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    ວນັອາທິດທີ 10 ພຶສພາ 2020 (05-10-2020) 
 

  ການໃຫ້ອະພັຍ 
 

                              
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ຄວາມສັມພັນຈະເຕີບໃຫຍ່ເລິກເຊ່ິງເພ້ີມຂ້ຶນອີກ ກໍເພາະການໃຫ້ອະພັຍ 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:   
       ບາງຄ້ັງ ຖ້າພວກເຮົາຈ່າຍລາຄາທ່ີແພງກໍດີກວ່າ.  
  ເຄີຍຊ້ືມັນເບີຖ່ົວດິນຍ່ີຫໍ້ທ່ົວໄປບໍ?, ພຽງແຕ່ຢາກຄ້ົນພົບວ່າ ທ່ານຈະໄດ້ຈ່າຍຣາຄາທ່ີສູງກວ່າເພ່ືອຈະໄດ້ບາງສ່ິງ 
     ບາງຢ່າງທ່ີມີຣົດຊາດທ່ີເໝືອນກັບມັນເບີຖ່ົວດິນທ່ີແທ້ຈິງ?   
  ເຄີຍຊ້ືເຄ່ືອງໃຊ້ໄຟຟ້າທ່ີຣາຄາຖືກບໍ?, ພຽງແຕ່ເພ່ືອທົດແທນໃຊ້ໃຫ້ກຸ້ມໃນປີຕ່ໍໄປ ຍ້ອນວ່າລາຄາຕ່ໍາກໍເໝາະກັບ 
     ຄຸນນະພາບທ່ີຕ່ຳຂອງມັນ?  
 ເຄີຍພະຍາຍາມປຍັດເງິນໂດຍພັກໂຮງແຮມຫ້ອງທ່ີລາຄາຖືກ?, ພຽງແຕ່ໄດ້ພົບວ່າຝ່າຍບໍຣິຫານໄດ້ລົດຣາລົງເພາະ 
    ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງລົງທຶນໃນການກຳຈັດເຮືອດຫລືແມງສາບ? 
 
      ຫຼາຍສ່ິງຫຼາຍຢ່າງທ່ີຣາຄາສູງ, ແຕ່ກໍຄຸ້ມຄ່າ. ຂ້ອຍຖືວ່າ "ການໃຫອ້ະພັຍ" ກໍຈັດຢູ່ໃນໝວດ "ຣາຄາທ່ີສູງ" ນ້ັນ. ແຕ່
ເຖິງແມ່ນວ່າຣາຄາຈະສູງ ການໃຫ້ອະພັຍເປັນການລົງທືນທ່ີດີເລີດໃນທຸກໆດ້ານຄວາມສັມພັນ.  ການໃຫ້ອະພັຍແມ່ນ
ສ່ິງນ່ຶງທ່ີເຮັດໃຫ້ການແຕ່ງງານມີສຸຂພາບດີ, ຄອບຄົວມີສຸຂພາບດີ, ແລະໂບດມີສຸຂພາບດີ.  ຄວາມສັມພັນຈະຈະເຣີນ
ເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນເມ່ືອພວກເຮົາປະຖ້ິມຄວາມເຈັບປວດ, ບາດແຜຫລື ຄຳວິພາກວິຈານ.  
       ໃນຂະນະທ່ີທ່ານສຳຣວດເບ່ິງເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູກ່ຽວກັບຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີບ່ໍໃຫ້ອະພັຍ, ຈ່ົງໃຫ້ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ
ເຂ້ົາມາສູ່ຊີວິດຂອງທ່ານ, ຈ່ົງກຳຈັດການບ່ໍໃຫ້ອະພັຍທ່ີຫລົງເຫລືອອອກໄປ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ: ( ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 )  
 

                                                 ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. ມັດທາຍ 18:21-22. 
“ 21ເມ່ືອນ້ັນເປໂຕໄດ້ມາທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, “ນາຍເອີຍ, ຖ້າພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພຣະອົງເຮັດຜິດຕ່ໍຂ້າພຣະອົງຫລາຍເທ່ືອ 
ຂ້າພຣະອົງຕ້ອງຍົກຜິດໃຫ້ເຂົາເຖິງຈັກເທ່ືອ ເຖິງເຈັດເທ່ືອຫລື”  22ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ, “ເຮົາບ່ໍໄດ້ບອກພຽງເຈັດເທ່ືອ
ເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ເຖິງເຈັດສິບເທ່ືອຄູນກັບເຈັດ." 
 
