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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 7 ມິຖຸນາ 2020 (06-07-2020) 

ສຳລັບຄຣູ 

ພ້ືນຖານສຳລັບຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາ. 
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:   ຄວາມຫວັງໃນອົງພຣະຄຣິດເທ່ົານ້ັນແມ່ນການແນ່ໃຈແລະແນ່ນອນ. 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:  
        ຟລໍເຣັນ ແຊດວິຄ ເຄີຍເປັນແຊມປ້ຽນແຫ່ງການລອຍນ້ໍາລະຍະໄກ. ນາງໄດ້ລອຍນໍ້າລະຍະ 21 ໄມລ໌ ຜ່ານຊ່ອງ
ແຄບອັງກິດໃນປີ ຄ.ສ.1950, ແລະນາງໄດ້ເຮັດສໍາເຣັດໄວກວ່ານັກລອຍນ້ໍາຍິງໃນປະວັດສາດ. ໃນປີ ຄ.ສ. 1952 
ນາງໄດ້ຕ້ັງໃຈ ແນໃສ່ເປ້ົາໝາຍທ່ີສູງກວ່ານ້ັນອີກ: ລະຍະທາງ 26 ໄມລ໌ ລະຫວ່າງເກາະ ກາຕາລີນາແລະແຜ່ນດິນ
ໃຫຍ່ຂອງຣັສຄາລິຟໍເນັຽ.  ຜ່ານການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນ, ປວດຮາກ, ແລະຄວາມເມ່ືອຍລ້າທ່ີສຸດ, ນາງໄດ້ລອຍເປັນ
ລະຍະ 15 ຊ່ົວໂມງ. ມີໝອກໜາປົກຫຸ້ມຢູ່ຕາມຊາຍຝ່ັງ, ອຸນຫະພູມເລ້ີມປ່ຽນແປງ, ແລະ ການຫັນໃຈຂອງນາງກາຍ 
ເປັນວຽກໜັກ.  ຍ້ອນວ່ານາງບ່ໍສາມາດເບ່ິງເຫັນຝ່ັງໄດ້, ນາງຢ້ານວ່ານາງຈະລອຍວົນໄປວຽນມາ ແລະສູນເສັຽຄວາມ
ຫວັງ. ນັກກິລາທ່ີມີຄວາມຊໍານານຄົນນ້ີ ໄດ້ເຮັດສ່ິງທ່ີນາງບ່ໍເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ: ນາງຕັດສິນໃຈຍົກເລີກແລະໄດ້ຮ້ອງຂໍ
ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໃຫ້ດຶງນາງອອຈາກນ້ໍາຂ້ຶນມາເທິງຝ່ັງ. ນາງມາຮູ້ພາຍຫຼັງວ່ານາງໄກຈາກຫຼັກຊັຍ ພຽງແຕ່ເຄ່ິງໄມທ່ໍນ້ັນ. 
 

       ດ່ັງດຽວກັບ ນາງຟລໍເຣັນ ແຊດວິຄ, ພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນສາມາດສູນເສັຽຄວາມຫວັງໄດ້.  ແຕ່ອັຄສາວົກເປໂຕ
ໄດ້ຊ້ີທາງໄປສູ່ຄວາມຫວັງອັນແນ່ນອນຊ່ຶງພວກເຮົາມີໃນອົງພຣະຄຣິດ.  ພວກເຮົາອາດຈະອ່ອນເພັຽແລະທ້ໍແທ້ໃຈ,  
ແຕ່ວ່າຊັຍຊະນະນ້ັນຢູ່ໃກ້ຊິດຫຼາຍກວ່າພວກເຮົາຮັບຮູ້.  ເປັນເພາະຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາໃນອົງພຣະຄຣິດ.   
               
