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__________________________________________
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ

ຈົ່ງອ້ອນວອນອະທິຖານເພື່ອຕົວເອງ
ແມ່ນຫັຽງຄືສິ່ງທີ່ຄົວກິນເອງໂດຍບໍ່ໃຊ້ສູດທີ່ເຈົ້າຊີມແລ້ວວ່າແຊບທີ່ສຸດ?

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນນີ:້ ເອົາຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານມອບໄວ້ກັບພຣະເຈົ້າໃນແຕ່ລະວັນແລະວາງໃຈໃນຄຳຕອບ
ຂອງພຣະອົງ.

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ຂ້າພະເຈົ້າມັກເຂົ້າຈີ່ທີ່ເຮັດເອງທີ່ບ້ານ. ສຸພາບສະຕຣີທີ່ໜ້າຮັກທ່ານນຶ່ງໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາຮູ້ເຣືອງນີ້
ແລະປົກກະຕິນາງນຳເອົາເຂົ້າຈີ່ກອບແຊບທີ່ນາງເຮັດເອງມາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າທີ່ເປັນເຂົ້າຈີ່ທີ່ເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍສູດປະຈຳຕະ
ກູນຂອງນາງມາຫຼາຍກວ່ານຶ່ງຮ້ອຍປີ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນນາງຍັງໄດ້ຕັດເຂົ້າຈີ່ໃຫ້ເປັນປ່ຽງໆກ່ອນຈະນຳມາໃຫ້. ມັນສຸດ
ຍອດສ່ຳໃດ?
ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ນຊອບເຂົ້າຈີ່ທີ່ເຮັດໃນຄົວເຮືອນຂອງນາງຫຼາຍທີ່ສຸດ, ເປັນອາຫານທັມມະດາ ເປັນອາຫານບາງ
ຢ່າງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການທຸກໆວັນ. ແຕ່ຫຼາຍຄົນພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍຄິດເລີຍວ່າຄາບເຂົ້າຂອງເຮົາຄາບໜ້າຈະມາຈາກໃສ.
ອັນໃດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການແມ່ນມີພ້ອມຕລອດເວລາ. ນັ້ນບໍ່ເປັນຄວາມຈິງສຳລັບທຸກຄົນ, ແນ່ນອນມັນບໍ່ເປັນຄວາມ
ຈິງໃນສັດຕະວັດທີນຶ່ງເໝືອນກັນ. ຄິດສະເລັ່ຽແລ້ວມະນຸດເຮົາທຳງານເພື່ອຄ່າຈ້າງແຕ່ລະວັນ, ຊຶ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເປັນ
ການຄ້ຳປະກັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບວັນຕໍ່ວັນຂອງຄອບຄົວ. ຖ້າຂາດເຮັດງານວັນນຶ່ງ ກໍອາດຂາດອາຫານໃຫ້ກັບຄອບຄົວ
ພວກເຮົາມີທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະພົບເຫັນສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການຢູ່ໃສ? ພຣະເຈົ້າຮູ້ພວກເຮົາ
ວ່າມີຄວາມຕ້ອງການໃນແຕ່ລະວັນ, ແລະໃນແບບຢ່າງການອະທິຖານ, ພຣະເຢຊູໜູນໃຈເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໄປຫາພຣະເຈົ້າ
ກັບສິງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ສືກສາພຣະຄັມພີ
1. ມັດທາຍ 6: 11ຂ; ເອຊາຢາ 38: 1"...ໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໃນກາລະວັນນີ.້ ອຊຢ 1 ຄັ້ງນັ້ນເຮເຊກີຢາປ່ວຍໃກ້ຈະສິ້ນຊີວິດ ແລະຜູປ
້ ະກາດພຣະ
ທັມເອຊາຢາລູກຂອງອາໂມດເຂົ້າມາເຝົ້າພຣະອົງ ແລະທູນພຣະອົງວ່າ, “ພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າກ່າວດັ່ງນີວ
້ ່າ ຈົ່ງຈັດຕຽມ
ການບ້ານການເມືອງໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ເຈົ້າຈະຕ້ອງຕາຍ ເຈົ້າຈະບໍຟ
່ ື້ນຄືນ 2 ແລ້ວເຮເຊກີຢາກໍຫັນໜ້າເຂົ້າຂ້າງຝາ ແລະ
ອ້ອນວອນຕໍພ
່ ຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າວ່າ,

