ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 6 ຕຸລາ 2019 (10-06-2019)
ຄວາມສັມພັນທີ່ບໍ່ສັບສົນ
ຄວາມສັມພັນທີ່ຈັບໃຈຂອງທ່ານຈາກທີວີ ຫຼື ຈາກໜັງ(ລະຄອນ)ແມ່ນຫຍັງ?
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຈົ່ງປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຂັບເຄື່ອນຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານຕໍ່ຄົນອື່ນ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ພວກເຮົາບໍ່ມີຫຼັກຖານທາງສະຖິຕິທີ່ຈະພິສູດສິ່ງນີ້, ແຕ່ວ່າຄວາມສັມພັນທີ່ສນຸກສນານຂອງພວກເຮົາບາງຢ່າງ
ອາດແມ່ນຂະນະເວລາທີ່ພວກເຮົາເຄີຍເປັນເດັກນ້ອຍ. ບໍ່ແມ່ນລະຄອນ. ບໍ່ຫວັງຫຍັງຈາກກັນແລະກັນ. ພວກເຮົາເປັນ
ພຽງເດັກນ້ອຍ, ພຽງແຕ່ຫຼິ້ນນໍາກັນ ແລະຊົມຊື່ນຍິນດີທີ່ມີຄົນຫຼິ້ນນໍາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເມື່ອພວກເຮົາໃຫຍ່ຂນ
ຶ້ , ແນວ
ໂນ້ມຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວມັກຈະແຊກແຊງມິດຕະພາບຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສ້າງມິຕະພາບກ່ຽວກັບ
ຕົນເອງ ແລະຫວັງໄດ້ຜົນປໂຍດຈາກຄົນອື່ນ. ພວກເຮົາພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເປັນບຸກຄົນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ
ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນ. ຖ້າບຸກຄົນນັ້ນບໍ່ຮ່ວມມື ພວກເຮົາຫາເພື່ອນໃຫມ່. ມິຕະພາບທີ່ງ່າຍໆກໍກາຍເປັນຍາກ.
ມັນອາດຈະເປັນການດີທີ່ພວກເຮົາກັບຄືນໄປສູ່ມິຕະພາບຢ່າງງ່າຍໆ ໃນຕອນເປັນເດັກນ້ອຍ, ແລະນັ້ນບໍ່ແມ່ນ
ຄວາມໄຮ້ເຫດຜົນຫລືໂງ່ເໝືອນດັ່ງບາງຄົນຄິດ ການຊອກຫາແບບງ່າຍໆໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນລວມ
ທັງຄວາມສັມຂອງພວກເຮົາ.
ໃນຈົດໝາຍສະບັບແລກຂອງອັຄສາວົກໂປໂລຂຽນໄປຫາຊາວຄຣິສຕຽນເມືອງເທຊະໂລນິກ, ອາຈານໂປໂລໄດ້
ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈແກ່ພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນທີ່ບໍ່ສັບສົນດັ່ງກ່າວ. ທັງໝົດ, ມັນເປັນການຂັບເຄື່ອນໂດຍຄວາມ
ຮັກ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຮັກສໍາລັບຕົວເຮົາເອງ, ແຕ່ແມ່ນຄວາມຮັກສໍາລັບພຣະເຈົ້າຊຶ່ງສະແດງອອກເຖິງວິຖີທາງ ທີ່ພວກ
ເຮົາຮັກຄົນອື່ນໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3)

