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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 16 ສິງຫາ 2020 (08-16-2020) 

__________________________________________ 
                                       ໃຫ້ເຮົາໜຸນນ້ຳໃຈກັນແລະກັນ 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ຄົນອ່ືນໜຸນນ້ຳໃຈ ແລະເຂົາເຈ້ົາກໍຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາໜຸນນຳໃຈ 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ໃນປີ 1895,  ເອດເວີດ ສຕີເຊນ ອາຍຸ 14 ປີ  ໄດ້ຊ້ືກ້ອງຖ່າຍຮູບດ້ວຍເງິນທ່ີແມ່ຂອງລາວເອົາໃຫ້ແລະໄດ້ເລາະ
ຖ່າຍຮູບຢູ່ອ້ອມເຮືອນ ມີທັງໝົດ 50 ຄົນ, ໃນຄວາມເປັນຈິງເມື່ອຟີມຖ່າຍຮູບດ່ັງກ່າວໄດ້ລ້າງແລ້ວ, ລາວໄດ້ຮູບພາບທ່ີ
ບ່ໍດີຈຳນວນສ່ີສິບເກ້ົາຮູບແລະມີຮູບທ່ີດີພຽງຮູບດຽວ: ຊ່ຶງແມ່ນຮູບເອ້ືອຍຂອງລາວຢູ່ທ່ີເປັຽໂນ. ພ່ໍຂອງລາວຄິດວ່ານ້ັນ
ແມ່ນພາບທ່ີບ່ໍດີ, ແຕ່ແມ່ຂອງລາວຢືນຢັນວ່າຮູບໃບນ່ຶງນ້ັນງາມແລະເປັນຄ່າຊົດເຊີຍທ່ີໄດ້ຮັບຈາກຄວາມລ້ົມເຫຼວຂອງ
ສ່ີສິບເກ້ົາຮູບນ້ັນ. ຄຳໜຸນນ້ຳໃຈຂອງແມ່ໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ເດັກຊາຍຍຶດໝັ້ນກັບງານເວລາວ່າງຊ້ິນໃໝ່ຂອງລາວ. 
          ເອດເວີດໄດ້ກ້າວຕ່ໍໄປຈົນກາຍເປັນນ່ຶງໃນບັນດານັກຖ່າຍຮູບທ່ີມີຊ່ືສຽງຂອງໂລກ. ແຕ່ວ່າ, ໃນຕອນເລ້ີມຕ້ົນ, 
ລາວເກືອບຈະຍອມແພ້. ສ່ິງທ່ີຊຸກຍູ້ໃຫ້ລາວກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ ແມ່ນຄຳເວ້ົາທ່ີໜຸນນ້ຳໃຈຂອງແມ່ທ່ີຢູ່ຖ້າມກາງຄວາມ
ລ້ົມເຫລວທັງຫລາຍຂອງລາວ.  
      ຊີວິດຄຣິສຕຽນສາມາດເປັນໄປໄດ້ຄືກັນ. ການລ້ໍລວງມີຫລາຍແລະບາງຄ້ັງພວກເຮົາຕ່ໍສູ້ເພ່ືອຖວາຍກຽດແກ່ພຣະ
ເຈ້ົາ. ການໃຫ້ການໜຸນນ້ຳໃຈຈາກເພື່ອນຮ່ວມຄວາມເຊ່ືອເປັນການຊ່ວຍເຫືຼອທ່ີດີ. ຄຳເວ້ົາຂອງການສນັບສນຸນຂອງ
ພວກເຂົາໄດ້ໜຸນນ້ຳໃຈພວກເຮົາໃຫ້ກ້າວໜ້າຕ່ໍໄປ ພວກເຮົາຕ້ອງການໜຸນນ້ຳໃຈຈຈາກຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ - ແລະພວກເຂົາກໍ
ຕ້ອງການການໜຸນນ້ຳໃຈຈາກພວກເຮົາ. 
 

