ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 28 ຕຸລາ 2018 (10-28-2018)
ອະທິຖານດ້ວຍການຍອມຈໍານົນ
ແມ່ນຫຍັງທີ່ຊື່ນໃຈທີ່ສຸດໃນການຖ່າຍຮູບຕົນເອງ(selfie) ທີ່ທ່ານເຄີຍເຫັນຫຼເື ຄີຍຖ່າຍ?
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຈົ່ງອະທິຖານດ້ວຍການຖ່ອມໃຈຕໍ່ພຣະປະສົງຂອງອົງພຣະເຈົ້າ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ໃນສອງສາມປີຜ່ານມາ, ຄໍາເວົ້າໃໝ່ໄດ້ເພີ້ມເຂົ້າໃສ່ຄໍາສັບຂອງພວກເຮົາ: ຖ່າຍຮູບຕົນເອງ (selfie). ຄໍາເວົ້ານີ້
ອ້າງອີງເຖິງການຖ່າຍຮູບໃຫ້ຕົນເອງດ້ວຍໂທຣະສັບມືຖ.ື

ຄໍາເວົ້ານີເ້ ຫມາະສົມກັບວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາຢ່າງສົມ

ບູນ. ພວກເຮົາໄດ້ກາຍມາເປັນວັທນະທັມ “ຖ່າຍຮູບຕົນເອງ” ທີ່ຈັດໄວ້ສໍາລັບຊີວິດທີ່ເອົາຕົນເອງເປັນສູນກາງ.
ພວກເຮົາສາມາດມີປະສົບການທີ່ເປັນຜົນປໂຍດໃນທາງບວກ ເມື່ອພວກເຮົາເພິ່ງຕົນເອງ ແລະມີອິສຣະພາບ,
ແຕ່ນັ້ນຂ້ອນຂ້າງແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຊີວິດທີ່ເອົາຕົນເອງເປັນສູນກາງ(self-centered life) ແລະ ຊີວິດທີ່ບູຊາ(ຫຼົງ
ໄຫຼ)ໃນຕົນເອງ. ຜູ້ປົກຄອງຮູ້ດີຊໍ່າໃດວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມຢາກໄດ້ຢ່າງແຮງກ້ານັ້ນ ເມື່ອລາວສັ່ງເອົາແຕ່ພຽງທາງ
ດຽວ ຫຼືເອົາແຕ່ໃຈຕົນເອງ ເຖິງແມ່ນວ່າສິ່ງທີ່ລາວຢາກໄດ້ນັ້ນເປັນສິ່ງທີບ
່ ໍ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບລາວ. ແຕ່ໜ້າເສັຽດາຍ ທີ່ພວກ
ເຮົາຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ຍອມເຕີບໂຕອອກຈາກສະພາບນັ້ນເໝືອນດັ່ງເດັກນ້ອຍ, ວັທນະທັມ “ຖ່າຍຮູບຕົນເອງ” ຂອງພວກ
ເຮົາຕ້ອງການຊີວິດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງຕົນເອງແລະມັກຈະລືມກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຊີວິດ “ຖ່າຍຮູບຕົນເອງ” ເປັນສັດຕຣູຂອງການເຕີບໂຕດ້ານຈິດວິນຍານ. ໃນຖານະຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອທີ່ມີຈຸດປະ
ສົງພັທນາຊີວິດການອະທິຖານ, ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຈໍານົນຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຮົາເພື່ອສແວງຫາພຣະປະສົງ
ຂອງອົງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາຕ້ອງປະຕິເສດຮູບຊົງເບິ່ງຄືວ່າເປັນຊີວິດ "ຖ່າຍຮູບຕົນເອງ" ຄືຊີວິດທີ່ເອົາຕົນເອງເປັນ
ສູນກາງ ແລະເມື່ອພວກເຮົາເຮັດ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຜົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1,2, ແລະ3).
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ມັດທາຍ 6:10-11
ຂໍໃຫ້ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງມາຕັ້ງຢູ່ ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະອົງໃນສວັນເປັນຢ່າງໃດ
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ກໍໃຫ້ເປັນໄປຢ່າງນັ້ນທີ່ແຜ່ນດິນໂລກ.11ຂໍຊົງໂຜດປະທານອາຫານປະຈຳວັນໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໃນກາລະ
ວັນນີ.້
ພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ສະເດັດລົງມາເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພຣະຣາຊອານາຈັກ ຊຶ່ງແຕກຕ່າງກັບອໍານາດດ້ານການເມືອງທັງ
ໝົດຊຶ່ງພວກເຮົາຄຸ້ນເຄີຍ. ທຸກໆແງ່ທຸກໆມຸມມອງຂອງການເມືອງໄດ້ຖືກການກວດສອບແຕ່ລະຊົ່ວໂມງເພື່ອປະເມີນ
ຄວາມນິຍົມຂອງຜູ້ນໍາຂອງພວກເຮົາ ແລະເປີເຊັນຂອງຜູ້ລົງຄະແນນທີ່ເຫັນດ້ວຍກັບນະໂຍບາຍສະເພາະ. ແຕ່ພຣະ
ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດງານໂດຍການເລືອກຕັ້ງໂດຍການສໍາຣວດຄວາມນິຍົມ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຫາ
1

