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ອ້າຍເອອຍນ້ອງທີຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈາ, ບດົນມານ ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮັບຈົດໝາຍສະບັບໜຶງຈາກ 
ແມ່ຜູ້ເປັນຫ່ວງທີໄດ້ຂໍໃຫ້ກ່າວຢູໃນກອງປະຊມໃຫຍ່ ໃນຫົວຂໍທີເປັນປະໂຫຍດແກ່ລູກໆຂອງນາງ. 
ເຂົາເຈາໄດ້ຫ່າງເຫີນຈາກກັນ, ແລະ ເຂົາເຈາໄດ້ເຊົາເວານຳກັນ. ຜູ້ເປັນແມ່ກໍມີຄວາມເຈັບປວດໃຈຫລາຍ. 
ໃນຈົດໝາຍສະບັບນນ ນາງຄິດວ່າຂ່າວສານທີຂ້າພະເຈາກ່າວໃນກອງປະຊມໃຫຍ່ນ ອາດຊ່ອຍໃຫ້ 
ເຂົາເຈາຄືນດີກັນ, ແລະ ທຸກສິງທຸກຢາງເປັນໄປດ້ວຍດີ. 
 
ຄຳຂໍຮ້ອງດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຂອງແມ່ຄົນນໄດ້ເປັນການກະຕຸ້ນຮ່ວມໃສ່ກັບການກະຕຸ້ນຫລາຍເທືອທີຂ້າພະເຈາ 
ໄດ້ຮັບໃນຫລາຍເດືອນຜ່ານມານ ວ່າຂ້າພະເຈາຄວນກ່າວບາງຢາງໃນມນກ່ຽວກັບຫົວຂໍທີໜ້າເປັນຫ່ວງ 
ຫລາຍ—ບພຽງແຕ່ສຳລັບແມ່ຜູ້ກ້າຫານເທົານນ, ແຕ່ສຳລັບຫລາຍຄົນໃນສາດສະໜາຈັກ, ແລະ 
ສຳລັບຊາວໂລກນຳອີກ. 
 
ຂ້າພະເຈາມີຄວາມປະທັບໃຈຫລາຍກັບສັດທາຂອງແມ່ຜູ້ມີຄວາມຮັກນ ທີຄິດວ່າຄຳປາໄສຂອງກອງ 
ປະຊມໃຫຍ່ຈະຊ່ອຍ ແກ້ໄຂບັນຫາລະຫວ່າງລູກໆຂອງນາງ. ຂ້າພະເຈາແນ່ໃຈວ່າ ນາງບໄດ້ໝນໃຈກັບ 
ຜູ້ກ່າວປາໄສ, ແຕ່ນາງໝນໃຈກັບ “ຄວາມບໍລິສຸດຂອງຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະເຈາ,” ຫລາຍກວ່າ ຊຶງມັນໄດ້ໃຫ້ 
ຜົນທີມີອຳນາດແກ່ຈິດໃຈຂອງຜູ້ຄົນຍິງກວ່າ … ສິງໃດໆ.1 ນາງເອີຍ, ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າພຣະວິນຍານຈະ 
ສຳພັດຫົວໃຈຂອງລູກໆຂອງທ່ານເດ. 
 
ເມືອຄວາມສຳພັນຂາດໄປ 
 



ຄວາມສຳພັນທີເຄັງຄຽດ ແລະ ແຕກລ້າວມີມາແຕ່ດຶກດຳບັນ. ກາອິນໃນສະໄໝໂບຮານເປັນຄົນທຳອິດ 
ທີປອຍໃຫ້ຄວາມຂົມຂືນ ແລະ ຄວາມເຈດຕະນາຮ້າຍເກີດຂນໃນໃຈຂອງລາວ. ລາວໄດ້ເກັບຄວາມອິດສາ 
ບັງບຽດ ແລະ ຄວາມກຽດຊັງໄວ້ໃນໃຈຂອງລາວ ແລະ ປອຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກເຫລົານກອງກັນຂນ 
ຈົນວ່າລາວໄດ້ເຮັດສິງທີບຄາດຄິດ—ໄດ້ຂ້ານ້ອງຊາຍຂອງລາວເອງ ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນບິດາຂອງຄວາມຕົວະ.2 

