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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 15 ມີນາ 2020 (03-15 -2020 ) 

__________________________________________ 
                                                      ຄວາມພົ້ນ 
                         

ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີທ່ານມີຄວາມສຸກເມ່ືອບາງຄົນກ້າວເຂ້ົາມາແລະແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີທ່ານບ່ໍສາມາດແກ້ໄດ້? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ:    ພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເປັນຄົນຊອບທັມຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
          ຂ້ອຍເປັນຄົນອະເມຣິກັນ,  ແຕ່ມີຮູບຮ່າງເໝືອນຄົນຕາເວັນອອກກາງ ສະນ້ັນເມ່ືອຂ້ອຍກຳລັງນຳພາການເດີນ 
ທາງໄປອີຢີບ,  ມັນງ່າຍທ່ີຈະຖືວ່າຂ້ອຍເປັນຊາວອີຢີບໂດຍກຳເນີດ.   ໃນໂອກາດນ່ຶງ, ຊາຍຄົນນ່ຶງໄດ້ຍ່າງມາຫາຂ້ອຍ
ແລະເລ້ີມເວ້ົາພາສາອາຣັບທັນທີ. ເບ່ິງຄືວ່າລາວຕົກຕະລຶງເມ່ືອເຫນໄດ້ຊັດວ່າຂ້ອຍສັບສົນກັບຄຳເວ້ົາຂອງລາວ. ຂ້ອຍ 
ຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການທ່ີຂ້ອຍບ່ໍສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ແລະຈຳເປັນຕ້ອງມີຜູ້ໄກ່ເກ່ັຽ.   ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາ ທ່ີນັກແປພາສາ 
ໄດ້ກ້າວເຂ້ົາມາແລະພຽງແຕ່ເທ່ົານ້ັນ: ລາວກໍໄດ້ເຮັດໜ້າທ່ີເວ້ົາລົມແລະເຮັດໃຫ້ການສົນທະນາດຳເນີນຕ່ໍໄປ. 
         ຜູ້ໄກ່ເກ່ັຽມັກຈະມີຄວາມຈຳເປັນເພ່ືອໃຫ້ສອງຝ່າຍເຂ້ົາໃຈກັນ.  ທຸຣະກິດກໍໃຊ້ຜູ້ໄກ່ເກ່ັຽ,  ການຂັດແຍ້ງທາງກົດ 
ໝາຍບາງຄ້ັງກໍຮຽກຮ້ອງຜູ້ໄກ່ເກ່ັຽ, ແລະເປັນໜ້າເສ້ົາໃຈ ການແຕ່ງງານຫຼາຍຄົນກໍຕ້ອງການຜູ້ໄກ່ເກ່ັຽ.  ເມ່ືອພວກເຮົາ
ຕ້ອງການຄວາມປອງດອງ ຜູ້ໄກ່ເກ່ັຽກໍສາມາດ "ຊ່ອຍໄດ້." 
         ອີກຢ່າງນ່ຶງ ທ່ີພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການຜູ້ໄກ່ເກ່ັຽແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາ.  ໃນ
ຂະນະທ່ີຊາວອີຢີບແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ແຍກກັນໂດຍພາສາເປັນບັນຫາ, ພວກກໍເຮົາຖືກແຍກອອກຈາກພຣະເຈ້ົາໂດຍ
ຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ ເປັນການທ້ໍແທ້ໃຈທ່ີພວກເຮົາແກ້ບ່ໍໄດ້.   ພວກເຮົາຕ້ອງການຜູ້ໄກ່ເກ່ັຽຢ່າງຈິງຈັງ ເພື່ອກ້າວ
ເຂ້ົາສູ່ຄວາມສັມພັນ. ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງໄດ້ຈັດຫາຜູ້ໄກ່ເກັ່ຽໃຫ້ເຮົາຄື ອົງພຣະເຢຊູ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?   (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. ໂຣມ 3: 20-22 
20ເພາະວ່າໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີມະນຸດຄົນໃດຈະຊົງຖືວ່າເປັນຜູ້ຊອບທັມດ້ວຍການເຮັດຕາມພຣະບັນ
ຍັດ ເພາະວ່າພຣະບັນຍັດໄດ້ເຮດັໃຫ້ສັງເກດຮູ້ຈັກຄວາມບາບ  21ແຕ່ບັດນ້ີຄວາມຊອບທັມຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ໄດ້ປາ
ກົດນອກຈາກພຣະບັນຍັດ (ມີພຣະບັນຍັດແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມເປັນພຍານຢູ່)  22ຄືຄວາມຊອບທັມທ່ີມາຈາກພຣະ
ເຈ້ົາ ຊ່ຶງຊົງປະທານແກ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກຄົນ ດ້ວຍອາສັຍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ເພາະວ່າຄົນທັງຫລາຍສເມີກັນທຸກ
ຄົນ 
 
         ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຂອງພວກເຮົາຫຼາຍທ່ີສຸດໃນການພະຍາຍາມທ່ີຈະໃຫ້ຄົນອ່ືນເບ່ິງເຮົາ ແລະເຫັນດີນຳເຮົາ. 
