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ຈຸດປະສົງຂອງການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາ
ແມ່ນຫຍັງທີ່ທ່ານມັກຢາກຈະມີມຸມມອງແບບສາຍຕາຂອງນົກ?
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ມຸມມອງທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງພຣະເຈົ້າເປັນເຊື້ອເພີງແຫ່ງວິທີການທີພ
່ ວກເຮົາອະທິຖານ.

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ພໍແ
່ ມ່ຂອງຂ້ອຍອາສັຍຢູ່ທີ່ຣດ
ັ ອາລາສກາເປັນເວລາ 55 ປີກ່ອນທີ່ເພິ່ນພົ້ນກະສຽນແລ້ວໄດ້ຍ້າຍໜີ, ແຕ່ພໍ່ຂອງ
ຂ້ອຍມີຄວາມຝັນແຕ່ລະມື້ທີ່ຈະກັບໄປ. ດັ່ງນັ້ນເມື່ອຂ້ອຍໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ແອງໂກຣາດ(ຣັດອາລາສກາ)ໃນລະຫວ່າງໄປ
ທຸຣະກິດ, ຂ້ອຍໄດ້ໂທຫາພໍ່ຂອງຂ້ອຍເພື່ອບັລຍາຍເຖິງດິນຟ້າອາກາດ ແລະພູຜາທີ່ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍຫິມະໃນຕອນເຊົ້າ
ຂອງລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ. ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນເພື່ອນບາງຄົນຂອງລາວເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະໄດ້ຍິນການທັກທາຍປາສັຍຂອງພວກ
ເຮົາວັນນີ.້ ຂ້ອຍໄດ້ສັນຍາກັບພໍ່ວ່າຈະໄດ້ບັລຍາຍເຖິງ “ດິນແດນອັນຍິ່ງໃຫຍ່” ທີ່ລາວຮັກເມື່ອເວລາຂ້ອຍກັບມາ, ແຕ່
ແລ້ວສອງວັນຫຼັງຈາກຂ້ອຍກັບບ້ານ, ພໍ່ຂອງຂ້ອຍໄດ້ເສັຽຊີວິດໄປໂດຍກະທັນຫັນ.
ຂ້ອຍໄດ້ມີການສົນທະນາຫຼາຍຮ້ອຍຄັ້ງກັບພໍ່ແມ່ຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບຄວາມສໍາເຣັດສຸດທ້າຍແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວ,
ແຕ່ຂ້ອຍດີໃຈທີ່ການສົນທະນາຄັ້ງສຸດທ້າຍນັ້ນແມ່ນເຣື່ອງກ່ຽວກັບພໍ່ຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍຖືກເຕືອນໃຈວ່າຄວາມຊື່ນຊົມ
ຍິນດີນັ້ນມາຈາກການມີໃຈຈົດຈໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮັກ.
ອະທິຖານ ການສົນທະນາກັບພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ. ເມື່ອໃດພວກເຮົາຫາກຈົດຈໍ່ຕໍ່ຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ,
ພວກເຮົາຈະເສັຽຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີ ໃນການເຫັນພຣະເຈົ້າໃນພຣະລັກສະນະທີ່ພຣະອົງຊົງເປັນຢູ:່ ພຣະບິດາຂອງ
ພວກເຮົາສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮັກ ແລະການສັຣເສີນຈາກພວກລູກຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສອນພວກເຮົາ
ໃຫ້ເລິ້ມຕົ້ນການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາໂດຍການເຕົ້າໂຮມຄອບຄົວດ້ວຍຄວາມຮັກ, ໃນພຣະບິດາເຈົ້າ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2, ແລະ3).
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ

