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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 29 ມີນາ 2020 (03-29-2020 ) 

                          ສຳລັບຄຣູ 

ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ                           ຊຳຮະໃຫ້ຊອບທັມ 

 

                                   ເຕີບໃຫຍຂ້ຶ່ນ, ປື້ມອ່ານສຳລັບເດັກນ້ອຍແນວໃດທີ່ທ່ານມັກ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ:  ພວກເຮົາຖືກແຍກໄວ້ໃຫ້ດຳລົງຊິວິດທ່ີບໍຣິສຸດໃນພຣະຄຣິດ. 
 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
          ພວກເຮາົຖືກອອກແບບໃຫ້ດຳລົງຊີວິດໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ   ໂດຍຜ່ານທາງການສິ້ນພຣະຊົນຂອງ    
ພຣະຄຣິດ.    ພວກເຮົາຖືກອອກແບບໃຫ້ດຳລົງຊີວິດທ່ີແຍກອອກຈາກຝ່າຍໂລກ; ພວກເຮົາຕັ້ງໃຈທ່ີຈະກາຍເປັນຜູ້ທີ່ 
ມີຄ່າຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າເກ່ົາ. 
       ໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 6, ໂປໂລຄົ້ນຫາທາງທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາໃຈການພັດທະນາແນວທາງການຖືກແຍກ
ອອກຈາກວິຖີທາງຂອງໂລກ. ນັ້ນແມ່ນສ່ິງທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າຖືກຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  

      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. 1 ໂກຣິນໂທ 6: 9-11 
9ເຈົ້າທັງຫຼາຍບ່ໍຮູ້ຫືຼວ່າຄົນອະທັມຈະບໍ່ມີສ່ວນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ  ຢ່າເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າຄົນຫ້ິຼນຊູ້ກໍດີ,  ຫືຼຄົນ
ຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມ, ຄົນຜິດຈາກຜົວເມັຽກັນ, ຊາຍຫ້ິຼນຄຍິືງ, ຊາຍຫ້ິຼນກັບຊາຍ, 10ຄົນຂະໂມຍ, ຄົນໂລບ, ຄົນຂີ້ເຫ້ົຼາ, 
ຄົນເວ້ົາຫຍາບຊ້າ, ຄົນຂົ່ມຂູ່ກໍດີ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສ່ວນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.    11ເມ່ືອກ່ອນມີບາງຄົນໃນພວກ
ເຈ້ົາເປັນຄົນຢ່າງນ້ັນ ແຕ່ເຈ້ົາທັງຫຼາຍໄດ້ຮັບການຊົງຊຳຮະແລ້ວ, ໄດ້ຖືກຊົງຕັ້ງໄວ້ສຳລັບພຣະເຈ້ົາແລ້ວ, ໄດ້ຖືກຊົງນັບ
ເປັນຄົນຊອບທັມໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ ແລະໂດຍພຣະວິນຍານແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ. 
 
ອະທິບາຍ: 
6: 9-11 ຜູ້ທ່ີຕັ້ງໃຈເຮັດບາບຈະບ່ໍມີສ່ວນຮ່ວມໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນຕ້ອງສະທ້ອນ 
            ເຖິງຄວາມເຊ່ືອທ່ີພວກເຂົາໄດ້ສາລະພາບ. 
 
6: 9 ຢ່າຫລອກລວງຕົວເອງ: ບາບແມ່ນການຫຼອກລວງ; ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອບ່ໍຄວນຖືເບົາ, ຄືກັບວ່າບາບເປັນສ່ິງທ່ີຍອມຮັບໄດ້ 
       (ຢຣມ 17: 9).  
       • ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການເຮັດບາບທາງເພດທ່ີບໍ່ກັບໃຈໃໝ່ ສະແດງເຖິງຫົວໃຈທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ 
         ໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.  
       • ບາບທາງເພດ ໄດ້ລວມທັງການຫລ້ິນຊູ້ (ເບ່ິງ ອພຍ 20:14; ມທ 5: 27-28) ແລະການປະຕິບັດຮັກຮ່ວມເພດ 
          ດຽວກັນ (ລະບຽບພວກເລວີ 18: 22; 20: 13; ໂຣມ 1: 26-27; 1 ຕີໂມທຽວ 1:10). 
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6:10 ຜູ້ທີ່ປະພຶດ ກະທຳສ່ິງເຫລົ່ານ້ີຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນມໍຣະດົກ: ການກະທຳທ່ີຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳ 
        ອີກໃນຈຸດນ້ີ (ແລະໃນ 1ກຣທ 6: 9) ໄດ້ເນ້ັນໜັກເຖິງຜົນຕາມມາທ່ີຮ້າຍແຮງຂອງການດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມ 
        ບາບ (ສຳລັບຄຳເຕືອນທ່ີຄ້າຍຄືກັນ, ເບິ່ງ ຄລຕ 5:19-21; ອຟຊ 5: 5;  ກລຊ 3: 5-6). 
 