                                                  ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? 
1. ເອເຟໂຊ 4:17-22 
17 ເຫດສັນນ້ັນ, ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຂໍຢືນຢັນ ແລະເປັນພຍານໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ ຕ້ັງແຕ່ນ້ິຕ່ໍໄປທ່ານ
ທັງຫລາຍຢ່າດຳເນີນຊີວິດຕາມຢ່າງຄົນຕ່າງຊາດທ່ີເຂົາດຳເນີນກັນນ້ັນ ຄືດ້ວຍໃຈໂງ່ອັນຫາປໂຍດບ່ໍໄດ້    18 ໂດຍທ່ີ
ຄວາມຄຶດຂອງເຂົາມືດມົນໄປ ແລະເຂົາຢູ່ຫ່າງຈາກຊີວິດຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ  ເພາະເຫດຄວາມບ່ໍຮູ້ເທ່ົາເຖິງການທ່ີມີ 
ຢູ່ໃນຕົວເຂົາ ອັນເນ່ືອງຈາກໃຈແຂງກະດ້າງຂອງເຂົາ   19 ເຂົາບ່ໍມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ້ານກົວຕ່ໍບາບ ຈ່ຶງໄດ້ປ່ອຍຕົວໄປໃນ
ທາງໂລພະຕັນຫາ ເພ່ືອເຮດັການຊ່ົວຮ້າຍທຸກຢ່າງໂດຍສຸດຄວາມປາຖນາ   20 ແຕ່ວ່າທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຮຽນຮູ້ຈັກ  
ພຣະຄຣິດຢ່າງນ້ັນ  21 ຖ້າແມ່ນວ່າພວກທ່ານໄດ້ຍິນເຣ່ືອງພຣະອົງ ແລະໄດ້ຮັບຄຳສ່ັງສອນເຣ່ືອງພຣະອົງຕາມຄວາມ
ຈິງຊ່ຶງມີຢູ່ໃນພຣະເຢຊູແລ້ວ   22 ພວກທ່ານຈ່ົງຖອດຖ້ິມສະພາບມະນຸດເກ່ົາຂອງຕົນຊ່ຶງຄູ່ກັບວິຖີຊີວິດເດີມນ້ັນເສັຽ ທ່ີ
ກຳລັງເສ່ືອມເສັຽໄປສູ່ຄວາມຕາຍຕາມຕັນຫາອັນເປັນທ່ີຫລອກລວງນ້ັນ" 
  

         ການເປັນຄຣິສຕຽນບ່ໍແມ່ນກ່ຽວກັບການປັບປຸງຕົວເອງ, ການເປັນຄົນທ່ີມີຈິດວິນຍານຫລາຍຂ້ຶນ, ຫລື "ຄືຕ້ົນໄມ້
ປ່ຽນໃບໃໝ່." ແຕ່ເປັນການປ່ຽນແປງທ່ີລ້ໍາຄ່າ, ການບັງເກີດໃໝ່. ຊ່ຶງກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບຄວາມເປັນເອກກະລັກໃໝ ່ທ່ີ
ສ້າງການສແວງຫາແບບໃໝ່, ການມີອຸປະນິດສັຍຂອງຄົນທ່ີເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາແລະການປະພຶດທ່ີເກີດໝາກຜົນ. ຊີວິດ 
ຄຣິສຕຽນຖືກໝາຍໄວ້ໂດຍກົງກັນຂ້າມ; ຊ່ຶງເປັນຊີວິດທ່ີແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ "ສ່ິງທ່ີຂ້ອຍເຄີຍເປັນ" ແລະ 
"ສ່ິງທ່ີຂ້ອຍເປັນຢູ່ໃນມື້ນ້ີ." ພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາຕາມທ່ີພວກເຮົາເປັນຢູ່, ແຕ່ພຣະອົງຮັກພວກເຮົາຫລາຍບ່ໍຢາກ 
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ຈະປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາເປັນແບບນ້ັນ. ໂດຍຜ່ານເອກກະລັກໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ, ພຣະອົງຊົງປະທານວິຖີຊີວິດໃໝ່ໃຫ.້ 
       ຍ້ອນວ່າຊີວິດໃໝ່ຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາຕ້ອງຕ່ໍຕ້ານການກັບຄືນໄປສູ່ຄວາມປະພືດເດີມຫລືການ
ກະທຳທ່ີຜິດບາບອີກ. ການມຸ້ງໄປສູ່ຈຸດຈົບນ້ັນ, ໂປໂລໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າ“ຈ່ົງຖອດຖ້ິມສະພາບມະນຸດເກ່ົາຂອງ
ຕົນຊ່ຶງຄູ່ກັບວິຖີຊີວິດເດີມນ້ັນເສັຽ”(ຂ້ໍ 22). ໃນຖານະເປັນຄົນທ່ີມີຊີວິດໃໝ່ໂດຍຜ່ານພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ 
ປະຖ້ິມກິຣິຍາທ່າທີແລະການກະທຳທ່ີຂັດແຍ້ງກັບຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໃນຂ້ໍ 22, ໂປໂລໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າ 
ໃຫ້ຍົກເລີກວິຖີຊີວິດເກ່ົາ  ແຕ່ກ່ອນຂ້ໍ 22 ນ້ັນຄືໃນຂ້ໍທີ 17-21 ໂດຍບອກພວກເຮົາວ່າເປັນຫຍັງພວກເຮົາຕ້ອງປະຖ້ິມ 
ການດຳລົງຊີວິດແບບເກ່ົາຂອງພວກເຮົາ ກໍເພາະວ່າ ... 
 