 
ນັບຕງແຕ່ໂບຮານນະການເປັນຕນມາ, ຄວາມຮູ້ສຶກອິດສາ ແລະ ຄວາມກຽດຊັງໄດ້ພາໄປສູ່ເລືອງລາວອັນໜ້າ 
ໂສກເສາຫລາຍທີສຸດໃນປະຫວັດສາດ. ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາອູນຕຕ້ານກັບດາວິດ, ແລະ ພວກລູກຊາຍຂອງ 
ຢາໂຄບຕຕ້ານກັບໂຢເຊັບນ້ອງຊາຍຂອງຕົນ, ເລມັນ ແລະ ເລມູເອນຕຕ້ານກັບນີໄຟ, ແລະ ອາມາລີໄຄຢາ 
ຕຕ້ານກັບໂມໂຣໄນ. 
 
ຂ້າພະເຈາຄິດວ່າທຸກຄົນຢູໃນໂລກນກໍເຄີຍປະເຊີນກັບຄວາມຮູ້ສຶກ ອັນພິນາດຂອງການຂັດແຍ້ງ, 
ຄວາມແຄ້ນໃຈ, ແລະ ການແກ້ແຄ້ນ. ບາງທີຈະມີບາງເວລາທີເຮົາຈະຮູ້ສຶກວ່າ ເປັນແນວນນ.  
ເມືອເຮົາຮູ້ສຶກເຈັບປວດ, ໃຈຮ້າຍ, ຫລື ອິດສາ, ເຮົາມັກຈະກ່າວໂທດຄົນອືນ, ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ມັກຈະຄິດວ່າ 
ເຂົາເປັນຝາຍຜິດ ເພືອປອບໃຈຕົນເອງກັບຄວາມບພໍໃຈ. 
 
ຄຳສອນ 
 
ແນ່ນອນ, ເຮົາຮູ້ວ່າມັນເປັນສິງບຖືກຕ້ອງ. ຄຳສອນແມ່ນແຈ່ມແຈ້ງ. ເຮົາທຸກຄົນເພິງພາອາໄສພຣະຜູ້ 
ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ, ບມີຄົນໃດສາມາດ ໄດ້ຮັບຄວາມລອດປາດສະຈາກພຣະອົງ. ການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດ 
ແມ່ນເປັນນິດ ແລະ ນິລັນດອນ. ການໃຫ້ອະໄພສຳລັບບາບ ຂອງເຮົາ ມາເຖິງພ້ອມກັບເງືອນໄຂ. ເຮົາຕ້ອງ 
ກັບໃຈ, ແລະ ເຮົາຕ້ອງເຕັມໃຈທີຈະໃຫ້ອະໄພຄົນອືນ. ພຣະເຢຊໄດ້ສອນວ່າ ຈົງອະໄພໃຫ້ກັນແລະກັນ; 
ເພາະຄົນທີບໃຫ້ອະໄພ … ຈະຖືກກ່າວໂທດຢູຕພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ; ເພາະບາບທີຮ້າຍແຮງກວ່າ 
ຈະຄົງຢູກັບເຂົາ3 ແລະ “ຜູ້ມີໃຈກະລຸນາກໍເປັນສຸກ: ເພາະວ່າຜູ້ນນຈະໄດ້ຮັບພຣະກະລຸນາຕອບແທນ.”4 

 
ແນ່ນອນ, ຖ້ອຍຄຳເຫລົານເບິງຄືວ່າສົມເຫດສົມຜົນ—ເມືອໃຊ້ກັບຄົນອືນ. ເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ຢາງແຈ່ມແຈ້ງ 
ແລະ ງ່າຍດາຍວ່າ ມັນເປັນສິງອັນຕະລາຍເມືອ ຄົນອືນ ກ່າວໂທດ ແລະ ຄຽດແຄ້ນຢູ. ແລະ ເຮົາບມັກທີຄົນອືນ 
ມາກ່າວໂທດເຮົາ. 
 



ແຕ່ເມືອກ່າວເຖິງອະຄະຕິ ແລະ ຄວາມບພໍໃຈຂອງເຮົາ, ສ່ວນຫລາຍເຮົາຈະຄິດວ່າ ຄວາມຄຽດແຄ້ນ ແລະ 
ການກ່າວໂທດຂອງເຮົາແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາບສາມາດຫລຽວເຫັນໃຈຂອງຄົນອືນ, 
ແຕ່ເຮົາມັກຈະຄິດວ່າ ເຮົາຮູ້ຈັກວ່າຜູ້ໃດມີເຈດຕະນາຮ້າຍ, ແມ່ນແຕ່ຮູ້ຈັກວ່າຜູ້ໃດບດີ. ເຮົາມັກຈະຍົກເວນເມືອກ່າວ 
ເຖິງຄວາມຂົມຂືນຂອງເຮົາ ເພາະເຮົາຮູ້ສຶກວ່າ, ໃນກໍລະນີຂອງເຮົາ, ເຮົາມີຂໍມູນທັງໝົດທີເຮົາຕ້ອງການ  
ເພືອດູຖກຄົນອືນ. 
 