ສຽງເລືອກຕັ້ງສໍາລັບຫ້ອງການ. ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະມະຫາຣາຊາ.
ເຫດສະນັ້ນໂດຍທັມຊາດ,ໃນແບບຢ່າງການອະທິຖານ(The Model Prayer)ຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູຊົງຮຽກເອິ້ນ
ພວກເຮົາໃຫ້ຈົດຈໍ່ຕໍ່ພຣະຣາຊອານາຈັກແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. ໃນອີກຄວາມໝາຍນຶ່ງ, ພຣະຣາຊອານາຈັກ
ແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າສລຸບເຖິງທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວກັບການອະທິຖານ. ຈົ່ງພິຈາຣະນາສອງຮູບແບບດັ່ງນີ້:
1. ພວກທີ່ຂາດອໍານາດຖວາຍຄໍາອະທິຖານແດ່ພຣະອົງຜູ້ຊົງຣິດອໍານາດສູງສຸດ. ເປັນການທູນຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງປົກ
ຄອງພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ.
2. ການອະທິຖານມັກຈະເປັນການຮ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງເຮັດການປ່ຽນແປງບາງຢ່າງ. ພວກເຮົາຕ້ອງການພຣະອົງ
ໃຫ້ປິ່ນປົວພະຍາບານຄົນໄຂ້. ພວກເຮົາຕ້ອງການພຣະອົງໃຫ້ໄຖ່ບາບຜູ້ຫຼົງຫາຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ພຣະ
ເຈົ້າຕັດສິນຜູ້ທີ່ຜິດຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາ. ແນ່ນອນ, ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ພຣະອົງຊົງຍົກບາບ
ແກ່ພວກເຮົາ. ເວົ້າອີກຄໍານຶ່ງ, ພວກເຮົາອະທິຖານຕໍ່ພຣະອົງຢູສ
່ ເມີເພື່ອໃຫ້ພຣະອົງຊົງປ່ຽນແປງສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ.
ໃນເມື່ອພວກເຮົາອະທິຖານຂໍໃຫ້ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງມາຕັ້ງຢູ່ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະ
ອົງ ພວກເຮົາມີເຈຕນາທີ່ຈະຍອມຈໍານົນຄວາມປາຖນາ ແລະຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວຕໍອ
່ ຳນາດພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າແລະແຜນການຂອງພຣະອົງ. ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະອະທິຖານຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຈົນກວ່າພວກເຮົາຈະຍອມຈໍານົນ
ຕໍ່ຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າຂອງອົງພຣະຄຣິດ ແລະກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ.
ພວກເຮົາລົ້ມລຸກຄຸກຄານກັບການປ່ອຍວາງໃນຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຮົາ, ບໍ່ແມ່ນບໍ? ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນ
ປໂຍດສເມີໄປເມື່ອພວກເຮົາຍອມຈໍານົນຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຮົາຕໍ່ພຣະປະສົງຂອງອົງພຣະບິດາທີ່ແສນຮັກຂອງ
ພວກເຮົາ. ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງເລີດລໍ້າກວ່າຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຮົາ ໃນທຸກວິຖີທາງ. ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ວ່າພວກ
ເຮົາຕ້ອງການຫຍັງ, ແລະພຣະອົງຊົງຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງດີທີ່ສຸດ(ສໍາລັບພວກເຮົາ).

