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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 19 ກໍຣະກະດາ 2020 (07-19-2020) 

__________________________________________ 
                            ຂ້າພະເຈົ້າຄວນຕອບສນອງແນວໃດຕ່ໍການເມືອງ                   
                                      
                               ທ່ານຈ່ືຫຍັງໄດ້ແດ່ກ່ຽວກັບປະສົບການການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງແລກຂອງທ່ານ? 
 
ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ຈ່ົງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນພຣະຄຣິດໃນວິທີທີ່ທ່ານພົວພັນກັບການເມືອງແລະຣັຖບານ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ 
       ການເມືອງສາມາດເປັນສນາມຮົບຈິງ ໂດຍສະເພາະສຳລັບຊາວຄຣິສຕຽນ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ສ່ິງນີ້ເມ່ືອຂ້າພະ
ເຈ້ົາຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນຄະນະໂຮງຮຽນທ້ອງຖ່ິນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ໃນຂະນະທ່ີນັກການເມືອງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນທ່ີໄດ້ຮັບ 
ຊາວຄຣິສຕຽນກໍຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມສັມພັນກັບຂະບວນການດ່ັງກ່າວ. 
         ໃນຊ່ວງເວລາທ່ີມີການໂຕ້ຖຽງກັນເພ່ືອນຮ່ວມງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າທ່ີຢາກສຳເຣັດເປົ້າໝາຍ, ແຕ່ພວກເຂົາຢາກ
ໄດ້ຮັບຄວາມສຳເຣັດນ້ັນໂດຍວິທີລະເມີດຫລັກການຂອງຄຣິສຕຽນ.  ຂ້າພະເຈ້ົາບໍ່ສາມາດໃຫ້ການສນັບສນຸນບາງສິ່ງ
ບາງຢ່າງດີໄດ້ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງຕົກເຂ້ົາໄປໃນເສ້ັນທາງຕ່ໍສູ້ເຣ່ືອງທີ່ກ່ຽວກັບພຣະຄມັພີ. 
         ປໂຍກທ່ີວ່າ “ ສຸດທ້າຍສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍ,”  ຊ່ຶງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບນັກປຊັະຍາ ມາກຊີ ອາເວີລີ ໃນ
ສັດຕະວັດທີ 16. ລາວໄດ້ຂຽນໃນຜົນງານຊ້ິນນຶ່ງຂອງລາວ. “ ເຖິງແມ່ນການກະທຳດັ່ງກ່າວຈະລົງໂທດຜູ້ກະທຳກຕໍາມ, 
ແຕ່ພາຍລຸນມາກອໍາດເຮດັໃຫ້ລາວເປັນຄົນຊອບທັມ.” ມາກຊີ ອາເວີລ ີເຊ່ືອຢ່າງໝັ້ນໃຈວ່າ,   ຖ້າເປ້ົາໝາຍຂອງພວກ
ເຮາົດີ, ຫັຼງຈາກນ້ັນພວກເຮາົກໍມີອິສຣະທ່ີຈະໃຊ້ວິທີໃດກໍໄດ້ທ່ີຈຳເປັນຕ້ອງກະທຳເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ, ແຕ່ໜ້າເສັຽ
ດາຍ,  ຄຣິສຕຽນໃນທຸກມ້ືນີ້ເບ່ິງຄືວ່າຈະເຂ້ົາໃນແນວຄິດແນວນັ້ນ,  ແຕ່ທ່ານຈະບໍ່ພົບແນວຄິດແນວນ້ັນໃນພຣະຄມພີ. 
ໃນຄວາມເປັນຈິງ,  ພຣະເຈ້ົາເອີ້ນພວກເຮາົໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານທ່ີແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສ້ິນເຊີງ: ມາດຕະຖານຂອງການ
ເຊ່ືອຟັງແລະຄວາມຮັກຊ່ຶງຈະເຫັນໄດ້ໃນວິທີທ່ີພວກເຮາົຕອບສນອງຕໍ່ການເມືອງແລະຣັຖບານ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. ໂຣມ 13: 1-4 

