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ປ ົ້ມອ ື່ ນໆໂດຍຜູົ້ຂຽນຄ  ນດຽວກນັ 

 

 Supernatural: What the Bible Teaches about the Unseen World and Why it 

Matters 

The Unseen Realm: Recovering the Supernatural Worldview of the Bible 

Angels: What the Bible Really Teaches About God’s Heavenly Host 

Demons: What the Bible Really Teaches About the Powers of Darkness 

I Dare You Not to Bore Me with the Bible 

The Bible Unfiltered: Approaching Scripture On Its Own Terms 

Reversing Hermon: Enoch, the Watchers, and the Forgotten Mission of Jesus 

Christ 

Brief Insights on Mastering Bible Study (The 60-Second Scholar series) 

Brief Insights on Mastering the Bible (The 60-Second Scholar series) 

Brief Insights on Mastering Bible Doctrine (The 60-Second Scholar series) 

The Façade (fiction) 

The Portent (fiction) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ຊ ື່ຫຍ ົ້ຂອງຊ ື່ປ ົ້ມພຣະຄ  າພ  (ໃນກ ລະນ ທ ື່ ຈ  າເປັນ) 

ພຣະຄ  າພ ເດ ມ 

ປຖກ (ປະຖ  ມມະການ) 

ອພຍ (ອ  ບພະຍ  ບ) 

ລລວ (ລະບຽບພວກເລວ ) 

ຈບຊ (ຈ  ດບນັຊ ) 

ພບຍ (ພຣະບນັຍດັສອງ) 

ຢຊ (ໂຢຊວຍ) 

ຜປ (ພວກຜູົ້ປ  ກຄອງ) 

ນຣ (ນາງຣດຸ) 

1-2 ຊມອ(1-2 ຊາມເູອນ) 

1-2 ກສ (ກະສດັ) 

1-2 ຂຄ (1-2 ຂື່າວຄາວ) 

ອຊຣ (ເອຊາຣາ) 

ນມຢ (ເນເຫມ  ຢາ) 

ອສທ (ເອສະເທ ) 

ໂຢບ (ໂຢບ) 

ພສສ(ເພງສນັລະເສ ນ) 

ສພສ (ສພຸາສິດ) 

ປຍຈ (ປນັຍາຈານ) 

ຍພ (ຍອດເພງ) 

ອຊຢ (ເອຊາຢາ) 

ຢມຢ (ເຢເຣມ  ຢາ) 

ພຄຄ(ເພງຄ  ື່າຄວນ) 

ອຊກ (ເອເຊກຽນ) 

ດນອ (ດານ ເອນ) 

ຮສອ (ໂຮເສອາ) 

ຢອ (ໂຢເອນ) 

ອມ (ອາໂມດ) 

ອບຢ (ໂອບາດ ຢາ) 

ຢນ(ໂຢນາ) 

ມກ (ມ  ກາ) 

ນຮ (ນາຮມູ) 

ຮບກ (ຮາບາກກຸ) 

ຊຟຢ (ເຊຟານ ຢາ) 

ຮກ (ຮກັກາຍ) 

ຊກຢ(ເຊກາຣ ຢາ) 

ມລກ (ມາລາກ ) 

 

ພຣະຄ  າພ ໃໝື່ 

ມທ (ມດັທາຍ) 

ມກ (ມາຣະໂກ) 

ລກ (ລກູາ) 

ຢຮ (ໂຢຮນັ) 

ກຈ (ກດິຈະການ) 

ຣມ (ໂຣມ) 

1ກຣທ (1ໂກຣນິໂທ) 

2ກຣທ (2ໂກຣນິໂທ) 

ຄລຕ (ຄາລາເຕຍ) 

ອຟຊ (ເອເຟໂຊ) 

ຟລປ (ຟ ລິບປອຍ) 

ກລຊ (ໂກໂລຊາຍ) 

1-2 ທສນ (1-2 ເທສະໂລນກິ) 

1-2 ຕມທ (1-2 ຕ ໂມເທຽວ) 

ຕຕ (ຕ ໂຕ) 

ຟລມ (ຟ ເລໂມນ) 

ຮຣ (ເຮັບເຣ ) 

ຢກບ (ຢາໂກໂບ) 

1-2 ປຕ (1-2 ເປໂຕ) 

1-2-3 ຢຮ (1-2-3ໂຢຮນັ) 

ຢດ (ຢດູາ) 

ພນມ (ພຣະນມິດິ) 

 

 



   

ການມອບໃຫົ້ 

 

ສ  າລບັທກຸຄ  ນທ ື່ ເລ ື່ ມຕ  ົ້ນການເດ ນທາງແຫື່ງຄວາມເຊ ື່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ,ແລະຕ ື່ ຜູົ້ທ ື່  

ໄດົ້ເລ ື່ ມມາດ  ນນານແລົ້ວ,ແຕື່ຮູົ້ສ ກວື່າພວກເຂ າເຈ ົ້າຍງັຢູື່ບື່ອນເກ ື່ າ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ສາລະບານ 

ຄ  ານ  າ 

ບ  ດນ  າ 

ພາກທ  I: ເລ ື່ ອງລາວ 

ບ  ດທ ໜ ື່ ງ: ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການຄອບຄ  ວ 

ບ  ດທ ສອງ: ພຣະເຈ ົ້າຍງັຄ  ງຕົ້ອງການຄອບຄ  ວ 

ບ  ດທ ສາມ: ພຣະເຈ ົ້າຖ ກຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງທ ລະຍ  ດ 

ບ  ດທ ສ ື່ : ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເຂ ົ້າຮື່ວມໃນຄອບຄ  ວມະນດຸຂອງພຣະອ  ງ 

ບ  ດທ ຫົ້າ: ພຣະເຈ ົ້າສະແຫວງຫາຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງ 

ບ  ດທ ຫ  ກ: ພຣະເຈ ົ້າຢູື່ກບັຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງຕະຫຼອດໄປ 

ບ  ດສະຫຸຼບແລະການເບິື່ ງຕ  ວຢື່າງ 

ພາກທ  II: ຂື່າວປະເສ ດ 

ບ  ດທ ເຈດັ: ຂື່າວປະເສ ດແມ ື່ນຫຍງັ? 

ພາກທ  III: ການຕດິຕາມພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ 

ບ  ດທ ແປດ: ສາວ  ກແມ ື່ນຫຍງັ? 

ບ  ດທ ເກ ົ້າ: ສາວ  ກເຮັດຫຍງັ? 

ຊ ື່ ແລະຄ  າສບັທ ື່ ສ  າຄນັ (ຄ  າອະທິບາຍ) 

ບ  ດສະຫຸຼບສງັລວມກື່ຽວກບັຄ  າສບັເໜ ອທ  າມະຊາດ 

 

 

 



ຄ  ານ  າ - ກະລນຸາຢື່າຂົ້າມສິື່ ງນ ົ້ 

 

  ຂົ້າພະເຈ ົ້າຫວງັວື່າຈະດ ງດດູຄວາມສ  ນໃຈຂອງທື່ານ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າຮູົ້ວື່າ . . . ຄ  ານ  າແມ ື່ນການອື່ານທ ື່

ທຽບເທ ື່ າກບັການເຂ ົ້າຄວິຖົ້າຢູື່ໃນແຖວຍາວໆຫຼ ກ  າລງັຢູື່ໃນການຈະລາຈອນທ ື່ ຕິດຂດັ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າຈະບ ື່ ຂ ຮບັ

ຮອງວື່າສິື່ ງນ ົ້ຈະເຮັດໃຫົ້ທື່ານຕ ື່ ນເຕັົ້ນ, ແຕື່ມນັກ ື່ ເປັນສິື່ ງທ ື່ ສ  າຄນັ. 

  ປ ົ້ມຫ  ວນ ົ້ແມ ື່ນການແນະນ  າກື່ຽວກບັສິື່ ງທ ື່ ພຣະຄ  າພ ກ ື່າວເຖງິແທົ້ໆໃນເລ ື່ ອງ ຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈ ົ້າ, 

ວທິ ທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການໃຫົ້ທື່ານມ  ຊ ວດິນຣິນັດອນກບັພຣະອ  ງ,  ແລະວທິ ທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການໃຫົ້ທື່ານ

ຊື່ວຍຄ  ນອ ື່ ນໃຫົ້ຮຽນຮູົ້ກ ື່ຽວກບັສອງສິື່ ງທ  າອິດນ ັົ້ນ. ມນັລຽບງ ື່າຍ. . . ແຕື່ອາດຈະບ ື່ ແມ ື່ນວທິ ທ ື່ ທື່ານເຄ ຍໄດົ້

ຍນິກື່ຽວກບັສິື່ ງເຫຼ ື່ ານ ົ້. ນ ົ້ບ ື່ ແມ ື່ນປ ົ້ມຄ  າແນະນ  າທ  ື່ວໄປຂອງທື່ານກື່ຽວກບັສາດສະໜາຄຣດິ. ມນັຈະກວມເອ າ

ບາງສິື່ ງທ ື່ ທື່ານບ ື່ ເຄ ຍໄດົ້ຍິນມາກື່ອນ,ແລະຂົ້າພະເຈ ົ້າຈະມ  ທດັສະນະທ ື່ ແຕກຕື່າງສ  າລບັຫຼາຍໆສິື່ ງທ ື່ ອາດຈະ

ຄຸົ້ນເຄ ຍ. 

  ຂົ້າພະເຈ ົ້າມ  ຜູົ້ອື່ານສອງປະເພດຢູື່ໃນໃຈ. ປະເພດທ  າອດິແມ ື່ນຄ  ນທ ື່ ຫາກ ື່ມາເຊ ື່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈ ົ້າບ ື່ ດ  ນ. 

ຖົ້າຄ  ນນ ັົ້ນແມ ື່ນທື່ານ, ທື່ານອາດຈະຖ ກຂ  ື່ມຂູື່ຈາກພຣະຄ  າພ ຮຽບຮົ້ອຍແລົ້ວ. ມນັມ  ຫຼາຍຢື່າງໃນນ ັົ້ນທ ື່ ຟງັຄ 

ວື່າແປກແລະບ ື່ ງ ື່າຍທ ື່ ຈະເຂ ົ້າໃຈ. ເຊ ື່ ອໃຈຂົ້າພະເຈ ົ້າເທາະ, ຂົ້າພະເຈ ົ້າຮູົ້ວື່າທື່ານຮູົ້ສ ກແນວໃດ. ເມ  ື່ອຂົ້າ 

ພະເຈ ົ້າມາເຊ ື່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຕອນເປັນໄວລຸົ້ນ, ຂົ້າພະເຈ ົ້າບ ື່ ຮ ູົ້ຫຍງັອ ກເລ ຍກື່ຽວກບັພຣະຄ  າພ . ຂົ້າພະ 

ເຈ ົ້າເຄ ຍໄດົ້ຍນິເລ ື່ ອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ, ໂນອາ,ແລະເລ ື່ ອງອາດາມແລະເອວາ. ມນັເປັນແບບນ ັົ້ນແຫຼະ.  ນ ົ້

ແມ ື່ນປ ົ້ມທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າຢາກໃຫົ້ຜູົ້ໃດຜູົ້ໜ ື່ ງມອບໃຫົ້ຂົ້າພະເຈ ົ້າທນັທ ຫຼງັຈາກທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າເຊ ື່ ອໃນຂື່າວປະເສ ດ. 

ມນັຈະຊື່ວຍຂົ້າພະເຈ ົ້າເຂ ົ້າໃຈເຖງິເລ ື່ ອງລາວຂອງພຣະຄ  າພ ແລະແນວຄດິທ ື່ ສ  າຄນັບາງຢື່າງ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າ

ເຊ ື່ ອວື່າມນັຈະຊື່ວຍທື່ານໄດົ້. 

  ຜູົ້ອື່ານປະເພດທ ສອງທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າເຫັນແມ ື່ນຜູົ້ທ ື່ ຮ ູົ້ຈກັພຣະເຢຊູເປັນໄລຍະເວລາໜ ື່ ງແລົ້ວ ແຕື່ວື່າຜູົ້ໃດກ ື່

ຕາມທ ື່ ຮູົ້ສ ກວື່າ "ຕດິຢູື່" ທື່ານເຊ ື່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ; ທື່ານໄດົ້ໄປຮື່ວມຄຣສິຕະຈກັໄລຍະເວລາໜ ື່ ງ

(ບາງເທ ື່ ອອາດຈະດ  ນນານແລົ້ວ). ແຕື່ທື່ານຍງັຄດິຢູື່ຕະຫຼອດວື່າຈະຕົ້ອງມ  ທກຸສິື່ ງຫຼາຍກວື່ານ ັົ້ນ ມນັຕົ້ອງມ  

ໃນພຣະຄ  າພ ຫຼາຍກວື່າສິື່ ງທ ື່ ທື່ານໄດົ້ຮຽນມາຮອດຈດຸນ ົ້ແນື່ນອນ. ທື່ານຮູົ້ສ ກສບັສ  ນເລັກນົ້ອຍເມ  ື່ອເວ ົ້າເຖງິ

ຄວາມໝາຍທ ື່ ແທົ້ຈງິຂອງການຕິດ ຕາມພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ມນັຕົ້ອງມ  ຫຼາຍກວື່ານ ັົ້ນອ ກນອກເໜ ອຈາກການ

ປະຊຸມນະມດັສະການໃນວນັອາທິດ, ການໃຊົ້ເວລາກບັໝູື່ເພ ື່ ອນຄຣສິຕຽນ, ແລະການມ ສື່ວນຮື່ວມໃນ

ກດິຈະກ  າຂອງຄຣສິຕະຈກັ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າຢາກໃຫົ້ທື່ານຮູົ້ວື່າແຮງບນັດານໃຈຂອງທື່ານແມ ື່ນຖ ກຕົ້ອງແລົ້ວ. 

ປ ົ້ມເຫັຼົ້ມນ ົ້ຈະຊື່ວຍໃຫົ້ທື່ານກົ້າວໄປຂົ້າງໜົ້າ. 



  ມນັອາດຟງັຄ ວື່າກ  ງກນັຂົ້າມ, ແຕື່ປ ົ້ມເຫັຼົ້ມນ ົ້ມ  ຈດຸປະສ  ງທ ື່ ຈະແນະນ  າແນວຄວາມຄດິພ ົ້ນຖານບາງຢື່າງ

ແຕື່ສ  າຄນັສ  າລບັຄ  ນທ ື່ ສະຫຼາດ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າມກັຈະຖ ວື່າຜູົ້ອື່ານຂອງຂົ້າພະເຈ ົ້າສະຫຼາດ. ສ  າລບັບາງທື່ານ, 

ປ ົ້ມຫ  ວນ ົ້ຈະຊື່ວຍໃຫົ້ທື່ານຮຽນຮູົ້ບາງສິື່ ງບາງຢື່າງໃນແບບໃໝືໆ່ . ສ  າລບັຄ  ນອ ື່ ນໆ,ທ ື່ ຫາກ ື່ ເລ ື່ ມຕ  ົ້ນ, ພວກ

ເຮ າທກຸຄ  ນຕົ້ອງເລ ື່ ມຕ  ົ້ນຮຽນບາງຈດຸ. ດ ັື່ງນ ັົ້ນພວກເຮ າຢູື່ນ ົ້. 

  ຂົ້າພະເຈ ົ້າຫວງັວື່າປ ົ້ມເຫັຼົ້ມນ ົ້ຈະກະກຽມຜູົ້ອື່ານໃຫົ້ອື່ານປ ົ້ມເຫັຼົ້ມອ ື່ ນໆທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າຂຽນ. ຫຼງັຈາກທ ື່ ທື່ານ

ອື່ານປ ົ້ມເຫັຼົ້ມນ ົ້ຈ  ບແລົ້ວ, ຂົ້າພະເຈ ົ້າຂ ແນະນ  າໃຫົ້ອື່ານປ ົ້ມ Supernatural: What the Bible 

Teaches about the Unseen World—And Why It Matters. ສ  າລບັຜູົ້ອື່ານພາສາອງັກດິປ ົ້ມ

ເຫັຼົ້ມນ ົ້ມ  ຢູື່ໃນອິນເຕ ເນັດບ ື່ ວື່າຈະຜື່ານ Amazon.com ຫຼ ສ  ານກັພິມຈ  າໜື່າຍ, Lexham Press. ນອກ

ຈາກນ ົ້ຍງັມ  ວດິ ໂອອອນໄລນຟ໌ຣ ທາງອນິເຕ ເນັດທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າກ ື່າວເຖງິແນວຄວາມຄດິບາງຢື່າງທ ື່ ສ  າຄນັໃນ

ປ ົ້ມເຫັຼົ້ມນ ົ້. ສ  າລບັຜູົ້ອື່ານພາສາອ ື່ ນໆ, ປ ົ້ມເຫັຼົ້ມນ ົ້ສາມາດດາວໂລດໂດຍບ ື່ ເສຍຄື່າໄດົ້ທ ື່  

https://www.miqlat.org/translations-of-supernatural.htm. 

  ຫຼງັຈາກໄດົ້ອື່ານເລ ື່ ອງເໜ ອທ  າມະຊາດ Supernatural ຂົ້າພະເຈ ົ້າຫວງັວື່າຜູົ້ອື່ານຈະໄປອື່ານປ ົ້ມອ ື່ ນໆ

ອ ກຫຼາຍເຫັຼົ້ມທ ື່ ຂ ົ້າພເຈ ົ້າໄດົ້ຂຽນຊ ື່ ງສະແດງໃຫົ້ເຫັນວື່າມ  ຫຼາຍສິື່ ງຫຼາຍຢື່າງທ ື່ ຈະຮຽນຮູົ້ກ ື່ຽວກບັພຣະຄ  າພ  

ແລະພຣະເຈ ົ້າຫຼາຍກວື່າສິື່ ງທ ື່ ທື່ານອາດຈະໄດົ້ຍນິໃນຄຣສິຕະຈກັເຊັື່ ນ: I Dare You Not to Bore Me 

with the Bible; The Bible Unfiltered: Approaching Scripture on Its Own Terms; and 

The Unseen Realm: Recovering the Supernatural Worldview of the Bible. 

  ຂົ້າພະເຈ ົ້າຍງັຫວງັວື່າທື່ານທກຸຄ  ນຈະກາຍເປັນຜູົ້ຟງັໃນໂປແກຼມ Naked Bible Podcast ຂອງຂົ້າ

ພະເຈ ົ້າ. ເປັນຊ ື່ ທ ື່ ສະທົ້ອນເຖງິເປ ົ້າໝາຍຂອງຂົ້າພະເຈ ົ້າໃນການໃຫົ້ເນ ົ້ອຫາໃນພຣະຄ  າພ ແກື່ຜູົ້ຟງັໃນສະ 

ພາບການເກ ື່ າແກື່ດ ັົ້ງເດ ມຂອງຕ  ວມນັ, ບ ື່ ມ  ຄວາມຄິດເຫັນແລະການສ  ມມດຸຕິຖານທ ື່ ທນັສະໄໝທ ື່ ອ ງໃສື່

ບນັດາແບບຂອງຊາວຕາເວັນຕ  ກສະ  ໄໝໃໝື່. ຂົ້າພະເຈ ົ້າເອ າໃຈໃສື່ສະເພາະແຕື່ຂ ົ້ຄວາມໃນພຣະຄ  າພ , 

ທ ື່ ເຂ ົ້າໃຈໃນສະພາບການຂອງມນັເອງສາມາດສະໜບັສະໜນຸໄດົ້ - ບ ື່ ແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ປະເພນ ໄດົ້ເວ ົ້າກ ື່ຽວກບັ

ຂ ົ້ພຣະຄ  າພ . ໃນແຕື່ລະເດ ອນມ ຜູົ້ຟງັຫຼາຍແສນຄ  ນຮຽນຮູົ້ທ ື່ ຈະອື່ານພຣະຄ  າພ ດົ້ວຍຄວາມເຂ ົ້າໃຈທ ື່ ດ ຂ ົ້ນຊ ື່ ງ

ພວກເຂ າເຈ ົ້າບ ື່ ເຄ ຍເຫັນມາກື່ອນ. ຄວາມຕ ື່ ນເຕັົ້ນໃນການຄ  ົ້ນພ  ບແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ຜູົ້ເຊ ື່ ອທກຸຄ  ນຄວນໄດົ້ຮບັຢື່າງ

ສະໝ  ື່າສະເໝ . ນ ັົ້ນແມ ື່ນເຫດຜ  ນທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າເຮັດໃນສິື່ ງທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າເຮັດ. 

ຂ ຂອບໃຈທ ື່ ອື່ານສິື່ ງນ ົ້! 

 

 

 



ບ  ດນ  າ 

 

  ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການຫຍງັ? 

  ສິື່ ງນ ົ້ຟງັຄ ວື່າເປັນຄ  າຖາມງ ື່າຍໆ, ແຕື່ຖ ົ້າທື່ານໃຫົ້ຄວາມຄດິແດື່ຈກັໜົ້ອຍໜ ື່ ງ ມນັກ ື່ບ ື່ ງ ື່າຍແທົໆ້ . 

  ຍົ້ອນຫຍງັ? ກື່ອນອ ື່ ນໝ  ດທື່ານຕົ້ອງຮູົ້ວື່າໃຜກ  າລງັຖາມຄ  າຖາມ. ຄ  ນເຮ າຈະຖາມດົ້ວຍຫຼາຍເຫດຜ  ນທ ື່

ແຕກຕື່າງກນັ. ມນັເປັນສຽງຮົ້ອງຂອງຄວາມໂກດແຄົ້ນຈາກຄ  ນທ ື່ ມ  ຄວາມເຈັບປວດບ ? ບາງທ ມນັແມ ື່ນສຽງ

ຊ ື່ ມຄື່ອຍໆທ ື່ ຟງັເຂ ົ້າໃຈຍາກ ເຊິື່ ງມາຈາກຄວາມໂສກເສ ົ້າເລິກໆ. ມນັແມ ື່ນມາຈາກຄວາມຢາກຮູົ້ຢາກເຫັນ

ບ ? ຫຼ ວື່າມນັພຽງແຕື່ຖ ກກະຕຸົ້ນໂດຍຄວາມຕົ້ອງການທ ື່ ຈະຄິດຢື່າງເລິກເຊິື່ ງກ ື່ຽວກບັເລ ື່ ອງນ ົ້? ການໃຫົ້ຄ  າ

ຕອບທ ື່ ຖ ກຕົ້ອງນ ັົ້ນແມ ື່ນຂ ົ້ນຢູື່ກບັສາເຫດທ ື່ ຄ  າຖາມຖ ກຖາມ. 

   ເນ ື່ອງຈາກວື່າຂົ້າພະເຈ ົ້າເປັນຜູົ້ທ ື່ ຖາມຄ  າຖາມ, ມນັຈ ື່ງເປັນເລ ື່ ອງງ ື່າຍທ ື່ ຈະບອກທື່ານໂດຍກ  ງ. ແຕື່

ກ ື່ອນອ ື່ ນໝ  ດໃຫົ້ຂົ້າພະເຈ ົ້າບອກທື່ານວື່າສິື່ ງໃດທ ື່ ບ ື່ ກະຕຸົ້ນຂົ້າພະເຈ ົ້າ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າບ ື່ ໄດົ້ຕ ັົ້ງຄ  າຖາມເພາະວື່າ

ຂົ້າພະເຈ ົ້າບ ື່ ຮ ູົ້ຄ  າຕອບ. ແມ ື່ນແທົໆ້ . ໃນຄວາມເປັນຈງິ, ຂົ້າພະເຈ ົ້າຮູົ້ຄ  າຕອບສ  າລບັທກຸຄ  ນທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າເອງ

ຈະຊ  ງໃຫົ້ກບັພວກເຮ າທກຸຄ  ນ. ແລະນ ັົ້ນແມ ື່ນວທິ ທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າຖາມຢື່າງລະອຽດ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າຂ ໃຫົ້ມນັຊື່ວຍ

ທື່ານໃຫົ້ຄິດກື່ຽວກບັສິື່ ງທ ື່ ສ  າຄນັບາງຢື່າງ. ເມ  ື່ອຂົ້າພະເຈ ົ້າຖາມວື່າ “ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການຫຍງັ?” ຂົ້າພະເຈ ົ້າ

ກ  າລງັຖາມແທົໆ້ ວື່າ: ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການຫຍງັສ  າລບັຂົ້າພະເຈ ົ້າແລະຊ ວດິຂອງຂົ້າພະເຈ ົ້າແລະສ  າລບັທື່ານ

ແລະຊ ວດິຂອງທື່ານ? ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການຫຍງັສ  າລບັທກຸໆຄ  ນໃນໂລກ? 

  ກື່ອນທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າຈະໃຫົ້ຄ  າຕອບມນັຈະແຈ ົ້ງວື່າຄ  າຖາມນ ັົ້ນແມ ື່ນຄ  າຖາມທາງສາດສະໜາ.ຄ  າຖາມກື່ຽວ

ກບັພຣະເຈ ົ້າຕາມປ ກກະຕຖິ ວື່າເປັນເລ ື່ ອງສາດສະໜາ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ຕ ັົ້ງຄ  າຖາມຂ ົ້ນມາແລະຈະຕອບຄ  າ

ຖາມນ ົ້ເພາະຂົ້າພະເຈ ົ້າສ  ນໃຈໃນພຣະເຈ ົ້າ. ຄ  ນສື່ວນຫຼາຍສ  ນໃຈໃນພຣະເຈ ົ້າເຖງິແມ ື່ນວື່າພວກເຂ າບ ື່

ສ  ນໃຈໃນຄຣສິຕະຈກັ. ນ ັົ້ນເປັນເລ ື່ ອງທ ື່ ດ ,ເນ ື່ອງຈາກວື່າທື່ານບ ື່ ຕົ້ອງການໃຫົ້ຄຣສິຕະຈກັເວ ົ້າກ ື່ຽວກບັພຣະ

ເຈ ົ້າ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າບ ື່ ແມ ື່ນສດິຍາພິບານຫຼ ນກັບວດ, ແຕື່ຂົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ເຮັດອາຊ ບດົ້ວຍການສ ກສາພຣະຄ  າພ . 

ດ ັື່ງນ ັົ້ນຕ ັົ້ງແຕື່ຂົ້າພະເຈ ົ້າເປັນຄ  ນຖາມຄ  າຖາມທ ື່ ວື່າ“ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການຫຍງັ”? ຄ  າຕອບຂອງຂົ້າພະເຈ ົ້າຈະ

ມາຈາກພຣະຄ  າພ . ນ ັົ້ນເຮັດໃຫົ້ຈດຸສມຸແຄບລ  ງອ ກໜົ້ອຍໜ ື່ ງ. ເປ ົ້າໝາຍຂອງຂົ້າພະເຈ ົ້າແມ ື່ນການອະທິ 

ບາຍວທິ ທ ື່ ພຣະຄ  າພ ຈະຕອບຄ  າຖາມທ ື່ ວື່າ “ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການຫຍງັ?” 

  ບດັນ ົ້ສ  າລບັຄ  າຕອບ. ມນັງ ື່າຍດາຍ. ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການທື່ານ. 

  ນ ັົ້ນອາດຈະເຮັດໃຫົ້ທື່ານຕ  ກຕະລ ງ. ທື່ານອາດຈະສ  ງໃສ.ບ ື່ ເປັນຫຍງັ. ແຕື່ມນັແມ ື່ນຄ  າຕອບທ ື່ ຖ ກຕົ້ອງ. 

ຄວາມຈງິແລົ້ວມນັບ ື່ ແມ ື່ນຄ  າຕອບທ ື່ ໄດົ້ອະທິບາຍຢື່າງຄ  ບຖົ້ວນ. ທື່ານບ ື່ ສາມາດຮບັຮູົ້ຄ າຕອບທ ື່ ໜົ້າ



ອດັສະຈນັແລະເລິກເຊິື່ ງ ພຽງແຕື່ປະໂຫຍກດຽວນ ັົ້ນ. ທື່ານຕົ້ອງການສະພາບການບາງຢື່າງເພ ື່ ອຊ ື່ ນຊ  ມ

ຄວາມຮກັທ ື່ ຢູື່ເບ ົ້ອງຫຼງັ. ທ ື່ ຈງິແລົ້ວມ  ເລ ື່ ອງລາວຍາວໆແລະໜົ້າສງັເກດທ ື່ ຢູື່ເບ ົ້ອງຫຼງັຄ  າຕອບ. 

  ເນ ື່ອງຈາກວື່າເປັນສະຖານະການດ ັື່ງກ ື່າວ, ປ ົ້ມເຫັຼົ້ມນ ົ້ບ ື່ ພຽງແຕື່ກ ື່ຽວກບັສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການເທ ື່ ານ ັ ົ້ນ, 

ແຕື່ມນັກື່ຽວກບັສິື່ ງຕື່າງໆທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຢາກໃຫົ້ທື່ານຮູົ້. ແມ ື່ນແລົ້ວ, ພຣະອ  ງຕົ້ອງການທື່ານ, ແຕື່ເພ ື່ ອທື່ານ

ຈະຊ ື່ ນຊ  ມສິື່ ງນ ັົ້ນແລະຕ ື່ ມາເພ ື່ ອໃຫົ້ທື່ານຕົ້ອງການພຣະເຈ ົ້າ, ທື່ານຈ  າເປັນຕົ້ອງມ  ຂ ົ້ມນູສະພາບການຕ ື່ ມອ ກ. 

  ແນື່ນອນວື່ານ ັົ້ນແມ ື່ນວຽກຂອງຂົ້າພະເຈ ົ້າ. ພວກເຮ າຈະເລ ື່ ມຕ  ົ້ນດົ້ວຍເລ ື່ ອງລາວຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ມ  ເລ ື່ ອງ

ໂສກເສ ົ້າຫຼາຍຢູື່ໃນນ ັົ້ນ, ແຕື່ວື່າບ ື່ ມ  ສິື່ ງໃດເລ ຍທ ື່ ເຄ ຍປື່ຽນໃຈຂອງພຣະເຈ ົ້າກ ື່ຽວກບັທື່ານຫຼ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າ, ຂອບ

ໃຈພຣະເຈ ົ້າ. ເມ  ື່ອຂົ້າພະເຈ ົ້າບອກເລ ື່ າເລ ື່ ອງດ ັື່ງກ ື່າວແລົ້ວ, ຂົ້າພະເຈ ົ້າຈະສມຸໃສື່ບາງສື່ວນຂອງເລ ື່ ອງລາວ

ທ ື່ ມ  ຄວາມສ  າຄນັເປັນພິເສດ. ແຕື່ຖ ົ້າທື່ານອື່ານພຽງແຕື່ພາກສື່ວນເລ ື່ ອງລາວ, ທື່ານກ ຈະໄດົ້ຮບັຄ  າຕອບສ  າ

ລບັຄ  າຖາມທ ື່ ພວກເຮ າເລ ື່ ມຕ  ົ້ນພົ້ອມ. ເຖງິວື່າຂົ້າພະເຈ ົ້າຄາດຄະເນວື່າ,ທື່ານຈະຕົ້ອງການສ ບຕ ື່ ເດ ນໜົ້າຕ ື່

ໄປ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າຫວງັວື່າທື່ານຈະເຮັດໄດົ້. ມນັເປັນຂ ົ້ມນູທ ື່ ດ . 

  ກື່ອນທ ື່ ພວກເຮ າຈະເລ ື່ ມຕ  ົ້ນ, ຂົ້າພະເຈ ົ້າຍງັມ  ອ ກສິື່ ງໜ ື່ ງທ ື່ ຈະເວ ົ້າ. ຖົ້າທື່ານໄດົ້ໃຊົ້ຊ ວດິຂອງທື່ານສື່ວນ

ຫຼາຍຢູື່ໃນຄຣສິຕະຈກັແລົ້ວ, ທື່ານອາດຄດິວື່າທື່ານຮູົ້ຈກັເລ ື່ ອງນ ົ້ແລົ້ວ. ແນື່ນອນທື່ານຮູົ້ຈກັບາງສື່ວນຂອງ

ມນັ, ແຕື່ຂົ້າພະເຈ ົ້າສາມາດຮບັປະກນັໄດົ້ວື່າມນັຈະມ  ຂ ົ້ມນູໃໝືໆ່ ບາງຢື່າງທ ື່ ຈະເຮັດໃຫົ້ທື່ານແປກປະຫຼາດ

ໃຈ. ແຕື່ໜົ້າເສຍດາຍ, ສິື່ ງທ ື່ ໄດົ້ຮບັຫຼາຍທ ື່ ສດຸໃນຄວາມເຂ ົ້າໃຈແລະຄວາມເພິື່ ງພ ໃຈຕ ື່ ເລ ື່ ອງລາວໃນພຣະ

ຄ  າພ ແມ ື່ນອ  ງການຈດັຕ ັົ້ງທາງສາດສະໜາ. ບາງຄ ັົ້ງຄວາມເພິື່ ງພ ໃຈໃນຄຣສິຕະຈກັແລະໃນນກິາຍ

ກາຍເປັນສິື່ ງສ  າຄນັກວື່າເລ ື່ ອງລາວໃນພຣະຄ  າພ . ນ ັົ້ນບ ື່ ແມ ື່ນສະຖານະການໃນປ ົ້ມເຫັຼົ້ມນ ົ້. 

  ເຖງິແມ ື່ນວື່າຂົ້າພະເຈ ົ້າກ  າລງັສ  ມມດຸໄປວື່າຜູົ້ອື່ານບາງຄ  ນຄຸົ້ນເຄ ຍກບັພຣະຄ  າພ , ຂົ້າພະເຈ ົ້າໝ ັົ້ນໃຈວື່າ

ທື່ານຈະປະສ  ບກບັຄວາມຈງິແລະວທິ ການໃໝືໆ່ ທ ື່ ຈະຄິດກື່ຽວກບັຄວາມຈງິທ ື່ ທື່ານຮູົ້ຢູື່ແລົ້ວ.ແລະຖົ້າທື່ານບ ື່

ເຄ ຍໄປຄຣສິຕະຈກັຫຼ ເຄ ຍໄດົ້ຍນິກື່ຽວກບັພຣະຄ  າພ ຫຼາຍ, ທື່ານແມ ື່ນຜູົ້ອື່ານທ ື່ ສ  ມບນູແບບທ ື່ ສດຸ. ບ ື່ ມ  ຫຍງັ

ທ ື່ ຈະແກົ້ຄວາມເຂ ົ້າໃຈຜິດຫຼ ຮຽນຮູົ້ຊ  ົ້າອ ກເທ ື່ ອໜ ື່ ງ. ມນັແມ ື່ນສິື່ ງໃໝື່ທງັໝ  ດ. ບ ື່ ວື່າທາງໃດກ ື່ຕາມ, ຂົ້າພະ

ເຈ ົ້າຄດິວື່າທື່ານຈະມ ປະສ  ບການກບັຄວາມຕ ື່ ນເຕັົ້ນໃນການຄ  ົ້ນພ  ບສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການແລະຍົ້ອນຫຍງັ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ພາກທ  I: ເລ ື່ ອງລາວ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ບ  ດທ  1 

ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການຄອບຄ  ວ 

 

  ຄວາມຄດິທ  າອດິທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າມ  ກ ື່ຽວກບັພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ແມ ື່ນພ ື່ ຜູົ້ໜ ື່ ງໃນທົ້ອງຟົ້າທ ື່ ເບິື່ ງບ ື່ ເຫັນ. ພຣະເຈ ົ້າເປັນ

ຜູົ້ສົ້າງ, ເປັນພະລງັທ ື່ ຫື່າງໄກອອກໄປ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າຖ ວື່າພຣະອ  ງຮູົ້ກ ື່ຽວກບັຂົ້າພະເຈ ົ້າແລະຄ  ນອ ື່ ນໆທກຸຄ  ນ, 

ແຕື່ຂົ້າພະເຈ ົ້າບ ື່ ຮ ູົ້ວ ື່າພຣະອ  ງກ  າລງັຄດິຫຍງັຢູື່ຫຼ ວື່າພຣະອ  ງກ  າລງັຄດິເຖງິຂົ້າພະເຈ ົ້າຫຼ ຄ  ນອ ື່ ນໆໃນໂລກ. 

ຂົ້າພະເຈ ົ້າເຊ ື່ ອວື່າພຣະອ  ງມ  ຕ  ວຕ  ນ, ແຕື່ຂົ້າພະເຈ ົ້າບ ື່ ຄດິວື່າພຣະອ  ງເປັນຄ ກບັວິນຍານຢູື່ກບັຂົ້າພະເຈ ົ້າຢູື່

ໃນຫົ້ອງ. ແຕື່ຂົ້າພະເຈ ົ້າຄດິວື່າພຣະເຈ ົ້າເປັນຜູົ້ສງັເກດການເຊິື່ ງຂົ້າພະເຈ ົ້າອາດຈະໄດົ້ຮບັຄວາມສ  ນໃຈບາງ

ຄ ັົ້ງບາງຄາວເມ  ື່ອຂົ້າພະເຈ ົ້າມ  ບນັຫາ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າບ ື່ ໄດົ້ຄິດວື່າພຣະເຈ ົ້າຢາກທ  າຮົ້າຍຂົ້າພະເຈ ົ້າ,ຫຼ ວື່າພຣະ

ອ  ງບ ື່ ມກັຂົ້າພະເຈ ົ້າ. ໃນສື່ວນຂອງຂົ້າພະເຈ ົ້າ, ຂົ້າພະເຈ ົ້າຍອມຮບັວື່າພຣະເຈ ົ້າມ  ຈງິ, ແລະຂົ້າພະເຈ ົ້າບ ື່ ມ  

ເຫດຜ  ນທ ື່ ຈະຄິດວື່າພຣະອ  ງເປັນສດັຕ.ູ ກ ື່ ເປັນແບບນ ັົ້ນແຫຼະ. ເຊັື່ ນດຽວກບັຄ  າເວ ົ້າທ ື່ ວື່າ, "ຈາກສາຍຕາ

ຂອງຂົ້ອຍ,ຈາກຄວາມຄດິຂອງຂົ້ອຍ". 

  ຂົ້າພະເຈ ົ້າມ  ຫຼາຍສິື່ ງທ ື່ ຈະຕົ້ອງຮຽນຮູົ້ກ ື່ຽວກບັພຣະເຈ ົ້າ. ເນ ື່ອງຈາກວື່າຂົ້າພະເຈ ົ້າບ ື່ ໄດົ້ຊອກຫາພຣະອ  ງ, 

ຂົ້າພະເຈ ົ້າຈ ື່ງຖ ວື່າພຣະອ  ງບ ື່ ໄດົ້ຊອກຫາຂົ້າພະເຈ ົ້າ. ຖົ້າມ  ບາງຄ  ນຖາມຂົ້າພະເຈ ົ້າວື່າພຣະເຈ ົ້າກ  າລງັຊອກ

ຫາຂົ້າພະເຈ ົ້າຫຼ ບ ື່ , ຂົ້າພະເຈ ົ້າອາດຈະເວ ົ້າວື່າພຣະເຈ ົ້າມ  ສິື່ ງດ ກວື່າທ ື່ ຕົ້ອງເຮັດຫຼາຍກວື່ານ ັົ້ນ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າ

ຄດິວື່າຕ  ນເອງບ ື່ ໄດົ້ເຮັດຫຍງັດ ຫຼ ບ ື່ ດ ທ ື່ ຕົ້ອງການຄວາມສ  ນໃຈຈາກພຣະເຈ ົ້າຫຼາຍ. 

  ຂົ້າພະເຈ ົ້າຜິດແລົ້ວ. ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຊອກຫາຂົ້າພະເຈ ົ້າ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າພຽງແຕື່ບ ື່ ຮ ູົ້ເທ ື່ ານ ັົ້ນ. ຕອນນ ົ້ຂ ົ້າພະ

ເຈ ົ້າຮູົ້ແລົ້ວວື່າພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ສະແຫວງຫາຂົ້າພະເຈ ົ້າເພາະວື່າມນັເປັນພຣະລກັສະນະຂອງພຣະອ  ງທ ື່ ຈະສະ 

ແຫວງຫາພວກເຮ າ. ພຣະອ  ງໄດົ້ຍອມຮບັພວກເຮ າ. 

  ພວກເຮ າຮູົ້ເລ ື່ ອງເຫຼ ື່ ານ ົ້ກ ື່ຽວກບັພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ແນວໃດ? ນ ັົ້ນແມ ື່ນຄ  າຖາມທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າຈະຖາມຫຼາຍກວື່າ

ໜ ື່ ງຄ ັົ້ງ, ສະນ ັົ້ນຈ  ື່ງຊອກຫາເບິື່ ງ! ຂ ໃຫົ້ເຮ າເລ ື່ ມຕ  ົ້ນດົ້ວຍຕ  ວເອງເປັນຕ  ວຢື່າງປຽບທຽບ. ມນັເປັນເລ ື່ ອງປ ກ 

ກະຕຄິ ເປັນສື່ວນໜ ື່ ງຂອງນດິໄສພວກເຮ າ ທ ື່ ຈະເອ າໃຈໃສື່ສິື່ ງທ ື່ ເຮ າເຮັດ, ໂດຍສະເພາະຢື່າງຍິື່ ງຖ ົ້າມນັ

ຕົ້ອງການຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍ. ໂດຍທ  າມະຊາດພວກເຮ າມກັຈະໃຈຮົ້າຍຫຼ ຄຽດແຄົ້ນເມ  ື່ອມ  ຄ  ນເຍາະ

ເຍ ົ້ຍ,ດຖູກູ,ທ  າລາຍ,ຫຼ ອົ້າງວື່າເປັນຂອງພວກເຂ າໃນສິື່ ງທ ື່ ເຮ າໄດົ້ສົ້າງ,ເຮັດສ  າເລັດ,ຫຼ ຄດິອອກກື່ອນ. ການ

ບ ື່ ຮູົ້ສ ກເຖງິສິື່ ງເຫຼ ື່ ານ ັົ້ນຈະເປັນເລ ື່ ອງຜິດປ ກກະຕ.ິ 

  ພວກເຮ າຮູົ້ສ ກແບບນ ົ້ເພາະວື່າພວກເຮ າຖ ກສົ້າງຂ ົ້ນມາແບບນ ົ້. ພວກເຮ າຮູົ້ຕ  ວເອງ. ພວກເຮ າທກຸຄ  ນມ  

ຊ ວດິພາຍໃນ, ຊ ວດິຂອງຈດິໃຈ. ພວກເຮ າໃຊົ້ສະຕິປນັຍາຂອງພວກເຮ າເພ ື່ ອສິື່ ງທ ື່ ພວກເຮ າຕົ້ອງການ



ແລະເພ ື່ ອໃຫົ້ໄດົ້ສິື່ ງທ ື່ ຈະເຮັດໃຫົ້ພວກເຮ າມ  ຄວາມສກຸ, ບ ື່ ແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ຈະເຮັດໃຫົ້ພວກເຮ າເຈບັປວດແລະສນູ

ເສຍ. ພວກເຮ າກະທ  າໂດຍເຈດຕະນາ, ບ ື່ ແມ ື່ນແບບບງັເອ ນຫຼ ໂດຍບ ື່ ມ  ຈດຸປະສ  ງ. ພວກເຮ າໄດົ້ຮບັຄ  າ

ແນະນ  າໂດຍເຫດຜ  ນແລະຄວາມຮູົ້ສ ກໃນໃຈຂອງພວກເຮ າ. 

  ພາບປະກອບຂອງເຫດຜ  ນທ ື່ ວື່າທງັໝ  ດນ ົ້ເປັນຄວາມຈງິແມ ື່ນມ  ຫຼາຍຢື່າງ. ແມ ື່ນແຕື່ສິື່ ງເລັກໆນົ້ອຍໆທ ື່

ພວກເຮ າເຮັດທ ື່ ບ ື່ ສ  າຄນັກ ື່ ເຮັດໂດຍເຈດຕະນາ,ເຮັດຕາມຄວາມຄິດຂອງພວກເຮ າ. ພວກເຮ າຖແູຂົ້ວເພາະ

ພວກເຮ າບ ື່ ຕົ້ອງ ການຢາກເປັນແຂົ້ວແມງຫຼ ມ  ກິື່ນປາກ. ພວກເຮ າຕ ື່ ນເຊ ົ້າເພາະວື່າພວກເຮ າຕົ້ອງການຮກັ 

ສາໜົ້າທ ື່ ວຽກງານຂອງພວກເຮ າ, ຫຼ ຍົ້ອນວື່າພວກເຮ າມ  ສິື່ ງທ ື່ ມ ື່ວນຊ ື່ ນທ ື່ ຈະເຮັດ. ພວກເຮ າລົ້ຽວຊົ້າຍແທນ

ທ ື່ ຈະໄປທາງຂວາເພາະວື່າພວກເຮ າມ  ບື່ອນທ ື່ ຈະໄປ. ໃນໂອກາດເຫຼ ື່ ານ ັົ້ນເມ  ື່ອພວກເຮ າອາດຈະເຮັດບາງສິື່ ງ

ບາງຢື່າງທ ື່ ອາດເອ ົ້ນວື່າບ ື່ ສ  ມເຫດສ  ມຜ  ນ, ມນັກ ື່ຍງັເປັນຍົ້ອນວື່າພວກເຮ າຢາກໄດົ້ຜ  ນທ ື່ ຕົ້ອງການບາງຢື່າງ. 

ແລະເຖງິແມ ື່ນວື່າພວກເຮ າຈະເຮັດສິື່ ງທ ື່ ບ ື່ ເປັນທ ື່ ພ ໃຈກ ື່ຕາມແຕື່ກ ື່ຂ ົ້ນຢູື່ກບັການຄິດວື່າມນັຈະເປັນຜ  ນດ ຕ ື່

ພວກເຮ າໃນທາງໃດທາງໜ ື່ ງ. ຍົ້ອນຫຍງັພວກເຮ າຄວນອອກກ  າລງັກາຍຢູື່ໃນສນູອອກກ  າລງັກາຍຫຼ ກນິແຕື່

ອາຫານທ ື່ ມ  ສຂຸະພາບດ ເທ ື່ ານ ັົ້ນ? ພວກເຮ າເປັນຄ  ນມ  ເປ ົ້າໝາຍໂດຍທ  າມະຊາດ, ບ ື່ ແມ ື່ນເປັນຄ  ນທ ື່ ບ ື່ ມ  ເປ ົ້າ

ໝາຍ. 

ອ ກເທ ື່ ອໜ ື່ ງ, ສິື່ ງທ ື່ ກ  ງກນັຂົ້າມກບັສິື່ ງເຫຼ ື່ ານ ົ້ອາດຈະເປັນສນັຍານຂອງບນັຫາທາງຈດິໃຈຫຼ ອາລ  ມໃນພວກ

ເຮ າ. 

ພຣະເຈ ົ້າໃນພຣະຄຣສິຕະທ  າຄ  າພ ໄດົ້ແບື່ງປນັຂ ົ້ມນູນ ົ້. ພຣະເຈ ົ້າກະທ  າສິື່ ງຕື່າງໆເພ ື່ ອໃຫົ້ເປັນທ ື່ ພ ໃຈກບັສິື່ ງ

ທ ື່ ພຣະອ  ງໄດົ້ເຮັດ. ພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ໄດົ້ສົ້າງມະນດຸຍົ້ອນວື່າພຣະອ  ງຂາດບາງສິື່ ງບາງຢື່າງ. ພຣະອ  ງບ ື່ ໄດົ້ໂດດ 

ດື່ຽວ. ພຣະອ  ງບ ື່ ໄດົ້ຂາດເຂ ນແລະພຣະອ  ງບ ື່ ຕົ້ອງການວ  ງສງັຄ  ມ, ພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ຕົ້ອງການຫຍງັເພາະວື່າ… 

ພຣະອ  ງເປັນພຣະເຈ ົ້າ. ພຣະອ  ງໄດົ້ສົ້າງສິື່ ງຕື່າງໆເພ ື່ ອເພ ດເພ ນກບັວຽກງານທ ື່ ເຮັດດົ້ວຍມ  ຂອງພຣະອ  ງ

ເອງ. ແລະສິື່ ງທ ື່ ພຣະອ  ງໃສື່ໃຈຫຼາຍທ ື່ ສດຸແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ພຣະອ  ງໄດົ້ສົ້າງເພ ື່ ອໃຫົ້ເປັນເໝ ອນກບັພຣະອ  ງ. ພຣະ

ຄ  າພ ກ ື່າວວື່າສິື່ ງເຫຼ ື່ ານ ົ້ແມ ື່ນ "ໃນຮບູລກັສະນະຂອງພຣະອ  ງເອງ" (ປະຖ  ມມະການ 1:26). ສິື່ ງເຫຼ ື່ ານ ັົ້ນ

ແມ ື່ນທື່ານແລະຂົ້າພະເຈ ົ້າ. 

ເລ ື່ ອງລາວຂອງພວກເຮ າເລ ື່ ມຕ  ົ້ນຢູື່ໃສ ? 

  ເລ ື່ ອງລາວທ ື່ ວື່າເປັນຫຍງັພຣະເຈ ົ້າຈ ື່ງຕົ້ອງການພວກເຮ າ, ເລ ື່ ມຕ  ົ້ນດົ້ວຍຄວາມຄດິໃນພຣະຄ  າພ ທ ື່ ວື່າ 

ພຣະເຈ ົ້າເປັນຜູົ້ສົ້າງຂອງພວກເຮ າ. ເຖງິແມ ື່ນວື່າພວກເຮ າບ ື່ ສາມາດເຂ ົ້າໃຈສິື່ ງນ ັົ້ນໄດົ້ສ  ມບນູແຕື່ຜ  ນໄດົ້ຮບັ

ກ ື່ຄ ວື່າພວກເຮ າມ  ຊ ວດິຢູື່ເພາະວື່າພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການໃຫົ້ພວກເຮ າມ  ຊ ວດິຢູື່. ພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ໄດົ້ກະທ  າແບບບ ື່ ມ  

ແບບແຜນ.ພຣະອ  ງກະທ  າໂດຍມ ຈດຸປະສ  ງ. ເມ  ື່ອພຣະອ  ງສົ້າງມະນດຸພຣະອ  ງບ ື່ ໄດົ້ພະຍາຍາມຕ ື່ ມສິື່ ງທ ື່ ຕ  ນ

ເອງບ ື່ ມ  ລ  ງໄປ. ພຣະອ  ງບ ື່ ຈ  າເປັນຕົ້ອງມ  ພວກເຮ າ,ແຕື່ພຣະອ  ງຍງັໄດົ້ສົ້າງພວກເຮ າຢູື່. ມ  ຄ  າອະທິບາຍທ ື່



ສ  ມເຫດສ  ມຜ  ນພຽງແຕື່ຂ ົ້ດຽວທ ື່ ວື່າຍົ້ອນຫຍງັພຣະອ  ງຈ ື່ງໄດົ້ສົ້າງພວກເຮ າຄ : ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການໃຫົ້ພວກ

ເຮ າມ  ຊ ວດິຢູື່ເພ ື່ ອໃຫົ້ພຣະອ  ງຈະໄດົ້ຊ ື່ ນຊ  ມພວກເຮ າແລະເພ ື່ ອເຮັດໃຫົ້ເຮ າມ  ຄວາມສກຸກບັພຣະອ  ງ. 

  ເນ ື່ອງຈາກວື່າພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ສົ້າງພວກເຮ າ, ພຣະຄ  າພ ຈ ື່ງກ ື່າວເຖງິພຣະອ  ງໃນຖານະເປັນ“ພຣະບິດາເຈ ົ້າ” 

ຂອງພວກເຮ າແລະຄ  ນເຮ າຕ ັົ້ງແຕື່ອາດາມເປັນຕ  ົ້ນມາແມ ື່ນລກູຂອງພຣະອ  ງ
1. ນ ັົ້ນແມ ື່ນເຫດຜ  ນທ ື່ ພຣະຄ  າພ 

ໃຊົ້ພາສາຂອງຄອບຄ  ວເພ ື່ ອພນັລະນາເຖງິພຣະເຈ ົ້າແລະຄວາມສ  າພນັຂອງພຣະອ  ງກບັພວກເຮ າ. ນ ັົ້ນບ ື່

ແມ ື່ນເລ ື່ ອງບງັເອ ນ. 

  ແຕື່ຂົ້າພະເຈ ົ້າກ  າລງັໂດດໄປລື່ວງໜົ້າໃນເລ ື່ ອງຫຼາຍເກ ນໄປແລົ້ວ. ເພ ື່ ອຈະເຂ ົ້າໃຈສະພາບການທ ື່ ແທົ້ຈງິ

ສ  າລບັພາສາທ ື່ ເນັົ້ນຄອບຄ  ວເປັນສນູກາງໃນພຣະຄ  າພ ,ພວກເຮ າຈ  າເປັນຕົ້ອງຍົ້ອນກບັຄ ນສູື່ສະໄໝກື່ອນທ ື່  

ພຣະເຈ ົ້າສົ້າງແຜື່ນດນິໂລກແລະສົ້າງມະນດຸ. ມນັອາດຈະເຮັດໃຫົ້ທື່ານແປກໃຈ, ແຕື່ວື່າໃນເວລານ ັົ້ນພຣະ

ເຈ ົ້າບ ື່ ໄດົ້ຢູື່ໂດດດື່ຽວ. ນ ັົ້ນແມ ື່ນເຫດຜ  ນອ ກຢື່າງໜ ື່ ງທ ື່ ພວກເຮ າສາມາດໝັົ້ນໃຈໄດົ້ວື່າພຣະອ  ງບ ື່ ໄດົ້ສົ້າງ

ພວກເຮ າເພາະວື່າພຣະອ  ງຢູື່ໂດດດື່ຽວ. 

  ພຣະຄ  າພ ບອກພວກເຮ າວື່າກື່ອນທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຈະສົ້າງພວກເຮ າພຣະອ  ງໄດົ້ສົ້າງບນັດາສິື່ ງມ  ຊ ວດິທ ື່ ມ  ສະຕິ

ປນັຍາອ ື່ ນໆຢູື່ແລົ້ວ. ພຣະຄ  າພ ເອ ົ້ນພວກເຂ  າເຈ ົ້າວື່າ“ບດຸທງັຫຼາຍຂອງພຣະເຈ ົ້າ.” ພວກເຮ າເອ ົ້ນພວກເຂ າ 

ເຈ ົ້າວື່າເທວະດາ. ໃນພຣະທ  າໂຢບໃນພຣະຄ  າພ ເດ ມບອກພວກເຮ າວື່າ“ພວກ  ດຂອງພຣະອ  ງກ      ງສຽງ

ໂຮຮົ້ອງຍນິດ   ງ    ” ເມ  ື່ອພຣະເຈ ົ້າວາງຮາກຖານຂອງແຜື່ນດນິໂລກ (ໂຢບ 38: 4-7). ພວກເຂ າເຈ ົ້າມ  

ຢູື່ແລົ້ວແລະກ  າລງັເບິື່ ງຢູື່. 

  ຄດິກື່ຽວກບັປະໂຫຍກທ ື່ ວື່າ:“ບດຸທງັຫຼາຍຂອງພຣະເຈ ົ້າ.” ເປັນຄ  າດຽວກນັໃນພາສາເຮັບເຣ ທ ື່ ແປວື່າ“ລກູ

ຊາຍ” ກ ື່ສາມາດແປເປັນ“ລກູເຕ ົ້າ”2 ຄ  າວື່າ“ລກູຂອງພຣະເຈ ົ້າ” ມ ຄວາມໝາຍວື່າແນວໃດ? .....ຄອບຄ  ວ. 

  “ລກູ” ແມ ື່ນຄ  າສບັທ ື່ ທື່ານຈະໃຊົ້ເມ  ື່ອຄອບຄ  ວເປັນຫ  ວເລ ື່ ອງຂອງການສ  ນທະນາ. ໃນກ ລະນ ຂອງໂຢບ 

38:4-7, ຄອບຄ  ວແມ ື່ນຄອບຄ  ວແຫື່ງສະຫວນັຫຼ ຄອບຄ  ວທ ື່ ເໜ ອທ  າມະຊາດ. ພຣະເຈ ົ້າເປັນພຣະບິດາ

ຂອງສິື່ ງທ ື່ ມ  ຊ ວດິທ ື່ ມ  ສະຕປິນັຍາທ ື່ ພຣະອ  ງໄດົ້ສົ້າງໃນໂລກທ ື່ ເບິື່ ງບ ື່ ເຫັນ. 

  ຄວາມຈງິທ ື່ ວື່າພຣະເຈ ົ້າມ  ຄອບຄ  ວທ ື່ ມ  ລກັສະນະເໜ ອທ  າມະຊາດຢູື່ແລົ້ວຊື່ວຍໃຫົ້ເຮ າເຂ ົ້າໃຈແຮງຈງູໃຈ

ຂອງພຣະອ  ງໃນການສົ້າງອາດາມແລະເອວາເຊິື່ ງເປັນມະນດຸຄູື່ທ  າອິດໃນເລ ື່ ອງລາວພຣະທ  າປະຖ  ມມະ

ການ. ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການຄອບຄ  ວມະນດຸນອກເໜ ອໄປຈາກຄອບຄ  ວທ ື່ ເໜ ອທ  າມະຊາດຂອງພຣະອ  ງ. 

ເປັນເລ ື່ ອງບ ື່ໜົ້າເຊ ື່ ອ, ເລ ື່ ອງຂອງສວນເອເດນບອກພວກເຮ າວື່າພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການໃຫົ້ສອງຄອບຄ  ວ

                                                           
1
 ອຊຢ 63:16; 64:8; ລກ 3:38; ກຈ 17:28-29: ຣມ 1:7; 1ກຣທ1:3 

2
 ປຖກ 3:16; 30:26; 31:43 



ຂອງພຣະອ  ງຢູື່ນ  າກນັຢູື່ຕ ື່ໜົ້າພຣະອ  ງ. ນ ົ້ໝາຍຄວາມວື່າ, ມະນດຸໄດົ້ຖ ກສົ້າງຂ ົ້ນມາເພ ື່ ອໃຫົ້ຢູື່ຕ ື່ໜົ້າພຣະ

ເຈ ົ້າຄ ກນັກບັພວກເທວະດາ. 

  ແຕື່ພວກເຮ າຈະຮູົ້ທກຸຢື່າງໄດົ້ແນວໃດ? ໃຫົ້ພວກເຮ າມາພິຈາລະນາເບິື່ ງນ  າກນັ. 

  ພຣະທ  າເຫັຼົ້ມທ  າອດິຂອງພຣະຄ  າພ ປະຖ  ມມະການເລ ື່ ມຕ  ົ້ນດົ້ວຍການຊ  ງສົ້າງ. ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ສົ້າງຫຼາຍສິື່ ງ

ຫຼາຍຢື່າງຕາມເວລາທ ື່ ເລ ື່ ອງລາວໄດົ້ມາເຖງິມະນດຸ(ອາດາມແລະເອວາ). ເລ ື່ ອງລາວເລ ື່ ມຕ  ົ້ນຈາກພຣະເຈ ົ້າ

ສົ້າງບນັດາພ ດ,ແມງໄມ ົ້, ສດັທ ື່ ມ  ປ ກ,ແລະສດັບ  ກ. ບ ື່ ມ  ສິື່ ງມ  ຊ ວດິໃດທ ື່ ມ  ຄວາມສາມາດໃນການມ ຄວາມສ  າ 

ພນັກບັພຣະເຈ ົ້າໄດົ້. ພວກມນັບ ື່ ສາມາດສ  ນທະນາກບັພຣະເຈ ົ້າໄດົ້. ພວກມນັບ ື່ ສາມາດແບື່ງປນັຄວາມຄດິ

ຂອງຕ  ນເອງກບັພຣະເຈ ົ້າຫຼ ສະແດງຄວາມຮູົ້ບນຸຄນຸຕ ື່ ພຣະອ  ງ. ສະມາຊກິໃນຄອບຄ  ວມ  ຄວາມສ  າພນັເຊິື່ ງ

ກນັແລະກນັຄ  ພວກເຂ າເຈ ົ້າມ  ການພ  ວພນັໃນລະດບັສະຕິປນັຍາແລະອາລ  ມ. ພວກເຂ າເຈ ົ້າສົ້າງຄວາມ

ຜກູພນັມດິຕະພາບ. ສິື່ ງທ ື່ ຈ  ບງາມຄ ກບັບນັດາພ ດແລະສດັທງັຫຼາຍນ ັົ້ນ ພວກມນັບ ື່ ສາມາດເປັນລກູຂອງ 

ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້. ພວກມນັບ ື່ ແມ ື່ນຄອບຄ  ວ. ນ ັົ້ນແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງ ການແທົໆ້ . ພຣະອ  ງຈ  າເປັນຕົ້ອງ

ສົ້າງບາງສິື່ ງບາງຢື່າງທ ື່ ຄ ກບັພຣະອ  ງເອງເພ ື່ ອຈະມ  ຄອບຄ  ວ. 

ຮບູລກັສະນະຂອງພຣະເຈ ົ້າ 

  ພາຍຫຼງັທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເຮັດໃຫົ້ພ ດແລະສດັທກຸຊະນດິເຕັມແຜື່ນດນິໂລກແລົ້ວ, ພຣະອ  ງຍງັມ  ວຽກຕົ້ອງ

ເຮັດອ ກ. ພຣະເຈ ົ້າຕດັສນິໃຈສົ້າງສິື່ ງທ ື່ ມ  ຊ ວດິໃໝືໆ່ “ຕາມຮບູລກັສະນະຂອງພຣະອ  ງ” ແລະ “ຄ ກນັກບັ 

ພຣະອ  ງ” (ປຖກ1:27). ພວກເຂ າເຈ ົ້າຈະເປັນຄອບຄ  ວທາງໂລກຂອງພຣະອ  ງ. 

  “ຮບູລກັສະນະຂອງພຣະເຈ ົ້າ” ແມ ື່ນແນວຄດິທ ື່ ສ  າຄນັໃນພຣະຄ  າພ . ມະນດຸຖ ກສົ້າງຂ ົ້ນໃຫົ້ເປັນຄ ກບັ 

ພຣະເຈ ົ້າ. ຄດິເຖງິ“ຮບູແບບ” ຂອງພຣະເຈ ົ້າເປັນຄ  າກລິິຍາ. ພວກເຮ າຖ ກສົ້າງຂ ົ້ນເພ ື່ ອໃຫົ້ເປັນຮບູ

ແບບພຣະເຈ ົ້າ, ເພ ື່ ອເປັນຮບູລກັສະນະຂອງພຣະອ  ງຄ ເພ ື່ ອເປັນຕ  ວແທນຂອງພຣະອ  ງ. 

  ຮບູແບບຂອງພຣະເຈ ົ້າໝາຍຄວາມວື່າແນວໃດ? ປຖກ.1:27-28 ໃຫົ້ຄ  າຕອບແກື່ພວກເຮ າວື່າ: 

ດ ັ່ງນ ັ້ນ ພຣະເຈ ັ້າຈ ຶ່ງໄດ້ນິຣະມິດສ້າງມະນຸດໃຫ້ມຮີູບລ ກສະນະຂອງພຣະອ ງ ຕາມພຣະລ ກສະນະຂອງພຣະເຈ ັ້າ. 
ພຣະອ ງໄດ້ນິຣະມິດສ້າງພວກເຂ າໃຫ້ເປັນຊາຍແລະຍິງ ພຣະເຈ ັ້າໄດ້ອວຍພອນພວກເຂ າ ແລະພຣະເຈ ັ້າໄດ້ກ່າວ

ແກ່ພວກເຂ າວ່າ, “ຈ ັ່ງມີລູກຫຼານໃຫ້ແຜ່ຜາຍຂະຫຍາຍທະວີຄູນຫຼາຍຂ ັ້ນ ເພ ຶ່ອເຊ ັ້ອສາຍຂອງເຈ ັ້າຈະມຢີູູ່ທ ັ່ວ

ທຸກແຫ່ງຫ ນ ແລະປົກຄອງທຸກສິຶ່ງເທິງແຜ່ນດິນໂລກນີັ້. ເຮ າໃຫ້ເຈ ັ້າມີອ ານາດເໜ ອປາ, ນ ກ ແລະສ ດປູ່າທຸກ

ຊະນິດ.” 



  ພຣະເຈ ົ້າສາມາດເບິື່ ງແຍງໂລກຂອງພຣະອ  ງໄດົ້ດ  ພຣະອ  ງເປັນພຣະເຈ ົ້າ. ບ ື່ ມ  ຫຍງັເກ ນຄວາມສາມາດ

ຂອງພຣະອ  ງ. ແຕື່ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ສົ້າງຄອບຄ  ວທາງໂລກແທນ ເຊິື່ ງບນັດາລກູຂອງພຣະອ  ງຈະໄດົ້ຮບັຕ  າ  

ແໜື່ງເພ ື່ ອຈດັການແລະປ ກປກັຮກັສາສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ສົ້າງໄວົ້ນ ັົ້ນ. ພວກເຂ າເຈ ົ້າຈະເປັນຜູົ້ຝ ກຫດັແລະ

ເພ ື່ ອນຮື່ວມງານ. ການສະທົ້ອນຮບູແບບພຣະເຈ ົ້າໝາຍເຖງິການເປັນຕ  ວແທນຂອງພຣະເຈ ົ້າຢູື່ເທິງໂລກນ ົ້. 

ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຂ ໃຫົ້ມະນດຸເຮັດວຽກທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າສາມາດເຮັດໄດົ້ດົ້ວຍຕ  ນເອງ. ແຕື່ພຣະອ  ງຢາກໃຫົ້ລກູຂອງ 

ພຣະອ  ງເຂ ົ້າຮື່ວມ. ທລຸະກດິຂອງພຣະເຈ ົ້າແມ ື່ນທລຸະກດິຄອບຄ  ວ. ສວນເອເດນບ ື່ ພຽງແຕື່ເປັນບົ້ານຂອງ 

ພຣະເຈ ົ້າເທ ື່ ານ ັົ້ນ; ມນັເປັນສ  ານກັງານທ ື່ ບົ້ານຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ພວກເຮ າຖ ກສົ້າງຂ ົ້ນມາເພ ື່ ອເປັນເພ ື່ ອນ

ຮື່ວມງານຂອງພຣະເຈ ົ້າ. 

  ພຣະເຈ ົ້າເຮັດໃຫົ້ແນື່ໃຈວື່າມະນດຸທ ື່ ພຣະອ  ງຊ  ງສົ້າງນ ັົ້ນສາມາດເຮັດວຽກຂອງພຣະອ  ງໃນແຜື່ນດນິໂລກ

ໄດົ້.  ພຣະອ  ງໄດົ້ແບື່ງປນັບາງຄນຸລກັສະນະແລະຄວາມສາມາດຂອງພຣະອ  ງໃຫົ້ແກື່ພວກເຂ າເຈ ົ້າຄ   ສິື່ ງ

ຕື່າງໆເຊັື່ ນວື່າຄວາມສະຫຼາດແລະຄວາມຄດິສົ້າງສນັ. ພຣະຄ  າພ ບອກພວກເຮ າວື່າມະນດຸແມ ື່ນແບບສະ

ບບັທ ື່ ນ ົ້ອຍກວື່າພຣະເຈ ົ້າ. ພຣະອ  ງໄດົ້ເຮັດໃຫົ້ພວກເຮ າເປັນຄ ກບັພຣະອ  ງເພ ື່ ອພວກເຮ າຈະສາມາດເຂ ົ້າ

ຮື່ວມກບັພຣະອ  ງໃນຖານະເປັນຜູົ້ປ  ກຄອງແລະຜູົ້ເບິື່ ງແຍງຮື່ວມກນັໃນໂລກໃໝື່ຂອງພຣະອ  ງ. 

  ການເປັນຮບູແບບພຣະເຈ ົ້າແມ ື່ນແນວຄດິທ ື່ ສ  າຄນັຍົ້ອນເຫດຜ  ນຫຼາຍຢື່າງ. ເຊິື່ ງໃຫົ້ພວກເຮ າແຕື່ລະຄ  ນ

ມ  ເອກກະລກັທ ື່ ປອດໄພ,ເລິກເຊິື່ ງ. ເປັນຄວາມປາດຖະໜາດ ັົ້ງເດ ມຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ຢາກໃຫົ້ມະນດຸທກຸຄ  ນ

ເປັນລກູແລະເປັນຫຸົ້ນສື່ວນຂອງພຣະອ  ງ. ນ ັົ້ນແມ ື່ນວທິ ທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າເບິື່ ງມະນດຸ. ມນັກ ື່ແມ ື່ນວທິ ທ ື່ ພວກເຮ າ

ຄວນຄດິເຖງິຜູົ້ຄ  ນອ ກດົ້ວຍ.   ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການໃຫົ້ເຮ າທກຸຄ  ນຄິດວື່າແຕື່ລະຄ  ນທ ື່ ເປັນອົ້າຍເອ ົ້ອຍນົ້ອງ

ກນັ. ພວກເຮ າທກຸຄ  ນມ  ສະຖານະພາບດຽວກນັກບັຮບູແບບຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການໃນ

ຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງ. ລດັທິຈ  າແນກເຊ ົ້ອຊາດ,ຄວາມຮນຸແຮງ,ການໝນູໃຊົ້ແລະການບ ບບງັຄບັບ ື່ ແມ ື່ນ

ສື່ວນໜ ື່ ງຂອງການອອກແບບຂອງພຣະເຈ ົ້າສ  າລບັມະນດຸ. ພວກມນັແມ ື່ນຜ  ນທ ື່ ຊ  ື່ວຮົ້າຍຂອງການກະບ  ດ

ແລະຄວາມບາບ. ພຣະເຈ ົ້າກຽດຊງັສິື່ ງທ ື່ ຄວາມບາບເຮັດຕ ື່ ຄ  ນທ ື່ ພຣະອ  ງຮກັ. ນ ັົ້ນແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ພວກເຮ າ

ຈ  າເປັນຕົ້ອງຈ ື່ໄວົ້ໃນເວລາທ ື່ ພວກເຮ າຄດິເຖງິຄວາມລ  ົ້ມເຫຼວທາງສນິລະທ  າຂອງພວກເຮ າເອງແລະຂອງ

ຄ  ນອ ື່ ນ. 