3 “ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍຊົງຣະນຶກເຖິງວ່າ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ດຳເນີນຢູຕ
່ ພ
ໍ່ ຣະພັກ

ພຣະອົງດ້ວຍຄວາມສັດຊື່ແລະດ້ວຍສິ້ນສຸດໃຈ ແລະໄດ້ກະທຳສິ່ງທີດ
່ ໃ
ີ ນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງ” ແລະເຮເຊກີຢາ
ໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ'
ນີ້ເປັນພາກທີສີ່ຈາກການສຶກສາຕົ້ນແບບການອະທິຖານ, ແລະພວກເຮົາມາເຖິງພາກທີ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍເລີ້ມຕົ້ນ:
ການອະທິຖານເພື່ອຕົວເຮົາເອງ! ນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການອະທິຖານເພືຶ່ອຕົນເອງບໍ່ສຳຄັນ, ເພາະພຣະເຢຊູຕ້ອງ
1

ການໃຫ້ພວກເຮົາມາຫາພຣະອົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ. ແຕ່ໃຫ້ມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງຂອງຄວາມ
ຄິດຟື້ນຖານທີ່ມາຫາພຣະເຈົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົວເອງ,

ກ່ອນອື່ນພວກເຮົາຕ້ອງສັດຊືຕ
່ ໍ່ຄຳອະທິຖານຂອງ

ພວກເຮົາ. ສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ, ແລະເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.
ພຣະເຢຊູຢາກໃຫ້ພວກເຮົາອະທິຖານໃຫ້ກັບຕົວເອງ:

