ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 22 ກໍຣະກະດາ 2018 (07- 22- 2018)
__________________________________________
ອ້ອນວອນອະທິຖານ
ດົນປານໃດແລ້ວທີທ
່ ່ານໄດ້ຢຸດໃນການຕິດຕາມຂ່າວຂອງທ່ານ?.

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ຖອກເທຈິດໃຈຂອງທ່ານໃຫ້ພຣະເຈົ້າໃນການອະທິຖານ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ແຕ່ກ່ອນໂທຣະສັບທີ່ໃຊ້ໃນຫ້ອງການຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນມີໄຟສີແດງເປັນສັນຍານແມບໆກ່ອນທີ່ຈະມີສຽງຝາກ
ຂໍ້ຄວາມໃໝ່ໆເຂົ້າມາ. ມັນເປັນການລົບກວນເຮັດໃຫ້ລຳຄານ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າຈະປິດມັນໄວ້ແບບໃດ. ວິທີແກ້
ບັນຫາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ? ຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ແຜ່ນເຈັ້ຽມາປົກປິດແສງໄຟນັ້ນໄວ້. ໂທຣະສັບນີ້ມີມາແຕ່ດົນນານກ່ອນທີ່ຈະມີ
ໂທຣະສັບມືຖ,ື ແຕ່ດຽວນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຖືກຮຽກເອີ້ນຫລາຍກວ່າເກົາ
່ ຈາກການຮັບຂໍ້ຄວາມແລະສຽງໂທ ໂທຣະສັບມືຖ.ື
ທີ່ຟ້າສວັນບໍ່ມີໂທຣະສັບຮັບຂໍ້ຄວາມທີ່ມີໄຟສີແດງເປັນສັນຍານ.

ບາງເວລາພວກເຮົາກໍມີຄວາມກັງວົນວ່າ

ພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນຄຳອະທິຖານຂອງພວກເຮົາຫລືບ,ໍ່ ເພາະພວກເຮົາບໍ່ມີ "ຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະອ່ານ" ຄືຂໍ້ຄວາມແຈ້ງມາທາງ
ໂທຣະສັບຂອງພວກເຮົາ ເມື່ອມີຄຳຕອບມາເຖິງຜູ້ອະທິຖານ.

ເຖິງຈະມີຫຼືບໍ່ມີຜູ້ອະທິຖານກໍຍັງອະທິຖານຕາມເດີມ

"ຄວາມຮີບຮ້ອນ ສູ່ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ" ພວກເຮົາມັກຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງການລາຍງານຈາກສັງຄົມສືມ
່ ວນຊົນ ແຕ່ມັນ
ກໍປະສົບຜົນສຳເຣັດຮັບຮູ້ໄດ້ທາງປາກົດການ ຫຼືທີ່ເອີ້ນວ່າການອັສຈັນ!
ຜູ້ອະທິຖານສາມາດຝຶກຝົນຈິດສຳນຶກ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຊື້ອເຊີນພວກເຮົາໃຫ້ເວົ້າລົມສົນທະນາກັບພຣະອົງ!
ເນເຫມີຢາເປັນຜູ້ທ່ເີ ຫັນຄວາມຕ້ອງການສຳລັບຜູ້ອະທິຖານແລະເຂົ້າໃຈວ່າມັນເກີດຜົນ. ເມື່ອເນເຫມີຢາໄດ້ຮັບຂ່າວບໍ່
ດີ, ທ່າທີການກະທຳອັນດັບແລກຂອງເພິ່ນແມ່ນອະທິຖານ. ເພິ່ນຮູ້ວ່າການອະທິຖານມີຄວາມໝາຍຫຼາຍກວ່າການສົ່ງ
ຂ່າວແບບງ່າຍໆຫາພຣະເຈົ້າ. ຄຳອະທິຖານເປັນຄຳອ້ອນວອນດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມທີ່ນຳພວກເຮົາເຂົ້າໃນການສົນ
ທະນາກັບພຣະເຈົ້າ ທີ່ສຸມໃຈໃສ່ໃນຄວາມໃນຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງແລະນຳພາເຮົາໃຫ້ມກ
ີ ານປະຕິບັດ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ສືກສາພຣະຄັມພີ
1. ເນເຫມີຢາ 1:1-3:
ຖ້ອຍຄຳຂອງເນເຫມີຢາ ລູກຊາຍຮາກາລີຢາ ຢູ່ມາໃນເດືອນເກົ້າ ປີທີຊາວຂອງການປົກຄອງຂອງເຈົ້າອາຕາເຊຊັດ

