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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 14 ມິຖຸນາ 2020 (06-14-2020) 
 

ການສະແດງອອກຂອງຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາ 
 
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາໃນອົງພຣະຄຣິດໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີທີ່ພວກເຮົາເບິ່ງໂລກແລະດຳລົງ 

                                ຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນ້ີ. 

 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
       ການສ້ໍໂກງ. ການຫຼອກລວງ. ການກະທໍາຜິດສິນທັມຫືຼກົດໝາຍ.   ຫຼາຍລ້ານໂດລາໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານບໍ 
ຣິຫານວິທຍາລັຍເພ່ີືອຈະໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນນ້ັນ ກໍເປັນຂ່າວອື້ສາວຮັບສິນບົນໃນປີ 2019. ກຣໍະນນ້ີີເປັນທ່ີສົນໃຈ
ຫຼາຍເຊ່ັນ ຜູ້ມີຊ່ືສຽງ, ນັກກີລາ,ໂຄດຝຶກຊ້ອມ, ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ແລະນັກອາຊີບຕ່າງໆ ລ້ວນຢູ່ໃນກໍຣະນີີນ້ີທັງນ້ັນ. 
       ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງສ່ິງເຫ່ົຼານີ້ແມ່ນຄວາມຫວັງທ່ີບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ຜິດພາດໃນມະຫາວິທະຍາລັຍ,  ລະດັບ, ທີມ,  ຫືຼ ຍົດສັກ. 
ສິ່ງທັງໝົດເຫ່ົຼານ້ີສາມາດພັງທະລາຍລົງ.    ແຕ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນຂ່າວອື້ສາວໂດ່ງດັງທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫວັງທີ່ 
ຖືກຫາຍໄປ.   ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ເຫັນເມ່ືອຄົນຕິດຕາມຄວາມຫວັງທີ່ຈະມີບ້ານຫັຼງໃຫຍ່ໂຕ, ວ ຽກງານທ່ີດີກວ່າ,  ຫືຼຍົດ 
ຖາບັນດາສັກ ຄ້າຍຄືກັບວ່າສິ່ງເຫ່ົຼານ້ີສໍາຄັນຫຼາຍແທ້ໆ! 
       ຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຫວັງໃນຄຣິສຕຽນໄດ້ປ່ຽນມຸມມອງຂອງພວກເຮົາ ເພ່ືອວ່າຊີວິດຈະບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາ
ສາມາດໄດ້ຮັບອີກຕ່ໍໄປ, ແຕ່ຊີວິດແມ່ນກ່ຽວກັບວິທີທ່ີພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮັກ ແລະວິທີທີ່ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ອົງພຣະ
ເຈ້ົາແລະ ວິທີທີ່ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ. 
           
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.” 

 
   ໃນພາກແລ້ວນີ,້  ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານຄໍາເວ້ົາຂອງເປໂຕກ່ຽວກັບ “ພວກເຮົາແມ່ນໃຜໃນອົງພຣະຄຣິດ?”  ບັດນ້ີເປ

ໂຕຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາປະຕິບັດ.    ບັນດາຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຈົດໝາຍຂອງເປໂຕຄ້ັງແລກໄດ້ຖືກປະເຊີນກັບການຂ່ົມເຫງ, 

ແຕ່ເປໂຕບ່ໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເພ່ິນຈັບອາວຸດຍຸດໂທປະກອນເຂ້ົາຕ່ໍຕ້ານຈັກພັດໂຣມັນ.  ກົງກັນຂ້າມ ເປໂຕເຂ້ົາໃຈ

ວ່າພວກເຮົາສູ້ຮົບກັບສົງຄາມທີ່ແທ້ຈິງຄື:  ຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາ, ເວລາ, ຣະບຽບວິນັຍ, ຄວາມວິຕົກກັງວົນ,  ແລະ

 

