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ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ

ອະທິຖານຂອບພຣະຄຸນ
ເມື່ອໃດທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກດີທີ່ສຸດຕໍ່ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ?

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນນີ:້ ສະແດງຄວາມຊັດແຈ້ງຄວາມຮູ້ສຶກຂອບພຣະຄຸນແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນຜູ້ນຶ່ງທີ່ຟັງຄຳ
ອະທິຖານຂອງເຮົາ.

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ຄວາມຮູ້ສຶກເຈັບປວດຄັ້ງຍິ່ງໃຫ່ຽຂອງຂ້າພະເຈົ້າເກີດຂຶ້ນເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເຈັບປ່ວຍ.
ລູກສາວຂອງພວກເຮົາຄົນນຶ່ງໄດ້ຖືກແຈ້ງບອກວ່າເປັນພະຍາດທີ່ບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ຕອນທີ່ລາວຍັງເປັນເດັກ. ພັລຍາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກອັດອັັ້ນຕັນໃຈເມື່ອພວກເຮົາຕັດສິນໃຈໃຫ້ຢາປິ່ນປົວລາວ.
ໃນຕອນເຊົ້າພວກເຮົາເອົາລາວໄປໂຮງພະຍາບານ ຂ້າພະເຈົ້າຕື່ນແຕ່ເຊົ້າ, ອະທິຖານ. ໃນຄວາມເຈັບປວດຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ, ຄຳເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງຄືບໍ່ມີຄວາມໝາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂະນະທີ່ພະຍາຍາມອະທິຖານ, ດ້ວຍເຫດຜົນບາງ
ຂໍ້ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າອອກມາແບບງ່າຍໆ, “ ຂອບໃຈ." ຄຳເວົ້າເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນເປັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຸດສຳລັບສະຖານະ
ການທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນຢູ່ ປະມານສາມສິບນາທີຂ້າພະເຈົ້າຄຸເຂົ່າລົງໃນຄວາມມືດແລ້ວອະທິຖານດ້ວຍສຽງແຜ່ວເບົາ
“ຂອບໃຈ.” ທີ່ໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງໃນການວິຈັຍພະຍາດລູກສາວຂ້ານ້ອຍ, ເບິ່ງຄືເປັນຄຳອະທິຖານທີ່ແປກຂອງການ
ອະທິຖານຂອບພຣະຄຸນ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ອະທິຖານໄປເລື້ອຍໆ.
ເຊົ້າວັນຕໍ່ມາທີ່ໂຮງພະຍາບານ, ຫຼັງຈາກການທົດສອບວິຈັຍໂຣກແລ້ວ, ໝໍໃຫ່ຽແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບວ່າບໍ່ມີອາ
ການຂອງໂຣກປາກົດ ແລະທ່ານບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດ. ຜົນການວິຈັຍເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນຜິດບໍ? ລູກສາວ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວບໍ? ພວກເຮົາບໍ່ຮ,ູ້ ແຕ່ນີ້ເປັນເວລາສາມສິບປີຜ່ານມາແລ້ວຍັງບໍ່ເຫັນມີປະຕິກິຣິຍາອາ
ການຂອງໂຣກເລີຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຊາບວ່າພຣະເຈົ້າມີຄຸນຄ່າແກ່ການຂອບພຣະຄຸນຂອງເຮົາກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຮູ້ຈັກແຜນ
ການຂອງພຣະອົງ.

ສືກສາພຣະຄັມພີ
1. ເພງສັຣເສີນ 138: 1-2
1 ຂ້ານ້ອຍຈະສັຣເສີນພຣະອົງດ້ວຍສິ້ນສຸດໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນຖວາຍພຣະອົງຕໍ່ໜ້າບັນດາ
ພຣະທັງຫລາຍ

2 ຂ້ານ້ອຍຂາບລົງມາຍັງພຣະວິຫານອັນບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງແລະສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ

ເພາະຄວາມເມດຕາແລະຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ
ການຖວາຍຄຳຂອບຄຸນຕໍ່ພຣະເຈົ້າໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເປັນການຖືກຕ້ອງຕໍ່ທ່າທີການຕອບສນອງຕໍ່ຂ່າວດີ. ເຖິງ
ແມ່ນຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອກໍຍັງເຮັດຢ່າງນັ້ນ. ໝົດທຸກຄົນໄດ້ສະແດງການອະທິຖານຂອບພຣະຄຸນໃນບາງເຣື່ອງ.

