພີທຸກວັນ ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າ ຂໍ້ຄວາມນັ້ນ
ເປັນຈິງຫືຼບໍ່" (ກິຈການ 17:11).
ເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາບໍ່ແມ່ນມີຄວາມຮູ້ຖືກຕ້ອງເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາຢາກເຂົ້າສນິດກັບຫົວໃຈຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ສ້າງເຮົາ.

3. ມາຣະໂກ 7:14-15 :
14

ແລ້ວພຣະອົງຊົງເອີ້ນປະຊາຊົນມາອີກ ຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, “ທ່ານທັງຫຼາຍຈົ່ງຟັງເຮົາແລະເຂົ້າໃຈສາ.

ທີ່ຢູ່ພາຍນອກ ເມື່ອເຂົ້າພາຍໃນມະນຸດຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊົ່ວມົວໝອງໄດ້

ບໍ່ມີສິ່ງໃດ
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ແຕ່ສິ່ງຊຶ່ງອອກມາຈາກພາຍໃນມະນຸດ

ນັ້ນແຫຼະ, ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊົ່ວມົວໝອງ.
ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວໂດຍຕົງແກ່ພວກຟາຣີຊາຍ ແລະພວກນັກທັມ, ເປີດເຜີຍການສໍ້ໂກງ ແລະການຊົ່ວມົວໝອງໃນ
ຣະບົບສາສນາຂອງເຂົາ. ບັດນີ້ ພຣະເຢຊູຫັນມາຫາຝູງຄົນກຸ່ມໃຫຽ່ກວ່າທ່ີຊຸມນຸມກັນເພື່ອຊ່ອຍເຂົາໄດ້ເຂົ້າໃຈ ຫັຼກຄໍາ
ສອນທ່ີຍິ່ງໃຫຽ່ກວ່າທ່ີໃຊ້ໄດ້ກັບເຮົາທຸກຄົນ. ບົດສົນທະນາທັງໝົດນີ້ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນເມື່ອນັກທັມປະເຊີນໜ້າກັບພຣະເຢຊູ
ຍ້ອນວ່າມືຂອງສິດພຣະເຢຊູເປື້ອນ. ແຕ່ພຣະເຢຊູໄດ້ປີ້ນທັບແລະໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຟາຣີຊາຍແລະນັກທັມພວກດຽວກັນ
ນີ້ມີໃຈສົກປົກ. ຍ້ອນວ່າພວກຟາຣີຊາຍຢາກເວົ້າກ່ຽວກັບການຊົ່ວມົວໝອງ, ພຣະເຢຊູກໍຈະເວົ້າເຖິງ ຄວາມຊົ່ວມົວ
3

ໝອງ. ສິງທ່ີຊົ່ວມົວໝອງຖືວ່າທັມດາ, ບໍ່ບໍຣິສຸດ, ລົບຫລູ,່ ຫຼື ບໍ່ສະອາດ. ມັນກາຍເປັນການກ່າວຫາ ພວກຟາຣີຊາຍ
ວ່າການບໍ່ລ້າງມືເຮັດໃຫ້ມະນຸດບໍ່ສະອາດ ແຕ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊົ່ວມົວໝອງແຕ່ຢ່າງໃດ. ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຣືອ
່ ງນີ້
ແຈ່ມແຈ້ງຂຶ້ນ: "ບໍ່ມີສິ່ງທ່ີຢູ່ພາຍນອກເມື່ອເຂົ້າພາຍໃນມະນຸດ ຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊົ່ວມົວໝອງໄດ້ ແຕ່ສິ່ງຊຶ່ງອອກມາ
ຈາກພາຍໃນມະນຸດນັ້ນແຫຼະ, ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊົ່ວມົວໝອງ.

ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຢຊູ ໃນຂໍ້ 15 ມີຄວາມໝາຍຫຽັງສໍາລັບຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງ ?
ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ດີເຖິງການທໍາຄວາມສະອາດສິ່ງເປິະເປື້ອນພາຍນອກ ແລະພາຍໃນ. ໃນຄວາມພະຍາມຮັກສາ
ຄວາມສະອາດຈາກການຕິດຢາເສບຕິດ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປບໍາບັດ ສອງຄັ້ງ.