1. ມັດທາຍ 6:9; ເພງສັຣເສີນ 103:1-5
ເຫດສັນນີ້ພວກທ່ານຈົ່ງອ້ອນວອນຕາມຢ່າງນີ້ວ່າ: “ຂ້າແດ່ພຣະບິດາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຜູ້ຊົງສະຖິດໃນສວັນ"
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ພສສ 1ຈິດວິນຍານຂອງຂ້ອຍເອີຍ ຈົ່ງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂ້ອຍສັຣເສີນພຣະນາມອັນບໍຣສ
ິ ຸດຂອງພຣະອົງດ້ວຍ
ໝົດຈິດໝົດໃຈ.2ຈິດວິນຍານຂອງຂ້ອຍເອີຍ ຈົ່ງສັຣເສີນພຣະອົງແລະຢ່າລືມຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະອົງ.3ພຣະອົງຊົງໃຫ້
ອະພັຍຄວາມບາບທັງປວງຂອງຂ້ອຍແລະປິ່ນປົວພະຍາດໂຣຄາຕ່າງ ຂອງຂ້ອຍໃຫ້ຫາຍດີ.4ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍຂ້ອຍໃຫ້
ພົ້ນຈາກຕາຍແລະຊົງອວຍພອນຂ້ອຍດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະຄວາມເມດຕາ. 5ພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຂ້ອຍເຕັມ
ໄປດ້ວຍສິ່ງທີ່ດີ ດັ່ງນີ້ຂ້ອຍຈຶ່ງໜຸ່ມແໜ້ນ ແລະແຂງແຮງເໝືອນດັ່ງນົກອິນຊີ.
ຄໍາອະທິຖານທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງທີ່ສຸດໃນປະວັດສາດໄດ້ຖືກອ້າງອີງເຖິງ “ຄໍາອະທິຖານຂອງພຣະເຈົ້າ” (the
Lord’s Prayer), ແຕ່ມັນບໍ່ມີຄຸນຄ່າຫຍັງທີ່ບໍ່ມີບ່ອນໃດໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງວິງວອນໂດຍຄໍາອະທິຖານນີ.້
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ແລະກໍບໍ່ມີຜູ້ໃດເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ.

ແທ້ຈິງແລ້ວ, ອົງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ຈົ່ງອະທິຖານສິ່ງນີ”້ . ພຣະອົງຊົງສັ່ງວ່າ “ຈົ່ງ

