ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 21 ຕຸລາ 2018 (10-21-2018)
ການອະທິຖານແຫ່ງການສັຣເສີນ
ແມ່ນຫຍັງທີ່ຊື່ທ່ານພົວພັນດ້ວຍຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ ?
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຄວາມປາຖນາຍົກຍ້ອງພຣະເຈົ້າ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຊື່ນຶ່ງທີ່ພົວພັນກັບການລອບສັງຫານປະທານາທິບໍດີ ອັບຣາຮາມ ລິນຄອລ໌ນ: ຈອຫ໌ນ ວິລກີສ໌
ບູທ (John Wilkes Booth). ຄົນສ່ວນຫຼານໄດ້ລືມທ່ານບູທໄປແລ້ວກ່ຽວກັບການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ, ແຕ່ມີຄອບຄົວອະ
ເມຣິກັນຄອບຄົວນຶ່ງຍັງລືມບໍ່ລົງ. ເຊື້ອສາຍວົງຕະກູນຂອງ ດຣ. ຊາມູເອລ ມາດ (Dr. Samuel Mudd) ຍັງຄົງພະຍາ
ຍາມທີ່ຈະລົບລ້າງຂໍ້ກ່າວຫານັ້ນອອກໄປຈາກຊື່ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຫຼັງຈາກທ່ານບູທໄດ້ຍິງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ອັບຣາຮາມ ລິນຄອລ໌ນ, ລາວໄດ້ກະໂດດລົງຈາກລະບຽງຊັ້ນສູງ
ຫາເວທີແລະຂາຫັກ. ລາວໄດ້ຫຼົບໜີແລະໄປຍັງບ້ານທົ່ງນາຂອງ ດຣ. ຊາມູເອລ ມາດ ທີ່ຣດ
ັ ແມຣີແລນ. ດຣ. ມາດໄດ້
ປິ່ນປົວຂາຂອງລາວແລະອະນຸຍາດໃຫ້ລາວພັກອາສັຍຢູ່ນໍາ. ເມື່ອ ດຣ. ມາດ ໄດ້ຮູ້ຂ່າວວ່າລາວໄດ້ຄາຕກັມໃນມື້ຕໍ່ມາ,
ລາວກໍໄດ້ລາຍງານຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ.່ ແຕ່ໜ້າເສັຽດາຍ, ດຣ. ຊາມູເອລ ມາດ ກັບກາຍມາເປັນຜູ້ຕ້ອງຫາ. ລາວໄດ້ຖືກຕັດ
ສິນລົງໂທດຈໍາຄຸກຕລອດຊີວິດໃນຖານະສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ຮ່ວມກັບຄາຕກອນ ຈອຫ໌ນ ວິລກີສ໌ ບູທ. ໃນເວລາຕໍ່ມາ, ອະ
ດີດປະທານາທິບໍດີ ແອນດຣິວ ຈອຫ໌ນສັນ ໄດ້ຍົກໂທດໃຫ້ ດຣ. ຊາມູເອລ ມາດ ແຕ່ຄໍາຖາມກໍຍັງເລື່ອນລອຍຕໍ່ໄປອີກ
ທ່ານ ດຣ. ຊາມູເອລ ມາດ ເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດບໍ?
່
ເຊື້ອສາຍວົງຕະກູນຂອງ ດຣ. ຊາມູເອລ ມາດ ຍັງເຊື່ອວ່າຊື່ຂອງລາວແລະຂອງພວກເພິ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກລົບລ້າງ
ໃຫ້ໝົດສິ້ນໄປເທື່ອ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ພາສາຂອງພວກເຮົາດຽວນີ້ມີສໍານວນກ່ຽວກັບໃຜຜູ້ນຶ່ງທີ່ບໍ່ມີຊື່ສຽງຫຼືໜ້າສົງສັຍວ່າ:
“ລາວຊື່ວ່າຕົມ(mud) ສໍາລັບMudd”. ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນສໍານວນ “ໃສເໝືອນຂີ້ຕົມ(clear-as-mud)” ບໍ່? ຊື່ຂອງພວກ
ເຮົາເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບພວກເຮົາ. ໂດຍປາສຈາກຄໍາຖາມ, ນາມຊື່ນຶ່ງທີເ່ ໜືອຊື່ໃດໆ ທັງປວງທີ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບການ
ຍົກຍ້ອງສັຣເສີນນັ້ນຄື: ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າ.

