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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 19 ເມສາ 2020 (4-19-2020) 

ສຳລັບຄຣູ 
ເປັນຫຍັງການຄືນພຣະຊົນຈຶ່ງສຳຄັນ? 

 

ແມ່ນຫຍັງທີ່ປະດິດຂ້ຶນໃໝ່ຫືຼປັບປຸງໃໝເ່ປັນ "ການປ່ຽນເກມ" ສຳລັບທ່ານ?" 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດປ່ຽນແປງທຸກສິ່ງຢ່າງ. 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:  
        ບ່ໍແມ່ນເຫດການທັງໝົດຂອງການປ່ຽນແປງ-ຊີວິດຄວນຈະເອົາປຽບຫືຼມອງຂ້າມ.  ພິຈາຣະນາການຄືນພຣະຊົນ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.  ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ເປັນສູນກາງຄວາມຈິງຂອງຄວາມເຊ່ືອຄຣິສຕຽນເປັນເວລາ 
ກວ່າສອງພັນປີມາແລ້ວ,  ແລະກໍໜ້າເສ້ົາໃຈ,   ມີຄຣິສຕຽນຫຼາຍຄົນສາມາດຈົດຈຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງການຄືນພຣະຊົນ
ຂະນະທ່ີບໍ່ເຄີຍພິຈາຣະນາເອົາຄວາມຈິງນ້ັນມາປະຕິບັດໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພວກເຂົາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊັຍຊະນະ
ຕໍ່ອຳນາດຂອງຄວາມຜິດບາບແລະຄວາມຕາຍແມ່ນຫັນປ່ຽນ-ທັສນະສຳລັບຊີວິດຂອງພວກເຮາົຢ່າງແທ້ຈິງ-ທັງໃນປັດ
ຈຸບັນແລະຕລອດໄປເປັນນິດ. 
 

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. 1 ໂກຣິນໂທ 15:20-22 
20ແຕທ່ີ່ຈິງພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນແລ້ວ ແລະຊົງເປັນຜົນແລກໃນພວກຄົນທ່ີລ່ວງຫັຼບໄປແລ້ວນ້ັນ. 
21ເພາະວ່າຄວາມຕາຍໄດ້ມີມາທາງມະນຸດສັນໃດ ການຄືນມາຈາກຕາຍກມີໍມາທາງມະນຸດສັນນ້ັນ. 22ດ້ວຍວ່າຄົນທັງ
ປວງໄດ້ຕາຍເພາະກ່ຽວເນ່ືອງກັບອາດາມສັນໃດ ຄົນທັງປວງກໍຈະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ມີຊີວິດເພາະກ່ຽວເນ່ືອງກັບພຣະ 
ຄຣິດສັນນັ້ນ. 
 

15:20 ແຕ່ທ່ີຈິງພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນແລ້ວ. (but Christ has indeed been raised) ການ 
          ສລຸບຂອງໂປໂລແຕ່ລະປະເພດແມ່ນອີງໃສ່ຫັຼກຖານຂອງເພ່ິນທ່ີກ່າວໄວ້ຕອນຕ້ົນຂອງບົດນ້ີໃນຂ້ໍ 3-8.  
        ຜົນແລກ.(firstfruits) ຟ່ອນເຂ້ົາມັດແລກ ທ່ີເກັບກ່ຽວຄັ້ງທຳອິດແມ່ນຖວາຍໃຫ້ແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນເຄ່ືອງ 
          ໝາຍວ່າການເກັບກ່ຽວໄດ້ທັງໝົດເປັນຂອງພຣະອົງແລະຈະຖືກນຳໄປອຸທິດຖວາຍໃຫ້ພຣະອົງ ຜ່ານຊີວິດທ່ີອຸ 
          ທິດຖວາຍຂອງຕົນເອງ (ເບ່ິງ ອພຍ 23:19; ລລວ 2:12).  
       ດ່ັງນ້ັນພຣະຄຣິດ, ຜູ້ທ່ີຖືກບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນ, ຈ່ຶງເປັນຜູ້ຄ້ຳປະກັນເຖິງການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງໄພ່ພົນ 
         ຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີໄດ້ຮັບການຊົງໄຖ່ແລ້ວ (1ທຊນ 4:13-18). 
 

