ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 10 ກັນຍາ 2017 (9-10-2017)
ຜີຮ້າຍ
ທ່ານເຮັດຫຽັງໂດຍສະເພາະ ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກຢ້ານ ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ :

ຣິດຜີຮ້າຍມີຈິງ, ແຕ່ພຣະຄຣິດມີຣິດອຳນາດເໜືອກວ່າ.

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ປ່າວປະກາດ. ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ທ່ີນັ້ນ ເວລາເທສນາເພິ່ນຖືກລົບກວນຈາກຄູ່ຜົວເມັຽນຸງ່ ຊຸດ
ດໍາໝົດ, ເຂົາເຈົ້າໄຫວ້ວອນຊາຕານດ້ວຍສຽງດັງ. ເຂົາເຈົ້າເວົ້າຄໍາສັຣເສີນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຫຼາໍໄປຫຼາໍມາ ເວົ້າທາງ
ປີ້ນ, ມັນບໍ່ຢຸດພຽງເທົ່ານັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຮຽນຮູ້ອີກວ່າບໍຣິວານຊາຕານໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍທ່ີປະດັບດ້ວຍຮູບ 5 ຫຼ່ຽມໄປ
ຫາທຸກຄຣິສຕະຈັກທ່ີພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປເທດນັ້ນ. ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ອີກວ່າ ບໍຣິວານຊາຕານໄດ້ໝາຍຮູບ 6 ຫຼ່ຽມ
ໃສ່ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ.
ຂ້າພະເຈົ້າຢ້ານ ແຕ່ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢ້ານ. ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຖາມເຖິງມັນ, ເພິ່ນເວົ້າວ່າ: "ລູກເອີຍ ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ທໍາອິດພໍ່ກໍຢ້ານຢູ.່ ແຕ່ພຣະເຢຊູມີຣິດເໜືອກວ່າຣິດອໍານາດວິນຍານທັງປວງ, ແລະພຣະອົງກ່າວວ່າ ພຣະອົງໄດ້ຊົງ
ປະທານສິດທິທຸກຢ່າງໃຫ້ແກ່ເຮົາໃນພຣະອົງ, ເພື່ອເອົາຊະນະສັດຕຣູ."
ຄໍາຕອບນັ້ນນໍາສັນຕິສຸກມາສູ່ຂ້າພະເຈົ້າທັນທີ ເພາະວ່າເປັນການຢືນຢັນວ່າເປັນຈິງ. ໃນພຣະທັມາມາຣະໂກ,
ເຮົາອ່ານແລ້ວຈະພົບສອງຄົນພໍ່ລູກທີ່ຖືກຄຸກຄາມຈາກບໍຣິວານຂອງຊາຕານ. ພວກເຂົາກໍຢ້ານຄືກັນ. ແຕ່ທັນທີທ່ີພຣະ
ເຢຊູເຂົ້າໄປຢູໃ
່ ນເຫດການ, ຜູ້ຄົນກໍປລາດໃຈ ແລະພວກຜີຮາ້ ຍກໍຢ້ານຈົນຕົວສັ່ນ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3)
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ມາຣະໂກ 9:17-22 ກ :
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ມີຄົນໜຶ່ງໃນໝູ່ປະຊາຊົນທູນຕອບພຣະອົງວ່າ, “ອາຈານເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍໄດ້ພາລູກຊາຍມາຫາທ່ານ ເພາະຜີປາກກືກ

ເຂົ້າສິງມັນ. 18ລູກນັ້ນຈະຢູ່ບ່ອນໃດກໍຕາມ ເມື່ອຜີສະແດງກໍເຮັດໃຫ້ມັນລົ້ມຊັກດີ້ນໄປ ມີອາການນ້ຳລາຍຟູມປາກແລະ
ຂົບແຂ້ວ ແລ້ວຕົວແຂງໄປ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຂໍໃຫ້ພວກສາວົກຂອງທ່ານຂັບໄລ່ຜີນັ້ນອອກເສັຽ ແຕ່ເຂົາບໍ່ສາມາດ.”19ພຣະອົງ
ຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, “ ໂອ ຄົນໃນສມັຍທີ່ຂາດຄວາມເຊື່ອເອີຍ, ເຮົາຈະຕ້ອງຢູ່ກັບພວກເຈົ້າເຫິງປານໃດ