6:11 ປະຕິບັດຕາມຄຳເຕືອນທ່ີເຂ້ັມງວດໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 6: 9-10, ໂປໂລໄດ້ຢືນຢັນເຖິງຄວາມໝ້ັນໃຈຂອງເພ່ິນຕ່ໍ 
        ບັນດາຜູ້ອ່ານທ່ີໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວ.  
       • ເຈ້ົາໄດ້ຖືກຊຳຮະລ້າງໃຫ້ສະອາດແລ້ວ (ກິຈການ 22:16): ຄວາມສະອາດແມ່ນການປຽບທຽບເຖິງຄວາມຊອບ 
         ທັມທີ່ມາຈາກການໃຫ້ອະພັຍ (ເບ່ິງ ຕີໂຕ 3: 5). ພວກເຂົາຖືກຊຳຮະໃຫ້ບຣິໍສຸດໂດຍພຣະເຈ້ົາເອງ (ເບ່ິງ 1 ໂກ 
         ຣິນໂທ 1: 2).  
       • ພວກເຂົາຖືກເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າໂດຍການກະທຳທ່ີເໝືອນກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາແລະໂດຍການ 
         ປ່ຽນແປງໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ອະພັຍພວກເຂົາແລະເບ່ິງພວກເຂົາ 
         ວ່າເປັນຄົນຊອບທັມ (ເບິ່ງ ໂຣມ1: 17; 3: 21-26), ແລະຊີວິດຂອງພວກເຂົາກໍໄດ້ປ່ຽນແປງຢ່າງແທ້ຈິງເພ່ືອ 
         ກະທຳສ່ິງທີ່ດີ (ເບິ່ງຕີໂຕ 3: 5-7). 
 
ນຳໃຊ້: 
       ເຫດການທັງໝົດນີ້ປາກົດຂຶ້ນທັນທີທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດ, ຜູ້ທີ່
ມີຊີວິດສົມບູນແບບໄດ້ຕາຍໃນຄວາມບາບຂອງຄົນບາບ ເພ່ືອເອົາບາບຂອງພວກເຮາົໄປ,  ແລະຄືນພຣະຊົນເພ່ືອໃຫ້
ພວກເຮາົມີຊີວິດໃໝ.່ ການສະແດງຄວາມບຣິໍສຸດແມ່ນເຫດການນ່ຶງທ່ີຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແຕ່ການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມບໍ
ຣິສຸດແມ່ນຈະຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການຊີວິດປະຈຳວັນ. ການຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດຂອງພວກເຮາົໄດ້ເລີ້ມຕ້ົນຂ້ຶນໃນເວລາທີ່
ເຮາົຕັດສິນໃຈຍອມຮັບເຊ່ືອ. ແຕ່ໄດ້ດຳເນີນການໄປຕລອດຊ່ົວຊີວິດຂອງພວກເຮາົໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາເຕີບໃຫຍຂ້ຶ່ນ
ເລ້ືອຍໆໃນພຣະຄຣິດ. 
 