1

ຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນຊູຊາເມືອງຫຼວງ. 2ຮານານີພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄົນໜຶ່ງທີ່ມາຈາກຢູດາກັບຊາຍບາງຄົນ ຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ສອບຖາມເຖິງພວກຢິວທີ່ໄດ້ໜີຈາກພວກທີ່ຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍ ແລະຖາມກ່ຽວກັບເຢຣູຊາເລັມ. 3
ພວກເຂົາເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ “ຜູ້ທີ່ໜີຈາກພວກທີ່ຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍ ຊຶ່ງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນເດີມມີຄວາມລຳບາກ
ຢ່າງຫຼວງຫລາຍ ແລະມີຄວາມອັບອາຍ. ກຳແພງເມືອງເຢຣູຊາເລັມກໍເພພັງລົງ ແລະ ປະຕູເມືອງກໍຖືກໄຟທຳລາຍ”
ປື້ມພຣະທັມເນເຫມີຢາເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍຂ່າວບໍ່ດ.ີ ຮານານີ, ເປັນເພື່ອນໃກ້ຊດ
ິ ຫຼືອ້າຍນ້ອງຕາມສາຍເລືອດກໍບໍ່ຮ,ູ້
1

ທີ່ນຳເອົາຂ່າວມາໃຫ້ເນເຫມີຢາທີ່ເປັນຂ່າວທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການຍາກໄດ້ຍິນ. ປະຊາຊົນຈຳນວນນຶ່ງທີ່ຖືກປະໄວ້ໃນກຸງ
ເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຮັບຄວາມລຳບາກຫຼາຍ; ບ້ານເມືອງຕົກຢູ້ໃນສະພາບຫັກເພພັງ. ຂໍ້ມູນທີ່ວ່າມີຄວາມເສັຽຫາຍຢ່າງມາກ
ມາຍນີຈ
້ ຶ່ງເປັນເງື່ອນໄຂນຳໄປສູ່ຈຸດໆນີ.້
ປະມານສາມຮ້ອຍປີກ່ອນໜ້ານີ,້ ອັສຊີເຣັຽໄດ້ທຳລາຍຣາຊອານາຈັກທາງພາກເໜືອຂອງອິສຣາເອນແລະເນຣະ
ເທດຊົນຊາດຢິວໄປຢູ່ໃນຕ່າງຖິ່ນ. ອານາຈັກພາກໃຕ້ຂອງຢູດາໄດ້ເອົາຊະນະອັສຊີເຣັຽ, ແຕ່ເນື່ອງດ້ວຍການບໍ່ເຊື່ອຟັງ
ຂອງພວກເຂົາ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ບາບີໂລນເຂົ້າມາໂຈມຕີແລະເອົາຊະນະຢູດາໃນປີ 538 ກຄສ. ດັ່ງນັ້ນ, ອານາ
ຈັກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງດາວິດແລະໂຊໂລໂມນໄດ້ຖືກພັງທະລາຍລົງ ປະຊາຊົນຂອງອານາຈັກພາກເໜືອໄດ້ຖືກແບ່ງແຍກ
ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ແຕກກະຈັກກະຈາຍໄປທົ່ວທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ, ແຕ່ປະຊາຊົນຈາກອານາຈັກພາກໃຕ້ໄດ້ຖືກເນຣະເທດ
ໄປເປັນກຸ່ມ. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຖິ່ນຖານບ້ານເກີດຂອງເຂົາ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງຢູ່ເປັນກຸ່ມເປັນກ້ອນ.
ໃນທີ່ສຸດບາບີໂລນພ່າຍແພ້ຕໍ່ເປີເຊັຽ, ແລະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຜູ້ປົກຄອງໃໝ່ຜູ້ມີຄວາມເມດຕາກະຣຸນາຕໍ່ຊາວຢີວ.