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. 1 ເທຊະໂລນິກ 4:3-5
ອັນນີ້ແຫລະ, ເປັນນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າຄືໃຫ້ເຈົ້າທັງຫລາຍເປັນຄົນບໍຣິສຸດ, ໃຫ້ພວກເຈົ້າລະເວັ້ນຈາກການຜິດ
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ຊາຍຍິງ. 4ໃຫ້ເຈົ້າທຸກຄົນຮູ້ຈັກມີເມັຽໃນທາງບໍຣິສຸດ ແລະໃນທາງນັບຖື. 5ບໍ່ໃຊ່ດ້ວຍຣາຄະຕັນຫາຕາມດັ່ງພວກນອກ
ຊາດທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ.
ຂະນະທີ່ພວກເຮົາຂຸດຄົ້ນໃນພຣະຄໍາ 1 ເທຊະໂລນິກ ບົດທີ 4, ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນຫຼັກການພື້ນຖານທີ່ນໍາໃຊ້
ກັບຄວາມສັມພັນທຸກປະເພດ, ແຕ່ອາຈານໂປໂລໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການຈົດຈໍ່ຈໍາເພາະ: ຄວາມສັມພັນທີ່ກ່ຽວກັບ ຫຼືນໍາ
ໄປສູ່ການຜິດສິນທັມທາງເພດ. ໂລກປັດຈຸບັນພະຍາຍາມກຳນົດສິ່ງທີ່ຖືວ່າແມ່ນຫຍັງເປັນການຜິດສິນທັມທາງເພດ;
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ບາງຄົນປະຕິເສດທີ່ຈະເອີ້ນວ່າຜິດສິນທັມໃນກໍຣະນີຜູ້ໃຫຍ່ສອງຄົນກະທໍາໂດຍການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັນ. ພຣະເຈົ້າຊົງ
ມີມາຕຖານທີ່ແຕກຕ່າງ: ຄວາມໃກ້ຊິດທາງເພດແມ່ນປະສົບການລະຫວ່າງຊາຍຄົນນຶ່ງແລະຍິງຄົນນຶ່ງເທົ່ານັ້ນທີ່ຢູ່ໃນ
ຄວາມສັມພັນການແຕ່ງງານ. ໂດຍແຈ່ມແຈ້ງ, ສິ່ງອື່ນໃດນອກເໜືອຂອບເຂດນີ້ແມ່ນຖືວ່າເປັນການຜິດສິນທັມທາງ
ເພດ. ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າກໍແຈ່ມແຈ້ງກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ:້ ພວກເຮົາປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າສົມຄວນບໍ່ຕ້ອງມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜິດສິນທັມທາງເພດ. ດັ່ງທີ່ ໂປໂລໄດ້ຂຽນໄວ້: “ໃຫ້ພວກເຈົ້າລະເວັ້ນຈາກການຜິດຊາຍຍິງ.”
ໃນທີ່ສຸດ, ພຣະປະສົງຂອງອົງພຣະເຈົ້າຈະຖືກກ່ຽວພັນກັບການຊໍາຮະໃຫ້ບຣ
ໍ ິສຸດຂອງພວກເຮົາ: ຖືກແຍກອອກ
ເພື່ອຈຸດປະສົງແລະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ. ໃນເມື່ອພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດຕາມມາຕຖານຂອງໂລກ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້
ດໍາເນີນຊີວິດໂດຍບໍຣິສຸດ, ຊີວິດທີ່ໄດ້ຊົງຖືກແຍກອອກ.

ໃນເມື່ອພວກເຮົາຕິດຕາມຄວາມກະຫາຍໃນກິເລດຕັນຫາ

ຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດສໍາລັບພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ສໍາລັບຕົວເອງ. ເຫດສະນັ້ນ
ພວກເຮົາຈຶ່ງຢູ່ນອກພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ເຫັນດີກັບມາຕຖານແຫ່ງພຣະຄັມພີນມ
ີ້ ກ
ັ ຈະເວົ້າວ່າມັນເປັນ
ການຈໍາກັດເສຣີພາບຂອງລາວ, ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ລາວຕົກເປັນທາດຂອງຕັນຫາທີອ
່ ັນຕະລາຍຕໍລ
່ າວເອງ. ເສຣີ
ພາບແລະຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນມາຈາກມາຕຖານຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຕິດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າກ່ຽວກັບການຊໍາຮະໃຫ້ສະອາດ ແລະຄວາມບໍຣິສຸດໃນຄວາມສັມພັນຮຽກເອີ້ນ
ການກະທໍາ 2 ຢ່າງນີ້ ຊຶ່ງແຍກອອກຈາກກັນບໍ່ໄດ້ ຄື:
 ຈົ່ງຫລີກລ່ຽງຈາກການຜິດສິນທັມທາງເພດ.
 ຈົ່ງຮູ້ຈັກການບັງຄັບຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ.

