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__________________________________________
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ

ການໄຖ່.

ທ່ານມີຄວາມສຸກໃຈເມ່ອ ມີບາງຄົນກ້າວເຂົ້າມາແລະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ທ່ານບ່ສາມາດເຮັດໄດ້?
ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເປັນຄົນຊອບທາຕ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້າ.

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ຊີວິດ:
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນອາເມລິກາ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າມີລັກສະນະນິໃສຄົນຕະວັນອອກກາງ. ດັ່ງນັ້ນເມ່ອຂ້າພະເຈົ້ານາພາ
ໄປປະເທດອີຢິບ. ມັນງ່າຍທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່າຂ້າພະເຈົ້າເກີດມາເປັນຄົນອີຢິບ. ໃນໂອກາດຄັ້ງນ່ງ, ມີຊາຍຄົນນ່ງຍ່າງ
ມຸ້ງ

ມາຫາຂ້າພະເຈົ້າແລະເວົ້າພາສາອາລັບບິກ. ລາວຕົກຕະລງ ຂ້າພະເຈົ້າສັບສົນກັບຄາເວົ້າຂອງລາວ. ຂ້າພະ

ເຈົ້າຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ແລະຕ້ອງການຜູ້ເປັນຄົນກາງ. ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າຄົນແປພາ
ສາກ້າວເຂົ້າມາແລະທາໜ້າທີ່ນັ້ນ: ລາວຊ່ວຍເປັນຄົນກາງໄກ່ເກັຽ່ ແລະເຮັດໃຫ້ການສົນທະນາເປັນໄປໄດ້ໂດຍດີ.
ຜູ້ເປັນຄົນກາງຈາຕ້ອງການມີເພ່ອເຮັດໃຫ້ຄົນສອງຝ່າຍຢູ່ໃນຂ້ຕົກລົງອັນດຽວກັນ. ນັກທຸລະກິດຮຽກໃຊ້ພວກເຂົາ, ການ
ຂັດແຍ້ງກັນທາງດ້ານກົດໝາຍບາງເວລາກຮຽກໃຊ້ພວກເຂົາ, ແລະໝ້າເສັຽດາຍ, ຄູ່ແຕ່ງງານຫຼາຍໆຄູ່ຕ້ອງການພວກ
ເຂົາ, ເມ່ອພວກເຮົາຕ້ອງການສ້າງຄວາມປອງດອງກັນອີກ, ຜູ້ເປັນຄົນກາງສາມາດ “ ຮັກສາວັນນັ້ນໄວ້.”
ຈຸດໃດທີພ
່ ວກເຮົາທັງໝົດຕ້ອງການຜູ້ເປັນຄົນກາງໃນການຄນດີມີສາຍສາພັນກັບພຣະເຈົ້າ. ໃນຂະນະທີ່ຄົນອີຢິບແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖກແບ່ງແຍກດ້ວຍ

ພາສາ. ພວກເຮົາຖກແຍກຈາກພຣະເຈົ້າດ້ວຍບາບຂອງພວກເຮົາ. ມັນເປັນ

ຄວາມແຕກລ້າວທີ່ພວກເຮົາບ່ສາມາດປົວແປງຄນໄດ້. ພວກເຮົາຕ້ອງການຜູ້ເປັນຄົນກາງມາກ້າວເຂົ້າມາເປັນຜູ້ໄກ່
ເກັຽ. ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຕຽມຜູ້ເປັນຄົນກາງໃນພຣະເຢຊູ.

ພຣະຄາພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?

