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ຮັບໃຊ້ 
 

                              
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ຍາດແຍ່ງເອົາໂອກາດເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບໃຊ້ 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:   
       ພວກເຮົາທຸກຄົນມີປະສົບການກັບການບໍຣິການລູກຄ້າທ່ີພວກເຮົາຢາກຈະລືມ.  ແຕ່ຂ້ອຍມີແນວໂນ້ມທ່ີຈະຈ່ືຈໍາ 
ໄດ້ດີເຖິງຜູ້ທ່ີເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຍ້ິມ ແທນທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍໜ້າຫຍຸ້ງ. 
       ຍົກຕົວຢ່າງ,  ຊາຍຄົນນ່ຶງໄດ້ຈອງປ້ີຍົນເດີນທາງໃນນາທີສຸດທ້າຍກັບສາຍການບິນນ່ຶງທ່ີມີຊ່ືສຽງ ເພ່ືອຈະໄດ້ເຫັນ
ຫລານຊາຍທ່ີເສັຽຊີວິດໄປແລ້ວ.   ການຈະຣາຈອນຕິດຂັດແລະເສ້ັນທາງໄກໄປສນາມບິນເຮັດໃຫ້ລາວໄປຮອດປະຕູ 
ກາຍໄປສິບສອງນາທີຫລັງຈາກເວລາການອອກເດີນທາງຂອງການບິນ, ແຕ່ສາຍການບິນໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບສະພາບ
ຄວາມໂສກເສ້ົາຂອງຊາຍຄົນນ້ີ. ລອງນຶກພາບເບ່ິງຄວາມແປກໃຈຂອງຊາຍຄົນນ້ີເມື່ອລາວເຫັນນັກບິນຢືນຢູ່ທ່ີນ້ັນລໍຖ້າ
ລາວ. ນັກບິນກ່າວວ່າ, "ພວກເຂົາໄປໃສບ່ໍໄດ້ທ່ີບ່ໍມີຂ້ອຍ, ແລະຂ້ອຍກໍໄປໃສບ່ໍໄດ້ເລີຍໂດຍບ່ໍມພີວກເຂົາ."   ການບໍຣິ
ການລູກຄ້າທ່ີດີບ່ໍແມ່ນກ່ຽວກັບການຂາຍຫລືແມ້ກະທ້ັງຮັກສາລູກຄ້າພຽງເທ່ົານ້ັນ. ແຕ່ກ່ຽວກັບການເຮັດສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ
ແລະຊ່ວຍຄົນອ່ືນ. ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບລູກຄ້າແລະທຸຣະກິດ; ພວກເຮົາເວ້ົາກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນ. ຫັຼກການ
ດ່ັງກ່າວຍັງນຳໃຊ້ໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າ: ພວກເຮົາເສີມສ້າງຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາເມ່ືອພວກເຮົາຊ່ວຍເຫືຼອແລະຮັບໃຊ້
ຄົນອ່ືນ. ການຮັບໃຊ້ແມ່ນວິທີທ່ີຊັດເຈນທ່ີຈະຮັກຄົນອ່ືນ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ: ( ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 )  
 

                                                 ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. ຄາລາເຕັຽ 5:13-15. 
13 ພວກພ່ີນ້ອງເອີຍ, ທ່ີຊົງເອ້ີນເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍເພ່ືອໃຫ້ມີເສຣິພາບ ແລະຢ່າເອົາເສຣີພາບນ້ັນເປັນຊ່ອງທາງປ່ອຍຕົວ
ໄປຕາມທັມມະດາໂລກ  ແຕ່ຈ່ົງຮັບໃຊ້ຊ່ຶງກັນແລະກັນດ້ວຍຄວາມຮັກເທີນ    14 ເພາະວ່າພຣະບັນຍັດທັງສ້ິນກໍຮວບ
ຮວມເຂ້ົາໃນຂ້ໍດຽວຄື “ຈ່ົງຮັກເພື່ອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ”  15 ແຕ່ວ່າຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍກັດກັນແລະກິນເນ້ືອກັນ ຈ່ົງ
ລະວັງ ຢ້ານວ່າຈະພາກັນຈິບຫາຍໄປ. 
 

