ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 17 ກຸມພາ 2019 (02-17-2019)
ໃນເມື່ອວັດຖຸນິຍົມ ໃຊ້ສິ້ນເປືອງ
ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນວັດຖຸສງິ່ ຂອງທີ່ທ່ານມັກຫລາຍທີ່ສຸດທີ່ທ່ານໄດ້ຊື້ມາ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ກັມມະສິດບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ພໍໃຈຫຼືຄົງທົນຍາວນານຈັກເທື່ອ, ແຕ່ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າເປັນທັງ
ສອງຢ່າງ (ແມ່ນສິ່ງທີ່ພໍໃຈ ແລະ ຍາວນານ).

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ມາຍອມຮັບກັນເຖີດ, ພວກເຮົາມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີກັບວິຖີທາງການດໍາເນີນຊິວິດແບບອາເມຣິກາ. ພວກເຮົາຢູ່
ຢ່າງເປັນສຸກ, ເວົ້າຕາມຄວາມຈິງ. ແມ້ແຕ່ກະທັ້ງສິບເປີເຊັນທາງລຸ່ມ(ຢ່າງຕໍ່າ)ຂອງຊາວອາເມຣິກາຍັງດີກວ່າຫລາຍ
ປະເທດ - ແມ້ກະທັ້ງຍັງດີກວ່າສິບເປີເຊັນທາງເທິງ(ຢ່າງສູງ)ຂອງບາງປະເທດອີກຊໍ້າ.
ເມື່ອເສຖກິຈຢູ່ໃນສະພາບດີແລະພວກເຮົາມີເງິນຈ່າຍ, ມັນກໍ່ຮູ້ສຶກເປັນຂອງທັມມະດາທີ່ຈະຕ້ອງຈັບຈ່າຍເງິນນັ້ນ.
ຂະນະທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງຄິດຈະປະຢັດແລະອອມສິນເງິນ, ການໂຄສະນາຊໍ້າຜັດແຮ່ງທຸ່ມເທປິດບັງພວກເຮົາດ້ວຍເລ່
ຫຼ່ຽມເພື່ອໂນ້ມນ້າວຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເຮົາຄິດວ່າເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຊື້ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຂາຍ. ແລະໃນເມື່ອ “ທຸກໆຄົນ
ອື່ນກໍ່ມີໝົດ”, ມັນກໍ່ເປັນການງ່າຍຂຶ້ນທີ່ພາໃຫ້ພວກເຮົາຊື້ສິ່ງນັ້ນ(ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນ). ຈົ່ງພິຈາລະນາ...ພວກເຮົາຊື້ອາຫານ
-ແນ່ນອນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ- ລຸນມາ, ພວກເຮົາປ່ອຍໃຫ້ສີ່ສິບເປີເຊັນຂອງອາຫານນັ້ນຟູມເຟືອຍເສັຽໄປລ້າໆ. ອາເມຣິ
ກາໃຊ້ຈ່າຍໃນເຄື່ອງນໍາສມັຍ (fashion) ຫຼາຍກວ່າຄ່າຮຽນມະຫາວິທຍາລັຍ. ລູກຫຼານພວກເຮົາມີເຄື່ອງຫຼິ້ນຫຼາຍກວ່າ
ເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງຂອງເຄື່ອງຫຼິ້ນໃນໂລກ. ບ້ານເຮືອນໃນອາເມຣິກາມີ ທີວີ ຫຼາຍກວ່າຈໍານວນຄົນອີກດ້ວຍ. ໂດຍຄິດສເລັ່ຽ
ແລ້ວ, ຫົວໜ້າຄອບຄົວອາເມຣິກາຕິດໜີ້ບໍຣິໂພກ (consumer debt) ປະມານ $7,500.
ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາບໍຣິໂພກເບິ່ງຄືວ່າມັນ “ບໍຣິໂພກ” ພວກເຮົາເອງ! ພຣະເຈົ້າຊົງມີພຣະປະສົງແນ່ນອນໃຫ້ພວກເຮົາ
ມີຄວາມສຸກແລະຊົມຊື່ນຍິນດີໃນຊີວິດ, ແຕ່ວ່າພຣະອົງຊົງມີວິຖີທາງທີ່ດີ ແລະ ເປັນທີ່ພຶງພໍໃຈທີ່ດີກວ່ານັ້ນ. ວິທີການ
ຂອງພຣະອົງນັ້ນ ບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງກັມມະສິດ (ການເປັນເຈົ້າຂອງ), ແຕ່ມັນເປັນທຸກສິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມ
ຮັກຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຕໍ່ພຣະອົງ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3)
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. 1 ໂຢຮັນ 2:12-14
ລູກນ້ອຍທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຂຽນຈົດໝາຍເຖິງເຈົ້າທັງຫລາຍ ເພາະວ່າໄດ້ຊົງໃຫ້ອະພັຍບາບຂອງພວກເຈົ້າແລ້ວ
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ເພາະເຫັນແກ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.

