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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 21 ມິຖຸນາ 2020 (06-21-2020) 

ສຳລັບຄຣູ 
ຄໍາພະຍານແຫ່ງຄວາມຫວັງຂອງເຮົາ 

 
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາໃນອົງພຣະຄຣິດ ຊ້ີໃຫ້ຄົນອ່ືນໄປຫາພຣະອົງ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:  
        “ຖ້າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກຂ້ອຍ ພຣະອົງບ່ໍຄວນຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍແບບນ້ີ.”     ຊາຣ໌ລົທທ໌ ແອລລິອົທທ໌  ໄດ້ເວ້ົາຄໍານີ້ຢູ່
ເລ້ືອຍໆ ເພາະສຸຂະພາບທີ່ບ່ໍດີຂອງນາງພາໃຫ້ນາງກາຍເປັນຄົນພິການ(ເສັຽອົງຄະ).  ເມ່ືອທ່ານ ດຣ. ຊີຊາ ເມແລນ, 
ອາຈານຊາວສວິສ, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວຂອງນາງໃນປີ ຄ.ສ. 1922, ເພ່ິນໄດ້ເວ້ົາກັບນາງກ່ຽວກັບສະພາບການ
ຂອງນາງ.  ຄວາມຫ່ວງໃຍທ່ີແທ້ຈິງຂອງອາຈານຊີຊາ ທີ່ມີຕໍ່ນາງ, ບວກໃສ່ຄວາມເຊ່ືອທ່ີໝັ້ນໃຈຂອງເພ່ິນ, ໄດ້ນໍາໄປສູ່
ການກ້າວໜ້າຫາຄໍາຕອບ.    ເພ່ິນບອກກັບນາງວ່າ:   “ການຮັກສາຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງນາງໃຫ້ຫາຍນ້ັນກໍແມ່ນ
ຄວາມເຊ່ືອທ່ີນາງໄດ້ດູຖູກນ້ັນເອງ.” ເພ່ິນໄດ້ບອກນາງວ່າ: “ຈ່ົງມອບຕົວຂອງເຈ້ົາໃຫ້ແດ່ພຣະເຈົ້າ ໃນຖານະປັດຈຸບັນ, 
ດ້ວຍການຕ່ໍສູ້ ແລະຄວາມຢ້ານກົວຂອງເຈ້ົາ, ດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງ ແລະຄວາມຮັກ,  ດ້ວຍກຽດສັກສີ  ແລະຄວາມອັບ 
ອາຍ”. 
     ນາງຊາຣ໌ລົທທ໌ ໄດ້ຫັນຫັຼງຈາກຊີວິດທ່ີນາງກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ ແລ້ວກັບມາຫາພຣະເຈົ້າ ແລະໄດ້ມີປະສົບການຊີວິດ 
ໃໝ່ໃນອົງພຣະຄຣິດນັບຕ້ັງແຕ່ວັນນ້ັນມາ. ໃນຂະນະທ່ີນາງໄດ້ເຕີບໂຕໃນການດໍາເນີນຊີວິດໄປກັບພຣະເຈ້ົາ, ນາງໄດ້
ສຶກສາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະເລ້ິມຕ້ົນຂຽນເພງນະມັສການທ່ີມີຊ່ືສຽງທ່ີສຸດກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງມ້ືທ່ີສໍາຄັນ
ໃນຊີວິດຂອງນາງຄືເພງ:  “ໃຈຊ່ົວເທົ່າໃດຂ້າໄດ້ເຊ່ືອວ່າ”  (“Just as I am”). 
     ຄວາມຫວັງຂອງ ອາຈານ ດຣ. ຊີຊາ ເມແລນ ໄດ້ຊ້ີແນວທາງໃຫ້ນາງ ຊາຣ໌ລົທທ໌ ແອລລິອົທທ໌  ໄປຫາຄວາມຫວັງ, 
ແລະ ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ້ີໃຫ້ຜູ້ອ່ືນໄປຫາອົງພຣະຄຣິດເຊ່ັນດຽວກັນ.  ຊີວິດທ່ີດໍາເນີນໄປໃນອົງພຣະ 
ຄຣິດແມ່ນ “ຄໍາແນະນໍາ” ອັນຍ່ິງໃຫຍ່ມະຫາສານສໍາລັບຄົນອ່ືນ ຊ່ຶງຈະນໍາພາພວກເພ່ິນໃຫ້ມາຫາພຣະອົງ. 
           

