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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 01 ມີນາ 2020 (03-01-2020) 

__________________________________________ 
                                                      ບໍຣິສຸດ 
                            

ເມ່ຶືອໃດທ່ານໄດ້ເຫັນບາງສ່ິງບາງຢ່າງທ່ີຈະພິຈາຣະນາວ່າເປັນ “ນ່ຶງໃນປະເພດໃດ”? 
                                       

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ:  ພຣະເຈ້ົາແຕກຕ່າງຈາກສ່ິງອ່ືນແລະດີກວ່າສ່ິງອ່ືນໆທັງໝົດ. 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
          “ທ່ານເປັນນ່ຶງໃນປະເພດໃດ” ນ້ັນແມ່ນຂ້ຶນຢູ່ກັບວ່າຜູ້ໃດເປັນຜູ້ເວ້ົາ, ຂ້ໍຄວາມນ້ັນສາມາດເປັນຄຳຍ້ອງຍໍຫືຼຄຳ
ເວ້ົາດູຖູກກໍເປັນໄດ້. ເມ່ືອພັນຣະຍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາຄຳນ້ີກັບຂ້າພະເຈ້ົາ, ກໍເປັນເຣ່ີືອງດີສເມີ. ນາງຈະເວ້ົາວ່າ “ເຈ້ົາ
ບ່ໍຄືກັບອ້າຍຫືຼແມ່ຂອງເຈ້ົາ,  ເດັກນ້ອຍເອີຍ ເຈ້ົາເປັນຕົວຂອງເຈ້ົາເອງ!”  ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍເຊ່ືອຄຳເວ້ົາຂອງນາງສເມີ. 
ແລະສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບທ່ານຄືກັນ. ບ່ໍມີຜູ້ໃດຄືກັນກັບທ່ານ. ເມື່ອທ່ານເອົາທຸກສ່ວນຮວມເຂ້ົາກັນ ລັກສະນະທ່າທີຂອງ
ທ່ານ, ການແຕ່ງກາຍ,  ອາຣົມຂອງທ່ານ, ຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານ ທ່ານເປັນຕົວຂອງທ່ານ.  
       ແຕ່ທ່ານຍັງສາມາດຊ່ວຍເຫືຼອແລກປ່ຽນອະວັຍວະບາງຢ່າງກັບຄົນອ່ືນໄດ້. ທ່ານສາມາດບໍຣິຈາກເລືອດແລະອະ 
ວັຍຍະວະບາງສ່ວນທ່ີສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນມີຊີວິດຢູ່ໄດ້.  ການທົດແທນຫົວເຂ່ົາແລະກະດູກສະໂພກກ້ົນທ່ີຢືນ
ຢັນວ່າພາກສ່ວນນ້ັນຂອງພວກເຮົາສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້. ແລະກໍຣະນີກະດູກໄດ້ແຕກຫັກ ກໍມີຫຼາຍຄົນໃຊ້ນ໊ອດແລະ
ແຜ່ນປລາສະຕິກ. ຫຼາຍໆພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍພວກເຮົາສາມາດແລກປ່ຽນແລະໃຊ້ແທນກັນໄດ້.    ມີທ່ານຜູ້ນ່ຶງທ່ີ
ເປັນເອກກະລັກແລະບ່ໍຄືກັບສ່ິງຕ່າງໆທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນມາ ຜູ້ນ້ັນແມ່ນຜູ້ທ່ີສ້າງທຸກໆສ່ິງ.  ພຣະເຈ້ົາເປັນຄວາມຈິງທ່ີແຕກ
ຕ່າງຢ່າງຊັດເເຈ້ງແທ້ໆ. 

 
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?     (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. ເອຊາຢາ 40: 25-26 

 25 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດຊົງຖາມວ່າ ຈະປຽບທຽບຜູ້ໃດໃສ່ເຮົາ? ມີຜູ້ໃດແດ່ເໝືອນເຮົາ. 26 ຈ່ົງແຫງນໜ້າຂ້ຶນເບ່ິງ
ຟ້າດູ! ຜູ້ໃດສ້າງດາວທັງຫລາຍທ່ີທ່ານເຫັນນ້ີ?  ພຣະອົງຜູ້ຊົງນຳມັນອອກມາເໝືອນຂະບວນກອງທັບ ຊົງຮູ້ຈັກວ່າມັນ  
ມີຫລາຍປານໃດ ແລະຊົງຕ້ັງຊ່ືໃຫ້ມັນທຸກໆ ດວງ! ດ້ວຍຣິດທານຸພາບອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງນ້ັນຈ່ຶງບ່ໍມີຈັກດວງສູນ
ເສັຽໄປ! 
 
