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ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ຄວາມສັມພັນທ່ີເຂ້ັມແຂງຈະບ່ໍຖືກກີດກ້ັນຈາກຄວາມເຫັນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:    
       ໃນໂລກທ່ີສົມບູນແບບ, ທຸກໆຄົນຈະຕົກລົງເຫັນດີກັບຂ້າພະເຈ້ົາ, ທຸກຄົນຈະອ້າງລູກຂອງພວກເຂົາຄືຂ້າພະເຈ້ົາ, 
ທຸກຄົນຈະເລືອກເອົາຜູ້ສມັກເລືອກຕ້ັງຄົນດຽວກັນກັບຜູ້ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາສນັບສນຸນ.   ທຸກຄົນຈະໃຊ້ເງິນຂອງພວກເຂົາຄື
ກັບຂ້າພະເຈ້ົາໃຊ້ຈ່າຍເງິນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ.  
      ມັນເປັນໂລກທ່ີປະເສີດແທ້ໆ ຖ້າທຸກຄົນເລ້ີມຕ້ົນຈະເປັນຜູ້ອ່ານຈາກຖ້ອຍຄຳທ່ີຖືກຕ້ອງ,  ຊ່ຶງກໍແມ່ນອັນທ່ີຢູ່ໃນມື
ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເວລານ້ີ!  
       ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວແມ່ນພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເຫັນໜ້າຕ່ໍໜ້າ.  ທ່ີເປັນຄຳຖາມສຳລັບພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນກໍຄື: ພວກ
ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເມື່ອພວກເຮົາບ່ໍເຫັນດີນຳກັນ? ຫລາຍຄົນໃນພວກເຮົາໃຊ້ເວລາຢ່າງຫລວງຫລາຍຊັກຊວນ - ພະ 
ຍາຍາມໃຫຄົ້ນຕາບອດສນັບສນຸນຄວາມເຫັນຂອງພວກເຮົາ.   ແຕ່ຈະເປັນແນວໃດຖ້າວິທີການດ່ັງກ່າວນ້ັນບ່ໍໄດ້ຜົນ?  
ຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນເມື່ອເວ້ົາບ່ໍເຊົາຈົນໃບໜ້າກ່ຳ ອີກຄົນນ່ຶງກໍຍຶດຢູ່ໃນຈຸດຢືນຂອງລາວ? ຄວາມສັມພັນຈະສ້ິນສຸດລົງບ່ໍ? 
       ໃນພຣະທັມໂຣມ,  ໂປໂລໄດ້ສອນພວກເຮົາໃຫ້ຖ່ອມຕົວ  ໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນຄວາມຄິດ
ເຫັນ.  ຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ,  ພູບາງໜ່ວຍກໍມຄ່ີາທ່ີຈະຕາຍໃສ່  ແລະຫລາຍໆເທ່ືອພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຢືນຢູ່
ຈຸດຂອງເຮົາ, ແຕ່ໂປໂລໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮົາເພື່ອຈະຂີດເສ້ັນເຫລ່ົານ້ັນເພື່ອໝາຍເປັນເຂດແດນ. ຄຳແນະນຳຂອງໂປໂລ
ຈະນຳພາພວກເຮົາໃຫຮ້ັກສາຄວາມສັມພັນທ່ີເຂ້ັມແຂງໄວ້ ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງໃດໆຂອງຄວາມຄິດເຫັນ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ: ( ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 )  
 

