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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 14 ມິຖຸນາ 2020 (06-14-2020) 

ສຳລັບຄຣູ 
ການສະແດງອອກຂອງຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາ 

 
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາໃນອົງພຣະຄຣິດໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີທີ່ພວກເຮົາເບິ່ງໂລກແລະດຳລົງ 

                                ຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນ້ີ. 

 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
       ການສ້ໍໂກງ. ການຫຼອກລວງ. ການກະທໍາຜິດສິນທັມຫືຼກົດໝາຍ.   ຫຼາຍລ້ານໂດລາໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານບໍ 
ຣິຫານວິທຍາລັຍເພ່ີືອຈະໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນນ້ັນ ນ້ີເປັນຂ່າວອື້ສາວຮັບສິນບົນໃນປີ 2019. ກຣໍະນນ້ີີເປັນທ່ີສົນໃຈ
ຫຼາຍເຊ່ັນ ຜູ້ມີຊ່ືສຽງ, ນັກກິລາ,ໂຄດຝກຶຊ້ອມ, ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ແລະນັກອາຊີບຕ່າງໆ ລ້ວນຢູ່ໃນກໍຣະນີີນ້ີທັງນ້ັນ. 
       ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງສ່ິງເຫ່ົຼານີ້ແມ່ນຄວາມຫວັງທ່ີບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ຜິດພາດໃນມະຫາວິທະຍາລັຍ,  ລະດັບ, ທີມ,  ຫືຼ ຍົດສັກ. 
ສິ່ງທັງໝົດເຫ່ົຼານ້ີສາມາດພັງທະລາຍລົງ.    ແຕ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນຂ່າວອື້ສາວໂດ່ງດັງທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫວັງທີ່ 
ຖືກຫາຍໄປ.   ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ເຫັນເມ່ືອຄົນຕິດຕາມຄວາມຫວັງທີ່ຈະມີບ້ານຫັຼງໃຫຍ່ໂຕ, ວຽກງານທ່ີດກີວ່າ,  ຫືຼຍົດ 
ຖາບັນດາສັກ ຄ້າຍຄືກັບວ່າສິ່ງເຫ່ົຼານ້ີສໍາຄັນຫຼາຍແທ້ໆ! 
       ຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຫວັງໃນຄຣິສຕຽນໄດ້ປ່ຽນມຸມມອງຂອງພວກເຮົາ ເພ່ືອວ່າຊີວິດທ່ີກ່າວມາຈະບໍແ່ມ່ນສ່ິງທ່ີ
ພວກເຮົາສາມາດຮັບໄດອີ້ກຕໍ່ໄປ, ແຕ່ຊີວິດແມ່ນກ່ຽວກັບວິທີທ່ີພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮັກ ແລະວິທີທີ່ພວກເຮົາຮັບ 
ໃຊ້ອົງພຣະເຈົ້າແລະ ວິທີທ່ີພວກເຮົາຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ. 
           
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1.  1 ເປໂຕ 1:13-16 

13ເຫດສັນນັ້ນຈ່ົງຕຽມຕົວຕຽມໃຈຂອງພວກທ່ານໃຫ້ດີ ຈົ່ງມີສະຕິລະວັງຕົວ ແລະຈ່ົງຕັ້ງຄວາມຫວັງໃຫ້ເຕັມບໍຣິບູນ
ໃນພຣະຄຸນ ຄືພຣະຄຸນຊ່ຶງຈະຊົງໂຜດປະທານແກ່ພວກທ່ານ ເມ່ືອພຣະເຢຊູຈະສະເດັດມາປະກົດ.14ໂດຍທ່ີພວກທ່ານ
ເປັນລູກທ່ີຟັງຄວາມ ຢ່າໄດ້ດຳເນີນຊີວິດຕາມກິເລດຕັນຫາແບບເກ່ົາ ຢ່າງເມ່ືອພວກທ່ານຍັງໂງ່ຢູ່. 15ແຕ່ເພາະພຣະອົງ
ຜູ້ຊົງເອ້ີນທ່ານທັງຫລາຍນ້ັນບໍຣິສຸດ.   ຝ່າຍພວກທ່ານ,  ຈົ່ງກາຍເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດໃນກິຣິຍາວາຈາທຸກປະການເໝືອນກັນ.  
16ເພາະມີຄຳຂຽນໄວ້ແລ້ວວ່າ: “ເຈົ້າທັງຫລາຍຈ່ົງເປັນບໍຣິສຸດ ເພາະຝ່າຍເຮົາບໍຣິສຸດ.” 