ອະທິຖານແບບນີ”້ (ຄວາມເນັ້ນໜັກເພີ້ມໃສ່). ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີກວ່າທີ່ຮຽກຄໍາອະທິຖານນີ້ວ່າ“ແບບຢ່າງການອະທິຖານ”
(Model Prayer), ແລະຖືເປັນຕົວຢ່າງໃນແງ່ການອະທິຖານດ້ວຍວິທີໃດ ແທນທີ່ຈະເປັນ ອະທິຖານເພື່ອຫຍັງ. ນັ້ນ
ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຫຼັກການຂອງການອະທິຖານທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈໂດຍຜ່ານການສຶກສານີ.້
ແບບຢ່າງການອະທິຖານເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາຂໍຮ້ອງຕໍ່ “ພຣະບິດາ” ຂອງເຮົາ. ບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ເຄີຍສອນຄົນໃຫ້ອະ
ທິຖານຫາພຣະເຈົ້າໃນນາມພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາຈົນກວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ແບບຢ່າງການອະທິຖານຂອງພຣະອົງ
ແກ່ພວກເຮົາ. ແນ່ນອນ, ພວກເຮົາເບິ່ງພຣະເຈົ້າເປັນພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ພວກເຮົາເຮັດເຊັ່ນນັ້ນໂດນຜ່ານ
ແວ່ນແຍງການສອນຂອງຊາວຄຣິສຕຽນເປັນເວລານານກວ່າສອງພັນປີ. ໃນຄວາມຮູ້ສຶກດັ່ງກ່າວ, ເຮົາອາດຈະຢູ່ໃນ
ອັນຕະລາຍບາງຢ່າງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຈິງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນ.ີ້ ໂດຍທາງກົງກັນຂ້າມ, ການອະທິຖານຫາພຣະເຈົ້າອົງຊົງເປັນ
ພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາເປັນຄວາມຄິດໃຫມ່ໆ ແລະບາງທີອາດເປັນການປລາດໃຈ ໃນເວລາທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວ
ເຖິງເຣືອ
່ ງນີເ້ ປັນຄັ້ງແລກ.
ການຫຍັບເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າໃນລັກສະນະພຣະບິດາເວລາອະທິຖານແມ່ນການເຊື້ອເຊີນດ້ານຈິດວິນຍານ, ແຕ່ມັນ
ເປັນການຮ້ອງຂໍດ້ານອາຣົມຄວາມຮູ້ສຶກເຊັ່ນດຽວກັນ. ພວກເຮົາເກືອບເຂົ້າໃຈງ່າຍໃນຄວາມໝາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູ
ໃນເມື່ອພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ພຣະເຈົ້າແມ່ນພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພໍ່ທີ່ດີມີລັກສະນະຢ່າງໃດ. ແຕ່
ໜ້າເສັຽດາຍ, ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນຈະມີພໍ່(ທາງໂລກ)ທີ່ດີ. ແຕ່ເກືອບໝົດທຸກຄົນຮູ້ແກ່ໃຈວ່າພໍ່ທີ່ດີນັ້ນສົມຄວນເປັນຄົນແບບ
ໃດ. ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນພໍ່ທີ່ດີເລີດ, ສົມບູນແບບ ມີພລັງເຂັ້ມແຂງ, ເມດຕາປານີ, ຊົງຮັກ, ອຸປຖັມຄໍ້າຈຸນ, ແລະພຶ່ງພາ
ອາສັຍໄດ້ ແລະພຣະອົງຊົງມີພຣະປະສົງຢາກໄດ້ຍິນຈາກພວກເຮົາເວລາອະທິຖານ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນພລັງອໍານາດ!
ຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູກ່ຽວກັບການເປັນພໍ່ຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນເປັນເອກລັກ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ ນີ້ແມ່ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນ
ຕົ້ນຕໍມາແຕ່ພຣະສັນຍາເດີມ. ພວກເຮົາເຫັນຄວາມຄ້າຍຄືກັນຕລອດທັງສອງພຣະສັນຍາ. ຕົວຢ່າງ, ໃນເພງສັຣເສີນ
ບົດທີ 103, ກະສັດດາວິດໄດ້ກະຕຸ້ນຕົນເອງໃຫ້ອະທິຖານໂດຍການສະທ້ອນເຖິງພຣະລັກສະນະອັນງົດງາມຂອງພຣະ
ເຈົ້າ, ຄືກັນກັບສິ່ງທີ່ອົງພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງສັ່ງສອນໄວ້ໃນພຣະສັນຍາໃຫມ່.
ພຣະຄັມພີໄດ້ນໍາທາງພາໃຫ້ພວກເຮົາເບິງ່ ເຫັນພຣະເຈົ້າວ່າດີສເມີໄປ, ດ້ວຍເຫດນີ້, ເຮົາຮູ້ວ່າພຣະອົງມີພຣະ
ປະສົງໃນສິ່ງທີ່ດີແລະດີທີ່ສຸດສໍາລັບພວກລູກຂອງພຣະອົງ. ເມື່ອຄົນຂອງພຣະເຈົ້າອະທິຖານ, ດ້ວຍເຫດນີ,້ ພວກເຮົາ
ບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວຈາກຜູ້ພິພາກສາທີ່ໃຈຮ້າຍ, ຢູຫ
່ ່າງໄກ.