ພວກເຮົາສຶກສາຢູ່ໂຮງຮຽນເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄະແນນດີແລະມີກຽດຕິຍົດ.    ພວກເຮົາເຮັດວຽກຢ່າງໜັກເພ່ືອຫວັງວ່າຈະ
ໃຫ້ຄົນສັງເກດເຫັນ, ເຫັນດີນຳ, ແລະເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ. ເຮົາເຮັດເທ່ົາທ່ີເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ສະນ້ັນສະມາຊິກໃນ 
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ຄອບຄົວຈຶງຈະຮັກເຮົາ  ເພາະພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮັກໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນຢູ່ເຮືອນ.   ເປ້ົາໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນ
ເພ່ືອເຮັດງານໃຫ້ດີແລະຖືກຕ້ອງ.  ຫລາຍຄົນເຂ້ົາຫາຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາໃນທຳນອງດຽວກັບກັບທ່ີກ່າວມານ້ັນ 
"ຂ້ອຍຈະເຮັດສ່ິງທ່ີດີຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຈະສັງເກດເຫັນຂ້ອຍແລະເຫັນດີກັບຂ້ອຍ." 
       ພຣະເຢຊູໄດ້ເລ່ົາຄຳອຸປະມາເຣ່ືອງຟາຣີຊາຍທ່ີໂອ້ອວດຄົນນ່ຶງ  ລາວອະທິຖານວ່າ,  “ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ,  ຂ້າພຣະ 
ອົງຂໍໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງ ທ່ີຂ້າພຣະອົງບ່ໍເໝືອນຄົນອ່ືນ ຊ່ຶງເປັນຄົນໂລບ ຄົນບ່ໍຍຸດຕິທັມ ຄົນຫລ້ິນຊູ້ສູ່ຜົວ
ເມັຽ ແລະບ່ໍເໝືອນຄົນເກັບພາສີຜູ້ນ້ີ (ລູກາ 18:11). ນ້ີແມ່ນມຸມມອງທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ ເພາະວ່າຄົນນ້ັນບ່ໍໄດ້ດຳເນີນ 
ຊີວິດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານ.  ມາດຕະຖານທ່ີຖືກຕ້ອງແມ່ນພຣະບັນຍັດທ່ີສົມບູນແບບຂອງພະເຈ້ົາ.  ໃນທາງ
ທິດສະດີ, ການຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນທ່ີຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈ້ົາ,  ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ 
ບ່ໍມີໃຜໃນພວກເຮົາສາມາດຮັກສາກົດບັນຍັດໄດ້.  ກົດບັນຍັດໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄວາມສົມບູນແບບຢ່າງແທ້ຈິງ.  ເມ່ືອພວກ
ເຮົາປຽບທຽບຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງກົດບັນຍັດທ່ີສົມບູນແບບ, ພວກເຮົາ 
ທັງຫມົດແມ່ນເຮັດບ່ໍໄດ້ຄົບຖ້ວນບ່ໍເຖິງມາຕະຖານ.  ພຣະບັນຍັດໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາແລະຊ້ີໃຫ້
ເຮົາໄປຫາພຣະຄຣິດຜູ້ທ່ີຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດຢ່າງຄົບສົມບູນ. 
      ໃນຂ້ໍຄວາມນ້ີ ໂປໂລກຳລັງຂຽນເຖິງກຸ່ມຜູ້ທ່ີເຊ່ືອວ່າສິດທິການເກີດຂອງພວກເຂົາອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາພິເສດໃນ 
ການເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາ,  ພວກເຂົາເປັນຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກແລະພຣະອົງໄດ້ປະທານພຣະບັນຍັດນ້ີໃຫ້ພວກເຂົາພຽງ 
ພວກດຽວ! ແຕ່ການມີກົດບັນຍັດບ່ໍຄືກັນກັບການຮັກສາກົດບັນຍັດ,  ແລະໃນກໍຣະນີນ້ັນ, ພວກເຂົາບ່ໍແຕກຕ່າງກັບຄົນ
ບາບທ່ີຊ່ົວຮ້າຍທ່ີສຸດ. "ບ່ໍມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແຕ່ຢ່າງໃດ." 