ຜົນການສຳ

ຣວດອັນນຶ່ງ, ແປດສິບແປດເປີເຊັນຂອງການສຳພາດໄດ້ເວົ້າວ່າເຂົາມັກຈະກ່າວຄຳຂອບພຣະຄຸນເມື່ອມີບາງສິ່ງທີ່ດີ
ເກີດຂຶ້ນ, ພວກເຮົາຖືກຊັກນຳດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໃຫ້ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າເພາະເຮົາຮູ້ວ່າພຣະອົງຕອບສນອງອວຍພອນ
1

ພວກເຮົາ. ເມື່ອພຣະເຢຊູສິດສອນເຮົາເຖິງແບບຢ່າງການອະທິຖານ,

ພຣະອົງໄດ້ເລີ້ມສັ່ງສອນພວກເຮົາໃຫ້ສັດຊື່ຕໍ່

ພຣະເຈົ້າ.
ພຣະອົງໄດ້ເອີ້ນເຮົາໃຫ້ອະທິຖານເພື່ອຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ. “ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງເປັນທີ່ໂຄຣົບບູຊາ”
( ມັດທາຍ 6:9ຂ ). ໃນຮູບແບບດຽວ, ດາວິດຍົກຄຳຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າໂດຍເອີ່ຍນາມຊື່ຂອງພຣະອົງ,” ຂ້ານ້ອຍ
ຂາບລົງມາຍັງພຣະວິຫານອັນບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງແລະສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ. (ເພງສັຣເສີນ138: 2 ). ໃນ
ຂະນະອະທິຖານແລະຂອບພຣະຄຸນແມ່ນເວລາທີ່ເຂົ້າໃກ້ສນິດແທ້ໆ, ຊຶ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງ. ການສົນໃຈການອະທິ
ຖານວ່າພຣະເຈົ້າແມ່ນຜູ້ໃດແລະການເອົາໃຈໃສ່ອະທິຖານວ່າພຣະເຈົ້າເຮັດຫັຽງ. ພວກເຮົາມີຫຼາຍທາງທີ່ຈະຂອບຄຸນ
ພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ດາວິດມຸ້ງຫວັງຢູ່ສອງຄຸນລັກສະນະພິເສດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເພິ່ນຂອບພຣະຄຸນເປັນພິເສດ.
 ຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ເຄີຍປ່ຽນແປງຂອງພຣະເຈົ້າ.ໃນພາສາເຮັບເຣີຄຳວ່າຮັກສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍອາຣົມຫຼື
ຄວາມລະນຶກເຖິງ. ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກຄວາມ
ເມດຕາແລະການສະແດງຄວາມເມດຕາ. ຜູ້ແຕ່ງບົດເພງສັຣເສີນຈະຂອບຄຸນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າເພາະ
ເພິ່ນມີຂໍ້ພິສູດຫລັກຖານທີ່ຊັດແຈ້ງໃນຊີວິດຂອງເພິ່ນ.
ໃນຂະນະທີ່ເຮົາກຳລັງພະຍາຍາມຈະອະທິຖານຫຼືມີຄວາມສັບສົນໃນການເວົ້າລົມກັບພຣະເຈົ້າ, ຄຳອະທິຖານ
ແບບຢ່າງງ່າຍໆຂອງການຂອບພຣະຄຸນທີ່ສາມາດເລີ້ມໄດ້ ແລະພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍຕລອດນັ້ນແມ່ນຂອບ
ພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າສຳລັບຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. ແບບງ່າຍໆຢຸດສງົບອາຣົມແລ້ວສົ່ງສຽງແຜ່ວເບົາ, " ໂອອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ, ຂອບພຣະຄຸນທີ່ພຣະອົງຍັງຊົງຮັກຂ້ານ້ອຍ." ກໍສາມາດນຳເຮົາເຂົ້າໄປໃນຄວາມຮັບຮູ້ຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງ
ພຣະຊົນຢູ່. ໃນບົດເພງສັຣເສີນ, ດາວິດໄດ້ບັນລະຍາຍຄວາມຮັກໝັ້ນຄົງຂອງພຣະເຈົ້າ, ແລະດ້ວຍເຫດນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ເປັນ
ການເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາລົດໜ້ອຍຖອຍລົງຫຼືເປັນຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວຂອງເຮົາ.
 ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ປະໃຫ້ເຮົາຕົກຢູ່ໃນຄວາມມືດ. ພຣະອົງຈະຊົງປາກົດຕໍ່ພວກ
ເຮົາ. ພຣະເຈົ້າສອນເຮົາໃຫ້ໄວ້ວາງໃຈໃນຄວາມເປັນຜູ້ຊງຶ່ ພຣະອົງເປັນ, ພວກເຮົາເປັນຜູ້ໃດ(ຄົນບາບ), ແລະ
ພວກເຮົາເປັນຜູ້ໃດໃນພຣະຄຣິດ. ເອົາງ່າຍໆແລະເປັນຄວາມຈິງຕລອດທີ່ຈະສະແດງເຖິງການຂອບຄຸນພຣະ
ເຈົ້າຂອງເຮົາສຳລັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງພຣະອົງນັ້ນໃຫ້ເຮົາໄດ້ອ່ານພຣະຄັມພີໃນແຕ່ລະວັນ
ກໍເໝືອນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງກິຈວັດປະຈຳວັນ. ເມື່ອເຮົາອ່ານແລະເຫັນຄວາມໄວ້ວາງໃນໃນພຣະຄຳຂອງພຣະ
ອົງ ພວກເຮົາກໍໃຫ້ຄຳຂອບຄຸນແລ້ວ.
ທ່ານສຸພາບສະຕຣີຄຣິສຕຽນທີ່ຮັກແພງຜູ້ທີ່ອາສັຍຢູໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດຈະເສາະໃສໃນວິທີນ:ີ້ “ ຂານ້ອຍມີ
ພຣະຄັມພີຂອງຂ້ານ້ອຍແລະຂ້ານ້ອຍຈະອ່ານຈົນກວ່າຂ້ານ້ອຍຈະອ່ານບໍ່ໄດ້. ຂ້ານ້ອຈະເປີດປື້ມເພງສັຣເສີນແລະຈະ
ຮ້ອງຈົນກວ່າຂ້ານ້ອຍບໍ່ສາມາດຮ້ອງໄດ້. ຕໍ່ຈາກນັ້ນກໍຈະອະທິຖານຈົນກວ່າຂ້ານ້ອຍບໍ່ສາມາດອະທິຖານ. ແລະຈາກ
ນັ້ນຂ້ານ້ອຍກໍຈະນັ່ງຢູທີ່ນີ້ແລະຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຮັກຂ້ານ້ອຍ.

