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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 12 ກໍຣະກະດາ 2020 (07-12 –2020) 

__________________________________________ 
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ                  ຄວາມຫວັງອັນສູງສຸດຂອງພວກເຮົາ               
                                     
                                 ດົນປານໃດແລ້ວທີ່ທ່ານມີຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ເໝາະສົມກັບການເດີນທາງ? 
 
ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ:  ພວກເຮາົມີຄວາມຫວັງໃນພຣະຄຣິດວ່າມ້ືນຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນສຳເຣັດຢ່າງເຕັມທີ່. 

 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
        ແມ່ນຫຍງັຄສ່ິືງທ່ີພວກເຮາົຫວັງວ່າໃນວັນນຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນສຳເຣັດຢ່າງເຕັມທີ່. C.S. Lewis ໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ສມັຍ
ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງແລະເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມທຸກໂສກເສ້ົາໃນເວລານັ້ນ. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນຢ່າງຫຼວງ 
ຫຼາຍໃນປະເທດອັງກິດ. ນອກຈາກນ້ັນ, Lewis ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມເສົ້າສລົດໃຈຕໍ່ການຕາຍຂອງພັລຍາຂອງລາວ, ຈອຍ 
ຜູ້ທ່ີໄດ້ເສັຽຊີວິດໄປຫັຼງຈາກມີອາການເຈັບປ່ວຍໃນໄລຍະບໍ່ດົນພາຍຫັຼງການແຕ່ງງານຂອງພວກເຂົາ.    ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ ຄວາມທຸກທໍຣະມານແລະການທໍ້ຖອຍໝົດກຳລັງໃຈທ່ີບົ່ງບອກເຖິງຊີວິດຂອງ Lewis  ບ່ໍພຽງເບ່ິງແຕ່ວ່າມັນເປັນ
ການກະຕຸ້ນການຂຽນຂອງລາວ. ນຶ່ງໃນຄວາມສຳເຣັດທີ່ຍ່ິງໃຫ່ຽທ່ີສຸດຂອງລາວ, ຄວາມບໍຣິສຸດຂອງຜູ້ເຊ່ືອຖພືຣະຄຣິດ, 
Lewis ຂຽນວ່າ:   “ ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາພົບໃນຕົວເອງວ່າການຕັດສິນໃຈທ່ີບໍ່ມີປະສົບການໃດໆໃນໂລກນ້ີ  ທີ່ສາມາດຕອບ 
ສນອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້, ຄຳອະທິບາຍທ່ີເປັນໄປໄດ້ທ່ີສຸດກໍຄຂ້ືາພະເຈ້ົາຖືກສ້າງຂ້ຶນສຳລັບໂລກອື່ນ, ຖ້າຄວາມເປັນ
ມະນຸດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ຕອບສນອງຕ່ໍຄວາມຕ້ອງການ, ຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ພີສູດວ່າປະສົບການທັງໝົດວ່າເປັນຄົນຫຼອກລວງ. 
ເປັນໄປໄດ້ທ່ີຄວາມສນຸກສນານຂອງໂລກບ່ໍໄດ້ຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການນ້ັນເລີຍ ພຽງແຕ່ເຮດັໃຫ້ຕ່ືນຕົວ  ເພ່ືອນຳ 
ສເນີສ່ິງທີ່ເປັນຄວາມຈິງ…... ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຮັກສາຕົວເອງໃຫ້ມີຄວາມປາຖນາສຳລັບປະເທດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແທ້ໆ,  
ຊ່ຶງຂ້າພະເຈົ້າຈະບ່ໍພົບຈົນກວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະຕາຍ.” 
    ເນ່ືອງຈາກວ່າຄຣິສຕຽນໄດ້ຮັບຊີວິດນິຣັນໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ກຳລັງຈະມາ, ພວກເຮາົມີຄວາມຫວັງ. ການ
ທົດລອງໃນຊີວິດນ້ີໃນມ້ືນ່ຶງຈະນຳໄປສູ່ຊີວິດແຫ່ງຄວາມສຸກແລະຄວາມສງົບຊ່ົວນຣັິນ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. 1 ເປໂຕ 5: 5ຂ-7 