 
    1: 13-14 ການກັບມາຂອງພຣະຄຣິດຢ່າງກະທັນຫັນຄວນກະຕຸ້ນເຮົາໃຫ້ມີຊີວິດເພ່ືອພຣະອົງ.  ນີ້ໝາຍຄວາມ

ວ່າຈະມີສະຕິລະວັງຕົວທາງຈິດໃຈ (ກະຕຽມຈິດໃຈຂອງທ່ານ),   ມີວິນັຍ (“ ຄວບຄຸມຕົວເອງ”),  ແລະສຸມໃສ່ (“ ເອົາ
ຄວາມຫວັງທັງໝົດຂອງທ່ານໄວ້”).   ທ່ານພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະພົບກັບພຣະຄຣິດ,   ດໍາລົງຊີວິດຄືກັບເດັກນ້ອຍທ່ີເຊ່ືອຟັງ 

 

ດົນປານໃດແລ້ວທີ່ທ່ານຖືກຫຼອກລວງໃນສິ່ງທ່ີທ່ານບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ?  
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ຂອງພຣະເຈ້ົາບໍ? 
 
1: 14-16 ພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນແລະຂອງໂບດຄຣິສຕຽນ ຊົງສັກສິດບໍຣິສຸດ  ເພາະວ່າສິນທັມຂອງພຣະອົງຊົງ 

ຄົບບໍຣິບູນແລະທ່ຽງທັມ ບ່ໍມີສິ່ງໃດບົກພ່ອງ ພຣະອົງຊົງຕັ້ງມາຕະຖານຂອງສິນທັມໄວ້. ຊ່ຶງບໍ່ເໝືອນກັບພຣະທຽມຂອງ 
ໂຣມັນ, ພຣະອົງບໍ່ໂຫດຮ້າຍ, ບ່ໍຜິດສິນທັມເຣ່ືອງເພດ, ບ່ໍຄຽດແຄ້ນປອງຮ້າຍ.   ບ່ໍເໝືອນພຣະທຽມຂອງສາສນາທຽມ 
ເທັດທ່ີໂດ່ງດັງໃນສັຕວັດທີນ່ຶງ, ພຣະອົງບ່ໍຫິວກະຫາຍເລືອດ ຫລືເຮັດສ່ິງໃດໂດຍບ່ໍໄຕ່ຕອງ.   ພຣະເຈົ້າອົງບໍຣິສຸດຂອງ 
ເຮົາຫວັງຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດຕາມພຣະອົງເຣ່ືອງສິນທັມທີ່ມີມາຕຖານສູງ.   ເໝືອນກັບພຣະອົງ, ພວກເຮົາຄວນມີຄວາມ 
ເມດຕາ ແລະທ່ຽງທັມ. ເໝືອນພຣະອົງ, ພວກເຮົາຄວນຍອມເສັຽສະລະເພ່ືອຄົນອ່ືນ. 

    ຄຳເວ້ົາຂອງເປໂຕໝາຍຄວາມວ່າທຸກໆພາກສ່ວນໃນຊີວິດແລະຄຸນລັກສະນະຂອງພວກເຮົາຄວນຈະຢູ່ໃນຂ້ັນ
ຕອນຂອງການເປັນແບບຢ່າງທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກຕາມມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາ.  