5:13 do not use your freedom to indulge the flesh. ຢ່າໃຊ້ເສຣີພາບຂອງທ່ານເພື່ອເປັນທາງປ່ອຍຕົວໄປ 
        ຕາມທັມມະດາໂລກ. (ໂຣມ 6:1)  ສິດເສລີພາບຂອງຄຣິສຕຽນທ່ີແທ້ຈິງ ບ່ໍແມ່ນໃບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດບາບແຕ່ 
        ເປັນເສຣີພາບໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາແລະເຮັດຕ່ໍກັນແລະກັນດ້ວຍຄວາມຮັກ (ເບ່ິງ 1 ເປໂຕ 2:16). ໃນພາສາ 
       ກຣີກຄຳວ່າ "ໂອກາດ" ມັກຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອກ່າວເຖິງຖານທ່ີໝ້ັນຂອງການປະຕິບັດການທາງທະຫານ (ໂຣມ 7:8). 
        ຄວາມໝາຍຂອງ “ເນ້ືອໜັງ” ໝາຍເຖິງແນວໂນ້ມທ່ີຜິດບາບຂອງມະນຸດທ່ີລ້ົມລົງ (ເບ່ິງໂຣມ 7:5). ເສຣີພາບທ່ີ 
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        ຄຣິສຕຽນມີ ບ່ໍແມ່ນພື້ນຖານທ່ີພວກເຂົາສາມາດເຮັດບາບໄດ້ຢ່າງເສຣີແລະບ່ໍມີຜົນສະທ້ອນທ່ີຕາມມາ. ແຕ່ໃຫ້ 
        ຮັບໃຊ້ຊ່ຶງກັນແລະກັນ. ເສຣີພາບຂອງຄຣິສຕຽນບ່ໍແມ່ນເພ່ືອຄວາມສຳເຣັດທ່ີເຫັນແກ່ຕົວ, ແຕ່ສຳລັບການຮັບໃຊ້ 
        ຄົນອ່ືນ. . ໂຣມ 14:1–15. 
 
5:14 entire law is fulfilled.  ບັນຍັດທັງໝົດກໍສຳເຣັດແລ້ວ.     ການເຮັດກັບຄົນອ່ືນໃນສ່ິງທ່ີທ່ານຢາກໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາ 
       ເຮັດກັບທ່ານ ສະແດງເຖິງຈິດວິນຍານແລະເຈດຕະນາຂອງ “ບັນຍັດແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມ”(ມທ 7:12; ມຣກ 
       12:31). ຈະຣິຍາທັມຂອງບັນຍັດໃນພຣະຄັມພີເດີມໃນອະດີດກໍຄືກັນກັບຂ່າວປະເສີດໃນພຣະຄັມພີໃໝ່   ດ່ັງທ່ີ 
       ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນພຣະທັມ ລລວ 19:18 (ເບ່ິງໂຣມ 7:12; 8: 4; ຢາໂກໂບ 2:8–10).    ເມ່ືອຄຣິສຕຽນຮັກຄົນອ່ືນ 
       ຢ່າງຈິງໃຈ, ລາວກໍຈະປະຕິບັດຕາມສິນທຳທຸກຂ້ໍໃນບັນຍັດຂອງໂມເຊໃນອະດີດກ່ຽວກັບບັນຍັດເຫລ່ົານ້ັນ (ມັດ 
       ທາຍ 22:36–40;; ພຣະບັນ ຍັດສອງ 6: 5; ໂຣມ 13:8-10). ນ້ີແມ່ນຫລັກພື້ນຖານກ່ຽວກັບເສຣີພາບຂອງຄຣິສ 
       ຕຽນ (ຂ້ໍ 6,13). 
 
