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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 30 ສິງຫາ 2020 (08-30-2020) 

__________________________________________ 
                                ພວກເຮົາຢືນຮ່ວມກັນເພື່ອສູ້ຮົບຝ່າຍວິນຍານ 
 

ໃນເວລາໃດທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບການຕົກຕະລຶງໂດຍບາງສ່ິງບາງຢ່າງທ່ີບ່ໍຄາດຫວັງ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ພວກເຮົາຢືນຢູ່ຢ່າງໝັ້ນຄົງດ້ວຍຍຸທພັນຂອງພຣະເຈ້ົາແລະການສນັບສນຸນຂອງຄົນອ່ືນ. 

 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
     ວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີ ເພ່ືອນຂອງຂ້ອຍໄດ້ຈັດຕຽມເຮືອນຂອງລາວເພ່ືອຈະຂາຍ. ລາວທຳຄວາມສະອາດ,  ທາສີ,  ແລະ
ເຮັດຕາມຂ້ັນຕອນທ່ີຜູ້ຈະຊ້ືມັກ. ຄວາມພາກພູມໃຈຂອງຄວາມເປັນເຈ້ົາຂອງໄດ້ຖືກສ່ອງໃສ່ໃນທຸກຫ້ອງ.  ບັນດາຜູ້ຊ້ື
ໄດ້ມາເບ່ິງຈົນລ້ົນເຮືອນແລະຊ່ືນຊົມເຖິງຄວາມງາມຂອງເຮືອນ. ທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງຈະດີແທ້ ກໍຕ່ໍເມ່ືອການກວດກາເຮືອນ
ໄດ້ເປີດເຜີຍບັນຫາທ່ີສຳຄັນ: ກອງທັບຂອງປວກກຳລັງທຳລາຍຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຂອງພ້ືນເຮືອນ. ບ່ໍມີປະຣິ
ມານຂອງສີແລະການອອກແບບໃໝ່ສາມາດລົບລ້າງພັຍຂ່ົມຂູ່ທ່ີເບ່ິງບ່ໍເຫັນທ່ີເລິກຢູ່ກ້ອງພື້ນຜິວທ່ີເບ່ິງເຫັນໄດ້.  ໃນທ່ີ
ສຸດໝູ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຂາຍເຮືອນຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ບົດຮຽນທ່ີມີຄຸນຄ່າໃນຂະບວນການທ່ີກຳລັງ 
ຈັດຕຽມນ້ັນ: ສ່ິງຕ່າງໆຈະບ່ໍເໝືອນກັບທ່ີພວກເຂົາເຫັນພາຍນອກສເມີໄປ. 
     ທາງດ້ານຈິດວິນຍານ, ສ່ິງຕ່າງໆອາດເບ່ິງດີຕ່ໍໂລກພາຍນອກ, ແຕ່ທາງໃນອາດຈະມສົີງຄາມທ່ີຕ່ໍສູ້ກັນຢູ່.   ບ່ໍມີໃຜ
ຕ່ໍຕ້ານກັບຂ້ໍຂັດແຍ່ງນ້ີ. ເພາະບ່ໍແມ່ນສົງຄາມທາງຮ່າງກາຍ; ແຕ່ແມ່ນການສູ້ຮົບທາງວິນຍານ. ຊາວຄຣິສຕຽນອາດຈະ
ບ່ໍຄິດສເມໄີປໃນສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ, ແຕ່ການສູ້ຮົບມີຢູ່ຈິງ.   ພຽງແຕ່ຮູ້ວ່າພວກເຮົາຢູ່ໃນການຕ່ໍສູ້ນ້ີພວກເຮົາສາມາດຕ່ໍຕ້ານ
ກັບຊາຕານໄດ້ແລະເລ້ກົນຂອງມັນ.    ຂອບພຣະຄຸນ ທ່ີພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ສ່ົງລູກໆຂອງພຣະອົງເຂ້ົາໄປໃນການສູ້ຮົບທ່ີບ່ໍ
ໄດ້ຕຽມພ້ອມ. ພຣະອົງຊົງປະທານຍຸທພັນຄົບຊຸດທາງວິນຍານໃຫ້ ໂດຍທ່ີພວກເຮົາສາມາດຕ່ໍສູ້ກັບສັດຕຣູແລະຢືນຢູ່
ໄດ້ຢ່າງໝ້ັນຄົງ. 