( ເບີ່ງຕາມຫົວຂ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ສືກສາພຣະຄັມພີ

1. ໂຣມ 3: 20- 22
1ເພາະວ່າໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈົ້າບ່ມມ
ີ ະນຸດຄົນໃດຈະຊົງຖວ່າເປັນຜູ້ຊອບທັມດ້ວຍການເຮັດຕາມພຣະບັນ

ຍັດ ເພາະວ່າພຣະບັນຍັດໄດ້ເຮັດໃຫ້ສັງເກດຮູ້ຈັກຄວາມບາບ. 21ແຕ່ບັດນີ້ຄວາມຊອບທັມຊ່ງມາຈາກພຣະເຈົ້າ ໄດ້ປາ
ກົດນອກຈາກພຣະບັນຍັດ ( ມີພຣະບັນຍັດແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມເປັນພຍານຢູ່). 22 ຄຄວາມຊອບທັມທີມ
່ າຈາກ
ພຣະເຈົ້າ ຊ່ງຊົງປະທານແກ່ຜູ້ທີ່ເຊ່ອທຸກຄົນ ດ້ວຍອາສັຍຄວາມເຊ່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິສ ເພາະວ່າຄົນທັງຫຼາຍສເມີກັນ
ທຸກຄົນ.
ພວກເຮົາຄວ ໃຊ້ຊີວິດຂອ

ດວ ຄວ ມພະຍາຍາມຍອມຮັບຄວ ມ

.

ພວກເຮົາສກສາຕັ້ງໃຈທີ່ໂຮງຮຽນ

ເພ່ອ ະໄດ້ຄະແນນດີແລະມີລາງວັນ. ພວກເຮົາເຮັກວຽກໜັກໃນທີທ
່ າງານຂອງເຮົາ

ຈະໄດ້ຮັ ລາງວັນ. ພວກເຮັດ

ທຸກສິ່ງເທົ່າທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ເພ່ອສະມະສິກໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາດວ ຄວ ມ

ຢູ່ທີ່ບ້ານ. ເປົ້າໝາຍ

ຂອງພວກເ ແມ່ນໃຫ້ວຽກທີເ່ ຮັດນັ້ນສາເຣັດ. ຫຼາຍໆຄົນເຂົ້າໃກ້ສະນິດກັບພຣະເຈົ້າໃນທານອງດຽວກັນ: " ຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະເຮັດການດີຫຼາຍໆສິ່ງເພ່ອພຣະເຈົ້າຈະພພຣະທ ແລະຍອມຮັບຂ້າພະເຈົ້າ."
ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນເ ອງສັ້ນກ່ຽວກັບຟາຣິຊາຍຜູອ
້ ວດອົ່ງອ້ອນວອນອະທິຖານ. “ ຂ້າແດ່ພຣະເຈົ້າ ຂ້າພະອົງຂໂມທະ
ນາຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງ ທີ່ຂ້າພະອົງບ່ເໝອນຄົນອ່ນຊ່ງເປັນຄົນໂລບ, ຄົນບ່ຍຸດຕິທາ, ຄົນຫຼິ້ນຊູ້ສູ່ຜົວເມັຽແລະບ່ເ
1

