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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 21 ມິຖຸນາ 2020 (06-21-2020) 

 

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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   ຄວາມລອດພ້ົນຂອງພວກເຮົາ,  ແມ່ນປອດພັຍພໍພຽງຄ້ັງດຽວ ແລະສໍາລັບທຸກໆຄົນໃນອົງພຣະຄຣິດ,  ດັ່ງນ້ັນຄໍາ
ເວ້ົາຂອງເປໂຕໃນປໂຢກທ່ີວ່າ: “ໃນຂະນະທ່ີທ່ານມາຫາພຣະອົງ” (ຂ້ໍ 4) ບ່ໍແມ່ນການອ້າງອີງເຖິງການຕັດສິນໃຈແຫ່ງ
ຄວາມລອດພ້ົນເບ້ືອງຕ້ົນ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ,ເປັນຮູບພາບຂອງລູກ (ບຸດແລະທິດາ) ຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເຂ້ົາມາໃກ້ພຣະອົງ 
ຕລອດເວລາ.  ຣະບົບການຖວາຍບູຊາພາຍໃຕ້ພຣະຄັມພີເດີມ, ແມ່ນພຽງແຕ່ປຸໂຣຫິດເທ່ົານ້ັນທ່ີມີສິດພິເສດເຂ້ົາເຝົ້າ 
ພຣະເຈົ້າເພ່ືອຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ.  ແຕ່ພາຍໃຕ້ພຣະສັນຍາໃຫມ່,  ບັນດາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກຄົນສາມາດເຂ້ົາເຝົ້າອົງພຣະເຈົ້າ
ໂດຍກົງ. 

       ບັນດາຜູ້ທີ່ເຊ່ືອກໍໄດ້ຖືກເສີມສ້າງຂຶ້ນໃນພຣະວິຫານແຫ່ງຈິດວິນຍານເໝືອນກັນ.    ພຣະວິຫານໃນສມັຍພຣະ
ຄັມພີເດີມ, ແລະໂດຍສະເພາະສະຖານທ່ີບໍຣິສຸດທ່ີສຸດ (The Holy of Holies) ແມ່ນສະຖານທ່ີຊົງສະຖິດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາຖາ້ມກາງປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ, ແຕ່ປັດຈຸບັນນ້ີ, ພວກເຮົາແມ່ນວິຫານນັ້ນ! 
 “ເຫດສັນນັ້ນທ່ານທັງຫລາຍຈ່ຶງບ່ໍເປັນຄົນຕ່າງດ້າວທ້າວຕ່າງແດນອີກຕ່ໍໄປ ແຕ່ວ່າເປັນພົລເມືອງອັນດຽວກັນ

ກັບພວກໄພ່ພົນ ແລະເປັນຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກທ່ານໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນເທິງຮາກຖານ ຊ່ຶງພວກອັຄສາ 
ວົກແລະພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ວາງລົງແລ້ວ, ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເອງຊົງເປັນຫີນເສົາເອກ.  ໃນພຣະອົງ
ນັ້ນທຸກສ່ວນຂອງໂຄງຮ່າງກໍຕິດຕ່ໍເຊ່ືອມສນິດເຂ້ົາກັນໂດຍດີ ແລະຈະເຣີນຂ້ຶນເປັນພຣະວິຫານອັນສັກສິດໃນ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.  ໃນພຣະອົງນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍກຳລັງຖືກກໍ່ຂ້ຶນ ໃຫ້ເປັນທ່ີສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍພຣະ
ວິນຍານເໝືອນກັນ” (ອຟຊ 2:19-22). 

 “ເພາະວ່າເຮົາທັງຫລາຍເປັນຜູ້ຮ່ວມກັນທຳງານດ້ວຍກັນກັບພຣະເຈົ້າ ພວກເຈ້ົາເປັນໄຮ່ນາຂອງພຣະເຈ້ົາ”  
(1 ກຣທ 3:9).   

       ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອີ້ນຫາພຣະອົງໃນນາມພຣະສີລາແລະຄວາມລອດພ້ົນ.  ດຽວນ້ີອົງພຣະຄຣິດໄດ້
ຖືກຊົງກໍານົດເປັນພຣະສຽນຂອງພຣະສີລາເອກຂອງວິຫານແຫ່ງພຣະວິນຍານນ້ີ.  ອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພ້ືນຖານຂອງ 
ຄຣິສຕະຈັກທ່ີຊົງປະທານຄວາມໝ້ັນຄົງ, ຄວາມປອດພັຍ, ແລະ ຄວາມແຂງແກ່ງ ແກ່ຄຣິສຕະຈັກນ້ັນ.  ດ້ວຍເຫດວ່າ
ພ້ືນຖານນ້ັນແຂງແກ່ງເໝືອນກ້ອນຫີນ, ບັນດາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈະບ່ໍເສັຽຄວາມຕ້ັງໃຈ ຫືຼ ຖືກອັບອາຍຂາຍໜ້າຈັກເທ່ືອ. ພວກ
ເຮົາບ່ໍມີຄວາມເສັຽດາຍ ຫືຼ ສໍານືກຜິດ ຫັຼງຈາກໄດ້ຕັດສິນໃຈຕິດຕາມອົງພຣະຄຣິດ. 
  

 
 
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. 

     ຮູບພາບທ່ີພຣະເຢຊູເອງໄດ້ຢືນຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນນ່ຶງ ໃກ້ບໍຣິເວນພຣະສີລາ(ກ້ອນຫີນ)ນ້ີເມ່ືອພຣະອົງໄດ້ອ້າງເຖິງບົດ  
ເພງສັຣເສີນ 118:22-23: “ພວກທ່ານຍັງບ່ໍໄດ້ອ່ານໃນພຣະຄັມພີຫືຼທີ່ວ່າ: ຫີນຊ່ຶງຊ່າງກ່ໍໄດ້ປະຕິເສດໄດ້ກັບກາຍເປັນ

ພວກເຮົາສາມາດດຳເນີນຊີວິດໂດຍປາສຈາກຄວາມລະອາຍໃນວັທນະທັມປັດຈຸບັນແນວໃດ? 
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ຫີນເສົາເອກແລ້ວ  ການນ້ີເປັນມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນການອັສຈັນປາກົດແກ່ຕາເຮົາ” (ມທ 21:42).    ພຽງແຕ່
ມ້ືຕໍ່ມາ, ພຣະເຢຊູຈະຖືກປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງປະຕິເສດແລະຖືກຕັດສິນລົງໂທດໃຫ້ຕາຍໃນປ້ອມອັນໂຕເນັຽ  ຊ່ຶງຢູ່
ເທິງສີລານ້ີ.  ຄົນອ່ືນອາດຈະປະຕິເສດພຣະຄຣິດ, ແຕ່ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຖືໄດ້ຢືນຢູ່ຢ່າງໝ້ັນໃຈ ດ້ວຍເຫດວ່າພວກເຮົາແມ່ນໃຜ  
ໝາຍເຖິງພວກເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ເຮົາເປັນ  ໃນພຣະອົງ.  ໃນຂ້ໍທີ 9, ເປໂຕ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາບັລຍາຍບາງຢ່າງກ່ຽວກັບປະຊາກອນ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງໄດ້ພົບກບັທີ່ລ້ີພັຍໃນພຣະຄຣິດ ດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນີ້: 

 ເຊ້ືອຊາດທ່ີຊົງຖືກເລືອກໄວ້ແລ້ວ.  ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເລືອກຊາວອິສຣາເອນບ່ໍແມ່ນໂດຍອີງໃສ່ຂນາດ ຫືຼຄຸນຄ່າ
ຂອງພວກເຂ້ົາ, ແຕ່ແມ່ນດ້ວຍຄວາມຮັກອັນມະຫາສານຂອງພຣະອົງ.    ພຣະອົງໄດ້ຊົງເລືອກເອົາພວກເຮົາ 
ເໝືອນກັນ ດ້ວຍພຣະຄນຸອັນຍ່ິງໃຫຍ່ມະຫາສານ ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. 

