ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 15 ທັນວາ 2019 (12-15-2019)
ຄວາມຈິງແທ້ແນ່ນອນມີແທ້ບ?
ໍ
ແມ່ນຫຍັງທີ່ດຶງດູດໃຈທ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດກ່ຽວເຣື່ອງຍານອາວະກາດ?
ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ຄວາມຈິງພົບຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ປີນເີ້ ປັນປີຄົບຮອບ 50 ປີຂອງຍານອາໂປໂລ 11 ທີ່ໄປລົງດວງຈັນ. ມັນໜ້າປລາດເມືອ
່ ຄິດເຖິງໂທຣະສັບມືຖຂ
ື ອງ
ພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນນີ້ມີພລັງການຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າບ່ອນບັນຈຸຄອມພິວເຕີທັງໝົດຂອງໜ່ວຍຄວບຄຸມອົງການນາຊາ
ທີ່ມີໃນປີ 1969. ທີ່ນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການໄປລົງດວງຈັນແມ່ນວຽກທີງ່ ່າຍດາຍ. ມີ 400,000 ຄົນຊຶ່ງເປັນວິສະວະ
ກອນ, ຜູຊ
້ ່ຽວຊານທາງເທັກນິກ, ແລະນັກວິທະຍາສາດໄດ້ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມໃນການໄປປະຕິບັດງານຄັ້ງນີ.້ ເພາະວ່າການ
ຄິດໄລ່ຄຳນວນຕ້ອງແນ່ນອນແມ້ນຢຳທີ່ສຸດ, ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ກວດກາແລະກວດກາຄືນໃໝ່ອີກ. ທຸກໆສິ່ງຢ່າງ
ຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງແນ່ນອນທີສ
່ ຸດເພື່ອການໄປປະຕິບັດງານຈະປະສົບຜົນສຳເຣັດ.
ຂນະທີທ
່ ່ານ ນຽວ ອາມສະຕຣອງແລະ ບັສ ແອວດຣິນໄດ້ຕຽມພ້ອມສ່ວນແຍກຂອງຍານອະວະກາດທີ່ຈະລົງໃນ
ດວງຈັນ, ມັນຄົງຈະພິນາດຈິບຫາຍຖ້າວ່າພວກຄວບຄຸມການປະຕິບັດງານຫາກໄດ້ບອກພວກເຂົາວ່າ, “ຈັດການລົງ
ທີ່ດວງຈັນໂລດເອົາຕາມທີ່ພວກເຈົ້າຄຶດວ່າດີທີ່ສຸດ. ບໍຕ
່ ້ອງກັງວົນນຳການຄິດໄລ່ຫຍັງດອກ; ແມ່ນຫຍັງກໍຕາມ ເຮັດ
ຕາມທີ່ພວກເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າຖືກຕ້ອງກໍແລ້ວກັນ.”
ພິນາດຈິບຫາຍບໍ? ແມ່ນແລ້ວ, ເພາະວ່າຄວາມຈິງບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງຕາມອຳເພີໃຈຂອງນັກອະວະກາດໄດ້. ພວກ
ເຮົາຕ້ອງການຮູບແບບຄວາມຈິງແທ້ແນ່ນອນນີ້ໃນຫຼັກວິທະຍາສາດ ແລະແຫ່ງກົດຂອງທັມມະຊາດ;