                                                  ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? 
 
1. ເອເຟໂຊ 6:10-13 
10 ສຸດທ້າຍນ້ີ, ຂໍພວກທ່ານຈ່ົງມີກຳລັງເພີ້ມຂ້ຶນໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະໃນຣິດເດດອັນແກ່ກ້າຂອງພຣະອົງ 
11 ຈ່ົງສວມຍຸທພັນຄົບຊຸດຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະສາມາດຢືນຕ່ໍສູ້ກັບກົນອຸບາຍຂອງພຍາມານ
ໄດ້  12 ເພາະວ່າເຮົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບມະນຸດທັມມະດາ ແຕ່ຕ່ໍສູ້ກັບຜູ້ປົກຄອງ ຜູ້ມີອຳນາດ ເຈ້ົາໂລກທ່ີຢູ່ໃນໂມ
ຫະຄວາມມືດແຫ່ງໂລກນ້ີ ແລະຕ່ໍສູ້ກັບກຳລັງວິນຍານຝ່າຍຄວາມຊ່ົວຮ້າຍໃນອາກາດສະຖານ  13 ເຫດສັນນ້ັນ, ຈ່ົງ
ຮັບເອົາຍຸທພັນຄົບຊຸດຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະສາມາດຕ່ໍຕ້ານໃນວັນຊ່ົວຮ້າຍນ້ັນ ແລະເມ່ືອເຮັດ
ແລ້ວຈະຢູ່ຢ່າງໝນຄົງໄດ້ 
  

