ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 17 ມິຖຸນາ 2018 (06-17-2018)
ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງແກ້ໄຂບັນຫານີບ
້ ໍ່ໄດ້?
ດົນປານໃດແລ້ວທີທ
່ ່ານເຫັນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແຕ່ເຮັດໃຫ້ສະພາບການຮ້າຍກວ່າເກົ່າ?
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດດໍາເນີນຊີວິດຕາມມາດຕະຖານອັນສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າ .
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ຂ້ອຍໄດ້ຊື້ຣົດຄັນໃໝ່ຫຼາຍປີມາແລ້ວ ແລະມັນກໍຂັບຂີ່ສະບາຍໂດຍສົມບູບແບບ. ດຽວນີ້ໜີ້ສິນກໍຫໝົດແລ້ວ,
ຂ້ອຍຄິດວ່າຄົງໄດ້ຂັບຂີ່ມັນຕລອດໄປ. ແຕ່ບໍ່ດົນມານີ້, ຣົດຂອງຂ້ອຍ ໄດ້ອ່ອນກໍາລັງລົງ ແລະຂ້ອຍຄິດວ່າມັນມີບັນຫາ
ເຣື່ອງຣະບົບເກັຽ. ຂ້ອຍໄດ້ ພະຍາຍາມວິນິດສັຍບັນຫາແລະທັງໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສໍາເຣັດ
ດ້ວຍດີ. ຫລັງຈາກຫຼີກເວັ້ນອຸປະຕິເຫດສອງຄັ້ງໃນທາງດ່ວນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເອົາຣົດໄປຫາຊ່າງແປງຣົດ ລາວໄດ້ຄົ້ນພໍ້
ບັນຫານັ້ນ: ໝໍ້ຄວບຄຸມຄອມພິວເຕີຣ໌ສອງໜ່ວຍບໍ່ເຮັດວຽກ (ຄ່າ ສ້ອມແປງ $900!). ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້ອຍມີຄວາມປາຖ
ນາຢາກສ້ອມແປງຣົດດ້ວຍຕົນເອງ ກໍບໍ່ມທ
ີ າງທີ່ຂ້ອຍຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ຣົດນັ້ນທໍາງານຕາມມາຕະຖານເດີມໄດ້.
ຂ້ອຍມີ ປຶ້ມຄູ່ມຄ
ື ໍາແນະນໍາການໃຊ້ ຊຶ່ງບອກຂ້ອຍເຖິງ "ການດໍາເນີນງານມາຕະຖານ" ວ່າຕ້ອງເຮັດແນວໃດ. ເວົ້າ
ອີກຄໍານຶ່ງ, ມັນບອກວ່າຣົດຂອງຂ້ອຍສົມຄວນຈະທໍາງານຢ່າງໃດ. ພຣະເຈົ້າຊົງມີມາຕະຖານຊຶ່ງພວກເຮົາຕ້ອງດໍາເນີນ
ຊີວິດຕາມ: ການເຊື່ອຟັງຢ່າງສົມບູນແບບໃນພຣະອົງ. ອາດາມແລະເອວາດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງສົມບູບແບບໃນຊົ່ວເວລາ
ອັນສັ້ນ ແຕ່ແລ້ວຄວາມບາບໄດ້ແຊກແຊງເຂົ້າມາໃນຊີວິດ, ດຽວນີ້ເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຮົາບໍສ
່ າມາດດໍາເນີນຊີວິດຕາມ
ມາຕະຖານຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດສ້ອມແປງບັນຫາຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ ຊີວິດເຮົາໄດ້ແຕກສລາຍ
ແລະຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ!

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3)
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ພຣະບັນຍັດສອງ 5:32-33
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ເຫດສັນນັ້ນທ່ານທັງຫຼາຍຈົ່ງລະວັງທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມດັ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຈົ້າຂອງທ່ານທັງຫຼາຍໄດ້