2. ເພງສັຣເສີນ 138: 3-6
3 ໃນມື້ທີ່ຂ້ານ້ອຍຮ້ອງທູນພຣະອົງໄດ້ຕອບຂ້ານ້ອຍ ພຣະອົງເພີ້ມກຳລັງຈິດໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ 4 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້
ບັນດາກະສັດແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກຈະສັຣເສີນພຣະອົງເມື່ອພວກເພິ່ນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຍິນພຣະທັມແຫ່ງພຣະໂອດຂອງພຣະ
ອົງ.5 ແລະພວກເພິ່ນເຫລົ່ານັ້ນຈະຮ້ອງເພງເຖິງພຣະເສັ້ນທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເພາະສະຫງ່າຣາສີຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້ານັ້ນໃຫຍ່ຫລວງ. 6 ເຖິງແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານັ້ນສູງຍິ່ງ ພຣະອົງກໍເຫັນແກ່ຄົນຕ່ຳຕ້ອຍແຕ່ພຣະອົງຮູ້ຄົນຈອງຫອງ
ໄດ້ແຕ່ໄກ.
ພວກເຮົາມີປະສົບການລະຍະເວລາຂອງການອິດເມື່ອຍ, ໂດຍສະເພາະຖ້າພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ “ ຈະໃຕ້ທຽນ
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ໄຂທັງສອງສົ້ນ.” ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄົນນື່ງຮູ້ເຣື່ອງຄວາມເມື່ອຍລ້າທັງໝົດໃນຫຼາກຫຼາຍລະດັບ. ຫຼັງຈາກກັບມາ
ຈາກການປ່າວປະກາດທີ່ອະເມຣິກາໃຕ້, ລາວໄດ້ຮູ້ວ່າລາວຕິດເຊື້ອໂຣກຊີກາໄວຣັສ. ພລັງຄວາມຕ້ານທານຂອງລາວ
ແມ່ນຄ່ອຍໆອ່ອນເພັຽລົງ. ລາວໃຊ້ເວລາອາທິດນຶ່ງລາວຈຶ່ງຟື້ນຕົວຈາກການເຈັບປ່ວຍ, ແລະລາວເວົ້າວ່າສ່ວນທີ່ເລວ
ຮ້າຍທີ່ສຸດຂອງອາການປ່ວຍແມ່ນການອິດເມື່ອຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຕລອດເວລາແລະຄວາມອ່ອນເພັຽທີ່ລາວຮູ້ສຶກ.
ເຊັ່ນດຽວກັບກະສັດດາວິດທີ່ມີປະສົບການຄວາມທໍ້ແທ້ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຊີວິດ. ປາກົດການຄວາມທໍ້ແທ້
ທາງດ້ານຮ່າງກາຍເທົ່ານັ້ນ; ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງເພິ່ນເບິ່ງຄືກັບມີຕົ້ນປາຍສາຍເຫດມາຈາກຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານຫຼືອາ
ຣົມຄວາມເບື່ອໜ່າຍຊີວິດ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບດາວິດ, ແລະອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບເຮົາດ້ວຍ. ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຕົ້ນ
ເຫດ, ຊີວິດຈິດວິນຍານແລະອາຣົມອາດສາມາດເຮັດໃຫ້ໝົດກຳລັງໃຈ

