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

__________________________________________ 

ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ                           ຊຳຮະໃຫ້ຊອບທັມ 

 

                                   ເຕີບໃຫຍຂ້ຶ່ນ, ປື້ມອ່ານສຳລັບເດັກນ້ອຍແນວໃດທີ່ທ່ານມັກ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ:  ພວກເຮົາຖືກແຍກໄວ້ໃຫ້ດຳລົງຊິວິດທ່ີບໍຣິສຸດໃນພຣະຄຣິດ. 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
          ທ່ານມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບປ້ືມເຣ່ືອງໂຕບົ້ງຫິວອາຫານຫຼາຍບ່ໍ? ລູກໆຂອງຂ້າພຣະເຈົ້າຮູ້ດເີພາະວ່າພັລຍາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າແລະຂ້າພະເຈົ້າມັກອ່ານປ້ືມໃຫ້ພວກເຂົາຟັງ. ໃນເຣ່ືອງນ້ັນໄດ້ກ່າວເຖິງບ້ົງໂຕນ່ຶງທ່ີມີຄວາມຫິວຕລອເວລາ 
ແຕ່ໃນມ້ືນຶ່ງທຸກສິ່ງໄດ້ປຽ່ນໄປ ມັນບໍ່ໄດ້ຄານໄປຕາມພ້ືນດນິບ່ອນໃດບ່ອນນຶ່ງອີກຕ່ໍໄປຫືຼມັນກໍບໍ່ຮູ້ສຶກຫິວອີກ. ແຕ່ວ່າ, 
ມັນກັບສົມຫວັງແລະມີປີກພ້ອມທີ່ຈະບິນ. ຈາກນ້ັນຜູ້ຂຽນໄດ້ບລັະຍາຍວ່າມັນບ່ໍໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເພ່ືອເປັນບົ້ງຢູ່ຢ່າງ
ນັ້ນຕລອດໄປ: ແຕ່ຖືກສ້າງຂ້ຶນໃຫ້ກາຍມາເປັນແມງກະເບື້ອທີ່ສວຍງາມ. 
       ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເຫັນອົກເຫັນໃຈໂຕບ້ົງແລະບາງທີທ່ານກອໍາດຈະຮູ້ສຶກຄືກັນ. ເໝືອນກັບບົ້ງໂຕນ້ີ ພວກເຮາົບ່ໍໄດ້
ຖືກອອກແບບມາເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມຫິວແລະຜິດຫວັງ   ແຕ່ພວກເຮົາຖືກອອກແບບໃຫ້ດຳລົງຊີວິດໃນຄວາມສມັພັນກັບ  
ພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານທາງການສ້ິນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ.    ພວກເຮາົຖືກອອກແບບໃຫ້ດຳລົງຊີວິດທີ່ແຍກອອກຈາກ
ຝ່າຍໂລກ; ພວກເຮົາຕັ້ງໃຈທີ່ຈະກາຍເປັນຜູ້ທີ່ມີຄ່າຍິ່ງໃຫຍກ່ວ່າເກົ່າ. 
       ໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 6, ໂປໂລຄົ້ນຫາທາງທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາໃຈການພັດທະນາແນວທາງການຖືກແຍກ
ອອກຈາກວິທີຂອງໂລກ. ນ້ັນແມ່ນສິ່ງທ່ີມີຄວາມໝາຍວ່າຖືກຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  

      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. 1 ໂກຣິນໂທ 6: 9-11 
9ເຈົ້າທັງຫຼາຍບ່ໍຮູ້ຫືຼວ່າຄົນອະທັມຈະບໍ່ມີສ່ວນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ  ຢ່າເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າຄົນຫ້ິຼນຊູ້ກໍດີ,  ຫືຼຄົນ
ຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມ, ຄົນຜິດຈາກຜົວເມັຽກັນ, ຊາຍຫ້ິຼນຄຍິືງ, ຊາຍຫ້ິຼນກັບຊາຍ, 10ຄົນຂະໂມຍ, ຄົນໂລບ, ຄົນຂີ້ເຫ້ົຼາ, 
ຄົນເວ້ົາຫຍາບຊ້າ, ຄົນຂົ່ມຂູ່ກໍດ ີຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສ່ວນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.    11ເມ່ືອກ່ອນມີບາງຄົນໃນພວກ
ເຈ້ົາເປັນຄົນຢ່າງນ້ັນ ແຕ່ເຈ້ົາທັງຫຼາຍໄດ້ຮັບການຊົງຊຳຮະແລ້ວ, ໄດ້ຖືກຊົງຕັ້ງໄວ້ສຳລັບພຣະເຈ້ົາແລ້ວ, ໄດ້ຖືກຊົງນັບ
ເປັນຄົນຊອບທັມໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ ແລະໂດຍພຣະວິນຍານແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ. 
 