      ພວກເຮົາຈະພິຈາຣະນາຄຳອຸປະມາທ່ີພຣະເຢຊູເລ່ົາກ່ຽວກັບການໃຫ້ອະພັຍ. ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ເລ່ົາຄໍາອຸປະມາເພ່ືອ
ຕອບຄໍາຖາມທ່ີເປໂຕຖາມ.   ເນ່ືອງຈາກເປໂຕເປັນຜູ້ນຳໃນກຸ່ມອັຄສາວົກສິບສອງຄົນ, ລາວມັກເວ້ົາແທນຄົນຢູ່ໃນກຸ່ມ. 
ສາວົກທຸກຄົນອາດຈະສົງສັຍກ່ຽວກັບຄຳຖາມນ້ີ,    ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າເປໂຕແມ່ນຜູ້ທ່ີຖາມວ່າມີສ່ິງໃດຢູ່ໃນຄວາມເມດ 

 

ດົນປານໃດແລ້ວໃນເທ່ືອສຸດທ້າຍທ່ີທ່ານຕ້ອງຈ່າຍເງິນຫລາຍເພ່ືອສ້ອມແປງບາງສ່ິງ? 
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ຕານ້ັນຫລືບ່ໍ.  ມີຈັກຄ້ັງທ່ີເຮົາຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍຄົນດຽວກັນທ່ີເຮັດຜິດຢ່າງຊ້ຳຊາກໃຫ້ຫລຸດໄປຈາກບ້ວງນ້ັນ?  
        ເປໂຕໄດ້ຄາດເດົາໃນການຕອບຄຳຖາມຂອງລາວເອງ.   ລາວໄດ້ເຕີມໃສ່ຊ່ອງວ່າງດ້ວຍເລກເຈັດ,  ຊ່ຶງເປັນຕົວ 
ເລກທ່ີຄົບສົມບູນ. ອາຈານໃນສມັຍນ້ັນທ້າທາຍຄົນໃຫ້ເບ່ິງຂ້າມການກະທຳຜິດເຖິງສາມຄ້ັງ.  ເມ່ືອຮອດສາມຄ້ັງແລ້ວ
ທ່ານກໍຕົກໄປ.   ສຳລັບແນວຄິດຂອງເປໂຕ ລາວເປັນຄົນທ່ີໃຈກວ້າງ   ໄດ້ໃຫ້ອະພັຍເຖິງເຈັດເທ່ືອຊ່ຶງຫຼາຍກວ່າຄວາມ
ຄາດຫວັງຂອງວັດທະນະທັມແຫ່ງຄວາມເມດຕາເຖິງສອງຕ່ໍ.    ເປໂຕໄດ້ເພີ້ມຄວາມເມດຕາ,  ເພີ້ມ "ຄວາມເມດຕາ" 
ຂອງຜູ້ນໍາທາງສາສນາຂ້ຶນສອງຕ່ໍ ແລະໄດ້ຍົກສູງເກີນກວ່າຄວາມຄາດໝາຍນ້ັນອີກ. 
       ເປໂຕອາດຈະຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍກ່ຽວກັບຕົວເອງໃນເວລານ້ັນ,   ບາງທີພວກເຮົາອາດຈະຮູ້ສຶກດີໃຈທ່ີໄດ້ໃຫ້ເງິນທິບ 
$50 ແກ່ຜູ້ເສີບອາຫານ ຊ່ຶງຣາຄາອາຫານພຽງແຕ່ 20 ໂດລາ. ໃນຊ່ວງເວລາທ່ີຫາຍາກຂອງຫົວໃຈອັນກວ້າງຂວາງນ້ີ, 
ພວກເຮົາມັກທ່ີຈະເສ່ືອງຕົວເອງຢູ່ດ້ານຫລັງ. 
         ແນ່ນອນ ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປໂຕຕົກຕະລຶງດ້ວຍຄຳຕອບຂອງພຣະອົງທ່ີວ່າ:  “ເຮົາເອົາເລກເຈັດຂອງທ່ານ
ແລະເພ້ີມໃສ່ອີກເຈັດສິບຕ່ໍ.” ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າຄວາມເມດຕາທ່ີທ່ານມີຕ່ໍຄົນອ່ືນບ່ໍຄວນຈະມີຂີດຈຳກັດ, ມີຄົນຈຳນວນ 
ໜ້ອຍທ່ີເຄີຍເຮັດຜິດ 50, 60 ຫຼື 70 ເທ່ືອໂດຍຄົນດຽວກັນໃນເວລາສ້ັນໆ.  ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາເກີນໄວ້ຢູ່ທ່ີນ້ີ ເພ່ືອ
ໃຫ້ເກີດຜົນ,   ສ້າງສະຖານະການທ່ີໜ້າອິດສາເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງພວກສາວົກ.   ພຣະອົງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ 
ໂດຍກ່າວວ່າ: ຈ່ົງໃຫ້ອະພັຍຕ່ໍໄປເລ້ືອຍໆ .   