ເຮົາຈະຕ້ອງ

ອົດທົນນຳພວກເຈົ້ານານປານໃດ ຈົ່ງພາມັນມາຫາເຮົາສາ.” 20ເຂົາກໍພາເດັກນ້ອຍນັ້ນມາຫາພຣະອົງ ເມື່ອຜີເຫັນພຣະ
ອົງແລ້ວ ໃນທັນໃດນັ້ນມັນກໍເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍລົ້ມລົງກິ້ງເກືອກ ແລະມີນ້ຳລາຍຟູມປາກ.

ພຣະອົງຈຶ່ງຊົງຖາມພໍ່ນັ້ນ
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ວ່າ, “ມັນເປັນຢ່າງນີ້ໄດ້ເຫິງປານໃດແລ້ວ” ພໍ່ທູນຕອບວ່າ, “ຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍພຸ້ນມາຂ້ານ້ອຍ. 22ແລະຜີນັ້ນໄດ້ຊຸກມັນໃສ່ໄຟ
ແລະໃສ່ນ້ຳຫລາຍເທື່ອ ໝາຍຈະຂ້າມັນເສັຽ. "
ໃນມາຣະໂກ 9:2-10, ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດຂຶ້ນເມືອຍັງພູສູງ ກັບສິດຂອງພຣະອົງສາມຄົນ ຄື: ເປໂຕ, ຢາໂກໂບ
1

ແລະ ໂຢຮັນ ບ່ອນຊຶ່ງລັກສະນະພຣະກາຍຂອງພຣະອົງໄດ້ປ່ຽນໄປຕໍ່ໜ້າເຂົາ ແລະມີສະພາບອັນຮຸ່ງເຮືອງ ຂາວເຫຼື້ອມ
ຍັບໆ. ເມື່ອພວກເຂົາພວມລົງມາຈາກພູນັ້ນ, ເຂົາໄດ້ພົບເຫັນຝູງຊົນຫຸ້ມລ້ອມພໍ່ ແລະລູກຊາຍ ສອງຄົນນັ້ນຢູ.່ ມີຜີເຂົ້າ
ສິງເດັກຊາຍຄົນນັ້ນ, ແລະພໍ່ຜູ້ຢ້ານສັ່ນກໍໄດ້ເລົ່າເຫດການທ່ີຜີຮ້າຍພຍາຍາມຂ້າລູກລາວ, ຄືໄດ້ບັງຂັບໃຫ້ລູກເຮັັດສິ່ງ
ໜ້າຢ້ານຫຼາຍຢ່າງ.

ການປະເຊີນຢ່າງນັ້ນເຮັດໃຫ້ຄົນສ່ວນຫຼາຍເສັຽຂວັນຢ່າງຍິ່ງ, ແຕ່ແນ່ນອນບໍ່ແມ່ນພວກສາວົກ, ແມ່ນບໍ?
່
ເຂົາໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູໃຊ້ຣິດອໍາ ນາດຂອງພຣະອົງເໜືອວິນຍານຊົ່ວ ຮ້າຍມາແລ້ວ (ເບິ່ງຂໍ້ 1-13). ພາຍໃຕ້
ອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູ ພວກສາວົກເອງກໍໄລ່ຜີຖ່ອຍຮ້າຍໄດ້. (ເບິ່ງ 6:7-13). ແຕ່ໃນກໍຣະນີນີ້ ພວກສິດບໍ່ມີ
ຣິດອໍານາດ. ພວກເຮົາຈະສຸມໃຈໃສ່ການຂາດຣິດອໍານາດຂອງພວກສາວົກໃນເວລາເຮົາສຶກສາພຣະທັມມາ
ຣະໂກ 9:28-29, ແຕ່ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູຮຽກເຂົາເຈົ້າວ່າ "ຄົນສມັຍທ່ີຂາດຄວາມເຊືອ
່ ເອີຍ".
ພວກອັຄສາວົກຂາດຣິດອໍານາດຍ້ອນຂາດຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາ ເຈົ້າ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນພຣະເຢຊູ. ພຣະອົງບໍ່
ຕື່ນຕໍ່ສະຖານນະການໃດໆ. ໃນຖ້າມກາງຄວາມສິ້ນຫວັງນັ້ນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງປະທານ ຖ້ອຍຄໍາທ່ີໜ້າຍິນດີ
ທ່ີສຸດແກ່ຜູ້ເປັນພໍ່ ແລະຝູງຊົນທ່ີຫຸ້ມລ້ອມຢູ່ນັ້ນວ່າ: " ຈົ່ງພາມັນມາຫາເຮົາສາ."
ທ່ານເຄີຍຖືກສອນຫຽັງກ່ຽວກັບຜີຮ້າຍ ແລະ ການສິງສູ່ຂອງຜີ ?