       ໃນຄວາມບ່ໍຈຳກັດຂອບເຂດ, ສ່ິງທ່ີພວກເຮົາ " ສ້າງຂ້ຶນ" ບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີສາມາດສົມທຽບກັບສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງ. 
ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ  ແລະເປັນເອກລັກທ່ີວ່າພຣະອົງບ່ໍເໝືອນໃຜແລະພຣະອົງຢູ່ເໜືອສ່ິງອ່ືນ
ໃດທ່ີພວກເຮົາສາມາດຄິດໄດ້. 
     ຜ່ານທາງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຖາມຄຳຖາມສອງຂ້ໍທ່ີເປັນພ້ືນຖານ: (1)ຈະປຽບທຽບຜູ້ໃດໃສ່ 
ເຮົາ? ແລະ (2)ມີຜູ້ໃດແດ່ເໝືອນເຮົາ?   ຖ້າພວກເຮົາຈະພະຍາຍານຕອບຄຳຖາມເຫ່ົຼານ້ີດ້ວຍຖ້ອຍຄຳ ຫລືທຸກໆວິທີ 
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ທາງ ກໍໄດ້ຄຳຕອບຢ່າງຊັດເຈນແລ້ວວ່າ “ ບ່ໍມີໃຜ,”  ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຕ້ັງຄ່າລາຄາປຽບທຽບກັບສອງສ່ິງທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. 
ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຜູ້ທ່ີຖາມຄຳຖາມນ້ີ: “ເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດ.”   ຄຳວ່າ ບໍຣິສຸດ ເປັນຄຳອະທິບາຍເຖິງບາງຄົນຫືຼບາງສ່ິງບາງ
ຢ່າງທ່ີສັກສິດຫຼືຖືກແຍກໄວ້. ຕົວຢ່າງ, ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຊົງສ້າງ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະກາດວັນຖ້ວນເຈັດເປັນວັນບໍຣິ
ສຸດ, ໝາຍຄວາມວ່າວັນນ້ັນໄດ້ຖືກແຍກອອກໄວ້ແລະແຕກຕ່າງຈາກຫົກມື້ ( ປະຖົມມະການ 2:2- 3)" ບໍຣິສຸດ"   ແນ່ 
ນອນແມ່ນຖືກໃຊ້ກັບພຣະເຈ້ົາ,   ເພາະພຣະອົງເປັນອິສຣະແລະເປັນເອກລັກພິເສດຈາກທຸກຄົນ ແລະທຸກສ່ິງຢ່າງສ້ິນ
ເຊີງ. ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍຣິສຸດແລະຖືກແຍກອອກໄວ້ເປັນຜູ້ທ່ີມີຄວາມບໍຣິສຸດທ່ີຈະບ່ໍອອກຊ່ືໃນພັນທະສັນ
ຍາຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍໂມເຊ: ເຮົາເປັນຜູ້ຊ່ຶງເຮົາເປັນ ( ອົບພະຍົບ 3: 13- 14), ຊ່ຶງເປັນພື້ນຖານຄວາມໝາຍວ່າ ເຮົາ
ເປັນ. ແທນທ່ີ, ພວກເຂົາຈະໃຊ້ຄຳວ່າ ອາໂດໄນ ແທນ, ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ແມ່ນແຕ່ການແປພາສາ
ອັງກິດສ່ວນໃຫ່ຽ, ຄຳວ່າ “ ຢາເວ” ແມ່ນໃຊ້ຄຳວ່າ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແທນໃນອັກສອນຕົວໃຫ່ຽ(ຫືຼອັກສອນຕົວນ້ອຍ) 
(ເອຊາຢາ 40: 27.) 
       ຖ້າທຸກໆຄົນຢາກຈະຮູ້ວ່າແມ່ນຫັຽງເຮັດໃຫ້ພຣະອົງເປັນນ່ຶງ,   ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດກ່າວວ່າ: ຈ່ົງເບ່ິງແລະເຂ້ົາໃຈ
ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ.  ບ່ໍມີໃຜ ມີແຕ່ພຣະເຈ້ົາສາມາດນຳເອົາດວງດາວອອກມາ, ນັບຈຳນວນຂອງດວງດາວ,  ແລະເອ້ີນ
ມັນຕາມຊ່ື. ບ່ໍມີໃຜຈະສາມາດຕ້ັງຊ່ືແລະຮູ້ດາວທຸກດວງ ແລະແນ່ນອນບ່ໍມີໃຜຈັກຄົນຕ້ັງຊ່ືດວງດາວແມ່ນແຕ່ດວງດຽວ, 
ແມ່ນພຣະເຈ້ົາຕ້ັງຊ້ືໃຫ້ແຕ່ລະດວງ! ໃນເຣ່ືອງນ້ີພຣະເຈ້ົາພຽງເທ່ົານ້ັນເຮັດໄດ້, ເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງບໍຣິສຸດ 
ຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງບ່ໍສາມາດເຮັດຂ້ຶນໂດຍໃຜຜູ້ນ່ຶງຫຼືສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງ. 
      ຄຳປະກາດຂອງພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ທັມມະຊາດຂອງພວກເຮົາມລັີກສະນະພິເສດແລະມີຄຸນຄ່າ. ຄວາມພະຍາຍາມ
ສ້າງຂອງພວກເຮົາເອງກໍຄືເດັກນ້ອຍໃນຫ້ອງຮຽນອະນຸບານທ່ີຫຼິ້ນເກມປ້ັນດິນໜຽວໄປກັບພລັງສ້າງສັນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
ຄວາມຈິງ,  ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງທຸກໆສ່ິງ ລວມທັງອົງປະກອບໃນເກມປ້ັນດິນໜຽວທ່ີພວກເຮົາເຄີຍໃຊ້ເພ່ືອສ້າງເດັກນ້ອຍ
ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເປັນນັກປະດິດ! 
      ພຣະອົງເປັນຜູ້ຊົງສ້າງ, ພວກເຮົາເປັນຄົນທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນ. ຖ້າພວກເຮາົສາມາດເຂ້ົາໃຈໃນມຸມມອງນ້ີ  ພວກເຮົາຈ່ິງ
ສາມາດໃຫ້ພຣະອົງມີສ່ວນໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາເພ່ືອເຮັດໃຫ້ບໍຣິສຸດແລະຍອມຮັບຮູ້ພຣະອົງວ່າເປັນພຣະເຈ້ົາອົງຍ່ິງ
ໃຫ່ຽແລະເປັນພຣະຜູ້ຊົງສ້າງ.  
 

