ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 11 ກຸມພາ 2018 (02-11-2018)
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນປະໂຣຫິດ
ຖ້າຫາກທ່ານສາມາດມີການສື່ສານໂດຍກົງເຖິງຜູ້ທີ່ມີສິດອໍານາດໃນສັງຄົມ, ທ່ານຈະເລືອກເອົາໃຜ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ໃນຖານະເປັນຜູຮ
້ ັບໃຊ້ຂອງອົງພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຕ່າງໜ້າຂອງພຣະອົງ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃນທໍານຽບຂາວໄດ້ໂລດ. ທ່ານຈະຕ້ອງມີການນັດພົບລ່ວງໜ້າ, ຊື່ຂອງທ່ານ
ຕ້ອງໄດ້ສໍາຣວດແລະຜ່ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສງົບ. ໃນຂະນະທີ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ອັບຣາຮາມລິງຄອນທໍາ
ພາຣະກິດຢູ່ໃນຫ້ອງການ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຄົນໄດ້ຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າໄປໃນທໍານຽບຂາວໄດ້ແຕ່ລະວັນ, ດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າ
ຈະໄດ້ເປັນແຂກຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດ.ີ ພວກເຂົາພຽງແຕ່ເຂົ້າແຖວລໍຖ້າກັບທຸກໆຄົນຕາມລໍາດັບດ້ວຍຄວາມຫວັງ.
ວິທີການນີ້ໄດ້ຖືກອະນຸມັດດ້ວຍການຍົກເວັ້ນຢ່າງນຶ່ງ. ລູກຊາຍຄົນສຸດທ້າຍຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ອັບຣາຮາມລິງ
ຄອນ, ໂທມາສ (“ແທດ”), ມີຊື່ສຽງດ້ວຍການຂາດລະບຽບວິນັຍ “ຫົວໜ້າຄອບຄົວ”, ເຖິງກັບການແຊກແຊງ ຢຸດກອງ
ປະຊຸມຣັຖສະພາບາງຄັ້ງບາງຄາວ. ປະທານາທິບໍດີ ອັບຣາຮາມລິງຄອນຮັກລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ , ດັ່ງນັ້ນ“ແທດ” ຈຶ່ງມີ
ການສື່ສານໂດຍກົງກັບພໍ່ຂອງລາວ (ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ອັບຣາຮາມລິງຄອນ) ຢູ່ສເມີໄປ.
ພວກເຮົົາສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ສາມາດມີການສື່ສານໂດຍກົງກັບປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະຣັດອະເມຣິກາຈັກເທື່ອ.
ແຕ່ໃນຖານະສາວົກຂອງອົງພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາມີການສື່ສານຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບພຣະເຈົ້າແຫ່ງຈັກກະວານ. ດັ່ງຄັ້ງນຶ່ງ
ໃນປະຫວັດສາດຂອງພຣະຄັມພີ, ໄດ້ມີພຽງແຕ່ບຸກຄົນຈໍານວນນຶ່ງເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ມກ
ີ ານສື່ສານຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບພຣະ
ເຈົ້າ. ພວກເຂົາໄດ້ຖືກຂນານນາມວ່າ ປະໂຣຫິດ. ເຖິງແມ່ນວ່າປັດຈຸບັບ, ໃນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ“ປະໂຣຫິດ”,
ຮູບພາບສະເພາະຊຶ່ງບອກເຖິງລັກສະນະຂອງປະໂຣຫິດນັ້ນກໍໄດ້ເຂົ້າມາສູ່ໃນໃຈທັນທີ.
ແຕ່ທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນໃນພຣະຄໍາ 1 ເປໂຕ ບົດທີ 2, ອັຄສາວົກເປໂຕໄດ້ຮຽກເອິ້ນທຸກຄົນທີ່ມີຄວາມເຊື່ອວ່າ
“ປະໂຣຫິດ”. ຈົ່ງພາກັນມາຄົ້ນຫາຄໍາວ່າ “ປະໂຣຫິດ” ຄໍານີ້ວ່າມີຄວາມຫມາຍທີ່ແທ້ຈິງຢ່າງໃດ?
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3)