ຊົງສັ່ງໄວ້ນັ້ນ ທ່ານທັງຫຼາຍຢ່າຫັນໄປທາງຂວາ ຫລືທາງຊ້າຍ 33ທ່ານຈົ່ງດຳເນີນຕາມວິທີທາງທັງໝົດທີ່ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຈົ້າຂອງທ່ານໄດ້ຊົງສັ່ງທ່ານໄວ້ ເພື່ອທ່ານຈະມີຊີວິດຢູ່ ແລະເພື່ອທ່ານຈະໄປດີມາດີ ແລະມີ
ຊີວິດຍືນຍາວຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທີ່ທ່ານຈະຍຶດຄອງນັ້ນ”
ຫຼາຍປີມາແລ້ວຂະນະທີ່ຂ້ອຍເປັນນັກສຶກສາສິດຍາພິບານ, ຂ້ອຍໄດ້ນໍານັກສຶກສາກຸ່ມນຶ່ງໄປແຄ້ມ ແຄມແມ່ນໍ້າ
ບຣາໂຊ ໃຈກາງຂອງຣັດເທກຊັສ. ຂ້ອຍໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຈໍາເພາະແກ່ນັກສຶກສາໃນການເດີນປ່າ

ແລະໃຫ້ມາຕະ

ຖານອັນແຈ່ມແຈ້ງໃນການປະພຶດປະຕິບັດໃນອາທິດນັ້ນ: ຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງ!ການປະຈົນພັຍນອກເສັ້ນທາງອາດພາໃຫ້
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ພວກເພິ່ນໄປແຕະຕ້ອງກັບຕົ້ນໄມ້ທີ່ເປັນພິດ ຮ້າຍໄປກວ່ານັ້ນ ຍັງມີງູຫຼາຍປະເພດ. ຂ້ອຍເຮັດເຊັ່ນນັ້ນກໍເພື່ອໃຫ້ພວກ
ເພິ່ນມີຄວາມປອດພັຍແລະມີເວລາສນຸກສນານ.
ພຣະເຈົ້າໄດ້ມີພຣະປະສົງອັນແຈ່ມແຈ້ງໃຫ້ຊາວເຮັບເຣີໄດ້ມີຄວາມສຸກໃນພຣະພອນຂອງພຣະອົງ. ດັ່ງນັ້ນພຣະ
ອົງຈຶ່ງໄດ້ຊົງກໍານົດໃຫ້ມີມາຕະຖານຂອງການດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ.

ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຫຼີ້ນໝາກລີ້

ກັບພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງຊົງໃຫ້ພຣະບັນຍັດແກ່ພວກເຂົາແລະພຣະດໍາຣັດອັນແຈ່ມແຈ້ງທີ່ສຸດໃຫ້ພວກ
ເຂົາດໍາເນີນຊີວິດຕາມ

.“ຈົ່ງລະວັງທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມດັ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຈົ້າຂອງທ່ານທັງຫຼາຍໄດ້ຊົງສັ່ງໄວ້

ນັ້ນ”. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບພຣະຄຸນທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເປີດເຜີຍພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະສາ
ມາດຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງໃນພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. ພຣະຄັມພີສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າພວກເຮົາສາມາດດໍາເນີນຊີ
ວິດແລະປະພຶດປະຕິບັດຕາມມາຕະຖານຂອງພຣະອົງ: “ທ່ານທັງຫຼາຍຢ່າຫັນໄປທາງຂວາ ຫລືທາງຊ້າຍ ” ມີຄວາມ
ໝາຍໃຫ້ປະຕິບັດກັບພວກເຮົາໃນທຸກມື້ນີ້ຫາ
ຼ ຍເຊັ່ນດຽວກັນກັບຊາວອິສຣາອນ. ພຣະອົງຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາ
ຕັ້ງຢູ່ໃນສາຍທາງແຄບຊຶ່ງນໍາໄປສູ່ພຣະພອນແລະຄວາມລອດພົ້ນ.

ພວກເຮົາທັງຫຼາຍຮູ້ຄໍາແນະນໍາ(ຄໍາສັ່ງ)ທັງໝົດ

ຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາມີພຣະຄັມພີ. ພວກເຮົາມີສິດຍາພິບານທີ່ສອນພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າແກ່ພວກເຮົາ. ພວກເຮົາມີ
ຜູ້ນໍາການຮຽນພຣະຄັມພີ ຊຶ່ງຊ່ວຍເຮົາຂຸດຄົ້ນພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າ. ແຕ່ປານນັ້ນ, ດ້ວຍຄວາມຮູ້ທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ,
ເບິ່ງຄືວ່າພວກເຮົາຍັງບໍ່ສາມາດເດີນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງ. ພວກເຮົາແຍກໄປທາງຊ້າຍ ຍ້າຍໄປທາງຂວາ, ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່
ຂອບເຂດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຕັ້ງໄວ້ນັ້ນ,

ແລ້ວກໍສິ້ນສຸດໂດຍການເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ແລະຕົນເອງໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດ.

ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດດໍາເນີນຊີວິດຕາມມາຕະຖານອັນສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າ .
ທ່ານມີປະສົບການໄດ້ຮັບພຣະພອນໂດຍການເຊື່ອຟັງປະຕິບັດຕາມພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະເຈົ້າ ດ້ວຍວິທີໃດ?

2. ຄາລາເຕັຽ 3:10-12
10ເພາະວ່າທຸກຄົນທີ່ອາສັຍການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດກໍຢູ່ໃຕ້ຄວາມປ້ອຍດ່າ

ເພາະພຣະຄັມພີຂຽນໄວ້ວ່າ

“ທຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນໄວ້ໃນໜັງສືພຣະບັນຍັດທຸກຂໍ້ກຖ
ໍ ືກປ້ອຍດ່າ”. 11ເປັນທີ່ຮູ້ແຈ້ງແລ້ວວ່າບໍ່
ມີມະນຸດຄົນໃດທີ່ຊົງຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທັມຕໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້າໂດຍການປະຕິບັດພຣະບັນຍັດເພາະວ່າ “ຜູ້ທີ່ຊົງ
ຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທັມເພາະດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຜູ້ນັ້ນແຫຼະຈະໄດ້ຊີວິດ”.

12ແຕ່ພຣະບັນຍັດນັ້ນບໍ່ໄດ້ອາສັຍຄວາມ

ເຊື່ອເພາະ “ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດກໍຈະດຳເນີນຊີວິດຢູ່ໂດຍພຣະບັນຍັດນັ້ນ”.
ພວກເຮົາທຸກຄົນຄົງໄດ້ເຄີຍເປັນ "ແຟນສະພາບອາກາດທີ່ເໝາະສົມ" ("ສຸກງ່າໃດ ກິນງ່ານັ້ນ") ບໍ່ເວລາໃດກໍ
ເວລານຶ່ງ. ເກີດແລະເຕີບໃຫຍ່ໃນເທັກຊັສ, ຂ້ອຍເປັນແຟນຂອງທີມກິລາຫຼາຍທີມ

ພ້ອມດ້ວຍທີມຟຸດບອລອາຊີບ.

ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງຢ່າງສູງໃນທີມຂອງພວກເຮົາຕອນຕົ້ນຂອງລະດູ. ພວກເຮົາສນັບສນຸນທີມໂດຍເອົາຮູບໃສ່ລົງ
ສັງຄົມອອນລາຍ. ແຕ່ເມື່ອລະດູຜ່ານໄປ, ທີມຂອງເຮົາໄດ້ປຣາຊັຍຄັ້ງແລ້ວຄັ້ງເລົ່າ: ພວກເຮົາເສັຽກໍາລັງໃຈ, ອົກຫັກ.
ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນແຟນທີ່ກະຕືລືລົ້ນເໝືອນດັ່ງພວກເຮົາ ໄດ້ເຄີຍເປັນໃນຕອນຕົ້ນຂອງລະດູການ. ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່
ຄ້າຍຄືກັນສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນຄວາມຮູ້ສຶກທາງຈິດວິນຍານ. ຈໍາໄດ້ບໍ່ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງພວກອິສຣາເອນທີ່ພູເຂົາຊີ
ນາຍ? ໂມເຊໄດ້ຮັບພຣະບັນຍັດ ແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ສລັກພຣະບັນຍັດ 10 ປະການລົງໃສ່ແຜ່ນຈາລຶກຫີນ. ມາຕະ
ຖານຂອງພຣະບັນຍັດໄດ້ສໍາເຣັດໂດຍສົມບູນແບບ, ແຕ່ປະຊາຊົນໄດ້ຄິດວ່າພວກເພິ່ນພ້ອມແລ້ວ: "ເຮົາທັງຫຼາຍຈະ
ຟັງແລະປະຕິບັດຕາມ" (ພບຍ 5:27). ທຸກຄົນມີຄວາມຫວັງແລະປະຊາຊົນກໍໄດ້ສັນຍາຕໍ່ອົງພຣະເຈົ້າວ່າພວກເພິ່ນ
ຈະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ.
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ມັນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນນານທີ່ຈະຮັບຮູ້ວ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນ "ລະດູແຫ່ງຊັຍຊະນະ". ເທົ່າທີ່ປະຊາຊົນຕ້ອງການຈະເຊື່ອຟັງ
ພຣະເຈົ້າ, ພວກເພິ່ນບໍ່ສາມາດດໍາເນີນຊີວິດຕາມມາຕະຖານຂອງພຣະບັນຍັດ, ຊຶ່ງແມ່ນສົມບູນແບບ. ພຣະບັນຍັດ
ບໍ່ພຽງແຕ່ບອກພວກເຮົາໃນທາງດໍາເນີນຊິວິດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າພວກເຮົາເປັນຄົນບາບອີກນໍາ.

