ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 25 ກຸມພາ 2018 (02-25-2018)
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນແສງສວ່າງ
ດົນປານໃດແລ້ວ ທີ່ທ່ານເຫັນໃຜຜູ້ນຶ່ງເປີດໄຟເພື່ອໃຫ້ແຈ້ງສວ່າງໃນຫ້ອງ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ສ່ອງແສງສວ່າງຂອງພຣະຄຣິດ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ເຄີຍມີຄວາມສົງສັຍບໍວ
່ ່າເປັນຫຍັງແມງເມົ່າຈຶ່ງໄດ້ຖືກດຶງດູດໂດຍແສງສວ່າງ? ຖ້າສົງສັຍ, ບໍ່ແມ່ນແຕ່ທ່ານເທົ່ານັ້ນ
ດອກ. ນັກວິທຍາສາດໄດ້ພິຈາຣະນາເຣື່ອງນີ້ມາດົນນານແລ້ວ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ຮູ້ເໝືອນກັນ. ຢ່າງນ້ອຍເຂົາເຈົ້າກໍຍັງບໍ່
ຮູ້ຢ່າງແນ່ໃຈ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງຈຸດສົມມຸດຕິຖານຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ,້ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍຂໍ້ຂັດແຍ້ງໃນ
ແຕ່ລະສິ່ງ. ດ້ວຍເຫດນີ,້ ພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງມີຄວາມສົງສັຍກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ້ຕໄ
ໍ່ ປອີກ ໃນຂະນະທີແ
່ ມງເມົ່າກໍສືບຕໍ່ບິນເຂົ້າ
ສູ່ແສງສວ່າງຕໍ່ໄປ.
ທີ່ໜ້າສົນໃຈກໍຄື ຄົນເຮົາກໍຖືກດຶງດູດໂດຍແສງສວ່າງເຊັ່ນກຽວກັນ. ພວກເຮົາມັກຈະເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງທີ່ມີແສງສວ່າງທີ່
ພຽງພໍດຫ
ີ ລາຍກວ່າຢາກເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງມືດ. ເມື່ອພວກເຮົາອອກໄປຍາມກາງຄືນ, ພວກເຮົາມັກອອກໄປຍາມແລງເວລາ
ເດືອນເຕັມດວງ. ພວກເຮົາຍັງພິຈາຣະນາເຫັນວ່າມັນເປັນບັນຍາກາດແຫ່ງຄວາມຮັກໄຄ່(ໂຣແມນຕິກ).
ຕລອດສັຕວັດທີ່ຜ່ານມາ, ບາງເທື່ອພວກເຮົາກໍຄ່ອຍໆເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບແສງສວ່າງ. ພໍກົດສວິທປຸບ, ກໍ
ເຫັນແສງສວ່າງປັບໂດຍທັນທີ! ໂທຣະສັບມືຖືຂອງພວກເຮົາໃຫ້ແສງສວ່າງຫຼາຍກວ່າໄຟສາຍໃດໆ. ຖ້າພວກເຮົາເລືອກທີ່
ຈະເຮັດ, ພວກເຮົາສາມາດຢູ່ໃນແສງສວ່າງໂດຍຖາວອນ.
ມະນຸດເຊັ່ນດຽວກັນໄດ້ຖືກດຶງດູດດ້ວຍແສງສວ່າງຂອງອົງພຣະຄຣິດສເມີມາ. ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເຫັນແສງສວ່າງ
ຂອງພຣະອົງດ້ວຍວິທີໃດ? ເຂົາເຈົ້າເຫັນແສງສວ່າງຂອງພຣະອົງໂດຍຜ່ານຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງ. ພວກເຮົາ, ໃນນາມ
ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງແມ່ນພາກສ່ວນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ, ເປັນແສງສວ່າງຂອງພຣະຄຣິດ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1ແລະ 2)
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ເອເຟໂຊ5:8-10
ເພາະວ່າເມື່ອກ່ອນ, ທ່ານທັງຫລາຍຢູ່ຝ່າຍຄວາມມືດ ແຕ່ບັດນີ້ກໍຢູ່ຝ່າຍຄວາມສວ່າງໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເປັນເຈົ້າ. ຈົ່ງດໍາ
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ເນີນຊີວິດເໝືອນຢູ່ຝ່າຍຄວາມສວ່າງແລ້ວ. 9(ດ້ວຍວ່າຜົນຂອງຄວາມສວ່າງນັ້ນຄືຄວາມດີແລະຄວາມຊອບທັມກັບຄວາມ
