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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 2 ສິງຫາ 2020 (08-02-2020) 

__________________________________________ 
                                        ໃຫ້ພວກເຮົາອະທິຖານເພື່ອກັນແລະກັນ 
 

                                                   ສ່ິງທັງຫລາຍທ່ີທ່ານມັກຫືຼກຸ່ມທ່ີທ່ານມັກທ່ີສຸດແມ່ນຫຍັງ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນນ້ີ:  ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ເຂັ້ມແຂງຂ້ຶນເມ່ືອເຮົາອະທິຖານ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ບາງສ່ິງກໍດີກວ່າເມ່ືອເຮັດກັບກຸ່ມ. ມັນເປັນສ່ິງໜຶ່ງທ່ີຈະຍຶດບ້ວງຕານ່າງແລະຍິງບານ, ແຕ່ທ່ານບ່ໍສາມາດຫ້ິຼນກິລາ
ບານບ້ວງດ້ວຍຕົວເອງໄດ້; ທ່ານກໍຕ້ອງຫລ້ິນເປັນທີມ. 
       ເກືອບ 60 ລ້ານຄົນໄດແ້ລ່ນອອກກຳລັງກາຍແລະເກືອບ 111 ລ້ານຄົນໄດ້ຍ່າງດ້ວຍເຫດຜົນດຽວກັນນ້ີ. ລະບຽບ 
ວິນັຍນ້ີເປັນໜ້າຍ້ອງຍໍ, ແຕ່ຍັງມີອີກຫຼາຍຄົນທ່ີຕັດສິນໃຈແລ່ນຫືຼຍ່າງໃນແຕ່ລະປີ, ແຕ່ໄດ້ເຊົາຫັຼງຈາກໄດ້ສອງສາມອາ 
ທິດຫລສືອງສາມມ້ື. ແມ່ນຫຍັງທ່ີເຮັດໃຫ້ບາງຄົນຍຶດຕິດຢູ່ແລະບາງຄົນກໍເຊົາ? 
      ເຮົາອາດຈະມີຄຳເຫັນໃນຫລາຍເຫດຜົນ,  ສ່ິງທ່ີບັນດົນໃຈທ່ີຍິ່ງໃຫຍ່ນັ້ນອາດຈະແມ່ນມີຄົນອ່ືນຢູ່ນຳ.   ເປັນການ 
ງ່າຍທ່ີຈະເວ້ົາວ່າ, "ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດຫລາຍພໍສົມຄວນແລ້ວ", ເວລາເຈ້ົາຢູ່ຄົນດຽວ, ແຕ່ນັກແລ່ນຈະແລ່ນໄດ້ດີເມ່ືອມີການ
ໜຸນໃຈຊ່ຶງກັນແລະກັນ.   ນັກແລ່ນມາຣາທອນແມ່ນເປັນທ່ີຮູ້ຈັກກັນໂດຍການເວ້ົາວ່າ “ຍົກມື” ໃຫ້ກັນແລະກັນ.  ພວກ
ເຂົາຮູ້ວ່າມັນຍາກ, ແລະພວກເຂົາກໍສະໜັບສະໜູນເຊ່ິງກັນແລະກັນ. 
      ຄວາມຈິງນີ້ນຳໃຊ້ກັບຊີວິດການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາຄືກັນ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຄຳອະທິຖານຂອງແຕ່ລະຄົນ ແຕ່
ພວກເຮົາມີປະສົບການທ່ີອັສຈັນເມ່ືອເຮົາເຕ້ົາໂຮມກັບຄົນອ່ືນເພ່ືອອະທິຖານ. ໃນຖານະທ່ີເປັນຄຣິສຕະຈັກ, ພວກເຮົາ 
ຕ້ອງການຊ່ຶງກັນແລະກັນ, ແລະພວກເຮົາສນັບສນຸນຊ່ຶງກັນແລະກັນຜ່ານການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາ. 
 

                                                  ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? 
