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

 
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,  ທ່ີພຣະຄັມພສີອນໃຫ້ພວກເຮົາມີວິທີການທ່ີແນ່ນອນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສັມພັນຂອງ 
ພວກເຮົາກັບຄົນອ່ືນບ່ໍໃຫຢຸ້ດຊະງັກ.  ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດ, ທ່ານກມີພລັງທ່ີຈະຟ້ືນຟູຄວາມສົດຊ່ືນ 
ຢ່າງອັສຈັນໃຈໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນ. ວິທີການສຳລັບການຂຍາຍຄວາມສັມພັນທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ນ້ີແມ່ນເພ່ຶືອບ່ໍໃຫ້ເກີດຄວາມ 
ເຂ້ົາໃຈຜິດ, ແຕ່ບ່ໍໄດ້ມາລ້າໆ. ການພົວພັນອັນເລິກເຊ່ິງນ້ີແມ່ນຄວາມຮັກ. 
         ທ່ານຮູ້ສຶກຜິດຫວັງບ່ໍກັບຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກຳລັງເປັນຢູ່ໃນເວລານ້ີ?    ທ່ານຮູ້ສຶກເບ່ືອໜ່າຍບ່ໍທ່ີເຫັນຄົນ 
ຫັນໜີອອກໄປຈາກຊີວິດທ່ານ? ທ່ານພຍາຍາມທ່ີຈະສແວງຫາທາງເພື່ອຈະລົງເລິກໄປອີກກັບຜູ້ທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບທ່ານບໍ? 
ຖ້າເປັນດ່ັງນ້ັນ, ຈ່ົງຟັງຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະເຍຊູຂະນະທ່ີພຣະອົງອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມຮັກ. 
 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2, 3 )  
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ໂຢຮັນ 15:9-10 
9ພຣະບິດາໄດ້ຊົງຮັກເຮົາຢ່າງໃດ ຝ່າຍເຮົາໄດ້ຮັກພວກທ່ານຢ່າງນ້ັນເໝືອນກັນ ຈ່ົງຕ້ັງຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງເຮົາ  10ຖ້າ
ພວກທ່ານຖືຮັກສາຂ້ໍບັນຍັດຂອງເຮົາ ທ່ານກໍຈະຕ້ັງຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງເຮົາ ເໝືອນດ່ັງເຮົາໄດ້ຖືຮັກສາບັນຍັດພຣະບິ
ດາຂອງເຮົາ ເຮົາຈ່ຶງຕ້ັງຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. 
 
      ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງໃນໂຢຮັນ 15 ວ່າມີອ່າງໃຫຍ່ເທ່ົາມະຫາສມຸດເພ່ືອເກັບສາຄວາມຮັກໄວ້, ແຕ່ມັນບ່ໍ 
ໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນຈາກພວກເຮົາ ຄວາມຮັກມີຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົາ.  ຖ້າພວກເຮົາຕ້ັງຄວາມຫວັງທ່ີຈະຖອກເທລົງໃສ່ຊີວິດຂອງຄົນ 
ອ່ືນຢ່າງມີຄວາມໝາຍ ພວກເຮົາຕ້ອງດ່ືມຈາກນ້ຳສ້າງທ່ີເລິກຂອງພຣະບິດາແຫ່ງສວັນ  ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເວ້ົາໃນທຳນອງນ້ີ: 
ຄຸນນະພາບຂອງຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກັບຄົນອ່ືນຈະຜູກພັນກັບຄຸນນະພາບຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກັບພຣະເຈ້ົາ. 
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         ໃນພຣະຄັມພີຂ້ໍນ້ີ ຈ່ົງຈ່ືຈຳເປັນພິເສດໃນຖ້ອຍຄຳທ່ີວ່າ “ຕ້ັງຢູ່ໃນ”.   ນ້ີແມ່ນຄຳທ່ີສຳຄັນໃນໂຢຮັນ15.  ການຕ້ັງ 
ຢູ່ໃນຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນນ່ຶງ  ແມ່ນການອາສັຍຢູ່ບ່ອນນ້ັນຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ;  ສະຖານທ່ີທ່ີທ່ານຕ້ັງຢູ່ແມ່ນສະຖານທ່ີ ທ່ີທ່ານໄດ້ 
ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍພຽງພໍ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຕົວທ່ານເອງເໝືອນກັບວ່າໄດ້ຢູ່ໃນເຮືອນ. ພຣະເຢຊູໄດ້ໜຸນໃຈຜູ້ທ່ີຕິດ 
ຕາມພຣະອົງໃຫ້ຮັກສາຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ສົດຊ່ືນໂດຍການຢູ່ໃກ້ຊິດພຣະອົງ, ໂດຍການເຮັດໃຫ້ຕົວເອງຢູ່ໃນເຮືອນ 
ແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. ແນ່ນອນຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູອາດຈະບັນລຸຄວາມໃກ້ຊິດສນິດສນົມທ່ີພຣະເຢຊູທ່ີໄດ້ຊົງ 
ອະທິບາຍຢູ່ໃນທ່ີນ້ີ ໂດຍການອະທິຖານແລະສຶກສາພຣະຄັມພີເປັນປະຈຳ,  ແຕ່ຄວາມໃກ້ຊິດທາງຈິງວິນຍານອັນເລິກ 
ເຊ່ີງກັບພຣະເຈ້ົາແມ່ນບ່ໍໄດ້ມາຈາກການເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ການເຊ່ືອຟັງຢ່າງສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະວິນຍານຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາແລະຕ່ໍພຣະຄຳຂອງພຣະອົງນ້ັນແມ່ນກຸນແຈ.  
       ການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາເປັນປັດຈັຍສຳຄັນທ່ີສຸດຕ່ໍການເກີດຜົນໃນຊີວດິຂອງຄົນອ່ືນ. ຈ່ົງສັງເກດວິທີທ່ີພຣະເຢຊູຊົງ 
ຜູກມັດຣະຫວ່າງຄວາມຮັກແລະການເຊ່ືອຟັງໄວ້ນຳກັນຢ່າງແໜ້ນ: "1ຖ້າພວກທ່ານຖືຮັກສາຂ້ໍບັນຍັດຂອງເຮົາ ທ່ານກໍ
ຈະຕ້ັງຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງເຮົາ " (ຂ້ໍ 10). ຖ້າທ່ານເຮັດໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູສ່ັງໃຫ້ທ່ານເຮັດ, ທ່ານຈະຮູ້ສຶກເຖິງພລັງອັນ 
ເຕັມທ່ີຂອງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ! ນ້ັນບ່ໍໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຢຊູຈະຮັກທ່ານຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ -ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມຮັກ 
ຈາກພຣະເຈ້ົາຢ່າງສົມບູນຢູ່ແລ້ວ - ແຕ່ທ່ານຈະຮູ້ແລະປະສົບກັບຄວາມຮັກນ້ັນຫລາຍຂ້ືນ. ຄວາມມຸ່ງໝ້ັນຂອງທ່ານຕ່ໍ 
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຢຊູເປັນຈຸດທ່ີສຳຄັນເພື່ອຊວ້ານຊູຊີວິດຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບທ່ານ. 
        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. 
 