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສອນພວກເຮົາໃຫ້ຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະນາມ

ຂອງພຣະເຈົ້າເມື່ອພວກເຮົາອະທິຖານ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2, ແລະ 3).
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ມັດທາຍ 6:9; ເພງສັຣເສີນ 96:1-3
“... ຂໍໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງເປັນທີ່ໂຄຣົບບູຊາ.” ພສສ 96 1ຈົ່ງຮ້ອງເພງໃໝ່ຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທົ່ວທັງ
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ໂລກຈົ່ງຮ້ອງເພງຖວາຍແດ່ພຣະອົງ.

2

ຈົ່ງຮ້ອງເພງຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ

ທຸກມື້ໃດຈົ່ງປະກາດຂ່າວດີທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາພົ້ນພັຍ.
ຕ່າງໆແລະກິຈການອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງແກ່ປະຊາຊົນທັງປວງ.
1

3

ຈົ່ງປະກາດພຣະຣັສມີຂອງພຣະອົງແກ່ຊົນຊາດ

ບາງຮູບແບບຂອງການອະທິຖານນັ້ນງ່າຍກວ່າອີກບາງແບບ. ຍົກຕົວຢ່າງ ສ່ວນຫຼາຍພວກເຮົາເຫັນວ່າເປັນການ
ງ່າຍທີ່ຈະທູນຂໍໃນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ ຫຼືທູນຂໍຄວາມປອດພັຍສໍາລັບລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນຈະມີຄວາມ
ໝັ້ນໃຈເມື່ອເວົ້າເຖິງການຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ. ສະມາຊິກຄຣິສຕະຈັກຜູນ
້ ຶ່ງບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າການສັຣເສີນເປັນ
ສ່ວນນຶ່ງທີ່ຍາກທີ່ສຸດຂອງການອະທິຖານສໍາລັບນາງ. ຂ້ອຍແນ່ໃຈວ່ານາງໂລ່ງໃຈໃນເມື່ອຂ້ອຍເຫັນດີກັບນາງ. ແຕ່
ເປັນຫນ້າເສັຽດາຍທີ່ການຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເປັນການງ່າຍດາຍສເມີໄປ.
ໃນແບບຢ່າງຂອງການອະທິຖານ(Model Prayer), ອົງພຣະເຢຊູຊົງສັ່ງໃຫ້ພວກເຮົາຈັດລະດັບການຍົກຍ້ອງສັຣ
ເສີນໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງເວລາໃນການອະທິຖານຕໍພ
່ ຣະເຈົ້າ. ພຣະອົງສາມາດສັ່ງຫຼາຍໄປກວ່ານັ້ນກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ້
ແຕ່ພຣະອົງຊົງເລືອກເອົາແຕ່ພຽງສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງການສັຣເສີນ: ຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ. ຄໍາເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ເປັນແບບ
ຢ່າງສໍາລັບການອະທິຖານທັງໝົດໃນອະນາຄົດ. ອົງພຣະເຢຊູຊົງສອນພວກເຮົາໃນການສັຣເສີນ, ພຣະອົງຊົງເຮັດດັ່ງ
ນັ້ນດ້ວຍການຍົກຍ້ອງພຣະເຈົ້າໂດຍພຣະນາມຊຶ່ງເປັນທີ່ສັຣເສິນແລະສັກສິດ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ອະທິຖານເພື່ອໃຫ້ພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງເປັນທີ່ສັກສິດ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາແມ່ນການຍອມຮັບຮູ້ວ່າພຣະນາມ
ຂອງພຣະອົງນັ້ນສັກສິດຢູ່ແລ້ວ.
ເມື່ອພວກເຮົາຮັບຮູ້ການຍົກຍ້ອງສັຣເສີນນັ້ນແມ່ນຫຍັງ ແລະເລີ້ມປະຕິບັດ, ການຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈົ້າກໍຈະ
ຫຼັ່ງໄຫຼມາຢ່າງໂລ່ງລ່ຽນ. ບົດເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 96 ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີຂອງການປະກາດການສັຣເສີນພຣະນາມຂອງ
ພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະອົງດ້ວຍ 3 ວິທີ ດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້:
1. ຮ້ອງເພງໃໝ່. ໃນຂໍ້ແລກຂອງພຣະຄັມພີ, ພວກເຮົາເຫັນຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີຂອງຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໃນຂະ
ນະທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຕີຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີນັ້ນຢ່າງໃດ? ຜູ້ຂຽນ
ເພງສັຣເສີນສັ່ງໃຫ້ພວກເຮົາມີໃຈຮ້ອນຮົນ “ຮ້ອງເພງໃໝ່ແກ່ພຣະເຈົ້າ”. ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ໝົດທັ້ງ
ໂລກ” ໄດ້ຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ.
2. ຖວາຍພຣະພອນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.

