ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດ ທີ 23 ກັນຍາ 2018 ( 9-23-2018 )
____________________________________________________________
ຄວາມຮັກທີ່ຕັ້ງໃຈ (Intentional Love)
ດົນປານໃດແລ້ວທີ່ທ່ານລ້ຽວຣົດຜິດທາງໄປພົບກັບຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີທີ່ປລາດໃຈ ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຈົ່ງອອກຈາກທາງຂອງທ່ານເພື່ອຮັກຄົນອື່ນ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: ຕໍ່ໄປນີ້ອັນໃດມີເໝືອນກັນ ?
 Alexander Fleming ພົບເຊືອ
້ ຣາ(mold)ໃນຈານ petri, ຈານນັນ
້ ໄດ້ຂ້າແບກທີເຣັຽທີຢ
່ ອ
ູ່ ້ອມຮອບມັນຈົນຕາຍໝົດ.
ດຽວນີ້ພວກເຮົາມີຢາເພັນນິຊີລີນ.
 Percy Spencer ຍ່າງຜ່ານ magnetron ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໜົມເນີຍໝາກຖົ່ວດິນ ໃນຖົງຂອງລາວເປື່ອຍ. ນີ້ໄດ້ພາໃຫ້ລາວ
ປະດິດເຕົາໄມຄໂຣເວບ.
 ຕາມທາງທັສນາຈອນ George de Mestral ສັງເກດໝາກຫຽ້າຕິດຂາສ້ົງຂອງລາວ. ນີ້ໃຫ້ລາວມີຄວາມຄິດ ເຮັດ
ເທັບເກາະຕິດ 'Velcro'
ການຄົ້ນພົບທັງໝົດນີ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນອຸປະຕິເຫດຄື ເຂົາໄດ້ສະດຸດການຄົ້ນພົບທ່ີເຮັດໃຫ້ໂສມໜ້າຂອງປວັດສາດກ້າວ
ໄປໜ້າ. ນີ້ອາດເປັນອຸປະຕິເຫດໜ້າຍິນດີ, ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າມາເປັນຄຣິສຕຽນແບບນັ້ນ. ການຕາມພຣະເຢຊູບໍ່
ແມ່ນການເຕະສະດຸດທົ່ວທີບໃນບ່ອນມືດຫວັງວ່າຈະເກີດຜົນດີ; ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູແມ່ນທ່າທີທ່ີຕັ້ງໃຈເຊື່ອຟັງ. ຖ້າ
ພວກເຮົາຢາກເປັນຜູ້ຖືກຕ້ອນຮັບ, ບໍ່ແມ່ນ ພວກເຮົາຈະໄປຮອດຈຸດໝາຍໂດຍອຸບັດຕິເຫດ. ພວກເຮົາຈະໄປເຖິງທີ່ນັ້ນໄດ້
ດ້ວຍກິຈການຄວາມຮັກຕັ້ງໃຈ (ເຈຕນາ) ເທົ້ານັ້ນ. ມັນແມ່ນມາຕຖານຄວາມຮັກທ່ີຫ່າງໄກຫຼາຍກິໂລ.

ພຣະຄັມພີກ່າວ ວ່າແນວໃດ? ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ລູກາ 10:25-28 :
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ແລະເບິ່ງແມ! ມີທັມບັນດິດຄົນໜຶ່ງຢືນຂຶ້ນທົດລອງພຣະອົງທູນຖາມວ່າ, “ອາຈານເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ

ຈິ່ງຈະໄດ້ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ?”.
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ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, “ ໃນພຣະບັນຍັດມີຄຳຂຽນໄວ້ວ່າຢ່າງໃດ ທ່ານໄດ້