2. 1 ໂກຣິນໂທ 6:12-17 
12“ເຮົາເຮດັສິ່ງສາຣະພັດໄດ້ ບ່ໍມີໃຜຫ້າມ” ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທຸກສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ນ້ັນມີປໂຍດ “ເຮາົເຮັດສິ່ງສາຣະພັດໄດ້ ບໍ່ມີໃຜ
ຫ້າມ” ແຕ່ວ່າຝ່າຍເຮາົຈະບ່ໍຍອມຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງສິ່ງໃດ 13ອາຫານມີໄວ້ສຳລັບທ້ອງແລະທ້ອງກໍສຳລັບອາຫານ ແຕ່
ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໃຫ້ທັງທ້ອງແລະອາຫານສູນຫາຍໄປ ສ່ວນຮ່າງກາຍນ້ັນບໍ່ໄດ້ມີໄວ້ສຳລັບການຫລິ້ນຊູ້ ແຕ່ມີໄວ້ສຳລັບ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກມີໍໄວ້ສຳລັບຮ່າງກາຍ 14ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຄືນຂຶ້ນມາ ແລະພຣະອົງຈະຊົງບັນດານໃຫ້ເຮາົທັງຫລາຍຄືນມາໃໝ ່ດ້ວຍຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງ 15ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍ
ຮູ້ຫລືວ່າຮ່າງກາຍຂອງພວກເຈ້ົາເປັນອະວັຍວະຂອງພຣະຄຣິດ ຖ້າເປັນຢ່າງນັ້ນເຮາົຈະເອົາອະວັຍວະຂອງພຣະຄຣິດ 
ໄປເປັນອະວັຍວະຂອງຍິງແມ່ຈ້າງຫລ ືຢ່າໃຫ້ເປັນຢ່າງນັ້ນເລີຍ 16ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າຜູ້ທ່ີຕິດພັນກັບຍິງແມ່ຈ້າງກໍ
ເປັນກາຍອັນດຽວກັບຍິງນັ້ນ ເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ວ່າ, “ເຂົາທັງສອງຈະເປັນກາຍອັນດຽວ” 17ແຕ່ຜູ້ທ່ີຕິດພັນ
ກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກໍເປັນຈິດໃຈອັນດຽວກັບພຣະອົງ 
 

ອະທິບາຍ: 
6:12 “ຂ້ອຍຢາກເຮັດຫຍັງກໍໄດ້ບໍ”ເບ່ິງຄືວ່າເປັນຄົນທ່ີມີທ່າທີທີ່ນິຍົມຊົມຊອບໃນໝູ່ຄຣິສຕຽນທ່ີເຮດັຜິດສິນທັມທາງ 
        ເພດ. ໂປໂລໄດ້ຕອບໂຕ້ທ່າທີດັ່ງກ່າວນີ້ໂດຍເນ້ັນໜັກວ່າບໍ່ແມ່ນທຸກສ່ິງທ່ີເຮັດເປັນປໂຍດ; ຄຣິສຕຽນແທ້ຕ້ອງ 
        ດຳເນີນຊີວິດທີ່ມີລະບຽບວິນັຍ ( 1 ກຣທ 10:23; ຄລຕ 5:13). 
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6:13-14 "ອາຫານມີໄວ້ສຳລັບທ້ອງແລະທ້ອງກໍມີໄວ້ສຳລັບອາຫານ": ຢ່າງເຫັນແຈ້ງ ຄຳເວ້ົານີ້ໄດ້ໃຊ້ໂດຍຄຣິສຕຽນ 
             ຊາວໂກຣິນໂທໃນການຫາເຫດຜົນການເຮັດຜິດສິນທັມທາງເພດຂອງເຂົາເຈ້ົາ ທີ່ວ່າ  "ຮ່າງກາຍມີໄວ້ເພ່ືອ 
            ຮ່ວມເພດ ການຮ່ວມເພດມີໄວ້ສຳລັບຮ່າງກາຍ" ຊ່ຶງເປັນການປຽບທຽບທ່ີບໍຖື່ກຕ້ອງ ເພາະວ່າຮ່າງກາຍແມ່ນ 
            ຖືກສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ,   ແລະການຜິດສິນທັມທາງເພດບ່ໍໄດ້ສັຣເສີນພຣະອົງ.    ເມ່ືອເຫັນເຖິງ 
             ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງໂປໂລ ສຳລັບຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາແລະການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ, ຮ່າງກາຍຂອງ 
            ພວກເຮົາຕ້ອງຖືກນຳໃຊ້ເພ່ືອຈຸດປະສົງອັນບໍຣິສຸດໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ. 
 
6:16 ຄຳອ້າງອີງໃນຂ້ໍນີ້ ໃຫ້ເບ່ິງໃນປະຖົມມະການ 2:24. 
 