ໃນຈົດໝາຍທີອັກຄະສາວົກໂປໂລຂຽນເຖິງຊາວໂຣມ ເພິນກ່າວວ່າ ຜູ້ທີກ່າວໂທດໃສ່ຄົນອືນ “ບມີຂໍທີຈະ 
ແກ້ຕົວ.” ທັນທີທີເຮົາກ່າວໂທດໃສ່ຄົນອືນ, ເພິນໄດ້ອະທິບາຍ, ເຮົາກໍກ່າວໂທດໃສ່ຕົນເອງ, ເພາະບມີຄົນໃດ 
ປາດສະຈາກບາບ.5 ການປະຕິເສດບໃຫ້ອະໄພ ເປັນບາບທີຮ້າຍແຮງ—ອັນທີພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ເຕືອນ 
ບໃຫ້ເຮັດ. ສານຸດສິດແທ້ໆຂອງພຣະເຢຊໄດ້ຫາໂອກາດຕຕ້ານກັນ ແລະ ບໄດ້ໃຫ້ອະໄພແກ່ກັນໃນໃຈຂອງ 
ພວກເຂົາ; ແລະ ເພາະຄວາມຊົວຮ້າຍນ ພວກເຂົາຈຶງທຸກທໍລະມານ ແລະ ຖືກຕີສອນຢາງຮຸນແຮງ.6 

 
ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງເຮົາໄດ້ກ່າວຢາງແຈ່ມແຈ້ງກ່ຽວກັບເລືອງນວ່າ ເປັນໄປບໄດ້ທີຈະເຂາໃຈຜິດກັບສິງທີ 
ພຣະອົງໄດ້ກ່າວໄປນນ.  ພຣະອົງຈະໃຫ້ອະໄພຜູ້ທີພຣະອົງຈະໃຫ້ອະໄພ, ແຕ່ເຮົາຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອະໄພ 
ມະນຸດທັງປວງ.7 

 
ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈາຕືມຄຳອະທິບາຍເລັກນ້ອຍໃສ່ນຳ ຊິໄດ້ບໍ? ເມືອພຣະຜູ້ເປັນເຈາຮຽກຮ້ອງເຮົາໃຫ້ອະໄພມະນຸດ 
ທັງປວງ—ນນໝາຍຄວາມວ່າ ຕ້ອງອະໄພໃຫ້ເຮົາເອງຄືກັນ. ບາງເທືອ, ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຢູໃນໂລກນ, 
ຕົວເຮົາເອງຄືຜູ້ທີຍາກທີຈະໃຫ້ອະໄພຫລາຍກວ່າໝູ່ໝົດ—ບາງທີເທົາໆກັບຄົນທີລໍຖ້າໃຫ້ເຮົາອະໄພໃຫ້ເຂົາ—
ຄືຄົນທີເຮົາຫລຽວເຫັນຢູໃນແວ່ນແຍງ. 
 
ຈຸດສຳຄັນ 
 
ຫົວຂໍເລືອງການກ່າວໂທດຄົນອືນນ ສາມາດນຳໄປສອນໄດ້ ດ້ວຍຖ້ອຍຄຳສອງຄຳ. ເມືອກ່າວເຖິງຄວາມ 
ກຽດຊັງ, ການເວາຂວັນນິນທາ, ການບຄຳນຶງ, ການຫົວເຍາະເຍຍ, ການຄຽດແຄ້ນ, ຫລື ການຢາກສ້າງ 
ຄວາມເຈັບປວດ—ຂໍໃຫ້ນຳໃຊ້ຄຳແນະນຳ ດັງຕໄປນ: 
 
ຢຸດເຮັດ! 
 



