ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 1 ຕຸລາ 2017 (10-01-2017)
ຍຸດທະພັນໃຊ້ສໍາລັບການຕໍ່ສູ້
ແມ່ນຫຍັງຄື "ເຄື່ອງມືທາງການຄ້າ" ຊຶ່ງທ່ານຕ້ອງເພິ່ງພາໃນແຕ່ລະວັນ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະເຈົ້າຈັດຕຽມພວກເຮົາເພື່ອການຕໍ່ສູ້ສົງຄາມຝ່າຍຈິດວິນຍານຊຶ່ງພວກເຮົາປະເຊີນໜ້າຢູ່.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ດາຣາທີວີ ແມ໊ກກາຍເວີ(MacGyver), ມີຊື່ສຽງໃນຄວາມສາມາດເລິກລັບຂອງລາວໃນການໜີພົ້ນຈາກສະຖາ
ນະການທີ່ບາດໃຈໂດຍການໃຊ້ວັດຖຸທາງໂລກ. ຈະແມ່ນການກຳຈັດລູກລະເບີດ, ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນໃຫ້ພົ້ນພັຍອັນຕະລາຍ
ຫຼື ຫລຸດພົ້ນຈາກບ້ວງແຮ້ວຄວາມຕາຍກໍຕາມ; ສິ່ງດຽວທີ່ແມ໊ກກາຍເວີຈໍາເປັນເພື່ອຊັຍຊະນະນັ້ນກໍຄືຄວາມຮູ້ດ້ານວິທ
ຍາສາດ, ເຫຼັກໜີບກະດາດສອງສາມອັນ, ແລະໝາກຝຣັ່ງບາງຢ່າງ(chewing gum).
ແນ່ນອນ, ການສະແດງແມ່ນນິຍາຍທີ່ຄົນແຕ່ງ. ແຕ່ວ່າບາງຄັ້ງມັນອາດຈະເປັນການດີຖ້າພວກເຮົາສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຮົາພົ້ນອັນຕະລາຍໃນຊີວິດແລະການຖືກໂຈມຕີໂດຍການຈັບເອົາສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນມືແລະມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງເພື່ອ
ປົດປ່ອຍຕົວເອງໂດຍວ່ອງໄວ. ແມ່ນຫຼືບໍ່?
ແຕ່ຂໍຂອບພຣະຄຸນ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງໃຫ້ທຸກສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນແກ່ພວກເຮົາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ. ພຣະອົງໄດ້
ຊົງຈັດຕຽມຍຸດທະພັນທີ່ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງມີເພື່ອຢືນຢູ່ຢ່າງແຂງແຮງໃນການປະເຊີນໜ້າຕໍ່ການບຸກລຸກຂອງສັດຕູ.
ດີກວ່າອາວຸດທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາສາມາດຜລິດຂຶ້ນດ້ວຍຕົນເອງ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານຍຸດທະພັນດ້ານຈິດວິນຍານ
ແລະອາວຸດຍຸທພັນອັນຫຼວງຫຼາຍ.
ແມ່ນແທ້, ຫຼາຍຄັ້ງຊີວິດຄືການຕໍ່ສູ້ຂອງພວກເຮົາກັບຊາຕານ. ແຕ່ພວກເຮົາຖືກຮັບປະກັນໃຫມີຊັຍຊະນະໃນ
ເມື່ອພວກເຮົາເຊື່ອແລະວາງໃຈໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະໃນຍຸດທະພັນທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົານັ້ນ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2, ແລະ3 )
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ເອເຟໂຊ 6:10-13:
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ສຸດທ້າຍນີ,້ ຂໍພວກທ່ານຈົ່ງມີກຳລັງເພີ້ມຂຶ້ນໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະໃນຣິດເດດອັນແກ່ກ້າຂອງພຣະອົງ.

