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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 2 ກຸມພາ 2020 (02-02-2020) 

 

ຄໍາຕອບຂອງພຣະເຈົ້າຕ່ໍຄວາມທຸກທໍຣະມານແມ່ນຫຍັງ? 
 
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:   ການກະທໍາຂອງພຣະເຈ້ົາມັກຈະເກີນຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດ 

                                  ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:    

       ໂລກນ້ີມີຄວາມເລິກລັບຫຼາຍສໍາລັບເດັກນ້ອຍ, ແລະພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຢ້ານໃນການຖາມຄໍາຖາມ. 
 ເປັນຫຍັງທ້ອງຟ້າຈ່ຶງເປັນສີຄາມ?   
 ຄວາມສູງຂອງຟ້າ ສູງຊ່ໍາໃດ?    
 ໃນໂລກນ້ີມີໃບໄມ້ຫຼາຍກວ່າໃບຫຍ້າບໍ? 
 ເປັນຫຍັງນ້ໍາຈ່ຶງປຽກ? 

         ພວກເຮົາສາມາດຍ້ິມຕ່ໍຄວາມໄຮ້ດຽງສາຢູ່ເບ້ືອງຫລັງຄໍາຖາມເຫ່ົຼານ້ີ, ແຕ່ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍລ້ົມລຸກຄຸກຄານທ່ີຈະ
ຕອບຄໍາຖາມເຫຼົ່ານ້ີ.   ມີຄໍາຕອບ, ແນ່ນອນ, ແຕ່ພະຍາຍາມຕອບຄໍາຖາມເຫຼົ່ານ້ີຕ່ໍເດັກນ້ອຍອາຍຸສ່ີປີລອງເບ່ິງ!  ພວກ
ເຮົາຕ້ອງການຢາກເຫັນຄໍາຕອບ, ແຕ່ບາງຄ້ັງພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ພຽງພໍ.    ທີວີແລະສ່ືສານອອນລາຍເຕັມໄປດ້ວຍລາຍການ
ແລະສະຖານທ່ີໆອຳນວຍໃຫ້ກັບຄວາມເລິກລັບທ່ີປາສຈາກຄໍາຕອບແລະສເນີຄໍາຕອບຂອງພວກເຂົາເອງ.    ແຕ່ໃນທ່ີ
ສຸດ,  ບາງຄ້ັງພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບວ່າພວກເຮົາຕ້ັງບ່ໍຮູ້ຊ່ືໆນ້ີລະ.     ການດໍາເນີນຊີວິດໄປກັບພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍແຕກຕ່າງ
ຫຍັງ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຄໍາຕອບ, ແຕ່ຫຼາຍຄ້ັງວິຖີທາງຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນ ຊ່າງເກີນຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພວກເຮົາແທ້ໆ. 

 ໃນກໍຣະນີນ້ັນ, ພວກເຮົາສາມາດຕັດສິນໃຈສົງສັຍພຣະເຈ້ົາ ຫຼື ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ.  ການປະເຊີນໜ້າຂອງໂຢບກັບ 
 ພຣະເຈ້ົາບ່ົງບອກໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າເປັນຫຍັງການເຊ່ືອວາງໃຈເປັນສ່ິງທ່ີດີທ່ີສຸດສເມີໄປ. 

 
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1.  ໂຢບ 40:1-5 
1ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍໂຢບວ່າ:   2 ໂຢບເອີຍ ເຈ້ົາໄດ້ທ້າທາຍແມ່ນແຕ່ພຣະເຈ້ົາອົງຊົງມີອຳນາດຍ່ິງໃຫຍ່ກຽງໄກ, 
ມາບັດນ້ີເຈ້ົາຈະປ່ຽນໃຈແລະເຊົາ  ຫລືຈະໃຫ້ເຮົາເອົາຄໍາຕອບຈາກເຈ້ົາ?    3ໂຢບທູນຕອບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ: 4 ຂ້າ
ແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  ຂ້ານ້ອຍໂງ່ຫລາຍຈະຕອບພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດ?   ຂ້ານ້ອຍຈະບ່ໍທູນອັນໃດອີກ.   5 ຂ້ານ້ອຍເວົ້າ
ຫລາຍເກີນໄປແລ້ວແລະຈະບ່ໍເວ້ົາອີກຕ່ໍໄປ. 