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1.  1 ເປໂຕ 1:1-3 

1ເປໂຕ: ອັຄສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຮຽນ: ພວກທ່ີຖືກຊົງເລືອກໄວ ້ແລະທ່ີກະຈັດກະຈາຍໄປເປັນຜູ້ພັກເຊົາໃນ
ແຂວງປົນໂຕ, ແຂວງຄາລາເຕັຽ, ແຂວງກາປາໂດເກັຽ, ແຂວງອາເຊັຽ ແລະແຂວງບີທີເນັຽ. 2ຄືຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາ
ໄດ້ຊົງເລືອກໄວ້ແລ້ວ ຕາມທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງຮູ້ລ່ວງໜ້າໄວ້ກ່ອນ ເພ່ືອພຣະວິນຍານຈະຊົງຊຳຣະໃຫ້ບໍຣິສຸດ, ຈະໃຫ້ນົບ
ນ້ອມເຊ່ືອຟັງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ແລະຈະໃຫ້ຮັບການຊິດດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ. ຂໍພຣະຄຸນແລະສັນຕິສຸກຈ່ົງບັງ 
ເກີດທະວີຄູນແກ່ທ່ານທັງຫລາຍເທີນ. 3ສາທຸການແດ່ພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ, 
ຜູ້ໄດ້ຊົງພຣະມະຫາກະຣຸນາແກ່ພວກເຮົາ, ຊົງໂຜດໃຫ້ພວກເຮົາບັງເກີດໃໝ່ ເຂ້ົາສູ່ຄວາມຫວັງໃຈອັນມີຊີວິດຢູ່ ໂດຍ
ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 

 

1: 1 ອັຄສາວົກເປໂຕໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍສະບັບນ້ີເພ່ືອໜູນໃຈຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເຊ່ິງປະເຊີນກັບບັນຫາແລະການຂ່ົມເຫັງພາຍ
ໃຕ້ການປົກຄອງຂອງຈັກກະພັດນີໂຣ. ໃນຊ່ວງສັດະຕະວັດທຳອິດ, ຄຣິສຕຽນບ່ໍໄດ້ຖືກລ້າແລະຖືກຂ້າທ່ົວອານາຈັກໂຣ
ມັນ. ແນວໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາຄາດວ່າການຂ່ົມເຫັງທາງສັງຄົມແລະເສຖກິດຈາກສາມແຫ່ຼງໃຫຍ່ນ້ີ: ພວກໂຣມັນ, 
ພວກຢິວ, ແລະຄົນໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເອງ. ຄຣິສຕຽນສ່ວນຫລາຍອາດຈະເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າ; ບາງຄົນຖືກຂ່ົມ 

ເຫັງ; ໜ້ອຍຄົນຖືກທໍຣະມານແລະແມ່ນແຕ່ໄດ້ຖືກປະຫານຊີວິດ. 
1: 1 ເປໂຕ (ທ່ີເອ້ີນວ່າຊີໂມນແລະເກຟາ) ແມ່ນນ່ຶງໃນ 12 ສາວົກທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ເລືອກໄວ້ (ມາຣະໂກ 1: 16-18; 

ໂຢຮັນ 1:42) ແລະ, ກັບຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນແມ່ນສາວົກວົງໃນທ່ີພະເຍຊູເລືອກເອົາສຳລັບການຝຶກອົບຮົມພິເສດ
ແລະການຮ່ວມສາມັກຄີທັມ. ເປໂຕແມ່ນຜູ້ທຳອິດທ່ີຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູວ່າເປັນພຣະເມຊີອາ, ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ, 
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ແລະພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ລາວເປັນຜູ້ນຳພິເສດໃນຄຣິສຕະຈັກ (ມັດທາຍ 16:16-19; ລູກາ 22:31-32; ໂຢຮັນ 21:15-
19). ເຖິງແມ່ນໃນລະຫວ່າງພຣະເຢຊູຖືສອບສວນເປໂຕໄດ້ປະຕິເສດວ່າບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູ, ເປໂຕໄດ້ກັບໃຈແລະກາຍ 
ເປັນອັຄສາວົກທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່.  