ຈົ່ງ

11

ສວມຍຸດທະພັນຄົບຊຸດຊຶ່ງມາຈາກພຣະເຈົ້າເພື່ອທ່ານທັງຫລາຍຈະສາມາດຢືນຕໍ່ສູ້ກັບກົນອຸບາຍຂອງພະຍາມານໄດ້.
12

ເພາະວ່າເຮົາທັງຫລາຍບໍ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບມະນຸດທັມມະດາແຕ່ຕໍ່ສູ້ກັບຜູ້ປົກຄອງ, ຜູ້ມີອຳນາດ, ເຈົ້າໂລກທີ່ຢູ່ໃນໂມຫະ

ຄວາມມືດແຫ່ງໂລກນີ້ ແລະຕໍ່ສູ້ກັບກຳລັງວິນຍານຝ່າຍຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໃນອາກາດສະຖານ .13ເຫດສັນນັ້ນຈົ່ງຮັບເອົາ
ຍຸດທະພັນຄົບຊຸດຊຶ່ງມາຈາກພຣະເຈົ້າເພື່ອທ່ານທັງຫລາຍຈະສາມາດຕໍ່ຕ້ານໃນວັນຊົ່ວຮ້າຍນັ້ນ ແລະເມື່ອເຮັດແລ້ວ
ຈະຢູ່ຢ່າງໝັ້ນຄົງໄດ້.
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ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດບໍ່ໄດ້ຊົງສັນຍາຈັກເທື່ອວ່າການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນຈະເປັນການງ່າຍ. ຊີວິດແຕ່ລໍາພັງ
ມັນເອງສາມາດເຕັມດ້ວຍຄວາມຍາກລໍາບາກ, ແຕ່ຄວາມຍາກລໍາບາກນັ້ນປະກອບດ້ວຍສັດຕູທີ່ "ທຽວວົນວຽນໄປມາ
ເໝືອນໂຕສິງທີ່ແຜດສຽງຊອກຫາຄົນທີ່ມັນຈະກັດກິນໄດ້" (1 ປຕ 5:8). ເຫດສະນັ້ນ ໂປໂລໄດ້ຮຽກເອີ້ນໃຫ້ພວກເຮົາ"
ຈົ່ງມີກຳລັງເພີ້ມຂຶ້ນໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະໃນຣິດເດດອັນແກ່ກ້າຂອງພຣະອົງ. "ພຽງແຕ່ກໍາລັງຂອງພວກເຮົາບໍ່
ພຽງພໍ. ການຮຽກຮ້ອງນີແ
້ ມ່ນຮັບເອົາພຣະກໍາລັງຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງທີກ
່ າ
່ ວຕໍ່ໂຢ
ຊວຍວ່າ "ເຈົ້າຈົ່ງມີໃຈເຂັ້ມແຂງແລະກ້າຫານເຖີດ" (1 ຢຊ 5:8).
ພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນ, ຕ້ອງຮັບເອົາຄວາມໄວ້ໃຈໃນພລັງຂອງພຣະເຈົ້າ ຖ້າພວກເຮົາມີຫວັງໃນການດໍາລົງຊີວິດ
ຄຣິສຕຽນທີ່ມີຊັຍຊະນະ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນການສູ້ຮົບເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະ ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະພວກເຮົາໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນສົງຄາມດ້ານຈິດວິນຍານຈາກຕໍາແຫນ່ງຂອງຊັຍຊະນະ. ຊັຍຊະ
ນະເໜືອຊາຕານໄດ້ສໍາເຣັດໄປແລ້ວທີ່ໄມ້ກາງແຂນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະຄຣິດໄດ້ເອົາຊະນະສັດຕູ
ຂອງພວກເຮົາ (ເບິ່ງ ພນມ 12:10-11), ສັດຕູທີ່ຖືກລົ້ມເຫລວບໍ່ໄດ້ສະຖິດຢ່າງງ່າຍດາຍ ໃນເວລາທີ່ສັດຕູບໍ່ມີຫຍັງທີ່
ຈະສູນເສັຽ ມັນສາມາດໂຈມຕີດ້ວຍຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອາຈານໂປໂລໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າດ້ວຍເຫດໃດພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງການພລັງຂອງພຣະເຈົ້າ: ພວກເຮົາປະເຊີນ
ໜ້າກັບຄູ່ຕໍ່ສູ້ທີ່ມີກໍາລັງທີ່ໂຈມຕີໂດຍຍຸດທະວິທີ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ໝາຍເຖິງ "ໂຄງການຂອງຜີຮ້າຍ". ຊາຕານຮູ້ຈັກ
ວ່າທີ່ໃດ, ເມື່ອໃດ, ແລະ ຢ່າງໃດ? ເພື່ອກໍານົດເປົ້າໝາຍໃສ່ພວກເຮົາ. ສັດຕູຂອງພວກເຮົາຍັງຈັດລະບຽບອີກດ້ວຍ;
ພວກມັນທໍາງານຕໍ່ຕ້ານພວກເຮົາດ້ວຍກອງທັບຂອງມັນ: "ຜູ້ປົກຄອງ, ຕໍຕ
່ ້ານອໍານາດການປົກຄອງ, ຕໍ່ຕ້ານອໍານາດ
ຂອງຄວາມມືດ, ຕໍຕ
່ ້ານຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ, ພະລັງທາງວິນຍານຢູ່ໃນສວັນ."
ຈິງຢູ,່ ພວກເຮົາມີຊັຍຊະນະໃນພຣະຄຣິດ. ແຕ່ໂປໂລຍັງຮຽກການຕໍ່ສູ້ທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນໜ້ານັ້ນວ່າ "ລົ້ມລຸກ
ຄຸກຄານ". ການຕໍ່ສູ້ຂອງພວກເຮົານັ້ນກະຊັ້ນຊິດ, ປະເພດ ມື-ຕໍ-່ ມື, ການຕໍ່ສູ້ຂອງພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນ "ຕໍ່ສູ້ກັບຝ່າຍເນື້ອ
ແລະເລືອດ". ແຕ່ແມ່ນ ການຕໍ່ສູ້ທເີ່ ໜືອທັມມະຊາດ.

