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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 29 ທັນວາ 2019 (12-29-2019) 

 
ທຸກໆສາສນາຄືກັນບ່ໍ? 

 
ດົນປານໃດແລ້ວທີ່ທ່ານຄິດກິນແໜງທີ່ພະຍາຍາມປະຢັດເງິນດ້ວຍການໃຊ້ຍ່ີຫໍ້ຂອງໂຫ?ຼ 

 
ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງລະຫວ່າງເຊື່ອໃນພຣະເຢຊແູລະຄວາມເຊື່ອອ່ືນໆ 

 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:  
     “ເດີນຕາມຂະບວນ” ແມ່ນນິສັຍປົກກະຕິສຳລັບຫຼາຍໆຄົນ. ເມື່ອມີສິນຄ້າອັນໃດອັນນ່ຶງທ່ີການຂາຍເລ້ີມຂຍາຍຂ້ຶນ 
ຫຼືເປັນທ່ີນິຍົມ,  ຄົນອ່ືນໆກໍກະໂດດເຂ້ົາແລະກໍໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຈາກມັນເຊັ່ນກັນ.    ເມື່ອອາຫານປະເພດນ່ຶງເປັນທ່ີນິ
ຍົມ-ໄກ່ເຜັດຮ້ອນ-ເບ່ິງຄືວ່າທຸກໆຄົນໃນທຸຣະກິດການອາຫານກໍໂດດເດີນຕາມຂະບວນຂາຍໃນແບບການຂອງພວກ
ເຂົາເອງ. ໜ້າເສັຽດາຍ, ບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນຈະຍຶດເອົາມາດຕະຖານອັນດຽວກັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຕ້ົນຕໍທີ່ມາຂອງສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນໄດ້
ຮັບຊື່ສຽງ. 
    ເມື່ອເວົ້າເຖິງການກ່ໍສ້າງຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ (ຫຼືການໄປສວັນ), ຫຼາຍໆຄົນພໍໃຈໃນທາງດຽວທີ່ວ່າ ທາງໃດກໍ 
ດີຄືກັນໝົດ. ຜູ້ນຳສາສນາຕ່າງໆກໍຈະລຸກຂ້ຶນເຊັ່ນກັນ ຍຸແຍ່ຊັກຊວນວ່າທາງຂອງພວກເຂົາດີກວ່າ ຫຼືງ່າຍກວ່າ. ໃຫ້ຂ້າ
ພະເຈ້ົາຮ້ອງພວກເຂົາຕາມທີ່ພວກເຂົາເປັນນ້ັນວ່າ: ຂອງໂຫຼ ທ່ີພະຍາຍາມຮຽນແບບຂອງແທ້ທ່ີທຽບກັນບ່ໍຕິດ. 
    ການຊື້ເຄ່ືອງທ່ີຄຸນນະພາບຕ່ຳ, ເຊັ່ນ ຊຣີີໂອ ປອມ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຜິດຫວັງກັບຣົດຊາດຂອງມັນເພື່ອນເອີຍ, ແຕ່
ການຮັບເອົາມາດຕະຖານທີ່ຕ່ຳ, ທີ່ຜິດ ມາແທນຄວາມສຳພັນແທ້ກັບພຣະເຈ້ົານ້ັນ ແມ່ນຄວາມຕາຍອັນຕລອດໄປ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2, 3,) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

1. ເອຊາຢາ 44:6-8 
6.  ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງມີອຳນາດຍ່ິງໃຫຍ່ ອົງຊົງໄຖ່ແລະຄຸ້ມຄອງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີ,  “ເຮົາເປັນຜູ້ຕ້ົນ  ເປັນຜູ້ປາຍ 
ເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຕ່ຜູ້ດຽວ ບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາອົງອ່ືນນອກຈາກເຮົາ. 7. ມໃີຜແດ່ເຮັດໄດ້ຄືເຮົາ ແລະບອກເຫດການຕ້ັງ
ແຕ່ເລ້ີມຕ້ົນທີ່ເຮົາໄດ້ສ້າງໂລກ ຈົນເຖິງເວລາສຸດທ້າຍໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.  8. ໄພ່ພົນຂອງເຮົາເອີຍ, ຢ່າສູ່ຢ້ານ ເຮົາໄດ້
ບອກເຣື່ອງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນແກ່ເຈ້ົາ ຕ້ັງແຕ່ເຫິງນານມາແລ້ວພວກເຈ້ົາເປັນພຍານຂອງເຮົາ ມພີຣະເຈ້ົາອົງອ່ືນນອກຈາກ
ເຮົາບໍ? ພຣະເຈ້ົາອົງມີອຳນາດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ທີ່ເຮົາບ່ໍຮູ້ ມີບໍ?” 
 