15:21 ຄວາມຕາຍໄດ້ມີມາທາງມະນດຸ. (death came through a man.)  ຜ່ານອາດາມ (ເບ່ິງ ປຖກ 3:17-19;  
         ໂຣມ 5:12). ການຄືນມາຈາກຕາຍກໍມີມາທາງມະນຸດ. ຄືຜ່ານທາງພຣະຄຣິດ ຊ່ຶງເປັນອາດາມຜູ້ທີສອງ, ຫລ ື
         "ອາດາມຄົນສຸດທ້າຍ" (ຂ້ໍ 45; ໂຣມ 5:21-21). 
 

15:22 ຄົນຕາຍເພາະກ່ຽວເນ່ືອງກັບອາດາມ.(in Adam all die) ທຸກຄົນທ່ີຢູ່ໃນອາດາມເຊ່ັນ ລກູຫລານຂອງລາວ  
          ກໄໍດ້ຮັບຄວາມຕາຍ.  
        ຄົນທັງປວງຈະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ມີຊີວິດເພາະກ່ຽວເນື່ອງກັບພຣະຄຣິດ.(in Christ all will be made alive) 
          ທຸກຄົນທ່ີ“ ຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ” - ຄືຜູ້ທ່ີກ່ຽວເນ່ືອງກັບພຣະອົງໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອ ຈະມີຊີວິດໂດຍການຖືກຊົງບັນ 
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          ດານໃຫ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ (ຢຮ 5:25; ຣມ 5:17-18; 1ທຊນ 4:16 -17 ແລະ ພນມ 20:6). 
 

 ການນຳໃຊ້ 
     ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.  ຄວາມຜິດບາບຂອງອາດາມ 
ໄດ້ນຳເອົາຄວາມຕາຍເຂ້ົາມາໃນໂລກ, ແຕ່ວ່າຄວາມປ່ຽນແປງອັນນ້ີແມ່ນສ່ິງທີ່ພຣະຄຣິດໄດ້ກະທຳ ຊ່ຶງໝາຍເຖິງວ່າ
ຄວາມຕາຍບໍ່ແມ່ນສິ່ງທ່ີຄວນຈະເປັນ. ໂດຍຜ່ານພຣະຄຣິດພວກເຮົາມີທາງອອກຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງມະນຸດທີ່
ໄດ້ສ້າງຂ້ຶນຕ່ໍຊີວິດແລະຕ່ໍການຊົງສ້າງຂອງພຣະເຈົ້າ.   
 

2. 1 ໂກຣິນໂທ 15:23-28 
23ແຕ່ຈະເປັນໄປຕາມລຳດັບຂອງແຕ່ລະຄນົ ຄືພຣະຄຣິດຊົງເປັນຜົນແຮກ ຕ່ໍມາກໍແມ່ນຄົນທັງປວງທ່ີເປັນຢູ່ຝ່າຍພຣະ 
ຄຣິດໃນເວລາພຣະອົງສະເດັດມາປາກົດ.    24ຕໍ່ຈາກນັ້ນຈະເປັນຄາວສຸດທ້າຍ ຄືເມ່ືອພຣະອົງຈະຊົງຍົກເລີກການປົກ
ຄອງກັບທັງອານຸພາບ    ແລະອຳນາດທຸກໆຢ່າງເສັຽ      ແລ້ວຈະຊົງມອບຣາຊອານາຈັກໄວ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາຄພືຣະບິດາ. 
25ເພາະ ວ່າຈຳເປັນພຣະອົງຈະຊົງສເວີຍຣາດຢູ່ກ່ອນ  ຈົນກວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງປາບສັດຕຣູທັງປວງໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ພຣະບາດ
ຂອງພຣະອົງ. 26ສັດຕຣູຕົວສຸດທ້າຍທີ່ຈະຖືກຊົງຍົກເລີກເສັຽນ້ັນແມ່ນຄວາມຕາຍ. 27ເຫດວ່າ, “ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປາບສ່ິງ
ສາລະພັດລົງໃຕ້ພຣະບາດຂອງພຣະອົງແລ້ວ” ແຕ່ເມ່ືອພຣະຄັມພີກ່າວວ່າ,“ຊົງປາບສ່ິງສາລະພັດລົງນ້ັນ” ກໍປາກົດຄັກ
ແນ່ວ່າ   ເວ້ັນເສັຽແຕ່ພຣະຜູ້ຊົງປາບສ່ິງສາລະພັດລົງຢູ່ໃຕພ້ຣະອົງ.   28ແລະເມ່ືອສິ່ງສາລະພັດໄດ້ຖືກຊົງປາບລົງຢູ່ໃຕ ້   
ພຣະອົງແລ້ວ ເມ່ືອນ້ັນອົງພຣະບຸດຈະຊົງຍອມລົງຢູ່ໃຕພ້ຣະເຈົ້າ ຜູ້ຊົງປາບສິ່ງສາລະພັດລົງຢູ່ໃຕ້. 
    