... ຄຣິສຕຽນບ່ໍຄວນເຮັດເໝືອນກັບຜູ້ທ່ີບ່ໍແມ່ນຄຣິສຕຽນເຮັດ (ຂ້ໍທີ 17). 
 

... ຄຣິສຕຽນບ່ໍຄວນເພີກເສີຍຕ່ໍຄຳສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຂ້ໍທີ 18). 
 

... ຄຣິສຕຽນບ່ໍຄວນປ່ອຍໃຫ້ໃຈຂອງພວກເຂົາແຂງກະດ້າງຕ່ໍສ່ິງທ່ີເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຂ້ໍທີ 18). 
 

... ຄຣິສຕຽນບ່ໍຄວນດຳເນີນຊີວິດທ່ີບ່ໍສະອາດຄືກັບຄົນທ່ີບ່ໍແມ່ນຄຣິສຕຽນເຮັດ (ຂ້ໍທີ 19). 
 

... ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມບາບບ່ໍແມ່ນວິທີທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ສອນພວກເຮົາ (ຂ້ໍທີ 20-21). 
 

       ທ່າທີແລະການກະທຳບ່ໍບໍຣິສຸດບ່ໍເໝາະສົມກັບຊີວິດທ່ີບໍຣິສຸດໂດຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເຢຊູ. ລັກສະນະຊີວິດທ່ີ
ມີບາບບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນກັບຫົວໃຈທ່ີລອດພົ້ນໂດຍຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູ. ແລະນ້ັນແມ່ນຈຸດສຳຄັນທ່ີໂປໂລໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນ 
ໃນຂ້ໍນ້ີ. ທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນພຣະຄັມພີທ່ີຈະບ່ໍກັບໄປນຸ່ງເສ້ືອຜ້າທ່ີເປ້ືອນອີກ. ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້
ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫພ້ົ້ນເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາກັບໄປນຸ່ງເຄ່ືອງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຕາຍເພື່ອພວກເຮົາແລ້ວ   ໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້
ພົ້ນແລ້ວ. ພຣະອົງໄດ້ຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ນຸ່ງເສ້ືອຜ້າໃໝ່ເໝືອນກັບຜ້າທ່ີຢູ່ໃນຕູ້ ຄືປະດັບດ້ວຍຜົນຂອງພຣະວິນຍານ 
(ຄາລາເຕັຽ 5:22-23). 
 

2. ເອເຟໂຊ 4:23-28 
23 ແລະຈ່ົງໃຫ້ວິນຍານຈິດຂອງທ່ານຖືກຊົງຕ້ັງຂ້ຶນໃໝ  24 ແລະໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍສວມສະພາບມະນຸດໃຫມ ່ຊ່ຶງຊົງ
ສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່ຕາມແບບລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄວາມຊອບທັມ ແລະຄວາມບໍຣິສຸດທ່ີແທ້ຈິງ  25 ເຫດສັນນ້ັນ, 
ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງເລີກກ່າວຄວາມຕົວະເສັຽ “ທຸກຄົນຈ່ົງກ່າວຄວາມຈິງຕ່ໍເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນ” ເພາະວ່າເຮົາທັງຫລາຍ
ເປັນອະວັຍວະຂອງກັນແລະກັນ  26 ຈະຮ້າຍກໍຮ້າຍໄດ້ ແຕ່ຢ່າໃຫຄ້ວາມຮ້າຍເປັນເຫດໃຫ້ເກີດການຜິດບາບ ຢ່າຮ້າຍ
ຢູ່ຈົນຕາເວັນຕົກ  27 ແລະຢ່າປ່ອຍໂອກາດໃຫ້ມານ  28 ຝ່າຍຄົນຂ້ີລັກ ຢ່າໄດ້ລັກຕ່ໍໄປ ແຕ່ໃຫ້ໃຊ້ມືອອກເຫ່ືອແຮງຫາ
ລ້ຽງຊີບໂດຍທາງຊອບດີກວ່າ ເພ່ືອຈະມີສ່ວນເຫລືອພໍແຈກໃຫ້ແກ່ຄົນຍາກຈົນ" 
 

