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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 28 ມິຖຸນາ 2020 (06-28-2020) 

 

ຄວາມພຽນອົດທົນເພື່ອຄວາມຫວັງຂອງເຮົາ 
 

ເມ່ືອໃດທ່ີທ່ານຕ້ອງການຄວາມອົດທົນເພ່ືອໃຫ້ວຽກງານ ຫືຼເປ້ົາໝາຍໄດ້ສໍາເຣັດ? 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ເຮົາສາມາດອົດທົນຕ່ໍຄວາມທຸກທໍຣະມານເພາະຄວາມຫວັງຂອງເຮົາໃນພຣະເຢຊູ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
       ບໍ່ມີຜູ້ໃດລົງທະບຽນຈົດຊ່ືເພ່ືອຄວາມເຈັບປວດ, ຄວາມໂສກເສ້ົາ, ຄວາມຜິດຫວັງ, ການທໍຣະຍົດ, ຫລືການປະຕິ 
ເສດ,  ແຕ່ສິ່ງເຫ່ົຼານ້ີກໍເກີດຂ້ຶນ.   ການຮັກພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນພວກເຮົາຈາກການເຈັບປວດແລະທົນທຸກທໍຣະມານ.  
ຂ້າພະເຈົ້າມີປະສົບການໃນເຣືອງນ້ີດ້ວຍຕົນເອງໃນປີ ຄ.ສ. 2018 ເມ່ືອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບວ່າມີພະຍາດມະເຮັງ.  ການ
ປິ່ນປົວຮັກສາ, ບວກໃສ່ກັບການຂ້ຶນໆລົງໆດ້ານອາຣົມແມ່ນເກີນກວ່າທ່ີຂ້າພະເຈົ້າຄາດຫມາຍໄວ້. 
     ໃນເວລາດຽວກັນ, ດ້ວຍແຮງອະທິຖານຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ, ການຊົງປາກົດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ, ແລະ 
ດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຫວັງ.    ຕລອດການປ່ິນປົວ, ຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້ອ້າງເອົາຄຳສັນຍາຈາກ 
ພຣະຄັມພີ.   ບາງມ້ື, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ້າງຄຳສັນຍາໃນຂະນະທ່ີອະທິຖານວ່າ,  "ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ຂ້ານ້ອຍເຊ່ືອ. 
ໂຜດຊົງຊ່ວຍຂ້ານ້ອຍບ່ໍເຊ່ືອ!(ໃນສ່ິງຮ້າຍທັງຫຼາຍນ້ັນ)".  ໃນຂະນະທ່ີຂ້າພະເຈົ້າຂຽນເຣ່ືອງນ້ີ, ການກວດສອບ(scan) 
ທຸກຢ່າງຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຈະແຈ້ງ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນສ່ິງນ້ັນ. 
     ແຕ່ຫຼາຍກວ່າການກວດສອບທ່ີຈະແຈ້ງ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນການທ່ີໄດ້ຮູ້ວ່າ: ອົງພຣະຄຣິດຊົງທອດ 
ພຣະເນດເຫັນ,  ຊົງໄດ້ຍິນ, ຊົງຮູ້ເຣ່ືອງລາວ,  ແລະຊົງຫ່ວງໃຍຂ້າພະເຈົ້າ.  ມັນເປັນສ່ິງສໍາຄັນສຳລັບຄວາມເຊ່ືອຂອງ
