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ສຳລັບຄຣູ 

ການໃຫ້ອະພັຍ 
 

                              
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ຄວາມສັມພັນຈະເຕີບໃຫຍ່ເລິກເຊ່ິງເພ້ີມຂ້ຶນອີກ ກໍເພາະການໃຫ້ອະພັຍ 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:   
       ບາງຄ້ັງ ຖ້າພວກເຮົາຈ່າຍລາຄາທ່ີແພງກໍດີກວ່າ.  
  ເຄີຍຊ້ືມັນເບີຖ່ົວດິນຍ່ີຫໍ້ທ່ົວໄປບໍ?, ພຽງແຕ່ຢາກຄ້ົນພົບວ່າ ທ່ານຈະໄດ້ຈ່າຍຣາຄາທ່ີສູງກວ່າເພ່ືອຈະໄດ້ບາງສ່ິງ 
     ບາງຢ່າງທ່ີມີຣົດຊາດທ່ີເໝືອນກັບມັນເບີຖ່ົວດິນທ່ີແທ້ຈິງ?   
  ເຄີຍຊ້ືເຄ່ືອງໃຊ້ໄຟຟ້າທ່ີຣາຄາຖືກບໍ?, ພຽງແຕ່ເພ່ືອທົດແທນໃຊ້ໃຫ້ກຸ້ມໃນປີຕ່ໍໄປ ຍ້ອນວ່າລາຄາຕ່ໍາກໍເໝາະກັບ 
     ຄຸນນະພາບທ່ີຕ່ຳຂອງມັນ?  
 ເຄີຍພະຍາຍາມປຍັດເງິນໂດຍພັກໂຮງແຮມຫ້ອງທ່ີລາຄາຖືກ?, ພຽງແຕ່ໄດ້ພົບວ່າຝ່າຍບໍຣິຫານໄດ້ລົດຣາລົງເພາະ 
    ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງລົງທຶນໃນການກຳຈັດເຮືອດຫລືແມງສາບ? 
 
      ຫຼາຍສ່ິງຫຼາຍຢ່າງທ່ີຣາຄາສູງ, ແຕ່ກໍຄຸ້ມຄ່າ. ຂ້ອຍຖືວ່າ "ການໃຫອ້ະພັຍ" ກໍຈັດຢູ່ໃນໝວດ "ຣາຄາທ່ີສູງ" ນ້ັນ. ແຕ່
ເຖິງແມ່ນວ່າຣາຄາຈະສູງ ການໃຫ້ອະພັຍເປັນການລົງທືນທ່ີດີເລີດໃນທຸກໆດ້ານຄວາມສັມພັນ.  ການໃຫ້ອະພັຍແມ່ນ
ສ່ິງນ່ຶງທ່ີເຮັດໃຫ້ການແຕ່ງງານມີສຸຂພາບດີ, ຄອບຄົວມີສຸຂພາບດີ, ແລະໂບດມີສຸຂພາບດີ.  ຄວາມສັມພັນຈະຈະເຣີນ
ເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນເມ່ືອພວກເຮົາປະຖ້ິມຄວາມເຈັບປວດ, ບາດແຜຫລື ຄຳວິພາກວິຈານ.  
       ໃນຂະນະທ່ີທ່ານສຳຣວດເບ່ິງເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູກ່ຽວກັບຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີບ່ໍໃຫ້ອະພັຍ, ຈ່ົງໃຫ້ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ
ເຂ້ົາມາສູ່ຊີວິດຂອງທ່ານ, ຈ່ົງກຳຈັດການບ່ໍໃຫ້ອະພັຍທ່ີຫລົງເຫລືອອອກໄປ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ: ( ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 )  
 

                                                 ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
 
1. ມັດທາຍ 18:21-22. 
“ 21ເມ່ືອນ້ັນເປໂຕໄດ້ມາທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, “ນາຍເອີຍ, ຖ້າພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພຣະອົງເຮັດຜິດຕ່ໍຂ້າພຣະອົງຫລາຍເທ່ືອ 
ຂ້າພຣະອົງຕ້ອງຍົກຜິດໃຫ້ເຂົາເຖິງຈັກເທ່ືອ ເຖິງເຈັດເທ່ືອຫລື”  22ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ, “ເຮົາບ່ໍໄດ້ບອກພຽງເຈັດເທ່ືອ
ເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ເຖິງເຈັດສິບເທ່ືອຄູນກັບເຈັດ." 
 
