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ັ ນຄຳຖຳມທິ່ ແປກ. ພຣະຄຳພມບຳງສິ່ ງທິ່ ແປກປະຫຳດທິ່ ສຸດໃນນນ.
ັ ີ້ ມຫຳຍສິ່ ງທິ່ ຍຳກທິ່ ຈະເຊືິ່ ອ,
ໂດຍສະເພຳະໃນຍຸກສະໄໝໃໝ.ິ່
ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ບິ່ ໄດອ
ີ້ ຳີ້ ງອງເຖງຄຳສອນທິ່ ຍິ່ ງໃຫຍເິ່ ໜືອທຳມະຊຳດ, ເຊັິ່ ນວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດມ
ີ້ ຳເປັນມະນຸດ
ທິ່ ຢູເິ່ ທງໂລກແລະທິ່ ຊືິ່ ວຳິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ , ຜູທ
ເີ້ ປັນຄືນມຳຈຳກຕຳຍ.
ີ້ ິ່ ໄດຕ
ີ້ ຳຍເທງໄມກຳງແຂນແລະໄດ
ີ້
ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ບິ່ ໄດຄ
ີ້ ດເຖງເລືິ່ ອງລຳວທິ່ ມະຫັດສະຈ ັນຄືກ ັບກຳນອ ົບພະຍ ົບ, ເມືິ່ ອພຣະເຈົຳີ້ ໄດຊ
ີ້ ວ
ິ່ ຍຄ ົນອດ
ີ້
ສະຣຳເອນອອກຈຳກເອຢບໂດຍກຳນແຍກນຳທະເລແດງອອກໃຫ
ພ
ີ້ ວກເຂົຳຍຳິ່ ງເທງດນແຫງີ້ . ຄຣດສະ
ຕຽນສວ
ັີ້ ຖຳີ້ ທຳິ່ ນບິ່ ເຊືິ່ ອໃນພຣະເຈົີ້ຳແລະພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ, ຫື
ິ່ ນຫຳຍຈະເວົີ້ຳວຳິ່ ພວກເຂົຳເຈົຳີ້ ເຊືິ່ ອສິ່ ງເຫິ່ ົ ຳນນ.
ບິ່ ເຊືິ່ ອວຳິ່ ພຣະອ ົງສຳມຳດເຮັດສິ່ ງມະຫັດສະຈ ັນຕຳິ່ ງໆໄດ,ີ້ ທຳິ່ ນຈະເວົີ້ ຳໄດແ
ີ້ ນວໃດວຳິ່ ທຳິ່ ນເປັນຄຣສຕຽນ ?
ີ້ ມນ
ແຕຂ
ິ່ ຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ກຳລ ັງອຳີ້ ງອງເຖງຄຳສອນທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດ ທິ່ ບິ່ ຮູຈ
ີ້ ັກກ ັນດໃນພຣະຄຳພ. ສິ່ ງເຫິ່ ົ ຳນແ
ິ່
ພຳກສວ
ື ສອນໃນຄຣສຕະຈ ັກ.
ິ່ ນໜິ່ ງຂອງພຣະຄຳພທິ່ ບິ່ ຄອ
ິ່ ຍໄດຖ
ີ້ ກ
ີ້ ມນຕ
ນແ
ິ່ ົວຢຳິ່ ງ ໃນພຣະທຳ 1ກະສ ັດບ ົດທ 22 ມເລືິ່ ອງກຽິ່ ວກ ັບກະສ ັດອຳຮຳບຜູຊ
ີ້ ິ່ວົ ຮຳີ້ ຍແຫງິ່ ອດ
ສະຣຳເອນ. ເພິ່ ນຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫກ
ີ້ ອງທັບຂອງເພິ່ ນເຂົີ້ຳຮວ
ິ່ ມກ ັບກອງທັບຂອງກະສ ັດແຫງິ່ ຢູດຳແລະພວກ
ີ້ ວຳິ່ ເມືອງຣຳໂມດ-ກເລອຳດ. ກະສ ັດຢູດຳຕອ
ເພິ່ ນຈະພອ
ີ້ ມກ ັນໂຈມຕສ ັດຕູຢບ
ິູ່ ອ
ິ່ ນທິ່ ເອນ
ີ້ ງກຳນຮູອ
ີ້ ະນຳຄ ົດ.
ີ້ ຖຳີ້ ພວກເພິ່ ນໂຈມຕເມືອງດງ
ິ່ ັ ກຳິ່ ວ. ສະນນ,
ເພິ່ ນຢຳກຮູວ
ັ ີ້ ກະສ ັດທັງສອງຂໃຫພ
ີ້ ຳິ່ ຈະມຫຍ ັງເກດຂນ
ີ້ ວກຜູີ້
ທຳນວຳຍຂອງອຳຮຳບບອກໂຊກຊຳຕຳຂອງພວກເພິ່ ນ. ພວກຜູທ
ົ ກຳິ່ ວວຳິ່ ກຳນສູຮ
ີ້ ຳນວຳຍທັງໝດ
ີ້ ົບຈະ
ປະສ ົບຜົນສຳເລັ ດໄຊຊະນະຈະເປັນຂອງກະສ ັດ. ແຕຜ
ບ
ັ ີ້
ິ່ ທ
ີູ້ ຳນວຳຍເຫິ່ ົ ຳນນພຽງແຕ
ິ່ ອກກະສ ັດອຳຮຳບໃນສິ່ ງ
ທິ່ ເພິ່ ນຢຳກຟັງແລະກະສ ັດທັງສອງກຮູເີ້ ລືິ່ ອງນ.ີ້ ສະນນ,
ັ ີ້ ພວກເພິ່ ນຈິ່ ງຕ ັດສນໃຈຖຳມຜູທ
ີ້ ຳນວຳຍ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ , ຊຳຍຄ ົນໜິ່ ງຊືິ່ ວຳິ່ ມກຳອຢຳ. ສິ່ ງທິ່ ລຳວເວົີ້ ຳນນບ
ັ ີ້ ິ່ ແມນຂ
ິ່ ຳິ່ ວດສຳລ ັບອຳຮຳບຄື:
ິ່ ົ ຟັງຖອ
“ສະນນັີ້ ຂຈງ
ີ້ ຍຄຳທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວກຳິ່ ວເຖດ ຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍໄດເີ້ ຫັ ນພຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວນງິ່ ັ ຢູເິ່ ທງພຣະ
ບ ັນລ ັງຂອງພຣະອ ົງໃນສະຫວ ັນ ແລະເທວະດຳທັງໝ ົດກກຳລ ັງຢືນຢູອ
ິ່ ອ
ີ້ ມຂຳີ້ ງພຣະອ ົງ. ພຣະເຈົຳີ້ ຢຳ
ເວຖຳມວຳິ່ , ‘ຜູໃີ້ ດຈະຫລອກລວງອຳຮຳບໃຫໄ
ີ້ ປຖືກຂຳີ້ ທິ່ ເມືອງຣຳໂມດ?’ ເທວະດຳບຳງຕ ົນເວົີ້ ຳຢຳິ່ ງ

ໜິ່ ງ ແລະອກບຳງຕ ົນເວົີ້ຳອກຢຳິ່ ງໜິ່ ງ ຈ ົນກວຳິ່ ໄດມ
ີ້ ວນຍຳນດວງໜິ່ ງກຳີ້ ວອອກໄປທຳງໜຳີ້ ຫຍ ັບເຂົີ້ຳ
ໃກພ
ີ້ ຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວ ແລະເວົີ້ຳວຳິ່ , ‘ຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍຈະຫລອກລວງລຳວເອງ.’ ພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວຖຳມວຳິ່ ,
‘ດວ
ຕ
ັີ້
ີ້ ຍວທໃດ?’ ວນຍຳນດວງນນໄດ
ີ້ ອບຄືນວຳິ່ , ‘ຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍຈະໄປເຮັດໃຫພ
ີ້ ວກຜູທ
ີ້ ຳນວຳຍເວົີ້ ຳຕ ົວະ.’
ິ່ ົ ໄປຫອກລວງລຳວສຳ ເຈົຳີ້ ຈະສຳເລັ ດ.”’
ພຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວຈິ່ ງກຳິ່ ວວຳິ່ , ‘ຈງ
ີ້ ຫລະ ພຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວໄດເີ້ ຮັດໃຫພ
ແລວ
ຳີ້ ຍວຳິ່ , “ເຫດກຳນກເປັນຢຳິ່ ງນແ
ີ້ ມກຳອຢຳກເວົີ້ຳມວນທ
ີ້
ີ້ ວກຜູີ້
ທຳນວຳຍເຫິ່ ົ ຳນນເວົ
ັີ້ ີ້ຳຕ ົວະຕິ່ ທຳິ່ ນ. ແຕພ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວເອງໄດປ
ີ້ ະກຳດວຳິ່ , ‘ທຳິ່ ນຈະປະສ ົບກ ັບ
ໄພພບ ັດ.” (1ກສ.22:19–23)
ທຳິ່ ນໄດເີ້ ຂົີ້ຳໃຈສິ່ ງທິ່ ພຣະຄຳພກຳລ ັງບອກໃຫທ
ີ້ ຳິ່ ນເຊືິ່ ອບ? ພຣະເຈົຳີ້ ປະຊຸມກ ັບສິ່ ງມຊວດຝຳິ່ ຍວນຍຳນ
ີ້ ຢູເິ່ ທງໂລກນ?
ີ້ ນນແມ
ກຸມ
ນຄວຳມໝຳຍຂອງພຣະ
ັີ້
ິ່ ໜິ່ ງເພືິ່ ອປກສຳຫຳລືແລະຕ ັດສນໃຈວຳິ່ ຈະມຫຍ ັງເກດຂນ
ິ່
ຄຳພແທໆ
ວ
ີ້ ບ? ແມນແລ
ິ່
ີ້ !
ີ້ ມນຕ
ນແ
ິ່ ົວຢຳິ່ ງອກຢຳິ່ ງໜິ່ ງ, ຈຳກພຣະທຳຢູດຳ:
ິ່ ົ ຈ ົດຈຳບ ັນດຳເທວະດຳທິ່ ບິ່ ຢູໃິ່ ນຂອບເຂດແຫງິ່ ສດອຳນຳດຂອງຕ ົນ,ແຕໄິ່ ດປ
ີ້ ບອ
ຈງ
ີ້ ະຖມ
ິ່ ນຢູອ
ິ່ ຳໄສຂອງ
ີ້ ງລຸມ
ຕ ົນເອງພວກເຂົຳໄດຖ
ື ປະໄວໃີ້ ນຄວຳມມືດເບືອ
ັ ວ ັນຍິ່ ງໃຫຍທ
ີ້ ກ
ິ່ , ຖືກລຳິ່ ມໂສໄີ້ ວຕ
ີ້ ະຫອດໄປສຳລບ
ິ່ ິ່
ຈະມກຳນຕ ັດສນລ ົງໂທດ. (ຢດ1: 6)
ພຣະຄຳພໝຳຍຄວຳມວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດສ
ຸ ໃຕດ
ວ
ີ້ ິ່ງົ ເທວະດຳທິ່ ບິ່ ເຊືິ່ ອຟັງກຸມ
ິ່ ໜິ່ ງມຳສູຄ
ິ່ ກ
ີ້ ນບ? ແມນແລ
ິ່
ີ້ !
ິ່ ັ ທິ່ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ວົີ້ ຳແລວ
ດງ
ັ ີ້ ໂດຍສະເພຳະກຽິ່ ວ
ີ້ , ພຣະຄຣສຕະທຳຄຳພມສິ່ ງແປກໆຫຳຍຢຳິ່ ງໃນນນ,
ກ ັບໂລກຝຳິ່ ຍວນຍຳນທິ່ ເບິ່ ງບິ່ ເຫັ ນ. ຂຳີ້ ພະເຈົີ້ຳໄດພ
ົ ກ ັບຄຣສຕຽນຫຳຍໆຄ ົນທິ່ ບິ່ ມບ ັນຫຳໃນກຳນເຊືິ່ອຟັງ
ີ້ ບ
ຄຳສອນໃນພຣະຄຳພທິ່ ຮູຈ
ີ້ ັກກ ັນດກຽິ່ ວກ ັບສິ່ ງທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດ, ເຊັິ່ ນວຳິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ເປັນພຣະເຈົີ້ຳທິ່ ມຳ
ີ້ ວຳມໃນພຣະຄຳພຈຳກພຣະທຳຢູດຳຫືເລືິ່ ອງກຽິ່ ວກ ັບກະສ ັດອຳຮຳບເຮັດ
ເກດເປັນມະນຸດແລະຕຳຍ. ແຕຂ
ິ່ ຄ
ໃຫພ
ັ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດໄີ້ ປຄຣສຕະຈ ັກໃນວ ັນ
ີ້ ວກເຂົຳເຈົຳີ້ ບິ່ ສະບຳຍໃຈແລະແລວ
ີ້ ພວກເຂົຳເຈົຳີ້ ຈິ່ ງບິ່ ສ ົນໃຈມນ.
ີ້ . ຄງໜ
ອຳທດເມືິ່ ອເຫດກຳນນເີ້ ກດຂນ
ັີ້ ິ່ ງຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ກ ັບເມຍເຄຍໄປຢຽີ້ ມຢຳມຄຣສຕະຈ ັກແຫງິ່ ໜິ່ ງຊິ່ ງທິ່ ສດ
ີ້ ນລຳວຕ
ຍຳພບຳນກຳລ ັງເທດສະໜຳໃນພຣະທຳ 1 ເປໂຕ. ໃນເຊົີ້ ຳມືນ
ອ
ັີ້
ີ້ ງສິ່ງັ ສອນໃນ 1ເປໂຕ3:18–22.
ລຳວໄດຢ
ີ້ ືນຢູທ
ິ່ ຳງຫງັ ຂອງແທນ
ິ່ ປຳໄສແລະກຳິ່ ວວຳິ່ ,“ ພວກເຮົຳ ຈະຂຳີ້ ມຂເີ້ ຫິ່ ົ ຳນໄີ້ ປ. ພວກມ ັນແປກ
ີ້ ຣະຄຳພເຫິ່ ົ ຳນນມ
ປະຫຳດເກນໄປ.” ສິ່ ງທິ່ ລຳວບອກວຳິ່ ແປກແມນຂ
ັ ີ້ ລຳຍລະອຽດເລືິ່ ອງເໜືອທຳມະຊຳດທິ່
ິ່ ພ
ີ້ ມນຕ
ີ້ ວຳມນນ:
ບິ່ ເຂົີ້ຳກ ັບສຳດສະໜຳສຳດຂອງລຳວເອງ. ນແ
ັ ີ້
ິ່ ົວຢຳິ່ ງຈຳກຂຄ
ີ້ ພຣະຊ ົນເທືິ່ອດຽວເປັນກຳນສນ
ີ້ ສຸດ ເພືິ່ ອແທນຄວຳມຜດ
ດວ
ີ້ ຍວຳິ່ , ພຣະຄຣດກເໝືອນກ ັນ ໄດສ
ີ້ ນ
ບຳບ ຄືພຣະອ ົງຜູຊ
ີ້ ອບທຳ ແທນຜູບ
ີ້ ິ່ ຊອບທຳ ເພືິ່ ອຈະໄດນ
ີ້ ຳເຮົຳທັງຫລຳຍໄປເຖງພຣະເຈົຳີ້ ຝຳິ່ ຍ

ກຳຍພຣະອ ົງຊ ົງຖືກປະຫຳນເສຍ ແຕຝ
ື ພຣະຊ ົນ.
ິ່ ຳິ່ ຍວນຍຳນ ພຣະອ ົງຖືກຊ ົງບ ັນດຳນໃຫຄ
ີ້ ນ
ໂດຍທຳງວນຍຳນນນັ ີ້ ພຣະອ ົງໄດສ
ີ້ ະເດັ ດໄປປະກຳດແກບ
ິ່ ັນດຳວນຍຳນທິ່ ຖືກຄຸກຢູ.ິ່

ແລະ

ຊິ່ ງເມືິ່ ອກອ
ິ່ ນ

ນນບ
ັີ້ ິ່ ໄດຍ
ີ້ ອມເຊືິ່ ອຟັງພຣະເຈົຳີ້ ຄືເມືິ່ ອພຣະເຈົີ້ຳຊ ົງສຳແດງຄວຳມອ ົດທົນດ ົນນຳນ. ໃນສະໄໝຂອງ
ີ້ ນຳຖ
ີ້ ວ
ໂນອຳ ຂະນະທິ່ ເພິ່ ນກຳລ ັງສຳີ້ ງເຮືອຢູໃິ່ ນເຮືອມຄ ົນຈຳນວນໜອ
ີ້ ຍ ຄືແປດຄ ົນທິ່ ໄດຜ
ີ້ ຳິ່ ນພົນ
ີ້ ມ
ນນ.
ັີ້

(1ປຕ. 3:18–20)

ີ້ ມນໃຜ?
ີ້ ກ
ບ ັນດຳວນຍຳນເຫິ່ ົ ຳນແ
ວນຍຳນເຫິ່ ົ ຳນຖ
ື ຄຸມຂ ັງຢູໃິ່ ສ? ສດຍຳພບຳນຄ ົນນນບ
ັ ີ້ ິ່ ຮູຫ
ິ່
ີ້ ືບິ່ ມ ັກຄຳ
ີ້ ຣະຄຳພເຫິ່ ົ ຳນ.ີ້
ຕອບ, ສະນນລຳວພຽງແຕ
ເິ່ ລືອກທິ່ ຈະບິ່ ສ ົນໃຈຂພ
ັ ີ້
ີ້ ວຳມທິ່ ແປກໆ
ໃນຖຳນະນ ັກວຊຳກຳນພຣະຄຳພຄ ົນໜິ່ ງ, ຂຳີ້ ພະເຈົີ້ຳໄດຮ
ີ້ ຽນຮູວ
ີ້ ຳິ່ ທິ່ ຈງແລວ
ີ້ ບ ັນດຳຂຄ
ແມນມ
ດສະເພຳະກຽິ່ ວກ ັບພຣະເຈົຳີ້ , ໂລກຝຳິ່ ຍວນຍຳນ,
ັ ີ້
ິ່ ຄວຳມສຳຄ ັນຫຳຍ. ສິ່ ງເຫິ່ ົ ຳນນສອນແນວຄວຳມຄ
ີ້ ວຳມທິ່ ຫຍຸງີ້ ຍຳກແລະສ ັບສ ົນເຫິ່ ົ ຳນ,ີ້ ແລະ
ແລະກຽິ່ ວກ ັບຊວດຂອງພວກເຮົຳ. ຖຳີ້ ພວກເຮົຳຮູກ
ີ້ ຽິ່ ວກ ັບຂຄ
ສຳມຳດເຂົີ້ຳໃຈຄວຳມໝຳຍຂອງມນ,
ັ ມນກ
ັ ິ່ ຈະປິ່ຽນວທທິ່ ພວກເຮົຳຄດກຽິ່ ວກ ັບພຣະເຈົຳີ້ , ຄ ົນອືິ່ນ,
ຈຸດປະສ ົງຂອງພວກເຮົຳໃນຊວດແລະຈຸດໝຳຍປຳຍທຳງສຸດທຳີ້ ຍຂອງພວກເຮົຳ.
ໃນຈ ົດໝຳຍສະບ ັບທຳອດທິ່ ອ ັກຄະສຳວ ົກໂປໂລຂຽນເຖງຊຳວໂກຣນໂທ, ໂປໂລຮູສ
ີ້ ກບິ່ ສະບຳຍໃຈທິ່
ີ້ ັດແຍງິ່ ຂອງພວກເຂົຳ. ມ ັນເປັນກຳນເສຍ
ບ ັນດຳຜູທ
ັ ີ້ ິ່ ພຳກ ັນໄປສຳນເພືິ່ອແກໄີ້ ຂຂຂ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນຄຣສຕະຈ ັກນນທ
ເວລຳແລະເສຍເຫືິ່ ອແຮງຂອງພວກເຂົຳ. ໂປໂລຍ ັງກຳິ່ ວອກວຳິ່ ມ ັນແມນກຳນສະທ
ິ່
ີ້ອນທຳງລ ົບຕິ່ ຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອທິ່
ຕດຕຳມພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ . ທຳິ່ ນກຳິ່ ວວຳິ່ , "ພວກເຈົຳີ້ ບິ່ ຮູບ
ົ ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຈະຕ ັດສນໂລກ?ພວກເຈົຳີ້
ີ້ ວຳິ່ ໄພພ
ິ່ ນ
ບິ່ ຮູບ
ີ້ ວຳິ່ ພວກເຮົຳຈະຕ ັດສນບ ັນດຳເທວະດຳ? " (1 ກຣທ. 6:2-3).

ຕ ັດສນໂລກແມນຫຍ
ັງ? ຕັດສນບັນດຳເທວະດຳແມນ
ິ່
ິ່ ຫຍ ັງ?
ີ້ ິ່ ໜຳີ້ ແປກນນແມ
ິ່ ຈະເຊືິ່ ອ, ແຕມ
ສິ່ ງທິ່ ໂປໂລເວົີ້ ຳເຖງໃນຂທ
ນຍຳກທ
ັ ີ້
ິ່
ິ່ ັນຍ ັງສຳມຳດປິ່ຽນແປງວຖຊວດຂອງ
ທຳິ່ ນໄດ.ີ້ ພຣະຄຳພເຊືິ່ ອມໂຍງກດຈະກຳຕຳິ່ ງໆຂອງສິ່ ງມຊວດເໜືອທຳມະຊຳດທິ່ ກຽິ່ ວຂອ
ີ້ ງກ ັບຊວດແລະ
ີ້ ິ່ ງພວກເຮົຳຈະໄດຕ
ຈຸດໝຳຍປຳຍທຳງຊວດຂອງເຮົຳ. ມືໜ
ີ້ ັດສນໂລກ. ພວກເຮົຳຈະປົກຄອງບ ັນດຳເທວະ
ີ້ ກໃນພຳຍຫງັ .
ດຳຄືກ ັບທິ່ ໂປໂລໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວ. ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຈະເວົີ້ຳກຽິ່ ວກ ັບເລືິ່ອງນອ
ີ້ ິ່ ກ ັບຊຳວໂກຣນໂທແລະກ ັບພວກເຮົຳກຄືວຳິ່ ເລືິ່ ອງຂອງພຣະຄຳ
ເຫດຜົນທິ່ ໂປໂລສຳມຳດເວົີ້ຳສິ່ ງເຫິ່ ົ ຳນຕ
ພແມນກ
ິ່ ຽິ່ ວກ ັບກຳນທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດສ
ີ້ ຳີ້ ງພວກເຮົຳແລະປຳດຖະໜຳໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳຈະເປັນສວ
ິ່ ນໜິ່ ງໃນຄອບຄ ົວ
ໃນສະຫວ ັນຂອງພຣະອ ົງ. ພຣະຄຳພຕງໃຈໃຊ
ຄ
ັ ີ້
ີ້ ຳສ ັບຕຳິ່ ງໆທິ່ ພັນລະນຳເຖງຄວຳມສຳພັນໃນຄອບຄ ົວ.
ພຣະເຈົຳີ້ , ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ , ບ ັນດຳວນຍຳນທິ່ ດຂອງອຳນຳຈ ັກທິ່ ເບິ່ ງບິ່ ເຫັ ນ, ແລະບ ັນດຳຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອ, ໄດຮ
ີ້ ັບ
ກຳນອະທບຳຍວຳິ່ ທຸກຄ ົນຢູຮ
ິ່ ວ
ິ່ ມກ ັນແລະເຮັດວຽກນຳກ ັນ. ພຣະເຈົີ້ຳຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫມ
ີ້ ະນຸດເປັນສວ
ິ່ ນໜິ່ ງໃນ

ຄອບຄ ົວຂອງພຣະອ ົງແລະມສວ
ິ່ ນຮວ
ິ່ ມໃນລຳຊະອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະອ ົງເຊິ່ ງປົກຄອງສິ່ ງທິ່ ເນລະມດສຳີ້ ງ
ທັງໝດ
ົ .
ພຣະຄຳພໄດກ
ັີ້ ິ່ ແຜນ
ີ້ ຳິ່ ວວຳິ່ : ໃນສະຫວ ັນເປັນຢຳິ່ ງໃດ ຂໃຫເີ້ ປັນໄປຢຳິ່ ງນນທ
ິ່ ດນໂລກ. ຄຳເວົີ້ ຳນ ີ້
ຖືກເອົ ຳມຳຈຳກແນວຄວຳມຄດແລະປະໂຫຍກຕຳິ່ ງໆໃນຄຳອະທຖຳນຂອງອ ົງພຣະຜູເີ້ ປັນເຈົີ້ຳ (ມທ.6:10).
ຕງແຕ
ຈ
ຸ ເລິ່ ມຕນ,
ັີ້
ົີ້ ພຣະເຈົີ້ຳຕອ
ິ່ ດ
ີ້ ງກຳນໃຫຄ
ີ້ ອບຄ ົວມະນຸດຂອງພຣະອ ົງ ຢູກ
ິ່ ັບພຣະອ ົງໃນໂລກທິ່ ສ ົມບູນ
ແບບ. ພຣະອ ົງຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫຜ
ີ້ ຄ
ີ້ ູ ົນເຂົີ້ຳຮວ
ິ່ ມໃນຄອບຄ ົວຝຳິ່ ຍວນຍຳນຂອງພຣະອ ົງທິ່ ພຣະອ ົງໄດສ
ີ້ ຳີ້ ງຢູໃິ່ ນ
ີ້ ຳງຄງກ
ີ້ ວຳິ່ ກອງທັບສະຫວ ັນຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ປີ້ ມຫົວນແ
ີ້ ມນ
ໂລກທິ່ ເບິ່ ງບິ່ ເຫັ ນ. ວນຍຳນທິ່ ດເຫິ່ ົ ຳນບ
ັີ້ ິ່ ຖກ
ື ເອນ
ິ່
ກຽິ່ ວກ ັບແຜນຂອງພຣະເຈົຳີ້ , ກຳນຕິ່ ຕຳີ້ ນກ ັບແຜນກຳນໂດຍພວກວນຍຳນທິ່ ກະບ ົດຕິ່ ພຣະເຈົຳີ້ , ຄວຳມລມ
ົີ້
ີ້ ມນສ
ເຫວຂອງແຜນກຳນໃນຕອນເລິ່ ມຕນແລະຄວຳມສ
ຳເລັ ດອ ັນສ ົມບູນຂອງແຜນກຳນພຣະເຈົຳີ້ . ນແ
ົີ້
ິ່ ິ່ ງທິ່
ພຣະຄຳພກຳິ່ ວເຖງ. ພວກເຮົຳບິ່ ສຳມຳດເຮັດໄດປ
ີ້ ະສ ົບກ ັບຄວຳມສຸກຫືຄວຳມເຈັບປວດຂອງເລືິ່ ອງລຳວ
ໃນພຣະຄຳພຖຳີ້ ພວກເຮົຳບິ່ ລວມລຳຍລະອຽດທັງໝດ
ົ ຈຳກເລືິ່ ອງນ.ີ້ ພວກເຮົຳຕອ
ີ້ ງລວມເອົ ຳບ ັນດຳສິ່ ງທິ່ ມ
ຊວດເໜືອທຳມະຊຳດທິ່ ເປັນພຳກສວ
ິ່ ນທິ່ ສຳຄ ັນໃນປະຫວ ັດສຳດຂອງພວກເຮົຳແລະເລືິ່ ອງລຳວຂອງໂລກ.
ເລືິ່ ອງຍ ັງບິ່ ຄ ົບຖວ
ີ້ ນສ ົມບູນ, ແລະພວກເຮົຳຈະເຂົີ້ຳໃຈຜດ,ຖຳີ້ ຫຳກບ ັນດຳຄູສອນພຣະຄຳພລະເລຍລຳຍ
ລະອຽດເຫິ່ ົ ຳນ.ີ້
ສະມຳຊກກອງທັບແຫງິ່ ສະຫວ ັນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ແມນສ
ິ່ ິ່ ງທິ່ ຢູພ
ິ່ ຳຍນອກ, ຫືບິ່ ມຄວຳມສຳຄ ັນ, ຫືບິ່
ກຽິ່ ວຂອ
ີ້ ງກ ັບເລືິ່ອງຂອງມະນຸດໃນພຣະຄຳພ. ແຕພ
ິ່ ວກເຂົຳເຈົຳີ້ ມບ ົດບຳດສຳຄ ັນ. ແຕຜ
ິ່ ອ
ີູ້ ຳິ່ ນພຣະຄຳພ
ີ້ ດຍບິ່ ເຂົີ້ຳໃຈເລຍ. ອຳນຳຈ ັກເໜືອທຳມະຊຳດມ
ສະໄໝໃໝກ
ັ ຳິ່ ນລຳຍລະອຽດເໜືອທຳມະຊຳດເຫິ່ ົ ຳນໂ
ິ່ ິ່ ມກອ
ຢູໃິ່ ນຫຳຍໆເລືິ່ ອງລຳວທິ່ ຄຸນ
ັ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ກໄດຮ
ີ້ ເຄຍຫຳຍທິ່ ສຸດໃນພຣະຄຳພ, ແຕວ
ິ່ ຳິ່ ຫຳຍໆຄ ົນບິ່ ເຫັ ນມນ.
ີ້ ັບ
ກຳນສດສອນກຽິ່ ວກ ັບພຣະຄຳພເປັນເວລຳຫຳຍສບປກອ
ິ່ ນທິ່ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຈະຮຽນຮູວ
ີ້ ຳິ່ ພຣະຄຳພເວົີ້ ຳແນວໃດ
ກຽິ່ ວກ ັບໂລກເໜືອທຳມະຊຳດ. ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຢຳກແບງິ່ ປັນກ ັບທຳິ່ ນໃນສິ່ ງທິ່ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດຮ
ີ້ ຽນຮູກ
ີ້ ຽິ່ ວກ ັບຫົວຂີ້
ີ້ ອນນ.ີ້
ນຕ
ແຕຢ
ິ່ ຳິ່ ລືມຄຳຖຳມທິ່ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຖຳມໃນຕອນທຳອດວຳິ່ . ທຳິ່ ນເຊືິ່ ອສິ່ ງທິ່ ພຣະຄຳພກຳິ່ ວແທໆ
ີ້ ບ ?
ກຳນຮຽນຮູສ
ີ້ ິ່ ງທິ່ ພຣະຄຳພກຳິ່ ວເຖງແທໆ
ີ້ ກຽິ່ ວກ ັບໂລກທິ່ ເບິ່ ງບິ່ ເຫັ ນແລະຄວຳມສຳພັນກ ັບຊວດຂອງທຳິ່ ນ
ຈະເປັນແນວໃດຖຳີ້ ທຳິ່ ນບິ່ ເຊືິ່ ອ.
ໃນພຣະທຳ 2 ກະສ ັດ 6:8–23, ຜູທ
ັ ີ້ ິ່ ງ. ກະສ ັດ
ີ້ ຳນວຳຍເອລຊຳໄດຕ
ີ້ ົກຢູໃິ່ ນຄວຳມຫຍຸງີ້ ຍຳກອກຄງໜ
ທິ່ ໂກດແຄນ
ີ້ ໄດສ
ີ້ ິ່ງົ ທະຫຳນໄປລອ
ີ້ ມເຮືອນຂອງເອລຊຳ. ເມືິ່ ອຜູຮ
ີ້ ັບໃຊຂ
ີ້ ອງເອລຊຳເຫັ ນທະຫຳນ, ລຳວກ
ຢຳີ້ ນຫຳຍ. ເອລຊຳບອກລຳວວຳິ່ ,“

“ບິ່ ຕອ
ີ້ ງຢຳີ້ ນ ຝຳິ່ ຍຂອງພວກເຮົຳມຫຳຍກວຳິ່ ຝຳິ່ ຍຂອງພວກເຂົຳ.”

ກອ
ິ່ ນທິ່ ຄ ົນໃຊຈ
ີ້ ະສ ົງໄສເອລຊຳກພຳວ ັນນຳອະທຖຳນວຳິ່ , “ຂຳີ້ ແດພ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວ ຂພຣະອ ົງເປດຕຳຄ ົນຮ ັບ

ໃຊຂ
ີ້ ອງຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍຄ ົນນ ີ້ ໃຫເີ້ ຫັ ນກຳລ ັງຝຳິ່ ຍເຮົຳແດທ
ິ່ ອ
ີ້ ນ.” ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງຕອບຄຳອະທຖຳນຂອງເອລຊຳທັນ
ີ້ ໄປທິ່ ເທງພູ ລຳວກເຫັ ນຝູງມຳີ້ ແລະລ ົດຮ ົບ
ທ. ພຣະເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ປດຕຳຄ ົນຮ ັບໃຊຄ
ີ້ ົນນນັ ີ້ ເມືິ່ ອລຳວຫຽວຂນ
ເປັນໄຟຢູອ
ິ່ ອ
ີ້ ມລອ
ີ້ ມເອລຊຳ.
ຄຳອະທຖຳນຂອງເອລຊຳແມນຄື
ິ່ ກ ັບຄຳອະທຖຳນຂອງຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ສຳລ ັບທຳິ່ ນ. ຂໃຫພ
ີ້ ຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງເປດ
ຕຳຂອງທຳິ່ ນເພືິ່ ອເບິ່ ງສິ່ ງທິ່ ຢູໃິ່ ນພຣະຄຳພ, ເພືິ່ ອວຳິ່ ທຳິ່ ນຈະບິ່ ສຳມຳດຄດກຽິ່ ວກ ັບພຣະຄຳພໃນແບບເກົິ່ ຳ
ອກຕິ່ ໄປ.
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ອຳນຳຈ ັກທິ່ ເບິ່ ງບິ່ ເຫັນ: ພຣະເຈົຳີ້ ແລະບ ັນດຳອຳນຳດເໜືອທຳມະຊຳດ
ທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ.
ຄນົ ເຮົຳມຄວຳມສ ົນໃຈກ ັບສິ່ ງທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດແລະສຸດຍອດມະນຸດ

ເມືິ່ ອຄດເຖງວ ົງກຳນບ ັນເທງໃນ

ຊຸມປມິ່ ໆມຳນ.ີ້ ມໜັງສື, ລຳຍກຳນໂທລະພຳບແລະໜັງຫຳຍພັນເລືິ່ ອງໃນທົດສະວ ັດທິ່ ຜຳິ່ ນມຳແມນກ
ິ່ ຽິ່ ວ
ກ ັບບ ັນດຳເທວະດຳ,ມະນຸດຕຳິ່ ງດຳວ, ສ ັດປະຫຳດ, ຜປສຳດ, ຜ, ແມມິ່ ົດ,ເວດມ ົນ,ຜດບ,ມະນຸດໝຳປຳ
ິ່
ແລະສຸດຍອດມະນຸດ. ຮູບເງົຳທິ່ ປະສ ົບຜົນສຳເລັ ດຫຳຍທິ່ ສຸດຂອງ ຮລວູດHollywood ມລ ັກສະນະພເສດ
ຄື: ເອັ ກເມນ X-Men, ແອັ ດແວນເຈ Avengers, ແຮຣິ່ ພອດເຕ the Harry Potter, ຊຸບເປີ້ ແມນ
ີ້ ແ
ີ້ ລະ
Superman, ແລະຊຸດເລືິ່ ອງຜດບ Twilight. ລຳຍກຳນໂທລະພຳບຍ ັງມໂປຣແກມທິ່ ສຸມໃສຫ
ົ ຂນ
ິ່ ວ
ີ້ ມນໄດ
ປະສ ົບຜົນສຳເລັ ດຫຳຍ. ແຕຫ
ຮ
ົ ຂເີ້ ຫິ່ ົ ຳນແ
ິ່ ວ
ິ່
ີ້ ັບຄວຳມນຍ ົມຢູແ
ິ່ ລວ
ີ້ ກອ
ິ່ ນທິ່ ຈະມໜັງແລະໂທລະພຳບຕງັ ີ້
ແຕຕ
ິ່ ອນທິ່ ໄດມ
ີ້ ຂຽນເລືິ່ ອງລຳວທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດຫຳຍເລືິ່ ອງອອກເປັນປີ້ ມແລະຮູບແຕມ
ີ້ ຕຳິ່ ງໆທິ່ ເຮັດໃນ
ສນລະປະ.

ີ້ ິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດນຈ
ີ້ ິ່ ງເປັນທິ່ ນຍົມ?
ເປັນຫຍັງຫົວຂທ
ຄຳຕອບໜິ່ ງແມນຄ
ເີ້ ລືິ່ ອງຕຳິ່ ງໆເພືິ່ ອຫກໜຈຳກຊວດທຳມະດຳຂອງພວກເຂົຳ. ເລືິ່ ອງລຳວ
ັ
ິ່ ົນເຮົຳມກໃຊ
ທິ່ ມະຫັດສະຈ ັນໄດເີ້ ຮັດໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳມໂລກທິ່ ໜຳີ້ ສ ົນໃຈແລະຕືິ່ນເຕັ ີ້ນກວຳິ່ ຂອງພວກເຮົຳ. ມ ັນເປັນສິ່ ງທິ່
ກຳນຕິ່ ສູກ
ີ້ ັນລະຫວຳິ່ ງຄວຳມດກ ັບຄວຳມຊິ່ວົ ໃນຈ ັກກະວຳນນ,ີ້ ເຊິ່ ງເຮັດໃຫເີ້ ຮົຳຕືິ່ ນເຕັ ີ້ນ. ພວກເຮົຳມຄວຳມ
ກະຕືລືລນທ
ົີ້ ິ່ ຈະເບິ່ ງກຳນຕິ່ ສູຄ
ັີ້ ິ່ ງໃຫຍໂິ່ ດຍສຸດຍອດມະນຸດຕຳີ້ ນກ ັບຄ ົນຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ. ໃນຮູບເງົຳທິ່ ມຊືິ່ ສຽງ
ີ້ ງຍ
ຫຳຍເລືິ່ ອງເຊັິ່ ນ The Lord of the Rings, Gandalf, Frodo, ແລະສວ
ິ່ ນທິ່ ເຫືອຂອງກຸມ
ິ່ ໄດຕ
ີ້ ິ່ ສູກ
ີ້ ັບ
ເຊົ ຳຣອນ Sauron ວນຍຳນແຫງິ່ ຄວຳມມືດ. ຖຳີ້ ຄ ົນຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍມຳຈຳກນອກໂລກຂອງພວກເຮົຳແລວ
ີ້
ີ້ .
ໄຊຊະນະຈະໜຳີ້ ຕືິ່ ນເຕັ ີ້ນຫຳຍຍິ່ ງຂນ
ຄຳຕອບທສອງແມນຄ
ິ່ ົນເຮົຳຖືກດງດູດໃຫສ
ີ້ ົນໃຈເລືິ່ອງຕຳິ່ ງໆທິ່ ຢູນ
ິ່ ອກໂລກຂອງພວກເຮົຳ ເພຳະວຳິ່ ໃນ
ພຣະທຳປັນຍຳຈຳນໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວໄວວ
ີ້ ຳິ່ , ພຣະເຈົຳີ້ ໄດ“ີ້ ຊ ົງບ ັນຈຸໂລກນຣ ັນດອນໄວໃີ້ ນຈດໃຈຂອງເຮົຳ” (ປຍຈ
3:11). ມບຳງສິ່ ງບຳງຢຳິ່ ງໃນຄ ົນເຮົຳທິ່ ເຮັດໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳປຳຖະໜຳສິ່ ງທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດ. ອ ັກຄະສຳວ ົກ
ໂປໂລກໄດຂ
ີ້ ຽນກຽິ່ ວກ ັບຄວຳມປຳຖະໜຳນເີ້ ຊັິ່ ນກ ັນ. ເພິ່ ນໄດຂ
ີ້ ຽນວຳິ່ ຄວຳມປຳຖະໜຳຂອງພວກເຮົຳແມນ
ິ່
ີ້ . ໂລກແລະທຸກໆສິ່ ງໃນນນຊ
ມຳຈຳກກຳນມຊວດຢູໃິ່ ນໂລກທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດສ
ັ ີ້ ໃີ້ ຫເີ້ ຫັ ນເຖງທຸກສິ່ ງທິ່ ຖືກ
ີ້ ຳີ້ ງຂນ
ີ້ ໂດຍພຣະຜູສ
ີ້ ຳຍຄວຳມວຳິ່ ມອຳນຳຈ ັກເໜືອທຳມະຊຳດທິ່ ຢູນ
ສຳີ້ ງຂນ
ີ້ ຳີ້ ງ. ນໝ
ິ່ ອກເໜືອຈຳກໂລກຝຳິ່ ຍຮຳິ່ ງ

ກຳຍຂອງພວກເຮົຳ (ຣມ.1: 18-23). ໃນຄວຳມເປັນຈງ, ໂປໂລໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວວຳິ່ ຄວຳມປຳຖະໜຳທິ່ ຈະຮູຈ
ີ້ ັກພ
ີ້ ພະລ ັງຫຳຍຈ ົນຖືກຄ ົນເຮົຳຕງໃຈຈະຂ
ຣະເຈົຳີ້ ນມ
ັີ້
ັດຂວຳງມ ັນ(ຣມ.1:18).
ແຕພ
ິ່ ວກເຮົຳບິ່ ຄດເຖງເລືິ່ ອງລຳວຕຳິ່ ງໆທິ່ ຢູໃິ່ ນພຣະຄຳພໃນແບບດຽວກ ັນກ ັບພວກເຮົຳຄດເຖງເລືິ່ ອງ
ເລົິ່ ຳທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດໃນປີ້ ມ, ຮູບເງົຳແລະນທຳນຕຳິ່ ງໆ. ມເຫດຜົນທິ່ ດໃນກຳນຄດແບບນ.ີ້ ໃນບຳງ
ເລືິ່ ອງລຳວໃນພຣະຄຳພຜູຄ
ື ັບພິ່ ຕູຂ
ີ້ ົນເບິ່ ງຄືວຳິ່ ທຳມະດຳຫືບຳງທກິ່ ຄກ
ີ້ ອງເຮົຳ. ພວກເຂົຳບິ່ ຮູສ
ີ້ ກມພະລ ັງຫື
ຄຳີ້ ຍຄືກ ັບສຸດຍອດມະນຸດ. ບຳງເທືິ່ ອທຳິ່ ນອຳດເຄຍໄດຍ
ທ
ັີ້
ີ້ ນເລືິ່ ອງລຳວເຫິ່ ົ ຳນໃີ້ ນພຣະຄຳພຕງແຕ
ິ່ ຳິ່ ນຍ ັງ
ີ້ ວກເຂົຳບິ່ ໜຳີ້ ສ ົນໃຈເລຍ. ອຳດຈະເປັນເພຳະວຳິ່ ເລືິ່ ອງລຳວທິ່ ເກດຂນ
ີ້ ໃນວ ັດທະນະທຳ
ນອ
ີ້ ຍແລະຕອນນພ
ອືິ່ ນ,ມນຈ
ັ ິ່ ງບິ່ ມຄວຳມໝຳຍຫຍ ັງກ ັບທຳິ່ ນ. ມ ັນເປັນເລືິ່ ອງຍຳກສຳລບ
ັ ພວກເຮົຳທິ່ ຈະຮູວ
ັ ີ້ ິ່ ຢູໃິ່ ນ
ີ້ ຳິ່ ຄ ົນເຫິ່ ົ ຳນນທ
ວ ັດທະນະ ທຳທິ່ ຫຳິ່ ງໄກໃນເລືິ່ ອງລຳວໃນພຣະຄຳພອຳດຈະຍ ັງເປັນຄືກ ັບພວກເຮົຳເຖງແມນວ
ິ່ ຳິ່ ພວກເຂົຳ
ເຈົຳີ້ ຈະແຕງິ່ ໂຕແລະມຊວດທິ່ ແຕກຕຳິ່ ງກ ັນຫຳຍກິ່ ຕຳມ.
ແຕຂ
ັ ີ້ ິ່ ວຳິ່ ເປັນຫຍ ັງເລືິ່ອງລຳວທິ່ ມະຫັດສະຈ ັນເໜືອທຳ
ິ່ ຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຄດວຳິ່ ມເຫດຜົນທິ່ ຍິ່ ງໃຫຍກ
ິ່ ວຳິ່ ນນທ
ມະຊຳດຈິ່ ງດງດູດຈນຕະນຳກຳນຂອງພວກເຮົຳໄດ ີ້ ກິ່ ຍອ
ີ້ ນວຳິ່ ພວກເຮົຳໄດຮ
ີ້ ັບກຳນສອນມຳບິ່ ດວຳິ່ ພວກ
ເຮົຳຄວນຄດແນວໃດກຽິ່ ວກ ັບໂລກທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດໃນພຣະຄຳພ. ສິ່ ງທິ່ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດຍ
ີ້ ນໃນຄຳເທດສະ
ໜຳໃນຄຣສຕະຈ ັກເປັນເວລຳຫຳຍປເຮັດໃຫເີ້ ລືິ່ ອງທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດຟັງແລວ
ີ້ ໜຳີ້ ເບືິ່ ອ. ແລະຮຳີ້ ຍໄປກວຳິ່
ນນ,
ັີ້ ກຳນສອນໃນຄຣສຕະຈ ັກຈະຕ ັດພະລ ັງອຳນຳດອອກຈຳກໂລກເໜືອທຳມະຊຳດ. ກຳນສດສອນເຮັດ
ໃຫໂ
ີ້ ລກເໜືອທຳມະຊຳດເບິ່ ງຄືວຳິ່ ບິ່ ມອຳນຳດ.
ຫຳຍສິ່ ງທິ່ ຄຣສຕຽນຄດກຽິ່ ວກ ັບໂລກທິ່ ເບິ່ ງບິ່ ເຫັ ນແມນບ
ິ່ ິ່ ຖືກຕອ
ີ້ ງ.

ຕ ົວຢຳິ່ ງໜິ່ ງກິ່ ແມນ
ິ່ ເທວະດຳ

ໃນພຣະຄຳພບິ່ ມປກ. ເຄຣຸບມປກ, ແຕວ
ິ່ ຳິ່ ເຄຣຸບບິ່ ເຄຍຖືກເອີ້ນວຳິ່ ເທວະດຳ. ບ ັນດຳເທວະດຳປຳກ ົດຢູໃິ່ ນ
ຮູບແບບມະນຸດສະເໝ. ຕ ົວຢຳິ່ ງອກອ ັນໜິ່ ງແມນຜ
ື ຳິ່ ວນຍຳນ
ິ່ ມຳນຮຳີ້ ຍບິ່ ມເຂົຳແລະຫຳງ. ຕ ົວຢຳິ່ ງອືິ່ ນກິ່ ຄວ
ິ່ ຖືກພວກ
ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍບິ່ ໄດບ
ີ້ ັງຄ ັບເຮົຳໃຫເີ້ ຮັດບຳບ. ໃນຖຳນະມະນຸດພວກເຮົຳສຳມຳດເຮັດບຳບໄດງີ້ ຳຍໂດຍບ
ິ່
ມນບ
ັ ັງຄ ັບກິ່ ໄດ.ີ້ ພຣະຄຳພໄດອ
ີ້ ະທບຳຍເຖງກຳນຄອບຄອງຂອງຜມຳນຮຳີ້ ຍເປັນສະຖຳນະກຳນທິ່ ຮຳີ້ ຍ
ແຮງ, ແຕສ
ິ່ ິ່ ງມຊວດເໜືອທຳມະຊຳດ ທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍສຳມຳດສຳີ້ ງຄວຳມເສຍຫຳຍໄດຫ
ີ້ ຳຍວທທິ່ ສະຫຳດກວ
ິ່ ຳ
ພຽງແຕໂິ່ ຈມຕຄ ົນເຮົຳເທືິ່ ອລະຄ ົນ. ນອກຈຳກນ,ີ້ ພຣະຄຳພຍ ັງສອນວຳິ່ ເທວະດຳແລະຜມຳນຮຳີ້ ຍແມນວ
ິ່ ນ
ຍຳນທິ່ ມອຳ ນຳດໜອ
ີ້ ຍກວຳິ່ ເມືິ່ ອທຽບໃສກ
ິ່ ັບສິ່ ງມຊວດເໜືອທຳມະຊຳດອືິ່ ນໆ. ໃນຄຣສຕະຈ ັກຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ບິ່
ເຄຍໄດຍ
ີ້ ນກຳນສອນກຽິ່ ວກ ັບບ ັນດຳສິ່ ງມຊວດທິ່ ມອຳນຳດຫຳຍກວຳິ່ ແລະແຜນກຳນຂອງພວກມ ັນທິ່ ຈະ
ທຳລຳຍພວກເຮົຳ.

ເຈົຳີ້ ຜູຄ
ີ້ ອບຄອງເໜືອທຳມະຊຳດທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍແມນມ
ິ່ ຈງ
ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດຖ
ີ້ ຳມທຳິ່ ນແລວ
ີ້ ໃນບ ົດທຳອດວຳິ່ ທຳິ່ ນເຊືິ່ ອໃນສິ່ ງທິ່ ພຣະຄຳພກຳີ້ ວແທບ
ີ້ . ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຈະໃຫີ້
ທຳິ່ ນສອບເສັ ງສນໆຄື
ກ ັບວຳິ່ ທຳິ່ ນຢູໃິ່ ນໂຮງຮຽນ.
ັີ້
ພຣະຄຳພກຳິ່ ວວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ມບ ັນດຳວນຍຳນທິ່ ດເປັນທມງຳນເພືິ່ ອສຸມໃສເິ່ ຮັດໃນສິ່ ງທິ່ ພຣະອ ົງຕ ັດສນໃຈ
ີ້ ກ
ີ້
ໃຫສ
ວ
ັງ? ຄຳຕອບຄື “ແມນແລ
ື ເອນ
ີ້ ຳເລັ ດບ ? ຄຳຕອບຂອງທຳິ່ ນແມນຫຍ
ິ່
ິ່
ີ້ ”! ວນຍຳນທິ່ ຈ ົງຮ ັກພັກດນຖ
ີ້ ິ່ ງທິ່ ຈະແຈງີ້ ທິ່ ສຸດກຽິ່ ວກ ັບ
ວຳິ່ ຊຸມນຸມຊ ົນ,ຫືສະພຳຂອງພຣະເຈົຳີ້ (ພສສ.89: 5-7; ດນອ 7:10). ຂໜ
ີ້ ມນເພງສ
ສະພຳຂອງພຣະເຈົຳີ້ ນແ
ັນລະເສນ 82:1. ພຣະຄຳພກຳິ່ ວວຳິ່ “ ພຣະເຈົຳີ້ ເປັນປະທຳນສະພຳຢູໃິ່ ນ
ິ່
ສະຫວ ັນ; ພຣະອ ົງຊ ົງຕ ັດສນໃນກຳນຊຸມນຸມຂອງບ ັນດຳເຈົຳີ້ ຜູປ
ົ ຄອງທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດ(ເທບພະ”ເຈົຳີ້
ີ້ ກ
ອືິ່ ນໆ) "
ີ້ ິ່ ໜຳີ້ ປະຫຳດໃຈແທີ້ ! ມ ັນເຮັດໃຫຂ
ຖຳີ້ ທຳິ່ ນຄດກຽິ່ ວກ ັບເລືິ່ອງນ,ີ້ ນນແມ
ນຂ
ັ ີ້
ິ່ ທ
ີ້ ຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ບິ່ ສະບຳຍໃຈໃນ
ີ້ ແ
ີ້ ມນແຈ
ຄງທ
ມ
ັີ້ ຳອດທິ່ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດພ
ີ້ ຈຳລະນຳສິ່ ງທິ່ ພຣະຄຳພກຳິ່ ວແທໆ
ີ້ . ຄວຳມໝຳຍຂອງຂນ
ິ່
ິ່ ແຈງີ້ ແລະ
ີ້ ິ່ ນໆ,
ີ້ ິ່ ນໆໃນ
ລຽບງຳຍ.
ເຊັິ່ ນດຽວກ ັບຂອ
ຕອ
ື
ື
ິ່
ີ້ ງນຳເອົ ຳພຣະທຳເພງສ ັນລະເສນ 82: 1 ໄປປຽບທຽບກ ັບຂອ
ີ້ ພ
ີ້ ວກເຮົຳຈຳເປັນຕອ
ພຣະຄຳພເພືິ່ ອຢືນຢັນຄວຳມໝຳຍ. ໃນຂນ
ີ້ ງປຽບທຽບພຣະຄຳພທິ່ ເວົີ້ ຳກຽິ່ ວກ ັບ "ເຈົຳີ້ ຜູີ້
ປົກຄອງທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດ" ແລະຄວນກຳນ ົດຄຳສ ັບນນແນວໃດ.
ັີ້
ຄຳພຳສຳເຮ ັບເຣເດມທິ່ ແປຄຳວຳິ່ “ ເຈົຳີ້ ຜູປ
ົ ຄອງທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດ” ແມນ
ີ້ ກ
ິ່ ເອໂລຮມ. ສດຍຳພບຳນ
ຫຳຍຄ ົນໄດສ
ັ ຄວຳມ
ີ້ ອນວຳິ່ ເອໂລຮມແມນໜ
ິ່ ິ່ ງໃນນຳມຊືິ່ ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ພຣະບດຳ. ແຕໃິ່ ນພຳສຳເຮ ັບເຣມນມ
ີ້ . ຄຳນໝ
ີ້ ຳຍເຖງສິ່ ງມຊວດໃດໜິ່ ງທິ່ ມຳຈຳກໂລກຝຳິ່ ຍວນຍຳນ. ນນແມ
ໝຳຍທິ່ ກວຳີ້ ງຂນ
ນເຫດຜົ
ນທິ່ ບຳງ
ັີ້
ິ່
ີ້ ວຳິ່
ຄງທ
ັີ້ ຳິ່ ນຈະໄດພ
ົ ເຫັ ນທິ່ ເອໂລຮມໃຊກ
ີ້ ບ
ີ້ ັບພຣະເຈົີ້ຳ (ປຖກ. 1:1), ແຕຍ
ິ່ ັງມພວກຜມຳນຮຳີ້ ຍທິ່ ເອນ

ເອໂລຮມ (ພບຍ. 32: 17), ແລະຍ ັງມວນຍຳນຂອງຄ ົນທິ່ ຕຳຍແລວ
ີ້ ຖືກເອີ້ນວຳິ່ ເອໂລຮມ(1 ຊມອ. 28 :
13). ໃນພຣະຄຳພ, ສິ່ ງມຊວດວນຍຳນໃດໆທິ່ ຢູໃິ່ ນອຳນຳຈ ັກທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດແມນຖື
ິ່ ກເອີ້ນວຳິ່ ເອໂລຮມ.
ຄຳສ ັບພຳສຳເຮ ັບເຣເອໂລຮມ ບິ່ ໄດໝ
ີ້ ຳຍເຖງຄວຳມສຳມຳດພເສດສະເພຳະ ຊິ່ ງພຽງແຕພ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້
ພຣະບດຳເທົິ່ ຳນນທ
ັ ີ້ ິ່ ມ. ພຣະຄຳພສອນຢຳິ່ ງຈະແຈງວ
ົ ຄອງແລະ
ີ້ ຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ແຕກຕຳິ່ ງຈຳກບ ັນດຳເຈົຳີ້ ຜູປ
ີ້ ກ
ວນຍຳນທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດອືິ່ ນໆ. ແຕວ
ົ ໃນໂລກເໜືອທຳມະຊຳດສຳມຳດເອີ້ນວຳິ່ ເອໂລ
ິ່ ຳິ່ ວນຍຳນທັງໝດ

ຮມ. ຍ ົກຕ ົວຢຳິ່ ງ, ພຣະຄຳພສິ່ງັ ໃຫວ
ີ້ ນຍຳນນະມ ັດສະກຳນພຣະເຈົີ້ຳຂອງພຣະຄຳພ (ພສສ.29: 1).
ພຣະອ ົງເປັນຜູສ
ີ້ ຳີ້ ງແລະກະສ ັດຂອງພວກເຂົຳ (ພສສ.95: 3;148:1-5). ພສສ. 89:6–7 ກຳິ່ ວວຳິ່
“ໃນສະຫວ ັນບິ່ ມຜູໃີ້ ດເໝືອນພຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວບິ່ ມຊຳວສະຫວ ັນຄ ົນໃດຈະເທົິ່ ຳທຽມພຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວໄດ.ີ້ [1ກສ.
8:23;ພສສ. 97: 9 ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງເປັນທິ່ ຢຳີ້ ນກ ົວໃນຊຸມຊ ົນຂອງພວກບລສຸດທັງຫຳຍ” ຜູຂ
ີ້ ຽນພຣະຄຳພ

ເຫັ ນໄດຈ
ີ້ ະແຈງີ້ ວຳິ່ ບິ່ ມຜູໃີ້ ດເທົິ່ ຳທຽມກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ແຫງິ່ ອດສະຣຳເອນ. ພຣະອ ົງເປັນ "ພຣະເຈົຳີ້ ແຫງິ່ ເທບ
ພະເຈົຳີ້ ທັງຫຳຍ" (ພບຍ.10:17; ພສສ.136: 2).
ີ້ ໃິູ່ ນ "ຊຸມຊ ົນຂອງພວກບຣສຸດ" ແມນມ
ບ ັນດຳສິ່ ງມຊວດວນຍຳນເຫິ່ ົ ຳນຢ
ິ່ ຢູຈ
ິ່ ງ. ໃນບ ົດທຳອດຂອງປີ້ ມ
ຫົວນ,ີ້ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວເຖງບ ົດທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດປ
ີ້ ະຊຸມທມງຳນຊຳວສະຫວ ັນຂອງພຣະອ ົງ. ພວກເຂົຳໄດ ີ້
ີ້ ວຳມນນ,
ເຕົີ້ຳໂຮມກ ັນເພືິ່ອຕ ັດສນໃຈວຳິ່ ກະສ ັດອຳຮຳບຈະຕຳຍແນວໃດ. ໃນຂຄ
ັ ີ້ ສະມຳຊກຂອງກຸມ
ິ່
ີ້ ກ
ີ້ ວຳິ່ ວນຍຳນ. ຖຳີ້ ພວກເຮົຳເຊືິ່ ອພຣະຄຳພ, ພວກເຮົຳຕອ
ສະຫວ ັນນຖ
ື ເອນ
ີ້ ງເຊືິ່ ອວຳິ່ ໂລກວນຍຳນແມນມ
ິ່
ຈງ. ພວກເຮົຳຕອ
ັ ີ້ ກດວ
ີ້ ງເຊືິ່ ອພຣະເຈົຳີ້ ແລະວນຍຳນອືິ່ ນໆທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດສ
ີ້ ຳີ້ ງ ຍ ັງອຳໄສຢູໃິ່ ນນນອ
ີ້ ຍ. ພວກ
ເຮົຳຕອ
ີ້ ງເຊືິ່ ອວຳິ່ ສະພຳທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດຂອງພຣະເຈົຳີ້ ກິ່ ມຈງ. ຖຳີ້ ພວກເຮົຳບິ່ ເຊືິ່ ອສິ່ ງເຫິ່ ົ ຳນ,ີ້ ພວກເຮົຳກ
ບິ່ ເອົ ຳໃຈໃສສ
ິ່ ິ່ ງທິ່ ພຣະຄຳພທິ່ ສອນກຽິ່ ວກ ັບໂລກເໜືອທຳມະຊຳດແທໆ
ີ້ .
ີ້ ມນເປັ
ເນືິ່ ອງຈຳກພຣະຄຳພລະບຸວຳິ່ ສະມຳຊກສະພຳເຫິ່ ົ ຳນແ
ນວນຍຳນ, ພວກເຮົຳຮູວ
ັ ິ່ ພຽງ
ິ່
ີ້ ຳິ່ ພວກມນບ
ີ້ ນຫືໄມເທົິ່
ແຕເິ່ ປັນຮູບປັນຫ
ັ ີ້ ບ ັນດຳຮູບເຄົຳລ ົບບິ່ ໄດເີ້ ຮັດວຽກເພືິ່ ອພຣະເຈົີ້ຳໃນສະພຳສະຫວ ັນ. ມ ັນ
ີ້ ຳນນ.
ີ້ ເຮັດຮູບປັນ
ີ້ ຮູບເຄົຳລ ົບ. ແຕຄ
ເປັນຄວຳມຈງທິ່ ວຳິ່ ຄ ົນໃນສະໄໝບູຮຳນແລະຄ ົນໃນສະໄໝປະຈຸບ ັນນກ
ິ່ ົນເຮົຳ
ີ້ ຳິ່ ງໆທິ່ ພວກເຂົຳເຮັດດວ
ກຮູວ
ັ ີ້ ິ່ ແມນຣ
ີ້ ຳິ່ ຮູບປັນຕ
ີ້ ຍມືຂອງພວກເຂົຳເອງນນບ
ິ່ ດອຳນຳດທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດທິ່
ີ້ ຮູບເຄົຳລ ົບເຫິ່ ົ ຳນນເປັ
ແທຈ
ັ ີ້ ນພຽງແຕບ
ີ້ ງ. ບ ັນດຳຮູບປັນ
ິ່ ອ
ິ່ ນອຳໄສທິ່ ເທບພະເຈົຳີ້ ຂອງພວກເຂົຳສຳມຳດເຂົີ້ຳ
ມຳຮ ັບເອົ ຳເຄືິ່ ອງຖວຳຍບູຊຳແລະໃຫຄ
ັ ຄ ົນເຮົຳຈະເຮັດພທກຳຕຳິ່ ງໆ
ີ້ ວຳມຮູແ
ີ້ ກບ
ິ່ ັນດຳຜູທ
ີ້ ິ່ ບູຊຳພວກມນ.
ີ້ ເຊນເຈົຳີ້ ຜູປ
ີ້ ຮູບເຄົຳລ ົບ ດງ
ິ່ ັ ນນພວກເຂົ
ເພືິ່ ອເຊືອ
ຳຫວ ັງ
ົ ຄອງ(ເທບພະເຈົຳີ້ )ໃຫມ
ັ ີ້
ີ້ ກ
ີ້ ຳແລະເຂົີ້ຳໄປໃນຮູບປັນ
ວຳິ່ ວນຍຳນຈະຕອບຄຳອະທຖຳນຂອງພວກເຂົຳ.

ໂຄງສຳີ້ ງແລະບ ົດບຳດໜຳີ້ ທິ່ ຂອງສະພຳຊຸມນຸມແຫງ
ິ່ ສະຫວ ັນ
ີ້ ວຳິ່ “ບຸດຂອງພຣະເຈົຳີ້ ອ ົງສູງສຸດ” ໃນຂທ
ີ້
ບ ັນດຳສະມຳຊກສະພຳຂອງເພງສ ັນລະເສນ 82: 1 ຖືກເອນ
6ກຳິ່ ວວຳິ່ “ພວກລູກຊຳຍຂອງພຣະເຈົຳີ້ ” ແລະຍ ັງປະກ ົດຢູບ
ິ່ ອ
ິ່ ນອືິ່ ນໆໃນພຣະຄຳພອກດວ
ີ້ ຍ. ພວກເຂົຳມ ັກ
ຈະຢູໃິ່ ນທິ່ ປະທັບຂອງພຣະເຈົຳີ້ , ເຊັິ່ ນໃນພຣະທຳໂຢບ 1:6; 2:1, ໃນໂຢບ 38:7

ບອກພວກເຮົຳວຳິ່ ບ ັນ

ດຳບຸດຂອງພຣະເຈົຳີ້ ມຢູແ
ົີ້ ຳີ້ ງໂລກແລະສຳີ້ ງມະນຸດ.
ິ່ ລວ
ີ້ ເມືິ່ ອພຣະເຈົຳີ້ ເລິ່ ມຕນສ
ີ້ ສິ່ ງມຊວດຝຳິ່ ຍວນຍຳນເຫິ່ ົ ຳນວ
ີ້ ຳິ່ ບຸດຊຳຍຂອງພຣະ
ນນແມ
ນສ
ັີ້
ິ່ ິ່ ງທິ່ ໜຳີ້ ສ ົນໃຈຫຳຍ. ພຣະເຈົີ້ຳຊ ົງເອນ
ອ ົງ. ເນືິ່ ອງຈຳກວຳິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດສ
ັ ພວກເຂົຳກມຄວຳມ
ີ້ ຳີ້ ງເຂົຳເຈົຳີ້ ,ກຳນໃຊຄ
ີ້ ຳສ ັບວຳິ່ “ຄອບຄ ົວ” ສຳລບ
ໝຳຍ. ມນຄ
ູ ສຳວຂອງທຳິ່ ນ.
ັ ຳີ້ ຍຄືກ ັນກ ັບວທດຽວກ ັນທິ່ ທຳິ່ ນກຳິ່ ວເຖງລູກເຕົີ້ ຳຂອງທຳິ່ ນວຳິ່ ລູກຊຳຍຫືລກ
ທຳິ່ ນໄດມ
ີ້ ສວ
ິ່ ນຮວ
ິ່ ມໃນກຳນສຳີ້ ງຂອງເຂົຳເຈົຳີ້ ແລະທຳິ່ ນກິ່ ເປັນຄອບຄ ົວ. ແຕນ
ິ່ ອກເໜືອຈຳກກຳນເປັນພຣະ
ບດຳຂອງພວກເຂົຳແລວ
ີ້ , ພຣະເຈົຳີ້ ຍ ັງເປັນກະສ ັດຂອງພວກເຂົຳອກດວ
ີ້ ຍ. ໃນສະໄໝບູຮຳນ, ກະສ ັດມ ັກ

ຈະປົກຄອງໂດຍໃຊຍ
ີ້ ຳດພິ່ ນອ
ີ້ ງຂອງຕ ົນໃນຕຳແໜງ
ິ່ ກຳນປົກຄອງ. ລູກຊຳຍຂອງກະສ ັດຈະກຳຍເປັນກະ
ິ່ ັ ນນກຳນຄອບຄອງຂອງອຳນຳຈ
ສ ັດຄ ົນຕິ່ ໄປຫງັ ຈຳກພິ່ ໄດເີ້ ສຍຊວດ ດງ
ັ ີ້
ັກແມນທຸ
ິ່ ລະກດຄອບຄ ົວ. ພຣະ
ເຈົຳີ້ ຊ ົງເປັນກະສ ັດປົກຄອງເໜືອສະມຳຊກສະພຳຂອງພຣະອ ົງ. ບ ັນດຳບຸດຂອງພຣະອ ົງມສດອຳນຳດຕຳິ່
ກວຳິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຍອ
ີ້ ນຄວຳມສຳພັນຄອບຄ ົວກ ັບພຣະອ ົງໃນຖຳນະເປັນລູກ. ແຕໃິ່ ນຂະນະທິ່ ພວກເຮົຳຈະ
ີ້ ກຄືພວກລູກຊຳຍບຳງຄ ົນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ບິ່
ສ ົນທະນຳກ ັນຕະຫອດປີ້ ມຫົວນ,ີ້ ມບຳງສິ່ ງທິ່ ຮຳີ້ ຍແຮງເກດຂນ
ສ ັດຊືິ່ຕິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ພຣະບດຳ.
ພວກລູກຊຳຍຂອງພຣະເຈົຳີ້ ເປັນຜູມ
ີ້ ອຳນຳດຕ ັດສນໃຈເຊັິ່ ນກ ັນ. ພວກເຮົຳຮູຈ
ີ້ ຳກພຣະທຳ 1 ກະສ ັດ
ີ້ ວຳມອືິ່ ນໆຫຳຍຂ)ີ້ ວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ມສວ
ີ້ ກ ັບຄ ົນເທງແຜນ
22 (ແລະຂຄ
ິ່ ນກຽິ່ ວຂອ
ີ້ ງກ ັບສິ່ ງທິ່ ເກດຂນ
ິ່ ດນໂລກ.
ເມືິ່ ອພຣະເຈົີ້ຳຕ ັດສນໃຈວຳິ່ ມນເຖ
ັ ງເວລຳແລວ
ີ້ ທິ່ ກະສ ັດອຳຮຳບຜູຊ
ີ້ ິ່ວົ ຮຳີ້ ຍຈະຕອ
ີ້ ງຕຳຍ, ພຣະເຈົຳີ້ ໄດ ີ້
ີ້ .
ອະນຸຍຳດໃຫສ
ີ້ ະມຳຊກສະພຳຂອງພຣະອ ົງຕ ັດສນໃຈວຳິ່ ຈະເກດຫຍ ັງຂນ
ກຳນປະຊຸມສະພຳຊຸມນຸມຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໃນເພງສ ັນລະເສນບ ົດທ 82 ແລະ 1 ກະສ ັດ 22 ບິ່ ແມນກ
ິ່
ີ້ ກ ັບ
ຳນປະຊຸມດຽວທິ່ ຂຽນໄວໃີ້ ນພຣະຄຳພ. ກຳນປະຊຸມສະພຳອກຫຳຍຄງໄດ
ກ
ັ ີ້
ີ້ ຳນ ົດວຳິ່ ຈະມຫຍ ັງເກດຂນ
ບຳງປະເທດທິ່ ມອຳນຳດ.
ໃນດຳນເອນບ ົດທ 4, ກະສ ັດເນບູກຳດເນັດຊຳ, ກະສ ັດແຫງິ່ ບຳບໂລນ ໄດຖ
ື ລ ົງໂທດຈຳກພຣະເຈົຳີ້
ີ້ ກ
ທິ່ ເຮັດໃຫເີ້ ພິ່ ນເປັນບຳີ້ ເປັນເວລຳຫຳຍປ. ກຳນຕ ັດສນໃຈນນໄດ
ຖ
ັ ີ້
ື ເຮັດໂດຍ“ ຄຳສິ່ງັ ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ອ ົງສູງ
ີ້ ກ
ສຸດ” (ດນອ.4:24) ແລະໂດຍ "ຄຳສິ່ງັ ຂອງບ ັນດຳຜູອ
ີ້ ຳລ ັກຂຳ" (ດນອ. 4:17). “ຜູອ
ີ້ ຳລ ັກຂຳ” ແມນ
ິ່ ຄຳ
ສ ັບທິ່ ໃຊສ
ັ ສະມຳຊກທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດໃນສະພຳຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ມ ັນໄດກ
ີ້ ຳລບ
ີ້ ຳິ່ ວເຖງວທພວກເຂົຳກຳລ ັງ
ເຝົີ້ຳເບິ່ ງກຳນປະພດຂອງມະນຸດແລະບິ່ ເຄຍນອນຫບ
ັ ເລຍ.
ເລືິ່ ອງລຳວໃນພຣະຄຳພກຽິ່ ວກ ັບກອງປະຊຸມສະພຳຂອງພຣະເຈົຳີ້ ບອກພວກເຮົຳວຳິ່ ສະມຳຊກສະພຳ
ເຂົີ້ຳຮວ
ິ່ ມໃນກຳນປົກຄອງຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ຢຳິ່ ງໜອ
ີ້ ຍກໃນບຳງກລະນທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ສິ່ງັ ໃນສິ່ ງທິ່ ພຣະອ ົງຢຳກ
ເຮັດ, ແຕພ
ິ່ ຣະອ ົງໃຫສ
ີ້ ະມຳຊກສະພຳຝຳິ່ ຍວນຍຳນຂອງພຣະອ ົງມສດເສລພຳບໃນກຳນຕ ັດສນໃຈວຳິ່ ມ ັນ
ີ້ ໄດແ
ຈະເກດຂນ
ີ້ ນວໃດ.
ເທວະດຳກິ່ ເຂົີ້ຳຮວ
ັ ີ້ ມຂອງພຣະຄຳພ, ຄຳສ ັບທິ່ ແປ
ິ່ ມໃນສະພຳຂອງພຣະເຈົຳີ້ ເຊັິ່ ນກ ັນ. ໃນພຳສຳດງເດ
ວຳິ່ “ເທວະດຳ”ທິ່ ຈງແລວ
ີ້ ມຄວຳມໝຳຍວຳິ່ “ຜູສ
ີ້ ິ່ ງົ ຂຳິ່ ວສຳນ”. ຄຳວຳິ່ ເທວະດຳແມນຄ
ິ່ ຳອະທບຳຍກຽິ່ ວກ ັບວຽກ
ີ້ ວຳມໄປຫຳມະນຸດ. ພວກເຮົຳຈະຮຽນຮູເີ້ ພິ່ ມເຕມກຽິ່ ວກ ັບເທວະດຳແລະໜຳີ້ ທິ່ ຂອງ
ແທໆ
ີ້ . ເທວະດຳສິ່ງົ ຂຄ
ພວກເພິ່ ນແລະໜຳີ້ ທິ່ ຂອງສະມຳຊກສະພຳຄ ົນອືິ່ນໆ, ໃນປີ້ ມພຳຍຫງັ .

ີ້ ຳຄ ັນ
ສຳເຫດທິ່ ເລືິ່ອງນສ
ີ້ ຳດຈະເປັນຄື,“ ແມນແລ
ປະຕກລຍຳຂອງທຳິ່ ນຕິ່ ທຸກສິ່ ງທິ່ ທຳິ່ ນໄດອ
ວ
ີ້ ຳິ່ ນມຳເຖງຕອນນອ
ິ່
ີ້ , ໜຳີ້ ສ ົນໃຈ
ຫຳຍ

ີ້ ນ
ີ້ ຜົນແນວໃດຕິ່ ຊວດປະຈຳ
ຂອ
ຳພມຳກອ
ູ ທັງໝດ
ັ ີ້
ົ ນມ
ີ້ ຍບິ່ ເຄຍເຫັ ນເລືິ່ ອງນນໃນພຣະຄ
ິ່ ນເລຍ. ແຕຂ
ິ່ ມ

ວ ັນຂອງຂອ
ຜົນກະທົບແນວໃດຕິ່ ກຳນເຮັດວຽກຂອງຄຣສຕະຈ ັກຂອງຂອ
ັ
ີ້ ຍ? ມນຄວນຈະມ
ີ້ ຍ?” ຄຳຕອບກິ່
ຄືວຳິ່ ມ ັນແກໄີ້ ຂຄວຳມເຂົີ້ຳໃຈຂອງພວກເຮົຳວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ແມນໃຜ,
ແລະພວກເຮົຳຄວນພົວພັນກ ັບພຣະອ ົງ
ິ່
ີ້ ວນເປັນແນວໃດ. ເພືິ່ ອ
ແນວໃດ. ມນຊ
ັ ວ
ິ່ ຍໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳເຂົີ້ຳໃຈວຳິ່ ຈຸດປະສ ົງຂອງພວກເຮົຳຢູເິ່ ທງໂລກນຄ
ີ້ , ຂຳີ້ ພະເຈົີ້ຳຈະສະຫຸ ບແຕລ
ອະທບຳຍໃຫລ
ີ້ ະອຽດຫຳຍຂນ
ິ່ ະບ ົດດວ
ີ້ ຍວ ັກແບບນ.ີ້ ເປັນວ ັກໜິ່ ງທິ່ ຈະຊໃີ້ ຫີ້
ເຫັ ນຜົນທິ່ ກຽິ່ ວຂອ
ີ້ ງກ ັບພຳກປະຕບ ັດຂອງຄວຳມຈງທິ່ ພວກເຮົຳໄດຮ
ີ້ ຽນໃນບ ົດນ.ີ້
ໃນບ ົດນ,ີ້ ພວກເຮົຳໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວເຖງວທທິ່ ພຣະຄຳພອະທບຳຍເຖງກຳນບລຫຳນທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດຂອງພ
ຣະເຈົຳີ້ , ສະພຳສະຫວ ັນຂອງພຣະອ ົງ, ທມງຳນຝຳິ່ ຍວນຍຳນຂອງພຣະອ ົງ. ສິ່ ງນນຊ
ັ ີ້ ວ
ິ່ ຍໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳ
ີ້ ແລະພຣະເຈົຳີ້ ພົວພັນກ ັບພວກເຮົຳແນວໃດ.
ເຂົີ້ຳໃຈພຣະເຈົຳີ້ ດຂນ
ສິ່ ງທຳອດພຣະເຈົຳີ້ ມຄອບຄ ົວວນຍຳນແຫງິ່ ສະຫວ ັນເຊິ່ ງພຣະອ ົງເຮັດສິ່ ງຕຳິ່ ງໆໃນອຳນຳຈ ັກຝຳິ່ ຍວນ
ຍຳນ. ນນແມ
ນແບບຢ
ຳິ່ ງສຳລ ັບວທທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ັີ້
ິ່
ີ້ ງກຳນມຄວຳມສຳພັນກ ັບຄອບຄ ົວມະນຸດທິ່ ເປັນຝຳິ່ ຍ
ີ້ ິ່ ມໃນບ
ີ້ ມນຕ
ໂລກຂອງພຣະອ ົງ. ພວກເຮົຳຈະເວົີ້ຳເຖງເລືິ່ ອງນຕ
ື
ົດຕິ່ ໄປ, ແຕນ
ິ່ ແ
ິ່ ົວຢຳິ່ ງ: ທຳິ່ ນອຳດຈະສ ົງໄສ
ວຳິ່ ເປັນຫຍ ັງພຣະເຈົຳີ້ ຈິ່ ງຕອ
ີ້ ງກຳນທມງຳນ. ພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ຕອ
ີ້ ງກຳນຄວຳມຊວ
ິ່ ຍເຫືອໃນກຳນເຮັດຫຍ ັງກິ່ ແລວ
ີ້
ແຕ,ິ່ ແມນແຕ
ໃິ່ ນໂລກຝຳິ່ ຍວນຍຳນ. ພຣະອ ົງເປັນພຣະເຈົຳີ້ ! ແຕພ
ິ່
ິ່ ຣະຄຳພກຳິ່ ວໄວຈ
ີ້ ະແຈງີ້ ວຳິ່ ພຣະອ ົງໃຊ ີ້
ສິ່ ງມຊວດຝຳິ່ ຍວນຍຳນທິ່ ມອຳນຳດໜອ
ີ້ ຍກວຳິ່ ເພືິ່ ອເຮັດສິ່ ງຕຳິ່ ງໆ.
ພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ຈຳເປັນຕອ
ີ້ ງມສະພຳແຫງິ່ ສະຫວ ັນ, ແຕພ
ິ່ ຣະອ ົງເລືອກທິ່ ຈະໃຊສ
ີ້ ະພຳແຫງິ່ ສະຫວ ັນ. ພຣະ
ເຈົຳີ້ ບິ່ ຕອ
ີ້ ງກຳນພວກເຮົຳຄືກ ັນ. ຖຳີ້ ພຣະເຈົຳີ້ ເລືອກ, ພຣະອ ົງກສຳມຳດບອກມະນຸດທຸກໆຄ ົນໃນໂລກເລືິ່ອງ
ຂຳິ່ ວປະເສດໄດ.ີ້ ພຣະເຈົີ້ຳສຳມຳດໃຫທ
ຸ ຄ ົນໄດຮ
ີ້ ກ
ີ້ ັບຂຳິ່ ວສຳນທິ່ ພວກເຂົຳຄວນຫັນມຳຫຳພຣະອ ົງ. ພຣະ
ເຈົຳີ້ ສຳມຳດສອນແຕລ
ິ່ ະຄ ົນວຳິ່ ພວກເຂົຳຄວນຮ ັກຄ ົນອືິ່ນໂດຍເອົ ຳສຽງເວົີ້ ຳຂອງພຣະອ ົງໃສໃິ່ ນຫົວຂອງ
ພວກເຂົຳກໄດ.ີ້ ແຕພ
ິ່ ຣະອ ົງບິ່ ເຮັດ. ກ ົງກ ັນຂຳີ້ ມ, ພຣະອ ົງໃຊຄ
ີ້ ົນຄືກ ັນກ ັບທຳິ່ ນແລະຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ເພືິ່ ອເຮັດ
ໜຳີ້ ທິ່ ນນໃຫ
ສ
ັີ້
ີ້ ຳເລັ ດ.
ສິ່ ງທສອງ, ພຣະເຈົຳີ້ ສຳມຳດກຳນ ົດເຫດກຳນຕຳິ່ ງໆລວ
ຸ ສິ່ ງເປັນໄປຕຳມທິ່ ພຣະອ ົງ
ິ່ ງໜຳີ້ ເພືິ່ ອເຮັດໃຫທ
ີ້ ກ
ຕອ
ີ້ ງກຳນ. ແຕພ
ິ່ ຣະອ ົງບິ່ ເຮັດ. ໃນເລືິ່ ອງລຳວຂອງກະສ ັດອຳຮຳບ, ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງປິ່ອຍໃຫສ
ີ້ ະມຳຊກສະພຳ
ແຫງິ່ ສະຫວ ັນຂອງພຣະອ ົງຕ ັດສນໃຈວຳິ່ ຈະເຮັດຕຳມສິ່ ງທິ່ ພຣະອ ົງຕອ
ີ້ ງກຳນແນວໃດ. ເວົີ້ ຳອກຢຳິ່ ງໜິ່ ງກ
ຄືພຣະອ ົງຍອມໃຫພ
ຳວຳິ່ ບິ່
ັ ີ້
ີ້ ວກເຂົຳໃຊອ
ີ້ ດສະຫະຂອງພວກເຂົຳໃນກຳນຕ ັດສນໃຈ. ສິ່ ງນນສອນພວກເຮົ

ີ້ ແມນຖື
ແມນທຸ
ນຄວຳມຈ
ງບິ່ ພຽງແຕຢ
ັ ີ້
ິ່ ກຢຳິ່ ງທິ່ ເກດຂນ
ິ່ ກກຳນ ົດໄວກ
ີ້ ອ
ິ່ ນ. ແລະນນແມ
ິ່
ິ່ ໃິູ່ ນໂລກຝຳິ່ ຍວນຍຳນ
ເທົິ່ ຳນນ,
ັີ້ ມນຍ
ັ ັງເປັນຄວຳມຈງຢູໃິ່ ນໂລກວ ັດຖຸຂອງເຮົຳນຳອກ.
ໃນພຣະຄຳພ, ອຳນຳຈ ັກເໜືອທຳມະຊຳດມລຳດ ັບຊນກຳນຈ
ັ ີ້
ັດຕງ.
ັີ້ ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງເປັນກະສ ັດ. ຜູທ
ີ້ ິ່ ເຮັດ
ວຽກໃຫພ
ົວຂອງພຣະອ ົງ. ພວກເຂົຳມສດອຳນຳດໃນກຳນບລຫຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ພວກ
ີ້ ຣະອ ົງແມນຄອບຄ
ິ່
ີ້ ໃນອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້ .
ເຂົຳມສວ
ິ່ ນຮວ
ິ່ ມໃນສິ່ ງທິ່ ເກດຂນ
ີ້ົ
ມນເປັ
ຈ
ຸ ເລິ່ ມຕນໃນສວນ
ັ ນເລືິ່ ອງທິ່ ໜຳີ້ ປະຫຳດໃຈແທໆ
ັ ີ້
ີ້ ທິ່ ຄຳພເວົີ້ ຳແບບດຽວກ ັນກ ັບຄ ົນເຮົຳ. ຕງແຕ
ິ່ ດ
ເອເດນພຣະເຈົຳີ້ ໄດສ
ົ ຄອງແຜນ
ີ້ ຳີ້ ງມະນຸດໃຫປ
ີ້ ກ
ິ່ ດນໂລກຮວ
ິ່ ມກ ັບພຣະອ ົງ. ພຣະເຈົຳີ້ ໄດບ
ີ້ ອກອຳດຳມແລະ
ິ່ ົ ມລູກຫຳນໃຫແ
ີ້ ເພືິ່ ອເຊືອ
ີ້ ສຳຍຂອງເຈົຳີ້ ຈະມຢູທ
ເອວຳວຳິ່ “ຈງ
ົ ທຸກແຫງິ່ ຫົນ
ີ້ ຜຂ
ິ່ ະຫຍຳຍທະວຄູນຫຳຍຂນ
ິ່ ິ່ ວ
ແລະປົກຄອງທຸກສິ່ ງເທງແຜນ
ິ່ ດນໂລກນ.ີ້ ” (ປຖກ.1:28). ອຳດຳມແລະເອວຳແມນລູ
ິ່ ກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ,
ເປັນຄອບຄ ົວຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຢູໃິ່ ນໂລກນ.ີ້ ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກຳນຢູຮ
ິ່ ວ
ິ່ ມກ ັບພວກເຂົຳແລະປິ່ອຍໃຫພ
ີ້ ວກເຂົຳມ
ສວ
ິ່ ນຮວ
ິ່ ມໃນກຳນເຮັດໃຫທ
ີ້ ງັ ໝ ົດໂລກນເີ້ ປັນຄືກ ັບເອເດນ.
ນນແມ
ນແນວຄ
ດທິ່ ຜູອ
ັີ້
ິ່
ີ້ ຳິ່ ນສວ
ິ່ ນຫຳຍລີ້ງເຄຍ. ສິ່ ງທິ່ ບິ່ ຈະແຈງີ້ ກຄືອຳດຳມແລະເອວຳບິ່ ພຽງແຕເິ່ ປັນ
ສະມຳຊກໃນຄອບຄ ົວຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໃນສວນເອເດນເທົິ່ ຳນນ.
ັີ້ ຄອບຄ ົວຝຳິ່ ຍວນຍຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ກິ່ ໄດຢ
ີ້ ທ
ິູ່ ິ່
ນນອ
ັີ້ ກດວ
ີ້ ຍ. ສວນເອເດນແມນບ
ິ່ ອ
ິ່ ນທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ປະທັບຢູ.ິ່ ໃນບອ
ິ່ ນທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ປະທັບຢູຄ
ິ່ ອບຄ ົວຂອງພຣະ
ອ ົງກິ່ ອຳໄສຢູທ
ັ ີ້ ນກ ັນ. ພວກເຮົຳຄດວຳິ່ ສະຫວ ັນເປັນສະຖຳນທິ່ ທິ່ ພວກເຮົຳຈະຢູຮ
ິ່ ິ່ ນນເຊັິ່
ິ່ ວ
ິ່ ມກ ັບພຣະເຈົຳີ້
ແລະສິ່ ງມຊວດວນຍຳນທິ່ ສ ັດຊືິ່ຂອງພຣະອ ົງກຄືຄອບຄ ົວເໜືອທຳມະຊຳດຂອງພຣະອ ົງ. ນນແມ
ນແນວ
ັີ້
ິ່
ີ້ ງຕນ,
ທຳງທິ່ ຕງໃຈໄວ
ໃີ້ ນເບືອ
ັີ້
ົີ້ ແລະແນວທຳງທິ່ ຈະເປັນໄປໃນອະນຳຄ ົດ.ມ ັນເໝຳະສ ົມກ ັບທິ່ ພຣະຄຳພຈ ົບ
ລ ົງດວ
ີ້ ຍສະຫວ ັນກ ັບມຳສູແ
ິ່ ຜນ
ິ່ ດນໂລກໃໝຄ
ິ່ ໃື ນສວນເອເດນທົິ່ ວໂລກ(ພນມ. 21-22).
ເພືິ່ ອຈະເຂົີ້ຳໃຈຈຸດໝຳຍປຳຍທຳງຂອງພວກເຮົຳ, ພວກເຮົຳຈຳເປັນຕອ
ີ້ ງກ ັບໄປຫຳຊວ
ິ່ ງເວລຳທິ່ ສອງ
ຄອບຄ ົວຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ອຳໄສຢູໃິ່ ນພືີ້ນທິ່ ດຽວກ ັນ. ພວກເຮົຳຕອ
ີ້ ງກ ັບໄປສວນເອເດນແລະເບິ່ ງລຳຍ
ລະອຽດໃນເລືິ່ ອງອກເທືິ່ ອໜິ່ ງ.
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ກະສດໃນອະດ
ດແລະກະສດໃນອະນຳຄ
ດ
ັ
ັ
ົ
ພວກເຮົຳໄດມີ້ ກຳນແນະນຳໂດຍຫຍກີ້ ຽິ່ ວກ ັບສະພຳແຫງິ່ ສະຫວ ັນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ,

ເຊິ່ ງແມນຄອບຄ
ົວຝຳິ່ ຍ
ິ່

ວນຍຳນຂອງພຣະອ ົງທິ່ ເຮັດໃຫກ
ີ້ ຳນຕ ັດສນໃຈຂອງພຣະອ ົງສຳເລັ ດ. ຍ ັງມອກຫຳຍຢຳິ່ ງທິ່ ຈະຂຽນກຽິ່ ວກ ັບ
ເລືິ່ ອງນ.ີ້ ພວກເຮົຳຕອ
ີ້ ງພຈຳລະນຳວຳິ່ ບຸກຄ ົນທິ່ ສຳຄ ັນຄືກ ັບພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ແລະຊຳຕຳນມຄວຳມເໝຳະສ ົມ
ີ້ ນວໃດ. ແຕກ
ີ້ ໃນໂລກຝຳິ່ ຍວນຍຳນທິ່
ກ ັບສິ່ ງນແ
ິ່ ອ
ິ່ ນທິ່ ພວກເຮົຳຈະໂອລ
ີ້ ົມກ ັນຕືິ່ມກຽິ່ ວກ ັບສິ່ ງທິ່ ກຳລ ັງເກດຂນ
ເບິ່ ງບິ່ ເຫັ ນ, ພວກເຮົຳຕອ
ີ້ ງຄດໃນແງໃໝ
ິ່ ກ
ິ່ ຽິ່ ວກ ັບຕ ົວເຮົຳເອງ. ກຳນປົກຄອງຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໃນໂລກຝຳິ່ ຍ
ວນຍຳນ ໂດຍກຳນນຳໃຊທ
ີ້ ມງຳນຂອງພຣະອ ົງເປັນແບບຢຳິ່ ງ ສຳລ ັບວທທິ່ ພຣະອ ົງປົກຄອງຢູເິ່ ທງໂລກນ.ີ້
ີ້ ວຳິ່ ລຳຊະອຳນຳຈ ັກ
ກຳນປົກຄອງຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຢູເິ່ ທງແຜນ
ິ່ ດນໂລກແມນສ
ິ່ ິ່ ງທິ່ ນ ັກວຊຳກຳນພຣະຄຳພເອນ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ .ລຳຊະອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢູແ
ົີ້
ົມມະກຳນໃນສວນເອເດນ.
ິ່ ຜນ
ິ່ ດນໂລກໄດເີ້ ລິ່ ມຕນໃນປະຖ

ສວນເອເດນຄືສຳນ ັກງຳນໃຫຍຂ
ິ່ ອງພຣະເຈົຳີ້
ສິ່ ງທຳອດທິ່ ທຳິ່ ນຄດເຖງເມືິ່ ອທຳິ່ ນໄດຍ
ັງ? ຄ ົນສວ
ີ້ ນຄຳວຳິ່ “ສວນເອເດນ”ແມນຫຍ
ິ່
ິ່ ນຫຳຍມ ັກຄດເຖງ
ອຳດຳມແລະເອວຳ. ສວນເອເດນແມນບ
ນບ
ັີ້
ິ່ ຳີ້ ນຂອງເຂົຳເຈົຳີ້ . ນນແມ
ິ່ ອ
ິ່ ນທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໃຫພ
ີ້ ວກເຂົຳຢູິ່
(ປຖກ.2:15-25).
ແຕຄ
ິ່ ົນສວ
ິ່ ນໃຫຍບ
ິ່ ິ່ ຮູວ
ີ້ ຳິ່ ສວນເອເດນກິ່ ເປັນບຳີ້ ນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ເຊັິ່ ນກ ັນ. ເອເຊກຽນກຳິ່ ວເຖງເອເດນວຳິ່ “
ີ້ ິ່ ຄວນແປກໃຈ. ສິ່ ງທິ່ ໜຳີ້ ແປກໃຈກິ່ ຄຫ
ສວນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ” (ອຊກ.28:13; 31:8–9). ນບ
ື ງັ ຈຳກເອີ້ນເອ
ເດນວຳິ່ “ ສວນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ” ເອເຊກຽນຮຽກວຳິ່ “ ພູເຂົຳສ ັກສດຂອງພຣະເຈົຳີ້ ” (ຂີ້ 28: 14). ໃນຫຳຍ
ສຳດສະໜຳໃນສະໄໝບູຮຳນ, ສວນທິ່ ຫຫ
ຸ ທະຍຳນແລະພູເຂົຳທິ່ ບິ່ ສຳມຳດເຂົີ້ຳເຖງໄດຖ
ື ຳິ່ ເປັນ
ູ ຳ ຫືອດ
ີ້ ວ
ບຳີ້ ນຂອງບ ັນດຳເຈົຳີ້ ຜູປ
ົ ຄອງທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດ(ເທບພະເຈົຳີ້ ). ພຣະຄຳພໃຊທ
ີ້ ກ
ີ້ ງັ ສວນແລະພູເຂົຳເພືິ່ ອ
ອະທບຳຍເຖງເອເດນ. ເອເດນແມນບ
ຳິ່ ມນເປັ
ັ ີ້
ັ ນສຳນ ັກງຳນໃຫຍ ິ່
ິ່ ຳີ້ ນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແລະນນໝຳຍຄວຳມວ
ຂອງພຣະອ ົງ. ບອ
ິ່ ນທິ່ ພຣະອ ົງດຳເນນກຳນປົກຄອງລຳຊະອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະອ ົງ.
ແລະບອ
ັ ີ້ ັບພຣະອ ົງເຊັິ່ ນກ ັນ.
ິ່ ນທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ສະຖດຢູ,ິ່ ສະພຳທມງຳນຂອງພຣະອ ົງກຈະຢູທ
ິ່ ິ່ ນນກ

ຜູທ
ີ້ ິ່ ເປັນຮູບແບບລ ັກສະນະຂອງພຣະເຈົຳີ້
ີ້ ິ່ ງທິ່ ສຳຄ ັນທິ່ ສຸດໃນພຣະຄຳພສອນພວກເຮົຳວຳິ່ ທັງພຣະເຈົຳີ້ ແລະສະພຳຂອງພຣະອ ົງແມນຢູ
ຂໜ
ິ່ ໃິ່ ນ
ສວນເອເດນ. ໃນປະຖ ົມມະກຳນ 1:26 ພຣະເຈົຳີ້ ກຳິ່ ວວຳິ່ , “ບ ັດນ ີ້ ເຮົຳຈະສຳີ້ ງມະນຸດໃຫມ
ີ້ ຮູບລ ັກສະນະຄື
ີ້ ຳລ ັງປະກຳດໃຫກ
ເຮົຳ,". ພຣະເຈົຳີ້ ຢູທ
ຸິ່ ໜິ່ ງຮູແ
ິ່ ິ່ ນກ
ີ້ ມ
ີ້ ຜນຂອງພຣະອ ົງສຳີ້ ງມະນຸດ. ພຣະອ ົງກຳລ ັງສ ົນທະນຳ
ຢູໃິ່ ນກຸມ
ົວຝຳິ່ ຍວນຍຳນແຫງິ່ ສະຫວ ັນຂອງພຣະອ ົງນນກ
ັ ີ້ ຄືສະພຳຂອງພຣະອ ົງ. ພຣະອ ົງ
ິ່ ໃດ? ແມນຄອບຄ
ິ່
ບິ່ ໄດກ
ີ້ ຳລ ັງເວົີ້ຳກ ັບພຣະເຈົີ້ຳໃນຕຣເອກຳນຸພຳບ. ພວກເຮົຳຮູສ
ີ້ ິ່ ງນເີ້ ພຳະວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ພຣະບດຳເຈົຳີ້ ບິ່
ສຳມຳດຮູບ
ີ້ ຳງສິ່ ງທິ່ ພຣະບຸດ ແລະພຣະວນຍຳນບິ່ ຮູ!ີ້ ທມງຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ກຳລ ັງຮຽນຮູສ
ີ້ ິ່ ງໃໝທ
ິ່ ິ່ ພຣະເຈົຳີ້
ຕ ັດສນໃຈເຮັດ.
ກຳນປະກຳດຂອງພຣະເຈົຳີ້ ນນເຂົ
ກເປັນຄືກ ັບຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ເວົີ້ຳກ ັບໝູບ
ັ ີ້ ີ້ຳໃຈງຳຍ.
ິ່
ິ່ ຳງຄ ົນວຳິ່ , "ໄປກນພຊ
ີ້ ແ
ີ້ ມນຈະແຈ
ຊຳິ່ ເທຳະ!" ຂນ
ງີ້ . ແຕມ
ິ່
ິ່ ສິ່ ງອືິ່ ນອກທິ່ ພວກເຮົຳບິ່ ຢຳກພຳດ. ຂະນະທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ສຳີ້ ງມະນຸດ,
ສະພຳ ວນຍຳນຂອງພຣະອ ົງບິ່ ໄດມ
ີ້ ສວ
ິ່ ນຮວ
ິ່ ມໃນວຽກງຳນກຳນຊ ົງສຳີ້ ງ.
ໃນກອງປະຊຸມສະພຳສະຫວ ັນກຽິ່ ວກ ັບເລືິ່ອງຂອງອຳຮຳບ, ບ ັນດຳວນຍຳນໄດເີ້ ຂົີ້ຳຮວ
ິ່ ມໃນຂະບວນ
ີ້
ກຳນຕ ັດສນໃຈ, ແຕວ
ິ່ ຳິ່ ໃນກອງປະຊຸມນ,ີ້ ພວກເຂົຳພຽງແຕຟ
ິ່ ງັ ແລະບິ່ ເຂົີ້ຳຮວ
ິ່ ມ. ເມືິ່ ອມະນຸດຖືກສຳີ້ ງຂນ
ີ້ ິ່ ໄປ (ປຖກ. 1:27), ແມນພຣະເຈົ
ໃນຂຕ
ຳີ້ ພຽງຜູດ
ິ່
ີ້ ຽວທິ່ ເປັນຜູສ
ີ້ ຳີ້ ງ. ກຳນສຳີ້ ງມະນຸດເປັນສິ່ ງທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງ
ໄດເີ້ ຮັດຜູດ
ີ້ ຽວ. ຍອ
ີ້ ນກ ັບໄປເບິ່ ງຕ ົວຢຳິ່ ງພຊຊຳິ່ ຂອງຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ,

ຖຳີ້ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ເວົີ້ ຳວຳິ່ " ໄປກນພຊຊຳິ່

ີ້ ລດ
ເທຳະ!" ຈຳກນນຂ
ຸ ຄ ົນຂນ
ັີ້ ຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ກໃຫທ
ົ ຂອງຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ແລວ
ັ ີ້
ີ້ ກ
ີ້ ພຳໄປທິ່ ຮຳີ້ ນພດຊຳ ແລະຫ ັງຈຳກນນ
ກິ່ ຈຳຍຄ
ຳິ່ ທັງໝ ົດ, ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຈະເປັນຜູທ
ັີ້ ຄຳີ້ ຍຄືກ ັບຕອນທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ສຳີ້ ງມະນຸດ.
ິ່
ີ້ ິ່ ເຮັດວຽກທັງໝ ົດ. ນນກ
ນນໝຳຍຄວຳມວ
ຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຜູດ
ັີ້
ີ້ ຽວເປັນຜູສ
ີ້ ຳີ້ ງມະນຸດ. ບ ັນດຳສິ່ ງທິ່ ມຊວດວນຍຳນແຫງິ່ ສະພຳຂອງ
ພຣະອ ົງບິ່ ມອຳນຳດແບບນນ.
ັີ້ ແຕວ
ິ່ ຳິ່ ມ ັນກິ່ ໃຫເີ້ ກດຜົນໄດຮ
ີ້ ັບທິ່ ຜດປົກກະຕອກຢຳິ່ ງໜິ່ ງ. ໃນປະຖ ົມມະກຳນ
1:27ກຳິ່ ວວຳິ່ , "ພຣະເຈົີ້ຳຈິ່ ງໄດເີ້ ນຣະມດສຳີ້ ງມະນຸດໃຫມ
ີ້ ຮູບລ ັກສະນະຂອງພຣະອ ົງ," ແຕເິ່ ປັນຫຍ ັງໃນ
ີ້ 26?
ເລືິ່ ອງຈິ່ ງເວົີ້ຳວຳິ່ "ຮູບລ ັກສະນະຂອງພວກເຮົຳ" ໃນຂທ
ີ້ ຳຍຄວຳມວຳິ່ ທັງພຣະເຈົຳີ້ ແລະສະມຳຊກສະພຳຝຳິ່ ຍວນຍຳນຮວ
ນໝ
ິ່ ມກ ັນແບງິ່ ປັນເປັນ“ຮູບລ ັກສະນະ”.
ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຈະອະທບຳຍຄຳວຳິ່ "ຮູບລ ັກສະນະ" ໝຳຍຄວຳມວຳິ່ ແນວໃດຕິ່ ໄປ, ພຽງແຕເິ່ ຂົີ້ຳໃຈໃນຕອນນ ີ້
ວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຢຳກໃຫມ
ີ້ ະນຸດມ “ຮູບລ ັກສະນະ” ນເີ້ ຊັິ່ ນກ ັນ. ບິ່ ວຳິ່ “ຮູບລ ັກສະນະ” ໝຳຍເຖງຫຍ ັງ; ມະນຸດກິ່
ຈະແບງິ່ ປັນຮູບລ ັກສະນະຫງັ ຈຳກພຣະເຈົຳີ້ ສຳີ້ ງ. ພວກເຮົຳບິ່ ພຽງແຕເິ່ ປັນຄືກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ໃນບຳງດຳີ້ ນເທົິ່ ຳ
ນນ,
ັີ້ ແຕພ
ິ່ ວກເຮົຳຍ ັງເປັນເໝືອນກ ັບສິ່ ງທິ່ ມຊວດວນຍຳນແຫງິ່ ສະພຳຂອງພຣະອ ົງອກດວ
ີ້ ຍ.

ີ້ ກ
ສິ່ ງທິ່ ພວກເຮົຳທຸກຄ ົນມທິ່ ຄຳີ້ ຍຄືກ ັນນຖ
ື ສືິ່ ສຳນໂດຍປະໂຫຍກທິ່ ວຳິ່ “ພຣະລ ັກສະນະຂອງພຣະເຈົີ້ຳ.”
ພຣະເຈົຳີ້ ໄດສ
ູ ແບບຂອງພຣະອ ົງ. ກຳນເປັນມະນຸດຄືກຳນເປັນຮູບແບບຂອງພຣະເຈົີ້ຳ.
ີ້ ຳີ້ ງມະນຸດຄືຮບ
ພວກເຮົຳແມນຕ
ິ່ ົວແທນຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ກຳນເປັນພຣະລ ັກສະນະຂອງພຣະເຈົີ້ຳບິ່ ແມນຄວຳມສຳມຳດ
ິ່
ທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ມອບໃຫເີ້ ຮົຳ. ພຣະລ ັກສະນະຂອງພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ແມນຄວຳມສະຫ
ຳດ, ຄວຳມຮູສ
ິ່
ີ້ ກ, ຫືຄວຳມຄດ
ີ້ ຳດຈະເກດຂນ
ີ້ ກ ັບພວກເຮົຳແລະພວກເຮົຳອຳດຈະສູນເສຍຄວຳມສຳມຳດ, ແຕ ິ່
ສຳີ້ ງສ ັນ. ສິ່ ງຕຳິ່ ງໆເຫິ່ ົ ຳນອ
ພວກເຮົຳບິ່ ສຳມຳດສູນເສຍ “ສະຖຳນະພຳບ”ຂອງກຳນເປັນພຣະລ ັກສະນະຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໄດ.ີ້ ຖຳີ້ ພວກ
ເຮົຳສຳມຳດສູນເສຍຮູບລ ັກສະນະຂອງພຣະເຈົີ້ຳ ພວກເຮົຳກິ່ ຄວນຈະເຊົ ຳເປັນຄ ົນ! ມະນຸດທຸກຄ ົນຕງແຕ
ັ ີ້
ິ່
ເກດມຳຈ ົນເຖງຄວຳມຕຳຍ, ຈະເປັນມະນຸດສະເໝແລະຈະເປັນພຣະລ ັກສະນະຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຕະຫອດໄປ.
ີ້ ມນເຫດຜົ
ນແ
ນທິ່ ວຳິ່ ຊວດຂອງມະນຸດແມນພ
ິ່
ິ່ ເສດແລະແຕກຕຳິ່ ງຈຳກຊວດຂອງສ ັດ.
ພຣະລ ັກສະນະໝຳຍເຖງກຳນເປັນຕ ົວແທນຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ພວກເຮົຳເປັນຕ ົວແທນຂອງພຣະເຈົຳີ້
ີ້ ຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ແບງິ່ ປັນສດອຳນຳດຂອງພຣະອ ົງກ ັບບ ັນດຳສິ່ ງມ
ແນວໃດ? ພວກເຮົຳໄດເີ້ ຫັ ນໃນບ ົດກອ
ິ່ ນໜຳີ້ ນວ
ຊວດວນຍຳນຂອງສະພຳແຫງິ່ ສະຫວ ັນຂອງພຣະອ ົງ. ພຣະເຈົຳີ້ ຍ ັງແບງິ່ ປັນສດອຳນຳດຂອງພຣະອ ົງກ ັບຜູີ້
ຄ ົນຢູເິ່ ທງໂລກອກດວ
ີ້ ຍ. ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງເປັນກະສ ັດອ ົງສູງສຸດຂອງທຸກສິ່ ງທິ່ ເບິ່ ງເຫັ ນແລະເບິ່ ງບິ່ ເຫັ ນ. ພຣະ
ອ ົງຊ ົງປົກຄອງ. ພຣະອ ົງແບງິ່ ປັນກຳນປົກຄອງນນກ
ັ ີ້ ັບຄອບຄ ົວຝຳິ່ ຍວນຍຳນຂອງພຣະອ ົງໃນໂລກຝຳິ່ ຍວນ
ຍຳນແລະພຣະອ ົງຍ ັງແບງິ່ ປັນກຳນປົກຄອງກ ັບມະນຸດໃນໂລກຕ ົວຈງອກດວ
ີ້ ຍ. ພວກເຮົຳຢູທ
ິ່ ິ່ ນເີ້ ພືິ່ ອມສວ
ິ່ ນ
ຮວ
ິ່ ມກ ັບພຣະເຈົີ້ຳໃນແຜນງຳນຂອງພຣະອ ົງ. ພຣະອ ົງຕອ
ີ້ ງກຳນທິ່ ຈະເຮັດໃຫໂ
ີ້ ລກກຳຍເປັນສະຖຳນທິ່ ທິ່
ສ ົມບູນແບບເຊິ່ ງພວກເຮົຳສຳມຳດມຄວຳມສຸກກ ັບພຣະອ ົງ.
ຫ ັງຈຳກຜຳິ່ ນໄປດ ົນນຳນຫຳຍໆປ, ພຣະເຈົຳີ້ ໄດສ
ີ້ ະແດງໃຫມ
ີ້ ະນຸດເຫັ ນວທທຳງທິ່ ສ ົມບູນແບບໃນກຳນ
ເປັນພຣະລກ
ັ ສະນະຂອງພຣະອ ົງ. ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ຊ ົງເປັນຕ ົວຢຳິ່ ງສູງສຸດຂອງກຳນເປັນພຣະລ ັກສະນະພຣະ
ເຈົຳີ້ . ພຣະອ ົງຖືກເອີ້ນວຳິ່ ເປັນພຣະລກ
ັ ສະນະຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ເບິ່ ງບິ່ ເຫັ ນ (ກລຊ.1:15) ພຣະອ ົງຖືກເອີ້ນ
ວຳິ່ ເປັນແບບພມດຽວກ ັນກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ແທໆ
ີ້ (ຮຣ.1: 3). ພວກເຮົຳໄດຮ
ີ້ ັບຄຳສິ່ງັ ໃຫຮ
ີ້ ຽນແບບພຣະເຢຊູເຈົຳີ້
ເພືິ່ ອໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳເປັນຕ ົວແທນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຢຳິ່ ງຖືກຕອ
ີ້ ງ (ຣມ 8:29; 2 ກຣທ.3:18).

ສອງສະພຳ,ຈຸດໝຳຍປຳຍທຳງດຽວ
ີ້ ປ. ຄ ົນເຮົຳຕອ
ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຫວ ັງວຳິ່ ທຳິ່ ນຈະເຫັ ນເສັ ີ້ນທຳງທິ່ ພຣະຄຳພກຳລ ັງຊໄ
ີ້ ງມສວ
ິ່ ນຮວ
ິ່ ມໃນກຳນ
ປົກຄອງອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ຄ ົນເຮົຳຄວນຈະຢູໃິ່ ນສະພຳຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຢູເິ່ ທງໂລກນ.ີ້ ພຣະເຈົຳີ້
ຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳອຳໄສຢູໃິ່ ນທິ່ ປະທັບຂອງພຣະອ ົງ ພອ
ີ້ ມດວ
ີ້ ຍຄອບຄ ົວຝຳິ່ ຍວນຍຳນຂອງພຣະອ ົງ.
ີ້ ເພືິ່ ອໃຫມ
ພວກເຮົຳຖືກສຳີ້ ງຂນ
ີ້ ຄວຳມສຸກກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ແລະຮ ັບໃຊພ
ີ້ ຣະອ ົງຕະຫອດໄປ. ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກຳນ
ໃຫສ
ງແຜນ
ົີ້
ັ ີ້ ຳອດ. ເອເດນແມນ
ີ້ ິ່ ງນເີ້ ລິ່ ມຕນເທ
ິ່ ດນໂລກໃນສວນເອເດນ ຕອນທິ່ ພຣະອ ົງໄດສ
ີ້ ຳີ້ ງມະນຸດຄງທ
ິ່

ບອ
ິ່ ນທິ່ ສະຫວ ັນແລະແຜນ
ິ່ ດນໂລກເຊືິ່ ອມຕິ່ ກ ັນ. ພຣະເຈົຳີ້ ແລະສະມຳຊກສະພຳຝຳິ່ ຍວນຍຳນຂອງພຣະອ ົງ
ຕອ
ີ້ ງຄອບຄອງຢູໃິ່ ນສະຖຳນທິ່ ດຽວກ ັນແລະມະນຸດກິ່ ເຊັິ່ ນກ ັນ.
ແຕພ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫມ
ີ້ ະນຸດເຮັດວຽກເພືິ່ ອຈຸດປະສ ົງຫຍ ັງ?
ິ່ ົ ມລູກຫຳນໃຫແ
ີ້ ເພືິ່ ອ
ພຣະເຈົຳີ້ ໄດບ
ີ້ ອກອຳດຳມແລະເອວຳວຳິ່ ,“ ຈງ
ີ້ ຜຂ
ິ່ ະຫຍຳຍທະວຄູນຫຳຍຂນ
ີ້ ສຳຍຂອງເຈົຳີ້ ຈະມຢູທ
ເຊືອ
ົ ທຸກແຫງິ່ ຫົນ ແລະປົກຄອງທຸກສິ່ ງເທງແຜນ
ິ່ ິ່ ວ
ິ່ ດນໂລກນ.ີ້ ເຮົຳໃຫເີ້ ຈົຳີ້ ມອຳນຳດ
ີ້ ມນວຽກງຳນສ
ເໜືອປຳ, ນ ົກ ແລະສ ັດປິ່ຳທຸກຊະນດ.” (ປຖກ.1:28). ນແ
ຳລ ັບຜູເີ້ ປັນແບບລ ັກສະນະຂອງ
ິ່
ພຣະເຈົຳີ້ . ພວກເຂົຳເຈົຳີ້ ຈະຮ ັບໃຊພ
ີ້ ຣະເຈົຳີ້ ໃນຖຳນະເປັນກະສ ັດປົກຄອງເໜືອກຳນຊ ົງສຳີ້ ງຂອງພຣະອ ົງ.
ວຽກຂອງມະນຸດ ແມນກະຈຳຍໄປທົິ່
ວແຜນ
ຄືກ ັນກ ັບສວນເອ
ົ
ິ່
ິ່ ດນໂລກ ແລະເຮັດໃຫແ
ີ້ ຜນ
ິ່ ດນໂລກທັງໝດ
ເດນ. ພຣະເຈົີ້ຳຕອ
ັີ້
ີ້ ງກຳນໃຫມ
ີ້ ະນຸດຂະຫຍຳຍອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະອ ົງໄປທົິ່ວແຜນ
ິ່ ດນໂລກ. ວຽກນນໃຫຍ
ິ່
ເກນໄປສຳລ ັບພຽງແຕສ
ິ່ ອງຄ ົນ. ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫອ
ີ້ ຳດຳມແລະເອວຳມລູກເຕົີ້ ຳ.
ິ່ ັ ທິ່ ພວກເຮົຳຮູແ
ດງ
ວໃນວຽກນ.ີ້ ມະນຸດໄດເີ້ ຮັດ
ົີ້
ີ້ ລວ
ີ້ , ອຳດຳມແລະເອວຳແລະລູກເຕົີ້ ຳຂອງເຂົຳເຈົຳີ້ ລມເຫ
ບຳບ. ຖຳີ້ ຫຳກວຳິ່ ມະນຸດບິ່ ໄດເີ້ ຮັດບຳບຕອນນນແຜ
ນ
ັ ີ້
ົ
ິ່ ດນໂລກກິ່ ຈະຄອ
ິ່ ຍໆປິ່ຽນເປັນຄືກ ັບສວນເອເດນຢູທ
ິ່ ິ່ ວ
ທຸກແຫງິ່ ພວກເຮົຳກຈະມຊວດຕະຫອດໄປໃນໂລກທິ່ ສ ົມບູນແບບ. ມະນຸດຈະໄດຢ
ີ້ ຮ
ິູ່ ວ
ິ່ ມກ ັບພຣະເຈົີ້ຳແລະ
ຄອບຄ ົວຝຳິ່ ຍວນຍຳນຂອງພຣະອ ົງດວ
ີ້ ຍຄວຳມສ ັນຕສຸກທິ່ ສ ົມບູນແບບ.
ແຕວ
ິ່ ຳິ່ ມະນຸດບິ່ ໄດເີ້ ຊືິ່ ອຟັງພຣະເຈົຳີ້ ຫືເຮັດຕຳມແຜນງຳນຂອງພຣະອ ົງ. ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງຮ ັກມະນຸດ ສະນນັ ີ້
ພຣະອ ົງຈິ່ ງໃຫອ
ເິ່ ວລຳນນກ
ັີ້
ັີ້ ຈະເປັນ
ີ້ ະໄພອຳດຳມແລະເອວຳ. ແຕວ
ິ່ ຳິ່ ລູກເຕົີ້ ຳຂອງເຂົຳເຈົຳີ້ ທຸກຄ ົນນ ັບຕງແຕ
ຄືກ ັບພິ່ ແມຂອງພວກເຂົ
ຳ. ພວກເຂົຳຈະບິ່ ຕດຕຳມພຣະເຈົຳີ້ . ພວກເຮົຳທຸກຄ ົນເຮັດບຳບແລະສ ົມຄວນໄດ ີ້
ິ່
ຮ ັບຄວຳມຕຳຍ (ຣມ 6: 23).

