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ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ

ການສູນເສັຽ.
ປະສົບການທີ່ຄວນຈົດຈາຂອງທີ່ານທີ່ກາລັງຈະສູນຫາຍໄປ?
ປັດສະຈາກພຣະເຢຊູຄຣິສ, ພວກເຮົາບີ່ມຄວາມຫວັງ.

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ນ້ອງຊາຍຂ້າພະເຈົ້າແລະຂ້າພະເຈົ້າມັກໄປລີ່າສັດຍິງກວາງກັບພີ່ຂອງພວກເຮົາເລ້ອຍໆ. ການເດນທາງ
ຕອນທີ່ຂາ
້ ພະເຈົ້າຍັງເປັນວັຍລນ
້ , ພວກເຮົາຂັບຣົຖເຂົ້າໄປໃນປີ່າປະມານນງີ່ ຊົີ່ວໂມງກີ່ອນຕາວັນຂນ
້ . ມັນມ
ໝອກໜາຕບຂະນະທີ່ພວກເຮົາອອກຈາກຣົດ, ພວກເຮົາໄດ້ເດນໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ແຕກຕີ່າງກັນເພີ່ອຫາລີ່າ
ສັດທັງວັນ. ບັນຫາມຢູີ່ວີ່າ, ຂ້າພະເຈົ້າເລອກທາງເດນຜິດ. ຂ້າພະເຈົ້າເດນໄປດ້ວຍຄວາມເຊີ່ອໝັນ
້ັ ປະມານ
ຊາວນາ ມາຂ້າພະເຈົ້ານກຂນ
້ ໄດ້ວີ່າຂ້າພະເຈົ້າຫົງທາງ
ສິນ
້ ເຊງແລະຮ້າຍແຮງກີ່ວາເກົາ
ີ່

. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫົງໄປໃນທາງທີ່ແຕກຕີ່າງກັນ

ນາ . ທີ່ານກເຊັີ່ນດຽວກັນ, ພວກເຮົາໄດ້ເກດມາຫົງຫາຍ.

ບີ່ວີ່າພວກເຮົາຈະຮູ້ຫບີ່ພວກເຮົາກຫົງທາງໄປແລ້ວ. ບີ່ວີ່າພວກເຮົາຢູີ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຖກຕ້ອງນນໝາຍຄວາມວີ່າພວກ
ເຮົາຫົງ າງ. ແຕີ່ພວກເຮົາບີ່ຈາເປັນຕ້ອງຫົງຫາຍ

ອດໄປ.”ການຫົງເສັຽໄປ”ການບາບ ປນ ານກະບົດ ຕີ່ສ້ພ
ູ ຣະເຈົ້າ

ອງບຣິສດ. ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມຕີ່ພວກເຮົາແມີ່ນເປັນກນແຈທສ
ີ່ າຄັນຍິງີ່ ໃຫີ່ຽກີ່ວານ້. ພຣະເຢຊູໄດ້ກາ
ີ່ ວຄາອ
ປະມາທີ່ນາເອົາສອງກນແຈນ້ມາລວມເຂົ້າກັນ. ພວກເຮົາຫົງທາງ, ແຕີ່ພຣະອງ າມຫາ.

ພຣະຄາພີກໍ່າວວໍ່າຢໍ່າງໃດ?