                                                 ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. ໂຣມ14:1-4 
1.ສ່ວນຄົນທ່ີອ່ອນໃນຄວາມເຊ່ືອນ້ັນຈ່ົງຮັບເຂົາໄວ້ ແຕ່ບ່ໍໃຊ່ເພື່ອຖົກຖຽງກັນໃນເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອທ່ີແຕກຕ່າງກັນ 2. ຄົນ 
ນ່ຶງຖືວ່າຈະກິນອັນໃດກໍໄດ້ຫມົດ    ແຕ່ຄົນທ່ີຍັງອ່ອນໃນຄວາມເຊ່ືອກໍກິນແຕ່ຜັກເທ່ົານ້ັນ     3. ຢ່າໃຫ້ຄົນທ່ີກິນນ້ັນໝິ່ນ
ປມາດຄົນທ່ີບ່ໍກິນ ແລະຢ່າໃຫຄົ້ນທ່ີບ່ໍກິນກ່າວໂທດຄົນທ່ີກິນ ດ້ວຍວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດຮັບເອົາຜູ້ນ້ັນແລ້ວ   4. ເຈ້ົາ 
ນ້ັນແມ່ນໃຜຈ່ຶງກ່າວໂທດໃສ່ບ່າວຂອງຜູ້ອ່ືນ ບ່າວນ້ັນຈະຕ້ັງໝ້ັນຢູ່ຫລືລ້ົມລົງກໍສຸດແລ້ວແຕ່ນາຍຂອງຕົນ  ແລະເຂົາຄົງ 
ຈະຕ້ັງໝ້ັນຢູ່ເປັນແນ່ ດ້ວຍວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຣິດອາດໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຕ້ັງໝ້ັນຢູ່ໄດ້  ໂປໂລໄດ້ທ້າທາຍຄຣິສຕະຈັກ. 
 
       ໂປໂລໄດ້້ເວ້ົາເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມສັມພັນອັນສງົບສຸກ ບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ຢູ່ໃນໂບດດຽວກັນເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຢູ່  
ນຳກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ. ພຣະທັມໂຣມບົດທີ 14 ຊ້ີໃຫ້ເຫັນກຸ່ມບຸກຄົນທ່ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນຄຣິສຕະຈັກ ເພາະວ່າສະມາຊິກໄດ້ 

 

ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າບ່ໍມີປໂຍດຫຍັງທ່ີຈະໂຕ້ຖຽງ? 
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ເຂ້ົາຮ່ວມກຳລັງຕາມການຊັກຊວນສ່ວນຕົວແລະຄວາມເຫັນຊອບຂອງພວກເຂົາ.   ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ຕຳໜິກັນແລະກັນສຳ 
ລັບຄວາມເຫັນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ.  ການແບ່ງແຍກນ້ີຜິດແລະເກີດຂ້ຶນຜິດບ່ອນ,   ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຫ້ຄວາມຈິງທ່ີວ່າ
ພວກເຂົາໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງສ່ິງຂອງເລັກໆນ້ອຍໆ.  ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບຂ່າວປະເສີດ ຫລືແບ່ງ
ແຍກກັນວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນເພ່ືອບາບຂອງພວກເຂົາຫລືບ່ໍ. ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບການເຂ້ົາຫາຊຸມ
ຊົນຂອງພວກເຂົາເພ່ືອນຳຄົນມາຫາພຣະຄຣິດ. ພວກເຂົາໂຕ້ຖຽງກັນກ່ຽວກັບອາຫານແລະງານສລອງຕ່າງໆ.   
       ຕ່ໍມາໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງສອງກຸ່ມນ້ີວ່າເປັນກຸ່ມທ່ີອ່ອນແອກວ່າແລະກຸ່ມທ່ີເຂ້ັມແຂງກວ່າ (ໂຣມ 15:1).ສ່ິງທ່ີເຮັດ
ໃຫ້ກຸ່ມນ່ຶງເຂ້ັມແຂງກວ່ານ້ັນແມ່ນຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທາງວິນຍານຂອງພວກເຂົາ; ພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈເສຣີພາບຂອງຄຣິສ 
ຕຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.  ແຕ່ຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນກຸ່ມ "ເຂ້ັມແຂງ" ກໍຍັງໄກຈາກຄວາມສົມບູນແບບຢູ່,  ແຕ່ພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈວ່າບ່ໍວ່າຈະ
ເປັນບຸກຄົນໃດບຸກຄົນນ່ຶງກິນຊ້ີນຫລືຜັກ  ແລະມ້ືໃດທ່ີຄົນນ້ັນຖືວ່າບໍຣິສຸດກໍບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງການບ່ໍເຊ່ືອຟັງ  ຫຼືການຂາດ
ຄວາມຮັກແລະການອຸທິດຕົນຕ່ໍພຣະຄຣິດ. 
       ໃຜເປັນຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນກຸ່ມທ່ີ  "ອ່ອນແອ"?  ຄົນເຫຼົ່ານ້ີລວມເຖິງຄຣິສຕຽນຜູ້ທ່ີມີເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນແຕ່ລະອາທິດດ້ວຍກົດ
ລະບຽບບາງຢ່າງແລະການປະຕິບັດຈົນຝັງເລິກໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.    ບາງຄົນກໍອາດມາຈາກພື້ນຖານຄວາມເຊ່ືອ 
ອ່ືນໆ ແລະດ່ັງນ້ັນຈ່ິງເຊ່ືອວ່າອາຫານທ່ີຂາຍໃນຕລາດບ່ໍດີພໍທ່ີຈະເປັນອາຫານ.    ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເຫລ່ົານ້ີກໍໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ 
ເໝືອນກັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ "ເຂ້ັມແຂງ". ພວກເຂົາໄດ້ຖວາຍຕົວຕິດຕາມພຣະຄຣິດ, ແຕ່ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດແລະຊອບຂອງພວກ
ເຂົາໄດ້ກີດກ້ັນພວກເຂົາບ່ໍໃຫ້ຍອມຮັບອິສລະພາບໃໝ.່  
       ໃນຂະນະທ່ີກຸ່ມນ່ຶງອາດຈະເຕີບໃຫຍ່ໃນແນວຄິດຂອງພວກເຂົາ,   ທັງສອງກຸ່ມກໍມີຄວາມຜິດທ່ີຖືກຕຳໜິດ້ານຈິດ 
ວິນຍານ. ແທນທ່ີຈະດຶງອີກກຸ່ມນ່ຶງລົງແລະກຽດຊັງຕຳແໜ່ງທ່ີກຸ່ມນ້ັນໄດ້ຮັບ, ໂປໂລໄດ້ທ້າທາຍໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາ "ຍອມຮັບ" 
ເຊ່ິງກັນແລະກັນ.  ຍອມຮັບເອົາຄວາມຄິດຂອງຄົນອ່ືນແລະເປັນຄົນໃຈກວ້າງຕ່ໍເຂົາເຈ້ົາ.  ໂລກໄດ້ຕີຄວາມໝາຍການ
ຍອມຮັບວ່າເປັນການຢືນຢັນຢ່າງເຕັມທ່ີ,   ພ້ອມທັງໃຫ້ການຮັບຮອງຄວາມເຊ່ືອ   ແລະການປະຕິບັດຂອງບຸກຄົນນ້ັນ.  
ພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຖ້ອຍຄຳທ່ີວ່າ  "ຍອມຮັບ"  ເພ່ືອໃຫ້ອະພັຍບາບ.   ແຕ່ແມ່ນຄວາມປາຖນາທ່ີຈະຢູ່ໃກ້ຊິດກັນ, ເຖິງ
ແມ່ນວ່າທັງສອງຝ່າຍຈະເຫັນສ່ິງຕ່າງໆ ແຕກຕ່າງກັນ.  
       ເປັນສ່ິງສໍາຄັນທ່ີຄວນຈ່ືໄວ້ວ່າໂປໂລໄດ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບເຣ່ືອງທ່ີມີການໂຕ້ຖຽງກັນ ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນທ່ີພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ກ່າວ 
ໄວ້.  ໃນໂຣມບົດທີ 14, ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງ  "ພ້ືນທ່ີສີຂ້ີເຖ່ົາ"  ໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນ.  ເຖິງປານນ້ັນ,  ໃນຂ້ໍທີ 4, ເພ່ິນໄດ້
ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາວ່າເຮົາມີຊີວິດຢູ່ໃນຊີວິດໂລກນ້ີຢ່າງໃດ.  
ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຖາມຂ້າພະເຈ້ົາວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບການກະທຳຂອງຄົນອ່ືນ.  ພຣະເຈ້ົາແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາແລະເປັນຜູ້ພິພາກສາເໜືອຄົນອ່ືນ. ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນຜູ້ພິພາສາກ. 
 

