ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 27 ຕຸລາ 2019 (10-27-2019)
ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ
ຄໍາປຶກສາຂອງໃຜທີທ
່ ່ານຈົດຈໍາຢູ່ເລືອ
້ ຍມາ ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍປີຜ່ານໄປແລ້ວ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະຊົງນໍາພາພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ຈັກພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ພັລຍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ-ລີຊາ-ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນໍາພາການໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານທ້າຍສັປດານຶ່ງ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຍ່າງໄປຫາແທ່ນປາສັຍ(podium)ຕອນແລງວັນແລກ,
ດ້ວຍເຈັ້ຽເຊັດຂີ້ມູກ. ກໍບໍ່ຮູ້ດ້ວຍເຫດໃດ,

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຊັດດັງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

ເຈັ້ຽເຊັດຂີ້ມູກຕ່ອນນ້ອຍໆໄດ້ຂາດອອກແລະຕິດຢູ່ຮູດັງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ!

ດ້ວຍຄວາມເສັຽໃຈ, ລີຊາພະຍາຍາມແຈ້ງເຕືອນຂ້າພະເຈົ້າຕໍ່ທ່າທາງທີ່ໜ້າລັງກຽດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ນາງເວົ້າພຶມພໍາຢູ່
ໃຕ້ລົມຫັນໃຈຂອງນາງ “ເຊັດດັງເຈົ້າແດ່ແມ!” ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຍິນຄໍາເວົ້າຂອງນາງ. ນາງໄດ້ຂຽນໃສ່ເຈັ້ຽບັນທຶກ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ “ເຊັດດັງເຈົ້າແດ່ແມ!” ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນ.
ເປັນການໄຮ້ສາຣະ(ຫຼືອັບອາຍຂາຍໜ້າ) ທີ່ພວກເຮົາທັງສອງກໍາລັງສອນເຣື່ອງການສື່ສານສົນທະນາກ່ຽວກັບການ
ແຕ່ງງານ! ຢືນຢູ່ຂ້າງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນໃຜຜູ້ນຶ່ງຊຶ່ງຮູ້ ແລະຮັກຂ້າພະເຈົ້າຫຼາຍກວ່າທຸກຄົນ, ແຕ່ນາງບໍ່ສາມາດດຶງດູດ
ຄວາມສົນໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ນັ້ນເລີຍກາຍເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານທ້າຍສັປດາ
ທີ່ພວກເຮົາສອງຄົນໄດ້ນໍາພາ.
ໃນຣະດັບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່ານີ,້ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງຮັກພວກເຮົາບໍ່ເໝືອນກັບຄົນອື່ນ. ພຣະອົງຊົງຮູ້ແຜນການທຸກ
ຢ່າງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະວັດຖຸປະສົງສໍາລັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາແລະພຣະອົງຊົງມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ພຣະ
ປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຫລຽວເຫັນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ, ພຣະອົງຈະສື່ສານແຜນການ
ຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງໃດ?

ໃນພຣະຄັມພີ 1 ໂກຣິນໂທ, ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງ

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ຈັກພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3)

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. 1 ໂກຣິນໂທ 2:6-8
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ເຖິງປານນັ້ນເຮົາກໍເຄີຍກ່າວດ້ວຍສະຕິປັນຍາໃນຖ້າມກາງຄົນທີ່ແກ່ແລ້ວ