2. ເອຊາຢາ 40: 27-28 

27 ອິສຣາເອນເອີຍ !ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງຈ່ົມວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ເຫັນຄວາມທຸກຂອງພວກເຈ້ົາ ຫລືຊົງກີດຂວາງສິດທິ
ຂອງເຈ້ົາໄວ້.    28 ເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ບໍ?  ບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນບໍ?   ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຕລອດໄປເປັນນິດ ພຣະອົງຊົງ 
ສ້າງໂລກທັງໝົດ ພຣະອົງບ່ໍເຄີຍເມ່ືອຍຫລືອ່ອນແອ ບ່ໍມີໃຜຢ່ັງຮູ້ນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ. 
 
      ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ເອຊາຢາໃຫ້ກ່າວພຣະຄຳເຫຼົ່ານ້ີເພ່ືອເລ້ົາໂລມຊົນຊາດຢິວ. ສາເຫດຂອງການຈ່ົມຂອງພວກເຂົາເມ່ືອ
ກອງທັບອັສຊີເຣັຽໄດ້ຕ້ັງທັບຢູ່ທ່ີໜ້າປະຕູເມືອງຂ່ົມຂູ່ໂຈມຕີ ພວກເຂົາບ່ໍຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດ.   ພວກເຮົາຮູ້ເວລາທ່ີພວກ
ເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ. ຊ່ຶງເປັນເຣ່ືອງງ່າຍສຳລັບພວກເຮົາທ່ີຈະຈ່ົມຕ່ໍວ່າເມ່ືອພວກເຮົາຕົກໃຈຍ້ານກົວຫືຼບ່ໍຮູ້ວ່າອະ
ນາຄົດຈະເກີດຫັຽງຂ້ຶນ. ພວກເຮາົຈ່ົມໃນຄວາມບ່ໍໝ້ັນໃຈແລະຊອກຫາຄຳຕອນສຳລັບພວກເຮາົ ແຕ່ພວກເຮົາຍັງບ່ໍພົບ
ທິດທາງທ່ີຈະຊອກຫາຄຳຕອບທ່ີຖືກຕ້ອງໄດ້ຢູ່ໃສ.  ຕລອດເວລາພວກເຮາົມີມາກມາຍຫຼາຍສຽງ ພຽງພໍແກ່ການໃຫ້ຄຳ
ຕອບກັບພວກເຮົາ, ແຕ່ພວກເຮາົບ່ໍມີຄວາມຮູ້ພຽງພໍທ່ີຈະຕອບສນອງທ່ີຖືກຕ້ອງກັບສຽງທັງໝົດທ່ີເຮົາໄດ້ຍິນ. 
         ພວກເຮົາມີພຽງສຽງດຽວທ່ີມີຄຸນຄ່າທ່ີຈະຟັງ: ສຽງພຣະເຈ້ົາ. ສຽງພຣະເຈ້ົາແມ່ນແຍກອອກຈາກສຽງອ່ືນທັງໝົດ 
ເພາະວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ດຽວທ່ີຮູ້ທຸກເຣ່ືອງແລະມີສະຕິປັນຍາໃນການກະທຳທ່ີຖືກຕ້ອງ. ພຣະອົງເປັນອົງບໍຣິສຸດໃນສະ 
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ຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງ. ຄວາມຮອບຮູ້ຂອງພຣະອົງບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດທຽບໄດ້ໃນທ່ົວໂລກ. 
      ຖ້າພຣະເຈ້ົາມີພຣະສະຕິປັນຍາສ້າງໂລກທັງໝົດ. ສະຕິປັນຍາທ່ີສ້າງຣະບົບນິເວດທ່ີເຮັດໃຫ້ທັມມະຊາດມີຄວາມ