ກົງກັນຂ້າມ, ພວກເຮົາເຂົ້າມາຫາອົງພຣະບິດາທີ່ແສນດີ

ທີ່ມີສະຕິປັນຍາຊົງຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບພວກເຮົາ ໃນທຸກສະຖານະການແລະ ພຣະມະຫາອໍານາດທີ່ຊົງເຮັດໃຫ້ສໍາ
ເຣັດ! ທ່ານສາມາດເຊື່ອແລະວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າພຣະອົງນັ້ນ!
ຂ້ອຍຫວັງວ່າສິ່ງນີ້ຄົງໃຫ້ຄວາມຫວັງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແກ່ທ່ານໃນການອະທິຖານຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສະດັບຮັບຟັງ ແລະ
ຊົງຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງທ່ານໃນຕໍາແໜ່ງພຣະບິດາອົງແສນດີ. ຄວາມຈິງທີ່ພຣະອົງ “ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນ” ເຕືອນ
ທ່ານວ່າ ພຣະອົງຊົງມະຫິດທິຣິດແລະຊົງສາມາດທໍາສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ໆຍິ່ງໃຫຍ່ທີທ່ານສົມຄວນເລີ້ມ
ຕົ້ນອະທິຖານ ບໍ່ແມ່ນບໍ?

2. ເພງສັຣເສີນ 103:11-13
ຟ້າສວັນສູງເໜືອແຜ່ນດິນໂລກຫລາຍເທົ່າໃດຄວາມຮັກທີ່ພຣະອົງຊົງມີແກ່ຜູ້ທີ່ຢຳເກງພຣະອົງກໍສູງຫລາຍເທົ່ານັ້ນ.
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ທິດຕາເວັນອອກໄກຈາກທິດຕາເວັນຕົກຫລາຍເທົ່າໃດພຣະອົງກໍຊົງຍົກຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາອອກໄປໄກຫລາຍ

ເທົ່ານັ້ນ.13ພໍ່ເມດຕາກະຣຸນາຕໍ່ລູກຫລາຍເທົ່າໃດພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍຊົງເມດຕາກະຣຸນາຕໍ່ຜູ້ທີ່ຢຳເກງພຣະອົງຫລາຍ
ເທົ່ານັ້ນ.
2

ເມື່ອພວກເຮົາຍ່າງກັບພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາສົມຄວນຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດສຸດຍອດສອງຢ່າງ. ປະການແລກ
ແມ່ນການເບິງ່ ເຫັນວ່າຄໍາສັ່ງຂອງພຣະອົງສໍາລັບຄວາມບໍຣິສຸດນັ້ນເຄັ່ງຄັດໂພດ ເກືອບເປັນໄປບໍ່ໃດ້ໃນຄວາມສັມພັນ
ໃນລະດັບສ່ວນບຸກຄົນ.

ທັສນະນີ້ເຫັນຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງຢ່າງໄຮ້ຄວາມຮັກ. ປະການທີສອງ, ກໍບົກພ່ອງ