5 ເໝືອນດ່ັງນັ້ນແຫລະ, ພວກທ່ານຜູ້ມີອາຍອຸ່ອນກວ່າ ຈ່ົງນ້ອມຟັງພວກເຖ້ົາແກ່ ພວກທ່ານທຸກຄົນຈົ່ງເອົາຄວາມຖ່ອມ
ໃຈເປັນເຄ່ືອງຄາດແອວໄວ້   ໃນການປະຕິບັດເຊ່ິງກັນແລະກັນ  ດ້ວຍວ່າ, “ພຣະເຈ້ົາຊົງຕໍ່ສູ້ຄົນທ່ີຈອງຫອງ ແຕ່ຊົງປະ
ທານພຣະຄຸນແກ່ຄົນທ່ີຖ່ອມໃຈລົງ” 6 ເຫດສັນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍ ຈ່ົງຖ່ອມໃຈລົງໃຕ້ພຣະຫັດອັນຊົງຣິດຂອງພຣະເຈົ້າ 
ເພ່ືອວ່າພຣະອົງຈະຊົງຍົກພວກທ່ານຂຶ້ນເມ່ືອເຖິງເວລາອັນຄວນ  7 ຈົ່ງປະຄວາມກະວົນກະວາຍຂອງພວກທ່ານໄວກັ້ບ 
ພຣະອົງ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຫ່ວງໃຍພວກທ່ານຢູ່ 