( ເບີ່ງຕາມຫົວຂ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ສືກສາພຣະຄັມພີ

1. ລູກາ 15: 11-14
ພຣະອົງຊົງກີ່າວວີ່າ, “ຜູ້ໜີ່ງມລູກຊາຍສອງຄົນ. 12ຜູ້ນ້ອງເວົ້າກັບພີ່ວີ່າ ‘ພີ່ເອຍ, ສີ່ວນຊັບທີ່ຕົກເປັນຂອງຂ້ອຍນັ້ນ ຂພີ່
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ແບີ່ງໃຫ້ຂ້າ’ນ້ອຍເສຍເທາະ ແລ້ວພີ່ຈິີ່ງໄດ້ແບີ່ງຊັບໃຫ້ລູກທັງສອງຄົນ. 13ຕມ
ີ່ າບຫ
ີ່ ລາຍວັນຜູນ
້ ອ
້ ງກໄດ້ຮວບຮວມເອົາ
ຊັບທັງໝົດ ແລ້ວອອກໜໄປທຽວເມອງໄກ ແລະໄດ້ຜານຊັບຂອງຕົນໃນທີ່ນັ້ນດ້ວຍການໂອ້ໂຖງ. 14ເມີ່ອໄດ້ໃຊ້ຈີ່າຍຊັບ
ເຫລົີ່ານັ້ນໝົດແລ້ວ ກເລຍເກດການອດຢາກອັນໃຫຍີ່ໃນເມອງນັນ
້ ແລ້ວລາວກຕົກຢູີ່ໃນຄວາມຂັດສົນ.
ພຂ
ີ່ ອງຂ້າພະເຈົ້າມັກເລົີ່າເຣອງໃນສະໄໝອາດດເມີ່ອລາວໃຊ້ປມ
້ ແຜນທ,ີ່ ປມ
້ ນ້ອຍໆໄດ້ເປດອອກໜ້າຕີ່ໜ້າໃຫ້ເຫັນ
ທກຣັດ, ແລະພຈ
ີ່ ະສກສາແຜນທີ່ສາລັບຕົວພເີ່ ອງເພີ່ອເລອກເສັ້ນທາງທີ່ດສດໃຫ້ໄປເຖິງຈດໝາຍປາຍທາງທີ່ລາວຕ້ອງ
ໄປ. ມາຕອນນ້ພວກເຮົາມ GPS. ຜີ່ານທາງ GPS ທີ່ສາມາດຊີ່ວຍ

ຂ້ຜດ
ິ ພາດໃນການເດນທາງຜິດ,

ມາດເລອກປາຍທາງໃຫ້ພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຕ້ອງບອ ມນບີ່ອນທີ່ພວກເຮົາຢາກໄປ

ມັນບີ່ສາ

ມນຈະນາ າໄປ ນນ.

ໃນຄາສັີ່ງສອນຂອງພຣະເຢຊູ, ລູກຊາຍນ້ອຍຄິດວີ່າລາວຮູ້ບອ
ີ່ ນທີ່ລາວຢາ ໄປ. ມັນເປັນຈດໝາຍປາຍທາງນງີ່ ທີ່ມ
ການດາເນນຊວິດຟ້ມເຟອຍແລະສມໃຈໃສີ່ເງິນ. ຫາຍຕີ່ຫາຍຄັງ້ ພວກເຮົາເຮັດຂ້ຜດ
ິ ພາດເໝອນກັນ. ພວກເຮົາ າດ
ພາບໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາວີ່າຈະດາເນນຊວິດແບບໃດ. ຈດໝາຍປາຍທາງແມີ່ນບີ່ອນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການໄປ
ບີ່?. ເປັນຈດໝາຍປາຍທາງຂອງພຣະເຈົ້າບີ່?.ຈດໝາຍປາຍທາງລູກຊາຍນ້ອຍນນດ
ມນ າ ຢາ