    ຫັຼງຈາກຄົນໃດຄົນນຶ່ງໄດ້ຖວາຍຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າເພ່ືອພຣະຄຣິດ,   ບາງຄ້ັງພວກເຂົາຍັງຮູ້ສຶກວ່າຖືກດຶງກັບຄືນ 
ໄປສູ່ທາງເກ່ົາຂອງພວກເຂົາ.  ເປໂຕບອກເຮົາໃຫ້ເປັນຄືກັບພຣະບິດາທ່ີຢູ່ໃນສວັນ  ບໍຣິສດຸໃນທຸກສິ່ງທ່ີເຮົາເຮັດ.  ຄຳ 
ວ່າບຣິໍສຸດໝາຍຄວາມວ່າການອຸທິດຕົນທັງໝົດແລະຖວາຍຕົນແກ່ພຣະເຈົ້າ, ແຍກອອກໄວ້ຕາງຫາກເພ່ືອຮັບໃຊ້ພຣະ 
ອົງພິເສດແລະຫ່າງໄກຈາກຄວາມບາບແລະອິດທິພົນທ່ີທຳລາຍຂອງມັນ. ພວກເຮົາແຕກຕ່າງຈາກໂລກໃນທາງບວກ, 
ຮັກແລະຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ. ຈຸດສຸມຂອງເຮົາແມ່ນໃຫ້ພຣະອົງສຳຄັນເປັນນ່ຶງ.  ທັງໝົດນ້ີແມ່ນ
ກົງກັນຂ້າມກັບທາງເກ່ົາຂອງພວກເຮົາ.    
 

ນຳໃຊ້: 
         ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດກາຍເປັນຄົນບໍຣິສຸດດ້ວຍຕົນເອງ,   ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານພຣະວິນຍານບໍຣິສດຸໃຫ້ເພ່ືອ
ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຊ່ືອຟັງພຣະອົງແລະປະທານຣິດອຳນາດໃຫ້ພວກເຮົາເພ່ືອເອົາຊະນະບາບ. ຢ່າໃຊ້ຂໍ້ແກ້ຕົວທີ່ທ່ານ
ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຊົາເຮດັບາບໄດ້. ຈ່ົງເພ່ິງໃນອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ຈະປົດປ່ອຍທ່ານໃຫ້ພ້ົນຈາກການຄອບ
ຄອງຂອງບາບ ເພ່ືອວ່າທ່ານຈະສາມາດປ່ຽນແປງອິດທິພົນຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ.        

  
2.  1 ເປໂຕ 1:17-21 
17ແລະຖ້າພວກທ່ານອ້ອນວອນທູນຂໍຕໍ່ພຣະອົງ  ຜູ້ຊົງພິພາກສາທຸກຄົນຕາມກິຈການຂອງເຂົາໂດຍບ່ໍເລືອກ ໜ້າຜູ້ໃດ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າພວກທ່ານເອ້ີນພຣະອົງວ່າ “ພຣະບດິາ” ກໍຕາມ  ຈົ່ງປະຕບັິດໄປດ້ວຍຄວາມຢຳເກງ ຕລອດເວລາທ່ີພວກ
ທ່ານອາສັຍຢູ່ໃນໂລກນ້ີ. 18ທ່ານທັງຫລາຍຮູ້ແລ້ວວ່າ ພຣະອົງຊົງໄຖ່ພວກທ່ານອອກຈາກການດຳເນີນຊີວິດອັນບ່ໍມີປະ
ໂຍດ ຊ່ຶງພວກທ່ານໄດ້ຮັບຕ່ໍຈາກບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກທ່ານ ບໍ່ແມ່ນໄຖ່ໄວ້ດ້ວຍສິ່ງຂອງທ່ີເສ່ືອມສູນໄປ ຄືເງິນຫລືຄຳ.  
19ແຕ່ຊົງໄຖ່ດ້ວຍພຣະໂລຫິດອັນຊົງມີຄ່າຂອງພຣະຄຣິດເໝືອນດ່ັງເລືອດລູກແກະທ່ີບໍ່ມີຕຳໜິຫລືຮອຍດ່າງ.   20ພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ຊົງກຳນົດພຣະຄຣິດນ້ັນໄວ້ກ່ອນຊົງສ້າງໂລກ    ແຕ່ໄດ້ຊົງໃຫ້ພຣະອົງປາກົດໃນເວລາສຸດທ້າຍນ້ີເພ່ືອທ່ານທັງ 
ຫລາຍ.  21ເພາະດ້ວຍພຣະຄຣິດນ້ັນ ພວກທ່ານຈ່ຶງວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ,  ຜູ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະຄຣິດເປັນຄືນມາ
ຈາກຕາຍ, ແລະຊົງປະທານສະງ່າຣາສີໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ ຈົນກວ່າຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຫວັງໃຈຂອງພວກທ່ານຈ່ຶງຕ້ັງ 
ຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົາ.  