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. 1 ເປໂຕ2:4-5:
ຈົ່ງມາຫາພຣະອົງຜູ້ຊົງເປັນພຣະສີລາທີ່ຊົງຊີວິດຊຶ່ງຝ່າຍມະນຸດໄດ້ປະຖິ້ມເສັຍແຕ່ຝ່າຍພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກໄວ້ແລະຊົງ
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ຖືວ່າມີຄ່າ.5ທ່ານທັງຫລາຍກໍເປັນເໝືອນຫີນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ພວກທ່ານຈົ່ງຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງກໍ່ຂຶ້ນເປັນພຣະວິຫານຝ່າຍ
ວິນຍານ, ເປັນປະໂຣຫິດບໍຣິສຸດເພື່ອຖວາຍເຄື່ອງບູຊາຝ່າຍວິນຍານຊຶ່ງຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍທາງພຣະເຢ
ຊູຄຣິດ.
ໃນຖານະເປັນຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຈົ້າແລະໃນຖານະເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພຣະອົງ, ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ
1

ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເທິງພື້ນຖານຂອງພຣະລັກສະນະຂອງອົງພຣະເຢຊູ.
ຊີວິດທີ່ອັຄສາວົກເປໂຕໄດ້ບັລຍາຍວ່າ “ສີລາທີ່ຊົງຊີວິດ

ພວກເຮົາສ້າງຊີວິດຂອງພວກເຮົາເທິງເສັ້ນທາງ

ຖືກປະຕິເສດໂດຍມະນຸດ ແຕ່ໄດ້ຖືກຊົງເລືອກແລະໄດ້ຮັບ

ກຽດຈາກພຣະເຈົ້າ.”ພຣະເຢຊູບໍ່ແມ່ນກ້ອນຫີນນ້ອຍທີ່ບໍ່ສໍາຄັນ! ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະສີລາພື້ນຖານຊຶ່ງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ
ໄດ້ຖືກສ້າງຢູ່ເທິງນັ້ນ. ພວກເຮົາຕ້ອງສ້າງສາຢູ່ເທິງພື້ນຖານອັນໜາແໜ້ນຂອງພຣະອົງ. (ເບິ່ງ ມທ 7:24-27; ອຟຊ
2:19-22).
ເມື່ອພວກເຮົາສ້າງຊີວິດຂອງພວກເຮົາຢູ່ເທິງພື້ນຖານອັນໝັ້ນຄົງຂອງອົງພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນ
“ສີລາທີມ
່ ຊ
ີ ີວິດ” ຊຶ່ງເຂົ້າປະກອບສ່ວນເປັນ “ພຣະວິຫານຝ່າຍຈິດວິນຍານ” ແລະ “ຖານະປະໂຣຫິດທີ່ສັກສິດ”. ໃຫ້
ພວກເຮົາມາສັງເກດເບິ່ງໜ້າທີ່ສໍາຄັນສອງຢ່າງຂອງປະໂຣຫິດດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນິ້:
1. ປະໂຣຫິດມີສິດອໍານາດພິເສດມາປາກົດຕົວຕໍ່ພຣະພັກຂອງອົງພຣະເຈົ້າ. ຢູ່ໃນພຣະບັນຢັດຂອງພຣະຄັມພີ
ເດີມ, ປະໂຣຫິດເປັນຜູ້ທີ່ມີສິດມາປາກົດຕົວຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້ານໍາມາຊຶ່ງການຖວາຍຂອງປະຊາຊົນ. ໂດຍ
ອົງພຣະເຢຊູ, ຢ່າງໃດກໍດີ, ພວກເຮົາທັງໝົດມີສິດທີ່ຈະເຂົ້າຫາພຣະບັນລັງຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍກົງ (ເບິ່ງ ຮຣ
4:16) ການເຂົ້າເຖິງບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດໄວ້ແຕ່ພຽງຄົນບາງສ່ວນເທົົ່ານັ້ນ. ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ການເສັຽສະລະສູງສຸດເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ສິ່ງນີ້ເປັນໄປໄດ້. ແຕ່ວ່າເໝືອນກັບປະໂຣຫິດ, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ເສັຽສລະ. ການເສັຽສລະຂອງພວກເຮົາ
ແມ່ນ “ການຖວາຍດ້ານຈິດວິນຍານອັນພໍພຣະທັຍພຣະເຈົ້າໂດຍຜ່ານອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ”. ພວກເຮົາຖວາຍຕົນ
ເອງຢ່າງໝົດສິ້ນໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ.
2. ປະໂຣຫິດມີສິດອໍານາດພິເສດເປັນຕົວແທນຂອງອົງພຣະຄຣິດແລະຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ.