 
      ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພຣະຄັມພີໂຢບ (ບົດທີ 3-37) ແມ່ນຈຸດສູນກາງໃນແນວຄິດແລະຄໍາປຶກສາຂອງມິດສະຫາຍຂອງ 

 

ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງເລິກລັບທ່ີທ່ານປາຖນາຢາກເຫັນຄໍາຕອບ? 

 



2 
 

ໂຢບສາມຄົນ,  ຜູ້ອາຣັກຂາແລະຄໍາປາສັຍຄ້ັງສຸດທ້າຍແມ່ນມາຈາກຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ືວ່າ ເອລີຮ(ູElihu). ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ,
ເມ່ືອມາເຖິງບົດທີ 38,  ເປັນຜຽນຂອງອົງພຣະເຈ້ົາທ່ີຊົງໄດ້ເວ້ົາວ່າ:  “ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບໂຢບມາຈາກພະຍຸ
ຝົນວ່າ: ເຈ້ົາແມ່ນໃຜຈ່ຶງຖາມຄວາມຮອບຮູ້ຂອງເຮົາ? ເຈ້ົາພຽງແຕ່ສະແດງຄວາມໂງ່ຂອງເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ.”(ຢບ 38:1-2). 
ສໍາລັບ 2 ບົດເຕັມໆ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສອບຖາມໂຢບແລະໂດຍວິທີນ້ັນພຣະອົງໄດ້ຊົງສໍາແດງໃຫຊ້າຍທ່ີມີຄວາມທຸກໄດ້ຮູ້
ວ່າລາວມີຄວາມຮູ້ພຽງເລັກນ້ອຍເທ່ົານ້ັນ.  ເປັນການຊັດແຈ້ງສໍາລັບໂຢບໃນຂະນະທ່ີລາວບ່ໍມີຂ້ໍຄຶດກ່ຽວກັບຄໍາຕອບຕ່ໍ
ຄຳຖາມຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ທັງສອງຢ່າງວ່າດ້ວຍວິທີໃດແລະເປັນຫຍັງ.  ມາບັດນ້ີ, ບົດທີ 40,ພຣະເຈ້ົາໄດ້ 
ສລຸບບັນດາຄຳຖາມນ້ີບາງທີອາດເປັນຄໍາຖາມທ່ີເຈັບປວດທ່ີສຸດ: “ໂຢບເອີຍ ເຈ້ົາໄດ້ທ້າທາຍແມ່ນແຕ່ພຣະເຈ້ົາອົງຊົງ
ມີອຳນາດຍ່ິງໃຫຍ່ກຽງໄກ, ມາບັດນ້ີເຈ້ົາຈະປ່ຽນໃຈແລະເຊົາ ຫລືຈະໃຫ້ເຮົາເອົາຄໍາຕອບຈາກເຈ້ົາ?” (ຂ້ໍ 2). 
      ນ່້ີແມ່ນຄໍາຖາມທ່ີຖ່ອມໃຈແລະເປັນຄໍາຖາມທ່ີພຽງແຕ່ໂຢບເທ່ົານ້ັນທ່ີສາມາດຕອບໄດ້, “…ຂ້ານ້ອຍໂງ່ຫລາຍຈະ
ຕອບພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດ?”(ຂ້ໍ 4). ຄໍາເວ້ົາຂອງໂຢບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມນອບນ້ອມຖ່ອມໃຈ. ລາວສາ 
ຣະພາບຄວາມບ່ໍສໍາຄັນຂອງລາວແລະຍອມຮັບຮູ້ວ່າລາວບ່ໍມີຄໍາຖາມຕ່ໍພຣະເຈ້ົາອີກຕ່ໍໄປແລ້ວ. “ຂ້ານ້ອຍຈະບ່ໍທູນອັນ
ໃດອີກ. ຂ້ານ້ອຍເວົ້າຫລາຍເກີນໄປແລ້ວແລະຈະບ່ໍເວ້ົາອີກຕ່ໍໄປ.” (ຂ້ໍ 4-5). 
       ເຊ່ັນດຽວກັນກັບໂຢບ, ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນຫຍັງທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງເກີດຂ້ຶນ? ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຂ້ົາ 
ໃຈທຸກໆວິທີທ່ີພະເຈ້ົາຊົງປະຕິບັດ ແລະເປັນຫຍັງ,  ບາງຄ້ັງ,  ພຣະອົງຊົງເລືອກທ່ີບ່ໍຊົງປະສົງຈະປະຕິບັດ. ອາຈານໂປ 
ໂລໄດ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີໃນເມື່ອເພ່ິນໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາເຖິງນິມິດໝາຍປັດຈຸບັນ    ຊ່ຶງໄດ້ຖືກປິດບັງດ້ວຍສະຖານະ 
ການ ແລະຄວາມບາບຂອງໂລກ. “ເພາະວ່າດຽວນ້ີເຮົາທັງຫລາຍເຫັນພໍມົວໆ ເໝືອນເບ່ິງໃນແວ່ນ ແຕ່ວ່າເວລານ້ັນຈະ
ໄດ້ເຫັນພຣະພັກຢ່າງຄັກ  ດຽວນ້ີຄວາມຮູ້ຂອງເຮົາບ່ໍສົມບູນ ແຕ່ວ່າເວລານ້ັນເຮົາຈະຮູ້ຢ່າງສົມບູນເໝືອນພຣະເຈ້ົາຊົງ
ຮູ້ຈັກເຮົາແລ້ວ.”(1 ກຣທ 13:12). ຂ່າວດີກໍຄືວ່າວັນນ່ຶງພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ. ໃນເມ່ືອພວກເຮົາສາມາດ 
ຫຼຽວເບ່ິງພຣະພັກຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ, ຄວາມຢ້ານກົວ, ຄວາມສົງສັຍ, ແລະ ຄວາມເຈັບປວດ ຈະຖືກທົດແທນ
ດ້ວຍ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຄວາມຮັກ.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈົນກວ່າວັນນ້ັນຈະມາເຖິງ ພວກເຮົາຈະມີຄໍາຖາມຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍ ຊ່ຶງອາດຈະບ່ໍເຫັນຄໍາຕອບ.  