ຄົນ ບາບ. ນັ້ນແມ່ນຄໍາທີ່ບາງຄົນຍອມຮັບບໍ່ໄດ້. ຢ່າງດີທີ່ສຸດ, ມະນຸດສ່ວນຫຼາຍພະຍາຍາມປິດບັງນິສັຍບາບ
ຂອງຕົນ ດ້ວຍການຊີ້ໃຫ້ເຫັນສິ່ງຕ່າງໆໃນຊີວິດຂອງຕົນທີ່ເຫັນວ່າດີ. ແຕ່ອ ີງຕາມພຣະຄໍາຕອນນີ,້ ພວກເຮົາຈະດີໄດ້ກໍ
ຕໍ່ເມື່ອ"ພວກເຮົາທໍາທຸກຢ່າງຕາມທີ່ຈາລຶກໄວ້ໃນໜັງສືພຣະບັນຍັດ" (ຄລຕ 3:10).
ພຣະບັນຍັດໄດ້ຖືກອອກແບບຂຽນໄວ້ຫາ
ຼ ຍກວ່າບອກໃຫ້ພວກເຮົາດໍາເນີນຊິວດ
ິ ຢ່າງໃດ. ພຣະເຈົ້າ ມີພຣະປະສົງ
ທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ຄວາມໄຮ້ປໂຢດຂອງການຄິດວ່າພວກເຮົາດີພໍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການໂປດປານຂອງພຣະ
ອົງ. ພຣະບັນຍັດຊີ້ໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມຈິງທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດດໍາເນີນຊີວິດຕາມທີ່ພວກເຮົາຕັ້ງໃຈຈະມີຊີວິດ
ຢູ່ ຄືຊີວິດໃນການເຊື່ອຟັງໂດຍສົມບູນແບບ. ເຫດສະນັ້ນ,ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດບັນລຸເຖິງມາຕະຖານ, ຄວາມຫວັງ
ຂອງພວກເຮົາມີຫຍັງແດ່? ພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະຄຣິດ ອົງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງດໍາຣົງຊີວິດຕາມ
ມາຕະຖານອັນສົມບູນແບບສໍາລັບພວກເຮົາ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນຕໍ່ໄປນິ້:

ແນວໃດຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການດໍາເນີນຊີວິດຕາມພຣະບັນຍັດ ແລະຕາມຄວາມເຊື່ອ?
3. ຄາລາເຕັຽ 3:19,24-25
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ຖ້າດັ່ງນັ້ນແລ້ວ, ພຣະບັນຍັດມີໄວ້ເພື່ອຫຍັງ ທີ່ເພີ້ມພຣະບັນຍັດໄວ້ ກໍເພື່ອຄວາມຜິດບາບຈະປາກົດເປັນ

ການລ່ວງລະເມີດຈົນກວ່າເຊື້ອສາຍທີ່ໄດ້ຮັບພຣະສັນຍານັ້ນຈະມາເຖິງ ພວກເທວະດາໄດ້ຕັ້ງພຣະບັນຍັດ
ນັ້ນໄວ້ດ້ວຍມືຂອງຄົນກາງ.
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ເພາະສັນນັ້ນພຣະບັນຍັດຈຶ່ງປົກຄອງນຳພາພວກເຮົາໄປຈົນເຖິງພຣະຄຣິດ

ສະເດັດມາ ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຊົງຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທັມໂດຍອາສັຍຄວາມເຊື່ອ.
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ແຕ່ບັດນີ້ຄວາມເຊື່ອ