  ການເປັນຮບູແບບພຣະເຈ ົ້າຍງັເຮັດໃຫົ້ພວກເຮ າມ  ຈດຸປະສ  ງ. ພວກເຮ າມ  ພາລະກດິ. ທກຸໆຄ  ນ, ບ ື່ ວື່າ

ຈະນົ້ອຍຫຼ ອື່ອນແອຫຼ ອາຍສຸ ັົ້ນກ ື່ມ  ບ  ດບາດໃນຊ ວິດຂອງຜູົ້ອ ື່ ນ. ວຽກງານທກຸໆຢື່າງທ ື່ ພວກເຮ າເຮັດເພ ື່ ອ

ຖວາຍກຽດແດື່ພຣະເຈ ົ້າແລະບນັດາເພ ື່ ອນຮື່ວມງານຂອງພວກເຮ າກາຍເປັນການຊ  ງເອ ົ້ນທາງຈດິວິນຍານ. 

ໃນຄວາມຄດິຂອງພຣະເຈ ົ້າ,ບ  ດບາດຂອງສດິຍາພິບານ,ຜູົ້ຮບັໃຊົ້,ຫຼ ປະໂລຫິດບ ື່ ໄດົ້ເໜ ອກວື່າວຽກອ ື່ ນໆ. 

ວທິ ການທ ື່ ພວກເຮ າດ  າລ  ງຊ ວດິທ ື່ ເປັນພອນໃຫົ້ແກື່ຄ  ນອ ື່ ນໆ,ເຕ ອນພວກເຂ າໃຫົ້ລະນ ກເຖງິຊ ວດິແລະ



ຄວາມກ  ມກຽວກບັພຣະເຈ ົ້າວື່າເປັນແນວໃດ,ຫຼ ເປັນຊ ວດິທ ື່ ສາບແຊື່ງພວກເຂ າ. ສິື່ ງທ ື່ ພວກເຮ າເຮັດແມ ື່ນມ  

ຄວາມສ  າຄນັ - ແລະໂດຍສື່ວນໃຫຍື່ແລົ້ວມນັແມ ື່ນວທິ ທ ື່ ເລັກນົ້ອຍແລະບ ື່ໜົ້າປະທບັໃຈ. 

  ທງັໝ  ດນ ົ້ແມ ື່ນເຫດຜ  ນທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າຕອບຄ  າຖາມເປ ດຂອງຂົ້າພະເຈ ົ້າໃນວທິ ທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ເຮັດ. ພຣະ

ເຈ ົ້າຕົ້ອງການຫຍງັ? ພຣະອ  ງຕົ້ອງການທື່ານ. ພຣະອ  ງຕົ້ອງການຄອບຄ  ວ.ພຣະອ  ງຕົ້ອງການເພ ື່ ອນຮື່ວມ

ງານ. ພຣະອ  ງຕົ້ອງການໃຫົ້ທື່ານຮູົ້ວື່າທື່ານເປັນໃຜແລະເປັນຫຍງັຊ ວດິຂອງທື່ານຈ ື່ງມ  ຄນຸຄື່າຕ ື່ ພຣະອ  ງ. 

  ແຕື່ພວກເຮ າຫາກ ື່ກ  າລງັເລ ື່ ມຕ  ົ້ນ. ໃນເລ ື່ ອງລາວຍງັມ  ອ ກຫຼາຍ. ຊ ວດິໃນໂລກຂອງພວກເຮ າແລະ

ບາງທ ແມ ື່ນແຕື່ໃນເຮ ອນຂອງພວກເຮ າ ມນັບ ື່ ກ  ງກບັສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການ. ມ  ບາງສິື່ ງບາງຢື່າງເກ ດຂ ົ້ນ

ທ ື່ ທ  າລາຍລົ້າງທງັໝ  ດ. ຄວາມເຈບັປວດໃຈຍງັຈະຍິື່ ງໃຫຍື່ຫຼາຍຈ  ນພຣະເຈ ົ້າໃກົ້ຈະຕດັສິນໃຈທ ື່ ຈະບ ື່ ຢາກມ  

ມວນມະນດຸເລ ຍ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ບ  ດທ ສອງ 

ພຣະເຈ ົ້າຍງັຄ  ງຕົ້ອງການຄອບຄ  ວ 

 

  ໃນບ  ດທ ື່ ຜື່ານມາຂົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ຊ ົ້ໃຫົ້ເຫັນວື່າພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ກຽມພົ້ອມຄ  ນເຮ າໃຫົ້ສະທົ້ອນຮບູແບບຂອງພຣະ

ອ  ງເທິງແຜື່ນດນິໂລກ. ພຣະອ  ງເຮັດແນວນ ັົ້ນໂດຍການແບື່ງປນັຄນຸລກັສະນະແລະຄວາມສາມາດຂອງພຣະ

ອ  ງໃຫົ້ກບັພວກເຂ າເຈ ົ້າ. ເປັນສິື່ ງທ ື່ ມະຫດັສະຈນັ, ມນັເປັນສິື່ ງທ ື່ ໜົ້າສ  ນໃຈແລະເປັນຕາຢົ້ານ. ຄນຸລກັສະ 

ນະຢື່າງໜ ື່ ງຂອງພຣະເຈ ົ້າແມ ື່ນເສລ ພາບ - ສິື່ ງທ ື່ ພວກເຮ າມກັຈະເອ ົ້ນວື່າເປັນອິດສະຫຼະ. ຖົ້າທື່ານເຄ ຍສ  ງ

ໃສວື່າເປັນຫຍງັໂລກຈ ື່ງມ  ຄວາມຊ  ື່ວຮົ້າຍ, ນ ົ້ແມ ື່ນຄ  າຕອບຂອງພຣະຄ  າພ . 

ການກະບ  ດ # 1 

  ເມ  ື່ອພຣະເຈ ົ້າຕດັສນິໃຈແບື່ງປນັຄນຸລກັສະນະແລະຄວາມສາມາດຂອງພຣະອ  ງໃຫົ້ກບັລກູໆຂອງພຣະ

ອ  ງ ພຣະອ  ງຮູົ້ວື່າມນັໝາຍເຖງິຫຍງັ.  ພຣະເຈ ົ້າຮູົ້ທກຸຢື່າງ, ສະນ ັົ້ນພຣະອ  ງເຂ ົ້າໃຈຢື່າງຈະແຈ ົ້ງວື່າຈະມ  

ຫຍງັເກ ດຂ ົ້ນ. ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຕດັສິນໃຈແບບດຽວກນັກບັກື່ອນໜົ້ານ ົ້ທ ື່ ພຣະອ  ງໄດົ້ສົ້າງຄອບຄ  ວແຫື່ງສະຫວນັ. 

ພວກເຂ າເຈ ົ້າມ  ຄວາມສາ ມາດຫຼາຍຢື່າງເຊັື່ ນ: ຄວາມສະຫຼາດແລະເສລ ພາບເຊັື່ ນກນັ. ພວກເຂ າໄດົ້ຮບັ

ຂອງຂວນັເຫຼ ື່ ານ ັົ້ນຈາກພຣະເຈ ົ້າຜູົ້ສົ້າງຂອງພວກເຂ າເຈ ົ້າ. 

  ບ ື່ ຊົ້າຫຼ ໄວພຣະເຈ ົ້າຮູົ້ວື່າຂອງຂວນັຂອງພຣະອ  ງຈະຖ ກນ  າໃຊົ້ໃນທາງທ ື່ ຜິດຫຼ ທາງທ ື່ ເປັນໂທດ. ພຣະອ  ງຮູົ້

ວື່າ, ເຖງິແມ ື່ນວື່າລກູຂອງພຣະອ  ງ (ວນິຍານແລະມະນດຸ) ເປັນຄ ກບັພຣະອ  ງ, ແຕື່ພວກເຂ າເຈ ົ້າກ ບ ື່ ໄດົ້

ເປັນຄ ກບັພຣະເຈ ົ້າຢື່າງສ  ມບນູ. ພວກເຂ ານົ້ອຍກວື່າພຣະເຈ ົ້າ. ພວກເຂ າບ ື່ ສ  ມບນູແບບ, ໃນຂະນະທ ື່ ພຣະ

ອ  ງສ  ມບນູແບບ. ເມ  ື່ອເຖງິຈດຸໜ ື່ ງລກູຂອງພຣະອ  ງບາງຄ  ນອາດຈະເຮັດຜິດພາດທ ື່ ໜົ້າຢົ້ານກ  ວຫຼ ການກະ

ທ  າທ ື່ ເຫັນແກື່ຕ  ວ. ພວກເຂ າຈະຕ ື່ ຕົ້ານບາງສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຢາກໃຫົ້ພວກເຂ າເຮັດຫຼ ບ ື່ ເຮັດ. 

  ນ ັົ້ນແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ເກ ດຂ ົ້ນຢື່າງແນື່ນອນໃນສວນເອເດນ. ອາດາມແລະເອວາໄດົ້ກະບ  ດ. ພວກເຂ າໄດົ້ລະ 

ເມ  ດຄ  າສ ັື່ງຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ບ ື່ ໃຫົ້ກນິໝາກໄມ ົ້ຂອງຕ  ົ້ນໄມ ົ້ຕ  ົ້ນໜ ື່ ງ ສື່ວນໝາກຂອງຕ  ົ້ນໄມ ົ້ຕື່າງໆໃນສວນກນິ

ໄດົ້ໝ  ດ. ພວກເຂ າໄດົ້ເຮັດບາບແລະສນູເສຍຊ ວດິນຣິນັດອນຕ ື່ໜົ້າພຣະເຈ ົ້າໄປ. ມະນດຸທກຸຄ  ນທ ື່ ເກ ດມາ

ຫຼງັຈາກນ ັົ້ນໄດົ້ເກ ດຢູື່ນອກສວນເອເດນ,ໄດົ້ແຍກອອກຈາກພຣະເຈ ົ້າ. ອກັຄະສາວ  ກໂປໂລໄດົ້ກ ື່າວຢື່າງດ 

ວື່າ:“ດົ້ວຍວື່າ,ຄື່າຈ ົ້າງຂອງຄວາມຜິດບາບກ ຄ ຄວາມຕາຍ” (ຣມ 6:23). 

  ການກະບ  ດທ ື່ ຮ ົ້າຍແຮງຂອງອາດາມແລະເອວາແມ ື່ນຜ  ນມາຈາກການກະບ  ດກື່ອນໜົ້ານ ົ້ແລົ້ວ. ລກູທາງ

ຝື່າຍວນິຍານຂອງພຣະເຈ ົ້າຄ  ນໜ ື່ ງໄດົ້ຕດັສນິໃຈຕ ື່ ຕົ້ານການຕດັສນິໃຈຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ຈະມ  ຄອບຄ  ວມະ 

ນດຸ. ລາວໄດົ້ລ ົ້ລວງເອວາໃຫົ້ກ ື່ກະບ  ດ, ຫວງັວື່າພຣະເຈ ົ້າຈະທ  າລາຍນາງແລະອາດາມ. ລາວໄດົ້ມາຫາ 



ເອວາໃນຮບູແບບຂອງງ ູ(ປຖກ3:1-7). ພຣະຄ  າພ ກ ື່າວເຖງິງວູື່າມານຮົ້າຍແລະມານຊາຕານ (ພນມ12: 

9). ມນັປະສ  ບຜ  ນສ  າເລັດໃນການເຮັດໃຫົ້ເອວາເຮັດບາບ,ແຕື່ມນັເຮັດໃຫົ້ມະນດຸຖ ກທ  າລາຍບ ື່ ສ  າເລັດ. 

  ມ  ຄວາມຈງິບາງຢື່າງທ ື່ ເລິກເຊິື່ ງຢູື່ທ ື່ ນ ົ້. ສິື່ ງທ  າອດິຕອບຄ  າຖາມທ ື່ ທກຸຄ  ນຖາມໃນບາງຈດຸຂອງຊ ວດິຄ : 

ເປັນຫຍງັຈ ື່ງມ  ຄວາມຊ  ື່ວຮົ້າຍໃນໂລກ?  ຄວາມຊ  ື່ວຮົ້າຍມ  ຢູື່ໃນໂລກເພາະວື່າພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຕດັສິນໃຈວື່າ             

ພຣະອ  ງຕົ້ອງການສົ້າງສິື່ ງທ ື່ ມ  ຊ ວດິຄ ກບັພຣະອ  ງເອງ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າບ ື່ ໄດົ້ໝາຍຄວາມວື່າພຣະເຈ ົ້າມ  ດົ້ານທ ື່ ຊ  ື່ວ

ຮົ້າຍ. ແຕື່ຂົ້າພະເຈ ົ້າໝາຍຄວາມວື່າພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ປະຕິເສດແນວຄດິທ ື່ ຈະສົ້າງມະນດຸເປັນແບບຫຸື່ນຍ  ນ ຫຼ 

ຄອມພິວເຕ ົ້ທ ື່ ໄດົ້ຕ ັົ້ງໂປແກມຼໄວົ້ລື່ວງໜົ້າເຊິື່ ງເຮັດຈາກເນ ົ້ອໜງັແລະກະດກູ 

  ຈດຸສດຸທົ້າຍນ ັົ້ນແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ສ  າຄນັ. ຄວາມຄົ້າຍຄ ກນັຂອງພວກເຮ າກບັພຣະອ  ງນ ັົ້ນຕົ້ອງເປັນຈງິ. ຖົ້າບ ື່ ມ  

ເສລ ພາບທ ື່ ແທົ້ຈງິໃນການຕດັສນິໃຈຢື່າງແທົ້ຈງິພວກເຮ າກ ຈະບ ື່ ເປັນຄ ກບັພຣະເຈ ົ້າ. ພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ແມ ື່ນຫຸື່ນ

ຍ  ນ,ແລະພວກເຮ າຖ ກສົ້າງຂ ົ້ນໃຫົ້ເປັນຄ ກບັພຣະອ  ງ. ຖົ້າບ ື່ ມ  ຄວາມຕ ັົ້ງໃຈທ ື່ ມ  ເສລ ພາບຢື່າງແທົ້ຈງິ, ພວກ

ເຮ າບ ື່ ສາມາດຮກັພຣະເຈ ົ້າຫຼ ເຊ ື່ ອຟງັພຣະເຈ ົ້າໄດົ້. ຖົ້າຫາກການຕດັສນິໃຈຖ ກກ  ານ  ດໄວົ້ລື່ວງໜົ້າ, ມນັກ ບ ື່

ແມ ື່ນການຕດັສນິໃຈແທົໆ້ . ສ  າລບັການຕດັສິນໃຈເຊັື່ ນ: ຄວາມຮກັແລະການເຊ ື່ ອຟງັຈະເປັນຈງິໄດົ້ຕົ້ອງມ  

ທາງເລ ອກທ ື່ ແທົ້ຈງິທ ື່ ຈະບ ື່ ຮກັຫຼ ບ ື່ ເຊ ື່ ອຟງັ. 

  ຜ  ນຂອງສິື່ ງທງັໝ  ດນ ົ້ແມ ື່ນວື່າຄວາມຊ  ື່ວຮົ້າຍທ ື່ ເກ ດຂ ົ້ນເພາະວື່າມະນດຸສວຍໃຊົ້ຂອງຂວນັແຫື່ງອດິສະ 

ຫຼະພາບອນັລ  ົ້າຄື່າຂອງພຣະເຈ ົ້າໃນທາງທ ື່ ຜິດແລະໃຊົ້ມນັເພ ື່ ອຄວາມເພິື່ ງພ ໃຈຕ  ນເອງ,ການແກົ້ແຄົ້ນ, 

ແລະການຂ ົ້ຕ  ວະທ ື່ ຄດິວື່າພວກເຂ າສາມາດຄວບຄມຸໄດົ້. ການລະເມ  ດນ ົ້ໄດົ້ເລ ື່ ມຕ  ົ້ນໃນສວນເອເດນ. 

  ແຕື່ພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ໄດົ້ແປກໃຈເລ ຍ. ພຣະອ  ງໄດົ້ຄາດການລື່ວງໜົ້າເລ ື່ ອງຄວາມຊ  ື່ວແລົ້ວ. ພຣະອ  ງຮູົ້ລື່ວງ

ໜົ້າວື່າຈະມ  ຫຍງັເກ ດຂ ົ້ນກບັລກູໆຂອງພຣະອ  ງແລະພຣະອ  ງໄດົ້ວາງແຜນການໄວົ້ແລົ້ວ. ພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ໄດົ້ທ  າ 

ລາຍລກູໆຂອງພຣະອ  ງທ ື່ ເປັນມະນດຸຍົ້ອນການກະບ  ດຂອງພວກເຂ າເຈ ົ້າ. ແຕື່ພຣະອ  ງຈະໃຫົ້ອະໄພແລະ

ໄຖື່ພວກເຂ າແທນ.ພຣະຄ  າພ ບອກຢື່າງຈະແຈ ົ້ງວື່າພຣະເຈ ົ້າຮູົ້ວື່າຈະເກ ດຫຍງັຂ ົ້ນແລະມ ແຜນການໃຫົ້

ອະໄພແລະຄວາມພ  ົ້ນກື່ອນການກະບ  ດຈະເກ ດຂ ົ້ນຮຽບຮົ້ອຍແລົ້ວ. ພຣະຄ  າພ ບອກພວກເຮ າວື່າແຜນການ

ຂອງພຣະອ  ງໄດົ້ຖ ກສົ້າງຂ ົ້ນມາກື່ອນ“ວາງຮາກສົ້າງໂລກ”. (ອຟຊ 1:4; ຮຣ 9: 26-10:7; 1ປຕ1:20). 

  ແຜນການແຫື່ງຄວາມລອດພ ົ້ນໃນທ ື່ ສດຸຮຽກຮົ້ອງໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າມາເປັນມະນດຸ. ພວກເຮ າຈະໄປໃນສື່ວນ

ຂອງເລ ື່ ອງນ ັົ້ນໃນເວລາອ ກບ ື່ ດ  ນ. ແຕື່ເມ  ື່ອດ  ນນານກື່ອນເຫດການທ ື່ ໜົ້າງ  ດງ ົ້ນ ົ້ຈະມ  ລາຄາທ ື່ ຕົ້ອງຈ ື່າຍສ  າ 

ລບັສິື່ ງທ ື່ ເກ ດຂ ົ້ນໃນສວນເອເດນ. ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຂບັໄລື່ອາດາມແລະເອວາແລະລກູໆຂອງພວກເຂ າອອກໄປ

ຈາກທ ື່ ປະທບັຂອງພຣະອ  ງ. ສວນເອເດນຖ ກເອ າໄປແລົ້ວ. ແທນທ ື່ ຈະມ  ຊ ວດິນຣິນັດອນກບັພຣະເຈ ົ້າພຣະ

ບດິາຂອງພວກເຂ າ,ແຕື່ບດັນ ົ້ມະນດຸຕົ້ອງລ ຖ ົ້າຄວາມຕາຍ ( ຣມ 5:12). ນ ັົ້ນແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ແຍກພວກເຂ າ

ອອກຈາກພຣະເຈ ົ້າຜູົ້ເປັນແຫຼື່ງແຫື່ງຊ ວດິ ເປັນຄື່າໃຊົ້ຈ ື່າຍທ ື່ ພວກເຂ າຕົ້ອງເສຍໃນທ ື່ ສດຸ 



  ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຂບັໄລື່ລກູທ ື່ ກະບ  ດອອກຈາກເຮ ອນຂອງພຣະອ  ງ.ແຕື່ນ ັົ້ນແມ ື່ນຜ  ນທ ື່ ດ ກວື່າສິື່ ງທ ື່ ມານຊາຕານ

ໄດົ້ຫວງັວື່າຈະເກ ດຂ ົ້ນຄ ໃຫົ້ມະນດຸຖ ກທ  າລາຍ. ພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ໄດົ້ປະຖິົ້ມແຜນການທ ື່ ຈະມ  ຄອບຄ  ວມະນດຸ, 

ແຕື່ການກະບ  ດກ ື່ມ  ການເສຍຄື່າໃຊົ້ຈ ື່າຍ. ພຣະເຈ ົ້າກ ຍງັລ  ງໂທດມານຊາຕານພົ້ອມ. ມານຊາຕານໄດົ້ນ  າ

ເອ າຄວາມຕາຍມາສູື່ໂລກຂອງພຣະເຈ ົ້າ,ມນັໄດົ້ກາຍເປັນເຈ ົ້າແຫື່ງອານາຈກັຂອງຄວາມຕາຍ. ດນິແດນນ ົ້

ຈະກາຍເປັນນາລ  ກໃນພາຍຫຼງັ. 

 

ບ ື່ ມ  ແຜນການສ  າຮອງ 

  ທື່ານອາດຈະສ  ງໄສໃນຈດຸນ ົ້ວື່າເປັນຫຍງັພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ພຽງແຕື່ຢດຸແຜນການທງັໝ ດຂອງພຣະອ  ງໃນການມ 

ຄອບຄ  ວມະນດຸກ ື່ແລົ້ວ, ເນ ື່ອງຈາກມະນດຸມ  ອິດສະຫຼະເຊິື່ ງຈະນ  າໄປສູື່ຄວາມບາບແລະຄວາມທກຸທ ລະມານ

ຂອງມະນດຸເປັນເວລາຫຼາຍພນັປ ຜື່ານຄວາມຮນຸແຮງ,ການຖ ກປະຖິົ້ມ,ຄວາມເຫັນແກື່ຕ  ວແລະຫຼາຍໆສິື່ ງທ ື່

ໜົ້າຢົ້ານອ ື່ ນໆທ ື່ ມະນດຸເຮັດຕ ື່ ຕ  ນເອງແລະຜູົ້ອ ື່ ນ. ບາງທ ຄວາມທກຸທ ລະມານຂອງທື່ານເອງ, ຫຼ ຄວາມທກຸທ ື່

ທື່ານເຫັນຢູື່ອົ້ອມຂົ້າງທື່ານ, ອາດຈະເຮັດໃຫົ້ທື່ານຢາກໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າທ  າລາຍທກຸສິື່ ງທກຸຢື່າງເສຍ. 

  ພຣະເຈ ົ້າເຂ ົ້າໃຈຄວາມຮູົ້ສ ກນ ັົ້ນແທົໆ້ . ພຣະອ  ງເຫັນຄວາມຊ  ື່ວຮົ້າຍທ ື່ ທື່ານເຫັນແລະສິື່ ງອ ື່ ນໆອ ກຫຼວງ 

ຫຼາຍ. ພຣະອ  ງບ ື່ ຕົ້ອງການໃຫົ້ສິື່ ງເຫຼ ື່ ານ ັົ້ນເກ ດຂ ົ້ນ. ແຕື່ທື່ານເວ ົ້າວື່າ,ພຣະອ  ງພຣະເປັນເຈ ົ້າ  ພຣະອ  ງພຽງ

ແຕື່ຢດຸຄວາມຊ  ື່ວຮົ້າຍແລະຄວາມທກຸທ ລະມານບ ື່ ໄດົ້ບ ? ມນັບ ື່ ງ ື່າຍແບບນ ັົ້ນ. ລອງຄດິເບິື່ ງ. ພຣະເຈ ົ້າເທ ື່ າ

ນ ັົ້ນທ ື່ ສາມາດກ  າຈດັຄວາມຊ  ື່ວຮົ້າຍຢູື່ໃນໂລກຂອງພວກເຮ າຖົ້າຫາກພຣະອ  ງກ  າຈດັທກຸໆຄ  ນທ ື່ ເຮັດຄວາມ

ຊ  ື່ວ. ພຣະເຈ ົ້າເທ ື່ ານ ັົ້ນທ ື່ ສາມາດຍດຸຕິຄວາມຊ  ື່ວຮົ້າຍໄດົ້ຖ ົ້າວື່າພຣະອ  ງກ  າຈດັພວກເຮ າທກຸຄ  ນ. ທກຸໆຄ  ນ

ເຮັດບາບ (ໂຣມ 3: 10-12) ແລະເຊັື່ ນດຽວກບັທ ື່ ພຣະຄ  າພ ກ ື່າວໄວົ້ວື່າ,“ຂາດຈາກພຣະຣດັສະໝ ຂອງ

ພຣະເຈ ົ້າ” (ໂຣມ3:23). ສະນ ັົ້ນ, ພຣະເຈ ົ້າສາມາດທ  າລາຍມະນດຸທງັປວງ. ແຕື່ພຣະອ  ງບ ື່ ເຮັດ. ພຣະອ  ງ

ຮກັມະນດຸຫຼາຍຍົ້ອນສິື່ ງນ ັົ້ນຈ ື່ງເປັນທາງເລ ອກ. 

  ສິື່ ງທງັໝ  ດນ ົ້ຊ ົ້ໃຫົ້ເຫັນຄວາມຈງິທ ື່ ໜົ້າອດັສະຈນັຄ : ໃນຂະນະທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຮູົ້ວື່າສິື່ ງທ ື່ ເຮັດໃຫົ້ພວກເຮ າຄ 

ກບັພຣະອ  ງນ ັົ້ນຈະນ  າໄປສູື່ຜ  ນຫຍງັ, ຜ ນທ ື່ ໄດົ້ຮບັກ ື່ດ ກ ື່ວາການບ ື່ ມ  ຄອບຄ  ວມະນດຸເລ ຍ. ພຣະເຈ ົ້າເຫັນ

ຄວາມບາບແລະຄວາມທກຸຍາກຢູື່ໃນໂລກຂອງພວກເຮ າແລະຮູົ້ສາເຫດຂອງມນັ. ມນັເຮັດໃຫົ້ພຣະອ  ງເຈບັ

ປວດ. ພຣະເຈ ົ້າມ  ຄວາມຮກັຫຼາຍຕ ື່ ມະນດຸທ ື່ ເປັນລກູຂອງພຣະອ  ງເຊິື່ ງພຣະອ  ງຈະບ ື່ ຫນັໄປຈາກແຜນການ

ເດ ມຂອງພຣະອ  ງທ ື່ ຈະມ  ຄອບຄ  ວມະນດຸຢູື່ກບັພຣະອ  ງ. ບ ື່ ມ  ແຜນການທ ສອງມາສ  າຮອງ ມ  ແຕື່ແຜນການ

ເດ ມເທ ື່ ານ ັົ້ນ. ເຖງິແມ ື່ນວື່າຈະຮູົ້ລື່ວງໜົ້າເຖງິການກະບ  ດທ ື່ ຈະເຂ ົ້າມາໃນສວນເອເດນແລະຄວາມລ  ົ້ມເຫຼວ

ແລະຄວາມຊ  ື່ວຮົ້າຍທງັໝ  ດທ ື່ ຈະເກ ດຂ ົ້ນ - ລວມທງັຂອງພວກເຮ າເອງ - ພຣະເຈ ົ້າຍງັມ  ຄວາມປາດຖະ 

ໜາຕ ື່ ຄອບຄ  ວມະນດຸ. 



  ສິື່ ງທ ື່ ເກ ດຂ ົ້ນໃນສວນເອເດນເປັນພຽງແຕື່ຈດຸເລ ື່ ມຕ  ົ້ນຂອງເລ ື່ ອງ. ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຂບັໄລື່ອາດາມແລະເອວາ

ອອກຈາກເຮ ອນຂອງພຣະອ  ງ(ປຖກ 3:22-24). ພຣະອ  ງໄດົ້ສາບແຊື່ງງ ູ(ປຖກ.3:14-15) ແລະໄລື່ມນັໜ 

ຈາກທ ື່ ປະທບັຂອງພຣະອ  ງ(ອຊຢ.14:12-15; ອຊກ.28:16). ຂ ົ້ຄວາມນ ົ້ແມ ື່ນໜກັແໜົ້ນແລະງ ື່າຍດາຍຄ : 

ການກະບ  ດຈະຖ ກລ  ງໂທດ. ທື່ານອາດຄດິວື່າທກຸຄ  ນຈະໄດົ້ຮບັຂ ົ້ຄວາມ. ບ ື່ ເປັນດ ັື່ງນ ັົ້ນ. ສິື່ ງຕື່າງໆຈະຮົ້າຍ

ແຮງກວື່າເກ ື່ າຫຼງັຈາກນ ົ້. 

ການກະບ  ດ # 2 

  ທື່ານອາດຈະເຄ ຍໄດົ້ຍນິຢູື່ບື່ອນໃດບື່ອນໜ ື່ ງໃນລະຫວື່າງທ ື່ ພຣະຄ  າພ ສອນວື່າໃນໂລກນ ົ້ມ  ຄວາມຊ  ື່ວຮົ້າຍ

ຫຼາຍຍົ້ອນວື່າການກະບ  ດຂອງອາດາມແລະເອວາຢູື່ໃນສວນເອເດນ. ນ ັົ້ນແມ ື່ນຄວາມຈງິພຽງແຕື່ບາງສື່ວນ

ເທ ື່ ານ ັົ້ນ. ຫຼງັຈາກເຫດການເສ ົ້າສະຫຼ  ດໃຈໃນສວນເອເດນ, ມ ອ ກສອງເຫດການທ ື່ ເຮັດໃຫົ້ມະນດຸຈ  ມລ  ງໄປ

ສູື່ຄວາມເສ ື່ ອມຊາມແລະຄວາມວຸົ້ນວາຍ. 

  ເຫດການທ  າອດິຖ ກອະທິບາຍໄວົ້ໃນພຣະຄ  າປະຖ  ມມະການ 6:1-4, ເຊິື່ ງເປັນໜ ື່ ງໃນເລ ື່ ອງລາວທ ື່ ແປກ

ປະຫຼາດທ ື່ ສດຸໃນພຣະຄ  າພ ທງັໝ  ດ. ເຊ ື່ ອຂົ້າພະເຈ ົ້າເທາະ, ຂົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ຂຽນໜງັສ ເປັນປ ົ້ມເຫັຼົ້ມໜ ື່ ງກ ື່ຽວ

ກບັເລ ື່ ອງນ ົ້. ເລ ື່ ອງລາວແມ ື່ນກື່ຽວກບັວທິ ທ ື່ ລກູຝື່າຍວນິຍານບາງຄ  ນຂອງພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການຢາກຮຽນແບບ 

ພຣະເຈ ົ້າໂດຍການໃຫົ້ກ  າເນ ດລກູຫຼານມະນດຸຂອງຕ  ນເພ ື່ ອໃຫົ້ເປັນແບບພວກເຂ າແນວໃດ. ພວກເຂ າຕດັ 

ສນິໃຈໃຊົ້ແມ ື່ຍງິມະນດຸເພ ື່ ອຈດຸປະສ  ງນ ັົ້ນ. ສິື່ ງນ ົ້ເຮັດໃຫົ້ພວກເຂ າເປັນຄູື່ແຂື່ງກບັພຣະເຈ ົ້າຜູົ້ເປັນພຣະບິດາ 

ແຫື່ງສະຫວນັຂອງພວກເຂ າ. ແທນທ ື່ ຈະພ ໃຈກບັແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ຈະໃຫົ້ມະນດຸເຂ ົ້າມາເປັນ

ສະມາຊກິໃນຄອບຄ  ວຂອງພວກເຂ າ, ບາງຄ  ນຈ ື່ງໄດົ້ຕດັສນິໃຈວື່າພວກເຂ າຕົ້ອງການເປັນເຈ ົ້ານາຍເໜ ອ

ມະນດຸຂອງພວກເຂ າ. ນ ັົ້ນບ ື່ ແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການ. ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການຄອບຄ  ວ,ບ ື່ ແມ ື່ນຂົ້າທາດ. 

  “ຝງູເທວະດາທ ື່ ໄດົ້ເຮັດບາບນ ັົ້ນ” (2ປຕ2:4) ໄດົ້ລື່ວງລະເມ  ດເຂດແດນລະຫວື່າງສະຫວນັແລະແຜື່ນດນິ

ໂລກ. ພວກເຂ າ “ທ ື່ ບ ື່ ຢູື່ໃນຂອບເຂດແຫື່ງສດິອ  ານາດຂອງຕ  ນ, ແຕື່ໄດົ້ປະຖິົ້ມບື່ອນຢູື່ອາໄສຂອງຕ  ນເອງ 

ພວກເຂ າໄດົ້ຖ ກປະໄວົ້ໃນຄວາມມ ດເບ ົ້ອງລຸື່ມ, ຖ ກລື່າມໂສົ້ໄວົ້ຕະຫຼອດໄປສ  າລບັວນັຍິື່ ງໃຫຍື່ທ ື່ ຈະມ  ການ

ຕດັສິນລ  ງໂທດ.” (ຢດູາ 6). ຜ  ນກ ື່ຄ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ສ  ື່ງພວກເຂ າໄປສູື່ນາລ  ກ. (2 ປຕ 2: 4-5; ຢດ 6), 

ແຕື່ວື່າການກະທ  າໄດົ້ເກ ດຂ ົ້ນແລົ້ວແລະມນັກ ື່ໄດົ້ຮບັຜ  ນຮົ້າຍ. ເບິື່ ງສິື່ ງທ ື່ ພຣະຄ  າພ ບອກກື່ຽວກບັການກະບ  ດ

ຄ ັົ້ງນ ົ້: 

ເມ ຶ່ອພຣະເຈ ັ້າຢາເວເຫ ນວ່າມະນຸດຊ ັ່ວຮ້າຍຫລາຍຂ ັ້ນແລະຄວາມຄິດຊ ັ່ວກໍບ ງຄ ບຈິດໃຈພວກເຂ າຢູູ່ທຸກເວລາ
,ພຣະເຈ ັ້າຢາເວຈ ຶ່ງເສຍໃຈຫາຼຍທີຶ່ໄດ້ສ້າງພວກເຂ າແລະໃຫ້ພວກເຂ າຢູູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ພຣະອ ງກິນແໜງໃຈ

ຫຼາຍ(ປຖກ6:5-6) 



  ລອງຄດິເບິື່ ງ, ຄວາມຕ ັົ້ງໃຈທກຸຢື່າງໃນໃຈຂອງທກຸໆຄ  ນກ ື່ມ  ແຕື່ຄວາມຊ  ື່ວຮົ້າຍຢື່າງຕ ື່ ເນ ື່ອງ. ພຣະເຈ ົ້າ

ເສຍໃຈທ ື່ ພຣະອ  ງໄດົ້ສົ້າງມະນດຸ; ຄວາມຄິດນ ັົ້ນເຮັດໃຫົ້ພຣະອ  ງໂສກເສ ົ້າ. 

  ສິື່ ງນ ົ້ອະທິບາຍເຖງິຄວາມຊ  ື່ວຮົ້າຍທາງສນິລະທ  າຢູື່ໃນມະນດຸແລະຄວາມທກຸໂສກເສ  ົ້າທ ື່ ເກ ດຂ ົ້ນ. ການ

ກະບ  ດທ ື່ ແປກປະຫຼາດຄ ັົ້ງທ  າອດິເຮັດໃຫົ້ມະນດຸສນູເສຍຊ ວດິນຣິນັດອນກບັພຣະເຈ ົ້າເຊິື່ ງເປັນສິື່ ງທ ື່ ບ ື່ ດ . 

ການກະບ  ດຄ ັົ້ງຕ ື່ ໄປນ ົ້ໄດົ້ນ  າຜ  ນສະທົ້ອນຂອງບາບໄປສູື່ຄວາມຊ  ື່ວຮົ້າຍທ ື່ ຮ ົ້າຍແຮງໄປອ ກແລະເຮັດໃຫົ້ມະ

ນດຸຍິື່ ງຈະຖ ກທ  າລາຍໄວຂ ົ້ນ. ພຣະເຈ ົ້າຮູົ້ສ ກເສຍໃຈຢື່າງເລິກເຊິື່ ງຕ ື່ ສິື່ ງທ ື່ ໄດົ້ເກ ດຂ ົ້ນ. ມະນດຸທກຸຄ  ນໄດົ້ຮບັ

ຄວາມເສຍຫາຍຖາວອນ. 

  ພຣະຄ  າພ ບອກພວກເຮ າວື່າພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ເຫັນວທິ ທາງອ ື່ ນໃດນອກເໜ ອຈາກການສ  ື່ງນ  ົ້າຖ ົ້ວມເພ ື່ ອກວາດ

ລົ້າງມະນດຸ (ປຖກ.6: 17). ເປັນເລ ື່ ອງສ  າຄນັທ ື່ ຈະສງັເກດເຫັນວື່າເລ ື່ ອງນ  ົ້າຖ ົ້ວມໃນພຣະຄ  າພ ບ ື່ ເຄ ຍບອກ

ວື່າພຣະເຈ ົ້າໂກດແຄົ້ນ. ພຽງແຕື່ບອກວື່າພຣະອ  ງໂສກເສ ົ້າເສຍໃຈຫຼາຍກື່ຽວກບັສິື່ ງທ ື່ ກ  າລງັເກ ດຂ ົ້ນ.                   

ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຕດັສິນໃຈໃຫົ້ເສລ ພາບແກື່ມະນດຸ.ພຣະອ  ງບ ື່ ສາມາດເອ າມນັອອກໄປໄດົ້ເພາະວື່າການເຮັດ

ແບບນ ັົ້ນຈະໝາຍຄວາມວື່າພວກເຂ າຈະບ ື່ ເປັນຄ ກບັພຣະອ  ງອ ກຕ ື່ ໄປ. ຖົ້າບ ື່ ມ  ເສລ ພາບມະນດຸຈະບ ື່ ເປັນ

ມະນດຸຢື່າງແທົ້ຈງິ. ທາງເລ ອກດຽວແມ ື່ນເລ ື່ ມຕ  ົ້ນໃໝື່ແລະຢດຸສິື່ ງທ ື່ ພວກວນິຍານທ ື່ ກະບ  ດກ ື່ຂ ົ້ນ. 

  ມ  ພຽງຄ  ນດຽວເທ ື່ ານ ັົ້ນທ ື່ ຖ ກກື່າວວື່າເປັນຄ  ນຊອບທ  າໃນສາຍຕາຂອງພຣະເຈ ົ້າຄ  ໂນອາ (ປຖກ.6:9). 

ຢື່າງໜົ້ອຍກ ື່ມ  ຄ  ນໜ ື່ ງ. ພຣະເຈ ົ້າຈະໃຊົ້ຊາຍຄ  ນໜ ື່ ງເພ ື່ ອເລ ື່ ມຕ  ົ້ນໃໝື່. ພຣະອ  ງຈະເດ ນໜົ້າຕ ື່ ໄປພົ້ອມກບັ

ແຜນການຂອງພຣະອ  ງທ ື່ ຈະມ  ຄອບຄ  ວມະນດຸ. 

  ພຣະເຈ ົ້າບອກໂນອາໃຫົ້ສົ້າງເຮ ອຂະໜາດໃຫຍື່ເພ ື່ ອໃຫົ້ເພິື່ ນແລະຄອບຄ  ວແລະສດັຈ  ານວນຫຼວງຫຼາຍຈະ

ລອດຊ ວດິຈາກນ  ົ້າຖ ົ້ວມ. ແຕື່ພຣະເຈ ົ້າຍງັໄດົ້ມ  ຂ ົ້ສະເໜ ໃຫົ້ກບັມະນດຸທ ື່ ກະບ  ດຍົ້ອນຄວາມຊ  ື່ວຮົ້າຍທາງສນິ

ລະທ  າຂອງພວກເຂ າ,ໃຫົ້ວທິ ທ ື່ ຈະຫຼ ກລົ້ຽງຈາກນ  ົ້າຖ ົ້ວມແລະຢູື່ໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງ. ດົ້ວຍຄວາມເມດ

ຕາ,ພຣະອ  ງໄດົ້ໃຫົ້ເວລາແກື່ໂນອາເຖງິ 120 ປ ເພ ື່ ອກຽມພົ້ອມຮບັມ  ກບັໄພນ  ົ້າຖ ົ້ວມ (ປຖກ.6:3) ແລະ

ບອກປະຊາຊ  ນວື່າຈະເກ ດຫຍງັຂ ົ້ນເພ ື່ ອພວກເຂ າຈະຫນັໜ ຈາກການກະທ  າທ ື່ ຊ  ື່ວຮົ້າຍຂອງພວກເຂ າແລະ

ໄດົ້ຮບັການໃຫົ້ອະໄພ (2ປຕ2:5). 

  ໃນທ ື່ ສດຸ, ມະນດຸກ ື່ຈະບ ື່ ຟງັ. ພວກເຂ າໄດົ້ປະຕເິສດຄ  າເຕ ອນທ ື່ ດ ງາມຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ບນັດາລກູຂອງ 

ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຫນັຫຼງັໃຫົ້ກບັພຣະອ  ງອ ກເທ ື່ ອໜ ື່ ງ,ຍົ້ອນວື່າພວກເຂ າມ  ອິດສະຫຼະທ ື່ ຈະເຮັດ. ມນັຈ ື່ງບ ື່ ແປກທ ື່

ຫ  ວໃຈຂອງພຣະເຈ ົ້າແຕກສະຫຼາຍ. ຢື່າງໜົ້ອຍກ ຍງັມ  ໂນອາແລະຄອບຄ  ວຂອງເພິື່ ນ. ຫຼງັຈາກນ  ົ້າຖ ົ້ວມ 

ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ກ ື່າວຊ  ົ້າຄ  າສ ັື່ງເດ ມທ ື່  ພຣະອ  ງໄດົ້ມອບໃຫົ້ອາດາມແລະເອວາວື່າ,“ ຈ  ື່ງມ  ລກູເຕ ົ້າໃຫົ້ມາກຫຼາຍ

ແລະເຕັມແຜື່ນດນິໂລກ” (ປຖກ.9: 1). ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເລ ື່ ມຕ  ົ້ນຢູື່ກບັຄອບຄ  ວຂອງໂນອາ. ພຣະອ  ງໄດົ້ເຮັດ

ຄ  າໝ ັົ້ນສນັຍາຢື່າງເປັນທາງການກບັໂນອາທ ື່ ຂະຫຍາຍໄປສູື່ມະນດຸທກຸຄ  ນທ ື່ ສ ບເຊ ົ້ອສາຍມາຈາກເພິື່ ນ         



(ປຖກ.9:8-17). ສນັຍາຢື່າງເປັນທາງການແມ ື່ນຄ  າສນັຍາຫຼ ຄ  າໝ ັົ້ນ ສນັຍາ. ສນັຍານ ົ້ແມ ື່ນຝື່າຍດຽວ; ມນັ

ແມ ື່ນກື່ຽວກບັຄ  າສນັຍາຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ຈະບ ື່ ທ  າລາຍມະນດຸ (ປຖກ. 9:11). ໜົ້າອດັສະຈນັແທົໆ້ , ພຣະ

ເຈ ົ້າຍງັຕົ້ອງການຄອບຄ  ວມະນດຸຢູື່. 

ແຕື່ມນັເປັນເລ ື່ ອງທ ື່ ໜົ້າປະຫຼາດໃຈທ ື່ ການລະເມ  ດຄວາມດ ຂອງພຣະເຈ ົ້າຍງັຈະດ  າເນ ນຕ ື່ ໄປ. ການກະບ  ດ

ຄ ັົ້ງທ ສາມແມ ື່ນຕ ື່ ຈາກນ  ົ້າຖ ົ້ວມ. ເລ ື່ ອງນ ົ້ຈະສ  ື່ງຜ  ນກະທ ບຕ ື່ ບ  ດເລ ື່ ອງອ ື່ ນໆໃນພຣະຄ  າພ ,ແລະສະແດງໃຫົ້

ເຫັນອ ກເທ ື່ ອໜ ື່ ງຄ ຄວາມອ  ດທ ນແລະຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ບ ື່ ສາມາດຕົ້ານທານໄດົ້. 

ການກະບ  ດທ  # 3 

ເຊັື່ ນດຽວກບັເລ ື່ ອງລາວຂອງອາດາມແລະເອວາແລະນ  ົ້າຖ ົ້ວມຂອງໂນອາ,ທື່ານອາດຈະເຄ ຍໄດົ້ຍນິເລ ື່ ອງ

ຂອງວຫິານຫ ບາເບນ. ຖົ້າບ ື່ ,ນ ັົ້ນກ ບ ື່ ເປັນຫຍງັ, ເພາະວື່າແມ ື່ນແຕື່ຄ  ນສື່ວນຫຼາຍທ ື່ ໄປຄຣສິຕະຈກັກ ື່ບ ື່ ເຂ ົ້າ 

ໃຈວື່າມ  ຫຍງັເກ ດຂ ົ້ນແທົໆ້ ຢູື່ທ ື່ ນ ັ ົ້ນ. 

  ເລ ື່ ອງລາວຂອງວິຫານຫ ບາເບນມ ຢູື່ໃນປະຖ  ມມະການ11:1-9. ຫຼງັຈາກນ  ົ້າຖ ົ້ວມພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການໃຫົ້

ລກູຫຼານຂອງໂນເອມ ລກູເພ ື່ ມທະວ ຂ ົ້ນແລະແຜື່ຂະຫຍາຍອອກໄປທ ື່ວແຜື່ນດນິໂລກ. ເຊັື່ ນດຽວກບັອາດາມ

ແລະເອວາ, ພວກເຂ າເຈ ົ້າຕົ້ອງເປັນເພ ື່ ອນຮື່ວມງານຂອງພຣະເຈ ົ້າໃນການເບິື່ ງແຍງແຜື່ນດນິໂລກທ ື່ ພຣະ

ເຈ ົ້າໄດົ້ສົ້າງຂ ົ້ນ. ແທນທ ື່ ຈະເຮັດສິື່ ງນ ັົ້ນ, ພວກເຂ າໄດົ້ມາເຕ ົ້າໂຮມກນັຢູື່ບື່ອນດຽວທ ື່ ເອ ົ້ນວື່າບາເບນແລະໄດົ້

ສົ້າງວຫິານສງູເພ ື່ ອກຽດຊ ື່ ສຽງຂອງພວກເຂ າເອງ (ປຖກ 11:1-4). 

  ນ ັົ້ນແມ ື່ນພາກສື່ວນທ ື່ ຄຸົ້ນເຄ ຍຂອງເລ ື່ ອງລາວ, ແຕື່ຄວາມສ  າຄນັທ ື່ ແທົ້ຈງິຂອງມນັຖ ກພ  ບເຫັນຢູື່ໃນສອງຂ ົ້

ທ ື່ ບ ື່ ຄຸົ້ນເຄ ຍໃນພຣະທ  າເຫັຼົ້ມອ ື່ ນເຊິື່ ງເປັນດ ັື່ງນ ົ້: 

ເມ ຶ່ອອ ງພຣະຜູ້ສູງສຸດໄດ້ໃຫ້ຊາດຕ່າງໆມີດິນແດນຂອງຕ ນ ພຣະອ ງໄດ້ກ ານ ດບ່ອນໃຫ້ປະຊາຊ ນ,ບ່ອນທີຶ່ເຂ າຈະ
ອາໄສຢູູ່ນ ັ້ນພຣະອ ງໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ແຕ່ລະຊາດມີເທບພຣະເຈ ັ້າຂອງຕ ນເອງ ແຕ່ຊ ງເລ ອກເຟັັ້ນສ າລ ບພຣະອ ງ
ເອງ,ພວກເຊ ັ້ອສາຍຂອງຢາໂຄບ (ພບຍ 32:8-9) (ພຣະຄ  າພ ສະບບັຊ ວດິຄ  ບບ ລິບນູ) 

  ພຣະຄ  າສອງຂ ົ້ນ ົ້ບອກພວກເຮ າວື່າຄ  າຕດັສນິໜ ື່ ງຢູື່ທ ື່ ວຫິານຫ ບາເບນແມ ື່ນການແບື່ງແຍກມະນດຸທກຸຄ  ນ. 

ຈ  ນມາເຖງິຈດຸນ ົ້ໃນເລ ື່ ອງ, ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຈດັການກບັມະນດຸທກຸຄ  ນຢູື່ທ  ື່ວທກຸແຫື່ງ. ສິື່ ງທ ື່ ໄດົ້ປື່ຽນແປງນ ັົ້ນຢູື່ທ ື່

ບາເບນ.ບດັນ ົ້ມະນດຸຈະຖ ກແບື່ງແຍກກນັຕາມພາສາແລະສະຖານທ ື່ . 

  ຮົ້າຍແຮງກວື່ານ ັົ້ນ, ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ແຍກຕ  ວຈາກມະນດຸ. ຍົ້ອນວື່າການຕ ື່ ຕົ້ານຢື່າງຕ ື່ ເນ ື່ອງຂອງມະນດຸຕ ື່

ແຜນການຂອງພຣະອ  ງ, ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ໃຫົ້ປະຊາຊາດຕື່າງໆໃນໂລກໃຫົ້ຕ  ກຢູື່ພາຍໃຕົ້ອ  ານາດບນັດາສະມາ

ຊກິຄອບຄ  ວຝື່າຍວນິຍານຂອງພຣະອ  ງ-ຄ ບດຸທງັຫຼາຍຂອງພຣະເຈ ົ້າ(ວນິຍານຊ  ື່ວຮົ້າຍຕື່າງໆ). ນ ົ້ແມ ື່ນກຸື່ມ

ທ ື່ ແຕກຕື່າງຈາກພວກຄ  ນທ ື່ ໄດົ້ກ ື່ກະບ  ດກື່ອນນ  ົ້າຖ ົ້ວມ. ພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ສາມາດໄລື່ມະນດຸອອກຈາກຄອບຄ  ວ



ຂອງພຣະອ  ງ. ພຣະອ  ງໄດົ້ເຮັດສິື່ ງນ ັົ້ນແລົ້ວໃນສວນເອເດນ.ພຣະອ  ງໄດົ້ສນັຍາວື່າຈະບ ື່ ທ  າລາຍມະນດຸຫຼງັ

ຈາກນ  ົ້າຖ ົ້ວມ (ປຖກ. 9:11), ສະນ ັົ້ນມນັຈະບ ື່ ມ  ນ  ົ້າຖ ົ້ວມໂລກຊ  ົ້າອ ກ. ດ ັື່ງນ ັົ້ນ, ພຣະເຈ ົ້າສາມາດເຮັດຫຍງັ

ອ ກບ ? ພຣະເຈ ົ້າກ ື່າວວື່າ,“ ພຽງພ ແລົ້ວ! ຖົ້າພວກເຈ ົ້າບ ື່ ຕົ້ອງການໃຫົ້ເຮ າເປັນພຣະເຈ ົ້າຂອງພວກເຈ ົ້າ, 

ເຮ າຈະມອບພວກເຈ ົ້າໃຫົ້ກບັຜູົ້ຊື່ວຍບາງຄ  ນຂອງເຮ າທ ື່ ເປັນວນິຍານ” 

  ຜ  ນຂອງການຕດັສນິນ ົ້ໄດົ້ມ  ຫຼາຍຮບູແບບ. ພວກເຮ າບ ື່ ໄດົ້ຮບັການບອກເລ ື່ າໃຫົ້ຮູົ້ວື່າມນັໃຊົ້ເວລາດ  ນ

ປານໃດ,ແຕື່ພຣະຄ  າພ ບອກພວກເຮ າວື່າຜູົ້ຊື່ວຍເປັນວນິຍານທ ື່ ຖ ກມອບໝາຍໃຫົ້ປ ກຄອງຢູື່ເໜ ອໃນປະຊາ

ຊາດຕື່າງໆບ ື່ ໄດົ້ເຮັດໃນສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການ. ພວກເຂ າຊ  ື່ວຮົ້າຍຫຼາຍ (ພສສ 82:1-5) ເຊິື່ ງພຣະເຈ ົ້າ

ຕົ້ອງຕດັສນິພວກເຂ າເຊັື່ ນກນັ. ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ກ ື່າວວື່າພຣະອ  ງຈະເອ າຄວາມເປັນອະມະຕະຂອງພວກເຂ າໄປ

ແລະຈະນ  າເອ າປະຊາຊາດກບັຄ ນມາຫາພຣະອ  ງເອງ (ພສສ 82:6-8). ຄວາມບ ື່ ພ ໃຈຂອງພຣະເຈ ົ້າຕ ື່ ກບັ

ຄອບຄ  ວມະນດຸຂອງພຣະອ  ງເຮັດໃຫົ້ພຣະອ  ງບ ື່ ມ  ຄອບຄ  ວມະນດຸ. ສິື່ ງນ ົ້ເຮັດໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າໂສກເສ ົ້າຫຼາຍ.  

ພຣະອ  ງໄດົ້ຍອມແພົ້ບ ? ບ ື່ , ບ ື່ ເລ ຍ. 

  ຄວາມຮກັທ ື່ ເດັດດື່ຽວຂອງພຣະເຈ ົ້າ 

  ຄດິວື່າເກ ດຫຍງັຂ ົ້ນຫຼງັຈາກທ ື່ ວຫິານຫ ບາເບນນ ັົ້ນເປັນຄວາມເດ ອດຮົ້ອນ? ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ປາກ  ດຕ  ວຕ ື່

ອບັຣາຮາມ, ເປັນຊາຍເຖ ົ້າຄ  ນໜ ື່ ງຜູົ້ໄດົ້ແຕື່ງງານກບັແມ ື່ຍງິສງູອາຍຊຸ ື່ ຊາຣາ, ເຊິື່ ງມ  ອາຍເຸກ ນກວື່າທ ື່ ນາງ

ຈະສາມາດມ ລກູໄດົ້. ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເຮັດຄ  າໝ ັົ້ນສນັຍາກບັອບັຣາຮາມ. ພຣະອ  ງໄດົ້ສນັຍາກບັຊາຍເຖ ົ້າແລະ

ເມຍວື່າພວກເພິື່ ນຈະມ  ລກູຊາຍ. ພຣະເຈ ົ້າຈະເຮັດການອດັສະຈນັ. ລກູຊາຍຂອງພວກເພິື່ ນຈະເປັນການ

ເລ ື່ ມຕ  ົ້ນຂອງຄອບຄ  ວມະນດຸໃໝື່ສ  າລບັພຣະເຈ ົ້າຢູື່ເທິງແຜື່ນດນິໂລກ (ປຖກ.12:1-9;15:1-6;18:1-15). 

  ຫຼງັຈາກທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ວາງມວນມະນດຸໃຫົ້ຢູື່ໃຕົ້ອ  ານາດຂອງສະມາຊກິວນິຍານຂອງຄອບຄ  ວແຫື່ງ

ສະຫວນັຂອງພຣະອ  ງ. ອ ກຊ ື່ໜ ື່ ງສ  າລບັຜູົ້ຊື່ວຍວິນຍານຂອງພຣະເຈ ົ້າແມ ື່ນບດຸທງັຫຼາຍຂອງພຣະເຈ ົ້າ.   

ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການເລ ື່ ມຕ  ົ້ນໃໝື່ອ ກກບັຄອບຄ  ວໃໝື່ຂອງພຣະອ  ງເອງເຊິື່ ງເລ ື່ ມຕ  ົ້ນຈາກອບັຣາຮາມ. ອບັຣາ

ຮາມເຊ ື່ ອໃນພຣະສນັຍາຂອງພຣະເຈ ົ້າ (ປຖກ.15:6). ເພິື່ ນບ ື່ ຈ  າເປັນຕົ້ອງໄດົ້ຮບັຄວາມສ  ນໃຈຫຼ ຄວາມ

ໂປດປານຈາກພຣະເຈ ົ້າ. ເຊິື່ ງແມ ື່ນພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ໄດົ້ເລ ອກອບັຣາຮາມໃຫົ້ເລ ື່ ມຕ  ົ້ນໃໝື່. ຄວາມສ  າພນັລະ 

ຫວື່າງພຣະເຈ ົ້າກບັອບັຣາຮາມໄດົ້ເລ ື່ ມຕ  ົ້ນຈາກພຣະເຈ ົ້າ. ອບັຣາຮາມພຽງແຕື່ເຊ ື່ ອສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າກ ື່າວ. 

  ຫຼງັຈາກນ ັົ້ນ, ຄວາມສ  າພນັທ ື່ ເລ ື່ ມຕ  ົ້ນດົ້ວຍການຊ  ງເອ ົ້ນຂອງພຣະເຈ ົ້າແລະຄວາມເຊ ື່ ອຂອງອບັຣາຮາມ

ໄດົ້ຖ ກສະແດງດົ້ວຍສນັຍາລກັທາງຮື່າງກາຍຂອງການເຮັດພິທ ຕດັ (ປຖກ17:1-14; ຣມ4:1-12). 

ຄອບຄ  ວທງັໝ  ດຂອງອບັຣາຮາມໄດົ້ເຮັດຕາມແບບຢື່າງຂອງເພິື່ ນ(ປຖກ.17: 23). ເຄ ື່ ອງໝາຍນ ົ້ໄດົ້ເປັນ

ເຄ ື່ ອງໝາຍລກູຫຼານຂອງອບັຣາຮາມເປັນຄ  ນທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການໃຫົ້ເປັນຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງ. ພິທ ຕດັ

ແມ ື່ນຈະເປັນເຄ ື່ ອງໝາຍສ  າລບັຜູົ້ຍງິເຊ ົ້ອສາຍຂອງອບັຣາຮາມເຊັື່ ນກນັ. ເນ ື່ອງຈາກວື່າພວກເຂ າເຈ ົ້າຕົ້ອງ



ໄດົ້ແຕື່ງງານກບັພາຍໃນຕະກນູຂອງເຊ ົ້ອສາຍອບັຣາຮາມເທ ື່ ານ ັົ້ນ, ພວກເຂ າຈະໄດົ້ຮບັການຕກັເຕ ອນເມ  ື່ອ

ພວກເຂ າຕດັສິນໃຈທ ື່ ຈະມ  ລກູເຕ ົ້າຂອງຕ  ນເອງ ວື່າວທິ ການທ ື່ ຊ  ນເຜ ື່ າຂອງພວກເຂ າໄດົ້ຖ ກສົ້າງຂ ົ້ນມາແບບ

ອດັສະຈນັເໜ ອທ  າມະຊາດຈາກອບັຣາຮາມແລະຊາຣາແນວໃດ. 

  ສິື່ ງສ  າຄນັທ ື່ ຈະຮບັຮູົ້ວື່າຄ  າສນັຍາຂອງພຣະເຈ ົ້າກບັອບັຣາຮາມແມ ື່ນຂ ົ້ນກບັຄວາມເຊ ື່ ອໃນຄ  າສນັຍາ

ຂອງພຣະເຈ ົ້າ - ເປັນຄວາມເຊ ື່ ອ. ພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ໄດົ້ເຂ ົ້າຫາອບັຣາຮາມເພາະວື່າພຣະອ  ງຈະພ  ບຄ  ນທ ື່ ເກັື່ງໃນ

ການຮກັສາກ  ດບນັຍດັ. ຄວາມພ  ົ້ນກ ບ ື່ ໄດົ້ຂ ົ້ນກບັການກະທ  າ. ພວກເຮ າບ ື່ ສາມາດກະທ  າເພ ື່ ອໃຫົ້ຕ  ນເອງຮບັ

ຄວາມພ  ົ້ນໄດົ້. ຖົ້າວື່ານ ັົ້ນແມ ື່ນວທິ ທາງ, ພຣະເຈ ົ້າຈະຕິດໜ ົ້ພວກເຮ າຍົ້ອນການກະທ  າຂອງພວກເຮ າ.             

ພຣະອ  ງຈະຕິດໜ ົ້ພວກເຮ າບາງສິື່ ງບາງຢື່າງເພ ື່ ອຕອບສະໜອງຕ ື່ ຜ  ນສ  າເລັດຂອງພວກເຮ າ. ລອງຄດິເບິື່ ງ

ວື່າໄຮົ້ສາລະສ  ື່າໃດ. ແຕື່ກ  ງກນັຂົ້າມ, ອບັຣາຮາມແລະລກູຫຼານຂອງເພິື່ ນໄດົ້ສະແດງຄວາມເຊ ື່ ອໃນຄ  າໝ ັົ້ນ

ສນັຍາຂອງພຣະເຈ ົ້າໂດຍການສງັເກດເບິື່ ງສນັຍາລກັຂອງສນັຍາ. ມນັເປັນວທິ ການສະແດງອອກມາພາຍ

ນອກວື່າຄວາມຈ  ງຮກັພກັດ ຂອງພວກເພິື່ ນຢູື່ໃສ. 

  ອກັຄະສາວ  ກໂປໂລໄດົ້ໃຊົ້ອບັຣາຮາມເປັນຕ  ວຢື່າງຂອງຄວາມເຊ ື່ ອຢື່າງສດັຊ ື່  (ຣມ 4: 1-12). ອບັຣາ

ຮາມໄດົ້ເຊ ື່ ອແລະໄດົ້ຮບັການຍອມຮບັຈາກພຣະເຈ ົ້າກ ື່ອນທ ື່ ເພິື່ ນຈະເຊ ື່ ອຟງັກ  ດລະບຽບໃດໆ. ກ  ດລະບຽບ

ຕື່າງໆທ ື່ ເພິື່ ນປະຕບິດັຕາມພາຍຫຼງັສະແດງໃຫົ້ເຫັນວື່າເພິື່ ນເຊ ື່ ອພຣະເຈ ົ້າ. ກ  ດລະບຽບບ ື່ ໄດົ້ແທນທ ື່ ຄວາມ

ເຊ ື່ ອ. ຄວາມເຊ ື່ ອ(ການຍ ດໝັົ້ນ) ແມ ື່ນສິື່ ງໜ ື່ ງທ ື່ ຈ  າເປັນ. ຄວາມສດັຊ ື່ ຕ ື່ ຄວາມເຊ ື່ ອນ ັົ້ນຄ ຕ ື່ ພຣະເຈ ົ້າແລະບ ື່

ມ  ພຣະອ ື່ ນໃດ ນ ັົ້ນເປັນສິື່ ງທ ື່ ພວກເຮ າຈະເວ ົ້າເຖງິໃນພາຍຫຼງັ. ຄວາມເຊ ື່ ອແລະຄວາມສດັຊ ື່ ແມ ື່ນສອງສິື່ ງທ ື່

ແຍກຕື່າງຫາກ. ທງັສອງພ  ວພນັກນັແຕື່ບ ື່ ຄ ກນັ. 

  ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ສນັຍາໃຫົ້ລກູຊາຍຄ  ນໜ ື່ ງແກື່ອບັຣາຮາມແລະຜື່ານລກູຊາຍຄ  ນນ ັົ້ນ,ການເລ ື່ ມຕ  ົ້ນຂອງຄອບ 

ຄ  ວໃໝື່ທ ື່ ຈະເຕ ບໃຫຍື່ຂ ົ້ນສູື່ປະເທດຊາດໃຫຍື່ປະເທດໜ ື່ ງ. ນ ົ້ແມ ື່ນຄ  າໝ ັົ້ນສນັຍາທ ສອງຂອງພຣະເຈ ົ້າຫຼງັ

ຈາກເກ ດໄພພິບດັໃນສວນເອເດນ. ຄ ັົ້ງທ  າອິດແມ ື່ນໃຫົ້ກບັໂນອາ. ທງັສອງຖ ກອອກແບບເພ ື່ ອຮກັສາຄວາມ

ຝນັຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ມ  ຄອບຄ  ວມະນດຸ. ແຕື່ຄ  າໝ ັົ້ນສນັຍາເຫຼ ື່ ານ ົ້ບ ື່ ພຽງແຕື່ກ ື່ຽວກບັພຣະເຈ ົ້າເທ ື່ ານ ັົ້ນທ ື່ ບ ື່ ຍອມ

ແພົ້. ແຕື່ສນັຍາຍງັກື່ຽວກບັການສະເໜ ຊ ວດິນຣິນັດອນໃຫົ້ແກື່ທກຸຄ  ນ. ພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ໄດົ້ປະຖິົ້ມມະນດຸຊາດ. 

ພຣະອ  ງບ ື່ ສາມາດຢດຸຮກັມະນດຸໄດົ້. ພຣະເຈ ົ້າຍງັຄ  ງຕົ້ອງການຄອບຄ  ວມະນດຸ. 

  ພຣະເຈ ົ້າຮກັສາຄ  າສນັຍາຂອງພຣະອ  ງກບັອບັຣາຮາມ. ເພິື່ ນແລະຊາຣາຈ ື່ງໄດົ້ມ  ລກູຊາຍຄ  ນໜ ື່ ງຊ ື່ ວື່າອ 

ຊາກ (ປຖກ.17:19-21; 21:1-7). ຊ  ນເຜ ື່ າຂອງອບັຣາຮາມຈະເປັນທ ື່ ຮູົ້ຈກັກນັວື່າ“ອດິສະຣາເອນ”. ນ ົ້

ແມ ື່ນຊ ື່ ທ ື່ ຖ ກໃຊົ້ຫຼາຍທ ື່ ສດຸໃນພຣະຄ  າພ ເດ ມສ  າລບັຄອບຄ  ວມະນດຸຂອງພຣະເຈ ົ້າ (ປຖກ.32: 28;ພບຍ 

32: 9; ອຊຢ 44: 1). ແຕື່ຈະວື່າແນວໃດກບັຄ  ນຈາກຊາດອ ື່ ນໆ, ຄ  ນທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ມອບໝາຍໃຫົ້ຢູື່ພາຍ

ໃຕົ້ສິດອ  ານາດຂອງບດຸທງັຫຼາຍຂອງພຣະເຈ ົ້າ(ພວກເທວະດາຊ  ື່ວຮົ້າຍ)ຫຼງັຈາກການກ ື່ກະບ  ດທ ື່ ບາເບນ? 



ພວກເຂ າຖ ກເອ ົ້ນວື່າ“ຄ  ນຕື່າງຊາດ” ໃນພຣະຄ  າພ . ເປັນຄ  າທ ື່ ມ  ຄວາມໝາຍວື່າ "ບ ື່ ໄດົ້ມາຈາກອິດສະຣາ

ເອນ." ແລະເຖງິວື່າຈະມ  ສິື່ ງທ ື່ ເກ ດຂ ົ້ນຢູື່ທ ື່ ບາເບນ, ພຣະເຈ ົ້າກ ບ ື່ ໄດົ້ລ ມຄ  ນເຫຼ ື່ ານ ັົ້ນ. 

  ບ ື່ ພຽງແຕື່ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເລ ື່ ມຕ  ົ້ນກບັຄ  ນກຸື່ມໃໝື່ (ຄ  ນອິດສະຣາເອນ)ເທ ື່ ານ ັົ້ນ, ແຕື່ພຣະອ  ງໄດົ້ບອກອບັຣາ

ຮາມວື່າໃນມ  ົ້ໃດມ  ົ້ໜ ື່ ງລກູຫຼານຂອງເພິື່ ນຈະເປັນພອນໃຫົ້ແກື່ປະເທດອ ື່ ນໆທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ປະຕິເສດ (ປຖກ.

12: 3)! ຫຼາຍປ ຕ ື່ ມາ, ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ,ຜູົ້ທ ື່ ມາຈາກເຊ ົ້ອສາຍຂອງອບັຣາຮາມຈະເປັນລກູຊາຍທ ື່ ພິເສດເຊິື່ ງ

ຈະນ  າທກຸປະຊາຊາດໃນໂລກກບັມາຫາພຣະເຈ ົ້າ (ປຖກ 3: 16-18, 26-29). ກື່ອນທ ື່ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຈະ

ມາເກ ດໃນໂລກນ ົ້,ຄ  ນຕື່າງຊາດສາມາດເຂ ົ້າຮື່ວມໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າໂດຍການເລ ອກທ ື່ ຈະປະຕເິສດ 

ພຣະອ ື່ ນໆທງັໝ  ດ,ແລົ້ວເຊ ື່ ອໃນພຣະເຈ ົ້າຂອງອິດສະຣາເອນ,ແລະຮບັເອ າເຄ ື່ ອງໝາຍຂອງພຣະສນັຍາ

ຂອງພຣະເຈ ົ້າ. 

  ເວລາຜື່ານໄປດ  ນນານຫຼາຍໃນລະຫວື່າງສະໄໝຂອງອບັຣາຮາມແລະພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ປະຫວດັສາດຂອງ

ຊາດອດິສະຣາແອນເອ ົ້ນວື່າ“ພາກສື່ວນຂອງອ  ງພຣະຜູົ້ເປັນເຈ ົ້າ” (ພບຍ 32:9) ບ ື່ ແມ ື່ນເລ ື່ ອງທ ື່ ປະສ  ບຜ  ນ 

ສ  າເລັດ. ພວກເຂ າເປັນຄ  ນຂອງພຣະເຈ ົ້າ, ແຕື່ໜົ້າເສຍດາຍທ ື່ ຄວາມສດັຊ ື່ ຂອງພວກເຂ າມກັຈະລ  ົ້ມເຫຼວ. 

ເວລາທ ື່ ຮ ົ້າຍແຮງທ ື່ ສດຸແມ ື່ນຍງັບ ື່ ທນັມາເຖງິ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ບ  ດທ  3 

ພຣະເຈ ົ້າຖ ກທ ລະຍ  ດໂດຍຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງ 

 

  ປະຫວດັສາດຂອງອດິສະຣາເອນໃນພຣະຄ  າພ ເປັນເລ ື່ ອງຍາວທ ື່ ວ  ນວຽນໄປມາຫຼາຍຄ ັົ້ງ.ມນັເຕັມໄປດົ້ວຍ

ທງັໄຊຊະນະແລະຄວາມໂສກເສ ົ້າ. ພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ໄດົ້ແປກໃຈເລ ຍ. ພຣະອ  ງຮູົ້ວື່າຈະເກ ດຫຍງັຂ ົ້ນກບັປະຊາ

ຊ  ນ.ພຣະອ  ງຈະຮູົ້ຈກັກບັຜູົ້ທ ື່ ພຣະອ  ງກ  າລງັຕດິຕ ື່ ຢູື່ສະເໝ . 

ການໝ ດຄວາມຍນິດ  

  ພຣະເຈ ົ້າໃຫົ້ອບັຣາຮາມຮູົ້ວື່າອະນາຄ  ດຂອງລກູຫຼານຂອງເພິື່ ນຈະປະສ  ບກບັຄວາມທກຸຍາກລ  າບາກ.         

ພຣະເຈ ົ້າຊ  ງສດັຊ ື່ . ພຣະອ  ງໄດົ້ບອກອບັຣາຮາມວື່າ, “ເຊ ົ້ອສາຍຂອງເຈ ົ້າຈະເປັນຄ  ນຕື່າງດົ້າວຢູື່ໃນຕື່າງ

ດນິແດນໜ ື່ ງ ພວກເຂ າຈະຕ  ກເປັນທາດຮບັໃຊົ້ຢູື່ໃນທ ື່ ນ ັ ົ້ນ ແລະຈະຖ ກກ  ດຂ ື່ ຢື່າງທາລນຸເປັນເວລາສ ື່ ຮ ົ້ອຍປ . 

