ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 11 ພືສຈິກາ 2018 (11- 11- 2018)
__________________________________________
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ

ຈົ່ງອະທິຖານເພື່ອຄົນອື່ນ

ຈະເປັນຢ່າງໃດເມື່ອມີຄົນນຶ່ງປາກົດຕົວເມື່ອທ່ານກຳລັງຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອ?

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຈົ່ງມາຫາພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຄົນອື່ນ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ແລງວັນນຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ເກີດອາຣົມທີ່ບໍ່ເໝາະສົມແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຮັ່ງຮີບໃນການອະທິຖານ
ເພື່ອຄວາມປອດພັຍໃຫ້ກັບລູກສາວກົກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງໃຈອະທິຖານຢ່າງຈົດຈໍ່ເພື່ອນາງ, ແລະເວລາ
ສອງສາມນາທີຕໍ່ມາ, ອາຣົມທີ່ເຮັ່ງຮີບໄດ້ຜ່ອນຄາຍລົງ.
ແລງວັນດຽວກັນນັ້ນລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະຄູ່ຮັກຂອງນາງອອກຈາກງານແຕ່ງງານໃນຮູສຕັນ. ຂະນະທີ່ກຳ
ລັງຢຸດຣົດຢູ່ທີ່ປ້າຍຢຸດຊົ່ວຄາວ ມີຣົດຄັນນຶ່ງແລ່ນເສັຽຫຼັກມຸ້ງຕົງມາຊົນເອົາຣົດກະບະຂອງພວກເຂົາ. ໃນຂະນະທີ່ຄູ່ຮັກ
ລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈົ້າກຳອອກຈາກຣົດນັ້ນ, ຄົນຂັບຣົດຄັນນັ້ນໄດ້ເດີນເຂົ້າມາຫາລາວໃນທັນທີ, ຮ້ອງຂົ່ມຂູຢ
່ ່າງບ້າ
ບິ່ນ ທີ່ຣົດຂອງເຂົາເພເສັຽຫາຍແລະກໍຂັບຣົດໜີໄປຢ່າງໄວ.
ໂທຣະສັບຂອງລູກສາວຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກເວລາທີ່ນາງໂທໄປຫານ 911. ມັນພຽງແຕ່ສີ່ນາທີຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃນທັນ
ທີທັນໃດຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອະທິຖານ ແລະຍາກທີ່ຈະອະບາຍເຖິງການເລີ້ມຕົ້ນອະທິຖານເພື່ອຄວາມປອດພັຍຂອງນາງ.
ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນຳພາຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ອະທິຖານເພື່ອນາງ.
ການອະທິຖານເພື່ອຄົນອື່ນບໍ່ແມ່ນເປັນເຣື່ອງໜ້າຕົກໃຈກົວສເມີໄປ, ແຕ່ພວກເຮົາຖືກຮຽກເອີ້ນໃຫ້ເຮັດຢ່າງ
ນັ້ນ. ຊຶ່ງເປັນຈຸດນັດພົບ, ໃນແຕ່ລະວັນເຮົາຕ້ອງທູນຂໍຄວາມຕ້ອງການຂອງບຸກຄົນທີ່ຮ່ວມຊີວິດກັບເຮົາຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ສືກສາພຣະຄັມພີ
1.
11

ມັດທາຍ 6:11ຂ, ໂຢຮັນ 17: 11- 16
ຂໍຊົງໂຜດປະທານອາຫານປະຈຳວັນ ໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໃນກາລະວັນນີ.້ 11 ບັດນີຂ
້ ້າພຣະອົງຈະບໍຢ
່ ໃ
ູ່ ນ