ພວກເຮົາ ທ່ີພວກເຮົາບໍ່ຍອມໃຫ້ມະເຮັງຫືຼປະສົບການທ່ີຮ້າຍແຮງ ຫລືປະສົບການທ່ີເປັນອັນຕະລາຍມາຄວບຄຸມຊີວິດ
ຂອງພວກເຮົາ.  ອົງພຣະຄຣິດຕ້ອງເປັນແຫ່ຼງແລະຄວາມພໍພຽງຂອງຕົວຕົນຂອງພວກເຮົາ.   ພວກເຮົາສາມາດອົດທົນ 
ໄດ້ເພາະວ່າຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາຕັ້ງໝ້ັນຢູ່ໃນພຣະອົງ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1.  1 ເປໂຕ 3:8-12 
8ໃນທ່ີສຸດນ້ີພວກທ່ານທຸກຄົນຈົ່ງເປັນນ້ຳນ່ຶງໃຈດຽວກັນ ຈົ່ງເຫັນອົກເຫັນໃຈກັນ ຈ່ົງຮັກກັນເໝືອນພ່ີນ້ອງຮ່ວມທ້ອງ ຈົ່ງ 
ມີຈິດໃຈເອັນດູແລະຖ່ອມລົງ. 9ຢ່າຮ້າຍຕອບແທນການຮ້າຍ ຢ່າດ່າຕອບແທນການດ່າ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ຈ່ົງອວຍພອນ
ແກ່ເຂົາ ດ້ວຍວ່າພຣະອົງຊົງເອ້ີນພວກທ່ານໃຫ້ເຮັດການຢ່າງນີ້ແຫລະ ເພ່ືອພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນມາເປັນມໍ 
ຣະດົກ.   10ເພາະວ່າ,  “ຜູ້ທ່ີຢາກຮັບຊີວິດອັນດີແລະປາຖນາທ່ີຈະເຫັນວັນສນຸກກໍໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຫ້າມລີ້ນຂອງຕົນບ່ໍໃຫ້ເວ້ົາ
ຄວາມຊ່ົວ ແລະຫ້າມປາກບ່ໍໃຫ້ກ່າວຄຳອຸບາຍລ້ໍລວງ. 11 ຈົ່ງໃຫ້ຜູ້ນ້ັນເວ້ັນໜີຈາກການຊ່ົວແລະເຮັດການດີຈົ່ງໃຫ້ຜູ້ນັ້ນ 
ສແວງຫາສັນຕິສຸກແລະພະຍາຍາມຕິດຕາມໄປ.” 12 “ພຣະເນດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເຝົ້າເບ່ິງຄົນຊອບທັມ ແລະ 
ພຣະອົງກໍຊົງຮັບຟັງຄຳອ້ອນວອນຂອງເຂົາ ແຕ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງຊົງຕໍ່ສູ້ ບັນດາຄົນທ່ີເຮັດການຊ່ົວ.” 
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      ຂ້ໍພຣະຄັມພີເຫ່ົຼານີ້ໃນ 1 ເປໂຕ ບົດທີ 3 ແມ່ນຊຸດຂອງບົດສລຸບຫຍ້ໍ - ຈຸດກວດກາຄວາມເຕີບໃຫຍສໍ່າລັບການປະ
ເມີນຜົນສ່ວນຕົວຂອງຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ.    ເປໂຕໄດ້ຮ້ອງຂໍຄວາມກະຕືລືລ້ົນເພ່ືອຄວາມສອດຄ່ອງ 
ຄວາມສັດຊ່ື,   ແລະການເຊ່ືອຟັງຢ່າງຈິງໃຈ.    ເປໂຕໄດ້ໃຫ້ກຳນົດ 6 ວິຖີທາງທ່ີພວກເຮົາຈະຕ້ອງ “ເຮັດຕາມຄຳເວ້ົາ” 
(“walk-the-talk”) ແລະ ດຳເນີນຊີວິດຕາມຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາ ດັ່ງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 

