ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 24 ກຸມພາ 2019 (02-24-2019)
ເມື່ອສາສນາປອມຫລອກລວງ
ແມ່ນຫຍັງຄືການຫລອກລວງທີ່ຜິດປົກກະຕິທີ່ສຸດທີ່ທ່ານເຄີຍໄດ້ເຫັນຫຼເື ຄີຍໄດ້ຍິນ?
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຄວາມຈິງແມ່ນພືນ
້ ຖານຢູ່ໃນຄວາມເປັນຈິງວ່າອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງເປັນຜູ້ໃດ?
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ໜ້າເສັຽໃຈ, ພວກເຮົາມີຄໍາເວົ້າປໂຢກໃໝ່ໃນອະເມຣິກາພົຈນານຸກົມ: “ຂ່າວປອມ” (“fake news”). ແຕ່ຄາວ
ກ່ອນ, ບໍຣສັດໜັງສືພິມໄດ້ລົງທຶນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນ ນັກຂ່າວ, ຜູ້ກວດກາ, ການໂຄສະນາ, ແລະໂຮງພິມຂ່າວສານ.
ແຕ່ທຸກວັນນີ້, ຂອບໃຈນໍາອິນເຕີແນ໊ທ ແລະດິຈິຕອລເທັກໂນໂລຢີ, ເກືອບທຸກຄົນສາມາດຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີວາຣະສານອອນ
ລາຍ ຢ່າງເທົ່າທຽມຄຸນນະພາບຂອງໜັງສືພມ
ິ ລະດັບອາຊີບໄດ້. ໃຜຜູ້ນຶ່ງສາມາດປອມແປງຄວາມເປັນຈິງ, ໃຫ້ທັສນະ
ຂອງຕົນເອງວ່າເປັນຈິງ, ແລະນໍາອອກໃຫ້ເຫັນໃນທາງເບິ່ງຄືວ່າເປັນຄວາມຈິງ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເບິ່ງຄືໆເປັນຈິງ ຫຼືຟັງ
ຄືແມ່ນຄັກແທ້ໆ, ມັນກໍຍັງເປັນ “ຂ່າວປອມ” ຢູ່ນັ້ນແຫຼະ! ແຕ່ນັ້ນມັນບໍ່ໄດ້ຢຸດຢັ້ງຜູ້ຄົນໃຫ້ປ່າວຂ່າວນັ້ນກະຈາຍອອກ
ຕໍ່ໄປ ໂດຍສະເພາະໃນເມື່ອຂ່າວນັ້ນຕົກຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າເປັນຈິງ.

ຂ່າວປອມນີ້ຍັງສືບຕໍ່ແຜ່ ຜາຍກະຈາຍ

ອອກຕໍ່ໄປ...
ຜູ້ນໍາດ້ານສາສນາ ສາມາດມີຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນເທົ່າທຽມກັນ. ຫລັກຄໍາສອນຂອງລາວສາມາດປະຕິບັດຕາມທາງ
ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ ແລະເຖິງແມ່ນວ່າມັນມີສ່ວນປະກອບຂອງຄວາມຈິງ, ແຕ່ຖ້າມັນບໍ່ແມ່ນພື້ນຖານໃນພຣະ
ຄັມ ພີແລ້ວ, ມັນແມ່ນຂອງປອມ (It’s fake).

ແລະຜູ້ຄົນຈະແຫ່ກັນໄປສນັບສນູນການສິດສອນທາງສາສນາດັ່ງ

ກ່າວ ຖ້າຫາກມັນເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະເຊື່ອ. ມັນບໍ່ສໍາຄັນວ່າມີຄົນຫຼາຍເທົ່າໃດທີ່ເຊື່ອ, ຖ້າສາສນາ
ນັ້ນບໍ່ໄດ້ມີພື້ນຖານຕັ້ງຢູ່ເທິງຄວາມຈິງຂອງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຄວາມເປັນຈິງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ມັນເປັນ
ຄວາມເທັດ (ຄວາມຜິດ) ແລະເປັນອັນຕະລາຍ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3)

