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ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ຍາດແຍ່ງເອົາໂອກາດເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບໃຊ້ 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:   
       ພວກເຮົາທຸກຄົນມີປະສົບການກັບການບໍຣິການລູກຄ້າທ່ີພວກເຮົາຢາກຈະລືມ.  ແຕ່ຂ້ອຍມີແນວໂນ້ມທ່ີຈະຈ່ືຈໍາ 
ໄດ້ດີເຖິງຜູ້ທ່ີເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຍ້ິມ ແທນທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍໜ້າຫຍຸ້ງ. 
       ຍົກຕົວຢ່າງ,  ຊາຍຄົນນ່ຶງໄດ້ຈອງປ້ີຍົນເດີນທາງໃນນາທີສຸດທ້າຍກັບສາຍການບິນນ່ຶງທ່ີມີຊ່ືສຽງ ເພ່ືອຈະໄດ້ເຫັນ
ຫລານຊາຍທ່ີເສັຽຊີວິດໄປແລ້ວ.   ການຈະຣາຈອນຕິດຂັດແລະເສ້ັນທາງໄກໄປສນາມບິນເຮັດໃຫ້ລາວໄປຮອດປະຕູ 
ກາຍໄປສິບສອງນາທີຫລັງຈາກເວລາການອອກເດີນທາງຂອງການບິນ, ແຕ່ສາຍການບິນໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບສະພາບ
ຄວາມໂສກເສ້ົາຂອງຊາຍຄົນນ້ີ. ລອງນຶກພາບເບ່ິງຄວາມແປກໃຈຂອງຊາຍຄົນນ້ີເມື່ອລາວເຫັນນັກບິນຢືນຢູ່ທ່ີນ້ັນລໍຖ້າ
ລາວ. ນັກບິນກ່າວວ່າ, "ພວກເຂົາໄປໃສບ່ໍໄດ້ທ່ີບ່ໍມີຂ້ອຍ, ແລະຂ້ອຍກໍໄປໃສບ່ໍໄດ້ເລີຍໂດຍບ່ໍມພີວກເຂົາ."   ການບໍຣິ
ການລູກຄ້າທ່ີດີບ່ໍແມ່ນກ່ຽວກັບການຂາຍຫລືແມ້ກະທ້ັງຮັກສາລູກຄ້າພຽງເທ່ົານ້ັນ. ແຕ່ກ່ຽວກັບການເຮັດສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ
ແລະຊ່ວຍຄົນອ່ືນ. ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບລູກຄ້າແລະທຸຣະກິດ; ພວກເຮົາເວ້ົາກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນ. ຫັຼກການ
ດ່ັງກ່າວຍັງນຳໃຊ້ໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າ: ພວກເຮົາເສີມສ້າງຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາເມ່ືອພວກເຮົາຊ່ວຍເຫືຼອແລະຮັບໃຊ້
ຄົນອ່ືນ. ການຮັບໃຊ້ແມ່ນວິທີທ່ີຊັດເຈນທ່ີຈະຮັກຄົນອ່ືນ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ: ( ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 )  
 

                                                 ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. ຄາລາເຕັຽ 5:13-15. 
13 ພວກພ່ີນ້ອງເອີຍ, ທ່ີຊົງເອ້ີນເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍເພ່ືອໃຫ້ມີເສຣິພາບ ແລະຢ່າເອົາເສຣີພາບນ້ັນເປັນຊ່ອງທາງປ່ອຍຕົວ
ໄປຕາມທັມມະດາໂລກ  ແຕ່ຈ່ົງຮັບໃຊ້ຊ່ຶງກັນແລະກັນດ້ວຍຄວາມຮັກເທີນ    14 ເພາະວ່າພຣະບັນຍັດທັງສ້ິນກໍຮວບ
ຮວມເຂ້ົາໃນຂ້ໍດຽວຄື “ຈ່ົງຮັກເພື່ອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ”  15 ແຕ່ວ່າຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍກັດກັນແລະກິນເນ້ືອກັນ ຈ່ົງ
ລະວັງ ຢ້ານວ່າຈະພາກັນຈິບຫາຍໄປ. 
 