“ ຂໍຊົງປະທານອາຫານປະຈຳວັນແດ່ພວກເຮົາແຕ່ລະ

ວັນ.” ເຂົ້າຈີ່ແຕ່ລະວັນແນ່ນອນແມ່ນອ້າງອີງເຖິງເຣື່ອງອາຫານ, ແຕ່ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍສິ່ງ
ຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮົາປະເຊີນໃນແຕ່ລະວັນ. ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າໃນຊີວິດນີ້ພວກເຮົາຕ້ອງການຫຼາຍເກີນກວ່າເຂົ້າ
ຈີ່. ແຕ່ທັມະຊາດຄວາມຕ້ອງການອາຫານປະຈຳວັນຂອງເຮົາເປັນພຽງສັນຍາລັກຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາທີ່ໃຫ້ເຮົາ
ເບິ່ງໄປທີ່ພຣະເຈົ້າແລະຂຶ້ນຢູ່ກັບພຣະອົງໂດຍບໍ່ໄດ້ສົນໃຈວ່າພຣະອົງຈະໃຫ້ຫັຽງ ສຸຂພາບ, ການເງິນ, ອາລົມ, ແລະ
ຈິດວິນຍານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການ, ພວກເຮົາສາມາດອະທິຖານກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ.້ ພຣະເຈົ້າໃຊ້
ຄວາມຕ້ອງການໃນຊີວິດເຮົາຝຶກຝົນເຮົາໃນການອະທິຖານ. ຄວາມວ່າງເປົ່າຂອງເຮົາໄດ້ພາເຮົາໃຫ້ໄປຫາຜູ້ນຶ່ງທີ່ສາ
ມາດເຕີມເຕັມໄດ້.
ມີບາງຄົນເວົ້າວ່າ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເພິ່ງພາພຣະເຈົ້າທີ່ “ ຈັດການກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາແລະບໍ່ແມ່ນ
ຄວາມໂລບຂອງເຮົາ,”ແຕ່ພວກເຮົາຈະຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ຢ່າງໃດ? ບາງຄັ້ງພວກເຮົາກໍບໍ່ສາມາດນຶກຂຶ້ນໄດ້ໃນທັນ
ທີທັນໃດເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການແທ້ໆແລະຄວາມເຫັນແກ່ສ່ວນຕົວ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຖ້າພວກ
ເຮົາອະທິຖານຜິດໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ, ພຣະບິດາແຫ່ງຟ້າສວັນຍັງສາມາດແກ້ໄຂຄຳອະທິຖານເຮົາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ດ້ວຍ
ເຫດຜົນນີ້, ມັນຍິ່ງເປັນການດີທີ່ຈະອະທິຖານໃນທຸກເຣື່ອງແລະໃຫ້ພຣະເຈົ້າຕັດສິນໃຈໃຫ້ຄຳຕອບຄຳອະທິຖານຂອງ
ເຮົາທີ່ເປັນແຮງຈູງໃຈທີ່ດ.ີ ເມື່ອເຮົາຈະເຣີນເຕີບໂຕຝ່າຍຈິດວິນຍານ, ພວກເຮົາຈະເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນການປັບປຸງຕົນ
ເອງໃນຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການອະທິຖານ ແລະການສືອ
່ າຣົມເມື່ອເຮົາກຳລັງອະທິຖານກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າມີເຈດຕະ
ນາໃຫ້ເກີດຂຶ້ນກັບເຮົາ. ປັດຈັຍສຳຄັນອັນສຸດທ້າຍນັ້ນແມ່ນບອກຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາໃນຄວາມສະວ່າງຂອງອັນ
ໃດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເອົາຕາມແບບຢ່າງການອະທິຖານໃນມັດທາຍ 6:
 ສແວງຫາຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ. “ ຂໍໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງເປັນທີ່ໂຄຣົບບູຊາ" (ຂໍ້ 9). ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ຂໍໃຫ້ຄວາມຈົງຮັກພັກດີແລະສະງ່າຣາສີຈົ່ງມີແກ່ພຣະຄຣິດ?
 ສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ. “ ຂໍໃຫ້ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງມາຕັ້ງຢູ”່ (ຂຳ 10). ຂ້າພະ
ເຈົ້າຂໍໃຫ້ການດຳເນີນຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພຣະອົງ?
 ສແວງຫາພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. “ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ” ( ຂໍ 10ຂ). ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຂໍໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ກ່ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້າພະເຈົ້າ?
ໃຫ້ພວກເຮົາຫັນກັບມາເບິ່ງກະສັດເຮເຊກີຢາ, ຜູ້ທີປົກຄອງຣາຊອານາຈັກຢູດາໃນຕົ້ນສັດຕະວັດທີ 7 ກຄສ, ເພື່ອ
ເປັນຕົ້ນແບບການອະທິຖານຂອງເຮົາ. ເມື່ອຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢານຳຂ່າວມາວ່າກະສັດກຳລັງຈະຕາຍ ເພິ່ນຈະ
ມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ອີກບໍ່ດົນ, ເຮເຊກີຢາຫັນໜ້າຫາພຣະເຈົ້າໃນການອະທິຖານ. ເຮເຊກີຢາຕ້ອງການທີ່ຈະມີຊີວິດຢູອ
່ ີກ.
ພຣະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍສັນຍາທີ່ຈະຕໍ່ຊີວິດຂອງເຮົາໃຫ້ຍືດຍາວອອກໄປໂດຍບໍ່ມີກຳໜົດ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ມີຊີວິດ
ຢູ່ຕໍ່ອີກຫຼາຍປີໃນໂລກ, ແຕ່ເຮົາຈະເຫັນ, ພຣະເຈົ້າໃຫ້ກະສັດເຮເຊກີຢາມີຊີວິດຢູ່ອີກສິບຫ້າປີ. ບໍ່ວ່າພວກເຮົາຈະມີເວ
ລາຫຼາຍປານໃດທີ່ເຮົາໄດ້ມາ, ພວກເຮົາທັງໝົດຮູ້ວ່າເຮົາຈະຈາກໂລກນີ້ໄປໃນວັນນຶ່ງ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າສັນຍາທີ່ຈະໃຫ້
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາໃນແຕ່ລະວັນ. ພຣະອົງຈະໃຫ້ອັນໃດທີ່ເຮົາຕ້ອງການໃນວັນນີ.້

2. ເອຊາຢາ 38: 4- 6.
ແລ້ວຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ກໍມາເຖິງເອຊາຢາວ່າ 5“ຈົ່ງໄປບອກເຮເຊກີຢາວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຈົ້າຂອງ
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ດາວິດ ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈົ້າບອກດັ່ງນີ້ວ່າ ເຮົາໄດ້ຍິນຄຳອະທິຖານຂອງເຈົ້າແລ້ວ ເຮົາໄດ້ເຫັນນ້ຳຕາຂອງເຈົ້າເລ້ວ
2