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. 1 ໂຢຮັນ 2:18-20
ລູກທັງຫລາຍເອີຍ, ບັດນີ້ເປັນເວລາສຸດທ້າຍແລ້ວ. ແລະຕາມທີ່ເຈົ້າທັງຫລາຍໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງມາແລ້ວວ່າຜູ້ຕໍ່ ສູ້ພຣະ
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ຄຣິດຈະມີມາ, ບັດນີ້ຜູ້ຕໍ່ສູ້ພຣະຄຣິດກໍເກີດມີມາຫລາຍແລ້ວ. ສັນນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງຮູ້ວ່າເປັນເວລາສຸດທ້າຍ.

ເຂົາ

19

ເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ອອກໄປຈາກພວກເຮົາ, ແຕ່ເຂົາບໍ່ແມ່ນຝ່າຍພວກເຮົາ; ເພາະວ່າຖ້າເຂົາແມ່ນຝ່າຍພວກເຮົາ, ເຂົາກໍຈະ
ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ກັບພວກເຮົາຕໍ່ໄປ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາໄດ້ອອກໄປແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນເປັນການປາກົດແຈ້ງວ່າເຂົາເຫລົ່ານັ້ນ
ບໍ່ແມ່ນຝ່າຍພວກເຮົາຈັກຄົນ.

ແຕ່ຝ່າຍເຈົ້າໄດ້ຮັບການຊົງຫົດສົງຈາກ ພຣະອົງຜູ້ບໍຣິສຸດແລ້ວ, ພວກເຈົ້າທຸກຄົນກໍ
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ມີຄວາມຮູ.້
1