15:23 ຈະເປັນໄປຕາມລຳດັບ(each in turn). ພຣະຄຣິດ, ຜູ້ຊົງເປັນ "ຜົນແລກ", ໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນ 
          ໃນເວລາຂອງພຣະອົງ ໃນປະຫວັດສາດ (ຄ. ສ.30), ແລະຜູ້ທ່ີຕັ້ງໝ້ັນຄົງຢູ່ກັບພຣະຄຣິດໂດຍຄວາມເຊ່ືອຈະ 
          ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນມາຈາກຕາຍເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດມາຄ້ັງທີສອງ. ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງແມ່ນຄຳ 
          ໝ້ັນສັນຍາວ່າພວກເຮົາກຈໍະເປັນຄືນມາເໝືອນກັບພຣະອົງ. 
 

15:24 ຄາວສຸດທ້າຍ.(the end) ການສະເດັດກັບມາຄ້ັງທີສອງຂອງພຣະຄຣິດ ແລະເຫດການທັງໝົດທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນ 
          ພ້ອມດຽວກັນ. ຊ່ຶງລວມທັງການມອບຣາຊອານາຈັກໃຫ້ແກ່ພຣະບິດາ, ຈະຕາມມາດວ້ຍການທຳລາຍການປົກ 
          ຄອງທັງໝົດ, ອຳນາດແລະສິດອຳນາດທັງໝົດຂອງພວກຜູ້ປົກຄອງ ແລະພລັງອານຸພາບທີ່ຕ່ໍຕ້ານພຣະອົງ. 
 

15:25 ຈຳເປັນພຣະອົງຈະຊົງສເວີຍຣາດຢູ່ກ່ອນ.(For He must reign) ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການໆ ທຳລາຍຂອງ 
          ພຣະຄຣິດຕ່ໍການປົກຄອງທັງໝົດນ້ີ ແລະມອບຣາຊອານາຈັກໃຫ້ແກ່ພຣະບິດາ, ພຣະຄຣິດຈະຕ້ອງປົກຄອງ  
          (ພນມ 20:1-6).  
       ບາງຄົນໄດ້ຕີຄວາມໝາຍວ່າພຣະຄຣິດຈະປົກຄອງກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງເປັນເວລາ 1,000 ປີ 
        ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ (ອຊຢ 2:2-4; ມກ 4:1-5).  
      ຫລາຍຄົນເຊ່ືອວ່າສິ່ງນ້ີໝາຍເຖິງການປົກຄອງຂອງພຣະຄຣິດຕລອດປະຫວັດສາດແລະໃນຊີວິດຂອງໄພ່ພົນ 
        ຂອງພຣະອົງ ຄືຜູ້ທ່ີຖືກລ້ຽງດູທາງວິນຍານ ຫລບັືງເກີດໃໝ.່ ການປົກຄອງນ້ີເຫັນວ່າໄດ້ສືບຕ່ໍຕລອດຍຸກສມັຍໃນ 
        ປັດຈຸບັນນ້ີຢູ່ແລ້ວ.  
 

      ໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ພຣະບາດຂອງພຣະອົງ.(under His feet) ພຣະຄັມພີເດີມໄດ້ປະເມີນຊັຍຊະນະອັນຄົບຖ້ວນ. ຂ້ໍ 25 ນ້ີ 
        ແມ່ນການກ່າວອ້າງອີງເຖິງ ເພງສັຣເສີນ 110:1 ທ່ີວ່າ, "ພຣະເຢໂຮວາຊົງກ່າວກັບພຣະອົງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງ 
        ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ,   “ຈົ່ງນ່ັງທ່ີຂ້າງຂວາຂອງເຮາົ  ຈົນກວ່າເຮາົຈະກະທຳໃຫ້ສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາເປັນແທ່ນຮອງຕີນຂອງ 
        ເຈ້ົາ” (ມທ 22:44; ກຈ 2:34; ຮຣ 1:13). 
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15:26 ສັດຕຣູຕົວສຸດທ້າຍ.(last enemy) ສຳລັບການຕາຍຂອງສັດຕຣູ ເພງສັຣເສີນ 49:14 ກ່າວວ່າ, "ເຂົາຖືກກຳ 
          ນົດໄວ້ໃຫ້ແກ່ແດນຜູ້ຕາຍເຫມືອນແກະ ມັດຈຸຣາດຈະເປັນຜູ້ລ້ຽງເຂົາໄວ້  ຄົນທ່ຽງທັມຈະມີອຳນາດເຫນືອເຂົາ 
         ທັງຫລາຍໃນເວລາເຊ້ົາ ແລະຮູບຮ່າງຂອງເຂົາຈະເປ່ືອຍສ້ິນໄປ ແດນຜູ້ຕາຍຈະເປັນບ້ານຂອງເຂົາ" (ຢຣມ 
        9:21; ການທຳລາຍຄວາມຕາຍຄ້ັງສຸດທ້າຍ (2ຕມທ 1:10) ຈະເກີດຂ້ືນໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງເຫດການ ເມ່ືອ 
       ພຣະຄຣິດສະເດັດກັບມາ (ພນມ 20:14; 21:4). 
 