 ປະໂຣຫິດຫລວງ.   ຄຳບັລຍາຍທ່ີຫາສິ່ງໃດປຽບບ່ໍໄດ້ນ້ີແມ່ນເປັນເອກະລັກສຳລັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ.  ໃນພຣະສັນຍາ
ເດີມ, ຊົນເຜ່ົາເລວີແມ່ນເຊ້ືອສາຍຂອງປະໂຣຫິດ, ແລະຊົນເຜ່ົາຢູດາແມ່ນເຊ້ືອສາຍຂອງກະສັດ,  ແລະສອງ
ເຊ້ືອສາຍນ້ີບໍ່ໄດ້ເຄີຍຂ້າມກັນ (ບ່ໍກ້າວກ່າຍກັນ).  ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ,  ພວກເຮົາຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ແມ່ນມີ
ເຊ້ືອສາຍໃໝ່ທັ້ງສ້ິນ: ພວກເຮົາແມ່ນປະຊາກອນຂອງພັນທະສັນຍາໃໝ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຊົງໄຖ່ໂດຍພຣະໂຣຫິດ
ຂອງພຣະຄຣິດ,   ຊ່ຶງເປັນທັງພຣະມະຫາປະໂຣຫິດໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ  ແລະເປັນກະສັດຂອງກະສັດ (Our 
High Priest and the King of kings). 

 ຊາດທ່ີບໍຣິສຸດ.  ດ່ັງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນມາແລ້ວຕາມທີ່ໄດ້ສກຶສາຜ່ານມານັ້ນ, ພວກເຮົາຖືກຮຽກເອ້ີນໃຫ້ເປັນ 
ບໍຣິສຸດ ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປັນອົງບໍຣິສຸດ. 

 ປະຊາກອນເພ່ືອການຄອບຄອງຂອງພຣະອົງ.  ພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນສ່ວນຕົວກັບພຣະຄຣິດ.  ພວກເຮົາ
ມີຄວາມສາມາດຮູ້ຈັກພຣະອົງ, ແລະພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກພວກເຮົາຢ່າງສົມບູນ(ໝົດທຸກຢ່າງ). ບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດ
ຕັດແຍກຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກບັພຣະອົງ ໃນນາມທ່ີພວກເຮົາເປັນປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ. 

       
 

 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.  
 
       ການປະຕິບັດຕ້ອງໄປຕາມຄໍາເວ້ົາ (ເຮັດຕາມທ່ີເວ້ົາແລະເວ້ົາຕາມທີ່ເຮັດ).   ຄໍາເວ້ົາຄໍານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບພຶດຕິກັມ
(ການກະທໍາ) ຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນໂລກທ່ີສະພາບແວດລ້ອມອາດຈະບ່ໍສະດວກສະບາຍສໍາລັບຊາວຄຣິສຕຽນທັງຫຼາຍ.      
ຖ້າພວກເຮົາອ້າງວ່າພວກເຮົາເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ,  ແລ້ວພວກເຮົາຕ້ອງດໍາຣົງຊີວິດໃນພຣະອົງ (live His life)  
ຕໍ່ໜ້າໂລກນ້ີ (ຄືເປັນຕົວຢ່າງແກ່ຊາວໂລກ). ຊາວຄຣິສຕຽນຄວນຈະເປັນເພ່ືອນບ້ານ, ພົລເມືອງ, ຜູ້ຈັດການ, ພະນັກ 

ຄນົທັງຫລາຍໄດ້ສະດຸດກ່ຽວກັບພະເຍຊູຢ່າງໃດ ໃນປັດຈຸບັນນີ້? 
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ງານ, ໝູ່ເພ່ືອນ, ແລະເພ່ືອນຮ່ວມງານ ທີ່ດີທີ່ສຸດ.    ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນຕົວແທນຂອງພຣະຄຣິດໃນທຸກສ່ິງທ່ີພວກເຮົາ
ເຮດັ: ນັບແຕ່ການຈ່າຍໃບບິລ, ຫ້ີຼນກິລາ, ຈົນເຖິງການລ້ຽງດູລູກຂອງພວກເຮົາ. 
      ເປໂຕໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ 3 ວິທີ ທ່ີພວກເຮົາສາມາດເປັນຕົວຢ່າງຕາມແບບພຣະຄຣິດ ດ່ັງຕໍ່ລົງໄປນ້ີ: 

1. ຫລີກລ້ຽງຈາກຄວາມປາຖນາທ່ີຜິດບາບ. ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສ່ວນຕົວຕ່ໍການກະທຳຂອງຕົນເອງ, 
ເພາະສະນັ້ນ,   ພວກເຮົາຄວນນໍາຕົວເອງອອກຈາກອິດທິພົນ ແລະຈາກສະຖານະການບາງຢ່າງ.   ວຽກ 
ງານທ່ີດີ  ແລະການດຳລົງຊີວິດທ່ີຊອບທັມຂອງພວກເຮົາ    ຈະເປັນການຮັບໃຊ້ເພ່ືອຊ້ີນຳຄົນອ່ືນໄປຫາ  
ພຣະອົງຜູ້ທ່ີໄດ້ຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ພ້ົນ (ຄພືຣະຄຣິດ). 