ດົນປານໃດແລ້ວທີ່ທ່ານຖືກຫຼອກລວງໃນສ່ິງທ່ີທ່ານບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ?  
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ການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນ.   ພວກເຮົາຕໍ່ສູ້ກັບສົງຄາມຝ່າຍວິນຍານ ດ້ວຍການດຳຣົງຊີວິດຕາມມາດຕະຖານຂອງ 
ພຣະເຈົ້າແຫ່ງຄວາມສັກສິດແລະຄວາມບໍຣິສຸດ ໂດຍຜ່ານຣິດເດດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. 
       ເມ່ືອຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາໝົດໄປກັບຂອງປະທານທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮັບ   ແລະພວກເຮົາລືມພຣະອົງຜູ້ຊົງປະທານ, 
ພວກເຮົາກໍຂາດຄວາມສົມດຸນ(ກ້ໍາເກິ່ງ);   ຈາກນ້ັນພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຕ້ັງຈິດຕັ້ງໃຈຂອງພວກເຮົາໃໝ່ໃຫ້ມັນສອດ
ຄ້ອງກັບຄວາມຫວັງທີ່ພວກເຮົາມີໃນພຣະຄຣິດ.    ເປໂຕໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ 5 ຂ້ໍເພ່ືອຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ດຳລົງຊີວິດທ່ີ
ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຫວັງນັ້ນ: 
 ຈົ່ງຕຽມພອ້ມ.  (“ເມ່ືອຈິດໃຈຂອງທ່ານພ້ອມທ່ີຈະປະຕິບັດ”) ພວກເຮົາສົມຄວນທ່ີຈະຕ້ອງຕຽມພ້ອມໃນດ້ານ

ຈິດໃຈ ຈິດວິນຍານ ສໍາລັບການສະເດັດກັບມາຂອງອົງພຣະຄຣິດ. 
 ຈົ່ງລະວັງ.  (“ມີສະຕິລະວັງຕົວຢູ່ສເມີ”)    ເປໂຕໄດ້ກ່າວເຖິງອັນຕະລາຍຂອງການປ່ອຍໃຫ້ຈິດໃຈຂອງພວກ

ເຮາົຂຸ່ນມົວໄປເໝືອນເມກໝອກ ໂດຍການຫຼອກລວງຫືຼໂດຍຄວາມໂລບມາກໂລພາຂອງພວກເຮົາ. 
 ຈົ່ງມີຄວາມຫວັງ.  (“ຕັ້ງຄວາມຫວັງຢ່າງສົມບູນໃນພຣະຄຸນທ່ີຈະຖືກນຳມາສູ່ທ່ານໃນການເປີດເຜີຍຂອງພຣະ

ເຢຊູຄຣິດ”) ຄວາມຫວັງນີ້ມີຈຸດປະສົງ; ຊ່ຶງໄດ້ສຸມໃສ່ພຣະຄຸນຂອງພຣະຄຣິດ. 
 ຈົ່ງແຕກຕ່າງ.  (“ຢ່າເຮັດຕາມຄວາມປາຖນາຂອງຄວາມໂງ່ຈ້າໃນອະດີດຂອງເຈ້ົາ”) ຊີວິດຂອງບັນດາຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ

ສົມຄວນຈະເປັນວຽກງານຕ້ານກັບກະແສສັງຄົມ. 
 ຈົ່ງບໍຣິສຸດ.  (“ໃນຖານະເປັນຜູ້ທີ່ຖືກເອ້ີນວ່າບໍຣິສຸດ, ທ່ານຕ້ອງເປັນຄົນບໍຣິສຸດເໝືອນກັນ ໃນການປະພຶດທັງ

ໝົດຂອງທ່ານ; ເພາະວ່າມີຄຳຂຽນໄວ້ວ່າ, ຈົ່ງບໍຣິສຸດ, ເພາະວ່າເຮົາບໍຣິສຸດ”) ພຣະເຈົ້າຊົງບໍຣິສຸດ - ພຣະອົງ
ຊົງແຍກເຮົາອອກຈາກສ່ິງອ່ືນໆ - ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ບໍຣິສຸດ.  ການເປັນຄົນທ່ີບໍຣິສຸດນ້ັນກໍ 
ຄກືານເປັນເຫມືອນພຣະຄຣິດ. 

       ຄວາມບໍຣິສຸດ ໄດ້ບັນລະຍາຍຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງພຣະເຈົ້າ   ແລະ ບັນດາຜູ້ທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງເລືອກໄວ້ແລ້ວ 
ນັ້ນ.   ຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຕ້ານກັບການບູຊາຮູບໂຄຣົບ ແລະ ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາເອງ ແລະຮຽກ 
ເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ມາສູ່ຄວາມບຣິໍສຸດ. 
  

 
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.  

       
       ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມຈິງອັນໜ້າອັສຈັນ 2 ປະການໃນພຣະຄັມພີຕອນນ້ີ: 

ການດຳເນີນຊີວິດເໝືອນຢ່າງຊາວໂລກນ້ີ ມີລັກສະນະຄືແນວໃດໃນທຸກວັນນ້ີ? 
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 ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນອົງພຣະເຈົ້າທ່ີບໍ່ຊົງລໍາອຽງ.   ພຣະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ປະທັບໃຈກັບຄວາມຮ່ັງມີ, ການສຶກສາ, ຖານະ
ທາງສັງຄົມ, ຮູບຮ່າງໜ້າຕາ, ຫລືສະຕິປັນຍາ.  ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງປະເມີນມູນຄ່າຣາຄາຂອງພວກເຮົາໂດຍອີງໃສ່
ພາຍນອກ; ພຣະເຈົ້າຊົງເບ່ິງພາຍໃນ: ຄືຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ. 

