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ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ຄວາມສັມພັນທ່ີເຂ້ັມແຂງຈະບ່ໍຖືກກີດກ້ັນຈາກຄວາມເຫັນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:    
       ໃນໂລກທ່ີສົມບູນແບບ, ທຸກໆຄົນຈະຕົກລົງເຫັນດີກັບຂ້າພະເຈ້ົາ, ທຸກຄົນຈະອ້າງລູກຂອງພວກເຂົາຄືຂ້າພະເຈ້ົາ, 
ທຸກຄົນຈະເລືອກເອົາຜູ້ສມັກເລືອກຕ້ັງຄົນດຽວກັນກັບຜູ້ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາສນັບສນຸນ.   ທຸກຄົນຈະໃຊ້ເງິນຂອງພວກເຂົາຄື
ກັບຂ້າພະເຈ້ົາໃຊ້ຈ່າຍເງິນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ.  
      ມັນເປັນໂລກທ່ີປະເສີດແທ້ໆ ຖ້າທຸກຄົນເລ້ີມຕ້ົນຈະເປັນຜູ້ອ່ານຈາກຖ້ອຍຄຳທ່ີຖືກຕ້ອງ,  ຊ່ຶງກໍແມ່ນອັນທ່ີຢູ່ໃນມື
ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເວລານ້ີ!  
       ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວແມ່ນພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເຫັນໜ້າຕ່ໍໜ້າ.  ທ່ີເປັນຄຳຖາມສຳລັບພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນກໍຄື: ພວກ
ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເມື່ອພວກເຮົາບ່ໍເຫັນດີນຳກັນ? ຫລາຍຄົນໃນພວກເຮົາໃຊ້ເວລາຢ່າງຫລວງຫລາຍຊັກຊວນ - ພະ 
ຍາຍາມໃຫຄົ້ນຕາບອດສນັບສນຸນຄວາມເຫັນຂອງພວກເຮົາ.   ແຕ່ຈະເປັນແນວໃດຖ້າວິທີການດ່ັງກ່າວນ້ັນບ່ໍໄດ້ຜົນ?  
ຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນເມື່ອເວ້ົາບ່ໍເຊົາຈົນໃບໜ້າກ່ຳ ອີກຄົນນ່ຶງກໍຍຶດຢູ່ໃນຈຸດຢືນຂອງລາວ? ຄວາມສັມພັນຈະສ້ິນສຸດລົງບ່ໍ? 
       ໃນພຣະທັມໂຣມ,  ໂປໂລໄດ້ສອນພວກເຮົາໃຫ້ຖ່ອມຕົວ  ໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນຄວາມຄິດ
ເຫັນ.  ຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ,  ພູບາງໜ່ວຍກໍມຄ່ີາທ່ີຈະຕາຍໃສ່  ແລະຫລາຍໆເທ່ືອພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຢືນຢູ່
ຈຸດຂອງເຮົາ, ແຕ່ໂປໂລໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮົາເພື່ອຈະຂີດເສ້ັນເຫລ່ົານ້ັນເພື່ອໝາຍເປັນເຂດແດນ. ຄຳແນະນຳຂອງໂປໂລ
ຈະນຳພາພວກເຮົາໃຫຮ້ັກສາຄວາມສັມພັນທ່ີເຂ້ັມແຂງໄວ້ ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງໃດໆຂອງຄວາມຄິດເຫັນ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ: ( ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 )  
 

                                                 ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. ໂຣມ14:1-4 
1.ສ່ວນຄົນທ່ີອ່ອນໃນຄວາມເຊ່ືອນ້ັນຈ່ົງຮັບເຂົາໄວ້ ແຕ່ບ່ໍໃຊ່ເພື່ອຖົກຖຽງກັນໃນເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອທ່ີແຕກຕ່າງກັນ 2. ຄົນ 
ນ່ຶງຖືວ່າຈະກິນອັນໃດກໍໄດ້ຫມົດ    ແຕ່ຄົນທ່ີຍັງອ່ອນໃນຄວາມເຊ່ືອກໍກິນແຕ່ຜັກເທ່ົານ້ັນ     3. ຢ່າໃຫ້ຄົນທ່ີກິນນ້ັນໝິ່ນ
ປມາດຄົນທ່ີບ່ໍກິນ ແລະຢ່າໃຫຄົ້ນທ່ີບ່ໍກິນກ່າວໂທດຄົນທ່ີກິນ ດ້ວຍວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດຮັບເອົາຜູ້ນ້ັນແລ້ວ   4. ເຈ້ົາ 
ນ້ັນແມ່ນໃຜຈ່ຶງກ່າວໂທດໃສ່ບ່າວຂອງຜູ້ອ່ືນ ບ່າວນ້ັນຈະຕ້ັງໝ້ັນຢູ່ຫລືລ້ົມລົງກໍສຸດແລ້ວແຕ່ນາຍຂອງຕົນ  ແລະເຂົາຄົງ 
ຈະຕ້ັງໝ້ັນຢູ່ເປັນແນ່ ດ້ວຍວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຣິດອາດໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຕ້ັງໝ້ັນຢູ່ໄດ້  ໂປໂລໄດ້ທ້າທາຍຄຣິສຕະຈັກ. 
 
