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__________________________________________
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ

ບໍຣິສຸດ.
ທ່ານໄດ້ເຫັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຈະພິດຈາຣະນາເບິ່ງ ì ນຶ່ງໃນປະເພດໃດî?
ພຣະເຈົ້າແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກແລະດີກ່ວາສິ່ງອື່ນໆທັງໝົດ.

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:

ì ທ່ານເປັນນຶ່ງໃນປະເພດໃດî ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບແມ່ນຜູ້ໃດເວົ້າ, ຂໍ້ຄວາມນັ້ນສາມາດເປັນຄໍາຍ້ອງຍໍຫຼືຄໍາເວົ້າດູຖູກ. ພັນຣະ
ຍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຄໍານີ້ກັບຂ້າພະເຈົ້າ, ມັນເປັນເລື້ອງດີສະເໝີ. ນາງຈະເວົ້າວ່າ ì ເຈົ້າບໍ່ຄືກັບອ້າຍຫຼືແມ່ຂອງເຈົ້າ,
ເດັກນ້ອຍ, ເຈົ້າເປັນຕົວເອງ!î ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເຊື່ອຄໍາເວົ້າຂອງນາງສະເໝີ.
ມັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບທ່ານຄືກັນ. ບໍ່ມີຜູ້ໃດຄືກັນກັບທ່ານ. ເມື່ອທ່ານເອົາທຸກສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າກັນລັກສະນະທ່າທີຂອງ
ທ່ານ, ການແຕ່ງກາຍ, ອາຣົມຂອງທ່ານ, ຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານທ່ານເປັນຕົວຂອງທ່ານ. ແລະພຣະເຈົ້າຍິ່ງໃຫ່ຽທີ່ຈະ
ໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງແຕ່ລະຄົນໃນປະວັດຕິສາດຂອງມະນຸດ!
ແຕ່ທ່ານຍັງມີການຊ່ວຍເຫຼືອແລກປ່ຽນກັນໄດ້ບາງຢ່າງ. ເຊັ່ນທ່ານສາມາດບໍຣິຈາກເລືອດແລະອະໄວຍະວະບາງສ່ວນ
ທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນມີຊີວິດຢູ່. ການທົດແທນຫົວເຂົ່າແລະກະດູກສະໂພກກົ້ນທີ່ຢືນຢັນວ່າພາກສ່ວນນັ້ນຂອງ
ພວກເຮົາສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້. ແລະດ້ວຍວ່າກະດູກໄດ້ແຕກຫັກ. ມີຫຼາຍຄົນໃຊ້ນອດແລະແຜ່ນປະລາສະຕິກ.
ຫຼາຍໆພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກ່າຍພວກເຮົາສາມາດແລກປ່ຽນແລະໃຊ້ແທນກັນໄດ້.
ມີພຽງສິ່ງດຽວທີ່ເປັນເອກກະລັກສະເພາະແລະບໍ່ຕ່າງຫັຽງກັບສິ່ງທີມ
່ ີຢູ່ໃນທຸກໆການສ້າງ__ຜູ້ນຶ່ງທີ່ສ້າງທຸກໆສິ່ງ. ພຣະ
ເຈົ້າເປັນຄວາມຈິງທີ່ແຕກຕ່າງຢ່າງຊັດເຈນແທ້ໆ.

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

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງບໍລິສຸດຊົງຖາມວ່າ ຈະປຽບທຽບຜູ້ໃດໃສ່ເຮົາ?ມີຜູ້ໃດແດ່ເໝືອນເຮົາ. 26 ຈົ່ງແຫງນໜ້າຂຶ້ນເບິ່ງ

