ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 18 ກຸມພາ 2018 (02-18-2018)
ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ຜ່ານໄປ
ແມ່ນສະຖານທີ່ໃດທີ່ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກເໝືອນເຮືອນຕົນເອງ? ດ້ວຍເຫດໃດ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນໂລກນີ້ສົມຄວນສະທ້ອນເຖິງບ້ານນິຣັນຂອງພວກເຮົາ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ບາງຄົນອາສັຍຢູ່ໃນບ້ານຫຼັງດຽວຈົນຕລອດຊີວິດ. ສໍາລັບຂ້ອຍເດ? ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຈັກນ້ອຍເພື່ອນັບເບິ່ງວ່າທັງໝົດ
ມີຈັກຫຼັງ (ເພາະຍົກຍ້າຍເລື້ອຍໆ).
ເມື່ອເວລາຂ້ອຍຍັງນ້ອຍ, ຄອບຄົວຂ້ອຍເຄີຍອາສັຍຢູ່ໃນບ້ານຫົກຫຼັງ. ແຕ່ລະຫຼັງກໍມີເອກລັກ. ບາງຫຼັງກໍນ້ອຍ, ບາງ
ຫຼັງກໍໃຫຍ່. ບາງຫຼັງມີທີ່ດິນຫຼັງບ້ານກວ້າງ, ບາງຫຼັງບໍ່ມດ
ີ ິນຫລັງບ້ານ. ບາງຫລັງຢູ່ໃນເມືອງ, ບາງຫລັງຢູ່ບ້ານນອກ.
ເມື່ອຂ້ອຍໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ພວກເຮົາສືບຕໍມ
່ ແ
ີ ນວໂນ້ມຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍເລື້ອຍໆ. ຂ້ອຍແລະພັລຍາໄດ້ອາສັຍຢູ່ບ້ານ
11 ຫຼັງໃນທົ່ວ 3 ຣັດຕ່າງກັນ. ຄວາມນຶກຄິດທີ່ຈະແບກຫາມຕັ່ງຮັບແຂກເຂົ້າໄປໃນປະຕູໜ້າບ້ານແຄບໆອີກ ພາໃຫ້ຂ້ອຍ
ພໍຢາກຈະຫຼົກເສັ້ນຜົມຂອງຕົນອອກ. ມີບາງຢ່າງທີເ່ ລັກນ້ອຍທີ່ເຮັດໃຫ້ເມື່ອຍລ້າຫລາຍກວ່າການຍົົກຍ້າຍ.
ເມື່ອທ່ານຍົກຍ້າຍຫຼາຍຄັ້ງ, ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະກໍານົດຄໍາວ່າ “ບ້ານ” ນັ້ນແມ່ນຢູ່ໃສກັນແທ້. ແຕ່ວ່າເຖິງທ່ານໃດ້
ອາສັຍຢູ່ຫຼາຍສະຖານທີ່ ຫຼື ໄດ້ເກີດແລະຖືກລ້ຽງໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຢໃ
ູ່ ນພຽງບ້ານຫຼັງດຽວ, ອັຄສາວົກ ເປໂຕ ໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາ
ວ່າຊີວິດຊາວຄຣິສຕຽນທຸກຄົນເປັນພຽງແຕ່ຜເູ້ ດີນທາງຜ່ານ. ໂລກນີ້ຊຶ່ງພວກເຮົາຮູ້ຈັກເປັນແຕ່ພຽງບ່ອນຢູຊ
່ ົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ.
ເວົ້າອີກຢ່າງນຶ່ງ, ພວກເຮົາທັງໝົດຈະມີການຍົກຍ້າຍຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າຂອງພວກເຮົາ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3)
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. 1 ເປໂຕ 2:11-12:
11

ທ່ານທີ່ຮັກທັງຫລາຍເອີຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຕືອນສະຕິພວກທ່ານເໝືອນເປັນຄົນຕ່າງຊາດທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນໂລກນີ້ໃຫ້ງົດເວັ້ນ

