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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 15 ທັນວາ 2019 (12-15-2019) 

 
ຄວາມຈິງແທແ້ນ່ນອນມີແທບໍ້? 

 

ແມ່ນຫຍັງທ່ີດຶງດູດໃຈທ່ານຫຼາຍທ່ີສຸດກ່ຽວເຣື່ອງຍານອາວະກາດ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ຄວາມຈິງພົບຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:  
     ປີນ້ີເປັນປຄົີບຮອບ 50 ປີຂອງຍານອາໂປໂລ 11 ທ່ີໄປລົງດວງຈັນ. ມັນໜ້າປລາດເມ່ືອຄິດເຖິງໂທຣະສັບມືຖຂືອງ
ພວກເຮາົໃນປັດຈຸບັນນີ້ມີພລັງການຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າບ່ອນບັນຈຸຄອມພິວເຕີທັງໝົດຂອງໜ່ວຍຄວບຄຸມອົງການນາຊາ 
ທ່ີມີໃນປີ 1969. ທ່ີນີ້ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການໄປລົງດວງຈັນແມ່ນວຽກທ່ີງ່າຍດາຍ. ມີ 400,000 ຄົນຊ່ຶງເປັນວິສະວະ
ກອນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງເທັກນິກ, ແລະນັກວິທະຍາສາດໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໄປປະຕບັິດງານຄັ້ງນ້ີ. ເພາະວ່າການ
ຄິດໄລ່ຄຳນວນຕ້ອງແນ່ນອນແມ້ນຢຳທີ່ສຸດ, ພວກເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງໄດ້ກວດກາແລະກວດກາຄືນໃໝ່ອີກ. ທຸກໆສິ່ງຢ່າງ
ຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງແນ່ນອນທ່ີສຸດເພ່ືອການໄປປະຕິບັດງານຈະປະສົບຜົນສຳເຣັດ. 
       ຂນະທ່ີທ່ານ ນຽວ ອາມສະຕຣອງແລະ ບັສ ແອວດຣິນໄດຕ້ຽມພ້ອມສ່ວນແຍກຂອງຍານອະວະກາດທ່ີຈະລົງໃນ
ດວງຈັນ,  ມັນຄົງຈະພິນາດຈິບຫາຍຖ້າວ່າພວກຄວບຄຸມການປະຕິບັດງານຫາກໄດ້ບອກພວກເຂົາວ່າ,   “ຈັດການລົງ
ທ່ີດວງຈັນໂລດເອົາຕາມທີ່ພວກເຈ້ົາຄຶດວ່າດີທີ່ສຸດ.   ບ່ໍຕ້ອງກັງວົນນຳການຄິດໄລ່ຫຍງັດອກ;  ແມ່ນຫຍັງກໍຕາມ ເຮັດ
ຕາມທ່ີພວກເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າຖືກຕ້ອງກແໍລ້ວກັນ.” 
   ພິນາດຈິບຫາຍບໍ? ແມ່ນແລ້ວ, ເພາະວ່າຄວາມຈິງບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງຕາມອຳເພີໃຈຂອງນັກອະວະກາດໄດ້. ພວກ
ເຮາົຕ້ອງການຮູບແບບຄວາມຈິງແທ້ແນ່ນອນນ້ີໃນຫັຼກວິທະຍາສາດ  ແລະແຫ່ງກົດຂອງທັມມະຊາດ;    ເຖິງປານນ້ັນ, 
ຫຼາຍຄົນເຊ່ືອຄວາມຈິງວ່າເປັນຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນເອງແລະສ່ວນບຸກຄົນແລະບ່ໍໄດ້ປະກອບໃຊ້ການກະທຳຫືຼ
ຄວາມເຊ່ືອຂອງສາສນາ. ພຣະເຢຊູຄຣິດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຈິງແທ້ແນ່ນອນວ່າຍັງມີຢູ່ໃນທຸກໆດ້ານຂອງຊີວິດ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈົ່ງເບ່ິງຕາມຂໍ້ 1, 2, 3,) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