ີ້ ວກເຮົຳເປັນມະນຸດ, ແຕຍ
ຕອນນພ
ິ່ ອ
ີ້ ນວຳິ່ ພວກເຮົຳຖືກແຍກອອກຈຳກ

ີ້ ຈຳກກຳນເຮັດບຳບແລະພົນ
ີ້ ຈຳກ
ພຣະເຈົຳີ້ ພວກເຮົຳທຸກຄ ົນຈິ່ ງເປັນຄ ົນບຳບ. ພວກເຮົຳຕອ
ີ້ ງກຳນຄວຳມພົນ
ຄວຳມຕຳຍ.
ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳທິ່ ໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳເຂົີ້ຳຮວ
ິ່ ມກ ັບຄອບຄ ົວແຫງິ່ ສະຫວ ັນຂອງພຣະອ ົງ, ເຂົີ້ຳຮວ
ິ່ ມໃນ
ສະພຳຂອງພຣະອ ົງແລະອຳໄສຢູໃິ່ ນທິ່ ປະທັບຂອງພຣະອ ົງ, ຊວ
ິ່ ຍໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳເຫັ ນສິ່ ງທິ່ ປະຫຳດໃຈຫຳຍທິ່
ພຣະຄຳພສອນ.
ພຣະຄຳພເອີ້ນຄ ົນທິ່ ເຊືິ່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ວຳິ່ “ບຸດຂອງພຣະເຈົຳີ້ ”ຫື “ລູກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ” (ຢຮ. 1:12;
ີ້ ມນເຫດຜົ
11:52; ຄລຕ 3: 26; 1 ຢຮ. 3:1–3). ນແ
ນທິ່ ອະທບຳຍວຳິ່ ຜູເີ້ ຊືິ່ ອແມນ“ໄດ
ຖ
ິ່
ິ່
ີ້ ຳນະເປັນບຸດ”
ີ້ ມນເຫດຜົ
ເຂົີ້ຳໃນຄອບຄ ົວຂອງພຣະເຈົຳີ້ (ຄລຕ. 4: 5–6; ຣມ. 8:14-6). ນແ
ນທິ່ ພວກເຮົຳຖືກບອກວຳິ່
ິ່
ເປັນ"ຜູຮ
ີ້ ັບມລະດ ົກ" ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແລະອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະອ ົງ (ຄລຕ. 4:7; ຕຕ 3: 7; ຢກບ 2: 5)
ີ້ ມນ
ຍ ັງບອກອກວຳິ່ ຜູເີ້ ຊືິ່ ອເປັນຜູ “ຮ ັບສວ
ິ່ ນໃນສະພຳບຂອງພຣະອ ົງ” (1ປຕ1.4; ເບິ່ ງອກ 1ຢຮ.3:2). ນແ
ິ່
ເຫດຜົນທິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ກຳິ່ ວວຳິ່ ພຣະອ ົງຈະຍອມໃຫຜ
ີ້ ທ
ີູ້ ິ່ ເຊືິ່ ອ“ ກນໝຳກໄມແຫ
ີ້ ງິ່ ຊວດຊິ່ ງຢູໃິ່ ນອຸທຍຳນ

ີ້ ມນເຫດຜົ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ” (ພນມ. 2:7). ນແ
ນທິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ສ ັນຍຳວຳິ່ ຈະໃຫພ
ິ່
ີ້ ວກເຮົຳມອຳນຳດປົກຄອງ
ຂອງບ ັນດຳປະຊຳຊຳດ (ພນມ. 2: 26–28). ພຣະອ ົງຍ ັງໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວວຳິ່ ພຣະອ ົງຈະໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳນງິ່ ັ ເທງ
ບ ັນລ ັງຂອງພຣະອ ົງ (ພນມ.3:21). ພວກເຮົຳດຳເນນຊວດໄປຂຳີ້ ງໜຳີ້ ຕະຫອດຊວດຂອງເຮົຳໃນໂລກນ,ີ້
ີ້ ິ່ ງສະຫວ ັນຈະກ ັບມຳສຳີ້ ງໂລກໃຫຄ
ແຕໃິ່ ນຖຳນະເປັນຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອພວກເຮົຳຈະກ ັບໄປຢູທ
ິ່ ິ່ ສວນເອເດນ. ມືໜ
ີ້ ື
ກ ັບເອເດນອກເທືິ່ ອໜິ່ ງ.
ນນແມ
ນສ
ັີ້
ື ວນເອເດນທົິ່ ວໂລກ
ິ່ ິ່ ງທິ່ ພວກເຮົຳຈະເຮັດໃນຊວດຫງັ ຄວຳມຕຳຍຄືຈະປົກຄອງໃນໂລກໃໝຄ
ິ່ ສ
.. ພວກເຮົຳຈະມຄວຳມສຸກກ ັບສິ່ ງທິ່ ອຳດຳມແລະເອວຳໄດຕ
ເີ້ ພືິ່ ອຊວ
ັ ີ້
ີ້ ງໃຈໄວ
ິ່ ຍໃຫເີ້ ກດດອກອອກຜົນ.
ິ່ ັ ເທງກອ
ຊວດອ ັນຕະຫອດໄປໃນສະຫວ ັນບິ່ ແມນກ
ິ່ ຽິ່ ວກ ັບກຳນນງ
ີ້ ນເມກ ດດພນແລະຮອ
ີ້ ງເພງຕະຫອດ
ເວລຳ. ສະຫວ ັນເປັນເລືິ່ ອງຂອງກຳນຄນພົ
ົີ້ ບ ແລະມຄວຳມສຸກກ ັບສິ່ ງສຳີ້ ງໃໝທ
ິ່ ິ່ ສ ົມບູນແບບ. ເປັນເລືິ່ ອງ
ກຽິ່ ວກ ັບຄວຳມສຳພັນທິ່ ສ ົມບູນແບບ ທິ່ ບິ່ ອຳດຈນຕະນຳກຳນໄດກ
ີ້ ັບພຣະເຈົຳີ້ , ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ , ແລະ "ບ ັນ
ດຳພຣະລ ັກສະນະ"ທັງໝ ົດ ຄ ົນທັງຫຳຍທິ່ ເປັນຜູເີ້ ຊືິ່ ອແລະບ ັນດຳວນຍຳນທິ່ ສ ັດຊືິ່.

ີ້ ຳຄ ັນ
ສຳເຫດທິ່ ເລືິ່ອງນສ
ີ້ ນ
ີ້ ິ່ ຄວນປິ່ຽນແປງຊວດຂອງພວກເຮົຳ. ພວກເຮົຳຄວນດຳ
ມແນວຄວຳມຄດຫຳຍຢຳິ່ ງທິ່ ມຳຈຳກຂມ
ູ ນທ
ເນນຊວດໂດຍຄດຢູສ
ິ່ ະເໝວຳິ່ ຊວດຂອງພວກເຮົຳຄວນເປັນຕ ົວແທນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແລະຊວ
ິ່ ຍເຮັດໃຫີ້
ແຜນກຳນຂອງພຣະອ ົງສຳເລັ ດ. ຫຳຍຄງທ
ັີ້ ິ່ ພວກເຮົຳມ ັກບິ່ ເຂົີ້ຳໃຈແຜນຂອງພຣະອ ົງຢຳິ່ ງຄ ົບຖວ
ີ້ ນ. ແຕ ິ່
ີ້ ວກເຮົຳຈືິ່ ຈຳວຳິ່ ພວກເຮົຳຄວນເປັນຕ ົວແທນຂອງພຣະເຈົຳີ້ .
ພວກເຮົຳຈະມຊວດທິ່ ແຕກຕຳິ່ ງຖຳີ້ ແຕລ
ິ່ ະມືພ
ິ່ ັ ສວນເອເດນ.
ແຜນກຳນດງເດ
ອເຮັດໃຫແ
ັ ີ້ ມຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແມນເພືິ່
ົ ເປັນເໝືອນດງ
ິ່
ີ້ ຜນ
ິ່ ດນໂລກທັງໝດ
ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫມ
ີ້ ະນຸດມສວ
ິ່ ນຮວ
ິ່ ມ ໃນກຳນຂະຫຍຳຍກຳນປົກຄອງທິ່ ດຂອງພຣະອ ົງທົິ່ວແຜນ
ິ່ ດນ
ໂລກ. ພຣະເຈົຳີ້ ໄດບ
ູ ລ / ຫືກະສ ັດເໜືອສິ່ ງທິ່ ພຣະ
ີ້ ອກອຳດຳມແລະເອວຳໃຫມ
ີ້ ລູກເຕົີ້ ຳແລະກຳຍເປັນຜູດ
ີ້ ແ
ເຈົຳີ້ ສຳີ້ ງ (ປຖກ.1:26-28). ຄຳສິ່ງັ ນນບ
ັ ີ້ ິ່ ໄດຖ
ື ລືມຫງັ ຈຳກທິ່ ອຳດຳມແລະເອວຳໄດເີ້ ຮັດບຳບ. ແຕພ
ີ້ ກ
ິ່ ຣະ
ເຈົຳີ້ ໄດແ
ັ ີ້ ງັ ຈຳກນ ີ້ຳຖວ
ີ້ ຈງີ້ ແຜນຂອງພຣະອ ົງຕິ່ ໂນອຳອກຄງຫ
ີ້ ມໂລກ (ປຖກ.8:17; 9:1). ສວນເອເດນຖືກ
ທຳລຳຍ, ແຕພ
ຮ
ັ
ັ ີ້ ໃນທິ່ ສຸດກຳນປົກຄອງຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແລະ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫມ
ີ້ ນໄດ
ີ້ ັບກຳນຟືີ້ ນຟູອກຄງ.
ອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະອ ົງຈະກ ັບມຳຢຳິ່ ງສ ົມບູນແບບເມືິ່ ອພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ກ ັບມຳຄງທ
ັ ີ້ ສອງ. ພຣະເຈົຳີ້ ສ ັນຍຳວຳິ່
ຈະສຳີ້ ງສະຫວ ັນໃໝແ
ິ່ ລະແຜນ
ິ່ ດນໂລກໃໝ ິ່ ໃນພຣະທຳພຣະນມດ 21 ແລະ 22 ອະທບຳຍເຖງກຳນ
ສຳີ້ ງໃໝແ
ິ່ ລະມ ັນມລ ັກສະນະຄຳີ້ ຍຄືກ ັບສວນເອເດນຫຳຍ. ໃນຂະນະທິ່ ພວກເຮົຳລຖຳີ້ ສວນເອເດນໃໝ,ິ່
ພວກເຮົຳສຳມຳດເຜຍແຜຄ
ົ ທຸກແຫງິ່ .
ິ່ ວຳມຈງກຽິ່ ວກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ແລະຂຳິ່ ວປະເສດຂອງພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ຢູທ
ິ່ ິ່ ວ
ພວກເຮົຳຍ ັງສຳມຳດເປັນຕ ົວແທນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຕິ່ ທຸກໆຄ ົນ ທິ່ ພວກເຮົຳພົບກ ັນໃນທຸກບອ
ິ່ ນທິ່ ພວກເຮົຳໄປ.
ີ້ ເຊນຜູຄ
ພວກເຮົຳເປັນຕ ົວແທນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ເພືິ່ ອເຊືອ
ີ້ ົນໃຫມ
ີ້ ຄວຳມສຳພັນກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ໃນເວລຳນ,ີ້ ແລະລ
ີ້ ິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ເຮັດຈະສຳເລັ ດແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແລະສຳີ້ ງສວນເອເດນຄືນໃໝ.ິ່
ຄອຍມືທ

ກຳນຄດວຳິ່ ຕ ົວເອງເປັນຕ ົວແທນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຢຳິ່ ງມສະຕຄື ເປັນພຣະລ ັກສະນະຂອງພຣະອ ົງ ໝຳຍ
ຄວຳມວຳິ່ ກຳນຕ ັດສນໃຈຂອງເຮົຳແມນສ
ິ່ ຳຄ ັນ. ຄຣດສະຕຽນບິ່ ໄດຕ
ີ້ ົກຢູໃິ່ ນຄວຳມບຳບອກຕິ່ ໄປແລະ
ສຳມຳດຊວ
ິ່ ຍເຮັດໃຫແ
ີ້ ຜນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ສຳເລັ ດ. ພຣະເຈົຳີ້ ໄດສ
ີ້ ິ່ ງົ ພຣະວນຍຳນບລສຸດເຈົຳີ້ ຂອງພຣະອ ົງລ ົງ
ີ້ ໄດ ີ້
ມຳເພືິ່ ອມອບອຳນຳດໃຫແ
ີ້ ກພ
ິ່ ວກເຮົຳເພືິ່ ອເຮັດສິ່ ງນ.ີ້ ພວກເຮົຳຕອ
ີ້ ງເຜຍແຜຂ
ິ່ ຳິ່ ວດທິ່ ວຳິ່ ຊວດຈະດຂນ
ໃນຄວຳມສຳພັນກ ັບພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກເຮົຳຕອ
ີ້ ງບອກຄ ົນອືິ່ນວຳິ່ ພວກເຂົຳເຈົຳີ້ ສຳມຳດມຄວຳມສຸກໄດແ
ີ້ ນວໃດ.
ຊວດຂອງພວກເຮົຳເຊືິ່ ອມຕິ່ ກ ັນກ ັບຫຳຍໆຄ ົນ. ຄວຳມຊ ົງຈຳຂອງພວກເຂົຳໃນກຳນພົບປະກ ັບພວກເຮົຳນນ
ັ ີ້
ຈະສິ່ງົ ຜົນກະທົບຕິ່ ຫຳຍໆສິ່ ງໃນຊວດຂອງພວກເຂົຳ ແລະອຳດແມນແຕ
ກ
ົ ນນ.
ັ ີ້
ິ່
ິ່ ັບຄ ົນອືິ່ນທິ່ ເຂົຳເຈົຳີ້ ໄດພ
ີ້ ບ
ຈຳກວຖຊວດຂອງຄ ົນເຮົຳສະແດງໃຫເີ້ ຫັ ນວຳິ່ ຊວດມຄວຳມສຳພັນກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ຫືຊວດທິ່ ບິ່ ມພຣະເຈົີ້ຳ. ບິ່ ມ
ທຳງເລືອກອືິ່ ນສຳລ ັບຊວດ.
ຄວຳມຮູທ
ີ້ ິ່ ວຳິ່ ມະນຸດທຸກຄ ົນເປັນພຣະລ ັກສະນະຂອງພຣະເຈົຳີ້ ກິ່ ຄວນສອນໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳເຫັ ນວຳິ່ ທຸກໆຄ ົນ
ມຄວຳມສຳຄ ັນ. ສິ່ ງນເີ້ ປັນຍິ່ ງກວ
ິ່ ຳກຳນຕ ັດສນໃນເລືິ່ ອງທິ່ ວຳິ່ ໃຜຈະເປັນແລະໃຜຈະຕຳຍ. ສິ່ ງທິ່ ພວກເຮົຳ
ໄດຮ
ີ້ ຽນຮູຄ
ີ້ ວນປິ່ຽນແປງວທທິ່ ພວກເຮົຳເບິ່ ງເຊິ່ ງກ ັນແລະກ ັນ ແລະວທທິ່ ພວກເຮົຳປະຕບ ັດຕິ່ ກ ັນແລະກ ັນ.
ີ້ ຊຳດຜວພັນຈະບິ່ ມອກໃນອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ຄວຳມບິ່ ຍຸຕທຳກບິ່ ສອດຄອ
ກຳນດູຖກ
ູ ເຊືອ
ິ່ ງກ ັບກຳນ
ເປັນຕ ົວແທນຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ກຳນໃຊອ
ີ້ ຳນຳດໃນທຳງທິ່ ຜດບິ່ ວຳິ່ ຈະຢູເິ່ ຮືອນ,ຢູບ
ິ່ ອ
ິ່ ນເຮັດວຽກ, ຫືໃນພະນ ັກ
ງຳນລ ັດນນກ
ັີ້ ິ່ ບິ່ ແມນວ
ິ່ ທທຳງຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ອຳດຳມແລະເອວຳໄດເີ້ ຮັດບຳບແຕພ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ໄດປ
ີ້ ະຕບ ັດຕິ່
ພວກເຂົຳຢຳິ່ ງຍຸດຕທຳ. ສະນນ,
ັີ້ ຄວຳມບິ່ ຍຸດຕທຳຈິ່ ງບິ່ ແມນວ
ິ່ ທທິ່ ພວກເຮົຳຄວນປະຕບ ັດກ ັບຄ ົນອືິ່ນໆ.
ແລະມະນຸດທຸກຄ ົນແມນພຣະລ
ັກສະນະຂອງພຣະເຈົຳີ້ .
ິ່
ກຳນເປັນຕ ົວແທນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໝຳຍເຖງທຸກໆອຳຊບທິ່ ໃຫກ
ີ້ ຽດພຣະອ ົງແມນຕ
ິ່ ຳແໜງ
ິ່ ທຳງຝຳິ່ ຍວນ
ຍຳນ. ທຸກໆວຽກງຳນທິ່ ຖືກຕອ
ີ້ ງເໝຳະສ ົມກິ່ ສຳມຳດເປັນສວ
ິ່ ນໜິ່ ງຂອງກຳນຂ ັບເຄືິ່ອນໂລກຂອງພວກເຮົຳ
ໄປສູສ
ິ່ ວນເອເດນໄດ.ີ້ ພວກເຮົຳສຳມຳດອວຍພອນຄ ົນທິ່ ເປັນແບບພຣະລ ັກສະນະຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໄດຫ
ີ້ ືບິ່ .
ພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ໄດພ
ີ້ ຈຳລະນຳຄ ົນເຮົຳໃນວຽກຮ ັບໃຊວ
ີ້ ຳິ່ ບລສຸດຫືພເສດຍອ
ີ້ ນວຽກງຳນຂອງເຂົຳເຈົຳີ້ . ພຣະເຈົຳີ້
ສ ົນໃຈວຳິ່ ແຕລ
ິ່ ະຄ ົນເປັນຕ ົວແທນຂອງພຣະອ ົງແນວໃດໃນທຸກບອ
ິ່ ນທິ່ ພວກເຂົຳອຳໄສຢູ.ິ່ ພວກເຮົຳຢືນຕິ່ ສູີ້
ຄວຳມມືດ, ແບງິ່ ປັນຊວດທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ຸ ຄ ົນໄດສ
ີ້ ງກຳນໃຫທ
ີ້ ກ
ີ້ ຳຜັດຫືບ, ສິ່ ງທິ່ ພວກເຮັດບິ່ ຈຳເປັນຕອ
ີ້ ງປະ
ທັບໃຈກໄດ;ີ້ ຂພຽງແຕໃິ່ ຫເີ້ ຮົຳເຮັດ.
ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳສຳລ ັບມະນຸດແລະສວນເອເດນ ແມນໜ
ິ່ ຳີ້ ສວຍສ ົດງ ົດງຳມຫຳຍ. ແຕເິ່ ມືິ່ ອມະ
ິ່ ັ ກຳິ່ ວນນເບ
ນຸດໄດເີ້ ຮັດບຳບ, ແຜນກຳນດງ
ັ ີ້ ິ່ ງຄືວຳິ່ ຈະດ ັບລ ົງທັນທ. ມພຽງແຕພ
ັ ີ້ ິ່ ສ ົມບູນ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ເທົິ່ ຳນນທ
ແບບ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດໃີ້ ຫມ
ີ້ ະນຸດແລະບ ັນດຳສິ່ ງມຊວດວນຍຳນມອດສະຫະພຳບໃນກຳນເລືອກ, ທັງທຳງ
ເລືອກທິ່ ດຫືທຳງເລືອກທິ່ ບິ່ ດ. ແຕຄ
ິ່ ົນແລະບ ັນດຳສິ່ ງມຊວດເປັນວນຍຳນບິ່ ສ ົມບູນແບບຄືກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ສະ
ນນອ
ັີ້ ດສະຫະພຳບຂອງພວກເຂົຳຈິ່ ງອຳດມຜົນເສຍຫວງຫຳຍ.

ບ ົດທ 4

ກຳນກະບດເທ
ງສະຫວນ
ົ
ັ

ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດຈີ້ ົບບ ົດທິ່ ຜຳິ່ ນມຳດວີ້ ຍຄວຳມຄດທິ່ ວຳິ່

ອດສະຫະພຳບໃນກຳນຕ ັດສນໃຈຢູໃິ່ ນກຳມືຂອງ

ີ້
ສິ່ ງມຊວດທິ່ ບິ່ ສ ົມບູນແບບ, ບິ່ ວຳິ່ ຈະເປັນບ ັນດຳວນຍຳນຫືມະນຸດ ຊິ່ ງອຳດຈະສິ່ ງົ ຜົນຮຳີ້ ຍໄດ.ີ້ ກຳນເອນ
ມນວ
ັ ຳິ່ ໄພພບ ັດບິ່ ແມນຄ
ິ່ ຳສ ັບທິ່ ຮຸນແຮງພ. ຂຳີ້ ພະເຈົີ້ຳຈະຍ ົກຕ ົວຢຳິ່ ງບຳງສວ
ິ່ ນຂອງຜົນຮຳີ້ ຍທິ່ ໄດບ
ີ້ ັນທກ
ໄວໃີ້ ນບ ົດທຳອດຂອງພຣະຄຳພ. ທັງໝດ
ົ ກຽິ່ ວຂອ
ີ້ ງກ ັບທັງມະນຸດແລະພວກວນຍຳນທິ່ ເຮັດສິ່ ງທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ.
ິ່ ົ ຈືິ່ ໄວວ
ຈງ
ີ້ ຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດຕ
ີ້ ັດສນໃຈທິ່ ຈະແບງິ່ ປັນສດອຳນຳດຂອງພຣະອ ົງໃຫກ
ີ້ ັບບ ັນດຳວນຍຳນທິ່ ຢູໃິ່ ນ
ີ້ ອ
ີ້ ຳຍຄວຳມວຳິ່ ທັງບ ັນດຳວນຍຳນແລະມະນຸດກິ່ ເປັນ
ໂລກທິ່ ເບິ່ ງບິ່ ເຫັ ນແລະໃຫມ
ີ້ ະນຸດຢູເິ່ ທງໂລກນພ
ີ້ ມ. ນໝ
ຕ ົວແທນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໂດຍກຳນເຮັດໃຫຈ
ຸ ປະສ ົງຂອງພຣະອ ົງສຳເລັ ດ. ນນແມ
ນຄວຳມໝຳຍຂອງແຜນ
ັີ້
ີ້ ດ
ິ່
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ເມືິ່ ອພຣະອ ົງກຳິ່ ວວຳິ່ , "ໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳສຳີ້ ງມະນຸດຊຳດໃນຮູບລ ັກສະນະຂອງພວກເຮົຳ"
(ປຖກ.1:26). ຈຳກນນພຣະເຈົ
ຳີ້ ກໄດສ
ັ ີ້
ີ້ ຳີ້ ງມະນຸດຕຳມພຣະລ ັກສະນະຂອງພຣະອ ົງ. ບ ັນດຳວນຍຳນແລະ
ມະນຸດເປັນພຣະລ ັກສະນະຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ພວກເຮົຳແບງິ່ ປັນສດອຳນຳດຂອງພຣະອ ົງແລະເປັນຕ ົວແທນ
ຂອງພຣະອ ົງໃນຖຳນະຜູປ
ົ ຄອງຮວ
ີ້ ກ
ິ່ ມກ ັນ.
ິ່ ດເລດ. ອດສະຫະພຳບໃນກຳນຕ ັດສນໃຈແມນສ
ນນແມ
ນແຜນກຳນທ
ັີ້
ິ່
ິ່ ວ
ິ່ ນໜິ່ ງຂອງກຳນເປັນຄືກ ັບ
ພຣະເຈົຳີ້ . ພວກເຮົຳບິ່ ສຳມຳດເປັນຕ ົວແທນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໄດ ີ້ ຖຳີ້ ຫຳກພວກເຮົຳບິ່ ມອດສະຫະພຳບໃນກຳນ
ຕ ັດສນໃຈ.ຖຳີ້ ປຳດສະຈຳກອດສະຫະພຳບໃນກຳນຕ ັດສນໃຈ, ຄວຳມຮ ັກແລະກຳນເສຍສະລະຕ ົນເອງກິ່ ບິ່
ມ. ຖຳີ້ ທຳິ່ ນຖືກຕງໂປຣແກຣມໃຫ
ັີ້
ັກທິ່ ແທຈ
ີ້ “ ຮ ັກ,” ໂດຍທຳິ່ ນບິ່ ໄດຕ
ີ້ ັດສນໃຈ. ມ ັນກບິ່ ແມນຄວຳມຮ
ິ່
ີ້ ງ.
ຄຳເວົີ້ຳທິ່ ທຳິ່ ນຈຳເປັນຕອ
.ີ້ ກຳນຄດເຖງ
ີ້ ງເວົີ້ຳແລະກຳນກະທຳທິ່ ທຳິ່ ນຖືກບ ັງຄ ັບໃຫເີ້ ຮັດກິ່ ບິ່ ແມນຂອງແທ
ິ່
ອດສະຫະພຳບໃນກຳນຕ ັດສນໃຈຫືກຳນຖືກຕງໂປຣແກຣມນ
ນເຮັ
ັ ີ້
ັ ີ້ ດໃຫຂ
ີ້ ຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ນກເຖງໜັງເລືິ່ ອງ: Star
Wars, The Return of the Jedi. ຕ ົວລະຄອນທິ່ ມຊືິ່ ວຳິ່ Obiwan Kenobi ບອກ Luke ວຳິ່ ພິ່ ຂອງ
ລຳວກຳຍເປັນ“ ຫຸນ
ງ. ພິ່
ັ ີ້ ິ່ ແມນຄວຳມຈ
ິ່ ຍ ົນຫຳຍກວ
ິ່ ຳເປັນຄ ົນ.” ແຕຕ
ິ່ ິ່ ມຳໃນໜັງພວກເຮົຳຈະເຫັ ນວຳິ່ ນນບ
ິ່
ຂອງ Luke ໄດເີ້ ສຍຊວດເພືິ່ ອລຳວຈະໄດຊ
ີ້ ວ
ິ່ ຍ Luke ຈຳກຈ ັກກະພັດຜູຊ
ີ້ ິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ. ພິ່ ຂອງລຳວບິ່ ພຽງແຕ ິ່
ເປັນຫຸນ
.ີ້ ກຳນຕ ັດສນໃຈຂອງລຳວແມນມຳຈຳກໃຈຂອງລຳວ.
ລຳວຍ ັງເປັນ
ັີ້
ິ່ ຍ ົນທິ່ ຖືກຕງໂປຣແກຣມໄວ
ິ່
ມະນຸດແລະມອດສະຫະພຳບໃນກຳນຕ ັດສນໃຈ.

ແຕກ
ິ່ ຳນໃຫຄ
ີ້ ົນເຮົຳແລະບ ັນດຳວນຍຳນອດສະຫະພຳບໃນກຳນຕ ັດສນໃຈຈະເຮັດໃຫບ
ີ້ ັນຫຳໃຫຍເິ່ ກດ
ີ້ . ກຳນໃຫອ
ຂນ
ີ້ ດສະຫະພຳບແກບ
ິ່ ັນດຳສິ່ ງທິ່ ມຊວດທິ່ ມຄວຳມສະຫຳດໝຳຍຄວຳມວຳິ່ ພວກເຂົຳສຳມຳດ
ີ້ ມນມ
ີ້ ຫຳຍ, ເນືິ່ ອງຈຳກວຳິ່ ຜູທ
ເລືອກຜດຫືຕງໃຈກະບ
ັ ີ້
ົດກິ່ ໄດ.ີ້ ຜົນໄດຮ
ີ້ ັບນແ
ິ່ ໂອກຳດທິ່ ຈະເກດຂນ
ີ້ ິ່ ສ ົມບູນ
ແບບແມນພຣະເຈົ
ຳີ້ ເທົິ່ ຳນນ.
ັ ີ້ ພຣະອ ົງເປັນຜູດ
ິ່
ີ້ ຽວທິ່ ບິ່ ເຮັດຜດຫຍ ັງເລຍເນືິ່ ອງຈຳກພຣະອ ົງສ ົມບູນແບບ.
ອດສະຫະພຳບທິ່ ມອບໃຫກ
ີ້ ັບສິ່ ງມຊວດທິ່ ບິ່ ສ ົມບູນແບບນ ີ້ ເປັນສຳເຫດທິ່ ວຳິ່ ຍອ
ີ້ ນຫຍ ັງສິ່ ງຕຳິ່ ງໆຈິ່ ງສຳມຳດ
ເຮັດຜດພຳດໄດໃີ້ ນສວນເອເດນ.

ບ ັນຫຳໃນສະຫວ ັນ
ລອງຄດເຖງສະຖຳນະກຳນໃນສວນເອເດນ. ມພຽງແຕອ
ັີ້ ິ່ ເປັນມະນຸດ. ພຣະ
ິ່ ຳດຳມແລະເອວຳເທົິ່ ຳນນທ
ເຈົຳີ້ ຊ ົງຢູທ
ັ ີ້
ັນດຳສະມຳຊກສະພຳວນຍຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ກິ່ ຢທ
ັີ້ ສວນເອເດນແມນສ
ິ່ ິ່ ນນແລະບ
ິູ່ ິ່ ນນ.
ິ່ ຳນ ັກງຳນ
ໃຫຍສ
ິ່ ຳລ ັບແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ຈະເຜຍແຜສ
ິ່ ວນເອເດນໄປທົິ່ ວແຜນ
ິ່ ດນໂລກ (ປຖກ. 1:26-28).
ແຕສ
ິ່ ະມຳຊກຄ ົນໜິ່ ງ ຂອງສະພຳວນຍຳນບິ່ ພໃຈກ ັບແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ.
ີ້ ັງມລຳຍລະອຽດບຳງຢຳິ່ ງໃນປະຖ ົມມະກຳນບ ົດທ 3 ວຳິ່ ຄະນະຝຳິ່ ຍວນຍຳນຂອງ
ນອກຈຳກນຍ
ພຣະເຈົຳີ້ ອຳໄສຢູໃິ່ ນສວນເອເດນ. ຫງັ ຈຳກອຳດຳມແລະເອວຳໄດເີ້ ຮັດບຳບ, ພຣະເຈົຳີ້ ກຳິ່ ວໃນຂີ້ 22:“
“ບ ັດນ ີ້ ມະນຸດໄດກ
ີ້ ຳຍເປັນເໝືອນຜູໜ
ີ້ ິ່ ງຢູໃິ່ ນພວກເຮົຳ ແລະທັງຮູຈ
ີ້ ັກຄວຳມດ ແລະຮູຈ
ີ້ ັກຄວຳມຊິ່ວົ ” .
ປະໂຫຍກນນແມ
ນຖ
ັີ້
ິ່ ອ
ີ້ ຍຄຳແບບດຽວກ ັນທິ່ ພວກເຮົຳໄດເີ້ ຫັ ນໃນປະຖ ົມມະກຳນ 1:26 ເຊິ່ ງຊໃີ້ ຫເີ້ ຫັ ນເຖງ
ສະພຳຝຳິ່ ຍວນຍຳນ ("ຮູບລ ັກສະນະຂອງພວກເຮົຳ").
ີ້ ວກເຮົຳຄວນຈະຮູວ
ຕອນນພ
ອງຂອງປະຖ ົມມະກຳນບ ົດທ 3 ບິ່ ແມນງ
ູ
ູ ໆ
ີ້ ຳິ່ ງໃນເລືິ່
ິ່ ແທ
ີ້ . ແທຈ
ີ້ ງແລວ
ີ້ ມ ັນ
ບິ່ ແມນສ
ັ ນວນຍຳນທິ່ ມຳຈຳກສະພຳຜູທ
ົດຕ ົວຕິ່ ເອວຳ. ໃນພຣະທຳ
ູ
ິ່ ັດ. ມນເປັ
ີ້ ິ່ ມຳໃນຮູບຮຳິ່ ງຂອງງແລະປະກ
ີ້ ມນພະຍຳມຳນ,
ີ້ ວຳິ່ ຊຳຕຳນ.
ພຣະນມດ 12:9, ໂຢຮ ັນຜູຂ
ເຊິ່ ງເອນ
ີ້ ຽນກຳິ່ ວວຳິ່ “ ງ”ູ ນແ
ິ່
ຄຣດສະຕຽນບຳງຄ ົນຄດວຳິ່ ໃນພຣະນມດ 12:7–12 ໝຳຍຄວຳມວຳິ່ ພະຍຳມຳນແລະບ ັນດຳວນ
ຍຳນອືິ່ ນໆໄດກ
ີ້ ິ່ ກະບ ົດບິ່ ດ ົນຫງັ ຈຳກພຣະເຈົຳີ້ ໄດສ
ີ້ ຳີ້ ງໂລກ:
ີ້ ໃນສະຫວ ັນ ມຄຳເອນແລະຝູງເທວະດຳຝຳິ່ ຍຕ ົນ ໄດຕ
ຂະນະນນັີ້ ໄດເີ້ ກດສ ົງຄຳມຂນ
ີ້ ິ່ ສູກ
ີ້ ັບພະຍຳນຳກ
ຝຳິ່ ຍພະຍຳນຳກແລະຝູງບລວຳນຂອງມ ັນກໄດຕ
ື ,
ີ້ ິ່ ສູຄ
ີ້ ນ

ແຕພ
ິ່ ະຍຳນຳກໄດປ
ີ້ ະລຳໄຊ. ສະນນັ ີ້ ມ ັນກ ັບ

ຝູງບລວຳນຂອງມນຈ
ັ ິ່ ງບິ່ ມບອ
ິ່ ນຢູໃິ່ ນສະຫວ ັນອກຕິ່ ໄປ.

ພະຍຳນຳກໃຫຍ ິ່ ຊິ່ ງເປັນງແຕ
ູ ດ
ິ່ ກດຳບ ັນທິ່

ີ້ ວຳິ່ ມຳນຮຳີ້ ຍ ແລະມຳນຊຳຕຳນ ຜູຫ
ີ້ ລ ົງເສຍ ມນກ
ເຂົຳເອນ
ັ ັບ
ີ້ ລອກລວງມະນຸດທັງໂລກ ກຖືກຊ ັດຖມ
ີ້ ລ ົງເທງແຜນ
ບລວຳນຂອງມນັ ກຖືກຊ ັດຖມ
ິ່ ດນໂລກ.. (ພຣະນມດ 12: 7–9)

ແຕສ
ິ່ ົງຄຳມໃນສະຫວ ັນໄດອ
ີ້ ະທບຳຍວຳິ່ ມຄວຳມກຽິ່ ວຂອ
ີ້ ງກ ັບກຳນເກດຂອງພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ຜູເີ້ ປັນ
ພຣະເມຊອຳ (ພນມ.12:4-5, 10):
ຫຳງພະຍຳນຳກ ໄດຟ
ີ້ ຳດດວງດຳວໃນທອ
ີ້ ງຟີ້ຳ ໜິ່ ງສວ
ິ່ ນສຳມລ ົງໃສແ
ິ່ ຜນ
ິ່ ດນໂລກ ແລະພະຍຳນຳກ
ໂຕນນັີ້ ຢືນຢູຕ
ັີ້ ອເກດແລວ
ິ່ ິ່ ໜຳີ້ ຜູທ
ີ້ ິ່ ກຳລ ັງຈະເກດລູກ ເພືິ່ ອຈະກນລູກນນເມືິ່
ີ້ .

ແມຍ
ິ່ ງນນັີ້ ໄດເີ້ ກດລູກ

ີ້ ເມືອເຖງ
ຊຳຍ ຜູຊ
ຖ
ັີ້
ື ຊ ົງຍ ົກຂນ
ີ້ ິ່ ງຈະປົກຄອງປະຊຳຊຳດທັງປວງດວ
ີ້ ຍຄອ
ີ້ ນເຫລັ ກ ແລະລູກນນໄດ
ີ້ ກ
ພຣະເຈົຳີ້ ແລະເຖງພຣະຣຳຊບ ັນລ ັງຂອງພຣະອ ົງ.
ແລວ
ີ້ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດຍ
ີ້ ນສຽງດ ັງມຳຈຳກສະຫວ ັນວຳິ່ ,
ີ້ ວຳມລອດພົນ
ີ້ ຣດເດດ
“ບ ັດນຄ
ແລະຣຳຊອຳນຳຈ ັກແຫງິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຂອງເຮົຳທັງຫລຳຍ ກ ັບທັງຣດອຳນຳດພຣະຄຣດຂອງພຣະອ ົງໄດ ີ້
ມຳເຖງແລວ
ີ້ ເພຳະວຳິ່ ຜູທ
ີ້ ິ່ ກຳິ່ ວໂທດພວກພິ່ ນອ
ີ້ ງຂອງເຮົຳ ຕິ່ ພຣະພັກພຣະເຈົຳີ້ ຂອງເຮົຳ ທັງກຳງເວັ ນ
ີ້ ລ ົງເສຍແລວ
ແລະກຳງຄືນນນັ ີ້ ກໄດຖ
ື ຖມ
ີ້ ກ
ີ້ .
ພຣະຄຳພບິ່ ໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວວຳິ່ ບ ັນດຳວນຍຳນຈຳກສະຫວ ັນໄດກ
ີ້ ະບ ົດກອ
ິ່ ນເລືິ່ ອງລຳວໃນສວນເອເດນ. ແຕ ິ່
ີ້ ໃນຊວ
ບອກວຳິ່ ສ ົງຄຳມວນຍຳນນໃີ້ ນສະຫວ ັນນເີ້ ກດຂນ
ິ່ ງເວລຳທິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ເກດ. ແຕສ
ິ່ ະຖຳນະກຳນໃນ
ິ່ ັ ທິ່ ພວກເຮົຳໄດຮ
ສວນເອເດນສິ່ງົ ຜົນຫຳຍຢຳິ່ ງທິ່ ປິ່ຽນແປງສິ່ ງຕຳິ່ ງໆໃນໂລກແລະໃນສະຫວ ັນດງ
ີ້ ຽນຮູຈ
ີ້ ຳກ
ເລືິ່ ອງໃນປະຖ ົມມະກຳນບ ົດທ 3.
ຄວຳມຜດຂອງງແມ
ັ ອກຢຳິ່ ງມອດສະຫະທິ່ ຈະປະຕເສດສດອຳນຳດຂອງພຣະເຈົຳີ້ .
ູ ນມ
ິ່ ນເລື
ພຣະເຈົຳີ້ ໄດຕ
ີ້ ັດສນໃຈໃຫອ
ີ້ ຳດຳມແລະເອວຳເຂົີ້ຳເປັນສະມຳຊກສະພຳອກດວ
ີ້ ຍ. ພວກເຂົຳເຈົຳີ້ ຈະດຳເນນ
ແຜນກຳນທິ່ ຈະຂະຫຍຳຍສວນເອເດນໄປທົິ່ ວໂລກ. ແຕງິ່ ູ / ມຳນບິ່ ຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫອ
ີ້ ຳດຳມແລະເອວຳເຮັດສິ່ ງ
ີ້ ໄປສະຫວ ັນ ແລະຕງັ ີ້
ນ.ີ້ ຊຳຕຳນວຳງຕ ົວເອງແທນທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ . ມ ັນກຳິ່ ວໃນໃຈຂອງມ ັນວຳິ່ “ຂອ
ີ້ ຍຈະຂນ
ິ່ ັ ກະສ ັດເທງພູທຳງທດເໜືອ
ບ ັນລ ັງຂອງຂອ
ີ້ ຍໄວໃີ້ ນທິ່ ສູງສຸດເໜືອດວງດຳວຕຳິ່ ງໆ. ຂອ
ີ້ ຍຈະຕອ
ີ້ ງນງິ່ ັ ດງ
ບອ
ັ ີ້ (ອຊຢ. 14:13).
ິ່ ນທິ່ ພະທັງຫຳຍຊຸມນຸມກ ັນຢູນ
ິ່ ນ.
ີ້ . ນ ັບຕງແຕ
ຊຳຕຳນໄດເີ້ ຂົີ້ຳໃຈຜດຫຳຍໃນສິ່ ງທິ່ ມນຄ
ງິ່ ໄດ
ັ ດວຳິ່ ຈະເກດຂນ
ັີ້
ູ ຫ
ີ້ ອກລວງເອວຳແລະຫ ັງ
ຈຳກນນມ
ັີ້ ັນນຳໄປສູຄ
ິ່ ວຳມບຳບຂອງອຳດຳມ, ຊຳຕຳນຖືກໄລອ
ິ່ ອກຈຳກບຳີ້ ນຂອງພຣະເຈົຳີ້ (ອຊກ.28:
14–16).ມນໄດ
ຖ
ັ
ື ເນລະເທດອອກຈຳກສະຫວ ັນໃຫມ
ີ້ ກ
ີ້ ຳຢູໃິ່ ນແຜນ
ິ່ ດນໂລກ (ອຊຢ. 14:12). ດຽວນ ີ້
ແຜນ
ິ່ ດນໂລກໄດກ
ີ້ ຳຍເປັນສະຖຳນທິ່ ທິ່ ທຸກສິ່ ງມຊວດຈະຕຳຍ. ແຜນ
ິ່ ດນໂລກເປັນບອ
ິ່ ນທິ່ ຊວດບິ່ ເປັນນລ ັນ
ດອນ. ແທນທິ່ ຈະເປັນເຈົຳີ້ ແຫງິ່ ຊວດ ຊຳຕຳນກໄດກ
ີ້ ຳຍເປັນເຈົຳີ້ ແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍ.
ີ້ ຳຍຄວຳມວຳິ່ ສ ັດຕູທິ່ ຍິ່ ງໃຫຍທ
ີ້ ວຳິ່ ງ,ູ ມຳນແລະຊຳຕຳນ, ບ ັດນມ
ີ້ ສດອຳນຳດເໜືອທຸກຄ ົນ.
ນໝ
ິ່ ິ່ ເອນ
ີ້ ະນຸດ
ເຫດກຳນເຫິ່ ົ ຳນໃີ້ ນສວນເອເດນໝຳຍເຖງກຳນສູນເສຍຄວຳມເປັນອຳມະຕະສຳລ ັບມະນຸດເຮົຳ. ບ ັດນມ

ຈຳເປັນຕອ
ັ ດອນແລະເພືິ່ ອເຂົຳເຈົຳີ້ ຈະສຳມຳດຢູິ່
ີ້ ງຖືກນຳກ ັບຄືນມຳຫຳພຣະເຈົຳີ້ ເພືິ່ ອໃຫເີ້ ຂົຳເຈົຳີ້ ມຊວດນລນ
ກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ອກໃນສວນເອເດນໃໝ.ິ່
ຜົນຂອງສິ່ ງທິ່ ອຳດຳມແລະເອວຳໄດເີ້ ຮັດແມນຄ
ຄຳ
ູ
ິ່ ຳສຳບແຊງິ່ ຈຳກພຣະເຈົີ້ຳ. ຄຳສຳບແຊງິ່ ຕິ່ ງລວມມ
ີ້ ສຳຍລູກຫຳນຂອງເອວຳຈະຕິ່ ສູກ
ີ້ ສຳຍຂອງງເລື
ພະຍຳກອນ. ພຣະເຈົຳີ້ ກຳິ່ ວວຳິ່ ເຊືອ
ູ ີ້ອຍໆ:“ ແລວ
ີ້ ັບເຊືອ
ີ້
ີ້ ສຳຍຂອງມງ ແລະ
ພຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວພຣະເຈົີ້ຳກໄດກ
ັ ີ້ ຳິ່ ,…ກູຈະໃຫມ
ັີ້
ັງກ ັນ,ເຊືອ
ີ້ ຳິ່ ວແກງິ່ ນູ ນວ
ີ້ ງກ ັບຍງນນກຽດຊ
ີ້ ສຳຍຂອງຍງຈະເປັນສ ັດຕູກ ັນ.” (ປຖກ. 3: 14– 15)
ເຊືອ

ີ້ ສຳຍຂອງເອວຳແມນໃຜ?
ເຊືອ
ມະນຸດທຸກໆ
ິ່

ີ້ ສຳຍຂອງງແມ
ີ້ ສຳຍທຳງ
ຄ ົນທິ່ ມຊວດຢູແ
ບ ັນດຳເຊືອ
ນນແມ
ນແຕກຕ
ຳິ່ ງຈຳກເຊືອ
ັີ້
ູ ນໃຜ?
ິ່ ມນມຳຈຳກເອວຳ.
ິ່
ິ່
ິ່
ຊວະພຳບທິ່ ມຳຈຳກເອວຳໜອ
ັີ້ ຄືກ ັບພວກ
ີ້ ຍໜິ່ ງ. ອ ັກຄະສຳວ ົກໂຢຮ ັນຍ ົກຕ ົວຢຳິ່ ງໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳເຫັ ນນນກ
ຜູນ
ີ້ ຳຊຳວຢວທິ່ ກຽດຊ ັງພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ . ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ບອກພວກເຂົຳວຳິ່ “ເຈົຳີ້ ທັງຫຳຍມຳຈຳກພິ່ ຂອງພວກ
ີ້ ຢູດຳຜູທ
ເຈົຳີ້ ຄືມຳນຮຳີ້ ຍ” (ຢຮ. 8:44) ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ອນ
ີ້ ິ່ ທລະຍ ົດພຣະອ ົງວຳິ່ ມຳນຮຳີ້ ຍ
ີ້ ສຳຍຂອງງແມ
(ຢຮ.6:70). ເຊືອ
ຳີ້ ຍ)ໄດເີ້ ຮັດ.
ູ ນຜູ
ູ
ິ່ ໃີ້ ດທິ່ ຕິ່ ຕຳີ້ ນແຜນຂອງພຣະເຈົຳີ້ , ຄືກ ັນກ ັບງ(ມຳນຮ

ີ້ ສຳຍທິ່ ບິ່ ດ
ເຊືອ
ີ້ ຕືິ່ ມ.
ຫ ັງຈຳກຄວຳມລມເຫ
ວຂອງອຳດຳມແລະເອວຳໃນສວນເອເດນ, ໃນເວລຳບິ່ ດ ົນບ ັນຫຳກິ່ ເກດຂນ
ົີ້
ລູກຄ ົນໜິ່ ງຂອງອຳດຳມແລະເອວຳກຳຍເປັນຄ ົນທິ່ ຄຳດຕະກຳ. ກຳອນໄດຂ
ີ້ ຳີ້ ນອ
ີ້ ງຊຳຍຂອງລຳວຊືິ່ ອຳເບນ.
ີ້ ະແດງໃຫເີ້ ຫັ ນວຳິ່ ລຳວເປັນ“ ຄ ົນຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ” (1ຢຮ.3:12). ໃນຂະນະທິ່
ກຳນກະທຳຂອງກຳອນນສ
ີ້ , ຄວຳມຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍກິ່ ໄດເີ້ ກດຂນ
ີ້ ຄືກ ັນ (ປຖກ. 6: 5).
ປະຊຳກອນມະນຸດເພິ່ ມຂນ
ີ້ ິ່ ໄດຖ
ຕິ່ ໄປ, ມກຳນກະບ ົດອກໂດຍວນຍຳນຈຳນວນໜິ່ ງຢູໃິ່ ນສະຫວ ັນ. ບຳບທິ່ ຍິ່ ງໃຫຍນ
ື ສດສອນໃນ
ິ່ ບ
ີ້ ກ
ກຳນເທດສະໜຳໃນເຊົີ້ ຳວ ັນອຳທດຫຳຍຄງ,
ັີ້ ແຕມ
ິ່ ັນມຜົນກະທົບຫຳຍຕິ່ ກຳນຂະຫຍຳຍຄວຳມຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍຢູເິ່ ທງ
ີ້ ພວກກະບ ົດຫຳຍກວຳິ່ ໜິ່ ງຄ ົນ. ຄວຳມຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍທິ່ ແຜລ
ແຜນ
ັີ້ ມ
ິ່ ດນໂລກ. ຄງນ
ິ່ ຳມຜຳິ່ ນມວນມະນຸດທິ່ ກຳິ່ ວ
ເຖງໃນປະຖ ົມມະກຳນ 6:5 ມແຫງິ່ ທິ່ ມຳທິ່ ອະທບຳຍໄວໃີ້ ນເລືິ່ ອງໃນປະຖ ົມມະກຳນ 6: 1-4. ເລືິ່ ອງນ ີ້
ບອກກຽິ່ ວກ ັບພວກລູກຊຳຍຂອງພຣະເຈົຳີ້ ອອກຈຳກສະຖຳນທິ່ ທິ່ ເໝຳະສ ົມຂອງພວກເຂົຳໃນສະຫວ ັນແລະ
ມຳສູໂິ່ ລກແລະກຳນເປັນພິ່ ທິ່ ຮູຈ
ີ້ ັກກ ັນໃນນຳມຊືິ່ຄ ົນເນຟມ.
ພຣະຄຳພໃນພຣະທຳປະຖ ົມມະກຳນບິ່ ໄດໃີ້ ຫລ
ີ້ ຳຍລະອຽດຫຳຍຢຳິ່ ງ, ແຕລ
ິ່ ຳຍລະອຽດຂອງເລືິ່ ອງແມນ
ິ່
ຖືກກຳິ່ ວເຖງຢູບ
ິ່ ອ
ິ່ ນອືິ່ ນໆໃນພຣະຄຳພ ນອກຈຳກນ,ີ້ ຍ ັງມໜັງສືຂອງຊຳວຢວຫຳຍເລືິ່ ອງກຽິ່ ວກ ັບເຫດກຳນ
ີ້ ິ່ ໄດຖ
ີ້ . ໜັງສືເຫິ່ ົ ຳນບ
ີ້ ິ່ ໄດຖ
ນທ
ື ຂຽນຂນ
ື ລວມເຂົີ້ຳໃນພຣະຄຳພ, ແຕຜ
ີ້ ກ
ີ້ ກ
ິ່ ຂ
ີູ້ ຽນພຣະຄຳພໃໝໄິ່ ດຮ
ີ້ ເູີ້ ລືິ່ ອງເຫິ່ ົ ຳນ ີ້
ແລະໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວເຖງໃນບ ົດຂຽນຂອງພວກເພິ່ ນທິ່ ມຢູໃິ່ ນພຣະຄຳພໃໝ.ິ່

ຍ ົກຕ ົວຢຳິ່ ງ, ເປໂຕແລະຢູດຳຂຽນກຽິ່ ວກ ັບບ ັນດຳເທວະດຳທິ່ ເຮັດຜດກອ
ິ່ ນນ ີ້ຳຖວ
ີ້ ມໂລກ (2ປຕ.2:4–6;
ີ້ ກ
ເບິ່ ງ ຢດ. 5–6) ພວກເພິ່ ນທັງສອງເວົີ້ ຳວຳິ່ ພວກລູກຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳຜູທ
ື ພຣະເຈົຳີ້
ີ້ ິ່ ກະທຳຄວຳມຜດນຖ
ກ ັກຂ ັງໄວຢ
ັ ີ້ ົນເຖງວ ັນສຸດທຳີ້ ຍ. ພວກເຂົຳຈະຖືກລວມເຂົີ້ຳ
ີ້ ໃິູ່ ຕແ
ີ້ ຜນ
ິ່ ດນໂລກ. ພວກເຂົຳຖືກຄຸມຂ ັງຢູທ
ິ່ ິ່ ນນຈ
ີ້ ມນສ
ີ້ ວຳິ່ “ວ ັນຂອງພຣະຜູເີ້ ປັນເຈົຳີ້ .”
ໃນກຳນພພຳກສຳຄງສຸ
ັີ້ ດທຳ
ີ້ ຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳ.ເວລຳນແ
ິ່ ິ່ ງທິ່ ພຣະຄຳພເອນ
ີ້ ນ
ີ້ ນ
ແຫງິ່ ຂມ
ູ ຂອງເປໂຕແລະຢູດຳແມນເປັ
ນທິ່ ຮູຈ
ຳີ້ ພຣະຄຳພ. ແຫງິ່ ຂມ
ູ ໜິ່ ງແມນ
ົີ້
ິ່
ີ້ ັກກ ັນດຂອງນ ັກຄນຄວ
ິ່
ີ້ ວຳິ່ 1 ເອນ ົກ. ຊິ່ ງເປັນທິ່ ນຍ ົມຂອງຊຳວຢວໃນຊວ
ປີ້ ມທິ່ ເອນ
ິ່ ງທິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ມຊວດຢູ.ິ່ ຄຣສຕຽນກຸມ
ິ່ ທຳ
ອດກິ່ ອຳິ່ ນຄືກ ັນ, ແຕບ
ື ຖືວຳິ່ ເປັນສິ່ ງສ ັກສດແລະໄດຮ
ິ່ ິ່ ໄດຖ
ີ້ ກ
ີ້ ັບກຳນດ ົນໃຈ. ແຕເິ່ ປໂຕແລະຢູດຳຄດວຳິ່ ບຳງ
ີ້ ໃນແມນຖື
ເນືອ
ິ່ ກຕອ
ີ້ ງແລະມຄວຳມສຳຄ ັນພທິ່ ຈະເອົ ຳລງົ ໃນຈ ົດໝຳຍທິ່ ພວກເພິ່ ນຂຽນ.
ີ້ ຳດຄະເນວຳິ່ ພວກລູກຊຳຍຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຢຳກຊວ
ບ ົດຂຽນເຫິ່ ົ ຳນຄ
ິ່ ຍເຫືອມະນຸດໂດຍກຳນໃຫຄ
ີ້ ວຳມຮູອ
ີ້ ັນ
ສູງສິ່ງົ ແກພ
ິ່ ວກເຂົຳ, ຫືວຳິ່ ພວກເຂົຳຢຳກຮຽນແບບພຣະເຈົຳີ້ ໂດຍກຳນສຳີ້ ງ“ຮູບລ ັກສະນະ” ຂອງພວກເຂົຳ
ເອງ. ບ ົດຂຽນຍ ັງປະກອບມຄຳອະທບຳຍວຳິ່ ຜປສຳດມຳຈຳກໃສ. ຜປສຳດແມນວ
ິ່ ນຍຳນທິ່ ມຳຈຳກເນຟມທິ່
ຕຳຍແລວ
ື ຂຳີ້ ຕຳຍ
ີ້ ເຊິ່ ງເປັນລູກຫຳນຂອງພວກວນຍຳນກະບ ົດແລະຜູຍ
ີ້ ງທິ່ ເປັນມະນຸດ. ພວກເຂົຳໄດຖ
ີ້ ກ
ີ້ ວ
ກອ
ິ່ ນແລະໃນໄລຍະນຳຖ
ີ້ ມໂລກ. ວນຍຳນຂອງຄ ົນເນຟມແມນວ
ິ່ ນຍຳນຜປສຳດທິ່ ພະເນຈອນໄປທົິ່ ວໂລກ
ເພືິ່ ອລ ົບກວນມະນຸດແລະສະແຫວງຫຳທິ່ ຈະມຮຳິ່ ງກຳຍອກ.
ີ້ ສຳຍຂອງຄ ົນນຟມໃນ (ປຖກ. 6: 1-4) ຖືກເອນ
ີ້ ວຳິ່ ຊຳວອຳນຳກ
ໃນພຣະຄຣສຕະທຳຄຳພ, ເຊືອ
ມແລະ ເຣຟຳອມ (ຈບຊ.13:32–33; ພບຍ. 2:10–11) ເຣຟຳອມບຳງຄ ົນແມນຢູ
ິ່ ໃິ່ ນແດນມຣະນຳ
ີ້ ມນບ
ີ້
(ອຊຢ.14:9-11). ນແ
ື ໂຍນລ ົງມຳຈຳກສະຫວ ັນ. ຜູຂ
ູ ຖ
ິ່ ອ
ິ່ ນທິ່ ງໄດ
ີ້ ກ
ີ້ ຽນພຣະສ ັນຍຳໃໝ ິ່ ຕິ່ ມຳຈະເອນ
ສະຖຳນທິ່ ນນວ
ັີ້ ຳິ່ ນຳລ ົກ.
ີ້ ະແດງໃຫພ
ແນວຄວຳມຄດເຫິ່ ົ ຳນສ
ີ້ ວກເຮົຳເຫັ ນວຳິ່ ນ ັກຂຽນຊຳວຍວໃນສະໄໝບູຮຳນໄດເີ້ ຂົີ້ຳໃຈເຖງຜົນ
ໄດຮ
ີ້ ັບທິ່ ໜຳີ້ ຢຳີ້ ນກ ົວຂອງປະຖ ົມມະກຳນ 6:1-4. ບ ັນດຳລູກຊຳຍຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ກະບ ົດພະຍຳຍຳມສຳີ້ ງ
ສວນເອເດນຂອງຕ ົນເອງ ພວກລູກຊຳຍທິ່ ກະບ ົດຂອງພຣະເຈົຳີ້ ພະຍຳຍຳມເຮັດສວນເອເດນຂອງພວກເຂົຳ
ເອງ, ພວກເຂົຳພະຍຳຍຳມສຳີ້ ງສະຖຳນທິ່ ທິ່ ມວນຍຳນແລະຄ ົນຢູຮ
ິ່ ວ
ິ່ ມກ ັນ, ແຕໃິ່ ນທຳງທິ່ ແຕກຕຳິ່ ງຈຳກ
ແຜນຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ພວກວນຍຳນທິ່ ກະບ ົດເຊືິ່ອວຳິ່ ພວກເຂົຳຮູດ
ັງຄວນຈະເກດ
ີ້ ກວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ວຳິ່ ແມນຫຍ
ິ່
ີ້ ໃນໂລກນ.ີ້ ພວກເຂົຳກຳລ ັງເດນຕຳມເສັ ີ້ນທຳງດຽວກ ັນກ ັບງໄດ
ຂນ
ູ ເີ້ ຮັດ. ພວກມ ັນໄດປ
ີ້ ິ່ຽນແປງແຜນກຳນ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ສຳລ ັບແຜນ
ິ່ ດນໂລກແລະມ ັນກິ່ ຈະເຮັດໃຫສ
ີ້ ະຖຳນະກຳນທິ່ ບິ່ ດຮຳີ້ ຍແຮງກວຳິ່ ເກົິ່ ຳອກ.
ິ່ ຕຳີ້ ນພຣະເຈົີ້ຳ, ຄືກ ັນ
ບິ່ ພຽງແຕເິ່ ຫດກຳນທິ່ ໜຳີ້ ຢຳີ້ ນກ ົວໃນປະຖ ົມມະກຳນ 6:1–4 ເທົິ່ ຳນນທ
ັີ້ ິ່ ຕງໃຈຕ
ັ ີ້
ີ້ . ໃນຊວ
ກ ັບງ,ູ ມນເປັ
ັ ນສ ັນຍຳນວຳິ່ ສິ່ ງທິ່ ຮຳີ້ ຍແຮງກວຳິ່ ນນກ
ັ ີ້ ຳລງັ ຈະເກດຂນ
ິ່ ງເວລຳຂອງໂມເຊແລະໂຢ
ຊວຍ, ໃນເວລຳທິ່ ພວກເຂົຳກຳລ ັງຕິ່ ສູເີ້ ພືິ່ ອຍດເອົ ຳດນແດນແຫງິ່ ພຣະສ ັນຍຳ, ພວກເຂົຳຕອ
ີ້ ງຕິ່ ສູກ
ີ້ ັບຊ ົນເຜົິ່ ຳ

ີ້ ກ
ີ້ ຕຳມຊືິ່ ຕຳິ່ ງໆ. ໃນຈ ົດບ ັນຊ 13: 32– 33
ຕຳິ່ ງໆທິ່ ເປັນຄ ົນຍ ັກ (ພບຍ.2– 3). ຄ ົນຍ ັກເຫິ່ ົ ຳນຖ
ື ເອນ
ີ້ ວຳິ່ ຊຳວອຳນຳກມ. ພວກເຂົຳຖືກເອນ
ີ້ ເຈຳະຈ ົງວຳິ່ ເປັນລູກຫຳນຂອງຄ ົນເນຟມ. ຈງ
ິ່ ົ ຈືິ່ ໄວ ີ້
ພວກເຂົຳຖືກເອນ
ີ້ ສຳຍຂອງພວກລູກຊຳຍຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໃນເລືິ່ ອງລຳວຈຳກປະຖ ົມມະກຳນ 6:1– 4.
ວຳິ່ ຄ ົນເນຟມແມນເຊື
ອ
ິ່
ດຳວດໄດຂ
ີ້ ຳີ້ ຍ ັກໃຫຍຄ
ິ່ ົນໜິ່ ງຊືິ່ ວຳິ່ ໂກລອຳດ (1ຊມອ.17). ຕິ່ ມຳທະຫຳນຂອງດຳວດບຳງຄ ົນໄດຂ
ີ້ ຳີ້ ພວກ
ີ້ ມນຈຸ
ອຳີ້ ຍນອ
ີ້ ງຂອງໂກລອຳດ. ໃນທິ່ ສຸດນແ
ິ່ ດຈ ົບຂອງພວກຄ ົນຍ ັກ (2 ຊມອ. 21:15-22).

ີ້ ິ່ ງສຳຄ ັນ
ເປັນຫຍ ັງເລືິ່ອງນຈ
ຄຳສຳບແຊງິ່ ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໃນປະຖ ົມມະກຳນບ ົດທິ່ 3 ກຽິ່ ວກ ັບງແລະຈຳກນ
ນກຳນກະບ
ັ ີ້
ົດຂອງເທວະ
ູ
ີ້ ມນ
ດຳໃນປະຖ ົມມະກຳນ 6: 1-4 ແມນສ
ິ່ ິ່ ງທິ່ ນ ັກວຊຳກຳນພຣະຄຳພເອີ້ນວຳິ່ ກຳນສູຮ
ີ້ ົບຝຳິ່ ຍວນຍຳນ. ນແ
ິ່
ກຳນຕິ່ ສູລ
ີ້ ະຫວຳິ່ ງຄວຳມດແລະຄວຳມຊິ່ວົ . ມ ັນເປັນສ ົງຄຳມຂອງພວກທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍທິ່ ຕິ່ ຕຳີ້ ນພຣະເຈົີ້ຳແລະປະ
ີ້ ໃນສະໜຳມຮ ົບໃນສອງອຳນຳຈ ັກຄື: ໂລກແລະໃນໂລກ
ຊຳຊ ົນຂອງພຣະອ ົງ. ມນແມ
ນສ
ັ
ິ່ ົງຄຳມທິ່ ເກດຂນ
ວນຍຳນທິ່ ເບິ່ ງບິ່ ເຫັ ນ.
ີ້ ມນເລືິ່
ເລືິ່ ອງເຫິ່ ົ ຳນແ
ອງແປກຫຳຍ, ແຕສ
ິ່
ິ່ ອນບ ົດຮຽນທິ່ ສຳຄ ັນໃຫແ
ີ້ ກເິ່ ຮົຳຄື: ພຣະເຈົຳີ້ ມສ ັດຕູທຳງວນ
ຍຳນກຽິ່ ວກ ັບແຜນກຳນຂອງພຣະອ ົງສຳລ ັບມະນຸດ. ພຣະເຈົຳີ້ ຍ ັງມສ ັດຕູເຫິ່ ົ ຳນນຢູ
ັີ້ ໃິ່ ນປະຈຸບ ັນນ.ີ້ ກຳນ
ຕິ່ ຕຳີ້ ນແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ສຳລ ັບແຜນ
ິ່ ດນໂລກແລະມະນຸດຍ ັງດຳເນນຢູແ
ິ່ ລະຍ ັງຮຸນແຮງ, ທັງໃນໂລກ
ວນຍຳນແລະພຳຍໃນມະນຸດ. ແຕພ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງມແຜນສຳລ ັບວທທິ່ ສະຫວ ັນແລະແຜນ
ິ່ ດນໂລກຈະກ ັບມຳ
ໂຮມເຂົີ້ຳກ ັນອກ. ພວກສ ັດຕູຈະຖືກລ ົງໂທດ. ມະນຸດມຄຸນຄຳິ່ ຫຳຍຕິ່ ພຣະເຈົຳີ້ . ແຜນກຳນດງເດ
ັີ້ ມ
ີ້
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ສຳລ ັບຄອບຄ ົວມະນຸດຂອງພຣະອ ົງຈະບິ່ ຖືກປິ່ຽນແປງຫືຢດ
ຸ ຢັງ.
ີ້ ອນບ ົດຮຽນໃນທຳງບວກໃຫພ
ເລືິ່ ອງລຳວໃນພຣະຄຳພເຫິ່ ົ ຳນສ
ີ້ ວກເຮົຳອກດວ
ີ້ ຍ. ສ ົງຄຳມຕິ່ ຕຳີ້ ນພຣະ
ເຈົຳີ້ ອ ັນຍຳວນຳນສຳມຳດຕດຕຳມຍອ
ີ້ ນກ ັບໄປໄດເີ້ ຖງຊວ
ິ່ ງເວລຳທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຕ ັດສນໃຈສຳີ້ ງບ ັນດຳວນຍຳນ
ີ້ ະແດງໃຫເີ້ ຮົຳ
ແລະມະນຸດທິ່ ມອດສະຫະໃນກຳນຕ ັດສນໃຈເພືິ່ ອເປັນພຣະລ ັກສະນະຂອງພຣະອ ົງ. ສິ່ ງນສ
ິ່ວົ .
ເຫັ ນວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ແມນຕ
ົີ້
ິ່ ນເຫດຂອງຄວຳມຊ
ບິ່ ມຮອ
ັ ຖຳນໃດໆໃນພຣະຄຳພທິ່ ວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດວ
ິ່ ງຮອຍຫກ
ີ້ ຳງແຜນ ຫືຊວ
ິ່ ຍໃຫບ
ີ້ ັນດຳຜູເີ້ ປັນພຣະລ ັກ
ສະນະຂອງພຣະອ ົງບິ່ ເຊືິ່ ອຟັງ. ພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ໄດກ
ີ້ ຳນ ົດໄວລ
ີ້ ວ
ິ່ ງໜຳີ້ ວຳິ່ ພວກເຂົຳຈະບິ່ ເຊືິ່ ອຟັງ. ຄວຳມຈງທິ່ ວຳິ່
ີ້ ະເກດຂນ
ີ້ , ແຕມ
ພຣະເຈົຳີ້ ຮູອ
ີ້ ະນຳຄ ົດວຳິ່ ສິ່ ງນຈ
ິ່ ັນບິ່ ໄດໝ
ີ້ ຳຍຄວຳມວຳິ່ ມກຳນກຳນ ົດໄວລ
ີ້ ວ
ິ່ ງໜຳີ້ . ພວກເຮົຳ
ີ້ ອກພວກເຮົຳກຽິ່ ວກ ັບຕອນທິ່ ດຳວດຊວ
ຮູຢ
ອງໃນ 1 ຊຳມູເອນ 23:1–14. ເລືິ່ ອງນບ
ີ້ ຳິ່ ງຈະແຈງຈຳກເລືິ່
ີ້
ິ່ ຍກູີ້
ເອົ ຳເມືອງເກອລຳຈຳກພວກຟລດສະຕນ. ຫງັ ຈຳກກຳນສູຮ
ີ້ ົບ, ກະສ ັດໂຊນຮູວ
ີ້ ຳິ່ ດຳວດຢູໃິ່ ນເມືອງ. ໂຊນ
ໄດພ
ີ້ ະຍຳຍຳມຂຳີ້ ດຳວດເປັນເວລຳດ ົນນຳນເພຳະເພິ່ ນຄດວຳິ່ ດຳວດຈະເຂົີ້ຳມຳຢດຄອງອຳນຳຈ ັກຂອງຕ ົນ.

ໂຊນໄດສ
ີ້ ິ່ງົ ກອງທັບໄປທິ່ ເມືອງເກອລຳໂດຍຫວ ັງວຳິ່ ຈະດ ັກຈ ັບດຳວດຢູໃິ່ ນເມືອງ. ເມືິ່ ອດຳວດໄດຍ
ີ້ ນກຽິ່ ວ
ກ ັບແຜນກຳນຂອງໂຊນ, ລຳວໄດຖ
ີ້ ຳມພຣະເຈົຳີ້ ວຳິ່ :
“ຊຳວເມືອງເກອລຳຈະມອບຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍໃຫກ
ີ້ ະສ ັດໂຊນຫລືບິ່ ? ເພິ່ ນຈະມຳແທຕ
ີ້ ຳມທິ່ ຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍໄດຍ
ີ້ ນນ ີ້
ບ? ຂຳີ້ ແດພ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວ ພຣະເຈົຳີ້ ຂອງຊຳດອດສະຣຳເອນ ໂຜດຕອບຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍດວ
ີ້ ຍເຖດ.”
ພຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວຕອບວຳິ່ , “ໂຊນຈະມຳແທ.ີ້ ..ພວກເຂົຳຈະຫັກຫງັ ເຈົຳີ້ ” (1 ຊມອ.23: 11–12)
ຈຳກນນດຳວ
ດໄດເີ້ ຮັດໃນສິ່ ງທິ່ ພວກເຮົຳຈະເຮັດ. ລຳວອອກຈຳກເມືອງໃຫໄີ້ ວເທົິ່ ຳທິ່ ຈະໄວໄດ.ີ້ ແລະ
ັີ້
ນນບອກພວກເຮົ
ຳວຳິ່ ເປັນຫຍ ັງກຳນຮູລ
ັີ້
ີ້ ວ
ິ່ ງໜຳີ້ ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ກຽິ່ ວກ ັບເຫດກຳນຕຳິ່ ງໆບິ່ ໄດໝ
ີ້ ຳຍຄວຳມວຳິ່
ເຫດກຳນເຫິ່ ົ ຳນນຖື
ູີ້ ອງ
ັ ີ້ ກກຳນ ົດໄວລ
ີ້ ວ
ິ່ ງໜຳີ້ . 1 ຊຳມູເອນ 23 ສະແດງໃຫເີ້ ຫັ ນວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດຮ
ີ້ ສ
ີ້ ແທໆ
ເຫດກຳນແຕວ
ັ ິ່ ເຄຍເກດຂນ
ົີ້
ິ່ ຳິ່ ມນບ
ີ້ . ວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຮູລ
ີ້ ວ
ິ່ ງໜຳີ້ ວຳິ່ ຈະມວນຍຳນກະບ ົດແລະມຄວຳມລມ
ີ້ . ກຳນຮູລ
ເຫວຂອງມະນຸດ, ແຕບ
ັີ້ ດຂນ
ິ່ ິ່ ໄດໝ
ີ້ ຳຍຄວຳມວຳິ່ ພຣະອ ົງໄດເີ້ ຮັດໃຫສ
ີ້ ິ່ ງເຫິ່ ົ ຳນນເກ
ີ້ ວ
ິ່ ງໜຳີ້ ບິ່
ຈຳເປັນຕອ
ີ້ ງມກຳນກຳນ ົດໄວລ
ີ້ ວ
ິ່ ງໜຳີ້ .
ພວກເຮົຳຈຳເປັນຕອ
ີ້ ງໄດເີ້ ບິ່ ງເຫດກຳນທິ່ ອຳດຳມແລະເອວຳເຮັດບຳບດວ
ີ້ ຍຄວຳມເຂົີ້ຳໃຈນ.ີ້ ພຣະເຈົຳີ້ ຮູີ້
ວຳິ່ ອຳດຳມແລະເອວຳຈະລມເຫ
ວ. ພຣະອ ົງບິ່ ແປກໃຈເລຍ. ພຣະອ ົງຮູທ
ຸ ຢຳິ່ ງ. ພຣະເຈົຳີ້ ສຳມຳດເບິ່ ງເຫັ ນ
ົີ້
ີ້ ກ
ຫົນທຳງເຂົີ້ຳມຳຂອງຄວຳມຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍແລະກຳນກະບ ົດເຂົີ້ຳມຳໃນໂລກຂອງພຣະອ ົງ, ຈຳກມະນຸດແລະຈຳກ
ີ້ ວຳິ່ ຊຳຕຳນ. ແຕນ
ີ້ ິ່ ໄດໝ
ີ້ .
ວນຍຳນກະບ ົດທິ່ ເອນ
ິ່ ບ
ີ້ ຳຍຄວຳມວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ເຮັດໃຫມ
ີ້ ັນເກດຂນ
ພວກເຮົຳຈຳເປັນຕອ
ີ້ ງເຂົີ້ຳໃຈຄວຳມຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍທິ່ ພວກເຮົຳປະສ ົບໃນຊວດຂອງພວກເຮົຳໃນແບບດຽວກ ັນ.
ພຣະເຈົຳີ້ ເບິ່ ງເຫັ ນພວກກະບ ົດແລະກຳນກະທຳຂອງພວກເຂົຳ, ແຕພ
ິ່ ຣະອ ົງພອ
ີ້ ມທິ່ ຈະມແຜນກຳນແກໄີ້ ຂ.
ີ້ົ
ພຣະອ ົງຍ ັງຮູອ
ວຫຳຍຄງ.
ັີ້ ແຕພ
ີ້ ກວຳິ່ ພວກເຮົຳຈະເກດມຳແລະກຳຍເປັນຄ ົນບຳບແລະລມເຫ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ໄດ ີ້
ເປັນຜູກ
ວເຫິ່ ົ ຳນນ.
ົີ້
ັ ີ້ ເມືິ່ ອພວກເຮົຳເຮັດຜດ, ພວກເຮົຳຕອ
ີ້ ິ່ ໃຫເີ້ ກດຄວຳມລມເຫ
ີ້ ງຮ ັບຜດຊອບຕິ່ ກຳນກະທຳ
ຂອງພວກເຮົຳ. ພວກເຮົຳເຮັດບຳບເພຳະວຳິ່ ພວກເຮົຳເລືອກທິ່ ຈະເຮັດບຳບ. ພວກເຮົຳບິ່ ສຳມຳດເວົີ້ຳ
ວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ເປັນຕນເຫດຂອງມ
ນ.
ົີ້
ັ ພວກເຮົຳບິ່ ສຳມຳດເວົີ້ຳວຳິ່ ພວກເຮົຳບິ່ ມທຳງເລືອກໃນຕອນທິ່ ພວກເຮົຳ
ໄດເີ້ ຮັດບຳບ.
ແຕພ
ັີ້ ພຣະຄຣດໄດຕ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ຮ ັກພວກເຮົຳ. “ ໃນຂະນະທິ່ ພວກເຮົຳຍ ັງເປັນຄ ົນບຳບຢູນ
ິ່ ນ,
ີ້ ຳຍແທນພວກ
ເຮົຳ” (ຣມ 5: 6-8). ພຣະອ ົງຮ ັກພວກເຮົຳເຖງແມນຮູ
ິ່ ວ
ີ້ ຳິ່ ພວກເຮົຳຈະເຮັດຫຍ ັງ. ພຣະອ ົງບິ່ ພຽງແຕໃິ່ ຫີ້
ສດເສລພຳບໃນກຳນເຮັດບຳບເທົິ່ ຳນນ,
ັ ີ້ ພຣະອ ົງຍ ັງໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳມອດສະຫະໃນກຳນເຊືິ່ ອຖືຂຳິ່ ວປະເສດ
ແລະເລືອກທິ່ ຈະດຳລ ົງຊວດຢູເິ່ ພືິ່ ອພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ .

ີ້ ກ ັບຄ ົນເຮົຳແມນແຕ
ພຣະເຈົຳີ້ ຍ ັງຮູອ
ກ
ີ້ ກວຳິ່ ສິ່ ງທິ່ ບິ່ ດເກດຂນ
ິ່
ິ່ ັບຄຣດສະຕຽນ. ກຳນທິ່ ມຄວຳມຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍຢູິ່
ໃນໂລກກຍອ
ີ້ ນວຳິ່ ມະນຸດແລະບ ັນດຳສິ່ ງມຊວດວນຍຳນມອດສະຫະໃນກຳນເຮັດຄວຳມຊິ່ວົ ໄດ.ີ້ ພຣະເຈົຳີ້
ຂອງພວກເຮົຳບິ່ ແມນພຣະເຈົ
ຳີ້ ຊິ່ວົ ຜູທ
ິ່
ີ້ ິ່ ກິ່ ໃຫເີ້ ກດເຫດກຳນທິ່ ເປັນຕຳຢຳີ້ ນ. ພຣະອ ົງບິ່ ຈຳເປັນຕອ
ີ້ ງມອຳຊະ
ີ້ ເພືິ່ ອໃຫແ
ຍຳກຳແລະບຳບທິ່ ໜຳີ້ ຢຳີ້ ນກ ົວເກດຂນ
ີ້ ຜນກຳນຂອງພຣະອ ົງດຳເນນໄປໄດດ
ີ້ . ພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ຕອ
ີ້ ງ
ກຳນຄວຳມຊິ່ວົ , ແຜນກຳນຂອງພຣະອ ົງຈະປະສ ົບຜົນສຳເລັ ດເຖງວຳິ່ ຈະມຄວຳມຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ. ພຣະອ ົງຈະເອົ ຳ
ຊະນະຄວຳມຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍແລະໃນທິ່ ສຸດຈະຕ ັດສນແລະທຳລຳຍມນ.
ັ
ພວກເຮົຳອຳດຖຳມວຳິ່ ເປັນຫຍ ັງພຣະເຈົີ້ຳບິ່ ກຳຈ ັດຄວຳມຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍໃນເວລຳນ.ີ້ ມເຫດຜົນຄື: ສຳລ ັບພຣະ
ເຈົຳີ້ ທິ່ ຈະກຳຈ ັດຄວຳມຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ, ພຣະອ ົງຈະຕອ
ີ້ ງກຳຈ ັດບ ັນດຳຜູທ
ີ້ ິ່ ເປັນພຣະລ ັກສະນະຂອງພຣະອ ົງຄື
ມະນຸດແລະວນຍຳນເຊິ່ ງເປັນຜູທ
ນກຳນແກໄີ້ ຂບ ັນຫຳຂອງຄວຳມ
ັີ້
ີ້ ິ່ ບິ່ ສ ົມບູນແບບຄືກ ັບພຣະອ ົງ. ນນຈະເປັ
ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ, ແຕມ
ັ ີ້ ມຂອງພຣະເຈົຳີ້ ສຳລບ
ັ ວນຍຳນແລະມະນຸດໃຫມ
ິ່ ັນຈະໝຳຍຄວຳມວຳິ່ ແຜນດງເດ
ີ້ ຳຢູໃິ່ ນ
ຄອບຄ ົວຂອງພຣະອ ົງແລະປົກຄອງຮວ
ນຄວຳມຜ
ດພຳດອ ັນໃຫຍຫ
ັີ້
ິ່ ມກ ັບພຣະອ ົງນນແມ
ິ່
ິ່ ວງ. ພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ໄດ ີ້
ເຮັດຜດພຳດ.
ພວກເຮົຳອຳດຈະຄດຄືກ ັນວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ເຄຍໃຫເີ້ ສລພຳບແກມ
ິ່ ະນຸດ. ແຕວ
ິ່ ຳິ່ ມ ັນກິ່ ຈະບິ່ ດຄືກ ັນ. ໂດຍ
ກຳນໃຫເີ້ ສລພຳບແກພ
ິ່ ວກເຮົຳ, ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງເລືອກທິ່ ຈະບິ່ ເຮັດໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳເປັນທຳດຫືຫນ
ິຸ່ ຍ ົນທິ່ ບິ່ ມຈດໃຈ.
ນນແມ
ນທຳງເລື
ອກໃນກຳນມອດສະຫະໃນກຳນຕ ັດສນໃຈ. ເນືິ່ ອງຈຳກວຳິ່ ເສລພຳບແມນຄຸ
ັີ້
ິ່
ິ່ ນລ ັກສະນະທິ່
ພວກເຮົຳແບງິ່ ປັນກ ັບພຣະເຈົຳີ້ , ພວກເຮົຳບິ່ ສຳມຳດເປັນພຣະລ ັກສະນະຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຫຳກບິ່ ມເສລພຳບ.
ພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ແມນຫຸ
ດພຳດເຊັິ່ ນ
ັີ້ ິ່ ແມນຄວຳມຜ
ິ່ ນ
ິ່ ຍ ົນ. ພຣະອ ົງໄດເີ້ ຮັດໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳຄືກ ັບພຣະອ ົງເອງ. ນນບ
ິ່
ກ ັນ. ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງຮ ັກຄວຳມຄດຂອງຄ ົນໃນຄອບຄ ົວຂອງພຣະອ ົງຫຳຍເກນກວຳິ່ ທິ່ ຈະຕ ັດສນໃຈອກເທືິ່ ອ
ໜິ່ ງ. ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງມແຜນກຳນກອ
ິ່ ນທິ່ ພຣະອ ົງໄດສ
ີ້ ຳີ້ ງແຜນ
ິ່ ດນໂລກເພືິ່ ອໄຖມ
ິ່ ະນຸດ, ທຳລຳຍຄວຳມຊິ່ວົ
ີ້ ໃໝ,ິ່ ແລະເຊັ ດນຳຕຳທຸ
ີ້
ຮຳີ້ ຍ, ຟືີ້ ນຟູສວນເອເດນຂນ
ກໆຢົດ (ພນມ. 7:17; 21:4).
ກຳນທົບທວນຄືນຂອງພວກເຮົຳກຽິ່ ວກ ັບສ ົງຄຳມອ ັນຍຳວນຳນຕິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ກຳລງັ ດຳເນນຢູ.ິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ມ
ຍຸດທະສຳດກຳນສູຮ
ີ້ ົບ. ແຕສ
ິ່ ະຖຳນະກຳນແມນກ
ິ່ ຳລ ັງຈະຮຳີ້ ຍແຮງກວຳິ່ ເກົິ່ ຳກອ
ິ່ ນທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ເລິ່ ມເຄືິ່ ອນ
ໄຫວຄງທ
ັີ້ ຳອດ.
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ພູມສຳດສິ່ ງທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດ
ກຳນກະບ ົດທຳງວນຍຳນທິ່ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຂຽນໃນບ ົດກອິ່ ນໜຳີ້ ນມີ້ ບຳງສິ່ ງບຳງຢຳິ່ ງທິ່ ຄຳີ້ ຍຄືກ ັນ.

ທັງສອງ

ແມນກຳນກະບ
ຸ ໃສກ
ົດທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດໄດສ
ິ່
ີ້ ມ
ິ່ ຳນຍດຄອງແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳສຳລ ັບມະນຸດແລະແຜນ
ີ້ ວກເຮົຳຈະພຈຳລະນຳເບິ່ ງກຳນກະບ ົດ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໃນກຳນຂະຫຍຳຍອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະອ ົງ. ໃນບ ົດນພ
ີ້ົ
ອກຢຳິ່ ງໜິ່ ງ, ເຊິ່ ງເລິ່ ມຕນຈຳກມະນຸ
ດທິ່ ບິ່ ແມນຈຳກພວກວ
ນຍຳນ.
ິ່
ີ້ .ີ້ ກຳນກະບ ົດໄດເີ້ ລິ່ ມຕນຈຳກມະ
ກຳນກະບ ົດຕິ່ ໄປນໄີ້ ດສ
ົີ້
ີ້ ຳີ້ ງບ ັນຫຳທິ່ ຍ ັງມຜົນກະທົບຕິ່ ພວກເຮົຳທຸກມືນ
ນຸດ, ແຕມ
ັ ີ້ ໄີ້ ດສ
ິ່ ັນລວມທັງວນຍຳນນຳ. ກຳນສູຮ
ີ້ ົບກ ັນລະຫວຳິ່ ງພວກກະບ ົດແລະພຣະເຈົີ້ຳຄງນ
ີ້ ຳີ້ ງຄວຳມ
ເສຍຫຳຍໃຫແ
ີ້ ກແ
ິ່ ຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ສຳລ ັບມະນຸດແລະແຜນ
ິ່ ດນໂລກ. ຈ ົນກວຳິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ຈະກ ັບມຳ
ສອ
ີ້ ມແປງຄວຳມເສຍຫຳຍນໄີ້ ດ.ີ້

ວຫຳນຫບຳເບນ
ເລືິ່ ອງລຳວຂອງວຫຳນຫຄອຍບຳເບນ (ປຖກ.11:1–9) ແມນໜ
ິ່ ິ່ ງໃນບ ັນດຳເລືິ່ອງລຳວທິ່ ຮູຈ
ີ້ ັກກ ັນດທິ່
ສຸດໃນພຣະຄຳພແລະຍ ັງມຄວຳມເຂົີ້ຳໃຈໜອ
ີ້ ຍທິ່ ສຸດ. ເດັກນອ
ີ້ ຍຮຽນຮູເີ້ ລືິ່ ອງນໃີ້ ນຫອ
ີ້ ງລະວວ ັນອຳທດເປັນ
ຊວ
ິ່ ງເວລຳທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ເຮັດໃຫພ
ີ້ ຳສຳຂອງມະນຸດສ ັບສ ົນ.
ີ້ ວ
ຫ ັງຈຳກນຳຖ
ີ້ ມໂລກ, ພຣະເຈົຳີ້ ໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວຄຳສິ່ງັ ທິ່ ພຣະອ ົງມອບໃຫແ
ີ້ ກອ
ິ່ ຳດຳມແລະເອວຳແຜຂ
ິ່ ະ
ີ້ ສຳຍໄປທົິ່ ວແຜນ
ຫຍຳຍເຊືອ
ິ່ ດນໂລກອກ. ພຣະເຈົີ້ຳຍ ັງຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫມ
ີ້ ະນຸດເປັນຕ ົວແທນຂອງພຣະອ ົງແລະ
ີ້ . ມະນຸດບິ່ ຍອມກະແຈກກະ
ເຜຍແຜອ
ິ່ ຳນຳຈ ັກຂອງພຣະອ ົງອອກໄປ. ແຕ,ິ່ ອກເທືິ່ ອໜິ່ ງ, ມ ັນບິ່ ໄດເີ້ ກດຂນ
ຈຳຍອອກໄປ. ດວ
ີ້ ຍກຳນກະບ ົດໃນໃຈຂອງພວກເຂົຳ, ພວກເຂົຳຄດວຳິ່ ແນວຄດຂອງພວກເຂົຳທິ່ ຈະຢູນ
ິ່ ຳ
ກ ັນດກວຳິ່ ພວກເຂົຳຈິ່ ງຕ ັດສນໃຈສຳີ້ ງວຫຳນເພືິ່ ອຫລກລຽີ້ ງກຳນກະແຈກກະຈຳຍ (ປຖກ.11:4). ແນວຄດ
ຂອງພວກເຂົຳເບິ່ ງຄືວຳິ່ ແປກໆ. ແມນແລ
ວ
ິ່
ີ້ , ວຫຳນທິ່ ໜຳີ້ ອ ັດສະຈ ັນຈະເຮັດໃຫພ
ີ້ ວກເຂົຳມຊືິ່ ສຽງ (ປຖກ.
11: 4), ແຕມ
ົ ໂລກໄດແ
ິ່ ັນຈະປີ້ອງກ ັນບິ່ ໃຫພ
ີ້ ວກເຂົຳກະແຈກກະຈຳຍຢູທ
ິ່ ິ່ ວ
ີ້ ນວໃດ?
ຄຳຕອບແມນກ
ຳີ້ ບູຮຳນຄະດຮູກ
ັ ີ້ ນ ັກວຊຳກຳນພຣະຄຳພແລະນ ັກຄນຄວ
ົີ້
ິ່ ຽິ່ ວຂອ
ີ້ ງກ ັບວຫຳນນນ.
ີ້ ຽິ່ ວກ ັບ
ິ່ ັ ກຳິ່ ວຖືກເອນ
ີ້ ວຳິ່ ບຳບໂລນແລະປະຊຳຊ ົນຢູທ
ວ ັດທະນະທຳທິ່ ຄ ົນບູຮຳນເຫິ່ ົ ຳນນອຳໄສຢູ
.ິ່ ແຜນ
ັ ີ້
ັ ີ້
ິ່ ດນດງ
ິ່ ິ່ ນນໄດ
ີ້
ີ້ ວຳິ່ ຊກກູແຣດສ ໌ ziggurats ຈຸດປະສ ົງຂອງຊກກູແຣດສແ
ສຳີ້ ງວຫຳນທິ່ ເອນ
ອສະຖຳນທິ່ ທິ່ ຄ ົນ
໌ ມນເພືິ່
ິ່

ສຳມຳດພົບກ ັບບ ັນດຳວນຍຳນ(ເທບພະເຈົຳີ້ )ໄດ.ີ້ ມະນຸດຕອ
ີ້ ງກຳນຢຳກນຳວນຍຳນທິ່ ເບິ່ ງບິ່ ເຫັ ນລ ົງມຳສູິ່
ໂລກເຂົີ້ຳໄປໃນວຫຳນຂອງພວກເຂົຳ. ມະນຸດບິ່ ຢຳກເຮັດໃຫໂ
ີ້ ລກຄືກ ັບເອເດນ. ພວກເຂົຳບິ່ ຕອ
ີ້ ງກຳນ
ເຜຍແຜຄ
ິ່ ວຳມຮູແ
ີ້ ລະອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົີ້ຳ.
ີ້ ັດກ ັບແຜນຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ພໃຈ. ພຣະເຈົຳີ້ ໄດບ
ສິ່ ງນຂ
ີ້ ອກກ ັບສະມຳຊກສະພຳວນຍຳນຂອງ
ສະພຳພຣະອ ົງວຳິ່ ,“ ພວກເຮົຳຕອ
ີ້ ງລ ົງໄປເຮັດໃຫພ
ີ້ ຳສຳຂອງເຂົຳສ ັບສ ົນແຕກຕຳິ່ ງກ ັນ ແລະພວກເຂົຳຈະ
ິ່ ັ ນນ,
ເວົີ້ຳບິ່ ເຂົີ້ຳໃຈກ ັນ.” (ປຖກ.11:7). ພຣະເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ຮັດດງ
ດກບິ່ ສຳມຳດເວົີ້ ຳຈຳ
ັ ີ້ ແລະໃນທັນໃດນນມະນຸ
ັີ້
ສືິ່ ສຳນເຂົີ້ຳໃຈກ ັນອກຕິ່ ໄປ, ພວກເຂົຳຈິ່ ງແຍກແລະກະແຈກກະຈຳຍຢູທ
ົ ແຜນ
ິ່ ິ່ ວ
ິ່ ດນໂລກ. ເຫດກຳນນ ີ້
ີ້ ໄດແ
ອະທບຳຍວຳິ່ ປະເທດຕຳິ່ ງໆທິ່ ມລຳຍຊືິ່ ໃນປະຖ ົມມະກຳນ 10 ເກດຂນ
ີ້ ນວໃດ.
ນນແມ
ນເລືິ່
ອງທິ່ ຄຣສຕຽນສວ
ັີ້
ິ່
ິ່ ນໃຫຍຮ
ິ່ .ູີ້ ຕອນນໃີ້ ຫຂ
ີ້ ຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ອະທບຳຍສວ
ິ່ ນທິ່ ເຂົຳເຈົຳີ້ ບິ່ ຮູີ້
ເທບພະເຈົຳີ້ ແລະບ ັນດຳປະຊຳຊຳດຂອງພວກເຂົຳ
ີ້ ວຳມດຽວໃນພຣະຄຳພທິ່ ອະທບຳຍເຖງເຫດກຳນທິ່ ໄດເີ້ ກດຂນ
ີ້
ໃນປະຖ ົມມະກຳນບ ົດທ 11 ບິ່ ແມນຂ
ິ່ ຄ
ີ້ ກດວ
ທິ່ ວຫຳນບຳເບນ. ໃນພຣະບ ັນຍ ັດສອງ 32: 8–9 ຍ ັງບອກກຽິ່ ວກ ັບເລືິ່ອງນອ
ີ້ ຍ:
ເມືິ່ ອອ ົງພຣະຜູສ
ີ້ ງູ ສຸດໄດປ
ີ້ ະທຳນມລະດ ົກແກບ
ິ່ ັນດຳປະຊຳຊຳດ, ເມືິ່ ອພຣະອ ົງແບງິ່ ແຍກມະນຸດຊຳດ,
ພຣະອ ົງໄດກ
ີ້ ຳນ ົດເຂດແດນຂອງມະນຸດຕຳມຈຳນວນລູກຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ແຕສ
ິ່ ວ
ິ່ ນຂອງພຣະຜູເີ້ ປັນ
ເຈົຳີ້ ແມນປະຊຳຊ
ົນຂອງພຣະອ ົງ, ຢຳໂຄບເປັນມລະດ ົກຂອງພຣະອ ົງເອງ.
ິ່
ພຣະຄຳພສະບ ັບແປບຳງສະບ ັບມຄຳວຳິ່ “ລູກຫຳນຂອງອດສະຣຳເອນ” ແທນທິ່ ຈະເປັນ “ລູກ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ” ໃນປະໂຫຍກທຳອດ. ແຕຊ
ິ່ ົນຊຳດອດສະຣຳເອນບິ່ ມຢູໃິ່ ນຊວ
ິ່ ງເວລຳຂອງວຫຳນຫບຳເບນ.
ພຣະເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ອີ້ນອ ັບຣຳຮຳມພຳຍຫງັ ເລືິ່ ອງວຫຳນຫບຳເບນເທົິ່ ຳນນໃນ
(ປຖກ.12). ຄຳວຳິ່ "ລູກຫຳນຂອງ
ັີ້
ີ້ ວຳິ່
ອດສະຣຳເອນ" ຈິ່ ງບິ່ ຖືກຕອ
ີ້ ງ. ຄຳວຳິ່ “ລູກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ” ກິ່ ແມນວ
ິ່ ທທິ່ ຖືກຂຽນໄວໃີ້ ນປີ້ ມບູຮຳນທິ່ ເອນ
ິ່ ົ ຳນເີ້ ປັນເອກະສຳນທິ່ ເກົິ່ ຳແກທ
ໜັງສືມວນທະເລຕຳຍ
Dead Sea Scrolls. ໜັງສືມວນເຫ
ີ້
ີ້
ິ່ ິ່ ສຸດທິ່ ຮູຈ
ີ້ ັກກ ັນ
ໃນພຣະຄຳພ. ພຣະຄຳພພຳສຳອ ັງກດສະບ ັບແປໃໝ ິ່ ( Newer English translation Bibles) ໄດແ
ີ້ ກ ີ້
ໄຂປະໂຫຍກແລະດຽວນໃີ້ ຊຄ
ີ້ ຳວຳິ່ “ລູກຊຳຍຂອງພຣະເຈົຳີ້ ”.
ຄຳເວົີ້ຳນນເປັ
ັີ້ ນສິ່ ງສຳຄ ັນ. ເມືິ່ ອພຣະເຈົີ້ຳໄດແ
ື ແບງິ່ ແຍກໃຫີ້
ີ້ ບງິ່ ແຍກຊ ົນຊຳດຕຳິ່ ງໆ, ພວກເຂົຳໄດຖ
ີ້ ກ
ບ ັນດຳລູກຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພຣະເຈົຳີ້ ໄດຈ
ີ້ ັດແບງິ່ ປະຊຳຊຳດໃຫແ
ີ້ ກສ
ິ່ ະມຳຊກໃນສະພຳສະຫວ ັນຂອງ
ີ້ ມນຄ
ພຣະອ ົງ. ນແ
ິ່ ຳອະທບຳຍຂອງພຣະຄຳພກຽິ່ ວກ ັບເຫດຜົນທິ່ ວຳິ່ ເປັນຫຍ ັງປະຊຳຊຳດຕຳິ່ ງໆໄດມ
ີ້ ຳ
ນະມ ັດສະກຳນບ ັນດຳພະອືິ່ນ(ເທບພະເຈົຳີ້ ). ຈ ົນເຖງເຫດກຳນທິ່ ວຫຳນບຳເບນນ,ີ້ ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກຳນ

ີ້ ຣະເຈົຳີ້ ໄດປ
ຄວຳມສຳພັນໂດຍກ ົງກ ັບມະນຸດທຸກໆຄ ົນ. ແຕໃິ່ ນກຳນກະບ ົດນພ
ວ
ັີ້
ີ້ ຽິ່ ນແປງສິ່ ງນນແລ
ີ້ .
ພຣະເຈົຳີ້ ຕ ັດສນໃຈໃຫສ
ີ້ ະມຳຊກສະພຳວນຍຳນຂອງພຣະອ ົງປົກຄອງບ ັນດຳປະຊຳຊຳດທິ່ ກະບ ົດ.
ພຣະເຈົຳີ້ ໄດຕ
ີ້ ັດສນມະນຸດອກເທືິ່ ອໜິ່ ງ. ກອ
ິ່ ນໜຳີ້ ນ,ີ້ ພຣະເຈົີ້ຳໄດສ
ີ້ ິ່ ງົ ກຳນພພຳກສຳເລືິ່ ອງນ ີ້ຳຖວ
ີ້ ມມຳ
ໃຫ.ີ້ ມະນຸດກໄດປ
ີ້ ະຕເສດອກເທືິ່ ອໜິ່ ງທິ່ ຈະຕດຕຳມພຣະເຈົຳີ້ . ມະນຸດຈະບິ່ ປະຕບ ັດຕຳມແຜນກຳນຂອງ
ີ້ ຣະເຈົຳີ້ ຈິ່ ງຕ ັດສນໃຈສຳີ້ ງກຸມ
ີ້ .
ພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ພຣະອ ົງໄດເີ້ ລິ່ ມຕນໃນສວນເອເດນ.
ສະນນບ
ົີ້
ັ ີ້ ັດນພ
ິ່ ຄ ົນໃໝຂ
ິ່ ນ
ີ້ ະເປັນປະຊຳກອນຂອງພຣະອ ົງ.
ກຸມ
ິ່ ຄ ົນໃໝນ
ິ່ ຈ

ີ້ ມນຄ
ພຣະບ ັນຍ ັດສອງ 32: 9 ກຳິ່ ວວຳິ່ ຄ ົນເຫິ່ ົ ຳນແ
ິ່ ົນອດ

ີ້ ອ ັບຣຳຮຳມ. ກຳນຊ ົງເອນ
ີ້ ອ ັບຣຳຮຳມ
ສະຣຳເອນ. ພຣະເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ລິ່ ມຕນກຸ
ົີ້ ມ
ິ່ ຄ ົນໃໝນ
ິ່ ເີ້ ມືິ່ ອພຣະອ ົງຊ ົງເອນ
(ປຖກ.12) ແມນເລືິ່
ອງຕິ່ ໄປໃນພຣະຄຳພ.
ິ່
ກຳນແບງິ່ ບ ັນດຳປະເທດໃຫແ
ີ້ ກສ
ິ່ ະມຳຊກສະພຳວນຍຳນຂອງພຣະອ ົງຊວ
ິ່ ຍໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳເຂົີ້ຳໃຈ
ພຣະຄຳພເດມທັງໝ ົດ. ມນຊ
ັ ວ
ິ່ ຍໄດແ
ີ້ ນວໃດ?

ພຣະຄຳພເດມສວ
ນກ
ັ ີ້
ິ່ ນທິ່ ເຫືອຢູນ
ິ່ ນແມ
ິ່ ຽິ່ ວກ ັບພຣະເຈົີ້ຳ

ຂອງອດສະຣຳເອນແລະປະຊຳຊ ົນພຣະອ ົງກຄືຄ ົນອດສະຣຳເອນ, ແລະພວກເຂົຳເຈົຳີ້ ມ ັກຈະຂ ັດແຍງິ່ ກ ັບ
ບ ັນດຳ ພະຂອງປະເທດອືິ່ ນໆແລະປະຊຳຊ ົນທິ່ ນ ັບຖືພະເຫິ່ ົ ຳນນ.
ັີ້
ີ້ ັດແຍງິ່ ນບ
ີ້ ິ່ ແມນແຜນດ
ຂຂ
ງເດ
ວ
ັີ້ ມຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ແມນແລ
ິ່
ິ່
ີ້ , ສິ່ ງທິ່ ພຣະອ ົງໄດເີ້ ຮັດຢູບ
ິ່ ຳບໂລນ(ວຫຳນ
ິ່
ບຳເບນ)ຕິ່ ປະເທດຊຳດແມນກຳນພ
ພຳກສຳສຳລບ
ັ ກຳນກະບ ົດຂອງພວກເຂົຳ. ແຕພ
ັ ີ້
ິ່
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ເຄຍຕງໃຈທ
ີ້
ຈະໃຫປ
ີ້ ະຊຳຊຳດຕຳິ່ ງໆປົກຄອງໂດຍພວກວນຍຳນຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍທິ່ ກະບ ົດ. ພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ໄດວ
ີ້ ຳງແຜນທິ່ ຈະປະຖມ
ປະຊຳຊຳດຕຳິ່ ງໆຕະຫອດໄປ. ເມືິ່ ອພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງເຮັດພັນທະສ ັນຍຳກ ັບອ ັບຣຳຮຳມ, ພຣະອ ົງໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວຢຳິ່ ງ
ີ້ ະມຳໂດຍຜຳິ່ ນອ ັບຣຳ
ຈະແຈງໃນແຜນຂອງພຣະອ
ົງວຳິ່ : " ເຮົຳຈະອວຍພອນຊ ົນຊຳດທັງປວງ". ພອນນຈ
ີ້
ີ້ ສຳຍຂອງເພິ່ ນ (ປຖກ.12: 3). ພຣະເຈົີ້ຳໄດວ
ຮຳມແລະເຊືອ
ີ້ ຳງແຜນທິ່ ຈະນຳປະເທດຕຳິ່ ງໆກ ັບເຂົີ້ຳມຳໃນ
ຄອບຄ ົວຂອງພຣະອ ົງ.
ໂປໂລຮູເີ້ ລືິ່ ອງທັງໝດ
ົ ນ.ີ້ ໃນຄຳເທດສະໜຳຂອງເພິ່ ນຕິ່ ນ ັກປັດຊະຍຳຊຳວກຣດຢູທ
ິ່ ິ່ ກຸງອຳແຖນ, ທຳິ່ ນ
ກຳິ່ ວວຳິ່ : ພຣະອ ົງໄດສ
ົ ພພົບ
ີ້ ຳີ້ ງມະນຸດທຸກຊຳດ ໃຫເີ້ ກດມຳຈຳກມະນຸດຄ ົນດຽວ ແລະໃຫພ
ີ້ ວກເຂົຳຢູທ
ິ່ ິ່ ວ
ໂລກ ພຣະອ ົງໄດຊ
ັີ້
ີ້ ົງກຳນ ົດເວລຳ ແລະກຳນ ົດເຂດທິ່ ພວກເຂົຳຢູນ
ິ່ ນ.
ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແມນເພືິ່
ອໃຫປ
ິ່
ີ້ ະຊຳຊຳດສະແຫວງຫຳພຣະເຈົຳີ້ ຫວ ັງວຳິ່ ພວກເຂົຳຈະຊອກຫຳຈ ົນ
ພົບພຣະອ ົງ, ແຕທ
ິ່ ິ່ ຈງ ພຣະອ ົງບິ່ ຊ ົງຢູໄ
ິ່ ກຈຳກເຮົຳທຸກຄ ົນ (ກຈ.17: 26–27)
ຜຳິ່ ນທຳງໂມເຊ,ພຣະເຈົີ້ຳໄດເີ້ ຕືອນປະຊຳຊ ົນຂອງພຣະອ ົງເອງຄືຄ ົນອດສະຣຳເອນ,ບິ່ ໃຫນ
ັ
ີ້ ະມດສະກຳນ
“ວນຍຳນເທງສະຫວ ັນ” (ພບຍ. 4: 19-20). ໃນ ກຈ.17: 26-27 ເຮັດໃຫແ
ີ້ ຈມ
ິ່ ແຈງີ້ ວຳິ່ ແຜນກຳນ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແມນປະເທດຕ
ຳິ່ ງໆຍ ັງຄ ົງຊອກຫຳພຣະອ ົງແລະບິ່ ນະມ ັດສະກຳນວນຍຳນຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍທິ່ ກະບ ົດ
ິ່

ແຕສ
ັ ີ້ ິ່ ເລິ່ ມ
ິ່ ະມຳຊກສະພຳວນຍຳນທິ່ ໄດຮ
ີ້ ັບອຳນຳດເໜືອປະເທດຕຳິ່ ງໆໄດກ
ີ້ ະບ ົດແລະຫງັ ຈຳກນນກ
ແຊກແຊງແຜນກຳນຂອງພຣະອ ົງໃນສອງທຳງ.
ພວກເຮົຳໄດເີ້ ຫັ ນກອ
ິ່ ນໜຳີ້ ນໃີ້ ນເພງສ ັນລະເສນ 82: 1 ວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ຕົີ້ ຳໂຮມສະມຳຊກສະພຳ
ຂອງພຣະອ ົງ. ເລືິ່ ອງເຕັ ມບອກພວກເຮົຳວຳິ່ ເປັນຫຍ ັງ. ພວກລູກຊຳຍຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຜູທ
ີ້ ິ່ ໄດຮ
ີ້ ັບສດອຳນຳດ
ເໜືອປະເທດຊຳດຕຳິ່ ງໆໄດປ
ົ ຄອງປະເທດເຫິ່ ົ ຳນນຢ
ັີ້ ຳິ່ ງບິ່ ເປັນທຳ. ພວກເຂົຳໄດກ
ີ້ ກ
ີ້ ະບ ົດແລະເຮັດໃນທຳງ
ທິ່ ຂ ັດກ ັບແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ພຣະເຈົຳີ້ ທຽິ່ ງທຳແລະຕອ
ົ ທຸກແຫງິ່ .ພຣະເຈົຳີ້
ີ້ ງກຳນຄວຳມຍຸດຕທຳຢູທ
ິ່ ິ່ ວ
ີ້ ຄື: "ພວກທຳິ່ ນຕອ
ໄດຕ
ີ້ ັດສນພວກເຂົຳທັນທທິ່ ກອງປະຊຸມໄດເີ້ ລິ່ ມຂນ
ີ້ ງຢຸດຕກຳນຕ ັດສນອ ັນບິ່ ຍຸດຕທຳແລະ
ຕອ
ີ້ ງເຊົ ຳເປັນພັກພວກຂອງຄ ົນຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ?" (ພສສ. 82: 2). ຫງັ ຈຳກກຳິ່ ວໂທດພວກເຂົຳຢຳິ່ ງແຮງກຽິ່ ວກ ັບ
ຄວຳມບິ່ ຍຸດຕທຳຂອງພວກເຂົຳ, ພຣະເຈົຳີ້ ໄດອ
ວໃນກຳນຊວ
ົີ້
ີ້ ະທບຳຍວຳິ່ ພວກເຂົຳລມເຫ
ິ່ ຍເຫືອປະຊຳຊຳດ
ຕຳິ່ ງໆແນວໃດ. ພວກເຂົຳໄດຊ
ີ້ ຸກຍູມ
ີ້ ະນຸດໃຫເີ້ ດນໄປໃນເສັ ີ້ນທຳງທິ່ ມືດມ ົນແລະພວກເຂົຳບິ່ ໄດຊ
ີ້ ວ
ິ່ ຍໃຫີ້
ຊອກຫຳທຳງກ ັບໄປຫຳພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ແທຈ
ີ້ ງ :

“ພວກເຈົຳີ້ ໂງຈິ່ ຳີ້ ແລະບິ່ ຮູຈ
ີ້ ັກຫຍ ັງທັງຍຳິ່ ງໄປມຳໃນ

ຄວຳມມືດແລະຄວຳມຍຸດຕທຳໄດສ
ູ ເສຍໄປຈຳກໂລກນ.ີ້ ” (ພສສ. 82: 5).
ີ້ ນ
ແມນແຕ
ປ
ນໄປຂຳບໄຫວບ
ູ ຳວນຍຳນກະບ ົດເຫິ່ ົ ຳ
ັ
ິ່
ິ່ ະຊຳກອນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຄືຄ ົນອດສະຣຳເອນມກຈະຫັ
ີ້ ຊ
ີ້ ິ່ “ ຫຳີ້ ມບິ່ ໃຫພ
ນທ
ີ້ ວກເຂົຳຂຳບໄຫວ”ີ້ (ພບຍ. 29:26; ເບິ່ ງ 32:17). ສະມຳຊກຂອງສະພຳບິ່ ໄດຈ
ີ້ ົງຮ ັກ
ພັກດຕິ່ ພຣະເຈົຳີ້ . ປະຕກລຍຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມນວ
ິ່ ອ
ິ່ ງໄວແລະຮຸນແຮງ (ພສສ. 82: 6–7):“ ເຮົຳກຳິ່ ວວຳິ່
ິ່ ັ ມະນຸດທຳ
, ‘ພວກເຈົຳີ້ ຄືບ ັນດຳພະທັງຫຳຍເປັນພວກລູກຊຳຍອ ົງສູງສຸດທັງໝດ
ົ .’ແຕພ
ິ່ ວກເຈົີ້ຳພັດເປັນດງ
ີ້ ຊວຳລ ົງດງ
ິ່ ັ ເຈົຳີ້ ຊຳຍຄ ົນໜິ່ ງ.”
ມະດຳແລະຈະສນ
ພວກວນຍຳນຂອງສະມຳຊກສະພຳ (ເທບພະເຈົຳີ້ )ຈະສູນເສຍຄວຳມເປັນອຳມະຕະຂອງພວກເຂົຳ
ີ້ ຽິ່ ວຂອ
(ພສສ.82: 7) ແລະຕຳຍຄືກ ັບມະນຸດ. ພວກເຮົຳຮູຈ
ີ້ ຳກພຣະທຳຕອນອືິ່ ນໆວຳິ່ ກຳນພພຳກສຳນກ
ີ້ ງ
ີ້ ິ່ ພຣະ
ກ ັບຍຸກສຸດທຳີ້ ຍ (ອຊຢ.34: 1–4). ໃນຕອນທຳີ້ ຍຂອງເພງສ ັນລະເສນບ ົດທ 82, ຜູຂ
ີ້ ຽນຫວ ັງວຳິ່ ມືທ
ິ່ ັ ທິ່ ພວກເຮົຳຈະເຫັ ນໃນພຳຍຫງັ ,
ເຈົຳີ້ ຈະຍດເອົ ຳທຸກຊຳດຄືນມຳເປັນມລະດ ົກຂອງພຣະອ ົງໃນທິ່ ສຸດ. ດງ
ີ້ ຳເລັ ດແລະມກຳນອະທບຳຍໄວໃີ້ ນພຣະສ ັນຍຳໃໝ.ິ່
ພຣະເຈົຳີ້ ຈະເຮັດໃຫແ
ີ້ ຜນກຳນນສ
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ສິ່ ງທິ່ ພວກເຮົຳໄດຮ
ີ້ ຽນຮູໃີ້ ນພຣະບ ັນຍ ັດສອງ 32: 8-9 ກຽິ່ ວກ ັບວນຍຳນທິ່ ໄດຮ
ີ້ ັບສດອຳນຳດເໜືອ
ີ້ ວຳິ່ “ພຳບລວມຂອງພຣະບ ັນຍ ັດສອງບ ົດທ 32 ”. ທັດສະນະນເີ້ ຂົີ້ຳໃຈ
ປະເທດຕຳິ່ ງໆທິ່ ພວກເຮົຳຈະເອນ
ວຳິ່ ແຜນ
ິ່ ດນໂລກໄດແ
ີ້ ບງິ່ ອອກເປັນພຳກສວ
ິ່ ນທິ່ ປົກຄອງໂດຍວນຍຳນທິ່ ມອຳນຳດແຕກຕຳິ່ ງກ ັນທິ່ ໄດກ
ີ້ ະບ ົດ
ຕິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ແລະແຜນກຳນຂອງພຣະອ ົງ. ບຳງສວ
ຸ ດໃຫພ
ິ່ ນຂອງແຜນ
ິ່ ດນໂລກໄດອ
ີ້ ທ
ີ້ ຣະເຈົຳີ້ . ພວກເຮົຳເວົີ້ ຳ
ີ້ ມນ
ວຳິ່ ພືີ້ນທິ່ ນແ
ິ່ "ບລສຸດສ ັກສດ". ສວ
ິ່ ນອືິ່ ນໆຂອງແຜນ
ິ່ ດນໂລກແມນອຸ
ິ່ ທດແກວ
ິ່ ນຍຳນກະບ ົດ.ພຳບລວມ
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ີ້ ະທອ
ນສ
ີ້ ນໃຫເີ້ ຫັ ນຢູໃິ່ ນຫຳຍບອ
ິ່ ນໃນພຣະຄຳພຍ ົກຕ ົວຢຳິ່ ງ, ໃນພຣະທຳ

ຂອງດຳນເອນບອກວຳິ່ ປະເທດຕຳິ່ ງຊຳດກຳລ ັງປົກຄອງໂດຍວນຍຳນ "ຜູປ
ົ ຄອງ " (ດຳນເອນ 10:13,
ີ້ ກ
20–21). ອກຕ ົວຢຳິ່ ງໜິ່ ງ: ເມືິ່ ອດຳວດພວມໜຈຳກກະສ ັດໂຊນ, ລຳວຖືກບ ັງຄ ັບໃຫອ
ີ້ ອກຈຳກອດສະຣຳ
ເອນເຂົີ້ຳໄປໃນດນແດນຂອງຊຳວຟລດສະຕນ. ໃນ 1 ຊມອ. 26:19, ດຳວດໄດຮ
ີ້ ອ
ີ້ ງວຳິ່ , " ເພຳະພວກ
ເຂົຳເອງເປັນຜູຕ
ີ້ ຳມລຳິ່ ຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍໃຫອ
ີ້ ອກຈຳກດນແດນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວ ແລະໃຫຂ
ີ້ ຳີ້ ນອ
ີ້ ຍໄປອຳໄສຢູໃິ່ ນ
ີ້ຳອ ົງອືິ່ນ. ດຳ
ປະເທດທິ່ ຂຳີ້ ນອ
ັ
ີ້ ຍຈຳເປັນຕອ
ີ້ ງຂຳບໄຫວພ
ີ້ ະອືິ່ ນ". ດຳວດບິ່ ໄດປ
ີ້ ິ່ຽນໄປນະມດສະກຳນພະເຈົ
ວດບິ່ ໄດເີ້ ວົີ້ຳວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຢູໃິ່ ນແຜນ
ັ ີ້ ແຕດ
ິ່ ດນອດສະຣຳເອນເທົິ່ ຳນນ.
ິ່ ຳວດໝຳຍຄວຳມວຳິ່ ດນແດນອດສະຣຳ
ເອນໄດອ
ຸ ດຖວຳຍແດພ
ີ້ ທ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ແລະເປັນສຳເຫດທິ່ ເອີ້ນວຳິ່ ດນແດນສ ັກສດ. ສະຖຳນທິ່ ເໝຳະສ ົມໃນກຳນ
ນະມ ັດສະກຳນພຣະເຈົຳີ້ ແມນແຜ
ນ
ຸ ດແດພ
ຸ ດ
ິ່
ິ່ ດນທິ່ ໄດອ
ີ້ ທ
ິ່ ຣະອ ົງ. ດຳວດເປັນຜູລ
ີ້ ີ້ໄພທິ່ ຢູໃິ່ ນດນແດນທິ່ ໄດອ
ີ້ ທ
ໃຫວ
ີ້ ນຍຳນອືິ່ ນ.
ເລືິ່ ອງລຳວໃນພຣະຄຳພເດມທິ່ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ມ ັກທິ່ ສຸດສະແດງໃຫເີ້ ຫັ ນພຳບລວມຂອງ ພຣະບ ັນຍ ັດສອງ
ີ້ ດ
ບ ົດທ32, ແມນ
ູ .
ິ່ 2 ກະສ ັດ 5. ນຳອຳມຳນເປັນນຳຍທະຫຳນໃນກອງທັບຊເຣຍ.ເພິ່ ນເປັນພະຍຳດຂທ
ີ້ ແດນ,
ຫ ັງຈຳກນຳອຳມຳນໄດເີ້ ຮັດຕຳມຄຳແນະນຳຂອງເອລຊຳ ໃຫລ
ີ້ ຳີ້ ງຕ ົນເອງເຈັດເທືິ່ ອໃນແມນ
ິ່ ຳຈ
ີ້ ຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຮູີ້
ນຳອຳມຳນກໄດຫ
ີ້ ຳຍດຢຳິ່ ງມະຫັດສະຈ ັນ. ນຳອຳມຳນໄດກ
ີ້ ັບຄືນໄປບອກເອລຊຳວຳິ່ , "ດຽວນຂ
ແລວ
ີ້ ວຳິ່ ບິ່ ມພຣະເຈົຳີ້ ອ ົງອືິ່ນ ນອກຈຳກພຣະເຈົຳີ້ ຂອງຊຳດອດສະຣຳເອນ" (5:15). ຜູທ
ີ້ ຳນວຳຍຈະບິ່ ຮ ັບ
ິ່ ັ ນນນຳອຳມຳນໄດ
ີ້ ນຈຳກປະເທດອດສະຣຳ
ເງນຄຳິ່ ກຳນປິ່ ນປົວຮ ັກສຳເລຍ, ດງ
ຖ
ັີ້
ີ້ ຳມວຳິ່ ເພິ່ ນສຳມຳດເອົ ຳຂດ
ເອນເພືິ່ ອເອົ ຳໄປເຮືອນທິ່ ປະເທດຊເຣຍໄດບ
ັີ້ ນ
ີ້ . ດນບ? ເປັນຫຍ ັງຕອ
ີ້ ງຖຳມຫຳດນ? ເພຳະວຳິ່ ດນນນເປັ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຂອງອດສະຣຳເອນ. ມນໄດ
ຖ
ັ
ື ອຸທດໃຫແ
ີ້ ກ
ີ້ ກພ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ . ມ ັນຈິ່ ງບລສຸດ.
ພວກເຮົຳເຫັ ນແນວຄດດຽວກ ັນໃນພຣະສ ັນຍຳໃໝ.ິ່ ໂປໂລໃຊຫ
ັ ພວກວນຍຳນທິ່ ກະບ ົດ
ີ້ ຳຍຄຳສ ັບສຳລບ
(ອຟຊ. 1: 20–21; 3:10; 6:12; ກລຊ.1:16; 2:15): ບ ັນດຳຜູປ
ົ ຄອງ, ຜູມ
ີ້ ກ
ີ້ ອຳນຳດ, ຜູມ
ີ້ ຣດເດດ,
ີ້ ຄວຳມໝຳຍຄືກ ັນແນວໃດ? ຄຳສ ັບເຫິ່ ົ ຳນຖ
ີ້ ກ
ພຣະທິ່ ນງິ່ ັ . ຄຳສ ັບເຫິ່ ົ ຳນມ
ື ນຳໃຊເີ້ ພືິ່ ອອະທບຳຍເຖງສດ
ອຳນຳດເໜືອດນແດນໃດໜິ່ ງ.
ອ ັກຄະສຳວ ົກໂປໂລຂຽນຈ ົດໝຳຍສອງສະບ ັບໃຫຜ
ີ້ ທ
ີ້ ູ ິ່ ເຊືິ່ ອທິ່ ເມືອງໂກຣນໂທເພືິ່ ອແກໄີ້ ຂບຳງບ ັນຫຳທິ່
ເພິ່ ນໄດຍ
ີ້ ນ. ໃນຈ ົດໝຳຍສະບ ັບທຳອດ, ໂປໂລໄດບ
ີ້ ອກຜູນ
ີ້ ຳຄຣສຕະຈ ັກໃຫຂ
ີ້ ັບໄລຊ
ິ່ ຳຍຄຣສຕຽນຄ ົນໜິ່ ງ
ທິ່ ກຳລ ັງດຳເນນຊວດຢູໃິ່ ນຄວຳມຜດບຳບທຳງເພດທິ່ ບິ່ ກ ັບໃຈ (1ກຣທ.5: 1–13). ໂປໂລໄດຂ
ີ້ ຽນວຳິ່
ິ່ ົ ມອບຊຳຍຄ ົນນໄີ້ ວໃີ້ ຫມ
ພວກເຂົຳຕອ
ີ້ ງ“ຈງ
ີ້ ຳນຊຳຕຳນ” (1 ກຣທ. 5:5). ມ ັນມຄວຳມໝຳຍແນວໃດ?
ຄຳແນະນຳຂອງໂປໂລມຄວຳມເໝຳະສ ົມກິ່ ຕິ່ ເມືິ່ ອພວກເຮົຳມແນວຄວຳມຄດພຳບລວມຂອງພຣະບ ັນຍ ັດ
ີ້ ອນວຳິ່ ອດສະຣຳເອນເປັນປະຊຳຊ ົນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແລະແຜນ
ສອງບ ົດ 32. ແນວຄວຳມຄດນສ
ິ່ ດນຂອງ
ພວກເຂົຳໄດຖ
ື ອຸທດໃຫແ
ັ ີ້ ດໃຫບ
ັ ີ້ ລສຸດ.
ີ້ ກ
ີ້ ກພ
ິ່ ຣະອ ົງ. ທິ່ ປະທັບຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໃນແຜນ
ິ່ ດນນນເຮັ
ີ້ ອ
ິ່ ນນນບ

ເມືິ່ ອອດສະຣຳເອນໄດເີ້ ດນທຳງອອກຈຳກປະເທດເອຢບໃນຖິ່ ນແຫງີ້ ແລງີ້ ກ ັນດຳນທິ່ ປະທັບຂອງພຣະເຈົຳີ້
ໄດອ
ັ ີ້ ຳີ້ ຍ, ຫບແຫງິ່ ພຣະສ ັນຍຳໄດວ
ີ້ ຳໄສຢູໃິ່ ນຫເຕັ ນ. ເມືິ່ ອຄ ົນອດສະຣຳເອນຢຸດພັກຜອ
ິ່ ນແລະຕງຄ
ີ້ ຳງໄວ ີ້
ໃນເຕັນທິ່ ໃຈກຳງຂອງຄຳີ້ ຍ. ນໄີ້ ດເີ້ ປັນເຄືິ່ ອງໝຳຍຄຳີ້ ຍຂອງອດສະຣຳເອນວຳິ່ ເປັນພືີ້ນທິ່ ບລສຸດທິ່ ອຸທດໃຫີ້
ແກພ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ . ຕິ່ ມຳຫງັ ຈຳກອດສະຣຳເອນໄດອ
ີ້ ຳໄສຢູໃິ່ ນດນແດນໃໝຂ
ິ່ ອງພວກເຂົຳພຣະເຈົີ້ຳໄດສ
ີ້ ະຖດຢູິ່
ໃນວຫຳນໃນນະຄອນເຢຣູຊຳເລັ ມ. ທິ່ ປະທັບຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ຮັດໃຫດ
ີ້ ນແດນບລສຸດສ ັກສດອຸທດໃຫີ້
ແກພ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ . ພຣະເຈົຳີ້ ແລະຄ ົນອດສະຣຳເອນປະຊຳຊ ົນຂອງຂອງພຣະອ ົງໄດຢ
ີ້ ທ
ິູ່ ິ່ ບຳີ້ ນແລວ
ີ້ . ແຕປ
ິ່ ະຈຸບ ັນ
ນ,ີ້ ພຣະເຈົີ້ຳມຳແລະສະຖດຢູໃິ່ ນຄ ົນທິ່ ເຊືິ່ ອໃນພຣະອ ົງ. ປະຈຸບ ັນຜູທ
ຫຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອແມນພຣະວ
ິ່
(1 ກຣທ. 6:19; 2 ກຣທ.6:16; ຣມ. 8: 9). ນນໝຳຍຄວຳມວ
ຳິ່ ຜູທ
ຸ ດຕ ົວໃຫແ
ັີ້
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອໄດອ
ີ້ ທ
ີ້ ກພ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ .
ພວກເຂົຳເຈົຳີ້ ຖືກເອີ້ນວຳິ່ ຮຳິ່ ງກຳຍຂອງພຣະຄຣດ. ຜູທ
ຂ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອແມນປະຊຳກອນໃໝ
ິ່
ິ່ ອງພຣະເຈົຳີ້ . ພວກ
ີ້ ວຳິ່ ອດສະຣຳເອນໃໝ.ິ່ ໂປໂລໄດກ
ເຂົຳເຈົຳີ້ ຖືກເອນ
ີ້ ຳິ່ ວຢຳິ່ ງຈະແຈງີ້ ໃນຄຳລຳເຕຍບ ົດທ 3:
ິ່ ົ ຮ ັບຮູໄີ້ ວວ
ີ້ ສຳຍແທຂ
ສະນນ
ະ ເປັນເຊືອ
ັີ້ ພວກເຈົີ້ຳຈງ
ັີ້
ີ້ ຳິ່ ແມນຜູ
ິ່ ທ
ີ້ ິ່ ມຄວຳມເຊືິ່ ອນນແຫ
ີ້ ອງອ ັບຣຳ
ຮຳມ…ເພຳະວຳິ່ ເຈົຳີ້ ທັງຫຳຍກເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຮວ
ິ່ ມໃນພຣະຄຣດເຈົີ້ຳເຢຊູໂດຍທຳງຄວຳມ
ເຊືິ່ ອ.