ເໝືອນປະການແລກ, ເບິງ່ ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມເບີກບານໃຈຈົນຫຼົງຄິດວ່າພຣະອົງລະເວັ້ນຄວາມ
ບາບຂອງພວກເຮົາ.ຄວາມກໍ້າເກິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນເພາະພຣະເຈົ້າເປັນທັງສອງ: ຄວາມບໍຣິສຸດ ແລະ ຄວາມຮັກ. ພຣະ
ເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນໃຫ້ພວກເຮົາໃຫ້ດໍາຣົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມບໍຣິສຸດ, ແຕ່ພຣະອົງຊົງເປັນຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາຕໍ່
ຄົນບາບ. ໃນການອະທິຖານ, ພວກເຮົາປະເຊີນໜ້າກັບພຣະລັກສະນະທັງສອງຂອງທັມຊາດຂອງພຣະເຈົ້າ.
ກະສັດດາວິດຂຽນບົດເພງສັຣເສີນນີ້ອອກຈາກປະສົບການຂອງຕົນເອງ. ເພິ່ນຮູ້ແກ່ໃຈດີວ່າພຣະເຈົ້າຈະມີພຣະ
ເມດຕາກະຣຸນາປານໃດໃນເມື່ອພວກເຮົາລົ້ມເຫຼວຕໍ່ພຣະອົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນພຽງການແປກໃຈເລັກນ້ອນເທົ່ານັ້ນທີ່
ກະສັດດາວິດສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ ໃນຄວາມເມດຕາກະຣຸນາ ແລະຄວາມຮັກອັນສັດຊືແ
່ ລະດໍາຮົງຢູ່ຕລອດໄປເປັນນິດ.
ພຣະຄໍາຕອນນີ້ເຕືອນພວກເຮົາເໝືອນກັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງວ່າງສເມີໃນເມື່ອພວກເຮົາຮຽກເອີ້ນຫາພຣະອົງ. ພວກເຮົາ
ໄດ້ສັງເກດເຫັນຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງແລ້ວ, ແຕ່ວ່າພຣະອົງຊົງອ່ອນນ້ອມໃນວິທີການຂອງພຣະ
ອົງຕໍ່ຄົນບາບ. ພຣະອົງຊົງມີພຣະປະສົງຍົກຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາອອກໄປໃຫ້ໄກ “ເໝືອນທິດຕາເວັນອອກໄກ
ຈາກທິດຕາເວັນຕົກ”.
ທ່ານເຫັນພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າມີຜົນກະທົບຕໍ່ການອະທິຖານຂອງທ່ານຢ່ງໃດ? ການອະທິຖານຖືກຕັ້ງໝັ້ນຢູ່
ກັບຄວາມສັມພັນ, ແລະມຸມມອງທີ່ເຮົາເຫັນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຫຍັບເຂົ້າຫາຄວາມສັມ
ພັນນັ້ນ. ພຣະຄັມພີເພງສັຣເສີນ 103 ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນພາບຂອງພຣະລັກສະນະນັ້ນ: ຄວາມຮັກ, ພຣະເມດຕາ,
ແລະການອະພັຍໂທດ ເປັນຕົວຢ່າງທີສ
່ ວຍງາມຂອງການເຂົ້າເຖິງພຣະເຈົ້າ.
ຜູ້ປະກາດເພງສັຣເສີນ 103 ຂໍ້ 13 ນໍາພວກເຮົາຈາກສວັນລົງສູ່ໂລກ ແລະສູນກາງພຣະນິມິດໝາຍຂອງພຣະເຈົ້າ
ເຂົ້າມາໃກ້ກັບເຮືອນຂອງພວກເຮົາ. ລາວໄດ້ບັລຍາຍເຖິງພຣະເຈົ້າອົງພຣະບິດາແຫ່ງຄວາມກະຣຸນາປານີ. ພຣະອົງບໍ່
ໄດ້ຊົງຢູ່ຫ່າງໄກ. ພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ໃກ້ເໝືອນພໍ່ຢູ່ໃກ້ລູກ. ເຫດສະນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາອະທິຖານ, ພວກເຮົາ
ມີການເຂົ້າເຖິງທັນທີທັນໃດ. ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າຫາພຣະອົງ. ພຣະອົງພໍພຣະທັຍໃນການສາມັກ
ຄີທັມຂອງພວກເຮົາກັບພຣະອົງ. ພຣະອົງຊົງຍິນດີໃນເມື່ອພວກເຮົາອະທິຖານ, ເພາະວ່າການອະທິຖານເຮັດໃຫ້ມັນ
ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ຈະຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແລະການຊົງສະຖິດຂອງພຣະອົງ ແລະສໍາລັບພຣະອົງ
ທີ່ຈະຍຶດຄອງເຮົາ!

3. ເພງສັຣເສີນ 103:19-22
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ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງຕັ້ງພຣະທີ່ນັ່ງໄວ້ໃນສວັນຊັ້ນຟ້າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດປົກຄອງທຸກສິ່ງ. 20ພວກ

ເທວະດາອົງຍິ່ງໃຫຍ່ອົງທີ່ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຟັງສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງກ່າວຈົ່ງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ເທີ້ນ.