ເໝືອນດັ່ງປະໂຣຫິດໃນ

ພຣະຄັມພີເດີມເປັນຕົວແທນຂອງພຣະເຈົ້າຕ່າງໜ້າຊາວອິສຣາເອນ, ວາຈາແລະການປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາ
ເປັນຕົວແທນຂອງອົງພຣະຄຣິດຕໍ່ຊາວໂລກ. ພວກເຮົາເປັນຕົວແທນຂອງພຣະອົງໃນນາມສະມາຊິກຄອບຄົວ
ຂອງພຣະອົງ ແລະໃນນາມປະໂຣຫິດພາຍໃນພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ.

ໝາກຜົນຂອງຄວາມເຊື່ອ

ຂອງພວກເຮົາໄປໄກເກີນກວ່າຄໍາເວົ້າຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມເຊື່ອຮຽກເອີ້ນໃຫ້ພວກເຮົາປະຕິບັດ, ແລະຊີວິດ
ແຫ່ງຄວາມເຊື່ອກໍາລັງດໍາເນີນໄປດ້ວຍການເກີດດອກອອກຜົນຊຶ່ງເປັນທີພ
່ ໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ.
ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈຄໍາອຸປະມາທີ່ໄດ້ບລ
ັ ຍາຍໄວ້ໃນຂໍ້ພຣະຄັມພີເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ?

2. 1 ເປໂຕ 2:6-8:
ເພາະມີຄຳຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີແລ້ວວ່າ, “ເບິ່ງແມ, ເຮົາວາງຫີນກ້ອນໜຶ່ງລົງໃນເມືອງຊີໂອນເປັນຫີນເສົາເອກທີ່
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ເລືອກໄວ້ແລ້ວ ແລະເປັນຫີນທີ່ມີຄ່າອັນປະເສີດຜູ້ທີ່ວາງໃຈໃນຫີນນັ້ນກໍຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍຈັກເທື່ອ.” 7ຄ່າປະ
ເສີດນັ້ນມີສຳລັບທ່ານທັງຫລາຍທີ່ວາງໃຈເຊື່ອແຕ່ສຳລັບຄົນທັງຫລາຍທີ່ບໍ່ເຊື່ອນັ້ນ, “ຫີນທີ່ຊ່າງກໍ່ຖິ້ມເສັຽແລ້ວຫີນນັ້ນ
ແຫລະ, ໄດ້ກັບກາຍມາເປັນຫີນເສົາເອກ.”8ແລະ, “ເປັນຫີນທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຳສະດຸດແລະເປັນຫີນທີ່ເຮັດໃຫ້ສະດຸດລົ້ມ” ທີ່
ເຂົາສະດຸດນັ້ນກໍເພາະເຂົາບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະທັມເຂົາກໍຖືກຊົງກຳນົດໄວ້ສຳລັບການນີ້ແຫລະ.
ໃນສມັຍສັດຕະວັດທີ 8 ກ່ອນຄຣິສຕະສັກຣາດ, ຜູ້ທໍານວາຍພຣະທັມ ເອຊາຢາ ໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງຄໍາປະກາດນີ້
ຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຈົ້າ:“