   
 
2.  ໂຢບ 40:6-8 
6ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍໂຢບມາຈາກລົມພະຍຸອີກວ່າ:  7ບັດນ້ີຈ່ົງຢືນຂ້ຶນຢ່າງຜູ້ກ້າຫານ ຈ່ົງຕອບຄຳຖາມຂອງ
ເຮົາ.  8ເຈ້ົາຈະເວ້ົາວ່າເຮົາບ່ໍຍຸດຕິທັມ ວ່າເຮົາເປັນຝ່າຍຜິດແລະເຈ້ົາເປັນຝ່າຍຖືກຫລື? 

 
       ໂຢບໄດ້ໃຫ້ຄໍາຕອບແກ່ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມນອບນ້ອມຖ່ອມໃຈ,  ເຖິງປານນ້ັນພຣະເຈ້ົາກໍຍັງບ່ໍຢຸດບີບຄ້ັນລາວ. 
ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງມອບໝາຍໃຫ້ໂຢບທໍາການສອບສວນເຣ່ືອງຄວາມທຸກຂອງລາວ. ບັນຫາມີຢູ່ວ່າໂຢບໄດ້ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍ
ສີພຣະເຈ້ົາວ່າພຣະອົງໄດ້ກະທໍາດ້ວຍຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມ, ຊ່ຶງເປັນການກົງກັນຂ້າມກັບພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ.  

ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນອົງທ່ຽງທັມແລະພຣະອົງບ່ໍຊົງສາມາດເຮັດໃນສ່ິງອະຍຸດຕິທັມ. 
      ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາທົນທຸກທໍຣະມານ, ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງຢ່າໄດ້ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີພຣະເຈ້ົາຫຼືສົງ 

ສັຍທັມຊາດ(ພຣະລັກສະນະ)ຂອງພຣະອົງ.  ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ.   ພຣະອົງຊົງສ້າງຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ. 