ຟ້າດູ! ຜູ້ໃດສ້າງດາວທັງຫລາຍທີ່ທ່ານເຫັນນີ້? ພຣະອົງຜູ້ຊົງນໍາມັນອອກມາເໝືອນຂະບວນກອງທັບ ຊົງຮູ້ຈັກວ່າມັນມີ
ຫລາຍປານໃດ ແລະຊົງຕັ້ງຊື່ໃຫ້ມັນທຸກໆ ດວງ! ດ້ວຍລິດທານຸພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ມີຈັກດວງສູນ
ເສຍໄປ!
ໃນເວລາລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າຍັງນ້ອຍຢູ່, ພວກເຂົາມັກຫຼິ້ນກັບການຫຼິ້ນ-ດິນປັ້ນ. ຮູບແບບແລະການປັ້ນຕ່າງໆ, ພວກ
ເຂົາຄິດສ້າງເປັນຮູບຊົງທີ່ແປກປະຫຼາດແລະຕັ້ງຊື່ພິເສດສໍາລັບການສ້າງຂຶ້ນຂອງມັນ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຄິດວ່າມັນເປັນ
ເປັນແຕ່ແທ່ງປັ້ນສີຟ້າຫຼືໜ່ວຍກົມໝາກບານສີເລືອງຈະເປັນຕົວສະແດງທີ່ສໍາຄັນໃນເລື້ອງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຊື່ອ; ແຕ່
ລະຕົວມີຊື່, ມີໜ້າທີ,່ ແລະບົດບາດໃນການສະແດງເລື້ອງເລົ່າຂອງພວກເຂົາ. ແລະຕໍ່ຈາກນັ້ນພວກເຂົາຖາມໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າຫຼິ້ນນໍາ. ì ປາປາ, ເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງກັບພວກເຮົາ.î ດ້ວຍມັນສະມອງທີ່ມີຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຈະ
ເຮັດໄດ້ແມ່ນໜາກບານແລະເຈັຽ.
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດຈິນຕະນາການເຮັດສິ່ງທີ່ເປັນຈິນຕະນາການທີ່ພວກເຂົາສາມາດເຮັດໄດ້. ຄວາມຄິດປະດິດສ້າງ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໄຫຼລື້ນເໝືອນນໍ້າເຄື່ອງເກົ່າ. ແຕ່ລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຄິດສ້າງສັນຕາມຕົ້ນສະບັບຢູ່ຕະຫຼອດ.
ໃນຄວາມບໍ່ຈໍາກັດຂອບເຂດ, ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ " ສ້າງຂຶ້ນ" ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ສາມາດສົມທຽບກັບສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງ. ພຣະ
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ເຈົ້າຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຄິດສ້າງສັນແລະເປັນເອກກະລັກ ເພາະວ່າພຣະອົງບໍ່ເໝືອນໃຜແລະຢູ່ເໝືອກ່ວາສິ່ງອື່ນໃດ
ທີ່ພວກເຮົາສາມາດຄິດໄດ້. ຜ່ານທາງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ຖາມຄໍາຖາມສອງຂໍ້ທີ່ເປັນພື້ນຖານ:
(1) ຈະປຽບທຽບຜູ້ໃດໃສ່ເຮົາ? ແລະ (2) ມີຜູ້ໃດແດ່ເໝືອນເຮົາ? ຖ້າພວກເຮົາຈະພະຍາຍານຕອບຄໍາຖາມເຊິງມີສໍາ
ນວນໂວຫານເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍທຸກໆວິທີທາງກໍໄດ້ຄໍາຕອບກໍຊັດເຈນແລ້ວວ່າ ì ບໍ່ມີໃຜ,î ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຄ່າລາຄາເທົ່າ
ທຽມກັບສອງສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັບ.
ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບີ່ງຜູ້ທຖ
ີ່ າມຄໍາຖາມນີ້: ì ເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດ.î ຄໍາວ່າ ບໍຣິສຸດ ເປັນຄໍາອະທິບາຍເຖິງບາງຄົນຫຼືບາງສິ່ງບາງ