2. ມາຣະໂກ 9:22 ຂ-27 :
22 ຂ

ແຕ່ຖ້າທ່ານສາມາດຊ່ອຍໄດ້ ຂໍໂຜດສົງສານຊ່ອຍພວກຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ.” 23ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວແກ່ພໍ່ນັ້ນວ່າ, “ ຖ້າ

ຊ່ອຍໄດ້’ ຢາກເວົ້າດັ່ງນັ້ນຫລື ທຸກສິ່ງກໍເປັນໄປໄດ້ສຳລັບຜູ້ທີ່ເຊື່ອ.” 24ໃນທັນໃດນັ້ນພໍ່ຂອງເດັກນ້ອຍກໍຮ້ອງທູນຂຶ້ນວ່າ
“ເຊື່ອແລ້ວຂ້ານ້ອຍ ທີ່ຂ້ານ້ອຍຍັງຂາດຄວາມເຊື່ອນັ້ນ ຂໍໂຜດຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ.”
ຊາຊົນກຳລັງແລ່ນເຂົ້າມາ ພຣະອົງຊົງກ່າວຊຳຮະຜີຖ່ອຍຮ້າຍນັ້ນວ່າ,
ອອກຈາກມັນເສັຽຢ່າໄດ້ກັບເຂົ້າມາອີກຈັກເທື່ອ’.”
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ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງເຫັນປະ

“ ບັກຜີປາກກືກຫູໜວກເຮີຍ, ເຮົາສັ່ງວ່າ ‘ໃຫ້

ຜີນັ້ນໄດ້ຮ້ອງແຜດສຽງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຊັກດີ້ນເຕັມກຳ-

ລັງແລ້ວກໍອອກໜີ ເດັກນ້ອຍນັ້ນກໍກາຍເປັນເໝືອນຄົນຕາຍ ຈົນຄົນສ່ວນຫລາຍເວົ້າວ່າ, “ມັນຕາຍແລ້ວ.” 27ແຕ່ພຣະ
ເຢຊູຊົງຈັບມືເດັກນ້ອຍນັ້ນດຶງຂຶ້ນແລ້ວມັນກໍລຸກຢືນຂຶ້ນ.
ເປັນການງ່າຍສໍາລັບເຮົາທີ່ຫຼາຍຄົນກໍຄ້າຍຄືພໍ່ໃນເຫດການນີ້, ທັງໆ ທ່ີເຮົາກໍເຄີຍຮູ້ສຶກພ່າຍແພ້ຕໍ່ສັດຕຣູຫລາຍ
ຄັ້ງ ແລະບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດຫຽັງດີ. ໃນສັບສົນຂອງເຫດການທ່ີເຮົາປະເຊີນຢູ່ນັ້ນ, ພວກເຮົາຫັນມາຫາພຣະເຢຊູ. ນັ້ນແມ່ນ
ສິ່ງທ່ີພໍ່ຜູ້ນັ້ນໄດ້ກະທໍາ. ຄວາມເຊື່ອຂອງລາວອ່ອນແອຫຼາຍ ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍລາວກໍໄດ້ຫັນໜ້າໄປໃນທິດທາງທ່ີຖືກຕ້ອງ.
ບາງທີພຣະເຢຊູອາດຍິ້ມໃນຂະນະທ່ີຫົວໃຈຂອງພໍ່ຄົນນັ້ນກໍາລັງສັບສົນຢູ:່ " ຖ້າທ່ານສາມາດ?" ເວົ້າອີກຢ່າງນຶ່ງ
ວ່າ; ຈົ່ງລະນຶກເຖິງສິ່ງທ່ີທ່ານຫາກໍເວົາ້ ມານັ້ນ. ແນ່ນອນ ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດ !

ພຣະເຢຊູ ບໍ່ໄດ້ຕໍາໜິຊາຍຄົນນັ້ນ,

ແຕ່ພຣະອົງຢາກໃຫ້ພໍ່ຄົນນັ້ນສໍານຶກວ່າ ລາວບໍ່ມີເຫດຜົນທ່ີຄວາມເຊື່ອຈະອ່ອນແອ. ແລ້ວອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍໄດ້ຍົກ
ເອົາປໂຍກໜຶ່ງໃນຫຼາຍປໂຍກທ່ີມີອໍານາດທ່ີສຸດໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ວ່າ: "ທຸກສິ່ງກໍເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບຜູ້ທ່ີເຊື່ອ." ທຸກສິ່ງ
ທ່ີທ່ານກະທໍາໃນຊີວິດ ຄວາມສັມພັນ, ຊີວິດແຕ່ງງານ, ຊີວິດຄອບຄົວ, ການງານ, ແລະການຕັດສິນໃຈຈະ "ສໍາເຣັດ"
ເທົ່າກັບຂີດຄວາມສາມາດທ່ີທ່ານງັດກ້າມເນື້ອຄວາມເຊື່ອ ແລະວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າອົງຍິ່ງໃຫຍ່. ການຫລົບໜີຂອງ
ເຮົາຈາກການໂຈມຕີຂອງສັດຕຣູມີພຽງທາງດຽວ ແມ່ນໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ຜູ້ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງເປັນໄປ
ໄດ້ເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອ.
ໜ້າເສັຽດາຍ, ຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຜິດ. ເມື່ອຄົນໄດ້ຍິນວ່າ, "ທຸກສິ່ງເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບຜູ້ທ່ີເຊື່ອ,"
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ບາງເທື່ອເຂົາແປຂໍ້ຄວາມນັນ
້ ກວ້າງໂພດເໝືອນຜ້າຫົ່ມ ສັນຍາວ່າຖ້າພຽງແຕ່ເຮົາເຊື່ອຢ່າງແຂງແຮງພໍ, ເຮົາກໍຈະໄດ້
ຮັບທຸກສິ່ງຈຳເປັນທ່ີເຮົາທູນຂໍ.

ແມ່ນຫຽັງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານປະທັບໃຈທ່ີສຸດ ກ່ຽວກັບຂໍ້ພຣະຄັມພີນີ້ ? ເພາະເຫດໃດ ?
ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດອື່ນໆໃຫ້ຄວາມຄວາມຈິງກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ:
 "13ສິ່ງໃດທີ່ທ່ານທັງຫລາຍຈະຂໍໃນນາມຂອງເຮົາ ເຮົາກໍຈະເຮັດສິ່ງນັ້ນ ເພື່ອວ່າພຣະບິດາຈະຊົງຮັບກຽດຕິຍົດ
ດ້ວຍພຣະບຸດ.14ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຂໍສິ່ງໃດກັບເຮົາໃນນາມຂອງເຮົາ ຝ່າຍເຮົາກໍຈະເຮັດສິ່ງນັ້ນ(ຢຮ14:13-14).