     ພາບພົດທີ່ຄ້າຍຄືຫ້ອງພິພາກສາ. ຈຳເລີຍກໍຢືນປະຈຳທີ່ແລະທະນາຍຄວາມກໍຖາມ, “ທ່ານຢູ່ໃສໃນມື້ທ່ີເຫດການ
ນ້ັນເກີດຂ້ຶນ?”  
   ຈຳເລີຍຕອບວ່າ, “ຂ້ອຍຂໍບອກວ່າ ຂ້ອຍບ່ໍໄດ້ຢູ່ທີ່ນ້ັນເລີຍ.” ພະຍານຫຼາຍໆຄົນຜູ້ທີ່ສາມາດຢືນຢັນກໍຖືກຮ້ອງຂ້ຶນມາ
ໃຫ້ການ ວ່າຈຳເລີຍໄດ້ຢູ່ໃສກັນແທ້. ຄຳພະຍານຂອງພວກເຂົາແມ່ນສຳຄັນເພາະວ່າເປັນກົດຂອງການບ່ໍຂັດແຍ້ງກັນ. 
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ສອງຢ່າງທີ່ຂັດແຍ້ງກັນຈະບ່ໍສາມາດເປັນຄວາມຈິງໃນເວລາດຽວກັນ.   ຈຳເລີຍຕ້ອງຢູ່ທີ່ເກີດເຫດ ຫຼືລາວບ່ໍໄດ້ຢູ່ທ່ີນ້ັນ. 
ໂດຍທັມມະຊາດແລ້ວ ຄວາມຈິງແມ່ນພິເສດເໜືອສ່ິງທັງປວງ. 
   ເຫດຜົນອັນດຽວກັນນຳມາໃຊ້ກັບສາສນາ. ທຸກໆສາສນານຳໄປສູ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? ທຸກໆສາສນາຄືກັນໝົດບ່ໍ?ໃຜກໍຕາມ
ທີ່ເວົ້າແນວນ້ີແມ່ນທໍຣະຍົດຕ່ໍການຂາດຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂົາເອງເຣື່ອງສາສນາໂລກ  ເພາະວ່າສາສນາຕ່າງໆກໍບ່ໍໄດ້
ປະກາດຄືກັນຫຼືບ່ໍມີເປ້ົາໝາຍຄືກັນ.  ໃນເອຊາຢາ 44:6-8, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ກົດໝາຍຂອງການບ່ໍຂັດແຍ້ງອັນດຽວກັນ 
ໃນປໂຍກນ່ຶງຂອງຜູ້ຂຽນຊວີະປວັດຂອງຕົນເອງທີ່ຈະແຈ້ງທີ່ສຸດຂອງເບ້ືອງເທິງໃນພຣະຄັມພີທັງໝົດ:   “ເຮົາເປັນຜູ້ຕ້ົນ 
ເປັນຜູ້ປາຍ ເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຕ່ຜູ້ດຽວ ບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາອົງອ່ືນນອກຈາກເຮົາ” (ຂ້ໍ 6). ຕ່ໍຈາກນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ທ້າທາຍ 
“ພຣະເຈ້ົາ” ອ່ືນໆໃຫກ້້າວອອກມາແລະເຮັດໃນສ່ິງທີ່ພຣະອົງສາມາດເຮັດໄດ້: “ມີໃຜແດ່ເຮັດໄດ້ຄືເຮົາ ແລະບອກເຫດ
ການຕ້ັງແຕ່ເລ້ີມຕ້ົນທີ່ເຮົາໄດ້ສ້າງໂລກ ຈົນເຖິງເວລາສຸດທ້າຍໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ” (ຂ້ໍ 7). ຕ່ໍຈາກນ້ັນພຣະເຈ້ົາພຣະເຢໂຮ
ວາໄດ້ຖາມວ່າ, “ມີພຣະເຈ້ົາອົງອ່ືນນອກຈາກເຮົາບໍ?” (ຂ້ໍ 8). ຄຳຕອບນ້ັນກໍຄືມິດງຽບທ່ີສຸດ. ບ່ໍມີຜູ້ໃດຄືກັບພຣະເຈ້ົາ. 