ພໍ່ທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຂຽນຈົດໝາຍມາເຖິງພວກເຈົ້າ ເພາະພວກເຈົ້າຮູ້ຈັກ
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ກັບພຣະອົງ ຜູ້ຊົງດຳຣົງຢູ່ຕັ້ງແຕ່ປະຖົມມະການ. ຄົນໜຸ່ມທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຂຽນຈົດ ໝາຍມາເຖິງພວກເຈົ້າເພາະ
ພວກເຈົ້າໄດ້ຊະນະມານຮ້າຍນັ້ນແລ້ວ.

ລູກທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຂຽນຈົດໝາຍມາເຖິງພວກເຈົ້າ ເພາະພວກເຈົ້າໄດ້
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ຮູ້ຈັກກັບພຣະບິດາແລ້ວ. ພໍ່ທັງຫລາຍເອີຍ,ເຮົາຂຽນຈົດໝາຍມາເຖິງພວກເຈົ້າ ເພາະພວກເຈົ້າຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງຜູ້ຊົງ
ດຳຣົງຢູ່ຕັ້ງແຕ່ປະຖົມມະການແລ້ວ. ຄົນໜຸ່ມທັງຫລາຍເອີຍ,ເຮົາຂຽນຈົດໝາຍມາເຖິງພວກເຈົ້າເພາະພວກເຈົ້າມີກຳ
1

ລັງແຂງແຮງ. ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າກໍຕັ້ງຢູ່ໃນພວກເຈົ້າ, ແລະພວກເຈົ້າໄດ້ຊະນະມານຮ້າຍແລ້ວ.
ອັຄສາວົກໂຢຮັັນໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍເຖິງຄົນສາມປະເພດ:

ລູກນ້ອຍ (children), ພໍ່ (fathers), ແລະຄົນໜຸ່ມ

(young men). ບາງຄົນຖືເຣື່ອງນີ້ວ່າ (ຕີລາຄາ) ເປັນຄວາມໝາຍອາຍຸຝ່ານເນື້ອໜັງ. ອີກບາງຄົນຕີຄວາມໝາຍເຖິງ
ສະພາບຂອງຊາວຄຣິສຕຽນທີ່ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍ (ອ່ອນແອ) ແລະເຕີບໂຕເຕັມສ່ວນແລ້ວ (ແຂງແຮງ). ແລະຍັງອີກບາງຄົນ
ຄິດວ່າໂຢຮັນໄດ້ເວົ້າກັບຄຣິສຕຈັກທັງໝົດເປັນສ່ວນຮວມ,