       ຫຼາຍຄົນທັງໃນແລະນອກຄຣິສຕະຈັກ, ເບ່ິງຊີວິດຄຣິສຕຽນເໝືອນກັບວ່າພະຍາຍາມທ່ີຈະເປັນຄົນທ່ີດີຂ້ຶນ, ຊ່ວຍ 
 ເຫຼືອຄົນອ່ືນ, ແລະເປັນເພ່ືອນບ້ານທ່ີດີ. ພຣະເຢຊູບ່ໍພຽງແຕ່ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫເ້ປັນຄົນດີຂ້ຶນເທ່ົານ້ັນ; ແຕ່ພຣະອົງຊ່ອຍ 
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 ເຮົາສ້າງເຮົາໃຫ້ເປັນຄົນໃໝນ່ຳ ພຣະເຢຊູຢາກປ່ຽນແປງທຸກສ່ິງຢ່າງໃນຊີວິດເຮົາ.  ຊີວິດທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນພວກເຮົາ 
ໃຫ້ດຳເນີນນ້ັນບ່ໍແມ່ນຊີວິດທ່ີສະດວກສະບາຍໃນເສ້ັນທາງທ່ີກວ້າງຂອງສາສນາ.   ຊີວິດຄຣິສຕຽນແມ່ນການຕ່ໍສູ້ທາງ
ວິນຍານ; ເປັນການເຮັດສົງຄາມເພ່ືອຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງພວກເຮົາທ່ີມີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. 
       ໃນການສູ້ຮົບນ້ີ, ພວກເຮົາຕ່ໍສູ້ກັບສັດຕຣູທ່ີມີເລ້ຫລ່ຽມ ຄືມານ. "ແຜນການຂອງມານ" (ຂ້ໍທີ 11) ອະທິບາຍເຖິງ
ກົນລະຍຸດຂອງມັນໃນເລ້ກົນແລະການຫຼອກລວງ. ຊາຕານສລາດດ້ວຍວິທີທ່ີມັນຕ່ໍສູ້ກັບລູກຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ມັນຮູ້ວິທີ 
ຫັນປ່ຽນສ່ິງຕ່າງໆເພ່ືອປໂຍດຂອງມັນແລະຄວາມຫົຼງໄຫຼຂອງພວກເຮົາ.     ແລະການເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຢູ່ເບ້ືອງຫລັງແບບບ່ໍ 
ເຫັນຕົວຕົນໂດຍການບິດເບືອນຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ມັນພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຊ່ືອວ່າວິທີທາງຂອງພຣະ
ເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີດີທ່ີສຸດ.     ເປ້ົາໝາຍຂອງມັນຕ່ໍພວກເຮົາແມ່ນໃຫ້ປ່ຽນຊີວິດໄປຕາມທາງຂອງໂລກຫລາຍກວ່າທ່ີຈະ
ຍອມຢູ່ໃຕ້ພຣະຄຣິດແລະຍອມໃຫ້ພຣະອົງປ່ຽນແປງພວກເຮົາຕາມພຣະລັກສະນະແລະແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ 
      ໃນສວນເອເດນ, ຊາຕານປະກາດສົງຄາມກັບຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍການບິດເບືອນພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ   ແລະ
ຖາມວ່າ, "ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາແນວນ້ັນແທ້ບໍ?" (ປະຖົມມະການ 3: 1).    ສັດຕຣູໄດ້ນຳໃຊ້ກົນລະຍຸດທ່ີຫຼອກລວງແບບ
ດຽວກັນນ້ີຕ້ັງແຕ່ນ້ັນມາ. ການຕ່ໍສູ້ແມ່ນຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມຈົງຮັກພັກດີແລະການນະມັສການຂອງພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາຈະ
ເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາຫລືເຊ່ືອຝ່າຍເຊ່ືອໂລກ? ພວກເຮົາຈະມີຊີວິດເພື່ອຕົນເອງຫລືມີຊີວິດເພື່ອພຣະຄຣິດ? 
       ຄຣິສຕຽນສ່ວນຫລາຍແມ່ນເຮັດສົງຄາມເຂ້ົາສ່ວນກັບນິຣັນດອນ, ແຕ່ເປັນການຕ່ໍສູ້ທ່ີເບ່ິງບ່ໍເຫັນດ້ວຍຕາ. ຕລອດ
ປະຫວັດສາດຂອງຄຣິສຕະຈັກ, ຄຣິສຕຽນໄດ້ຈັບອາວຸດຕ່ໍສູ້ກັບປະຊາຊົນທຸກປະເພດໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ ຊ່ຶງ 
ເປັນການບ່ໍຖືກຕ້ອງ.  ແຕ່ການຕ່ໍສູ້ຂອງພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນການຕ່ໍສູ້ກັບຄົນທ່ີເຊ່ືອສາສນາອ່ືນ  ແລະບ່ໍແມ່ນການຕ່ໍສູ້ທາງ
ດ້ານການເມືອງກັບຣັຖບານຫຼືພັກການເມືອງ  ແລະບ່ໍແມ່ນການຕ່ໍສູ້ກັບປະເທດອ່ືນ.     ການຕ່ໍສູ້ທ່ີພວກເຮົາປະເຊີນບ່ໍ
ແມ່ນສົງຄາມທາງກາຍທ່ີເບ່ິງເຫັນໄດ້; ແຕ່ເປັນການສູ້ຮົບທາງວິນຍານທ່ີເບ່ິງບ່ໍເຫັນ. 
      ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງໃນການຕ່ໍສູ້ກັບຜູ້ຄົນ, ຜູ້ນ້ັນຄົງຈະແມ່ນໂປໂລ. ແນ່ນອນເພິ່ນມີສິດໄດ້ຮັບ "ສິດທິ"!
ນ້ັນເພາະໄດ້ປະເຊີນກັບ "ງານໜັກຫລາຍຢ່າງ, ຖືກຈຳຄຸກຫລາຍເທ່ືອ, ຖືກຂ້ຽນຕີຢ່າງໂຫດຮ້າຍ, ເກືອບຈະຕາຍຫຼາຍ 
ຄ້ັງ (2 ໂກຣິນໂທ 11:23) ຕົກຢູ່ໃນເງື້ອມມືຂອງຜູ້ທ່ີຕ່ໍສູ້ເພ່ິນ.  ແຕ່ການຕ່ໍສູ້ແລະຮອຍຟົກຊ້ຳເຮັດໃຫ້ອາຈານໂປໂລຊ້ີ 
ໄປທາງອ່ືນຈາກການໂຈມຕີທາງຮ່າງກາຍຕ່ໍຄົນອ່ືນ; ເພ່ິນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາລະມັດລະວັງໃນການສູ້ຮົບທາງວິນ
ຍານ.     ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງ, ຂອບພຣະຄຸນທ່ີພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ຄົນດຽວ. 
ຣິດເດດຂອງຂ່າວປະເສີດໄດ້ເພີ້ມພລັງໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຢືນຢູ່. 
 