18:21 Up to seven times. ເຖິງເຈັດເທ່ືອ. ເປໂຕຄິດວ່າລາວກຳລັງເປັນຄົນໃຈກວ້າງຂວາງ. ພວກອາຈານຄົນຢິວ 
ຣັບບາຍ ໄດ້ອ້າງເຖິງພຣະຄຳຫລາຍຂ້ໍຈາກພຣະທັມອາໂມດ 1: 3, 6, 9, 11, 13 ໄດ້ສອນວ່າ ເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ 

 

ດົນປານໃດແລ້ວໃນເທ່ືອສຸດທ້າຍທ່ີທ່ານຕ້ອງຈ່າຍເງິນຫລາຍເພ່ືອສ້ອມແປງບາງສ່ິງ? 
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ອະພັຍສັດຕຣູຂອງອິສຣາເອນພຽງແຕ່ 3 ຄ້ັງ, ພວກຣັບບາຍຈ່ຶງສລຸບເອົາວ່າບ່ໍຈຳເປັນທ່ີຈະໃຫ້ອະພັຍຜູ້ໃດຫລາຍກວ່າ 
3 ເທ່ືອ. 
 
18:22 Seven times seven. ເຈັດຄູນເຈັດສິບເທ່ືອ. ຊ່ຶງໝາຍເຖິງບ່ໍຈຳກັດວ່າຈັກເທ່ືອ. ເບ່ິງລູກາ 17: 4. ມື້ນ່ຶງເຈັດ
ເທ່ືອ. ເຖິງແມ່ນລາວໄດ້ເຮັດຜິດແລະກັບໃຈຫຼາຍເທ່ືອເທ່ົາໃດກໍຕາມ. ຈຳນວນ 7 ບ່ໍໄດ້ກຳນົດຈຳນວນວ່າຈັກເທ່ືອທ່ີຈະ
ໃຫ້ອະພັຍ (ເພງສັຣເສີນ 119: 164), ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພຣະຄຣິດໝາຍຄວາມວ່າການໃຫ້ອະພັຍຄວນໄດ້ຮັບຢ່າງບ່ໍຢຸດ
ຢ້ັງ (ເບ່ິງເອເຟໂຊ 4:32; ໂກໂລຊາຍ 3:13). 
 
ນຳໃຊ້:  
       ນາງຈ່ືໃບໜ້າຂອງລາວໄດ້ທັນທີ. ນ້ີແມ່ນຄົນທ່ີຈອບເບ່ິງ, ໃບໜ້າທ່ີເຍາະເຍ້ີຍຂອງຄົນນ່ຶງໃນບັນດາຜູ້ທ່ີເຝ້ົາຍາມ 
ທ່ີໂຫດຮ້າຍທ່ີສຸດໃນຫ້ອງໂຖງອາບນ້ໍາ. ມືຂອງນາງເຢັນກະດ້າງທ່ີແນບກັບຂ້າງຂອງນາງ. ຄວາມເຢັນກະດ້າງໄດ້ເຂ້ົາ 
ມາສູ່ຫົວໃຈຂອງນາງ. ດ້ວຍຄວາມອັບອາຍ ນາງໄດ້ອະທິຖານວ່າ,“ ພຣະເຢຊູເຈ້ົາ, ຊ່ວຍຂ້ານ້ອຍແດ່! …ໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ
ສາມາດຍົກມືຂ້ຶນໄດ້.   ໃຫ້ຂ້ານ້ອຍສາມາດເຮັດສ່ິງນ້ັນໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນ  ຂໍພຣະອົງປະທານຄວາມຮູ້ສຶກໃຫ້ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍ. 
"ໃນຂະນະທ່ີນາງອະທິຖານ, ມືຂອງນາງໄດ້ລົດຜ່ອນຄວາເຢັນລົງ. ນ້ຳກ້ອນຂອງຄວາມກຽດຊັງໄດ້ລະລາຍໄປ, ແລະມື
ຂອງນາງກໍຍ່ືນອອກໄປ." ອ້າຍເອີຍ, ຂ້ອຍອະພັຍໃຫເ້ຈ້ົາແລ້ວ, ດ້ວຍສຸດໃຈຂອງຂ້ອຍ!” ນາງໄດ້ໃຫ້ອະພັຍເໝືອນກັບ
ທ່ີນາງໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ. 
        ທ່ານເຄີຍໄດ້ອະທິຖານແບບນ້ັນບໍ?  ທ່ານໄດ້ຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູຊົງປະທານຣິດອຳນາດໃຫ້ເພ່ືອໃຫ້ຄົນອ່ືນເປັນອິສ 
ລະໂດຍພຣະຄຸນແບບພິເສດຫລືບໍ? 
 