1. ຄວາມສາມັກຄີ.  ຄໍາສັ່ງທ່ີ: “ໃຫ້ເປັນຈິດໃຈດຽວກັນ”(“be like-minded”) ນ້ັນບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງ ທຸກໆຄວາມ

ລະອຽດຖ່ີຖ້ວນ ແຕ່ແມ່ນໝາຍເຖິງຄວາມສາມັກຄີໃນຈຸດສໍາຄັນຂອງຄວາມເຊ່ືອ.  ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອສະທ້ອນເຖິງການ
ອຸທິດຕົນຕ່ໍພຣະເຈົ້າ   ບ່ໍແມ່ນໃນຄວາມເປັນເອກພາບ   ແຕ່ແມ່ນໃນຄວາມສາມັກຄີ(Unity-ຄວາມເປັນນ່ຶງ). 
ພວກເຮົາບ່ໍສົມຄວນກັງວົນໃນເຣ່ືອງເລັກໆນ້ອຍໆ.  ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ພວກເຮົາສົມຄວນຈົດຈ່ໍໃສ່ໃນສ່ິງທ່ີພວກ
ເຮາົມີສ່ວນຮ່ວມກັນໃນອົງພຣະຄຣິດ. 

2. ຄວາມຫ່ວງໃຍຊຶ່ງກັນແລະກັນ.    ການ   “ເຫັນອົກເຫັນໃຈ”   ໝາຍເຖິງການມີຄວາມເມດຕາກະຣຸນາຫືຼມີ

ຄວາມຮູ້ສຶກຮ່ວມກັບຜູ້ອ່ືນ  ແລະການຮ່ວມທົນທຸກທໍຣະມານດວ້ຍກັນ.   ນ້ີບ່ໍພຽງແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຣ່ືອງຂອງ
ຄວາມໂສກເສ້ົາເທົ່ານ້ັນ, ແຕ່ສິ່ງໃດກໍຕາມທ່ີສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ໍຄົນອ່ືນ  ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົມີຄວາມຮູ້ສຶກບ່ໍດີ
ດ້ານອາຣົມ.    “ຈົ່ງຊົມຊ່ືນຍິນດີກັບຜູ້ທ່ີມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ   ຈ່ົງຮ້ອງໄຫ້ກັບຜູ້ທ່ີຮ້ອງໄຫ້”   (ໂຣມ 12:15).  
ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຄົນອື່ນໃນທ່ີສຸດ ກໍຫຼາຍກວ່າຄວາມກັງວົນຫ່ວງໃຍສໍາລັບຕົນເອງ. 

3. ຄວາມຮັກ.  ເປໂຕໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວ້ົາພາສາກຣີກ “ຟີລາເດລໂຟສ໌” (philadelphos) ເພ່ືອຖ່າຍທອດຄວາມຮັບ 

ຜິດຊອບຂອງຊາວຄຣິສຕຽນທ່ີຈະຕ້ອງຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ ໃນຖານະອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງໃນອົງພຣະຄຣິດ. ພວກ
ເຮົາສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາສໍາລັບອົງພຣະຄຣິດໂດຍການສະແດງອອກໃນຄວາມຮັກຂອງ
ພວກເຮົາຕ່ໍຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າ. 

4. ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ.  ຄຣິສຕະຈັກສົມຄວນເປັນບ່ອນແຫ່ງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ   ທ່ີຊ່ຶງພວກເຮົາເຮັດ

ຜິດພາດໄປຈາກພຣະຄຸນ ແລະເຮັດຢ່າງນຶ່ງຫຼາຍໂພດແຕ່ອີກຢ່າງນ່ຶງເຮັດບ່ໍພຽງພໍ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເປັນແບບ 
ຢ່າງໃນເຣ່ືອງນ້ີ ໂດຍຜ່ານພຣະຣາຊກິຈທ່ີອ່ອນສຸພາບຂອງພຣະອົງຕ່ໍປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ. 

5. ຄວາມຖ່ອມໃຈຖ່ອມກາຍ.  ເປໂຕຮູ້ວ່າຄຣິສຕຽນຕ້ອງມີຄວາມປະທັບໃຈອັນແທ້ຈິງໃນຕົນເອງ.  ພວກເຮົາ

ວັດແທກຕົນເອງໂດຍຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະຄຣິດ ແລະບ່ໍມີທ່ີວ່າງສໍາລັບຄວາມໂອອວດຂອງຕົນ. ພວກເຮົາ
ເຫັນລະດັບຂອງຄວາມຖ່ອມໃຈຂອງພວກເຮົາໃນເວລາທ່ີຖືກຕຳໜິວິຈານ ຫືຼມ່ືອຄົນອ່ືນໄດ້ຮັບກຽດທ່ີສູງກວ່າ
ເຮາົ. 

6. ການໃຫ້ອະພັຍ.  ຈິດໃຈທ່ີບໍ່ມີການໃຫ້ອະພັຍຈະລົບກວນຄວາມສາມັກຄີທັມ, ທໍາລາຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ, 

ແລະ ໃນທ່ີສຸດກໍ ສ່ົງຮາກແຫ່ງຄວາມຣະທົມຂົມຂື່ນຢັງເລິກລົງໃນຫົວໃຈ.  
 
  

2.  1 ເປໂຕ 3:13-14 
13ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍກາຍເປັນຄົນໝ້ັນໃຈເຮັດການດີ ໃຜໜໍຈະເຮັດຮ້າຍແກ່ທ່ານ.   14ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານທັງຫລາຍ
ທົນທຸກເພາະໄດ້ເຮັດການຊອບທັມພວກທ່ານກໍເປັນສຸກ. ແຕ່ຢ່າຊູ່ຢ້ານການທ່ີເຂົາເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານສະດຸ້ງຕົກໃຈນ້ັນ 
ແລະຢ່າວິຕົກກັງວົນ. 

ພຣະຄັມພີຕອນນ້ີສອນການປຽບທຽບແລະການແຕກຕ່າງໃສ່ກັບຄຸນຄ່າໃນວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາຢ່າງໃດ? 