ມັນງ່າຍແທ້ໆ. ເຮົາພຽງແຕ່ຢຸດກ່າວໂທດຄົນອືນ ແລະ ປຽນຄວາມຄິດທີກ່າວໂທດ ແລະ ມີແຕ່ຄວາມຮູ້ສຶກ 
ດ້ວຍຫົວໃຈທີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກຕພຣະເຈາ ແລະ ລູກໆຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈາເປັນພຣະບິດາຂອງເຮົາ. 
ເຮົາເປັນລູກໆຂອງພຣະອົງ. ເຮົາເປັນອ້າຍເອອຍນ້ອງກັນ. ຂ້າພະເຈາບຮູ້ຈັກວ່າຈະເອົາຄຳໃດມາກ່າວໃຫ້ 
ແຈ່ມແຈ້ງ, ອ່ອນໂຍນ, ຊັກຊວນຫລາຍໄປກວ່າຄຳວ່າ ຢາກ່າວໂທດຄົນອືນ ເພືອເຮົາຈະຈືມັນໄປຕະຫລອດ. 
ຂ້າພະເຈາສາມາດຈືຂໍພຣະຄຳພີ, ຂ້າພະເຈາສາມາດພະຍາຍາມອະທິບາຍຄຳສອນ, ແລະ ຂ້າພະເຈາ 
ສາມາດຈືຖ້ອຍຄຳທີຂ້າພະເຈາໄດ້ເຫັນຕິດຢູທ້າຍລົດໃນບດົນນນຳອີກ. ມັນຕິດຢູທ້າຍລົດຄັນສີດຳ ແລະ 
ຜູ້ຂັບກໍເບິງຄືວ່າເປັນຄົນແຂງກະດ້າງ, ແຕ່ຖ້ອຍຄຳທີຕິດຢູໃນທ້າຍລົດຂອງລາວໄດ້ສອນບົດຮຽນອັນສຳຄັນ 
ທີວ່າ, “ຢາກ່າວໂທດຂ້ອຍ ເພາະຂ້ອຍໄດ້ເຮັດບາບທີແຕກຕ່າງຈາກເຈາ.” 
 
ເຮົາຄວນຮັບຮູ້ວ່າ ເຮົາທຸກຄົນບໄດ້ດີພ້ອມທຸກຢາງ—ວ່າເຮົາທຸກຄົນເປັນຄົນຂໍທານຢູຕພຣະພັກຂອງພຣະເຈາ. 
ເຮົາທຸກຄົນບໄດ້ເປັນແນວນນບໍ, ບວ່າເວລາໃດກໍເວລາໜຶງ, ທີເຮົາໄດ້ເຂາຫາພຣະເຈາດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົນ 
ທູນຂໍພຣະຄຸນ? ເຮົາບໄດ້ປາຖະໜາຈົນສຸດພະລັງຂອງຈິດວິນຍານບໍສຳລັບຄວາມກະລຸນາ—ເພືອຂໍການໃຫ້ 
ອະໄພສຳລັບຄວາມຜິດພາດທີເຮົາໄດ້ເຮັດ ແລະ ບາບທີເຮົາໄດ້ກະທຳ? 
 
ເພາະເຮົາທຸກຄົນອາໄສໄພເພິງພຣະກະລຸນາຂອງພຣະເຈາ, ແລ້ວເຮົາຈະປະຕິເສດບໃຫ້ຄົນອືນໄດ້ຮັບ 
ຄວາມກະລຸນາໄດ້ແນວໃດ ຊຶງຕົວເຮົາເອງກໍພະຍາຍາມຈົນສຸດຂີດເພືອຈະໄດ້ຮັບມັນ? ອ້າຍເອອຍນ້ອງທີ 
ຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈາ, ເຮົາຈະບໃຫ້ອະໄພຄົນອືນບໍ, ຊຶງຕົວເຮົາເອງກໍພະຍາຍາມຢາກໄດ້ຮັບການ 
ໃຫ້ອະໄພນນ? 
 
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈາ 
 
ມັນເປັນເລືອງຍາກທີຈະເຮັດບໍ? 
 
ແນ່ນອນ. 
 
ການໃຫ້ອະໄພຕົນເອງ ແລະ ຄົນອືນບໄດ້ເປັນເລືອງງ່າຍ. ຕາມຈິງແລ້ວ, ສຳລັບເຮົາສ່ວນຫລາຍ ມັນຮຽກຮ້ອງ 
ການປຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫລວງ ໃນການປະພຶດ ແລະ ໃນຄວາມຄິດຂອງເຮົາ—ແມ່ນແຕ່ການປຽນແປງຈິດໃຈ. 
ແຕ່ເປັນຂ່າວດີ. “ການປຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫລວງ”8 ຂອງຈິດໃຈນແຫລະ ຄືສິງທີພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ 
ພຣະເຢຊຄຣິດຢາກນຳມາສູ່ຊີວິດຂອງເຮົາ. 