ດ າມໃຈ

ໃນສາຍ າຂອງ ນ

ໄປ

ະບໃຫ ຽດພີ່. “ ຂແບີ່ງຊັບສິນສີ່ວນທີ່ເປັນຂອງລູກໃຫ້ລກ
ູ ເສຍເທາະ” (ຂ້ 12)
1

ເປັນຄາຂ້ຮ້ອງທີ່ສະດດໃຈ. ລາວບີ່ມສິດທິທຈ
ີ່ ະໄດ້ຮັບມຣະດົກໃດໆໃນເວລາທີ່ພຂ
ີ່ ອງລາວຍັງມຊວິດຢູີ່. ນ້ຄາ
້ ຍຄ
ຄວາມປາດຖນາວີ່າພີ່ຂອງລາວຕາຍ, ດັງີ່ ນັນ
້ ລາວຄິດວີ່າອັນໃດທີ່ລາວຄວນຈະໄດ້ລາວຈະຕ້ອງໄດ້ມັນດຽວນ້. ພຂ
ີ່ ອງ
ລາວເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກະລນາເຮັດຕາມຄວາມຕ້ອງຂອງລາວແລະແບີ່ງສີ່ວນມຣະດົກໃຫ້ກບ
ັ ລູກຊາຍຂອງລາວ.
ເຊີ່ງອາດເປັນນງີ່ ສີ່ວນສາມຂອງມຣະດົກ. ທີ່ກາໜົດໂດຍກົດໝາຍຂອງຢິວ, ລູກຊາຍກົກໄດ້ຮັບສີ່ວນແບີ່ງສອງເທົີ່າ
ຂອງມຣະດົກ, ດັງີ່ ນັນ
້ ມຣະດົກສີ່ວນທີ່ເຫອຈະຕ້ອງແບີ່ງປັນໃຫ້ກບ
ັ ລູກຄົນອນ
ີ່ ໆ( ພຣະບັນຍັດສອງ 21:17 ).
ດ້ວຍສີ່ວນຂອງລາວທຢ
ີ່ ີູ່ໃນມ, ລູກຊາຍນ້ອຍໄດເ້ ອົາສັບຊົມບັດຂອງລາວ, “ກໄດ້ທ້ອນໂຮມແລ້ວອອກໜໄປເມອງທີ່
ຫີ່າງໄກ” (ຂ້13). ລາວໄດ້ໃຊ້ສບ
ັ ຊົມບັດຂອງລາວຢີ່າງຟີ່ມເຟອຍກັບທກສິງີ່ ທີ່ລາວຄິດວີ່າມັນໃຫ້ຄວາມພໃຈ,ແຕີ່ເມີ່ອ
ຄວາມອດຢາກເກດຂນ
້ , ລາວບີ່ມສິງີ່ ໃດເຫອຢູີ່ເລຍ. ຣອງນສາມາດເກດຂ້ນກັບພວກເຮົາຄກັນ. ຊັບສິງີ່ ຂອງຂອງ
ພວກເຮົາໝົດສິນ
້ ໄປ; ໃນທັນທທເີ່ ສັ້ນທາງທີ່ພວກເຮົາເລອກໄດ້ຈົບລົງແລະພວກເຮົາພົບວີ່າຕົວຂອງພວກເຮົາຫົງເສັຽ
ໄປ. ເຣອງນພຣະເຢຊູຊ້ໃຫ້ເຫັນວີ່າເຖິງໄພອັນຕະລາຍຍິງີ່ ໃຫີ່ຽຂະໜາດຄ: ການຫງົ ຫາຍທາງດ້ານຈິດວິນຍານ. ພວກ
ເຮົາຫົງທາງເມີ່ອພວກເຮົາເລອກເສັ້ນທາງຂອງພວກເຮົາເອງ,ໄປເຮັດສິງີ່ ທີ່ເຮົາຕ້ອງການຢາ ເຮັດ

ງ ປນ ານແຍກ

ອອກຈາກພຣະເຈົ້າ. ຮາກຖານຂອງທາງເລອກນແ
້ ມີ່ນຄວາມບາບ. ສັງຄົມວັດທະນະທາຂອງພວກເຮົາຕ້ອງການເຮັດ
ບາບຫດນ້ອຍລົງ, ແຕີ່ເບ້ອງຫັງຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາເພີ່ອເຮັດໃຫ້ເກດຄວາມພໃຈຂອງແມີ່ນເຫັນແກີ່ປະ
ໂຍດສີ່ວນຕົວ, ການເລອກທີ່ເຮັດອັນໃດກຕາມທີ່ຂາ
້ ພະເຈົ້າຕ້ອງການຫາຍກີ່ວາອັນທພ
ີ່ ຣະເຈົ້າຕ້ອງການ. ແລະວີ່ານັ້ນ,
ທາມະດາແລະງີ່າຍໆ, ແມີ່ນບາບ, ຊວິດທນ
ີ່ ອກຈາກພຣະເຈົ້າພຣະບິດາແມີ່ນຄວາມບາບ.