ແມ່ນຫຍັງແທ້ທ່ີເປັນໝາກຫົວໃຈຂອງຄໍາຖາມຂອງພວກເຮົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ເມ່ືອພວກເຮົາທົນທຸກທໍຣະມານ? 
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ພວກເຮົາເປັນສ່ິງທ່ິຖືກຊົງສ້າງ(creation) ບ່ໍແມ່ນອົງຜູ້ຊົງສ້າງ(Creator).   ເຮົາແມ່ນໃຜທ່ີຈະຖາມພຣະປະສົງ ແລະ
ວິທີທາງຂອງພຣະອົງ? ພຣະເຈ້ົາຊົງຍ່ິງໃຫຽ່ພຽງພໍທ່ີສາມາດຕອບຄໍາຖາມຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ວ່າໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາ
ຫຍັບເຂ້ົາໃກ້ພຣະບັນລັງແຫ່ງພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາມາດ້ວຍຄວາມນອບນ້ອມຖ່ອມໃຈ ແລະ ດ້ວຍ 
ຄວາມເຊ່ືອແລະວາງໃຈ ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍກຽດສັກສີແລະຄວາມໂອ້ອວດ(ອວດດີ). ເມ່ືອພວກເຮົາມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບສະຖາ 
ນະການຂອງຕົນເອງ, ພວກເຮົາຕ້ອງສໍານຶກເຖິງສາມສ່ິງດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ:  

1. ພຣະເຈ້ົາຊົງຍ່ິງໃຫຽ່ກວ່າພວກເຮົາ.   ເມ່ືອໂຢບໄດ້ເຫັນແຈ້ງໃນຄວາມມະຫາສານ  ແລະພຣະສງ່າຣາສີຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວມີຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຊີວິດແລະຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງລາວ.  ໂຢບໄດ້ຕອບ 
ຄໍາຖາມຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນດ້ວຍຄໍາຕອບ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມນອບນ້ອມຖ່ອມໃຈແລະຖ່ອມກາຍ. 

2. ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ຫຼາຍກວ່າພວກເຮົາ.    ຄໍາຕອບຂອງໂຢບໃນຂ້ໍ 4 ນ້ັນສົມບູນແບບ:  “…ຂ້ານ້ອຍໂງ່ຫລາຍຈະ
ຕອບພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດ?”  ແນ່ນອນລາວຈະຕອບພຣະອົງບ່ໍໄດ້ ແລະພວກເຮົາກໍເຊ່ັນດຽວກັນ. ຫຼາຍສ່ິງເກີດ
ຂ້ຶນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ - ທັງສ່ິງດີແລະສ່ິງຮ້າຍ - ຊ່ຶງພວກເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈຊ່ືໆ.  ມັນເປັນສ່ິງທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ີພວກ
ເຮົາຄວນຈະຫຍັບເຂ້ົາໃກ້ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມນອບນ້ອມຖ່ອມໃຈແລະວາງໃຈໃນ ພຣະສະຕິປັນຍາ    ແລະ
ຄວາມຮັກ ຂອງພຣະອົງ. 

3. ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ໃນທຸກສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຖາມຄໍາຖາມທ່ີມີອໍານາດສອງຂ້ໍໃນພຣະ 
ຄໍາຂ້ໍທີ 8:  “ເຈ້ົາຈະເວົ້າວ່າເຮົາບ່ໍຍຸດຕິທັມຫຼື? ວ່າເຮົາເປັນຝ່າຍຜິດແລະເຈ້ົາເປັນຝ່າຍຖືກຫລື?”   ນ້ີແມ່ນຄໍາ
ປະກາດຫຼາຍກວ່າການສອບຖາມສໍາລັບໂຢບ. ລາວບ່ໍມີພື້ນຖານທ່ີຈະທ້າທາຍຄວາມຍຸດຕິທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
ໃນຂະນະທ່ີຢູ່ໃນຄວາມທຸກທໍຣະມານ,   ກໍເປັນການງ່າຍທ່ີຈະຄິດວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍຍຸດຕິທັມ.   ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງ
ຍຸດຕິທັມ - ຍຸດຕິທັມໂດຍສົມບູນແບບ.   ຊ່ຶງແມ່ນການຂາດຄວາມເຂ້ົາໃຈ,  ຂາດຄວາມຮອບຮູ,້  ແລະ  ມຸມ
ມອງ ຂອງພວກເຮົາຕ່າງຫາກທ່ີຈໍາກັດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາບ່ໍໃຫ້ເຫັນໂດຍແຈ່ມແຈ້ງ!!! 