6: 15-17 ການເປັນຄຣິສຕຽນແມ່ນການເຂ້ົາຮ່ວມທາງວິນຍານກັບພຣະຄຣິດ  ທັງຊີວິດແລະຄວາມຕາຍ (ໂຣມ. 6: 
              3-11). ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຈ່ຶງກາຍເປັນພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງພຣະຄຣິດ (1 ກຣທ 12: 12- 
              28; ໂຣມ 12: 4-5). ການຮ່ວມກັນຝ່າຍຈິດວິນຍານນ້ີ (ໂຢຮັນ 14:20; 17: 21-23) ໝາຍຄວາມວ່າພວກ 
              ເຂົາບ່ໍມີເສລີພາບທີ່ຈະລະເມີດຕ່ໍຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາໂດຍການຮ່ວມເພດກັບຍິງໂສເພນີ. 
 
ນຳໃຊ້: 
      ກັບຄືນມາເບ່ິງການສົມທຽບເຣ່ືອງການແຕ່ງງານ ພວກເຮາົຮັບຮູ້ເຖິງໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບອັນໜັກໜ່ວງຂອງການດຳ
ລົງຢູ່ຮ່ວມກັນກັບຄູ່ສົມຣົດ, ຄວາມສຸກທ່ີເລິກເຊ່ິງປະກອບດ້ວຍຄຳໝັ້ນສັນຍາ. ຊີວິດຂອງຜົວຫືຼເມັຽກ່ອນແຕ່ງງານບ່ໍຄື
ກັບຫັຼງແຕ່ງງານ; ຜົວຫືຼເມັຽແມ່ນໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນ,  ຄືກັບຄວາມສັມພັນຂອງເຮາົກັບພຣະຄຣິດ.   ພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມກັບພຣະຄຣິດແລະໄດ້ຖືກແຍກໄວ້ສຳລັບແຜນງານຂອງພຣະອົງ. 
 

3. 1 ໂກຣິນໂທ  6:18-20 
18ຈົ່ງຫລກີໜີເສັຽຈາກການຫລິ້ນຊູ້ ຜິດບາບທຸກຢ່າງທ່ີມະນຸດເຮດັນັ້ນເປັນບາບນອກກາຍ  ແຕ່ຜູ້ທີ່ຫ້ິຼນຊູ້ນ້ັນກໍເຮດັຜິດ
ບາບຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ 19ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າເປັນວິຫານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຜູ້ຊ່ຶງ
ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຈົ້າຊ່ຶງພວກເຈ້ົາໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຈ້ົາ  ເຈົ້າບ່ໍແມ່ນເຈ້ົາຂອງຕົວເອງ   20ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຊ້ືເຈົ້າທັງ
ຫລາຍໄວ້ແລ້ວດ້ວຍຣາຄາສູງ ເຫດສັນນ້ັນຈົ່ງຖວາຍພຣະກຽດຕໍ່ພຣະເຈົ້າດ້ວຍຮ່າງກາຍຂອງຕົນ. 
 
ອະທິບາຍ: 
6: 12-20 ໂປໂລໃຫ້ເຫດຜົນຫຼາຍຢ່າງເພ່ືອຊ່ອຍຄຣິສຕຽນບ່ໍໃຫ້ເຮັດຜິດສິນທັມທາງເພດ. 
 
6: 18-20 ສຳລັບຄຣິສຕຽນ, ຮ່າງກາຍແມ່ນວິຫານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ (ເບ່ິງ 1ກຣທ 3:16-17; 2 ກຣທ 6:16). 
               ການເຮັດບາບທາງເພດແມ່ນລະເມີດຕ່ໍວິຫານທ່ີສັກສິດນ້ີແລະທ່ີປະທັບຂອງພຣະວິນຍານ.  
            • ທ່ານບ່ໍໄດ້ເປັນຕົວຂອງຕົວທ່ານເອງ: ຄຣິສຕຽນບ່ໍສາມາດອ້າງວ່າຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາເປັນຂອງຕົນເອງ, 
              ເພາະພວກເຂົາໄດ້ຖືກຊ້ືແລ້ວ. . . ດ້ວຍລາຄາທ່ີສູງ, ຄເືລືອດຂອງພຣະຄຣິດ (1ກຣທ 7: 23; ພນມ 5: 9),  
              ແລະທຸກໆສ່ວນໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາເປັນຂອງພຣະຄຣິດເພ່ືອພຣະສະຫງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ (ເບ່ິງ  
              ໂຣມ 14:7-9; 2 ກຣທ 5:14-15). 