ການສັຣເສີນພຣະເຈົ້າມີຄວາມຫມາຍຫຼາຍກວ່າການຮ້ອງເພງ.

ພວກເຮົາ “ຖວາຍພຣະພອນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ” ເຊັ່ນດຽວກັນ. ຄໍາວ່າ “ອວຍພອນ”ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ
ໃນພາສາເຮັບເຣີ ໃນຄໍາວ່າ ຄຸກເຂົ່າລົງ, ແລະໂດຍບໍ່ຕ້ອງປລາດໃຈ ຊຶ່ງສາມາດໝາຍເຖິງ ສັຣເສີນ, ໂຄຣົບ
ຫຼື ບູຊາ. ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານພົບໃນພຣະຄັມພີວ່າພຣະເຈົ້າຊົງອວຍພຣະພອນປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ, ຊຶ່ງ
ຫມາຍເຖິງການສະລະໃຫ້ ແລະຜົນປໂຍດຂອງພຣະອົງ. ບັດນີແ
້ ມ່ນຜຽນຂອງເຮົາຖວາຍພຣະພອນພຣະອົງ
ເພາະວ່າຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່, ພຣະອໍານາດ,ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. ສັຣເສີນຍ້ອງຍໍພຣະນາມພຣະອົງ!
3. ປະກາດຄວາມພົ້ນຂອງພຣະອົງ. ສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສິ່ງນຶ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງກະທໍານັ້ນແມ່ນການສະເດັດລົງມາແລະ
ນໍາພວກເຮົາກັບຄືນສູຄ
່ ວາມສັມພັນທີ່ຖືກຕ້ອງກັບພຣະອົງ. ພຣະອົງຊົງໄຖ່ພວກເຮົາໃຫ້ລອດພົ້ນ! ພວກເຮົາ
ຍົກຍ້ອງພຣະອົງໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາປະກາດ “ພຣະຣາຊພາຣະກິດອັນອັສຈັນລະຫວ່າງທຸກໆຊົນຊາດ”
ພວກເຮົາສາມາດຍົກຍ້ອງພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າວ່າສັກສິດ ດ້ວຍວິທີໃດ?

2. ເພງສັຣເສີນ 96:4-6
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ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະຄວນທີ່ຈະສັຣເສີນຢ່າງສູງສຸດ ພຣະອົງຊົງເປັນທີ່ຢຳເກງເໜືອກວ່າພຣະອື່ນທັງປວງ.

5

ສ່ວນພຣະຂອງຊົນຊາດອື່ນບໍ່ແມ່ນພຣະແທ້ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ສ້າງສວັນຊັ້ນຟ້າ.6 ຣັສມີແລະຣິດທານຸພາບ

ກໍອ້ອມຮອບພຣະອົງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະຄວາມສງ່າງາມຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງ.
ພາບທີ່ຮຸນແຮງຂອງຜູ້ກໍການຮ້າຍບໍ່ຈໍາເປັນຕອງມີການສະແດງໃຫມ່, ຫຼືເຣື່ອງຂອງຄວາມອະຍຸດຕິທັມທີເ່ ຮັດ
2

ໃຫ້ພວກເຮົາເສັຽກໍາລັງໃຈ. ຄວາມທໍ້ແທ້ໃຈສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການຄອບງໍາ ທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍບັນຫາທີ່
ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາທັງຫມົດ. ແຕ່ດ້ວຍພຣະຄຸນ, ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານຫົນທາງທີ່ພາໃຫ້ພວກເຮົາຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນຄວາມ
ຫວັງທ່າມກາງຂ່າວຮ້າຍທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ. ທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານທີ່ມີສຸຂະພາບດີແມ່ນການສັຣເສີນ. ການສັຣເສີນ
ພຣະເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ຍ້ອງຍໍພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເປັນການຍົກລະດັບຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາເໝືອນກັນ. ເມື່ອພວກ
ເຮົາຈົດຈໍ່ໃສ່ພຣະອົງຜູ້ຊົງຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ, ພວກເຮົາກໍມີມຸມມອງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະຄວາມທໍ້ແທ້ກໍຫາຍໄປ.
►ສັຣເສີນຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າພຣະທຽມທັງປວງ