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1.  1 ເປໂຕ 2:4-6 
4ຈົ່ງມາຫາພຣະອົງຜູ້ຊົງເປັນພຣະສີລາທ່ີຊົງຊີວິດຊ່ຶງຝ່າຍມະນຸດໄດ້ປະຖ້ິມເສັຽ ແຕ່ຝ່າຍພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ແລະຊົງ
ຖືວ່າມີຄ່າ. 5ທ່ານທັງຫລາຍກໍເປັນເໝືອນຫີນທ່ີມີຊີວິດຢູ່ ພວກທ່ານຈົ່ງຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງກໍ່ຂ້ຶນເປັນພຣະວິຫານຝ່າຍ
ວິນຍານ, ເປັນປະໂຣຫິດບໍຣິສຸດເພ່ືອຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຝ່າຍວິນຍານ ຊ່ຶງຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍທາງພຣະເຢ
ຊູຄຣິດ.  6ເພາະມີຄຳຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄມັພີແລ້ວວ່າ, “ເບ່ິງແມ, ເຮົາວາງຫີນກ້ອນໜ່ຶງລົງໃນເມືອງຊີໂອນ ເປັນຫີນເສົາ
ເອກທ່ີເລືອກໄວ້ແລ້ວ ແລະເປັນຫີນທ່ີມີຄ່າອັນປະເສີດ ຜູ້ທ່ີວາງໃຈໃນຫີນນ້ັນກໍຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍຈັກເທ່ືອ.” 

 

ດົນປານໃດແລ້ວ ທ່ີທ່ານໄດ້ຊ້ືສ່ິງໃດສ່ິງນຶ່ງ ຕາມການແນະນໍາຂອງເພ່ືອນ? 
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• ໃນການອະທິບາຍເຣ່ືອງຄຣິສຕະຈັກວ່າເປັນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ ເປໂຕໄດ້ຍົກເອົາມາຈາກພຣະຄັມພີ 
ເດີມເພ່ືອສນັບສນຸນເນ້ືອໃນອັນສຳຄັນຂອງເພ່ິນ(ພສສ 118:22; ອຊຢ 8:14; 28:16) 

• ບັນດາຜູ້ອ່ານຈົດໝາຍຂອງເປໂຕ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຣ່ືອງສີລາອັນມີຊີວິດນັ້ນແມ່ນອິສຣາເອນ; ແລ້ວເປໂຕໄດ້ 
ເວ້ົາວ່າສີລານ້ັນແມ່ນພຣະຄຣິດ,  

• ອີກເທ່ືອນ່ຶງເປໂຕຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າຄຣິສຕະຈັກບ່ໍໄດ້ມາລຶບລ້າງມໍຣະດົກຊາວຢິວແຕ່ເຮັດໃຫ້ສົມບູນຄົບຖ້ວນ 
 

• ການຖວາຍບູຊາຝ່າຍວິນຍານນ້ັນແມ່ນຫຍັງ ຊ່ຶງພວກເຮົາຖວາຍແກ່ພຣະເຈົາ້? ເມ່ືອຖວາຍສັດເປັນເຄ່ືອງບູ 
ຊາຕາມບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ປະໂຣຫິດຈະຂ້າສັດ, ຕັດເປັນຕ່ອນ, ແລະວາງເທິງແທ່ນບູຊາ. 

• ການຖວາຍເຄ່ືອງບູຊານ້ັນສຳຄັນຫລາຍ ແຕ່ໃນພຣະຄັມພີເດີມພຣະເຈົ້າກ່າວໄວ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ການເຊ່ືອ 
ຟັງຈາກໃຈນ້ັນສຳຄັນກວ່າເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາ(1 ຊມອ 15:22; ພສສ 40:6) 
 

• ດັ່ງນ້ັນຈ່ຶງບ່ໍຕ້ອງສົງສັຍວ່າ ເປໂຕໄດ້ຄິດເຖິງຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະເຢຊູສເມີທີ່ເວ້ົາກັບເພ່ິນ ຫລັງຈາກເພ່ິນຍອມ 
ຮັບວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເມຊີອາ ພຣະບຸດພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຊົນ, "ເຮາົບອກທ່ານວ່າ ທ່ານຄເືປໂຕ ເທິງ
ສລີາກ້ອນນ້ິ ເຮົາຈະສ້າງຄຣິສຕະຈັກຂອງເຮາົຂ້ຶນ ແລະປະຕູແຫ່ງແດນມໍຣະນາຈະມີຊັຍຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກນັ້ນບ່ໍ
ໄດ້" (ມທ 16:16, 18). 
 