14: 1 ໃຜອ່ອນແອໃນຄວາມເຊ່ືອແລະແມ່ນໃຜທ່ີເຂ້ັມແຂງ?   ພວກເຮົາທຸກຄົນອ່ອນແອໃນບາງຈຸດແລະເຂ້ັມແຂງໃນ
ດ້ານອ່ືນໆ.  ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາມີຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນຈຸດນ່ຶງຖ້າພວກເຮົາສາມາດພົວພັນກັບຄົນບາບໂດຍບ່ໍໄດ້

 

ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າບ່ໍມີປໂຍດຫຍັງທ່ີຈະໂຕ້ຖຽງ? 



2 
 

ຕົກເຂ້ົາສູ່ແບບຢ່າງຂອງພວກເຂົາ.  ຄວາມອ່ອນແອມີຢູ່ໃນບາງຈຸດຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງຫລີກລ້ຽງກິຈກັມບາງຢ່າງ, ບາງ
ຄົນ, ຫລືສະຖານທ່ີໃດທ່ີນ່ຶງ ເພ່ືອປົກປ້ອງຊີວິດທາງວິນຍານຂອງພວກເຮົາ. ເປັນສ່ິງສຳຄັນທ່ີເຮົາຈະຕ້ອງສຳຣວດຕົນ
ເອງເພ່ືອຄ້ົນຫາຈຸດແຂງແລະຈຸດອ່ອນຂອງພວກເຮົາ.  ຍາມໃດກໍຕາມທ່ີມີຄວາມສົງສັຍ ພວກເຮົາຄວນຖາມວ່າ ຂ້ອຍ
ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍບ່ໍເຮັດບາບໄດ້ບ່ໍ? ຂ້ອຍສາມາດມີອິດທິພົນຕ່ໍຄົນອ່ືນໄດ້ ດີກວ່າຈະຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ທິພົນຂອງພວກ
ເຂົາໄດ້ຫລືບ່ໍ? 
 
ບ່ອນທ່ີພວກເຮົາເຂ້ັມແຂງໃນຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຢ້ານກົວທ່ີຈະຖືກມົນທິນຈາກໂລກ; ແຕ່
ພວກເຮົາຄວນດຳເນີນໄປແລະຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ. ໃນຈຸດທ່ີອ່ອນແອ, ພວກເຮົາຕ້ອງລະມັດລະວັງແລະຫລີກລ້ຽງຄວາມ
ສ່ຽງທ່ີໂງ່ຈ້າ, ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເສີມກຳລັງແລະປະທານພຣະວິນຍານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ. ຖ້າພວກເຮົາມີຄວາມເຊ່ືອທ່ີເຂ້ັມ 
ແຂງແຕ່ຊຸກເຊ່ືອງໄວ,້ ພວກເຮົາກໍບ່ໍໄດ້ເຮັດວຽກຂອງພຣະຄຣິດຢູ່ໃນໂລກ.  ຖ້າພວກເຮົາມີຄວາມເຊ່ືອທ່ີອ່ອນແອ ແຕ່
ເປີດເຜີຍອອກ ພວກເຮົາກໍເປັນຄົນທ່ີບ່ໍສລາດທ່ີສຸດ. 
 
