ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 29 ທັນວາ 2019 (12-29-2019)
ທຸກໆສາສນາຄືກັນບໍ?
່
ດົນປານໃດແລ້ວທີ່ທ່ານຄິດກິນແໜງທີ່ພະຍາຍາມປະຢັດເງິນດ້ວຍການໃຊ້ຍີ່ຫໍ້ຂອງໂຫຼ?

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງລະຫວ່າງເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູແລະຄວາມເຊື່ອອື່ນໆ
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊວ
ີ ິດ:
“ເດີນຕາມຂະບວນ” ແມ່ນນິສັຍປົກກະຕິສຳລັບຫຼາຍໆຄົນ. ເມື່ອມີສິນຄ້າອັນໃດອັນນຶ່ງທີ່ການຂາຍເລີ້ມຂຍາຍຂຶ້ນ
ຫຼືເປັນທີ່ນິຍົມ, ຄົນອື່ນໆກໍກະໂດດເຂົ້າແລະກໍໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຈາກມັນເຊັ່ນກັນ.

ເມື່ອອາຫານປະເພດນຶ່ງເປັນທີ່ນິ

ຍົມ-ໄກ່ເຜັດຮ້ອນ-ເບິ່ງຄືວ່າທຸກໆຄົນໃນທຸຣະກິດການອາຫານກໍໂດດເດີນຕາມຂະບວນຂາຍໃນແບບການຂອງພວກ
ເຂົາເອງ. ໜ້າເສັຽດາຍ, ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນຈະຍຶດເອົາມາດຕະຖານອັນດຽວກັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນຕໍທີ່ມາຂອງສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນໄດ້
ຮັບຊື່ສຽງ.
ເມື່ອເວົ້າເຖິງການກໍ່ສ້າງຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ (ຫຼືການໄປສວັນ), ຫຼາຍໆຄົນພໍໃຈໃນທາງດຽວທີ່ວ່າ ທາງໃດກໍ
ດີຄືກັນໝົດ. ຜູ້ນຳສາສນາຕ່າງໆກໍຈະລຸກຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ ຍຸແຍ່ຊັກຊວນວ່າທາງຂອງພວກເຂົາດີກວ່າ ຫຼືງ່າຍກວ່າ. ໃຫ້ຂ້າ
ພະເຈົ້າຮ້ອງພວກເຂົາຕາມທີ່ພວກເຂົາເປັນນັ້ນວ່າ: ຂອງໂຫຼ ທີ່ພະຍາຍາມຮຽນແບບຂອງແທ້ທີ່ທຽບກັນບໍຕ
່ ິດ.
ການຊື້ເຄື່ອງທີ່ຄຸນນະພາບຕ່ຳ, ເຊັ່ນ ຊີຣີໂອ ປອມ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຜິດຫວັງກັບຣົດຊາດຂອງມັນເພື່ອນເອີຍ, ແຕ່
ການຮັບເອົາມາດຕະຖານທີ່ຕ່ຳ, ທີ່ຜິດ ມາແທນຄວາມສຳພັນແທ້ກັບພຣະເຈົ້ານັ້ນ ແມ່ນຄວາມຕາຍອັນຕລອດໄປ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈົ່ງເບິ່ງຕາມຂໍ້ 1, 2, 3,)
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ເອຊາຢາ 44:6-8
6. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງມີອຳນາດຍິ່ງໃຫຍ່ ອົງຊົງໄຖ່ແລະຄຸ້ມຄອງອິສຣາເອນກ່າວດັ່ງນີ້, “ເຮົາເປັນຜູຕ
້ ົ້ນ ເປັນຜູ້ປາຍ
ເປັນພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າແຕ່ຜູ້ດຽວ ບໍ່ມີພຣະເຈົ້າອົງອື່ນນອກຈາກເຮົາ. 7. ມີໃຜແດ່ເຮັດໄດ້ຄເື ຮົາ ແລະບອກເຫດການຕັງ້
ແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນທີ່ເຮົາໄດ້ສ້າງໂລກ ຈົນເຖິງເວລາສຸດທ້າຍໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 8. ໄພ່ພົນຂອງເຮົາເອີຍ, ຢ່າສູຢ
່ ້ານ ເຮົາໄດ້
ບອກເຣື່ອງທີຈ
່ ະເກີດຂຶ້ນແກ່ເຈົ້າ ຕັ້ງແຕ່ເຫິງນານມາແລ້ວພວກເຈົ້າເປັນພຍານຂອງເຮົາ ມີພຣະເຈົ້າອົງອື່ນນອກຈາກ
ເຮົາບໍ? ພຣະເຈົ້າອົງມີອຳນາດອັນຍິງ່ ໃຫຍ່ທີ່ເຮົາບໍຮ
່ ູ້ ມີບໍ?”
ພາບພົດທີ່ຄ້າຍຄືຫ້ອງພິພາກສາ. ຈຳເລີຍກໍຢືນປະຈຳທີ່ແລະທະນາຍຄວາມກໍຖາມ, “ທ່ານຢູ່ໃສໃນມື້ທີ່ເຫດການ
ນັ້ນເກີດຂຶ້ນ?”
ຈຳເລີຍຕອບວ່າ, “ຂ້ອຍຂໍບອກວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນເລີຍ.” ພະຍານຫຼາຍໆຄົນຜູທ
້ ີ່ສາມາດຢືນຢັນກໍຖືກຮ້ອງຂຶ້ນມາ
ໃຫ້ການ ວ່າຈຳເລີຍໄດ້ຢໃ
ູ່ ສກັນແທ້. ຄຳພະຍານຂອງພວກເຂົາແມ່ນສຳຄັນເພາະວ່າເປັນກົດຂອງການບໍ່ຂັດແຍ້ງກັນ.
1

