ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 24 ມິຖຸນາ 2018 (06-24-2018)
ເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊູຈຶ່ງສະເດັດມາ?
ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ທ່ານໄດ້ຫັນເຂົ້າໄປຫາອິນເຕີແນທເພື່ອຊອກຫາຄໍາຕອບຕໍ່ບັນຫາ?
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ອົງພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດມາເພືອ
່ ຊຳຮະລ້າງຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ໄຟສັນຍານຢູ່ເທິງແຜງນ້າຣົດ(dashboard)ມີຈຸດປະສົງທີ່ດີໃນການບໍຣິການ ໃນເມື່ອໄຟ
ເຕືອນຢາງກົງຣົດຂອງຍັລຍາຂ້ອຍວ່າມັນແຫ່ວ, ຂ້ອຍໄດ້ຂັບຣົດໄປຫາປັ້ມນໍ້າມັນ ສູບລົມໃສ່ກົງຣົດ ແຕ່ໄຟສັນຍານ
ຍັງບໍ່ມອດ. ອາທິດຕໍ່ມາ, ພວກເຮົາຕັດສິນໃຈຊື້ຕີນຣົດໃໝ່. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຂັບຣົດກັບບ້ານ, ໄຟສັນຍານຍັງຮຸ່ງ
ຢູ່ ບໍ່ມອດ. ຂ້ອຍບໍ່ຢາກຂັບຣົດກັບໄປທີ່ຮ້ານຂາຍຢາງຕີນຣົດອີກ, ດັ່ງນັ້ນຂ້ອຍຈຶ່ງເປີດໂທ ຣະສັບມືຖືແລ້ວເຂົ້າຫາອິນ
ເຕີແນທ. ຂ້ອຍໄດ້ພົບວີດີໂອທີ່ບອກກ່ຽວກັບການຕັ້ງໄຟສັນຍານໃໝ່( reset) ບັນຫາໄດ້ຕົກໄປ ແກ້ໄຂຮຽບຮ້ອຍ!
ມັນເປັນເຣື່ອງທົ່ວໄປໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທີ່ພວກເຮົາ ເຂົ້າໄປຫາ Google ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ. ບໍ່ມີ
ບັນຫາໃດທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງ ; ຄົນຜູ້ນຶ່ງທີ່ຢູ່ອີກບ່ອນນຶ່ງໄດ້ເຮັດວີດີໂອເພື່ອແນະນໍາແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນ. ຂອບໃຈຕໍ່
ອິນເຕີແນທ, ພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຫຼາຍຢ່າງຂອງພວກເຮົາໂດຍຮີບດ່ວນແລະວ່ອງໄວ

ຍົກເວັ້ນບັນຫາ

ຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ "ການແກ້ໄຂ" ແມ່ນຖືກຕອບສນອງໃຫ້ງ່າຍໆໃນຫຼາຍໆສາສນາ, ປຣັສຍາ, ແລະທັສນະ
ຂອງໂລກ, ແຕ່ບໍ່ມີຫຍັງຖ້າມກາງຄໍາຕອບເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ . ແມ່ນອົງພຣະ
ຄຣິດເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດລົບລ້າງຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ. ພຣະອົງໄດ້ຊົງເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບພວກເຮົາ ໃຫ້ໄດ້
ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ ແລະໃຫ້ໄດ້ຮບ
ັ ຄວາມເປັນອິສລະພາບຈາກຄວາມບາບ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3)
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ລູກາ 1:68-71
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“ຈົ່ງສັຣເສີນຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງອິສຣາເອນດ້ວຍພຣະອົງໄດ້ຊົງຢ້ຽມຢາມ ແລະໄດ້ຊົງໄຖ່ເອົາພົລເມືອງຂອງ

ພຣະອົງ.
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ແລະໄດ້ຊົງໃຫ້ຜູ້ຊົງຣິດຜູ້ໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນໃນວົງສາຂອງດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງເພື່ອເປັນຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້

ພົ້ນຂອງພວກເຮົາ.70ຕາມທີພ
່ ຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ຕັ້ງແຕ່ບູຮານໂດຍປາກຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມບໍຣິສຸດຂອງພຣະ
ອົງ. 71ຄືຊົງໃຫ້ພົ້ນຈາກສັດຕຣູທັງຫລາຍຂອງພວກເຮົາແລະພົ້ນຈາກມືຄົນທັງປວງທີ່ຊັງເຮົາ.
ພັລຍາຂອງຂ້ອຍແລະຂ້ອຍເອງຫາກໍຮູ້ວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ເປັນພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ແລ້ວ. ແມ່ນເວລາທີ່ຕື່ນເຕັ້ນ! ຂ້ອຍໄດ້
ເລິ້ມຕົ້ນເຫັນເຄື່ອງນຸ່ງເດັກນ້ອຍຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງທີ່ຂ້ອຍໄປ.