2 ລູກາ 15: 17- 19
ເມີ່ອລາວຮູ້ເມີ່ອຄງແລ້ວຈິີ່ງເວົ້າວີ່າ ‘ລູກຈ້າງຂອງພີ່ເຮົາມຫລາຍຄົນ ເຂົາຍັງມອາຫານກິນອີ່ມຈົນເຫລອ ສີ່ວນເຮົາ
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ຈະມາຕາຍອດຢາກຢູີ່ທີ່ນ້. 18ຈາເປັນເຮົາຈະຕ້ອງລກກັບຄນໄປຫາພີ່ຂອງເຮົາ ແລ້ວຈະເວົ້ານາເພິີ່ນວີ່າ, “ພີ່ເອຍ, ລູກ
ໄດ້ເຮັດຜິດຕີ່ສະ.ຫວັນແລະຕີ່ພີ່ແລ້ວ 19ແລະບີ່ສົມຄວນຈະໄດ້ເອ້ນຊີ່ວີ່າເປັນລູກຂອງພີ່ອກຕີ່ໄປ ແຕີ່ຂໃຫ້ລູກເປັນ
ເໝອນລູກ.”!ຈ້າງຂອງພີ່ຄົນໜີ່ງທ້ອນ
ປັດສະຈາກຄວາມຕັງ້ ໃຈແລະຈດປະສົງທເີ່ ປັນພ້ນຖານໃນພຣະຄຣິສ, ພວກເຮົາແມີ່ນຫົງທາງໄປ. ລູກຊາຍນ້ອຍໄດ້ມາ
ເຖິງຄວາມຮູ້ສກນັນ
້ັ , “ ລາວຮູ້ເມີ່ອຄງ”( ຂ້ 17). ອກປະເດັນນງີ່ , “ ຄວາມຕ້ອງ” ທັງໝົດ. ຂອງລາວຢູີ່ໃນຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງລາວ, ແຕີ່ດຽວນ້ລາວຮູ້ວີ່າລາວບີ່ສາມາດຕອບສະໜອງ “ຄວາມຕ້ອງການ” ຂອງລາວໄດ້. ລາວຕົກຕາ
ີ່ ລົງຈົນ
ເຖິງທສ
ີ່ ດ; ລາວໄດ້ເຮັດວຽກຢູີ່ທີ່ທງົີ່ ນາລ້ຽງໝູ, ແລະຕີ່ຊມຊົນຄົນຢິວທີ່ໄດ້ຍນ
ິ ເລ້ອງນ້ຈາກພຣະເຢຊູ, ໝ ປນອາຫານທີ່
ສົກກະປົກສາ ບ ນຢ , ການລ້ຽງໝູ ມນຄົນຊັ້ນຕາ
ີ່ ເທົີ່ານັນ
້ ທີ່ເຮັດງານນ້. ລູກນ້ອຍໄດ້ຄນ
້ົ ພົບວີ່າລາວໄດ້ຫົງຫາຍໄປ
ແນວໃດ. ລາວໄດ້ເຫັນຕົວເອງໃນສະພາບຄວາມເປັນຢູີ່
ສກຂອງລາວ. ຈາກຈດທລ
ີ່ າວ ມອ ງ

າ ອຍ, ສົກກະປົກແລະຫິວ, ແລະມາເຖິງອາລົມຄວາມຮູ້

ະຍອມຮັບວີ່າລາວ ດ

ະຈາຕ້ອງກັບຄນໄປບ້ານຂອງພຂ
ີ່ ອງລາວ.