ພວກທ່ານໄດ້ຖືກສອນຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບສົງຄາມດ້ານຈິດວິນຍານ?
2. ເອເຟໂຊ 6:14-17:
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ເຫດສັນນັ້ນທ່ານທັງຫລາຍຈົ່ງຢືນຕຽມພ້ອມເອົາຄວາມຈິງຄາດແອວໄວ້ເອົາຄວາມຊອບທັມເປັນເຄື່ອງປ້ອງກັນເອິກ

ໄວ້.15ແລະເອົາຄວາມພັ່ງພ້ອມຝ່າຍຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງສັນຕິສຸກມາສຸບໃສ່ຕີນ. 16ແລະພ້ອມກັບສິ່ງທັງໝົດນີ,້ ຈົ່ງຍົກ
ເອົາຄວາມເຊື່ອເປັນເຂນ ດ້ວຍເຂນນັ້ນທ່ານທັງຫລາຍຈະສາມາດດັບລູກສອນໄຟທັງໝົດຂອງຜູ້ຮ້າຍນັ້ນໃຫ້ດັບມອດ
ເສັຽ. 17ຈົ່ງເອົາຄວາມພົ້ນເປັນເຄື່ອງຄຽນປ້ອງກັນຫົວໄວ້ແລະຈົ່ງຖືພຣະແສງຂອງພຣະວິນຍານ ຄືພຣະທັມຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.
ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານຍຸດທະພັນຂອງພຣະອົງສໍາລັບການຕໍ່ສູ້ຊຶ່ງພວກເຮົາປະເຊີນໜ້າໃນພຣະນາມພຣະອົງ:
1.

ສາຍແອວແຫ່ງຄວາມຈິງ. ສາຍແອວຮັກສາຍຸດທະພັນຂອງທະຫານໃຫ້ປອດພັຍ. ຄວາມຈິງແມ່ນສາຍແອວ
ແຫ່ງການຈັດຕຽມຂອງຜູ້ທີ່ເຊື່ອ. ທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາທໍາຈະຄົງຢູ່ເປັນທີ່ ໃນເມື່ອພວກເຮົາຍອມຮັບ ແລະໄວ້
ວາງໃຈໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ.

2.

ໂລ່ກັນເອິກແຫ່ງຄວາມຊອບທັມ. ໂລ່ກັນເອິກທະຫານປ້ອງກັນອະວັຍວະທິ່ສໍາຄັນຈາກລູກສອນ.ໂປໂລບໍ່ໄດ້
ເວົ້າເຖິງຄວາມຊອບທັມໃນອົງພຣະຄຣິດ, ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດຍົກໜີຈາກພວກເຮົາຈັກເທື່ອ. ກົງກັນຂ້າມ,ເພິ່ນໄດ້
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ເວົ້າເຖິງການດໍາລົງຊີວິດໃນຄວາມຊອບທັມ (ເບິ່ງ ອຟຊ 4:24;5:8-9) ການເດີນຕາມພຣະຄຣິດແຕ່ລະວັນ.
ວິຖີທາງທີ່ພວກເຮົາດໍາລົງຊີວິດປົກປ້ອງພວກເຮົາຈາກການໂຈມຕີຝ່າຍຈິດວິນຍານ.
3.