ແມ່ນຫຍັງທີ່ພຣະເຈ້ົາເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງໃນຂ້ໍພຣະຄຳເຫ່ົຼານ້ີ? 

   ໃນແສງສວ່າງຂອງຄວາມຈິງທີ່ມີພຣະເຈ້ົາອົງດຽວເທົ່ານ້ັນ, ພຣະເຢໂຮວາ, ແລະບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາອົງອ່ືນອີກ, ພຣະເຈ້ົາ
ເອງໄດ້ບອກພວກເຮົາໂດຍຜ່ານຜູ້ປະກາດພຣະຄຳເອຊາຢາ:  “ຢ່າຕ່ືນຕົກໃຈຫຼືຢ້ານກົວເລີຍ” (ຂ້ໍ 8).   ເມື່ອພວກເຮົາ
ເດີນໄປກັບພຣະເຢໂຮວາ, ພຣະອົງເອງແມ່ນບ່ອນລ້ີພັຍຂອງພວກເຮົາ, ປົກປ້ອງຮັກສາ, ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ.  “ບ່ໍມີສີ
ລາອ່ືນອີກ.”   ເປັນທີ່ພູມໃຈທີ່ຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ພຽງອົງດຽວ  ແມ່ນຜູ້ນ່ຶງທ່ີພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາຫາໄດ້.    
ພຣະອົງເປັນບຸກຄົນ, ສາມາດຮູ້ໄດ້,  ແລະພົບຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີໃນການສ້າງພວກເຮົາຂ້ຶນດ້ວຍການປ້ອງກັນຮັກສາ
ຂອງພຣະອົງ. ດ້ວຍຄວາມຮູ້ແລະຄວາມເລ້ົາໂລມຂອງການຊົງສະຖິດຢູ່ດ້ວຍອັນພິເສດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຊົງນຳເອົາ 
ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບມາມອບໃຫ້ພວກເຮົາ; “ພວກເຈ້ົາເປັນພຍານຂອງເຮົາ!” 
 

2. ເອຊາຢາ 44:9-11 
9 ຄົນທັງປວງທີ່ທຳຮູບໂຄຣົບກໍບ່ໍມີຄຸນຄ່າຫຍັງ ພວກເຂົາພາກພູມໃຈໃນຮູບທີ່ບ່ໍມີປໂຍດນ້ັນທີ່ສຸດ ຜູ້ທີ່ໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບ
ກໍເປັນຄືຄົນຫູຫນວກ ຕາບອດ ແລະຈະໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າ.10. ການຫລ່ໍຮູບພຣະສຳລັບຂາບໄຫວ້ນ້ີກໍບ່ໍ
ເປັນປໂຍດເລີຍ. 11. ທຸກໆຄົນທີ່ຂາບໄຫວ້ຮູບຈະເສັຽປຽບລຽບຫນ້າ ພວກຜູ້ເຮັດຮູບໂຄຣົບກໍເປັນພຽງມະນຸດ ຊຶ່ງບ່ໍມີ
ຫຍັງດີວິເສດ  ໃຫ້ເອົາພວກເຂົາມາໂຮມກັນເບ່ິງດູ ແລ້ວພວກເຂົາຈະຢ້ານສ່ັນ ແລະອັບອາຍຂາຍຫນ້າ. 
    
      ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເປັນພະຍານຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຖານະເປັນພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ພຽງອົງດຽວໄດ້  ໂດຍປາສ
ຈາກການຮັບມືກັບຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດຄິດວ່າພຣະອ່ືນໆ ຖືກ.  ເຮົາຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ,  ພຣະເຈ້ົາເອົາຈິງເອົາຈັງເມ່ືອ
ພວກເຮົານະມັສການແຕ່ສະເພາະພຣະອົງ ບ່ໍແມ່ນສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດຫຼຜູ້ືນ່ຶງຜູ້ໃດ.   ຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາລືມພຣະບັນຍັດສອງຂ້ໍ
ທຳອິດ; “ພວກເຈ້ົາຢ່າມີພຣະອ່ືນນອກຈາກເຮົາ. ພວກເຈ້ົາຢ່າເຮັດຮູບໂຄຣົບສຳລັບຕົນ” (ອົບພະຍົບ 20:3-4). 

ທ່ານເຫັນພຣະທຽມຢູ່ໃສໃນສັງຄົມສມັຍນ້ີ? 

