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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 26 ເມສາ 2020 (4-26-2020) 

ສຳລັບຄຣູ 
ຄວາມຮັກ 

 

ແມ່ນຫຍັງຄືອາຫານທ່ີເອົາອອກຈາກເຕົາປ້ີງໃໝ່ໆ ທ່ີທ່ານມັກ?" 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ຈ່ົງໃຫ້ຄວາມຮັກຊຶມຊວ່ານເຂ້ົາໄປສູ່ທຸກໆ ຄວາມສັມພັນ 

 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
       ບ່ໍມີໃຜມັກສ້ົນສຸດຂອງເຂ້ົາຈ່ີ.   ຂ້ອຍມີມີລູກ 4 ຄົນທ່ີມັກໂຕ້ຖຽງກັນຍາດຊີງກັນ,    ແຕ່ວ່າສ້ົນເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີ 
ພວກເຂົາໄດ້ຕ່ໍສູ້ຍາດຊີງກັນ.  ໃນຫລາຍໆປີໃນຖານະທ່ີເປັນພໍ່ຂອງພວກເຂົາ,  ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນສຽງຄົນໃດໃນ 
ພວກເຂ້ົາຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ:  "ບ່ໍ,  ຂ້ອຍຕ້ອງອັນທ່ີເປັນແຜ່ນກອບໆ, ມີກ່ິນບູດ, ແຂງຄືເຈ້ັຽກາກຕົງ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນ 
ພວກເຂົາວ່າຢາກໄດ້ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເລີຍ ເພາະວ່າເດັກນ້ອຍຕ້ອງການຂອງສົດ ແລະຜູ້ໃຫຍ່ກໍເຊ່ັນດຽວກັນ. 
    ຄວາມສັມພັນກໍຄ້າຍຄືກັບສ້ົນເຂ້ົາຈ່ີ. ເມ່ືອເວລາຜ່ານໄປດົນ, ເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນມັກຈະແຂງກະດ້າງແລະແຂງແກ່ນໂດຍສະ 
ເພາະທັງສອງສ້ົນ.   ແຕ່ການແຕ່ງງານແລະຄວາມເປັນມິດບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດຕາມແບບຢ່າງສະພາບເຈ້ົາຈ່ີທ່ີກ່າວມາ 
ນ້ັນ.   ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ,  ທ່ີພຣະຄັມພີສອນໃຫ້ພວກເຮົາມີວິທີການທ່ີແນ່ນອນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສັມພັນຂອງ 
ພວກເຮົາກັບຄົນອ່ືນບ່ໍໃຫຢຸ້ດຊະງັກ.  ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດ, ທ່ານກມີພລັງທ່ີຈະຟ້ືນຟູຄວາມສົດຊ່ືນ 
ຢ່າງອັສຈັນໃຈໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນ. ວິທີການສຳລັບການຂຍາຍຄວາມສັມພັນທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ນ້ີແມ່ນເພ່ຶືອບ່ໍໃຫ້ເກີດຄວາມ 
ເຂ້ົາໃຈຜິດ, ແຕ່ບ່ໍໄດ້ມາລ້າໆ. ການພົວພັນອັນເລິກເຊ່ິງນ້ີແມ່ນຄວາມຮັກ. 
         ທ່ານຮູ້ສຶກຜິດຫວັງບ່ໍກັບຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກຳລັງເປັນຢູ່ໃນເວລານ້ີ?    ທ່ານຮູ້ສຶກເບ່ືອໜ່າຍບ່ໍທ່ີເຫັນຄົນ 
ຫັນໜີອອກໄປຈາກຊີວິດທ່ານ? ທ່ານພຍາຍາມທ່ີຈະສແວງຫາທາງເພ່ືອຈະລົງເລິກໄປອີກກັບຜູ້ທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບທ່ານບໍ? 
ຖ້າເປັນດ່ັງນ້ັນ, ຈ່ົງຟັງຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະເຍຊູຂະນະທ່ີພຣະອົງອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມຮັກ. 
 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2, 3 )  
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ໂຢຮັນ 15:9-10 
9ພຣະບິດາໄດ້ຊົງຮັກເຮົາຢ່າງໃດ ຝ່າຍເຮົາໄດ້ຮັກພວກທ່ານຢ່າງນ້ັນເໝືອນກັນ ຈ່ົງຕ້ັງຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງເຮົາ  10ຖ້າ
ພວກທ່ານຖືຮັກສາຂ້ໍບັນຍັດຂອງເຮົາ ທ່ານກໍຈະຕ້ັງຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງເຮົາ ເໝືອນດ່ັງເຮາົໄດ້ຖືຮັກສາບັນຍັດພຣະບິ
ດາຂອງເຮົາ ເຮົາຈ່ຶງຕ້ັງຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. 
 