ໃນສັຕວັດທີນຶ່ງຫຼັງຄຣິສຕະສັກຣາເ, ອັຄສາວົກໂຢຮັນໄດ້ເຕືອນໄວ້ວ່າ: “ມັນແມ່ນຊົ່ວໂມງສຸດທ້າຍ”. ພວກເຮົາບໍ່
ສາມາດນັ່ງຢູ່ທີ່ນີ້ໃນສັຕວັດທີ 21 ແລະຄິດວ່າໂຢຮັນໄດ້ຜິດພາດ(ເຂົ້າໃຈຜິດ)ຢ່າງຫນັກ. ຕລອດພຣະຄຣິສຕະທັມຄັມ
ພີພາກພຣະສັນຍາໃຫມ່, ການອ້າງອິງເຖິງ “ວັນສຸດທ້າຍ” (2 ທມທ 3:1-5; 2 ປຕ 3:3-4) ຫຼືຊົ່ວໂມງສຸດທ້າຍ ໄດ້ເວົ້າ
ເຖິງຊ່ວງລະຍະເວລານີ້. ຊຶງ່ ໄດ້ຫມາຍເຖິງຊ່ວງລະຍະເວລາລະຫວ່າງການຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ການຊົງຄືນພຣະ
ຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູ ຈຸດເລິ່ມຕົ້ນຂອງຄວາມລອດພົ້ນ - ແລະໃນຂະນະນັ້ນເມື່ອພຣະອົງຊົງສະເດັດກັບຄືນມາພ້ອມ
ກັບຊົງນໍາເອົາຈຸດສຸດຍອດຂອງຄວາມລອດນັ້ນມາໃຫ້.
ໃນວັນສຸດທ້າຍ “ຜູ້ຕໍ່ສູ້ພຣະຄຣິດ” (antichrist) ກໍຈະມາເຖິງເໝືອນກັນ. ໂຢຮັນເປັນຄົນຂຽນພຣະຄັມພີຄນ
ົ ດຽວ
ໃນພາກພຣະສັນຍາໃຫມ່ທີ່ໃຊ້ຄໍາສັບນີ້(ຜູ້ຕໍ່ສູ້ພຣະຄຣິດ), ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ໃຊ້ຄໍາສັບນີ້ໃນທາງຕ່າງໆກັນ. ບາງຄັ້ງໃຊ້ກ່ຽວ
ຈໍາເພາະກັບຄົນດຽວ, ບາງຄັ້ງໃຊ້ກ່ຽວກັບຫລາຍຄົນ.
 ຄົນຜູ້ດຽວ. ບາງຄັ້ງຄໍາເວົ້ານີ້ອ້າງອີງເຖິງບຸກຄົນຜູ້ດຽວ. ດານີເອນໄດ້ຮ້ອງບຸກຄົນນັ້ນວ່າ “ຜູ້ນໍາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຄົນນຶ່ງ”
(ດນອ 9:26). ອັຄສາວັກໂປໂລ ໄດ້ຮ້ອງບຸກຄົນນັ້ນວ່າ “ຜູ້ຊົ່ວຮ້າຍ” (2 ທຊລ 2:9). ໂຢຮັນ ໄດ້ຮ້ອງບຸກຄົນນັ້ນ
ວ່າ “ສັດຮ້າຍໂຕນຶ່ງ” (ພນມ 13:1). ເຖິງແມ່ນວ່າ “ຜູ້ຕໍ່ສູ້ພຣະຄຣິດ” ນັ້ນຈະມີຊີວິດຢູ່ ຫຼື ຕາຍໄປແລ້ວໃນປັດຈຸ
ບັນກໍຕາມ, ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນມີປໂຢດພຽງໜ້ອຍດຽວທີ່ພວກເຮົາຈະໃຊ້ເວລາຊັນນະສູດຊີ້ຕົວເຂົາ.
 ຄົນຫລາຍຄົນ. ຄໍາສັບນີ້ມີຄວາມຫມາຍເຖິງ “ຝູງຕໍ່ສູ້ພຣະຄຣິດ” ເໝືອນກັນ. ນີ້ໝາຍເຖິງຝູງຄົນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໂດຍ
ແນວຄິດຜິດວ່າ: ອົງພຣະເຢຊູບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າ. ແມ່ນໃຜກໍຕາມທີ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ ແລະຕໍ່ຕ້ານຄໍາສອນໃນພຣະ
ຄັມພີກ່ຽວກັບພຣະອົງແມ່ນໃຜນັ້ນ ສາມາດຖືກຮ້ອງວ່າແມ່ນ “ຜູ້ຕໍ່ສູ້ພຣະຄຣິດ”. ໃນຂໍ້ 18, ໂຢຮັນໄດ້ເວົ້າເຖິງ
“ຜູ້ຕໍ່ສູ້ພຣະຄຣິດ” ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ໃນຝູງຄົນທີ່ລຸກຮືຂຶ້ນເພື່ອສ້າງຄວາມແຕກແຍກແລະທໍາລາຍຄຣິສຕຈັກດ້ວຍ
ຄໍາສອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືຄໍາສອນຜິດ (false teachings).
ຝູງຕໍ່ສູ້ພຣະຄຣິດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນຊາວຄຣິສຕຽນທີ່ເສັຽຄວາມລອດພົ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົວພັນກັບສິ່ງພາຍນອກ
ຂອງຄຣິສຕະຈັກ ແລະພາຍນອກຂອງຊີວິດຊາວຄຣິສຕຽນ,

ແຕ່ເປັນໂມຄະໃນການປ່ຽນແປງພາຍໃນໃດໆທັງສິ້ນ.

ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນແຕ່ລິເລິ່ມ. ໃນເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າ “ໄດ້ອອກໄປຈາກພວກເຮົາ” ພວກເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ “ເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ແມ່ນຝ່າຍພວກເຮົາ”.

ໂດຍວິທີໃດ ພວກເຮົາສາມາດສະແດງຄວາມນັບຖືຕໍ່ຄົນອື່ນ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຄັດຄ້ານຕໍ່ຄວາມເຊື່ອ
ເຂົາເຈົ້າ?