ແມ່ນຫຍັງເປັນອຸປສັກກີດຂວາງການຍອມຈໍານົນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ?
2. ຢາໂກໂບ 4:6-10
ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານພຣະຄຸນເພີ້ມຂຶ້ນອີກ ເຫດສັນນັ້ນພຣະຄັມພີຈິ່ງກ່າວວ່າ, “ພຣະເຈົ້າຊົງຕໍ່ສູ້ຄົນທີ່ຈອງຫອງ
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ແຕ່ຊົງປະທານພຣະຄຸນແກ່ຄົນທີ່ຖ່ອມໃຈລົງ.” 7ເຫດສັນນັ້ນເຈົ້າທັງຫລາຍຈົ່ງນ້ອມໃຈຍອມຟັງພຣະເຈົ້າ ຈົ່ງຕໍ່ສູ້ກັບ
ມານແລະມັນຈະໜີຈາກພວກເຈົ້າໄປ. 8ເຈົ້າທັງຫລາຍຈົ່ງເຂົ້າໃກ້ພຣະເຈົ້າ ແລະພຣະອົງຈະສະເດັດມາໃກ້ພວກເຈົ້າ.
ຄົນບາບທັງຫລາຍເອີຍ, ຈົ່ງຊຳຮະມືໃຫ້ສະອາດ, ແລະຄົນສອງໃຈຈົ່ງຊຳຮະໃຈຂອງຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດ. 9ຈົ່ງເປັນທຸກໂສກ
ເສົ້າ, ຈົ່ງຮ້ອງໄຫ້ແລະຮ່ຳໄຮ ໃຫ້ການຫົວຂອງຕົນກັບກາຍເປັນການໂສກເສົ້າແລະໃຫ້ຄວາມຍິນດີກັບກາຍເປັນຄວາມ
ເສົ້າໝອງ. 10ເຈົ້າທັງຫລາຍຈົ່ງຖ່ອມໃຈລົງຕໍ່ພຣະພັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະພຣະອົງຈະຊົງຍົກຊູພວກເຈົ້າຂຶ້ນ.
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສອນໃຫ້ພວກເຮົາອະທິຖານ ໂດຍໃຫ້ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າມາຕັ້ງຢູ່ໃນຈິດໃຈ.
ເຖິງປານນັ້ນພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຈົດຈໍ່ໃຈໃສ່ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຈົດຈໍ່ໃຈໃສ່ໃນ
“ອານາຈັກ” ຂອງຕົນເອງ. ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຍອມຈໍານົນຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃນຖານະພຣະມະຫາກະສັດ ພຣະເຈົ້າຊົງ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຖ່ອມຕົວລົງ. ເມື່ອພວກເຮົາຖ່ອມຕົນລົງຕໍ່ຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພຣະອົງ, ພວກເຮົາກໍຮັກສາໄວ້ໃນ
ການອະທິຖານໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມພຣະປະສົງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າ.
ບໍ່ມີບ່ອນສຳລັບການໂອ້ອວດໃນການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ຄວາມໂອ້ອວດເປັນອຸປສັກຕໍ່
ການອະທິຖານ, ເພາະວ່າການອະທິຖານແມ່ນການຂຶ້ນກັບພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມອ່ອນນ້ອມ ຄວາມໂອ້ອວດເປັນສັດ
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ຕຣູຕໍ່ການອະທິຖານ ທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງປາຖນາຈາກພວກເຮົາ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ຢາໂກໂບໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າການໂອ້
ອວດເຊີນຊວນການຕໍ່ຕ້ານໃຫ້ຕໍ່ສູ້ກັບພຣະເຈົ້າ.
ການດໍາລົງຊີວິດພາຍໃຕ້ຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າຂອງອົງພຣະຄຣິດດ້ວຍຄວາມປາຖນາໃນພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ
ຈະເລີ້ມຕົ້ນແລະຈົບລົງດ້ວຍການຖ່ອມໃຈຖ່ອມກາຍຕົນເອງຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ

ພວກເຮົາຈະເຮັດດັ່ງນັ້ນດ້ວຍ

ວິທໃ
ີ ດ?

 ຍອມຈໍານົນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ການຖ່ອມຕົວເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການຍອມຈໍານົນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ການຍອມຈໍານົນບໍ່
ແມ່ນການປຣາຊັຍ, ແຕ່ແມ່ນການຍອມຮັບວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ ແລະພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າ.
ພວກເຮົາຍອມຢູ່ໃຕ້ພຣະຄຣິດດ້ວຍຄວາມຍິນດີແລະເຕັມໃຈ ພຣະອົງຊົງຮູ້ພວກເຮົາຫຼາຍກວ່າພວກເຮົາຮູ້
ຕົນເອງອີກຊໍ້າ ແລະຊົງຮັກພວກເຮົາຢ່າງເລິກເຊິ່ງທັງໆທີ່ຮູ້ຄວາມຈິງເຫຼົ່ານັ້ນ.
 ຕໍ່ຕ້ານພະຍາມານ. ພວກເຮົາສົມຄວນເລີກຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ, ແລະກົງກັນຂ້າມຈົ່ງຕໍ່ຕ້ານພະຍາມານ. ຊ່ອງ
ທາງຂອງຊາຕານແມ່ນຊັກຊວນຈູງໃຈໃຫ້ພວກເຮົາຄິດວ່າ: ວິຖີທາງແລະແຜນການຂອງພວກເຮົານັ້ນດີກວ່າ,
ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ຊີວິດໃນອົງພຣະຄຣິດນັ້ນດີກວ່າສເມີໄປ!
 ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອພວກເຮົາ “ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ພຣະເຈົ້າ”, ພຣະອົງກໍຊົງຫຍັບເຂົ້າມາໃກ້ພວກເຮົາ.
ເພາະສະນັ້ນ, ການຍອມຈໍານົນຊີວິດຂອງພວກເຮົາຕໍ່ພຣະຣາຊອານາຈັກແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງເປັນ
ເຣື່ອງຂອງຄວາມສັມພັນອັນແທ້ຈິງ ແທນທີ່ຈະເປັນພຽງແຕ່ການຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານສາສນາເທົ່ານັ້ນ.
 ສາຣະພາບ. ຫັນໜ້າມາຫາພຣະເຈົ້າໝາຍເຖິງຫັນໜ້າໜີຈາກຄວາມບາບ. “..ຈົ່ງຊຳຮະມືໃຫ້ສະອາດ ແລະ
ຄົນສອງໃຈຈົ່ງຊຳຮະໃຈຂອງຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດ”. ຢາໂກໂບໄດ້ຊີ້ແຈງເຖິງການຮຽກເອີ້ນໃຫ້ມີຊີວິດທີບ
່ ໍຣິສຸດແລະ
ໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍຕໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້າ ໃນຂໍ້ 9 ນັ້ນ: “ຈົ່ງເປັນທຸກໂສກເສົ້າ, ຈົ່ງຮ້ອງໄຫ້ແລະຮ່ຳໄຮ ໃຫ້
ການຫົວຂອງຕົນກັບກາຍເປັນການໂສກເສົ້າ ແລະໃຫ້ຄວາມຍິນດີກັບກາຍເປັນຄວາມເສົ້າໝອງ”. ເວົ້າອີກ
ຢ່າງນຶ່ງ, ຈົ່ງຢ່າຖືເບົາໃນຄວາມບາບຂອງທ່ານ. ວັທນະທັມຖືວ່າຄວາມບາບເປັນສິ່ງເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ຜທ
ູ້ ີ່ເຊື່ອ
ຖືວ່າການດໍາຣົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມນອບນ້ອມຖ່ອມຕົນຕໍພ
່ ຣະພັກພຣະເຈົ້າດ້ວຍໃຈທີສ
່ ໍານຶກຜິດຮ້ອງໄຫ້ຍ້ອນ
ຄວາມບາບ.