15: 9 ດ່ັງທ່ີພຣະບິດາຊົງຮັກເຮົາ, ຝ່າຍເຮົາໄດ້ຮັກພວກທ່ານ: As the Father......have I love you.   ຄວາມຮັກຂອງ 
         ພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາສໍາລັບພຣະເຈ້ົາພຣະບຸດ    ແມ່ນມາດຕະຖານຂອງຄວາມຮັກຂອງພຣະບຸດທ່ີມີສຳລັບຜູ້ທ່ີ 
         ເຊ່ືອທັງຫລາຍ. 
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15:10 ຕ້ັງຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງເຮົາ: keep...as I have kept. ພຣະຄຣິດຮັກຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໂດຍບ່ໍມີເງ່ືອນໄຂ (v. 9).  ແຕ່ໃນ 
          ຂະນະທ່ີຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ ກໍເຊ່ືອຟັງພຣະຄຳຂອງພຣະຄຣິດແລະປະຕິບັດຕາມຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ,  ພວກເຂົາໄດ້ 
         ເຂ້ົາມາມີປະສົບການແລະເຂ້ົາໃຈຄວາມຮກັຂອງພຣະອົງທ່ີມີຕ່ໍພວກເຂົາຫລາຍຂ້ຶນ (ເບ່ິງເອເຟໂຊ 3: 14 :19). 

  ຖືຮັກສາ. . . ດ່ັງທ່ີເຮົາໄດ້ຖືຮັກສາບັນຍັດຂອງພຣະບິດາໄວ້. ອີກເທ່ືອໜ່ຶງ ຄວາມສຳຄັນຂອງການເຊ່ືອຟັງ(ເບ່ິງ 
          ຢຮ 14:15, 21, 23), ແລະອີກເທ່ືອໜ່ຶງ ຕົວຢ່າງຂອງພຣະຄຣິດ (ເບ່ິງ ຢຮ 14:31).  
        ທ່ີຮັກ . . .ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. my love...His love ເບ່ິງ ຢຮ 15:12,14. ການເຊ່ືອຟັງແລະຄວາມຮັກ 
          ຕ້ອງຄຽງຄູ່ໄປນຳກັນສເມີ (ເບ່ິງ ຢຮ 14:15,21,23; 1 ຢຮ 2:5). 
 
ນຳໃຊ້: 
         ການຕ້ັງຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູເປັນກຸນແຈໄຂໄປສູ່ທຸກຄວາມສຳເຣັດ,  ໂດຍສະເພາະໃນຄວາມສັມພັນ 
ກັບຄົນອ່ືນໆ.  ຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງຕ້ອງຮັບເອົາຄຸນຄ່າຂອງພຣະອົງແລະເຊ່ືອຟັງສຽງຂອງພຣະອົງ.  ເມ່ືອພວກເຮົາບ່ໍ 
ສົນໃຈຄຳເຕືອນແລະການກະຕຸ້ນເຕືອນຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແລະໄດ້ວາງແຜນເສ້ັນທາງທ່ີເຫັນແກ່ຕົວຂອງພວກ 
ເຮົາ, ແມ່ນພວກເຮົາບ່ໍເຊ່ືອຟັງ, ພວກເຮົາທໍາລາຍຄວາມສຳເຣັດສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ, ແລະພວກເຮົາກຳລັງເຮັດໃຫ ້
ຄົນທ່ີຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາຂຸ່ນເຄືອງໃຈ. ພວກເຮົາຕ້ອງຢູ່ໃກ້ຊິດສນິດກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສເມີ. 
 