 
      ເປໂຕໃຊ້ຄຳເວ້ົາທ່ີເປັນເອກລັກສະເພາະທີ່ສຸດທ່ີພວກເຮາົແປເປັນພາສາອັງກິດວ່າ  “ ເຄື່ອງນຸ່ງ”   ມັນເປັນເວລາ 
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ດຽວທີ່ພວກເຮາົເຫັນຄຳສັບຊ່ຶງບ່ໍທັມມະດາທີ່ໃຊ້ໃນພຣະຄັມພີໃໝ,່  ຊ່ຶງໄດ້ບລັຍາຍເຖິງການນຸ່ງຜ້າກັນເປ້ືອນໂດຍຂ້າ
ທາດ. ຂ້າທາດໄດ້ນຸ່ງຜ້າກັນເປ້ືອນຫ່ໍຫຸ້ມເຄ່ືອງນຸ່ງຊ້ັນນອກຂອງເຂົາ  ໄດ້ຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພວກເຂົາຈາກ
ພວກທີ່ມີເສຣີພາບ. ເປໂຕກຳລັງສັ່ງໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອມີຄວາມຖ່ອມຕົວຄືກັບເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຂ້າທາດ. ແນ່ນອນເປໂຕຈະຕ້ອງ
ມີຄວາມຄິດດ່ັງກ່າວໃນເວລາພຣະເຢຊູຖອດເສ້ືອຄຸມຊ້ັນນອກອອກມັດອ້ອມແອວຂອງພຣະອົງ, ແລ້ວເອົາອ່າງນ້ຳມາ, 
ແລະລ້າງຕີນຂອງພວກສາວົກ.   ເຫ່ົຼາສາວົກເກີດຄວາມຜິດຫວັງບໍ່ອາດຍອມຮັບໄດ້ກັບທ່າທີການກະທຳຂອງພຣະອົງ
ເມ່ືອພຣະເຢຊູຖອດເສື້ອຄຸມຂອງພຣະອົງອອກແລະລ້າງຕີນພວກເຂົາ.   ບາງທີເຫດການນ້ີເຮດັໃຫ້ບ່ໍພໍໃຈວ່າພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈ້ົາເຮດັໃຫ້ເສ່ືອມເສັຽກຽດ ເປໂຕກໍຕ່ໍວ່າທັນທີ. ເພ່ືອສລູບການລ້າງຕີນຂອງພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ ພຣະ
ເຢຊູໄດ້ບອກກັບພວກເພ່ິນວ່າ: “ທ່ານທັງຫລາຍເອ້ີນເຮົາວ່າອາຈານ ແລະນາຍເຈ້ົາ ພວກທ່ານເອ້ີນຖືກຕ້ອງແລ້ວເພາະ
ເຮາົເປັນຢ່າງນ້ັນເຫດສັນນ້ັນເຮົາຜູ້ເປັນນາຍແລະອາຈານຂອງພວກທ່ານໄດ້ລ້າງຕີນຂອງທ່ານ ພວກທ່ານກໍຄວນລ້າງ
ຕີນຂອງກັນແລະກັນເໝືອນກັນ ດ້ວຍວ່າເຮາົໄດ້ວາງແບບຢ່າງໃຫ້ພວກທ່ານແລ້ວ ເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ເຮັດເໝືອນດັ່ງເຮາົ
ໄດ້ເຮດັຕ່ໍພວກທ່ານແລ້ວ ເຮາົບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຂ້ອຍໃຊ້ບ່ໍຫ່ອນໃຫຍ່ກວ່ານາຍຂອງຕົນ ຜູ້ທ່ີຖືກ
ໃຊ້ໄປບ່ໍຫ່ອນໃຫຍ່ກວ່າຜູ້ໃຊ້ຕົນໄປນັ້ນ" 
      ເປໂຕໄດ້ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເຮັດຕາມຕົວຢ່າງນ້ີ, ແລະດຽວນ້ີທ່ານກໍກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນອ່ືນໆເຮດັຄກັືນ: “ຈົ່ງຫຸ້ມຫ່ໍຕົວ
ທ່ານດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົວ.” ຄວາມຖ່ອມຕົວຈະສ້າງບັນຍາກາດແຫ່ງຄວາມສນິດສນົມກັບພຣະເຈົ້າ.   ບ່ໍມີມະນຸດຄົນ
ໃດທ່ີສາມາດເດີນກ່ອນໜ້າພຣະຜູ້ຊ່ວຍໄດ້. ຄວາມຖ່ອມຕົວເປັນການກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງຕ່ໍການຍອມຈຳນົນຂອງພວກ
ເຮາົຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະສິດທິອຳນາດຂອງພຣະອົງ,   ເມ່ືອເຮົາຍອມຢູ່ໃຕພ້ຣະຫັດອັນຍ່ິງໃຫ່ຽຂອງພຣະອົງ,   ພວກເຮົາກໍ
ຍອມຮັບຮູ້ການຄວບຄຸມດູແລຂອງພຣະອົງຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຮາົ, ພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງໃນຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງ
ພວກເຮາົ, ແລະການເສັຽສລະຂອງພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງທ່ີມີຊີວິດຢູ່. 
      ການຖ່ອມຕົວເປັນທ່ີຍອມຮັບຮູ້ວ່າເປັນຂອງຂວັນທ່ີບໍ່ສາມາດໄດ້ມາຈາກມືຂອງພວກເຮາົເອງ; ແຕເ່ປັນຂອງພຣະ
ຣາຊທານແຫ່ງພຣະຄຸນຈາກພຣະບິດາຜູ້ທີ່ຊົງຮັກ, ຜູ້ທ່ີເປັນຫ່ວງເປັນໃຍພວກເຮົາຢ່າງເລິກເຊ່ິງ.  ໃນການຍອມຈຳນົນ
ຖ່ອມຕົວລົງຕ່ໍພຣະເຈ້ົົາ, ພວກເຮົາກຍໍອມມອບຄວາມກັງວົນໃຈທັງໝົດຂອງພວກເຮົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.  ພວກເຮົາຍອມຮັບ
ວ່າພວກເຮາົບ່ໍສາມາດເຮດັສິ່ງໃດໄດ້ກັບພາຣະທີ່ໜັກຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ດູແລພວກເຮົາຊົງເຮດັໄດ້, ເຖິງ
ແມ່ນຄວາມຖ່ອມຕົວບ່ໍແມ່ນສະພາບສຸດທ້າຍຂອງພວກເຮົາ.  ແຕ່ວັນນ່ຶງເມ່ືອຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາມາ
ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ພວກເຮາົຈະໄດ້ຮັບກຽດ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 