ເບິ່ງແມ ເຮົາຈະເພີ້ມເຕີມຊີວິດໃຫ້ເຈົ້າສິບຫ້າປີ

ເຮົາຈະຊ່ວຍເຈົ້າແລະເມືອງນີ້ ໃຫ້ພົ້ນຈາກມືຂອງກະສັດອັສຊີເຣັຽ
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ແລະຈະປ້ອງກັນເມືອງນີ້ໄວ້.
ແນ່ນອນຄວາມເຊື່ອສັດທາຢ່າງແທ້ຈິງຂອງເຮເຊກີຢາແລະເພິ່ນກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄຳຍ້ອງຍໍສຣ
ັ ເສີນເມືອເອຊາຢາ
ກັບມາແລະບອກຄຳຕອບຂອງພຣະເຈົ້າໃນຄຳອະທິຖານຂອງເພິ່ນ. ພວກເຮົາມີຄວາມປິຕິຍິນດີເມື່ອໄດ້ຍິນຄຳຕອບ
ຢ່າງນີ,້ ແຕ່ພວກເຮົາກໍເປັນຫ່ວງກັງວົນວ່າດ້ວຍເຫດໃດພຣະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ຕອບຄຳອະທິຖານຂອງເຮົາສຳລັບການປິ່ນປົວ.
ພຣະເຈົ້າບໍ່ສະແດງຮູບແບບຄວາມຍິ່ງໃຫ່ຽຕໍ່ພວກເຮົາຫຼືໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າດ້ວຍເຫດໃດພຣະອົງໃຫ້ຄຳຕອບໃນວິທີທາງ
ທີ່ພຣະອົງຊົງກະທຳ, ແຕ່ເບິ່ງຄືວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທຳສິ່ງນັ້ນກັບເຮເຊກີຢາ. ເຮເຊກີຢາບໍ່ໄດ້ຂໍໃຫ້ມີຊີວິດຢູຕື່ມອີກສິບ
ຫ້າປີເພື່ອປົກປ້ອງກຸງເຢຣູຊາເລັມຈາກການໂຈມຕີແຕ່ຄຳຕອບຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດທັງສອງຢ່າງ. ຄຳຕອບຂອງພຣະ
ເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ຄິດຄຳນຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮເຊກີຢາແຕ່ຍັງລວມໄປເຖິງປະຊາຊົນທີເ່ ພິ່ນປົກຄອງ.
ພຣະເຈົ້າອາດບໍ່ສະແດງເຫດຜົນຄຳຕອບຂອງພຣະອົງຕໍ່ພວກເຮົາ, ແຕ່ວ່າທີ່ໃດຄວາມເຊື່ອແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈ
ເກີດຂຶ້ນ. ພຣະອົງໃຫ້ຄຳຕອບຕໍ່ຜູ້ທີ່ເປັນທີ່ຮັກຂອງພຣະອົງຢູ່ສເມີແລະແຜນການທີ່ງົດງາມຂອງພຣະອົງສຳລັບຊີວິດ
ຂອງພວກເຮົາ; ພຣະອົງໃຫ້ຄຳຕອບທີ່ເປັນແສງສະທ້ອນຂອງຄຳບັນຍາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫັນຮູບພາບໃຫ່ຽໆ. ທີ່ພວກເຮົາບໍ່
ສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້. ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດເກີດຂຶ້ນໃນຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາເມື່ອເຮົາຖອກເທຈິດໃຈຂອງເຮົາໃສ່ກັບການ
ອະທິຖານແລະເປັນພະຍານຕໍ່ທຸກເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາອະທິຖານນັ້ນ.
ເມື່ອພວກເຮົາອະທິຖານ, ພຣະເຈົ້າຈະຮັບຟັງພວກເຮົາ, ແລະພວກເຮົາຈະຮັບປະສົບການຄຳຕອບຕໍ່ຄຳອະທິ
ຖານຂອງເຮົາ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍເຫັນການຕອບສນອງຄຳອະທິຖານຢ່າງວ່ອງໄວ. ບາງຄຳອະທິ
ຖານຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຮັບຄຳຕອບພາຍຫຼັງຜູ້ທີ່ອະທິຖານໄດ້ຕາຍໄປ ບາງຄັ້ງພວກເຮົາກໍອະທິຖານເປັນປີໆໂດຍ
ບໍ່ເຫັນຄຳຕອບ, ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງທຳງານຢູ.່ ພຣະເຢຊູໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພວກເຮົາອະທິຖານສຳລັບສິ່ງທີ່
ຕ້ອງການປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາ, ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ພຣະເຈົ້າທຳງານໃນຄຳອະທິຖານຂອງເຮົາ, ພວກເຮົາກໍ
ອາດຈະພາດໂອກາດອັນສຳຄັນທີ່ພຣະອົງຈະມອບໃຫ້ກັບເຮົາ. ຈົ່ງສືບຕໍ່ອະທິຖານ! ພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນແລະພຣະອົງຈະ
ໃຫ້ຄຳຕອບ.