1. ໂຢຮັນ 18:36-38ກ 
36. ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ, “ຣາຊອຳນາດຂອງເຮາົບໍ່ເປັນແຕ່ໂລກນີ້   ຖ້າຣາຊອຳນາດຂອງເຮາົເປັນແຕ່ໂລກນ້ີ ຜູ້ຮັບ
ໃຊ້ຂອງເຮາົຄົງຈະໄດ້ຕໍ່ສູ້  ບ່ໍໃຫ້ເຮົາຖືກມອບໄວ້ແກ່ພວກຢິວ  ແຕ່ບັດນີ້ຣາຊອຳນາດຂອງເຮາົບ່ໍເປັນແຕ່ໂລກນີ້.”  37.   
ປລີາດຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ,  “ຖ້າດັ່ງນ້ັນເຈ້ົາເປັນກະສັດຕີ້”  ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ,   “ທ່ານເວ້ົາແລ້ວວ່າເຮົາເປັນກະສັດ 
ຝ່າຍເຮາົເກີດມາແລະເຂົ້າມາໃນໂລກນ້ີກເໍພາະເຫດນ້ີແຫຼະ   ຄເືພ່ືອຈະເປັນພຍານເຖິງຄວາມຈິງ   ທຸກໆຄົນທ່ີຢູ່ຝ່າຍ
ຄວາມຈິງຍອມຟັງສຽງຂອງເຮາົ.” 38. ປີລາດທູນຖາມວ່າ, “ຄວາມຈິງນັ້ນຄອັືນໃດ?” 
 

 ຫຼາຍຊ່ົວໂມງກ່ອນການຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນແລະຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງ,  ພຣະເຢຊູໄດ້ຢືນຕໍ່ໜ້າ ປົນທຽວ ປີ 
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ລາດ. ປີລາດໄດ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນເຈົ້າແຂວງຂອງຢດູາຍ, ແລະລາວເປັນຕົວແທນຜູ້ມີອຳນາດສູງໃນໂລກ ທີເບີຣີອັດ 
(ກ່ອນ ຄ.ສ.14-ຄສ 37).  ປີລາດຄົງຈະໄດ້ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູເປັນຄູ່ແຂ່ງວ່າ, ມີບາງຄົນກຳລັງພະຍາຍາມຍາດເອົາອຳ 

ນາດຂອງລາວ, ແຕ່ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ບອກແຈ້ງແລ້ວວ່າ: “ຣາຊອຳນາດຂອງເຮົາບໍ່ເປັນແຕ່ໂລກນ້ີ” (ຂໍ້ 36). 
ໃນຖານະທ່ີເປັນກະສັດອົງທ່ຽງແທ້, ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າພຣະອົງໄດ້ເຂ້ົາມາໃນໂລກເພ່ືອຈະເປັນພຍານເຖິງຄວາມ 

ຈິງ (ຂໍ້ 37).   ໃນພຣະຄຳວັກນ້ີພຣະເຢຊູອາດຈະກ່າວວ່າເປົ້າໝາຍຂອງຊີວິດເຮົາຄືມາເພ່ືອຈະເປັນພຍານເຖິງຄວາມ 
ຈິງ ຫືຼຄວາມຈິງອັນນຶ່ງ ຫືຼຄວາມຈິງບາງຢ່າງ. ແທນທີ່ຈະເປັນຢ່າງນ້ັນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ເລັງເຖິງຄວາມຈິງແທ້ແນ່ນອນ.  