2. ຍອມຈໍານົນຢູ່ໃຕ້ອໍານາດການປົກຄອງ.     ເປໂຕບ່ໍໃດປ້ະຕິເສດໃນຄຳແນະນໍາຂອງເພ່ິນ  ກ່ຽວກັບການ
ຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ສິດອຳນາດຂອງມະນຸດ.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຫຼາຍຄົນທ່ີເພ່ິນຂຽນຈົດໝາຍຫາ 
ກຳລັງປະເຊີນກັບການກົດຂ່ີຂົ່ມເຫັງຢ່າງໜັກ ຢູ່ໃນກຳມືຂອງຜູ້ມີອຳນາດ.  ຣະບົບຂອງຣັຖບານອາດຈະ
ມີການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງແຕ່ງຕັ້ງສະຖາບັນຂອງຣັຖບານນ້ັນຂ້ຶນ  ກໍເພ່ືອຄວາມຢູ່ເຢັນ
ເປັນສຸກຂອງພົລເມືອງຂອງປະເທດນ້ັນ. 

3. ປະຕິບັດໃນສ່ິງທ່ີດີ.   ຄົນທັງຫລາຍມັກຖາມຢູ່ເລ້ືອຍໆວ່າ   ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຊີວິດຂອງ 
ພວກເພ່ິນແມ່ນຫຍັງ?  ຄຳຕອບຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ຂາວເປັນຂາວ ດໍາເປັນດຳ ໃນທ່ີນີ້ຄື:  ເຮັດສ່ິງທີ່ດີ.  

  
 

                                                              
                                                           ນໍາໃຊໃ້ນຊີວິດ 

           ທ່ານຈະດໍາເນີນຊີວິດແຫ່ງຄວາມຫວັງຂອງທ່ານຢ່າງໃດ ພາຍໃຕ້ສາຍຕາຂອງຊາວໂລກທ່ີຈ້ອງມອງທ່ານຢູ່? 
ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງການນໍາໃຊ້ຕໍ່ລົງໄປນ້ີ: 

 ຈົ່ງຖວາຍພຣະກຽດ.  ຈ່ົງເລ້ີມຕົ້ນຊີວິດແຕ່ລະວັນດ້ວຍການທູນຂໍພຣະເຈົ້າໃນວິຖີທາງທ່ີທ່ານສາມາດຖວາຍ 
ພຣະກຽດແດ່ພຣະອົງໃນຂະນະທ່ີທ່ານດໍາເນີນຊີວິດໃນວັນນ້ັນ ບ່ໍວ່າວຽກງານຈະງ່າຍຫືຼຍາກປານໃດກໍຕາມ.  
ບາດກ້າວນ້ອຍໆໃນການເຊ່ືອຟັງຈະນໍາໄປສູ່ເສ້ັນທາງອັນຍາວໄກສູ່ຄວາມຊອບທັມ. 

 ຈົ່ງຍອມຈໍານົນ.  ມີບຸກຄົນຫລືອົງການອຳນາດການປົກຄອງໃດ ທ່ີທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຍອມຈໍານົນຕ່ໍ  ເໝືອນດ່ັງທ່ີ
ທ່ານໄດ້ຍອມຈໍານົນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຮັກບ່ໍ? ສາຣະພາບເຣ່ືອງນ້ີຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະພະຍາ 
ຍາມເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບຄົນນ້ັນໄວເທ່ົາທ່ີຈະໄວໄດ້. 

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

      ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນອາດຈະບ່ໍໄດ້ຂຽນເພງນະມັສການທ່ີເປັນເຫດໃຫ້ຄົນອ່ືນຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ. ແຕ່ 
ຊີວິດທ່ີດໍາເນີນໄປໃນພຣະຄຣິດຈະເປັນການສະແດງອອກເຖິງການໜຸນນ້ໍາໃຈແກ່ຄົນອ່ືນໃຫ້ມາຫາພຣະອົງ. 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  http://lsbf.us  ໂດຍ  SSK 

ພຣະຄໍາຕອນນ້ີສອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບໃຫ້ ການຕິດຕາມພຣະຄຣິດດ້ວຍກັນ ໂດຍວິທີໃດ? 

 