       ໂຄຣີ ເທນ ບູມ(Corrie ten Boom) ໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງຝັນຮ້າຍໃນຄ້າຍກັກຂັງຂອງພວກນາຊີ. ນາງເປັນຄົນດຽວ
ໃນຄອບຄົວຂອງນາງທ່ີຊີວິດລອດພົ້ນຄວາມຕາຍ, ໃນສະຖານທ່ີ ທ່ີເໝືອນກັບນະຮົກນ້ັນ, ນາງໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍ, 
ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຫ້ອງອາບນ້ໍາບ່ອນທ່ີແມ່ຍິງຖືກພວກທະຫານຍາມຈ້ອງເບ່ິງ. ໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ, ໂຄຣີໄດ້
ລອດຊີວິດຈາກທັງຫມົດນ້ັນແລະເຫັນວ່າຢູ່ໃນໃຈແຫ່ງການໃຫ້ອະພັຍຂອງນາງ - ຫືຼດ່ັງທ່ີນາງໄດ້ຄິດໄວ້ນ້ັນ.  
        ໂຄຣີໄດ້ເດີນທາງໄກເພ່ືອແບ່ງປັນຄຳພະຍານຂອງນາງກ່ຽວກັບການໃຫ້ອະພັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ວັນອາທິດມືນ່ຶ້ງ  
ຢູ່ໃນໂບດແຫ່ງນ່ຶງ ໃນເມືອງມູນິດ(Munich), ຜູ້ຊາຍຄົນນ່ຶງໄດ້ມາຫານາງດ້ວຍກາງມືຂອງລາວອອກ. "ເປັນຂ່າວສານ
ທ່ີດີ, ນ້ອງສາວເອີຍ!  ເປັນສ່ິງທ່ີດີທ່ີໄດ້ຮູ້ຈັກ,  ດ່ັງທ່ີເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາ,  ບາບທັງຫມົດຂອງພວກເຮົາຢູ່ທ່ີກ້ົນທະເລແລ້ວ! .... 
ຂ້ອຍຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ອະພັຍຂ້ອຍແລ້ວ ສຳລັບສ່ິງທ່ີໂຫດຮ້າຍຊ່ຶງຂ້ອຍໄດ້ເຮັດຢູ່ທ່ີນ້ັນ, ແຕ່ຂ້ອຍຢາກໄດ້ຍິນຈາກ
ປາກຂອງເຈ້ົາຄືກັນ.  ນ້ອງສາວ ... ເຈ້ົາຈະໃຫ້ອະພັຍແກ່ຂ້ອຍໄດ້ບໍ? "  
       ນາງຈ່ືໃບໜ້າຂອງລາວໄດ້ທັນທີ. ນ້ີແມ່ນຄົນທ່ີຈອບເບ່ິງ, ໃບໜ້າທ່ີເຍາະເຍ້ີຍຂອງຄົນນ່ຶງໃນບັນດາຜູ້ທ່ີເຝ້ົາຍາມ 
ທ່ີໂຫດຮ້າຍທ່ີສຸດໃນຫ້ອງໂຖງອາບນ້ໍາ. ມືຂອງນາງເຢັນກະດ້າງທ່ີແນບກັບຂ້າງຂອງນາງ. ຄວາມເຢັນກະດ້າງໄດ້ເຂ້ົາ 
ມາສູ່ຫົວໃຈຂອງນາງ. ດ້ວຍຄວາມອັບອາຍ ນາງໄດ້ອະທິຖານວ່າ,“ ພຣະເຢຊູເຈ້ົາ, ຊ່ວຍຂ້ານ້ອຍແດ່! …ໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ
ສາມາດຍົກມືຂ້ຶນໄດ້.   ໃຫ້ຂ້ານ້ອຍສາມາດເຮັດສ່ິງນ້ັນໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນ  ຂໍພຣະອົງປະທານຄວາມຮູ້ສຶກໃຫ້ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍ. 
"ໃນຂະນະທ່ີນາງອະທິຖານ, ມືຂອງນາງໄດ້ລົດຜ່ອນຄວາເຢັນລົງ. ນ້ຳກ້ອນຂອງຄວາມກຽດຊັງໄດ້ລະລາຍໄປ, ແລະມື
ຂອງນາງກໍຍ່ືນອອກໄປ." ອ້າຍເອີຍ, ຂ້ອຍອະພັຍໃຫເ້ຈ້ົາແລ້ວ, ດ້ວຍສຸດໃຈຂອງຂ້ອຍ!” ນາງໄດ້ໃຫ້ອະພັຍເໝືອນກັບ
ທ່ີນາງໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ. 
        ທ່ານເຄີຍໄດ້ອະທິຖານແບບນ້ັນບໍ?  ທ່ານໄດ້ຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູຊົງປະທານຣິດອຳນາດໃຫ້ເພ່ືອໃຫ້ຄົນອ່ືນເປັນອິສ 
ລະໂດຍພຣະຄຸນແບບພິເສດຫລືບໍ? 
 