ຢ່າງທີອ
່ ຸດທິດຫຼືຖືກແຍກອອກຈາກ. ຕົວຢ່າງ, ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຊົງສ້າງ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະກາດວັນຖ້ວນເຈັດເປັນ
ວັນບໍຣິສຸດ, ໝາຍຄວາມວ່າມັນຖືກແຍກອອກໃຫ້ແຕກຕ່າງແລະແຕກຕ່າງຈາກຫົກມື້ ( ປະຖົມມະການ 2:2- 3)" ບໍຣິ
ສຸດ" ແນ່ນອນມັນໃຊ້ກັບພຣະເຈົ້າ, ເພາະພຣະອົງເປັນອິດສຣະແລະເປັນເອກກະລັກພິເສດສະເພາະຈາກທຸກຄົນແລະ
ທຸກສິ່ງຢ່າງຊິ້ນເຊີງ. ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍຣິສຸດແລະຖືກແຍກອອກມາເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມບໍຣິສຸດທີ່ຈະບໍອອກ
ສຽງຊື່ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າໂມເຊ: ເຮົາເປັນຜູ້ຊຶ່ງເຮົາເປັນ ( ອົບພະຍົບ 3: 13- 14), ຊຶ່ງເປັນພື້ນຖານຄວາມ
ໝາຍວ່າ ເຮົາເປັນ. ແທນທີ,່ ພວກເຂົາຈະໃຊ້ຄໍາວ່າ ເອໂດນາຍ ແທນ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ແມ່ນແຕ່
ການແປພາສາອັງກິດສ່ວນໃຫ່ຽ, ຄໍາວ່າ ì ຢາເຫວî ແມ່ນໃຊ້ຄໍາວ່າ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແທນໃນອັກສອນຕົວໃຫ່ຽ(ຫຼືອັກ
ສອນຕົວນ້ອຍ) (ເອຊາຢາ 40: 27.)
ທຸກຄົນຕ້ອງຮູ້ວ່າແມ່ນຫັຽງເຮັດໃຫ້ພຣະອົງເປັນນຶ່ງ, ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດກ່າວວ່າ: ຈົງ່ ເບິ່ງແລະເຂົ້າໃຈດ້ວຍຕົວທ່ານ
ເອງ. ບໍ່ມີໃຜມີແຕ່ພຣະເຈົ້າສາມາດນໍາເອົາດວງດາວອອກມາ, ນັບຈໍານວນຂອງດວງດາວ, ແລະເອີ້ນມັນຕາມຊື່. ບໍ່ມີ
ໃຜຈະສາມາດຕັ້ງຊື່ແລະຮູ້ດາວທຸກດວງ. ແລະແນ່ນອນບໍ່ມີໃຜຈັກຄົນຕັ້ງຊື່ດວງດາວແມ່ນແຕ່ດວງດຽວ, ແມ່ນ
ພຣະເຈົ້າຕັ້ງຊື້ໃຫ້ແຕ່ລະດວງ! ໃນເລື້ອງນີ້ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນເຮັດໄດ້. ພຣະອົງບໍຣິສຸດແນວໃດ? ຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະ
ອົງບໍ່ສາມາດເຮັດໂດຍໃຜຜູ້ນຶ່ງຫຼືສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ. ຄໍາປະກາດຂອງພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ທໍາມະຊາດຂອງພວກເຮົາມີລັກສະ
ນະພິເສດແລະມີຄຸນຄ່າ. ຄວາມພະຍາຍາມສ້າງຂອງພວກເຮົາເອງກໍຄືເດັກນ້ອຍໃນຫ້ອງຮຽນອະນຸບານຫຼິ້ນເກມປັ້ນ
ດິນໜຽວໄປກັບພະລັງສ້າງສັນຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄວາມຈິງ, ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງທຸກໆສິ່ງອົງປະກອບໃນເກມປັ້ນດິນໜຽວທີ່
ພວກເຮົາເຄີຍໃຊ້ເພື່ອສ້າງເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຮົາເປັນນັກປະດິດ!
ພຣະອົງເປັນຜູ້ຊົງສ້າງ, ພວກເຮົາເປັນຄົນທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ. ຖ້າພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈ ພວກເຮົາຈິ່ງສາມາດຈັດໃຫ້ພຣະ
ອົງມີສ່ວນໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ບໍຣິສຸດແລະຍອມຮັບຮູ້ພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າອົງຍິ່ງໃຫ່ຽແລະ
ເປັນພຣະຜູ້ຊົງສ້າງ.