ເຖິງວ່າຜູ້ທີ່ເຊື່ອມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແຕ່ໝົດ

ຄວາມອົດທົນ.
ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການການຟື້ນຟູຂອງພຣະເຈົ້າໃນບາງຈຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຊີວິດຈິດວິນຍານຄຣິຄສຕຽນຈະ
ເຣີນເຕີບໂຕເຕັມທີ່ກໍສາມາດມີຄວາມຮູ້ສຶກເມື່ອຍລ້າ ແລະທໍ້ແທ້ເມື່ອເຫັນວ່າການທຳງານເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ສຳເຣັດແລະຮູ້
ສຶກວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ. ຊາແລສ ສເປິເຈິນ ເປັນທີ່ນັບຖືຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ເປັນນຶ່ງໃນນັກເທດໃນປະວັດສາດ. ກຳ
ລັງແຮງຈູງໃຈຂອງລາວແມ່ນສຸດຍອດໃນລະຍະເວລາທີ່ລາວມີຊີວດ
ິ ຢູ,່ ລາວຍັງຕໍ່ສູ້ກັນຄວາມເສົ້າສະເທືອນໃຈ. ຊຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ລາວຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກທຳມາດເທສນາແລະຕ້ອງຢຸດລົງໃນທັນທີ.
ການເຮັດໃຫ້ໝົດກຳລັງໃຈອາດສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາພ່າຍແພ້ແລະມີຄວາມຮູ້ສຶກໝົດພລັງຄວາມຕ້ານທານ. ແລະ
ເຖິງແມ່ນວ່າມັນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການມີຊີວິດທີ່ຊອກຫາຢາມາໃຊ້ຢ່າງຣະມັດຣະວັງສຳລັບບຸກຄົນຜູ້ທີ່ກຳລັງຕິດພັນຢູ່
ກັບຄລີນິກຢ່າງເສົ້າໃຈ, ຜູ້ອະທິຖານກໍອະທິຖານຢູ່ເລື້ອຍໆເພື່ອຈິດວິນຍານຂອງເຮົາຈະມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ເມື່ອພຣະ
ເຈົ້າຟື້ນຟູຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະພລັງງານຂອງເຮົາຂຶ້ນໃໝ່, ພວກເຮົາຄວນຂອບຄຸນພຣະອົງໃນທາງຄຳອະທິຖານ.
ພຣະອົງເປັນຜູ້ໃຫ້ແລະພວກເຮົາຄວນຕອບສນອງດ້ວຍການຂອບພຣະຄຸນ.
ພຣະເຈົ້າຍິ່ງໃຫ່ຽແລະຢູ່ເໜືອການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ, ເຖິງປານນັ້ນ “ ພຣະອົງຍັງຮັບຟັງຂໍ້ຄວາມຂອງຜູ້ທີ່ຖ່ອມ
ຕົວ.” ພຣະອົງຕອບພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມຮັກອັນຍິ່ງໃຫ່ຽແລະຄວາມເມດຕາສົງສານ. ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ລືມສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງ
ການ. ເມື່ອເຮົາຕັ້ງໃຈສແວງຫາພຣະອົງທາງການອະທິຖານ, ພຣະອົງຈະເພີ້ມພູນຄວາມເຂັ້ມແຂງອົດທົນແລະຄວາມ
ເຫັນໃຈຂອງພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາສາມາດວາງໃຈໃນພຣະອົງກັບທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການໃນຊີວິດ.