ໂລກນີອ
້ ີກ ແຕ່ເຂົາຍັງຢູໃ
່ ນໂລກນີ້ ຝ່າຍຂ້າພຣະອົງກຳລັງຈະເມືອຫາພຣະອົງ 12 ໂອ ພຣະບິດາຜູ້ບຣ
ໍ ິສຸດ ຂໍພຣະອົງ
ຊົງໂຜດພິທັກຮັກສາເຂົາໄວ້ໂດຍພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ທີພ
່ ຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານແກ່ຂ້າພຣະອົງນັ້ນ ເພື່ອເຂົາຈະເປັນ
ອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນເໝືອນດັ່ງເຮົາທັງສອງ 13ເມື່ອຂ້າພຣະອົງຍັງຢູ່ກັບເຂົາ ຂ້າພຣະອົງກໍໄດ້ພທ
ິ ັກຮັກສາເຂົາໄວ້ ໂດຍ
ພຣະນາມຂອງພຣະອົງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານແກ່ຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ປົກປັກຮັກສາເຂົາໄວ້ແລະບໍມ
່ ີຜໃ
ູ້ ດໄດ້
ເສັຽໄປ ເວັ້ນໄວ້ແຕ່ຜຖ
ູ້ ືກຊົງໝາຍໄວ້ສຳລັບຄວາມຈິບຫາຍ ເພື່ອໃຫ້ສຳເຣັດໄປຕາມຂໍພ
້ ຣະທັມ 13 ບັດນີຂ
້ ້າພຣະອົງ
ກຳລັງຈະເມືອຫາພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງກ່າວເຖິງສິ່ງເຫລົາ່ ນີໃ
້ ນໂລກ ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີຂອງຂ້າ
ພຣະອົງຢ່າງບໍຣິບູນ 14ຝ່າຍຂ້າພຣະອົງໄດ້ມອບພຣະທັມຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່ເຂົາແລ້ວ ແລະໂລກນີໄ
້ ດ້ກຽດຊັງເຂົາ
ເພາະເຂົາບໍຢ
່ ຝ
ູ່ ່າຍໂລກ ເໝືອນຂ້າພຣະອົງບໍຢ
່ ຝ
ູ່ ່າຍໂລກນັ້ນ 15ຂ້າພຣະອົງບໍໄ
່ ດ້ຂພ
ໍ ຣະອົງເອົາເຂົາອອກຈາກໂລກນີ້
ແຕ່ໄດ້ຂຮ
ໍ ັກສາເຂົາໄວ້ໃຫ້ພົ້ນຈາກມານຮ້າຍ 16ເຂົາບໍຢ
່ ຝ
ູ່ ່າຍໂລກເໝືອນດັ່ງຂ້າພຣະອົງນີບ
້ ຢ
ໍ່ ຝ
ູ່ ່າຍໂລກ
1