      ໃນການທີ່ຢາກໃຫ້ມີສຸຂພາບດີ,   ອໍດຣີ, ພັລຍາແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຈົດຊື່ເພື່ອຢາກໄດ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຜູ້ຝຶກ
ແອບ. ລາວເປັນຜູ້ຝຶກແອບທີ່ດີລາວຍັງເປັນຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃນສາສນາອິສລາມອີກດ້ວຍ. ຂ້າພະເຈ້ົາແລະພັລຍາຮ່ວມກັນອະ
ທິຖານສເມີກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະເລ້ີມອອກກຳລັງກາຍ, ແລະໃນໂອກາດນ່ຶງ, ຜູ້ຝຶກແອບຢາກຮ່ວມກັບພວກເຮົາ. ລາວ
ເວົ້າວ່າ, “ພວກເຮົາທຸກຄົນກໍອະທິຖານຫາພຣະເຈ້ົາອົງດຽວກັນ. ແທ້ໆ ແລ້ວ ທຸກໆສາສນາກໍຄືກັນ. ໃຫ້ພວກເຮົາອະທິ
ຖານຮ່ວມກັນ.” 
   ທ່ານຈະໂຕ້ຕອບຢ່າງໃດຖ້າວ່າມີຄົນນ່ຶງໄດ້ເວົ້າວ່າພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະຄຣິສຕະທັມຄັມພີແລະພຣະເຈ້ົາຂອງອິສລາມ 
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ແມ່ນຄືກັນ? ຫຼາຍໆຄົນເຊື່ອຢ່າງນ້ັນກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາທັງປວງ, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາຈະຕົກສະເງີ້ທີ່ຮູ້ຈັກວ່າສາສນາຕ່າງໆ
ແມ່ນບ່ໍໄດ້ລວມໝົດທຸກຢ່າງ.   ພວກເຂົາຕ່າງກໍປະກາດອ້າງຕົວເປັນກຸ່ມດຽວໂດຍສະເພາະ,  ແລະພວກເຮົາພົບວ່າມີ 
ຄວາມແຕກຕ່າງທາງພື້ນຖານລະຫວ່າງພວກເຂົາ.   ພິຈາຣະນາຂ້ໍປຽບທຽບຂອງການປະກາດຂອງຄຣິສຕຽນແລະອິສ
ລາມເປັນຕົວຢ່າງດ່ັງນ້ີ;  
 ຄຳໄຂບັນຫາແລະຄຳສ່ັງສອນຕ່າງໆໄດ້ພົບໃນພຣະຄັມພີ ບ່ໍເຄີຍພົບຢູ່ໃນໂກຣານ;  ດ່ັງຄຳວ່າ ການລົບລ້າງຄວາມ
ຜິດບາບ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາ, ການໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນ, ແລະການບັງເກີດໃໝແ່ມ່ນຊອກບ່ໍພົບໃນໂກຣານ. 
 ໂກຣານປະກາດວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຊົງຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ,  ແຕ່ວ່າພຣະອົງເບ່ິງຄືກັນກັບວ່າຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ 
(ຊຣູາ 4.157-58).   ການຢືນຢັນອັນນ້ີຜ່ານຂ້າມຂ້ໍມູນອັນແນ່ນອນອັນນ່ຶງຂອງປວັດສາດ:   ການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ
ໂດຍການຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນ.  ການຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນພ້ືນຖານຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນ.  ພວກ
ເຮົາຄວນຈະເຊື່ອໂກຣານບ່ໍ  ຊຶ່ງເກີດຂ້ຶນໃນສັດຕະວັດທີ່ເຈັດຊຶ່ງຂັດແຍ້ງແຫຼ່ງທີ່ເກີດຂ້ຶນກ່ອນຈາກສັດຕະວັດທີ່ນ່ຶງແລະ 
ສັດຕະວັດທີ່ສອງກ່ຽວກັບເຫດການໃນສັດຕະວັດທີນ່ຶງ? 
 ຂ້ໍສົມທຽບເປ້ົາໝາຍສຸດຍອດຂອງທັງສອງສາສນາ. ພຣະຄຣິສຕະທັມຄັມພີຊີ້ໃຫ້ພວກເຮົາໄປຫາແຜ່ນດິນສວັນໃໝ່
ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝບ່່ອນທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ໂກຣານບ່ໍໄດ້ເວົ້າຫຍັງກ່ຽວກັບການຢູ່ກັບ
ພຣະອາຫາຼຕລອດໄປ; ແຕ່ໄດ້ເລັງເຖິງສວນເອເດນ, ສະຖານທີ່ມີຕັນຫາ ພຽງເທົ່ານ້ັນ. 
 ໃນສາສນາອິສລາມ, ອາຫາຼບ່ໍສາມາດຢ່ັງຮູ້ໄດ້. ໃນສາສນາຄຣິດ, ພຣະເຈ້ົາກ່າວວ່າ, “ແຕ່ໃຫ້ຜູ້ອວດ ອວດໃນສ່ິງນ້ີ
ຄື ໃນການທີ່ເຂົາເຂ້ົາໃຈແລະຮູ້ຈັກເຮົາວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊົງສຳແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງ” (ເຢເຣມີຢາ 9:24ກ). 
 ໃນສາສນາອິສລາມ, ອາຫາຼປາກົດວ່າບ່ໍໄດ້ເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບພວກທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກລຳບາກ ແລະບ່ໍໄດ້ຮັກຢ່າງບ່ໍ 
ມີເງື່ອນໄຂ;   ເພິ່ນຈະຮັກແຕ່ສະເພາະມຸສລິມທ່ີດີເທົ່ານ້ັນ.  ເຖິງປານນ້ັນ, ໃນພຣະຄຣິສຕະທັມຄັມພີ,  ພວກເຮົາເຫັນ
ພຣະເຈ້ົາທີ່ຮັກທຸກໆຄົນຢ່າງບ່ໍມເີງື່ອນໄຂ (ໂຣມ 5:8; 1 ໂຢຮັນ 4:16-18). 
   ບ່ໍແມ່ນດອກ, ຄຣິສຕຽນແລະມຸສລິມບ່ໍໄດ້ນະມັສການພຣະເຈ້ົາອົງດຽວກັນ ພວກເຮົາສາມາດເວົ້າແນວດຽວກັນກ່ຽວ
ກັບລະບົບຄວາມເຊື່ອອ່ືນໆທີ່ບ່ໍໄດ້ຕ້ັງຢູ່ເທິງຮາກຖານໃນການສິດສອນຂອງພຣະຄັມພີ.  ຂນະທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວກ່ຽວ
ກັບພວກທີ່ຕິດຕາມຮູບໂຄຣົບແລະລະບົບຂອງຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດທັງປວງ ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດອັນໃດເລີຍຈາກ
ຄວາມເຊື່ອແລະການປະຕິບັດຕ່າງໆຂອງພວກເຂົານ້ັນ.  ຂນະທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນໃນຕ່ໍໄປນ້ີ,  ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນ  
ປໂຍດຍ່ິງໃຫຍ່ຕລອດໄປຈາກການຮູ້ຈັກພຣະເຢຊ.ູ 
 