ເພາະວ່າຄໍາເວົ້າທີ່ເພີ່ນໃຊ້ສາມາດປະຕິບັດຕໍ່ຄຣິສຕຽນ

ທຸກລະດັບ. ແລ້ວແຕ່ທ່ານຈະເລືອກແບ່ງແຍກກຸ່ມໃດກໍຕາມ, ອັຄສາວົກໂຢຮັັນມີສິ່ງທີ່ຈະເວົ້າໂດຍແຈ່ມແຈ້ງຕໍ່ທຸກໆ
ຄົນທີ່ຕິດຕາມອົງພຣະຄຣິດ:
 ເດັກນ້ອຍ. “...ໄດ້ຊົງໃຫ້ອະພັຍບາບຂອງພວກເຈົ້າແລ້ວ ເພາະເຫັນແກ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ...ເພາະພວກເຈົາ
້
ຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງ”. ນັ້ນແມ່ນສະຖານທີ່ແລກ, ຈຸດເລີ້ມຕົ້ນຂອງຄວາມລອດພົ້ນ. ຄວາມລອດພົ້ນລິເລີ້ມດ້ວຍການ
ຫັນຫນ້າຫນີຈາກຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາແລະຈາກຕົນເອງ ແລະໂດຍການຍອມຮັບເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງ
ເປັນພຣະເຈົ້າ. ດ້ວຍເຫດນີ້ເອງ, ພວກເຮົາຈື່ງຮູ້ພຣະເຈົ້າ. ຕລອດທົວ
່ ຈົດໝາຍອັນສັ້ນໆນີ້, ໂຢຮັນຢາກໃຫ້ຜູ້ທີ່
ອ່ານຈົດໝາຍນີ້ໄດ້ສໍານຶກຕົວວ່າ ເຂົາເຈົ້າສາມາດຮູ້ຈັກດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າເຂົາເຈົ້າເປັນຂອງພຣະອົງ. ການ
ຮັບປະກັນນີ້ແມ່ນຢູໃ
່ ນຫົວຂໍ້ຂອງພຣະຄັມພີ 1 ໂຢຮັນ.
 ຊາຍໜຸ່ມ. “...ພວກເຈົ້າມີກໍາລັງແຂງແຮງ, ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າກໍຕັ້ງຢູ່ໃນພວກເຈົ້າ, ແລະພວກເຈົ້າໄດ້ຊະນະ
ມານຮ້າຍແລ້ວ”. ເພາະວ່າອົງພຣະຄຣິດຊົງໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະ, ເຂົາເຈົ້າສາມາດດໍາເນີນຊີວິດແຕ່ລະວັນ, ຮູ້ວ່າ
ພວກເພິ່ນກໍມີຊັຍຊະນະເຊັ່ນດຽວກັນ.

ເຂົາເຈົ້າສາມາດປະເຊີນໜ້າກັບມານຮ້າຍໃນສົງຄາມດ້ານຈິດວິນຍານ

ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າມີພລັງແຂງແຮງໂດຍພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າ.
 ພໍ່. “...ພວກເຈົ້າຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງຜູ້ຊົງດຳຣົງຢູ່ຕັ້ງແຕ່ປະຖົມມະການແລ້ວ.” ມັນແມ່ນແນວດຽວກັນສໍາລັບຜູ້ທີ່
ຈະເລີນເຕີບໂຕດ້ານຈິດວິນຍານກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໃຫມ່:

ຄວາມເຊື່ອໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນ ແລະຈົບລົງດ້ວຍການຮັບ

ເຊື່ອ (ຮູ້ຈັກ) ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.
ພວກເຮົາອາດມີຄວາມຮູ້ສຶກເປັນເດັກນ້ອຍໃນຄວາມເຊື່ອ. ຫລືເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໃນຈິດວິນຍານ, ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການບໍາ
ລຸງລ້ຽງດູຄົນອື່ນໃນດ້ານຈິດວິນຍານ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃນສະພາບ ຫຼືລະດັບໃດກໍຕາມ ໃນການດໍາເນີນຊີວິດຂອງທ່ານ
ກັບພຣະເຈົ້າ, ທ່ານຍັງຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າອີກຕໍ່ໄປ.

ນີແ
້ ມ່ນມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາຂອງການສິ້ນ

ເປືອງດ້ານວັດຖຸນິຍົມ(consumerism)?ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ,ໂຢຮັນຈະໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມຮັກຕໍ່ວັດຖຸສິ່ງຂອງ. ຄວາມ
ເປັນຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນວ່າຄວາມຮັກໃນວັດຖຸສິ່ງຂອງ ທິ່ຊາວໂລກໄລ່ຕິດຕາມຫາ ກັບຄວາມຮັກໃນພຣະ
ເຈົ້ານັ້ນ ເປັນສອງສິ່ງທີ່ເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຢູ່ໃນຂໍ້ 12-14 ອັຄສາວົກໂຢຮັນໄດ້ຈັດເວທີໂດຍຕັກເຕືອນບຸກຄົນທີ່
ເຊື່ອ ທັງນ້ອຍແລະໃຫຍ່ ຊຶ່ງໄດ້ຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ. ຜູ້ທີ່ຕິດຕາມ ພຣະຄຣິດແມ່ນກຸ່ມ ຫຼຝ
ື ູງຄົນກຸມ
່ ທໍາອິດແລະສໍາຄັນ, ທີ່

ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ ແລະຮັກພຣະອົງ.
ແມ່ນວິຖີທາງໃດທີ່ທ່ານຮູ້ພຣະເຈົ້າຫຼາຍໃນເວລານີ້ ກວ່າແຕ່ກ່ອນເມື່ອທ່ານຮູ້ພຣະອົງຕອນເລີ້ມແລກ?

2. 1 ໂຢຮັນ 2:15-17
ຢ່າຮັກໂລກຫລືສິ່ງຂອງທີ່ຢູ່ໃນໂລກ ຖ້າຜູ້ໃດຮັກໂລກ ຄວາມຮັກຕໍ່ພຣະບິດາບໍ່ຢູ່ໃນຜູ້ນັ້ນ.
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ເພາະສາຣະພັດທີ່ມີຢູ່

ໃນໂລກ ຄືຕັນຫາຂອງເນື້ອກາຍ, ຕັນຫາຂອງຕາ, ແລະຄວາມອວດອ້າງເປົ່າໆໃນຊີວິດນີ້ ບໍ່ໄດ້ເກີດມາຈາກພຣະບິ
ດາ ແຕ່ເກີດມາຈາກໂລກ.

ສ່ວນໂລກກັບຕັນຫາຂອງໂລກກຳລັງເສື່ອມສູນໄປ, ແຕ່ຜູ້ເຮັດຕາມພຣະທັຍຂອງພຣະ
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ເຈົ້າຈະຕັ້ງຢູ່ເປັນນິດ.
2

ນຶ່ງໃນຈໍານວນຂໍ້ພຣະຄັມພີທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີທີ່ສຸດນັ້ນແມ່ນ ໂຢຮັນ 3:16: “ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກໂລກ...”ແຕ່ໃນ
ທີ່ນີ້ ໂຢຮັນບອກພວກເຮົາ “ຈົ່ງຢ່າຮັກໂລກ” (ເນັ້ນຫນັກເພີ້ມໃສ່). ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນວິທີການທີ່ທ່ານໂຢຮັນໃຊ້ຄໍາ
ວ່າ “ໂລກ”.

ສະພາບການດັ່ງກ່າວຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໂຢຮັນໄດ້ອ້າງເຖິງມະນຸດຊາດ, ຫນ່ວຍໂລກ, ຫຼືລະບົບຄວາມຊົ່ວ

ຮ້າຍພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງມານຊາຕານ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກມະນຸດຂອງໂລກນີ້ ເໝືອນທີ່
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກະທໍາ. “ເຮົາໃຫ້ບັນຍັດໃໝ່ໄວ້ແກ່ເຈົ້າທັງຫລາຍ ຄືໃຫ້ພວກເຈົ້າຮັກກັນແລະກັນ ເຮົາຮັກເຈົ້າທັງຫລາຍ
ມາແລ້ວຢ່າງໃດ ພວກເຈົ້າຈົ່ງຮັກກັນແລະກັນດ້ວຍຢ່າງນັ້ນ.” (ຢຮ 13:34). ພວກເຮົາຕ້ອງກຽດຊັງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະ
ຄວາມບາບທັງປວງຊຶ່ງຢູ່ຮອບຂ້າງຕົວເຮົາ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ໂຢຮັນໄດ້ກ່າວຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ແຂງແຮງທີ່ພວກເຮົາບໍ່
ສາມາດຮັກໂລກ ແລະ ພຣະເຈົ້າໃນເວລາດຽວກັນ. ໂຢຮັນໄດ້ເວົ້າເຖິງ 3 ວິທີທີ່ໂລກຫລອກລວງພວກເຮົາເພື່ອຊອກ
ຫາຄວາມພໍໃຈແລະຄວາມສົມຫວັງ ຊຶ່ງນອກເຫນືອຈາກການປະຕິບັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະບິດາ:

1. ຕັນຫາຂອງເນື້ອຫນັງ.

ປໂຍກນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄິດເຖິງກ່ອນອື່ນໝົດໃນການຜິດສິນທັມເຣື່ອງເພດ, ແຕ່

ຕັນຫານີ້ແມ່ນເກີນກວ່າຄວາມບາບເຣື່ອງເພດ.ມັນກ່ຽວກັບແນວຄິດທີ່ສໍາເຣັດໃນຄວາມປາຖນາທັມຊາດຂອງ
ພວກເຮົາໃນວິທີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ (ທາງຜິດສິນທັມ).

2. ຕັນຫາຂອງຕາ. ຕັນຫາຂອງເນື້ອຫນັງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຢາກ (ອາຫານ) ຝ່າຍເນື້ອຫນັງ, ແຕ່ຕັນຫາ
ຂອງດວງຕາແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມຢາກຝ່າຍຈິດໃຈ. ພວກເຮົາອາດຄິດເຖິງປື້ມ, ຫນັງ, ຫຼື ທຸກຮູບແບບຂອງ
ການບັນເທີງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຕາ ຫຼື ຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາຕື່ນເຕັ້ນ.

3. ຄວາມອວດດີໃນກັມມະສິດ. ພວກເຮົາສາມາດຮວບຮວມທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງເຮົາຈົດຈໍ່ໃສ່ຕົນ
ເອງ ແທນທີຈ
່ ະຈົດຈໍ່ໃສ່ອົງພຣະຄຣິດ ໃນປະເພດນີ.້

ມັນເປັນເຣື່ອງກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນທີ່

ນື່ງ (Number 1) ໃນວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແທນທີ່ຈະໃຫ້ພຣະເຈົ້າເປັນນື່ງ (Let God be Number 1).
ເຣື່ອງນີ້ບໍ່ໄດ້ມີຫຍັງໃຫມ່!

ແມ່ນແຕ່ຄວາມບາບແລກທີ່ໄດ້ກະທໍາກໍຮວມເຖິງທັສນະຄະຕິຂອງໂລກເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍ.

“ຜູ້ຍິງເຫັນວ່າໝາກໄມ້ໃນຕົ້ນນັ້ນຊ່າງງາມ ແລະເປັນໜ້າຢາກກິນອີຫລີ [ຕັນຫາທາງຕາ]. ນອກນີ້ນາງຍັງຄິດວ່າຈະສະ
ຕິປັນຍາອີກ [ຕັນຫາທາງກັມມະສິດ]. ດັ່ງນັ້ນ, ນາງຈຶ່ງຕັດສິນໃຈປິດເອົາໝາກໄມ້ແລ້ວກິນ. ຄັນແລ້ວຈຶ່ງເອົາໝາກໄມ້
ນັ້ນໃຫ້ຜົວນາງກິນນຳ” (ປຖກ 3:6).
ທັສນະຄະຕິເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ແຜ່ໄປຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ. ຄວາມປາຖນາອັນແຮງກ້າຂອງພວກເຮົາສໍາລັບວັດຖຸສິ່ງຂອງສະ
ທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕອບສນອງຕັນຫາຂອງຕົນເອງ.

ນີ້ແມ່ນບໍ່ມີປໂຍດຫຍັງເພາະ

ວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ທີ່ບຣ
ໍ ິໂພກພວກເຮົາໃນທີ່ສຸດກໍຈະຫາຍໄປ “ສ່ວນໂລກກັບຕັນຫາຂອງໂລກກຳລັງເສື່ອມສູນໄປ” (ຂໍ້ 17).
ຖ້າຢ່າງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະເຫລືອຫຍັງອີກ?

ການສຸມໃສ່ຂ່າວປະເສີດປ່ຽນມຸມມອງຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບເຣືອ
່ ງກັມມະສິດດ້ວຍວິທີໃດ?