ໝອນຄົນເກັບພາສີຜູ້ນີ້”( ລູກາ 18:11). ນີ້ມັນເປັນຄວາມຄິດທີ່ອັນຕະຣາຍເພາະບຸກຄົນນັ້ນບ່ໄດ້ເອົາຕົວເອງເຂົ້າໃນ
ມາດຕະຖານຄວາມຊອບທາ.ມາດຕະຖານຄວາມຊອບທາທີ່ຖກຕ້ອງແມ່ນກົດບັນຍັດທີ່ສົມບູນແບບຂອງພຣະເຈົ້າ.
ໃນຫຼັກທິດສະດີ, ການຮັກສາກົດບັນຍັດຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີສາຍສາພັນທີ່ຖກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າ. ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງ
ການປະຕິບັດແບບນີ້ບ່ມີຈັກຄົນໃນພວກເຮົາຮັກສາຂ້ບັນຍັດນີ້ໄດ້. ພຣະບັນຍັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນແບບ.
ເມ່ອເຮົາສົມທຽບຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງພຣະບັນຍັດທີ່ສົມບູນແບບ,
ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນຫຼົ້ມເລວ. ພຣະບັນຍັດສາແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາແລະຊີ້ໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນ
ພຣະຄຣິສຜູ້ທີ່ຮັກສາພຣະບັນຍັດໄດ້ຢ່າງຄົບຖວນສົມບູນ.
ໃນຂ້ຄວາມນີ້, ໂປໂລໄດ້ຂຽນໄປເຖິງກຸ່ມຜູ້ທີ່ເຊ່ອຖວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບສິດທິພເິ ສດອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າພົບພຣະເຈົ້າ.
ພວກເຂົາເປັນໄພ່ພົນທີພ
່ ຣະເຈົ້າຊົງເລອກໄວ້, ແລະພຣະອົງປະທານໃຫ້ພວກເຂົາ ແລະພວກເຂົາເທົ່ານັ້ນມີພຣະບັນ
ຍັດຂອງພຣະອົງ. ແຕ່ການມີບັນຍັດບ່ໄດ້ຄກັນກັບການຖຮັກສາພຣະບັນຍັດ, ແລະໃນເ ອງນັ້ນ, ພວກເຂົາບ່ແຕກຕ່າງ
ຫັຽງກັບຄົນບາບທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທີ່ສຸດ. “ ບ່ມີ່ຄວາມແຕກຕ່າງຫັຽງເລີຍ.
ແຕ່ຄວາມຊອບທາຍັງເປັນໄປໄດ້ຢູ່! ພຣະບັນຍັດແມ່ນພາກສ່ວນນ່ງຂອງເ ອງການໄຖ່ຂອງພຣະເຈົ້າ. ໂດຍການເປີດ
ເຜີຍຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການບັນລຸຄວາມສາເຣັດຄວາມຊອບທາ, ມັນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງພຣະຄຸນຂອງ
ພຣະເຈົ້າແລະສິ່ງທີພ
່ ຣະຄຣິສໄດ້ກະທາໃຫ້ສາເຣັດເພ່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມຊອບທາສາລັບພວກເຮົາ. ພຣະເຢຊູມ ບັງເກີດເ
ໃນໂລກ, ພຣະອົງເປັນຜູ້ຊອບ ມແລະບ່ເຄີຍເຮັດບາບ. ພຣະອົງໄດ້ດາລົງມີຊີວິດທີສ
່ ົມບູນແບບ, ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ ນ
ພຣະຊົນໃນຄວາມບາບຂອງຄົນບາບ.ພຣະເຢຊູຖຮັກສາພຣະບັນຍັດໄດ້ຢ່າງຖກຕ້ອງແຕ່ໄດ້ ນພຣະຊົນແທນພວກ
ເຮົາຜູ້ທີ່ບ່ສາມາດຖຮັກສາພຣະບັນຍັດ. ພຣະອົງເປັນຜູ້ຊອບທາທີ່ສົມບູນ, ແລະພຣະອົງໄດ້ສະແດງຄວາມຊອບທາ
ຂອງພຣະອົງຕ່ພວກເຮົາ. ບາບທີ່ພຣະອົງໄດ້ຕາຍເພ່ອພວກເຮົາແລະຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງໄດ້ຊົດໃຊ້ແທນຄວາມ
ຜິດ

ທັງໝົດທີພ
່ ວກເຮົາ. ຜ່ານການເສັຽສະຣະຂ

ພຣະອົງ

ພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຖກປະກາດວ່າເປັນຄົນຊອບ

ທາໂດຍມີຄວາມເຊ່ອຜ່ານທາງພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ.
ພຣະບັນຍັດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເວົ້າວ່າເປັນຫັຽງພວກເຮົາບ່ສາມາດວັດແທກແລະເຮັດໃຫ້ຕົວເອງເປັນຄົນຊອບ ມຢູຕ
່ ່
ໜ້າພຣະເຈົ້າ. ພຣະບັນຍັດໄດ້ການົດແນວຄິດເຫັນແກ່ຕົນເອງອອກໄປ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມເຊ່ອສັດທາໃນພຣະຄຣິສ
ຜູ້ດຽວທີ່ ພວກເຮົາໄດ້ຖກປະກາດວ່າເປັນຄົນຊອບ ມ. “ ຄວາມຊອບ ມຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຜ່ານທາງຄວາມເຊ່ອໃນ
ພຣະເຢຊູຄຣິສ, ເພາະວ່າມັນບ່ມຄ
ີ ວາມແຕກຕ່າງໃດໆ” (ຂ້ 22).