 2. ໂຣມ 14:13-15 
13. ເຫດສັນນ້ັນພວກເຮາົຢ່າກ່າວໂທດໃສ່ກັນແລະກັນອີກຕ່ໍໄປ  ແຕ່ວ່າຈ່ົງຕ້ັງໃຈເຮັດດ່ັງນ້ີດີກວ່າ  ຄື ຢ່າໄດ້ເອົາສ່ິງໃດ
ເປັນເຫດໃຫ້ຊູນສະດຸດຫລືລ້ົມລົງມາຂວາງທາງຂອງພີ່ນ້ອງ  14. ເຮົາຮູ້ແລະເຊ່ືອໂດຍແນ່ໃຈໃນພຣະເຢຊູເຈ້ົາວ່າ ບ່ໍມີ 
ສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດທ່ີເປັນຂອງຕ້ອງຫ້າມໃນຕົວມັນເອງ ແຕ່ຖ້າຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດຖືວ່າສ່ິງໃດເປັນຂອງຕ້ອງຫ້າມ ມັນກໍເປັນຂອງຕ້ອງ
ຫ້າມສຳລັບຜູ້ນ້ັນແທ້    15. ຖ້າພີ່ນ້ອງຂອງເຈ້ົາເປັນທຸກໃຈເພາະອາຫານທ່ີເຈ້ົາກິນ   ເຈ້ົາກໍບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດໄປຕາມທາງ 
ແຫ່ງຄວາມຮັກເສັຽແລ້ວ ພຣະຄຣິດຊົງສ້ິນພຣະຊົນເພ່ືອຜູ້ໃດ ກໍຢ່າໃຫຜູ້້ນ້ັນຈິບຫາຍເພາະອາຫານທ່ີເຈ້ົາກິນນ້ັນ 
  