3. 1 ໂຢຮັນ 3:16-18
ດັ່ງນີ້ແຫລະ, ເຮົາທັງຫລາຍຈຶ່ງຮູ້ຈັກຄວາມຮັກ ໂດຍທີ່ພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງຍອມສລະພຣະຊົນຂອງພຣະອົງເພື່ອເຮົາທັງ
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ຫລາຍ. ຝ່າຍພວກເຮົາຄວນຈະສລະຊີວິດຂອງພວກເຮົາເພື່ອພີ່ນ້ອງເໝືອນກັນ. 17ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດມີຊັບສົມບັດໃນໂລກນີ້
ແລະເຫັນພີ່ນ້ອງຂອງຕົນຂັດສົນ, ແລ້ວຍັງບໍ່ຍອມມີໃຈເມດຕາຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ນັ້ນ, ຄວາມຮັກຕໍ່ພຣະເຈົ້າຈະດຳຣົົງຢູ່ໃນ
ຕົນໄດ້ຢ່າງໃດ.
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ລູກນ້ອຍທັງຫລາຍເອີຍ, ຢ່າໃຫ້ເຮົາຮັກດ້ວຍຄວາມເວົ້າແລະດ້ວຍປາກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຈົ່ງສະແດງ

ຄວາມຮັກອັນແທ້ຈິງດ້ວຍການກະທຳ.
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ຄວາມຮັກນີ້ມີລັກສະນະຢ່າງໃດ? ຄໍາຕອບກໍຄືພວກເຮົາບໍ່ມີຕົວຢ່າງໃດທີ່ຈະໃຫຍ່ກວ່າອົງພຣະຄຣິດ. ພຣະອົງ
ຊົງປະຖິ້ມພຣະທີ່ນັ່ງຂອງພຣະອົງໃນສວັນເພື່ອຊົງດໍາຣົງຢູ່ທ່າມກາງພວກເຮົາ. ແລະພຣະອົງຊົງ “ຍອມສລະພຣະຊົນ
ຂອງພຣະອົງເພື່ອເຮົາທັງຫລາຍ”.

ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຖືກຮຽກເອີ້ນໃຫ້ “ສລະຊີວິດຂອງພວກເຮົາເພື່ອພີ່ນ້ອງ

ເໝືອນກັນ”. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດສລະຊີວິດຂອງຕົນດ້ວຍເຫດຜົນດຽວກັບອົງພຣະເຢຊູ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຈະເຂົ້າ
ໄປປົດປ່ອຍຄວາມບາບຂອງຄົນອື່ນ ໂດຍການເສັຽສລະຊົດໃຊ້ແທນ (ຜູ້ຊົງຮັບແທນແມ່ນພຣະຜູ້ໄຖ່ ຄືອົງພຣະຄຣິດ).
ແຕ່ພວກເຮົາມີທາງອື່ນ, ຄືພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດເສັຽສລະເພື່ອຄົນອື່ນໄດ້.
ແທນທີ່ຈະຖືກໃຊ້ສິ້ນເປືອງໂດຍວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ພວກເຮົາສາມາດເສັຽສລະກັມມະສິດຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົນອື່ນ.
ພວກເຮົາອາດບໍ່ໄດ້ສລະຊີວິດ, ແຕ່ແນ່ນອນ ພວກເຮົາສາມາດສລະກັມມະສິດວັດຖຸສິ່ງຂອງຕ່າງໆ. ພວກເຮົາຈໍາເປັນ
ພິຈາຣະນາວ່າພວກເຮົາໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍປານໃດສໍາລັບຕົນເອງ ປຽບທຽບໃສ່ການໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈໍາເປັນຂອງຄົນອື່ນ,
ແລະເຖິງສາເຫດຂອງພຣະຄຣິດ. ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຈໍາກັດຂອບເຂດການໃຊ້ຈ່າຍຂອງພວກເຮົາ ແລະເພີ້ມເຕີມ
ຄວາມເມດຕາປານີຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຄົນອື່ນ.
ຄວາມຮັກບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ປາກເວົ້າຊື່ໆ. “ລູກນ້ອຍທັງຫລາຍເອີຍ, ຢ່າໃຫ້ເຮົາຮັກດ້ວຍຄວາມເວົ້າແລະດ້ວຍປາກ
ເທົ່ານັ້ນແຕ່ຈົ່ງສະແດງຄວາມຮັກອັນແທ້ຈິງດ້ວຍການກະທຳ.” ມັນເປັນການງ່າຍທີ່ຈະເວົ້າເຖິງການສັນຍາຕໍ່ພຣະຄຣິດ
ແລະຄວາມປາຖນາທີ່ຈະເສັຽສລະເພື່ອພຣະອົງ, ແຕ່ທ່ານໂຢຮັນໄດ້ເນັ້ນໜັກ ວ່າຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນການກະທໍາຂອງ
ພວກເຮົາຕ່າງຫາກທີ່ເປັນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກ.
ພວກເຮົາມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີຫຼວງຫຼາຍໃນເມື່ອພວກເຮົາຮັກພຣະເຈົ້າໂດຍສົມບູນແບບ (ເຕັມປ່ຽມ). ໃນເມື່ອ
ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງເຕັມປ່ຽມໃນເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ກັບກາຍເປັນທໍ່ພຣະພອນໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງໄຫລໄປ...
ແລ້ວກັມມະສິດຂອງພວກເຮົາຈະກັບກາຍມາເປັນອີກທາງນຶ່ງໃຫ້ພວກເຮົາສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດ.