ຈາກຕັນຫາແນວມະນຸດຊຶ່ງທຳເສິກຕໍ່ສູ້ຈິດວິນຍານ.12ຈົ່ງດຳເນີນຊີວິດອັນດີຖ້າມກາງຄົນຕ່າງຊາດເພື່ອໃນກໍຣະນີທີ່ເຂົາຕິ
ຕຽນນິນທາພວກທ່ານວ່າເປັນຄົນເຮັດຊົ່ວນັ້ນ ເຂົາກໍຈະສັຣເສີນພຣະເຈົ້າໃນວັນທີ່ພຣະອົງສະເດັດມາ ເພາະເຂົາໄດ້ແລ
ເຫັນການດີທີ່ພວກທ່ານປະຕິບັດນັ້ນ.
ໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເປັນວັຍລຸ້ນ, ຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ທີ່ເດີ່ນຍົນ ອໍແລນໂດ ຕຽມຕົວຈະເດີນທາງກັບບ້ານທີ່ຣດ
ັ
ເທັກຊັສ. ຜູ້ແທນສາຍການບິນໄດ້ປະກາດຜ່ານລໍາໂພງກະຈາຍສຽງຈະໃຫ້ບັດໂອນເງິນພິເສດແກ່ຜູ້ໂດຍສານທີ່ມີຄວາມ
ປາຖນາລໍຖ້າຖ້ຽວບິນໜ້າ. ກະໂດດເຂົ້າຫາໂອກາດ ອ້າຍແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ້ອນວອນຕໍ່ພໍ່ແມ່ໃຫ້ລໍຖ້າເຄື່ອງບິນຖ້ຽວໜ້າ.
ໂດຍໜ້າອັສຈັນໃຈ, ເພິ່ນໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ. ຫຼັງຈາກອ້າຍແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບິນໄປໃນຖ້ຽວບິນທີສອງເປັນເວລາສົມຄວນ,
1

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫຼຽວເບິ່ງຜ່ານປ່ອງຢ້ຽມ ແລ້ວໄດ້ສັງເກດວ່າມີສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງຜິດປົກຕິ: ຂ້ອຍສົມຄວນທີ່ຈະເຫັນພື້ນດິນຊາຍ,
ໜ້າດິນຮາບພຽງຂອງພາກຕາເວັນຕົກຂອງຣັດເທັກຊັສ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພູຜາອັນຂຽວແລະລໍານໍ້າສີຟ້າ
ອັນສວຍງາມ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ຄົນຂັບເຄື່ອງບິນໄດ້ປະກາດວ່າ: “ພວກເຮົາຈະໄດ້ລົງຈອດພາຍໃນ 30 ນາທີ. ຂ້າພະເຈົ້າ
ຫວັງວ່າພວກທ່ານຄົງຈະສນຸກສນານກັບການຢ້ຽມຢາມ ແບຣນສັນ ມິສສຸຣ.ີ ” ພວກເຮົາໄດ້ຂຶ້ນເຄື່ອງ ບິນຜິດລໍາ! ນີ້ເບິ່ງ
ເຜີນໆຄືວ່າຈະແຈ້ງ, ແຕ່ວ່າອ້າຍຂ້ອຍແລະຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຄິດວ່າແບຣນສັນ ມິສສຸຣີ ເປັນບ້ານຂອງພວກເຮົາຈັກເທືອ
່ . ຊ່ວງ
ເວລາອັນສັ້ນທີ່ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນັ້ນບໍ່ມີຫຍັງເກີນກວ່າການຢຸດພັກຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ. ຄວາມມຸ້ງໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄປ
ເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງສຸດທ້າຍ: ເຖິງບ້ານເຖິງເຮືອນ.
ຊີວິດຂອງເຮົາຢູໃ
່ ນໂລກນີ້ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ.