" (ປຖກ15: 13). ນ ັົ້ນແມ ື່ນຂື່າວຮົ້າຍ.  ຈາກນ ັົ້ນພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ໃຫົ້ຄວາມຫວງັບາງຢື່າງຄ : "ແຕື່ເຮ າຈະ

ລ  ງໂທດປະເທດທ ື່ ປະພ ດເຊັື່ ນນ ັົ້ນຕ ື່ ພວກເຂ າ. ເມ  ື່ອອອກໜ ຈາກປະເທດນ ັົ້ນແລົ້ວ ພວກເຂ າຈະໄດົ້ຊບັ

ສ  ມບດັຢື່າງຫຼວງຫຼາຍໄປນ  າ" (ປຖກ.15:14). 

  ເປັນຄ ກບັທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ບອກໄວົ້,ໃນທ ື່ ສດຸລກູຫຼານຂອງອບັຣາຮາມກ ໄດົ້ຍົ້າຍໄປຢູື່ເອຢິບແລະຖ ກກະສດັ

ເອຢິບກ  ດຂ ື່ ຂ  ື່ມເຫັງ. ຜູົ້ທ ື່ ນ  າພາພວກເຂ າໄປທ ື່ ນ ັ ົ້ນແມ ື່ນຢາໂຄບຜູົ້ເປັນຫຼານຂອງອບັຣາຮາມ. ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້

ປື່ຽນຊ ື່ ຢາໂຄບເປັນອດິສະຣາເອນ. (ອພຍ 1). ພວກເຂ າຈະໄປທ ື່ ນ ັົ້ນດົ້ວຍການເຫັນດ ຈາກພຣະເຈ ົ້າເພ ື່ ອ

ຫຼ ກລົ້ຽງຄວາມອ ດຢາກ (ປຖກ. 45:5-11). ຈດຸທ ື່ ພວກເຂ າໄດົ້ເຮັດຜິດກ ແມ ື່ນພວກເຂ າບ ື່ ໄດົ້ກບັຄ ນໄປຫາ

ແຜື່ນດນິທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ມອບໃຫົ້ພວກເຂ າຫຼງັຈາກໄພອ ດຢາກສິົ້ນສດຸລ  ງ. ພວກເຂ າສ ບຕ ື່ ອາໄສຢູື່ໃນປະ 

ເທດເອຢິບເປັນເວລາດ  ນນານເກ ນໄປ. 

  ໃນຂະນະທ ື່ ຢູື່ປະເທດເອຢິບຊ  ນຊາດອດິສະຣາເອນກ ເພ ື່ ມຈ  ານວນຫຼາຍຂ ົ້ນຈ  ນເຮັດໃຫົ້ກະສດັມ  ຄວາມ

ຢົ້ານກ  ວທ ື່ ຈະສາມາດປ ກຄອງປະເທດໄດົ້ (ອພຍ.1:8-10). ເພິື່ ນໄດົ້ບງັຄບັໃຫົ້ຄ  ນອດິສະຣາເອນເປັນຂົ້າ

ທາດແລະຂົ້າເດັກນົ້ອຍເກ ດໃໝື່ທງັໝ  ດຖົ້າພວກເຂ າເປັນເດັກຜູົ້ຊາຍ (ອພຍ1:14-16). ແຕື່ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້

ແຊກແຊງແລະເຮັດໃຫົ້ຄ  ນອດິສະຣາເອນເພ ື່ ມຈ  ານວນຫຼາຍແລະເຂັົ້ມແຂງຂ ົ້ນ (ອພຍ1:8-21). 

  ຄ  ນອິດສະຣາເອນໄດົ້ໃຊົ້ເວລາສ ື່ ຮ ົ້ອຍປ ໃນປະເທດເອຢິບພາຍໃຕົ້ສະພາບການທ ື່ ຫຍຸົ້ງຍາກ. ໃນທ ື່ ສດຸ 

ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເຂ ົ້າແຊກແຊງແລະຮກັສາຊ ວດິຂອງເດັກຊາຍຜູົ້ໜ ື່ ງຊ ື່ ວື່າໂມເຊ. ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຈດັແຈງສະພາບ

ການຕື່າງໆເພ ື່ ອໃຫົ້ເດັກນົ້ອຍຄ  ນນ ັົ້ນໄດົ້ຖ ກລົ້ຽງຢູື່ໃນເຮ ອນຂອງກະສດັ,ຢູື່ຕ ື່ໜົ້າຕ ື່ ຕາຂອງເພິື່ ນເລ ຍ (ອພຍ

2:1-10). ໂມເຊໄດົ້ໃຊົ້ຊ ວດິທ ື່ ມ  ສດິທິພິເສດ,ແຕື່ມ  ົ້ໜ ື່ ງລາວໄດົ້ກະທ  າຄວາມຜິດຮົ້າຍແຮງ. ລາວໄດົ້ຂົ້າຊາຍ



ຄ  ນໜ ື່ ງໃນການຕ ື່ ສູົ້ທ ື່ ເລ ື່ ມຕ  ົ້ນໂດຍການປ ກປົ້ອງຊາວອິດສະຣາເອນທ ື່ ໝ  ດທາງສູົ້. ໂມເຊໄດົ້ໜ ຈາກປະເທດ

ເອຢິບເພ ື່ ອໜ ຈາກການຖ ກລ  ງໂທດ. 

  ໂມເຊໄດົ້ພ  ບຊ ວິດໃໝື່ໃນບື່ອນເຂດທະເລຊາຍທ ື່ ເອ ົ້ນວື່າມ  ເດຍ. ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ພ  ບລາວຢູື່ພເູຂ າຊ ນາຍໃນ

ພຸື່ມໄມ ົ້ທ ື່ ມ  ໄຟລກຸຢູື່. ການພ  ບກນັຄ ັົ້ງນ ົ້ຈະປື່ຽນປະຫວດັສາດຂອງອິດສະຣາເອນແລະປະຫວດັສາດຂອງ

ໂລກ (ອພຍ.3:1-15). ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ສ  ື່ງໂມເຊກບັໄປທ ື່ ເອຢິບເພ ື່ ອປະເຊ ນໜົ້າກບັກະສດັ. ລາວໄດົ້ຖ ກສ ັື່ງ

ໃຫົ້ໄປຮຽກຮົ້ອງໃຫົ້ປື່ອຍປະຊາຊ  ນຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ພຣະເຈ ົ້າສນັຍາວື່າຈະປ ກປົ້ອງໂມເຊແລະມອບຣດິ

ອ  ານາດໃຫົ້ລາວ. (ອພຍ.3:16-22). 

ເລ ື່ ອງທ ື່ ເປັນເລ ື່ ອງລາວທ ື່ ມ  ຊ ື່ ສຽງທ ື່ ສດຸໃນໂລກເລ ື່ ອງໜ ື່ ງ. ເຖງິແມ ື່ນວື່າທື່ານບ ື່ ເຄ ຍອື່ານພຣະຄ  າພ ກ ື່ຕາມ

ທື່ານກ ື່ອາດຈະເຄ ຍໄດົ້ຍິນແລະໄດົ້ເບິື່ ງໜງັກື່ຽວກບັເລ ື່ ອງນ ົ້ມາແດື່. ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ສ  ື່ງໄພພິບດັຕ ື່ ສູົ້ປະເທດເອ

ຢິບແລະຕ ື່ ຕົ້ານບນັດາເທບພຣະເຈ ົ້າຂອງພວກເຂ າ ຫຼງັຈາກກະສດັໄດົ້ປະຕເິສດທ ື່ ຈະປື່ອຍຊາວອດິສະຣາ

ເອນໃຫົ້ເປັນອິດສະຫຼະ (ອພຍ. 7-12). ພຣະເຈ ົ້າໃຊົ້ໂມເຊເພ ື່ ອກ  ດດນັໃຫົ້ປື່ອຍຊາວອດິສະຣາເອນອອກ

ຈາກການເປັນທາດຂອງອ ຢ ບ. ພຣະອ  ງໄດົ້ແຍກທະເລແດງເພ ື່ ອຊື່ວຍພວກເຂ າເມ  ື່ອພວກເອຢິບຕດັສິນໃຈ

ໄລື່ພວກເຂ າໄປໃນທະເລຊາຍເພ ື່ ອຂົ້າພວກເຂ າ (ອ  ບພະຍ  ບບ  ດ13:17 ເຖງິອ  ບພະຍ  ບບ  ດ14). ການຂົ້າມ

ທະເລແດງແມ ື່ນສິື່ ງມະຫດັສະຈນັທ ື່ ໜົ້າຕ ື່ ນເຕັົ້ນທ ື່ ສດຸຂອງພຣະຄ  າພ . ແຕື່ມນັບ ື່ ແມ ື່ນພຽງແຕື່ການສະແດງ 

ຣດິອ  ານາດທ ື່ ຈະເຮັດໃຫົ້ທກຸຄ  ນປະທບັໃຈເທ ື່ ານ ັົ້ນ.  ມນັແມ ື່ນກື່ຽວກບັການປ ກປກັຮກັສາປະຊາຊ  ນ.                 

ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງ. 

ກ  ດບນັຍດັແລະຄວາມສດັຊ ື່ 

  ໃນທ ື່ ສດຸພຣະເຈ ົ້າກ ໄດົ້ນ  າປະຊາກອນຂອງພຣະອ  ງກບັຄ ນສູື່ສະຖານທ ື່ ທ ື່ ພຣະອ  ງໄດົ້ເວ ົ້າກບັໂມເຊໃນ

ພຸື່ມໄມ ົ້ທ ື່ ລກຸ ໄໝົ້. ຢູື່ທ ື່ ນ ັ ົ້ນພຣະອ  ງໄດົ້ໃຫົ້ກ  ດບນັຍດັແກື່ຊາວອິດສະຣາເອນຄ  ພຣະບນັຍດັສບິປະການ.  

ພຣະອ  ງໄດົ້ເຮັດພນັທະສນັຍາໃໝື່ກບັພວກເຂ າ. ມນັເປັນສິື່ ງສ  າຄນັທ ື່ ຈະຮບັຮູົ້ວື່າອດິສະຣາເອນໄດົ້ເປັນ

ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ ົ້າຮຽບຮົ້ອຍແລົ້ວກື່ອນທ ື່ ຈະໄດົ້ຮບັພຣະບນັຍດັສິບປະການ. ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ກ ື່າວເຖງິ

ປະຊາກອນເຫຼ ື່ ານ ົ້ວື່າເປັນຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງຕອນທ ື່ ໂມເຊໄດົ້ປະເຊ ນໜົ້າກບັກະສດັຂອງປະເທດເອຢິບ 

(ອພຍ.3:7,10; 4:23; 5:1,6:7; 7:4). ກ  ດບນັຍດັ ໃໝື່ບ ື່ ໄດົ້ກ ື່ຽວກບັການໄດົ້ຮບັຖານະເຂ ົ້າມາໃນຄອບ 

ຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ຊາວອິດສະຣາເອນເປັນຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າຢູື່ແລົ້ວ. 

  ພວກເຮ າຕົ້ອງອະທິບາຍເລ ື່ ອງນ ົ້ຕ ື່ ມອ ກ. ມນັມ  ຄວາມສ  າຄນັຫຼາຍ. ຍິື່ ງໄປກວື່າການໄດົ້ຮບັຖານະຢູື່ໃນ

ຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າ,ພຣະເຈ ົ້າຍງັໄດົ້ໃຫົ້ກ  ດບນັຍດັແກື່ປະຊາກອນຂອງພຣະອ  ງເພ ື່ ອສະແດງວື່າພວກ

ເຂ າຕົ້ອງການຢູື່ໃນຄອບຄ  ວ. ກ  ດບນັຍດັແມ ື່ນກື່ຽວກບັການສະແດງໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າເຫັນວື່າພວກເຂ າເຈ ົ້າຈະບ ື່

ທ ລະຍ  ດແລະໄປຕດິຕາມພຣະອ ື່ ນໆ. ການເປັນຜູົ້ເຊ ື່ ອທ ື່ ສດັຊ ື່ ຈະຊື່ວຍໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້ານ  າໃຊົ້ຊາວອິດສະຣາ



ເອນໃຫົ້ບ  ວລະບດັຕ ື່ ຊ  ນຊາດທງັປວງເຊັື່ ນ“ອານາຈກັປະໂລຫິດ” (ອພຍ9:5-6). ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການໃຫົ້

ມະນດຸທກຸຄ  ນມາຢູື່ໃນຄອບ ຄ  ວຂອງພຣະອ  ງ. ພຣະອ  ງຈິື່ງເລ ື່ ມຕ  ົ້ນດົ້ວຍຄ  ນກຸື່ມໜ ື່ ງຄ ອດິສະຣາເອນ.                

ຖົ້າພວກເຂ າເຈ ົ້າເປັນຜູົ້ເຊ ື່ ອທ ື່ ສດັ ຊ ື່ , ພວກເຂ າເຈ ົ້າກ ຈະເປັນພອນໃຫົ້ແກື່ຊ  ນຊາດທງັປວງ(ປຖກ12:3). 

  ມ  ສິື່ ງອ ື່ ນອ ກທ ື່ ຈະເຂ ົ້າໃຈກື່ຽວກບັສນັຍານ ົ້. ກ  ດບນັຍດັຂອງພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ໄດົ້ກ ື່ຽວກບັການເປັນຄ  ນດ ພ ທ ື່ ຈະ

ເຮັດໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າຮກັພວກເຂ າ. ພຣະເຈ ົ້າຊ  ງຮກັຊາວອິດສະຣາເອນຢູື່ແລົ້ວ (ພະບນັຍດັສອງ7:7-8). ພຣະ

ອ  ງໄດົ້ເຮັດການມະຫດັສະຈນັທ ື່ ເໜ ອທ  າມະຊາດໃຫົ້ອບັຣາຮາມແລະຊາຣາຜູົ້ເຖ ົ້າແກື່ແລົ້ວມ  ລກູຊາຍຄ  ນໜ ື່ ງ 

ນບັຕ ັົ້ງແຕື່ນ ັົ້ນມາກ ື່ຈະກາຍເປັນຊ  ນຊາດອດິສະຣາເອນ. ການມ ຄອບຄ  ວເປັນຈດຸປະສ  ງທງັໝ  ດ. ພຣະເຈ ົ້າບ ື່

ໄດົ້ສົ້າງລາຍການກ  ດບນັຍດັຕື່າງໆເພ ື່ ອໃຫົ້ພວກເຂ າຈະມ  ຄນຸສ  ມບດັໄດົ້ເຂ ົ້າເປັນສະມາຊກິຄອບຄ  ວ. ພວກ

ເຂ າເປັນຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງແລົ້ວ. ກ  ດບນັຍດັຂອງພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຖ ກອອກແບບມາເພ ື່ ອຊື່ວຍລກູໆຂອງ           

ພຣະອ  ງໃຫົ້ຫຼ ກເວັົ້ນພຣະອ ື່ ນໆແລະໃຫົ້ມ  ຊ ວດິທ ື່ ມ  ຄວາມສກຸແລະມ ຊ ວດິທ ື່ ສະຫງ  ບສກຸກບັຄ  ນອ ື່ ນໆ. ເຊິື່ ງ

ການເຊ ື່ ອຟງັພຣະເຈ ົ້ານ ັົ້ນບ ື່ ໄດົ້ເຮັດໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າຮກັພວກເຂ າຫຼາຍກວື່າເກ ື່ າ.  

  ຄ ກນັກບັກື່ອນໜົ້ານ ົ້,ພຣະເຈ ົ້າຈະບ ື່ ທ  າລາຍອິດສະຫຼະພາບໃນການຕດັສນິໃຈຂອງພວກເຂ າ. ພຣະອ  ງ

ພຽງແຕື່ຂ ໃຫົ້ພວກເຂ າເຊ ື່ ອໃນພຣະອ  ງວື່າພຣະອ  ງເປັນໃຜ. ພຣະອ  ງໄດົ້ຂ ໃຫົ້ພວກເຂ າເຊ ື່ ອວື່າພຣະອ  ງໄດົ້

ສົ້າງພວກເຂ າຈາກຄວາມຮກັແລະພວກເຂ າຄວນຫນັໜ ຈາກພຣະອ ື່ ນໆ. ສະມາຊກິຄ  ນໃດຂອງຊາວອິດສະ 

ຣາເອນກ ື່ສາມາດປະຖິົ້ມຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເລ ຍຖົ້າພວກເຂ າຕົ້ອງການ. ພວກເຂ າສາມາດເລ ອກທ ື່

ຈະບ ື່ ເຊ ື່ ອກ ໄດົ້.ພວກເຂ າສາມາດເລ ອກໄປຂາບໄຫວົ້ບຊູາພຣະອ ື່ ນໆໄດົ້. ດ ັື່ງທ ື່ ພວກເຮ າຈະໄດົ້ເຫັນມ  ຫຼາຍ

ຄ  ນໄດົ້ເຮັດເຊັື່ ນນ ັົ້ນແລົ້ວ. 

  ຈາກນ ັົ້ນຊາວອດິສະຣາເອນໄດົ້ອອກຈາກພເູຂ າຊ ນາຍບື່ອນທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ໃຫົ້ກ  ດບນັຍດັແກື່ພວກເຂ າ. 

ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ ນ  າພາພວກເຂ າເຊິື່ ງມາໃນຮບູຮື່າງຂອງມະນດຸ(ເທວະດາຂອງພຣະເຈ ົ້າ)ເພ ື່ ອໄປສູື່ແຜື່ນດນິ

ທ ື່ ພຣະອ  ງສນັຍາວື່າຈະມອບໃຫົ້ພວກເຂ າ. (ອພຍ 23:20-23; ຜປ 2:1). ຕະຫຼອດທາງທ ື່ ປະຊາຊ  ນ

ພາກນັຈ  ື່ມຢູື່ສະເໝ ວື່າບ ື່ ມ  ອາຫານແລະນ  ົ້າພຽງພ . ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຈດັຫາສິື່ ງທ ື່ ພວກເຂ າຮົ້ອງຂ  (ອພຍ15:22-

27; 16:1-30). ພວກເຂ າຕົ້ອງສູົ້ເພ ື່ ອຊ ວດິຂອງພວກເຂ າຄ ຕ ື່ ສູົ້ກບັພວກສດັຕທູ ື່ ແຂງແຮງໃນແຜື່ນດນິ. 

ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຊື່ວຍພວກເຂ າໃຫົ້ພ  ົ້ນຈາກການຖ ກທ  າລາຍ (ພບຍ 2-3; ຢຊ 11-12; ພສສ136:10-24;       

ກຈກ 13:19). 

ການຕ  ກຕ  ື່າລ  ງເລ ົ້ອຍໆ 

  ທື່ານອາດຈະຄດິວື່າຫຼງັຈາກທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ນ  າຊາວອິດສະຣາເອນເຂ ົ້າໄປໃນແຜື່ນດນິແລົ້ວ,ຊາວອດິສະ

ຣາເອນຈະຮູົ້ສ ກເຖງິຄວາມຮກັອນັລ  ົ້ນເຫຼ ອຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ທື່ານອາດຈະຄາດຫວງັວື່າຄວາມເຊ ື່ ອແລະ

ຄວາມສດັຊ ື່ ຂອງພວກເຂ າຈະເຂັົ້ມແຂງຫຼາຍ. ແຕື່ມນັບ ື່ ແມ ື່ນເລ ຍ. ແຕື່ພວກເຂ າໄດົ້ຕດັສິນໃຈວື່າມນັຈະ



ເປັນການດ ທ ື່ ຈະຢູື່ກບັຄວາມຊ  ື່ວຮົ້າຍໃນປະເທດຂອງພວກເຂ າແທນ. ຊາວອດິສະຣາເອນໄດົ້ປະຕເິສດທ ື່ ຈະ

ຂບັໄລື່ປະຊາຊ  ນທ ື່ ຂາບໄຫວົ້ນະມດັສະການພຣະອ ື່ ນໆແລະຮບູເຄ າລ  ບຂອງພວກເຂ າໃຫົ້ອອກຈາກແຜື່ນ 

ດນິນ ັົ້ນ. ປາກ  ດວື່າຊາວອິດສະຣາເອນໄດົ້ລ ມສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເຮັດເພ ື່ ອພວກເຂ າ. ພວກເຂ າລ ມວື່າການ

ກະບ  ດເຮັດໃຫົ້ເກ ດໄພພິບດັ. ຄວາມບ ື່ ສດັຊ ື່ ແລະການຂາດຄວາມຮກັຂອງພວກເຂ າຕ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ພາໃຫົ້

ເກ ດເຫດການທ ື່ ໜົ້າກຽດຊງັດ ັື່ງນ ົ້: 

ຢູື່ຕ ື່ ມາ ເທວະດາຂອງພຣະເຈ ົ້າຢາເວໄດົ້ຈາກເມ  ອງກນິການ ໄປທ ື່ ເມ  ອງໂບກມິ. ເທວະດາຕ  ນນ ົ້ໄດົ້

ກ ື່າວແກື່ຊາວອດິສະຣາເອນວື່າ, “ເຮ າໄດົ້ນ  າພວກເຈ ົ້າອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບ ແລະພາພວກເຈ ົ້າ

ເຂ ົ້າໄປໃນດນິ ແດນ ທ ື່ ເຮ າໄດົ້ສນັຍາໄວົ້ກບັບນັພະບລຸດຸຂອງພວກເຈ ົ້າ. ເຮ າໄດົ້ບອກພວກເຈ ົ້າວື່າ 

‘ເຮ າຈະບ ື່ ລ ບລົ້າງພນັທະສນັຍາທ ື່ ມ  ໄວົ້ກບັພວກເຈ ົ້າຈກັເທ ື່ ອ. ພວກເຈ ົ້າບ ື່ ຕົ້ອງເຮັດຄ  າສນັຍາໃດໆກບັ

ປະຊາຊ  ນທ ື່ ຢູື່ໃນດນິແດນນ ົ້. ພວກເຈ ົ້າຈະຕົ້ອງທ  າລາຍຖິົ້ມໝ  ດແທື່ນບຊູາຂອງພວກເຂ າ.’ ແຕື່ພວກ

ເຈ ົ້າບ ື່ ເຮັດຕາມທ ື່ ເຮ າໄດົ້ບອກໄວົ້. ພວກເຈ ົ້າກບັໄປເຮັດໃນສິື່ ງທ ື່ ກ  ງກນັຂົ້າມສະນ ັົ້ນ ເຮ າຈ ື່ງຂ ບອກ

ພວກເຈ ົ້າດຽວນ ົ້ໂລດວື່າ ເຮ າຈະບ ື່ ຂບັໄລື່ປະຊາຊ  ນເຫຼ ື່ ານ ົ້ອອກໜ  ເມ  ື່ອພວກເຈ ົ້າບກຸໜົ້າເຂ ົ້າໄປໃນທ ື່

ນ ັົ້ນ. ພວກເຂ າຈະເປັນສດັຕຂູອງພວກເຈ ົ້າແລະການຂາບໄຫວົ້ບນັດາພະຂອງພວກເຂ າກ ຈະເປັນສິື່ ງ

ລ ົ້ລວງພວກເຈ ົ້າໃຫົ້ເຮັດບາບອນັຮົ້າຍແຮງ.”(ຜປ 2:1-3) 

  ພຣະເຈ ົ້າຈ  າເປັນຕົ້ອງຕດັສນິປະຊາຊ  ນຂອງພຣະອ  ງ... ອ ກເທ ື່ ອໜ ື່ ງ. ພຣະອ  ງບອກອິດສະຣາເອນວື່າ

,“ເຮ າຈະປື່ອຍຖິົ້ມພວກເຈ ົ້າໄວົ້. ໃຫົ້ພວກເຮ າເບິື່ ງວື່າພວກເຈ ົ້າເຮັດດົ້ວຍຕ  ວເອງແນວໃດນບັແຕື່ພວກເຈ ົ້າບ ື່

ຕົ້ອງການເຮ າ. " ພວກເຮ າເຄ ຍເຫັນແບບນ ັົ້ນມາກື່ອນ. ແລະດ ັື່ງທ ື່ ພວກເຮ າໄດົ້ເຫັນມາແລົ້ວ, ປະຊາຊ  ນ

ຂອງພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເຮັດສິື່ ງທ ື່ ບ ື່ ດ ໂດຍບ ື່ ມ  ພຣະເຈ ົ້າຂອງພວກເຂ າຢູື່ກບັພວກເຂ າ. ແລະນບັຕ ັົ້ງແຕື່ພວກເຮ າ

ກ  າລງັທ  ບທວນເບິື່ ງປະຫວດັສາດ, ການຕອບສະໜອງຂອງພຣະເຈ ົ້າກ ຍງັຄຸົ້ນເຄ ຍກນັດ . ພຣະອ  ງໄດົ້ກບັ

ມາຫາປະຊາຊ  ນອິດສະຣາເອນອ ກແລະກບັມາອ ກເພ ື່ ອຊື່ວຍຍ  ກພວກເຂ າອອກຈາກຄວາມທກຸຍາກລ  າບາກ. 

ພວກເຮ າທກຸຄ  ນກ ື່ຮູົ້ຈກັຄ  ນແບບນ ັົ້ນ. ບາງທ ທື່ານອາດເປັນໜ ື່ ງໃນນ ັົ້ນ. ທື່ານສ ບຕ ື່ ຊື່ວຍເຫຼ ອໃຜບາງຄ  ນ

ຍົ້ອນຄວາມຮກັ,ແມ ື່ນແຕື່ໃນຈດຸທ ື່ ເບິື່ ງຄ ວື່າເປັນບົ້າ. ແລະຖົ້າທື່ານຄດິວື່າ ພຣະເຈ ົ້າກ  າລງັເຮັດຫຍງັຢູື່, ມນັ

ເບິື່ ງຄ ວື່າເປັນບົ້າ. ແຕື່ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການຄອບຄ  ວມະນດຸເຖງິແມ ື່ນວື່າພຣະອ  ງບ ື່ ເປັນທ ື່ ຕົ້ອງການກ ື່ຕາມ. 

ຄວາມຮກັຂອງພຣະອ  ງແມ ື່ນເກ ນກວື່າຄວາມເຂ ົ້າໃຈຂອງພວກເຮ າ. 

  ພຣະທ  າພວກຜູົ້ປ  ກຄອງທງັໝ  ດໃນພຣະຄ  າພ ແມ ື່ນກື່ຽວກບັວ  ງວຽນຂອງການກະບ  ດທາງວນິຍານທ ື່ ບ ື່ ມ  

ວນັສິົ້ນສດຸ, ເມ  ື່ອຄວາມທກຸທ ລະມານເກ ດຂ ົ້ນ, ເຂ າຮົ້ອງຫາພຣະເຈ ົ້າເພ ື່ ອຂ ຄວາມຊື່ວຍເຫຼ ອ,ແລະພຣະເຈ ົ້າ

ກບັມາດົ້ວຍຄວາມຮກັເພ ື່ ອຊື່ວຍເຫຼ ອ. ວ  ງວຽນນ ັົ້ນຄ  ງຢູື່ເປັນເວລາຫຼາຍຮົ້ອຍປ . ມນັໄດົ້ເຖງິຈດຸທ ື່ ປະຊາຊ  ນ

ພາຍໃນຊາດອດິສະຣາເອນໄດົ້ຮຽກຮົ້ອງໃຫົ້ຊາມເູອນຜູົ້ເປັນປະໂລຫິດແລະຜູົ້ທ  ານວາຍແຕື່ງຕ ັົ້ງກະສດັໃຫົ້

ປ ກຄອງພວກເຂ າ. ປະເທດຊາດຂອງພວກເຂ າບ ື່ ເຄ ຍມ  ກະສດັມາກື່ອນ. 



  ບ ື່ໜົ້າແປກໃຈເລ ຍທ ື່ ການເລ ອກຂອງປະຊາຊ  ນໃຫົ້ມ  ກະສດັອ  ງໜ ື່ ງຊ ື່ ວື່າ (ໂຊນ) ເປັນໄພພິບດັທ ື່ ໃຫຍື່

ຫຼວງ. ທື່ານຮູົ້ວື່າຫຼາຍສິື່ ງເປັນໄປບ ື່ ດ ເມ  ື່ອກະສດັອ  ງໃໝື່ຂອງທື່ານຕົ້ອງຖ ກລາກອອກຈາກບື່ອນລ ົ້ຊື່ອນເພ ື່ ອ

ຮບັໜົ້າທ ື່  (1 ຊມອ. 10:22). ໃນທ ື່ ສດຸພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເລ ອກເອ າດາວດິເຂ ົ້າມາແທນທ ື່ ໂຊນ. ດາວດິເປັນຄ  ນ

ທ ື່ ມ  ບາບຫຼາຍ, ແຕື່ເພິື່ ນກ ື່ດ ກວື່າໂຊນ. ເພິື່ ນບ ື່ ເຄ ຍສະແດງຄວາມບ ື່ ສດັຊ ື່ ຫຼ ຂາດຄວາມຮກັຕ ື່ ພຣະເຈ ົ້າ. ເພິື່ ນ

ໄດົ້ລະເມ  ດກ  ດບນັຍດັບາງຢື່າງຂອງພຣະເຈ ົ້າ, ແຕື່ເພິື່ ນໄດົ້ກບັໃຈແລະບ ື່ ເຄ ຍນະມດັສະການພຣະເຈ ົ້າອ  ງ

ອ ື່ ນເລ ຍ. ດົ້ວຍເຫດຜ  ນດ ັື່ງກ ື່າວ, ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເຮັດ ພຣະສນັຍາກບັດາວດິທ ື່ ກ ື່າວວື່າມ  ແຕື່ເຊ ົ້ອສາຍຂອງ

ເພິື່ ນເທ ື່ ານ ັົ້ນທ ື່ ສາມາດເປັນກະສດັທ ື່ ແທົ້ຈງິຂອງອດິສະຣາເອນ. 

  ພຣະສນັຍານ ົ້ແມ ື່ນກື່ຽວກບັການສົ້າງລາຊະວ  ງໃຫົ້ແກື່ດາວດິ. ພຣະເຈ ົ້າເທ ື່ ານ ັົ້ນທ ື່ ຈະພິຈາລະນາໃຫົ້ລກູ

ຫຼານຂອງເພິື່ ນເປັນກະສດັທ ື່ ຖ ກຕົ້ອງ. ເປັນຕາໜົ້າເສ ົ້າທ ື່ ປະຫວດັສາດສື່ວນທ ື່ ເຫຼ ອຂອງອດິສະຣາແອນໃນ

ເລ ື່ ອງລາວຂອງພຣະຄ  າພ ລວມມ ຜູົ້ຊາຍຫຼາຍຄ  ນທ ື່ ມ  ດາວດິເປັນບນັພະບລຸດຸຂອງພວກເຂ າ,ແຕື່ບ ື່ ໄດົ້ເໝາະ

ສ  ມທ ື່ ຈະເປັນກະສດັ.    ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງກ  າຈດັລກູຫຼານຂອງດາວດິຫຼາຍຄ  ນ ເພາະວື່າພວກເຂ າບ ື່ ສດັຊ ື່ ຕ ື່      

ພຣະເຈ ົ້າ,ພວກເຂ າເລ ອກທ ື່ ຈະຕິດຕາມພຣະອ ື່ ນ. ເຊ ົ້ອສາຍຂອງດາວິດຜູົ້ທ ື່ ສ ບທອດບນັລງັນ ັົ້ນກ ື່ຄວນຈະ

ຮກັພຣະເຈ ົ້າແລະມາຈາກຄອບຄ  ວຂອງດາວດິ. ນ ົ້ແມ ື່ນເຫດຜ  ນທ ື່ ວື່າກະສດັທກຸອ  ງຄວນຈະຖ ຮກັສາກ  ດບນັ

ຍດັຂອງພຣະເຈ ົ້າໄປກບັພວກເພິື່ ນ (ພບຍ17:18; 2ກສ11:12). ເພິື່ ນຕົ້ອງເປັນຕ  ວຢື່າງທ ື່ ດ ທ ື່ ສດຸຂອງຜູົ້ທ ື່

ເຊ ື່ ອຢື່າງສດັຊ ື່ . 

  ໂຊໂລໂມນລກູຊາຍຂອງດາວດິແມ ື່ນກະສດັທ ື່ ຮ ັື່ງມ  ແລະມ ອ  ານາດທ ື່ ສດຸໃນປະຫວດັສາດຂອງອິດສະຣາ

ແອນ. ໜົ້າ ເສ ົ້າທ ື່ ຄວາມເຊ ື່ ອແລະຄວາມສດັຊ ື່ ຂອງລາວໃນພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ປື່ຽນໄປ. ລາວໄດົ້ຖວາຍເຄ ື່ ອງບ ູ

ຊາພຣະອ ື່ ນແລະມ ການແຕື່ງງານແບບການເມ  ອງທ ື່ ໄດົ້ນ  າເອ າການນະມດັສະການພຣະອ ື່ ນໆເຂ ົ້າມາໃນ

ປະເທດອດິສະຣາເອນ (1ກສ 11:1-8). ໂຊໂລໂມນເລ ື່ ມຕ  ົ້ນວ  ງວຽນຂອງການປະນ ປະນອມທາງວນິຍານ

ແລະການກະບ  ດທ ື່ ເຮັດໃຫົ້ປະເທດອດິສະຣາແອນຖ ກທ  າລາຍ. 

ການທ ລະຍ  ດຄ ັ ົ້ງສດຸທົ້າຍ 

  ຫຼງັຈາກການຕາຍຂອງກະສດັໂຊໂລໂມນ, ສບິເຜ ື່ າໃນສບິສອງເຜ ື່ າຂອງອິດສະຣາເອນໄດົ້ກະບ  ດຕ ື່ ລກູ

ຊາຍຂອງລາວ,ຜູົ້ເປັນກະສດັຄ  ນໃໝື່ (1 ກສ 11: 41-12: 24). ຊ  ນຊາດອດິສະຣາເອນຖ ກແບື່ງອອກ

ເປັນສອງສື່ວນຕາມຊ  ນເຜ ື່ າແລະດນິແດນ. ຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າດຽວນ ົ້ແມ ື່ນເຮ ອນແຕກແຍກກນັ. ມນັ

ເປັນເລ ື່ ອງທ ື່ ໜົ້າເສ ົ້າໃຈທ ື່ ກະສດັຫຼາຍອ  ງໃນຊື່ວງເວລານ ົ້ໃນປະຫວດັສາດຂອງອດິສະຣາເອນບ ື່ ເຄ ຍເຫັນ

ແມ ື່ນປ ົ້ມສ  າເນ າກ  ດບນັຍດັຂອງພຣະເຈ ົ້າ  (2 ກສ 22: 8-13). 

  ທາງພາກເໜ ອຂອງປະເທດທ ື່ ແຕກແຍກນ ັົ້ນໄດົ້ເລ ື່ ມຕ  ົ້ນໄປຕດິຕາມພຣະອ ື່ ນໆຢື່າງໄວວາແລະໄດົ້ຈ  ງຮກັ

ພກັດ ຕ ື່   ພຣະເຫຼ ື່ ານ ັົ້ນ (1 ກສ 12: 25-33).  ແທນທ ື່ ຈະສະແດງຄວາມເຊ ື່ ອແລະຄວາມຈ  ງຮກັພກັດ ຕ ື່  



ພຣະເຈ ົ້າຜູົ້ທ ື່ ໄດົ້ມອບແຜື່ນດນິໃຫົ້ພວກເຂ າແລະໄດົ້ນ  າພວກເຂ າຢື່າງມະຫດັສະຈນັໄປສູື່ການດ  າລ  ງຊ ວດິຢູື່,

ແຕື່ພວກເຂ າໄດົ້ທ ລະຍ  ດຕ ື່ ພຣະເຈ ົ້າ. ນ ົ້ແມ ື່ນເຫດຜ  ນທ ື່ ວື່າພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ສ  ື່ງບນັດາຜູົ້ທ  ານວາຍໃຫົ້ເດ ນທາງ

ໄປທ ື່ວປະເທດເຕ ອນປະຊາຊ  ນຜູົ້ທ ື່ ຂາບໄຫວົ້ບຊູາພຣະອ ື່ ນໆວື່າເປັນການກະບ  ດທາງຝື່າຍວນິຍານ. ພວກ

ເພິື່ ນບອກປະຊາຊ  ນວື່າພວກເຂ າເຮັດຄ ກບັ “ຍງິໂສເພນ ”.  ບນັດາຜູົ້ທ  ານວາຍໄດົ້ຮຽກການນະມດັສະການ 

ພຣະອ ື່ ນໆວື່າການຫິຼົ້ນຊູົ້ທາງຝື່າຍວນິຍານ. ມນັແມ ື່ນການປຽບທຽບທ ື່ ຈະແຈ ົ້ງດ . ທາງພາກໃຕົ້ຂອງປະເທດ

ໄດົ້ເຂ ົ້າໄປໃນການກະບ  ດທາງຝື່າຍວນິຍານຢື່າງຊົ້າໆ. ແຕື່ບາບທ ື່ ຄື່ອຍໆໄປເທ ື່ ອລະໜົ້ອຍກ ື່ຍງັເປັນບາບຢູື່. 

  ການປະຖິົ້ມພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ເຄ ຍເປັນເລ ື່ ອງດ ເລ ຍ. ດ ັື່ງທ ື່ ພຣະຄ  າພ ກ ື່າວໄວົ້ວື່າ,“ ພວກເຈ ົ້າຈະໄດົ້ຮບັໂທດກ  າ

ຍົ້ອນບາບນ ັົ້ນ. ຢື່າເຂ ົ້າໃຈຜິດໃນເລ ື່ ອງນ ົ້” (ຈບຊ 32: 23). ດ ັື່ງທ ື່ ພຣະອ  ງໄດົ້ເຮັດໃນຊື່ວງເວລາອ ື່ ນໆ, 

ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ປື່ອຍໃຫົ້ປະຊາຊ  ນຂອງພຣະອ  ງໃຊົ້ສດິເສລ ພາບຂອງພວກເຂ າແລະໄດົ້ຈ ື່າຍຄື່າຜ  ນທ ື່ ບ ື່ ດ . ໃນ

ປ  722 ກຄສ. ທາງພາກເໜ ອຂອງປະເທດໄດົ້ຖ ກສດັຕບູກຸໂຈມຕ ໂດຍຜູົ້ຄ  ນທ ື່ ເອ ົ້ນວື່າຊາວອດັຊ ເຣຍ. 

  ຊາວອດັຊ ເຣຍມ ຊ ື່ ສຽງວື່າເປັນຄ  ນທ ື່ ໂຫດຮົ້າຍຫຼາຍ. ພວກເຂ າໄດົ້ກະແຈກກະຈາຍສບິເຜ ື່ າໄປທ ື່ວໂລກ, 

ໄດົ້ທ  າລາຍຄອບຄ  ວແລະປຸົ້ນເອ າທກຸສິື່ ງທ ື່ ພວກເຂ າເປັນເຈ ົ້າຂອງ. ສອງຊ  ນເຜ ື່ າທ ື່ ຍງັເຫຼ ອຢູື່ໃນເຂດພາກໃຕົ້

ຂອງປະເທດນ ົ້ຖ ກຊາວບາບ ໂລນຍ ດເອ າໄດົ້ປະມານໜ ື່ ງຮົ້ອຍປ ຕ ື່ ມາ (586 ກຄສ. ). ຊາວອດິສະຣາເອນ

ຫຼາຍພນັຄ  ນຖ ກບງັຄບັໃຫົ້ຍົ້າຍໄປຢູື່ບາບ ໂລນ. 

  ຖົ້າພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຕດັສິນໃຈບ ື່ ຊື່ວຍປະຊາຊ  ນຂອງພຣະອ  ງອ ກຕ ື່ ໄປກ ື່ ເປັນທ ື່ ເຂ ົ້າໃຈໄດົ້ເລ ຍ.ຍົ້ອນພວກເຂ າ

ໄດົ້ກະບ  ດຫຼາຍເທ ື່ ອເປັນເວລາຫຼາຍພນັປ ນບັຕ ັົ້ງແຕື່ສະໄໝຂອງອບັຣາຮາມ. ການສະຫຸຼບວື່າອິດສະຣາເອນ

ໄດົ້ຮບັສິື່ ງທ ື່ ພວກເຂ າສ  ມຄວນໄດົ້ຮບັເບິື່ ງຄ ວື່າຖ ກຕົ້ອງແລົ້ວ. ແຕື່ນ ັົ້ນບ ື່ ແມ ື່ນວທິ ທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າປະຕບິດັກບັມະ

ນດຸ. 

  ແທນທ ື່ ຈະຍ  ກເລ ກແຜນການຂອງພຣະອ  ງ, ພຣະເຈ ົ້າຕດັສນິໃຈວື່າພຣະອ  ງຍງັຕົ້ອງການຄອບຄ  ວມະນດຸ

ຢູື່. ແຕື່ການໃຫົ້ປະຊາຊ  ນຂອງພຣະອ  ງແລະມະນດຸຄ  ນອ ື່ ນໆກບັຄ ນສູື່ຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງນ ັົ້ນຕົ້ອງມ  ການ

ປື່ຽນແປງວທິ ການຕື່າງໆ. ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເຮັດສນັຍາຕື່າງໆກບັຄ  ນຂອງພຣະອ  ງ. ແຕື່ມະນດຸກ ເປັນພຽງແຕື່

ມະນດຸເທ ື່ ານ ັົ້ນ ພວກເຂ າລ  ົ້ມເຫຼວ...ພວກເຂ າລ  ົ້ມເຫຼວຫຼາຍຄ ັົ້ງແລະລ  ົ້ມເຫຼວເລ ົ້ອຍໆ. ມະນດຸສື່ວນທ ື່ ເຫຼ ອ

ນ ັົ້ນໄດົ້ຖ ກມອບໝາຍໃຫົ້ກບັບນັດາຜູົ້ຊື່ວຍຝື່າຍວນິຍານຄ ບດຸທງັຫຼາຍຂອງພຣະເຈ ົ້າເຊິື່ ງເປັນເທວະດາຊ  ື່ວ

ຮົ້າຍ (ພບຍ 32:8), ແຕື່ວນິຍານເຫຼ ື່ ານ ັົ້ນໄດົ້ກະບ  ດແລະກາຍເປັນສດັຕຂູອງຜູົ້ສົ້າງພວກເຂ າ ຜູົ້ເປັນພຣະ

ເຈ ົ້າແຫື່ງອດິສະຣາເອນ. ສິື່ ງຕື່າງໆມ ຄວາມສະຫຼບັຊບັຊົ້ອນ. 

  ພຣະເຈ ົ້າມ  ວທິ ແກົ້ໄຂສອງສື່ວນຕ ື່ ສິື່ ງທງັໝ  ດນ ົ້. ເມ  ື່ອລກູຫຼານຄ  ນສດຸທົ້າຍໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າ

ກ  າລງັຖ ກເນລະເທດໃຫົ້ໄປຢູື່ບາບ ໂລນ, ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ກະຕຸົ້ນຜູົ້ທ  ານວາຍສອງຄ  ນ (ເຢເຣມ  ຢາແລະເອເຊ

ກຽນ) ໃຫົ້ບອກຊາວອດິສະຣາເອນວື່າພວກເຂ າບ ື່ ໄດົ້ຖ ກລ ມໝ  ດສິົ້ນ. ພຣະເຈ ົ້າຈະເຮັດ “ພຣະສນັຍາໃໝື່”



ກບັລກູຂອງພຣະອ  ງ. ພຣະສນັຍານ ົ້ຈະລວມເຖງິການສະເດັດມາຂອງພຣະວນິຍານຂອງພຣະອ  ງຕ ື່ ສະມາ 

ຊກິໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າ (ຢຣມ31:31-34; ອຊກ. 36:22-28). ມ  ວທິ ການໃໝື່ເຂ ົ້າມາ. 

  ແຕື່ວທິ ການໃໝື່ນ ົ້ບ ື່ ໄດົ້ອະທິບາຍວື່າພຣະເຈ ົ້າຈະໃຫົ້ກຽດພຣະສນັຍາທ ື່ ເກ ື່ າກວື່າໂດຍບ ື່ ຕົ້ອງທ  າລາຍຫຼ 

ປື່ຽນແປງໄດົ້ແນວໃດ. ຊາວອດິສະຣາເອນຈ  ານວນຫຼວງຫຼາຍປະຕເິສດພຣະເຈ ົ້າແລະໄດົ້ນະມດັສະການ 

ພຣະອ ື່ ນໆ. ພວກເຂ າສະແດງຄວາມດໝິູື່ ນພຣະເຈ ົ້າໂດຍລະເມ  ດກ  ດບນັຍດັຂອງພຣະອ  ງ. ສິື່ ງນ ົ້ເຮັດໃຫົ້ 

ພຣະເຈ ົ້າໂສກເສ ົ້າຫຼາຍ. ພຣະອ  ງຢາກໃຫົ້ກຽດຄ  າໝ ັົ້ນສນັຍາຂອງພຣະອ  ງ, ແຕື່ວື່າລກູໆຂອງພຣະອ  ງຫຼາຍ

ຄ  ນໄດົ້ຖ ກຊກັຊວນໄປນະມດັສະການບນັດາພຣະເຈ ົ້າຂອງປະເທດອ ື່ ນໆ. 

  ນ ັົ້ນແມ ື່ນເສັົ້ນທາງແຫື່ງຄວາມຕາຍ. ຈ ື່ສິື່ ງທ ື່ ໄດົ້ເກ ດຂ ົ້ນໃນສວນເອເດນນ ັົ້ນ. ເນ ື່ ອງຈາກການກະບ  ດ

ດ ັື່ງກ ື່າວຂອງອາດາມແລະເອວາທ ື່ ເຮັດໃຫົ້ມະນດຸທກຸຄ  ນຈະຕົ້ອງຕາຍ. ພວກເຂ າຈະບ ື່ ມ  ຊ ວດິນຣິນັດອນ

ນອກຈາກວື່າພວກເຂ າຈະຫນັໄປຫາພຣະເຈ ົ້າອ  ງທື່ຽງແທົ້ແລະເຊ ື່ ອໃນຄວາມຮກັແລະຄ  າໝ ັົ້ນສນັຍາຂອງ 

ພຣະອ  ງ. ຊາວອດິສະຣາເອນຫຼາຍຄ  ນໄດົ້ລ ມສິື່ ງທງັໝ  ດນ ັົ້ນ. ພວກເຂ າບ ື່ ສາມາດພຽງແຕື່ເລ ອກເອ າແລະ

ເລ ອກພຣະອ ື່ ນໆໄດົ້ເມ  ື່ອໃດກ ື່ຕາມທ ື່ ພວກເຂ າຮູົ້ສ ກຢາກໄດົ້ມນັ. ມນັບ ື່ ແມ ື່ນອາຫານບບຸເຟົ້ທາງຝື່າຍວນິ

ຍານ. ພວກເຂ າຕົ້ອງເຊ ື່ ອໃນພຣະເຈ ົ້າທື່ຽງແທົ້ແລະເຊ ື່ ອຕ ື່ ໄປ. 

  ສະຖານະການດ ັື່ງກ ື່າວແມ ື່ນເປັນບນັຫາທ ື່ ຫຍຸົ້ງຍາກກວື່າອ ກກື່ຽວກບັບນັດາກະສດັຂອງອດິສະຣາເອນ. 

ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ສນັຍາກບັດາວິດວື່າລກູຊາຍຂອງເພິື່ ນຈະສ ບທອດບນັລງັຂອງເພິື່ ນ, ແຕື່ພວກເຂ າຫຼາຍຄ  ນໄດົ້

ຫນັໜ ຈາກພຣະເຈ ົ້າ. ພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ສາມາດເສ ຍເມ  ຍຕ ື່ ການຂາດຄວາມເຊ ື່ ອແລະຄວາມບ ື່ ສດັຊ ື່ ນ ົ້. ພຣະອ  ງບ ື່

ສາມາດຍ  ກເລ ກຄ  າສນັຍາຂອງ ພຣະອ  ງໄດົ້. ນ ັົ້ນກ ື່ຄ ກບັການຍອມຮບັວື່າແຜນການທງັໝ ດແມ ື່ນຄວາມຄດິ

ທ ື່ ບ ື່ ດ ແລະພຣະເຈ ົ້າຜູົ້ທ ື່ ຮ ູົ້ທກຸຢື່າງບ ື່ ສາມາດມ ຄວາມຄິດທ ື່ ບ ື່ ດ . 

  ດ ັື່ງນ ັົ້ນພຣະເຈ ົ້າຈະຮກັສາຄ  າສນັຍາຂອງພຣະອ  ງແນວໃດຕ ື່ ປະຊາຊ  ນທ ື່ ໄດົ້ປະຕເິສດແລະຜູົ້ທ ື່ ໄດົ້ແຍກ

ອອກຈາກພຣະອ  ງ? ພວກເຂ າຈ  າເປັນຕົ້ອງມ  ຫ  ວໃຈໃໝື່. ພວກເຂ າຕົ້ອງການ ການຊ  ງສະຖດິຢູື່ຂອງພຣະ

ເຈ ົ້າເພ ື່ ອນ  າພາພວກເຂ າ. ສິື່ ງທ ື່ ຈ  າເປັນແມ ື່ນເຊ ົ້ອສາຍຂອງອບັຣາຮາມແລະຂອງດາວດິ, ຜູົ້ທ ື່ ສາມາດເປັນ

ກະສດັທ ື່ ສງູສດຸແລະເປັນຕ  ວແທນທ ື່ ສ  ມບນູແບບຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ຜູົ້ທ ື່ ເປັນເຊ ົ້ອສາຍນ ັົ້ນຍງັຈ  າເປັນຕົ້ອງທ  າ 

ລາຍຄ  າສາບແຊື່ງແຫື່ງຄວາມຕາຍຂອງມວນມະນດຸອ ກດົ້ວຍ. ແຕື່ມະນດຸຈະເອ າຊະນະຄວາມຕາຍໄດົ້

ແນວໃດ? ເພິື່ ນຈະຕົ້ອງເປັນພຣະເຈ ົ້າເຊັື່ ນກນັ. ສິື່ ງນ ັົ້ນຈະເກ ດຂ ົ້ນໄດົ້ແນວໃດ? 

ບ ື່ ມ  ບນັຫາ. . . . 

 

 



ບ  ດທ ສ ື່ 

ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເຂ ົ້າຮ ື່ວມໃນຄອບຄ  ວມະນດຸຂອງພຣະອ  ງ 

 

  ຄຣສິຕຽນຮູົ້ທກຸຢື່າງກື່ຽວກບັການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ພວກເຂ າຮູົ້ວື່າພຣະອ  ງໄດົ້ເກ ດມາຢື່າງ

ອດັສະຈນັໂດຍນາງມາຣ , ຜູົ້ທ ື່ ເປັນຍງິສາວບ ລິສດຸ (ມທ 1:18-25). ຄ  ນທ ື່ ບ ື່ ແມ ື່ນຄຣສິຕຽນສື່ວນຫຼາຍກ 

ຈະຄຸົ້ນເຄ ຍກບັຮບູພາບຂອງແອນົ້ອຍພຣະເຢຊູເຈ ົ້ານອນໃນຮາງຫຍົ້າ,  ໂດຍສະເພາະໃນການປະດບັ

ປະດາວນັຄຣສິມາດ. ບ  ດເພງຄຣສິມາດເກ ື່ າໆຫຼາຍເພງໄດົ້ບອກວື່າພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ເຮັດໃຫົ້ຄ  າທ  ານວາຍ

ໃນພຣະຄ  າພ ເດ ມກື່ຽວກບັພຣະເມຊ ອາສ  າເລັດເປັນຈງິໄດົ້ແນວໃດ. 

ສ  າລບັພຣະເຢຊເູຈ ົ້າມ  ຫຼາຍຍິື່ ງກວື່າໄມົ້ກາງແຂນ 

  ຈດຸເນັົ້ນໜກັທງັໝ  ດແມ ື່ນມກັຈະເປັນເລ ື່ ອງກື່ຽວກບັພຣະເຢຊູເຈ ົ້າມາເກ ດໃນໂລກເພ ື່ ອຈະຕາຍເທິງໄມ ົ້

ກາງແຂນສະເໝ . ພຣະອ  ງແມ ື່ນວທິ ທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໃຫົ້ອະໄພພວກເຮ າເພາະບາບຂອງພວກເຮ າແລະດົ້ວຍວທິ 

ນ ັົ້ນ, ພວກເຮ າສາມາດກບັເຂ ົ້າມາໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ (ຢຮ 3:16). ໃນເວລາທ ື່ ຄຣສິຕຽນສື່ວນ

ຫຼາຍຄດິເຖງິພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ, ພວກເຂ າມ  ໄມ ົ້ກາງແຂນຢູື່ໃນໃຈ. ເຊິື່ ງພາດສິື່ ງທ ື່ ສ  າຄນັບາງຢື່າງໄປ. 

  ຄວາມຈງິທ ື່ ວື່າພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ມາເກ ດເປັນມະນດຸທ ື່ ຊ ື່ ວ ື່າເຢຊູນ ັົ້ນໄດົ້ສນູເສຍໄປເມ  ື່ອພວກເຮ າສມຸໃສື່ພຽງແຕື່

ໄມ ົ້ກາງແຂນເທ ື່ ານ ັົ້ນ.  ຄຣສິຕຽນສື່ວນໃຫຍື່ບ ື່ ຮ ູົ້ວ ື່າມນັຈ  າເປັນທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຈະຕົ້ອງມາເປັນມະນດຸດົ້ວຍເຫດ 

ຜ ນຫຼາຍຢື່າງ. ເຫດຜ  ນໜ ື່ ງກ ື່ຄ ການເຮັດໃຫົ້ບນັດາພຣະສນັຍາທງັໝ  ດໃນພຣະຄ  າພ ເດ ມທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເຮັດ

ກບັມະນດຸນ ັົ້ນສ  າເລັດ. ເຫດຜ  ນອ ກຢື່າງໜ ື່ ງແມ ື່ນການແກົ້ໄຂຜ  ນທ ື່ ບ ື່ ດ ຂອງບນັດາວນິຍານທ ື່ ໄດົ້ກະບ  ດຊ ື່ ງ

ພວກເຮ າໄດົ້ກ ື່າວເຖງິກື່ອນໜົ້ານ ົ້. 

  ແຜນການທ ື່ ວື່າ ມ ົ້ໜ ື່ ງມະນດຸຍງັສາມາດຢູື່ກບັພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຕະຫຼອດໄປນ ັົ້ນແມ ື່ນຍງັດ  າເນ ນຕ ື່ ໄປເພາະ 

ພຣະເຈ ົ້າປະຕເິສດທ ື່ ຈະທ  າລາຍມະນດຸທກຸຄ  ນແລົ້ວຢດຸແຜນການຂອງພຣະອ  ງ. ພຣະອ  ງຍງັຄ  ງກບັມາຫາ

ມະນດຸ ໂດຍສະເໜ ການໃຫົ້ອະໄພແລະຄວາມສ  າພນັກບັພຣະອ  ງ. ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການໃຫົ້ພວກເຂ າເຊ ື່ ອ

ໃນພຣະອ  ງ. ມະນດຸສາມາດສະແດງໃຫົ້ເຫັນວື່າພວກເຂ າເຊ ື່ ອໂດຍການຢູື່ຮ ື່ວມກບັພຣະເຈ ົ້າແລະຄ  ນອ ື່ ນໆ. 

ແຕື່ ລກູໆຂອງພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ປະຕເິສດພຣະອ  ງຕະຫຼອດເວລາ. ທກຸໆຄ ັົ້ງທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າກ ື່າວວື່າ“ເຈ ົ້າຍງັສາມາດ

ຢູື່ກບັເຮ າຖົ້າເຈ ົ້າເຊ ື່ ອແລະສະແດງຄວາມຈ  ງຮກັພກັດ ຕ ື່ ເຮ າ” ບນັຫາກ ື່ຮ ົ້າຍແຮງຂ ົ້ນເລ ົ້ອຍໆ. ພຣະຄ  າພ ໃຊົ້

ການປຽບທຽບຂອງການລົ້ຽງແກະທ ື່ ບ ື່ ມ  ຜູົ້ລົ້ຽງເພ ື່ ອອະທິບາຍເຖງິການປະພ ດນ ົ້ (ອຊຢ 53:6; ມທ 9:36). 

ແກະມກັຈະຫຼ  ງທາງໂດຍບ ື່ ມ  ຜູົ້ເບິື່ ງແຍງແລະຄ  ນກ ື່ຄ ກນັ. 



  ດ ັື່ງທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ຂຽນໃນຕອນທົ້າຍຂອງບ  ດທ ື່ ຜື່ານມາ, ລກູໆຂອງພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການຫ  ວໃຈໃໝື່ແລະ

ການສະຖດິຢູື່ຂອງພຣະເຈ ົ້າເພ ື່ ອຊື່ວຍພວກເຂ າໃຫົ້ຈ  ງຮກັພກັດ . ພວກເຂ າຕົ້ອງການວທິ ການທ ື່ ຈະໄດົ້ຮບັ

ຄວາມລອດພ ົ້ນຈາກການພ ື່ ງພາຕ  ນເອງແລະພ  ົ້ນຈາກອະນາຄ  ດທ ື່ ບ ື່ ມ  ຊ ວດິນຣິນັດອນກບັພຣະເຈ ົ້າຜູົ້ທ ື່ ຮກັ

ພວກເຂ າ. ພຣະອ  ງຮກັເຂ າແລະຢາກໃຫົ້ເຂ າມ  ຊ ວດິຕະຫຼອດໄປ. ຕົ້ອງມ  ວທິ ການສ  າລບັພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ຈະໃຫົ້

ກຽດແກື່ຄ  າໝ ັົ້ນສນັຍາຂອງພຣະອ  ງ,ເພ ື່ ອປະຕິເສດຄ  າສາບແຊື່ງແຫື່ງຄວາມຕາຍແລະເພ ື່ ອຊື່ວຍປະຊາຊ  ນ

ຂອງພຣະອ  ງສ ບຕ ື່ ຢູື່ໃນຄວາມເຊ ື່ ອຂອງພວກເຂ າ. 

 

ການແກົ້ໄຂຂອງພຣະເຈ ົ້າຕ ື່ ບນັຫາເຫຼ ື່ ານ ົ້ແມ ື່ນພວກເຮ າຄາດບ ື່ ເຖງິເລ ຍ. ຄ ພຣະອ  ງມາເກ ດເປັນມະນດຸ.              

ພຣະອ  ງຕົ້ອງໄດົ້ເຂ ົ້າຮື່ວມກບັມະນດຸ. ນ ົ້ແມ ື່ນຈດຸທ ື່ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າເຂ ົ້າສູື່ແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້າໃນເລ ື່ ອງ

ລາວນ ົ້. ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າເປັນພຣະເຈ ົ້າຜູົ້ທ ື່ ກາຍມາເປັນມະນດຸ (ຢຮ1:1,14-15; ກລຊ1:15-20; 2:6-9). 

ພຣະອ  ງແມ ື່ນທາງອອກສ  າລບັບນັຫາເຫຼ ື່ ານ ົ້ທກຸໆຢື່າງທ ື່ ຕົ້ອງການແກົ້ໄຂ. 

  ໂດຍການຕາຍເພ ື່ ອມະນດຸທກຸຄ  ນເທ ື່ ານ ັົ້ນຈິື່ງສາມາດລ  ບລົ້າງຄ  າສາບແຊື່ງແຫື່ງຄວາມຕາຍຕ ື່ ມະນດຸທກຸ

ຄ  ນ.ນ ັົ້ນ  ໝາຍເຖງິຄວາມຕາຍຂອງພຣະອ  ງກ ຕົ້ອງຕາມມາດົ້ວຍການເປັນຄ ນມາອ ກ,ເປັນສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າ

ເທ ື່ ານ ັົ້ນທ ື່ ສາມາດເຮັດສ  າເລັດ. ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າເປັນທາງອອກສ  າລບັການກະບ  ດແລະຜ ນສະທົ້ອນທ ື່ ເກ ດຂ ົ້ນ

ໃນສວນເອເດນ. 

  ຈ ື່ພຣະສນັຍາຂອງພຣະເຈ ົ້າກບັອບັຣາຮາມບ ? ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ແຊກແຊງຢື່າງມະຫດັສະຈນັເພ ື່ ອຊື່ວຍໃຫົ້

ອບັຣາຮາມແລະຊາຣາມ  ລກູຊາຍ. ນ ັົ້ນແມ ື່ນຈດຸເລ ື່ ມຕ  ົ້ນຂອງຊ  ນຊາດອິດສະຣາເອນ. ພຣະເຈ ົ້າບອກອບັຣາ

ຮາມວື່າລກູຫຼານຄ  ນໜ ື່ ງໃນບນັດາເຊ ົ້ອສາຍຂອງເພິື່ ນຈະເປັນພອນໃຫົ້ຊ  ນຊາດທງັຫຼາຍທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ປະຖິົ້ມ

ຢູື່ທ ື່ ວຫິານຫ ບາເບນ. ແຕື່ມະນດຸທ  າມະດາຄ  ນໜ ື່ ງເຮັດເຊັື່ ນນ ັົ້ນໄດົ້ແນວໃດ? ມ ແຕື່ພຣະເຈ ົ້າເທ ື່ ານ ັົ້ນທ ື່ ສາ 

ມາດເປັນເຊ ົ້ອສາຍທ ື່ ສດັຊ ື່ ຂອງອບັຣາຮາມຜູົ້ທ ື່ ຈະເຮັດຕາມຄ  າໝ ັົ້ນສນັຍາທ ື່ ຈະອວຍພອນຊ  ນຊາດທງັປວງ

ທ ື່ ຢູື່ນອກຊ  ນຊາດອດິສະຣາເອນ. ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຊ  ງເປັນເຊ ົ້ອສາຍຂອງອບັຣາຮາມ (ມທ 1:1; ລກ 3:34). 

ພຣະອ  ງເປັນບດຸທ ື່ ຖ ກສນັຍາໄວົ້ວື່າຈະຊື່ວຍປ ດປື່ອຍຜູົ້ຄ  ນໃນບນັດາປະຊາຊາດທ ື່ ຖ ກຕດັຂາດ,ພຣະອ  ງຈະ

ຊື່ວຍຄ  ນຕື່າງຊາດໃຫົ້ຫຸຼດພ  ົ້ນຈາກການຢູື່ໃຕົ້ອ  ານາດຂອງພຣະອ ື່ ນໆເພ ື່ ອວື່າພວກເຂ າຈະໄດົ້ເຂ ົ້າຮື່ວມໃນ

ຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າ (ຄລຕ3:16-18; 26-29). ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າເປັນທາງອອກສ  າລບັການເຮັດໃຫົ້ຄ  າ

ໝັ ົ້ນສນັຍາກບັອບັຣາຮາມສ  າເລັດ. 

  ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຍງັເປັນເຊ ົ້ອສາຍຂອງດາວດິອ ກດົ້ວຍ, ດົ້ວຍເຫດນ ົ້ພຣະອ  ງຈ ື່ງຢູື່ໃນຕະກນູທ ື່ ເໝາະສ  ມທ ື່

ຈະເປັນກະສດັ (ມທ 1:1; ລກ1:32; ຣມ1:3). ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າເປັນທາງອອກສ  າລບັການເຮັດໃຫົ້ພຣະ

ສນັຍາກບັດາວດິສ  າເລັດ. ພຣະອ  ງມ  ບນັພະບລຸດຸທ ື່ ຖ ກຕົ້ອງແລະພຣະອ  ງມ  ຄວາມສດັຊ ື່ ຕ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຢື່າງ



ສ  ມບນູ.ພຣະອ  ງບ ື່ ເຄ ຍບ ື່ ເຊ ື່ ອຟງັພຣະເຈ ົ້າເລ ຍພຣະອ  ງບ ື່ ເຄ ຍເຮັດບາບໃດໆເລ ຍ (2ກຣທ 5:21; ຮຣ4:15; 

1ປຕ 2:22). ຄວາມຈງິທ ື່ ວື່າພຣະອ  ງບ ື່ ເຄ ຍເຮັດຜິດບາບກ ື່ໝາຍຄວາມວື່າພຣະອ  ງເປັນຕ  ວຢື່າງທ ື່ ສ  ມບນູ

ແບບທ ື່ ຈະເຮັດຕາມກ  ດບນັຍດັຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ໄດົ້ເຮັດໃນພຣະສນັຍາທ ື່ ພເູຂ າຊ ນາຍ. ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າເປັນ

ຕ  ວແທນສງູສດຸຂອງພຣະເຈ ົ້າ (2 ກຣທ 4:4; ກລຊ1:15).  ພຣະອ  ງເປັນຕ  ວຢື່າງຂອງຮບູແບບລກັສະ

ນະຂອງພຣະເຈ ົ້າວື່າເປັນແນວໃດ. ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການໃຫົ້ພວກເຮ າເຮັດຕາມຕ  ວຢື່າງຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ              

(2 ກຣທ 3:18; ກລຊ 3:10). ພວກເຮ າຈະສ  ນທະນາກນັໃນພາຍຫຼງັ, ນ ັົ້ນກ ື່ແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ເປັນຄວາມໝາຍ

ຂອງການເປັນສາວ  ກອ ກດົ້ວຍ (1 ປຕ 2:21). 

  ການທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າກາຍມາເປັນມະນດຸເປັນຄວາມຄດິທ ື່ ຍາກທ ື່ ຈະເຂ ົ້າໃຈ. ພຣະເຈ ົ້າສາມາດມາເປັນມະນດຸ

ໄດົ້ເພາະວື່າພຣະອ  ງເປັນຫຼາຍກວື່າຄ  ນທ  າມະດາຄ  ນໜ ື່ ງ. ພຣະເຈ ົ້າແມ ື່ນສາມບກຸຄ  ນທ ື່ ເປັນເໝ ອນກນັໃນ 

ພຣະລກັສະນະຂອງພຣະອ  ງ. ພຣະຄ  າພ ຈ ື່ງໃຊົ້ຄ  າວື່າ "ພຣະບດິາເຈ ົ້າ", "ພຣະບດຸເຈ ົ້າ", ແລະ "ພຣະວນິ

ຍານບ ລິສດຸເຈ ົ້າ" ເພ ື່ ອຈ  າແນກຄວາມເປັນບກຸຄ  ນສາມພຣະພາກເຫຼ ື່ ານ ົ້ຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ຄຣສິຕຽນເອ ົ້ນພຣະ

ເຈ ົ້າອ  ງດຽວເປັນສາມພຣະພາກ “ພຣະເຈ ົ້າພຣະບດຸ” ໄດົ້ມາເກ ດເປັນມະນດຸຄ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ (ຢຮ1:1,14-

15). ນກັສາດສະໜາສາດເອ ົ້ນວື່າການມາບງັເກ ດຊ ື່ ງເປັນຄ  າທ ື່ ມ  ຄວາມໝາຍວື່າພຣະເຈ ົ້າສະເດັດມາ “ໃນ

ເນ ົ້ອໜງັ”  ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າເປັນມະນດຸຜູົ້ດຽວເທ ື່ ານ ັົ້ນທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າພຣະບິດາໄດົ້ໄວົ້ວາງໃຈເພ ື່ ອເຮັດໃຫົ້ພຣະ

ສນັຍາສ  າເລັດ. ມະນດຸທ  າມະດາບ ື່ ສາມາດເຮັດໄດົ້. 

  ທື່ານອາດຈະຈ ື່ໄດົ້ວື່າຂົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ຂຽນກື່ອນໜົ້ານ ົ້ວື່າພຣະເຈ ົ້າຮູົ້ “ກື່ອນການວາງຮາກຖານສົ້າງໂລກ” 

ວື່າພຣະອ  ງຈະສ  ື່ງພຣະບດຸເຈ ົ້າມາ,ຄ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໃນຖານະມະນດຸ, ເພ ື່ ອນ  າມະນດຸກບັມາສູື່ຄອບຄ  ວຂອງ

ພຣະອ  ງ (ອຟຊ1:1-14; 1ປຕ1:1). 20). ສິື່ ງທ ື່ ໜົ້າອດັສະຈນັໃຈແມ ື່ນພຣະບດຸໄດົ້ເຕັມໃຈທ ື່ ຈະມາເປັນ

ມະນດຸ,ຖ ກທ ລະມານ,ແລະຍອມຕາຍເພ ື່ ອວື່າພຣະເຈ ົ້າຈະມ  ຄອບຄ  ວມະນດຸ. ນ ົ້ແມ ື່ນສື່ວນໜ ື່ ງຂອງພຣະ

ສນັຍາໃໝື່ທ ື່ ອະທິບາຍການສ  ນທະນານ ົ້: 

  ໃນເວລາທີຶ່ພຣະຄຣິດໄດ້ສະເດ ດເຂ ັ້າມາໃນໂລກ ພຣະອ ງຊ ງກ່າວວ່າ,“ເຄ ຶ່ອງບູຊາກ ບເຄ ຶ່ອງຖວາຍພຣະອ ງບໍໍ່

ປະສ ງແຕ່ພຣະອ ງຊ ງໄດ້ຈ ດຕຽມຮ່າງກາຍໄວສ້ າລ ບຂ້ານ້ອຍ....  ຂ້າແດພ່ຣະເຈ ັ້າຂ້ານ້ອຍໄດ້ມາເພ ຶ່ອຈະເຮ ດ

ຕາມນ ໍ້າພຣະໄທຂອງພຣະອ ງຕາມທີຶ່ມີເລ ຶ່ອງຂອງຂ້ານ້ອຍຂຽນໄວ້ໃນໜ ງສ ມ້ວນນ ັ້ນ.” (ຮຣ 10:5,7). 