ແມ່ນຫຍັງຄືລະເບີດຝັງດິນຂອງຄວາມສັມພັນທີ່ຢູ່ໃນວັທນະທັມ ປັດຈຸບັນນີ້?

2. 1 ເທຊະໂລນິກ 4:6-8
ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດລ່ວງເກີນແລະເຮັດຜິດຕໍ່ພີ່ນ້ອງຂອງຕົນໃນເຣື່ອງນີ້ ເພາະວ່າອົງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າເປັນຜູ້ຊົງແກ້ແຄ້ນຄົນທີ່
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ເຮັດຜິດແນວນັ້ນ ຕາມດັ່ງພວກເຮົາໄດ້ບອກພວກເຈົ້າຢ່າງໜັກແໜ້ນໄວ້ກ່ອນແລ້ວ. 7ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຊົງເອີ້ນ
ພວກເຈົ້າໃຫ້ເປັນຄົນຊົ່ວຮ້າຍ ແຕ່ວ່າເພື່ອໃຫ້ເປັນຄົນບໍຣິສຸດ. 8ສັນນັ້ນຜູ້ທີ່ຝ່າຝືນນັ້ນກໍບໍ່ຝ່າຝືນຕໍ່ມະນຸດ ແຕ່ຝ່າຝືນຕໍ່
ພຣະເຈົ້າ ຜູ້ຊົງໂຜດປະທານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າທັງຫລາຍ.
ໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຄໍາເວົ້າສອງຄໍາກ່ຽວກັບຄໍາແນະນໍາເພື່ອຮັກສາໄວ້ຊຶ່ງຄວາມສັມພັນໃນບາດກ້າວທີ່ຖືກຕ້ອງ:
 ຢ່າລ່ວງລະເມີດຝ່າຝືນຕໍ່ຄົນອື່ນ. “ຝ່າຝືນ” ແມ່ນການເຮັດເກີນຂອບເຂດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງກໍານົດໄວ້. ຄໍາເວົ້າ
ນີ້ໝາຍເຖິງການລ່ວງລະເມີດກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ.
 ຢ່າເອົາປຽບຜູ້ອື່ນ. ພວກເຮົາເອົາປຽບຜູ້ອື່ນໃນເມື່ອພວກເຮົາຫາປໂຍດຈາກບຸກຄົນນັ້ນຫຼືຄວາມສັມພັນນັ້ນ,
ພວກເຮົາບໍສ
່ ັດຊືໃ
່ ນການຕໍ່ຮອງເພື່ອຫວັງສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ. ນີ້ກໍໝາຍເຖິງການກະທໍາຜິດຕໍ່ບຸກຄົນນັ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ.
ທັງສອງຢ່າງນີ້ແມ່ນເປັນການກະທໍາບາບຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ແລະກົງຂ້າມກັນນີ້, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສແວງຫາການພໍພຣະ
ທັຍພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຈະບໍກ
່ ະທໍາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້. ບໍ່ມີຜູ້ໃດປາຖນາຢາກເສັຽປຽບ, ແຕ່ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ມີປະສົບການ
ໃນຣື່ອງນີ.້ ມັນເປັນການອົກຫັກໃນເມື່ອພວກເຮົາຄົ້ນພົບວ່າໃຜຜູ້ນຶ່ງມີເຈຕນາເອົາປຽບ(ຫາຜົນກໍາໄລ)ຈາກເຮົາ:
 ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ແກ້ງຍ້ອງຍໍເຮົາເພື່ອຫວັງຄວາມນິຍົມທາງເພດສັມພັນ.
 ເພື່ອນບ້ານທີ່ແກ້ງເປັນມິດເພື່ອຫວັງຈະຂາຍສິ່ງຂອງຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ທ່ານ.
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 ໃຜຜູ້ນຶ່ງທີ່ຮ່ວມເປັນສະມາຊິກໂບດເພື່ອຫວັງຈະໃດ້ລູກຄ້າໃຫມ່ໆໃນທຸຣະກິຈຂອງຕົນ.
ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນສໍາຄັນ 3 ຢ່າງ ເປັນຫຍັງພວກເຮົາບໍ່ສົມຄວນທີ່ “ລ່ວງລະເມີດແລະຫາປໂຍດຈາກ
ອ້າຍ, ເອື້ອຍ, ນ້ອງ ຂອງເຮົາ”
1. ການປະພຶດດ່ັງນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ຈະຖືກລົງໂທດໂດຍພຣະເຈົ້າ,