ສອງຢ່າງທີ່ຂັດແຍ້ງກັນຈະບໍ່ສາມາດເປັນຄວາມຈິງໃນເວລາດຽວກັນ. ຈຳເລີຍຕ້ອງຢູທ
່ ີ່ເກີດເຫດ ຫຼືລາວບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ໂດຍທັມມະຊາດແລ້ວ ຄວາມຈິງແມ່ນພິເສດເໜືອສິ່ງທັງປວງ.
ເຫດຜົນອັນດຽວກັນນຳມາໃຊ້ກັບສາສນາ. ທຸກໆສາສນານຳໄປສູພ
່ ຣະເຈົ້າບໍ່? ທຸກໆສາສນາຄືກັນໝົດບໍ່?ໃຜກໍຕາມ
ທີ່ເວົ້າແນວນີ້ແມ່ນທໍຣະຍົດຕໍ່ການຂາດຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂົາເອງເຣື່ອງສາສນາໂລກ ເພາະວ່າສາສນາຕ່າງໆກໍບໄ
ໍ່ ດ້
ປະກາດຄືກັນຫຼືບໍ່ມີເປົ້າໝາຍຄືກັນ. ໃນເອຊາຢາ 44:6-8, ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ກົດໝາຍຂອງການບໍ່ຂັດແຍ້ງອັນດຽວກັນ
ໃນປໂຍກນຶ່ງຂອງຜູຂ
້ ຽນຊີວະປວັດຂອງຕົນເອງທີ່ຈະແຈ້ງທີ່ສຸດຂອງເບື້ອງເທິງໃນພຣະຄັມພີທັງໝົດ: “ເຮົາເປັນຜູ້ຕົ້ນ
ເປັນຜູປ
້ າຍ ເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແຕ່ຜດ
ູ້ ຽວ ບໍ່ມພ
ີ ຣະເຈົ້າອົງອື່ນນອກຈາກເຮົາ” (ຂໍ້ 6). ຕໍຈ
່ າກນັ້ນພຣະເຈົ້າໄດ້ທ້າທາຍ
“ພຣະເຈົ້າ” ອື່ນໆໃຫ້ກ້າວອອກມາແລະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພຣະອົງສາມາດເຮັດໄດ້: “ມີໃຜແດ່ເຮັດໄດ້ຄືເຮົາ ແລະບອກເຫດ
ການຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນທີ່ເຮົາໄດ້ສ້າງໂລກ ຈົນເຖິງເວລາສຸດທ້າຍໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ” (ຂໍ້ 7). ຕໍ່ຈາກນັ້ນພຣະເຈົ້າພຣະເຢໂຮ
ວາໄດ້ຖາມວ່າ, “ມີພຣະເຈົ້າອົງອື່ນນອກຈາກເຮົາບໍ?” (ຂໍ້ 8). ຄຳຕອບນັ້ນກໍຄມ
ື ິດງຽບທີສ
່ ຸດ. ບໍມ
່ ີຜໃ
ູ້ ດຄືກັບພຣະເຈົ້າ.
ແມ່ນຫຍັງທີ່ພຣະເຈົ້າເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງໃນຂໍ້ພຣະຄຳເຫຼົ່ານີ້?
ໃນແສງສວ່າງຂອງຄວາມຈິງທີ່ມີພຣະເຈົ້າອົງດຽວເທົ່ານັ້ນ, ພຣະເຢໂຮວາ, ແລະບໍມ
່ ີພຣະເຈົ້າອົງອື່ນອີກ, ພຣະເຈົ້າ
ເອງໄດ້ບອກພວກເຮົາໂດຍຜ່ານຜູ້ປະກາດພຣະຄຳເອຊາຢາ: “ຢ່າຕື່ນຕົກໃຈຫຼືຢ້ານກົວເລີຍ” (ຂໍ້ 8). ເມື່ອພວກເຮົາ
ເດີນໄປກັບພຣະເຢໂຮວາ, ພຣະອົງເອງແມ່ນບ່ອນລີພ
້ ັຍຂອງພວກເຮົາ, ປົກປ້ອງຮັກສາ, ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ. “ບໍມ
່ ີສີ
ລາອື່ນອີກ.” ເປັນທີ່ພູມໃຈທີ່ຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ພຽງອົງດຽວ ແມ່ນຜູນ
້ ຶ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າຫາໄດ້.
ພຣະອົງເປັນບຸກຄົນ, ສາມາດຮູ້ໄດ້, ແລະພົບຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີໃນການສ້າງພວກເຮົາຂຶ້ນດ້ວຍການປ້ອງກັນຮັກສາ
ຂອງພຣະອົງ. ດ້ວຍຄວາມຮູ້ແລະຄວາມເລົ້າໂລມຂອງການຊົງສະຖິດຢູດ
່ ້ວຍອັນພິເສດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຊົງນຳເອົາ
ໜ້າທີຮ
່ ັບຜິດຊອບມາມອບໃຫ້ພວກເຮົາ; “ພວກເຈົ້າເປັນພຍານຂອງເຮົາ!”