   ທ່ານເຄີຍເຫັນຜູ້ຊາຍຜູ້ທ່ີອ້າງວ່າລາວເປັນຄຣິສຕຽນແຕ່ລືມກວດເບ່ິງໜ້າຂອງຕົນບ່ໍ? ອາທິດແລ້ວອາທິດເລ່ົາ ລາວ 
ຍາງເຂ້ົາໄປໃນໂບດຢ່າງໝ້ັນໃຈ  ທ່ີມີສີໜ້າບູດບ້ຶງແລະເຄ່ັງຂຶມແລະເຮັດໃຫຕ່ັ້ງທ່ີລາວນ່ັງເປ້ືອນເປັນເສ້ັນຍາວ   ລາວ 
ເປັນຄົນທ່ີເຮັດກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເວ້ົາຂອງລາວ.   
         ການມີຊີວິດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດຄວນຈະມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຫົວໃຈ!   ການເຊ່ືອຟັງພຣະອົງບ່ໍແມ່ນຄວາມຂຸ່ນ 
ເຄືອງໃຈ, ຂົບແຂ້ວຄ້ຽວຟັນ.  ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ! ໃນຂ້ໍທີ 11, ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, "ຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີເຮົາໄດ້ບອກ
ທ່ານທັງຫລາຍແລ້ວ  ເພື່ອຄວາມຍິນດີຂອງເຮົາຈະຢູ່ໃນທ່ານ  ແລະຄວາມຍິນດີຂອງທ່ານຈະຄົບບໍຣິບູນ.”    ທ່ານມ ີ
ຄວາມຊ່ືນທ່ີພຣະເຢຊູສະຖິດຢູ່ພາຍໃນຊີວິດຂອງທ່ານບໍ?  ຖ້າຫາກເປັນດ່ັງນ້ັນ,   ການຍອມຢູ່ໃຕ້ພຣະຄຣິດກໍບ່ໍແມ່ນ 
ທາງໄປສູ່ຄວາມຫວຸ້ນວາຍ  ແຕ່ເປັນທາງໄປສູ່ເສຣີພາບ.    ເມື່ອທ່ານພົບວ່າໜ້ີຂອງທ່ານໄດ້ຈ່າຍແລ້ວແລະບາບຂອງ 
ທ່ານຖືກລຶບອອກແລ້ວ, ທ່ານກໍດຳເນີນຊີວິດໄປດ້ວຍພາຣະທ່ີເບົາກວ່າ. 
         ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນພຣະວິນຍານບໍ?  ຕົວຂອງທ່ານມີຊີວິດທ່ີສົດຊ່ືນຕ່ໍຄົນອ້ອມຂ້າງ 
ທ່ານຫລືບໍ? ຖ້າບ່ໍເປັນດ່ັງນ້ັນ,  ທູນຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ຟື້ນຟູຄວາມຊົມຊ່ືນໃນຄວາມພ້ົນຂອງທ່ານ (ເພງສັຣເສີນ 
51:12). 
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        ຈ່ົງສັງເກດໃນໂຢຮັນ 15:12 ວ່າເມື່ອຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູສະຖິດຢູ່ພາຍໃນທ່ານ,    ຄວາມຮັກນ້ັນຈະບ່ໍສາ 
ມາດກັກຕຸນຮັກສາໄວ້ໄດ້  ຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດຕ້ອງໄຫລເຂ້ົາມາສູ່ຊີວິດແລະໄຫລອອກໄປຈາກຊີວິດຂອງທ່ານ: 
"ນ້ີແຫລະ, ເປັນຂ້ໍບັນຍັດຂອງເຮົາ ຄືໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍຮັກກັນແລະກັນ." ຂອງປະທານແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດ 
ມາພ້ອມກັບຄຳແນະນຳນ້ີ: ຈ່ົງແບ່ງປັນກັບຄົນອ່ືນ! ພວກເຮົາຖືກສ່ັງໃຫ້ຮັກຄົນທ່ີຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາໃນແບບດຽວກັບ 
ທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຮັກພວກເຮົາ.  ໃນຖານະທ່ີເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບມຣໍະດົກທ່ີອຸດົມສົມບູນ, ພວກເຮົາບ່ໍຄວນກັກຕຸນພຣະຄຸນໄວ້; 
ແຕ່ໃຫພ້ວກເຮົາໄດ້ຮັບການເສີມກຳລັງແລະເຂ້ັມແຂງກ້າຫານເພ່ືອຈະມອບພຣະຄຸນຕ່ໍໄປໃຫ້ແກ່ຄົນອ່ືນ. 
       ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ມອບບັນຍັດໃຫຮັ້ກແບບມົວໆຫືຼບ່ໍແຈ້ມແຈ້ງ.  ພຣະອົງໄດ້ຊ້ີນຳພວກເຮົາໃຫ້ຮັກຄົນອືນໃນແບບທ່ີ 
ທ່ີພຣະອົງຊົງຮັກພວກເຮົາ.   ພຣະເຢຊູຊົງສຳແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແນວໃດ?  ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ໃຫ້.  ພຣະອົງ 
ໃຫ້ອະພັຍ. ພຣະອົງຊົງຍົກໂທດ. ພຣະອົງມີຄວາມເມດຕາ, ມີຄວາມກະຣຸນາ, ມີຄວາມສົງສານ, ຊົງເສັຽສະລະ, ແລະ 
ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ເອົາພຣະທັຍໃສ່. ເມ່ືອທ່ານຮັກຄົນອ່ືນຄືກັບພຣະເຢຊູຮັກ ທ່ານກໍເລ້ີມຈະທໍາລາຍກຳແພງທ່ີກ້ັນກາງ 
ຣະຫວ່າງເຂົາເຈ້ົາແລະທ່ານລົງ. ເຖິງແມ່ນເປືອກຫອຍຂອງການເຍາະເຍ້ີຍຈະແຂງເທ່ົາໃດ  ທ່ານກໍສາມາດທ່ີຈະແກະ 
ອອກໄດ້ ແລະພວກເຂົາຈະເປີດເຜີຍຊີວິດທ່ີຫຍຸ້ງຍາກຂອງພວກເຂົາໃຫ້ທ່ານຮູ້. ປະກາຍໄຟແຫ່ງການພົວພັນໄດ້ສ່ອງ 
ແສງໃຫ້ເຫັນແລ້ວໃນຊ່ວງເວລາທ່ີບ່ໍຄາດຄິດຂອງຄວາມຮັກ. 
 