ພັລຍາຂອງຂ້ອຍໄດ້ເລີ້ມຊືເ້ ຄື່ອງອຸປກອນເດັກນ້ອຍ,

ເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ແລະເຄື່ອງນຸ່ງ. ຄວາມສົນໃຈ, ແນວຄິດ ແລະຄໍາອະທິຖານຂອງພວກເຮົາໄດ້ຈົດຈໍ່ໃສ່ ແອນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງ.
ການເກີດຂອງລູກແມ່ນໂອກາດແຫ່ງຄວາມສຸກ. ແມ່ນສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນພຣະ ທັມລູກາບົດທີ 1.
1

ເຖິງແມ່ນວ່າເຊຂາຣີຢາແລະເອລີຊາເບັດຈະອາຍຸແກ່ຊະຣາຫຼາຍແລ້ວ, ພວກເພິ່ນບໍ່ເຄີຍມີລູກມາກ່ອນ ແຕ່ວ່ານັ້ນກໍາ
ລັງຈະປ່ຽນແປງ. ຖ້າມກາງນຶ່ງໝື່ນແປດພັນປະໂຣຫິດ, ເຊຂາຣີຢາໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ສັກສິດ ທີ່ສຸດ
ຂອງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອເຜົາເຄື່ອງຫອມບູຊາເປັນຄັ້ງນື່ງໃນຊີວິດ (ເບິ່ງ ລກ 1:8-9). ແຕ່ວ່າຄັ້ງນີ້ເປັນກໍຣະ
ນີທ່ມ
ີ ີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍເພາະວ່າທູດສວັນໄດ້ປາກົດຕົວຕໍ່ລາວ ໃນຂະນະທີ່ລາວປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງລາວ
(ເບິ່ງຂໍ້ 11-12). ທູດສວັນໄດ້ປະກາດແກ່ ເຊຂາຣີຢາຊຶ່ງກໍາລັງຢ້ານກົວວ່າ ລາວພ້ອມດ້ວຍພັລຍາຈະກາຍມາເປັນພໍ່
ແມ່(ຜູ້ປົກຄອງລູກນ້ ອຍ)ໃນເວລາເຖົ້າແກ່ຊະຣາແລ້ວ.
ທູດສວັນໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ ເຊຂາຣີຢາວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ລູກນ້ອຍຈະເກີດມາເປັນຜູຊ
້ າຍແລະ
ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງໃສ່ຊຶ່ລູກນັ້ນວ່າ ໂຢຮັນ, ແລະລາວຈະເປັນຜູ້ຍ ິ່ງໃຫຍ່ໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈົ້າ. ລາວຈະ
ບໍ່ດື່ມເຫຼົ້າແວງ, ແຕ່ລາວຈະເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣສ
ິ ຸດຕັ້ງແຕ່ອອກຈາກທ້ອງມານດາມາ. ໂຢຮັນຈະເທສນາ
ແລະຈະນໍາລູກຫຼານຂອງອິສຣາເອນຫຼາຍຄົນຫຼົບຄືນມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮົາ (ເບິ່ງຂໍ້ 13-17). ເວົ້າເຖິງເຣື່ອງ
ຂ່າວປະເສີດ! ບໍ່ພຽງແຕ່ເຊຂາຣີຢາຈະໄດ້ມີລູກຊາຍເທົ່ານັ້ນ, ລາວຈະໄດ້ເປັນບຸກຄົນທີສ
່ ໍາຄັນໃນອິສຣາເອນ ຜູ້ປະ
ກາດພຣະທັມສມັຍໃໝ່. ມັນເປັນເວລາ 400 ປີນັບຕັ້ງແຕ່ມາລາກີ, ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນສຸດທ້າຍ, ທີ່ໄດ້ເວົ້າກັບປະ
ຊາຊົນ (ເບິ່ງ ມລກ 4:5-6). ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊງົ ສຳແດງໂດຍແຈ່ມແຈ້ງເຖິງສິ່ງທີ່ພິເສດສໍາລັບອິສຣາເອນ ແລະລູກຊາຍ
ຂອງເຊຂາຣີຢາ,ໂຢຮັນ,ຈະມີບົດບາດທີ່ສໍາຄັນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການບອກຂ່າວນີ້ໂດຍວິທີພິເສດກໍຕາມ ການປາກົດຕົວຂອງທູດສວັນໃນສະຖານທີ່ສັກສິດຂອງ
ພຣະວິຫານ ເຊຂາຣີຢາກໍບໍ່ໄດ້ເຊື່ອທູດສວັນຢ່າງຈິງຈັງ.