2. ໂຣມ 3: 23- 24
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ດ້ວຍວ່າທຸກຄົນໄດ້ເຮັດຜິດບາບ ແລະຂາດຈາກພຣະສະລັດໝີຂອງພຣະເຈົ້າ. 24ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງຖວ່າເຂົາເປັນຄົນ

ຊອບທາ ດ້ວຍພຣະກະຣຸນາຄຸນຂອງພຣະອົງທີ່ບ່ຄິດຄ່າ ຄດ້ວຍການຊົງໄຖ່ໄວ້ຊ່ງມີຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິສ.
ໂຣມ 3: 23 ເປັນຂ້ທໜ
ີ່ ້າອັດສະຈັນໃຈທີພວກເຮົາຈົດຈາໄວ້ໃນເບອ
້ ງຕົ້ນຊີວິດຈິງໆ “ ເພາະວ່າເຮົາທຸກຄົນໄດເຮັດຜິດ
ເຮັດບາບແລະຂາດຈາກພຣະຣັດສມີຂອງພຣະເຈົ້າ." ນີ້ເປັນຄວາມຈິງທີ່ສາຄັນ! ບ່ມຜ
ີ ູ້ໃດສາມາດບັນລຸມາດຕະຖານທີ່
ການົດຕັ້ງໄວ້ໂດຍພຣະເຈົ້າອົງບຣິສຸດໄດ້, ພວກເຮົາທຸກຄົນຈະຈົບລົງພາຍໃຕ້ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ.
ແຕ່ຂ້ທີ 24 ເປັນຂ້ສາຄັນ, ໃນ າມກາງຄວາມວຸ້ນວາຍທາງດ້ານຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ້າວເຂົ້າມາແລະ
ໄດ້ສາແດງຄວາມຊອບທາຕ່ຜູ້ທເີ່ ຊ່ອ. ການໄຖ່ແມ່ນການກະທາຂອງການ

ະໜີ້ເພ່ອທີ່ຈະຄອບຄອງສິ່ງຂອງ, ນັ້ນ

ແມ່ນສິ່ງທີ່ພຣະຄຣິສໄດ້ກະທາເພ່ອພວກເຮົາ; ຜ່ານທາງພຣະຄຣິສນັ້ນຜູ້ທີ່ເຊ່ອຈະໄດ້ຮັບການໄຖ່, ພຣະຄຣິສໄດ້ຈ່າຍ
ໜີ້ຂອງພວກເຮົາ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ພວກເຮົາສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງຄອບຄອງບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ການໃຫ້ອະໄພ, ສິດເສລີພາບ
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, ແລະຊີວິດນິຣັນ. ຄວາມສັດຊ່ທ່ຽງທາຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນມີໃຫ້ກັບທຸກຄົນທີ່ເຊ່ອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງໂດຍບ່ຄິດ
ຄ່າລາຄາ, ພຣະເຢຊຄ
ຖ້ວນ.

. ຂອງປະທານທີ່ໄດ້ລ້າຈາກພຣະເຈົ້າແມ່ນຍາກສາລັບພວກເຮົາທີ່ຈະເຂົາ
້ ໃຈໄດ້ຢ່າງຄົບ

ທຸລະກິດທີ່ໃຫ້ໂດຍບ່ຕອ້ງເສັຽຄ່າໃຊ້ຈ່າຍມັກຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຊ່ອງໄວ້ພາຍໃນ. ແລະມີຜູ້ໃດທີ່ໃຫ້ຂອງ