       ແຕ່ຄວາມຊອບທຳກໍຍັງເປັນໄປໄດ້ຢູ່! ກົດບັນຍັດແມ່ນພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງການໄຖ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໂດຍການເປີດ 
ເຜີຍຄວາມບ່ໍສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການຈະເປັນຄົນຊອບທັມ,    ຊ່ຶງຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາແລະສ່ິງ
ທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ກະທຳເພ່ືອໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນຊອບທັມ. ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາມາໃນໂລກນ້ີ. ພຣະອົງເປັນຜູ້ຊອບທັມ 
ແລະບ່ໍເຄີຍເຮັດຜິດບາບ. ພຣະອົງມີຊີວິດທ່ີສົມບູນແບບ, ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ສລະຊີວິດຕາຍແທນຄົນບາບ. ພຣະເຢຊູຊົງ
ຮັກສາກົດບັນຍັດຢ່າງສົມບູນແຕ່ໄດ້ຕາຍແທນພວກເຮົາຜູ້ທ່ີບ່ໍສາມາດຮັກສາກົດບັນຍັດໄດ້.  ພຣະອົງເປັນຜູ້ຊອບທັມ
ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ແລະພຣະອົງໄດ້ນຳຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງມາສູ່ພວກເຮົາ.    ບາບທ່ີພຣະອົງຕາຍເພ່ືອພວກເຮົາ
ແລະຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງທ່ີໄດ້ຕາຍແທນຄວາມຜິດທ່ີພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ກະທຳ. ຜ່ານການເສັຽສະລະຂອງພຣະ
ອົງສຳລັບພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈ່ຶງຖືກເອ້ີນວ່າເປັນຄົນຊອບທັມໂດຍມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ. 
       ກົດບັນຍັດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາບ່ໍເຖິງມາຕະຖານແລະບ່ໍເຮັດໃຫ້ຕົວເອງເປັນຄົນຊອບທັມຕ່ໍພຣະພັກ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ກົດບັນຍັດໄດ້ຍົກແນວຄິດທ່ີບ່ໍມີຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງຕົນເອງອອກ. ໂດຍຜ່ານທາງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະ 
ຄຣິດເທ່ົານ້ັນຈ່ຶງຖືວ່າພວກເຮົາເປັນຄົນຊອບທັມ.  "ຄືຄວາມຊອບທັມທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ  ຊ່ຶງຊົງປະທານແກ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ
ທຸກຄົນ ດ້ວຍອາສັຍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ເພາະວ່າຄົນທັງຫລາຍສເມີກັນທຸກຄົນ"  (ຂ້ໍທີ 22). 
 

2. ໂຣມ 3: 23-24 
23ດ້ວຍວ່າທຸກຄົນໄດ້ເຮັດຜິດບາບ ແລະຂາດຈາກພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາ  24ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຖືວ່າເຂົາເປັນຄົນຊອບ
ທັມ ດ້ວຍພຣະກະຣຸນາຄຸນຂອງພຣະອົງທ່ີບ່ໍຄິດຄ່າ ຄືດ້ວຍການຊົງໄຖ່ໄວ້ຊ່ຶງມີຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ 
  
      ໂຣມ 3:23 ເປັນຂ້ໍທ່ີອັສະຈັນໃຈ ທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຈົດຈຳໄວ້ໃນສມັຍເປັນຄຣິສຕຽນໃໝ.່  "ເພາະວ່າທຸກຄົນໄດ້ເຮັດ
ບາບແລະຂາດຈາກພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາ."  ນ້ີແມ່ນຄວາມຈິງທ່ີສຳຄັນແທ້ໆ! ບ່ໍມີໃຜສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມມາດຕະ 
ຖານທ່ີພຣະເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດໄດ້ກຳນົດໄວ້. ພວກເຮົາທຸກຄົນຈະຈົບລົງພາຍໃຕ້ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
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       ແຕ່ຂ້ໍທີ 24 ກໍສຳຄັນເທ່ົາກັນ.  ໃນທ່າມກາງຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງມະນຸດ,  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ້າວເຂ້ົາມາແລະແນະນຳ 
ຄວາມຊອບທັມຕ່ໍຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ.   ການໄຖ່ແມ່ນການກະທຳຂອງການຊົດໃຊ້ໜີສິນເພື່ອຈະເປັນເຈ້ົາຂອງບາງສ່ິງບາງຢ່າງທ່ີ 
ໄດ້ໄຖ່ຄືນມາ.  ນ້ັນແມ່ນສ່ິງທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ກະທຳເພ່ືອພວກເຮົາ; ໂດຍຜ່ານທາງພຣະຄຣິດຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈະຖືກໄຖ່.  ພຣະ 
ຄຣິດໄດ້ຈ່າຍໜ້ີຂອງພວກເຮົາ.   ດ້ວຍເຫດນ້ີ, ພວກເຮົາສາມາດເປັນເຈ້ົາຂອງບາງສ່ິງໄດ້ເຊ່ັນ: ການໃຫ້ອະພັຍ,  ເສລີ 
ພາບ, ແລະຊີວິດນິຣັນດອນ. 
       ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານຄວາມຊັບທັມໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຂອງປະທານ
ທ່ີໄດ້ລ້າໆ ຈາກພຣະເຈ້ົາແມ່ນຍາກສຳລັບພວກເຮົາທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈຢ່າງຄົບຖ້ວນ.   ຄົນເຮົາສາມາດໃຫ້ຂອງຂວັນແກ່ກັນ
ໄດ້, ແຕ່ຂອງຂວັນເຫລ່ົານ້ັນມີທັງດີແລະບ່ໍດີແລະຕ້ັງຄວາມຫວັງຕ່ໍສ່ິງຕອບແທນທ່ີຕາມມາ, ຂອງທ່ີໄດ້ລ້າໆ ຈາກທຸຣະ
ກິດມັກຈະມາກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີປິດບັງໄວ້ເບ້ືອງຫລັງ. ແລະມີຜູ້ໃດແດ່ທ່ີໃຫ້ຂອງຂວັນແກ່ຄົນທ່ີບ່ໍມັກລາວ? ແຕ່ເຖິງປານ
ນ້ັນພຣະເຈ້ົາຍັງປະທານຄວາມຊອບທັມໃຫ້ພວກເຮົາລ້າໆ ! 
       ໃນຂະນະທ່ີພຣະຄຣິດຊົງປະທານຄວາມຊອບທັມໃຫ້ຟຣີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າລາຄາຖືກ. ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍປະທານ 
ຄວາມຊອບທັມໃຫ້ຜູ້ໃດໂດຍບ່ໍໄດ້ຈັດການກັບຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນຜູ້ນ້ັນກ່ອນ.  ຈ່ົງເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຢຊູ, ພຣະອົງ
ເຕັມໃຈສະລະຊີວິດຂອງພຣະອົງເພ່ືອນຳພວກເຮົາກັບໄປຫາພຣະອົງເອງ.  ການກະທຳທ່ີເສັຽສະລະຂອງພຣະອົງເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຮົາຮັກສາຄວາມສັມພັນທ່ີເລິກເຊ່ິງກັບພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານ. 
      ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງເຮັດສ່ິງນ້ີ? ໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາພິຈາຣະນາເຖິງຄວາມບາບແລະການກະບົດຂອງພວກເຮົາ 
ຕ່ໍຕ້ານພຣະເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດ,  ຄຳຕອບພຽງຢ່າງດຽວນ້ັນກໍຄືຄວາມຮັກທ່ີສົມບູນແບບຂອງພຣະອົງ.  ວຽກງານຂອງພຣະ
ອົງແມ່ນການຈັດຕຽມພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ   ຊ່ຶງໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນຈາກຄວາມຮັກອັນລ້ົນເຫລືອຂອງພຣະອົງສຳລັບພວກ
ເຮົາ! ພວກເຮົາບ່ໍເຖິງມາຕະຖານຂອງພຣະອົງ ພວກເຮົາໄດ້ຫລົງເສັຽໄປຢ່າງໝົດຫວັງແລະບ່ໍມີຄວາມສາມາດໃນການ
ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາຍັງສັບສົນແລະຊີວິດແຕກສລາຍ, ພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ປະທານພຣະ 
ບຸດຂອງພຣະອອົງເປັນຂອງຂວັນອັນລ້ຳຄ່າແກ່ເຮົາຄື ພຣະເຢຊູຄຣິດ.  