1. ເອເຟໂຊ 3:14-17ກ 
14 ເພາະເຫດນ້ີ,   ຂ້າພະເຈ້ົາຈຶ່ງຄເຸຂ່ົາລົງຕ່ໍພຣະພັກພຣະບິດາ   15 (ຄຳວ່າ ບິດາ ຂອງທຸກຄອບຄົວໃນສວັນແລະທີ່
ແຜ່ນດີນໂລກ ກໄໍດ້ຊ່ືມາຈາກຄຳວ່າພຣະບິດາ)  16 ຂໃໍຫ້ພຣະອົງຊົງໂຜດປະທານກຳລັງອັນເຂັ້ມແຂງຝ່າຍຈິດໃຈແກ່
ທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມອຸດົມສົມບູນແຫ່ງພຣະສະງ່າຣາສຂີອງພຣະອົງ ໂດຍເດດພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ 
17 ເພ່ືອພຣະຄຣິດຈະຊົງຕັ້ງຢູ່ໃນໃຈຂອງທ່ານທັງຫລາຍທາງຄວາມເຊ່ືອ.." 
 

       ວັດທະນະທັມມັກຈະເຮັດໃຫ້ການອະທິຖານຫລຸດລົງ    ພຽງແຕ່ເປັນການທູນຂພໍຣະເຈົ້າສຳລັບເວລາທ່ີມີຄວາມ
ຕ້ອງການດ່ວນ.  ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄຣິສຕຽນຄວນເບ່ິງເຫັນທ່ີກວ້າງຂວາງໃນການອະທິຖານ. ຢ່າຄິດວ່າຂ້ອຍຜິດ; 
ພຣະເຈົ້າຊົງເອົາໃຈໃສ່ໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ.  ໃນຈົດໝາຍອີກສະບັບນ່ຶງ,   ໂປໂລກ່າວວ່າ
ພວກເຮົາຕ້ອງອະທິຖານກ່ຽວກັບທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງ (ຟລປ 4: 6)   ພວກເຮົາຄວນອະທິຖານເພ່ືອການຈັດຕຽມຂອງພຣະ
ເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ,   ແຕ່ການອະທິຖານຄວນຈະມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍກວ່າການທູນຂໍຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
ພວກເຮົາເອງ.  ຂໍ້ພຣະຄັມພີນີ້ທ້າທາຍໃຫ້ພວກເຮົາເປີດກວ້າງໃນການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາ ຢ່າງໜ້ອຍສອງທາງ. 
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1. ອະທິຖານເພ່ືອຄົນອ່ືນ, ບ່ໍແມ່ນແຕ່ຕົວເຮົາເອງ.     ໂດຍສະເພາະພວກເຮົາຄວນອະທິຖານເພ່ືອເພ່ືອນຮ່ວມຄວາມ
ເຊ່ືອ.  ພຣະເຈົ້າແມ່ນພຣະບິດາ ຊ່ຶງທຸກຄອບຄົວໃນສວັນແລະທ່ີແຜ່ນດີນໂລກ ກໍໄດ້ຊ່ືມາຈາກຄຳວ່າພຣະບິດາ" (ຂໍ້ທີ 
15). ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດລວມທັງສະມາຊິກຈາກທຸກໆຊາດໃນໂລກ.   ພວກເຮົາຄວນອະທິຖານເພ່ືອຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ
ໃນໂບດຂອງພວກເຮົາແລະທ່ົວໂລກ. 
       ຕລອດຂ້ໍຄວາມນ້ີທີ່ໂປໂລໃຊ້ຄຳວ່າ “ ທ່ານ” ຫືຼ“ ຂອງທ່ານ,”  ເພ່ິນກຳລັງໃຊ້ຄຳທ່ີໃຊ້ກັບຈຳນວນຫລາຍ.  ເພ່ິນບ່ໍ
ໄດ້ອະທິຖານເພ່ືອຄົນດຽວ; ເພ່ິນໄດ້ອະທິຖານສໍາລັບກຸ່ມຊົນ.  ໂປໂລໄດ້ສະແດງຄວາມຈິງທ່ີລຽບງ່າຍ:   ພຣະເຈົ້າຊົງ
ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງໄພ່ພົນ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຄອບຄົວ.  ໃນຖານະເປັນຄອບຄົວ ພວກເຮົາກແໍບ່ງປັນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຊ່ອຍກັນແລະກັນ,  ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບນ້ັນລວມເຖິງການອະທິຖານເພ່ືອກັນແລະກັນ ທີ່ນອກ  
ເໜືອຈາກການອະທິຖານເພ່ືອຕົວເອງ. 
