ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 2 ກຸມພາ 2020 (02-02-2020)
ຄໍາຕອບຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ຄວາມທຸກທໍຣະມານແມ່ນຫຍັງ?
ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງເລິກລັບທີ່ທ່ານປາຖນາຢາກເຫັນຄໍາຕອບ?

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ການກະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າມັກຈະເກີນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດ
ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ.

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ໂລກນີ້ມີຄວາມເລິກລັບຫຼາຍສໍາລັບເດັກນ້ອຍ, ແລະພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຢ້ານໃນການຖາມຄໍາຖາມ.
 ເປັນຫຍັງທ້ອງຟ້າຈຶ່ງເປັນສີຄາມ?
 ຄວາມສູງຂອງຟ້າ ສູງຊໍ່າໃດ?
 ໃນໂລກນີ້ມີໃບໄມ້ຫຼາຍກວ່າໃບຫຍ້າບໍ?
 ເປັນຫຍັງນໍ້າຈຶ່ງປຽກ?
ພວກເຮົາສາມາດຍິ້ມຕໍ່ຄວາມໄຮ້ດຽງສາຢູ່ເບື້ອງຫລັງຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ,້ ແຕ່ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍລົ້ມລຸກຄຸກຄານທີ່ຈະ
ຕອບຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ.້ ມີຄໍາຕອບ, ແນ່ນອນ, ແຕ່ພະຍາຍາມຕອບຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ເດັກນ້ອຍອາຍຸສີ່ປີລອງເບິ່ງ! ພວກ
ເຮົາຕ້ອງການຢາກເຫັນຄໍາຕອບ, ແຕ່ບາງຄັ້ງພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ພຽງພໍ.

ທີວີແລະສື່ສານອອນລາຍເຕັມໄປດ້ວຍລາຍການ

ແລະສະຖານທີ່ໆອຳນວຍໃຫ້ກັບຄວາມເລິກລັບທີ່ປາສຈາກຄໍາຕອບແລະສເນີຄໍາຕອບຂອງພວກເຂົາເອງ.
ສຸດ, ບາງຄັ້ງພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບວ່າພວກເຮົາຕັ້ງບໍ່ຮູ້ຊື່ໆນີ້ລະ.

ແຕ່ໃນທີ່

ການດໍາເນີນຊີວິດໄປກັບພຣະເຈົ້າກໍບໍ່ແຕກຕ່າງ

ຫຍັງ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຄໍາຕອບ, ແຕ່ຫຼາຍຄັ້ງວິຖີທາງຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນ ຊ່າງເກີນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາແທ້ໆ.
ໃນກໍຣະນີນັ້ນ, ພວກເຮົາສາມາດຕັດສິນໃຈສົງສັຍພຣະເຈົ້າ ຫຼື ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ. ການປະເຊີນໜ້າຂອງໂຢບກັບ
ພຣະເຈົ້າບົ່ງບອກໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າເປັນຫຍັງການເຊື່ອວາງໃຈເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສເມີໄປ.
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3)

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ໂຢບ 40:1-5
ພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າຊົງກ່າວຕໍ່ໂຢບວ່າ:
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2

ໂຢບເອີຍ ເຈົ້າໄດ້ທ້າທາຍແມ່ນແຕ່ພຣະເຈົ້າອົງຊົງມີອຳນາດຍິ່ງໃຫຍ່ກຽງໄກ,

ມາບັດນີ້ເຈົ້າຈະປ່ຽນໃຈແລະເຊົາ ຫລືຈະໃຫ້ເຮົາເອົາຄໍາຕອບຈາກເຈົ້າ?

ໂຢບທູນຕອບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າວ່າ: 4 ຂ້າ
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ແດ່ພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າ ຂ້ານ້ອຍໂງ່ຫລາຍຈະຕອບພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດ? ຂ້ານ້ອຍຈະບໍ່ທູນອັນໃດອີກ.
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ຂ້ານ້ອຍເວົ້າ

ຫລາຍເກີນໄປແລ້ວແລະຈະບໍ່ເວົ້າອີກຕໍ່ໄປ.
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພຣະຄັມພີໂຢບ (ບົດທີ 3-37) ແມ່ນຈຸດສູນກາງໃນແນວຄິດແລະຄໍາປຶກສາຂອງມິດສະຫາຍຂອງ
1

ໂຢບສາມຄົນ, ຜູ້ອາຣັກຂາແລະຄໍາປາສັຍຄັ້ງສຸດທ້າຍແມ່ນມາຈາກຊາຍຄົນນຶ່ງຊື່ວ່າ ເອລີຮ(ູ Elihu). ເຖິງຢ່າງໃດກໍດ,ີ
ເມື່ອມາເຖິງບົດທີ 38, ເປັນຜຽນຂອງອົງພຣະເຈົ້າທີ່ຊົງໄດ້ເວົ້າວ່າ: “ແລ້ວພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າຊົງຕອບໂຢບມາຈາກພະຍຸ
ຝົນວ່າ: ເຈົ້າແມ່ນໃຜຈຶ່ງຖາມຄວາມຮອບຮູ້ຂອງເຮົາ? ເຈົ້າພຽງແຕ່ສະແດງຄວາມໂງ່ຂອງເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ.”(ຢບ 38:1-2).
ສໍາລັບ 2 ບົດເຕັມໆ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ສອບຖາມໂຢບແລະໂດຍວິທີນັ້ນພຣະອົງໄດ້ຊງົ ສໍາແດງໃຫ້ຊາຍທີ່ມີຄວາມທຸກໄດ້ຮູ້
ວ່າລາວມີຄວາມຮູ້ພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ. ເປັນການຊັດແຈ້ງສໍາລັບໂຢບໃນຂະນະທີ່ລາວບໍມ
່ ີຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບຄໍາຕອບຕໍ່
ຄຳຖາມຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ທັງສອງຢ່າງວ່າດ້ວຍວິທີໃດແລະເປັນຫຍັງ. ມາບັດນີ້, ບົດທີ 40,ພຣະເຈົ້າໄດ້
ສລຸບບັນດາຄຳຖາມນີ້ບາງທີອາດເປັນຄໍາຖາມທີເ່ ຈັບປວດທີ່ສຸດ: “ໂຢບເອີຍ ເຈົ້າໄດ້ທ້າທາຍແມ່ນແຕ່ພຣະເຈົ້າອົງຊົງ
ມີອຳນາດຍິ່ງໃຫຍ່ກຽງໄກ, ມາບັດນີ້ເຈົ້າຈະປ່ຽນໃຈແລະເຊົາ ຫລືຈະໃຫ້ເຮົາເອົາຄໍາຕອບຈາກເຈົ້າ?” (ຂໍ້ 2).
ນີ້່ແມ່ນຄໍາຖາມທີ່ຖ່ອມໃຈແລະເປັນຄໍາຖາມທີ່ພຽງແຕ່ໂຢບເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຕອບໄດ້, “…ຂ້ານ້ອຍໂງ່ຫລາຍຈະ
ຕອບພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດ?”(ຂໍ້ 4). ຄໍາເວົ້າຂອງໂຢບຕໍ່ພຣະເຈົ້າແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມນອບນ້ອມຖ່ອມໃຈ. ລາວສາ
ຣະພາບຄວາມບໍ່ສໍາຄັນຂອງລາວແລະຍອມຮັບຮູ້ວ່າລາວບໍ່ມີຄໍາຖາມຕໍ່ພຣະເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ. “ຂ້ານ້ອຍຈະບໍ່ທູນອັນ
ໃດອີກ. ຂ້ານ້ອຍເວົ້າຫລາຍເກີນໄປແລ້ວແລະຈະບໍ່ເວົ້າອີກຕໍ່ໄປ.” (ຂໍ້ 4-5).
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໂຢບ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເກີດຂຶ້ນ? ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າ
ໃຈທຸກໆວິທີທີ່ພະເຈົ້າຊົງປະຕິບັດ ແລະເປັນຫຍັງ, ບາງຄັ້ງ, ພຣະອົງຊົງເລືອກທີ່ບໍ່ຊົງປະສົງຈະປະຕິບັດ. ອາຈານໂປ
ໂລໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ້ໃນເມື່ອເພິ່ນໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາເຖິງນິມດ
ິ ໝາຍປັດຈຸບັນ