2. ມັດທາຍ 18:23-27. 
23ເຫດສັນນ້ັນຣາຊອານາຈັກສວັນປຽບເໝືອນເຈ້ົາກະສັດອົງນ່ຶງ      ຊົງປະສົງຢາກຄິດບັນຊິເງິນທ່ີພວກຂ້າໃຊ້ເປັນໜ້ີ 
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24ເມ່ືອຊົງຕ້ັງຕ້ົນຄິດບັນຊີຢູ່ນ້ັນ ເຂົາພາຄົນຜູ້ນ່ຶງທ່ີເປັນໜ້ີໝ່ືນຕາລັນຕົນມາເຝ້ົາ  25ເມ່ືອຜູ້ນ້ັນບ່ໍມີສ່ິງໃດຈະໃຊ້  ທ່ານ 
ຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ຂາຍຕົວກັບທັງເມັຽແລະລູກ ແລະບັນດາສ່ິງຂອງທ່ີເຂົາມີຢູ່ເອົາມາໃຊ້ໜ້ີເສັຽ  26ຄົນໃຊ້ຜູ້ນ້ັນຈ່ຶງຂາບລົງວອນ
ຕ່ໍທ່ານວ່າ, “ໂອຍທ່ານເອີຍ, ຂໍຊົງໂຜດຜ່ອນຜັນຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ ແລ້ວຂ້ານ້ອຍຈະຫາໃຊ້ແທນໃຫ້ໝົດ”   27ເຈ້ົາອົງ
ນ້ັນມີພຣະທັຍເມດຕາ ຈ່ຶງປ່ອຍຕົວມັນໄປແລະຍົກໜ້ີໃຫ້ດ້ວຍ." 
 