1 ທຸກຄົນຈົ່ງຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຜູ້ມີອຳນາດປົກຄອງ ດ້ວຍວ່າບ່ໍມີອຳນາດອັນໃດທ່ີບໍ່ໄດ້ມາຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະຜູ້ທ່ີມີອຳ
ນາດນັ້ນກແໍມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕັ້ງຂ້ຶນ  2 ເຫດສັນນັ້ນຜູ້ທ່ີຂັດຂືນອຳນາດນັ້ນ ກຂັໍດຂືນຜູ້ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕັ້ງຂ້ຶນ 
ແລະຜູ້ທ່ີຂັດຂືນນ້ັນຈະຕ້ອງຖືກພິພາກສາລົງໂທດ  3 ເພາະວ່າຜູ້ປົກຄອງນ້ັນບ່ໍເປັນໜ້າຢ້ານສຳລບັຄົນທີ່ເຮັດການດ ີ
ແຕ່ເປັນໜ້າຢ້ານສຳລັບຄົນທ່ີເຮັດການຊ່ົວ ເຈົ້າບ່ໍຢາກຢ້ານຜູ້ມີອຳນາດຫລ ືຖ້າດັ່ງນ້ັນຈ່ົງເຮດັແຕ່ການດ ີແລ້ວເຈົ້າກໍຈະ
ໄດ້ເປັນທີ່ພໍໃຈຂອງຜູ້ມີອຳນາດນັ້ນ  4 ເພາະວ່າຜູ້ປົກຄອງນັ້ນເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າເພ່ືອໃຫ້ປໂຍດແກ່ເຈ້ົາ ແຕ່
ວ່າຖ້າເຈ້ົາເຮດັການຊ່ົວຈ່ົງຢ້ານ ເພາະວ່າຜູ້ປົກຄອງນັ້ນບ່ໍໄດ້ຖືດາບໄວ້ຊ່ືໆ ທ່ານເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາ ເປັນຜູ້ໃຊ້
ຄວາມຮ້າຍຂາດແທນພຣະເຈ້ົາແກ່ທຸກຄົນທ່ີເຮດັການຊ່ົວ 
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       ຖ້າທ່ານຈິນຕະນາການວ່າຊີວິດໃນອານາຈັກໂຣມັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມສງົບສຸກ, ສນຸກສະບາຍ, ຈະເຣີນຮຸ່ງ 
ເຮອືງ, ແລະອຸດົມສົມບູນຂຶ້ນໄປເລ້ືອຍໆ , ໃຫ້ຄິດເບ່ິງໃໝ,່ ຄວາມຈິງກໍຄືວ່າການເປັນຂ້າທາດ, ການຂ່ົມເຫງທາງເພດ, 
ຄວາມຮຸນແຮງ,  ຄວາມໂຫດຮ້າຍ,  ການທຸຈຣິດ,  ແລະການສໍ້ຣາດບັງຫຼວງແມ່ນມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນສຕັະວັດທຳອິດ.   ນ້ັນ
ແມ່ນຢູ່ໃນທ່າມກາງສ່ິງທັງໝົດນ້ີທີ່ໂປໂລໄດ້ຂຽນເຖິງເພ່ືອຕັກເຕືອນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຊາວໂຣມັນ:   “ ໃຫ້ທຸກຄົນຍອມຢູ່ໃຕອ້ຳ
ນາດການປົກຄອງ”( ຂໍ້ 1). 
      ຂ້າພະເຈ້ົາບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນປໂຍກທີ່ວ່າ “ ກົດລະບຽບຂອງກົດໝາຍ” ຈົນກວ່າຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນວ່າໄດ້ໃຊ້ໃນຂ່າວໃນ
ຊ່ວງປ ີ1990.  ປໂຍກດັ່ງກ່າວແມ່ນການເຕືອນທຸກໆສັງຄົມວ່າຈະຕ້ອງມີບາງສ່ວນຈາກອຳນາດການປົກຄອງທ່ີນຳພາ
ປະຊາຊົນແລະຂະບວນການຕ່າງໆເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມສງົບສຸກ.    ເຖິງແມ່ນແນວຄວາມຄິດລະບຽບ
ຂອງກົດໝາຍບ່ໍໄດ້ຖືກປະກາດໃຊ້ໃນປີ 1990, ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍກໍຍັງຄືເກົ່າກັບຂ້ໍຄວາມເກ່ົາແກ່ນີ້. 
       ສິ່ງນຶ່ງທ່ີພວກເຮາົຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາແມ່ນພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາທີ່ມີລະບຽບ, ແລະຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍນ້ັນຢູ່ຮ່ວມກັນພາຍໃຕ້ອຳນາດການປົກຄອງຂອງພຣະອົງ. ພຽງແຕ່ຄິດກ່ຽວກັບວິທີທ່ີພຣະອົງສ້າງໂລກ. ໂລກໂຄ
ຈອນອ້ອມດວງອາທິດຈາກໄລຍະຫ່າງປະມານ  92,96 ລ້ານໄມ   ແລະມັນໂຄຈອນອ້ອມຮອບດວງອາທິດໃນທຸກ ໆ 
365,256 ວັນ. ຖ້າແຜ່ນດິນໂລກໃກ້ກັບດວງອາທິດອີກພຽງເລັກນ້ອຍ ມັນຈະຮ້ອນເກີນໄປທີ່ຈະມີຊີວິດຢູ່ໄດ້, ແລະຖ້າ
ຢູ່ຫ່າງອອກໄປເລັກນ້ອຍມັນກຈໍະໜາວເຢັນເກີນໄປ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ສິ່ງຕ່າງໆຢູ່ໃນລະບົບທີ່ຖືກຕ້ອງ. 
       ໂປໂລໄດ້ບອກກັບຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກຣິນໂທ:  “ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາບໍ່ໃຊ່ເປັນຜູ້ກ່ໍເຫດວຸ້ນວາຍ   ແຕ່ຊົງໃຫ້ເກີດ
ຄວາມສງົບ  (1 ໂກຣິນໂທ 14: 33).  ຄວາມສງົບຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນໃຊ້ໃນເວລາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຣັຖບານເໝືອນກັນ,
ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຕັ້ງຣັຖບານໃຫ້ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ. ຂະນະທ່ີພວກເຮາົດຳເນີນຊີວິດຢູ່ໃນການຍອມ
ຢູ່ໃຕ້ການປົກຄອງຂອງຣັຖບານ,   ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດທ່ີຈະດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນການຍິນຍອມຢູ່ 
ໃຕອ້ຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາ. “ ດ່ັງນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ກະບົດຕ່ໍສູ້ຕ່ໍອຳນາດການປົກຄອງກໍແມ່ນຄັດຄ້ານຕໍ່ຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ” (ຂໍ້
20). ໜ້າເສັຽດາຍ, ຣັຖບານໄດ້ຄອບຄຸມໂດຍກຸ່ມຄົນທີ່ບ່ໍສົມບູນແບບ.  ຄົນທ່ີບໍ່ສົມບູນແບບຈະເຮັດໃນສິ່ງທ່ີບໍ່ສົມບູນ
ແບບ. ບາງຄ້ັງ, ສິ່ງທ່ີບໍ່ສົມບູນແບບເຫ່ົຼານ້ີກໍ່ຈະຂັດກັບພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. 
       ພວກອຄັສາວົກໄດ້ປະເຊີນກັບສ່ິງທ່ີທ້າທາຍເຫ່ົຼານ້ີ.  ພວກອຳນາດການປົກຄອງຈັບກຸມເຫ່ົຼາອັຄສາວົກແລະສັ່ງບ່ໍ
ໃຫ້ພວກເພ່ິນປະກາດພຣະນາມພຣະເຢຊູ( ກິຈການ 5, 18-28), ແຕ່ພວກອຄັສາວົກໄດ້ບອກກັບພວກຜູ້ປົກຄອງວ່າ: 
ພວກເຮາົຈຳເປັນຕ້ອງເຊ່ືອຟັງພຣະເຈົ້າຫຼາຍກວ່າເຊ່ືອຟັງມະນຸດ” ( ຂ້ໍ 29).  ແຕ່ສິ່ງນ້ີບໍ່ແມ່ນຊ່ອງວ່າງທ່ີຊ່ວຍໃຫ້ພວກ
ເຮົາບ່ໍເຊ່ືອຟັງອຳນາດການປົກຄອງ ເມ່ືອໃດກຕໍາມທ່ີເຂົາຟ້ອງຮ້ອງພວກເຮາົ ຕົວຢ່າງຈາກພວກອຄັສາວົກແມ່ນເຕືອນ
ພວກເຮາົວ່າຕ້ອງດຳລົງຊີວິດຢູ່ດວ້ຍການເຊ່ືອຟັງນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຮດັໃຫ້ເຮາົເຮັດຜິດຕໍ່ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. 
  