3.  ໂຢຮັນ 15:13-14 
13ບ່ໍມີຜູ້ໃດມີຄວາມຮັກໃຫຍ່ກວ່ານ້ີ ຄືການທ່ີຜູ້ນ່ຶງຈະໄດ້ສລະຊີວິດຕາງມິດສະຫາຍຂອງຕົນ  14ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍເຮັດ
ຂ້ໍທ່ີເຮົາໄດ້ບັນຍັດໄວ້ ພວກທ່ານກໍເປັນມິດສະຫາຍຂອງເຮົາ. 
 
        ການໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຮັກໂດຍການເສັຽສລະອັນສູງສຸດນ້ັນ ພຣະເຢຊູໄດ້ຕ້ັງລາຄາໄວ້ຢ່າງສູງ ທາງທ່ີ 
ດີທ່ີສຸດໃນການສ້າງຄວາມສັມພັນບ່ໍແມ່ນໂດຍການໃຫ້ບັດອວຍພອນທ່ີຂາຍເລທ່ີມີຄ່າຕ່ຳທ່ີສຸດ   ແຕ່ການສ້າງຄວາມ 
ສັມພັນມັກຈະຜ່ານຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມທຸກລຳບາກ. ທ່ານໄດ້ອົດທົນຕ່ໍຄວາມເຈັບປວດຫລາຍຊ່ຳໃດເພ່ືອຄົນ 
ອ່ືນ? ຄວາມອົດທົນນ້ີເໝືອນກັບໄມ້ບັນທັດທ່ີມັກຈະໃຊ້ວັດແທກຄວາມຮັກຂອງທ່ານທ່ີມີຕ່ໍຄົນອ່ືນ. 
        "ບ່ໍມີຜູ້ໃດມີຄວາມຮັກໃຫຍ່ກວ່ານ້ີ ຄືການທ່ີຜູ້ນ່ຶງຈະໄດ້ສລະຊີວິດຕາງມິດສະຫາຍຂອງຕົນ” (ຂ້ໍ 13). ເຖິງແມ່ນ 
ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນພວກສາວົກໃຫ້ຮັກ ພວກເພ່ິນກໍຮູ້ພຽງເລັກນ້ອຍ ແຕ່ຮັກນ້ີຈະດຳລົງຢູ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເພ່ິນສືບໄປ 
ໃນຫລາຍປີຜ່ານມາ,    ຜູ້ທ່ີເປັນສາວົກວົງໃນຂອງພຣະເຢຊູຈະເສັຽສະລະທຸກສ່ິງສໍາລັບພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນຂອງພວກ 
ເຂົາ.   ຍົກຕົວຢ່າງ,  ຢາໂກໂບ ນ້ອງຊາຍຂອງໂຢຮັນ ໄດ້ຖືກປະຫານຊີວິດດ້ວຍດາບເພາະການອຸທິດຖວາຍຕົວຂອງ 
ລາວຕ່ໍພຣະເຢຊູ (ກິຈການ12: 2). ປະຫວັດສາດຂອງຄຣິສຕະຈັກຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ, ອັຄສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຖືກປະຫານ 
ຊີວິດເພາະຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາ  ນອກຈາກສອງຄົນນ້ີຄືທ່ານໂຢຮັນ(ແລະແນ່ນອນ ຢູດາ ອິສກາຣິໂອດ),  ພວກ 
ເຂົາເຕັມໃຈທ່ີຈະເສັຽຊີວິດເພ່ືອເປັນການວັດແທກຄວາມຮັກຂອງພວກເຂົາຕ່ໍຜູ້ນຳຂອງພວກເຂົາຄືພຣະເຢຊູ.   ຜູ້ຊາຍ 
ເຫ່ົຼານ້ີ, ຄ້ັງນ່ຶງເປັນຜູ້ທ່ີແລ່ນໜີຈາກດາບ(ມາຣະໂກ 14:46-50), ດຽວນ້ີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກອັນສູງສຸດ ໂດຍ 
ການວາງຊັບສົມບັດຝ່າຍໂລກນ້ັນລົງກໍຄືຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ  ບ່ໍເຄີຍເຫັນຄວາມຮັກແບບໃດທ່ີສູງສ່ົງກວ່ານ້ີ. 
        ຈ່ົງສຳຣວດເບ່ິງຄວາມສັມພັນໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.  ຖາມຕົວເອງດ້ວຍຄຳຖາມທ່ີຍາກວ່າ, ແລະດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື 
ວ່າຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກັບຄູ່ສົມຣົດຂອງທ່ານເຂ້ັມແຂງຊ່ຳໃດ?  ກັບລູກໆຂອງທ່ານເດ? ກັບຄອບຄົວພີ່ນ້ອງຂອງ  
ທ່ານເດ? ກັບໝູ່ເພ່ືອນຂອງທ່ານເດ?  ມີຄວາມສັມພັນໃດທ່ີຈຳເປັນຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂບໍ?  ຖ້າເປັນດ່ັງນ້ັນ, ທ່ານຕ້ອງ 
ເສັຽສລະຫຍັງແດ່ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມສຳພັນດີຂ້ຶນ? ທ່ານສາມາດເສັຽສະລະຫຍັງແດ່ເພ່ືອຈະຊ່ວຍຊີວິດຄົນເຫ່ົຼານ້ີທ່ີສຳຄັນ 
ຕ່ໍທ່ານໃຫ້ກ້າວໜ້າຕ່ໍໄປ?  