 
     ກຸ່ມທ່ີ “ເຂ້ັມແຂງ” ຈະເປັນຜູ້ໃຫຍ່ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຫລາຍກ່ຽວກັບເສຣີພາບ, ແຕ່ໂປໂລຍັງທ້າທາຍຜູ້ເຊ່ືອຖືເຫ່ົຼານ້ີຢູ່ 
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ບ່ໍແມ່ນອ່ອນໄຫວໂດຍໂອ້ອວດເສລີພາບຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ເຂົາຄວນຫລີກລ້ຽງໃນການກ້າວກ່າຍຄົນອ່ືນ. 
       ການບ່ໍນັບຖືຄົນອ່ືນ,  ຄຣິສຕຽນທ່ີເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຈະບ່ໍໃຊ້ເສຣີພາບຂອງພວກເຂົາເກີນຂອບເຂດ, ການກໍາຈັດສ່ິງໃດ
ສ່ິງນ່ຶງອອກຈາກຊີວິດຂອງພວກເຂົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກເຈັບປວດໃນຄວາມຮູ້ສຶກຜິດແລະຊອບ. ຄວາມສັມພັນ 
ສ່ວນຕົວຂອງເຮົາຄວນຍົກສູງເໜືອເສຣີພາບຂອງເຮົາ. ຄົນທ່ີເຂ້ັມແຂງຄວນເປັນຜູ້ເຂ້ົາຫາຜູ້ອ່ອນແອກ່ອນ.  
      ສີມອນເປັນຄົນທ່ີມີຊີວິດຊີວາ.  ເປັນຊາຍຫນຸ່ມນຳການນະມັສການ.  ໃນຂະນະທ່ີຢູ່ໃນວິທະຍາລັຍ, ລາວມັກຈະ
ຖືກເອ້ີນໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳກຸ່ມດົນຕຣີໃນຫ້ອງນະມັສການຄືກັນກັບໂບດອ່ືນໆ ທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບ.  ວັນອາທິດນ່ຶງ,  ລາວໄດ້ຖືກ
ເຊີນໃຫ້ນຳວົງດົນຕຣີຂອງລາວໄປຫລ້ິນຢູ່ໂບດເກ່ົາແກ່ແຫ່ງນ່ຶງ. ສິດຍາພິບານເປັນຄົນທ່ີໃຈດີຫລາຍແລະໄດ້ໃຫ້ຄວາມ 
ຊົມເຊີຍ,   ແຕ່ລາວໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສີມອນໃສ່ເສ້ືອຄຸມແລະມັດເນັກໄທ,   ຊ່ຶງຖືວ່າເປັນເຄ່ືອງນຸ່ງປົກກະຕິສຳລັບຜູ້ນຳໃນ
ໂບດຂອງພວກເຂົາ.  ເມ່ືອຮູ້ສຶກວ່າຖືກດູຖູກ, ສີມອນໄດ້ວາງໂທຣະສັບແລະມີຄວາມຂ້ອງໃຈວ່າ:  "ເປັນຫຍັງຄຣິສຕະ
ຈັກນ້ີຈ່ຶງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃສ່ເຄ່ືອງນຸ່ງທ່ີບ່ໍໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນພຣະຄັມພີ?   ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈ່ຶງບ່ໍຍອມຮັບຂ້ອຍຕາມທ່ີຂ້ອຍ 
ເປັນຢູ່?"   ສີມອນໄດ້ຕັດສິນໃຈດ້ວຍອາລົມອັນຮ້ອນແຮງຂອງລາວ.   ລາວໄດ້ປະຕິເສດຄຳຮ້ອງຂໍຂອງສິດຍາພິບານ
ແລະໃນວັນອາທິດນ້ັນລາວໄດ້ມາຮອດໂບດດ້ວຍສ້ົງຢີນເກ່ົາໆແລະເສ້ືອຍືດຄໍບ້ວງທ່ີລາວມັກ.   ນ້ັນແມ່ນນິດສັຍຂອງ
ລາວແມ່ນບໍ?  "ຄົນສ່ວນຫລາຍສາມາດຈະເອົາຊະນະສະຖານະການນ້ັນໄດ້."  
       ເປັນການງ່າຍທ່ີຈະຕົກຢູ່ໃນຄວາມເຫັນແກ່ຕົວຂອງສີມອນ,  ຄວາມຄິດທ່ີເຫັນແກ່ຕົວ.   ກໍອາດຈະເປັນແນວນ້ັນ
ທ່ີທ່ານ - ຄືກັນກັບຂ້າພະເຈ້ົາ - ໃນບາງຈຸດໄດ້ພະຍາຍາມທ່ີຈະແກ້ຕົວໃນພຶດຕິກັມຂອງທ່ານໂດຍເວ້ົາວ່າ,  "ຄົນເຫ່ົຼາ 
ນ້ັນຈຳເປັນຕ້ອງເອົາຊະນະສະພາບການນ້ັນໃຫ້ໄດ້." ແຕ່ຄວາມຄິດນ້ີບ່ໍໄດ້ສ້າງຄວາມສັມພັນທ່ີດີ. ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ, ຍັງ 
ເປັນສ່ິງທ່ີຜິດ ທ່ີເຮັດໃຫອ້້າຍເອ້ືອຍນ້ອງຂອງທ່ານໃນພຣະຄຣິດເຈັບປວດດ້ວຍເຫດຜົນທ່ີບ່ໍດີ. 
        ພວກເຮົາຕ້ອງມທ່ີາທ່ີໃນທາງກົງກັນຂ້າມ. ຍາມໃດກໍຕາມທ່ີພວກເຮົາພິຈາຣະນາເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຜິດແລະຊອບ
ຂອງຄົນອ່ືນໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາປັບປຸງຊີວິດຂອງພວກເຮົາເອງ, ພວກເຮົາກໍກຳລັງສະແດງຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແທນທ່ີ 
ຈະປະນິປະນອມ. 
 