 
ນຳໃຊ້: 
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  ພວກເຮົາຄວນສລາດເພ່ືອຈະເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ສ່ິງທີ່ເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ;  ຊ່ຶງລວມທັງວິນຍານແລະຮ່າງກາຍ
ຂອງເຮົາທັງໝົດ. ໃນການຍອມຕໍ່ພຣະຄຣິດ, ພວກເຮາົຍອມຢູ່ໃຕ້ພຣະວິນຍານ, ຈິດວິນຍານ, ແລະຮ່າງກາຍ. ພວກ
ເຮົາຖືກແຍກອອກຖືກຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດໃນພຣະຄຣິດ, ແລະຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮາົບ່ໍໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນເຄ່ືອງມືສຳລັບ
ຄວາມບາບອີກຕໍ່ໄປ. ແຕ່ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາໄດ້ເປັນພາຊະນະທີ່ໃຊ້ເພ່ືອສຣັເສີນພຣະຄຣິດ. ເມ່ືອພວກເຮົາຍອມ
ຢູ່ໃຕ້ພຣະຄຣິດທຸກໆວັນ, ແລະໃຫ້ພຣະວິນຍານບຣິໍສຸດຂອງພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຮົາ, ພວກເຮາົກໍຢູ່ໃນເສັ້ນ
ທາງແຫ່ງການຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດ. ການດຳລົງຊີວິດທ່ີບຣິໍສຸດຢູ່ເພ່ືອພຣະຄຣິສບ່ໍມີສ່ິງອ່ືນໃດນອກເໝືອຈາກການສຣັເສີນ
ພຣະອົງ! 
 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

  ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເລືອກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນບຣິໍສຸດ. ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບິ່ງການນຳໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້.   
                                                                               
 ຈົ່ງຂອບພຣະຄຸນ.   ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີທີ່ຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ປ່ຽນແປງຍ້ອນພຣະຄຣິດ.  ຂອບພຣະຄຸນ 

ພຣະອົງທີ່ປົດປ່ອຍທ່ານອອກຈາກວິທີທາງການດຳເນີຊີວິດຂອງທ່ານ. ອະທິຖານຂໃໍຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສືບຕ່ໍ
ທຳງານອັນດີເລີດຂອງພຣະອົງ.  
 

 ຈົດຈຳ.  ທ່ອງຈຳ 1 ໂກຣິນໂທ 6: 19- 20 ແລະທ່ອງຈຳຢູ່ເປັນປະຈຳໃຫ້ກັບຕົວເອງເມ່ືອທ່ານຕ້ອງການຫິຼກ 
ໜີຈາກການລ້ໍລວງ. "ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າເປັນວິຫານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ  ຜູ້ຊ່ຶງ
ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຈົ້າຊ່ຶງພວກເຈ້ົາໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຈ້ົາ  ເຈົ້າບ່ໍແມ່ນເຈ້ົາຂອງຕົວເອງ   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຊ້ື 
ເຈ້ົາທັງຫລາຍໄວ້ແລ້ວດ້ວຍຣາຄາສູງ ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງຖວາຍພຣະກຽດຕໍ່ພຣະເຈົ້າດ້ວຍຮ່າງກາຍຂອງຕົນ." 
 

 ເດີນໄປກັບຄົນອ່ືນໆ.   ການເລືອກທ່ີຈະດຳລົງຊີວິດບໍຣິສຸດປະຈຳວັນກໍເປັນການງ່າຍ ເມ່ືອທ່ານເດີນຄຽງໄປ 
ກັບບັນດາຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ. ອ້ອມຮອບຕົວທ່ານເອງກັບຄົນອ່ືນຜູ້ທີ່ເລືອກທ່ີຈະໃຊ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາເພ່ືອພຣະຄຣິດ. 
ກຸ່ມສຶກສາພຣະຄັມພີຂອງທ່ານແມ່ນບ່ອນເລີ້ມຕົ້ນທີ່ດີ. 
 

ພວກເຮາົບ່ໍເຄີຍຖືກອອກແບບໃຫ້ຍັງເປັນໂຕບົ້ງຢູ່. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໄຖ່ພວກເຮາົໄວ້ສຳລັບງານທ່ີຍິ່ງໃຫ່ຽກວ່ານ້ັນ. ສະນັ້ນ
ພຣະຄຣິດຈ່ຶງປຽ່ນແປງເຮາົໃນແຕ່ລະວັນ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຍອມໃຫ້ພຣະອົງສືບຕໍ່ຂະບວນການຊຳຮະພວກເຮາົໃຫ້ບໍ
ຣິສຸດ. 
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