       ນັກເທດທຸກຄົນຮູ້ເຖິງຣິດອຳນາດຂອງການເລ່ົາເຣ່ືອງ. ຫລັກການແລະເຫດຜົນສາມາດດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງ
ຜູ້ຊົມ, ແຕ່ບ່ໍມີຫຍັງຈະຈັບໃຈຝູງຊົນເໝືອນກັບເຣ່ືອງໃນຈິນຕະນາການ.  ຝູງຊົນໄດ້ກ້ົມຂາບແລະຟັງເຣ່ືອງເລ່ົາອັນຈັບ 
ໃຈທ່ີເລ່ົາສູ່ກັນຟັງ ແລະພຣະເຢຊູເອງຊົງເປັນຜູ້ບັນລະຍາຍ.  ເພື່ອຜ່ອນຄາຍຕ່ໍຖ້ອຍຄຳທ່ີໜ້າຕົກໃຈ ”ເຈັດສິບເທ່ືອຄູນ 
ເຈັດ"   ທ່ີພຣະອົງເວ້ົາກັບເປໂຕ,   ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຄຳອຸປະມາ.  ເຣ່ືອງນ້ີບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງຈິງ,  ແຕ່ເປັນຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບ
ຄວາມຈິງທ່ີພຣະເຢຊູຢາກສ່ັງສອນ. ຄຳອຸປະມານ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບຊາຍຄົນນ່ຶງທ່ີມີວິກິດການໜ້ີສິນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ. 
ລາວໄດ້ຕິດໜ້ີກະສັດຊ່ຶງຄິດໄລ່ເປັນເງິນຈຳນວນຫລາຍແລະບ່ໍມທີາງທ່ີຈະຊຳຮະໜ້ີໄດ້.  ເມ່ືອກະສັດໄດ້ຮຽກເອ້ີນລາວ 
ມາເບ່ິງການຈົດບັນທຶກໄວ້, ຊາຍທ່ີຕິດໜ້ີນ້ັນໄດ້ກ້ົມຂາບລົງໜ້າຈົນຈຸພື້ນ, ທູນຂໍໃຫກ້ະສັດຂຍາຍເວລາຕ່ືມເພ່ືອຈະໄດ້
ຈ່າຍເງິນໃຫ້ທັງໝົດທັນເວລາ.  
      ກະສັດເປັນຄົນມີໃຈຜ່ອນໜັກຜ່ອນເບົາແລະເປັນຄົນສລາດ. ພຣະອົງຮູ້ວ່າຊາຍຄົນນ້ີສາມາດຈູດທຽນທັງສອງສ້ົນ
ໄດ້, ເຖິງແມ່ນຈະເຮັດວຽກຕລອດ 24/7 (ຊາວສ່ີຊ່ົວໂມງທັງເຈັດມື້) ຈົນຕລອດຊີວິດກໍຍັງບ່ໍສາມາດຫາເງິນໄດ້ພຽງພໍທ່ີ 
ຈະຈ່າຍໜ້ີນ້ີໄດ້.  ແລ້ວກະສັດຈະເຮັດແນວໃດ?  ຈາກການກະທຳດ້ວຍຄວາມກະຣຸນາແລະຄວາມເມດຕາອັນອັສຈັນ 
ໃຈ, ກະສັດໄດ້ຜ່ອນຄາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊາຍຄົນນ້ັນແລະຍົກໜ້ີທັງໝົດໃຫ້ແກ່ລາວ.   
       ເຊ່ັນດຽວກັນ,  ໜ້ີສິນຂອງພວກເຮົາໃນການກະບົດແລະການກະທຳຜິດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແມ່ນໃຫຍ່ຫລວງຫລາຍແລະ
ເປັນໄປບ່ໍໄດ້ສໍາລັບພວກເຮົາທ່ີຈະຈ່າຍຫນ້ີສິນນ້ັນໄດ້.   ແຕ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຈ່າຍໜ້ີທັງໝົດນ້ັນໃຫ້ພວກເຮົາແລ້ວ,  ແລະ 
ພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ໃຫ້ອະພັຍໜ້ີນ້ັນແລ້ວ.  ແທ້ຈິງແລ້ວພວກເຮົາບ່ໍສົມຄວນໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍເລີຍ,  ແຕ່ໂດຍພຣະຄຸນ 
ແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານການໃຫ້ອະພັຍແກ່ພວກເຮົາໂດຍຜ່ານທາງພຣະເຢຊູ. ພວກ
ເຮົາມີອິສລະແລ້ວ! 
 