     ຊີວິດຄຣິສຕຽນໄດ້ຖືກໝາຍໄວ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຄິດວ່າຄວນ "ແກ້ອອກ”
(ນິສັຍເກ່ົາທ່ີບ່ໍດີຂອງພວກເຮົາ).   ບັດນ້ີ,   ພວກເຮົາພິຈາຣະນາເບ່ິງສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຈະຕ້ອງສວມໃສ່.   ພວກເຮົາຕ້ອງ 
"ສວມສະພາບມະນຸດໃໝ່." ໃນການເວ້ົາແນວນ້ີ, ໂປໂລໄດ້ເວ້ົາເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສະພາບຄົນເກ່ົາແລະ
ສະພາບຄົນໃໝ່.   "ຄົນເກ່ົາ" (ຂ້ໍທີ 22) ຖືກແຍກອອກຈາກຊີວິດທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ"(ຂ້ໍທີ 18) ໃນຂະນະທ່ີ "ສະພາບ 
ຄົນໃໝ່” ຖືກສ້າງຂ້ຶນຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຂ້ໍທີ 24).ສະພາບຄົນເກ່ົາແມ່ນສະພາບທ່ີຢູ່ໃນຄວາມມືດ, 
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 ເສີຍເມີຍ,  ແລະບ່ໍບໍຣິສຸດ,   ໃນຂະນະທ່ີສະພາບຄົນໃໝ່ແມ່ນ  "ຄວາມຊອບທັມ ແລະຄວາມບໍຣິສຸດແຫ່ງຄວາມຈິງ.” 
 ພຣະເຢຊູຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາເພື່ອປ່ຽນແປງພວກເຮົາ. ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາດີຄົບຖ້ວນສເມີໄປ ແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າ 
ເຮົາບ່ໍຄວນກັບຄືນໄປ "ດຳເນີນຊີວິດແບບເກ່ົາ”(ຂ້ໍ 22) ຫືຼເຮັດໃຫ້ມີຊ່ອງວ່າງສຳລັບຄວາມບາບໂດຍເຈດຕະນາເພ່ືອ 
ຈະໄດ້ເຮັດບາບ. ພວກເຮົາຕ້ອງສແວງຫາກິຣິຍາແລະການກະທຳທ່ີໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນຊີວິດໃໝ່ໃນພຣະຄຣິດ 
       ການສແວງຫາຄວາມບໍຣິສຸດລວມທັງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸກຄົນແລະຂອງສ່ວນຮວມ.    ຜູ້ເຊ່ືອແຕ່ລະຄົນມີ 
ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການເລືອກຂອງຕົນເອງ. ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍສ່ິງທ່ີພວກເຮົາບ່ໍຢາກ 
"ແກ້ອອກ”ແລະສຳລັບສ່ິງທ່ີພວກເຮົາບ່ໍ“ສວມໃສ່".  ແຕ່ພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ຮັບໃຊ້ເໝືອນເປັນຊັບພະຍາ 
ກອນທ່ີໄຮ້ຄ່າ ເພ່ືອໜຸນນ້ຳໃຈພວກເຮົາໃນການສແວງຫາການດຳລົງຊີວິດ. ຈາກນ້ັນ, ພວກເຮົາຄວນໜຸນນ້ຳໃຈອ້າຍ
ເອ້ືອຍນ້ອງຄຣິສຕຽນຂອງພວກເຮົາໃນການສແວງຫາການດຳລົງຊີວິດເພ່ືອພຣະຄຣິດ. ແລະພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນຈະ
ເພ່ິງພາໃນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາເພື່ອເສີມສ້າງໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຄຣິສຕຽນ. 
       ຖ້າທ່ານຫາກເປັນຄຣິສຕຽນເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ,    ທ່ານຈະຮູ້ວ່າການທ່ີຈະເຕີບໃຫຍ່ເປັນເໝືອນພຣະຄຣິດ 
ນ້ັນເປັນເຣ່ືອງທ່ີຍາກ. ການປ່ຽນແປງຊີວິດບາງຢ່າງກໍເຫັນວ່າງ່າຍ, ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວ, "ການສວມສະພາບຄົນໃໝ່" 
ກໍເປັນການທ້າທາຍ. ເຊ່ັນດຽວກັບຊາຍໜຸ່ມ ເອດເວີດ, ຄວາມລ້ົມເຫລວຫລາຍຢ່າງຂອງພວກເຮົາອາດຈະລ້ໍລວງພວກ
ເຮົາບ່ໍໃຫ້ເລ້ີມຕ້ົນໃໝ່ອີກ.  ພວກເຮົາຕ້ອງການໆ ໜຸນນ້ຳໃຈຈາກຄົນອ່ືນ ແລະພວກເຂົາກໍຕ້ອງການ ການໜຸນໃຈຈາກ
ພວກເຮົາດ້ວຍເຫດຜົນດຽວກັນ. ຂໍໃຫພ້ວກເຮົາຊ່ວຍກັນແລະກັນເພ່ືອຈະດຳລົງຊີວິດຢ່າງສມ່ຳສເມີກັບຊີວິດໃໝ່ຂອງ
ພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດ. 
  