ຈາກນ້ຳສຽງທ່ີສົງສັຍປີລາດໄດ້ຖາມວ່າ, “ຄວາມຈິງນ້ັນຄອືັນໃດ?” (ຂໍ້ 38ກ). ເຈ້ົາແຂວງຄົນຢູດາຍຜູ້ນ້ີຄົງຈະເປັນ
ຄົນທຳອິດຂອງໂລກທ່ີມີສາຍພົວພັນກັບສມັຍໃໝ່, ແລະລາວໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ກວ່າສອງພັນປີຜ່ານມາແລ້ວ! ຜູ້ບັນລະຍາຍ
ບາງຄົນໄດ້ພະຍາຍາມກຳໜົດການຕີຄວາມໝາຍວ່າປລີາດຈິງໃຈຢາກຮູ້ຄວາມຈິງແທ້ໆ. ນ້ີບໍ່ແມ່ນກຣໍະນແີນວນ້ັນ. ປີ
ລາດບ່ໍໄດ້ມີເວລາແລະຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຄວາມຈິງເລີຍ. ພຣະເຢຊູກຳລັງເປັນພຍານເຖິງ “ຄວາມຈິງ” ແຕ່ມັນກໍບໍ່ສຳຄັນ
ຫຍັງສຳລັບປລີາດ. 

ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາຈະຕອບຄຳຖາມແນວໃດເມ່ືອຖືກຖາມວ່າ ຄວາມຈິງຄອັືນໃດ? 

   ນ້ີຄື “ຄວາມຈິງ” ຂອງພຣະເຢຊູ(ໂຢຮັນ 14:6)-ກຳລັງຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າປລີາດ, ແລະປີລາດຍັງເບ່ິງບໍ່ເຫັນຄວາມຈິງ ພວກ 
ເຮາົຈະສາມາດຮູ້ຈັກຄວາມຈິງໄດ້ແນວໃດ? ຄວາມຈິງແມ່ນສິ່ງສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ; ມັນກົງກັບສ່ິງທ່ີພວກເຮົາ
ຮູ້ຈັກຢ່າງຖືກຕ້ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນໂລກອ້ອມຮອບພວກເຮາົ.  ຄວາມຈິງໄດ້ເປັນຢູ່ ເຖິງພວກເຮາົຈະເບ່ິງອອກຫືຼບໍ່ 
ກຕໍາມ. ປີລາດບ່ໍສາມາດເບ່ິງເຫັນຄວາມຈິງທ່ີຢູ່ຕ່ໍໜ້າລາວ, ເຖິງປານນ້ັນຄວາມຈິງກຢູ່ໍທີ່ນ້ັນ. ຄວາມຈິງແມ່ນເດັດຂາດ 
ຖືກຕ້ອງສຳລັບທຸກໆຄົນໃນທຸກໆເວລາແລະໃນທຸກໆບ່ອນ ຫືຼວ່າບໍ່ມີຄວາມຈິງຈັກດ້ີເລີຍ. 
          ຄວາມຈິງອັນເດັດຂາດແມ່ນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ມາ “ຈາກພຣະບດິາ, ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະຄຸນແລະ
ຄວາມຈິງ”(ຢຮ 1:14). ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ “ທຸກໆຄົນທີ່ຢູ່ຝ່າຍຄວາມຈິງຍອມຟັງສຽງຂອງເຮົາ” (ຢຮ 18:37). ແຫ່ຼງ
ທ່ີມາຂອງຄວາມຈິງແມ່ນພຣະເຈ້ົາແລະເມ່ືອພວກເຮາົຕິດຕ່ໍກັບແຫ່ຼງ ພຣະເຈ້ົາ     ພວກເຮາົໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຢຊູ 
(ຄວາມຈິງ). ດ່ັງນັ້ນ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ຈັກຄວາມຈິງໂດຍປາສຈາກພຣະເຈ້ົາ. 
 