3. ໂຢຮັນ 14:5-7 
5ໂທມາທູນພຣະອົງວ່າ, “ນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ພວກຂ້ານ້ອຍບ່ໍຮູ້ວ່າທ່ານຈະໄປໃສ ພວກຂ້ານ້ອຍຈະຮູ້ຈັກທາງນ້ັນດ້ວຍຢ່າງ
ໃດ?” 6. ພຣະເຢຊຊູົງຕອບເຂົາວ່າ, “ເຮົານ້ີແຫຼະ, ເປັນທາງນ້ັນ ເປັນຄວາມຈິງ ແລະເປັນຊວີິດ ບ່ໍມີຜູ້ໃດມາເຖິງພຣະບິ
ດາໄດ້ນອກຈາກຈະມາທາງເຮົາ. 7. ຖ້າທ່ານທັງຫຼາຍຮູ້ຈັກເຮົາແລ້ວ ທ່ານກໍຄົງຮູ້ຈັກພຣະບິດາຂອງເຮົາເໝືອນກັນ ຕ້ັງ
ແຕ່ນ້ີໄປທ່ານທັງຫາຼຍກໍຮູ້ຈັກພຣະອົງແລະໄດ້ເຫັນພຣະອົງ.” 

ທ່ານຈະສລຸບເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄຣິສຕະສາສນາກັບສາສນາອ່ືນໆຢ່າງໃດ? 