  ມນັເປັນສິື່ ງທ ື່ ດ ທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຜູົ້ເປັນພຣະບດຸເຕັມໃຈທ ື່ ຈະໄດົ້ເກ ດມາເປັນພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ບ ື່ ພຽງແຕື່ເປັນພຣະ

ສນັຍາກບັມະນດຸທ ື່ ບ ື່ ເກ ດຜ  ນເທ ື່ ານ ັົ້ນ, ແຕື່ຄວາມທກຸທ ລະມານທງັໝ  ດທ ື່ ເກ ດຈາກບດຸທງັຫຼາຍທ ື່ ກະບ  ດຂອງ 

ພຣະເຈ ົ້າກ ື່ຈ  າເປັນຕົ້ອງໄດົ້ຮບັການແກົ້ໄຂອ ກດົ້ວຍ. ການກະບ  ດເຫຼ ື່ ານ ັົ້ນກ ໄດົ້ຮຽກຮົ້ອງໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າລ  ງມາ

ເປັນມະນດຸຄ ກນັ, ເພາະວື່າການທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າເຂ ົ້າຮື່ວມໃນຄອບຄ  ວມະນດຸຂອງພຣະອ  ງໄດົ້ກະກຽມສິື່ ງຕື່າງໆ

ເພ ື່ ອໃຫົ້ພຣະວນິຍານສາມາດມາສູື່ມະນດຸ. 



ການແກົ້ໄຂຫຼາຍກື່ວາການຕ  ກຕ  ື່າ 

  ເພາະວື່າພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ມາເປັນມະນດຸໃນພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ,ພຣະອ  ງຈ ື່ງສາມາດຕາຍໄດົ້. ນ ັົ້ນແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ສ  າຄນັ

ເພາະວື່າຄວາມຕາຍສາມາດເອ າຊະນະໄດົ້ໂດຍຄ  ນທ ື່ ກ  າລງັຈະຕາຍແລະເປັນຄ ນມາສູື່ຊ ວດິອ ກ. ທື່ານບ ື່ ສາ 

ມາດຟ ົ້ນຄ ນຊ ວດິໄດົ້ໂດຍບ ື່ ມ  ການເສຍຊ ວດິກື່ອນ. ເນ ື່ ອງຈາກພຣະເຢຊູເຈ ົ້າເປັນພຣະເຈ ົ້າ, ພຣະອ  ງຈ ື່ງມ  

ອ  ານາດທ ື່ ຈະເຮັດໃຫົ້ຕ  ວເອງເປັນຄ ນມາອ ກ (ຢຮ 10:17-18). ເນ ື່ອງຈາກການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູເປັນ

ແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້າ, ພຣະເຈ ົ້າຮູົ້ແຕື່ກ ື່ອນການວາງຮາກຖານຂອງໂລກວື່າພຣະອ  ງເຮັດໃຫົ້ພຣະເຢຊູ

ເຈ ົ້າເປັນຄ ນມາຈາກຕາຍ (ກຈກ 2:23-24, 32; 3:15; 10:40; ຄລຕ1:1). 

  ຍົ້ອນການເປັນຄ ນມາຈາກຕາຍນ ັົ້ນ ການທ ື່ ພວກເຮ າຫື່າງຈາກພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຖ ກເຊ ື່ ອມໂຍງເຂ ົ້າມາໃກົ້

ແລົ້ວ. ຄວາມຕາຍຖ ກເອ າຊະນະ. ສິື່ ງເຫຼ ື່ ານ ັົ້ນແມ ື່ນຜ  ນສະທົ້ອນຂອງການກະບ  ດໃນສວນເອເດນ. ບນັຫາ

ຂອງອາດາມແລະເອວາທ ື່ ເກ ດຈາກການຟງັຄ  າລ ົ້ລວງຂອງວນິຍານທ ື່ ກະບ  ດມາໃນຮບູຮື່າງຂອງງ(ູມານຊາ

ຕານ)ກ ື່ໄດົ້ຮບັການແກົ້ໄຂແລົ້ວ. ທກຸໆຄ  ນທ ື່ ເຊ ື່ ອວື່າການຕາຍແລະການເປັນຄ ນຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້

ໃຫົ້ການອະໄພບາບແລະຊ ວດິນຣິນັດອນຈະຢູື່ໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າຕະຫຼອດໄປ (ຣມ 4:16-25; 

8:10-11; 10:9-10; 1 ກຣທ 6:14). 

  ເມ  ື່ອພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ເປັນຄ ນມາຈາກຕາຍແລົ້ວ, ພຣະອ  ງຕົ້ອງກບັຄ ນສູື່ອານາຈກັຝື່າຍວນິຍານທ ື່ ເອ ົ້ນວື່າ

ສະຫວນັ. ພຣະເຢຊູກບັຄ ນສູື່ສະຫວນັແລະໄດົ້ຮບັສິດອ  ານາດໃນຖານະເປັນກະສດັທ ື່ ນ ັື່ງເທິງບນັລງັຢູື່ຂ ົ້າງ 

ພຣະເຈ ົ້າພຣະບິດາ (ມຣກ 16:19; ຢຮ 20:17; ກລຊ 3:1; ຮຣ12:2). ນ ົ້ແມ ື່ນເຫດການທ ື່ ຕົ້ອງເກ ດຂ ົ້ນ

ກື່ອນທ ື່ ພຣະວນິຍານບ ລິສດຸເຈ ົ້າຈະຖ ກສ  ື່ງລ  ງມາ. ພຣະວນິຍານບ ລິສດຸເຈ ົ້າ ຈະສະຖດິຢູື່ໃນບນັດາຄ  ນທ ື່

ເຊ ື່ ອໃນພຣະເຈ ົ້າ (ກຈກ2: 33; ຣມ 8: 9-11). ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຕົ້ອງໄດົ້ຈາກໄປເພ ື່ ອໃຫົ້ພຣະວນິຍານ

ສະເດັດມາ (ຢຮ 14:25-26; 15:26; 16:7; ລກ 24:49). 

  ການສະເດັດມາຂອງພຣະວນິຍານແມ ື່ນການເຮັດໃຫົ້ພຣະສນັຍາໃໝື່ທ ື່ ໄດົ້ອະທິບາຍໂດຍເຢເຣມ  ຢາແລະ

ເອເຊກຽນສ  າເລັດ (ຢມຢ 31:31-34; ອຊກ 36:22-28). ເປັນພຣະວນິຍານຜູົ້ທ ື່ ຈະໃຫົ້ຣດິອ  ານາດສ  າລບັ

ການເອ າຊະນະບາບ (ກລຄ 5:16-17), ວຽກງານຂອງພຣະວນິຍານຈະ“ຍິື່ ງໃຫຍື່ກວື່າ”ງານຂອງພຣະເຢ

ຊູເຈ ົ້າ. (ຢຮ 14:12). ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຮູົ້ວື່າຄວາມຕາຍແລະການເປັນຄ ນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະອ  ງແມ ື່ນສິື່ ງ

ທ ື່ ຈ  າເປັນສ  າລບັພຣະສນັຍາໃໝື່ທ ື່ ຈະເລ ື່ ມຕ  ົ້ນຂ ົ້ນ. ນ ົ້ແມ ື່ນເຫດຜ  ນເຊິື່ ງໃນອາຫານແລງຄາບສດຸທົ້າຍພຣະ

ເຢຊູໄດົ້ບອກພວກສາວ  ກວື່າເລ ອດຂອງພຣະອ  ງແມ ື່ນ“ເລ ອດແຫື່ງພຣະສນັຍາ” ທ ື່ ໄດົ້ຫຼ ັື່ງໄຫຼອອກສ  າລບັ

ພວກເຂ າທງັຫຼາຍ (ມທ 26:28; ມຣກ 14:24; ລກ22:20). ເມ  ື່ອພຣະເຢຊູເຈ ົ້າກບັຄ ນສູື່ສະຫວນັແລະ 

ພຣະວນິຍານກ ໄດົ້ສະເດັດມາເທິງແຜື່ນດນິໂລກ, ມະນດຸບ ື່ ໄດົ້ໝ  ດຫ  ນທາງໃນການຕ ື່ ສູົ້ກບັບາບແລະຄວາມ

ຊ  ື່ວຮົ້າຍອ ກຕ ື່ ໄປ. 



  ສະຫຸຼບກ ື່ຄ ວື່າພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງແກົ້ໄຂການກະບ  ດທ ື່ ຕ ື່ ເນ ື່ອງກນັແລະຜ  ນຂອງມນັ, ເພ ື່ ອວື່າພຣະອ  ງຈະໄດົ້ມ  

ຄອບຄ  ວມະນດຸ. ພຣະອ  ງໄດົ້ເຮັດສິື່ ງນ ັົ້ນໂດຍການມາເປັນມະນດຸແລະເຮັດໃຫົ້ເງ  ື່ອນໄຂທງັໝ  ດຂອງບນັດາ

ພຣະສນັຍານ ັົ້ນສ  າເລັດໂດຍພຣະອ  ງເອງ. 

  ຄດິກື່ຽວກບັຄ  າຖາມເດ ມຂອງຂົ້າພະເຈ ົ້າໃນປ ົ້ມຫ  ວນ ົ້ວື່າ: ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການຫຍງັ? ພຣະອ  ງຕົ້ອງການ

ທື່ານ ! ແລະພຣະອ  ງໄດົ້ສ  ື່ງພຣະບດຸທ ື່ ບ ື່ ຄ ໃຜຂອງພຣະອ  ງມາແຜື່ນດນິໂລກນ ັົ້ນຄ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າເພ ື່ ອແກົ້ໄຂ

ບນັຫາຄວາມຕາຍແລະບາບ. ພຣະອ  ງໄດົ້ສ  ື່ງພຣະບດຸທ ື່ ບ ື່ ຄ ໃຜຂອງພຣະອ  ງເພ ື່ ອໃຫົ້ພຣະສນັຍາຂອງພຣະ

ອ  ງກບັມະນດຸສ  າເລັດ, ສະນ ັົ້ນພຣະອ  ງຈ ື່ງສາມາດນ  າທື່ານກບັບົ້ານໄດົ້ຕະຫຼອດໄປ. ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເຂ ົ້າຮື່ວມ

ກບັຄອບຄ  ວມະນດຸ. ບ ື່ ມ  ວທິ ທາງອ ື່ ນແລົ້ວ. ມ  ຫຼາຍໆເຫດຜ  ນທ ື່ ວື່າຍົ້ອນຫຍງັຂື່າວດ ນ ົ້ບ ື່ ມ  ຫຍງັກື່ຽວຂົ້ອງກບັ

ການກະທ  າຂອງພວກເຮ າ.ພວກເຮ າບ ື່ ສາມາດໄດົ້ຮບັຄວາມຮກັແລະຄວາມລອດພ ົ້ນຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ນ ົ້ແມ ື່ນ

ເຫດຜ  ນທ ື່ ໃຫຍື່ທ ື່ ສດຸທ ື່ ການເຊ ື່ ອຟງັກ  ດບນັຍດັຈະໃຊົ້ບ ື່ ໄດົ້. ມນັເປັນເລ ື່ ອງບົ້າໄປແລົ້ວທ ື່ ຈະຄດິວື່າການປະ

ພ ດທ ື່ ບ ື່ ສ  ມບນູແບບຂອງພວກເຮ າອາດຈະພຽງພ ແລົ້ວ. ຊ ວດິ,ຄວາມຕາຍແລະການເປັນຄ ນມາຈາກຕາຍ

ຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຈະບ ື່ ຈ  າເປັນຖົ້າພວກເຮ າສາມາດໄດົ້ຮບັຄວາມລອດພ ົ້ນດົ້ວຍຕ  ນເອງ. 

ຊາຕານແລະພວກສະໝນຸຂອງມນັ 

  ມ  ຄວາມແປກໃຈອ ກຢື່າງໜ ື່ ງໃນແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າບ ື່ ຢາກໃຫົ້ທື່ານພາດໄປ. ທື່ານອາດ

ຈະເຄ ຍສ  ງໄສກື່ຽວກບັເລ ື່ ອງນ ົ້. ຂົ້າພະເຈ ົ້າກ ໄດົ້ສ  ງໄສຫຼາຍຄ ັົ້ງ. ຖົ້າຄວາມຕາຍແລະການເປັນຄ ນມາຈາກ

ຕາຍຂອງພຣະເຢຊູໄດົ້ທ  າລາຍຜ  ນທ ື່ ບ ື່ ດ ຂອງສິື່ ງທ ື່ ຊາຕານໄດົ້ເຮັດ... ຖົ້າຄວາມຕາຍແລະການເປັນຄ ນມາ

ຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູສະກດັກ ັົ້ນຄວາມຊ  ື່ວຮົ້າຍທ ື່ ເຕັມໄປທ ື່ວໂລກ...ຖ ົ້າການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ

ແລະການເປັນຄ ນມາຈາກຕາຍທ  າລາຍອ  ານາດຂອງພວກວນິຍານກະບ  ດທ ື່ ປ  ກຄອງຢເູໜ ອປະຊາຊາດ

ຕື່າງໆ... ແລົ້ວເປັນຫຍງັຊາຕານແລະພວກຜ ມານຊ  ື່ວຮົ້າຍ ອ ື່ ນໆຈ ື່ງຂົ້າພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ? ມນັເບິື່ ງຄ ວື່າໂງ ື່

ງ ື່າວຫຼາຍ. 

  ລອງຄດິເບິື່ ງ,  ກນຸແຈສູື່ທກຸສິື່ ງໃນແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້າແມ ື່ນການຕາຍຂອງພະເຢຊູເຈ ົ້າ. ຕົ້ອງມ  

ຄວາມຕາຍເພ ື່ ອຈະມ  ການເປັນຄ ນມາຈາກຕາຍທ ື່ ເອ າຊະນະຄວາມຕາຍໄດົ້. ພຣະເຢຊູບ ື່ ສາມາດກບັໄປຢູື່

ກບັພຣະເຈ ົ້າພຣະບດິາໄດົ້ຖ ົ້າພາລະກດິຂອງພຣະອ  ງບ ື່ ສ  າເລັດ. ຖົ້າພຣະອ  ງບ ື່ ກບັໄປພຣະວນິຍານກ ບ ື່ ສາ 

ມາດກບັມາຮບັມ  ກບັຄວາມເສ ື່ ອມຊາມທາງສນິລະທ  າໃນຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອ. ຖົ້າຊາຕານແລະວນິຍານຊ  ື່ວຮົ້າຍອ ື່ ນໆ

ໄດົ້ປື່ອຍໃຫົ້ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າມ  ຊ ວດິຢູື່, ແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້າກ ື່ຈະບ ື່ ປະສ  ບຜ  ນສ  າເລັດ. ພວກວນິຍານຊ  ື່ວ

ຮົ້າຍໂງ ື່ບ ? 

 



  ຂົ້ື່າພະເຈ ົ້າໄດົ້ຂຽນຫຼາຍຢື່າງກື່ຽວກບັຫ  ວຂ ົ້ນ ົ້. ມນັເປັນຫ  ວຂ ົ້ທ ື່ ໜົ້າສ  ນໃຈຫຼາຍ. ພຣະຄ  າພ ໃໝື່ຕອບຄ  າ

ຖາມນ ົ້. ອກັຄະສາວ  ກໂປໂລກື່າວວື່າ: 

  ປັນຍາທີຶ່ເຮ າປະກາດນ ັ້ນ ແມ່ນຄວາມເລິກລ ບແຫ່ງປັນຍາຂອງພຣະເຈ ັ້າ ທີຶ່ຖ ກເຊ ຶ່ອງໄວຈ້າກມະນຸດກ່ອນສ້າງ
ໂລກ ຊ ຶ່ງພຣະເຈ ັ້າຊ ງກ ານ ດໄວ້ແລ້ວ ເພ ຶ່ອເປັນສະຫງ່າຣາສແີກ່ພວກເຮ າ. ບໍໍ່ມີຜູປ້ົກຄອງຄ ນໃດໃນໂລກນີັ້ ໄດ້

ຮູ້ຈ ກປັນຍານີັ້, ຖ້າເຂ າຮູ້ຈ ກ ເຂ າຄ ງບໍໍ່ເອ າອ ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ ັ້າຜູຊ້ ງສະຫງ່າຣາສຄີ ງໄວທ້ີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ.                 

(1 ກຣທ 2:7-8) 

  “ຜູົ້ປ  ກຄອງ” ແມ ື່ນຄ  າທ ື່ ໂປໂລເອ ົ້ນສະມາຊກິທ ື່ ຊ  ື່ວຮົ້າຍຂອງໂລກແຫື່ງວນິຍານ (ອຟຊ 3:10; 6:12;                 

ກລຊ1:16). ຈດຸນ ົ້ແມ ື່ນງ ື່າຍໆຄ : ຊາຕານ, ຜ ມານຮົ້າຍແລະວິນຍານທ ື່ ກະບ  ດອ ື່ ນໆບ ື່ ຮູົ້ວື່າແຜນການຂອງ 

ພຣະເຈ ົ້າແມື່ນຫຍງັ? ພວກມນັຮູົ້ແນື່ນອນວື່າພຣະເຢຊູເຈ ົ້າແມ ື່ນໃຜເມ  ື່ອພຣະອ  ງເລ ື່ ມການຮບັໃຊົ້ຂອງພຣະ

ອ  ງ. ພວກມນັເອ ົ້ນພຣະເຢຊູເຈ ົ້າວື່າ“ບດຸຂອງພຣະເຈ ົ້າ” ແລະ“ບດຸຂອງພຣະເຈ ົ້າອ  ງສງູສດຸ” (ມທ 4:1-11; 

8:29; ມຣກ1:12-13, 21-24; 3:11; ລກ 4:1-13 ,31-37; 8:28). ພຣະຄ  າພ ເດ ມໄດົ້ເຮັດໃຫົ້ເຫັນ

ຢື່າງຈະແຈ ົ້ງວື່າພຣະເຈ ົ້າຍງັຕົ້ອງການຢາກໃຫົ້ຄອບຄ  ວທ ື່ ເປັນມະນດຸປ ກຄອງກບັພຣະອ  ງຄ ກນັກບັແຜນ

ການເດ ມທ ື່ ພຣະອ  ງໄດົ້ເລ ື່ ມຕ  ົ້ນໃນສວນເອເດນ. ຊາຕານແລະພວກວນິຍານຊ  ື່ວຮົ້າຍທ ື່ ກະບ  ດຄວນເຂ ົ້າໃຈ

ວື່າພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຢູື່ທ ື່ ນ ົ້ເພ ື່ ອເຮັດໃຫົ້ແຜນການນ ັົ້ນສ  າ ເລັດ. ແຕື່ພວກມນັບ ື່ ເຂ ົ້າໃຈວື່າພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຈະເຮັດ

ສິື່ ງນ ັົ້ນໄດົ້ແນວໃດ. ພວກມນັຄດິວື່າວທິ ທ ື່ ດ ທ ື່ ສດຸທ ື່ ຈະສະກດັກ ັົ້ນຈດຸປະສ  ງຂອງພຣະອ  ງແມ ື່ນການຂົ້າພຣະ

ອ  ງຕາຍເສຍ. ແຕື່ນ ັົ້ນແມ ື່ນກນຸແຈສ  າຄນັທ ື່ ຈະເປ ດປະຕເູພ ື່ ອເຮັດໃຫົ້ແຜນການຂອງພຣະອ  ງສ  າເລັດ.   

ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ໃຊົ້ການກະທ  າຂອງຄວາມຊ  ື່ວຮົ້າຍ,ວນິຍານທ ື່ ກະບ  ດເພ ື່ ອເຮັດໃຫົ້ແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້າ

ສ  າເລັດແລະທ  າລາຍອ  ານາດຂອງວນິຍານທ ື່ ກະບ  ດ. 

  ມນັເປັນເລ ື່ ອງງ ື່າຍທ ື່ ຈະຫ  ວຂວນັທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າສະຫຼາດກວື່າພວກຜ ມານຮົ້າຍຊ ື່ ງເປັນສດັຕຂູອງພຣະອ  ງ

ຫຼາຍສ  ື່າໃດ. ແຕື່ຢື່າລ ມຄວາມຄດິທ ື່ ວື່າ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເຂ ົ້າຮື່ວມກບັມະນດຸບ ື່ ແມ ື່ນເພ ື່ ອເຮັດໃຫົ້ຊາຕານແລະ

ພວກຜ ມານຊ  ື່ວຮົ້າຍເບິື່ ງຄ ວື່າໂງ ື່. ພຣະອ  ງໄດົ້ເຂ ົ້າຮື່ວມກບັມະນດຸເພາະພຣະອ  ງຕົ້ອງການໃຫົ້ທື່ານຢູື່ໃນ

ຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງ. ພຣະອ  ງບ ື່ ຈ  າເປັນຕົ້ອງມ  ເຫດຜ  ນອ ື່ ນອ ກ. ທື່ານແມ ື່ນເຫດຜ  ນທ ື່ ພຣະອ  ງໄດົ້ເຮັດສິື່ ງ

ທງັໝ  ດນ ົ້. 

  ແຕື່ຍງັມ  ອ ກຫຼາຍເລ ື່ ອງທ ື່ ກ ື່ຽວຂົ້ອງ. ພຣະເຢຊູໄດົ້ເຮັດສື່ວນຂອງພຣະອ  ງໃນແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້າ. 

ບດັນ ົ້ພວກເຮ າຕົ້ອງເບິື່ ງບ  ດບາດຂອງພຣະວນິຍານຢື່າງໃກົ້ຊດິດົ້ວຍເຫດຜ  ນທ ື່ ລຽບງ ື່າຍແຕື່ສ  າຄນັຫຼາຍ. 

ມນັພ  ວພນັໂດຍກ  ງກບັບ  ດບາດຂອງພວກເຮ າໃນການຊື່ວຍພຣະເຈ ົ້າຮບັຜູົ້ຄ  ນໃຫົ້ກບັມາສູື່ຄອບຄ  ວຂອງ                 

ພຣະອ  ງໃຫົ້ຫຼາຍທ ື່ ສດຸເທ ື່ າທ ື່ ຈະຫຼາຍໄດົ້. 

 



ບ  ດທ ຫົ້າ 

ພຣະເຈ ົ້າຕດິຕາມຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງ 

 

  ດ ັື່ງທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ຂຽນໃນບ  ດທ ື່ ຜື່ານມາ,ການສະເດັດມາຂອງພຣະວນິຍານບ ລິສດຸເຈ ົ້າແມ ື່ນການເຮັດໃຫົ້

ພຣະສນັຍາໃໝື່ທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ມອບໃຫົ້ໂດຍຜື່ານເຢເຣມ  ຢາແລະເອເຊກຽນສ  າເລັດ (ຢມຢ 31:31-34;                 

ອຊກ 36:22-28). ງານຂອງພຣະວນິຍານໃນຜູົ້ເຊ ື່ ອແຕື່ລະຄ  ນແມ ື່ນເຮັດໃຫົ້ມ  ໄຊຊະນະເໜ ອຄວາມເສ ື່ ອມ

ຊາມທາງສ ນລະທ  າຂອງພວກເຮ າ. ຄດິວື່າມນັເປັນການຕ  ບໜົ້າຕ ື່ ພວກວນິຍານທ ື່ ກະບ  ດ. ແຕື່ມນັກ ື່ ເປັນ

ການໂຈມຕ ໂດຍກ  ງອ ກກບັກຸື່ມວນິຍານຊ  ື່ວຮົ້າຍທ ື່ ກະບ  ດອ ກກຸື່ມໜ ື່ ງ. 

  ພຣະວນິຍານບ ລິສດຸເຈ ົ້າທ ື່ ສະເດັດມາແມ ື່ນປະກາດສ  ງຄາມຕ ື່ ສູົ້ກບັພວກບດຸທ ື່ ກະບ  ດຂອງພຣະເຈ ົ້າ(ພວກ

ເທວະດາຊ  ື່ວຮົ້າຍ), ຄ ຕ ື່ ສູົ້ກບັພວກທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ມອບໝາຍໃຫົ້ປ ກຄອງປະເທດຕື່າງໆຢູື່ໃນການກະບ  ດທ ື່ ວິ

ຫານຫ ບາເບນ  (ພບຍ 32:8) ຈ  ື່ງຈ ື່ໄວົ້ວື່າວນິຍານເຫຼ ື່ ານ ົ້ໄດົ້ກະບ  ດຈາກການຮບັໃຊົ້ພຣະເຈ ົ້າແລະກາຍ 

ເປັນວນິຍານຊ  ື່ວຮົ້າຍ. ພວກມນັເລ ື່ ມຂ  ື່ມເຫັງປະຊາຊ  ນໃນທກຸໆປະເທດທ ື່ ຢູື່ພາຍໃຕົ້ສດິອ ານາດຂອງພວກ

ມນັ. (ເພງສນັລະເສ ນ 82). 

  ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຮູົ້ເລ ື່ ອງທງັໝ  ດນ ັົ້ນ. ພວກເຮ າບ ື່ ເຂ ົ້າໃຈເລ ື່ ອງນ ົ້ໃນເວລາທ ື່ ພວກເຮ າອື່ານພຣະຄ  າພ ໃໝື່ທ ື່

ໄດົ້ຖ ກຂຽນຂ ົ້ນຫຼງັຈາກພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ເປັນຄ ນມາຈາກຕາຍ. (ຈາກພຣະທ  າກດິຈະການຈ  ນເຖງິຕອນສດຸ

ທົ້າຍຂອງພຣະທ  າ ພຣະນມິດິ). 

ຈດຸເລ ື່ ມຕ  ົ້ນຂອງຕອນສດຸທົ້າຍ 

  ເມ  ື່ອພຣະເຢຊູເຈ ົ້າສະເດັດກບັສູື່ສະຫວນັ, ສິື່ ງນ ົ້ໄດົ້ເລ ື່ ມຕ  ົ້ນໂດຍການສະເດັດມາແລະຣດິອ  ານາດຂອງ 

ພຣະວນິຍານໃນຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອ (ຢຮ14:26; 15:26; 16:7; ລກ 24:49). ຫຼງັຈາກທ ື່ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ເປັນຄ ນ

ມາຈາກຕາຍ,   ພຣະອ  ງຍງັຢູື່ເທິງແຜື່ນດນິໂລກເປັນເວລາ 40 ວນັ, ແລະໃນຊື່ວງເວລານ ົ້ພຣະອ  ງໄດົ້

ບອກຜູົ້ຕິດຕາມຂອງພຣະອ  ງວື່າພຣະວນິຍານຈະມາໃນໄວໆນ ົ້: 

  ໃນເວລາທີຶ່ພວກເພິຶ່ນມາເຕ ັ້າໂຮມກ ນ ພຣະອ ງໄດ້ສ ັ່ງພວກເພິຶ່ນດ ັ່ງນີັ້: “ຢູ່າອອກໄປຈາກນະຄອນເຢຣູຊາເລ ມ

, ແຕ່ໃຫຄ້ອຍຮ ບຂອງປະທານໃຫ້ ທີຶ່ພຣະບິດາເຈ ັ້າຂອງເຮ າໄດ້ສ ນຍາໄວ້ ຕາມທີຶ່ເຮ າໄດ້ບອກພວກເຈ ັ້າໄວ້

ແລ້ວ.  ໂຢຮ ນໄດ້ໃຫ້ພວກເຈ ັ້າຮ ບບ ບຕິສະມາດ້ວຍນ ໍ້າ, ແຕ່ໃນບໍໍ່ເທ ັ່າໃດວ ນຕໍໍ່ໄປນີັ້ ພວກເຈ ັ້າຈະໄດ້ຮ ບບ ບຕິ

ສະມາ ດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສດຸເຈ ັ້າ.”...ແຕເ່ຈ ັ້າທ ງຫລາຍຈະໄດ້ຮ ບພຣະຣາຊທານຣິດເດດ ເມ ຶ່ອພຣະວິນຍານ



ບໍຣິສຸດເຈ ັ້າ ຈະສະເດ ດມາເທິງພວກເຈ ັ້າ ແລະພວກເຈ ັ້າຈະເປນັພະຍານໃຫ້ແກ່ເຮ າ ໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລ ມ 
ຕະຫລອດທ ັ່ວແຂວງຢູດາຍ ກ ບແຂວງຊາມາເຣຍ ແລະຈ ນເຖິງທີຶ່ສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ.” (ກຈກ1:4-5, 8) 

  ຖົ້າທື່ານຍງັຄ  ງອື່ານພຣະທ  າກດິຈະການມນັບ ື່ ຕົ້ອງໃຊົ້ເວລາດ  ນໃນການອື່ານສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໝາຍເຖງິ 

ເມ  ື່ອ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຈາກໄປ (ກຈກ1:9-11) ພຣະວນິຍານຈະສະເດັດລ  ງມາແລະເຂ ົ້າມາໃນຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອໃນຮບູ

ແບບຂອງລ  ມເຊິື່ ງຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອສາມາດໄດົ້ຍິນແລະແປວໄຟທ ື່ ຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອສາມາດເຫັນ. ນ ົ້ແມ ື່ນເຫດການໃໝື່ທາງ

ວນິຍານ, ສະນ ັົ້ນພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຢ ນຢນັດົ້ວຍສນັຍາລກັທາງຮື່າງກາຍ. 

  ເມ ຶ່ອເຖິງວ ນເພ ນເຕຄໍສະເຕບ ນດາພີຶ່ນ້ອງຜູທ້ີຶ່ເຊ ຶ່ອທ ງໝ ດໃນທີຶ່ນ ັ້ນກໍມາເຕ ັ້າໂຮມກ ນຢູູ່ບ່ອນດຽວ. ໃນທ ນ 
ໃດນ ັ້ນກໍເກີດມີສຽງໜ ຶ່ງດ ງມາຈາກຟ້າ ເໝ ອນສຽງລ ມພະຍຸແຮງກ້າດ ງກ້ອງສະໜ ັ່ນທ ັ່ວເຮ ອນທີຶ່ພວກເພິຶ່ນນ ັ່ງຢູູ່
ນ ັ້ນ. ມີລີັ້ນເປັນຮູບເໝ ອນແປວໄຟໄດ້ປາກ ດໃຫພ້ວກເພິຶ່ນເຫ ນແລະລິັ້ນນ ັ້ນໄດ້ແຕກກະຈາຍອອກໄປຢູູ່ເທິງ

ພວກເພິຶ່ນທຸກຄ ນຜູລ້ະລິັ້ນ. ທຸກຄ ນໃນທີຶ່ນ ັ້ນຈ ຶ່ງເຕ ມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເຈ ັ້າແລະເລີຶ່ມປາກພາສາ

ຕ່າງໆຕາມທີຶ່ພຣະວິນຍານຊ ງໂຜດໃຫ້ພວກເພິຶ່ນເວ ັ້າ. (ກຈກ 2:1-4) 

  ສື່ວນທ ື່ ເຫຼ ອຂອງເລ ື່ ອງບອກພວກເຮ າວື່າພຣະວນິຍານບ ລິສດຸເຈ ົ້າຊື່ວຍໃຫົ້ຜູົ້ຕດິຕາມພຣະເຢຊູສາມາດ

ເວ ົ້າໃນຫຼາຍພາສາທ ື່ ແຕກຕື່າງກນັ. ພວກເພິື່ ນກ  າລງັສ  ນທະນາກບັຊາວຢິວທ ື່ ກ  າລງັມາຢົ້ຽມຢາມຈາກທ ື່ວ

ໂລກ. ພວກເພິື່ ນກ  າລງັບອກພວກເຂ າກື່ຽວກບັການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າແລະການເປັນຄ ນມາອ ກ. 

"ຊາວຢິວ" ແມ ື່ນຊ ື່ ທ ື່ ຖ ກມອບໃຫົ້ຊາວອດິສະຣາເອນໃນຕື່າງແດນ, ເຊິື່ ງຖ ກບງັຄບັໃຫົ້ໄປອາໄສຢູື່ໃນຫຼາຍ

ປະເທດ. ເລ ື່ ອງລາວຂອງການເນລະເທດພວກເຂ າເຈ ົ້າແມ ື່ນຢູື່ໃນພຣະສນັຍາເດ ມ. ຊາວຢິວທ ື່ ມາຢົ້ຽມຢາມ

ພາກນັໄດົ້ຍນິຜູົ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູເຈ ົ້າປະກາດກບັພວກເຂ າດົ້ວຍພາສາຂອງພວກເຂ າເອງ, ພວກເຂ າແມ ື່ນ

ເຊ ົ້ອສາຍຂອງຊາວອິດສະຣາເອນໃນພຣະສນັຍາເດ ມ. ພວກເຂ າໄດົ້ມານະຄອນເຢຣຊູາເລັມເພ ື່ ອສະຫຼອງ

ວນັສ  າຄນັທາງສາດສະໜາຂອງຊາວຢິວ. 

  ຊາວຢິວໃນນະຄອນເຢຣຊູາເລັມຮູົ້ວື່າຄ  ນເຫຼ ື່ ານ ົ້ເປັນຜູົ້ຕດິຕາມພຣະເຢຊູເຈ ົ້າແລະຄດິວື່າພວກເພິື່ ນເມ າ

ເຫຼ ົ້າ. ແຕື່ວື່າມນັເປັນໄປບ ື່ ໄດົ້ທ ື່ ເຫຼ ົ້າສາມາດເຮັດໃຫົ້ຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອເຫຼ ື່ ານ ົ້ເວ ົ້າໃນພາສາຕື່າງໆໄດົ້. ແຕື່ຫຼງັຈາກນ ັົ້ນ

ອກັຄະສາວ  ກເປໂຕໄດົ້ອະທິບາຍຢື່າງຈະແຈ ົ້ງໃຫົ້ພວກເຂ າຟງັ. ເພິື່ ນໄດົ້ເຮັດຫຼາຍກວື່ານ ັົ້ນ ເພິື່ ນໄດົ້ກ ື່າວຕ ື່

ພວກເຂ າຢື່າງແຮງວື່າ: 

  “ຊາວຢິວທ ງຫຼາຍພ້ອມກ ບທຸກໆຄ ນ ທີຶ່ມາພ ກອາໄສຢູູ່ໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລ ມເອີຍ ຈ ັ່ງເຂ ັ້າໃຈເລ ຶ່ອງນີັ້ ແລະ
ໂຜດຟັງຂ້າພະເຈ ັ້າກ່າວໃຫ້ດີ. ຄ ນເຫຼ ັ່ານີັ້ບໍໍ່ໄດ້ເມ າເຫຼ ັ້າດ ັ່ງທີຶ່ພວກທ່ານຄິດ ເພາະຍ ງເປັນເວລາເກ ັ້າໂມງເຊ ັ້າ. ແຕ່

ເຫດ ການທີຶ່ພວກທ່ານໄດ້ເຫ ນແລະໄດ້ຍິນນີັ້ ແມ່ນເປັນໄປຕາມທີຶ່ຜູ້ທ ານວາຍໂຢເອນໄດ້ກ່າວໄວວ້່າ, ‘ພຣະເຈ ັ້າ
ຊ ງກ່າວວ່າ, ໃນຍຸກສຸດທ້າຍນ ັ້ນເຮ າຈະຖອກເທພຣະວິນຍານຂອງເຮ າລ ງໃສ່ມະນຸດທ ງປວງ.ລູກຊາຍແລະລູກ
ຍິງຂອງພວກເຈ ັ້າຈະທ ານວາຍຊາຍໜຸ່ມຂອງພວກເຈ ັ້າຈະເຫ ນນິມິດ ແລະພວກຊາຍເຖ ັ້າຂອງພວກເຈ ັ້າຈະຝັນ



ເຫ ນ.ຝູ່າຍເຮ າໃນຄາວນ ັ້ນເຮ າຈະປະທານພຣະວິນຍານຂອງເຮ າໃຫແ້ກ່ຜູ້ຮ ບໃຊ້ຊາຍຍິງຂອງເຮ າແລະພວກເຂ າ
ຈະທ າ ນວາຍ. ເຮ າຈະບ ນດານໃຫ້ມີການອ ດສະຈ ນໃນທ້ອງຟ້າເບ ັ້ອງເທິງແລະໝາຍສ າຄ ນໃນໂລກເບ ັ້ອງລຸ່ມ
ຈະມີເລ ອດ ມີໄຟ ແລະມີອາຍຄວ ນ.....ແລ້ວກໍຈະເປັນດ ັ່ງນີັ້ຄ ບຸກຄ ນໃດ ທີຶ່ຮ້ອງອອກພຣະນາມຂອງອ ງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ ັ້າ ກໍຈະໄດ້ລອດພ ັ້ນ.” ““ຊາວອິດສະຣາເອນທ ງຫລາຍເອີຍ, ຈ ັ່ງຟັງຖ້ອຍຄ າເຫຼ ັ່ານີັ້ ພຣະເຢຊູເຈ ັ້າໄທນາຊາ

ເຣ ດ ເປັນຜູທ້ີຶ່ພຣະເຈ ັ້າໄດ້ຊ ງສ າແດງໃຫ້ພວກທ່ານຮູເ້ຫ ນຢູ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວ ດ້ວຍການອ ດສະຈ ນ, ດ້ວຍການ

ອິດທິຣິດ ແລະດ້ວຍໝາຍສ າຄ ນຕ່າງໆ ຊ ຶ່ງພຣະເຈ ັ້າໄດ້ກະທ າດ້ວຍພຣະອ ງ, ພວກທ່ານກໍຮູ້ເລ ຶ່ອງນີັ້ຢູູ່ແລ້ວ. 

ດ້ວຍວ່າ, ເຫດການໄດ້ເກີດຂ ັ້ນຢູູ່ໃນທ່າມກາງພວກທ່ານ. ໂດຍສອດຄ່ອງກ ບແຜນການຂອງພຣະເຈ ັ້າ ທີຶ່ພຣະ
ອ ງໄດ້ກ ານ ດຄາດໝາຍໄວ້ລ່ວງໜ້າກ່ອນແລ້ວວ່າ ພຣະເຢຊູເຈ ັ້າຈ າຕ້ອງຖ ກມອບໃຫພ້ວກທ່ານ ແລະພວກ
ທ່ານໄດ້ມອບໃຫ້ບ ນດາຄ ນນອກສາດສະໜາ ຄ ງພຣະອ ງໄວ້ທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ ແລະປະຫານຊີວິດເສຍ. ແຕ່ພຣະ
ເຈ ັ້າໄດ້ບ ນດານໃຫພ້ຣະອ ງເປັນຄ ນມາຈາກຕາຍ ໂດຍປົດປູ່ອຍພຣະອ ງອອກຈາກຄວາມເຈ ບປວດຂອງອ ານາດ
ແຫ່ງຄວາມຕາຍ ເພາະຄວາມຕາຍບໍໍ່ສາມາດກ ກຈ່ອງພຣະອ ງໄວ້ໄດ້.....ພຣະເຈ ັ້າໄດ້ຍ ກພຣະເຢຊູເຈ ັ້າຂ ັ້ນສູ່
ເບ ັ້ອງຂວາພຣະຫ ດຂອງພຣະອ ງ ແລະເພິຶ່ນໄດ້ຮ ບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເຈ ັ້າຈາກພຣະບິດາເຈ ັ້າຕາມພຣະສ ນຍາ
ໄວ້, ພຣະເຢຊູເຈ ັ້າໄດ້ຊ ງຖອກພຣະວິນຍານນ ັ້ນລ ງມາ ຊ ຶ່ງພວກເຈ ັ້າໄດ້ເຫ ນແລະໄດ້ຍິນແລ້ວນ ັ້ນ”                      

(ກຈກ 2:14-19, 21-24,33) 

  ເປໂຕບອກວື່າພວກເຂ າໄດົ້ເຫັນດົ້ວຍຕາຂອງພວກເຂ າເອງແລະໄດົ້ຍນິດົ້ວຍຫຂູອງພວກເຂ າເອງ, ສິື່ ງ

ມະຫດັສະຈນັທ ື່ ເກ ດຂ ົ້ນໂດຍການສະເດັດມາຂອງພຣະວນິຍານບ ລິສດຸຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ເພິື່ ນບອກພວກເຂ າ

ວື່າພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ສ  ື່ງພຣະວນິຍານຂອງພຣະອ  ງເພ ື່ ອບອກພວກເຂ າກື່ຽວກບັສິື່ ງທ ື່ ໄດົ້ເກ ດຂ ົ້ນກື່ຽວກບັພຣະເຢ

ຊູເຈ ົ້າແລະຄວາມໝາຍຂອງມນັ. ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າເປັນຜູົ້ທ ື່ ຖ ກເລ ອກ. ພຣະອ  ງໄດົ້ມາແລົ້ວ ພຣະອ  ງໄດົ້ຖ ກຂົ້າ

ຕາຍ ພຣະອ  ງໄດົ້ເປັນຄ ນມາຈາກຕາຍແລົ້ວແລະດຽວນ ົ້ພວກເຂ າຄວນຈະເຊ ື່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ຜ  ນຂອງ

ຂື່າວສານທ ື່ ໜກັແໜົ້ນຂອງເປໂຕແມ ື່ນໜົ້າປະຫຼາດໃຈຫຼາຍ. ມ  ຄ  ນສາມພນັຄ  ນ“ໄດົ້ຮົ້ອງພຣະນາມຂອງອ  ງ 

ພຣະຜູົ້ເປັນເຈ ົ້າ” ເພ ື່ ອຂ ການໃຫົ້ອະໄພແລະໄດົ້ຮບັຄວາມພ  ົ້ນ (ກຈກ 2:41). 

  ຖົ້າທື່ານໄດົ້ຍິນເລ ື່ ອງນ ົ້ຢູື່ໃນຄຣສິຕະຈກັ, ນ ົ້ມກັຈະເປັນເວລາທ ື່ ນກັເທດຈະເລ ື່ ມເວ ົ້າກ ື່ຽວກບັໄມ ົ້ກາງແຂນ. 

ບ ື່ ເປັນຫຍງັ, ເນ ື່ອງຈາກໄມ ົ້ກາງແຂນແລະການເປັນຄ ນມາໄດົ້ນ  າໄປສູື່ຊື່ວງເວລານ ົ້. ແຕື່ມ  ອ ກບາງສິື່ ງບາງ

ຢື່າງທ ື່ ກ  າລງັເກ ດຂ ົ້ນແລະພວກເຮ າພາດບາງຢື່າງທ ື່ ສ  າຄນັຂອງເລ ື່ ອງ. 

ການແຊກຊ ມຢື່າງມະຫດັສະຈນັ 

  ຈ  ື່ງຈ ື່ໄວົ້ວື່າເຫດການໃນກດິຈະການບ  ດທ  2 ນ ົ້ແມ ື່ນກື່ຽວກບັການສະເດັດມາຂອງພຣະວນິຍານ. ການ

ມາຂອງພຣະວນິຍານແມ ື່ນອ  ງປະກອບທ ື່ ສ  າຄນັທ ື່ ສດຸຂອງພຣະສນັຍາໃໝື່. ຈ ື່ໄວົ້ວື່າພຣະສນັຍາໃໝື່ແມ ື່ນ

ຄ  າໝ ັົ້ນສນັຍາໃໝື່ທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ປະທານໃຫົ້ແກື່ມະນດຸ. ຄຣສິຕຽນຫຼາຍຄ  ນບ ື່ ເຂ ົ້າໃຈວື່ານ ົ້ຍງັໝາຍເຖງິ 

ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເລ ື່ ມຕ  ົ້ນສ  ງຄາມຝື່າຍຈດິວນິຍານເພ ື່ ອຮຽກເອ າຄ ນມາ ບ ື່ ພຽງແຕື່ຊາວຢິວທ ື່ ໄດົ້ປະຕເິສດ               



ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ,ແຕື່ຍງັເປັນຄ  ນຕື່າງຊາດນ  າອ ກດົ້ວຍ. ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການຢາກຟ ົ້ນຟປູະຊາຊ  ນຂອງພຣະອ  ງ

ເອງຈາກທກຸໆຊາດທ ື່ ພຣະອ  ງໄດົ້ປະຖິົ້ມຕອນຢູື່ທ ື່ ວຫິານຫ ບາເບນ. ພຣະເຈ ົ້າກ  າລງັຕິດຕາມຄອບຄ  ວມະນດຸ

ຂອງພຣະອ  ງ, ແລະມນັບ ື່ ສ  າຄນັວື່າລກູໆຂອງພຣະອ  ງຢູື່ໃສ. ພຣະອ  ງຕົ້ອງການໃຫົ້ພວກເຂ າກບັມາແລະ

ຈະພ  ບພວກເຂ າເຖງິແມ ື່ນວື່າພວກເຂ າຈະອາໄສຢູື່ໃນປະເທດທ ື່ ໄກທ ື່ ສດຸໃນໂລກກ ື່ຕາມ. 

  ເລ ື່ ອງທ ື່ ພວກເຮ າຫາກ ື່ໄດົ້ອື່ານໃນກດິຈະການບ  ດທ  2 ບອກພວກເຮ າວື່າພຣະວນິຍານໄດົ້ມາພົ້ອມດົ້ວຍ

ລ  ມແລະໄຟ (ກຈກ 2:2-3). ໄຟແລະ“ຄວນັໄຟ” ແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ພ  ບເຫັນໄດົ້ທ  ື່ວໄປໃນນມິດິຂອງການຊ  ງສະ

ຖດິຂອງພຣະເຈ ົ້າໃນພຣະສນັຍາເດ ມ (ອພຍ 13:21-22; ອຊກ 1:4,13,27). ບາງຄ ັົ້ງພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ມາໃນ

“ລ  ມພາຍ”ຸ (ອຊຢ 6: 4, 6; ອຊກ 1:4; ໂຢບ 38: ; 40: 6). ຊາວຢິວຜູົ້ທ ື່ ໄດົ້ຍນິຂື່າວສານຂອງເປໂຕ

ແລະ ເຫັນການສະເດັດມາຂອງພຣະວນິຍານດົ້ວຍຕາຂອງພວກເຂ າເອງກ ື່ໄດົ້ຮູົ້ວື່າວນັແຫື່ງຄວາມລອດ             

ພ ົ້ນໄດົ້ມາເຖງິແລົ້ວ. 

  ຄດິເບິື່ ງກ ື່ຽວກບັສິື່ ງທ ື່ ເກ ດຂ ົ້ນໃນເຫດການນ ົ້. ຊາວຢິວສາມພນັຄ  ນໄດົ້ອາໄສຢູື່ນອກປະເທດອິດສະຣາ

ເອນ, ຄ ໃນປະເທດອ ື່ ນໆທ ື່ ບນັພະບລຸດຸຂອງພວກເຂ າໄດົ້ຖ ກບງັຄບັໃຫົ້ໄປຢູື່. ຕອນນ ົ້ເຂ າເຈ ົ້າໄດົ້ມາທ ື່ ນະ

ຄອນເຢຣຊູາເລັມໃນວນັສ  າຄນັທາງສາສະໜາ. ພວກເຂ າໄດົ້ເຫັນການສະເດັດມາຂອງພຣະວນິຍານແລະ

ໄດົ້ຍິນກື່ຽວກບັພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຜູົ້ທ ື່ ໄດົ້ຖ ກເລ ອກ. ພວກເຂ າໄດົ້ຍນິກື່ຽວກບັສິື່ ງທ ື່ ພຣະອ  ງໄດົ້ເຮັດ. ພວກເຂ າ

ຕດັສິນໃຈເຊ ື່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ພວກເຂ າກາຍເປັນຄຣສິຕຽນ. ພວກເຂ າເລ ື່ ມເຮັດຕາມສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ

ສອນ. ທື່ານຄດິວື່າຊາວຢິວໄດົ້ເຮັດຫຍງັຕ ື່ ໄປ? 

ພວກເຂ າໄດົ້ກບັເມ  ອບົ້ານ. 

  ເປັນຫຍງັສິື່ ງນ ັົ້ນຈິື່ງສ  າຄນັ? ເພາະວື່າດຽວນ ົ້ບນັດາປະຊາຊ  ນໃນປະເທດຕື່າງໆທ ື່ ຖ ກປະຖິົ້ມໄດົ້ມ  ຜູົ້

ຕດິຕາມພຣະເຢຊູເຈ ົ້າສາມພນັຄ  ນທ ື່ ກ  າລງັບອກວື່າພຣະເຈ ົ້າເຮັດຫຍງັໃນພວກເຂ າ. ພວກເຂ າເປັນຜູົ້

ຕດິຕາມຄ  ນໃໝື່ທ ື່ ສດັຊ ື່ ຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າທ ື່ ອາໄສຢູື່ໃນດນິແດນທ ື່ ເປັນສດັຕພູາຍໃຕົ້ສດິອ  ານາດຂອງວນິ

ຍານຊ  ື່ວຮົ້າຍ,ຜ ມານທ ື່ ກະບ  ດ. ພວກເຂ າເປັນວທິ ການຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ຈະເລ ື່ ມຕ  ົ້ນເພ ື່ ມຂະຫຍາຍຂອງ

ຄອບຄ  ວມະນດຸຂອງພຣະອ  ງ. ພວກເຂ າເປັນຄ  ນທ  າ ອິດທ ື່ ອອກໄປກບັຂື່າວດ ນ ົ້. ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຕົ້ອງການ

ໃຫົ້ພວກເຂ າເຮັດຫຍງັ? ຄ ສິື່ ງດຽວກນັກບັທ ື່ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ບອກພວກສາວ  ກໃຫົ້ເຮັດ. ພວກເຮ າເອ ົ້ນມນັ

ວື່າພຣະມະຫາບນັຊາ. ຄຣສິຕຽນຮູົ້ຂ ົ້ພຣະຄ  າພ ເຫຼ ື່ ານ ົ້ເປັນຢື່າງດ : 

   ເຫດສະນ ັ້ນ ພວກເຈ ັ້າຈ ັ່ງອອກໄປ ຈ ັ່ງເຮ ດໃຫຄ້ ນທຸກຊາດເປັນລູກສິດ ໃຫ້ພວກເຂ າຮ ບບ ບຕິສະມາໃນ
ພຣະນາມແຫ່ງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເຈ ັ້າ  ສ ັ່ງສອນພວກເຂ າໃຫ້ຖ ຮ ກສາທຸກໆສິຶ່ງທີຶ່

ເຮ າໄດ້ສ ັ່ງພວກເຈ ັ້າໄວ້ແລ້ວນ ັ້ນ ນີັ້ແຫຼະ ເຮ າຢູູ່ກ ບເຈ ັ້າທ ງຫລາຍທຸກໆວ ນຈ ນສິັ້ນໂລກນີັ້.” (ມທ 28:19-20) 



  ແຕື່ອ ກເທ ື່ ອໜ ື່ ງ,ພວກເຮ າມກັຈະພາດບາງລາຍລະອຽດ. ນ ັົ້ນເປັນພຽງແຕື່ສື່ວນໜ ື່ ງຂອງພຣະມະຫາບນັ

ຊາ. ສື່ວນ ໜ ື່ ງແມ ື່ນຂາດໄປ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ຂົ້າມໄປຫາຂ ົ້ທ  18. ຫຼາຍຄ  ນບ ື່ ໄດົ້ກ ື່າວເຖງິຂ ົ້ 18 ເມ  ື່ອພວກ

ເຂ າເວ ົ້າກ ື່ຽວກບັພນັທະກດິຂອງພວກເຮ າທ ື່ ຈະປະກາດຂື່າວປະເສ ດແກື່ຜູົ້ຄ  ນ. ນ ົ້ແມ ື່ນຄ  າກື່າວທ ື່ ສ  ມບນູ

ຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າທ ື່ ມ  ບາງສິື່ ງທ ື່ ສ  າຄນັໃນໂຕໜງັສ ສ ເຂັົ້ມຄ : 

  ພຣະເຢຊູເຈ ັ້າຈ ຶ່ງໄດ້ຫຍ ບເຂ ັ້າມາໃກ້ ແລ້ວຊ ງກ່າວກ ບພວກເພິຶ່ນວ່າ, “ອ ານາດທ ງໝ ດໃນສະຫວ ນ ແລະທີຶ່
ແຜນ່ດນິໂລກ ໄດມ້ອບໃຫແ້ກເ່ຮ າແລວ້ ເຫດສະນ ັ້ນພວກເຈ ັ້າຈ ັ່ງອອກໄປ ຈ ັ່ງເຮ ດໃຫ້ຄ ນທຸກຊາດເປັນລູກສິດ 
ໃຫ້ພວກເຂ າຮ ບບ ບຕິສະມາໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບໍຣສິຸດເຈ ັ້າ  ສ ັ່ງສອນ
ພວກເຂ າໃຫຖ້ ຮ ກສາທຸກໆສິຶ່ງທີຶ່ເຮ າໄດ້ສ ັ່ງພວກເຈ ັ້າໄວແ້ລ້ວນ ັ້ນ ນີັ້ແຫຼະ ເຮ າຢູູ່ກ ບເຈ ັ້າທ ງຫລາຍທຸກໆວ ນຈ ນ
ສິັ້ນໂລກນີັ້.”  (ມທ 28:18-20) 

  ທື່ານເຫັນແລົ້ວບ ? ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າມ  ສິດອ  ານາດທງັໝ  ດໃນສະຫວນັແລະທ ື່ ແຜື່ນດນິໂລກ. ສດິອ  ານາດໃນ

ສະຫວນັແມ ື່ນເຂ ົ້າໃຈງ ື່າຍ. ຫຼງັຈາກທ ື່ ພຣະເຢຊູຕາຍແລະຖ ກເຮັດໃຫົ້ເປັນຄ ນມາຈາກຕາຍ. ພຣະອ  ງໄດົ້

ເຂ ົ້າໄປໃນສະຫວນັແລະໄດົ້ຮບັສດິອ  ານາດຈາກພຣະເຈ ົ້າພຣະບດິາ (ກລຊ3: 1; ຮຣ12:2). ແຕື່ພາກສື່ວນ

“ທ ື່ ແຜື່ນດນິໂລກ” ໝາຍຄວາມວື່າແນວໃດ? ສິື່ ງນ ົ້ພາດງ ື່າຍ. ການກບັຄ ນສູື່ສະຫວນັຂອງພຣະອ  ງແມ ື່ນຈດຸ

ສິົ້ນສດຸຂອງສດິອ  ານາດຂອງຜູົ້ທ ື່ ມ  ອ  ານາດຢູື່ເທິງໂລກ. ໃຜແມ ື່ນຜູົ້ທ ື່ ມ  ສດິອ  ານາດນ ົ້? ມນັແມ ື່ນບດຸທງັຫຼາຍ

ຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ກະບ  ດທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ແຕື່ງຕ ັົ້ງໃຫົ້ປ ກຄອງເໜ ອບນັດາປະຊາຊາດເມ  ື່ອຕອນທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າ

ປະຕເິສດພວກເຂ າຢູື່ທ ື່ ວຫິານຫ ບາເບນ (ພບຍ4: 19, 29:26). 

ເຈ ົ້າບ ື່ ມ  ສດິອ  ານາດຢູື່ທ ື່ ນ ົ້  

ຜ ນຂອງການເປັນຄ ນມາຈາກຄວາມຕາຍແລະການກບັຄ ນສູື່ສະຫວນັຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໝາຍຄວາມວື່າ

ອ  ານາດຂອງບດຸທງັຫຼາຍຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ກະບ  ດໄດົ້ຖ ກຍ  ກເລ ກແລົ້ວ. ພວກເຂ າບ ື່ ມ  ສິດອ  ານາດປ ກຄອງ             

ເໜ ອປະຊາຊ  ນໃນປະເທດເຫຼ ື່ ານ ັົ້ນອ ກຕ ື່ ໄປ. ຄວາມລອດພ ົ້ນບ ື່ ແມ ື່ນພຽງແຕື່ສ  າລບັຄ  ນຢິວເທ ື່ ານ ັົ້ນ, ເຖງິ

ແມ ື່ນວື່າຜູົ້ທ ື່ ຖ ກເລ ອກໄວົ້ນ ັົ້ນແມ ື່ນເຊ ົ້ອສາຍຂອງອບັຣາຮາມແລະດາວດິ. ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າແມ ື່ນຜູົ້ທ ື່ ຖ ກເລ ອກ

ສ  າລບັທກຸໆຄ  ນໃນທກຸຫ  ນທກຸແຫື່ງ.ພຣະເຢຊູເປັນເຈ ົ້ານາຍທ ື່ ຖ ກຕົ້ອງຊອບທ  າຂອງທກຸໆຊາດ. ການເປັນ

ຄ ນມາຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ, ການກບັຄ ນໄປສູື່ສະຫວນັຂອງພຣະອ  ງ,ແລະການສະເດັດມາ

ຂອງພຣະວນິຍານແມ ື່ນການສິົ້ນສດຸສ  າລບັອ  ານາດຂອງພວກວນິຍານທ ື່ ກະບ  ດ. ພວກເຂ າໄດົ້ສນູເສຍສດິທິ

ທ ື່ ຖ ກຕົ້ອງໃນການປ ກຄອງປະເທດຕື່າງໆ, ແຕື່ພວກເຂ າຍງັມ  ອ  ານາດຢູື່. 

  ນ ົ້ແມ ື່ນເຫດຜ  ນທ ື່ ພຣະຄ  າພ ໃໝື່ເຊ ື່ ອມໂຍງການເປັນຄ ນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າແລະການກບັຄ ນ

ສູື່ຫວນັພົ້ອມກບັຄວາມພື່າຍແພົ້ຂອງອ  ານາດວນິຍານຊ  ື່ວຮົ້າຍທງັຫຼາຍ. ເມ  ື່ອພຣະເຈ ົ້າ "ໄດົ້ບນັດານໃຫົ້ 

ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຄ ນມາຈາກຕາຍ" (ກລຊ 2:12)  ບາບຂອງພວກເຮ າບ ື່ ພຽງແຕື່ໄດົ້ຮບັການໃຫົ້ອະໄພ                



(ກລຊ2: 13-14), ແຕື່ "ພຣະອ  ງໄດົ້ຊ  ງປ ດວນິຍານຄອບຄອງແລະອ  ານາດວນິຍານຊ  ື່ວທງັຫຼາຍເສຍ 

ແລະໄດົ້ຊ  ງປະຈານພວກເຂ າຢື່າງເປ ດເຜ ຍ ໂດຍນ  າພວກເຂ າເປັນຊະເລ ຍໃນຂະບວນແຫື່ງໄຊຊະນະຂອງ

ພຣະອ  ງ” (ກລຊ 2:15). ຈ ື່ໄວົ້ວື່າ“ວນິຍານຄອບຄອງແລະອ  ານາດວນິຍານຊ  ື່ວທງັຫຼາຍ” ແມ ື່ນຄ  າສບັທ ື່

ໂປໂລໃຊົ້ກ ື່ຽວກບັບດຸທງັຫຼາຍຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ກະບ  ດເຊິື່ ງກາຍມາເປັນເທບພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ຊ  ື່ວຮົ້າຍຂອງບນັດາ

ປະຊາຊາດທ ື່ ບາເບນ (ຣມ 8: 38, 1 ກຣທ 15:24; ອຟຊ 1:21; 2:2; 3:10; 6:12; ກລຊ1:13). 

  ຄ  າວື່າ“ວນິຍານຄອບຄອງແລະອ  ານາດວນິຍານຊ  ື່ວທງັຫຼາຍ” ແມ ື່ນຄ  າທ ື່ ອກັຄະສາວ  ກໂປໂລມກັໃຊົ້ເພ ື່ ອ

ອະທິບາຍເຖງິວນິຍານຊ  ື່ວທ ື່ ພື່າຍແພົ້. ຫຼງັຈາກທ ື່ ພຣະອ  ງໄດົ້ເປັນຄ ນມາຈາກຕາຍແລົ້ວ, ພຣະເຢຊູໄດົ້ສະ 

ເດັດໄປ“ເຂ ົ້າໃນສະຫວນັແລະຊ  ງສະຖດິຢູື່ເບ ົ້ອງຂວາພຣະຫດັຂອງພຣະເຈ ົ້າ ໂດຍມ ຝງູເທວະດາແລະບນັ 

ດາຜູົ້ມ  ອ  ານາດ ແລະຣດິເດດຖ ກຊ  ງມອບໄວົ້ ໃຫົ້ຢູື່ໃຕົ້ອ  ານາດຂອງພຣະອ  ງແລົ້ວ.” (1 ປຕ3:22). 

ເມ  ື່ອພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ບນັດານໃຫົ້ພຣະເຢຊູເປັນຄ ນມາຈາກຕາຍແລະໄດົ້ມອບສດິອ  ານາດທງັໝ  ດໃຫົ້ພຣະອ  ງ, 

ພຣະເຢຊູໄດົ້ຖ ກແຕື່ງຕ ັົ້ງໄວົ້ “ສງູກວື່າ” ບນັດາວນິຍານທ ື່ ຄອບຄອງ,ຜູົ້ມ  ອ  ານາດ,ຜູົ້ມ  ຣດິເດດ,ຜູົ້ມ  ອານພຸາບ

ແລະເໜ ອກວື່ານາມຊ ື່ ທງັປວງທ ື່ ເຂ າເອ ື່ ຍຂ ົ້ນ ບ ື່ ແມ ື່ນໃນສະໄໝນ ົ້ເທ ື່ ານ ັົ້ນ ແຕື່ວື່າໃນສະໄໝທ ື່ ຈະມາເຖງິ

ດົ້ວຍ.  (ອຟຊ1:20-21). ແລົ້ວກ ຈະເປັນຍກຸສດຸທົ້າຍຄ ເມ  ື່ອພຣະຄຣດິຈະຊ  ງມ  ໄຊເໜ ອວນິຍານທກຸດວງທ ື່

ປ  ກຄອງໂລກ ເໜ ອສດິອ  ານາດແລະອານພຸາບທງັສິົ້ນແລະຈະມອບອານາຈກັຖວາຍແກື່ພຣະບິດາເຈ ົ້າ (1 

ກຣທ 15:24). 

  ໂປໂລໄດົ້ເຫັນວື່າການເປັນຄ ນມາຈາກຄວາມຕາຍແລະການສະເດັດຂ ົ້ນສູື່ສະຫວນັຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ

ແມ ື່ນຈດຸຈ  ບຂອງສດິອ  ານາດສ  າລບັບດຸທງັຫຼາຍຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ກະບ  ດ ທ ື່ ໄດົ້ຮບັສິດອ  ານາດປ ກຄອງເໜ ອ

ປະຊາຊາດ. ມນັບ ື່ ແປກທ ື່ ເພິື່ ນຍງັໄດົ້ເຊ ື່ ອມຕ ື່ ຄວາມຄິດນ ັົ້ນກບັຄວາມລອດພ ົ້ນຂອງຄ  ນຕື່າງຊາດອ ກດົ້ວຍ. 

ພຣະເຢຊູຜູົ້ທ ື່ ໄດົ້ເປັນຄ ນມາຈາກຄວາມຕາຍແລະພຣະວນິຍານ, ຈະປ ດປື່ອຍຄ  ນຕື່າງຊາດອອກຈາກວນິ

ຍານຊ  ື່ວເຊິື່ ງກ  ດຂ ື່ ຂ  ື່ມເຫັງແລະທ  າຮົ້າຍພວກເຂ າ  (ພສສ. 82:2-5). 

  ຈ  ື່ງຈ ື່ໄວົ້ວື່າພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ປະກ  ດຕ  ວຕ ື່ ອບັຣາຮາມໃນທນັທ ຫຼງັຈາກການແບື່ງແຍກເປັນປະຊາຊາດຕື່າງໆຢູື່

ທ ື່ ວຫິານຫ ບາເບນ. ພຣະອ  ງບອກອບັຣາຮາມວື່າໃນມ  ົ້ໜ ື່ ງໂດຍຜື່ານເພິື່ ນແລະລກູຫຼານຂອງເພິື່ ນປະຊາຊາດ

ທງັໝ ດເຫຼ ື່ ານ ົ້ຈະໄດົ້ຮບັພອນ. ໂປໂລຜູົ້ສ  ື່ງຂື່າວໄປໃຫົ້ຄ  ນຕື່າງຊາດຮູົ້ຄ  າໝ ັົ້ນສນັຍານ ັົ້ນດ . ເພິື່ ນໄດົ້ຂຽນວື່າ 

ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ "ໄດົ້ຢ ນຢນັພຣະສນັຍາ" ທ ື່ ໄດົ້ໃຫົ້ກບັອບັຣາຮາມແລະລກູຫຼານຂອງເພິື່ ນ "ເພ ື່ ອໃຫົ້ຄ  ນຕື່າງ

ຊາດໄດົ້ສນັລະເສ ນພຣະເຈ ົ້າ ເພາະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອ  ງ" (ຣມ 15:8-9). 

  ໂປໂລຍງັເວ ົ້າບ ື່ ທນັຈ  ບກື່ຽວກບັເລ ື່ ອງນ ົ້. ເພິື່ ນມກັກື່າວເຖງິພຣະສນັຍາເດ ມເພ ື່ ອສະແດງວື່າພຣະເຈ ົ້າບ ື່

ເຄ ຍຍອມແພົ້ຕ ື່ ຄ  ນຕື່າງຊາດ. ພຣະອ  ງຕົ້ອງການໃຫົ້ພວກເຂ າເຈ ົ້າຢູື່ໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງຕະຫຼອດເວ

ລາ. ໂປໂລຮູົ້ວື່າຜູົ້ທ ື່ ຖ ກເລ ອກໄດົ້ຖ ກເອ ົ້ນວື່າ "ຮາກຂອງເຢຊ " ໃນພຣະສນັຍາເດ ມ. ເຢຊ ເປັນພ ື່ ຂອງກະ 



ສດັດາວດິ. ມນັໝາຍຄວາມວື່າເຊ ົ້ອສາຍຂອງເຢຊ  “ຈະລກຸຂ ົ້ນເພ ື່ ອປ ກຄອງຄ  ນຕື່າງຊາດ; ຄ  ນຕື່າງຊາດ

ຈະມ ຄວາມຫວງັໃນພຣະອ  ງ” (ອຊຢ 11:10) ໂປໂລຮູົ້ວື່າໃນວນັໜ ື່ ງບນັດາປະຊາຊາດທ ື່ ຖ ກປະຖິົ້ມຈະ

ນະມດັສະການພຣະເຈ ົ້າອ  ງທື່ຽງແທົ້ (ພສສ.117:1). 

  ແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້າແມ ື່ນສ  ງຄາມຝື່າຍວນິຍານ. ມນັເລ ື່ ມຕ  ົ້ນເມ  ື່ອພຣະວນິຍານສະເດັດມາແລະ 

3,000 ຄ  ນໄດົ້ເຊ ື່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ (ກຈກ 2). ຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອໃໝື່ເຫຼ ື່ ານ ັົ້ນໄດົ້ກບັໄປບົ້ານຂອງພວກເຂ າໃນ

ຫຼາຍປະເທດ. ຂື່າວປະເສ ດຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ບກຸເຂ ົ້າໄປໃນບນັດາປະເທດຕື່າງໆທ ື່ ຢູື່ພາຍໃຕົ້ອ  ານາດ

ຂອງວນິຍານຊ  ື່ວ.  ພຣະຄ  າພ ໄດົ້ກ ື່າວເຖງິຄ  ນໃໝື່ທ ື່ ກາຍມາເປັນຜູົ້ເຊ ື່ ອວື່າເປັນການເຕ ບໃຫຍື່ຂອງ 

“ອານາຈກັ” ຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ເມ  ື່ອຜູົ້ຄ  ນຫນັປື່ຽນຈາກການເປັນຄ  ນຂອງວນິຍານຊ  ື່ວຮົ້າຍຕື່າງໆກາຍເປັນ

ສະມາຊກິໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າ, ອານາຈກັຂອງພຣະເຈ ົ້າກ ື່ ເຕ ບໃຫຍື່ຂ ົ້ນ. ພວກຜ ມານຮົ້າຍຈະບ ື່ ຍອມ

ໃຫົ້ໃຜມ  ຊ ວດິນ ຣນັດອນ. ໃນຂະນະທ ື່ ຜູົ້ຄ  ນເຊ ື່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈ ົ້າອານາຈກັຂອງພວກຜ ມານຮົ້າຍກ ື່ນ ົ້ອຍລ  ງ. 

ແຕື່ອານາ ຈກັຂອງພຣະເຈ ົ້າເຕ ບໃຫຍື່ຂ ົ້ນ. 

  ອານາຈກັຂອງພຣະເຈ ົ້າມ  ຢູື່ທ ື່ ນ ົ້ແລົ້ວໃນທາງຝື່າຍວນິຍານ. ມນັບ ື່ ແມ ື່ນທາງກາຍແລະບ ື່ ສາມາດເບິື່ ງເຫັນ

ດົ້ວຍຕາເປ ື່ າໄດົ້. ແຕື່ວື່າມນັຍງັບ ື່ ທນັຢູື່ທ ື່ ນ ົ້ຢື່າງສ  ມບນູເທ ື່ ອ. ບ ື່ ມ  ເວລາໃດທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຢດຸເຊ າການຊອກຫາ 

ລກູໆທ ື່ ພຣະອ  ງຮກັແລະຕົ້ອງການກບັເຂ ົ້າມາໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງ. ມ  ທ ື່ ເບິື່ ງບ ື່ ເຫັນແລະຣດິອ  ານາດ

ຂອງພຣະອ  ງມ  ຢູື່ທ  ື່ວທກຸແຫື່ງ,ໃນທກຸສະຖານະການ. ພຣະອ  ງມ  ກ  າລງັແລະສດິອ  ານາດໃຫົ້ແກື່ລກູຂອງພຣະ

ອ  ງເພ ື່ ອເຮັດໃຫົ້ຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງເຕ ບໃຫຍື່. ມ  ົ້ໜ ື່ ງແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້າຈະສ  າເລັດສ  ມບນູ.ແຕື່ວື່າ

ຕອນນ ົ້ມນັຍງັບ ື່ ທນັສ  າເລັດເທ ື່ ອ. ພຣະອ  ງກ  າລງັຊອກຫາມະນດຸໃຫົ້ກບັຄ ນມາຮື່ວມໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະ

ອ  ງຫຼາຍຂ ົ້ນ. ໃນທ ື່ ສດຸທກຸສິື່ ງຈະສ  າເລັດຕາມທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ວາງແຜນການໄວົ້. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ບ  ດທ ຫ  ກ 

ພຣະເຈ ົ້າຢູື່ກບັຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງຕະຫຼອດໄປ 

 

  ຂົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ຈ  ບບ  ດທ ື່ ຜື່ານມາດົ້ວຍຈດຸທ ື່ ສ  າຄນັ. ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຜູົ້ທ ື່ ຖ ກເລ ອກ,ພຣະອ  ງມ  ຊ ວດິອ ກຄ ັົ້ງໜ ື່ ງ

ຫຼງັຈາກທ ື່ ຕາຍ. ທກຸຄ  ນທ ື່ ວາງໃຈໃນສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຢຊູໄດົ້ເຮັດຢູື່ເທິງໄມ ົ້ກາງແຂນແລະເຊ ື່ ອວື່າພຣະອ  ງໄດົ້ເປັນ

ຄ ນມາຈາກຕາຍເປັນຫ  ນທາງດຽວໄປເຖງິພຣະເຈ ົ້າກ ື່ຈະໄດົ້ຮບັຊ ວດິນຣິນັດອນກບັພຣະເຈ ົ້າ. ເນ ື່ອງຈາກວື່າ

ພວກເຮ າເຊ ື່ ອ,ພວກເຮ າກ ື່ ເປັນສະມາຊກິຂອງອານາຈກັຂອງພຣະເຈ ົ້າຮຽບຮົ້ອຍແລົ້ວ (ກລຊ 1: 13), ແຕື່

ອານາຈກັຂອງພຣະເຈ ົ້າຍງັບ ື່ທນັໄດົ້ມາໃນຮບູແບບທ ື່ ສ  ມບນູເທ ື່ ອ. 