2. 1 ໂຢຮັນ 2:21-25
ເຮົາໄດ້ຂຽນຈົດຫມາຍມາເຖິງເຈົ້າທັງຫລາຍ ບໍ່ແມ່ນເພາະພວກເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຄວາມຈິງ, ແຕ່ເພາະເຈົ້າທັງຫລາຍຮູແລ້ວ
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ແລະເພາະວ່າຄຳຕົວະຂໍ້ໃດບໍ່ໄດ້ມາຈາກຄວາມຈິງ.

ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ເວົ້າຕົວະ, ຄັນບໍ່ແມ່ນຜູ້ນັ້ນທີ່ປະຕິເສດວ່າພຣະ
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ເຢຊູບໍ່ແມ່ນພຣະຄຣິດ? ຜູ້ທີ່ປະຕິເສດພຣະບິດາກັບພຣະບຸດ: ຜູ້ນັ້ນແຫລະເປັນຜູ້ຕໍ່ສູ້ພຣະຄຣິດ

ຜູ້ໃດທີ່ປະຕິເສດ
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ພຣະບຸດ ຜູ້ນັ້ນກໍບໍ່ມີພຣະບິດາ; ຜູ້ໃດທີ່ຮັບຮູ້ພຣະບຸດ ຜູ້ນັ້ນກໍມີພຣະບິດາເໝືອນກັນ. ຝ່າຍເຈົ້າທັງຫລາຍ,ຈົ່ງໃຫ້
24

ຂໍ້ຄວາມທີ່ພວກເຈົ້າໄດ້ຍິນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນມານັ້ນຕັ້ງຢູ່ກັບພວກເຈົ້າ. ຖ້າຂໍ້ຄວາມທີ່ເຈົ້າທັງຫລາຍໄດ້ຍິນແຕ່ຕົ້ນມານັ້ນຫາກ
ຕັ້ງຢູ່ກັບພວກເຈົ້າ, ພວກເຈົ້າກໍຕັ້ງໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນພຣະບຸດ ແລະໃນພຣະບິດາເໝືອນກັນ. 25ນີ້ແຫລະ, ເປັນພຣະສັນຍາ
ທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້ແກ່ເຮົາທັງຫລາຍ: ຄືຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ.