2. ມັດທາຍ 18:23-27. 
23ເຫດສັນນ້ັນຣາຊອານາຈັກສວັນປຽບເໝືອນເຈ້ົາກະສັດອົງນ່ຶງ      ຊົງປະສົງຢາກຄິດບັນຊິເງິນທ່ີພວກຂ້າໃຊ້ເປັນໜ້ີ 
24ເມ່ືອຊົງຕ້ັງຕ້ົນຄິດບັນຊີຢູ່ນ້ັນ ເຂົາພາຄົນຜູ້ນ່ຶງທ່ີເປັນໜ້ີໝ່ືນຕາລັນຕົນມາເຝ້ົາ  25ເມ່ືອຜູ້ນ້ັນບ່ໍມີສ່ິງໃດຈະໃຊ້  ທ່ານ 
ຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ຂາຍຕົວກັບທັງເມັຽແລະລູກ ແລະບັນດາສ່ິງຂອງທ່ີເຂົາມີຢູ່ເອົາມາໃຊ້ໜ້ີເສັຽ  26ຄົນໃຊ້ຜູ້ນ້ັນຈ່ຶງຂາບລົງວອນ
ຕ່ໍທ່ານວ່າ, “ໂອຍທ່ານເອີຍ, ຂໍຊົງໂຜດຜ່ອນຜັນຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ ແລ້ວຂ້ານ້ອຍຈະຫາໃຊ້ແທນໃຫ້ໝົດ”   27ເຈ້ົາອົງ
ນ້ັນມີພຣະທັຍເມດຕາ ຈ່ຶງປ່ອຍຕົວມັນໄປແລະຍົກໜ້ີໃຫ້ດ້ວຍ." 
 
18:23 Servants. ຜູ້ຮັບໃຊ້. ຍ້ອນວ່າຈຳນວນເງິນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ວ່າ “ຜູ້ຮັບໃຊ້”  
ເຫ່ົຼານ້ີອາດຈະບ່ໍແມ່ນຄົນຊາວບ້ານທັມມະດາ ແຕ່ອາດຈະແມ່ນເຈ້ົາແຂວງ ທ່ີເປັນໜ້ີກະສັດ. 
 
18:24 Ten thounsand talents.ສິບພັນຕາລັນຕົນ. ນ້ີໝາຍເຖິງຈຳນວນເງິນທ່ີບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ້. ເງິນຕາລັນຕົນ 
ແມ່ນຕະກຸນເງິນທ່ີໃຫຍ່, ແລະ "ສິບພັນ" ແມ່ນຈຳນວນສາມັນທ່ົວໄປ ຊ່ຶງເປັນຕົວເລກທ່ີບ່ໍມີຂອບເຂດ. 
 