ດ້ວຍເຫດນີ້ ທູດສວັນຄັບຣິເອນຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຊຂາຣີຢາ

ກາຍເປັນຄົນໃບ້ແລະປາກບໍ່ໄດ້ຕລອດລະຍະເວລາທີ່ເອລີຊາເບັດຍັງຕັ້ງທ້ອງຢູ່ (ເບິ່ງ ລກ 1:18-20).
ເມື່ອໂຢຮັນໄດ້ເກີດມາແລ້ວ ແລະເຖິງເວລາທີ່ໄດ້ຮັບພິທີຕັດ ເຊຂາຣີຢາກໍເລີ້ມເວົ້າໄດ້ອີກ (ເບິ່ງຂໍ້ 59-64). ລາວ
ບໍ່ໄດ້ສົງສັຍຫຍັງອີກແລ້ວ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ເຊຂາຣີຢາໄດ້ເຕັມປ່ຽມດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ແລະໄດ້ທໍານວາຍເຣື່ອງ
ຂ່າວປະເສີດກ່ຽວກັບລູກຊາຍຂອງລາວແລະອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ (ເບິ່ງຂໍ້ 67).

ການທໍານວາຍຂອງລາວໄດ້ເລີ້ມດ້ວຍ

ຄວາມຈິງອັນມະຫັສຈັນສອງຢ່າງກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້:
 ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງໃຫ້ການໄຖ່ແກ່ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ. ຄວາມບາບແມ່ນບັນຫາອັນຮ້າຍແຮງທີ່ພວກ
ເຮົາບໍ່ສາມາດເລີ້ມແກ້ໄຂໂດຍລໍາພັງຕົນເອງ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງກ້າວເຂົ້າມາເພື່ອປະທານວິທີທາງແກ່ພວກ
ເຮົາສູ່ຄວາມລອດພົ້ນ.ພຣະເຈົ້າໄດ້ເລີ້ມການໄຖ່ຂອງພວກເຮົາ. ພຣະອົງເອງໄດ້ຊົງຈ່າຍຄ່າຈ້າງຄວາມບາບ
ໃຫ້ພວກເຮົາຫລຸດພົ້ນຈາກຄວາມເປັນທາດຂອງຄວາມບາບ ແລະຄວາມຕາຍ.
 ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງໃຫ້ພວກເຮົາຫລຸດພົ້ນຈາກສັດຕຣູຂອງພວກເຮົາ. ເຊຂາຣີຢາແລະເຊື້ອສາຍຂອງລາວ
ດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນສັງຄົມກະສິກັມ ແລະໄດ້ເຫັນເຂົາສັດເປັນສັນຍາລັກຂອງອໍານາດ ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ຂອງມັນ.

ເຊຂາຣີຢາໄດ້ທໍານວາຍວ່າ ພຣະອົງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເຮັດໃຫ້ຄນ
ື ພຣະຊົນຂຶ້ນມາ ພຣະເມຊີອາ

(the Messiah) ຈະມີພລັງເຂັ້ມແຂງເອົາຊະນະສັດຕຣູໄດ້. ປະຊາຊົນຊາວຢິວທີ່ໄດ້ຍິນການທໍານວາຍຂອງ
ເຊຂາຣີຢາ ໄດ້ຮັບຮູ້ປະຫວັດຂອງການກົດຂີ່ ຂົ່ມເຫງຢູ່ໃນເງື້ອມມືຂອງຜູ້ອື່ນ, ຈາກຊົນຊາດເອຢິບ ເຖິງຊົນ
ຊາດບາບີໂລນ ເຖິງຊົນຊາດໂຣມັນ ຊຶ່ງປົກຄອງຢູ່ເໜືອພວກເຂົາ(ຊາວຢິວ). ພຣະເມຊີອາຈະນໍາອິສຣະເສຣີ
ພາບມາໃຫ້!