ເກີບສໍາລັບຄວາມພັ່ງພ້ອມ. ທະຫານໂຣມັນໄດ້ຮັບເກີບທີ່ມີຄຸນພາບດີ:ເກີບບູທຊຶ່ງພາໃຫ້ເດີນທາງໄດ້ໄກແລະ
ແຕ່ຍັງທົນທານຄວາມຮ້ອນໃນລະຫວ່າງການຕໍ່ສ.ູ້ ພວກເຮົາສາມາດຢືນຢູ່ຢ່າງໝັ້ນຄົງແລະກ້າວໜ້າໄປເພາະ
ຂ່າວປະເສີດແຫ່ງສັນຕິສຸກ. ການຢືນຢູ່ຂອງພວກເຮົາກໍປອດພັຍເພາະວ່າພຣະຄຣິດໄດ້ກະທໍາເພື່ອພວກເຮົາ.

4.

ເຂນແຫ່ງຄວາມເຊື່ອ. ກອງທະຫານສາມາດຈັບກຸ່ມເຂນ(shield)ຂອງພວກເຂົາເພື່ອປະກອບເປັນກໍາແພງ
ອັນແຂງແກ່ງໃນການເດີນໜ້າ. ເຂນຂອງພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະສັນ
ຍາແລະພຣະອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າ.

ພວກສັດຕູສາມາດຍິງທະນູແຫ່ງຄວາມຕົວະຍົວະ, ສົງສັຍ, ໃສ່ຮ້າຍ,

ແລະທົດລອງພວກເຮົາ. ແຕ່ຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາປ້ອງກັນເຮົາບໍ່ໃຫ້ຕົກເປັນເຍື່ອຂອງການໂຈມຕີຂອງສັດຕູ.
5.

ໝວກກັນກະທົບຂອງຄວາມພົ້ນ. ພວກທະຫານປ້ອງກັນຫົວຂອງພວກເຂົາດ້ວຍໝວກກັນກະທົບໂລຫະອັນ
ໜັກ. ໝວກກັນກະທົບຂອງພວກເຮົາແມ່ນຄວາມຫວັງໃນອົງພຣະຄຣິດ, ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພາຍໜ້າກັບພຣະອົງ.
ດ້ວຍຄວາມຫວັງໃນພຣະອົງນັ້ນ, ພວກເຮົາປະຕິເສດທີ່ຈະເປັນທາດຂອງມາດຕະຖານຂອງໂລກນີ.້

6.

ດາບແຫ່ງພຣະວິນຍານ. ດາບຂອງພວກທະຫານນັ້ນສັ້ນໆແລະໃຊ້ໃນການຕໍ່ສູ້ລະຍະໃກ້ກັນ ດາບຂອງພວກ
ເຮົາແມ່ນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ມັນແມ່ນອາວຸດອັນດຽວທີ່ໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນແລະໃນການໂຈມຕີ. ພວກ
ເຮົາໄວ້ໃຈໃນຄໍາສັນຍາຂອງອາວຸດ,ແລະພວກເຮົາໃຊ້ພຣະຄັມພີໃນສະຖານະການຈໍາເພາະເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການ
ບຸກລຸກຂອງສັດຕູເຮັດໃຫ້ພວກມັນແລ່ນໜີຕະເລີດໄປ (ເບິ່ງ ມທ 4:1-11).

ແມ່ນຫຍັງຄືສະຖານະການບາງຢ່າງໃນຊີວິດແທ້ ທີ່ຍຸດທະພັນເຫຼົ່ານີ້ສໍາຄັນໃນການຕິດຕາມພຣະຄຣິດ ?