ພຣະເຢຊູບໍ່ມີຂໍ້ສົງສັຍໃນການອະທິຖານ; ພຣະອົງອະທິຖານເພື່ອຜູ້ອື່ນ. ຄວາມຈິງ, ພຣະເຢຊູອ້ອນວອນອະທິ
ຖານເພື່ອພວກເຮົາ. “ ພຣະອົງຊົງສາມາດທີ່ຈະໂຜດເອົາຄົນທັງປວງທີ່ເຂົ້າມາຫາພຣະເຈົ້າໂດຍທາງພຣະອົງ ເພາະ
ພຣະອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ເພື່ອຊ່ອຍທູນຂໍພຣະກະຣຸນາໃຫ້ກັບຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ” ( ເຮັບເຣີ 7: 25). ເມື່ອພຣະເຢຊູສອນສາວົກ
ຂອງພຣະອົງໃຫ້ອະທິຖານ, ພຣະອົງໄດ້ສັ່ງສອນພວກເຮົາໃຫ້ອ້ອນວອນອະທິຖານເພື່ອຄົນອື່ນເໝືອນກັນ ຄວາມຮຽກ
ຮ້ອງຕ້ອງການອາຫານປະຈຳວັນບໍ່ເປັນເຣື່ອງງ່າຍໆສຳລັບພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນ. ພຣະເຢຊູຍັງກະຕຸ້ນພວກເຮົາໃຫ້ອະທິ
ຖານເພື່ອຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອື່ນອີກ. “ ຂໍຊົງໂຜດອາຫານປະຈຳວັນໃຫ້ແກ່ພວກຂ້າພຣະອົງທັງຫຼາຍ!”
ເຖິງແມ່ນວ່າຂະນະເມື່ອພວກເຮົາອະທິຖານເພື່ອຕົວເຮົາເອງ, ພວກເຮົາກໍອະທິຖານດ້ວຍການມີຄວາມສັມພັນກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອື່ນ. ຂະນະທີ່ເຮົາອະທິຖານເພື່ອຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອື່ນ, ພວກເຮົາກໍສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
ການອະທິຖານອ້ອນວອນເປັນປະຈຳຂອງພຣະເຢຊູເພື່ອຄົນອື່ນເປັນການເປີດເຜີຍໃນຄືນທີ່ພຣະອົງໄດ້ຮັບການທໍ
ຣະຍົດ. ຊຶ່ງເປັນຄືນທີ່ເລວຮ້າຍທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງພຣະອົງ, ແຕ່ພຣະອົງມີພຣະປະສົງຢ່າງນຶ່ງໃນຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງ
ພຣະອົງ. ພຣະອົງອະທິຖານເພື່ອພວກເຮົາ! ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ວ່າຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃໝ່ຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາດັ່ງນັ້ນພຣະອົງ
ຈຶ່ງອະທິຖານເພື່ອປົກປ້ອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາຄວນຈະຕິດຕາມການຊົງນຳຂອງພຣະອົງແລະອະທິຖານເພື່ອປົກປ້ອງ
ຄົນອື່ນ.
 ອະທິຖານເພື່ອບັນດາຜູ້ທີ່ຮັບໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ. ພວກເຮົາຄວນອະທິຖານເພື່ອກຸ່ມຄົນທີ່ຢູ່ “ ແຖວໝ້າ,”
ທີ່ນຳເອົາຂ່າວປະເສີດໄປໃນທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີໃຜເຄີຍນຳເອົາຂ່າວປະເສີດໄປ. ນີ້ເປັນການໃຫ້ກຳລັງໃຈຜູ້ຮັບໃຊ້
ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຂະນະທີ່ພວກເຮົາອະທິຖານເພື່ອເຂົາ, ເຂົາເຈົາ
້ ບໍ່ໄດ້ຢູໂດດດ່ຽວຕາມລຳພັງໃນການປະກາດ.
 ອະທິຖານເພື່ອບັນດາຄົນທີ່ກຳລັງຮັບໃຊ້ເມື່ອຊີວິດເບິ່ງຄືວ່າຂາດຄວາມລະມັດລະວັງ. ຂອບພຣະຄຸນທີ່ຄຣິສ
ຕະຈັກແລະຜູ້ທີ່ເຊື່ອທີ່ໃຫ້ເວລາໃນການຝຶກຝົນເມື່ອພວກເຂົາເຫັນພຣະຫັດອັນຍິ່ງໃຫ່ຽຂອງພຣະເຈົ້າທຳງານ.
ການປ່ຽນແປງການດຳເນີນຊີວິດ. ໃນເວລານັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງອະທິຖານປົກປ້ອງພວກເຂົາ, ເພາະມັນເປັນ
ການງ່າຍທີຂ
່ ໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຂອງພວກເຮົາໃນວິນາທີນັ້ນ.
 ອະທິຖານເພື່ອຄອບຄົວແລະໝູ່ເພື່ອນ. ພວກເຮົາຂໍຮ້ອງໃຫ້ຄົນອື່ນອະທິຖານເພືອ
່ ຄົນອືນ
່ ເພື່ອເຂົາຈະບໍ່ຕົກ
ເຂົາໄປໃນການທົດລອງ. ອະທິຖານເພື່ອໝູ່ເພື່ອນຂອງເຮົາແລະບຸກຄົນທີ່ເຮົາໃຫ້ເຂົາຢືນຂຶ້ນຢ່າງໝັ້ນຄົງບໍ່ວ່າ
ຈະມີຫັຽງເກີດຂຶ້ນ.
ພຣະເຢຊູອ້ອນວອນຂໍການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົ້າໃນສອງວິທີທາງ:
1. ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງໃນການເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ.