15:27 ຊົງປາບສ່ິງສາຣະພັດລົງໃຕ້ພຣະບາດຂອງພຣະອົງ. (everything under His feet)  ອ້າງອີງຕາມ ເພງສັຣ 
          ເສີນ 8:6 "ພຣະອົງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ມະນດຸຄຸ້ມຄອງເຫນືອທຸກສ່ິງທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງໄວ້" (ອ່ານເພ້ີມ ພສສ ບົດທີ 8) 
          ຊ່ຶງເປັນຖ້ອຍຄຳສຸດທ້າຍທ່ີເວ້ົາເຖິງພຣະເຢຊູຄຣິດ,(ຮຣ 2:5-9). 
 

15:28 ພຣະບຸດຈະຊົງຍອມລົງຢູ່ໃຕ້ພຣະເຈົ້າ.(the Son himself will be made subject to Him.) ໝາຍຄວາມ 
          ວ່າ, ຫັຼງຈາກພຣະເຢຊູປາບທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງພຣະອົງແລ້ວ, ພຣະອົງຈະມອບສ່ິງເຫລ່ົານັ້ນ 
          ໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ. ຖ້ອຍຄຳເຫລ່ົານີ້ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພຣະບຸດມີຖານະຕ່ຳກວ່າພຣະບິດາ. ເພາະ 
          ວ່າໃນຕຣີເອການຸພາບ Trinity ພຣະເຈົ້າທັງ "ສາມພຣະພາກ" ພຣະບດິາ, ພຣະບດຸ, ພຣະວິນຍານບໍຣິສດຸ 
         ແມ່ນເທ່ົາທຽມກັນ ທັງກຽດຕິຍົດແລະຄວາມເປັນເຈ້ົາ. (ຢຮ 4:34; 5:19; 7:16)  
 

ການນຳໃຊ້: 
   ໂດຍການເອົາຊະນະຄວາມຕາຍ ທ່ີເປັນສັດຕຣູ, ພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງທຸກສ່ິງ
ທັງປວງ.  ໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງຊີວິດຢູ່ໃນໂລກຂອງພຣະເຢຊູ,  ພວກເຫ່ົຼາສາວົກໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູໄດ້ອອກຄຳສັ່ງຢ່າງມີ
ພລັງຫຼາຍຄ້ັງ. ພຣະອົງໄດ້ຫ້າມລົມແລະຄື້ນທະເລທີ່ທະເລຄາລເີລ (ມັດທາຍ 8:23-27).   ຜຮ້ີາຍໄດ້ຍອມຈຳນົນຕ່ໍ 
ພຣະອົງເມ່ືອພຣະອົງໄດ້ຂັບໄລ່ພວກມັນ (ຂ້ໍ 28-34).   ພຣະອົງປິ່ນປົວຫຼາຍຄົນໃຫ້ດີຈາກການເຈັບປ່ວຍຂອງພວກ
ເຂົາ (9:35). ພຣະອົງຍັງໄດ້ໂຜດຄົນໃຫ້ຄືນມາຈາກຕາຍ (ຂໍ້ 23-25).  ພວກເຮົາເຫັນທັງພລັງຂອງທັມມະຊາດແລະ 
ເຫລົ່າວິນຍານຢູ່ໃຕອ້ຳນາດຂອງພຣະຄຣິດ.   ແຕ່ວ່າ,  ເມ່ືອພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍຝ່າຍຮ່າງກາຍ,  ດ້ວຍຮ່າງ
ກາຍໃໝທ່ີ່ບໍ່ຮູ້ເປື່ອຍເນ່ົາຊ່ຶງບໍ່ກ່ຽວກັບຄວາມຕາຍອີກ, ພຣະອົງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ນແຕ່ຄວາມຕາຍກຍໍອມຈຳ
ນົນຕໍ່ອຳນາດຂອງພຣະອົງ. 
 