 
ຈະເຮັດໄດ້ແນວໃດ? ແມ່ນຜ່ານຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈາ. 
 
ເມືອໃຈຂອງເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈາ, ແລ້ວບາງສິງທີດີ ແລະ ບໍລິສຸດຈະເກີດຂນກັບເຮົາ. ເຮົາ 
“ຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ: ແລະ ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງບໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາໂສກເສາ. 
“ເພາະທຸກຄົນທີເກີດຈາກພຣະເຈາກໍມີໄຊຕໂລກ.”9 
 
ເມືອເຮົາປອຍໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈາຄວບຄຸມຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາຫລາຍຂນເທົາໃດ—
ແລ້ວເຮົາຈະປອຍໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງເຮົາຕພຣະບິດາເທິງສະຫວັນເຕີບໂຕຢູໃນໃຈຂອງເຮົາຫລາຍ 
ຂນເທົານນ—ງ່າຍຂນທີຈະຮັກຄົນອືນ ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດຂອງພຣະຄຣິດ. ເມືອເຮົາເປີດໃຈຂອງເຮົາ 
ຕແສງອາລຸນແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈາ, ແລ້ວຄວາມມືດ ແລະ ຄວາມເຍືອກເຢັນຈະສະຫລາຍໄປ ແລະ 
ຄວາມອິດສາບັງບຽດຈະລັບເລືອນໄປ. 
 
ພຣະຄຣິດໄດ້ເປັນແບບຢາງໃຫ້ເຮົາສະເໝີມາ. ໃນຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະອົງເທົາໆກັບໃນຊີວິດຂອງພຣະອົງ, 
ພຣະອົງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນເສນທາງ. ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ອະໄພແກ່ຄົນຊົວຮ້າຍ, ຄົນຫຍາຍຄາຍ, ແລະ 
ຄົນທີຊອກທຳຮ້າຍ ແລະ ເພືອນຳຄວາມເຈັບປວດມາໃຫ້ພຣະອົງ. 
 
ພຣະເຢຊໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນເປັນເລືອງງ່າຍທີຈະຮັກຄົນທີຮັກເຮົາ; ແມ່ນແຕ່ຄົນຊົວຮ້າຍກໍສາມາດເຮັດ ສິງນນ ໄດ້. 
ແຕ່ພຣະເຢຊຄຣິດໄດ້ສອນກົດທີສູງກວ່ານນ. ຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະອົງຍັງດັງກ້ອງຢູ ເປັນເວລາຫລາຍສັດຕະວັດ 
ແລະ ມັນແມ່ນສຳລັບເຮົາໃນທຸກວັນນ. ມັນແມ່ນສຳລັບທຸກຄົນທີຢາກເປັນສານຸສິດຂອງພຣະອົງ. ມັນແມ່ນ 
ສຳລັບທ່ານ ແລະ ຂ້າພະເຈາ ທີວ່າ: “ຈົງຮັກສັດຕູຂອງເຈາ ແລະ ອະທິຖານເພືອຜູ້ທີຂົມເຫັງເຈາ.”10 

 
ເມືອໃຈຂອງເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈາ, ແລ້ວເຮົາຈະກາຍເປັນຄົນທີ “ມີໃຈເມດຕາ ແລະ 
ເອັນດູຕກັນ, ຈົງຍົກໂທດໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນດັງທີພຣະເຈາໄດ້ຍົກໂທດໃຫ້ທ່ານໃນພຣະຄຣິດນນ.”11 

 
ຄວາມຮັກອັນບໍລິສຸດຂອງພຣະຄຣິດສາມາດເອົາຄວາມແຄ້ນໃຈ ແລະ ຄວາມຄຽດແຄ້ນໄປຈາກຕາຂອງເຮົາໄດ້, 
ປອຍໃຫ້ເຮົາ ເຫັນຄົນອືນໃນທາງທີພຣະບິດາເທິງສະຫວັນເຫັນເຮົາ:  ວ່າເຮົາມີຄວາມບົກພ່ອງ ແລະ ບດີພ້ອມ 
ຜູ້ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ມີຄ່າຫລາຍກວ່າທີເຮົາສາມາດຫລິງເຫັນໄດ້. ເພາະພຣະເຈາຮັກເຮົາຫລາຍແທ້ໆ, 
ເຮົາຈຶງຄວນຮັກ ແລະ ໃຫ້ອະໄພແກ່ຄົນອືນຄືກັນ. 