ຊຶ່ງໄດ້ຖືກປິດບັງດ້ວຍສະຖານະ

ການ ແລະຄວາມບາບຂອງໂລກ. “ເພາະວ່າດຽວນີ້ເຮົາທັງຫລາຍເຫັນພໍມົວໆ ເໝືອນເບິ່ງໃນແວ່ນ ແຕ່ວ່າເວລານັ້ນຈະ
ໄດ້ເຫັນພຣະພັກຢ່າງຄັກ ດຽວນີ້ຄວາມຮູ້ຂອງເຮົາບໍ່ສົມບູນ ແຕ່ວ່າເວລານັ້ນເຮົາຈະຮູ້ຢ່າງສົມບູນເໝືອນພຣະເຈົ້າຊົງ
ຮູ້ຈັກເຮົາແລ້ວ.”(1 ກຣທ 13:12). ຂ່າວດີກຄ
ໍ ືວ່າວັນນຶ່ງພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ. ໃນເມື່ອພວກເຮົາສາມາດ
ຫຼຽວເບິ່ງພຣະພັກຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ, ຄວາມຢ້ານກົວ, ຄວາມສົງສັຍ, ແລະ ຄວາມເຈັບປວດ ຈະຖືກທົດແທນ
ດ້ວຍ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມຮັກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈົນກວ່າວັນນັ້ນຈະມາເຖິງ ພວກເຮົາຈະມີຄໍາຖາມຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງອາດຈະບໍ່ເຫັນຄໍາຕອບ.

ແມ່ນຫຍັງແທ້ທີ່ເປັນໝາກຫົວໃຈຂອງຄໍາຖາມຂອງພວກເຮົາຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ເມື່ອພວກເຮົາທົນທຸກທໍຣະມານ?

2. ໂຢບ 40:6-8
ແລ້ວພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າຊົງກ່າວຕໍ່ໂຢບມາຈາກລົມພະຍຸອີກວ່າ: 7ບັດນີ້ຈົ່ງຢືນຂຶ້ນຢ່າງຜູ້ກ້າຫານ ຈົ່ງຕອບຄຳຖາມຂອງ
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ເຮົາ. 8ເຈົ້າຈະເວົ້າວ່າເຮົາບໍ່ຍດ
ຸ ຕິທມ
ັ ວ່າເຮົາເປັນຝ່າຍຜິດແລະເຈົ້າເປັນຝ່າຍຖືກຫລື?
ໂຢບໄດ້ໃຫ້ຄໍາຕອບແກ່ພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມນອບນ້ອມຖ່ອມໃຈ, ເຖິງປານນັ້ນພຣະເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ຢຸດບີບຄັ້ນລາວ.
ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຊົງມອບໝາຍໃຫ້ໂຢບທໍາການສອບສວນເຣື່ອງຄວາມທຸກຂອງລາວ. ບັນຫາມີຢູ່ວ່າໂຢບໄດ້ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍ
ສີພຣະເຈົ້າວ່າພຣະອົງໄດ້ກະທໍາດ້ວຍຄວາມບໍ່ຍຸດຕິທັມ, ຊຶ່ງເປັນການກົງກັນຂ້າມກັບພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ.

ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນອົງທ່ຽງທັມແລະພຣະອົງບໍ່ຊົງສາມາດເຮັດໃນສິ່ງອະຍຸດຕິທັມ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາທົນທຸກທໍຣະມານ, ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງຢ່າໄດ້ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີພຣະເຈົ້າຫຼືສົງ
ສັຍທັມຊາດ(ພຣະລັກສະນະ)ຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ. ພຣະອົງຊົງສ້າງຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ.
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ພວກເຮົາເປັນສິ່ງທິຖ
່ ືກຊົງສ້າງ(creation) ບໍ່ແມ່ນອົງຜູ້ຊົງສ້າງ(Creator). ເຮົາແມ່ນໃຜທີ່ຈະຖາມພຣະປະສົງ ແລະ
ວິທີທາງຂອງພຣະອົງ? ພຣະເຈົ້າຊົງຍິ່ງໃຫຽ່ພຽງພໍທີ່ສາມາດຕອບຄໍາຖາມຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ວ່າໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາ
ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ພຣະບັນລັງແຫ່ງພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າມາດ້ວຍຄວາມນອບນ້ອມຖ່ອມໃຈ ແລະ ດ້ວຍ
ຄວາມເຊື່ອແລະວາງໃຈ ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍກຽດສັກສີແລະຄວາມໂອ້ອວດ(ອວດດີ). ເມື່ອພວກເຮົາມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບສະຖາ
ນະການຂອງຕົນເອງ, ພວກເຮົາຕ້ອງສໍານຶກເຖິງສາມສິ່ງດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ:້
1. ພຣະເຈົ້າຊົງຍິ່ງໃຫຽ່ກວ່າພວກເຮົາ. ເມື່ອໂຢບໄດ້ເຫັນແຈ້ງໃນຄວາມມະຫາສານ ແລະພຣະສງ່າຣາສີຂອງ
ພຣະເຈົ້າ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຊີວິດແລະຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງລາວ. ໂຢບໄດ້ຕອບ
ຄໍາຖາມຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນດ້ວຍຄໍາຕອບ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມນອບນ້ອມຖ່ອມໃຈແລະຖ່ອມກາຍ.
2. ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ຫຼາຍກວ່າພວກເຮົາ.

ຄໍາຕອບຂອງໂຢບໃນຂໍ້ 4 ນັ້ນສົມບູນແບບ: “…ຂ້ານ້ອຍໂງ່ຫລາຍຈະ

ຕອບພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດ?” ແນ່ນອນລາວຈະຕອບພຣະອົງບໍ່ໄດ້ ແລະພວກເຮົາກໍເຊັ່ນດຽວກັນ. ຫຼາຍສິ່ງເກີດ
ຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ - ທັງສິ່ງດີແລະສິ່ງຮ້າຍ - ຊຶ່ງພວກເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈຊື່ໆ. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ພວກ
ເຮົາຄວນຈະຫຍັບເຂົ້າໃກ້ພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມນອບນ້ອມຖ່ອມໃຈແລະວາງໃຈໃນ ພຣະສະຕິປັນຍາ

ແລະ

ຄວາມຮັກ ຂອງພຣະອົງ.
3. ພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ໃນທຸກສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງກະທໍາ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຖາມຄໍາຖາມທີ່ມີອໍານາດສອງຂໍ້ໃນພຣະ
ຄໍາຂໍ້ທີ 8: “ເຈົ້າຈະເວົ້າວ່າເຮົາບໍ່ຍດ
ຸ ຕິທມ
ັ ຫຼື? ວ່າເຮົາເປັນຝ່າຍຜິດແລະເຈົ້າເປັນຝ່າຍຖືກຫລື?” ນີແ
້ ມ່ນຄໍາ
ປະກາດຫຼາຍກວ່າການສອບຖາມສໍາລັບໂຢບ. ລາວບໍ່ມີພື້ນຖານທີ່ຈະທ້າທາຍຄວາມຍຸດຕິທັມຂອງພຣະເຈົ້າ.
ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຄວາມທຸກທໍຣະມານ, ກໍເປັນການງ່າຍທີ່ຈະຄິດວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ຍຸດຕິທັມ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງ
ຍຸດຕິທັມ - ຍຸດຕິທັມໂດຍສົມບູນແບບ. ຊຶ່ງແມ່ນການຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຂາດຄວາມຮອບຮູ,້ ແລະ ມຸມ
ມອງ ຂອງພວກເຮົາຕ່າງຫາກທີ່ຈໍາກັດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາບໍໃ
່ ຫ້ເຫັນໂດຍແຈ່ມແຈ້ງ!!!

ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນອຸປສັກບາງຢ່າງທີ່ກີດຂວາງບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໃນຄວາມຍຸດຕິທັມຂອງພຣະເຈົ້າ?

3. ໂຢບ 42:1-6
ຕໍ່ມາໂຢບໄດ້ຂາບທູນພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າວ່າ: 2ຂ້າແດ່ພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງຣິດທານຸພາບສູງສຸດ ພຣະ
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ອົງຊົງກະທໍາທຸກສິ່ງໄດ້.3ພຣະອົງຊົງຖາມວ່າເປັນຫຍັງຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງກ້າໄຕ່ຖາມການກະທຳຂອງພຣະອົງໃນເມື່ອຂ້ານ້ອຍ
ຍັງເປັນຄົນໂງ່ຫຼາຍຂ້ານ້ອຍເວົ້າເຖິງສິ່ງທີ່ຂ້ານ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ປລາດເກີນສໍາລັບຂ້ານ້ອຍ.

ພຣະອົງຊົງບອກໃຫ້ຂ້າ
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ນ້ອຍຮັບຟັງເວລາພຣະອົງກ່າວແລະໃຫ້ພະຍາມານຕອບຄຳຖາມຂອງພຣະອົງ. 5ຂະນະນັ້ນຂ້ານ້ອຍຮູ້ແຕ່ສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນ
ບອກເທົ່ານັ້ນແຕ່ບັດນີ້ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນພຣະອົງດ້ວຍຕາຂ້ານ້ອຍເອງ. 6 ດັ່ງນັ້ນ ຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງລະອາຍຕໍ່ສິ່ງທັງປວງທີ່ຂ້າ
ນ້ອຍໄດ້ກ່າວແລະໄດ້ປ່ຽນໃຈໄປນັ່ງຢູ່ໃນຝຸ່ນດິນແລະຂີ້ເທົ່າຍ້ອນອຸກໃຈ.
ພວກເຮົາເຫັນການປ່ຽນແປງຢ່າງແທ້ຈິງໃນຊີວິດຂອງໂຢບ: ຈາກຊາຍໃນອະດີດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງທັກທາຍໃນ
ໂຢບບົດທີ 38. ໂຢບໄດ້ມີແນວຄິດທົ່ວໄປກ່ຽວກັບວິຖີທາງແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ວ່າຫຼັງຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້
ຊົງເວົ້າກັບລາວ, ລາວໄດ້ເຂົ້າໃຈແຈ່ມແຈ້ງຫຼາຍຂຶ້ນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ນີ້ພາໃຫ້ລາວ ຖິມ
້ ໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່(repent).
ປະສົບການຂອງໂຢບກັບຄວາມທຸກທໍຣະມານ ນໍາລາວໄປສູ່ຄວາມສັມພັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນອະ
ດີດ. ພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນ, ສົມຄວນຈະປ່ອຍໃຫ້ຄວາມທຸກລໍາບາກເປັນສະພານເຂົ້າໄປສູ່ຄວາມສັມພັນທີ່ເລິກເຊິງ່
ແລະແໜ້ນແຟ້ນກັບພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາຕ້ອງລະມັດລະວັງ ສໍານຶກຢູ່ໃນໃຈສເມີວ່າ ພຣະເຈົ້າແມ່ນໃຜ? ແລະເຮົາເດ
3