14: 1 ໂປໂລຖືວ່າຄຣິສຕະຈັກຈະມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງທ່ີມີການໂຕ້ຖຽງກັນ.   ທ່ານກ່າວວ່າພວກ
ເຮົາບ່ໍຄວນຜິດຖຽງກັນກ່ຽວກັບບັນຫາເຣ່ືອງຄວາມຄິດເຫັນ.   ບ່ໍຄວນຢ້ານກົວຫລືຫລີກລ້ຽງຄວາມແຕກຕ່າງ   ແຕ່ໃຫ້ 
ຍອມຮັບແລະແກ້ໄຂດ້ວຍຄວາມຮັກ. ເຖິງແມ່ນໃນຄຣິສຕະຈັກທ່ີດີທ່ີສຸດຢ່າຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະຕົກລົງກັນໃນທຸກເຣ່ືອງ. 
ຜ່ານການແບ່ງປັນຄວາມຄິດຕ່າງໆ ພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາໃຈດີວ່າພຣະຄັມພີສອນຢ່າງໃດ. ຍອມຮັບ, ຟັງແລະໂຄຣົບ
ຄົນອ່ືນ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຄິດເຫັນບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເກີດການແບ່ງແຍກ.    ສ່ິງເຫລ່ົານັ້້ນສາມາດເປັນ 
ແຫ່ຼງຂອງການຮຽນຮູ້ແລະຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາ. 
 

ນຳໃຊ້: 
       ເປັນສ່ິງສໍາຄັນທ່ີຄວນຈ່ືໄວ້ວ່າໂປໂລໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບເຣ່ືອງທ່ີມີການໂຕ້ຖຽງກັນ ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນທ່ີພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ກ່າວ 
ໄວ້.  ໃນໂຣມບົດທີ 14, ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງ  "ພ້ືນທ່ີສີຂ້ີເຖ່ົາ"  ໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນ.  ເຖິງປານນ້ັນ,  ໃນຂ້ໍທີ 4, ເພ່ິນໄດ້
ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາວ່າເຮົາມີຊີວິດຢູ່ໃນຊີວິດໂລກນ້ີຢ່າງໃດ.  
ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຖາມຂ້າພະເຈ້ົາວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບການກະທຳຂອງຄົນອ່ືນ.  ພຣະເຈ້ົາແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາແລະເປັນຜູ້ພິພາກສາເໜືອຄົນອ່ືນ. ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນຜູ້ພພິາສາກ. 
 

 2. ໂຣມ 14:13-15 
13. ເຫດສັນນ້ັນພວກເຮົາຢ່າກ່າວໂທດໃສ່ກັນແລະກັນອີກຕ່ໍໄປ  ແຕ່ວ່າຈ່ົງຕ້ັງໃຈເຮັດດ່ັງນ້ີດີກວ່າ  ຄື ຢ່າໄດ້ເອົາສ່ິງໃດ
ເປັນເຫດໃຫ້ຊູນສະດຸດຫລືລ້ົມລົງມາຂວາງທາງຂອງພີ່ນ້ອງ  14. ເຮົາຮູ້ແລະເຊ່ືອໂດຍແນ່ໃຈໃນພຣະເຢຊູເຈ້ົາວ່າ ບ່ໍມີ 
ສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດທ່ີເປັນຂອງຕ້ອງຫ້າມໃນຕົວມັນເອງ ແຕ່ຖ້າຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດຖືວ່າສ່ິງໃດເປັນຂອງຕ້ອງຫ້າມ ມັນກໍເປັນຂອງຕ້ອງ
ຫ້າມສຳລັບຜູ້ນ້ັນແທ້    15. ຖ້າພີ່ນ້ອງຂອງເຈ້ົາເປັນທຸກໃຈເພາະອາຫານທ່ີເຈ້ົາກິນ   ເຈ້ົາກໍບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດໄປຕາມທາງ 
ແຫ່ງຄວາມຮັກເສັຽແລ້ວ ພຣະຄຣິດຊົງສ້ິນພຣະຊົນເພ່ືອຜູ້ໃດ ກໍຢ່າໃຫຜູ້້ນ້ັນຈິບຫາຍເພາະອາຫານທ່ີເຈ້ົາກິນນ້ັນ 
  