3.  ມັດທາຍ 18:28, 32-33. 
28 ແຕ່ເມ່ືອຂ້າໃຊ້ຜູ້ນ້ັນອອກໄປ ກໍພົບເພື່ອນຜູ້ນ່ຶງທ່ີເປັນຂ້າໃຊ້ດ້ວຍກັນຊ່ຶງເປັນໜ້ີຕົນນ່ຶງຮ້ອຍເດນາຣິອົນ  ມັນຈ່ຶງຈັບ
ເພ່ືອນຄົນນ້ັນບີບຄໍວ່າ, “ເງິນທ່ີມຶງເປັນໜ້ີກູນ້ັນເອົາມາແທນເສັຽແມ” 32 ທ່ານຈ່ຶງເອ້ີນຂ້າໃຊ້ຜູ້ນ້ັນມາເຝ້ົາແລ້ວຊົງກ່າວ
ວ່າ, “ອ້າຍຂ້ີຂ້າຊາດຊ່ົວເຮິຍ, ກູໄດ້ຍົກໜ້ີໃຫ້ມຶງທັງໝົດເພາະມຶງໄດ້ອ້ອນວອນຂໍນຳກູ  33 ມຶງຄວນຈະສົງສານເພ່ືອນ
ຂອງມຶງເຫມືອນດ່ັງກູໄດ້ສົງສານມຶງ ບ່ໍແມ່ນຫລື” 
 