ກະສັດໃໝ່ຂອງເປີເຊັຽ, ໄຊຣັດ, ໄດ້ປະກາດອອກຄຳສັ່ງໃນປີ 538 ກຄສ ວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວຢີວກັບໄປບ້ານເກີດ
ເມືອງນອນຂອງພວກເຂົາແລະສ້າງກຸງເຢຣູຊາເລັມຂຶ້ນໃໝ່. ຖ້າປຽບທຽບກັບຄົນກຸ່ມນ້ອຍຂອງປະຊາກອນທີ່ໄດ້ກັບໄປ
ແລະເລີ້ມລົງມືທຳງານ, ແຕ່ຝາ
່ ຍຜູ້ຕໍ່ຕ້ານໄດ້ສ້າງບັນຫາຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ຢຸດເຊົາ. ຄວາມຫວັງຂອງການກໍ່
ສ້າງເມືອງໄດ້ເລື່ອນໄປ, ແລະຊາກຮັກພັງຍັງເຫຼືອຢູ.່
ຂ່າວທີ່ເນເຫມີຢາໄດ້ຮັບ. ລາວຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສະດວກສະບາຍປອດພັຍ. ແຕ່ເນເຫມີຢາຄວນຈະເຮັດຫຍັງ?
ລາວຢູຫ
່ າ່ ງໄກຈາກທີ່ນັ້ນຮ້ອຍກວ່າໄມ. ລາວມີຈິນນາຕະນາການເຫັນຄວາມເສັຽຫາຍ, ແລະລາວກໍເສົ້າໂສກກັບມັນ.
ແນ່ນອນໃນຂໍ້ 3 ເປັນສຽງສະທ້ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນຂ່າວຂອງເຂົາ: “ຄວາມລຳບາກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະມີຄວາມອັບອາຍ
ກຳແພງເມືອງໄດ້ເພພັງລົງ…ຖືກໄຟທໍາລາຍ.” ເນເຫມີຢາໄດ້ເຮັດໃນວິທີທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ: ລາວອ້ອນວອນອະທິຖານ.
ພວກເຮົາຈະສາມາດອະທີຖານຄືເນເຫມີຢາໄດ້ຢ່າງໃດ?
1. ບອກຄຳຖາມໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງ; ຢ່າສົມມຸດຂຶນ
້ ເອົາ. ເນເຫມີຢາໄດ້ຖາມເຖິງປະຊາຊົນແລະບ້ານເມືອງ
ທີ່ລາວຮັກ. ເປັນລະບົບລະບຽບເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ບັນຫາທີ່ມີຢູ່ອ້ອມຮອບເຮົາ, ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງຖາມ.
ການເຮັດຂໍ້ສັນນິຖານນີ້ບໍ່ໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມຈິງທີ່ຕ້ອງການທີ່ຢູ່ອ້ອມຮ້ອມພວກເຮົາ.
2. ຟັງຢ່າງລະມັດລະວັງ; ຢ່າຟ້າວດ່ວນສລຸບຄວາມ. ຫຼັງຈາກສອບຖາມຄຳຖາມ, ຈົ່ງຕັ້ງໃຈຟັງ. ຢ່າຟ້າວດ່ວນ
ສລຸບຄວາມ. ການວາງຮູບພາບຂໍ້ສລຸບໄວ້ກ່ອນການໄດ້ຟັງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການສ້າງຂໍ້ສົງສັຍກ່ອນການຕັ້ງ
ຄຳຖາມ. ເນເຫມີຢາໄດ້ຟັງຢ່າງລະມັດລະວັງຮອບຄອບຕໍ່ການບອກຂ່າວຂອງອ້າຍນ້ອງຂອງລາວ.
ການຮັບຮູ້ເປັນຄວາມຈຳເປັນຂັ້ນຕົ້ນໃນການຖອກເທຄວາມໃນໃຈຂອງເຮົາຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃນການອະທິຖານ. ແຕ່ທີ່
ແທ້ຈິງແລ້ວການຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການຍັງບໍ່ພຽງພໍ. ພວກເຮົາຈະເຫັນໃນຂໍ້ຄວາມຕໍ່ໄປ. ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການໄປ
ຊອກຫາແຫລ່ງທີ່ມາຂອງກຳລັງຂອງພວກເຮົາ.