2. ເອເຟໂຊ 6:14-17 
14 ເຫດສັນນ້ັນ, ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຢືນໝນ ເອົາຄວາມຈິງຄາດແອວໄວ້ເອົາຄວາມຊອບທັມເປັນເຄ່ືອງປ້ອງການເອິກ
ໄວ້  15 ແລະເອົາຄວາມພັ່ງພ້ອມຝ່າຍຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງສັນຕິສຸກມາສຸບໃສ່ຕີນ  16 ແລະພ້ອມກັບສ່ິງທັງໝົດນ້ີ, ຈ່ົງ
ຍົກເອົາຄວາມເຊ່ືອເປັນເຂນ ດ້ວຍເຂນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍຈະສາມາດດັບລູກສອນໄຟທັງໝົດຂອງຜູ້ຮ້າຍນ້ັນໃຫ້ມອດ
ເສັຽ 17 ຈ່ົງເອົາຄວາມພົ້ນເປັນເຄ່ືອງຄຽນປ້ອງຫົວໄວ້ ແລະຈ່ົງຖືພຣະແສງຂອງພຣະວິນຍານຄືພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ 
 
       ສົງຄາມຈິດວິນຍານແນ່ນອນຮັບວ່າມີແທ້ໃນລະດັບທ່ີຮ້າຍແຮງ, ແຕ່ຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະເຢຊູບ່ໍມີເຫດຜົນທ່ີຈະຢ້ານ
ກົວ.    ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ນຳພວກເຮົາເຂ້ົາໄປໃນການສູ້ຮົບໂດຍໃສ່ເກີບແຕະແລະຖືດ້າມຟອຍປັດເຮືອນ.   ນອກຈາກຈະ 
ບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາກຳລັງຢູ່ໃນການສູ້ຮົບທາງວິນຍານດ້ວຍເດີມພັນທ່ີໃຫຍ່ຫລວງ, ໂປໂລຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍ
ວ່າພຣະເຈ້ົາຈັດຕຽມແລະຄຸ້ມຄອງພວກເຮົາ. ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຮົາສາມາດຢືນຢູ່ຢ່າງໝ້ັນຄົງໂດຍບ່ໍຕ້ອງຢ້ານກົວ. 
       ເນ່ືອງຈາກວ່າການຕ່ໍສູ້ຂອງພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນການຕ່ໍສູ້ທາງຮ່າງກາຍ,  ອາວຸດທ່ີມີຮູບຮ່າງຈ່ຶງໃຊ້ບ່ໍໄດ້   ການສູ້ຮົບ
ຝ່າຍຈິດວິນຍານຈ່ຶງຕ້ອງໃຊ້ອາວຸດທາງຈິດວິນຍານ. ບ່ໍແມ່ນອາວຸດຈາກວິນຍານອ່ືນໆຈະໃຊ້ໄດ້ຄືກັນ. ພວກເຮົາຕ້ອງ 
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ການຍຸທພັນທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາສຳລັບການສູ້ຮົບນ້ັນ. ໃນຖານະເປັນຄຣິສຕຽນ, ພວກເຮົາສາມາດໝ້ັນໃຈໄດ້ວ່າ ພຣະ
ເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາຈະຈັດຫາຍຸທພັນຝ່າຍຈິດວິນຍານໃຫ້ຢ່າງອຸດົມສົມບູນ. ພຣະອົງສັນຍາວ່າຈະຊົງປະທານທຸກສ່ິງທ່ີ
ພວກເຮົາຕ້ອງການເພື່ອຕ່ໍສູ້ກັບສັດຕຣູຂອງພວກເຮົາ.    ແລະພຣະອົງສັນຍາວ່າຈະປົກປ້ອງພວກເຮົາໃຫ້ພົ້ນຈາກພັຍ
ອັນຕະລາຍທາງຈິດວິນຍານຈົນກວ່າພວກເຮົາຈະເຫັນພຣະອົງໜ້າຕ່ໍໜ້າ.   ຂໍໃຫ້ພິຈາຣະນາຢ່າງເລິກເຊ່ິງກ່ຽວກັບອຸປ
ກອນບາງຢ່າງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຈັດຫາໃຫ້ພວກເຮົາ. 
 
 ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານການປົກປ້ອງ. ໂດຍໃຊ້ເຄ່ືອງອາວຸດຂອງທະຫານໂຣມັນເປັນຕົວຢ່າງ, ໂປໂລຂຽນວ່າພຣະເຈ້ົາ
ຊົງສວມຍຸທພັນໃຫ້ພວກເຮົາພຽງພໍສຳລັບການສູ້ຮົບໂດຍຜ່ານຊັພຍາກອນຝ່າຍວິນຍານທ່ີພຣະເຢຊູຈັດໄວ້ໃຫ.້ ໂປໂລ
ບ່ໍໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຮົາໃສ່ເສ້ືອເກາະຂອງພວກເຮົາເອງ;   ນ້ີແມ່ນຍຸທພັນຄົບຊຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ແທນທ່ີຈະຫົດຢູ່ກັບ
ຄວາມຢ້ານກົວຕ່ໍໜ້າສັດຕຣູ,    ພວກເຮົາສາມາດຢືນຢ່າງໝັ້ນໃຈເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງປົກປ້ອງພວກເຮົາດ້ວຍຍຸທພັນ 
ຄົບຊຸດຂອງພຣະອົງ. 
 ພຣະເຈ້ົາຊົງຈັດຫາໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້.  ຈາກຂ້ໍພຣະຄັມພີນ້ີ,   ພວກເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບອຸປກອນອີກຢ່າງນ່ຶງທ່ີ 
ພຣະເຈ້ົາຫ້າງຫາໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງເພ່ືອຕ່ໍສູ້ຮ່ວມກັນແລະກັນ! ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ນຳພວກເຮົາອອກໄປສູ້ຮົບຝ່າຍວິນ
ຍານຢ່າງໂດດດ່ຽວ.  ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຄາດຫວັງຫລາຍເກີນໄປວ່າຈະປະສົບຜົນສຳເຣັດໃນເອົາຊະນະການສູ້ຮົບຝ່າຍ
ວິນຍານດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ.  ພວກເຮົາຕ້ອງການກັນແລະກັນ ພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດທ່ີຢືນຢູ່ນຳກັນເພື່ອຕ່ໍສູ້ກັບແຜນ 
ການຂອງສັດຕຣູ. 
 ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານຣິດອຳນາດໃຫ້.   ຂໍໃຫ້ສັງເກດເບ່ິງຂ້ໍພຣະຄັມພີກ່ອນໜ້ານ້ີແລະຈ່ືຈຳວ່າການປະມານເບ່ິງຊັພ 
ຍາກອນທັງໝົດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາແມ່ນອຳນາດຂອງພຣະອົງ.   ບ່ໍມີອຳນາດໃດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີ
ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຫລາຍກວ່າໄມ້ກາງແຂນທ່ີພຣະເຢຊູຖືກຄຶງຕາຍແລະໃນອຸບໂມງບ່ອນພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍ. 
ບັດນ້ີໃຫ້ພິຈາຣະນາເບ່ິງສ່ິງນ້ີ:  ຜ່ານທາງຣິດເດດແຫ່ງຂ່າວປະເສີດ,  ພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນນ້ີທ່ີໄດ້ບັນດົນໃຫພ້ຣະ 
ເຢຊູເປັນຄືນມາຈາກຫລຸມຝັງສົບ ຍັງຊົງສະຖິດຢູ່ພາຍໃນພວກເຮົາເຊ່ັນດຽວກັນ! ຣິດເດດອັນດຽວກັນທ່ີໄດ້ຍົກພຣະເຢ
ຊູຂ້ຶນຈາກຫລຸມຝັງສົບທັງຊ່ວຍຈິດວິນຍານຂອງທ່ານໃຫ້ພົ້ນແລະເພ້ີມຣິດເດດໃຫ້ທ່ານເພື່ອຢືນປະເຊີນໜ້າກັບສັດຕຣູ. 
ທ່ານສາມາດຢືນຕ່ໍສູ້ກັບສັດຕຣູໄດ້ເພາະວ່າຊາຕານໄດ້ປຣາຊັຍໄປແລ້ວ.  ພຣະເຢຊູຊະນະໃນການສູ້ຮົບໃນມື້ທ່ີພຣະ
ອົງໄດ້ເປັນຄືນມາຈາກຫລຸມສົບ! 
  