ເຖິງປານນັ້ນ,

ຫຼາຍຄົນເຊື່ອຄວາມຈິງວ່າເປັນຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນເອງແລະສ່ວນບຸກຄົນແລະບໍໄ
່ ດ້ປະກອບໃຊ້ການກະທຳຫຼື
ຄວາມເຊື່ອຂອງສາສນາ. ພຣະເຢຊູຄຣິດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຈິງແທ້ແນ່ນອນວ່າຍັງມີຢູ່ໃນທຸກໆດ້ານຂອງຊີວິດ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈົ່ງເບິ່ງຕາມຂໍ້ 1, 2, 3,)
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ໂຢຮັນ 18:36-38ກ
36. ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ, “ຣາຊອຳນາດຂອງເຮົາບໍ່ເປັນແຕ່ໂລກນີ້ ຖ້າຣາຊອຳນາດຂອງເຮົາເປັນແຕ່ໂລກນີ້ ຜູ້ຮັບ
ໃຊ້ຂອງເຮົາຄົງຈະໄດ້ຕໍ່ສູ້ ບໍໃ
່ ຫ້ເຮົາຖືກມອບໄວ້ແກ່ພວກຢິວ ແຕ່ບັດນີ້ຣາຊອຳນາດຂອງເຮົາບໍເ່ ປັນແຕ່ໂລກນີ້.” 37.
ປີລາດຈຶ່ງທູນພຣະອົງວ່າ, “ຖ້າດັ່ງນັ້ນເຈົ້າເປັນກະສັດຕີ້” ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ, “ທ່ານເວົ້າແລ້ວວ່າເຮົາເປັນກະສັດ
ຝ່າຍເຮົາເກີດມາແລະເຂົ້າມາໃນໂລກນີກ
້ ເໍ ພາະເຫດນີແ
້ ຫຼະ ຄືເພື່ອຈະເປັນພຍານເຖິງຄວາມຈິງ ທຸກໆຄົນທີຢ
່ ູ່ຝ່າຍ
ຄວາມຈິງຍອມຟັງສຽງຂອງເຮົາ.” 38. ປີລາດທູນຖາມວ່າ, “ຄວາມຈິງນັ້ນຄືອັນໃດ?”
ຫຼາຍຊົ່ວໂມງກ່ອນການຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນແລະຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຢືນຕໍ່ໜ້າ ປົນທຽວ ປີ
1

ລາດ. ປີລາດໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັງ້ ໃຫ້ເປັນເຈົ້າແຂວງຂອງຢູດາຍ, ແລະລາວເປັນຕົວແທນຜູ້ມີອຳນາດສູງໃນໂລກ ທີເບີຣີອັດ
(ກ່ອນ ຄ.ສ.14-ຄສ 37). ປີລາດຄົງຈະໄດ້ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູເປັນຄູ່ແຂ່ງວ່າ, ມີບາງຄົນກຳລັງພະຍາຍາມຍາດເອົາອຳ
ນາດຂອງລາວ, ແຕ່ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ບອກແຈ້ງແລ້ວວ່າ: “ຣາຊອຳນາດຂອງເຮົາບໍ່ເປັນແຕ່ໂລກນີ້” (ຂໍ້ 36).
ໃນຖານະທີ່ເປັນກະສັດອົງທ່ຽງແທ້, ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າພຣະອົງໄດ້ເຂົ້າມາໃນໂລກເພື່ອຈະເປັນພຍານເຖິງຄວາມ
ຈິງ (ຂໍ້ 37). ໃນພຣະຄຳວັກນີ້ພຣະເຢຊູອາດຈະກ່າວວ່າເປົ້າໝາຍຂອງຊີວິດເຮົາຄືມາເພື່ອຈະເປັນພຍານເຖິງຄວາມ
ຈິງ ຫຼືຄວາມຈິງອັນນຶ່ງ ຫຼືຄວາມຈິງບາງຢ່າງ. ແທນທີ່ຈະເປັນຢ່າງນັ້ນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ເລັງເຖິງຄວາມຈິງແທ້ແນ່ນອນ.
ຈາກນ້ຳສຽງທີ່ສົງສັຍປີລາດໄດ້ຖາມວ່າ, “ຄວາມຈິງນັ້ນຄືອັນໃດ?” (ຂໍ້ 38ກ). ເຈົ້າແຂວງຄົນຢູດາຍຜູ້ນີ້ຄົງຈະເປັນ
ຄົນທຳອິດຂອງໂລກທີ່ມີສາຍພົວພັນກັບສມັຍໃໝ່, ແລະລາວໄດ້ມີຊວ
ີ ິດຢູ່ກວ່າສອງພັນປີຜ່ານມາແລ້ວ! ຜູບ
້ ັນລະຍາຍ
ບາງຄົນໄດ້ພະຍາຍາມກຳໜົດການຕີຄວາມໝາຍວ່າປີລາດຈິງໃຈຢາກຮູ້ຄວາມຈິງແທ້ໆ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນກໍຣະນີແນວນັ້ນ. ປີ
ລາດບໍ່ໄດ້ມີເວລາແລະຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຄວາມຈິງເລີຍ. ພຣະເຢຊູກຳລັງເປັນພຍານເຖິງ “ຄວາມຈິງ” ແຕ່ມັນກໍບໍ່ສຳຄັນ
ຫຍັງສຳລັບປີລາດ.
ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາຈະຕອບຄຳຖາມແນວໃດເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ຄວາມຈິງຄືອັນໃດ?
ນີຄ
້ ື “ຄວາມຈິງ” ຂອງພຣະເຢຊູ(ໂຢຮັນ 14:6)-ກຳລັງຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າປີລາດ, ແລະປີລາດຍັງເບິ່ງບໍ່ເຫັນຄວາມຈິງ ພວກ
ເຮົາຈະສາມາດຮູ້ຈັກຄວາມຈິງໄດ້ແນວໃດ? ຄວາມຈິງແມ່ນສິ່ງສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ; ມັນກົງກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ
ຮູ້ຈັກຢ່າງຖືກຕ້ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນໂລກອ້ອມຮອບພວກເຮົາ. ຄວາມຈິງໄດ້ເປັນຢູ່ ເຖິງພວກເຮົາຈະເບິ່ງອອກຫຼືບໍ່
ກໍຕາມ. ປີລາດບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນຄວາມຈິງທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າລາວ, ເຖິງປານນັ້ນຄວາມຈິງກໍຢທ
ູ່ ີ່ນັ້ນ. ຄວາມຈິງແມ່ນເດັດຂາດ
ຖືກຕ້ອງສຳລັບທຸກໆຄົນໃນທຸກໆເວລາແລະໃນທຸກໆບ່ອນ ຫຼືວ່າບໍ່ມຄ
ີ ວາມຈິງຈັກດີ້ເລີຍ.
ຄວາມຈິງອັນເດັດຂາດແມ່ນມາຈາກພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຢຊູໄດ້ມາ “ຈາກພຣະບິດາ, ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະຄຸນແລະ
ຄວາມຈິງ”(ຢຮ 1:14). ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ “ທຸກໆຄົນທີ່ຢູ່ຝ່າຍຄວາມຈິງຍອມຟັງສຽງຂອງເຮົາ” (ຢຮ 18:37). ແຫຼ່ງ
ທີ່ມາຂອງຄວາມຈິງແມ່ນພຣະເຈົ້າແລະເມື່ອພວກເຮົາຕິດຕໍກ
່ ັບແຫຼ່ງ ພຣະເຈົ້າ

ພວກເຮົາໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຢຊູ

(ຄວາມຈິງ). ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ຈັກຄວາມຈິງໂດຍປາສຈາກພຣະເຈົ້າ.

2. ໂຢຮັນ 1:14-16
14. ພຣະຄຳໄດ້ຊົງບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະຊົງອາສັຍຢູຖ
່ ້າມກາງເຮົາທັງຫຼາຍບໍຣິບູນດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ
ເຮົາທັງຫຼາຍໄດ້ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ ຄືສະງ່າຣາສີອັນສົມກັບພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ. 15. ໂຢຮັນໄດ້
ເປັນພຍານໃຫ້ແກ່ພຣະອົງແລະຮ້ອງປະກາດວ່າ, “ຜູນ
້ ີ້ແຫຼະ, ຄືຜທ
ູ້ ເີ່ ຮົາໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າ “ຜູທ
້ ີ່ມາພາຍຫຼັງເຮົາກໍຈະອອກ
ກ່ອນໜ້າເຮົາ ເພາະທ່ານເປັນຢູກ
່ ່ອນເຮົາ.” 16. ແລະເຮົາທຸກຄົນໄດ້ຮັບຈາກຄວາມຄົບບໍຣິບູນຂອງພຣະອົງ ເປັນພຣະ
ຄຸນຊ້ອນພຣະຄຸນ. 17. ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານພຣະບັນຍັດນັ້ນດ້ວຍໂມເຊ ສ່ວນພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງມາ
ດ້ວຍພຣະເຢຊູຄຣິດ. 18. ບໍ່ມີໃຜໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າຈັກເທື່ອ ແຕ່ພຣະບຸດອົງດຽວ ຜູຊ
້ ົງເປັນພຣະເຈົ້າຊຶ່ງຊົງສະຖິດຢູ່ໃນ
ພຣະຊວງຂອງພຣະບິດາ ພຣະອົງນັ້ນແຫຼະ, ໄດ້ຊົງສະແດງໃຫ້ຮູ້.
ທັງສິບແປດຂໍ້ທຳອິດຂອງຂ່າວປະເສີດຂອງທ່ານໂຢຮັນແມ່ນຄຳນຳທີ່ມີພລັງຕໍ່ຊີວິດແລະການສິດສອນຂອງພຣະ
ເຢຊູ. ຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ “ເລີ້ມຕົ້ນ” ທີ່ການຕັ້ງທ້ອງຫຼືການເກີດຝ່າຍເນື້ອໜັງຂອງພຣະອົງ; ພຣະອົງເອງເປັນ
ພຣະເຈົ້າ, ອົງຊົງເປັນຢູສ
່ ເມີມາແລະເປັນຕົວແທນຂອງການຊົງສ້າງ.