14:13 ທັງຄຣິສຕຽນທ່ີເຂ້ັມແຂງແລະອ່ອນແອສາມາດເຮັດໃຫ້ອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງຂອງພວກເຂົາສະດຸດໄດ້. ຄຣິສຕຽນທ່ີ
ເຂ້ັມແຂງແຕ່ອ່ອນໄຫວງ່າຍອາດຈະເຮັດໃຫ້ອິສລະພາບຂອງລາວເສັຽຫາຍ    ແລະກະທົບຕ່ໍສະຕິຮູ້ສຶກຜິດແລະຊອບ
ຂອງຄົນອ່ືນ. ຄຣິສຕຽນທ່ີມີຄວາມອ່ອນໄຫວງ່າຍແຕ່ດຸໝັ່ນທ່ີສຸດແຕ່ອ່ອນແອ ອາດຈະພະຍາຍາມກີດກັນຄົນອ່ືນດ້ວຍ
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ກົດລະບຽບແລະຂ້ໍຫ້າມເລັກໆນ້ອຍໆ, ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກແຍກ. ໂປໂລຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ອ່ານຂອງລາວ 
ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງທັງໃນຄວາມເຊ່ືອແລະມີຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີວ່ອງໄວຕ່ໍຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນ.   ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາ
ທຸກຄົນເຂ້ັມແຂງໃນບາງຈຸດແລະອ່ອນແອໃນດ້ານອ່ືນໆ,   ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງສັງເກດເບ່ິງຜົນກະທົບຈາກພຶດຕິກັມ 
ຂອງພວກເຮົາທ່ີມີຕ່ໍຄົນອ່ືນຢູ່ສເມີ. 
 
14:14 ຢູ່ທ່ີສະພາຄຣິສຕະຈັກໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ (ກຈກ 15),  ໂບດຢິວໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຂໍໃຫ້ໂບດຄົນຕ່າງຊາດ
ໃນເມືອງອັນຕີໂອເຊັຽບ່ໍກິນຊ້ີນທ່ີໄດ້ຖວາຍບູຊາຮູບໂຄຣົບ.  ໂປໂລກໍໄດ້ຢູ່ໃນສະພາກຸງເຢຣູຊາເລັມ,  ແລະເພ່ິນຍອມ 
ຮັບເອົາຄຳຮ້ອງຂໍນ້ີ, ບ່ໍແມ່ນຍ້ອນເພ່ິນຮູ້ສຶກວ່າການກິນຊ້ີນດ່ັງກ່າວຜິດໃນຕົວມັນເອງ, ແຕ່ຍ້ອນວ່າການປະຕິບັດນ້ີຈະ
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອຊາວຢິວຫຼາຍຄົນເສັຽໃຈຢ່າງເລິກເຊ່ິງ.  ໂປໂລຄິດວ່າປະເດັນດ່ັງກ່າວແມ່ນມີຄ່າ ບ່ໍຄວນທ່ີຈະແບ່ງແຍກ
ໂບດ; ຄວາມປາຖນາຂອງເພິ່ນແມ່ນເພ່ືອສ່ົງເສີມຄວາມສາມັກຄີ.  ສະນ້ັນເພ່ິນສລຸບວ່າ,  "ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງເຊ່ືອວ່າມັນບ່ໍ
ຖືກຕ້ອງສຳລັບຄົນນ້ັນ,  ມັນກໍເປັນສ່ິງທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ."    ການປະຕິບັດຂອງໂປໂລເປັນການໃຫ້ກຽດໃນຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນ 
ຂອງຄົນອ່ືນ ເທ່ົາທ່ີຈະເປັນໄປໄດ້. 
 
ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຖືກເອ້ີນໃຫ້ຍອມຮັບຊ່ຶງກັນແລະກັນ ໂດຍບ່ໍເອົາຄວາມຄິດເຫັນທ່ີແຕກຕ່າງກັນຂອງພວກເຮົາມາຕັດສິນ.  ແຕ່
ເມ່ືອຕ້ອງປະເຊີນກັບສະຖານະການ,  ພວກເຮົາຄວນຈະເຮັດກັບຜູ້ທ່ີບ່ໍເຫັນດີນຳພວກເຮົາ ແນວໃດ?    ຄຳຕອບຂອງ
ໂປໂລນ້ັນແມ່ນ, ບ່ໍວ່າຈະເປັນແນວໃດໃນບາດກ້າວຕ່ໍໄປ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກຝ່າຍຄວນປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມຮັກ ເພ່ືອຮັກສາ
ຄວາມສງົບສຸກໃນຄຣິສຕະຈັກ.  ຄິດເຖິງຄ້ັງສຸດທ້າຍທ່ີທ່ານບ່ໍເຫັນດີນຳຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄົນອ່ືນໃນເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອຫມ້ັນຂອງ 
ຄຣິສຕຽນ. ຄຳຕອບຂອງທ່ານມີຄວາມຮັກຫືຼເປັນການຕັດສິນ? ທ່ານໄດ້ແກ້ໄຂໃນທາງທ່ີແຕກຕ່າງຫລືບໍ? 
 

