ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 19 ພຶສຈິກາ 2017(11- 19- 2017)
__________________________________________
ຮັນນາ: ວາງໃຈ-ເຕັມປ່ຽມ ໃນການອະທິຖານ
ເມື່ອໃດທ່ານຍຶດໝັ້ນໃນຄຳຖາມບາງສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຈະຖາມທີ່ສຸດ?
ການດຳເນີນຊີວິດໂດຍໃຫ້ພຣະຄຣິດ- ເປັນຈຸດສຳຄັນ ຈົ່ງເລືອກອະທິຖານ, ບໍແ
່ ມ່ນຂາດຄວາມຫວັງ.

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ການຄວບຄຸມອາຫານເພື່ອລົດນ້ຳໜັກແລະການອອກກຳລັງກາຍນັ້ນ ຍັງເປັນຫຼັກສູດພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນສຳລັບ
ການລົດນ້ຳໜັກ. ແນ່ນອນ, ເຫດຜົນທາງການແພດອາດຈະອະທິບາຍວ່າດ້ວຍເຫດໃດບາງຄົນອາດຈະມີນ້ຳໜັກເກີນ
ສ່ວນ. ແຕ່ບັນຫາໃຫຍ່ສຳລັບພວກເຮົາ ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະລົດຄວາມອ້ວນຈັກເລັກຈັກນ້ອຍ, ມັນມາຮອດຈຸດ
ທີ່ຕ້ອງຄວບຄຸມອາຫານແລະອອກກຳລັງກາຍ.
ຖ້າວ່າຫຼັກສູດນັ້ນງ່າຍ, ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຫຼາຍຄົນຈຶ່ງຕົກຢູ່ໃນບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບຊີວິດ? ນອກຈາກ
ເຫດຜົນທາງການແພດ, ພວກເຮົາສາມາດສັນນິຖານວ່າຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບຢ
ໍ່ ດ
ຸ ຢັງ້ ຂອງເຮົານັ້ນບໍ່ແມ່ນວ່າເພາະ
ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດ, ແຕ່ພວກເຮົາລົມ
້ ເຫລວເພາະພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ລົງມືປະຕິບັດຕາມສິ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກ.
ການອະທິຖານກໍຄືກັນ. ພວກເຮົາຮູວ່
້ າພວກເຮົາຄວນຈະອະທິຖານ; ພວກເຮົາຮູ້ພວກເຮົາຕ້ອງການອະທິຖານ.
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມການໃຫ້ຄຳແນະນຳແລະການອອກຄຳສັ່ງ, ພວກເຮົາຍັງລົ້ມເຫລວໃນການຝຶກຊ້ອມອັນໃດທີ່
ພວກເຮົາຄວນຈະເຮັດ.
ສຳລັບຄຣິສຕຽນ, ການອະທິຖານຈຳຕ້ອງກາຍມາເປັນອຸປະນິສັຍອັນດັບທີສອງຂອງເຮົາເພາະໂອກາດໃນການ
ເລືອກທີ່ສອດຄ້ອງກັນແລະຊີວິດອະທິຖານບໍ່ຢຸດຢັງ້ ແມ່ນການເລືອກ. ຄ່າທີ່ເລືອກ, ມີຊີວິດກັບອາລົມຂອງຄວາມໝົດ
ຫວັງ. ຮັນນາ, ເປັນແມ່ຂອງຊາມູເອນ, ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າມັນຄືອັນໃດທີ່ມາຫາພຣະເຈົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງເຮົາແລະວາງໃຈພຣະອົງທີຊ
່ ົງທຳງານໃນຕົວຂອງເຮົາ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?

( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ສືກສາພຣະຄັມພີ

1. 1 ຊາມູເອນ 1: 9-11
ມີເທື່ອໜຶ່ງທີ່ຊີໂລຫລັງຈາກພວກເຂົາກິນເຂົ້າແລ້ວ ນາງຮັນນາກໍລຸກຂຶ້ນໃກ້ປະຕູພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ປະ