3 ເອຊາຢາ 38: 15- 17.
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ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າອັນໃດໄດ້ ເພາະວ່າພຣະອົງບອກກັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ແລະພຣະອົງເອງໄດ້ກະທຳເຊັ່ນນັ້ນ

ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະດຳເນີນໄປດ້ວຍຄວາມສງົບສງ່ຽມຕລອດຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພາະວ່າຄວາມຂົມຂື່ນຂອງຈິດໃຈຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ16 ຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ມະນຸດດຳລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້ດ້ວຍສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແລະຊີວິດແຫ່ງວິນຍານຂອງຂ້າພຣະ
ອົງກໍຢູ່ໃນບັນດາສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ພຣະອົງຈະໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຫາຍດີ ແລະເຮັດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງມີຊີວິດ17 ເບິ່ງແມ ເພາະວ່າ
ເຫັນແກ່ສັນຕິພາບ ຂ້າພຣະອົງຈຶ່ງມີຄວາມຂົມຂື່ນຫລາຍຂຶ້ນ ແຕ່ພຣະອົງຮັກຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ
ຈາກຂຸມຂອງຄວາມຈິບຫາຍ ເພາະວ່າພຣະອົງຖິ້ມບາບທັງໝົດຂອງຂ້າພຣະອົງໄວ້ເບື້ອງຫລັງຂອງພຣະອົງ
ຄວາມຮູ້ສຶກສ່ວນເລິກໃນຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີກໍບໍ່ຈຳເປັນເມື່ອທຸກສິ່ງເປັນໄປໄດ້ດີ, ແຕ່ບຸດຄົນຜູ້ທີ່ສາມາດອະທິ
ຖານຕໍພ
່ ຣະເຈົ້າໃນຈຸດທີ່ແຕກຕ່າງເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ກັບພວກເຮົາ. ເຮເຊກີຢາໄດ້ຢືນຂຶ້ນເປັນເໝືອນວີຣະບຸຣຸດທາງ
ຄວາມເຊື່ອເພາະເພິ່ນເດີນໄປກັບພຣະເຈົ້າ, ອະທິຖານ, ແລະກໍອະທິຖານອີກຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ຜ່ານທາງຄວາມທຸກຣະທົມ
ຂົມຂື່ນຂອງເພິ່ນ.
ເມື່ອພວກເຮົາມີຄວາມຮູສຶກວ່າງເປົ່າຫຼືພ່າຍແພ້ທຸກສະຖານະການ, ຄວາມຂົມຂື່ນສາມາດຄ່ອຍໆເພີ້ມຂຶ້ນຢູເໜືອ
ພວກເຮົາແລະປ່ອຍໃຫ້ເຮົາໂກດແຄ້ນຫຼືໝົດຄວາມຫວັງ. ເມື່ອພັລະຍາເພື່ອນບ້ານຂອງຂ້າພະເຈົ້າໜີຈາກລາວຢ່າງກະ
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ທັນຫັນ, ຂ້າພະເຈົ້າສັນຍາວ່າຈະອະທິຖານເພື່ອລາວ. ລາວຕອບວ່າ " ຂ້າພະເຈົົ້າທໍ້ແທ້ຕໍ່ການອະທິຖານແຕ່ດົນນານ
ມາແລ້ວ." ເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງວ່າລາວມີຄວາມຂົມຂື່ນ. ເຮເຊກີຢາບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ບັນຫາທີ່ບໍ່ພໍໃຈເຮັດໃຫ້ເພິ່ນຕ້ອງຫັນໜີໄປ
ຈາກພຣະເຈົ້າ; ແທນທີ່ຈະເປັນຢ່າງນັ້ນ, ເພິ່ນກັບຫັນມາຫາພຣະເຈົ້າ.
ເຮເຊກີຢາບໍ່ພຽງແຕ່ເອີ້ນຫາພຣະເຈົ້າຜ່ານທາງການເຈັບປ່ວຍຂອງເພິ່ນ, ເພິ່ນອະທີຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ! ເຮເຊກີຢາ
ຍອມຮັບວ່າເປັນການດີສຳລັບຕົວເພິ່ນເອງ ເພິ່ນສາມາດມີປະສົບການຕໍ່ການຕອບຮັບຄວາມຂົມຂື່ນກ່ຽວກັບການເຈັບ
ປ່ວຍຂອງເພິ່ນ, ເພາະວ່າພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກເພິ່ນໄດ້ເຫັນຄຳປະກາດຂອງພຣະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າມັກຈະໄດ້ຍິນການລາຍ
ງານຜົນການອະທິຖານແບບນີ້ຢູ່ເລື້ອຍ. ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ, ຊາຍຄົນນຶ່ງໃນທີ່ຊຸມນຸມຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແອບຮູ້ວ່າໃນເລືອດ
ຂອງລາວມີທາດນ້ຳຕານຫລາຍ, ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໝໍທີ່ໃຊ້ຮັກສາໂຣກເບົາຫວານຂອງລາວ ວິທີການຮັກສາພະຍາດເບົາ
ຫວານຂອງລາວ, ກຸ່ມຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຢາໄດ້ຄ້ນ
ົ ພົບສິ່ງທີ່ຄຸກຄາມຕໍຊ
່ ີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ. ເນື່ອງຈາກທ່ານໝໍໄດ້ບອກສາເຫດ
ການວິຈັຍໂຣກລ່ວງໜ້າແລະສາມາດທຳການບຳບັດຮັກສາລາວໄດ້ໃນທັນທີທັນໃດ, ລາວຟື້ນຕົວຈາກການປ່ວຍໄດ້
ພາຍໃນເວລາສອງສາມເດືອນ.
ພຣະເຢຊູສອນໃຫ້ເຮົາອະທິຖານສຳລັບອາຫານປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາ ບໍ່ແມ່ນເພາະພວກເຮົາກິນອີ່ມ, ແຕ່
ເພາະພວກເຮົາຫິວຢູ່ເລື້ອຍໆ. ຄວາມວ່າງເປົ່າໃນທຸກລະດັບຂອງພວກເຮົາສາມາດຂັບເຄື້ອນເຮົາໄປໃນຄວາມສິ້ນ
ຫວັງຫຼືນຳເຮົາໃຫ້ອະທິຖານ. ແຕ່ເຮົາສາມາດຫັນໄປຫາພຣະເຈົ້າ, ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງແລະອະທິຖານຕໍ່ພຣະອົງ
ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບ,