2. ເອຊາຢາ 40: 27- 28
27 ອິສຣາເອນເອີຍ !ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຈົ່ມວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ຮູ້ເຫັນຄວາມທຸກຂອງພວກເຈົ້າ ຫລືຊົງກີດຂວາງສິດທິ
ຂອງເຈົ້າໄວ້. 28 ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ບໍ? ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນບໍ? ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງເປັນພຣະເຈົ້າຕະຫລອດໄປເປັນນິດ ພຣະອົງຊົງ
ສ້າງໂລກທັງໝົດ ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍເມື່ອຍຫລືອ່ອນແອ ບໍ່ມີໃຜຢັ່ງຮູ້ນໍ້າພຣະໄທຂອງພຣະອົງ.
ພຣະເຈົ້າໃຊ້ເອຊາຢາໃຫ້ກ່າວພຣະຄໍາເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເລົ້າໂລມຄົນຂອງຊາດຢິວ ທີ່ບົ່ນຈົ່ມຂອງພວກເຂົາເມື່ອກອງທັບອັດຊີ
ເລັຽໄດ້ຕັ້ງທັບຢູ່ທີ່ໜ້າປະຕູເມືອງຂົ່ມຄູ່ໂຈມຕີ. ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດ. ພວກເຮົາຮູ້ເວລາທີພ
່ ວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າຈະ
ເຮັດແນວໃດ. ມັນເປັນເລື້ອງງ່າຍສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ຈະຈົ່ມຕໍ່ວ່າເມື່ອພວກເຮົາຕົກໃຈຍ້ານກົວຫຼືບໍ່ຮູ້ວ່າອານາຄົດຈະ
ເກີດຫັຽງຂຶ້ນ. ພວກເຮົາຈົ່ມບົ່ນດ້ວຍຄວາມບໍ່ໝັ້ນໃຈແລະຊອກຫາຄໍາຕອນສໍາລັບພວກເຮົາ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງບໍ່ພົບທິດ
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ທາງທີ່ຈະຊອກຫາຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ຢູ່ໃສ. ຕະຫຼອດເວລາພວກເຮົາມີມາກມາຍຫຼາຍສຽງພຽງພໍແກ່ການໃຫ້ຄໍາ
ຕອບກັບພວກເຮົາ, ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມຮູ້ພຽງພໍທີ່ຈະຕອບສະໜອງທີ່ຖືກຕ້ອງກັບສຽງທັງໝົດທີໄ
່ ດ້ຍິນ.
ພວກເຮົາມີພຽງສຽງດຽວທີມ
່ ີຄຸນຄ່າທີ່ຈະຟັງ: ສຽງພຣະເຈົ້າ. ສຽງພຣະເຈົ້າແມ່ນແຍກອອກຈາກສຽງອື່ນທັງໝົດເພາະ
ວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ດຽວທີ່ຮູ້ທຸກເລື້ອງແລະມີສະຕິປັນຍາໃນການກະທໍາທີ່ຖືກຕ້ອງ. ພຣະອົງເປັນອົງບໍຣິສຸດໃນສະຕິປັນ
ຍາຂອງພຣະອົງ. ຄວາມຮອບຮູ້ຂອງພຣະອົງບໍ່ມີຫຍັງສາມາດທຽບໄດ້ໃນທົ່ວໂລກ.
ຖ້າພຣະເຈົ້າມີພຣະສະຕິປັນຍາສ້າງໂລກທັງໝົດ. ສະຕິປັນຍາທີ່ສ້າງລະບົບນິເວດທີ່ເຮັດໃຫ້ທໍາມະຊາດມີຄວາມສົມ
ດູນ, ແລະສະຕິປັນຍາທີ່ສ້າງຮ່າງກາຍມະນຸດດ້ວຍຄວາມສະລັບຊັບຊ້ອນທັງໝົດ, ແນ່ນອນພຣະອົງສາມາດຈັກການ
ກັບຄໍາຖາມແລະຄວາມກັງວົນທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເໝືອນກັບເດັກນ້ອຍ. ຖາມຄໍາຖາມຢ່າງ
ເປີດໃຈແລະເປັນປະຈໍາ. ແທນທີ່, ພວກເຮົາຈະເປັນເໝືອນຄົນໜຸ່ມ, ບໍ່ຖາມຄໍາຖາມອັນໃດເລີຍເພາະເຂົາຄິດວ່າເຂົາຮູ້
ຈັກໝົດທຸກສິ່ງ.
ພຣະເຈົ້າຮູ້ໄດ້ແນວໃດກ່ຽວກັບທຸກສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະຫົນທາງຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງ
ໃດ? ເມື່ອມີຄໍາຖາມດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດຢ່າງດຽວກັນກັບຄົນຢິວເຮັດເມື່ອ
ພວກເຂົາສົງໃສວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປະຖິ້ມພວກເຂົາຫຼືບໍ່ມີຫົນທາງສໍາລັບພວກເຂົາ, ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາປະສົບກັບເຫຼົ່າì
ຣະດູແລ້ງî ເຫຼົ່ານັ້ນເມື່ອພວກເຮົາສົງໃສວ່າພຣະເຈົ້າມີຄວາມສົນໃຈພວກເຮົາຫຼືມີຫົນທາງໃດສໍາລັບພວກເຮົາ, ພຣະ
ເຈົ້າຊົງສະຖິດ, ພຣະອົງຮູ້ຈັກພວກເຮົາ, ແລະພຣະອົງຮູ້ອັນໃດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າແລະພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍ
ເມື່ອຍຫຼືເບື່ອນ່າຍຕໍ່ຄໍາຖາມແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ມີໃຜມີຄວາມຮູ້ເທົ່າທຽມໃນຄວາມຮອບຮູ້ຂອງ
ພຣະອົງ, ແລະພຣະສະຕິປັນຍາທີ່ບໍ່ມີທສ
ີ່ ິ້ນສຸດຂອງພຣະອົງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ.