3 
 

 
       ຄວາມຫວັງໃນອົງພຣະຄຣິດຂອງພວກເຮົາຈະນໍາພາພວກເຮົາຜ່ານທຸກໆສະພາບການທ່ີຍຸ້ງຍາກ ຫືຼຄວາມທຸກທໍ 
ຣະມານ.  ພວກເຮົາອາດຈະປະສົບກັບຊ່ວງເວລາແຫ່ງຄວາມທຸກທໍຣະມານທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທັມ ເພາະວ່າພວກເຮົາຢືນຢູ່ເພ່ືອ
ສິ່ງທ່ີຖືກຕ້ອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ເມ່ືອຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາມີຮາກຖານຢູ່ໃນພຣະ ຄຣິດ, ການອົດທົນຕ່ໍການທົດ
ລອງທ່ີພວກເຮົາບໍ່ສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບນ້ັນ ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ັມແຂງຂ້ືນ ເພ່ືອຈະໄດ້ປະເຊີນຫນ້າກັບຊ່ວງ
ເວລາທ່ີຫຍຸ້ງຍາກອ່ືນໆທີ່ຈະມາສູ່ພວກເຮົາໃນພາຍຫນ້າ. 
       ໃນຖານະເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ,   ອົງພຣະເຢຊູຊົງມີສິດອຳນາດອະທິປະໄຕທ່ົວໂລກ. ທຸກຄົນຈະຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມ
ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພຣະອົງເມ່ືອພຣະອົງຊົງສະເດັດກັບມາ (ຟລປ 2: 10-11), ແລະຄວາມເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອດໍາເນີນຊີວິດໃນຊັຍຊະນະໃນທຸກວັນນ້ີ.   ພວກເຮົາຢາກຈະເຊ່ືອຢ່າງແນ່ນອນວ່າການເລືອກສ່ິງທ່ີຖືກ 
ຕ້ອງ ຈະເຮັດໃຫ້ເສ້ັນທາງເດີນງ່າຍໃນພາຍໜ້າ, ແລະໂດຍປົກກະຕິພວກເຮົາຈະບ່ໍປະເຊີນກັບການຂ່ົມເຫັງເພາະການ
ເລືອກທ່ີຖືກຕ້ອງ.   ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ພວກເຮົາກຳລັງດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນໂລກທ່ີປະຊາຊົນປະສົບກັບຄວາມເຈັບປວດ 
ນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ືນ, ໂດຍການດຳລົງຊີວິດທ່ີຊອບທັມ.  
       ພ້ືນຖານແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາໃນອົງພຣະຄຣິດນັ້ນແມ່ນປອດພັຍ. ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະສີລາຂອງພວກ
ເຮາົ, ພຣະສີລາເສົາເອກຂອງພວກເຮົາ.   ເຫດສະນ້ັນ, ເປໂຕໄດ້ຢືນຢັນວ່າພວກເຮົາບ່ໍຕ້ອງຢ້ານກົວ ຫືຼຖືກຂົ່ມຂູ່.  ຄໍາ
ເວ້ົາພາສາກຣີກ ຕີຄວາມໝາຍ “ຂ່ົມຂູ່” ວ່າ ທາຣັສໂສ (tarasso)  ຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວ່າພວກເຮົາບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງປ່ອຍ
ໃຫ້ຄົນອ່ືນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາວຸ້ນວາຍດ້ານພາຍໃນ(ຈິດໃຈ) ຫລືລົບລ້າງຄວາມງຽບສງົບທ່ີພວກເຮົາມີໃນອົງພຣະຄຣິດ. 
     ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະພອນທ່ີໄດ້ຖືກນັບເຂ້ົາຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ທຸກທໍຣະມານຍ້ອນຄວາມຊອບທັມ. 
ສິ່ງນ້ີສົມຄວນເປັນການຊຸກຍູ້ຈິດໃຈພວກເຮົາ ແລະເປັນການເພ່ີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພວກ
ເຮາົ,   ບ່ໍແມ່ນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຫຍຸ້ງຍາກ ຫລືສັ່ນສະເທືອນຄວາມງຽບສງົບພາຍໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ.    
 