3. ໂຣມ 14:16-19 
16. ສັນນ້ັນຢ່າໃຫກ້ານທ່ີເຈ້ົາຖືວ່າດີນ້ັນ ເປັນຂ້ໍທ່ີຄົນອ່ືນຕິຕຽນໄດ້ ເພາະວ່າຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນໝາຍ
ເຖິງການກິນແລະການດ່ືມ,  17. ແຕ່ຫມາຍເຖິງຄວາມຊອບທັມແລະສັນຕິສຸກ ກັບຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີມາຈາກພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດ  18. ຜູ້ທ່ີບົວຣະບັດພຣະຄຣິດໃນການເຫລ່ົານ້ັນ ກໍເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ ແລະເປັນທ່ີຊອບໃຈມະ
ນຸດດ້ວຍ  19. ເຫດດ່ັງນ້ີພວກເຮົາຈ່ົງສແວງຫາສ່ິງທັງຫລາຍທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສງົບສຸກ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຈະ
ເຣີນແກ່ກັນແລະກັນ. 
 

       ສ່ິງທ່ີສຳຄັນທ່ີສຸດໃນຊີວິດບ່ໍແມ່ນກິນຊ້ີນແລະຜັກ! ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຕ້ອງກິນເພື່ອດຳລົງຊີວິດຢູ່, ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້
ຢູ່ເພ່ືອກິນ. ດ່ັງນ້ັນແມ່ນຫຍັງຄືຈຸດສຸມທ່ີສຳຄັນຂອງພວກເຮົາ? 
 
 ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດເພ່ືອເຮັດໃຫ້ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາແລະພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກທ່ົວແຜ່ນ 
    ດິນໂລກ. 
 ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດເພ່ືອສ້າງອານາຈັກຂອງພຣະອົງແລະສ່ົງເສີມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. 
 ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດເພ່ືອຈະເຫັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງພວກເຮົາສະເດັດກັບມາດ້ວຍຣິດອຳນາດແລະພຣະສະ 
    ງ່າຣາສີ, ໂດຍທ່ີເຮົາຕ້ອງມີຊີວິດທ່ີຕຽມພ້ອມແລະພ້ອມທ່ີຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງ.  
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       ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດເມ່ືອພວກເຮົາໃຫ້ອັດຕາສ່ວນທ່ີເໝາະສົມກັບສ່ິງເລັກໆນ້ອຍໆ ແລະຮັກສາເຫດແລະ 
ຜົນຂອງພຣະຄຣິດຢ່າງເຕັມທ່ີ, ໂດຍປະຕິເສດທ່ີຈະບ່ໍເຮັດ "ໃຫ້ເຣ່ືອງນ້ອຍກາຍເປັນເຣ່ືອງໃຫຍ່.” ໃນການເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ 
ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຍິນດີກັບຄວາມສັມພັນທ່ີເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນ.  
       ພວກເຮົາຖືກເອ້ີນໃຫ້ໃສ່ເຄ່ືອງໝາຍຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້.  ອີກເທ່ືອນ່ຶງ,  ພວກເຮົາກຳລັງເວົ້າເຖິງຄວາມມັກແລະຄວາມ
ແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຄິດເຫັນ. ໂດຍສະເພາະ, ການໃຊ້ເວລາອາດຈະເກີດຂ້ຶນເມ່ືອພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ກະຈ່າງແຈ້ງ
ດ້ານສິນທັມແລະຢືນຢັດຢູ່ໃນພຣະຄຳ, ແລະຈຸດຢືນນ້ັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການແບ່ງແຍກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫລັງ 
ຈາກນ້ັນພວກເຮົາຕ້ອງຢືນຢູ່ໃນຄວາມຈິງດ້ວຍຄວາມຮັກ, ດ້ວຍຄວາມເປັນນ່ຶງດຽວໃນຈິດໃຈ.  
       ເມື່ອບາງຄົນບ່ໍເຫັນດີນຳພວກເຮົາຫຼືເຮັດໃຫ້ເຮົາເສັຽໃຈ,   ທັມມະຊາດການໂຕ້ຕອບຂອງພວກເຮົາແມ່ນແລ່ນໜີ 
ຈາກຄົນນ້ັນ, ສ້າງກຳແພງປ້ອງກັນ ຫືຼພຽງແຕ່ຢູ່ຫ່າງໆ ບ່ໍເຂ້ົາໄປໃກ້.   ໃນບາງສະຖານະການຈຳເປັນຕ້ອງມເີຂດແດນ
ເຫ່ົຼານ້ີ,  ແຕ່ການຕອບສນອງຂອງຄຣິສຕຽນທ່ີດີແມ່ນການຮັກສາຄວາມສັມພັນໄວ້.   ພວກເຮົາຖືກເອ້ີນໃຫ້ຕິດສນິດຢູ່
ແລະຮັບໃຊ້ຄົນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງນຳມາຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຮົາ.  
       ພຣະຄັມພີໄດ້ຂັບເຄ່ືອນໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດພາກສ່ວນຂອງພວກເຮົາເພ່ືອຮັກສາຄວາມສັມພັນ.     ອານາຈັກຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາແມ່ນກ່ຽວກັບ "ຄວາມຊອບທັມ, ຄວາມສງົບສຸກ, ແລະຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ."   ຂໍໃຫ້
ພວກເຮົາສ່ົງເສີມສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໃນຊີວິດຂອງຄອບຄົວແລະໂບດຂອງພວກເຮົາ  ແລະຢ່າລ້ົມເລີກຄວາມຫວັງໃນການປ່ິນ 
ປົວຮັກສາໃຫ້ຫາຍດີ. 
 