ເຮົາຈະຕັ້ງຮາກຖານອັນໝັ້ນຄົງແຂງແຮງໃສ່ພູຊີໂອນຈົ່ງຝັງຮາກແກ້ວໃສ່ໄວ້ໃນຫີນ

ນັ້ນຈະມີຄຳຂຽນໃສ່ວ່າ ຄົນທີ່ເຊື່ອຄືຜູ້ໝັ້ນຄົງແລະອົດທົນ” (ອຊຢ 28:16).

ເກືອບ 800 ປີຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອັຄສາວົກ

ເປໂຕໄດ້ຂຽນໄວ້ດ້ວຍຄວາມແຈ່ມແຈ້ງລະດັບສູງເພາະລາວຮູ້ວ່າ ເອຊາຢາໄດ້ຊີ້ບອກໄປທາງພຣະຄຣິດ. ອົງພຣະເຢ
2

ຊູຊົງເປັນ “ຫີນເສົາເອກທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເລືອກໄວ້ແລະປະທານພຣະກຽດຕິຍົດ”.
ໃນການກໍ່ສ້າງປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາຮັກສາຫີນເສົາເອກໃຫ້ເປັນພິທີການສໍາຄັນ, ຈັດວາງໃສ່ໃນແຈທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ
ອາຄານ, ໂດຍປົກຕິຈະມີເຄື່ອງໝາຍຈາລຶກໄວ້. ໃນສມັຍພຣະຄັມພີ, ຫີນເສົາເອກໄດ້ມີບົດບາດທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍໃນການ
ກໍ່ສ້າງ. ຫີນທີ່ຖືກຕ້ອງຈໍາເປັນຕ້ອງວາງໄວ້ໃນສະຖານທີ່ໆຖືກຕ້ອງ,ໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພາະວ່າມັນເປັນມາດຕະຖານ
ສໍາລັບການວາງໄວ້ຂອງຫີນອື່ນໆທຸກກ້ອນ, ພ້ອມດ້ວຍພັດສະດຸກໍ່ສ້າງອື່ນໆທຸກຢ່າງທຸກປະເພດ.
ການກໍ່ສ້າງສມັຍໃໝ່ຮ້ອງຫາພື້ນຖານຫຼາຍປະເພດ,

ແລ້ວແຕ່ສະພາບໜ້າພຽງຂອງດິນແລະຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດ

ຂອງອາຄານ. ເມື່ອມາເຖິງການກໍ່ສ້າງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຕ້ອງເລິ້ມຕົ້ນດ້ວຍວິທີດຽວ ແລະວິທີດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ອົງພຣະເຢຊູຕ້ອງເປັນຫີນເສົາເອກຂອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. “ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງຈະບໍ່ຖືກອັບອາຍຂາຍໜ້າຈັກເທື່ອ”.
ແຕ່ເປັນທີ່ໜ້າເສັຽດາຍ, ບໍ່ແມ່ນທຸກໆຄົນເລືອກເອົາການກໍ່ສ້າງຊີວິດເທິງພື້ນຖານຂອງອົງພຣະຄຣິດ. ອິງຕາມ
ພຣະຄັມພີ ເພງສັຣເສີນ 118:22, ອັຄສາວົກເປໂຕໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າບາງຄົນປະຕິເສດອົງພຣະເຢຊູໃຫ້ເປັນຫີນເສົາເອກ
ໂດຍສິ້ນເຊີງ ຄົນຈໍາພວກນີ້ຈະສະດຸດແລະລົ້ມລົງເທິງຫີນນີ້ ເພາະພວກເຂົາເມີນເສີຍແລະບໍ່ເຊື່ອຟັງຄວາມຈິງ. ຄົນຈໍາ
ພວກນີ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງເປັນອົງພຣະເຈົ້າ, ແລະພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບພຣະພອນ ແລະ
ຜົນປໂຢດຊຶ່ງມາຈາກ ການຍົກໃຫ້ພຣະອົງຊົງເປັນຫີນເສົາເອກຂອງຊິວິດຂອງພວກເຂົາ. ອັຄສາວົກເປໂຕໄດ້ບັນ
ທຶກໄວ້ວ່າ:ການປະຕິເສດອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າແມ່ນການປະຕິເສດຊີວິດນັ້ນເອງ ຊີວິດນິຣັນ. ການສະດຸດແລະລົ້ມ
ລົງເທິງໂອກາດທີ່ຈະກໍ່ສ້າງຊີວິດຂອງໃຜຜູ້ນື່ງໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດມີຜົນສະທ້ອນເຖິງຕາຍ ແລະ ຕລອດໄປເປັນນິດ.
ໃນທາງໃດທີ່ມະນຸດຕໍາສະດຸດອົງພຣະເຢຊູ ແລະ ຄໍາສັ່ງສອນຂອງພຣະອົງ ຢູ່ໃນທຸກວັນນີ?
້

3. 1 ເປໂຕ 2:9-10:
ແຕ່ຝ່າຍທ່ານທັງຫລາຍເປັນຊາດທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກໄວ້ແລ້ວ, ເປັນປະໂຣຫິດຫລວງ, ເປັນປະຊາຊາດບໍຣິສຸດ, ເປັນ
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ພົລເມືອງຂອງພຣະເຈົ້າເອງເພື່ອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ປະກາດພຣະບາຣະມີຂອງພຣະອົງຜູ້ໄດ້ຊົງເອີ້ນພວກທ່ານໃຫ້
ອອກມາຈາກຄວາມມືດເຂົ້າໄປສູ່ຄວາມສວ່າງອັນມະຫັສຈັນຂອງພຣະອົງ. 10ຄືເມື່ອກ່ອນນັ້ນທ່ານທັງຫລາຍບໍ່ມີຊາດ
ແຕ່ບັດນີ້ເປັນພົລເມືອງຂອງພຣະເຈົ້າ ເມື່ອກ່ອນພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບພຣະກະຣຸນາແຕ່ບັດນີ້ພວກທ່ານໄດ້ຮັບພຣະກະຣຸ
ນາແລ້ວ.
ບໍ່ແມ່ນທຸກໆຄົນປະຕິເສດພຣະເຢຊູ. ອ້າງອີງໃສ່ຈໍານວນຜູ້ທີ່ເຊື່ອແລະຍອມຮັບເອົາພຣະອົງມາເປັນຫີນເສົາເອກ
ຂອງຊີວິດ ເປໂຕໄດ້ຮຽກພວກນັ້ນວ່າ: “ຊາດທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກໄວ້ແລ້ວ, ປະໂຣຫິດຫລວງ, ປະຊາຊາດບໍຣິສຸດ, ພົລ
ເມືອງຂອງພຣະເຈົ້າ.”

ທຸກປໂຍກໃນນັ້ນແມ່ນລ້ວນແຕ່ບອກພວກເຮົາເຖິງຄວາມໝາຍຂອງການເປັນຜູ້ຕິດຕາມອົງ

ພຣະຄຣິດ, ແລະແຕ່ລະອັນຊີ້ເຖິງຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງແຕກຕ່າງຢ່າງຮຸນແຮງຈາກຊາວໂລກ.
ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2010, ຫຼາຍກວ່າສອງພັນລ້ານຄົນຈ້ອງຕາເບິ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອອັນມະຫັສຈັນຂອງພະນັກງານ
ເໝືອງແຮ່ຊາວຊີລີ 33 ຄົນຊຶ່ງຖືກຂັງຢູ່ໃຕ້ດິນເລິກກວ່າ 2,000 ຟຸດ, ເປັນເວລາດົນກວ່າສອງເດືອນ. ໂຮເຊ ແຮນຣິກ
ເກກໍແມ່ນຄົນນຶ່ງໃນຈໍານວນ 33 ຄົນນັ້ນ.