ແຕ່ວ່າໃນຄວາມອັສຈັນແລະຣິດອຳນາດແປກ

ປລາດຂອງພຣະເຈົ້າ, “ພຣະຄຳໄດ້ຊົງບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະຊົງອາສັຍຢູຖ
່ ້າມກາງເຮົາທັງຫຼາຍ” (14).
ເພາະວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ມາຈາກພຣະເຈົ້າທີ່ເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ, “ເຮົາທຸກຄົນໄດ້ຮັບຈາກຄວາມ
ຄົບບໍຣິບູນຂອງພຣະອົງ ເປັນພຣະຄຸນຊ້ອນພຣະຄຸນ” (ຂໍ້ 16).
2

ເພາະຍ້ອນພຣະເຢຊູພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຮັບພຣະພອນ

ຕາມໆກັນມາ. ໂດຍການຮູ້ຈັກຄວາມຈິງແທ້ແນ່ນອນໃນພຣະຄຣິດແລະສະຖິດຢູກ
່ ບ
ັ ພຣະອົງ, ພວກເຮົາເຄື່ອນຍ້າຍ
ໄປຈາກພລັງນີ້ສູ່ພລັງໃໝ່ແລະຮັບພຣະຄຸນຊ້ອນພຣະຄຸນ. ເມື່ອພວກເຮົາຕິດຕາມພຣະຄຣິດພວກເຮົາຢູ່ໃນຂະບວນ
ການແຫ່ງຊັຍຊະນະບໍວ
່ ່າກໍຣະນີໃດໆທາງພາຍນອກຂອງພວກເຮົາຈະເປັນຢ່າງໃດກໍຕາມ.
ການຮູ້ຈັກກັບພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນທາງດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຮູ້ຈັກຄວາມຈິງ. ກ່ອນໜ້ານີ້, ທ່ານໂຢຮັນໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ
ພຣະເຢຊູ “ເປັນແສງສະຫວ່າງອັນແທ້ຈິງ,” ໄດ້ເຂົ້າມາໃນໂລກ, ແຕ່ວ່າ “ໂລກບໍຮ
່ ູ້ຈັກພຣະອົງ” ແລະແມ້ກະທັ້ງ “ໄພ່
ພົນຂອງພຣະອົງກໍບໍ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບພຣະອົງ” (ໂຢຮັນ 1:9-11). ໂລກຂອງພວກເຮົາມີບັນຫາເພາະວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ ຫຼືບໍ່
ໄດ້ຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູຄຣິດ ແສງສະຫວ່າງແລະຄວາມຈິງ.
ພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງໄດ້ປາກົດໃຫ້ເຫັນໃນພຣະຄຣິດຢ່າງໃດ?
ໃນສັງຄົມທີ່ໂຮມເຂົ້າກັນໂດຍຫຼັກສິນທັມຢິວ ຄຣິສຕຽນ, ກົດເກນຂອງຄວາມຈິງແທ້ແນ່ນອນກໍຕັ້ງໄກວໄປໄກວມາ.
ເຖິງແມ່ນວ່າພວກທີ່ບໍ່ກະຕືລລ
ື ົ້ນໃນການຕິດຕາມພຣະຄຣິດ ກໍຍັງມີຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມຈິງແທ້ແນ່ນອນກໍຍັງຄົງມີ
ຢູ່. ແຕ່ວ່າສັງຄົມຢ່າງນັ້ນໄດ້ຖືກຊຸກໃຫ້ຫ່າງອອກຈາກຄວາມເຊື່ອຖືຂອງພຣະຄັມພີແລະຂັບໄລ່ພຣະຄຣິດໃຫ້ຫ່າງອອກ
ໄປຈາກຖ້າມກາງປວງຊົນເລື້ອຍໆ, ຄວາມເຊື່ອວ່າຄວາມຈິງແທ້ແນ່ນອນບໍ່ທ່ຽງແທ້ສເມີໄປທາງສິນທັມກໍຄືບຄານເຂົ້າ
ມາແລະມັນກໍເຂົ້າຄອບຄອງແທນທີ່. ປາສຈາກແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະຄຣິດແລະຄວາມຈິງຂອງພຣະຄັມພີທີ່ພຣະອົງ
ໄດ້ປະທານໃຫ້ພວກເຮົາ, ວັດທະນະທັມກໍໄດ້ເຂົ້າສ່ວນກັບປີລາດໃນຄຳຖາມວ່າ ຄວາມຈິງຄືອັນໃດ?
ຄວາມຈິງ ຈິງແທ້ແນ່ນອນ ຍັງຄົງມີຢູ່. ກົດຂອງຫຼັກວິທະຍາສາດແລະຄະນິດສາດ(ເລກ)ໄດ້ສອນພວກເຮົາຢ່າງນັ້ນ.
ທາງສິນທັມແລະຄວາມຈິງທີ່ສອດຄ່ອງກັບສິນທັມກໍຄົງຍັງມີຢເູ່ ຊັ່ນກັນ ແລະພວກເຮົາຮູ້ໄດ້ວ່າເມື່ອພວກເຮົາປະເຊີນ
ໜ້າກັບພຣະເຢຊູຜຊ
ູ້ ົງເປັນຄວາມຈິງ.