       
1:17 "ຄວາມໂຄຣົບຢຳເກງ" ແມ່ນຄວາມນັບຖືອັນເຕັມປ່ຽມຂອງຜູ້ເຊ່ືອທ່ີມີຕໍ່ພຣະເຈ້ົາຜູ້ມີອຳນາດສູງສຸດ. ເນ່ືອງຈາກ 
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ວ່າພຣະເຈ້ົາຊັງເປັນຜູ້ຕັດສິນທ່ົວແຜ່ນດິນໂລກ,  ພວກເຮົາບໍ່ກ້າທ່ີຈະເມີນເສີຍຕ່ໍພຣະອົງຫລືປະຕິບັດຕ່ໍພຣະອົງແບບ 
ທັມມະດາ.   ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຖືວ່າສິດທິພິເສດຂອງພວກເຮົາໃນຖານະເປັນລູກໆຂອງພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ 
ເສລີພາບເຮັດສ່ິງໃດກໍໄດ້ຕາມທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການ.  ພວກເຮົາບ່ໍຄວນເປັນເດັກທ່ີເສ່ືອມເສັຽແຕ່ຄວນເປັນຄົນທ່ີຮູ້ບຸນ 
ຄຸນທ່ີຮັກການສະແດງຄວາມນັບຖືຕ່ໍພຣະບິດາທ່ີຢູ່ໃນສວັນ.   ເຊ່ັນດຽວກັນ, ໃນຖານະເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ,  ພວກເຮົາບໍ່
ຄວນຕິດພັນກັບວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາຢູ່ທ່ີນີ້.    ພວກເຮົາຄວນກຽມພ້ອມທ່ີຈະຈາກໄປ,    ຕອບສນອງຕ່ໍພຣະເຈົ້າ,  
ແລະສແວງຫາບ້ານສຸດທ້າຍຂອງພວກເຮົາຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ (ເບິ່ງ 2: 11). 
 
1: 18-19 ຂ້າທາດໄດ້ຖືກໄຖ່ເມ່ືອມີຄົນຈ່າຍເງິນເພ່ືອຊ້ືອິສລະພາບຂອງລາວ.  ພຣະເຈົ້າໄດ້ໄຖ່ພວກເຮົາຈາກຄວາມ
ຊ່ົວຮ້າຍຂອງບາບ ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍເງິນ  ແຕ່ດ້ວຍພຣະໂລຫິດອັນລ້ຳຄ່າຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເອງ (ໂຣມ 6: 6-7;  
1 ໂກຣິນໂທ 6:20; ໂກໂລຊາຍ 2:13-14; ເຮັບເຣີ 9:12). ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໜີຈາກບາບຂອງພວກເຮົາເອງ; ນອກ 
ຈາກຊີວິດຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານັ້ນທ່ີສາມາດປົດປ່ອຍພວກເຮົາໄດ້. 
 
1:20 ການເສັຽສລະຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດເພ່ືອໄຖ່ບາບຂອງພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນການຄ້ົນຄິດ, ບໍ່ແມ່ນສ່ິງທ່ີພຣະເຈົ້າຕັດສິນ
ໃຈເຮັດເມ່ືອໂລກບ່ໍສາມາດຄວບຄຸມໄດ.້   ແຜນການນ້ີໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ໂດຍພຣະເຈົ້າຜູ້ຮອບຮູ້   ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງນິຣັນ 
ຕລອດໄປ ກ່ອນທ່ີໂລກນ້ີຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ. ຊ່າງເປັນການເລ້ົາໂລມແທ້ໆ ສຳລັບຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນສມັຍກ່ອນ ທີ່ຮູ້ວ່າການສະ 
ເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດແລະແຜນການຄວາມພ້ົນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຖືກວາງແຜນໄວ້ເປັນເວລາດົນນານກ່ອນທ່ີໂລກຈະ
ຖກືສ້າງຂຶ້ນ. ສ່ິງນ້ີເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາໝັ້ນໃຈວ່າກົດບັນຍດັບ່ໍໄດ້ຖືກປະຖ້ິມເພາະມັນບໍ່ໄດ້ຜົນ ແຕ່ວ່າກົດບັນຍັດແລະການ
ສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນສ່ວນນ່ຶງຂອງແຜນການນິຣັນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
  