       ເສຣີພາບແມ່ນຄວາມອຶດຫິວຂອງມະນຸດໂດຍທັມມະຊາດ. ພວກເຮົາທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຕ້ອງການຮູ້ສຶກຢາກມເີສລີ 
ພາບ, ແຕ່ວ່າບາບໄດ້ຫລອກລວງພວກເຮົາແລະຈ່ອງຕີນຂອງພວກເຮົາໄວ້ກັບພື້ນ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນພຣະທັມຄາ
ລາເຕັຽບົດທີ 5, ໂປໂລໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ໄດ້ເກີດຂ້ຶນແລ້ວໂດຍການກະທຳຂອງພຣະເຢຊູ. 
ເພາະການເສັຽສະລະທ່ີສົມບູນແບບຂອງພຣະອົງ,  ອຳນາດຂອງບາບໄດ້ຖືກທຳລາຍ,   ແລະເຮົາສາມາດເປັນອິສລະ
ຈາກບາບທ່ີດຶງຈ່ອງເຮົາໄວ້.  

 

ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບການບໍຣິການທ່ີປະທັບໃຈ? 
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       ລອງພິຈາຣະນາເບ່ິງກ່ອນວ່າເສຣີພາບນ້ີບ່ໍໃຫ້ເຮົາເຮັດຫຍັງແດ່.  ເສຣີພາບຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດບ່ໍແມ່ນໃບ
ອະນຸຍາດໃຫ້ກັບໄປໃຊ້ຊີວິດແບບເກ່ົາຂອງພວກເຮົາ ເພ່ືອດຳລົງຊີວິດຄືກັບທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຮັດກ່ອນທ່ີພວກເຮົາຈະໄດ້
ຮັບຄວາມພ້ົນ.  ຈ່ົງສັງເກດຄຳວ່າ ເນ້ືອຫນັງ ໃນຂ້ໍ 13.   ນ້ີໝາຍເຖິງທັມມະຊາດທ່ີຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ,  "ເພດຄົນ
ເກ່ົາ" ທ່ີສືບຕ່ໍອາສັຍຢູ່ພາຍໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ,  ແມ່ນແຕ່ຫຼັງຈາກຊ່ວງເວລາທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນແລ້ວ. "ເນ້ືອຫນັງ" 
ແມ່ນຕົວທ່ີດູດຊຶມພວກເຮົາທ່ີສາມາດຈະເຣີນເຕີບໂຕໄດ້ຄືກັບມະເຮັງເມ່ືອປ່ອຍໃຫມ້ັນແຜ່ຂຍາຍ.  ມັນບ່ໍໄດ້ເປັນເຈ້ົາ 
ຂອງໆ ເຮົາຕ່ໍໄປອີກແລ້ວ, ແຕ່ມັນມັກຄິດວ່າມັນເປັນເຈ້ົາຂອງໆເຮົາ. ໂປໂລຮູ້ດີກ່ຽວກັບເພດຄົນເກ່ົາທ່ີຖ່ວງດຶງເຮົາໄວ້ 
ຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງຊ່ຶງເປັນທັມມະຊາດບາບຂອງເຮົາ (ໂຣມ 7: 14-24).   
       ຈຸດສຸມພາຍໃນຂອງທັມມະຊາດບາບບ່ໍພຽງແຕ່ທຳຮ້າຍພວກເຮົາ; ແຕ່ມີຜົນຕ່ໍຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາ.  ຖ້າ
ຂ້ອຍສຸມໃຈໃສ່ຕົວເອງ ແລະທ່ານກຳລັງສຸມໃຈໃສ່ຕົວທ່ານເອງ ພວກເຮົາຈະມີຄວາມສັມພັນທ່ີເຂ້ັມແຂງໄດ້ແນວໃດ? 
ໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາສຸມໃຈໃສ່ພາຍໃນຕົວເຮົາ  ກ່ຽວກັບຕົວເຮົາເອງ  ເຊ່ັນຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ  ຄວາມໂລບແລະກິຣິຍາ 
ທ່າທີທ່ີບ່ໍເປັນຫ່ວງກໍຈະຕາມມາຢ່າງໄວວາແລະຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາອ່ອນລົງ. ດ່ັງທ່ີໂປໂລໄດ້ກ່າວ
ເຕືອນວ່າ: “ແຕ່ວ່າຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍກັດກັນແລະກິນເນ້ືອກັນ ຈ່ົງລະວັງ ຢ້ານວ່າຈະພາກັນຈິບຫາຍໄປ.” (ຂ້ໍທີ 15). 
       ໂປໂລຍັງຮູ້ອີກວ່າພວກເຮົາຈະພົບກັບວິທີແກ້ໄຂພຽງຢ່າງດຽວກ່ຽວກັບບັນຫາເນ້ືອຫນັງ   ຄືການມີຄວາມສັມພັນ
ກັບພຣະຄຣິດຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ(ຂ້ໍທີ 25). ດ່ັງນ້ັນໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາສຸມໃຈໃສ່ພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາກໍສຸມໃຈໃສ່ຜູ້ທ່ີພຣະ
ອົງໄດ້ນຳມາສູ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຄວນເພ້ີມເສຣີພາບຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດຂ້ຶນໂດຍການຮັກຄົນທັງ 
ຫລາຍຜ່ານການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ. 
        ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ເສ້ັນທາງເພ່ືອກັບຄືນສູ່ຄວາມຈົບງາມຂອງຊຸມຊົນ.     ໃນຂະນະທ່ີຜົນຕາມມາຂອງຄວາມຕາຍ
ແລະການຄືນມີຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນການໃຫ້ອະພັຍບາບແລະຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ, ແລະຍັງປ່ຽນແປງວິທີ
ທ່ີພວກເຮົາຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບຕົວເອງ (ບ່ໍມີຄວາມຜິດອີກຕ່ໍໄປ!) .... ແລະໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ເຖິງວິທີທ່ີພວກເຮົາ
ຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບຄົນອ່ືນ ດຽວນ້ີພວກເຮົາສາມາດຮັກຄົນອ່ືນໄດ້, ແລະພວກເຮົາໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກນ້ັນຜ່ານການຮັບໃຊ້
ພວກເຂົາເຈ້ົາ. 
       ຄິດເຖິງວິທີທ່ີທ່ານຮັບໃຊ້ຕົວເອງໂດຍທັມມະຊາດ. 