ແຕ່ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍປັນຍາຂອງຄົນ ສມັຍນີ້

ຫລືດ້ວຍປັນຍາຂອງພວກຜູ້ປົກຄອງໃນສມັຍນີ້ຊຶ່ງກຳລັງເສື່ອມສູນໄປ. 7ແຕ່ເຮົາກ່າວດ້ວຍພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ
ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ລັບເລິກ ຄືພຣະສະຕິປັນຍາທີ່ຊົງເຊື່ອງໄວ້ນັ້ນ ແລະທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງກຳນົດໄວ້ກ່ອນປະຖົມການ ເພື່ອເປັນ
ສງ່າຣາສີແກ່ພວກເຮົາ. 8ບໍ່ມີຜູ້ປົກຄອງຄົນໃດໃນສມັຍນີ້ໄດ້ຮູ້ເຖິງພຣະປັນຍານັ້ນ ເພາະວ່າຖ້າຮູ້ແລ້ວ ເຂົາຄົງຈະບໍ່ໄດ້
ເອົາອົງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າຜູ້ຊົງຣັສມີຄຶງໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນ.
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ທ່ານເຄີຍຮູ້ສຶກແປກໃຈຫລືແມ້ກະທັ້ງບໍ່ພໍໃຈໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ, ຫລືສື່
ສານສັງຄົມ? ທ່ານບໍ່ສົມຄວນ! ມຸມມອງຂອງໂລກຕໍ່ຊາວຄຣິສຕຽນແມ່ນແຕກຕ່າງຫຼາຍ ຈາກມຸມມອງຂອງໂລກຕໍ່
ຊາວໂລກ.
ໃນການເທສນາຢູ່ຈ້າຍພູ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກ່າວຢູ່ເລື້ອຍໆວ່າ “ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຍິນຄຳທີ່ກ່າວໄວ້ວ່າ...ແຕ່ຝ່າຍ
ເຮົາ, ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ...” (ຕົວຢ່າງ: ເບິ່ງ ມທ 5:21-22). ພຣະອົງໄດ້ຊົງແກ້ໄຂຢູ່ເລື້ອຍໆຂໍ້ສົມມຸດແລະ
ທັສນະຄະຕິໃນສມັຍຂອງພຣະອົງ:


ຄົນທັງຫຼາຍຮິບໂຮມຊັບສົມບັດສໍາລັບຕົນໃນໂລກນີ.້ ພຣະເຢຊູຊົງສັ່ງພວກເຮົາໃຫ້ຮີບຮ້ອນລົງທຶນໄວ້ໃນສວັນ
(ມທ 6:19-20).



ຄົນທັງຫຼາຍເຫັນວ່າເປັນການດີທີ່ສຸດທີ່ຈະນັ່ງໃຫ້ຄົນອື່ນມາຮັບໃຊ້ຕົນ, ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າມາບົວລະບັດຮັບ
ໃຊ້ຄົນອື່ນນັ້ນຈະດີກວ່າ (ມທ 20:26).



ຄົນທັງຫຼາຍປາຖນາຢາກເປັນທີນຶ່ງ; ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າເປັນຄົນສຸດທ້າຍກໍດກ
ີ ວ່າ (ມທ 19:30).
ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາກໍາລັງອ່ານສິ່ງນີ້ຢ,ູ່ ພວກເຮົາອາດຈະລົ້ມລຸກຄຸກຄານທີ່ຈະເຫັນດີຮ້ອຍເປີເຊັ່ນດຽວກັບພຣະ

ເຢຊູ! ພວກເຮົາຖືກໂຈມຕີດ້ວຍຄຸນຄ່າຣາຄາ ແລະມຸມມອງຂອງໂລກຢູສ
່ ເມີ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມັກຈະໃຊ້ເວລາບໍ່
ພຽງພໍທີ່ຈະຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງແບ່ງປັນຄວາມຄິດຂອງພຣະອົງລົງໃສ່ໃນຫົວໃຈແລະຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ.
ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າເພິ່ນໄດ້ເວົ້າເຣື່ອງພຣະຄໍາແຫ່ງສະຕິປັນຍາສໍາລັບພວກທີ່ເຕີບໃຫຍ່ດ້ານຈິດວິນຍານ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດ,ີ ຝູງຄົນທີ່ຄິດໃນທາງໂລກຈະບໍ່ມີທາງເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ເພິ່ນເວົ້າ. ຍິ່ງເຮົາເຕີບໃຫຍ່ໃນພຣະຄຣິດຫຼາຍ
ເທົ່າໃດ, ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຍິ່ງມີຄວາມໝາຍຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ຜູ້ຂຽນພຣະຄັມພີເຮັບເຣີ ໄດ້ປຽບທຽບວິທີການນີ້ດ້ວຍ
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ “ການດື່ມນໍ້ານົມ” ແລະ “ການກິນຊີ້ນ”.