ແມ່ນໃຜ? ພວກເຮົາຕ້ອງບໍ່ລືມຈັກເທື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາເປັນອົງ ຜູ້ຊົງໄວ້ໃຈໄດ້ ແລະຜູ້ຊົງແສນດີ. ໃນເມື່ອພວກ
ເຮົາມາປະເຊີນຕໍ່ພຣະພັກພຣະອົງ ດ້ວຍປະຕິກິຣິຍາທ່າທີ, ການນະມັສການແລະຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີເກີດຂຶ້ນ.
ນັ້ນແມ່ນການຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ໃນພາກສ່ວນຂອງພວກເຮົາ, ດັ່ງດຽວກັບໂຢບທີ່ໄດ້ເຮັດ.
ຕລອດພຣະຄັມພີໂຢບ, ລາວຢືນຢັນກ່າວວ່າລາວບໍ່ໄດ້ເຮັດສິງ່ ໃດຜິດເລຍ, ແຕ່ວ່າບັດນີ້ລາວໄດ້ຄິດສະເດືອກ(ຮູ້ຕົວ)
ສໍານຶກໃນຄວາມບາບຂອງຕົນວ່າແມ່ນຄວາມອວດດີ(ບໍ່ຢໍາເກງ)ພຣະເຈົ້າ ເປັນຕົ້ນເຫດ. ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງກັບໃຈໃໝ່.
ການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ປົດປ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ເປັນອິສຣະພາບ ໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດດໍາຣົງຊີວິດ ດ້ວຍຄວາມຖ່ອມ
ໃຈໄປກັບພຣະເຈົ້າ ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.
ໃນເມື່ອພວກເຮົາຍອມຮັບຮູສ
້ ະຖານທີ່ໆຖືກຕ້ອງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຮັກສາສະຖານທີ່ຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາ
ຈະສາມາດເບິ່ງເຫັນສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງໂດຍແຈ່ມແຈ້ງຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ກຸ່ມຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍເຫຼືອກັນແລະກັນ ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ໃນຍາມທຸກທໍຣະມານ ໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ທ່ານຈະໂຕ້ຕອບຕໍ່ພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດທ່າມກາງຄວາມທຸກທໍຣະມານແມ່ນທາງເລືອກຂອງທ່ານ. ຈົ່ງພິຈາຣະນາສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ:້
 ວາງໃຈ. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານເບິ່ງບໍ່ເຫັນພຣະເຈົ້າກໍາລັງທໍາງານໃນຊີວິດຂອງທ່ານ, ຈົ່ງວາງໃຈໃນພຣະອົງ. ຈົ່ງ
ອ້ອນວອນອະທິຖານໃຫ້ພຣະອົງຊົງປະທານພລັງຄວາມເຊືອ
່ ໃນຂນະທີ່ທ່ານກໍາລັງຜ່າມໍຣະສຸມຊີວິດ.
 ທົດສອບ. ຈົງຄົ້ນໃນພຣະຄັມພີເພື່ອຈະໄດ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງໃນທັມຊາດ ແລະ
ພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ. ຈົ່ງສຶກສາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ເລິກເຊິງ່ ໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ. ຈົ່ງຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈສິ່ງ
ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບພຣະອົງ ແທນທີ່ຈະຂຶ້ນກັບຄວາມຄິດຫຼືແນວຄິດຂອງຄົນອື່ນ.
 ປະກາດ. ຈົ່ງສແວງຫາໂອກາດທີ່ຈະບອກໃຜຜູ້ນຶ່ງວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ແມ່ນແຕ່ໃນເວ
ລາທີ່ທ່ານດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມທຸກທໍຣະມານ. ຈົ່ງໜຸນໃຈຄົນອື່ນທີ່ຕົກຢູ່ໃນສະພາບເຊັ່ນດຽວກັນ.
ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ເປັນເດັກນ້ອຍອີກແລ້ວ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງມີຄໍາຖາມຫຼວງຫຼາຍ. ແລະຫຼາຍຄໍາຖາມເຫຼົ່ານັ້ນ
ອາດຈະບໍ່ມີຄໍາຕອບໃນໂລກນິີ້. ໃນທ້າຍທີ່ສຸດ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຊື່ອແລະວາງໃຈໃນ ພຣະອົງ ຜູ້ຊົງມີພຣະທັຍທີ່
ດີແລະຊົງເປັນ ພຣະອົງຜູ້ຊົງໄວ້ໃຈໄດ້ຢ່າງສົມບູນ.
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