ນີ້ແຫລະ, ເປັນຄວາມແນ່ໃຈທີ່ເຮົາທັງຫລາຍມີຢູ່ຕໍ່ພຣະອົງ ຄືຖ້າພວກເຮົາທູນຂໍສິ່ງໃດທີ່ເປັນຕາມພຣະທັຍຂອງ
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ພຣະອົງ ພຣະອົງກໍຊົງໂຜດຟັງພວກເຮົາ. 15ແລະຖ້າເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງໂຜດຟັງແລ້ວ ເມື່ອພວກເຮົາ
ທູນຂໍສິ່ງໃດ ພວກເຮົາຈຶ່ງຮູ້ວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຂໍຈາກພຣະອົງນັ້ນ (1 ຢຮ 5:14-15).
ພຣະເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນນາງເຈນນີ(ຜູວ
້ ິເສດ)ທີ່ຂງັ ຢູ່ໃນຂວດ ຕາບໃດເຮົາຍັງມີສູນກາງໃນພຣະຄຣິດ ແລະໃນນໍ້າພຣະ
ທັຍພຣະອົງ ພຣະເຈົ້າຈະຊົງຈັດຫາສິ່ງທ່ີຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາ (ໝາຍຄວາມວ່າທຸກສິ່ງເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບເຮົາ). ພຣະອົງ
ຮຽກຮ້ອງຫຽັງຈາກເຮົາ? ຄວາມເຊື່ອ. ພຣະອົງຈະຊົງຍ້າຍພູເຂົາໄປຈາກຊີວິດເຮົາ, ແລະ ພຣະອົງຈະຍົກເຮົາອອກ
ຈາກສິ່ງຜູກມັດຝ່າຍວິນຍານ, ແລະ ຈາກຄວາມສັບສົນ, ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງວາງໃຈພຣະອົງ ເພື່ອຈະເຮັດສິ່ງນີ.້
ໃນມາຣະໂກ ບົດ 9, ເຣື່ອງນີບ
້ ໍ່ແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງພຣະເຢຊູ ພຣະອົງເປັນຣິດອໍານາດທຸກສິ່ງ. ແຕ່ເຣື່ອງ
ນີແ
້ ມ່ນຄວາມເຊື່ອຂອງພໍ.່ ຕອນທ້າຍ, ພໍ່ໄດ້ຕອບພຣະເຢຊູດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາທ່ີແຈ່ມແຈ້ງທ່ີສຸດໃນພຣະທັມຂ່າວປະເສີດ
ວ່າ: "ເຊື່ອແລ້ວຂ້ານ້ອຍ ທ່ີຂ້ານ້ອຍຍັງຂາດຄວາມເຊື່ອນັ້ນ ຂໍໂຜດຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍແດ່ຖ້ອນ."
ຊ່ວງເເວລາຕໍ່ໄປເປັນຊ່ວງທ່ີຊູນໃຈແຮງ. ຫຼັງຈາກທ່ີພຣະເຢຊູຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍອອກແລ້ວ, ເດັກນ້ອຍນັ້ນ "ກາຍເປັນ
ເໝືອນຄົນຕາຍ. ພຣະເຢຊູຈັບມືເດັກນ້ອຍນັ້ນດຶງຂຶ້ນ ແລະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຄືນມາ." ໃນທໍານອງດຽວກັນກັບທ່ໄີ ດ້ເຫັນ
ຕລອດພຣະຄັມພີໃໝ່ ຊຶ່ງພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະເຢຊູເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ. ( ກຈກ 3:15; 4:10; 5:30 ;
ອຟຊ 1:20.) ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະເຢຊູເປັນຄືນຈາກຕາຍ, ໄດ້ຊົງທໍາການດ້ວຍຣິດທານຸພາບ ເພື່ອ
ບັນດານໃຫ້ເຮົາເປັນຄືນມາຈາກສະພາບມືດມິດທ່ີສຸດຂອງເຮົາ.

ເວລາໃດທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກເໝືອນກັບພໍໃ່ ນຂໍ້ພຣະທັມນີ້ ຢາກເຊື່ອແຕ່ຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນ ?

3. ມາຣະໂກ 9:28-29 :
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ເມື່ອພຣະອົງສະເດັດກັບເຂົ້າໄປໃນເຮືອນແລ້ວ ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງໄດ້ທູນຖາມເປັນສ່ວນຕົວວ່າ, “ເຫດສັນໃດ