ນີ້ເປັນການຊ່ອຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງຄົນແຕ່

ລະກຸ່ມຈຶງຕອບສນອງຕ່າງກັນຕໍ່ການເທສນາເຣື່ອງດຽວ: ກຸ່ມຊາວໂລກບໍ່ເຂົ້າໃຈ; ກຸ່ມຄຣິສຕຽນທີ່ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່
ສາມາດດື່ມແຕ່ “ນໍ້ານົມ” ຄວາມຈິງເທົ່ານັ້ນ; ແຕ່ສ່ວນກຸ່ມທີ່ເຕີບໂຕດ້ານຈິດວິນຍານເຂົ້າໃຈຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ “ກິນຊີ້ນ”
ຄືພຣະຄໍາທີ່ໄດ້ເທສນາໄປນັນ
້ .
ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນ “ສະຕິປັນຍາທີ່ເຊື່ອງໄວ້”(hidden wisdom). ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຄວາມຈິງຂອງ
ພຣະເຈົ້າບໍ່ສາມາດຈະຖືກຄົ້ນພົບໄດ້ໂດຍປາສຈາກການຊົງເປີດເຜີຍຂອງພຣະອົງ. ຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ສາມາດ
ເຂົ້າໃຈໄດ້, ນອກເສັຽຈາກວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງເປີດຈິດເປີດໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃຈແລະຕ້ອນຮັບເອົາຄວາມຈິງນັ້ນ.

ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າແນວໃດທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຍາກທີ່ຈະເຊື່ອສໍາລັບຄົນສ່ວນຫຼາຍ ໃນວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາ?

2. 1 ໂກຣິນໂທ 2:9-11
ແຕ່ເໝືອນມີຄຳຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີແລ້ວວ່າ,“ສິ່ງທີ່ຕາບໍ່ໄດ້ເຫັນ, ຫູບໍ່ໄດ້ຍິນ, ແລະສິ່ງທີ່ມະນຸດຄຶດບໍ່ອອກ ຄືສິ່ງນັ້ນ
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ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຈັດແຈງໄວ້ສຳລັບຄົນທີ່ຮັກພຣະອົງ.”

ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສະແດງສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນແກ່ເຮົາທັງ ຫລາຍ
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ທາງພຣະວິນຍານເພາະວ່າພຣະວິນຍານຊົງຢັ່ງຮູ້ ທຸກສິ່ງແມ່ນເປັນຄວາມເລິກລັບຂອງພຣະເຈົ້າ.

ດ້ວຍວ່າໃຜໜໍ,
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ອາດຮູ້ຄວາມຄຶດຂອງມະນຸດໄດ້ ເວັ້ນແຕ່ຈິດວິນຍານພາຍໃນມະນຸດຜູ້ນັ້ນເອງ. ດັ່ງນັ້ນແຫລະ ພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ
ບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ໄດ້ ເວັ້ນແຕ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ.
ບາງສາສນາໃນໂລກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ, ເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວຕົນ, ຊຶ່ງບໍ່
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ສາມາດເຂົ້າຫາແລະສົນທະນາກັບມະນຸດທົ່ວໄປໄດ້. ບາງຈໍາພວກມອງພຣະອົງເໝືອນດັ່ງ “ພຣະເຈົ້າເລິກລັບ” ຄວາມ
ເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນເທົ່ານັ້ນທີ່ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຄື ອົງຕຣີເອການຸພາບ (Trinity):


ພຣະເຈົາ
້ ພຣະບິດາ, ຊຶ່ງຊົງວາງແຜນ ແລະເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງພຣະອົງສໍາລັບການຊົງສ້າງທັງໝົດ.