ການມາເຖິງອາລົມຄວາມຮູ້ສກຂອງລາວແມີ່ນຫາຍກີ່ວາພຽງແຄີ່ລາວຄິດຂນ
້ ໄດ້ວີ່າລາວຫົງທາງ; ມັນໄດ້ນາພາໃຫ້
ລາວປີ່ຽນຄວາມຄິດຂອງລາວແລະປີ່ຽນທິດທາງການເດນຂອງລາວ. ລາວຖກກະຕນ
້ ໃຫ້ຄດ
ິ . ເມີ່ອພວກເຮົາເຫັນຄວາມ
ບາບຂອງເຮົາຄ້າຍຄພຣະເຈົ້າເຫັນຄວາມບາບຂອງເຮົາ, ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກດເຫດຜົນໃຫ້ພວກເຮົາມາເຖິງຄວາມ
ອາລົມຄວາມຮູ້ສກຂອງພວກເຮົາເໝອນກັນ. ການມາເຖິງອາລົມຄວາມຮູ້ສກຂອງພວກເຮົາແລະຮັບຮູ້ສະພາບການທີ່
ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຫົງຫາຍ, ຄວາມບາບແມີ່ນທສ
ີ່ າຄັນທີ່ສດ, ແຕີ່ມັນຍັງບີ່ພຽງພ. ການຕັດສິນໃຈເຮັດບາງສິງີ່ ໃດສິງີ່ ນງີ່
ແມີ່ນບີ່ຄກັບການເຮັດຕົວຈິງ. ຫາຍໆຄົນຮູ້ວີ່າພວກເຂົາເປັນຄົນບາບ, ແຕີ່ພວກເຂົາບີ່ໄດ້ເຮັດອັນໃດເລຍກີ່ຽວກັບເຣອງ
ນ້. ເມີ່ອພວກເຮົາເຫັນຄວາມບາບຂອງເຮົາເອງຄກັບພຣະເຈົ້າເຫັນຄວາມບາບຂອງເຮົາ, ມັນຄວນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຫັນ
ໜ້າແລະເດນໄປໃນທິດທາງໃໝີ່ມ້ງໜ້າໄປຫາພຣະເຈົ້າ.
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ຫາຍໆຄົນຮູ້ວີ່າມັນມຄວາມໝາຍແນວໃດທຫ
ີ່ ົງເສັຽຝີ່າຍຈິດວິນຍານ. ແຕີ່ພວກເຂົາບີ່ຮູ້ວີ່າມັນມຄວາມໝາຍຢີ່າງໃດ
ກັບການພົບເຫັນ, ລູກຊາຍທີ່ໃຊ້ຈີ່າຍຟມເຟອຍເມີ່ອໄດ້ຮູ້ວີ່າໄດ້ຫົງເສັຽໄປ, ແລະລາວໄດ້ຄນ
້ົ ພົບວີ່າມັນມຄວາມໝາຍ
ແນວໃດ.