 

2. ຈົ່ງອະທິຖານເພ່ືອຄວາມຕ້ອງການຝ່າຍວິນຍານ, ບ່ໍພຽງແຕ່ດ້ານຮ່າງກາຍ. ເຊ່ັນດຽວກັບໂປໂລ, ພວກເຮົາສາມາດ
ອະທິຖານຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າເສີມສ້າງອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງຂອງພວກເຮົາໂດຍຜ່ານຣິດເດດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.    ເວ້ົາ 
ແບບມະນຸດທ່ີວ່າ, ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງນ້ັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້.  ຖ້າພວກເຮົາຢາກມີຄວາມຫວັງພວກເຮົາຕ້ອງປະ 
ຕິບັດຕາມທ່ີພຣະບິດາເທິງສວັນໄດ້ສ່ັງພວກເຮົາ,  ແລ້ວພວກເຮົາຕ້ອງອາສັຍຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງ. ຄວາມເປັນຈິງ
ແມ່ນພວກເຮົາໝົດຫວັງຖ້າປາສຈາກຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງ,   ສະນ້ັນໃຫ້ພວກເຮົາອະທິຖານເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບຄວາມ
ເຂ້ັມແຂງດ້ວຍພລັງຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ແລະພວກເຮົາຕ້ອງອະທິຖານແບບດຽວກັນກັບກັບອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງຂອງ
ພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດ. 
        ຄວາມເປັນຈິງຝ່າຍວິນຍານທັງໝົດເຫລ່ົານີ້ແມ່ນເຕີບໃຫຍ່ຜ່ານການອະທິຖານ.   ພຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້ຄຳອະທິຖານ
ຂອງຄຣິສຕຽນເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນດ້ານການເຊ່ືອຟັງຂອງເຮົາ, ເລ້ົາໂລມໃຈແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາ
ເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ. ແລະພວກເຮົາສາມາດອະທິຖານວ່າພຣະອົງຈະເລົ້າໂລມໃຈພວກເຂົາເຊ່ັນດຽວກັນ. 
 

2. ເອເຟໂຊ 3:17ຂ-19 
17ຂ ເພ່ືອວ່າ, ເມ່ືອພວກທ່ານໄດ້ວາງຮາກລົງໝນຄົງໃນຄວາມຮັກແລ້ວ  18 ພວກທ່ານກຈໍະມີຄວາມສາມາດເຂ້ົາໃຈ 
ພ້ອມກັບໄພ່ພົນທັງປວງຂອງພຣະອົງ   ເຖິງຄວາມກວ້າງ  ຄວາມຍາວ  ຄວາມສູງ  ແລະຄວາມເລິກ  19 ທັງຈະຮູ້ຈັກ
ຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະຄຣິດຊ່ຶງເກີນຄວາມຮູ້  ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຕັມບໍຣິບູນຂອງພຣະເຈ້ົາທຸກປະ
ການ" 
 

       ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າສຳລັບທ່ານເບ່ິງຄືວ່າໄດ້ສລຸບຜ່ານໄປແລ້ວ. ພວກເຮົາເວ້ົາຢູ່ສເມີວ່າ, "ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກ
ທ່ານ" ແລະ "ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຄວາມຮັກ."  ພວກເຮົາຄວນເວ້ົາສິ່ງເຫ່ົຼານ້ັນເພາະວ່າເປັນຄວາມຈິງ,   ແຕ່ແມ່ນຫຍັງທີ່ 
ໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກພວກເຮົາ? 
       ຄວາມຮັກແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີແນ່ນອນ   ແລະເປັນຄວາມຮັກທ່ີມີພລັງທ່ີສຸດ  ແຕ່ກຍ່ິໍງໃຫຍກ່ວ່າຄວາມຮູ້ສຶກນ້ັນ. 
ຄວາມຮັກແມ່ນການກະທຳຕົວຈິງ. ພວກເຮົາເຫັນສ່ິງນ້ີປາກົດອອກມາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເອງ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ພ່ໍຄົນ 
ນຶ່ງບອກລູກເລ້ືອຍໆວ່າລາວຮັກລູກ,  ແລະລາວສະແດງຄວາມຮັກນ້ັນໂດຍການລ້ຽງລູກ, ນຸ່ງເສ້ືອຜ້າໃຫ້, ແລະເສັຽສະ 
ລະເວລາສຳລັບລູກ. ຍ່ິງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃນຖານະເປັນພ່ໍ, ພ່ໍໄດ້ເຫັນພາບຊີວິດທ່ີໃຫຍ່ກວ່າເກ່ົາ ຄືກັນກັບຜູ້ເປັນພ່ໍທີ່ລ້ອມ 
ຮົ້ວອ້ອມທາງຫລັງບ້ານເພ່ືອໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງລາວຫລ້ິນໄດ້ຢ່າງເສລີໃນຂະນະທ່ີໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກ 
ພາຍນອກນໍາ,   ເຊ່ັນດຽວກັນພຣະເຈົ້າໄດ້ຕ້ັງເຂດແດນອ້ອມຮອບລູກໆ  ທ່ີຮັກຂອງພຣະອົງໃນພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ. 
ຄວາມຮັກແມ່ນສ່ິງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດ, ຄວາມຮັກແມ່ນການກະທຳ. 
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       ເມ່ືອເວ້ົາເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງຮັກສາ "ຄວາມຮູ້ສຶກ" ແລະ "ເຮັດ" ໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມສົມ
ດູນ(ກ້ຳເກ່ິງ)ທີ່ເໝາະສົມ. ນ້ັນແມ່ນສ່ິງສຸດທ້າຍທ່ີໂປໂລອະທິຖານເພ່ືອຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນເມືອງເອເຟໂຊ.  ແລະກໍແມ່ນສ່ິງທ່ີ
ທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າຄວນອະທິຖານເພ່ືອແຕ່ລະຄົນໃນໂບດຂອງພຣະຄຣິດ. 
 

 ອະທິຖານໃຫ້ພວກເຮົາຈ່ືຈຳຢູ່ສເມີວ່າແມ່ນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ພ້ົນແລະກໍແມ່ນຄວາມຮັກ
ຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ຊວ້ານຊູພວກເຮົາ. ໃນການອະທິຖານຂອງເພ່ິນ, ໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຮົາ "ໄດ້ວາງຮາກລົງໝນຄົງ
ໃນຄວາມຮັກແລ້ວ " (ຂໍ້ທີ 17 ຂ).  ນ້ີແມ່ນຖ້ອນຄຳທ່ີກ່າວເປັນຄວາມເປັນຈິງ. ບ່ໍວ່າພວກເຮົາຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ, ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງຮັກພວກເຮົາແລະຈະຮັກພວກເຮົາສເມີໄປ. ຈ່ົງອະທິຖານເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາຈື່ຈຳສ່ິງນັ້ນໄດ້. 