ໄດ້ມາແລ້ວ ເຮົາທັງຫລາຍຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຂອງຜູ້ປົກຄອງນຳພານັ້ນຕໍ່ໄປ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ໃນຄາລາເຕັຽ ບົດທີ 3, ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະບັນຍັດບໍ່ສາມາດປະທານພຣະວິນ
ຍານບໍຣິສຸດ, ບໍ່ສາມາດນໍາພວກເຮົາເຂົ້າສູ່ຄວາມສັມພັນທີ່ຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າ, ແລະບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມລອດພົ້ນ
ແກ່ພວກເຮົາ. ພຣະບັນຍັດພຽງແຕ່ສາມາດປະກາດການຕັດສິນພວກເຮົາ ເທົ່ານັ້ນ(ເບິ່ງຂໍ້ 10-12). ອັຄສາວົກໂປໂລ
ຈຶ່ງໄດ້ສເນີວ່າ: ຖ້າພຣະບັນຍັດບໍ່ສາມາດທໍາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້, "ເປັນຫຍັງພຣະບັນຍັດຈຶ່ງໄດ້ຖຶກມອບໃຫ້ພວກເຮົາ?".
ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນຢ່າງດຽວ: ພຣະບັນຍັດ "ໄດ້ຖືກເພີ້ມຂຶ້ນເພື່ອເປັນປໂຍດຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດຈົນ
ກວ່າເຊື້ອສາຍທີ່ໄດ້ຖືກມອບຄໍາສັນຍາໄວ້ຈະມາເຖິງ". ພຣະບັນຍັດໄດ້ຕັດສິນປະຊາຊົນເນື່ອງຈາກຄວາມບາບນັບຕັ້ງ
ແຕ່ເວລາທີ່ໄດ້ຮັບ ຈົນເຖິງການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ. ນັບເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດ, ຫຼັງຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງ
ປະທານພຣະບັນຍັດທີ່ພູເຂົາຊີນາຍ, ພຣະບັນຍັດໄດ້ສັ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນທີບ
່ ໍ່ສາມາດດໍາເນີນຊີວິດໂດຍມາຕະຖານຂອງ
ພຣະເຈົ້າປະພຶດປະຕີບັດຕາມ.

ພຣະບັນຍັດໄດ້ໃຊ້ເພື່ອສັ່ງສອນດ້ວຍຄວາມສັດ ຊື່ຕລອດມາ ຫຼາຍຊົ່ວອາຍຸຄົນ ຈົນ

ກວ່າອົງພຣະຄຣິດໄດ້ສະເດັດມາ. ໃນເວລານັ້ນຂໍ້ມູນຂອງຄວາມຊອບທັມໂດຍຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຖືກ
ປະກາດ.
ບຸກຄົນ ຈໍານວນໜ້ອຍໃນພວກເຮົາໄດ້ຖືກຂັງຄຸກ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ຖືກ ຈໍາຈອງ. ການພະຍາຍາມດໍາ
ເນີນຊີວິດພາຍໃຕ້ພຣະບັນຍັດນັ້ນຈໍາຈອງພວກເຮົາ. "ເມື່ອຄວາມເຊື່ອຍັງບໍ່ທັນມານັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ຕົກຢູ່ໃນຂອບເຂດ
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ອຳນາດຂອງພຣະບັນຍັດ ຖືກຄວບຄຸມໄວ້ຈົນເຖິງຄວາມເຊື່ອຈະໄດ້ມາປາກົດ"(ຂໍ້ 23). ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ບັລຍາຍ
ພຣະບັນຍັດໃນລັກສະນະ"ຜູ້ປົກຄອງຂອງພວກເຮົາ ". ໃນວັດທະນະທັມຂອງໂປໂລ, ຜູ້ປົກຄອງແມ່ນມີຄວາມໝາຍ
ຫຼາຍກວ່າຜູ້ລ້ຽງເດັກນ້ອຍ. ລາວ(ຜູ້ປົກຄອງ)ປຽບເໝືອນນາຍຈ່າຝຶກຫັດ ທີ່ຄວບຄຸມທະຫານທີ່ຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບ ໃຫ້ຢູ່ໃຕ້
ການຄວບຄຸມຂອງຕົນ ສເມີໄປ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຊົງສະເດັດມາ, ໄດ້ຊົງດໍາຣົງຊີວິດໂດຍສົມບູບແບບເທົ່ານັ້ນ ແລະໄດ້ຊົງສງວນຮັກ
ສາພຣະບັນຍັດໄວ້. ພຣະອົງໄດ້ຊົງບັນລຸໃຫ້ພຣະບັນຍັດເຕັມປ່ຽມໂດຍສົມບູບແບບ (ເບິ່ງ ມທ 5:17). ພຣະບັນຍັດ
ໄດ້ປົກຄອງພວກເຮົາ "...ຈົນກວ່າພຣະຄຣິດ"(ຄລຕ 3:24). ພຣະອົງໄດ້ຊົງສງວນຮັກສາພຣະບັນຍັດຊຶ່ງພວກເຮົາບໍ່
ສາມາດຮັກສາ, ແລະໂດຍຄວາມເຊື່ອ: ຄວາມຊອບທັມອັນສົມບູບແບບຂອງພຣະອົງກັບກາຍມາເປັນຂອງພວກ