3. ເອເຟໂຊ 6:18-20 
18 ຈ່ົງອ້ອນວອນແລະໄຫວ້ວອນທຸກຢ່າງ ຈ່ົງອ້ອນວອນໂດຍພຣະວິນຍານທຸກເວລາ ແລະຈ່ົງເຝ້ົາລະວັງໃນການນ້ັນ
ດ້ວຍຄວາມພຽນທຸກຢ່າງ ຈ່ົງອ້ອນວອນເພ່ືອໄພ່ພົນທັງປວງຂອງພຣະເຈ້ົາ  19 ແລະອ້ອນວອນເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍ 
ເພ່ືອຈະຊົງໂຜດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເກີດໃຈກ້າຫານ ອອກປາກສະແດງຂ້ໍລັບເລິກເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດ  20 (ຍ້ອນຂ່າວປະ
ເສີດນ້ີແຫລະ, ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເປັນຣາຊທູດຜູ້ຕິດໂສ້ຢູ່) ເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຈະເລ່ົາຂ່າວປະເສີດນ້ັນດ້ວຍໃຈກ້າຫານ ຕາມ 
ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຄວນຈະກ່າວ 
 

        ເນ່ືອງຈາກວ່າຊີວິດຄຣິສຕຽນແມ່ນການຕ່ໍສູ້ທາງວິນຍານເພ່ືອຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງພວກເຮົາ,   ຄວາມຈິງນ້ັນ
ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຮົາສາມັກຄີກັນໂດຍຜ່ານການອະທິຖານ. ພວກເຮົາເຫັນຄວາມຈິງຫຼາຍຢ່າງໃນຂ້ໍ 18-20 ກ່ຽວກັບ
ວິທີທ່ີພວກເຮົາຄວນອະທິຖານ. 
 
 ອະທິຖານຕລອດເວລາ. ການອະທິຖານບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາເຮັດໃນຕອນເຊ້ົາວັນອາທິດຫລືກ່ອນກິນເຂ້ົາເທ່ົານ້ັນ. 
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 ພວກເຮົາຕ້ອງອະທິຖານ "ຕລອດເວລາ" (ຂ້ໍທີ 18). ຄຣິສຕຽນຄວນຈັດເວລາໄວ້ທຸກໆມ້ື ເພື່ອອຸທິດຖວາຍຕົວຢ່າງສ້ິນ 
 ເຊີງໃນການອະທິຖານ. ແຕ່ພວກເຮົາຄວນອະທິຖານຕລອດທັງມ້ື. 
 ອະທິຖານໃນພຣະວິນຍານ.  ພວກເຮົາອະທິຖານ "ໃນພຣະວິນຍານ" ເພາະວ່າການອະທິຖານແມ່ນຮູບແບບຂອງ
ການນະມັສການ,   ແລະພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງນະມັສການພຣະອົງດ້ວຍຈິດວິນຍານ   ແລະ 
ຄວາມຈິງ (ໂຢຮັນ 4:24). ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ພາຍໃນພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ, 
ນະມັສການພຣະເຈ້ົາ, ແລະອະທິຖານຫາພຣະເຈ້ົາ. 
ອະທິຖານດ້ວຍໃຈທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມ. ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາອະທິຖານຂໍໃຫ້ພວກເຮົາ“ເຝ້ົາລະວັງຢູ່ກັບຄວາມອົດທົນ
ທຸກຢ່າງ.” ທາງນ່ຶງທ່ີເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະທິຖານແມ່ນໂດຍການເກັບຮັກສາປ້ຶມຈົດບັນ 
ທຶກການອະທິຖານ.   ການອະທິຖານຜ່ານຫລາຍທາງທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະມ້ື  ໃຫ້ຈິດໃຈຂອງເຮົາມສ່ີວນຮ່ວມໃນ 
ລະຫວ່າງການອະທິຖານ. 
 ອະທິຖານເພື່ອຄຣິສຕະຈັກ.    ໂປໂລຍັງໄດ້ບອກພວກເຮົາໃຫ້ອະທິຖານເພື່ອ“ ໄພ່ພົນທັງຫລາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ.” 
ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີຈະອະທິຖານເພື່ອຄວາມຕ້ອງການຂອງອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດ. 
 ຈ່ົງອະທິຖານເພື່ອການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ. ບ່ໍວ່າຈະເປັນຜູ້ນຳ ຫລືສະມາຊິກຢູ່ໃນໂບດຂອງພວກເຮົາ, ຫລືຜູ້ປະ 
ກາດຂ່າວປະເສີດ, ພວກເຮົາຄວນອະທິຖານເພື່ອພວກເພ່ິນຄືກັບທ່ີໂປໂລໄດ້ຂໍໃຫ້ຊາວເອເຟໂຊອະທິຖານເພື່ອເພ່ິນ. 
 ອະທິຖານເພື່ອຜູ້ທ່ີຖືກຂ່ົມເຫັງ. ໃນຊ່ວງເວລາຂອງການຂຽນພຣະທັມນ້ີ, ໂປໂລຢູ່ໃນຄຸກ, "ເປັນອັຄທູດຖືກລ່າມໂສ້" 
(ຂ້ໍທີ 20). ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທ່ົວໂລກທຸກມື້ນ້ີປະສົບກັບຄວາມທຸກຄ້າຍຄືກັນ. ໂປໂລຕ້ອງການຄວາມກ້າຫານໃນການເວ້ົາ ເຖິງ 
ຈະຢູ່ໃນສະຖານະການຢ່າງໃດກໍຕາມ.   ໃນຖານະທ່ີເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ, ການອະທິຖານຮ່ວມກັນແລະອະ 
ທິຖານເພ່ືອກັນແລະກັນແມ່ນການສນັບສນຸນອັນທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີສຸດ ທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງສນັບສນຸນກັນແລະກັນ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

    ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງເພ່ືອຢືນຢູ່ກັບພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດໃນການປະເຊີນໜ້າກັບການສູ້ຮົບຝ່າຍຈິດວິນຍານ?  
ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງການນຳໃຊ້ຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 ຢູ່ໃນຈຸດຢືນຂອງທ່ານ. ຜ່ານການອະທິຖານ, ໃຫ້ຄຳໝ້ັນສັນຍາໃໝ່ທ່ີຈະຢືນຢູ່ໃນຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນພຣະຜູ້ເປັນ 
    ເຈ້ົາໃນການສູ້ຮົບຝ່າຍວິນຍານ. 
 ຢືນຢູ່ກັບໂບດຂອງທ່ານ. ເອົາຄວາມເປັນເຈ້ົາຂອງວຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງໂບດຂອງທ່ານໂດຍການອະທິຖານເປັນ 
    ປະຈຳເພ່ືອສິດຍາພິບານ,  ເພ່ືອຄຣູສອນ,  ແລະເພ່ືອສະມາຊິກໂບດຂອງທ່ານ.  ເລ້ີມຕ້ົນຈາກປ້ຶມຈົດບັນທຶກການ 
    ອະທິຖານເພື່ອເປັນຄຳແນະນຳຊ່ວຍທ່ານໃນການອະທິຖານ. 
 ຢືນຢູ່ກັບປະເທດອ່ືນໆ.  ຄ້ົນຄວ້າເບ່ິງໂບດທ່ົວໂລກລວມທັງມິສຊັນນາຣີ ຜູ້ເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ, ກຸ່ມຄົນທ່ີເຂ້ົາໄປ 
    ບ່ໍເຖິງແລະການຖືກຂ່ົມເຫັງ. ເວັບໄຊທ໌ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນຊັພຍາກອນທ່ີມີຄຸນຄ່າເພ່ືອຊ່ວຍໃນການຄິດແລະຄຳອະທິຖານ 
    ຂອງທ່ານ: imb.org, joshuaproject.net, ແລະ operationworld.org. 
 
       ເມື່ອພວກເຮົາມາຫາພຣະຄຣິດເພ່ືອຄວາມພ້ົນ, ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄົນໃໝ່ ແລະຢູ່ໃນຄອບຄົວໃໝ່ໃນ 
ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ.   ໃນຄອບຄົວນ້ັນ,  ພວກເຮົາອະທິຖານ,  ສນັບສນຸນ,  ໃຫ້ກຳລັງໃຈ, ແລະເພ້ີມຄວາມເຂ້ັມ 
ແຂງໃຫ້ກັນແລະກັນໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາຢືນຢູ່ນຳກັນໃນການສູ້ຮົບຝ່າຍຈິດວິນຍານ.    
 

                               ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org  