• ພຣະລັກສະນະຂອງພຣະຄຣິດ ໃນຖານະເປັນຫີນເສົາເອກ ເປັນຄືແນວໃດ? (1)ພຣະອົງມີຄ່າຄວນແກ່ການ 
ໄວ້ວາງໃຈ (2)ພຣະອົງມີຄ່າສູງຕໍ່ບັນດາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ (3)ເຖິງແມ່ນບາງຄົນຈະປະຕິເສດ, ພຣະອົງກຊົໍງເປັນພາກ 
ສ່ວນທ່ີສຳຄັນທ່ີສຸດຂອງຄຣິສຕະຈັກ.   

• ຜູ້ທ່ີປະຕິເສດພຣະເຢຊູ ໄດ້ເຮັດຜິດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງໃນຊີວິດຂອງລາວ, ພວກເຂົາໄດ້ຊູນສະດຸດຜູ້ທ່ີສາມາດ 
ຊ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ພ້ົນແລະມີຄວາມໝາຍໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ແລະພວກເຂົາຈະຕົກຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງ 
ພຣະເຈົ້າໃນວັນພິພາກສາ. 

 

   2.  1 ເປໂຕ 2:7-10 
7ຄ່າປະເສີດນ້ັນມີສຳລັບທ່ານທັງຫລາຍທ່ີວາງໃຈເຊ່ືອແຕ່ສຳລັບຄົນທັງຫລາຍທ່ີບ່ໍເຊ່ືອນ້ັນ, “ຫີນທີ່ຊ່າງກ່ໍຖິ້ມເສັຽແລ້ວ.  
ຫີນນ້ັນແຫລະ, ໄດ້ກັບກາຍມາເປັນຫີນເສົາເອກ.”  8ແລະ, “ເປັນຫີນທ່ີເຮັດໃຫ້ຕຳສະດຸດ ແລະເປັນຫີນທ່ີເຮັດໃຫ້ສະ 
ດຸດລ້ົມ” ທ່ີເຂົາສະດຸດນ້ັນກໍເພາະເຂົາບໍ່ເຊ່ືອຟັງພຣະທັມ ເຂົາກໍຖືກຊົງກຳນົດໄວ້ສຳລັບການນ້ີແຫລະ. 9ແຕ່ຝ່າຍທ່ານ
ທັງຫລາຍເປັນຊາດທ່ີພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກໄວ້ແລ້ວ, ເປັນປະໂຣຫິດຫລວງ, ເປັນປະຊາຊາດບໍຣິສຸດ, ເປັນພົລເມືອງຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາເອງ ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ປະກາດພຣະບາຣະມີຂອງພຣະອົງ ຜູ້ໄດ້ຊົງເອ້ີນພວກທ່ານໃຫ້ອອກມາຈາກ
ຄວາມມືດເຂ້ົາໄປສູ່ຄວາມສວ່າງອັນມະຫັສຈັນຂອງພຣະອົງ. 10ຄືເມ່ືອກ່ອນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍມີຊາດ ແຕ່ບັດນ້ີເປັນ 
ພົລເມືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ ເມ່ືອກ່ອນພວກທ່ານບ່ໍໄດ້ຮັບພຣະກະຣຸນາ ແຕ່ບັດນ້ີພວກທ່ານໄດ້ຮັບພຣະກະຣຸນາແລ້ວ. 