ອ່ານເຂົ້າໃຈຢ່າງໃດ?”. ເພິ່ນທູນຕອບວ່າ, “ຈົ່ງຮັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຜູ້ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ ດ້ວຍສຸດໃຈ, ດ້ວຍສຸດ
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ຈິດ, ດ້ວຍສຸດກຳລັງ, ແລະດ້ວຍສຸດຄວາມຄຶດຂອງເຈົ້າ’ ແລະ ‘ຈົ່ງຮັກເພື່ອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ’.” 28ພຣະອົງຊົງຕອບ
ເພິ່ນວ່າ, “ທ່ານຕອບຖືກແລ້ວ ຕໍ່ໄປຈົ່ງເຮັດຢ່າງນັ້ນແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ຊີວິດ.”
ພຣະເຢຊູໃຊ້ເຣື່ອງທ່ີມີພລັງ ເພື່ອສອນພວກເຮົາວ່າ ຕັ້ງໃຈຮັກຜູ້ອື່ນເປັນແນວໃດ? ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເນື້ອເຣື່ອງທັງ
ໝົດ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈເຖິງວາຣະໂອກາດ ເວລາພຣະເຢຊູເລົ່າເຣື່ອງນີ.້ ເຣື່ອງຊາວຊາມາເຣັຽຜູ້ໃຈດີຖືກໂຈດດ້ວຍ
ຄໍາຖາມຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພຣະບັນຍັດ.
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ຄໍາຖາມບາງຂໍ້ກໍເປັນເຈຕນາດີແທ້. ຄົນປະເພດທ່ີຢາກຊອກຮູ້ຂໍ້ມູນໃດນຶ່ງ. ຂໍ້ມູນນັ້ນອາດເປັນຜົນດີຕໍ່ສຸຂພາບ ຫຼື
ຕໍອ
່ ະນາຄົດຂອງລາວ. ໃນກໍຣະນີ, ການຖາມຄໍາຖາມເພື່ອຢາກຮູ້ແມ່ນກິຣິຍາຂອງການຖ່ອມຕົນແທ້, ຫາກເປັນຄໍາຖາມ
ລັກສະນະທ່ີເຮົາຍອມຮັບວ່າເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກຄໍາຕອບເອງແທ້ຈິງ.
ແຕ່ບໍ່ແມ່ນອຸປນິສັຍອັນຄວນທ່ີຕັ້ງຄໍາຖາມແບບນີ.້ ຜູ້ຊ່ຽວຊານພຣະບັນຍັດຜູ້ນີ້ຖາມຄໍາຖາມສໍາຄັນເພື່ອຈັບຜິດ. ຄໍາ
ຖາມຂອງລາວບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກການຢາກຮຽນຢາກຮູ້ດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົວ. ນີ້ແມ່ນການທົດສອບເພື່ອໃຫ້ຄາ. ລາວບໍ່ຕ້ອງ
ການໄດ້ຍິນຄວາມຈິງຈາກພຣະເຢຊູຈັກໜ້ອຍ, ແທນທີ່ຊອກຮູ້ ລາວກັບ " ລຸກຂຶ້ນທົດສອບພຣະອົງ." ຄໍາຖາມຂອງລາວ
ແມ່ນຄໍາຖາມແບບດູຖູກ ແລະໝິ່ນປມາດພຣະເຢຊູ.
ພຣະເຢຊູຕອບຄໍາຖາມດ້ວຍການຖາມຄໍາຖາມຂອງພຣະອົງເອງຄືນ, ພຣະອົງກໍຮູ້ວ່າລາວເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພຣະ
ບັນຍັດ, ພຣະອົງຖາມຄໍາຖາມດ້ານກົດບັນຍັດ. ສິ່ງນີ້ ເຮັດໃຫ້ຊາຍຄົນນັ້ນໄດ້ຮັບໃນສິ່ງທ່ີລາວຕ້ອງການຄື: ໂອກາດສະ
ແດງຄວາມຮູ້ຂອງລາວ. ໃນຄວາມຄິດຂອງຊາຍຄົນນີ,້ ລາວຮູ້ຄໍາຕອບເອງຢູ່ແລ້ວ. ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຊີວິດອັນຕລອດໄປ
ເປັນນິດ,ລາວຕ້ອງຮັກພຣະເຈົ້າໝົດຊີວິດຂອງລາວ ແລະຮັກເພື່ອບ້ານເໝືອນຮັກຕົວລາວເອງ. ແທ້ຈິງ, ນີ້ແມ່ນຄໍາຕອບທ່ີ
ຖືກຕ້ອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານໜຸ່ມບໍ່ເຂົ້າໃຈການນໍາໃຊ້ອັນແທ້ຈິງຂອງຄໍາສັ່ງນີ້ກໍຕາມ.