        ພຣະເຢຊູຄຣິດນ້ັນເອງທ່ີໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການໄຖ່. ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ພວກເຮົາກັບຄືນມາຫາ 
ພຣະເຈ້ົາແລະມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງບ່ໍຂອບພຣະຄຸນຢ່າງລ້ົນເຫລືອຕ່ໍຜູ້ທ່ີໄດ້ຈ່າຍໜ້ີຢ່າງ 
ຄົບສົມບູນໃຫ້ແກພວກເຮົາ? 
       ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການຜູ້ທ່ີກ້າວເຂ້ົາມາສູ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາແລະຊ່ວຍພວກເຮົາ - ແລະນ້ັນແມ່ນຄວາມຈິງ
ກ່ຽວກັບຄວາມພ້ົນຂອງພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາທຸກຄົນຂາດຈາກພຣະຣັສມີ  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງມີຄວາມເມດຕາປານີ, ໄດ້
ສ່ົງພຣະເຢຊູມາຕາຍແທນພວກເຮົາ.   ດ້ວຍຄວາມຈິງນ້ີແລະຄຳສັນຍາແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູທ່ີມີຕ່ໍພວກເຮົາ, 
ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ຈັດຫາທາງໃຫ້ທຸກຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງກາຍເປັນຄົນຊອບທັມ.   ໂດຍຜ່ານຄວາມຊອບ
ທັມນ້ັນພວກເຮົາຈ່ຶງຖືກໄຖ່ ກາຍເປັນບຸດແລະທິດາຂອງພຣະມະຫາກະສັດ-ພຣະເຈ້ົາ. 
 

3. ໂຣມ 3: 25-28   
25ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ປາກົດ ເພ່ືອໃຫ້ເປັນຜູ້ໄຖ່ໂທດແທນບາບໂດຍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ ອັນນ້ີກໍ
ເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຍຸດຕິທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃນການທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງອົດກ້ັນພຣະທັຍໄວ້ ແລະບ່ໍໄດ້ຊົງລົງ 
ໂທດມະນຸດທ່ີເຮັດຜິດບາບໄປແລ້ວນ້ັນ  26ແລະເພ່ືອຊົງສະແດງໃນປັດຈຸບັນວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ຍຸດຕິທັມ ແລະຊົງ
ໂຜດຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຊອບທັມດ້ວຍ  27ເມື່ອເປັນຢ່າງນ້ັນແລ້ວເຮົາຈະເອົາອັນໃດມາອວດ ກໍຫມົດຫົນທາງ 
ຈະອ້າງຫລັກອັນໃດວ່າຫມົດຫົນທາງ ຈະອ້າງຫລັກການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດຫລື ບ່ໍແມ່ນດອກ ແຕ່ຕ້ອງອ້າງເອົາ
ຫລັກຂອງຄວາມເຊ່ືອ    28ດ້ວຍວ່າພວກເຮົາເຫັນວ່າຄົນນ່ຶງຄົນໃດຈະຊົງຖືວ່າຊອບທັມໄດ້   ກໍໂດຍອາສັຍຄວາມເຊ່ືອ  
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ນອກຈາກການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດ. 
 

         ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະຖິດຢູ່ຄຽງຂ້າງພວກເຮົາໂດຍຜ່ານພຣະເຢຊູຄຣິດ  ແລະໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ພວກເຮົາສຳລັບການ 
ຄືນດີ ໂດຍຈ່າຍຄ່າຄວາມຜິດທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຮັດ. ພວກເຮົາເອ້ີນການຊົດໃຊ້ໜີນ້ີວ່າ "ການໄຖ່ບາບ." 
        ການໄຖ່ບາບໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບສອງຝ່າຍ   ຊ່ຶງຝ່າຍນ່ຶງຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂການເຮັດຜິດຂອງອີກ 
ຝ່າຍນ່ຶງ.  ບາບຂອງພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກແຍກລະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາແລະພວກເຮົາ. ແຕ່ເພາະຄວາມຮັກອັນຍ່ິງ 
ໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງໄດ້ຈັດຕຽມທາງນ່ຶງໄວ້ໂດຍຜ່ານການເສັຽສະລະຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຄື ພຣະເຢຊູ. 
         ພວກເຮົາບ່ໍມີໜ້າທ່ີໃນການໄຖ່ບາບສຳລັບການລ່ວງລະເມີດຂອງພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາບ່ໍຕ້ອງເຮັດຫຍັງເລີຍໃນ 
ການເຂ້ົາມາມີສ່ວນຂອງພຣະຄຣິດ; ພຣະອົງໄດ້ຈັດຕຽມຄວາມລອດພົ້ນໂດຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. 