2. ໂຣມ 13:5-7  
5 ເຫດສັນນ້ັນເຈ້ົາຈະຕ້ອງຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາ ບ່ໍໃຊ້ເພາະເຫັນແກ່ຄວາມຮ້າຍຂາດແຕ່ສ່ິງດຽວ ແຕ່ເພາະໃຈສຳນຶກຜິດ
ແລະຊອບດ້ວຍ. 6 ເພາະເຫດຜົນຢ່າງດຽວກັນນ້ັນເຈ້ົາຈຶ່ງໄດ້ເສັຽສ່ວຍສາອາກອນ ດ້ວຍວ່າຜູ້ມີອຳນາດນ້ັນເປັນຜູ້ຮັບ
ໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາແລະປະຕິບັດໜ້າທ່ີນີ້ຢູ່. 7 ເຈ້ົາຈົ່ງໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນຕາມທ່ີເຂົາຄວນຈະໄດ້ຮັບ ສ່ວຍສາອາກອນຄວນ
ໃຫ້ຜູ້ໃດຈ່ົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນັ້ນ ພາສີຄວນເສັຽໃຫ້ຜູ້ໃດຈ່ົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນັ້ນ ຄວາມຢຳເກງຄວນໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃດຈ່ົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນັ້ນ ກຽດຕິ 
ຍດົຄວນມີແກ່ຜູ້ໃດຈົ່ງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນ້ັນ.  
  