ພຣະເຈົາ
້ ພຣະບຸດ, ຊຶ່ງຊົງປະຕິບັດຕາມພຣະປະສົງນັ້ນ ແລະຊົງສະເດັດມາສູ່ມະນຸດຊາດເພື່ອໃຫ້ຄົນໄດ້ຮູ້ວ່າ
ພຣະເຈົ້າຊົງມີພຣະລັກສະນະເປັນຢ່າງໃດ.



ພຣະເຈົ້າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ, ຊຶ່ງຊົງເປີດເຜີຍພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະນໍາໄປໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງພວກ
ເຮົາ ທຸກສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າພຣະບິດາຊົງປະສົງ ແລະພຣະເຈົ້າພຣະບຸດໄດ້ຊົງກະທໍາ.
ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດຮູ້ວ່າມີຫຍັງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງໃຜຜູ້ນຶ່ງ. ວິນຍານຂອງຄົນໆນັ້ນເທົ່ານັ້ນທີ່ຮູ້ວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນກໍາລັງຄິດ

ຫຍັງ ຫຼືພວມຈະເຮັດຫຍັງ. ໃນທໍານອງດຽວກັນ, ມີພຽງແຕ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເທົ່ານັ້ນທີ່ຊົງຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ
ຊົງຄິດຫຍັງ ຫຼື ຊົງກໍາລັງຈະເຮັດຫຍັງສໍາລັບສິ່ງຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ. ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງສະຖິດ
ຢູ່ໃນພວກເຮົາ, ພວກເຮົາມີ “ໃຜຜູ້ນຶ່ງ” ທີ່ຢູ່ໃນເຮົາຊຶ່ງຮູ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າທຸກໆຢ່າງ.
ເປັນທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈ, ຄຣິສຕຽນຫຼາຍຄົນບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດກັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທີ່ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນພວກເພິ່ນ.
ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງບອກໄວ້ວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະຊົງທໍາງານໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ເໝືອນພຣະວິນຍານບໍຣສ
ິ ຸດໄດ້
ມີຄວາມສັມພັນກັບອັຄສາວົກສິບສອງຄົນຂອງພຣະອົງ.

ເໝືອນດັ່ງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສັ່ງສອນອັຄສາວົກຂອງພຣະອົງ

ໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອ; ເຊັ່ນດຽວກັນ, ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະຊົງສັ່ງສອນພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈໃນ
ພຣະອົງ, ເພື່ອພວກເຮົາຈະສາມາດເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າສໍາລັບທຸກໆສິ່ງທີ່ພຣະອົງມີພຣະປະສົງຕໍພ
່ ວກເຮົາ.
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງເປີດເຜີຍພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຊົງສແວງຫາການທໍາງານໃນຊີວິດຂອງພວກ
ເຮົາ ສິ່ງສໍາຄັນກໍຄືການບໍຕ
່ ຕ
ໍ່ ້ານ (ປະຕິເສດ) ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງຊົງປະກອບພຣະຣາຊກິດຂອງ
ພຣະອົງ. ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະບໍ່ຊົງບັງຄັບສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ພຣະເຈົ້າມີຕໍ່ພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ຄວາມ
ຮ່ວມມືກັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງຊົງເປີດເຜີຍ ແລະ ຊົງສແວງຫາການປະຕິບັດຕາມພຣະປະສົງ
ຂອງພຣະບິດາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮັບຮູ້ການຊົງນໍາພາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນຊີ
ວິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ປັບປຸງປ່ຽນແປງ ສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງຮຽກເອີ້ນໃຫ້ພວກເຮົາປະຕິບັດ.
ພວກເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າມັນແມ່ນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທີ່ຊົງກຳລັງເວົ້າກັບພວກເຮົາແລະຊົງນຳພາພວກເຮົາ?