5:15 bite and devour each other. ກັດກັນກິນເນ້ືອກັນ. ກົງກັນຂ້າມກັບຂ້ໍ.13 -14. ການສແວງຫາທ່ີຈະມີສະຖາ 
       ນະພາບກັບພຣະເຈ້ົາແລະມະນຸດ ໂດຍພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕາມບັນຍັດນ້ັນກໍກາຍເປັນຄວາມຊອບທັມດ້ວຍຕົນເອງ 
       ແລະຈິດວິນຍານຖືກວິພາກວິຈານ.   ຈິນຕະນາການກ່ຽວກັບສັດປ່າທ່ີກັດກັນແລະທຳຮ້າຍເຊ່ິງກັນແລະກັນ  ເປັນ 
       ພາບພົດທ່ີເກີດຂ້ືນໃນໂລກຝ່າຍວິນຍານ ເມ່ືອຜູ້ທ່ີເຊ່ືອບ່ໍຮັກແລະບ່ໍຮັບໃຊ້ເຊ່ິງກັນແລະກັນ. 
 
ນຳໃຊ້: 
        “ການບົວລະບັດຮັບໃຊ້ຕົນເອງ”  ແບບນ້ີບ່ໍຖືວ່າເປັນສ່ິງທ່ີຊ່ົວ,  ແຕ່ໂປໂລໄດ້ທ້າທາຍພວກເຮົາໃຫ້ຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ 
ດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືເໝືອນກັບພວກເຮົາຮັບໃຊ້ຕົນເອງ ພວກເຮົາ "ຮັບໃຊ້" ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາ. ເຊ່ັນດຽວກັນ 
ພວກເຮົາສາມາດຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໄດ້ເມ່ືອເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມຕ້ອງການ.   ໃຫ້ເຮົາລົງທຶນໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນທຸກໆ ວັນຈົນ 
ກາຍເປັນນິສັຍຂອງເຮົາ, ຄືເປັນໄປຕາມທັມມະຊາດໃນການດຳເນີນຊີວິດຂອງເຮົາ. 
 

2. ຄາລາເຕັຽ 6:1-5. 
1 ພວກພ່ີນ້ອງເອີຍ, ຖ້າຄົນໃດຫາກພົບຄົນທ່ີຫລົງຜິດປະການໃດ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຜູ້ຢູ່ຝ່າຍພຣະວິນຍານ ຈ່ົງຊ່ອຍຄົນ
ຢ່າງນ້ັນດ້ວຍຄວາມອ່ອນສຸພາບໃຫ້ກັບຄືນດີໃໝໂດຍໃຫ້ທຸກຄົນຄຶດເຖິງຕົນເອງ ຢ້ານວ່າຕົນຈະຖືກຊັກຈູງໃຫ້ຫລົງໄປ 
2 ຈ່ົງຊ່ອຍຮັບພາຣະອັນໜັກຂອງກັນແລະກັນ ຖ້າເຮັດດ່ັງນ້ີພວກເຈ້ົາກໍເຮັດຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຄຣິດ 3 ເພາະ 
ວ່າຖ້າຜູ້ໃດຖືຕົວວ່າເປັນຜູ້ສຳຄັນໃນເມື່ອຕົນບ່ໍສຳຄັນອັນໃດ ຜູ້ນ້ັນກໍລ້ໍລວງຕົນເອງ 4 ທຸກຄົນຈ່ົງຊັນນະສູດເບ່ິງການ 
ງານຂອງຕົນເອງຈ່ຶງຈະມີສ່ິງທ່ີເອົາມາອວດອ້າງໄດ້ໃນຕົວເອງ ໂດຍບ່ໍແມ່ນປຽບກັບຜູ້ອ່ືນ 5 ເພາະວ່າທຸກຄົນຕ້ອງຮັບ 
ຜິດຊອບຕ່ໍພາຣະຂອງຕົນເອງ. 
 