ມີສິ່ງຂອງປະເພດໃດແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກລົ້ມລະລາຍ?

2

2. ລູກາ1:72-75
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ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສະແດງພຣະກະຣຸນາຊຶ່ງຊົງສັນຍາແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຮົາແລະຊົງລະນຶກເຖິງພຣະສັນຍາອັນບໍຣິ

ສຸດຂອງພຣະອົງ .73ຄືຄຳສາບານຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ຊົງສາບານໄວ້ກັບອັບຣາຮາມບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາວ່າ ,
ພົ້ນຈາກມືສັດຕຮູທັງຫລາຍຂອງເຮົາແລ້ວ
75

ຈະຊົງໂຜດໃຫ້ເຮົາໄດ້ບວ
ົ ລະບັດພຣະອົງ
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ເມື່ອເຮົາ

ໂດຍປາສຈາກຄວາມຢ້ານ,

ດ້ວຍໃຈສັດຊື່ແລະດ້ວຍຄວາມຊອບທັມຕໍ່ພຣະພັກພຣະອົງຕລອດຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.
ຄວາມຢ້ານກົວສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນອໍາມະພາດ. ຄວາມຢ້ານກົວສາມາດເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຮົາມີປະຕິ

ກິຣິຍາແຂງກະດ້າງ, ມີອິທິພົນເໜືອທຸກໆຄວາມຮູ້ສຶກ , ແລະກືນກິນແນວຄິດຂອງພວກເຮົາທັງຫມົດ. ຄວາມຢ້ານກົວ
ເປັນນາຍທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທີ່ສຸດ.
ນັບເປັນເວລາຫຼາຍສັຕວັດທີ່ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ລະດັບຕ່າງໆຂອງ ຄວາມຢ້ານກົວ. ຫຼັງ
ຈາກພວກເພິ່ນໄດ້ອອກຈາກເອຢິບ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສັ່ງພວກເພິ່ນໃຫ້ຄອບຄອງດິນແດນແຫ່ງພຣະສັນຍາ. ບັນຫາ
ແມ່ນຫຍັງ? ໄດ້ມີປະຊາຊົນອາສັຍຢູ່ທີ່ນັ້ນແລ້ວ! ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງທໍາງານຜ່ານປະຊາກອນຂອງພຣະອົງຫຼາຍປີຕໍ່ມາ
ເພື່ອຍຶດຄອງແຜ່ນດິນ, ແຕ່ແລ້ວຄວາມຢ້ານກົວໃໝ່ໄດ້ເຂົ້າມາ. ພວກເຂົາໄດ້ ປະເຊີນໜ້າກັບພັຍຂົ່ມຂູ່ຄຸກຄາມຈາກຜູ້
ອື່ນເປັນປົກ ະຕິຕລອດມາ: ຈາກຊາວຟິລິສຕີນ, ຊາວອັສຊີເຣັຽ, ຊາວບາບີໂລນ ດັ່ງນີເ້ ປັນຕົ້ນ.
ຄວາມໝາຍທົ່ວໄປຂອງການທໍານວາຍຂອງເຊຂາຣີຢາ ໃນພຣະທັມລູກາ 1:72-75 ນັ້ນແມ່ນພວກເຮົາສາມາດ
ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າໂດຍປາສຈາກການຢ້ານກົວຈາກສັດຕຣູຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຈາກບັນດາຄົນທີ່ປອງຮ້າຍທໍາລາຍ ຫຼື
ຂັດຂວາງພວກເຮົາ.
 ... “ດ້ວຍໃຈສັດຊື່ແລະດ້ວຍຄວາມຊອບທັມ.” ໃນອົງພຣະຄຣິດ ພວກເຮົາໄດ້ຊົງຖືກເຮັດໃຫ້ບໍຣິສຸດ. ເວົ້າ
ອີກຄໍານຶ່ງ, ພວກເຮົາໄດ້ຖືກແຍກອອກຈາກຊີວິດເກົ່າ ແລະອອກຈາກໂລກທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາ. ພຣະອົງຊົງເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄົນຊອບທັມ.“ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງກະທຳໃຫ້ພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງບໍ່ມີຄວາມຜິດບາບນັ້ນໄດ້
ເຂົ້າສ່ວນກັບຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາ ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ເຂົາ
້ ສ່ວນໃນຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍ
ທາງພຣະອົງ.” (2 ກຣທ 5:21).
 ... “ຕໍ່ພຣະພັກພຣະອົງຕລອດຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.” ເພາະວ່າພວກເຮົາໃດ້ຊົງຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນຄົນຊອບ
ທັມແລະບໍຣິສຸດໃນອົງພຣະຄຣິດ ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໄປໃນທີ່ໆພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່(ຕໍ່ພຣະພັກພຣະອົງ).
“ຜູ້ໃດທີ່ຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າກໍຊົງສະຖິດຢູ່ໃນຜູ້ນັ້ນແລະຜູ້ນັ້ນກໍຕັ້ງ
ຢູ່ໃນພຣະເຈົ້າ.” (1 ຢຮ 4:15). ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຮົາ. ການຊົງສະຖິດຂອງພຣະອົງ
ຮັບປະກັນໃດ້ໃນແຕ່ລະວັນ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຖືກແຍກອອກຈາກພຣະອົງ.
ທ່ານຈະບັລຍາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຢໍາເກງພຣະເຈົ້າແລະຄວາມຢ້ານກົວທີ່ພຣະເຈົ້າເອົາອອກໄປນັ້ນ ຢ່າງໃດ ?