• ເມ່ືອຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຕ້ອງການອາຫານ, ທ່ານຕ້ອງຟ້າວໄປຕູ້ເຢັນ. 
• ເມ່ືອຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງຢາກຫລັບນອນ, ທ່ານກໍຈະຊອກຫາໝອນແລະຜ້າຫ່ົມ. 
• ເມ່ືອຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຕ້ອງການອອກກໍາລັງກາຍ, ທ່ານກໍຈະພາໝາອອກໄປຍ່າງ. 

        “ການບົວລະບັດຮັບໃຊ້ຕົນເອງ”  ແບບນ້ີບ່ໍຖືວ່າເປັນສ່ິງທ່ີຊ່ົວ,  ແຕ່ໂປໂລໄດ້ທ້າທາຍພວກເຮົາໃຫ້ຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ 
ດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືເໝືອນກັບພວກເຮົາຮັບໃຊ້ຕົນເອງ ພວກເຮົາ "ຮັບໃຊ້" ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາ. ເຊ່ັນດຽວກັນ 
ພວກເຮົາສາມາດຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໄດ້ເມ່ືອເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມຕ້ອງການ.   ໃຫ້ເຮົາລົງທຶນໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນທຸກໆ ວັນຈົນ 
ກາຍເປັນນິສັຍຂອງເຮົາ, ຄືເປັນໄປຕາມທັມມະຊາດໃນການດຳເນີນຊີວິດຂອງເຮົາ. 
 