2. ໂຢຮັນ 1:14-16  
14.  ພຣະຄຳໄດ້ຊົງບັງເກີດເປັນມະນຸດ   ແລະຊົງອາສັຍຢູ່ຖ້າມກາງເຮົາທັງຫຼາຍບຣິໍບູນດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ  
ເຮາົທັງຫຼາຍໄດ້ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ  ຄືສະງ່າຣາສອັີນສົມກັບພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ.   15. ໂຢຮັນໄດ້
ເປັນພຍານໃຫ້ແກ່ພຣະອົງແລະຮ້ອງປະກາດວ່າ, “ຜູ້ນີ້ແຫຼະ, ຄຜູ້ືທ່ີເຮາົໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າ “ຜູ້ທີ່ມາພາຍຫັຼງເຮາົກໍຈະອອກ
ກ່ອນໜ້າເຮາົ ເພາະທ່ານເປັນຢູ່ກ່ອນເຮາົ.” 16. ແລະເຮາົທຸກຄົນໄດ້ຮັບຈາກຄວາມຄົບບຣິໍບູນຂອງພຣະອົງ ເປັນພຣະ
ຄຸນຊ້ອນພຣະຄຸນ. 17. ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານພຣະບນັຍັດນັ້ນດ້ວຍໂມເຊ ສ່ວນພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງມາ
ດ້ວຍພຣະເຢຊູຄຣິດ. 18. ບໍ່ມີໃຜໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາຈັກເທື່ອ ແຕ່ພຣະບຸດອົງດຽວ ຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງຊົງສະຖິດຢູ່ໃນ
ພຣະຊວງຂອງພຣະບິດາ ພຣະອົງນັ້ນແຫຼະ, ໄດ້ຊົງສະແດງໃຫ້ຮູ້. 
 

      ທັງສິບແປດຂໍ້ທຳອິດຂອງຂ່າວປະເສີດຂອງທ່ານໂຢຮັນແມ່ນຄຳນຳທ່ີມີພລັງຕ່ໍຊີວິດແລະການສິດສອນຂອງພຣະ
ເຢຊູ.   ຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ “ເລີ້ມຕ້ົນ”  ທ່ີການຕັ້ງທ້ອງຫືຼການເກີດຝ່າຍເນ້ືອໜັງຂອງພຣະອົງ; ພຣະອົງເອງເປັນ
ພຣະເຈ້ົາ, ອົງຊົງເປັນຢູ່ສເມີມາແລະເປັນຕົວແທນຂອງການຊົງສ້າງ.    ແຕ່ວ່າໃນຄວາມອສັຈັນແລະຣິດອຳນາດແປກ
ປລາດຂອງພຣະເຈົ້າ, “ພຣະຄຳໄດ້ຊົງບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະຊົງອາສັຍຢູ່ຖ້າມກາງເຮົາທັງຫຼາຍ” (14). 
        ເພາະວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ມາຈາກພຣະເຈົ້າທ່ີເຕັມລ້ົນດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ, “ເຮົາທຸກຄົນໄດ້ຮັບຈາກຄວາມ 
ຄົບບຣິໍບູນຂອງພຣະອົງ  ເປັນພຣະຄຸນຊ້ອນພຣະຄຸນ” (ຂໍ້ 16).    ເພາະຍ້ອນພຣະເຢຊູພວກເຮາົຈ່ຶງໄດ້ຮັບພຣະພອນ 
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ຕາມໆກັນມາ.   ໂດຍການຮູ້ຈັກຄວາມຈິງແທ້ແນ່ນອນໃນພຣະຄຣິດແລະສະຖິດຢູ່ກບັພຣະອົງ,  ພວກເຮົາເຄື່ອນຍ້າຍ 
ໄປຈາກພລັງນີ້ສູ່ພລັງໃໝແ່ລະຮັບພຣະຄຸນຊ້ອນພຣະຄຸນ.   ເມ່ືອພວກເຮົາຕິດຕາມພຣະຄຣິດພວກເຮາົຢູ່ໃນຂະບວນ
ການແຫ່ງຊັຍຊະນະບ່ໍວ່າກໍຣະນີໃດໆທາງພາຍນອກຂອງພວກເຮົາຈະເປັນຢ່າງໃດກໍຕາມ. 
       ການຮູ້ຈັກກັບພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນທາງດຽວເທ່ົານັ້ນທີ່ຈະຮູ້ຈັກຄວາມຈິງ. ກ່ອນໜ້ານີ້, ທ່ານໂຢຮັນໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ
ພຣະເຢຊູ “ເປັນແສງສະຫວ່າງອັນແທ້ຈິງ,” ໄດ້ເຂ້ົາມາໃນໂລກ, ແຕ່ວ່າ  “ໂລກບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະອົງ”  ແລະແມ້ກະທ້ັງ  “ໄພ່ 
ພົນຂອງພຣະອົງກໍບໍ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບພຣະອົງ” (ໂຢຮັນ 1:9-11). ໂລກຂອງພວກເຮົາມີບັນຫາເພາະວ່າມັນບ່ໍໄດ້ຮັບຮູ້ ຫືຼບໍ່
ໄດ້ຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູຄຣິດ ແສງສະຫວ່າງແລະຄວາມຈິງ. 

ພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງໄດ້ປາກົດໃຫ້ເຫັນໃນພຣະຄຣິດຢ່າງໃດ? 

    ໃນສັງຄົມທ່ີໂຮມເຂ້ົາກັນໂດຍຫັຼກສິນທັມຢິວ ຄຣິສຕຽນ, ກົດເກນຂອງຄວາມຈິງແທ້ແນ່ນອນກໍຕັ້ງໄກວໄປໄກວມາ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າພວກທ່ີບໍ່ກະຕືລລ້ົືນໃນການຕິດຕາມພຣະຄຣິດ ກຍັໍງມີຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມຈິງແທ້ແນ່ນອນກຍັໍງຄົງມີ 
ຢູ່. ແຕ່ວ່າສັງຄົມຢ່າງນັ້ນໄດ້ຖືກຊຸກໃຫ້ຫ່າງອອກຈາກຄວາມເຊ່ືອຖືຂອງພຣະຄັມພີແລະຂັບໄລ່ພຣະຄຣິດໃຫ້ຫ່າງອອກ
ໄປຈາກຖ້າມກາງປວງຊົນເລື້ອຍໆ, ຄວາມເຊ່ືອວ່າຄວາມຈິງແທ້ແນ່ນອນບ່ໍທ່ຽງແທ້ສເມີໄປທາງສິນທັມກໍຄືບຄານເຂ້ົາ
ມາແລະມັນກໍເຂົ້າຄອບຄອງແທນທ່ີ. ປາສຈາກແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະຄຣິດແລະຄວາມຈິງຂອງພຣະຄັມພີທ່ີພຣະອົງ
ໄດ້ປະທານໃຫ້ພວກເຮົາ, ວັດທະນະທັມກໄໍດ້ເຂ້ົາສ່ວນກັບປີລາດໃນຄຳຖາມວ່າ ຄວາມຈິງຄອັືນໃດ? 
    ຄວາມຈິງ ຈິງແທ້ແນ່ນອນ ຍັງຄົງມີຢູ່. ກົດຂອງຫັຼກວິທະຍາສາດແລະຄະນິດສາດ(ເລກ)ໄດ້ສອນພວກເຮາົຢ່າງນັ້ນ. 
ທາງສິນທັມແລະຄວາມຈິງທີ່ສອດຄ່ອງກັບສິນທັມກຄົໍງຍັງມີຢູ່ເຊ່ັນກັນ   ແລະພວກເຮາົຮູ້ໄດ້ວ່າເມ່ືອພວກເຮາົປະເຊີນ
ໜ້າກັບພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງເປັນຄວາມຈິງ. 
 