  ເຊັື່ ນດຽວກບັການເອ າຊະນະແລະການທ  າລາຍຊາຕານແລະພວກວນິຍານຊ  ື່ວທ ື່ ກະບ  ດ. ສິື່ ງທງັໝ  ດເຫຼ ື່ າ

ນ ົ້ກ  າລງັເກ ດຂ ົ້ນແລົ້ວ, ແຕື່ມນັກ ື່ຍງັບ ື່ທນັສິົ້ນສດຸ. ຊາຕານໄດົ້ສນູເສຍຄວາມເປັນເຈ ົ້າຂອງມະນດຸໄປ. 

ຊາຕານໄດົ້ສນູເສຍອ  ານາດແຫື່ງຄວາມຕາຍເໜ ອພ  ນລະເມ  ອງທກຸຄ  ນໃນອານາຈກັຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອ

ເປັນຂອງພຣະເຈ ົ້າໂດຍການວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ໄຊຊະນະຄວາມຕາຍເພ ື່ ອພວກ

ເຮ າຈະໄດົ້ຮບັຊ ວດິອ ກ. ຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອຈະໄດົ້ຮບັຊ ວດິນຣິນັດອນກບັພຣະເຢຊູເຈ ົ້າແລະກບັພຣະເຈ ົ້າພຣະບດິາ                  

ຣມ 6:8-9; ຣມ 8:11; 1ກຣທ.6: 14; 15:42-49). ແຕື່ຊາຕານທ ື່ ຖ ກເອ ົ້ນວື່າ“ຜູົ້ທ ື່ ມ  ຣດິອ  ານາດປ ກຄອງ

ຢູື່ໃນຍື່ານອາກາດ ຄ ວນິຍານຊ ື່ ງຄອບງ  າຢູື່ໃນທື່າມກາງຜູົ້ທ ື່ ບ ື່ ເຊ ື່ ອຟງັພຣະເຈ ົ້າ” (ອຟຊ 2:2) ມນັຍງັມ  ຊ  

ວດິຢູື່ແລະຍງັເຄ ື່ ອນໄຫວຢູື່ໃນປະຈບຸນັນ ົ້. 

  ໃນທ  ານອງດຽວກນັພວກວນິຍານຊ  ື່ວຫຼ ຜ ມານຮົ້າຍໄດົ້ສນູເສຍສິດອ  ານາດຂອງມນັໄປ. ແຕື່ພວກມນັບ ື່ ໄດົ້

ຍອມຈ  ານ  ນ. ພວກມນັຕ ື່ ຕົ້ານແລະຍງັຕ ື່ ສູົ້ສ  ງຄາມທ ື່ ພວກມນັຮູົ້ວື່າພວກມນັຈະພື່າຍແພົ້. ທກຸໆຄ  ນຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອ

ໃນແຜນການແຫື່ງຄວາມພ  ົ້ນຂອງພຣະເຈ ົ້າຜື່ານທາງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຈະຖ ກ“ຊື່ວຍກູົ້ເອ າ...ອອກມາຈາກອ  າ 

ນາດຂອງຄວາມມ ດ ແລະໄດົ້ນ  າພາພວກເຮ າເຂ ົ້າໄປຕ ັົ້ງໄວົ້ໃນອານາຈກັແຫື່ງພຣະບດຸທ ື່ ຮກັຂອງພຣະອ  ງ,”                 

(ກລຊ 1:13). ເມ  ື່ອອານາຈກັຂອງພຣະເຈ ົ້າເຕ ບໃຫຍື່ຂ ົ້ນອານາຈກັແຫື່ງຄວາມມ ດກ ນ ົ້ອຍລ  ງ. 

  ມນັງ ື່າຍທ ື່ ຈະຮູົ້ສ ກບ ື່ ມ  ກ  າລງັເມ  ື່ອພວກເຮ າພ  ບຄວາມຊ  ື່ວຮົ້າຍແລະຄວາມທກຸທ ລະມານທ ື່ ຢູື່ອົ້ອມຕ  ວເຮ າຢູື່

ໃນໂລກນ ົ້. ພວກເຮ າຈ  າເປັນຕົ້ອງເບິື່ ງໄປທ ື່ ອານະຄ  ດໃນສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າກ ື່າວວື່າຜ  ນສດຸທົ້າຍຈະເປັນແນວໃດ

ແທນ. ບາງຄ ັົ້ງມນັຍາກທ ື່ ຈະຈ ື່ໄດົ້ວື່າພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ “ໄດົ້ສະຫຼະພຣະອ  ງເອງ ແທນການບາບຂອງພວກເຮ າ 

ຕາມນ  ົ້າພຣະໄທຂອງພຣະເຈ ົ້າ ຄ ພຣະບດິາເຈ ົ້າຂອງພວກເຮ າ.” (ຄລຕ1: 4). 

  ພຣະຄ  າພ ບ ື່ ໄດົ້ບອກວື່າແນວຄດິນ ົ້ບ ື່ ຖ ກຕົ້ອງ. ແຕື່ໄດົ້ເປ ດເຜ ຍກື່ຽວກບັເລ ື່ ອງນ ົ້ “ສບັພະສິື່ ງທ ື່ ຊ  ງສົ້າງ

ແລົ້ວ ມ  ຄວາມພຽນ“ຄອຍຖົ້າ”ປາຖະໜາໃຫົ້ບດຸທງັຫຼາຍຂອງພຣະເຈ ົ້າປາກ  ດ... ໃນມ  ົ້ໜ ື່ ງ ສບັພະສິື່ ງທ ື່ ຊ  ງ



ສົ້າງນ ັົ້ນ ຈະຖ ກປ ດປື່ອຍໃຫົ້ເປັນອດິສະຫຼະຈາກອ  ານາດຂອງຄວາມເສ ື່ ອມສນູ ແລະຈະໄດົ້ມ  ສື່ວນໃນ

ອດິສະຫຼະພາບອນັຮຸື່ງເຮ ອງແຫື່ງບນັດາລກູຂອງພຣະເຈ ົ້າ.” (ຣມ 8:18-21). 

ຜ ນໄດົ້ຮບັທ ື່ ດ ເລ ດຂອງເລ ື່ ອງ 

ໃນສື່ວນທ ື່ ຍງັເຫຼ ອຂອງເລ ື່ ອງນ ົ້, ຂົ້າພະເຈ ົ້າຕົ້ອງການສມຸໃສື່ຕອນຈ  ບທ ື່ ໜົ້າອດັສະຈນັໃຈ. ທກຸໆເລ ື່ ອງລາວ

ທ ື່ ດ ເລ ດມ  ຕອນຈ  ບທ ື່ ທກຸຄ  ນຈ ື່ໄດົ້. ເລ ື່ ອງຂອງພຣະຄ  າພ ແມ ື່ນຄ ກນັກບັເລ ື່ ອງທ ື່ ດ ເລ ດ. ຖົ້າທື່ານຄິດວື່າຕອນ

ຈ  ບເປັນຄ ວື່າມະນດຸຈະກາຍເປັນວນິຍານແລະເລ ື່ ອນລອຍໄປມາຄ ກບັກົ້ອນເມກ, ນ ັົ້ນບ ື່ ຖ ກຕົ້ອງ. 

  ພວກເຮ າມກັຈະຄດິກື່ຽວກບັສິື່ ງທ ື່ ຍິື່ ງໃຫຍື່ທ ື່ ພວກເຮ າໄດົ້ຮບັສນັຍາວື່າຈະໄດົ້ຮບັໃນຕອນທົ້າຍຂອງເລ ື່ ອງ

ໃນພຣະຄ  າພ . ຍ  ກຕ  ວຢື່າງ, ພວກເຮ າຈະມ  ຊ ວດິນຣິນັດອນ, ບ ື່ ແມ ື່ນຄວາມຕາຍນຣິນັດອນ ນ ັົ້ນເປັນເລ ື່ ອງ

ທ ື່ ໜົ້າຕ ື່ ນເຕັົ້ນ, ແຕື່ບ ື່ ແນື່ໃຈວື່າ“ຊ ວດິນຣິນັດອນ” ໝາຍຄວາມວື່າແນວໃດ. ມນັເປັນພຽງແຕື່ຄ  າອະທິບາຍ

ກື່ຽວກບັຊ ວດິນ ົ້ວື່າຈະຍາວນານເທ ື່ າໃດແລະບ ື່ ໄດົ້ອະທິບາຍກື່ຽວກບັຄນຸນະພາບຂອງຊ ວດິນ ົ້ວື່າຈະດ ແນວ

ໃດ. 

  ພວກເຮ າສາມາດເຂ ົ້າໃຈວື່າຊ ວດິນ ົ້ຈະດ ສ  ື່າໃດເມ  ື່ອພວກເຮ າເຂ ົ້າໃຈຈດຸຈ  ບຂອງຊ ວດິຄ ກບັຊ ວິດໃນສວນ

ເອເດນແຫື່ງໃໝື່ທ  ື່ວແຜື່ນດນິໂລກ. ໃນພຣະທ  າພຣະນມິດິເຊິື່ ງເປັນປ ົ້ມເຫັຼົ້ມສດຸທົ້າຍຂອງພຣະຄ  າພ ໄດົ້ສະ 

ຫຸຼບເລ ື່ ອງຂອງ   ພຣະຄ  າພ ພົ້ອມກບັສິື່ ງຕື່າງໆຄ ກບັຢູື່ໃນສວນເອເດນ. (ພນມ. 21-22). ພຣະເຈ ົ້າຢູື່ທ ື່

ນ ັ ົ້ນ. ສະຫວນັແລະໂລກເຊ ື່ ອມຕ ື່ ກນັ. ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຢູື່ທ ື່ ນ ັ ົ້ນ. ຕ  ົ້ນໄມ ົ້ແຫື່ງຊ ວດິຢູື່ທ ື່ ນ ັ ົ້ນ. ທ ື່ ຈງິແລົ້ວສວນເອ

ເດນນ ົ້ດ ກ ື່ວາສວນເອເດນຕອນທ ື່ ອາດາມແລະເອວາຢູື່ທ ື່ ນ ັ ົ້ນ. ວນິຍານຊ  ື່ວຮົ້າຍແລະມະນດຸທ ື່ ກະບ  ດໄດົ້ເຮັດ

ທກຸສິື່ ງທ ື່ ພວກເຂ າສາມາດເຮັດໄດົ້ເພ ື່ ອທ  າລາຍສິື່ ງທ ື່ ດ ທງັໝ  ດ, ແຕື່ພວກມນັກ ື່ບ ື່ ປະສ  ບຜ  ນສ  າເລັດ. ບ ື່ ມ  

ການກະບ  ດທ ື່ ລ ຖ ົ້າການທ  າລາຍໂລກໃໝື່ຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ເພາະສະນ ັົ້ນສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າສົ້າງຈ ື່ງສ  ມດນຸຢື່າງ

ສ  ມບນູແບບຄ ກບັທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ສົ້າງຂ ົ້ນເທ ື່ ອທ  າອດິ. ບ ື່ ມ  ພະຍາດຫຼ ຄວາມຕາຍຢູື່ບື່ອນໃດເລ ຍ. ພ ດ,ສດັ

ແລະຄ  ນບ ື່ ມ  ວນັຕາຍ. ບ ື່ ມ  ການຂົ້າ,ປຸົ້ນຈ ົ້ຫຼ ໃຊົ້ຄວາມຮນຸແຮງຍາດຊງິກນັ,ພວກເຮ າບ ື່ ເຄ ຍປະສ  ບກບັສະ 

ຖານທ ື່ ແບບນ ົ້ເລ ຍ. 

  ການພິຈາລະນາວື່າ “ສວນເອເດນ” ເປັນແນວໃດນ ັົ້ນຊື່ວຍໃຫົ້ພວກເຮ າເຂ ົ້າໃຈຕອນຈ  ບຂອງພຣະຄ  າພ 

ໄດົ້ດ ຂ ົ້ນ. ສິື່ ງທ ື່ ພຣະທ  າໂຣມ 8:18-21 ໄດົ້ກ ື່າວໄວົ້ຊື່ວຍແກົ້ໄຂແນວຄດິຂອງພວກເຮ າໃຫົ້ເຂ ົ້າໃຈຈດຸປະ 

ສ  ງຫຼກັຂອງແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້າ:“ ບດຸທງັຫຼາຍຂອງພຣະເຈ ົ້າປາກ  ດ...ອດິສະຫຼະພາບອນັຮຸື່ງເຮ ອງ

ແຫື່ງບນັດາລກູຂອງພຣະເຈ ົ້າ" ແມ ື່ນແລົ້ວ, ສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເນລະມດິສົ້າງນ ັົ້ນຮົ້ອງໄຫົ້ຄວນຄາງທ ື່ ຈະ

ສົ້າງຂ ົ້ນໃໝື່, ແຕື່ການປ ດປື່ອຍຂອງສິື່ ງທງັປວງທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຊ  ງສົ້າງນ ັົ້ນກ  າລງັລ ຖ ົ້າຈ  ນກື່ວາຄອບຄ  ວມະນດຸ

ຂອງພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຮບັການນ  າກບັມາສູື່ແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້າ. 



  ນ ົ້ໝາຍຄວາມວື່າຄ  ນທ ື່ ເຊ ື່ ອພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ, ກາຍເປັນຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າ,ແລະຈາກນ ັົ້ນຈະຢູື່ນ  າພຣະ

ອ  ງຕະຫຼອດໄປ. ນ ົ້ແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ວາງແຜນການແລະເຮັດທກຸຢື່າງ. ພຣະອ  ງຢາກໃຫົ້ພວກເຮ າເປັນ

ລກູຂອງພຣະອ  ງຕະຫຼອດໄປ. ພຣະອ  ງໄດົ້ເຮັດໃຫົ້ພວກເຮ າເປັນຄ  ນສະອາດແລະຕຽມພົ້ອມທ ື່ ຈະຢູື່ກບັພຣະ

ອ  ງຕະຫຼອດໄປ. ຂ ັົ້ນຕອນແລະແຜນການນ ົ້ແມ ື່ນເລ ື່ ອງລາວຕ  ົ້ນຕ ຂອງພຣະຄ  າພ . ບື່ອນທ ື່ ພວກເຮ າອາໄສຢູື່

ກບັພຣະເຈ ົ້າອາດຈະຖ ກເອ ົ້ນວື່າສະຫວນັ, ແຕື່ພວກເຮ າບ ື່ ໄດົ້ຮບັການບອກວື່າສະຖານທ ື່ ນ ົ້ຕ ັ ົ້ງຢູື່ໃສ. ແຕື່ມນັ

ຈະໜົ້າອດັສະຈນັແລະສວຍງາມ. ພຣະທ  າພຣະນມິດິເວ ົ້າເຖງິສວນເອເດນໃໝື່ດ ັື່ງນ ົ້: 

ແລ້ວຂ້າພະເຈ ັ້າກໍໄດ້ເຫ ນສະຫວ ນໃໝ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ ເພາະວ່າສະຫວ ນເດີມແລະແຜ່ນດິນໂລກເດີມນ ັ້ນກໍ
ໄດ້ລ່ວງໄປແລ້ວແລະທະເລກໍບໍໍ່ມີເໝ ອນກ ນ.ຂ້າພະເຈ ັ້າກໍໄດ້ເຫ ນນະຄອນສ ກສິດຄ ນະຄອນເຢຣູຊາເລ ມ ໃໝ່ກ າ 
ລ ງລ ງມາຈາກສະຫວ ນແລະຈາກພຣະເຈ ັ້າ, ນະຄອນນີັ້ໄດ້ຈ ດຕຽມພ້ອມແລ້ວເໝ ອນເຈ ັ້າສາວແຕ່ງຕ ວໄວເ້ພ ຶ່ອພ ບ

ເຈ ັ້າບ່າວຂອງຕ ນ. ຂ້າພະເຈ ັ້າໄດ້ຍິນສຽງດ ງອອກມາຈາກພຣະຣາຊບ ນລ ງ ແລະກ່າວວ່າ, “ເບິຶ່ງແມ! ທີຶ່ສະຖດິຂອງ
ພຣະເຈ ັ້າກຢໍູູ່ກ ບມະນດຸແລວ້ ພຣະອ ງຈະສະຖິດຢູູ່ກ ບພວກເຂ າ ແລະພວກເຂ າກຈໍະເປນັໄພພ່ ນຂອງພຣະອ ງ ພຣະ
ເຈ ັ້າເອງຈະສະຖິດຢູູ່ກ ບພວກເຂ າ ແລະຈະຊ ງເປນັພຣະເຈ ັ້າຂອງພວກເຂ າ” 

ສະຖານະນຣິນັດອນ 

  “ບດຸທງັຫຼາຍຂອງພຣະເຈ ົ້າປາກ  ດ...ອິດສະຫຼະພາບອນັຮຸື່ງເຮ ອງແຫື່ງບນັດາລກູຂອງພຣະເຈ ົ້າ" ເປັນວທິ 

ທ ື່ ຈະບອກວື່າມ  ົ້ໜ ື່ ງພວກເຮ າຈະໄດົ້ຮບັການປື່ຽນແລະຖ ກເຮັດໃຫົ້ເປັນຄ ກບັພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ດ ັື່ງທ ື່ ອກັຄະສາ 

ວ  ກໂຢຮນັກື່າວວື່າ,“ ພວກທ ື່ ຮກັເອ ຍ, ບດັນ ົ້ເຮ າທງັຫລາຍເປັນບດຸຂອງພຣະເຈ ົ້າແລົ້ວ ແລະຍງັບ ື່ ໄດົ້ຊ  ງ

ສ  າແດງໃຫົ້ຮູົ້ຄກັວື່າ ຕ ື່ ໄປພວກເຮ າຈະເປັນຢື່າງໃດ ແຕື່ພວກເຮ າຮູົ້ວື່າເມ  ື່ອພຣະອ  ງສະເດັດມາປາກ  ດນ ັົ້ນ 

ເຮ າທງັຫຼາຍຈະເປັນເໝ ອນພຣະອ  ງ ເພາະວື່າພວກເຮ າຈະເຫັນພຣະອ  ງ ຢື່າງທ ື່ ພຣະອ  ງຊ  ງເປັນຢູື່” (1ໂຢ

ຮນັ 3:2). ຄວາມຄດິດຽວກນັນ ົ້ສະແດງອອກໃນຮບູແບບອ ື່ ນເຊັື່ ນ: 

  ດ້ວຍວ່າ, ຄ ນທ ງຫຼາຍທີຶ່ພຣະອ ງໄດ້ຊ ງສ ງເກດຮູ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວນ ັ້ນ ພຣະອ ງກໍໄດ້ຊ ງກ ານ ດໄວກ້່ອນ ເພ ຶ່ອໃຫ້
ເປັນຕາມແບບລ ກສະນະແຫ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະອ ງ ເພ ຶ່ອພຣະບຸດນ ັ້ນຈະໄດ້ເປັນບຸດກ ກໃນທ່າມກາງພວກນ້ອງ
ຫຼາຍຄ ນ(ຣມ 8:29) 

  ແຕ່ບ້ານເມ ອງຂອງເຮ າທ ງຫຼາຍນ ັ້ນຢູູ່ໃນສະຫວ ນແລະຄອງຄອຍພຣະຜູ້ໂຜດຊ່ວຍໃຫພ້ ັ້ນ ຊ ຶ່ງຈະສະເດ ດມາ
ຈາກສະຫວ ນຄ ອ ງພຣະເຢຊູຄຣດິເຈ ັ້າ. ພຣະອ ງຈະປູ່ຽນແປງຮ່າງກາຍອ ນຕ ໍ່າຕ້ອຍແລະຕາຍເປັນຂອງພວກເຮ າ
ໃຫ້ເປັນເໝ ອນພຣະກາຍອ ນຊ ງສະຫງ່າຣາສຂີອງພຣະອ ງ ດ້ວຍຣິດທານຸພາບທີຶ່ສາມາດປາບສ ບພະທຸກສິຶ່ງທ ງ
ປວງ ໃຫລ້ ງຢູູ່ໃຕ້ການບ ງຄ ບຂອງພຣະອ ງ(ຟລປ 3: 20-21) 

  ຈດຸໝາຍປາຍທາງຂອງພວກເຮ າແມ ື່ນການກບັຄ ນມາເປັນຕ  ວແທນທ ື່ ສ  ມບນູແບບຂອງພຣະເຈ ົ້າ.             

ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຊ  ງເປັນຕ  ວແທນທ ື່ ດ ເລ ດຂອງພຣະເຈ ົ້າພຣະບິດາແລະພວກເຮ າຖ ກເຮັດໃຫົ້ເປັນຄ ກບັພຣະເຢ



ຊູເຈ ົ້າ. ນ ັົ້ນແມ ື່ນກ  າລງັດ  າ ເນ ນຢູື່:“ແຕື່ເຮ າທງັຫຼາຍບ ື່ ມ  ຜົ້າປ ກໜົ້າແລົ້ວ ຕ  ວພວກເຮ າຈ ື່ງສະທົ້ອນແສງແຫື່ງ

ພຣະສະຫງ ື່າຣາສ ຂອງອ  ງພຣະຜູົ້ເປັນເຈ ົ້າ ແລະພຣະສະຫງ ື່າຣາສ ທ ື່ ມາຈາກອ  ງພຣະຜູົ້ເປັນເຈ ົ້າ ຊ ື່ ງເປັນ

ພຣະວນິຍານນ ັົ້ນກ ຊ  ງເຮັດໃຫົ້ເຮ າທງັຫຼາຍປື່ຽນມ  ລກັສະນະເໝ ອນພຣະອ  ງ ໂດຍມ ສະຫງ ື່າຣາສ ເປັນລ  າ 

ດບັຂ ົ້ນໄປ” (2ກຣທ 3:18). ພຣະຄ  າພ ຈ  ບເລ ື່ ອງລາວຂອງເຮ າດົ້ວຍການເປັນຄ ນມາຈາກຕາຍແລະການ

ປື່ຽນແປງ. ພວກເຮ າຖ ກເຮັດໃຫົ້ມ  ຊ ວດິນຣິນັດອນແລະໄດົ້ຮບັຮື່າງກາຍທ ື່ ມ  ສະຫງ ື່າຣາສ  ຄ ກບັທ ື່ ພຣະເຢຊູ

ເຈ ົ້າມ  ຫຼງັຈາກການເປັນຄ ນມາຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະອ  ງ.  ໂປໂລກື່າວເຖງິຮື່າງກາຍນ ົ້ວື່າເປັນ 

"ຮື່າງກາຍແຫື່ງສະຫວນັ" (1 ກຣທ 15:35-58). 

  ຂ ົ້ຄວາມທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າມກັທ ື່ ສດຸກື່ຽວກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງແລະການມ ສະຫງ ື່າຣາສ ສດຸທົ້າຍຂອງພວກເຮ າ

ແມ ື່ນບ ື່ ຊດັເຈນ. ມນັແມ ື່ນເລ ື່ ອງລາວຢູື່ໃນພຣະທ  າເຮັບເຣ ເຊິື່ ງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າແນະນ  າພວກເຮ າໃຫົ້ກບັພຣະ

ເຈ ົ້າແລະພຣະເຈ ົ້າກບັພວກເຮ າ. ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຢ ນຢູື່ຕ ື່ໜົ້າພຣະເຈ ົ້າພຣະບິດາແລະ“ທ ື່ ຊຸມນມຸ” ເຊິື່ ງເປັນ

ຄອບຄ  ວວນິຍານທ ື່ ສດັຊ ື່ ຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ພຣະອ  ງຍອມຮບັຢື່າງກົ້າຫານວື່າພຣະອ  ງບ ື່ ມ  ຄວາມອາຍທ ື່ ຈະມ  

ພວກເຮ າເປັນອົ້າຍເອ ົ້ອຍນົ້ອງໃນຄອບຄ  ວ. (ຮຣ 2:11) ຈາກນ ັົ້ນພຣະເຢຊູເຈ ົ້າກ ື່າວຕ ື່ ພຣະເຈ ົ້າພຣະບດິາ

ແລະຄອບຄ  ວວນິຍານທ ື່ ສດັຊ ື່ ວື່າ“ເຮ າຈະປະກາດພຣະນາມຂອງພຣະອ  ງແກື່ອົ້າຍເອ ົ້ອຍນົ້ອງຂອງເຮ າເຮ າ

ຈະຮົ້ອງເພງສນັລະເສ ນພຣະອ  ງໃນທື່າມກາງຊຸມຊ  ນ....ຂົ້ານົ້ອຍຢູື່ທ ື່ ນ ົ້ພົ້ອມກບັບດຸທງັຫຼາຍທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຊ  ງ

ມອບໃຫົ້ຂົ້ານົ້ອຍ” (ຮຣ 2:12-13). 

ນ ົ້ແມ ື່ນຈດຸໝາຍປາຍທາງສດຸທົ້າຍຂອງທື່ານ,ການມາເປັນສະມາຊກິຖາວອນໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າ. 

ໃນຕອນສດຸທົ້າຍ, ທື່ານກ ຢູື່ໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ມນັແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ພຣະອ  ງຕົ້ອງການຕ ັົ້ງແຕື່ເລ ື່ ມຕ  ົ້ນ. 

ນ ັ ົ້ນແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ສບັພະສິື່ ງທ ື່ ຖ ກສົ້າງຂ ົ້ນທງັໝ  ດລົ້ວນແຕື່ປາຖະໜາ. 

ເພ ື່ ອນຮື່ວມງານນຣິນັດອນ 

  ທື່ານເຄ ຍມ  ການສ  ນທະນາກື່ຽວກບັຊ ວິດໃນການສົ້າງໃໝື່ (ສະຫວນັ) ຈະເປັນແນວໃດບ ື່? ຂົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້

ຍນິຫຼາຍຄ  ນອະທິບາຍວື່າມນັເປັນການຮບັໃຊົ້ດົ້ານການນະມດັສະການທ ື່ ບ ື່ ມ  ວນັສິົ້ນສດຸ. ຫຼ ຊື່ວງເວລາທ ື່ ບ ື່ ມ  

ວນັສິົ້ນສດຸທ ື່ ຈະຖາມ ຄ  າຖາມຂອງພວກເຮ າກບັພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ.,ຫຼ ການຊຸມນມຸພ  ບປະກນັຂອງຄຣສິຕະຈກັ 

ຢື່າງເປັນພິເສດ (ອນັສດຸທົ້າຍນ ົ້ເປັນຕາຢົ້ານແດື່ເພາະຂົ້າພະເຈ ົ້າເປັນຄ  ນທ ື່ ມກັເກບັຕ  ວ) 

  ໃນຂະນະທ ື່ ພວກເຮ າສາມາດຄາດເດ າສິື່ ງຕື່າງໆໄດົ້ໂດຍຈນິຕະນາການວື່າຊ ວິດໃນສວນເອເດນທ ື່ ສ  ມບນູ

ແບບຈະເປັນແນວໃດ, ພວກເຮ າຄວນຈ ື່ໄວົ້ວື່າພຣະຄ  າພ ບ ື່ ໄດົ້ເວ ົ້າເຖງິຫຼາຍປານໃດກື່ຽວກບັເລ ື່ ອງນ ົ້. ສິື່ ງທ ື່  

ພຣະຄ  າພ ເວ ົ້າແມ ື່ນບ ື່ ຄ ກບັການຄາດເດ າເຫຼ ື່ ານ ົ້ທ ື່ ລະບໄຸວົ້ຂົ້າງເທິງ. “ຜູົ້ທ ື່ ມ  ໄຊຊະນະເຫຼ ື່ ານ ັົ້ນ”, ທ ື່ ມ  ຄວາມ

ອ  ດທ ນໃນຄວາມເຊ ື່ ອຂອງພວກເພິື່ ນໃນພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ, ຈະໄດົ້ຮບັ “ສິດອ  ານາດປ ກຄອງບນັດາປະຊາຊາດ” 



(ພນມ 2:26). ພຣະເຢຊູຈະໃຫົ້ພວກເພິື່ ນ“ນ ັື່ງກບັເຮ າເທິງບນັລງັຂອງເຮ າ” (ພນມ 3: 21). ມ  ົ້ໜ ື່ ງພວກ

ເຮ າຈະ“ຕດັສນິບນັດາເທວະດາ”                 (1 ກຣທ 6: 3). 

  ປະໂຫຍກເຫຼ ື່ ານ ົ້ໝາຍຄວາມວື່າແນວໃດ? ມນັຈະຊື່ວຍໄດົ້ຖ ົ້າພວກເຮ າຄດິເຖງິຜູົ້ທ ື່ ປ  ກຄອງປະເທດ

ຕື່າງໆໃນປະຈບຸນັ. ຄ  າຕອບແມ ື່ນຜ ມານຮົ້າຍທ ື່ ກະບ  ດ (ບດຸທງັຫຼາຍຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ກະບ  ດ). ຈ ື່ໄດົ້ທ ື່ ວິ

ຫານຫ ບາເບນພວກເຂ າໄດົ້ຖ ກມອບໝາຍໃຫົ້ປ ກຄອງບນັດາປະເທດຕື່າງຊາດ. ປະເທດຕື່າງໆ, ໃນປະຈຸ

ບນັນ ົ້, ຍງັບ ື່ ທນັໄດົ້ຮບັການປ ດປື່ອຍຢື່າງເຕັມສື່ວນໂດຍພຣະເຈ ົ້າຈາກວນິຍານຊ  ື່ວເຫຼ ື່ ານ ົ້. ການຂະຫຍາຍ

ອານາຈກັຂອງພຣະເຈ ົ້າເປັນຂະບວນການທ ື່ ຊົ້າໆຄື່ອຍເປັນຄື່ອຍໄປ ມນັແມ ື່ນຂະບວນການທ ື່ ໄດົ້ເລ ື່ ມຕ  ົ້ນ

ແລົ້ວ, ແຕື່ວື່າມນັຍງັບ ື່ ທນັສ  ມບນູເທ ື່ ອ. ເມ  ື່ອຂະບວນການດ ັື່ງກ ື່າວສ  າເລັດ, ມນັຈະເປັນເວລາສິົ້ນຍກຸ. ໃນ

ເວລານ ັົ້ນ, ຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຈະ "ຕດັສິນບນັດາເທວະດາ". ພວກເຮ າຈະດ  າເນ ນການພິພາກສາ

ກື່ຽວກບັພວກກະບ  ດ,ວນິຍານຊ  ື່ວຮົ້າຍໂດຍການແທນຕ  າແໜື່ງພວກມນັ. ພວກເຮ າຈະປ ກຄອງປະເທດ

ຕື່າງໆພົ້ອມພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຜູົ້ເປັນກະສດັແລະພ ື່ ນ ົ້ອງຂອງພວກເຮ າ. 

  ທກຸຄ ັົ້ງທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າເວ ົ້າກ ື່ຽວກບັແນວຄດິນ ົ້, ຂົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ຮບັຄ  າຖາມແນື່ນອນວື່າ: ພວກເຮ າຈະມ  ວຽກ

ຫຍງັ? ຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອບາງຄ  ນຈະມ ສດິອ  ານາດຫຼາຍກວື່າຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອອ ື່ ນໆບ ? ຂົ້ອຍຈະເປັນນາຍຂອງຜູົ້ເຊ ື່ ອຄ  ນອ ື່ ນ

ບ ? ພວກເຮ າທກຸຄ  ນສາມາດເປັນຜູົ້ປ  ກຄອງໄດົ້ແນວໃດ?  ຄວາມດ ຂອງພວກເຮ າເຮັດໃຫົ້ພວກເຮ າມ  ຕ  າ            

ແໜື່ງສງູກື່ວາຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອຄ  ນອ ື່ ນໆບ ? 

  ນ ົ້ແມ ື່ນຄ  າຖາມທ ື່ ພວກເຮ າອາດຈະມ , ແຕື່ພວກເຮ າແມ ື່ນຄ  ນທ ື່ ອາໄສຢູື່ໃນໂລກທ ື່ ບ ື່ ສ  ມບນູແບບແລະຊ  ື່ວ

ຮົ້າຍ. ແນວຄດິຂອງພວກເຮ າແມ ື່ນກື່ຽວຂົ້ອງກບັໂລກທ ື່ ບ ື່ ສ  ມບນູແບບແລະເສຍຫາຍເຊິື່ ງພວກເຮ າອາໄສຢູື່. 

ມນັແມ ື່ນສະຖານທ ື່ ດຽວທ ື່ ພວກເຮ າຮູົ້ຈກັ.  ດ ັື່ງນ ັົ້ນ, ຄ  າຖາມປະເພດເຫຼ ື່ ານ ົ້ແມ ື່ນມາຈາກການຄດິທ ື່ ຜິດ.                 

ພຣະຄ  າພ ບ ື່ ໄດົ້ອະທິບາຍເຖງິຊ ວດິນຣິນັດອນຂອງພວກເຮ າກບັພຣະເຈ ົ້າໃນຖານະເປັນເຈ ົ້ານາຍແລະ

ຄວາມສ  າພນັແບບລກູນົ້ອງ. ມນັແມ ື່ນຄວາມສ  າພນັຂອງພ ື່ ກບັລກູ. ພວກເຮ າແມ ື່ນລກູໆຂອງພຣະເຈ ົ້າແລະ

ພວກເຮ າເຮັດວຽກຮື່ວມກບັພຣະອ  ງຄຽງຄູື່ກບັອົ້າຍເອ ົ້ອຍນົ້ອງຂອງພວກເຮ າ, ບ ື່ ວື່າຈະເປັນມະນດຸຫຼ ວນິ

ຍານ, ພວກເຮ າກ ເປັນຕ  ວແທນຂອງພຣະເຈ ົ້າຮື່ວມກນັໃນແບບທ ື່ ພວກເຮ າຕ ັົ້ງໃຈຈະເຮັດ. ແລະພ ື່ ນ ົ້ອງທ ື່

ພວກເຮ າຈ ົ້ອງເບິື່ ງຫຼາຍທ ື່ ສດຸແມ ື່ນພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ລກູໆຂອງພຣະເຈ ົ້າທກຸຄ  ນໄດົ້ຮບັການສົ້າງໃຫົ້ເປັນຄ 

ກບັພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຜູົ້ທ ື່ ເປັນຕ  ວແທນສງູສດຸຂອງພຣະບິດາເຈ ົ້າຂອງພວກເຮ າ. 

  ຈດຸເດັື່ ນກ ຄ ການປ ກຄອງຂອງພວກເຮ າໃນສວນເອເດນໃໝື່ນ ັົ້ນບ ື່ ໄດົ້ກ ື່ຽວກບັວື່າໃຜເປັນເຈ ົ້ານາຍ. ມນັ

ກື່ຽວກບັການເປັນສື່ວນໜ ື່ ງໃນຄອບຄ  ວ. ເມ  ື່ອສະມາຊກິຄອບຄ  ວທງັໝ  ດເປັນຄ  ນທ ື່ ມ  ກຽດແລະສ  ມບນູແບບ, 

ຄວາມຕົ້ອງການສ  າລບັຜູົ້ຈດັການແລະລ  າດບັຊ ັົ້ນກ ື່ຈະຫາຍໄປ. 



  ພວກເຮ າບ ື່ ສາມາດເຂ ົ້າໃຈສິື່ ງໃດໆເຊັື່ ນນ ົ້ໄດົ້. ພວກເຮ າອາໄສຢູື່ໃນໂລກທ ື່ ເສ ື່ ອມໂຊມ. ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງ 

ການໃຫົ້ທື່ານປະສ  ບຊ ວດິໃນແບບທ ື່ ພຣະອ  ງຕ ັົ້ງໃຈໄວົ້. ແລະມ ົ້ໜ ື່ ງພວກເຮ າຈະໄດົ້ຮບັ. ດ ັື່ງທ ື່ ພຣະຄ  າພ 

ກ ື່າວວື່າ: 

“ສິື່ ງທ ື່ ຕາບ ື່ ເຫັນ ຫບູ ື່ ໄດົ້ຍນິ 

ແລະສິື່ ງທ ື່ ມະນດຸຄດິບ ື່ ອອກ 

ແມ ື່ນສິື່ ງນ ັົ້ນແຫຼະ ທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຊ  ງຈດັຕຽມໄວົ້ 

ໃຫົ້ແກື່ຄ  ນທງັຫລາຍທ ື່ ຮກັພຣະອ  ງ." (1 ກຣທ 2:9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ພາກທ  II: ຂື່າວປະເສ ດ 

 

ບ  ດສະຫຸຼບແລະການເບິື່ ງຕ  ວຢື່າງ 

 

  ຕອນນ ົ້ທື່ານຮູົ້ວື່າພຣະຄ  າພ ແມ ື່ນຫຍງັແທົ້. ມນັເປັນເລ ື່ ອງລາວທ ື່ ມະຫດັສະຈນັ. 

  ທື່ານອາດຈະສ  ງໄສວື່າພວກເຮ າໄປຈາກທ ື່ ນ ົ້ແລົ້ວໄປໃສ. ມ  ບາງແນວຄິດທ ື່ ສ  າຄນັທ ື່ ຈະຄິດກື່ຽວກບັສິື່ ງທ ື່

ພວກເຮ າໄດົ້ຮຽນຮູົ້ກ ື່ຽວກບັແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້າ. 

ໃນຕອນຕ  ົ້ນຂອງເລ ື່ ອງ, ຂົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ຂຽນເລ ື່ ອງນ ົ້ກ ື່ຽວກບັອບັຣາຮາມ: 

ອກັຄະສາວ  ກໂປໂລໄດົ້ໃຊົ້ອບັຣາຮາມເປັນຕ  ວຢື່າງຂອງຄວາມເຊ ື່ ອທ ື່ ສດັຊ ື່  (ໂຣມ 4: 1-12). 

ອບັຣາຮາມໄດົ້ເຊ ື່ ອແລະໄດົ້ຮບັການຍອມຮບັຈາກພຣະເຈ ົ້າກ ື່ອນທ ື່ ເພິື່ ນຈະເຊ ື່ ອຟງັກ  ດລະບຽບໃດໆ. 

ກ  ດລະບຽບທ ື່ ເພິື່ ນປະຕບິດັຕາມພາຍຫຼງັສະແດງໃຫົ້ເຫັນວື່າເພິື່ ນເຊ ື່ ອພຣະເຈ ົ້າ. ກ  ດລະບຽບບ ື່ ໄດົ້

ທ  ດແທນຄວາມເຊ ື່ ອ. ຄວາມເຊ ື່ ອ (ຄວາມສດັທາ) ແມ ື່ນສິື່ ງໜ ື່ ງທ ື່ ຈ  າເປັນ. ຄວາມສດັຊ ື່ ຕ ື່ ຄວາມ

ເຊ ື່ ອນ ັົ້ນກບັພຣະເຈ ົ້າແລະບ ື່ ເຊ ື່ ອໃນພຣະອ ື່ ນໆແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ພວກເຮ າຈະເວ ົ້າເຖງິໃນພາຍຫລງັ. 

ຄວາມເຊ ື່ ອແລະຄວາມສດັຊ ື່ ແມ ື່ນສອງສິື່ ງທ ື່ ແຍກຕື່າງຫາກ. ພວກມນັພ  ວພນັກນັແຕື່ບ ື່ ຄ ກນັ. 

ຄວາມຈງິຄ ກນັກື່ຽວກບັຄວາມລອດພ ົ້ນແລະການເປັນສາວ  ກຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ພວກມນັແມ ື່ນສິື່ ງ

ທ ື່ ກ ື່ຽວຂົ້ອງກນັ, ແຕື່ບ ື່ ຄ ກນັ. 

  ໃນວກັນ ັົ້ນແມ ື່ນແຜນທ ື່ ເສັົ້ນທາງຂອງພວກເຮ າໃນສື່ວນທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າຢາກຈະເວ ົ້າ. ປະໂຫຍກທ ື່ ວື່າ“ຄວາມ

ເຊ ື່ ອທ ື່ ສດັຊ ື່ ” ຈະເປັນແນວທາງຂອງພວກເຮ າ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າຂ ອະທິບາຍ: 

“ຄວາມເຊ ື່ອ” 

  ໃນພາກຕ ື່ ໄປ,ພວກເຮ າຈະເວ ົ້າກ ື່ຽວກບັຂື່າວປະເສ ດ. ພວກເຮ າຈະເວ ົ້າເຖງິຂື່າວປະເສ ດວື່າມນັແມ ື່ນຫຍງັ

ແລະບ ື່ ແມ ື່ນຫຍງັ. ພວກເຮ າຈະຮຽນຮູົ້ວື່າມນັໝາຍຄວາມວື່າແນວໃດ. ພວກເຮ າຈະພິຈາລະນາຄວາມໝາຍ

ຂອງຂື່າວປະເສ ດຕາມພຣະຄ  າພ . ນ ັົ້ນແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ສ  າຄນັເພາະການເຊ ື່ ອຂື່າວປະເສ ດແມ ື່ນວທິ ທ ື່ ເຮ າຈະເຂ ົ້າ

ເປັນສະມາຊກິໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ເປັນວທິ ທ ື່ ພວກເຮ າໄດົ້ຮບັຄວາມລອດພ ົ້ນ. ຄວາມລອດພ ົ້ນແມ ື່ນ

ໂດຍຄວາມເຊ ື່ ອ. ມນັແມ ື່ນວທິ ທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ໃຫົ້ຄວາມລອດພ ົ້ນ. ເປັນເສັົ້ນທາງທ ື່ ພຣະອ  ງໄດົ້ສົ້າງຂ ົ້ນມາ

ເພ ື່ ອໃຫົ້ພວກເຮ າເຂ ົ້າຮື່ວມກບັຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງ. ທງັໝ  ດນ ົ້ເນັົ້ນໜກັໃສື່ສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ເຮັດ. 



“ຄວາມສດັຊ ື່ ” 

  ໃນພາກສດຸທົ້າຍຂອງປ ົ້ມນ ົ້, ພວກເຮ າຈະຮຽນກື່ຽວກບັການເປັນສາວ  ກ. “ສາວ  ກ” ແມ ື່ນຄ  າທ ື່ ມ  ຄວາມ 

ໝາຍວື່າ“ຜູົ້ຕດິຕາມ.” ການເປັນສາວ  ກຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ ໝາຍເຖງິການຕິດຕາມພຣະອ  ງແລະຮຽນ

ແບບພຣະອ  ງ. ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ກ ື່າວວື່າ“ຜູົ້ທ ື່ ໄດົ້ເຫັນເຮ າກ ໄດົ້ເຫັນພຣະບິດາເຈ ົ້າ” (ຢຮ 14: 7, 9).               

ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າດ  າເນ ນຊ ວດິໃນແນວທາງທ ື່ ສະແດງວື່າພຣະອ  ງຮກັພຣະເຈ ົ້າ. ພຣະເຢຊູສດັຊ ື່ ຕ ື່ ພຣະບດິາເຈ ົ້າ

ແລະແຜນການຂອງພຣະບດິາເຈ ົ້າ. ການເປັນສາວ  ກແມ ື່ນວທິ ທ ື່ ພວກເຮ າສະແດງໃຫົ້ເຫັນວື່າພວກເຮ າຮກັ 

ພຣະເຢຊູແລະຮກັພຣະເຈ ົ້າພຣະບດິາ. ມນັບ ື່ ກ ື່ຽວກບັການໄດົ້ຮບັຄວາມຮກັຈາກພຣະເຈ ົ້າ. ມນັແມ ື່ນວທິ ທ ື່

ພວກເຮ າຂອບໃຈພຣະເຢຊູເຈ ົ້າທ ື່ ເຮັດສ  າເລັດແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້າເພ ື່ ອຊື່ວຍພວກເຮ າໃຫົ້ລອດພ ົ້ນ.  

ມນັບ ື່ ໄດົ້ກ ື່ຽວກບັການປື່ຽນແທນຫຼ ເພ ື່ ມສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ກະທ  າເພ ື່ ອຄວາມລອດພ ົ້ນຂອງເຮ າ. ເປັນວທິ 

ທ ື່ ພວກເຮ າສະແດງໃຫົ້ເຫັນວື່າພວກເຮ າເຊ ື່ ອໃນສິື່ ງທ ື່ ພຣະອ  ງໄດົ້ເຮັດເພ ື່ ອຄວາມລອດຂອງພວກເຮ າ                    

(ຢກບ 2:14-26). 

  ດ ັື່ງທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ກ ື່າວມາກື່ອນໜົ້ານ ົ້ແລົ້ວ, ຄວາມເຊ ື່ ອແລະຄວາມສດັຊ ື່ ແມ ື່ນສອງຢື່າງທ ື່ ກ ື່ຽວຂົ້ອງກນັ, 

ແຕື່ແຍກກນັຕື່າງຫາກ. ທງັສອງບ ື່ ແມ ື່ນສອງຄ  າທ ື່ ມ  ຄວາມໝາຍດຽວກນັ. ຄວາມລອດພ ົ້ນແລະການເປັນສາ

ວ  ກຂອງພຣະເຢຊູກ ື່ ເຊັື່ ນກນັ. ສອງຢື່າງນ ົ້ກ ື່ຽວຂົ້ອງກນັ,ແຕື່ມນັບ ື່ ຄ ກນັ. ພວກເຮ າເຊ ື່ ອຂື່າວປະເສ ດເພ ື່ ອ

ຄວາມລອດຂອງພວກເຮ າ. ພວກເຮ າສະແດງສດັຊ ື່ ຕ ື່ ພຣະຜູົ້ຊື່ວຍໃຫົ້ລອດພ ົ້ນຂອງພວກເຮ າໂດຍການເປັນ

ສາວ  ກຂອງພຣະອ  ງ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ພາກທ  II: ຂື່າວປະເສ ດ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ບ  ດທ ເຈດັ 

ຂື່າວປະເສ ດແມ ື່ນຫຍງັ? 

 

  ມນັອາດຈະເປັນເລ ື່ ອງແປກທ ື່ ຈະຖາມຄ  າຖາມນ ົ້ໃນປ ົ້ມ. ພວກເຮ າໄດົ້ໃຊົ້ເວລາໃນການເບິື່ ງເລ ື່ ອງລາວ

ຂອງພຣະຄ  າ ພ ດ  ນພ ສ  ມຄວນແລົ້ວ. ເບິື່ ງຢູື່ໃນເລ ື່ ອງລາວຂອງວທິ ການທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການພວກເຮ າຢູື່ໃນ

ຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງ. ພວກເຮ າກ ສາມາດເຂ ົ້າຮື່ວມໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ໂດຍການເຊ ື່ ອໃນຂື່າວ

ປະເສ ດ. 

ຂົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ຄ  ົ້ນພ  ບວື່າຄ  ນຈ  ານວນຫຼວງຫຼາຍທ ື່ ເວ ົ້າວື່າພວກເຂ າເຈ ົ້າເປັນຄຣສິຕຽນແຕື່ບ ື່ ເຂ ົ້າໃຈຂື່າວປະ 

ເສ ດແທົໆ້ . ບາງຄ  ນບ ື່ ສາມາດອະທິບາຍໄດົ້ວື່າມນັແມ ື່ນຫຍງັ. ຄ  ນອ ື່ ນທ ື່ ສາມາດອະທິບາຍໄດົ້ຢື່າງຈະແຈ ົ້ງ, 

ມກັຈະຕ ື່ ສູົ້ກບັການຍອມຮບັຢື່າງແທົ້ຈງິວື່າມນັງ ື່າຍດາຍພຽງໃດ. ພວກເຂ າຕ ື່ ສູົ້ກບັການເຊ ື່ ອຢື່າງແທົ້ຈງິວື່າ

ຂື່າວດ ແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ຈ  າເປັນເພ ື່ ອໃຫົ້ໄດົ້ຮບັຊ ວດິນຣິນັດອນ. 

  ບາງທື່ານອາດຈະສ  ງໄສວື່າຂົ້າພະເຈ ົ້າກ  າລງັເວ ົ້າເຖງິຫຍງັ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າຄິດວື່າ,ໃນຂະນະທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າ

ອະທິບາຍສິື່ ງທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າໝາຍເຖງິນ ັົ້ນ ທື່ານຈະຄດິວື່ານ ົ້ແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າເຊ ື່ ອ. ຫຼ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າຮູົ້ຈກັຄ  ນ

ທ ື່ ເຊ ື່ ອແບບນ ົ້. 

  ຂົ້າພະເຈ ົ້າຈະເລ ື່ ມຕ  ົ້ນໂດຍການໃຫົ້ຄ  ານຍິາມຂອງຂື່າວປະເສ ດ.ຂົ້າພະເຈ ົ້າຍງັຈະຖາມບາງຄ  າຖາມທ ື່

ສ  າຄນັທ ື່ ຈະເຂ ົ້າໃຈຢື່າງຈະແຈ ົ້ງອ ກດົ້ວຍ. ພວກເຮ າຍງັຕົ້ອງເວ ົ້າກ ື່ຽວກບັສິື່ ງທ ື່ ຂ ື່າວປະເສ ດບ ື່ ແມ ື່ນແນວໃດ. 

ເມ  ື່ອພວກເຮ າໄປເຖງິພາກສື່ວນນ ັົ້ນ, ທື່ານຈະເຫັນວື່າຂົ້າພະເຈ ົ້າໝາຍຄວາມວື່າແນວໃດທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້

ກ ື່າວມາດົ້ວຍຄວາມຫຍຸົ້ງຍາກ. 

ຂື່າວປະເສ ດແມື່ນຫຍງັ? 

  ມນັງ ື່າຍທ ື່ ຈະກ  ານ  ດຄ  າວື່າ“ຂື່າວປະເສ ດ”ໝາຍຄວາມວື່າແນວໃດ. ຄ  າໃນພຣະຄ  າພ ໝາຍຄວາມວື່າ

“ຂື່າວສານແຫື່ງຄວາມລອດພ ົ້ນ”. ນ ົ້ແມ ື່ນມາຈາກພາສາກຣ ກ. ພາສາກຣ ກແມ ື່ນພາສາທ ື່ ໃຊົ້ຂຽນພຣະຄ  າ

ພ ໃໝື່. 

  ມນັເປັນການດ ທ ື່ ພວກເຮ າຮູົ້ວື່າຄ  າສບັນ ົ້ແມ ື່ນກື່ຽວກບັຂື່າວສານແຫື່ງຄວາມລອດພ ົ້ນ. ແຕື່ທ ື່ ຈງິພວກເຮ າ

ບ ື່ ໄດົ້ເວ ົ້າຫຍງັກື່ຽວກບັເນ ົ້ອໃນຂອງຂື່າວສານນ ັົ້ນ. ພວກເຮ າໄດົ້ກ  ານ  ດຄ  າວື່າ “ຂື່າວປະເສ ດ” ມ ຄວາມ             

ໝາຍແນວໃດ, ແຕື່ວື່າມນັບ ື່ ແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ຂ ື່າວປະເສ ດເປັນແທົໆ້ . 



  ສະນ ັົ້ນ,ໃຫົ້ພວກເຮ າມາລ  ມກນັວື່າຂື່າວປະເສ ດແມ ື່ນຫຍງັ. ຂ ົ້ສະເໜ ຄວາມລອດພ ົ້ນຂອງພຣະເຈ ົ້າແມ ື່ນ

ຫຍງັ? ລາຍລະອຽດຂອງຂື່າວປະເສ ດມ  ຫຍງັແດື່? ແລະເປັນຫຍງັມນັຈ ື່ງເປັນຂື່າວປະເສ ດ? ຄ  ານ ົ້ປາກ  ດ

ເກ ອບ 100 ເທ ື່ ອໃນພຣະຄ  າພ ໃໝື່. ເນ ື່ອງຈາກວື່າມນັຖ ກນ  າໃຊົ້ຫຼາຍ, ພວກເຮ າຈ  າເປັນຕົ້ອງເຂ ົ້າໃຈມນັ. 

  ອກັຄະສາວ  ກໂປໂລອາດເວ ົ້າເຖງິຂື່າວປະເສ ດຫຼາຍກວື່າຜູົ້ຂຽນໃນພຣະຄ  າພ ໃໝື່ຄ  ນອ ື່ ນໆ. ເພິື່ ນໃຊົ້ຄ  າ

ວື່າ“ຂື່າວປະເສ ດ” ສ  າລບັຂ ົ້ຄວາມທ ື່ ເພິື່ ນປະກາດກື່ຽວກບັພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ: 

ບ ດນີັ້ພີຶ່ນ້ອງທ ງຫຼາຍເອີຍ, ເຮ າຂໍໃຫພ້ວກເຈ ັ້າຄ ານ ງເຖິງຂ່າວປະເສີດທີຶ່ເຮ າໄດ້ປະກາດແກພ່ວກເຈ ັ້າ ຊ ຶ່ງພວກ
ເຈ ັ້າໄດ້ຮ ບເອ າໄວ້ແລະຕ ັ້ງຢູູ່ໃນຂ່າວປະເສີດນ ັ້ນ.ແລະຊ ຶ່ງເປັນເຫດທີຶ່ກ າລ ງເຮ ດໃຫ້ເຈ ັ້າທ ງຫລາຍໄດ້ພ ັ້ນ ຖ້າ
ພວກເຈ ັ້າຍ ງຢຶດຖ ຂໍໍ້ຄວາມທີຶ່ເຮ າໄດ້ປະກາດເປັນຂ່າວປະເສີດໃຫ້ແກ່ພວກເຈ ັ້ານ ັ້ນ .... ຄ ວ່າ, ພຣະຄຣິດຊ ງສິັ້ນ 

ພຣະຊ ນແທນ  ຄວາມຜິດບາບຂອງເຮ າທ ງຫລາຍ ຕາມທີຶ່ມີຂຽນໄວໃ້ນພຣະຄ າພ,ີ ແລະພຣະອ ງໄດ້ຖ ກຝັງໄວ້

ແລະໃນວ ນຖ້ວນສາມໄດ້ຖ ກຊ ງບ ນດານໃຫເ້ປັນຄ ນມາສູຊ່ີວິດຕາມທີຶ່ມຄີ າຂຽນໄວໃ້ນພຣະຄ າພ ີ 

(1 ກຣທ 15:1-4) 

  ໂປໂລໃຫົ້ລາຍລະອຽດກື່ຽວກບັຂື່າວສານຂອງເພິື່ ນໃນຂ ົ້ເຫຼ ື່ ານ ົ້: 

ເຮ າຄ ໂປໂລ ຜູ້ຮ ບໃຊ້ຄ ນໜ ຶ່ງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ ັ້າ ທີຶ່ພຣະອ ງຊ ງເອີັ້ນໃຫເ້ປັນອ ກຄະສາວ ກ ແລະໄດ້ຊ ງຄ ດ
ອອກຕ ັ້ງໄວ້ໃຫ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈ ັ້າ....ເລ ຶ່ອງພຣະບຸດຂອງພຣະອ ງ ຄ ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ ັ້າຂອງພວກ
ເຮ າທ ງຫຼາຍ ຜູຊ້ ງບ ງເກີດໃນເຊ ັ້ອວ ງຂອງດາວິດຝູ່າຍເນ ັ້ອກາຍແຕຝູ່່າຍພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມບໍຣິສຸດນ ັ້ນ ໄດ້
ຊ ງປະກາດດ້ວຍຣິດທານຸພາບ ຄ ໂດຍການທີຶ່ພຣະເຈ ັ້າໄດ້ຊ ງບ ນດານໃຫ້ເປັນຄ ນຂ ັ້ນມາຈາກຕາຍວ່າ ເປັນພຣະ
ບຸດຂອງພຣະເຈ ັ້າ.ໂດຍທາງພຣະອ ງນີັ້ແຫຼະ ເຮ າໄດ້ຮ ບພຣະຄຸນແລະໜ້າທີຶ່ເປັນອ ກຄະສາວ ກເພ ຶ່ອເຫ ນແກ່ພຣະ
ນາມຂອງພຣະອ ງໃຫ້ໄປປະກາດທ່າມກາງຊ ນຊາດຕ່າງໆໃຫ້ເຂ າເຊ ຶ່ອຟັງ. (ຣມ 1:1-5) 

ເນ ົ້ອໃນຂອງຂື່າວປະເສ ດຈະແຈ ົ້ງຂ ົ້ນໃນຂ ົ້ຄວາມເຫຼ ື່ ານ ົ້. ນ ົ້ແມ ື່ນອ  ງປະກອບ: 

• ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ສ  ື່ງພຣະບດຸຂອງພຣະອ  ງມາ. . . 

• ຜູົ້ທ ື່ ເກ ດໃນເຊ ົ້ອສາຍຂອງດາວດິ. . . 

• ພຣະເຢຊູຄຣດິໃນຖານະທ ື່ ເປັນມະນດຸ. . . 

• ຜູົ້ທ ື່ ໄດົ້ຕາຍແທນບາບຂອງພວກເຮ າ. . . 

• ຜູົ້ທ ື່ ໄດົ້ຖ ກຝງັ. . . 

• ແລະຜູົ້ທ ື່ ໄດົ້ເປັນຄ ນມາຈາກຕາຍ. . . 

 

ບນັດາລາຍການເຫຼ ື່ ານ ົ້ແມ ື່ນເນ ົ້ອໃນຂອງຂື່າວປະເສ ດ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າຂ ອະທິບາຍອ ກເທ ື່ ອໜ ື່ ງໃນຂະນະທ ື່ ທື່ານ

ຄດິເຖງິເລ ື່ ອງລາວຂອງແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ພວກເຮ າໄດົ້ກ ື່າວມາກື່ອນໜົ້ານ ົ້ຄ : 



 ພຣະບດຸຂອງພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ກາຍເປັນມະນດຸ. ພຣະອ  ງໄດົ້ທ  ນທກຸທ ລະມານແລະສິົ້ນພຣະຊ  ນຢູື່ເທິງໄມ ົ້

ກາງແຂນເພ ື່ ອວື່າບາບຂອງພວກເຮ າຈະບ ື່ ເຮັດໃຫົ້ພວກເຮ າພ  ົ້ນຈາກຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າອ ກຕ ື່ ໄປ. 

ພຣະອ  ງໄດົ້ເປັນຄ ນມາຈາກຄວາມຕາຍເພ ື່ ອພວກເຮ າຈະສາມາດເອ າຊະນະຄວາມຕາຍແລະຢູື່ກບັພຣະ

ບດິາຂອງພຣະອ  ງ, ເປັນພຣະບິດາຂອງພວກເຮ າ,ເປັນພຣະເຈ ົ້າທື່ຽງແທົ້ແຕື່ອ  ງດຽວ,ແລະຕະຫຼອດໄປ. 

  ຖົ້ານ ົ້ແມ ື່ນຂື່າວປະເສ ດ, ເປັນຫຍງັມນັຈ ື່ງປະເສ ດ? ມ ຫຼາຍເຫດຜ  ນ. ມນັເປັນສິື່ ງທ ື່ ດ ເພາະວື່າຄວາມພ  ົ້ນ

ຂອງພວກເຮ າບ ື່ ໄດົ້ຂ ົ້ນກບັການເຮັດດ ຂອງພວກເຮ າເອງ. ບ ື່ ມ  ຫຍງັກື່ຽວກບັການເຮັດບນຸດົ້ວຍລາຍການ

ຂອງຜ  ນງານທ ື່ ດ . ລາຍລະອຽດຂອງຂື່າວປະເສ ດບ ື່ ແມ ື່ນກື່ຽວກບັສິື່ ງທ ື່ ທື່ານໄດົ້ເຮັດ, ຫຼ ອາດຈະເຮັດ, ຫຼ ຈ  າ

ເປັນຕົ້ອງເຮັດ. ມນັແມ ື່ນກື່ຽວກບັສິື່ ງທ ື່ ຄ  ນອ ື່ ນໄດົ້ເຮັດເພ ື່ ອທື່ານແລົ້ວ. ນ ັົ້ນແມ ື່ນຂື່າວດ ສ  າລບັພວກເຮ າທກຸ

ຄ  ນ, ເພາະວື່າບ ື່ ມ  ໃຜໃນພວກເຮ າທ ື່ ສ  ມບນູແບບ. ບ ື່ ມ  ໃຜໃນພວກເຮ າເຮັດໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າພ ໃຈຕະຫຼອດເວລາ. 

ບ ື່ ມ  ໃຜໃນພວກເຮ າດ ພ ທ ື່ ຈະຢູື່ໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງ.   ບ ື່ ມ  ໃຜໃນພວກເຮ າທ ື່ ຈະໄດົ້ຮບັນາມຊ ື່ ຂອງ           

ພຣະອ  ງ. ພວກເຮ າຕົ້ອງໄດົ້ຮບັການຍອມຮບັຈາກພຣະເຈ ົ້າ. ລາຍລະອຽດຂອງຂື່າວປະເສ ດບອກພວກເຮ າ

ວື່າມນັສາມາດເກ ດຂ ົ້ນໄດົ້ແນວໃດ. 

  ສງັເກດເຫັນວື່າໂປໂລໄດົ້ກ ື່າວເຖງິວຽກຮບັໃຊົ້ຂອງເພິື່ ນໃນການບອກເລ ື່ າຂື່າວປະເສ ດແກື່ຜູົ້ຄ  ນວື່າ“ການ

ເຮັດໃຫົ້ເກ ດຄວາມເຊ ື່ ອ.” ເພິື່ ນຢາກໃຫົ້ຜູົ້ທ ື່ ໄດົ້ຍນິຂື່າວສານຂອງເພິື່ ນ “ຍ ດໝັົ້ນ” ກບັສິື່ ງທ ື່ ເພິື່ ນເວ ົ້າ. ທື່ານ

“ເຊ ື່ ອຟງັ” ຂື່າວປະເສ ດແນວໃດ? ທື່ານຕົ້ອງຮບັບບັຕິສະມາບ ? ທື່ານຕົ້ອງຖວາຍເງນິບ ? ທື່ານຕົ້ອງເປັນ

ຄ  ນທ ື່ ດ ບ ? ທື່ານຕົ້ອງໃຈດ ຕະຫຼອດເວລາບ ? ທື່ານຕົ້ອງເຮັດບນຸບ ? ສິື່ ງເຫຼ ື່ ານ ັົ້ນລົ້ວນແຕື່ເປັນສິື່ ງທ ື່ ດ ,ແຕື່

ວື່າບ ື່ ແມ ື່ນ. ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການ “ຄວາມເຊ ື່ ອ." ທື່ານເຊ ື່ ອຟງັຂື່າວປະເສ ດໂດຍພຽງແຕື່ເຊ ື່ ອ. 

  ທື່ານຍງັໄດົ້ສງັເກດເຫັນບ ວື່າໂປໂລບ ື່ ໄດົ້ເວ ົ້າວື່າ "ຄວາມເຂ ົ້າໃຈ"? ພວກເຮ າອາດຈະບ ື່ ເຂ ົ້າໃຈສິື່ ງຕື່າງໆ

ເຊັື່ ນວື່າພຣະເຈ ົ້າກາຍມາເປັນມະນດຸໃນພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ພວກເຮ າອາດຈະບ ື່ ເຂ ົ້າໃຈວື່າພຣະເຢຊູເປັນຄ ນມາ

ຈາກຕາຍອ ກ. ມນັບ ື່ ເປັນຫຍງັຖົ້າພວກເຮ າບ ື່ ເຂ ົ້າໃຈທກຸຢື່າງ. ພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ໄດົ້ຮຽກຮົ້ອງໃຫົ້ພວກເຮ າເຂ ົ້າໃຈ

ມນັທງັໝ  ດ. ພວກເຮ າບ ື່ ຈ  າ ເປັນຕົ້ອງເຮັດການສອບເສັງເອ າຄະແນນກື່ຽວກບັລາຍລະອຽດແລະເພ ື່ ອເສັງ

ຜື່ານ. ພຣະອ  ງຕົ້ອງການຄວາມເຊ ື່ ອ. ການທ  າຄວາມເຂ ົ້າໃຈສິື່ ງຕື່າງໆເຫຼ ື່ ານ ົ້ວື່າເປັນຍົ້ອນຫຍງັຈ ື່ງສາມາດ

ເກ ດຂ ົ້ນພາຍຫຼງັ. 

  ເນ ົ້ອໃນຫຼກັຂອງຂື່າວປະເສ ດແມ ື່ນພຣະເຈ ົ້າຊ  ງສະເໜ ໃຫົ້ອະໄພທື່ານສ  າລບັສິື່ ງທ ື່ ບ ື່ ດ ທ ື່ ທື່ານໄດົ້ເຮັດຫຼ ສິື່ ງ

ທ ື່ ດ ທງັໝ  ດ ທ ື່ ທື່ານບ ື່ ໄດົ້ເຮັດ. ພຣະເຈ ົ້າກ  າລງັສະເໜ ທ ື່ ຈະມອບບື່ອນຢູື່ອນັຖາວອນໃຫົ້ແກື່ທື່ານໃນຄອບຄ  ວ

ຂອງພຣະອ  ງ. ຂ ົ້ສະ ເໜ ຂອງພຣະອ  ງສະແດງເຖງິຄວາມຮກັແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອ  ງ. ບາງຄ ັົ້ງພ

ຣະຄ  າພ ໃຊົ້ຄ  າວື່າ "ພຣະຄນຸ" ແທນຄ  າວື່າ "ຄວາມຮກັ" ແລະ "ຄວາມເມດຕາ"  ເພາະວື່າບ ື່ ມ  ພະລງັອ  າ

ນາດຫຼ ວນິຍານໃດທ ື່ ຍິື່ ງໃຫຍື່ກວື່າພຣະເຈ ົ້າ, ພຣະອ  ງບ ື່ ໄດົ້ຖ ກບງັຄບັໃຫົ້ເຮັດຂ ົ້ສະເໜ ນ ົ້.  ພຣະອ  ງສະເໜ 



ຄວາມລອດພ ົ້ນໃຫົ້ແກື່ທື່ານຍົ້ອນວື່າພຣະອ  ງຕົ້ອງການທື່ານເຂ ົ້າມາຢູື່ໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງ,ສິື່ ງທງັໝ  ດທ ື່

ພຣະອ  ງຂ ກ ື່ຄ ໃຫົ້ທື່ານເຊ ື່ ອ. 

ນ ັົ້ນແມ ື່ນຂື່າວປະເສ ດກື່ຽວກບັແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້າ. 

ຍົ້ອນຫຍງັພວກເຮ າຈິື່ງຕົ້ອງການຂື່າວປະເສ ດ? 

  ທື່ານອາດຄດິວື່າຂົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ຕອບຄ  າຖາມນ ົ້ແລົ້ວ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ເວ ົ້າແບບອົ້ອມໆ, ແຕື່ຍົ້ອນປະສ  ບ

ການຂອງຂົ້າພະເຈ ົ້າກບັຄຣສິຕຽນຫຼາຍໆຄ  ນຂົ້າພະເຈ ົ້າຈ  າເປັນຕົ້ອງເວ ົ້າໂດຍກ  ງຫຼາຍກວື່ານ ົ້. 

  ຍົ້ອນຫຍງັພວກເຮ າຈິື່ງຕົ້ອງການຂື່າວປະເສ ດ? ເພາະຖົ້າບ ື່ ມ  ຂ ື່າວປະເສ ດພວກເຮ າກ ື່ບ ື່ ມ  ຄວາມຫວງັທ ື່

ຈະມ  ຊ ວິດນຣິນັດອນກບັພຣະເຈ ົ້າ. ໂອກາດມ ສນູເປ ເຊັນ. ພວກເຮ າແຍກອອກຈາກພຣະເຈ ົ້າເພາະຄວາມ

ບາບຂອງພວກເຮ າ. ການເຊ ື່ ອຂື່າວປະເສ ດແມ ື່ນວິທ ແກົ້. 

  ພຣະຄ  າພ ໄດົ້ເວ ົ້າເຖງິບນັຫາຂອງພວກເຮ າໃນຫຼາຍທາງ. ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ກ ື່າວວື່າພຣະອ  ງມາທ ື່ ນ ົ້ເພ ື່ ອ

“ຊອກຫາ ແລະໂຜດເອ າຄ  ນທ ື່ ຫຼ  ງເສຍໄປແລົ້ວນ ັົ້ນໃຫົ້ລອດພ ົ້ນ” (ລກ19:10). ພວກເຮ າເກ ດມາໃນສະຖາ 

ນະການທ ື່ ພວກເຮ າ“ຕາຍໃນການລື່ວງລະເມ  ດແລະບາບ” (ອຟຊ 2:1,5) ແລະ“ບ ື່ ຊອບທ  າ” (ຣມ 5:6). 

ພວກເຮ າໄດົ້“ແຍກອອກຈາກພຣະເຈ ົ້າ” (ອຟຊ 4:18) ແລະ“ເປັນສດັຕ”ູ ຕ ື່ ພຣະອ  ງ (ກລຊ1:21), 

ເພາະວື່າພວກເຮ າເປັນ“ສດັຕ”ູຂອງພຣະອ  ງ ( ຣມ5: 10). ພວກເຮ າກ  າລງັຕ  ກຢູື່ໃນສະຖານະການທ ື່ ບ ື່ ດ . 

  ເລ ື່ ອງໃນພຣະຄ  າພ ທ ື່ ພວກເຮ າໄດົ້ເບິື່ ງອະທິບາຍວື່າເປັນຫຍງັພວກເຮ າຢູື່ໃນສະຖານະການທ ື່ ບ ື່ ດ ນ ົ້. 