2. 1 ເປໂຕ 5: 8- 9  
8 ທ່ານທັງຫລາຍຈົ່ງຄອຍລະວັງຕົວແລະເຝົ້າຢູ່ ດ້ວຍວ່າສັດຕຣູຂອງພວກທ່ານຄມືານ ທຽວວົນວຽນໄປມາເໝືອນໂຕ
ສິງທີ່ແຜດສຽງຊອກຫາຄົນທີ່ມັນຈະກັດກິນໄດ້  9 ຈ່ົງຕໍ່ສູ້ກັບສັດຕຣູນັ້ນດ້ວຍໃຈໝ້ັນຄົງໃນຄວາມເຊ່ືອ ໂດຍຮູ້ແລ້ວວ່າ 
ພ່ີນ້ອງຂອງພວກທ່ານທົ່ວໂລກກໍປະສົບກັບຄວາມທຸກລຳບາກຢ່າງດຽວກັນນີ້ 
 
     ເຖິງແມ່ນພວກເຮາົມີຄວາມຖ່ອມຕົວຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະພັກພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮາົກໍຄວນຕຽມພ້ອມແລະເຝ້ົາລະວັງ. ພວກ
ເຮາົບ່ໍຄວນປມາດຫືຼຕລີາຄາຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງສັດຕຣູຕ່ຳເກີນໄປ. ເປໂຕໄດ້ບັນຍາຍເຖິງສັດຕຣູວ່າເປັນເໝືອນສິງ
ໂຕທີ່ມີກຳລັງແຂງແຮງ, ແຜດສຽງຮ້ອງຄຳລາມ, ຢ່າງບໍ່ຢຸດຍ້ັງ, ແນ່ນອນ ຄຳຕັກເຕືອນເຫ່ົຼານີ້ບໍ່ມີຈຸດປະສົງເຮດັໃຫ້ເຮົາ
ຢ້ານ, ແຕ່ໃຫ້ພວກເຮົາມີສະຕລິະວັງຕົວ.  ການຕ່ໍສູ້ແມ່ນຄວາມຮຸນແຮງ, ຄູ່ຕ່ໍສູ້ນ້ັນເປັນເຣ່ືອງຈິງ,  ວັນຊ່ົວຮ້າຍແລະເວ
ລາກໍສັ້ນເຂົ້າມາ! ພວກເຮາົບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຫລັບຕາລົງໄດ້ໃນຂະນະທ່ີຊາຕານກຳລັງທ່ຽວວົນວຽນໄປມາຢູ່ນີ້. 
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    ຊາຕານມີຄວາມແຂງແຮງ, ແຕ່ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮາົເປັນພ້ືນຖານສຳລັບການຕ່ໍຕ້ານຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາ
ບໍ່ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານກັບມານຊາຕານດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນຂອງພວກເຮາົເອງ ວ່າຊາຕານເປັນສັດຕຣູທ່ີອ່ອນແອແລະພວກເຮົາ
ຮັບໃຊ້ກະສັດທີ່ເອົາຊະນະມັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍ. 
       ເປັນໜ້າສົນໃຈວ່າເປໂຕໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນຄວາມທຸກທໍຣະມານທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນທົ່ວໂລກ ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ເພ່ິນໄດ້ໃຫ້ການສນັບສນຸນຄວາມຕ້ັງໃຈຜູ້ອ່ານຂອງເພ່ິນ.  ເຂົາເຈ້ົາສາມາດຕ້ານທານກັບຊາຕານໄດ້ແນວໃດແລະຢືນ
ຢູ່ຢ່າງໝັ້ນຄົງໄດ້ຢ່າງໃດ? ເຂົາເຈົ້າສາມາດຕໍ່ສູ້ໄດ້ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າເຂົາເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ພຽງຄົນດຽວ ແລະຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ
ອື່ນໆ ກໄໍດ້ປະເຊີນໜ້າ ແລະຕໍ່ສູ້ການລໍ້ລວງແລະຄວາມທຸກທໍຣະມານຢ່າງດຽວກັນ. 
        ຄວາມຈິງອັນດຽວກັນໃນທຸກວັນນີ້. ເມ່ືອປະເຊີນໜ້າກັບການຂົ່ມເຫັງຫືຼການທົດລອງຫືຼວັນຫຍຸ້ງຍາກ, ພວກເຮົາ
ຕ້ອງຈຳໄວ້ວ່າພວກເຮາົບ່ໍໄດ້ຢູ່ຄົນດຽວ; ຜູ້ເຊ່ືອຄົນອື່ນໆໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດກໍກຳລັງປະສົບກັບຄວາມທົນທຸກ
ທໍຣະມານທ່ີຮ້າຍແຮງກ່ວາເກ່ົາໃນທົ່ວທຸກມຸມໂລກ. ການຄົ້ນຄວ້າທາງອິນເຕີເນັດໃນໄວໆນີ້ກ່ຽວກັບຄຣິສຕະຈັກທ່ີຖືກ
ກົດຂີ່ຂ່ົມເຫັງ, ແລະທ່ານຈະຖືກນຳມາສູ່ການຍອມຮັບຮູ້ສິ່ງທ່ີໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນພາກສ່ວນອື່ນຂອງໂລກທ່ີ
ປະເຊີນໜ້າເປັນປະຈຳທຸກວັນ, ທຸກໆເດືອນ, ໂດຍສະເລັ່ຽດ່ັງນີ້: 
 ຄຣິສຕຽນ 345 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍຍ້ອນເຫດຜົນກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອ. 
 ໂບດ 105 ແຫ່ງແລະອາຄານຄຣິສຕະຈັກຖືກໂຈມຕີເຜົາທຳລາຍ. 
 ຊາວຄຣິສຕຽນ 219 ຄົນຖືກກັກຂັງໂດຍບ່ໍມີການດຳເນີນຄະດ,ີ ຖືກຈັບຕົວ, ຕັດສິນລົງໂທດແລະຈຳຄຸກ. 