2.  ໂຢຮັນ 15:11-12 
11ຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີເຮົາໄດ້ບອກທ່ານທັງຫລາຍແລ້ວ ເພ່ືອຄວາມຍິນດີຂອງເຮົາຈະຢູ່ໃນທ່ານ ແລະຄວາມຍິນດີຂອງ
ທ່ານຈະຄົບບໍຣິບູນ  12“ນ້ີແຫລະ, ເປັນຂ້ໍບັນຍັດຂອງເຮົາ ຄືໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍຮັກກັນແລະກັນ ເຫມືອນດ່ັງເຮົາໄດ້ຮັກ
ພວກທ່ານ. 
 

15:11 ຄວາມຍິນດີ. joy  ແຕ່ກ່ອນນ້ັນ ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນພຣະທັມຂ່າວປະເສີດໂຢຮັນ 3: 29 ພຽງເທ່ົານ້ັນ  ແຕ່ຕ່ໍມາໄດ້ 
          ພົບວ່າໄດ້ມີການຈົດໄວ້ອີກຕາມລັກສະນະທ່ີກ່າວເຖິງໃນຫ້ອງຊ້ັນເທິງ(ເບ່ິງ ຢຮ 16:22, 24 ແລະ ຢຮ 16:22; 
         17:13). ການດຳເນີນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນບ່ໍມຫີຍັງທ່ີໜ້າເບ່ືອ, ເພາະວ່າພຣະເຢຊູປາຖນາໃຫ້ພວກສາວົກຂອງ 
          ພຣະອົງມີຄວາມຊົມຊ່ືນຢ່າງສົມບູນ (ເບ່ິງ ຟລປ 4:4; 1 ທຊນ 5:16; 1 ຢຮ 1:4) 
 
15:11 ຄວາມຍິນດີຂອງທ່ານຈະຄົບບໍຣິບູນ That your joy may be full ການສະແດງອອກຢ່າງແປກປລາດຕ່ໍໂຢຮັນ 

          (ໂຢຮັນ 3:29; 16:24; 17:13; 1 ໂຢຮັນ 1:4;  2 ໂຢຮັນ 12) ເປັນການບັລຍາຍປະສົບການຂອງຜູ້ທ່ີ  

         ເຊ່ືອຄົນນ່ຶງກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດ: ຄວາມຍິນດີທ່ີຄົບບໍຣິບູນ. 
 

15:12 ຮັກກັນແລະກັນ: love one another ເພື່ອຈະຕ້ັງຢູ່, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈະຕ້ອງເຊ່ືອຟັງ (ຂ້ໍ 10).   ການເຊ່ືອຟັງ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ 
          ຕ້ອງຮັກຄົນອ່ືນທ່ີເຊ່ືອທັງຫລາຍດ້ວຍ (ຢຮ 13: 34, 35). 
 

ນຳໃຊ້: 
       ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ມອບບັນຍັດໃຫຮັ້ກແບບມົວໆຫືຼບ່ໍແຈ້ມແຈ້ງ.  ພຣະອົງໄດ້ຊ້ີນຳພວກເຮົາໃຫ້ຮັກຄົນອືນໃນແບບທ່ີ 
ທ່ີພຣະອົງຊົງຮັກພວກເຮົາ.   ພຣະເຢຊູຊົງສຳແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແນວໃດ?  ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ໃຫ້.  ພຣະອົງ 
ໃຫ້ອະພັຍ. ພຣະອົງຊົງຍົກໂທດ. ພຣະອົງມີຄວາມເມດຕາ, ມີຄວາມກະຣຸນາ, ມີຄວາມສົງສານ, ຊົງເສັຽສະລະ, ແລະ 
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ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ເອົາພຣະທັຍໃສ່. ເມ່ືອທ່ານຮັກຄົນອ່ືນຄືກັບພຣະເຢຊູຮັກ ທ່ານກໍເລ້ີມຈະທໍາລາຍກຳແພງທ່ີກ້ັນກາງ 
ຣະຫວ່າງເຂົາເຈ້ົາແລະທ່ານລົງ. ເຖິງແມ່ນເປືອກຫອຍຂອງການເຍາະເຍ້ີຍຈະແຂງເທ່ົາໃດ  ທ່ານກໍສາມາດທ່ີຈະແກະ 
ອອກໄດ້ ແລະພວກເຂົາຈະເປີດເຜີຍຊີວິດທ່ີຫຍຸ້ງຍາກຂອງພວກເຂົາໃຫ້ທ່ານຮູ້. ປະກາຍໄຟແຫ່ງການພົວພັນໄດ້ສ່ອງ 
ແສງໃຫ້ເຫັນແລ້ວໃນຊ່ວງເວລາທ່ີບ່ໍຄາດຄິດຂອງຄວາມຮັກ. 
 