2

ຄໍາສອນຜິດ(ປອມ) ແລະຄູສອນປອມມີຢູ່ທຸກແຫ່ງຫົນ. ຫຼັກຄໍາສອນຂອງພວກເຂົາສາມາດແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່
ພວກເຂົາປະຕິເສດຢ່າງແທ້ຈິງໂດຍທົ່ວໄປ. ພວກເຂົາບິດເບືອນ ແລະແມ້ກະທັ້ງປະຕິເສດສິ່ງທີ່ພຣະຄັມພີສອນພວກ
ເຮົາກ່ຽວກັບອົງພຣະຄຣິດ. ພວກເຂົາອາດຈະສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນການປະຕິເສດຂອງພວກເຂົາໃນວິທີການຕ່າງໆ:
ພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອວ່າ ພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ, ພຣະເຈົ້າພຣະບຸດ, ແລະພຣະເຈົ້າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຊົງເປັນອົງດຽວກັນ.
ພວກເຂົາປາຖນາຢາກເພິ້ມເຕີມໃສ່ ຄໍາສອນກ່ຽວກັບອົງພຣະເຢຊູ. ພວກເຂົາປາຖນາຢາກຕັດອອກຈາກຄໍາສອນກ່ຽວ
ກັບອົງພຣະເຢຊູ. ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າເຕັມສ່ວນ(100%) ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຊົງເປັນມະນຸດຈັກເທື່ອ.
ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນມະນຸດ ແລະບໍ່ມີຫຍັງນອກເໜືອໄປກວ່ານັ້ນ.
ການປະຕິເສດ ພາກສ່ວນ ຫຼື ເຕັມສ່ວນ ຂອງຄວາມຈິງກ່ຽວກັບອົງພຣະເຢຊູ ແມ່ນການປະຕິເສດພຣະເຈົ້າພຣະ
ບິດາ. ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າລາວຮັກແລະຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ ໂດຍປາສຈາກຄວາມຮັກແລະການຕິດຕາມພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ. ພຣະເຢຊູພຣະອົງເອງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃນຄວາມຈິງເຫຼົ່ານີ້:
 “ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ແລະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ ກໍມາຫາເຮົາ” (ຢຮ 6:45)
 “ພຣະເຢຊູຊົງຕອບລາວວ່າ, “ເຮົານີ້ແຫລະ, ເປັນທາງນັ້ນ, ເປັນຄວາມຈິງ, ແລະ ເປັນຊີວິດ ບໍ່ມີຜູ້ໃດມາເຖິງພຣະ
ບິດາໄດ້ນອກຈາກຈະມາທາງເຮົາ.” (ຢຮ 14:6)
ຕໍ່ມາໃນຈົດຫມາຍສະບັບນີ້, ໂຢຮັນໄດ້ບອກພວກເຮົາເຖິງວິທີທີ່ພວກເຮົາສາມາດແນມເບິ່ງການສອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ພວກເຮົາທົດສອບຄູສອນປອມເທິງຫຼັກຄວາມຈິງທີ່ອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນມະນຸດເຕັມສ່ວນ(100%) ແລະ ຊົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າເຕັມສ່ວນ(100%). ພຣະອົງໄດ້ຊົງເຊື້ອເຊີນພວກເຮົາໃຫ້ “ທົດສອບວິນຍານທັງຫຼາຍ” (1 ຢຮ 4:1). “...ຄືວິນຍານ
ທັງປວງທີ່ຍອມຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ສະເດັດລົງມາຮັບຊາດເປັນມະນຸດ ວິນຍານນັ້ນກໍມາຈາກພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ວິນ
ຍານທັງປວງທີ່ບໍ່ຍອມຮັບຮູ້ພຣະເຢຊູ ວິນຍານນັ້ນກໍບໍ່ໄດ້ມາຈາກພຣະເຈົ້າ. ວິນຍານນັ້ນແຫລະ, ເປັນວິນຍານຂອງຜູ້
ຕໍ່ສູ້ພຣະຄຣິດ ຊຶ່ງເຈົ້າໄດ້ຍິນວ່າຈະມາ ແລະບັດນີ້ກໍຢູ່ໃນໂລກແລ້ວ.” (1 ຢຮ 4:2-3)
ຄວາມຈິງຂອງອົງພຣະເຢຊູ ເປັນມະນຸດເຕັມສ່ວນ ແລະ ເປັນພຣະເຈົ້າເຕັມສ່ວນ ແມ່ນໃຈກາງຂອງຂ່າວ
ປະເສີດແລະໃຈກາງຂອງຄວາມລອດພົ້ນ, ແລະພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງບໍ່ມອງຂ້າມສິ່ງນີ້ຈັກເທື່ອ. “ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນ

ມາຕັ້ງ ແຕ່ເລິ້ມແລກຕ້ອງໃຫ້ຕິດຢູ່ກັບທ່ານຕລອດໄປ”.

ລະບຽບວິນັຍອັນໃດ ທີ່ໄດ້ຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ຕັ້ງໝັ້ນຄົງ ຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ?
3. 1 ໂຢຮັນ 2:26-29
ຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ເຮົາໄດ້ຂຽນມາເຖິງເຈົ້າທັງຫລາຍ ກ່ຽວເຖິງເຣື່ອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນທີ່ຢາກໃຫ້ພວກເຈົ້າຫລົງໄປ. 27ແຕ່
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ຝ່າຍເຈົ້າທັງຫລາຍ, ການຊົງຫົດສົງທີ່ພວກເຈົ້າໄດ້ຮັບຈາກພຣະອົງນັ້ນ ກໍຍັງຕັ້ງຢູ່ກັບພວກເຈົ້າ,