3. ໂຢຮັນ 8:30-32
30. ເມື່ອພຣະອົງຊົງກ່າວຄຳເຫຼົ່ານັ້ນມີຫຼາຍຄົນໄດ້ເຊື່ອໃນພຣະອົງ. 31. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຕໍ່ພວກຢິວທີ່ເຊື່ອຖືໃນພຣະ
ອົງວ່າ, “ຖ້າທ່ານທັງຫຼາຍຕັ້ງໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນຖ້ອຍຄຳຂອງເຮົາ ພວກທ່ານກໍເປັນສາວົກແທ້ຂອງເຮົາ. 32. ແລ້ວພວກທ່ານ
ຈະຮູ້ຈັກຄວາມຈິງ ແລະຄວາມຈິງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານເປັນອິສຣະ.”
ຄວາມຈິງບໍ່ແມ່ນບາງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮູ້ຈັກໃນສມອງຊື່ໆ; ພວກເຮົາຍັງສາມາດປະສົບການກັບຄວາມຈິງໃນ
ພຣະຄຣິດໄດ້ເຊັ່ນກັນ! “ພວກທ່ານຈະຮູ້ຈັກຄວາມຈິງ ແລະຄວາມຈິງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານເປັນອິສຣະ” (ຂໍ້ 32)
ແຕ່ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ລວມທັງຂໍ້ແມ້ກັບຄວາມຮູ້ນັ້ນ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເວົ້າເກີນຄວາມຈິງເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຄຳວ່າ
“ຖ້າ” ໃນຂໍ້ 31. ພວກເຮົາຈະພົບອິສຣະແລະໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນຖ້າວ່າພວກເຮົາສືບຕໍໃ
່ ນການເດີນໄປກັບພຣະຄຣິດເທົ່າ
ນັ້ນ. ຍັງບໍພ
່ ຽງພໍທີ່ຮູ້ຈັກຄວາມຈິງໃນຫົວຄິດຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມຈິງແມ່ນ; ພວກເຮົາຕ້ອງສະແດງອອກ.
ຄວາມເຊື່ອວ່າຄວາມຈິງບໍ່ທ່ຽງແທ້ສເມີດ້ານສິນທັມບອກແບບຜິດໆວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຢູຂ
່ ້າງນອກຂອງຄວາມ
ຈິງແລະຍັງມີອສ
ິ ຣະຢູ່. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ການຢູຂ
່ ້າງນອກຂອງຄວາມຈິງແລະການສອນຂອງພຣະເຢຊູກັກຂັງພວກເຮົາ
ໃຫ້ຢູ່ຄຸກຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດເອົາເອງ. ພວກເຮົາຈະຮູຈັກຄວາມຈິງແລະປົດໃຫ້ເປັນອິສຣະໄດ້ກໂ
ໍ ດຍການເຊື່ອຟັງ
ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງໝັ້ນຄົງ ແລະເດີນໄປກັບພຣະເຢຊູຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. “ທ່ານຈະຮູ້ຈັກ” ມີຄວາມໝາຍວ່າຂນະທີ່
ພວກເຮົາຕິດຕາມຫາຄວາມຈິງໂດຍການຕິດຕາມພຣະຄຣິດ, ຄວາມຈິງກໍຈະແຈ່ມແຈ້ງ.
ຄວາມຈິງຂອງພຣະຄຣິດບອກໃຫ້ຮູ້ອສ
ິ ຣະອັນຍິ່ງໃຫຍ່! ແຕ່ວ່າຈາກອັນໃດແທ້ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຖືກປົດໃຫ້ເປັນອິສຣະ?
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ເລັງເຖິງຄວາມຜິດບາບແລະໄດ້ເວົ້າເຖິງສອງເທື່ອທີພ
່ ວກຜູ້ນຳສາສນາຈະຕາຍໃນຄວາມ
ບາບຂອງພວກເຂົາ(ໂຢຮັນ 8:21,24). ພວກເຮົາອາດຈະເຫັນອິສຣະອັນນີ້ໃນທາງອື່ນອີກໃນຂ່າວປະເສີດຂອງທ່ານ
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ໂຢຮັນ:ອິສຣະຈາກການຕັດສິນລົງໂທດ (5:24-29), ອິສຣະຈາກຄວາມມືດ (12:46), ອິສຣະຈາກອຳນາດຂອງຜູ້ຊົ່ວ
ຮ້າຍ (17:15), ແລະອິສຣະຈາກຄວາມຕາຍ (5:24).
ແມ່ນທາງຫຍັງແດ່ທີ່ທ່ານໄດ້ມປ
ີ ະສົບການເປັນອິສຣະໂດຍຜ່ານຄວາມຈິງຂອງຂ່າວປະເສີດ?
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບອິສຣະແລະຄວາມຍິນດີທີ່ມາຈາກການດຳເນີນຢູ່ໃນຄວາມຈິງ. ສອງສາມປີທຜ
ີ່ ່ານມານີ,້ ເມື່ອ
ພັລຍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຄອງຄອຍຖ້າລູກແຝດສາມ,

