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ແບ່ງປັນຄຸນຄ່າຄວາມເຊື່ອ: ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽ
ມີເຫດການໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານທີ່ທ່ານມັກຈະເວົ້າເຖິງຢູເ່ ລື້ອຍໆ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ທ່ານຄວນແບ່ງປັນປະສົບການ ທີພ
່ ຣະເຢຊູຄຣິດປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງທ່ານໃຫ້ກັບຄົນອື່ນໆ
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ໃນ ເດືອນມີນາ ວັນທີ 2, 2018 ມີຄົນຈະນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ເບິ່ງງານສົງ່ ສະການຂອງທ່ານ ບິວລີ ກແຣແຮມ. ສິ່ງ
ນຶ່ງທີ່ໜ້າຈົດຈຳທີ່ສຸດໃນງານນັ້ນ ຊຶ່ງມາຈາກລູກສາວຫຼ້າຂອງ ກແຣແຮມ, ຣຸດ, ເມື່ອນາງໄດ້ອອກມາເວົ້າກ່ຽວກັບການ
ເດີນຜ່ານອອກຈາກຄວາມປາດຖນາແລະຄວາມສຸກເລັກໆນ້ອຍໆທີກ
່ ຂ
ໍ່ ຶ້ນໂດຍຂາດປະສົບການ. ນາງຍ້າຍອອກຈາກ
ເຮືອນແລະເລີ້ມພົບກັບຊາຍຄົນນຶ່ງ. ພວກເຂົາຕັດສິນໃຈແຕ່ງງານໃນທັນທີ, ແຕ່ພາຍໃນຊາວສີ່ຊວ
ົ່ ໂມງຕໍມ
່ າ, ຣຸດຮູ້ວ່າ
ນາງໄດ້ເຮັດຂໍຜ
້ ິດພາດໃຫ່ຽຫຼວງ. ນາງໄດ້ເວົ້າຕໍທ
່ ຸກຄົນທີ່ຟັງຢູໃ
່ ນງານນັ້ນ, “ທ່ານບໍຕ
່ ້ອງໜ້າອາຍຕໍບ
່ ດ
ິ າຂອງທ່ານ. ແນ່
ນອນນາງຈະບໍຕ
່ ້ອງໜ້າອາຍຕໍ່ ບິວລີ ກແຣແຮມ.”
ເມື່ອເວລານາງຂັບຣົດກັບມາບ້ານຂອງພໍ່ແມ່, ຣຸດ ໄດ້ເວົ້າວ່າ, ພໍ່ຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ຢືນຢູທ
່ ີ່ນັ້ນລໍຖ້າຂ້ານ້ອຍ. ຂະ
ນະເມື່ອຂ້ານ້ອຍອອກຈາກຣົດ, ເພິ່ນໄດ້ເດ່ແຂນຂອງເພິ່ນອອກມາໂອບກອດຂ້ານ້ອຍແລະເວົ້າວ່າ, “ ຍິນດີຕອນຮັບ
ກັບສູບ
່ ້ານ.” ທີ່ນັ້ນບໍ່ໜ້າອັບອາຍ, ທີ່ນັ້ນບໍມ
່ ີຄຳຕໍ່ວ່າ, ທີ່ນັ້ນບໍມ
່ ຄ
ີ ຳວິພາກວິຈານ, ມີພຽງແຕ່ຄວາມຮັກອັນລົ້ນເຫຼືອ. ພໍ່
ຂອງຂ້ານ້ອຍບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ເພິ່ນສະແດງໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າກໍເຮັດຢ່າງດຽວກັນນີແ
້ ຫຼະ. ເມື່ອພວກເຮົາ
ມາຫາພຣະເຈົ້າພ້ອມດ້ວຍຄວາມບາບຂອງເຮົາ, ຄວາມຍາກຈົນຂອງເຮົາ, ຄວາມຫຼົ້ມເລວຂອງຊີວິດເຮົາ, ຄວາມເຈັບ
ປວດຂອງເຮົາ, ແລະການຖືກກະທຳໃຫ້ເສັຽໃຈຂອງເຮົາ, ພຣະເຈົ້າຈະເວົ້າວ່າ, “ ຍິນດີຕ້ອນຮັບກັບສູບ
່ ້ານ.” ຄຳພະ
ຍານຂອງ ຣຸດ ກ່ຽວກັບຄວາມສັດຊື່ ແລະການໃຫ້ອະພັຍຂອງພໍ່ຂອງລາວມີອິດທິພົນຍ້ຳເຕືອນສະຕິເຮົາໃຫ້ເຫັນຄວາມ
ຮັກຂອງພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາທີ່ຊົງສະຖິດຢູໃ
່ ນຟ້າສວັນ.

ພຣະຄັທພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ສືກສາພຣະຄັມພີ
1. ໂຢຮັນ 4:10-14
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ພຣະເຢຊູຊົງຕອບນາງວ່າ, “ຖ້າເຈົ້າໄດ້ຮູ້ຈັກຂອງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານ ແລະຮູ້ຈັກຜູ້ທີ່ກຳລັງເວົ້າກັບເຈົ້າວ່າ ‘ຂໍໃຫ້

ເຮົາກິນນ້ຳແດ່’ ເຈົ້າກໍຄົງຈະຂໍຈາກເພິ່ນ ແລະຜູ້ນັ້ນກໍຄົງຈະໃຫ້ນ້ຳອັນປະກອບດ້ວຍຊີວິດໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ.” 11ນາງທູນຕອບ
ພຣະອົງວ່າ, “ນາຍເອີຍ, ນາຍບໍ່ມີຫຍັງຕັກ ແລະນ້ຳສ້າງນີ້ກໍເລິກ ນາຍຈະໄດ້ນ້ຳປະກອບດ້ວຍຊີວິດນັ້ນມາແຕ່ໃສ. 12
ນາຍໃຫຍ່ກວ່າຢາໂຄບບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາ ຜູ້ໄດ້ໃຫ້ນ້ຳສ້າງນີ້ແກ່ເຮົາຫລື ແລະຢາໂຄບເອງກໍໄດ້ດື່ມແຕ່ນ້ຳສ້າງນີ້
ຮ່ວມທັງລູກຊາຍແລະຝູງສັດຂອງເພິ່ນ.”13ພຣະເຢຊູຊົງຕອບນາງວ່າ, “ທຸກຄົນທີ່ກິນນ້ຳນີ້ກໍຍັງຈະຢາກອີກ. 14ແຕ່ຜູ້ທີ່
ກິນນ້ຳຊຶ່ງເຮົາຈະປະທານໃຫ້ນັ້ນ ຈະບໍ່ຢາກອີກຕໍ່ໄປຈັກເທື່ອ ນ້ຳຊຶ່ງເຮົາຈະປະທານໃຫ້ນັ້ນຈະກາຍເປັນນ້ຳພຸໃນຕົວຜູ້
ນັ້ນ ແລະຈະພຸ່ງຂຶ້ນເຖິງຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ.”
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ຊີດວິດການແຕ່ງງານລົ້ມເລວ. ຕົ້ນເຫດຂອງຄວາມຜິດຫວັງ. ຄວາມອັບອາຍແລະຖືກລັງກຽດໂດຍຄົນອື່ນ. ມັນບໍ່
ໄດ້ເປັນເຣືອ
່ ງປົກກະຕິທີ່ບກ
ຸ ຄົນໃດນຶງ່ ອາດຄິດສລຸບເອົາເອງ, ໂດຍສະເພາະໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ. ແຕ່ການແຕ່ງງານຫ້າ
ຄັ້ງແລະການຢູກ
່ ິນກັບເພື່ອນຊາຍນັ້ນບໍໄ
່ ດ້ເປັນທຳນຽມທີຖ
່ ືກຕ້ອງໃນສັດຕະວັດທີນຶ່ງ. ບໍເ່ ປັນເຣື່ອງແປກຜູຍ
້ ິງທີ່ພວກ
ເຮົາເຫັນໃນໂຢຮັນບົດທີ 4 ລາວໄດ້ພົບຕົວລາວເອງວ່າຖືກແຍກອອກຈາກກຸ່ມ ໄປຕັກນ້ຳໃນເວລາກາງເວັນທີ່ມີແດດ
ຮ້ອນໆໂດຍລຳພັງຕົວລາວເອງ.