ການອາສັຍຢູ່ໃນໂລກປັດຈຸບັນຂອງພວກເຮົານີ້ ເປັນພຽງແຕ່ການມາ

ພັກຊົ່ວຄາວ; ຈຸດໝາຍປາຍທາງອັນສຸດທ້າຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນ “ທ້ອງຟ້າໃໝ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່” (ພນມ 21:1).
ນັ້ນເປັນເຫດທີ່ອັຄສາວົກເປໂຕໄດ້ເອີນ
້ ພວກເຮົາວ່າ “ຄົນຕ່າງຊາດແລະຄົນທ່ອງທ່ຽວ.” ພວກເຮົາຈະບໍ່ພົບພໍ້ຕົວຕົນທີ່ແທ້
ຈິງຂອງພວກເຮົາໃນທີ່ຢູ່ໃດໆໃນໂລກນີ.້ ແລະດ້ວຍເຫດວ່າໂລກນີ້ບໍ່ແມ່ນບ້ານທີ່ແທ້ຈິງຂອງພວກເຮົາ, ເປໂຕໄດ້ບອກ
ພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ຖືກຊັກຊວນດ້ວຍ “ກິເລດຕັນຫາບາບ” ຊຶ່ງດຶງຈ່ອງພວກເຮົາໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຍັງຢູ່ໃນໂລກນີ.້ ກິເລດ
ຕັນຫາບາບນັ້ນມາຈາກໃສ? “ແຕ່ວ່າທຸກຄົນກໍຖືກລໍ້ລວງໃຫ້ຫລົງ ເມື່ອກິເລດຂອງຕົນເອງຊັກຈ່ອງແລະຍົວະເຍົ້າໃຫ້ເຮັດ
ຕາມ.” (ຢກບ 21:1).
ຖ້ອຍຄຳທີຢ
່ ູ່ເບື້ອງຫຼັງຄໍາເວົ້າຂອງເປໂຕນັນ
້ ແມ່ນ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໄດ້ຈ້ອງເບິ່ງຢູ່ສເມີໃນການປະພຶດປະຕິບັດ
ຂອງຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ. ເຂົາເຈົ້າຈັບຕາເບິ່ງວ່າ ຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົານັ້ນຈິງໃຈຂນາດໃດຫຼືເປັນຄົນທີ່ຫນ້າຊື່ໃຈຄົດ
(ທໍາທ່າ)ເທົ່ານັ້ນ.ເປໂຕໄດ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈເໝືອນກັນວ່າໃນເມື່ອຜູ້ເຊື່ອສັດຊືຕ
່ ໍ່ອົງພຣະຄຣິດ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອຈະບໍ່ມີທາງເລືອກ
ແຕ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ.
ພວກເຮົາຈະແກ້ໄຂຄວາມຕຶງຄຽດລະຫວ່າງການຈໍານົນຕົວຕໍ່ຜູ້ມີສິດອໍານາດຂອງໂລກແລະການຈໍານົນຕົວຕໍ່ພຣະເຈົ້າ
ດ້ວຍວິທີໃດ?