• ຄົນສ່ວນຫລາຍຈະຍອມຮັບແນວຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງເທິງພ້ືນຖານຄວາມສຳເຣັດຂອງພວກເຂົາ. ແຕ່ 
ຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະຄຣິດນ້ັນສຳຄັນກວ່າ ການງານ, ຄວາມສຳເຣັດ, ຄວາມຮ່ັງມີ ຫລືຄວາມຮູ້ 
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• ພວກເຮົາຖືກເລືອກໂດຍພຣະເຈ້ົາ ໃຫ້ເປັນຂອງພຣະອົງ ແລະຖືກຮຽນເອ້ີນໃຫ້ເປັນຕົວແທນຂອງພຣະອົງຕ່ໍ 
ຄົນອ່ືນໆ.   

• ຈົ່ງຈ່ືໄວ້ສເມີວ່າ ຄຸນຄ່າຂອງທ່ານແມ່ນຍ້ອນເປັນລູກຄົນນ່ຶງຂອງພຣະເຈົ້າ ບ່ໍແມ່ນຍ້ອນປະສົບຄວາມສຳເຣັດ 
ຂອງທ່ານເອງ. ທ່ານມີຄຸນຄ່າເພາະພຣະເຈົ້າຊົງກະທຳໃນຊີວິດທ່ານ ບໍ່ແມ່ນການກະທຳຂອງທ່ານເອງ, 

• ບາງຄ້ັງເມ່ືອເວ້ົາເຖິງຄຣິສຕຽນ ແມ່ນໝາຍເຖິງ "ທຸກຄົນເປັນປະໂຣຫິດ" ໃນສມັຍພຣະຄັມພີເດີມ ມະນຸດບໍ ່
ສາມາດເຂ້ົາຫາພຣະເຈົ້າໄດ້ໂດຍຕົງ, ປະໂຣຫິດຕ້ອງເປັນຄົນກາງຣະຫວ່າງມະນຸດຜູເ້ປັນຄົນບາບກັບພຣະ 
ເຈ້ົາຜູ້ຊົງບໍຣິສຸດ. 

• ເມ່ືອພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະເທິງໄມ້ກາງແຂນ ກົດເກນຕ່າງໆ ດ່ັງກ່າວມານັ້ນໄດ້ປ່ຽນແປງໄປ. ເວລານ້ີ 
ເຮົາສາມາດເຂ້ົາເຝົ້າພຣະເຈົ້າໄດ້ໂດຍຕົງໂດຍບ່ໍມີຄວາມຢ້ານອີກ(ຮຣ 4:16) ແລະເຮົາເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ 
ເພ່ືອນຳຄົນອ່ືນມາຫາພຣະອົງອີກດ້ວຍ(2 ກຣທ 5:18-21) 

• ເມ່ືອພວກເຮົາເປັນນ່ຶງດຽວກັບພຣະຄຣິດເປັນອະວັຍຍະວະໃນພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ ເຮົາກໍໄດ້ເຮັດວຽກ 
ງານໃນໜ້າທ່ີຂອງປະໂຣຫິດຮ່ວມກັບພຣະອົງ ຄືການຊ່ອຍມະນຸດໃຫ້ຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າ. 

 3.  1 ເປໂຕ 2:11-15 
11ທ່ານທ່ີຮັກທັງຫລາຍເອີຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຕືອນສະຕິພວກທ່ານ ເໝືອນເປັນຄົນຕ່າງຊາດທ່ີທ່ອງທ່ຽວໃນໂລກນ້ີ ໃຫ້ງົດ
ເວ້ັນຈາກຕັນຫາແນວມະນຸດຊ່ຶງທຳເສິກຕ່ໍສູ້ຈິດວິນຍານ. 12ຈ່ົງດຳເນີນຊີວິດອັນດີຖ້າມກາງຄົນຕ່າງຊາດ ເພ່ືອໃນກໍຣະ -
ນີທ່ີເຂົາຕິຕຽນນິນທາພວກທ່ານວ່າເປັນຄົນເຮັດຊ່ົວນ້ັນ ເຂົາກໍຈະສັຣເສີນພຣະເຈົ້າໃນວັນທ່ີພຣະອົງສະເດັດມາ ເພາະ
ເຂົາໄດ້ແລເຫັນການດີທີ່ພວກທ່ານປະຕິບັດນ້ັນ. 13ເພາະເຫັນແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຍອມຢູ່ໃຕ້ຂ້ໍ
ບັງຄັບທ່ີມະນຸດຕ້ັງໄວ້ທຸກຢ່າງ   ບ່ໍວ່າຜູ້ນັ້ນຈະເປັນມະຫາກະສັດຜູ້ສູງສຸດ.  14ຫລືຈະເປັນຜູ້ປົກຄອງທ່ີໄດ້ຮັບສ່ັງຈາກ 
ພຣະມະຫາກະສັດນ້ັນ ໃຫ້ລົງໂທດຜູ້ທ່ີເຮັດຊ່ົວແລະຍົກຍ້ອງຜູ້ທ່ີເຮັດດີ. 15ເພາະນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າເປັນດ່ັງນີ້
ແຫລະ, ຄືດ້ວຍເຮັດການດີ ດ່ັງນັ້ນພວກທ່ານຈະໄດ້ລະງັບຄວາມໂງ່ຂອງຄົນທ່ີບໍ່ມີສະຕິໃຫ້ມິດເສັຽ.  
 

• ໃນຖານະເປັນຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ, "ພວກເຮົາຢູ່ໃນໂລກນ້ີຊ່ົວຄາວ ເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ" ເພາະວ່າບ້ານອັນຖາວອນຂອງ 
ເຮົາແມ່ນຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າ. ສວັນເປັນບ່ອນທ່ີພຣະເຈົ້າຊົງປະທັບຢູ່  

• ສວັນຈຳລອງໄດ້ບັງເກີດຂ້ຶນໃນໂລກຄື ສະຖານທ່ີນະມັສການຂອງຄົນຢິວ(ຫໍເຕັນສັກສິດ ແລະພຣະວິຫານ) 
ເປັນສັນຍາລັກ.  ບ່ອນທ່ີພຣະເຈົ້າຊົງປະທັບຢູ່ ໄດ້ເຫັນຊັດແຈ້ງຂ້ຶນໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ກັບ 
ເຮົາແລະ ໄດ້ແຜ່ຂຍາຍໄປທ່ົວໂລກທາງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຊ່ຶງສະຖິດຢູ່ໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ເຊ່ືອທຸກໆ ຄົນ. 
 

• ຄຳແນະນຳຂອງເປໂຕ ເໝືອນກັບຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະເຢຊູໃນມັດທາຍ 5:16;  "ເຂົາກໍຈະສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ 
ໃນວັນທ່ີພຣະອົງສະເດັດມາ ເພາະເຂົາໄດ້ແລເຫັນການດີທີ່ພວກທ່ານປະຕິບັດນ້ັນ."  

• ບັນດາຜູ້ອ່ານຈົດໝາຍຂອງເປໂຕ ໄດ້ກະຈັດກະຈາຍຢູ່ຖ້າມກາງຄົນທ່ີບໍ່ເຊ່ືອ ຊ່ຶງບໍ່ຍອມຮັບຄຣິສຕຽນ ບ່ໍ 
ຍອມຮັບຄວາມເມດຕາ, ແລະການດຳເນີນຊີວິດໃນພຣະເຈ້ົາ 

• ຢ່າເມີນເສີຍຕ່ໍຄົນເຫລ່ົານັ້ນ ເພາະພວກເຂົາບໍ່ເຂ້ົາໃຈການເປັນຄຣິສຕຽນ; ແຕ່ຈົ່ງສຳແດງພຣະຄຣິດໃນຊີວິດ 
ຂອງທ່ານໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນ  ວັນແຫ່ງຄວາມຍິນດີອາດຈະມາເຖິງ ເມ່ືອທ່ານເຫັນຄົນທ່ີຕຳໜິຕິຕຽນທ່ານ ມາ 
ຮ່ວມສັຣເສີນພຣະເຈົ້າກັບທ່ານ. 



4 
 

• ເປໂຕບອກບັນດາຜູ້ທີ່ອ່ານຈົດໝາຍຂອງເພ່ິນ ໃຫ້ເຊ່ືອຟັງອຳນາດການປົກຄອງຂອງມະນຸດ, ຊ່ຶງເວລານ້ັນ 
ເພ່ິນໝາຍເຖິງການປົກຄອງຂອງອານາຈັກໂຣມັນ ພາຍໃຕ້ຈັກກະພັດນີໂຣ ຊ່ຶງເປັນຜູ້ປົກຄອງທ່ີໂຫດຮ້າຍ. 