9

ໂລຫິດເອລີກໍນັ່ງຢູ່ເທິງຕັ່ງອີ.້ 10ຮັນນາຮູ້ສຶກຂົມຂື່ນໃນໃຈຫລາຍໃນຂະນະທີ່ນາງອ້ອນວອນຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານາງໄດ້
ຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມທຸກໃຈ. 11ນາງໄດ້ສາບານຢ່າງໜັກແໜ້ນວ່າ “ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແຫ່ງຈັກກະວານຂໍພຣະອົງຊົງທອດ
ພຣະເນດເບິ່ງຂ້ານ້ອຍຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງແດ່ ຂໍຊົງທອດພຣະເນດເບິ່ງຄວາມໂສກເສົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍ ແລະຂໍຊົງຈົດ
ຈຳ ຢ່າຫລົງລືມຂ້ານ້ອຍ ຖ້າວ່າພຣະອົງຊົງປະທານລູກຊາຍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍຂໍສັນຍາວ່າຈະອຸທິດຖວາຍເດັກນັນ
້
ໃຫ້ແກ່ພຣະອົງຕະຫລອດຊົ່ວຊີວິດຂອງລາວ ແລະຜົມຂອງລາວຈະບໍ່ຖືກຕັດຈັກເທື່ອ.
1

ໃນສອງສາມຄຳເວົ້າທຳອິດຂອງປຶ້ມພຣະທັມ 1 ຊາມູເອນ, ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ຮູ້ຈັກຊາຍຄົນນຶ່ງຊື່ເອນການາ
ແລະພັລະຍາທັງສອງຂອງລາວເປນິນນາແລະຮັນນາ. ເນື່ອງຈາກຊາວອິສະຣາເອນສມັຍກ່ອນໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າແມ່ເປັນ
ເປົ້າໝາຍພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຊັ່ນດຽວກັບເປນິນນາເພາະນາງມີລູກສອງຄົນ. ( 1 ຊາມູເອນ 1: 2 ) ແຕ່ນາງຮັນ
ນາມີຊີວິດຈົມຢູ່ກັບຄວາມຜິດຫວັງທີ່ຂົມຂື່ນ.
ຮັນນາບໍ່ມີລູກ. ແລະໃນຕອນນີຈ
້ ະຕ້ອງມີລູກເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າ, ຊາວອິສາຣາເອນ
ສມັຍກ່ອນມີຄວາມເຊື່ອວ່າການມີລູກແມ່ນຫຼັກຖານຄວາມພໍໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ. ນີ້ເປັນຄວາມຜິດຫວັງອັນຂົມຂື່ນແລະ
ໂສກເສົ້າອັນໃຫຍ່ທີ່ຮັນນາໄດ້ຮັບໃນຊີວິດປະຈຳວັນນັ້ນ “ ເປັນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ” ໃນຄວາມຄິດທີ່ຜ່ານມາຂອງລາວທີ່ເປັນ
ຄວາມສັບສົນທາງເຣືອ
່ ງຄວາມສັມພັນ, ມີປົມດ້ອຍທາງດ້ານຄວາມມ່ວນຊື່ນ, ແລະສິ່ງທີ່ຕື່ນເຕັ້ນກໍຜ່ອນລົງ.
ແມ່ນຫຍັງ “ທີ່ເກີດຂຶ້ນ” ກັບເຈົ້າ? ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນສາຍເຫດຄວາມຂົມຂື່ນທີ່ໃຫ່ຽທີ່ສຸດຂອງທ່ານ? ຄວາມເຈັບ
ປວດທີແ
່ ກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ຍັງຝັງເລິກຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງທ່ານບໍ?
ການທົດລອງທັງໝົດສຳລັບພວກເຮົານັ້ນ ແມ່ນເຮົາໄດ້ຝັງ“ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ” ໄວ້ຫ່າງໄກເຮົາ. ພວກເຮົາເອົາບັນຫາ
ຄວາມສັມພັນກອງທັບຖົມໄວ້ຫລາຍປີ, ແລະເອົາກິຈກັມທາງສາສນາເຕັງໄວ້ທາງເທິງ, ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຕົວເຮົາເອງ
ລືມຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມຂົມຂື່ນທີ່ພວກເຮົາມີ. ພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະເກັ້ຽກ່ອມຕົວເອງວ່າຕາບໃດທີ່ເຮົາບໍ່
ຄິດເຖິງເຣື່ອງນີ,້ ພວກເຮົາກໍສາມາດກ້າວຜ່ານສາຍເຫດຂອງຄວາມຂົມຂື່ນນີ້ໄປໄດ້.
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງມີວິທີທາງຮັກສາປິ່ນປົວ: ຄືອ້ອນວອນອະທິຖານ. ສິ່ງນີ້ນາງຮັນນາໄດ້ເຮັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ,
ແລະພວກເຮົາຈຳຕ້ອງເຮັດໃນທຳນອງດຽວກັນນີ.້ ຢ່າຈົມຢູ່ກັບສາຍເຫດຂອງຄວາມເຈັບປວດ, ຄວາມຂົມຂື່ນ, ແລະ
ຄວາມວິຕົກກັງວົນ. ຢ່າຢຸດຢູ່ກັບທີ່ແຕ່ຈົ່ງນຳບັນຫາເຫລົ່ານັ້ນມາຫາພຣະເຈົາ
້ .
ແທ້ຈິງແລ້ວ, ການກັບມາຫາພຣະເຈົ້າດ້ວຍການອ້ອນວອນອະທິຖານບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຕິດຕາມ
ພຣະຄຣິດ ແຕ່ເປັນຄຳສັ່ງ ( ຟິລິບປອຍ 4:6.)
2. 1 ຊາມູເອນ 1:17-18, 26-28
ເອລີເວົ້າວ່າ, “ຈົ່ງໄປເປັນສຸກເທີ້ນ ຂໍພຣະເຈົ້າຂອງພວກອິສຣາເອນປະທານພອນຕາມທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮ້ອງຂໍຕໍ່ພຣະອົງ.”
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ນາງຕອບວ່າ, “ຂໍທ່ານຈົ່ງຄິດເມດຕາປານີຂ້ານ້ອຍເລື້ອຍ” ແລ້ວນາງກໍຈາກໄປ ຕໍ່ຈາກນັ້ນມານາງຈຶ່ງກິນເຂົ້າ ແລະ
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ຄວາມໂສກເສົ້າກໍບັນເທົາລົງ..... 26ແລ້ວພວກເຂົາກໍຂ້າງົວເຖິກໂຕນັ້ນ ແລະນຳເອົາເດັກນ້ອຍນັ້ນມາຫາເອລີ ຮັນນາ
ເວົ້າຕໍ່ເອລີວ່າ, “ຂໍໂທດທ່ານ ທ່ານຈື່ຂ້ານ້ອຍໄດ້ບ?ໍ ຂ້ານ້ອຍຄືຍິງທີ່ທ່ານເຄີຍເຫັນ ຢືນອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່
ທີ່ນ.ີ້ 27ຂ້ານ້ອຍໄດ້ທູນຂໍລູກຈາກພຣະອົງ ແລະພຣະອົງກໍຊົງປະທານໃຫ້ຕາມທີ່ຂ້ານ້ອຍໄດ້ທູນຂໍ.

