ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 16 ມິຖຸນາ 2019 (06-16-2019)
ຮັນນາ:ຄວາມເຊື່ອທີ່ອະທິຖານ
ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານຊົມຊື່ນຍິນດີຢ່າງແທ້ຈງິ ລໍຄອຍສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ?
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຈົ່ງອະທິຖານດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ; ພຣະເຈົ້າຊົງສະດັບຮັບຟັງ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ແຂກຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດມາຢ່ຽມຢາມຄຣິສຕະຈັກ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໜຸນໃຈແກ່ພວກເຮົາໃຫ້ແບ່ງປັນຄວາມຈໍາເປັນ
ໃນການອະທິຖານ. ເທື່ອລະຄົນໆ,ຄົນທັງຫຼາຍໄດ້ເປີດໃຈຕ້ອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູຄຣິດມາເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ໃຫ້ລອດພົ້ນ
ພ້ອມທັງເພື່ອນຂອງຂ້ອຍ,ແຮສເຕີຣ.໌ ແຮສເຕີຣ໌ມີບັນຫາລົ້ມລຸກຄຸກຄານຢູ່ກັບຄວາມເປັນໝັນຂອງນາງ. ຂ້ອຍໄດ້ຍິນ
ວ່ານາງຂໍຮ້ອງກັບພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊົງປະທານລູກທີນ
່ າງປາຖນາແທ້ໆ. ກຸ່ມສັະຕຣີທັງຫຼາຍໄດ້ເຂົ້າມາອ້ອມຮອບນາງ, ທູນ
ຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊົງຕອບຄໍາອະທິຖານ. ພວກເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງສະດັບຮັບຟັງຄໍາອະທິຖານຂອງ
ພວກເຮົາ, ແລະພວກເຮົາລໍຄອຍຄໍາຕອບນັ້ນດ້ວຍຄວາມອົດທົນພາກພຽນພະຍາຍາມ.
ແຕ່ແລ້ວຫຼາຍປີໄດ້ຜ່ານໄປ, ແຮສເຕີຣ໌ ແລະ ສາມີຂອງນາງໄດ້ມີຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນວິທີການເຮັດເອົາລູກລ້ຽງ
(adoption) ແລະບັນຫາເຣື່ອງເສຖກິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດ,ີ ນາງສືບຕໍ່ອະທິຖານຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຕໍ່ໆໄປ...
ຕໍ່ມາ, ຕອນອາຍຸ 42 ປີ, ແຮສເຕີຣ໌ ລົ້ມເຈັບລົງ. ທ່ານໝໍສັນນິຖານວ່ານາງມີເນື້ອງອກ(ມະເຮັງ)ໃນມົດລູກ, ແຕ່
ນາງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບເບິ່ງລາຍລະອຽດ. ໃນຂະນະທີ່ກວດເບິ່ງເພດຂອງທາຣົກ(ultrasound),

ທ່ານໝໍອຸ

ທານອອກມາວ່າ: “ນີ້ເດ ແມ່ນແລ້ວ!”. ມຶນງົງແລະກັງວົນ, ແຮສເຕີຣ໌ ເລີ້ມຮ້ອງໄຫ້ອອກມາ, ຢ້ານກົວໃນສິ່ງຮ້າຍແຮງ
ທີ່ຈະຕາມມາ. ແຕ່ນັ້ນມັນບໍ່ແມ່ນມະເຮັງ - ແຕ່ມັນເປັນແອນ້ອຍມະຫັສຈັນ! (a miracle baby!). ເອລີ (Eli) ເກີດ
ກ່ອນກໍານົດ: 2-3 ເດືອນຫຼັງຈາກນັ້ນ, ແຕ່ລາວໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ໃນມື້ນີ້ເປັນຊາຍຫນຸ່ມທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ. ພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ຊົງຮັບຟັງຄວາມອາລັຍອາວອນຂອງເພື່ອນຂ້ອຍ-ແຮສເຕີຣ໌ ເໝືອນດັ່ງພຣະອົງໄດ້ຊົງສະດັບຮັບຟັງ ຮັນນາອະທິ
ຖານທູນຂໍ ສັຕວັດຜ່ານມາ. ແຮສເຕີຣ໌ໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ ຮັນນາເປັນຕົວຢ່າງ: ສັະຕຣີທັງສອງໄດ້ອະທິຖານ ຢ່າງຈິງຈັງ
ແລະ ສັດຊື່.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3)
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ

1. 1 ຊາມູເອນ 1:1-2; 9-11
ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່າ ເອນການາ ເປັນຄົນຕະກູນເອຟຣາອິມ ລາວຢູ່ເມືອງຣາມາທາຢິມໂຊຟີມ ເທິງພູນ້ອຍເອຟຣາອິມ

1

ລາວເປັນລູກຊາຍຂອງເຢໂຣຮາມ. ເຢໂຣຮາມເປັນລູກຂອງເອລີຮູ ຫລານຂອງໂຕຮູ ແລະເຫລັນຂອງຊູບ.

ເອນກາ

2

ນາມີເມັຽສອງຄົນຄື ນາງຮັນນາ ແລະນາງເປນິນນາ. ເປນິນນາມີລູກ ແຕ່ຮັນນາບໍ່ມີລູກ.
ຄັ້ງນຶ່ງທີຊ
່ ໂ
ີ ລ, ຫລັງຈາກພວກເຂົາກິນເຂົ້າແລ້ວ ນາງຮັນນາກໍລຸກຂຶ້ນໃກ້ປະຕູພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ປະ

9

ໂລຫິດເອລີກໍນັ່ງຢູ່ເທິງຕັ່ງອີ.້ 10ຮັນນາຮູສ
້ ຶກຂົມຂື່ນໃນໃຈຫຼາຍໃນຂະນະທີ່ນາງອ້ອນວອນຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ນາງໄດ້
1

ຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມທຸກໃຈ.

ນາງໄດ້ສາບານຢ່າງໜັກແໜ້ນວ່າ,

11

“ພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າແຫ່ງຈັກກະວານ ຂໍພຣະອົງຊົງ

ທອດພຣະເນດເບິ່ງຂ້ານ້ອຍຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງແດ່ ຂໍຊົງທອດພຣະເນດເບິ່ງຄວາມໂສກເສົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍ, ແລະຂໍ
ຊົງຈົດຈໍາ ຢ່າຫລົງລືມຂ້ານ້ອຍ. ຖ້າວ່າພຣະອົງຊົງປະທານລູກຊາຍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ, ຂ້ານ້ອຍຂໍສັນຍາວ່າ ຈະອຸທິດຖວາຍ
ເດັກນັ້ນ ໃຫ້ແກ່ພຣະອົງຕະຫຼອດຊົ່ວຊີວິດຂອງລາວ ແລະຜົມຂອງລາວຈະບໍ່ຖືກຕັດຈັກເທື່ອ.

ຊີວິດຂອງຮັນນາເປັນການເຕືອນຄວາມຊົງຈໍາວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງຫ່ວງໃຍໃນການຮ້ອງຂໍຂອງພວກເຮົາ,
ພຣະອົງຊົງສັດຊື່ໃນການຕອບສນອງ.

ແລະ

ພວກເຮົາມັກທູນຂໍຕໍ່ພຣະອົງເລື້ອຍໆ: ລາຍຊື່ຂອງຄວາມຢາກໄດ້ (wants)

ແລະປາຖນາ (desires), ແຕ່ ຮັນນາທູນຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າພຽງສິ່ງດຽວ:

“ຂໍພຣະອົງຊົງປະທານລູກຊາຍແກ່ຂ້າຮັບໃຊ້

ຂອງພຣະອົງ”.
ການມີລູກ -ໂດຍສະເພາະລູກຊາຍ - ເປັນຄວາມສໍາຄັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນວັທນະທັມສມັຍນັ້ນ.