ຜູ້ທີ່ມີອຳນາດຢູ່ເທິງສວັນຊັ້ນຟ້າທັງໝົດຊຶ່ງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ປະຕິບັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງຈົ່ງສັຣເສີນ
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ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.22ທຸກໆສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງມາທຸກໆບ່ອນທີ່ພຣະອົງຊົງປົກຄອງຈົ່ງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຈິດວິນ
ຍານຂອງຂ້ອຍເອີຍ ຈົ່ງສັຣເສີນພຣະອົງ.
ພວກເຮົາອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າພຣະບິດາຊຶ່ງຊົງກ່າວຕໍ່ຜູ້ໃກ້ຊິດສນິດສນົມທີພ
່ ຣະອົງຊົງຮັກ, ແຕ່ຢ່າລືມວ່າພຣະ
ບິດາຍັງຊົງເປັນ “ພຣະເຈົ້າ” ຊຶ່ງຊົງສະດັບຮັບຟັງຄໍາອະທິຖານຂອງພວກເຮົາຈາກ “ພຣະຣາຊບັນລັງຂອງພຣະອົງໃນ
ຟ້າສວັນ”. ນັ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດທີ່ຈະເລີ້ມຕົ້ນໃນການອະທິຖານ. ພວກເຮົາສາມາດໄປສູ່ເບື້ອງເທິງໄດ້
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ເລີຍ! ກະສັດດາວິດເອງເປັນພຣະຣາຊາທີ່ມີອໍານາດຊຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມພໍໃຈໃນສິດພິເສດຂອງພຣະຣາຊວົງ. ໃນປະເທດ
ອິສຣາເອນ, ພຣະຣາຊາເປັນມະນຸດທີ່ມີສິດສູງສຸດເດັດຂາດໃນກໍຣະນີກ່ຽວກັບຣາຊກິດແຫ່ງຊາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນ
ການອະທິຖານແລະການສັຣເສີນຂອງເພິ່ນ, ກະສັດດາວິດຍອມຮັບຮູ້ພຣະມະຫາຣາຊາຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເພິ່ນເອງ, ຊຶ່ງບໍ່
ໄດ້ຊົງສະຖິດຢູ່ບັນລັງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ແຕ່ຊົງປະທັບຢູ່ໃນພຣະຣາຊບັນລັງໃນສວັນ. ພຣະເຈົ້າອົງດຽວກັນນັ້ນລະ
ຊົງໄດ້ຍິນຄໍາອະທິຖານຂອງພວກເຮົາ ເໝືອນກັນ!
ຕັ່ງອີ້ມີການກ່າວເຖິງແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍໃນພຣະຄັມພີ, ພວກເຮົາເຫັນການອ້າງອີງເຖິງ ບັນລັງ ຫຼາຍກວ່າ. ບັນລັງ
ເປັນສັນຍາລັກຂອງອໍານາດໃນພາກຕາເວັນອອກໃກ້ (near east). ໃນບາງປະເພນີ, ບັນລັງແມ່ນການປະກາດຂອງ
ກະສັດໝາຍເຖິງອໍານາດຈາກເບື້ອງເທິງ.

ກະສັດເດວິດຮູ້ຄວາມໝາຍນີ້ໄດ້ດີຈາກປະສົບການສໍາລັບກະສັດຊຶ່ງນັ່ງຢູ່

ເທິງບັນລັງໃນຂະນະທີ່ປະຊາກອນຢືນຢູ່ຫຼືກົ້ມຂາບທຸກຄັ້ງທີ່ກະສັດປາກົດຕົວ. ກະສັດຂອງຊາວອິສຣາເອນໄດ້ມີກອງ
ທັບ, ງົບປະມານ, ແລະອໍານາດດ້ານການປົກຄອງ, ແລະອໍານາດທຸກໆຢ່າງຢູ່ເໜືອປະຊາກອນຂອງຊາດ. ມັນເປັນ
ການແຈ່ມແຈ້ງຊຶ່ງຜູ້ທີ່ນັ່ງຢູ່ເທິງບັນລັງເປັນຜູ້ທີ່ຄອງອໍານາດ.
ດັ່ງນັ້ນເມື່ອກະສັດດາວິດບັລຍາຍເຣື່ອງພຣະເຈົ້າເປັນ “ພຣະເຈົ້າ” ຊຶ່ງ “ໄດ້ຊົງສະຖາປະນາພຣະບັນລັງຂອງພຣະ
ອົງໄວ້ໃນສວັນ”, ກະສັດດາວິດໄດ້ສະແດງເຖິງພາບທີ່ມີອໍານາດ. ພຣະອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນແຈ່ມແຈ້ງຈາກຄວາມ
ຈິງທີ່ພຣະອົງຊົງມີພຣະຣາຊບັນລັງ. ພາບຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງຄວາມເຊື່ອສໍາລັບຊີວິດການອະທິຖານປະຈໍາວັນຂອງ
ພວກເຮົາ. ຊີວິດຂອງພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວມຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກເກີນຄວາມສາມາດທີ່ພວກເຮົາຈະແກ້
ໄຂໄດ້. ແຕ່ເມື່ອພວກເຮົາອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃນຟ້າສວັນ, ສິ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ກັບເປັນໄປໄດ້, ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງ
ມີສິດອໍານາດກະທໍາທຸກຢ່າງແທນພວກເຮົາ. ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະຣາຊາແຫ່ງຟ້າສວັນຢູ່ສເມີ.