• ເຮົາເຫັນໄດ້ຢ່າງແຈ້ງວ່າ, ເປໂຕບ່ໍໄດ້ບອກໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອປະນິປະນອມ ອະລຸ່ມອະລ່ວຍ ຕ່ໍຄວາມເຊ່ືອ; ແທ້ຈິງ 
ແລ້ວເພ່ິນໄດຕ້ອບໂຕ້ກັບປະໂຣຫິດຫລວງຫລາຍປີຕໍ່ມາວ່າ “ພວກຂ້ານ້ອຍຈຳຕ້ອງເຊ່ືອຟັງພຣະເຈົ້າຫລາຍ 
ກວ່າເຊ່ືອຟັງມະນຸດ" (ກຈ 5:29) 

• ຖ້າເຮົາປະເຊີນກັບການຂ່ົມເຫງ ເຮົາຄວນເຊ່ືອຟັງພຣະເຈົ້າ ເພ່ືອຈະບ່ໍຜິດຕ່ໍສິນທັມຫລືກົດໝາຍບ້ານເມືອງ. 
ອ່ານ ໂຣມ 13:1-14 ເພ່ືອຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຄວາມສັມພັນຂອງຄຣິສຕຽນກັບຣັຖບານເພ້ີມເຕີມ.  

 
  
                                                           ນໍາໃຊໃ້ນຊີວິດ 

           ທ່ານຈະດໍາເນີນຊີວິດແຫ່ງຄວາມຫວັງຂອງທ່ານຢ່າງໃດ ພາຍໃຕ້ສາຍຕາຂອງຊາວໂລກທ່ີຈ້ອງມອງທ່ານຢູ່? 
ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບ່ິງການນໍາໃຊ້ຕໍ່ລົງໄປນ້ີ: 

 

 ຈົ່ງຖວາຍພຣະກຽດ.  ຈ່ົງເລ້ີມຕົ້ນຊີວິດແຕ່ລະວັນດ້ວຍການທູນຂໍພຣະເຈົ້າໃນວິຖີທາງທ່ີທ່ານສາມາດຖວາຍ 
ພຣະກຽດແດ່ພຣະອົງໃນຂະນະທ່ີທ່ານດໍາເນີນຊີວິດໃນວັນນ້ັນ ບ່ໍວ່າວຽກງານຈະງ່າຍຫືຼຍາກປານໃດກໍຕາມ.  
ບາດກ້າວນ້ອຍໆໃນການເຊ່ືອຟັງຈະນໍາໄປສູ່ເສ້ັນທາງອັນຍາວໄກສູ່ຄວາມຊອບທັມ. 
 

 ຈົ່ງຍອມຈໍານົນ.  ມີບຸກຄົນຫລືອົງການອຳນາດການປົກຄອງໃດ ທ່ີທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຍອມຈໍານົນຕ່ໍ  ເໝືອນດ່ັງທ່ີ
ທ່ານໄດ້ຍອມຈໍານົນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຮັກບ່ໍ? ສາຣະພາບເຣ່ືອງນ້ີຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະພະຍາ 
ຍາມເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບຄົນນ້ັນໄວເທ່ົາທ່ີຈະໄວໄດ້. 
 

 ຈົ່ງເວ້ົາແບບກົງໄປກົງມາ.  ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໃນວົງການອິດທິພົນຂອງທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ຄວາມຫວັງຂອງທ່ານໃນ 
ພຣະຄຣິດ. ຄິດເຖິງສ່ິງດີໆທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທ່ີທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ສຳລັບບາງຄົນທ່ີອາດຈະໂງ່,   ບໍ່ຫົວຊາ,
ຫລ ືວິພາກວິຈານຕ່ໍຂ່າວປະເສີດ.  ສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດຕ່ໍພວກເຂົາໂດຍບ່ໍມີຂໍ້ຜູກມັດໃດໆ! 
 

      ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນອາດຈະບ່ໍໄດ້ຂຽນເພງນະມັສການທ່ີເປັນເຫດໃຫ້ຄົນອ່ືນຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ. ແຕ່ 
ຊີວິດທ່ີດໍາເນີນໄປໃນພຣະຄຣິດຈະເປັນການສະແດງອອກເຖິງການໜຸນນ້ໍາໃຈແກ່ຄົນອ່ືນໃຫ້ມາຫາພຣະອົງ. 
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