ເພຳະວຳິ່ ຄ ົນໃດໃນພວກເຈົຳີ້ ໄດຮ
ັີ້ ໄດສ
ີ້ ັບບ ັບຕສະມຳໃນພຣະຄຣດແລວ
ີ້ ຄ ົນນນກ
ີ້ ວມຊວດ

ຂອງພຣະອ ົງ.

ິ່ ັ ນນັີ້ ຈິ່ ງບິ່ ມຄວຳມແຕກຕຳິ່ ງອ ັນໃດ ລະຫວຳິ່ ງຄ ົນຢວແລະຄ ົນຕຳິ່ ງຊຳດ ລະຫວຳິ່ ງ
ດງ

ທຳດແລະອດສະຫະ ລະ ຫວຳິ່ ງຊຳຍແລະຍງ ເພຳະພວກເຈົຳີ້ ທຸກຄ ົນເປັນອ ັນໜິ່ ງອ ັນດຽວກ ັນໃນ
ພຣະຄຣດເຈົຳີ້ ເຢຊູ.

ີ້ ສຳຍຂອງອ ັບຣຳ
ຖຳີ້ ພວກເຈົຳີ້ ເປັນຄ ົນຂອງພຣະຄຣດແລວ
ີ້ ພວກເຈົຳີ້ ກເປັນເຊືອ

ຮຳມ ຄືເປັນຜູໄີ້ ດຮ
ີ້ ັບມຣະດ ົກຕຳມພຣະສ ັນຍຳ. (ຄລຕ. 3: 7, 26– 29)
ເນືິ່ ອງຈຳກບ ັນດຳຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອແລະສະຖຳນທິ່ ທິ່ ພວກເຂົຳມຳເຕົີ້ ຳໂຮມກ ັນເປັນພືີ້ນທິ່ ສ ັກສດ, ບຳບຈິ່ ງຕອ
ີ້ ງ
ຖືກຂ ັບໄລອ
ິ່ ອກໄປ. ໂປໂລຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫຜ
ີ້ ຊ
ີູ້ ຳຍໃນຄຣສຕະຈ ັກຜູທ
ີ້ ິ່ ປະຕເສດທິ່ ຈະຢຸດກຳນເຮັດຜດທຳງເພດ
ີ້ ະຖືກບ ັງຄ ັບໃຫອ
ຂອງຕ ົນໃຫຖ
ື ໄລອ
ີ້ ກ
ິ່ ອກຈຳກກຸມ
ິ່ ຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອ. ຊຳຍຄ ົນນຈ
ີ້ ອກຈຳກກຸມ
ິ່ ທິ່ ອຸທດຕ ົນຕິ່ ພຣະເຈົຳີ້ .
ີ້ ມນຂອບເຂດຂອງຊຳຕຳນ.
ລຳວຈະກ ັບໄປຢູໃິ່ ນທຳິ່ ມກຳງຜູທ
ີ້ ິ່ ບິ່ ເຊືິ່ ອທິ່ ອຸທດຕ ົວໃຫກ
ີ້ ັບວນຍຳນຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ. ນແ
ິ່
ກຳນຖືກໄລອ
ກນຳກ ັບເຂົີ້ຳໄປໃນດນແດນທິ່ ບິ່ ບລສຸດ. ນນແມ
ນທ
ັີ້
ິ່ ອກຈຳກກຸມ
ິ່ ຄຣສຕະຈ ັກແມນຈະຖື
ິ່
ິ່ ິ່ ມຳຂອງ
ຄວຳມບຳບ

ີ້ ຳຄ ັນ
ສຳເຫດທິ່ ເລືິ່ອງນສ
ກຳນພພຳກສຳຂອງພຣະເຈົຳີ້ ກຽິ່ ວກ ັບປະເທດຕຳິ່ ງໆທິ່ ວຫຳນບຳເບນ ຊວ
ິ່ ຍໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳເຂົີ້ຳໃຈເຫດຜົນ
ທິ່ ປະຫວ ັດສຳດຂອງອດສະຣຳເອນແມນກ
ິ່ ຽິ່ ວກ ັບກຳນຕິ່ ສູທ
ີ້ ິ່ ຈະບິ່ ເຮັດຕຳມວນຍຳນອືິ່ ນໆ. ມ ັນຍ ັງຊວ
ິ່ ຍໃຫີ້
ພວກເຮົຳເຂົີ້ຳໃຈຂຳິ່ ວປະເສດທິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດສ
ີ້ ອນ. ຂຳິ່ ວປະເສດຂອງພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ແລະສິ່ ງທິ່ ພຣະອ ົງ
ໄດເີ້ ຮັດຢູເິ່ ທງໄມກຳງແຂນແມ
ນຜູ
ີ້
ິ່ ໃີ້ ດກຕຳມທິ່ ເຊືິ່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ສຳມຳດກຳຍເປັນປະຊຳຊ ົນຂອງພຣະ

ເຈົຳີ້ ໄດ ີ້ (ຄຕ. 3). ໃນຂະນະທິ່ ພວກສຳວ ົກອອກໄປທົິ່ວທຸກບອ
ິ່ ນ,ສດອຳນຳດຂອງຊຳຕຳນຈະຖືກຍຳີ້ ຍອອກ
ໄປຈຳກຜູຄ
ີ້ ົນເມືິ່ອພວກເຂົຳເຊືິ່ ອແລະພວກເຂົຳກຳຍເປັນພຣະວຫຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ວຳິ່ ພວກເຂົຳຈະຢູບ
ິ່ ອ
ິ່ ນ
ໃດກິ່ ຕຳມ. ອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແຜຂ
ິ່ ະຫຍຳຍອອກໄປເມືິ່ ອຜູຄ
ີ້ ົນເຊືິ່ອຂຳິ່ ວປະເສດວຳິ່ ພວກເຂົຳສຳມຳດ
ີ້ ອຳນຳດຂອງພວກວນຍຳນຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍທິ່ ກະບ ົດແລະກຳຍມຳເປັນລູກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໄດ.ີ້
ປະຖມ
ີ້ ິ່ ແມນບ
ບ ົດຮຽນກຄືວຳິ່ ໂລກນບ
ິ່ ຳີ້ ນທິ່ ແທຈ
ີ້ ງຂອງພວກເຮົຳ. ວນຍຳນຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍໄດຄ
ີ້ ວບຄຸມທົິ່ ວໂລກເປັນ
ເວລຳຫຳຍສ ັດຕະວ ັດ. ຄ ົນທິ່ ບິ່ ເຊືິ່ ອກເປັນຂຳີ້ ທຳດຂອງກອງທັບວນຍຳນເຫິ່ ົ ຳນ.ີ້ ຜູຄ
ີ້ ົນຕອ
ີ້ ງກຳນຂຳິ່ ວ
ປະເສດຂອງພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ເພືິ່ ອໃຫເີ້ ຂົຳເຈົຳີ້ ສຳມຳດເລືອກທິ່ ຈະຖືກປົດປິ່ອຍໃຫເີ້ ປັນອດສະຫະ. ແລະຢຳິ່ ລືມ
ວຳິ່ : ເປັນຂຳິ່ ວປະເສດທິ່ ເປັນອຳວຸດຂອງພວກເຮົຳ. ພວກເຮົຳບິ່ ໄດຮ
ີ້ ັບອະນຸຍຳດຈຳກພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ຈະປະເຊນ
ໜຳີ້ ກ ັບບ ັນດຳວນຍຳນປົກຄອງອຳນຳເຂດແລະວນຍຳນມອຳນຳດໂດຍກ ົງ. ບິ່ ມຂອງປະທຳນຝຳິ່ ຍວນຍຳນ
ທິ່ ມອບໃຫແ
ັີ້ ແຕກ
ີ້ ກມ
ິ່ ະນຸດເພືິ່ ອຈຸດປະສ ົງນນ.
ິ່ ຳນບອກເລົິ່ ຳຂຳິ່ ວປະເສດສຳມຳດປົດປິ່ອຍຄ ົນເຮົຳອອກຈຳກ
ກຳນເປັນຂຳີ້ ທຳດຂອງວນຍຳນຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍທິ່ ປົກຄອງພວກເຂົຳໄດ.ີ້ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດມ
ີ້ ອບໝຳຍໃຫພ
ີ້ ວກ
ີ້ ຳຍເຖງແຜນກຳນສູຮ
ສຳວ ົກຂອງພຣະອ ົງປະຕບ ັດຕຳມແລະນໝ
ີ້ ົບທຳງວນຍຳນຂອງພວກເຮົຳ. ພວກເຮົຳ
ຈະຮຽນຮູເີ້ ພິ່ ມເຕມກຽິ່ ວກ ັບເລືິ່ອງນນໃນບ
ັ ີ້
ົດຕິ່ ໆໄປ.
ອກສິ່ ງໜິ່ ງທິ່ ພວກເຮົຳໄດຮ
ີ້ ຽນຮູຄ
ີ້ :ື ພວກເຮົຳຕອ
ີ້ ງເຂົີ້ຳໃຈວຳິ່ ກຸມ
ິ່ ຂອງຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນພຣະເຈົຳີ້ ທຸກໆກຸມ
ິ່
ກຳຍເປັນພືີ້ນທິ່ ອ ັນສ ັກສດ. ສິ່ ງປຸກສຳີ້ ງທິ່ ເປັນວ ັດຖຸ, ວຫຳນທິ່ ສວຍງຳມ, ແລະກຳນເປັນສະມຳຊກໃນ
ຄຣສຕະຈ ັກບິ່ ໄດສ
ີ້ ຳຄ ັນຕິ່ ພຣະເຈົຳີ້ . ສິ່ ງທິ່ ສຳຄ ັນຕິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ແມນບ
ິ່ ອ
ິ່ ນທິ່ ຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອສອງຫືສຳມຄ ົນມຳຮວ
ິ່ ມ
ິ່ ປະຊຸມຂອງ
ປະຊຸມກ ັນ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ຊ ົງຢູທ
ັີ້
ິ່ ຳິ່ ມກຳງພວກເຂົຳ (ມທ. 18:20). ຄ ົນເຫິ່ ົ ຳນນແລະສະຖຳນທ
ພວກເຂົຳເຈົຳີ້ ເປັນທິ່ ສ ັກສດ. ທຸກໆກຸມ
ິ່ ຂອງຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອ, ບິ່ ວຳິ່ ຈະເປັນກຸມ
ິ່ ນອ
ີ້ ຍຫືຫຳິ່ ງໄກສອກຫກແມນຢູ
ິ່ ໃິ່ ນ
ແນວໜຳີ້ ຂອງສ ົງຄຳມຝຳິ່ ຍວນຍຳນ. ຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອທຸກຄ ົນມໜຳີ້ ທິ່ ດຽວກ ັນໃນກຳນເຜຍແຜຂ
ິ່ ຳິ່ ວປະເສດໃຫແ
ີ້ ກ ິ່
ຄ ົນອກຈຳນວນຫວງຫຳຍ. ບ ັນດຳພະລ ັງອຳນຳດແຫງິ່ ຄວຳມມືດຈະບິ່ ມໄຊຊະນະ.
ພວກເຮົຳຈະທົບທວນຄືນແນວຄວຳມຄດຂອງພຳບລວມຂອງພຣະບ ັນຍ ັດສອງບ ົດທ 32 ໃນເວລຳທິ່
ພວກເຮົຳໄປຮ ັບໃຊພ
ງແລ
ວ
ີ້ ຣະເຢຊູເຈົຳີ້ . ສຳລ ັບດຽວນ,ີ້ ເສັ ີ້ນທຳງກຳນສູຮ
ີ້ ົບແມນຈະແຈ
ິ່
ີ້
ີ້ ປະເທດຕຳິ່ ງໆແລະ
ຜູປ
ົ ຄອງວນຍຳນທິ່ ກະບ ົດຂອງພວກເຂົຳໄດຮ
ີ້ ກ
ີ້ ັບກຳນພພຳກສຳຈຳກພຣະເຈົຳີ້ ແລະສດອຳນຳດທິ່ ຖືກຕອ
ີ້ ງ
ີ້ ປະຊຳຊ ົນອອກຈຳກກຳນເປັນ
ໃນກຳນປົກຄອງຂອງພວກເຂົຳໄດຖ
ື ກຳຈ ັດອອກໄປ. ພຣະເຈົຳີ້ ກຳລ ັງເອນ
ີ້ ກ
ຂຳີ້ ທຳດຂອງພວກເຂົຳເພືິ່ ອເຂົີ້ຳຮວ
ິ່ ມໃນຄອບຄ ົວຂອງພຣະອ ົງແລະເຂົີ້ຳໄປໃນອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະອ ົງ.
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ພຣະຄຳ,ພຣະນຳມແລະເທວະດຳ
ໃນບ ົດທິ່ ຜຳິ່ ນມຳພວກເຮົຳໄດຮີ້ ຽນຮູກີ້ ຽິ່ ວກ ັບພຳບລວມຂອງ

ພຣະບ ັນຍ ັດສອງບ ົດທ 32. ເພືິ່ ອກຳນ

ຕອບສະໜອງຕິ່ ກຳນກະບ ົດຂອງມະນຸດທິ່ ວຫຳນບຳເບນ, ພຣະເຈົີ້ຳໄດຢ
ຸ ກຳນເຊືິ່ ອມຕິ່ ໂດຍກ ົງກ ັບປະເທດ
ີ້ ດ
ຕຳິ່ ງໆ. ພຣະອ ົງໄດມ
ີ້ ອບແຕລ
ິ່ ະປະເທດໃຫແ
ີ້ ກສ
ິ່ ະມຳຊກໃນສະພຳແຫງິ່ ສະຫວ ັນຄືພວກລູກຊຳຍຂອງພຣະ
ີ້ົ ມ
ເຈົຳີ້ (ພບຍ. 32: 8–9). ຫງັ ຈຳກນນ,
ັີ້ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ລິ່ ມຕນກຸ
ິ່ ຄ ົນໃໝໃິ່ ຫເີ້ ປັນຊ ົນຊຳດຂອງພຣະອ ົງ. ຄ ົນ
ອດສະຣຳເອນຈະເປັນຕ ົວແທນຂອງພຣະອ ົງ(ພຣະລ ັກສະນະ) ເພືິ່ ອເຜຍແຜອ
ິ່ ຳນຳຈ ັກຂອງພຣະອ ົງຢູເິ່ ທງ
ິ່ ັ ກຳິ່ ວໄດກ
ໂລກ. ແຕແ
ິ່ ຜນກຳນດງ
ີ້ ຳຍເປັນກຳນສູຮ
ີ້ ົບທິ່ ໂຫດຮຳີ້ ຍຍອ
ີ້ ນວຳິ່ ພະອືິ່ ນໆແລະປະຊຳຊ ົນຂອງພວກ
ເຂົຳຈຳກປະເທດອືິ່ ນໆເປັນສ ັດຕູທິ່ ໂຫດຮຳີ້ ຍຂອງອດສະຣຳເອນແລະພຣະເຈົຳີ້ .
ຊ ົນຊຳດໃໝຂ
ົີ້ ວ
ິ່ ອງພຣະເຈົຳີ້ ຈະເລິ່ ມຕນດ
ີ້ ຍຊຳຍຄ ົນໜິ່ ງທິ່ ຊືິ່ ວຳິ່ ອ ັບຣຳມ. ຕິ່ ມຳພຣະເຈົຳີ້ ໄດປ
ີ້ ຽິ່ ນຊືິ່ ຂອງ
ີ້ ຳເປັນອ ັບຣຳຮຳມ. ບິ່ ດ ົນຫ ັງຈຳກກຳນພພຳກສຳຢູບ
ຊຳຍຄ ົນນມ
ິ່ ຳບໂລນ, ພຣະເຈົຳີ້ ໄດມ
ີ້ ຳຢຽີ້ ມຢຳມອ ັບຣຳ
ຮຳມ.

ອ ັບຣຳຮຳມໄດພ
ົ ກ ັບພຣະຄຳ
ີ້ ບ
ຄຣສຕຽນສວ
ິ່ ນຫຳຍຄຸນ
ີ້ ເຄຍກ ັບກຳນທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ມຳຢຽີ້ ມຢຳມອ ັບຣຳຮຳມ ໃນພຣະທຳປະຖ ົມມະກຳນ
ບ ົດທ12. ພຣະເຈົຳີ້ ບອກໃຫອ
ີ້ ັບຣຳຮຳມອອກຈຳກບຳີ້ ນເກດເມືອງນອນແລະໄປບອ
ິ່ ນທິ່ ເພິ່ ນບິ່ ເຄຍເຫັ ນ.
ພຣະເຈົຳີ້ ສ ັນຍຳວຳິ່ ຈະນຳພຳເພິ່ ນ. ພຣະເຈົຳີ້ ບອກອ ັບຣຳຮຳມວຳິ່ ພຣະອ ົງຈະເປັນພຣະເຈົຳີ້ ຂອງເພິ່ ນແລະ
ໃຫຄ
ັີ້ ັນສ ັນຍຳພເສດແກເິ່ ພິ່ ນ. ພຣະອ ົງຈະຊວ
ີ້ ຳໝນສ
ິ່ ຍໃຫອ
ີ້ ັບຣຳຮຳມແລະຊຳຣຳມລູກຊຳຍເຖງວຳິ່ ທັງສອງ
ີ້ ສຳຍເຫິ່ ົ ຳນຈ
ີ້ ະເປັນ
ຈະເຖົຳີ້ ແກແ
ດມຄ ົນຈຳນວນຫວງຫຳຍ ເຊືອ
ັ ີ້
ິ່ ລວ
ີ້ ກຕຳມ. ຈຳກລູກຊຳຍຄ ົນນນຈະເກ
ີ້ ັນດຳປະຊຳຊຳດຕຳິ່ ງໆທິ່ ກະບ ົດຈະໄດ ີ້
ຄອບຄ ົວໃໝ ິ່ ຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢູເິ່ ທງແຜນ
ິ່ ດນໂລກ. ຜຳິ່ ນຄອບຄ ົວນບ
ຮ ັບພອນ.
ພວກເຮົຳອຳດຄດວຳິ່ ກຳນພົບປະຂອງອ ັບຣຳຮຳມກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ແມນສຽງຈຳກສະຫວ
ັນຫືສຽງທິ່ ຢູພ
ິ່
ິ່ ຳຍໃນ
ຫົວຄດຂອງອ ັບຣຳຮຳມ. ຫືບຳງທພວກເຮົຳຄດວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດມ
ີ້ ຳທຳງຄວຳມຝັນອ ັບຣຳຮຳມ. ພຣະຄຳພ
ບອກຢຳິ່ ງຈະແຈງວ
ັີ້ ັບພວກຜູທ
ັີ້ ິ່
ີ້ ຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດໃີ້ ຊວ
ີ້ ທເຫິ່ ົ ຳນນກ
ີ້ ຳນວຳຍແລະປະຊຳຊ ົນບຳງຄ ົນ. ແຕນ
ິ່ ນບ
ີ້ ກ ັບອ ັບຣຳຮຳມ. ພຣະເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ຮັດສິ່ ງທິ່ ໜຳີ້ ງດງຫ
ີ້ ຳຍກວຳິ່ ນນ.
ແມນສ
ັີ້ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດມ
ິ່ ິ່ ງທິ່ ເກດຂນ
ີ້ ຳເປັນຜູີ້
ຊຳຍຄ ົນໜິ່ ງ. ພຣະເຈົຳີ້ ແລະອ ັບຣຳຮຳມໄດເີ້ ວົີ້ ຳລ ົມກ ັນຕິ່ ໜຳີ້ .

ີ້ ຳກປະຖ ົມມະກຳນ 12: 6-7. ພຣະຄຳພກຳິ່ ວວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງປະກ ົດຕ ົວຕິ່
ພວກເຮົຳເຂົີ້ຳໃຈສິ່ ງນຈ
ີ້ ຣະເຈົຳີ້ ມຳຫຳອ ັບຣຳຮຳມ
ອ ັບຣຳຮຳມ. ໃນເວລຳອືິ່ ນພຣະເຈົຳີ້ ປະກ ົດຕ ົວອກ (ປຖກ. 15: 1-6). ເວລຳນພ
ີ້ ິ່ ແມນພຽງແຕ
ເປັນ“ ພຣະຄຳຂອງພຣະຜູເີ້ ປັນເຈົຳີ້ ”. ນບ
ສ
ິ່
ິ່ ຽງໃນຫົວຂອງອ ັບຣຳຮຳມ. ພວກເຮົຳຮູເີ້ ລືິ່ ອງນ ີ້
ເພຳະວຳິ່ “ພຣະຄຳ” ໄດນ
ີ້ ຳອ ັບຣຳຮຳມມຳຢູທ
ິ່ ຳງນອກແລະໄດສ
ີ້ ະແດງໃຫເີ້ ພິ່ ນເຫັ ນດວງດຳວແລະບອກ
ອ ັບຣຳຮຳມວຳິ່ ລູກຫຳນຂອງເພິ່ ນຈະມຫຳຍຄ ົນນ ັບບິ່ ຖວ
ີ້ ນ (ປຖກ.15: 5).
ພຣະເຈົຳີ້ ໄດປ
ີ້ ະກ ົດຕ ົວຕິ່ ອ ັບຣຳຮຳມເປັນມະນຸດຜູຊ
ີ້ ຳຍໃນຊວ
ິ່ ງເວລຳອືິ່ ນໆອກ (ປຖກ.18). ພຣະເຈົຳີ້
ໄດປ
ີ້ ະກ ົດຕ ົວແບບດຽວກ ັນກ ັບອຊຳກ (ປຖກ.26: 1-5). ອຊຳກເປັນລູກຊຳຍທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດສ
ີ້ ັນຍຳໄວກ
ີ້ ັບ
ອ ັບຣຳຮຳມແລະຊຳຣຳ. ຢຳໂຄບເປັນລູກຊຳຍຂອງອຊຳກແລະພຣະເຈົຳີ້ ກິ່ ໄດມ
ີ້ ຳປະກ ົດຕ ົວໃນຖຳນະເປັນ
ມະນຸດຕິ່ ລຳວ. (ປຖກ. 28: 10–22; 31: 11–12; 32: 24–30).
ຄຳວຳິ່ “ພຣະຄຳ”ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແມນວ
ິ່ ທທິ່ ພຣະຄຳພສືິ່ ສຳນວຳິ່ ພຣະເຈົີ້ຳປະກ ົດຕ ົວໃນຮູບແບບມະນຸດ.
ີ້ ໃນຫຳຍເລືິ່ ອງໃນພຣະຄຳພ. ຕ ົວຢຳິ່ ງໜິ່ ງທິ່ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ມ ັກທິ່ ສຸດແມນພົບເຫັ
ເລືິ່ ອງນເີ້ ກດຂນ
ນຢູໃິ່ ນ 1 ຊຳມູ
ິ່
ີ້ ໃນຂະນະທິ່ ລຳວກຳລ ັງນອນຫບ
ເອນ 3. ເດັກຊຳຍຊຳມູເອນຍ ັງໄດຍ
ັ ຢູ.ິ່ ຊຳມູເອນອຳໄສຢູກ
ີ້ ນສຽງເອນ
ິ່ ັບ
ີ້ ລຳວ. ແຕວ
ປະໂຣຫດຄ ົນໜິ່ ງຊືິ່ ວຳິ່ ເອລແລະຊຳມູເອນຄດວຳິ່ ເອລກຳລ ັງເອນ
ິ່ ຳິ່ ເອລບອກຊຳມູເອນວຳິ່
ີ້ 10 ພຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວໄດມ
ີ້ ເໝືອນດງ
ິ່ ັ ແຕກ
ແມນພຣະເຈົ
ຳີ້ . ໃນຂທ
ິ່
ີ້ ຳຢືນຢູໃິ່ ນບອ
ິ່ ນນນັີ້ ແລະເອນ
ິ່ ອ
ິ່ ນວຳິ່ ,
ີ້ ມນພຣະເຈົ
“ຊຳມູເອນ ຊຳມູເອນເອຍ!” ພວກເຮົຳຮູວ
ຳີ້ ໃນຮູບແບບຂອງມະນຸດເພຳະວຳິ່ ເລືິ່ ອງກຳິ່ ວ
ີ້ ຳິ່ ນແ
ິ່
ວຳິ່ ພຣະອ ົງກຳລ ັງຢືນຢູ.ິ່ ເລືິ່ ອງຍ ັງບອກພວກເຮົຳອກໃນ (1ຊມອ.3:19) “ພຣະຄຳຂອງພຣະຜູເີ້ ປັນເຈົຳີ້ ”
ໄດມ
ີ້ ຳເຖງຊຳມູເອນເລືີ້ອຍໆ.
ຄຳວຳິ່ “ພຣະຄຳຂອງພຣະຜູເີ້ ປັນເຈົຳີ້ ” ຍ ັງມຳໃນຮູບແບບມະນຸດມຳເຖງຜູທ
ີ້ ຳນວຳຍອກຄ ົນໜິ່ ງທິ່ ຊືິ່ ວຳິ່
ເຢເຣມຢຳ. ໃນເຢເຣມຢຳບ ົດທ 1, ເລືິ່ ອງກຳິ່ ວວຳິ່ "ພຣະຄຳ" ໄດມ
ີ້ ຳເຖງລຳວ. ເຢເຣມຢຳໄດລ
ີ້ ະບຸວຳິ່
“ພຣະຄຳ” ແມນພຣະເຈົ
ຳີ້ . ເຢເຣມຢຳໄດກ
ິ່
ີ້ ຳິ່ ວວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດຈ
ີ້ ັບມືລຳວ (ຢມຢ.1: 1-9).

ພຣະເຈົຳີ້ ໃນຮູບແບບຂອງມະນຸດ
ພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ປະກ ົດເປັນມະນຸດທິ່ ຈງແລວ
ົ ໄປໃນເລືິ່ ອງພຣະສ ັນຍຳເດມ. ເຫດກຳນເຫິ່ ົ ຳນໄີ້ ດເີ້ ກດ
ີ້ ມຢູທ
ິ່ ິ່ ວ
ີ້ ດ ົນນຳນກອ
ຂນ
ິ່ ນທິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຈະມຳເປັນມະນຸດຄືພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄທນຳຊຳເຣ ັດ. ເມືິ່ ອທຳິ່ ນຄດກຽິ່ ວກ ັບວທທິ່ ດ
ທິ່ ສຸດສຳລ ັບພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ຈະສືິ່ ສຳນກ ັບບຸກຄ ົນ, ວທກຳນຂອງພຣະອ ົງນນມ
ັີ້ ຄວຳມໝຳຍ. ພຣະເຈົຳີ້ ແມນແຕກ
ິ່
ຕຳິ່ ງກວຳິ່ ພວກເຮົຳ. ພຣະຄຳພບອກວຳິ່ ບິ່ ມມະນຸດຄ ົນໃດສຳມຳດເຫັ ນແກນ
ິ່ ແທຂ
ີ້ ອງພຣະເຈົຳີ້ ໄດ.ີ້ ພຣະ
ສະຫງຳຣຳສ
ອ ັນສ ົມບູນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຈະທຳລຳຍຄ ົນນນ.
ັີ້ ເມືິ່ ອຜູຄ
ິ່
ີ້ ົນໃນພຣະຄຳພປະເຊນກ ັບພຣະເຈົີ້ຳ,
ພວກເຂົຳກຄຳດວຳິ່ ຈະຕຳຍ(ປຖກ. 32:30; ພບຍ 5:24; ຜປ.6: 22-24). ແຕພ
ິ່ ວກເຂົຳບິ່ ໄດຕ
ີ້ ຳຍ,

ເພຳະວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງຈຳກ ັດກຳນຊ ົງສະຖດຢູຂ
ິ່ ອງພຣະອ ົງໃນບຳງສິ່ ງທິ່ ຈດໃຈຂອງມະນຸດຍອມຮ ັບໄດ.ີ້
ີ້ຳປະກ ົດ ເປັນໄຟ, ກອ
ບຳງຄງພຣະເຈົ
ນມະນຸດ.
ັີ້
ີ້ ນເມກ, ແຕສ
ິ່ ວ
ິ່ ນຫຳຍແລວ
ີ້ ແມນເປັ
ິ່
ໃນຫຳຍເລືິ່ ອງ, ກຳນປະກ ົດຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໃນຖຳນະມະນຸດຖືກອະທບຳຍວຳິ່ ເປັນກຳນປະເຊນໜຳີ້ ກ ັບ“
ເທວະດຳແຫງິ່ ພຣະຜູເີ້ ປັນເຈົຳີ້ "

ຍ ົກຕ ົວຢຳິ່ ງ, ພຣະເຈົຳີ້ ໄດປ
ີ້ ະກ ົດຕ ົວແກໂິ່ ມເຊໃນພຸມ
ິ່ ໄມທ
ີ້ ິ່ ລຸກໄໝ ີ້

(ອພຍ. 3: 1–3). ເທວະດຳຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໄດກ
ັນຍຳວຳິ່ ຈະໃຊໂີ້ ມເຊນຳພຳປະຊຳຊ ົນ
ີ້ ຳິ່ ວຈຳກພຸມ
ິ່ ໄມແລະສ
ີ້
ຂອງພຣະອ ົງອອກຈຳກປະເທດເອຢບ. ພຣະເຈົຳີ້ ໄດປ
ີ້ ະກ ົດຕ ົວຕິ່ ຢຳໂຄບທິ່ ເຫັ ນໄດໃີ້ ນຄວຳມຝັນທິ່ ເບັດເອນ
(ປຖກ. 28:10-22). ພຣະເຈົຳີ້ ໄດຖ
ື ລະບຸວຳິ່ ເປັນພຣະຜູເີ້ ປັນພຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວ (Yahweh). ຕິ່ ມຳເທວະດຳ
ີ້ ກ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໄດມ
ີ້ ຳຫຳຍຳໂຄບໃນຄວຳມຝັນອກເທືິ່ ອໜິ່ ງແລະບອກຍຳໂຄບວຳິ່ ພຣະອ ົງເປັນພຣະເຈົີ້ຳອ ົງ
ດຽວກ ັນທິ່ ໄດພ
ົ ລຳວຢູເິ່ ບັດເອນກອ
ີ້ ບ
ິ່ ນໜຳີ້ ນ ີ້ (ປຖກ. 31: 11-12).
ິ່ ຈະລະບຸວຳິ່ ທູດສະຫວ ັນອ ົງນແ
ີ້ ມນພຣະເຈົ
ຄູສອນພຣະຄຳພຫຳຍຄ ົນບິ່ ໝນໃຈທ
ຳີ້ . ແຕມ
ັີ້
ິ່
ິ່ ຫຳຍເຫດຜົນທິ່
ີ້ ຫງັ ຈຳກພຣະເຈົຳີ້ ປະ
ໜັກແໜນ
ີ້ ວຳິ່ ທູດສະຫວ ັນອ ົງນເີ້ ປັນພຣະເຈົຳີ້ . ບຳງທຕ ົວຢຳິ່ ງທິ່ ສຳຄ ັນທິ່ ສຸດຈະເກດຂນ
ທຳນພຣະບ ັນຍ ັດແກໂິ່ ມເຊ. ເມືິ່ ອຄ ົນອດສະຣຳເອນກຽມເດນທຳງໄປສູແ
ິ່ ຜນ
ິ່ ດນແຫງິ່ ພຣະສ ັນຍຳ, ພຣະເຈົຳີ້
ບອກໂມເຊວຳິ່ :
ເຮົຳຈະໃຊເີ້ ທວະດຳນຳໜຳີ້ ໄປເພືິ່ ອປົກປັກຮ ັກສຳພວກເຈົຳີ້ ໃນກຳນເດນທຳງທັງຈະນຳພວກເຈົຳີ້ ໄປບອ
ິ່ ນ
ິ່ ົ ເອົ ຳໃຈໃສ ິ່ ແລະເຊືິ່ ອຟັງເທວະດຳ. ຢຳິ່ ຂ ັດຂືນ ເພຳະແມນເຮົ
ທິ່ ເຮົຳໄດຈ
ີ້ ັດແຈງໄວ.ີ້ ຈງ
ິ່ ຳເອງທິ່ ເປັນຜູສ
ີ້ ິ່ງັ
ີ້ ເພຳະນຳມຊືິ່ ຂອງເຮົຳຢູໃິ່ ນ
ເທວະດຳນນັ ີ້ ແລະເພິ່ ນຈະບິ່ ຍ ົກໂທດໃຫແ
ີ້ ກກ
ິ່ ຳນຂ ັດຂືນໃດໆທັງສນ
ເພິ່ ນ. ແຕຖ
ິ່ ຳີ້ ພວກເຈົຳີ້ ເຊືິ່ ອຟັງເທວະດຳນນັີ້ ແລະເຮັດຕຳມທຸກໆສິ່ ງທິ່ ເຮົຳໄດສ
ີ້ ິ່ງັ ໄວ ີ້ ເຮົຳຈະຕິ່ ສູສ
ີ້ ັດຕູ
ທັງຫຳຍຂອງພວກເຈົຳີ້ . (ອພຍ. 23: 20–22)
ີ້ ິ່ ແມນເທວະດຳທ
ີ້ ຳມຳດຕ ັດສນໃຈວຳິ່ ຈະໃຫອ
ນບ
ຳມະດຳ. ເທວະດຳອ ົງນສ
ິ່
ີ້ ະໄພບຳບຫືບິ່ . ເທວະດຳອ ົງ
ີ້ ນຳມຊືິ່ ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໃນເພິ່ ນ. ກຳນສະແດງອອກນນແມ
ນມ
ນແປກ,
ແຕມ
ັີ້
ິ່
ິ່ ຄວຳມໝຳຍສຳຄ ັນຫຳຍ. ຄຳວຳິ່
“ພຣະນຳມ” ແມນວ
ິ່ ທກຳນກຳິ່ ວເຖງພຣະເຈົຳີ້ ເອງໃນພຣະສ ັນຍຳເດມ. ເປັນກຳນຊ ົງສະຖດຫືແກນ
ິ່ ແທີ້
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ຍ ົກຕ ົວຢຳິ່ ງ, ອຊຢ.30:27–28 ອະທບຳຍພຣະນຳມຂອງພຣະຜູເີ້ ປັນເຈົຳີ້ ວຳິ່ :
ພຣະນຳມຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວເບິ່ ງເຫັ ນໄດແ
ີ້ ຕໄິ່ ກ. ໄຟແລະຄວ ັນຈະສະແດງໃຫເີ້ ຫັ ນເຖງຄວຳມໂກດ
ີ້ ເປັນໄຟ.ພຣະອ ົງເຮັດໃຫລ
ຮຳີ້ ຍຂອງພຣະອ ົງ. ພຣະອ ົງກຳິ່ ວຈຳແລະຖອ
ັີ້ ລຸກໄໝຂ
ີ້ ຍຄຳນນກ
ີ້ ນ
ີ້ ົມພັດຢູິ່
ີ້ ງໜຳີ້ ຂອງພຣະອ ົງ ດງ
ິ່ ັ ກະແສນຳຖ
ີ້ ວ
ເບືອ
ີ້ ມພັດເອົ ຳທຸກໆສິ່ ງໄປ. ມ ັນກວຳດເອົ ຳຊ ົນຊຳດທັງຫລຳຍໄປສູິ່
ີ້ ສຸດລ ົງ.
ຄວຳມຈບຫຳຍ ແລະເຮັດໃຫແ
ີ້ ຜນກຳນອ ັນຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍຂອງພວກເຂົຳສນ

ີ້ ກ
ີ້ ອຳີ້ ງເຖງພຣະເຈົຳີ້ ໂດຍກຳນເວົີ້ ຳວຳິ່ ຮຳເຊມ haແມນແຕ
ຊ
ິ່
ິ່ ຳວຢວທິ່ ເຄັິ່ ງຄ ັດສຳດສະໜຳໃນທຸກມືນ
ີ້ ມນພຣະເຈົ
shem (ມນໝຳຍຄວຳມວ
ຳິ່ "ຊືິ່ ") ອກວທໜິ່ ງທິ່ ຈະຮູວ
ຳີ້ ໃນຮູບແບບຂອງມະນຸດ
ັ
ີ້ ຳິ່ ເທວະດຳອ ົງນແ
ິ່
ີ້ ວຳມອືິ່ ນໆ. ເທວະດຳທິ່ ໄດພ
ຄືກຳນປຽບທຽບອ ົບພະຍ ົບ 23:20-22 ກ ັບຂຄ
ົ ກ ັບໂມເຊໃນພຸມ
ີ້ ບ
ິ່ ໄມທ
ີ້ ິ່ ລຸກໄໝ ີ້
ິ່ ມນຳມຊືິ່ ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຢູພ
ນນແມ
ນເທວະດຳທ
ັີ້
ິ່
ິ່ ຳຍໃນເພິ່ ນແລະພຣະອ ົງໄດນ
ີ້ ຳຊ ົນອດສະຣຳເອນອອກຈຳກ
ປະເທດເອຢບແລະເຂົີ້ຳໄປໃນແຜນ
ິ່ ດນແຫງິ່ ພຣະສ ັນຍຳ (ຜປ. 2: 1-3). ແຕວ
ິ່ ຳິ່ ຢູບ
ິ່ ອ
ິ່ ນອືິ່ ນບອກວຳິ່ ເປັນພ
ຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວຜູທ
ີ້ ິ່ ເຮັດສິ່ ງນ ີ້ (ຢຊ. 24: 17-18). ບອ
ິ່ ນອືິ່ ນບອກວຳິ່ ເປັນກຳນຊ ົງສະຖດຢູຂ
ິ່ ອງພຣະເຈົຳີ້
(ພບຍ.4: 37-38).
ສະນນຄ
ັີ້ ຳວຳິ່ , ພຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວ,ກຳນຊ ົງສະຖດຢູ,ິ່ ແລະເທວະດຳຂອງພຣະຜູເີ້ ປັນເຈົຳີ້ ແມນວ
ິ່ ທກຳນທິ່
ແຕກຕຳິ່ ງກ ັນໃນກຳນອະທບຳຍເຖງບຸກຄ ົນຜູດ
ັີ້ : ພຣະເຈົຳີ້ . ແຕວ
ີ້ ຽວກ ັນນນຄື
ິ່ ຳິ່ ເທວະດຳທິ່ ຄ ົນເຮົຳສຳມຳດ
ເຫັ ນໄດແ
ຳີ້ ມຳໃນຮູບຮຳິ່ ງຂອງມະນຸດ.
ີ້ ມນພຣະເຈົ
ິ່
ີ້ ນຳໜັ
ີ້ ກທິ່ ສຸດກິ່ ຍ ັງບິ່ ທັນເປັນທິ່ ຮູຈ
ເລືິ່ ອງໜິ່ ງໃນພຣະຄຳພທິ່ ເຮັດໃຫຈ
ຸ ນມ
ີ້ ດ
ີ້ ັກຂອງຄ ົນສວ
ິ່ ນຫຳຍ. ມ
ໜອ
ີ້ ຍ ຄ ົນທິ່ ເຄຍສ ັງເກດເຫັ ນ .

ເປັນເລືິ່ ອງກຽິ່ ວກ ັບຢຳໂຄບກອ
ິ່ ນທິ່ ລຳວຈະຕຳຍ. ຢຳໂຄບຢຳກ

ອວຍພອນລູກຂອງໂຢເຊ ັບ. ໃນພອນຂອງລຳວນນລຳວຈືິ່
ຈຳເຫດກຳນທິ່ ແຕກຕຳິ່ ງກ ັນໃນຊວດຂອງຕ ົນເມືິ່ອ
ັີ້
ີ້ົ
ລຳວໄດພ
ວ
ົ ກ ັບພຣະເຈົຳີ້ . ລຳວເລິ່ ມຕນອວຍພອນດ
ີ້ ບ
ີ້ ຍວທນ ີ້ (ປຖກ.48: 15-16):
“ຂພຣະເຈົຳີ້ ອ ົງທິ່ ພິ່ ຂອງຂຳີ້ ນອ
ັ ຮ ັບໃຊພ
ີ້ ຍຄືອຊຳກແລະອ ັບຣຳຮຳມ ຜູທ
ີ້ ິ່ ບຳກບິ່ນ
ີ້ ຣະອ ົງ ອວຍພອນ
ເດັກນອ
ີ້ ຍເຫິ່ ົ ຳນ ີ້
ີ້ ແ
ີ້ ລະທຸກເວລຳ; ຈງ
ິ່ ົ ອວຍພອນເຂົຳເຫິ່ ົ ຳນເີ້ ທີ້ນ
ຂພຣະເຈົຳີ້ ອ ົງທິ່ ນຳພຳຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍທຸກມືນ
ຂໃຫເີ້ ທວະດຳຕ ົນທິ່ ໄດຊ
ີ້ ວ
ິ່ ຍກູເີ້ ອົ ຳຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍ...
ີ້ 16 ລຳວອະທຖຳນວຳິ່ , "ຈງ
ິ່ ົ ອວຍພອນເຂົຳເຫິ່ ົ ຳນດ
ີ້ ວ
ຫ ັງຈຳກນນ,
ັ ີ້ ຢຳິ່ ງບິ່ ໜຳີ້ ເຊືິ່ ອ, ໃນຂທ
ີ້ ຍ". ລຳວ
ບິ່ ໄດເີ້ ວົີ້ຳວຳິ່ , "ຂໃຫພ
ີ້ ຣະອ ົງທັງຫຳຍອວຍພອນເດັກຊຳຍເຫິ່ ົ ຳນ,ີ້ " ຄືກ ັບວຳິ່ ລຳວເວົີ້ ຳເຖງສອງບຸກຄ ົນທິ່ ແຕກ
ຕຳິ່ ງກ ັນຄືພຣະເຈົຳີ້ ແລະເທວະດຳ. ກ ົງກ ັນຂຳີ້ ມ, ແຕຢ
ິ່ ຳໂຄບປະສ ົມປະສຳນເຂົີ້ຳກ ັນໃນຄຳອະທຖຳນເມືິ່ ອ
ຢຳໂຄບເວົີ້ຳວຳິ່ : ຂໃຫພ
ີ້ ຣະອ ົງອວຍພອນເດັກຊຳຍເຫິ່ ົ ຳນ.ີ້
ີ້ ິ່ ງກວຳິ່ ນນອ
ີ້
ສິ່ ງທິ່ ໜຳີ້ ງດງຍ
ຳພວກຜູປ
ັີ້ ກແມນໃນພຣະທ
ົ ຄອງບ ົດທ 6, ເປັນເລືິ່ ອງຂອງກຳນຊ ົງເອນ
ິ່
ີ້ ກ
ກເດໂອນ. ຢູທ
ັ ີ້ ທັງພຣະຜູເີ້ ປັນເຈົີ້ຳແລະເທວະດຳຂອງພຣະຜູເີ້ ປັນເຈົຳີ້ ໄດພ
ົ ກ ັນໃນເວລຳດຽວກ ັນ
ິ່ ິ່ ນນມ
ີ້ ບ
(ຜປ. 6: 22-23). ເຖງແມນວ
ິ່ ຳິ່ ຢູໃິ່ ນພຣະຄຳພເດມ, ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງມຫຳຍກວຳິ່ ໜິ່ ງບຸກຄ ົນ, ແລະໜິ່ ງໃນ
ນນມ
ັີ້ ັກຈະປະກ ົດຕ ົວເປັນຄ ົນ.

ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ : ພຣະຄຳ, ພຣະນຳມແລະເທວະດຳ
ຄຳອະທບຳຍເລືິ່ ອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດຂ
ັ ີ້ ຳີ້ ຈະຟັງແລວ
ີ້ ຽນມຳເຖງຕອນນນໜ
ີ້ ຄຸນ
ີ້ ເຄຍດ. ທັງໝ ົດ
ແມນມຳຈຳກພຣະສ
ັນຍຳເດມ, ແຕມ
ັ ິ່ ແມນວ
ິ່
ິ່ ນກ
ິ່ ທດຽວກ ັນທິ່ ພຣະສ ັນຍຳໃໝຂ
ິ່ ຽນກຽິ່ ວກ ັບພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ .
ອ ັບຣຳຮຳມໄດພ
ົ ກ ັບ“ພຣະຄຳ”, ເຊິ່ ງເປັນພຣະເຈົີ້ຳໃນຮູບແບບຂອງມະນຸດ. ໃນໂຢຮ ັນ 1: 1, ບອກ
ີ້ ບ
ວຳິ່ : "ເມືິ່ ອຕນເດ
ມນນັ ີ້ ພຣະທຳຊ ົງເປັນຢູແ
ົີ້
ັີ້ ົງສະຖດຢູກ
ິ່ ລວ
ີ້ ພຣະທຳນນຊ
ິ່ ັບພຣະເຈົຳີ້ ແລະພຣະທຳນນັ ີ້
ີ້ 14, ໂຢຮ ັນກຳິ່ ວວຳິ່ ຖອ
ແຫະ ຊ ົງເປັນພຣະເຈົຳີ້ . " ໃນຂທ
ີ້ ຍຄຳນ ີ້ “ພຣະທຳໄດຊ
ີ້ ົງບ ັງເກດເປັນມະນຸດ
ແລະອຳໄສຢູທ
ິ່ ຳິ່ ມກຳງເຮົຳ” ເມືິ່ ອຊຳວຢວທິ່ ມຊວດຢູໃິ່ ນສະໄໝທິ່ ໂຢຮ ັນອຳິ່ ນເລືິ່ ອງນ,ີ້ ພວກເຂົຳຈະຄດເຖງ
ເລືິ່ ອງກຳນປະກ ົດຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໄດຮ
ີ້ ັບກຳນອະທບຳຍໄວແ
ີ້ ນວໃດໃນເລືິ່ ອງຕຳິ່ ງໆໃນພຣະສ ັນຍຳເດມ.
ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ຍ ັງກຳິ່ ວວຳິ່ ອ ັບຣຳຮຳມ “ໄດເີ້ ຫັ ນພຣະອ ົງໃນສະໄໝຂອງເພິ່ ນ” ແລະວຳິ່ ພຣະອ ົງມຊວດຢູຕ
ິ່ ິ່
ໜຳີ້ ອ ັບຣຳຮຳມ (ຢຮ. 8: 56-58).
ໂມເຊໄດພ
ົ ກ ັບເທວະດຳຂອງພຣະຜູເີ້ ປັນເຈົີ້ຳຄືພຣະເຈົຳີ້ ໃນຮູບແບບຂອງມະນຸດ, ໃນພຸມ
ີ້ ບ
ິ່ ໄມທ
ີ້ ິ່ ລຸກໄໝ ີ້
ແລະໃນເວລຳຕິ່ ມຳ. ເທວະດຳໄດນ
ີ້ ຳຄ ົນອດສະຣຳເອນອອກຈຳກເອຢບເຂົີ້ຳໄປໃນແຜນ
ິ່ ດນແຫງິ່ ພຣະ
ີ້ ວຳມເຫິ່ ົ ຳນດ
ີ້
ສ ັນຍຳ. ແຕຢ
ູ ຳໄດຂ
ິ່ ດ
ີ້ ຽນໃນຈ ົດໝຳຍໃນພຣະສ ັນຍຳໃໝວ
ິ່ ຳິ່ "ເຖງແມນວ
ິ່ ຳິ່ ພວກເຈົຳີ້ ຮູຂ
ີ້ ຄ
ແລວ
ົີ້
ີ້ ກຕຳມ ເຮົຳຢຳກໃຫພ
ີ້ ວກເຈົຳີ້ ລະນກເຖງອ ົງພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ທິ່ ໄດຊ
ີ້ ວ
ິ່ ຍກູເີ້ ອົ ຳຄ ົນອດສະຣຳເອນໃຫພ
ີ້ ນ
ຈຳກປະເທດເອຢບຢຳິ່ ງໃດ, ແຕຫ
ທ
ັີ້
ິ່ ລ ັງຈຳກນນມຳໄດ
ີ້ ຳລຳຍຄ ົນເຫິ່ ົ ຳນ ີ້ ທິ່ ບິ່ ເຊືິ່ ອໃນພຣະອ ົງເສຍ." (1: 5)
ເທວະດຳຕ ົນນນແມ
ນພຣະເຈົ
ຳີ້ ໃນຮູບຮຳິ່ ງຂອງມະນຸດ. ເທວະດຳຕ ົນນນແມ
ນບຸ
ັ ີ້
ັີ້
ິ່
ິ່ ກຄ ົນທສອງຂອງພຣະເຈົຳີ້
ສຳມພຣະພຳກ. ພຣະພຳກທສອງຂອງພຣະເຈົຳີ້ ສຳມພຣະພຳກຕິ່ ມຳຈະເກດມຳເປັນມະນຸດຜຳິ່ ນທຳງນຳງ
ມຳຣຍງພົມມະຈ ັນ.
ບຳງຄງ,
ັີ້ ໃນພຣະສ ັນຍຳໃໝ,ິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ກຳິ່ ວກຽິ່ ວກ ັບພຣະເຈົີ້ຳພຣະບດຳວຳິ່ ເປັນ”ພຣະນຳມ”. ໃນ
ຄຳ ອະທຖຳນຂອງພຣະອ ົງຢູສ
ິ່ ວນເຄັດເຊມຳເນ, ກອ
ິ່ ນທິ່ ຈະຖືກຈ ັບກຸມ, ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດອ
ີ້ ະທຖຳນວຳິ່ :“
ບ ັດນ ີ້ ພຣະບດຳເຈົຳີ້ ເອຍ ຂໂຜດໃຫຂ
ຢູຊ
ທິ່
ີ້ ຳີ້ ນອ
ີ້ ຍມສະຫງຳຣຳສ
ິ່
ິ່ ອ
ີ້ ງໜຳີ້ ພຣະອ ົງເຖດ ຄືສະຫງຳຣຳສ
ິ່
ຂຳີ້ ນອ
ັ ີ້ ຳີ້ ນອ
ີ້ ຍໄດມ
ີ້ ກ ັບພຣະອ ົງກອ
ິ່ ນສຳີ້ ງໂລກນນ.ຂ
ີ້ ຍໄດເີ້ ຮັດໃຫພ
ີ້ ຣະນຳມຂອງພຣະອ ົງ ເປັນທິ່ ຮູຈ
ີ້ ັກແກ ິ່
ພວກທິ່ ຖືກດງອອກມຳຈຳກໂລກ ……ຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍໄດເີ້ ຮັດໃຫນ
ີ້ ຳມຊືິ່ ຂອງພຣະອ ົງ ເປັນທິ່ ຮູຈ
ີ້ ັກແກພ
ິ່ ວກເຂົຳ”
(ຢຮ.17: 5–6, 26). ພຣະອ ົງໝຳຍຄວຳມວຳິ່ ແນວໃດໃນຄຳກຳິ່ ວສຸດທຳີ້ ຍນນ?
ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ບິ່ ໄດກ
ັ ີ້
ີ້ ຳິ່ ວ
ວຳິ່ ພຣະອ ົງບອກໃຫປ
ັງ. ພວກເຂົຳເຈົຳີ້ ເປັນຊຳວຢວ. ພວກເຂົຳຮູີ້
ີ້ ະຊຳຊ ົນຮູນ
ີ້ ຳມຊືິ່ ຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມນຫຍ
ິ່
ວຳິ່ ຊືິ່ ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແມນຫຍ
ັງຄືພຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວ. ພວກເຂົຳມພຣະສ ັນຍຳເດມ. ພວກເຂົຳສຳມຳດເຫັ ນຊືິ່
ິ່
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໃນຫຳຍໆພັນຂ.ີ້ ເມືິ່ ອພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ກຳິ່ ວວຳິ່ ພຣະອ ົງສະແດງພຣະນຳມຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແກ ິ່

ປະຊຳຊ ົນ, ພຣະອ ົງໝຳຍຄວຳມວຳິ່ ພຣະອ ົງໄດສ
ີ້ ະແດງພຣະເຈົຳີ້ ໃຫແ
ີ້ ກປ
ິ່ ະຊຳຊ ົນ. ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ເປັນ
ີ້ ກຳຍ.
ພຣະເຈົຳີ້ ມຳເປັນມະນຸດ. ພຣະອ ົງແມນພຣະນຳມຊືິ່
ທິ່ ຖືກແຕງິ່ ຕງເປັ
ັີ້ ນເນືອ
ິ່

ີ້ ຳຄ ັນ
ເຫດຜນ
ົ ທິ່ ເລືິ່ອງນສ
ພວກເຮົຳໄດມ
ີ້ ຳໄກພແລວ
ີ້ ໃນກຳນສກສຳຂອງພວກເຮົຳທິ່ ຈະເຫັ ນເລືິ່ ອງລຳວຂອງພຣະຄຳພຫວງຫຳຍ.
ີ້ ພຳຍໃນສ ົງຄຳມຝຳິ່ ຍວນຍຳນໃນອຳນຳຈ ັກທິ່ ເບິ່ ງບິ່ ເຫັ ນ. ມ ັນເປັນ
ທຸກໆເລືິ່ ອງໃນພຣະຄຳພແມນເກ
ດຂນ
ິ່
ສ ົງຄຳມໃນຮູບແບບທິ່ ຜູມ
ຸ ສິ່ ງລະຫວຳິ່ ງບ ັນດຳຜູທ
ີ້ ໄຊຊະນະຈະໄດທ
ີ້ ກ
ີ້ ິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດ.
ີ້ ມນວ
ໃນທັດສະນະຂອງພຣະຄຳພກຽິ່ ວກ ັບໂລກທິ່ ເບິ່ ງບິ່ ເຫັ ນ, ພຣະເຈົຳີ້ ມສ ັດຕູທິ່ ມອຳນຳດ. ນແ
ິ່ ນຍຳນ
ີ້ ແລະເຄຍມຄວຳມພັກດຕິ່ ພຣະອ ົງມຳກອ
ທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດສ
ີ້ ຳີ້ ງຂນ
ິ່ ນ. ແຕວ
ິ່ ນຍຳນເຫິ່ ົ ຳນໄີ້ ດກ
ີ້ ະບ ົດ, ຢຳກເຮັດ
ໃນສິ່ ງທິ່ ຕ ົນເອງມ ັກ. ວນຍຳນທິ່ ກະບ ົດເຫິ່ ົ ຳນໄີ້ ດຖ
ື ອະທບຳຍໂດຍໂປໂລວຳິ່ ເປັນຜູຄ
ີ້ ກ
ີ້ ອບຄອງ, ບ ັນດຳຜູມ
ີ້
ອຳນຳດ ແລະບ ັນດຳເຫິ່ ົ ຳວນຍຳນຜຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍທັງຫລຳຍ ທິ່ ຄອບຄອງຢູໃິ່ ນຍຸກມືດນໃີ້ ນໂລກທິ່ ເບິ່ ງບິ່ ເຫັ ນ
(ອຟຊ. 6:11; ກລຊ.1:16). ພວກເຂົຳຍ ັງຢູ.ິ່ ບິ່ ມບອ
ິ່ ນໃດໃນພຣະສ ັນຍຳໃໝທ
ິ່ ິ່ ບອກພວກເຮົຳວຳິ່ ພວກເຂົຳ
ໄດຈ
ີ້ ຳກໄປແລວ
ີ້ . ພວກເຂົຳຍ ັງມຊວດຢູແ
ິ່ ລະຕິ່ ສູເີ້ ພືິ່ ອຕິ່ ຕຳີ້ ນກຳນປົກຄອງຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ພວກເຂົຳຕອ
ີ້ ງ
ກຳນທຳລຳຍແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ຈະຮວມເອົ ຳມະນຸດເຂົີ້ຳໃນຄອບຄ ົວຂອງພຣະອ ົງ. ພວກເຂົຳ
ພະຍຳຍຳມສະກ ັດກນແລະທ
ຳລຳຍຂຳິ່ ວປະເສດບິ່ ໃຫເີ້ ຜຍແຜອ
ັ ີ້
ິ່ ອກໄປ.
ີ້ ມນເຈົ
ີ້ ມນຍ
ໜິ່ ງໃນອຳນຳດທິ່ ມືດນແ
ິ່ ຳີ້ ແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍຄືຊຳຕຳນ. ມ ັນມສດໃນມະນຸດທຸກຄ ົນ. ນແ
ິ່ ອ
ີ້ ນ
ວຳິ່ ມນໄດ
ຫ
ນ
ັ
ັີ້
ີ້ ອກລວງອຳດຳມແລະເອວຳເຊິ່ ງເປັນເຫດໃຫພ
ີ້ ວກເຂົຳສູນເສຍຄວຳມເປັນອຳມະຕະ. ນນແມ
ິ່
ີ້ ມນສ
ີ້
ເປົີ້ຳໝຳຍຂອງມນ.
ັ ມນຕ
ັ ອ
ີ້ ງກຳນທິ່ ຈະກຳຈ ັດມະນຸດທຸກຄ ົນທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງສຳີ້ ງ. ນແ
ິ່ ິ່ ງທິ່ ພວກເຊືອ
ສຳຍຂອງບ ັນດຳລູກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ກະບ ົດໄດຄ
ີ້ ດໃນຕອນທິ່ ຊ ົນຊຳດອດຣຳເອນເຂົີ້ຳໄປໃນດນແດນກຳນຳ
ອຳນ. ພວກເຂົຳຈະຂຳີ້ ຄ ົນອດສະຣຳເອນຫືຕິ່ ສູຈ
ີ້ ົນຕຳຍໃນສ ົງຄຳມ. ພວກເຂົຳພະຍຳຍຳມປີ້ອງກ ັນບິ່ ໃຫີ້
ປະຊຳຊ ົນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຄອບຄອງດນແດນກຳນຳອຳນ.
ກຳນສູຮ
ີ້ ົບແລະສຳມຳດເຂົີ້ຳສູດ
ິ່ ນແດນໄດ,ີ້

ເມືິ່ ອຄ ົນອດສະຣຳເອນໄດຮ
ີ້ ັບໄຊຊະນະໃນ

ເປົີ້ຳໝຳຍຂອງອຳນຳດມືດຍ ັງຄ ົງແນໃສກ
ິ່ ຳນທຳລຳຍຄ ົນ

ີ້ ວກເຂົຳພະຍຳຍຳມລີ້ລວງ
ອດສະຣຳເອນ, ແຕພ
ິ່ ວກເຂົຳເຫັ ນວຳິ່ ພວກເຂົຳຕອ
ີ້ ງປິ່ຽນຍຸດທະສຳດ. ດຽວນພ
ຄ ົນອດສະຣຳເອນໃຫໄີ້ ປນະມດສະກຳນພະອືິ່
ນ. ພວກວນຍຳນກະບ ົດຫວ ັງວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຈະຕ ັດສນໃຈລ ົງ
ັ
ໂທດອດສະຣຳເອນແລະ ທຳລຳຍພວກເຂົຳ. ຄ ົນອດສະຣຳເອນໄດເີ້ ລິ່ ມຕນໄປຂຳບໄຫວ
ນ
ົີ້
ັ
ີ້ ະມດສະກຳນ
ພະອືິ່ ນໆ. ພຣະເຈົຳີ້ ໄດຕ
ີ້ ັດສນໃຈທິ່ ຈະລ ົງໂທດຄ ົນອດສະຣຳເອນ, ແຕພ
ິ່ ຣະອ ົງບິ່ ໄດທ
ີ້ ຳລຳຍພວກເຂົຳ.
ແຕພ
ິ່ ຣະອ ົງໄດສ
ີ້ ິ່ງົ ປະຊຳກອນຂອງພຣະອ ົງອອກຈຳກດນແດນຂອງພວກເຂົຳໃຫໄ
ີ້ ປເປັນຊະເລຍ.

ີ້ ແຜນກຳນຂອງພຣະອ ົງ. ຄຳສຳບແຊງິ່
ອຳນຳດແຫງິ່ ຄວຳມມືດຮູບ
ີ້ ຳງຢຳິ່ ງອກ. ພຣະເຈົຳີ້ ຈະບິ່ ປະຖມ
ີ້ ິ່ ງເຊືອ
ີ້ ສຳຍຂອງເອວຳຈະປຳກ ົດຕ ົວ. ເຊືອ
ີ້
ກຽິ່ ວກ ັບຜູກ
ບ
ັ ີ້ ມຄື ງ(ຊຳຕຳນ)ໄດ
ູ
ີ້ ະບ ົດດງເດ
ີ້ ອກລວ
ິ່ ງໜຳີ້ ວຳິ່ ມືໜ
ີ້ ະແກໄີ້ ຂຜົນຂອງຄວຳມລມເຫ
ີ້ ິ່ ງ
ສຳຍຄ ົນນຈ
ວຂອງອຳດຳມໃນສວນເອເດນ. ພວກວນຍຳນກະບ ົດຮູວ
ົີ້
ີ້ ຳິ່ ມືໜ
ຜູທ
ັ ີ້
ົດຕ ົວ. ແຕຄ
ີ້ ິ່ ໄດສ
ີ້ ັນຍຳໄວນ
ີ້ ນຈະມຳປະກ
ິ່ ືກ ັບທິ່ ໂປໂລໄດບ
ີ້ ອກພວກເຮົຳ, ພວກເຂົຳບິ່ ຮູຢ
ີ້ ຳິ່ ງຊ ັດເຈນວຳິ່
ພຣະເຈົຳີ້ ກຳລ ັງວຳງແຜນຫຍ ັງ (1 ກຣທ. 2: 6;8; ອຟຊ. 3:10; 6:12). ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງມແຜນກຳນ
ີ້ .
ແຕພ
ິ່ ຣະອ ົງໄດເີ້ ຊືິ່ ອງລຳຍລະອຽດໄວຈ
ີ້ ິ່ ງບິ່ ມໃຜຮູວ
ີ້ ຳິ່ ຈະເກດຫຍ ັງຂນ
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ກດເກນຂອງສ
ງຄຳມ
ົ
ົ
ເຖງຕອນນພີ້ ວກເຮົຳໄດຮີ້ ຽນຮູຫີ້ ຍ ັງແດ?ິ່

ຢູທ
ິ່ ິ່ ວຫຳນບຳເບນ, ພຣະເຈົຳີ້ ຢຸດກຳນເຊືິ່ ອມຕິ່ ໂດຍກ ົງກ ັບ

ປະຊຳຊ ົນຂອງປະເທດຕຳິ່ ງໆທິ່ ຕອ
ີ້ ງກຳນສຳີ້ ງວຫຳນຂອງຕ ົນເອງ. ສະມຳຊກຂອງສະພຳວນຍຳນຂອງ
ພຣະເຈົຳີ້ ໄດຖ
ື ມອບໝຳຍໃຫປ
ົ ຄອງປະຊຳຊຳດຕຳິ່ ງໆແລະໄດຮ
ີ້ ກ
ີ້ ກ
ີ້ ັບສດອຳນຳດເໜືອພວກເຂົຳ, ແຕຕ
ິ່ ິ່ ມຳ
ີ້ົ ົນຊຳດໃໝ ິ່
ວນຍຳນເຫິ່ ົ ຳນໄີ້ ດກ
ີ້ ະບ ົດຈຳກແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ (ພບຍ.32: 8–9). ພຣະເຈົີ້ຳໄດເີ້ ລິ່ ມຕນຊ
ຂອງພຣະອ ົງເອງຄືອດສະຣຳເອນໂດຍມອ ັບຣຳຮຳມເປັນພິ່ . ພຣະເຈົຳີ້ ໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວຢຳິ່ ງຈະແຈງວ
ີ້ ຳິ່ ພຣະອ ົງໄດ ີ້
ວຳງແຜນທິ່ ຈະຍດເອົ ຳບ ັນດຳປະຊຳຊຳດທິ່ ກະບ ົດຄືນມຳໂດຍໃຊອ
ີ້ ດທພົນຂອງອດສະຣຳເອນ (ປຖກ.12:
3). ແຕພ
ົ ຄອງປະເທດຕຳິ່ ງໆຈະຕອ
ິ່ ວກວນຍຳນທິ່ ກະບ ົດຜູປ
ີ້ ກ
ີ້ ງຖືກບ ັງຄ ັບໃຫຍ
ີ້ ອມຈຳນ ົນອຳນຳດແລະສດ
ອຳນຳດຂອງພວກເຂົຳ (ພສສ. 82: 6–8). ນນໝຳຍຄວຳມວ
ຳິ່ ຈະມສ ົງຄຳມທັງໃນອຳນຳຈ ັກທຳງກຳຍ
ັີ້
ແລະອຳນຳຈ ັກວນຍຳນ. ທັນທທິ່ ມປະຊຳຊ ົນເອີ້ນວຳິ່ ຄ ົນອດສະຣຳເອນ, ພວກເຂົຳເຈົຳີ້ ໄດກ
ີ້ ຳຍເປັນເປົີ້ຳໝ
ຳຍທິ່ ຈະຖືກທຳລຳຍໂດຍພວກຜູປ
ົ ຄອງທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດ.
ີ້ ກ

ພຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວແມນໃຜ?
ິ່
ໃນໄລຍະຕນໆໃນປະຫວ
ົີ້
ັດສຳດຂອງອດສະຣຳເອນ, ປະຊຳຊ ົນຕ ົກຢູໃິ່ ນສະພຳບທິ່ ອ ັນຕະລຳຍ. ເລືິ່ ອງ
ຂອງໂຢເຊັ ບ (ປຖກ. 37–50) ອະທບຳຍວຳິ່ ເປັນຫຍ ັງຄ ົນອດສະຣຳເອນຈິ່ ງໄປປະເທດເອຢບ. ກຳນເບິ່ ງ
ແຍງຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຕິ່ ໂຈເຊັ ບໄດປ
ີ້ ິ່ຽນກຳນທຳຮຳີ້ ຍທິ່ ເຈດຕະນຳໂດຍອຳີ້ ຍນອ
ີ້ ງຂອງລຳວໃຫເີ້ ປັນກຳນຊວ
ິ່ ຍ
ຊວດຄ ົນອດສະຣຳເອນໃຫພ
ດຢຳກ (ປຖກ. 46: 3–4; 50:20). ພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ໄດບ
ົີ້
ີ້ ນຈຳກຄວຳມອ
ີ້ ອກຄ ົນ
ິ່ ັ ນນເຂົ
ອດສະຣຳເອນອອກຈຳກປະເທດເອຢບທັນທດງ
ັ ີ້ ຳເຈົຳີ້ ຈິ່ ງຢູຕ
ິ່ ິ່ . ພຣະເຈົຳີ້ ຮູດ
ີ້ ວຳິ່ ກະສ ັດຟຳໂຣທິ່ ແຕງິ່
ຕງໂຢເຊັ
ບເຂົີ້ຳຮ ັບຕຳແໜງ
ັີ້
ິ່ ກຳນປົກຄອງລະດ ັບສູງຈະຕອ
ີ້ ງຕຳຍ

ແລະຖືກແທນໂດຍສ ັດຕູຂອງຄ ົນ

ອດສະຣຳເອນ (ອພຍ. 1). ພຣະເຈົຳີ້ ຮູວ
ີ້ ຳິ່ ກະສ ັດຟຳໂຣຄ ົນໃໝຈ
ິ່ ະເຮັດໃຫຄ
ີ້ ົນອດສະຣຳເອນຖືກບ ັງຄ ັບໃຫີ້
ເຮັດວຽກໜັກ (ປຖກ. 15:13–16). ພຣະເຈົຳີ້ ໄດວ
ີ້ ຳງແຜນທິ່ ຈະຊວ
ິ່ ຍເຫືອອດສະຣຳເອນໃນເວລຳທິ່ ເໝຳະ
ສ ົມ(ປຖກ. 46: 4).
ແຕເິ່ ປັນຫຍ ັງພຣະເຈົຳີ້ ຈິ່ ງລຖຳີ້ ດ ົນນຳນແທີ້ ? ພຣະເຈົຳີ້ ມເຫດຜົນທິ່ ດສະເໝໃນກຳນປອ
ິ່ ຍໃຫມ
ີ້
ີ້ . ພວກເຮົຳບິ່ ສຳມຳດຮູເີ້ ຫດຜົນໄດສ
ຄວຳມທຸກທລະມຳນເກດຂນ
ີ້ ະເໝໄປ. ໃນກລະນນ,ີ້ ພຣະຄຳພບອກ
ພວກເຮົຳວຳິ່ ເປັນຫຍ ັງອດສະຣຳເອນຕອ
ີ້ ງທົນທຸກທລະມຳນເປັນຂຳີ້ ທຳດ.

ຫ ັງຈຳກໂມເຊໄດໜ
ອ
ັ ີ້
ີ້ ຈຳກປະເທດເອຢບແລະຫ ັງຈຳກນນໄດ
ີ້ ຳໄສຢູໃິ່ ນຖິ່ ນແຫງີ້ ແລງີ້ ກ ັນດຳນເປັນເວລຳ
ີ້ ລຳວຈຳກພຸມ
40 ປ, ພຣະເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ອນ
ິ່ ໄມທ
ີ້ ິ່ ມໄຟລຸກ (ອພຍ. 3: 1–14). ພຣະເຈົຳີ້ ບອກໂມເຊວຳິ່ ລຳວ
ກຳລ ັງຖືກສິ່ງົ ກ ັບໄປອຢບ. ຄຳແນະນຳຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແມນງ
: ບອກກະສ ັດຟຳໂຣໃຫ“ີ້ ປິ່ອຍ
ິ່ ຳຍດຳຍຄື
ິ່
ປະຊຳຊ ົນຂອງເຮົຳໄປ” (ອພຍ. 5: 1). ກະສ ັດຟຳໂຣບິ່ ເຫັ ນດແລະບິ່ ໄດເີ້ ຮັດເຊັິ່ ນນນ.
ັີ້ ກະສ ັດຟຳໂຣແລະ
ຊຳວອຢບເຊືິ່ ອວຳິ່ ກະສ ັດຟຳໂຣແມນເທບພະເຈົ
ຳີ້ ໃນຮຳິ່ ງຂອງມະນຸດ. ກະສ ັດຟຳໂຣແມນສ
ັ ຂອງ
ິ່
ິ່ ັນຍຳລກ
ິ່ ມອຳນຳດຫຳຍທິ່ ສຸດໃນໂລກໃນ
ຄວຳມຮຸງິ່ ເຮືອງແລະອຳນຳດຂອງເອຢບ. ປະເທດເອຢບແມນປະເທດທ
ິ່
ເວລຳນ.ີ້ ກະສ ັດຟຳໂຣຈະບິ່ ປິ່ອຍໃຫພ
ີ້ ຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ເບິ່ ງບິ່ ເຫັ ນຂອງທຳດຊຳວເຮັບເຣມຳບອກເພິ່ ນວຳິ່ ຕອ
ີ້ ງເຮັດ
ຫຍ ັງ. ກະສ ັດຟຳໂຣບິ່ ຮູວ
ີ້ ຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຂອງໂມເຊມຈງຫືບິ່ .

ີ້ ໂມເຊແລະເວົີ້ຳວຳິ່ ,
ເພິ່ ນຈິ່ ງເວົີ້ ຳເຍຳະເຍຍ

“ພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວແມນໃຜ?
ເປັນຫຍ ັງເຮົຳຈະຕອ
ິ່
ີ້ ງຟັງ ແລະປອ
ິ່ ຍປະຊຳຊ ົນພວກນໄີ້ ປ?”(ອພຍ. 5: 2).
ອກບິ່ ດ ົນກະສ ັດຟຳໂຣກຈະຮ ັບບ ົດຮຽນທິ່ ເຈັບປວດຫຳຍ. ພຣະເຈົຳີ້ ຮູວ
ີ້ ຳິ່ ທຳິ່ ທຂອງກະສ ັດຟຳໂຣຈະເປັນ
ີ້ ງ ແລະບິ່
ແນວໃດ. ພຣະເຈົຳີ້ ໄດບ
ີ້ ອກໂມເຊວຳິ່ , "ເຮົຳຈະເຮັດໃຫໃີ້ ຈຂອງກະສ ັດຟຳໂຣແຂງກະດຳີ້ ງດືດ
ຍອມປິ່ອຍໃຫປ
ີ້ ະຊຳຊ ົນໄປ" (ອພຍ. 4:21). ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກຳນຢຳກໃຊກ
ີ້ ຳນຕິ່ ສູນ
ີ້ ເີ້ ພືິ່ ອຈຸດປະສ ົງ
ຂອງພຣະອ ົງ. ປະເທດເອຢບໄດກ
ີ້ ົດຂິ່ ຂິ່ມົ ເຫັ ງຄ ົນອດສະຣຳເອນເປັນຂຳີ້ ທຳດເປັນເວລຳສິ່ ສ ັດຕະວ ັດ.
ພຣະເຈົຳີ້ ຕ ັດສນໃຈວຳິ່ ມນເຖ
ັ ງເວລຳແລວ
ີ້ ທິ່ ປະເທດເອຢບແລະເທບພະເຈົຳີ້ ຂອງເຂົຳຈະຖືກລ ົງໂທດ.
ຫົວໃຈທິ່ ແຂງກະດຳີ້ ງຂອງຟຳໂຣແມນສ
ິ່ ວ
ິ່ ນໜິ່ ງຂອງແຜນກຳນພຣະເຈົຳີ້ . ພຣະຄຳພກຳິ່ ວວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດ ີ້
ສິ່ ງົ ໄພພບ ັດຕຳິ່ ງໆມຳຕິ່ ສູກ
ກກ ົກ (ກຈ.12:
ີ້ ັບບ ັນດຳພະຂອງເອຢບ. ໄພພບ ັດສຸດທຳີ້ ຍແມນກຳນຕຳຍຂອງລູ
ິ່
12; ຈບຊ. 33: 4). ເມືິ່ ອລູກຊຳຍຂອງກະສ ັດຟຳໂຣຕຳຍ, ມ ັນສະແດງໃຫເີ້ ຫັ ນວຳິ່ ເທບພະເຈົຳີ້ ຂອງເອຢບ
ບິ່ ມອຳນຳດຄືກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ຂອງອດສະຣຳເອນ. “ແລວ
ີ້ ໃນຕອນທຽິ່ ງຄືນ ພຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວກໄດຂ
ີ້ ຳີ້ ລູກຊຳຍກ ົກ
ທັງໝດ
ລ
ູ ຊຳຍກ ົກຂອງກະສ ັດຟຳໂຣຜູທ
ົ ໃນປະເທດເອຢບ ຕງແຕ
ັີ້
ິ່ ກ
ີ້ ິ່ ຈະສືບບ ັນລ ັງ ເຖງລູກຊຳຍກ ົກຂອງ
ນ ັກໂທດຜູທ
ື ຂຳີ້ ຄືກ ັນ. ” (ອພຍ. 12: 29).
ີ້ ິ່ ຖືກຄຸມຂ ັງຢູໃິ່ ນຄຸກມືດ; ລູກສ ັດໂຕເຖກຫົວປກໄດຖ
ີ້ ກ
ີ້ ພຣະເຈົຳີ້ . ບ ັດນກ
ີ້ ະສ ັດຟຳໂຣເຂົີ້ຳໃຈແລວ
ິ່ ັ ທິ່
ກະສ ັດຟຳໂຣໄດເີ້ ຍຳະເຍຍ
ີ້ ວຳິ່ ໃຜມອຳນຳດແທໆ
ີ້ . ດງ
ໂປໂລຂຽນວຳິ່ ,“ ຢຳິ່ ເຂົີ້ຳໃຈຜດ ພວກເຈົີ້ຳຈະຫອກລວງພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ໄດ ີ້ ເພຳະວຳິ່ ຜູໃີ້ ດຫວຳິ່ ນສິ່ ງໃດລ ົງ ກ
ຈະເກັບກຽິ່ ວສິ່ ງນນ.
ັ ີ້

(ຄລຕ. 6: 7). ກຳນຕສອນທິ່ ປະເທດເອຢບໄດຮ
ີ້ ັບ, ຈ ົນໃນທິ່ ສຸດພວກເຂົຳກຍອມທິ່

ຈະປິ່ອຍອດສະຣຳເອນແລະເຮັດໃຫປ
ີ້ ະເທດອືິ່ ນໆເຄົຳລ ົບຢຳເກງພຣະເຈົຳີ້ ຂອງອດສະຣຳເອນ.
ປະຊຳຊ ົນທິ່ ຢູໄ
ິ່ ກເຊັິ່ ນຊຳວກຳນຳອຳນກໄດຍ
ີ້ ນກຽິ່ ວກ ັບກຳນທຸບຕອ ັນເປັນຕຳຢຳີ້ ນທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຂອງອດ
ສະຣຳເອນໄດສ
ີ້ ິ່ງັ ສອນປະເທດອຢບແລະເທບພະເຈົຳີ້ ຂອງພວກເຂົຳ (ຢຊ. 2: 8-10;ທຽບກ ັບ ອພຍ.
15:16-18;ຢຊ.9:9 ) ເຢທະໂຣ, ພິ່ ເຖົຳີ້ ຂອງໂມເຊຜູທ
ີ້ ິ່ ມຳຈຳກມດອຳນ, ໄດອ
ີ້ ະທບຳຍເຖງສິ່ ງທິ່ ທຸກຄ ົນ
ີ້ ຳິ່ : "ບ ັດນ ີ້ ຂອ
ເຂົີ້ຳໃຈໃນຕອນນວ
ີ້ ຍຮູແ
ີ້ ລວ
ີ້ ວຳິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວຍິ່ ງໃຫຍກ
ິ່ ວຳິ່ ພະທັງຫຳຍ " (ອພຍ.18:11).

ຕິ່ ມຳຫ ັງຈຳກກອງທັບທິ່ ມອຳນຳດຂອງເອຢບໄລຕ
ື ທຳລຳຍໃນທະເລແດງ.
ິ່ ຳມອດສະຣຳເອນ, ແຕຖ
ິ່ ກ
ີ້ ກະສ ັດຟຳໂຣແລະກອງທັບທິ່ ຕຳຍຂອງເພິ່ ນວຳິ່ : ຂຳີ້ ແດພ
ໂມເຊຖຳມຄຳຖຳມທິ່ ເຍຳະເຍຍ
ິ່ ຣະເຈົີ້ຳຢຳເວ ໃນ
ບ ັນດຳພະທັງຫຳຍນນໃຜແດ
ຄ
ັ ີ້
ື ຣະອ ົງ? (ອພຍ.15:11).
ິ່ ພ
ຫ ັງຈຳກໜອອກຈຳກປະເທດເອຢບແລະຂຳີ້ ມທະເລແດງແລວ
ີ້ , ຄ ົນອດສະຣຳເອນຮູວ
ີ້ ຳິ່ ພວກເຂົຳກຳລ ັງ
ມຸງີ້ ໜຳີ້ ໄປບອ
ິ່ ນໃດ. ພວກເຂົຳໄດໄີ້ ປພົບພຣະເຈົຳີ້ ຂອງພວກເຂົຳທິ່ ບຳີ້ ນແລະສຳນ ັກງຳນໃຫຍຂ
ິ່ ອງພຣະອ ົງ
ຄືພເູ ຂົຳຊນຳຍ.
ເຖງແມນວ
ັ ີ້ ິ່ ມພຣະຄຳພ, ຄວຳມຮູດ
ິ່ ຳິ່ ຄ ົນອດສະຣຳເອນບິ່ ຮູຫ
ີ້ ຳຍກຽິ່ ວກ ັບພຣະເຈົຳີ້ . ໃນສະໄໝນນບ
ີ້ ຽວທິ່
ຄ ົນອດສະຣຳເອນມກຽິ່ ວກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ແມນເລືິ່
ອງຕຳິ່ ງໆທິ່ ໄດຖ
ຸ ຂອງພວກເຂົຳ.
ື ຖຳິ່ ຍທອດຈຳກບ ັນພະບຸລດ
ິ່
ີ້ ກ
ມນເປັ
ັ ນເວລຳ 400 ປແລວ
ົ ກ ັບອ ັບຣຳຮຳມ, ອຊຳກແລະຢຳໂຄບ. ກຳນອຳິ່ ນເລືິ່ ອງ
ີ້ ທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດພ
ີ້ ບ
ໃນພຣະຄຳພປະຈຸບ ັນນ,ີ້ ພວກເຮົຳກສຳມຳດເຫັ ນແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ຄ ົນອດສະຣຳເອນມຫຳຍຢຳິ່ ງ
ທິ່ ຕອ
ີ້ ງຮຽນຮູກ
ີ້ ຽິ່ ວກ ັບພຣະເຈົຳີ້ . ພູເຂົຳຊນຳຍກຳລ ັງຈະເປັນຫອ
ີ້ ງຮຽນຂອງພວກເຂົຳ.

ຊ ົນຊຳດອດສະຣຳເອນເປັນຄອບຄ ົວຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແລະເປັນຕ ົວແທນ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຢູໃິ່ ນໂລກ
ກອ
ິ່ ນທິ່ ອດສະຣຳເອນອອກຈຳກເອຢບ, ໂມເຊຢືນຢູຕ
ິ່ ິ່ ກະສ ັດຟຳໂຣແລະໄດບ
ີ້ ອກເພິ່ ນວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວ
ິ່ ັ ນ:ີ້ ‘ຊຳດອດສະຣຳເອນເປັນລູກຊຳຍກ ົກຂອງເຮົຳ....ໃຫປ
ກຳິ່ ວດງ
ີ້ ິ່ອຍພວກເຂົຳໄປນະມ ັດສະກຳນເຮົຳ’
ີ້ ຳຍເຖງເຊືອ
ີ້ ສຳຍ
(ອພຍ.4:22–23). ຄວຳມຄດທິ່ ວຳິ່ ພຣະເຈົີ້ຳທິ່ ມລູກຊຳຍເປັນສິ່ ງສຳຄ ັນ. ໃນກລະນນໝ
ິ່ ົ ຈືິ່ ໄວວ
ຂອງອ ັບຣຳຮຳມທັງໝ ົດ.ຈງ
ີ້ ຳິ່ ອຳດຳມກິ່ ແມນລູ
ິ່ ກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ເພຳະວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດສ
ີ້ ຳີ້ ງລຳວ.
ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກຳນຄອບຄ ົວມະນຸດ. ພຣະເຈົຳີ້ ວຳງແຜນທິ່ ຈະຢູເິ່ ທງແຜນ
ິ່ ດນໂລກຮວ
ິ່ ມກ ັບມະນຸດທິ່
ພຣະອ ົງສຳີ້ ງ. ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫຄ
ີ້ ອບຄ ົວວນຍຳນທິ່ ເບິ່ ງບິ່ ເຫັ ນຂອງພຣະອ ົງແລະຄອບຄ ົວມະນຸດຢູິ່
ຮວ
ິ່ ມກ ັບພຣະອ ົງແລະຮ ັບໃຊພ
ີ້ ຣະອ ົງ. ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫມ
ີ້ ະນຸດເພິ່ ມທະວຈຳນວນແລະໃຫແ
ີ້ ຜນ
ິ່ ດນ
ີ້ ິ່ ວຫຳນບຳເບນ,
ໂລກທັງໝ ົດ ກຳຍເປັນຄືກ ັບສວນເອເດນ. ແຕວ
ິ່ ຳິ່ ຕອນທິ່ ມະນຸດໄດກ
ີ້ ະບ ົດຕິ່ ແຜນກຳນນທ
ີ້ ມະນຸດ. ຕອນນພ
ີ້ ຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ມລູກເຫືອຢູ.ິ່ ແຕຫ
ີ້ ອ ັບຣຳຮຳມ.
ພຣະເຈົຳີ້ ກໄດປ
ັີ້
ົງໄດເີ້ ອນ
ີ້ ະຖມ
ິ່ ັງຈຳກນນພຣະອ
ີ້ ສຳຍຂອງອ ັບຣຳຮຳມຈະກຳຍເປັນຊ ົນຊຳດໃໝນ
ເຊືອ
ັີ້ ອດສະຣຳເອນແລະພວກເຂົຳເຈົຳີ້ ຈະເປັນ
ິ່ ນຄື
ຄອບຄ ົວໃໝຂ
ັ ີ້ ມທິ່ ກຳີ້ ວໄປຂຳີ້ ງໜຳີ້ ອກຄງ.
ັ ີ້ ອຳດຳມແລະເອວຳ
ິ່ ອງພຣະເຈົຳີ້ . ເຖງເວລຳທິ່ ແຜນກຳນດງເດ
ີ້ົ
ເຄຍເປັນພຣະລ ັກສະນະ ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຢູໃິ່ ນໂລກແຕວ
ວ, ສະນນອ
ັ ີ້ ດສະຣຳເອນຈະມຳ
ິ່ ຳິ່ ພວກເຂົຳລມເຫ
ິ່ ັ ກຳິ່ ວ.
ຮ ັບຕຳແໜງ
ິ່ ດງ

ກຳນກ ັບໄປທພູເຂົຳຊນຳຍແມນກຳນກ
ສ
ັບບຳີ້ ນ. ແມນແຕ
ັ ີ້
ິ່
ິ່
ິ່ ະມຳຊກສະພຳຢູເິ່ ທງສະຫວ ັນກຢູທ
ິ່ ິ່ ນນແລະ
ກຳ ລ ັງເຝົີ້ຳເບິ່ ງຕຳມແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳທິ່ ຖືກນຳກ ັບມຳໃຊໃີ້ ໝ.ິ່ ພວກເຂົຳເຈົີ້ຳເປັນພະຍຳນໃນສ ັນຍຳ
ີ້ ົກລ ົງດງ
ິ່ ັ ກຳິ່ ວເອນ
ີ້ ວຳິ່ ພຣະບ ັນຍ ັດ
ສະບ ັບໃໝລ
ິ່ ະຫວຳິ່ ງພຣະເຈົຳີ້ ແລະປະຊຳຊ ົນຂອງພຣະອ ົງ. ຂຕ

ພຣະບ ັນຍ ັດຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຄືໄດຖ
ື ສິ່ງົ ມອບໂດຍສະພຳຂອງພຣະເຈົຳີ້
ີ້ ກ
ທຳິ່ ນປະຫຳດໃຈບເມືິ່ ອຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວວຳິ່ ສະມຳຊກສະພຳສະຫວ ັນກຢູທ
ິ່ ິ່ ພູເຂົຳຊນຳຍ. ເມືິ່ ອ
ພຣະເຈົຳີ້ ປະທຳນພຣະບ ັນຍ ັດສບປະກຳນ? ຖຳີ້ ທຳິ່ ນເຄຍເບິ່ ງຮູບເງົຳກຽິ່ ວກ ັບກຳນອ ົບພະຍ ົບແລະພູເຂົຳ
ຊນຳຍ, ທຳິ່ ນຈະບິ່ ໄດເີ້ ຫັ ນສະມຳຊກສະພຳວນຍຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ແຕພ
ິ່ ຣະຄຳພບອກວຳິ່ ພວກເຂົຳຢູທ
ິ່ ິ່
ນນ.
ັີ້ ແລະຍ ັງບອກວຳິ່ ພວກເຂົຳໄດສ
ີ້ ິ່ ງົ ມອບກ ົດບ ັນຍ ັດຂອງພຣະເຈົຳີ້ (ກຈ.7: 52– 53; ຮຣ. 2: 1–2).
ພຣະຄຳພຍ ັງກຳິ່ ວອກວຳິ່ ກ ົດບ ັນຍ ັດຖືກຂຽນໄວ“ີ້ ດວ
ີ້ ຍພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົຳີ້ ” (ພບຍ. 9:9–10). ຄຳ
ີ້ ມື. ພຣະເຈົຳີ້ ຢູິ່
ເວົີ້ຳແບບນນຄວນຈະຄຸ
ນ
ັີ້
ີ້ ເຄຍກ ັນ. ພຣະເຈົຳີ້ ປະກ ົດກຳຍໃນຮູບແບບຂອງມະນຸດແລະມນວ
ີ້ ຳີ້ ຍຄືກ ັບເລືິ່ອງລຳວໃນປະຖ ົມມະກຳນກຽິ່ ວກ ັບເທວະດຳ
ເທງພູຊນຳຍ, ປຳກ ົດຕ ົວເປັນມະນຸດ. ເລືິ່ ອງນຄ
ຂອງອ ົງພຣະຜູເີ້ ປັນເຈົຳີ້ . ພຣະອ ົງແລະສະພຳສະຫວ ັນຂອງພຣະອ ົງໄດມ
ີ້ ອບພຣະບ ັນຍ ັດແກໂິ່ ມເຊແລະອດ
ສະຣຳເອນ
ຫ ັງຈຳກໄດໃີ້ ຫພ
ີ້ ຣະບ ັນຍ ັດແລວ
ີ້ , ໂມເຊ, ອຳໂຣນ, ລູກຊຳຍຂອງອຳໂຣນ, ແລະຜູເີ້ ຖົຳີ້ ແກຂ
ິ່ ອງຄ ົນອດ
ີ້ ເຊນໃຫເີ້ ຂົີ້ຳໄປພົບພຣະເຈົຳີ້ ຂອງອດສະຣຳເອນໃນຮູບແບບມະນຸດອກ
ສະຣຳເອນເຈັດສບຄ ົນໄດຖ
ື ເຊືອ
ີ້ ກ
ີ້ ວກເຂົຳໄດມ
ເທືິ່ ອນພ
ີ້ ຳປະຊຸມຮວ
ິ່ ມກ ັນເພືິ່ອຮ ັບປະທຳນອຳຫຳນ (ອພຍ.24: 9-11). ຄືກ ັນກ ັບອຳຫຳນແລງ
ຄງສຸ
ັີ້ ດທຳີ້ ຍ, ເມືິ່ ອພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ເລິ່ ມຕງພຣະສ
ັີ້
ັນຍຳໃໝທ
ິ່ ິ່ ຖືກຈຳລກໄວໂີ້ ດຍເລືອດຂອງພຣະອ ົງ, ອຳຫຳນ
ີ້ ທ
ີ້ ົກລ ົງສະບ ັບໃໝ ິ່
ຄຳບນຢ
ິູ່ ິ່ ພູເຂົຳຊນຳຍໄດສ
ີ້ ະຫອງພັນທະສ ັນຍຳໃໝຂ
ິ່ ອງພຣະເຈົຳີ້ ກ ັບອດສະຣຳເອນ. ຂຕ
ີ້ ວຳິ່ ພຣະບ ັນຍ ັດ.
ນເີ້ ລິ່ ມຕນຢູ
ົີ້ ເິ່ ທງພູເຂົຳຊນຳຍແລະຖືກເອນ
ພຣະເຈົຳີ້ ໄດໃີ້ ຫພ
ີ້ ຣະບ ັນຍ ັດແກຄ
ິ່ ົນອດສະຣຳເອນເພືິ່ ອວຳິ່ ພວກເຂົຳຈະ“ ບລສຸດ” (ລລວ.19: 2).
ບລສຸດໝຳຍເຖງຖືກແຍກອອກມຳຈຳກຄ ົນອືິ່ນ. ໃຫແ
ຳິ່ ງ
ີ້ ຕກຕຳິ່ ງ. ໃຫເີ້ ປັນທິ່ ພເສດ. ພຣະເຈົຳີ້ ແມນແຕກຕ
ິ່
ີ້ ເຊງຈຳກວນຍຳນອືິ່ ນໆແລະແຕກຕຳິ່ ງຈຳກທຸກຢຳິ່ ງໃນໂລກ. ສະນນ,
ໂດຍສນ
ັ ີ້ ປະຊຳຊ ົນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ກິ່
ຈຳເປັນຕອ
ີ້ ງແຕກຕຳິ່ ງຈຳກປະຊຳຊຳດອືິ່ ນໆອກດວ
ີ້ ຍ.
ີ້ ງຫ ັງແມນຫຍ
ກຳນເປັນຄ ົນບລສຸດໝຳຍຄວຳມວຳິ່ ແນວໃດ? ແນວຄດທິ່ ຢູເິ່ ບືອ
ັງ? ຄວຳມບລສຸດບິ່ ໄດ ີ້
ິ່
ໝຳຍ ຄວຳມວຳິ່ ເປັນເລືິ່ ອງແປກ. ບລສຸດໝຳຍເຖງຖືກກຳນ ົດໂດຍພຣະເຈົຳີ້ . ໝຳຍເຖງກຳນອຸທດໃຫີ້
ແກພ
ົ ໃນຊວດເຊິ່ ງມຳຈຳກພຣະເຈົຳີ້ ໃນທຳງທິ່ ເໝຳະສ ົມ.
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ . ໝຳຍເຖງກຳນໄດຮ
ີ້ ັບສິ່ ງທິ່ ດໆທັງໝດ

ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫອ
ີ້ ດສະຣຳເອນດງດູດເອົ ຳຊ ົນຊຳດອືິ່ນໆມຳຫຳພຣະອ ົງ (ພບຍ. 4: 6–8; 28: 9–
ີ້ ມນເຫດຜົນທ
ິ່ ວຳິ່ ພຣະຄຳພກຳິ່ ວວຳິ່ ອດສະຣຳເອນຈະຕອ
10). ນແ
ິ່
ີ້ ງເປັນ "ອຳນຳຈ ັກແຫງິ່ ປະໂຣຫດ"
(ອພຍ.19: 6) ແລະ "ແສງສະຫວຳິ່ ງສຳລ ັບປະຊຳຊຳດ" (ອຊຢ. 42: 6; 49: 6; 3). ອດສະຣຳເອນທັງ
ໝ ົດສືບທອດຕຳແໜງ
ຸ ໆປະຊຳຊຳດ (ປຖກ.12: 3).
ິ່ ຂອງອ ັບຣຳຮຳມ. ພວກເຂົຳຕອ
ີ້ ງເປັນພອນໃຫແ
ີ້ ກທ
ິ່ ກ

ຄວຳມເຊືິ່ອທິ່ ສ ັດຊືິ່
ກຳນມຄວຳມສຳພັນທິ່ ຖືກຕອ
ີ້ ງກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ແມນອ
ິ່ ກວທໜິ່ ງຂອງກຳນອະທບຳຍຄວຳມໝຳຍຂອງກຳນ
ີ້ . ພວກເຮົຳອຳດຈະໄດຮ
ີ້ ໂດຍກຳນເຊືິ່ ອ
ມຄວຳມລອດພົນ
ີ້ ັບກຳນສດສອນວຳິ່ ອດສະຣຳເອນໄດຮ
ີ້ ັບຄວຳມພົນ
ີ້ ິ່ ຖືກຕອ
ີ້
ຟັງພຣະບ ັນຍ ັດ, ແຕນ
ິ່ ບ
ີ້ ງ. ໃນພຣະສ ັນຍຳເດມແລະໃນພຣະສ ັນຍຳໃໝບ
ິ່ ິ່ ເຄຍສອນວຳິ່ ຄວຳມພົນ
ີ້ . ຄວຳມພົນ
ີ້ ແມນໄດ
ສຳມຳດໄດຮ
ຮ
ີ້ ັບຜຳິ່ ນທຳງພຣະບ ັນຍ ັດ. ພວກເຮົຳບິ່ ສ ົມຄວນໄດຮ
ີ້ ັບຄວຳມພົນ
ິ່
ີ້ ັບໂດຍບິ່
ເສຍຄຳິ່ ໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ເມືິ່ ອພວກເຮົຳເຊືິ່ ອ.
ຄ ົນອດສະຣຳເອນກຄືກ ັນກ ັບພວກເຮົຳໃນປະຈຸບ ັນນ,ີ້ ຕອ
ີ້ ງມຄວຳມເຊືິ່ ອ. ພວກເຂົຳເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງເຊືິ່ ອ
ວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຂອງພວກເຂົຳແມນພຣະເຈົ
ຳີ້ ເໜືອບ ັນດຳພະອືິ່ນໆ. ພວກເຂົຳຕອ
ິ່
ີ້ ງໄວວ
ີ້ ຳງໃຈວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດ ີ້
ເຮັດໃຫຊ
ັີ້ ິ່ ສຳມຳດ
ີ້ ົນຊຳດຂອງພວກເຂົຳເປັນຄ ົນພເສດຂອງພຣະອ ົງ. ຄ ົນອດສະຣຳເອນຊຳດດຽວເທົິ່ ຳນນທ
ເຂົີ້ຳເຖງພຣະເຈົຳີ້ ແຫງິ່ ເທບພະເຈົຳີ້ ທັງປວງໄດ.ີ້ ພຣະບ ັນຍ ັດບິ່ ແມນວ
ິ່ ທທິ່ ຄ ົນອດສະຣຳເອນສຳມຳດໄດຮ
ີ້ ັບ
ີ້
ຄວຳມພົນໄດ
.ີ້
ໂດຍກຳນເຊືິ່ ອຟັງພຣະບ ັນຍ ັດ, ພວກເຂົຳສະແດງຄວຳມຈ ົງຮ ັກພັກດຕິ່ ພຣະເຈົີ້ຳທິ່ ພວກເຂົຳເຊືິ່ ອຢູແ
ິ່ ລວ
ີ້ .
ີ້ ຳລ ັບຄ ົນອດສະຣຳເອນນນກ
ຄວຳມພົນສ
ັ ີ້ ຽິ່ ວກ ັບຄວຳມເຊືິ່ອໃນພຣະສ ັນຍຳແລະເຊືິ່ອໃນພຣະລ ັກສະນະຂອງ
ພຣະເຈົຳີ້ ເໜືອເທບພະເຈົຳີ້ ທັງປວງ. ນນໝຳຍຄວຳມວ
ຳິ່ ພວກເຂົຳປະຕເສດທິ່ ຈະນະມດສະກຳນພະອືິ່
ນໆ.
ັ ີ້
ັ
ີ້
ກຳນໄດຮ
ນກ
ີ້ ັບຄວຳມພົນແມ
ິ່ ຽິ່ ວກ ັບຄວຳມເຊືິ່ອແລະຄວຳມສ ັດຊືິ່ທິ່ ມຳຈຳກໃຈຂອງພວກເຂົຳ. ມ ັນບິ່ ມຫຍ ັງ
ກຽິ່ ວຂອ
ີ້ ງກ ັບກຳນໄດເີ້ ຮັດຄຸນງຳມຄວຳມດຕິ່ ພຣະເຈົຳີ້ .
ຕິ່ ມຳກະສ ັດດຳວດໄດເີ້ ຮັດສິ່ ງທິ່ ເປັນຕຳຢຳີ້ ນຫຳຍຢຳິ່ ງເຊັິ່ ນ: ກຳນຫລີ້ນຊູແ
ີ້ ລະວຳງແຜນຄຳດຕະກຳ
ແລະເພິ່ ນຖືກລ ົງໂທດຈຳກພຣະເຈົຳີ້ ສຳລ ັບກຳນກະທຳເຫິ່ ົ ຳນ ີ້ (2 ຊມອ.11). ອງຕຳມພຣະບ ັນຍ ັດ, ດຳວດ
ເປັນຜູກ
ີ້ ະທຳຜດແລະສ ົມຄວນໄດຮ
ີ້ ັບຄວຳມຕຳຍຍອ
ີ້ ນອຳຊະຍຳກຳຂອງເພິ່ ນ. ແຕດ
ິ່ ຳວດບິ່ ເຄຍຄອນແຄນ
ໃນຄວຳມເຊືິ່ ອຂອງເພິ່ ນໃນພຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວໃນຖຳນະເປັນພຣະເຈົຳີ້ ຜູສ
ີ້ ງູ ສຸດ. ເພິ່ ນບິ່ ເຄຍປິ່ຽນຄວຳມສ ັດຊືິ່ໄປ
ຫຳພະອ ົງອືິ່ນ. ແລະພຣະເຈົຳີ້ ມຄວຳມເມດຕຳຕິ່ ດຳວດເມືິ່ ອເພິ່ ນສຳລະພຳບບຳບຂອງເພິ່ ນ.

ເຊັິ່ ນດຽວກ ັບໃນພຣະສ ັນຍຳໃໝ.ິ່ ຄວຳມເຊືິ່ ອໃນຂຳິ່ ວປະເສດໝຳຍເຖງກຳນເຊືິ່ ອວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ແຫງິ່ ອດ
ສະຣຳເອນໄດສ
ອ
ີ້ ະເດັດມຳເປັນມະນຸດ. ເປັນຜູຊ
ີ້ ຳຍທິ່ ຊືິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ, ໄດຍ
ີ້ ອມຕຳຍເທງໄມກຳງແຂນເພືິ່
ີ້
ີ້ ຳມຖວ
ເປັນເຄືິ່ ອງບູຊຳເພືິ່ ອບຳບຂອງເຮົຳ. ຫ ັງຈຳກນນ,ພຣະອ
ັ ີ້
ົງໄດເີ້ ປັນຄືນຈຳກຕຳຍໃນມືສ
ີ້ ນ. ພວກເຮົຳ
ີ້ ິ່ ງຈະໄດຮ
ີ້
ຕອ
ຳກສະແດງຄວຳມສ ັດຊືິ່ຕິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໂດຍ
ັງຈຳກນນພວກເຮົ
ັ ີ້
ີ້ ງເຊືິ່ ອສິ່ ງນຈ
ີ້ ັບຄວຳມພົນແລະຫ
ີ້ ແນວໃດ ພຣະຄຳພບອກພວກ
ກຳນຫັນໜຈຳກພະອືິ່ ນໆ. ບິ່ ວຳິ່ ພະເຈົຳີ້ ອ ົງອືິ່ນໃດຈະເວົີ້ຳກຽິ່ ວກ ັບຄວຳມພົນ
ີ້
ເຮົຳວຳິ່ ບິ່ ມຄວຳມພົນໃນນຳມອືິ່
ນໃດນອກເໜືອຈຳກພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ (ກຈ.4:12). ພວກເຮົຳຕອ
ີ້ ງມຄວຳມເຊືິ່ ອ
ໃນພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ (ຣມ 11:17–24; ຮຣ. 3:19; 10:22, 38–39). ຄວຳມລມເຫ
ວສວ
ົີ້
ິ່ ນຕ ົວແລະຄວຳມ
ບຳບບິ່ ຄືກ ັນກ ັບກຳນຫັນໜຈຳກພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄປຕດຕຳມພະອືິ່ ນ. ບຳງຄງພວກເຮົ
ຳກິ່ ຍ ັງເຮັດບຳບຢູ,ິ່
ັີ້
ແຕພ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ຮູວ
ີ້ ຳິ່ ພວກເຮົຳເຊືິ່ ອວຳງໃຈໃຜ.