ຜົນປໂຍດຂອງການຍອມຈໍານົນໂດຍອ່ອນນ້ອມຕໍ່ພຣະເຈົ້າມີຫຍັງແດ່?
3. ຢາໂກໂບ 4:13-17
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ດັ່ງນັ້ນແຫລະ, ເຈົ້າທັງຫລາຍທີ່ເຄີຍເວົ້າວ່າ, “ມື້ນີ້ຫລືມື້ອື່ນພວກເຮົາຈະເຂົ້າໄປໃນເມືອງນັ້ນເມືອງນີ,້ ຈະພັກຢູ່ທີ່ນັ້ນ

ປີນງຶ່ , ແລະຈະຄ້າຂາຍເອົາກຳໄລ.”

ແຕ່ພວກເຈົ້າບໍ່ຮູ້ເຣື່ອງຂອງມື້ອື່ນ ວ່າຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າຈະເປັນຢ່າງໃດ ກໍ
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ເປັນເໝືອນນ້ຳໝອກທີ່ປາກົດຢູ່ຊົ່ວຄາວ ແລ້ວກໍຫາຍໄປ.

ແທນທີ່ຈະເວົ້າຢ່າງນັ້ນ ພວກເຈົ້າຄວນເວົ້າວ່າ, “ຖ້າພຣະ
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ເຈົ້າຊົງເຫັນຊອບ ພວກເຮົາຈະມີຊີວິດຢູ່ແລະຈະເຮັດສິ່ງນີ້ຫລືສິ່ງນັ້ນ.”

ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ເຈົ້າທັງຫລາຍໂອ້ອວດດ້ວຍ
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ຄວາມຖືຕົວ ການໂອ້ອວດຢ່າງນີ້ກໍລ້ວນແຕ່ເປັນຄວາມຊົ່ວ. 17ເຫດສັນນີ້ຜູ້ໃດຮູ້ວ່າອັນໃດເປັນການດີແລະບໍ່ເຮັດ ຜູ້ນັ້ນ
ຈຶ່ງມີບາບ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາອະທິຖານ “ຂໍໃຫ້ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງມາຕັ້ງຢູ”່ ເຊັ່ນດຽວກັນ, ພວກເຮົາອະທິ
ຖານ “ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ”. ພວກເຮົາຈົດຈໍ່ຕໍ່ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ ແຜນການຂອງພຣະ
ອົງ ບໍ່ແມ່ນຂອງພວກເຮົາເອງ. ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ: “ຖ້າຫາກທ່ານຢາກເຫັນພຣະເຈົ້າຫົວເລາະ ຈົ່ງບອກ
3

ພຣະອົງວ່າແຜນການຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ”. ເຫັນໄດ້ຊັດວ່າ, ນີບ
້ ໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງທີ່ຈະທໍາ
ລາຍຄວາມຫວັງແລະຄວາມຝັນຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ແຜນການຂອງພຣະອົງກໍດີກວ່າສເມີສໍາລັບພວກເຮົາ ພຣະເຈົ້າ
ຊົງຮູ້ອະນາຄົດ. ແຕ່ເປັນທີຫ
່ ນ້າເສັຽດາຍ, ພວກເຮົາມັກຈະລືມຄວາມຈິງທີ່ງ່າຍໆອັນນີ້.
ຄວາມຈິງສິ່ງນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາ. ເມືຶ່ອພວກເຮົາອະທິຖານ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນ
ຕ້ອງຄ່ອຍໆຮັກສາໄວ້ຊຶ່ງແຜນການສໍາລັບອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ ເພາະເຫດວ່າບໍ່ພຽງແຕ່ວິນາທີດຽວຂອງແຜນການ
ນັ້ນໄດ້ໃຫ້ຄໍາສັນຍາແກ່ພວກເຮົາ. ເຖິງປານນັ້ນ ຢາໂກໂບບໍ່ໄດ້ຮຽກເອີ້ນໃຫ້ພວກເຮົາດໍາຣົງຊີວິດຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ແນ່
ນອນໂດຍປາສຈາກຄວາມເຊື່ອ. ແຕ່ເພິ່ນໃຫ້ເຮົາດໍາຣົງຊີວິດຢູ່ເພື່ອອະທິຖານ ແລະວາງແຜນດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົນທີ່
ສັດຊື.່ ຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນຕົນເອງບໍ່ເຄີຍເປັນກຸນແຈທີ່ສໍາຄັນຂອງຄໍາອະທິຖານທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຕອບ. ຄວາມຫມັ້ນໃຈ
ຂອງພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຂຶ້ນຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າ ແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ຊົງປະຕິເສດການອະທິ
ຖານສໍາລັບພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມສົນໃຈຕົນເອງຂອງພວກເຮົາ. ເມື່ອພວກເຮົາອະ
ທິຖານເພື່ອໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດ, ພວກເຮົາສາມາດທີ່ຈະຄາດຫວັງໃນພຣະພອນຂອງພຣະອົງ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາອະທິຖານຂໍໃຫ້ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງມາຕັ້ງຢູ,່ ພວກເຮົາຕ້ອງອະທິຖານຂໍໃຫ້ເປັນ
ໄປຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ ບໍ່ມີຫຍັງໜ້ອຍໄປກວ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ມີຫຍັງນອກໄປຈາກນັ້ນ. ພວກເຮົາຍອມຈໍານົນ
ຊີວິດແລະແຜນການຂອງພວກເຮົາຕໍ່ອົງພຣະຄຣິດ. ນີ້ແມ່ນກັບໄປຫາການຫຍັບເຂົ້າໃກ້ພຣະເຈົ້າ.