1: 1 ຈົດໝາຍສະບັບນ້ີແມ່ນກ່າວເຖິງ“ ຄົນທ່ີພຣະເຈ້ົາເລືອກທ່ີອາສັຍຢູ່ເໝືອນຄົນຕ່າງດ້າວ” ຫລືຄຣິສຕຽນທ່ີກະ 
ຈັດກະຈາຍຢູ່ທ່ົວໂລກຊ່ຶງເປັນຜົນມາຈາກການຖືກຂ່ົມເຫັງຕ່ໍສູ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ. ເມ່ືອເປໂຕເອ້ີນຜູ້ອ່ານຂອງເພ່ິນວ່າເປັນຄົນ
ຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງຊາດ, ຫລືຄົນຕ່າງດ້າວ, ເພ່ິນກຳລັງເວ້ົາເຖິງສະຖານະການຂອງພວກເຂົາໃນຖານະເປັນຄຣິສ
ຕຽນທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນໂລກນ້ີແຕ່ວ່າບ້ານທ່ີແທ້ຈິງຂອງພວກເຂົາແມ່ນຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາໃນອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ຍ້ອນການ
ຂ່ົມເຫັງ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຫຼາຍຄົນໄດ້ກະແຈກກະຈາຍໄປທ່ົວອານາຈັກໂຣມັນ (ກິຈການ 8:1-4). ການຂ່ົມເຫັງບ່ໍສາມາດຢຸດ
ຢ້ັງການແຜ່ຂຍາຍຂ່າວປະເສີດ; ແຕ່ການຂ່ົມເຫັງເປັນການແນະນຳຂ່າວປະເສີດຂຍາຍອອກໄປທ່ົວອານາຈັກ. 

1: 2 ເປໂຕໄດ້ໜຸນໃຈຜູ້ອ່ານຂອງຕົນໂດຍການປະກາດທ່ີເຂ້ັມແຂງນ້ີວ່າພວກເຂົາໄດ້ຖືກເລືອກໂດຍພຣະເຈ້ົາພຣະ
ບິດາ. ໃນເວລານ່ຶງ, ມີແຕ່ຊາດອິສຣາເອນເທ່ົານ້ັນທ່ີສາມາດອ້າງວ່າເປັນຄົນທ່ີຖືກເລືອກຂອງພຣະເຈ້ົາ; ແຕ່ວ່າໂດຍ
ຜ່ານພຣະຄຣິດ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທັງໝົດ ທັງຊາວຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດລ້ວນແຕ່ເປັນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຄວາມພ້ົນແລະ
ຄວາມປອດພັບຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນການເລືອກທ່ີມີເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ; ບ່ໍມີການທົດລອງຫລືການຂ່ົມເຫັງໃດໆ 
ສາມາດເອົາຊີວິດນິຣັນທ່ີພຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງ. 

1: 2 ເປໂຕກ່າວເຖິງສາມພຣະພາກຂອງຕຣີເອການຸພາບ: 1)ພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາ, 2)ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ (ພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ), 3)ແລະພຣະເຈ້ົາພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ແຕ່ລະພຣະພາກຂອງຕຣີເອການຸພາບຊົງເຮັດວຽກເພ່ືອນຳຄວາມ
ພົ້ນມາໃຫ້ພວກເຮົາ. ພຣະບິດາໄດ້ເລືອກພວກເຮົາກ່ອນທ່ີພວກເຮົາຈະເລືອກພຣະອົງ (ເອເຟໂຊ 1: 4). ພຣະເຢຊູ 
ຄຣິດ, ພຣະບຸດ, ໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນເພ່ືອພວກເຮົາໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາຍັງເປັນຄົນບາບ (ໂຣມ 5: 6-10). ພຣະວິນຍານ
ບໍຣິສຸດນຳຜົນປໂຍດຂອງຄວາມພ້ົນມາໃຫ້ພວກເຮົາແລະແຍກພວກເຮົາອອກໄວ້ຕ່າງຫາກ (ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບໍຣິສຸດ, 
ຊົງຊາຮະລ້າງເຮົາ) ເພ່ືອການຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງພຣະເຈ້ົາ (2 ເທຊະໂລນິກ 2:13). 