2. ເອຊາຢາ 44:9-11
9 ຄົນທັງປວງທີ່ທຳຮູບໂຄຣົບກໍບໍ່ມີຄຸນຄ່າຫຍັງ ພວກເຂົາພາກພູມໃຈໃນຮູບທີ່ບມ
ໍ່ ີປໂຍດນັ້ນທີ່ສຸດ ຜູ້ທີ່ໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບ
ກໍເປັນຄືຄົນຫູຫນວກ ຕາບອດ ແລະຈະໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າ.10. ການຫລໍຮ
່ ູບພຣະສຳລັບຂາບໄຫວ້ນກ
ີ້ ໍບໍ່
ເປັນປໂຍດເລີຍ. 11. ທຸກໆຄົນທີ່ຂາບໄຫວ້ຮູບຈະເສັຽປຽບລຽບຫນ້າ ພວກຜູເ້ ຮັດຮູບໂຄຣົບກໍເປັນພຽງມະນຸດ ຊຶ່ງບໍ່ມີ
ຫຍັງດີວິເສດ ໃຫ້ເອົາພວກເຂົາມາໂຮມກັນເບິ່ງດູ ແລ້ວພວກເຂົາຈະຢ້ານສັ່ນ ແລະອັບອາຍຂາຍຫນ້າ.
ພວກເຮົາບໍສ
່ າມາດເປັນພະຍານຂອງພຣະເຈົ້າໃນຖານະເປັນພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ພຽງອົງດຽວໄດ້ ໂດຍປາສ
ຈາກການຮັບມືກັບຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດຄິດວ່າພຣະອື່ນໆ ຖືກ. ເຮົາຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ, ພຣະເຈົ້າເອົາຈິງເອົາຈັງເມື່ອ
ພວກເຮົານະມັສການແຕ່ສະເພາະພຣະອົງ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງນຶ່ງສິ່ງໃດຫຼຜ
ື ູ້ນຶ່ງຜູໃ
້ ດ. ຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາລືມພຣະບັນຍັດສອງຂໍ້
ທຳອິດ; “ພວກເຈົ້າຢ່າມີພຣະອື່ນນອກຈາກເຮົາ. ພວກເຈົ້າຢ່າເຮັດຮູບໂຄຣົບສຳລັບຕົນ” (ອົບພະຍົບ 20:3-4).
ທ່ານເຫັນພຣະທຽມຢູ່ໃສໃນສັງຄົມສມັຍນີ້?
ໃນການທີ່ຢາກໃຫ້ມີສຸຂພາບດີ, ອໍດຣີ, ພັລຍາແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈົດຊື່ເພື່ອຢາກໄດ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຜູ້ຝຶກ
ແອບ. ລາວເປັນຜູຝ
້ ຶກແອບທີ່ດີລາວຍັງເປັນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນສາສນາອິສລາມອີກດ້ວຍ. ຂ້າພະເຈົ້າແລະພັລຍາຮ່ວມກັນອະ
ທິຖານສເມີກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະເລີ້ມອອກກຳລັງກາຍ, ແລະໃນໂອກາດນຶ່ງ, ຜູ້ຝຶກແອບຢາກຮ່ວມກັບພວກເຮົາ. ລາວ
ເວົ້າວ່າ, “ພວກເຮົາທຸກຄົນກໍອະທິຖານຫາພຣະເຈົ້າອົງດຽວກັນ. ແທ້ໆ ແລ້ວ ທຸກໆສາສນາກໍຄກ
ື ັນ. ໃຫ້ພວກເຮົາອະທິ
ຖານຮ່ວມກັນ.”
ທ່ານຈະໂຕ້ຕອບຢ່າງໃດຖ້າວ່າມີຄົນນຶ່ງໄດ້ເວົ້າວ່າພຣະເຈົ້າຂອງພຣະຄຣິສຕະທັມຄັມພີແລະພຣະເຈົ້າຂອງອິສລາມ
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ແມ່ນຄືກັນ? ຫຼາຍໆຄົນເຊື່ອຢ່າງນັ້ນກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າທັງປວງ, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາຈະຕົກສະເງີ້ທີ່ຮຈ
ູ້ ັກວ່າສາສນາຕ່າງໆ
ແມ່ນບໍ່ໄດ້ລວມໝົດທຸກຢ່າງ. ພວກເຂົາຕ່າງກໍປະກາດອ້າງຕົວເປັນກຸ່ມດຽວໂດຍສະເພາະ, ແລະພວກເຮົາພົບວ່າມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງທາງພື້ນຖານລະຫວ່າງພວກເຂົາ. ພິຈາຣະນາຂໍ້ປຽບທຽບຂອງການປະກາດຂອງຄຣິສຕຽນແລະອິສ
ລາມເປັນຕົວຢ່າງດັ່ງນີ້;
 ຄຳໄຂບັນຫາແລະຄຳສັ່ງສອນຕ່າງໆໄດ້ພົບໃນພຣະຄັມພີ ບໍ່ເຄີຍພົບຢູໃ
່ ນໂກຣານ; ດັ່ງຄຳວ່າ ການລົບລ້າງຄວາມ
ຜິດບາບ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາ, ການໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນ, ແລະການບັງເກີດໃໝ່ແມ່ນຊອກບໍ່ພົບໃນໂກຣານ.
 ໂກຣານປະກາດວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຊົງຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ, ແຕ່ວ່າພຣະອົງເບິ່ງຄືກັນກັບວ່າຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ
(ຊູຣາ 4.157-58). ການຢືນຢັນອັນນີ້ຜ່ານຂ້າມຂໍມ
້ ູນອັນແນ່ນອນອັນນຶ່ງຂອງປວັດສາດ: ການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ
ໂດຍການຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ. ການຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນພື້ນຖານຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນ. ພວກ
ເຮົາຄວນຈະເຊື່ອໂກຣານບໍ່ ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນໃນສັດຕະວັດທີ່ເຈັດຊຶ່ງຂັດແຍ້ງແຫຼ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນຈາກສັດຕະວັດທີ່ນຶ່ງແລະ
ສັດຕະວັດທີ່ສອງກ່ຽວກັບເຫດການໃນສັດຕະວັດທີນຶ່ງ?
 ຂໍສ
້ ົມທຽບເປົ້າໝາຍສຸດຍອດຂອງທັງສອງສາສນາ. ພຣະຄຣິສຕະທັມຄັມພີຊີ້ໃຫ້ພວກເຮົາໄປຫາແຜ່ນດິນສວັນໃໝ່
ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ບ່ອນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູກ
່ ັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ໂກຣານບໍ່ໄດ້ເວົ້າຫຍັງກ່ຽວກັບການຢູ່ກັບ
ພຣະອາຫຼາຕລອດໄປ; ແຕ່ໄດ້ເລັງເຖິງສວນເອເດນ, ສະຖານທີ່ມີຕັນຫາ ພຽງເທົ່ານັ້ນ.
 ໃນສາສນາອິສລາມ, ອາຫຼາບໍ່ສາມາດຢັ່ງຮູ້ໄດ້. ໃນສາສນາຄຣິດ, ພຣະເຈົ້າກ່າວວ່າ, “ແຕ່ໃຫ້ຜູ້ອວດ ອວດໃນສິ່ງນີ້
ຄື ໃນການທີ່ເຂົາເຂົ້າໃຈແລະຮູ້ຈັກເຮົາວ່າເຮົາຄືພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າ ຊົງສຳແດງຄວາມຮັກຫມັ້ນຄົງ” (ເຢເຣມີຢາ 9:24ກ).
 ໃນສາສນາອິສລາມ, ອາຫຼາປາກົດວ່າບໍ່ໄດ້ເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບພວກທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກລຳບາກ ແລະບໍໄ
່ ດ້ຮັກຢ່າງບໍ່
ມີເງື່ອນໄຂ; ເພິ່ນຈະຮັກແຕ່ສະເພາະມຸສລິມທີ່ດີເທົ່ານັ້ນ. ເຖິງປານນັ້ນ, ໃນພຣະຄຣິສຕະທັມຄັມພີ, ພວກເຮົາເຫັນ
ພຣະເຈົ້າທີ່ຮັກທຸກໆຄົນຢ່າງບໍ່ມເີ ງື່ອນໄຂ (ໂຣມ 5:8; 1 ໂຢຮັນ 4:16-18).
ບໍແ
່ ມ່ນດອກ, ຄຣິສຕຽນແລະມຸສລິມບໍ່ໄດ້ນະມັສການພຣະເຈົ້າອົງດຽວກັນ ພວກເຮົາສາມາດເວົ້າແນວດຽວກັນກ່ຽວ
ກັບລະບົບຄວາມເຊື່ອອື່ນໆທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຢູເ່ ທິງຮາກຖານໃນການສິດສອນຂອງພຣະຄັມພີ. ຂນະທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວກ່ຽວ
ກັບພວກທີ່ຕິດຕາມຮູບໂຄຣົບແລະລະບົບຂອງຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດທັງປວງ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດອັນໃດເລີຍຈາກ
ຄວາມເຊື່ອແລະການປະຕິບັດຕ່າງໆຂອງພວກເຂົານັ້ນ. ຂນະທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນໃນຕໍ່ໄປນີ,້ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນ
ປໂຍດຍິ່ງໃຫຍ່ຕລອດໄປຈາກການຮູຈ
້ ັກພຣະເຢຊູ.