ີ້ ຳຄ ັນ
ສຳເຫດທິ່ ເລືິ່ອງນສ
ີ້ ຢູທ
ມສ ັນຍຳລ ັກທິ່ ໜຳີ້ ສ ົນໃຈຫຳຍໃນກຳນອ ົບພະຍ ົບຈຳກປະເທດເອຢບແລະສິ່ ງທິ່ ເກດຂນ
ິ່ ິ່ ພູເຂົຳຊນຳຍ
ເຫດກຳນໃນເວລຳທິ່ ໂມເຊແລະຄ ົນອືິ່ນໆໄດກ
ີ້ ນເຂົີ້ຳກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ໃນຮູບແບບມະນຸດຢູທ
ິ່ ິ່ ພູເຂົຳຊນຳຍດງດູດ
ຄວຳມສ ົນໃຈຂອງພວກເຮົຳ. ມຜູເີ້ ຖົຳີ້ ແກເິ່ ຈັດສບຄ ົນຢູກ
ິ່ ັບໂມເຊ. ຍ ັງມລຳຍຊືິ່ ເຈັດສບປະເທດໃນປະຖ ົມມະ
ກຳນບ ົດທ 10. ປະເທດເຫິ່ ົ ຳນໄີ້ ດຖ
ື ມອບໃຫຢ
ີ້ ກ
ີ້ ພ
ິູ່ ຳຍໃຕພ
ີ້ ວກລູກຊຳຍຂອງພຣະເຈົຳີ້ ,ເຊິ່ ງຕິ່ ມຳກິ່ ໄດກ
ີ້ ະບ ົດ
(ພບຍ. 4: 19-20; 32: 8-9). ເປັນຫຍ ັງຈິ່ ງມຜູເີ້ ຖົຳີ້ ແກຂ
ິ່ ອງປະເທດອດສະຣຳເອນເຈັດສບຄ ົນໃນງຳນ
ກນລຽີ້ ງ. ເປັນຫຍ ັງຈິ່ ງມພວກລູກຊຳຍເຈັດສບຄ ົນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແລະມເຈັດສບປະເທດທິ່ ຖືກຕ ັດອອກໄປ?
ກຳນຕດຕິ່ ສືິ່ ສຳນເປັນໄປໂດຍຄວຳມຕງໃຈ.
ເມືິ່ ອພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳເລິ່ ມຕນເຮັ
ດງຳນຮ ັບໃຊຂ
ັ ີ້
ົີ້
ີ້ ອງພຣະອ ົງ,
ິ່ ັ ກຳິ່ ວແມນສ
ພຣະອ ົງຍ ັງໄດສ
ັ ວຳິ່ ພຣະເຢຊູ
ີ້ ິ່ງົ ສຳວ ົກເຈັດສບຄ ົນອອກໄປ (ລກ.10: 1). ຈຳນວນດງ
ິ່ ັນຍຳລກ
ີ້
ຈະຍດເອົ ຳຊ ົນຊຳດຕຳິ່ ງໆເຂົີ້ຳສູອ
ຳເລັ ດສ ົມບູນໃນຕອນສນ
ັ ີ້
ິ່ ຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົີ້ຳຄືນ. ອຳນຳຈ ັກນນຈະສ
ີ້
ີ້ ວຳມທິ່ ວຳິ່ .
ຍຸກໃນສວນເອເດນໃໝໂ
ດສບແມນຂ
ິ່ ລກໃໝ ິ່ (ພນມ. 21–22). ກຳນກຳິ່ ວຊຳຂອງເລກເຈັ
ິ່ ຄ
ຄອບຄ ົວໃໝຂ
ິ່ ອງພຣະເຈົຳີ້ ເທງແຜນ
ິ່ ດນໂລກຄືອດສະຣຳເອນ, ເຊິ່ ງເປັນລູກຫຳນຂອງອ ັບຣຳຮຳມ,ຈະເປັນ
ແຜນກຳນທິ່ ກອບກູເີ້ ອົ ຳປະເທດຕຳິ່ ງໆທິ່ ສູນເສຍໄປ.
ແຕແ
ັີ້ ອ ັກຄະສຳວ ົກໂປໂລຂຽນໃນພຣະທຳຄຳລຳເຕຍບ ົດທ 3 ວຳິ່ ຜູທ
ິ່ ຜນກຳນບິ່ ຢຸດຢູທ
ິ່ ິ່ ນນ.
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນ
ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດສ
ື ທອດຄຳສ ັນຍຳທິ່ ໃຫກ
ີ້ ບ
ີ້ ັບອ ັບຣຳຮຳມ. ທຸກໆຄ ົນທິ່ ເຊືິ່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ກເປັນລູກຂອງ
ອ ັບຣຳຮຳມໂດຍຜຳິ່ ນຄວຳມເຊືິ່ ອ(ຄລຕ.:26-29). ນນໝຳຍຄວຳມວ
ຳິ່ ທຳິ່ ນແລະຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດຮ
ັີ້
ີ້ ັບໜຳີ້ ທິ່ ໃນ
ກຳນນຳເອົ ຳຂຳິ່ ວປະເສດໄປສູປ
ົ ຄອງຝຳິ່ ຍວນຍຳນທິ່ ກະບ ົດ.
ິ່ ະຊຳຊຳດຕຳິ່ ງໆທິ່ ຢູພ
ິ່ ຳຍໃຕອ
ີ້ ຳນຳດຂອງຜູປ
ີ້ ກ
ເປັນໜຳີ້ ທິ່ ຂອງພວກເຮົຳທິ່ ຈະສະແດງໃຫຜ
ີ້ ຄ
ີ້ ູ ົນທິ່ ຢູພ
ິ່ ຳຍໃຕກ
ີ້ ຳນຄອບງຳທຳງວນຍຳນຂອງບ ັນດຳຜູີ້
ີ້ ວກເຮົຳ
ປົກຄອງເໜືອທຳມະຊຳດທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍຈະໄດເີ້ ຫັ ນຄວຳມເຊືິ່ ອຂອງພວກເຮົຳໃນພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ . ດຽວນພ

ີ້ ິ່ ງໃນອະນຳຄ ົດ,ແຜນກຳນຂອງ
ເປັນສະມຳຊກຂອງສະພຳມະນຸດຄ ົນໃໝຂ
ິ່ ອງພຣະເຈົຳີ້ ຢູເິ່ ທງໂລກ. ມືໜ
ພຣະເຈົຳີ້ ແມນກຳນຮວມຄອບຄ
ົວມະນຸດຂອງພຣະອ ົງກ ັບຄອບຄ ົວວນຍຳນຂອງພຣະອ ົງແລະເພືິ່ອທຸກຄ ົນ
ິ່
ຈະຢູຮ
ິ່ ວ
ິ່ ມກ ັນໃນສວນເອເດນໃໝ.ິ່
ພຣະຄຳພສອນແນວຄວຳມຄດເຫິ່ ົ ຳນໃີ້ ນຫຳຍບອ
ິ່ ນ. ພຣະທຳພຣະນມດໄດອ
ີ້ ະທບຳຍເຖງຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອສືບ
ີ້ ຍຸກ (ພນມ.3: 21). ນນໝຳຍຄວຳມ
ທອດກຳນປົກຄອງຂອງປະຊຳຊຳດຮວ
ັີ້
ິ່ ມກ ັບພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໃນຕອນສນ
ວຳິ່ ພວກເຮົຳຈະແທນທິ່ ພວກລູກຊຳຍຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຜູທ
ກ
ັີ້ ັບຕງແຕ
ັ ີ້
ີ້ ິ່ ຄອບງຳປະເທດເຫິ່ ົ ຳນນນ
ິ່ ຳນກະບ ົດທິ່ ວ
ຫຳນບຳເບນ.

ີ້ ິ່ ແມນເຫດຜົ
ນກ
ນທິ່ ໂຢຮ ັນກຳິ່ ວວຳິ່ ຜູທ
ິ່
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອມສດອຳນຳດທິ່ ຈະເປັນລູກຂອງພຣະເຈົຳີ້

ີ້ ິ່ ງພວກເຮົຳຈະເຂົີ້ຳຮ ັບຕຳແໜງ
(ຢຮ. 1:12; ປຽບທຽບກ ັບ 1ຢຮ.3: 1–3). ມືໜ
ົ ຄອງວນຍຳນ,
ິ່ ຂອງຜູປ
ີ້ ກ
ພວກເຂົຳເຫິ່ ົ ຳນນເລ
ກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແຕເິ່ ປັນຜູທ
ສ
ູ ເສຍ
ັ ີ້ ິ່ ມຕນໃນຖຳນະລູ
ົີ້
ັ ີ້
ີ້ ິ່ ໄດກ
ີ້ ະບ ົດແລະຫງັ ຈຳກນນໄດ
ີ້ ນ
ສດອຳນຳດຂອງພວກເຂົຳ.
ີ້ ິ່ ແມນເຫດຜົ
ີ້ ັດແຍງິ່
ນກ
ນທິ່ ໂປໂລບອກຜູທ
ຸ ເຊົ ຳກຳນປິ່ອຍໃຫສ
ິ່
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອໃຫຢ
ີ້ ດ
ີ້ ຳນຂອງລ ັດຖະບຳນແກໄີ້ ຂຂຂ
ຂອງພວກເຂົຳ. ເພິ່ ນກຳິ່ ວວຳິ່ , "ພວກເຈົຳີ້ ບິ່ ຮູບ
ີ້ ວຳິ່ ພວກເຮົຳຄວນຕ ັດສນເທວະດຳ?" (1ກຣ.6: 3). ເມືິ່ ອ
ີ້ ໃຫຄ
ພວກເຮົຳຖືກສຳີ້ ງຂນ
ີ້ ືກ ັບພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໃນແຜນ
ິ່ ດນໂລກໃໝ,ິ່ ພວກເຮົຳຈະໄດຮ
ີ້ ັບສດອຳນຳດຫຳຍກວຳິ່
ບ ັນດຳສິ່ ງທິ່ ມຊວດເໜືອທຳມະຊຳດ. (1ຢຮ.3: 1–3; 1 ກຣທ. 15: 35– 49) ພວກເຮົຳຈະປົກຄອງ
ີ້ ກ
ປະຊຳຊຳດຕຳິ່ ງໆຮວ
ື ຄວບຄຸມໂດຍວນຍຳນທິ່ ເປັນສ ັດຕູ.
ິ່ ມກ ັບພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ (ພນມ. 2:26) ຊິ່ ງດຽວນຖ
ີ້ ສຳຍຝຳິ່ ຍວນຍຳນຂອງອ ັບຣຳຮຳມ, ຈະຊວ
ຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອທິ່ ເປັນເຊືອ
ິ່ ຍນຳເອົ ຳບ ັນດຳປະເທດທິ່ ຖືກຕ ັດອອກໄປ
ີ້ ຳສຳບແຊງິ່ ແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍທິ່ ເປັນຜົນມຳຈຳກຄວຳມລມເຫ
ນນກ
ວໃນສວນເອເດນກິ່
ັີ້ ັບຄືນມຳ. ໃນເວລຳນຄ
ົີ້
ຈະຖືກກຳຈ ັດອອກໄປເຊັິ່ ນກ ັນ.
ີ້ ະເປັນຈຸດໝຳຍປຳຍທຳງຂອງພວກເຮົຳ. ທຸກຢຳິ່ ງໃນ
ພວກເຮົຳຄວນດຳເນນຊວດຄືກ ັບທິ່ ເຊືິ່ ອວຳິ່ ນຈ
ແຜນພຣະສ ັນຍຳເດມຂອງພຣະເຈົຳີ້ ນຳມຳສູພ
ິ່ ວກເຮົຳ. ລອງຄດຍອ
ີ້ ນກ ັບໄປເຖງແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້
ສຳລ ັບສວນເອເດນ. ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກຳນສອງຄອບຄ ົວຄື:ຄອບຄ ົວວນຍຳນແລະຄອບຄ ົວມະນຸດ. ທັງສອງ
ີ້ົ ວ
ຄອບຄ ົວຕອ
ີ້ ງອຳໄສຢູແ
ິ່ ລະປົກຄອງຮວ
ິ່ ມກ ັນໃນສວນເອເດນ. ແຜນກຳນເລິ່ ມຕນດ
ີ້ ຍກຳນກະບ ົດ,
ແຕພ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ໄດຟ
ີ້ ືີ້ ນຟູແຜນຂອງພຣະອ ົງເມືິ່ອພຣະອ ົງໄດຊ
ີ້ ວ
ິ່ ຍຄ ົນອດສະຣຳເອນອອກຈຳກເອຢບ. ຜຳິ່ ນ
ີ້ ສຳຍຂອງອ ັບຣຳຮຳມພຣະເມຊອຳຜູທ
ທຳງເຊືອ
ົີ້
ີ້ ິ່ ສ ັນຍຳໄວຈ
ີ້ ະສະເດັດມຳ. ພຣະເມຊອຳຈະແກໄີ້ ຂຄວຳມລມ
ເຫວໃນສວນເອເດນ (ປຖກ.3:15). ຖຳີ້ ບິ່ ມຄ ົນອດສະຣຳເອນ, ກຈະບິ່ ມພຣະເມຊອຳ. ຖຳີ້ ບິ່ ມພຣະເມຊອຳ
ີ້ . ຖຳີ້ ບິ່ ມຄວຳມພົນພວກເຮົ
ີ້
ຈະບິ່ ມຄວຳມພົນ
ຳບິ່ ມອະນຳຄ ົດທິ່ ຈະຢູກ
ິ່ ັບພຣະເຈົຳີ້ .
ແລະນນແມ
ນເຫດຜົ
ນທິ່ ແນນ
ັີ້
ົ ຄອງວນຍຳນທິ່ ກະບ ົດແລະຜູຕ
ິ່
ິ່ ອນວຳິ່ ເປັນຫຍ ັງຜູປ
ີ້ ກ
ີ້ ດຕຳມຂອງພວກເຂົຳ
ຈິ່ ງພະຍຳຍຳມທຳລຳຍອດສະຣຳເອນອກຄງ.
ັ ີ້
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ພີ້ືນທິ່ ບລສຸດສກສ
ັ ດ
ຄນອ
ົ ດສະຣຳເອນໄດໃີ້ ຊເີ້ ວລຳ

1 ປຢູທ
ິ່ ິ່ ພູເຂົຳຊນຳຍ. ພວກເຂົຳໄດເີ້ ຮັດສ ັນຍຳກ ັບພຣະເຈົີ້ຳແລະ

ພວກເຂົຳໄດຮ
ີ້ ັບພຣະບ ັນຍ ັດສບປະກຳນຈຳກພຣະເຈົຳີ້ . ແຕພ
ິ່ ວກເຂົຳຍ ັງມອກຫຳຍສິ່ ງທິ່ ຈະຮຽນຮູກ
ີ້ ຽິ່ ວກ ັບ
ພຣະບ ັນຍ ັດຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ເປັນສິ່ ງໜິ່ ງທິ່ ປະຊຳຊ ົນສ ັນຍຳວຳິ່ ຈະເຊືິ່ ອແລະຈ ົງຮ ັກພັກດຕິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຂອງ
ບ ັນພະບຸລດ
ຸ ຂອງພວກເຂົຳຄື: ອ ັບຣຳຮຳມ, ອຊຳກ, ແລະຢຳໂຄບ. ແຕວ
ິ່ ຳິ່ ກເປັນອກສິ່ ງໜິ່ ງທິ່ ຈະຮູວ
ີ້ ຳິ່
ພຣະເຈົຳີ້ ຄຳດຫວ ັງຫຍ ັງຈຳກພວກເຂົຳແລະພຣະອ ົງເປັນພຣະເຈົຳີ້ ແບບໃດ.

ແນວຄດເລືິ່ອງຄວຳມບລສຸດ
ີ້ ຳນ ົດແລະກຳນປະຕບ ັດທິ່ ແປກໆຫຳຍຂໃີ້ ນພຣະສ ັນຍຳເດມແມນຍ
ຂກ
ິ່ ອ
ີ້ ນວຳິ່ ປະຊຳຊ ົນຕອ
ີ້ ງຮ ັບກຳນ
ສອນວຳິ່ ພຣະເຈົີ້ຳບິ່ ເໜືອສິ່ ງອືິ່ ນໃດ. ພຣະລ ັກສະນະແລະອຸປະນດໄສຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແມນເປັ
ນເອກະລກ
ັ
ິ່
ສະເພຳະບິ່ ຄືໃຜ. ພຣະອ ົງແມນແຕກຕ
ຳິ່ ງກ ັນທັງໝດ
ົ ກ ັບລ ັກສະນະແລະທຳມະຊຳດຂອງມະນຸດ. ສຳລ ັບຄ ົນ
ິ່
ິ່ ັ ນນ,
ອດສະຣຳເອນນນແມ
ນຄວຳມຈ
ງທິ່ ຕອ
ັ ີ້
ັ ີ້ ພຣະເຈົຳີ້
ິ່
ີ້ ງໄດຮ
ີ້ ັບກຳນສດສອນຄືນໃໝໃິ່ ນຫຳຍດຳີ້ ນ. ຖຳີ້ ບິ່ ດງ
ອຳດຈະຖືກຄດວຳິ່ ເລືິ່ ອງທຳມະດຳ.
ຄຳສ ັບໃນພຣະຄຳພເຊິ່ ງໝຳຍຄວຳມວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ແຕກຕຳິ່ ງກ ັນທັງໝ ົດຄື:

ບລສຸດ.

ຄວຳມບລສຸດ

ໝຳຍເຖງວຳິ່ “ ຖືກແຍກອອກມຳ” ຫື“ແຕກຕຳິ່ ງກ ັນ.” ແນວຄດບິ່ ແມນກ
ິ່ ຽິ່ ວກ ັບກຳນກະທຳທິ່ ມສນທຳຫືຜດ
ິ່ ງທິ່ ເຮົຳຄວນເຮັດແລະບິ່ ຄວນເຮັດ. ກຳນດຳລ ົງຊວດໃນທຳງສນທຳລວມ
ສນທຳ. ບລສຸດບິ່ ແມນລຳຍກຳນສ
ິ່
ຢູໃິ່ ນກຳນເປັນຄ ົນ “ບລສຸດ”, ແຕມ
ວ
(ລລວ. 19: 2).
ັ ິ່ ແມນພຳກສ
ົີ້
ິ່ ນບ
ິ່
ິ່ ນຕນຕ
ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກຳນບຳງສິ່ ງບຳງຢຳິ່ ງ ຫຳຍກວ
ິ່ ຳທິ່ ຈະໃຫຄ
ີ້ ຳນຍຳມທິ່ ດຂອງຄວຳມບລສຸດແກຄ
ິ່ ົນອດສະ
ຣຳເອນ. ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ຸ ພຳກສວ
ີ້ ງກຳນໃຫທ
ີ້ ກ
ິ່ ນຂອງວ ັດທະນະທຳໃນອດສະຣຳເອນບູຮຳນໄດຮ
ີ້ ັບຜົນກະທົບ
ີ້ ຳເລັ ດໂດຍຜຳິ່ ນພທກຳຕຳິ່ ງໆ.
ເພຳະວຳິ່ ພຣະອ ົງມເອກະລ ັກບິ່ ຄືໃຜ. ພຣະຄຳພບອກພວກເຮົຳວຳິ່ ສິ່ ງນສ
ພທກຳແມນກຳນກະທ
ຳທິ່ ເປັນສ ັນຍຳລກ
ັ . ພທກຳຕຳິ່ ງໆແມນກ
ິ່
ິ່ ົດລະບຽບສຳລ ັບກຳນເຂົີ້ຳໄປໃນສະຖຳນທິ່
ສ ັກສດຢຳິ່ ງຖືກຕອ
ີ້ ງ.

ພຣະເຈົຳີ້ “ມເອກະລ ັກສະເພຳະ” ແນວໃດ?
ີ້ ມນວ
ຄຳຕອບສນໆຂອງຄ
ຳຖຳມນແ
ັ ີ້
ັ ສະເພຳະ “ໃນທຸກໆດຳີ້ ນ”. ແຕຂ
ິ່ ຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ມເອກະລກ
ິ່ ຳີ້ ພະເຈົຳີ້
ີ້ ວຳມທິ່ ໃຊໄີ້ ດແ
ຄວນອະທບຳຍຕືິ່ ມອກ. ພຣະຄຳພແມນຂ
ິ່ ຄ
ີ້ ທຈ
ີ້ ງກຽິ່ ວກ ັບວທກຳນດຳເນນຊວດ. ມ ັນບິ່ ແມນ
ິ່
ແນວຄດຂອງປັດຊະຍຳທິ່ ຫຍຸງີ້ ຍຳກກຽິ່ ວກ ັບຊວດ. ພທກຳຕຳິ່ ງໆແລະກ ົດລະບຽບສຳລ ັບຊຸມນຸມຊ ົນອດສະ
ຣຳເອນສະແດງໃຫເີ້ ຫັ ນວຳິ່ ເປັນແບບນ.ີ້
ຍ ົກຕ ົວຢຳິ່ ງ, ພຣະຄຳພສອນພວກເຮົຳວຳິ່ ພຣະເຈົີ້ຳບິ່ ພຽງແຕເິ່ ປັນແຫງິ່ ຊວດຂອງຄ ົນອດສະຣຳເອນ
ແຕພ
ິ່ ຣະອ ົງຊ ົງເປັນຊວດສຳລ ັບທຸກສິ່ ງ. ພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ໄດມ
ີ້ ຳຈຳກແຜນ
ິ່ ດນໂລກ. ແຜນ
ິ່ ດນໂລກເປັນສະຖຳນທິ່
ທິ່ ມຄວຳມຕຳຍ,ໂລກໄພໄຂເີ້ ຈັບແລະຄວຳມບິ່ ສ ົມບູນແບບ. ໂລກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແມນສ
ິ່ ິ່ ງທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດ.
ໂລກຂອງພວກເຮົຳແມນຮ
ິ່ ຳິ່ ງກຳຍ.

ເມືິ່ ອພຣະເຈົຳີ້ ມຳຢູໃິ່ ນໂລກໃນຮູບແບບຂອງມະນຸດ, ພືີ້ນທິ່ ເທງ

ແຜນ
ິ່ ດນໂລກຈະກຳຍເປັນບອ
ິ່ ນສ ັກສດແລະເປັນເອກະລ ັກສະເພຳະ. ບ ັນດຳສະຖຳນທິ່ ທິ່ ພວກເຮົຳອຳໄສຢູິ່
ແມນທ
ິ່ ຳມະດຳ. ພຣະເຈົຳີ້ ແມນກ
ິ່ ົງກ ັນຂຳີ້ ມກ ັບສິ່ ງທິ່ ທຳມະດຳສຳມ ັນ..
ໃນປະເທດອດສະຣຳເອນບູຮຳນ, ແນວຄວຳມຄດເຫິ່ ົ ຳນໄີ້ ດຖ
ື ສອນໂດຍກຳນສອນຄ ົນທິ່ ພວກເຂົຳຕອ
ີ້ ກ
ີ້ ງ
ີ້ ເຊນແລະຫງັ ຈຳກນນກ
ໄດຮ
ັ ີ້ ຮ ັບກຳນຊຳລະໃຫບ
ີ້ ັບກຳນເຊືອ
ີ້ ລສຸດເພືິ່ ອໃຫເີ້ ຂົີ້ຳສະຖຳນທິ່ ດຽວກ ັບພຣະເຈົຳີ້
ຢຳິ່ ງຖືກຕອ
ີ້ ງ. ກ ົດໝຳຍຫຳຍສະບ ັບໃນພຣະສ ັນຍຳເດມໄດຄ
ີ້ ວບຄຸມວທກຳນເຮັດໃຫບ
ີ້ ລສຸດ.
ຄ ົນອດສະຣຳເອນອຳດຈະຖືກເຮັດໃຫີ້ “ເປັນມ ົນທນ” ຈຳກສະຖຳນທິ່ ບລສຸດສ ັກສດໂດຍກດຈະກຳແລະ
ເງືິ່ ອນໄຂຕຳິ່ ງໆເຊັິ່ ນ: ກຳນມເພດສຳພັນ, ກຳນເສຍເລືອດ, ຄວຳມພກຳນທຳງຮຳິ່ ງກຳຍ, ຫືກຳນສຳຜັດກ ັບ
ຮຳິ່ ງກຳຍທິ່ ຕຳຍແລວ
ີ້ (ຄ ົນຫືສ ັດ)ເປັນຊອ
ິ່ ງທຳງທິ່ ເຮັດໃຫຄ
ີ້ ົນອດສະຣຳເອນເປັນມ ົນທນ. ຄ ົນອດສະຣຳເອນ
ີ້
ຍ ັງຖືກຫຳີ້ ມບິ່ ໃຫກ
ີ້ ນນ ົກບຳງຊະນດ (ລລວ. 11: 13–19). ພວກເຂົຳບິ່ ສຳມຳດກນສ ັດບ ົກຫືສ ັດນຳບຳງ
ຊະນດອກດວ
ີ້ ຍ. (ລລວ. 11: 24–40).
ເຫັ ນໄດຈ
ົ ນໂດຍກຳນກນສິ່ ງໃດສິ່ ງໜິ່ ງບິ່ ແມນກ
ີ້ ະແຈງວ
ີ້ ຳິ່ ກຳນເປັນມນທ
ິ່ ຽິ່ ວກ ັບກຳນກະທຳທິ່ ຜດສນທຳ.
ແຕ ິ່ ກ ົດລະບຽບແມນກ
ິ່ ຽິ່ ວຂອ
ີ້ ງກ ັບກຳນສູນເສຍຊວດແລະບິ່ ເໝຳະສ ົມກ ັບຄວຳມສ ົມບູນແບບຂອງພຣະເຈົຳີ້ .
ີ້ ິ່ ໃຫຊ
ກຳນສູນເສຍເລືອດຫືທຳດແຫວທຳງເພດສຳພັນແມນກ
ິ່ ຽິ່ ວຂອ
ີ້ ງກ ັບກຳນສູນເສຍນຳທ
ີ້ ວດ. ພວກເຂົຳ
ີ້ ຊວດ. ພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ໄດກ
ເຈົຳີ້ ຄດວຳິ່ ທຳດແຫວເຫິ່ ົ ຳນເີ້ ປັນສິ່ ງທິ່ ຄຳຊູ
ີ້ ຽິ່ ວຂອ
ີ້ ງກ ັບກຳນສູນເສຍຊວດ,
ເພຳະວຳິ່ ພຣະອ ົງເປັນຜູໃີ້ ຫຊ
ຸ ຄ ົນໃດໜິ່ ງໄດຮ
ີ້ ວດຫຳຍກວຳິ່ . ກຳນຮຽກຮອ
ີ້ ງໃຫບ
ີ້ ກ
ີ້ ັບກຳນຊຳລະໃຫບ
ີ້ ລສຸດ
ິ່ ັ ກຳິ່ ວເປັນກຳນເຕືອນເຖງພຣະລກ
ຫ ັງຈຳກກຳນສູນເສຍທຳດແຫວດງ
ັ ສະນະຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໃນກຳນໃຫຊ
ີ້ ວດ.
ີ້ ັງຈຳເປັນຕອ
ນອກຈຳກນຍ
ີ້ ງມພທຊຳລະໃຫບ
ີ້ ລສຸດຫງັ ຈຳກສຳຜັດກ ັບບຳງສິ່ ງບຳງຢຳິ່ ງທິ່ ຕຳຍແລວ
ີ້ . ບຸກຄ ົນ

ໜິ່ ງກິ່ ຈະຖືກໄລອ
ິ່ ອກຈຳກເຂດທິ່ ສ ັກສດຖຳີ້ ວຳິ່ ພວກເຂົຳມຄວຳມບິ່ ສ ົມບູນທຳງຮຳິ່ ງກຳຍຫືໄດຮ
ີ້ ັບບຳດເຈັບ.
ີ້ ມນກຳນສອນຄວຳມບ
ິ່ ສ ົມບູນແບບບິ່ ເຂົີ້ຳກ ັບຄວຳມສ ົມບູນແບບຂອງພຣະເຈົຳີ້ .
ນແ
ິ່
ີ້ ຈຸດປະສ ົງເພືິ່ອສອນພຳບລວມທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດ.
ກ ົດໝຳຍທັງໝ ົດນມ

ກຳນແກໄີ້ ຂບ ັນຫຳຄວຳມບິ່ ບລສຸດ
ກຳນທິ່ ເປັນມນທ
ນເລືິ່ ອງທິ່ ຮຳີ້ ຍແຮງ
ົ ນແລະບິ່ ເໝຳະສ ົມທິ່ ຈະເຂົີ້ຳໄປໃນບອ
ິ່ ນບລສຸດສ ັກສດແມນເປັ
ິ່
ສຳລ ັບຄ ົນອດສະຣຳເອນບູຮຳນ. ພວກເຂົຳບິ່ ສຳມຳດນຳເຄືິ່ ອງຖວຳຍແລະເຄືິ່ ອງບູຊຳມຳໄດຖ
ີ້ ຳີ້ ວຳິ່ ພວກເຂົຳ
ບິ່ ບລສຸດ. ວທແກໄີ້ ຂແມນກຳນປະຕ
ບ ັດພທກຳສະເພຳະເພືິ່ ອໃຫກ
ັ ີ້ ພທກຳ
ິ່
ີ້ ຳຍເປັນຄ ົນບລສຸດອກຄງ.
ິ່ ັ ກຳິ່ ວອຳດຈຳເປັນຕອ
ດງ
ັ ີ້ ິ່ ງມກຳນຖວຳຍບູຊຳໂດຍສະເພຳະ.
ີ້ ງລຖຳີ້ ໄລຍະໜິ່ ງແລະຫງັ ຈຳກນນຈ
ຈຸດປະສ ົງໃນກຳນສອນກຳນຖວຳຍບູຊຳດວ
ີ້ ຍເລືອດອຳດເບິ່ ງຄືວຳິ່ ແປກສຳລ ັບພວກເຮົຳ. ພທກຳ
ິ່ ັ ກຳິ່ ວຮຽກຮອ
ດງ
ີ້ ງໃຫມ
ີ້ ກຳນຊດເລືອດໃສຄ
ິ່ ົນຫືວ ັດຖຸໃດໜິ່ ງ ເພືິ່ ອເຮັດໃຫພ
ີ້ ວກເຂົຳມຄວຳມບລສຸດອກຄງັ ີ້
ແລະຫ ັງຈຳກນນພວກເຂົ
ຳສຳມຳດເຂົີ້ຳໄປໃນບອ
ັ ີ້
ິ່ ນສ ັກສດໄດຢ
ີ້ ຳິ່ ງຖືກຕອ
ີ້ ງ. ແຕກ
ິ່ ຳນຖວຳຍເຄືິ່ ອງບູຊຳດວ
ີ້ ຍ
ເລືອດຍ ັງມຈຸດປະສ ົງທຳງສຳດສະໜຳສຳດອກດວ
ີ້ ຍ. ພວກເຂົຳໄດສ
ີ້ ອນແນວຄວຳມຄດຂອງກຳນປິ່ຽນ
ແທນ. ເນືິ່ ອງຈຳກເລືອດແມນຊ
ິ່ ວດຂອງຮຳິ່ ງກຳຍ (ລລວ. 17:11), ກຳນຂຳີ້ ສ ັດໄດສ
ີ້ ອນບ ົດຮຽນທິ່ ວຳິ່ ກຳນ
ເຂົີ້ຳໃກພ
ີ້ ຣະເຈົຳີ້ ອຳດໝຳຍເຖງຄວຳມຕຳຍ.ມະນຸດບິ່ ສຳມຳດເຂົີ້ຳຫຳພຣະເຈົຳີ້ ໃນເງືິ່ ອນໄຂໃດໜິ່ ງນອກເໜືອ
ິ່ ັ ນນຄ
ຈຳກວທທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດກ
ເລືອດຂອງສ ັດແມນກຳນປ
ຽິ່ ນແທນ ແທນທິ່ ຈະ
ັ ີ້ ົນຜູນ
ັີ້
ີ້ ຳິ່ ວໄວ ີ້ ບິ່ ດງ
ີ້ ນຈະຕຳຍ.
ິ່
ໃຊເີ້ ລືອດຂອງຄ ົນ.

ກຳນຕຳຍຂອງສ ັດແມນວ
ິ່ ທກຳນຊຳລະລຳີ້ ງມ ົນທນຂອງຄ ົນອດສະຣຳເອນ.

ີ້ ິ່ ສອນກຄືວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດຮ
ຫົວຂທ
ີ້ ັກສຳຊວດຂອງຄ ົນອດສະຣຳເອນໂດຍກຳນໃຊສ
ີ້ ັດເປັນເຄືິ່ ອງບູຊຳ
ີ້ ຕຳມພຣະລ ັກສະນະ
ແທນ. ຊວດມະນຸດມຄວຳມສ ັກສດຫຳຍກວ
ິ່ ຳຊວດຂອງສ ັດເພຳະວຳິ່ ມະນຸດຖືກສຳີ້ ງຂນ
ີ້ ຕຳມພຣະລ ັກສະນະຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ກຳນມຊ ົນ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ (ປຖກ.1: 26; 9: 6). ສ ັດບິ່ ໄດຖ
ື ສຳີ້ ງຂນ
ີ້ ກ
ີ້ ຍອ
ຊຳດອດສະຣຳເອນເກດຂນ
ີ້ ນກຳນແຊກແຊງທິ່ ມະຫັດສະຈ ັນເໜືອທຳມະຊຳດໂດຍພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ຊວ
ິ່ ຍໃຫີ້
ອ ັບຣຳຮຳມແລະຊຳຣຳມລູກ (ປຖກ. 12: 1–3). ແຕວ
ິ່ ຳິ່ ຊວດຂອງມະນຸດຈະຕ ົກຢູໃິ່ ນອ ັນຕະລຳຍຖຳີ້ ຫຳກ
ຢູຕ
ິ່ ິ່ ໜຳີ້ ພຣະເຈົຳີ້ . ກຳນຖວຳຍບູຊຳໄດເີ້ ຕືອນພວກເຂົຳວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ມອຳນຳດເໜືອ ຊວດແລະຄວຳມຕຳຍ.
ແຕພ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກຳນສະແດງຄວຳມເມດຕຳແລະບິ່ ຢຳກຂຳີ້ ພວກເຂົຳ.

ສະຫວ ັນ(ແລະນຳລ ົກ)ເທງແຜນ
ິ່ ດນໂລກ
ກຳນເອົ ຳໃຈໃສກ
ັ ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ເປັນກຳນສືິ່ ສຳນເຖງແນວຄວຳມຄດສະເພຳະ, ບິ່
ິ່ ັບຄວຳມເປັນເອກະລກ
ພຽງແຕສ
ັ ີ້ ແຕຍ
ິ່ ະເພຳະກຽິ່ ວກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ເທົິ່ ຳນນ,
ິ່ ັງກຽິ່ ວກ ັບເຂດແດນທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດນຳອກ. ຄວຳມຄດ
ທິ່ ວຳິ່ ມຄວຳມແຕກຕຳິ່ ງກ ັນລະຫວຳິ່ ງບ ັນດຳໂລກວນຍຳນແລະໂລກທຳງວ ັດຖຸ ແມນມ
ິ່ ຄວຳມສຳຄ ັນຫຳຍ
ສຳລ ັບຄ ົນອດສະຣຳເອນທິ່ ຈະເຂົີ້ຳໃຈ. ຖຳີ້ ພືີ້ນທິ່ ທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຄອບຄອງຢູນ
ັີ້ ລສຸດສ ັກສດ ແລວ
ິ່ ນບ
ີ້ ພືີ້ນດນໃນ
ສະຖຳນທິ່ ອືິ່ ນໆກບິ່ ໄດບ
ັີ້ ທຳມະດຳຫືຍິ່ ງກວຳິ່ ນນກ
ັີ້ ອຳດຈະເປັນສ ັດຕູແລະ
ີ້ ລສຸດ. ສວ
ິ່ ນສະຖຳນທິ່ ອືິ່ ນໆນນກ
ມຄວຳມຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍອກດວ
ີ້ ຍ.
ພຣະເຈົຳີ້ ຈະຕດຕິ່ ພົວພັນກ ັບຄ ົນອດສະຣຳເອນຢູທ
ິ່ ິ່ ຫເຕັນຂອງພຣະອ ົງແລະຕິ່ ມຳທິ່ ພຣະວຫຳນຂອງ
ີ້ ສ ັນຍຳລ ັກເຄືິ່ອງປະດ ັບຕ ົກແຕງິ່ ຫຳຍຢຳິ່ ງເພືິ່ ອຕ ັກເຕືອນໃຫມ
ພຣະອ ົງ. ສະຖຳນທິ່ ທັງສອງແຫງິ່ ນມ
ີ້ ະນຸດຄດ
ເຖງສວນເອເດນ. ສວນເອເດນແມນບ
ິ່ ອ
ິ່ ນທິ່ ສະຫວ ັນແລະແຜນ
ິ່ ດນໂລກເຊືິ່ ອມຕິ່ ກ ັນ. ສ ັນຍຳລ ັກໜິ່ ງໃນຫ
ເຕັນແມນຕ
ັ ກອອກແບບຄືກ ັບຕນໄມ
ົີ້
ິ່ ນຮອງຕະກຽງຄຳ. ມນຖື
ີ້ (ອພຍ. 25: 31– 40), ນເີ້ ປັນສິ່ ງເຕືອນໃຈ
ກ ັບໄປສູຕ
ແຫ
ສ
ົີ້
ັ ີ້ ຕ
ັີ້ ິ່ ຂນທຳງໄປສູ
ັ ີ້
ິ່ ນໄມ
ີ້ ງິ່ ຊວດໃນສວນເອເດນ. ຕນຮອງຕະກຽງຄຳໄດຕ
ີ້ ງຢູ
ິ່ ິ່ ໜຳີ້ ຜຳີ້ ກງທ
ິ່ ະຖຳນ
ທິ່ ບລສຸດທິ່ ສຸດ. ພຳຍໃນຜຳີ້ ກງແມ
ນຫ
ັ ີ້
ິ່ ອ
ີ້ ງທິ່ ວຳງຫບພຣະສ ັນຍຳ. ຝຳຫບຖືກອອກແບບມຳເພືິ່ ອໃຊເີ້ ປັນ
ບ ັນລ ັງຂອງພຣະເຈົຳີ້ (ອພຍ. 25: 10–22).
ເຄຣຸບຢູຝ
ິ່ ຳຫບແມນຍ
ິ່ ັງເປັນສ ັນຍຳລ ັກທິ່ ຊ ັດເຈນໃນສວນເອເດນ. ໃນສວນເອເດນມເຄຣຸບຕ ົນໜິ່ ງໄດ ີ້
ຖືກວຳງໄວເີ້ ປັນຜູເີ້ ຝົີ້ ຳຍຳມ (ປຖກ.3:24). ເຄຣຸບທິ່ ຢູໃິ່ ນສະຖຳນທິ່ ບລສຸດທິ່ ສຸດໄດປ
ົ ປີ້ອງຝຳຫບແຫງິ່
ີ້ ກ
ພຣະສ ັນຍຳ (ອພຍ. 25: 18-20). ຕິ່ ມຳກະສ ັດໂຊໂລໂມນສຳີ້ ງວຫຳນແລະໄດສ
ີ້ ຳີ້ ງເຄຣຸບຄຳໃຫຍສ
ິ່ ອງ
ຕ ົນຢືນຢູເິ່ ໜືອຫບພຣະສ ັນຍຳ. ເຊິ່ ງເປັນສ ັນຍຳລ ັກແທນບ ັນລ ັງຂອງພຣະເຈົຳີ້ ດວ
ີ້ ຍຫບພຣະສ ັນຍຳທິ່ ຮອງ
ຕນຂອງພຣະອ ົງ (1 ຂຄ.28: 2).
ພຣະວຫຳນຍ ັງໄດຮ
ພື
ົີ້
ີ້ ັບກຳນຕ ົກແຕງິ່ ຄືກ ັບສວນເອເດນ. ຝຳຜະໜັງເຕັ ມໄປດວ
ີ້ ຍຮູບຂອງຕນໄມ
ີ້ ດຜົນ
ລະປູກແລະສ ັດຕຳິ່ ງໆ (1 ກສ. 6-7)ເຊັິ່ ນ: ດອກໄມ,ີ້ ຕນຕຳນ,
ສງແລະຕນໝຳກພ
ລຳໄດຖ
ົີ້
ົີ້
ື ນຳໃຊໃີ້ ນ
ີ້ ກ
ກຳນຕ ົກແຕງິ່ . ເປັນພຳບເຕືອນໃຈເຖງສວນເອເດນບອ
ັີ້ ຳອດເພືິ່ ອຢູິ່
ິ່ ນທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ມຳແຜນ
ິ່ ດນໂລກເປັນຄງທ
ກ ັບຄອບຄ ົວມະນຸດຂອງພຣະອ ົງ.
ຄ ົນອດສະຣຳເອນຈຳເປັນຕອ
ົ ຄອງວນຍຳນທິ່ ກະບ ົດເຊິ່ ງມສດອຳນຳດເ
ີ້ ງໄດຮ
ີ້ ັບກຳນເຕືອນກຽິ່ ວກ ັບຜູປ
ີ້ ກ
ໜືອດນແດນອືິ່ ນໆ. ຖຳີ້ ແຜນ
ິ່ ດນຂອງຄ ົນອດສະຣຳເອນເປັນດນທິ່ ສ ັກສດເພຳະວຳິ່ ມ ັນເປັນທິ່ ປະທັບ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຮວ
ິ່ ມກ ັບປະຊຳຊ ົນຂອງພຣະອ ົງ ແລວ
ີ້ ດນແດນທຳງນອກຂອງອດສະຣຳເອນເປັນພືີ້ນທິ່ ບິ່
ິ່ ົ ຈຳໄວວ
ບລສຸດ. ຈງ
ີ້ ຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດມ
ີ້ ອບປະເທດອືິ່ ນຢູພ
ິ່ ຳຍໃຕສ
ີ້ ດອຳນຳດຂອງພວກລູກຊຳຍຂອງພຣະເຈົຳີ້ ,

ແຕຕ
ິ່ ິ່ ມຳພວກເຂົຳກິ່ ໄດກ
ີ້ ະບ ົດແລະກຳຍເປັນຄວຳມຊິ່ວົ (ພບຍ 4: 19-20; 32: 8 :9). ພຣະເຈົຳີ້ ໄດ ີ້
ີ້ ິ່ ງພຣະອ ົງຈະຍດເອົ ຳປະເທດເຫິ່ ົ ຳນນຄື
ສ ັນຍຳວຳິ່ ມືໜ
ັີ້ ນມຳ, ແຕໃິ່ ນຊວ
ິ່ ງເວລຳຂອງພຣະສ ັນຍຳເດມ,
ດນແດນແລະປະເທດທິ່ ຢູພ
ນອຳນຳຈ
ົ ຄອງວນຍຳນກະບ ົດເຫິ່ ົ ຳນນແມ
ັີ້
ັກແຫງິ່ ຄວຳມຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ.
ິ່ ຳຍໃຕຜ
ີ້ ປ
ີ້ ູ ກ
ິ່
ວ ັນສະເຫມສະຫອງໜິ່ ງທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ບອກໃຫຄ
ີ້ ົນອດສະຣຳເອນສະເຫມສະຫອງໄດສ
ີ້ ອນພວກເຂົຳຢຳິ່ ງ
ີ້ ງ
ິ່ ັ ກຳິ່ ວໄດຖ
ີ້ ວຳິ່ ວ ັນລບລຳີ້ ງບຳບ (ໃນພຳສຳຢວເອນ
ີ້ ວຳິ່ ຢອມກບ
ຈະແຈງກ
ື ເອນ
ີ້ ຽິ່ ວກ ັບສະພຳບກຳນນ.ີ້ ມືດ
ີ້ ກ
ີ້ ປລະຄງັ ີ້ (ລະບຽບພວກເລວ 16). ມືດ
ີ້ ງ
ິ່ ັ ກຳິ່ ວປະກອບມພທກຳເພືິ່ ອ
ເປ Yom Kippur). ມນຖື
ັ ກຈ ັດຂນ
ເຕືອນປະຊຳຊ ົນກຽິ່ ວກ ັບດນແດນບລສຸດແລະບິ່ ບລສຸດ.
ແບສ
ັ ິ່ ຖືກເອົ ຳຊດ
ີ້ ອງໂຕມສວ
ິ່ ນກຽິ່ ວຂອ
ີ້ ງ. ແບໂີ້ ຕໜິ່ ງຖືກຂຳີ້ ຖວຳຍເປັນເຄືິ່ ອງບູຊຳແລະເລືອດຂອງມນທ
ໃສຢ
ິ່ ໃິູ່ ນຫເຕັ ນເພືິ່ ອຊຳລະລຳີ້ ງໃຫບ
ີ້ ລສຸດຈຳກມ ົນທນຂອງມະນຸດອກປໜິ່ ງ. ແບທ
ີ້ ິ່ ໄດຖ
ີ້ ວຳຍເປັນເຄືິ່ ອງບູຊຳ
ີ້ ວຳິ່ "ສຳລ ັບພຣະຜູເີ້ ປັນເຈົີ້ຳ." ແບຜ
ນນຖື
ັີ້ ກເອນ
ື ຂຳີ້ . ຫງັ ຈຳກທິ່ ປະໂຣຫດໃຫຍໄິ່ ດເີ້ ຮັດ
ີ້ ໂ
ີູ້ ຕທສອງບິ່ ໄດຖ
ີ້ ກ
ສ ັນຍຳລ ັກໂອນບຳບຂອງປະຊຳຊ ົນໃສແ
ິ່ ບໂີ້ ຕທສອງແລວ
ີ້ , ມ ັນກຖືກສິ່ ງົ ອອກຈຳກແຜນ
ິ່ ດນອດສະຣຳເອນ
ີ້ ກ
ເຂົີ້ຳໄປໃນຖິ່ ນແຫງີ້ ແລງີ້ ກ ັນດຳນ. ແບໂີ້ ຕນຖ
ື ກຳິ່ ວວຳິ່ ເປັນ "ສຳລ ັບອຳຊຳເຊນ"
"ອຳຊຳເຊນ"ແມນໃຜ?
ພຣະຄຳພສະບ ັບແປບຳງສະບ ັບໄດແ
ິ່
ີ້ ປຄຳພຳສຳເຮັບເຣເປັນຄວຳມໝຳຍແທນ
ີ້ ມນຊືິ່
ທິ່ ຈະບິ່ ເອົ ຳຊືິ່ ນນອອກມຳ.
ຄຳສ ັບພຳສຳເຮັບເຣນແ
ັີ້
ົ ຄອງວນຍຳນທິ່
ິ່ ທິ່ ຖືກຕອ
ີ້ ງ. ມ ັນແມນຊືິ່
ິ່ ຂອງຜູປ
ີ້ ກ
ກະບ ົດ. ໃນລະຫວຳິ່ ງກຳນເດນທຳງຈຳກປະເທດເອຢບໄປສູແ
ິ່ ຜນ
ິ່ ດນແຫງິ່ ພຣະສ ັນຍຳ, ຄ ົນອດສະຣຳເອນ
ຕອ
ີ້ ງໄດເີ້ ດນທຳງຜຳິ່ ນຖິ່ ນແຫງີ້ ແລງີ້ ກ ັນດຳນ. ໃນລະຫວຳິ່ ງກຳນເດນທຳງນ,ີ້ ຄ ົນອດສະຣຳເອນບຳງຄ ົນໄດ ີ້
ຂຳີ້ ສ ັດຖວຳຍບູຊຳແກວ
ິ່ ນຍຳນອືິ່ ນໆ (ລລວ.17: 7). ພວກເຂົຳໄດເີ້ ຮັດສິ່ ງນເີ້ ພຳະວຳິ່ ພວກເຂົຳຢຳີ້ ນວຳິ່ ວນ
ິ່ ຂອງວນຍຳນຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ
ຍຳນຊິ່ວົ ຈະໂຈມຕຄຳີ້ ຍພັກຂອງພວກເຂົຳ. ຖິ່ ນແຫງີ້ ແລງີ້ ກ ັນດຳນແມນສະຖຳນທ
ິ່
ແລະບອ
ັີ້ ພ
ິ່ ນນນຢູ
ິ່ ຳຍໃຕສ
ີ້ ດອຳນຳດຂອງພວກມ ັນ. ກຳນຖວຳຍບູຊຳເຫິ່ ົ ຳນເີ້ ປັນກຳນກະທຳຜດຕິ່ ພຣະເຈົຳີ້
ແລະພວກເຂົຳຕອ
ຊຳໃຫກ
ີ້ ງຢຸດ. ແບສ
ີ້ ຳລ ັບອຳຊຳເຊນບິ່ ແມນກຳນຖວຳຍບູ
ິ່
ີ້ ັບວນຍຳນຊິ່ວົ ເຫິ່ ົ ຳນ.ີ້ ແບບ
ີ້ ິ່ ເຄຍ
ຖືກຖວຳຍເປັນເຄືິ່ ອງບູຊຳ. ກ ົງກ ັນຂຳີ້ ມ,ພວກເຂົຳເຮັດເປັນສ ັນຍຳລກ
ັ ວຳິ່ ແບແ
ີ້ ບກບຳບຂອງພວກເຂົຳອອກ
ຈຳກສະຖຳນທິ່ ທິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຄອບຄອງແລະເຂົີ້ຳໄປໃນດນແດນທິ່ ບິ່ ບລສຸດທິ່ ຄອບຄອງໂດຍອຳຊຳເຊນ.

ີ້ ຳຄ ັນ
ສຳເຫດທິ່ ເລືິ່ອງນສ
ມຫຳຍສິ່ ງຫຳຍຢຳິ່ ງໄດປ
ີ້ ິ່ຽນໄປຫງັ ຈຳກທິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ຂົີ້ຳມຳໃນພຣະສ ັນຍຳໃໝ,ິ່ ແຕບ
ິ່ ຳງສິ່ ງກິ່ ຍ ັງ
ຄືເກົິ່ ຳ. ພຣະເຈົຳີ້ ແມນຍ
ັ . ຄວຳມບລສຸດຂອງພຣະອ ົງຍ ັງຮຽກຮອ
ິ່ ັງເປັນເອກະລກ
ີ້ ງໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳບລສຸດກອ
ິ່ ນ
ທິ່ ພວກເຮົຳຈະເຂົີ້ຳໄປໃນທິ່ ປະທັບຂອງພຣະອ ົງ. ສຳລບ
ັ ພວກເຮົຳດຽວນ,ີ້ ກຳນເຮັດໃຫບ
ີ້ ລສຸດແມນສ
ິ່ ຳ
ເລັ ດໂດຍກຳນເຊືິ່ ອໃນສິ່ ງທິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ຮັດຢູເິ່ ທງໄມກຳງແຂນ.
ີ້

ທຸກສິ່ ງທິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ຮັດເພືິ່ ອພວກເຮົຳກິ່ ມຄວຳມໝຳຍທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດເຊັິ່ ນກ ັນ. ຫ ັງຈຳກຮ ັບບ ັບຕ
ິ່ ທິ່ ຢູິ່
ສະມຳແລວ
ີ້ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດອ
ີ້ ອກໄປໃນຖິ່ ນແຫງີ້ ແລງີ້ ກ ັນດຳນ. ຖິ່ ນແຫງີ້ ແລງີ້ ກ ັນດຳນແມນສະຖຳນທ
ິ່
ພຳຍໃຕອ
ັ ີ້ ິ່ ຊຳຕຳນໄດມ
ີ້ ຳນຳດຂອງກຳລ ັງແຫງິ່ ຄວຳມຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ. ຢູທ
ິ່ ິ່ ນນທ
ີ້ ຳຫຳພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ແລະພະຍຳຍຳມ
ທຳລຳຍແຜນຂອງພຣະອ ົງທິ່ ຈະຍດເອົ ຳຊ ົນຊຳດຕຳິ່ ງໆຄືນມຳ. ຫ ັງຈຳກຊຳຕຳນພຳິ່ ຍແພ,ີ້ ພຣະເຢຊູໄດກ
ີ້ ັບ
ຄືນໄປບອ
ົີ້
ັບໃຊຂ
ິ່ ນດນແດນທິ່ ສ ັກສດຂອງອດສະຣຳເອນແລະເລິ່ ມຕນກຳນຮ
ີ້ ອງພຣະອ ົງ. ກຳນຮ ັບໃຊຂ
ີ້ ອງ
ພຣະອ ົງໄດເີ້ ອົ ຳຊະນະພະຍຳມຳນແລະໄດທ
ີ້ ຳລຳຍ“ ອຳນຳດແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍ” ທິ່ ພະຍຳມຳນຄວບຄຸມຢູິ່
ີ້ ຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດຍ
(ຮຣ. 2:14). ເພືິ່ ອເຮັດສິ່ ງນພ
ີ້ ອມໃຫພ
ີ້ ຣະອ ົງເອງຖືກຄງຢູນ
ິ່ ອກນະຄອນເຢຣູຊຳເລັ ມທິ່
ສ ັກສດ (ຮຣ.13:12). ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ກຳຍເປັນຄ ົນບິ່ ສະອຳດມມ ົນທນເພຳະວຳິ່ ພຣະອ ົງໄດຮ
ີ້ ັບເອົ ຳບຳບຂອງ
ພວກເຮົຳໄວກ
ີ້ ັບພຣະອ ົງເອງ. ພຣະອ ົງໄດແ
ີ້ ບກບຳບຂອງພວກເຮົຳຢູນ
ິ່ ອກນະຄອນເຢຣູຊຳເລັ ມເຊິ່ ງເປັນພືີ້ນ
ທິ່ ສ ັກສດ ໄປສູສ
ິ່ ະຖຳນທິ່ ແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍທິ່ ບິ່ ບລສຸດທິ່ ໄມກຳງແຂນ.
ີ້
ກຳນຕຳຍຂອງພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ແລະກຳນເປັນຄືນຈຳກຄວຳມຕຳຍຂອງພຣະອ ົງເຮັດໃຫເີ້ ຮົຳບລສຸດ
ເມືິ່ ອເຮົຳເຊືິ່ ອ.

ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ເຮັດໃຫພ
ຳສຳມຳດເຂົີ້ຳໄປໃນທິ່ ປະທັບ
ັ ີ້
ີ້ ວກເຮົຳບລສຸດສະນນພວກເຮົ

ຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ບຳບຂອງພວກເຮົຳຖືກ“ເອົ ຳໄປແລວ
ີ້ ” (ຣມ. 11:27; ເບິ່ ງ 1ຢຮ.3: 5).

ເຖງແມນວ
ິ່ ຳິ່

ພວກເຮົຳເປັນຄ ົນບຳບທິ່ ບິ່ ສະອຳດ, ພວກເຮົຳຈະກຳຍເປັນຄ ົນບລສຸດເມືິ່ ອພວກເຮົຳຢູໃິ່ ນພຣະຄຣດ. ເຖງ
ແມນວ
ື ຍ ົກເລກເພຳະສິ່ ງທິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດກ
ິ່ ຳິ່ ພວກເຮົຳບິ່ ສ ົມບູນແບບ, ແຕບ
ິ່ ຳບຂອງພວກເຮົຳກິ່ ຖກ
ີ້ ະທຳ.
ມນເປັ
ມ
ັ ນເລືິ່ ອງງຳຍດຳຍແຕ
ັ ຄວຳມເລກເຊິ່ ງຫຳຍ.
ິ່
ິ່ ນມ
ພວກເຮົຳອຳດຄດວຳິ່ ຄ ົນອດສະຣຳເອນມສດທພເສດທຳງຝຳິ່ ຍວນຍຳນຫຳຍກວຳິ່ ທິ່ ພວກເຮົຳມ. ພວກ
ເຂົຳມທິ່ ປະທັບຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢູໃິ່ ນຄຳີ້ ຍແລະດນແດນຂອງພວກເຂົຳ. ພວກເຂົຳດຳເນນຊວດຢູໃິ່ ນໂລກທິ່
ເຂົຳເຈົຳີ້ ທຸກຄ ົນຮູວ
ຳຍ
ົ ຄອງວນຍຳນທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດມຢູແ
ັ
ີ້ ຳິ່ ບ ັນດຳຜູປ
ີ້ ກ
ິ່ ທ.ີ້ ພວກເຮົຳອຳດຄດວຳິ່ ມນຈະງ
ິ່
ີ້ ແຂງແລະມຄວຳມຈ ົງຮ ັກພັກດຕິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຫຳຍຂນ
ີ້ ຖຳີ້ ຫຳກພວກເຮົຳມຊວດຢູໃິ່ ນ
ກວຳິ່ ທິ່ ຈະມຈດວນຍຳນເຂັມ
ສະພຳບກຳນນນ.
ັ ີ້ ພວກເຮົຳອຳດຕອ
ີ້ ງກຳນສິ່ ງທິ່ ຄ ົນອດສະຣຳເອນມຢູເິ່ ພືິ່ ອວຳິ່ ພວກເຮົຳຈະໄດຮ
ີ້ ັບກຳນ
ີ້ ຽິ່ ວກ ັບພຣະເຈົຳີ້ . ພວກເຮົຳຫວ ັງວຳິ່ ພວກເຮົຳຈະມຄຳເຕືອນໃຈເລືິ່ ອງພຣະເຈົຳີ້ ຢຳິ່ ງຕິ່
ຕ ັກເຕືອນທຸກໆມືກ
ເນືິ່ ອງ.
ແຕວ
ິ່ ຳິ່ ພຣະສ ັນຍຳໃໝກ
ິ່ ຳິ່ ວວຳິ່ ພວກເຮົຳມສດທພເສດທິ່ ມະຫັດສະຈ ັນຫຳຍກວຳິ່ ຄ ົນອດສະຣຳເອນມ
ຫຳຍຢຳິ່ ງ.
ພວກເຮົຳບິ່ ຈຳເປັນຕອ
ີ້ ງມຫເຕັນ ຫືພຣະວຫຳນເພືິ່ ອເຂົີ້ຳໄປໃນສະຖຳນທິ່ ບລສຸດສ ັກສດ. ແຕປ
ິ່ ະຈຸບ ັນນ ີ້
ິ່ ສ ັກສດ. ໂປໂລເອນ
ີ້ ຮຳິ່ ງກຳຍຂອງພວກເຮົຳວຳິ່ ເປັນ "ເຕັ ນ"
ຮຳິ່ ງກຳຍຂອງພວກເຮົຳແມນສະຖຳນທ
ິ່
(2 ກຣທ. 5: 4). ເພິ່ ນກຳິ່ ວວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ອ ົງດຽວກ ັນທິ່ ສະຖດຢູໃິ່ ນສະຖຳນທິ່ ບລສຸດທິ່ ສຸດໃນຫເຕັ ນ ບ ັດນ ີ້

ີ້ ທ
ຊ ົງສະຖດຢູໃິ່ ນພວກເຮົຳ( ຣມ 8:9–11). ບ ັດນຜ
ີູ້ ິ່ ເຊືິ່ ອແຕລ
ິ່ ະຄ ົນເປັນພຣະວຫຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ.
ໃນທິ່ ສຸດຮຳິ່ ງກຳຍຂອງພວກເຮົຳຈະຕຳຍ, ແຕພ
ັ ວ
ິ່ ຣະເຈົີ້ຳຈະທົດແທນມນດ
ີ້ ຍ“ເຮືອນທິ່ ບິ່ ໄດສ
ີ້ ຳີ້ ງດວ
ີ້ ຍມື”
(2ກຣທ 5: 1–3). ພວກເຮົຳຈະໄດຮ
ີ້ ັບຮຳິ່ ງກຳຍຝຳິ່ ຍສະຫວ ັນ. ພວກເຮົຳຈະອຳໄສຢູໃິ່ ນສວນເອເດນໃໝ.ິ່
ພຣະເຈົຳີ້ ຈະນຳສະຫວ ັນມຳສູໂິ່ ລກໃໝທ
ິ່ ິ່ ສ ົມບູນແບບ (ພນມ. 22: 1–3).
ີ້ ຣະເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ຕມເຕັ ມຜູທ
ນ ັບຕງແຕ
ມ
ັ ີ້
ືີ້ ພ
ິ່ ນ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອດວ
ີ້ ຍພຣະວນຍຳນຂອງພຣະອ ົງ, ກຳນເຕົີ້ ຳໂຮມກ ັນຂອງຜູີ້
ີ້ ມນເຫດຜົ
ເຊືິ່ ອ ແຕລ
ນທິ່ ໂປໂລບອກຊຳວໂກຣນໂທໃຫໄີ້ ລຜ
ິ່ ະຄ ົນຈິ່ ງສຳີ້ ງພືີ້ນທິ່ ອ ັນສ ັກສດ. ນແ
ິ່
ິ່ ຊ
ີູ້ ຳຍຄຣສ
ຕຽນທິ່ ບິ່ ກ ັບໃຈອອກຈຳກກຸມ
ິ່ ຂອງພວກເຂົຳເຊິ່ ງເປັນຜູທ
ີ້ ິ່ ສືບຕິ່ ດຳເນນຊວດໃນທຳງຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ. ໂປໂລໄດ ີ້
ແນະນຳ ພວກເຂົຳໃຫີ້ “ປອ
ິ່ ຍຊຳຍຄ ົນນໃີ້ ຫຊ
ີ້ ຳຕຳນ” (1ກຣທ.5: 5). ກຸມ
ິ່ ຄຣສຕະຈ ັກແມນພື
ິ່ ີ້ນທິ່ ສ ັກສດ.
ນອກກຸມ
ນນແມ
ນບ
ັ ທຳຂອງຜູທ
ັີ້
ິ່ ສຳມກຄ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອແມນເຂດຂອງຊຳຕຳນ
ິ່
ິ່ ອ
ິ່ ນທິ່ ເຮັດບຳບແລະກຳນທຳລຳຍຕ ົນ
ເອງ.
ເຖງເວລຳແລວ
ີ້ ທິ່ ພວກເຮົຳຕອ
ີ້ ງເບິ່ ງຕ ົວເອງໂດຍຜຳິ່ ນຕຳຝຳິ່ ຍວນຍຳນ. ທຳິ່ ນເປັນລູກຂອງພຣະເຈົີ້ຳ.
ພຣະເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ຮັດໃຫທ
ີ້ ຳິ່ ນບລສຸດແລະເປັນບອ
ິ່ ນທິ່ ສ ັກສດ. ທຳິ່ ນບິ່ ສຳມຳດສຳີ້ ງບຸນກຸສ ົນໂດຍສິ່ ງທິ່ ທຳິ່ ນເຮັດ
ໄດ.ີ້ ທຳິ່ ນກຳຍເປັນຄ ົນບລສຸດເພຳະວຳິ່ ເມືິ່ ອທຳິ່ ນເຊືິ່ ອວຳິ່ ທຳິ່ ນຖືກນຳໄປສູພ
ິ່ ຣະຄຣດ. ທຳິ່ ນໄດຮ
ີ້ ັບກຳນ
ຍອມຮ ັບຈຳກພຣະເຈົຳີ້ ເຂົີ້ຳໃນຄອບຄ ົວຂອງພຣະອ ົງ (ຣມ 8: 15; ຄລຕ. 4: 5). ທຳິ່ ນໄດຮ
ີ້ ັບກຳນປົດ
ປິ່ອຍຈຳກໂລກແຫງິ່ ຄວຳມມືດແລະ “ໄດນ
ໃີ້ ນອຳນຳຈ ັກແຫງິ່ ພຣະບຸດທິ່ ຮ ັກ
ັ ີ້
ີ້ ຳພຳພວກເຮົຳເຂົີ້ຳໄປຕງໄວ
ຂອງພຣະອ ົງ, (ກລຊ.1:13).
ພວກເຮົຳຕອ
ັ
ີ້ ງຢຳິ່ ລືມ,ຢຳິ່ ລືມວຳິ່ ພວກເຮົຳເປັນໃຜໃນພຣະຄຣດ. ພວກເຮົຳຍ ັງຕອ
ີ້ ງຈືິ່ ໄວອ
ີ້ ກວຳິ່ ມນໝຳຍ
ຄວຳມວຳິ່ ແນວໃດຕິ່ ໂລກພຳຍໃຕອ
ົ ຄອງທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດ.
ີ້ ຳນຳດຂອງບ ັນດຳຜູປ
ີ້ ກ
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ສງຄຳມສ
ກສ
ົ
ັ ດ
ພຣະຄຳພແມນປ
ິ່ ີ້ ມທິ່ ມກຳນໂຕຖ
ີ້ ຽງກ ັນ.

ຄ ົນທິ່ ບິ່ ເຫັ ນວຳິ່ ເປັນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົຳີ້ ມ ັກຈະຄ ັດຄຳີ້ ນສິ່ ງ

ທິ່ ພຣະຄຳພກຳິ່ ວ. ແຕບ
ຄ
ິ່ ຳງສວ
ິ່ ນຂອງພຣະຄຳພເຮັດໃຫແ
ີ້ ມນແຕ
ິ່
ິ່ ຣດສະຕຽນກບິ່ ສະບຳຍໃຈ. ສ ົງຄຳມອດ
ີ້ ເປັນບ ັນຫຳໜິ່ ງ.
ສະຣຳເອນທິ່ ເອົ ຳຊະນະດນແດນແຫງິ່ ພຣະສ ັນຍຳຈຸດນກ
ີ້ ິ່ ງເຮັດໃຫຄ
ຍອ
ີ້ ນຫຍ ັງເລືິ່ອງນຈ
ີ້ ົນບິ່ ສະບຳຍໃຈ ? ສວ
ິ່ ນໃຫຍແ
ິ່ ມນຍ
ິ່ ອ
ີ້ ນກຳນຂຳີ້ . ມ ັນເບິ່ ງຄືວຳິ່ ບິ່ ມກຳນ
ຈຳແນກແລະລະອຽດຖິ່ ຖວ
ີ້ ນເກນໄປ. ເປັນຫຍ ັງຈິ່ ງຈຳເປັນຕອ
ີ້ ງຂຳີ້ ປະຊຳຊ ົນທັງໝ ົດໃນບຳງເມືອງບິ່ ວຳິ່ ຈະ
ເປັນຜູຊ
ສ
ີ້ ຳຍ, ແມຍ
ິ່ ງ, ເດັກນອ
ີ້ ຍ, ແລະແມນແຕ
ິ່
ິ່ ັດລຽີ້ ງບ? ເປັນຫຍ ັງບິ່ ປິ່ອຍໃຫຊ
ີ້ ຳວເມືອງຍອມແພີ້ ?
ເປັນຫຍ ັງບິ່ ຂ ັບໄລພ
ິ່ ວກເຂົຳອອກແລະເປັນຄ ົນຖືກເນລະເທດ ?
ມຄຳຕອບທິ່ ດຕິ່ ກຳນຄ ັດຄຳີ້ ນເຫິ່ ົ ຳນນ.
ຄ
ັ ີ້ ແຕປ
ິ່ ະສ ົບກຳນຂອງຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ກຄືວຳິ່ ແມນແຕ
ິ່
ິ່ ຳຕອບກິ່ ເຮັດ
ໃຫຄ
ນຍ
ັີ້
ີ້ ຣສຕຽນບິ່ ສະບຳຍໃຈຄືກ ັນ. ເຫດຜົນທິ່ ຢູເິ່ ບືີ້ອງຫງັ ຄຳສິ່ງັ ໃຫຂ
ີ້ ຳີ້ ນນແມ
ິ່ ອ
ີ້ ນສ ົງຄຳມເໜືອທຳມະຊຳດ
ທິ່ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ລົິ່ ຳໃຫທ
ນເໝຳະ
ື ສິ່ງັ ໃຫເີ້ ຮັດນນແມ
ັີ້
ີ້ ຳິ່ ນຟັງແລວ
ີ້ . ສິ່ ງທິ່ ກອງທັບຂອງອດສະຣຳເອນໄດຖ
ີ້ ກ
ິ່
ສ ົມສຳລ ັບພວກເຂົຳ. ຖຳີ້ ທຳິ່ ນສຳມຳດເບິ່ ງສະຖຳນະກຳນຜຳິ່ ນສຳຍຕຳບູຮຳນຂອງພວກເຂົຳແລວ
ີ້ ທຳິ່ ນກິ່
ອຳດຈະເຂົີ້ຳໃຈໄດເີ້ ຊັິ່ ນກ ັນ.

ເຫດຜນ
ົ ຂອງຄ ົນອດສະຣຳເອນກຽິ່ ວກ ັບເລືິ່ອງເໜືອທຳມະຊຳດ
ມສອງເຫດຜົນທິ່ ມຜົນກະທົບຕິ່ ວທທິ່ ຄ ົນອດສະຣຳເອນໃນສະໄໝກອ
ິ່ ນຄດກຽິ່ ວກ ັບກຳນສູຮ
ີ້ ົບເພືິ່ອຍດ
ຄອງແຜນ
ິ່ ດນແຫງິ່ ພຣະສ ັນຍຳ. ເຫດຜົນທັງສອງເປັນພືີ້ນຖຳນໃຫແ
ີ້ ກອ
ິ່ ດສະຣຳເອນເຂົີ້ຳໃຈໂລກຂອງພວກ
ເຂົຳ. ພວກເຂົຳເຊືິ່ ອວຳິ່ ໂລກຂອງພວກເຂົຳແມນບ
ິ່ ອ
ິ່ ນທິ່ ມະນຸດນອຳໄສຢູ,ິ່ ແຕພ
ິ່ ວກເຂົຳຍ ັງເຊືິ່ອວຳິ່ ໂລກ
ິ່ ສູຮ
ຂອງພວກເຂົຳແມນສະຖຳນທ
ິ່
ີ້ ົບຂອງສ ົງຄຳມເໜືອທຳມະຊຳດນ. ຜູຊ
ີ້ ະນະສ ົງຄຳມຈະໄດຮ
ີ້ ັບກຳນຄວບ
ຄຸມທົິ່ ວໂລກ.
ີ້ ມນຊ
ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຂອະທບຳຍຕືິ່ ມ. ເຫດຜົນໜິ່ ງແມນຜົ
ິ່ ນຈຳກເຫດກຳນຕຳິ່ ງໆທິ່ ວຫຳນບຳເບນ. ນແ
ິ່ ວ
ິ່ ງ
ເວລຳທິ່ ມະນຸດທັງໝດ
ົ ໄດກ
ີ້ ະບ ົດຕິ່ ພຣະເຈົຳີ້ . ພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ຕອ
ີ້ ງກຳນຄວຳມສຳພັນໂດຍກ ົງກ ັບມະນຸດອກຕິ່
ໄປ. ແຕພ
ກຂອງສະພຳວນຍຳນຂອງພຣະອ ົງໃຫເີ້ ປັນຜູປ
ັ ີ້
ົ ຄອງເໜືອທຳມະຊຳດ
ິ່ ຣະອ ົງໄດແ
ີ້ ຕງິ່ ຕງສະມຳຊ
ີ້ ກ
ີ້ ອ ັບຣຳຮຳມແລະເຮັດໃຫີ້
ໃນແຕລ
ຳີ້ ໄດເີ້ ອນ
ັ ີ້
ິ່ ະປະເທດ (ພບຍ. 4: 19-20; 32: 8–9). ຫງັ ຈຳກນນພຣະເຈົ

ີ້ ສຳຍຈຳກອ ັບຣຳຮຳມຈະກຳຍເປັນຊ ົນຊຳດອດສະຣຳ
ເພິ່ ນແລະນຳງຊຳຣຳທິ່ ມອຳຍຸຫຳຍປມລູກຊຳຍ. ເຊືອ
ເອນແລະພຣະເຈົຳີ້ ຈະເຊືິ່ ອມຕິ່ ໂດຍກ ົງກ ັບພວກເຂົຳເທົິ່ ຳນນ.
ັ ີ້
ພວກເຮົຳໄດຮ
ົ ຄອງວນຍຳນທິ່ ມຳຈຳກສະພຳຂອງພຣະເຈົຳີ້
ີ້ ຽນຮູໃີ້ ນເພງສ ັນລະເສນບ ົດທ 82 ວຳິ່ ຜູປ
ີ້ ກ
ໄດເີ້ ສືິ່ ອມເສຍ. ພວກເຂົຳບິ່ ໄດເີ້ ຊືິ່ ອຟັງພຣະເຈົຳີ້ . ພວກເຂົຳຍອມໃຫມ
ີ້ ຄວຳມບິ່ ຍຸຕທຳ. ມະນຸດເລິ່ ມຂຳບ
ໄຫວບ
ູ ຳພວກເຂົຳແທນພຣະເຈົຳີ້ ອ ົງສູງສຸດ. ພວກເຂົຳກຳຍເປັນສ ັດຕູຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແລະຊ ົນຊຳດອດ
ີ້ ຊ
ສະຣຳເອນປະຊຳກອນຂອງພຣະອ ົງ. ເນືິ່ ອງຈຳກວຳິ່ ບຳງປະເທດເຫິ່ ົ ຳນນອຳໄສຢູ
ໃິ່ ນແຜນ
ັ ີ້
ິ່ ດນກຳນຳອຳນ
ແລະພຣະເຈົຳີ້ ໄດສ
ື ະເທດເຫິ່ ົ ຳນນແລະຜູ
ັີ້
ີ້ ັນຍຳວຳິ່ ຈະມອບກຳນຳອຳນໃຫອ
ີ້ ດສະຣຳເອນ. ມບ ັນຫຳໃຫຍຄ
ິ່ ປ
ີ້
ປົກຄອງວນຍຳນຂອງພວກເຂົຳເປັນສ ັດຕູຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະຂອງຊ ົນຊຳດຂອງພຣະອ ົງ. ພວກເຂົຳ
ປະຕເສດທິ່ ຈະເຊືິ່ ອຟັງພຣະເຈົຳີ້ ແລະປິ່ອຍໃຫຄ
ີ້ ົນອດສະຣຳເອນຄອບຄອງແຜນ
ິ່ ດນ. ແຕພ
ິ່ ວກເຂົຳພັດເລິ່ ມ
ຕິ່ ສູເີ້ ພືິ່ ອທຳລຳຍອດສະຣຳເອນແລະແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ນນແມ
ນເຫດຜົ
ນທຳອດທິ່ ຕອ
ັີ້
ິ່
ີ້ ງຈືິ່ ເມືິ່ ອທຳິ່ ນ
ພະຍຳຍຳມເຂົີ້ຳໃຈສ ົງຄຳມແລະກຳນຂຳີ້ ທຸກຢຳິ່ ງທິ່ ມຢູ.ິ່
ີ້ . ເປັນກຳນອະທບຳຍທິ່ ດທິ່
ເຫດຜົນທສອງແມນຍ
ິ່ ິ່ ງເຮັດໃຫຄ
ີ້ ົນອດສະຣຳເອນມຄວຳມຢຳີ້ ນກ ົວຫຳຍຂນ
ີ້ ເມືິ່ ອຄ ົນອດສະຣຳເອນໄປຮອດຊຳຍແດນກຳນຳອຳນແຜນ
ສຸດໂດຍເຫດກຳນທິ່ ເກດຂນ
ິ່ ດນແຫງິ່ ພຣະສ ັນຍຳ.
ໂມເຊສິ່ງົ ຄ ົນສອດແນມສບສອງຄ ົນໄປໃນກຳນຳອຳນເພືິ່ອລຳຍງຳນຂຳິ່ ວກຽິ່ ວກ ັບແຜນ
ິ່ ດນແລະກຽິ່ ວກ ັບຜູີ້
ີ້ ວຍງຳມແລະມຜົນ
ຄ ົນຢູທ
ັີ້ ນ ັກສອດແນມໄດກ
ັ ຖຳນທິ່ ສະແດງວຳິ່ ດນແດນແຫງິ່ ນສ
ິ່ ິ່ ນນ.
ີ້ ັບຄືນມຳດວ
ີ້ ຍຫກ
ີ້ ີ້ງ. ມ ັນເປັນສະຖຳນທິ່ ທິ່ ດ,
ຜະລດຫຳຍ. ພວກເຂົຳເວົີ້ ຳວຳິ່ ມນເຕັ
ັ ມໄປດວ
ີ້ ຍ “ນ ົມແລະນຳເຜ

ຄືກ ັບທິ່

ພຣະເຈົຳີ້ ໄດບ
ັີ້ ຳເຈົຳີ້ ໄດລ
ີ້ ອກພວກເຂົຳເຈົຳີ້ (ຈບຊ. 13: 27). ແຕຫ
ິ່ ັງຈຳກນນເຂົ
ີ້ ຳຍງຳນບ ັນຫຳໃຫຍ:ິ່ “
“ດນແດນທິ່ ພວກເຮົຳໄປສອດແນມນນມ
ັີ້ ນເປັ
ັ ນດນແດນກນຄ ົນ. ພວກເຮົຳໄດເີ້ ຫັ ນແຕຄ
ິ່ ົນຮູບຮຳິ່ ງໃຫຍ ິ່
ີ້ ສຳຍຂອງຊຳວອຳນຳກມ(ຄ ົນເນຟມ)ກອຳໄສຢູໃິ່ ນບອ
ສູງ ແລະຄ ົນຮູບຮຳິ່ ງໃຫຍສ
ັ ີ້
ິ່ ງູ ທິ່ ເປັນເຊືອ
ິ່ ນນນ.
ິ່ ັ ຕ ັກແຕນໃນສຳຍຕຳຂອງຄ ົນເຫິ່ ົ ຳນນ.”
ພວກເຮົຳເລຍເບິ່ ງເປັນດງ
(ຈບຊ. 13: 32–33).
ັ ີ້
ີ້ ສຳຍທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍຂອງພວກລູກຊຳຍ
ພວກເຮົຳໄດເີ້ ວົີ້ຳກຽິ່ ວກ ັບຄ ົນເນຟມມຳກອ
ິ່ ນແລວ
ີ້ . ພວກເຂົຳເປັນເຊືອ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ກະບ ົດທິ່ ແຕງິ່ ງຳນກ ັບລູກສຳວຂອງມະນຸດ (ປຖກ. 6: 1–4). ພວກຄ ົນຍ ັກອຳນຳກມແມນ
ິ່
ີ້ ສຳຍຂອງຄ ົນເນຟມດງເດ
ເຊືອ
ັີ້ ມ. ພວກເຂົຳມຈຳນວນຫຳຍຄ ົນອຳໄສຢູໃິ່ ນທົິ່ ວແຜນ
ິ່ ດນກຳນຳອຳນ. ພວກ
ເຂົຳປະປົນກ ັນໃນບ ັນດຳປະເທດອືິ່ນໆແລະເມືອງຕຳິ່ ງໆຢູທ
ັ ີ້ ຄ ົນອດສະຣຳເອນຕອ
ິ່ ິ່ ນນ.
ີ້ ງເອົ ຳຊະນະພວກ
ເຂົຳທັງໝ ົດເພືິ່ອຍດຄອງດນແດນ (ຈບຊ.13: 28-29). ເປົີ້ຳໝຳຍທິ່ ຈະເອົ ຳຊະນະດນແດນທິ່ ຄວບຄຸມ
ໂດຍຜູປ
ົ ຄອງວນຍຳນຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍເບິ່ ງຄືວຳິ່ ມ ັນຍຳກຢູແ
ັ ນໄປບິ່ ໄດທ
ີ້ ກ
ິ່ ລວ
ີ້ ກອ
ິ່ ນໜຳີ້ ນ.ີ້ ດຽວນເີ້ ບິ່ ງຄືວຳິ່ ມນເປັ
ີ້ ິ່ ຈະ
ເອົ ຳຊະນະພວກຍ ັກໃຫຍທ
ິ່ ິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍເຫິ່ ົ ຳນ.ີ້ ເພືິ່ ອທິ່ ຈະຊະນະສ ົງຄຳມຊ ົນຊຳດອດສະຣຳເອນ ຊິ່ ງຫຳກິ່ ຫຸ ດ
ີ້
ີ້ ດຍບິ່ ມກຳນຝກອ ົບຮ ົມໃດໆດຳີ້ ນກຳນທະຫຳນ, ຈະຕອ
ພົນຈຳກກຳນເປັ
ນຂຳີ້ ທຳດນໂ
ີ້ ງໄດຕ
ີ້ ິ່ ສູກ
ີ້ ັບນ ັກຮ ົບທິ່
ແຂງແຮງມຂະໜຳດໃຫຍທ
ິ່ ິ່ ເປັນຄ ົນຍ ັກ

ມພຽງແຕສ
ັ ີ້ ິ່
ິ່ ອງຄ ົນໃນຈຳນວນສບສອງຄ ົນທິ່ ເປັນຄ ົນສອດແນມ (ໂຢຊວຍ ແລະກຳເລັ ບ) ເທົິ່ ຳນນທ
ເຊືິ່ ອວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຈະຊວ
ິ່ ຍຄ ົນອດສະຣຳເອນຕຊະນະພວກຄ ົນຍ ັກອຳນຳກມໄດ.ີ້ ຄ ົນສອດແນມອກສບຄ ົນໄດ ີ້
ຊ ັກຊວນປະຊຳຊ ົນທຸກຄ ົນວຳິ່ ພວກເຂົຳຈະພຳິ່ ຍແພແ
ີ້ ນນ
ິ່ ອນ. ແທນທິ່ ຈະລະນກເຖງພຣະເຈົຳີ້ ໄດທ
ີ້ ຳລຳຍກະ
ສ ັດຟຳໂຣແລະຊຳວເອຢບເຊິ່ ງເປັນປະເທດທິ່ ມອຳນຳດຫຳຍທິ່ ສຸດໃນໂລກ,ແຕປ
ິ່ ະຊຳຊ ົນກິ່ ຕ ົກໃຈ. ພວກ
ີ້ ວຳິ່ , “ບິ່ ແມນ
ີ້ ແຂງພເພືິ່ ອຈະໂຈມຕພວກເຂົຳໄດ;ີ້ ຄ ົນຢູໃິ່ ນທິ່ ນນມ
ເຂົຳຮອ
ັ ີ້ ກຳລ ັງ
ີ້ ງຂນ
ິ່ ພວກເຮົຳບິ່ ເຂັມ
ີ້ ແຂງຫຳຍກວຳິ່ ພວກເຮົຳ.” (ຈບຊ. 13:31).
ເຂັມ
ີ້ ັງຈະໝິ່ ນປະໝຳດເຮົຳອກດ ົນນຳນປຳນໃດ? ເຖງແມນວ
ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງຕອບວຳິ່ “ປະຊຳຊ ົນເຫິ່ ົ ຳນຍ
ິ່ ຳິ່ ເຮົຳ
ໄດເີ້ ຮັດກຳນອ ັດສະຈ ັນຫຳຍຢຳິ່ ງໃນທຳິ່ ມກຳງພວກເຂົຳແລວ
ີ້ ພວກເຂົຳກຍ ັງປະຕເສດທິ່ ຈະໄວວ
ີ້ ຳງໃຈໃນ
ເຮົຳຕະຫອດໄປບ?

(ຈບຊ.14:11). ໃນຄວຳມເປັນຈງ, ພຣະເຈົຳີ້ ໂກດຮຳີ້ ຍຫຳຍຈ ົນພຣະອ ົງຂູວ
ິ່ ຳິ່ ຈະ

ທຳລຳຍອດສະຣຳເອນຄືກ ັບທິ່ ພຣະອ ົງໄດເີ້ ຮັດກ ັບປະເທດຕຳິ່ ງໆຍອ
ີ້ ນກ ັບມຳທິ່ ວຫຳນບຳເບນ. ພຣະເຈົຳີ້
ີ້ ຳກໂມເຊໄດ.ີ້ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດບ
ກຳິ່ ວວຳິ່ ພຣະອ ົງສຳມຳດເລິ່ ມຕນກ
ົີ້ ັບປະເທດໃໝຕ
ິ່ ອນນຈ
ີ້ ອກໂມເຊວຳິ່ :“ ເຮົຳ
ຈະສິ່ ງົ ໂຣກລະບຳດຮຳີ້ ຍແຮງທຳລຳຍພວກເຂົຳ ແຕເິ່ ຮົຳຈະເຮັດໃຫເີ້ ຈົຳີ້ ເປັນພິ່ ຂອງຊ ົນຊຳດໃຫຍຊ
ິ່ ຳດໜິ່ ງ
ແລະມອຳນຳດຫຳຍກວຳິ່ ພວກເຂົຳ.” (ຈບຊ. 14:12)
ໂມເຊໄດທ
ູ ຂໃຫພ
ັ ີ້ ມຂອງພຣະອ ົງ (ຈບຊ.14: 13–19). ພຣະເຈົຳີ້ ໄດ ີ້
ີ້ ນ
ີ້ ຣະເຈົຳີ້ ດຳເນນຕຳມແຜນດງເດ
ຕ ົກລ ົງ, ແຕພ
ິ່ ຣະອ ົງບິ່ ສຳມຳດເບິ່ ງຂຳີ້ ມຄວຳມບິ່ ເຊືິ່ ອຂອງປະຊຳຊ ົນໄດ.ີ້ ປະຊຳຊ ົນຕອ
ີ້ ງໄດຮ
ີ້ ັບກຳນສອນ
ບ ົດຮຽນຈຳກເລືິ່ອງນ.ີ້ ມ ັນຈະຮຸນແຮງ. ພຣະເຈົຳີ້ ບອກໂມເຊວຳິ່ :
“ເຮົຳຈະຍ ົກໂທດບຳບໃຫພ
ີ້ ວກເຂົຳ ຕຳມທິ່ ເຈົຳີ້ ໄດຂ
ີ້ ຮອ
ີ້ ງມຳ, ແຕເິ່ ຮົຳມຊວດຢູຢ
ິ່ ຳິ່ ງແນແ
ິ່ ທສ
ີ້ ັນໃດ ທົິ່ ວ
ແຜນ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວສ ັນນນ,
ັ ີ້
ິ່ ດນໂລກຈະເຕັ ມໄປດວ
ີ້ ຍສະຫງຳຣຳສ
ິ່

ບິ່ ມໃຜຈ ັກຄ ົນໃນຈຳນວນຄ ົນ

ເຫິ່ ົ ຳນ ີ້ ທິ່ ໄດເີ້ ຫັ ນສະຫງຳຣຳສ
ຂອງເຮົຳ ແລະກຳນອ ັດສະຈ ັນແລະໝຳຍສຳຄ ັນຕຳິ່ ງໆທິ່ ເຮົຳໄດກ
ິ່
ີ້ ະທຳ
ຢູໃິ່ ນປະເທດເອຢບແລະໃນຖິ່ ນແຫງີ້ ແລງີ້ ກ ັນດຳນ ແລະໄດທ
ົ ລອງເຮົຳເຖງສບເທືິ່ ອແລວ
ີ້ ດ
ີ້ ແຕຍ
ິ່ ັງໄດ ີ້
ປະຕເສດທິ່ ຈະເຊືິ່ ອຟັງເຮົຳ. ພວກເຂົຳຈະບິ່ ໄດເີ້ ຂົີ້ຳໄປໃນດນແດນຊິ່ ງເຮົຳໄດສ
ຸ
ີ້ ັນຍຳໄວກ
ີ້ ັບບ ັນພະບຸລດ
ຂອງພວກເຂົຳນນຈ
ັ ີ້ ັກເທືິ່ອ. ພວກທິ່ ໝິ່ ນປະໝຳດເຮົຳນນ
ັີ້ ຈະບິ່ ມຈ ັກຄ ົນໜິ່ ງຄ ົນດຽວທິ່ ໄດເີ້ ຂົີ້ຳໄປໃນທິ່
ນນ...
ັີ້
ພວກເຈົຳີ້ ຈະຕຳຍແລະຊຳກສ ົບຂອງພວກເຈົຳີ້ ຈະກະຈ ັດກະຈຳຍ ທົິ່ ວຖິ່ ນແຫງີ້ ແລງີ້ ກ ັນດຳນ. ຍອ
ີ້ ນ
ິ່ ົ ຮຳີ້ ຍໃສເິ່ ຮົຳ ຄ ົນທິ່ ມອຳຍຸຊຳວປຂນ
ີ້ ໄປໃນພວກເຈົຳີ້ ຈະບິ່ ໄດເີ້ ຂົີ້ຳໄປໃນດນແດນນນັີ້
ພວກເຈົຳີ້ ຈມ
ເດັດຂຳດ.

ເຮົຳໄດສ
ີ້ ັນຍຳວຳິ່ ຈະໃຫພ
ີ້ ວກເຈົຳີ້ ຢູທ
ິ່ ິ່ ນນັີ້ ແຕໃິ່ ນພວກເຈົຳີ້ ຈະບິ່ ມໃຜໄດຢ
ີ້ ິູ່ ນອກຈຳກກຳ

ເລັ ບລູກຊຳຍຂອງເຢຟຸນເນແລະໂຢຊວຍລູກຊຳຍຂອງນູນ.

ພວກເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ວົີ້ ຳວຳິ່ , ລູກຫລຳນຂອງ

ພວກເຈົຳີ້ ຈະຖືກຈ ັບໄປ ແຕເິ່ ຮົຳຈະນຳພວກເຂົຳເຂົີ້ຳໄປໃນດນແດນທິ່ ພວກເຈົຳີ້ ບິ່ ຍອມຮ ັບເອົ ຳ ແລະທິ່
ນນຈະເປັ
ນບຳີ້ ນເຮືອນຂອງພວກເຂົຳ.(ຈບຊ.14: 20-31)
ັີ້
"ສບເທືິ່ ອ" ແມນຈ
ຳິ່ "ຫຳຍຄງຫ
ັີ້
ັ ີ້ ຳຍຫົນ" (ປຖກ. 31:
ິ່ ຳນວນຂອງຄຳເວົີ້ຳໃນສະໄໝນນໝຳຍຄວຳມວ
ີ້ ຣະເຈົຳີ້ ໄດອ
ິ່ ົ ທຸກຂອງປະຊຳຊ ົນ. ແທນທິ່ ຈະຂອບໃຈທິ່
7; ໂຢບ 19: 3). ຈ ົນເຖງຕອນນພ
ີ້ ົດທົນຕິ່ ກຳນຈມ
ິ່ ົ ຢຳິ່ ງໜັກ. ພວກເຂົຳພຳກ ັນຈມ
ິ່ ົ ກຽິ່ ວກ ັບອຳຫຳນທິ່
ພວກເຂົຳບິ່ ໄດເີ້ ປັນຂຳີ້ ທຳດໃນເອຢບ, ພວກເຂົຳໄດຈ
ີ້ ມ
ິ່ ົ ກຽິ່ ວກ ັບຜູນ
ພວກເຂົຳຕອ
ີ້ ງກນ (ຈບຊ.11:1–14;31–35). ພວກເຂົຳຈມ
ີ້ ຳທິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດເີ້ ລືອກ, ຄືໂມເຊ
(ຈບຊ.12:1–16).
ີ້ ວຳມອ ົດທົນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໄດສ
ີ້ ສຸດລ ົງແລວ
ີ້ ວຳມບິ່ ເຊືິ່ ອຂອງພວກເຂົຳຈະໄດຮ
ແຕບ
ິ່ ັດນຄ
ີ້ ນ
ີ້ . ດຽວນຄ
ີ້ ັບ
ກຳນລ ົງໂທດທິ່ ຮຳີ້ ຍແຮງ. ອດສະຣຳເອນຈະເດນທຳງພະເນຈອນໄປໃນຖິ່ ນແຫງີ້ ແລງີ້ ກ ັນດຳນເປັນເວລຳສິ່
ິ່ ົ ວຳິ່ ນນເຖົ
ສບປ. ໄລຍະເວລຳຖືກກຳນ ົດໄວເີ້ ພືິ່ ອໃຫຜ
ຸ ຄ ົນທິ່ ບິ່ ເຊືິ່ ອແລະຈມ
ັີ້ ຳີ້ ແກລ
ີ້ ໃີ້ ູ ຫຍທ
ິ່ ກ
ິ່ ົງແລະຕຳຍໄປ.

ໂອກຳດຄງທ
ັີ້ ສອງ
ພຣະເຈົຳີ້ ຈະໃຫໂ
ັ ີ້ ສອງທິ່ ຈະໄວວ
ີ້ ອກຳດອດສະຣຳເອນເປັນຄງທ
ີ້ ຳງໃຈພຣະອ ົງແລະເຂົີ້ຳຍດຄອງ
ດນແດນແຫງິ່ ພຣະສ ັນຍຳພຳຍຫງັ 40 ປ. ພຣະບ ັນຍ ັດສອງບ ົດທ 2-3 ບອກກຽິ່ ວກ ັບກຳນເດນທຳງຂອງ
ພວກເຂົຳໃນໄລຍະເວລຳສິ່ ສບປທິ່ ໄດພ
ີ້ ະເນຈອນໄປ. ໃນຊວ
ິ່ ງເວລຳ 40 ປຂອງຄ ົນອດສະຣຳເອນຢູທ
ິ່ ຳງ
ີ້ ແດນໃນແຜນ
ີ້ ວຳິ່ ຈແດນຝັິ່ງຕຳເວັ ນອອກ. ດນແດນແຫງິ່ ພຣະສ ັນຍຳ
ຕຳເວັນອອກຂອງແມນ
ິ່ ຳຈ
ິ່ ດນທິ່ ເອນ
ແມນທ
ັ ີ້ : ເອໂດມ, ໂມ
ິ່ ດຕຳເວັນຕ ົກ. ທິ່ ດນແດນຈແດນທຳງທດຕຳເວັ ນອອກມສຳມປະເທດອຳໄສຢູທ
ິ່ ິ່ ນນຄື
ີ້ ສຳຍຂອງໂລດ, ຫຳນຊຳຍຂອງອ ັບຣຳຮຳມ. ພຣະເຈົຳີ້ ໄດມ
ອຳບ, ແລະອຳໂມ ປະເທດເຫິ່ ົ ຳນເີ້ ປັນເຊືອ
ີ້ ອບ
ິ່ ນອ
ດນແດນນໃີ້ ຫແ
ນຍຳດພ
ັ ີ້
ີ້ ກຊ
ິ່ ົນຊຳດເຫິ່ ົ ຳນ.ີ້ ຄ ົນສວ
ິ່ ນໃຫຍທ
ິ່ ິ່ ອຳໄສຢູທ
ິ່ ິ່ ນນແມ
ິ່
ີ້ ງຂອງຄ ົນອດສະຣຳເອນ,
ແຕວ
ິ່ ຳິ່ ບິ່ ແມນທັ
ິ່ ງໝ ົດ.
ິ່ ນອ
ພຣະເຈົຳີ້ ໄດນ
ີ້ ຳໂມເຊໄປທິ່ ແຜນ
ິ່ ດນນເີ້ ພືິ່ ອຈຸດປະສ ົງສະເພຳະ. ມ ັນບິ່ ແມນໄປຢຳມພ
ິ່
ີ້ ງຂອງອດ
ີ້ ວຳິ່ ບຳຊຳນ.
ສະຣຳເອນ. ຄ ົນອດສະຣຳເອນເດນທຳງໄປທຳງເໜືອຜຳິ່ ນເມືອງອຳໂມນເຂົີ້ຳໄປໃນເຂດທິ່ ເອນ
ິ່ ັ ກຳິ່ ວມຊືິ່ ສຽງທິ່ ໜຳີ້ ຢຳີ້ ນກ ົວ. ໃນສະໄໝບູຮຳນບຳຊຳນຖືກເອີ້ນວຳິ່ “ບອ
ສະຖຳນທິ່ ດງ
ັີ້
ິ່ ນຢູຂ
ິ່ ອງງ.”ູ ບອ
ິ່ ນນນ
ມສອງເມືອງທິ່ ໃຫຍທ
ິ່ ິ່ ສຸດແມນຊືິ່
ິ່ ເມືອງອ ັດຊະຕຳໂຣດແລະເມືອງເອັ ດເຣອ. . ພຣະເຈົຳີ້ ໄດນ
ີ້ ຳພຳຄ ົນອດສະ
ຣຳເອນໄປສູສ
ົ .
ິ່ ິ່ ງທິ່ ຜູຄ
ີ້ ົນເຊືິ່ອວຳິ່ ເປັນປະຕູນະລກ
ແຕຍ
ິ່ ັງມອກຫຳຍສິ່ ງທິ່ ຈະເຮັດໃຫພ
ີ້ ວກເຂົຳຢຳີ້ ນກ ົວ.

ພຣະເຈົຳີ້ ໄດນ
ີ້ ຳຊ ົນຊຳດອດສະຣຳເອນມຳຢູທ
ິ່ ິ່ ນເີ້ ພືິ່ ອສູຮ
ີ້ ົບກ ັບກອງທັບຂອງກະສ ັດສອງກະສ ັດຄືເຈົຳີ້ ສ
ີ້ ວຳິ່ ຄ ົນອຳໂມໄຣ (ພບຍ. 3: 2–3;
ໂຫນແລະເຈົຳີ້ ໂອກ. ກະສ ັດທັງສອງອ ົງນເີ້ ປັນຜູປ
ົ ຄອງກຸມ
ີ້ ກ
ິ່ ຄ ົນທິ່ ເອນ
31: 4). ພຣະຄຳພຍ ັງເອີ້ນພວກເຂົຳວຳິ່ ເຣຟຳອມ. ໃນພຣະບ ັນຍ ັດສອງ 2:11, ບອກວຳິ່ ຄ ົນອຳນຳກມໄດ ີ້
ຖືກນ ັບວຳິ່ ເປັນຄ ົນ "ເຣຟຳອມ" ພຣະເຈົຳີ້ ໄດນ
ີ້ ຳພຳອດສະຣຳເອນໄປສູພ
ິ່ ືີ້ນທິ່ ຂອງພວກຄ ົນຍ ັກ ທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ.
ີ້ ມນພວກຍ
ນແ
ັກໃຫຍປ
ິ່
ິ່ ະເພດດຽວກ ັນທິ່ ເຮັດໃຫຜ
ີ້ ສ
ີູ້ ອດແນມຄ ົນອດສະຣຳເອນສບຄ ົນຢຳີ້ ນກ ົວຫຳຍເຊິ່ ງພວກ
ເຂົຳປະຕເສດທິ່ ຈະເຊືິ່ ອວຳງໃຈໃນພຣະເຈົີ້ຳ (ຈບຊ.13: 32-33). ຫງັ ຈຳກນນ,
ັ ີ້ ຄ ົນອືິ່ນໆທິ່ ຍ ັງເຫືອໄດ ີ້
ຕດຕຳມສບຄ ົນທິ່ ສອດແນມແລະນນເຮັ
ັ ີ້ ດໃຫມ
ີ້ ກຳນລ ົງໂທດສິ່ ສບປໃນຖິ່ ນແຫງີ້ ແລງີ້ ກ ັນດຳນ.
ີ້ ຄ ົນອດ
ເປັນຫຍ ັງພຣະເຈົຳີ້ ຈິ່ ງນຳພວກເຂົຳມຳທິ່ ນເີ້ ພືິ່ ອປະເຊນກ ັບສ ັດຕູທິ່ ແຂງແຮງແບບດຽວກ ັນນ?
ີ້ ຳຍເທືິ່ ອໃນກຳນສູຮ
ສະຣຳເອນຕອ
ີ້ ງປະເຊນໜຳີ້ ກ ັບສ ັດຕູຍ ັກໃຫຍນ
ິ່ ຫ
ີ້ ົບຖຳີ້ ພວກເຂົຳຕອ
ີ້ ງກຳນຈະຍດຄອງ
ດນແດນ. ຄ ົນອດສະຣຳເອນຈະຕອ
ີ້ ງໄປທຳງທດຕຳເວັ ນຕ ົກຂຳີ້ ມແມນ
ິ່ ີ້ຳຈແດນແລະຕິ່ ສູເີ້ ພືິ່ ອຍດເອົ ຳ
ດນແດນທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດມ
ົ ສອບປະຊຳຊ ົນຂອງພຣະອ ົງ. ພວກເຂົຳຈະ
ີ້ ອບໃຫແ
ີ້ ກພ
ິ່ ວກເຂົຳ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດທ
ີ້ ດ
ີ້ ? ໄຊຊະນະເໜືອເຈົຳີ້ ໂອກແລະເຈົຳີ້ ສໂຫນຈະເຮັດໃຫພ
ເຊືິ່ ອໃນພຣະອ ົງແລະຕິ່ ສູໃີ້ ນຄງນ
ັ ີ້ ບ
ີ້ ວກເຂົຳມຄວຳມ
ໝນໃຈແລະຄວຳມເຊືິ່
ອໃນພຣະເຈົຳີ້ ສຳລ ັບສ ົງຄຳມທິ່ ພວກເຂົຳກຳລ ັງເລິ່ ມຕນ.
ັີ້
ົີ້
ີ້ ຳນຕ ັດສນໃຈຂອງພວກເຂົຳເຈົຳີ້ ແມນແຕກ
ຄ ົນອດສະຣຳເອນໄດປ
ົ ໜໄປຫຳຍປກອ
ີ້ ບ
ິ່ ນ. ແຕເິ່ ທືິ່ ອນກ
ິ່
ິ່ ັ ທິ່ ໂມເຊໄດກ
ຕຳິ່ ງກ ັນ. ພວກເຂົຳໄວວ
ີ້ ຳງໃຈພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ຈະຊວ
ິ່ ຍພວກເຂົຳຕິ່ ສູ.ີ້ ດງ
ີ້ ຳິ່ ວວຳິ່ ,“ ແຕພ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ຢຳ
ເວ ພຣະເຈົຳີ້ ຂອງພວກເຮົຳໄດມ
ີ້ ອບເພິ່ ນ(ເຈົຳີ້ ສໂຫນ)ໄວຢ
ີ້ ໃິູ່ ນອຳນຳດຂອງພວກເຮົຳ ແລະພວກເຮົຳໄດ ີ້
ຊະນະເຈົຳີ້ ສໂຫນແລະພວກລູກຊຳຍແລະທະຫຳນທັງໝ ົດຂອງເພິ່ ນ...ພຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວ ພຣະເຈົຳີ້ ຂອງພວກ
ເຮົຳຈິ່ ງມອບເຈົຳີ້ ໂອກ ແລະປະຊຳຊ ົນຂອງເພິ່ ນ ໃຫຢ
ີ້ ໃິູ່ ຕອ
ີ້ ຳນຳດຂອງພວກເຮົຳ ແລະພວກເຮົຳໄດຂ
ີ້ ຳີ້ ພວກ
ີ້ ຈ ົນໝ ົດ” (ພບຍ. 2: 33; 3: 3). ຜູທ
ີ້ ກໃນຫຳຍ
ເຂົຳຖມ
ີ້ ຳນວຳຍຊືິ່ ອຳໂມດ, ໄດຂ
ີ້ ຽນກຽິ່ ວກ ັບກຳນສູຮ
ີ້ ົບນອ
ປຕິ່ ມຳ. ອຳໂມດໄດອ
ີ້ ະທບຳຍເຖງຜົນຂອງກຳນສູຮ
ີ້ ົບດວ
ີ້ ຍວທນ:ີ້ “ [ພຣະຜູເີ້ ປັນເຈົີ້ຳ] ເຮົຳໄດທ
ີ້ ຳລຳຍຊຳວ
ິ່ ັ ຕນແປກແລະແຂງແຮງດ
ິ່ ັ ຕນໂອກ.”
ອຳໂມຈ ົນກຽີ້ ງ ຄືຄ ົນສູງດງ
ງ
(ອມ.2: 9)
ົີ້
ົີ້
ີ້ົ
ິ່ ສອງຂອງພວກເຂົຳ. ພຣະເຈົຳີ້ ໄດຮ
ມນແມ
ນກຳນທົ
ດສອບທິ່ ຍຳກຫຳກິ່ ເລິ່ ມຕນໂອກຳດທ
ັ
ິ່
ີ້ ຽກຮອ
ີ້ ງໃຫີ້
ີ້ ກ
ພວກເຂົຳປະເຊນກ ັບຄວຳມຢຳີ້ ນກ ົວຂອງພວກເຂົຳ. ພິ່ ແມຂອງພວກເຂົ
ຳບິ່ ຜຳິ່ ນກຳນທົດສອບ. ດຽວນລ
ູ
ິ່
ເຕົີ້ຳທິ່ ໃຫຍແ
ຳ
ິ່ ລວ
ີ້ ຂອງເຂົຳເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງປະເຊນກ ັບຄວຳມຢຳີ້ ນກ ົວອ ັນດຽວກ ັນທິ່ ໄດເີ້ ຮັດໃຫພ
ີ້ ິ່ ແມຂອງພວກເຂົ
ິ່
ເສຍຊວດໃນລະຫວຳິ່ ງສິ່ ສບປທິ່ ເດນທຳງພະເນຈອນໃນຖິ່ ນແຫງີ້ ແລງີ້ ກ ັນດຳນ. ພຣະເຈົຳີ້ ຂອງອດສະຣຳ
ເອນໄດແ
ທ
ັ ີ້
ີ້ ຍກທະເລແດງເພືິ່ ອໃຫພ
ີ້ ວກເຂົຳໜລອດຊວດແລະຈຳກນນໄດ
ີ້ ຳລຳຍກອງທັບຂອງເອຢບເມືິ່ ອ
ພວກເຂົຳພະຍຳຍຳມໄລຂ
ິ່ ຳີ້ ມມຳ. ຄ ົນອດສະຣຳເອນຈຳເປັນຕອ
ີ້ ງຈືິ່ ແລະໄວວ
ີ້ ຳງໃຈພຣະເຈົຳີ້ ຂອງພວກເຂົຳ.