3. ເພງສັຣເສີນ 138: 7- 8
7ແມ່ນຂ້ານ້ອຍຍ່າງຢູ່ກາງຄວາມລຳບາກຍາກເຢັນພຣະອົງຈະສງວນຊີວິດຂ້ານ້ອຍໄວ້ ພຣະອົງຈະຢຽດພຣະຫັດຂອງ
ພຣະອົງອອກຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮ້າຍຂອງສັດຕູຂອງຂ້ານ້ອຍແລະພຣະຫັດຂວາຂອງພຣະອົງຈະຊ່ວຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ລອດພົ້ນ
8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໃຫ້ສຳເຣັດພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງແກ່ຂ້ານ້ອຍ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຄວາມເມດຕາຂອງ
ພຣະອົງດຳລົງເປັນນິດຂໍຢ່າປະຖິ້ມພຣະຫັດຖະກິດຂອງພຣະອົງ.
ກະສັດດາວິດເຂົ້າໃຈຄວາມບໍ່ປອດພັຍລະຫວ່າງການຢູ່ໃຕ້ການປົກປ້ອງຮັກສາແລະການຢູ່ດ້ວຍຕົນເອງ. ທ່ານ
ເປັນກະສັດທີ່ສູ້ຮົບໃນສົງຄາມຜູ້ທີ່ມີສັດຕຣູທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກຂອງອິສຣາເອນ.
ເລິກຂອງຄວາມອັນຕະລາຍ.”

ດາວິດ ເດີນ “ເຂົ້າໃນເຫວ

ພວກເຮົາອາດຈະເວົ້າວ່າອັນຕະລາຍເກີດຂຶ້ນຕລອດເວລາເປັນປົກກະຕິເປັນປະສົບ

ການຂອງເພິນ
່ . ອັນຕະລາຍທີ່ດາວິດປະເຊີນຢູແມ່ນເຂັ້ມຂົ້ນແລະເດົາບໍ່ໄດ້. ດາວິດວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ. ສຳລັບ
ດາວິດ, ການປົກປ້ອງຂອງພຣະເຈົ້າເປັນເຣື່ອງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງກະທຳຈະມີຊີວິດຢູຫ
່ ຼືຈະຕາຍ.
ດັ່ງນັ້ນເປັນດ້ວຍເຫດໃດ, ດາວິດຈຶ່ງຍອມປ່ອຍໃຫ້ບັນຫາຄຸກຄາມເພິ່ນ, ຄວນທີ່ກະສັດດາວິດຈະມີຄວາມເຊື່ອ
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ໝັ້ນໃນການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນບໍ? ພວກເຮົາພົບຄຳຕອບໃນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເພິ່ນໃນການຮູ້ພຣະ
ປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າສຳລັບຊີວິດຂອງເພິ່ນ.

“ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເຕີມເຕັມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງໃນຂ້ານ້ອຍ.”

ສິ່ງນັ້ນເປັນຄວາມຈິງ, ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ຢືນຢັນເຫດຜົນທີ່ພຣະເຈົ້າຈະປົກປ້ອງເພິ່ນຈາກການຮູ້ຈັກສັດຕຣູຂອງເພິ່ນດີເທົ່າກັບ
ການຮູ້ຈັກຂໍ້ເລິກລັບຂອງສັດຕຣູທີ່ອາດຈະຊຸກເຊື່ອງໃນຄວາມຢ້ານກົວຂອງເພິ່ນ.
ໃນຂໍ້ 7-8, ພວກເຮົາໄດ້ຍິນດາວິດສະແດງຄວາມຮູ້ຄວາມເຊື່ອວາງໃຈຂອງເພິ່ນວ່າພຣະເຈົ້າຈະສຳເຣັດງານຂອງ
ພຣະອົງ. ກະສັດດາວິດຈະອະທິຖານດ້ວຍຄວາມເຊື່ອເພາະເພິ່ນຮູ້ວ່າເພິ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນການທີ່ຍິ່ງໃຫ່ຽຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.

ດາວິດຄວນຈະຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າທີ່ປົກປ້ອງຊີວິດຂອງເພິ່ນເຖິງແມ່ນວ່າໃນຊ່ວງທີ່ເພີຍຜ່ານອັນຕະລາຍ.

ພວກເຮົາອາດຄິດວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນສຳຄັນໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າຄືກັບກະສັດດາວິດ.

ນັ້ນເປັນຄວາມ

ຈິງ. ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າອົງດຽວກັນ; ພຽງແຕ່ມີຄຳຖາມຢູ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຊື່ອວາງໃຈພຣະເຈົ້າໃນທິດທາງດຽວ
ກັບດາວິດເຊື່ອບໍ?
່ ພວກເຮົາຍັງຈະເຊື່ອໄວ້ວາງໃຈໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າວ່າຈະສຳເຣັດ ທັງນ້ອຍແລະໃຫຍ່ຜ່ານ
ທາງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ພວກເຮົາສາມາດດຳເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ, ການເຊື່ອພຣະເຈົ້າຈະປົກປ້ອງເຮົາອອກ
ຈາກອັນຕະລາຍ. ເມື່ອເຮົາດຳເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ,

ມັນເປັນການປົກປ້ອງຊ່ອຍເຫຼືອຂອງພຣະເຈົ້າຫຼາຍກວ່າ

ອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ເຊື່ອໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈົ້າເປັນພື້ນຖານຂອງຜູ້ເຊື່ອທຸກໆຄົນ. ເມື່ອເຮົາອະທິຖານດ້ວຍການຂອບພຣະຄຸນ, ມັນສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ເຕີມເຕັມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງໃຫ້ສຳລັບເຮົາ.

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ການສເລີມສລອງວັນຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າສາມາດມີຄວາມໝາຍຫຼາຍສິ່ງສຳລັບແຕ່ລະບຸກຄົນ, ແຕ່ໝາກຫົວ
ໃຈຂອງການຂອບພຣະຄຸນແມ່ນເປັນການສະແດງຄວາມເຊື່ອແລະການອະທິຖານ. ຈົ່ງເລືອກນຶ່ງໃນຂໍ້ນຳໃຊ້ຕໍ່ລົງໄປນີ້

 ຈົ່ງຂອບພຣະຄຸນ. ໃນແຕ່ລະວັນພາຍໃນອາທິດນີ້ຈົ່ງບອກພຣະເຈົ້າບາງເຣື່ອງທີ່ທ່ານຕ້ອງຂອບພຣະຄຸນພຣະ
ອົງ.
 ຈົ່ງຂຽນທຸກຢ່າງການຂອບພຣະຄຸນຂອງທ່ານ. ຈົດເປັນລາຍລະອຽດ ເປັນລາຍການລົງໄປ ຂອງທຸກໆເຫດຜົນ
ທີ່ທ່ານຕ້ອງຂອບພຣະຄຸນ. ອະທິຖານຕາມທຸກສິ່ງທີ່ຈົດໄວ້ເປັນລຳດັບແລະຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າສຳລັບທຸກຢ່າງ
ທີ່ພຣະອົງອວຍພອນທ່ານແລະສຳຜັດຊີວິດຂອງທ່ານ.
 ຂອບໃຈບາງຄົນ. ຂຽນໜັງສືໄປເຖິງບຸກຄົນທີ່ທ່ານອະທິຖານເພື່ອແລະບອກຄົນນັ້ນວ່າທ່ານອະທິຖານຂອບ
ຄຸນພຣະເຈົ້າເພື່ອລາວໃນເຣື່ອງອັນໃດ. ລວມໄປເຖິງອະທິຖານເພື່ອວັນຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ.
ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ມີການເສີມຂຍາຍການອະທິຖານໃນຊີວິດ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຮຽນໃຫ້ການຂອບພຣະ
ຄຸນຕໍ່ພຣະເຈົ້າເປັນປົກກະຕິໃນຄຳອະທິຖານ. ແລະເມື່ອພວກເຮົາອະທິຖານຢູ່ເລື້ອຍ, ພຣະເຈົ້າຈະເຫັນຄຸນຄ່າຂອງ
ຄວາມ ຮູ້ສຶກຂອບພຣະຄຸນຂອງພວກເຮົາເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້ແຜນການຂອງພຣະອົງ.

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR.
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