ຂັວນກັບຄົນບາງຄົນທີຊ
່ ອບໃຈໃນຕົນ? ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານໃຫ້ຄວາມສັດຊ່ທ່ຽງທາຂອງພວກເຮົາໂດຍບ່ຄິດຄ່າ
ລາຄາ! ຂະນະທີ່ການທາງານດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ທ່ຽງທາຂອງພຣະຄຣິສຢ່າງບ່ຄິດຄ່າລາຄານັ້ນ. ມັນບ່ໄດ້ແມ່ນລາຄາ
ຖກໆ, ພຣະເຈົ້າຈະບ່ປະກາດຄວາມຊອບທາໃຫ້ກັບໃຜຜູ້ນ່ງໂດຍທີ່ພຣະອົງບ່ໄດ້ຮັບມກັບຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນຜູ້
ນັ້ນ ຝັງຢູ່ໃນພຣະເຢຊູ! ພຣະຄຣິສເຕັມໃຈເສັຽສະຣະຊີວິດຂອງພຣະອົງເພ່ອນາພວກເຮົາກັບຄນສູ່ພຣະອົງ. ການເສັຽ
ະຣະຂອງພຣະອົງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນຄວາມຈົດຈ່, ຮັກສາສາຍສາພັນກັນພຣະເຈົ້າຂອງຈັກກະວານ.
ເປັນຫັຽງພຣະເຈົ້າຈ່ງເຮັດສິ່ງນີ້? ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພຈ
ິ າລະນາເບີ່ງຄວາມບາບແລະການກະບົດຕ່ສູ້ພຣະເຈົ້າອົງ
ບຣິສຸດຂອງພວກເຮົາ. ມີພຽງຄາຕອບທີ່ມາຈາກຄວາມຮັກອັນສົມບູນຂອງພຣະອົງ. ການທາງານຂອງພຣະອົງແມ່ນ
ຕອບສະໜອງດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງແຕ່ມັນມີແຮງບັນດານໃຈທີ່ມອ
ີ ານາດມາຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງທີ່ມີໃຫ້
ສາລັບພວກເຮົາ! ໂດຍທີ່ພວກເຮົາຄາດເດົາບ່ໄດ້. ພວກເຮົາໝົດຫັວງແລະຂາດຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ
ຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ຂະນະທີ່ພວກເຮົາຍັງສັບສົນ

ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານຂອງຂັວນທີ່ບ່ໜ້າເຊ່ອໃຫ້ກັບພວກເຮົາຄ

ພຣະເຢຊູຄຣິສ ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ. ມັນແມ່ນພຣະເຢຊູຄຣິສເປັນຜູ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາ ດ

ການໄຖ່. ພຣະເຢ

ຊູຄຣິສເປັນຜູ້ໃຫ້ພວກເຮົາມີໂອກາດກັບມາຄນດີກັນກັບພຣະເຈົ້າແລະສ້າງສາຍສາພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະອົງຂ້ນ
ໃໝ່. ດ້ວຍເຫດໃດເຮົາຈິງຈະບ່ຂອບໃຈຜູ້ທີ່ຈ່າຍໜີ້ທີ່ພວກເຮົາເປັນໜີ້ຢູ່? ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການໃຫ້ມຄ
ີ ົນກ້າວເຂົ້າ
ມາໃນຊີວິດແລະຊ່ວຍເຫຼອພວກເຮົາ ແລະນັ້ນແມ່ນຄວາມຈິງກ່ຽວກັຍຄວາມລອດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາທຸກຄົນລົ້ມ
ເຫຼວ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງມີຄວາມເມດຕາ. ໄດ້ສົ່ງພຣະເຢຊູມາຕາຍແທນທີ່ຂອງພວກເຮົາ. ດ້ວຍຄວາມຈິງຂ້ນີ້ແລະຄາ
ສັນຍາຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູທມ
ີ່ ີໄວ້ສາລັບພວກເຮົາ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຫາທາງໃຫ້ຜູ້ທເີ່ ຊ່ອໃນພຣະບຸດຂອພຣະອົງ
ໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມຊອບທາ. ຜ່ານທາງຄວາມຊອບທານີ້ພວກເຮົາຈ່ງຖກໄຖ່ເປັນລູກຊາຍແລະລູກຍິງຂອງກະສັດ.