2. ເນເຮມີຢາ 1:4-7:
4 ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍນັ່ງຮ້ອງໄຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄວ້ທຸກ ແລະບໍ່ກິນເຂົ້າເປັນເວລາຫລາຍວັນ
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ້ອນວອນພຣະເຈົ້າວ່າ, 5 “ຂ້າແດ່ພຣະຜູເ້ ປັນເຈົາ
້ ຜູຊ
້ ົງປະທັບຢູເ່ ທິງຟ້າສວັນ ພຣະອົງຊົງຍິ່ງໃຫຍ່
ພວກຂ້ານ້ອຍຢຳເກງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງສັດຊື່ ແລະຍຶດຫມັ້ນໃນຄຳສັນຍາກັບຜູທ
້ ຮ
ີ່ ັກ ແລະຜູປ
້ ະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ
ຂອງພຣະອົງ 6 ໂອ ພຣະຜູເ້ ປັນເຈົາ
້ ໃນເວລາທີຂ
່ າ
້ ພຣະອົງອ້ອນວອນທັງວັນແລະຄືນເພື່ອພວກຜູຮ
້ ັບໃຊ້ຂອງພຣະ
ອົງຄືໄພ່ພົນອິສຣາເອນນັ້ນ ຂໍຊົງຫລຽວແລແລະສະດັບຮັບຟັງຄຳອ້ອນວອນຂອງຂ້າພຣະອົງດ້ວຍ ຂ້າພຣະອົງຂໍສາລະ
ພາບວ່າ ພວກຂ້າພຣະອົງຊາວອິສຣາເອນກໍໄດ້ກະທຳບາບຕໍພ
່ ຣະອົງ ພວກປູຍ
່ ່າຕາຍາຍ ແລະຂ້າພຣະອົງກໍໄດ້ກະທຳ
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ບາບຕໍສ
່ ພ
ູ້ ຣະອົງເຫມືອນກັນ 7 ພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຊົ່ວຊ້າຕໍພ
່ ຣະອົງ ພວກຂ້າພຣະອົງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ
ຕາມທີ່ພຣະອົງຊົງສັ່ງໄວ້ ແລະບໍໄ
່ ດ້ຍຶດຖືພຣະບັນຍັດທີ່ພຣະອົງຊົງມອບຫມາຍໃຫ້ໂດຍຜ່ານທາງໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງ
ພຣະອົງນັ້ນ
ຂ່າວທີ່ບໍ່ຄາດຫວັງເປັນວິທີທາງນຶ່ງທີ່ສ້າງຄວາມສະເທືອນໃຈພວກເຮົາ. ເມື່ອເນເຫມີຢາໄດ້ຍິນລາຍງານກ່ຽວກັບ
ກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ລາວ “ ນັ່ງລົງແລະຮ້ອງໄຫ້." ຄວາມໂສກເສົ້າຂອງເນເຫມີຢາບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງຊົ່ວຂະນະດຽວ; ແຕ່ມັນ
ນຳລາວໃຫ້ອົດອາຫານແລະອະທິຖານ “ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍມື.້ " ບັນຫາຄວາມໂສກເສົ້າກ່ຽວເຣື່ອງກຸງເຢຣູຊາເລັມຂອງ