ນຳໃຊ້: 
      ການໄຖ່ແມ່ນເປັນຄໍາທ່ີ ອຸດົມສົມບູນ ທ່ີມີຜົນສະທ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບການດໍາເນີນຊີວິດຕາມຮອຍພຣະບາດ 
ຂອງອົງພຣະຄຣິດ.    ພາສາກຣີກຄໍາວ່າ “ລຸຕຣູ” ມີຄວາມໝາຍວ່າຈະໄດ້ຮັບການປ່ອຍຕົວໂດຍການຈ່າຍຣາຄາທ່ີຖືກ 
ຮຽກຄ່່າໄຖ່.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສະເດັດມາໃນໂລກນ້ີເພ່ືອໄຖ່ບາບໂດຍພຣະໂລຫິດແລະຊີວິດ(ເປັນຄ່າໄຖ່): 
“ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກໂລກຈົນໄດ້ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອທຸກຄົນທ່ີວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະບຸດນ້ັນ 
ຈະບໍ່ຈິບຫາຍ ແຕ່ມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ” (ຢຮ 3:16).   ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ວ່າ:  “… ຝ່າຍເຮົາໄດ້ມາ 
ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຊີວິດ ແລະຈະໄດ້ຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ.” (ຢຮ 10:10). 

 
 3.  1 ເປໂຕ 1:22-25 

22ທີ່ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຊຳຮະຈິດໃຈຂອງຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຟັງຄວາມຈິງ  ຈົນມີຄວາມຮັກພວກພ່ີນ້ອງ
ຢ່າງຈິງໃຈ,  ພວກທ່ານຈ່ົງຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນດ້ວຍເຕັມໃຈ.  23ດ້ວຍວ່າທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ເກີດໃໝ່ແລ້ວ  ບໍ່ແມ່ນເກີດ
ຈາກແນວປູກທ່ີອາດເປ່ືອຍເນ່ົາ   ແຕ່ເກີດຈາກແນວປູກທ່ີບໍ່ອາດເປ່ືອຍເນ່ົາ ຄືເກີດຈາກພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາອັນຊົງ
ຊີວິດແລະຕ້ັງໝ້ັນຄົງ.  24ເພາະວ່າ, “ບັນດາມະນຸດທັງໝົດເປັນເໝືອນຕ້ົນຫຍ້າແລະບັນດາສະງ່າຣາສີຂອງເຂົາກໍເປັນ  
ເໝືອນດອກຫຍ້າຕົ້ນຫຍ້າກໍຫ່ຽວແຫ້ງໄປ ແລະດອກມັນກໍຫ່ວງຫລົ່ນໄປ.   25ແຕ່ພຣະທັມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕັ້ງ
ໝັ້ນຄົງຢູ່ເປັນນິດ” ພຣະທັມນັ້ນຄືຂ່າວປະເສີດທ່ີໄດ້ປະກາດໃຫ້ພວກທ່ານຊາບແລ້ວ.       
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1:22“ ຄວາມຮັກທ່ີຈິງໃຈ” ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫ້ທີ່ບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວ; ຄົນທ່ີເຫັນແກ່ຕົວບ່ໍສາມາດຮັກແທ້. ຄວາມຮັກແລະ
ການໃຫ້ອະພັຍຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນອິສລະ ໃຫ້ພວກເຮົາພິຈາຣະນາຕົວເອງແລະຕອບສນອງຕ່ໍຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນ
ອື່ນ. ໂດຍການເສັຽສະລະຊີວິດຂອງພຣະອົງ ພຣະຄຣິດຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງຮັກພວກເຮົາແທ້ໆ.  ດຽວນ້ີພວກເຮົາສາ 
ມາດຮັກຄົນອ່ືນຢ່າງສຸດຫົວໃຈໂດຍການເຮັດຕາມຕົວຢ່າງຂອງພຣະອົງແລະການໃຫ້ຕົວເຮົາເອງເສັຽສະລະ. 
 