2. 1 ເປໂຕ 2:13-15
ເພາະເຫັນແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທ່ານທັງຫລາຍຈົ່ງຍອມຢູ່ໃຕ້ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ມະນຸດຕັ້ງໄວ້ທຸກຢ່າງ ບໍ່ວ່າຜູ້ນັ້ນຈະ
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ເປັນມະຫາກະສັດຜູ້ສູງສຸດ. 14ຫລືຈະເປັນຜູ້ປົກຄອງທີໄ
່ ດ້ຮບ
ັ ສັ່ງຈາກພຣະມະຫາກະສັດນັ້ນໃຫ້ລົງໂທດຜູ້ທີ່ເຮັດ
ຊົ່ວແລະຍົກຍ້ອງຜູ້ທີ່ເຮັດດີ. 15ເພາະນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າເປັນດັ່ງນີ້ແຫລະ, ຄືດ້ວຍເຮັດການດີດັ່ງນັ້ນພວກ
ທ່ານຈະໄດ້ລະງັບຄວາມໂງ່ຂອງຄົນທີ່ບໍ່ມີສະຕິໃຫ້ມິດເສັ ຽ.
ເຖິງແມ່ນວ່າໂລກນີ້ເປັນພຽງແຕ່ສະຖານທີ່ໆຢູ່ອາສັຍຊົ່ວຄາວສໍາລັບຊາວຄຣິສຕຽນເທົ່ານັ້ນ, ມັນກໍຍັງເປັນສິ່ງສໍາຄັນ
ທີ່ພວກເຮົາສົມຄວນຈະດໍາຣົງຊີວິດຢ່າງໃດ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຍັງຢູ່ທີ່ນ.ີ້ ຄວາມຫວັງແລະບ້ານໃໝ່ຂອງພວກເຮົາໃນ
ອະນາຄົດເປັນສິ່ງທີຂ
່ ັບເຄື່ອນຄວາມປະພຶດແລະນິສັຍໃຈຄໍຂອງພວກເຮົາໃນຂະນະນີ.້
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຢູ່ໃນໂລກນີ້, ພວກເຮົາຢູ່ໃຕ້ຜູ້ມີສິດອໍານາດການປົກຄອງ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງມີຜູ້ມີອໍານາດຢູ່
ເໜືອພວກເຮົາສເມີໄປ, ແລະເປໂຕໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພວກເຮົາໃຫ້ “ຍອມຈໍານົນຢູ່ໃຕ້ຜູ້ມີສິດອໍານາດການປົກຄອງຂອງມະນຸດ”.
ບາງຄົນອາດໃຊ້ຄໍາແກ້ຕົວວ່າ “ດີແລ້ວ, ຖ້າສິດອໍານາດການປົກຄອງເໜືອຂ້ອຍນັ້ນມາຈາກພຣະເຈົ້າ, ຂ້ອຍກໍຈະຍອມ.
ແຕ່ເປັນຫຍັງຊາວຄຣິສຕຽນຈຶ່ງຕ້ອງຍອມຈໍານົນຢູ່ໃຕ້ສິດອໍານາດການປົກຄອງຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນມາຈາກພຣະເຈົ້າ.”
ເມື່ອພວກເຮົາເລີ້ມຄິດແບບນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງຈົດຈໍາໄວ້ວ່າ ເປໂຕບັນທຶກຂໍ້ຄວາມນີໃ້ ນຂະນະທີ່ ເນໂຣ ໄດ້ເປັນ
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ມະຫາຈັກພັດຂອງໂຣມ. ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຊື່ນັ້ນ, ເນໂຣແມ່ນນຶ່ງໃນຈໍານວນຊາຍທີ່ອະທັມແລະຮ້າຍກາດທີ່ສຸດ