       ກະສັດໄດ້ປົດປ່ອຍຊາຍຄົນນ້ັນອອກຈາກໜ້ີສິນອັນມະຫາສານຂອງລາວ.   ລາວໄດ້ຮັບຄວາມເປັນອິສລະພາບ 
ແລ້ວ, ແຕ່ໜ້າເສັຽດາຍ ລາວໃຊ້ອິສລະພາບໃນທາງທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ. ລາວໄດ້ຕິດຕາມຫາຜູ້ທ່ີເປັນໜ້ີລາວ. ໜ້ີຂອງຜູ້ຊາຍ
ຄົນທີສອງກໍບ່ໍແມ່ນໜ້ອຍ,  ແຕ່ກໍຍັງບ່ໍຫລາຍເມ່ືອທຽບກັບໜ້ີທ່ີຫາກໍຖືກຍົກເລີກ.  ເຣ່ືອງລາວຂອງພຣະເຢຊູຖືກອອກ
ແບບມາເພ່ືອສ້າງຄວາມບ່ໍພໍໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ຟັງ. ພຣະເຢຊູຕ້ອງການໃຫ້ເປໂຕແລະຄົນອ່ືນໆຖາມຕົວເອງດ້ວຍຄຳຖາມທ່ີ
ວ່າ: "ລາວເປັນຄົນແບບໃດທ່ີໂຫດຮ້າຍແທ້ໆ ທ່ີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພື່ອນຂອງລາວຈ່າຍໜ້ີ?   ທັງໆ ທ່ີລາວຫາກໍໄດ້ຮັບການ 
ໃຫ້ອະພັຍ ຖືກຍົກໜ້ີໃຫ້ໃໝ່ໆ?" 
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       ນ້ີແມ່ນຄຳຖາມທ່ີແທ້ຈິງ. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງບ່ໍຍອມໃຫ້ອະພັຍແກ່ຄົນອ່ືນ ໃນເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະ 
ພັຍແລ້ວຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ເມື່ອເຮົາມີການໃຫ້ອະພັຍຢູ່ໃນອຳນາດຂອງເຮົາຢູ່ແລ້ວເຮົາກໍພ້ອມທ່ີຈະໃຫ້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍ. 
       ພວກເຮົາສາມາດຫາເຫດຜົນຢ່າງບ່ໍຖືກຕ້ອງຫລາຍເຫດຜົນ ທ່ີຈະໂຈະ ຫລືເລ່ືອນການໃຫ້ອະພັຍ, ແຕ່ນ່ຶງໃນເຫດ 
ຜົນທ່ີນຳໄປສູ່ການບ່ໍມີຄວາມເມດຕາແມ່ນຄວາມປາຖນາທ່ີຈະ "ສອນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ຜູ້ກະທຳຜິດ."  ບາງຄ້ັງພວກເຮົາ
ຄິດວ່າການໃຫ້ອະພັຍຂອງພວກເຮົາເມື່ອເວ້ົາອອກໄປອາດຈະຜິດພາດໄດ້.  ຖ້າຂ້ອຍໃຫ້ອະພັຍເຈ້ົາແລະປ່ອຍໃຫ້ເຈ້ົາ
ກະທຳຜິດຕ່ໍໄປ, ເຈ້ົາກໍຈະຄິດວ່າຂ້ອຍບ່ໍເອົາຜິດຕ່ໍພຶດຕິກັມຂອງເຈ້ົາ, ເຊ່ິງສາມາດຊຸກຍູ້ເຈ້ົາໃຫ້ເຮັດຜິດສືບຕ່ໍໄປ. ການ
ປະຕິບັດຕ່ໍຄວາມຮັກທ່ີຮັກຍາກກໍບ່ໍໄດ້ເຮັດເກີດຂອບເຂດ.   ໂບດທ້ອງຖ່ິນໂບດນ່ຶງ ເປັນບາງຄ້ັງຄາວແລະໄດ້ລວມກັນ 
ແຍກຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄົນນ່ຶງອອກ  ລາວເຮັດໃຫ້ນາມຊ່ືຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍ  ໂດຍການດຳລົງຊີວິດທ່ີຜິດບາບ 
(1 ໂກຣິນໂທ 5: 9-13). ວິນັຍຂອງໂບດມີໄວ້ເພ່ືອຂັບເຄ່ືອນຄົນທ່ີເຮັດຜິດໄປສູ່ການກັບໃຈແລະການປົວແປງໃໝ່ ແຕ່
ນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ຂັດຂວາງຕ່ໍການໃຫ້ອະພັຍແຕ່ຢ່າງໃດ. 
        ການໃຫ້ອະພັຍບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງງ່າຍສເມີໄປ, ແຕ່ກໍຖືກຕ້ອງຢູ່ສເມີ. ມີແຕ່ຄົນທ່ີບ່ໍມີຫົວໃຈແລະຄົນທ່ີໂຫດຮ້າຍເທ່ົາ
ນ້ັນທ່ີໃຫ້ເພ່ືອນຂອງລາວຈ່າຍໜ້ີໃຫ້ເພ່ືອລາວຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍພິເສດ. ໃນຖານະທ່ີເປັນລູກໆຂອງພຣະບິດາທ່ີ
ມີຄວາມຮັກແລະເມດຕາ,  ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນຜູ້ທ່ີຈະໃຫ້ອະພັຍສເມີ.   ພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບເອົາການໃຫ້ອະພັຍ ... 
ແລະພວກເຮົາຕ້ອງກາຍເປັນຄົນທ່ີໃຫ້ອະພັຍ.   ນ້ີຫມາຍຄວາມວ່າບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ຄ້ັງດຽວ ຕ້ອງພຍາຍາມທ່ີຈະໃຫ້ອະ 
ພັຍຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ແລະກຳຈັດຄວາມເຈັບປວດຕ່າງໆທ່ີກີດຂວາງ ຖ່ວງດຶງເຮົາໄວ້.  
        ການໃຫ້ອະພັຍແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີແພງຫລາຍ. ແຕ່ກ່ອນອ່ືນຫມດົ, ຈ່ົງເບ່ິງຣາຄາທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຈ່າຍ. ຮູບແບບ
ທ່ີພິເສດຂອງການໃຫ້ອະພັຍທ່ີພຣະເຢຊູຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດໄດ້ ເມ່ືອເຮົາກະທຳດ້ວຍການນະມັສການ. ການໃຫ້ອະພັຍ 
ບ່ໍແມ່ນປະຕິກິຣິຍາຕອບໂຕ້ທາງດ້ານຈິດໃຈຕ່ໍບຸກຄົນນ້ັນ  ແຕ່ເປັນການຕອບຮັບທ່ີກະຕັນຍູຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງຮັກ
ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາໃຫ້ອະພັຍເພາະເຫັນແກ່ພຣະອົງ, ຄືການຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາແດ່ພຣະອົງຜູ້ທ່ີໄດ້ໃຫ້ອະພັຍແກ່
ພວກເຮົາ. 