3. ໂຢຮັນ 8:30-32 
30. ເມ່ືອພຣະອົງຊົງກ່າວຄຳເຫ່ົຼານ້ັນມີຫຼາຍຄົນໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງ. 31. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຕໍ່ພວກຢິວທ່ີເຊ່ືອຖືໃນພຣະ
ອົງວ່າ, “ຖ້າທ່ານທັງຫຼາຍຕັ້ງໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນຖ້ອຍຄຳຂອງເຮາົ ພວກທ່ານກໍເປັນສາວົກແທ້ຂອງເຮາົ. 32. ແລ້ວພວກທ່ານ
ຈະຮູ້ຈັກຄວາມຈິງ ແລະຄວາມຈິງນັ້ນຈະເຮດັໃຫ້ພວກທ່ານເປັນອິສຣະ.” 
 
     ຄວາມຈິງບໍ່ແມ່ນບາງສ່ິງທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮູ້ຈັກໃນສມອງຊ່ືໆ; ພວກເຮົາຍັງສາມາດປະສົບການກັບຄວາມຈິງໃນ
ພຣະຄຣິດໄດ້ເຊ່ັນກັນ!   “ພວກທ່ານຈະຮູ້ຈັກຄວາມຈິງ ແລະຄວາມຈິງນ້ັນຈະເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານເປັນອສິຣະ” (ຂ້ໍ 32)  
ແຕ່ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ລວມທັງຂໍ້ແມ້ກັບຄວາມຮູ້ນ້ັນ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເວ້ົາເກີນຄວາມຈິງເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຄຳວ່າ 
“ຖ້າ” ໃນຂໍ້ 31. ພວກເຮາົຈະພົບອິສຣະແລະໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນຖ້າວ່າພວກເຮົາສືບຕ່ໍໃນການເດີນໄປກັບພຣະຄຣິດເທ່ົາ
ນັ້ນ. ຍັງບ່ໍພຽງພໍທ່ີຮູ້ຈັກຄວາມຈິງໃນຫົວຄິດຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມຈິງແມ່ນ; ພວກເຮາົຕ້ອງສະແດງອອກ. 
    ຄວາມເຊ່ືອວ່າຄວາມຈິງບ່ໍທ່ຽງແທ້ສເມີດ້ານສິນທັມບອກແບບຜິດໆວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຢູ່ຂ້າງນອກຂອງຄວາມ
ຈິງແລະຍັງມີອິສຣະຢູ່. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ການຢູ່ຂ້າງນອກຂອງຄວາມຈິງແລະການສອນຂອງພຣະເຢຊູກັກຂັງພວກເຮາົ
ໃຫ້ຢູ່ຄຸກຂອງສ່ິງທີ່ພວກເຮົາເຮດັເອົາເອງ.  ພວກເຮາົຈະຮູຈັກຄວາມຈິງແລະປົດໃຫ້ເປັນອສິຣະໄດ້ກໂໍດຍການເຊ່ືອຟັງ
ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໝ້ັນຄົງ ແລະເດີນໄປກັບພຣະເຢຊູຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງ.  “ທ່ານຈະຮູ້ຈັກ” ມີຄວາມໝາຍວ່າຂນະທີ່
ພວກເຮາົຕິດຕາມຫາຄວາມຈິງໂດຍການຕິດຕາມພຣະຄຣິດ, ຄວາມຈິງກໍຈະແຈ່ມແຈ້ງ. 
   ຄວາມຈິງຂອງພຣະຄຣິດບອກໃຫ້ຮູ້ອສິຣະອັນຍ່ິງໃຫຍ!່ ແຕ່ວ່າຈາກອັນໃດແທ້ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຖືກປົດໃຫ້ເປັນອສິຣະ? 
 ກ່ອນໜ້ານ້ັນ,   ພຣະເຢຊູໄດ້ເລັງເຖິງຄວາມຜິດບາບແລະໄດ້ເວ້ົາເຖິງສອງເທ່ືອທ່ີພວກຜູ້ນຳສາສນາຈະຕາຍໃນຄວາມ
ບາບຂອງພວກເຂົາ(ໂຢຮັນ 8:21,24).   ພວກເຮາົອາດຈະເຫັນອິສຣະອັນນີ້ໃນທາງອື່ນອີກໃນຂ່າວປະເສີດຂອງທ່ານ
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ໂຢຮັນ:ອິສຣະຈາກການຕັດສິນລົງໂທດ (5:24-29), ອິສຣະຈາກຄວາມມືດ (12:46), ອິສຣະຈາກອຳນາດຂອງຜູ້ຊ່ົວ
ຮ້າຍ (17:15), ແລະອສິຣະຈາກຄວາມຕາຍ (5:24). 