ເພາະມັນເປັນພຽງແຕ່ຮູບໂຄຣົບເທົ່ານັ້ນ, ດ້ວຍເຫດນິເີ້ ພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ຈົດຈໍ່ການສັຣເສີນຂອງເພິ່ນໃສ່ໃນຄວາມຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າ. ມະນຸດໄດ້ສ້າງພຣະທຽມເຫຼົ່ານີ້, “ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງຟ້າສວັນ”. ເຮັດແນວໃດຈະມີ
ການປຽບທຽບໄດ້ລະຫວ່າງສອງຢ່າງນີ້?
►ສັຣເສີນຄວາມສວຍສົດງົດງາມຂອງພຣະເຈົ້າ. “ຣັສມີແລະຣິດທານຸພາບກໍອ້ອມຮອບພຣະອົງ

ຄວາມຍິ່ງ

ໃຫຍ່ແລະຄວາມສງ່າງາມຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງ”. ໃນທໍານອງດຽວກັນ, ເພິ່ນໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້
ສແວງຫາພຣະເຈົ້າຊຶ່ງໄດ້ຖືກອ້ອມຮອບດ້ວຍຄວາມສວຍສົດງົດງາມນັ້ນ. ຄຳວ່າຣັສມີແມ່ນຄໍາເວົ້າເຮັບເຣີທີ່
ມີຄວາມໝາຍເຖິງປະສົມປະສານແນວຄິດຂອງການປາກົດຕົວຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງໃຜຜູ້ນຶ່ງ. ຕີຄວາມໝາຍໃສ່ “ຣິດ
ທານຸພາບ”, “ພຣະສງ່າຣາສີ”, ແມ້ກະທັ້ງ “ພຣະກຽດຕິຍົດ”, ຢູ່ໃນຫຼາຍບ່ອນໃນພຣະສັນຍາເດີມ. ຄໍາເຫຼົ່ານີ້
ໄດ້ບັລຍາຍເຖິງສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າຍິ່ງໃຫຍ່ມະຫາສານ.

ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ເຊີນຊວນພວກເຮົາໃຫ້

ຫລຽວເບິ່ງພຣະເຈົ້າເພາະພຣະອົງຊົງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ແລະຄວາມສວຍສົດງົດງາມ. ໃນໂລກແຫ່ງ
ຄວາມເປິະເປື້ອນແລະແຕກກະຈັດກະຈາຍ, ພຣະເຈົາ
້ ຊົງສວຍສົດງົດງາມອະລ່າມຕາ!
ພວກເຮົາອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າອົງຊົງເຕັມໄປດ້ວຍຣິດທານຸພາບ, ພຣະອໍານາດ, ແລະຄວາມສວຍສົດງົດງາມ.
ພຣະອົງຊົງຍິນດີຕ້ອນຮັບການບັນເທົາທຸກສໍາລັບຄວາມທຸກຍາກຂອງພວກເຮົາ.ໂລກນີ້ແມ່ນໂຫດຮ້າຍແທ້ໆ; ແຕ່ພຣະ
ເຈົ້າຊົງສວຍສົດງົດງາມ. ຊົນຊາດທັງຫຼາຍໄຮ້ຄວາມປານີ; ແຕ່ພຣະເຈົ້າຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຄວາມເມດຕາປານີຂອງພຣະອົງ.
ມະນຸດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສົນໃຈຂອງຕົນເອງ;ພຣະເຈົ້າເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສງ່າງາມ! ເບິ່ງພຣະເຈົ້າໃນຖານະທີ່ພຣະ
ອົງຊົງເປັນຈະພາໃຫ້ພວກເຮົາສັຣເສີນ ເພາະວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດເໝືອນພຣະອົງ!
ຖ້າພວກເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້ານ້ອຍໆ, ອ່ອນແອ, ຫຼື ບໍ່ເປັນໜ້າວາງໃຈ, ການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາກໍຈະ
ອ່ອນແອເໝືອນກັນ. ແທ້ຈງິ ແລ້ວ, ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ອະທິຖານອີກຊໍ້າ ເຮົາຈະເຮັດເພື່ອຫຍັງ ຖ້າຫາກວ່າພຣະເຈົ້າ
ບໍ່ຊົງຍິ່ງໃຫຍ່ ຫຼືບໍ່ມີພຣະສງ່າຣາສີ? ແຕ່ດ້ວຍພຣະຄຸນ, ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນແນະແນວທາງໃຫ້ພວກເຮົາຄິດໂດຍແຕກ
ຕ່າງຫຼາຍກວ່ານັ້ນກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາອະທິຖານ. ພຣະອົງຊົງມະຫາພລັງແລະຊົງຣິດທານຸພາບ.
ພຣະອົງຊົງສົມຄວນທີພ
່ ວກເຮົາຕ້ອງຍົກຍ້ອງສັຣເສີນ!