 
ເມ່ືອພວກເຮົາຮູ້ຈັກຄຣິສຕະຈັກທີ່ຖືກຂ່ົມເຫັງໃນທົ່ວໂລກ, ຂໃໍຫ້ຫັນຄວາມຮັບຮູ້ນັ້ນເຂົ້າມາສູ່ການອະທິຖານ. 

ຂໃໍຫ້ອະທິຖານເພ່ືອຄຣິສຕະຈັກທີ່ຖືກຂ່ົມເຫັງໃນທ່ົວໂລກ. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເຣ່ືອງຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນພຽງການກະຕຸ້ນຄວາມ
ຮູ້ສຶກຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຖືກຜັກດັນເຮດັບາງສ່ິງຜ່ານການອ້ອນວອນອະທິຖານຂອງພວກເຮາົ. 
 

3. 1 ເປໂຕ 5:10-11 
10 ແລະເມ່ືອທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ທົນທຸກຢູ່ຊ່ົວຂນະນຶ່ງແລ້ວ ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຄຸນທັງໝົດ, ຜູ້ໄດ້ຊົງເອ້ີນພວກທ່ານໃຫ້
ເຂ້ົາໃນສະງ່າຣາສີອັນຕລອດໄປໃນພຣະຄຣິດ ພຣະອົງເອງຈະຊົງໂຜດແປງໃຈພວກທ່ານໃຫ້ຕັ້ງຂ້ຶນໃຫມ່ ແລະຕ້ັງໝັ້ນ
ຄົງຢູ່ໃຫ້ມີກຳລັງຂ້ຶນ  ແລະຊົງບັນດານໃຫ້ມີຮາກອັນແນ້ນໜາ    11 ຣິດທານຸພາບຈົ່ງມີແຕ່ພຣະອົງຕລອດໄປເປັນນິດ 
ອາແມນ 

 