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ພວກເຮົາມີສິ່ງທີ່ຕ້ອງການປະຈຳວັນແລະພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກເຮົາສແວງຫາພຣະອົງໃນທາງການອະທິຖານ
ເພື່ອພຣະອົງຈະຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານັ້ນ. ຄວາມຈິງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຄຳອະທິຖານຢ່າງໃດ? "ຈົ່ງເລືອກຂໍ້
ນຶ່ງໃນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
 ຈົດລາຍການຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ຈົ່ງຈົດເປັນລາຍການຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ທັງໃນວັນນີ້
ແລະວັນຕໍ່ໆໄປ. ອະທິຖານຜ່ານທາງລາຍການທີ່ຈົດໄວ້ນັ້ນແລະວາງໃຈພຣະເຈົ້າສຳລັບຄຳຕອບ.
 ປະເມີນຣາຄາຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ໃນຄວາມສະຫວ່າງແຫ່ງຄວາມສັດຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະປະສົງ,
ແລະຣາຊອາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ, ປະເມີນຜົນລາຍການຂໍຮ້ອງຂອງການອະທິຖານຕໍ່ຄຳຖາມ, ແປງແມ່ນຫັຽງ
ທີ່ທ່ານຖາມຫຼືທ່ານຖາມຢ່າງໃດເພື່ອແນ່ໃຈວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໃຫ້ຄວາມໂຄຣົບພຣະຄຣິດ.
 ແບ່ງປັນຄຳຕອບຂອງພຣະເຈົ້າ. ແບ່ງປັນກັບບາງຄົນໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງວິທີທາງພຣະເຈົ້າຕອບຄຳອະທິ
ຖານຂອງທ່ານ.
ທັງສອງຢ່າງເປັນຄວາມຕ້ອງການຝ່າຍເນື້ອໜັງຄືກັບອາຫານ, ຫຼືອາລົມຂອງພວກເຮົາ, ຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານຫຼື
ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານຄວາມສັມພັນ, ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ຈັດການໃຫ້. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເອົາສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການທູນຕໍ່
ພຣະອົງໃນແຕ່ລະວັນບົນພື້ນຖານຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ ເປັນຜູ້ຈັດຫາໃຫ້ອັນໃດເປັນສິ່ງທີ່ຄັນສຳລັບພວກເຮົາ.

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR.
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