ແລະພວກເຈົ້າບໍ່

ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ໃດອີກສອນ. ເພາະການຊົງຫົດສົງຂອງພຣະອົງກຳລັງສັ່ງສອນພວກເຈົ້າເຖິງທຸກສິ່ງ ແລະເປັນຄວາມ
ຈິງ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຕົວະ; ການຊົງຫົດສົງໄດ້ສອນເຈົ້າທັງຫລາຍຢ່າງໃດ ພວກເຈົ້າຈົ່ງຕັ້ງໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນພຣະອົງຢ່າງນັ້ນ.
ແລະບັດນີ,້ ລູກນ້ອຍທັງຫລາຍເອີຍ,ຈົງຕັ້ງໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນພຣະອົງ ເພື່ອວ່າ,ເມື່ອພຣະອົງຊົງປາກົດ ເຮົາທັງຫລາຍຈະ
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ໄດ້ມີໃຈກ້າ ແລະບໍ່ຫລົບໜ້າຈາກພຣະອົງດ້ວຍຄວາມລະອາຍເມື່ອ ພຣະອົງສະເດັດມາ.

ຖ້າເຈົ້າທັງຫລາຍຮູ້ວ່າ
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ພຣະອົງຊົງທ່ຽງທັມ, ພວກເຈົ້າກໍຮູ້ໄດ້ວ່າ: ທຸກຄົນທີ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມທ່ຽງທັມນັ້ນ ກໍບັງເກີດມາຈາກພຣະອົງເໝືອນ
ກັນ.
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ບໍ່ມີຜູ້ໃດຢາກໃຫ້ຕົນເອງຖືກຫລອກລວງ; ຈາກນັ້ນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນຫຼອກລວງ. ຖ້າພວກ
ເຮົາຮູ້ວ່າການຫຼອກລວງໄດ້ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ຖືກຫຼອກລວງ! (ສໍານຶກຕົນເອງໄດ້). ໂຢຮັນໄດ້ໃຫ້ຢາຮັກສາ
ເພື່ອປ້ອງກັນ “ຄົນເຫຼັ່ານັ້ນທີ່ຢາກໃຫ້ພວກເຈົ້າຫລົງໄປ”. ຢາຮັກສາແມ່ນການເພິ່ງພາອາສັຍພຣະວິນຍານບໍຣສ
ິ ຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ຊົງອາສັຍຢູ່ໃນພວກເຮົາ. “ການຊົງຫົດສົງທີ່ພວກເຈົ້າໄດ້ຮັບຈາກພຣະອົງນັ້ນ ກໍຍັງຕັ້ງຢູ່ກັບພວກເຈົ້າ”.
ດ້ວຍເຫດວ່າການຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະອົງເອງ, ໂຢຮັນໄດ້ເວົ້າວ່າ, “ພວກເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ໃດອີກສອນ”.
ອັຄສາວົກໂຢຮັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄຣູມະນຸດບໍ່ສໍາຄັນ. ໃນຂະນະທີ່ເພິ່ນຂຽນເລື່ອງນີ້, ຕົວຢ່າງ, ລາວພວມ
ກໍາລັງສິດສອນຜູ້ອ່ານຂອງລາວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂຢຮັນໄດ້ເວົ້າວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າອົງດຽວກັນທີ່
ໄດ້ຊົງຫົດສົງເພິ່ນ,ຊົງສັ່ງສອນເພິ່ນ,ແລະຊົງດົນບັນດານໃຈເພິ່ນໃຫ້ຂຽນພຣະຄໍາເຫຼົ່ານີ້,ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບ
ຄວາມພົ້ນແລ້ວ ເພື່ອຊົງຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ເຫັນ(ເຂົ້າໃຈ)ຄວາມຈິງ. ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສິ່ງທີ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງເຮັດ
ແລະສອນ, ພວກເຮົາຕ້ອງ "ຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນພຣະອົງ".
ຄົນບາງກຸ່ມເຂົ້າຫາພຣະຄັມພີ ເໝືອນກັບບາງຄົນທີ່ຈຸ່ມຖົງຊາລົງໃສ່ຈອກນ້ໍາຮ້ອນຄັ້ງແລ້ວຄັ້ງເລົ່າ(ເຂົ້າໆອອກໆ)
ແທນທີ່ຈະປະແຊ່ໄວ້. ພວກເຮົາຕ້ອງຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າແລະຢູ່ໃນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ.
ໃນຂະນະທີ່ຄຣູສອນປອມກໍາລັງລະບາດ, ພວກເຮົາສາມາດເພິ່ງພາພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ເພື່ອຊົງຊ່ວຍ
ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະຊົງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເອົາຊະນະພະຍາມານ ເພື່ອຈະໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ
ຄົນອື່ນໃຫ້ເຮັດດັ່ງນັ້ນເໝືອນກັນ.