ສົມດູນ, ແລະສະຕິປັນຍາທ່ີສ້າງຮ່າງກາຍມະນຸດດ້ວຍຄວາມສລັບຊັບຊ້ອນທັງໝົດ, ແນ່ນອນພຣະອົງສາມາດຈັກການ
ກັບຄຳຖາມແລະຄວາມກັງວົນທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງເປັນເໝືອນກັບເດັກນ້ອຍ, ຖາມຄຳຖາມ
ຢ່າງເປີດໃຈແລະເປັນປະຈຳ.   ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາຜັດເປັນເໝືອນຄົນໜຸ່ມ, ບ່ໍຖາມຄຳຖາມອັນໃດເລີຍເພາະເຂົາຄິດວ່າ
ເຂົາຮູ້ຈັກໝົດທຸກສ່ິງ. 
     ພຣະເຈ້ົາຮູ້ໄດ້ແນວໃດກ່ຽວກັບທຸກສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແລະຫົນທາງຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງ
ໃດ? ເມ່ືອມີຄຳຖາມດ່ັງກ່າວເກີດຂ້ຶນໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ,  ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດຢ່າງດຽວກັນກັບຄົນຢິວເຮັດ ເມ່ືອ
ພວກເຂົາສົງສັຍວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະເສດພວກເຂົາຫືຼບ່ໍມຫີົນທາງສຳລັບພວກເຂົາ, ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາປະສົບກັບ “ຣະ 
ດູແລ້ງ” ເຫ່ົຼານ້ັນເມື່ອພວກເຮົາສົງສັຍວ່າພຣະເຈ້ົາມີຄວາມສົນໃຈພວກເຮົາຫຼືມີຫົນທາງໃດສຳລັບພວກເຮົາ, ພຣະເຈ້ົາ 
ຊົງສະຖິດຢູ່ນຳ, ພຣະອົງຮູ້ຈັກພວກເຮົາ, ແລະພຣະອົງຮູ້ອັນໃດທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການ. ນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງເປັນ 
ພຣະເຈ້ົາແລະພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພຣະອົງ.  ພຣະອົງບ່ໍເຄີຍ
ເມ່ືອຍຫຼືເບ່ືອໜ່າຍຕ່ໍຄຳຖາມ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາ.   ບ່ໍມີໃຜມີຄວາມຮູ້ເທ່ົາທຽມໃນຄວາມຮອບຮູ້ຂອງ 
ພຣະອົງ, ແລະພຣະສະຕິປັນຍາທ່ີບ່ໍມທ່ີີສ້ິນສຸດຂອງພຣະອົງໄດ້ສຳແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ. 
 

3. ເອຊາຢາ 40: 29-31  
 29 ພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ອນແຮງ ແລະອິດເມ່ືອຍມີກຳລັງວັງຊາ. 30ແມ່ນແຕ່ພວກຄົນໜຸ່ມກໍຈະອ່ອນແຮງແລະຊາຍ 
ສະກັນກໍຈະລ້ົມລົງ. 31 ແຕ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີລໍຄອຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງເຫື່ອແຮງຂ້ຶນໃໝ ່ພວກເຂົາ
ຈະມີປີກບິນໄປເໝືອນນົກອິນທີ ເມື່ອພວກເຂົາແລ່ນ ຫລືຍ່າງໄປຈະບ່ໍເມ່ືອຍ ແລະອ່ອນແຮງ. 
 
        ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມອ່ອນແອຂອງພວກເຮົາບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນຄວາມອ່ອນໃນຂອບເຂດຈຳກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
ເທ່ົານ້ັນ. ພວກເຮົາພະຍາຍາມດ້ີນລົນຕ່ໍສູ້ທາງດ້ານຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກເມ່ືອຍເມື່ອເວ້ົາເຖິງການ
ຮັກສາຄວາມສັມພັນທ່ີດີ,    ການທົນກັບການລ້ໍລວງ,   ຫືຼມີຄວາມອົດທົນຕ່ໍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ທ່ີບ້ານຫຼບ່ືອນເຮັດງານ.  
ພວກເຮົາອາດຕ້ອງການເຮັດແຕ່ສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ.    ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມລຳພັງຕົວຂອງເຮາົເອງ.   ຂອບ 
ພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີສມາມາດຊ່ວຍຊູພວກເຮົາ. ແທ້ຈິງ, ມີພຽງພຣະເຈ້ົາຜູ້ດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີສາມາດສນັບສນຸນພວກເຮົາ. 
ການສນັບສນຸນໝາຍເຖິງເຮັດໃຫ້ເຂ້ັມແຂງຫືຼໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານຈິດໃຈຫຼືທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ແລະພວກເຮົາ
ທັງໝົດຕ້ອງເຂ້ັມແຂງແລະຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອ,  ເຖິງແມ່ນເມ່ືອພວກເຮົາຍັງເປັນໜຸ່ມ.  ບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດໃຫ້ການສນັບ
ສນຸນຕົວເອງໄດ້ຕລອດ; ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຂອບເຂດຈຳກັດ. 
         ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງຮັກສາຂ້ໍຈຳກັດຂອງພວກເຮົາໄວ້. ພວກເຮົາສາມາດມີກຳລັງຂ້ຶນໃໝ່ເມື່ອພວກເຮົາ
ເບ່ິງໄປທ່ີພຣະເຈ້ົາແລະໃຫ້ພຣະຄຳຂອງພຣະອົງເຕີມເຕັມພວກເຮົາ. ພວກເຮາົສາມາດຢຸດພັກໃນຄວາມຈິງທ່ີວ່າພຣະ
ເຈ້ົາແມ່ນຜູ້ທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການ. “ພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ອນແຮງ ແລະອິດເມື່ອຍມີກຳລັງວັງຊາ.” (ຂ້ໍ 29).     ຂ້ໍ 31 
ຖວາຍເນ້ືອກາຍໃຫ້ກັບຄຳສັນຍາທ່ີມີຣິດອຳນາດທ່ີໝ້ັນຄົງຂອງພຣະເຈ້ົາ: “ ຄົນທັງຫລາຍທ່ີວາງໃຈໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງເຫື່ອແຮງຂ້ຶນໃໝ່.”   ໃນພາສາເຮັບເຣີ ທ່ີວ່າ “ວາງໃຈ,” ເປັນຄຳເວ້ົາທ່ີມີຄ່າ ຊ່ຶງຄອບຄອງ
ຄວາມຄິດຂອງຄວາມໝ້ັນໃຈວ່າແມ່ນຫັຽງທ່ີພຣະເຈ້ົາກ່າວວ່າຈະຕ້ອງເກີດຂ້ຶນແນ່ນອນ. ເຊ່ືອວາງໃຈແມ່ນຄວາມໝ້ັນ
ໃຈແລະຄວາມຄາດຫວັງວ່າພຣະເຈ້ົາຈະສະເດັດມາ. ຄວາມວາງໃຈແມ່ນການເພ່ິງພາໃນພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ. 