3. ເອຊາຢາ 40: 29- 31
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ພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ອນແຮງ ແລະອິດເມື່ອຍມີກໍາລັງວັງຊາ. 30 ແມ່ນແຕ່ພວກຄົນໜຸ່ມກໍຈະອ່ອນແຮງແລະ

ຊາຍສະກັນກໍຈະລົ້ມລົງ. 31 ແຕ່ຄົນທັງຫລາຍທີ່ລໍຄອຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງເຫື່ອແຮງຂຶ້ນໃໝ່ ພວກ
ເຂົາຈະມີປີກບິນໄປເໝືອນນົກອິນທີ ເມື່ອພວກເຂົາແລ່ນ ຫລືຍ່າງໄປຈະບໍ່ເມື່ອຍ ແລະອ່ອນແຮງ.
ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມອ່ອນແອຂອງພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຄວາມອ່ອນໃນຂອບເຂດຈໍາກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍເທົ່າ
ນັ້ນ. ພວກເຮົາພະຍາຍາມດີ້ນລົນຕໍ່ສູ້ທາງດ້ານຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກເມື່ອຍເມື່ອເວົ້າເຖິງການຮັກ
ສາສາຍສໍາພັນທີ່ດີ, ການທົນກັບການລໍ້ລອງ, ຫຼືມີຄວາມອົດທົນຕໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຢາກຢູ່ທີ່ບ້ານຫຼືທທ
ີ່ ໍາງານ. ພວກເຮົາ
ອາດຕ້ອງການເຮັດແຕ່ສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມລໍາພັງຕົວຂອງເຮົາເອງ. ຂອບພຣະຄຸນ,
ພຣະເຈົ້າສມາມາດຊ່ວຍຊູພວກເຮົາ. ຄວາມຈິງ, ມີພຽງພຣະເຈົ້າຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນພວກເຮົາ.
ການສະໜັບສະໜູນໝາຍເຖິງເຮັດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຫຼືໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານຈິດໃຈຫຼືທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ແລະພວກ
ເຮົາທັງໝົດຕ້ອງເຂັ້ມແຂງແລະຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ, ເຖິງແມ່ນວ່າເມື່ອພວກເຮົາຍັງເປັນໜຸ່ມ. ບໍ່ຜູ້ໃດສາມາດໃຫ້ການສະ
ໜັບສະໜູນຕົວເອງໄດ້ຕະຫຼອດ; ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຂອບເຂດຈໍາກັດ.
ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັກສາຂໍ້ຈໍາກັດຂອງພວກເຮົາໄວ້. ພວກເຮົາສາມາດມີກໍາລັງຂຶ້ນໃໝ່ເມື່ອພວກເຮົາເບິ່ງໄປ
ທີ່ພຣະເຈົ້າແລະພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງໃຫ້ຕື່ມເຕັມພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສາມາດຢຸດພັກໃນຄວາມຈິງທີ່ວ່າພຣະເຈົ້າ
ແມ່ນສິ່ງທີພ
່ ວກເຮົາຕ້ອງການ. ìພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ອນແຮງ ແລະອິດເມື່ອຍມີກໍາລັງວັງຊາ.î (ຂໍ້ 29).
ຂໍ້ 31 ໃຫ້ເນື້ອກັບຄໍາສັນຍາທີ່ມີຣິອໍານາດທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງພຣະເຈົ້າ: ì ຄົນທັງຫລາຍທີ່ວາງໃຈໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງເຫື່ອແຮງຂຶ້ນໃໝ່.î ພາສາເຮັບເຣີຄໍາວ່າ qavah ແປວ່າ ì ວາງໃຈ,î ເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ມີຄ່າ. ມັນຄອບ
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ຄອງຄວາມຄິດຂອງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າແມ່ນຫັຽງທີ່ພຣະເຈົ້າເວົ້າຈະຕ້ອງເກີດຂຶ້ນແນ່ນອນ. ເຊື່ອວາງໃຈແມ່ນຄວາມໝັ້ນ
ໃຈແລະຄວາມຄາດຫວັງວ່າພຣະເຈົ້າຈະສະເດັດມາ. ຄວາມວາງໃຈແມ່ນການເພິ່ງພາໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ.
ດັ່ງນັ້ນເມື່ອພວກເຮົາວາງໃຈພຣະເຈົ້າໃຫ້ດູແລພວກເຮົາ, ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບການເສີມສ້າງກໍາລັງຂອງພວກເຮົາຂຶ້ນ
ໃໝ່, ແຕ່ພວກເຮົາຈະເຣີນເຕີບໂຕສູ່ຈຸດສູງສຸດ! ພວກເຮົາ ì ຈະມີປີກບິນໄປເໝືອນນົກອິນຊີ.î ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຈະມີ
ຊີວິດຢູ່ໃນຊີວິດນີ້; ພວກເຮົາຈະເຣີນເຕີບໂຕຂຶ້ນ. ສິ່ງທັງໝົດນີ້ເກີດຂຶ້ນເພາະເຈົ້າທີພ
່ ວກເຮົາຮັບໃຊ້. ພຣະເຈົ້າບໍຣິສຸດ
ໃນຄວາມບໍຣິສຸດພຣະອົງນັ້ນມີພຽງພຣະອົງຜູ້ດຽວທີ່ສາມາດດູແລພວກເຮົາແລະຈັດຕຽມອັນທີ່ເຮົາຕ້ອງການໃນເວລາ
ທີ່ເໝາະແລະໃນເວລາຈັງວະທີ່ເໜາະສົມ. ຂໍ້ແທ້ຈິງພຣະອົງບໍ່ມີຜູ້ໃດເທົ່າທຽມໄດ້, ແລະພວກເຮົາສາມາດຢືນຢູ່ໄດ້ເມື່ອ
ພວກເຮົາພັກສະຫງົບຢູ່ໃນຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ.