ລາວໄດ້ນຳພາລາວໄປໃນບ່ອນທີ່ຖືກຕ້ອງ: ລາວເຂົ້າໄປຫາພຣະເຈົ້າໃນທາງການອະທິຖານ. ຄຳອ້ອນວອນຂອງເນເຫ
ມີຢາໄດ້ສົນທະນາແບບເປັນຕົວຂອງຕົວເອງເຖິງວິທີການ ເຮັດໃຫ້ເຖິງຈຸດໝາຍຂອງຄຳອະທິຖານ.
 ຄຳອ້ອນວອນທັງໝົດແມ່ນກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ, ບໍ່ແມ່ນພວກເຮົາ. ເນເຫມີຢາເລີ້ມຄຳອະທິຖານຂອງລາວໃນ
ວິທິທາງດຽວກັນກັບພຣະເຢຊູໄດ້ສອນພວກເຮົາໃຫ້ເລີ້ມຕົ້ນຄຳອະທິຖານຂອງເຮົາ: ຈ້ອງເບິ່ງພຣະບິດາໃນຟ້າ
ສວັນ. ( ມັດທາຍ 6:9.) ຄຳອະທິຖານຂອງເນເຫມີຢາແມ່ນສົມບູນໄປດ້ວຍຄຸນລັກສະນະແລະທັມມະຊາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄຳອະທິຖານບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າເຮັດຈຸດປະສົງຂອງເຮົາໃນໂລກ. ອະທິຖານ
ໃຫ້ເຫັນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໃນໂລກນີ.້
 ສາລະພາບຄວາມຜິດບາບທີ່ເປັນສ່ວນໆຂອງເຮົາ. ເນເຫມີຢາຢູ່ຫາງໄກຈາກບັນຫາຮ້ອຍກວ່າໄມ, ແຕ່ລາວ
ບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າຕົວລາວເອງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກທີ່ນັ້ນ. ລາວເອົາຕົວລາວເອງເຂົ້າໃນການສາລະພາບບາບ ຫຼາຍກວ່າ
ຄວາມໂສກເສົ້າເສັຽໃຈກັບອັນທີ່ຄົນອື່ນໄດ້ເຮັດຜິດ. ເນເຫມີຢາເຂົ້າຮ່ວມກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງລາວ, ເຮັດໃຫ້
ການສາລະພາບບາບຂອງລາວສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ເນເຫມີຢາເຂົ້າໃຈຕໍ່ການສ້າງກຸງຢູເຣຊາເລັມຂຶ້ນໃໝ່, ຈິດ
ໃຈຂອງປະຊາຊົນຈະຕ້ອງຖືກສ້າງຂຶ້ນກ່ອນອື່ນໝົດ.
 ຊີວິດຄວນຈະສືບຕໍ່ສົນທະນາກັບພຣະເຈົ້າ. ເປັນລະບຽບຕໍ່ການທຳໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອັນໃດຄືອັນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ
ອັນໃດຄືການດີ, ພວກເຮົາຄວນຈະຕ້ອງອະທິຖານຢູ່ເປັນປະຈຳ. ເນເຫມີຢາບໍ່ໄດ້ອະທິຖານຄັ້ງດຽວ ແລະຍັງ
ດຳເນີນອີກຕໍ່ໄປ; ລາວອະທິຖານຫຼາຍວັນ ປຶ້ມພຣະທັມເນເຫມີຢາໄດ້ບັນຖຶກຄຳອະທິຖານເກົ້າຢ່າງແຕກຕ່າງ
ກັນທີ່ເນເຫມີຢາໄດ້ອະທິຖານ.