3.  ໂຢຮັນ 15:13-14 
13ບ່ໍມີຜູ້ໃດມີຄວາມຮັກໃຫຍ່ກວ່ານ້ີ ຄືການທ່ີຜູ້ນ່ຶງຈະໄດ້ສລະຊີວິດຕາງມິດສະຫາຍຂອງຕົນ  14ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍເຮັດ
ຂ້ໍທ່ີເຮົາໄດ້ບັນຍັດໄວ້ ພວກທ່ານກໍເປັນມິດສະຫາຍຂອງເຮົາ. 
 
15:13 ເສັຽສະລະຊີວິດ: lay down one’s life  ໃນຄວາມບ່ໍຮອບຄອບແລະໝ້ັນໃຈຝ່າຍຮ່າງກາຍ, ເປໂຕໄດ້ສເນີທ່ີ 
          ຈະຍອມເສັຽສະລະຊີວິດຂອງລາວເພ່ືອພຣະເຢຊູ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ລາວບ່ໍພ້ອມທ່ີຈະຕາຍເພ່ືອພຣະເຢຊູເທ່ືອ; 
          ລາວຍັງບ່ໍພ້ອມທ່ີຈະດຳລົງຊີວິດເພ່ືອພຣະອົງອີກດ້ວຍ ໃນເວລານ້ັນ (ຢຮ 18:17, 18, 25–27).  
        ຕົວຢ່າງອັນຍ່ິງໃຫຍ່ສູງສຸດຂອງຄວາມຮັກ ແມ່ນຄວາມຖ່ອມຕົວຂອງພຣະເຢຊູໃນການຮັບໃຊ້ທ່ີເສັຽສະລະ 
          ຂອງພຣະອົງ (ຢຮ 13:15). 
        ຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດບ່ໍພຽງແຕ່ສະແດງອອກດ້ວຍຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ໄດ້ສະແດງອອກ 
          ດ້ວຍການເສັຽສະລະຊີວິດຂອງພຣະອົງ (ເບ່ິງ ເອເຟໂຊ 5:25). 
 
15:14 ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍເຮັດ:  if you do  ພຣະເຢຊູເປັນແບບຢ່າງແກ່ເຮົາສຳລັບຄວາມຮັກ (ຂ້ໍ 13). ຄວາມສນິດ 
          ສນົມກັບພຣະອົງແມ່ນແຮງຈູງໃຈສຳລັບຄວາມຮັກດ່ັງທ່ີພຣະອົງຊົງຮັກ. ຖ້າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ ເຊ່ືອຟັງບັນຍັດຮັກຂອງ 
          ພຣະອົງພວກເຂົາກໍຈະຊົມຊ່ືນຍິນດີກັບຄວາມໃກ້ຊິດໃນມິດຕະພາບຂອງພຣະອົງ. ຈ່ົງສັງເກດວ່າມິດຕະພາບ, 
          ບ່ໍຄືກັບການເປັນລູກຊາຍ, ບ່ໍແມ່ນຂອງຂວັນທ່ີໃຫ້ເທ່ືອພຽງດຽວກໍແລ້ວໄປ, ແຕ່ພັດທະນາຕ່ໍໄປເລ້ືອຍໆ ເພາະ 
          ເປັນຜົນຮັບທ່ີມາຈາກການເຊ່ືອຟັງບັນຍັດຮັກຂອງພຣະເຢຊູ. 
 