1: 3 ຄຳສັບທ່ີວ່າ "ເກີດໃໝ່" ໝາຍເຖິງການເກີດໃໝ່ທາງວິນຍານ ການກະທຳຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນການ 
ນຳເອົາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເຂ້ົາມາໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ຄວາມຄິດນ້ີກ່ຽວກັບການເກີດໃໝ່ ເມ່ືອພຣະອົງ 
ອະທິບາຍຄວາມພ້ົນໃຫ້ນີໂກເດມຟັງ (ໂຢຮັນ 3). ຖ້ອຍຄຳເປັນຄຳປຽບທຽບດີເລີດເຣ່ືອງຊີວິດໃໝຈ່າກພຣະເຈ້ົາ. ຄົນ 
ໃດຄົນນ່ຶບ່ໍສາມາດເປັນຄຣິສຕຽນໄດ້ໂດຍບ່ໍມີການເລ້ີມຕ້ົນໃໝ່ເທິງພ້ືນຖານແຫ່ງຄວາມພ້ົນທ່ີພຣະຄຣິດປະທານໃຫ້. 
ເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂອງປະທານອັນດີເລີດຈາກພຣະເຈ້ົາ, ພຣະອົງປະທານເສຣີພາບໃໝ່ໃຫ້ພວກເຮົາ, ຕົວຕົນໃໝ່ 
ແລະຄອບຄົວໃໝ່. 
ນຳໃຊ້: 

  ທ່ານຕ້ອງການກຳລັງໃຈບໍ? ຖ້ອຍຄຳຂອງເປໂຕໃຫ້ຄວາມຍິນດີແລະຄວາມຫວັງແກ່ທ່ານໃນເວລາທ່ີປະສົບກັບ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ແລະເພ່ິນວາງຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນຂອງເພ່ິນໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງກະທຳເພ່ືອພວກເຮົາໂດຍຜ່ານພຣະເຢ
ຊູຄຣິດ. ພວກເຮົາມີຊີວິດຢູ່ກັບຄວາມຄາດຫວັງອັນດີເລີດຂອງຊີວິດນິຣັນ.  

 

    2.  1 ເປໂຕ 1:4-5 
4ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບມໍຣະດົກຊ່ຶງບ່ໍຮູ້ເປ່ືອຍເນ່ົາ, ບ່ໍຖືກຊ່ົວມົວໝອງ, ແລະຫ່ຽວແຫ້ງໄປບ່ໍໄດ້ ຊ່ຶງໄດ້ຮັກສາໄວ້ໃນມະຫາສວັນ
ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍ.   5ຊ່ຶງເປັນຜູ້ທ່ີຣິດເດດຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງເຝ້ົາຮັກສາໄວ້ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ຈົນໄດ້ເຖິງຄວາມພ້ົນຊ່ຶງ
ພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະປາກົດໃນເວລາສຸດທ້າຍ.  ຫລັງຈາກໄດ້ຕັກເຕືອນຜູ້ອ່ານກ່ຽວກັບຕົວຕົນແລະຈຸດປະສົງຂອງເຂົາ, ເປ
ໂຕໄດ້ຍົກສູງທັດສະນະຂອງພວກເຂົາແລະຍົກມືຂ້ຶນເພື່ອເບ່ິງວ່າຄວາມຫວັງທ່ີມີຊີວິດຢູ່ນ້ີຖືກເກັບໄວ້ໃນສວັນ. 
        