   ໂທມາ, ກ່າວຕາງໜ້າພວກສາວົກທັງໝົດ, ເປັນຄຳຖາມທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈທັງໝົດທ່ີພຣະເຢຊກູຳລັງ
ບອກພວກເຂົາ. ພຣະເຢຊູຕອບດ້ວຍປໂຍກທ່ີເລິກເຊິ່ງວ່າ: “ເຮົານ້ີແຫຼະເປັນທາງນ້ັນ, ເປັນຄວາມຈິງ, ແລະເປັນຊວີິດ”  
(ຂ້ໍ 6). ພຣະອົງໄດ້ໃຊຄ້ຳເວົ້າການບອກກ່າວສາມຄຳທ່ີຍຶດຄວາມຈິງທີ່ຍ່ິງໃຫຍ່ອັນນ່ຶງກ່ຽວກັບວ່າພຣະອົງຄືຜູ້ໃດ. 
 ພຣະເຢຊູເປັນທາງນ້ັນ.   ສອງສາມຢ່າງອັນນ້ີກັບສ່ິງທີ່ພຣະເຢຊໄູດ້ກ່າວຕ່ໍໄປ  ບ່ໍມີຜູ້ໃດໄປເຖິງພຣະບິດາໄດ້
ນອກຈາກມາທາງເຮົາ” (ຂ້ໍ 6) ແລະພວກເຮົາໄດ້ຍິນປໂຍກທ່ີຂ້າມຜ່ານຂອງການປະກາດທ່ີວ່າສາສນາໃດກໍນຳໄປຫາ
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ພຣະເຈ້ົາໄດ້. ພວກເຮົາບ່ໍມີທາງອ່ືນອີກທີ່ໄປຫາພຣະເຈ້ົານອກຈາກທາງພຣະເຢຊ.ູ“ໃນຜູ້ອ່ືນຄວາມລອດພົ້ົ້ນບ່ໍມີ ດ້ວຍ
ວ່າບ່ໍມີນາມຊື່ອ່ືນໃດທົ່ວໃຕ້ຟ້າ ທ່ີຊົງປະທານແກ່ມະນຸດ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາທັງຫຼາຍຕ້ອງໄດ້ພ້ົ້ົນ” (ກຈກ 4:12). 
 ພຣະເຢຊູເປັນຄວາມຈິງ. ພຣະເຢຊເູປັນທາງໄປສູ່ພຣະບິດາເພາະວ່າພຣະອົງເປັນຄວາມຈິງ. ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້
ເວົ້າວ່າພຣະອົງມີຄວາມຈິງຫຼືພຣະອົງຮູ້ຈັກຄວາມຈິງ.   ພຣະອົງໄດ້ເວົ້າວ່າ, “ເຮົານ້ີແຫຼະເປັນຄວາມຈິງ.”  ສ່ິງທ່ີຂ້າພະ
ເຈ້ົາຊົມເຊີຍກ່ຽວກັບປໂຍກຄຳກ່າວຂອງພຣະເຢຊກໍູຄືວ່າຄວາມຈິງແມ່ນກ່ຽວກັບບຸກຄົນ.    ພວກເຮົາພົບຄວາມຈິງໃນ
ສ່ວນບຸກຄົນຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຄວາມຈິງມີຄຸນນະພາບຂອງບຸກຄົນຢູ່ໃນຕົວ.  ຄວາມຈິງແມ່ນການຕ່ືນເຕ້ັນ. ຄວາມຈິງ
ແມ່ນຊວີິດ ມີການປ່ຽນແປງ. ຄວາມຈິງແມ່ນພິເສດແລະສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້. 
 ພຣະເຢຊູເປັນຊີວິດ.   ໃນຖານະທີ່ເປັນແຫຼ່ງດຽວເທ່ົານ້ັນຂອງຄວາມຈິງ,  ພຣະເຢຊູແມ່ນຜູ້ດຽວເທົ່ານ້ັນທີ່ສາ
ມາດປະທານຊີວິດ.    ພຣະອົງປະທານຊວີິດແກ່ພວກເຮົາເພາະວ່າພຣະອົງເປັນຊວີິດ.   “ຊົງມີຊີວິດຢູ່ໃນພຣະອົງເອງ 
ແລະຊີວິດນ້ັນເປັນຄວາມສວ່າງຂອງມະນຸສໂລກ (ຢຮ 1:4).   ພຣະເຢຊເູປັນທຸກສ່ິງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການໃນທຸກໆສະ
ຖານະການ. 
     ຫຼາຍຄົນຜິດໃຈຕ່ໍຄຳປະກາດຂອງພຣະເຢຊ,ູ ແຕ່ວ່າພຣະອົງໄດ້ຢືນຢັນໂດຍຄວາມພິເສດຂອງຊວີິດພຣະອົງ. ພຣະ
ເຢຊູໄດ້ສິດສອນບ່ໍເໝືອນກັບຄົນອ່ືນໆ ພຣະອົງພິສູດການສິດສອນຂອງພຣະອົງໂດຍການສະແດງໝາຍສຳຄັນຕ່າງໆ. 
ພຣະອົງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງມີອຳນາດແລະສາມາດຍົກໂທດບາບໄດ້. ນ້ີແມ່ນການປະກາດອັນອັສຈັນແທ້ໆ 
ຖ້າພິຈາຣະນາແລ້ວກໍມີພຽງແຕ່ພຣະເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນທ່ີມີອຳນາດໃນການຍົກໂທດ. ສ່ິງພິສູດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ທີ່ສຸດວ່າພຣະເຢຊູ
ແມ່ນພຣະເຈ້ົາກໍຄືການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະອົງ. ບ່ໍມີທາງອ່ືນອີກທີ່ຈະມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາໄດ້. 