ນຳໃຊ້:  
       ໃນຂະນະທ່ີບາງຄ້ັງກໍເປັນການສລາດທ່ີຈະຫລີກລ້ຽງບ່ໍໃຫ້ເຫ່ືອອອກກັບສ່ິງຂອງນ້ອຍໆ”    ແນວຄິດນ້ີບ່ໍຈໍາເປັນ 
ແລະບ່ໍຄວນນໍາໄປໃຊ້ໃນຄວາມສັມພັນ. ສ່ິງເລັກໆນ້ອຍໆ ແມ່ນສຳຄັນຕ່ໍຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານຫລາຍ. ຄວາມເຕັມ 
ໃຈທ່ີຈະຕາຍເພື່ອຄົນທ່ີເຮົາຮັກມັກຈະແປວ່າຄວາມຕ້ອງການປະຈຳວັນຂອງຄົນອ່ືນຕ້ອງມາກ່ອນຄວາມສຳຄັນຂອງ 
ເຮົາເອງແລະໃຫ້ສຶກສາເບ່ິງຊີວິດຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ. ບຸກຄົນນ້ີຕ້ອງການຫຍັງທ່ີຂ້ອຍສາມາດຊ່ອຍລາວໄດ້? 
ຂ້ອຍຄວນຈະຂຽນຈົດໝາຍສ້ັນໃຫກ້ຳລັງໃຈແລະເພ່ືອໜຸນໃຈລາວບໍ? ຂ້ອຍສາມາດຊ່ອຍອາຫານໄດ້ບ່ໍເພ່ືອລາວຈະ 
ບ່ໍຫິວ? (ສຳລັບຜູ້ຍິງ)ຂ້ອຍສາມາດພານາງໄປທ່ຽວຈັກມ້ືເພື່ອຢູ່ຫ່າງຈາກລູກໆຊ່ົວຄາວໄດ້ບໍ ເພ່ືອນາງຈະສາມາດຟື້ນ 
ຟູຄວາມສງົບໃນຈິດໃຈແລະມີຄວາມຊ່ືນບານ?   ຄວາມຮັກໄດ້ຄິດໄລ່ຣາຄາ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຈ່າຍແທນຄົນອ່ືນໆ 
ບາງຄ້ັງກໍຫລາຍ(ແພງ), ບາງຄ້ັງກໍໜ້ອຍ(ຖືກ). 
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                                                ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

            ນ້ີແມ່ນສາມແນວຄວາມຄິດເພ່ືອເພີມ້ລະດັບຄວາມຮັກຂອງທ່ານໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນ. 
ຈ່ົງພິຈາຣະນາການນຳໃຊ້ ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 
 

• ໃຫ້ຂອງຂວັນນ້ອຍ. ໃຫ້ຂອງຂວັນທ່ີບ່ໍຄາດຄິດກັບຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງຜູ້ທ່ີຕ້ອງການ. ຕິດຄັດຂ້ໍຄວາມງ່າຍໆນ້ີໃສ່ຂອງ 
ຂວັນນ້ັນວ່າ: "ຂອບໃຈທ່ີທ່ານໄດ້ກະທຳສ່ິງທ່ີສຳຄັນໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ." 
 

• ເຂ້ົາເຖິງ. ຄິດເຖິງຄວາມສັມພັນທ່ີຈືດຈາງຫ່າງຫາຍໄປ, ຫືຼອາດຈະເຄີຍຂັດໃຈກັນ. ໂທຣະສັບຫາຄົນນ້ັນເບ່ິງ 
ວ່າ ທ່ານສາມາດຟື້ນຟຄູວາມພົວພັນກັນໃໝ່ອີກກັບລາວໄດ້ຫລືບ່ໍ. 
 

• ເສັຽສະລະສ່ິງທ່ີສຳຄັນ. ຄິດເຖິງບາງສ່ິງທ່ີກີດຂວາງຄວາມສັມພັນທ່ີໃກ້ຊິດຂອງທ່ານ ພິຈາຣະນາເບ່ິງສ່ິງເຫ່ົຼາ 
 ນ້ີວ່າຈະຊ່ອຍໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານດີຂ້ຶນຫລືບ່ໍ ສະໂມສອນຕີກ໊ອບ, ນັດໝາຍໄປຮ້ານຕັດຜົມ, ເຄໂບລ 
 ທີວ,ີ ການຈ່າຍງວດຣົດ, ອ່ືນໆ ແລ້ວເຮັດຮ່ວມກັນເພື່ອກຳຈັດອັນໃດທ່ີກີດຂວາງອອກໄປ. 

 
      ເໝືອນດ່ັງສ້ົນຂອງເຂ້ົາຈ່ີ, ຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາສາມາດຈືດຈາງ, ແຂງກະດ້າງ, ແລະເມີນເສີຍໄດ້. ຄວາມ 
ຮັກຕ້ອງການຄວາມພົວພັນທ່ີຕ່ໍເນ່ືອງ ທ່ີສົດຊ່ືນ ເພ່ືອໃຫ້ສຸຂພາບຂອງຄວາມສັມພັນຕ້ັ້ັງໝັ້ນຄົງຢູ່. 
 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.us 
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