ພຣະເຢຊູອ້ອນວອນອະທິຖານພຣະເຈົ້າໃຫ້ປົກປອງຄຸ້ມ

ຄອງຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງ “ ເພື່ອເຂົາຈະເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນເໝືອນດັງເຮົາທັງສອງ” ( ໂຢຮັນ 17:11).
2. ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຈາກການຖືກລົບກວນຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ພຣະເຢຊູອ້ອນວອນພຣະບິດາໃຫ້ “ປົກປັກຮັກສາ
ເຂົາໄວ້ໃຫ້ພົ້ນຈາກມານຮ້າຍ” ( ຂໍ້ 15).
ເມືຶ່ອພວກເຮົາອະທິຖານເພື່ອຄົນອື່ນ, ພວກເຮົາອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຕ້ອງການອະທິຖານໃຫ້ເຂົາພົ້ນຈາກສະ
ຖານະການຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ, ແຕ່ພຣະເຢຊູອ້ອນວອນເພື່ອການປົກປັກຮັກສາຂອງພວກເຮົາໃນໃຈກາງຂອງ
ຄວາມຍາກລຳບາກ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ພຣະອົງອ້ອນວອນເພື່ອຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງໃຫ້ມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ
ໃນເຣື່ອງຄວາມເລວຮ້າຍຂອງຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ.

2.