2. ຄາລາເຕັຽ 6:1-5. 
1 ພວກພ່ີນ້ອງເອີຍ, ຖ້າຄົນໃດຫາກພົບຄົນທ່ີຫລົງຜິດປະການໃດ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຜູ້ຢູ່ຝ່າຍພຣະວິນຍານ ຈ່ົງຊ່ອຍຄົນ
ຢ່າງນ້ັນດ້ວຍຄວາມອ່ອນສຸພາບໃຫ້ກັບຄືນດີໃໝໂດຍໃຫ້ທຸກຄົນຄຶດເຖິງຕົນເອງ ຢ້ານວ່າຕົນຈະຖືກຊັກຈູງໃຫ້ຫລົງໄປ 
2 ຈ່ົງຊ່ອຍຮັບພາຣະອັນໜັກຂອງກັນແລະກັນ ຖ້າເຮັດດ່ັງນ້ີພວກເຈ້ົາກໍເຮັດຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຄຣິດ 3 ເພາະ 
ວ່າຖ້າຜູ້ໃດຖືຕົວວ່າເປັນຜູ້ສຳຄັນໃນເມື່ອຕົນບ່ໍສຳຄັນອັນໃດ ຜູ້ນ້ັນກໍລ້ໍລວງຕົນເອງ 4 ທຸກຄົນຈ່ົງຊັນນະສູດເບ່ິງການ 
ງານຂອງຕົນເອງຈ່ຶງຈະມີສ່ິງທ່ີເອົາມາອວດອ້າງໄດ້ໃນຕົວເອງ ໂດຍບ່ໍແມ່ນປຽບກັບຜູ້ອ່ືນ 5 ເພາະວ່າທຸກຄົນຕ້ອງຮັບ 
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ຜິດຊອບຕ່ໍພາຣະຂອງຕົນເອງ. 
 