ຊຶ່ງຊົງເປັນຜູ້ລ້າງແຄ້ນຂອງຄວາມຜິດເຫຼົ່ານີ້.

ໃນຂະນະທີ່ລະເມີດຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຄົນອື່ນ , ຈະນໍາມາຊຶ່ງຜົນສະທ້ອນທັງຝ່າຍເນື້ອກາຍແລະ
ຝ່າຍຄວາມສັມພັນ, ໂປໂລມີແນວຄິດຢູ່ໃນໃຈວ່າ: ໃນອະນາຄົດ ທຸກຄວາມບາບຈະຖືກຕັດສິນ.
2. ການປະພຶດດ່ັງນັ້ນ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບການຊົງຮຽກເອຶ້ນ “ໃຫ້ດໍາຣົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມບໍຣິສຸດ”. ຄວາມຢ້ານກົວ
ຂອງພວກເຮົາຕໍ່ການຖືກຕັດສິນ ສາມາດເປັນສິ່ງຈູງໃຈຢ່າງແຂງແຮງແນ່ນອນ, ແຕ່ໃຫຍ່ໄປກວ່ານັ້ນສົມຄວນ
ຈະແມ່ນ ຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ພໍພຣະທັຍຂອງພຣະຄຣິດ.
3. ການປະພຶດດ່ັງນັ້ນ ເປັນການປະຕິເສດ “ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງປະທານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ”. ການຫຼົ້ມ
ເຫຼວໃນການດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມບໍຣິສຸດ

ແມ່ນການຫຼົ້ມເຫຼວໃນການດໍາຣົງຊີວິດພາຍໃຕ້ການຊົງປົກ

ຄອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຮົາທັງຫຼາຍ.

ດ້ວຍເຫດໃດທ່
ານຄິ
ດວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຖືຄວາມບໍຣິສຸດໃນຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາຢ່າງຈິງຈັງ?
 Serve
others in
need.

3. 1 ເທຊະໂລນິກ 4:9-12
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ສ່ວນເຣືອ
່ ງການຮັກພີນ
່ ້ອງທັງຫລາຍນັ້ນ, ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຈະຂຽນຝາກມາໃຫ້ພວກເຈົ້າ ເພາະເຈົ້າເອງກໍໄດ້ຮັບການຊົງ