ພວກຂ້ານ້ອຍຈິ່ງຂັບໄລ່ຜີນັ້ນອອກບໍ່ໄດ້.” 29ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, “ຜີແນວນີ້ຈະຂັບໄລ່ອອກດ້ວຍວິທີອື່ນບໍ່ໄດ້ເວັ້ນ
ແຕ່ດ້ວຍການອ້ອນວອນ."
ພຣະອົງໄດ້ຊ່ອຍພໍ່ຄົນນັ້ນດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຂອງລາວ; ປັດຈຸບັນ ພຣະອົງຕ້ອງການຊ່ອຍສິດຂອງພຣະອົງດ້ວຍ
ຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາ. ໃນການສົນທະນາເປັນການສ່ວນຕົວນັ້ນ, ພວກສິດຢາກຮູ້ວ່າເຫດສັນໃດພວກເຂົາຈຶ່ງຂັບໄລ່ຜີ
ນັ້ນອອກບໍ່ໄດ້. ພວກເຮົາຕ້ອງຕົບມືໃຫ້ໃນການປະເມີນເບິງ່ ຕົວເຂົາເອງ, ແຕ່ໃນການພິຈາຣະນາຕົວເອງຂອງເຂົານັ້ນ
ເຂົາຍັງເບິ່ງຕົວເຂົາເອງຢູ່. "ເຫດໃດເຮົາຈຶ່ງຂັບໄລ່ມັນບໍອ
່ ອກ" (ພຣະຄັມພີກ່າວຢໍ້າ). ຄວາມຜິດພາດຂອງເຂົາແມ່ນ
ການຊອກສແວງຫາຄວາມສາມາດ ແລະກໍາລັງຂອງເຂົາເອງ.
ດັ່ງດຽວກັບພໍ່ຂອງເດັກນ້ອຍນັ້ນ, ພວກສາວົກຕ້ອງການສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ຄວາມເຊື່ອຂອງຕົນ ພວກເຂົາບໍຊ
່ ງັ່ ຊາຕົນ
ເອງໃສ່ກັບສັດຕຣູ ເພາະເຂົາຂາດການວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ແລະຂາດການເພິ່ງພາພຣະອົງ.
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ເມື່ອພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ: "ຜີແນວນີ້ຈະຂັບໄລ່ອອກດ້ວຍວິທີອື່ນບໍ່ໄດ້ ເວັ້ນແຕ່ດ້ວຍການອ້ອນວອນ," ພຣະອົງບໍ່
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຕກຕ່າງໄປວ່າ ມີພຽງຜີບາງຕົວເທົ່ານັ້ນທ່ີຕ້ອງການ ການອະທິຖານເພື່ອຂັບໄລ່ມັນ ໂຕອື່ນໆກໍຈໍາເປັນຄື
ກັນ. ຄວາມຈິງແມ່ນ ເວລາໃດທີ່ພວກເຮົາເຂົ້າສູ່ສົງຄາມຝ່າຍວິນຍານ, ພວກເຮົາຕ້ອງອະທິຖານ ແລະສະແດງຄວາມ
ເຊື່ອໃນພຣະອົງອອກມາ ຜູ້ຊົງປ່ຽມດ້ວຍຣິດອໍານາດທຸກຢ່າງ (ເບິ່ງ ເອເຟໂຊ 6:18). ມີແຕ່ການອະທິຖານເທົາ
່ ນັນ
້ ທ່ີ
ຈະຊ່ອຍຍ້າຍເຮົາອອກຈາກການເພິ່ງກໍາລັງຂອງເຮົາເອງ (ຊຶ່ງເປັນກໍາລັງທ່ີອ່ອນແອ) ສູ່ການວາງໃຈພຣະຜູ້ຊົງມີຣິດອໍາ
ນາດທຸກຢ່າງ ຜູ້ຊຶ່ງປະສົງປົດປ່ອຍເຮົາໃຫ້ມີອິສຣະພາບ ແລະພຣະອົງຊົງມີຣິດອໍານາດເຮັດໄດ້ແທ້.
ການອະທິຖານແມ່ນການສະແດງອອກເຖິງການເພິ່ງພາໃນພຣະເຈົ້າຈົນໝົດສິ້ນ; ມັນສະແດງວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງ
ການ ການປາກົດຢູ່ນໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ໃນສິ່ງໃດທ່ີເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ. ການອະທິຖານເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ
ຫຼາຍໃນສົງຄາມຝ່າຍວິນຍານ, ແລະຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາຈະເກີດພລັງເມື່ອເຮົາໄຫວ້ວອນຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ. ມັນເປັນ
ການຕອບສນອງຕໍ່ຄໍາອະທິຖານທ່ີພຣະເຈົ້າປົດປ່ອຍອອກໄປ "ຣິດອໍານາດອັນຍິ່ງໃຫຽ່ເຫຼືອປະມານຂອງພຣະອົງມີ
ຫລາຍພຽງໃດສໍາລັບເຮົາຜູ້ທ່ີເຊື່ອ, ຕາມອໍານາດຂອງພຣະກໍາລັງ ແລະ ຣິດທານຸພາບອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງພຣະອົງ"
(ອຟຊ 1:19).
ໜ້າເສັຽດາຍ ຄຣິສຕຽນຫຼວງຫຼາຍບໍ່ຣະວັງສິດທິອໍານາດຂອງເຂົາໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາ
ຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທ່ີຈະລຸກຂຶ້ນຕໍສ
່ ູ້ການໂຈມຕີຝ່າຍວິນຍານ ພວກເຮົາຈະສຶກສາຕໍ່ໄປ ເຖິງຍຸທພັນທ່ີພຣະເຈົ້າຊົງປະ
ທານໃຫ້ເຮົາເພື່ອຢືນສູ້ ແລະເຂົ້າສູ່ບັ້ນຮົບ, ໃຫ້ເຮົາສັງເກດເບິ່ງແຕ່ລະຊ່ວງທ່ີເຮົາມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ເພື່ອຢືນສູ້ສັດຕຣູ
ບໍ່ແມ່ນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົນເອງ; ແມ່ນຄວາມເຊືື່ອໝັ້ນໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ຜູ້ຊຶ່ງມີຣິດເດດທຸກຢ່າງ ມີສິດອໍານາດໃນ
ພຣະອົງເອງ ຜູ້ທ່ີເຮົາເພິ່ງພາຈົນໝົດສິ້ນ.

ເປັນຫຽັງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຈຶ່ງເປັນປັດຈັຍສໍາຄັນເວລາຈັດການກັບວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍ ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ບາດກ້າວໃດທ່ີທ່ານຈະຢຶດໝັນ
້ ໃນພຣະຄຣິດໃນຂນະຕຽມຕົວຮັບມືກັບການບຸກໂຈມຕີຂອງສັດຕຣູ? ຈົ່ງພິຈາຣະ
ນາຄໍາແນະນໍາຕໍ່ໄປນີ:້
 ອະທິຖານເລື້ອຍໆ. ຂໍພຣະເຈົ້າເພິ້ມຄວາມເຊື່ອ ແລະໃຫ້ພລັງຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານ. ເຮັດໃຫ້ເປັນນິດສັຍໃນການ
ໄຫວ້ວອນພຣະເຈົ້າ ຂໍໃຫ້ພຣະອົງເພີ້ມພລັງຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານ ແລະນໍາສູ່ຄວາມຈິງເລິກເຂົ້າໄປໃນພຣະອົງ.
 ອະທິຖານແຕ່ລະວັນ. ຈົ່ງຢຸດການເພິ່ງພາໃນຕົນເອງຂນະທ່ີທ່ານປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະການໂຈມຕີ
ຝ່າຍວິນຍານ. ຈົ່ງເພິ່ງພຣະເຈົ້າຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໂດຍທາງການອະທິຖານໃນການເລີ້ມຕົ້ນແຕ່ລະວັນ.
 ອະທິຖານເປັນປະຈໍາ. ເຊີນການສະເດັດມາປາກົດຂອງພຣະເຂົ້າໃນທຸກສະຖານະການ. ຈົ່ງຈັດຣະບຽບໃນການ
ປັບຕົວເຂົ້າກັບພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ ເມ່ືອໃດທ່ານປະເຊີນກັບສະຖານະການໃໝ່ແລະບັນຫາໃນແຕ່ລະວັນ.
ຖານະທ່ີເປັນສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການຊອກຫາ "ມານທ່ີລີ້ຢູ່ໃຕ້ຟຸ່ມໄມ້ທຸກຟຸ່ມ" ທັງບໍ່ຄວນເມີນເສີຽ
ຫຼືບໍ່ຕຽມຕົວ. ຈົ່ງໃຊ້ການອະທິຖານເພື່ອຮັກສາຕົວທ່ານເອງໃຫ້ຕິດສນິດກັບຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍທາງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ.
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