ດົນປານໃດແລ້ວທີຄ
່ ວາມຮັກພຣະເຈົ້າຂອງທ່ານ ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ທ່ານຮັກຄົນອື່ນ?
ການພົວພັນຢ່າງນຶ່ງແມ່ນບັນຍັດຮັກສອງຂໍ້ໃຫຽ່ ຊຶ່ງຫຽໍ້ພຣະບັນຍັດທັງໝົດໃນພຣະຄັມພີເຂົ້າກັນ. ຄວາມຮັກຂອງ
ເຮົາຕໍ່ພຣະເຈົ້າມາກ່ອນ ຈາກຄວາມຈິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຮັກເຮົາກ່ອນ (ເບິ່ງ 1ໂຢຮັນ 4:19), ແລະຄວາມຮັກນັ້ນແຫຼະໄດ້ຂັບ
ເຄື່ອນ ແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງເຮົາຮັກຄົນອື່ນ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າຄວາມຮັກຂອງເຮົາຕໍ່ຜູ້ອື່ນນັ້ນຕ້ອງມີຄຸນພາບດັ່ງນີ:້
 ພຣະເຈົ້າຮັກຄົນບໍ່ໜ້າຮັກ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ມີການເລືອກໜ້າ. ເຊື້ອຊາດ, ຜິວພັນ, ຣະດັບການສຶກສາ, ແລະຈຸດຢືນໃນ
ສັງຄົມ ບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດ ຫຼືຄວບຄຸມຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ.

ພວກເຮົາບໍ່ຄວນໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງເຮົາທີ່ຮັກຜູ້ອື່ນເປັນ

ຄວາມຮັກທີ່ຂນ
ຶ້ ກັບຮູບຮ່າງພາຍນອກ, ຄວາມລຶ້ງເຄີຽ, ຫຼືເຫດຜົນອື່ນໆ.
 ພວກເຮົາຮັກຄົນອື່ນຢ່າງເສັຽສລະ. ພຣະເຈົ້າຮັກເຮົາ ພຣະອົງຍອມເສັຽສລະສໍ່າໃດ? ພຣະອົງສລະຊີວິດພຣະບຸດອົງ
ດຽວຂອງພຣະອົງ. ນີ້ແມ່ນຄ່າຈ້າງທ່ີສູງທ່ີສຸດທ່ີພຣະອົງຕ້ອງຈ່າຍ:ເພາະພຣະເຈົາ້ ປະສົງສໍາແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະ
ອົງດ້ວຍການກະທໍາ.
 ພວກເຮົາເລີ້ມຮັກຄົນອື່ນກ່ອນ. ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຄວາມຮັກປະເພດຫໍຄອຍງາຊ້າງຊຶງ່ ຕັ້ງຢູ່. ແທນທ່ີ
ຈະເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ພຣະອົງຊົງຖ່ອມຕົວລົງພຽງຂີ້ຝຸ່ນດິນ ແລະສນິມຂອງໂລກແຫ່ງຄວາມບາບໂດຍພຣະກາຍພຣະເຢ
ຊູຄຣິດ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ລໍຖ້າໃຫ້ມະນຸດຮ້ອງໄຫ້ຫາພຣະອົົງກ່ອນ, ແຕ່ແທນທ່ີຈະເຮັດດັ່ງນັ້ນ ພຣະອົງເລີ້ມຕົ້ນມາຫາ
ເຮົາກ່ອນ. ພວກເຮົາກໍຄວນເປັນຜູ້ເໜັງຕີງກ່ອນຄົນອື່ນ.

2. ລູກາ 10:29-32 :
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ແຕ່ຜູ້ນັ້ນປາຖນາຈະສະແດງວ່າຕົວເປັນຄົນສິນທັມ ຈິ່ງທູນພຣະເຢຊູວ່າ, “ແມ່ນໃຜເປັນເພື່ອນບ້ານຂອງຂ້ານ້ອຍ?”.

ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ, “ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງລົງຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມຈະໄປເມືອງເຢຣິໂກ ແລະຕົກໃນມືພວກປຸ້ນ ພວກປຸ້ນນັ້ນ

ໄດ້ແກ້ເອົາເຄື່ອງນຸ່ງຜູ້ນັ້ນໄປ ທັງທຸບຕີແລ້ວປະຖິ້ມໄວ້ເກືອບຕາຍ.
ເຫັນຄົນນັ້ນກໍເວັ້ນໄປຟາກອື່ນເສັຽ.
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ບັງເອີນມີປະໂຣຫິດຕົນໜຶ່ງໄດ້ລົງໄປທາງນັ້ນ ເມື່ອ

ມີຄົນໜຶ່ງໃນພວກເລວີກໍເຮັດເໝືອນກັນ ເມື່ອມາເຖິງບ່ອນນັ້ນ ແລະ ເຫັນແລ້ວກໍ
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ເວັ້ນກາຍໄປຟາກອື່ນເສັຽ.
2