1: 4 ຊາວຢິວຕ້ອງໄດ້ລໍຄອຍທ່ີຈະຮັບມໍຣະດົກແຜ່ນດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາຂອງການາອານ (ຈົດບັນຊີ 32:19; ພຣະບັນ 
ຍັດສອງ: 12;19:8). ເຖິງແມ່ນຊົນຊາດອິສຣາເອນໄດ້ຮັບສິດທິໃນມູນມຣໍະດົກດ່ັງກ່າວ, ຕ່ໍມາພວກເຂົາກໍເສີຍເມີຍຕ່ໍ
ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງຊາດອ່ືນ. ບາບຂອງປະຊາຊົນເຮັດໃຫ້ຄຳສັນຍາດ່ັງກ່າວກາຍເປັນ 
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ພຽງຄວາມຊົງຈຳທ່ີຈືດຈາງ.  
     ດຽວນ້ີຄຣິສຕຽນຫວັງທ່ີຈະໄດ້ຮັບມໍຣະດົກອີກຢ່າງນ່ຶງຊ່ິງເປັນມໍຣະດົກທ່ີລ້ໍາຄ່ານ້ັນຄືຊີວິດອັນຕລອດໄປ ໃນເມືອງ 
ນິຣັນຂອງພະເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັກສາມຣໍະດົກນ້ັນໄວ້; ຊ່ຶງຈະບ່ໍມະລາຍຫາຍໄປຫລືຊຸດໂຊມ; ແລະຈະບ່ໍມີມົນທິນ 
ໂດຍຄວາມບາບ. ຂ່າວດີນ້ັນແມ່ນທ່ານໄດ້ຮັບມໍຣະດົກນ້ັນແລ້ວເວລານ້ີນ້ີຖ້າທ່ານໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດເປັນພຣະ 
ຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນຂອງທ່ານ. 
      ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ, ມໍຣະດົກຂອງພວກເຮົາ - ຊີວິດນິຣັນ - ເຮົາໄດ້ຮັບໃນທັນທີເມ່ືອພວກເຮົາວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດ
ແລະເຂ້ົາຮ່ວມໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາຈະຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ຮັກສາຄວາມເຊ່ືອ ຜ່ານຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃດໆທ່ີ
ເຮົາຕ້ອງປະເຊີນ. "ວັນສຸດທ້າຍ" ແມ່ນວັນພິພາກສາຂອງພຣະຄຣິດທ່ີກ່າວໄວ້ໃນໂຣມ 14:10 ແລະພຣະນິມິດ 20: 
11-15. ບ່ໍວ່າທ່ານຈະປະສົບກັບບັນຫາຫລືການຂ່ົມເຫັງໃດໆກໍຕາມ, ຈິດວິນຍານຂອງທ່ານຈະບ່ໍເປັນອັນຕະລາຍຖ້າ
ທ່ານຍອມຮັບເອົາຂອງປະທານແຫ່ງຄວາມພ້ົນຂອງພຣະຄຣິດ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກຣິດອຳນາດຂອງ 
ພຣະອົງແລະໄດ້ຮັບລາງວັນຕາມທ່ີໄດ້ສັນຍາໄວ້. 
ນຳໃຊ້: 
         ມໍຣະດົກຂອງພວກເຮົາຈະບ່ໍເສ່ືອມເສັຽຣັສມີແລະກຽດຕິຍົດຈັກເທ່ືອ.  ຊັບສົມບັດອ່ືນໆອາດຈະສູນເສັຽຮູບຮ່າງ 
ລັກສະນະຫືຼຄຸນຄ່າຕາມວັນເວລາຜ່ານໄປ.  ແຕ່ມໍຣະດົກຂອງພວກເຮົາໃນອົງພຣະຄຣິດຈະບ່ໍຮ່ວງໂຮຍ, ບ່ໍເສ່ືອມເສັຽ 
ຣັສມີ, ບ່ໍຖືກທໍາລາຍ, ແລະບ່ໍຈືດຈາງ ຫືຼເບ່ືອໜ່າຍຈັກເທ່ືອ. 

        ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາຖືກຜູກມັດກັບການຊົງຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະຄຣິດ ແລະຄວາມປອດພັຍຂອງພວກ 
 ເຮົາຖືກຜູກມັດກັບຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
  
3.  1 ເປໂຕ 1:6-9 
    6ໃນສ່ິງນ້ີແຫລະ, ຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີຫລາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າດຽວນ້ີຈຳເປັນທ່ີພວກທ່ານຈະຕ້ອງທົນຄວາມທຸກໂສກ ດ້ວຍ
ການຖືກທົດລອງຕ່າງໆ ໃນຊ່ົວເວລານ່ຶງ. 7ເຖິງແມ່ນວ່າຄຳກໍຍັງຖືກລອງເບ່ິງດ້ວຍໄຟ ແຕ່ຄວາມເຊ່ືອທ່ີຖືກລອງກໍປະ 
ເສີດກວ່າຄຳທ່ີຍ່ອມຮູ້ສູນຫາຍໄປ. ດ່ັງນ້ັນການທົດລອງຕ່າງໆ ກໍເກີດຂ້ຶນເພ່ືອໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອທ່ີລອງແລ້ວນ້ັນປາກົດວ່າ
ຄວນຮັບຄວາມສັຣເສີນ, ສະງ່າຣາສີ, ແລະກຽດຕິຍົດ ໃນເວລາທ່ີພຣະເຢຊູຄຣິດຈະສະເດັດມາປາກົດ. 8ພຣະອົງຜູ້ທ່ີ
ທ່ານຍັງບ່ໍໄດ້ເຫັນ ແຕ່ພວກທ່ານກໍຍັງຮັກພຣະອົງຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຂະນະນ້ີພວກທ່ານບ່ໍເຫັນພຣະອົງ ແຕ່ຍັງເຊ່ືອແລະ
ຊ່ືນຊົມຍິນດີດ້ວຍຄວາມຍິນດີອັນຮຸ່ງເຮືອງ ຊ່ຶງເຫລືອທ່ີຈະອະທິບາຍໄດ້. 9ແລ້ວທ່ານທັງຫລາຍຈ່ຶງໄດ້ຮັບຕາມຈຸດປະ 
ສົງແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກທ່ານ ຄືວິນຍານຈິດຂອງພວກທ່ານຈະໄດ້ລອດພົ້ນ. 
 