ແພດຊ່ຽວຊານເດັກແລະຜູຍ
້ ິງຕັ້ງຄັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ບອກ

ວ່າ “ຂ້ອຍຂໍແນະນຳພວກເຈົ້າວ່າຕ້ອງແຍກເດັກໃນຄັນອອກຜູ້ນຶ່ງ.” ສອງໃນສາມແຝດແມ່ນໄດ້ຮ່ວມພົກລູກດຽວກັນ,
ຊຶ່ງມັນຮ້າຍແຮງທີ່ເອີ້ນວ່າອາການຖ່າຍເລືອດແຝດຕໍແ
່ ຝດ. ແຕ່ວ່າຄຳວ່າແຍກເດັກອອກຈາກຄັນກໍໝາຍເຖິງຕ້ອງແທ້ງ
ເດັກຜູນ
້ ຶ່ງຂອງພວກເຮົາອອກ.
ຫຼາຍປີກ່ອນໜ້ານັ້ນພວກເຮົາທັງສອງໄດ້ຕັດສິນໃຈຕິດຕາມພຣະເຢຊູແລະດຳເນີນຕາມຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ. ແຕ່
ວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນເມື່ອຄວາມຈິງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈແນ້ວແນ່ທີ່ຈະດຳເນີນຕາມແລ້ວໄດ້ຕຳກັບຄວາມຈິງໃນກໍຣະ
ນີທີ່ອັນຕະລາຍ? ໃນກໍຣະນີຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ, ຄວາມຈິງແມ່ນເຣື່ອງຊີວິດຫຼືຄວາມຕາຍ. ມັນບໍ່ເປັນບັນຫາຫຍັງ.
ຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າຈິງແທ້ແນ່ນອນ. ພັລຍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກຜູຊ
້ ່ຽວຊານນັ້ນວ່າ, “ພວກເຮົາຈະວາງໃຈໃນ
ພຣະເຈົ້າ. ຈະບໍມ
່ ີການແຍກເດັກຈາກຄັນ.”
ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາຢ່າງລົ້ນເຫຼືອດ້ວຍ “ພຣະຄຸນຊ້ອນພຣະຄຸນ.” ສາມປີຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລູກຊາຍຂອງພວກເຮົາ
ສຸຂພາບສົມບູນທຸກຢ່າງ. ແລະ ຣາຍເດີ ເຈມ, ຜູທ
້ ີ່ມີອັນຕລາຍສູງຂອງແຝດສາມ, ມີຮອຍຍິ້ມຢ່າງໜ້າປລາດແບບຫູ
ເຖິງຫູເລີຍ. ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນຖ້າຫາກວ່າ ອໍດຣີແລະຂ້າພະເຈົ້າຫາກໄດ້ຕິດຕາມມາດຕະຖານທີ່ແຕກຕ່າງຂອງ
ຄວາມຈິງແລະກໍໃຫ້ຈຸດຈົບແກ່ຊວ
ີ ິດຂອງລາວ?