ເຖິງແມ່ນພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບຄໍາຖາມຂອງຊາຍຄົນນັ້ນແລ້ວ, ແຕ່ບໍ່ເປັນທ່ີພໍໃຈລາວ. ລາວຕ້ອງການຄຸນທັມດີລື່ນນັ້ນ
ຈາກພຣະເຢຊູ. ຖ້າຊາຍຜູ້ນີ້ຕ້ອງຮັກເພື່ອນບ້ານຂອງລາວ, ລາວກໍຢາກຮູ້ແນ່ວ່າແມ່ນໃຜແທ້.
ແນວຄິດຈິດໃຈທ່ີແຝງຢູ່ຫຼັງຄໍາຖາມທີສອງຂອງລາວ ຄື: “ແມ່ນໃຜເປັນເພື່ອນບ້ານຂອງຂ້ານ້ອຍ?”

ຄົງເປັນຜູ້

ນ້ອຍທ່ີສຸດ. ຊາຍຄົນນັ້ນຢາກຮູ້ວ່າລາວຕ້ອງເຮັດໜ້ອຍສໍ່າໃດຕາມຖ້ອຍຄຳທ່ີວ່າ " ຮັກເພື່ອນບ້ານ "

ແລ້ວ

ໂອເຄ. ພຣະເຢຊູເອີ້ນເຮົາໃຫ້ຮັກຕ່າງຈາກນັ້ນ. ພຣະເຢຊູຢາກໃຫ້ເຮົາເລີກຖາມວ່າ "ສິ່ງທ່ີເລັກນ້ອຍທ່ີສຸດທ່ີ
ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເຮັດນັ້ນແມ່ນຫຽັງ? ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮັດຫຽັງໄດ້ອກ
ີ ແດ່? "
ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຮົາເບິງ່ ຄວາມຄິດເບື້ອງຫຼັງການກະທໍາຂອງປະໂຣຫິດ ແລະເລວີດ້ານດຽວ, ແຕ່ພວກເຮົາເບິງ່ ໄປ
ທຸກດ້ານທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຕັດສິນໃຈບໍ່ຫົວຊາ ແລະເມີນເສີຍ.
ຈຸດສຳຄັນກໍແມ່ນ ຊາຍທັງສອງຫຼີກລ້ຽງບໍ່ຢາກຊ່ອຍ, ແລະມັນບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງຍາກທ່ີຕ້ອງເຮັດ. ການບໍ່ຫົວຊາແມ່ນທາງ
ທ່ີງ່າຍກວ່າ ແລະກໍຍັງຄົງມີຢູ່, ດຽວນີ້ພວກເຮົາກໍປະເຊີນກັບຄົນທີ່ບາດເຈັບຝ່າຍວິນຍານ ແລະການຫຼັ່ງເລືອດຕາມຂ້າງ
ທາງທຸກວັນ. ພວກເຮົາມັກພົບຂໍ້ອ້າງເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ ແລ້ວກໍເວັ້ນກາຍໄປເຊັ່ນ:
 ບໍ່ແມ່ນທຸຣະອັນໃດຂອງຂ້ອຍ.
 ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເວົ້າແນວໃດ.
 ບັນຫາຂອງຂ້ອຍກໍມີຫລາຍພໍແລ້ວ
 ຄົນອື່ນພຽບພ້ອມກວ່າຂ້ອຍ.
ຢູ່ສ່ວນເລິກຂອງການຫຼີກລ້ຽງໃດນຶ່ງແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັກ. ນີ້ແມ່ນຄວາມເປິະເປືອ
້ ນຂອງການບໍ່ຫົວຊາ ບໍ່ແມ່ນນິສັຍເປັນ
ກາງ; ມັນເປັນການປະຕິເສດຢ່າງສິ້ນເຊີງຕໍ່ການຮຽກເອີ້ນໃຫ້ຮັກຜູ້ອື່ນດັ່ງດຽວກັນກັບທ່ີພຣະເຈົ້າຮັກພວກເຂົາ.
ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດດີເພື່ອໃຫ້ສໍານຶກເຖິງແນວໂນ້ມເພື່ອໃຫ້ພບ
ົ ການຫຼີກລ້ຽງ. ເມື່ອເຮົາສໍານຶກການຈ່ອງດຶງພາຍໃນ
ເຂົ້າຫາການບໍ່ຫົວຊາຂອງເຮົາ, ແລ້ວພວກເຮົາຈຶ່ງຈະຕຽມພ້ອມດີກວ່າ ເພື່ອທໍາການຕໍ່ສູ້ກັບການບໍ່ຫົວຊານັ້ນ. ແລະພວກ
ເຮົາຕໍ່ສູ້ການບໍ່ຫົວຊານັ້ນໂດຍທາງໃນ ແລະຫຼາຍຄັ້ງບໍ່ສະບາຍໃຈ ໃນການສະແດງຄວາມຮັກອັນແທ້ຈິງ.