3. 1 ໂກຣິນໂທ 2:12-16
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ເຮົາທັງຫລາຍບໍ່ໄດ້ຮັບວິນຍານຂອງໂລກ ແຕ່ໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານຊຶ່ງມາຈາກພຣະເຈົ້າ ເພື່ອເຮົາທັງຫຼາຍຈະໄດ້ຮູ້

ເຖິງສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງໂຜດປະທານແກ່ພວກເຮົານັ້ນ. 13ເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່າວສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍຖ້ອຍຄຳຊຶ່ງປັນຍາຂອງ
ມະນຸດສອນໄວ້ ແຕ່ດ້ວຍຖ້ອຍຄຳຊຶ່ງພຣະວິນຍານໄດ້ຊົງສັ່ງສອນ ຄືເຮົາໄດ້ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງເຣື່ອງຝ່າຍວິນ
ຍານໃຫ້ຄົນທີ່ມີພຣະວິນຍານຟັງ. 14ແຕ່ມະນຸດທີ່ມີຈິດໃຈທັມມະດາຈະຮັບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງເປັນຂອງພຣະວິນຍານແຫ່ງ
ພຣະເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ ເພາະເຂົາເຫັນວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເປັນຄວາມໂງ່ ແລະເຂົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ ເພາະວ່າທີ່ຈະເຂົ້າໃຈສິ່ງ
ເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ ກໍຕ້ອງອາສັຍພຣະວິນຍານ. 15ແຕ່ຜູ້ທີ່ຢູ່ຝ່າຍພຣະວິນຍານກໍສັງເກດຮູ້ສິ່ງສາຣະພັດໄດ້ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜສັງເກດ
ຮູ້ໃຈຜູ້ນັ້ນໄດ້.

“ດ້ວຍວ່າຜູ້ໃດໜໍທີ່ໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະທັຍຂອງອົງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າ? ຈຶ່ງຈະສັ່ງສອນພຣະອົງໄດ້” ແຕ່ຝ່າຍ
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ເຮົາທັງຫຼາຍກໍມີພຣະທັຍຂອງພຣະຄຣິດ.
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ຊາວຄຣິສຕຽນບໍ່ມີຄວາມໝາຍ ຕໍ່ຄົນທີ່ບໍ່ເປັນຄຣິສຕຽນຢູ່ສເມີ. ອາດມີບາງເວລາທີ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະຊົງ
ນໍາພາທ່ານໃຫ້ເຮັດບາງຢ່າງທີ່ຜູ້ບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອນັ້ນງົງ.

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດອາດຈະໂນ້ມນ້າວຈິດໃຈຂອງທ່ານໃຫ້

ຖວາຍນຶ່ງສ່ວນສິບຂອງລາຍໄດ້ຂອງທ່ານໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກ. ໃຫ້ເງິນນຶ່ງສ່ວນສິບຂອງເງິນທີ່ຫາມາດ້ວຍຄວາມຍາກລໍາ
ບາກ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຄວາມໝາຍສໍາລັບຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອທັງຫຼາຍ!

ຫຼືພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດອາດນໍາພາທ່ານໃຫ້ໃຊ້

ຈ່າຍເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນການໄປເຮັດພຣະຣາຊກິດ. ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອອາດຈະງົງທີ່ເຫັນທ່ານໃຊ້
ເວລາພັກຜອ່ນ(vacation)ໄປຮັບໃຊ້ຄົນໄຮ້ທີ່ຢູ່ອາສັຍ(homeless)ທີ່Haiti.
ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ສລຸບບົດນີ້ດ້ວຍການປະກາດວ່າ: “ແຕ່ຝ່າຍເຮົາທັງຫຼາຍກໍມີພຣະທັຍຂອງພຣະຄຣິດ”. ນີ້
ແມ່ນການເຕີບໂຕສຸດຍອດດ້ານຈິດວິນຍານທີ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດພວມນໍາພາໃຫ້ພວກເຮົາມຸ່ງໜ້າສູ:່ ຄິດແບບດຽວ
ກັບທີ່ພຣະຄຣິດຊົງຄິດ; ເຫັນບັນຫາແບບດຽວກັບທີ່ພຣະຄຣິດຊົງເຫັນ; ແລະເຫັນຄວາມສໍາເຣັດພ້ອມດ້ວຍຄວາມທຸກ
ທໍຣະມານ ຈາກມຸມມອງຂອງອົງພຣະຄຣິດ. ແຕ່ເປັນທີ່ໜ້າເສັຽດາຍ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນ
ຂະນະທີ່ທ່ານປ່ຽນຊີວິດມາເປັນຄຣິສຕຽນ.

ພາຣະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແມ່ນຊົງປົດປ່ອຍພວກເຮົາຈາກວິທີ

ການຄວາມບາບຂອງໂລກ ໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຊີວິດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໆຈາກມຸມມອງຂອງອົງພຣະຄຣິດ.
ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເຕີບໃຫຍ່ໃນຄວາມສາມາດໃນການຄິດດ້ວຍພຣະທັຍຂອງພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະໄດ້ຍິນ
ສຽງຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
ການມີພຣະທັຍຂອງພຣະຄຣິດນັ້ນເປັນຢ່າງໃດ (ຄືແນວໃດ)?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ທ່ານຈະຮູ້ຢ່າງໃດວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດພວມນໍາພາທ່ານເຮັດຫຍັງຕໍ່ໄປນີ?
້ . ຈົ່ງພິຈາຣະນາການນໍາໄປໃຊ້ໃນ
ຊີວິດຕໍ່ລົງໄປນີ້:
 ອະທິຖານ.

ຈົ່ງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າສໍາລັບການຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນຊີວິດຂອງ

ທ່ານ. ຈົ່ງສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມປາຖນາທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ພຣະອົງນໍາພາວ່າຈະຄຶດຫຍັງແລະເຮັດຫຍັງ.
 ປະເມີນຜົນ. ຈົ່ງຈົດບັນຊີລາຍການແນວຄິດຂອງທ່ານໃນຫົວຂໍ້ສໍາຄັນ ຕົວຢ່າງ: ການເມືອງ, ການແຕ່ງງານ,
ວຽກງານ, ຄຣິສຕະຈັກ, ຄອບຄົວ, ແລະບັນຫາສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ... ຈົ່ງປະເມີນຜົນໃນທັສນະຂອງທ່ານຕາມ
ຄວາມໝາຍທີພ
່ ຣະຄັມພີສັ່ງສອນໄວ້.

ຈົ່ງທູນຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊົງປະທານຄວາມເຕີບໂຕໃນດ້ານຄວາມຄິດ

ດ້ວຍຈິດວິນຍານຂອງອົງພຣະຄຣິດໃນສິ່ງເຫຼົ່ານີ.້
 ເຊື່ອຟັງ. ຈົ່ງປະຕິບັດໃນສິ່ງທີ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງນໍາພາທ່ານໃຫ້ເຮັດ. ມັນງ່າຍດາຍຄືກັນກັບວ່າ! ການ
ເຊື່ອຟັງທີ່ເຍື້ອນໄປ ແມ່ນການບໍ່ຟັງຄວາມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈົ່ງເຊື່ອແລະວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າໃນການປະທານອໍາ

ນາດແກ່ທ່ານໃຫ້ສໍາເຣັດໃນສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງນໍາພາທ່ານໃຫ້ປະຕິບັດ.
ເມື່ອທ່ານມີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງສະຖິດຢູ່ໃນທ່ານ, ທ່ານມີຊັພຍາກອນທຸກຢ່າງຂອງສວັນໃນການຈັດການທຸກຢ່າງ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ຈົ່ງຈໍາຢ່າໄດ້ລືມເລືອນວ່າ, ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງຮູ້ທຸກສິ່ງໃນແຜນການແລະວັດຖຸປະສົງສໍາ
ລັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ແລະອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ ພຣະປະສົງຂອງອົງພຣະເຈົ້າ.
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