3. ເອເຟໂຊ 4:29-32 
29 ຢ່າໃຫ້ຄຳຫຍາບຊ້າອອກຈາກປາກຂອງພວກທ່ານຈັກເທ່ືອ ແຕ່ໃຫ້ໃຊ້ຄຳດີຊ່ຶງເປັນປໂຍດໃຫ້ຈະເຣີນຂ້ຶນ ແລະໃຫ້
ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ ເພ່ືອຈະໄດ້ເປັນຄຸນປໂຍດແກ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ  30 ແລະຢ່າເຮັດໃຫ້ພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາເສັຽພຣະທັຍ ເພາະໂດຍພຣະວິນຍານນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຖືກຊົງປະທັບຕາຫມາຍໄວ້ 
ເພ່ືອວັນທ່ີຈະຊົງໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນ  31 ສ່ວນໃຈຂົມຂ່ືນ ໃຈໂມໂຫໂທໂສ ໃຈຄຽດຮ້າຍ ການອຶກກະທຶກຜິດຖຽງກັນ ການກ່າວ
ສຽດສີກັນ ແລະການຄຶດປອງຮ້າຍທຸກຢ່າງ ຈ່ົງຖ້ິມໃຫ້ຫ່າງໄປຈາກທ່ານທັງຫລາຍເສັຽ  32 ຈ່ົງມີໃຈເມດຕາຕ່ໍກັນ ມີໃຈ
ເອັນດູກັນ ແລະອະພັຍໂທດໃຫ້ກັນ ເຫມືອນດ່ັງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດອະພັຍໂທດໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານໃນອົງພຣະຄຣິດນ້ັນ 
 

       ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການໃຫ້ກຳລັງໃຈໃນຫຼາຍຮູບແບບ. ບາງຄ້ັງ, ກໍເກີດຂ້ຶນໂດຍຫມູ່ເພ່ືອນໄດ້ມາພົບພ່ໍກັນຫຼືບາງຄ້ັງ 
ກໍຕົບຫລັງເຮົາເບົາໆ. ໃນຊ່ວງບາງເວລາ, ພວກເຮົາຮູ້ສຶກຄືກັບວ່າພວກເຮົາກຳລັງນ່ັງຕຶກຕອງເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢ່າງ 
ງຽບໆ. ແຕ່ສ່ວນຫລາຍແລ້ວການໃຫ້ກຳລັງໃຈແມ່ນມາຈາກຄຳເວ້ົາຂອງຄົນອ່ືນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຍາກທ່ີຈະຈິນຕະ 
ນາການເຖິງການທ່ີຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ກຳລັງໃຈຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງໃນຊີວິດໂດຍທ່ີບ່ໍມີຄໍາເວົ້າໃດໆ. ບ່ໍວ່າຈະເປັນການພິມສ່ົງ 
ທາງຈົດໝາຍ, ສ່ົງທາງບັດ, ສ່ົງຂ້ໍຄວາມທາງໂທຣະສັບ,  ຫລືເວ້ົາດ້ວຍຕົນເອງ,  ຄຳເວ້ົາຂອງຄົນອ່ືນເປັນການໜຸນໃຈ 
ໃນເບ້ືອງຕ້ົນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຊ້ເພ່ືອໃຫ້ກຳລັງໃຈປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ. 
       ໂປໂລຍັງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ພວກເຮົາເຝ້ົາລະວັງປາກຂອງພວກເຮົາ. "ຢ່າໃຫ້ຄຳຫຍາບຊ້າອອກຈາກປາກຂອງພວກ
ທ່ານຈັກເທ່ືອ ແຕ່ໃຫ້ໃຊ້ຄຳດີຊ່ຶງເປັນປໂຍດໃຫ້ຈະເຣີນຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ ເພ່ືອຈະໄດ້ເປັນ
ຄຸນປໂຍດແກ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ" (ຂ້ໍທີ 29). ໂອ! ຊ່າງເປັນຄຳແນະນຳທ່ີອັສຈັນໃຈຈາກພຣະຄຳຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ! ຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນຖ້າຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູທຸກຄົນດຳເນີນຊີວິດຕາມພຣະຄຳຂ້ໍນ້ີ? ການສົນທະນາຂອງພວກເຮົາ
ຈະແຕກຕ່າງກັນແນວໃດຖ້າພວກເຮົາຕ້ັງໃຈທ່ີຈະບ່ໍເປ່ັງພາສາທ່ີຫຍາບຄາຍ, ບ່ໍສຸພາບ, ຫລືບ່ໍມີຄ່າ ອອກໄປ?  ຄວາມ 
ສັມພັນຂອງພວກເຮົາຈະດີຂ້ຶນໄດ້ແນວໃດ, ເມ່ືອເວ້ົາກັບຄົນອ່ືນ, ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນໃຊ້ສະຕິຄິດກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄຳ 



 4 

 ເວ້ົາຂອງພວກເຮົາເພ່ືອເສີມສ້າງຄົນອ່ືນແທນທ່ີຈະໃຊ້ຄຳເວົ້າທ່ີທຳລາຍພວກເຂົາລົງ,  ເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ຶງກໍແມ່ນ ເວ້ົາພາ  
ສາທ່ີນຳຄົນອ່ືນໄປສູ່ຊີວິດ ແທນທ່ີຈະນຳໄປສູ່ຄວາມຕາຍ? 
       ເອເຟໂຊ 4:29  ເປັນມາດຕະຖານທ່ີບໍຣິສຸດສຳລັບທຸກໆຖ້ອຍຄຳແລະການສົນທະນາຂອງຄຣິສຕຽນ.  ແລະເຖິງ
ແມ່ນວ່າບ່ໍມີໃຜໃນພວກເຮົາສາມາດເຮັດຕາມຄຳສອນນ້ີໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ການເວ້ົາແບບນ້ີຕ່ໍຄົນອ່ືນຢ່າງສມ່ຳສເມີແມ່ນ
ອີກທາງນ່ຶງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສຳແດງຜົນງານຂອງພຣະອົງຜ່ານຊີວິດຂອງເຮົາ.   ເນ່ືອງຈາກວ່າຝ່າຍໂລກບ່ໍໄດ້ເວ້ົາແບບນ້ີ
ກັບຄົນອ່ືນໆ,  ຄຣິສຕຽນສຳແດງໃຫ້ເຫັນພລັງຂອງຂ່າວປະເສີດເພ່ືອຊ່ວຍຜູ້ຟັງໃຫ້ພົ້ນເມ່ືອເຮົາປະກາດ. ພວກເຮົາສາ 
ມາດອ້າງອີງຕາມຂ້ໍ 30 ວ່າແມ່ນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ທ່ີປະທານກຳລັງແກ່ພວກເຮົາໃນການໃຊ້ຄຳເວົ້າ
ທ່ີມີຊີວິດແລະລະວັງລ້ີນຂອງພວກເຮົາ. ເມ່ືອພວກເຮົາເລືອກຄຳເວ້ົາທ່ີບ່ໍດີແລະໄຮຄຸ້ນຄ່າ, ພວກເຮົາກໍເຮັດໃຫ້ພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະເຈ້ົາເສັຽພຣະທັຍ. 
       ໃນຂະນະທ່ີຄຳເວ້ົາທ່ີບ່ໍມີປໂຍດນຳໄປສູ່ການກະທຳບາບຕ່ໍກັນແລະກັນທ່ີຊ່ົວຊ້າ,  ຄຳເວ້ົາທ່ີໃຫ້ຊີວິດກໍເປັນສ່ິງທ່ີ
ກົງກັນຂ້າມ:  ນ້ຳພຸແຫ່ງຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນ ຂ້ໍທີ 32 ກ່າວວ່າ, ຈ່ົງມີໃຈເມດຕາຕ່ໍກັນ  ມີໃຈເອັນດູກັນ ແລະອະພັຍ
ໂທດໃຫ້ກັນ  ເຫມືອນດ່ັງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດອະພັຍໂທດໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານໃນອົງພຣະຄຣິດນ້ັນ"   ໃຊ້ຄຳເວົ້າທ່ີໃຫ້ຊີ 
ວິດຈະໃຫ້ກຳລັງໃຈອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດແລະເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະບິດາທ່ີສົມບູນແບບຂອງ
ພວກເຮົາໃນສວັນ.   ສະນ້ັນ, ພວກເຮົາຈ່ົງເພິ່ງພາອາສັຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແລະເສີມສ້າງເຊ່ິງກັນແລະກັນດ້ວຍຄຳ
ເວ້ົາຂອງພວກເຮົາ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