6:1 overtaken. "cought" "ພົບ”, ເຊ່ິງອາດຈະໝາຍຄວາມວ່າບຸກຄົນດ່ັງກ່າວໄດ້ຖືກຄົນພົບເຫັນວ່າລາວໄດ້ເຮັດ 
      ບາບ ຫືຼລາວຖືກຈັບໄດ້ ຫລືຖືກບ້ວງທ່ີຄວາມບາບຫ້າງໄວ້.  
    you...spiritual.  ເຈ້ົາທັງຫລາຍຜູ້ຢູ່ຝ່າຍວິນຍານ. ແມ່ນບັນດາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທ່ີດຳເນີນຊີວິດໄປກັບພຣະວິນຍານ  
      (5:16), ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານ (ອຟຊ 5:18-20; ກລຊ 3:16), ແລະພິສູດວ່າມໝີາກຜົນຂອງພຣະວິນຍານ 
       (5:22, 23).  
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    restore. ຈ່ົງຊ່ອຍ. ບາງຄ້ັງໃຊ້ໃນການປຽບທຽບ ໃນການຊ້ີແຈງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ, ແລະໝາຍຄວາມວ່າ 
      "ຕາບຈູນ" ຫືຼ "ການສ້ອມແປງ" ແລະການເຂ້ົາເຝືອກກະດູກທ່ີຫັກຫລືການສ້ອມແປງກະດູກຂາທ່ີພິກໂບກ (ເຮັບ 
      ເຣີ 12:12,13; ໂຣມ 15:1; 1 ທຊນ 5:14-15. ພື້ນຖານການຊ່ອຍ. ການປ່ິນປົວແມ່ນໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນ ມທ 18: 
      15–20.  
    spirit of gentle ness. ຄວາມອ່ອນສຸພາບ. ເບ່ິງໃນ ຄລຕ 5: 23, "ສັນນ້ັນເຈ້ົາທັງຫລາຍຄວນຈະຍົກໂທດໃຫ້ 
      ຜູ້ນ້ັນ ແລະໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມບັນເທົາທຸກກໍດີກວ່າ ຢ້ານວ່າຄົນນ້ັນຈະຈົມລົງໃນຄວາມທຸກໂສກອັນເຫລືອລ້ົນ 
      (2 ກຣທ 2:7) 
    considering. ພິຈາຣະນາ. ແມ່ນການ "ຊອກຫາ, ສັງເກດເບ່ິງ, ສຳຣວດເບ່ິງ, ປະເມີນເບ່ິງ. ໃນພາສາກຣີກແມ່ນ 
      ເນ້ັນໜັກຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ, ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງບ່ໍຢຸດຢ້ັງ. 
 
6:2 Bear one another's burdens.  ແບກຫາບພາຣະຂອງກັນແລະກັນ.  "ພາຣະໜັກ" ແມ່ນພາຣະທ່ີໜັກເປັນພິ 
      ພິເສດ, ຊ່ຶງໝາຍເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼືບັນຫາທ່ີຄົນເຮົາຕ້ອງຕ່ໍສູ້. “ແບກ” ໝາຍຄວາມວ່າແບກບາງສ່ິງບາງຢ່າງ 
      ດ້ວຍຄວາມອົດທົນ.  
   the law of Christ.  ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຄຣິດ. ບັນຍັດແຫ່ງຄວາມຮັກຊຶງເຮັດໃຫ້ບັນຍັດທັງໝົດສຳເຣັດ (ເບ່ິງ 
     ຄລຕ 5:14; ຢຮ 13:34; ຣມ 13:8 10). 
 
6:4 examine. ຊັນນະສູດ. "ການເຫັນດີ(ອະນຸມັດ)ບາງສ່ິງບາງຢ່າງຫັຼງຈາກຜ່ານການທົດສອບແລ້ວ." ກ່ອນອ່ືນໝົດ 
      ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າຊີວິດຂອງພວກເຂົາຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈ້ົາກ່ອນຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອທາງວິນຍານແກ່ 
      ຄົນອ່ືນ (ມັດທາຍ 7:3-5).  
   have rejoiceing in himself. ອວດອ້າງໄດ້ໃນຕົວເອງ. ຖ້າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອມີຄວາມປິຕິຍິນດີຫລືອວດອ້າງ, ກໍຄວນຈະ 
     ອວດອ້າງໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ ໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທຳໃຊີວິດລາວ ( 2 ກຣທ 10:12-18), ບ່ໍແມ່ນ 
     ສຳລັບສ່ິງທ່ີລາວຄາດວ່າຈະເຮັດສຳເຣັດເພ່ືອຈະປຽບທຽບກັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອອ່ືນໆ (1 ກຣທ 1:30, 31). 
 