ໂດຍວິທີໃດ ການຮູ້ຈັກວ່າ ອົງພຣະເຢຊູກໍາລັງສະເດັດກັບຄືນມາ ໄດ້ໜຸນໃຈທ່ານ
ແຕ່ທ້າທາຍທ່ານ ໃນການດໍາເນີນຊີວິດໄປກັບພຣະອົງ ແຕ່ລະວັນ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເພິ່ງພາພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ແລະຄວາມຈິງຂອງພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າເພື່ອເອົາຊະນະ ແລະຢືນ
ຢູ່ຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ຕໍ່ການປະເຊີນໜ້າກັບຄຣູສອນປອມ (ຄໍາສອນປອມ). ຈົ່ງເລືອກເອົານຶ່ງໃນການປະຕິບັດຕໍ່ລົງໄປນີ້:
 ອະທິຖານ. ທູນຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊົງເປີດເຜີຍຄວາມຜິດບາງຢ່າງທີ່ທ່ານອາດຈະມີ. ທູນຂໍຕໍ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ
ຂອງພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງ ໃນເມື່ອສັດຕຣູພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ທ່ານເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ.
 ສຶກສາດ້ວຍກັນ. ອຸທດ
ິ ຕົວທ່ານເອງໃນການສຶກສາພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າ. ຈົ່ງຢູ່ຖາ
້ ມກາງຄຣິສຕຽນອື່ນໆໃນກຸ່ມສຶກ
ສາພຣະຄັມພີ. ໜູນໃຈຊຶ່ງກັນແລະກັນໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ ໃນຄວາມຮູ້ຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມຈິງ.


ຄົ້ນຄວ້າ. ຖ້າຫາກວ່າການສອນປອມຫຼືສາສນາໃດໆ “ເປັນໜ້າສົນໃຈ” ໃນຂົງເຂດທີ່ທ່ານອາສັຍຢູ,່ ຈົ່ງສຶກສາ
ຄົ້ນຄວ້າວິຈັຍ ແລະຮຽນຮູ້ບ່ອນທີ່ມັນແຕກຕ່າງຈາກຄວາມຈິງຂອງຂ່າວປະເສີດ ບ່ອນເລິ່ມຕົ້ນທີ່ດີແມ່ນຢູ່ໃນເວັບ
ໄຊທ໌ ຄວາມຈິງ 4 ປະການ (www.4truth.net).
ປັດຈຸບັນນີ້, ມີຫລາຍວິທີທີ່ຈະນໍາພາໃຫ້ພວກເຮົາເດີນທາງຜິດ: ເປັນດັ່ງນັ້ນຢູ່ສເມີ. ແຕ່ ຄວາມຈິງ ນັ້ນໝັ້ນຄົງ

ບໍ່ມີປ່ຽນແປງ: ພຣະນາມຂອງພຣະອົງນັ້ນຄື ພຣະເຢຊູ. (ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຄວາມຈິງ).

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ SSK
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