 
 

3.  ໂຢບ 42:1-6 
1ຕ່ໍມາໂຢບໄດ້ຂາບທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ: 2ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງຣິດທານຸພາບສູງສຸດ ພຣະ
ອົງຊົງກະທໍາທຸກສ່ິງໄດ້.3ພຣະອົງຊົງຖາມວ່າເປັນຫຍັງຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງກ້າໄຕ່ຖາມການກະທຳຂອງພຣະອົງໃນເມ່ືອຂ້ານ້ອຍ 
ຍັງເປັນຄົນໂງ່ຫຼາຍຂ້ານ້ອຍເວ້ົາເຖິງສ່ິງທ່ີຂ້ານ້ອຍບ່ໍເຂ້ົາໃຈສ່ິງທ່ີປລາດເກີນສໍາລັບຂ້ານ້ອຍ.   4ພຣະອົງຊົງບອກໃຫ້ຂ້າ 
ນ້ອຍຮັບຟັງເວລາພຣະອົງກ່າວແລະໃຫ້ພະຍາມານຕອບຄຳຖາມຂອງພຣະອົງ. 5ຂະນະນ້ັນຂ້ານ້ອຍຮູ້ແຕ່ສ່ິງທ່ີຄົນອ່ືນ
ບອກເທ່ົານ້ັນແຕ່ບັດນ້ີຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນພຣະອົງດ້ວຍຕາຂ້ານ້ອຍເອງ. 6 ດ່ັງນ້ັນ ຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງລະອາຍຕ່ໍສ່ິງທັງປວງທ່ີຂ້າ 
ນ້ອຍໄດ້ກ່າວແລະໄດ້ປ່ຽນໃຈໄປນ່ັງຢູ່ໃນຝຸ່ນດິນແລະຂ້ີເທ່ົາຍ້ອນອຸກໃຈ. 

 
         ພວກເຮົາເຫັນການປ່ຽນແປງຢ່າງແທ້ຈິງໃນຊີວິດຂອງໂຢບ:   ຈາກຊາຍໃນອະດີດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງທັກທາຍໃນ
ໂຢບບົດທີ 38. ໂຢບໄດ້ມີແນວຄິດທ່ົວໄປກ່ຽວກັບວິຖີທາງແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ວ່າຫຼັງຈາກພຣະເຈ້ົາໄດ້
ຊົງເວ້ົາກັບລາວ, ລາວໄດ້ເຂ້ົາໃຈແຈ່ມແຈ້ງຫຼາຍຂ້ຶນ. ຄວາມເຂ້ົາໃຈໃໝ່ນ້ີພາໃຫ້ລາວ ຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ(່repent). 
ປະສົບການຂອງໂຢບກັບຄວາມທຸກທໍຣະມານ ນໍາລາວໄປສູ່ຄວາມສັມພັນອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຫຼາຍກວ່າເກ່ົາໃນອະ 
ດີດ.   ພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນ, ສົມຄວນຈະປ່ອຍໃຫ້ຄວາມທຸກລໍາບາກເປັນສະພານເຂ້ົາໄປສູ່ຄວາມສັມພັນທ່ີເລິກເຊ່ິງ
ແລະແໜ້ນແຟ້ນກັບພຣະເຈ້ົາ.   ພວກເຮົາຕ້ອງລະມັດລະວັງ ສໍານຶກຢູ່ໃນໃຈສເມີວ່າ ພຣະເຈ້ົາແມ່ນໃຜ? ແລະເຮົາເດ 

ແມ່ນຫຍັງທ່ີເປັນອຸປສັກບາງຢ່າງທ່ີກີດຂວາງບ່ໍໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈໃນຄວາມຍຸດຕິທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ? 
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ແມ່ນໃຜ?  ພວກເຮົາຕ້ອງບ່ໍລືມຈັກເທ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາເປັນອົງ ຜູ້ຊົງໄວ້ໃຈໄດ້ ແລະຜູ້ຊົງແສນດີ. ໃນເມ່ືອພວກ 

ເຮົາມາປະເຊີນຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ ດ້ວຍປະຕິກິຣິຍາທ່າທີ, ການນະມັສການແລະຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີເກີດຂ້ຶນ. 
 