ພວກເຮົາສັງ

ເກດເຫັນໃນຂໍ້ທີ 1 ໃນຂໍ້ອ້າງອີງເຖິງຊາຍຄົນນຶ່ງເປັນ “ລູກຊາຍ” ຂອງຊາຍອີກຄົນນຶ່ງ. ຮັນນາມີປະສົບການໃນຄວາມ
ເສັຽຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ “ລູກຊາຍ ຫຼັງຈາກ ລູກຊາຍ” ເພື່ອສືບວົງຕະກູນ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ເຫັນເດັກນ້ອຍເປັນເຄື່ອງ
ໝາຍຂອງພຣະພອນຈາກພຣະເຈົ້າ. ການປາສຈາກເດັກນ້ອຍເປັນພະຍານວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ຊົງພໍພຣະທັຍກັບຄອບຄົວ
ນັ້ນ. ຮັນນາໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ກັບມົນທິນນີ້ - ວັນແລ້ວວັນເລົ່າ. ດ້ວຍເຫດນີ້ເອງ, ສິ່ງນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນແມ່ນຈຸດເດັ່ນພາໃຫ້
ນາງຈົດຈໍ່ໃສ່ໃນການວິງວອນອະທິຖານທູນຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ໃຫ້ພຣະອົງຊົງປະທານລູກຊາຍໃຫ້ແກ່ນາງ.
ພວກເຮົາອາດຈະພົບເຫັນວ່າຕົນເອງຕົກຢູ່ໃນສະພາບນີ້ເໝືອນກັນ. ໃນການລົ້ມລຸກຄຸກຄານກັບຄວາມ “ພຽງພໍ”
ສໍາລັບຄົນອື່ນ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຈົດຈໍາວ່າ “ພຽງພໍແລ້ວ” - ຫຼາຍກວ່າພຽງພໍອີກຊໍ້າ ໃນແຜນການແລະອານາຈັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຄວາມຈໍາເປັນ (the needs) ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຮັນນາສາມາດຖືກຕອບສນອງໄດ້ດ້ວຍການແຊກແຊງຂອງພຣະ
ເຈົ້າ(God’s intervention)ເທົ່ານັ້ນ. ດ້ວຍຫຢົດນໍ້າຕາແລະຄວາມເຈັບປວດ, ຮັນນາໄດ້ສເນີຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ອົງພຣະ
ເຈົ້າ. ນາງໄດ້ປະຕິຍານຢ່າງຫມັ້ນຄົງວ່າ: “ຖ້າພຣະເຈົ້າຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງນາງ, ນາງຈະອຸທິດລູກໄວ້ກັບພຣະອົງ”.
ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ 4 ຢ່າງ ຈາກການອະທິຖານຂອງຮັນນາ ດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້:
1. ນາງໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ໃດ. “ພຣະເຈົ້າຈອມໂຢທາ” - ແຫ່ງກອງທັບ (The Lord of Armies).
2. ນາງຈໍາເພາະເຈາະຈົງໃນການຮ້ອງຂໍ. “ຂໍຊົງປະທານລູກຊາຍ” (Give your servant a son).
3. ນາງຍອມຈໍານົນຕໍ່ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ. ນາງຮຽກຕົວເອງວ່າ: “ຂ້າຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ” (your servant).
4. ນາງມີຄວາມຫວັງ(ຕັ້ງໃຈ). “..ຈະອຸທິດຖວາຍເດັກນັ້ນ ໃຫ້ແກ່ພຣະອົງຕລອດຊົ່ວຊີວິດຂອງລາວ..” (ຂໍ້ 11)
ບາງຄັ້ງຄໍາອະທິຖານຂອງພວກເຮົານັ້ນຈໍາເພາະເຈາະຈົງເໝືອນຂອງຮັນນາ. ພຣະເຈົ້າອາດຈະຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງ
ພວກເຮົາໄວໂດຍຊົງກ່າວວ່າ: “ແມ່ນແລ້ວ” (yes), ຫຼື ຄືກັນກັບ ຮັນນາ, ອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີກ່ອນທີ່ພຣະອົງຈະຊົງ
ຕອບ. ພຣະເຈົ້າອາດຈະບອກພວກເຮົາວ່າ: “ບໍ”່ (no), ແຕ່ຄໍາຕອບຂອງພຣະອົງທັງໝົດນັ້ນໄດ້ຊົງອອກແບບ(ມີພຣະ
ປະສົງ) ເພື່ອສັ່ງສອນໃຫ້ພວກເຮົາອາສັຍ (ເພິ່ງພາ) ພຽງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ.

ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດກ່ຽວກັບການອະທິຖານຂອງ ຮັນນາ?
2. 1 ຊາມູເອນ 1:17-18; 26-28
17

ເອລີເວົ້າວ່າ, “ຈົ່ງໄປເປັນສຸກເຖີນ
້ ຂໍພຣະເຈົ້າຂອງພວກອິສຣາເອນປະທານພອນຕາມທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮ້ອງຂໍຕໍ່ພຣະອົງ.”
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ນາງຕອບວ່າ, “ຂໍທ່ານຈົ່ງຄິດເມດຕາປານີຂ້ານ້ອຍເລື້ອຍໆເຖີນ
້ ” ແລ້ວນາງກໍຈາກໄປ ຕໍ່ຈາກນັ້ນມາ ນາງຈຶ່ງກິນ
2

ເຂົ້າ ແລະຄວາມໂສກເສົ້າກໍທຸເລົາລົງ. **********************************************
26

ແລ້ວພວກເຂົາກໍຂ້າງົວເຖິກໂຕນັ້ນ ແລະນຳເອົາເດັກນ້ອຍນັ້ນມາຫາເອລີ. ຮັນນາເວົ້າຕໍ່ເອລີວ່າ, “ຂໍໂທດທ່ານ, ທ່ານ

ຈື່ຂ້ານ້ອຍໄດ້ບໍ? ຂ້ານ້ອຍຄືຜູ້ຍິງທີ່ທ່ານເຄີຍເຫັນ ຢືນອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າຢູ່ທີ່ນີ້.
ຈາກພຣະອົງ ແລະພຣະອົງກໍຊົງປະທານໃຫ້ຕາມທີ່ຂ້ານ້ອຍໄດ້ທູນຂໍ.

27

ຂ້ານ້ອຍໄດ້ທູນຂໍລູກ

ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງຂໍອທ
ຸ ິດຖວາຍເດັກນ້ອຍ
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ນີ້ໃຫ້ແກ່ພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າ. ຂໍໃຫ້ລາວເປັນຂອງພຣະອົງຕລອດຊົ່ວຊີວິດຂອງລາວເຖີນ
້ .” ແລ້ວພວກເຂົາກໍພາກັນຂາບ
ໄຫວ້ ນະມັສການພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ນາງຮັນນາໄດ້ຖອກເທຫົວໃຈຂອງນາງຮ້ອງໄຫ້ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ນາງກໍຈາກພຣະວິຫານໄປດ້ວຍຄວາມບໍສ
່ ິ້ນຫວັງ
(ຮູ້ສຶກບໍເ່ ສັຽໃຈ)ອີກຕໍ່ໄປ.

ປະໂຣຫິດເອລີໄດ້ຮັບປະກັນຕໍ່ນາງວ່າອົງພຣະເຈົ້າຊົງໄດ້ຍິນຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງນາງ . ແຕ່

ທ້າຍທີ່ສຸດ, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງ ຮັນນາ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນການຮັບປະກັນຂອງປະໂຣຫິດເອລີ, ແຕ່ຢູ່ໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຜູ້ຊົງໄດ້ຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງນາງ.

ນາງໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກຊຶ່ງມາຈາກການ ປະຖິ້ມຄວາມປາຖນາຂອງຕົນເອງ ຕໍ່

ພຣະປະສົງຂອງອົງພຣະເຈົ້າ.
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຕອບການທູນຂໍຂອງຮັນນາໂດຍຊົງປະທານລູກຊາຍໃຫ້ນາງ.
“ຊາມູເອນ”, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ “ພຣະເຈົ້າຊົງໄດ້ຍິນ”,

ນາງໄດ້ໃຫ້ຊື່ແກ່ບຸດຊາຍນີ້ວ່າ

ຊຶ່ງເປັນການເຕືອນໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຊົງໄດ້ຍິນຄໍາທູນຂໍຂອງ

ຮັນນາ. ຊື່ຂອງນາງຮັນນາມີຄວາມໝາຍວ່າ: “ພຣະຄຸນ”(Grace), ຊຶ່ງແມ່ນຮູບພາບທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມພໍພຣະ
ທັຍຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ແມ່ຍິງທີ່ເປັນຫມັນ.

ພຣະເຈົ້າຊົງໄດ້ຍິນຄໍາຂໍຮ້ອງ(ອະທິຖານ)ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຊົງປະທານ

ພຣະຄຸນ ທີພ
່ ວກເຮົາບໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບ(God’s Grace that we don’t deserve)ຂອງພຣະອົງແກ່ພວກເຮົາ.
ຮັນນາໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບລູກຊາຍຂອງນາງຢູ່ສເມີ.

ນາງໄດ້ກັບມາສູ່ພຣະວິຫານທຸກໆປີ, ນໍາຂອງຂວັນແລະຜ້າຄຸມ

ໃໝ່ມາໃຫ້ ຊາມູເອນ (1 ຊມອ 2:19). ນາງບໍ່ເຄີຍປ່ອຍປະ ຊາມູເອນ ຈັກເທື່ອ, ພຽງແຕ່ໄດ້ມອບລູກຊາຍໃຫ້ຄືນແກ່
ພຣະເຈົ້າ,ແລະວາງໃຈໃນຊີວິດຂອງລາວໃນສີພຣະຫັດຂອງອົງພຣະຜູ້ສ້າງຈັກວານ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ສືບຕໍ່ຕອບຄໍາອະທິ
ຖານຂອງຮັນນາ! ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນາງໄດ້ມີລູກຕື່ມອີກ 5 ຄົນ - ລູກຊາຍ 3 ຄົນ ແລະ ລູກຍິງ 2 ຄົນ (1 ຊມອ 2:21).
ແມ່ນຫຍັງຄືພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງຊ່ວຍພວກເຮົາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາສາມາດວາງໃຈໃນພຣະອົງ?

3. 1 ຊາມູເອນ 2:1-3
ນາງຮັນນາໄດ້ອ້ອນວອນວ່າ: “ພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າຊົງເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂ້ານ້ອຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ.
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ຄວາມສຸກໃຈຍ້ອນສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງກະທຳ. ຂ້ານ້ອຍຫົວທ້າທາຍໃສ່ສັດຕຣູຂອງຂ້ານ້ອຍ.

ຂ້ານ້ອຍມີ

ຂ້ານ້ອຍ ເຕັມໄປດ້ວຍ

ຄວາມມ່ວນຊື່ນ ເພາະພຣະເຈົ້າຊົງຊ່ອຍເຫລືອຂ້ານ້ອຍ. 2ບໍ່ມີຜູ້ໃດບໍຣິສຸດດັ່ງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າ. ບໍ່ມີພຣະຜູ້ຄຸ້ມຄອງອົງ
ໃດເໝືອນພຣະເຈົ້າຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ. 3ສຽງໂອ້ອວດຂອງເຈົ້ານັ້ນຈົ່ງມິດ. ຄຳເວົ້າທີ່ຈອງຫອງຈົ່ງມິດເສັຽ ເພາະພຣະ
ຜູເ້ ປັນເຈົ້າຊົງເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງ. ພຣະອົງຊົງຕັດສິນການກະທຳທຸກຢ່າງຂອງມະນຸດ.
ຮັນນາຕອບສນອງຕໍ່ຄໍາຕອບຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໄດ້ຊົງຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງນາງ
ການຂອບພຣະຄຸນ.
ຊະນະໃນບົດທີ 2.