3. ໂຢຮັນ 14:5-7
5ໂທມາທູນພຣະອົງວ່າ, “ນາຍເຈົ້າເອີຍ, ພວກຂ້ານ້ອຍບໍຮ
່ ູ້ວ່າທ່ານຈະໄປໃສ ພວກຂ້ານ້ອຍຈະຮູ້ຈັກທາງນັນ
້ ດ້ວຍຢ່າງ
ໃດ?” 6. ພຣະເຢຊູຊົງຕອບເຂົາວ່າ, “ເຮົານີແ
້ ຫຼະ, ເປັນທາງນັ້ນ ເປັນຄວາມຈິງ ແລະເປັນຊີວິດ ບໍ່ມີຜໃ
ູ້ ດມາເຖິງພຣະບິ
ດາໄດ້ນອກຈາກຈະມາທາງເຮົາ. 7. ຖ້າທ່ານທັງຫຼາຍຮູ້ຈັກເຮົາແລ້ວ ທ່ານກໍຄົງຮູ້ຈັກພຣະບິດາຂອງເຮົາເໝືອນກັນ ຕັ້ງ
ແຕ່ນໄ
ີ້ ປທ່ານທັງຫຼາຍກໍຮູ້ຈັກພຣະອົງແລະໄດ້ເຫັນພຣະອົງ.”
ທ່ານຈະສລຸບເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄຣິສຕະສາສນາກັບສາສນາອື່ນໆຢ່າງໃດ?
ໂທມາ, ກ່າວຕາງໜ້າພວກສາວົກທັງໝົດ, ເປັນຄຳຖາມທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈທັງໝົດທີ່ພຣະເຢຊູກຳລັງ
ບອກພວກເຂົາ. ພຣະເຢຊູຕອບດ້ວຍປໂຍກທີ່ເລິກເຊິ່ງວ່າ: “ເຮົານີ້ແຫຼະເປັນທາງນັ້ນ, ເປັນຄວາມຈິງ, ແລະເປັນຊີວິດ”
(ຂໍ້ 6). ພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າການບອກກ່າວສາມຄຳທີ່ຍຶດຄວາມຈິງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ອັນນຶ່ງກ່ຽວກັບວ່າພຣະອົງຄືຜູ້ໃດ.