3. ເອເຟໂຊ 6:18-20:
18

ຈົ່ງອ້ອນວອນແລະໄຫວ້ວອນທຸກຢ່າງຈົ່ງອ້ອນວອນໂດຍພຣະວິນຍານທຸກເວລາແລະຈົ່ງເຝົ້າລະວັງໃນການນັ້ນດ້ວຍ

ຄວາມພຽນທຸກຢ່າງຈົ່ງອ້ອນວອນເພື່ອໄພ່ພົນທັງປວງຂອງພຣະເຈົ້າ. 19ແລະອ້ອນວອນສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍເພື່ອຈະ
ຊົງໂຜດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເກີດໃຈກ້າຫານອອກປາກສະແດງຂໍ້ລັບເລິກເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດ.20(ຍ້ອນຂ່າວປະເສີດນີ້ແຫລະ,
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເປັນຣາຊທູດຜູ້ຕິດໂສ້ຢູ່)ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະເລົ່າຂ່າວປະເສີດນັ້ນດ້ວຍໃຈກ້າຫານຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄວນ
ຈະກ່າວ.
ພວກເຮົາມີຍຸດທະພັນອີກອັນນຶ່ງໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຕໍ່ສູ້ສົງຄາມດ້ານຈິດວິນຍານ: ການອະທິຖານ. ການອະທິ
ຖານບໍ່ເປັນແຕ່ພຽງການສື່ສານກັບພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ; ມັນແມ່ນການຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາກັບພຣະອົງ. ມັນແມ່ນການ
ເພິ່ງພາອາສັຍພຣະເຢຊູຄຣິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງກະທໍາຢ່າງນີ້ "ຕລອດໄປ". ໂປໂລໄດ້ບອກຊາວ
ເທຊະໂລນິກວ່າ ຄຣິສຕຽນຕ້ອງ "ອະທິຖານຢູສ
່ ເມີ" (1 ທຊນ 5:17). ແມ້ແຕ່ໃນຂະນະທີພ
່ ວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກ,
ກໍາລັງຫຼິ້ນ, ແລະປະຕິບັດກ່ຽວກັບທຸຣະກິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຈະຕ້ອງອະທິຖານ.
ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງອະທິຖານຢູສ
່ ເມີ? ເພາະວ່າພວກເຮົາກໍາລັງຢູ່ໃນການຕໍ່ສ.ູ້ ພວກທະຫານຮູ້ວ່າ
ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດລະເຫຼີງໃຈ; ແຕ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງລະວັງຕົວຮອບຄອບຢູ່ສເມີ. ໂປໂລໄດ້ຮຽກເອີ້ນໃຫ້ພວກເຮົາ "ຈົ່ງ
ເຝົ້າລະວັງໃນການນັ້ນດ້ວຍຄວາມພຽນທຸກຢ່າງ ຈົ່ງອ້ອນວອນເພື່ອໄພ່ພົນທັງປວງຂອງພຣະເຈົ້າ". ພວກເຮົາອະທິ
ຖານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຕືອນເຖິງການໂຈມຕີຂອງມານ. ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ອະທິຖານສໍາລັບຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາອະ
ທິຖານເພື່ອໄພ່ພົນທັງປວງຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາອະທິຖານສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຜູ້ເຊື່ອອື່ນໆ ໃນການສູ້ຮົບ
3

ຮ່ວມກັນ ຕໍ່ຕ້ານຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ. ພວກເຮົາຍັງອະທິຖານ "ໃນຈິດໃຈກັບທຸກໆຄົນທີອ
່ ະທິຖານແລະຮ້ອງຂໍ". ໃນຂະນະ
ທີ່ພວກເຮົາອະທິຖານເພື່ອຄົນອື່ນແລະເພື່ອເຮົາເອງ, ພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍການສັລເສີນ, ນະມັສການ, ຂອບພຣະ
ຄຸນ, ແລະການສາລະພາບ ນອກຈາກຄໍາຂໍຮ້ອງທີ່ພວກເຮົາວາງໄວ້ຕໍ່ໜ້າພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງວ່າອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ເຮັດໃຫ້ການອະທິຖານເປັນການສ່ວນຕົວ.

ເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ "ຈົ່ງອະທິ

ຖານເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍ". ໂປໂລ, ອັຄສາວົກແລະຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ ໄດ້ຂໍຮ້ອງຄຣິສຕຽນທັງຫຼາຍໃຫ້
ອະທິຖານໃຫ້ເພິ່ນ "ມີຄວາມກ້າຫານພໍທີ່ຈະປະກາດ" ຂ່າວປະເສີດ. ໂປໂລຮັບຮູ້ວ່າຄວາມກ້າຫານແຕ່ລະຢ່າງທີເ່ ພິ່ນ
ມີນັ້ນລ້ວນມາຈາກພຣະເຈົ້າ, ແລະເພິນ
່ ຮູ້ແກ່ໃຈໄດ້ດີທີ່ເພິ່ນຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເພິ່ງພາພຣະເຈົ້າ.
ພວກເຮົາກໍຕ້ອງການຄວາມກ້າຫານເໝືອນກັນ. ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ, ແຫຼ່ງດຽວກັນທີ່ໃຫ້ຄວາມກ້າຫານແກ່
ໂປໂລກໍໃຫ້ການສນັບສນຸນແກ່ພວກເຮົາເໝືອນກັນ. ພວກເຮົາສາມາດເດີນໜ້າດ້ວຍຄວາມກ້າຫານທີ່ພຣະຄຣິດໄດ້
ຊົງມອບແກ່ພວກເຮົາລ້າໆ. ແຕ່ຢ່າພາດໃນເຣື່ອງນີ:້ ພວກເຮົາຈະບໍ່ມີຄວາມກ້າຫານສໍາລັບພຣະເຈົ້າ ຈົນກວ່າພວກ
ເຮົາໄດ້ມີຄວາມກ້າຫານກັບພຣະອົງໃນການອະທິຖານ.

ການອະທິຖານປະກອບສ່ວນແນວໃດຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາໃນການຕໍ່ສູ້ທາງຈິດວິນຍານ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງໃນອາທິດນີ້ໃນການເຊື່ອແລະໄວ້ວາງໃຈໃນອົງພຣະເຢຊູແລະເພິ່ງພາໃນສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະ
ທານໃຫ້ແລ້ວ? ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງຄໍາແນະນໍາຂ້າງລຸ່ມນີ້:
 ອະທິຖານ. ທູນຂໍທຸກສິ່ງຕໍ່ພຣະເຈົ້າເວລາອະທິຖານ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ. ຊັຍຊະນະຂອງທ່ານເລິ້ມຕົ້ນດ້ວຍການ
ອະທິຖານ. ເຮັດໃຫ້ການອະທິຖານເປັນປົກຕິພາກສ່ວນຂອງແຕ່ລະວັນ, ຮັບຮູ້ວ່າທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງສແວງຫາ
ພຣະເຈົ້າສໍາລັບພລັງເຫື່ອແຮງ.
 ຢືນຢູ່. ຖ້າຫາກທ່ານສໍານຶກເຫັນວ່າທ່ານມີຄວາມອ່ອນໄຫວກັບ "ລູກສອນໄຟຂອງຜີຮາ້ ຍ" ການຫລອກລວງ
ຕົວະຍົວະ, ຄວາມສົງສັຍ, ແລະການທົດລອງຂອງມັນ ໃຊ້ຍຸດທະພັນຂອງພະເຈົ້າ. ຊັນນະສູດເບິ່ງພຣະສັນ
ຍາຫຼາຍຢ່າງຂອງພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງທ່ານຈະສາມາດຢືນຢູຕ
່ ໍ່ການໂຈມຕີດ້ານຈິດວິນຍານ.
 ຢືນຢູ່ດ້ວຍກັນ. ຈົ່ງພົບໃຜຜູ້ນຶ່ງທີ່ທ່ານໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈອາທິດນີ້ ເພື່ອຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຊຶ່ງກັນແລະກັນ. ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບການອຸປຖັມຄໍ້າຊູແລະໃຫ້ກໍາລັງໃຈຊຶ່ງກັນ ແລະກັນໃນສົງຄາມດ້ານຈິດວິນ
ຍານທີ່ທ່ານກໍາລັງປະເຊີນຫນ້າຢູ່ໃນຂະນະນີ.້
ຈົ່ງຄິດສໍານຶກສເມີວ່າທ່ານກໍາລັງຢູ່ໃນສົງຄາມດ້ານຈິດວິນຍານຊຶ່ງບໍ່ມີແຕ່ທ່ານເອງເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານມີຜູ້ຊ່ວຍ! ທ່ານມີ
ຄວາມອຸປຖັມຄໍ້າຊູຈາກເພື່ອນຝູງແລະຄອບຄົວ. ສໍາຄັນຍິງ່ ກວ່ານັ້ນ, ທ່ານມີຄວາມອຸປຖັມຄໍ້າຊູພິທັກຮັກສາຈາກພຣະ
ເຈົ້າ, ຊຶ່ງຊົງໃຫ້ພລັງອໍານາດໃຫ້ທ່ານຢືນຢັດຢູ່ໄດ້.
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