 
ວິທີຂອງສານຸສິດ 
 
ອ້າຍເອອຍນ້ອງທີຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈາ,  ຈົງໄຕ່ຕອງຄຳຖາມດັງຕໄປນ ເພືອສຳຫລວດກວດກາຕົວທ່ານ: 
 
ທ່ານເກັບຄວາມເຄືອງແຄ້ນຄົນອືນໄວ້ຢູບຕອນນ? 
 
ທ່ານເວາຂວັນນິນທາບໍ, ເຖິງແມ່ນວ່າສິງທີທ່ານກ່າວນນ ເປັນຄວາມຈິງກໍຕາມ? 
 
ທ່ານກີດກັນ, ເອົາຕົວອອກຫ່າງ, ຫລື ລົງໂທດຄົນອືນບໍ ເພາະສິງທີເຂົາໄດ້ເຮັດ? 
 
ທ່ານລັກອິດສາບັງບຽດຄົນອືນບໍ? 
 
ທ່ານຢາກສ້າງຄວາມເຈັບປວດໃຫ້ບາງຄົນບໍ? 
 
ຖ້າທ່ານຕອບວ່າ ແມ່ນ ກັບຄຳຖາມຂໍໃດຂໍໜຶງທີກ່າວມານນ, ທ່ານຄວນນຳໃຊ້ຄຳແນະນຳສອງຄຳທີວ່າ: 
ຢຸດເຮັດ! 
 
ຢູໃນໂລກທີກ່າວຫາ ແລະ ບເປັນມິດນ, ມັນເປັນເລືອງງ່າຍທີຈະເກັບເອົາກ້ອນຫີນ ແລະ ແກວ່ງໃສ່ຄົນອືນ. 
ແຕ່ກ່ອນທີເຮົາຈະເຮັດ, ຂໍໃຫ້ເຮົາຈືຈຳຄຳເວາຂອງຄົນໜຶງຜູ້ເປັນພຣະອາຈານ ແລະ ເປັນແບບຢາງແກ່ເຮົາວ່າ: 
“ມີຄົນໃດແດ່ໃນພວກເຈາທີບໄດ້ເຮັດບາບ, ໃຫ້ຜູ້ນນເປັນຜູ້ທຳອິດແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່”12 

 
ອ້າຍເອອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົງຖມກ້ອນຫີນຂອງເຮົາລົງ. 
 
ຂໍໃຫ້ເຮົາອ່ອມໂຍນ. 
 
ຂໍໃຫ້ເຮົາໃຫ້ອະໄພ. 
 
ຂໍໃຫ້ເຮົາເວານຳກັນຢາງສັນຕິ. 



 
ຂໍໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈາເຕັມຢູໃນໃຈເຮົາ. 
 
“ຈົງເຮັດດີແກ່ທຸກຄົນ.”13 

 
ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ສັນຍາວ່າ: “ຈົງໃຫ້ເຂົາ, ແລະ ພຣະເຈາຈະໃຫ້ເຈາ ແລະ ໃນຕັກຂອງເຈາຈະໄດ້ຮັບ 
ຕວງດ້ວຍເຄືອງຜອງຍັດສັນລົງແໜ້ນເຕັມລນ, ເພາະວ່າພວກເຈາຈະຕວງໃຫ້ເຂົາດ້ວຍເຄືອງຜອງອັນໃດ 
ພຣະເຈາຈະຕວງໃຫ້ພວກເຈາດ້ວຍເຄືອງຜອງອັນນນ.”14 

 
ຄຳສັນຍານພຽງພໍແລ້ວບໍ ເພືອໃຫ້ເຮົາເອົາໃຈໃສ່ກັບການກະທຳດ້ວຍຄວາມອ່ອນໂຍນ, ໃຫ້ອະໄພ, ແລະ 
ມີຄວາມໃຈບຸນ ແທນທີຈະປະພຶດໃນທາງກົງກັນຂ້າມ? 
 