        ໃນເບ້ືອງຕົ້ນ(ໃນຂໍ້ 9-16) ພວກເຮາົມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄຳວ່າບຣິໍສຸດ,  ເປັນຄຳເວ້ົາທ່ີມີຄຸນຄ່າຢ່າງສູງ ຊ່ຶງ
ນຳມາໃຊ້ກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ທ່ີຖືກຍົກສູງໄວ້ຕ່າງຫາກ,   ແຍກໄວ້ຕ່ງຫາກ,   ແລະການເປັນນ່ຶງດຽວ(ພິເສດ)ຈາກສັພສິ່ງທ່ີ 
ພຣະອົງຊົງສ້າງ. ແຕ່ບໍ່ແມ່ນພຣະເຈ້ົາພຽງຜູ້ດຽວທີ່ບໍຣິສຸດ;  ໃນຖານະທ່ີເປັນລູກຂອງພຣະອົງ ພວກເຮາົກໍບຣິໍສຸດຄືກັນ
ແລະຖືກແຍກອອກຈາກໂລກທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຮາົ ການຖືກຊຳຮະໃຫ້ບຣິໍສຸດກໍກາຍເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດ, ແລະຊີວິດຄຣິສ
ຕຽນແມ່ນຊີວິດທີ່ເຕີບໃຫຍໃ່ນການຖືກຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດ. 
       ຄວາມງົດງາມຂອງການທ່ີຖືກຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດແລະການຖືກແຍກໄວ້ໃນພຣະຄຣິດ ແມ່ນພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຕົກເປັນ 
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ທາດຂອງຄວາມບາບອີກຕໍ່ໄປເມ່ືອພວກເຮາົຢູ່ໃນພຣະອົງ. ເມ່ືອພວກເຮົາຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ພຣະບດິາຊົງເຫັນພວກເຮົາ
ເປັນຄົນຊອບທັມ;   ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຖືກນັບວ່າເປັນຄົນອະທັມອີກຕໍ່ໄປ.  ໂປໂລໄດ້ເວ້ົາເຖິງຄວາມບາບບາງຢ່າງ ແລະ
ເຕືອນຄຣິສຕຽນວ່າ, “ໃນພວກທ່ານເຄີຍເປັນຢ່າງນັ້ນມາກ່ອນ.” ຊ່ຶງເປັນຄຳເຕືອນທີ່ຖ່ອມຕົວວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບການ
ໄຖ່ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍການປະຕິບັດຂອງເຂົາ, ແຕ່ຍ້ອນການຕາຍແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ. 
        ໂປໂລຍັງໄດ້ຍ້ຳເຕືອນອີກວ່າພວກເຂົາບໍ່ຄວນຈະດຳລົງຊີວິດຕາມວິທີທາງເກ່ົາໆຂອງພວກເຂົາ.   ພວກເຮົາໄດ້
ເປັນຜູ້ບຣິໍສຸດແລະຖືກແຍກອອກຈາກວິຖີຊີວິດເກ່ົານັ້ນແລ້ວ. ພວກເຮາົຈະບ່ໍພຽງແຕ່ເຫັນຄວາມຕາຍໃນບາບເທ່ົານັ້ນ, 
ແຕ່ພວກເຮົາຈະພົບເຫັນຊີວິດໃນພຣະຄຣິດ.   ເມ່ືອພວກເຮາົເຂົ້າມາຫາພຣະຄຣິດ, ທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງໄດ້ປ່ຽນແປງ!  ໂປ 
ໂລໃຊ້ສາມຂໍ້ທ່ີສຳຄັນເພ່ືອອະທີບາຍເຖິງການປ່ຽນແປງນັ້ນ: 
 ຊຳຮະລ້າງ.  ພວກເຮົາຖືກຊຳຮະລ້າງໃຫ້ສະອາດຈາກບາບຂອງພວກເຮາົໂດຍຜ່ານທາງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະ 

ຄຣິດ."...ແລະພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເຢຊູພຣະບຸດຂອງພຣະອົງກໍຊຳຮະລ້າງເຮາົທັງຫລາຍຈາກຜິດບາບໝົດ
ສິ້ນ" (1 ໂຢຮັນ 1:7). 

 ການຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດ. ພວກເຮາົຖືກແຍກອອກແລະປະກາດວ່າບຣິໍສຸດໂດຍພຣະເຈ້ົາ. "ໂດຍນ້ຳພຣະທັຍນ້ັນ
ແຫລະ ທ່ີເຮາົທັງຫລາຍໄດ້ຮັບການຊົງຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດ ດ້ວຍການຖວາຍພຣະກາຍຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເທື່ອ
ດຽວເທົ່ານ້ັນ ເປັນການສ້ິນສຸດ” ( ເຮັບເຣີ 10: 10). 
ສະແດງຄວາມບໍຣິສຸດ. ພວກເຮາົຖືກເອ້ີນວ່າເປັນຄົນຊອບທັມໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົົາ. ຄວາມຊອບ 
ທັມຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ເຂ້ົາສ່ວນກັບພວກເຮົາ. "ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທຳໃຫ້ພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງບ່ໍມີຄວາມ
ຜິດບາບນັ້ນ ໄດ້ເຂົ້າສ່ວນກັບຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ເຂ້ົາສ່ວນໃນຄວາມຊອບທັມຂອງ
ພຣະເຈ້ົາໂດຍທາງພຣະອົງ"  ( 2 ໂກຣິນໂທ 5: 21).່ 

       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
ກບັອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກໍເປັນຈິດໃຈອັນດຽວກັບພຣະອົງ 
 

       ໂປໂລໄດ້ເຕືອນຊາວໂກຣິນໂທໃຫ້ຮູ້ວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບການໄຖ່ໂດຍພຣະຄຣິດ. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ
ໃຫ້ເປັນອສິຣະໂດຍພຣະຄຣິດ, ແຕ່ຊາວໂກຣິນໂທໄດ້ຕຄີວາມໝາຍເສລີພາບນັ້ນຜິດໄປ.   ໂປໂລໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳເວ້ົາ
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ທ່ີເປັນຄຳຂວັນຂອງພວກເຂົາເຖິງສອງຄ້ັງທ່ີວ່າ “ເຮົາເຮດັສິ່ງສາຣະພັດໄດ້ ບໍ່ມີໃຜຫ້າມ” ( ຂ້ໍ 12)   ແຕ່ທັງສອງຄ້ັງນັ້ນ 
ເພ່ິນໄດ້ເວ້ົາຄວາມຈິງທ່ີຜິດຈາກຄວາມໝາຍຂອງຄຳຂວັນນ້ັນ:  “ບໍ່ແມ່ນທຸກສິ່ງທ່ີເຮດັໄດ້ນ້ັນມີປໂຍດ” ແລະ  “ແຕ່ວ່າ
ຝ່າຍເຮົາຈະບ່ໍຍອມຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງສ່ິງໃດເລີຍ." 
       ໃນຕອນຕົ້ນ, ໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍໄປຫາຄຣິສຕະຈັກຕ່າງໆໃນຄາລາເຕັຽ: “ ເສລພີາບ, ພຣະຄຣິດໄດ້ໄຖ່ເຮາົ
ໃຫ້ມີອິສຣະ” ( ຄາລາເຕັຽ 5: 1). ພຣະອົງໄດ້ປົດປ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ພ້ົນຈາກຫຍງັ? ພ້ົນຈາກການເປັນທາດຂອງຄວາມ
ບາບ. ພວກເຮົາມີອິສຣະບໍ່ໄດ້ຖ້າເຮົາຍັງເຮັດບາບຢູ່, ແຕ່ມີບາງຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກຣິນໂທໄດ້ໃຊ້ເສລພີາບນ້ັນ