“ຄຳປະຕຍຳນວຳິ່ ຈະທຳລຳຍ”
ີ້ ວກເຮົຳ
ຄ ົນອດສະຣຳເອນໄດຮ
ີ້ ັບໄຊຊະນະໃນກຳນຕິ່ ສູກ
ີ້ ັບເຈົຳີ້ ສໂຫນແລະເຈົຳີ້ ໂອກ. ແລະດຽວນພ
ເລິ່ ມເຂົີ້ຳໃຈແລວ
ີ້ ວຳິ່ ເປັນຫຍ ັງສ ົງຄຳມຈິ່ ງລວມເຖງບຳງເມືອງທິ່ ອດສະຣຳເອນຂຳີ້ ຄ ົນທຸກຄ ົນໂດຍບິ່ ສ ົນ
ີ້ ວຳິ່ ຄ ົນເຣຟຳອມ. ເມືອງເຫິ່ ົ ຳນຖ
ີ້ ກ
ເລືິ່ ອງອຳຍຸ. ບຳງເມືອງເປັນບອ
ື “ປະຕຍຳນວຳິ່ ຈະ
ິ່ ນຢູຂ
ິ່ ອງຄ ົນຍ ັກທິ່ ເອນ
ທຳລຳຍ” (ພບຍ.3: 6). ເຫດຜົນບິ່ ແມນກຳນແກ
ແ
ອກຳຈ ັດບ ັນດຳລູກຫຳນຂອງຄ ົນ
ິ່
ີ້ ຄນ
ີ້ . ເປົີ້ຳໝຳຍແມນເພືິ່
ິ່
ີ້ ສຳຍທິ່ ມຳຈຳກພວກວນຍຳນຊິ່ວົ .
ເນຟມທັງໝ ົດ. ຄ ົນອດສະຣຳເອນເຂົີ້ຳໃຈວຳິ່ ພວກຄ ົນຍ ັກແມນສື
ິ່ ບເຊືອ
ພວກມນຖື
ັ ກກຳເນດໂດຍພວກລູກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ເປັນວນຍຳນທິ່ ກະບ ົດ(ປຖກ. 6:1-4). ອດສະຣຳເອນບິ່
ິ່ວົ ຮຳີ້ ຍທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດ.
ສຳມຳດອຳໄສຢູໃິ່ ນດນແດນຮວ
ິ່ ມກ ັບຄ ົນຍ ັກທິ່ ມມລະດ ົກແມນຄວຳມຊ
ິ່
ີ້ ແດນທັນທ. ຫງັ ຈຳກນນ,ໂມເຊໄດ
ຫ ັງຈຳກກຳນສູຮ
ເີ້ ສຍຊວດແລະ
ັ ີ້
ີ້ ົບ, ອດສະຣຳເອນບິ່ ໄດຂ
ີ້ ຳີ້ ມແມນ
ິ່ ຳຈ
ກຳນນຳພຳຂອງອດສະຣຳເອນໄດຖ
ທັ
ື ສິ່ ງົ ຕິ່ ໄປຫຳໂຢຊວຍ. ໂຢຊວຍແມນແມ
ີ້ ກ
ິ່
ິ່ ບຜູທ
ີ້ ິ່ ຈະນຳພຳສູຮ
ີ້ ົບ ເພືິ່ ອ
ຍດຄອງດນແດນແຫງິ່ ພຣະສ ັນຍຳ. ກຳນຕິ່ ສູໄີ້ ດຖ
ື ນຳພຳໂດຍສອງເຫດຜົນທິ່ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຂຽນໄວໃີ້ ນບ ົດນ:ີ້
ີ້ ກ
ີ້ ຳອດຈງ
ິ່ ົ ຂ ັບໄລຊ
ີ້
ຂທ
ິ່ ົນຊຳດສ ັດຕູແລະບ ັນດຳເທບພະເຈົີ້ຳທິ່ ກະບ ົດຂອງພວກເຂົຳອອກຈຳກແຜນ
ິ່ ດນແລະຂທ
ສອງຂຳີ້ ພວກຄ ົນຍ ັກຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍແລະລູກຫຳນຂອງພວກເຂົຳທັງໝດ
ົ .
ຖຳີ້ ພວກເຮົຳເຂົີ້ຳໃຈເຫດຜົນທິ່ ເປັນແນວທຳງໃນກຳນຕິ່ ສູເີ້ ພືິ່ ອຍດເອົ ຳດນແດນແຫງິ່ ພຣະສ ັນຍຳແລວ
ີ້ ,
ີ້ ມນສ
ພວກເຮົຳເຫັ ນຈະວຳິ່ ນແ
ິ່ ົງຄຳມສ ັກສດ. ສ ົງຄຳມຕິ່ ຕຳີ້ ນວນຍຳນແຫງິ່ ຄວຳມມືດແລະສ ັດຕູທິ່ ເປັນຄ ົນ. ມ
ບ ັນດຳວນຍຳນແລະຜູຄ
ົ ຄອງວນຍຳນທິ່ ກະບ ົດ. ພຣະຄຳພບອກວຳິ່
ີ້ ົນທິ່ ຢູພ
ິ່ ຳຍໃຕກ
ີ້ ຳນຄອບຄອງຂອງຜູປ
ີ້ ກ
ມສິ່ ງມຊວດຝຳິ່ ຍວນຍຳນທິ່ ແທຈ
ີ້ ງທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍແລະເປັນຜູທ
ີ້ ິ່ ຕິ່ ສູກ
ີ້ ັບແຜນຂອງພຣະເຈົຳີ້ .
ີ້ ຳລ ັບສ ົງຄຳມແມນໄດ
ເຫດຜົນເຫິ່ ົ ຳນສ
ຖ
ື ສະຫຸ ບເປັນຢຳິ່ ງດໃນ ໂຢຊວຍ11:21-22:
ິ່
ີ້ ກ
ໃນເທືິ່ ອນ ີ້ ໂຢຊວຍໄດຍ
ີ້ ົກທັບອອກໄປທຳລຳຍຄ ົນຮຳິ່ ງໃຫຍພ
ິ່ ວກໜິ່ ງ ຊືິ່ ວຳິ່ ອຳນຳກມ. ຄ ົນພວກນໄີ້ ດ ີ້
ິ່ ັ ນ:ີ້ ເຮັບໂຣນ, ເດບ, ອຳນຳບ, ແລະຕຳມເນນພູທງັ ໝດ
ອຳໄສຢູຕ
ົ ຂອງຢູດຳແລະ
ິ່ ຳມເນນພູຕຳິ່ ງໆ ດງ
ເນນພູທງັ ໝດ
ົ ຂອງອດສະຣຳເອນ. ໂຢຊວຍໄດທ
ີ້ ຳລຳຍພວກເຂົຳແລະເມືອງຂອງພວກເຂົຳຈ ົນກຽີ້ ງ. ບິ່
ມພວກອຳນຳກມຈ ັກຄ ົນທິ່ ເຫືອຢູໃິ່ ນດນແດນອດສະຣຳເອນ ແຕຍ
ິ່ ັງມບຳງຄ ົນທິ່ ໄດເີ້ ຫືອຢູໃິ່ ນເມືອງກຳ
ຊຳ, ເມືອງກຳດ ແລະເມືອງອຳຊະໂດດ

ີ້ ຳຄ ັນ
ສຳເຫດທິ່ ເລືິ່ອງນສ
ສ ົງຄຳມຂອງໂຢຊວຍສວ
ົບຜົນສຳເລັ ດ, ແຕວ
ິ່ ນໃຫຍແ
ິ່ ມນປະສ
ິ່
ິ່ ຳິ່ ມ ັນຍ ັງບິ່ ທັນສ ົມບູນເທືິ່ ອ. ຄ ົນຍ ັກ
ິ່ ງຄືວຳິ່ ບິ່ ມຄວຳມສຳຄ ັນຫຳຍ, ແຕມ
ຈຳນວນ ໜິ່ ງໄດປ
ົ ໜແລະໜອອກຈຳກດນແດນນນ.
ັ ີ້ ນນອຳດເບ
ັີ້
ີ້ ບ
ິ່ ັນຊີ້
ໃຫເີ້ ຫັ ນວຳິ່ ມ ັນຈະມປັນຫຳກ ັບຄ ົນຍ ັກອກໃນພຳຍຫງັ . ພວກຄ ົນຍ ັກບຳງຄ ົນໄດໜ
ີ້ ໄປເມືອງກຳດ. ເມືອງ
ກຳດເປັນເມືອງຂອງຊຳວຟລດສະຕນ (ຢຊ.13: 3). ເມືອງກຳດແມນບ
ິ່ ຳີ້ ນເກດຂອງໂກລອຳດຜູທ
ີ້ ິ່ ດຳວດ
ໄດຕ
ຕ
ັີ້
ີ້ ິ່ ສູຕ
ີ້ ງແຕ
ິ່ ອນຍ ັງໜຸມ
ິ່ (1ຊມອ.17: 4). ໂກລອຳດບິ່ ແມນຄ
ິ່ ົນຍ ັກຕ ົນດຽວທິ່ ອຳໄສຢູໃິ່ ນເມືອງກຳດ
(1 ຂຄ.20: 5-8). ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫພ
ີ້ ວກຄ ົນຍ ັກທັງໝ ົດຖືກທຳລຳຍໃນໄລຍະສ ົງຄຳມເພືິ່ອດນແດນ
ີ້ ຳິ່ ງສ ົມບູນຈິ່ ງມຜົນສະທອ
ແຫງິ່ ພຣະສ ັນຍຳ. ເນືິ່ ອງຈຳກວຳິ່ ຄ ົນອດສະຣຳເອນບິ່ ໄດເີ້ ຮັດສິ່ ງນຢ
ີ້ ນທິ່ ບິ່ ດຕຳມ
ມຳຕິ່ ກ ັບຄ ົນອດສະລຳແອນໃນພຳຍຫງັ .
ໃນພຣະທຳພວກຜູປ
ົ ຄອງບອກພວກເຮົຳວຳິ່ ໃນທິ່ ສຸດເມືິ່ ອໂຢຊວຍເສຍຊວດ, ສ ົງຄຳມເພືິ່ອຍດຄອງ
ີ້ ກ
ດນແດນກິ່ ຍ ັງບິ່ ສ ົມບູນແບບໃນຮູບແບບອືິ່ ນເຊັິ່ ນກ ັນ. ທຸກໆເປົີ້ຳໝຳຍບິ່ ເຄຍປະສ ົບຜົນສຳເລັ ດຢຳິ່ ງເຕັ ມທິ່ .
ຄ ົນອດສະຣຳເອນພຽງແຕຕ
ິ່ ັດສນໃຈວຳິ່ ພວກເຂົຳເຮັດໄດດ
ີ້ ພແລວ
ີ້ ແລະພວກເຂົຳກິ່ ບິ່ ເຊືິ່ ອຟັງຄຳສິ່ງັ ຂອງ
ພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ໃຫຂ
ີ້ ັບໄລປ
ິ່ ະເທດອືິ່ ນໆອອກໄປ. ກຳນເຊືິ່ ອຟັງແຕບ
ິ່ ຳງສວ
ິ່ ນກເປັນກຳນບິ່ ເຊືິ່ ອຟັງຢຳິ່ ງແທຈ
ີ້ ງ.
ຄ ົນອດສະຣຳເອນຕອ
ັ ີ້ ີ້
ີ້ ງໃຊເີ້ ວລຳຫຳຍສ ັດຕະວ ັດໃນກຳນປະສ ົບກ ັບຜົນທິ່ ບິ່ ດຈຳກກຳນຕ ັດສນໃຈຄງນ
ເພືິ່ ອຢຸດກຳນເຮັດຕຳມຄຳສິ່ງັ ຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ໃນພຣະທຳພວກຜູປ
ົ ຄອງບອກກຽິ່ ວກ ັບວ ົງຈອນອ ັນເປັນຕຳ
ີ້ ກ
ຢຳີ້ ນ.ປະຊຳຊ ົນອດສະຣຳເອນຈະເລິ່ ມຂຳບໄຫວບ
ູ ຳພະຂອງປະເທດອືິ່ ນທິ່ ຍ ັງອຳໄສຢູທ
ີ້ ຊ
ິ່ ຳິ່ ມກຳງພວກເຂົຳ.
ຫ ັງຈຳກນນ,
ັີ້ ອດສະຣຳເອນຈະຖືກຮຸກຮຳນໂດຍປະເທດທິ່ ເປັນສ ັດຕູ. ມບຳງຊວ
ິ່ ງເວລຳປະຊຳຊ ົນອດ
ສະຣຳເອນເກືອບໝ ົດທຸກຄ ົນໄດເີ້ ຊົ ຳເຊືິ່ ອແລະຈ ົງຮ ັກພັກດຕິ່ ພຣະເຈົີ້ຳ. ຄວຳມເຊືິ່ ອແລະຄວຳມຈ ົງຮ ັກພັກດ
ີ້ ໃນສະໄໝຂອງກະສ ັດດຳວດແລະລູກຊຳຍຂອງເພິ່ ນທິ່ ຊືິ່ ໂຊໂລ
ຂອງພວກເຂົຳເຈົີ້ຳໄດຮ
ີ້ ັບກຳນປັບປຸງດຂນ
ໂມນ, ແຕຫ
ິ່ ັງຈຳກໂຊໂລໂມນຕຳຍ, ອດສະຣຳເອນໄດແ
ີ້ ຕກແຍກໄປສູສ
ິ່ ົງຄຳມກຳງເມືອງແລະຫຳຍຄ ົນກິ່
ເລິ່ ມຂຳບໄຫວບ
ູ ຳຜູວ
ີ້ ຊ
ີ້ ນຍຳນປົກຄອງອືິ່ ນໆທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ.
ຜົນສຳເລັ ດຂອງສ ົງຄຳມໄດຫ
ວທິ່ ສຳຄ ັນເຫິ່ ົ ຳນ.ີ້ ຄວຳມພຳິ່ ຍແພແ
ົີ້
ີ້ ຸ ດລ ົງຍອ
ີ້ ນຄວຳມລມເຫ
ີ້ ມນຜົ
ິ່ ນສຸດ
ທຳີ້ ຍແທນທິ່ ຈະເປັນໄຊຊະນະ. ແຜນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ຈະຟືີ້ ນຟູເອເດນກ ັບອດສະຣຳເອນຊ ົນຊຳດໃໝປ
ິ່ ະສ ົບ
ຄວຳມລມເຫ
ວ. ທຳິ່ ນຈືິ່ ພຳບລວມຂອງພຣະບ ັນຍ ັດບ ົດທ 32 ໄດບ
ົີ້
ົ ແມນຢູ
ີ້ ? ມຄຳກຳິ່ ວວຳິ່ ປະເທດທັງໝດ
ິ່ ິ່
ພຳຍໃຕກ
ີ້ ຳນຄອບຄອງຂອງພວກລູກຊຳຍທິ່ ກະບ ົດຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ສຳລ ັບອດ
ສະຣຳເອນຈະເປັນຕ ົວແທນຂອງພຣະອ ົງຕິ່ ປະເທດອືິ່ ນໆລມເຫ
ວ. ປະເທດອືິ່ ນໆຍ ັງຄ ົງຢູພ
ົີ້
ິ່ ຳຍໃຕສ
ີ້ ດອຳ
ນຳດຂອງຜູປ
ົ ຄອງເໜືອທຳມະຊຳດທິ່ ກະບ ົດ. ອດສະຣຳເອນໄດຖ
ື ພຳິ່ ຍແພແ
ີ້ ກ
ີ້ ກ
ີ້ ລະຖືກບ ັງຄ ັບໃຫອ
ີ້ ຳໄສຢູິ່
ນອກດນແດນຂອງພວກເຂົຳໄປອຳໄສໃນປະເທດອືິ່ ນ. ແຜນ
ິ່ ດນແຫງິ່ ພຣະສ ັນຍຳສຳລ ັບອດສະຣຳເອນໄດ ີ້

ຕ ົກຢູພ
ິ່ ຳຍໃຕກ
ີ້ ຳນປົກຄອງຂອງປະເທດອືິ່ ນແລະຢູພ
ິ່ ຳຍໃຕອ
ີ້ ຳນຳດຂອງເທບພະເຈົຳີ້ ຂອງພວກເຂົຳ. ຄວຳມ
ີ້ ຽິ່ ວກ ັບໂລກກິ່ ຜຳິ່ ນພຣະສ ັນຍຳໃໝຄ
ເຂົີ້ຳໃຈແບບດຽວກ ັນນກ
ື ັນ. ໂປໂລໃຊຄ
ິ່ ກ
ີ້ ຳສ ັບຕຳິ່ ງໆເຊັິ່ ນອຳນຳເຂດ,
ອຳນຳດປົກຄອງ, ຣດອຳນຳດ, ບ ັນລ ັງແລະອຳນຳດເພືິ່ ອອະທບຳຍເຖງກຳລ ັງຂອງກະບ ົດແຫງິ່ ຄວຳມມືດ
ີ້ ຳລ ັງປົກຄອງປະເທດຕຳິ່ ງໆໃນໂລກ. ແຕລ
ເຫິ່ ົ ຳນກ
ນຄ
ັ ີ້
ິ່ ະຄຳສ ັບນ ົດເຫິ່ ົ ຳນນແມ
ິ່ ຳສ ັບທິ່ ອຳີ້ ງເຖງອຳນຳດເໜືອ
ພືີ້ນທິ່ ດນໃດພືີ້ນທິ່ ໜິ່ ງ.
ີ້ົ
ິ່ ເຊືິ່ ອຟັງແລະຄວຳມບິ່ ສ ັດຊືິ່ຕິ່ ພຣະເຈົີ້ຳ
ສຳເຫດຂອງຄວຳມລມເຫ
ວຂອງຄ ົນອດສະຣຳເອນແມນກຳນບ
ິ່
ຂອງພວກເຂົຳ. ມະນຸດນນອ
ັ ີ້ ອ
ິ່ ນແອ. ພວກເຮົຳອຳດຈະສ ົງໄສວຳິ່ ເປັນຫຍ ັງພຣະເຈົຳີ້ ຈິ່ ງລວມເອົ ຳພວກເຮົຳ
ເຂົີ້ຳໃນແຜນຂອງພຣະອ ົງ. ແຕຖ
ິ່ ຳີ້ ພວກເຮົຳເບິ່ ງຍອ
ີ້ ນກ ັບໄປທິ່ ສວນເອເດນ, ພວກເຮົຳຈະຮູວ
ີ້ ຳິ່ ຍອ
ີ້ ນຫຍ ັງ.
ພຣະເຈົຳີ້ ໄດສ
ີ້ ັນຍຳວຳິ່ ຈະມຄອບຄ ົວມະນຸດ. ພວກເຮົຳເປັນພຣະລ ັກສະນະຂອງພຣະອ ົງ. ພວກເຮົຳຄວນ
ຈະເປັນຄອບຄ ົວທຳງຝຳິ່ ຍໂລກຂອງພຣະອ ົງ. ແຜນຂອງພຣະອ ົງສຳລ ັບກຳນປົກຄອງແຜນ
ິ່ ດນໂລກລວມ
ທັງພວກເຮົຳ. ຖຳີ້ ພຣະເຈົຳີ້ ຈະຢຸດກຳນໃຊຄ
ີ້ ົນກິ່ ໝຳຍຄວຳມວຳິ່ ພຣະອ ົງບິ່ ສຳມຳດເຮັດໃຫແ
ີ້ ຜນກຳນ
ີ້ ມນຄວຳມ
ຂອງພຣະອ ົງສຳເລັ ດໄດ.ີ້ ຖຳີ້ ພຣະອ ົງຢຸດແຜນຂອງພຣະອ ົງມ ັນຈະໝຳຍຄວຳມວຳິ່ ແຜນກຳນນແ
ິ່
ຄດທິ່ ບິ່ ດທິ່ ຈະເລິ່ ມຕນ.
ົີ້ ພຣະເຈົຳີ້ ສຳມຳດເຮັດ ສຳ ເລັ ດແຜນກຳນຂອງພຣະອ ົງ. ພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ສຳມຳດມ
ຄວຳມຄດທິ່ ບິ່ ດ. ພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ໄດເີ້ ຮັດຜດພຳດແຜນກຳນຂອງພຣະອ ົງຍ ັງບິ່ ຢຸດ.
ແຕພ
ວ
ົີ້
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ຮູດ
ີ້ ວຳິ່ ດຽວນເີ້ ຖງເວລຳແລວ
ີ້ ທິ່ ຈະເລິ່ ມຕນພຳກສ
ິ່ ນອືິ່ ນຂອງແຜນຂອງພຣະອ ົງທິ່ ຈະ
ຈ ັດກຳນກ ັບບ ັນຫຳເກົິ່ຳຂອງຄວຳມບຳບແລະຄວຳມລມເຫ
ວຂອງຄ ົນເຮົຳ. ມະນຸດບິ່ ສຳມຳດໄວໃີ້ ຈໄດໃີ້ ນ
ົີ້
ກຳນເລິ່ ມຕນສວນເອເດນຄື
ນໃໝໃິ່ ນອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ມພຽງແຕພ
ົີ້
ັ ີ້ ິ່ ສຳມຳດເຮັດສິ່ ງ
ິ່ ຣະເຈົີ້ຳເທົິ່ ຳນນທ
ີ້ ົກລ ົງຂອງພຣະ
ທິ່ ຕອ
ັ ີ້ ິ່ ສຳມຳດປະຕບ ັດກ ົດລະບຽບຂອງຂຕ
ີ້ ງເຮັດໃຫສ
ີ້ ຳເລັ ດ. ມພຽງແຕພ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ເທົິ່ ຳນນທ
ອ ົງໄດ.ີ້ ພຣະເຈົຳີ້ ຈະບິ່ ທຳລຳຍມະນຸດທິ່ ພຣະອ ົງຊ ົງສຳີ້ ງ ແຕພ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ຈະມຳເກດເປັນມະນຸດ. ພຣະເຈົຳີ້ ຈະ
ປະຕບ ັດຕຳມພຣະບ ັນຍ ັດຂອງພຣະອ ົງແລະພຣະອ ົງຈະຮ ັກສຳກ ົດລະບຽບ.ຈຳກນນຜູ
ັີ້ ເີ້ ປັນທັງພຣະເຈົຳີ້ ແລະ
ີ້ ະຮ ັບໂທດສຳລ ັບຄວຳມລມເຫ
ມະນຸດຄ ົນນຈ
ວຂອງຄ ົນທັງປວງ. ແຕວ
ົີ້
ິ່ ຳິ່ ກຳນແກໄີ້ ຂບ ັນຫຳທິ່ ເປັນໄປບິ່ ໄດໃີ້ ຫີ້
ີ້ ິ່
ສຳເລັ ດນນໝຳຍຄວຳມວ
ຳິ່ ຈະຕອ
ັີ້
ັ ຈຳກທຸກຄ ົນ. ລຳຍລະອຽດຂອງແຜນກຳນນບ
ີ້ ງເກັບເປັນຄວຳມລບ
ສຳມຳດຮູໄີ້ ດໂີ້ ດຍບ ັນດຳຜູປ
ົ ຄອງວນຍຳນກະບ ົດທິ່ ສະຫຳດ. ພວກເຂົຳຈະພະຍຳຍຳມຢຳິ່ ງສຸດກຳລ ັງເພືິ່ອ
ີ້ ກ
ທຳລຳຍແຜນກຳນນ.ີ້ ຖຳີ້ ພວກເຂົຳຮູລ
ີ້ ຳຍລະອຽດພວກເຂົຳອຳດຈະຢຸດມ ັນໄດສ
ີ້ ຳເລັ ດ. ແຜນຂອງພຣະເຈົຳີ້
ທິ່ ຈະເປັນທັງພຣະເຈົຳີ້ ແລະມະນຸດບິ່ ໄດເີ້ ປັນເລືິ່ ອງງຳຍ.
ິ່
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ປດບງໄວ
ຕ
ັ
ີ້ ິ່ ໜຳີ້ ຕິ່ ຕຳ
ນ ັບຕງແຕ
ຄ
ວຂອງອຳດຳມແລະເອວຳ,
ັີ້
ົີ້
ິ່ ວຳມລມເຫ

ີ້ຳໝຳຍເດມ
ພຣະເຈົຳີ້ ໄດພ
ົີ້
ີ້ ະຍຳຍຳມເລິ່ ມຕນເປົ

ຂອງພຣະອ ົງສຳລ ັບສວນເອເດນ. ພຣະອ ົງຕອ
ີ້ ງກຳນຢູກ
ິ່ ັບຄອບຄ ົວວນຍຳນແລະຄອບຄ ົວມະນຸດຢູເິ່ ທງ
ໂລກ. ພຣະເຈົຳີ້ ໄດບ
ີ້ ອກອຳດຳມແລະເອວຳໃຫມ
ີ້ ລູກເຕົີ້ ຳເປັນຈຳນວນຫວງຫຳຍແລະແຜກ
ິ່ ະຈຳຍໄປທົິ່ ວ
ີ້ ວກເຂົຳຈະ“ເປັນພຣະລ ັກສະນະ” ພຣະເຈົຳີ້ ແລະເຜຍແຜກ
ແຜນ
ິ່ ດນໂລກ. ດວ
ີ້ ຍວທນພ
ິ່ ຳນປົກຄອງທິ່ ດ
ຂອງພຣະອ ົງທົິ່ວແຜນ
ິ່ ດນໂລກ. ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫແ
ີ້ ຜນ
ິ່ ດນໂລກທັງໝ ົດເປັນບອ
ິ່ ນທິ່ ສະຫວ ັນແລະ
ແຜນ
ິ່ ດນໂລກເຊືິ່ ອມຕິ່ ກ ັນ. ພຣະອ ົງຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫແ
ີ້ ຜນ
ິ່ ດນໂລກທັງໝ ົດເປັນສະຖຳນທິ່ ທິ່ ມະນຸດສຳມຳດ
ເພດເພນກ ັບທຳມະຊຳດແລະຍ ັງເປັນບອ
ິ່ ນທິ່ ສິ່ ງເໜືອທຳມະຊຳດສຳມຳດເພດເພນກ ັບແຜນ
ິ່ ດນໂລກແລະ
ມະນຸດ. ພວກເຮົຳຮູວ
ີ້ ຳິ່ ແຜນກຳນນໄີ້ ດເີ້ ຮັດໃຫຊ
ີ້ ັກຊຳີ້ ເປັນເວລຳດ ົນນຳນແລວ
ີ້ ຍອ
ີ້ ນສ ົງຄຳມທິ່ ເໜືອທຳ
ມະຊຳດ.

ປະຫວ ັດຄວຳມລມເຫ
ວ
ົີ້
ມະນຸດໄດເີ້ ຮັດບຳບແລະຖືກໄລອ
ິ່ ອກຈຳກທິ່ ປະທັບຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໃນສວນເອເດນ. ເອເດນຖືກປດບິ່ ໃຫີ້
ມະນຸດເຂົີ້ຳໄປ. ສ ັດຕູທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດແມນງ
ຖ
ື ໄລອ
ູ
ິ່ (ຊຳຕຳນ)ໄດ
ີ້ ກ
ິ່ ອກຈຳກທິ່ ປະທັບຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແລະ
ີ້ ລ ົງສູແ
ຖືກຖມ
ິ່ ຜນ
ິ່ ດນໂລກ. ໂລກແມນບ
ິ່ ອ
ິ່ ນທິ່ ກ ົດເກນແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍ. ຊວດຢູເິ່ ທງໂລກບິ່ ໄດຢ
ີ້ ຕ
ິູ່ ະຫອດ
ີ້ ຳີ້ ງທິ່ ຖືກຕອ
ໄປ. ງແມ
ັນໄດກ
ູ ນຊຳຕຳນແລະມ
ິ່
ີ້ ຳຍເປັນເຈົຳີ້ ແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍ. ມ ັນມຂອ
ີ້ ງວຳິ່ ເປັນເຈົຳີ້ ຂອງ
ມະນຸດທຸກຄ ົນ. ເພຳະທຸກຄ ົນເຮັດບຳບ, ແລະຄຳິ່ ຈຳີ້ ງຂອງບຳບແມນຄວຳມຕຳຍ
(ຣມ.6:23).
ິ່
ີ້ ວ
ພຳຍຫ ັງກຳນພພຳກສຳນຳຖ
ີ້ ມໂລກ, ພຣະເຈົຳີ້ ໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວເຖງເປົີ້ຳໝຳຍຂອງສວນເອເດນຕິ່ ໂນອຳແລະ
ີ້ ຄືກ ັບທິ່ ພຣະ
ຄອບຄ ົວຂອງລຳວ. ພຣະເຈົຳີ້ ໄດບ
ີ້ ອກພວກເຂົຳໃຫມ
ີ້ ລູກເຕົີ້ ຳແລະເພິ່ ມທະວຈຳນວນຫຳຍຂນ
ອ ົງໄດບ
ີ້ ອກອຳດຳມແລະເອວຳ. ແຕມ
ິ່ ະນຸດບິ່ ເຊືິ່ ອຟັງແລະກະບ ົດອກເທືິ່ ອໜິ່ ງ. ແທນທິ່ ຈະເຊືິ່ ອຟັງພຣະເຈົຳີ້
ແລະເຜຍແຜຄ
ົ ທຸກແຫງິ່ , ພວກເຂົຳພັດພຳກ ັນຈະສຳີ້ ງວຫຳນ
ິ່ ວຳມຮູແ
ີ້ ລະກຳນປົກຄອງຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຢູທ
ິ່ ິ່ ວ
ບອ
ິ່ ນທິ່ ພວກເຂົຳຄຳດຫວ ັງວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຈະມຳຫຳພວກເຂົຳ.
ຄວຳມລມເຫ
ວແລວ
ວອກ. ພຣະເຈົີ້ຳຈະບິ່ ເຫັ ນດກ ັບແຜນກຳນຂອງມະນຸດ. ສະນນ,ພຣະເຈົ
ຳີ້ ຈິ່ ງ
ົີ້
ົີ້
ັ ີ້
ີ້ ລມເຫ
ເຮັດໃຫພ
ັ ີ້ ພຣະເຈົີ້ຳໄດໃີ້ ຫມ
ີ້ ຳສຳຂອງມະນຸດສ ັບສ ົນເປັນຫຳຍໆພຳສຳ. ຫງັ ຈຳກນນ,
ີ້ ະນຸດຕ ົກຢູໃິ່ ຕອ
ີ້ ຳນຳດ
ຂອງສະມຳຊກສະພຳວນຍຳນຂອງພຣະອ ົງ. ແລວ
ົີ້
ົວມະນຸດໃໝຂ
ີ້ ພຣະເຈົຳີ້ ກເລິ່ ມຕນຄອບຄ
ິ່ ອງພຣະອ ົງເອງ

ໂດຍຜຳິ່ ນອ ັບຣຳຮຳມແລະຊຳຣຳ. ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແມນນ
ິ່ ຳເອົ ຳບ ັນດຳປະຊຳຊຳດຕຳິ່ ງໆກ ັບຄືນມຳ
ໃນພຳຍຫ ັງໂດຍໃຊລ
ູ ຫຳນຂອງອ ັບຣຳຮຳມ (ປຖກ.12: 3).
ີ້ ກ
ແຕກ
ິ່ ອ
ິ່ ນອືິ່ ນພຣະເຈົີ້ຳຈຳເປັນຕອ
ີ້ ງນຳເອົ ຳກຳນປົກຄອງອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະອ ົງກ ັບຄືນສູແ
ິ່ ຜນ
ິ່ ດນໂລກ.
ິ່ ພູເຂົຳຊນຳຍ, ແລະໃນທິ່ ສຸດກໄປສູແ
ອດສະຣຳເອນໄດຖ
ື ນຳອອກຈຳກປະເທດເອຢບ, ຈຳກນນໄປທ
ັີ້
ີ້ ກ
ິ່ ຜນ
ິ່
ດນແຫງິ່ ພຣະສ ັນຍຳ. ແຕອ
ວແລວ
ົີ້
ົີ້ ເຫວອກທິ່ ຈະປະຕບ ັດຕຳມແຜນຂອງພຣະເຈົຳີ້ .
ິ່ ດສະຣຳເອນລມເຫ
ີ້ ລມ
ໃນທິ່ ສຸດພຣະເຈົີ້ຳໃຫດ
ີ້ ຳວດເປັນກະສ ັດອດສະຣຳເອນແລະຕິ່ ມຳກຄືກະສ ັດໂຊໂລໂມນ. ແຕພ
ິ່ ຳຍຫງັ ໂຊໂລ
ໂມນຕຳຍໄປແລວ
ີ້ , ຄ ົນອດສະຣຳເອນກໄດຕ
ີ້ ດຕຳມພະອືິ່ ນໆແລະຊ ົນຊຳດອດສະຣຳເອນກິ່ ຕິ່ ສູກ
ີ້ ັນເອງ.
ໃນທິ່ ສຸດພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ື ເນລະເທດໄປຢູໃິ່ ນ
ີ້ ງຂ ັບໄລພ
ິ່ ວກເຂົຳອອກຈຳກແຜນ
ິ່ ດນແຫງິ່ ພຣະສ ັນຍຳແລວ
ີ້ ໃຫຖ
ີ້ ກ
ດນແດນອືິ່ ນທິ່ ຢູພ
ິ່ ຳຍໃຕອ
ີ້ ຳນຳດຂອງວນຍຳນຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍທິ່ ປົກຄອງຢູທ
ິ່ ິ່ ບຳບໂລນ.
ີ້ົ
ີ້ ມນຍ
ປະຫວ ັດຂອງມະນຸດແມນເລືິ່
ອງຂອງຄວຳມລມເຫ
ວ. ນແ
ພ
ັ ີ້
ິ່
ິ່ ອ
ີ້ ນວຳິ່ ມະນຸດຫງົ ທຳງຕງແຕ
ິ່ ວກເຂົຳ
ຕ ົກຢູໃິ່ ນບຳບໃນສວນເອເດນ. ທຸກຄ ົນລວ
ີ້ ນແຕເິ່ ປັນຄ ົນທິ່ ບິ່ ສ ົມບູນແບບແລະແຍກອອກຈຳກພຣະເຈົຳີ້ . ບິ່ ມ
ມະນຸດຄ ົນໃດສຳມຳດວຳງໃຈໄດໃີ້ ນກຳນເລິ່ ມຕນແລະເຮັ
ດຕຳມແຜນຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ພວກເຂົຳຈະຂ ັດ
ົີ້
ຂືນຄວຳມສ ັດຊືິ່ຕິ່ ພຣະເຈົີ້ຳອ ົງດຽວ ພວກເຂົຳຍ ັງສືບຕິ່ ໄປຕຳມທຳງຂອງຕ ົນເອງ. ມະນຸດຈະເຮັດບຳບ, ລມ
ົີ້
ເຫວແລະເຂົີ້ຳຮວ
ິ່ ມກ ັບເຈົຳີ້ ແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍ, ຊຳຕຳນແມນສ
ິ່ ັດຕູທິ່ ມອຳນຳດຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ແຕແ
ິ່ ຜນກຳນ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ສຳລ ັບກຳນແບງິ່ ປັນກຳນປົກຄອງທິ່ ດຂອງພຣະອ ົງໃນແຜນ
ິ່ ດນໂລກກ ັບມະນຸດບິ່ ສຳມຳດເກດ
ີ້ ໄດໂີ້ ດຍບິ່ ມມະນຸດ. ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ຂນ
ີ້ ງກຳນໃຫແ
ີ້ ຜນ
ິ່ ດນໂລກກຳຍເປັນສວນເອເດນແຫງິ່ ໃໝ ິ່ ເຊິ່ ງເປັນບອ
ິ່ ນ
ທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ແລະມະນຸດຢູຮ
ິ່ ວ
ິ່ ມກ ັນ, ແຕວ
ິ່ ຳິ່ ໃນທຸກໆບຳດກຳີ້ ວມບ ັນຫຳໃຫຍ.ິ່ ວທດຽວທິ່ ມະນຸດສຳມຳດຈ ົງ
ຮ ັກພັກດຕິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ແລະແຜນກຳນຂອງພຣະອ ົງແມນໃຫ
ພ
ັ ີ້ ຄຳສຳບແຊງິ່
ິ່
ີ້ ວກເຂົຳເຈົຳີ້ ຖືກສຳີ້ ງໃໝອ
ິ່ ກຄງ.
ຂອງກຳນກະບ ົດແລະກຳນລມລ
ົີ້ ົງຂອງພວກເຂົຳຕອ
ີ້ ງຖືກຍ ົກເລກ.
ແລະເພືິ່ ອເຮັດໃຫສ
ັ ີ້ ຳເລັ ດ, ພຣະເຈົີ້ຳຕອ
ີ້ ິ່ ງນນສ
ີ້ ງມສວ
ິ່ ນໃນແຜນຂອງພຣະອ ົງ.

ວທແກໄີ້ ຂບ ັນຫຳແລະບ ັນຫຳ
ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ວ
ົີ້
ີ້ ງກຳນຄ ົນໜິ່ ງເພືິ່ ອມຳເຮັດໃຫແ
ີ້ ຜນກຳນຂອງພຣະອ ົງສຳເລັ ດ.ແຕມ
ິ່ ະນຸດທຸກຄ ົນລມເຫ
ແລວ
ວອກ. ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ົີ້
ີ້ ລມເຫ
ີ້ ງມະນຸດຄ ົນໜິ່ ງທິ່ ເປັນຫຳຍກວຳິ່ ມະນຸດ. ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກຳນຜູທ
ີ້ ິ່ ສຳມຳດ
ຕຳີ້ ນທຳນກ ັບກຳນລີ້ລວງ. ພຣະອ ົງຕອ
ີ້ ງກຳນຄ ົນໜິ່ ງທິ່ ຈະເຊືິ່ ອຟັງສະເໝ. ພຣະອ ົງຕອ
ີ້ ງກຳນຊຳຍຄ ົນໜິ່ ງ
ທິ່ ສຳມຳດເປັນກະສ ັດ. ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກຳນມະນຸດຜູທ
ີ້ ິ່ ສຳມຳດແກໄີ້ ຂຄຳສຳບແຊງິ່ ແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍໂດຍ
ກຳນຕຳຍແລະຈຳກນນກ
ັີ້ ເປັນຄືນມຊວດໃໝໂ
ິ່ ດຍອຳນຳດຂອງຕ ົນເອງ.

ມະນຸດຄ ົນໃດຈະເປັນແບບນນ
ັ ີ້ ?

ີ້ ຳນ ົດທັງໝດ
ີ້ ຳມຳດເກດຂນ
ີ້ ໄດໃີ້ ນທຳງດຽວເທົິ່ ຳນນຄື
ຂກ
ພຣະເຈົີ້ຳຈະຕອ
ົ ນສ
ັ ີ້
ີ້ ງມຳເປັນມະນຸດ. ພຣະເຈົຳີ້ ຈະ

ປະຕບ ັດແຜນກຳນຂອງຕ ົນເອງໃຫສ
ີ້ ຳເລັ ດໃນຂະນະທິ່ ເປັນມະນຸດ ເພືິ່ ອມະນຸດທຸກຄ ົນ ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກຳນ
ມະນຸດທິ່ ສ ົມບູນແບບເພືິ່ ອຟືີ້ ນຟູສວນເອເດນ. ບິ່ ມມະນຸດຄ ົນໃດທິ່ ສ ົມບູນແບບ, ສະນນພຣະເຈົ
ຳີ້ ຕອ
ັ ີ້
ີ້ ງມຳ
ເປັນມະນຸດທິ່ ສ ົມບູນແບບ.
ແຕໃິ່ ນແຜນກຳນກມຈຸດອອ
ິ່ ນນຳ. ຖຳີ້ ຫຳກພຣະເຈົຳີ້ ຜູເີ້ ປັນມະນຸດຢູທ
ິ່ ິ່ ນເີ້ ພືິ່ ອຈະຕຳຍແລະເປັນຄືນຈຳກ
ີ້ ຳມຳດເຮັດຕຳມແຜນ
ຕຳຍອກ, ລຳຍລະອຽດເຫິ່ ົ ຳນນຕ
ັ ີ້ ອ
ີ້ ງເປັນຄວຳມລ ັບ. ຖຳີ້ ມະນຸດທິ່ ສ ົມບູນແບບນສ
ີ້ ໄດແ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ , ວນຍຳນແຫງິ່ ຄວຳມມືດຈະບິ່ ເຂົີ້ຳໃຈວຳິ່ ມ ັນຈະເກດຂນ
ີ້ ນວໃດ. ຖຳີ້ ພວກເຂົຳຮູລ
ີ້ ຳຍ
ລະອຽດ, ພວກເຂົຳຈະທຳລຳຍແຜນກຳນ.
ີ້ ມນສ
ນແ
ິ່ ິ່ ງທິ່ ໂປໂລໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວໃນຈ ົດໝຳຍເຖງຄຣສຕະຈ ັກເມືອງໂກຣນໂທ:
ປັນຍຳທິ່ ເຮົຳປະກຳດນນັ ີ້ ແມນຄວຳມເລ
ກລບ
ັ ແຫງິ່ ປັນຍຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳ ທິ່ ຖືກເຊືິ່ ອງໄວຈ
ິ່
ີ້ ຳກມະນຸດ
ກອ
ແກພ
ົ ຄອງຄ ົນ
ິ່ ນສຳີ້ ງໂລກ ຊິ່ ງພຣະເຈົີ້ຳຊ ົງກຳນ ົດໄວແ
ີ້ ລວ
ີ້ ເພືິ່ ອເປັນສະຫງຳຣຳສ
ິ່
ິ່ ວກເຮົຳ. ບິ່ ມຜູປ
ີ້ ກ
ໃດໃນໂລກນ ີ້ ໄດຮ
ູີ້ ັກປັນຍຳນ,ີ້ ຖຳີ້ ເຂົຳຮູຈ
ຄງ
ີ້ ຈ
ີ້ ັກ ເຂົຳຄ ົງບິ່ ເອົ ຳອ ົງພຣະຜູເີ້ ປັນເຈົຳີ້ ຜູຊ
ີ້ ົງສະຫງຳຣຳສ
ິ່
ໄວທ
(1ກຣທ.2.7-8)
ີ້ ິ່ ໄມກຳງແຂນ.
ີ້
ໂປໂລພວມເວົີ້ຳເຖງໃຜ? ຄຳວຳິ່ “ ຜູປ
ົ ຄອງ” ສຳມຳດໝຳຍເຖງອຳນຳດກຳນປົກຄອງຂອງມະນຸດກ
ີ້ ກ
ໄດເີ້ ຊັິ່ ນ: ປົນອໂອປລຳດແລະພວກຜູນ
ີ້ ຳຊຳວຢວ, ແຕໂິ່ ປໂລຍ ັງໝຳຍເຖງອຳນຳດວນຍຳນທິ່ ກະບ ົດພອ
ີ້ ມ
(ອຟຊ.2: 2). ພຣະເຈົຳີ້ ມສ ັດຕູທງັ ມະນຸດແລະວນຍຳນ. ທັງສອງກຸມ
ິ່ ຕອ
ີ້ ງຖືກປດບ ັງໄວໂີ້ ດຍບິ່ ຮູລ
ີ້ ຳຍ
ີ້ ກ ັບຄວຳມຕຳຍແລະກຳນຟືີ້ ນຄືນຊວດ
ລະອຽດຂອງແຜນຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ແຜນກຳນທັງໝດ
ົ ແມນຂ
ິ່ ນ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຜູເີ້ ປັນມະນຸດ.
ແຕພ
ົ ເປັນຄວຳມລ ັບແນວໃດ?
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ຈະຮ ັກສຳລຳຍລະອຽດທັງໝດ

ພຣະເມຊອຳທິ່ ປດບ ັງໄວ ີ້
ີ້ ຢູກ
ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄທນຳຊຳເຣັ ດແມນພຣະເຈົ
ຳີ້ ຜູເີ້ ປັນມະນຸດແລະແຜນກຳນທັງໝດ
ົ ຂນ
ິ່
ິ່ ັບພຣະອ ົງ.
ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ເປັນພຣະເມຊອຳຜູທ
ີ້ ິ່ ຈະຟືີ້ ນຟູສວນເອເດນ.ແຕຈ
ິ່ ະເຮັດໃຫທ
ີ້ ຳິ່ ນຕ ົກຕະລງທິ່ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຂຽນວຳິ່
ິ່ ັ ກຳິ່ ວເປັນຄວຳມລ ັບບ? ພຣະສ ັນຍຳເດມບິ່ ມແຜນທັງໝດ
ແຜນກຳນດງ
? ບິ່ ,ມ ັນເປັນໄປບິ່
ົ ຂຽນຢູໃິ່ ນນນບ
ັ ີ້
ໄດ.ີ້
ບິ່ ມຂໃີ້ ດໃນພຣະສ ັນຍຳເດມທິ່ ໃຊຄ
ີ້ ຳວຳິ່ ພຣະເມຊອຳໃນມະນຸດຄ ົນໜິ່ ງ ຜູທ
ີ້ ິ່ ເປັນພຣະເຈົຳີ້ ແທໆ
ີ້ ແລະຜູທ
ີ້ ິ່
ຈະຕຳຍແທນບຳບຂອງຄ ົນເຮົຳ. ບິ່ ແມນແຕ
ໃິ່ ນ ເອຊຳຢຳ 53:11 ເຊິ່ ງພັນລະນຳເຖງ“ ຜູຮ
ິ່
ີ້ ັບໃຊທ
ີ້ ິ່ ທົນ

ທຸກທລະມຳນ” ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ມລຳຍລະອຽດເຫິ່ ົ ຳນ.ີ້ ຄຳວຳິ່ ພຣະເມຊອຳຈະບິ່ ປຳກ ົດໃນບ ົດນນ.
ັ ີ້ ໃນ
ບອ
ິ່ ນອືິ່ ນໆໃນເອຊຳຢຳ,“ ຜູຮ
ີ້ ັບໃຊ”ີ້ ໝຳຍ ເຖງຊຳດອດສະຣຳເອນຢຳິ່ ງຈະແຈງ,
ີ້ ບິ່ ແມນບຸ
ິ່ ກຄ ົນຜູທ
ີ້ ິ່ ເປັນຜູີ້
ຊວ
ົີ້ (ອຊຢ. 41: 8; 44:1–2, 21; 45: 4; 48:20; 49: 3) . ຄຳວຳິ່ ພຣະເມຊອຳມຄວຳມ
ິ່ ຍໃຫພ
ີ້ ນ
ີ້ ຳຍເຖງພຽງແຕດ
ີ້ ສຳຍຂອງເພິ່ ນຜູທ
ີ້
ໝຳຍວຳິ່ ຜູີ້ "ຖືກເຈມຕງ".
ຕຳມປົກກະຕແລວ
ັີ້
ີ້ ສິ່ ງນໝ
ິ່ ຳວດຫືເຊືອ
ີ້ ິ່ ຂນ
ເປັນກະສ ັດປົກຄອງອດສະຣຳເອນ.
ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ເວົີ້ຳວຳິ່ ແຜນກຳນສຳລ ັບພຣະເຈົຳີ້ ຜູເີ້ ປັນມະນຸດຫືພຣະເມຊອຳທິ່ ຈະຕຳຍແລະເປັນຄືນມຳອກ,
ິ່ ຈະພົບເຫັ ນໃນພຣະສ ັນຍຳເດມ. ນແ
ີ້ ມນສ
ແມນຍຳກທ
ິ່
ິ່ ິ່ ງທິ່ ພຣະສ ັນຍຳໃໝກ
ິ່ ຳິ່ ວໄວ.ີ້
ລອງຄດເບິ່ ງວຳິ່ ພວກສຳວ ົກໄດຕ
ີ້ ອບສະໜອງຕິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ແນວໃດເມືິ່ ອພຣະອ ົງບອກພວກເຂົຳວຳິ່
ີ້ ັບສ ົນແລະຫຍຸງີ້ ຍຳກກ ັບພວກເຂົຳເຈົຳີ້ (ມທ. 17:
ພຣະອ ົງຈະໄປນະຄອນເຢຣູຊຳເລ ັມເພືິ່ອຕຳຍ. ສິ່ ງນສ
22-23; ມຣກ. 9:30-32). ພວກເຂົຳບິ່ ໄດຕ
ວ
ີ້ ອບໂດຍກຳິ່ ວວຳິ່ , "ແມນແລ
ິ່
ີ້ , ພວກຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍໄດອ
ີ້ ຳິ່ ນກຽິ່ ວ
ກ ັບເລືິ່ອງນນໃນພຣະຄ
ຳພແລວ
ັີ້
ີ້ ." ເປໂຕຍ ັງໄດຕ
ີ້ ຕຽນພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳທິ່ ໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວແບບນ ີ້ (ມທ.16: 21–23).
ີ້ ມນແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົ
ພວກສຳວ ົກບິ່ ເຂົີ້ຳໃຈວຳິ່ ນແ
ຳີ້ . ພວກເຂົຳຄດວຳິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ເປັນບຸດຂອງ
ິ່
ດຳວດແລະເປັນຜູສ
ື ທອດບ ັນລ ັງຂອງເພິ່ ນ. ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ຮັດກຳນອ ັດສະຈ ັນຄືກ ັບທິ່ ບ ັນດຳຜູທ
ີ້ ບ
ີ້ ຳນ
ວຳຍໄດເີ້ ຮັດໃນພຣະສ ັນຍຳເດມ.
ເຖງແມນວ
ິ່ ຳິ່ ໃນເວລຳຕິ່ ມຳເມືິ່ ອພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳເປັນຄືນມຳຈຳກຕຳຍແລວ
ີ້ , ພວກສຳວ ົກຈຳເປັນຕອ
ີ້ ງໃຫີ້
ຈດໃຈຂອງພວກເຂົຳຖືກເປດໂດຍພຣະວນຍຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ເພືິ່ ອພວກເຂົຳຈະເຂົີ້ຳໃຈວຳິ່ ພຣະເມຊອຳ
ຕອ
ີ້ ງທົນທຸກທລະມຳນແລະຕຳຍ.ຫງັ ຈຳກພຣະເຢຊູໄດເີ້ ປັນຄືນມຳຈຳກຕຳຍ, ພຣະອ ົງໄດມ
ີ້ ຳປະກ ົດແກ ິ່
ພວກເຂົຳແລະກຳິ່ ວວຳິ່ :
ີ້ ຫະ ແມນສ
“ນແ
ຸ ສິ່ ງທິ່ ໄດມ
ິ່ ິ່ ງທິ່ ເຮົຳໄດບ
ີ້ ອກພວກເຈົຳີ້ ແລວ
ີ້ ເມືິ່ ອເຮົຳຍ ັງຢູກ
ິ່ ັບພວກເຈົຳີ້ ຄືທກ
ີ້ ຂຽນໄວ ີ້
ເຖງເຮົຳໃນໜັງສືກ ົດບ ັນຍ ັດຂອງໂມເຊ, ໃນໜັງສືຂອງພວກຜູທ
ີ້ ຳນວຳຍ ແລະໃນໜັງສືເພງສ ັນລະເສນ
ຈຳເປັນຕອ
ັ ີ້
ີ້ ງສຳເລັ ດເປັນຈງຕຳມນນ.”
ແລວ
ີ້ ພຣະອ ົງກໄດຊ
ີ້ ົງບ ັນດຳນເປດຈດໃຈຂອງພວກເພິ່ ນໃຫເີ້ ຂົີ້ຳໃຈພຣະຄຳພ

ແຜນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແມນກຳນມຳເປັ
ນມະນຸດ, ເພືິ່ ອຈະຕຳຍ, ແລະເປັນຄືນຈຳກຕຳຍ. ໂດຍກຳນເຮັດ
ິ່
ີ້ ົກເລກຄຳສຳບແຊງິ່ ຂອງກຳນລມເຫ
ີ້ ິ່ ຈະແຈງີ້ ປຳນໃດໃນພຣະສ ັນຍຳເດມ. ແຕ ິ່
ສິ່ ງນຍ
ວໃນເອເດນ. ແຕນ
ົີ້
ິ່ ບ
ີ້ ນ
ຮອ
ູ ໄດຖ
ື ກະແຈກກະຈຳຍຢູທ
ົ ພຣະສ ັນຍຳເດມໃນຫຳຍໆບອ
ິ່ ງຮອຍຂມ
ີ້ ກ
ິ່ ິ່ ວ
ິ່ ນ. ທຸກຢຳິ່ ງບິ່ ເຄຍຖືກເປດເຜຍ

ໃນບອ
ງີ້ ໂດຍກຳນເບິ່ ງຄືນສູພ
ິ່ ນດຽວ. ສິ່ ງທິ່ ພຣະເມຊອຳຈະເຮັດແມນຈະແຈ
ິ່
ິ່ ຣະສ ັນຍຳເດມຫງັ ຈຳກທິ່ ພວກ
ີ້ ແລະເຖງແມນວ
ເຮົຳຮູວ
ັ ີ້ ມພຽງແຕບ
ັ ີ້
ີ້ ຳິ່ ມຫຍ ັງເກດຂນ
ິ່ ຳິ່ ໃນເວລຳນນກ
ິ່ ຳງຄ ົນທິ່ ຮູລ
ີ້ ຳຍລະອຽດດເທົິ່ ຳນນຈະ
ສຳມຳດເບິ່ ງແຜນກຳນບຳງຢຳິ່ ງຢູທ
ັ ີ້
ິ່ ິ່ ນນ.
ແນນ
ິ່ ອນສິ່ ງມຊວດທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍເໜືອທຳມະຊຳດ, ຮູວ
ີ້ ຳິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ເປັນບຸດຂອງດຳວດທິ່ ໄດສ
ີ້ ັນຍຳໄວ ີ້
(ມທ. 8: 28–29; ລກ. 4: 31–35). ພວກເຂົຳສຳມຳດເຂົີ້ຳໃຈໄດຫ
ີ້ ຳຍຈຳກພຣະສ ັນຍຳເດມ. ແຕສ
ິ່ ິ່ ງທິ່
ພວກຜຮຳີ້ ຍເວົີ້ ຳນນສະແດງໃຫ
ເີ້ ຫັ ນວຳິ່ ພວກເຂົຳບິ່ ເຂົີ້ຳໃຈວຳິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດມ
ັີ້
ີ້ ຳແຜນ
ິ່ ດນໂລກເພືິ່ ອຈະຕຳຍ
ີ້ ມນກຳນວຳງແຜນທ
ິ່ ຈະຍ ົກເລກຄຳສຳບແຊງິ່ .
ແລະເປັນຄືນມຳຈຳກຕຳຍ. ພວກເຂົຳບິ່ ເຂົີ້ຳໃຈວຳິ່ ນແ
ິ່
ໂປໂລກຳິ່ ວວຳິ່ , ຖຳີ້ ຜູປ
ູ ຳ
ົ ຄອງວນຍຳນທິ່ ກະບ ົດເຂົີ້ຳໃຈເລືິ່ ອງນ,ີ້ ພວກເຂົຳຈະບິ່ ໄດກ
ີ້ ກ
ີ້ ະຕຸນ
ີ້ ຄ ົນຄືຢດ
ທລະຍ ົດພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ມອບໃຫຜ
ີ້ ນ
ີ້ ູ ຳຄ ົນຢວທິ່ ຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫພ
ີ້ ຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ຕຳຍ. ຊຳຕຳນແລະຜູທ
ີ້ ິ່ ຢູໃິ່ ນທມ
ີ້ ມນແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົ
ພວກເຂົຳບິ່ ໂງ.ິ່ ພວກເຂົຳຖືກຫອກລວງໃຫຂ
ຳີ້ . ພວກລູກ
ີ້ ຳີ້ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ . ນແ
ິ່
ຊຳຍທິ່ ກະບ ົດຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໄດກ
ີ້ ະທຳໃນວທທິ່ ທຳລຳຍຕ ົວເອງ. ພຣະເຈົຳີ້ ໄດໃີ້ ຊກ
ີ້ ຳນກະທຳທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍຂອງ
ພວກວນຍຳນກະບ ົດເພືິ່ອເຮັດໃຫແ
ີ້ ຜນກຳນທິ່ ດຂອງພຣະອ ົງສຳເລັ ດ.

ພຳກສວ
ິ່ ນຕຳິ່ ງຂອງໂຄງຮຳິ່ ງ/ປະຫວ ັດ
ີ້ ວກເຮົຳສຳມຳດເຂົີ້ຳໃຈລຳຍລະອຽດທັງໝດ
ດຽວນພ
ົ ຂອງແຜນກຳນພຣະເມຊອຳໄດດ
ີ້ ກວຳິ່ ພວກສຳວ ົກ.
ບິ່ ມຂໃີ້ ດທິ່ ບອກກຽິ່ ວກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ເປັນມະນຸດຜູທ
ີ້ ິ່ ເປັນບຸດຂອງດຳວດຜູທ
ີ້ ິ່ ຕຳຍແລະເປັນຄືນຈຳກຕຳຍແລະ
ປິ່ຽນຄຳສຳບແຊງິ່ . ລຳຍລະອຽດເຫິ່ ົ ຳນນໄດ
ແ
ັ ີ້
ົ ພຣະສ ັນຍຳເດມຄືກ ັບເສັ ີ້ນໄໝທິ່ ສຳນຢູໃິ່ ນຜຳີ້
ີ້ ຜກ
ິ່ ະຈຳຍຢູທ
ິ່ ິ່ ວ
ແພແຜນ
ິ່ ໜິ່ ງ. ຖຳີ້ ທຳິ່ ນເບິ່ ງເສັ ີ້ນດຽວ, ທຳິ່ ນກບິ່ ສຳມຳດເຫັ ນລວດລຳຍໄດ.ີ້ ແຕຖ
ິ່ ຳີ້ ທຳິ່ ນຖອຍຫ ັງຈ ັກໜອ
ີ້ ຍ
ໜິ່ ງທຳິ່ ນຈະເຫັ ນກຳນອອກແບບທັງໝ ົດ.

ຫງັ ຈຳກທຳິ່ ນໄດອ
ີ້ ຳິ່ ນເລືິ່ ອງລຳວຂອງພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໃນ

ີ້ ມນ
ພຣະສ ັນຍຳໃໝ,ິ່ ທຳິ່ ນສຳມຳດຄນພົບແລະຕ
ດຕຳມລຳຍລະອຽດຕຳິ່ ງໆໄດໃີ້ ນພຣະສ ັນຍຳເດມ. ນແ
ົີ້
ິ່
ຄຳີ້ ຍຄືກຳນຊອກຫຳໄໝເສັ ີ້ນໜິ່ ງໃນຜຳີ້ ແພແຜນ
ິ່ ໜິ່ ງແລະຕດຕຳມເພືິ່ ອເບິ່ ງວຳິ່ ມ ັນມສວ
ິ່ ນໃດແດໃິ່ ນກຳນ
ອອກແບບໂດຍລວມ.
ຍ ົກຕ ົວຢຳິ່ ງ “ໃຜເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົຳີ້ ? ” ໃນພຣະສ ັນຍຳເດມຄຳຕອບບິ່ ແມນ
ິ່ "ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ".
ບຸດຊຳຍຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແມນອຳດຳມເປັ
ນມະນຸດຄ ົນທຳອດ. ຊ ົນຊຳດອດສະຣຳເອນຍ ັງຖືກເອີ້ນວຳິ່ ບຸດ
ິ່
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ (ອພຍ.4:23; ຮສອ.11:1).
(ພສສ.2:7).

ກະສ ັດແຫງິ່ ອດສະຣຳເອນຍ ັງຖືກເອີ້ນວຳິ່ ບຸດຂອງພຣະເຈົຳີ້

ີ້ ວຳິ່ “ອຳດຳມຜູທ
ໃນພຣະສ ັນຍຳໃໝ,ິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ຖືກເອນ
ີ້ ສອງ” ແລະ “ພຣະບຸດ

ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ” (ຣມ 1: 4; 1ກຣທ.15:45; 2 ກຣທ.1:19; ຮຣ. 4: 4).

ໃນພຣະສ ັນຍຳເດມ, "ໃຜເປັນຜູຮ
ີ້ ັບໃຊຂ
ີ້ ອງພຣະເຈົີ້ຳ?" ອຳດຳມໄດຮ
ີ້ ັບໃຊພ
ີ້ ຣະເຈົຳີ້ (ປະຖ ົມມະກຳນ
ີ້ ວຳິ່ ຜູຮ
2:15). ອດສະຣຳເອນຖືກເອນ
ີ້ ັບໃຊຂ
ີ້ ອງພຣະເຈົີ້ຳ (ອຊຢ. 41: 8; 44: 1– 2, 21; 45: 4;
48:20; 49: 3). ດຳວດແລະກະສ ັດອດສະຣຳເອນຄ ົນອືິ່ນໆໃນຄອບຄ ົວຂອງເພິ່ ນຖືກເອີ້ນວຳິ່ ຜູຮ
ີ້ ັບໃຊ ີ້
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ (2 ຊມອ.3:18; ພສສ.89: 3; 1ກສ.3:7; 2 ຂຄ.32.16) ໃນພຣະສ ັນຍຳໃໝພ
ິ່ ຣະເຢຊູ
ເຈົຳີ້ ຍ ັງເປັນຜູຮ
ີ້ ັບໃຊອ
ີ້ ກດວ
ີ້ ຍ (ກຈ.3: 13; 4:30; ຟລປ. 2: 1-8).
ີ້ ອ
“ລູກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ”ແລະ“ຜູຮ
ີ້ ັບໃຊຂ
ີ້ ອງພຣະເຈົຳີ້ ” ຄ ົນເຫິ່ ົ ຳນຕ
ີ້ ງທົນທຸກທລະມຳນຫືບ? ພວກເຂົຳເຈົຳີ້
ທັງ ໝດ
ົ ໄດເີ້ ສຍຊວດໃນເວລຳໃດໜິ່ ງບ?

ພວກເຂົຳທັງໝດ
ົ ໄດເີ້ ປັນຄືນມຳຈຳກຕຳຍບ?

ອະນຳຄ ົດໃນສວນເອເດນໃໝບ
ວ
ົ ຄືແມນແລ
ິ່ ? ຄຳຕອບສຳລ ັບຄຳຖຳມທັງໝດ
ິ່
ີ້ ,

ພວກເຂົຳມ

ອຳດຳມ,ຄ ົນອດສະຣຳ

ີ້ ສຳຍຂອງດຳວດໄດຖ
ເອນ, ແລະບ ັນດຳກະສ ັດໃນເຊືອ
ື ຂ ັບໄລອ
ີ້ ກ
ິ່ ອກຈຳກທິ່ ປະທັບຂອງພຣະເຈົຳີ້ .
ິ່ ມຳແຜນ
ສະຖຳນທິ່ ປະທັບຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຢູເິ່ ທງແຜນ
ິ່ ດນໂລກແມນສວນເອເດນແລະຕ
ິ່
ິ່ ດນແຫງິ່ ພຣະສ ັນຍຳ.
ີ້ ສຳຍຂອງດຳວດຈະຢູໃິ່ ນສວນເອເດນໃໝ ິ່ ເພືິ່ ອ
ເຖງຢຳິ່ ງໃດກິ່ ຕຳມ, ອຳດຳມ, ຄ ົນອດສະຣຳເອນແລະເຊືອ
ອຳໄສຢູຮ
ິ່ ວ
ິ່ ມກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ແລະພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ທິ່ ໄດເີ້ ປັນຄືນມຳຈຳກຕຳຍ.
ີ້ ໄ
ີ້ ປຫຳພຣະເຢຊູໃນທຳງໃດທຳງໜິ່ ງ. ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້
ຈຸດສຳຄ ັນກຄືບກ
ຸ ຄ ົນໃນພຣະສ ັນຍຳເດມທັງໝດ
ົ ນຊ
ີ້ົ
ິ່ ສ ົມບູນທິ່ ພວກເຮົຳ
ໄດເີ້ ຮັດຕຳມແບບທິ່ ເລິ່ ມຕນໃນພຣະສ
ັນຍຳເດມໃຫສ
ີ້ ຳເລັ ດ. ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳແມນພຳບທ
ິ່
ີ້ ສວ
ເຫັ ນເມືິ່ ອຊນ
ົ ຖືກລວມເຂົີ້ຳກ ັນ. ລຳຍລະອຽດທັງໝດ
ົ ແມນຢູ
ິ່ ນທັງໝດ
ິ່ ໃິ່ ນພຣະສ ັນຍຳເດມ, ແຕພ
ິ່ ວກເຮົຳ
ບິ່ ສຳມຳດເຂົີ້ຳໃຈກຳນອອກແບບ. ພວກເຮົຳສຳມຳດເບິ່ ງເສັ ີ້ນສຳຍໄດ,ີ້ ແຕພ
ິ່ ວກເຮົຳບິ່ ສຳມຳດເຫັ ນຮູບແບບ
ລວດລຳຍ. ຫງັ ຈຳກພວກເຮົຳເຫັ ນສິ່ ງທິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດກ
ີ້ ະທຳແລວ
ີ້ , ແລວ
ີ້ ພວກເຮົຳກິ່ ຈະເຫັ ນແຜນກຳນ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ພວກເຮົຳຕອ
ົ
ີ້ ງກຳນລຳຍລະອຽດກຽິ່ ວກ ັບພຣະສ ັນຍຳໃໝ ິ່ ເພືິ່ ອຈະເຫັ ນແຜນກຳນທັງໝດ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ກ ັບມຳຢູໃິ່ ນພຣະສ ັນຍຳເດມ.

ີ້ ຳຄ ັນ
ສຳເຫດທິ່ ເລືິ່ອງນສ
ຄວຳມຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍທິ່ ສະຫຳດຫ ັກແຫມຄືຊຳຕຳນ, ຜມຳນຮຳີ້ ຍຕຳິ່ ງໆ, ແລະສະມຳຊກສະພຳທິ່ ກະບ ົດທິ່
ປົກຄອງປະເທດຕຳິ່ ງໆນນແມ
ນສະຫ
ຳດແລະຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ, ແຕພ
ຸ ຢຳິ່ ງ. ພວກເຂົຳບິ່ ມຈດໃຈ
ັ ີ້
ິ່
ິ່ ວກເຂົຳບິ່ ຮູທ
ີ້ ກ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ພວກເຂົຳບິ່ ສຳມຳດເຂົີ້ຳໃຈພຣະເຈົຳີ້ ໄດ.ີ້ ພວກເຮົຳຄດວຳິ່ ເພຳະພວກເຂົຳເປັນຜູີ້
ມະຫັດສະຈ ັນເໜືອທຳມະຊຳດ, ພວກເຂົຳກຮູທ
ຸ ຢຳິ່ ງ. ນນບ
ງ. ມພຽງຜູດ
ັີ້ ິ່ ແມນຄວຳມຈ
ີ້ ກ
ິ່
ີ້ ຽວທິ່ ຮູຈ
ີ້ ັກທັງໝ ົດ
ນນຄື
ັີ້ ພຣະເຈົີ້ຳແລະພວກເຮົຳກຢູຝ
ິ່ ຳິ່ ຍພຣະອ ົງ.
ເນືິ່ ອງຈຳກກຳນກະບ ົດໃນສວນເອເດນຊຳຕຳນຈິ່ ງມສດອຳນຳດຢຳິ່ ງຖືກຕອ
ີ້ ງເໜືອຄ ົນທັງປວງ.
ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໝຳຍຄວຳມວຳິ່ ແນວໃດ? ຍອ
ີ້ ນບຳບຂອງອຳດຳມ“ຄວຳມຕຳຍຈິ່ ງໄດລ
ີ້ ຳມໄປເຖງມະນຸດທຸກຄ ົນ”

(ຣມ 5:12). ງໄດ
ື ສຳບແຊງິ່ ຖືກໂຍນລ ົງມຳເພືິ່ອປົກຄອງໂລກແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍ. ຍອ
ູ ຖ
ີ້ ກ
ີ້ ນກຳນກະບ ົດໃນ
ສວນເອເດນຄ ົນທັງປວງຈະຕອ
ີ້ ງຕຳຍແລະໄປຢູໃິ່ ນດນແດນແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍຄືບອ
ິ່ ນທິ່ ພະຍຳມຳນປົກຄອງ.
ີ້ ຂອງ
ທັງໝ ົດນນໄດ
ປ
ັີ້
ີ້ ິ່ຽນແປງເມືິ່ ອພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ສະເດັ ດມຳແລະເຮັດໃຫແ
ີ້ ຜນກຳນແຫງ
ິ່ ຄວຳມພົນ
ພຣະເຈົຳີ້ ສຳເລັ ດໂດຍກຳນຕຳຍເທງໄມກຳງແຂນແລະເປັ
ນຄືນມຳຈຳກຄວຳມຕຳຍ. ຂນຕອນທ
ຳອດໃນ
ັ ີ້
ີ້
ີ້ ຈຳກຄຳສຳບແຊງິ່ ແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍ. ທຸກຄ ົນ
ກຳນຟືີ້ ນຟູສວນເອເດນແມນກຳນເປ
ດຫົນທຳງໃຫມ
ິ່
ີ້ ະນຸດຫຸ ດພົນ
ທິ່ ເຊືິ່ ອພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ກິ່ ຖກ
ື ສຳີ້ ງໃຫເີ້ ປັນສະມຳຊກໃນຄອບຄ ົວແລະອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ພວກເຂົຳເຈົຳີ້ ບິ່
ໄດເີ້ ປັນທຳດຂອງຄຳສຳບແຊງິ່ ແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍແລະເຈົີ້ຳແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍອກຕິ່ ໄປ. ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ລິ່ ມ
ຕນກຳນຮ
ົີ້
ັບໃຊຂ
ີ້ ອງພຣະອ ົງໂດຍກຳນສອນກຽິ່ ວກ ັບກຳນນຳເອົ ຳອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ມຳສູໂິ່ ລກແຫງິ່
ິ່ ັ ຟຳ
ຄວຳມຕຳຍ (ລກ.10:1–9). ພຣະເຢຊູໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວວຳິ່ :“ ເຮົຳໄດເີ້ ຫັ ນມຳນຊຳຕຳນຕ ົກລ ົງຈຳກຟຳ
ີ້ ດງ
ີ້
ແມບ.” (ລກ. 10:18). ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ຮູວ
ີ້ ຳິ່ ຄວຳມຕຳຍແລະກຳນຄືນມຳຈຳກຕຳຍຂອງພຣະອ ົງຈະຈຳິ່ ຍໜີ້
ີ້ ະເຮັດໃຫຊ
ີ້ ຳີ້ ງທິ່ ຖືກຕອ
ຂອງຄ ົນບຳບ. ສິ່ ງນຈ
ີ້ ຳຕຳນບິ່ ມຂອ
ີ້ ງຕິ່ ຈດວນຍຳນຂອງພວກເຮົຳ. ກຳນທິ່ ອຳນຳຈ ັກ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ສະເດັດມຳເປັນຈຸດເລິ່ ມຕນຂອງກຳນທ
ຳລຳຍເຈົຳີ້ ແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍ.
ົີ້
ພວກເຮົຳຕອ
ພວກເຮົຳຕອ
ີ້ ງຈືິ່ ວຳິ່ ພວກເຮົຳແມນໃຜ.
ິ່
ີ້ ງຈືິ່ ໄວວ
ີ້ ຳິ່ ພວກເຮົຳມຳຈຳກໃສ. ຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອ, ເປັນກຸມ
ິ່
ີ້ ວຳິ່ ຮຳິ່ ງກຳຍຂອງພຣະຄຣດແລະພຣະສ ົບຂອງພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ກໄດເີ້ ປັນຄືນມຳຈຳກຕຳຍ.
ຄ ົນທິ່ ຖືກເອນ
ພວກເຮົຳຈະເປັນຄືນມຳຈຳກຕຳຍເພຳະວຳິ່ ພຣະອ ົງໄດເີ້ ປັນຄືນມຳແລວ
ີ້ (1 ກຣທ.15: 20–23). ພຣະອ ົງ
ເປັນລູກກ ົກຂອງຄ ົນຕຳຍ. ພວກເຮົຳແມນ
ິ່ "ທິ່ ຊຸມນຸມກ ັນຂອງບ ັນດຳລູກກ ົກ ຜູທ
ີ້ ິ່ ມຄວຳມຊ ົມຊືິ່ນຍນດ ຊິ່ ງ
ຊືິ່ ຂອງພວກເຂົຳໄດບ
ີ້ ັນທກໄວໃີ້ ນສະຫວ ັນແລວ
ີ້ " (ຮຣ.12: 22–24). ໂຢຮ ັນກຳິ່ ວວຳິ່ ,“ ແຕສ
ິ່ ວ
ິ່ ນບ ັນດຳຜູທ
ີ້ ິ່
ຕອ
ີ້ ນຮ ັບພຣະອ ົງ ຄືຜທ
ີ້ ູ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນພຣະນຳມຂອງພຣະອ ົງ ພຣະອ ົງກຊ ົງປະທຳນສດໃຫກ
ີ້ ຳຍເປັນບຸດຂອງ
ີ້ ຳີ້ ງສດໃດໆຕິ່ ລູກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ເພຳະວຳິ່ ພວກເຂົຳເຈົຳີ້ ຈະເປັນຄືນ
ພຣະເຈົຳີ້ ” (ຢຮ.1:12). ຊຳຕຳນບິ່ ມຂອ
ມຳຈຳກຄວຳມຕຳຍ. ບິ່ ມເຫດຜົນຫຍ ັງທິ່ ຈະຊອກຫຳຜູທ
ີ້ ິ່ ມຊວດຢູໃິ່ ນອຳນຳຈ ັກແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍ.
ໃນພຣະສ ັນຍຳເດມພຣະເຈົຳີ້ ຈະບິ່ ເປດເຜຍແຜນກຳນຂອງພຣະອ ົງບິ່ ວຳິ່ ຕິ່ ມະນຸດຫືບ ັນດຳວນຍຳນ, ບິ່
ວຳິ່ ຜູຈ
ີ້ ົງຮ ັກພັກດຫືພວກສ ັດຕູ. ລຳຍລະອຽດຂອງວທກຳນທິ່ ພຣະເມຊອຳຈະເຮັດໃຫແ
ີ້ ຜນກຳນຂອງ
ພຣະເຈົຳີ້ ສຳ ເລັ ດຕອ
ົ ຢຳິ່ ງຈະແຈງເມືິ່
ີ້ ງຖືກປດບ ັງໄວ.ີ້ ແຕພ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ຈະເປດເຜຍທັງໝດ
ີ້ ອພຣະເມຊອຳໄດ ີ້
ີ້ ກຳຍຂອງມະນຸດ. ແຜນກຳນຂອງພຣະອ ົງແມນເພືິ່
ມຳປະກ ົດຕ ົວ. ພຣະເມຊອຳຈະເປັນພຣະເຈົຳີ້ ໃນເນືອ
ອ
ິ່
ຟືີ້ ນຟູອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະອ ົງໃນສວນເອເດນ. ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຈະຂຽນເພິ່ ມເຕມກຽິ່ ວກ ັບເລືິ່ອງນໃີ້ ນສອງບ ົດຕິ່
ີ້ ນ
ໄປ. ຄວຳມເຂົີ້ຳໃຈສິ່ ງທິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ຮັດແມນຂ
ູ ພຽງພທິ່ ຈະກະຕຸນ
ິ່ ມ
ີ້ ມະນຸດໃຫມ
ີ້ ໃຈເຊືິ່ ອ. ນອກຈຳກ
ີ້ ັງພຽງພທິ່ ຈະກະຕຸນ
ນຍ
ີ້ ອຳນຳດແຫງິ່ ຄວຳມມືດເຂົີ້ຳໄປສູກ
ິ່ ຳນກະທຳອືິ່ ນໆເຊິ່ ງຈະນຳໄປເຖງກຳນທຳລຳຍ
ຂອງພວກມນເອງ.
ັ
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ຈຸດປະສງທ
ົ ິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດ
ໃນບ ົດທິ່ ຜຳິ່ ນມຳຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດຂີ້ ຽນວທທິ່ ພຣະສ ັນຍຳເດມແນະນຳພຣະເມຊອຳພອີ້ ມດວີ້ ຍລຳຍລະອຽດ
ທິ່ ກະແຈກກະຈຳຍໄປທົິ່ ວຫຳຍໆບອ
ລຳຍລະອຽດບິ່ ສຳມຳດຊອກເຫັ ນໄດໃີ້ ນພຣະທຳໜິ່ ງ
ັ ີ້
ິ່ ນໃນນນແນວໃດ.
ເຫັີ້ມ ຫືໜິ່ ງບ ົດ. ແຜນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ຈະຟືີ້ ນຟູສວນເອເດນແລະໄຖມ
ຳິ່ ພຣະເຢຊູຜີ້ ູ
ັ ີ້
ິ່ ະນຸດນນໝຳຍຄວຳມວ
ເປັນພຣະເມຊອຳຕອ
ວ
ີ້ ງຕຳຍເທງໄມກຳງແຂນແລ
ີ້
ີ້ ກິ່ ເປັນຄືນມຳຈຳກຕຳຍ.
ີ້ ສຳຍຂອງດຳວດຈະກຳຍເປັນກະສ ັດປົກຄອງປະຊຳ
ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງມຳເປັນມະນຸດເພືິ່ ອຮ ັບປະກ ັນວຳິ່ ເຊືອ
ີ້ ອ
ຊ ົນຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ກະສ ັດອ ົງນຕ
ີ້ ງເປັນຄ ົນທິ່ ສ ົມບູນແບບໂດຍບິ່ ມບຳບແລະຜູທ
ີ້ ິ່ ຈະເຮັດຕຳມແຜນກຳນ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຢຳິ່ ງສ ົມບູນ. ຖຳີ້ ກະສ ັດທິ່ ສ ົມບູນແບບຜູນ
ເີ້ ສຍຊວດແທນປະຊຳຊ ົນຂອງພຣະອ ົງທິ່ ເຮັດ
ັີ້
ີ້ ນໄດ
ບຳບແລະມ ອຳນຳດທິ່ ຈະເປັນຄືນຈຳກຄວຳມຕຳຍ, ພຣະເຈົຳີ້ ກສຳມຳດຕ ັດສນຄວຳມຜດບຳບຢຳິ່ ງຖືກຕອ
ີ້ ງ
ີ້
ແລະໃຫຄ
ມ
ີ້ ວຳມພົນແກ
ິ່ ະນຸດໄດ.ີ້ ພຽງແຕກ
ິ່ ຳນຕຳຍແລະກຳນເປັນຄືນມຳຈຳກຕຳຍຂອງພຣະເມຊອຳຈະ
ເຮັດໃຫຄ
ີ້ ົນທິ່ ມບຳບໄດຮ
ີ້ ັບກຳນປຽິ່ ນໃໝເິ່ ພືິ່ ອພວກເຂົຳຈະມຖຳນະໃນຄອບຄ ົວຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແລະໃນສະພຳ
ຂອງພຣະອ ົງ. ພຣະເຈົີ້ຳຍ ັງຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫມ
ີ້ ະນຸດຢູຮ
ິ່ ວ
ິ່ ມກ ັບພຣະອ ົງໃນອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະອ ົງແລະປົກຄອງ
ີ້ ມນແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົ
ຮວ
ຳີ້ ສະເໝມຳ.
ິ່ ມກ ັບພຣະອ ົງໃນສວນເອເດນທິ່ ສຳີ້ ງໃໝ.ິ່ ນແ
ິ່
ີ້ ມນແຜນກຳນທ
ິ່ ຫຍຸງີ້ ຍຳກໂດຍສະເພຳະກ ັບສ ັດຕູທິ່ ເຂັມ
ີ້ ແຂງທິ່ ຕິ່ ສູເີ້ ພືິ່ ອຢຸດແຜນກຳນ. ພຣະເຢຊູ
ແຕນ
ິ່ ແ
ິ່
ເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກວດກຳໃຫແ
ີ້ ນໃິ່ ຈວຳິ່ ອຳນຳດແຫງິ່ ຄວຳມມືດເໜືອທຳມະຊຳດຈະກະຕຸນ
ີ້ ມະນຸດໃຫຂ
ີ້ ຳີ້ ພຣະອ ົງ.
ແຕຜ
ອໃຫພ
ົ ຄອງວນຍຳນຊິ່ວົ ຕອ
ິ່ ປ
ີູ້ ກ
ີ້ ງຖືກປດບ ັງບິ່ ໃຫເີ້ ຂົີ້ຳໃຈວຳິ່ ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແມນເພືິ່
ິ່
ີ້ ຣະເຢຊູ
ິ່ ັ ທິ່ ໂປໂລຂຽນເຖງຊຳວໂກຣນໂທ (1 ກຣທ.2: 6–8) ຖຳີ້ ສ ັດຕູທຳງວນຍຳນຮູແ
ເຈົຳີ້ ຕຳຍ. ດງ
ີ້ ທໆ
ີ້ ວຳິ່ ຜົນມ ັນ
ຈະເປັນແນວໃດ, ພວກມ ັນຈະບິ່ ໄດຄ
ີ້ ງອ ົງພຣະຜູເີ້ ປັນເຈົຳີ້ ທິ່ ໄມກຳງແຂນ.
ີ້
ີ້ ເມືິ່ ອພວກເຮົຳເຂົີ້ຳໃຈພຳບລວມຂອງພຣະ
ສິ່ ງທິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ເຮັດແລະກຳິ່ ວນນມ
ັ ີ້ ຄວຳມໝຳຍຫຳຍຂນ
ິ່ ົ ຈືິ່ ໄວວ
ບ ັນຍ ັດສອງບ ົດທ 32. ຈງ
ງພວກລູກຊຳຍຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຜູທ
ັີ້
ີ້ ຳິ່ ນນໝຳຍເຖ
ີ້ ິ່ ໄດຮ
ີ້ ັບສດອຳນຳດເໜືອປະ
ຊຳຊຳດຕຳິ່ ງໆຕິ່ ມຳໄດກ
ັ ມະນຸດແລະແຜນ
ີ້ ະບ ົດແລະເລິ່ ມຕິ່ ຕຳີ້ ນແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ສຳລບ
ິ່ ດນໂລກ.
ຖຳີ້ ບິ່ ມທັດສະນະນ,ີ້ ລຳຍລະອຽດຂອງສິ່ ງທິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ຮັດ ຊິ່ ງສິ່ ງົ ຜົນໃຫພ
ີ້ ຣະອ ົງຖືກຄງເທງໄມກຳງ
ີ້
ແຂນເບິ່ ງຄືວຳິ່ ບິ່ ມຈຸດປະສ ົງທິ່ ຈະແຈງີ້ . ເລືິ່ ອງລຳວຂອງພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໃນພຣະທຳຂຳິ່ ວປະເສດທັງ 4 ເຫັ ີ້ມ

ບິ່ ໄດລ
ີ້ ວມເອົ ຳເຫດກຳນດຽວກ ັນສະເໝ. ຍ ົກຕ ົວຢຳິ່ ງ, ກຳນກຳເນດຂອງພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ພົບຢູໃິ່ ນພຣະທຳມ ັດ
ທຳຍແລະລູກຳເທົິ່ ຳນນ.
ັີ້ ມພຽງແຕພ
ິ່ ຣະທຳມ ັດທຳຍໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວເຖງບ ັນດຳນ ັກປຳດໄດນ
ີ້ ຳເອົ ຳຂອງຂວ ັນມຳ
ມອບໃຫພ
ຳຂຳິ່ ວປະເສດແຕລ
ັີ້
ີ້ ຣະເຢຊູເຈົຳີ້ (ມທ. 2). ບຳງຄງພຣະທ
ິ່ ະເຫັ ີ້ມກໄດວ
ີ້ ຳງເຫດກຳນດຽວກ ັນໃນ
ລຳດ ັບທິ່ ແຕກຕຳິ່ ງກ ັນ. ພຣະທຳຂຳິ່ ວປະເສດແຕລ
ິ່ ະເຫັ ີ້ມຂຽນກຽິ່ ວກ ັບພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ປິ່ ນປົວຄ ົນເຈັບປວ
ິ່ ຍ,
ປະກຳດເລືິ່ ອງລຳຊະອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົີ້ຳ,ໃຫອ
ີ້ ະໄພຄ ົນບຳບຂອງພວກເຂົຳ, ຕິ່ ຕຳີ້ ນຄວຳມໜຳີ້ ຊືິ່ ໃຈຄ ົດ
ແລະອືິ່ ນໆ. ແຕກ
ິ່ ຳນກະທຳທິ່ ດຂອງພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ບຳງຢຳິ່ ງກິ່ ສິ່ ງົ ຜົນໃຫພ
ີ້ ຣະອ ົງຖືກຄງເທງໄມກຳງແຂນ.
ີ້
ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ບິ່ ແມນນ
ັ ີ້ ິ່ ເຮັດກຳນອ ັດສະຈ ັນແລະສອນຄວຳມຈງແບບ
ິ່ ັກປຳດທິ່ ເດນທຳງເຊິ່ ງບຳງຄງກ
ບ ັງເອນ. ມຫຳຍສິ່ ງຫຳຍຢຳິ່ ງທິ່ ຜູຂ
ີ້ ຽນພຣະທຳຂຳິ່ ວປະເສດກຳລ ັງພະຍຳຍຳມສອນພວກເຮົຳຫຳຍກວຳິ່ ທິ່
ພວກເຮົຳຈະເຂົີ້ຳໃຈເມືິ່ ອພວກເຮົຳອຳິ່ ນເທືິ່ ອທຳອດ. ມກຳນເຊືິ່ ອມຕິ່ ທິ່ ສຳຄ ັນລະຫວຳິ່ ງທຸກໆສິ່ ງທິ່ ພຣະເຢຊູ
ເຈົຳີ້ ເຮັດຢູນ
ັີ້ ແຕຜ
ິ່ ນ,
ິ່ ຂ
ີ້ ູ ຽນບິ່ ໄດລ
ີ້ ະບຸໄວຢ
ີ້ ຳິ່ ງຊ ັດເຈນ.

ກຳນເອົ ຳຊະນະຄວຳມຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ
ເຫດກຳນທິ່ ເລິ່ ມຕນກຳນຮ
ົີ້
ັບໃຊຂ
ັບບ ັບຕສະມຳຂອງພຣະອ ົງ. ໃນກຳນ
ີ້ ອງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳແມນກຳນຮ
ິ່
ຮ ັບບ ັບຕສະມຳ, ພຣະເຈົຳີ້ ໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວຈຳກສະຫວ ັນຢຳິ່ ງເປດເຜຍແລະກຳິ່ ວວຳິ່ ພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດ
ຂອງພຣະອ ົງ (ມກ.1:11). ໂຢຮ ັນຜູໃີ້ ຫບ
ີ້ ັບຕດສະມຳໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວວຳິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ແມນຜູ
ິ່ ໜ
ີ້ ິ່ ງທິ່ “ຮ ັບເອົ ຳ
ີ້ ວກເຮົຳ
ບຳບກຳຂອງມະນຸດໂລກໄປເສຍ” (ຢຮ.1:29). ເມືິ່ ອພວກເຮົຳອຳິ່ ນສິ່ ງທິ່ ໂຢຮ ັນເວົີ້ ຳ, ຕອນນພ
ເຊືິ່ ອມຕິ່ ເລືິ່ ອງນນກ
ແຕພ
ັ ີ້ ັບພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ທິ່ ຖືກຄງເທງໄມກຳງແຂນ.
ື ຄງຈ ົນກວຳິ່ ຈະ
ີ້
ິ່ ຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຍ ັງບິ່ ໄດຖ
ີ້ ກ
ເຖງສຳມປຕິ່ ມຳ. ບ ັນດຳສຳວ ົກຂອງໂຢຮ ັນບ ັບຜູທ
ີ້ ິ່ ຢູຕ
ິ່ ອນພຣະເຢຊູຮ ັບບ ັບຕສະມຳກບິ່ ໄດຄ
ີ້ ດເຖງເລືິ່ ອງທິ່
ີ້ ະເກດຂນ
ີ້ . ສຳມປຫງັ ຈຳກຮ ັບບ ັບຕສະມຳເປັນຊວ
ພຣະເຢຊູຖກ
ື ຄງເລຍ. ທິ່ ຈງບິ່ ມໃຜຢູທ
ັ ີ້ ດວຳິ່ ສິ່ ງນຈ
ິ່ ິ່ ນນຄ
ິ່ ງ
ທິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ເລິ່ ມກຳິ່ ວເຖງກຳນຕຳຍຂອງພຣະອ ົງ. ເມືິ່ ອສຳວ ົກຂອງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດຍ
ີ້ ນພຣະອ ົງກຳິ່ ວ
ກຽິ່ ວກ ັບຄວຳມຕຳຍຂອງພຣະອ ົງ, ພວກສຳວ ົກໄດປ
ີ້ ະຕເສດຄວຳມຄດນ ີ້ (ມທ.17:22-23; ມກ.9:30-32).
ສິ່ ງສຸດທຳີ້ ຍທິ່ ພວກສຳວ ົກໄດຍ
ື ຣະອ ົງຈະຕຳຍໃນໄວໆນ.ີ້ ພວກເຂົຳ
ີ້ ນຈຳກພຣະເມຊອຳຂອງພວກເຂົຳກິ່ ຄພ
ຄດວຳິ່ ພຣະອ ົງເວົີ້ຳຫີ້ນຊືິ່ ໆ. ພວກເຂົຳບິ່ ເຂົີ້ຳໃຈວຳິ່ ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ນນແມ
ນໃຫ
ພ
ັີ້
ິ່
ີ້ ຣະເຢຊູ ຕຳຍເທງ
ີ້ ເພຳະວຳິ່ ດງ
ິ່ ັ ທິ່ ພວກເຮົຳໄດສ
ໄມກຳງແຂນ.
ເປັນຫຍ ັງພວກສຳວ ົກຈິ່ ງບິ່ ເຂົີ້ຳໃຈເລືິ່ ອງນ?
ີ້
ີ້ ົນທະນຳໃນບ ົດທິ່
ີ້ ນ
ຜຳິ່ ນມຳ, ແຜນກຳນບິ່ ໄດຖ
ູ ອ ັນໜິ່ ງໄດກ
ື ຂຽນໄວຢ
ີ້ ກ
ີ້ ຳິ່ ງຈະແຈງີ້ ໃນພຣະສ ັນຍຳເດມ ເຊິ່ ງຂມ
ີ້ ຳິ່ ວໄວບ
ີ້ ອ
ິ່ ນນ ີ້
ີ້ ນ
ແລະອກຂມ
ູ ອືິ່ ນຢູບ
ັ ີ້ ບິ່ ເປັນໄປໄດທ
ົ ,ເພຳະວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້
ິ່ ອ
ິ່ ນນນ.
ີ້ ິ່ ຈະເຫັ ນຮູບແບບຂອງແຜນກຳນທັງໝດ
ຕອ
ົ ຄອງວນຍຳນທິ່ ກະບ ົດ.
ີ້ ງກຳນປດບ ັງໄວຈ
ີ້ ຳກພວກຜູປ
ີ້ ກ
ຫ ັງຈຳກກຳນບ ັບຕສະມຳຂອງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ, ພຣະວນຍຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໄດນ
ີ້ ຳເຂົີ້ຳໄປໃນຖິ່ ນແຫງີ້
ີ້
ແລງີ້ ກ ັນດຳນເພືິ່ອປະເຊນໜຳີ້ ກ ັບຊຳຕຳນ (ມທ. 4:1; ມກ. 1:12; ລກ 4:1–13). ພະຍຳມຳນເຊິ່ ງເອນ

ວຳິ່ ຊຳຕຳນກິ່ ຮວ
ູີ້ ຳິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ແມນໃຜ.
ຊຳຕຳນມຳລີ້ລວງພຣະເຢຊູເຈົຳ ເພຳະລຳວຮູວ
ິ່
ີ້ ຳິ່ ພຣະອ ົງເປັນ
ພຣະເມຊອຳ. ຊຳຕຳນຮູວ
ີ້ ຳິ່ ພຣະເມຊອຳຕອ
ີ້ ງກຳນທິ່ ຈະສຳີ້ ງສວນເອເດນແລະທິ່ ປະທັບຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຢູເິ່ ທງ
ີ້ ສຳຍຂອງ
ແຜນ
ິ່ ດນໂລກ. ເປັນທິ່ ຈະແຈງີ້ ໃນພຣະສ ັນຍຳເດມວຳິ່ ພຣະເມຊອຳຈະເປັນກະສ ັດແລະເປັນເຊືອ
ດຳວດ. ຊຳຕຳນເປັນ "ຜູປ
ົ ຄອງໂລກນ"ີ້ (ຢຮ.12:31). ຊຳຕຳນຮູວ
ີ້ ກ
ີ້ ຳິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ຈະພະຍຳຍຳມ
ທຳລຳຍອຳນຳຈ ັກຂອງມນ.
ັ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ຜູເີ້ ປັນພຣະເມຊອຳຈະພະຍຳຍຳມກອບກູປ
ີ້ ະເທດຕຳິ່ ງໆທິ່
ພຣະເຈົຳີ້ ປະຕເສດຢູທ
ິ່ ິ່ ວຫຳນຫບຳເບນ (ພບຍ. 4:19–20; 32:8-9).
ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຄດວຳິ່ ທຳິ່ ນຮູເີ້ ລືິ່ ອງຂອງຊຳຕຳນທິ່ ລີ້ລວງພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ແລວ
ີ້ . ຊຳຕຳນໄດລ
ີ້ ີ້ລວງພຣະເຢຊູ
ເຈົຳີ້ ສຳມຄງັີ້ (ມທ. 4:3–11). ກ ົນອຸບຳຍທສຳມຂອງຊຳຕຳນທິ່ ຈະເຮັດໃຫພ
ີ້ ຣະເຢຊູລະເມດຄວຳມສຳພັນ
ຂອງພຣະອ ົງກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ກຄືກຳນສະເໜປະຊຳຊຳດຕຳິ່ ງໆໃນໂລກໃຫແ
ີ້ ກພ
ິ່ ຣະເຢຊູເຈົຳີ້ (ມທ. 4: 8-9).
ບ ັນດຳປະຊຳຊຳດແມນສ
ິ່ ິ່ ງທິ່ ຊຳຕຳນຄດວຳິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ມຳເພືິ່ ອຍດຄືນ:
ີ້ ໄປເທງຍອດພູທິ່ ສູງສຸດແຫງິ່ ໜິ່ ງ ແລະສຳແດງບ ັນດຳ
ອກເທືິ່ ອໜິ່ ງ ມຳນຮຳີ້ ຍກພຳພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ຂນ
ີ້ ັບຄວຳມຍິ່ ງໃຫຍທ
ອຳນຳຈ ັກແຫງິ່ ໂລກນກ
ົ ໃຫພ
ົີ້
ິ່ ງັ ໝດ
ີ້ ຣະອ ົງເຫັ ນ. ແລວ
ີ້ ມ ັນເວົີ້ ຳວຳິ່ , “ຖຳີ້ ທຳິ່ ນກມຂຳບ
ນະມ ັດສະກຳນເຮົຳ, ເຮົຳຈະມອບສິ່ ງທັງໝດ
ົ ນໃີ້ ຫທ
ີ້ ຳິ່ ນ.” (ມທ.4:8-9)
ີ້ ະເໜຂອງຊຳຕຳນແມນວ
ຂສ
ິ່ ທທິ່ ສະຫຳດທິ່ ຈະປິ່ຽນແຜນຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ຊຳຕຳນຈະມອບປະຊຳຊຳດ
ີ້ ມນສ
ຕຳິ່ ງໆແລະມະນຸດທຸກຄ ົນທິ່ ຖືກປະຕເສດໃຫແ
ີ້ ກພ
ິ່ ຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ນແ
ິ່ ິ່ ງທິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຕອ
ີ້ ງກຳນແນນ
ິ່ ອນ.
ແລະພຳລະກດຂອງພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ກຈະສຳເລັ ດທັນທ ແຕສ
ິ່ ິ່ ງທິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງເຮັດແມນໃຫ
ິ່
ີ້
ນະມ ັດສະກຳນຊຳຕຳນແທນພຣະເຈົຳີ້ .
ີ້ ະເໜຂອງຊຳຕຳນສະແດງໃຫເີ້ ຫັ ນວຳິ່ ມ ັນຍ ັງບິ່ ເຂົີ້ຳໃຈວຳິ່ ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແມນຕ
ຂສ
ິ່ ອ
ີ້ ງກຳນໃຫີ້
ິ່ ັ ກຳິ່ ວນຳອກ. ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ບິ່ ໄດ ີ້
ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ຕຳຍ. ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ບິ່ ໄດຊ
ີ້ ວ
ິ່ ຍຊຳຕຳນເຂົີ້ຳໃຈແຜນກຳນດງ
ອະທບຳຍວຳິ່ ເປັນຫຍ ັງພຣະອ ົງຈິ່ ງປະຕເສດ. ພຣະອ ົງພຽງແຕບ
ິ່ ອກຊຳຕຳນໃຫອ
ີ້ ອກໄປ. ພຣະເຈົຳີ້ ຈະເອົ ຳ
ສິ່ ງທິ່ ເປັນຂອງພຣະອ ົງກ ັບຄືນມຳເມືິ່ ອເຖງເວລຳທິ່ ເໝຳະສ ົມແລະໃນວທທິ່ ຖືກຕອ
ີ້ ງ.

ພຳລະກດຂອງ

ີ້
ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ບິ່ ພຽງແຕກ
ັ ີ້ ແຕກ
ິ່ ຽິ່ ວກ ັບກຳນປົກຄອງທຸກປະຊຳຊຳດເທົິ່ ຳນນ.
ິ່ ຽິ່ ວກ ັບກຳນສຳີ້ ງຄອບຄ ົວຂນ
ມຳໃໝ.ິ່ ລວມທັງຄ ົນຈຳກທຸກປະເທດເຂົີ້ຳໃນຄອບຄ ົວນນ,
ັ ີ້ ບິ່ ພຽງແຕຊ
ັ ີ້ ນ ີ້
ິ່ ົນຊຳດອດສະຣຳເອນເທົິ່ ຳນນ.
ໝຳຍຄວຳມວຳິ່ ບຳບຂອງມະນຸດຕອ
ວ
ີ້ ງໄດຊ
ີ້ ົດໃຊແ
ີ້ ທນ. ແຜນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແມນຄອບຄອງຮ
ິ່
ິ່ ມກ ັບລູກ
ຂອງພຣະອ ົງຕະຫອດໄປ. ກຳນຕຳຍເທງໄມກຳງແຂນແລະກຳນເປັ
ນຄືນມຳຈຳກຕຳຍແມນສ
ີ້
ິ່ ິ່ ງທິ່ ຈຳເປັນທິ່
ີ້ຳໃນແຜນກຳນ
ຈະໄຖມ
ັີ້ ທດຽວທິ່ ເຮັດໃຫເີ້ ປົີ້ຳໝຳຍຂອງພຣະເຈົຳີ້ ສຳເລັ ດແມນກຳນລວມເຂົ
ິ່ ະນຸດ. ສະນນ,ວ
ິ່
ຂອງພຣະອ ົງທິ່ ໃຫພ
ພຣະເຢຊູບິ່ ໄດຖ
ື ຫອກລວງໃຫເີ້ ຂົີ້ຳໄປໃນແຜນ
ີ້ ຣະເມຊອຳຕຳຍຢູເິ່ ທງໄມກຳງແຂນ.
ີ້
ີ້ ກ
ອືິ່ ນ. ແຕພ
ຳີ້ ເກນໄປທິ່ ຈະຢຸດແຜນກຳນນນ.
ັ
ັ ີ້
ິ່ ະຍຳມຳນຈະບິ່ ເຂົີ້ຳໃຈແຜນທິ່ ແທຈ
ີ້ ງຈ ົນວຳິ່ ມນຈະຊ

ລ ົດຊຳດຂອງສວນເອເດນ
ທັນໃດນນຫ
ັ ີ້ ງັ ຈຳກກຳນລີ້ລວງໃນຖິ່ ນແຫງີ້ ແລງີ້ ກ ັນດຳນ, ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ຮັດສອງຢຳິ່ ງຄື: ທຳອດພ
ີ້ ເປໂຕ, ອ ັນເດອຳ, ຢຳໂກໂບ,ແລະໂຢຮ ັນໃຫຕ
ຣະອ ົງໄດເີ້ ອນ
ີ້ ດຕຳມພຣະອ ົງ ແລະສິ່ ງທສອງພຣະເຢຊູເຈົຳີ້
ໄດປ
ເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ອີ້ນ
ັີ້
ີ້ ິ່ ນປົວຊຳຍທິ່ ມຜຮຳີ້ ຍເຂົີ້ຳສງ (ມກ.1:16– 28; ລກ. 4: 31-5:11).ຫງັ ຈຳກນນພຣະເຢຊູ
ີ້
ສຳວ ົກໃຫຕ
ີ້ ດຕຳມພຣະອ ົງຫຳຍຂນ

ີ້ . ສິ່ ງນໄີ້ ດສ
ແລະພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດປ
ີ້ ິ່ ນປົວປະຊຳຊ ົນຫຳຍຂນ
ີ້ ຳີ້ ງ

ີ້ ພວກສຳວ ົກຫຳຍຂນ
ີ້ ອກແລະຈຳກນນພຣະອ
ແບບແຜນ. ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ອນ
ັີ້
ົງໄດມ
ີ້ ອບສດອຳ ນຳດໃຫີ້
ແກພ
ິ່ ວກເຂົຳເຈົຳີ້ ເໜືອຜຮຳີ້ ຍແລະຍ ັງມອຳນຳດໃນກຳນປິ່ ນປົວຮ ັກສຳຄ ົນທິ່ ເປັນພະຍຳດຕຳິ່ ງໆ, ຄ ົນພກຳນ,
ແລະຄວຳມເຈັບປິ່ວຍ (ລກ. 9:1-5).
ີ້ ສຳວ ົກສບສອງຄ ົນເທົິ່ ຳນນ.
ຄງທ
ອງບ ັງເອນ. ມ ັນກ ົງ
ັີ້ ຳອດພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳພຽງແຕເິ່ ອນ
ັ ີ້ ຕ ົວເລກບິ່ ແມນເລືິ່
ິ່
ກ ັບສບສອງເຜົິ່ ຳຂອງອດສະຣຳເອນ. ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ເລິ່ ມຕນຕຳມແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົ
ຳີ້ ແລະນນໝຳຍ
ົີ້
ັີ້
ີ້ ຳຍຄວຳມ
ຄວຳມວຳິ່ ອດສະຣຳເອນຈະເປັນຊ ົນຊຳດທຳອດທິ່ ໄດຍ
ີ້ ນກຽິ່ ວກ ັບແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ນໝ
ວຳິ່ ພວກເຂົຳເປັນປະຊຳຊ ົນພເສດຂອງພຣະເຈົີ້ຳ (ພບຍ.32:8–9). ໂປໂລໄດຂ
ີ້ ຽນກຽິ່ ວກ ັບວທທິ່ ແຜນກຳນ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໃນກຳນປະກຳດຂຳິ່ ວປະເສດກຄືກ ັນ. ພຣະເຈົຳີ້ ຈະເລິ່ ມຕນກ
ົີ້ ັບຄ ົນຢວແລະຫງັ ຈຳກນນໄປຫຳ
ັ ີ້
ຄ ົນຕຳິ່ ງຊຳດ (ໝ ົດທຸກໆຊຳດ) (ຣມ 1: 16-17).
ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ບິ່ ໄດຢ
ຸ ຢູກ
ີ້ ດ
ິ່ ັບສບສອງຄ ົນ. ໃນລູກຳບ ົດທ 10 ພຣະອ ົງໄດມ
ີ້ ອບໝຳຍໃຫອ
ີ້ ກເຈັດສບຄ ົນ
ິ່ ັ ກຳິ່ ວກບິ່ ແມນເລືິ່
ໃຫຮ
ອງບ ັງເອນ.
ີ້ ັກສຳແລະຂ ັບໄລພ
ິ່ ວກຜຮຳີ້ ຍອອກ (ລກ.10: 1, 9, 17). ຈຳນວນດງ
ິ່
ີ້ ມນບ
ມນແມ
ນຈ
ັ
ິ່ ຳນວນປະເທດທິ່ ໄດລ
ີ້ ະບຸໄວຢ
ີ້ ໃິູ່ ນປະຖ ົມມະກຳນບ ົດທ 10 ນແ
ິ່ ັນດຳປະເທດທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດ ີ້
ີ້ ຕອນທິ່ ວຫຳນບຳເບນແລະວຳງໃຫຢ
ປະຖມ
ີ້ ໃິູ່ ຕກ
ີ້ ຳນຄອບຄອງຂອງເທບພະເຈົຳີ້ ຕຳິ່ ງໆ (ພບຍ. 4:19–20;
ີ້ ຣະຄຳພເຫິ່ ົ ຳນກ
ີ້ ຳນແປພຣະຄຳພບຳງສະບ ັບມເຈັດສບສອງແທນຈຳນວນເຈັດສບ. ນນ
32:8–9). ໃນຂພ
ັ ີ້
ແມນຍ
ົີ້
ັບເກົິ່ຳແກຂ
ິ່ ອ
ີ້ ນວຳິ່ ຕນສະບ
ິ່ ອງພຣະທຳປະຖ ົມມະກຳນບ ົດທ 10 ແປຊືິ່ ຂອງປະຊຳຊຳດແຕກຕຳິ່ ງກ ັນ
ແລະຜົນອອກມຳເປັນເຈັດສບສອງ. ຢຳິ່ ງໃດກິ່ ຕຳມທັງສອງວທຄວຳມໝຳຍກຄືກ ັນ . ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດສ
ີ້ ິ່ ງົ
ີ້ ອກໄປແລະຈຳນວນຂອງພວກເຂົຳເຈົຳີ້ ແມນກ
ຄ ົນເຫິ່ ົ ຳນອ
ິ່ ົງກ ັບຈຳນວນປະຊຳຊຳດໃນປະຖ ົມມະກຳນບ ົດ10.
ີ້ ເອົ ຳສຳວ ົກສບສອງຄ ົນເປັນສ ັນຍຳນວຳິ່ ອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໄດມ
ຄືກ ັບກຳນເອນ
ີ້ ຳເຖງຊ ົນຊຳດອດສະຣຳ
ິ່ ັ ນນກຳນສ
ິ່ງົ ສຳວ ົກເຈັດສບຄ ົນນເີ້ ປັນສ ັນຍຳນວຳິ່ ອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະອ ົງຈະຍດເອົ ຳເຈັດສບ
ເອນແລວ
ັ ີ້
ີ້ , ດງ
ປະເທດກ ັບຄືນມຳ.
ເມືິ່ ອສຳວ ົກເຈັດສບຄ ົນກ ັບມຳ (ລກ.10:17) ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ຕອບວຳິ່ :“ ເຮົຳໄດເີ້ ຫັ ນມຳນຊຳຕຳນຕ ົກລ ົງ
ິ່ ັ ຟຳ
ີ້ ມນຂ
ີ້ ວຳມທິ່ ໜັກແໜນ
ຈຳກຟຳ
ີ້ ດງ
ີ້ ແມບ.” (ລກ.10:18) ນແ
ິ່ ຄ
ີ້ ຈຳກພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ . ກຳນປຽິ່ ນແປງທິ່
ີ້ ຳີ້ ງສດໃດໆເໜືອມະນຸດອກຕິ່ ໄປຖຳີ້ ຫຳກພວກ
ມະຫັດສະຈ ັນທິ່ ຍິ່ ງໃຫຍກ
ິ່ ຳລ ັງດຳເນນຢູ.ິ່ ຊຳຕຳນຈະບິ່ ມຂອ

ເຂົຳເປັນຂອງພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ . ຄງໜ
ັີ້ ິ່ ງຊຳຕຳນສຳມຳດເຂົີ້ຳຫຳພຣະເຈົຳີ້ ເພືິ່ ອ “ກຳິ່ ວໂທດຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອ” (ພນມ.
ີ້ ສຸດລ ົງແລວ
12:10) ແຕວ
ສ
ັ ີ້
ິ່ ຳິ່ ເວລຳນນໄດ
ີ້ ນ
ີ້ . ຊຳຕຳນເຄຍເປັນໄອຍະກຳນແລະກຳິ່ ວໂທດມະນຸດ, ແຕ ິ່
ີ້ ຳຕຳນບິ່ ມຄຳຮອ
ດຽວນຊ
ີ້ ງຟີ້ອງແລວ
ີ້ .

ຈງິ່ ົ ມຳແລະຮ ັບເອົ ຳເຮົຳ
ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໃຊເີ້ ວລຳປະມຳນສຳມປເພືິ່ ອປະກຳດກຽິ່ ວກ ັບອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ຈະມຳເຖງ.
ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ສະແດງຄວຳມຮ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຕິ່ ປະຊຳຊ ົນ. ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳສະແດງໃຫມ
ີ້ ະນຸດເຫັ ນວທກຳນ
ດຳເນນຊວດ. ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳເວົີ້ຳລ ົມກ ັບພຣະເຈົີ້ຳຄືກ ັບວຳິ່ ພຣະອ ົງຢູນ
ິ່ ຳກ ັນໃນສວນເອເດນ.