6:5 bear his own load. ແບກພາຣະຂອງຕົວເອງ. ຖ້ອຍຄຳນ້ີບ່ໍໄດ້ຂັດແຍ້ງກັບ ຂ້ໍ 2 “ພາຣະ” ບ່ໍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 
      ຫຍັງເລີຍ; ໝາຍເຖິງພັນທະກິດປະຈຳໃນຊີວິດແລະການບົວລະບັດຮັບໃຊ້ຂອງແຕ່ລະຄົນ (ມັດທາຍ 11:30;  
     1ກຣທ 3:12–15; 2ກຣທ 5:10). ພIະເຈ້ົາຮຽກຮ້ອງຄວາມສັດຊ່ືໃນການປະຕິບັດໜ້າທ່ີເຫຼົ່ານ້ັນ. 
ນຳໃຊ້: 
       ສັງເກດວ່າເປັນການຊ່ອຍກັນທັງສອງທາງ.   ເຈ້ົາຊ່ວຍແບກພາຣະຂອງຂ້ອຍ,  ແລະຂ້ອຍຊ່ວຍແບກພາຣະຂອງ 
ເຈ້ົາ, ແນ່ນອນ, ສ່ິງນ້ີໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫເ້ຮົາຕຽມພ້ອມຢ່າງເຫມາະສົມແລະຮັບຜິດຊອບຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ກ່ອນອ່ືນໝົດ, 
ຄົນອ່ືນບ່ໍສາມາດຊ່ວຍທ່ານຍົກບາງສ່ິງບາງຢ່າງໄດ້ ໂດຍທ່ີພວກເຂົາບ່ໍຮູ້ວ່າພາຣະຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ.  
       ໃນຂ້ໍທີ 3-5, ໂປໂລໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂ້ອຍເບ່ິງໜ້າຕົວເອງໃນແວ່ນແຍງ. ຂ້ອຍເອງມີສຸຂະພາບທ່ີດີບ່ໍ, ຈ່ົງສະແດງ
ອອກໂດຍຜ່ານການສາລະພາບທ່ີຖ່ອມຕົວແລະເປີດໃຈຮັບເອົາການແກ້ໄຂບໍ? ຂ້ອຍຮູ້ບ່ໍວ່າມື້ໜ່ຶງຂ້ອຍຈະຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າ 
ພຣະເຢຊູແລະຕອບຄຳຖາມພາຣະກິດຕ່າງໆ  ທ່ີຂ້ອຍໄດ້ເຮັດຫລືບ່ໍໄດ້ເຮັດໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນ?   ຂ້ອຍຕ້ອງຮັບຜິດ 
ຊອບຕ່ໍການຮັບໃຊ້ຂອງຂ້ອຍເອງ. 
 

3.  ຄາລາເຕັຽ 6:10 
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10 ເຫດສັນນ້ັນ   ຕາມທ່ີມີໂອກາດໃຫ້ພວກເຮົາເຮດັການດີຕ່ໍຄົນທັງປວງ     ແລະເປັນຕ້ົນວ່າຕ່ໍຄອບຄົວທ່ີຮ່ວມຢູ່ໃນ 
ຄວາມເຊ່ືອ. 
 

6:10 oppotunity. ໂອກາດ. ໃນພາສາກຣີກ ໝາຍເຖິງລະຍະທາງ, ເວລາທ່ີແນ່ນອນ, ແທນທ່ີຈະເປັນບາງຄ້ັງຄາວ. 
       ຈຸດສຳຄັນຂອງໂປໂລແມ່ນຕລອດຊີວິດຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອສາມາດຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໃນນາມຂອງພຣະຄຣິດ. 
    expecially...the household of faith. ໂດຍສະເພາະ…ຄອບຄົວຂອງຜູ້ເຊ່ືອ. ຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາທ່ີມີຕ່ໍ 
      ເພ່ືອນຄຣິສຕຽນແມ່ນຫລັກພື້ນຖານໃນການທົດສອບຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາທ່ີມີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ (ຢຮ 13:34, 35; 
      ຣມ12:10:13; 1 ຢຮ 4:21). 
 