ກຸມ
່ ຂອງພວກເຮົາສາມາດສະແດງຄວາມຮັກ ໃນຄວາມຈິງ ແລະການປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງໃດ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ວັດຖຸນິຍົມມີຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວເຮົາ. ຈົ່ງພິຈາຣະນາວ່າໝາກຫົວໃຈຂອງທ່ານຈົດຈໍ່ຢູ່ບ່ອນໃດ? ຈົ່ງເລືອກເອົາຕໍ່ລົງໄປນີ້:
 ອະທິຖານ. ທູນຖາມພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊ່ວຍທ່ານຮັກພຣະອົງເໜືອສິ່ງອື່ນໃດ. ອະທິຖານໃຫ້ຄົນອື່ນມອງເຫັນຄວາມຮັກ
ແລະຫົວໃຈຂອງທ່ານສໍາລັບພຣະຄຣິດ ໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດຂອງທ່ານ.
 ປະເມີນຜົນ. ເຮັດຕາຕະລາງຫຼາຍວິທີທີ່ທ່ານໃຊ້ເງິນຂອງທ່ານ. ຈົດບັນຊີກັມມະສິດຂອງທ່ານແລະລວບລວມມູນ
ຄ່າຂອງມັນ. ພິຈາຣະນາເບິ່ງວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເປີດເຜີຍຫຍັງໃນລະດັບຄວາມສໍາຄັນແລະເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດ. ມັນ
ເປັນການແຈ່ມແຈ້ງບໍ່ວ່າທ່ານຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໂດຍສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດດ້ວຍສິ່ງທີ່ທ່ານມີ?
 ຖວາຍ. ຈົ່ງນຶກເຖິງທາງທີ່ຊັດເຈນທີ່ທ່ານສາມາດຊ່ວຍຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງທີຂ
່ ັດສົນ. ຈົ່ງຊອກຫາທາງທີ່ໃຊ້ກັມມະສິດຂອງ
ທ່ານສໍາລັບຜົນປໂຢດຂອງຄົນອື່ນ. ຈົ່ງໃຫ້ສິ່ງຕ່ງໆໃນຂະນະທີ່ທ່ານສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດຕໍ່ຄົນອື່ນ.
ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງໃນເຣືອ
່ ງລ່າສຸດ ແລະຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ບໍ່ມີຫຍັງຜິດປົກກະຕິໃນການມີສິ່ງ
ຂອງຕ່າງໆ, ແຕ່ມັນສາມາດກີດກັນພວກເຮົາຈາກການຮັກພຣະເຈົ້າ ດ້ວຍສຸດໃຈ, ດ້ວຍສຸດຈິດ, ດ້ວຍສຸດຄວາມຄິດ,
ແລະ ດ້ວຍສຸດກໍາລັງ ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ລະມັດລະວັງ.
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