       ຄຳພະຍານຂອງພວກເຮາົໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ທ່ົວທຸກແຫ່ງ,   ຫຼາຍເທ່ົາທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້,   ຄຣິສຕຽນຄວນເປັນ 
ແບບຢ່າງຂອງພົລເມືອງດ ີພວກເຮົາໄດ້ຖືກສອນໃຫ້ນອບນ້ອມຖ່ອມຕົນໃຫ້ "ຍອມຈຳນົນ, ບ່ໍພຽງແຕ່ຍ້ອນຄວາມຄຽດ 
ແຄ້ນເທ່ົານ້ັນແຕ່ຍ້ອນສະຕິຄວາມຮູ້ສຶກຮັບຜິດແລະຊອບຂອງທ່ານ"( ຂໍ້ 5 ). 
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       ໃນຄຳເທສນາຂອງພຣະອົງທ່ີຈ້າຍພູເຂົາ, ພຣະເຢຊູໄດ້ເພ້ີມສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນສຳລັບການເຊ່ືອຟັງຂອງພວກ
ເຮາົ: “ ຖ້າຜູ້ໃດຈະເກນທ່ານໃຫ້ຍ່າງໄປນ່ຶງຫັຼກ ກໍໃຫ້ທ່ານໄປກັບເພ່ິນເຖິງສອງຫັຼກ” ( ມັດທາຍ 5: 41 ).  ພຣະເຢຊູຍັງ
ກ່າວອີກວ່າ:“ສິ່ງທ່ີເປັນຂອງກາຍຊາຈົ່ງຖວາຍຄືນແກ່ກາຍຊາ ແລະສ່ິງທ່ີເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາຈົ່ງຖວາຍຄືນແກ່ພຣະເຈ້ົາ” 
(ມັດທານ 22: 21). ມີຫຼາຍໆສ່ິງທ່ີອາດເປັນຂອງອຳນາດການປົກຄອງ, ແຕ່ທຸກໆສ່ິງເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຮວມໄປເຖິງ
ອຳນາດການປົກຄອງ. “ຜູ້ມີອຳນາດນັ້ນເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ (ຂໍ້ 6 ). ການເຊ່ືອຟັງຕ່ໍອຳນາດການປົກຄອງຂອງພວກ
ເຮາົແມ່ນເປັນສ່ິງສຳຄັນເພາະວ່າ: 

1. ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ຜູ້ມີອຳນາດປົກຄອງເພ່ືອເສີມສ້າງພວກເຮົາ. ເປັນວິຖີທາງການກ່ໍສ້າງແລະບຳລຸງຮັກສາ, ນ້ຳສະ
ອາດແລະນ້ຳເປື້ອນ,  ຕຳຣວດແລະໜ່ວຍບໍ່ຣິການກູ້ພັຍສຸກເສີນ, ແລະການຕຽມພ້ອມສຳລັບຜູ້ທຸກຍາກ, ຄນົ
ປ່ວຍ ແລະຜູ້ເຖ້ົາແມ່ນມີພຽງແຕ່ສອງສາມວິທີທ່ີຜູ້ມີອຳນາດປົກຄອງຊ່ວຍພວກເຮາົ. ໜ້າທ່ີສູງສຸດຂອງຜູ້ມີອຳ
ນາດປົກຄອງແມ່ນເບ່ິງແຍງປະເທດຊາດ ແລະສ້າງເງ່ືອນໄຂຕ່າງໆທີ່ສນັບສນຸນຄວາມຢູ່ດີກິນດ ີ ແລະຄວາມ 
ຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພົລເມືອງ.  

2. ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ຊີວິດຂອງພວກເຮົາເປັນພະຍານເຖິງຄວາມຮັກທີ່ສັດຊ່ືຂອງພຣະອົງແລະພຣະຄຸນທ່ີບໍ່ເຫັນແກ່
ຕົວ. ໂລກກຳລັງເຝ້ົາເບິ່ງວິທີທີ່ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດ. “ພວກສາວົກໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າຄຣິສຕຽນຄັ້ງທຳອີດທີ່ເມືອງ
ອັນຕອົິກ.” ( ກຈິການ11:26). ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ທີ່ບ່ໍເຊ່ືອໃຊ້ຊ່ືນ້ີເວ້ົາເຍາະເຍ້ີຍ, ເບິ່ງຄວ່ືາຜູ້ເຊ່ືອເຫ່ົຼານີ້ເປັນຄົນທ່ີ
ເປີດເຜີຍຊີວິດວ່າພວກເຂົາດຳລົງຊີວິດຄກັືບຊາວຢິວ! ບາງຄົນອາດຈະບໍ່ເຄີຍອ່ານພຣະຄັມພີ,  ສະນ້ັນພວກ
ເຂົາທຸກຄົນຮູ້ກ່ຽວກັນຊ່ືສຽງດີ.    ເມ່ືອພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດໃນຖານະພົລເມືອງທ່ີດໃີນໂລກ, ຄົນທ່ີຮຽນຮູ້ເຖິງ
ຄວາມຮັກທີ່ສັດຊ່ືແລະພຣະຄຸນທີ່ບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຣິດອຳນາດສູງສຸດທີ່ພວກເຮົາຮັກແລະຮັບ
ໃຊ້. 

3. ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ຜູ້ມີອຳນາດປົກຄອງເພ່ືອຈຸດປຄສົງຂອງພຣະອົງ.  ພຣະເຈົ້າກຳລັງປະຕບິັດແຜນການຂອງພຣະ
ອົງ. “ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງມະນຸດທຸກຊາດ ໃຫ້ເກີດມາຈາກມະນຸດຄົນດຽວ ແລະໃຫ້ເຂົາຢູ່ທົ່ວພິພົບໂລກ ພຣະ
ອົງໄດ້ຊົງກຳນົດເວລາແລະກຳນົດເຂດທ່ີເຂົາຢູ່ນັ້ນ.” ( ກຈິການ 17: 26).   ບາງຄັ້ງພວກເຮົາສຸມໃຈໃສ່ແຕ່ຊີ
ວິດຕົວເອງແລະຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຮົາເຮດັໃຫ້ເຮົາລືມວ່າພຣະເຈ້ົາກຳລັງທຳງານຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຮົາ
ແມ່ນແຕ່ພາຍໃນຜູ້ປົກຄອງ.”    ພຣະທັຍພຣະຣາຊາເປັນເຫມືອນຫ້ວຍນ້ຳໃນພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ     
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຫັນໄປທາງໃດໆຕາມແຕ່ພຣະອົງຊົງໂຜດ.” ( ສພຸາສິດ 21:1). 
 

3. ໂຣມ 13:8-10 
8 ຢ່າເປັນໜ້ີສິ່ງໃດແກ່ໃຜນອກຈາກຄວາມຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີຮັກເພ່ືອນມະນຸດກໍປະຕບັິດຕາມພຣະບັນ
ຍັດຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວ  9 ເພາະວ່າຂ້ໍບັນຍັດທີ່ກ່າວວ່າ, “ຢ່າຫລິ້ນຊູ້ ຢ່າຂ້າຄົນ ຢ່າລັກຊັບ ຢ່າໂລບ” ທັງບັນຍັດຂ້ໍອື່ນໆ
ກຮໍວມຢູ່ໃນຂໍ້ນ້ີ ຄື, “ຈົ່ງຮັກເພ່ືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ”  10 ຄວາມຮັກບ່ໍເຮດັອັນຕະຣາຍແກ່ເພ່ືອນບ້ານ ເຫດສັນ
ນັ້ນຄວາມຮັກຈ່ຶງເປັນການປະຕິບັດຕາມຂໍບັ້ນຍັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ 
 