ນຳໃຊ້: 
       ໃນຂະນະທ່ີຄຣິສະຕຽນຄວນຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຮັບໃຊ້ໃນຫລາຍໆ ທາງທ່ີຈຳເປັນ,   ວິທີທ່ີສລາດທ່ີສຸດໃນການຮັບ
ໃຊ້ຄົນອ່ືນແມ່ນການເປີດກ່ອງຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານທ່ີທ່ານມີຢູ່. ພິຈາຣະນາວິທີທ່ີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ຊ້ີທາງ
ໃຫ້ທ່ານໃນການຮັບໃຊ້    ຈ່ົງໃຊ້ຂອງປະທານແລະຄວາມສາມາດເຫລ່ົານ້ັນເພື່ອຮັບໃຊ້ແລະຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງ 
ການທ່ີຢູ່ຕ່ໍໜ້າທ່ານ.    ສ່ິງທ່ີຍັງເຫືຼອສຳລັບພວກເຮົາທ່ີຕ້ອງເຮັດ    ຄືການເປີດໃຈແລະຕາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຈະເຫັນ
ຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນແລະໂອກາດທ່ີຈະໄດ້ຮັບໃຊ້ເຂົາເຈ້ົາ, ແລະຈ່ົງລົງມືເຮັດໂລດ! 
 

                                                                   ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
 

      ພຣະເຈ້ົານຳພາທ່ານໄປຮັບໃຊ້ຢູ່ໃສ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງການຮັບໃຊ້ດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 

• ຂອບໃຈບາງຄົນ. ພິຈາຣະນາເບ່ິງຄົນທ່ີເຄີຍຮັບໃຊ້ທ່ານ, ທ່ີໄດ້ເຮັດກັບທ່ານດ້ວຍຄວາມຮັກ, ຫຼືຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ
ແບກພາຣະໜັກ. ຕິດຕ່ໍຄົນຜູ້ນ້ັນແລະສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕ່ໍລາວ. 
 

• ຟື້ນຟູບາງຄົນ. ຖ້າໝູ່ຫລືສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຢູ່ໃນຖ້າມກາງພຶດຕິກັມທ່ີຜິດບາບຫຼືໄດ້ຕັດສິນໃຈໃນທາງທ່ີບ່ໍ 
ຖືກ, ທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປະທານສະຕິປັນຍາແລະຊ້ີທິດທາງທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ີຈະເວ້ົາລົມກັບຄົນນ້ັນດ້ວຍຄວາມຮັກ. 
ຈ່ົງກະທຳດ້ວຍການອະທິຖານ. 
 

• ຮັບໃຊ້ບາງຄົນ.  ໃນຖານະທ່ີເປັນກຸ່ມ,  ສັງເກດເບ່ິງແຕ່ລະຄົນທ່ີທ່ານຮູ້ຈັກ  ວ່າຜູ້ໃດທ່ີທ່ານສາມາດຍ່າງຄຽງ
ຂ້າງແລະຊ່ວຍຜ່ອນເບົາພາຣະຂອງລາວ. ໃຊ້ສ່ິງນ້ີເປັນໂອກາດທ່ີຈະຮັກແລະນຳເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາມາໃນກຸ່ມຂອງ
ທ່ານ. 
 

       ຂໍໃຫດ້ຳລົງຊີວິດເຊ່ັນນ້ັນ, ເມື່ອຄົນຄິດເຖິງປະສົບການທ່ີດີໃນການຮັບໃຊ້,  ພວກເຂົາຈະບ່ໍຄິດເຖິງການບໍຣິການ
ລູກຄ້າ; ແຕ່ພວກເຂົາຈະຄິດເຖິງການບົວລະບັດຮັບໃຊ້ຂອງຄຣິສຕຽນ! 
 

                       ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org   