       ເປໂຕໄດ້ຍົກຍ້ອງຄວາມສລາດສລຽວຂອງພຣະເຈ້ົາຈາກຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບພຣະຄຸນທຸກຢ່າງ.    ພວກເຮາົໄດ້ຮັບຄວາມ 
ຫວັງ, ການຊົງຮຽກເອ້ີນ,  ການຈັດຕຽມ,  ຄວາມເຂ້ັມແຂງ,  ການຟ້ືນຟູ,  ຄວາມສຸກ,  ຄວາມອົດທົນ, ແລະການຕອບ 
ແທນຈາກພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ.    ຈົ່ງເບ່ິງການກະທຳຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ເປໂຕຢືນຢູ່   ຄກັືບການສ້າງພ້ືນຖານອັນໜັກ 
ແໜ້ນຂອງຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮາົໃນພຣະຄຣິດ. 
 ຟ້ືນຟູ.  ພຣະເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສົມບູນແລະປັບປຸງສິ່ງທີ່ອາດຕ້ອງການການສ້ອມແປງ. ນ້ີສະແດງ

ໃຫ້ເຫັນຄວາມຄິດຂອງການແກ້ໄຂເຄືອຂ່າຍ  ຫືຼການທອບກະດກູໃຫ້ເຂົ້າທ່ີເມ່ືອກະດູກເຄ້ືອນອອກຈາກຂໍ້ຕ່ໍ. 
ພຣະເຈ້ົາເອງຈະເປັນຜູ້ຈັດການໃຫ້ຖືກຕ້ອງເພ່ືອຈະບ່ໍມີສ່ິງໃດຂາດຫາຍໄປໃນຂະນະທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງພວກ
ເຮາົໃຫ້ເປັນເໝືອນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ. 

 ການຊົງສ້າງ. ນີ້ໝາຍເຖິງການເສີມສ້າງໃຜຜູ້ນຶ່ງໃຫ້ເຕີບໃຫ່ຽ, ແລະນຳເອົາຄວາມຄິດທ່ີກ້າວໄປຂ້າງໜ້າດ້ວຍ
ຄວາມໝັ້ນຄົງ.   ເມ່ືອພຣະອົງຊົງຟ້ືນຟູພວກເຮົາ ພຣະອົງກໍຊົງປະທານພ້ືນຖານອັນໝ້ັນຄົງແຂງແກ່ນໃຫ້ກັບ
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ພວກເຮາົໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດຕາມຄວາມພ້ົນຂອງພວກເຮົາ   ໃນຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມກັບພຣະ  
ທັມຂ່າວປະເສີດ ( ຟີລິບປອຍ 1: 27). 

 ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ.  ການໃຊ້ຄຳນີ້ຂອງເປໂຕເປັນຄຳອະທິບາຍດ້ວຍຕົວເອງ, ເພາະວ່າໄດ້ມາຈາກຮາກຄຳ
ສັບທ່ີມີຄວາມໝາຍ ຄວາມເຂ້ັມແຂງ. ເປັນການລະນຶກເຖິງຄຳສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີບອກຕ່ໍຊົນຊາດອິສຣາ
ເອນວ່າ:  ຢ່າຊູ່ຢ້ານ,  ເພາະວ່າເຮາົຢູ່ກັບເຈົ້າ;  ບ່ໍຕ້ອງຢ້ານ, ເພາະເຮົາແມ່ນພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ, ມືຂວາຂອງ
ເຮາົ” (ເອຊາຢາ 41: 10)ໃນຄວາມອ່ອນແອຂອງພວກເຮົາ, ພຣະເຈົ້າສະແດງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງພຣະອົງ
ຜ່ານພວກເຮາົ( 2 ໂກຣິນໂທ 12: 9-10). 

 ການສນັບສນຸນ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ວາງພ້ືນຖານຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ໂດຍແມ່ນພຣະເຢຊູເອງທີ່ເປັນພ້ືນຖານຂອງ
ພວກເຮາົ(1 ເປໂຕ 2: 6-7). ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄຳເວ້ົາອັນດຽວກັນນັ້ນເມ່ືອພຣະອົງອະທິບາຍວ່າຄົນທ່ີສລາດສ້າງ
ເຮອືນຂອງລາວຢູ່ເທິງພ້ືນຖານດານຫີນແຂງ, ສະນັ້ນເຮດັໃຫ້ມັນສາມາດຕ້ານທານກັບຝົນຕົກ, ນ້ຳຖ້ວມລ້ົນ 
ທ່ີພັດທັ່ງມາແລະຄື້ນລົມແຮງພັດ ( ມັດທາຍ 7: 24- 25). 