1: 24-25 ອ້າງເຖິງເອຊາຢາ 40:6-8, ເປໂຕເຕືອນຜູ້ທີ່ເຊ່ືອວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນຊີວິດນີ້ ຊັບສົມບັດ, ຄວາມສຳເຣັດ , 
ຄົນທັງຫລາຍ ໃນທ່ີສຸດກໍຈືດຈາງຫາຍໄປແລະໝົດໄປ. ມີແຕ່ພຣະປະສົງ, ພຣະຄຳ, ແລະການງານຂອງພຣະເຈ້ົາເທົ່າ
ນັ້ນທ່ີໝັ້ນຄົງຖາວອນ. ພວກເຮົາຕ້ອງຢຸດການຍຶດໝັ້ນໃນສ່ິງຊ່ົວຄາວແລະເລ້ີມຕົ້ນສຸມໃສ່ເວລາ, ເງິນ, ແລະພລັງຂອງ
ພວກເຮົາທ່ີຖາວອນ: ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຊີວິດນິຣັນຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດ. 
 

ນຳໃຊ້: 
            ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງໝັ້ນຄົງແລະບ່ໍປ່ຽນແປງ ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຜູ້ທ່ີຊົງເປີດພຣະວາທະນັ້ນ  ຊົງໝັ້ນຄົງ 
ແລະ ບໍ່ປ່ຽນແປງ. 
 
   .  

ນໍາໃຊໃ້ນຊີວິດ 

           ທ່ານຈະເອົາຄວາມຈິງຈາກບົດຮຽນວັນນ້ີໄປນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຢ່າງໃດ. ຈ່ົງພິຈາຣະນາການນໍາໃຊ້ຕໍ່ລົງໄປນ້ີ: 

 ຈົ່ງສາຣະພາບ.  ຈ່ົງສາຣະພາບຕໍ່ພຣະເຈົ້າວ່າທ່ານໄດ້ເຮັດຄວາມຫວັງຂອງທ່ານສູນເສັຽຢູ່ໃສ? ຈ່ົງສັດຊ່ືແລະ
ຈິງໃຈຕ່ໍຄົນແລະສ່ິງຂອງຊ່ຶງທ່ານໄດ້ຊອກຫາຊ່ຶງເປັນຄວາມຫວັງນອກເຫນືອຈາກພຣະຄຣິດ. 
 

 ຈົ່ງອ່ານ.    ຈົ່ງສັນຍາວ່າຈະອ່ານພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າ   ແລະນໍາໄປປະຕິບັດໃນການດໍາເນີນຊີວິດປະຈໍາວັນໃນ
ທຸກໆວັນ. ຍ້ອນຜ່ານການອ່ານພຣະຄັມພີຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງຢູ່ສເມີນີ້ລະ  ທ່ີພວກເຮົາສາມາດພັດທະນາແບບແຜນ
ການດຳຣົງຊີວິດແຫ່ງການເຊ່ືອຟັງ ແລະການດຳຣົງຊີວິດທ່ີບຣິໍສຸດ. 
 

 ຈົ່ງສັນຍາ.  ຖ້າຫາກມີພາກສ່ວນໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານທ່ີຄວາມຫວັງຂອງທ່ານໃນອົງພຣະຄຣິດ ເຫັນໄດ້ບໍ່ຊັດ
ເຈນຜ່ານການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈົ້າ, ຈ່ົງສັນຍາຕ່ໍຕົນເອງໃຫ້ປ່ຽນແປງສ່ິງນ້ີ.  ຈ່ົງຍອມຈໍານົນພາກສ່ວນຊີວິດນັ້ນຕ່ໍ 
ພຣະເຈົ້າ, ແລະຈ່ົງໂຍນຖ້ິມອຸປສັກທັງຫຼາຍເຫ່ົຼານ້ີທີ່ກີດກ້ັນລະຫວ່າງທ່ານ ແລະການເຊ່ືອຟັງທັງໝົດ. 
 

      ຝູງຄົນທັງຫຼາຍໃຫ້ຄວາມຫວັງສູນເສັຽແລະຄວາມເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈຢູ່ສເມີ.     ພວກເພ່ິນມີໃຈຈົດຈ່ໍໃສ່ໃນສ່ິງເລັກໆ
ນ້ອຍໆ.     ແຕ່ຄວາມຫວັງໃນພຣະຄຣິດຢ່າງແທ້ຈິງຈະປ່ຽນແປງວິທີການທ່ີພວກເຮົາມອງເບ່ິງໂລກ  ແລະ ວິທີການທ່ີ
ພວກເຮົາອາສັຍຢູ່ໃນໂລກນ້ີ - ເພ່ືອພຣະສະງາ່ຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ອາແມນ! 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  http://lsbf.us   