3 ລູກາ 15: 20- 24
ແລ້ວລາວກລກຂນ
້ ຄນເມອຫາພີ່ຂອງຕົນ ແຕີ່ເມີ່ອລາວຍັງຢູີ່ໄກ ພີ່ໄດ້ແລເຫັນລາວກມຄວາມເມດຕາ ຈິີ່ງແລີ່ນອອກ
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ໄປກອດຄຈູບລາວດ້ວຍຄວາມຮັກ.ແພງ 21ຝີ່າຍລູກນັນ
້ ໄດ້ເອຍ
ີ່ ຂນ
້ ຕພ
ີ່ ວ
ີ່ າ
ີ່ ‘ພີ່ເອຍ, ລູກໄດ້ເຮັດຜິດຕີ່ສະຫວັນແລະຕີ່ພີ່
ແລ້ວ ບສ
ີ່ ມ
ົ .’ວີ່າເປັນລູກຂອງພີ່ຕີ່ໄປຄວນຈະໄດ້ເອ້ນຊີ່ 22ແຕີ່ພີ່ໄດ້ເອ້ນບອກພວກຂ້ອຍໃຊ້ຂອງຕົນວີ່າ ‘ຈົີ່ງຮບເອົາ
ເຄີ່ອງນີ່ງຢີ່າງດທີ່ສດມານີ່ງໃຫ້ລູກຂອງເຮົາ ແລະເອົາແຫວນມາສວມໃສີ່ມກັບເອົາເກບມາສບໃສີ່ຕນ. 23ແລ້ວຈົີ່ງເອົາ
ງົວໜີ່ມໂຕອ້ວນພມາຂ້າລ້ຽງກັນເພີ່ອຊົມ.ດຊີ່ນຍິນ 24ເພາະລູກຂອງເຮົາຄົນນ້ຕາຍແລ້ວກໄດ້ຄນມາ ເສຍໄປແລ້ວກ
ໄດ້ພົບກັນອກ’, ແລະເຂົາທັງ.ດຊີ່ນຍິນນມຄວາມຊົມຕົ້ຫລາຍກຕັ້ງ
ຊາຍໜີ່ມໃນຄາສອນຂອງພຣະເຢຊູແມີ່ນຢູີ່ໃນການ ບໃຈທແ
ີ່ ທ້ຈິງ. ລາວຕັດສິນໃຈກັບຄນໄປຫາພີ່ ປນ ານປະຕິບັດ
ຕົວຢີ່າງເໝາະສົມ. າຍພີ່ແນມເຫັນລາວແຕີ່ໄກ ມຄວາມຕນ
ີ່ ເຕັນ
ຄວາມເມດຕາສົງສານ

