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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 7 ມິຖຸນາ 2020 (06-07-2020) 
 

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.   ນາງມາຮູ້ພາຍຫັຼງວ່ານາງໄກຈາກຫຼັກຊັຍ ພຽງແຕ່ເຄ່ິງໄມເທ່ົາ
ນ້ັນ. 
 
       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. 

 
   ອັຄສາວົກເປໂຕໄດ້ກາຍມາເປັນນ່ຶງໃນກຸ່ມຜູ້ນຳທ່ີສໍາຄັນໃນຄຣິສຕະຈັກຫຼັງຈາກອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສ້ິນພຣະຊົນ, 

 

ເມ່ືອໃດທ່ານມີຄວາມດີໃຈທ່ີທ່ານບ່ໍຍອມແພ້ (ຍົກເລີກ)? 
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 ຊົງຄືນພຣະຊົນ, ແລະຊົງສະເດັດຂ້ຶນສູ່ສວັນ.  ພັນທະກິຈຂອງເພ່ິນແມ່ນປະກາດຂ່າວປະເສີດແກ່ຊາວຢິວ (ຄລຕ 
2:7-8), ແລະອົງພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ຊົງບັນຊາໃຫ້ເພ່ິນລ້ຽງຝູງແກະດ້ວຍການໃຫ້ອາຫານແລະບໍາລຸງລ້ຽງພວກເຂົາ (ຢຮ 
21:15-17).  ເປໂຕແມ່ນນ່ຶງໃນສິບສອງອັຄສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູ, ໝາຍເຖິງການທ່ີເພິ່ນໄດ້ຖືກມອບສິດອໍານາດ
ເຕັມສ່ວນໃຫ້ອອກໄປປ່າວປະກາດຂ່າວປະເສີດແລະຄໍາສອນຂອງພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ຈົດໝາຍຂອງ
ເປໂຕສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການດູແລເອົາໃຈໃສ່ຝູງແກະຂອງພຮະເຈ້ົາ. ເປໂຕໄດ້ຮັກຝູງຄົນທ່ີຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ
ແລະໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍໄປເພ່ືອໜຸນໃຈພວກເພ່ິນບ່ໍໃຫ້ຍົກເລີກ, ເສັຽຄວາມຫວັງ, ຫືຼອ່ອນເພັຽ. 
       ສໍາລັບພວກເຮົາທຸກຄົນຊ່ຶງໄດ້ວາງຄວາມຫວັງໃນອົງພຣະຄຣິດ, ໂລກມະນຸດນ້ີບ່ໍແມ່ນບ້ານອັນຖາວອນຂອງພວກ
ເຮົາ.  ພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນ້ີເໝືອນຄົນຕ່າງດ້າວທ້າວຕ່າງແດນແລະອົພຍົບເພາະ “ສັນຊາດຂອງເຮົາຢູ່
ໃນສວັນ” (ຟລປ 3:20).  ພວກເຮົາອາສັຍຢູ່ໃນໂລກນ້ີພຽງຊ່ົວຄາວ, ແຕ່ພວກເຮົາເປັນຊາວສວັນ, ພວກເຮົາພວມມຸ່ງ
ໜ້າສູ່ໂລກທ່ີດີກວ່າໜ່ວຍໂລກທ່ີພວກເຮົາຮູ້ຢູ່ໃນຂະນະນ້ີ.  ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາອ່ານພຣະຄັມພີ 1 ເປໂຕ, ພວກເຮົາ
ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເຫ່ົຼານ້ີໄດ້ປະເຊີນກັບການຕ່ໍຕ້ານແລະຄວາມທຸກທໍຣະມານ. 
       ໃນແງ່ຂອງການທົດລອງເຫຼົ່ານ້ີ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອບາງຄົນອາດສົງສັຍວ່າພວກເຂົາຫລຸດພ້ົນຈາກພຣະກະຣຸນາຂອງພຣະ
ເຈ້ົາຫລືບ່ໍ?  ການດໍາເນີນຊີວິດຕາມຮອຍພຣະບາດຂອງອົງພຣະຄຣິດຈະຄຸ້ມຄ່າຫລືບໍ?  ສົມຄວນບໍທ່ີຈະອົດທົນຕ່ໍໄປ
ທ່າມກາງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະຂັດແຍ່ງເຫ່ົຼານ້ີ? ເປໂຕໄດ້ເຕືອນພວກເຂົາກ່ຽວກັບຕົວຕົນຂອງພວກເຂົາ: ພຣະເຈ້ົາໄດ້
ເລືອກພວກເຂົາ. ບ່ໍມີຫຍັງກ່ຽວກັບຄວາມພ້ົນແລະຊີວິດຂອງພວກເຂົາໃນພຣະຄຣິດ ທ່ີອີງໃສ່ການລິເລ້ີມຂອງພວກເຂົາ
ເອງ.  ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຊົງເລືອກຈາກພຣະບິດາແລະໄດ້ມີປະສົບການ “ທ່ີພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາໄດ້ຊົງເລືອກໄວ້
ແລ້ວ ຕາມທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງຮູ້ລ່ວງໜ້າໄວ້ກ່ອນ ເພ່ືອພຣະວິນຍານຈະຊົງຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດ” (ຂ້ໍ 2). 
ຈາກນ້ັນ, ເປໂຕໄດ້ຫັນຄວາມສົນໃຈໄປຫາເນ້ືອໃນໃຈຄວາມຂອງການຂຽນນ້ີ. ນ້ັນຄື: ຄວາມຫວັງ 