                                                                   ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
 

       ຈິນຕະນາການວ່າມສີາມໃບບິນຢູ່ໃນມືຂອງທ່ານ.    ບັນຊີລາຍການໃນແຕ່ລະໃບເປັນຕົວແທນຂອງບຸກຄົນຜູ້ທ່ີ 
ໄດ້ທຳຮ້າຍທ່ານແລະເປັນໜ້ີທ່ານ.   ທ່ານສາມາດໃຊ້ພຣະຄຸນ, ຄວາມເມດຕາແລະການໃຫ້ອະພັຍຕ່ໍສະຖານະການ 
ນ້ັນໄດ້ແນວໃດ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງການນຳໃຊ້ຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 
 ປະເມີນຜົນ.  ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນແລະໃຊ້ເວລາໃນການຊອກຫາບ່ອນໃດ

ທ່ີບ່ໍມີການໃຫ້ອະພັຍໃນໃຈຂອງທ່ານ. 
 ໃຊ້ບາດກ້າວນ້ອຍໆ.  ພະຍາຍາມທ່ີຈະຂຍາຍການໃຫ້ອະພັຍໃນຄວາມສັມພັນທ່ີທ່ານຖືກຄົນອ່ືນເຮັດຜິດຫລື

ຖືກດູຖູກ. ໃຊ້ບາດກ້າວນ້ອຍໆ ທຳອິດທ່ີຈະໃຫ້ອະພັຍ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບ່ໍໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດຕ່ໍຄົນນ້ັນ. 
 ດຳເນີນດ້ວຍບາດກ້າວໃຫຍ່.  ຊອກຫາໃນຄວາມສັມພັນທ່ີທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ  ບ່ອນທ່ີ 

ທ່ານມີສ່ວນໃນຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີບ່ໍດີ, ຫຼືແມ່ນແຕ່ໃນບ່ອນທ່ີທ່ານເຮັດຜິດ.  ດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົວ, ຈ່ົງໃຊ້ຄວາມ
ພະຍາຍາມເພ່ືອຈະປິດຊ່ອງວ່າງນ້ັນ. 
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