ພວກເຮ າບ ື່ ໄດົ້ເກ ດມາໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ພວກເຮ າເກ ດມາໃນຄອບຄ  ວອ ື່ ນ. ແຕື່ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງ 

ການພວກເຮ າຢູື່ໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງ. ຖົ້າບ ື່ ມ  ຄນຸລກັສະນະຂອງພຣະເຈ ົ້າ, ພວກເຮ າກ ໃຊົ້ປນັຍາແລະ

ເສລ ພາບຂອງພວກເຮ າເພ ື່ ອໃຫົ້ໄດົ້ສິື່ ງທ ື່ ພວກເຮ າຕົ້ອງການ. ແຕື່ຫຼາຍໆຄ ັົ້ງພວກເຮ າໄດົ້ທ  າຮົ້າຍຄ  ນອ ື່ ນ

ເມ  ື່ອພວກເຮ າເຮັດແບບນ ັົ້ນ. ພວກເຮ າດ  າລ  ງຊ ວດິໃນຮບູແບບຕື່າງໆທ ື່ ເຮັດໃຫົ້ພວກເຮ າເຈບັປວດຢື່າງຮົ້າຍ

ແຮງ. ເມ  ື່ອພວກເຮ າບ ື່ ໄດົ້ເປັນຕ  ວແທນຂອງພຣະເຈ ົ້າຢື່າງສ  ມບນູແບບ, ພວກເຮ າຈະຝື່າຝ ນກ  ດບນັຍດັ

ຂອງພຣະອ  ງ. ເມ  ື່ອພວກເຮ າລະເມ  ດ,ສ ົ້ໂກງ,ແລະທ  າຮົ້າຍຄ  ນອ ື່ ນ, ພວກເຮ າກ ື່ ເຮັດບາບ. ພວກເຮ າເປັນ

ຄ  ນບາບໂດຍທ  າມະຊາດ. ພວກເຮ າມ  ທ  າມະຊາດທ ື່ ເຫັນແກື່ຕ  ວແລະກະບ  ດ. “ດ້ວຍວ່າ, ທຸກຄ ນໄດ້ເຮ ດຜິດ

ບາບແລະຂາດຈາກພຣະຣ ດສະໝີຂອງພຣະເຈ ັ້າ” (ຣມ 3:23) 

  ມນັງ ື່າຍທ ື່ ຈະອື່ານເລ ື່ ອງນ ັົ້ນແລະມ ຄວາມເສ ົ້າໃຈຫຼ ໃຈຮົ້າຍ. ແຕື່ຂື່າວດ ຂອງເລ ື່ ອງນ ົ້ກ ື່ຄ ຢື່າງໃດກ ື່ຕາມ 

ພຣະເຈ ົ້າຮູົ້ທກຸສິື່ ງເຫຼ ື່ ານ ົ້ແລະຮກັພວກເຮ າ. ຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ມ  ຕ ື່ ພວກເຮ າເຮັດໃຫົ້ຂື່າວປະເສ ດ

ແຕກຕື່າງກບັຄ  າສອນຂອງສາດສະໜາອ ື່ ນໆກື່ຽວກບັຄວາມລອດພ ົ້ນ. ສາດສະໜາອ ື່ ນໆທກຸໆສາດສະໜາບ ື່



ວື່າຈະເວ ົ້າວື່າບາບບ ື່ ແມ ື່ນບນັຫາຫຼ ເວ ົ້າວື່າທາງອອກແມ ື່ນການເຮັດຄວາມດ ຂອງຄ  ນເຮ າ. ທື່ານຕົ້ອງເຮັດພິ 

ທ ກ  າທ ື່ ຖ ກຕົ້ອງເລ ົ້ອຍໆ, ທື່ອງບ  ດສວດມ  ນພາວະນາທ ື່ ຖ ກຕົ້ອງ, ຮກັສາທກຸໆວນັສ  າຄນັທາງສາດສະໜາ,

ແລະເຮັດທກຸຢື່າງໃຫົ້ດ . 

  ມ  ແຕື່ຂື່າວປະເສ ດເທ ື່ ານ ັົ້ນທ ື່ ຊ ື່ ສດັຕ ື່ ສະພາບການຂອງມະນດຸ. ມ  ແຕື່ຂື່າວປະເສ ດໃນພຣະຄຣສິຕະທ  າຄ  າ

ພ ເທ ື່ ານ ັົ້ນທ ື່ ສອນວື່າຄ  ນເຮ າບ ື່ ມ  ຄວາມສາມາດທ ື່ ຈະຊື່ວຍຕ  ນເອງໄດົ້. ສາດສະໜາອ ື່ ນໆຕ  ວະທື່ານ. ພວກ

ເຂ າບອກທື່ານວື່າທື່ານສາມາດແກົ້ໄຂບນັຫາຂອງການຖ ກແຍກອອກຈາກພຣະເຈ ົ້າໄດົ້. ຫຼ ພວກເຂ າອາດຈະ

ສອນວື່າທື່ານບ ື່ ມ  ປນັຫາ. ຂື່າວປະເສ ດແມ ື່ນຄ  າສອນດຽວທ ື່ ບອກທື່ານວື່າພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຈດັກຽມວທິ ແກົ້ໄຂບນັ

ຫາໃຫົ້ແລະຈາກນ ັົ້ນພຣະອ  ງກ ໄດົ້ເຮັດ. ຂື່າວປະເສ ດແມ ື່ນມ  ຄວາມສດັຊ ື່ ແທົໆ້ . ມນັບອກຄວາມຈງິແກື່ທື່ານ

ເຖງິແມ ື່ນວື່າມນັຈະເຈັບປວດ. ນ ັົ້ນສະແດງໃຫົ້ເຫັນເຖງິຄວາມຮກັ. ການຂ ົ້ຕ  ວະກື່ຽວກບັສະຖານະການຂອງ

ທື່ານບ ື່ ແມ ື່ນຄວາມຮກັ. 

ມ ວທິ ອ ື່ນທ ື່ ຈະໄດົ້ຮບັຄວາມລອດພ ົ້ນບ ? 

  ຂົ້າພະເຈ ົ້າຫາກ ື່ຕອບຄ  າຖາມນ ົ້, ແຕື່ຂົ້າພະເຈ ົ້າຢາກຕອບຄ  າຖາມອ ກເທ ື່ ອໜ ື່ ງດົ້ວຍວທິ ອ ື່ ນ 

  ພຣະເຈ ົ້າມອບການໃຫົ້ອະໄພ,ຄວາມລອດພ ົ້ນແລະຊ ວດິນຣິນັດອນກບັພຣະອ  ງໂດຍບ ື່ ເສຍຄື່າ. ມນັບ ື່

ແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ຫາໄດົ້ຫຼ ສ  ມຄວນໄດົ້ຮບັ. ເພາະມນັບ ື່ ສາມາດຫາໄດົ້. ສິື່ ງທ ື່ ຕົ້ອງການແມ ື່ນຄວາມເຊ ື່ ອເທ ື່ ານ ັົ້ນ. ນ ົ້

ໝາຍເຖງິການໄວົ້ວາງໃຈໃນແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ມນັໝາຍຄວາມວື່າການເຊ ື່ ອວື່າພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້

ເຮັດທກຸສິື່ ງທ ື່ ຈ  າເປັນສ  າລບັສະຖານະການຂອງເຮ າ. 

  ແຕື່ການເຊ ື່ ອຂື່າວປະເສ ດກ ື່ໝາຍຄວາມວື່າບ ື່ ເຊ ື່ ອຄ  າສອນຫຼ ຄວາມຄດິອ ື່ ນໆກື່ຽວກບັຄວາມລອດພ ົ້ນ.ພຣະ 

ຄ  າພ ບອກວື່າບ ື່ ມ  ທາງອ ື່ ນໃດທ ື່ ຈະໄດົ້ຮບັການໃຫົ້ອະໄພແລະຊ ວດິນຣິນັດອນ. ລອງຄດິເບິື່ ງ,ເປັນຫຍງັພຣະ

ເຈ ົ້າພຣະບດິາຈ ື່ງສ  ື່ງພຣະບດຸຂອງພຣະອ  ງຄ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໃຫົ້ມາຕາຍເທິງໄມ ົ້ກາງແຂນເຊັື່ ນນ ົ້ຖ ົ້າຫາກວື່າມ  

ວທິ ທາງອ ື່ ນທ ື່ ທື່ານຈະເຂ ົ້າໃນສະຫວນັ? ພຣະບດຸຕົ້ອງໄດົ້ກາຍເປັນມະນດຸແລະຄວາມຕາຍຕົ້ອງໄດົ້ພື່າຍ

ແພົ້. ນ ົ້ແມ ື່ນວທິ ທາງດຽວ. ການເຊ ື່ ອໃນແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້າແມ ື່ນຫ  ນທາງແຫື່ງຄວາມລອດພ ົ້ນພຽງ

ທາງດຽວເທ ື່ ານ ັົ້ນ. ບ ື່ ມ  ໃຜນອກເໜ ອຈາກພຣະເຢຊູເຈ ົ້າທ ື່ ສາມາດຊື່ວຍພວກເຮ າໃຫົ້ລອດພ ົ້ນໄດົ້ (ກຈກ 

4:12). ພຣະເຢຊູເອງຊ  ງກື່າວໂດຍກ  ງວື່າ“ເຮ ານ ົ້ແຫຼະເປັນທາງນ ັົ້ນ ເປັນຄວາມຈງິແລະເປັນຊ ວດິ ບ ື່ ມ  ຜູົ້ໃດ

ມາເຖງິພຣະບດິາເຈ ົ້າໄດົ້ນອກຈາກມາທາງເຮ າ”(ຢຮ14:6). 

  ນ ັົ້ນແມ ື່ນຄ  າສ ັື່ງທ ື່ ຈະແຈ ົ້ງທ ື່ ສດຸ. ບ ື່ ມ  ໃຜມາເປັນສະມາຊກິໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ນອກຈາກໂດຍ

ຜື່ານສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ເຮັດ. ທື່ານຢື່າເພ ື່ ມຂື່າວປະເສ ດໃສື່ຄວາມເຊ ື່ ອອ ື່ ນໆກື່ຽວກບັວນິຍານ. ມນັເປັນ

ສະເພາະເຈາະຈ  ງ. ການເຊ ື່ ອໃນຂື່າວປະເສ ດໝາຍເຖງິການຫນັໜ ຈາກຄວາມເຊ ື່ ອອ ື່ ນໆ. ນ ັົ້ນແມ ື່ນພາກ 



ສື່ວນໜ ື່ ງຂອງສິື່ ງທ ື່ ພຣະຄ  າພ ເອ ົ້ນວື່າການກບັໃຈໃໝື່. ຍງັມ  ສິື່ ງອ ື່ ນໆ, ແຕື່ພວກເຮ າຈະເວ ົ້າເຖງິສິື່ ງເຫຼ ື່ ານ ັົ້ນ

ທ ື່ ຢູື່ໃນພາກຕ ື່ ໄປຂອງປ ົ້ມນ ົ້. 

ຂື່າວປະເສ ດບ ື່ ແມ ື່ນຫຍງັ 

ສິື່ ງທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າຂຽນໄດົ້ສະແດງໃຫົ້ເຫັນຢື່າງຈະແຈ ົ້ງວື່າຂື່າວປະເສ ດແມ ື່ນກື່ຽວກບັສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້

ເຮັດເພ ື່ ອພວກເຮ າ. ການໃຫົ້ອະໄພ, ຊ ວດິນຣິນັດອນແລະຄວາມລອດພ ົ້ນແມ ື່ນຂອງຂວນັທ ື່ ມອບໃຫົ້ຜູົ້ທ ື່

ເຊ ື່ ອໃນສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ເຮັດເພ ື່ ອພວກເຮ າ. 

  ຄ  າສອນອ ື່ ນໆເຮັດໃຫົ້ສິື່ ງນ ົ້ບ ື່ ຈະແຈ ົ້ງ. ພວກເຂ າສະເໜ ແນວຄວາມຄດິກື່ຽວກບັວິທ ປບັປງຸແກົ້ໄຂຕ  ວເອງ

ຫຼ ເຮັດແນວໃດໃຫົ້ຈດິວນິຍານດ ຂ ົ້ນ. ແຕື່ພຣະຄ  າພ ບອກພວກເຮ າວື່າແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້າແຕກຕື່າງ

ຈາກສິື່ ງເຫຼ ື່ ານ ັົ້ນ. ຂື່າວປະເສ ດບ ື່ ມ  ຫຍງັທ ື່ ກ ື່ຽວຂົ້ອງກບັການໃຫົ້ຄວາມຮູົ້ທ ື່ ແຈ ື່ມແຈ ົ້ງຫຼ ການຊອກຫາຄ  າຕອບ

ພາຍໃນຕ  ວທື່ານເອງ. ຂື່າວປະເສ ດບ ື່ ໄດົ້ກ ື່ຽວກບັການຄ  ົ້ນຫາແນວຄິດທ ື່ ແຕກຕື່າງຈາກບບຸເຟົ້ທາງວນິຍານ. 

ສິື່ ງເຫຼ ື່ ານ ົ້ແມ ື່ນພຽງແຕື່ຄວາມພະຍາຍາມແລະກດິຈະກ  າທາງປນັຍາຫຼ ທາງຈດິໃຈເທ ື່ ານ ັົ້ນ. ມນັບ ື່ ແມ ື່ນຂື່າວ

ປະເສ ດ. 

  ແຕື່ແນວຄດິອ ື່ ນໆເຫຼ ື່ ານ ົ້ກ ື່ຽວກບັວທິ ການດ  າເນ ນຊ ວດິແມ ື່ນງ ື່າຍທ ື່ ຈະກ  ານ  ດແລະປະຕເິສດ. ມນັແຕກ

ຕື່າງຈາກຂື່າວປະເສ ດຫຼາຍ. ມນັມ  ອປຸະສກັທ ື່ ຫຍຸົ້ງຍາກກວື່ານ ັົ້ນອ ກທ ື່ ເຮັດໃຫົ້ຫຼາຍຄ  ນບ ື່ ເຊ ື່ ອໃນແຜນການ

ງ ື່າຍໆຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ຈະໄດົ້ຮບັການຊື່ວຍໃຫົ້ລອດພ ົ້ນ. 

  ຂົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ກ ື່າວກື່ອນໜົ້ານ ົ້ວື່າຜູົ້ຄ  ນຈ  ານວນຫຼວງຫຼາຍ,ແມ ື່ນແຕື່ໃນຄຣສິຕະຈກັ,ຕົ້ອງພະຍາຍາມທ ື່ ຈະ

ເຊ ື່ ອວາງໃຈໃນຂື່າວປະເສ ດ. ເຫດຜ  ນແມ ື່ນຍົ້ອນວື່າພວກເຂ າຖ ກກບັດກັຂອງການປະຕິບດັ. ພວກເຂ າອາດ

ຈະສາມາດອະທິບາຍຂື່າວປະເສ ດໄດົ້,ແຕື່ຄວາມຄິດທ ື່ ວື່າການເຊ ື່ ອໃນສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຢຊູເຮັດແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ຈ  າເປັນ

ສ  າລບັຊ ວດິນຣິນັດອນ ແຕື່ເບິື່ ງຄ ວື່າບ ື່ ພຽງພ . ພວກເຂ າຄດິວື່າພວກເຂ າຈະຕົ້ອງເຮັດຫຍງັຕ ື່ ມອ ກ. ຖົ້າບ ື່

ດ ັື່ງນ ັົ້ນ,ພວກເຂ າຈະສ  ມຄວນໄດົ້ຮບັການໃຫົ້ອະໄພແລະຊ ວດິນຣິນັດອນໄດົ້ແນວໃດ? 

  ຖົ້າທື່ານເຂ ົ້າໃຈເລ ື່ ອງລາວຂອງພຣະຄ  າພ ແລະຂື່າວປະເສ ດ, ທື່ານຄວນຈະເຂ ົ້າໃຈທນັທ ວື່າພວກເຮ າບ ື່

ສ  ມຄວນໄດົ້ຮບັສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າສະເໜ ໃຫົ້. ແລະນ ັົ້ນມນັເປັນເລ ື່ ອງຍາກສ  າລບັຫຼາຍຄ  ນທ ື່ ຈະຍອມຮບັວື່າມນັ

ພຽງພ . ພວກເຂ າຄິດວື່າພວກເຂ າຕົ້ອງໄດົ້ຮບັສິື່ ງທ ື່ ດ ໆ ຈາກພຣະເຈ ົ້າເມ  ື່ອພວກເຂ າເຮັດດ ,ບ ື່ ແມ ື່ນໃນກ ລະນ 

ໂຜດທານໃຫົ້. ມນັຮູົ້ສ ກຜິດທ ື່ ໄດົ້ຮບັສິື່ ງດ ໆ ໂດຍບ ື່ ໄດົ້ເຮັດວຽກຫຍງັ. 

  ຄວາມຮູົ້ສ ກຜິດເປັນອ ກສິື່ ງໜ ື່ ງທ ື່ ເຮັດໃຫົ້ພວກເຮ າຄດິໃນທາງທ ື່ ຜິດ. ມນັສາມາດເຮັດໃຫົ້ຄວາມສາມາດ

ຂອງເຮ າທ ື່ ຈະເຫັນຂື່າວປະເສ ດເປັນຂອງຂວນັທ ື່ ບ ື່ ມ  ເງ  ື່ອນໄຂແທົໆ້ ເປັນອ  າມະພາດໄປເລ ຍ. ບາງຄ  ນຮູົ້ສ ກ

ຜິດເພາະວື່າພວກເຂ າໄດົ້ຮບັຂອງຂວນັທ ື່ ດ ແລະສະນ ັົ້ນພວກເຂ າຈ ື່ງຄດິເຖງິສິື່ ງດ ໆ ໃນອະດ ດທ ື່ ເຮັດໃຫົ້ພວກ



ເຂ າມ  ຄນຸງາມຄວາມດ . ຖົ້າພວກເຂ າຈ ື່ຫຍງັບ ື່ ໄດົ້, ພວກເຂ າຕດັສິນໃຈວື່າພວກເຂ າຕົ້ອງໄດົ້ເຮັດບາງສິື່ ງ

ບາງຢື່າງທ ື່ ດ ໃນຕອນນ ົ້ເພ ື່ ອຈະໄດົ້ຮບັຂອງຂວນັຈາກພຣະເຈ ົ້າ ແລົ້ວພວກເຂ າກ ຈະຮູົ້ສ ກວື່າພວກເຂ າສ  ມ 

ຄວນໄດົ້ຮບັຂອງຂວນັຈາກພຣະອ  ງ. 

ຄວາມຮູົ້ສ ກຜິດເຮັດໃຫົ້ພວກເຮ າເບິື່ ງບ ື່ ເຫັນຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ປາກ  ດໃນຂື່າວປະເສ ດຂອງພຣະອ  ງ. 

ພວກເຮ າຕົ້ອງເຂ ົ້າໃຈວື່າການຄດິແບບນ ົ້ສ  ື່ງຜ  ນຕ ື່ ການຍ ດຖ ການເຮັດຄນຸງາມຄວາມດ ຂອງເຮ າແນວໃດ

ແທນທ ື່ ຈະຍອມຮບັເອ າຂອງຂວນັທ ື່ ດ ຈາກພຣະເຈ ົ້າເທ ື່ ານ ັົ້ນ. 

  ນ ັົ້ນອາດຟງັຄ ວື່າຮນຸແຮງ, ແຕື່ກະລນຸາຄິດກື່ຽວກບັເລ ື່ ອງນ ົ້. ການເຮັດວຽກໜກັເພ ື່ ອເຮັດໃຫົ້ບາງຄ  ນຄດິ

ວື່າທື່ານມ  ຄນຸຄື່າຮຽກຮົ້ອງໃຫົ້ທື່ານສມຸໃສື່ຕ  ວເອງ. ທື່ານບ ື່ ສາມາດສມຸໃສື່ຄ  ນອ ື່ ນໄດົ້ເມ  ື່ອເປ ົ້າໝາຍແມ ື່ນເພ ື່ ອ

ເຮັດໃຫົ້ຕ  ວທື່ານເອງໃຫົ້ໄດົ້ຮບັການພິຈາລະນາວື່າທື່ານມ  ຄນຸຄື່າຫຼ ສ  ມຄວນໄດົ້ຮບັຄວາມຮກັຂອງພວກເຂ າ. 

ພວກເຮ າຕົ້ອງການຮູົ້ສ ກດ ກບັຕ  ວເອງ ຕ  ວຢື່າງພວກເຮ າສ  ມຄວນໄດົ້ຮບັສິື່ ງທ ື່ ຖ ກຕົ້ອງຖົ້າພວກເຮ າບ ື່ ໄດົ້ຮບັ

ສິື່ ງທ ື່ ເປັນຂອງເຮ າ. ພວກເຮ າຍງັຕົ້ອງການໃຫົ້ຄ  ນອ ື່ ນຄດິແບບນ ັົ້ນກບັເຮ າດົ້ວຍ. ພວກເຮ າຕົ້ອງການໃຫົ້ຜູົ້

ອ ື່ ນມອບສິື່ ງດ ໆ ໃຫົ້ເຮ າເພາະທື່າທ ທ ື່ ເຮ າເຮັດໃຫົ້ພວກເຂ າຮູົ້ສ ກຕ ື່ ພວກເຮ າແບບນ ັົ້ນ. 

  ຂື່າວປະເສ ດບອກພວກເຮ າວື່ານ ົ້ແມ ື່ນເປັນຄວາມຄດິທ ື່ ຜິດ. ມນັເປ ດເຜ ຍວື່າພວກເຮ າກ  າລງັສມຸໃສື່ຕ  ວ

ເອງ. ແຕື່ຂື່າວປະເສ ດຮຽກຮົ້ອງໃຫົ້ພວກເຮ າຖື່ອມໃຈແລະເຂ ົ້າໃຈວື່າພວກເຮ າບ ື່ ສ  ມຄວນໄດົ້ຮບັຂອງຂວນັ

ຈາກພຣະເຈ ົ້າ.ມນັຢ ນຢນັວື່າຈະເນັົ້ນໜກັໄປທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າແລະພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ນ ັົ້ນແມ ື່ນເຫດຜ  ນທ ື່ ວື່າມນັເປັນ

ການສດິສອນທ ື່ ຍາກສ  າລບັຫຼາຍໆຄ  ນ. ມນັບ ື່ ໄດົ້ປື່ອຍໃຫົ້ພວກເຮ າມ  ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃດໆ. 

  ຂື່າວປະເສ ດບອກວື່າບ ື່ ມ  ສິື່ ງໃດທ ື່ ທື່ານສາມາດເຮັດໄດົ້, ແຕື່ມນັສອນກື່ຽວກບັວື່າທື່ານແມ ື່ນໃຜ. ທື່ານເປັນ

ມະນດຸ. ທື່ານເປັນທ ື່ ຮກັຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ພຣະອ  ງໄດົ້ວາງແຜນການຕ ັົ້ງແຕື່ຕອນຕ  ົ້ນເພ ື່ ອຊື່ວຍເຫຼ ອທື່ານ. ສິື່ ງ

ເຫຼ ື່ ານ ົ້ບ ື່ ໄດົ້ຮຽກຮົ້ອງ  ການເຮັດຄວາມດ ຂອງທື່ານ. ນ ັົ້ນແມ ື່ນຂື່າວປະເສ ດຈາກພຣະເຈ ົ້າ. 

  ເນ ື່ອງຈາກພວກເຮ າເປັນຄ  ນບາບທ ື່ ອາໄສຢູື່ໃນໂລກທ ື່ ເສ ື່ ອມໂຊມ, ພວກເຮ າຈ ື່ງຄດິວື່າບ ື່ ມ  ໃຜຈະຮກັເຮ າ

ຖົ້າພວກເຂ າຮູົ້ຈກັພວກເຮ າຢື່າງແທົ້ຈງິ. ສະນ ັົ້ນ,ພວກເຮ າບ ື່ ສາມາດຈນິຕະນາການໄດົ້ວື່າພຣະເຈ ົ້າຊ  ງຮກັ

ພວກເຮ າເພາະວື່າພຣະອ  ງຮູົ້ທກຸຢື່າງກື່ຽວກບັພວກເຮ າ. ພຣະອ  ງຮູົ້ທກຸຄວາມຄດິ, ທກຸໆຄ  າເວ ົ້າ, ຄວາມ

ປາຖະໜາແລະການກະທ  າທກຸຢື່າງ. ພວກເຮ າຮູົ້ສ ກຜິດຕ ື່ ທກຸໆສິື່ ງທ ື່ ບ ື່ ດ ຂອງເຮ າແລະນ ັົ້ນກ ື່ ເຮັດໃຫົ້ຄວາມ

ຮກັຂອງພຣະເຈ ົ້າຕ ື່ ພວກເຮ າໃນຂື່າວປະເສ ດເປັນເລ ື່ ອງຍາກທ ື່ ຈະຍອມຮບັ. ມນັບ ື່ ມ  ສ  ມເຫດສ  ມຜ  ນສ  າລບັ

ພວກເຮ າ. 

  ເຖງິແມ ື່ນວື່າພວກເຮ າພະຍາຍາມທ ື່ ຈະເຂ ົ້າໃຈວື່າພວກເຮ າໄດົ້ຮບັຂອງຂວນັຈາກພຣະເຈ ົ້າໂດຍບ ື່ ເສຍຄື່າ, 

ພວກເຮ າກ ື່ຍງັຢູື່ໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າຖ ົ້າພວກເຮ າເຊ ື່ ອ. ຄວາມພະຍາຍາມຢື່າງຕ ື່ ເນ ື່ອງເພ ື່ ອໃຫົ້ເຮ າໄດົ້

ເປັນສະມາຊກິໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ກະທ ບກບັສນັຕສິກຸແລະຄວາມສກຸຂອງຈດິວນິຍານຂອງພວກ



ເຮ າໃນຖານະລກູຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ວທິ ການຄດິແບບນ ົ້ໄດົ້ປື່ຽນຄວາມຮກັແລະພຣະຄນຸຂອງຂື່າວປະເສ ດໃຫົ້

ກາຍເປັນຮບູແບບການດ  າເນ ນຊ ວດິທ ື່ ເນັົ້ນການເຮັດຄນຸງາມຄວາມດ ເປັນຫຼກັ.  ພວກເຮ າເລ ື່ ມສ  ງໄສວື່າ 

ພຣະເຈ ົ້າຍງັຮກັເຮ າຄ ກບັທ ື່ ພວກເຮ າຄດິວື່າພຣະອ  ງໄດົ້ເຮັດເມ  ື່ອພວກເຮ າເລ ື່ ມເຊ ື່ ອຂື່າວປະເສ ດຄ ັົ້ງທ  າອດິ. 

ພວກເຮ າເບິື່ ງທ ື່ ບາບຕ ື່ ໆໄປຂອງພວກເຮ າເປັນເຫດຜ  ນທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຈະບ ື່ ຮກັພວກເຮ າອ ກຕ ື່ ໄປ. ພວກເຮ າ

ເຊ ື່ ອໝ ັົ້ນວື່າພວກເຮ າບ ື່ ສາມາດເປັນແບບທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຄາດຫວງັໄວົ້. ພວກເຮ າຄດິວື່າບາງທ ພວກເຮ າບ ື່ ໄດົ້ 

"ເຊ ື່ ອພຽງພ " ຫຼ ບາງທ ພວກເຮ າກ ື່ບ ື່ ໄດົ້ເຊ ື່ ອແທົໆ້ ໃນຕອນທ  າອດິ. 

  ຄວາມຈງິທ ື່ ໜົ້າເສ ົ້າແມ ື່ນຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອແທົ້ຫຼາຍຄ  ນດ  າລ  ງຊ ວດິທ ື່ ທ ລະມານແລະມ ຊ ວດິທ ື່ ພື່າຍແພົ້, ເພາະວື່າ

ຄວາມຜິດຂອງພວກເຂ າໄດົ້ບດິເບ ອນແນວຄດິຂອງພວກເຂ າເຈ ົ້າຕ ື່ ຂ ື່າວປະເສ ດ. ເມ  ື່ອພວກເຂ າອື່ານພຣະ

ຄ  າພ ພວກເຂ າເຫັນແຕື່ບາບແລະຄວາມລ  ົ້ມເຫຼວຂອງຕ  ນເອງເທ ື່ ານ ັົ້ນ. ທກຸໆຄ  າສອນຂອງພຣະຄ  າພ ເບິື່ ງຄ 

ວື່າຈະກື່າວຫາພວກເຂ າອ ກເທ ື່ ອໜ ື່ ງກ ື່ຽວກບັບາບຂອງພວກເຂ າ. ຄວາມຮກັທ ື່ ອດັສະຈນັແລະການໃຫົ້ອະ 

ໄພຂອງຂື່າວປະເສ ດເສຍໄປແລະຖ ກລ ມໄປ. 

  ຄວາມລອດພ ົ້ນບ ື່ ແມ ື່ນກື່ຽວກບັການກະທ  າ. ມນັບ ື່ ເຄ ຍເປັນ,ມນັຈະບ ື່ ເປັນ. ພວກເຮ າບ ື່ ສາມາດເຮັດຫຍງັ

ໃຫົ້ຕ  ນເອງຢູື່ລະດບັທ ື່ ຖ ກຕົ້ອງຕ ື່ໜົ້າພຣະເຈ ົ້າໄດົ້. ພວກເຮ າບ ື່ ສາມາດເຮັດຫຍງັໃຫົ້ຕ  ນເອງບ ລິສດຸ ເພ ື່ ອ

ພວກເຮ າຈະສາມາດຢູື່ຕ ື່ໜົ້າພຣະອ  ງ. ພວກເຮ າຂາດຄນຸລກັສະນະທ ື່ ດ ເລ ດຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ແຕື່ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້

ສົ້າງພວກເຮ າໃຫົ້ເປັນຄ ກບັພຣະອ  ງໃນບາງວທິ ທາງ. ພຣະອ  ງໄດົ້ສົ້າງພວກເຮ າໃຫົ້ເປັນຕ  ວແທນຂອງພຣະ

ອ  ງ. ພວກເຮ າບ ື່ ສ  ມບນູແບບສະເໝ ໄປ ແລະພຣະເຈ ົ້າກ ຮູົ້. ນ ັົ້ນແມ ື່ນເຫດຜ  ນທ ື່ ທາງອອກຂອງພຣະອ  ງ

ແມ ື່ນພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ,ບ ື່ ແມ ື່ນທື່ານ. 

  ມນັເປັນເລ ື່ ອງໄຮົ້ເຫດຜ  ນທ ື່ ຈະຄດິວື່າພວກເຮ າສາມາດຫາວທິ ການຂອງພວກເຮ າທ ື່ ຈະເປັນຄ  ນທ ື່ ສ  ມບນູ

ແບບໄດົ້. ພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ເຄ ຍຮຽນຮູົ້ສິື່ ງໃໝືໆ່ ກ ື່ຽວກບັທື່ານ. ພຣະອ  ງຮູົ້ຈກັວື່າທື່ານເປັນແບບໃດຢູື່ແລົ້ວ.                  

ພຣະອ  ງຍງັຮກັທື່ານຄ ກນັກບັທ ື່ ທື່ານເປັນຢູື່ດຽວນ ົ້. ໂຣມ 5:8 ກື່າວໄວົ້ດ ທ ື່ ສດຸ: " ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຊ  ງສ  າແດງ

ໃຫົ້ພວກເຮ າເຫັນວື່າ ພຣະອ  ງຊ  ງຮກັພວກເຮ າຫຼາຍເທ ື່ າໃດ ຄ  ຂະນະທ ື່ ພວກເຮ າຍງັເປັນຄ  ນບາບຢູື່ນ ັ ົ້ນ 

ພຣະຄຣດິໄດົ້ຊ  ງຍອມຕາຍແທນເຮ າທງັຫຼາຍ"  ທື່ານເຂ ົ້າໃຈບ ?  ໃນຂະນະທ ື່ ພວກເຮ າຍງັເປັນຄ  ນບາບຢູື່

ນ ັ ົ້ນ. ທື່ານບ ື່ ຈ  າເປັນຕົ້ອງເຮັດຫຍງັເລ ຍເພ ື່ ອຊື່ວຍໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າເລ ື່ ມຕ  ົ້ນຮກັທື່ານ. ຖົ້າທື່ານພິຈາລະນາເລ ື່ ອງ

ນ ົ້, ທື່ານຈະເຫັນວື່ານ ັົ້ນແມ ື່ນຂື່າວດ ແທົ້ໆ. ພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ເຄ ຍຜິດຫວງັກບັທື່ານ,ເພາະວື່າພຣະອ  ງບ ື່ ເຄ ຍມ  

ຄວາມຄາດຫວງັທ ື່ ບ ື່ ຖ ກຕົ້ອງກື່ຽວກບັການປະພ ດຂອງທື່ານ. ພຣະເຈ ົ້າຮກັທື່ານມາຕະຫຼອດ “ເພາະວື່າ 

ພຣະເຈ ົ້າຊ  ງຮກັໂລກຫຼາຍທ ື່ ສດຸ ຈ  ນໄດົ້ປະທານພຣະບດຸອ  ງດຽວຂອງພຣະອ  ງ ເພ ື່ ອທກຸຄ  ນທ ື່ ວາງໃຈເຊ ື່ ອ

ໃນພຣະບດຸນ ັົ້ນຈະບ ື່ ຈບິຫາຍ ແຕື່ມ  ຊ ວດິອນັຕະຫຼອດໄປເປັນນດິ” (ຢຮ 3:16) 



  ພວກເຮ າສາມາດສະຫຸຼບສິື່ ງນ ົ້ໄດົ້ໃນສອງຄວາມຄິດ. ການເປັນສະມາຊກິໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າບ ື່

ສາມາດເຮັດເອງໄດົ້. ມນັສາມາດໄດົ້ຮບັພຽງແຕື່ໂດຍຄວາມເຊ ື່ ອ(ຄວາມເຊ ື່ ອ)ເທ ື່ ານ ັົ້ນ. ພຣະເຈ ົ້າມອບໃຫົ້

ເພາະວື່າພຣະອ  ງມ  ຄວາມກະລນຸາແລະຄວາມຮກັ. ບ ື່ ມ  ເຫດຜ  ນອ ື່ ນອ ກ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ພາກທ  III: ການຕດິຕາມພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ບ  ດທ ແປດ: 

ສາວ  ກແມ ື່ນຫຍງັ? 

 

  ຂື່າວປະເສ ດມ  ຈດຸປະສ  ງເພ ື່ ອປື່ຽນແປງຄ  ນ. ໃຜກ ື່ຕາມທ ື່ ເຊ ື່ ອຂື່າວປະເສ ດ“ກ ເປັນຄ  ນທ ື່ ຖ ກຊ  ງສົ້າງຂ ົ້ນ         

ໃໝື່ແລົ້ວ ຖານະເກ ື່ າເຫຼ ື່ ານ ັົ້ນກ ລື່ວງໄປແລົ້ວ ເບິື່ ງແມ! ກາຍເປັນສິື່ ງໃໝື່ທງັນ ັົ້ນ. ” (2 ກຣທ 5:17) ຄ  ນ              

ໃໝື່ທ ື່ ຖ ກປື່ຽນແປງໂດຍຂື່າວປະເສ ດມ  ລກັສະນະແນວໃດ? 

  ທື່ານອາດຈະຈ ື່ຄ  າຕອບຂອງຄ  າຖາມນ ົ້ໄດົ້. ກື່ອນໜົ້ານ ົ້ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ບອກວື່າສາວ  ກແມ ື່ນຜູົ້ຕິດຕາມ, 

ໂດຍສະເພາະຜູົ້ທ ື່ ຕິດຕາມພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ກ  ານ  ດຄວາມໝາຍ“ການຕດິຕາມ” ວື່າເປັນການ

ຮຽນແບບຫຼ ການສະທົ້ອນພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ການເປັນທ ື່ “ສອດຄື່ອງກບັຮບູລກັສະນະຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ” ແມ ື່ນ

ຈດຸໝາຍປາຍທາງຂ ັົ້ນສງູສດຸຂອງພວກເຮ າ (ຣມ 8:29; 2 ກຣທ 3:18; ກລຊ 3:10). 

  ແຮງຈງູໃຈຂອງພວກເຮ າໃນການຮຽນແບບພຣະເຢຊູເຈ ົ້າບ ື່ ແມ ື່ນເພ ື່ ອເຮັດໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າຮກັເຮ າແລົ້ວພຣະ

ອ  ງກ ຈະໃຫົ້ເຮ າເຂ ົ້າໃນສະຫວນັ. ພຣະເຈ ົ້າຊ  ງຮກັພວກເຮ າແຕື່ລະຄ  ນຢູື່ແລົ້ວ“ໃນຂະນະທ ື່ ພວກເຮ າຍງັເປັນ

ຄ  ນບາບຢູື່ນ ັ ົ້ນ” (ຣມ 5:8) ແລະເຄ ຍເປັນ “ສດັຕ”ູ ຂອງພຣະເຈ ົ້າ (ຣມ 5: 10).  ພວກເຮ າຈະເຂ ົ້າໃນ

ສະຫວນັເມ  ື່ອພວກເຮ າກາຍເປັນສື່ວນໜ ື່ ງຂອງຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ສິື່ ງນ ັົ້ນຈະເກ ດຂ ົ້ນເມ  ື່ອພວກເຮ າ

ເຊ ື່ ອຂື່າວປະເສ ດດົ້ວຍຕ  ວເຮ າເອງ, ພວກເຮ າຫຼ  ງທາງໄປພວກເຮ າຕົ້ອງການຜູົ້ຊື່ວຍໃຫົ້ພ  ົ້ນ(ລກ19:10)           

ພວກເຮ າຖ ກແຍກອອກຈາກພຣະເຈ ົ້າ (ອຟຊ 4: 18). ເມ  ື່ອສິື່ ງນ ັົ້ນແມ ື່ນສະຖານະການຂອງພວກເຮ າ, 

ພຣະເຈ ົ້າຊ  ງຮກັພວກເຮ າ. ພຣະອ  ງບ ື່ ໄດົ້ລ ຖ ົ້າທ ື່ ຈະຮກັພວກເຮ າຈ  ນກວື່າພວກເຮ າໄດົ້ເຮັດຄວາມສະອາດ

ການກະທ  າຂອງພວກເຮ າແລະເລ ື່ ມເຊ ື່ ອຟງັພຣະອ  ງ. 

  ແຮງຈງູໃຈຂອງພວກເຮ າທ ື່ ຈະມ  ຊ ວດິຄ ກບັພຣະເຢຊູເຈ ົ້າບ ື່ ແມ ື່ນເພ ື່ ອໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າໃຫົ້ຮກັພວກເຮ າເພ ື່ ອ

ພວກເຮ າຈະໄດົ້ຮບັຄວາມພ  ົ້ນສາມາດຢູື່ໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງໃນສະຫວນັ. ຄວາມພ  ົ້ນເປັນສິື່ ງທ ື່ ທື່ານບ ື່

ສາມາດໄດົ້ຮບັໂດຍການກະທ  າຄວາມດ ,ແລະບ ື່ ສາມາດເສຍໄປຈາກການກະທ  າທ ື່ ບ ື່ ດ . ຄວາມລອດພ ົ້ນບ ື່ ມ  

ຫຍງັກື່ຽວຂົ້ອງກບັຄນຸຄື່າຫຼ ຄວາມດ ຂອງພວກເຮ າ. ແຕື່ຂື່າວປະເສ ດມ  ທກຸສິື່ ງທກຸຢື່າງທ ື່ ກ ື່ຽວຂົ້ອງກບັສິື່ ງທ ື່  

ພຣະເຢຊູໄດົ້ເຮັດເພ ື່ ອພວກເຮ າ. “ເພາະວື່າ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຊ  ງກະທ  າໃຫົ້ພຣະຄຣດິ ຜູົ້ຊ  ງບ ື່ ມ  ຄວາມຜິດບາບ

ນ ັົ້ນ ໄດົ້ເຂ ົ້າສື່ວນກບັຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮ າ ເພ ື່ ອພວກເຮ າຈະໄດົ້ເຂ ົ້າສື່ວນໃນຄວາມຊອບທ  າຂອງ

ພຣະເຈ ົ້າໂດຍທາງພຣະອ  ງ.” (2 ໂກຣນິໂທ 5:21) ພວກເຮ າບ ື່ ສາມາດເຮັດຫຍງັໄດົ້ເພ ື່ ອຮບັຄວາມລອດ

ພ ົ້ນ. ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ເຮັດທກຸຢື່າງເພ ື່ ອຊື່ວຍພວກເຮ າໃຫົ້ພ  ົ້ນແລົ້ວ. 

ຄວາມຄດິທ ື່ ຖ ກຕົ້ອງກື່ຽວກບັການເປັນສາວ  ກ 



  ພວກເຮ າຕົ້ອງຄດິຢື່າງຮອບຄອບວື່າສິື່ ງທງັໝ  ດເຫຼ ື່ ານ ົ້ກ ື່ຽວຂົ້ອງກບັການເປັນສາວ  ກແນວໃດ. 

  ພວກເຮ າຄດິໄດົ້ງ ື່າຍໆວື່າການກະທ  າທ ື່ ດ ຂອງພວກເຮ າເຮັດໃຫົ້ພວກເຮ າໄດົ້ບນຸຫຼ ຄນຸງາມຄວາມດ  ຊື່ວຍ

ພວກເຮ າໃຫົ້ລອດພ ົ້ນໄດົ້ນ ັົ້ນເປັນກບັດກັຂອງການກະທ  າທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ກ ື່າວໄປແລົ້ວ. ພວກເຮ າຕົ້ອງມ  

ຄວາມເຂ ົ້າໃຈຢື່າງຈະແຈ ົ້ງວື່າຄວາມລອດພ ົ້ນແລະການເປັນສາວ  ກທ ື່ ດ ບ ື່ ແມ ື່ນສິື່ ງດຽວກນັ. ຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອຫຼາຍຄ  ນ

ເລ ື່ ມເພ ື່ ມການກະທ  າທ ື່ ດ ຂອງຕ  ນເອງເຂ ົ້າໃນຂື່າວປະເສ ດເພາະວື່າພວກເຂ າເຈ ົ້າຮູົ້ສ ກຜິດຕ ື່ ສິື່ ງທ ື່ ບ ື່ ດ ທ ື່ ພວກ

ເຂ າໄດົ້ເຮັດ. ຜ  ນໄດົ້ຮບັແມ ື່ນກາຍມາເປັນຂົ້າທາດທາງວນິຍານ(ສາດສະໜາ). ແຕື່ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຕົ້ອງການ

ໃຫົ້ພວກເຮ າມ  ຊ ວດິທາງວນິຍານຄ  ບບ ລິບນູທ ື່ ເຊ ື່ ອມຕ ື່ ກບັພຣະເຈ ົ້າ  (ຢຮ10:10; 2 ກຣທ 1:5;                    

ອຟຊ 3:20). 

  ຄວາມລອດພ ົ້ນແມ ື່ນຂອງຂວນັທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າມອບໃຫົ້ເຮ າເມ  ື່ອເຮ າເຊ ື່ ອຂື່າວປະເສ ດ. ມນັບ ື່ ແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ພວກ

ເຮ າສ  ມຄວນໄດົ້ຮບັ.  ແຕື່ພຣະເຈ ົ້າຍງັສະເໜ ໃຫົ້ພວກເຮ າເຖງິແມ ື່ນວື່າພວກເຮ າມ  ບາບແລະເປັນສດັຕຕູ ື່  

ພຣະອ  ງກ ື່ຕາມ. ການເປັນສາວ  ກແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ພວກເຮ າເຮັດເພາະວື່າພວກເຮ າເຊ ື່ ອຂື່າວປະເສ ດ. ພວກເຮ າ

ຮຽນແບບພຣະເຢຊູເຈ ົ້າເພ ື່ ອສະແດງຄວາມຮກັຂອງເຮ າຕ ື່ ພຣະອ  ງແລະຕ ື່ ພຣະເຈ ົ້າ. ພຣະເຢຊູເປັນພາບ

ສະທົ້ອນທ ື່ ສງູສດຸຂອງພຣະເຈ ົ້າ, ດ ັື່ງນ ັົ້ນພວກເຮ າຈ ື່ງຕົ້ອງການມ ຊ ວດິແບບດຽວກນັ. 

  ມ  ຫຼາຍເຫດຜ  ນທ ື່ ຈະດ  າເນ ນຊ ວດິຄ ກບັພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ການໄດົ້ຮບັຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ແມ ື່ນໜ ື່ ງໃນ

ນ ັົ້ນ. ຄວາມລອດພ ົ້ນບ ື່ ໄດົ້ເຮັດໃຫົ້ພວກເຮ າເສຍຄື່າຫຍງັ. ມນັຟຣ ສ  າລບັທກຸຄ  ນທ ື່ ເຊ ື່ ອຂື່າວປະເສ ດ. ເຖງິ

ຢື່າງໃດກ ື່ຕາມການເປັນສາວ  ກຍງັເຮັດໃຫົ້ເຮ າເສຍຄື່າໃຊົ້ຈ ື່າຍບາງຢື່າງ. ການຕດິຕາມພຣະເຢຊູມກັຈະບ ື່

ແມ ື່ນເລ ື່ ອງງ ື່າຍ. ການເປັນສາວ  ກຮຽກຮົ້ອງໃຫົ້ມ  ການເລ ອກທ ື່ ຈະຮກັແລະໃຫົ້ກຽດແກື່ພຣະເຈ ົ້າ. ການເລ ອກ

ທ ື່ ຈະປະຕບິດັຕ ື່ ຄ  ນອ ື່ ນເປັນຢື່າງດ ເພາະວື່າພວກເຂ າກ ື່ ເປັນຮບູພາບລກັສະນະຂອງພຣະເຈ ົ້າຄ ກບັພວກເຮ າ. 

ພວກເຂ າແມ ື່ນຄ  ນທ ື່ ພຣະອ  ງຮກັແລະຕົ້ອງການທ ື່ ຈະນ  າເຂ ົ້າມາໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງຜື່ານທາງຂື່າວປະ

ເສ ດ. 

  ຄດິເຖງິຊ ວດິຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ບ ື່ ແມ ື່ນເລ ື່ ອງງ ື່າຍເລ ຍ.ພຣະຄ  າພ ກ ື່າວວື່າ,“ ພຣະຄຣດິກ ໄດົ້ຊ  ງທ  ນທກຸ

ທ ລະມານແທນເຈ ົ້າທງັຫຼາຍເໝ ອນກນັ ໂດຍໃຫົ້ເປັນແບບຢື່າງແກື່ພວກເຈ ົ້າ ເພ ື່ ອພວກເຈ ົ້າຈະໄດົ້ຕດິຕາມ

ຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະອ  ງ. ” (1ປຕ 2:21). ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າດ  າເນ ນຊ ວດິໂດຍບ ື່ ເຮັດໃນສິື່ ງທ ື່ ພຣະອ  ງ

ຕົ້ອງການ. ພຣະອ  ງໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າເປັນທ ື່ ໜ ື່ ງ.ຈາກນ ັົ້ນພຣະອ  ງກ ື່ໃຫົ້ທກຸຄ  ນເປັນອນັດບັສອງ: 

“ຈ ັ່ງຮ ກອ ງພຣະຜູເ້ປັນເຈ ັ້າ ພຣະເຈ ັ້າຂອງເຈ ັ້າດ້ວຍສຸດໃຈ, ດ້ວຍສຸດຈິດ, ແລະດ້ວຍສຸດຄວາມຄິດຂອງ

ເຈ ັ້າ.’  ນ ັ້ນແຫຼະແມ່ນກ ດບ ນຍ ດຂໍໍ້ໃຫຍແ່ລະຂໍໍ້ຕ ັ້ນ. ຂໍໍ້ທີສອງກໍເໝ ອນກ ນຄ : ‘ຈ ັ່ງຮ ກເພ ຶ່ອນບ້ານເໝ ອນຮ ກຕ ນ

ເອງ.’  ກ ດບ ນຍ ດທ ງໝ ດແລະບ ນດາຖ້ອຍຄ າຂອງພວກຜູ້ທ ານວາຍກຂໍ ັ້ນກ ບກ ດບ ນຍ ດສອງຂໍໍ້ນີັ້ແຫຼະ”                  

(ມທ 22: 36-40) 



  ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າດ  າເນ ນຊ ວດິແບບນ ົ້ບ ື່ ແມ ື່ນເພ ື່ ອພຣະເຈ ົ້າຈະຮກັພຣະອ  ງ. ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າບ ື່ ໄດົ້ພະຍາຍາມ

ເຮັດໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າພ ໃຈນ  າພະອ  ງ. ພຣະເຈ ົ້າຮກັພຣະເຢຊູຢູື່ແລົ້ວ. ພຣະເຈ ົ້າຮກັພຣະເຢຊູກື່ອນທ ື່ ພຣະອ  ງຈະ

ເຂ ົ້າມາໃນໂລກແລະກື່ອນທ ື່ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຈະເຮັດສິື່ ງທ ື່ ດ . ພຣະເຈ ົ້າຮກັພຣະເຢຊູ“ຕ ັົ້ງແຕື່ກ ື່ອນສົ້າງໂລກ” 

(ຢຮ 17:24). 

  ການຕດິຕາມພຣະເຢຊູເຈ ົ້າສາມາດເປັນເລ ື່ ອງຍາກ. ເນ ື່ອງຈາກບ ື່ ມ  ຜູົ້ເຊ ື່ ອຄ  ນໃດທ ື່ ເປັນຄ ກບັພຣະເຢຊູ

ເຈ ົ້າຕ ັົ້ງແຕື່ຕອນທ  າອດິທ ື່ ເຊ ື່ ອ. ແລະເນ ື່ອງຈາກເປັນການຍາກທ ື່ ຈະດ  າເນ ນຊ ວດິເປັນເໝ ອນພຣະເຢຊູຢື່າງ

ສະມ  ື່າສະເໝ . ສາວ  ກທກຸຄ  ນຕົ້ອງຫນັໜ ຈາກວຖິ ຊ ວດິເກ ື່ າຂອງພວກເຂ າ. ນ ົ້ແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ພຣະຄ  າພ ເອ ົ້ນວື່າ“ 

ການກບັໃຈ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າຮູົ້ວື່າເຫດການນ ົ້ເກ ດຂ ົ້ນກບັຂົ້າພະເຈ ົ້າ. ມ  ຫຼາຍສິື່ ງທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າຕົ້ອງຢດຸເຮັດ. ມ  

ຫຼາຍສິື່ ງທ ື່ ຂ ົ້າພະເຈ ົ້າຕົ້ອງເລ ື່ ມຕ  ົ້ນເຮັດ. ແຕື່ມນັບ ື່ ແມ ື່ນສິື່ ງນ ັົ້ນທ ື່ ຈະເຮັດໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າຮກັຂົ້າພະເຈ ົ້າ .                 

ພຣະອ  ງຮກັຂົ້າພະເຈ ົ້າຢູື່ແລົ້ວ. 

  ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າດ  າເນ ນຊ ວດິຕດິຕາມພຣະເຈ ົ້າເພາະວື່າພຣະອ  ງຮກັພຣະເຈ ົ້າ. ພວກເຮ າຄວນເຮັດຄ ກນັ. 

ພຣະເຢຊູ ດ  າເນ ນຊ ວິດໃນທາງທ ື່ ຖ ກຕົ້ອງເພ ື່ ອຊື່ວຍຄ  ນອ ື່ ນໃຫົ້ເຊ ື່ ອໃນພຣະອ  ງແລະເຊ ື່ ອໃນຂື່າວປະເສ ດ

ຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ພວກເຮ າຄວນເຮັດຄ ກນັ. ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຮູົ້ເຫດຜ  ນທ ື່ ພຣະອ  ງເຂ ົ້າມາໃນໂລກ. ພຣະອ  ງຮູົ້

ວື່າພຣະອ  ງຈະຕົ້ອງຕາຍດົ້ວຍຄວາມຕາຍທ ື່ ໜົ້າຢົ້ານເພາະພວກເຮ າ. ແຕື່ພຣະອ  ງຍງັເຊ ື່ ອວາງໃຈໃນແຜນ

ການແລະຣດິອ  ານາດຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ພຣະເຢຊູເຊ ື່ ອວື່າພຣະເຈ ົ້າຈະບນັດານໃຫົ້ພຣະອ  ງເປັນຄ ນຈາກຕາຍ

ແລະພຣະອ  ງຈະຢູື່ກບັພຣະບດິາຕະຫຼອດໄປ. 

  ພວກເຮ າຕົ້ອງມ  ແນວຄດິດຽວກນັກື່ຽວກບັຊ ວດິຂອງພວກເຮ າ. ຊ ວດິນ ົ້ບ ື່ ໄດົ້ສິົ້ນສດຸເທ ື່ ານ ົ້. ໂລກນ ົ້ບ ື່ ແມ ື່ນ

ບົ້ານທ ື່ ແທົ້ຈງິຂອງພວກເຮ າ. ມນັເປັນບົ້ານຊ  ື່ວຄາວ. ຊ ວດິແລະບົ້ານຕ ື່ ໄປຂອງພວກເຮ າແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ຖາວອນ  

ຍົ້ອນສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ເຮັດພວກເຮ າຈ ື່ງຈະໄດົ້ຮບັຊ ວດິນຣິນັດອນກບັພຣະເຈ ົ້າ. ພວກເຮ າຈະປື່ອຍຖິົ້ມ

ໂລກນ ົ້ແລະຊ ວິດໄວົ້ທາງຫຼງັ. ເປ ົ້າໝາຍຂອງຊ ວດິຂອງພວກເຮ າຫຼງັຈາກພວກເຮ າເຊ ື່ ອຄວນຈະເປັນການ 

ສະແດງຄວາມຈ  ງຮກັພກັດ ແລະຄວາມຮູົ້ບນຸຄນຸຕ ື່ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຜູົ້ທ ື່ ໄດົ້ຊື່ວຍພວກເຮ າໃຫົ້ພ  ົ້ນ. ດຽວນ ົ້ພວກ

ເຮ າຄວນໃຫົ້ກຽດແດື່ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ດຽວນ ົ້ພວກເຮ າຄວນຢາກຊື່ວຍເຫຼ ອຄ  ນອ ື່ ນໃຫົ້ເຂ ົ້າຮື່ວມໃນຄອບຄ  ວ

ຂອງພຣະເຈ ົ້າແລະຮຽນຮູົ້ທ ື່ ຈະດ  າເນ ນຊ ວດິໃນການໃຫົ້ກຽດແດື່ພຣະເຢຊູແນວໃດ. 

  ຈະເປັນແນວໃດຖົ້າພວກເຮ າລ  ົ້ມເຫຼວ? ຈະເປັນແນວໃດຖົ້າພວກເຮ າເຮັດຜິດບາບ? ພວກເຮ າຈະເຮັດ

ທງັສອງຢື່າງ. ພຣະເຈ ົ້າຮູົ້ເລ ື່ ອງນ ົ້ຢູື່ແລົ້ວ. ພຣະອ  ງຮູົ້ທກຸລາຍລະອຽດຂອງເຮ າແຕື່ລະຄ  ນ! ພຣະອ  ງຮູົ້ວື່າ

ເຮ າເປັນໃຜແລະເຮ າເປັນຄ  ນແບບໃດ. ແຕື່ພຣະອ  ງຮກັພວກເຮ າຢູື່ແລົ້ວກື່ອນທ ື່ ພວກເຮ າຈະເລ ື່ ມເຮັດຫຍງັ

ເພ ື່ ອຮກັພຣະອ  ງຄ ນ. ພຣະອ  ງຮກັພວກເຮ າແມ ື່ນແຕື່ຕອນທ ື່ ພວກເຮ າເປັນສດັຕຂູອງພຣະອ  ງ. “ຂະນະທ ື່

ພວກເຮ າຍງັເປັນຄ  ນບາບຢູື່ນ ັ ົ້ນ” (ໂຣມ5:8) ພຣະເຈ ົ້າຮກັພວກເຮ າກື່ອນພວກເຮ າຈະໄດົ້ຢູື່ໃນຄອບຄ  ວຂອງ 



ພຣະອ  ງ.ດຽວນ ົ້ພຣະອ  ງຈະຮກັພວກເຮ າໜົ້ອຍລ  ງເຮັດຫຍງັ? ດຽວນ ົ້ພຣະອ  ງຈະຢດຸຮກັພວກເຮ າເຮັດຫຍງັ? 

ພຣະອ  ງໄດົ້ພາພວກເຮ າເຂ ົ້າໄປໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງ. ເມ  ື່ອເຮ າເຮັດບາບແລະລ  ົ້ມເຫຼວ,ພຣະອ  ງຊ  ງໃຫົ້

ອະໄພເຮ າ. ພຣະອ  ງຢາກໃຫົ້ພວກເຮ າເຊ ື່ ອໃນຄວາມຮກັແລະການໃຫົ້ອະໄພຂອງພຣະອ  ງ, ດ ັື່ງນ ັົ້ນພວກ

ເຮ າໃຫົ້ກຽດພຣະອ  ງໂດຍການຮຽນແບບວທິ ການດ  າເນ ນຊ ວດິຂອງພຣະອ  ງ. 

ເປັນຫຍງັຈິື່ງມ  ຊ ວດິຄ ກບັພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ? 

  ຂົ້າພະເຈ ົ້າຫາກ ເວ ົ້າວື່າມ  ຫຼາຍເຫດຜ  ນທ ື່ ຈະດ  າເນ ນຊ ວດິຄ ກບັພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ, ແຕື່ການໄດົ້ຮບັຄວາມຮກັ

ຈາກພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ແມ ື່ນໜ ື່ ງໃນນ ັົ້ນ. ມ  ເຫດຜ  ນຫຍງັແດື່ທ ື່ ພວກເຮ າຄວນດ  າເນ ນຊ ວດິຄ ກບັພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ? 

  ສິື່ ງທ  າອດິ, ບາບແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ທ  າລາຍ. ບາບບ ື່ ພຽງແຕື່ເຮັດອນັຕະລາຍຕ ື່ ພວກເຮ າເທ ື່ ານ ັົ້ນ, ແຕື່ຕ ື່ ຜູົ້ທ ື່ ຢູື່

ອົ້ອມຮອບພວກເຮ າອ ກດົ້ວຍ. ໃນຄອບຄ  ວຂອງຂົ້າພະເຈ ົ້າເອງ, ຂົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ເຫັນຜ  ນກະທ ບຂອງການ

ຕດິເຫຼ ົ້າ,ສິື່ ງເສບຕດິແລະການນອກໃຈກນັ. ເຫັນຈະແຈ ົ້ງແລົ້ວວື່າສິື່ ງເຫຼ ື່ ານ ົ້ທ  າລາຍຊ ວດິ. ມນັຄວນຈະເຫັນ

ໄດົ້ຢື່າງຈະແຈ ົ້ງວື່າສິື່ ງທ ື່ ວດັທະນະທ  າຂອງຄ  ນທ ື່ ບ ື່ ເຊ ື່ ອເວ ົ້າວື່າພວກເຮ າຄວນຈະເຮັດເພ ື່ ອໃຫົ້ມ  ຄວາມສກຸນ ັົ້ນ

ເປັນສິື່ ງຊ  ື່ວຄາວ. ມນັອາດຈະເບິື່ ງຄ ວື່າດ ທ ື່ ຈະໄປງານລົ້ຽງແລະເມ າເຫຼ ົ້າ, ແຕື່ຄວາມມ ື່ວນຊ ື່ ນກ ື່ຈະໝ ດໄປ

ຢື່າງໄວວາ. ນອກຈາກນ ັົ້ນ,ສິື່ ງທ ື່ ບ ື່ ດ ຫຼາຍໆຢື່າງກ ື່ມກັເປັນຜ  ນທ ື່ ຕາມມາດົ້ວຍ. ວດັທະນະທ  າບອກໃຫົ້ພວກ

ເຮ າເຮັດສິື່ ງຕື່າງໆເພ ື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມປາຖະໜາຂອງພວກເຮ າທ ື່ ຈະຫາຄວາມສກຸ. ພວກເຂ າເວ ົ້າວື່າ

ບ ື່ ຕົ້ອງກງັວ  ນກື່ຽວກບັຜ  ນທ ື່ ເປັນຕາຢົ້ານຂອງການຕດັສິນໃຈຂອງພວກເຮ າ. ທດັສະນະຄະຕນິ ົ້ເຮັດບ ື່ ໄດົ້ໃຫົ້

ຄນຸຄື່າຫຍງັແກື່ພວກເຮ າຫຼງັຈາກນາທ ນ ັົ້ນ. ມນັບ ື່ ໄດົ້ເຕ ອນເຮ າກື່ຽວກບັຜ  ນກະທ ບນຣິນັດອນ. ມນັຮຽກ 

ຮົ້ອງໃຫົ້ພວກເຮ າດ  າເນ ນຊ ວດິພຽງແຕື່ໃນເວລາດຽວນ ົ້ເທ ື່ ານ ັົ້ນ. ບ ື່ ມ  ຫຍງັໃນການດ  າເນ ນຊ ວດິແບບນ ົ້ທ ື່ ນ  າ

ພວກເຮ າໃຫົ້ໃກົ້ຊດິກບັພຣະເຈ ົ້າຫຼາຍຂ ົ້ນໄດົ້. ອນັທ ື່ ຈງິແລົ້ວ,ສິື່ ງນ ົ້ນ  າຄວາມອບັອາຍຂາຍໜົ້າມາສູື່ພຣະອ  ງ

ເພາະພວກເຮ າເວ ົ້າວື່າພວກເຮ າເຮັດຕາມຫຼກັການທ ື່ ພຣະເຢຊູໄດົ້ສອນ. ພຣະຄ  າພ ກ ື່າວວື່າຄວາມຄິດນ ົ້ເປັນ

ຄວາມຊ  ື່ວຮົ້າຍແລະບ ື່ ແມ ື່ນມາຈາກພຣະເຈ ົ້າ: 

ຢູ່າຮ ກໂລກຫຼ ສິຶ່ງຂອງທີຶ່ມີຢູູ່ໃນໂລກ ຖ້າຜູ້ໃດຮ ກໂລກ ຄວາມຮ ກຂອງພຣະບິດາເຈ ັ້າກໍບໍໍ່ຢູູ່ໃນຜູ້ນ ັ້ນ. ເພາະ
ສາລະພ ດທີຶ່ມີຢູູ່ໃນໂລກ ຄ ຕ ນຫາຂອງເນ ັ້ອກາຍ ຕ ນຫາຂອງຕາ ແລະຄວາມອວດອ້າງເປົົ່າໆໃນຊີວິດນີັ້ ບໍໍ່ໄດ້
ເກີດມາຈາກພຣະບິດາເຈ ັ້າ ແຕ່ເກີດມາຈາກໂລກ.ສ່ວນໂລກກ ບຕ ນຫາຂອງໂລກກ າລ ງເສ ຶ່ອມສູນໄປ,ແຕຜູ່້ທີຶ່
ເຮ ດຕາມນ ໍ້າພຣະໄທຂອງພຣະເຈ ັ້າຈະຕ ັ້ງຢູູ່ຕະຫລອດໄປເປັນນິດ. (1ຢຮ 2:15-17) 

  ສິື່ ງທ ສອງ, ໂດຍການດ  າເນ ນຊ ວດິຕາມພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ,ພວກເຮ ານ  າສິື່ ງທ ື່ ດ ມາສູື່ຄ  ນອ ື່ ນ. ວຖິ ຊ ວດິແລະ

ແນວຄດິຂອງພວກເຮ າຈະເປັນພຣະພອນຄ  ນອ ື່ ນຫຼ ສາບແຊື່ງພວກເຂ າ. ພຣະເຢຊູຮບັໃຊົ້ປະຊາຊ  ນແລະ

ເປັນພຣະພອນແກື່ພວກເຂ າເຈ ົ້າ. ການດ  າເນ ນຊ ວດິທ ື່ ເນັົ້ນການເຮັດຕາມຄວາມປາດຖະໜາຂອງຮື່າງກາຍ

ຂອງພວກເຮ າບ ື່ ໄດົ້ເປັນທ ື່ ເພິື່ ງພ ໃຈ. ໃນບ ື່ ດ  ນພວກເຮ າກ ເລ ື່ ມຮູົ້ສ ກວື່າເຮ າບ ື່ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມ



ຕົ້ອງການຂອງພວກເຮ າຢື່າງພຽງພ ໄດົ້. ການເປັນພຣະພອນຄ  ນອ ື່ ນສະທົ້ອນໃຫົ້ເຫັນພຣະເຢຊູເຈ ົ້າແລະມນັ

ເຮັດໃຫົ້ພວກເຮ າເຕັມອ ື່ ມ. ຊ ວດິຂອງທື່ານກ  າລງັເຕັມອ ື່ ມເມ  ື່ອທື່ານດ  າເນ ນຊ ວດິເພ ື່ ອຮບັໃຊົ້ຄ  ນອ ື່ ນ. 

  ສິື່ ງທ ສາມ, ການດ  າເນ ນຊ ວດິຕາມພຣະເຢຊູເຈ ົ້າເຮັດໃຫົ້ພວກເຮ າເປັນພະຍານທ ື່ ເຂັົ້ມແຂງເລ ື່ ອງຂື່າວປະ

ເສ ດຂອງພຣະເຈ ົ້າແລະຄວາມຮກັຂອງພຣະເຢຊູຕ ື່ ຄ  ນອ ື່ ນ. ຖົ້າຄ  ນອ ື່ ນເຫັນຊ ວດິຂອງເຮ າແລະມນັເບິື່ ງຄ ກນັ

ກບັຊ ວດິຂອງຄ  ນທ ື່ ບ ື່ ເຊ ື່ ອ ພວກເຂ າຈະບ ື່ ພ  ບຂື່າວປະເສ ດທ ື່ ໜົ້າເຊ ື່ ອຖ ນ ົ້ໄດົ້. ພວກເຂ າຈະສບັສ  ນກບັຂື່າວ

ປະເສ ດຫຼ ຄິດວື່າມນັເປັນເລ ື່ ອງຂ ົ້ຕ  ວະ. ຖົ້າຄ  ນທ ື່ ບ ື່ ເຊ ື່ ອບ ື່ ເຫັນຊ ວດິຂອງເຮ າໃຊົ້ໃນການຮບັໃຊົ້ຄ  ນອ ື່ ນ,ພວກ

ເຂ າຈະບ ື່ ພ  ບຂື່າວປະເສ ດທ ື່ ໜົ້າ ເຊ ື່ ອຖ . ພວກເຂ າຈະເຫັນວື່າຊ ວດິຂອງພວກເຮ າເປັນຂ ົ້ຂດັແຍື່ງຂອງຂື່າວ 

ສານຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ຜູົ້ຄ  ນຈະຄາດຫວງັໃຫົ້ພວກເຮ າດ  າເນ ນຊ ວດິຄ ກບັພຣະເຢຊູຖົ້າພວກເຮ າເວ ົ້າວື່າ

ພວກເຮ າຮກັພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ນ ັົ້ນແມ ື່ນການສະຫຸຼບທ ື່ ສ  ມເຫດສ  ມຜ  ນໂດຍຜູົ້ທ ື່ ບ ື່ ເຊ ື່ ອ. ຖົ້າພວກເຮ າບ ື່ ມ  ຊ ວດິຄ 

ກບັພຣະເຢຊູມນັກ ື່ ເປັນການໜົ້າຊ ື່ ໃຈຄ  ດ. ບ ື່ ມ  ໃຜມກັຄ  ນໜົ້າຊ ື່ ໃຈຄ  ດ. 