 ພຣະເຈົ້າຊົງໄຖ່ພວກເຮົາໂດຍຜ່ານອົງພຣະຄຣິດ.  ຄວາມລອດພ້ົນຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບປະກັນໂດຍສ່ິງ
ທ່ີເນົ່າເປ່ືອຍເສ່ືອມໂຊມ.  ຮູບຮ່າງລັກສະນະພາຍນອກແລະການສະສົມຊັບສົມບັດຈະຈືດຈາງຫາຍໄປ, ແຕ່
ການໄຖ່ຂອງພວກເຮົາແມ່ນປອດພັຍ ຮັບປະກັນໃນອົງພຣະຄຣິດ. 
 

      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.       
 
       ເປໂຕໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງຊັດເຈນວ່າ, ເມ່ືອເວ້ົາເຖິງເຣ່ືອງການດຳຣົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມຫວັງແລະຄວາມເຊ່ືອໂດຍ
ແມ່ນສິດທິພິເສດທ່ີເປັນຂອງພວກເຮົາໂດຍຜ່ານຊີວິດ,   ການສິ້ນພຣະຊົນ,    ແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ, 
ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຄໍາແນະນຳຢ່າງດຽວເທ່ົານັ້ນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
       ພຣະຄໍາຂອງພະເຈ້ົາສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວິທີທ່ີຈະຮັກພວກພ່ີນ້ອງຢ່າງຈິງໃຈ (ຂ້ໍ 22).  ແທ້ຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາບໍ່
ສາມາດຮັກໃນທາງນ້ີໄດ້ ໂດຍທ່ີບ່ໍຮູ້ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຕລອດພຣະຄັມພີທຸກໆໜ້າ, ພຣະຄຳຂອງພະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ
ເປີດເຜີຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຄວາມຮັກແມ່ນຫຍັງ, ພຣະອົງໄດ້ຊົງສໍາແດງຄວາມຮັກນ້ັນແກ່ພວກເຮົາຢ່າງໃດ, ແລະວິທີ 
ທ່ີພວກເຮົາຈະສະແດງຄວາມຮັກນ້ັນຕ່ໍໂລກທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຮົາຢ່າງໃດ?  ເປໂຕໄດ້ໃຫ້ຄວາມຈິງທີ່ສໍາຄັນ 2 ຢ່າງ
ກ່ຽວກັບພຣະຄໍາຕອນນ້ີ ດ່ັງຕໍ່ລົງໄປນ້ີ: 

1. ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງມີຊີວິດ (ຊົງພຣະຊົນຢູ່).   ຊົງມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ຊົງຫ້າວຫັນ.  ພຣະຄໍາຊົງກໍາລັງ 
ທໍາງານຢູ່ສເມີ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງອົງພຣະເຈົ້າໄດ້ສໍາເຣັດ.   ພຣະຄໍາບ່ໍໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນ, ບ່ໍໄຮ້
ຄວາມຫມາຍ, ຫລລ້ືາສມັຍ. 

 ແມ່ນຫຍັງເປັນຫັຼກຖານທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອົງພະເຍຊູໄດ້ຊົງໄຖ່ຊີວິດຂອງທ່ານໃນແງ່ມຸມຕ່າງໆ? 
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2. ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງຢັ້ງຢືນ.   ຫລາຍຄ້ັງ, ຢູ່ໃນພຣະຄັມພີພາກພຣະສັນຍາໃຫມ່ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ 
ຄໍານ້ີທີ່ແປວ່າ “ປະຕິບັດຕາມ”   ຫືຼ  “ຍັງຄົງຢູ່”.   ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ທີ່ີນີ້ເພ່ືອຊົງສະຖິດຢູ່ 
ຕລອດໄປ.    

            ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງໝັ້ນຄົງແລະບ່ໍປ່ຽນແປງ ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຜູ້ທ່ີຊົງເປີດພຣະວາທະນ້ັນ  ຊົງໝ້ັນຄົງ 
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 - ເພ່ືອພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ອາແມນ! 
 
 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  http://lsbf.us  ໂດຍ  SSK 

ທ່ານໄດ້ມີປະສົບການກ່ຽວກັບຣິດອໍານາດຂອງພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າໃນການ “ຍັງຄົງຢູ່ຢ່າງບໍຣິສຸດ” ໃນໂລກນ້ີຢ່າງໃດ? 

 