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ດ້ວຍເຫດວ່າການອະທິຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະສອດຄ່ອງແມ່ນຕ້ອງເລີ້ມຕົ້ນຈາກທີ່ໃດທີນຶ່ງ, ພວກເຮົາສົມຄວນຈະຕ້ອງ
ເລີ້ມຕົ້ນຈາກບ່ອນທີ່ອົງພຣະເຢຊູຊົງລິເລີ້ມ.ຈົ່ງເລືອກເອົາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຊິວິດທີ່ເລິກເຊິ່ງໃນການອະທິຖານ:
 ຈົ່ງຈົດຈໍ່ໃສ່ອົງພຣະບິດາ. ພິຈາຣະນາພຣະລັກສະນະຂອງພະເຈົ້າວ່າເປັນພຣະບິດາທີ່ສົມບູນແບບຂອງ
ເຮົາ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເລີ້ມອະທິຖານທຸກໆວັນ, ຈົ່ງຈົດຈໍ່ຕພ
ໍ່ ຣະລັກສະນະນັ້ນ ແລະຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ
ທີ່ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບິດາຊົງສະຖິດຢູ່ໃນຟ້າສວັນ.
 ຈົ່ງຖ່ອມໃຈຕົນເອງ. ຈົ່ງສະທ້ອນເຖິງຄວາມບໍຣິສຸດແລະຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າ . ຈົ່ງຖ່ອມໃຈຖ່ອມ
ກາຍຕົນເອງຕໍ່ພຣະພັກພຣະອົງ ແລະຮັບຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າອົງຊົງມີອທ
ິ ຣິດ, ແລະຊົງສາມາດແກ້
ບັນຫາທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານນໍາມາຫາພຣະອົງ.
 ຈົ່ງວິງວອນອະທິຖານຮ່ວມກັນ. ຈົ່ງບອກແກ່ຄຣິສຕຽນອື່ນໆວ່າທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງ ແລະປະຕິບັດໃນຊີວິດ
ການອະທິຖານຂອງທ່ານ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຈາກບົດຮຽນນີ້. ຈົ່ງທ້າທາຍຄົນນັ້ນໃຫ້ເຮັດເໝືອນກັນ. ຈົ່ງສັນຍາຕົນເອງ
ໃນການອະທິຖານນີ.້
ທຸກໆມື້ກນ
ໍ ໍາເອົາໂອກາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງມາສູ່ການເຕົ້າໂຮມຄອບຄົວ.ໂດຍຜ່ານການອະທິຖານ, ພຣະເຈົ້າພຣະ
ບິດາຊົງສົນທະນາກັບພວກເຮົາ.

ແລະໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຈະເຣີນເຕີບໂຕໃກ້ຊິດກັບພຣະອົງແລະໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ,

ພວກເຮົາຈະສແວງຫາເພື່ອຕອບສນອງໃນການອະທິຖານ.

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນwww.lsbf.org ໂດຍ SSK
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