       ນ້ັນແມ່ນການຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ໃນພາກສ່ວນຂອງພວກເຮົາ, ດ່ັງດຽວກັບໂຢບທ່ີໄດ້ເຮັດ.  
ຕລອດພຣະຄັມພີໂຢບ, ລາວຢືນຢັນກ່າວວ່າລາວບ່ໍໄດ້ເຮັດສ່ິງໃດຜິດເລຍ,  ແຕ່ວ່າບັດນ້ີລາວໄດ້ຄິດສະເດືອກ(ຮູ້ຕົວ)
ສໍານຶກໃນຄວາມບາບຂອງຕົນວ່າແມ່ນຄວາມອວດດີ(ບ່ໍຢໍາເກງ)ພຣະເຈ້ົາ ເປັນຕ້ົນເຫດ. ດ່ັງນ້ັນລາວຈ່ຶງກັບໃຈໃໝ່. 
  
ການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ປົດປ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ເປັນອິສຣະພາບ ໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດດໍາຣົງຊີວິດ ດ້ວຍຄວາມຖ່ອມ

ໃຈໄປກັບພຣະເຈ້ົາ ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. 
 

       ໃນເມ່ືອພວກເຮົາຍອມຮັບຮູສ້ະຖານທ່ີໆຖືກຕ້ອງຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຮັກສາສະຖານທ່ີຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາ
ຈະສາມາດເບ່ິງເຫັນສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງໂດຍແຈ່ມແຈ້ງຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. 
 

 
 

                                                          ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

      ທ່ານຈະໂຕ້ຕອບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດທ່າມກາງຄວາມທຸກທໍຣະມານແມ່ນທາງເລືອກຂອງທ່ານ. ຈ່ົງພິຈາຣະນາສ່ິງ
ເຫລ່ົານ້ີ: 

 ວາງໃຈ.  ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານເບ່ິງບ່ໍເຫັນພຣະເຈ້ົາກໍາລັງທໍາງານໃນຊີວິດຂອງທ່ານ, ຈ່ົງວາງໃຈໃນພຣະອົງ. ຈ່ົງ
ອ້ອນວອນອະທິຖານໃຫ້ພຣະອົງຊົງປະທານພລັງຄວາມເຊ່ືອໃນຂນະທ່ີທ່ານກໍາລັງຜ່າມໍຣະສຸມຊີວິດ. 
 

 ທົດສອບ.   ຈົງຄ້ົນໃນພຣະຄັມພເີພ່ືອຈະໄດ້ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງໃນທັມຊາດ   ແລະ 
ພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ.   ຈ່ົງສຶກສາສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີໃຫ້ເລິກເຊ່ິງໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ.  ຈ່ົງຮັບຮູ້ເຂ້ົາໃຈສ່ິງ
ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບພຣະອົງ ແທນທ່ີຈະຂ້ຶນກັບຄວາມຄິດຫຼືແນວຄິດຂອງຄົນອ່ືນ. 
 

 ປະກາດ.   ຈ່ົງສແວງຫາໂອກາດທ່ີຈະບອກໃຜຜູ້ນ່ຶງວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ  ແມ່ນແຕ່ໃນເວ 
ລາທ່ີທ່ານດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມທຸກທໍຣະມານ.  ຈ່ົງໜຸນໃຈຄົນອ່ືນທ່ີຕົກຢູ່ໃນສະພາບເຊ່ັນດຽວກັນ. 
 

        ພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍເປັນເດັກນ້ອຍອີກແລ້ວ,  ແຕ່ພວກເຮົາຍັງມີຄໍາຖາມຫຼວງຫຼາຍ.   ແລະຫຼາຍຄໍາຖາມເຫ່ົຼານ້ັນ 
ອາດຈະບ່ໍມີຄໍາຕອບໃນໂລກນ້ີິ. ໃນທ້າຍທ່ີສຸດ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນ ພຣະອົງ ຜູ້ຊົງມີພຣະທັຍທ່ີ 
ດີແລະຊົງເປັນ ພຣະອົງຜູ້ຊົງໄວ້ໃຈໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. 
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