ແມ່ນທາງຫຍັງແດ່ທ່ີທ່ານໄດ້ມີປະສົບການເປັນອິສຣະໂດຍຜ່ານຄວາມຈິງຂອງຂ່າວປະເສີດ? 

      ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພົບອສິຣະແລະຄວາມຍິນດີທີ່ມາຈາກການດຳເນີນຢູ່ໃນຄວາມຈິງ.  ສອງສາມປທ່ີີຜ່ານມານີ,້  ເມ່ືອ 
ພັລຍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຄອງຄອຍຖ້າລູກແຝດສາມ,     ແພດຊ່ຽວຊານເດັກແລະຜູ້ຍິງຕ້ັງຄັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ບອກ 
ວ່າ “ຂ້ອຍຂໍແນະນຳພວກເຈ້ົາວ່າຕ້ອງແຍກເດັກໃນຄັນອອກຜູ້ນຶ່ງ.”  ສອງໃນສາມແຝດແມ່ນໄດ້ຮ່ວມພົກລູກດຽວກັນ, 
ຊ່ຶງມັນຮ້າຍແຮງທີ່ເອ້ີນວ່າອາການຖ່າຍເລືອດແຝດຕ່ໍແຝດ. ແຕວ່່າຄຳວ່າແຍກເດັກອອກຈາກຄັນກໝໍາຍເຖິງຕ້ອງແທ້ງ
ເດັກຜູ້ນຶ່ງຂອງພວກເຮົາອອກ. 
   ຫຼາຍປກ່ີອນໜ້ານ້ັນພວກເຮາົທັງສອງໄດ້ຕັດສິນໃຈຕິດຕາມພຣະເຢຊູແລະດຳເນີນຕາມຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ. ແຕ່
ວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນເມ່ືອຄວາມຈິງທີ່ພວກເຮາົໄດ້ຕັດສິນໃຈແນ້ວແນ່ທີ່ຈະດຳເນີນຕາມແລ້ວໄດ້ຕຳກັບຄວາມຈິງໃນກໍຣະ
ນທ່ີີອັນຕະລາຍ?   ໃນກຣໍະນຂີອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ,  ຄວາມຈິງແມ່ນເຣ່ືອງຊີວິດຫືຼຄວາມຕາຍ. ມັນບໍ່ເປັນບັນຫາຫຍັງ. 
ຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າຈິງແທ້ແນ່ນອນ.  ພັລຍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກຜູ້ຊ່ຽວຊານນັ້ນວ່າ, “ພວກເຮາົຈະວາງໃຈໃນ
ພຣະເຈ້ົາ. ຈະບ່ໍມີການແຍກເດັກຈາກຄັນ.” 
    ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ພວກເຮາົຢ່າງລົ້ນເຫືຼອດ້ວຍ “ພຣະຄຸນຊ້ອນພຣະຄຸນ.” ສາມປີຫັຼງຈາກນ້ັນ, ລູກຊາຍຂອງພວກເຮາົ
ສຂຸພາບສົມບູນທຸກຢ່າງ.  ແລະ ຣາຍເດີ ເຈມ, ຜູ້ທີ່ມີອັນຕລາຍສູງຂອງແຝດສາມ,  ມີຮອຍຍ້ິມຢ່າງໜ້າປລາດແບບຫູ
ເຖິງຫູເລີຍ.   ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນຖ້າຫາກວ່າ  ອໍດຣີແລະຂ້າພະເຈ້ົາຫາກໄດ້ຕິດຕາມມາດຕະຖານທີ່ແຕກຕ່າງຂອງ
ຄວາມຈິງແລະກໃໍຫ້ຈຸດຈົບແກ່ຊີວິດຂອງລາວ?     ແທນທ່ີຈະເປັນຢ່າງນັ້ນ,     ພວກເຮົາໄດ້ເລືອກຕິດຕາມພຣະເຢຊູ. 
ຄວາມຈິງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮດັໃຫ້ພວກເຮົາເປັນອສິຣະ. 