ນຳໃຊ້: 
       ເປັນການງ່າຍທ່ີຈະຕົກຢູ່ໃນຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ,  ຄວາມຄິດທ່ີເຫັນແກ່ຕົວກໍອາດຈະເປັນແນວນ້ັນທ່ີທ່ານ - ຄືກັນ
ກັບຂ້າພະເຈ້ົາ - ໃນບາງຈຸດໄດ້ພະຍາຍາມທ່ີຈະແກ້ຕົວໃນພຶດຕິກັມຂອງທ່ານໂດຍເວ້ົາວ່າ,  "ຄົນເຫຼົ່ານ້ັນຈຳເປັນຕ້ອງ
ເອົາຊະນະສະພາບການນ້ັນໃຫ້ໄດ້." ແຕ່ຄວາມຄິດນ້ີບ່ໍໄດ້ສ້າງຄວາມສັມພັນທ່ີດີ. ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ, ຍັງເປັນສ່ິງທ່ີຜິດ ທ່ີ 
ເຮັດໃຫອ້້າຍເອ້ືອຍນ້ອງຂອງທ່ານໃນພຣະຄຣິດເຈັບປວດດ້ວຍເຫດຜົນທ່ີບ່ໍດີ. 
        ພວກເຮົາຕ້ອງມທ່ີາທ່ີໃນທາງກົງກັນຂ້າມ. ຍາມໃດກໍຕາມທ່ີພວກເຮົາພິຈາຣະນາເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຜິດແລະຊອບ
ຂອງຄົນອ່ືນໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາປັບປຸງຊີວິດຂອງພວກເຮົາເອງ, ພວກເຮົາກໍກຳລັງສະແດງຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແທນທ່ີ 
ຈະປະນິປະນອມ. 
 

3. ໂຣມ 14:16-19 
16. ສັນນ້ັນຢ່າໃຫກ້ານທ່ີເຈ້ົາຖືວ່າດີນ້ັນ ເປັນຂ້ໍທ່ີຄົນອ່ືນຕິຕຽນໄດ້ ເພາະວ່າຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນໝາຍ
ເຖິງການກິນແລະການດ່ືມ,  17. ແຕ່ຫມາຍເຖິງຄວາມຊອບທັມແລະສັນຕິສຸກ ກັບຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີມາຈາກພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດ  18. ຜູ້ທ່ີບົວຣະບັດພຣະຄຣິດໃນການເຫລ່ົານ້ັນ ກໍເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ ແລະເປັນທ່ີຊອບໃຈມະ
ນຸດດ້ວຍ  19. ເຫດດ່ັງນ້ີພວກເຮົາຈ່ົງສແວງຫາສ່ິງທັງຫລາຍທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສງົບສຸກ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຈະ
ເຣີນແກ່ກັນແລະກັນ. 
 

14: 13-23 ຄຣິສຕຽນບາງຄົນໃຊ້ຈິນຕະນາການຂອງຜູ້ທ່ີອ່ອນແອ  ເພື່ອສນັບສນູນຄວາມຄິດເຫັນ,   ຄວາມລຳອຽງ,  
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ຫລືມາດຕະຖານຂອງຕົນເອງ.  ເຂົາເຈ້ົາຈະເວ້ົາວ່າ,“ ເຈ້ົາຕ້ອງດຳລົງຊີວິດຕາມມາດຕະຖານເຫ່ົຼານ້ີ", ເຂົາເຈ້ົາຈະເວົ້າ 
ອີກວ່າ, "ຫລືເຈ້ົາຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອອ່ອນແອເສັຽໃຈ.” ໃນຄວາມເປັນຈິງ ບຸກຄົນດ່ັງກ່າວມັກຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ືນບ່ໍພໍໃຈ
ແຕ່ໄດ້ຕ່ໍວ່າກັບຜູ້ທ່ີເວ້ົາ.  ໃນຂະນະທ່ີໂປໂລຮຽກຮ້ອງໃຫພ້ວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກໄວຕ່ໍຜູ້ທ່ີເຊ່ືອອາດຈະຮັບອັນຕະລາຍ
ຈາກການກະທຳຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາບ່ໍຄວນເສັຽສລະເສລີພາບຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດພຽງແຕ່ເພື່ອຈະຕອບ 
ສນອງຄວາມເຫັນແກ່ຕົວຂອງຜູ້ທ່ີພະຍາຍາມຂ່ົມຂູ່ຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນຕົວຕ່ໍພວກເຮົາ.  ບ່ໍຕ້ອງຢ້ານພວກເຂົາຫລືຢ່າ 
ຕຳໜິວິຈານພວກເຂົາ, ແຕ່ຈ່ົງຕິດຕາມພຣະຄຣິດຢ່າງໃກ້ຊິດເທ່ົາທ່ີທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້. 
 