 4 

       ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອພວກເຮົາວາງໃຈພຣະເຈ້ົາໃຫ້ດູແລພວກເຮົາ,  ພວກເຮົາບ່ໍພຽງແຕ່ຮັບການເສີມສ້າງກຳລັງຂອງພວກ
ເຮົາຂ້ຶນໃໝ,່ ແຕ່ພວກເຮົາຈະເຣີນເຕີບໂຕສູ່ຈຸດສູງສຸດ! ພວກເຮົາ “ ຈະມີປີກບິນໄປເໝືອນນົກອິນທີ.” ພວກເຮົາບ່ໍພຽງ
ແຕ່ຈະມີຊີວິດຢູ່ໃນຊີວິດນ້ີ;   ພວກເຮົາຈະເຣີນເຕີບໂຕຂ້ຶນ.     ສ່ິງທັງໝົດນ້ີເກີດຂ້ຶນເພາະພຣະເຈ້ົາທ່ີພວກເຮົາຮັບໃຊ້.  
ພຣະເຈ້ົາບໍຣິສຸດ  ໃນຄວາມບໍຣິສຸດພຣະອົງນ້ັນມີພຽງພຣະອົງຜູ້ດຽວທ່ີສາມາດດູແລພວກເຮາົ ແລະຈັດຕຽມສ່ິງທ່ີເຮົາ
ຕ້ອງການໃນເວລາທ່ີເໝາະສົມ. ແທ້ຈິງແລ້ວບ່ໍມີຜູ້ໃດເທ່ົາທຽມພຣະອົງໄດ້, ແລະພວກເຮົາສາມາດຢືນຢູ່ໄດ້ເມ່ືອພວກ
ເຮົາພັກສງົບຢູ່ໃນຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ. 
 

ບົດຮຽນແຫ່ງຊີວິດ. 
 
          ໃນແສງສະວ່າງຂອງຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ທ່ານຈະດຳເນີນຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດໃນອາທິດນ້ີ? ຈ່ົງພິ 
ຈາຣະນາເບ່ິງການນຳໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ. 
                                                                               
 ຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງ.  ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາສຳລັບຄວາມເປັນເອກລັກແລະຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ. ຂອບ 

ພຣະຄຸນພຣະອົງສຳລັບຣິດອຳນາດທ່ີມະຫັສຈັນ,  ພຣະສະຕິປັນຍາທ່ີບ່ໍມຂີອບເຂດຈຳກັດ, ແລະການຊວ້ານ 
ຊູໃນຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງເມດຕາກະຣຸນາ.  
 

 ວາງໃຈພຣະອົງ.   ມີພຽງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີມີຣິດອຳນາດແລະສະຕິປັນຍາທ່ີຈະໄຖ່ທ່ານໃຫ້ພົ້ນໄດ້.   ຊ່ວຍ
ເຫືຼອທ່ານ, ແລະດູແລທ່ານ. ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າມີຈຸດໃດໃນຊີວິດທ່ີທ່ານອາດມີຄຳຖາມພຣະອົງ  ຫຼືໄວ້ໃຈ
ຕົນເອງຫຼາຍເກີນໄປ. ໃຫ້ຄຳໝ້ັນສັນຍາວ່າຈະໄວ້ວາງໃຈພຣະອົງໝົດທັງຊີວິດຂອງທ່ານ. 
 

 ຈ່ົງບໍຣິສຸດ. ພຣະເຈ້ົາບໍຣິສຸດ ແລະພຣະອົງໄດ້ເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງແລະໃຫ້ເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດ.ຍອມ
ດຳລົງຊີວິດທ່ີແຍກຈາກບາບເພື່ອພຣະອົງ,  ຈ່ົງຈ່ືຈຳ 1 ເປໂຕ 1: 15-16 ທ່ີວ່າ  “ແຕ່ເພາະພຣະອົງຜູ້ຊົງເອ້ີນ
ທ່ານທັງຫຼາຍນ້ັນບໍຣິສຸດ ຝ່າຍພວກທ່ານ, ຈ່ົງກາຍເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດໃນກິຣິຍາວາຈາທຸກປະການເໝືອນກັນ. 
ເພາະມີຄຳຂຽນໄວ້ແລ້ວວ່າ, ເຈ້ົາທັງຫຼາຍຈ່ົງເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດເພາະຝ່າຍເຮົາບໍຣິສຸດ.” 
 

         ພວກເຮາົມີຈຸດປະສົງທັງໝົດກ່ຽວກັບການເຮດັໃຫ້ພວກເຮົາເປັນນ່ຶງດຽວ.  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາທ່ີຢູ່ໃນເວລາຂອງພຣະ
ອົງເອງ.   ຄວາມສາມາດເຂ້ົາໃຈຄວາມຈິງນ້ີຈະຊ່ວຍພວກເຮົາດຳເນີນຊີວິດຮູ້ຈັກພຣະອົງດີ ວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາ
ແລະພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາ. 
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 