ສັ່ງສອນຈາກພຣະເຈົ້າແລ້ວວ່າ: ໃຫ້ຮັກກັນແລະກັນ. 10ທີ່ຈິງ, ເຈົ້າທັງຫລາຍກຳລັງເຮັດດັ່ງນັ້ນແກ່ພວກພີ່ນ້ອງທັງປວງ
ຕລອດທົ່ວແຂວງມາເກໂດເນັຽແລ້ວ ແຕ່ພີ່ນ້ອງເອີຍ, ພວກເຮົາເຕືອນສະຕິເຈົ້າທັງຫລາຍໃຫ້ເຮັດດັ່ງນັ້ນຫລາຍກວ່າ
ເກົ່າ. 11ແລະຈົ່ງຕັ້ງເປົ້າໝາຍວ່າຈະຢູ່ຢ່າງສງົບ, ເຮັດການກ່ຽວກັບກິດທຸຣະສ່ວນຕົວຂອງຕົນ, ທັງເຮັດວຽກດ້ວຍມືຂອງ
ຕົນເອງ, ຕາມດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສັ່ງເຈົ້າທັງຫລາຍໄວ້ແລ້ວ. 12ເພື່ອການດຳເນີນຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າຈະເປັນທີ່ນັບຖືແກ່
ຄົນພາຍນອກ ແລ້ວພວກເຈົ້າຈະບໍ່ຕ້ອງອາສັຍຄົນອື່ນ.
ຈົນເຖິງຈຸດນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຈົດຈໍ່ໃສ່ໂດຍຖືວ່າສໍາຄັນທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສົມຄວນປະຕິບັດສິງ່ ທີຂ
່ ດ
ັ ຕໍ່ຄວາມສັມພັນ ແຕ່
ວ່າພວກເຮົາສົມຄວນຈະປະຕິບັດຢ່າງໃດຕໍ່ຄົນອື່ນ? ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຄໍາສັ່ງ 4 ຢ່າງ:

 ຈົ່ງຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນ. ຄໍາສັ່ງນີ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກແພງສັນພີ່ນ້ອງຕໍ່ຊຶ່ງກັນແລະກັນ ບໍ່ໄດ້ມີຫຍັງໃໝ່
ສໍາລັບຊາວເທຊະໂລນິກ, ແລະໂປໂລບໍ່ໄດ້ມີການເປີດເຜີຍໃໝ່ຫຍັງເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມຮັກນອກເໜືອ
ໄປກວ່າສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສັ່ງສອນພວກເພິ່ນໄປແລ້ວນັ້ນ.
 ຈົ່ງສແວງຫາວິທີນໍາຊີວິດທີ່ງຽບສງົບ.

ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຖ້າຫາກວ່າບັນຫາຈໍາເພາະເຈາະຈົງກ່ຽວກັບເຮື່ອງນີ້ໄດ້

ເກີດຂຶ້ນໃນຄຣິສຕະຈັກຊຶ່ງພາໃຫ້ໂປໂລໄດ້ເວົ້າເຖິງເຮື່ອງນີ,້ ແຕ່ຄໍາແນະນໍາຂອງເພິ່ນບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການເວົ້າຄ່ອຍຫຼືເວົ້າດັງຂອງພວກເຮົາ. ແທນທີ,່ “ຊີວິດທີ່ງຽບສງົບ” ແມ່ນຊິວິດທີ່ບໍ່ສ້າງຄວາມໂກດແຄ້ນ, ບໍ່
ສ້າງຄວາມຂັດແຍ່ງ, ແລະບໍ່ສ້າງການເປັນສັດຕູ.
 ຢ່າໄປກ່ຽວຂ້ອງຊີວິດ(ທຸຣະກິດ)ຂອງຄົນອື່ນ.

ນີ້ເປັນປໂຍກທີພ
່ ວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ

ເຫັນຄຸນຄ່າໃນຜູ້ອື່ນ! ມັນແມ່ນການປະກອບທີ່ສົມບູນແບບໃນການດໍາເນີນຊີວິດທີງ່ ຽບສງົບ, ເພາະວ່າຜູ້ທີ່
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ນໍາພາການດໍາເນີນຊີວິດທີງ່ ຽບສງົບ ບໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະເຂົ້າໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບກິຈການປະຈໍາວັນຂອງຄົນອື່ນ.
 ຈົ່ງເຮັດວຽກດ້ວຍມືຂອງຕົນເອງ.