ດ້ວຍການສັຣເສີນແລະດ້ວຍ

ຄໍາອະທິຖານດ້ວຍຄວາມໝົດຫວັງຂອງນາງໃນບົດທີ 1 ກັບກາຍມາເປັນຄໍາສັຣເສີນດ້ວຍຊັຍ
ຮັນນາມີຄວາມປິຕິຍິນດີໃນຣາຊາທິປະໄຕແລະພຣະອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າ. ນີ້ແມ່ນຊ່ວງເວລາ

ສຸດຍອດຂອງຮັນນາທີ່ໄດ້ມອບຊາມູເອນໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ.

ມັນເປັນການປະກາດຂອງຄວາມສໍາເຣັດຂອງຄໍາສັນຍາ

ຂອງນາງ ແລະ ເປັນການຮັບຮູ້ການຊົງປະທານຂອງພຣະເຈົ້າແກ່ນາງເອງ, ແລະອະນາຄົດຂອງຊົນຊາດອິສຣາເອນ.
ຮັນນາສັຣເສີນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສໍາລັບສິ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ:້
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 ຄວາມບໍຣິສດ
ຸ ຂອງພຣະເຈົ້າ. “ບໍ່ມີຜູ້ໃດບໍຣິສຸດເໝືອນດັ່ງອົງພຣະເຈົ້າ, ບໍ່ມີພຣະອື່ນນອກຈາກພຣະອົງ!”
ພຣະອົງຊົງເປັນເອກລັກສະນະ(ບໍ່ຄືໃຜ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຄື). ພຣະອົງຊົງຢືນຢູ່ແລະແຍກຈາກການຊົງສ້າງຂອງ
ພຣະອົງ. ແລະພຣະອົງເທົ່ານັ້ນຊົງສາມາດເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງກະທໍາ.