3.ລູກາ1:76-79
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ຝ່າຍເຈົ້າລູກນ້ອຍເອີຍ , ເຂົາຈະເອີ້ນເຈົ້າວ່າຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງຜູ້ສູງສຸດເພາະວ່າເຈົ້າຈະໄປກ່ອນໜ້າອົງພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະຈັດແຈງບັນດາທາງຂອງພຣະອົງ.
ໂຜດຍົກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ.
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ເພື່ອຈະໃຫ້ພົລເມືອງຂອງພຣະອົງຮູ້ເຖິງຄວາມພົ້ນໂດຍການຊົງ

ດ້ວຍພຣະທັຍເມດຕາກະຣຸນາແຫ່ງພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາແສງສວ່າງໃນຍາມ

ຮຸ່ງເຊົ້າຈາກທີ່ສູງໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມພວກເຮົາ. 79ເພື່ອຈະສ່ອງສວ່າງແກ່ຄົນທັງຫລາຍທີ່ຢູ່ໃນບ່ອນມືດແລະຢູ່ໃນເງົາຂອງ
ຄວາມຕາຍເພື່ອຈະນຳພາຕີນຂອງເຮົາໄປໃນທາງສງົບສຸກ.”
3

ການທໍານວາຍຂອງເຊຂາຣີຢາໄດ້ຫັນເຂົ້າຫາບົດບາດຂອງລູກຊາຍຂອງລາວ ຊຶ່ງຈະໄດ້ປະຕິບັດໃນພາຣະກິດ
ການຊົງໄຖ່ຂອງພຣະເຈົ້າ. ໂຢຮັນຈະປະຕິບັດ:
 ຈັດຕຽມບຸກເບີກຫົນທາງເພື່ອການສະເດັດມາຂອງພຣະເມຊີອາ.