       
 
 3.  1 ເປໂຕ 3:15-17 
15ແຕ່ໃນໃຈຂອງທ່ານທັງຫລາຍ, ຈົ່ງໂຄຣົບນັບຖືພຣະຄຣິດວ່າເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ຈົ່ງມີໃຈພ້ອມຢູ່ສເມີເພ່ືອພວກ
ທ່ານຈະສາມາດຕອບແກ້ຕົວໄດ້ຕໍ່ທຸກຄົນທ່ີຖາມພວກທ່ານວ່າ ທ່ານມີເຫດຜົນປະການໃດຈ່ິງມີຄວາມຫວັງຢ່າງນີ້? 16

ແຕ່ຈົ່ງຕອບດ້ວຍໃຈສຸພາບແລະຢຳເກງ ແລະໃຫ້ມີໃຈສຳນຶກຜິດແລະຊອບອັນເສາະໃສເພ່ືອວ່າ,   ເມ່ືອພວກທ່ານຖືກ
ປະມາດນິນທາ     ຄົນທ່ີກ່າວຫຍາບຊ້າຕ່ໍທັມນຽມຄຣິສະຕຽນອັນດີຂອງພວກທ່ານນ້ັນກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍ. 17

ເພາະວ່າຖ້ານ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າຊົງເຫັນດີໃຫ້ພວກທ່ານທົນທຸກຍ້ອນເຮັດການດີ ກໍດີກວ່າຕ້ອງທົນທຸກຍ້ອນເຮັດ
ການຊ່ົວ. 

 

      ໃນເມ່ືອພວກເຮົາຖກືທົດລອງໃຫ້ມີຄວາມຢ້ານກົວ ຫືຼໄຂວ່ເຂວໄປທາງຂ້າງ, ເປໂຕໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາຄໍາຕອບທ່ີຖືກ 
ຕ້ອງພຽງສ່ິງດຽວ:“ແຕ່ໃນໃຈຂອງທ່ານທັງຫລາຍ, ຈົ່ງໂຄຣົບນັບຖືພຣະຄຣິດວ່າເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ຈົ່ງມີໃຈພ້ອມ 
ຢູ່ສເມີ    ເພ່ືອພວກທ່ານຈະສາມາດຕອບແກ້ຕົວໄດ້ຕໍ່ທຸກຄົນທ່ີຖາມພວກທ່ານວ່າ     ທ່ານມີເຫດຜົນປະການໃດຈ່ິງມີ
ຄວາມຫວັງຢ່າງນ້ີ.” (ຂໍ້ 15).    ການເຊ່ືອມຕ່ໍ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຢ້ານກົວແລະການຂ່ົມຂູ່ຕໍ່ຄວາມບໍຣິສຸດ
(Holiness) ແລະ ຄວາມພ່ຳພ້ອມ(Readiness) ມີດັ່ງນ້ີ: 

ຄວາມຫວັງຂອງຄຣິສຕຽນສາມາດສນັບສນຸນຄ້ໍາຈຸນພວກເຮົາ ຜ່ານສະພາບການທ່ີຫຍຸ້ງຍາກໄດ້ແນວໃດ? 
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 ຄວາມບໍຣິສຸດ.   ເປໂຕຮັບຮູ້ວ່າ ຖ້າວ່າຜູ້ເຊ່ືອຈະຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດ ຖືກແຍກໄວ້  ພຣະຄຣິດຊົງບໍຣິສຸດຕ້ັງຢູ່ໃນ
ຫົວໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ພວກເຮົາຈະບ່ໍກັງວົນກ່ຽວກັບສິ່ງທ່ີຄົນອ່ືນຄິດ.   ພວກເຮົາຈະບໍ່ຖືກຂ່ົມຂູ່,   ແຕ່ກົງ 
ກັນຂ້າມ ພວກເຮົາຈະເປັນພະຍານຢ່າກ້າຫານແກ່ຊີວິດທີ່ປ່ຽນແປງໂດຍຣິດເດດຂອງຂ່າວປະເສີດ. 