    1: 6-7 ເປໂຕກ່າວເຖິງບັນຫາແລະຄວາມທຸກທໍຣະມານຫຼາຍໆຄ້ັງໃນຈົດໝາຍສະບັບນ້ີ: 1:6-7; 3:13-17; 4:12- 
19; 5:9, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກຄົນປະເຊີນກັບບັນຫາດ່ັງກ່າວເມ່ືອພວກເຂົາປ່ອຍໃຫແ້ສງສະຫວ່າງຂອງພວກເຂົາສ່ອງເຂ້ົາໄປ
ໃນຄວາມມືດ. ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບບັນຫາທ່ີເປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງຂະບວນການກ່ັນຕອງທ່ີກຳຈັດຄວາມບ່ໍສະອາດອອກ 
ໄປແລະຕຽມພວກເຮົາເພື່ອຈະພົບກັບພຣະຄຣິດ. ເມ່ືອຄຳຖືກຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມບ່ໍສະອາດຈະຟູຂ້ຶນມາທາງເທິງແລະ
ສາມາດຕັກອອກໄດ້. ເຊ່ັນດຽວກັນ, ການຕ່ໍສູ້ກັບບັນຫາແລະການຂ່ົມເຫັງ ຈັກກ່ັນຕອງຕອງໂດຍການເຜົາຜານຄວາມ
ບ່ໍສະອາດທ່ີຜິດບາບອອກໄປ; ຈະເຮັດໃຫຄ້ວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາບໍຣິສຸດແລະເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນເພ່ືອພວກເຮົາຈະເກີດ 
ຜົນປໂຍດຫລາຍຂ້ຶນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ແທນທ່ີຈະຖາມວ່າ, ເປັນຫຍັງຈ່ຶງແມ່ນຂ້ອຍ? ພວກເຮົາຄວນຈະຕອບໂຕ້ຕ່ໍຄວາມ 
ທຸກທໍຣະມານດ້ວຍຄຳຕອບໃໝ່ໆວ່າ: (1) ໝ້ັນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້, ພຣະອົງວາງແຜນ ແລະຊ້ີນຳຊີວິດຂອງພວກເຮົາ
ເພ່ືອຄວາມດີແລະເພື່ອພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈ້ົາປະທານຄວາມຮັກແລະພລັງຂອງພຣະອົງສຳລັບພວກ
ເຮົາສເມີແລະຊົງນຳພາພວກເຮົາໄປສູ່ອະນາຄົດທ່ີດີກວ່າ. (2) ຄວາມອົດທົນເມື່ອປະເຊີນກັບຄວາມໂສກເສ້ົາ, ຄວາມ
ໂກດແຄ້ນ, ແລະຄວາມເຈັບປວດ. ພວກເຮົາສະແດງຄວາມເສ້ົາສລົດໃຈ, ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍຍອມຕ່ໍຄວາມຂົມຂ່ືນແລະ
ຄວາມສ້ິນຫວັງ. (3) ຄວາມກ້າຫານເພາະວ່າມີພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ, ພວກເຮົາບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງຢ້ານ. ພຣະອົງຜູ້ 
ທ່ີທົນທຸກທໍຣະມານເພ່ືອພວກເຮົາຈະບ່ໍປະຖ້ິມພວກເຮົາ. ພຣະເຢຊູຊົງນຳພວກເຮົາຜ່ານທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງ. 
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      1: 6 ເປັນຫຍັງຄຣິດສຕຽນຈ່ຶງຕົກເປັນເປ້ົາຂອງການຂ່ົມເຫັງ? (1) ພວກເຂົາປະຕິເສດທ່ີຈະນະມັສະການຈັກກະ 
ພັດເປັນພຣະເຈ້ົາແລະດ່ັງນ້ັນພວກເຂົາຈ່ິງຖືກວ່າເປັນຄົນບ່ໍເຊ່ືອຖືພຣະເຈ້ົາແລະເປັນຄົນທໍຣະຍົດ. (2) ພວກເຂົາຈະບ່ໍ
ໄປນະມັສການຢູ່ໃນວັດຂອງຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອ, ສະນ້ັນທຸຣະກິດການສ້າງລາຍໄດ້ເຫ່ົຼານ້ີຫຼຸດລົງທຸກບ່ອນເມ່ືອຄຣິສຕຽນນຳພາ 
(3) ພວກເຂົາບ່ໍສນັບສນຸນແນວຄິດຂອງພວກໂຣມ, ອຳນາດ, ແລະຊັຍຊະນະ; ພວກໂຣມໝ່ິນປມາດການຮັບໃຊ້ທ່ີ