ຈຳກນນ
ັ ີ້

ີ້ ມນຈຸ
ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ເລິ່ ມຕນກຽມຕ
ົີ້
ົວສຳລ ັບຕອນທຳີ້ ຍ. ນແ
ິ່ ດປະສ ົງທິ່ ແທຈ
ີ້ ງຂອງພຣະອ ົງທິ່ ມຳເທງແຜນ
ິ່ ດນ
ໂລກໃນຖຳນະເປັນມະນຸດ.
ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ດນທຳງໄປກ ັບພວກສຳວ ົກຂອງພຣະອ ົງໄປທຳງພຳກເໜືອຂອງອດສະຣຳເອນ. ນ ີ້
ແມນກຳນເດ
ນທຳງກອ
ິ່
ິ່ ນພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຈະກ ັບມຳທຳງທດໃຕແ
ີ້ ລະນຳພຳພວກເຂົຳໄປນະຄອນເຢຣູຊຳເລ ັມ
ເປັນຄງສຸ
ັ ີ້ ດທຳີ້ ຍ. ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ດນທຳງໄປທຳງເໜືອເພຳະວຳິ່ ພຣະອ ົງຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫແ
ີ້ ນໃິ່ ຈວຳິ່ ພຣະອ ົງ
ຈະຖືກຈ ັບແລະຖືກຄງໄວທ
ອພຣະອ ົງເດນທຳງກ ັບໄປເຢຣູຊຳເລັ ມ. ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດນ
ີ້ ິ່ ໄມກຳງແຂນເມືິ່
ີ້
ີ້ ຳພຳ
ສຳວ ົກຂອງພຣະອ ົງໄປສູສ
ົ ຄອງຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ
ິ່ ະຖຳນທິ່ ທິ່ ສ ົມບູນແບບເຊິ່ ງພຣະອ ົງໄດວ
ີ້ ຳງແຜນທິ່ ຈະທຳີ້ ທຳຍຜູປ
ີ້ ກ
ເໜືອທຳມະຊຳດທິ່ ກຳລ ັງມສ ົງຄຳມກ ັບພຣະເຈົຳີ້ . ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫແ
ີ້ ນໃິ່ ຈວຳິ່ ພວກລູກຊຳຍກະບ ົດ
ີ້ ະຕ ັດສນໃຈວຳິ່ ເຖງເວລຳທິ່ ເໝຳະສ ົມແລວ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ເຫິ່ ົ ຳນຈ
ີ້ ໃນກຳນຂຳີ້ ພຣະເມຊອຳຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແລະ
ພະຍຳຍຳມທິ່ ຈະຢຸດແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ .
ີ້ ວຳິ່ ກຳຍຊຳເຣຍແຫງິ່ ຟລບປອຍ.ແຕນ
ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດນ
ນຊືິ່
ັີ້
ີ້ ຳເອົ ຳສຳວ ົກໄປໃນຂ ົງເຂດທິ່ ເອນ
ິ່ ນແມ
ິ່ ຂອງ
ຄ ົນໂຣມນໃໝ
.ິ່ ໃນສະໄໝພຣະຄຳພເດມພືີ້ນທິ່ ນເີ້ ອີ້ນວຳິ່ ບຳຊຳນ. ຂຳີ້ ພະເຈົີ້ຳໄດຂ
ັ
ີ້ ຽນກຽິ່ ວກ ັບຂ ົງເຂດນ ີ້
ີ້ ມນບ
ແລວ
ີ້ ໃນບ ົດທ 9. ນແ
ິ່ ອ
ິ່ ນທິ່ ອດສະຣຳເອນໄດເີ້ ອົ ຳຊະນະກອງທັບຂອງກະສ ັດຍ ັກໃຫຍທ
ິ່ ິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍຄື
ີ້ ມນທ
ເຈົຳີ້ ໂອກແລະເຈົຳີ້ ສໂຫນ. ນແ
ອງທິ່ ຖືວຳິ່ ເປັນປະຕູສອ
ູິ່ ຳນຳຈ ັກແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍ. ພວກ
ັ ີ້
ິ່ ິ່ ຕງຂອງສອງເມື
ີ້ ບອ
ເຂົຳເອນ
ອງໜິ່ ງທິ່ ຕງຢູ
ັ ີ້ ຳິ່ “ປະຕູນະລ ົກ”. ເມືອງກຳຍຊຳເຣຍແຫງິ່ ຟລບປອຍແມນເມື
ັ ີ້ ຕ
ິ່ ນນນວ
ິ່
ິ່ ນພູເຂົຳ
ິ່ ທິ່ ຄ ົນບູຮຳນຄດວຳິ່ ລູກຊຳຍຂອງພຣະເຈົຳີ້ ບຳງຄ ົນໄດມ
ເຮໂມນ. ພູເຂົຳເຮໂມນແມນສະຖຳນທ
ິ່
ີ້ ຳສູແ
ິ່ ຜນ
ິ່ ດນ
ໂລກໃນກຳນກະບ ົດທິ່ ໄດບ
ີ້ ອກໄວໃີ້ ນປະຖ ົມມະກຳນ 6: 1-4. ໃນສະໄໝພຣະສ ັນຍຳເດມ, ບຳຊຳນແລະ
ເຮໂມນໄດຖ
ື ຳິ່ ເປັນສຳນ ັກງຳນໃຫຍຂ
ົ ຄອງເໜືອທຳມະຊຳດທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ.
ີ້ ວ
ິ່ ອງຜູປ
ີ້ ກ

ບຳຊຳນຍ ັງເປັນສະຖຳນທິ່ ທິ່ ພຣະເຢຊູຖຳມພວກສຳວ ົກວຳິ່ ,“ ພວກເຈົຳີ້ ເວົີ້ ຳວຳິ່ ເຮົຳເປັນຜູໃີ້ ດ?”
(ມທ. 16:15). ເປໂຕໄດຕ
ີ້ ອບວຳິ່ ,

“ພຣະອ ົງເປັນພຣະຄຣດ ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົຳີ້ ອ ົງຊ ົງພຣະຊ ົນຢູ.ິ່ ”

ີ້ 16). ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຊ ົມເຊຍລຳວແລະກຳິ່ ວຕືິ່ ມວຳິ່ :
(ຂທ
“ຊໂມນບຳຣະໂຢນຳເອຍ ເຈົຳີ້ ກເປັນສຸກ ເພຳະວຳິ່ ບິ່ ແມນມະນຸ
ດທິ່ ເປດເຜຍຄວຳມຈງນໃີ້ ຫເີ້ ຈົຳີ້ ຮູີ້ ແຕ ິ່
ິ່
ແມນພຣະບ
ດຳເຈົີ້ຳຂອງເຮົຳຜູຊ
ິ່
ີ້ ົງສະຖດຢູໃິ່ ນສະຫວ ັນ. ຝຳິ່ ຍເຮົຳຈິ່ ງບອກວຳິ່ ເຈົຳີ້ ຄືເປໂຕ ເທງສລຳ
ີ້ ແລະປະຕູແຫງິ່ ແດນມຣະນຳຈະເອົ ຳຊະນະຄຣສຕະຈ ັກນ ີ້
ກອ
ີ້ ນນເີ້ ຮົຳຈະສຳີ້ ງຄຣສຕະຈ ັກຂອງເຮົຳຂນ
ີ້ 17–18)
ບິ່ ໄດ.ີ້ (ຂທ
ຄວຳມໝຳຍຂອງຄຳວຳິ່ “ສລຳ” ຫືຫນ ທິ່ ພຣະເຢຊູກຳິ່ ວເຖງໄດຖ
ື ປກສຳຫຳລືອະທບຳຍກ ັນມຳເປັນ
ີ້ ກ
ເວລຳຫຳຍສ ັດຕະວ ັດແລວ
ີ້ . ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຄດວຳິ່ ວທກຳນທິ່ ຖືກຕອ
ີ້ ງທິ່ ຈະເຂົີ້ຳໃຈສິ່ ງທິ່ ພຣະເຢຊູໝຳຍເຖງແມນ
ິ່
ກຽິ່ ວຂອ
ັີ້ ເມືອງກຳຍຊຳເຣຍແຫງິ່ ຟລບປອຍແມນຢູ
ີ້ ງກ ັບສະຖຳນທິ່ ຕຳແໜງ
ິ່ ທິ່ ພຣະເຢຊູຢນ
ິູ່ ນ.
ິ່ ໃິ່ ນເຂດພຳກ
ີ້ ກ
ເໜືອຂອງເມືອງບຳຊຳນ. ໃນສະໄໝພຣະສ ັນຍຳເດມ, ພືີ້ນທິ່ ນຖ
ູິ່ ຳນຳຈ ັກແຫງິ່ ຄວຳມ
ື ຄດວຳິ່ ມປະຕູສອ
ຕຳຍຫືແດນມຣະນຳ. ເມືອງກຳຍຊຳເຣຍແຫງິ່ ຟລບປອຍຕງຢູ
ັ ີ້ ຕ
ິ່ ນພູ. ຄຳວຳິ່ ”ສລຳ” ຫື“ ຫນ” ທິ່ ພຣະເຢຊູ
ິ່ ດຽວກ ັນທິ່ ພຣະເຢຊູແລະສຳວ ົກຢືນຢູິ່
ກຳລ ັງກຳິ່ ວເຖງແມນພູ
ັ ີ້ “ປະຕູນະລ ົກ” ແມນສະຖຳນທ
ິ່ ເຂົຳໜວ
ິ່ ຍນນ.
ິ່
ແລະພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ກຳິ່ ວວຳິ່ ຄຣສຕະຈ ັກຂອງພຣະອ ົງຈະຕງຢູ
ັີ້ ເິ່ ທງດນແດນທິ່ ບິ່ ບລສຸດນ.ີ້
ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ກຳລ ັງກຳິ່ ວຄຳທຳີ້ ທຳຍຕິ່ ຜູປ
ົ ຄອງຂອງອຳນຳຈ ັກແຫງິ່ ຄວຳມມືດ. ໃນກຳນກະບ ົດໃນ
ີ້ ກ
ສວນເອເດນ, ມະນຸດໄດສ
ູ ເສຍຊວດນລ ັນດອນກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ແລະໄດເີ້ ລືອກເອົ ຳຄວຳມຕຳຍແລະກຳນແຍກ
ີ້ ນ
ີ້ ວຳິ່ ງ,ຊຳຕຳນແລະພະຍຳມຳນ,
ີ້ ຂອ
ີ້ ຳີ້ ງສດທິ່
ຈຳກພຣະເຈົຳີ້ ແທນ. ເຈົຳີ້ ແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍທິ່ ເອນ
ເວລຳນມ
ູ
ຖືກຕອ
ີ້ ງຕິ່ ມະນຸດທຸກຄ ົນ. ທຸກໆຄ ົນຈະຕຳຍແລະເຂົີ້ຳຮວ
ິ່ ມກ ັບມ ັນໃນໂລກແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍ. ແຕພ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້
ຊ ົງມແຜນກຳນອືິ່ ນ. ແຜນກຳນທິ່ ລກລ ັບທິ່ ຈະສິ່ງົ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ເພືິ່ ອຈຳິ່ ຍຄຳິ່ ແທນຄວຳມບຳບຂອງມະນຸດ,
ຈະເປັນກຳນໂຈມຕໂດຍກ ົງຕິ່ ປະຕູນະລກ
ົ . ເຈົຳີ້ ແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍແລະກອງກຳລ ັງຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍຂອງມ ັນຈະບິ່
ສຳມຳດຕຳີ້ ນທຳນກ ັບອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົີ້ຳໄດ.ີ້ ໃນມ ັດທຳຍບ ົດທ 16, ມ ັນຄຳີ້ ຍຄືກ ັບວຳິ່ ພຣະເຢຊູໄປ
ປະຕູທຳງດຳີ້ ນໜຳີ້ ຂອງຜມຳນຮຳີ້ ຍແລະທຳີ້ ທຳຍຕິ່ ກຳນຮຽກຮອ
ີ້ ງຂອງມ ັນທິ່ ຈະໃຫມ
ີ້ ະນຸດເປັນທຳດຢູໃິ່ ນ
ໂລກແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍ. ພຣະເຢຊູຕອ
ີ້ ງກຳນຍ ົວະໃຫຊ
ີ້ ຳຕຳນທຳຮຳີ້ ຍພຣະອ ົງ. ຍອ
ີ້ ນຫຍ ັງ? ເພຳະວຳິ່ ເຖງ
ເວລຳແລວ
ກ
ີ້ ທິ່ ພຣະເຢຊູຈະຕອ
ີ້ ງຕຳຍ. ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແມນກຳນໃຊ
ິ່
ີ້ ຳນໂຕຕ
ີ້ ອບຂອງຊຳຕຳນຕິ່
ກຳນທຳີ້ ທຳຍຂອງພຣະເຢຊູເພືິ່ ອເຮັດໃຫແ
ີ້ ຜນຂອງພຣະອ ົງສຳເລັ ດ.
ຖຳີ້ ກຳນທຳີ້ ທຳຍຂອງພຣະເຢຊູໃນກຳນກິ່ ສຳີ້ ງຄຣສຕະຈ ັກຂອງພຣະອ ົງທິ່ ສຳນ ັກງຳນໃຫຍຂ
ິ່ ອງພວກຜູີ້
ປົກຄອງຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍບິ່ ພຽງພທິ່ ຈະກະຕຸນ
ັີ້ ໃນພຣະທຳ
ີ້ ພວກມ ັນໃຫທ
ີ້ ຳຮຳີ້ ຍພຣະເຢຊູແຕກ
ິ່ ິ່ ຍ ັງມຫຳຍກວຳິ່ ນນ.
ີ້ ໄປເທງຍອດພູ
ມດທຳຍ,
ມຳຣະໂກແລະລູກຳ ໄດລ
ນ
ັ
ີ້ ຳຍງຳນວຳິ່ ສິ່ ງຕິ່ ໄປທິ່ ພຣະເຢຊູຈະເຮັດແມນກຳນຂ
ິ່

ີ້ ກຳຍຂອງມະນຸດ.
ເຂົຳສູງແລະເປດເຜຍວຳິ່ ພຣະອ ົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ເປັນເອກະລ ັກໃນເນືອ
ມຳຣະໂກ 9:2–8 ອຳິ່ ນ
ີ້ ໄປເທງພູເຂົຳສູງໜວ
ຫົກວ ັນຕິ່ ມຳ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດພ
ີ້ ຳເປໂຕ, ຢຳໂກໂບ ແລະ ໂຢຮ ັນຂນ
ິ່ ຍໜິ່ ງ ແລະ
ຢູໃິ່ ນທິ່ ນນສະເພຳະແຕ
ສ
ັ ີ້
ິ່ ຳວ ົກກ ັບພຣະອ ົງ, ພວກເພິ່ ນເຫັ ນຮຳິ່ ງກຳຍຂອງພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ປຽິ່ ນແປງໄປຕິ່
ໜຳີ້ ພວກເພິ່ ນ

ີ້ ັກ
ແລະ ເຄືິ່ ອງນຸງິ່ ຂອງພຣະອ ົງກເກດຮຸງິ່ ເຮືອງຂຳວເຫືີ້ອມໃສ ຈ ົນບິ່ ມຜູໃີ້ ດໃນໂລກນຊ

ໃຫຂ
.ີ້
ັີ້
ີ້ ຳວເຊັິ່ ນນນໄດ

ແລວ
ີ້ ເອລຢຳ ແລະ ໂມເຊກປຳກ ົດແກສ
ິ່ ຳວ ົກພວກນນັີ້ ກຳລ ັງເວົີ້ ຳກ ັນຢູກ
ິ່ ັບ

ິ່ ັ ນນັີ້ ເປໂຕຈິ່ ງເວົີ້ຳກ ັບພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ວຳິ່ , “ພຣະອຳຈຳນເອຍ ຊຳິ່ ງເປັນກຳນດແທໆ
ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ . ດງ
ີ້ ທິ່
ີ້ ຫລ ັງໜິ່ ງສຳລບ
ພວກຂຳີ້ ນອ
ັ ທຳິ່ ນ, ຫລ ັງໜິ່ ງ
ີ້ ຍຢູບ
ິ່ ອ
ິ່ ນນ,ີ້ ໂຜດໃຫພ
ີ້ ວກຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍປຸກຕູບສຳມຫລ ັງຂນ
ສຳລ ັບໂມເຊ ແລະຫລ ັງໜິ່ ງສຳລ ັບເອລຢຳ.” ເປໂຕກ ັບສຳວ ົກຄ ົນອືິ່ນໆຢຳີ້ ນຈ ົນຕ ົວສິ່ນ
ັ ທິ່ ລຳວເວົີ້ ຳ
ເຊັິ່ ນນນັີ້ ເພຳະບິ່ ຮູວ
ີ້ ຳິ່ ຈະເວົີ້ຳຢຳິ່ ງໃດ. ແລວ
ີ້ ກມກອ
ີ້ ນເມກລອຍມຳເປັນເງົຳປົກຫຸມ
ີ້ ພວກເພິ່ ນໄວ ີ້ ແລະມ
ີ້ ຫະ, ເປັນບຸດທິ່ ຮ ັກຂອງເຮົຳ ພວກເຈົຳີ້ ຈງ
ິ່ ົ ເຊືິ່ ອ
ສຽງໜິ່ ງດ ັງອອກມຳຈຳກກອ
ັ ີ້ ຳິ່ , “ທຳິ່ ນຜູນ
ີ້ ນເມກນນວ
ີ້ ແ
ຟັງເພິ່ ນ.” ໃນທັນໃດນນ
ັີ້ ພພວກສຳວ ົກຫລຽວເບິ່ ງຮອບໆຕ ົວກບິ່ ເຫັ ນຜູໃີ້ ດ ນອກຈຳກພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ
ເທົິ່ ຳນນທ
ັີ້ ິ່ ຢູກ
ິ່ ັບພວກເພິ່ ນ.
ີ້ ຢູເິ່ ທງພູເຂົຳເຮໂມນ. ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ເລືອກຈຸດນເີ້ ພືິ່ ອເປດເຜຍຕິ່ ເປໂຕ
ກຳນປິ່ຽນແປງຮຳິ່ ງກຳຍນເີ້ ກດຂນ
, ຢຳໂກໂບແລະໂຢຮ ັນວຳິ່ ພຣະອ ົງແມນໃຜ,
ສະຫງຳລຳສ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຢູໃິ່ ນຮຳິ່ ງກຳຍຂອງມະນຸດ.
ິ່
ິ່
ພຣະເຢຊູໄດທ
ັ ີ້ ິ່ ງ ໃນສະຖຳນທິ່ ທິ່ ພວກວນຍຳນກະບ ົດ
ີ້ ຳີ້ ທຳຍຊຳຕຳນແລະອຳນຳດແຫງິ່ ຄວຳມມືດອກຄງໜ
ລ ົງມຳແຜນ
ັີ້
ົງກຳລ ັງກຳິ່ ວວຳິ່ : “ເຮົຳໄດ ີ້
ິ່ ດນໂລກໃນກຳນກະບ ົດ.ໂດຍກຳນກະທຳຂອງພຣະເຢຊູນນພຣະອ
ີ້ ລວ
ມຳສູໂິ່ ລກເພືິ່ ອເອົ ຳສິ່ ງທິ່ ເປັນຂອງເຮົຳກ ັບຄືນມຳ. ອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໄດມ
ີ້ ຳເຖງແລວ
ີ້ ."ເຮົຳຢູທ
ິ່ ິ່ ນແ
ີ້ ,
ເຈົຳີ້ ຈະເຮັດຫຍ ັງ?”
ຫ ັງຈຳກເຫດກຳນເຫິ່ ົ ຳນ,ີ້ ພຣະເຢຊູກຫັນໄປທຳງທດໃຕແ
ີ້ ລະເລິ່ ມເດນທຳງໄປນະຄອນເຢຣູຊຳເລັ ມທັນ
ທ. ພຣະອ ົງເລິ່ ມຕນບອກພວກສຳວ
ົີ້
ົກວຳິ່ ພຣະອ ົງຈະຕຳຍຢູທ
ິ່ ິ່ ນະຄອນເຢຣູຊຳເລັ ມ.ພວກສຳວ ົກບິ່ ໄດຄ
ີ້ ດວຳິ່
ີ້ ະເປັນໄປໄດແ
ສິ່ ງນຈ
ີ້ ລະບິ່ ເຊືິ່ ອ. ແຕພ
ິ່ ຣະເຢຊູໄດທ
ີ້ ຳີ້ ທຳຍຊຳຕຳນແລະອຳນຳດຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍຕຳິ່ ງໆໃຫເີ້ ຂົີ້ຳມຳ
ີ້ ຳນຳດຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍຮູສ
ໂຈມຕພຣະອ ົງ.ຕອນນອ
ີ້ ກວຳິ່ ມ ັນເປັນເລືິ່ ອງຮບດວ
ິ່ ນທິ່ ຈະຂຳີ້ ພຣະອ ົງໃນໄວໆນ.ີ້ ແລະນນັ ີ້
ແມນສ
ັ ທຸກຢຳິ່ ງໃນແຜນຂອງພຣະເຈົຳີ້ .
ິ່ ິ່ ງທິ່ ພຣະເຢຊູຕອ
ີ້ ງກຳນ. ກຳນຕຳຍຂອງພຣະອ ົງແມນກຸ
ິ່ ນແຈສຳລບ

ີ້ ຳຄ ັນ
ສຳເຫດທິ່ ເລືິ່ອງນສ
ວຽກງຳນຮ ັບໃຊຂ
ີ້ ອງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ ແລະທຸກສິ່ ງທິ່ ພຣະອ ົງເຮັດມກຳນວຳງແຜນຢຳິ່ ງຮອບຄອບ.
ພຣະເຢຊູມຄວຳມເຂົີ້ຳໃຈຈະແຈງກ
ີ້ ຽິ່ ວກ ັບບ ົດບຳດຂອງພຣະອ ົງໃນແຜນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ຈະຟືີ້ ນຟູອຳນຳຈ ັກ

ິ່ ງທິ່ ຈະເຕບໃຫຍແ
ີ້ ຈ ົນເຖງມືທ
ີ້ ິ່
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຢູແ
ົີ້
ິ່ ຜນ
ິ່ ດນໂລກ. ພຣະເຢຊູເລິ່ ມຕນບຳງສ
ິ່ ລະເຕບໃຫຍຂ
ິ່ ນ
ພຣະອ ົງຈະກ ັບມຳອກ. ເມືິ່ ອພຣະອ ົງສະເດັດກ ັບມຳ, ພຣະອ ົງຈະສຳີ້ ງໂລກໃໝໃິ່ ຫເີ້ ປັນສວນເອເດນ.
ຊວດຂອງພວກເຮົຳບິ່ ໄດມ
ີ້ ບ ົດບຳດອ ັນໃຫຍຫ
ິ່ ວງໃນແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳຄືກ ັບພຣະເຢຊູ. ແຕພ
ິ່ ວກເຮົຳ
ແຕລ
ິ່ ະຄ ົນ, ຖຳີ້ ຫຳກພວກເຮົຳຕດຕຳມພຣະເຢຊູກຈະມສວ
ິ່ ນທິ່ ຈະເຮັດໃຫແ
ີ້ ຜນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ສຳເລັ ດໄດ.ີ້
ພວກເຮົຳຕອ
ັ ີ້ ນຄວຳມຈງ. ຄ ົນທິ່ ເຊືິ່ ອກໄດເີ້ ຂົີ້ຳ
ີ້ ງດຳເນນຊວດແລະປະຕບ ັດຄືກ ັບທິ່ ພວກເຮົຳເຊືິ່ ອວຳິ່ ນນເປັ
ີ້ ິ່ ງຈະເປັນສະມຳຊກຂອງສະພຳຂອງພຣະອ ົງ. ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ມຳໃນຄອບຄ ົວຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະມືໜ
ີ້ ງກຳນໃຫີ້
ພວກເຮົຳເຮັດຫຳຍກວຳິ່ ກຳນເຝົີ້ຳເບິ່ ງແຜນຂອງພຣະອ ົງເທົິ່ ຳນນ.
ັ ີ້ ພຣະອ ົງຢຳກໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳມສວ
ິ່ ນຮວ
ິ່ ມໃນ
ແຜນຂອງພຣະອ ົງ (ກລຊ. 1:13).
ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ສະແດງໃຫມ
ີ້ ະນຸດຮູວ
ີ້ ຳິ່ ຄວຳມສຳພັນກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ໃນສວນເອເດນເປັນແນວໃດ, ພຣະອ ົງ
ໄດສ
ີ້ ະແດງໃຫເີ້ ຫັ ນວຳິ່ ຊວດໃນພຣະເຈົຳີ້ ຈະເປັນແນວໃດ. ໃນຄອບຄ ົວຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແລະໃນອຳນຳຈ ັກ
ຂອງ ພຣະເຈົຳີ້ , ຈະບິ່ ມພະຍຳດແລະບິ່ ມຄວຳມບ ົກຜອ
ິ່ ງທຳງຮຳິ່ ງກຳຍ. ຈະບິ່ ມອຳນຳດຂອງສ ັດຕູອກ.
ອຳນຳຈ ັກທິ່ ສ ົມບູນແບບຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຈະໃຫຍກ
ິ່ ວຳິ່ ສວນແຫງິ່ ດຽວ. ມ ັນໃຫຍກ
ິ່ ວຳິ່ ແຜນ
ິ່ ດນອດສະຣຳເອນ.
ອຳນຳຈ ັກຈະມທົິ່ ວໂລກ. ມນຈະລວມເອົ
ຳຄ ົນຈຳກທຸກຊຳດແລະມ ັນຈະເປັນທຸກສິ່ ງທິ່ ເອເດນເຄຍເປັນ ເຊິ່ ງ
ັ
ຈະເປັນສະຫວ ັນເທງແຜນ
ິ່ ດນໂລກ.
ີ້ ມນເພືິ່
ວຽກງຳນຂອງພວກເຮົຳດຽວນແ
ອຮຽນແບບວທທິ່ ພຣະເຢຊູດຳເນນຊວດແນວໃດ. ເຊັິ່ ນດຽວກ ັບ
ິ່
ພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົຳສຳມຳດເບິ່ ງແຍງທັງຮຳິ່ ງກຳຍແລະຈດວນຍຳນຂອງເພືິ່ ອນທິ່ ເປັນ “ແບບລກ
ັ ສະນະ
ີ້ ອກພວກເຂົຳໄປສູຄ
ພຣະເຈົຳີ້ ”ນນຄື
ັີ້ ເພືິ່ ອນມະນຸດທຸກຄ ົນ. ພວກເຮົຳສຳມຳດຊບ
ິ່ ວຳມເຊືິ່ ອໃນພຣະເຈົຳີ້ ຜູີ້
ີ້ ແຂງຂນ
ີ້ ກຳນຕ ັດສນໃຈຂອງເຂົຳທິ່ ຈະ
ເປັນກະສ ັດຂອງພວກເຮົຳ. ພວກເຮົຳສຳມຳດຊຸກຍູເີ້ ຂົຳເຈົຳີ້ ໃຫເີ້ ຂັມ
ິ່ ັ ພຣະເຢຊູແລະ“ປິ່ ນປົວຄ ົນລະທົມໃຈແລະຊອກຊຳີ້
ຈ ົງຮ ັກພັກດຕິ່ ພຣະອ ົງ. ພວກເຮົຳສຳມຳດເປັນເໝືອນດງ
ີ້ ມນກຳນກະທ
ແລະ“ປະກຳດກຳນປົດປິ່ອຍແກຊ
ຳທິ່ ມະຫັດສະຈ ັນແລະ
ິ່ ະເລຍເສກ” (ອຊຢ.61:1) ເຫິ່ ົ ຳນແ
ິ່
ີ້ ຽກຮອ
ມນໄດ
ຮ
ັ
ັ ດອນ. ກຳນກະທຳເຫິ່ ົ ຳນຮ
ີ້ ັບຜົນນລນ
ີ້ ງໃຫຕ
ີ້ ຳີ້ ນທຳນກ ັບກຳນໂຈມຕຂອງອຳນຳດທຳງວນ
ຍຳນທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍແລະບິ່ ຟັງຄຳແນະນຳຂອງພວກມ ັນ. ພຣະວນຍຳນບລສຸດເຈົຳີ້ ຈະໃຊທ
ຸ ໆກຳນກະທຳດວ
ີ້ ກ
ີ້ ຍ
ຄວຳມເມດຕຳ ເພືິ່ ອສິ່ງົ ຜົນກະທົບຕິ່ ໃຈຂອງຜູໃີ້ ດຜູໜ
ີ້ ິ່ ງທິ່ ມຕິ່ ພຣະເຈົຳີ້ . ທຸກໆກຳນບອກເລົິ່ ຳຂຳິ່ ວປະເສດ
ຈະມປະສດຕຜົນ ເຖງແມນວ
ິ່ ຳິ່ ຄ ົນທິ່ ບອກຈະບິ່ ສຳມຳດເຫັ ນຜົນໄດຮ
ີ້ ັບກິ່ ຕຳມ.

ຄວຳມກະລຸນຳຂອງ

ພຣະເຢຊູກ ົງກ ັບຂຳິ່ ວປະເສດຂອງພຣະອ ົງ. ຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະເຢຊູສະໜັບສະໜູນສິ່ ງທິ່ ພຣະອ ົງກຳ
ີ້ ມນແບບຢ
ີ້ ມນລຳຍລະອຽດວຽກງຳນສ
ລ ັງສອນ. ນແ
ຳິ່ ງທິ່ ຜູທ
ຳລ ັບ
ິ່
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອສຳມຳດຮຽນແບບໄດ.ີ້ ວຖຊວດນແ
ິ່
ປະຊຳກອນແຫງິ່ ອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້ .

ີ້ ໃນໃນບ ົດນຍ
ີ້ ັງສອນໃຫພ
ີ້ ຳກ ັດ. ຜູປ
ເນືອ
ົ ຄອງເໜືອທຳ
ີ້ ວກເຮົຳຮູວ
ີ້ ຳິ່ ສິ່ ງຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍທິ່ ສະຫຳດກຍ ັງມຂຈ
ີ້ ກ
ມະຊຳດທິ່ ກະບ ົດແມນມ
ິ່ ອຳນຳດ, ແຕພ
ິ່ ວກເຂົຳຍ ັງມຄວຳມອອ
ິ່ ນແອຕິ່ ຍຸດທະສຳດຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແລະຕິ່ ກຳນ
ີ້ ຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ນງິ່ ັ “ ຢູເິ່ ບືອ
ີ້ ງຂວຳພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົີ້ຳ ໂດຍມ
ກະທຳ ຂອງຜູທ
ີ້ ິ່ ຕດຕຳມພຣະເຢຊູ. ຕອນນພ
ຝູງເທວະດຳແລະບ ັນດຳຜູມ
ີ້ ອຳນຳດ ແລະຣດເດດຖືກຊ ົງມອບໄວ ີ້ ໃຫຢ
ີ້ ໃິູ່ ຕອ
ີ້ ຳນຳດຂອງພຣະອ ົງແລວ
ີ້ .”
(1 ປຕ.3:22).

ພວກເຮົຳເປັນຜູປ
ົ ຄອງຮວ
ີ້ ກ
ິ່ ມກ ັບພຣະອ ົງ

“ຮຽບຮອ
ີ້ ຍແລວ
ີ້ , ແຕຍ
ິ່ ັງບິ່ ທັນສ ົມບູນ”

ີ້ົ
ີ້
(ກລຊ. 3: 1; 2 ຕຕ. 2:12; ພນມ. 2:26; 3:21). ປະຕູຮວຂອງນະລ
ກ
ຳີ້ ວ
ົ ຈະບິ່ ສຳມຳດຢຸດຢັງຄວຳມກ
ໜຳີ້ ແລະຄວຳມສຳເລັ ດຂອງຄຣສຕະຈ ັກຊິ່ ງເປັນອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢູເິ່ ທງແຜນ
ິ່ ດນໂລກ. ເຮົຳຕ ັດສນ
ໃຈເລືອກທິ່ ຈະເຂົີ້ຳຮວ
ິ່ ມກ ັບພຣະເຢຊູໃນກຳນຊວ
ິ່ ຍຂະຫຍຳຍອຳນຳຈ ັກເໜືອທຳມະຊຳດຂອງພຣະອ ົງຫືບິ່ ,
ີ້ ມນຂ
ີ້ ກ ັບພວກເຮົຳເອງ.
ສິ່ ງນແ
ິ່ ນ
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ຜູທ
ີ້ ິ່ ມຳເທງກອ
ີ້ ນເມກ
ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດຂີ້ ຽນໃນບ ົດທິ່ ຜຳິ່ ນມຳວຳິ່ ພຣະເຢຊູເລິ່ ມເວົີ້ຳກຽິ່ ວກ ັບກຳນຕຳຍຂອງພຣະອ ົງທັນທຫ ັງຈຳກ
ີ້ ຢູບ
ໄດກ
ີ້ ະຕຸນ
ີ້ ໃຫອ
ີ້ ຳນຳດແຫງິ່ ຄວຳມມືດເຂົີ້ຳມຳໂຈມຕພຣະອ ົງແນວໃດ. ສິ່ ງທຳີ້ ທຳຍນໄີ້ ດເີ້ ກດຂນ
ິ່ ອ
ິ່ ນທິ່
ີ້ ວຳິ່ “ປະຕູນະລ ົກ” ແລະຢູຍ
ເອນ
ິ່ ອດພູເຂົຳເຮໂມນ. ກຳນທຳີ້ ທຳຍຂອງພຣະເຢຊູໄດກ
ີ້ ະຕຸນ
ີ້ ອຳນຳດແຫງິ່
ີ້ົ
ຄວຳມມືດ ເລິ່ ມຕນເຫດກຳນຕ
ຳິ່ ງໆທິ່ ນຳໄປສູກ
ັ ີ້
ິ່ ຳນທົດລອງຂອງພຣະເຢຊູແລະຈຳກນນກຳນຕຳຍຂອງ
ພຣະອ ົງເທງໄມກຳງແຂນ.
ີ້

ຄຣສຕຽນໄດອ
ີ້ ຳິ່ ນກຽິ່ ວກ ັບກຳນທົດລອງຂອງພຣະເຢຊູຫຳຍເທືິ່ ອແລວ
ີ້ . ແຕມ
ິ່

ສວ
ິ່ ນທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດໜິ່ ງໃນກຳນທົດລອງທິ່ ບິ່ ຄອ
ິ່ ຍເຫັ ນແລະບິ່ ເຂົີ້ຳໃຈ.
ທຳງກຳນຢວໄດຕ
ັ ີ້ ພວກເຂົຳໄດສ
ີ້ ັດສນໂທດປະຫຳນຊວດພຣະເຢຊູ. ຫງັ ຈຳກນນ,
ີ້ ິ່ງົ ພຣະອ ົງໄປຫຳຜູີ້
ປົກຄອງຊຳວໂຣມນ,
ັ ຊືິ່ ປົນອໂອປລຳດ ຜູທ
ີ້ ິ່ ຈະດຳເນນກຳນດ ັງກຳິ່ ວ. ເພືິ່ ອໃຫເີ້ ຂົີ້ຳໃຈວຳິ່ ສຳເຫດຫຍ ັງທິ່
ເຮັດໃຫຄ
ີ້ ົນຢວຕ ັດສນໂທດພຣະເຢຊູຈ ົນເຖງຕຳຍ, ພວກເຮົຳຕອ
ີ້ ງກ ັບໄປທິ່ ພຣະທຳດຳນເອນໃນພຣະສ ັນ
ຍຳເດມ. ພຣະທຳເຫັີ້ມນນມ
ັ ີ້ ເລືິ່ ອງກຽິ່ ວກ ັບກຳນປະຊຸມທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ມກ ັບບ ັນດຳບຸດທິ່ ສ ັດຊືິ່ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຢູໃິ່ ນ
ສະພຳແຫງິ່ ສະຫວ ັນຂອງພຣະອ ົງ.

ຜູມ
ີ້ ຊວດຢູຕ
ິ່ ະຫອດໄປແລະສະພຳຂອງພຣະອ ົງ
ດຳນເອນບ ົດທ 7 ເລິ່ ມຕນດ
ົີ້ ວ
ີ້ ຍນມດທິ່ ແປກປະຫຳດ. ດຳນເອນເຫັ ນສ ັດຮຳີ້ ຍສິ່ ໂຕອອກມຳຈຳກທະເລ
(ດນອ.7:1-8). ພວກມນບ
ັ ິ່ ແມນສ
ິ່ ັດທຳມະດຳເລຍ, ແຕສ
ິ່ ັດໂຕທສິ່ ແມນຊ
ິ່ ິ່ວົ ຮຳີ້ ຍຫຳຍ. ພຣະສ ັນຍຳເດມໄດ ີ້
ບອກພວກເຮົຳກຽິ່ ວກ ັບຄ ົນທິ່ ມຄວຳມຝັນແລະພຳບນມດແລະຕິ່ ມຳຮູຄ
ັ ີ້ ສິ່ ງທິ່ ຢູໃິ່ ນ
ີ້ ວຳມໝຳຍຂອງເລືິ່ ອງນນ.
ຄວຳມຝັນຫືໃນນມດແມນເປັ
ນຕ ົວແທນຂອງບຳງສິ່ ງບຳງຢຳິ່ ງສະເໝແລະໃນນມດຂອງດຳນເອນສ ັດແປກ
ິ່
ປະຫຳດສິ່ ໂຕເປັນຕ ົວແທນໃຫີ້ 4 ຊຳດ ພວກເຮົຳຮູເີ້ ລືິ່ ອງນເີ້ ພຳະວຳິ່ ນມດຂອງເພິ່ ນກ ົງກ ັບຄວຳມຝັນຂອງ
ເນບູກຳດເນັດຊຳໃນດຳນເອນບ ົດທ 2. ດຳນເອນໄດອ
ນກ
ັ ີ້
ີ້ ະທບຳຍວຳິ່ ຄວຳມຝັນນນແມ
ິ່ ຽິ່ ວກ ັບບຳບໂລນ
ແລະສຳມຊຳດອືິ່ ນໆທິ່ ຈະມຳພຳຍຫງັ . ແຕໃິ່ ນດຳນເອນບ ົດທ 7 ເພິ່ ນເວົີ້ ຳວຳິ່ :
ໃນຂະນະທິ່ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ກຳລ ັງເບິ່ ງຢູນ
.ີ້ ເພິ່ ນຜູມ
ື ນຳມຳຕງໄວ
ັ ີ້
ິ່ ນັ ີ້ ກມບ ັນລ ັງຫລຳຍອ ັນໄດຖ
ີ້ ກ
ີ້ ຊວດຢູິ່
ຕະຫລອດໄປໄດນ
ີ້ ງິ່ ັ ຢູເິ່ ທງບ ັນລ ັງອ ັນໜິ່ ງໃນຈຳນວນບ ັນລ ັງເຫິ່ ົ ຳນ.ີ້ ເຄືິ່ ອງນຸງິ່ ຂອງເພິ່ ນຂຳວເໝືອນຫມະ
ຜົມຂອງເພິ່ ນເໝືອນຂ ົນແກະບຣສຸດຜຸດຜອ
ິ່ ງ. ບ ັນລ ັງຂອງເພິ່ ນທິ່ ຢູເິ່ ທງລີ້ກເປັນໄຟລຸກໄໝຢ
ີ້ ິູ່ ແລະມ

ແປວໄຟຟົງີ້ ອອກຈຳກທິ່ ນນ.
ັ ີ້ ມຫລຳຍພັນຄ ົນບ ົວລະບ ັດຮ ັບໃຊເີ້ ພິ່ ນຢູທ
ິ່ ິ່ ນນັີ້ ແລະມຫລຳຍລຳີ້ ນຄ ົນຢືນຢູິ່
ຊອ
ີ້ ງໜຳີ້ ເພິ່ ນ. ສຳນເລິ່ ມກຳນພພຳກສຳ ແລະໜັງສືຕຳິ່ ງໆກຖືກເປດອອກ.
ີ້ ມນຈະແຈ
ພວກເຮົຳຮູວ
ຳີ້ ຂອງອດສະຣຳເອນ. ສິ່ ງນແ
ງີ້ ແລະຄຳ
ີ້ ຳິ່ ຜູມ
ີ້ ຊວດຢູຕ
ິ່ ະຫອດໄປແມນພຣະເຈົ
ິ່
ິ່
ອະທບຳຍກຽິ່ ວກ ັບບ ັນລ ັງຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແມນຄື
ິ່ ກ ັນກ ັບໃນນມດຂອງເອເຊກຽນເລືິ່ ອງບ ັນລ ັງຂອງພຣະເຈົຳີ້
(ອຊກ. 1). ໄຟ, ກ ົງລີ້, ແລະຮູບຮຳິ່ ງເໝືອນມະນຸດກຳລ ັງນງິ່ ັ ເທງບ ັນລ ັງໃນນມດນນແມ
ນຄື
ັ ີ້
ິ່ ກ ັນກ ັບໃນ
ນມດຂອງດຳນເອນ.
ແຕທ
ໃນນມດຂອງດຳນເອນມຫຳຍບ ັນລ ັງ
ັີ້
ິ່ ຳິ່ ນໄດສ
ີ້ ັງເກດເຫັ ນບວຳິ່ ບິ່ ໄດມ
ີ້ ບ ັນລ ັງດຽວເທົິ່ ຳນນ?
(ດນອ. 7: 9). ມບ ັນລ ັງພຽງພສຳລບ
ນ
ັ ສະມຳຊກທັງໝ ົດໃນສະພຳເໜືອທຳມະຊຳດ, ເຊິ່ ງແມນສະພຳວ
ິ່
ຍຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ (ດນອ.:10)
ສະພຳແຫງິ່ ສະຫວ ັນປະຊຸມກ ັນເພືິ່ອຕ ັດສນສິ່ ງທິ່ ຄວນເຮັດກຽິ່ ວກ ັບ 4 ຊຳດ, ເຊິ່ ງເປັນສ ັນຍຳລ ັກຂອງ
ສ ັດຮຳີ້ ຍທັງສິ່ ຊະນດ. ເຊິ່ ງໄດມ
ີ້ ກຳນຕ ັດສນວຳິ່ ສ ັດທສິ່ ຕອ
ີ້ ງຖືກຂຳີ້ , ໝຳຍຄວຳມວຳິ່ ປະເທດຊຳດທສິ່ ຈະຖືກ
ທຳ ລຳຍ. ສຳມຊຳດອືິ່ ນໆຈະສືບຕິ່ ມຢູ,ິ່ ແຕຈ
ິ່ ະຖືກຍດເອົ ຳອຳນຳດໄປ (ດນອ. 7:11–12). ພວກເຂົຳຈະ
ຖືກຈ ັດຢູໃິ່ ຕອ
ີ້ ຳນຳດຂອງກະສ ັດອ ົງໃໝແ
ິ່ ລະອຳນຳຈ ັກຂອງເພິ່ ນ. ຕອນນເີ້ ປັນຊວ
ິ່ ງເວລຳທິ່ ນມດໜຳີ້ ສ ົນໃຈ
ີ້ .
ຫຳຍຍິ່ ງຂນ

ບຸດມະນຸດທິ່ ມຳເທງເມກ
ດຳນເອນຍ ັງເລົິ່ ຳເຖງນມດຂອງເພິ່ ນຕິ່ ໄປ:
ໃນເວລຳກຳງຄືນລະຫວຳິ່ ງເກດນມດນ ີ້ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ຫັ ນຜູໜ
ີ້ ິ່ ງມຮູບຮຳິ່ ງເໝືອນບຸດມະນຸດ. ເພິ່ ນ
ຫຍ ັບເຂົີ້ຳມຳໃກຂ
ີ້ ຳີ້ ພະເຈົີ້ຳ ເພິ່ ນມຳເທງເມກໃນສະຫວ ັນ ແລະເພິ່ ນໄດໄີ້ ປຫຳຜູມ
ີ້ ຊວດຢູຕ
ິ່ ະຫລອດໄປ
ແລະເຂົີ້ຳເຝົີ້ຳເພິ່ ນ. ເພິ່ ນໄດຮ
ີ້ ັບສດອຳນຳດ, ກຽດຕຍ ົດ ແລະອຳນຳດແຫງິ່ ກຳນເປັນໃຫຍ ິ່ ຈ ົນວຳິ່ ທຸກ
ີ້ ຊຳດ ແລະທຸກພຳສຳໄດຮ
ຊ ົນຊຳດ, ທຸກເຊືອ
ີ້ ັບໃຊເີ້ ພິ່ ນ. ສດອຳນຳດຂອງເພິ່ ນຈະດຳລ ົງຢູຕ
ິ່ ະຫລອດ
ີ້ ສຸດເປັນຈ ັກເທືິ່ອ. (ດນອ. 7:13–14)
ໄປ ແລະອຳນຳຈ ັກຂອງເພິ່ ນກຈະບິ່ ສນ
ິ່ ງທິ່ ໃຊຫ
ຄຳວຳິ່ “ບຸດມະນຸດ” ແມນປະໂຫຍກໜ
ັ ີ້
ັນຍຳເດມ. ບິ່ ຄວນແປກໃຈເລຍທິ່ ມນພັ
ັ ນ
ິ່
ີ້ ຳຍຄງໃນພຣະສ
ີ້ ັງຖືກກຳິ່ ວວຳິ່ ກຳລ ັງຈະມຳຢູເິ່ ທງເມກໄປຫຳຜູມ
ລະນຳເຖງມະນຸດ. ຄວຳມແປກໃຈກຄືມະນຸດຄ ົນນຍ
ີ້ ຊວດຢູິ່
ຕະຫອດໄປ (ດນອ. 7: 13).

ີ້ ໃນພຣະສ ັນ
ເປັນຫຍ ັງສິ່ ງນນສ
ຸ ໆບອ
ັ ີ້ ຳຄ ັນ? ເພຳະວຳິ່ ຢູທ
ິ່ ກ
ິ່ ນທິ່ ມພັນລະນຳເຖງຜູທ
ີ້ ິ່ ມຳເທງເມກນເີ້ ກດຂນ
ຍຳເດມເຊິ່ ງເປັນກຳນອຳີ້ ງເຖງພຣະເຈົຳີ້ ເທົິ່ ຳນນ
ັ ີ້ (ອຊຢ. 19:1; ພບຍ.33:26; ພສສ. 68:32–33; ພສສ.
ີ້ ວຳິ່ ຜູມ
104:1-4). ແຕໃິ່ ນດຳນເອນບ ົດທ 7, ພຣະເຈົີ້ຳຢູເິ່ ທງບ ັນລ ັງຂອງພຣະອ ົງແລວ
ີ້ ແລະເອນ
ີ້ ຊວດຢູິ່
ີ້ ຳຍ
ຕະຫອດໄປ. ດຳນເອນເຫັ ນຄ ົນຜູໜ
ີ້ ິ່ ງພວມມຳເທງເມກຜູທ
ີ້ ິ່ ໄດຮ
ີ້ ັບນຳມມະຍ ົດວຳິ່ ເປັນພຣະເຈົຳີ້ . ນໝ
ີ້ ມນຄ
ຄວຳມວຳິ່ ມ "ພຣະເຈົຳີ້ ພຣະພຳກທສອງ" ໃນນມດ. ນແ
ິ່ ຳອະທບຳຍຄືກ ັບວທທິ່ ຄຣສຕຽນເຊືິ່ ອໃນ
ພຣະເຈົຳີ້ ສຳມພຣະພຳກ.ພຣະເຈົຳີ້ ມພຽງແຕອ
ມ
ັ ີ້
ິ່ ົງດຽວເທົິ່ ຳນນແຕ
ິ່ ສຳມພຣະພຳກ.
ນນເປັ
ັີ້ ນເລືິ່ ອງທິ່ ຖືກຕອ
ີ້ ງແລວ
ີ້ .
ຕອນທິ່ ພຣະເຢຊູໄດຢ
ີ້ ືນຢູໃິ່ ນກຳນໄຕສ
ິ່ ວນຄະດຂອງພຣະອ ົງຕິ່ ໜຳີ້ ມະຫຳປະໂຣຫດກຳຢະຟຳ,
ີ້ ກ ັບສິ່ ງທິ່ ຜູນ
(ມດທຳຍ
26) ຊວດຂອງພຣະອ ົງແມນຂ
ັ
ິ່ ນ
ີ້ ຳຄ ົນຢວຕ ັດສນໃຈ. ພຣະເຢຊູໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວບຳງສິ່ ງບຳງ
ຢຳິ່ ງທິ່ ເຮັດໃຫພ
ີ້ ວກເຂົຳທຸກຄ ົນໃຈຮຳີ້ ຍຫຳຍເມືິ່ ອພຣະອ ົງກຳິ່ ວເຖງນມດຂອງດຳນເອນ:
ີ້ ມຳຕິ່ ສູພ
ບ ັນດຳຫົວໜຳີ້ ປະໂຣຫດ ແລະບ ັນດຳສະມຳຊກສະພຳ ຫຳພະຍຳນຫກ
ັ ຖຳນບິ່ ຈງຂນ
ີ້ ຣະອ ົງ
ເພືິ່ ອໃຫພ
ັ ຖຳນບິ່ ໄດ ີ້ ເຖງແມນວ
ີ້ ຣະອ ົງຖືກໂທດປະຫຳນ, ແຕພ
ິ່ ວກເຂົຳຫຳຫກ
ິ່ ຳິ່ ມຫຳຍຄ ົນອອກມຳ
ກຳິ່ ວຫຳພຣະອ ົງ ໂດຍບິ່ ມມູນຄວຳມຈງກຕຳມ ໃນທິ່ ສຸດ ກມສອງຄ ົນອອກມຳ

ແລະກຳິ່ ວຫຳວຳິ່ , “ຄ ົນ

ີ້ ຫະໄດເີ້ ວົີ້ຳວຳິ່ ‘ເຮົຳສຳມຳດທຳລຳຍວຫຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ລ ົງແລະສຳີ້ ງຂນ
ີ້ ໃໝໄ
ນແ
ິ່ ດພ
ີ້ ຳຍໃນສຳມວ ັນ.”’
ີ້ ແລະເວົີ້ຳຕິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ວຳິ່ , “ເຈົຳີ້ ບິ່ ຕອບຫຍ ັງບ? ຂກ
ີ້ ຳິ່ ວຫຳຕິ່ ສູເີ້ ຈົຳີ້ ເຫິ່ ົ ຳນ ີ້
ມະຫຳປະໂຣຫດຢືນຂນ
ເປັນແນວໃດ?” ແຕພ
ິ່ ຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ມດງຽບຢູິ່ ແລວ
ີ້ ມະຫຳປະໂຣຫດໄດເີ້ ວົີ້ ຳຕິ່ ພຣະອ ົງອກວຳິ່ , “ໃນ
ນຳມຂອງພຣະເຈົຳີ້ ອ ົງຊ ົງຊວດຢູິ່ ໃຫເີ້ ຈົຳີ້ ສຳບຳນວຳິ່ , ‘ເຈົຳີ້ ເປັນພຣະຄຣດພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົຳີ້ .”’
ິ່ ັ ທິ່ ເຈົຳີ້ ເວົີ້ ຳນນແລ
ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ຊ ົງຕອບວຳິ່ , “ດງ
ວ
ັີ້
ັີ້ ກ ເຮົຳບອກພວກເຈົຳີ້ ວຳິ່ ໃນ
ີ້ , ແຕຫ
ິ່ ຳຍກວຳິ່ ນນອ
ີ້ ງຂວຳຂອງອ ົງຊ ົງຣດອຳນຳດຍິ່ ງໃຫຍ ິ່ ແລະກຳລ ັງ
ເວລຳຕິ່ ໄປ ພວກເຈົຳີ້ ຈະເຫັ ນບຸດມະນຸດນງິ່ ັ ຢູເິ່ ບືອ
ສະເດັດມຳເທງເມກໃນສະຫວ ັນ.”

ິ່ ັ ນນັ ີ້ ມະຫຳປະໂຣຫດກຈກເສືອ
ີ້ ຂອງຕ ົນ ແລວ
ເມືິ່ ອໄດຍ
ີ້ ນດງ
ີ້ ເວົີ້ ຳ

ີ້ ວຳິ່ , “ມນໄດ
ຂນ
ເີ້ ວົີ້ຳໝິ່ ນປະໝຳດພຣະເຈົຳີ້ ແລວ
ັ
ີ້ ພວກເຮົຳຍ ັງຈະຕອ
ີ້ ງກຳນພະຍຳນຫຍ ັງຕືິ່ມອກ? ນ ີ້
ແຫະ ພວກເຈົຳີ້ ໄດຍ
ີ້ ນຄຳເວົີ້ຳໝິ່ ນປະໝຳດພຣະເຈົຳີ້ ແລວ
ີ້

ພວກເຈົຳີ້ ຄດເຫັ ນຢຳິ່ ງໃດ?” ພວກເຂົຳ

ຕອບວຳິ່ , “ມນຜ
ັ ດແລະສ ົມຄວນຕຳຍ.”
ຄຳຕອບຂອງພຣະເຢຊູເບິ່ ງຄືບິ່ ກຽິ່ ວຂອ
ີ້ ງກ ັບຄຳຖຳມທິ່ ຊ ັດເຈນຂອງກຳຢະຟຳ. ພຣະເຢຊູໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວເຖງ
ດຳນເອນ 7:13 ເມືິ່ ອກຳຢະຟຳຖຳມວຳິ່ ພຣະອ ົງເປັນ“ ພຣະເມຊອຳຜູເີ້ ປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົຳີ້ ບ?”
ຄຳຕອບຂອງພຣະເຢຊູໝຳຍຄວຳມວຳິ່ ,

ເຈົຳີ້ ຢຳກຮູວ
ໆ
ີ້ ຳິ່ ເຮົຳແມນໃຜແທ
ິ່
ີ້ ບກຳຢະຟຳ ? ຟັງດໆ.

ີ້ ວຳິ່ ເວົີ້ຳໝິ່ ນປະໝຳດ ! ກຳຢະຟຳເຂົີ້ຳໃຈວຳິ່ ພຣະເຢຊູອຳີ້ ງວຳິ່ ຕ ົນ
ກຳຢະຟຳເຂົີ້ຳໃຈທັນທແລະຮອ
ີ້ ງຂນ

ເປັນພຣະເຈົຳີ້ ພຣະພຳກທິ່ ສອງໃນດຳນເອນ 7:13.
ສະຫວ ັນ.

ພຣະເຢຊູອຳີ້ ງວຳິ່ ເປັນຄ ົນຜູທ
ີ້ ິ່ ມຳເທງເມກໃນ

ໃນພຣະສ ັນຍຳເດມຄຳນໄີ້ ດຖ
ື ໃຊເີ້ ພືິ່ ອອະທບຳຍກຽິ່ ວກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ເທົິ່ ຳນນ.
ັີ້ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດ ີ້
ີ້ ກ

ີ້ ກຳຍຂອງມະນຸດ. ສຳລ ັບຜູນ
ອຳີ້ ງວຳິ່ ເປັນພຣະເຈົຳີ້ ໃນເນືອ
ີ້ ຳຄ ົນຢວທິ່ ບິ່ ເຊືິ່ ອວຳິ່ ພຣະເຢຊູເປັນພຣະເມຊອຳ,
ີ້ ມນກຳນໝ
ິ່ ນປະໝຳດ ແລະອຳດຈະໝຳຍເຖງຄຳຕ ັດສນປະຫຳນຊວດເທົິ່ ຳນນ.
ນແ
ັ ີ້
ິ່
ີ້ ລະເຂົີ້ຳໃຈຢຳິ່ ງຊ ັດເຈນສິ່ ງທິ່ ພຣະອ ົງກຳລ ັງເຮັດຢູ.ິ່ ພຣະເຢຊູບິ່ ສ ົນໃຈທິ່ ຈະປົກ
ແຕພ
ິ່ ຣະເຢຊູຮເູີ້ ລືິ່ ອງນແ
ປີ້ອງຕ ົນເອງຈຳກຄວຳມຕຳຍ. ພຣະເຢຊູຮວ
ູີ້ ຳິ່ ພຣະອ ົງຕອ
ີ້ ງຕຳຍເພືິ່ ອເຮັດໃຫອ
ີ້ ຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຟືີ້ ນຟູ.
ພຣະອ ົງຮູວ
ູີ້ ຳິ່
ີ້ ຳິ່ ກຳນຕຳຍຂອງພຣະອ ົງຈະນຳເອົ ຳຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອເຂົີ້ຳມຳໃນຄອບຄ ົວຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ພຣະເຢຊູຮວ
ີ້ ພຣະຊ ົນຂອງພຣະອ ົງຈະເປັນຫົນທຳງໃຫປ
ກຳນສນ
ີ້ ະຊຳຊຳດໄດຮ
ີ້ ັບກຳນປົດປອ
ິ່ ຍຈຳກສດອຳນຳດຂອງຜູີ້
ປົກຄອງແລະອຳນຳດເໜືອທຳມະຊຳດທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ. ປະເທດຕຳິ່ ງໆໄດຖ
ື ຄວບຄຸມໂດຍພວກຜູປ
ົ ຄອງເຫິ່ ົ ຳ
ີ້ ກ
ີ້ ກ
ີ້ ັບຕງແຕ
ນນ
ພ
ັີ້
ິ່ ວກເຂົຳໄດປ
ີ້ ະຕເສດພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ວຫຳນຫບຳເບນ.
ແລະແລວ
ນທິ່ ຮູຈ
ີ້ ພຣະເຢຊູກຕຳຍ. ເພງສ ັນລະເສນບ ົດທ 22 ແມນເປັ
ິ່
ີ້ ັກກ ັນດວຳິ່ ເປັນກຳນພັນລະນຳ
ເຖງຜົນກະທົບທຳງຮຳິ່ ງກຳຍຂອງກຳນຖືກຄງແນວໃດ. ຖືກຂຽນໂດຍດຳວດ, ແຕບ
ິ່ ອກພວກເຮົຳວຳິ່ ມຫຍ ັງ
ີ້ ຢູໃິ່ ນໂລກເໜືອທຳມະຊຳດໃນເວລຳທິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ຖືກຄງກຳລ ັງຈະຕຳຍຢູເິ່ ທງໄມກຳງແຂນ.
ເກດຂນ
ີ້
ດຳວດໂສກເສົີ້ຳເສຍໃຈ:
ທຸກຄ ົນທິ່ ເຫັ ນຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍຕຳິ່ ງກຫົວຂວ ັນ
ແລບລີ້ນແລະແກວງິ່ ຫົວໃສຂ
ິ່ ຳີ້ ນອ
ີ້ ຍ.
ພວກເຂົຳເວົີ້ຳວຳິ່ , “ເຈົຳີ້ ຜູເີ້ ພິ່ ງພຣະເຈົຳີ້ ຢຳເວເອຍເປັນຫຍ ັງພຣະອ ົງບິ່ ມຳຊວ
ິ່ ຍກູເີ້ ອົ ຳເຈົຳີ້ ?
ຖຳີ້ ພຣະອ ົງພໃຈໃນຕ ົວເຈົຳີ້ ແທນ
ີ້ ນັ ີ້
ເປັນຫຍ ັງພຣະອ ົງບິ່ ມຳຊວ
ິ່ ຍເຫືອເອົ ຳເຈົຳີ້ ໄວ?
ີ້ ”…
ິ່ ັ ຝູງງ ົວປຳ
ສ ັດຕູດງ
ຸ ແຈ
ິ່ ອອ
ີ້ ມຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍໄວທ
ີ້ ກ
ິ່ ັ ງ ົວປຳ
ດງ
ິ່ ຮຳີ້ ຍແຕເິ່ ຂດບຳຊຳນທິ່ ປດລອ
ີ້ ມໄວ.ີ້
ິ່ ັ ຝູງໂຕສງ
ພວກເຂົຳອຳີ້ ປຳກໃສເິ່ ໝືອນດງ
ີ້ .
ທິ່ ກຳລ ັງຮອ
ີ້ ງແຜດສຽງແລະຈະກ ັດກນເນືອ
ເຫືິ່ ອແຮງຂອງຂຳີ້ ນອ
ູ ເສຍໄປ
ີ້ ຍກໄດສ
ີ້ ນ
ິ່ ັ ນຳທ
ີ້ ິ່ ໄຫລຊະໄປຕຳມພືີ້ນດນນນ.
ດງ
ັ ີ້
ກະດູກຂອງຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍທຸກຊກກບິ່ ຕດຕິ່ ກ ັນ (ພສສ.22.7-14)

ພຳກສວ
ິ່ ນໜິ່ ງທິ່ ພັນລະນຳເຖງຄວຳມໜຳີ້ ຢຳີ້ ນກ ົວທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດເຊິ່ ງພຣະເຢຊູໄດອ
ີ້ ົດທົນຄື “ງ ົວປຳ
ິ່
ິ່ ົ ຈືິ່ ໄວວ
ຮຳີ້ ຍແຕເິ່ ຂດບຳຊຳນ.” ຈງ
ົ ຄອງຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍທິ່ ເໜືອທຳມະ
ີ້ ຳິ່ ບຳຊຳນຖືເປັນສຳນ ັກງຳນໃຫຍຂ
ິ່ ອງຜູປ
ີ້ ກ
ຊຳດແລະເປັນທຳງເຂົີ້ຳສູອ
ັ ກຳນນະມດສະກຳນ
ັ
ິ່ ຳນຳຈ ັກແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍ. ບຳຊຳນມວຫຳນຫຳຍແຫງິ່ ສຳລບ
ພະບຳອຳນເຊິ່ ງເປັນສ ັນຍຳລ ັກຂອງງ ົວ “ງ ົວປຳ
ິ່ ຮຳີ້ ຍແຕເິ່ ຂດບຳຊຳນ.” ກຳິ່ ວເຖງອຳນຳດແຫງິ່ ຄວຳມມືດ.
ໃນສະໄໝຂອງພວກເຮົຳເຫດກຳນທິ່ ໜຳີ້ ຢຳີ້ ນນໄີ້ ດຖ
ື ອະທບຳຍເປັນຢຳິ່ ງດໃນປີ້ ມທິ່ ຂຽນໂດຍຊເອສ ເລວສ
ີ້ ກ
ີ້ ຜຳີ້ (C. S. Lewis in The Lion, the Witch, and the
ເຊັິ່ ນ: ໂຕສງ,ແມມິ່ ດແລະຕູ
ເີ້ ສືອ
ົ
ີ້ ວຳິ່ ອ ັດສະລຳນ
Wardrobe.) ຖຳີ້ ທຳິ່ ນໄດອ
ີ້ ຳິ່ ນປີ້ ມຫືໄດເີ້ ບິ່ ງຮູບເງົຳແລວ
ີ້ , ທຳິ່ ນຈະຈືິ່ ຈຳສງໂຕ, ທິ່ ເອນ
Aslan, ຍອມສະລະຊວດຂອງຕ ົນໃຫກ
ີ້ ັບສ ັດຮຳີ້ ຍແລະຖືກຂຳີ້ ໂດຍແມມິ່ ົດຂຳວ (Witch White) ຢູເິ່ ທງ
ໂຕະຫນ. ແຕອ
ິ່ ັດສະລຳນ Aslan ກຳລ ັງໃຊກ
ີ້ ຳນກະທຳທິ່ ບິ່ ດຂອງແມມິ່ ົດຂຳວ (White Witch) ເພືິ່ ອ
ເຮັດບຳງສິ່ ງທິ່ ນຳງບິ່ ຮູໃີ້ ຫສ
ີ້ ຳເລັ ດ.
ໃນລ ັກສະນະດຽວກ ັນພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດເີ້ ອົ ຳຊະນະຊຳຕຳນຢຳິ່ ງສ ົມບູນ. ຊຳຕຳນຄດວຳິ່ ມນໄດ
ຮ
ັ
ີ້ ັບ
ໄຊຊະນະແລວ
ທ
ສິ່ ງມຊວດທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍຄດວຳິ່ ເປັນໄຊຊະນະເຕັ ມທິ່ ຂອງພວກ
ັ
ັ
ີ້ , ແຕມ
ິ່ ນພັດໄດ
ີ້ ຳລຳຍມນເອງ.
ມນແຕ
ພ
ັ
ິ່ ັດກຳຍເປັນຄວຳມພຳິ່ ຍແພທ
ີ້ ິ່ ບິ່ ສຳມຳດຍອ
ີ້ ນກ ັບໄດຂ
ີ້ ອງພວກມ ັນເອງ.

ທຳິ່ ນເປັນພຣະເຈົຳີ້ ,ແຕທ
ິ່ ຳິ່ ນຈະຕຳຍຄືກ ັນກ ັບມະນຸດ
ີ້ ຽກຮອ
ຊຳຕຳນສູນເສຍຂຮ
ອລູກຫຳນທັງໝດ
ັ
ົ ຂອງອຳດຳມ, ແຕນ
ັີ້ ິ່ ແມນທັ
ີ້ ງຂອງມນເໜື
ິ່ ນບ
ິ່ ງໝ ົດທິ່ ມ ັນ
ສູນເສຍໄປ. ທິ່ ໄມກຳງແຂນ,
ຊຳຕຳນແລະອຳນຳດກະບ ົດອືິ່ນໆຂອງຄວຳມມືດຈະເລິ່ ມຮູວ
ີ້
ີ້ ຳິ່ ອຳນຳຈ ັກຂອງ
ພວກເຂົຳເລິ່ ມນອ
ີ້ ຍລ ົງເລືີ້ອຍໆ.
ສະມຳຊກວນຍຳນແຫງິ່ ສະພຳຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໄດຖ
ື ມອບໝຳຍໃຫເີ້ ປັນຜູມ
ີ້ ກ
ີ້ ອຳນຳດເໜືອປະຊຳຊຳດ
ຕຳິ່ ງໆໂດຍພຣະເຈົຳີ້ ອ ົງສູງສຸດຂອງອດສະຣຳເອນ (ພບຍ.4: 19–20; 32: 8–9). ພວກເຮົຳບິ່ ໄດຮ
ີ້ ັບ
ກຳນແຈງີ້ ວຳິ່ ພວກເຂົຳກຳຍເປັນສ ັດຕູຂອງພຣະເຈົີ້ຳເມືິ່ ອໃດ, ແຕເິ່ ຫັ ນຈະແຈງີ້ ວຳິ່ ພວກເຂົຳໄດກ
ີ້ ະບ ົດ.
ພວກເຂົຳຍ ັງຫັນປະຊຳຊ ົນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຄືຄ ົນອດສະຣຳເອນອອກຈຳກກຳນນະມດສະກຳນພຣະອ
ັ
ົງມຳ
ຖວຳຍເຄືິ່ ອງບູຊຳພວກເຂົຳແທນ (ພບຍ.17: 1-3; 29: 26 29 27; 32:17). ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດຂ
ີ້ ຽນກຽິ່ ວ
ກ ັບເພງສ ັນລະເສນບ ົດທ 82 ໃນບ ົດທ 2

ເມືິ່ ອຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດແ
ີ້ ນະນຳສະພຳທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດຂອງ

ພຣະເຈົຳີ້ . ພຣະເຈົຳີ້ ໃນເພງສ ັນລະເສນບ ົດທ 82 ໄດບ
ີ້ ອກພວກລູກຊຳຍທິ່ ກະບ ົດຂອງພວກພຣະອ ົງວຳິ່
ພວກເຂົຳໄດໃີ້ ຊອ
ີ້ ຳນຳດຂອງພວກເຂົຳໃນທຳງທິ່ ຜດແລະໄດຕ
ີ້ ອບແທນດວ
ີ້ ຍຄວຳມຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍແທນ. ພວກ
ເຂົຳບິ່ ໄດເີ້ ຄົຳລ ົບນ ັບຖືຕິ່ ກ ົດຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຫືຄວຳມຍຸດຕທຳຂອງພຣະອ ົງຄື:
ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງປົກຄອງໃນສະພຳແຫງິ່ ສະຫວ ັນນນັີ້

ພຣະອ ົງພພຳກສຳໃນທຳິ່ ມກຳງບ ັນດຳພະທັງຫຳຍວຳິ່ (ເອໂລຮມ),
“ພວກທຳິ່ ນຕອ
ີ້ ງຢຸດຕກຳນຕ ັດສນອ ັນບິ່ ຍຸດຕທຳ ແລະຕອ
ີ້ ງເຊົ ຳເປັນພັກພວກຂອງຄ ົນຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ
ິ່ ົ ປີ້ອງກ ັນສດທຄ ົນທຸກຈ ົນແລະລູກກຳພຳີ້ ທັງຫລຳຍຈງ
ິ່ ົ ສຸພຳບແກຄ
ຈງ
ິ່ ົນຂ ັດສ ົນແລະຂຳດທິ່ ເພິ່ ງ.
ິ່ ົ ຊວ
ີ້ົ ຈຳກອຳນຳດຂອງບ ັນດຳຄ ົນຊິ່ ວົ ຮຳີ້ ຍ.
ຈງ
ິ່ ຍກູເີ້ ອົ ຳຄ ົນອອ
ິ່ ນແຮງແລະຄ ົນຍຳກຈ ົນໃຫພ
ີ້ ນ
ພວກເຈົຳີ້ ໂງຈິ່ ຳີ້ ແລະບິ່ ຮູຈ
ີ້ ັກຫຍ ັງ ທັງຍຳິ່ ງໄປມຳໃນຄວຳມມືດ
ແລະຄວຳມຍຸດຕທຳໄດສ
ູ ເສຍໄປຈຳກໂລກນ.ີ້ (ພສສ.82:1-5)
ີ້ ນ
ີ້ ກຳນປະຊຸມໃນສະພຳແຫງິ່ ສະຫວ ັນນເີ້ ພືິ່ ອ
ສວ
ິ່ ນທິ່ ເຫືອຂອງເພງສ ັນລະເສນກຳິ່ ວວຳິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດເີ້ ອນ
ບອກບ ັນດຳເທບພະເຈົຳີ້ ກະບ ົດວຳິ່ ອະນຳຄ ົດຂອງພວກເຂົຳແມນຄວຳມຕຳຍ.
ກຳນປົກຄອງຂອງພວກເຂົຳ
ິ່
ີ້ ສຸດລ ົງເມືິ່ອພຣະເຈົຳີ້ ຕ ັດສນໃຈທິ່ ຈະຍດປະຊຳຊຳດຄືນມຳ:
ດວ
ີ້ ຍຄວຳມຢຳີ້ ນກ ົວຕິ່ ປະເທດຕຳິ່ ງໆຈະສນ
ເຮົຳກຳິ່ ວວຳິ່ , ‘ພວກເຈົຳີ້ ຄືບ ັນດຳພະທັງຫຳຍ
ເປັນພວກລູກຊຳຍອ ົງສູງສຸດທັງໝດ
ົ .’
ິ່ ັ ມະນຸດທຳມະດຳ
ແຕພ
ິ່ ວກເຈົຳີ້ ພັດເປັນດງ
ີ້ ຊວຳລ ົງດງ
ິ່ ັ ເຈົຳີ້ ຊຳຍຄ ົນໜິ່ ງ.”
ແລະຈະສນ
ິ່ ົ ສະເດັດມຳປົກຄອງໂລກນ ີ້
ຂຳີ້ ແດພ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ຂຈງ
ເພຳະຊ ົນຊຳດທັງໝດ
ົ ເປັນຂອງພຣະອ ົງ (ພສສ.82:6-8)
ພຣະເຈົຳີ້ ຈະຕ ັດສນໃຈທິ່ ຈະຍດປະເທດຕຳິ່ ງໆຄືນເມືິ່ ອໃດ? ພວກເຮົຳອຳິ່ ນຄຳຕອບຢູໃິ່ ນດນອ. 7:14ຄື:
ີ້ ຊຳດ
ເພິ່ ນໄດຮ
ີ້ ັບສດອຳນຳດ, ກຽດຕຍ ົດ ແລະອຳນຳດແຫງິ່ ກຳນເປັນໃຫຍ ິ່ ຈ ົນວຳິ່ ທຸກຊ ົນຊຳດ,ທຸກເຊືອ
ແລະທຸກພຳສຳໄດຮ
ີ້ ັບໃຊເີ້ ພິ່ ນ. ສດອຳນຳດຂອງເພິ່ ນຈະດຳລ ົງຢູຕ
ິ່ ະຫອດໄປ ແລະອຳນຳຈ ັກຂອງເພິ່ ນກ
ີ້ ສຸດເປັນຈ ັກເທືິ່ອ.
ຈະບິ່ ສນ
ີ້ົ
ຄວຳມໝຳຍຂອງດຳນເອນ7: 13–14 ແມນຈະແຈ
ງີ້ ເມືິ່ ອບຸດມະນຸດໄດຮ
ິ່
ີ້ ັບລຳຊະອຳນຳຈ ັກກຈະເລິ່ ມຕນ
ກຳນທຳລຳຍອຳນຳດເໜືອທຳມະຊຳດແຫງິ່ ຄວຳມມືດ. ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ໄດຮ
ີ້ ັບລຳຊະອຳນຳຈ ັກເມືິ່ອພຣະອ ົງ
ເປັນຄືນມຳຈຳກຕຳຍ.

ີ້ ງຂວຳ
ພຣະເຈົຳີ້ “ຊ ົງບ ັນດຳນໃຫພ
ີ້ ຣະອ ົງຄືນພຣະຊ ົນ ແລະຊ ົງໃຫປ
ີ້ ະທັບເບືອ

ພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົີ້ຳໃນສະຫວ ັນສະຖຳນ.

ສູງກວຳິ່ ບ ັນດຳວນຍຳນທິ່ ຄອບຄອງ, ຜູມ
ີ້ ອຳນຳດ, ຜູມ
ີ້ ຣດ

ີ້ ບິ່ ແມນໃນສະໄໝນ
ເດດ, ຜູມ
ເີ້ ທົິ່ ຳນນັ ີ້ ແຕວ
ີ້ ອຳນຸພຳບ ແລະເໜືອກວຳິ່ ນຳມຊືິ່ ທັງປວງທິ່ ເຂົຳເອິ່ ຍຂນ
ິ່
ິ່ ຳິ່ ໃນ
ສະໄໝທິ່ ຈະມຳເຖງດວ
ີ້ ຍ.” (ອຟຊ. 1: 20–21).

ີ້ ຳຄ ັນ
ສຳເຫດທິ່ ເລືິ່ອງນສ
ກອ
ຊຳຕຳນເຄຍມສດຮຽກຮອ
ື ຄງທິ່ ໄມກຳງແຂນ,
ິ່ ນພຣະເຢຊູຖກ
ີ້
ີ້ ງຕິ່ ມະນຸດທຸກຄ ົນຕະຫອດໄປ. ມະນຸດ
ທຸກຄ ົນຕຳຍແລະໄປສູໂິ່ ລກແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍ. ໂລກແຫງ
ັກຂອງຊຳຕຳນ. ແລະໃນ
ິ່ ຄວຳມຕຳຍແມນອຳນຳຈ
ິ່
ອຳນຳຈ ັກຂອງມນ,
ັ ພວກເຮົຳຈະຢູຕ
ິ່ ະຫອດໄປ, ຖຳີ້ ບິ່ ແມນຍ
ິ່ ອ
ີ້ ນກຳນເສຍສະລະຂອງພຣະເຢຊູແລະກຳນ
ເປັນຄືນມຳຈຳກຕຳຍຂອງພຣະອ ົງ. ຜຳິ່ ນຄວຳມເຊືິ່ ອໃນວຽກງຳນຂອງພຣະອ ົງເທງໄມກຳງແຂນ,
ພວກເຮົຳ
ີ້
ີ້ ຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດຂ
ກໄດຖ
ື ເຮັດໃຫເີ້ ປັນຄືນມຳສູຊ
ີ້ ກ
ິ່ ວດໃໝກ
ິ່ ັບພຣະເຢຊູ. ໃນບ ົດກອ
ິ່ ນໜຳີ້ ນຂ
ີ້ ຽນກຽິ່ ວກ ັບຊຳຕຳນ
ີ້ົ ເິ່ ທງແຜນ
ຖືກໄລອ
ິ່ ອກຈຳກທິ່ ປະທັບຂອງພຣະເຈົຳີ້ ເມືິ່ ອອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ເລິ່ ມຕນຢູ
ິ່ ດນໂລກ (ລກ.
ີ້ ຳິ່ ວໂທດຂອງຊຳຕຳນຕິ່ ຜູທ
ີ້ ຳີ້ ງສດຕິ່ ຈດວນຍຳນ
10:18). ພຣະເຈົີ້ຳຈະບິ່ ຍອມຮ ັບຂກ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອ. ຊຳຕຳນບິ່ ມຂອ
ຂອງພວກເຮົຳອກຕິ່ ໄປ.
ີ້ ຳີ້ ງສດຕິ່ ພວກເຮົຳຢູ?
ເປັນຫຍ ັງພວກເຮົຳດຳເນນຊວດຄືກ ັບວຳິ່ ຊຳຕຳນຍ ັງມຂອ
ິ່
ີ້ ິ່ ໄດມ
ຄວຳມພົນບ
ີ້ ຳຈຳກຄວຳມພະຍຳຍຳມຂອງພວກເຮົຳເພືິ່ ອຄວຳມສ ົມບູນແບບທຳງສນທຳ. ຄວຳມພົີ້
ິ່ ມຳຈຳກພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົຳີ້ , ໂດຍຜຳິ່ ນຄວຳມ
ນມຳຈຳກອຳນຳຈ ັກແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍແມນຂອງປະທຳນທ
ິ່
ີ້ ບິ່ ສຳມຳດສູນເສຍໄປໂດຍຄວຳມບິ່ ສ ົມບູນແບບທຳງ
ເຊືິ່ ອ (ອຟຊ. 2: 8–9). ນນໝຳຍຄວຳມວ
ຳິ່ ຄວຳມພົນ
ັ ີ້
ສນ ທຳຂອງພວກເຮົຳ. ສິ່ ງທິ່ ບິ່ ໄດມ
ີ້ ຳຈຳກກຳນສຳີ້ ງຄຸນງຳມຄວຳມດ, ຈະບິ່ ສຳມຳດສູນເສຍໄປດວ
ີ້ ຍຜົນ
ີ້
ງຳນທິ່ ບິ່ ດ. ຄວຳມລອດພົນແມ
ນເລືິ່
ອງກຽິ່ ວກ ັບຄວຳມເຊືິ່ອທິ່ ສ ັດຊືິ່. ພວກເຮົຳໄວວ
ິ່
ີ້ ຳງໃຈໃນສິ່ ງທິ່ ພຣະເຢຊູ
ໄດເີ້ ຮັດເພືິ່ ອຕຳີ້ ນກຳນກຳິ່ ວໂທດຂອງຊຳຕຳນ. ພວກເຮົຳຫັນໜຈຳກກຳນຕດຕຳມພະອືິ່ ນໆແລະລະບ ົບຂອງ
ວຫຳນຫືວ ັດວຳອຳຮຳມ, ກຳນຂຳບໄຫວບ
ູ ຳ, ແລະພທກຳຕຳິ່ ງໆ.
ີ້ ຊ
ນນແມ
ນຂ
ັີ້
ິ່ ຳິ່ ວສຳນເລືິ່ ອງລຳຊະອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ພວກເຮົຳໄດຮ
ີ້ ັບມອບໝຳຍໃຫໄີ້ ປບອກກ ັບ
ມະນຸດທຸກຄ ົນຈຳກທຸກໆຊຳດ (ມທ. 28:19–20). ແລະເມືິ່ ອພວກເຮົຳເຊືິ່ ອຟັງແຜນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ຈະ
ສຳີ້ ງສຳວ ົກໃໝ,ິ່ ພຣະອ ົງກເລິ່ ມປົດປິ່ອຍມະນຸດອອກຈຳກກຳນເປັນຂຳີ້ ທຳດຂອງຜູປ
ົ ຄອງແລະອຳນຳດ
ີ້ ກ
ວນຍຳນເໜືອທຳມະຊຳດທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ. ໃນຂະນະທິ່ ມຄ ົນເຊືິ່ອແລະຖືກປົດປິ່ອຍ, ອຳນຳຈ ັກແຫງິ່ ຄວຳມມືດຈະ
ີ້
ນອ
ຈຳກກຳນເປັນຄືນຈຳກຕຳຍໄດ.ີ້ ປະຕູ
ີ້ ຍລ ົງເລືີ້ອຍໆ. ໂລກແຫງ
ິ່ ຄວຳມຕຳຍບິ່ ສຳມຳດຢຸດຢັງພຣະເຢຊູ
ຂອງນຳລ ົກບິ່ ສຳມຳດກ ັກຂ ັງບຸກຄ ົນທິ່ ພຣະເຢຊູໄດຊ
ີ້ ວ
ິ່ ຍປົດປອ
ິ່ ຍແລວ
ີ້ . ຊຳຕຳນແລະນຳລ ົກຈະບິ່ ຕຳີ້ ນທຳນ
ຄວຳມກຳີ້ ວໜຳີ້ ຂອງຂຳິ່ ວປະເສດໄດ.ີ້
ເມືິ່ ອພຣະເຢຊູຖກ
ສິ່ ງເຫິ່ ົ ຳນເີ້ ບິ່ ງຄືວຳິ່ ບິ່ ເປັນຄວຳມຈງສຳລບ
ື ຄງທິ່ ໄມກຳງແຂນ,
ັ ພວກສຳວ ົກ. ແຕອ
ີ້
ິ່ ກບິ່
ີ້ ວຳມດວ
ດ ົນພວກເຂົຳຈະເລິ່ ມເຂົີ້ຳໃຈຂຳິ່ ວຂຄ
ີ້ ຍວທທິ່ ມພະລ ັງແລະບິ່ ສຳມຳດລືມໄດເີ້ ລຍ.
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ກຳນປຽິ່ ນແປງຄງຍ
ັ ີ້ ິ່ ງໃຫຍ ິ່
ເລືິ່ອງລຳວກຽິ່ ວກ ັບພຣະເຢຊູໃນຂຳິ່ ວປະເສດເຊັິ່ ນວຳິ່ ກຳນເກດ,

ກຳນຕຳຍແລະກຳນເທດສະໜຳ

ຂອງພຣະອ ົງເທງໂນນພູແມນເປັ
ນທິ່ ຮູຈ
ັ ີ້ ອງລຳວທິ່ ມຊືິ່ ສຽງຫຳຍທິ່ ສຸດໃນ
ິ່
ີ້ ັກດທິ່ ສຸດ. ແຕນ
ິ່ ອກຈຳກນນເລືິ່
ີ້ ມນຕອນທ
ິ່ ພຣະວນຍຳນບລສຸດເຈົຳີ້ ໄດກ
ພຣະສ ັນຍຳໃໝແ
ຳກດຈະກຳນບ ົດທ 2 ນແ
ິ່ ມນມຳຈຳກພຣະທ
ິ່
ິ່
ີ້ ະ
ີ້ ມນກຳນເລ
ິ່ ມ
ຕຸນ
ີ້ ໃຫຜ
ີ້ ຕ
ີູ້ ດຕຳມຂອງພຣະເຢຊູໃນຊວ
ິ່ ງເທດສະກຳນຂອງຄ ົນຢວໃນວ ັນເພນເຕຄສະເຕ. ນແ
ິ່
ີ້ ວຳິ່ ຄຣສຕະຈ ັກ. ນກ
ີ້ ິ່ ແມນກຳນເລ
ິ່ ມຕນຂອງຜູ
ຕນຂອງກຸ
ມ
ຕ
ົີ້
ົີ້
ິ່ ຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນພຣະເຢຊູເຊິ່ ງເອນ
ິ່
ີ້ ດຕຳມພຣະເຢຊູ
ທິ່ ອອກໄປສູປ
ິ່ ະເທດຕຳິ່ ງໆເພືິ່ ອບອກຂຳິ່ ວປະເສດແກຜ
ິ່ ຄ
ີູ້ ົນໃນນຳມຂອງພຣະເຢຊູ.
ີ້ ຳດຈະແມນເລືິ່
ີ້ ຫຳຍໃນເລືິ່ ອງທິ່ ຄ ົນສວ
ນອ
ອງທິ່ ຄຸນ
ິ່
ີ້ ເຄຍ, ແຕຂ
ິ່ ຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຄດວຳິ່ ມເລືິ່ ອງທິ່ ເກດຂນ
ິ່ ນໃຫຍ ິ່
ເຂົີ້ຳໃຈ. ກດຈະກຳນບ ົດທ 2 ມຈຸດປະສ ົງເພືິ່ອສອນພວກເຮົຳວຳິ່ ກຳນສູຮ
ົີ້ ິ່ ຈະຫັນປຽິ່ ນກຳນ
ີ້ ົບໄດເີ້ ລິ່ ມຕນທ
ຄອບຄອງແລະອຳນຳດຂອງຜູປ
ົ ຄອງທິ່ ກະບ ົດທິ່ ມອຳນຳດເໜືອທຳມະຊຳດ ພວກມ ັນມອຳນຳດເໜືອ
ີ້ ກ
ິ່ ົ ຈືິ່ ໄວວ
ປະເທດຕຳິ່ ງໆ. ຈງ
ື ຕ ົກຢູພ
ີ້ ຳິ່ ຫ ັງຈຳກກຳນກະບ ົດທິ່ ວຫຳນບຳເບນ ປະຊຳຊຳດຕຳິ່ ງໆໄດຖ
ີ້ ກ
ິ່ ຳຍໃຕສ
ີ້ ດ
ອຳນຳດຂອງສະມຳຊກຂອງສະພຳທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດຂອງພຣະເຈົຳີ້ , ແຕຕ
ິ່ ິ່ ມຳພວກເຂົຳໄດກ
ີ້ ຳຍເປັນສ ັດຕູ
ີ້ ໃນວ ັນເພັ ນເຕຄສະເຕແມນຍຸ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ສິ່ ງທິ່ ເກດຂນ
ິ່ ດທະສຳດສ ົງຄຳມຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໃນກຳນ
ີ້ ວ
ບຸກລຸກທຳງວນຍຳນຂອງປະເທດເຫິ່ ົ ຳນດ
ີ້ ຍຂຳິ່ ວປະເສດຂອງພຣະເຢຊູ. ຂຳິ່ ວປະເສດກຄືມະນຸດບິ່
ຈຳເປັນຕອ
ີ້ ງຕ ົກເປັນທຳດຂອງວນຍຳນຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ.

ວ ັນເພນເຕຄສະເຕ
ີ້ ໃນກດຈະກຳນບ ົດທ 2 ໃນຊວ
ສິ່ ງທິ່ ເກດຂນ
ິ່ ງເທດສະກຳນວ ັນເພນເຕຄສະເຕແມນຜ
ິ່ ດປົກກະຕຫຳຍຄື:
ເມືິ່ ອເຖງວ ັນເພັ ນເຕຄສະເຕ ບ ັນດຳພິ່ ນອ
ົ ໃນທິ່ ນນັ ີ້ ກມຳເຕົີ້ ຳໂຮມກ ັນຢູບ
ີ້ ງຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອທັງໝດ
ິ່ ອ
ິ່ ນ
ດຽວ.

ໃນທັນໃດນນັີ້ ກເກດມສຽງໜິ່ ງດ ັງມຳຈຳກຟຳ
ີ້ ເໝືອນສຽງລ ົມພະຍຸແຮງກຳີ້ ດ ັງກອ
ີ້ ງສະໜັິ່ ນ

ທົິ່ ວເຮືອນທິ່ ພວກເພິ່ ນນງິ່ ັ ຢູນ
ັ ີ້
ິ່ ນ.

ມລີ້ນເປັນຮູບເໝືອນແປວໄຟໄດປ
ີ້ ຳກ ົດໃຫພ
ີ້ ວກເພິ່ ນເຫັ ນ ແລະລີ້ນ

ນນໄດ
ແ
ັີ້
ີ້ ຕກກະຈຳຍອອກໄປຢູເິ່ ທງພວກເພິ່ ນທຸກຄ ົນຜູລ
ີ້ ະລີ້ນ. ທຸກຄ ົນໃນທິ່ ນນັ ີ້ ຈິ່ ງເຕັ ມໄປດວ
ີ້ ຍ
ພຣະວນຍຳນບຣສຸດເຈົຳີ້ ແລະເລິ່ ມເວົີ້ ຳພຳສຳຕຳິ່ ງໆ ຕຳມທິ່ ພຣະວນຍຳນຊ ົງໂຜດໃຫພ
ີ້ ວກເພິ່ ນເວົີ້ ຳ.

ຂະນະນນັີ້ ນະຄອນເຢຣູຊຳເລັ ມມຊຳວຢວ ຈຳກທຸກໆປະເທດໃນໂລກມຳພັກອຳໄສຢູິ່ ແລະຊຳວຢວ
ເຫິ່ ົ ຳນເີ້ ປັນຄ ົນຢຳເກງພຣະເຈົຳີ້ .

ີ້ ລວ
ເມືິ່ ອພວກເຂົຳໄດຍ
ີ້ ນສຽງນແ
ີ້ ກມປະຊຳຊ ົນມຳເຕົີ້ ຳໂຮມກ ັນຢຳິ່ ງ

ໜຳແໜນ
ີ້ ພວກເຂົຳທັງໝ ົດຕຳິ່ ງກຕືິ່ ນເຕັ ີ້ນປະຫຳດໃຈ ເພຳະໄດຍ
ີ້ ນບ ັນດຳຄ ົນເຫິ່ ົ ຳນນັ ີ້ ເວົີ້ຳພຳສຳ
ທອ
ີ້ ງຖິ່ ນຂອງຕ ົນ.

ດວ
ີ້ ຍຄວຳມງດປະຫລຳດໃຈ ພວກເຂົຳຈິ່ ງເວົີ້ ຳກ ັນວຳິ່ , “ຄ ົນທິ່ ເວົີ້ ຳກ ັນຢູນ
ິ່ ີ້ ເປັນ

ຊຳວຄຳລເລທັງໝດ
ົ ບິ່ ແມນບ
ິ່ ?

ແຕເິ່ ຫດໃດ ພວກເຮົຳທຸກຄ ົນຈິ່ ງໄດຍ
ີ້ ນພວກເຂົຳເວົີ້ ຳເປັນພຳສຳບຳີ້ ນ

ເກດເມືອງນອນຂອງພວກເຮົຳ? (ກຈ.2:1-8)
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອມຕິ່ ກ ັບພຳບລວມຂອງພຣະບ ັນຍ ັດບ ົດທ 32. ລຳຍລະອຽດເຫິ່ ົ ຳນ ີ້
ມບຳງລຳຍລະອຽດໃນເລືິ່ ອງນທ
ບິ່ ຄອ
ຳພທິ່ ບິ່ ໃຊພ
ິ່ ຍຈະແຈງໃນກຳນແປພຣະຄ
ີ້
ີ້ ຳສຳກຣກເດມ. ຄຳວຳິ່ “ລ ົມພະຍຸແຮງກຳີ້ ” ເຊິ່ ງອະທບຳຍເຖງ
ກຳນສະເດັດມຳຂອງພຣະວນຍຳນບລສຸດເຈົຳີ້ ເປັນຄຳອະທບຳຍທິ່ ຄຸນ
ີ້ ເຄຍຂອງກຳນຊ ົງສະຖດຢູຂ
ິ່ ອງ
ພຣະເຈົຳີ້ ໃນພຣະສ ັນຍຳເດມ (2 ກສ. 2:1,11; ໂຢບ.38:1; 40:6). ຄຳວຳິ່ "ໄຟ" ຍ ັງຄຸນ
ີ້ ເຄຍໃນຄຳ
ອະທບຳຍເຖງພຣະເຈົີ້ຳໃນພຣະສ ັນຍຳເດມ (ອຊກ.1:4; ອຊຢ.6:4,6; ດນອ.7:9; ອພຍ.
3:2;19:18;20:18).
ເປັນທິ່ ຈະແຈງແລ
ວ
ສຳນວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງສະຖດຢູໃິ່ ນ
ີ້
ີ້ ວຳິ່ ເລືິ່ ອງໃນກດຈະກຳນບ ົດທ 2 ແມນກຳນສືິ່
ິ່
ິ່ ັ ກຳິ່ ວແລະເປັນຜູທ
ີ້ົ
ເຫດກຳນດງ
ອເລິ່ ມຕນກຳນ
ີ້ ິ່ ເຮັດໃຫເີ້ ກດເຫດກຳນນ.ີ້ ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແມນເພືິ່
ິ່
ຕິ່ ສູທ
ີ້ ິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດຂອງພຣະອ ົງເພືິ່ອຍດເອົ ຳປະຊຳຊຳດຕຳິ່ ງໆກ ັບຄືນມຳຈຳກພວກລູກຊຳຍທິ່ ກະບ ົດ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ເຊິ່ ງພຣະອ ົງໄດມ
ົ ຄອງເໜືອປະຊຳຊຳດ (ພບຍ.19:20; 32:8-9) ຜູີ້
ີ້ ອບອຳນຳດໃຫປ
ີ້ ກ
ີ້ ິ່ ມຳໄດກ
ປົກຄອງວນຍຳນເຫິ່ ົ ຳນຕ
ີ້ ຳຍເປັນສ ັດຕູຂອງພຣະເຈົຳີ້ (ພສສ. 82).
ແຜນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ຈະຍດເອົ ຳປະຊຳຊຳດກ ັບຄືນມຳແມນໃຊ
ຖ
ິ່
ີ້ ອ
ີ້ ຍຄຳຂອງພວກສຳວ ົກຂອງພຣະອ ົງ.
ີ້ ມນເຫດຜົ
ນແ
ນທິ່ ວຳິ່ ພຣະວນຍຳນບລສຸດເຈົຳີ້ ມຳໃນຮູບແບບຂອງ“ລີ້ນ” ທິ່ ເປັນໄຟ. ພຣະເຈົຳີ້ ໄດມ
ິ່
ີ້ ອບອຳ
ນຳດໃຫຄ
ີ້ ົນຢວທິ່ ຕດຕຳມພຣະເຢຊູແລະອຳໄສຢູໃິ່ ນນະຄອນເຢຣູຊຳເລັ ມເພືິ່ ອເວົີ້ ຳກ ັບຊຳວຢວທິ່ ມຳຢຽີ້ ມຢຳມ
ນະຄອນນເີ້ ພືິ່ ອຮວ
ິ່ ມເທດສະກຳນວ ັນເພນເຕຄສະເຕ. ຊຳວຢວທິ່ ມຳຢຽີ້ ມຢຳມໄດອ
ີ້ ຳໄສຢູນ
ິ່ ອກດນແດນອດ
ສະຣຳເອນໃນທຸກປະເທດທິ່ ຢູພ
ິ່ ຳຍໃຕກ
ີ້ ຳນຄອບຄອງຂອງອຳນຳດເໜືອທຳມະຊຳດທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ. ເມືິ່ ອ
ຊຳວຢວທິ່ ມຳຢຽີ້ ມຢຳມໄດຍ
ຳຈະກ ັບໄປ
ັ ີ້
ີ້ ນຂຳິ່ ວປະເສດຫຳຍຄ ົນກເຊືິ່ ອ. ຫງັ ຈຳກເທດສະກຳນນນພວກເຂົ
ບຳີ້ ນເຮືອນຂອງພວກເຂົຳໃນປະເທດອືິ່ ນໆແລະຢູທ
ຳຈະເລິ່ ມເລົິ່ ຳເລືິ່ ອງພຣະເຢຊູໃຫຄ
ັ ີ້
ິ່ ິ່ ນນພວກເຂົ
ີ້ ົນອືິ່ນຟັງ.

ວ ັນເພນເຕຄສະເຕແລະວຫຳນຫບຳເບນ
ຢູທ
ິ່ ິ່ ວຫຳນບຳເບນບອ
ິ່ ນທິ່ ກະກະບ ົດ ພຣະເຈົີ້ຳໄດລ
ີ້ ົງໂທດມະນຸດໂດຍກຳນປຽິ່ ນພຳສຳຂອງພວກເຂົຳ
ເຊິ່ ງເຮັດໃຫພ
ີ້ ວກເຂົຳກະແຈກກະຈຳຍໄປ. ແລະພຣະເຈົຳີ້ ຍ ັງໄດກ
ີ້ ຳນ ົດໃຫແ
ີ້ ຕລ
ິ່ ະປະເທດຢູພ
ິ່ ຳຍໃຕສ
ີ້ ດ

ອຳນຳດຂອງສະມຳຊກຂອງສະພຳວນຍຳນຂອງພຣະອ ົງ (ພບຍ. 4:19 ;20; 32:8–9). ເບິ່ ງຄືວຳິ່ ບິ່ ມ
ິ່ ເກດຂນ
ີ້ ໃນກດຈະກຳນບ ົດທ 2 ແຕໃິ່ ນພຳສຳກຣກ
ກຳນພົວພັນກ ັນລະຫວຳິ່ ງເຫດກຳນນນແລະເຫດກຳນທ
ັ ີ້
ດງເດ
ັີ້ ມ, ມກຳນເຊືິ່ ອມຕິ່ ກ ັນຢຳິ່ ງຈະແຈງີ້ ລະຫວຳິ່ ງເຫດກຳນທັງສອງ.
ສອງຄຳສ ັບທິ່ ສຳຄ ັນໃນກດຈະກຳນບ ົດທ 2 ເຊືິ່ ອມຕິ່ ມ ັນກ ັບວຫຳນບຳເບນ. ຄຳທຳອດ, ລີ້ນເປັນຮູບ
ເໝືອນແປວໄຟໄດຖ
ື ອະທບຳຍວຳິ່
ີ້ ກ
ປະເທດແລະພວກເຂົຳ

“ແບງິ່ ອອກ”.

ຄຳທສອງ, ຜູທ
ວຈຳກທຸກ
ີ້ ິ່ ໄດຍ
ີ້ ນສຽງແມນຊຳວຢ
ິ່

ິ່ ງຄືວຳິ່ ບິ່ ໜຳີ້ ເຊືິ່ ອຖືໃນກຳນແປພຳສຳຂອງທຳິ່ ນ. ແຕ ິ່
“ສ ັບສ ົນ.” ນນອຳດເບ
ັ ີ້

ທຳິ່ ນລູກຳກຳລ ັງຂຽນເປັນພຳສຳກຣກ. ຄຳສ ັບພຳສຳກຣກທິ່ ເພິ່ ນໃຊແ
ີ້ ປເປັນ “ແບງິ່ ແຍກ” ແລະ“ ສ ັບສ ົນ”
ີ້ ຣະສ ັນຍຳເດມເຫິ່ ົ ຳນພ
ີ້ ນ
ແມນມຳຈຳກປະຖ
ົມມະກຳນ 11:7 ແລະພຣະບ ັນຍ ັດສອງ32:8. ທັງສອງຂພ
ັ ລະ
ິ່
ນຳເຖງພຳສຳທິ່ ຖືກແບງິ່ ອອກແລະມະນຸດກເລິ່ ມ “ສ ັບສ ົນ”.
ລູກຳ, ຜູຂ
ັ ີ້ ເມືິ່ ອ
ີ້ ຽນພຣະທຳກດຈະກຳນເປັນຄ ົນຕຳິ່ ງຊຳດ. ເພິ່ ນສຳມຳດອຳິ່ ນແຕພ
ິ່ ຳສຳກຣກເທົິ່ ຳນນ.
ລູກຳອຳິ່ ນພຣະສ ັນຍຳເດມ, ເພິ່ ນໄດໃີ້ ຊສ
ີ້ ະບ ັບແປເປັນພຳສຳກຣກ. ພຣະສ ັນຍຳເດມໄດແ
ີ້ ປເປັນພຳສຳກ
ີ້ "The Septuagint". ເຊັ ບຕ ົວຈນ
ີ້ ແມນພຣະຄ
ຣກຖືກຕງຊືິ່
ຳພໃຊໂີ້ ດຍຄຣສຕຽນຍຸກທຳ
ັ ີ້ ວຳິ່ ເຊັ ບຕ ົວຈນ
ິ່
ອດເພຳະວຳິ່ ສວ
ິ່ ນຫຳຍອຳິ່ ນພຳສຳເຮັບເຣບິ່ ໄດ.ີ້ ລູກຳກຳລ ັງຄດເຖງກຳນກະບ ົດທິ່ ວຫຳນບຳເບນແນນ
ິ່ ອນ
ເມືິ່ ອເພິ່ ນຂຽນພຣະທຳກດຈະກຳນບ ົດທ 2.
ີ້ ລອງຄດກຽິ່ ວກ ັບສິ່ ງທິ່ ເກດຂນ
ີ້ ໃນວ ັນເພນເຕຄສະເຕ.
ແຕເິ່ ປັນຫຍ ັງເພິ່ ນຈິ່ ງຢຳກສຳີ້ ງກຳນເຊືິ່ ອມຕິ່ ນ?
ພຣະວນຍຳນໄດມ
ດມຳໃນພຣະສ ັນຍຳເດມ. ພຣະເຈົຳີ້
ັ
ີ້ ຳໃນລ ັກສະນະດຽວກ ັນກ ັບທິ່ ພຣະເຈົີ້ຳມກຈະສະເດັ
ໄດມ
ີ້ ຳພອ
ີ້ ມດວ
ີ້ ຍລ ົມແຮງແລະໄຟລຸກ. ຄວຳມສ ັບສ ົນລະຫວຳິ່ ງປະເທດຕຳິ່ ງໆທິ່ ເກດຈຳກພຳສຳແຕກຕຳິ່ ງ
ກ ັນຖືກລບອອກໄປເມືິ່ ອພວກສຳວ ົກໄດຮ
ີ້ ັບລີ້ນເປັນຮູບເໝືອນແປວໄຟ. ພວກສຳວ ົກໄດຮ
ີ້ ັບກຳນຊວ
ິ່ ຍເຫືອ
ໃນກຳນເວົີ້ຳພຳສຳຂອງຄ ົນຈຳກທຸກປະຊຳຊຳດທິ່ ມຳເຕົີ້ ຳໂຮມກ ັນໃນນະຄອນເຢຣູຊຳເລັ ມໃນພຳສຳຕຳິ່ ງໆ
ີ້ ນ
ໃນທັນທ. ສຳມພັນຄ ົນໄດເີ້ ຊືິ່ ອຂຳິ່ ວປະເສດຂອງພຣະເຢຊູໃນມືນ
ັີ້ (ກຈ. 2:41).
ຜູທ
ັ ີ້ ັບໄປທິ່
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອໃໝເິ່ ຫິ່ ົ ຳນ,ີ້ ເຊິ່ ງຕອນນເີ້ ຊືິ່ ອວຳິ່ ພຣະເຢຊູເປັນພຣະເມຊອຳ, ຈະນຳເອົ ຳຂຳິ່ ວສຳນນນກ
ບຳີ້ ນເກດເມືອງນອນຂອງພວກເຂົຳ. ບຳີ້ ນເຮືອນຂອງພວກເຂົຳຢູໃິ່ ນບ ັນດຳປະເທດຕຳິ່ ງໆທິ່ ໄດກ
ີ້ ະແຈກ
ີ້ ປະຊຳ
ກະຈຳຍຕອນວຫຳນບຳເບນ. ໃນກຳນກະບ ົດຢູທ
ິ່ ິ່ ວຫຳນບຳເບນ (ປຖກ.11), ພຣະເຈົຳີ້ ໄດປ
ີ້ ະຖມ
ີ້ນອ ັບຣຳຮຳມໃຫເີ້ ປັນບດຳຂອງຊ ົນ
ຊຳດຕຳິ່ ງໆ. ແຕສ
ິ່ ິ່ ງຕິ່ ມຳທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ຮັດ (ປຖກ.12) ແມນກຳນເອ
ິ່
ີ້ ຳໂຮມຜູີ້
ຊຳດໃໝຂ
ັ ີ້ ຊ ົນຊຳດອດສະຣຳເອນ. ໃນວ ັນເພນເຕຄສະເຕພຣະເຈົຳີ້ ໄດເີ້ ລິ່ ມຕນເຕົ
ົີ້
ິ່ ອງພຣະເຈົຳີ້ ນນຄື
ຄ ົນໂດຍກ ົງຈຳກປະຊຳຊຳດຕຳິ່ ງໆເຫິ່ ົ ຳນນແລະນ
ຳພວກເຂົຳກ ັບມຳຢູໃິ່ ນຄອບຄ ົວຂອງພຣະອ ົງ. ຄ ົນຕຳິ່ ງ
ັີ້
ີ້ ສຳຍຊວະພຳບຈຳກອ ັບຣຳຮຳມ. ໃນເວ
ຊຳດຜູໃີ້ ດທິ່ ເຊືິ່ ອສຳມຳດເຂົີ້ຳຮວ
ິ່ ມກ ັບຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອຊຳວຢວຜູທ
ີ້ ິ່ ສືບເຊືອ

ລຳຕິ່ ມຳ, ລຳຊະອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຈະແຜຂ
ົ ທິ່ ຢູພ
ິ່ ະຫຍຳຍໄປສູປ
ິ່ ະຊຳຊຳດທັງໝດ
ິ່ ຳຍໃຕກ
ີ້ ຳນປົກຄອງ
ຂອງພວກສ ັດຕູທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດ.
ກຳນເຊືິ່ ອມຕິ່ ທິ່ ໜຳີ້ ອ ັດສະຈ ັນອກອ ັນໜິ່ ງແມນບ
ິ່ ັນຊລຳຍຊືິ່ ຂອງປະເທດຕຳິ່ ງໆໃນກດຈະກຳນບ ົດທ 2
ແລະ ລຳດ ັບທິ່ ຖືກກຳິ່ ວໄວ.ີ້ ຖຳີ້ ທຳິ່ ນເບິ່ ງແຜນທິ່ , ທຳິ່ ນຈະເຫັ ນລຳດ ັບເລິ່ ມຕນຈຳກປະເທດຕ
ຳິ່ ງໆໃນພຳກ
ົີ້
ີ້ ມນສະຖຳນທ
ິ່ ທິ່ ຊຳວຢວໄດຖ
ຕຳເວັນອອກ. ນແ
ື ສິ່ ງົ ໄປເປັນຊະເລຍໃນຕອນທຳີ້ ຍຂອງພຣະສ ັນຍຳເດມ.
ິ່
ີ້ ກ
ປະເທດຕຳິ່ ງໆຢູທ
ເຊຍ. ຈຳກລຳດ ັບຂອງບ ັນດຳປະເທດໃນບ ັນຊ
ັ ີ້ ີ້ນວຳິ່ ບຳບໂລນແລະຕິ່ ມຳແມນເປ
ິ່ ິ່ ນນເອ
ິ່
ລຳຍຊືິ່ ແລວ
ັ ີ້ ປະເທດທິ່
ີ້ ເລືິ່ ອນໄປທຳງທດຕຳເວັ ນຕ ົກໃນແຜນທິ່ ໄປສູປ
ິ່ ະເທດທິ່ ໄກທິ່ ສຸດທິ່ ຮູກ
ີ້ ັນໃນເວລຳນນ.
ມລຳຍຊືິ່ ໃນກດຈະກຳນບ ົດທ 2 ກວມເອົ ຳສະຖຳນທິ່ ດຽວກ ັນໃນແຜນທິ່ ຄືກ ັບປະເທດຕຳິ່ ງໆທິ່ ລະບຸໄວໃີ້ ນ
ີ້ ມນປະເທດດຽວກ
ປະຖ ົມມະກຳນບ ົດທ 10. ປະເທດເຫິ່ ົ ຳນແ
ັນທິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດກ
ິ່
ີ້ ຳນ ົດໄວພ
ີ້ ຳຍໃຕສ
ີ້ ະມຳຊກ
ສະພຳເໜືອທຳມະຊຳດຂອງພຣະອ ົງເຊິ່ ງຕິ່ ມຳໄດກ
ີ້ ະບ ົດ.

ີ້ ໜັງແລະເລືອດ
ພວກເຮົຳບິ່ ໄດຕ
ີ້ ິ່ ສູກ
ີ້ ັບເນືອ
ພຣະທຳກດຈະກຳນສວ
ິ່ ນໃຫຍແ
ິ່ ມນກ
ິ່ ຽິ່ ວກ ັບກຳນເດນທຳງໄປເຜຍແຜຂ
ິ່ ອງໂປໂລ. ໂປໂລເປັນອ ັກຄະ
ສຳວ ົກສຳລ ັບຄ ົນຕຳິ່ ງຊຳດ. “ອ ັກຄະສຳວ ົກ” ໝຳຍເຖງຜູທ
ີ້ ິ່ ຖືກສິ່ ງົ ໄປເພືິ່ ອຈຸດປະສ ົງເປົີ້ຳໝຳຍ. ພຣະເຈົີ້ຳ
ໄດສ
ີ້ ິ່ງົ ໂປໂລໄປບອກຂຳິ່ ວປະເສດແກຜ
ິ່ ຄ
ີ້ ູ ົນໃນປະເທດຕຳິ່ ງໆຢູນ
ິ່ ອກອດສະຣຳເອນ. ກຳນເດນທຳງຂອງ
ີ້ ກ ັບເພິ່ ນມກພຳເພ
ິ່ ນໄປໄກຂນ
ີ້ ແລະໄກອອກໄປທຳງທດຕຳເວັນຕ ົກ. ຕ ົວຢຳິ່ ງໜິ່ ງ
ໂປໂລແລະສິ່ ງທິ່ ເກດຂນ
ັ
ິ່ ເພິ່ ນຖືກຊຳວໂຣມນຈ
ແມນຕອນທ
ັ ັບໂຕແລະຖືກສິ່ ງົ ຈຳກເຢຣູຊຳເລັ ມໄປທດຕຳເວັ ນຕ ົກຄືປະເທດອຕຳລ.
ິ່
ໂປໂລໄດຂ
ີ້ ຽນຈ ົດໝຳຍບຳງສະບ ັບເຖງຄຣສະຕຽນແລະໄດກ
ີ້ ຳຍມຳເປັນສວ
ິ່ ນໜິ່ ງຂອງພຣະສ ັນຍຳໃໝ.ິ່
ໂປໂລເວົີ້ຳເລືີ້ອຍໆກຽິ່ ວກ ັບຜູປ
ົ ຄອງສ ັດຕູຝຳິ່ ຍວນຍຳນທິ່ ຕິ່ ຕຳີ້ ນວຽກງຳນຂອງເພິ່ ນແລະກຳນເຜຍແຜຂ
ີ້ ກ
ິ່ ຳິ່ ວ
ີ້ ຳນ ົດສະເພຳະເຈຳະຈ ົງເພືິ່ອອະທບຳຍເຖງບ ັນດຳຜູປ
ປະເສດ. ໂປໂລໄດໃີ້ ຊຂ
ົ ຄອງເໜືອທຳມະຊຳດທິ່
ີ້ ກ
ີ້ ກ
ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍເຊິ່ ງມປະເທດຕຳິ່ ງໆທິ່ ໂປໂລກຳລ ັງເຂົີ້ຳໄປ. ໂປໂລເຂົີ້ຳໃຈວຳິ່ ເພິ່ ນກຳລ ັງເຮັດອ ັນຕະລຳຍຕິ່
ອຳນຳຈ ັກຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍເຫິ່ ົ ຳນ,ີ້ ແຕສ
ດເພືິ່ ອຍດ
ົີ້
ິ່ ິ່ ງທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດກ
ີ້ ະທຳໃນວ ັນເພນເຕຄສະເຕໄດເີ້ ລິ່ ມຕນພຳລະກ
ີ້ ືນມຳ. ທຳິ່ ນສ ັງເກດເຫັ ນຄວຳມໝຳຍທົິ່ ວໄປຂອງຄຳສ ັບທັງໝດ
ເອົ ຳປະເທດເຫິ່ ົ ຳນຄ
ົ ທິ່ ໂປໂລໃຊສ
ີ້ ຳລ ັບ
ກຳລ ັງຂອງຄວຳມມືດທິ່ ເບິ່ ງບິ່ ເຫັ ນບ?


ບ ັນດຳຜູປ
ົ ຄອງ /ບ ັນດຳວນຍຳນທິ່ ຄອບຄອງ (ອຟຊ. 1: 20–21; 6:12; ກລຊ.2:15)
ີ້ ກ



ຜູມ
ີ້ ອຳນຳດ (ອຟຊ. 1: 20–21; 3:10; 6:12; ກລຊ. 2:15; 1ກຣທ 2: 6)



ຜູມ
ີ້ ຣດເດດ (ອຟຊ.1:20–21; 3:10)



ບ ັນດຳຜູຄ
ີ້ ອບຄອງ (ກລຊ. 1:16)



ເທບພະເຈົຳີ້ (ອຟຊ.1:20–21; 1ກລຊ.8:5)



ພຣະທິ່ ນງິ່ ັ (ກລຊ.1:16)

ີ້ ຳຍຄວຳມວຳິ່ : ມສດອຳນຳດເໜືອດນແດນໜິ່ ງສວ
ີ້ ກ
ຄຳສ ັບທັງໝ ົດເຫິ່ ົ ຳນໝ
ື ນຳໃຊ ີ້
ິ່ ນ. ຄຳສ ັບດຽວກ ັນນຖ
ໃນພຣະສ ັນຍຳໃໝ ິ່ ແລະວ ັນນະຄະດອືິ່ ນໆຂອງກຣກກຽິ່ ວກ ັບຜູປ
ົ ຄອງທຳງກຳນເມືອງຂອງມະນຸດ. ພຳສຳ
ີ້ ກ
ຂອງໂປໂລແມນກ
ິ່ ຽິ່ ວກ ັບສດອຳນຳດໃນຂ ົງເຂດໃດໜິ່ ງ. ກຳນຂຽນຂອງໂປໂລມທັດສະນະທິ່ ເໜືອທຳມະ
ຊຳດຄືກ ັນກ ັບພຣະສ ັນຍຳເດມ. ທັງໂປໂລແລະພຣະສ ັນຍຳເດມໄດພ
ັ ລະນຳວຳິ່ ອຳນຳຈ ັກເໜືອທຳມະຊຳດ
ີ້ ນ
ກຽິ່ ວຂອ
ີ້ ງກ ັບໂລກມະນຸດແນວໃດ. ບ ັນດຳປະເທດທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ລ ົງໂທດແມນຢູ
ິ່ ພ
ິ່ ຳຍໃຕສ
ີ້ ດອຳນຳດຂອງວນ
ຍຳນທິ່ ເປັນສ ັດຕູຕິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ແລະຕິ່ ຜູທ
ີ້ ິ່ ຕດຕຳມພຣະເຈົຳີ້ .

“ ຂອ
ີ້ ຍຈະໄປປະເທດສະເປນ”
ພຣະທຳກດຈະກຳນຈ ົບລ ົງດວ
ີ້ ຍກຳນເດນທຳງຂອງໂປໂລໄປກຸງໂຣມ. ໂປໂລເຄຍເປັນນ ັກໂທດ, ແລະ
ເພິ່ ນຖືກນຳຕ ົວໄປກຸງໂຣມດວ
ີ້ ຍເຫດຜົນສອງຢຳິ່ ງຄື: ໜິ່ ງເພືິ່ ອຍືິ່ ນອຸທອນຄະດສຳນຂອງເພິ່ ນສຳນຕິ່ ຈ ັກກະ
ພັດຊຊຳແລະສອງເພືິ່ ອເຜຍແຜຂ
ິ່ ຳິ່ ວປະເສດ. ໂປໂລຮູວ
ີ້ ຳິ່ ກຳນທິ່ ຈະກອບກູປ
ີ້ ະເທດຕຳິ່ ງໆທິ່ ຢູພ
ິ່ ຳຍໃຕວ
ີ້ ນ
ຍຳນຂອງສ ັດຕູຄນ
ື ມຳ, ເພິ່ ນຕອ
ີ້ ງໄດເີ້ ຜຍແຜຂ
ິ່ ຳິ່ ວປະເສດອອກສູພ
ິ່ ຳກຕຳເວັນຕ ົກສຽງເໜືອຂອງໂລກ. ໃນ
ິ່ ັ ກຳິ່ ວໄດຖ
ີ້ ວຳິ່
ສະໄໝພຣະສ ັນຍຳເດມ, ສະຖຳນທິ່ ດງ
ື ເອີ້ນວຳິ່ ຕຳກຊດ. ແຕໃິ່ ນສະໄໝຂອງໂປໂລຖືກເອນ
ີ້ ກ
ສະເປນຄືກ ັບສະໄໝນ.ີ້ ໂປໂລຢຳກໄປປະເທດສະເປນເພືິ່ ອເຮັດພັນທະກດຂອງເພິ່ ນໃຫສ
ີ້ ຳເລັ ດ. ໂປໂລ
ຂຽນຈ ົດໝຳຍເຖງຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນກຸງໂຣມກອ
ິ່ ນທິ່ ເພິ່ ນຈະຖືກຂ ັງ. ເພິ່ ນກຳິ່ ວວຳິ່ ເພິ່ ນມຈຸດປະສ ົງຈະໄປປະເທດ
ສະເປນ. ເພິ່ ນກຳລ ັງຈະໄປທຳງທດຕຳເວັ ນຕ ົກໄກທິ່ ສຸດເທົິ່ ຳທິ່ ເພິ່ ນຄດວຳິ່ ແຜນ
ິ່ ດນໂລກຈະໄປເຖງ. ໂປໂລ
ຕອ
ຸ ໆຊຳດໃຫແ
ີ້ ງກຳນທິ່ ຈະກອບກູທ
ີ້ ກ
ີ້ ກພ
ິ່ ຣະເຢຊູເຈົຳີ້ :
ເຮົຳຈິ່ ງຫວ ັງທິ່ ຈະໄດມ
ີ້ ຳຢຽີ້ ມຢຳມພວກເຈົຳີ້ ໃນຂະນະທິ່ ເຮົຳເດນທຳງໄປປະເທດສະເປນນນັີ້ ຫລ ັງຈຳກ
ິ່ ັ ນນັ ີ້ ເມືິ່ ອເຮົຳສຳເລັ ດກຳນ
ຢູຢ
ິ່ ຽີ້ ມຢຳມຖຳມຂຳິ່ ວພວກເຈົຳີ້ ຢຳິ່ ງສ ົດຊືິ່ນເບກບຳນໃຈຊິ່ວົ ຄຳວແລວ
ີ້ …ດງ
ມອບກຳນຖວຳຍນໃີ້ ຫແ
ັ ີ້
ີ້ ກພ
ິ່ ວກເຂົຳແລວ
ີ້ ເຮົຳກຈະໄປປະເທດສະເປນ ໂດຍຜຳິ່ ນເຂດທິ່ ພວກເຈົຳີ້ ຢູນ
ິ່ ນ.
(ຣມ.15.24,28)
ໂປໂລໄດຮ
ີ້ ັບກຳນກະຕຸນ
ີ້ ເພຳະວຳິ່ ເພິ່ ນເຂົີ້ຳໃຈວຳິ່ ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ຈະຟືີ້ ນຟູອຳນຳຈ ັກຂອງພ
ຣະອ ົງຢູທ
ວ
ົ ທຸກແຫງິ່ ໄດເີ້ ລິ່ ມຕນໃນຊ
ົີ້
ິ່ ິ່ ວ
ິ່ ງຊວດຂອງໂປໂລ. ໂປໂລເຊືິ່ ອວຳິ່ ເມືິ່ ອ“ ຄ ົນຕຳິ່ ງຊຳດຈະມຳຄ ົບ
ຈຳນວນໃນກຳນກ ັບຄືນມຳຫຳພຣະເຈົຳີ້ .” ແລວ
ົ ກຈະຖືກຊວ
ົີ້ ”
ີ້ “ພວກອດສະຣຳເອນທັງໝດ
ິ່ ຍໃຫພ
ີ້ ນ
(ຣມ11:25–26).ໂປໂລຄດວຳິ່ ເພິ່ ນມຄວຳມຕງໃຈຈະເຮັ
ດສິ່ ງທິ່ ວ ັນເພນເຕຄສະເຕໄດເີ້ ລິ່ ມຕນໃຫ
ສ
ັ ີ້
ົີ້
ີ້ ຳເລັ ດ.