 

                                                                   ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
 

     ເຈ້ົາຈະເຮັດແນວໃດເພ່ືອສ້າງຄວາມສັມພັນເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຄິດເຫັນ?  ຈ່ົງພິຈາຣະນາ 
ເບ່ິງການນຳໃຊ້ຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 ຂຍາຍພຣະຄຸນອອກໄປ.   ຖ້າມີຄົນທ່ີເຮັດຜິດຕ່ໍທ່ານ  ເພາະວ່າການກະທຳຂອງພວກເຂົາຂັດກັບຄວາມເຊ່ືອຂອງ 
   ທ່ານ, ຈ່ົງໃຫ້ອະພັຍແກ່ເຂົາ. ຢ່າຍຶດຖືໃຫ້ການກະທຳເຫລ່ົານ້ີຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ. 
 ປ່ອຍອອກໄປ.  ທ່ານອາດຈະຮູ້ສຶກມີອິສຣະຢ່າງສົມບູນໃນພຣະຄຣິດ ທ່ີຈະເຂ້ົາຮ່ວມໃນງານສລອງບາງຢ່າງ, ແຕ່ 
    ຄົນອ່ືນບ່ໍເຂ້ົາຮ່ວມ. ຈ່ົງໃຫ້ອິສຣະພາບຂອງທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິຈກັມນ້ັນເພື່ອໂຄຣົບແລະຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ. 
 ຕົກລົງທ່ີຈະບ່ໍເຫັນດີນຳ. ພົບກັບຄົນທ່ີທ່ານມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງ. ຊ່ຶງອາດຈະຊ່ວຍໄດ້ ຖ້າທ່ານແຕ່ລະຄົນໂອ້ລົມ 
    ກັນວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ິງຍຶດຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອຢ່າງໝັ້ນຄົງ;  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,  ໃນທ່ີສຸດທ່ານຍັງສາມາດເລືອກທ່ີ 
    ຈະຕົກລົງວ່າຈະບ່ໍເຫັນດີນຳ. ຈ່ົງຮັກສາຄວາມຮັກແລະໂຄຣົບຄົນອ່ືນເຖິງຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກໍຕາມ. 
 
       ຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານສຳຄັນກວ່າຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ.  ຮັກພຣະຄຣິດໂດຍການຮັກຄົນອ່ືນ ຫຼາຍກວ່າທ່ີ
ທ່ານຮັກຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼືຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານເອງ. 
 
 

                             ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org   