ຖ້າພວກເຮົາມີ

ຄວາມຮູ້ສຶກໃກຈາກພຣະປະສົງຂອງອົງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຕ້ອງສແວງຫາພຣະອົງດ້ວຍສຸດໃຈຂອງພວກເຮົາ. ນີ້ບໍ່
ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາສເນີໃຫ້ພຣະອົງຊົງອຸປຖັມຄໍ້າຊູແລະເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ, ຫລືບໍ່
ແມ່ນວ່າພວກເຮົາຮ້ອງທຸກກັບພຣະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ເຫັນພາບລວມແຜນການຂອງພຣະອົງ. ພວກເຮົາຄົ້ນພົບແຜນການ
ຂອງພຣະອົງ ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກທີພ
່ ວກເຮົາດຳຣົງຊີວິດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ.

ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍກັນແລະກັນ ໃຫ້ຍອມຈໍານົນແຜນການຂອງພວກເຮົາຕໍ່ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ຄວາມຈິງໃນພຣະຄັມພີຕອນນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການອະທິຖານຂອງທ່ານຢ່າງໃດ? ຈົ່ງເລືອກເອົາຢ່າງນຶ່ງໃນການ
ປະຕິບັດຕໍ່ລົງໄປນີ້:
 ປະເມີນຜົນ. ຈົງປະເມີນຜົນເບິ່ງໃນສິ່ງທີ່ທ່ານອະທິຖານ. ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງວ່າທ່ານມີໃຈຈົດຈໍ່ໃສ່ໃນສິ່ງທີ່
ທ່ານປາຖນາ ຫຼືໃນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງ?
 ຍອມຈໍານົນ. ຈົ່ງທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງເປີດເຜີຍພາກສ່ວນຂອງຊີວິດຂອງທ່ານ ທີ່ທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຍອມຈໍາ
ນົນ (ມອບກາຍຖວາຍຊີວິດ) ໃຫ້ກັບພຣະອົງ.
 ອົດອາຫານ. ອາທິດລະຄັ້ງ, ຈົ່ງເພີ້ມການອົດອາຫານໃສ່ໃນຊີວິດການອະທິຖານຂອງທ່ານ ເພື່ອທ່ານຈະ
ໄດ້ຈົດຈໍ່ຕໍ່ອົງພຣະເຈົ້າ ແລະຕັດອໍານາດຂອງຕົນເອງ.
ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ເຊື່ອ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຍອມຈໍານົນຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຮົາຕໍ່ພຣະປະສົງຂອງອົງພຣະ
ເຈົ້າ. ບໍ່ເໝຶືອນກັບຄໍາສັນຍາທີ່ເປົ່າວ່າງຂອງ “ຊີວິດການຖ່າຍຮູບຕົນເອງ”, ການເອົາພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງເປັນນຶ່ງ ຈະນໍາພາພວກເຮົາໄປສູ່ການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ດ້ານຈິດວິນຍານ.
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