ການພົບກັບພຣະເຢຊູຂອງຍິງຊາວຊາມາເຣັຽທີ່ນ້ຳສ້າງບໍແ
່ ມ່ນທັມມະດາ. ເພາະວ່າ, ທຸກໆການປະສົບພົບພໍ້
ໂດຍບັງເອີນກັບພຣະເຢຊູແມ່ນເປັນໜ້າສັງເກດ, ແຕ່ການສົນທະນານີ້ແມ່ນສະເພາະເຈາະຈົງເປັນພິເສດ.
 ພຣະເຢຊູກ່າວຕໍ່ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽ. ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽເປັນລູກປະສົມ;ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າລົມກັບຄົນທີ່ໄດ້ແຕ່ງ
ງານກັບຄົນເຊື້ອຊາດອື່ນ ຫຼືສັງຄົມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ,

ຊາວຢິວໄດ້ລົງຄວາມເຫັນວ່າເປັນຄົນບໍບ
່ ຣ
ໍ ິສຸດຂອງຊົນ

ຊາດອິສາຣາເອນ ບໍສ
່ ະອາດແລະເປັນພວກນອກສາສນາ. ແມ່ນແຕ່ເຄື່ອງໃຊ້ທຍ
ີ່ ິງສາວພວກນັ້ນໃຊ້ຕັກນ້ຳ
ຮ່ວມກັນກໍຍັງຖືວ່ານ້ຳທີ່ຍິງຊາມາເຣັຽຕັກນັ້ນບໍ່ສະອາດ, ແຕ່ພຣະເຢຊູຍິນດີທຈ
ີ່ ະຮັບນ້ຳນັ້ນຈາກນາງເພື່ອດື່ມ
( ໂຢຮັນ 4: 7).
 ພຣະເຢຊູໄດ້ສົນທະນາເຣືອ
່ ງສາສນາສາດກັບຍິງນັ້ນ. ຍິງຊາມາເຣັຽຜູ້ນັ້ນບໍໄ
່ ດ້ຊັກຊວນໃຫ້ສົນທະນາເຣຶ່ອງ
ສາສນາ, ແຕ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງການນະມັສການອັນແທ້ຈິງແລະພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ທີ່ນາງຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້.
 ພຣະເຢຊູຊົງສຳແດງຄວາມເປັນມະນຸດທັມມະດາຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົ້າເຕັມປ່ຽມ, ແຕ່ພຣະ
ອົງກໍຍັງເປັນມະນຸດຢ່າງເຕັມປ່ຽມເຊັ່ນກັນ. ພຣະອົງມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງດຽວກັບຄົນທົ່ວໄປມີຄວາມຮູ້ສຶກຫິວ
ເຂົ້າແລະຢາກນ້ຳ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນໄປມາໃນໂລກນີ.້
 ພຣະເຢຊູຊົງສຳແດງຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພຣະອົງ. ນີເ້ ປັນການບັນທຶກຄັ້ງແລກທີເ່ ກີດຂຶ້ນໃນສະຖານທີ່
ພຣະເຢຊູບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເມສີອານ ( ຂໍ້ 25- 26 ). ໃນອີກເຫດຜົນນຶ່ງ, ພຣະເຢຊູຕ້ອງການ
ປົກປິດຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພຣະອົງ.