  ການດ  າເນ ນຊ ວດິທ ື່ ເຄັື່ ງຄດັສາດສະໜາບ ື່ ໄດົ້ກ ື່ຽວກບັການໄດົ້ເຂ ົ້າໃນສະຫວນັ. ມນັບ ື່ ແມ ື່ນກື່ຽວກບັການ

ເຮັດໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າເປັນໜ ົ້ເຮ າໃນສິື່ ງທ ື່ ດ ຍົ້ອນຄນຸງາມຄວາມດ ຂອງເຮ າ. ພຣະຄ  າພ ສອນບາງຢື່າງທ ື່ ແຕກ

ຕື່າງດ ັື່ງນ ົ້: 

ເຫດສະນ ັ້ນ ພີຶ່ນ້ອງທ ງຫຼາຍເອີຍ, ໂດຍເຫ ນແກພ່ຣະເມດຕາກະລຸນາຂອງພຣະເຈ ັ້າ ເຮ າຈ ຶ່ງຮຽກຮ້ອງພວກເຈ ັ້າ
ໃຫ້ຖວາຍຕ ວແກພ່ຣະເຈ ັ້າ ເປັນເຄ ຶ່ອງບູຊາອ ນມຊີີວິດ ເປັນອ ນບໍຣິສຸດ ແລະເປັນທີຶ່ພໍພຣະໄທພຣະເຈ ັ້າ ຊ ຶ່ງເປັນ
ການນະມ ດສະການໃຫ້ສ ມກ ບຝູ່າຍວິນຍານຂອງເຈ ັ້າທ ງຫລາຍ.ຢູ່າດ າເນີນຊີວິດເໝ ອນຢູ່າງຊາວໂລກນີັ້ ແຕ່ຈ ັ່ງ
ຮ ບການຊ ງປູ່ຽນແປງຈິດໃຈຂອງພວກເຈ ັ້າໃໝ່ ແລ້ວອຸປະນິໄສຂອງພວກເຈ ັ້າຈ ຶ່ງຈະປູ່ຽນໃໝ່ ເພ ຶ່ອພວກເຈ ັ້າຈະ
ໄດ້ຮູ້ນ ໍ້າພຣະໄທຂອງພຣະເຈ ັ້າ ຄ ຈະຮູ້ວ່າອ ນໃດດີ ອ ນໃດເປັນທີຶ່ພໍພຣະໄທແລະອ ນໃດດີທີຶ່ສຸດ(ຣມ 12:1-2) 

ແຕ່ຮາກຖານອ ນແຂງແກ່ນຊ ຶ່ງພຣະເຈ ັ້າໄດ້ວາງລ ງແລ້ວນ ັ້ນຕ ັ້ງໝ ັ້ນຄ ງຢູູ່ໂດຍມີຄ າຂຽນໄວ້ວ່າ,“ອ ງພຣະຜູເ້ປັນ

ເຈ ັ້າຊ ງຮູ້ຈ ກຄ ນເຫຼ ັ່ານ ັ້ນທີຶ່ເປັນຂອງພຣະອ ງ” ແລະ “ທຸກຄ ນຊ ຶ່ງອອກພຣະນາມຂອງອ ງພຣະຜູເ້ປັນເຈ ັ້າ ກໍຕ້ອງ

ຫ ນໜີຈາກຄວາມຊ ັ່ວຊ້າ.”ໃນເຮ ອນໃຫຍ່ຫລ ງໃດບໍໍ່ແມ່ນມີແຕ່ພາຊະນະເງິນແລະຄ າເທ ັ່ານ ັ້ນ ແຕ່ມພີາຊະນະໄມ້

ແລະດິນດ້ວຍ ບາງຢູ່າງກໍໃຊເ້ພ ຶ່ອເປັນກຽດ ແລະບາງຢູ່າງກໍໃຊ້ການທ າມະດາ. ເຫດສະນ ັ້ນ ຖ້າຜູ້ໃດຊ າລະຕ ວ
ໃຫ້ພ ັ້ນຈາກສິຶ່ງຊ ັ່ວເຫຼ ັ່ານ ັ້ນ ກໍຈະເປັນເໝ ອນພາຊະນະອ ນມກີຽດທີຶ່ໄດ້ຕ ັ້ງໄວຕ້່າງຫາກ ຊ ຶ່ງເປັນປະໂຫຍດແກ່
ເຈ ັ້າຂອງເຮ ອນທີຶ່ຈ ດໄວ້ພ້ອມແລ້ວສ າລ ບການດີທຸກຢູ່າງ. (2 ຕມທ 2: 19-21) 

ເຫດສະນ ັ້ນ ຖ້າຊີວິດໃນພຣະຄຣິດອ ານວຍການຊູກ າລ ງໃຈ, ຖ້າມີຄວາມເລ ັ້າໂລມປະການໃດໃນຄວາມຮ ກ, 

ຖ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃຈກ ບພຣະວິນຍານປະການໃດ, ຖ້າມຄີວາມເມດຕາເອ ນດູປະການໃດ, ກໍຂໍໃຫເ້ຈ ັ້າທ ງຫລາຍ
ເຮ ດໃຫຄ້ວາມຍິນດີຂອງເຮ າຄ ບເຕ ມດ້ວຍການທີຶ່ມີຄວາມຄິດຢູ່າງດຽວກ ນ ມີຄວາມຮ ກຢູ່າງດຽວກ ນ ມີໃຈ
ຮ່ວມສາມ ກຄເີປັນນ ໍ້າໜ ຶ່ງໃຈດຽວກ ນ.ຢູ່າເຮ ດສິຶ່ງໃດໃນທາງຊີງດຫີລ ຖ ດກີ ນແຕ່ຈ ັ່ງຖ່ອມໃຈລ ງຖ ວ່າຄ ນອ ຶ່ນ
ດີກວ່າຕ ນ.ຢູ່າໃຫ້ຜູ້ໃດເຫ ນແກ່ຜ ນປະໂຫຍດຂອງຕ ນແຕ່ຝູ່າຍດຽວ,ແຕ່ຈ ັ່ງຄິດເຖິງຜ ນປະໂຫຍດຂອງຄ ນອ ຶ່ນ



ດ້ວຍ.ເຈ ັ້າທ ງຫລາຍຈ ັ່ງມີນ ໍ້າໃຈຕໍໍ່ກ ນ ເໝ ອນຢູ່າງທີຶ່ມີໃນພຣະຄຣິດເຈ ັ້າເຢຊ,ູພຣະອ ງຊ ງສະພາບຂອງພຣະເຈ ັ້າ
ແຕ່ບໍໍ່ໄດ້ຊ ງຖ ວ່າການເທ ັ່າທຽມກ ບພຣະເຈ ັ້ານ ັ້ນເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງຢຶດຫວງໄວ ້ແຕ່ໄດ້ກ ບຊ ງຍອມສະຫລະແລະ ຊ ງ
ຮ ບສະພາບຂ້ອຍຂ້າ.ຊ ງຖ ກ າເນີດເປັນມະນຸດ.ແລະເມ ຶ່ອຊ ງປາກ ດພຣະອ ງໃນສະພາບມະນຸດແລ້ວພຣະອ ງກໍຊ ງ
ຖ່ອມພຣະອ ງລ ງ.ຍອມເຊ ຶ່ອຟັງຈ ນເຖິງຄວາມມໍຣະນາຄ ເຖິງຄວາມມໍຣະນາທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ. (ຟລປ 2: 1-8) 

  ຂ ົ້ພຣະຄ  າພ ເຫຼ ື່ ານ ົ້ເຮັດໃຫົ້ພວກເຮ າມ  ຄວາມຄິດບາງຢື່າງວື່າເປັນຫຍງັພວກເຮ າຄວນດ  າເນ ນຊ ວດິຄ 

ກບັພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ, ແຕື່ພວກເຮ າຍງັບ ື່ ທນັຮູົ້ວື່າຊ ວດິຂອງສາວ  ກເປັນແນວໃດ. ສາວ  ກດ  າເນ ນຊ ວດິແນວໃດ? 

ສາວ  ກເຮັດຫຍງັ? ໂຊກດ ທ ື່ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າແລະສາວ  ກດ ັົ້ງເດ ມຂອງພຣະອ  ງເຊິື່ ງເປັນຄຣສິຕຽນກຸື່ມທ  າອດິໄດົ້

ເຮັດໃຫົ້ເບິື່ ງຢື່າງຈະແຈ ົ້ງແລົ້ວ. ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າບອກຜູົ້ຕິດຕາມຂອງພຣະອ  ງໃຫົ້ເຮັດໃນແບບທ ື່ ພຣະອ  ງເຮັດ. 

ພຣະອ  ງຍງັໄດົ້ສະແດງໃຫົ້ພວກເຂ າເຫັນວື່າຕົ້ອງເຮັດແນວໃດແດື່. ແລົ້ວພວກສາວ  ກກ ໄດົ້ຕດິຕາມຕ  ວຢື່າງ

ຂອງພຣະອ  ງ. ຈາກນ ັົ້ນພວກເພິື່ ນກ ື່ໄດົ້ສອນຄ  ນອ ື່ ນໃຫົ້ເຮັດແບບດຽວກນັ. ນ ົ້ແມ ື່ນຈດຸເລ ື່ ມຕ  ົ້ນຂອງກຸື່ມຜູົ້ທ ື່

ເຊ ື່ ອທ ື່ ໄດົ້ເອ ົ້ນວື່າຄຣສິຕະຈກັ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ບ  ດທ ເກ ົ້າ 

ສາວ  ກເຮັດຫຍງັ? 

 

ມນັອາດຈະເຮັດໃຫົ້ທື່ານແປກໃຈ,ແຕື່ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າບ ື່ ໄດົ້ສ ັື່ງໃຫົ້ບນັດາສາວ  ກເຮັດຫຼາຍສິື່ ງຫຼາຍຢື່າງ. ວໄິສ

ທດັຂອງພຣະອ  ງໃນການຮກັພຣະເຈ ົ້າແລະຄ  ນອ ື່ ນໆບ ື່ ໄດົ້ສບັສ  ນເລ ຍ. ແຕື່ສິື່ ງທ ື່ ພຣະອ  ງສ ັື່ງບນັດາສາວ  ກ

ຂອງພຣະອ  ງໃຫົ້ເຮັດແມ ື່ນເລິກເຊິື່ ງແລະປື່ຽນແປງຊ ວດິເມ  ື່ອພວກເພິື່ ນນ  າໄປປະຕບິດັຕ  ວຈງິ. ພວກເຮ າຈະ

ເລ ື່ ມຕ  ົ້ນດົ້ວຍຈດຸສ  າຄນັທ ື່ ສດຸຂອງການເປັນສາວ  ກ. 

ພວກສາວ  ກຮກັພຣະເຈ ົ້າ,ຮກັເພ ື່ ອນບົ້ານ,ແລະ ຮກັຊ ື່ ງກນັແລະກນັ 

  ພວກເຮ າຮູົ້ແລົ້ວວື່າພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ກ ື່າວເຖງິຊ ວດິທ ື່ ອທິຸດໃຫົ້ແກື່ພຣະເຈ ົ້າແນວໃດ. ຄ  າສ ັື່ງທ ື່ ຍິື່ ງໃຫຍື່ທ ື່

ສດຸແມ ື່ນ: 

 ‘ຈ ັ່ງຮ ກອ ງພຣະຜູເ້ປັນເຈ ັ້າ ພຣະເຈ ັ້າຂອງເຈ ັ້າດ້ວຍສຸດໃຈ, ດ້ວຍສຸດຈິດ, ແລະດ້ວຍສຸດຄວາມຄິດຂອງເຈ ັ້າ.  

ນ ັ້ນແຫຼະ ແມ່ນກ ດບ ນຍ ດຂໍໍ້ໃຫຍແ່ລະຂໍໍ້ຕ ັ້ນ.ຂໍໍ້ທີສອງກໍເໝ ອນກ ນຄ : ‘ຈ ັ່ງຮ ກເພ ຶ່ອນບ້ານເໝ ອນຮ ກຕ ນເອງ.’ 

ກ ດບ ນຍ ດທ ງໝ ດ ແລະບ ນດາຖ້ອຍຄ າຂອງພວກຜູ້ທ ານວາຍ ກໍຂ ັ້ນກ ບກ ດບ ນຍ ດສອງຂໍໍ້ນີັ້ແຫຼະ.”                    
(ມທ 22: 36-40) 

  ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ເຮັດສິື່ ງເຫຼ ື່ ານ ົ້. ພຣະອ  ງໄດົ້ບອກພວກສາວ  ກວື່າ,“ເຮ າໄດົ້ເຮັດຕາມທ ື່ ພຣະບດິາເຈ ົ້າໄດົ້

ຊ  ງບນັຊາ ເພ ື່ ອໂລກຈະໄດົ້ຮູົ້ວື່າເຮ າຮກັພຣະບິດາເຈ ົ້າ.” (ຢຮ 14:31). ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າສະແດງໃຫົ້ເຫັນ

ວື່າພຣະອ  ງຮກັພຣະເຈ ົ້າພຣະບິດາຂອງພຣະອ  ງແນວໃດ? ພຣະອ  ງໄດົ້ເຊ ື່ ອຟງັພຣະບິດາ. ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ

ໄດົ້ປະຕບິດັຕາມແຜນການຂອງພຣະບດິາເຈ ົ້າໃຫົ້ສ  າເລັດ.  ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຍງັໄດົ້ບອກພວກສາວ  ກວື່າ, 

"ພຣະບດິາເຈ ົ້າຮກັເຮ າຢື່າງໃດ ເຮ າກ ຮກັພວກເຈ ົ້າຢື່າງນ ັົ້ນ, ຈ  ື່ງຕ ັົ້ງຢູື່ໃນຄວາມຮກັຂອງເຮ າ" (ຢຮ15: 9).               

ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າສ ັື່ງພວກສາວ  ກໃຫົ້ເຮັດແບບດຽວກນັດ ັື່ງທ ື່ ຄ  າອະທິບາຍຂອງພຣະອ  ງກື່ຽວກບັພຣະບນັຍດັທ ື່      

ຍິື່ ງໃຫຍື່ທ ື່ ສດຸສອງຂ ົ້ທ ື່ ສະແດງໃຫົ້ເຫັນຢື່າງຈະແຈ ົ້ງ. 

  ນອກຈາກນ ົ້ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າບ ື່ ພຽງແຕື່ກ ື່າວເທ ື່ ານ ັົ້ນແຕື່ຍງັໃຊົ້ພຣະອ  ງເອງເປັນຕ  ວຢື່າງອ ກດົ້ວຍ. ພຣະເຢຊູ

ເຈ ົ້າໄດົ້ບອກພວກລກູສິດໃຫົ້ຮກັເຊິື່ ງກນັແລະກນັຄ ກບັທ ື່ ພຣະອ  ງໄດົ້ຮກັພວກເພິື່ ນ. ຖົ້າພວກເພິື່ ນເຮັດແນວ

ນ ັົ້ນ, ພວກເພິື່ ນຈະເຊ ື່ ອຟງັພຣະເຢຊູເຈ ົ້າແລະເຮັດໃຫົ້ພຣະບິດາເຈ ົ້າພ ໃຈ. ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ກ ື່າວກບັພວກ

ເຂ າວື່າ: 



ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດມີຄວາມຮ ກໃຫຍກ່ວ່ານີັ້ ຄ ການທີຶ່ຜູ້ໜ ຶ່ງໄດ້ສະຫຼະຊີວິດ ເພ ຶ່ອມິດສະຫາຍຂອງຕ ນ. ຖ້າພວກເຈ ັ້າປະຕິ 

ບ ດຕາມຂໍໍ້ຄ າສ ັ່ງຂອງເຮ າ ພວກເຈ ັ້າກໍເປັນມິດສະຫາຍຂອງເຮ າ. ເຮ າບໍໍ່ເອີັ້ນພວກເຈ ັ້າວ່າຄ ນຮ ບໃຊອີ້ກຕໍໍ່ໄປ 

ເພາະຄ ນຮ ບໃຊບ້ໍໍ່ຮູ້ວ່ານາຍຂອງຕ ນກ າລ ງເຮ ດຫຍ ງ, ແຕເ່ຮ າເອີັ້ນພວກເຈ ັ້າວ່າ, ‘ມິດສະຫາຍ’ ເພາະເຮ າໄດ້

ບອກພວກເຈ ັ້າໃຫ້ຮູ້ທຸກສິຶ່ງ ທີຶ່ເຮ າໄດ້ຍິນຈາກພຣະບິດາເຈ ັ້າ. ບໍໍ່ແມ່ນເຈ ັ້າທ ງຫລາຍໄດ້ເລ ອກເອ າເຮ າ,ແຕຝູ່່າຍ

ເຮ າໄດ້ເລ ອກເອ າພວກເຈ ັ້າ ແລະແຕ່ງຕ ັ້ງເຈ ັ້າທ ງຫລາຍເພ ຶ່ອໃຫ້ອອກໄປແລະເກີດຜ ນ, ເພ ຶ່ອຜ ນຂອງພວກເຈ ັ້າ

ຈະຕ ັ້ງຢູູ່ຖາວອນ,ເພ ຶ່ອວ່າເມ ຶ່ອເຈ ັ້າທ ງຫລາຍຈະທູນຂໍສິຶ່ງໃດຈາກພຣະບິດາເຈ ັ້າໃນນາມຂອງເຮ າ ພຣະອ ງກໍຈະຊ ງ

ປະທານສິຶ່ງນ ັ້ນໃຫແ້ກ່ພວກເຈ ັ້າ.ນີັ້ແຫລະແມ່ນຂໍໍ້ຄວາມທີຶ່ເຮ າສ ັ່ງພວກເຈ ັ້າຄ : ‘ຈ ັ່ງຮ ກຊ ຶ່ງກ ນແລະກ ນ.”                   
(ຢຮ 15: 13-17) 

...ຈ ັ່ງຮ ກຊ ຶ່ງກ ນແລະກ ນ ເຮ າຮ ກພວກເຈ ັ້າຢູ່າງໃດ ພວກເຈ ັ້າກໍຈ ັ່ງຮ ກຊ ຶ່ງກ ນແລະກ ນຢູ່າງນ ັ້ນ. ຖ້າພວກເຈ ັ້າຮ ກ
ຊ ຶ່ງກ ນແລະກ ນ ທຸກຄ ນກໍຈະຮູ້ວ່າພວກເຈ ັ້າເປັນສາວ ກຂອງເຮ າ. (ຢຮ 13: 34-35) 

  ຄວາມຮກັທ ື່ ມ  ຕ ື່ ພຣະເຈ ົ້າແລະຄວາມຮກັຊ ື່ ງກນັແລະກນັນ ັົ້ນຕາມທ ື່ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຊ  ງເປັນນ ັົ້ນແມ ື່ນຄນຸລກັ 

ສະນະພ ົ້ນຖານແລະຂາດບ ື່ ໄດົ້ຂອງບນັດາສາວ  ກຂອງພຣະອ  ງ. ພຣະເຢຊູບ ື່ ໄດົ້ຄິດວື່າການຮກັພຣະເຈ ົ້າ

ແລະຮກັມະນດຸເປັນຄວາມຮກັທ ື່ ກ  ງກນັຂົ້າມກນັ. ທງັສອງບ ື່ ໄດົ້ຂດັແຍື່ງກນັ. ທງັສອງເປັນຄ ກບັຫຼຽນດຽວ

ກນັທ ື່ ມ  ສອງດົ້ານ. ທງັສອງບ ື່ ສາມາດແຍກກນັໄດົ້. 

  ແຕື່ວື່າພວກເຮ າຈະຮກັຜູົ້ຄ  ນໄດົ້ແນວໃດ? ການສະແດງອອກເຖງິຄວາມຮກັທ ື່ ສງູທ ື່ ສດຸແມ ື່ນການສະຫຼະ

ຊ ວດິເພ ື່ ອຄ  ນອ ື່ ນ:“ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດມີຄວາມຮ ກໃຫຍກ່ວ່ານີັ້ ຄ ການທີຶ່ຜູ້ໜ ຶ່ງໄດ້ສະຫຼະຊີວິດ ເພ ຶ່ອມິດສະຫາຍຂອງຕ ນ. ”       
(ຢຮ 15:13). ນ ົ້ແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ເຮັດເພ ື່ ອພວກເຮ າ: 

ດ້ວຍວ່າ, ບໍໍ່ຄ່ອຍຈະມີຜູ້ໃດຍອມຕາຍແທນຄ ນຊອບທ າ, ແຕ່ບາງທອີາດມີຄ ນກ້າຕາຍແທນຄ ນດີກໍໄດ້. ແຕ່
ພຣະເຈ ັ້າໄດ້ຊ ງສ າແດງໃຫພ້ວກເຮ າເຫ ນວ່າ ພຣະອ ງຊ ງຮ ກພວກເຮ າຫຼາຍເທ ັ່າໃດ ຄ ຂະນະທີຶ່ພວກເຮ າຍ ງເປັນ
ຄ ນບາບຢູູ່ນ ັ້ນ ພຣະຄຣິດໄດ້ຊ ງຍອມຕາຍແທນເຮ າທ ງຫຼາຍ. (ຣມ 5: 7-8) 

  ນອກເໜ ອຈາກການສະແດງອອກທ ື່ ສງູສດຸນ ົ້,ຂົ້າພະເຈ ົ້າບ ື່ ສາມາດຄດິເຖງິຄ  າອະທິບາຍໃດທ ື່ ດ ກ ື່ວາໃນ                   

1ກຣທ3:4-7.ຊ ື່ ງໄດົ້ບອກທກຸສິື່ ງທ ື່ ຢາກຈະເວ ົ້າ.ນ ົ້ແມ ື່ນຄນຸລກັສະນະຂອງຄວາມຮກັຈາກຂ ົ້ຄວາມຕອນນ ັົ້ນ: 

• ຄວາມຮ ກກໍອ ດທ ນດ ນນານ 

• ຄວາມຮ ກຄ ຄວາມເມດຕາກະລຸນາ 

• ຄວາມຮ ກບໍໍ່ອິດສາ 

• ຄວາມຮ ກບໍໍ່ອວດອ້າງຈອງຫອງ 

• ຄວາມຮ ກບໍໍ່ເຮ ດການອ ນບໍໍ່ສຸພາບ 



• ຄວາມຮ ກບໍໍ່ຄິດເຫ ນປະໂຫຍດສ່ວນຕ ວແຕ່ຝູ່າຍດຽວ  

• ຄວາມຮ ກບໍໍ່ມໃີຈຮ້າຍງ່າຍ 

• ຄວາມຮ ກບໍໍ່ມ ກຈ ດຈ າຄວາມຜິດ  

• ຄວາມຮ ກບໍໍ່ຍິນດໃີນການອະທ າ 

• ຄວາມຮ ກມີຄວາມຍິນດີໃນຄວາມຈິງ 

• ຄວາມຮ ກສູ້ທ ນທຸກສິຶ່ງ  

• ຄວາມຮ ກເຊ ຶ່ອໃນທຸກສິຶ່ງ 

• ຄວາມຮ ກຫວ ງໃຈໃນທຸກສິຶ່ງ 

• ຄວາມຮ ກພຽນອ ດທ ນເອ າທກຸສິຶ່ງ 

  ທື່ານມກັຈະໄດົ້ເຫັນຄ  າອະທິບາຍເຫຼ ື່ ານ ົ້ກ ື່ຽວກບັຄວາມຮກັທ ື່ ໃຊົ້ໃນງານແຕື່ງດອງຫຼ ໃນບ  ດກະວ ແລະບ  ດ

ເລ ື່ ອງໂຣແມນຕກິ. ນ ັົ້ນແມ ື່ນເລ ື່ ອງປ ກກະຕິດ . ພວກເຮ າຄວນຮກັຄູື່ຮກັຂອງພວກເຮ າຫຼ ຄ  ນທ ື່ ພວກເຮ າຫວງັ

ວື່າອາດຈະກາຍເປັນຄູື່ສ  ມຣ  ດຂອງພວກເຮ າ. ແຕື່ໃນ 1 ກຣທ 13: 4-7 ບ ື່ ແມ ື່ນຄວາມຮກັທ ື່ ໂຣແມນຕກິ. 

ຄວາມຮກັແມ ື່ນວທິ ທ ື່ ພວກເຮ າຄວນປະຕບິດັຕ ື່ ທກຸໆຄ  ນຢູື່ເລ ົ້ອຍໆ. ບ ື່ ວື່າພວກເຂ າເຈ ົ້າຈະຮບັຮູົ້ວື່າມນັເປັນ 

ຄວາມຮກັຫຼ ບ ື່ ກ ື່ຕາມ, ມນັບ ື່ ສ  າຄນັເພາະວື່າພຣະເຈ ົ້າຈະຊ  ງເຫັນແລະຮູົ້. 

  ຂ ົ້ຄວາມບາງສື່ວນກື່ຽວກບັຄວາມຮກັຈາກ 1 ໂກຣນິໂທ 13 ນ ັົ້ນຕົ້ອງອື່ານໃຫົ້ສອດຄື່ອງກບັຄ  າເວ ົ້າອ ື່ ນໆ

ໃນລາຍການ. ຍ  ກຕ  ວຢື່າງ,“ຄວາມຮກັເຊ ື່ ອໃນທກຸສິື່ ງ” ຕົ້ອງສອດຄື່ອງກບັ“ຄວາມຊ ື່ ນຊ  ມຍນິດ ໃນຄວາມ

ຈງິ.” ພວກເຮ າບ ື່ ສາມາດແຍກ“ ຄວາມຮກັເຊ ື່ ອໃນທກຸສິື່ ງ” ເພ ື່ ອສະຫຸຼບຄວາມຮກັເຊ ື່ ອໃນຄ  າສອນທ ື່ ຜິດຫຼ 

ຄ  າສອນທ ື່ ຊ  ື່ວຮົ້າຍໄດົ້. ໃນ ທ  ານອງດຽວກນັ, "ຄວາມຮກັຫວງັໃຈໃນທກຸສິື່ ງ" ບ ື່ ໄດົ້ໝາຍເຖງິການຫວງັ

ຮົ້າຍຕ ື່ ໃຜບາງຄ  ນ. ແຕື່ໂດຍທ ື່ວໄປລາຍການເຫຼ ື່ ານ ັົ້ນແມ ື່ນເຂ ົ້າໃຈງ ື່າຍ. ແຕື່ມນັເປັນການທົ້າທາຍປະຈ  າວນັ

ໃນການດ  າເນ ນຊ ວດິແບບນ ັົ້ນ. 

  ຈດຸໜ ື່ ງອ ກກື່ອນທ ື່ ຈະກົ້າວຕ ື່ ໄປ. ມນັສ  າຄນັທ ື່ ສດຸທ ື່ ຈະເຂ ົ້າໃຈວື່າທກຸສິື່ ງທກຸຢື່າງກື່ຽວກບັການເປັນສາວ  ກ

ໝາຍເຖງິການເລ ື່ ມຕ  ົ້ນຈາກຄ  າສ ັື່ງທ  າອິດຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າທ ື່ ວື່າ:“ຈ ັ່ງຮ ກຊ ຶ່ງກ ນແລະກ ນ ເຮ າຮ ກພວກເຈ ັ້າຢູ່າງ
ໃດ ພວກເຈ ັ້າກໍຈ ັ່ງຮ ກຊ ຶ່ງກ ນແລະກ ນຢູ່າງນ ັ້ນ. ຖ້າພວກເຈ ັ້າຮ ກຊ ຶ່ງກ ນແລະກ ນ ທຸກຄ ນກໍຈະຮູ້ວ່າພວກເຈ ັ້າເປັນສາວ ກ

ຂອງເຮ າ.” (ຢຮ13:34-35) ຄວາມຮກັຊ ື່ ງກນັແລະກນັແມ ື່ນຫຼກັການທ ື່ ບ ື່ ປື່ຽນແປງເຊິື່ ງເປັນແນວທາງທ ື່ ສາ 

ວ  ກຄວນເຮັດສິື່ ງອ ື່ ນໆແນວໃດ (ການອະທິຖານ,ການອ  ດອາຫານ,ການຖວາຍ,ການສາມກັຄ ທ  າຮື່ວມກນັ,

ແລະອ ື່ ນໆ). ສິື່ ງອ ື່ ນໆທງັ ໝ ດເຫຼ ື່ ານ ົ້ແມ ື່ນການສະແດງອອກຂອງຄ  າສ ັື່ງພ ົ້ນຖານນ ົ້ໃຫົ້ຮກັຊ ື່ ງກນັແລະກນັ. 

ພວກສາວ  ກເບິື່ ງແຍງຊ ື່ງກນັແລະກນັ 



  ພາກສື່ວນນ ົ້ຂອງການເປັນສາວ  ກແມ ື່ນເຕ ບໃຫຍື່ຂ ົ້ນຈາກການຮກັຊ ື່ ງກນັແລະກນັ. ການເບິື່ ງແຍງຊ ື່ ງກນັ

ແລະກນັໝາຍຄວາມວື່າເປັນສື່ວນໜ ື່ ງຂອງຊຸມນມຸຊ  ນທ ື່ ເບິື່ ງແຍງເອ າໃຈໃສື່. 

  ເມ  ື່ອຫຼາຍໆຄ  ນເຂ ົ້າມາເຊ ື່ ອຂື່າວປະເສ ດຫຼງັຈາກພຣະວນິຍານບ ລິສດຸເຈ ົ້າສະເດັດມາ, (ກຈກ 2:1-4), 

ສາວ  ກໄດົ້ກາຍເປັນສື່ວນໜ ື່ ງຂອງຊຸມນມຸຊ  ນພິເສດທ ື່ ຈະຖ ກເອ ົ້ນວື່າ“ຄຣສິຕະຈກັ” (ໃນກດິຈະການ 2 ເປັນ

ກຸື່ມຂອງຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອໃນນະຄອນເຢຣຊູາເລັມ). ໃນພຣະຄ  າພ ໃໝື່ຄ  າວື່າ “ຄຣສິຕະຈກັ” ບ ື່ ໄດົ້ໝາຍເຖງິອາຄານ

ຫຼ ອ  ງການຈດັຕ ັົ້ງທາງສາດສະໜາ. ພຣະຄ  າພ ໃໝື່ບອກພວກເຮ າວື່າຄຣສິຕະຈກັໃນນະຄອນເຢຣຊູາເລັມ

ແມ ື່ນກຸື່ມຜູົ້ເຊ ື່ ອທ ື່ ຮູົ້ກນັວື່າເປັນຄ  ນທກຸຍາກຫຼາຍ. ພວກເຂ າບ ື່ ມ  ຕ ກທ ື່ ຈະມາປະຊຸມກນັ (ແລະມ ຜູົ້ເຊ ື່ ອໃໝື່

ຫຼາຍພນັຄ  ນ; ກຈກ 2:41,47; 5:14). ພວກເຂ າບ ື່ ມ  ສະຖານະພາບທາງກ  ດໝາຍຢື່າງເປັນທາງການ, 

ດ ັື່ງນ ັົ້ນບນັດາຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອຈ ື່ງຖ ກຂ  ື່ມເຫັງໂດຍຜູົ້ນ  າທາງສາດສະໜາແລະຜູົ້ນ  າການເມ  ອງ (ກຈກ 3:11-4:31; 

5:17-42). 

  ຖົ້າ “ຄຣສິຕະຈກັ” ບ ື່ ແມ ື່ນກື່ຽວກບັອາຄານຫຼ ອ  ງການຈດັຕ ັົ້ງທ ື່ ມ  ສະຖານະພາບທາງກ  ດໝາຍ, ມນັໝາຍ

ຄວາມວື່າແນວໃດ? ຜູົ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ສະໜບັສະໜນູຕ  ວເອງແນວໃດ? ພວກເຂ າເຈ ົ້າໄດົ້ສົ້າງຕ ັົ້ງ

ຊຸມນມຸຊ  ນທ ື່ ມ  ຄວາມຮກັແລະເບິື່ ງແຍງເຊິື່ ງກນັແລະກນັ. ຫຼາຍໆຄ ັົ້ງໃນຄຣສິຕະຈກັສະໄໝໃໝື່ພວກເຮ າໃຊົ້

ຄ  າວື່າ“ຊຸມນມຸຊ  ນ” ເພ ື່ ອອະທິບາຍສິື່ ງທ ື່ ຄົ້າຍຄ ກນັກບັກຸື່ມຄ  ນທ ື່ ມ  ຄວາມສ  ນໃຈຮື່ວມກນັ. ຄ ກບັກຸື່ມຄ  ນທ ື່ ກ  າ 

ລງັເປັນແຟນບານຂອງທ ມກລິາດຽວກນັຫຼ ຜູົ້ທ ື່ ສະໜບັສະໜນູອ  ງການ ການກສຸ  ນຄ ກນັ. ມນັບ ື່ ໄດົ້ຄ ກບັ

ຊຸມນມຸຊ  ນຂອງຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອໃນພຣະສນັຍາໃໝື່. ຊຸມນມຸຊ  ນຄຣສິຕະຈກັໃນພຣະຄ  າພ ໃໝື່ເປັນຄ ຄອບຄ  ວໜ ື່ ງ. 

  ຄວາມແຕກຕື່າງກນັລະຫວື່າງຄອບຄ  ວແລະກຸື່ມຄ  ນທ ື່ ມ  ຄວາມຜກູພນັກນັເພາະວື່າມ  ຄວາມສ  ນໃຈຮື່ວມ

ກນັ? ມ ຫຼາຍສິື່ ງຫຼາຍຢື່າງ. ທື່ານຈະຄາດຫວງັວື່າຈະມ  ຜູົ້ໃດຜູົ້ໜ ື່ ງຈ ື່າຍເງນິໃຫົ້ທື່ານເພ ື່ ອຈ ື່າຍຄື່າເຊ ື່ າບົ້ານຫຼ 

ຊ ົ້ເຄ ື່ ອງຂອງໃຫົ້ຍົ້ອນວື່າທື່ານມກັທ ມກລິາດຽວກນັບ ? ທື່ານຈະຄາດຫວງັວື່າຈະມ  ຄ  ນເອ າວຽກງານໃຫົ້ທື່ານ

ຫຼ ຊື່ວຍແປງລ  ດຈກັຂອງທື່ານຍົ້ອນວື່າທື່ານຢູື່ໃນອ  ງກອນການເມ  ອງດຽວກນັບ ? ບ ື່ ແມ ື່ນແນື່ນອນ,ແຕື່ທື່ານກ ື່

ຄາດຫວງັຈະໄດົ້ຮບັຄວາມຊື່ວຍເຫຼ ອຈາກສະມາຊກິໃນຄອບຄ  ວຕ  ນເອງ. (ຫຼ ຢື່າງໜົ້ອຍນ ັົ້ນກ ື່ແມ ື່ນວທິ ທາງທ ື່

ຄອບຄ  ວຄວນຈະເຮັດ). 

ນ ັົ້ນແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ຄຣສິຕະຈກັຍກຸທ  າອດິເປັນຄ ກບັຄອບຄ  ວທ ື່ ດ . ນ ົ້ແມ ື່ນຄ  າອະທິບາຍສ ັົ້ນໆ: 

ຫຼາຍຄ ນໃນພວກເຂ າໄດ້ເຊ ຶ່ອຖ້ອຍຄ າຂອງເປໂຕ ແລະໄດ້ຮ ບບ ບຕິສະມາ ແລະໃນວ ນນ ັ້ນມີຄ ນເພີຶ່ມເຂ ັ້າມາຕ ຶ່ມ
ເປັນລູກສິດປະມານສາມພ ນຄ ນ. ພວກເຂ າໄດ້ຕ ັ້ງໝ ັ້ນຢູູ່ໃນຄ າສອນຂອງພວກອ ກຄະສາວ ກ ເຂ ັ້າຮ່ວມໃນກຸ່ມ
ສາມ ກຄີທ າ ໃນການຫ ກເຂ ັ້າຈີຶ່ ແລະຮ່ວມໃຈກ ນໃນການພາວ ນນາອະທິຖານ.ທຸກຄ ນເກີດມີຄວາມຢ້ານຢ າ
ນ ບຖ  ສ່ວນພວກອ ກຄະສາວ ກກໍໄດ້ເຮ ດການອ ດສະຈ ນ ແລະໝາຍສ າຄ ນຫຼາຍປະການ. ຄ ນທີຶ່ເຊ ຶ່ອທ ງໝ ດກໍ

ສ ບຕໍໍ່ຢູູ່ຮ່ວມກ ນ ແລະໄດ້ນ າເອ າຊ ບສິຶ່ງຂອງທີຶ່ຕ ນມຢີູູ່ນ ັ້ນ ມາເປັນຂອງສ່ວນລວມ. ພວກເຂ າໄດ້ຂາຍທີຶ່ດິນກ ບ



ຊ ບສິຶ່ງຂອງ ແລະແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ຄ ນທ ງປວງ ຕາມຄວາມຈ າເປັນຂອງທຸກໆຄ ນ. ແຕ່ລະວ ນ ພວກເຂ າໄດ້
ໝ ັ່ນເຕ ັ້າໂຮມກ ນນະມ ດສະການໃນບໍລິເວນພຣະວິຫານ ແລະຫ ກເຂ ັ້າຈີຶ່ ຮ່ວມຮ ບປະທານອາຫານນ າກ ນ ຕາມ
ບ້ານເຮ ອນຂອງພວກຕ ນດ້ວຍຄວາມຊ ມຊ ຶ່ນຍິນດີ ແລະດ້ວຍໃຈສ ດຊ ຶ່ ທ ງສ ນລະເສີນພຣະເຈ ັ້າ ແລະຄ ນທ ງ
ປວງຕ່າງກໍພໍໃຈນ າບ ນດາຄ ນທີຶ່ເຊ ຶ່ອນ ັ້ນ ຝູ່າຍອ ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ ັ້າໄດ້ຊ ງໂຜດໃຫມ້ຄີ ນທີຶ່ເຊ ຶ່ອ ເພີຶ່ມຈ ານວນຂ ັ້ນ
ທຸກໆວ ນ. (ກຈກ 2: 41-47) 

  ຂ ົ້ຄວາມຕອນນ ົ້ບ ື່ ໄດົ້ອະທິບາຍເຖງິລດັທິຄອມມນູດິຫຼ ລດັທິສງັຄ  ມນຍິ  ມ. ມນັບ ື່ ໄດົ້ອະທິບາຍເຖງິລະບ  ບ

ການເມ  ອງໃດໆ. ບ ື່ ມ  ຫຍງັຢູື່ໃນຂ ົ້ຄວາມທ ື່ ກ ື່ຽວກບັລດັຖະບານຫຼ ລດັທ ື່ ໃຫົ້ການຊ ົ້ນ  າຫຼ ໃຊົ້ກ  າລງັເພ ື່ ອເຮັດໃຫົ້

ຄວາມປະພ ດແຫື່ງຄວາມຮກັເກ ດຂ ົ້ນ. ມນັແມ ື່ນຄວາມສະໝກັໃຈທງັໝ  ດ. ມນັອະທິບາຍເຖງິການປະພ ດ

ຂອງຄອບຄ  ວໜ ື່ ງທ ື່ ເຂັົ້ມແຂງ,ແລະມ ຄວາມຮກັ. ຄອບຄ  ວຕອບສະໜອງຄວາມຕົ້ອງການຂອງສະມາຊກິ

ຂອງພວກເຂ າເຈ ົ້າ. ນ ົ້ແມ ື່ນຄອບຄ  ວໃໝື່ທ ື່ ມ  ຈ  ານວນຫຼາຍພນັຄ  ນ. 

  ນ ົ້ແມ ື່ນພາບຂອງສິື່ ງທ ື່ ສາວ  ກຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າເຮັດ. ພວກເພິື່ ນລົ້ຽງດເູຊິື່ ງກນັແລະກນັເປັນຊຸມນມຸຊ  ນ. 

ພວກເພິື່ ນຮກັເຊິື່ ງກນັແລະກນັແລະສະໜບັສະໜນູເຊິື່ ງກນັແລະກນັຄ ກນັກບັຄອບຄ  ວ. ນ ັົ້ນໝາຍເຖງິການ

ແບື່ງປນັຊບັພະຍາ ກອນ. ສ  າລບັຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອບາງຄ  ນທ ື່ ອາດໝາຍເຖງິການຖວາຍເງນິ. ສ  າລບັຄ  ນອ ື່ ນມນັ

ອາດຈະໝາຍເຖງິໃຫົ້ເວລາຂອງທື່ານ,ຫຼ ແບື່ງປນັການບ  ວລະບດັຂອງທື່ານ,ຫຼ ຊື່ວຍຄ  ນອ ື່ ນດົ້ວຍຮູົ້ຄວາມສາ

ມາດຂອງທື່ານ.ຄອບຄ  ວທ ື່ ເໝາະສ  ມເຮັດໃນສິື່ ງທ ື່ ຈ  າເປັນຕົ້ອງເຮັດເພ ື່ ອເບິື່ ງແຍງທກຸໆຄ  ນໃນຄອບຄ  ວ. 

  ທື່ານອາດຈະສ  ງໄສວື່າ, ໂດຍມ ຫຼາຍໆຄ  ນທ ື່ ພ  ວພນັກນັຄອບຄ  ວນ ົ້ຈະຮູົ້ຈກັກນັແລະກນັແນວໃດ. ຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອ

ຈະມາເຕ ົ້າໂຮມກນັຢູື່ໃນພຣະວຫິານ. ເລ ື່ ອງນ ົ້ມກັຈະເຮັດໃຫົ້ເກ ດຄວາມຂດັແຍົ້ງກບັຫ  ວໜົ້າສາດສະໜາຢິວ, 

ແຕື່ມນັເປັນສິື່ ງທ ື່ ດ ທ ື່ ຈະບອກຄ  ນອ ື່ ນກື່ຽວກບັຂື່າວປະເສ ດ. ຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອໄດົ້ພ  ບກນັ“ຈາກບົ້ານເຮ ອນໜ ື່ ງໄປອ ກ

ເຮ ອນໜ ື່ ງ” (ກຈກ 2:46; 5:42). ນ ົ້ໝາຍຄວາມວື່າຄຣສິຕະຈກັໃນນະຄອນເຢຣຊູາເລັມ,ເຊິື່ ງເປັນຊຸມນມຸ

ຊ  ນຄຣສິຕຽນດ ັົ້ງເດ ມ, ໃນຕ  ວຈງິແມ ື່ນເຄ ອຂື່າຍຂອງຊຸມນມຸຊ  ນຂະໜາດນົ້ອຍລ  ງມາ. ຄ  ນໃນກຸື່ມນົ້ອຍໆ

ພາຍໃນຊຸມນມຸຊ  ນຄຣສິຕຽນທ ື່ ໃຫຍື່ແມ ື່ນກຸື່ມຄ  ນທ  າອິດເປັນທ ື່ ຮບັຮູົ້ແລະໄດົ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູຈາກຜູົ້ທ ື່

ເຊ ື່ ອໃໝື່. 

  ກຸື່ມນົ້ອຍໆເຫຼ ື່ ານ ົ້ແມ ື່ນຈດຸເລ ື່ ມຕ  ົ້ນສ  າລບັຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອໃໝື່. ຊຸມນມຸຊ  ນຄຣສິຕຽນແມ ື່ນເພ ື່ ອໝ  ດທກຸຄ  ນທ ື່ ໄດົ້

ເຊ ື່ ອຂື່າວປະເສ ດ. ແຕື່ລະກຸື່ມໄດົ້ເຂ ົ້າຮື່ວມໃນການສດິສອນແລະການໃຫົ້ຄ  າແນະນ  າຂອງສະມາຊກິ. ແຕື່

ລະກຸື່ມຍງັຊື່ວຍຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອໃນຊຸມນມຸຊ  ນທ ື່ ໃຫຍື່ກວື່າເມ  ື່ອພວກເຂ າເຈ ົ້າສາມາດເຮັດໄດົ້. ການຊື່ວຍເຫຼ ອນ ັົ້ນມ  

ລກັສະນະແນວໃດ? 

  ສິື່ ງທ  າອດິທ ື່ ເກ ດຂ ົ້ນເລ ົ້ອຍໆແມ ື່ນການໃຫົ້ບບັຕສິະມາ(ພິທ ຈ ຸື່ມ)ແກື່ຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອໃໝື່ (ກຈກ2:41; 8:12-13; 

10:47-48; 16:15). ການຮບັບບັຕິສະມາແມ ື່ນການກະທ  າຕ ື່ໜົ້າສາທາລະນະຊ  ນ. ເປັນທ ື່ ສງັເກດເຫັນ



ໂດຍພະຍານຄ ສະມາຊກິໃນຊຸມນມຸຊ  ນອ ື່ ນໆ ເພ ື່ ອລະບວຸື່າເປັນຜູົ້ເຊ ື່ ອໃໝື່ກບັພຣະເຢຊູເຈ ົ້າແລະບນັດາຜູົ້

ຕດິຕາມຂອງພຣະອ  ງ. ມນັແມ ື່ນການກະທ  າທ ື່ ເຫັນໄດົ້ຊດັເຈນໂດຍຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອໃໝື່ທ ື່ ບອກວື່າດຽວນ ົ້ພວກເຂ າ

ເຈ ົ້າໄດົ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ, ເຊິື່ ງພຣະເຢຊູໄດົ້ໃຫົ້ອະໄພບາບຂອງພວກເຂ າຍົ້ອນພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ຕາຍຢູື່

ເທິງໄມ ົ້ກາງແຂນແລະບດັນ ົ້ຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອໃໝື່ຄ  ນນ ົ້ໄດົ້ຮບັຊ ວິດໃໝື່ແລົ້ວ. (ຣມ 6:1-4; 2ກຣທ 5:17). 

ການບບັຕສິະມາດົ້ວຍນ  ົ້າແມ ື່ນຂ ັົ້ນຕອນທ  າອິດທ ື່ ຈະເລ ື່ ມຕ  ົ້ນຊ ວດິຂອງຊຸມນມຸຊ  ນທ ື່ ເຊ ື່ ອ. ຄ  ນທ ື່ ໄດົ້ຮບັບບັຕິ

ສະມາໄດົ້ຮບັຮູົ້ຄວາມເຊ ື່ ອຂອງພວກເຂ າເຈ ົ້າໃນພຣະເຢຊູ, ແລະມ ບນັດາພະຍານໄດົ້ຮບັຮູົ້ຄ  າໝ ັົ້ນສນັຍາ

ຂອງຜູົ້ເຊ ື່ ອໃໝື່ແລົ້ວ. 

  ເມ  ື່ອຊຸມນມຸຊ  ນຂອງຜູົ້ເຊ ື່ ອປະຊຸມຮື່ວມກນັ, ພວກເຂ າເຈ ົ້າໄດົ້ຄ  ົ້ນພ  ບຄວາມຕົ້ອງການຂອງຜູົ້ເຊ ື່ ອຄ  ນ 

ອ ື່ ນໆ. ຖົ້າພວກເຂ າເຈ ົ້າສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕົ້ອງການຂອງຄ  ນເຫຼ ື່ ານ ົ້ໃນກຸື່ມນົ້ອຍຂອງພວກເຂ າ 

ພວກເຂ າກ ື່ຈະຊື່ວຍເຫຼ ອ. ສິື່ ງນ ົ້ອະນຍຸາດໃຫົ້ຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອທ ື່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕົ້ອງການເພ ື່ ອຮຽນແບບ            

ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ສ  າລບັຜູົ້ທ ື່ ໄດົ້ຮບັການຊື່ວຍເຫຼ ອ,ພວກເຂ າໄດົ້ຮຽນຮູົ້ຢື່າງວື່ອງໄວຈາກຕ  ວຢື່າງນ ົ້ກ ື່ຽວກບັວທິ 

ການດ  າເນ ນຊ ວດິຄ ກບັພຣະເຢຊູ. ເມ  ື່ອມ  ຄວາມຕົ້ອງການຫຼາຍກວື່າກຸື່ມນົ້ອຍທ ື່ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດົ້,

ຄອບຄ  ວໃຫຍື່ຂອງຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອກ ື່ຢູື່ທ ື່ ນ ັ ົ້ນເພ ື່ ອຊື່ວຍເຫຼ ອ. ສ  າລບັການປະສານງານທ ື່ ໃຫຍື່ກວື່ານ ົ້ຂອງວຽກງານ

ການຮບັໃຊົ້ນ ັົ້ນພວກອກັຄະສາວ  ກກ ຕົ້ອງການຜູົ້ຊື່ວຍ. ບນັດາສາວ  ກດ ັົ້ງເດ ມຂອງພຣະເຢຊູແມ ື່ນຜູົ້ນ  າຂອງ

ຊຸມນມຸຊ  ນຜູົ້ເຊ ື່ ອໃໝື່ໃນນະຄອນເຢຣຊູາເລັມ, ແລະພວກເພິື່ ນໄດົ້ແຕື່ງຕ ັົ້ງຜູົ້ຊື່ວຍຫຼາຍຄ  ນເພ ື່ ອຈດັລະບຽບ

“ການແຈກຢາຍປະຈ  າວນັ” ສື່ວນຫຼາຍແລົ້ວແມ ື່ນອາຫານ. ພວກເພິື່ ນໄດົ້ຈດັລະບຽບການຊື່ວຍເຫຼ ອໃນທ ື່ວ

ຊຸມນມຸຊ  ນທງັໝ  ດ (ກຈກ 6:1-7). 

  ໜ ື່ ງໃນກດິຈະກ  າປ ກກະຕໃິນຄຣສິຕະຈກັຍກຸທ  າອດິແມ ື່ນການກນິເຂ ົ້າຮື່ວມກນັທ ື່ ກ ື່ຽວຂົ້ອງກບັການລະນ ກ

ເຖງິ“ສນິມະຫາສະໜິດ” (1 ກຣທ11:17-34). “ສນິມະຫາສະໜິດ” ແມ ື່ນການສະຫຼອງທ ື່ ລະລ ກເຖງິອາ 

ຫານແລງຄາບສດຸທົ້າຍ, ເມ  ື່ອທ ື່ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ບອກພວກສາວ  ກວື່າຮື່າງກາຍແລະເລ ອດຂອງພຣະອ  ງຈະ

ເສຍສະຫຼະໃຫົ້ພວກເຂ າໃນໄວໆນ ົ້. ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ບອກພວກເພິື່ ນວື່າການໃຫົ້ຊ ວດິຂອງພຣະອ  ງແມ ື່ນ

ການບນັລ“ຸພນັທະສນັຍາໃໝື່” (ລກ 22:20). ຄ  າອະທິບາຍໃນການສະຫຼອງສນິມະຫາສະໜິດໄດົ້ກ ື່າວໃນ

ສິື່ ງດຽວກນັຄ  (1 ກຣທ 11:25). ພິທ ສນິມະຫາສະໜິດແມ ື່ນວທິ ທ ື່ ຈະຈ ື່ຈ  າສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ເຮັດ. 

ພຣະເຢຊູໄດົ້ບອກພວກສາວ  ກໃຫົ້ເຮັດ“ເພ ື່ ອລະນ ກເຖງິເຮ າ” (1 ກຣທ 11: 24-25). ມນັຍງັເປັນອ ກວທິ 

ໜ ື່ ງເພ ື່ ອໃຫົ້ແນື່ໃຈວື່າຄ  ນທກຸຍາກໃນຊຸມນມຸຊ  ນທ ື່ ເຊ ື່ ອໄດົ້ຮບັການເບິື່ ງແຍງ. 

ສາວ  ກສາມກັຄ ທ  າກນັ 

  ຄ  າວື່າ“ສາມກັຄ ທ  າ” ແມ ື່ນຄ  າສບັໃນພຣະຄ  າພ ໃໝື່ທ ື່ ອະທິບາຍເຖງິກດິຈະກ  າຂອງຊຸມນມຸຊ  ນຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອ. 

ການເບິື່ ງແຍງເຊິື່ ງກນັແລະກນັແມ ື່ນສື່ວນໜ ື່ ງຂອງການສາມກັຄ ທ  າໃນພຣະຄ  າພ , ເພາະວື່າເມ  ື່ອຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອປະ



ຊຸມຮື່ວມກນັ,ກ ື່ ເຫັນເຖງິຄວາມຈ  າເປັນແລະສາມາດຊື່ວຍເຫຼ ອໄດົ້ ແຕື່ມ  ກດິຈະກ  າທ ື່ ຕົ້ອງພິຈາລະນາຫຼາຍ             

ກື່ວານ ັົ້ນອ ກ. 

 

ຄຣສິຕຽນຫຼາຍຄ  ນໃນທກຸມ  ົ້ນ ົ້ຄດິວື່າ“ການສາມກັຄ ທ  າ” ໝາຍເຖງິການມ ກດິຈະກ  າມ ື່ວນຊ ື່ ນຮື່ວມກນັເທ ື່ າ

ນ ັົ້ນ. ແມ ື່ນແລົ້ວ, ການເຮັດສິື່ ງທ ື່ ມ ື່ວນຊ ື່ ນຮື່ວມກນັຊື່ວຍເສ ມສົ້າງຄວາມສ  າພນັໄດົ້. ຄວາມມ ື່ວນຊ ື່ ນກບັກຸື່ມ

ຄ  ນສົ້າງການເຊ ື່ ອມຕ ື່ ລະຫວື່າງຄ  ນເຮ າ. ແຕື່ກດິຈະກ  າເຫຼ ື່ ານ ັົ້ນບ ື່ ແມ ື່ນການສາມກັຄ ທ  າຕາມພຣະຄ  າພ ໃນ

ຄວາມໝາຍຂອງການເປັນສາວ  ກ. 

ເປ ົ້າໝາຍຂອງການສາມກັຄ ທ  າແມ ື່ນການພດັທະນາແນວຄດິຄ ກນັກບັພຣະເຢຊູເຈ ົ້າເພ ື່ ອໃຫົ້ພວກເຮ າ

ສາມາດ“ມ ຈດິໃຈຂອງພຣະອ  ງຢູື່ໃນພວກເຮ າ.” ເວ ົ້າອ ກຢື່າງໜ ື່ ງ, ເປ ົ້າໝາຍຂອງການສາມກັຄ ທ  າແມ ື່ນ

ການສົ້າງຜູົ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູເຈ ົ້າທ ື່ ສດັຊ ື່ . ມ  ຄວາມຄດິແລະການກະທ  າຄ ກບັພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຫຼາຍຂ ົ້ນ

ເລ ົ້ອຍໆ. ຂ ົ້ພຣະຄ  າພ ຈາກພຣະທ  າຟ ລິບປອຍອະທິບາຍເຖງິຄວາມຄິດນ ົ້: 

  ພຽງແຕ່ໃຫເ້ຈ ັ້າທ ງຫລາຍ ດ າເນີນຊີວິດໃຫ້ສ ມກ ບຂ່າວປະເສີດເລ ຶ່ອງພຣະຄຣິດ ເພ ຶ່ອວ່າຖ້າເຮ າມາຫາພວກ
ເຈ ັ້າ ຫລ ບໍໍ່ມາກໍຕາມ ເຮ າກໍຈະໄດ້ຍິນຂ່າວຂອງພວກເຈ ັ້າວ່າ ເຈ ັ້າທ ງຫຼາຍຕ ັ້ງໝ ັ້ນຄ ງຢູູ່ເປັນນ ໍ້າໜ ຶ່ງໃຈດຽວກ ນ 
ຕໍໍ່ສູເ້ໝ ອນຢູ່າງເປັນຄ ນຄ ນດຽວ ເພ ຶ່ອຄວາມເຊ ຶ່ອອ ນເກີດຈາກຂ່າວປະເສີດນ ັ້ນ. (ຟລປ 1:27) 

ເຫດສະນ ັ້ນ ຖ້າຊີວິດໃນພຣະຄຣິດອ ານວຍການຊູກ າລ ງໃຈ, ຖ້າມີຄວາມເລ ັ້າໂລມປະການໃດໃນຄວາມຮ ກ, 

ຖ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃຈກ ບພຣະວິນຍານປະການໃດ, ຖ້າມຄີວາມເມດຕາເອ ນດູປະການໃດ,  ກໍຂໍໃຫເ້ຈ ັ້າທ ງຫຼາຍ
ເຮ ດໃຫຄ້ວາມຍິນດີຂອງເຮ າຄ ບເຕ ມ ດ້ວຍການທີຶ່ມຄີວາມຄິດຢູ່າງດຽວກ ນ ມຄີວາມຮ ກຢູ່າງດຽວກ ນ ມີໃຈ
ຮ່ວມສາມ ກຄເີປັນນ ໍ້າໜ ຶ່ງໃຈດຽວກ ນ...ເຈ ັ້າທ ງຫຼາຍຈ ັ່ງມີນ ໍ້າໃຈຕໍໍ່ກ ນ ເໝ ອນຢູ່າງທີຶ່ມີໃນພຣະຄຣິດເຈ ັ້າເຢຊ,ູ 

(ຟລປ 2: 1-2, 5) 

  ການມ  “ຈດິໃຈຂອງພຣະຄຣດິ” ໝາຍຄວາມວື່າແນວໃດແລະຫຼງັຈາກນ ັົ້ນໃຫົ້ “ເປັນນ  ົ້າໜ ື່ ງໃຈດຽວກນັ” 

ໃນຖານະຊຸມນມຸຊ  ນຂອງຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອໝາຍຄວາມວື່າແນວໃດ? ມນັໝາຍຄວາມວື່າທກຸຄ  ນເຊ ື່ ອໃນສິື່ ງດຽວກນັ

ຈ  ນເຖງິທກຸໆລາຍລະອຽດເລ ຍບ ? ບ ື່ ແມ ື່ນ, ພຣະຄ  າພ ເວ ົ້າເຖງິຄວາມເປັນນ  ົ້າໜ ື່ ງໃຈດຽວກນັບ ື່ ຄ ກນັ. ວທິ ທ ື່

ດ ກວື່າທ ື່ ຈະເຂ ົ້າໃຈ "ການເປັນຈດິໜ ື່ ງໃຈດຽວກນັ" ກ ື່ຄ ສະມາຊກິທກຸຄ  ນໃນຊຸມນມຸຊ  ນກ  າລງັມຸ ົ້ງໄປສູື່ເປ ົ້າ   

ໝາຍດຽວກນັນ ັົ້ນຄ : ເພ ື່ ອເປັນເໝ ອນພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ.  ເປ ົ້າໝາຍແມ ື່ນຄວາມສາມກັຄ ໃນການຢາກເປັນ                 

ເໝ ອນກບັພຣະຄຣດິແລະການດ  າເນ ນຊ ວດິຢູື່ໃນຊຸມນມຸຊ  ນຮື່ວມກນັໃນຖານະຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອ. 

  ຊຸມນມຸຊ  ນທ  າອດິຂອງຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອໄດົ້ມ  ສື່ວນຮື່ວມໃນຫຼາຍໆກດິຈະກ  າເພ ື່ ອສົ້າງເປ ົ້າໝາຍແຫື່ງຄວາມສາມກັ

ຄ . ພວກເຂ າເຈ ົ້າໄດົ້ອະທິຖານ, ຖ ສນິອ  ດອາຫານ, ນະມດັສະການ, ແລະສ ກສາພຣະຄ  າພ . ທກຸໆກດິຈະ 



ກ  າເຫຼ ື່ ານ ັົ້ນແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ສາວ  ກແຕື່ລະຄ  ນເຮັດສື່ວນຕ  ວແລະທງັຮື່ວມກນັ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າຈະເວ ົ້າກ ື່ຽວກບັແຕື່ລະກດິ

ຈະກ  າແຍກຕື່າງຫາກ ເມ  ື່ອທ ື່ ພວກເຮ າຮຽນຮູົ້ຕ ື່ ໄປ. 

ພວກສາວ  ກອະທິຖານ 

  ໃນຄ  າສບັທ ື່ ງ ື່າຍໆ, ການອະທິຖານແມ ື່ນການເວ ົ້າກບັພຣະເຈ ົ້າເທ ື່ ານ ັົ້ນ. ແຕື່ສິື່ ງນ ັົ້ນຕົ້ອງການຄວາມຄິດ

ບາງຢື່າງ.  

ພຣະເຈ ົ້າຮູົ້ສິື່ ງທ ື່ ເຮ າກ  າລງັຄດິຢູື່ບ ? ພຣະອ  ງຮູົ້,ສະນ ັົ້ນເປັນຫຍງັຕົ້ອງອະທິຖານ? ການອະທິຖານບ ື່ ແມ ື່ນ

ການແຈ ົ້ງໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າຮູົ້ວື່າພວກເຮ າກ  າລງັຄິດຫຍງັຢູື່. ການອະທິຖານແມ ື່ນວທິ ທ ື່ ພວກເຮ າສາມາດສະແດງ

ໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າແລະຄ  ນອ ື່ ນໆເຫັນວື່າພວກເຮ າເພິື່ ງພາພຣະເຈ ົ້າ. ມນັແມ ື່ນວທິ ການສະແດງອອກວື່າພວກເຮ າ

ຢາກໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າກະທ  າ.ບອກວື່າພວກເຮ າບ ື່ ໄດົ້ເພິື່ ງພາຕ  ນເອງ. ວື່າພວກເຮ າບ ື່ ສາມາດຊອກຫາວທິ ທາງ

ອອກດົ້ວຍຕ  ວເອງໄດົ້. ການອະທິຖານພດັທະນາຄວາມເຂ ົ້າໃຈຂອງພວກເຮ າໃນການເພິື່ ງພາແລະຄວາມ

ປອດໄພຂອງພວກເຮ າໃນພຣະເຈ ົ້າພຽງຜູົ້ດຽວເທ ື່ ານ ັົ້ນ. ນ ົ້ໝາຍຄວາມວື່າການອະທິຖານແມ ື່ນການນະມດັ 

ສະການ. ເຊັື່ ນດຽວກບັການອະທິຖານເປັນກຸື່ມ. 

ໃນພຣະທ  າລກູາ 11:1 ພວກສາວ  ກໄດົ້ຖາມພຣະເຢຊູເຈ ົ້າວື່າ, “ພຣະອ ງເຈ ັ້າເອີຍ, ຂໍໂຜດສອນພວກຂ້ານ້ອຍໃຫ້

ພາວ ນນາອະທິຖານ ເໝ ອນດ ັ່ງໂຢຮ ນໄດ້ສອນພວກສິດຂອງເພິຶ່ນແດ່ທ້ອນ.” ຄ  າຕອບຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າແມ ື່ນ “ຄ າ

ອະທິຖານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ ັ້າ” (ລກ 11:2-4; ມທ 6:9-15). ມນັເປັນສິື່ ງສ  າຄນັທ ື່ ຈະເຂ ົ້າໃຈວື່າພຣະເຢຊູ
ເຈ ົ້າບ ື່ ໄດົ້ບອກພວກສາວ  ກເຖງິຄ  າເວ ົ້າຫຍງັທ ື່ ຕົ້ອງອະທິຖານໃນຄ  າອະທິຖານຂອງພຣະຜູົ້ເປັນເຈ ົ້າ.ແຕື່ພຣະ

ອ  ງໄດົ້ບອກພວກເພິື່ ນໃຫົ້ອະທິຖານ“ດ ັ່ງນີັ້” (ມທ 6:9). ພຣະອ  ງໄດົ້ໃຫົ້ຕ  ວຢື່າງແກື່ພວກເພິື່ ນ. ພວກເຮ າບ ື່

ຈ  າເປັນຕົ້ອງໃຊົ້ສດູຫຼ ຄ  າເວ ົ້າພິເສດເພ ື່ ອລ  ມກບັພຣະເຈ ົ້າ. ພຽງແຕື່ລ  ມກບັພຣະເຈ ົ້າ. ນອກຈາກນ ົ້,ບ ື່ ຄວນອະ

ທິຖານເພ ື່ ອສະແດງໃຫົ້ຄ  ນອ ື່ ນເຫັນ (ລກ18:9-14). 

ບ ື່ ມ  ສິື່ ງໃດໃນຄ  າອະທິຖານຂອງພຣະຜູົ້ເປັນເຈ ົ້າທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ໄດົ້ຮູົ້ຢູື່ແລົ້ວ. ອ ກເທ ື່ ອໜ ື່ ງ, ການອະທິຖານບ ື່

ແມ ື່ນການບອກພຣະເຈ ົ້າບາງສິື່ ງທ ື່ ພຣະອ  ງບ ື່ ຮູົ້.  ຄ  າອະທິຖານຂອງພຣະຜູົ້ເປັນເຈ ົ້າແມ ື່ນເຕັມໄປດົ້ວຍສິື່ ງ

ຕື່າງໆເຊັື່ ນການນະມດັສະການແລະການຖວາຍກຽດຕິຍ  ດແດື່ພຣະເຈ ົ້າ (“ຂໍໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອ ງຊ ງເປັນທີຶ່

ເຄ າຣ ບບູຊາ”), ການເຊ ື່ ອຟງັຕ ື່ ພຣະປະສ  ງຂອງພຣະເຈ ົ້າ (“ຂໃໍຫ້ເປັນໄປຕາມນ ໍ້າພຣະໄທຂອງພຣະອ ງ)”, ການ

ໃຫົ້ອະໄພ (“ຂຊໍ ງໂຜດຍ ກໂທດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເໝ ອນຂ້ານ້ອຍຍ ກໂທດໃຫ້ແກຜູ່້ທີຶ່ເຮ ດຜິດຕໍໍ່ຂ້ານ້ອຍນ ັ້ນ”), ແລະການ
ຮົ້ອງຂ ໃຫົ້ໄດົ້ຮບັການຊື່ວຍໃຫົ້ພ  ົ້ນຈາກການລ ົ້ລວງແລະຄວາມຊ  ື່ວຮົ້າຍ ("ແລະຂໍຢູ່າພາຂ້ານ້ອຍເຂ ັ້າໄປໃນການ
ທ ດລອງແຕ່ຂໍຊ ງໂຜດໃຫ້ພ ັ້ນຈາກມານຊ ັ່ວຮ້າຍ").  ການອະທິຖານໄດົ້ຖ ກອອກແບບມາເພ ື່ ອຫນັຫ  ວໃຈຂອງ



ພວກເຮ າໃຫົ້ເຂ ົ້າໃຈວື່າພຣະເຈ ົ້າເປັນພຣະອາຈານຂອງພວກເຮ າ. ມນັເສ ມສົ້າງທດັສະນະຄະຕິຂອງພວກ

ເຮ າໃນການເພິື່ ງພາອາໄສພຣະອ  ງ. 

  ພຣະຄ  າພ ເຕັມໄປດົ້ວຍຄ  າອະທິຖານ, ທງັຂອງບກຸຄ  ນແລະເປັນກຸື່ມ. ຖົ້າທື່ານອື່ານເບິື່ ງທື່ານຈະຮຽນຮູົ້

ວື່າການອະທິຖານຍງັເປັນວິທ ການທ ື່ ພວກເຮ າສາມາດລະບາຍຄວາມຮູົ້ສ ກຂອງພວກເຮ າຕ ື່ ພຣະເຈ ົ້າ 

(ຄວາມໃຈຮົ້າຍ,ຄວາມໂສກເສ ົ້າ, ຄວາມຮກັ,ແລະອ ື່ ນໆ). ພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ໄດົ້ແປກໃຈເລ ຍເມ  ື່ອພວກເຮ າເຮັດສິື່ ງ

ນ ັົ້ນ. ພວກເຮ າຮຽນຮູົ້ທ ື່ ຈະຍອມຢູື່ໃຕົ້ພຣະເຈ ົ້າ,ໂດຍການຂ ຄວາມຊື່ວຍເຫຼ ອຈາກພຣະອ  ງ. ພຣະອ  ງຊ  ງດ 

ແລະຮູົ້ວື່າແມ ື່ນຫຍງັດ ທ ື່ ສດຸສ  າລບັພວກເຮ າ. ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າກ ື່າວວື່າພຣະເຈ ົ້າຈະຕອບພວກເຮ າແນື່ນອນ,

ແຕື່ຕາມສິື່ ງທ ື່ ພຣະອ  ງຮູົ້ວື່າຈະເປັນສິື່ ງທ ື່ ດ ທ ື່ ສດຸສ  າລບັພວກເຮ າ. ຄ  າຕອບຂອງພຣະເຈ ົ້າອາດຈະບ ື່ ແມ ື່ນສິື່ ງ

ທ ື່ ພວກເຮ າຕົ້ອງການສະເໝ ໄປ, ເພາະວື່າພຣະອ  ງຮູົ້ທກຸຢື່າງກື່ຽວກບັສະພາບການຂອງພວກເຮ າແລະສິື່ ງທ ື່

ຄ  ນອົ້ອມຂົ້າງພວກເຮ າກ  າລງັເຮັດຢູື່. ສະນ ັົ້ນ, ຄ  າຕອບຂອງພຣະເຈ ົ້າ ພຣະອ  ງພິຈາລະນາທກຸຢື່າງເກ ນ

ກວື່າສິື່ ງທ ື່ ພວກເຮ າເຂ ົ້າໃຈຕາມແຜນການທ ື່ ຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອ  ງ. ພຣະເຈ ົ້າຈະຕອບຄ  າອະທິຖານຂອງ

ພວກເຮ າ, ແຕື່ອາດຈະດົ້ວຍວທິ ທ ື່ ພວກເຮ າບ ື່ ຄາດຄິດ. 

  ຄ  າອະທິຖານໃນພຣະຄ  າພ ບ ື່ ໄດົ້ເນັົ້ນໄປທ ື່ ຕ  ວເອງ. ເນ ົ້ອໃນສື່ວນໃຫຍື່ແມ ື່ນມ  ຈດຸປະສ  ງເພ ື່ ອໃຫົ້ພອນແກື່

ຄ  ນອ ື່ ນຫຼ ຂ ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ ົ້າຕ ື່ ຄ  ນອ ື່ ນ. ຈ  ດໝາຍຂອງໂປໂລປະກອບມ ຄ  າອະທິຖານເພ ື່ ອຜູົ້ທ ື່

ເພິື່ ນກ  າລງັຂຽນເຖງິຢູື່ນ  າ. ການອະທິຖານບ ື່ ຄວນຈະເປັນການສະແດງຄວາມຕົ້ອງການອນັຈ  າເປັນແລະ

ຄວາມຕົ້ອງການຂອງເຮ າເອງສະເໝ ໄປ. 

  ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ອະທິຖານເລ ົ້ອຍໆ. ພຣະອ  ງໄດົ້ປະຕບິດັຕາມຄ  າສອນຂອງພຣະອ  ງເອງທ ື່ ວື່າຕົ້ອງໝັື່ນ

ອະທິຖານຢູື່ສະເໝ  (ກລຊ 4: 2-6, ລກ 18: 1-8). ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າກ ບ ື່ ໄດົ້ຮບັຄ  າຕອບທກຸຄ  າອະທິຖານ, 

ເຊິື່ ງພຣະອ  ງກ ໄດົ້ຍອມຮບັ,ເພາະວື່າພຣະອ  ງເປັນຫື່ວງທ ື່ ຈະປະຕິບດັຕາມພຣະປະສ  ງຂອງພຣະບດິາເຈ ົ້າ

ຫຼາຍກວື່າ (ມທ26: 36-46). ນ ົ້ແມ ື່ນເຄ ື່ ອງເຕ ອນໃຈທ ື່ ສ  າຄນັກື່ຽວກບັການອະທິຖານ. ພຣະເຢຊູໄດົ້ສອນ

ວື່າພຣະບິດາເຈ ົ້າຈະຕອບເມ  ື່ອພວກເຮ າອະທິຖານ (ລກ 11:9-13). ພວກເຮ າບ ື່ ສາມາດຄາດເດ າໄດົ້ວື່າ 

ພຣະເຈ ົ້າຈະຕອບແບບທ ື່ ພວກເຮ າຕົ້ອງການ, ຖົ້າພວກເຮ າບ ື່ ເຊ ື່ ອຟງັພຣະອ  ງຫຼ ບ ື່ ສະແຫວງຫາຄວາມປະສ  ງ

ຂອງພຣະອ  ງ (ຢກບ 4:3; 1ຢຮ 3:22; 5:14). 

ສາວ  ກຖ ສນິອ  ດອາຫານ 

ການຖ ສນິອ  ດອາຫານອາດຈະບ ື່ ຄຸົ້ນເຄ ຍກບັທື່ານ. ໂດຍທ ື່ວໄປແລົ້ວ ການ “ຖ ສນິອ  ດ” ຈາກບາງສິື່ ງບາງ

ຢື່າງໝາຍເຖງິການລະເວັົ້ນຈາກສິື່ ງນ ັົ້ນ. ການ “ຖ ສນິອ  ດ” ຈາກອາຫານໝາຍຄວາມວື່າຈະຢູື່ໄປໂດຍບ ື່ ກນິ. 