ຈິງທຸກຢ່າງ). 10ທ່ານທັງຫລາຍຈົ່ງພະຍາຍາມຮຽນຮູ້ຈັກວ່າເຮັດສິ່ງໃດ ຈຶ່ງຈະເປັນທີ່ຊອບພຣະທັຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນຜູ້ນຶ່ງຍິ່ງໃຫຍ່? ຕລອດປະວັດສາດ, ວີຣະສະຕຣີແລະວີຣະບຸຣຸດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທັງໝົດໄດ້ມີ
ບຸຄລິກລັກສະນະແນວດຽວກັນຄື: ພວກເຂົາປະຕິເສດທີ່ຈະຍອມຖືກຫຼໍ່ຫຼອມແລະຮູບຊົງໂດຍໂລກ(ສະພາບແວດລ້ອມ)
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ອ້ອມຮອບພວກເຂົາ. ແທນທີ່ຈະຮັບເອົາຄວາມນຶກຄິດຂອງໝູ່ຄູ່ເພື່ອນຝູງ, ພວກເຂົາຕັດສິນໃຈປ່ຽນສະພາບໂລກໃນວິຖີ
ທາງຂອງພວກເຂົາເອງ. ພວກເຮົາສົມຄວນສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ຄະນະນັກປະດິດ, ນັກວິທຍາສາດ, ແລະນັກຟີຊິກ
ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດສິ່ງຕ່າງໆນອກຂອບ(ນອກກ່ອງ). ພວກອື່ນເລືອກທີ່ຈະປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມກ້າຫານແລະຄວາມເຊື່ອໝັ້ນອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່:ເປັນຕົ້ນ ອາບຣາຮາມ ລິນຄອລ໌ນ, ວິນສ໌ຕັນ ເຊີຊິລ, ໂຣສາ ພາຄສ໌, ແລະ ມາຣ໌ຕິນ ລູເຕີ ຄິງ ຈູເນັຽ ແລະໄດ້ປ່ຽນ
ກະແສທິດທາງຂອງປະວັດສາດ.
ສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ເປັນລູກພຣະເຈົ້າ ພວກທີ່ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດໂດຍແຕກຕ່າງເຊັ່ນດຽວກັນ.
ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ? ເປັນດ້ວຍເຫດວ່າພວກເຮົາແຕກຕ່າງ! ໃນພຣະທັມເອເຟໂຊ ບົດທີ 5, ອາຈານ ໂປໂລ ໄດ້ເຕືອນ
ຄວາມຊົງຈໍາພວກເຮົາວ່າພວກເຮົາເຄີຍຢູ່ຝ່າຍຄວາມມືດມາກ່ອນ, ແຕ່ດ້ວຍເຫດທີ່ພວກເຮົາຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາ
ດຽວນີເ້ ປັນແສງສວ່າງ(ຂອງພຣະຄຣິດ). ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນຄວາມສວ່າງເທົ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາເປັນແສງສວ່າງ. ວິທຍາ
ສາດພື້ນຖານສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ : ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເປັນແສງສວ່າງແລະເປັນຄວາມມືດໃນຂະນະດຽວກັນ ແລະຄວາມຈິງ
ດັ່ງກ່າວນັ້ນນໍາໃຊ້ກັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນອົງພຣະຄຣິດ. ພວກເຮົາຕ້ອງ “ດໍາເນີນຊີວດ
ິ ໃຫ້ສົມກັບເປັນລູກພຣະເຈົ້າ.”
ພວກເຮົາຈະເຮັດສິ່ງນັ້ນໃຫ້ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍວິທີໃດ? ອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຫຼາຍຂໍ້ດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ:້
 ດໍາເນີນຊິວິດເຕັມປ່ຽມດ້ວຍ “ຄວາມດີ, ຄວາມຊອບທັມ, ແລະຄວາມຈິງ”. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ນິສັຍໃຈຄໍ
ສ່ວນພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ. ຊີວິດຂອງຄວາມດີ, ຄວາມຊອບທັມ, ແລະຄວາມຈິງເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ
ເທລົງໃສ່ໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ. ດັ່ງທີ່ອາຈານໂປໂລໄດ້ບອກຊາວຟິລິປປອຍ:“ ພີ່ນ້ອງທັງຫຼາຍເອີຍ, ໃນທີ່ສຸດ
ນີ້, ສິ່ງໃດທີ່ສັດຈິງ, ສິ່ງໃດທີ່ໜ້ານັບຖື, ສິ່ງໃດທີ່ຍຸດຕິທັມ, ສິ່ງໃດທີ່ບໍຣິສຸດ, ສິ່ງໃດທີ່ໜ້າຮັກ, ສິ່ງໃດທີ່ໜ້າຍິນດີ,
ສິ່ງໃດທີ່ລ້ຳເລີດ ແລະຖ້າມີສິ່ງໃດທີ່ຄວນແກ່ການສັລເສີນ ຈົ່ງພິຈາລະນາເຖິງສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ. (ຟລປ 4:8).
 ທົດສອບວ່າ “ແມ່ນຫຍັງເປັນທີ່ພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ?” ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເຕີມຄວາມຄິດໄວ້ໃນໃຈດ້ວຍ
ສິງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງພຣະປະສົງ ແລະດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມດີ, ຄວາມຊອບທັມ, ແລະຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ,
ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆວ່າສິ່ງໃດເປັນທີ່ພໍພຣະທັຍຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ບອກ
ຊາວໂຣມັນວ່າ: “ຢ່າດຳເນີນຊີວິດເໝືອນຢ່າງຊາວໂລກນີ້ ແຕ່ຈົ່ງຮັບການຊົງປ່ຽນແປງຈິດໃຈ ແລ້ວອຸປະນິສັຍ
ຂອງພວກເຈົ້າຈຶ່ງຈະປ່ຽນໃໝ່ ເພື່ອເຈົ້າທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ ຈະໄດ້ຮູ້ວ່າອັນໃດດີ ອັນໃດ
ເປັນທີ່ຊອບພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ, ແລະອັນໃດດີທີ່ສຸດ.” (ໂຣມ 12:2).
ພວກເຮົາຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດໃຫ້ເໝືອນກັບລູກຂອງຄວາມສວ່າງ ເພາະວ່າສິ່ງນັ້ນເປັນທີ່ພໍພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ. ຈົ່ງຢ່າ
ດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມມືດ. ຈົ່ງສ່ອງສວ່າງໃສ່ຄວາມມືດ! ອົງພຣະເຢຊູເອງໄດ້ຊົງໃຫ້ຄໍາສັ່ງນັ້ນໄວ້: 14“ພວກທ່ານຄືແສງ
ສວ່າງສຳລັບໂລກ ເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງພູຈະບັງລັບໄວ້ບໍ່ໄດ້. 15ບໍ່ຫ່ອນມີຜູ້ໃດເມື່ອໄຕ້ໂຄມແລ້ວເອົາບຸງມາກວມ ແຕ່ເຄີຍຕັ້ງ
ໄວ້ເທິງຮອງຕີນໂຄມແລະມັນສ່ອງແຈ້ງໄປທົ່ວທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນນັ້ນ. 16ເໝືອນຢ່າງນັ້ນແຫລະ, ພວກທ່ານຈົ່ງສ່ອງແຈ້ງ
ແກ່ຄົນທັງປວງ ເພື່ອວ່າ, ເມື່ອເຂົາເຫັນການດີທີ່ພວກທ່ານເຮັດເຂົາຈະໄດ້ສັລເສີນພຣະບິດາຂອງພວກທ່ານຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່
ໃນສວັນ.(ມທ 5:14-16).
ບໍ່ວັນໃດກໍວັນນຶ່ງ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນແລະປະເຊີນໜ້າກັບການຕັດສິນໃຈ. ພວກເຮົາຈະເລືອກເອົາພຣະເຈົ້າ,
ຫຼືເລືອກເອົາທາງໂລກ? ພຣະເຈົ້າບໍ່ຊົງອະນຸຍາດພວກເຮົາໃຫ້ນັ່ງຖ່າງຂາຢູ່ເທິງຮົ້ວກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ.້ ຄວາມພໍແຕ່ປານກາງ
(ພໍແຕ່ໃຊ້ໄດ້) ເປັນທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ກັບພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາຈະເລືອກດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມສວ່າງ ຫຼື ພວກເຮົາຈະຢູ່ໃນ
2