ພວກເຮົາບໍ່ສົມຄວນປັດປ່າຍ ຫຼີກລ່ຽງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາ,

ເຖິງແມ່ນວຽກງານບາງຢ່າງຈະໜ້າເບື່ອໜ່າຍ ຫຼືບໍ່ມີຄວາມໝາຍກໍຕາມ. ພວກເຮົານໍາກຽດສັກສີມາສູ່ທຸກສິ່ງ
ທີ່ພວກເຮົາເຮັດ, ແລະທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກະທໍາ ພວກເຮົາເຮັດເພື່ອໃຫ້ພຣະຄຣິດຊົງພໍພຣະທັຍ.
ຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາຕໍພ
່ ວກທີ່ຢູ່ພາຍນອກຄອບຄົວຂອງອົງພຣະຄຣິດກໍສໍາຄັນເໝືອນກັນ, ແລະພວກເຮົາ
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນພຣະຄຣິດ ໃນວິຖີທາງທີ່ພວກເຮົາກະທໍາພາຣະກິດຂອງພວກເຮົາ ແລະໃນວິຖີທາງທີ່ພວກເຮົາສັມ
ພັນກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ.
ກຸມ
່ ຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍເຫຼືອຊື່ງກັນແລະກັນ ສງວນຮັກສາໄວ້ຊຶ່ງຄວາມສັມພັນທີ່ບໍ່ສັບສົນນີ້ ດ້ວຍວິທີໃດ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້ານໍາພາໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສັມພັນກັບຄົນອື່ນ ດ້ວຍວິ
ທີໃດ? ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງວິທີການແລະນຳໃຊ້ຕໍ່ລົງໄປນີ້:

 ຈົ່ງປະເມີນຜົນ. ຈົ່ງທົບທວນບັນຊີຄວາມສັມພັນແລ້ວຖາມຕົນເອງວ່າ: ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກເຮົາຈຶ່ງເປັນ
ມິດ(ເພື່ອນ)ກັນ? ພວກເຮົາເປັນເພື່ອນກັນເພາະວ່າຜູ້ນັ້ນຢາກໃດ້ຫຍັງຈາກເຮົາ ຫຼື ເຮົາຢາກໃດ້ສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ
ຈາກລາວ? ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງວ່າຄົນທີ່ທ່ານມີຄວາມສັມພັນກັບທ່ານນັ້ນເປັນຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງໄດ້ຮັກ ແລະ
ບໍ່ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ຖືກຈັດແຈງໄວ້ທີ່ນີ້ ເພື່ອຕອບສນອງຄວາມຈໍາເປັນຂອງທ່ານ.
 ຈົ່ງຂໍໂທດ. ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມສັມພັນກັບສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ຊຶ່ງບໍເ່ ປັນການຖວາຍພຣະກຽດພຣະຄຣິດ
(Christ-honoring), ຈົ່ງສແວງຫາການປ່ຽນແປງ. ຈົ່ງຂໍອະພັຍໂທດ, ຖ້າຈໍາເປັນ. ເສີມສ້າງແລະສ້ອມແຊມ
ຄວາມສັມພັນໃຫມ່ ອີງໃສ່ຄວາມຮັກຂອງທ່ານຕໍ່ພຣະຄຣິດ.

 ຈົ່ງຕິດຕໍ່ສັມພັນ.

ຈົ່ງໃຫ້ກຸ່ມຂອງຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອອ້ອມຮອບທ່ານດ້ວຍການສົ່ງເສີມຄວາມສັມພັນທີ່ເຂັ້ມ

ແຂງ. ຈົ່ງຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນແລະກັນໃນການຮັກສາໄວ້ຊຶ່ງຄວາມສັມພັນທີ່ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
ຮ່ວມກັນເປັນຈຸດເລີ້ມຕົ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ຫຼາຍສິ່ງເບິ່ງຄືວ່າເປັນການຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍກວ່າ(ເທົ່າທີ່ຄວນ)ໃນຄວາມສັມພັັນຂອງພວກເຮົານັບຕັ້ງແຕ່ພວກເຮົາ
ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ. ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາໃຊ້ຫຼັກການຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຈະເຫັນຄວາມງ່າຍ(ສະດວກສະ
ບາຍ)ໃນທຸກໆສິ່ງທີ່ໄດ້ເຄືອ
້ ນໄປຕາມພຣະອົງແມ້ກະທັ້ງຄວາມສັມພັນຂອງເຮົົາ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ SSK
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