ໂຢຮັນ 17: 17- 19
2

17ຂໍຊົງໂຜດຊຳຮະເຂົາໃຫ້ບຣ
ໍ ິສຸດດ້ວຍຄວາມຈິງ ພຣະທັມຂອງພຣະອົງນັ້ນເປັນຄວາມຈິງ 18ພຣະອົງຊົງໃຊ້ຂ້າພຣະ
ອົງມາໃນໂລກສັນໃດ ຂ້າພຣະອົງກໍໃຊ້ເຂົາໄປໃນໂລກສັນນັ້ນ 19ຂ້າພຣະອົງຊຳຮະຕົວຖວາຍເພາະເຫັນແກ່ເຂົາ ເພື່ອ
ໃຫ້ເຂົາຮັບການຊົງຊຳຮະແຕ່ງຕັ້ງໄວ້ດ້ວຍຄວາມຈິງເໝືອນກັນ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນການອ້ອນວອນຂໍເພື່ອການປົກປ້ອງຊີວິດຝ່າຍວິນຍານຂອງຄົນອື່ນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນພວກເຮົາ
ດ້ວຍຕົວຢ່າງການອະທິຖານເພື່ອການເຕີບໃຫ່ຽຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ຊຶ່ງພຽງແຕ່ເວລາມີຊີວິດຢູ່ ພຣະເຢຊູຖອກເທຫົວໃຈ
ຂອງພຣະອົງໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າເພື່ອຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງຜູ້ທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງ.
ພຣະເຢຊູອະທິຖານເພື່ອຄວາມເຕີບໃຫ່ຽຂອງພວກເຮົາຢ່າງໃດ? ພຣະອົງອະທິຖານເພື່ອພວກເຮົາ “ໃຫ້ລອດພົ້ນ
ດ້ວຍຄວາມຈິງ.” ຄຳວ່າພົ້ນບາບມາຈາກພື້ນຖານຄຳວ່າບາງຄັ້ງແປວ່າບໍຣິສຸດ. ທີ່ເວົ້າເຖິງບາງສິ່ງຈັດຕຽມໄວ້ຂ້າງໜ້າ
ເພື່ອຈຸດປະສົງເປັນນຶ່ງດຽວ.
ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນແລະຖືກແຍກອອກຈາກບາບດ້ວຍຄວາມຈິງທຸກຢ່າງທີ່ພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງກະທຳເພື່ອ
ເຮົາ. ແລະພວກເຮົາໄດ້ພົ້ນດ້ວຍທຸກສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງໃສ່ໃນຕົວພວກເຮົາເມື່ອພວກເຮົາເຊື່ອຟັງພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ
 ພຣະຄຳຂອງພຣະອົງຊົງຊຳຮະລ້າງເຮົາ.“ ບັດນີ້ພວກທ່ານກໍຖືກຊຳຮະລ້າງແລ້ວດ້ວຍຖ້ອຍຄຳຊຶ່ງເຮົາໄດ້ກ່າວ
ແກ່ພວກທ່ານ” ( ໂຢຮັນ 15: 3 ).
 ພຣະຄຳຂອງພຣະອົງເຮັດໃຫ້ເຮົາຈະເຣີນເຕີບໂຕຂຶ້ນ. “ ເໝືອນເດັກທີ່ເກີດໃໝ່, ມີຄວາມປາຖນາຫານ້ຳນົມ
ອັນບໍຣິສຸດຝ່າຍວິນຍານ, ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ຈະເຣີນຂຶ້ນເຖິງຄວາມພົ້ນ” ( 1 ເປໂຕ 2: 2).
 ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົົ້າເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຈັດຕຽມໄວ້ເພື່ອເຮົາ. ພຣະຄັມພີທຸກຕອນໄດ້ຮັບການຊົງດົນໃຈຈາກ
ພຣະເຈົ້າແລະເປັນປໂຍດໃນການສອນ ການກ່າວຕັກເຕືອນວ່າກ່າວ ການປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະອົບ
ຮົມໃນທາງຊອບທັມ ເພື່ອຄົນຂອງພຣະເຈົ້າຈະບັນລຸຜົນສຳເຣັດແລະຕຽມໄວ້ພ້ອມສຳລັບການດີທຸກຢ່າງ.
(2 ຕີໂມທຽວ 3: 16-17).
ພວກເຮົາຕ້ອງເຕີບໃຫ່ຽໃນອົງພຣະຄຣິດແລະບຸກຄົນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ອະທິຖານເພື່ອດ້ວຍ, ສະນັ້ນເມື່ອພວກເຮົາ
ອ້ອນວອນເພື່ອພວກເຂົາ, ຈົ່ງອະທິຖານວ່າຂໍໃຫ້ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າຈົ່ງທຳງານຢູ່ພາຍໃນຊີວິດຂອງເຂົາ.

3. ໂຢຮັນ 17: 20-23
“ຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດ້ອ້ອນວອນເພື່ອຄົນເຫລົ່ານີ້ພວກດຽວ ແຕ່ເພື່ອຄົນທັງປວງທີ່ວາງໃຈໃນຂ້ານ້ອຍ ເພາະຖ້ອຍຄຳຂອງ
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ເຂົາ, 21ເພື່ອເຂົາທັງໝົດຈະເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ ດັ່ງທີ່ພຣະອົງຄືພຣະບິດາຊົງສະຖິດໃນຂ້ານ້ອຍ ແລະຂ້ານ້ອຍໃນ
ພຣະອົງ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາຢູ່ໃນເຮົາທັງສອງເໝືອນກັນ ເພື່ອໂລກຈະໄດ້ເຊື່ອວ່າແມ່ນພຣະອົງແຫລະ, ຊົງໃຊ້ຂ້ານ້ອຍມາ.
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ແລະກຽດຕິຍົດທີ່ພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍນັ້ນ ຂ້ານ້ອຍກໍໄດ້ໃຫ້ແກ່ເຂົາເພື່ອເຂົາຈະເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວ

ກັນ ເໝືອນດັ່ງເຮົາທັງສອງເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນນັ້ນ.