ບໍ່ມີການກໍາຈັດໃດປິ່ນປົວການຕິດຢາ

ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າກະທໍາໄປໂດຍປາສຈາກພຣະຄຣິດ. ຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ວິທີການຂອງມະນຸດເພື່ອປົກ
ປິດກໍຣະນີຊຶ່ງຢັ່ງຮາກເລິກຢູ່ໃນຫົວໃຈແລະຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ການສແວງຫາຄວາມບໍຣິສຸດ ໂດຍປາສຈາກ
ພຣະຄຣິດເປັນຫົນທາງຕັນ.
ພຣະເຢຊູເອີ້ນເອົາເຮົາສູ່ມາຕະຖານສູງກວ່າເໜືອກວ່າວິທີກັມຂອງມະນຸດ ຫຼື ພິທີທາງສາສນາ.

ພວກເຮົາສາ

ມາດເຮັດສິ່ງທ່ີຄືວ່າດີ ຫຼື ປະຕິບັດຖືກສິນທັມ, ແຕ່ບໍ່ມີສິ່ງດີໆອັນໃດຢູ່ໃນເຮົາ. ພວກເຮົາກັບກາຍເປັນຄົນສະອາດໄດ້
ໃນເວລາທ່ີເຮົາໃຫ້ພຣະຄຣິດປ່ຽນແປງເຮົາເທົ່ານັ້ນ.
ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນສາມາດສ້າງເຮົາໃຫ້ເປັນຄົນຊອບທັມໄດ້, ໂດຍທາງພຣະຄຣິດ: "ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງກະທໍາ
ໃຫ້ພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງບໍ່ມີຄວາມຜິດບາບນັ້ນ ໄດ້ເຂົ້າສ່ວນກັບຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາ ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ມີສ່ວນໃນ
ຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍທາງພຣະອົງ" ( 2 ໂກຣິນໂທ 5:21).

ເມື່ອໃດທ່ານຮູ້ສຶກການຊົງເອີ້ນທ່ານຂອງພຣະເຈົ້າສູ່ມາຕຖານສູງກວ່າມີນໍ້າໜັກ ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ທ່ານຈະບັນລຸເຖິງມາຕຖານສູງກວ່າຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດໃນພາຍພາກໜ້າ? ຈົ່ງພິຈາຣະນາຄໍາແນະນໍາຕໍ່ໄປນີ:້
 ຂຸດ. ຈົ່ງຊີ້ແຈງ "ປະເພນີ" ບາງຢ່າງຂອງຄຣິສຕະຈັກທີ່ທ່ານເຕີບໃຫຽ່ກັບມັນມາ ຫືຼ ຍັງປະຕິບັດຢູ່ດຽວນີ.້ ແຍກມັນ
ອອກເປັນສາມກຸ່ມ: ພິທີຕ່າງໆ, ຄວາມນນິຍົມຊົມຊອບ, ແລະ ພິທີທ່ີມີພຣະຄັມພີເປັນສູນກາງ.
 ຝັງ. ຈົ່ງຢືນຢັດຢ່າງແຂງແຮງໃນພິທີທ່ີມີພຣະຄຣິດເປັນສູນກາງ, ແລະຈົ່ງເຊົາສິ່ງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຊອບໃຈ
ພຽງສ່ວນຕົວເທົ້ານັ້ນ. ຈົ່ງຕັດສິນໃຈ ບໍ່ຄາດຫວັງໃຫ້ຜູ້ອື່ນໃຊ້ຊີວິດຕາມສິ່ງທ່ີທ່ານນິຍົມຊົມຊອບ.
 ປູກ. ໃນອາທິດນີ້ ຈົ່ງພາຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງທີ່ປະເຊີນກັບບັນຫາການປະຕິບັດ ຫຼືທໍານຽມທ່ີເຂົາມີປະສົບການໃນຄຣິສຕະ
ຈັກໃດນຶ່ງມາ. ເລົ່າເຣື່ອງຂອງທ່ານໃຫ້ເຂົາຟັງ. ຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບພິທີເຫົ່ຼານີ້, ແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດເທົ່ານັ້ນ.
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຫວັງພຽງແຕ່ວ່າທ່ານຕ້ອງທໍາຄວາມສະອາດພາຍຫັຼງນໍ້າມັນຮົ່ວໄຫຼເທົ່ານັ້ນ. ແລະຂ້າພະເຈົ້ງຫວັງຢ່າງຍິ່ງ
ວ່າທ່ານຈະແຍກແຍະ ແລະຂັບໄລ່ປະເພນີຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ປະເພນີຕ່າງໆທ່ີໜ່ວງໜ່ຽວຣະຫວ່າງທ່ານກັບພຣະ
ຄຣິດ ອອກໄປໃຫ້ໄດ້.
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