ະຍອໃຫໃອາພຍ

ແຕີ່ໃຈ ນ ອງ. ພ າ ບ
ຮັບ

ສຍໄປ

ະດໃຈຫ າຍ ເຫັນລູກ ບ ສນບານ. ພມ

ທໃ
ີ່ ຊ້ຈາຍຟ້ມເຟອຍຢີ່າງລົນ
້ ເຫອ. ພໄ
ີ່ ດ້ ແລີ່ນໄປຫາລູກ ທີ່ເອົາ

ວີ່າລູກຊາຍທີ່ລາວຄິດວີ່າຕາຍແລ້ວໄດ້ກບ
ັ ມາບ້ານ. ດ ຍ ຫດນ ພີ່ຈງຈັດງານລ້ຽງຕ້ອນ

ບ ນມາລາວໄດ້ເອ້ນບອກໃຫເ້ ອົາເຄີ່ອງຢີ່າງດທສ
ີ່ ດ, ແຫວນ, ແລະເກບ. ເຄີ່ອງນງີ່ ຂອງລາວ

ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວີ່າລາວແມີ່ນລູກຂອງພີ່ຂອງລາວ. ພໄ
ີ່ ດ້ບອກໃຫ້ຈັດງານລ້ຽງ. ນ້ເປັນງານລ້ຽງສະແດງຄວາມຊົມ
ຊີ່ນຍິນດ.ເມີ່ອພວກເຮົາຮູ້ສກຕົວຈາກບາບຂອງພວກເຮົາແລະຫັນກັບໄປຫາພຣະບິດາຂອງເຮົາ, ພຣະອົງຍິນດຕ້ອນ
ຮັບພວກເຮົາດ້ວຍກີ່າງແຂນອອກ. ການຕ້ອນຮັບຂອງພຣະອົງບີ່ໄດ້ຂນ
້ ກັບຄວາມຮັີ່ງມ, ຄວາມສາມາດ, ຫຄວາມສາ
ເຣັດທພ
ີ່ ວກເຮົາອ້າງວີ່າເປັນສົມບັດ. ການກະທາທີ່ຊອບທາໃນສີ່ວນຂອງພວກເຮົາ “ ຄເສ້ອຜ້າທເີ່ ປະເປ້ອນ”( ເອຊາ
ຢາ 64:6). ພວກເຮົາເປັນຄົນຂາດແຄນເໝອນກັບລູກທີ່ຟ້ມເຟອຍ.
ໃນເວລາດຽວກັນ, ບີ່ມການກະບົດຕີ່ສຫ
ູ້ ຄວາມບາບໃດໃນ “ ເມອງທີ່ຫີ່າງໄກ” ລົດນ້ອຍລົງທີ່ຈະຮັບເອົາອ້ອມກອດ
ແຫີ່ງຄວາມຮັກຂອງພຣະບິດາແຫີ່ງຟ້າສວັນຂອງພວກເຮົາ.ແຕີ່ມັນບີ່ໄດ້ຢດຢູີ່ແຄີ່ນັ້ນ! ພໄ
ີ່ ດ້ເຮັດຫີ່າຍກີ່ວາພຽງແຕີ່ຈັດ
ງານລ້ຽງຂອງລາວໃຫ້ກບ
ັ ລູກຊາຍໃນການກັບມາບ້ານ. ພຣະເຈົ້າພຣະບິດາໄດ້ເຮັດຫາຍເກນກີ່ວາພຽງແຕີ່ໄຖີ່ພວກ
ເຮົາອອກຈາກຄວາມຕາຍ. ພຣະອົງໄຖີ່ພວກເຮົາໃຫ້ມຊວິດເຕັມ, ອດົມສົມບູນ, ຊວິດທີ່ຄົບບຣິບນ
ູ ( ໂຢຮັນ 10:1).
ຄວາມລອດພົ້ນແມີ່ນປະກົດການຄັງ້ ດຽວແຕີ່ມັນເປັນດັງີ່ ປະສົບການໃນແຕີ່ລະວັນ. ພວກເຮົາຖກເອ້ນໃຫ້ “ ເຮັດໃຫ້
ຄວາມພົ້ນຂອງເຮົາປະກົດດ້ວຍຄວາມຍາເກງແລະຕົວ
ີ່ ສັນ
ີ່ ”( ຟລິບປອຍ 2:12). ພວກເຮົາບີ່ໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ໄດ້
ຄວາມພົ້ນ, ແຕີ່ເໝອນກັບບກຄົນຜູ້ອອກກາລັງກາຍຝກແອບກ້າມເນ້ອຂອງລາວໃຫ້ແຂງແຮງ, ພວກເຮົາແມີ່ນຝກ
ແອບໃຫ້ຄວາມເຊີ່ອໃຫ້ເຕບໂຕໃນພຣະຄຣິສ. ເຮົາເອ້ນວີ່າເຕບໃຫີ່ຽໃນພຣະຄຣິສແລະກ້າວເຂົ້າສູີ່ຄວາມມຊວິດທຄ
ີ່ ບ
ົ ບ
ຣິບນ
ູ ໃນພຣະຄຣິສ. “ສັງຄົມໂລກ” ຈະຍັງເອ້ນໃຫ້ພວກເຮົາອະທິບາຍ, ໃນໂອກາດສາຄັນເຫົີ່ານັນ
້ , ພວກເຮົາຄວນມ