ດັ່ງນັ້ນ ຂ້ານ້ອຍ
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ຈຶ່ງຂໍອຸທິດຖວາຍເດັກນ້ອຍນີ້ໃຫ້ແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍໃຫ້ລາວເປັນຂອງພຣະອົງຕລອດຊົ່ວຊີວິດຂອງລາວ.” ແລ້ວ
ພວກເຂົາກໍພາກັນຂາບໄຫວ້ນະມັສການພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ໃນຂໍ້ 17- 18 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນຂອງຄຳອ້ອນວອນອະທິຖານຂອງຮັນນາໃນທັນທີທັນໃດ: ພາຣະຂອງນາງໄດ້
ຖືກຍົກອອກ. ນາງໄດ້ມຸ້ງຕົງການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໄປທີ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ແລະນາງສາມາດມີສັນຕິສຸກໃນວິທີທາງ
ຂອງນາງ.
ໃນຂໍ້ 26-28 ສະແດງຜົນຂອງການອະທິຖານທີ່ສືບຕໍ່ເນື່ອງເລື້ອຍມາຂອງຮັນນາ: ນາງໄດ້ເກີດລູກຊາຍແລະໃສ່
ຊື່ວ່າຊາມູເອນ. ຊື່ນັ້ນແມ່ນເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂອບພຣະຄຸນ ເພາະເດັນນ້ອຍນັ້ນແມ່ນຄຳຕອບຄຳອະ
ທິຖານ, ເນື່ອງຈາກຄຳອະທິຖານມີຄວາມໝາຍຄືຄຳໝັ້ນສັນຍາ "ຄຳຂໍຮ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າ" ຫຼື "ຮັບຟັງໂດຍພຣະເຈົ້າ."
ຕລອດຊີວິດຂອງລາວ, ຊາມູເອນອາດຈະໄດ້ຍິນ, ຊ້ຳແລ້ວແລະຊ້ຳອີກ, ການດຳລົງຊີວິດຂອງລາວເປັນຫຼັກຖານທີ່ສຳ
2

ຄັນຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຮັບຟັງແລະໃຫ້ຄຳຕອບປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ. ໃນທຳນອງດຽວກັນນັ້ນ, ຮັນນາຈະໃຊ້ຊີວິດ
ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຕລອດຊີວິດຂອງນາງດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າພຣະເຈົ້າຮັບຟັງຢ່າງແທ້ຈິງແລະຂັບເຄື່ອນເມື່ອປະຊາຊົນ
ຂອງພຣະອົງອ້ອນວອນອະທິຖານ. ເພາະເດັກນ້ອນນັ້ນຄືຄຳຕອບຂອງຄຳອະທິຖານ, ເດັກນັ້ນມາຈາກພຣະເຈົ້າໂດຍ
ຕົງ, ຮັນນາຮູ້ວ່າຊີວິດຂອງລູກລາວທັງໝົດເປັນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ; ນາງມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນລ້ຳຄ່ານີ້ຄືນ
ໃຫ້ກັບພຣະອົງ. ນີ້ເປັນຄວາມສຸກທີ່ຈົບລົງຂອງຍິງທີອ
່ ະທິຖານແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ. ດ້ວຍວ່າ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຄຳອະທິຖານທັງໝົດຈົບລົງຕາມທີ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງລາວ. ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດເມື່ອພວກເຮົາ
ອະທິຖານຂໍໃຫ້ໄດ້ງານທຳ, ປິ່ນປົວຮັກສາ, ຫຼືການຈັດຫາອື່ນໆ ແລ້ວພຣະເຈົ້າຕອບ"ບໍ"່ ?
 ພວກເຮົາຍອມຮັບຂອບເຂດຈຳກັດໃນການເບິ່ງເຫັນຂອງເຮົາ. ມັນເປັນທັມມະຊາດໃນຄວາມຜິດຫວັງເມື່ອ
ພຣະເຈົ້າຕອບຄຳອະທິຖານຂອງເຮົາໃນທາງລົບ, ແຕ່ພວກເຮົາມີຄວາມຜິດຫວັງເພາະການເບິ່ງເຫັນຫລືຮູ້
ລ່ວງໜ້າມີຂອບເຂດຈຳກັດ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ຜົນຕາມມາທັງໝົດຂອງຄຳອະທິຖານຂອງເຮົາ, ແຕ່ພຣະ
ເຈົ້າຮູ,້ ພຣະອົງເຫັນ, ພຣະອົງຊົງກະທຳ. ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອຄຳຕອບອອກມາໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັບທີ່ພວກເຮົາ
ຫວັງໄວ້, ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຫັນປ່ຽນແລະຮູ້ຈັກຂອບເຂດຄວາມຈຳກັດຂອງການມອງເຫັນລ່ວງ ໜ້າຂອງ
ເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງ.
 ພວກເຮົາຈົດຈຳຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ. ທຸກສະພາບການຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນລວງວັດແທກຄວາມຮັກ
ຂອງເຈົ້າທີ່ໃຫ້ກັບພວກເຮົາ. ພຣະອົງໄດ້ພິສູດຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕໍ່ຜູ້ທີ່ຮັກພຣະອົງແລະທຸກໆຄົນຜ່ານ
ທາງການຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະຄຣິດ. ເຖິງແມ່ນຈິດວິນຍານຂອງເຮົາບໍ່ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງທາງດ້ານ
ຈິດໃຈຊົ່ວຂະນະນຶ່ງເມື່ອພຣະເຈົ້າບໍ່ຕອບຄຳອະທິຖານຂອງເຮົາໃນທາງທີ່ພວກເຮົາຄິດວ່າພຣະອົງຄວນຈະ
ຕອບ, ການຈົດຈຳການຕາຍຂອງພຣະອົງຈະສາມາດຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ຢຸດແລ້ວຄິດແລະລະນຶກເຖິງໄມ້ກາງແຂນ.
ການຕາຍຂອງພຣະອົງແມ່ນສາມາດວັດແທກຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. ຄຳຕອບຂອງພຣະອົງແມ່ນເຕີບໃຫຍ່
ໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງທີ່ມີໃຫ້ກັບພວກເຮົາ.
 ພວກເຮົາເຊື່ອໃນພຣະສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ບໍ່ເປັນການພຽງພໍສຳລັບພວກເຮົາທີ່ຈະເຊື່ອວາງໃຈໃນ
ຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະປ່ຽນແປງທຸກບັນຫາຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງວາງໃຈໃນພຣະສະ
ຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈົ້າຊົງກະທຳເພື່ອການດີຂອງພວກເຮົາ, ຊຶ່ງເປັນການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ພຣະລັກສະນະຂອງພຣະຄຣິດ ( ໂຣມ 8: 28- 29.) ເມື່ອພຣະອົງຕອບຄຳອ້ອນວອນຂອງເຮົາ, ພຣະເຈົ້າບໍ່
ເຮັດການດີນັ້ນສຳລັບເຮົາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ພຣະອົງຊົງກະທຳການດີນັ້ນສຳລັບລູກໆຂອງພຣະອົງທັງໝົດ.