 ອະທິຖານໃຫ້ພວກເຮົາເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຮັກ ແລະພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ໂປ 
ໂລໃຊ້ຄຳສັບແບບມະນຸດກ່ຽວກັບການວັດແທກ  "ຄວາມຍາວແລະຄວາມກວ້າງ,  ຄວາມສູງແລະຄວາມເລິກ"   ເພ່ືອ
ສະແດງວ່າພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໃຈຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ພວກເຮົາຈະບໍ່ເຂ້ົາໃຈທຸກຢ່າງ
ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າຢ່າງເຕັມທີ່,  ພວກ
ເຮົາກໍສາມາດຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າຢ່າງເລິກເຊ່ິງໂດຍການອະທິຖານ,  ອ່ານພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ,  ໃນຖານະທ່ີເປັນໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະອົງ,  ແລະປະສົບກັບການເບ່ິງແຍງຂອງພຣະອົງຜ່ານສະພາບການຕ່າງໆ ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ຈ່ົງອະທິ 
ຖານຂໍໃຫ້ພວກເຮົາເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນການຮູ້ຈັກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຫລາຍຂ້ຶນໃນແຕ່ລະວັນ. 
 ອະທິຖານໃຫ້ພວກເຮົາອັສຈັນໃຈຫລາຍຂ້ຶນໂດຍຄວາມຮັກທ່ີເສັຽສະລະຂອງພຣະເຢຊູຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ. ໂປໂລ
ໄດ້ກ່າວເຖິງ "ຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດທ່ີເກີນຄວາມຮູ້" (ຂໍ້ທີ 19).   ຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງພຣະເຢຊູເທິງໄມ້ກາງ
ແຂນແມ່ນວິທີການຕ້ົນຕໍທ່ີພຣະເຈົ້າໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕ່ໍພວກເຮົາ (ໂຣມ 5: 8). ເພາະສະນັ້ນ, ພວກ
ເຮົາບ່ໍຕ້ອງສົງສັຍເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກເຮົາແທ້ໆ.  ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງທີ່ມີຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ມອບໃຫ້ເຮົາພຽງຄ້ັງ
ດຽວແລະສຳລັບທຸກຄົນຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ. ສ່ິງນ້ັນບ່ໍເຄີຍປ່ຽນແປງເລີຍແລະຈະບ່ໍມີການປ່ຽນແປງຕ່ໍໄປ ຈ່ົງອະທິຖານ
ໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ຢຸດທ່ີຈະອັສຈັນໃຈຕ່ໍຄວາມຈິງເຫລົ່ານ້ັນ. 
 

3. ເອເຟໂຊ 3: 20-21 
20 ຂໍໃຫ້ພຣະກຽດຈົ່ງມີແກ່ພຣະອົງ ຜູ້ຊົງຣິດສາມາດກະທຳນອກເໜືອສາຣະພັດ ຫລືຊົງສາມາດກະທຳເໜືອກວ່າທ່ີ
ພວກເຮາົຈະຂໍ ຫລຄຶືດໄດ້ ຕາມຣິດອຳນາດທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ພາຍໃນຕົວເຮາົທັງຫລາຍ  21 ຈ່ົງຖວາຍພຣະກຽດແກ່  
ພຣະອົງໃນຄຣິສຕະຈັກແລະໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ທຸກຊ່ົວອາຍຸຄົນຕລອດໄປເປັນນິດ ອາແມນ" 
 

        ໂປໂລໄດ້ທ້າທາຍພວກເຮົາດ້ວຍຫັຼກການອີກຢ່າງນຶ່ງຂອງການອະທິຖານນຳກັນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດ. 
ຫລັກການນ້ີມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງເຮົາຢ່າງເຫັນແຈ້ງ, ໄດສ່ົ້ງຜົນສະທ້ອນອັນດີຕໍ່ການນະມັສ 
ການ ແລະປ່ຽນແປງການອະທິຖານຂອງເຮົາ. ຫລັກການນ້ັນແມ່ນ:ການອະທິຖານແມ່ນບ່ໍກ່ຽວກັບພວກເຮົາ. ແຕ່ແມ່ນ 
ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າແລະພຣະສະງ່າຣາສີອັນສູງສ່ົງຂອງພຣະອົງ. 