ີ້ ຳຄ ັນ
ສຳເຫດທິ່ ເລືິ່ອງນສ
ໂປໂລມທັດສະນະທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດກຽິ່ ວກ ັບຊວດຂອງເພິ່ ນເອງ. ເພິ່ ນເຫັ ນວຳິ່ ຕ ົວເອງເປັນເຄືິ່ ອງມືທິ່
ພຣະເຈົຳີ້ ໃຊ ີ້ ແລະເພິ່ ນກິ່ ເປັນແທ.ີ້ ແຕກ
ຸ ຄ ົນຕງແຕ
ຊ
ັ ີ້
ິ່ ອ
ິ່ ນໜຳີ້ ໂປໂລ, ບ ັນດຳຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອໃໝທ
ິ່ ກ
ິ່ ວ
ິ່ ງເວລຳວ ັນ
ເພນເຕຄສະເຕກິ່ ເຊັິ່ ນກ ັນ. ພວກເຂົຳທັງໝ ົດໄດອ
ີ້ ອກຈຳກເຢຣູຊຳເລັ ມກ ັບເມືອບຳີ້ ນເກດເມືອງນອນ ເພືິ່ ອ
ບຸກໂຈມຕບ ັນດຳອຳນຳຈ ັກຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍເໜືອທຳມະຊຳດໂດຍຂຳິ່ ວປະເສດຂອງພຣະເຈົຳີ້ .
ແລະພວກເຮົຳຄວນຈະເປັນຄ ົນປະເພດດຽວກ ັນ.
ຖຳີ້ ຫຳກພວກເຮົຳເປັນເຄືິ່ ອງມືໃຫພ
ີ້ ຣະເຈົີ້ຳທິ່ ຈະໃຊໃີ້ ນແບບດຽວກ ັບໂປໂລ, ເປັນຫຍ ັງໂປໂລຈິ່ ງມ
ປະສດຕພຳບສູງແລະມອດທພົນຫຳຍກວຳິ່ ພວກເຮົຳ? ຄວຳມແຕກຕຳິ່ ງຢຳິ່ ງໜິ່ ງຄືໂປໂລເຂົີ້ຳໃຈວຳິ່ ຊວດ
ຂອງເພິ່ ນແມນກ
ິ່ ຽິ່ ວກ ັບຫຍ ັງ. ເພິ່ ນເຊືິ່ ອວຳິ່ ອຳນຳດຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍທິ່ ມອຳນຳດເໜືອແຜນ
ິ່ ດນໂລກແມນມ
ິ່ ແທຈ
ີ້ ງ.
ແຕເິ່ ພິ່ ນຍ ັງຮູອ
ກ
ີ້ ກວຳິ່ ອຳນຳດທິ່ ສະໜັບສະໜູນເພິ່ ນແລະພຳຍໃນຕ ົວເພິ່ ນແມນໃຫຍ
ິ່
ິ່ ວຳິ່ .
ີ້ ມນຄວຳມຈ
ທຳິ່ ນເຊືິ່ ອວຳິ່ ສິ່ ງເຫິ່ ົ ຳນນແມ
ນຄວຳມຈ
ງຂອງທຳິ່ ນບ? ພຣະຄຳພຖືວຳິ່ ນແ
ງສຳລ ັບທຳິ່ ນ.
ັ ີ້
ິ່
ິ່
ແລະນນແມ
ນວ
ັີ້
ິ່ ທທິ່ ໂປໂລເຂົີ້ຳໃຈພວກເຂົຳໃນຊວດຂອງເພິ່ ນເອງ.
ໂປໂລບິ່ ຮູວ
ີ້ ຳິ່ ໂລກກວຳີ້ ງໃຫຍປ
ິ່ ຳນໃດ. ເພິ່ ນບິ່ ຮູກ
ີ້ ຽິ່ ວກ ັບອຳເມລກຳເໜືອ, ອຳເມລກຳໃຕ,ີ້ ຈນ, ອນ
ເດຍ, ນເວ, ອ ົດສະຕຳລ, ໄອສແລນ, ແລະອກຫຳຍໆສະຖຳນທິ່ . ແຕພ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງຮູແ
ີ້ ລວ
ີ້ . ພຣະເຈົຳີ້ ຮູວ
ີ້ ຳິ່
ວຽກງຳນຂອງກຳນປະກຳດເຜຍແຜຂ
ິ່ ຳິ່ ວປະເສດໄປທົິ່ ວໂລກຈະຍິ່ ງໃຫຍກ
ິ່ ວ
ິ່ ຳທິ່ ໂປໂລສຳມຳດເຮັດໄດ ີ້
ສຳເລັ ດ. ພຣະເຈົຳີ້ ຮູວ
ີ້ ຳິ່ ຄ ົນອືິ່ນຈະຕອ
ີ້ ງປະຕບ ັດຕຳມເປົີ້ຳໝຳຍດຽວກ ັນກ ັບໂປໂລຖຳີ້ ຫຳກວຳິ່ ຂຳິ່ ວປະເສດ
ຈະໄປທົິ່ ວທຸກສວ
ິ່ ນຂອງແຜນ
ິ່ ດນໂລກ. ຖຳີ້ ພວກເຮົຳບິ່ ໄດພ
ີ້ ະຍຳຍຳມຢຳິ່ ງຈງຈ ັງເພືິ່ອເຮັດວຽກນໃີ້ ຫສ
ີ້ ຳເລັ ດ
ນນກ
ັີ້ ສະແດງວຳິ່ ພວກເຮົຳກິ່ ບິ່ ໄດເີ້ ຮັດຕຳມແຜນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ສຳລ ັບພວກເຮົຳ. ຖຳີ້ ພວກເຮົຳ
ຕອ
ັີ້ ພວກເຮົຳກິ່ ເປັນຄື
ີ້ ງກຳນພຣະເຈົຳີ້ ເພືິ່ ອໃຫພ
ີ້ ຣະອ ົງຈະຕອບສະໜອງຄວຳມຕອ
ີ້ ງກຳນຂອງຕ ົນເທົິ່ ຳນນ,
ກ ັບຄ ົນທິ່ ຢູວ
ິ່ ຫຳນບຳເບນຫຳຍກວ
ິ່ ຳທິ່ ພວກເຮົຳຈະເປັນຄືກ ັບພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ , ສຳວ ົກສບສອງ, ແລະໂປໂລ.
ີ້ ໝຳຍເຖງພຣະຄຳພສອນພວກເຮົຳວຳິ່ ຜູປ
ສິ່ ງທິ່ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຂຽນໃນບ ົດນກ
ົ ຄອງເໜືອທຳມະຊຳດທິ່ ຊິ່ວົ
ີ້ ກ
ຮຳີ້ ຍຄວບຄຸມຫຳຍໆພືີ້ນທິ່ ໃນໂລກນ.ີ້ ພວກເຮົຳບິ່ ຮູວ
ັ ີ້ ໃິ່ ສແລະບອ
ີ້ ຳິ່ ສະຖຳນທິ່ ເຫິ່ ົ ຳນນຢູ
ິ່ ນທິ່ ເຂດແດນຂອງ
ພວກເຂົຳຢຸດຢູບ
ູີ້ ຳິ່ ວນຍຳນຊິ່ ວົ ໂຕໃດມອຳນຳດຫຳຍທິ່ ສຸດແລະຜູໃີ້ ດທິ່ ມອຳນຳດ
ິ່ ອ
ິ່ ນໃດ. ພວກເຮົຳບິ່ ໄດຮ
ີ້ ວ
ຕຳິ່ ລ ົງມຳ. ສິ່ ງທິ່ ພວກເຮົຳຮູແ
ັກຂອງ
ີ້ ມນອ
ິ່ ຳນຳດຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍທິ່ ເບິ່ ງບິ່ ເຫັ ນເຊືິ່ ອວຳິ່ ແຜນ
ິ່ ດນໂລກແມນອຳນຳຈ
ິ່
ພວກເຂົຳ. ພວກເຮົຳໄດຮ
ັີ້ ິ່ ສູກ
ີ້ ັບແຈງວ
ີ້ ຳິ່ ອຳນຳດເຫິ່ ົ ຳນນຕ
ີ້ ັບອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແລະບິ່ ຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫີ້
ມະນຸດທິ່ ຕ ົກຢູໃິ່ ຕອ
ີ້ ຳນຳດຂອງພວກເຂົຳ ກຳຍເປັນສວ
ິ່ ນໜິ່ ງຂອງແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ຈະເຜຍແຜິ່

ອຳນຳຈ ັກທິ່ ດຂອງພຣະອ ົງຢູທ
ຳິ່ ພວກເຮົຳຄວນຖືວຳິ່ ເປັນກຳນຕິ່ ຕຳີ້ ນທິ່ ພວກ
ົ ທຸກແຫງິ່ . ນນໝຳຍຄວຳມວ
ັີ້
ິ່ ິ່ ວ
ເຮົຳບິ່ ສຳມຳດອະທບຳຍດວ
ີ້ ຍເຫດຜົນຫືຄວຳມຈງຝຳິ່ ຍວ ັດຖຸໄດ.ີ້ ພວກເຮົຳບິ່ ສຳມຳດເອົ ຳຊະນະພວກວນ
ຍຳນຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍດວ
ີ້ ຍຕ ົນເອງ. ພຣະເຈົຳີ້ ໄດປ
ີ້ ະທຳນພຣະວນຍຳນບລສຸດເຈົຳີ້ ໃຫແ
ີ້ ກພ
ິ່ ວກເຮົຳແລະວນຍຳນທິ່
ສ ັດຊືິ່ອືິ່ ນໆເພືິ່ ອຊວ
ິ່ ຍໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳຕຳມແຜນກຳນຂອງພຣະອ ົງສຳເລັ ດ (1 ກຣທ.3:16; 6:19; ຮຣ. 1:13;
1ຢຮ.4:4).
ຄຳຖຳມທິ່ ສຳຄ ັນທິ່ ສຸດທິ່ ຕອ
ີ້ ງຖຳມຕ ົວເອງແມນສ
ິ່ ິ່ ງນ:ີ້ ຊວດຂອງພວກເຮົຳຈະເປັນແນວໃດຖຳີ້ ພວກເຮົຳ
ີ້ ໃນແຕລ
ີ້ ວ
ຕືິ່ ນຂນ
ິ່ ະມືດ
ີ້ ຍທັດສະນະຕິ່ ໂລກແລະອດທພົນເໜືອທຳມະຊຳດທິ່ ຄຳີ້ ຍຄືກ ັບຂອງໂປໂລ? ຈະເປັນ
ແນວໃດຖຳີ້ ໃນແຕລ
ື ຈ ັດລະບຽບສະຖຳນະພຳບຂອງພວກເຮົຳໃນຖຳນະເປັນ
ິ່ ະມື,ີ້ ຊວດຂອງພວກເຮົຳໄດຖ
ີ້ ກ
ີ້ ິ່ ພວກເຮົຳຈືິ່ ຈຳວຳິ່ ວຽກຂອງພວກ
ສະມຳຊກໃນຄອບຄ ົວຂອງພຣະເຈົຳີ້ ? ຈະເປັນແນວໃດຖຳີ້ ໃນແຕລ
ິ່ ະມືທ
ເຮົຳແມນເພືິ່
ອບອກຄ ົນອືິ່ນວຳິ່ ພວກເຂົຳສຳມຳດຮ ັບກຳນປົດປິ່ອຍຈຳກກຳນເປັນຂຳີ້ ທຳດຂອງອຳນຳດມືດໄດ ີ້
ິ່
ແນວໃດ?
ຈະເປັນແນວໃດຖຳີ້ ວຳິ່ ພວກເຮົຳດຳເນນຊວດດວ
ໂດຍຮູວ
ັ ີ້
ີ້ ຍຄວຳມຕງໃຈ,
ີ້ ຳິ່ ແຕລ
ິ່ ະກຳນຕ ັດສນໃຈຂອງ
ພວກເຮົຳແລະແຕລ
ິ່ ະຄຳເວົີ້ຳທິ່ ພວກເຮົຳເວົີ້ ຳສຳມຳດມຈຸດປະສ ົງເປົີ້ຳໝຳຍທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດໄດ ີ້ ? ຈະ
ເປັນແນວໃດ ຖຳີ້ ພວກເຮົຳເຊືິ່ ອວຳິ່ ບ ັນດຳສິ່ ງມຊວດທິ່ ເຮົຳເບິ່ ງບິ່ ເຫັ ນຢູອ
ິ່ ອ
ີ້ ມຕ ົວເຮົຳໃຊກ
ີ້ ຳນຕ ັດສນໃຈ,
ີ້ ບິ່ ວຳິ່ ພວກເຮົຳຈະເຫັ ນ
ກຳນກະທຳ,ແລະຄຳເວົີ້ຳຂອງເຮົຳເພືິ່ ອຊ ັກຈູງຄ ົນອືິ່ນໃຫດ
ີ້ ຫືຊິ່ວົ ໄດ.ີ້ ສິ່ ງນເີ້ ກດຂນ
ີ້ ືບິ່ . ອຳຊບ,ລຳຍໄດ,ີ້ ພອນສະຫວ ັນຂອງພວກເຮົຳ, ແມນແຕ
ພວກເຂົຳຫືບິ່ ຫືພວກເຮົຳຮູເີ້ ລືິ່ ອງນຫ
ບ
ິ່
ິ່ ັນຫຳ
ຂອງພວກເຮົຳກບິ່ ສຳຄ ັນຖຳີ້ ພວກເຮົຳຮູວ
ັີ້ ິ່
ີ້ ຳິ່ ພວກເຮົຳເປັນຄອບຄ ົວຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແທໆ
ີ້ . ສິ່ ງອືິ່ ນໆເຫິ່ ົ ຳນນບ
ສຳຄ ັນຖຳີ້ ພວກເຮົຳເຂົີ້ຳໃຈວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ກຳລ ັງປິ່ຽນພວກເຮົຳໄປສູສ
ັ ີ້ ິ່ ສຳຄ ັນເມືິ່ອ
ິ່ ິ່ ງທິ່ ດກວຳິ່ . ສິ່ ງເຫິ່ ົ ຳນນບ
ພວກເຮົຳເຂົີ້ຳໃຈວຳິ່ ເປັນຫຍ ັງພວກເຮົຳຈິ່ ງມຳຢູເິ່ ທງໂລກນ.ີ້ ພວກເຮົຳບິ່ ສຳມຳດເບິ່ ງເຫັ ນອຳນຳຈ ັກເໜືອທຳ
ີ້ ພະຍຳດຫືໄວຣ ັດໄດຫ
ມະຊຳດໄດ.ີ້ ຄືກ ັນກ ັບພວກເຮົຳບິ່ ສຳມຳດເຫັ ນອຳນຳຈ ັກຂອງເຊືອ
ີ້ ຳກບິ່ ໃຊ ີ້
ກອ
ັ ງສອງມຜົນກະທົບຕິ່ ພວກເຮົຳແລະພວກເຮົຳບິ່ ສຳມຳດຕ ັດຂຳດຈຳກພວກມ ັນໄດ.ີ້
ີ້ ງຈຸລະທັດ. ແຕມ
ິ່ ນທັ
ບ ັນດຳຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນຍຸກທຳອດໄດເີ້ ຂົີ້ຳໃຈເຖງຄວຳມສຳພັນຂອງພວກເຂົຳກ ັບອຳນຳຈ ັກເໜືອທຳມະຊຳດ.
ິ່ ັ ທິ່ ພວກເຮົຳຈະເຫັ ນໃນບ ົດຕິ່ ໄປ, ພວກເຂົຳເຊືິ່ ອວຳິ່ ໂລກທິ່ ຢູອ
ດງ
ິ່ ອ
ີ້ ມຮອບພວກເຂົຳຕ ົກເປັນທຳດຂອງຄວຳມ
ີ້ ິ່ ງຈະຖືກທຳລຳຍ. ເຖງແມນວ
ມືດເຊິ່ ງມືໜ
ິ່ ຳິ່ ພວກເຂົຳເຈົຳີ້ ຢູໃິ່ ນກຳນສູຮ
ີ້ ົບທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດກ ັບປະຊຳຊ ົນທິ່
ເປັນສ ັດຕູຜທ
ີູ້ ິ່ ເປັນທຳດຂອງອຳນຳດຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍເໜືອທຳມະຊຳດ, ພວກເຂົຳກໄດເີ້ ຜຍແຜຂ
ິ່ ຳິ່ ວປະເສດໄປທົິ່ ວ
ີ້ ຜູຄ
ໂລກຢຳິ່ ງງຽບໆ. ດຽວນມ
ີ້ ົນທິ່ ຕດຕຳມພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ , ຮ ັກພຣະເຈົຳີ້ ແລະເຮັດວຽກກ ັບທມງຳນວນຍຳນທິ່
ຊືິ່ ສ ັດຂອງພຣະອ ົງ. ພວກເຂົຳເຊືິ່ ອວຳິ່ ສ ົງຄຳມຝຳິ່ ຍວນຍຳນແມນເລືິ່
ອງຈງແລະໃນທິ່ ສຸດພວກເຂົຳກິ່ ບິ່
ິ່
ສຳມຳດພຳິ່ ຍແພໄີ້ ດ.ີ້ ພວກເຮົຳກຳລ ັງພສູດວຳິ່ ພວກເຂົຳເຈົຳີ້ ບິ່ ໄດພ
ີ້ ຳິ່ ຍແພກ
ີ້ ຳນສູຮ
ີ້ ົບ.
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ີ້
ບິ່ ແມນຂອງໂລກນ
ິ່
ກອິ່ ນທິ່ ພຣະເຢຊູຈະຖືກຈ ັບພຣະອ ົງຢູໃິ່ ນສວນເຄັດເຊມຳເນແລະກຳລ ັງອະທຖຳນ.

ໃນຄຳອະທຖຳນ

ິ່ ັ ຂຳີ້ ນອ
ຂອງພຣະອ ົງ, ພຣະອ ົງໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວກຽິ່ ວກ ັບສຳວ ົກພຣະອ ົງ,“ ພວກເຂົຳບິ່ ເປັນຂອງໂລກ ເໝືອນດງ
ີ້ ຍ
ບິ່ ເປັນຂອງໂລກ” (ຢຮ.17:16). ບ ັນດຳຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອຢູໃິ່ ນໂລກແນນ
ິ່ ອນ, ແລະພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງມອບໝຳຍໜຳີ້ ທິ່
ພເສດໃຫແ
ຸ ໆຊ ົນຊຳດ (ມທ. 28:19–20).
ັ ີ້ ໃຫພ
ີ້ ກພ
ິ່ ວກເຂົຳນນຄື
ີ້ ວກເຂົຳນຳຂຳິ່ ວປະເສດໄປສູທ
ິ່ ກ

ແຕ ິ່

ີ້ ຕບ
ພຣະເຢຊູໄດກ
ແນວຄວຳມຄດຂອງກຳນຢູໃິ່ ນໂລກນແ
ີ້ ຳິ່ ວວຳິ່ ພວກເຂົຳບິ່ ແມນຂອງໂລກ.
ິ່
ິ່ ິ່ ເປັນຂອງໂລກ
ນ ີ້ ໄດຮ
ີ້ ັບກຳນຖຳິ່ ຍທອດໄປສູຄ
ິ່ ຣສຕຽນຍຸກທຳອດດວ
ີ້ ຍວທທິ່ ໜຳີ້ ຈືິ່ ຈຳຫຳຍຢຳິ່ ງ.

ສະຖຳນທິ່ ສ ັກສດ,ພືີ້ນທິ່ ບລສຸດ,ແລະກຳນສະຖດຢູຂ
ິ່ ອງພຣະເຈົຳີ້
ໃນບ ົດທ 8, ຂຳີ້ ພະເຈົີ້ຳໄດຂ
ີ້ ຽນກຽິ່ ວກ ັບແນວຄວຳມຄດຂອງສະຖຳນທິ່ ສ ັກສດ. ສຳລ ັບຄ ົນອດສະຣຳ
ເອນໃນພຣະສ ັນຍຳເດມ, ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງເປັນເອກະລ ັກພເສດບິ່ ຄືໃຜ. ສະຖຳນທິ່ ທິ່ ພຣະອ ົງສະຖດຢູນ
ັີ້ ກ
ິ່ ນຖື
ີ້ ມຳເປັນເອກະລ ັກພເສດຈຳກສະຖຳນທິ່ ອືິ່ ນໆ. ນນບ
ສຳີ້ ງຂນ
ັີ້ ິ່ ໄດໝ
ີ້ ຳຍຄວຳມວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງຢູບ
ິ່ ອ
ິ່ ນດຽວ.
ພຣະເຈົຳີ້ ຢູໃິ່ ນທຸກສະຖຳນທິ່ ຕະຫອດເວລຳ. ແຕພ
ິ່ ຣະເຈົີ້ຳໄດເີ້ ລືອກສະຖຳນທິ່ ໜິ່ ງເພືິ່ ອພຣະອ ົງຈະພົບກ ັບ
ິ່ ັ ນນສະຖຳນທ
ິ່ ດງ
ິ່ ັ ກຳິ່ ວຈິ່ ງພເສດກວຳິ່ ບອ
ປະຊຳຊ ົນຂອງພຣະອ ົງແລະດງ
ັ ີ້
ິ່ ນອືິ່ ນໆ. ກຳນກຳນ ົດສະຖຳນທິ່ ທິ່ ພ
ເສດທິ່ ຈະພົບກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ແມນໜ
ິ່ ິ່ ງໃນຈຸດປະສ ົງສຳລ ັບກຳນກິ່ ສຳີ້ ງຫເຕັ ນທິ່ ເຄືິ່ ອນຍຳີ້ ຍໄດ ີ້ ແລະຕິ່ ມຳກິ່ ສຳີ້ ງ
ີ້ ມນເຫດຜົ
ເປັນພຣະວຫຳນ. ແນວຄດພືີ້ນທິ່ ອ ັນສ ັກສດນແ
ນໜິ່ ງສຳລ ັບກ ົດບ ັນຍ ັດແລະພທກຳຕຳິ່ ງໆຂອງ
ິ່
ຊຳດອດສະຣຳເອນ, ແຕມ
ັ ັງໄດສ
ົ ຄອງເໜືອທຳມະຊຳດມສດອຳນຳດເໜືອ
ິ່ ນຍ
ີ້ ອນແນວຄດທິ່ ວຳິ່ ບ ັນດຳຜູປ
ີ້ ກ
ຜືນແຜນ
ິ່ ດນຂອງທຸກໆປະເທດ. ແຜນ
ິ່ ດນອດສະຣຳເອນແມນຢູ
ິ່ ພ
ິ່ ຳຍໃຕອ
ີ້ ຳນຳດຂອງພຣະເຈົຳີ້ ອ ົງສູງສຸດ,
ແລະປະເທດອືິ່ ນໆທັງໝ ົດມບ ັນດຳຜູປ
ົ ຄອງເໜືອທຳມະຊຳດທິ່ ມສດອຳນຳດເໜືອພວກເຂົຳ.
ີ້ ກ
ໃນສະຖຳນທິ່ ທິ່ ຜູເີ້ ຊືິ່ ອມຳເຕົີ້ ຳໂຮມກ ັນກິ່ ຄືກ ັນ ໃນຈ ົດໝຳຍເຖງຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນເມືອງໂກຣນໂທ, ໂປໂລໄດ ີ້
ບອກກຸມ
ັີ້ ຳິ່ ,“ ພວກເຈົຳີ້ ເປັນວຫຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ” (1 ກຣທ. 3:16). ເພິ່ ນບອກຜູທ
ິ່ ນນວ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນເມືອງ
ເອເຟໂຊວຳິ່ ພວກເຂົຳເຈົຳີ້ ເປັນ“ ສະມຳຊກໃນຄອບຄ ົວຂອງພຣະເຈົຳີ້ …ເປັນວຫຳນທິ່ ສ ັກສດໃນອ ົງພຣະຜູີ້

ີ້ ໃຫເີ້ ປັນທິ່ ສະຖດຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໂດຍພຣະວນຍຳນ
ເປັນເຈົຳີ້ . ໃນພຣະອ ົງນນັ ີ້ ພວກເຈົຳີ້ ກຳລ ັງຖືກກິ່ ຂນ
ເໝືອນກ ັນ.” (ອຟຊ. 2:19, 21–22).
ຄວຳມໝຳຍແມນເປັ
ນຕຳຕ ົກໃຈແທ.ີ້ ທຳິ່ ນອຳດຈະຈືິ່ ໄດວ
ິ່
ີ້ ຳິ່ ພຣະເຢຊູໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວວຳິ່ ,“ ດວ
ີ້ ຍວຳິ່ , ມສອງ
ຫລືສຳມຄ ົນມຳຮວ
ະ.”
ັີ້
ິ່ ມປະຊຸມກ ັນໃນນຳມຂອງເຮົຳຢູບ
ິ່ ອ
ິ່ ນໃດ ເຮົຳກຢູທ
ິ່ ຳິ່ ມກຳງພວກເຂົຳໃນບອ
ິ່ ນນນແຫ
(ມທ.18:20). ໃນເວລຳທິ່ ພວກເຮົຳຮວມຄຳສອນໃນພຣະສ ັນຍຳໃໝກ
ິ່ ັບຄຳສອນຂອງພຣະສ ັນຍຳເດມກຽິ່ ວ
ກ ັບພືີ້ນທິ່ ອ ັນສ ັກສດ, ນນໝຳຍເຖ
ງສະຖຳນທິ່ ທິ່ ຜູເີ້ ຊືິ່ ອມຳເຕົີ້ ຳໂຮມກ ັນກຳຍເປັນບອ
ັ ີ້
ິ່ ນທິ່ ສ ັກສດໃນໂລກຝຳິ່ ຍ
ິ່ ັ ນນເຖ
ວນຍຳນ. ດງ
ັ ີ້ ງແມນວ
ິ່ ຳິ່ ຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອຈະມຳເຕົີ້ ຳໂຮມຢູໃິ່ ຈກຳງຂອງປະເທດໜິ່ ງ ທິ່ ຢູພ
ິ່ ຳຍໃຕສ
ີ້ ດອຳນຳດ
ຂອງຜູປ
ົ ຄອງວນຍຳນທິ່ ກະບ ົດແຫງິ່ ຄວຳມມືດ, ພຣະເຢຊູກິ່ ຢກ
ັ ີ້
ີ້ ກ
ິູ່ ັບພວກເຂົຳໃນພືີ້ນທິ່ ບລສຸດສ ັກສດນນ.
ກຳນຕ ັດສນໃຈຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໃນສະໄໝພຣະສ ັນຍຳເດມ ແມນກຳນເລື
ອກຢູຮ
ິ່
ິ່ ວ
ິ່ ມກ ັບອດສະຣຳເອນໃນ
ແຜນ
ິ່ ດນຂອງພວກເຂົຳ. ພຣະອ ົງຄອບຄອງພຣະວຫຳນໃນນະຄອນເຢຣູຊຳເລັ ມ. ອດສະຣຳເອນໄດ ີ້
ກຳຍເປັນພືີ້ນທິ່ ສ ັກສດເພຳະວຳິ່ ນນແມ
ນບ
ັ ີ້
ົ
ິ່ ອ
ິ່ ນທິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດເີ້ ລືອກທິ່ ຈະສະຖດຢູເິ່ ພືິ່ ອໃຫປ
ີ້ ະຊຳຊ ົນໄດພ
ີ້ ບ
ກ ັບພຣະອ ົງ. ແຕພ
ຖ
ັ ີ້
ື ນຳບຂູຢ
ື
ິ່ ືີ້ນທິ່ ສ ັກສດນນໄດ
ີ້ ກ
ິ່ ເິູ່ ລືີ້ອຍໆວຳິ່ ຈະຖືກບຸກໂຈມຕຈຳກປະເທດສ ັດຕູອິ່ ນໆແລະ
ບ ັນດຳຜູປ
ົ ຄອງເໜືອທຳມະຊຳດທິ່ ເປັນສ ັດຕູຂອງພວກເຂົຳ. ໃນລ ັກສະນະດຽວກ ັນນໃີ້ ນປະຈຸບ ັນ, ຜູທ
ີ້ ກ
ີ້ ິ່
ີ້ ຣະວຫຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແມນຜູ
ເຊືິ່ ອແມນຢູ
ິ່ ໃິ່ ນສ ົງຄຳມທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດ. ແຕດ
ິ່ ຽວນພ
ິ່ ທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອ. ຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອ
ິ່ ພເສດທິ່ ພຣະວນຍຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳສະຖດຢູ.ິ່ ຜູທ
ແມນສະຖຳນທ
ິ່
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອແມນຈຸ
ິ່ ດພເສດເໜືອທຳມະຊຳດຂອງ
ຄວຳມສະຫວຳິ່ ງແຫງິ່ ກຳນຊ ົງສະຖດຢູຂ
ົວຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ອຳໄສຢູໃິ່ ນ
ິ່ ອງພຣະເຈົີ້ຳ. ຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອແມນຄອບຄ
ິ່
ບ ັນດຳປະຊຳຊຳດຂອງໂລກທິ່ ເຕັ ມໄປດວ
ີ້ ຍທຳດຂອງອຳນຳດແຫງິ່ ຄວຳມມືດ.

ສິ່ງົ ມອບໃຫຊ
ີ້ ຳຕຳນ
ີ້ ະແດງໃຫເີ້ ຫັ ນໂດຍກຳນສອນຂອງໂປໂລວຳິ່ ກຸມ
ິ່ ພເສດ
ແນວຄດນສ
ິ່ ຄຣສຕະຈ ັກທອ
ີ້ ງຖິ່ ນແມນສະຖຳນທ
ິ່
ິ່ ສຳລ ັບຜູເີ້ ຊືິ່ ອທິ່ ບິ່ ກ ັບໃຈ
ທິ່ ເໜືອທຳມະຊຳດ. ຜູເີ້ ຊືິ່ ອທຸກໆກຸມ
ັ ີ້ ິ່ ແມນສະຖຳນທ
ິ່ ເປັນສະຖຳນທິ່ ສ ັກສດແລະນນບ
ິ່
ຈຳກບຳບ.
ໃນບ ົດທ 8, ຂຳີ້ ພະເຈົີ້ຳໄດຂ
ີ້ ຽນວທກຳນທິ່ ຄຳີ້ ຍຂອງອດສະຣຳເອນຈ ັດກຳນກ ັບຄວຳມບຳບເພືິ່ອຮ ັກສຳ
ຄຳີ້ ຍຂອງອດສະຣຳເອນ. ຄຳີ້ ຍອດສະຣຳເອນເປັນບອ
ິ່ ນທິ່ ສ ັກສດ. ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດຂ
ີ້ ຽນກຽິ່ ວກ ັບວ ັນແຫງິ່ ກຳນ
ີ້ ມນພ
ລບລຳີ້ ງຄວຳມຜດບຳບ (ລລວ.16). ນແ
ື ໂອນໄປທິ່ ໂຕແບໃີ້ ນທຳງເປັນ
ິ່ ທກຳທິ່ ບຳບຂອງຊຳດໄດຖ
ີ້ ກ
ສ ັນຍຳລ ັກ. ຫງັ ຈຳກນນແບ
“ີ້ ສຳລ ັບອຳຊຳເຊນ” ຖືກສິ່ ງົ ໄປໃນຖິ່ ນແຫງີ້ ແລງີ້ ກ ັນດຳນ (ລລວ.16:8, 10).
ັ ີ້
ອຳຊຳເຊນແມນເປັ
ນສິ່ ງທິ່ ຊິ່ ວົ ຮຳີ້ ຍເໜືອທຳມະຊຳດ ທິ່ ພວກເຂົຳເຊືິ່ ອວຳິ່ ມສດອຳນຳດເໜືອດນແດນຖິ່ ນ
ິ່

ແຫງີ້ ແລງີ້ ກ ັນດຳນ. ພທກຳນທິ່ ເປັນສ ັນຍຳລ ັກນໄີ້ ດສ
ີ້ ິ່ ງົ ບຳບຂອງປະຊຳຊ ົນອອກໄປໃນຖິ່ ນແຫງີ້ ແລງີ້
ກ ັນດຳນເຂົີ້ຳໄປໃນສະຖຳນທິ່ ແຫງິ່ ຄວຳມມືດທຳງວນຍຳນ.
ໂປໂລໃຫຜ
ີ້ ທ
ີ້ ູ ິ່ ເຊືິ່ ອຊຳວໂກຣນໂທຈ ັດກຳນກ ັບຄວຳມບຳບໃນແບບດຽວກ ັນ. ເພິ່ ນໄດບ
ີ້ ອກພວກເຂົຳໃຫີ້
ສິ່ ງົ ບຳບທິ່ ມອອກໄປຈຳກກຸມ
ິ່ ເສຍ. ໃນ 1 ໂກຣນໂທ 5, ໂປໂລໄດຂ
ີ້ ຽນວຳິ່ ຜູຊ
ີ້ ຳຍທິ່ ດຳເນນຊວດຢູໃິ່ ນກຳນ
ິ່ ົ ມອບຊຳຍ
ຜດສນທຳທຳງເພດຈຳເປັນຕອ
ສ
ັ ີ້
ີ້ ງສຳນກຜດ, ແຕລ
ິ່ ຳວບິ່ ໄດສ
ີ້ ຳນກ. ສະນນໂປໂລໄດ
ີ້ ິ່ງັ ວຳິ່ ,“ ຈງ
ຄ ົນນໄີ້ ວໃີ້ ຫມ
ີ້ ຳນຊຳຕຳນ” (1ກຣທ.5: 5). ຄວຳມໝຳຍຂອງໂປໂລແມນຊ
ິ່ ັດເຈນ. ບຳບທິ່ ບິ່ ກ ັບໃຈບິ່ ມ
ບອ
ິ່ ນຢູໃິ່ ນພືີ້ນທິ່ ອ ັນສ ັກສດ.ຜູເີ້ ຊືິ່ ອຕອ
ີ້ ງໄດກ
ີ້ ຳຈ ັດຜູເີ້ ຊືິ່ ອທິ່ ບິ່ ສຳນກຜດອອກຈຳກກຸມ
ິ່ ຂອງພວກເຂົຳ (1ກຣທ.
5: 9–13). ກຳນຖືກໄລອ
ກສິ່ ງົ ກ ັບອອກໄປສູອ
ິ່ ອກຈຳກຄຣສຕະຈ ັກແມນຈະຖື
ິ່
ິ່ ຳນຳຈ ັກຂອງຊຳຕຳນ.
ີ້ ກຳຍ ເພືິ່ ອໃຫຈ
ໂປໂລຫວ ັງວຳິ່ ຜູຊ
ີ້ ຳຍທິ່ ບິ່ ສຳນກຜດຈະປະສ ົບກ ັບ "ມຳນຊຳຕຳນທຳລຳຍເນືອ
ີ້ ດວນຍຳນ
ີ້ົ ໃນວ ັນຂອງອ ົງພຣະຜູເີ້ ປັນເຈົຳີ້ ." (1ກຣທ.5:5). ໂປໂລບິ່ ໄດກ
ຂອງລຳວໄດພ
ີ້ ນ
ີ້ ຳິ່ ວເຖງຄວຳມຕຳຍທຳງ
ີ້ ກຳຍທິ່ ຂ ັງຊຳຍຄ ົນນໃີ້ ຫເີ້ ຮັດບຳບຕິ່
ຮຳິ່ ງກຳຍຂອງຊຳຍຄ ົນນນ,
ັ ີ້ ແຕໝ
ິ່ ຳຍເຖງຄວຳມຕຳຍຂອງຕ ັນຫຳເນືອ
ໄປ [ຄລຕ. 5:24; 1ກຣທ.11:32– 33]).

ກຳນຮ ັບບ ັບຕສະມຳແມນສ
ິ່ ົງຄຳມຝຳິ່ ຍວນຍຳນ
ເປໂຕໄດສ
ີ້ ອນຄືກ ັນກ ັບໂປໂລ. ຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອໄດຢ
ີ້ ໃິູ່ ນສ ົງຄຳມຕິ່ ຕຳີ້ ນອຳນຳດແຫງິ່ ຄວຳມມືດ. ຍຸດທະສຳດ
ີ້ ິ່ ແປກໃໝ ິ່ ໃນພຣະສ ັນຍຳໃໝຄ
ກຳນເຮັດສ ົງຄຳມຂອງເປໂຕແມນພົ
ິ່ ບເຫັ ນຢູໃິ່ ນຂທ
ິ່ ື 1 ເປໂຕ 3:14–22:
ແຕຖ
ິ່ ຳີ້ ພວກເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງທົນທຸກຍອ
ີ້ ນເຮັດສິ່ ງທິ່ ຖືກຕອ
ີ້ ງ ພວກເຈົຳີ້ ກເປັນສຸກ. ຢຳິ່ ຢຳີ້ ນກ ົວຕິ່ ຜູທ
ີ້ ິ່ ເຮັດໃຫີ້
ເຈົຳີ້ ສະດຸງີ້ ຕ ົກໃຈ ແລະຢຳິ່ ວຕ ົກກ ັງວ ົນໃຈເລຍ.

ິ່ ົ ເຄົຳຣ ົບນ ັບຖື
ແຕໃິ່ ນໃຈຂອງເຈົຳີ້ ທັງຫລຳຍ ຈງ

ິ່ ົ ມໃຈພອ
ພຣະຄຣດວຳິ່ ເປັນອ ົງພຣະຜູເີ້ ປັນເຈົຳີ້ ຈງ
ີ້ ມຢູສ
ິ່ ະເໝ ເພືິ່ ອພວກເຈົຳີ້ ຈະສຳມຳດຕອບແກຕ
ີ້ ົວ
ໄດຕ
ີ້ ິ່ ທຸກຄ ົນທິ່ ຖຳມພວກເຈົຳີ້ ວຳິ່ , ເຈົຳີ້ ມເຫດຜົນປະກຳນໃດຈິ່ ງມຄວຳມຫວ ັງຢຳິ່ ງນ.ີ້

ິ່ ົ ຕອບດວ
ແຕຈ
ິ່ ງ
ີ້ ຍ

ໃຈສຸພຳບແລະຢຳເກງ ແລະໃຫມ
ີ້ ໃຈສຳນກຜດແລະຊອບອ ັນເສຳະໃສ ເພືິ່ ອວຳິ່ ເມືິ່ ອພວກເຈົຳີ້ ຖືກປະ
ໝຳດນນທຳ ຄ ົນທິ່ ກຳິ່ ວຫຍຳບຊຳີ້ ຕິ່ ທຳນຽມຄຣສຕຽນອ ັນດຂອງພວກເຈົຳີ້ ນນັີ້ ກຈະໄດຮ
ີ້ ັບຄວຳມ
ອ ັບອຳຍ.

ີ້
ີ້ຳຊ ົງເຫັ ນດໃຫພ
ເພຳະວຳິ່ ຖຳີ້ ນຳພຣະໄທຂອງພຣະເຈົ
ີ້ ວກເຈົຳີ້ ທົນທຸກຍອ
ີ້ ນເຮັດກຳນດ ກດ

ກວຳິ່ ຕອ
ີ້ ງທົນທຸກຍອ
ີ້ ນເຮັດກຳນຊິ່ວົ .

ີ້ ພຣະຊ ົນເທືິ່ອດຽວເປັນ
ດວ
ີ້ ຍວຳິ່ , ພຣະຄຣດກເໝືອນກ ັນ ໄດສ
ີ້ ນ

ີ້ ສຸດ ເພືິ່ ອແທນຄວຳມຜດບຳບ ຄືພຣະອ ົງຜູຊ
ກຳນສນ
ີ້ ອບທຳ ແທນຜູບ
ີ້ ິ່ ຊອບທຳ ເພືິ່ ອຈະໄດນ
ີ້ ຳເຮົຳ
ທັງຫຳຍໄປເຖງພຣະເຈົຳີ້ ຝຳິ່ ຍກຳຍພຣະອ ົງຊ ົງຖືກປະຫຳນເສຍ ແຕຝ
ິ່ ຳິ່ ຍວນຍຳນ ພຣະອ ົງຖືກຊ ົງ
ບ ັນດຳນໃຫຄ
ື ພຣະຊ ົນ. 19ແລະໂດຍທຳງວນຍຳນນນັີ້ ພຣະອ ົງໄດສ
ີ້ ນ
ີ້ ະເດັ ດໄປປະກຳດແກບ
ິ່ ັນດຳວນ
ຍຳນທິ່ ຖືກຄຸກຢູ.ິ່

ຊິ່ ງເມືິ່ ອກອ
ັ ີ້ ິ່ ໄດຍ
ິ່ ນນນບ
ີ້ ອມເຊືິ່ ອຟັງພຣະເຈົຳີ້ ຄືເມືິ່ ອພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງສຳແດງຄວຳມ

ອ ົດທົນດ ົນນຳນ. ໃນສະໄໝຂອງໂນອຳ ຂະນະທິ່ ເພິ່ ນກຳລ ັງສຳີ້ ງເຮືອຢູິ່ ໃນເຮືອມຄ ົນຈຳນວນໜອ
ີ້ ຍ
ີ້ ຳຖ
ີ້ ວ
ຄືແປດຄ ົນທິ່ ໄດຜ
ັ ີ້
ີ້ ຳິ່ ນພົນນ
ີ້ ມນນ.

ີ້ ນໝຳຍເຖ
ີ້
ນຳນ
ງພທຮ ັບບ ັບຕສະມຳ ທິ່ ໃຫພ
ັີ້
ີ້ ວກເຈົຳີ້ ລອດພົນ

ດຽວນ ີ້ ບ ັບຕສະມຳນ ີ້ ບິ່ ແມນກຳນຊ
ຳລະສິ່ ງເປືີ້ ອນເປທຳງຮຳິ່ ງກຳຍ ແຕເິ່ ປັນກຳນຮຽນຂຕິ່ ພຣະເຈົຳີ້
ິ່
ີ້ ເພຳະດວ
ດວ
ີ້ ຍໃຈສຳນກຜດແລະຊອບອ ັນເສຳະໃສ. ບ ັບຕສະມຳນໃີ້ ຫເີ້ ຖງທິ່ ພົນ
ີ້ ຍກຳນທິ່ ພຣະເຢຊູ
ີ້ ງຂວຳພຣະຫັດ
ຄຣດເຈົຳີ້ ຊ ົງເປັນຄືນມຳຈຳກຕຳຍ ຜູໄີ້ ດສ
ີ້ ະເດັດເຂົີ້ຳໃນສະຫວ ັນ ແລະຊ ົງສະຖດຢູເິ່ ບືອ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໂດຍມຝູງເທວະດຳແລະບ ັນດຳຜູມ
ີ້ ອຳນຳດ ແລະຣດເດດຖືກຊ ົງມອບໄວ ີ້ ໃຫຢ
ີ້ ໃິູ່ ຕ ີ້
ອຳນຳດຂອງພຣະອ ົງແລວ
ີ້ .
ີ້ ວຳມນ.ີ້ ເຮືອໂນອຳແລະ
ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ແນໃິ່ ຈວຳິ່ ທຳິ່ ນໄດສ
ີ້ ັງເກດເຫັ ນຄຳເຫັ ນທິ່ ແປກໆຂອງເປໂຕໃນຂຄ
ີ້ ຣະຄຳພເຫິ່ ົ ຳນເີ້ ວົີ້ ຳແທໆ
ວນຍຳນທິ່ ຖືກຂ ັງຄຸກກຽິ່ ວຂອ
ີ້ ງຫຍ ັງກ ັບກຳນຮ ັບບ ັບຕສະມຳ? ແລະຂພ
ີ້ ບ
ີ້ົ
ວຳິ່ ກຳນບ ັບຕສະມຳຊວ
ິ່ ຍພວກເຮົຳໃຫພ
ີ້ ນ?
ີ້ ມນຄ
ສິ່ ງທິ່ ເປໂຕກຳລ ັງເຮັດຢູນ
ິ່ ແ
ິ່ ຳີ້ ຍຄືກ ັບສິ່ ງທິ່ ໂປໂລໄດເີ້ ຮັດໃນພຣະທຳໂຣມບ ົດທ 5. ໂປໂລໄດເີ້ ວົີ້ ຳ
ີ້ ວຳມນນ,
ກຽິ່ ວກ ັບພຣະເຢຊູໃນຂຄ
ັ ີ້ ແຕລ
ິ່ ວມເອົ ຳອຳດຳມເພືິ່ ອໃຫເີ້ ພິ່ ນສຳມຳດອະທບຳຍໄດດ
ີ້ ກວຳິ່ ສິ່ ງທິ່ ເພິ່ ນ
ກຳ ລ ັງສອນກຽິ່ ວກ ັບພຣະເຢຊູ. ໂປໂລກຳິ່ ວວຳິ່ ພຣະເຢຊູກ ົງກ ັນຂຳີ້ ມກ ັບອຳດຳມໃນບຳງທຳງ. ບຳງຄງັ ີ້
ພວກເຮົຳສຳມຳດເຂົີ້ຳໃຈຄວຳມຄດໂດຍກຳນເຂົີ້ຳໃຈແບບກ ົງກ ັນຂຳີ້ ມ. ນນແມ
ນເຫດຜົ
ນທິ່ ໂປໂລກຳິ່ ວວຳິ່ “
ັີ້
ິ່
ໂດຍກຳນບິ່ ເຊືິ່ ອຟັງຂອງອຳດຳມມະນຸດທຸກຄ ົນຕ ົກເປັນຄ ົນມບຳບກຳ,

ິ່ ັ ນນໂດຍກຳນເຊືິ່
ດງ
ອຟັງຂອງ
ັ ີ້

ພຣະເຢຊູຄ ົນຈຳນວນຫຳຍກຈະໄດຊ
ີ້ ົງຖືວຳິ່ ເປັນຄ ົນຊອບທຳ” (ຣມ.5:19) ໃນກຳນສອນຂອງເປໂຕເພິ່ ນກຳ
ີ້ ກຽິ່ ວກ ັບພຣະເຢຊູ (1 ປຕ 3). ແຕເິ່ ປໂຕໄດໃີ້ ຊສ
ລ ັງໃຊຕ
ີ້ ົວຢຳິ່ ງເອນ ົກເພືິ່ອມຳອະທບຳຍທິ່ ດຂນ
ີ້ ິ່ ງທິ່ ເອນ ົກ
ເຮັດໃນສິ່ ງທິ່ ຄຳີ້ ຍຄືກ ັບພຣະເຢຊູ. ຊຳວຢວໃນສະໄໝບູຮຳນເຊືິ່ ອວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດໃີ້ ຊເີ້ ອນ ົກເປັນຜູປ
ີ້ ະກຳດ
ໃນລະຫວຳິ່ ງກຳນກະບ ົດຂອງພວກລູກຊຳຍຂອງພຣະເຈົຳີ້ (ປຖກ. 6:1- 4). ກຳນກະທຳຂອງເອນ ົກນ ີ້
ຄຳີ້ ຍຄືກ ັບກຳນກະທຳບຳງຢຳິ່ ງຂອງພຣະເຢຊູ. ເປໂຕຢຳກຊວ
ິ່ ຍອະທບຳຍສິ່ ງທິ່ ພຣະເຢຊູໄດເີ້ ຮັດແລະເພິ່ ນ
ຈິ່ ງເຕືອນປະຊຳຊ ົນກຽິ່ ວກ ັບສິ່ ງທິ່ ເອນ ົກໄດເີ້ ຮັດ.
ີ້ ຽິ່ ວກ ັບເອນ ົກ
ທຳິ່ ນອຳດຈະສ ົງໃສວຳິ່ , "ເອນ ົກທິ່ ຢູໃິ່ ນຄຳສອນຂອງເປໂຕຢູໃິ່ ສ?" ມພຽງແຕສ
ິ່ ອງສຳມຂກ
ີ້ ວ
ໃນພຣະສ ັນຍຳເດມ (ປຖກ.5: 18–24). ສິ່ ງທິ່ ພວກເຮົຳຮຽນຮູແ
ີ້ ມນວ
ິ່ ຳິ່ ເອນ ົກມຊວດຢູກ
ິ່ ອ
ິ່ ນນຳຖ
ີ້ ມໃຫຍ ິ່
ແລະ“ເອນ ົກໄດດ
ັ ີ້
ົກກິ່ ໄດຫ
ີ້ ຳເນນຊວດຢຳິ່ ງສ ັດຊືິ່ຕິ່ ພຣະເຈົຳີ້ . ຫງັ ຈຳກນນເອນ
ີ້ ຳຍຕ ົວໄປ, ເພຳະວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້
ີ້ ຣະຄຳພເຫິ່ ົ ຳນນບ
ໄດຮ
ັີ້ ິ່ ໄດກ
ີ້ ັບເອົ ຳລຳວໄປ” (ປຖກ.5:24). ຂພ
ີ້ ຽິ່ ວຂອ
ີ້ ງຫຍ ັງກ ັບສິ່ ງທິ່ ເປໂຕເວົີ້ ຳກຽິ່ ວ
ກ ັບພຣະເຢຊູ (1ປຕ.3).
ເພືິ່ ອໃຫເີ້ ຂົີ້ຳໃຈວຳິ່ ເປັນຫຍ ັງເອນ ົກຈິ່ ງເປັນຂເີ້ ຕືອນໃຈເປໂຕເຖງເລືິ່ ອງພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົຳຈຳເປັນຕອ
ີ້ ງ
ເຂົີ້ຳໃຈວຳິ່ ເປໂຕກຳລ ັງອຳິ່ ນພຣະທຳເອນ ົກໃນປີ້ ມຂອງຊຳວຢວທິ່ ຢູນ
ິ່ ອກພຣະສ ັນຍຳເດມ. ເຫັ ນໄດຊ
ີ້ ັດເຈນ

ວຳິ່ ເປໂຕໄດອ
ໃີ້ ຫີ້
ັີ້
ີ້ ຳິ່ ນປີ້ ມຢວບູຮຳນກຽິ່ ວກ ັບເອນ ົກ. ມຊືິ່ ວຳິ່ ພຣະທຳໜິ່ ງເອນ ົກ First Enoch. ປີ້ ມນນໄດ
ີ້ ໃນສະໄໝນຳຖ
ີ້ ວ
ລຳຍລະອຽດຫຳຍຢຳິ່ ງກຽິ່ ວກ ັບສິ່ ງທິ່ ເກດຂນ
ີ້ ມໂລກ, ໂດຍສະເພຳະເລືິ່ ອງໃນປະຖ ົມມະ
ີ້ ວກລູກຊຳຍຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໄດກ
ກຳນ 6: 1– 4. ໃນເຫດກຳນນພ
ີ້ ະບ ົດຈຳກພຣະເຈົຳີ້ , ອອກຈຳກສະຫວ ັນ,
ມຳສູແ
ິ່ ຜນ
ິ່ ດນໂລກແລະໄດເີ້ ກດລູກກ ັບແມຍ
ິ່ ງທິ່ ເປັນມະນຸດ.

ີ້ ພວກລູກຊຳຍທິ່ ກະບ ົດຂອງ
ເອນ ົກເອນ

ີ້ ວຳິ່ ຄ ົນ
ພຣະເຈົຳີ້ ວຳິ່ ບ ັນດຳຜູອ
ີ້ ຳລ ັກຂຳ. ລູກຫຳນທິ່ ພວກເຂົຳເກດອອກມຳເປັນຄ ົນຍ ັກໃຫຍທ
ິ່ ິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍທິ່ ເອນ
ເນຟມ. ທັງເປໂຕແລະຢູດຳໄດຂ
ີ້ ຽນກຽິ່ ວກ ັບສິ່ ງມຊວດເໜືອທຳມະຊຳດທິ່ ໄດເີ້ ຮັດບຳບໃນສະໄໝຂອງໂນອຳ
(2ປຕ.2: 4–5; ຢດ. 6). ເປໂຕແລະຢູດຳໄດຂ
ີ້ ຽນໃນພຣະສ ັນຍຳໃໝກ
ິ່ ຽິ່ ວກ ັບແນວຄວຳມຄດທິ່ ມຢູໃິ່ ນ
ີ້ ຽິ່ ວກ ັບເຫດກຳນນແ
ີ້ ລະມລຳຍລະອຽດໜອ
ພຣະທຳໜິ່ ງເອນ ົກອກດວ
ີ້ ຍ. ພຣະສ ັນຍຳເດມມພຽງ 4 ຂກ
ີ້ ຍທິ່
ີ້ ວ
ສຸດ. ເລືິ່ ອງນຳຖ
ີ້ ມໂລກໃນພຣະທຳປະຖ ົມມະກຳນ ບິ່ ເຄຍບອກພວກເຮົຳວຳິ່ ພວກລູກຊຳຍຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່
ກະບ ົດຕິ່ ມຳໄດຖ
ື ຂ ັງຄຸກຕຳມຄຳສິ່ງັ ຂອງພຣະເຈົຳີ້ , ແຕພ
ີ້ ກ
ິ່ ຣະທຳເອນ ົກບອກເລືິ່ອງນ.ີ້ ເຊິ່ ງບອກວຳິ່ ຄຸກ
ແມນຢູ
ື ກ ັກ
ິ່ ໃິ່ ນໃຕໂ
ີ້ ລກໃນດນແດນແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍ(ແດນມຣະນຳ)ບອ
ິ່ ນທິ່ ວນຍຳນກະບ ົດທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍໄດຖ
ີ້ ກ
ີ້ ຍຸກ. ລຳຍລະອຽດເຫິ່ ົ ຳນມ
ີ້ ຢູໃິ່ ນພຣະທຳໜິ່ ງເອນ ົກ, ບ ົດ 6:1-4; 7:1–6; 10:4,
ຂ ັງໄວຈ
ີ້ ົນເຖງວ ັນສນ
11–13.
ີ້ ວຳມລະຫວຳິ່ ງພຣະເຈົຳີ້ ແລະ “ວນຍຳນຢູໃິ່ ນຄຸກ”ເຫິ່ ົ ຳນ.ີ້ ສິ່ ງນເີ້ ຮັດໃຫເີ້ ປໂຕມ
ໃນພຣະທຳເອນ ົກມຂຄ
ຄວຳມເຂົີ້ຳໃຈໃນກຳນອະທບຳຍສິ່ ງທິ່ ພຣະເຢຊູໄດເີ້ ຮັດ. ໃນປີ້ ມພຣະທຳໜິ່ ງເອນ ົກກຳິ່ ວວຳິ່ ເອນ ົກມຄວຳມ
ຝັນທິ່ ວນຍຳນໃນຄຸກຮອ
ີ້ ງຂໃຫລ
ີ້ ຳວອອ
ີ້ ນວອນຕິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ສຳລ ັບພວກເຂົຳຫ ັງຈຳກພວກເຂົຳກະບ ົດ. ເອນ ົກ
ໄດດ
ີ້ ຳເນນໄປກ ັບພຣະເຈົຳີ້ . ເອນ ົກຈະເປັນທຳງເລືອກທິ່ ດທິ່ ສຸດທິ່ ຈະຂໃຫພ
ີ້ ຣະເຈົີ້ຳຍ ົກໂທດກຳນກະບ ົດ
ຂອງພວກເຂົຳແລະປົດປິ່ອຍພວກເຂົຳ. ໃນຄວຳມຝັນ, ເອນ ົກໄດເີ້ ຮັດສິ່ ງນ.ີ້ ແຕຄ
ິ່ ຳຮອ
ີ້ ງຂຂອງວນຍຳນ
ເຫິ່ ົ ຳນນຖື
ັີ້ ກປະຕເສດ. ພຣະເຈົຳີ້ ຕອບດວ
ັ ີ້
ົກໄດເີ້ ດນທຳງ
ີ້ ຍຄຳວຳິ່ “ ບິ່ ! ” ຢຳິ່ ງເດັດຂຳດ. ຫງັ ຈຳກນນເອນ
ກ ັບໄປທິ່ ຄຸກໃນຄວຳມຝັນຂອງລຳວເພືິ່ ອແຈງີ້ ຄຳຕອບນນ.
ັ ີ້ ເອນ ົກໄດລ
ີ້ ົງໄປສູດ
ິ່ ນແດນແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍ
ບອ
ິ່ ນທິ່ ວນຍຳນຂ ັງຢູໃິ່ ນຄຸກ. ລຳວບອກພວກເຂົຳວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຈະບິ່ ປິ່ອຍພວກເຂົຳແລະພວກເຂົຳຈະຖືກຄຸມ
ຂ ັງຈ ົນກວຳິ່ ມ ັນເຖງເວລຳສຳລ ັບກຳນພພຳກສຳຂອງພວກເຂົຳ.
ິ່ ັ ກຳິ່ ວເປັນວທກຳນອະທບຳຍສິ່ ງທິ່ ພຣະເຢຊູໄດເີ້ ຮັດເພືິ່ ອພວກເຮົຳ. ຈຸດທິ່ ເປໂຕ
ເປໂຕໄດໃີ້ ຊເີ້ ລືິ່ ອງດງ
ຕອ
ີ້ ງກຳນສອນແມນ
ິ່ ຕອນທິ່ ພຣະເຢຊູຕຳຍ, ພຣະອ ົງໄດລ
ີ້ ົງໄປຢູໃິ່ ນດນແດນມຣະນຳແລະພຣະອ ົງມ
ຂຳິ່ ວສຳນສຳລ ັບພວກວນຍຳນທິ່ ຢູໃິ່ ນຄຸກ. ເມືິ່ ອພວກເຂົຳເຫັ ນພຣະເຢຊູເຂົີ້ຳໄປໃນສະຖຳນທິ່ ແຫງິ່ ຄວຳມ
ຕຳຍ, ພວກວນຍຳນຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍອຳດຈະຄດວຳິ່ ພວກກະບ ົດຂອງພວກເຂົຳໄດຊ
ີ້ ະນະສ ົງຄຳມກ ັບພຣະເຈົຳີ້ .
ຖຳີ້ ພຣະເຢຊູຢໃິູ່ ນດນແດນແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍແລວ
ີ້ ພວກເຂົຳກິ່ ຈະອອກຈຳກຄຸກໃນໄວໆນ.ີ້ ພຣະເຢຊູບອກ
ພວກເຂົຳວຳິ່ ພຣະອ ົງຈະຢູໃິ່ ນໂລກຄ ົນຕຳຍໃນເວລຳສນໆເທົິ່
ຳນນ.
ັ ີ້
ັ ີ້ ພຣະອ ົງຈະເປັນຄືນມຳຈຳກຕຳຍອກ.
ີ້ ມນສ
ນແ
ິ່ ວ
ິ່ ນໜິ່ ງຂອງແຜນກຳນພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກວນຍຳນກະບ ົດບິ່ ໄດຊ
ີ້ ະນະສ ົງຄຳມ. ພວກເຂົຳຍ ັງຢູພ
ິ່ ຳຍ

ໃຕກ
ນເຫດຜົ
ນທິ່ ເປໂຕຈ ົບດວ
ັີ້
ີ້ ຳນພພຳກສຳແລະຈະໄດຮ
ີ້ ັບກຳນລ ົງໂທດຕະຫອດໄປ. ນນແມ
ິ່
ີ້ ຍກຳນສອນ
ແບບນນ.
ັີ້ ເພິ່ ນລ ົງທຳີ້ ຍດວ
ີ້ ຍພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ "ສະເດັດກ ັບຄືນໄປສະຫວ ັນ" ແລະນງິ່ ັ "ຢູເິ່ ບືີ້ອງຂວຳຂອງ
ພຣະເຈົຳີ້ ໂດຍມຝູງເທວະດຳແລະບ ັນດຳຜູມ
ີ້ ອຳນຳດ ແລະຣດເດດຖືກຊ ົງມອບໄວ ີ້ ໃຫຢ
ີ້ ໃິູ່ ຕອ
ີ້ ຳນຳດຂອງ
ພຣະອ ົງແລວ
ີ້ " (1ປຕ.3: 22).
ີ້ ັບກຳນຮ ັບບ ັບຕສະມຳ? ຄວຳມຄດຂອງ
ເປັນຫຍ ັງເປໂຕຈິ່ ງເຊືິ່ ອມໂຍງທຸກໆຄຳສອນທິ່ ແປກປະຫຳດນກ
ເປໂຕແມນຄວຳມຕຳຍແລະກຳນເປັ
ນຄືນຈຳກຕຳຍຂອງພຣະເຢຊູລວມເຖງກຳນປະກຳດໄຊຊະນະຂອງ
ິ່
ພຣະອ ົງຕິ່ ສ ັດຕູທິ່ ມອຳນຳດເໜືອທຳມະຊຳດ.

ໄຊຊະນະຂອງພຣະເຢຊູແມນສ
ິ່ ັນຍຳລ ັກໃນກຳນຮ ັບບ ັບຕ

ສະມຳ. ກຳນຮ ັບບ ັບຕສະມຳເປັນສ ັນຍຳລ ັກເຖງຄວຳມຕຳຍ,ກຳນຝັງແລະກຳນຟືີ້ ນສູຄ
ື ຊວດຂອງພຣະເຢຊູ
ິ່ ນ
(ຣມ 6: 1-11).
ເປໂຕກຳິ່ ວວຳິ່ ກຳນຮ ັບບ ັບຕສະມຳແມນ“ສອດຄ
ອ
ົ ນເີ້ ພຳະວຳິ່ ມ ັນເປັນ “ເປັນກຳນຮຽນຂຕິ່
ິ່
ິ່ ງ” ກ ັບສິ່ ງທັງໝດ
ພຣະເຈົຳີ້ ດວ
ີ້ ຍໃຈສຳນກຜດແລະຊອບອ ັນເສຳະໃສ.

ີ້ ເພຳະດວ
ບ ັບຕສະມຳນໃີ້ ຫເີ້ ຖງທິ່ ພົນ
ີ້ ຍກຳນທິ່

ພຣະເຢຊູຄຣດເຈົຳີ້ ຊ ົງເປັນຄືນມຳຈຳກຕຳຍ” (1ປຕ.3:21). ຄຳພຳສຳກຣກສຳລ ັບຄຳວຳິ່ “ກຳນຮຽນຂ”
ໝຳຍເຖງໃຫຄ
ີ້ ຳປະຕຍຳນ. ຄຳພຳສຳກຣກສຳລ ັບຄຳວຳິ່ "ໃຈສຳນກຜດແລະຊອບ" ມ ັກຈະໝຳຍເຖງ
ຄວຳມສຳມຳດທິ່ ຈະບອກສິ່ ງທິ່ ຖືກສິ່ ງທິ່ ຜດໄດ.ີ້

ແຕນ
ນ
ັີ້ ິ່ ແມນຄວຳມໝຳຍຢູ
ິ່ ນບ
ິ່
ິ່ .ີ້ ກຳນຮູຄ
ີ້ ວຳມແຕກຕຳິ່ ງ

ລະຫວຳິ່ ງສິ່ ງທິ່ ຖືກແລະຜດບິ່ ມຄວຳມສຳພັນໂດຍກ ົງຕິ່ ກຳນຕຳຍ,ກຳນຝັງແລະກຳນເປັນຄືນຈຳກຕຳຍ
ຂອງພຣະເຢຊູ. ຄຳສ ັບພຳສຳກຣກຍ ັງໝຳຍເຖງກຳນໃຫຄ
ັີ້ ັນຍຳ. ໝຳຍຄວຳມວຳິ່ ໃຫຄ
ັ ີ້ ັນຍຳ
ີ້ ຳໝນສ
ີ້ ຳໝນສ
ທິ່ ດ, ບິ່ ແມນຄວຳມໂງ
ຈິ່ ຳ.
ນສ
ັ ີ້
ິ່
ີ້ ນນແມ
ິ່ ິ່ ງທິ່ ເປໂຕກຳລ ັງສອນຢູໃິ່ ນ 1ເປໂຕ 3. ກຳນຮ ັບບ ັບຕສະມຳແມນ
ິ່
ີ້ ວຳມເຖງວນຍຳນເໜືອທຳມະຊຳດທິ່ ກະບ ົດທັງຫຳຍ. ນອກຈຳກນຍ
ີ້ ັງ
ເປັນຄຳສ ັນຍຳທິ່ ຊືິ່ ສ ັດແລະເປັນຂຄ
ີ້ ັບທຸກຄ ົນທິ່ ເຂົີ້ຳຮວ
ສືິ່ ສຳນເລືິ່ ອງນກ
ິ່ ມໃນກຳນຮ ັບບ ັບຕສະມຳ. ກຳນຮ ັບບ ັບຕສະມຳແມນຄ
ິ່ ຳປະກຳດວຳິ່ ທຳິ່ ນ
ີ້ ກວ
ຢູຂ
ິ່ ຳີ້ ງຜູໃີ້ ດໃນສ ົງຄຳມເໜືອທຳມະຊຳດ. ຄຣດສະຕຽນໃນຍຸກທຳອດເຂົີ້ຳໃຈເລືິ່ ອງນດ
ິ່ ຳທິ່ ພວກເຮົຳເຮັດ
ີ້ ຊຳຕຳນແລະ
ໃນປະຈຸບ ັນນ.ີ້ ພທຮ ັບບ ັບຕສະມຳໃນຄຣສຕະຈ ັກຍຸກທຳອດແມນລວມທັ
ງກຳນປະກຳດປະຖມ
ິ່
ີ້ .ີ້
ສະໝຸນຂອງມນເນືິ່
ັ ອງຈຳກກຳນສິ່ງັ ສອນຂອງເປໂຕໃນຂນ

ີ້ ຳຄ ັນ
ສຳເຫດທິ່ ເລືິ່ອງນສ
ີ້ ໜິ່ ງ, ຈງ
ິ່ ົ ເຂົີ້ຳໃຈວຳິ່ ຜູທ
ຂທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອແມນພື
ິ່ ີ້ນທິ່ ສ ັກສດຄືສະຖຳນທິ່ ບລສຸດ. ປະຈຸບ ັນຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອເປັນທິ່ ປະທັບ
ິ່ ແຫງິ່ ສະຫງຳຣຳສ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ພຣະວຫຳນແມນສະຖຳນທ
ຂອງພຣະເຈົີ້ຳໃນພຣະສ ັນຍຳເດມ. ດຽວນ ີ້
ິ່
ິ່
ິ່ ນນ.
ພວກເຮົຳແມນສະຖຳນທ
ັີ້ ພວກເຮົຳດຳເນນຊວດຄືວຳິ່ ນເີ້ ປັນເລືິ່ ອງຈງຂອງພວກເຮົຳບ? ຄ ົນອດສະຣຳ
ິ່
ເອນໃນພຣະສ ັນຍຳເດມແລະຜູທ
ູີ້ ກວຳິ່ ຈຳເປັນຕອ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນສະໄໝຂອງພຣະເຢຊູຮສ
ີ້ ງມຄວຳມແຕກຕຳິ່ ງຈຳກ
ິ່ ັ ນນຜູ
ຄ ົນທິ່ ບິ່ ເຊືິ່ ອສະເໝ. ເປົີ້ຳໝຳຍບິ່ ແມນເລືິ່
ອງແປກດງ
ັີ້ ທ
ິ່
ີ້ ິ່ ບິ່ ເຊືິ່ ອຈະພະຍຳຍຳມຫກລຽີ້ ງກຳນຕດຕິ່ ພົວພັນ

ກ ັບເຮົຳ. ແຕພ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫອ
ີ້ ດສະຣຳເອນເປັນ "ອຳນຳຈ ັກແຫງິ່ ປະໂຣຫດ" ແລະ "ຊ ົນຊຳດ
ບລສຸດ" (ອພຍ.19:6). ກຳນດຳເນນຊວດຕຳມທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ູ ໆພຣະອ ົງດຳເນນຊວດຈະນຳ
ີ້ ງກຳນໃຫລ
ີ້ ກ
ໄປສູຊ
ິ່ ວດທິ່ ເກດຜົນ, ມປະສດທຜົນແລະມຄວຳມສຸກ. ຄ ົນອດສະຣຳເອນຄວນຈະດງດູດຜູຄ
ີ້ ົນທິ່ ຖືກກ ົດຂິ່
ໂດຍພວກວນຍຳນຊິ່ວົ ທິ່ ເປັນສ ັດຕູໃຫກ
ີ້ ັບມຳຫຳພຣະເຈົີ້ຳອ ົງທຽິ່ ງແທ.ີ້
ເມືິ່ ອໃດທິ່ ທັດສະນະຂອງພວກເຮົຳກ ົງກ ັບແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ , ພວກເຮົຳກໃຊຊ
ີ້ ວດຂອງເຮົຳທິ່ ຈະ
ຊວ
ິ່ ຍກູຜ
ີ້ ຄ
ີູ້ ົນຈຳກທຸກໆຊຳດແລະໃຫພ
ີ້ ວກເຂົຳເປັນສວ
ິ່ ນໜິ່ ງຂອງຄອບຄ ົວຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ພວກເຮົຳຢູໃິ່ ນ
ີ້ ຳຍເຖງກຳນເອົ ຳໃຈໃສຄ
ໂລກ, ແຕບ
.ີ້ ກຳນເປັນຂອງໂລກນໝ
ິ່ ິ່ ແມນຂອງໂລກນ
ິ່
ິ່ ວຳມກ ັງວ ົນຂອງໂລກ.
ໝຳຍເຖງສຸມໃສກ
ິ່ ຳນດຳເນນຊວດຕຳມວທກຳນຂອງໂລກ. ຜູທ
ີ້ ິ່ ບິ່ ເຊືິ່ ອຄວນຈະເຫັ ນຈຳກກຳນເວົີ້ ຳ, ກຳນ
ປະພດ, ຈ ັນຍຳບ ັນແລະທັດສະນະຄະຕຂອງພວກເຮົຳຕິ່ ຄ ົນອືິ່ນວຳິ່ ພວກເຮົຳບິ່ ແມນຄ
ູ ຄ ົນອືິ່ນ,
ິ່ ົນດູຖກ
ເຫັ ນແກຕ
ອນຳໜຳີ້ ຫືຊະນະຄ ົນອືິ່ນ
ິ່ ົວຫືໂຫດຮຳີ້ ຍ. ພວກເຂົຳຄວນຈະຮູວ
ີ້ ຳິ່ ເປົີ້ຳໝຳຍຂອງພວກເຮົຳບິ່ ແມນເພືິ່
ິ່
ຫືນຳໃຊຄ
ີ້ ົນອືິ່ນພຽງເພືິ່ ອຈະໄດສ
ີ້ ິ່ ງດໆມຳໃຫຕ
ີ້ ົວເອງ. ພວກເຮົຳບິ່ ຄວນດຳເນນຊວດເພືິ່ ອເຮັດໃຫຕ
ີ້ ົນເອງ
ພໃຈ. ພວກເຮົຳຕອ
ີ້ ງເປັນຝຳິ່ ຍກ ົງກ ັນຂຳີ້ ມກ ັບສິ່ ງເຫິ່ ົ ຳນ.ີ້ ພວກເຮົຳຕອ
ີ້ ງດຳເນນຊວດຄືກ ັບທິ່ ພຣະເຢຊູຜທ
ີ້ ູ ິ່
ມຊວດຢູ.ິ່ ຜູຄ
ີ້ ົນຢຳກຢູໃິ່ ກພ
ີ້ ຣະເຢຊູເພຳະວຳິ່ ພຣະອ ົງບິ່ ໄດເີ້ ປັນຄືກ ັບຄ ົນໃນໂລກ.
ີ້ ສອງແມນ
ຂທ
ິ່ ສິ່ ງທິ່ ພວກເຮົຳເຮັດໃນກຸມ
ິ່ ຄຣສຕະຈ ັກຂອງພວກເຮົຳຄວນຍ ົກຍອ
ີ້ ງພຣະເຈົຳີ້ ແລະ
ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ . ໃນສະໄໝພຣະຄຳພ, ກຳນທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ມຳຢຽີ້ ມຢຳມຫເຕັ ນຫືພຣະວຫຳນໄດສ
ັ ກຳນ
ີ້ ອນຫກ
ຂອງຄວຳມສ ົມບູນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແລະພຣະອ ົງເປັນເອກະລກ
ສ
ັ ສະເພຳະ. ນນໄດ
ັີ້
ີ້ ອນວຳິ່ ພຣະອ ົງຊ ົງຮ ັກ
ມະນຸດ. ພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ສ ົມບູນແບບແລະຄວຳມຮ ັກທິ່ ມຕິ່ ມະນຸດຍ ັງຊວ
ິ່ ຍອະທບຳຍສິ່ ງທິ່ ພຣະອ ົງເຮັດອກດວ
ີ້ ຍ.
ເປັນຫຍ ັງພຣະເຈົຳີ້ ຜູທ
ີ້ ິ່ ບິ່ ຕອ
ີ້ ງກຳນຫຍ ັງແລະຈິ່ ງຕອ
ີ້ ງກຳນຄອບຄ ົວມະນຸດເໜືອກວຳິ່ ທຸກສິ່ ງທຸກຢຳິ່ ງ? ເປັນ
ຫຍ ັງພຣະເຈົີ້ຳຈິ່ ງຕອ
ີ້ ງກຳນສຳີ້ ງຄອບຄ ົວໃໝ ິ່ ພຳຍຫງັ ທິ່ ໄດປ
ີ້ ະຕເສດທຸກຊຳດທິ່ ວຫຳນບຳເບນແລວ
ີ້ ? ເປັນ
ຫຍ ັງພຣະອ ົງບິ່ ພຽງແຕຫ
ິ່ ັນຫງັ ໜໄປເລຍ? ພຣະເຈົຳີ້ ຍ ັງຄ ົງເຮັດວຽກເພືິ່ ອໃຫແ
ີ້ ຜນກຳນຂອງພຣະອ ົງສຳເລັ ດ
ເພຳະວຳິ່ ພຣະອ ົງຮ ັກພວກເຮົຳ.
ພວກເຮົຳຮູວ
ີ້ ຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ມຣດອຳນຳດແລະສຳມຳດເຮັດຫຍ ັງກໄດທ
ີ້ ິ່ ພຣະອ ົງເລືອກ. ເພຳະພຣະເຈົຳີ້ ບິ່
ີ້ ມະນຸດເຖງແມນວ
ໄດປ
ເີ້ ຫັ ນວຳິ່ ຄວຳມຮ ັກ
ັີ້
ີ້ ະຖມ
ິ່ ຳິ່ ພວກເຂົຳຈະປະຕເສດພຣະອ ົງເລືີ້ອຍໆ, ນນສະແດງໃຫ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ມຕິ່ ມະນຸດແມນອ
ິ່ ັດສະຈ ັນໃຈແທໆ
ີ້ . ເມືິ່ ອຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອພຽງແຕເິ່ ວົີ້ ຳເຖງຄວຳມຮ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້
ິ່ ໄດອ
ເທົິ່ ຳນນແລະບ
ັີ້
ີ້ ະທບຳຍເຖງເຫດຜົນຫຳຍຢຳິ່ ງທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ສຳມຳດຕ ັດສນໃຈທິ່ ຈະບິ່ ຮ ັກເຮົຳ, ແຕໃິ່ ຫີ້
ຄວຳມຄດທິ່ ຈຳກ ັດວຳິ່ ຄວຳມຮ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ເປັນແນວໃດ. ພວກເຮົຳຕອ
ີ້ ງສືິ່ ສຳນທັງສອງພຳກສວ
ິ່ ນເພືິ່ ອ
ີ້ . ຄວຳມຮ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ອຳດຈະບິ່ ມຄຸນຄຳິ່ ຖຳີ້
ໃຫຜ
ີ້ ຄ
ີູ້ ົນຈະເຫັ ນຄຸນຄຳິ່ ຄວຳມຮ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຫຳຍຂນ
ຄ ົນທິ່ ບິ່ ເຊືິ່ ອບິ່ ເຂົີ້ຳໃຈຄວຳມບລສຸດຂອງພຣະເຈົີ້ຳ.

ີ້ ສຳມ, ອຳນຳດແຫງິ່ ຄວຳມມືດຮູວ
ຂທ
ີ້ ຳິ່ ພວກເຮົຳຢູຝ
ິ່ ຳິ່ ຍໃດໂດຍກຳນປະພດຂອງພວກເຮົຳ. ພວກເຂົຳບິ່
ໄດໂີ້ ງ.ິ່ ພວກເຂົຳສຳມຳດເຫັ ນຄວຳມຈ ົງຮ ັກພັກດຂອງພວກເຮົຳຕິ່ ພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກເຂົຳເຫັ ນເມືິ່ ອພວກເຮົຳ
ຕ ັດສນໃຈຕດຕຳມພຣະເຢຊູ. ພວກເຂົຳເຫັ ນສິ່ ງທິ່ ພວກເຮົຳເຮັດເຊັິ່ ນກຳນຮ ັບບ ັບຕສະມຳແລະຕິ່ ຕຳີ້ ນກ ັບ
ບຳບ. ແຕພ
ິ່ ວກເຂົຳຍ ັງເຫັ ນຕອນທິ່ ພວກເຮົຳທິ່ ບິ່ ສ ັດຊືິ່ຕິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ອກດວ
ີ້ ຍ. ອຳນຳດມືດເຂົີ້ຳໃຈເມືິ່ ອເຮົຳບິ່
ສ ັດຊືິ່ຕິ່ ພຣະເຈົຳີ້ , ພວກເຮົຳຈະກຳຍເປັນຄ ົນທິ່ ອອ
ິ່ ນແອຫຳຍ. ເຖງວຳິ່ ຈະເຊືິ່ ອຫືບິ່ ເຊືິ່ ອກິ່ ຕຳມ, ພວກເຮົຳ
ກຳລ ັງຖືກຕດຕຳມຢູ.ິ່ ທັງວນຍຳນທິ່ ສ ັດຊືິ່ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແລະພວກວນຍຳນທິ່ ກະບ ົດກຳລ ັງເຝົີ້ຳເບິ່ ງພວກເຮົຳ
ເພຳະວຳິ່ ພວກເຮົຳທຸກຄ ົນມສວ
ິ່ ນຮວ
ິ່ ມໃນສ ົງຄຳມເໜືອທຳມະຊຳດ.
ສິ່ ງເຫິ່ ົ ຳນເີ້ ປັນຄວຳມຈງ, ແຕເິ່ ຂົີ້ຳໃຈງຳຍກວ
ຳິ່ ກຳນດຳເນນຊວດແບບນນ.
ັ ີ້ ເຖງແມນວ
ິ່
ິ່ ຳິ່ ພວກເຮົຳໄດຮ
ີ້ ັບ
ກຳນໄຖຈ
ິ່ ຳກກຳນເປັນຂຳີ້ ທຳດຂອງຊຳຕຳນ, ພວກເຮົຳກຍ ັງເປັນຄ ົນບຳບ. ໃນກຳນດຳເນນຊວດຕຳມ
ຄວຳມຈງເຫິ່ ົ ຳນ,ີ້ ພວກເຮົຳຕອ
ີ້ ງໃຊຄ
ີ້ ວຳມຄດແລະຈດໃຈຂອງພວກເຮົຳສຸມໃສເິ່ ພືິ່ ອເຂົີ້ຳໃຈກຽິ່ ວກ ັບ
ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ສຳລ ັບພວກເຮົຳ. ພວກເຮົຳກຳລ ັງດຳເນນຊວດຄືກ ັບຄ ົນຕຳິ່ ງປະເທດທິ່ ຢູໃິ່ ນຕຳິ່ ງ
ແດນ.ຄືກ ັນກ ັບພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົຳຢູໃິ່ ນໂລກນ,ີ້ ແຕພ
ິ່ ວກເຮົຳບິ່ ໄດເີ້ ປັນຂອງໂລກນ ີ້ (ຢຮ.8:23;1ຢຮ4:4).
ີ້
ມນມ
ຍ
ັ ຄວຳມແຕກຕຳິ່ ງກ ັນຫຳຍລະຫວຳິ່ ງ “ໃນໂລກ” ແລະ“ຂອງໂລກ”. ຄວຳມແຕກຕຳິ່ ງນນຈະໃຫຍ
ັ ີ້
ິ່ ິ່ ງຂນ
ເມືິ່ ອເຮົຳຮຽນຮູເີ້ ພິ່ ມເຕມກຽິ່ ວກ ັບຄວຳມໝຳຍຂອງກຳນເປັນລູກຂອງພຣະເຈົຳີ້ .
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ຜູທ
ັ ວ
ີ້ ິ່ ໄດຮ
ີ້ ບສ
ິ່ ນໃນສະພຳບຂອງພຣະເຈຳົີ້
ທຳິ່ ນຮູບ
ີ້ ວຳິ່ ທຳິ່ ນແມນໃຜ?
ິ່
ີ້ ງແຕ
ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດຖ
ທ
ວ
ັີ້
ີ້ ຳມຄຳຖຳມນຕ
ິ່ ຳອດ, ແຕເິ່ ຖງເວລຳແລວ
ີ້ ທິ່ ຈະຖຳມອກ. ແມນແລ
ິ່
ີ້ , ພວກເຮົຳຢູິ່
ີ້ ໂດຍພຣະຄຸນ, ຜຳິ່ ນທຳງຄວຳມເຊືິ່ ອ
ໃນໂລກ, ແຕພ
ພວກເຮົຳໄດຮ
ິ່ ວກເຮົຳບິ່ ແມນຂອງໂລກ.
ິ່
ີ້ ັບຄວຳມພົນ
ີ້ົ
ໃນສິ່ ງທິ່ ພຣະເຢຊູໄດເີ້ ຮັດຢູເິ່ ທງໄມກຳງແຂນ
(ອຟຊ.2:8–9). ແຕນ
ຸ ເລິ່ ມຕນຂອງກຳນ
ັ ີ້ ນພຽງແຕຈ
ີ້
ິ່ ນເປັ
ິ່ ດ
ເຂົີ້ຳໃຈແຜນຂອງພຣະເຈົຳີ້ .
ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ, ເຊິ່ ງເລິ່ ມຕນໃນສວນເອເດນ,
ແມນກຳນໂຮມເອົ
ຳຄອບຄ ົວມະນຸດຂອງ
ົີ້
ິ່
ິ່ ົ ຈືິ່ ໄວວ
ພຣະອ ົງກ ັບຄອບຄ ົວວນຍຳນຂອງພຣະອ ົງ. ຈງ
ື ສຳີ້ ງ
ີ້ ຳິ່ ພວກລູກຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳໃນສະຫວ ັນໄດຖ
ີ້ ກ
ີ້ ໂດຍພຣະເຈົຳີ້ ກອ
ີ້ ແຜນ
ຂນ
ິ່ ນທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດສ
ີ້ ຳີ້ ງໂລກວ ັດຖຸ (ໂຢບ.38: 7 .8). ພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ໄດປ
ີ້ ະຖມ
ິ່ ັ ກຳິ່ ວຫ ັງຈຳກກຳນກະບ ົດໃນສວນເອເດນ. ຜູທ
ດງ
ັ ສະນະດຽວກ ັນກ ັບ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອທຸກຄ ົນຈະປິ່ຽນໄປມພຣະລກ
ພຣະເຈົຳີ້ . ຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອຈະເປັນຄືກ ັນກ ັບບຸດວນຍຳນໃນສະຫວ ັນຄ ົນໜິ່ ງຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ພວກເຮົຳຈະເປັນຄື
ກ ັບພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ (1ຢຮ.3:1–3).
ນ ັກສຳດສະໜຳສຳດມຫຳຍຊືິ່ ສຳລ ັບຄວຳມຄດນ.ີ້ ສິ່ ງທິ່ ພົບຫຳຍທິ່ ສຸດແມນກຳນສ
ັນລະເສນ. ເປໂຕໄດ ີ້
ິ່
ີ້ ຳິ່ “ໄດຮ
ິ່ ັ ນ:ີ້ “ ບິ່ ງແມ!
ກຳິ່ ວເຖງສິ່ ງນວ
ີ້ ັບສວ
ິ່ ນໃນສະພຳບຂອງພຣະອ ົງ” (2 ປຕ.1: 4). ໂຢຮ ັນໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວດງ
ີ້ ພວກເຮົຳວຳິ່
ພຣະບດຳເຈົີ້ຳຊ ົງໂຜດປະທຳນຄວຳມຮ ັກແກເິ່ ຮົຳທັງຫລຳຍ ເປັນຢຳິ່ ງໃດທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງເອນ
ີ້ ຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຈະຊໃີ້ ຫເີ້ ຫັ ນວຳິ່ ພຣະຄຳ
ບຸດຂອງພຣະອ ົງ ແລະພວກເຮົຳກເປັນຢຳິ່ ງນນ”
ັີ້ (1ຢຮ.3:1). ໃນບ ົດນຂ
ີ້ ວຳມນນ.
ພສອນແນວໃດກຽິ່ ວກ ັບຂຄ
ັ ີ້

ີ້ ສຳຍຂອງອ ັບຣຳຮຳມ
ບຸດຂອງພຣະເຈົຳີ້ , ເຊືອ
ໃນເວລຳທິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດມ
ີ້ ອບປະຊຳຊຳດຕຳິ່ ງໆໃຫຢ
ີ້ ພ
ິູ່ ຳຍໃຕສ
ີ້ ດອຳນຳດຂອງສະມຳຊກສະພຳວນຍຳນ
ຂອງພຣະອ ົງທິ່ ວຫຳນບຳເບນ, ພຣະເຈົີ້ຳຮູວ
ົີ້
ົວມະນຸດ
ີ້ ຳິ່ ພວກເຂົຳຈະກະບ ົດແລະພຣະອ ົງຈະເລິ່ ມຕນຄອບຄ
ີ້ ອ ັບຣຳຮຳມ (ປຖກ.12:1–8) ທັນທຫງັ ຈຳກເລືິ່ ອງວຫຳນບຳເບນ
ໃໝຂ
ິ່ ອງພຣະອ ົງ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດເີ້ ອນ
(ປຖກ.11: 1–9). ໂດຍຜຳິ່ ນທຳງອ ັບຣຳຮຳມແລະຊຳຣຳແລະລູກຫຳນຂອງພວກເພິ່ ນ, ພຣະເຈົຳີ້ ຈະສືບຕິ່
ີ້ົ
ແຜນກຳນທິ່ ພຣະອ ົງໄດເີ້ ລິ່ ມຕນໃນສວນເອເດນ.

ີ້ ວຳິ່ ຊ ົນຊຳດອດສະຣຳເອນ. ຄ ົນອດສະຣຳ
ປະຊຳຊ ົນຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມນລູ
ິ່ ກຫຳນຂອງອ ັບຣຳຮຳມທິ່ ເອນ
ເອນບິ່ ປະຕບ ັດຕຳມແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກເຂົຳບິ່ ໄດຟ
ີ້ ືີ້ ນຟູກຳນປົກຄອງທິ່ ດຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຢູເິ່ ທງ
ີ້ ສຳຍຄ ົນໜິ່ ງຈຳກອ ັບຣຳຮຳມຈະປະສ ົບຜົນສຳເລັ ດ. ພຣະເຈົຳີ້ ຈະມຳເປັນມະນຸດ.
ແຜນ
ິ່ ດນໂລກ. ແຕເິ່ ຊືອ
ີ້ ສຳຍຂອງດຳວດ, ອ ັບຣຳຮຳມ, ແລະອຳດຳມ. ໂດຍ
ພຣະເຢຊູແມນມະນຸ
ດຄ ົນນນແລະພຣະອ
ັ ີ້
ົງຊ ົງເປັນເຊືອ
ິ່
ຜຳິ່ ນທຳງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳພຣະສ ັນຍຳຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ຈະອວຍພອນປະຊຳຊຳດ, ທິ່ ໄດຖ
ື ລ ົງໂທດຢູທ
ີ້ ກ
ິ່ ິ່ ວຫຳນ
ບຳເບນ ໃນທິ່ ສຸດກິ່ ສຳເລັ ດເປັນຈງ. ໂປໂລໄດຂ
ຳຍບອ
ັ ີ້
ີ້ ຽນກຽິ່ ວກ ັບເລືິ່ອງນນໃນຫ
ິ່ ນຄື:
ພຣະອ ົງໄດເີ້ ປດເຜຍແຜນກຳນອ ັນເລກລ ັບຂອງພຣະອ ົງ ໃຫຂ
ູີ້ ຜນກຳນນນ.
ັີ້ (ຕຳມທິ່
ີ້ ຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດຮ
ີ້ ແ
ີ້ ກຽິ່ ວກ ັບເລືິ່ອງນແ
ີ້ ລະເມືິ່ ອພວກເຈົຳີ້ ຈະອຳິ່ ນເບິ່ ງຖອ
ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດຂ
ີ້ ຽນໄວແ
ີ້ ລວ
ີ້ ຢຳິ່ ງຫຍໆ
ີ້ ຍຄຳ ຊິ່ ງ
ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດຂ
ັ ຂອງ
ີ້ ຽນນນັ ີ້ ກຈະຮູເີ້ ຖງຄວຳມເຂົີ້ຳໃຈຂອງຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດ ີ້ ໃນເລືິ່ ອງຄວຳມເລກລບ
ພຣະຄຣດ.)

ີ້ ຣະອ ົງໄດ ີ້
ຊິ່ ງໃນສະໄໝກອ
ິ່ ນ ພຣະອ ົງບິ່ ໄດໃີ້ ຫມ
ີ້ ະນຸດໂລກຮູຄ
ີ້ ວຳມເລກລ ັບນ ີ້ ແຕບ
ິ່ ັດນພ

ເປດເຜຍເລືິ່ ອງນນັ ີ້ ໃຫແ
ີ້ ກບ
ິ່ ັນດຳອ ັກຄະສຳວ ົກທິ່ ບຣສຸດຂອງພຣະອ ົງ ແລະພວກຜູປ
ີ້ ະກຳດພຣະທຳ
ໂດຍທຳງພຣະວນຍຳນ.ວຳິ່ ຄ ົນຕຳິ່ ງຊຳດນນໄດ
ເີ້ ປັນຜູຮ
ັີ້
ີ້ ັບມຣະດ ົກຮວ
ິ່ ມກ ັນ ເປັນອະໄວຍະວະຂອງກຳຍ
ອ ັນດຽວກ ັນ ທັງມສວ
ິ່ ນໄດຮ
ີ້ ັບພຣະສ ັນຍຳໃນພຣະຄຣດເຈົຳີ້ ເຢຊູ ໂດຍທຳງຂຳິ່ ວປະເສດ.(ອຟຊ.3.3-6)
ເພຳະວຳິ່ ເຈົຳີ້ ທັງຫລຳຍກເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຮວ
ິ່ ມໃນພຣະຄຣດເຈົຳີ້ ເຢຊູໂດຍທຳງຄວຳມເຊືິ່ ອ
ເພຳະວຳິ່ ຄ ົນໃດໃນພວກເຈົຳີ້ ໄດຮ
ັີ້ ໄດສ
ີ້ ັບບ ັບຕສະມຳໃນພຣະຄຣດແລວ
ີ້ ຄ ົນນນກ
ີ້ ວມຊວດຂອງ
ິ່ ັ ນນຈ
ພຣະອ ົງ. ດງ
ັີ້ ິ່ ງບິ່ ມຄວຳມແຕກຕຳິ່ ງອ ັນໃດ ລະຫວຳິ່ ງຄ ົນຢວແລະຄ ົນຕຳິ່ ງຊຳດ ລະຫວຳິ່ ງ
ທຳດແລະອດສະຫະລະຫວຳິ່ ງຊຳຍແລະຍງ
ພຣະຄຣດເຈົຳີ້ ເຢຊູ.

ເພຳະພວກເຈົຳີ້ ທຸກຄ ົນເປັນອ ັນໜິ່ ງອ ັນດຽວກ ັນໃນ

ີ້ ສຳຍຂອງ
ຖຳີ້ ພວກເຈົຳີ້ ເປັນຄ ົນຂອງພຣະຄຣດແລວ
ີ້ ພວກເຈົຳີ້ ກເປັນເຊືອ

ອ ັບຣຳຮຳມ ຄືເປັນຜູໄ
ີ້ ດຮ
ີ້ ັບມຣະດ ົກຕຳມພຣະສ ັນຍຳ.

(ຄລຕ.3:26-29)

ີ້ ຳິ່ ໃນສະໄໝພຣະສ ັນຍຳເດມຫຳຍຄງແລ
ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດອ
ວ
ັ ີ້
ີ້ ະທບຳຍໃນບ ົດກອ
ິ່ ນໜຳີ້ ນວ
ີ້ ວຳິ່ ປະຊຳຊ ົນທິ່ ບິ່
ແມນຄ
ົ ຄອງເໜືອທຳມະຊຳດ
ິ່ ົນອດສະຣຳເອນໄດອ
ີ້ ຳໄສຢູໃິ່ ນດນແດນທິ່ ຢູພ
ິ່ ຳຍໃຕກ
ີ້ ຳນຄອບຄອງຂອງຜູປ
ີ້ ກ
ີ້ ຕອນທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ມອບບ ັນດຳປະເທດເຫິ່ ົ ຳນນໃຫ
ທິ່ ກະບ ົດ. ສິ່ ງນໄີ້ ດເີ້ ກດຂນ
ຜ
ັ ີ້
ົ ຄອງວນຍຳນເຫິ່ ົ ຳນນທ
ັ ີ້ ິ່ ວ
ີ້ ປ
ີູ້ ກ
ຫຳນບຳເບນ. ທິ່ ວຫຳນບຳເບນ, ປະເທດຕຳິ່ ງໆໄດຖ
ື ແຍກອອກຈຳກຄວຳມສຳພັນໂດຍກ ົງກ ັບພຣະເຈົຳີ້
ີ້ ກ
ີ້ ພຽງແຕອ
ອ ົງທຽິ່ ງແທ.ີ້ ຈຳກນນພຣະເຈົ
ຳີ້ ໄດສ
ັ ີ້
ີ້ ຳີ້ ງຊ ົນຊຳດໃໝທ
ິ່ ິ່ ມຊືິ່ ວຳິ່ ຊ ົນຊຳດອດສະຣຳເອນ. ບ ັດນມ
ິ່ ດສະ
ີ້ ຊືິ່ ປະເທດ
ຣຳເອນເທົິ່ ຳນນທ
ັີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອມຕິ່ ໂດຍກ ົງກ ັບພຣະເຈົຳີ້ (ພບຍ.32: 9). ຄ ົນອດສະຣຳເອນໄດມ
ີ້ ກຳນເອນ
ອືິ່ ນໆຫຳຍຊືິ່ . ຂອງພວກເຂົຳຈະຕງຊືິ່
ັີ້ ໃຫຕ
ີ້ ຳມຄວຳມໝຳຍດຳີ້ ນພູມສຳດຫືຊ ົນຊຳດ. ຍ ົກຕ ົວຢຳິ່ ງ, ຊຳວອຢບ
, ຊຳວໂມອຳບ, ຊຳວອຳມຳເຫັ ກ. ແຕວ
ື ຳລ ັບກຸມ
ົ ຂອງບ ັນດຳປະເທດທິ່ ຖືກ
ິ່ ຳິ່ ໃນພຣະສ ັນຍຳໃໝຊ
ິ່ ິ່ ສ
ິ່ ທັງໝດ
ີ້ ນແ
ີ້ ມນ“ຄ
ປະຖມ
ົນຕຳິ່ ງຊຳດ” (Gentile) .ຄຳວຳິ່ ຄ ົນຕຳິ່ ງຊຳດເປັນຄຳສ ັບພຳສຳລຳຕນເຊິ່ ງມຄວຳມໝຳຍ
ິ່
ວຳິ່ “ປະຊຳຊຳດ” ຖຳີ້ ທຳິ່ ນບິ່ ແມນຄ
ິ່ ົນອດສະຣຳເອນ, ທຳິ່ ນກເປັນຄ ົນຕຳິ່ ງຊຳດ.

ີ້ ສຳຍຂອງອ ັບຣຳຮຳມຊືິ່ວຳິ່ ພຣະເຢຊູໄດຕ
ເລືິ່ ອງລຳວໃນພຣະສ ັນຍຳໃໝແ
ິ່ ມນວ
ິ່ ຳິ່ ເຊືອ
ີ້ ຳຍແລະເປັນຄືນມຳ
ຈຳກຕຳຍເພືິ່ ອໄຖຄ
ິ່ ົນອດສະຣຳເອນແລະຄ ົນຕຳິ່ ງຊຳດດວ
ີ້ ຍ.
ີ້ ສຳຍຂອງອ ັບຣຳຮຳມເທົິ່ ຳນນ,
ພຳລະກດຂອງພຣະເຢຊູແມນເພືິ່
ອໄຖບ
ັີ້ ແຕຍ
ິ່
ິ່ ິ່ ພຽງແຕເິ່ ຊືອ
ິ່ ັງລວມເຖງ
ີ້ ໂດຍພຣະເຈົຳີ້ ອ ົງທຽິ່ ງແທອ
ປະຊຳຊ ົນທັງໝດ
ົ ໃນປະເທດທິ່ ໄດຖ
ື ປະຖມ
ີ້ ກ
ີ້ ກດວ
ີ້ ຍ. ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຫຳກິ່ ອຳີ້ ງເຖງ
ີ້ ຳກຈ ົດໝຳຍຂອງໂປໂລ. ໂປໂລໄດກ
ບຳງຂຈ
ີ້ ຳິ່ ວວຳິ່ ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ຈະລວມເອົ ຳຄ ົນຕຳິ່ ງຊຳດ
ເຂົີ້ຳມຳໃນຄອບຄ ົວຂອງພຣະອ ົງແມນຄວຳມລ
ກລ ັບ. ສຳີ້ ງຄວຳມປະຫຳດໃຈໃຫກ
ິ່
ີ້ ັບໂປໂລຫຳຍທິ່ ປະຊຳຊ ົນ
ຈຳກບ ັນດຳປະເທດຂອງຄ ົນຕຳິ່ ງຊຳດແລະເຊິ່ ງຢູພ
ົ ຄອງເໜືອທຳມະຊຳດທິ່
ິ່ ຳຍໃຕກ
ີ້ ຳນຄວບຄຸມຂອງຜູປ
ີ້ ກ
ກະບ ົດສຳມຳດສືບທອດພຣະສ ັນຍຳທິ່ ໄດໃີ້ ຫກ
ີ້ ັບອ ັບຣຳຮຳມ.
ທຸກຄ ົນທິ່ ເຊືິ່ ອຂຳິ່ ວປະເສດຂອງໃນພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ຜູເີ້ ປັນພຣະເມຊອຳກຈະກຳຍເປັນລູກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ອ ົງ
ີ້ ມນພຣະເຈົ
ທຽິ່ ງແທ.ີ້ ພຣະເຈົຳີ້ ນແ
ຳີ້ ຂອງອ ັບຣຳຮຳມ, ອຊຳກ, ແລະຢຳໂຄບ (ຢຮ 1:12;ຄລຕ :26; ຣມ.
ິ່
ີ້ ມນເຫດຜົ
ີ້ ວຳິ່ ຜູທ
8:14). ນແ
ນທິ່ ພຣະສ ັນຍຳໃໝໃິ່ ຊຄ
ິ່
ີ້ ຳທິ່ ເອນ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອວຳິ່ "ຄອບຄ ົວ". ຕ ົວຢຳິ່ ງ: ເປັນບຸດ,ເປັນ
ລູກ, ແລະຜູຮ
ື “ຮ ັບເປັນລູກ” ຂອງພຣະເຈົຳີ້
ີ້ ັບມຣະດ ົກ. ພຣະສ ັນຍຳໃໝຍ
ິ່ ັງກຳິ່ ວອກວຳິ່ ພວກເຂົຳໄດຖ
ີ້ ກ
ີ້ ວຳມດງ
ິ່ ັ ກຳິ່ ວແມນຈະແຈ
(ຣມ. 8:15,23; ອຟຊ.1: 5; ຄລຕ.4: 4). ຂຄ
ງຫ
ິ່
ີ້ ຳຍທິ່ ວຳິ່ ຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອຢູໃິ່ ນຄອບຄ ົວ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແລະຈະໄດຮ
ື ລວມເຂົີ້ຳໃນຄອບຄ ົວໃໝຝ
ີ້ ັບມລະດ ົກ. ເຊິ່ ງບອກວຳິ່ ຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອໄດຖ
ີ້ ກ
ິ່ ຳິ່ ຍວນຍຳນ
ແລະຄອບຄ ົວມະນຸດຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ຈຸດໝຳຍປຳຍທຳງຂອງຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອຄືກຳນເປັນຄືກ ັບອຳດຳມແລະເອວຳ
ີ້ ຳຍ. ພວກເຂົຳຕອ
ຕອນທຳອດທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ສຳີ້ ງເຂົຳເຈົຳີ້ . ພວກເຂົຳຈະບິ່ ມມືຕ
ີ້ ງເປັນຕ ົວແທນຂອງພຣະເຈົຳີ້ .
ພວກເຂົຳຕອ
ີ້ ງມຊວດຕະຫອດໄປໃນທິ່ ປະທັບຂອງພຣະເຈົຳີ້ .
ີ້ ິ່ ສຸດແມນວ
ແຕເິ່ ຖງປຳນນນກ
ດຳີ້ ນທິ່ ໜຳີ້ ງດງທ
ັີ້ ບິ່ ໄດສ
ີ້ ະແດງອອກຢຳິ່ ງສ ົມບູນວຳິ່ ພວກເຮົຳແມນໃຜ.
ິ່
ິ່ ທ
ທິ່ ພຣະເຢຊູເບິ່ ງພວກເຮົຳແນວໃດ.

ກຳນທອ
ີ້ ນໂຮມຄອບຄ ົວ
ສອງບ ົດທຳອດຂອງພຣະທຳເຮັບເຣໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳເຫັ ນພຳບປະທັບໃຈຂອງຄອບຄ ົວໃໝຂ
ິ່ ອງພຣະເຈົຳີ້ ຄື
ີ້ ຣະຄຳພເຫິ່ ົ ຳນເີ້ ຮັດໃຫຂ
ຄອບຄ ົວວນຍຳນແລະຄອບຄ ົວມະນຸດ. ຂພ
ີ້ ຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຮູສ
ີ້ ກຕືິ່ ນເຕັ ີ້ນທິ່ ສຸດໃນທຸກບອ
ິ່ ນ
ໃນພຣະຄຳພ.
ີ້ 4). ບິ່ ມວນ
ໃນເຮັບເຣບ ົດທ 1 ສອນວຳິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ຊ ົງເປັນ“ຜູປ
ີ້ ະເສດເລດລ ີ້ຳກວຳິ່ ເທວະດຳ” (ຂທ
ີ້ ຄວຳມໝຳຍເພຳະວຳິ່ ພຣະເຢຊູເປັນ
ຍຳນໃດຢູໃິ່ ນສະພຳວນຍຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ສູງກວຳິ່ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ . ນມ
ພຣະເຈົຳີ້ . ຫງັ ຈຳກນນຈ
ັີ້ ິ່ ງສອນວຳິ່ ເນືິ່ ອງຈຳກວຳິ່ ບິ່ ມເທວະດຳໃດທິ່ ເໝຳະສ ົມທິ່ ຈະມຳເປັນມະນຸດແລະໄດ ີ້

ຮ ັບອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ເປັນມຣະດ ົກ ເຊິ່ ງເທວະດຳທັງໝດ
ົ ຕອ
ີ້ ງນະມ ັດສະກຳນພຣະເຢຊູເຈົຳີ້
ີ້ 5–6).
(ຂທ

ພຣະເຢຊູຊ ົງເປັນກະສ ັດ.
ແຕພ
ັ ີ້
ິ່ ຣະຄຳພບອກວຳິ່ ເມືິ່ ອທິ່ ພຣະເຢຊູມຳເປັນມະນຸດພຣະອ ົງກຕຳິ່ ກວຳິ່ ເທວະດຳໃນໄລຍະສນໆ.
ພຣະອ ົງໄດມ
ີ້ ຳເປັນມະນຸດຄືກ ັນກ ັບພວກເຮົຳ. ມະນຸດແມນຜູ
ິ່ ທ
ີ້ ິ່ ມອຳນຳດໜອ
ີ້ ຍກວຳິ່ ວນຍຳນ. ຜູຂ
ີ້ ຽນ
ພຣະທຳເຮັບເຣຈິ່ ງຖຳມວຳິ່ :
“ມະນຸດສຳຄ ັນຫຍ ັງໜ

ທິ່ ພຣະອ ົງຈະຕອ
ີ້ ງຄດເຖງເຂົຳ ຫລືວຳິ່ ພຣະອ ົງຕອ
ີ້ ງເປັນຫວ
ິ່ ງເປັນໃຍ

ມະນຸດທິ່ ຕຳຍເປັນບ? ພຣະອ ົງຊ ົງເຮັດໃຫມ
ີ້ ະນຸດຕຳິ່ ກວຳິ່ ເທວະດຳພຽງໜອ
ີ້ ຍໜິ່ ງເທົິ່ ຳນນັ ີ້
ຊ ົງເອົ ຳສະຫງຳຣຳສ
ແລະກຽດຕຍ ົດເປັນມ ົງກຸດໃຫີ້ ໄດຊ
ິ່
ີ້ ົງປຳບສິ່ ງທັງປວງ ໃຫຢ
ີ້ ພ
ິູ່ ຳຍໃຕຕ
ີ້ ນຂອງ
ເພິ່ ນ.”...
ແຕພ
ິ່ ວກເຮົຳກເຫັ ນພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ຜູທ
ີ້ ິ່ ຖືກເຮັດໃຫຕ
ີ້ ຳິ່ ກວຳິ່ ເທວະດຳພຽງຊິ່ວົ ຄຳວນນັີ້ ຊ ົງໄດຮ
ີ້ ັບ
ພຣະສະຫງຳຣຳສ
ແລະພຣະກຽດຕຍ ົດເປັນມ ົງກຸດ ເພຳະທິ່ ພຣະອ ົງຊ ົງຍອມຕຳຍດວ
ິ່
ີ້ ຍຄວຳມທລະມຳນ
ໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ພຣະອ ົງຈິ່ ງໄດຊ
ີ້ ົງຊມຣ ົດຄວຳມຕຳຍແທນມະນຸດທຸກຄ ົນ. (ຮຣ.2:6-9)
ີ້ . ນນກ
ຜົນຂອງກຳນທິ່ ພຣະເຢຊູໄດເີ້ ຮັດແມນຫຍ
ັງ? ພວກເຮົຳອຳດຈະເວົີ້ ຳວຳິ່ ຄວຳມພົນ
ັີ້ ຈະຖືກຕອ
ິ່
ີ້ ງ
ບຳງສວ
ັ ີ້ ິ່ ແມນສ
ິ່ ນ, ແຕນ
ິ່ ນບ
ິ່ ິ່ ງທິ່ ຜູຂ
ີ້ ຽນພຣະທຳເຮັບເຣຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳຮຽນຮູ.ີ້ ຜູຂ
ີ້ ຽນຢຳກໃຫພ
ີ້ ວກ
ເຮົຳຮູວ
ີ້ ຳິ່ ເພຳະວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດມ
ີ້ ຳເປັນມະນຸດໃນພຣະເຢຊູ, ຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອວຳິ່ ພຣະອ ົງສຳມຳດເປັນລູກຂອງ
ພຣະເຈົຳີ້ ໄດ.ີ້
ີ້ ິ່ ງພຣະເຈົຳີ້ ຈະປຽິ່ ນຄ ົນເຫິ່ ົ ຳນນໃຫ
ຖຳີ້ ມະນຸດເຊືິ່ ອໃນພຣະເຢຊູຜເີູ້ ປັນທັງພຣະເຈົຳີ້ ແລະມະນຸດ, ມືໜ
ເີ້ ປັນ
ັີ້
ພຣະລ ັກສະນະຂອງພຣະອ ົງ. ພວກເຮົຳຈະເປັນສະມຳຊກໃນຄອບຄ ົວຂອງພຣະອ ົງ. ເຮົຳຈະຕຳຍບິ່ ມືໃີ້ ດກ
ີ້ ິ່ ງ. ຫືເຮົຳອຳດຈະຍ ັງມຊວດຢູເິ່ ມືິ່ ອພຣະເຢຊູກ ັບມຳແຜນ
ມືໜ
ິ່ ດນໂລກ. ພຣະອ ົງກຳລ ັງຈະກ ັບມຳເຮັດຕຳມ
ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ຈະເຮັດໃຫແ
ຈະ
ົ ເປັນສວນເອເດນ. ໃນເວລຳນນພຣະເຢຊູ
ັີ້
ີ້ ຜນ
ິ່ ດນໂລກທັງໝດ
ແນະນຳພວກເຮົຳຕິ່ ສະພຳວນຍຳນທິ່ ເຫືອ ແລະແນະນຳສະພຳວນຍຳນໃຫແ
ີ້ ກພ
ິ່ ວກເຮົຳຮູ.ີ້ ພຣະເຢຊູຈະ
ເປັນຄືກ ັບພວກເຮົຳແລະພວກເຮົຳກິ່ ຈະເປັນຄືກ ັບພຣະອ ົງ:

ດວ
ນນັີ້ ກເປັນກຳນເໝຳະສ ົມຢູິ່
ີ້ ຍວຳິ່ , ໃນກຳນທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຈະຊ ົງພຳບຸດຫວງຫຳຍໄປສູສ
ິ່ ະຫງຳຣຳສ
ິ່
ີ້
ແລວ
ີ້ ທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຜູຊ
ີ້ ິ່ ງທຸກສິ່ ງດຳລ ົງຢູໂ
ິ່ ດຍພຣະອ ົງ ແລະເພືິ່ ອພຣະອ ົງ ຈະຊ ົງໃຫຜ
ີ້ ນ
ີູ້ ຳທຳງຄວຳມລອດພົນ
ໃຫເີ້ ຂົຳເຫິ່ ົ ຳນນັ ີ້ ໃຫເີ້ ຖງທິ່ ສຳເລັ ດໂດຍກຳນທົນທຸກທລະມຳນ.
ເພຳະວຳິ່ ພຣະອ ົງຜູຊ
ື ຊຳລະ
ີ້ ົງຊຳລະມະນຸດໃຫບ
ີ້ ຣສຸດຈຳກບຳບກຳຂອງພວກເຂົຳ ແລະພວກທິ່ ໄດຖ
ີ້ ກ
ີ້
ໃຫບ
ັ ີ້ ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ຈິ່ ງບິ່ ລະອຳຍທິ່ ຈະເອນ
ີ້ ຣສຸດນນັີ້ ກມມຳຈຳກພຣະບດຳເຈົີ້ຳອ ົງດຽວກ ັນ. ເພຳະສະນນ
ີ້ ຍນອ
ຄ ົນເຫິ່ ົ ຳນນວ
ັີ້ ຳິ່ ເປັນອຳີ້ ຍເອືອ
ີ້ ງຂອງພຣະອ ົງ. ໂດຍພຣະອ ົງຊ ົງກຳິ່ ວວຳິ່ ,“ເຮົຳຈະປະກຳດພຣະນຳມ

ີ້ ຍນອ
ຂອງພຣະອົງແກອ
ິ່ ຳີ້ ຍເອືອ
ີ້ ງຂອງເຮົຳ ເຮົຳຈະຮອ
ີ້ ງເພງສັນລະເສນພຣະອົງໃນທິ່ຳມກຳງຊຸມຊ ົນ.”...
ີ້ ອ
“ຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍຢູທ
ິ່ ິ່ ນພ
ີ້ ມກ ັບບຸດທັງຫລຳຍ ທິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຊ ົງມອບໃຫຂ
ີ້ ຳີ້ ນອ
ີ້ ຍ. (ຮຣ.2:10-13)
ພຣະເຢຊູຮສ
ູີ້ ກຕືິ່ ນເຕັີ້ນທິ່ ຈະນຳສະເໜບ ັນດຳລູກຂອງພຣະອ ົງທິ່ ເປັນມະນຸດເຖງແມນວ
ິ່ ຳິ່ ພວກເຂົຳມອຳ
ນຳດໜອ
ີ້ ຍກວຳິ່ ສະມຳຊກສະພຳວນຍຳນກຕຳມ. ພຣະເຢຊູບິ່ ອຳຍທິ່ ຈະມຳເປັນມະນຸດແລະຢູຕ
ິ່ ຳິ່ ກວ
ິ່ ຳສິ່ ງມຊ
ີ້ ມນສ
ວດວນຍຳນພຽງຊິ່ວົ ຄຳວ. ນແ
ິ່ ວ
ິ່ ນໜິ່ ງຂອງແຜນຂອງພຣະເຈົຳີ້ .ພຣະເຢຊູຢືນຢູໃິ່ ນສະພຳແລະພຣະອ ົງ
ີ້ ອ
ນຳສະເໜພວກເຮົຳ. ພຣະເຢຊູກຳິ່ ວວຳິ່ : ຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍຢູທ
ິ່ ິ່ ນພ
ີ້ ມກ ັບບຸດທັງຫຳຍ ທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງມອບໃຫີ້
ີ້ ວກເຮົຳຢູນ
ຂຳີ້ ນອ
ນແຜນກຳນຕ
ງແຕ
ເິ່ ລິ່ ມຕນ.
ັ ີ້
ັ ີ້
ົີ້
ີ້ ຍ.. ດຽວນພ
ິ່ ຳກ ັນຕະຫອດໄປ. ແລະນນແມ
ິ່
ກຳນເຂົີ້ຳສູຄ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແມນຈຸ
ິ່ ອບຄ ົວໃນສະຫວ ັນແລະສະຫງຳຣຳສ
ິ່
ິ່ ດໝຳຍປຳຍທຳງຂອງພວກເຮົຳ.
ໂປໂລໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວໄວຢ
ິ່ ຳິ່ ງຈ ົບງຳມໃນໂຣມ 8:18-23ຄື:
ເຮົຳເຫັ ນວຳິ່ ຄວຳມທຸກລຳບຳກຂອງພວກເຮົຳໃນເວລຳປະຈຸບ ັນນ ີ້ ບິ່ ອຳດທຽບໃສກ
ທິ່ ຈະ
ິ່ ັບສະຫງຳຣຳສ
ິ່
ຖືກເປດເຜຍແກພ
ິ່ ວກເຮົຳໃນພຳຍໜຳີ້ ໄດ.ີ້ ດວ
ີ້ ຍວຳິ່ , ສ ັບພະສິ່ ງທິ່ ຊ ົງສຳີ້ ງແລວ
ີ້ ມຄວຳມພຽນຄອຍຖຳີ້
ປຳຖະໜຳໃຫບ
ຸ ທັງຫຳຍ(ມະນຸດ)ຂອງພຣະເຈົີ້ຳປຳກ ົດ...ແລະບິ່ ພຽງແຕກ
ັ ີ້ ິ່
ີ້ ດ
ິ່ ຳນເນຣະມດສຳີ້ ງເທົິ່ ຳນນທ
ໂອຍ
ິ່ ຄຳງ, ແຕພ
ິ່ ວກເຮົຳຜູທ
ີ້ ິ່ ໄດຮ
ີ້ ັບພຣະວນຍຳນເປັນຜົນທຳອດ ຕ ົວເຮົຳເອງກເໝືອນກ ັນຍ ັງໂອຍ
ິ່ ຄຳງ
ີ້ ກຳຍຂອງພວກເຮົຳພົນ
ີ້ ຈຳກຕຳຍ
ຄອງຄອຍຖຳີ້ ໃນກຳນທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງຮ ັບເປັນບຸດ ຄືທິ່ ຈະຊ ົງໃຫເີ້ ນືອ
ີ້ ວຳມດຽວກ ັນ. ເພິ່ ນໄດບ
ໂປໂລໄດໃີ້ ຫກ
ັ ຳິ່ ພວກເຂົຳເຈົຳີ້ “
ີ້ ຳລ ັງໃຈຜູເີ້ ຊືິ່ ອດວ
ີ້ ຍຂຄ
ີ້ ອກຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອຊຳວໂຣມນວ
ຖືກກຳນ ົດໄວກ
ັີ້
ີ້ ອ
ິ່ ນ ເພືິ່ ອໃຫເີ້ ປັນຕຳມແບບລ ັກສະນະແຫງິ່ ພຣະບຸດຂອງພຣະອ ົງ ເພືິ່ ອພຣະບຸດນນຈະໄດ
ີ້
ເປັນບຸດກ ົກໃນທຳິ່ ມກຳງພວກນອ
ີ້ ງຫຳຍຄ ົນ”(ຣມ8.:29) ໂປໂລໄດກ
ີ້ ຳິ່ ວຕິ່ ຜູເີ້ ຊືິ່ ອທິ່ ເມືອງໂກຣນໂທວຳິ່ “ເຮົຳ
ທັງຫຳຍບິ່ ມຜຳີ້ ປົກໜຳີ້ ແລວ
ຂອງອ ົງພຣະຜູເີ້ ປັນເຈົຳີ້
ີ້ ຕ ົວພວກເຮົຳຈິ່ ງສະທອ
ີ້ ນແສງແຫງິ່ ພຣະສະຫງຳຣຳສ
ິ່
ີ້ ໄປ.”
ກຊ ົງເຮັດໃຫເີ້ ຮົຳທັງຫລຳຍປຽິ່ ນມລ ັກສະນະເໝືອນພຣະອ ົງໂດຍມສະຫງຳຣຳສ
ເປັນລຳດ ັບຂນ
ິ່
(2 ກຣທ. 3:18) ເພິ່ ນກຳິ່ ວວຳິ່ ຄວຳມເປັນມະນຸດຂອງພວກເຮົຳຈະໄດຮ
ີ້ ັບກຳນປຽິ່ ນແປງ, "ດວ
ີ້ ຍວຳິ່ ,
ສະພຳບຊິ່ ງຕອ
ີ້ ງເປືິ່ ອຍເນົິ່ ຳຂອງພວກເຮົຳນ ີ້ ຕອ
ີ້ ງຖືກປິ່ຽນແປງສູສ
ິ່ ະພຳບທິ່ ບິ່ ເປືິ່ ອຍເນົິ່ ຳຈ ັກເທືິ່ ອ ສິ່ ງທິ່ ຕຳຍ
ເປັນຕອ
ີ້ ງຖືກປິ່ຽນແປງສູສ
ິ່ ິ່ ງທິ່ ຕຳຍບິ່ ເປັນ." (1ກຣທ.15:53). ເປໂຕໄດຂ
ີ້ ຽນກຽິ່ ວກ ັບກຳນເຂົີ້ຳຮວ
ິ່ ມສະພຳ

ຄອບຄ ົວຂອງພຣະເຈົຳີ້ ອກດວ
ີ້ ຍ. ເພິ່ ນໄດຂ
ີ້ ຽນວຳິ່ ມ ັນໝຳຍເຖງກຳນກຳຍເປັນ “ໄດຮ
ີ້ ັບສວ
ິ່ ນໃນສະພຳບ
ຂອງພຣະອ ົງ” (2ປຕ1:4). ໂຢຮ ັນຂຽນຢຳິ່ ງລຽບງຳຍວ
ຳິ່ :“ເຮົຳທັງຫຳຍຈະເປັນເໝືອນພຣະອ ົງ”(1ຢຮ3:2).
ິ່

ີ້ ຳຄ ັນ
ເຫດຜນ
ົ ທິ່ ເລືິ່ອງນສ
ໃນຖຳນະເປັນຄຣສຕຽນ, ພວກເຮົຳເຄຍໄດຍ
ັ ີ້ ຳິ່ ພວກເຮົຳຕອ
ີ້ ນຫຳຍໆຄງວ
ີ້ ງຄືກ ັບພຣະເຢຊູ. ພວກເຮົຳ
ຢຳກເປັນແນນ
ຳກຄດແຕວ
ັີ້
ິ່ ອນ. ແຕເິ່ ມືິ່ ອໄດຍ
ີ້ ນແນວນນ,ພວກເຮົ
ິ່ ຳິ່ ຕອ
ີ້ ງໝຳຍເຖງກຳນເປັນຄ ົນດ, ຫືບຳງທ
ີ້ ິ່ ວຳິ່ ໃນມືໜ
ີ້ ິ່ ງເຮົຳຈະເປັນເໝືອນ
ກິ່ ເຮັດ“ຊິ່ວົ ໜອ
ີ້ ຍລ ົງ” ພວກເຮົຳໄດປ
ີ້ ຽິ່ ນສິ່ ງທິ່ ພຣະຄຳພສອນ. ຄຳສອນນທ
ີ້ ກ
ກ ັບພຣະເຢຊູເປັນຄວຳມຄດທິ່ ບິ່ ສຳມຳດເຂົີ້ຳໃຈໄດ.ີ້ ມ ັນບິ່ ແມນຂ
ູ ມ ັດວຳິ່ ເຮັດຕອ
ິ່ ຜ
ີ້ ງປະຕບ ັດແນວໃດ.
ແທນທິ່ ພວກເຮົຳຈະຮູສ
ີ້ ກຜດຫຳຍວຳິ່ ພວກເຮົຳບິ່ ຄືກ ັບພຣະເຢຊູຫຳຍປຳນໃດ, ແລວ
ີ້ ສ ັນຍຳວຳິ່ ຈະ“ເຮັດ
ີ້ ”, ພວກເຮົຳຕອ
ດຂນ
ີ້ ງຄດແຕກຕຳິ່ ງອອກໄປ. ພວກເຮົຳຄວນປິ່ອຍໃຫພ
ີ້ ຣະພອນຂອງສິ່ ງທິ່ ພຣະອ ົງໄດເີ້ ຮັດ
ເພືິ່ ອພວກເຮົຳໃນອະດດ, ແລະສິ່ ງທິ່ ພຣະອ ົງວຳງແຜນຈະເຮັດໃນອະນຳຄ ົດ ປຽິ່ ນແນວຄດຂອງພວກເຮົຳ.
ິ່ ັ ນນພວກເຮົ
ິ່ ັ ພຣະເຢຊູກຳຍເປັນວຽກທິ່ ເຮົຳຕອ
ບິ່ ດງ
ຳອຳດຈະເຮັດໃຫກ
ັີ້
ີ້ ຳນເປັນເໝືອນດງ
ີ້ ງເຮັດ. ພວກເຮົຳ
ິ່ ັ ນນພຣະເຈົ
ອຳດຄດວຳິ່ ພວກເຮົຳຈຳເປັນຕອ
ຳີ້ ຈະໃຈໃຫຮ
ັີ້
ີ້ ງເປັນຄ ົນດແລະຕອ
ີ້ ງສຳີ້ ງຄວຳມດ ບິ່ ດງ
ີ້ ຳີ້ ຍພວກ
ເຮົຳ. ແຕກ
ນປ
ັ ີ້ ນສຳສະໜຳສຳດທິ່ ບິ່ ດ. ວທກຳນຄດແບບນນແມ
ັ ີ້
ິ່ ຳນຄດວທນນເປັ
ິ່ ິ່ຽນຂອງຂວ ັນຂອງພຣະ
ເຈົຳີ້ ໄປເປັນໜຳີ້ ທິ່ . ແທນທິ່ ພວກເຮົຳຄວນຮູບ
ຸ ຄຸນຕິ່ ສິ່ ງທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ວຳງແຜນທິ່ ຈະເຮັດໃນພວກເຮົຳໃນມືີ້
ີ້ ນ
ິ່ ັ ພຣະອ ົງ.
ໜິ່ ງ. ພວກເຮົຳຄວນຈືິ່ ໄວວ
ີ້ ຳິ່ ພຣະເຈົີ້ຳມຄວຳມຕືິ່ ນເຕັ ີ້ນທິ່ ຈະເຮັດໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳເປັນເໝືອນດງ
ິ່ ັ ພຣະອ ົງ (ຣມ 8:29). ເມືິ່ ອພວກເຮົຳຄດແບບນແ
ີ້ ລວ
ພຣະເຈົຳີ້ ໄດຊ
ີ້ ົງກຳນ ົດໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳເປັນເໝືອນດງ
ີ້
ພວກເຮົຳຈະຕອ
ີ້ ງກຳນດຳເນນຊວດໃນແບບທິ່ ຜູຄ
ີ້ ົນທິ່ ຕ ົກເປັນທຳດຂອງອຳນຳດມືດຈະຕອ
ີ້ ງກຳນເຂົີ້ຳຮວ
ິ່ ມ
ກ ັບພວກເຮົຳໃນຄອບຄ ົວຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ວທຄດແບບໜິ່ ງແມນເບ
ິ່ ິ່ ງພຳຍໃນແລະກຽິ່ ວກ ັບຕ ົວຕ ົນພວກເຮົຳ.
ວທກຳນຄດອກແບບໜິ່ ງແມນເບ
ິ່ ິ່ ງໄປທິ່ ສະຫວ ັນແລະພຣະເຈົຳີ້ .
ວທທິ່ ຜູທ
ວທິ່ ຈະ
ົີ້
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອຄວນດຳເນນຊວດໃນເວລຳນ ີ້ ບິ່ ແມນກ
ິ່ ຽິ່ ວກ ັບຄວຳມຢຳີ້ ນກ ົວວຳິ່ ພວກເຮົຳຈະລມເຫ
ເຮັດໃຫພ
ໃິ່ ນຂະນະທິ່ ພວກເຮົຳຍ ັງເປັນທຳດຂອງພວກຜູີ້
ີ້ ຣະເຈົີ້ຳພໃຈ. ພຣະເຈົຳີ້ ຮ ັກພວກເຮົຳແມນແຕ
ິ່
ີ້ຳໃຈສອງແນວຄດຄື: ໜິ່ ງພວກເຮົຳໄດຮ
ປົກຄອງແຫງິ່ ຄວຳມມືດ. ແນວທຳງຊວດຄຣສຕຽນແມນກຳນເຂົ
ິ່
ີ້ ັບ
ກຳນຍອມຮ ັບເຂົີ້ຳໃນຄອບຄ ົວຂອງພຣະເຈົຳີ້ , ຊິ່ ງໝຳຍຄວຳມວຳິ່ ພຣະເຢຊູແມນອ
ິ່ ຳີ້ ຍຂອງພວກເຮົຳ,
ແລະພຣະເຈົຳີ້ ຮ ັກພວກເຮົຳຄືກ ັບພຣະອ ົງຮ ັກພຣະເຢຊູ. ຈຸດປະສ ົງຂອງພວກເຮົຳໃນແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ
ີ້ ນຟູອຳນຳຈ ັກຝຳິ່ ຍວນຍຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຢູເິ່ ທງແຜນ
ແມນກຳນຟື
ິ່
ິ່ ດນໂລກ. ພວກເຮົຳເປັນສະມຳຊກຂອງ
ສະພຳສະຫວ ັນແຫງິ່ ໃໝຂ
ິ່ ອງພຣະເຈົຳີ້ . ພຣະເຈົຳີ້ ເປັນພຣະບດຳຂອງພວກເຮົຳ. ພວກເຮົຳເປັນລູກຂອງ
ພຣະອ ົງ. ພວກເຮົຳຖືກກຳນ ົດໃຫອ
ັກງຳນ
ີ້ ຳໄສຢູບ
ິ່ ອ
ິ່ ນທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ສະຖດຢູຕ
ິ່ ະຫອດໄປ. ພວກເຮົຳແມນພະນ
ິ່

ຂອງພຣະອ ົງ. ພວກເຮົຳໄດຮ
ີ້ ັບໜຳີ້ ທິ່ ໃນກຳນຊວ
ິ່ ຍໃຫພ
ີ້ ຣະອ ົງປົດປິ່ອຍຜູຄ
ີ້ ົນທິ່ ຍ ັງຄ ົງເປັນທຳດຂອງເຈົຳີ້
ແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍແລະຖືກຄຸມຂ ັງໂດຍອຳນຳດວນຍຳນແຫງິ່ ຄວຳມມືດທິ່ ເບິ່ ງບິ່ ເຫັ ນ.
ນນແມ
ນສ
ສ
ນຈຸ
ັີ້
ັີ້
ັີ້
ິ່ ິ່ ງທິ່ ພຣະຄຳພເວົີ້ ຳເຖງ, ຕງແຕ
ິ່ ວນເອເດນເກົິ່ ຳເຖງສວນເອເດນໃໝ.ິ່ ນນແມ
ິ່ ດໝຳຍ
ີ້ ິ່ ແມນກ
ປຳຍ ທຳງຂອງທຳິ່ ນ. ຊວດຂອງທຳິ່ ນດຽວນບ
ິ່ ຽິ່ ວກ ັບກຳນເຮັດໃຫໄ
ີ້ ດຮ
ີ້ ັບຕຳແໜງ
ິ່ ໃນຄອບຄ ົວຂອງ
ພຣະເຈົຳີ້ . ຖຳນະຕຳແໜງິ່ ທິ່ ໃນຄອບຄ ົວຂອງພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ສຳມຳດຫຳໄດເີ້ ພຳະກຳນເປັນລູກຂອງພຣະເຈົີ້ຳ
ແມນຂອງຂວ
ັນ. ຊວດຂອງທຳິ່ ນຄວນກຽິ່ ວກ ັບກຳນດຳເນນຊວດໃນແບບທິ່ ສະແດງຄວຳມຂອບໃຈຂອງ
ິ່
ທຳິ່ ນ. ທຳິ່ ນຄວນດຳເນນຊວດຄືກ ັບວຳິ່ ທຳິ່ ນຊືິ່ ນຊ ົມກ ັບກຳນຖືກຮ ັບເປັນລູກພຣະເຈົີ້ຳແລວ
ີ້ . ທຳິ່ ນຄວນ
ດຳລ ົງຊວດຄືກ ັບທຳິ່ ນມຄວຳມສຸກກ ັບກຳນຢູໃິ່ ນຄອບຄ ົວຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ທຳິ່ ນຄວນຈະຊວ
ິ່ ຍຄ ົນອືິ່ນໃຫມ
ີ້ ຳ
ເຂົີ້ຳຮວ
ິ່ ມໃນຄອບຄ ົວຂອງພຣະເຈົຳີ້ ນຳກ ັນ.
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ກຳນປກ
ົ ຄອງເໜືອເທວະດຳ
ມນມ
ັ ຄວຳມສຳຄ ັນຫຳຍສຳລ ັບຄວຳມເຊືິ່ອຂອງພວກເຮົຳທິ່ ເຂົີ້ຳໃຈວຳິ່ ພວກເຮົຳແມນໃຜໃນຖຳນະຜູ
ິ່
ີ້
ທິ່ ເຊືິ່ ອໃນພຣະເຢຊູ. ພວກເຮົຳເປັນລູກຂອງພຣະເຈົຳີ້ .