3. 1 ຊາມູເອນ 2:1-3
ນາງຮັນນາໄດ້ອ້ອນວອນວ່າ: “ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂ້ານ້ອຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ ຂ້ານ້ອຍມີ

1

ຄວາມສຸກໃຈຍ້ອນສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງກະທຳຂ້ານ້ອຍຫົວທ້າທາຍໃສ່ສັດຕູຂອງຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ມ່ວນຊື່ນ ເພາະພຣະເຈົ້າຊົງຊ່ອຍເຫລືອຂ້ານ້ອຍ.

2

ບໍ່ມີຜູ້ໃດບໍຣິສຸດດັ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ບໍ່ມີພຣະຜູ້ຄຸ້ມຄອງອົງໃດ

ເໝືອນພຣະເຈົ້າຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ. ສຽງໂອ້ອວດຂອງເຈົ້ານັ້ນຈົ່ງມິດ ຄຳເວົ້າທີ່ຈອງຫອງຈົ່ງມິດເສັຍ ເພາະພຣະຜູ້
3

ເປັນເຈົ້າຊົງເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງ ພຣະອົງຊົງຕັດສິນການກະທຳທຸກຢ່າງຂອງມະນຸດ.
ຮັນນາຕອບສນອງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງເໝາະສົມໃນຕົວເອງ: ນາງຕອບດ້ວຍຄຳອ້ອນວອນອະທິ
ຖານຂອບພຣະຄຸນ.

ພວກເຮົາຄວນເລືອກໃຊ້ການຕອບສນອງອັນແລກຄືກັບຮັນນາ ອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າສຳລັບ

ຄວາມດີຂອງພຣະອົງ, ຣິດອຳນາດ, ແລະການມອງເຫັນ.
3

ເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາມີຊີວິດແລະເຄື່ອນໄຫວໄປມາແລະເປັນຢູ່ກໍເພາະພຣະເຈົ້າ, ໃນຄຸນຄວາມດີຄວາມຮັກຂອງ
ພຣະອົງ, ຊົງສືບຕໍ່ຮັກສາເຮົາແລະໂລກທັງໝົດໄວ້. (ກິຈການ 17:28) ດຽວນີ້ພວກເຮົາລືມການຊົງສ້າງທັງໝົດ. ພວກ
ເຮົາພຽງແຕ່ແລ່ນໄປຕາມວັນແຫ່ງຄວາມຂົມຂື່ນເພື່ອຍອມຮັບການຊົງກະທຳ ແລະການຈັດຕຽມຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ສຳ
ລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາ. ແທນທີ່ຈະສະແດງຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີເປັນພິເສດດ້ວຍການຂອບພຣະຄຸນ, ວັນເວ
ລາຂອງພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນຖືກເຕີມເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມບໍ່ພໍອົກພໍໃຈ, ຈົ່ມວ່າແລະບໍ່ຖືກໃຈ.
ພວກເຮົາລະນຶກຢູ່ສເມີພວກເຮົາຄວນມີເຫດໃຫ້ຂອບພຣະຄຸນຢູ່ສເມີ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ, ພວກເຮົາສາມາດ:
 ຈົ່ງຈົດຈຳໄວ້ວ່າອັນໃດທີ່ພວກເຮົາສົມຄວນໄດ້ຮັບ. ມັນເກີດຂຶ້ນໃນໃຈຂ້າພະເຈົ້າຊົ່ວຂະນະນຶ່ງເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ໄດ້ສຳນຶກໃນບຸນຄຸນ ເຊັ່ນດຽວກັບຊົ່ວຂະນະນື່ງເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບ. ຂ້າພະ
ເຈົ້າເລີ້ມເຊື່ອວ່າຂ້າພະເຈົ້າສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບບາງສິ່ງທີ່ດີກວ່າສະຖານະການຫຼືສະພາບແວດລ້ອມຊຶ່ງໃນປັດ
ຈຸບັນຂ້າພະເຈົ້າພົບໃນຕົວເອງ. ຄວາມຈິງ, ມີພຽງສິ່ງດຽວທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສົມຄວນໄດ້ຮັບແມ່ນການຕັດສິນປະ
ຫານຊີວິດແລະລົງໂທດຊົ່ວນິຣັນດອນ.
 ຈົ່ງຈົດຈຳໄວ້ວ່າອັນໃດທີ່ພວກເຮົາມີ. ອີກຊົ່ວຂະນະນຶ່ງເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກພໍອົກພໍໃຈຈາກການເອົາຕົວເອງ
ໄປປຽບທຽບກັບຄົນອື່ນ. ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຜິດຫວັງໃນຕົວເອງ ຄວາມຢາກໄດ້ສິ່ງຂອງຄົນອື່ນນັ້ນເຮັດໃຫ້ຂ້າ
ພະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມສຸກສະບາຍ.
 ຈົ່ງຈົດຈຳໄວ້ວ່າອັນໃດພວກເຮົາໄດ້ຊ.ື້ ຣາຄາອັນມີຄ່າໃຫຍ່ຫລວງໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ສຳລັບພວກເຮົາ. ພຣະໂລຫິດ
ອັນລ້ຳຄ່າຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນຊຳຮະຄວາມປະພຶດຂອງເຮົາ. ( 1 ເປໂຕ 1: 18- 19.)ດ້ວຍພຣະຄຸນຄວາມດີ
ຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາສາມາດພັດທະນາຈິດໃຈບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວຫຼຢາກໄດ້
ື
ຂອງຄົນອື່ນ, ແຕ່ຈົ່ງມີໃຈຮ້ອນຮົນ
ດ້ວຍການສັຣເສີນລູກແກະ(ພຣະຄຣິດ)ທີ່ຖືກຂ້າຢ່າງທໍຣະມານ.