ມີທາງໃດທີ່ພໍເຮັດໄດ້ທີ່ກຸ່ມຂອງພວກເຮົາສາມາດສ່ືສານວ່າພຣະເຢຊູເປັນທາງນ້ັນ, ເປັນຄວາມຈິງ, ແລະເປັນຊວິີດ? 
 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
      ຄວາມຈິງທ່ີວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ພຽງອົງດຽວຈະມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊວີິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ? ຈ່ົງ
ພິຈາຣະນາເບ່ິງການນຳໃຊຂ້້າງລຸ່ມນ້ີ: 
 
 ເປັນນັກສຶກສາຄ້ົນຄວ້າ. ຈັດຫາເວລາຮ່ຳຮຽນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄຣິສຕະສາສນາແລະສາສນາອ່ືນໆ. ບ່ອນເລ້ີມ
ຕ້ົນທີ່ດີແມ່ນ 4truth.net. 
 ເປັນຄົນອະທິຖານເປັນປະຈຳ.   ຈ່ົງຮ່ວມໃນກຸ່ມສຶກສາພຣະຄັມພີຂອງທ່ານໃນການອະທິຖານເພື່ອສ່ວນບຸກຄົນທ່ີ
ທ່ານຮູ້ຈັກທ່ີມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບການປະກາດຕົວພິເສດຂອງພຣະຄຣິດ. ອະທິຖານສຳລັບໂອກາດຕ່າງໆ ທ່ີຈະໄດ້ແບ່ງ
ປັນແລະອະທິຖານເພ່ືອພວກເຂົາຈະເປີດໃຈຮັບເອົາຄວາມຈິງວ່າພຣະເຢຊຄືູຜູ້ໃດກັນແທ້. 
 ເປັນຄົນກ້າຫານຢ່າງເຫັນອົກເຫັນໃຈ.  ກ້າເວົ້າອອກມາ!  ຢ່າມິດງຽບຢູ່ເມື່ອມີບາງຄົນປະກາດວ່າທຸກໆສາສນາກໍຄື
ກັນໝົດ.   ຂນະທີ່ທ່ານແບ່ງປັນກ່ຽວກັບຄວາມພິເສດແລະໂດຍສະເພາະຂອງພຣະເຢຊ,ູ    ເປັນແບບຢ່າງຂອງຄວາມ
ຮັກ ແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ. 
   ພວກເຮົາສາມາດຊື້ຂອງຍ່ີຫໍ້ຖືກໆໃນບາງຄ້ັງບາງຄາວເພື່ອປະຢັດເງິນ (ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເສັຽ 
ເງິນຫຼາຍກວ່າໃນລະຍະຍາວ).  ແຕ່ວ່າເວົ້າເຖິງຈິດວິນຍານອັນຕລອດໄປເປັນນິດ, ຜົນທີ່ຕາມມາທາງລົບນ້ັນຮຸນແຮງ 
ສາຫັດຫຼາຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງວາງໃຈໃນບຸກຄົນນ່ຶງຜູ້ທີ່ສາມາດປະທານການໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນທີ່ແທ້ຈິງຄື: ພຣະເຢຊຄູຣິດ 
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