ພຣະເຢຊູເປັນທາງນັ້ນ. ສອງສາມຢ່າງອັນນີ້ກັບສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປ ບໍ່ມີຜູ້ໃດໄປເຖິງພຣະບິດາໄດ້

ນອກຈາກມາທາງເຮົາ” (ຂໍ້ 6) ແລະພວກເຮົາໄດ້ຍິນປໂຍກທີ່ຂ້າມຜ່ານຂອງການປະກາດທີ່ວ່າສາສນາໃດກໍນຳໄປຫາ
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ພຣະເຈົ້າໄດ້. ພວກເຮົາບໍມ
່ ີທາງອື່ນອີກທີ່ໄປຫາພຣະເຈົ້ານອກຈາກທາງພຣະເຢຊູ.“ໃນຜູອ
້ ື່ນຄວາມລອດພົ້ົນບໍ່ມີ ດ້ວຍ
ວ່າບໍມ
່ ີນາມຊື່ອື່ນໃດທົ່ວໃຕ້ຟ້າ ທີ່ຊົງປະທານແກ່ມະນຸດ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາທັງຫຼາຍຕ້ອງໄດ້ພົ້ນ” (ກຈກ 4:12).


ພຣະເຢຊູເປັນຄວາມຈິງ. ພຣະເຢຊູເປັນທາງໄປສູພ
່ ຣະບິດາເພາະວ່າພຣະອົງເປັນຄວາມຈິງ. ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້

ເວົ້າວ່າພຣະອົງມີຄວາມຈິງຫຼືພຣະອົງຮູ້ຈັກຄວາມຈິງ. ພຣະອົງໄດ້ເວົ້າວ່າ, “ເຮົານີແ
້ ຫຼະເປັນຄວາມຈິງ.” ສິ່ງທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າຊົມເຊີຍກ່ຽວກັບປໂຍກຄຳກ່າວຂອງພຣະເຢຊູກຄ
ໍ ືວ່າຄວາມຈິງແມ່ນກ່ຽວກັບບຸກຄົນ.

ພວກເຮົາພົບຄວາມຈິງໃນ

ສ່ວນບຸກຄົນຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຄວາມຈິງມີຄຸນນະພາບຂອງບຸກຄົນຢູໃ
່ ນຕົວ. ຄວາມຈິງແມ່ນການຕື່ນເຕັ້ນ. ຄວາມຈິງ
ແມ່ນຊີວິດ ມີການປ່ຽນແປງ. ຄວາມຈິງແມ່ນພິເສດແລະສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້.


ພຣະເຢຊູເປັນຊີວິດ. ໃນຖານະທີ່ເປັນແຫຼ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນຂອງຄວາມຈິງ, ພຣະເຢຊູແມ່ນຜູດ
້ ຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ສາ

ມາດປະທານຊີວິດ.