ຊຶງ່ ເຄີຍມີຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນີ.້ ໃນຂະນະທີ່ລາວເປັນພຽງແຕ່ວັຍລຸ່ນນັ້ນ, ລາວໄດ້ປະຫານຊີວິດອ້າຍຮັກຊຶ່ງໄດ້ຂວາງທາງ
ຂອງລາວ. ລາວໄດ້ຂ້າເມັຽຂອງລາວເພາະລາວບໍ່ມັກ. ລາວແຕ່ງງານອີກຄັ້ງນຶ່ງແລະໄດ້ຂ້າເມັຽໃຫມ່ໂດຍການເຕະທ້ອງ
ໃນຂະນະທີ່ເມັຽກໍາລັງຖືພາ ປີຕໍ່ໄປລາວແຕ່ງງານກັບເມັຽຜູ້ທີ່ສາມຫຼັງຈາກຜົວຂອງນາງຂ້າຕົວຕາຍ. ເພາະເຫດວ່າແມ່
ຂອງເນໂຣເອງໄດ້ມີແຜນການຈະຂ້າລາວ, ລາວຄົງວາງແຜນຂ້າແມ່ຂອງລາວເຊັ່ນດຽວກັນ.
ເນໂຣແມ່ນຄົນແລກຂອງຈໍານວນຜູ້ປົກຄອງຂອງໂຣມັນທັງຫຼາຍທີ່ໄດ້ຂົ່ມເຫງຊາວຄຣິສຕຽນ. ລາວສັ່ງຈັບກຸມ, ລົງ
ໂທດໂດຍທາງທາຣຸນ, ແລະປະຫານຊີວິດ. ແຕ່ເຖິງປານນັ້ນ, ມັນແມ່ນລະຍະເວລານັ້ນເອງທີ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້
ຊົງນໍາພາໃຫ້ເປໂຕໄດ້ຂຽນບັນທຶກພຣະຄໍາເຫຼົ່ານີ້ ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວໂດຍສະເພາະກ່ຽວເຣືອ
່ ງຍອມຈໍານົນຕໍ່ຈັກພັດໂຣມັນ!
ອາຈານ ໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍຫາຊາວໂຣມັນເໝືອນກັນໃນສມັຍຈັກພັດເນໂຣ ແລະກ່ຽວເຖິງເຮືອ
່ ງການຮັບຜິດ
ຊອບຕໍ່ຜູ້ມີສິດອໍານາດການປົກຄອງ: “ຈ່ົງໃຫ້ທຸກຄົນຍອມຈໍານົນຕໍ່ອໍານາດການປົກຄອງ, ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີສິດອໍານາດ
ໃດນອກຈາກອໍານາດທີ່ມາຈາກພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ສິດອໍານາດທີ່ມີຢູ່ນັ້ນແມ່ນໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍອົງພຣະເຈົ້າ. ເຫດສັນນັ້ນຜູ້ທີ່ຂັດ
ຂືນອໍານາດນັ້ນກໍຂັດຂືນຜູ້ຊຶ່ງພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະຜູ້ທີ່ຂັດຂືນນັ້ນຈະຕ້ອງຖືກພິພາກສາລົງໂທດ”(ໂຣມ 13:2)
ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະຄັມພີຈຶ່ງເນັ້ນຫນັກໃສ່ກ່ຽວກັບການຍອມຈໍານົນຕໍ່ອໍານາດການປົກຄອງຂອງໂລກ? ກໍເປັນ
ເພາະວ່າເມື່ອໃດພວກເຮົາຍອມຈໍານົນຕໍ່ອໍານາດການປົກຄອງ, ພວກເຮົາຍອມຈໍານົນຕໍ່ອົງພຣະເຈົ້າໂດຍແທ້ຈິງ.