3.  1 ໂກຣິນໂທ 15:54-58 
54ແລະເມ່ືອໃດກາຍທີ່ຮູ້ຈັກເປ່ືອຍເນ່ົານີ້ຈະໄດ້ສວມກາຍທ່ີບໍ່ຮູ້ຈັກເປ່ືອຍເນ່ົາ ແລະກາຍທີ່ຕາຍເປັນນ້ີຈະໄດ້ສວມກາຍ
ທ່ີຕາຍບ່ໍເປັນ ເມ່ືອນັ້ນແຫຼະ,   ຄວາມທ່ີຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີນັ້ນຈະສຳເຣັດ ຄືວ່າ, “ຄວາມຕາຍໄດ້ຕົກເຖິງປະຣາຊັຍ
ແລ້ວ”. 55ໂອຄວາມຕາຍເອີຍ, ຊັຍຊນະຂອງມຶງຢູ່ໃສ ໂອຄວາມຕາຍເອີຍ, ໄລພິດຂອງມຶງຢູ່ໃສ”. 56ໄລພິດຂອງຄວາມ
ຕາຍຄຄືວາມບາບ ແລະຣິດອຳນາດຂອງຄວາມບາບຄືພຣະບັນຍັດ. 57ແຕ່ວ່າຈົ່ງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງປະທານ
ຊັຍຊນະແກ່ເຮົາທັງຫຼາຍ  ດ້ວຍພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງພວກເຮາົ.  58ດັ່ງນ້ີແຫຼະ,  ພ່ີນ້ອງທ່ີຮັກຂອງເຮົາເອີຍ, ເຈ້ົາທັງ
ຫຼາຍຈົ່ງຕັ້ງໝ້ັນຢູ່ ຢ່າຫວ່ັນໄຫວ ຈົ່ງປະຕບັິດງານຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້ບຣິໍບູນທຸກເວລາ ດ້ວຍຮູ້ວ່າໃນອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ ການຂອງພວກເຈົ້ານ້ັນຈະບ່ໍໄຮ້ປໂຍດ. 
 

15:54 ກາຍທ່ີຕາຍບ່ໍເປັນ. (bodies that will never die) ການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ ມີຊັຍຊະນະຕ່ໍສັດຕຣູຕົວສຸດ 
          ທ້າຍຄື "ຄວາມຕາຍ", ເໝືອນກັບຣິດເດດຂອງພຣະວິນຍານທ່ີຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອຢູ່ເໜືອຄວາມບາບຢູ່ໃນເວລານ້ີ 
          (ໂຣມ 8:2, 11) 
       • "ຄວາມຕາຍຖືກກືນກິນໂດຍຊັຍຊະນະ”:  ຄຳເວ້ົານ້ີແມ່ນມາຈາກເອຊາຢາ 25: 8 ທ່ີວ່າ,  "ພຣະອົງຈະຊົງກືນ 
         ຄວາມຕາຍຕລອດໄປ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງເຊັດນ້ຳຕາຈາກຫນ້າທັງປວງ..." 
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15:55 ຖ້ອຍຄຳໃນຂ້ໍ 55 ນີ້ ໄດ້ມາຈາກ ໂຮເຊອາ 13:14, ຮັບປະກັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ ວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີຫຍັງທ່ີຈະຢ້ານກົວ 
          ແມ່ນແຕ່ຄວາມຕາຍ. • ຄວາມຕາຍແມ່ນຄ້າຍຄືກັບໄລແມງງອດ(ແຕ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຫັກໄລພິດນ້ັນແລ້ວ). 
 

15:56 ໄລພິດຂອງຄວາມຕາຍແມ່ນຄວາມບາບ.(The sting of death is sin.) ຄວາມບາບນ້ັນເອງທ່ີນຳມະນຸດ 
          ຊາດໃຫ້ຕົກຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງຄວາມຕາຍ (ໂຣມ 5:12-21).  
        ຣິດອຳນາດຂອງຄວາມບາບຄືພຣະບັນຍັດ.(the power of sin is the law.) ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາເຮັດ 
         ໃຫ້ບາບມີຣິດອຳນາດ, ເພາະພຣະບັນຍັດໄດ້ເປີດເຜີຍບາບຂອງເຮົາແລະກ່າວໂທດພວກເຮົາ  ຍ້ອນບາບຂອງ 
          ພວກເຮົາ.(ໂຣມ 7:7-12). 
 