ຂ້ານ້ອຍຢູ່ໃນເຂົາແລະພຣະອົງຊົງຢູ່ໃນຂ້ານ້ອຍ ເພື່ອເຂົາ
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ຈະເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນຢ່າງສົມບູນ ເພື່ອໂລກຈະໄດ້ຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະອົງນັ້ນແຫລະ, ຊົງໃຊ້ຂ້ານ້ອຍມາ ແລະພຣະ
ອົງຊົງຮັກເຂົາເໝືອນດັ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງຮັກຂ້ານ້ອຍ.
ພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ອະທິຖານເພື່ອຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນຂອງຄົນທັງຫຼາຍທີ່ຢອ
ູ່ ອ
້ ມຮອບຜູ້ເຊື່ອ. ການອະທິ
ຖານຂອງພຣະເຢຊູເພື່ອຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນນັ້ນແມ່ນຫຼາຍເກີນກວ່າຄຳຂໍຮ້ອງເພື່ອຄວາມອົດທົນ ຫຼືຄວາມ
ສຸກສຳບາຍ. ພຣະເຢຊູອະທິຖານໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອຕິດຕາມພຣະອົງນັ້ນໃຫ້ເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນເຊັ່ນດຽວກັນກັບພຣະຄຣິດ
ແລະພຣະບິດາ. ທຸກວັນນີ້ພວກເຮົາຕ້ອງອະທິຖານຢ່າງດຽວກັນນີ້ກັບຜູ້ອະທິຖານຄົນອື່ນໆ. ຄຣິສຕະຈັກເຄີຍເປັນອັນ
ນຶ່ງອັນດຽວກັນ. ພວກເຮົາເປັນຄົນບາບທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນໂດຍພຣະຄຸນ, ແຕ່ພວກເຮົາອາດສາມາດກັບໄປດຳເນີນຊີ
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ວິດທີ່ເຫັນແກ່ຕົວໄດ້ງ່າຍ ຖ້າຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນຄວາມເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວກັນ ພຣະເຢຊູເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ອະທິ
ຖານເພື່ອເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ໜ້າເສົ້າໃຈ ຜູ້ເຊື່ອສ່ວນຫຼາຍມີປະສົບການຄວາມແຕກແຍກໃນຄຣິສຕະຈັກ. ຄວາມແຕກ
ແຍກຖ້າມກາງຜູ້ເຊື່ອບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກ, ແຕ່ໄດ້ສ້າງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ກຸ່ມຄົນຢູ່ຂ້າງນອກທີ່ກຳລັງ
ຈ້ອງມອງເບິ່ງຄຣິສຕຽນ
ຄວາມແຕກແຍກຢູ່ໃນຖ້າມກາງຄຣິສຕຽນເປັນພະຍານອັນບໍ່ດີໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ເປັນຄຣິສຕຽນ. ຄວາມເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈ
ດຽວກັນແມ່ນຜູກພັນທຸກສ່ວນພັນທະກິດຂອງຄຣິສຕະຈັກເຂົ້າກັນ. ທຸກຄົນຕ້ອງຮ່ວມກັນເຂົ້າເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ
ຖ້າພວກເຮົາອ້າງຕົວວ່າການນະມັສການຂອງເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮ່ວມຢູ່ກັບຄົນອື່ນກໍເປັນການຂັດແຍ່ງຢ່າງຊັດແຈ້ງຕໍ່
ການປະກາດຂ່າວຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະການປ່ຽນແປງຮູບແບບຊີວິດຂອງເຮົາ.
ການອະທິຖານເພື່ອຄວາມເປັນເອກກະພາບແມ່ນເລີ້ມຕົ້ນທີ່ຕົວເຮົາ ພວກເຮົາສາມາດທີ່ຈະຈິງໃຈອະທິຖານເພື່ອ
ຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນກັບຄົນອື່ນບໍ່ ຖ້າພວກເຮົາເອງອອກຈາກຄວາມສາມັກຄີທັມກັບຜູ້ເຊື່ອຄົນອື່ນ? ພວກ
ເຮົາຄວນອະທິຖານວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະເກີດຄວາມປອງດອງກັນກັບກຸ່ມຜູ່ເຊື່ອເຫຼ່າົ ນັ້ນ,