 
 
        

2.  1 ເປໂຕ 1:4-5 
4ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບມໍຣະດົກຊ່ຶງບ່ໍຮູ້ເປ່ືອຍເນ່ົາ, ບ່ໍຖືກຊ່ົວມົວໝອງ, ແລະຫ່ຽວແຫ້ງໄປບ່ໍໄດ້ ຊ່ຶງໄດ້ຮັກສາໄວ້ໃນມະຫາສວັນ
ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍ.   5ຊ່ຶງເປັນຜູ້ທ່ີຣິດເດດຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງເຝ້ົາຮັກສາໄວ້ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ຈົນໄດ້ເຖິງຄວາມພ້ົນຊ່ຶງ
ພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະປາກົດໃນເວລາສຸດທ້າຍ.  ຫລັງຈາກໄດ້ຕັກເຕືອນຜູ້ອ່ານກ່ຽວກັບຕົວຕົນແລະຈຸດປະສົງຂອງເຂົາ, ເປ
ໂຕໄດ້ຍົກສູງທັດສະນະຂອງພວກເຂົາແລະຍົກມືຂ້ຶນເພື່ອເບ່ິງວ່າຄວາມຫວັງທ່ີມີຊີວິດຢູ່ນ້ີຖືກເກັບໄວ້ໃນສວັນ. 

        
      ຫລັງຈາກໄດ້ຕັກເຕືອນຜູ້ອ່ານກ່ຽວກັບຕົວຕົນແລະຈຸດປະສົງຂອງພວກເຂົາ, ເປໂຕໄດ້ຍົກສູງລະດັບມຸມມອງຂອງ
ພວກເຂົາ, ແລະໄດ້ເປີດຕາຂອງພວກເຂົາຂ້ຶນເພ່ືອໃຫ້ເຫັນຄວາມຫວັງທ່ີມີຊີວິດຢູ່ນ້ີ ຊ່ຶງຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສວັນ. 
ຄວາມຫວັງ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນປອດພັຍຊ່ົວນິຣັນ. ບ່ໍມີສ່ິງໃດສາມາດຫລຸດຜ່ອນໄດ້, ເຮັດໃຫ້ເນ່ົາເປ່ືອຍ, ຫັນເຫປ່ຽນ, 
ຫລືທໍາລາຍ.  ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເອງຊົງເປັນມຣໍະດົກຂອງພວກເຮົາ.  ພຣະອົງເປັນພຣະຄຳທ່ີມີຊີວິດແລະເປັນຄວາມ
ຫວັງທ່ີມີຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.  ມໍຣະດົກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ໃນສວັນ.  ເປໂຕໄດ້ບັນລະຍາຍມູນມໍຣະດົກນ້ີ 
ດ້ວຍຖ້ອຍຄຳ 3 ຢ່າງ ດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 ບ່ໍເນ່ົາເປ່ືອຍ (ບ່ໍເສ່ືອມເສັຽ).   ມຣໍະດົກຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດບ່ໍສາມາດຖືກທໍາລາຍໄດ້ ຈາກພາຍໃນ 

ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຄວາມຫວັງທ່ີມີຊີວິດ ແລະ ແຫ່ຼງອ່ືນໆຂອງຄວາມຫວັງ? 
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ຫລືພາຍນອກ.  ບ່ໍມີຜູ້ໃດຈະສາມາດຍາດແຍ່ງເອົາມູນມໍຣະດົກນ້ີໄປຈາກພວກເຮົາ, ແລະບ່ໍມີຫຍັງຈະສາ 
ມາດແຍກພວກເຮົາອອກຈາກມູນມໍຣະດົກນ້ີ. 

 ບ່ໍດ່າງພ້ອຍ (ປາສຈາກຮອຍມົນທິນ).  ເຣ່ືອງນ້ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມບໍຣິສຸດຂອງມໍຣະດົກຂອງພວກເຮົາ. ມໍຣະ 
ດົກຂອງພວກເຮົາແມ່ນທົນທານຕ່ໍໄຟໄດ້ຢ່າງທ່ົວເຖິງໃນທຸກໆດ້ານ. ບໍຣິສຸດຢ່າງສົມບູນແລະທັງໝົດເລີຍ. 

 ບ່ໍຫ່ຽວແຫ້ງ (ບ່ໍຮ່ວງໂຮຍ).  ມໍຣະດົກຂອງພວກເຮົາຈະບ່ໍເສ່ືອມເສັຽຣັສມີແລະກຽດຕິຍົດຈັກເທ່ືອ.  ຊັບສົມບັດ 
ອ່ືນໆອາດຈະສູນເສັຽຮູບຮ່າງລັກສະນະຫືຼຄຸນຄ່າຕາມວັນເວລາຜ່ານໄປ.  ແຕ່ມໍຣະດົກຂອງພວກເຮົາໃນອົງ 
ພຣະຄຣິດຈະບ່ໍຮ່ວງໂຮຍ, ບ່ໍເສ່ືອມເສັຽຣັສມີ, ບ່ໍຖືກທໍາລາຍ, ແລະບ່ໍຈືດຈາງ ຫືຼເບ່ືອໜ່າຍຈັກເທ່ືອ. 

    ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາຖືກຜູກມດັກັບການຊົງຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະຄຣິດ ແລະຄວາມປອດພັຍຂອງພວກເຮົາ 
ຖືກຜູກມັດກັບຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 
  
 

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. 

 
     ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດສະແດງອອກໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຫວັງມີ
ຄວາມເຊ່ືອມໂຍງຕິດຕ່ໍພົວພັນກັນ.  ສໍາລັບບັນດາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທ່ີ ເປໂຕໄດ້ເວ້ົາເຖິງ, ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເພ່ິນຂະນະນ້ັນ
ໄດ້ຊ່ວຍພວກເພ່ິນໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນ. ຈາກຄວາມທຸກທໍຣະມານທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ປະເຊີນ ແລະຄວາມເຊ່ືອຂອງ
ພວກເພ່ິນໃນອະນາຄົດ.  ນ້ີໝາຍເຖິງຄວາມຫວັງຂອງພວກເພິ່ນຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຈິດໃຈຂອງເພິ່ນແນໃສ່ບ່ອນທ່ີອົງພຣະ 
ເຢຊູໄດ້ຊົງປະທັບຢູ່ເທິງສວັນ, ດ້ວຍມູນມໍຣະດົກອັນຕລອດໄປເປັນນິດສໍາລັບປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ. 
     ອີງຕາມຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາແລະມໍຣະດົກຂອງພວກເຮົາ, ບັນດາຜູ້ຊອບທັມສາມາດມີຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີ
ເຖິງຈະຢູ່ໃນທ່າມກາງການທົດລອງຕ່າງໆທ່ີພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ດຽວນ້ີ.  ຢູ່ໃນພຣະຄໍາຊ່ວງນ້ີ, ພວກເຮົາເຫັນ 5 
ລັກສະນະຂອງການທົດລອງ ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