ເສັຽສະລະອັນເປັນອຸດົມການຂອງຄຣິສຕຽນ. (4) ພວກເຂົາເປີດໂປງແລະປະຕິເສດຜິດສິນທັມທ່ີໜ້າຢ້ານກົວຂອງວັທ
ນະທັມນອກຮີດ(ຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອ). 
   1: 8-9 ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວກັບສາວົກຂອງພຣະອົງຊ່ືໂທມາ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຫລັງຈາກໄດ້ເຫັນການຄືນຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດ, 
“ເພາະໄດ້ເຫັນເຮົາທ່ານຈ່ຶງເຊ່ືອຫລື ຜູ້ທ່ີບ່ໍເຫັນເຮົາແຕ່ໄດ້ເຊ່ືອກໍເປັນສຸກ” (ໂຢຮັນ 20:29). ເປໂຕ, ໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄຳ 
ເຫລ່ົານ້ັນທ່ີດັງກ້ອງຢູ່ທ່ີນ້ີວ່າ: "ເຈ້ົາຮັກພຣະອົງເຖິງແມ່ນວ່າເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍເຫັນພຣະອົງ." ຄວາມເຊ່ືອນຳມາທັງຄວາມພ້ົນ
ແລະຄຳສັນຍາຂອງວັນນ້ັນເວລາຄວາມເຈັບປວດຈະສ້ິນສຸດແລະຄວາມຍຸດຕິທັມທ່ີສົມບູນຈະເລ໊ີມຕ້ົນ.  ຄວາມເຊ່ືອ
ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນແລະຄວາມຊ່ົວຈະຖືກລົງໂທດ. ແຕ່ພວກເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດຈົນກວ່າຈະຮອດເວລານ້ັນ? ພຣະ 
ຄັມພີຈະໃຫ້ເຮັດແບຍງ່າຍໆ ແຕ່ເປັນຄຳຕອບທ່ີຍາກ: ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາຮູ້ອະນາຄົດ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ
ຢ່າງຊ່ືສັດຢູ່ທ່ີນ້ີແລະດຽວນ້ີ. ຖ້າມື້ນ້ີ ນ້ັນໝາຍເຖິງການແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ່ງ, ການແກ້ໄຂຄວາມເຈັບປວດ, ການເຮັດວຽກ
ທ່ີໜ້າເບ່ືອ, ການປະເຊີນກັບການຕ່ໍສູ້ຂອງເດັກນ້ອຍ, ການສ້າງຄອບຄົວ, ຫລືການລໍຖ້າການຊ້ີນຳ ຈ່ົງເຮັດດ້ວຍຄວາມ 
ຍິນດີໃນພຣະເຈ້ົາ, ຜູ້ທ່ີຈະສະເດັດກັບຄືນມາພອ້ມກັບລາງວັນທ່ີພຣະອົງໄດ້ສັນຍາໄວ້ ! 
ນຳໃຊ້: 
    ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດສະແດງອອກໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຫວັງມີ
ຄວາມເຊ່ືອມໂຍງຕິດຕ່ໍພົວພັນກັນ.  ສໍາລັບບັນດາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທ່ີ ເປໂຕໄດ້ເວ້ົາເຖິງ, ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເພ່ິນຂະນະນ້ັນ
ໄດ້ຊ່ວຍພວກເພ່ິນໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນ. ຈາກຄວາມທຸກທໍຣະມານທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ປະເຊີນ ແລະຄວາມເຊ່ືອຂອງ
ພວກເພ່ິນໃນອະນາຄົດ.  ນ້ີໝາຍເຖິງຄວາມຫວັງຂອງພວກເພິ່ນຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຈິດໃຈຂອງເພິ່ນແນໃສ່ບ່ອນທ່ີອົງພຣະ 
ເຢຊູໄດ້ຊົງປະທັບຢູ່ເທິງສວັນ, ດ້ວຍມູນມໍຣະດົກອັນຕລອດໄປເປັນນິດສໍາລັບປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ. 
  