3.

ເນເຫມີຢາ 1:8-11:

ຂໍພຣະອົງລະນຶກເຖິງພຣະຄຳທີ່ພຣະອົງໄດ້ສັ່ງໄວ້ກັບໂມເຊ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງວ່າ
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ລະເມີດ ເຮົາຈະກະຈາຍເຈົ້າທັງຫຼາຍໄປໃນໝູ່ຊົນຊາດທັງຫຼາຍ

ຖ້າເຈົ້າກັບມາຫາເຮົາ
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‘ຖ້າເຈົ້າທັງຫຼາຍກະທຳການ
ແລະຖືຮັກສາບັນຍັດຂອງ

ເຮົາ ທັງປະຕິບັດຕາມ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຈົ້າກະຈັດກະຈາຍໄປຢູ່ໄກແສນໄກ ເຮົາຈະຮວບຮວມເຈົ້າມາຈາກບ່ອນ
ນັ້ນ ແລະນຳເຈົ້າມາຍັງສະຖານທີ່ ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ເລືອກໄວ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນາມຂອງເຮົາດຳລົງຢູ່ບ່ອນນັ້ນ’ 10ພວກເຂົາເຫຼົ່ານີ້
ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ ແລະເປັນປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ ຜູ້ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ໄຖ່ໄວ້ດ້ວຍຣິດທານຸພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງແລະ
ດ້ວຍພຣະຫັດອັນຊົງຣິດຂອງພຣະອົງ.

ຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍຊົງງ່ຽງພຣະກັນຮັບຟັງຄຳອະທິຖານຂອງຜູ້ຮັບ
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ໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ແລະຄຳອະທິຖານຂອງບັນດາຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ຜູ້ຢຳເກງພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ຂໍປະທານ
ຄວາມສຳເຣັດແກ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງໃນມື້ນີ້ ແລະຂໍຊົງໂຜດໃຫ້ເປັນທີ່ຖືກຕ້ອງໃນສາຍຕາຂອງຊາຍຄົນນີ້ເທີ້ນ” ໃນ
ຄາວນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ຢາຍເຫລົ້າອະງຸ່ນປະຈຳໂຕະເຈົ້າຊີວິດ
ຕາມທັມມະຊາດບໍຄ
່ ວນຈະເປັນໄປຕາມນີ,້ ເມື່ອພວກເຮົາສາລະພາບຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາດ້ວຍການອະທິ
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ຖານ, ພວກເຮົາຈະຫັນກັບມາຫາພຣະເຈົ້າຢ່າງເຊື່ອຟັງ ແລະການເຊື່ອຟັງນັ້ນເອີ້ນວ່າການຊົງນຳ. ນີ້ແມ່ນແບບຢ່າງທີ່
ຖືກຕ້ອງທີ່ພວກເຮົາເຫັນເນເຫມີຢາອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ໃນຄຳອະທິຖານຂອງລາວ, ເນເຫມີຢາ ລວມເອົາທັງຄວາມ
ການອຸທິດຕົນຕໍ່ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າແລະການຢືນຢັນອີກໃນຄຳສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ເນເຫມີຢາຈຳໄດ້ວ່າປະຊາ
ຊົນບໍ່ສາມາດຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ ໂດຍປາສະຈາກການລະມັດລະວັງໃນການຍິນຍອມກະທຳຕາມຄຳສັ່ງຂອງພຣະອົງ
ໃນພຣະຄັມພີ. ເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊີ້ນຳທາງເຮົາ, ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງຊຶມຊວ່ານເຂົ້າກັບພຣະຄຳຂອງພຣະອົງສເມີ, ແລະ
ເມື່ອເຮົາເຮັດຕາມພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາກໍໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນໃນຄຳສັນຍາຂອງພຣະອົງ.
ດ້ວຍເຫດໃດເນເຫມີຢາຈຶງ່ ຕ້ອງການໆ ຊົງນຳ? ລາວຢາກກະທຳໃນສິ່ງທີ່ລາວເປັນຫ່ວງຕໍ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ແຕ່
ລາວຢາກເຮັດໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະໂອກາດອັນອັສຈັນໄດ້ລໍຄອຍຢູ່ທາງໜ້າ. ໂອກາດທີ່ຜ່ານເຂົ້າທາງ "ໜ້າທີ່ການ"
ຂອງເນເຫມີຢາ ໃນຖານະເປັນຜູ້ຢາຍເຫຼົ້າອະງຸ່ນປະຈຳໂຕະເຈົ້າຊີວິດອາຕາເຊີເຊັສ, ເນເຫມີຢາໄດ້ທຳໜ້າທີ່ຢ່າງໜັກ
ກັບການປ້ອງກັນຜູ້ນຳທີ່ມີອຳນາດສູງສຸດຂອງເປີເຊັຽ, ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມຈະບໍ່ມີຢາພິດ. ລາວ
ເຝົ້າລະວັງຄວາມປອດພັຍ. ກະສັດເປັນຜູ້ມີອຳນາດສູງສຸດ, ແຕ່ກໍເປັນຜູ້ຖືກທຳລາຍໄດ້ງ່າຍ. ດັງນັ້ນເນເຫມີຢາຈຶ່ງເປັນ
ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ສັດຊື່ນັ້ນ, ດ້ວຍສິດເຂົ້າພົບຜູ້ມີອຳນາດໄດ້ຕລອດເວລາ.
ເນເຫມີຢາຮັບໃຊ້ກະສັດ, ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ, ແມ່ນລາວເຫັນຕົວເອງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ. ກະສັດເປີດປະຕູ
ຫລາຍປ່ອງໃຫ້ແກ່ເນເຫມີຢາ,