ທັງໝົດນີເ້ ປັນຈຸດປະສົງຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນພື້ນຖານ. ພຣະເຢຊູຕ້ອງການນ້ຳເພື່ອດື່ມ. ແຕ່ພຣະອົງປ່ຽນການສົນ
ທະນາຈາກຄວາມຕ້ອງການນ້ຳດື່ມທັມມະດາຂອງພຣະອົງມາເປັນນ້ຳແຫ່ງຊີວິດທີ່ຍິ່ງໃຫ່ຽທີເ່ ປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽ. ຊຶ່ງປາກົດເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງຈາກຊີວິດຂອງນາງວ່ານາງຫິວກະຫາຍ “ ນ້ຳແຫ່ງຊີວິດ” ພຣະເຢຊູ
ໄດ້ສເນີໃຫ້, ແຕ່ນາງພຽງແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະດັບຄວາມຫິວກະຫາຍນ້ຳຢ່າງໃດ.
ໃນອາຣົມຄວາມຮູ້ສຶກທາງດ້ານເນື້ອໜັງ, ໃນຄວາມຄາດຫວັງຂອງຄວາມທີ່ຈະບໍຫ
່ ິວກະຫາຍນ້ຳອີກຈັກເທື່ອໄດ້
ເກີດຂຶ້ນ. ຄວາມຮູ້ສຶກນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍເ່ ນື່ອງເປັນທີ່ດຶງດູດຈິດໃຈໃຫ້ກັບຫຼາຍຄົນ. ແຕ່ໂດຍສະເພາະຜູຍ
້ ິງຄົນນີທ
້ ີ່ຖືກ
ກີດກັ້ນອອກຈາກສັງຄົມທີ່ກຳລັງມຸ້ງໜ້າໄປທີ່ນ້ຳສ້າງໃນເວລາກາງເວັນທີ່ມອ
ີ າກາດຮ້ອນເອົ້າຕົວຄົນດຽວ. ແຕ່ພຣະເຢ
ຊູມີສິ່ງທີມ
່ ຄ
ີ ຸນຄ່າຍິ່ງໃຫ່ຽໃນຈິດໃຈ, ແລະດຽວນີນ
້ າງໄດ້ຫິວກະຫາຍຢາກໄດ້ຍິນ. ພຣະເຢຊູໄດ້ນຳນາງເຂົ້າໄປໃນຈຸດທີ່
ນາງຕ້ອງການ ຄວາມຕ້ອງການນັ້ນມີແຕ່ພຣະເຈົ້າພຽງຜູດ
້ ຽວທີສ
່ າມາດຕື່ມເຕັມໄດ້.

2. ໂຢຮັນ 4:15-18
15 ນາງທູນພຣະອົງວ່າ, “ນາຍເອີຍ, ຂໍປະທານນ້ຳນັ້ນໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ ເພື່ອຂ້ານ້ອຍຈະບໍຢ
່ າກແລະຈະບໍໄ
່ ດ້ມາຕັກທີ່ນີ້
ອີກ” 16 ພຣະເຢຊູຊງົ ບອກນາງວ່າ, “ຈົ່ງໄປເອີ້ນເອົາຜົວຂອງເຈົ້າມາທີນ
່ ”ີ້ 17 ນາງທູນວ່າ, “ຂ້ານ້ອຍບໍ່ມີຜົວ” ພຣະເຢ
ຊູຊົງກ່າວວ່າ, “ເຈົ້າເວົ້າຖືກແລ້ວວ່າເຈົ້າບໍມ
່ ີຜົວ 18 ເພາະເຈົ້າມີຜົວຫ້າຄົນແລ້ວ ແລະຜູທ
້ ເີ່ ຈົ້າມີຢດ
ູ່ ຽວນີກ
້ ບ
ໍ ແ
ໍ່ ມ່ນຜົວ
ຂອງເຈົ້າ ທີ່ເຈົ້າເວົ້ານັ້ນເປັນຄວາມຈິງ”
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ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເກັງກົວທີ່ບອກຍິງຊາມາເຣັຽໃນຄວາມບາບຂອງນາງ. ນາງກໍບໄ
ໍ່ ດ້ປະຕິເສດຄວາມບາບຂອງນາງ
ເໝືອນກັນ. ແຕ່ພວກເຮົາພຽງແຕ່ເຫັນຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຢຊູໃນຄວາມຕ້ອງການນ້ຳດື່ມຂອງພຣະອົງ, ດຽວ
ນີພ
້ ວກເຮົາເຫັນຄວາມຮອບຮູ້ຂອງຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພຣະອົງ.
ພວກເຮົາອາດຈະເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ຈົນກວ່າວ່າພວກເຮົາຈະກ້າຮັບສາລະພາບບາບຂອງ
ເຮົາແລະຫັນໜີຈາກບາບ, ພວກເຮົາຈະບໍໄ
່ ດ້ຮັບສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ. ພວກເຮົາຈະຄົງຢູເ່ ໝືອນເດີມໂດຍປາສາຈາກນ້ຳ
ແຫ່ງຊີວິດທີ່ມາຈາກການໃຫ້ອະພັຍໂທດ ແລະມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະຄຣິດ. ການປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມບາບຂອງ
ເຮົາເປັນພຽງຂັ້ນເລີ້ມຕົ້ນ. ອັນໃດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຜ່ ານມາພວກເຮົາຕ້ອງປະເຊີນກັບມັນເຮັດໃຫ້ມັນປ່ຽນໄປໃນທິດ
ທາງທີ່ຕົງກັນຂ້າມ.
 ການສາລະພາບຜິດ. ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງຮັບສາລະພາບບາບຂອງເຮົາ. ການສາລະພາບຜິດແມ່ນມີຄວາມ
ໝາຍຫຼາຍກວ່າການຍອມຮັບຜິດ; ຊຶ່ງເປັນຄວາມບາບຂອງເຮົາເມື່ອພຣະເຈົ້າເບິງ່ ພຣະອົງກຽດຊັງຄວາມ
ບາບ ແລະຕ້ອງການກຳຈັດມັນ.
 ການກັບໃຈໃໝ່. ການສາລະພາບບາບແລະການກັບໃຈໃໝ່ໄປດ້ວຍກັນ, ດ້ວຍການສາລະພາບບາບ, ພວກ
ເຮົາສະແດງອອກທາງດ້ານອາລົມຄວາມເສັຽໃຈຕໍຄ
່ ວາມບາບທີເ່ ຮົາຍອມຮັບ,

ແລະດ້ວຍການກັບໃຈໃໝ່

ພວກເຮົາຫັນຫຼັງແລະກ້າວໄປໃນທິດທາງທີ່ກົງກັນຂ້າມກັນ. ການກັບໃຈໃໝ່ເປັນການຫັນໜີຈາກການບາບ
ທັງໝົດແລະມຸ້ງໜ້າຫາພຣະຄຣິດສ; ເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເດີນໄປກັບພຣະເຈົ້າແລະໃຫ້ພຣະອົງເປັນອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນເຈົ້ານາຍຊີວິດຂອງເຮົາ.
“ ຖ້າເຮົາທັງຫລາຍສາລະພາບຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ ພຣະອົງຊົງສັດຊື່ແລະທ່ຽງທັມ ຈະຊົງໂຜດຍົກບາບຂອງ
ພວກເຮົາແລະຈະຊົງໂຜດຊຳຮະລ້າງເຮົາທັງຫລາຍຈາກການອະທັມໝົດສິ້ນ.(1ໂຢຮັນ 1:9).
 ຄວາມສຸກ. ເມື່ອພວກເຮົາສາລະພາບຜິດແລະກັບໃຈໃໝ່, ພຣະເຈົ້າໃຫ້ອະພັຍແລະຜົນໄດ້ຮັບກໍເປັນຄວາມ
ສຸກ ຄວາມສຸກສຳລັບຄົນບາບທີ່ກບ
ັ ໃຈໃນໂລກນີແ
້ ລະໃນຟ້າສວັນເປັນຂອງຄົນທີກ
່ ັບໃຈໃໝ່ແລ້ວ.
“ຄວາມສຸກເປັນຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍແລະຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກໂທດ!” ( ເພັງສັຣເສີນ 32: 1) “ເຮົາບອກ ທ່ານ
ທັງຫລາຍວ່າ ຈະມີຄວາມປິຕິຍິນດີໃນຖ້າມກາງພວກເທວະດາຂອງພຣະເຈົ້າ ເພາະເຫັນແກ່ຄົນນອກສິນທຳຄົນດຽວທີ່
ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່. ( ລູກາ 15: 10).

15. ໂຢຮັນ 4:28-30
28 ຍິງນັ້ນຈຶ່ງປະຫມໍ້ນ້ຳຂອງຕົນໄວ້ ແລະເຂົ້າໄປໃນເມືອງບອກຄົນທັງປວງວ່າ,
ຂ້ອຍເຖິງສິ່ງສາຣະພັດທີ່ຂ້ອຍເຮັດມາແລ້ ວ ຜູນ
້ ບ
ີ້ ແ
ໍ່ ມ່ນພຣະຄຣິດຫລື”

29 “ຈົ່ງມາເບິ່ງຊາຍຜູ້ນຶ່ງທີ່ບອກ

30 ແລະຄົນທັງຫລາຍກໍພາກັນອອກຈາກ

ເມືອງໄປຫາພຣະອົງ
ໃນຂະນະນັ້ນ, ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽໄດ້ຊິມ “ ນ້ຳແຫ່ງຊີວິດ” ( ໂຢຮັນ 4: 10). ນາງປະໝໍນ
້ ້ຳໄວ້ແລະແລ່ນໄປບອກ
ຄົນທັງປວງ. ນາງບໍໄ
່ ດ້ລືມໝໍນ
້ ້ຳ ນາງບໍໄ
່ ດ້ໃຈລອຍ ແຕ່ນາງບໍສ
່ າມາດລໍຄອຍທີຈ
່ ະເຂົ້າໄປໃນເມືອງບອກກັບຄົນທັງ
ຫຼາຍກ່ຽວກັບຊາຍແປກໜ້າຜູທ
້ ີ່ຮູ້ທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບຕົວນາງ ພຣະເມສີອາແລະນ້ຳແຫ່ງຊີວິດຂອງຂວັນຂອງພຣະອົງ.
ນາງກະຕືລລ
ື ນ
ົ້ ຢາກບອກທຸກໆຄົນ ແມ່ນກະທັ້ງກຸ່ມຄົນທີຄ
່ ອຍເຝົ້າເບິ່ງນາງເປັນເວລານານເພາະວິທີການດຳເດີນຊີວິດ
ຂອງນາງ. ເມື່ອພຣະເຢຊູພຣະເມສີອາ…
 ...ພົບພວກເຮົາໃນຖານະຄວາມເປັນຢູແ
່ ລະໄຖ່ເອົາເຮົາອອກຈາກຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວ…
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 … ຕິດຕາມພວກເຮົາໂດຍບໍ່ຢດ
ຸ ແລະບໍເ່ ຄີຍທີຈ
່ ະປ່ອຍປະລະເລີຍພວກເຮົາ…
 … ໃຫ້ຄວາມຊອບທັມພວກເຮົາທີ່ເຮົາບໍສ
່ າມາດເຮັດໄດ້ນອກຈາກຜ່ານທາງພຣະຄຸນອັນຍິ່ງໃຫ່ຽຂອງພຣະ
ອົງ…
… ພວກເຮົາຕ້ອງການຄົນອື່ນໆໄດ້ຮູ້. ຄຳພະຍານຜູຍ
້ ິງຄົນນີໄ
້ ດ້ແຜ່ກະຈາຍອອກໄປແລະໃນຂໍ້ 39 ໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນ
ຜົນສຳເຣັດ, “ ໃນຕອນນີ້ຊາວຊາມາເຣັຽໃນເມືອງນັ້ນຫຼາຍຄົນໄດ້ເຊື່ອໃນພຣະອົງເພາະຍິງນັ້ນໄດ້ເວົ້າໃນຄຳພະຍານ
ຂອງນາງ, “ ທ່ານໄດ້ບອກຂ້ອຍເຖິງທຸກສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເຄີຍເຮັດມາແລ້ວ.”