3.1 ເປໂຕ 2:16-17
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ຈົ່ງດຳເນີນຊີວິດຢ່າງຄົນມີເສຣີພາບແຕ່ຢ່າໃຊ້ເສຣີພາບນັ້ນເປັນຂໍ້ອ້າງເພື່ອເຮັດຄວາມຊົ່ວ ແຕ່ຈົ່ງດຳເນີນຊີວິດເໝືອນ

ເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຈົ່ງໃຫ້ກຽດແກ່ທຸກຄົນ ຈົ່ງຮັກບັນດາພີ່ນ້ອງ ຈົ່ງຢຳເກງພຣະເຈົ້າ ແລະຈົ່ງຖວາຍກຽດແດ່
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ມະຫາກະສັດ.
ໃຜຜູ້ນຶ່ງຈະບໍ່ສາມາດຊື່ນຊົມຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນຄຸນຄ່າຂອງສິດເສຣີພາບ ນອກເສັຽຈາກວ່າເຂົາຜູ້ນັ້ນໄດ້ມີປະສົບການ
ໃນຄວາມເປັນຂ້າທາດມາກ່ອນ. ໃນພຣະຄໍາຂໍ້ນ,ີ້ ເປໂຕໄດ້ຂຽນຫາຜູ້ທີ່ເຊື່ອຊຶ່ງມີປະສົບການທັງສອງຢ່າງ. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ
ການຖືກຈອງຈໍາດ້ານຈິດວິນຍານນັ້ນເປັນສະພາບແບບໃດ ຖືກຈອງຈໍາດ້ວຍຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາແຕ່ພວກເຮົາຍັງຮູ້
ຄຸນຄ່າຂອງສິດເສຣີພາບເໝືອນກັນ ເພາະພວກເຮົາໄດ້ຊົງຖືກໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນດ້ວຍພຣະຄຸນໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະ
ຄຣິດ. ອີງຕາມທີ່ອັຄສາວົກໂຢຮັນໄດ້ບັນທຶກໄວ້: “ເຫດສັນນັ້ນ, ຖ້າພຣະບຸດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານທັງຫຼາຍເປັນອິສຣະ ພວກ
ທ່ານກໍຈະເປັນອິສຣະແທ້ຈິງ.”(ຢຮ 8:36). ອັຄສາວົກໂປໂລບັລຍາຍຊາວຄຣິສຕຽນໄວ້ດັ່ງນີ:້ “ເມື່ອພວກເຈົ້າຖືກຊົງໂຜດ
ໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບແລ້ວ, ພວກເຈົ້າໄດ້ກັບມາເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຄວາມຊອບທັມ.”(ໂຣມ 6:18).
ດ້ວຍເຫດວ່າພວກເຮົາຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາເປັນອິສຣະເສຣີຢ່າງແທ້ຈິງ. ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນເສຣີພາບນັ້ນ, ພວກເຮົາ
ຖືກຮຽກເອິ້ນໃຫ້ດໍາຣົງຊີວິດຢູ່ໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ ແລະການຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ. ການຍອມຈໍານົນຕໍ່ອໍານາດໃນຖານະຂ້າ
ທາດພຣະເຈົ້ານັ້ນຈະເປັນຮູບຮ່າງລັກສະນະຢ່າງໃດ? ເປໂຕໄດ້ຊີ້ບອກເຖິງການປະຕິບັດ 4 ຢ່າງດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້:
 ສະແດງຄວາມນັບຖືຢ່າງເໝາະສົມຕໍ່ທຸກໆຄົນ. ບ້ານອັນຖາວອນຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ທີ່ສວັນກັບພຣະເຈົ້າ,
ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພຣະອົງແລະຂອງຕົວເອງດ້ວຍວິທີໃດ ໃນຂະນະທີ່ພວກ
ເຮົາຍັງຢູ່ໃນໂລກນີ.້ ນັ້ນຕ້ອງແມ່ນການເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍຄວາມນັບຖື.
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 ຮັກຄອບຄົວຂອງຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອ. ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຄວາມຮັກ (ເບິ່ງ 1 ຢຮ 4:8); ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຖານະເປັນຜູ້
ເຮັດຕາມພຣະຄຣິດ, ຄວາມຮັກສົມຄວນຕ້ອງຮວບຮວມທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາກະທໍາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບບັນດາຜູທ
້ ີ່ມີຄວາມເຊື່ອ.
 ຢໍາເກງພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອພວກເຮົາຄຸເຂົ່າຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ, ພວກເຮົາສາມາດຢືນຢັດຕໍ່ໜ້າທຸກຄົນ. ດໍາຣົງ
ຊີວິດດ້ວຍການຢໍາເກງທີ່ເໝາະສົມແລະດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບຕໍ່ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສລາດໃນວິທີການປະ
ຕິບັດຕໍ່ຄົນອື່ນ.“ຄວາມຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນບໍ່ເກີດຂອງຄວາມຮູ້ ຄົນໂງ່ປມາດປັນຍາແລະການສຶກສາ.”
(ສພສ 1:7).
 ໃຫ້ກຽດແກ່ຈັກກະພັດ. ແມ່ນໃຜກໍຕາມທີ່ຢູ່ໃນຖານະຕໍາແໜ່ງຜູ້ນໍາ, ຈະແມ່ນຕໍາແໜ່ງນາຍພັນ, ປະທານາທິບໍ
ດີ, ຫຼືກະສັດກໍຕາມ, ກົດລະບຽບຫຼັກການຍັງຄົງເໝືອນເດີມ. ໃນຖານະຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອ, ພວກເຮົາຕ້ອງນັບຖືແລະ
ໃຫ້ກຽດແກ່ຜູ້ມີອໍານາດການປົກຄອງເໜືອພວກເຮົາ. ພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກເອິ້ນໃຫ້ພວກເຮົາເປັນພົລເມືອງທີ່ດີ