ພຣະອົງປະທານຊີວິດແກ່ພວກເຮົາເພາະວ່າພຣະອົງເປັນຊີວິດ. “ຊົງມີຊີວິດຢູໃ
່ ນພຣະອົງເອງ

ແລະຊີວິດນັ້ນເປັນຄວາມສວ່າງຂອງມະນຸສໂລກ (ຢຮ 1:4). ພຣະເຢຊູເປັນທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການໃນທຸກໆສະ
ຖານະການ.
ຫຼາຍຄົນຜິດໃຈຕໍຄ
່ ຳປະກາດຂອງພຣະເຢຊູ, ແຕ່ວ່າພຣະອົງໄດ້ຢືນຢັນໂດຍຄວາມພິເສດຂອງຊີວິດພຣະອົງ. ພຣະ
ເຢຊູໄດ້ສິດສອນບໍ່ເໝືອນກັບຄົນອື່ນໆ ພຣະອົງພິສູດການສິດສອນຂອງພຣະອົງໂດຍການສະແດງໝາຍສຳຄັນຕ່າງໆ.
ພຣະອົງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງມີອຳນາດແລະສາມາດຍົກໂທດບາບໄດ້. ນີແ
້ ມ່ນການປະກາດອັນອັສຈັນແທ້ໆ
ຖ້າພິຈາຣະນາແລ້ວກໍມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີມ
່ ີອຳນາດໃນການຍົກໂທດ. ສິ່ງພິສູດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດວ່າພຣະເຢຊູ
ແມ່ນພຣະເຈົ້າກໍຄກ
ື ານຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະອົງ. ບໍມ
່ ີທາງອື່ນອີກທີ່ຈະມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າໄດ້.
ມີທາງໃດທີ່ພໍເຮັດໄດ້ທີ່ກຸ່ມຂອງພວກເຮົາສາມາດສືສ
່ ານວ່າພຣະເຢຊູເປັນທາງນັ້ນ, ເປັນຄວາມຈິງ, ແລະເປັນຊີວິດ?

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ຄວາມຈິງທີ່ວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ພຽງອົງດຽວຈະມີຜົນສະທ້ອນຕໍຊ
່ ວ
ີ ິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ? ຈົ່ງ
ພິຈາຣະນາເບິ່ງການນຳໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້:
 ເປັນນັກສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ. ຈັດຫາເວລາຮ່ຳຮຽນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄຣິສຕະສາສນາແລະສາສນາອື່ນໆ. ບ່ອນເລີ້ມ
ຕົ້ນທີ່ດແ
ີ ມ່ນ 4truth.net.
 ເປັນຄົນອະທິຖານເປັນປະຈຳ. ຈົ່ງຮ່ວມໃນກຸ່ມສຶກສາພຣະຄັມພີຂອງທ່ານໃນການອະທິຖານເພື່ອສ່ວນບຸກຄົນທີ່
ທ່ານຮູ້ຈັກທີ່ມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບການປະກາດຕົວພິເສດຂອງພຣະຄຣິດ. ອະທິຖານສຳລັບໂອກາດຕ່າງໆ ທີ່ຈະໄດ້ແບ່ງ
ປັນແລະອະທິຖານເພື່ອພວກເຂົາຈະເປີດໃຈຮັບເອົາຄວາມຈິງວ່າພຣະເຢຊູຄືຜໃ
ູ້ ດກັນແທ້.
 ເປັນຄົນກ້າຫານຢ່າງເຫັນອົກເຫັນໃຈ. ກ້າເວົ້າອອກມາ! ຢ່າມິດງຽບຢູເ່ ມື່ອມີບາງຄົນປະກາດວ່າທຸກໆສາສນາກໍຄື
ກັນໝົດ. ຂນະທີ່ທ່ານແບ່ງປັນກ່ຽວກັບຄວາມພິເສດແລະໂດຍສະເພາະຂອງພຣະເຢຊູ,

ເປັນແບບຢ່າງຂອງຄວາມ

ຮັກ ແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ.
ພວກເຮົາສາມາດຊື້ຂອງຍີຫ
່ ໍ້ຖືກໆໃນບາງຄັ້ງບາງຄາວເພື່ອປະຢັດເງິນ (ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເສັຽ
ເງິນຫຼາຍກວ່າໃນລະຍະຍາວ). ແຕ່ວ່າເວົ້າເຖິງຈິດວິນຍານອັນຕລອດໄປເປັນນິດ, ຜົນທີ່ຕາມມາທາງລົບນັ້ນຮຸນແຮງ
ສາຫັດຫຼາຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງວາງໃຈໃນບຸກຄົນນຶ່ງຜູ້ທີ່ສາມາດປະທານການໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນທີ່ແທ້ຈິງຄື: ພຣະເຢຊູຄຣິດ

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA
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