ຂໍໃຫ້ເຮົາ, ໃນຖານະທີເປັນສານຸສິດຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ, ຢາແກ້ແຄ້ນຜູ້ທີເຮັດຜິດຕເຮົາ.15 ຂໍໃຫ້ເຮົາບຊອກຫາ 
ແກ້ແຄ້ນ ຫລື ປອຍໃຫ້ຄວາມຄຽດແຄ້ນເອົາຊະນະເຮົາ. 
 
“ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ກ່າວວ່າ ການແກ້ແຄ້ນເປັນທຸລະຂອງເຮົາ; ເຮົາເອງຈະເປັນຜູ້ຕອບແທນ.  
 
“ຖ້າສັດຕູຂອງເຈາຢາກເຂາ ຈົງເອົາໃຫ້ລາວກິນ; ຖ້າລາວຢາກດືມນ ຈົງເອົາໃຫ້ລາວດືມ. … 
 
“ຢາໃຫ້ຄວາມຊົວຊະນະເຈາ, ແຕ່ຈົງຊະນະຄວາມຊົວດ້ວຍຄວາມດີ.”16 

 
ຈົງຈືຈຳໄວ້ວ່າ: ໃນທີສຸດ,  ຜູ້ມີໃຈກະລຸນາຈະໄດ້ຮັບພຣະກະລຸນາຕອບແທນ.17 

 
ໃນຖານະທີເປັນສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ, ບວ່າເຮົາຈະຢູ 
ໃສກໍຕາມ, ຂໍໃຫ້ເຮົາເປັນທີຮູ້ຈັກກັນວ່າ ເປັນຜູ້ຄົນທີ “ຮັກຊຶງກັນແລະກັນ.”18 

 
ຮັກຊຶງກັນແລະກັນ 
 



ອ້າຍເອອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ມັນມີຄວາມກຸ້ມໃຈ ແລະ ຄວາມໂສກເສາຫລາຍພໍຢູແລ້ວໃນຊີວິດນ ຊຶງເຮົາບ 
ຈຳເປັນນຳເອົາມາໃສ່ຕືມຈາກຄວາມດດຶງ, ຄວາມຂົມຂືນ, ແລະ ຄວາມເຄືອງແຄ້ນຂອງເຮົາ. 
 
ເຮົາບໄດ້ດີພ້ອມທຸກຢາງ. 
 
ທຸກຄົນທີຢູອ້ອມຂ້າງເຮົາບໄດ້ດີພ້ອມທຸກຢາງ.19 ຜູ້ຄົນຈະເຮັດສິງທີລົບກວນໃຈ, ໃຫ້ຜິດຫວັງ, ແລະ ໃຫ້ໃຈຮ້າຍ. 
ໃນຊີວິດມະຕະນ ມັນຈະເປັນແບບນນສະເໝີ. 
 
ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ເຮົາຕ້ອງປອຍຄວາມບພໍໃຈຂອງເຮົາໄປ. ພາກສ່ວນໜຶງໃນຈຸດປະສົງຂອງຄວາມ 
ເປັນມະຕະຄື ທີຈະຮຽນຮູ້ວິທີທີຈະປອຍສິງເຊັນນນໄປ. ນນຄືວິທີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. 
 
ຈົງຈືຈຳໄວ້ວ່າ, ສະຫວັນເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ທີມີສິງນນຳກັນ: ເຂົາເຈາໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ. ແລະ 
ເຂົາເຈາໃຫ້ອະໄພ. 
 
ຈົງວາງພາລະອັນໜັກໜ່ວງຂອງທ່ານໄວ້ທີພຣະບາດຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ. ຈົງປອຍການກ່າວໂທດ 
ຄົນອືນໄປ. ຈົງປອຍໃຫ້ການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດປຽນ ແລະ ປິນປົວໃຈຂອງທ່ານ. ຈົງຮັກຊຶງກັນແລະກັນ. 
ຈົງໃຫ້ອະໄພແກ່ກັນແລະກັນ. 
 
ຜູ້ມີໃຈກະລຸນາຈະໄດ້ຮັບຄວາມກະລຸນາຕອບແທນ. 
 
ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານເຖິງສິງນໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ຜູ້ຮັກຫລາຍທີສຸດຈົນວ່າພຣະອົງໄດ້ເສຍສະລະ 
ຊີວິດຂອງພຣະອົງເພືອເຮົາ, ເພືອເພືອນຂອງພຣະອົງ, ໃນພຣະນາມອັນສັກສິດຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 
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