 4 

       ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍແນະນຳທ່ານຢ່າງນ່ຶງພຽງໜ້ອຍດຽວ. ໃນຂະນະທ່ີບາງຄ້ັງກໍເປັນການສລາດທ່ີຈະຫລີກລ້ຽງບ່ໍໃຫ້ເຫ່ືອ 
ອອກກັບສ່ິງຂອງນ້ອຍໆ” ແນວຄິດນ້ີບ່ໍຈໍາເປັນແລະບ່ໍຄວນນໍາໄປໃຊ້ໃນຄວາມສັມພັນ.  ສ່ິງເລັກໆນ້ອຍໆ ແມ່ນສຳຄັນ 
ຕ່ໍຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານຫລາຍ. ຄວາມເຕັມໃຈທ່ີຈະຕາຍເພ່ືອຄົນທ່ີເຮົາຮັກມັກຈະແປວ່າຄວາມຕ້ອງການປະຈຳວັນ 
ຂອງຄົນອ່ືນຕ້ອງມາກ່ອນຄວາມສຳຄັນຂອງເຮົາເອງແລະໃຫ້ສຶກສາເບ່ິງຊີວິດຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ.   ບຸກຄົນນ້ີ 
ຕ້ອງການຫຍັງທ່ີຂ້ອຍສາມາດຊ່ອຍລາວໄດ້?   ຂ້ອຍຄວນຈະຂຽນຈົດໝາຍສ້ັນໃຫກ້ຳລັງໃຈແລະເພື່ອໜຸນໃຈລາວບໍ? 
ຂ້ອຍສາມາດຊ່ອຍອາຫານໄດ້ບ່ໍເພ່ືອລາວຈະບ່ໍຫິວ? ຂ້ອຍສາມາດພານາງໄປທ່ຽວຈັກມ້ືເພື່ອຢູ່ຫ່າງຈາກລູກໆຊ່ົວຄາວ 
ໄດ້ບໍ ເພື່ອນາງຈະສາມາດຟ້ືນຟູຄວາມສງົບໃນຈິດໃຈແລະມີຄວາມຊ່ືນບານ? ຄວາມຮັກໄດ້ຄິດໄລ່ຣາຄາໃຫພ້ວກເຮົາ 
ເປັນຜູ້ຈ່າຍ ບາງຄ້ັງກໍຫລາຍ(ແພງ), ບາງຄ້ັງໜ້ອຍ(ຖືກ) ສຳລັບຄົນອ່ືນ. 
 
 

                                                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 ແລ້ວເຮັດຮວ່ມກັນເພື່ອກຳຈັດອັນໃດທ່ີກີດຂວາງອອກໄປ. 

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