ຢ່າງບ່ໍຖືກຕ້ອງ ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາໃຊ້ມີເສລີພາບໃນການເຮັດບາບ.  
       ໂດຍສະເພາະ,  ບາງຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກໂກຣິນໂທໄດ້ສວຍໃຊ້ຂອງປະທານໄປໃນການເຮັດບາບທາງເພດ ແລະ
ການເຮັດຜິດສິນທັມທາງເພດ,    ພວກເຂົາເຊ່ືອວ່າທັງອາຫານແລະເພດແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ຈຸດປະສົງສຳລັບຮ່າງກາຍ
ຂອງພວກເຂົາ ດັ່ງນັ້ນຈ່ຶງບໍ່ມີຜົນຕ່ໍຊີວິດຝ່າຍວິນຍານຂອງພວກເຂົາ. 
        ນ້ັນຄືຜູ້ທ່ີຖວ່ືາຄວາມຮູ້ເປັນທາງນຳສູ່ການມີອິດທິພົນຕໍ່ຫຼາຍໆຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກໂກຣິນໂທ, ແຕ່ໂປໂລໄດ້ກ່າວ
ຕໍ່ສູ້ພວກເຂົາ. ພວກເຮາົບ່ໍສາມາດແຍກຮ່າງກາຍແລະຈິດວິນຍານໄດ້. ຮ່າງກາຍຝ່າຍເນ້ືອໜັງຂອງພວກເຮາົເປັນຂອງ
ພຣະຄຣິດເທ່ົາໆກັນກັບວິນຍານຂອງພວກເຮາົ. 
      ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແມ່ນເປັນນຶ່ງດຽວກັບພຣະຄຣິດ, ແລະການແຕ່ງງານເປັນພາບພົດສະແດງເຖິງຄວາມເປັນນຶ່ງດຽວກັບທ່ີ
ພວກເຮາົມີສ່ວນຮ່ວມກັບພຣະຄຣິດໃນຖານະເປັນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ ( ເອເຟໂຊ 5: 22-23).     ໃນການແຕ່ງ
ງານ ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງກາຍເປັນເນ້ືອກາຍດຽວກັນ;  ໃນທຳນອງດຽວກັນ,  ເມ່ືອພວກເຮາົເຂ້ົາມາເປັນຜູ້ເຊ່ືອ, ພວກເຮາົ
ໄດ້ເຂົ້າເປັນສ່ວນຮ່ວມກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໂດຍຜ່ານທາງພຣະວິນຍານບໍຣິສດຸ.   ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ການກະທຳທາງດ້ານ
ເນ້ືອກາຍຈຶ່ງສົງຜົນກະທົບຕ່ໍຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພວກເຮາົ. 
        ຄວາມຈິງນ້ີຊ້ີແຈ່ງໃຫ້ເຫັນວິທີທ່ີພວກເຮາົຖືກແຍກອອກຈາກໂລກ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນນຶ່ງດຽວກັນກັບໂລກແລະ
ຄ່ານິຍົມຂອງໂລກ; ພວກເຮາົເປັນນ່ຶງດຽວກັນກັບພຣະຄຣິດ.  ເນ່ືອງຈາກວ່າພວກເຮາົເປັນນ່ຶງດຽວກັບພຣະຄຣິດແລະ 
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງກຊົໍງສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮາົ ຮ່າງກາຍພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນເປັນພຣະວິຫານຂອງພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດ ( 1 ໂກຣິນໂທ 6: 19). 
      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. 
 