ຄວາມຈິງຂອງເສລີພາບໃນພຣະຄຣິດສາມາດຊ່ວຍພວກເຮາົນຳພາຄົນອື່ນໆອອກຈາກການເປັນທາດໄດ້ແນວໃດ? 

 

ນຳໃຊໃ້ນຊີວິດ 
   ທ່ານຈະເຮດັຫຍັງເພ່ືອຊ້ີຄວາມຈິງທີ່ໄດ້ປາກົດໃນພຣະເຢຊູ? ຈົ່ງພິຈະຣະນາການນຳໃຊ້ຕ່ໍລົງໄປນີ້: 
 
 ຮູ້ຈັກ. ເພາະວ່າພຣະຄັມພີສອນພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ຈັກການດຳເນີນຊີວິດແລະຊ້ີໃຫ້ເຫັນຄວາມຈິງໃນພຣະເຢຊູ, 

ຕັດສິນໃຈແນ້ວແນ່ໃນການອາ່ນຈົນຈົບ. ຄົ້ນຄວ້າວ່າພຣະຄັມພີເວ້ົາຢ່າງໃດກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອ, ຫັຼກຂອງ
ການປະຕບັິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແລະການເຮັດຖືກຫືຼຜິດສິນທັມ. 

 ອ່ານ. ສຶກສາເພ້ີມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮາົສຳລັບຄວາມຈິງ. 
 ເຮັດວຽກ. ເວ້ົາລົມກັບໝູ່ຄູ່ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປັນຜູ້ທີ່ເຊ່ືອເທ່ືອ. ຮັບຟັງວ່າລາວມີມຸມມອງແນວໃດກັບຄວາມຈິງ

ແທ້ແນ່ນອນແລະແບ່ງປັນວ່າທ່ານໄດ້ພົບຄວາມຈິງໃນພຣະຄຣິດຢ່າງໃດ. 
     ໃນການເລັງເຖິງຂ່າວປະເສີດ, ນັກຄະນິດສາດ(ເລກ) ບເລັສ ແພັສໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຮົາຄວນຈະ “ເຮດັໃຫ້ມັນ
ເປັນທ່ີດຶງດູດໃຈ ເຮດັໃຫ້ຄວາມປາຖນາດຂີອງຄົນໃຫ້ເປັນຄວາມຈິງ ແລະຫັຼງຈາກນ້ັນກໍສະແດງວ່າມັນເປັນແນວນ້ັນ ” 
ມາດຕາສ່ວນຂອງຄວາມຈິງກຫໍງ່ຽງມາໃນທາງຂອງພວກເຮົາຢູ່ສເມີໃນຖານະທີ່ເປັນພວກທ່ີເຊ່ືອ,  ແຕ່ວ່າໜ້າທ່ີຮັບຜິດ
ຊອບກເໍຮັດເຊ່ັນດຽວກັນ. ໃຫ້ພວກເຮົາແບ່ງປັນຄວາມຈິງກັບຄົນອື່ນໆໃນອາທິດນ້ີ. 
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