ໃນທາງໃດບາງຄັ້ງເຮົາຕັດສິນໃຈບໍ່ຊ່ອຍຜູ້ອື່ນທ່ີມີຄວາມຈໍາເປັນ ?

3. ລູກາ 10:33-37:
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ແຕ່ໄທຊາມາເຣັຽຄົນໜຶ່ງໄດ້ເດີນທາງມາເຖິງຄົນນັ້ນ ຄັນເຫັນແລ້ວກໍມີໃຈເມດຕາ.

ແລ້ວເຂົ້າໄປເອົາຜ້າພັນບາດໃຫ້
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ແລະເອົານ້ຳມັນກັບເຫຼົ້າແວງຖອກໃສ່ບາດນັ້ນ ຈິ່ງໂຈມຂຶ້ນຂີ່ສັດຂອງຕົນ ພາໄປເຖິງໂຮງແຮມບ່ອນໜຶ່ງ ແລ້ວເອົາໃຈໃສ່
ບົວລະບັດລາວ. 35ເຖິງວັນໜ້າມາທ່ານໄດ້ອອກເງິນສອງເດນາຣິອົນໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມ ບອກວ່າ, ‘ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ບົວ
ລະບັດຄົນນີ້ເນີ ! ຖ້າທ່ານຈ່າຍເກີນນີ້ໄປເທົ່າໃດ ເມື່ອເຮົາກັບມາກໍຈະໃຊ້ໃຫ້’. 36ໃນສາມຄົນນີ້ ທ່ານເຫັນວ່າຄົນໃດເປັນ
ເພື່ອນບ້ານຂອງຄົນທີ່ຕົກໃນມືພວກປຸ້ນນັ້ນ.” 37ທັມບັນດິດຜູ້ນັ້ນທູນຕອບວ່າ, “ຄືຄົນທີ່ໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາຕໍ່ຜູ້ນັ້ນ
ແຫຼະ” ແລ້ວພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ, “ທ່ານຈົ່ງໄປເຮັດຢ່າງນັ້ນເໝືອນກັນ.”

ດົນປານໃດແລ້ວ ທີມ
່ ີຄົນສ່ຽງພັຍ ຫຼືເສັຽສລະເພື່ອສໍາແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ທ່ານ
ນັກກົດໝາຍທ່ີຖາມຢູໃ
່ ນເຣື່ອງນີ້ ໄດ້ຊອກຫາທາງເພື່ອຈະໄດ້ກະທໍາໜ້ອຍທ່ີສຸດເທົ່າທ່ີເປັນໄປໄດ້ ຕໍ່ເພື່ອນບ້ານ
3

ຂອງລາວ ແລະ ແລ້ວຊາວຊາມາເຣັຽຜູ້ນີ້ໄດ້ກະທໍາເໜືອຫລືເກີນຄວາມຄາດຫວັງເພື່ອຊ່ອຍຜູ້ທ່ີຈໍາເປັນ.