         ທ່ານຈະໃຊ້ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານແນວໃດເພ່ືອໜຸນນຳໃຈຄົນອ່ືນໆໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ? ພິຈາຣະນາການ 
ນຳໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 
 

 ລົມກັບພະເຈ້ົາ. ຜ່ານການອະທິຖານ, ທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍນຳເອົາຄຳເວົ້າ, ປໂຍກທ່ີເວ້ົາ, ຫລືຮູບແບບການປາກ
ເວ້ົາໃດໆທ່ີທ່ານຕ້ອງການ "ຖ້ິມອອກໄປ." ທູນຂໍພຣະຄຸນຈາກພຣະເຈ້ົາພິເສດ ເພື່ອຈະໃຊ້ຄໍາເວ້ົາທ່ີໃຫ້ຊີວິດ ແລະໃຫ້
ກໍາລັງໃຈແທນ. 
 

 ລົມກັບຕົວເອງ.  ວິທີນ່ຶງທ່ີດີທ່ີສຸດໃນການ "ເວ້ົາລົມກັບຕົວເອງ” ແມ່ນການເວົ້າພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຕົວເອງ 
ຟັງ.  ພິຈາຣະນາທ່ີຈະທ່ອງຈຳ ອີງຕາມ ເອເຟໂຊ 4:29 "ຢ່າໃຫຄ້ຳຫຍາບຊ້າອອກຈາກປາກຂອງພວກທ່ານຈັກເທ່ືອ 
ແຕ່ໃຫ້ໃຊ້ຄຳດີຊ່ຶງເປັນປໂຍດໃຫ້ຈະເຣີນຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ ເພ່ືອຈະໄດ້ເປັນຄຸນປໂຍດແກ່
ຄົນທັງຫລາຍທ່ີໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ" 
 

 ເວ້ົາລົມກັບຄົນອ່ືນ. ເລືອກເອົາສາມຄົນຜູ້ທ່ີອາດຈະໄດ້ຮັບການໜຸນໃຈຈາກຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ. ຂຽນບັດ, ສ່ົງອີເມວ, 
ສ່ົງຂ້ໍຄວາມ, ຫລືພົບກັບເຂົາເຈ້ົາໜ້າຕ່ໍໜ້າແຕ່ລະຄົນ ເພ່ືອໜຸນໃຈເຂົາເຈ້ົາໃນການຍ່າງໄປກັບພຣະເຢຊູ. 
 

         ບ່ໍມີໃຜເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນມາເປັນຄຣິສຕຽນໃນຄວາມໂດດດ່ຽວ, ແລະການເຕີບໂຕທາງວິນຍານໜ້ອຍທ່ີສຸດທ່ີເກີດ
ຂ້ຶນໂດຍບ່ໍມີການໃຫ້ກຳລັງໃຈຈາກຜູ້ທ່ີເຊ່ືອອ່ືນໆທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ວາງໄວ້ໃນເສ້ັນທາງຂອງພວກເຮົາ. ຈ່ົງເປັນຄົນທ່ີໃຫ ້
ກຳລັງໃຈຄົນອ່ືນ ທັງຄຳເວ້ົາແລະການກະທຳ. 
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org  