ພວກເຮົຳໄດກ
ີ້ ຳຍເປັນສະມຳຊກໃນສະພຳແຫງິ່

ີ້ຳຮວ
ສະຫວ ັນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແລະພວກເຮົຳໄດເີ້ ລິ່ ມຕນເຂົ
ົີ້
ັ ອຳນຳຈ ັກ
ິ່ ມໃນແຜນຂອງພຣະບດຳຂອງເຮົຳສຳລບ
ຂອງພຣະອ ົງແລວ
ວ
ີ້ . ແຕໃິ່ ນອະນຳຄ ົດແຕມ
ິ່ ັນຈະມຫຍ ັງອກຫຳຍກວ
ິ່ ຳທິ່ ເປັນຢູຕ
ິ່ ອນນ.ີ້ ແມນແລ
ິ່
ີ້ , ພວກເຮົຳ
ເປັນສະມຳຊກໃນຄອບຄ ົວແລະສະພຳຂອງພຣະເຈົຳີ້ , ແຕເິ່ ພືິ່ ອຈຸດປະສ ົງຫຍ ັງ?
ພວກເຮົຳໄດຢ
ີ້ ໃິູ່ ນອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລວ
ີ້ (ກລຊ. 1:13), ແຕອ
ິ່ ຳນຳຈ ັກຂອງພຣະອ ົງຍ ັງບິ່ ທັນ
ໄດມ
ີ້ ຳສູໂິ່ ລກຢຳິ່ ງສ ົມບູນເທືິ່ ອ. ໂລກຍ ັງບິ່ ທັນກຳຍເປັນຄືກ ັບສວນເອເດນເທືິ່ອ. ມຫຳຍສິ່ ງທິ່ ຖືກສອນໃນ
ພຣະຄຣສຕະທຳຄຳພທິ່ ເປັນຄວຳມຈງ, ແຕຍ
ິ່ ັງເບິ່ ງຄືວຳິ່ ຂ ັດແຍງິ່ ກ ັນ. ຕ ົວຢຳິ່ ງຂອງອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົີ້ຳ
ີ້ ັງບິ່
ຢູເິ່ ທງໂລກແມນຕ
ິ່ ົວຢຳິ່ ງ. ອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະອ ົງໄດ“ີ້ ມຳແລວ
ີ້ , ແຕຍ
ິ່ ັງບິ່ ທັນສ ົມບູນ”. . . . ດຽວນຍ
ທັນສ ົມບູນເທືິ່ ອ. ໃນບ ົດນ,ີ້ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຢຳກຂຽນກຽິ່ ວກ ັບພຳກສວ
ວ
ັ
ິ່ ນທິ່ "ຍ ັງບິ່ " ແລະມນຈະຊ
ິ່ ຍຕອບຄຳ
ຖຳມທິ່ ວຳິ່ "ຈຸດປະສ ົງຂອງພວກເຮົຳແມນຫຍ
ັງ?"
ິ່

ກຳນມສວ
ິ່ ນຮວ
ິ່ ມຂອງອຳນຳຈ ັກເວລຳນ ີ້
ກຳນມສວ
ື ກຳນ ົດໄວລ
ິ່ ນຮວ
ິ່ ມຂອງພວກເຮົຳໃນອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ໄດຖ
ີ້ ກ
ີ້ ວ
ິ່ ງໜຳີ້ . ທຳງເລືອກທິ່
ພວກເຮົຳຕ ັດສນໃຈເລືອກມຜົນກະທົບຕິ່ ກຳນທິ່ ພວກເຮົຳເຂົີ້ຳຮວ
ິ່ ມ. ພວກເຮົຳບິ່ ແມນຫຸ
ິ່ ນ
ິ່ ຍ ົນຂອງພຣະເຈົຳີ້
ທິ່ ຖືກຕງໂປຣແກຣມໄວ
ໃີ້ ຫເີ້ ຮັດໜຳີ້ ທິ່ ບຳງຢຳິ່ ງ. ນນຈະເປັ
ນກຳນລະເມດແນວຄດທັງໝດ
ັີ້
ັີ້
ົ ຂອງກຳນເປັນ
“ພຣະລ ັກສະນະ” ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ,ເປັນຕ ົວແທນຂອງພຣະອ ົງ. ພຣະເຈົຳີ້ ໄດສ
ີ້ ຳີ້ ງພວກເຮົຳໃຫເີ້ ປັນຄືກ ັບ
ພຣະອ ົງ. ພຣະອ ົງມອດສະຫະໃນກຳນເລືອກ. ຖຳີ້ ພວກເຮົຳບິ່ ມອດສະຫະພຳບຢຳິ່ ງແທຈ
ີ້ ງ ພວກເຮົຳກິ່ ບິ່
ສຳມຳດເປັນຄືກ ັບພຣະອ ົງ. ຖຳີ້ ພຣະເຈົຳີ້ ຕງໂປຣແກຣມໃຫ
ພ
ັ ີ້
ີ້ ວກເຮົຳເຮັດບຳງວທທຳງ, ພວກເຮົຳກິ່ ຈະບິ່
ເປັນຄືກ ັບພຣະອ ົງ. ພວກເຮົຳມອດສະຫະພຳບໃນກຳນເຊືິ່ ອຟັງແລະນະມ ັດສະກຳນພຣະເຈົຳີ້ , ແລະພວກ
ເຮົຳມອດສະຫະພຳບໃນກຳນກະບ ົດແລະເຮັດຕຳມໃຈຕ ົນເອງໄດ.ີ້ ແລະພວກເຮົຳຈະເກັບກຽິ່ ວສິ່ ງທິ່ ພວກ
ເຮົຳຫວຳິ່ ນ. ສິ່ ງທິ່ ພວກເຮົຳເລືອກທິ່ ຈະຫວຳິ່ ນເອງບິ່ ແມນກຳນຕ
ັດສນໃຈຂອງພຣະເຈົຳີ້ .
ິ່
ພຣະເຈົຳີ້ ມຣດອຳນຳດຫຳຍກວຳິ່ ພວກເຮົຳ. ພຣະອ ົງມແຜນກຳນແລະພຣະອ ົງຈະເຮັດໃຫສ
ີ້ ຳເລັ ດ.
ີ້ ຢູກ
ແຜນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຈະປະສ ົບຜົນສຳເລັ ດແລະມ ັນບິ່ ໄດຂ
ີ້ ນ
ິ່ ັບພວກເຮົຳ. ພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ຈຳເປັນຕອ
ີ້ ງປິ່ຽນ

ແຜນຂອງພຣະອ ົງຍອ
ົີ້
ີ້ ນອດສະຫະຂອງມະນຸດ. ພວກເຮົຳບິ່ ສຳມຳດເຮັດໃຫແ
ີ້ ຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳລມ
ເຫວບິ່ ວຳິ່ ພວກເຮົຳຈະເລືອກເຮັດຫຍ ັງກິ່ ຕຳມ. ບ ັນດຳຜູປ
ົ ຄອງເໜືອທຳມະຊຳດບິ່ ສຳມຳດເຮັດໃຫີ້
ີ້ ກ
ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ລມເຫ
ວໂດຍກຳນໃຊອ
ົີ້
ີ້ ດສະຫະພຳບຂອງພວກເຂົຳເຊັິ່ ນກ ັນ.
ລອງຄດກຽິ່ ວກ ັບກຳນປະຊຸມສະພຳສະຫວ ັນທິ່ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດຂ
ີ້ ຽນໄວໃີ້ ນບ ົດທ 1. ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຖຳມວຳິ່
ທຳິ່ ນເຊືິ່ ອສິ່ ງທິ່ ພຣະຄຳພກຳິ່ ວບ? ຫ ັງຈຳກນນ,
ັ ີ້ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ໄດຂ
ີ້ ຽນກຽິ່ ວກ ັບກຳນປະຊຸມຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແລະ
ສະພຳແຫງິ່ ສະຫວ ັນຂອງພຣະອ ົງໃນ 1 ກະສ ັດ 22. ພຣະເຈົຳີ້ ໄດຕ
ີ້ ັດສນໃຈວຳິ່ ມ ັນເຖງເວລຳແລວ
ີ້ ທິ່
ກະສ ັດອຳຮຳບຜູຊ
ີ້ ິ່ວົ ຮຳີ້ ຍຈະຕຳຍແລະແນນ
ິ່ ອນວຳິ່ ອຳຮຳບຈະຕຳຍ.ແຕພ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ ຍອມໃຫສ
ີ້ ະມຳຊກວນຍຳນ
ີ້ ແນວໃດ
ຂອງສະພຳຂອງພຣະອ ົງຕ ັດສນໃຈວຳິ່ ກຳນຕຳຍຂອງກະສ ັດອຳຮຳບຈະເກດຂນ
(1 ກສ.22:19-23).
ກຳນກຳນ ົດຊວດ ແລະອດສະຫະພຳບທັງສອງມຢູໃິ່ ນກຳນປົກຄອງຂອງອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົີ້ຳ.
ຈຸດປະສ ົງຂອງພຣະອ ົງຈະບິ່ ຖືກໂຄນ
ຸ ສະງ ັກ. ຈຸດປະສ ົງຂອງພຣະອ ົງຖືກກຳນ ົດໄວລ
ົີ້ ືຢດ
ິ່ ລມຫ
ີ້ ວ
ິ່ ງໜຳີ້ ບ ັນ
ດຳວນຍຳນຫືມະນຸດທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດສ
ີ້ ຳີ້ ງສຳມຳດເລືອກທິ່ ຈະເຮັດບຳບແລະກະບ ົດດວ
ີ້ ຍອດສະຫະພຳບຂອງ
ພວກເຂົຳ, ແຕແ
ິ່ ຜນກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຍ ັງຄ ົງສຳເລັ ດ.ຊ.ເອສ.ເລວສ C. S. Lewis ໄດຂ
ີ້ ຽນລ ົງໃນປີ້ ມ
Perontra ຂອງເພິ່ ນກຽິ່ ວກ ັບພຣະເຈົຳີ້ . ເພິ່ ນຂຽນວຳິ່ “ບິ່ ວຳິ່ ທຳິ່ ນຈະເຮັດຫຍ ັງກຕຳມ, ພຣະອ ົງຈະເຮັດໃຫີ້
ມສິ່ ງດ. ແຕບ
ິ່ ິ່ ແມນສ
ິ່ ິ່ ງທິ່ ດທິ່ ພຣະອ ົງກຽມໄວໃີ້ ຫທ
ີ້ ຳິ່ ນຖຳີ້ ຫຳກທຳິ່ ນໄດເີ້ ຊືິ່ ອຟັງພຣະອ ົງ.”
ພຣະເຈົຳີ້ ອະນຸຍຳດໃຫທ
ີ້ ຳິ່ ນເລືອກສິ່ ງທິ່ ບິ່ ດໄດ,ີ້ ແຕແ
ິ່ ລວ
ີ້ ທຳິ່ ນຈະພຳດຜົນໄດຮ
ີ້ ັບທິ່ ດທິ່ ທຳິ່ ນຈະໄດຮ
ີ້ ັບ.
ແຕຄ
ິ່ ົນອືິ່ນທິ່ ຕດຕຳມພຣະເຈົຳີ້ ຈະໄດຮ
ີ້ ັບສິ່ ງທິ່ ດຕຳມທິ່ ໄດວ
ີ້ ຳງແຜນໄວ.ີ້ ໃນຂະນະທິ່ ລູກໆຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຍ ັງ
ຢູເິ່ ທງໂລກນ,ີ້ ພວກເຮົຳຈະເຂົີ້ຳຮວ
ິ່ ມສະພຳຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໄດແ
ີ້ ນວໃດ? ພວກເຮົຳມສວ
ິ່ ນຮວ
ິ່ ມກ ັບພຣະເຈົຳີ້
ໂດຍກຳນປົດປິ່ອຍມະນຸດຈຳກອຳນຳດແຫງິ່ ຄວຳມມືດ. ພວກເຮົຳມສວ
ິ່ ນຮວ
ິ່ ມໂດຍກຳນສະແດງຜູຄ
ີ້ ົນເຫັ ນ
ວຳິ່ ພວກເຮົຳມຊວດຢູໂ
ິ່ ດຍເລືອກທິ່ ຈະເປັນຄ ົນສ ັດຊືິ່ແລະສະແດງຄວຳມເມດຕຳ. ພວກເຮົຳເຂົີ້ຳຮວ
ິ່ ມໂດຍ
ກຳນຮຽນແບບລ ັກສະນະຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ພວກເຮົຳມສວ
ິ່ ນຮວ
ິ່ ມໂດຍກຳນປີ້ອງກ ັນແລະເຜຍແຜຄ
ິ່ ວຳມຈງ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ອ ົງທຽິ່ ງແທໃີ້ ນໂລກທິ່ ເປັນສ ັດຕູພຳຍໃຕກ
ົ ຄອງເໜືອທຳມະຊຳດທິ່ ຊິ່ວົ
ີ້ ຳນຄອບຄອງຂອງຜູປ
ີ້ ກ
ຮຳີ້ ຍ. ພວກເຮົຳມສວ
ິ່ ນຮວ
ິ່ ມໂດຍມຄວຳມສຸກກ ັບຊວດໃນແບບທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ປະສ ົງໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳດຳເນນຊວດ.
ວທກຳນດຳເນນຊວດທັງໝດ
ົ ເຫິ່ ົ ຳນເີ້ ຮັດໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳໄດຮ
ີ້ ັບກຳນຝກອ ົບຮ ົມສຳລ ັບອຳນຳຈ ັກອ ັນສ ົມບູນ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໃນອະນຳຄ ົດ.ໂປໂລໄດຂ
ີ້ ຽນເຖງຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອຊຳວໂກຣນໂທ, ຜູທ
ີ້ ິ່ ໄດພ
ີ້ ຳກ ັນຢຸດເຊົ ຳກຳນດຳເນນ
ຊວດທິ່ ຄດເຖງອະນຳຄ ົດແຫງິ່ ສະຫວ ັນຂອງພວກເຂົຳ ແຕພ
ິ່ ວກເຂົຳໄດຕ
ີ້ ິ່ ສູກ
ີ້ ັນແລະກ ັນກຽິ່ ວກ ັບສິ່ ງຕຳິ່ ງໆ
ີ້ ທນ. ເພິ່ ນກຳິ່ ວວຳິ່ , "ທຳິ່ ນບິ່ ຮູບ
ໃນໂລກນແ
ີ້ ວຳິ່ ພວກເຮົ ຳຈະຕ ັດສນບ ັນດຳເທວະດຳ?" (1ກຣທ 6:3).
ໂປໂລເພິ່ ນເປັນຄ ົນຈງຈ ັງ. ເພິ່ ນພະຍຳຍຳມສິ່ງັ ສອນບຳງສິ່ ງບຳງຢຳິ່ ງທິ່ ສະເພຳະເຈຳະຈ ົງໃນຄຳກຳິ່ ວນນ.
ັ ີ້

ປົກຄອງບ ັນດຳປະຊຳຊຳດຕຳິ່ ງໆ
ຮູບແບບສຸດທຳີ້ ຍຂອງອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຍ ັງບິ່ ທັນມຳຮອດໂລກນເີ້ ທືິ່ ອ. ເມືິ່ ອມ ັນມຳຮອດ,
ອຳນຳດແຫງິ່ ຄວຳມມືດຈະພຳິ່ ຍແພ.ີ້ ຜູປ
ົ ຄອງເໜືອທຳມະຊຳດທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍຈະສູນເສຍກຳນຄອບຄອງຂອງ
ີ້ ກ
ພວກເຂົຳເໜືອປະເທດຕຳິ່ ງໆຕະຫອດໄປ. ພວກເຂົຳຈະຖືກແທນທິ່ ໂດຍຄອບຄ ົວມະນຸດແລະສະພຳທິ່ ໄດ ີ້
ຟືີ້ ນຟູ ໃໝຂ
ິ່ ອງພຣະເຈົຳີ້ . ມຳເບິ່ ງສິ່ ງທິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳກຳິ່ ວໃນພຣະທຳພຣະນມດ:
ແຕໃິ່ ຫພ
ຈ
ັີ້
ີ້ ວກເຈົຳີ້ ຢດຖືສິ່ ງທິ່ ພວກເຈົຳີ້ ມຢູແ
ິ່ ລວ
ີ້ ນນໄວ
ີ້ ົນກວຳິ່ ເຮົຳຈະມຳ.’

ຜູທ
ີ້ ິ່ ມໄຊຊະນະແລະຖືຮ ັກສຳ

ກດຈະກຳນຂອງເຮົຳໄວຈ
ັີ້ ອຳນຳດປົກຄອງບ ັນດຳປະຊຳຊຳດ ແລະຜູີ້
ີ້ ົນເຖງທິ່ ສຸດ, ເຮົຳຈະໃຫຜ
ີ້ ນ
ີູ້ ນມ
ນນຈະບ
ັີ້
ັງຄ ັບບ ັນຊຳພວກເຂົຳດວ
ີ້ ຍຄອ
ີ້ ນເຫັ ກ ເໝືອນຢຳິ່ ງຊຳິ່ ງໝີ້ ທິ່ ທຳລຳຍໝີ້ ດນໃຫແ
ີ້ ຕກໝຸນ
ິ່ ເສຍ
ຕຳມທິ່ ເຮົຳນໄີ້ ດຮ
ີ້ ັບອຳນຳດຈຳກພຣະບດຳເຈົີ້ຳຂອງເຮົຳເໝືອນກ ັນ. ແລະເຮົຳຈະປະທຳນດຳວເພັ ກ
(ຮຸງິ່ ອຳຣຸນ) ໃຫແ
ີ້ ກຜ
ິ່ ນ
ີ້ ູ ນັ ີ້ (ພນມ.2:25-27)
ເມືິ່ ອພຣະເຢຊູກ ັບຄືນມຳຄອບຄອງເທງແຜນ
ິ່ ດນໂລກ ເຊິ່ ງເປັນໂລກໃໝຄ
ິ່ ືສວນເອເດນທົິ່ ວໂລກ
ພຣະອ ົງຈະແບງິ່ ປັນໃຫອ
ົ ຄອງດນແດນແລະອຳນຳດທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍຈະຖືກ
ີ້ ຳີ້ ຍນອ
ີ້ ງຂອງພຣະອ ົງ. ບ ັນດຳຜູປ
ີ້ ກ
ໂຍນລ ົງຈຳກບ ັນລ ັງຂອງພວກເຂົຳ,ແລະພວກເຮົຳຈະມຳແທນທິ່ ພວກເຂົຳ. ກຳນປົກຄອງຂອງພວກເຂົຳຈະ
ບິ່ ຖືກມອບໃຫແ
ີ້ ກບ
ິ່ ັນດຳເທວະດຳທິ່ ສ ັດຊືິ່.

ໃນເວລຳນນ,
ັ ີ້ ພວກເຮົຳຈະກຳຍເປັນເໜືອນເທວະດຳທິ່ ມ

ອຳນຳດໃນອຳນຳ ຈ ັກສຸດທຳີ້ ຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພຣະເຢຊູຈະແຕງິ່ ຕງພ
ັ ີ້ ິ່ ນອ
ີ້ ງທັງຍງແລະຊຳຍຂອງພຣະອ ົງ
ທິ່ ເປັນມະນຸດໃຫຮ
ີ້ ັບຜດຊອບ.
ທຳິ່ ນກຳລ ັງສ ັບສ ົນກ ັບຄຳເວົີ້ຳສຸດທຳີ້ ຍໃນພຣະທຳພຣະນມດ 2:28 ບ? “ເຮົຳຈະປະທຳນດຳວເພັ ກ
(ຮຸງິ່ ອຳຣຸນ) ໃຫແ
ແຕມ
ັ ີ້ ? ຟັງຄືວຳິ່ ມນແປກ,
ັ
ີ້ ກຜ
ິ່ ນ
ີ້ ູ ນ”
ິ່ ັນໝຳຍຄວຳມວຳິ່ ພວກເຮົຳຈະປົກຄອງຮວ
ິ່ ມກ ັບ
ພຣະເຢຊູຕິ່ ປະຊຳຊຳດຫ ັງຈຳກອຳນຳດທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍຖືກທຳລຳຍ. "ດຳວຮຸງິ່ ອຳຣຸນ" ອະທບຳຍເຖງສິ່ ງມຊວດ
ີ້ ັງເປັນຄຳສ ັບທິ່ ກຳິ່ ວເຖງພຣະເມຊອຳ. ເນືິ່ ອງຈຳກ
ທິ່ ດແລະເໜືອທຳມະຊຳດ (ໂຢບ 38: 7). ນອກຈຳກນຍ
ວຳິ່ ຜູເີ້ ປັນພຣະເມຊອຳເປັນພຣະເຈົຳີ້ ຜູມ
ີ້ ຳເປັນມະນຸດ,“ ຄຳວຳິ່ ດຳວ” ບຳງເທືິ່ ອໃຊເີ້ ພືິ່ ອພັນລະນຳເຖງ
ອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະອ ົງໃນອະນຳຄ ົດ. ພຣະທຳຈ ົດບ ັນຊ 24:17 ກຳິ່ ວວຳິ່ "ດວງດຳວແຈງີ້ ຈະອອກມຳຈຳກ
ີ້ ຈຳກອດສະຣຳເອນ". ໃນພຣະທຳພຣະນມດ, ພຣະເຢຊູໄດພ
ຢຳໂຄບ, ແລະ ກະສ ັດອ ົງໜິ່ ງຈະຂນ
ັ ລະນຳ
ີ້ ນ
ີ້ ຳິ່ : "ເຮົຳນເີ້ ປັນຮຳກເຄົີ້ຳແລະໜິ່ ເຊືອ
ີ້ ຂອງດຳວດ ເປັນດຳວເພັ ກດວງໃສ
ເຖງພຣະອ ົງເອງໃນວທກຳນນວ
ຮຸງິ່ ເຮືອງ. " (ພນມ. 22:16).
ຖອ
ີ້ ຍຄຳໃນພຣະນມດ 2:25–28 ແມນມ
ິ່ ພະລ ັງຫຳຍ. ພຣະເຢຊູບິ່ ພຽງແຕບ
ິ່ ອກວຳິ່ ພຣະອ ົງເປັນດວງ
ດຳວຮຸງິ່ ອຳຣຸນຂອງພຣະເມຊອຳເທົິ່ ຳນນ,
ັ ີ້ ແຕພ
ິ່ ຣະອ ົງຍ ັງໃຫດ
ີ້ ວງດຳວຮຸງິ່ ອຳຣຸນແກພ
ິ່ ວກເຮົຳດວ
ີ້ ຍ. ນ ີ້

ແມນວ
ິ່ ທກຳນທິ່ ຈະເວົີ້ຳວຳິ່ ພຣະອ ົງແບງິ່ ປັນກຳນປົກຄອງຂອງພຣະອ ົງໃຫກ
ີ້ ັບພວກເຮົຳ. ໃນພຣະນມດ
ີ້ ຽິ່ ວກ ັບເລືິ່ອງນ,ີ້ ເພືິ່ ອໃຫຜ
ິ່ ັ ນ:ີ້
3: 20–21 ເວົີ້ຳຫຳຍກວຳິ່ ນກ
ີ້ ທ
ີູ້ ິ່ ເຊືິ່ ອບິ່ ພຳດຈຸດສຳຄ ັນດງ
ເບິ່ ງແມ! ເຮົຳຢືນເຄຳະຢູທ
ັ ີ້
ິ່ ິ່ ປະຕູ ຖຳີ້ ຜູໃີ້ ດໄດຍ
ີ້ ນສຽງຂອງເຮົຳ ແລະໄຂປະຕູ ເຮົຳຈະເຂົີ້ຳໄປຫຳຜູນ
ີ້ ນ
ແລະຈະຮວ
ວ
ັີ້ ແລະຜູນ
ັີ້
ິ່ ມຮ ັບປະທຳນອຳຫຳນກ ັບຜູນ
ີ້ ນ
ີ້ ນຈະຮ
ິ່ ມຮ ັບປະທຳນອຳຫຳນກ ັບເຮົຳ. ຜູທ
ີ້ ິ່ ມ
ໄຊຊະນະ ເຮົຳຈະໃຫຜ
ັ ີ້ ງິ່ ັ ກ ັບເຮົຳເທງບ ັນລ ັງຂອງເຮົຳ ເໝືອນກ ັບທິ່ ເຮົຳມໄຊຊະນະແລວ
ີ້ ນ
ີ້ ູ ນນ
ີ້ ແລະໄດ ີ້
ນງິ່ ັ ກ ັບພຣະບດຳເຈົຳີ້ ຂອງເຮົຳເທງລຳຊະບ ັນລ ັງຂອງພຣະອ ົງ.. (ພນມ.3: 20–21)
ພຣະເຈົຳີ້ ມຈຸດປະສ ົງຫຍ ັງເພືິ່ອໃຫລ
ູ ໆຂອງພຣະອ ົງມສວ
ັ ສະນະຂອງພຣະອ ົງ?
ີ້ ກ
ິ່ ນຮວ
ິ່ ມໃນພຣະລກ
ີ້ ຍນອ
ເປັນຫຍ ັງພຣະເຢຊູຈິ່ ງແນະນຳພວກເຮົຳໃນສະພຳໃນຖຳນະທິ່ ເປັນອຳີ້ ຍເອືອ
ີ້ ງຂອງພຣະອ ົງ? ຄຳຕອບ
ກິ່ ຄວ
ື ຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ສຳມຳດໃຫພ
ົີ້
ີ້ ວກເຮົຳມອຳນຳດເໜືອແຜນ
ິ່ ດນໂລກຄືກ ັບທິ່ ພຣະອ ົງຕອ
ີ້ ງກຳນມຳແຕຕ
ິ່ ອນຕນ
ແລວ
ີ້ . ສະຫວ ັນຈະກ ັບຄືນມຳສູໂິ່ ລກໃໝຄ
ິ່ ເື ປັນສວນເອເດນທົິ່ ວໂລກ.

ສວນເອເດນນຣ ັນດອນ
ຈຳກບ ົດທຳອດຂອງພຣະທຳປະຖ ົມມະກຳນ, ສວນເອເດນແມນພຳກສ
ວ
ິ່
ິ່ ນໜິ່ ງທິ່ ສຳຄ ັນໃນແຜນກຳນ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ສຳລ ັບມະນຸດ, ສຳລ ັບບ ັນດຳວນຍຳນແລະ ສຳລ ັບອຳນຳຈ ັກພຣະອ ົງ. ສະນນມ
ັ ີ້ ັນບິ່ ແມນ
ິ່
ເລືິ່ ອງແປກທິ່ ຫືເລືິ່ ອງບ ັງເອນທິ່ ບ ົດສຸດທຳີ້ ຍຂອງພຣະທຳພຣະນມດພຳພວກເຮົຳກ ັບຄືນສູສ
ິ່ ວນເອເດນ:
ີ້
ແລວ
ງິ່ ຊວດ ທິ່ ໃສເໝືອນແກວ
ີ້ ເທວະດຳຕ ົນນນັ ີ້ ກໄດຊ
ີ້ ໃີ້ ຫຂ
ີ້ ຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ເຫັ ນແມນ
ິ່ ຳແຫ
ີ້ ໄຫອອກມຳຈຳກ
ພຣະບ ັນລ ັງຂອງພຣະເຈົຳີ້ ແລະຈຳກພຣະເມສຳນອ
ີ້ ຍ.

ີ້ ນໄຫ
ນຳນ
ລ ົງຜຳິ່ ນກຳງຖະໜົນຂອງນະຄອນ
ັີ້

ີ້ ນັີ້ ມຕນໄມ
ແຕລ
ແຫ
ົີ້
ິ່ ະແຄມທັງສອງຟຳກຂຳີ້ ງຂອງແມນ
ິ່ ຳນ
ີ້ ງິ່ ຊວດ ຊິ່ ງເກດຜົນສບສອງຊະນດ, ເກດ
ຜົນທຸກເດືອນ ແລະໃບຂອງຕນນ
ົີ້ ນັ ີ້ ໃຊສ
ີ້ ຳລ ັບປິ່ ນປົວບ ັນດຳປະຊຳຊຳດທັງຫລຳຍໃຫດ
ີ້ . ຢູໃິ່ ນ
ນະຄອນນນັ ີ້ ບິ່ ມສິ່ ງໃດທິ່ ຕ ົກຢູໃິ່ ນຄຳສຳບແຊງິ່ ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ອກຕິ່ ໄປ. ພຣະບ ັນລ ັງຂອງພຣະເຈົຳີ້
ແລະຂອງພຣະເມສຳນອ
ັີ້ ໃິ່ ນນະຄອນນນັີ້ ແລະພວກຜູຮ
ີ້ ຍ ຈະຕງຢູ
ີ້ ັບໃຊຂ
ີ້ ອງພຣະອ ົງຈະບ ົວລະບ ັດຮ ັບ
ໃຊພ
ີ້ ຣະອ ົງ.

ພວກເຂົຳຈະເຫັ ນພຣະເຈົຳີ້ ໜຳີ້ ຕິ່ ໜຳີ້ ແລະພຣະນຳມຂອງພຣະອ ົງຈະຊ ົງປະທັບຕຳໃສ ິ່

ໜຳີ້ ຜຳກຂອງພວກເຂົຳໄວ.ີ້ ກຳງຄືນຈະບິ່ ມອກຕິ່ ໄປ ແລະພວກເຂົຳຈະບິ່ ຕອ
ີ້ ງກຳນແສງໂຄມໄຟ
ຫລືແສງຕຳເວັນ, ເພຳະວຳິ່ ອ ົງພຣະຜູເີ້ ປັນເຈົຳີ້ ພຣະເຈົີ້ຳຈະເປັນແສງສະຫວຳິ່ ງຂອງພວກເຂົຳ ແລະ
ພວກເຂົຳຈະປົກຄອງຢູຕ
ິ່ ະຫລອດນຣ ັນດອນ.(ພນມ.22:1-5)

ທຳິ່ ນໄດສ
ແຫ
ົີ້
ີ້ ັງເກດເຫັ ນບິ່ ວຳິ່ ຕນໄມ
ີ້ ງິ່ ຊວດປິ່ ນປົວບ ັນດຳປະຊຳຊຳດທັງຫຳຍໃຫດ
ີ້ ? ບ ັນດຳປະຊຳຊຳດ
ີ້ ະຖືກຄອບຄອງໂດຍບ ັນດຳ
ທັງຫຳຍ, ເຊິ່ ງເຄຍຖືກຄອບງຳໂດຍຜູປ
ົ ຄອງແລະອຳນຳດທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ, ດຽວນຈ
ີ້ ກ
ບຸດໃໝຂ
ິ່ ອງພຣະເຈົຳີ້ ຄືທຳິ່ ນແລະຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ .
ີ້ ິ່ ແມນຄ
ນບ
ແຫ
ັີ້ ຳອດທິ່ ຕນໄມ
ົີ້
ິ່ ງທ
ີ້ ງິ່ ຊວດຖືກຂຽນລ ົງໃນພຣະທຳພຣະນມດ. ເມືິ່ ອເວົີ້ ຳກ ັບຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອທິ່ ສ ັດຊືິ່
ຈ ົນເຖງທິ່ ສຸດ, ພຣະເຢຊູໄດກ
ັີ້ ນຜົນ
ີ້ ຳິ່ ວວຳິ່ (ພຣະນມດ 2:7,11), "ຜູໃີ້ ດທິ່ ມໄຊຊະນະ ເຮົຳຈະໃຫຜ
ີ້ ນ
ີູ້ ນກ
ີ້ົ
ຈຳກຕນໄມ
ແຫ
ັ ີ້
ີ້ ງິ່ ຊວດ ຊິ່ ງຢູໃິ່ ນສວນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ... ພວກເຂົຳຈະບິ່ ຖືກອ ັນຕະລຳຍຈຳກຄວຳມຕຳຍຄງທ
ສອງ" ກຳນອຳີ້ ງອງເຖງຕນໄມ
ແຫ
ອມໂຍງຢຳິ່ ງຊ ັດເຈນກ ັບສວນເອເດນ. “ ຄວຳມຕຳຍຄງັ ີ້
ົີ້
ີ້ ງິ່ ຊວດແມນເຊືິ່
ິ່
ທຳອດ” ໝຳຍເຖງກຳນຕຳຍຂອງຮຳິ່ ງກຳຍເຊິ່ ງຜົນມຳຈຳກບຳບຂອງອຳດຳມ ແລະຖືກຂ ັບໄລອ
ິ່ ອກຈຳກ
ສວນເອເດນ. ມະນຸດທຸກຄ ົນ ທັງຜູທ
ື ເຮັດໃຫເີ້ ປັນຄືນມຳຈຳກຕຳຍເພືິ່ ອປະເຊນໜຳີ້
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອແລະບິ່ ເຊືິ່ ອ ໄດຖ
ີ້ ກ
ກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ສູກ
ັີ້ ດທຳີ້ ຍ. "ຄວຳມຕຳຍຄງທ
ັ ີ້ ສອງ" ແມນຜູ
ິ່ ຳນພພຳກສຳຄງສຸ
ິ່ ທ
ີ້ ິ່ ບິ່ ເຊືິ່ ອຈະໄດປ
ີ້ ະສ ົບໃນກຳນ
ຕ ັດສນຄງສຸ
ັີ້ ດທຳີ້ ຍ (ພນມ. 21: 8), ຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ສືບຕິ່ ຢູຮ
ິ່ ວ
ິ່ ມກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ໃນສວນເອເດນ
ໃໝແ
ັີ້ ສອງ
ິ່ ລະບິ່ ຕອ
ີ້ ງທົນທຸກກ ັບຄວຳມຕຳຍຄງທ

ີ້ ຳຄ ັນ
ສຳເຫດທິ່ ເລືິ່ອງນສ
ຄຣດສະຕຽນຫຳຍຄ ົນມທັດສະນະທິ່ ບິ່ ພຽງພກຽິ່ ວກ ັບຊວດຫງັ ຄວຳມຕຳຍ. ພຣະຄຳພບິ່ ໄດບ
ີ້ ອກພວກ
ເຮົຳທຸກຢຳິ່ ງກຽິ່ ວກ ັບຊວດຫງັ ຄວຳມຕຳຍ, ແຕມ
ື ອະທບຳຍໄວ.ີ້ ພວກເຮົຳຈະບິ່ ຫີ້ນດ ົນຕ
ິ່ ບຳງຢຳິ່ ງທິ່ ໄດຖ
ີ້ ກ
ິ່ ຮູຈ
ີ້ ໃນຂະນະທິ່ ເຫຳະຢູເິ່ ທງກອ
ແລະຮອ
ັ
ີ້ ງເພງນະມດສະກຳນບ
ີ້ ົບສນ
ີ້ ນເມກດອກ. ພວກເຮົຳຈະບິ່ ພຽງແຕນ
ິ່ ງິ່ ັ
ຢູໂ
ົ ກ ັບຍຳດພິ່ ນອ
ັ ີ້
ິ່ ຊຟຳເທງສະຫວ ັນລມ
ີ້ ງຫືໝເິູ່ ພືິ່ ອນຂອງພວກເຮົຳເທົິ່ ຳນນ.
ແຕພ
ິ່ ວກເຮົຳຈະດຳເນນຊວດຕຳມແບບທິ່ ຊວດທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດວ
ີ້ ຳງແຜນໄວໃີ້ ນສວນເອເດນ. ພວກເຮົຳ
ຈະຫຍຸງີ້ ຢູກ
ິ່ ັບຄວຳມສຸກແລະເບິ່ ງແຍງສິ່ ງທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງສຳີ້ ງ. ພວກເຮົຳຈະເຮັດວຽກຄຽງບຳິ່ ຄຽງໄຫກ
ິ່ ັບ
ພຣະເຈົຳີ້ ຮວ
ິ່ ມກ ັບບ ັນດຳວນຍຳນທິ່ ຍ ັງຈ ົງຮ ັກພັກດຕິ່ ພຣະອ ົງ. ສະຫວ ັນແລະແຜນ
ິ່ ດນໂລກຈະບິ່ ເປັນບອ
ິ່ ນ
ແຍກຕຳິ່ ງຫຳກອກຕິ່ ໄປ.
ກຳນຮູຈ
ີ້ ັກຈຸດໝຳຍປຳຍທຳງຂອງພວກເຮົຳໃນຖຳນະຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອຄວນປຽິ່ ນແນວຄດຂອງພວກເຮົຳກຽິ່ ວກ ັບ
ີ້ ລະຕອນນ.ີ້ ໂປໂລໄດກ
ວທທິ່ ພວກເຮົຳດຳເນນຊວດຢູນ
ິ່ ແ
ີ້ ຳິ່ ວວຳິ່ ,“ “ສິ່ ງທິ່ ຕຳບິ່ ເຫັ ນ ຫູບິ່ ໄດຍ
ີ້ ນ

ແລະສິ່ ງທິ່ ມະນຸດຄດບິ່ ອອກແມນ
ະ ທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ໄດຊ
ັ ີ້
ິ່ ສິ່ ງນນແຫ
ີ້ ົງຈ ັດຕຽມໄວໃີ້ ຫີ້ແກຄ
ິ່ ົນທັງຫລຳຍທິ່ ຮ ັກ
ີ້ ມນອະນຳຄ
ພຣະອົງ.” (1ກຣທ.2: 9). ກຳນຮູວ
ົດທິ່ ໜຳີ້ ປະທັບໃຈ ແລະຮຸງິ່ ເຮືອງຂອງພວກເຮົຳ
ີ້ ຳິ່ ສິ່ ງນແ
ິ່
ຊວ
ິ່ ຍຮ ັກສຳສະຖຳນະກຳນປະຈຸບ ັນຂອງພວກເຮົຳຢູໃິ່ ນມຸມມອງທິ່ ເໝຳະສ ົມ. ຫ ັງຈຳກໂປໂລຂຽນຖອ
ີ້ ຍຄຳ
ເຫິ່ ົ ຳນນ,
ັີ້ ເພິ່ ນຍ ັງໄດຂ
ີ້ ຽນວຳິ່ :

ິ່ ົ ໃຫພ
ຈງ
ີ້ ວກເຮົຳຍອ
ີ້ ງຍສ ັນລະເສນພຣະເຈົຳີ້ ພຣະບດຳເຈົຳີ້ ຂອງອ ົງພຣະເຢຊູຄຣດເຈົຳີ້ ຂອງພວກເຮົຳ
ພຣະບດຳເຈົີ້ຳອ ົງຊ ົງເມດຕຳ ຄືພຣະເຈົຳີ້ ອ ົງທິ່ ໃຫຄ
ີ້ ວຳມເລົີ້ ຳໂລມໃຈທຸກຢຳິ່ ງ...ພິ່ ນອ
ີ້ ງທັງຫລຳຍເອຍ
ເຮົຳຢຳກໃຫພ
ີ້ ວກເຈົຳີ້ ຮູເີ້ ຖງຄວຳມທຸກລຳບຳກ ທິ່ ພວກເຮົຳໄດຮ
ີ້ ັບໃນແຂວງເອເຊຍ ເປັນຄວຳມທຸກ
ີ້ ຄວຳມຫວ ັງໝດ
ລຳບຳກໜັກເຫືອກຳລ ັງ ຈ ົນພວກເຮົຳສນ
ົ ແທບຈະເອົ ຳຊວດບິ່ ລອດ.

ຕຳມທິ່ ຈງ

ີ້
ພວກເຮົຳຄດວຳິ່ ໂທດເຖງຕຳຍໄດຕ
ັີ້ ຕຳມ ເຫດກຳນນໄີ້ ດເີ້ ກດຂນ
ີ້ ົກຖືກພວກເຮົຳແລວ
ີ້ ເຖງປຳນນນກ
ເພືິ່ ອບິ່ ໃຫພ
ຳີ້ ອ ົງທິ່ ບ ັນດຳນໃຫຄ
ັີ້
ົວເອງ ແຕໃິ່ ຫພ
ັ ີ້
ີ້ ວກເຮົຳເຊືິ່ ອໝນໃນຕ
ີ້ ວກເຮົຳເຊືິ່ ອໝນໃນພຣະເຈົ
ີ້ ົນ
ຕຳຍເປັນຄືນມຳສູຊ
ິ່ ວດ. (2ກຣທ.1:3-9)
ພຣະເຈົຳີ້ ສຳມຳດປົກປັກຮ ັກສຳພວກເຮົຳໃນຊວດນ.ີ້ ແຕເິ່ ຖງແມນວ
ິ່ ຳິ່ ພວກເຮົຳຈະຕຳຍ, ພວກເຮົຳຈະ
ຖືກເຮັດໃຫເີ້ ປັນຄືນມຳນງິ່ ັ ຢູກ
ິ່ ັບພຣະເຢຊູຢເິູ່ ທງບ ັນລ ັງຂອງພຣະອ ົງ (ພນມ.3:21).
ີ້ ວກເຮົຳສຳມຳດເລືອກຮູບແບບກຳນດຳເນນຊວດ ເພືິ່ ອໃຫກ
ຕອນນພ
ີ້ ົງກ ັບຈຸດໝຳຍປຳຍທຳງໃນ
ອະນຳຄ ົດຂອງພວກເຮົຳໃນກຳນຢູຮ
ິ່ ວ
ິ່ ມກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ໃນສວນເອເດນ, ຫືພວກເຮົຳສຳມຳດບິ່ ເຊືິ່ ອຟັງກໄດ.ີ້
ກຳນຮ ັບຮູຂ
ີ້ ອງພວກເຮົຳກຽິ່ ວກ ັບອະນຳຄ ົດຂອງພວກເຮົຳ ຄວນປິ່ຽນກຳນເລືອກທິ່ ພວກເຮົຳຕ ັດສນໃຈໃນ
ີ້ ິ່ ງທຳິ່ ນຈະໄດຢ
ປະຈຸບ ັນແລະວທກຳນດຳເນນຊວດໃນຕອນນ.ີ້ ຖຳີ້ ທຳິ່ ນຮູວ
ີ້ ຳິ່ ມືໜ
ີ້ ຮ
ິູ່ ວ
ິ່ ມໃນຕກຫອ
ີ້ ງແຖວຫື
ເຮັດວຽກຢູໃິ່ ນຫອ
ີ້ ງກຳນດຽວກ ັນກ ັບຄ ົນທິ່ ທຳິ່ ນບິ່ ມ ັກ,ຄ ົນທິ່ ວພຳກວຈຳນແລະຄ ົນທິ່ ບິ່ ສຳຄ ັນ, ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຄດ
ວຳິ່ ທຳິ່ ນຄວນຈະພະຍຳຍຳມດຽວນເີ້ ພືິ່ ອເປັນຜູສ
ໝ
ັ ີ້
ີ້ ຳີ້ ງສ ັນຕພຳບ,ເປັນກຳລ ັງໃຈ,ແລະແມນແຕ
ິ່
ິ່ ຂ
ິູ່ ອງຄ ົນນນ.
ີ້ ເຮັດແນວໃດພວກເຮົຳຈິ່ ງບິ່ ສຳມຳດ
ເຮົຳຈະປະຕບ ັດຕິ່ ເພືິ່ ອນຮວ
ິ່ ມຄວຳມເຊືິ່ ອໄດແ
ີ້ ນວໃດໃນເວລຳນ?
ພະຍຳຍຳມຢຳິ່ ງເຕັ ມທິ່ ເພືິ່ ອຊຸກຍູຜ
ີ້ ທ
ີ້ ູ ິ່ ບິ່ ເຊືິ່ ອໃຫມ
ີ້ ຳເຖງພຣະເຢຊູໄດ?ີ້ ແຕພ
ິ່ ວກເຮົຳມ ັກຈະພະຍຳຍຳມຢຳິ່ ງ
ໜັກເພືິ່ ອຕິ່ ສູກ
ີ້ ັບພວກເຂົຳຄືເປັນສ ັດຕູ. ພວກເຮົຳເຫັນອະນຳຄ ົດຂອງພວກເຮົຳໃນສະຫວ ັນຫືບິ່ . ກຳນກະທຳ
ຂອງພວກເຮົຳຕິ່ ຜູຄ
ີ້ ົນສະແດງໃຫເີ້ ຫັ ນວຳິ່ ພວກເຮົຳໃຫຄ
ີ້ ວຳມສຳຄ ັນຈຸດໃດ.
ພຣະເຢຊູຕອ
ີ້ ງມສດອຳນຳດໃນກຳນປົກຄອງຫຳຍປຳນໃດ ໃນກຳນແບງິ່ ປັນກ ັບທຳິ່ ນເພືິ່ ອໃຫທ
ີ້ ຳິ່ ນມ
ີ້ ຳດເບິ່ ງຄືວຳິ່ ເປັນເລືິ່ ອງແປກ, ເພຳະວຳິ່ ຂອງຂວ ັນໃດໆຈຳກພຣະເຢຊູຈະເປັນສິ່ ງທິ່
ຄວຳມສຸກ? ຄຳຖຳມນອ
ີ້ ວກເຮົຳຈິ່ ງຍຳດແຍງິ່ ສະຖຳນະພຳບກ ັບຜູເີ້ ຊືິ່ ອຄ ົນອືິ່ນໆ? ເປັນ
ດເລດສະເໝ. ສະນນ,
ັ ີ້ ເປັນຫຍ ັງຕອນນພ
ຫຍ ັງພວກເຮົຳຈິ່ ງຕິ່ ສູກ
ີ້ ັນເພືິ່ອໃຫໄ
ີ້ ດປ
ີ້ ຽບ,ໄດຄ
ີ້ ວຳມສ ົນໃຈແລະຜົນປະໂຫຍດສວ
ິ່ ນຕ ົວ? ພວກເຮົຳບິ່ ດກວ
ິ່ ຳ
ຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອຊຳວໂກຣນໂທ, ເຊິ່ ງໂປໂລຕອ
ີ້ ງໄດເີ້ ຕືອນກຽິ່ ວກ ັບຈຸດໝຳຍປຳຍທຳງຂອງພວກເຂົຳບ? ພວກເຮົຳ
ເພິ່ ງພໃຈໃນກຳນປົກຄອງແລະປົກຄອງຮວ
ິ່ ມກ ັບພຣະເຢຊູບ, ຫືພວກເຮົຳບິ່ ພໃຈ.
ຄຣສຕຽນທັງຫຳຍ ເຖງເວລຳທິ່ ຈະໃຊຊ
ີ້ ວດຂອງທຳິ່ ນຄືກ ັບວຳິ່ ທຳິ່ ນຮູວ
ີ້ ຳິ່ ທຳິ່ ນເປັນໃຜແລະຮູແ
ີ້ ຜນກຳນ
ທິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ມສຳລບ
ັ ທຳິ່ ນ.

ບດສະຫ
ົ
ຸບ

ີ້ ສຸດຂອງກຳນເດນທຳງຂອງພວກເຮົຳແລວ
ພວກເຮົຳໄດມ
ີ້ ຳຮອດຈຸດສນ
ີ້ . ແຕອ
ິ່ ຳດຈະດກວຳິ່ ຖຳີ້ ຈະເວົີ້ ຳ
ີ້ົ
ວຳິ່ ພວກເຮົຳຫຳກິ່ ເລິ່ ມຕນກຳນເດ
ນທຳງຂອງພວກເຮົຳ. ພວກເຮົຳໄດພ
ີ້ ຈຳລະນຳຄຳຖຳມພືີ້ນຖຳນບຳງຢຳິ່ ງ
ຄື: ສິ່ ງມຊວດເໜືອທຳມະຊຳດອືິ່ ນໆມຢູແ
ຳີ້ ງຄວຳມແຕກຕຳິ່ ງຫຳຍປຳນໃດທິ່ ພວກ
ັ ີ້
ິ່ ທບ
ີ້ ? ຖຳີ້ ມແທນ
ີ້ ນຈະສ
ເຮົຳຈະເຂົີ້ຳໃຈສິ່ ງທິ່ ພຣະຄຳພສອນ? ນນໝຳຍຄວຳມວ
ຳິ່ ແນວໃດສຳລບ
ັ ີ້
ັ ຄວຳມເຊືິ່ ອຂອງພວກເຮົຳຖຳີ້ ພວກ
ເຮົຳເຊືິ່ ອວຳິ່ ອຳນຳຈ ັກທິ່ ເບິ່ ງບິ່ ເຫັ ນໃນພຣະຄຳພແມນແທ
ໆ
ິ່
ີ້ ? ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຍ ັງລວມເຖງພຳກສວ
ິ່ ນຕຳິ່ ງໆ
ຂອງພຣະຄຳພທິ່ ຜດປົກກະຕແລະຄ ົນບິ່ ສ ົນໃຈ. ເມືິ່ ອຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ເລິ່ ມເຂົີ້ຳໃຈຄວຳມໝຳຍເໜືອທຳມະຊຳດ
ໂດຍຜຳິ່ ນ

ພຣະຄຳພຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຮູວ
ີ້ ຳິ່ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງຄດແຕກຕຳິ່ ງອອກໄປໃນຫຳຍໆເລືິ່ ອງ. ແຕ ິ່

ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ສຳມຳດສະຫຸ ບທຸກສິ່ ງທຸກຢຳິ່ ງເປັນສອງຄຳຄື: ຕ ົວຕ ົນແລະຈຸດປະສ ົງ. ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຫວ ັງວຳິ່ ທຳິ່ ນ
ຈະຖືກທຳີ້ ທຳຍໃຫຄ
ີ້ ດເຖງ "ຕ ົວຕ ົນ" ແລະ "ຈຸດປະສ ົງ" ຂອງທຳິ່ ນທິ່ ທຳິ່ ນໄດອ
ີ້ ຳິ່ ນປີ້ ມຫົວນ.ີ້

ຕ ົວຕ ົນຂອງພວກເຮົຳແມນເຮົ
ິ່ ຳມບຳີ້ ນຢູໃິ່ ນຄອບຄ ົວຂອງພຣະເຈົຳີ້
ສິ່ ງທິ່ ຂຳີ້ ພະເຈົຳີ້ ຂຽນມຄວຳມໝຳຍສຳຄ ັນສຳລ ັບສິ່ ງທິ່ ພວກເຮົຳຄດວຳິ່ ກຳນເປັນຄຣສຕຽນມຄວຳມໝຳຍ.
ພຣະສ ັນຍຳໃໝມ
ັ ີ້ຳວຳິ່ ກຳນເປັນຜູເີ້ ຊືິ່ ອໝຳຍຄວຳມວຳິ່ ກຳນ “ຢູໃິ່ ນພຣະຄຣດ”. ເມືິ່ ອພວກເຮົຳຮູວ
ິ່ ກເວົ
ີ້ ຳິ່ ຜູີ້
ປົກຄອງເໜືອທຳມະຊຳດທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍໃນພຣະສ ັນຍຳເດມມຢູແ
ິ່ ທ,ີ້

ິ່ ັ ນນພຣະບ
ີ້ ຳອດຂອງ
ດງ
ັ ີ້
ັນຍ ັດຂທ

ພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ສິ່ງັ ວຳິ່ ຢຳິ່ ມພະອືິ່ ນໃດນອກຈຳກພຣະເຈົຳີ້ ແຫງິ່ ອດສະຣຳເອນຈະເປັນທິ່ ເຂົີ້ຳໃຈໄດຫ
ີ້ ຳຍ. ຄຳສິ່ງັ
ບິ່ ແມນກ
ົ ໃຫຍ.ິ່ ມ ັນແມນກ
ິ່ ຽິ່ ວກ ັບກຳນໃຫຄ
ີ້ ວຳມສຳຄ ັນກ ັບເງນຫືເຮືອຫືລດ
ິ່ ຽິ່ ວກ ັບຄວຳມຮ ັກທິ່ ຫວງແຫນ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ມຕິ່ ປະຊຳຊ ົນຂອງພຣະອ ົງ

ແລະປົກປອ
ີ້ ງພວກເຂົຳຈຳກອຳນຳດແຫງິ່ ຄວຳມມືດ.

ີ້ ຳສິ່ງັ ແທໆ
ພຣະບ ັນຍ ັດໝຳຍເຖງຂຄ
ີ້ . ກຳນໃຫຄ
ີ້ ວຳມພັກດຕິ່ ວນຍຳນອືິ່ ນນອກເໜືອຈຳກພຣະເຈົຳີ້ ອ ົງສູງສຸດ
ເປັນເລືິ່ ອງຜດປົກກະຕ.
ມະນຸດຕ ົກເປັນຂຳີ້ ທຳດພຳຍໃຕອ
ີ້ ຳນຳດທຳງວນຍຳນເໜືອທຳມະຊຳດທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ ເປັນຜົນສະທອ
ີ້ ນທິ່
ຮຳີ້ ຍແຮງຂອງກຳນກະບ ົດຈຳກພຣະເຈົຳີ້ ອ ົງທຽິ່ ງແທ.ີ້ ເມືິ່ ອມະນຸດປະຕເສດຫຳຍຄງທ
ັີ້ ິ່ ຈະຕດຕຳມພຣະຜູີ້
ສຳີ້ ງຂອງພວກເຂົຳ, ພຣະອ ົງໄດລ
ີ້ ົງໂທດພວກວນຍຳນທິ່ ກະບ ົດແລະມະນຸດທິ່ ຕດຕຳມພວກເຂົຳ. ພວກເຮົຳ
ີ້ ແລະຕ ົກເປັນທຳດຂອງຄວຳມເສືິ່ ອມໂຊມແລະກຳນຫຳຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ທຸກຄ ົນເຄຍຖືກພຣະເຈົຳີ້ ປະຖມ

ອຳນຳດແຫງິ່ ຄວຳມມືດທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ. ໂປໂລກຳິ່ ວວຳິ່ , ພວກເຮົຳຖືກຕ ັດຂຳດຈຳກພຣະເຈົຳີ້ ແລະຄ ົນພຳຍນອກ
ພັນທະສ ັນຍຳແຫງິ່ ຄວຳມຮ ັກຂອງພຣະອ ົງ (ອຟຊ. 2:12). ພວກເຮົຳໄດຫ
ີ້ ງົ ທຳງໄປ. ພວກເຮົຳເຄຍເປັນ
ນ ັກໂທດໃນອຳນຳຈ ັກແຫງິ່ ຄວຳມມືດ. ພວກເຮົຳເປັນສ ັດຕູຂອງພຣະເຈົຳີ້ ອ ົງສູງສຸດ. ພວກເຮົຳເປັນທຳດທິ່ ຢູິ່
ພຳຍໃຕຜ
ົ ຄອງເໜືອທຳມະຊຳດທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ (ອຟຊ. 4:18; ກລຊ. 1:21).
ີ້ ປ
ີູ້ ກ
ກຳນເຂົີ້ຳໃຈສະພຳບກຳນຂອງມະນຸດເຮົຳ ເຮັດໃຫຄ
ີ້ ຳສອນຂອງພຣະຄຳພກຽິ່ ວກ ັບກຳນຮ ັບເປັນລູກ
ີ້ .
ພຣະເຈົຳີ້ ແລະຮ ັບມລະດ ົກມຄວຳມໝຳຍຫຳຍຂນ

ເຮັດໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳມສະພຳບກຳນທິ່ ຈະເຂົີ້ຳໃຈຄວຳມ

ໝຳຍຂອງສິ່ ງເຫິ່ ົ ຳນນ.
ຸ ແຜນກຳນດຳເນນຊວດຢູເິ່ ທງໂລກກ ັບ
ັ ີ້ ພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ຕອ
ີ້ ງກຳນທິ່ ຈະປິ່ຽນແປງຫືຢດ
ີ້ ໜັກທິ່ ຈະເຮັດຕຳມແຜນກຳນຂອງພຣະອ ົງເພືິ່ອເພດເພນໄປກ ັບໂລກ
ຄອບຄ ົວຂອງພຣະອ ົງ.ພຣະອ ົງເນັນ
ທິ່ ພຣະອ ົງໄດສ
ັ ຫງັ ໃຫກ
ີ້ ຳີ້ ງຄຽງຄູກ
ິ່ ັບລູກໆຂອງພຣະອ ົງ. ຢູທ
ິ່ ິ່ ວຫຳນບຳເບນພຣະອ ົງໄດຫ
ີ້ ນ
ີ້ ັບມະນຸດທິ່
ີ້ ອ ັບຣຳຮຳມເພືິ່ອກິ່ ຕງຄອບຄ
ກະບ ົດທັງໝ ົດ, ແຕໃິ່ ນເວລຳຕິ່ ມຳ, ພຣະອ ົງໄດເີ້ ອນ
ັ ີ້
ົວໃໝ.ິ່ ອ ັບຣຳຮຳມໄດເີ້ ປັນ
ີ້ ສຳມຳດກ ັບມຳຫຳ
ສວ
ັີ້ ິ່ ຖືກປະຖມ
ິ່ ນໜິ່ ງໃນແຜນຂອງພຣະອ ົງເຊິ່ ງຈະເຮັດໃຫບ
ີ້ ັນດຳປະຊຳຊຳດເຫິ່ ົ ຳນນທ
ພຣະອ ົງໄດ ີ້ (ກຈ. 10: 26– 27).
ກຳນເຊືິ່ ອຄວຳມເປັນຈງຂອງໂລກວນຍຳນທິ່ ສອນໃນພຣະຄຳພ ແມນສ
ິ່ ິ່ ງທິ່ ຈຳເປັນສຳລ ັບກຳນເຂົີ້ຳໃຈ
ພຣະຄຳພຢຳິ່ ງຖືກຕອ
ີ້ ງ. ພຣະຄຳພອະທບຳຍວຳິ່ ເປັນຫຍ ັງບຳບຂອງກຳນບູຊຳຮູບເຄົຳລ ົບຕຳິ່ ງກ ັນກ ັບ
ບຳບອືິ່ ນໆ. ກຳນຂຳບໄຫວບ
ູ ຳຮູບເຄົຳລ ົບເປັນຄວຳມບຳບທິ່ ຖືກລະບຸໄວໃີ້ ນຈຸດທິ່ ສຳຄ ັນທິ່ ສຸດເພືິ່ ອວຳິ່ ຄ ົນ
ີ້ ຊ
ີ້ ໃຫຈ
ເຮົຳບິ່ ຄວນພຳດມນ.
ັ ປະເທດອດສະຣຳເອນຖືກສຳີ້ ງຂນ
ີ້ ົງຮ ັກພັກດຕິ່ ພຣະເຈົີ້ຳ, ແຕປ
ິ່ ະຊຳຊ ົນຫັນໄປ
ຕດຕຳມພະອືິ່ ນໆແທນ.ຈຳກນນອ
ັີ້ ດສະຣຳເອນໄດຖ
ື ສິ່ ງົ ອອກຈຳກແຜນ
ີ້ ກ
ິ່ ດນໄປສູກ
ິ່ ຳນເປັນຊະເລຍພຣະເຈົີ້ຳ
ີ້ ມນເຫດຜົ
ີ້ ໃນພຣະຄຳພ
ໄດຫ
ນຫກ
ັ ທິ່ ເຮັດໃຫຄ
ີ້ ັນຫ ັງໃຫກ
ີ້ ັບອດສະຣຳເອນຄືກ ັບປະເທດອືິ່ນໆ. ນແ
ິ່
ີ້ ວຳມພົນ
ຖືກອະທບຳຍໄວສ
ີ້ ະເໝວຳິ່ ເປັນຄວຳມເຊືິ່ ອ.

ີ້
ພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ໄດຊ
ແລະ ຄຸນງຳມ
ີ້ ອກຫຳກຳນປະພດທິ່ ດຂນ

ຄວຳມດ. ພຣະອ ົງກຳລ ັງຊອກຫຳຄວຳມເຊືິ່ອ. ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກຳນຜູເີ້ ຊືິ່ ອທິ່ ຊືິ່ ສ ັດ. ເມືິ່ ອພວກເຮົຳເລືອກທິ່ ຈະ
ເຮັດໃຫຈ
ົີ້ ຈຳກ
ີ້ ດໃຈຂອງພວກເຮົຳສອດຄອ
ິ່ ງກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ອ ົງສູງສຸດ, ພຣະອ ົງຈະຊວ
ິ່ ຍພວກເຮົຳໃຫພ
ີ້ ນ
ອຳນຳດແຫງິ່ ຄວຳມມືດ. ເມືິ່ ອພວກເຮົຳເລືອກທິ່ ຈະເຮັດຕຳມວນຍຳນອືິ່ ນ, ພວກເຮົຳກຳລ ັງຫວຳິ່ ນເມັດພັນທິ່
ບິ່ ດເຊິ່ ງຕິ່ ມຳມນຈະໃຫ
ຜ
ັ
ົ ຜະລດທິ່ ບິ່ ດທິ່ ພວກເຮົຳຕອ
ີ້ ນ
ີ້ ງໄດເີ້ ກັບກຽິ່ ວ.
ກຳນເປັນຜູເີ້ ຊືິ່ ອຖືທິ່ ສ ັດຊືິ່ ໝຳຍເຖງກຳນໄວວ
ນັ ີ້
ີ້ ຳງໃຈໃນສິ່ ງທິ່ ພຣະເຢຊູໄດເີ້ ຮັດຢູເິ່ ທງໄມກຳງແຂນນ
ີ້
ີ້ ກຳຍຂອງມະນຸດແລະບິ່ ມໃຜສຳມຳດເຮັດໄດ.ີ້
ເພືິ່ ອປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົຳ. ພຣະອ ົງເປັນພຣະເຈົຳີ້ ໃນເນືອ
ກຳນດຳເນນຊວດທິ່ ເໝຳະສ ົມແລະກຳນເຮັດບຸນກຸສ ົນບິ່ ໄດເີ້ ຮັດໃຫພ
ີ້ ຣະເຈົຳີ້ ຮ ັກແລະຊວ
ິ່ ຍພວກເຮົຳໃຫລ
ີ້ ອດ
ີ້
ພົນໄດ
.ີ້ ພວກເຮົຳປະຕບ ັດຕຳມຄຳສິ່ງັ ຂອງພຣະອ ົງ ແລະດຳເນນຊວດທິ່ ເໝຳະສ ົມເພຳະພວກເຮົຳຂອບໃຈ
ໃນສິ່ ງທິ່ ພຣະອ ົງໄດກ
ີ້ ະທຳເພືິ່ ອພວກເຮົຳ. ຄຳສິ່ງັ ຂອງພຣະອ ົງສອນພວກເຮົຳໃຫມ
ີ້ ວທກຳນດຳເນນຊວດທິ່ ດ
ທິ່ ສຸດແລະຈະນຳໄປສູຄ
ິ່ ວຳມສຸກແລະຄວຳມເພິ່ ງພໃຈ. ແນວທຳງຊວດຂອງພຣະອ ົງຈະເຮັດໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳ

ຫຳິ່ ງໄກຈຳກກຳນຕ ັດສນໃຈເຊິ່ ງໃນທິ່ ສຸດຈະທຳລຳຍພວກເຮົຳແລະຄ ົນອືິ່ນໆ. ກຳນດຳເນນຊວດຕຳມ
ແບບຢຳິ່ ງຂອງພຣະອ ົງຈະເຮັດໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳມຄວຳມສອດຄອ
ິ່ ງກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ແລະຄອບຄ ົວອືິ່ນໆຂອງ
ີ້ ວມທັງມະນຸດແລະວນຍຳນທິ່ ຈ ົງຮ ັກພັກດຕິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ອ ົງສູງສຸດ.
ພຣະອ ົງ. ຄອບຄ ົວຂອງພວກເຮົຳດຽວນລ
ພວກເຮົຳທຸກຄ ົນຈະຢູຮ
ິ່ ວ
ິ່ ມກ ັນໃນອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະອ ົງໃນສວນເອເດນໃໝ.ິ່

ຈຸດປະສ ົງຂອງພວກເຮົຳແມນພວກເຮົ
ຳທຸກຄ ົນມສວ
ິ່
ິ່ ນຮວ
ິ່ ມໃນແຜນ
ຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ຈະຟືີ້ ນຟູສວນເອເດນ
ກຳນເປັນສະມຳຊກໃນຄອບຄ ົວຂອງພຣະເຈົຳີ້ ມເງືິ່ ອນໄຂດຽວເທົິ່ ຳນນຄື
ັີ້ :

ເຊືິ່ ອໃນພຣະເຈົຳີ້ ຜູເີ້ ໜືອ

ພະທັງປວງ ພຣະເຈົຳີ້ ຜູທ
ີ້ ິ່ ມຳຫຳພວກເຮົຳເປັນບຸກຄ ົນຄືພຣະເຢຊູຄຣດ. ກຳນເປັນສະມຳຊກໃນຄອບຄ ົວບິ່
ພຽງແຕໃິ່ ຫສ
ຍ
ວດນຳ
ັ ີ້
ີ້ ດທພເສດທິ່ ດເລດແກພ
ິ່ ວກເຮົຳເທົິ່ ຳນນ,ແຕ
ິ່ ັງໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳມຈຸດປະສ ົງທິ່ ຈະແຈງໃນຊ
ີ້
ອກ.
ສະມຳຊກໃນຄອບຄ ົວຂອງພຣະເຈົຳີ້ ຍ ັງມພຳລະກດ. ພວກເຂົຳເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງເປັນຕ ົວແທນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ໃນ
ີ້ ເຊນຜູຄ
ກຳນເຜຍແຜກ
ິ່ ຳນປົກຄອງທິ່ ດຂອງພຣະອ ົງໃນປະເທດຕຳິ່ ງໆໂດຍເຊືອ
ີ້ ົນໃຫເີ້ ຂົີ້ຳຮວ
ິ່ ມໃນຄອບຄ ົວ
ຂອງພຣະອ ົງ. ພວກເຮົຳແມນວ
ິ່ ທກຳນຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ຈະສືບຕິ່ ກຳນປິ່ຽນແປງທິ່ ຍິ່ ງໃຫຍຂ
ິ່ ອງອຳນຳຈ ັກ
ິ່ ັ ກຳິ່ ວສຳີ້ ງກຸມ
ີ້ ວຳິ່
ຕຳິ່ ງໆທິ່ ເລິ່ ມຕນໃນພຣະທ
ຳກດຈະກຳນບ ົດທ 2. ເຫດກຳນດງ
ົີ້
ິ່ ຜູທ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອເຊິ່ ງເອນ
ີ້ ົນເຖງເວລຳທິ່ ພຣະເຢຊູຈະກ ັບມຳ.
“ຄຣສຕະຈ ັກ” ແລະ “ຮຳິ່ ງກຳຍຂອງພຣະຄຣດ”.ພວກເຮົຳມໜຳີ້ ທິ່ ນຈ
ຄວຳມຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍໄດແ
ົີ້ ເຫວຂອງມະນຸດໃນສວນ
ີ້ ຜລ
ິ່ ຳມໄປຄືກ ັບໄວຣ ັດ ເຖງມະນຸດທຸກຄ ົນພຳຍຫງັ ຄວຳມລມ
ເອເດນທຳອດ. ຂຳິ່ ວປະເສດແມນຢຳແກ
ພ
ິ່
ີ້ ດ. ຜູທ
ີ້ ິ່ ໄດຮ
ີ້ ັບກຳນປິ່ ນປົວໃຫດ
ີ້ ສຳມຳດແບງິ່ ປັນຢຳແກພ
ີ້ ດກ ັບຜູີ້
ີ້ ຄ ົນອືິ່ນໆໄດ.ີ້ ດຽວນພ
ີ້ ວກເຮົຳເປັນຜູນ
ທິ່ ຕດເຊືອ
ີ້ ຳສິ່ ງົ ຂຳິ່ ວປະເສດແຫງິ່ ຄວຳມຈງກຽິ່ ວກ ັບພຣະເຈົີ້ຳອ ົງສູງ
ີ້ ນ
ສຸດ. ພວກເຮົຳສຳມຳດເຜຍແຜຄ
ູ ກຽິ່ ວ
ິ່ ວຳມຮ ັກຂອງພຣະອ ົງຕິ່ ທຸກໆຊຳດ. ພວກເຮົຳສຳມຳດເຜຍແຜຂ
ິ່ ມ
ກ ັບແຜນກຳນຂອງພຣະອ ົງທິ່ ຈະຢູກ
ິ່ ັບຄອບຄ ົວຂອງພຣະອ ົງຢູເິ່ ທງໂລກທິ່ ພຣະອ ົງສຳີ້ ງ. ພວກເຮົຳສຳມຳດ
ບອກກຽິ່ ວກ ັບແຜນກຳນຂອງພຣະອ ົງທິ່ ຈະສຳີ້ ງສວນເອເດນໃໝ.ິ່
ມນແມ
ນຄວຳມຈ
ງທຳງວທະຍຳສຳດທິ່ ວຳິ່ ທະວບຕຳິ່ ງໆຂອງໂລກຄອ
ັ
ິ່
ິ່ ຍໆເຄືິ່ ອນຍຳີ້ ຍອອກຈຳກກ ັນເປັນ
ີ້ ມນບ
ໄລຍະທຳງເລັ ກນອ
ົີ້ ບໄດດ
ີ້ ຍໃນແຕລ
ິ່ ະປ. ແຕກ
ິ່ ຳນເຄືິ່ ອນຍຳີ້ ຍນແ
ິ່ ິ່ ສຳມຳດຄນພົ
ີ້ ວ
ີ້ ຍຄວຳມຮູສ
ີ້ ກຂອງ
ີ້ ແລວ
ມະນຸດ. ພວກເຮົຳພຽງແຕຮ
ິ່ ເູີ້ ລືິ່ ອງນເີ້ ພຳະວຳິ່ ຫງັ ຈຳກມ ັນເກດຂນ
ີ້ , ພວກເຮົຳຈິ່ ງສຳມຳດວ ັດແທກແລະ
ີ້ ໃນແບບດຽວກ ັນ.
ກວດພົບກຳນປຽິ່ ນແປງຢຳິ່ ງຮອບຄອບ. ກຳນເຜຍແຜອ
ິ່ ຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົີ້ຳເກດຂນ
ມນມ
ັ ກຳນເໜັ ງຕງແລະເຕບໃຫຍຕ
ິ່ ະຫອດເວລຳ, ແຕພ
ິ່ ວກເຮົຳບິ່ ສຳມຳດເຫັ ນກຳນເຕບໃຫຍຂ
ິ່ ອງມ ັນດວ
ີ້ ຍ
ີ້ ຜູຄ
ຕຳຂອງພວກເຮົຳ. ໃນແຕລ
ົ ຄອງເໜືອທຳມະຊຳດທິ່
ິ່ ະມືມ
ີ້ ົນອອກຈຳກກຳນເປັນຂຳີ້ ທຳດຂອງພວກຜູປ
ີ້ ກ

ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍແລະອອກຈຳກອຳນຳຈ ັກແຫງິ່ ຄວຳມມືດຂອງພວກມ ັນ. ຄ ົນເຫິ່ ົ ຳນເີ້ ຂົີ້ຳຮວ
ິ່ ມໃນຄອບຄ ົວຂອງ
ພຣະເຈົຳີ້ ແລະອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະອ ົງກແຜລ
ິ່ ຳມໄປຈຳກຄ ົນໜິ່ ງຫຳອກຄ ົນໜິ່ ງ. ຣດອຳນຳດຂອງພຣະເຈົຳີ້
ໃນຂຳິ່ ວປະເສດຈະປົດປິ່ອຍມະນຸດແຕລ
ິ່ ະຄ ົນຈຳກຄຸກຂອງພວກເຂົຳພຳຍໃຕເີ້ ຈົຳີ້ ແຫງິ່ ຄວຳມຕຳຍ. ແຕ ິ່
ີ້ ມນເກ
ີ້ ແທໆ
ກຳນເຕບໂຕທິ່ ບິ່ ສຳມຳດເຫັ ນໄດນ
ດຂນ
ີ້ ແ
ິ່
ີ້ .
ພວກເຮົຳສຳມຳດມສວ
ິ່ ນຮວ
ິ່ ມໃນກຳນປຽິ່ ນແປງຂອງອຳນຳຈ ັກທິ່ ຍິ່ ງໃຫຍນ
ິ່ ີ້ ຖຳີ້ ພວກເຮົຳເຂົີ້ຳໃຈແລະ
ເຊືິ່ ອວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຍ ັງຄ ົງເຮັດໃຫແ
ີ້ ຜນຂອງພຣະອ ົງສຳເລັ ດເຖງແມນວ
ິ່ ຳິ່ ພວກເຮົຳບິ່ ສຳມຳດເບິ່ ງເຫັ ນກິ່ ຕຳມ.
ຈະບິ່ ມຄວຳມໝຳຍຫຍ ັງເລຍ ຖຳີ້ ພວກເຮົຳເຊືິ່ ອໃນອຳນຳຈ ັກເໜືອທຳມະຊຳດທິ່ ເບິ່ ງບິ່ ເຫັ ນ, ແຕບ
ິ່ ິ່ ເຊືິ່ ອ
ວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ມບ ົດບຳດໃນຊວດຂອງພວກເຮົຳ ແລະໃນເຫດກຳນໃຫຍໆ
ິ່ ຂອງປະຊຳດຊຳດຕຳິ່ ງໆ. ພຣະເຈົຳີ້
ຕອ
! ພຣະອ ົງຕອ
ັ ີ້
ີ້ ງກຳນໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳດຳເນນຊວດດວ
ີ້ ຍຄວຳມຕງໃຈ
ີ້ ງກຳນໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳເຊືິ່ ອວຳິ່ ກຳນກະທຳ
ທິ່ ເບິ່ ງບິ່ ເຫັ ນຂອງພຣະອ ົງແລະບ ັນດຳວນຍຳນທິ່ ສ ັດຊືິ່ຂອງພຣະອ ົງກຳລ ັງເຮັດວຽກເພືິ່ ອໃຫແ
ີ້ ຜນກຳນ
ຂອງພຣະອ ົງສຳເລັ ດ (ຮຣ.1:14). ພຣະເຈົຳີ້ ກຳລ ັງເຮັດວຽກໃນຊວດຂອງພວກເຮົ ຳເຖງແມນວ
ິ່ ຳິ່ ພວກເຮົຳ
ຈະເບິ່ ງບິ່ ເຫັ ນກິ່ ຕຳມ ແລະພຣະອ ົງຕອ
ີ້ ງກຳນໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳເຂົີ້ຳຮວ
ິ່ ມກ ັບພຣະອ ົງ ເພືິ່ ອທິ່ ເປົີ້ຳໝຳຍຂອງ
ີ້
ພຣະເຈົຳີ້ ໃນສວນເອເດນທົິ່ ວໂລກກຳີ້ ວໄປຂຳີ້ ງໜຳີ້ ຢຳິ່ ງບິ່ ຢຸດຢັງ.
ີ້ົ ຈຳກກຳນເປັນຂຳີ້ ທຳດ ໂດຍຊທ
ີ້ ຳງພວກເຂົຳໄປ
ພຣະເຈົຳີ້ ຕອ
ີ້ ງກຳນໃຊທ
ີ້ ຳິ່ ນເພືິ່ ອຊວ
ິ່ ຍຄ ົນອືິ່ນໃຫພ
ີ້ ນ
ີ້ ວກເຮົຳເຂົີ້ຳມຳພົວພັນກ ັບຜູຄ
ສູພ
ິ່ ຣະເຢຊູແລະອຳນຳຈ ັກຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ໃນແຕລ
ິ່ ະມືພ
ີ້ ົນທິ່ ຢູພ
ິ່ ຳຍໃຕກ
ີ້ ຳນ
ີ້ ມນໂອກຳດທ
ິ່ ຈະສະແດງຄວຳມເມດຕຳແລະຄວຳມຍຸດຕທຳໃຫພ
ຄອບງຳ ຂອງຄວຳມມືດ. ນແ
ິ່
ີ້ ວກເຂົຳ
ີ້ ມນຈຸ
ໂດຍກຳນກະ ທຳຂອງພວກເຮົຳ. ນແ
ິ່ ດປະສ ົງຂອງພຣະເຈົຳີ້ ສຳລ ັບພວກເຮົ ຳໃນຂະນະທິ່ ພວກເຮົຳ
ອຳໄສຢູໃິ່ ນໂລກທິ່ ຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍແລະບິ່ ສ ົມບູນແບບ. ທຸກສິ່ ງທຸກຢຳິ່ ງທິ່ ພວກເຮົຳເຮັດແລະເວົີ້ ຳສຳຄ ັນ. ພວກເຮົຳ
ອຳດຈະບິ່ ເຄຍເຫັ ນຜົນໄດຮ
ອເບິ່ ງ
ັ ິ່ ງົ ຜົນກະທົບຕິ່ ຄ ົນອືິ່ນ. ວຽກຂອງພວກເຮົຳບິ່ ແມນເພືິ່
ີ້ ັບຫືຮເູີ້ ຫດຜົນທິ່ ມນສ
ິ່
ີ້
ເຫັ ນຫືຮ ັບຮູ.ີ້ ວຽກຂອງພວກເຮົຳແມນລ
ິ່ ົງມືເຮັດ. ກຳນດຳເນນຊວດໂດຍຄວຳມເຊືິ່ ອບິ່ ແມນສ
ິ່ ິ່ ງທິ່ ເກດຂນ
ໂດຍອ ັດຕະໂນມດ.
ັ ພວກເຮົຳຕອ
ີ້ ງເລືອກທິ່ ຈະດຳເນນຊວດຕຳມແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະຈຸດປະສ ົງ
ຂອງພຣະອ ົງສຳລ ັບພວກເຮົຳ.

ຄຳອະທຖຳນແຫງິ່ ກຳນໃຫອ
ີ້ ະໄພ
ຄຳອະທຖຳນແຫງ
ິ່ ກຳນໃຫອ
ີ້ ະໄພ: ເປັນຂອງຂວ ັນທິ່ ມຄຳິ່
ຄຳອະທຖຳນແຫງິ່ ກຳນໃຫອ
ີ້ ະໄພເປັນສິ່ ງທິ່ ເຮົຳທຸກຄ ົນສະແຫວງຫຳໃນຈຸດໜິ່ ງຊວດ. ກຳນໃຫອ
ີ້ ະໄພ
ີ້ ຳິ່ ທິ່ ຫຳບິ່ ໄດຢ
ິ່ ໄດຮ
ແມນຂອງຂວ
ກຳນໃຫອ
ັນທິ່ ລຳຄ
ິ່
ີ້ ຳິ່ ງງຳຍດຳຍແລະບ
ິ່
ີ້ ັບຢຳິ່ ງງຳຍດຳຍ.
ິ່
ີ້ ະໄພແມນສ
ິ່ ິ່ ງທິ່
ຈຳເປັນຕິ່ ຊວດ; ປົດປິ່ອຍພວກເຮົຳຈຳກຄວຳມຜດທິ່ ຜຳິ່ ນມຳ ແລະເຮັດໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳມຄວຳມຫວ ັງຕິ່
ອະນຳຄ ົດ. ເປັນກຳນໃຫອ
ີ້ ະໄພທິ່ ພຣະເຢຊູຄຣດໄດສ
ີ້ ະເດັດມຳສູໂິ່ ລກເພືິ່ ອຕຳຍແທນມະນຸດ.

ຄຳອະທຖຳນແຫງ
ິ່ ກຳນໃຫອ
ີ້ ະໄພ: ເຮັດໃຫເີ້ ປັນໄປໄດໂີ້ ດຍພຣະເຢຊູຄຣດ
ຄຳອະທຖຳນແຫງິ່ ກຳນໃຫອ
ີ້ ະໄພ ແມນຄ
ິ່ ຳອະທຖຳນທິ່ ຖວຳຍແດພ
ິ່ ຣະເຈົຳີ້ . ເຖງແມນວ
ິ່ ຳິ່ ພວກເຮົຳອຳດ
ຈະທຳຮຳີ້ ຍເຊິ່ ງກ ັນແລະກ ັນໂດຍກ ົງ,ແຕວ
ົ ຂອງພວກເຮົຳໃນທິ່ ສຸດກິ່ ທຳຮຳີ້ ຍ ພຣະ
ິ່ ຳິ່ ກຳນກະທຳຜດທັງໝດ
ເຈົຳີ້ ນຳ. ທຳິ່ ນອຳດຈະສ ົງໄສວຳິ່ ເປັນໄປໄດແ
ີ້ ນວໃດ. ກຳນກະທຳຜດຂອງພວກເຮົຳທຳຮຳີ້ ຍຜູມ
ີ້ ອຳນຳດສຳີ້ ງ
ຈ ັກກະວຳນໄດແ
ັ ີ້ ? ໃນປະຖ ົມມະກຳນບ ົດທ 6; ພວກເຮົຳເຫັ ນວຳິ່ ຄວຳມຈງ
ີ້ ນວໃດ? ພຣະເຈົຳີ້ ສ ົນໃຈຊນບ
ແລວ
ົ ທິ່ ມະນຸດໄດກ
ີ້ ພຣະເຈົຳີ້ ເອງມຄວຳມໂສກເສົີ້ ຳຕິ່ ຄວຳມຜດທັງໝດ
ີ້ ະທຳໃຫກ
ີ້ ັນແລະກ ັນ: "ເມືິ່ ອພຣະເຈົຳີ້
ີ້ ແລະຄວຳມຄດຊິ່ວົ ກບ ັງຄ ັບຈດໃຈພວກເຂົຳຢູທ
ຢຳເວເຫັ ນວຳິ່ ມະນຸດຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍຫລຳຍຂນ
ຸ ເວລຳ, ພຣະເຈົຳີ້
ິ່ ກ
ຢຳເວຈິ່ ງເສຍໃຈຫຳຍທິ່ ໄດສ
ີ້ ຳີ້ ງພວກເຂົຳ ແລະໃຫພ
ີ້ ວກເຂົຳຢູເິ່ ທງແຜນ
ິ່ ດນໂລກ ພຣະອ ົງກນແໜງໃຈ
ຫຳຍ "(ປຖກ. 6: 5-6)
ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງຮູຈ
ຄ
ັ ີ້
ີ້ ັກທຸກຢຳິ່ ງ ພຣະອ ົງໂສກເສົີ້ ຳເສຍໃຈແມນແຕ
ິ່
ິ່ ວຳມຄດເລືິ່ ອງຊິ່ວົ ຮຳີ້ ຍ. ສະນນກຳນໃຫ
ີ້
ອະໄພທິ່ ສູງສຸດກິ່ ຕອ
ີ້ ງມຳຈຳກພຣະເຈົຳີ້ . ເຖງຢຳິ່ ງໃດກິ່ ຕຳມ, ຍອ
ີ້ ນຄວຳມຍຸດຕທຳຂອງພຣະອ ົງ, ກຳນໃຫີ້
ອະໄພຈິ່ ງບິ່ ສຳມຳດໃຫໄີ້ ດຢ
ີ້ ຳິ່ ງຟຣໆ. ຄວຳມຜດທຸກຢຳິ່ ງຕອ
ີ້ ງໄດຮ
ີ້ ັບກຳນຕ ັດສນເພືິ່ ອວຳິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຈະເປັນຜູີ້
ີ້ ພຣະຊ ົນຢູເິ່ ທງໄມກຳງແຂນທ
ິ່ ພູໂກລຳໂກທຳແທນພວກເຮົຳ
ພພຳກສຳທິ່ ຍຸດຕທຳ. ພຣະເຢຊູຄຣດໄດສ
ີ້ ນ
ີ້
ເພືິ່ ອວຳິ່ ບຳບຂອງພວກເຮົຳອຳດຈະໄດຮ
ີ້ ັບກຳນໃຫອ
ີ້ ະໄພ. ຄວຳມທຸກທລະມຳນຂອງພຣະອ ົງໄດຈ
ີ້ ຳຍແທນ
ິ່
ີ້ ຫະ ແມນເລື
ກຳນລະເມດຂອງພວກເຮົຳ. "ນແ
ອດຂອງເຮົຳ ຊິ່ ງເປັນເລືອດແຫງິ່ ພັນທະສ ັນຍຳຂອງພຣະ
ິ່
ເຈົຳີ້ ທິ່ ຫິ່ງັ ໄຫອອກສຳລ ັບຄ ົນຈຳນວນຫຳຍ ເພືິ່ ອຄວຳມຜດບຳບຈະໄດຮ
ີ້ ັບກຳນອະໄພ." (ມທ. 26:28).
ໃນຄວຳມຮ ັກຂອງພຣະອ ົງ, ພຣະເຈົຳີ້ ຮູວ
ີ້ ຳິ່ ຈດສຳນກຂອງພວກເຮົຳຕອ
ີ້ ງໄດຮ
ີ້ ັບກຳນປົດປອ
ິ່ ຍຈຳກ
ຄວຳມຮູສ
ອ
ີ້ ກຜດແລະກຳນກຳິ່ ວໂທດ. ພຣະອ ົງຮູວ
ີ້ ຳິ່ ກຳນໃຫອ
ີ້ ະໄພບຳບແມນຄວຳມຕ
ິ່
ີ້ ງກຳນທິ່ ຍິ່ ງໃຫຍທ
ິ່ ິ່

ສຸດຂອງພວກເຮົຳ. ໃນກຳນສະແດງຄວຳມຮ ັກຂນສູ
ັ ີ້ ງສຸດ, ພຣະເຈົຳີ້ ບິ່ ພຽງແຕຮ
ິ່ ັບຄວຳມເຈັບປວດຈຳກ
ຄວຳມຜດຂອງພວກເຮົຳເທົິ່ ຳນນ,
ັ ີ້ ແຕຍ
ິ່ ັງໄດຈ
ີ້ ຳິ່ ຍຄຳິ່ ຜົນສະທອ
ີ້ ນຂອງຄວຳມຜດເພືິ່ ອພວກເຮົຳຈະໄດຮ
ີ້ ັບ
ກຳນໃຫອ
ີ້ ະໄພໂທດເມືິ່ ອພວກເຮົຳເຮັດບຳບ. ສິ່ ງທິ່ ພວກເຮົຳຕອ
ີ້ ງເຮັດຄືກຳນຍອມຮ ັບເອົ ຳຂອງປະທຳນ
ແຫງິ່ ກຳນໃຫອ
ີ້ ະໄພໂດຍບິ່ ເສຍຄຳິ່ ຈຳກພຣະອ ົງ.

ຄຳອະທຖຳນແຫງ
ິ່ ກຳນໃຫອ
ີ້ ະໄພ: ຂກຳນຍ ົກໂທດຈຳກພຣະເຈົຳີ້
ບຳງທທຳິ່ ນອຳດສະດຸດໃນໜຳີ້ ນເີ້ ພືິ່ ອຄຳອະທຖຳນແຫງິ່ ກຳນໃຫອ
ີ້ ະໄພ ເພືິ່ ອປອບໂຍນຈດວນຍຳນທິ່
ທລະມຳນ. ຫືບຳງທທຳິ່ ນກຳລ ັງປະສ ົບກ ັບຄວຳມພະຍຳຍຳມທິ່ ຈະໃຫອ
ີ້ ະໄພຄ ົນອືິ່ນທິ່ ເຮັດໃຫທ
ີ້ ຳິ່ ນເຈັບປວດ
ໃນໃຈເລກໆ. ສຳລບ
ັ ທຸກຄ ົນທິ່ ຍອມຮ ັບເອົ ຳພຣະເຢຊູຄຣດເປັນພຣະເຈົີ້ຳແລະເປັນພຣະຜູຊ
ົີ້ ຂອງ
ີ້ ວ
ິ່ ຍໃຫພ
ີ້ ນ
ພວກເຂົຳ, ກຳນໃຫອ
ື ມອບໃຫຢ
ີ້ ະໄພໄດຖ
ີ້ ກ
ີ້ ຳິ່ ງຟຣ. ຖຳີ້ ພວກເຮົຳຍອມຮ ັບຄວຳມຜດຂອງພວກເຮົຳແລະຂ
ກຳນໃຫອ
ີ້ ະໄພ, ພຣະເຈົຳີ້ ຈະໃຫອ
ີ້ ະໄພພວກເຮົຳໂດຍບິ່ ມຄຳຖຳມໃດໆຄື: "ຖຳີ້ ເຮົຳທັງຫຳຍສຳລະພຳບຜດ
ບຳບທັງຫຳຍຂອງພວກເຮົຳ ພຣະອ ົງຊ ົງສ ັດຊືິ່ແລະທຽິ່ ງທຳ ຈະຊ ົງໂຜດຍ ົກບຳບຂອງພວກເຮົຳ ແລະຈະຊ ົງ
ີ້ ." (1 ຢຮ. 1: 9).
ໂຜດຊຳລະລຳີ້ ງເຮົຳທັງຫຳຍຈຳກກຳນອະທຳໝດ
ົ ສນ
ຖຳີ້ ພວກເຮົຳປະຕເສດພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ , ພວກເຮົຳກປະຕເສດຂອງຂວ ັນແຫງິ່ ກຳນໃຫອ
ີ້ ະໄພຂອງ
ພຣະເຈົຳີ້ . ພວກເຮົຳກຳລ ັງເວົີ້ ຳວຳິ່ ພວກເຮົຳບິ່ ຕອ
ີ້ ງກຳນທິ່ ຈະຄືນດກ ັບພຣະເຈົຳີ້ (1 ຢຮ. 1:10). ເຖງແມນ
ິ່
ວຳິ່ ມນເປັ
ັ ນອດສະຫະພຳບໃນກຳນຕ ັດສນໃຈເລືອກຂອງພວກເຮົຳທິ່ ຈະບິ່ ຍອມຮ ັບກຳນໃຫອ
ີ້ ະໄພຈຳກ
ພຣະເຈົຳີ້ , ແຕແ
ົ ທິ່ ພວກເຮົຳໄດເີ້ ຮັດລ ົງໄປ. ເປັນຄວຳມ
ິ່ ລວ
ີ້ ພວກເຮົຳຈະຕອ
ີ້ ງຮ ັບຜດຊອບຕິ່ ບຳບທັງໝດ
ປຳຖະ ໜຳອ ັນເລກເຊິ່ ງຂອງພຣະເຈົຳີ້ ທິ່ ຈະຄືນດກ ັບທຳິ່ ນ. "ເພຳະວຳິ່ ພຣະເຈົຳີ້ ຊ ົງຮ ັກໂລກຫຳຍທິ່ ສຸດ ຈ ົນ
ິ່ ຈບຫຳຍ ແຕມ
ໄດປ
ັີ້
ີ້ ະທຳນພຣະບຸດອ ົງດຽວຂອງພຣະອ ົງ ເພືິ່ ອທຸກຄ ົນທິ່ ວຳງໃຈເຊືິ່ ອໃນພຣະບຸດນນຈະບ
ິ່
ຊວດອ ັນຕະຫອດໄປເປັນນດ" (ຢຮ. 3:16). ຖຳີ້ ທຳິ່ ນປຳຖະໜຳທິ່ ຈະໄດຮ
ີ້ ັບກຳນໃຫອ
ີ້ ະໄພຢຳິ່ ງແທຈ
ີ້ ງ,
ໃຫພ
ີ້ ຈຳລະນຳສິ່ ງທິ່ ພຣະເຢຊູກຳິ່ ວແລະຍອມຮ ັບຢຳິ່ ງຈງໃຈວຳິ່ ພຣະອ ົງເປັນອ ົງພຣະຜູເີ້ ປັນເຈົຳີ້ ແລະ
ເປັນພຣະຜູຊ
ຳິ່ ນ. ທຳິ່ ນຈະໄດຮ
ົີ້
ີ້ ວ
ິ່ ຍໃຫພ
ີ້ ນຂອງທ
ີ້ ັບກຳນໃຫອ
ີ້ ະໄພແລະພຣະເຈົຳີ້ ຈະເລິ່ ມເຮັດກຳນປຽິ່ ນແປງ
ໃນຊວດຂອງທຳິ່ ນ.

ກຳນອະທຖຳນແຫງ
ິ່ ກຳນໃຫອ
ີ້ ະໄພ: ຮ ັບຊວດໃໝ ິ່
ຄຳອະທຖຳນແຫງິ່ ກຳນໃຫອ
.ິ່ ບຳບທັງໝດ
ົີ້
ົ
ີ້ ະໄພເຮັດໃຫພ
ີ້ ວກເຮົຳມຄວຳມຫວ ັງແລະກຳນເລິ່ ມຕນໃໝ
ຂອງພວກເຮົຳຖືກລບລຳີ້ ງໄປໂດຍພຣະເຈົຳີ້ . "ເພຳະເຮົຳຈະກະລຸນຳຕິ່ ກຳນອະທຳຂອງພວກເຂົຳ
ແລະກຳນຜດບຳບຂອງພວກເຂົຳເຮົຳຈະບິ່ ຈ ົດຈຳຕິ່ ໄປ.” (ຮຣ. 8: 12).

ຖຳີ້ ທຳິ່ ນເຂົີ້ຳໃຈວຳິ່ ທຳິ່ ນເປັນຄ ົນບຳບ, ແລະທຳິ່ ນເຊືິ່ ອວຳິ່ ພຣະເຢຊູຄຣດໄດສ
ີ້ ະເດັດມຳໃນຖຳນະພຣະຜູີ້
ໄຖບ
ທຳິ່ ນພອ
ິ່ ຳບກຳພຽງຜູດ
ີ້ ຽວ, ແລວ
ີ້ ທຳິ່ ນຈະເຂົີ້ຳໃຈຄຳອະທຖຳນແຫງິ່ ກຳນໃຫອ
ີ້ ະໄພ. ຄຳຖຳມແມນ
ິ່
ີ້ ມ
ແລວ
ີ້ ບທິ່ ຈະເຮັດຕຳມຄຳອະທຖຳນ, ໂດຍກຳນຮ ັບເອົ ຳຂອງຂວ ັນຈຳກພຣະເຈົຳີ້ ຄືພຣະເຢຊູຄຣດພຣະບຸດ
ິ່ ັ ນນ,
ິ່ ົ ເຊືິ່ ອໃນພຣະຄຣດ, ກ ັບໃຈຈຳກບຳບຂອງທຳິ່ ນແລະມອບຊວດຂອງ
ຂອງພຣະອ ົງ? ຖຳີ້ ເປັນດງ
ັີ້ ຈງ
ິ່ ັ ນ:ີ້
ທຳິ່ ນທິ່ ເຫືອຢູໃິ່ ຫກ
ີ້ ັບພຣະອ ົງໃນຖຳນະອ ົງພຣະຜູເີ້ ປັນເຈົຳີ້ ດງ
ພຣະບດຳເຈົຳີ້ ເອຍ, ຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍຮູວ
ີ້ ຳິ່ ຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍໄດຝ
ີ້ ຳິ່ ຝືນພຣະບ ັນຍ ັດຂອງເຈົຳີ້ ແລະບຳບຂອງຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍໄດ ີ້
ີ້ ຳີ້ ນອ
ແຍກຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍອອກຈຳກພຣະອ ົງ. ຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍຂໂທດແທໆ
ີ້ ແລະດຽວນຂ
ີ້ ຍຕອ
ີ້ ງກຳນຫັນໜຈຳກຊວດ
ທິ່ ຜດບຳບຂອງຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍໃນອະດດທິ່ ຜດຕິ່ ພຣະອ ົງ. ໂຜດຍ ົກໂທດໃຫຂ
ີ້ ຳີ້ ນອ
ີ້ ຍແລະຊວ
ິ່ ຍຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍໃຫຫ
ີ້ ກ
ເວັີ້ນກຳນເຮັດບຳບອກ. ຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍເຊືິ່ ອວຳິ່ ພຣະບຸດຂອງພຣະອ ົງຄືພຣະເຢຊູຄຣດໄດຕ
ີ້ ຳຍຍອ
ີ້ ນບຳບຂອງ
ຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍໄດເີ້ ປັນຄືນມຳຈຳກຄວຳມຕຳຍ ພຣະອ ົງມຊວດຢູແ
ິ່ ລະໄດຍ
ີ້ ນຄຳອະທຖຳນຂອງຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍ.
ຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍຂເຊນພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ມຳເປັນພຣະເຈົຳີ້ ໃນຊວດຂອງຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍ, ເພືິ່ ອປົກຄອງແລະຄອບຄອງຢູໃິ່ ນ
ຫົວໃຈຂອງ ຂຳີ້ ນອ
ໂຜດປະທຳນພຣະວນຍຳນບລສຸດຂອງພຣະອ ົງມຳຊວ
ືີ້ ເີ້ ປັນຕນໄປ.
ົີ້
ີ້ ຍນ ັບແຕມ
ິ່ ນ
ິ່ ຍ
ຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍໃຫເີ້ ຊືິ່ ອຟັງພຣະອ ົງແລະເຮັດຕຳມພຣະປະສ ົງຂອງພຣະອ ົງຕະຫອດຊວດ. ຂຳີ້ ນອ
ີ້ ຍອະທຖຳນ
ໃນນຳມຊືິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ, ອຳແມນ. "
ີ້ ໃຈເກົິ່ ຳເອົ ຳໃຈໃໝ ິ່ ແລະຮ ັບບ ັບຕສະມຳໃນນຳມຂອງພຣະເຢຊູຄຣດ
“ແຕລ
ິ່ ະຄ ົນໃນພວກທຳິ່ ນ ຕອ
ີ້ ງຖມ
ເຈົຳີ້ ເພືິ່ ອວຳິ່ ບຳບກຳຂອງພວກທຳິ່ ນຈະໄດຮ
ີ້ ັບກຳນອະໄພ ແລະພວກທຳິ່ ນກຈະໄດຮ
ີ້ ັບຂອງປະທຳນຈຳກ
ພຣະເຈົຳີ້ ຄືພຣະວນຍຳນບຣສຸດເຈົຳີ້ .

(ກຈ.2: 38).

ີ້ ແ
ີ້ ລວ
ຖຳີ້ ທຳິ່ ນໄດຕ
ີ້ ັດສນໃຈຮ ັບເອົ ຳພຣະເຢຊູໃນມືນ
ີ້ , ຍນດຕອ
ີ້ ນຮ ັບສູຄ
ິ່ ອບຄ ົວຂອງພຣະເຈົຳີ້ . ນເີ້ ປັນ
ີ້ ,ພຣະຄຳພບອກພວກເຮົຳໃຫປ
ວທທິ່ ຈະໃກຊ
ີ້ ດກ ັບພຣະອ ົງຫຳຍຂນ
ີ້ ະຕບ ັດຕຳມຄຳບ ັນຊຳຂອງພຣະເຢຊູທິ່
ຊ ົງສິ່ງັ ໄວຄ
ີ້ :ື


ຮ ັບບ ັບຕສະມຳຕຳມທິ່ ພຣະຄຣດໄດບ
ີ້ ັນຊຳ.



ບອກຄ ົນອືິ່ນກຽິ່ ວກ ັບຄວຳມເຊືິ່ອໃໝຂ
ິ່ ອງທຳິ່ ນໃນພຣະຄຣດ.



ໃຊເີ້ ວລຳກ ັບພຣະເຈົຳີ້ ໃນແຕລ
ິ່ ະມື.ີ້

ບິ່ ຈຳເປັນຕອ
ີ້ ງເປັນໄລຍະເວລຳດ ົນນຳນ. ພຽງແຕພ
ິ່ ັດທະນຳ

ນໄສປະຈຳວ ັນຂອງກຳນອະທຖຳນຫຳພຣະອ ົງ ແລະອຳິ່ ນພຣະຄຳຂອງພຣະອ ົງ. ຂໃຫພ
ີ້ ຣະເຈົຳີ້
ເພິ່ ມຄວຳມເຊືິ່ ອແລະຄວຳມເຂົີ້ຳໃຈຂອງທຳິ່ ນກຽິ່ ວກ ັບພຣະຄຳພ.


ສະແຫວງຫຳສຳມກຄ
ັ ທຳກ ັບເພືິ່ອນຜູຕ
ີ້ ດຕຳມພຣະເຢຊູຄ ົນອືິ່ນໆ. ພັດທະນຳກຸມ
ິ່ ເພືິ່ ອນທິ່ ເຊືິ່ ອເພືິ່ ອ
ຕອບ ຄຳຖຳມຂອງທຳິ່ ນແລະສະໜັບສະໜຸນທຳິ່ ນ.



ຊອກຫຳກຳນປະຊຸມຮວ
ິ່ ມກ ັນໃນທອ
ີ້ ງຖິ່ ນບອ
ິ່ ນທິ່ ທຳິ່ ນສຳມຳດນະມ ັດສະກຳນພຣະເຈົຳີ້ ໄດ.ີ້

ທຳິ່ ນຄດວຳິ່ ແນວໃດ ?
ພວກເຮົຳທຸກຄ ົນໄດເີ້ ຮັດບຳບແລະສ ົມຄວນໄດຮ
ີ້ ັບກຳນພພຳກສຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພຣະເຈົຳີ້ , ພຣະບດຳ,
ໄດສ
ັີ້ ຳລບ
ັ ຜູທ
ີ້ ິ່ງົ ພຣະບຸດອ ົງດຽວຂອງພຣະອ ົງ ເພືິ່ ອຮ ັບຄຳຕ ັດສນນນສ
ີ້ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນພຣະອ ົງ.

ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ

ເປັນພຣະຜູສ
ີ້ ຳີ້ ງແລະພຣະບຸດນລ ັນດອນຂອງພຣະເຈົຳີ້ , ຜູທ
ີ້ ິ່ ດຳເນນຊວດທິ່ ບິ່ ມບຳບ, ຊ ົງຮ ັກພວກເຮົຳຫຳຍ
ຈ ົນວຳິ່ ພຣະອ ົງໄດຕ
ີ້ ຳຍເພືິ່ ອບຳບຂອງພວກເຮົຳ, ຮ ັບເອົ ຳກຳນລ ົງໂທດທິ່ ພວກເຮົຳສ ົມຄວນໄດຮ
ີ້ ັບ, ຖືກຝັງ
ໄວ,ີ້ ແລະໄດເີ້ ປັນຄືນຈຳກຄວຳມຕຳຍຕຳມທິ່ ມຂຽນໄວໃີ້ ນພຣະຄຳພ. ຖຳີ້ ທຳິ່ ນເຊືິ່ ອແລະໄວວ
ີ້ ຳງໃຈໃນສິ່ ງນ ີ້
ຢຳິ່ ງແທຈ
ົີ້ ຂອງທຳິ່ ນ, ປະກຳດວຳິ່
ີ້ ງໃນຫົວໃຈຂອງທຳິ່ ນ, ໂດຍຮ ັບເອົ ຳພຣະເຢຊູຜດ
ີ້ ູ ຽວມຳເປັນຜູຊ
ີ້ ວ
ິ່ ຍໃຫພ
ີ້ ນ
ີ້ ຈຳກກຳນພພຳກສຳແລະຢູກ
"ພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ເປັນອ ົງພຣະຜູເີ້ ປັນເຈົຳີ້ ," ທຳິ່ ນຈະລອດພົນ
ິ່ ັບພຣະເຈົຳີ້ ໃນ
ສະຫວ ັນຕະຫອດໄປ.
ຄຳຕອບຂອງທຳິ່ ນແມນຫຍ
ັງ ?
ິ່
ີ້ ຂ
ີ້ ອ
ແມນແລ
ວ
ິ່
ີ້ , ມືນ
ີ້ ຍຕ ັດສນໃຈຕດຕຳມພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ
ແມນແລ
ວ
ິ່
ີ້ , ຂອ
ີ້ ຍເປັນຜູຕ
ີ້ ດຕຳມພຣະເຢຊູເຈົຳີ້ ແລວ
ີ້
ຂອ
ີ້ ຍຍ ັງມຄຳຖຳມຢູິ່