14: 17-19 ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາເປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງຊຸມຊົນທ່ີມີຊີວິດຊີ 
ວາ, ເຊ່ືອມໂຍງກັນ. ໃນຖານະທ່ີເປັນປະຊາຊົນແຫ່ງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາບ່ໍຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ການຂູດ
ຮີດຫືຼຄວາມເຊ່ືອຖືວ່າພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໂຕ້ຖຽງກັນ. ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາສແວງຫາຣາຊອານາຈັກ
ຂອງພຣະເຈ້ົາກ່ອນ (ມັດທາຍ 6:31, 33), ພວກເຮົາຈະສ້າງຄວາມສັມພັນທ່ີດີກັບຄົນອ່ືນ, ສແວງຫາຄວາມສາມັກຄີ
ໃນຄວາມເຊ່ືອ, ແລະພົບຄວາມສຸກທ່ີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດປະທານໃຫ້ (ໂຣມ 5: 1-2; ຄາລາເຕັຽ 5:22 ). ດ້ວຍທ່າທີ 
ດ່ັງກ່າວ, ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍແລະສ່ົງເສີມຄວາມກົມກຽວກັນ. 
 

ນຳໃຊ້: 
       ພຣະຄັມພີໄດ້ຂັບເຄ່ືອນໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດພາກສ່ວນຂອງພວກເຮົາເພ່ືອຮັກສາຄວາມສັມພັນ.     ອານາຈັກຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາແມ່ນກ່ຽວກັບ "ຄວາມຊອບທັມ, ຄວາມສງົບສຸກ, ແລະຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ."   ຂໍໃຫ້
ພວກເຮົາສ່ົງເສີມສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໃນຊີວິດຂອງຄອບຄົວແລະໂບດຂອງພວກເຮົາ  ແລະຢ່າລ້ົມເລີກຄວາມຫວັງໃນການປ່ິນ 
ປົວຮັກສາໃຫຫ້າຍດີ. 

                                                                   ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
 

         ເຈ້ົາຈະເຮັດແນວໃດເພ່ືອສ້າງຄວາມສັມພັນເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຄິດເຫັນ?  
ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງການນຳໃຊ້ຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 
 ຂຍາຍພຣະຄຸນອອກໄປ.   ຖ້າມີຄົນທ່ີເຮັດຜິດຕ່ໍທ່ານ  ເພາະວ່າການກະທຳຂອງພວກເຂົາຂັດກັບຄວາມເຊ່ືອຂອງ 
   ທ່ານ, ຈ່ົງໃຫ້ອະພັຍແກ່ເຂົາ. ຢ່າຍຶດຖືໃຫ້ການກະທຳເຫລ່ົານ້ີຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ. 
 ປ່ອຍອອກໄປ.  ທ່ານອາດຈະຮູ້ສຶກມີອິສຣະຢ່າງສົມບູນໃນພຣະຄຣິດ ທ່ີຈະເຂ້ົາຮ່ວມໃນງານສລອງບາງຢ່າງ, ແຕ່ 
    ຄົນອ່ືນບ່ໍເຂ້ົາຮ່ວມ. ຈ່ົງໃຫ້ອິສຣະພາບຂອງທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິຈກັມນ້ັນເພື່ອໂຄຣົບແລະຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ. 
 ຕົກລົງທ່ີຈະບ່ໍເຫັນດີນຳ. ພົບກັບຄົນທ່ີທ່ານມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງ. ຊ່ຶງອາດຈະຊ່ວຍໄດ້ ຖ້າທ່ານແຕ່ລະຄົນໂອ້ລົມ 
    ກັນວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ິງຍຶດຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອຢ່າງໝັ້ນຄົງ;  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,  ໃນທ່ີສຸດທ່ານຍັງສາມາດເລືອກທ່ີ 
    ຈະຕົກລົງວ່າຈະບ່ໍເຫັນດີນຳ. ຈ່ົງຮັກສາຄວາມຮັກແລະໂຄຣົບຄົນອ່ືນເຖິງຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກໍຕາມ. 
 
       ຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານສຳຄັນກວ່າຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ.  ຮັກພຣະຄຣິດໂດຍການຮັກຄົນອ່ືນ ຫຼາຍກວ່າທ່ີ
ທ່ານຮັກຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼືຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານເອງ. 
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