        ອາດເບ່ິງຄວ່ືາໂປໂລປ່ຽນຫົວເຣ່ືອງໃນຂ້ໍ 8 ຈາກການຕອບສນອງຂອງພວກເຮົາຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງທີ່ຈະຮັກ
ຄົນອື່ນ, ແຕ່ພວກເຮົາຄວນອ່ານໃນຂໍ້ 8- 10 ໃນແງ່ຂອງວິທີທ່ີພວກເຮາົຕອບສນອງຕ່ໍອຳນາດການປົກຄອງ. ທຸກໆວິທີ
ທາງທີ່ເຮັດຈະໄດ້ຜົນດີຫຼາຍເກີນຄາດເມ່ືອຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍຄວາມຮັກ,   ແລະບ່ໍມີໃຜທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກຜູກພັນ
ກັນແໜ້ນໄດ້ດກີວ່າຄຣິສຕຽນ.        
        ການເມືອງຕ້ອງປະຕບັິດໃນແງມຸ່ມຂອງຄວາມຮັກ.   ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍແລ້ວບໍ່ແມ່ນນັກການເມືອງ,  ແຕ່ພວກ 
ເຮາົມີຄວາມຄິດເຫັນທາງດ້ານການເມືອງ ແລະພວກເຮາົຈຳເປັນຕ້ອງຝຶກຝນົແລະສະແດງທັສນະຄວາມຄິດເຫັນດ້ວຍ 
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ຄວາມຮັກ.  ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຊາວໂຣມແລະພວກເຮາົ  ບໍ່ຄວນເປັນໜີ້ຫຍັງເລີຍນອກເໜືອຈາກໜ້ີຂອງການ
ຮັກຄົນອື່ນ: “ຢ່າເປັນໜ້ີສິ່ງໃດແກ່ໃຜນອກຈາກຄວາມຮັກຊ່ຶງມີຕໍ່ກັນ” (ຂ້ໍ 8).  ຄວາມຮັກເປັນຂໍ້ພິສູດໃຫ້ຮູ້ວ່າເຮົາແມ່ນ
ໃຜ.  ເມ່ືອຄົນທັງຫຼາຍຮູ້ວ່າພວກເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນ, ການປະພຶດປະຕິບັດແລະທັສນະຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາກເໍຮດັ
ໃຫ້ນາມຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃນຄວາມສົນໃຈ.      ຖ້າຄວາມຮັກບໍ່ໄດ້ຖືກສະແດງອອກໃນການສົນທະນາທາງດ້ານການ
ເມືອງຂອງເຮາົ, ພວກເຮົາຈະເປັນຄົນສາຍຕາສ້ັນ, ແລະເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ.  ການເອ້ີນຊ່ືແບບເຍາະເຍີ້ຍແລະການດູ
ຖູກຢຽບຫຍາມບໍໄ່ດ້ເຮດັໃຫ້ສ່ິງໃດສິ່ງນ່ຶງເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງຜູ້ເຊ່ືອ. ດັ່ງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຖ້າເຈົ້າທັງຫລາຍມີ
ຄວາມຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ  ດັ່ງນ້ີແຫລະ,  ຄົນທັງປວງກຈໍະໄດ້ຮູ້ວ່າເຈ້ົາທັງຫລາຍເປັນສາວົກຂອງເຮົາ." (ຢຮ 13:35). 
ການເມືອງທ່ີຖືກຂັບເຄ່ືອນໄປດ້ວຍຄວາມຮັກແມ່ນຈະສແວງຫາເຮດັໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ສເມີ.  “ ຄວາມຮັກບ່ໍເຮດັສິ່ງທ່ີ
ຜິດແກ່ເພ່ືອນບ້ານ”(ຂໍ້ 10).  ຄວາມຮັກແມ່ນສແວງຫາທີ່ຈະເຮັດສິ່ງທ່ີຖືກຕ້ອງດ້ວຍຄວາມຮັກຕ່ໍເພ່ືອນບ້ານຂອງເຮົາ. 
ເມ່ືອການຕອບສນອງຕ່ໍການເມືອງຂອງພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະຄົນອ່ືນໆ,  ພວກເຮົາຈະກາຍເປັນ
ຄົນທ່ີຖ່ອມຕົວ, ຄະແນນສຽງການເລືອກຕັ້ງຂອງເຮົາກຈໍະນຳພຣະກຽດມາໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ.   ພວກເຮາົເຮດັສິ່ງນ້ີເມ່ືອເຮົາ
ເອົາໃຈໃສທຸ່ກສ່ິງທ່ີພຣະເຈົ້າຊອບພຣະທັຍ. 
      ສິ່ງນ້ີມີຄວາມໝາຍວ່າໃນຖານະທີ່ເປັນຄຣິສຕຽນພວກເຮົາບໍ່ຄວນຖືເບົາຕ່ໍການເປັນພະຍານຂອງພວກເຮາົຕ່ໍແນວ
ທາງການເມືອງ.    ຊ່ຶງເປັນສິ່ງທ່ີຖືກຕ້ອງທີ່ຈະສນບັສນຸນນັກການເມືອງເມ່ືອພວກເຂົາສນັບສນຸນແຜນການຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ,    ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນພວກເຮາົຕ້ອງເຕັມໃຈທ່ີຈະກ່າວເຕືອນນັກການເມືອງເຫ່ົຼານັ້ນ ເມ່ືອພວກເຂົາກະທຳຜິດ, 
ພວກເຮາົຕ້ອງຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ. 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
    ເມ່ືອເວ້ົາເຖິງເຣ່ີືອງການເມືອງທ່ານຈະສະທ້ອນຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ແນວໃດ?  ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງການນຳ 
ໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພ່ືອຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມແບບຢ່າງ. 
                                                                                