15:57 ຊັຍຊະນະແກ່ເຮົາດ້ວຍພຣະເຢຊູຄຣິດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ.(victory through our Lord Jesus 
          Christ)ເຮົາມີຊັຍຊະນະເໜືອການກ່າວໂທດຍ້ອນບາບທ່ີພຣະບັນຍັດໄດ້ນຳມາ (ຂໍ້ 56)ແລະເໜືອຄວາມຕາຍ 
         ແລະຫລຸມຝງັສົບ(ຂໍ້ 54-55), ຜ່ານການຕາຍແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ (ໂຣມ 4:25). 
 

15:58 ດ່ັງນ້ັນແຫລະ.(Therefore) ຍ້ອນການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດແລະຂອງພວກເຮົາ,  ພວກເຮົາຮູ້ວ່າການ 
         ຮັບໃຊ້ພຣະອົງຈະບໍ່ໄຮ້ປໂຍດ, ບໍ່ໄດ້ເຮັດລ້າໆ. 
       ການງານຂອງພວກເຈົ້ານ້ັນຈະບ່ໍໄຮ້ປໂຍດ. (your labor in the Lord is not in vain) ທຸກໆຄວາມພະຍາ 
         ຍາມຂອງພວກເຮົາໃນການຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດ ແມ່ນໄດ້ລົງທຶນໃນຊັຍຊະນະຂອງພຣະອົງ. ພຣະອງົຈະໃຫ້ລາງ  
         ວັນແກພ່ວກເຮົາເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດກັບມາຄັ້ງທີສອງ(ມທ 25:21; ລກ 19:17; 1ກຣທ 2: 7; 2ກຣທ 4:17). 
 

ການນຳໃຊ້ 
      ຄວາມດຶງດູດຝ່າຍລົບທັງປວງກຍັໍງຊອກຫາທາງທ່ີຖວ່ງດຶງພວກເຮົາໃຫ້ອອກຈາກຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ແຕ່ວ່າ  
ຂນະທີ່ພວກເຮົາໄດ້ອອກຈາກການເປັນຂ້າທາດຂອງຄວາມຜິດບາບ,  ພວກເຮົາຄວນຈະແບ່ງປັນເສຣີພາບນັ້ນກັບຄົນ
ອື່ນໆ. ນ້ີແມ່ນວຽກງານທ່ີການຄືນພຣະຊົນໄດ້ເອີ້ນພວກເຮາົ, ແລະມັນຈະບໍ່ແມ່ນວຽກງານທີ່ໄຮ້ປໂຍດ. 
 

                                                ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

   ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນພ້ືນຖານຫັຼກຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຈິງທ່ີປ່ຽນແປງທຸກໆຊີວິດ. ທ່ານຈະດຳລົງ
ຊີວິດຢ່າງໃດໃນຄວາມຈິງອັນນີ້? ຈົ່ງພິຈາຣະນາການນຳໃຊ້ດັ່ງຕ່ໍລົງໄປນີ້: 
 

 ສາລະພາບ. ຖ້າມີບ່ອນໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານຊ່ຶງທ່ານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມບາບມີອຳນາດເໜືອທ່ານ, ສາ
ລະພາບຄວາມບາບນ້ັນຕ່ໍພຣະເຈົ້າ.  
 

 ຮັບໃຊ້. ຊອກຫາບ່ອນທ່ີທ່ານສາມາດເຂ້ົາສ່ວນຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າ.   ຈ່ົງດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃຕອ້ຳນາດ
ຂອງພຣະຄຣິດ, ທີ່ຮູ້ຈັກແລ້ວວ່າທ່ານຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງຢ່າງບໍ່ໄຮ້ປໂຍດຈັກເທ່ືອ. 
 

 ແບ່ງປັນ. ບອກບາງຄົນວ່າການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດປຽ່ນແປງຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ. 
 

     ມັນເປັນການສຳຄັນທີ່ຮູ້ຈັກຂໍ້ມູນຂອງການຄືນພຣະຊົນ. ມັນຍັງຈຳເປັນສຳລັບພວກເຮາົທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈທາງຂອງການ
ຄືນພຣະຊົນທີ່ມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງພວກເຮາົ-ແລະແບ່ງປັນຄວາມຈິງເຫ່ົຼານ້ີໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນໆ. 
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