ເຊຂາຣີຢາໄດ້ເວົ້າເຖິງສອງຄໍາທໍາ

ນວາຍທີ່ບອກລ່ວງຫນ້າວ່າຜູ້ທີ່ຈະມາກ່ອນພຣະເມຊີອາ ເພື່ອ "ກະກຽມຫົນທາງ" (ອຊຢ 40:3 ແລະ ມລກ
3:1). ໂຢຮັນ, ໃນນາມຜູ້ບຸກເບີກຂອງພຣະເມຊີອາ ໄດ້ຊີ້ໄປຫາອົງພຣະຜູ້ທີ່ຈະຊົງສະເດັດມາ. ພຣະມະຫາ
ຣາຊາເຢຊູຄຣິດຈະຊົງສະເດັດມາໃນເວລາອັນໃກ້ນີ້, ແລະພຣະອົງຈະມາເພື່ອຍຶດຄອງປາບປາມຄວາມບາບ
ແລະຊົງປະທານການໃຫ້ອະພັຍໂທດແກ່ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ.
 ຊີ້ໄປຫາທາງແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນທີ່ພຣະເມຊີອາຈະຊົງນໍາມາ. ໂຢຮັນໄດ້ທໍາໜ້າທີ່ເປັນ “ພິທີເປີດ” ສໍາ
ລັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ລາວໄດ້ບອກສອນການກັບໃຈ(ຖິ້ມໃຈເກົ່າ ເອົາໃຈໃໝ່). ລາວໄດ້ປະກາດການຍົກ
ບາບ(ໃຫ້ອະພັຍໂທດຄວາມບາບ). ລາວໄດ້ໃຫ້ການຮັບສິນບັບຕິສ ະມາ. ລາວໄດ້ຮຽກເອີ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນດໍາ
ເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມຊອບທັມ (ເບິ່ງ ມາຣະໂກ 1:4-8).
ບັນຫາເຣື່ອງຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາສາມາດຖືກແກ້ໄຂໄດ້. ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງໄດ້ສະເດັດມາເພື່ອເຫດຜົນນີ້.

ດ້ວຍວິທີໃດ ກຸ່ມຂອງພວກເຮົາຈະນໍາພາຄົນອື່ນໄປສູ່ວິທີການໄຖ່(ຄວາມພົ້ນ) ແລະ ສັນຕິສຸກ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ຄໍາເວົ້າຂອງເຊຂາຣີຢາໃນພຣະທັມລູກາ 1:68-79 ໃຫ້ຄວາມຫວັງແກ່ປະຊາຊົນທຸກຄົນ: ມີຄໍາຕອບຕໍ່
ຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ:
 ຈົ່ງຢຸດການໃຊ້ “ດັກເທບ” ຈິດວິນຍານ(spiritual duct tape). ທ່ານສາມາດ “ປິດບັງ” (ເສັຽຫຍ້າປົກຂີ້ໝາ)
ບັນຫາຄວາມບາບຂອງທ່ານ, ແຕ່ທ່ານບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂມັນ ໄດ້. ປາສຈາກອົງພຣະຄຣິດ, ທ່ານຈະຫຼົງຫາຍ
(ປຣາຊັຍ). ຈົ່ງຍອມຮັບຄວາມຈິງວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບາບຂອງທ່ານ ແລະທູນຂໍອົງພຣະ
ເຢຊູໃຫ້ອະພັຍແກ່ທ່ານ.
 ຈົ່ງດໍາເນີນຊີວິດໂດຍປາສຈາກຄວາມຢ້ານກົວ. ຖ້້າຫາກການກັງວົນໃຈເກີດຂຶ້ນບາງຄັ້ງບາງຄາວ, ຈົ່ງທ່ອງ
ຈໍາພຣະຄັມພີໂຣມ 8:38-39. ຈົ່ງໃຫ້ຄວາມຈິງນັ້ນເຂົ້າມາຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງທ່ານວ່າ: ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ທ່ານອາດ
ຈະຢ້ານກົວ ຈະມາແຍກທ່ານອອກຈາກພຣະຄຣິດ ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ.
 ຈົ່ງແບ່ງປັນຄວາມຈິງ. ທ່ານຮູ້ຜູ້ອື່ນທີ່ແຕກຫັກເພພັງດ້ານຈິດວິນຍານ. ຈົ່ງໃຫ້ຄວາມຫວັງແກ່ລາວດ້ວຍການ
ແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ສຶກສາໃນບົດຮຽນນີ້ ກ່ຽວກັບການໄຖ່ຊຶ່ງອົງພຣະເຢຊູໃດ້ຊົງມອບໃຫ້.
ພວກເຮົາເປັນຄົນທີ່ມັກສ້ອມແປງສິ່ງທີ່ຫັກເພພັງດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕ່ມາເວົ້າເຖິງເຣື່ອງຄວາມບາບ, ພວກເຮົາບໍ່
ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້. ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນ ເພາະວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເອົາຄວາມບາບນັ້ນໜີ
ໄປ. ອົງພຣະເຢຊູຊົງເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບພວກເຮົາດ້ວຍການຊົງໃຫ້ອະພັຍແລະປົດປ່ອຍພວກເຮົາຈາກຄວາມ
ບາບ.
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