ນັກຂ່າວໄດ້ໃຫ້ຊື່ນ້ອຍແກ່ ໂຮເຊ ແຮນຣິກເກ ວ່າ “ອາຈານ” ແລະ “ຜູ້ນໍາ

ຈິດວິນຍານ” ໂດຍຄໍາພະຍານຂອງພະນັກງານເໝືອງແຮ່ທີ່ລອດຊີວິດຢູ່ ພວກເຂົາໄດ້ລາຍງານວ່າສອງຄັ້ງຂອງແຕ່ລະ
ວັນໃນລະຍະທີ່ຖືກຂັງຢູ,່ ໂຮເຊ ແຮນຣິກເກ ໄດ້ອະທິຖານເພື່ອພວກເຂົາແລະໄດ້ນໍາພາການອຸທິດຕົນ, ໂດຍການໃຊ້
ພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າທີ່ລາວໄດ້ສຶກສາແລະຈົດຈໍາໃນສມອງ. ສິດຍາພິບານທ້ອງຖິ່ນໝາຍເຫດວ່າ: “ການເຂົ້າໃຈຈົດຈໍາ
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ພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າ... ໄດ້ຊ່ວຍລາວເພາະວ່າລາວບໍ່ມີພຣະຄັມພີຢູ່ໃນມືເພື່ອຈະໄດ້ອ່ານໃນຂະນະນັ້ນ”. ເມື່ອຖືກຖາມ,
ໂຮເຊ ແຮນຣິກເກ ບອກວ່າ: “ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າກຸນແຈຂອງທັງໝົດນີ້ແມ່ນ ພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າ, ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະອົງ...
ດ້ວຍເຫດນີ້ລະຂ້ອຍຈຶ່ງບອກຄົນໝົດໂລກນີ້ວ່າພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງໃຫ້ທຸກຄົນເຊື່ອໃນພຣະອົງ,

ເຊື່ອໃນພຣະຄໍາ

ຂອງພຣະອົງ.” ເປັນດ້ວຍການນໍາພາຂອງໂຮເຊ ແຮນຣິກເກ, ພະນັກງານເໝືອງແຮ່ຫຼາຍຄົນໄດ້ມອບກາຍຖວາຍຊີວິດ
ໃຫ້ແກ່ອົງພຣະຄຣິດ,

ແລະຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດຜ່ານທາງທີວີຖ່າຍທອດສົດ ໃນການເປັນພະຍານນັ້ນ.