ເຮົາ! ຊີວິດແຫ່ງຄວາມລົ້ມເຫຼວ ໄດ້ຖືກທົດແທນດ້ວຍຊີວິດແຫ່ງຄວາມເຊື່ອ. ອາເມນ!

ດ້ວຍວິທີໃດ ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນແລະກັນໃນການດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມເຊື່ອ?
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ເຣື່ອງລາວບໍ່ໄດ້ຈົບລົງຢູ່ທີ່ຄວາມຈິງທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດດໍາເນີນຊີວິດຕາມມາຕະຖານອັນສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ແຕ່
ວ່າພວກທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດກັບຄວາມຈິງອັນນີ?
້
 ສແວງຫາການໃຫ້ອະພັຍ. ສາລະພາບຄວາມບາບແລະຄວາມລົ້ມເຫລວຂອງທ່ານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ຢ່າງດີທີ່
ສຸດຂອງທ່ານ, ທ່ານກໍຍັງເປັນຄົນບາບ, ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງສາລະພາບບາບບາງຢ່າງແລະທັງໝົດຂອງທ່ານ.
ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າສໍາລັບພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ ແລະການຊົງໃຫ້ອະພັຍໃນ(ໂດຍຜ່ານ)ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.
 ຢຸດການພະຍາຍາມ. ສໍາຣວດຊີວິດຂອງທ່ານໃນການປະຕິບັດບາງຢ່າງທີ່ທ່ານຄິດວ່າເປັນການຖືກຕ້ອງຕໍ່
ພຣະພັກພຣະເຈົ້າ. ການຄິດວ່າຕົວເອງຖືກຕ້ອງອາດເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ, ແຕ່ມັນເປັນການຫຼອກລວງ
ຕົນເອງ. ທ່ານສາມາດຢືນຢູ່ຢ່າງເຂັ້ມແຂງໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອທ່ານຢືນຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເທົ່ານັ້ນ.
 ເລິ້ມການໜູນໃຈ. ໜູນໃຈໃຫ້ຄົນອື່ນໄວ້ວາງໃຈໃນອົງພຣະຄຣິດ ແທນທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແລະ
ພິທີກັມຫຼາຍຢ່າງເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ພໍພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ. ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເພິ່ນໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່ພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງສໍາເຣັດ
ພຣະບັນຍັດສໍາລັບພວກເພິ່ນ, ແລະສິ່ງດຽວທີ່ພວກເພິ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດແມ່ນເຊື່ອໃນພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ.
ຣົດຂອງຂ້ອຍຕ້ອງການໆສ້ອມແປງ, ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ນອກຈາກເຊື່ອໃຈໃນຄວາມສາມາດແລະ
ຄວາມຊໍານານຂອງຊ່າງແປງຣົດ. ນັ້ນແມ່ນເຣື່ອງລາວຂອງຂ້ອຍ. ພວກເຮົາແຕກຫັກເພພັງ ແລະຈໍາເປັນຕ້ອງເຊື່ອ
ວາງໃຈມອບຊີວິດໄວ້ໃນພຣະຫັດຂອງອົງພຣະຄຣິດ, ພຣະອົງດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດ “ສ້ອມແປງ” ພວກເຮົາ.
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