ອະທິຖານເພື່ອຄວາມ

ເປັນເອກກະພາບຂອງຜູ້ນຳຄຣິສຕະຈັກ, ເພື່ອຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນໃນຄອບຄົວຄຣິສຕະຈັກ.
ພຣະເຢຊູຕ້ອງການຄວາມເປັນເອກກະພາບໃນພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ, ຄຣິສຕະຈັກ. ພວກເຮົາບໍ່ອາດຈະເຫັນ
ພ້ອມກັນໃນທຸກສີ່ງສເມີໄປກັບຜູ້ເຊື່ອຄົນອື່ນໆ, ແຕ່ເມື່ອເຮົາອະທິຖານດ້ວຍມີພຣະຄຣິດເປັນສູນກາງຄວາມເປັນເອກ
ກະພາບ, ພວກເຮົາກໍເຄື່ອນຍ້າຍໄປຂ້າງໜ້າຫາພັນທະກິດທີ່ພຣະເຈົ້າມອບໝາຍໃຫ້: ການເປັນພະຍານຄວາມຮັກ
ຂອງພວກເຮົາແລະຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນໃນພຣະຄຣິດຊີ້ໃຫ້ເຫັນທຸກສິ່ງໃນພຣະເຈົ້າ ຜູ້ທີ່ສ້າງເຮົາໃຫ້ເປັນນ້ຳ
ນຶ່ງໃຈດຽວກັນ.

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໃຫ້ກຽດຊື່ສຽງສຳລັບຄົນອື່ນເກີນກວ່ານຳຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາມາທີ່ພຣະພັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າຂອງໂລກຈັກວານ. ທ່ານຈະອ້ອນວອນຂໍເພື່ອຄົນອື່ນຢ່າງໃດ? ເລືອກຂໍ້ໃດຂໍ້ນຶ່ງໃນການນຳໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້.
 ຈົ່ງໄຈ້ແຍກຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ຈົດລາຍການຄຳອະທິຖານພາຍໃຕ້ສາມປໂຍກນີ້: ການປົກປ້ອງຄຸ້ມ
ຄອງ, ຊີວິດຈິດວິນຍານ, ການຈະເຣີນເຕີບໂຕ, ແລະຄວາມເປັນເອກກະພາບ. ໃນແຕ່ລະປໂຍກ,ໃຫ້ຈົດລາຍ
ລະອຽດສ່ວນບຸກຄົນຫຼືເປັນກຸ່ມທີ່ທ່ານສາມາດອະທິຖານເພື່ອ.
 ສອບຖາມຄົນທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ອະທິຖານ. ຕິດຕໍ່ເພື່ອນແລະຄອບຄົວທາງໂທຣະສັບ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ຫຼືອີແມວ.
ຖາມວ່າທ່ານສາມາດອະທິຖານເພື່ອເຂົາໃນເຣື່ອງອັນໃດແດ່.
 ອະທິຖານຮ່ວມກັນ. ໄປພົບກັບກຸ່ມຄົນໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານເພື່ອເພີ້ມຄວາມຈິງຈັງໜັກແໜ້ນຂອງການອະທິ
ຖານ. ອະທິຖານເພື່ອຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນໃນຜູ້ເຊື່ອແລະໃນກຸ່ມຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ.
ທ່ານອາດຈະບໍ່ມີອາລົມຄວາມຕ້ອງການທີ່ຮີບຮ້ອນໃນການອະທິຖານໃນເວລານັ້ນ, ແຕ່ພວກເຮົາຖືກຮຽກເອີ້ນໃຫ້
ອ້ອນວອນຂໍເພື່ອຄົນອື່ນໆເປັນປະຈຳ. ທຸກໆວັນພວກເຮົາຕ້ອງທຸ້ມເທຈິດໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ກັບພຣະເຈົາ
້ ເພື່ອຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນwww.lsbf.org ແປໂດຍ VR.

4