       ໃນຄາລາເຕັຽບົດທີ 6  ໂປໂລໄດ້ແນະນຳວິທີທ່ີມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂ້ຶນ  ໃນການໃຊ້້ເຫ່ືອແຮງແລະເວລາຂອງ
ພວກເຮົາໃນການຊ່ວຍເຫລືອຄົນອ່ືນ. ໂປໂລເລ້ີມຕ້ົນໂດຍການອະທິບາຍວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອ່ືນທ່ີອາດຈະເຮັດໃຫ້
ທ່ານຕົກຕະລຶງ: ຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໂດຍການປະເຊີນໜ້າກັບເຂົາເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຮັກ.  "ພວກພີ່ນ້ອງເອີຍ, ຖ້າຄົນໃດຫາກ
ພົບຄົນທ່ີຫລົງຜິດປະການໃດ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຜູ້ຢູ່ຝ່າຍພຣະວິນຍານ ຈ່ົງຊ່ອຍຄົນຢ່າງນ້ັນດ້ວຍຄວາມອ່ອນສຸພາບໃຫ້
ກັບຄືນດີໃໝ..." (ຂ້ໍທີ 1). 
        ໜ້າທ່ີນ່ຶງທ່ີສຳຄັນ  ທ່ີທ່ານກະທຳໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນແມ່ນການຊ່ວຍເຫືຼອພວກເຂົາໃຫເ້ຫັນຈຸດທ່ີເຂົາເຈ້ົາເບ່ິງບ່ໍ 
ເຫັນ.  ທຸກໆຄົນທ່ີຂັບຣົດເປັນສາມາດເຂ້ົາໃຈຄວາມຄິດດ່ັງກ່າວນ້ີ.    ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບຄວາມປອດພັຍໃນວິນາທີສຸດ
ທ້າຍໂດຍພັນລະຍາທ່ີຮັກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ລາວໄດ້ຮ້ອງອອກມາວ່າ: "ທ່ີຮັກ! ລະວັງຣົດຢູ່ທາງຂ້າງ"  ໃນຄວາມຕ່ືນຕົກ 
ໃຈ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຫັກພວງມາລັຍເອົາຣົດກັບຄືນໄປໃນເລນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງປອດພັຍ. ໃນຂະນະທ່ີຫົວໃຈຂອງຂ້າ 
ພະເຈ້ົາຄ່ອຍເຕ້ັນຊ້າລົງກັບມາເປັນປົກກະຕິ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຂອບໃຈພັນລະຍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ເພາະວ່າຄວາມຕ້ັງໃຈ
ຂອງລາວແທ້ໆທ່ີຈະຊ່ວຍຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຂໍຂອບໃຈນາງ ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາພາຣົດຫລີກອັນຕະລາຍກັບມາໄດ້ຢ່າງໄວ. 
       ໂປໂລໄດ້ທ້າທາຍຄຣິສຕະຈັກໃຫ້ມີຄວາມອ່ອນສຸພາບ, ດ້ວຍຄວາມຮັກ, ແລະຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໂດຍການຊ່ວຍເຫືຼອ
ເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ເຫັນທາງທ່ີເຂົາເຈ້ົາອາດຈະເຮັດໃຫທັ້ງຕົວເອງແລະຄົນອ່ືນຖືກບາດເຈັບ.  ຂະບວນການດ່ັງກ່າວນ້ີຕ້ອງອະ 
ທິຖານຫຼາຍໆ, ແຕ່ກໍຕ້ອງມາຈາກສ່ວນນ່ຶງຂອງຄວາມສັມພັນທ່ີດີ.  
       ໂປໂລໄດ້ຂັບເຄ່ືອນຄວາມຕ້ອງການໃນຮູບແບບການບົວລະບັດຮັບໃຊ້ທ່ີເຮັດຍາກ: "ຈ່ົງຊ່ອຍຮັບພາຣະອັນໜັກ
ຂອງກັນແລະກັນ (ຂ້ໍທີ 2)  ຄວາມສັມພັນທ່ີເຂ້ັມແຂງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫລືອແບກພາຣະທ່ີໜັກ.    ເປັນ 
ການງ່າຍຫຼາຍທ່ີຈະຍ້າຍຊ້ິນສ່ວນເຟີນິເຈີທ່ີໜັກຖ້າຫາກມີຄົນມາຊ່ວຍທ່ານແບກ. ແຕ່ກໍຍັງເປັນພາຣະຂອງຂ້ອຍທ່ີຈະ
ຕ້ອງແບກ, ແຕ່ຖ້າເຈ້ົາເຂ້ົາມາຄຽງຂ້າງແລະຊ່ວຍຂ້ອຍໃນການແບກ  ເຈ້ົາກໍໄດ້ຜ່ອນຄາຍຄວາມເມ່ືອຍຂອງຂ້ອຍ. ໃນ 
ອີກແງ່ນ່ຶງ, ພາຣະຂອງຂ້ອຍກໍກາຍເປັນພາຣະຂອງເຈ້ົານຳ ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາແບກຊ່ອຍກັນແລະກັນ. 
       ສັງເກດວ່າເປັນການຊ່ອຍກັນທັງສອງທາງ.   ເຈ້ົາຊ່ວຍແບກພາຣະຂອງຂ້ອຍ,  ແລະຂ້ອຍຊ່ວຍແບກພາຣະຂອງ 
ເຈ້ົາ, ແນ່ນອນ, ສ່ິງນ້ີໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮົາຕຽມພ້ອມຢ່າງເຫມາະສົມແລະຮັບຜິດຊອບຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ກ່ອນອ່ືນໝົດ, 
ຄົນອ່ືນບ່ໍສາມາດຊ່ວຍທ່ານຍົກບາງສ່ິງບາງຢ່າງໄດ້ ໂດຍທ່ີພວກເຂົາບ່ໍຮູ້ວ່າພາຣະຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ.  
       ໃນຂ້ໍທີ 3-5, ໂປໂລໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂ້ອຍເບ່ິງໜ້າຕົວເອງໃນແວ່ນແຍງ. ຂ້ອຍເອງມີສຸຂະພາບທ່ີດີບ່ໍ, ຈ່ົງສະແດງ
ອອກໂດຍຜ່ານການສາລະພາບທ່ີຖ່ອມຕົວແລະເປີດໃຈຮັບເອົາການແກ້ໄຂບໍ? ຂ້ອຍຮູ້ບ່ໍວ່າມື້ໜ່ຶງຂ້ອຍຈະຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າ 
ພຣະເຢຊູແລະຕອບຄຳຖາມພາຣະກິດຕ່າງໆ  ທ່ີຂ້ອຍໄດ້ເຮັດຫລືບ່ໍໄດ້ເຮັດໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນ?   ຂ້ອຍຕ້ອງຮັບຜິດ 
ຊອບຕ່ໍການຮັບໃຊ້ຂອງຂ້ອຍເອງ. 
 

3.  ຄາລາເຕັຽ 6:10 
10 ເຫດສັນນ້ັນ   ຕາມທ່ີມີໂອກາດໃຫ້ພວກເຮົາເຮດັການດີຕ່ໍຄົນທັງປວງ     ແລະເປັນຕ້ົນວ່າຕ່ໍຄອບຄົວທ່ີຮ່ວມຢູ່ໃນ 
ຄວາມເຊ່ືອ. 
 

       ໂປໂລໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຂ້ໍ 7: “ຢ່າເຂ້ົາໃຈຜິດ ພວກເຈ້ົາຈະຫລອກລວງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ ເພາະວ່າຜູ້ໃດຫວ່ານສ່ິງໃດລົງ 
ກໍຈະເກັບກ່ຽວສ່ິງນ້ັນ." ດ້ວຍເຫດຜົນນ້ີເອງຄຣິສຕຽນຈ່ຶງຖືກທ້າທາຍໃຫຫ້ວ່ານແນວປູກໃນທ່ົງອັນຕລອດໄປໃນຊຸມຊົນ 
ຂອງຄຣິສຕຽນ. ໃນຂ້ໍທີ 10, ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຕ້ອງການທ່ີຈະສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍທຸກຄົນ, ແຕ່ວ່າເພ່ິນໄດ້ເນ້ັນ 
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 ໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຄຣິດສະຕຽນໃຫ້ລົງທຶນໃນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນອ່ືນໆ.    ຄວາມສັມພັນພາຍໃນໂບດໄດ້ຍົກ
ລະດັບຂ້ຶນເຖິງທ່ີສູງສຸດ. 
        ແນ່ນອນ ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຈະບ່ໍສົນໃຈຕ່ໍຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ທ່ີຢູ່ນອກພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ. 
ການຫວ່ານເມັດພືດທ່ີດີໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທ່ີຫລົງເສັຽ(ຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອ)ກໍສຳຄັນເຊ່ັນດຽວກັນ.   ເຊ່ັນດຽວກັນກັບຄົນທ່ີດູແລຄົນທ່ີ 
ໃກ້ຊິດໃນຄອບຄົວກ່ອນ ກ່ອນທ່ີລາວຈະດູແລເພ່ືອນບ້ານ(1 ຕີໂມທຽວ 5:8), ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າຈະຕ້ອງເບ່ິງແຍງ
ອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງໃນພຣະຄຣິດຂອງພວກເຂົາ. ສ່ິງນ້ີຈະເປັນພະຍານທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ຕ່ໍຜູ້ທ່ີຢູ່ນອກໂບດ. 
       ໂປໂລຍອມຮັບວ່າຄຣິສຕຽນເມືອງຄາລາເຕັຽໄດ້ມີການຕິດຕ່ໍພົວພັນ ໄປຫາມາສູ່ກັນເປັນປະຈຳ.   ການຕິດຢູ່ກັບ
ແຕ່ກຸ່ມຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈະສົງຜົນທາງລົບຕ່ໍການເຕີບໃຫຍ່ທາງວິນຍານ.    ເຮົາຄວນອອກໄປພາຍນອກໂດຍບ່ໍຕ້ອງເວ້ົາ: 
ສ່ິງນ່ຶງໃນການເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນມີສຸຂພາບດີ  ແມ່ນການປາກົດຕົວ(ມີໜ້າ)ຂອງທ່ານຖ້າມກາງຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນ.  
ເຫັນວ່າເປັນການທ້າທາຍແທ້ໆ  ໃນການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໂດຍທ່ີທ່ານບ່ໍຄ່ອຍໄດ້ນ່ັງແລະໂອ້ລົມກັບເຂົາເຈ້ົາ,    ໂດຍສະ 
ເພາະຜູ້ທ່ີທ່ານບ່ໍຄ່ອຍໄດ້ຮ່ວມໃນການສົນທະນາຢ່າງເຕັມໃຈ.  ສຳລັບບາງຄົນ ແທ້ຈິງແລ້ວຂ້ັນຕອນທຳອິດຂອງການ
ເຮັດຕາມຂ້ໍພຣະຄັມພີ ໃນຄາລາເຕັຽ 6:10 ແມ່ນການປາກົດຕົວຖ້າມກາງຄົນອ່ືນເລ້ືອຍໆ!  
       ເມື່ອທ່ານນຳຕົວທ່ານເອງເຂ້ົາໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງຄົນກຸ່ມນ້ອຍເປັນປະຈຳ, ໂປໂລໄດ້ທ້າທາຍໃຫ້ທ່ານ 
ຢ່າເປັນຄົນນ່ັງຢູ່ລ້າແລະເປັນຜູ້ຟັງພຽງເທ່ົານ້ັນ! ຢ່າລໍຖ້າໃຫ້ຄົນເຊີນທ່ານໃນການຮັບໃຊ້, ແຕ່ໃຫ້ທ່ານຊອກຫາໂອກາດ 
ທ່ີຈະກະທຳສ່ິງທ່ີດີໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນ. ໂອກາດທ່ີທ່ານຈະຮັບໃຊ້ບ່ໍມີທ່ີສ້ິນສຸດຈັກເທ່ືອ. 
       ໃນຂະນະທ່ີຄຣິສະຕຽນຄວນຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຮັບໃຊ້ທຸກຢ່າງທ່ີຈຳເປັນ,   ວິທີທ່ີສລາດທ່ີສຸດໃນການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ
ແມ່ນການເປີດກ່ອງຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານທ່ີທ່ານມີຢູ່. ພິຈາຣະນາວິທີທ່ີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ຊ້ີທາງໃຫ້ທ່ານໃນ 
ການຮັບໃຊ້ ຈ່ົງໃຊ້ຂອງປະທານແລະຄວາມສາມາດເຫລ່ົານ້ັນເພ່ືອຮັບໃຊ້ແລະຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການທ່ີຢູ່ຕ່ໍໜ້າ
ທ່ານ.   ສ່ິງທ່ີຍັງເຫືຼອສຳລັບພວກເຮົາທ່ີຕ້ອງເຮັດ  ຄືການເປີດໃຈແລະຕາຂອງພວກເຮົາເພ່ືອຈະເຫັນຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງຄົນອ່ືນແລະໂອກາດທ່ີຈະໄດ້ຮັບໃຊ້ເຂົາເຈ້ົາ, ແລະຈ່ົງລົງມືເຮັດໂລດ! 
 