       ໂປໂລໄດ້ຈົບການອະທິຖານຂອງເພ່ິນດ້ວຍຄຳເວ້ົາທີ່ຍົກສູງພຣະກຽດຂອງການນະມັສການພຣະເຈ້ົາ.ເພ່ິນບ່ໍພຽງ 
ແຕ່ກ່າວວ່າ "ອາແມນ."   ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ອະທິຖານວ່າ,  "ຂໃໍຫ້ພຣະກຽດຈົ່ງມີແກ່ພຣະອົງ   ຜູ້ຊົງຣິດສາມາດກະທຳນອກ  
ເໜືອສາຣະພັດ” (ຂໍ້ທີ 20).   ຄຳເວ້ົາເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈຂອງພວກເຮົາ. ສອງຫລັກການທ່ີສຳຄັນອັນ 
ເດ່ັນຊັດນ້ັນແມ່ນ: 
1. ພຣະເຈົ້າສາມາດກະທຳໄດ້ຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາຂໍ. ພຣະອົງໄດ້ສ້າງທຸກສ່ິງ.  ພຣະຊົງສັ່ງທຸກຢ່າງ. ພຣະອົງຊວ້ານຊູທຸກ
ສິ່ງ ພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ວຍຊີວິດປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງປະທານຣິດອຳນາດແກ່ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ. ພຣະ
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ອົງໄດ້ຈັດແຈ່ງຫ້າງຫາໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງຊົງຮູ້ທຸກສ່ິງຢ່າງ ແລະພຣະອົງສາມາດເຮັດທຸກສ່ິງໄດ້. ບ່ໍ
ມີສິ່ງໃດທ່ີຍາກສຳລັບພຣະອົງ.    ພຣະເຈົ້າອົງດຽວນ້ີແຫລະທ່ີວາງດວງດາວນ້ອຍແລະດາວພະເຄາະຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນ 
ແລະໄດ້ວາງຜົມທຸກໆເສັ້ນໃຫ້ເກີດໃສ່ຫົວຂອງທ່ານ. ພຣະອົງຮູ້ຈັກຊ່ືຂອງທ່ານ. ຄວາມຈິງນີ້ຄວນໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈອັນ
ໃຫຍ່ຫຼວງແກ່ພວກເຮົາໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາອະທິຖານເພ່ືອກັນແລະກັນ. 
2.  ກົງກັນຂ້າມກັບອຳນາດແລະຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ພວກເຮົາມັກຈະອະທິຖານນ້ອຍກວ່າ,  ຈຳກັດໃນຄຳ 
ອະທິຖານ.    ພຣະເຈົ້າ "ສາມາດເຮັດໄດ້ເໜືອສ່ິງອ່ືນໃດທ່ີພວກເຮົາທູນຂໍຫລືຄິດ."   ຄວາມຈິງນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ
ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາເປັນຄົນແນວໃດແທ້.   ໃນຖານະທ່ີເຮົາເປັນມະນຸດ, ພວກເຮົາມັກຈະນຳເອົາຄວາມຕ້ອງການ
ແລະຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຮົາມາຫາພຣະເຈົ້າ,  ຂໍໃຫ້ພຣະອົງຊົງທຳງານໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງ  ເຖິງແມ່ພວກເຮົາ  
ມີວິທີການແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນ.  ຜ່ານການອະທິຖານ,  ຈາກນ້ັນພວກເຮົາກໍທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງກະທຳ.  ແຕ່ສ່ິງທີ່ພວກ
ເຮາົມັກຈະບ່ໍຮູ້ກໍຄື ທຸກໆວິທີທາງການແກ້ໄຂທ່ີດີທີ່ສຸດເທ່ົາທີ່ເປັນໄປໄດ້ທ່ີພວກເຮົາສາມາດກໍເຫັນວ່າຍັງອ່ອນແອເມ່ືອ
ປຽບທຽບກັບຣິດເດດແລະຄວາມສາມາດຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ພຣະອົງສາມາດຢູ່ເໜືອແລະເກີນກວ່າສ່ິງທີ່ພວກເຮົາທູນຂໍ 
ຫືຼສິ່ງທ່ີພວກເຮາົຄິດ. 