3. ເພງສັຣເສີນ 96:7-9
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ທຸກໆຄົນໃນໂລກນີ້ ຈົ່ງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົ່ງສັຣເສີນຣັສມີ ແລະຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ.

ພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະນຳເອົາເຄື່ອງຖວາຍບູຊາມາໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງ.
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ຈົ່ງສັຣເສີນ

ຈົ່ງນອບນ້ອມຖ່ອມ

ຕົວລົງຕໍ່ພຣະພັກຜູ້ຊົງບໍຣິສຸດ ເມື່ອພຣະອົງຊົງມາປາກົດທົ່ວທັງແຜ່ນດິນໂລກນີ້ ຈົ່ງສະທ້ານຢ້ານກົວຕໍ່ພຣະພັກຂອງ
ພຣະອົງ.
ພວກເຮົາຈະຕອບສນອງຕໍ່ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍວິທີໃດ? ພວກເຮົາ “ສັຣເສີນ” ພວກເຮົາຖວາຍ
ແກ່ພຣະອົງ: ພຣະຣັສມີແລະຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງຊົງສົມຄວນໄດ້ຮັບ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຈະເຮັດ
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ໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງຮຸ່ງເຮືອງ ແລະມີອໍານາດໄປຫຼາຍກວ່ານີ້,
ດ້ວຍພຣະຣັສມີແລະພລັງ.

ແຕ່ພວກເຮົາຍອມຮັບຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງສົມບູນ

ພຣະອົງຊົງສົມຄວນທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງນະມັສການ.