3 ໂຣມ 3: 25-28
25

ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງໃຫ້ປະກົດ ເພ່ອໃຫ້ເປັນຜູ້ໄຖ່ໂທດແທນບາບໂດຍຄວາມເຊ່ອໃນພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ ອັນນີ້ກ

ເພ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຍຸດຕິທາຂອງພຣະເຈົ້າ ໃນການທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງອົດກັ້ນພຣະໄທໄວ້ ແລະບ່ໄດ້ຊົງລົງໂທດ
ມະນຸດທີ່ໄດ້ເຮັດຜິດບາບໄປແລ້ວນັ້ນ. 26ແລະເພ່ອຈະຊົງສະແດງໃນປັດຈຸບັນວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ຍຸດຕິທາ ແລະຊົງ
ໂຜດຜູ້ທີ່ເຊ່ອໃນພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຊອບທາດ້ວຍ.27ເມ່ອເປັນຢ່າງນັ້ນແລ້ວເຮົາຈະເອົາອັນໃດມາອວດ ກໝົດຫົນທາງ ຈະອ້າງຫລັກອັນໃດວ່າໝົດຫົນທາງ ຈະອ້າງຫລັກການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດຫລ ບ່ແມ່ນດອກ ແຕ່ຕ້ອງອ້າງ
ເອົາຫລັກຂອງຄວາມເຊ່ອ. 28ດ້ວຍວ່າພວກເຮົາເຫັນວ່າຄົນໜ່ງຄົນໃດຈະຊົງຖວ່າຊອບທາໄດ້ ກໂດຍອາໃສຄວາມ
ເຊ່ອນອກຈາກການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດ.
ຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິສພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສະຖິດຢູກັບພວກເຮົາແລະໃຫ້ໂອກາດການຄນດີກັບພວກເຮົາການ
ຈ່າຍລາຄາສາລັບຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາເອີ້ນສິ່ງນີ້ວ່າການໄຖ່ໂທດ. ການໄຖ່ໂທດໂດຍປົກກະຕິ
ແລ້ວແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນສອງຝ່າຍເຊ່ງຝ່າຍນ່ງຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການເຮັດຜິດດີຂ້ນ. ບາບຂອງພວກເຮົາໄດ້
ແຍກລະຫວ່າງພຣະເຈົ້າແລະພວກເຮົາ. ແຕ່ໃນຄວາມຮັກອັນລົ້ນເຫຼອຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງຫົນ
ທາງສາລັບພວກເຮົາທີ່ຈະໄດ້ຮັບການໄຖ່ແລະບາບຂອງພວກເຮົາກ່ໄດ້ຮັບການໄຖ່; ພຣະອົງໄດ້ເຮັດສິ່ງນີ້ຜ່ານການ
ເສັຽສຣະພຣະຊົນຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ. ພວກເຮົາຈະສູນເສັຽຣິດອານາດຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິສ
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ເມ່ອພວກເຮົາພະຍາຍາມເອົາບາງສິ່ງເຂົ້າມາເພີ້ມເຕີມໃນຕົວເຮົາເອງໃຫ້ເທົ່າທຽມ. ນີ້ບ່ແມ່ນການເວົ້າວ່າການກະທາ
ຂອງພວກເຮົາບ່ສາຄັນ, ໃນທາງກົ່ງກັນຂ້າມ, ວຽກງານຂອງພວກເຮົາແມ່ນສາຄັນ, ແຕ່ເພາະພຽງວ່າມັນໄດ້ສະແດງ
ຄວາມຮູສ
້ ກຂອງຄວາມເຊ່ອທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ໃນ າຊະກິດຂອງພຣະຄຣິສແລ້ວ; “ຄວາມເຊ່ອກຢ່າງດຽວກັນ ຖ້າບ່ມີການ
ປະຕິບັດກ່ຕາຍແລ້ວ” ( ຢາໂກໂບ 2: 17). ການກະທາຂອງພວກເຮົາບ່ໄດ້ແຍກອອກຈາກການໄຖ່, ແຕ່ມັນແມ່ນການ
ສະແດງອອກທີ່ມີໝາຍທີສ
່ ະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຊ່ອຂອງເຮົາໃນຜູ້ທີ່ໄຖ່ເຮົາ. ຄວາມຊອບທາສາມາດທີ່ປະສົບຜົນສາ
ເຣັດໄດ້ແມ່ນຜ່ານທາງຄວາມເຊ່ອໃນພຣະຄຣິສເທົ່ານັ້ນ, ແລະສິ່ງນັ້ນບ່ໄດ້ລວມໄປເຖິງຄວາມຄຸຍໂມ້ໂອ້ອວດຕົວເອງ
ຂອງພວກເຮົາ(ເອເຟໂຊ 2: 8-9). ພຣະບັນຍັດຖກວາງໄວ້ເພ່ອເປີດເຜີຍຂ້ບົກຜ່ອງຂອງພວກເຮົາ; ສະນັ້ນມັນຈິ່ງບ່ມີ
ເຫດຜົນຫັຽງທີ່ໂອ້ອວດ. ພວກເຮົາສາມາດເປັນຄົນຊອບທາໄດ້ຜ່ານທາງຄວາມເຊ່ອ. ຄວາມເຊ່ອແມ່ນ
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຢ່າງສຸດຊ້ງໃນພຣະຄຣິສຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມເຊອ
່ ຂອງພວກເຮົາໃນຜູ້ທໄ
ີ່ ດ້ຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການທີ່ຊອບທາແລະບຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າແລະສິ່ງນັ້ນຢ່າງດຽວ, ນັ້ນແມ່ນຄວາມລອດຂອງພວກເຮົາ.
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ບົດຮຽນແຫ່ງຊີວິດ
ພຣະເຈົົ້າໄດົ້ຈ່າຍຣາຄາສູງສຸດ
ແຂນ. ທ່ານຈະ າແນ ໃດ