 ການຮູ້ສາຣະພັດຂອງພຣະອົງ. ຮັນນາໄດ້ປະກາດການຮູ້ສາຣະພັດຂອງພຣະເຈົ້າ(God’s omniscience)
ຫຼື “ພຣະເຈົ້າອົງສັບພັນຍູ - OmniScience God”. ຄືຄວາມສາມາດຂອງພຣະອົງທີ່ຊົງຢັ່ງຮູ້ກ່ຽວກັບທຸກສິ່ງ
ທຸກຢ່າງໂດຍປາສຈາກຂອບເຂດ.
ຫຼາຍຄັ້ງ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າຊົງຕອບຄໍາຂໍຮ້ອງ “ກົງເປັ໊ຽະ” ກັບຄໍາອະທິຖານຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ພວກເຮົາ
ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ລໍຄອຍດົນນານເຊັ່ນດຽວກັນ -ຫຼືກະທັ້ງດຽວນີ້ກໍ່ຍັງລໍຄອຍຢູ່ -ສໍາລັບພຣະເຈົ້າຈະຊົງຕອບຄວາມຈໍາເປັນ
ສ່ວນເລິກ. ສໍາລັບພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍ, ເບິ່ງຄືຈັ່ງວ່າການຕອບສນອງຕໍ່ສະຖານະການອັນເຈັບປວດນັ້ນຍັງຢູ່
ໄກຫຼາຍແທ້ໆ. ຢ່າຍົກເລີກເລີຍ! ສືບຕໍ່ອະທິຖານດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ, ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງໃນຜົນຮັບທີ່ຈະອອກມາ,
ແລະຈົ່ງມີຄວາມອົດທົນພາກພຽນພະຍາຍາມໃນການຂໍຮ້ອງນັ້ນ. ອົງພຣະເຢຊູເຊີນຊວນໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມພະຍາ
ຍາມ (ລກ 18:1-8)! ແລະໃນເມື່ອພຣະອົງຕອບສນອງຄໍາອະທິຖານຂອງທ່ານ, ຈົ່ງມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການສັຣ
ເສີນ ແລະ ນະມັສການເຊັ່ນດຽວກັນ.
ທ່ານເຄີຍເຫັນການຊົງທໍາງານຂອງພຣະເຈົ້າ ຜ່ານການອະທິຖານ ໃນກຸ່ມຂອງພວກທ່ານໃນວິທີໃດ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ຈົ່ງຕັ້ງໃຈອະທິຖານດ້ວຍຄວາມອົດທົນພາກພຽນພະຍາຍາມໃນອາທິດນິ້. ຈົງເລືອກເອົາວິທີການຕໍ່ລົງໄປນີ້:
 ຈົ່ງອະທິຖານ. ຖ້າຫາກທ່ານຍັງບໍ່ທັນມີນິສັຍໃນການອະທິຖານ ຈົ່ງເລີມ
້ ຕົ້ນດຽວນິ!້ ຢ່າພຽງແຕ່ເຮັດບາງຄັ້ງ
ບາງຄາວເທົາ
່ ນັ້ນ. ຈົ່ງຈັດເວລາໄວ້ແຕ່ລະມື້ ເພື່ອການສົນທະນາກັບພຣະເຈົ້າ ໂດຍປາສຈາກການຕັດບົດ
ແລະ ການລົບກວນແຊກແຊງໃດໆທັ້ງສິ້ນ.
 ຈົ່ງອະທິຖານຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ. ແບ່ງປັນຄວາມຈໍາເປັນ (the needs) ກັບຄົນອື່ນ. “ເຮົາບອກແກ່ພວກທ່ານ
ອີກວ່າ ຖ້າໃນພວກທ່ານທີຢ
່ ູ່ໃນໂລກສອງຄົນຈະຮ່ວມໃຈກັນຂໍສິ່ງນຶງ່ ສິ່ງໃດ ພຣະບິດາຂອງເຮົາຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່
ໃນສວັນກໍຈະຊົງກະທຳໃຫ້. ດ້ວຍວ່າມີສອງ ຫຼື ສາມຄົນປະຊຸມກັນໃນນາມຂອງເຮົາຢູ່ບ່ອນໃດ, ເຮົາກໍຢູ່ຖ້າມ
ກາງເຂົາຢູ່ບ່ອນນັ້ນແຫຼະ.” (ມທ 18:19-20).
 ຈົ່ງອະທິຖານດ້ວຍບັນຊີລາຍຊື່. ຈົ່ງເລີ້ມອະທິຖານດ້ວຍລາຍຊື່ ຫຼື ບັນທຶກລາຍການຄໍາຮ້ອງຂໍ. ຈົດບັນທຶກ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີທີ່ກ່ຽວກັບ ພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ແຜນການຂອງພຣະອົງ ສໍາລັບຊີວິດຂອງທ່ານ.
ຈົດບັນທຶກກ່ຽວກັບວິຖີທາງທີ່ທ່ານເຫັນການທໍາງານຂອງພຣະເຈົ້າ ຖ້າມກາງຄວາມຈໍາເປັນຂອງທ່ານ.
ບາງຄັ້ງການຕອບສນອງໃນທາງບວກຂອງຄໍາອະທິຖານອາດຈະຄິດວ່າເປັນໄປໄດ້ຍາກ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງ
ແກ່ພວກເຮົາຫຼວງຫຼາຍໃນອະດີດ, ແລະ ຫຼາຍຢ່າງໃນປັດຈຸບັນ, ຊຶ່ງເຕືອນຄວາມຊົງຈໍາແກ່ພວກເຮົາ ໃຫ້ສືບຕໍ່ວິງວອນ
ອະທິຖານດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ.
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