ພຣະອົງຊົງປະດັບປະດາດ້ວຍ

ຄວາມສງ່າງາມອັນບໍຣິສຸດ. ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງຄວນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຖ່ອມຕົວລົງຕໍ່ຫນ້າພຣະອົງ: “...ທົ່ວທັງ
ແຜ່ນດິນໂລກນີ້ຈົ່ງສະທ້ານຢ້ານກົວຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ”. ເມື່ອພວກເຮົາຮັບຮູ້ພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາ
ກໍນໍາມາຖວາຍເພື່ອເປັນການຍົກຍ້ອງພຣະອົງ. ຈົ່ງຄໍານຶງເຖິງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເມື່ອພວກເຮົາຖວາຍແກ່ພຣະເຈົ້າ:
►ຖວາຍດ້ວຍການສັຣເສີນ. “ເຫດສັນນັ້ນເຮົາທັງຫຼາຍຖວາຍຄຳສັຣເສີນເປັນເຄື່ອງບູຊາແດ່ພຣະເຈົ້າໂດຍຕລອດ
ໄປທາງພຣະອົງນັ້ນ ຄືຜົນແຫ່ງຮິມສົບປາກທີ່ຍອມຮັບຮູ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ”. (ຮຣ 13:15).
►ຖວາຍດ້ວຍຊັບສົມບັດ. “ຈົ່ງຖວາຍກຽດແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍວັດຖຸສິ່ງຂອງຂອງເຈົາ
້ ແລະດ້ວຍຜົນຜລິດທໍາ
ອິດຈາກການປູກຝັງແລະຈາກຜົນກໍາໄລທັງໝົດຂອງເຈົ້າໄປຖວາຍແກ່ພຣະອົງ”. (ສພສ 3:9).
►ຖວາຍດ້ວຍຊີວິດ. “ເຫດສັນນັ້ນພີ່ນ້ອງທັງຫຼາຍເອີຍ, ໂດຍເຫັນແກ່ພຣະເມດຕາກະຣຸນາຂອງພຣະເຈົ້າ ເຮົາຈຶ່ງ
ຊັກຊວນພວກເຈົ້າໃຫ້ຖວາຍຕົວແກ່ພຣະອົງ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງບູຊາທີ່ມີຊີວິດ, ເປັນອັນບໍຣິສຸດ, ແລະເປັນທີຊ
່ ອບ
ພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງເປັນການນະມັສການທີ່ສົມກັບຝ່າຍວິນຍານຂອງເຈົ້າທັງຫລາຍ”. (ໂຣມ 12:1).
►ຖວາຍດ້ວຍການອະທິຖານ. ພວກເຮົາມັກຈະເລີມ
້ ອະທິຖານດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການ(needs), ຄວາມຫ່ວງໃຍ
ຂອງພວກເຮົາແລະຕົວເຮົາເອງ. ແບບຢ່າງທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ໄວ້ແກ່ພວກເຮົາແມ່ນເລີ້ມດ້ວຍການທູນຂໍໃຫ້
ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າຊົງເປັນທີ່ຍົກຍ້ອງສັຣເສີນ, ແຕ່ການອະທິຖານເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງຖືກຍົກຍ້ອງບໍ່ໄດ້
ຈົບລົງພຽງເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາຕ້ອງຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະນາມພຣະເຈົ້າດ້ວຍທຸກໆຄໍາອະທິຖານຫຼັງຈາກນັ້ນ.
ພວກເຮົາຈະສາມາດເຮັດພິທີຖວາຍຊີວດ
ິ ເພື່ອເປັນພຣະກຽດແກ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ການສັຣເສີນແມ່ນຍົກລະດັບການຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າຫຼາຍກວ່າກິຈກັມອື່ນໆ. ດ້ວຍເຫດນີ້ແລະພຣະເຈົ້າສົມຄວນ
ຈະໄດ້ຮັບການສັຣເສີນ ພວກເຮົາສົມຄວນເຮັດຢ່າງດີເລີດໃນການອະທິຖານສັຣເສີນ. ຈົ່ງເລືອກເອົານຶ່ງໃນກິຈກັມຕໍ່
ລົງໄປນີ:້
►ຈົ່ງຖວາຍການສັຣເສີນ.ແຕ່ລະວັນໃນອາທິດນີ້ ຈົ່ງຖວາຍການສັຣເສີນໂດຍຈໍາເພາະແກ່ພຣະເຈົ້າ ເປັນຄໍາ
ເວົ້າຄໍາແລກຂອງແຕ່ລະວັນ.
►ຈົດບັນຊີພຣະລັກສະນະ. ຈົ່ງຈົດເປັນບັນຊີພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານສາມາດຄິດເຖິງ.
ຈົ່ງໃຊ້ເວລາໃນອາທິດນີ້ ສັຣເສີນພຣະເຈົ້າທຸກຢ່າງໃນບັນຊີນັ້ນ.
►ປະເມີນເບິ່ງຄໍາອະທິຖານ. ຈົ່ງບັນທຶກລາຍການອະທິຖານຂອງທ່ານ ແລະປະເມີນຜົນສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນວ່າເປັນ
ການຈົດຈໍ່ຕໍ່ການຍົກຍ້ອງພຣະເຈົ້າຫຼືບໍ່? ຫຼືເປັນພຽງແຕ່ສິ່ງທີ່ທ່ານປາຖນາເທົ່ານັ້ນ? ແລ້ວແຕ່ຄວາມຈໍາ
ເປັນ, ດັດແປງວິທີການອະທິຖານຂອງທ່ານເພື່ອທ່ານຈະໃດ້ສແວງຫາການຍ້ອງຍໍສັຣເສີນພຣະອົງ.
ທ່ານຈະສແວງຫາການຍົກຍ້ອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍການອະທິຖານໂດຍວິທີໃດ? ພຣະນາມເໜືອນາມຊື່ທັ້ງປວງສົມ
ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສັຣເສີນ: ພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຈົ່ງຍ້ອງຍໍສັຣເສີນພຣະອົງໂດຍຜ່ານການອະ
ທິຖານແລະແບ່ງປັນເຣື່ອງຂອງພຣະອົງແກ່ຄົນອື່ນໃນອາທິດນີ.້
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