 ຄວາມພ້ອມ.  ເມ່ືອພວກເຮົາຕັ້ງຢູ່ໃນຄວາມບໍຣິສຸດແລະຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອຖືພຣະເຈົ້າແລ້ວ, ພວກເຮົາສາມາດ
ກຽມພ້ອມທ່ີຈະໃຫ້ການປ້ອງກັນເຫດຜົນສຳລັບຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດ.  ພວກເຮົາບໍ່ຈຳປັນ 
ຕ້ອງຄ້ົນຫາຄຳເວ້ົາ  ຫລືຖອຍກັບມາຫາຄວາມຢ້ານກົວເມ່ືອຖືກຖາມກ່ຽວກັບສິ່ງທ່ີພວກເຮົາເຊ່ືອ.  ພວກເຮົາ
ສາມາດຢືນຢູ່ຢ່າງໝ້ັນໃຈໃນຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າຂອງອົງພຣະຄຣິດ   ເພາະພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ   ພວກເຮົາ
ແມ່ນໃຜ ແລະພວກເຮົາເປັນຂອງຜູ້ໃດ?    ຄໍາເວ້ົາຂອງເປໂຕຊ້ີໄປຫາຄວາມພົວພັນລະຫວ່າງຜູ້ທີ່ຂາດການ
ຕຽມພ້ອມທ່ີຈະເວ້ົາເຣ່ືອງຄວາມຫວັງຂອງຂ່າວປະເສີດ ແລະກາານຮັບຮູ້ຂອງລາວຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງ
ບໍຣິສຸດ.  ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ແຍກພຣະຄຣິດໄວ້ໃນຖານະເປັນອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ສະຖານທ່ີອັນຖືກຕ້ອງຂອງ 
ພຣະອົງ ພວກເຮົາກໍພຽງແຕ່ສົ່ງສຽງນອງນັນ ຫືຼປ່ຽນເຣ່ືອງການສົນທະນາ! 
 

         ຄວາມພ້ອມຂອງພວກເຮົາແມ່ນອາຣົມທ່ີດີກັບຄວາມອ່ອນໂຍນ.    ຄວາມອ່ອນໂຍນອາດຈະແປເປັນຄວາມສຸ 
ພາບແລະເວ້ົາເຖິງພຣະຄຸນທ່ີໄດ້ຖືກຝັງເລິກໄວ້ໃນຕົວເຮົາ.  ຊ່ຶງແມ່ນທ່າທີຂອງຄວາມຖ່ອມໃຈທ່ີຖືວ່າພຣະຄຣິດແລະ 
ບຸກຄົນອ່ືນສຳຄັນກວ່າຕົນເອງ. 
 

  
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

          ທ່ານຈະອົດທົນຕ່ໍຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານເນື່ອງຈາກຄວາມຫວັງທີ່ທ່ານມີໃນອົງພຣະຄຣິດຢ່າງໃດ?  ຈ່ົງພິຈາ 

ຣະນາການນໍາໃຊ້ຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

 ຈົ່ງຍອມຈໍານົນ. ຈົ່ງເລືອກທ່ີຈະເຫັນຊີວິດແລະສະຖານະການຂອງທ່ານໃນມຸມມອງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຈົ່ງຍອມ 
ຮັບຄວາມເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງອົງພຣະຄຣິດ ແລະວາງໃຈໃນພຣະອົງໂດຍບ່ໍຄໍານຶງເຖິງການກະທໍາຂອງຄົນອ່ືນ. 
 

 ຈົ່ງອວຍພອນ.  ຖ້າມີໃຜຜູ້ນ່ຶງປະຕິບັດກັບທ່ານດ່ັງສັດຕຣູ ຫືຼ ທ່ານເອງປະຕິບັດຕ່ໍຄົນອ່ືນເຊ່ັນນ້ັນ,  ຈົ່ງສແວງ
ຫາການອວຍພອນຄົນນ້ັນດ້ວຍຄວາມຮັກ, ດ້ວຍຄວາມເມດຕາ, ແລະດ້ວຍຄວາມຖ່ອມໃຈຖ່ອມຕົນ. 
 

 ຈົ່ງປົກປ້ອງ.  ຈ່ົງທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊົງປະທານໂອກາດໃນການສະແດງ ແລະປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຄວາມຫວັງ 
ທ່ີຢູ່ໃນຕົວທ່ານ. ເມ່ືອພຣະເຈົ້າຊົງເປີດປະຕູນ້ັນໃຫ້ທ່ານ ຈົ່ງຕຽມພ້ອມທີ່ຈະເວ້ົາຄໍາພະຍານຂອງຄວາມຫວັງ 
ຂອງທ່ານໃນອົງພຣະຄຣິດ. 
 

       ມີຄໍາເວ້ົາໜ້ອຍຄໍາສາມາດບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບການຂາດຄວາມຫວັງເຊ່ັນ “ມະເຮັງ”.  ແຕ່, ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄວາມ 
ທຸກທໍຣະມານປະເພດໃດໃນຊີວິດຂອງເຮົາ,  ພວກເຮົາສາມາດອົດທົນໄດ້ຍ້ອນຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາໃນອົງພຣະ 
ຄຣິດ. 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  http://lsbf.us  ໂດຍ  SSK 

ຊີວິດຂອງພວກເຮົາສາມາດສະແດງອອກໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນວ່າ ພຣະຄຣິດຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ  ຢ່າງໃດ? 

 