       ໂປໂລຈົບຄຳອະທິຖານຂອງເພ່ິນດ້ວຍຄຳເວ້ົາທ່ີນະມັສະການຫລາຍຂ້ຶນ. ໂດຍການຈົບການອະທິຖານດ້ວຍວິທ ີ
ນີ້ ໂປໂລໄດ້ສເນີເອົາຈຸດປະສົງຂອງການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາເຂ້ົາຮ່ວມກັນ, ຮັບໃຊ້ນຳກັນ,  ແລະທຸກຢ່າງທ່ີພວກ
ເຮົາເຮັດໃນຄຣິສຕະຈັກແລະໃນສ່ິງອ່ືນໆ. ຈຸດປະສົງນັ້ນແມ່ນພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ.   "ພຣະສະງ່າຣາສີຂອງ 
ພຣະເຈົ້າ" ແມ່ນຊ່ືສຽງຫລືພຣະກຽດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ດ້ວຍຄວາມໝາຍທ່ີຢູ່ໃນໃຈ, ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຈະເຮັດ
ໃຫ້ພຣະເຈົ້າມີຊ່ືສຽງຜ່ານການເປັນພະຍານແລະການນະມັສການຂອງພວກເຮົາ. ພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນ
ຂໍ້ໃຫຍ່ໃຈຄວາມຕລອດໃນພຣະຄັມພີ.   ໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາອະທິຖານຄືກັບໂປໂລ,  ຄຳອະທິຖານຂອງພວກເຮົາຈະ
ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າແລະຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງຫລາຍຂ້ຶນແລະກ່ຽວກັບຕົວເຮົາເອງນຳ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
       ທ່ານຈະປັບປ່ຽນຄຳອະທິຖານຂອງທ່ານແນວໃດເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສຳຄັນຕ່ໍພຣະວິນຍານຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາການນຳໃຊ້ຕໍ່ໄປນ້ີ: 
 

 ສາລະພາບ.   ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຊີວິດການອະທິຖານຂອງທ່ານສຸມໃຈໃສ່ພຣະເຈົ້າແລະສຸມໃສ່ຄົນອ່ືນ, ໃຫ້ສາລະພາບ 
    ຕ່ໍພຣະເຈົ້າທີ່ທ່ານເຄີຍອະທິຖານໂດຍເອົາຕົນເອງເປັນຈຸດສູນກາງ, 
 ອະທິຖານ. ຖ້າທ່ານບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນວິນັຍຂອງການອະທິຖານເປັນປົກກະຕິ, ຈົ່ງເລ້ີມຕົ້ນດຽວນ້ີ, ຈົ່ງຮັກສາປ້ຶມຈົດບັນທຶກ 
    ການທູນຂ ໍເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ອະທິຖານເພ່ືອຄວາມຕ້ອງການທາງວິນຍານແລະທາງຮ່າງກາຍຂອງຄົນອ່ືນ. 
 ອະທິຖານຮ່ວມກັນ.   ວິທີທີ່ດີທ່ີສຸດທ່ີຈະເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນການອະທິຖານຮ່ວມກັນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດ 
    ແມ່ນໂດຍການອະທິຖານຮ່ວມກັນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດ!  ເຮັດຕາມເວລາເພ່ືອພົບແລະອະທິຖານກັບຜູ້ 
    ທ່ີເຊ່ືອນ່ຶງຫລືສອງຄົນເປັນປະຈຳ ຈາກກຸ່ມສຶກສາພຣະຄັມພີຂອງທ່ານ. 
 

          ວັດທະນະທຳອາດຈະເຫັນການອະທິຖານເປັນວິທີທ່ີຈະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກພະເຈ້ົາໃນເວລາທ່ີປະສົບກັບ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ແຕ່ສຳລັບຄຣິສຕຽນ, ແມ່ນຕລອດຊີວິດຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມອົດທົນທາງຮ່າງກາຍແລະຄວາມ 
ສຳຄັນທາງຝ່າຍວິນຍານ. ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາອະທິຖານແລະມີຊີວິດຢູ່ເພ່ືອພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org  