ການປ່ຽນແປງຊີວິດເປັນນຶ່ງໃນຂໍສ
້ ັງເກດ, ແລະການປ່ຽນແປງຊີວິດມາຈາກການຍົກໂທດ. ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽ
ເຂົ້າໃຈແລະຍອມຮັບການໃຫ້ອະພັຍແລະນີເ້ ປັນຄວາມງົດງາມຍື່ນອອກມາຫານາງ. ທຸກໆຈິດໃຈທີ່ຫິວກະຫາຍນັ້ນສາ
ມາດລະງັບລົງໄດ້ດ້ວຍນ້ຳແຫ່ງຊີວິດທີ່ພົບໃນຊີວິດໃໝ່ໃນພຣະຄຣິດ. ທີຈ
່ ິງນ້ຳແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບຊີວິດ, ນ້ຳ
ແຫ່ງຊີວິດເປັນອາຫານຈິດວິນຍານຂອງເຮົາ ເປັນຂອງຂວັນຂອງພຣະເຈົ້າທີສ
່ າມາດຮັບຜ່ານທາງການໃຫ້ອະພັຍບາບ.

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ຈົ່ງເລົ່າເຣື່ອງການພົບກັບພຣະຄຣິດ. ຈົ່ງພິຈາຣະນາທາງເລືອກສຳລັບມື້ໜ້າຕາມຂ້າງລຸ່ມນີ້.
 ຈົ່ງຂຽນ. ຈົ່ງສັງເກດຢ່າງພິຈາຣະນາເບິ່ງເຣື່ອງລາວຄວາມເຊື່ອສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ຂຽນລົງໃນເຈັັ້ຽແລະອະທິ
ຖານສຳລັບອົງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າທີ່ເປີດປະຕູໃຫ້ກັບທ່ານໄດ້ບອກກ່າວເຣືອ
່ ງການພົບພຣະເຢຊູສ່ວນຕົວໃຫ້ກັບ
ຄົນອື່ນໃນອາທິດນີ້. ຜູເ້ ຊື່ອ, ຂຽນຄຳພະຍານຂອງທ່ານລົງໃນອອນລາຍ.
 ອະທິຖານ. ເລີ້ມຈົດຊືບ
່ ຸກຄົນທີ່ທ່ານຮູ້ລົງໃນຕາຕະລາງລາຍການຜູຕ
້ ້ອງການຮັບເອົາພຣະຄຣິດເປັນພຣະຜູ້
ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງພວກເຂົາ. ເປັນກຸ່ມ, ເລີ້ມຕົ້ນອະທິຖານເພື່ອເຂົາເປັນປະຈຳ. ພິຈາຣະນາຫາບ່ອນອະທິຖານ
ເປັນກຸ່ມໃນສະຖານທີໃ
່ ກ້ກັບໂບດຂອງທ່ານຫຼືໃກ້ເຮືອນເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານ.
 ແບ່ງປັນ. ຮຽນເອົາວິທີການນຳສເນີການປ່າວຂ່າວປະເສີດແບບງ່າຍໆ ທີທ
່ ່ານສາມາດໃຊ້ເມື່ອທ່ານເລີ້ມສົນ
ທະນາເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດ. ລວມທັງການນຳສເນີຄຳພະຍານການປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງທ່ານໃນພຣະຄຣິດ.
ລູກສາວຂອງ ບິວລີ ກແຣແຮມ, ຣຸດ, ໃຫ້ຄຳພະຍານທີ່ມີນ້ຳໜັກໃນຄວາມຮັກແລະການໃຫ້ອະພັບຂອງພຣະເຈົ້າຄືອັນ
ໃດ. ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽໃນນ້ຳສ້າງກໍມເີ ຣືອ
່ ງຂອງນາງທີ່ຈະເລົ່າໃຫ້ຟັງເໜືອນກັນ. ແລະທ່ານລະ.
ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR.
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