ເມື່ອເຮົາເບິ່ງ

ການສະແດງຄວາມຮັກດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະຄວາມເມດຕາທ່ີຊາວຊາມາເຣັຽໄດ້ສະແດງອອກ, ພວກກໍເຮົາຄວນເຮັດ
ຢ່າງນັ້ນເໝືອນກັນ.
 ຈົ່ງເປັນຄົນເຝົ້າລະວັງ. ຄວນເປັນທຸຣະຂອງເຮົາໃນການເປັນຄົນເຝົ້າຣະວັງ. ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ເອງໃນຊີວິດແລະ
ກໍຣະນີປະເຊີນໜ້າກັບບຸກຄົນທ່ີເຮົາພົບແຕ່ລະວັນ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາກໍມັກຈະເວັ້ນໄປຟາກທາງເບື້ອງອື່ນພຸ້ນ.
 ຈົ່ງເປັນຄົນມີເມດຕາ. ຊາວຊາມາເຣັຽໃນເຣືອ
່ ງນີບ
້ ໍ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈ ເພາະວ່າຝູງຊົນມີແຕ່ແນມເບິ່ງລາວ
ລ້າໆ. ລາວໄດ້ຮັບແຮງໜູນໃຈຈາກພາຍໃນດ້ວຍຄວາມເມດຕາ. ພວກເຮົາຄວນທູນຂໍພຣະເຈົ້າຖອກເທຄວາມ
ຮັກ ແລະຄວາມເມດຕາດັ່ງດຽວທ່ຊ
ີ ົງບັນດານພຣະເຢຊູໃຫ້ເປັນເພື່ອນກັບຄົນທ່ີຂາດເພື່ອນ.
 ຈົ່ງເປັນຄົນທ້ອນໂຮມ. ເຫດຜົນທ່ີຊາວຊາມາເຣັຽສາມາດບໍຣິຈາກອາດເປັນເພາະລາວໄດ້ທ້ອນເງິນໄວ້ຈໍານວນ
ນຶ່ງ. ເຣືອ
່ ງນີ້ເປັນບົດຮຽນທ່ີດີສໍາລັບເຮົາ ເພາະວ່າສ່ວນຫລາຍເຮົາບໍ່ມີເງິນທ້ອນໃນຊີວິດ. ພວກເຮົາຄວນກະໄວ້
ວ່າພຣະເຈົ້າອາດຈະພາຄົນທີ່ຂັດສົນມາສູ່ທາງຂອງເຮົາທຸກວັນຊຶ່ງເຮົາຈະໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍ ແລະຈັດຕາລາງເວລາ, ການ
ເງິນ, ແລະຊັບສິ່ງຂອງອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ມີຊ່ອງທາງຕອບສນອງຕໍຄ
່ ວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານັ້ນ.

ຄວາມຈິງຂອງຂໍ້ພຣະທັມເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ອຍກຸ່ມພວກເຮົາເປັນກຸ່ມຮັບຕ້ອນດີກວ່າເກົ່າຢ່າງໃດ

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ພວກເຮົາອາດຊູນສະດຸດກັບເຫດການ ທ່ີຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອຈາກເຮົາ, ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນພວກເຮົາຈະຮັກແລະ
ຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນໂດຍບັງເອີນ. ພວກເຮົາເຮັດສິ່ງນີ້ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈແທ້ຈິງ. ຈົ່ງນໍາໃຊ້ສິ່ງນຶ່ງໃນຄໍາແນະນໍາຕໍ່ລົງໄປນີ:້

 ຈົ່ງຊອກຮູບ
້ າງຄົນ. ທ່ານຕັ້ງໃຈແນ່ວແນ່ພຽງໃດ ເມື່ອທ່ານເຂົ້າມານະມັສການ? ອາທິດນີ້, ຈົ່ງຕັ້ງໃຈຊອກຫາບາງ
ຄົນທ່ີທ່ານບໍ່ຄຸ້ນເຄີຽມາກ່ອນ ແລະຈົ່ງຖາມຄົນນັ້ນ 2-3 ຄໍາຖາມເພື່ອທໍາຄວາມຮູ້ຈັກກັບລາວ.

 ຈົ່ງຕັດຮອນຕາລາງເວລາຂອງທ່ານລົງ.

ທ່ານໄດ້ສະສົມໃນຊີວິດຫຼາຍປານໃດ? ຈົ່ງປະເມີນເງິນ ແລະຕາລາງເວ

ລາຂອງທ່ານ, ແລະຕັດລົງ ເພື່ອທ່ານຈະມີທ່ີຫວ່າງ ສໍາລັບຕອບສນອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອື່ນທ່ີພຣະເຈົ້າພາ
ມາຫາທ່ານ.
 ຈົ່ງຊູຄວາມກ້າຫານບຸກຄົນໃດນຶ່ງ. ແມ່ນໃຜ ຜູ້ນຶ່ງທ່ີທ່ານຮູ້ຈັກທ່ີກໍາລັງຕິດຂັດ,

ແຕ່ເປັນຜູ້ທ່ີທ່ານບໍ່ໄດ້ຫົວຊາ?

ຈົ່ງຍາດເວລານັ່ງກັບຄົນຜູ້ນັ້ນໃນອາທິດນີ.້
ຈົ່ງຕຽມຊີວິດໃຫ້ພ້ອມເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຕັ້ງໃຈສວຍເອົາໂອກາດທ່ີພຣະເຈົ້ານໍາມາສູ່ທາງຂອງເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາສະ
ແດງຄວາມຮັກຕໍ່ຄົນອື່ນ.
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