(good citizens).
ຖ້ອຍຄຳໃດໃນພຣະຄໍາຕອນນີ້ທີ່ທ່ານເຫັນວ່າງ່າຍໃນການປະຕິບັດຕາມ, ຕອນໃດຍາກໃນການປະຕະບັດ ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ດ້ວຍວິທີການແນວໃດທີ່ຄວາມຈິງໃນພຣະຄໍາຊ່ວງນີ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ການດໍາຣົງຊີວິດຂອງທ່ານ?

ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງບາດ

ກ້າວນຶ່ງ ຫຼືຫາ
ຼ ຍກວ່າເພື່ອນໍາໄປປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້:

 ຕັ້ງສິ່ງນຶ່ງເພື່ອເປັນການເຕືອນ. ຕັ້ງສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງໄວ້ໃນເຮືອນເພື່ອເປັນການເຕືອນໃຫ້ທ່ານບໍ່ລືມວ່າໂລກນີ້ບໍ່
ແມ່ນຈຸດໝາຍປາຍທາງສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ. ເຕືອນສະຕິຕົນເອງວ່າທ່ານຖືກຊົງສ້າງສໍາລັບສວັນ (ບ້ານຖາວອນ).
 ຈົດບັນຊີລາຍການຊັບສິນ. ປະເມີນຊີວິດຂອງທ່ານໃນແງ່ຂອງ 4 ຂໍ້ຄວາມໃນ 1 ເປໂຕ 2:17. ຖາມຕົນເອງ
ວ່າ: “ເຮົາເຮັດດີປານໃດ ໃນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມນັບຖືຕໍ່ຄົນອື່ນ, ຮັກຄອບຄົວຂອງຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອ, ຢໍາ
ເກງພຣະເຈົ້າ, ແລະໃຫ້ກຽດແກ່ຜູ້ນໍາໃນເມືອງຂອງທ່ານ, ໃນຣັດຂອງທ່ານ, ແລະໃນປະເທດຂອງທ່ານ?
 ບົວລະບັດຮັບໃຊ້. ໃນສິດເສຣີພາບຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ຖືກຮຽກເອິ້ນໃຫ້ບວ
ົ ລະບັດຊັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ,
ແລະບົວລະບັດຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ. ຈົດລົງໃສ່ເຈັ້ຽ ວ່າມີທາງໃດແດ່ທທ
ີ່ ່ານສາມາດຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ,
ແລະບົວລະບັດຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນໃນອາທິດນີ.້ ຈົ່ງເຮັດສິ່ງນີ້ໃຫ້ເປັນການອະທິຖານແລະເປັນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນຂະ
ນະທີ່ທ່ານສແວງຫາການດໍາຣົງຊີວິດໃນທາງທີ່ຖວາຍພຣະກຽດແກ່ພຣະເຈົ້າ.
ມັນບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງຖ້າຫາກທ່ານເຄີຍອາສັຍຢູ່ໃນບ້ານຫຼັງດຽວ ຫຼື ບ້ານ 20 ຫຼັງ ໃນລະຍະເວລາທີ່ທ່ານດໍາລົງ
ຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນີ.້ ບ້ານທີ່ແທ້ຈິງຂອງທ່ານຍັງຈະມາເຖິງໃນມື້ນຶ່ງຂ້າງໜ້າ.

ຈົ່ງຈໍາຄວາມຈິງນີ້ໄວ້ໃນຂະນະທີ່

ທ່ານໃຊ້ຊີວິດ ແລະປະກອບອາຊີບຢູ່ໃນແຕ່ລະວັນ.

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ SSK
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