 ຝຶກຄວາມຮັກ.   ພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາໄປໃນລະດກູານເລືອກຕັ້ງ,  ສະນັ້ນການເມືອງເປັນຫົວຂ້ໍທ່ົວໄປຂອງ

ການສົນທະນາ. ບາງຄັ້ງບາງຄາວ, ຄຣິສຕຽນເຮາົອາດພົບຕົວເອງໃນທາງກົງກັນຂ້າມຂອງບັນຫາຫືຼການໂຕ້
ວາທີກັບຜູ້ສມັກ. ຈົ່ງຮັກສາຄວາມຮັກຕ່ໍຄົນອ່ືນໃນການສົນທະນາແລະການປາກເວ້ົາຂອງທ່ານ. 
 

 ຕົງໄປທ່ີພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ. ບັນຫາການເມືອງທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນຢູ່ໃນປະຈຸບັນນີ້ບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງງ່າຍ. ສຶກ
ສາຂ້ໍພຣະຄັມພີເບ່ິງເຖິງວິທີເວ້ົາໃນປະເດັນຕ່າງໆ.   ສືບຕໍ່ຊອກຫາຂ້ໍຄວາມທ່ີຈະສອດຄ່ອງກັບພຣະຄຳພຣະ
ເຈ້ົາ , ແລະເຮດັສິ່ງນ້ັນດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຄວາມຖ່ອມຕົນ. 

 

 ເຂ້ົາຮ່ວມ. ທ່ານເປັນຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຢ່າງອອກໜ້າອອກຕາຫືຼວ່າທ່ານຮ້ອງທຸກຈາກຂ້າງນອກ? ເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳ
ລັບຊາວຄຣິສຕຽນທ່ີຈະກ່າວປາສຍັໃນສນາມສາທາຣະນະແລະຂະບວນການເມືອງ. ຈ່ົງໃຫ້ການເຄ່ືອນໄຫວ
ແລະປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງທ່ານຕ່ໍພຣະຄຣິດເປັນອິດທິພົນຕໍ່ສິ່ງເຫລ່ົານັ້ນ. 

 

    ຈາກການທີ່ໃຊ້ເວລາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ໃນຄະນະໂຮງຮຽນຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮຽນບົດຮຽນຊີວິດທ່ີສຳ 
ຄັນອັນນຶ່ງ:   ທີ່ພວກເຮົາສາມາດບໍສົ່ນໃຈກັບຄວາມບໍ່ພໍໃຈ.   ບາງຄັ້ງພວກເຮົາອາດຈະສູນເສັຽໄປ,  ແຕ່ຢ່າກັງວົນໃຈ.  
ພຣະເຈ້ົາຊົງຊະນະໃນທ່ີສຸດ! 
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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