18:25 that he be sold. ລາວໄດ້ຖືກຂາຍ. ວິທີການກູ້ເອົາການສູນເສັຽບາງຢ່າງຈາກກະສັດ ແມ່ນຈະຕ້ອງຂາຍສະ 
ມາຊິກໃນຄອບຄົວໃຫ້ເປັນຂ້າທາດຂອງກະສັດ. 
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18:27 forgave him.  ໃຫ້ອະພັຍແກ່ລາວ. ແມ່ນພາບພົດທ່ີຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງການໃຫ້ອະພັຍທ່ີມີຄວາມເມດຕາແລະ
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຄົນບາບທ່ີອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະອົງ ຊ່ຶງເປັນໜ້ີພຣະອົງໂດຍບ່ໍມີຄວາມສາມາດຈະຈ່າຍຄືນໃຫ ້
ພຣະອົງໄດ້ (ໂກໂລຊາຍ 2:14.) 
 
ນຳໃຊ້:  
       ເຊ່ັນດຽວກັນ,  ໜ້ີສິນຂອງພວກເຮົາໃນການກະບົດແລະການກະທຳຜິດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແມ່ນໃຫຍ່ຫລວງຫລາຍແລະ
ເປັນໄປບ່ໍໄດ້ສໍາລັບພວກເຮົາທ່ີຈະຈ່າຍຫນ້ີສິນນ້ັນໄດ້.   ແຕ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຈ່າຍໜ້ີທັງໝົດນ້ັນໃຫ້ພວກເຮົາແລ້ວ,  ແລະ 
ພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ໃຫ້ອະພັຍໜ້ີນ້ັນແລ້ວ.  ແທ້ຈິງແລ້ວພວກເຮົາບ່ໍສົມຄວນໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍເລີຍ,  ແຕ່ໂດຍພຣະຄຸນ 
ແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານການໃຫ້ອະພັຍແກ່ພວກເຮົາໂດຍຜ່ານທາງພຣະເຢຊູ. ພວກ
ເຮົາມີອິສລະແລ້ວ! 
 

3.  ມັດທາຍ 18:28, 32-33. 
28 ແຕ່ເມ່ືອຂ້າໃຊ້ຜູ້ນ້ັນອອກໄປ ກໍພົບເພື່ອນຜູ້ນ່ຶງທ່ີເປັນຂ້າໃຊ້ດ້ວຍກັນຊ່ຶງເປັນໜ້ີຕົນນ່ຶງຮ້ອຍເດນາຣິອົນ  ມັນຈ່ຶງຈັບ
ເພ່ືອນຄົນນ້ັນບີບຄໍວ່າ, “ເງິນທ່ີມຶງເປັນໜ້ີກູນ້ັນເອົາມາແທນເສັຽແມ” 32 ທ່ານຈ່ຶງເອ້ີນຂ້າໃຊ້ຜູ້ນ້ັນມາເຝ້ົາແລ້ວຊົງກ່າວ
ວ່າ, “ອ້າຍຂ້ີຂ້າຊາດຊ່ົວເຮິຍ, ກູໄດ້ຍົກໜ້ີໃຫ້ມຶງທັງໝົດເພາະມຶງໄດ້ອ້ອນວອນຂໍນຳກູ  33 ມຶງຄວນຈະສົງສານເພ່ືອນ
ຂອງມຶງເຫມືອນດ່ັງກູໄດ້ສົງສານມຶງ ບ່ໍແມ່ນຫລື” 
 
18:28 a hundred denarii. ທຽບໃສ່ຄ່າແຮງງານປະມານ 3 ເດືອນ. ນ້ີບ່ໍແມ່ນຈຳນວນທ່ີຄິດໄລ່ຕາມມາດຕະຖານ
ປົກກະຕິທ່ົວໄປ, ແຕ່ວ່າແມ່ນການສົມທຽບໃສ່ກັບການໃຫ້ອະພັຍທ່ີຂ້າໃຊ້ໄດ້ຮັບ. 
 