       ດັ່ງທີ່ເປໂຕນຳພາພວກເຮົາໄປສູ່ຮູບພາບທີ່ກວ້າງໃຫ່ຽ.  ພວກເຮາົອາດຈະ “ ທົນທຸກທໍຣະມານພຽງຊ່ົວຄາວ” ( ຂໍ້ 
10), ແຕ່ກໍຄ້າຍຄືມືຂອງພຣະອົງຊວ້ານເບົາໆທ່ີປາຍຄາງຂອງພວກເຮາົ ແລະຊວ້ານໜ້າພວກເຮົາຂຶ້ນໃຫ້ເພັງເບ່ິງຈາກ
ທ່ີເປັນຂອງຊ່ົວຄາວໄປສູ່ອັນທີ່ໝ້ັນຄົງຢູ່ເປັນນິດ. ພວກເຮາົໄດ້ຖືກເອ້ີນໃຫ້ຮັບເອົາສະງ່າຣາສີນຣັິນຮ່ວມກັບພຣະຄຣິດ. 
ສີ່ຖ້ອຍຄຳຂ້າງເທິງທີ່ສ່ອງແສງຄືກັບແສງສະຫວ່າງໃນຄວາມມືດ   ແລະການທົດລອງນ້ັນແມ່ນຈະຄົງຢູ່ຊ່ົວຂະນະນຶ່ງ  
ກສ້ິໍນສຸດລົງ. ມັນຈະບໍ່ຢູ່ຕລອດໄປ, ແລະຈະບໍ່ຄອບງຳຊີວິດຂອງພວກເຮາົທ່ີຢູ່ກັບພຣະຄຣິດ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

       ທ່ານຈະເຮດັແນວໃດເພ່ືອຮັກສາທັສນະຄະຕນິິຣັນກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງທ່ີໄດ້ຮັບພອນນ້ັນ ຄພືຣະຄຣິດຂອງທ່ານ? 
ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບ່ິງການນຳໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້:                                                                                

 
 ຈົ່ງຂຽນ. ທົບທວນເບ່ິງວ່າກອງປະຊຸມນີ້ ຫືຼການສຶກສາຫົກພາກ ໄດ້ສອນທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງ.   ບັນທຶກ

ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງແລະທ່ີສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ໍທ່ານ. 
. 

 ອະທິຖານ. ຂຽນພຣະທັມ 1 ເປໂຕ 5: 5ຂ- 11 ແລະໃຊ້ມັນເປັນຄູ່ມືສຳລັບການອະທິຖານ. ຂະນະທີ່ທ່ານອະ
ທິຖານ, ຈົ່ງຍອມຈຳນົນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະພຣະປະສົງນຣັິນຂອງພຣະອົງສຳລັບຊີວິດຂອງທ່ານ. 
 

 ອະທິຖານຮ່ວມກັນ. ເຂົ້າຮ່ວມກັບຜູ້ເຊ່ືອຄົນອື່ນໆຈຳນວນນ່ຶງແລະອະທິຖານຮ່ວມກັນສຳລັບຄຣິສຕະຈັກທີ່
ຖືກຂົ່ມເຫັງ. ບັນຊີລາຍຊ່ືການອະທິຖານທີ່ເປັນປໂຍດສາມາດພົບໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດ.  

 
        ພວກເຮົາທຸກຄົນບ່ໍອາດເຫັນປະເພດຂອງຄວາມໂສກເສົ້າແລະຄວາມເຈັບປວດທ່ີ C.S. Lewis ໄດ້ປະສົບໃນຊີ
ວິດຂອງລາວ, ແຕ່ຄວາມທຸກທໍຣະມານທ່ີແຕກຕ່າງຈະມາເຖິງແນ່ນອນ.   ຖ້າພວກເຮາົຈະແນມເບິ່ງຄວາມຫວັງໃນອະ
ນາຄົດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະຍົກຍ້ອງພຣະເຈ້ົາໃນທີ່ນ້ີແລະດຽວນ້ີ. 
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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