                                                                   ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
 

      ພຣະເຈ້ົານຳພາທ່ານໄປຮັບໃຊ້ຢູ່ໃສ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງການຮັບໃຊ້ດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 
• ຂອບໃຈບາງຄົນ. ພິຈາຣະນາເບ່ິງຄົນທ່ີເຄີຍຮັບໃຊ້ທ່ານ, ທ່ີໄດ້ເຮັດກັບທ່ານດ້ວຍຄວາມຮັກ, ຫຼືຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ

ແບກພາຣະໜັກ. ຕິດຕ່ໍຄົນຜູ້ນ້ັນແລະສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕ່ໍລາວ. 
• ຟື້ນຟູບາງຄົນ. ຖ້າໝູ່ຫລືສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຢູ່ໃນຖ້າມກາງພຶດຕິກັມທ່ີຜິດບາບຫຼືໄດ້ຕັດສິນໃຈໃນທາງທ່ີບ່ໍ 

ຖືກ, ທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປະທານສະຕິປັນຍາແລະຊ້ີທິດທາງທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ີຈະເວ້ົາລົມກັບຄົນນ້ັນດ້ວຍຄວາມຮັກ. 
ຈ່ົງກະທຳດ້ວຍການອະທິຖານ. 

• ຮັບໃຊ້ບາງຄົນ.  ໃນຖານະທ່ີເປັນກຸ່ມ,  ສັງເກດເບ່ິງແຕ່ລະຄົນທ່ີທ່ານຮູ້ຈັກ  ວ່າຜູ້ໃດທ່ີທ່ານສາມາດຍ່າງຄຽງ
ຂ້າງແລະຊ່ວຍຜ່ອນເບົາພາຣະຂອງລາວ. ໃຊ້ສ່ິງນ້ີເປັນໂອກາດທ່ີຈະຮັກແລະນຳເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາມາໃນກຸ່ມຂອງ
ທ່ານ. 

       ຂໍໃຫດ້ຳລົງຊີວິດເຊ່ັນນ້ັນ, ເມື່ອຄົນຄິດເຖິງປະສົບການທ່ີດີໃນການຮັບໃຊ້,  ພວກເຂົາຈະບ່ໍຄິດເຖິງການບໍຣິການ
ລູກຄ້າ; ແຕ່ພວກເຂົາຈະຄິດເຖິງການບົວລະບັດຮັບໃຊ້ຂອງຄຣິສຕຽນ! 
 

                 ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org   