ບົດຮຽນແຫ່ງຊີວິດ.

ໃນແສງສະຫວ່າງຂອງຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ, ທ່ານຈະດໍາເນີນຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດໃນອາທິດນີ້? ຈົ່ງ
ເລືອກຂໍ້ນຶ່ງຂອງວິທີຕິດຕາມການນໍາໃຊ້.
 ຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງ. ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າສໍາລັບຄວາມເປັນເອກກະລັກແລະຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ.
ຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງສໍາລັບຣິດອໍານາດທີ່ມະຫັດສຈັນ, ພຣະສະຕິປັນຍາທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຈໍາກັດ, ແລະ
ຄວາມງົດງາມໃນການທໍາຣາດສະກິດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.
 ວາງໃຈພຣະອົງ. ມີພຽງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ມີຣິດອໍານາດແລະສະຕິປັນຍາທີ່ຈະໄຖ່ທ່ານໃຫ້ພົ້ນໄດ້. ຊ່ວຍ
ເຫຼືອທ່ານ, ແລະດູແລທ່ານ. ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງມີຈຸດໃດໃນຊີວິດທີ່ທ່ານອາດມີຄໍາຖາມພຣະອົງຫຼືໄວ້ໃຈຕົນ
ເອງຫຼາຍເກີນໄປ. ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາໄວ້ວາງໃຈພຣະອົງໝົດທັງຊີວິດຂອງທ່ານ.
 ຈົ່ງບໍຣິສຸດ. ພຣະເຈົ້າບໍຣິສຸດ, ແລະພຣະອົງໄດ້ເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງແລະໃຫ້ເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດ.ຍອມ
ດໍາລົງຊີວິດແຍກຈາກບາບເພື່ອພຣະອົງ. 1ເປໂຕ 1: 15- 16 ìແຕ່ເພາະພຣະອົງຜູ້ຊົງເອີ້ນທ່ານທັງຫຼາຍນັ້ນບໍ
ຣິສຸດ ຝ່າຍພວກທ່ານ, ຈົ່ງການເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດໃນກິຣິຍາວາຈາທຸກປະການເໝືອນກັນ. ເພາະມີຄໍາຂຽນໄວ້ແລ້ວ
ວ່າ, ເຈົ້າທັງຫຼາຍຈົ່ງເປັນຜູ້ລໍຣິສຸດເພາະຝາຍເຮົາບໍຣິສຸດ.î
 ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງທັງໝົດກ່ຽວກັບພວກເຮົາທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນນຶ່ງດຽວ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າທີ່ຢູ່ໃນເວລາ
ຂອງພຣະອົງເອງ. ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງນີ້ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດຮູ້ຈັກພຣະອົງດີວ່າພຣະ
ອົງເປັນພຣະເຈົ້າແລະພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າ.
ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR.
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