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ທ່ານຈະຈັດອັນດັບໃນການອະທິຖານໃນແຕ່ລະມື້ຢ່າງໃດ? ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງຄຳແນະນຳນີ້.

 ຖວາຍການຂອບພຣະຄຸນ. ແມ່ນຫຍັງສາມສິ່ງທີເ່ ຮັດໃຫ້ດີໃຈຊຶ່ງທ່ານບໍ່ໄດ້ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ? ຈົ່ງຢຸດ
ແລະອະທິຖານຂອບພຣະຄຸນສຳລັບພຣະພອນແຕ່ລະຢ່າງເຫຼົ່ານັ້ນ.
 ຄວາມຈົດຈຳ. ຈົດຈຳພຣະທັມຟີລິບປອຍ 4: 6- 7 ເປັນເໝືອນຄຳເຕືອນເພື່ອນຳຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ
ຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະໄວ້ວາງໃຈໃນຄຳຕອບຂອງພຣະອົງ.
 ຈົດບັນທຶກປະຈຳວັນ. ຈົ່ງເລີ້ມຕົ້ນຈົດບັນທຶກຄວາມຮູ້ສຶກຂອບພຣະຄຸນໃນແຕ່ລະວັນ. ໃຊ້ເວລາຈັກສອງສາມ
ນາທີໃນແຕ່ລະວັນຂຽນສະເພາະຄຳອະທິຖານທີ່ສະແດງເຖິງການຂອບພຣະຄຸນ. ສັງເກດເບິ່ງການເລີ້ມປ່ຽນ
ແປງທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງທ່ານ.
ເຣື່ອງຂອງຮັນນາເຕືອນພວກເຮົາວ່າພວກເຮົາຈະປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາແລະຄວາມຜິດຫວັງ. ແຕ່ໃນຣະຫວ່າງ
ກາງຂອງຄວາມຜິດຫວັງນັ້ນ,

ບ່ອນນັ້ນແມ່ນໂອກາດສຳລັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນການອະທິຖານ. ອະທິຖານດ້ວຍ

ຄວາມໄວ້ວາງໃຈນຳພາໄປຫາຄວາມຮູ້ຈັກການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງບໍ່ຈັດຕຽມສິ່ງທີ່ເຮົາຍາກໄດ້ ແຕ່ຈດ
ັ ຕຽມ
ສິ່ງທີຈ
່ ຳເປັນສຳລັບເຮົາ.

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR.
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