ຄວາມມືດຕໍ່ໄປ? ນີ້ແມ່ນຄໍາຖາມທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຕອບ.

ພວກເຮົາຈະທົດສອບຢ່າງຈິງຈັງສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພະເຈົ້າພໍພຣະທັຍແລະສິ່ງທີ່ບໍ່ພພ
ໍ ຣະທັຍພຣະເຈົ້າດ້ວຍວິທີໃດ?
2. ເອເຟໂຊ5:11-14
11

ແລະຢ່າເຂົ້າສ່ວນກັບກິຈການຂອງຄວາມມືດທີ່ບໍ່ມີປໂຍດ ແຕ່ຈົ່ງເປີດເຜີຍກິຈການນັ້ນໃຫ້ປາກົດດີກວ່າ.

ເພາະວ່າ

12

ແມ່ນແຕ່ຈະເວົ້າເຖິງການເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ເຂົາເຮັດໃນທີ່ລັບລີ້ກໍຍັງເປັນການໜ້າອາຍ. 13ແຕ່ເມື່ອສິ່ງສາຣະພັດຖືກເປີດເຜີຍອອກ
ໂດຍຄວາມສວ່າງ ສິ່ງນັ້ນກໍປາກົດແຈ້ງເພາະວ່າທຸກສິ່ງທີ່ໃຫ້ປາກົດແຈ້ງກໍຄືຄວາມສວ່າງ. 14ເຫດສັນນັ້ນຈຶ່ງມີຄຳກ່າວວ່າ,
“ຄົນທີ່ນອນຫລັບເອີຍ, ຈົ່ງຕື່ນຂຶ້ນ ຈົ່ງຟື້ນຂຶ້ນມາຈາກຄວາມຕາຍແລະພຣະຄຣິດຈະຊົງສ່ອງສວ່າງໃສ່ເຈົ້າ.”
ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າໂລກທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວເອງກໍາລັງລ່ອງລອຍໜີຈາກພຣະເຈົ້າໄປ, ແລະທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກ
ວ່າຄຸນຄ່າທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານໃຫ້ແມ່ນຫຍັງ, ທ່ານບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນດຽວ(ບໍ່ມີແຕ່ທ່ານເທົ່ານັ້ນ). ແລະທ່ານກໍບໍ່ຜິດຫຍັງ.
ປະເພນີວັທນະທັມສມັຍໃໝ່ກໍາລັງເລື່ອນລອຍໜີອອກຈາກຫຼັກການຂອງພຣະຄັມພີ. ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາໄດ້ເຫີນ
ຫ່າງຈາກຄວາມສວ່າງແລະໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ສູ່ຄວາມມືດມົນສເມີມາ.

ພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ການຜິດສິນ

ທັມກໍາລັງສູງຂຶ້ນສູ່ເທິງໂສມໜ້າຂອງສັງຄົມ. ມະນຸດໄດ້ດໍາເນີນວິຖີຊີວິດດ້ວຍຄວາມບາບໂດຍປາສຈາກຄວາມອັບອາຍ,
ໂດຍປາສຈາກຄວາມຢ້ານກົວຂອງການຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ, ແລະໂດຍປາສຈາກການກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງ
ພຣະເຈົ້າ. ເປັນໜ້າເສົ້າໃຈ,

ທີ່ພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນໂລກທີ່ຖືກຂັບເຄືອນຜັກດັນດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານ

ການເມືອງ ແລະການປະນີປະນອມທາງດ້ານພຣະຄັມພີ. ຍິ່ງໂລກຍິ່ງໄຮ້ສິນທັມຫຼາຍເທົ່າໃດ ພວກເຮົາຍິ່ງມີແນວໂນ້ມທີ່
ຈະສູນເສັຽຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຮົາແກ່ຜີມານຮ້າຍທີ່ກໍາລັງຄອຍທີ່ຈະກືນກິນພວກເຮົາ.
ເພາະວ່າພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນໂລກທີມ
່ ັກເຮັດຕາມໃຈ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄວໃນການປະຕິເສດທຸກສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ
ແລະຕລອດເຖິງສິ່ງທີ່ພຽງແຕ່ວ່າເບິ່ງຄືໆຊົ່ວຮ້າຍ. ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມລະມັດລະວັງຢູ່ສເມີ, ພວກເຮົາຈະຖືກຫຼໍ່ຫຼອມ
ໂດຍຂນົບທັມນຽມປະເພນີ ແລະຖືກປ່ຽນແປງສະພາບໂດຍສັງຄົມທີ່ບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ຫຼັກການທີ່ວາງໄວ້ໃນພຣະຄໍາຂອງພະເຈົ້າ.
ຄວາມຈິງທີ່ວ່າຫຼາຍສິ່ງທີ່ຜິດສິນທັມໄດ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນປະເພນີວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາ ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນຄວາມຈິງທີ່ບໍ່
ເຄີຍປ່ຽນແປງ. ພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າແລະມຸມມອງຂອງພຣະອົງກ່ຽວກັບຄວາມບາບບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຈັກເທື່ອ ແລະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ີ
ຈະບໍ່ມີວັນປ່ຽນແປງຈັກເທື່ອ. ພຣະອົງຈະບໍ່ຊົງຍອມໃຫ້ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໜີໂທດໄປໄດ້. ໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງ
ໄດ້ຊົງປະທານສະຕິປັນຍາແລະທິດທາງຂອງພຣະອົງແກ່ພວກເຮົາ. ພຣະອົງຊົງໄດ້ກໍານົດຄວາມຜິດແລະຄວາມຖືກຕ້ອງ.
ເຫດສະນັ້ນ, ຖ້າພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າສິ່ງໃດສິງນຶ່ງຜິດ ແຕ່ທາງຝ່າຍໂລກກ່າວວ່າສິ່ງນັ້ນຖືກຕ້ອງ, ພວກເຮົາຕ້ອງຢືນຢັດຢູ່
ກັບທາງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ.
ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງແກ່ພວກເຮົາ: "ຢ່າເຂົ້າສ່ວນກັບກິຈການຂອງຄວາມມືດທີ່ບໍ່ມີປໂຍດ ແຕ່
ຈົ່ງເປີດເຜີຍກິຈການນັ້ນໃຫ້ປາກົດດີກວ່າ."

ການເປີດເຜີຍສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນຄວາມມືດເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ?

ພວກເຮົາສົມຄວນເຫັນຄວາມບາບໃນແງ່ທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເຫັນ .ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາສົມຄວນໂຕ້ຕອບຄວາມບາບເໝືອນ
ດັ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຕອບໂຕ້. ເວົ້າອີກຢ່າງນຶ່ງ, ຖ້າສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງເປັນບາບ ຫຼືອະທັມ(ຜິດສິນທັມ), ພວກເຮົາບໍ່ສົມຄວນຫົວ
ຂວັນມັນ, ມອງເບິ່ງມັນ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນມັນ, ຫຼືຢູ່ອ້ອມຂ້າງໃກ້ຄຽງມັນ. ການເປີດເຜີຍຄວາມມືດມີຄວາມໝາຍວ່າເຮົາ
ຕ້ອງເປັນພະຍານຕໍ່ຕ້ານມັນ.
ແສງສວ່າງເປີດເຜີຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນຄວາມມືດ. ອັຄສາວົກໂຢຮັນບັນລະຍາຍຝູງຄົນທີ່ເຊື່ອປຽບເໝືອນບັນດາຜູ້
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ແຕ່ຖ້າເຮົາທັງຫລາຍດຳເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມສວ່າງ