ແທນທີ່ຈະເປັນຢ່າງນັ້ນ,

ພວກເຮົາໄດ້ເລືອກຕິດຕາມພຣະເຢຊູ.

ຄວາມຈິງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນອິສຣະ.
ຄວາມຈິງຂອງເສລີພາບໃນພຣະຄຣິດສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົານຳພາຄົນອື່ນໆອອກຈາກການເປັນທາດໄດ້ແນວໃດ?

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງເພື່ອຊີຄ
້ ວາມຈິງທີ່ໄດ້ປາກົດໃນພຣະເຢຊູ? ຈົ່ງພິຈະຣະນາການນຳໃຊ້ຕລ
ໍ່ ົງໄປນີ້:
 ຮູ້ຈັກ. ເພາະວ່າພຣະຄັມພີສອນພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ຈັກການດຳເນີນຊີວິດແລະຊີໃ
້ ຫ້ເຫັນຄວາມຈິງໃນພຣະເຢຊູ,
ຕັດສິນໃຈແນ້ວແນ່ໃນການອ່ານຈົນຈົບ. ຄົ້ນຄວ້າວ່າພຣະຄັມພີເວົ້າຢ່າງໃດກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອ, ຫຼັກຂອງ
ການປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແລະການເຮັດຖືກຫຼືຜິດສິນທັມ.
 ອ່ານ. ສຶກສາເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາສຳລັບຄວາມຈິງ.
 ເຮັດວຽກ. ເວົ້າລົມກັບໝູ່ຄທ
ູ່ ີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປັນຜູທ
້ ີ່ເຊື່ອເທື່ອ. ຮັບຟັງວ່າລາວມີມຸມມອງແນວໃດກັບຄວາມຈິງ
ແທ້ແນ່ນອນແລະແບ່ງປັນວ່າທ່ານໄດ້ພົບຄວາມຈິງໃນພຣະຄຣິດຢ່າງໃດ.
ໃນການເລັງເຖິງຂ່າວປະເສີດ, ນັກຄະນິດສາດ(ເລກ) ບເລັສ ແພັສໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຮົາຄວນຈະ “ເຮັດໃຫ້ມັນ
ເປັນທີ່ດຶງດູດໃຈ ເຮັດໃຫ້ຄວາມປາຖນາດີຂອງຄົນໃຫ້ເປັນຄວາມຈິງ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍສະແດງວ່າມັນເປັນແນວນັ້ນ ”
ມາດຕາສ່ວນຂອງຄວາມຈິງກໍຫງ່ຽງມາໃນທາງຂອງພວກເຮົາຢູ່ສເມີໃນຖານະທີ່ເປັນພວກທີ່ເຊື່ອ, ແຕ່ວ່າໜ້າທີ່ຮັບຜິດ
ຊອບກໍເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນ. ໃຫ້ພວກເຮົາແບ່ງປັນຄວາມຈິງກັບຄົນອື່ນໆໃນອາທິດນີ້.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA
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