ແຕ່ນນ
ັ້ ແມ່ນພຣະເຈົ້າເປັນອະນຸຍາດໃຫ້ສຳເຣັດ.

ຫົວໃຈຂອງກະສັດຢູ່ໃນພຣະຫັດ

ຂອງພຣະເຈົ້າ.

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການທ່ານໃຫ້ທຸ້ມເທອຸທິດຕົວຂອງທ່ານຕໍ່ພຣະອົງ. ພາຍໃຕ້ວິທີທາງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້.
 ອະທິຖານ. ຕິດຕາມຕົວຢ່າງການອະທິຖານຂອງເນເຫມີຢາໃນການອະທິຖານຂອງທ່ານ. ຍອມຈຳນົນຕໍ່
ພຣະຄຣິດອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະເຊື່ອຟັງຕໍພ
່ ຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. ສາລະພາບບາບຂອງທ່ານ. ທູນຂໍ
ພຣະເຈົ້າໃຫ້ການຊີ້ນຳແກ່ທ່ານເພືອ
່ ຈະເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.
 ອ່ານພຣະຄັມພີ.້ ຜູ້ອະທິຖານຈະບໍແ
່ ຍກອອກຈາກພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ. ທ່ານບໍ່ອາດຈະອະທິຖານໄດ້ດີ
ໂດຍບໍ່ອ່ານພຣະຄັມພີ. ທ່ານບໍ່ອາດສາມາດອ່ານພຣະຄັມພີໄດ້ດຖ
ີ ້າບໍ່ມີການອະທິຖານ. ອະທິຖານກ່ຽວກັບ
ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ອ່ານ. ຂໍພຣະເຈົ້າເປີດຕາຂອງທ່ານໃຫ້ເຫັນຄວາມຈິງອັນອັສຈັນໃນພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ ແລ້ວ
ໃຫ້ອທ
ຸ ດ
ິ ຕົນໃນການອະທິຖານ ເພື່ອເຮັດຕາມສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ສຳແດງຕໍ່ທ່ານໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ.
 ຂຽນ. ຂຽນຈົດໝາຍໜູນນ້ຳໃຈໄປຫາບາງຄົນຫຼັງຈາກໄດ້ອະທິຖານເພື່ອເຂົາ. ຂໍໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ
ຍິງ່ ໃຫຍ່ຜ່ານທາງການໂອ້ລົມກັບພຣະອົງທາງອະທິຖານນີ.້
ຕູໄ
້ ປສະນີຂອງພຣະເຈົາ
້ ບໍເ່ ຄີຍເຕັມ. ຄຳອະທິຖານຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມລຳຄານໃຫ້ພຣະອົງ ຄືແສງໄຟສີ
ແດງໃນໂທຣະສັບທີ່ສົ່ງແສງສັນຍານເມື່ອມີຂໍ້ຄວາມເຂົ້າມາທີ່ສ້າງຄວາມລຳຄານໃຫ້ກັບເຮົາ. ທ່ານບໍໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້
ພຣະເຈົ້າເມື່ອຍຍ້ອນຄຳອະທິຖານຂອງທ່ານ. ພຣະອົງພ້ອມຢູ່ສເມີສຳລັບທ່ານ.

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR.
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