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 
            ຈ່ົງຈົດຈໍາອາທິດນ້ີວ່າພວກເຮົາມີ ຄວາມຫວັງທ່ີມີຊີວິດ.  ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງການນໍາໃຊ້ຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 

 ຈ່ົງຮັບຮູ້.   ຈ່ົງສາຣະພາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ໃນຈຸດໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານທ່ີທ່ານເສັຽຄວາມຫວັງ. ຈ່ົງສາຣະພາບ
ບາບ ໃດໆ, ແລະທູນຂໍຕ່ໍພຣະອົງ ໃຫ້ຊົງເປີດຕາຂອງທ່ານໃຫເ້ບ່ິງເຫັນຄວາມຈິງແຫ່ງຄວາມຫວັງທ່ີມີຊີວິດໃນ
ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ. 

 ຈ່ົງຈົດຈໍາ.   ຈ່ົງກັບໄປອ່ານ 1 ເປໂຕ 1:1-9, ແລະ ຈົດບັນທຶກວິທີການທ່ີເປໂຕໄດ້ບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບຝູງ
ຄົນທ່ີຕິດຕາມ ແລະເຊ່ືອວາງໃຈໃນອົງພຣະຄຣິດ.  ເກັບບັນຊີນ້ີໄວ້ໃນທ່ີປອດພັຍ ເພ່ືອຈະໄດ້ເຕືອນທ່ານວ່າ 
ທ່ານແມ່ນຜູ້ໃດໃນອົງພຣະຄຣິດ? 

 ຈ່ົງຟ້ືນຟູ.  ມີຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງບ່ໍທ່ີມີຄວາມສ້ິນຫວັງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງນຳມາສູ່ຈິດໃຈຂອງທ່ານ?  ຈ່ົງໃຊ້ເວລາພົບຫຼື 
ໂທຣະສັບຫາພວກເພ່ິນໃນອາທິດນ້ີ ແລ້ວແບ່ງປັນຄວາມຈິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສຳແດງແກ່ທ່ານໃນບົດຮຽນນ້ີ. 
 

      ພວກເຮົາທຸກຄົນມີເວລາ ໃນເມ່ືອພວກເຮົາມີຄວາມເມ່ືອຍລ້າອ່ອນແຮງແລະຂາດກໍາລັງໃຈ.   ມັນແມ່ນຊ່ວງເວ 
ລານ້ັນລະທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງຈົດຈໍາວ່າພວກເຮົາມຄີວາມຫວັງທ່ີມີຊີວິດ ທ່ີຖືກຮັບປະກັນໂດຍອົງພຣະຄຣິດ.   ນ້ີຈະເປັນ 
ພລັງໃຈ(ໄວຕາມິນດ້ານຈິດວິນຍານ) ແກ່ພວກເຮົາໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາອົດທົນພາກພຽນພະຍາຍາມຈົນເຖິງທ່ີສຸດ. 
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