18:32, 33 ຄຳອຸປະມານ້ີໄດ້ກ່າວເຖິງຫຼັກການທ່ີພວກເຮົາຄວນໃຫ້ອະພັຍຄົນອ່ືນ  ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ອະພັຍ 
ພວກເຮົາແລ້ວ (ເບ່ິງຄຳອະທິຖານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນ ມັດທາຍ 6:12). ຊົງໃຫ້ອະພັຍບາບຂອງພວກເຮົາ. ມັດ
ທາຍ 6:12 ຄຳວ່າ “ໜ້ີ”, ມີຄວາມໝາຍຄືກັນກັບ “ບາບ.” ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນຄວາມຈິງນ້ີໃນຫລາຍໆໂອກາດເຊ່ັນກັນ 
(ເບ່ິງມັດທາຍ18:35 ແລະເອເຟໂຊ 4:32). 
 
ນຳໃຊ້:  
        ການໃຫ້ອະພັຍແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີແພງຫລາຍ. ແຕ່ກ່ອນອ່ືນຫມດົ, ຈ່ົງເບ່ິງຣາຄາທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຈ່າຍ. ຮູບແບບ
ທ່ີພິເສດຂອງການໃຫ້ອະພັຍທ່ີພຣະເຢຊູຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດໄດ້ ເມ່ືອເຮົາກະທຳດ້ວຍການນະມັສການ. ການໃຫ້ອະພັຍ 
ບ່ໍແມ່ນປະຕິກິຣິຍາຕອບໂຕ້ທາງດ້ານຈິດໃຈຕ່ໍບຸກຄົນນ້ັນ  ແຕ່ເປັນການຕອບຮັບທ່ີກະຕັນຍູຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງຮັກ
ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາໃຫ້ອະພັຍເພາະເຫັນແກ່ພຣະອົງ, ຄືການຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາແດ່ພຣະອົງຜູ້ທ່ີໄດ້ໃຫ້ອະພັຍແກ່
ພວກເຮົາ. 
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                                                                   ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
 

       ຈິນຕະນາການວ່າມສີາມໃບບິນຢູ່ໃນມືຂອງທ່ານ.    ບັນຊີລາຍການໃນແຕ່ລະໃບເປັນຕົວແທນຂອງບຸກຄົນຜູ້ທ່ີ 
ໄດ້ທຳຮ້າຍທ່ານແລະເປັນໜ້ີທ່ານ.   ທ່ານສາມາດໃຊ້ພຣະຄຸນ, ຄວາມເມດຕາແລະການໃຫ້ອະພັຍຕ່ໍສະຖານະການ 
ນ້ັນໄດ້ແນວໃດ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງການນຳໃຊ້ຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 
 ປະເມີນຜົນ.  ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນແລະໃຊ້ເວລາໃນການຊອກຫາບ່ອນໃດ

ທ່ີບ່ໍມີການໃຫ້ອະພັຍໃນໃຈຂອງທ່ານ. 
 

 ໃຊ້ບາດກ້າວນ້ອຍໆ.  ພະຍາຍາມທ່ີຈະຂຍາຍການໃຫ້ອະພັຍໃນຄວາມສັມພັນທ່ີທ່ານຖືກຄົນອ່ືນເຮັດຜິດຫລື
ຖືກດູຖູກ. ໃຊ້ບາດກ້າວນ້ອຍໆ ທຳອິດທ່ີຈະໃຫ້ອະພັຍ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບ່ໍໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດຕ່ໍຄົນນ້ັນ. 
 

 ດຳເນີນດ້ວຍບາດກ້າວໃຫຍ່.  ຊອກຫາໃນຄວາມສັມພັນທ່ີທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ  ບ່ອນທ່ີ 
ທ່ານມີສ່ວນໃນຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີບ່ໍດີ, ຫຼືແມ່ນແຕ່ໃນບ່ອນທ່ີທ່ານເຮັດຜິດ.  ດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົວ, ຈ່ົງໃຊ້ຄວາມ
ພະຍາຍາມເພ່ືອຈະປິດຊ່ອງວ່າງນ້ັນ. 

 
 

             ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.us 