ເໝືອນຢ່າງພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ໃນຄວາມສວ່າງ ພວກເຮົາກໍຮ່ວມສາມັກຄີທມ
ັ ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະພຣະໂລຫິດຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ ກໍຊຳຮະລ້າງພວກເຮົາຈາກຜິດບາບໝົດສິ້ນ.” (1 ຢຮ 1:7)

ເມື່ອພວກເຮົາຢູ່ໃນ

ຄວາມສວ່າງ ແລະຍ່າງໃນຄວາມສັມພັນກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ພວກເຮົາໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມມືດໂດຍການສ່ອງແສງ
ສວ່າງຂອງພຣະຄຣິດ. ວຽກງານຂອງພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນແຕ່ພຽງເປີດເຜີຍສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຢູ່ໃນຄວາມມືດ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຮຽກ
ເອິ້ນພວກເຮົາໃຫ້ນໍາພາຄົນໃຫ້ອອກຈາກ ຄວາມມືດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ ຄວາມສວ່າງ(ແສງສວ່າງ)ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ໃນນາມຄຣິສຕຽນ, ແມ່ນຄວາມຈູງໃຈແລະເປົາ
້ ໝາຍທີ່ຖືກຕ້ອງອັນໃດສໍາລັບການເປີດເຜີຍຄວາມມືດໃນໂລກນີ?້

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ທ່ານຈະສ່ອງແສງສວ່າງຂອງອົງພຣະຄຣິດໂດຍວິທີໃດໃນອາທິດນີ້ ແລະໃນອະນາຄົດ? ຈົ່ງພິຈາລະນາເບິ່ງຄໍາແນະນໍາດັ່ງ
ຕໍ່ລົງໄປນີ້:

 ປະເມີນຜົນ. ວິງວອນອະທິຖານທູນຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ເປີດເຜິຍຄວາມມືດຕ່າງໆໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. ຕົກລົງເຫັນ
ດີມອງຄວາມບາບໃນແງ່ດຽວກັບພຣະເຈົ້າຊົງເຫັນ. ເລືອກເອົາການຫັນໜ້າໜີຈາກຄວາມມືດເຫຼົ່ານັ້ນແລະລັດ
ເລັ່ງຕິດຕາມແສງສວ່າງຂອງອົງພຣະຄຣິດ.

 ຈົດບັນທຶກ. ບາງຄັ້ງສະຖານະການຂອງພວກເຮົາຈະນໍາພາພວກເຮົາເຂົ້າສູ່ລະດູອັນມືດມົນໃນຊີວິດ. ຈົ່ງນຶກ
ເຖິງໃຜຜູ້ນຶ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກຊຶ່ງຕົກຢູ່ໃນສະພາບເຊັ່ນນັ້ນ. ຈົ່ງຂຽນຈົດໝາຍນ້ອຍດ້ວຍລາຍມືຕົນເອງອາທິດນີ,້ ໃຫ້
ກໍາລັງໃຈແກ່ລາວໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ.

 ບໍຣິການຮັບໃຊ້. ໃນທຸກຊຸມຊົນ ທ່ານສາມາດພົບພໍ້ໂອກາດໃນການຮັບໃຊ້ ແລະສ່ອງແສງສວ່າງຂອງອົງພຣະ
ຄຣິດໃສ່ມຸມແຫ່ງຄວາມມືດ. ຕັ້ງປະຕິຍານຕົນຮັບໃຊ້ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກທ່ານໃນອາທິດນີ້ ແລະທູນຂໍຕໍ່ອົງພຣະ
ເປັນເຈົ້າໃຫ້ພຣະອົງຊົງສ່ອງແສງສວ່າງອັນແຮງກ້າຜ່ານຕົວທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຕອບສນອງໃນການເຊື່ອຟັງ.
ທ່ານບໍ່ແມ່ນແມງເມົ່າ. ແຕ່ທ່ານໄດ້ຖືກດຶງດູດໂດຍຖືກຕ້ອງດ້ວຍແສງສວ່າງຂອງອົງພຣະຄຣິດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານີ,້
ທ່ານເປັນພະຍານທີ່ມີຊີວິດຂອງແສງສວ່າງນັ້ນ ຊຶ່ງຢູ່ໃນໂລກແຫ່ງຄວາມມືດມົນແຫ່ງນີ.້
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