ການຟືົ້ນຟູຂອງພວກເຮົາຜ່ານທາງການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູທີ່ເຖິງໄມົ້ກາງ

ຣ ງນ? ແນະນາໃ ພິຈາຣະນາເບີງ່ ນ່ງຂັົ້ນຕອນນາໃຊົ້ດັ່ງຕ່ລົງໄປນີົ້.

 ຈົ່ງເຊື່ອ. ຫັນກັບມາຫາພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມເຊ່ອແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານໃນພຣະຄຣິສ. ຈົ່ງຫັນມາ
ຈາກທາງຕົນເອງແລະຫັນມາຫາພຣະຄຣິສຜູ້ທີ່ທໃີ່ ຫ້ຄວາມລອດຜ່ານທາງການສິ້ນພຣະຊົນແລະການຄນ
ພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ.
 ຈົ່ງສາລະພາບ. ກວດເບີ່ງຊີວິດຂອງທ່ານໃນການຄຸຍໂມ້ໂອ້ອວດວ່າທ່ານເປັນໃຜແລະທ່ານເຮັດຫັຽງ. ສ ລະ
ພາບສິ່ງນັ້ນຕ່ພຣະເຈົ້າ. ແລະຂອບຄຸນພຣະອົງສາລັບການໃຫ້ອະພັຍຂອງພຣະອົງ. ຈົ່ງຮັບຮູ້ວ່າທຸກສິ່ງທີທ
່ ່ານ
ມີແລະທ່ານເຮັດທັງໝົດມາຈາກພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ.
 ຈົ່ງປະກາດ. ຂາວດີນີ້ບ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງໃຫ້ກັບຕົວເອງ. ບອກໃຫ້ກັບບຸກຄົນທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກຜູ້ທທ
ີ່ ່ານຈະສາມາດ
ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດເລ້ອງຄວາມລອດຂອງພຣະອົງ.
ທ່ານອາດຈະຢູ່ໃນສະຖານະການຫຼາຍບ່ອນທີທ
່ ່ານປາດຖນາວ່າທ່ານຈະມີຄົນທີກ
່ ້າວເຂົ້າມາໃນຊີວິດທ່ານ. ແຕ່ວ່າບ່ມີ
ຜູ້ໃດໝົດຫັວງແລະບ່ມີຜົນສະທ້ອນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດສາລັບຈິດວິນຍານຂອງທ່ານ. ຂອບຄຸນ
ພຣະເຈົ້າບ່ພຽງແຕ່ຢນຢູ່ຄຽງຂ້າງ; ແທນທີ່ຈະ, ພຣະອົງໄດ້ເຂົ້າໄປໃນ.
ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR.
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