ຄວາມສຫາດທີ່ຈະເຕອນຕົວເຮົາເອງວີ່າຄັງ້ ນງີ່ ເຮົາໄດ້ຫົງຫາຍຢີ່າງໃດ, ແລະເຮົາໄດຫັຽງເມີ່ອພຣະເຢຊູໄຖີ່ພວກເຮົາ.
ພຣະບິດາໄດ້ຄອງຖ້າພວກເຮົາມາຫາພຣະອົງແລະດາລົງຊວິດທີ່ຄບ
ົ ບຣິບນ
ູ ໃນພຣະຄຣິສ. ພຣະອົງມຄວາມປາດຖນາ
ທຈ
ີ່ ະເອົາເສ້ອຄມລົງເທິງບີ່າຂອງພວກເຮົາ, ສວມແຫວນໃສີ່ນ້ິວມຂອງພວກເຮົາ, ແລະຈັດຕຽມງານລ້ຽງໃນຄວາມສັດ
ຊຂ
ີ່ ອງພວກເຮົາ ພຣະອົງຕ້ອງການຊົມຊີ່ນຍິນດຮີ່ວມກັບພວກເຮົາເພາະຄັ້ງນງພວກເຮົາໄດ້ຫົງເສັຽໄປແຕີ່ບດ
ັ ນ້ພວກ
ເຮົາໄດພົບ.
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ບົດຮຽນແຫໍ່ງຊີວິດ.
ການອອກຈາກການ “ ຫົງເສັຽ” ມາ “ ພົບ” ແມໍ່ນເປັນໜ້າປະຫາດໃຈ. ທໍ່ານຈະໃຫ້ຄວາມຈິງນີ້ພົບເຫັນໄດ້ໃນ
ຊີວິດຂອງທໍ່ານຢໍ່າງໃດ? ຈົໍ່ງເລືອກຂ້ນງໍ່ ໃນຂັນ
້ ຕອນຄາແນະນາຕໍ່ລງົ ໄປນີ້.
 ຊອກຫາພຣະເຈົ້າ. ບາງທທີ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະ " ກັບບ້ານ" ຫາພຣະເຈົ້າ, ສາຣະພາບຕີ່ພຣະເຈົ້າທກບັນຫາທີ່
ເປັນການທາລາຍພກຕິກາຫຄວາມຄິດໃດໆແລະມາຫາພຣະຄຣິສ.
 ການຍົກໂທດໃຫ້. ເມີ່ອໃດເປັນເທີ່ອສດທ້າຍທີ່ທີ່ານໄດ້ຍກ
ົ ໂທດໃຫ້ກບ
ັ ບາງຄົນທີ່ຖ້ມ
ິ ຂ້ເຫ້ຽອຊະຊາຍ? ບາງທີ່
ມັນເປັນເວລາໃຫ້ການຍົກໂທດເຖິງແມີ່ນຖ້າມັນເບີ່ງເໝອນວີ່າໜ້າແປກແລະທາໃຫ້ສະດ້ງຕົກໃຈຕີ່ທກໆຄົນທີ່
ອ້ອມຂ້າງ. ຈົີ່ງຈາໄວ້ວີ່າຈົີ່ງຍົກໂທດຄົນອີ່ນເໝອນພຣະເຈົ້າຍົກໂທດທີ່ານ.
 ພະຍາຍາມຊັກຈູງ. ຢນ
ີ່ ມອອກໄປຄົນອນ
ີ່ ໆຜູ້ທີ່ຫົງເສັຽແລະໃຈແຂງກະດ້າງ. ສະແດງໃຫ້ເຂົາເຫັນທາງແຫີ່ງ
ຄວາມຮັກ. ເປັນຜູ້ຟ້ນຟູອອ
້ ມແຂນຂອງພຣະເຈົ້າ. ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະບິດາໃນທີ່ານ.
“ ຫົງເສັຽ” ບີ່ໄດ້ເປັນເຄີ່ອງໝາຍຈາກັດນິຍາມການົດການດາເນນຊວິດຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມຮັ ພຣະບິດາລຄອຍຢູີ່.
ໃຫ້ສບຕີ່ດາເນນຄວາມລອດທີ່ພວກເຮົາມໃນພຣະຄຣິສ. ເລອກທີ່ຈະດາເນນຊວິດແຕີ່ລະວັນເພີ່ອຣາຊະອານາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.
ອປຖັມໂດຍລາວຊາວເທນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR.
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