          ພວກເຮົາຈະສູນເສັຽຣິດເດດແຫ່ງຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຖ້າພວກເຮົາພະຍາຍາມເພ້ີມບາງສ່ິງບາງ 
ຢ່າງໃສ່ຂ່າວປະເສີດນ້ັນ.  ນ້ີບ່ໍໝາຍຄວາມວ່າການກະທຳຂອງພວກເຮົາບ່ໍສຳຄັນ; ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ວຽກງານຂອງ 

  ພວກເຮົານ້ັນສຳຄັນ,   ແຕ່ແມ່ນການສະແດງຄວາມເຊ່ືອທ່ີພວກເຮົາໄດ້ວາງໃຈໃນວຽກງານຂອງພຣະຄຣິດ.   "ຄວາມ
ເຊ່ືອ ທ່ີບ່ໍມີຜົນງານ ກໍເປັນຄວາມເຊ່ືອທ່ີຕາຍແລ້ວ" (ຢກບ.2: 17). ຜົນງານຂອງພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນເພ່ືອແລກເອົາຄວາມ 
ພົ້ນ, ແຕ່ແມ່ນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາໃນພຣະອົງຜູ້ຊົງໄຖ່ພວກເຮົາ. 
      "ດ້ວຍວ່າຊ່ຶງທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຖືກຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນນ້ັນ ກໍຍ້ອນພຣະຄຸນດ້ວຍທາງຄວາມເຊ່ືອ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີບ່ໍໃຊ່ພວກ
ທ່ານເຮັດເອົາເອງ   ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ ຄວາມພ້ົນນ້ັນບ່ໍໃຊ່ມີມາຍ້ອນການປະຕິບັດ   ເພື່ອບ່ໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງຄົນໃດ
ອວດໄດ້" (ເອເຟໂຊ 2: 8-9).  ພຣະບັນຍັດໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເປີດເຜີຍຂ້ໍບົກຜ່ອງຂອງພວກເຮົາ;  ສະນ້ັນພວກເຮົາຈ່ຶງ 
ໂອ້ອວດບ່ໍໄດ້. 
       ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາເປັນຄົນຊອບທັມຜ່ານທາງຄວາມເຊ່ືອ.   ຄວາມເຊ່ືອແມ່ນຄວາມໄວ້ວາງໃຈທ່ີ 
ສົມບູນຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດ.   ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນພຣະອົງຜູ້ຊົງຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການ 
ອັນຊອບທັມແລະບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ນ້ັນແມ່ນຢ່າງດຽວ, ຄື "ຄວາມພ້ົນ" ຂອງພວກເຮົາ. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

 
     ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈ່າຍລາຄາສູງສຸດສຳລັບການປົວແປງພວກເຮົາຜ່ານການຕາຍຂອງພະເຢຊູຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ. ທ່ານ
ຈະເຮັດຫຍັງກັບຄວາມຈິງນ້ັນ? ພິຈາຣະນາການນໍາໃຊ້ຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 ເຊ່ືອ.  ຫັນໄປຫາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍເຊ່ືອແລະເອົາຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານມອບໃຫພ້ຣະຄຣິດ. ຫັນໜີຈາກການເພິ່ງ 
    ຕົນເອງແລະຫັນມາຫາພຣະຄຣິດຜູ້ທ່ີປະທານຄວາມພ້ົນໃຫ້   ໂດຍຜ່ານການວາຍພຣະຊົນແລະການຄືນພຣະຊົນ 
    ຂອງພຣະອົງ. 
 ສາລະພາບ. ກວດກາຊີວິດຂອງທ່ານໃນການຄຸຍອວດອ້າງວ່າທ່ານແມ່ນໃຜແລະທ່ານໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ ສາລະພາບ 
   ສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ, ແລະຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງສຳລັບການໃຫ້ອະພັຍຂອງພຣະອົງ.  ຮັບຮູ້ວ່າທຸກສ່ິງທ່ີທ່ານມີ 
   ຫລືທ່ີທ່ານເຮັດ ແມ່ນມາຈາກພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ. 
 ປະກາດ. ຂ່າວປະເສີດນ້ີບ່ໍແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ທ່ານເກັນຮັກສາໄວ້. ຈ່ົງຄິດເບ່ິງວ່າທ່ານຮູ້ຈັກໃຜແດ່ ແລະມີຜູ້ໃດແດ່ທ່ີທ່ານ 
    ສາມາດແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດແຫ່ງຄວາມພ້ົນນ້ີ. 
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