1. ການທົດລອງແຕກຕ່າງຕາມສະພາບ. (“ການທົດລອງຕ່າງໆ”)  ການທົດລອງມາໃນທຸກຮູບຮ່າງ ແລະ 
ຂນາດ (Trials come in all shapes and sizes). 

2. ການທົດລອງເປັນສ່ິງຊ່ົວຄາວ. (“ເຖິງແມ່ນວ່າຂະນະນ້ີເປັນພຽງເວລາສ້ັນໆ”)  ພຣະເຈ້ົາຊົງອະນຸຍາດໃຫ້
ພວກເຮົາຜ່ານ “ເຕົາໄຟຫຼືເເປວໄຟ”, ແຕ່ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ກ່ັນກອງ ພຣະອົງຊົງຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນນ້ັນ.  

ຄໍາບັນລະຍາຍຂອງເປໂຕກ່ຽວກັບມໍຣະດົກ ໃຫ້ຄວາມຫວັງແກ່ພວກເຮົາໃນສມັຍປັດຈຸບັນຢ່າງໃດ? 
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3.  ການທົດລອງນ້ັນຫຍຸ້ງຍາກ.  (“ທ່ານທົນທຸກທໍຣະມານ”)  ປໂຍກນ້ີນໍາມາຊ່ຶງແນວຄວາມຄິດຂອງ ຄວາມ
ໜັກໜ່ວງ.  ຄໍາກິຣິຍານ້ີມີຄວາມໝາຍເຖິງການປະສົບການກ່ຽວກັບຄວາມເຈັບປວດ, ຄວາມໂສກເສ້ົາ, 
ແລະຄວາມທຸກ (ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກ: ກາຍ, ວາຈາ, ແລະຈິດໃຈ). 

4. ການທົດລອງມີວັດຖຸປະສົງ   (“ນິສັຍໃຈຄໍທ່ີພິສູດແລ້ວໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານ”)  ຊາວຄຣິສຕຽນໄດ້ຖືກ
ກ່ັນກອງໂດຍພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອໃຫ້ເປັນແສງສະທ້ອນຂອງພຣະຣັສມີຂອງພຣະອົງ.  ວິທີການກ່ັນກອງຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາແມ່ນແນໃສ່ການກໍາຈັດສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນ ທ່ີກີດກັນ(ເປັນອຸປສັກ)ບ່ໍໃຫ້ພວກເຮົາກັບກາຍເປັນເໝືອນ
ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ (being Christ-Like). 

5. ການທົດລອງສົມຄວນສ່ົງຜົນຮັບໃຫ້ເກີດຄວາມປິຕິຍິນດີ   (“ອາດຈະສ່ົງຜົນໃຫ້ເກີດການສັຣເສີນ, ພຣະ 
ສງ່າຣາສີ, ແລະ ພຣະກຽດຕິຍົດ, ໃນການຊົງເປີດເຜີຍຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ”)  ໃນມື້ນ່ຶງພວກເຮົາ
ຈະໄດ້ເຫັນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະຮູ້ຈັກພຣະອົງຢ່າງເຕັມບໍຣິບູນ. 

 
   .  

 
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. 
 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  http://lsbf.us  ໂດຍ  SSK 

ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນປໂຍດຂອງການດຳເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມຫວັງຊ່ຶງຖືກວາງຮາກຖານໄວ້ໃນອົງພຣະຄຣິດ? 

 