           ໃນຂ້ໍທີ 12-17, ໂປໂລໄດ້ກ່າວເນ້ັນວ່າສິ່ງທ່ີເຮົາເຮັດທາງຮ່າງກາຍ ໃນກໍລະນີນີ້ ແມ່ນການເຮັດບາບທາງເພດ 
ຖືວ່າສຳຄັນຫລາຍ.   ສະນ້ັນດຽວນ້ີເພ່ິນຈ່ຶງໄດ້ແນະນຳວິທີແກ້ໄຂຄື:  "ຈົ່ງຫລີກລ້ຽງການຜິດສິນທັມທາງເພດ"   ໝາຍ
ຄວາມວ່າໃຫ້ແລ່ນໜີໄປ,  ບ່ໍພຽງແຕ່ຍ່າງໜີຈາກສະຖານະການເທ່ົານ້ັນ ຄືຢ່າເສັຽເວລາຄິດກ່ຽວກັບການໜີໄປ. ຈ່ົງໄປ
ໃຫ້ໄກເທ່ົາທ່ີຈະເປັນໄປໄດ້ ແລະຈ່ົງເຮັດໃນທັນທີ! 
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          ໃນການໜີຈາກການລ້ໍລວງ, ເປັນສິ່ງທ່ີຈຳເປັນຕ້ອງພິຈາຣະນາເຖິງສິ່ງທ່ີພວກເຮາົແລ່ນໄປຫາ. ພວກເຮົາບໍ່ສາ
ມາດຫົຼບຫີຼກໜີຈາກຄວາມບາບແລະຢຸດຢູ່ທ່ີນັ້ນ,  ແຕ່ຈຳຕ້ອງແລ່ນໄປຫາພຣະຄຣິດ.   ພວກເຮາົຕ້ອງແນ່ໃຈທ່ີຈະດຳ
ເນີນຊີວິດບໍຣິສຸດ. ພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ຮັບກຽດເມ່ືອເຮາົສແວງຫາທາງຂອງພຣະເຈ້ົາແລະດຳລົງຊີວິດໃຫ້ບຣິໍສຸດ. ພຣະອົງ
ໄດ້ເອີ້ນພວກເຮາົອອກຈາກບາບໃຫ້ມາເປັນຂອງພຣະອົງແລະເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ແລະພວກເຮາົບ່ໍແມ່ນຕົວເຮົາ
ເອງ.   ດ້ວຍເຫດນີ້, ການເລືອກຂອງພວກເຮົາທັງໝົດຄວນນຳເອົາກຽດສະງ່າຣາສມີາຖວາຍແກ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງເລືອກ
ພວກເຮົາເພ່ືອເປັນສາວົກແລະໄດ້ຮຽກເອ້ີນພວກເຮາົອອກຈາກຄວາມມືດ, ພວກເຮາົຄວນປະກາດພຣະກຽດແລະສະ
ງ່າຣາສຂີອງພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດ.ີ 
        ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເພ່ິງອາສັຍພຣະວິນຍານທີ່ຊົງສະຖິດຢູ່ນຳເຮົານ້ັນ,  ຂໃໍຫ້ພວກເຮາົຈ່ືຈຳເຖິງລາຄາທີ່ພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ຈ່າຍເພ່ືອໄຖ່ພວກເຮາົແລະນຳພາພວກເຮາົມາຫາພຣະອົງ. ພວກເຮາົຈະໃຫ້ຄຸນຄ່າແລະທະນຖຸນອມຫຼາຍຂຶ້ນ
ກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຖືກຊ້ືມາດ້ວຍລາຄາແພງ. ໃນຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ອັນບ່ໍຈຳກັດ, ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກທ່ີຈະຊ້ືເອົາທ່ານແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າແລະພຣະອົງຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໃນລາຄາທ່ີແພງທ່ີສຸດຄ:ື ການຕາຍຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ.  ພວກເຮົາຄວນ
ສລາດເພ່ືອຈະເອົາໃຈໃສເ່ປັນພິເສດຕ່ໍສິ່ງທ່ີເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ;  ຊ່ຶງລວມທັງວິນຍານແລະຮ່າງກາຍຂອງເຮົາທັງໝົດ. 
ໃນການຍອມຕໍ່ພຣະຄຣິດ, ພວກເຮາົຍອມຢູ່ໃຕ້ພຣະວິນຍານ, ຈິດວິນຍານ, ແລະຮ່າງກາຍ. ພວກເຮາົຖືກແຍກອອກ
ຖກືຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດໃນພຣະຄຣິດ, ແລະຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນເຄ່ືອງມືສຳລັບຄວາມບາບອີກຕ່ໍໄປ. 
ແຕ່ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາໄດ້ເປັນພາຊະນະທີ່ໃຊ້ເພ່ືອສັຣເສີນພຣະຄຣິດ. ເມ່ືອພວກເຮົາຍອມຢູ່ໃຕພ້ຣະຄຣິດທຸກໆ
ວັນ, ແລະໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຮົາ, ພວກເຮົາກຢູ່ໍໃນເສ້ັນທາງແຫ່ງການຊຳຮະ
ໃຫ້ບຣິໍສຸດ. ການດຳລົງຊີວິດທີ່ບໍຣິສຸດຢູ່ເພ່ືອພຣະຄຣິສບ່ໍມີສິ່ງອື່ນໃດນອກເໝືອຈາກການສັຣເສີນພຣະອົງ! 
 

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. 
ກຸ່ມສຶກສາພຣະຄມັພີຂອງທ່ານແມ່ນບ່ອນເລີ້ມຕົ້ນທີ່ດີ. 
 

ພວກເຮາົບ່ໍເຄີຍຖືກອອກແບບໃຫ້ຍັງເປັນໂຕບົ້ງຢູ່. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໄຖ່ພວກເຮາົໄວ້ສຳລັບງານທ່ີຍິ່ງໃຫ່ຽກວ່ານ້ັນ. ສະນັ້ນ
ພຣະຄຣິດຈ່ຶງປຽ່ນແປງເຮົາໃນແຕ່ລະວັນ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຍອມໃຫ້ພຣະອົງສືບຕໍ່ຂະບວນການຊຳຮະພວກເຮົາໃຫ້ບໍ
ຣິສຸດ. 
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.us ແປໂດຍ VR. 