ຫຼັງຈາກການຊ່ວຍພົ້ນພັຍ, ໂຮເຊ ແຮນຣິກເກ ໄດ້ເປັນຄົນແລກທີ່ໄດ້ກັບໄປເຮັດວຽກຄືນໃນເໝືອງແຮ່. ການກັບໄປ
ເຮັດວຽກອີກເປັນທາງນຶ່ງທີ່ລາວຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າທີ່ໄດ້ຊົງຊ່ວຍໃຫ້ລາວພົ້ນພັຍອັນຕະລາຍແລະໄດ້ມີຊີວິດຢູ່.
ເໝືອງແຮ່ເປັນສະຖານທີ່ມືດມົນ, ໂດຍສະເພາະການຮູ້ແກ່ໃຈວ່າບໍ່ຫວັງໃນການໜີລອດໄດ້. ສໍາລັບຊາວຄຣິສຕຽນ
ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາທັງໝົດໄດ້ເຄີຍຢູ່ໃນຝ່າຍຄວາມມືດມາຄັ້ງນຶ່ງ, ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ຊົງຖືກຮຽກເອີ້ນໃຫ້ “ອອກ
ຈາກຄວາມມືດ ມາສູ່ຄວາມສວ່າງອັນມະຫັສຈັນຂອງພຣະອົງ.” ພຣະເຈົ້າຊົງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນປະໂຣຫິດຂອງ
ພຣະອົງ “ປະໂຣຫິດຫຼວງ.” ພວກເຮົາເປັນຜູ້ແທນຂອງພຣະອົງ. ເຫດສະນັ້ນ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດສິ່ງໃດນ້ອຍ
ກວ່າການຂອບພຣະຄຸນ ໃນຫົວໃຈ ແລະສັຣເສີນ ດ້ວນຝີປາກ ດ້ວຍສາເຫດຂອງທຸກສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາ.
ພວກເຮົາຈະປະສານງານກັນເປັນກຸ່ມເພື່ອຕັ້ງໃຈສັຣເສີນພຣະເຈົ້າແລະປະກາດພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງດ້ວຍວິທີໃດ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ທ່ານຈະບົວລະບັດຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດຢ່າງໃດອາທິດນີ້ ໃນຖານະເປັນປະໂຣຫິດແລະຜູ້ຕາງໜ້າພຣະອົງ?

ຈົ່ງພິຈາຣະ

ນາເບິ່ງຄໍາແນະນໍາດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ:້
 ສະແດງອອກການຂອບພຣະຄຸນ. ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າໃນການຊົງໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນແລະໃຫ້ມີພາກສ່ວນໃນ
ຖາ ນະປະໂຣຫິດຫຼວງຂອງພຣະອົງ. ຂອບພຣະຄຸນໃນການໃຫ້ສິດອໍານາດແລະຈັດຕຽມໃຫ້ທ່ານດໍາລົງຊີວິດ
ໃນພັນທະກິດ ແລະໃນການຮັບໃຊ້ພຣະອົງ.
 ອະທິຖານເພືອ
່ ຄົນອື່ນ.

ການອະທິຖານເພືອ
່ ຄົນອື່ນຕໍ່ພຣະເຈົ້າເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຫນ້າທີ່ຂອງປະໂຣຫິດ.

ຕິດຕໍ່ຄອບຄົວແລະເພື່ອນຝູງເພື່ອຖາມວ່າທ່ານຈະອະທິຖານເພືອ
່ ໂດຍຈໍາເພາະຫຍັງແດ່. ຈົດບັນຊີລາຍການ
ອະທິຖານເພືອ
່ ພວກເພິ່ນເປັນປະຈໍາບໍ່ຂາດ.
 ປະກາດພຣະຄຣິດ. ໃນຖານະປະໂຣຫິດ, ທ່ານເປັນຜູຕ
້ ່າງໜ້າອົງພຣະຄຣິດແກ່ຄົນອື່ນ. ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທາງນຶ່ງ
ຊຶ່ງທ່ານ ຫຼືກຸ່ມຂອງທ່ານ“ອາດສາມາດປະກາດສັຣເສີນພຣະອົງຜູ້ຊົງຮຽກເອີ້ນທ່ານອອກມາຈາກຄວາມມືດ
ມົນ ມາສູ່ຄວາມສວ່າງອັນໜ້າມະຫັສຈັນຂອງພຣະອົງ”
ການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າແມ່ນການມີສື່ສັມພັນໂດຍກົງກັບພຣະເຈົ້າອົງສູງສຸດ. ພ້ອມກັນນີ້ມັນມີ
ຄວາມໝາຍໃນການເປັນຕົວແທນຂອງພຣະອົງໂດຍການປະຕິບັດແລະ ດ້ວຍນິສັຍໃຈຄໍຂອງພວກເຮົາ ພວກ
ທ່ານພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສັນຍາຕໍ່ທັງສອງໂອກາດທີ່ກ່າວມານີ້ຫຼືຍັງ?
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