ນ ົ້ແມ ື່ນປະເພດຂອງການຖ ສນິອ  ດອາຫານທ ື່ ພວກເຮ າເຫັນເລ ົ້ອຍໆໃນພຣະຄ  າພ . ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າກ ໄດົ້ອ  ດອາ

ຫານ (ມທ 4: 2). ພຣະອ  ງໄດົ້ກ ື່າວວື່າສາວ  ກຂອງພຣະອ  ງຈະຖ ສິນອ  ດອາຫານຫຼງັຈາກພຣະອ  ງໄດົ້ກບັຄ ນ



ສູື່ສະຫວນັ. ແຕື່ພຣະອ  ງໄດົ້ເຕ ອນພວກເພິື່ ນວື່າຢື່າເປັນຄ  ນໜົ້າຊ ື່ ໃຈຄ  ດເມ  ື່ອພວກເພິື່ ນຖ ສນິອ  ດອາຫານ         

(ມທ 6: 16-18). ການຖ ສນິອ  ດອາຫານບ ື່ ແມ ື່ນກື່ຽວກບັການດ ງດດູຄວາມສ  ນໃຈຂອງຕ  ວທື່ານເອງ. ແຕື່

ແມ ື່ນລະຫວື່າງທື່ານແລະພຣະເຈ ົ້າ. 

  ການຖ ສນິອ  ດບ ື່ ແມ ື່ນພຽງແຕື່ການລະເວັົ້ນຈາກອາຫານເທ ື່ ານ ັົ້ນ. ທື່ານສາມາດຖ ສນິອ  ດຈາກຫຼາຍສິື່ ງທ ື່

ແຕກຕື່າງກນັໄດົ້. ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າບ ື່ ໄດົ້ກ  າລງັແນະນ  າແຜນການເພ ື່ ອລ  ດນ  ົ້າໜກັ. ພຣະອ  ງມ  ຈດຸປະສ  ງທ ື່ ແຕກ

ຕື່າງກນັໃນເວລາທ ື່ ພຣະອ  ງຖ ສນິອ  ດອາຫານແລະເມ  ື່ອພຣະອ  ງສອນສາວ  ກຂອງພຣະອ  ງເລ ື່ ອງການຖ ສນິ

ອ  ດອາຫານ. ພຣະຄ  າພ ມ  ຫຼາຍຕ  ວຢື່າງຂອງການຖ ສນິອ  ດອາຫານ,ແຕື່ບ ື່ ມ  ກ  ດລະບຽບສະເພາະຕາຍໂຕ. 

ໂປໂລໄດົ້ສອນວື່າຄູື່ຜ  ວເມຍທ ື່ ແຕື່ງງານແລົ້ວອາດຈະງ  ດຈາກການຮື່ວມເພດຊ  ື່ວຄາວຕອນອ  ດອາຫານ               

(1 ກຣທ 7:1-5) ເພ ື່ ອໃຫົ້ຄວາມສ  ນໃຈເປັນພິເສດຕ ື່ ເລ ື່ ອງຂອງການອະທິຖານ. 

  ແຕື່ເປັນຫຍງັພວກເຮ າຕົ້ອງຖ ສນິອ  ດ? ຄ  າແນະນ  າຂອງໂປໂລໃນ 1 ໂກຣນິໂທ 7:5 ກື່ຽວກບັຄູື່ຜ  ວເມຍ

ທ ື່ ງ  ດຈາກການຮື່ວມເພດເປັນການຊ  ື່ວຄາວ, ສະແດງໃຫົ້ພວກເຮ າເຫັນວື່າ:“ຢື່າປະຕເິສດການຢູື່ຮ ື່ວມກນັ 

ນອກຈາກໄດົ້ຕ  ກລ  ງກນັກື່ອນເປັນການຊ  ື່ວຄາວເພ ື່ ອອທິຸດຕ  ນໃນການພາວນັນາອະທິຖານ” ການຖ ສິນອ  ດ

ແມ ື່ນການກະທ  າທາງຮື່າງກາຍທ ື່ ມ  ຜ  ນທາງວນິຍານ,ເຊິື່ ງມ  ຈດຸປະສ  ງທ ື່ ຈະຊື່ວຍໃຫົ້ພວກເຮ າສມຸໃສື່ການ

ອະທິຖານ. ມນັເຮັດໄດົ້ແນວໃດ?  ບາງທ ຕ  ວຢື່າງໜ ື່ ງຈະຊື່ວຍໃຫົ້ທື່ານເຂ ົ້າໃຈ. ຖົ້າທື່ານຕດັສນິໃຈອ  ດອາ 

ຫານມ ົ້ໜ ື່ ງ, ທກຸຄ ັົ້ງທ ື່ ທື່ານຮູົ້ສ ກຫິວທື່ານຈະໄດົ້ຮບັຄ  າເຕ ອນໃຫົ້ອະທິຖານ. ການຖ ສນິອ  ດອາຫານຂອງ

ທື່ານແມ ື່ນເຄ ື່ ອງເຕ ອນໃຈແລະເລັງຄວາມສ  ນໃຈຂອງທື່ານໄປທ ື່ ເຫດຜ  ນທ ື່ ທື່ານຕດັສນິໃຈຖ ສິນອ  ດອາຫານ. 

  ອ ກວທິ ໜ ື່ ງທ ື່ ຈະຄດິກື່ຽວກບັການຖ ສິນອ  ດແມ ື່ນການພິຈາລະນາວື່າສິື່ ງໃດທ ື່ ລ  ບກວນພວກເຮ າຈາກການ

ອະທິຖານຫຼ ຄວາມສ  າພນັຂອງພວກເຮ າກບັພຣະເຈ ົ້າ. ຄ  າຕອບອາດແມ ື່ນໂທລະສບັ,ໂທລະພາບ,ຫຼ ບາງ

ກດິຈະກ  າອ ື່ ນໆຂອງພວກເຮ າ. ນ ົ້ແມ ື່ນສິື່ ງທງັໝ  ດທ ື່ ພວກເຮ າເລ ອກທ ື່ ຈະຖ ສນິອ  ດດົ້ວຍຈດຸປະສ  ງທ ື່ ຈະນ  າ

ຈດິໃຈຂອງພວກເຮ າກບັມາຫາພຣະເຈ ົ້າແລະການອະທິຖານ. 

  ກຸື່ມຄຣສິຕະຈກັໃນຍກຸທ  າອດິມກັຈະຖ ສນິອ  ດອາຫານພົ້ອມກນັໃນເວລາດຽວກນັສະນ ັົ້ນທກຸຄ  ນຈະສມຸໃສື່

ການອະທິຖານ (ກຈກ13:1-3;14:23). ໃນພຣະຄ  າພ ເດ ມ, ການຖ ສນິອ  ດອາຫານຂອງຊຸມນມຸຊ  ນຍງັເປັນ

ວທິ ທ ື່ ຈະສະແດງໃຫົ້ທກຸຄ  ນຮູົ້ສ ກເສຍໃຈຕ ື່ ບາບແລະຢາກຫນັໜ ຈາກການກະທ  າເຫຼ ື່ ານ ັົ້ນ.               

(ຢຣມ 36:6; ຢອ 2:12). 

ສາວ  ກນະມດັສະການ 

  ທື່ານອາດຄດິວື່າການນະມດັສະການແມ ື່ນງ ື່າຍຕ ື່ ການກ  ານ  ດຄວາມໝາຍຫຼ ເຂ ົ້າໃຈງ ື່າຍ. ມນັມ  ຄວາມ

ສບັສ  ນຫຼາຍກວື່າທ ື່ ທື່ານຄດິ. ຫຼາຍຄ ັົ້ງພວກເຮ າມກັຄດິວື່າການນະມດັສະການແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ເກ ດຂ ົ້ນໃນການ



ປະຊຸມຄຣສິຕະຈກັເມ  ື່ອພວກເຮ າຮົ້ອງເພງ.ເພງຄຣສິຕຽນນ ັົ້ນດ ,ແຕື່ວື່າມນັບ ື່ ແມ ື່ນການນະມດັສະການຕາມ

ວທິ ທ ື່ ພຣະຄ  າພ ໄດົ້ກ  ານ  ດໄວົ້. ເຖງິແມ ື່ນວື່າດ  ນຕ ແລະເພງແມ ື່ນສື່ວນໜ ື່ ງຂອງການປະຊຸມຂອງຄຣສິຕຽນ 

(ອຟຊ 5: 19; ກລຊ 3:16). ຄວາມມກັອ ກຢື່າງໜ ື່ ງໃນວດັທະນະທ  າຂອງພວກເຮ າແມ ື່ນການຄດິວື່າການ

ນະມດັສະການເປັນຄວາມຮູົ້ສ ກທາງອາລ  ມທ ື່ ເຮ າມ  ຫຼ ປະສ  ບການບາງຢື່າງເມ  ື່ອເຮ າຮູົ້ສ ກວື່າກື່ຽວຂົ້ອງກບັພ

ຣະເຈ ົ້າ. ນ ັົ້ນມນັບ ື່ ແມ ື່ນການນະມດັສະການຕາມແບບພຣະຄ  າພ ເຊັື່ ນກນັ. ມ  ຫຼາຍບື່ອນໃນພຣະຄ  າພ ໄດົ້

ກ ື່າວກື່ຽວກບັເລ ື່ ອງນ ົ້, ແຕື່ໃຫົ້ພວກເຮ າພິຈາລະນາເບິື່ ງຈກັສອງບື່ອນ: 

  ເຫດສະນ ັ້ນ ພີຶ່ນ້ອງທ ງຫຼາຍເອີຍ, ໂດຍເຫ ນແກ່ພຣະເມດຕາກະລຸນາຂອງພຣະເຈ ັ້າ ເຮ າຈ ຶ່ງຮຽກຮ້ອງພວກ
ເຈ ັ້າໃຫ້ຖວາຍຕ ວແກ່ພຣະເຈ ັ້າ ເປັນເຄ ຶ່ອງບູຊາອ ນມີຊີວິດ ເປັນອ ນບໍຣິສຸດ ແລະເປັນທີຶ່ພໍພຣະໄທພຣະເຈ ັ້າ ຊ ຶ່ງ
ເປັນການນະມ ດສະການໃຫ້ສ ມກ ບຝູ່າຍວິນຍານຂອງເຈ ັ້າທ ງຫຼາຍ.  ຢູ່າດ າເນີນຊີວິດເໝ ອນຢູ່າງຊາວໂລກນີັ້ 
ແຕ່ຈ ັ່ງຮ ບການຊ ງປູ່ຽນແປງຈິດໃຈຂອງພວກເຈ ັ້າໃໝ່ ແລ້ວອຸປະນິໄສຂອງພວກເຈ ັ້າຈ ຶ່ງຈະປູ່ຽນໃໝ່ ເພ ຶ່ອພວກ
ເຈ ັ້າຈະໄດ້ຮູ້ນ ໍ້າພຣະໄທຂອງພຣະເຈ ັ້າ ຄ ຈະຮູ້ວ່າອ ນໃດດີ ອ ນໃດເປັນທີຶ່ພໍພຣະໄທ ແລະອ ນໃດດີທີຶ່ສຸດ.                 
(ຣມ 12:1-2) 

  ພຣະເຢຊເູຈ ັ້າກ່າວກ ບຍິງຊາວຊາມາເຣຍວາ່:“ແຕ່ເວລານ ັ້ນໃກ້ເຂ ັ້າມາ ແລະບ ດນີັ້ກໍມາເຖິງແລ້ວ ຄ ເມ ຶ່ອຜູທ້ີຶ່
ນະມ ດສະການຢູ່າງຖ ກຕ້ອງ ຈະນະມ ດສະການພຣະບິດາເຈ ັ້າດ້ວຍຈິດວິນຍານແລະຄວາມຈິງ ເພາະພຣະບິດາ
ເຈ ັ້າຊອກຫາຄ ນຢູ່າງນ ັ້ນແຫຼະ ນະມ ດສະການພຣະອ ງ.  (ຢຮ 4:23) 

  ພວກເຮ າໄດົ້ເວ ົ້າກ ື່ຽວກບັສິື່ ງທ  າອດິແລົ້ວໃນການສ  ນທະນາຂອງພວກເຮ າໃນການດ  າລ  ງຊ ວດິທ ື່ ບ ລິສດຸ. 

ທື່ານນະມດັສະການພະເຈ ົ້າແນວໃດ?  ດ  າເນ ນຊ ວດິຄ ກບັພຣະເຢຊູ. ຢື່າດ  າເນ ນຊ ວດິເໝ ອນຢື່າງຊາວ

ໂລກນ ົ້ ຢື່າເຫັນຄນຸຄື່າຂອງສິື່ ງທ ື່ ໂລກໃຫົ້ຄນຸຄື່າ. ຢື່າພະຍາຍາມຫາຄວາມສກຸໃນແບບທ ື່ ໂລກພະຍາຍາມ

ເຮັດ. ການດ  າເນ ນຊ ວດິຄ ກບັພຣະເຢຊູເຈ ົ້າແມ ື່ນວທິ ທ ື່ ພຣະຄ  າພ ບອກວື່າເຮ ານະມດັສະການ. ການນະມດັ 

ສະການແທົ້ແມ ື່ນທດັສະນະຂອງຫ  ວໃຈຂອງພວກເຮ າແລະວທິ ທ ື່ ພວກເຮ າດ  າເນ ນຊ ວດິ. 

  ຂ ົ້ຄວາມທ ສອງແມ ື່ນໜົ້າສ  ນໃຈຍົ້ອນເຫດຜ  ນສະເພາະເຈາະຈ  ງ. ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າບອກແມ ື່ຍງິຄ  ນນ ັົ້ນວື່າ  

ພຣະເຈ ົ້າກ  າລງັຊອກຫາຜູົ້ຄ  ນເພ ື່ ອນະມດັສະການພຣະອ  ງ. ການນະມດັສະການບ ື່ ແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ມາກບັພວກ

ເຮ າ. ພວກເຮ າຖ ກເຊ ົ້ອເຊ ນໃຫົ້ຕອບສະໜອງຕ ື່ ຄວາມດ ແລະຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ວທິ ການຫຼ ສິື່ ງທ ື່

ພວກເຮ າເຮັດນ ັົ້ນແຕກຕື່າງກນັ. ພວກເຮ າສາມາດຕອບສະໜອງເປັນການສື່ວນຕ  ວ. ພວກເຮ າສາມາດເຮັດ

ໄດົ້ໂດຍມ ຫຼ ບ ື່ ມ  ດ  ນຕ ກ ື່ໄດົ້. ພວກເຮ າສາມາດຕອບສະໜອງພາຍໃນຫຼ ນອກການປະຊຸມຄຣສິຕະຈກັກ ື່ໄດົ້. 

ພວກເຮ າຍງັສາມາດຕອບສະໜອງເປັນກຸື່ມໃນການສາມກັຄ ທ  າກບັຜູົ້ເຊ ື່ ອຄ  ນອ ື່ ນໆກ ື່ໄດົ້. 

  ເມ  ື່ອບນັດາຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອໄດົ້ມາເຕ ົ້າໂຮມກນັໃນການສາມກັຄ ທ  າ, ພວກເຂ າ“ໜູນນ ໍ້າໃຈຊ ຶ່ງກ ນແລະກ ນໃຫມ້ີ
ຄວາມຮ ກ ແລະໃຫເ້ຮ ດຄຸນງາມຄວາມດີ.” (ຮຣ10:24-25). ເວ ົ້າອ ກຢື່າງໜ ື່ ງ, ພວກເຂ າເຈ ົ້າຊຸກຍູົ້ກນັແລະກນັ



ໃນການນະມດັ ສະການດົ້ວຍຈດິວນິຍານຄ ການຮຽນແບບພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ,ພວກເຂ າຍົ້ອງຍ ສນັລະເສ ນພຣະ

ເຈ ົ້າສ  າລບັຄວາມດ , 

ຄວາມຮກັແລະການຊ  ງສະຖດິທ ື່ ມ  ໃນຊ ວດິຂອງພວກເຂ າເຈ ົ້າ (ກຈກ 2:46 -47; ຢກບ 5:13). ການ

ຍົ້ອງຍ ສນັລະເສ ນສາມາດປະກອບມ ການຮົ້ອງເພງແລະການຫິຼົ້ນດ  ນຕ  (ມທ 26:30;ອຟຊ 5:19; ກລຊ 

3:16), ແຕື່ມ  ການເຊ ື່ ອມໂຍງຢື່າງຊດັເຈນກບັການດ  າເນ ນຊ ວດິແບບທ ື່ ຊອບທ  າ “. . . ສ ງເກດໄດ້ວ່າ ສິຶ່ງໃດ
ປະເສີດທີຶ່ສຸດ ແລະເພ ຶ່ອພວກເຈ ັ້າຈະເປັນຄ ນບໍຣິສຸດ ບໍໍ່ມີທີຶ່ຕິຕຽນໄດ້ໃນວ ນແຫ່ງພຣະຄຣິດ. ຈະໄດ້ເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດດ້ວຍ
ຜ ນຂອງຄວາມຊອບທ າ ຊ ຶ່ງເກດີຂ ັ້ນດ້ວຍພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ ັ້າ ເພ ຶ່ອຖວາຍພຣະກຽດ ແລະຄ າຍອ້ງຍໍສ ນລະເສີນແດ່ພຣະ
ເຈ ັ້າ” (ຟລປ 1:10-11). 

  ພວກເຮ າບ ື່ ສາມາດລ ມໄດົ້ວື່າ "ການນະມດັສະການດົ້ວຍຈດິວນິຍານ" ຂອງພວກເຮ າແມ ື່ນກື່ຽວຂົ້ອງກບັ

ວຖິ ຊ ວດິຂອງພວກເຮ າ (ຣມ 12: 1-2). ມນັບ ື່ ແມ ື່ນກື່ຽວກບັປະສ  ບການສາມສບິນາທ ຢູື່ບົ້ານຫຼ ໃນຄຣສິຕະ

ຈກັ. ມນັແມ ື່ນເລ ື່ ອງກື່ຽວກບັຊ ວດິຂອງທື່ານທກຸໆຊ  ື່ວໂມງທ ື່ ສມຸໃສື່ແລະນ  າພາໂດຍພຣະເຈ ົ້າ. 

ພວກສາວ  ກສາລະພາບບາບແລະຍອມຮບັການໃຫົ້ອະໄພຈາກພຣະເຈ ົ້າ 

  ສິື່ ງໜ ື່ ງທ ື່ ສາວ  ກຕົ້ອງເຂ ົ້າໃຈເມ  ື່ອພວກເຂ າເຈ ົ້າເລ ື່ ມຕ  ົ້ນການເດ ນທາງຂອງພວກເຂ າໃນການຕິດຕາມພຣະ

ເຢຊູເຈ ົ້າກ ື່ຄ ພວກເຂ າຈະລ  ົ້ມເຫຼວ. ບ ື່ ມ  ຄ  ນໃດໃນພວກເຮ າທ ື່ ໃນຊ ວດິນ ົ້ທ ື່ ບ ື່ ມ  ບາບຄ ກບັພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ                  

(2 ກຣທ 5:21; ປຕ 2:21-22; 1ຢຮ 3:5). ພຣະຄ  າພ ກ ື່າວຈະແຈ ົ້ງໃນຈດຸນ ົ້. ພວກສາວ  ກໄດົ້ເຮັດບາບ                

(ມຣກ 14:30, 68, 72). ໜ ື່ ງໃນນ ັົ້ນແມ ື່ນໂຢຮນັໄດົ້ຂຽນໃນເວລາຕ ື່ ມາໃນຊ ວດິຂອງເພິື່ ນ: 

ແຕ່ຖ້າພວກເຮ າດ າເນີນຊີວິດຢູູ່ໃນຄວາມສະຫວ່າງ ເໝ ອນດ ັ່ງພຣະອ ງຊ ງຢູູ່ໃນຄວາມສະຫວ່າງ ພວກເຮ າກໍ
ຮ່ວມສາມ ກຄີທ າຊ ຶ່ງກ ນແລະກ ນ ແລະພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເຢຊູເຈ ັ້າ ພຣະບຸດຂອງພຣະອ ງ ກໍຊ າລະເຮ າ
ທ ງຫລາຍຈາກການຜິດບາບທ ງສິັ້ນ.ຖ້າພວກເຮ າເວ ັ້າວ່າ ພວກເຮ າບໍໍ່ມີບາບ ພວກເຮ າກໍຫລອກລວງຕ ນເອງ 
ແລະພວກເຮ າກໍບໍໍ່ມີຄວາມຈິງໃນຈິດໃຈ. ຖ້າເຮ າທ ງຫລາຍສາລະພາບຜິດບາບທ ງຫຼາຍຂອງພວກເຮ າ ພຣະອ ງ
ຊ ງສ ດຊ ຶ່ແລະທ່ຽງທ າ ຈະຊ ງໂຜດຍ ກບາບຂອງພວກເຮ າ ແລະຈະຊ ງໂຜດຊ າລະລ້າງເຮ າທ ງຫລາຍຈາກການ
ອະທ າໝ ດສິັ້ນ. ຖ້າພວກເຮ າເວ ັ້າວ່າ ພວກເຮ າບໍໍ່ໄດ້ເຮ ດບາບກໍເທ ັ່າກ ບວ່າ ພວກເຮ າເຮ ດໃຫ້ພຣະເຈ ັ້າເປັນຜູ້

ຕ ວະ ແລະພຣະທ າຂອງພຣະອ ງກໍບໍໍ່ຢູູ່ໃນພວກເຮ າເລີຍ. (1 ຢຮ 1:7-10) 

  ມນັເປັນເລ ື່ ອງທ ື່ ດ ແທົໆ້ ທ ື່ ຮ ູົ້ວ ື່າການເປັນສະມາຊກິໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ແມ ື່ນຍົ້ອນຜ  ນງານຂອງ

ພວກເຮ າ. ການກະທ  າທ ື່ ດ ຂອງພວກເຮ າບ ື່ ສາມາດໄດົ້ຄນຸງາມຄວາມດ ຈາກພຣະເຈ ົ້າໄດົ້. ພຣະເຈ ົ້າບ ື່ ເຄ ຍ

ຕດິໜ ົ້ບນຸຄນຸພວກເຮ າໂດຍອ ງໃສື່ຄວາມດ ຂອງພວກເຮ າໂດຍບ ື່ ສ  ນເລ ື່ ອງບນຸຄນຸງາມຄວາມດ ທ ື່ ເຮ າອາດຈະ

ຄດິວື່າພວກເຮ າມ  . ການກະທ  າຂອງພວກເຮ າ,ຫຼ ບ ື່ ມ  ການກະທ  ານ ັົ້ນບ ື່ ໄດົ້ເຮັດໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າຢູື່ຫື່າງໄກຈາກ

ພວກເຮ າເລ ຍ. ພຣະເຈ ົ້າຮກັພວກເຮ າ “ໃນຂະນະທີຶ່ພວກເຮ າຍ ງເປັນຄ ນບາບຢູູ່ນ ັ້ນ” (ຣມ 5: 8). ພວກເຮ າ



ຕົ້ອງຈ ື່ໄວົ້ວື່າຄວາມລອດພ ົ້ນບ ື່ ສາມາດໄດົ້ຮບັໂດຍຄວາມສ  ມບນູແບບທາງສນິລະທ  າ, ແລະມນັກ ື່ບ ື່ ສາມາດ

ສນູເສຍໄປໂດຍຄວາມລ  ົ້ມເຫຼວທາງສນິລະທ  າ. 

  ກື່ຽວກບັຄວາມລ  ົ້ມເຫຼວຂອງພວກເຮ າ, ສາວ  ກຂອງພຣະເຢຊູຕົ້ອງເອ າໃຈໃສື່ຕ ື່ ຄວາມເມດຕາແລະຄວາມ

ຮກັຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ເບິື່ ງອ ກເທ ື່ ອໜ ື່ ງໃນຂ ົ້ຄວາມຈາກພຣະທ  າໂຢຮນັ. ເຊິື່ ງບອກພວກເຮ າຢື່າງແນື່ນອນວື່າ

ຈະເຮັດແນວໃດເມ  ື່ອພວກເຮ າລ  ົ້ມເຫຼວຕ ື່ ພຣະເຈ ົ້າ,ໂດຍການເຮັດບາງສິື່ ງທ ື່ ບ ື່ ສອດຄື່ອງກບັການຮຽນແບບ 

ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ຫຼ ຖ ົ້າພວກເຮ າລ  ົ້ມເຫຼວໂດຍການບ ື່ ເຮັດບາງສິື່ ງບາງຢື່າງທ ື່ ພຣະເຢຊູຕົ້ອງການໃຫົ້ພວກເຮ າ

ເຮັດ. "ຖົ້າເຮ າທງັຫຼາຍສາລະພາບຜິດບາບທງັຫຼາຍຂອງພວກເຮ າ ພຣະອ  ງຊ  ງສດັຊ ື່ ແລະທື່ຽງທ  າ ຈະຊ  ງ

ໂຜດຍ  ກບາບຂອງພວກເຮ າ ແລະຈະຊ  ງໂຜດຊ  າລະລົ້າງເຮ າທງັຫລາຍຈາກການອະທ  າໝ  ດສິົ້ນ” 

 

  ເມ  ື່ອພວກເຮ າເຮັດບາບແລະລ  ົ້ມເຫຼວ,ພວກເຮ າຕົ້ອງຮບັຮູົ້ມນັ.  ນ ັົ້ນແມ ື່ນຄວາມໝາຍຂອງການສາລະ 

ພາບ. ພວກເຮ າບ ື່ ຕົ້ອງປ ກປິດ,ແກົ້ຕ  ວ,ຫຼ ຫາເຫດຜ  ນເຂ ົ້າຂົ້າງບາບຂອງພວກເຮ າ. ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການໃຫົ້

ພວກເຮ າຍອມຮບັມນັ. ຍົ້ອນຫຍງັ? ພວກເຮ າຕົ້ອງຖື່ອມໃຈ. ພວກເຮ າຕົ້ອງຈ ື່ໄວົ້ວື່າຄວາມລອດພ ົ້ນເປັນ

ເລ ື່ ອງກື່ຽວກບັສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຢຊູໄດົ້ເຮັດເພ ື່ ອພວກເຮ າ,ບ ື່ ແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ພວກເຮ າຫາໄດົ້. ການສາລະພາບຍອມຮບັ

ວື່າພວກເຮ າເປັນລກູຂອງພຣະເຈ ົ້າເພາະພຣະເຢຊູ. ພວກເຮ າສາມາດໝັົ້ນໃຈໄດົ້ວື່າຄວາມບາບຂອງພວກ

ເຮ າຈະບ ື່ ແຍກພວກເຮ າຈາກພຣະເຈ ົ້າ. ພວກເຮ າຈະບ ື່ ຖ ກໄລື່ອອກຈາກຄອບຄ  ວ (ຣມ 8:31-39). ພຣະ

ເຈ ົ້າຊ  ງຮູົ້ກ ື່ອນທ ື່ ພວກເຮ າຈະເຊ ື່ ອຂື່າວປະເສ ດວື່າພວກເຮ າມ  ຂ ົ້ບ  ກຜື່ອງ. ຂ ົ້ບ  ກພື່ອງຂອງພວກເຮ າບ ື່ ແມ ື່ນ

ສິື່ ງທ ື່ ເຮັດໃຫົ້ພຣະອ  ງແປກໃຈ. ມນັບ ື່ ປື່ຽນແປງຄວາມຮູົ້ສ ກຂອງພຣະອ  ງຕ ື່ ພວກເຮ າແຕື່ຢື່າງໃດ. 

  ຄ  າຖາມທ ື່ ຈະແຈ ົ້ງຈາກນ ັົ້ນກ ື່ຄ ,ເປັນຫຍງັພວກເຮ າຄວນເອ າໃຈໃສື່ເລ ື່ ອງການເຮັດບາບ. ພວກສາວ  ກ

ໃນພຣະຄ  າພ ໃໝື່ ໄດົ້ພ  ບເຫັນທດັສະນະດ ັື່ງກ ື່າວໃນຜູົ້ຄ  ນ. ອກັຄະສາວ  ກໂປໂລໄດົ້ນ  າສະເໜ ເລ ື່ ອງນ ົ້ໃນຈ  ດ

ໝາຍຂອງເພິື່ ນທ ື່ ຂຽນເຖງິຄຣສິຕຽນໃນນະຄອນໂຣມ: 

ຖ້າເປັນເຊ ັ່ນນ ັ້ນແລ້ວ ພວກເຮ າຈະວ່າຢູ່າງໃດ? ພວກເຮ າຄວນສ ບຕໍໍ່ເຮ ດບາບເພ ຶ່ອໃຫ້ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ ັ້າມີ

ຫລາຍຂ ັ້ນຕ ຶ່ມຊ ັ້ນບໍ? ບໍໍ່ເປັນຢູ່າງນ ັ້ນດອກ ພວກເຮ າຜູຕ້າຍຕໍໍ່ບາບກ ານ ັ້ນແລ້ວ ຈະສ ບຕໍໍ່ດ າເນີນຊີວິດແບບນ ັ້ນ

ໄດ້ຢູ່າງໃດ?  . . . ຢູ່າໃຫຄ້ວາມຜິດບາບໄດ້ປົກຄອງຮ່າງກາຍທີຶ່ຕ້ອງຕາຍຂອງພວກເຈ ັ້າອີກຕໍໍ່ໄປ ຊ ຶ່ງເຮ ດໃຫ້

ຕ້ອງເຊ ຶ່ອຟັງຕາມຕ ນຫາຂອງກາຍນ ັ້ນ. ຢູ່າມອບອະໄວຍະວະຂອງພວກເຈ ັ້າໃຫ້ແກ່ການບາບອີກຕໍໍ່ໄປ ເພ ຶ່ອໃຫ້

ເປັນເຄ ຶ່ອງມ ຮ ບໃຊໃ້ນການຊ ັ່ວຮ້າຍ, ແຕ່ຈ ັ່ງມອບຕ ວຂອງພວກເຈ ັ້າຖວາຍແກ່ພຣະເຈ ັ້າເປັນການສິັ້ນສຸດເໝ ອນ
ກ ບບຸກຄ ນທີຶ່ຖ ກບ ນດານໃຫເ້ປັນຄ ນມາຈາກຕາຍແລ້ວ ແລະຈ ັ່ງມອບອະໄວຍະວະທຸກພາກສ່ວນຂອງພວກເຈ ັ້າ
ຖວາຍແກ່ພຣະເຈ ັ້າເປັນການສິັ້ນສຸດ ເພ ຶ່ອເປັນເຄ ຶ່ອງໃຊໃ້ນການຊອບທ າຕໍໍ່ໄປ. ດ້ວຍວ່າ,ການບາບຈະບໍໍ່ຄອບງ າ

ພວກເຈ ັ້າອີກຕໍໍ່ໄປ ເພາະວ່າພວກເຈ ັ້າບໍໍ່ໄດ້ຢູູ່ໃຕ້ກ ດບ ນຍ ດ, ແຕ່ຢູູ່ໃຕ້ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ ັ້າ. ຖ້າເປັນເຊ ັ່ນນ ັ້ນ



ແລ້ວ ພວກເຮ າຈະວ່າຢູ່າງໃດ? ພວກເຮ າຈະເຮ ດບາບ ເພາະບໍໍ່ໄດ້ຢູູ່ໃຕ້ກ ດບ ນຍ ດ ແຕ່ຢູູ່ໃຕ້ພຣະຄຸນຂອງພຣະ

ເຈ ັ້າຊ ັ້ນບໍ? ບໍໍ່ເປັນຢູ່າງນ ັ້ນດອກ ແນ່ນອນພວກເຈ ັ້າກໍຮູ້ດີວ່າ ເມ ຶ່ອພວກເຈ ັ້າຍອມເປັນທາດເຊ ຶ່ອຟັງຜູ້ໃດ ພວກ
ເຈ ັ້າກໍເປັນທາດຂອງນາຍທີຶ່ພວກເຈ ັ້າເຊ ຶ່ອຟັງນ ັ້ນ ຄ ເປັນທາດຂອງບາບກ າທີຶ່ນ າໄປສູຄ່ວາມຕາຍ ຫລ ເປັນທາດ
ຂອງຄວາມເຊ ຶ່ອຟັງ ຊ ຶ່ງນ າໄປສູກ່ານເປັນຄ ນຊອບທ າ. (ຣມ 6:1-2,12-16) 

  ຂ ໃຫົ້ສງັເກດວື່າພຣະຄ  າພ ບ ື່ ໄດົ້ບອກວື່າ "ພຣະເຈ ົ້າຫົ້າມບ ື່ ໃຫົ້ເຮັດບາບ ບ ື່ ດ ັື່ງນ ັົ້ນພຣະເຈ ົ້າຈະບ ື່ ຮກັທື່ານ

ອ ກຕ ື່ ໄປ!"ເບິື່ ງຄ ວື່າຄວາມກງັວ  ນຈະກບັໄປເປັນທາດຂອງການທ  າລາຍຕ  ນເອງ. ແມ ື່ນແລົ້ວ, ພວກເຮ າຈະ

ເຮັດບາບ,ແຕື່ວື່າພວກເຮ າຄວນຈະຮກັພຣະເຈ ົ້າແລະຕົ້ອງການຫລ ກລົ້ຽງຈາກການເຮັດບາບ. ການຕ ື່ ສູົ້ທ ື່

ຍາກລ  າບາກຕ ື່ ການບ ື່ ເຮັດບາບນ ົ້ແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ອກັຄະສາວ  ກໂປໂລຮູົ້ຈກັດ  (ຣມ 7:7-25). ເຖງິປານນ ັົ້ນເພິື່ ນກ 

ຍງັເປັນຜູົ້ຕດິຕາມທ ື່ ໜົ້າປະທບັໃຈຄ  ນໜ ື່ ງຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ພຣະຄ  າພ ໃໝື່ເຕ ອນພວກເຮ າຫຼາຍເທ ື່ ອວື່າ

ຈະມ  ສ  ງຄາມເກ ດຂ ົ້ນຢູື່ໃນຕ  ວເຮ າ. ຫ  ວໃຈຂອງພວກເຮ າຕົ້ອງການທ ື່ ຈະຕດິຕາມພຣະເຢຊູ, ແຕື່ຕ  ວຕ  ນທ ື່ ບ ື່

ສ  ມບນູແບບຂອງພວກເຮ າຕົ້ອງການຄວາມເພິື່ ງພ ໃຈຕ  ນເອງແລະປ ກຄອງໃນວທິ ການດ  າເນ ນຊ ວດິຂອງ

ພວກເຮ າ (1ປຕ 2:11; ຢກບ 4:1). 

  ໃນຂະນະທ ື່ ພວກເຮ າສະແຫວງຫາທ ື່ ຈະຕດິຕາມພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ, ມນັເປັນການດ ທ ື່ ຈະລ  ມກບັພຣະອ  ງຢື່າງ

ໄວວາເມ  ື່ອພວກເຮ າລ  ົ້ມເຫຼວ. ແນວຄວາມຄດິນ ັົ້ນແມ ື່ນຄ ວື່າເມ  ື່ອພວກເຮ າລ  ົ້ມເຫຼວ,ພວກເຮ າຄວນຈະສາລະ 

ພາບມນັຢື່າງໄວວາແລະຂອບໃຈພຣະເຈ ົ້າສ  າລບັການໃຫົ້ອະໄພຂອງພຣະອ  ງ. ພວກເຮ າຄວນລະນ ກເຖງິ

ບາບທ ື່ ມ  ລາຄາສງູຂອງພວກເຮ າທ ື່ ເຮັດໃຫົ້ພຣະເຢຊູຕົ້ອງແກົ້ໄຂ. ພວກເຮ າຄວນຕດິຕາມພຣະອ  ງດົ້ວຍ

ຄວາມຮກັທ ື່ ສດັຊ ື່ . ພວກເຮ າຄວນຂອບພຣະຄນຸທ ື່ ພຣະອ  ງໄດົ້ຕາຍເພ ື່ ອພວກເຮ າຢູື່ເທິງໄມ ົ້ກາງແຂນ "ໃນ
ຂະນະທີຶ່ພວກເຮ າຍ ງເປັນຄ ນບາບຢູູ່ນ ັ້ນ" (ຣມ5:8) ເພ ື່ ອພວກເຮ າຈະໄດົ້ເປັນອົ້າຍເອ ົ້ອຍນົ້ອງຂອງພຣະອ  ງ. 

ພວກສາວ  ກສ ກສາພຣະຄ  າພ  

  ໃນຄຣສິຕະຈກັຍກຸທ  າອິດ,ບນັດາຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອຈະຟງັຄ  າສອນຂອງພວກອກັຄະສາວ  ກແລະໄດົ້ຮຽນຮູົ້ພຣະຄ  າ

ພ ເດ ມ. ໂປໂລແລະອກັຄະສາວ  ກຄ  ນອ ື່ ນໆໄດົ້ເຮັດແບບດຽວກນັນ ົ້ເມ  ື່ອພວກເພິື່ ນເລ ື່ ມຄຣສິຕະຈກັຢູື່ບື່ອນອ ື່ ນ 

(ກຈກ 2:42; 4:2; 5:42;1 7:10-11; 18:11; 20:20). ນ ົ້ແມ ື່ນວທິ ການທ ື່ວໄປຂອງການຮຽນຮູົ້ກ ື່ຽວ

ກບັພຣະເຈ ົ້າໂດຍຄຣສິະຕຽນຍກຸທ  າອດິ. ຜູົ້ຄ  ນບ ື່ ມ  ປ ົ້ມພຣະຄ  າພ ເປັນຂອງຕ  ນເອງ. ຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອຫຼາຍຄ  ນຍງັ

ອື່ານບ ື່ ໄດົ້. ເຖງິແມ ື່ນວື່າພວກເຮ າເປັນສື່ວນໜ ື່ ງຂອງວດັທະນະທ  າທ ື່ ຮູົ້ໜງັສ ແລະສາມາດເຂ ົ້າເຖງິພຣະຄ  າພ 

ໄດົ້, ແຕື່ພວກເຮ າກ ສາມາດໄດົ້ຮບັປະໂຫຍດຈາກການຮຽນຮູົ້ໃນຊຸມນມຸຊ  ນ. 

  ການຮຽນຮູົ້ພຣະຄ  າຂອງພຣະເຈ ົ້າແມ ື່ນຈ  າເປັນສ  າລບັການຕິດຕາມພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ພວກເຮ າສາມາດຮຽນ

ຮູົ້ກ ື່ຽວກບັບາບໄດົ້ອ ກ(ການປະພ ດແລະທດັສະນະຄະຕິທ ື່ ຄວນຫຼ ກເວັົ້ນ)ແລະການດ  າເນ ນຊ ວດິທ ື່ ເຕັມໄປ

ດົ້ວຍພຣະວນິຍານ (ວທິ ທ ື່ ພວກເຮ າຄວນປະພ ດ)ແນວໃດ? ຂ ົ້ພຣະຄ  າພ ສອນພວກເຮ າໃຫົ້ “ຖອດຖິົ້ມສະ 



ພາບມະນດຸເກ ື່ າຂອງຕ  ນ ຊ ື່ ງຄູື່ກບັວຖິ ຊ ວດິເດ ມນ ັົ້ນເສຍ ທ ື່ ກ  າລງັເສ ື່ ອມເສຍໄປສູື່ຄວາມຕາຍ ຕາມຕນັຫາ

ອນັເປັນທ ື່ ຫລອກລວງນ ັົ້ນ. ແລະຈ  ື່ງໃຫົ້ວນິຍານຈດິຂອງເຈ ົ້າຖ ກຊ  ງຕ ັົ້ງຂ ົ້ນໃໝື່. ແລະໃຫົ້ເຈ ົ້າທງັຫຼາຍສວມ

ສະພາບມະນດຸໃໝື່ ຊ ື່ ງຊ  ງສົ້າງຂ ົ້ນໃໝື່ຕາມແບບພຣະລກັສະນະຂອງພຣະເຈ ົ້າ ໃນຄວາມຊອບທ  າແລະ

ຄວາມບ ຣສິດຸທ ື່ ແທົ້ຈງິ.” (ອຟຊ 4: 22-24).  ເມ  ື່ອພວກເຮ າໄດົ້ກາຍເປັນສື່ວນໜ ື່ ງຂອງຄອບຄ  ວຂອງ 

ພຣະເຈ ົ້າໂດຍການມາຄວາມເຊ ື່ ອໃນຂື່າວປະເສ ດ,  ພຣະວນິຍານຈະສະຖດິຢູື່ໃນພວກເຮ າ (1 ກຣທ 

3:16-17; 6:19-20; 2ກຣທ 6:16; ອຟຊ 2:22) ແລະຊື່ວຍພວກເຮ າໃຫົ້ມ  ຊ ວດິທ ື່ ເກ ດຜ  ນ: 

  ສະນ ັ້ນຖ້າພຣະວິນຍານນ າພາພວກເຈ ັ້າພວກເຈ ັ້າກໍບໍໍ່ຢູູ່ໃຕ້ກ ດບ ນຍ ດກິດຈະການແຫ່ງສ ນດານມະນຸດກໍປາກ ດແຈ້ງ
ດ ັ່ງນີັ້: ຄ ການຫລິັ້ນຊູ້,ຄວາມບໍໍ່ສະອາດ,ຄວາມປະພ ດຊ ັ່ວຮ້າຍ,ການຂາບໄຫວຮູ້ບເຄ າຣ ບ,ການເຊ ຶ່ອເວດມ ນຄາຖາ, ການ

ເປັນສ ດຕກູ ນ,ການວິວາດຜິດຖຽງກ ນ,ການອິດສາກ ນ,ການຄຽດແຄ້ນກ ນແລະການມ ກໃຫຍ່ໃຝູ່ສູງຕໍໍ່ກ ນ,ການແຕກ

ແຍກກ ນ,ການຖ ພ ກຖ ພວກ,ການອິດສາກ ນ,ການເສບສຸຣາຢາເມ າ,ການກິນລ້ຽງແບບຊ ັ່ວຊ້າແລະການອ ຶ່ນໆອີກ ໃນ

ທ ານອງດຽວກ ນນີັ້ເຮ າຂໍເຕ ອນພວກເຈ ັ້າດ ັ່ງທີຶ່ເຄີຍເຕ ອນມາແລ້ວວ່າ,ຄ ນທີຶ່ເຮ ດສິຶ່ງເຫຼ ັ່ານີັ້ຈະບໍໍ່ມີສ່ວນໃນຣາຊອານາຈ ກ

ຂອງພຣະເຈ ັ້າ.ແຕຜ່ ນຂອງພຣະວິນຍານນ ັ້ນຄ : ຄວາມຮ ກ,ຄວາມຊ ມຊ ຶ່ນຍິນດ,ີສ ນຕິສຸກ,ຄວາມອ ດທ ນດ ນນານ,ຄວາມ

ເມດຕາປານ,ີຄວາມດ,ີຄວາມສ ດຊ ຶ່, ຄວາມສຸພາບອ່ອນຫວານ,ການຮູ້ຈ ກບ ງຄ ບຕ ນ,ກ ດໝາຍທີຶ່ຫ້າມສິຶ່ງເຫຼ ັ່ານີັ້ກໍບໍໍ່

ມີ. ສ່ວນພວກທີຶ່ຢູູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ ັ້ານ ັ້ນ ກໍໄດ້ເອ າຄວາມປາຖະໜາກ ບກິເລດຕ ນຫາຂອງສ ນດານມະນຸດຄ ງໄວ້ທີຶ່ໄມ້

ກາງແຂນແລ້ວ.  (ຄລຕ 5:18-24) 

  ບນັດາສາວ  ກຮຽນຮູົ້ແລະດ  າເນ ນຊ ວດິຕາມພຣະຄ  າຂອງພຣະເຈ ົ້າໃນຊ ວດິຂອງພວກເພິື່ ນ. ນ ົ້ແມ ື່ນວທິ 

ທ ື່ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າສະແດງໃຫົ້ເຫັນວື່າພຣະອ  ງຮກັພຣະເຈ ົ້າ. ພຣະອ  ງເຊ ື່ ອຟງັຄວາມປະສ  ງຂອງພຣະເຈ ົ້າ. 

ຊຸມນມຸຊ  ນເປັນຕ  ວຊື່ວຍເຫຼ ອທ ື່ ສ  າຄນັໃນການເຮັດສິື່ ງນ ັົ້ນ. ໃນຊຸມນມຸຊ  ນພວກເຮ າໄດົ້ເຂ ົ້າມາຕດິຕ ື່ ພ  ວພນັ

ກບັຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອທ ື່ ເຕ ບໃຫຍື່ແລົ້ວເຊິື່ ງໄດົ້ຕດິຕາມພຣະເຢຊູມາເປັນເວລາຫຼາຍປ ແລົ້ວ. ພວກເຮ າສາມາດຮຽນຮູົ້

ວທິ ການປື່ຽນແປງຊ ວດິຂອງພວກເຂ າເຈ ົ້າໃນເມ  ື່ອພວກເຂ າເຈ ົ້າຮຽນຮູົ້ທ ື່ ຈະ“ຖິົ້ມສິື່ ງເກ ື່ າແລະສວມສິື່ ງໃໝື່”. 

ພວກເຮ າສາມາດໄປຫາພວກເຂ າເຈ ົ້າເພ ື່ ອໃຫົ້ກ  າລງັໃຈເມ  ື່ອພວກເຮ າຕ ື່ ສູົ້ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກ

ເຮ າທ ື່ ຈະເປັນຄ ກບັພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ພວກເຂ າເຈ ົ້າສາມາດເຕ ອນເຮ າເຖງິຄວາມຮກັແລະການໃຫົ້ອະໄພຂອງ 

ພຣະເຈ ົ້າ. ພວກເຂ າເຂ ົ້າໃຈເນ ື່ອງຈາກຄຣສິຕຽນທກຸໆຄ  ນພະຍາຍາມທ ື່ ຈະຫນັຫຼງັໃຫົ້ກບັຄວາມບາບແລະ

ເຮັດສິື່ ງທ ື່ ຖ ກຕົ້ອງ (1 ຢຮ 1: 5-10). ແມ ື່ນແຕື່ພວກອກັຄະສາວ  ກກ ື່ໄດົ້ຕ ື່ ສູົ້ກບັບາບແລະເຮັດສິື່ ງທ ື່ ຖ ກ 

ຕົ້ອງ (ຣມ 7:7-25; ຄລຕ 2:11-14). ຊຸມນມຸຊ  ນໝາຍເຖງິຄວາມຮບັຜິດຊອບ,ຄວາມເຫັນອ  ກເຫັນໃຈ,

ແລະການໃຫົ້ກ  າລງັໃຈໃນຂະນະທ ື່ ພວກເຮ າພະຍາມທ ື່ ຈະເປັນເໝ ອນກບັຕ  ວຢື່າງຂອງພຣະເຢຊູຫຼາຍຂ ົ້ນ. 

ພວກສາວ  ກຍອມທ ນທກຸທ ລະມານ 



ອ  ງປະກອບນ ົ້ອາດຈະເຮັດໃຫົ້ທື່ານປະຫຼາດໃຈ,ແຕື່ມນັຈະແຈ ົ້ງໃນພຣະຄ  າພ ໃໝື່.ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ບອກ

ພວກສາວ  ກວື່າ: 

 “ຖ້າໂລກກຽດຊ ງເຈ ັ້າທ ງຫຼາຍ ຈ ັ່ງຮູ້ວ່າໂລກໄດ້ກຽດຊ ງເຮ າກ່ອນແລ້ວ. ຖ້າເຈ ັ້າທ ງຫຼາຍເປັນຝູ່າຍໂລກ ໂລກກໍ
ຈະຮ ກແພງສິຶ່ງທີຶ່ເປັນຂອງມ ນ ແຕ່ເພາະເຈ ັ້າທ ງຫຼາຍບໍໍ່ເປັນຂອງຝູ່າຍໂລກ ແລະຝູ່າຍເຮ າໄດ້ເລ ອກເອ າພວກເຈ ັ້າ
ອອກຈາກໂລກນີັ້ ເພາະສະນ ັ້ນໂລກຈ ຶ່ງກຽດຊ ງພວກເຈ ັ້າ. ຈ ັ່ງລະນ ກເຖິງຂໍໍ້ຄວາມທີຶ່ເຮ າໄດ້ບອກພວກເຈ ັ້າວ່າ, 

‘ຂ້ອຍໃຊ້ບໍໍ່ຫ່ອນໃຫຍກ່ວ່ານາຍຂອງຕ ນ.’ ຖ້າພວກເຂ າຂ ັ່ມເຫ ງເຮ າ ພວກເຂ າຈະຂ ັ່ມເຫ ງເຈ ັ້າທ ງຫຼາຍເໝ ອນ

ກ ນ, ຖ້າພວກເຂ າເຊ ຶ່ອຟັງຖ້ອຍຄ າຂອງເຮ າ ພວກເຂ າກໍຈະເຊ ຶ່ອຟັງຖ້ອຍຄ າຂອງພວກເຈ ັ້າເໝ ອນກ ນ. 

(ຢຮ 15: 18-20) 

  ນ ົ້ແມ ື່ນບື່ອນທ ື່ ຄວາມເຊ ື່ ອທ ື່ ສດັຊ ື່ ນ ັ ົ້ນໄດົ້ຮບັການທ ດສອບແທົໆ້ . ມນັເປັນເລ ື່ ອງຍາກທ ື່ ຈະຮຽນຮູົ້ທ ື່ ຈະມ  

ແນວຄດິຈດິໃຈຄ ກບັພຣະເຢຊູເຈ ົ້າເພ ື່ ອພວກເຮ າຈະປື່ຽນແປງວທິ ການດ  າລ  ງຊ ວດິຂອງພວກເຮ າ,ແຕື່ມນັກ ື່

ຍິື່ ງຍາກກວື່າທ ື່ ຈະຕິດ ຕາມພຣະເຢຊູແລະທ ນທກຸທ ລະມານເພ ື່ ອສິື່ ງນ ັົ້ນ. ພວກອກັຄະສາວ  ກໄດົ້ທ  ນທກຸທ 

ລະມານຍົ້ອນການຕດິຕາມພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ (ກຈກ 5:41; 9:16; 21:13; 2 ກຣທ 11: 22-29). ການຍ ດ

ໝັົ້ນຢູື່ໃນຄວາມເຊ ື່ ອແມ ື່ນຫ  ວຂ ົ້ສ  າຄນັໃນພຣະຄ  າພ ໃໝື່(ຣມ8:17-18; 2 ກຣທ1: 3-7; ຟລປ1: 27-30; 

1ປຕ3: 13-17). ເປໂຕເປັນໜ ື່ ງໃນສາວ  ກກຸື່ມທ  າອດິ 12 ຄ  ນ,ໄດົ້ເຫັນພຣະເຢຊູທ ນທກຸທ ລະມານແລະ

ຈາກນ ັົ້ນເປໂຕກ ໄດົ້ຖ ກຂງັຄກຸຍົ້ອນຄວາມເຊ ື່ ອຂອງເພິື່ ນ (ກຈກ 12: 1-19).ເພິື່ ນໄດົ້ຂຽນເຖງິຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອທ ື່

ຕົ້ອງໜ ຈາກການໂຈມຕ ແລະກະແຈກກະຈາຍໄປໂດຍການຂ  ື່ມເຫັງວື່າ: 

ເພາະຖ້າພວກເຈ ັ້າເຮ ດການຊ ັ່ວແລະອ ດທ ນເອ າການຂ້ຽນຕເີພາະເຮ ດຊ ັ່ວຈະເປັນການດີການຊອບຢູ່າງໃດ? ແຕ່
ຖ້າພວກເຈ ັ້າເຮ ດການດີແລະອ ດທ ນເອ າຄວາມທຸກທໍລະມານເພາະການດີນ ັ້ນ ເຈ ັ້າກໍເປັນທີຶ່ພໍພຣະໄທຕໍໍ່ພຣະພ ກ
ພຣະເຈ ັ້າ. ເພາະວ່າພຣະເຈ ັ້າໄດ້ຊ ງເອີັ້ນພວກເຈ ັ້າໄວສ້ າລ ບການນີັ້ແຫຼະ ເພາະພຣະຄຣິດກໍໄດ້ຊ ງທ ນທຸກທໍລະ 
ມານ ແທນເຈ ັ້າທ ງຫຼາຍເໝ ອນກ ນ ໂດຍໃຫເ້ປັນແບບຢູ່າງແກ່ພວກເຈ ັ້າ ເພ ຶ່ອພວກເຈ ັ້າຈະໄດ້ຕິດຕາມຮອຍ
ພຣະບາດຂອງພຣະອ ງ. ພຣະອ ງບໍໍ່ໄດ້ເຮ ດບາບຈ ກປະການແລະຄວາມຕ ວະຈາກປາກຂອງພຣະອ ງກໍບໍໍ່ມ.ີ ເມ ຶ່ອ
ເຂ າກ່າວຄ າໝິຶ່ນປະໝາດພຣະອ ງ ພຣະອ ງກໍບໍໍ່ໄດ້ຕອບຄ ນ ເມ ຶ່ອພຣະອ ງທ ນທຸກທໍລະມານພຣະອ ງກໍບໍໍ່ໄດ້ຂູ່ອາ
ຄາດ ແຕ່ພຣະອ ງໄດ້ມອບຄວາມຫວ ງໄວກ້ ບພຣະເຈ ັ້າຜູ້ຕ ດສິນຢູ່າງຍຸດຕິທ າ (1 ປຕ 2:20-23) 

  ການທ ນທກຸທ ລະມານທ ື່ ອ  ດທ  ນເຮັດໃຫົ້ພວກເຮ າຈ ື່ໄວົ້ວື່າຂື່າວປະເສ ດບ ື່ ໄດົ້ສນັຍາວື່າຈະມ  ຊ ວດິທ ື່ ງ ື່າຍ 

ດາຍ, ແຕື່ມນັກ ື່ສນັຍາວື່າມ  ບື່ອນຢູື່ອນັຖາວອນໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າໃນຊ ວດິໜົ້າ. ໂລກນ ົ້ບ ື່ ແມ ື່ນບົ້ານ

ທ ື່ ແທົ້ຈງິຂອງພວກເຮ າ. 

 



ສາວ  ກສົ້າງສາວ  ກເພ ື່ ມຫຼາຍຂ ົ້ນ 

  ໃນຂະນະທ ື່ ການຮກັພຣະເຈ ົ້າ,ຮກັເພ ື່ ອນບົ້ານຂອງເຮ າແລະຊ ື່ ງຮກັກນັແລະກນັແມ ື່ນການກະທ  າທ ື່ ສ  າຄນັ

ທ ື່ ສດຸສ  າລບັສາວ  ກ, ສິື່ ງສ  າຄນັອ ກຢື່າງໜ ື່ ງທ ື່ ພວກສາວ  ກເຮັດແມ ື່ນການສົ້າງສາວ  ກຄ  ນອ ື່ ນໆ. ນ ົ້ແມ ື່ນວຽກ

ທ ື່ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າສ ັື່ງພວກລກູສດິໃຫົ້ເຮັດກື່ອນທ ື່ ພຣະອ  ງຈະສະເດັດຂ ົ້ນສູື່ສະຫວນັ. ດົ້ວຍເຫດຜ  ນນ ັົ້ນຈ ື່ງເອ ົ້ນ

ວື່າພຣະມະຫາບນັຊາ: 

ພຣະເຢຊູເຈ ັ້າຈ ຶ່ງໄດ້ຫຍ ບເຂ ັ້າມາໃກ້ ແລ້ວຊ ງກ່າວກ ບພວກເພິຶ່ນວ່າ, “ອ ານາດທ ງໝ ດໃນສະຫວ ນ ແລະທີຶ່

ແຜ່ນດິນໂລກ ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ເຮ າແລ້ວ. ເຫດສະນ ັ້ນ ພວກເຈ ັ້າຈ ັ່ງອອກໄປ ຈ ັ່ງເຮ ດໃຫຄ້ ນທຸກຊາດເປັນ

ລູກສິດ ໃຫ້ພວກເຂ າຮ ບບ ບຕສິະມາໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເຈ ັ້າ  
ສ ັ່ງສອນພວກເຂ າໃຫ້ຖ ຮ ກສາທຸກໆສິຶ່ງທີຶ່ເຮ າໄດ້ສ ັ່ງພວກເຈ ັ້າໄວແ້ລ້ວນ ັ້ນ ນີັ້ແຫຼະ ເຮ າຢູູ່ກ ບເຈ ັ້າທ ງຫລາຍທຸກໆ
ວ ນຈ ນສິັ້ນໂລກນີັ້” (ມທ 28:18-20) 

  “ເຮ ດໃຫຄ້ ນທຸກຊາດເປັນລູກສິດ” ນ ັົ້ນແມ ື່ນພາກສື່ວນສ  າຄນັຂອງເລ ື່ ອງລາວໃນພຣະຄ  າພ . ສດິອ  ານາດໄດົ້
ຖ ກຍາດເອ າໄປຈາກບດຸທງັຫຼາຍຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ກະບ  ດແລະພວກຜ ມານຊ  ື່ວຮົ້າຍທ ື່ ໄດົ້ເຮັດໃຫົ້ປະເທດ

ຕື່າງໆເປັນຂົ້າທາດ. ພຣະເຈ ົ້າຢາກໃຫົ້ລກູຂອງພຣະອ  ງເຊິື່ ງເປັນສາວ  ກຂອງພຣະເຢຊູພຣະບດຸພຣະເຈ ົ້າໃຫົ້

ແບື່ງປນັຂື່າວປະເສ ດໄປທ ື່ວທກຸບື່ອນ. ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການຄ  ນເຂ ົ້າມາໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງຫຼາຍເທ ື່ າທ ື່

ຈະຫຼາຍໄດົ້. ໜົ້າທ ື່ ຂອງພວກເຮ າແມ ື່ນເພ ື່ ອບອກທກຸໆຂື່າວດ ,ດ  າເນ ນຊ ວດິໃຫົ້ພວກເຂ າເຫັນ,ແລະນ  າພວກ

ເຂ າເຈ ົ້າເຂ ົ້າມາສູື່ຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ຫຼງັຈາກນ ັົ້ນ,ກ ື່ສອນພວກເຂ າເຈ ົ້າໃຫົ້ເຮັດເຊັື່ ນດຽວກນັ. 

  ພວກເຮ າເຮັດເຊັື່ ນນ ັົ້ນໄດົ້ແນວໃດ? ພວກເຮ າບອກເລ ື່ າແບື່ງປນັຄວາມເຊ ື່ ອຂອງພວກເຮ າວື່າພວກເຮ າ

ມາເຊ ື່ ອຂື່າວປະເສ ດແນວໃດ. ມນັງ ື່າຍດາຍທ ື່ ຫນົ້າຕ ື່ ນຕາຕ ື່ ນໃຈ. 

  ສິື່ ງທ  າອດິ,ບອກຜູົ້ຄ  ນກື່ຽວກບັຊ ວດິຂອງທື່ານກື່ອນທ ື່ ທື່ານຈະເຊ ື່ ອຂື່າວປະເສ ດ. ບອກພວກເຂ າວື່າພຣະ

ເຈ ົ້າໄດົ້ໃຫົ້ ອະໄພທື່ານແນວໃດໂດຍສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຢຊູໄດົ້ເຮັດ. ຜູົ້ຄ  ນມກັຟງັເລ ື່ ອງເລ ື່ າຍົ້ອນຫຍງັ? ມ ບາງສິື່ ງ

ບາງຢື່າງໃນເລ ື່ ອງຂອງບກຸຄ  ນທ ື່ ເຊ ື່ ອມຕ ື່ ກບັເລ ື່ ອງລາວຂອງພວກເຮ າເອງສະເໝ . ເມ  ື່ອທື່ານບອກໃຜບາງ

ຄ  ນກື່ຽວກບັຊ ວດິຂອງທື່ານກື່ອນທ ື່ ຈະເຂ ົ້າໃຈຂື່າວປະເສ ດ,ບາງລາຍລະອຽດຂອງຊ ວດິທື່ານຈະຄຸົ້ນເຄ ຍກບັ

ຄ  ນທ ື່ ທື່ານກ  າລງັເວ ົ້ານ  າ. ບາງທ ຫຼາຍສິື່ ງໃນເລ ື່ ອງລາວຂອງທື່ານກ ື່ອາດຈະເຊ ື່ ອມໂຍງກບັພວກເຂ າ. 

  ສິື່ ງທ ສອງ, ບອກພວກເຂ າວື່າຍົ້ອນຫຍງັການໄດົ້ຍິນແລະເຊ ື່ ອຂື່າວປະເສ ດຈ ື່ງເປັນຈດຸປື່ຽນແປງໃນຊ ວດິ

ຂອງທື່ານ. ໂດຍປ ກກະຕແິລົ້ວສິື່ ງນ ົ້ກ ື່ຽວຂົ້ອງກບັການໃຫົ້ອະໄພບາບຂອງເຮ າຫຼ ຈາກການໄປຕດິຕາມພຣະ

ຕື່າງໆ. ເປັນສິື່ ງທ ື່ ດ ເລ ດທ ື່ ຮູົ້ວ ື່າເຖງິແມ ື່ນວື່າພວກເຮ າໄດົ້ເຮັດຫຍງັກບັຕ  ວເອງແລະຄ  ນອ ື່ ນໆ ແຕື່ພຣະເຈ ົ້າ

ຍງັຮກັພວກເຮ າແລະຢາກໃຫົ້ພວກເຮ າຢູື່ໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງ. ຈາກນ ັົ້ນກ ື່ ເລ ື່ າເລ ື່ ອງທ ື່ ວື່າພຣະເຈ ົ້າໄດົ້



ສ  ື່ງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າມາ, ເພ ື່ ອວື່າພວກເຮ າຈະໄດົ້ຮບັການໃຫົ້ອະໄພ,ຖ ກຮບັເອ າເຂ ົ້າໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະອ  ງ,

ແລະມ ຊ ວດິນຣິນັດອນກບັພຣະອ  ງ. ນ ົ້ແມ ື່ນສິື່ ງທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການຕ ັົ້ງແຕື່ກ ື່ອນສົ້າງໂລກພຸົ້ນ. 

  ສິື່ ງທ ສາມ,ບອກຄ  ນອ ື່ ນກື່ຽວກບັຜ  ນກະທ ບໃນຊ ວດິຂອງທື່ານວື່າການເຊ ື່ ອຂື່າວປະເສ ດໄດົ້ນ  າຫຍງັມາໃຫົ້

ທື່ານ. ບອກພວກເຂ າເຈ ົ້າກ ື່ຽວກບັການໃຫົ້ອະໄພບາບໃນຊ ວດິຂອງທື່ານ. ບອກພວກເຂ າວື່າການຮູົ້ຈກັເຖງິ

ການໃຫົ້ອະໄພ, ຄວາມຮກັແລະຄ  າສນັຍາເລ ື່ ອງຊ ວິດນຣິນັດອນຂອງພຣະເຈ ົ້ານ ັົ້ນເປັນແນວໃດ. ບອກພວກ

ເຂ າວື່າມນັປື່ຽນແປງຄວາມເຂ ົ້າໃຈຂອງທື່ານແນວໃດໃນເລ ື່ ອງທ ື່ ວື່າທື່ານເປັນໃຜແລະເປັນຫຍງັທື່ານຢູື່ທ ື່ ນ ົ້. 

ບອກພວກເຂ າວື່າການເຊ ື່ ອ ໃນຂື່າວປະເສ ດໄດົ້ປື່ຽນທື່ານແນວໃດແດື່. 

  ບາງຄ  ນອາດຈະຕົ້ອງການເຫັນຫຼກັຖານຂອງການປື່ຽນແປງຫ  ວໃຈ. ນ ັົ້ນແມ ື່ນເລ ື່ ອງທ  າມະດາແລະເປັນ

ເຫດຜ  ນສ  າ ຄນັທ ື່ ຈະດ  າເນ ນຊ ວດິທ ື່ ບ ລິສດຸ. ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຮກັແລະຮບັໃຊົ້ປະຊາຊ  ນ ປະຊາຊ  ນຕົ້ອງການ

ທ ື່ ຈະໄດົ້ຮບັຄວາມຮກັແລະຊອກຫາຄວາມຈງິໃຈໃນຄ  ນອ ື່ ນ. ການຕອບສະໜອງຕ ື່ ປະຊາຊ  ນໃນແບບ

ຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້ານ ັົ້ນຈະມ  ພະລງັ. ພວກເຂ າຈະສງັເກດເຫັນ. ພວກເຂ າຮູົ້ເມ  ື່ອມ  ຄ  ນຮກັພວກເຂ າຫຼ ບ ື່ . 

ພວກເຂ າຈະຮູົ້ວື່າທື່ານກ  າລງັໃຫົ້ພວກເຂ າສ  າຄນັກວື່າຕ  ວເອງເມ  ື່ອທື່ານເຮັດຄ ກບັພຣະເຢຊູເຈ ົ້າແລະເມ  ື່ອ

ທື່ານສະແດງໃຫົ້ເຫັນວື່າທື່ານເຊ ື່ ອຂື່າວປະເສ ດ. ບ ື່ ແມ ື່ນທກຸຄ  ນເຊ ື່ ອພຣະເຢຊູ. ບ ື່ ແມ ື່ນທກຸຄ  ນຈະເຊ ື່ ອຂື່າວ

ປະເສ ດເມ  ື່ອທື່ານບອກພວກເຂ າ. ຫຼາຍຄ  ນຈະບ ື່ ເຊ ື່ ອເຖງິແມ ື່ນວື່າເມ  ື່ອທື່ານປະຕບິດັກບັພວກເຂ າຄ ກບັທ ື່ ພ

ຣະເຢຊູເຈ ົ້າຕົ້ອງການ.ເຖງິແມ ື່ນວື່າບາງຄ  ນບ ື່ ເຊ ື່ ອກ ື່ຕາມ ແຕື່ຫຼາຍຄ  ນກ ື່ຈະເຊ ື່ ອ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ຊ ື່ ແລະຄ  າສບັທ ື່ ສ  າຄນັ(ຄ  າອະທິບາຍ) 

• ຄ  າສບັຕື່າງໆທ ື່ ລວມຢູື່ໃນບນັຊ ລາຍຊ ື່ ນ ົ້ບ ື່ ລວມເອ າສິື່ ງທ ື່ ໄດົ້ອະທິບາຍໄວົ້ໃນປ ົ້ມນ ົ້. ບນັດາຄ  າສບັທ ື່ ເປັນສ 

ດ  າເຂັົ້ມຈະມ ຄ  າອະທິບາຍພົ້ອມ. 

ກດິຈະການ ພຣະທ  າເຫັຼົ້ມໜ ື່ ງໃນພາກພຣະສນັຍາໃໝື່ຂອງພຣະຄ  າພ ກ ື່ຽວກບັປະຫວດັສາດຂອງຄຣສິຕຽນຍກຸທ  າອດິ. 

ການຂ ົ້ນສູື່ສະຫວນັ  ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າສະເດັດຂ ົ້ນສູື່ສະຫວນັພາຍຫຼງັການເປັນຄ ນມາຈາກຄວາມຕາຍ. 

ການລ  ົ້ມລ  ງ ບາບຂອງອາດາມແລະເອວາຕ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໃນສວນເອເດນແລະຜ  ນຂອງເຫດການນ ັົ້ນ. 

ການໃຫົ້ອະໄພ (ຈາກບາບ)  ເມ  ື່ອພຣະເຈ ົ້າຍ  ກໂທດໃຫົ້ໃຜຜູົ້ໜ ື່ ງຈາກການກະທ  າຜິດຂອງພວກເຂ າແລະການເຮັດ

ຜິດຕ ື່ ພຣະອ  ງ. ເມ  ື່ອພຣະເຈ ົ້າຍ  ກໂທດໃຫົ້, ການລ  ງໂທດໃດໆທ ື່ ເປັນໜ ົ້ຕ ື່ ພຣະອ  ງຖ ກຍ  ກເລ ກ. ແນວຄດິທ ື່

ກ ື່ຽວຂົ້ອງ ລວມມ  ພຣະຄນຸ,ພຣະເມດຕາກະລນຸາ,ແລະຄວາມລອດພ  ົ້ນ. 

ການເປັນຄ ນມາຈາກຕາຍ  (1) ໂດຍທ ື່ວໄປ,ແມ ື່ນໄຊຊະນະເໜ ອຄວາມຕາຍໂດຍການໄດົ້ຮບັຊ ວດິໃໝື່ຫຼງັຈາກ

ຕາຍ; (2) ໃນພຣະຄ  າພ ໃໝື່, ເປັນການອົ້າງອ ງເຖງິຄວາມຈງິທ ື່ ວ ື່າພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ເປັນຄ ນຈາກຕາຍທາງ

ຮື່າງກາຍສາມມ ົ້ຫຼງັຈາກທ ື່ ພຣະອ  ງໄດົ້ຖ ກປະຫານຊ ວດິເທິງໄມ ົ້ກາງແຂນ, ຫຼ  (3) ໃນອະນາຄ  ດຂອງຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອທກຸ

ຄ  ນຈະມ ຊ ວດິນຣິນັດອນໃນໂລກໃໝື່. 

ການປະກາດຂື່າວປະເສ ດ   ການເຜ ຍແຜື່ຂ ື່າວສານຂອງຂື່າວປະເສ ດໂດຍວທິ ຕື່າງໆ. 

ຂື່າວປະເສ ດ  ຂື່າວສານແຫື່ງຄວາມລອດພ  ົ້ນຜື່ານທາງພຣະເຢຊູຄຣດິເຈ ົ້າ. 

ຄວາມລອດພ  ົ້ນ   ການປ ດປື່ອຍຂອງຄ  ນທ ື່ ເຊ ື່ ອຂື່າວປະເສ ດຈາກການຖ ກແຍກອອກຈາກພຣະເຈ ົ້າຍົ້ອນຄວາມບາບ.        

ໃນຄວາມລອດ, ບາບຂອງຄ  ນໜ ື່ ງໄດົ້ຮບັການໃຫົ້ອະໄພໂດຍການເຊ ື່ ອໃນຂື່າວປະເສ ດ. ຄວາມລອດພ  ົ້ນໄດົ້ນ  າຜູົ້ 

ເຊ ື່ ອໃຫົ້ກບັເຂ ົ້າມາໃນຄອບຄ  ວຂອງພຣະເຈ ົ້າ. 

ຄວາມຊ  ື່ວ   ສິື່ ງໃດກ ື່ຕາມທ ື່ ຜິດສນິລະທ  າຫຼ ດ ົ້ານຈະລິຍະທ  າ,ອນັຕະລາຍ,ແລະການກະທ  າຜິດຕ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຫຼ ສິື່ ງທ ື່   

ພຣະອ  ງສົ້າງ. 

ຄວາມເສ ື່ ອມຊາມດົ້ານສນິລະທ  າ - ຄ  າສບັທ ື່ ກ ື່ຽວຂົ້ອງກບັຄວາມຊ  ື່ວຮົ້າຍແລະບາບ,ເຖງິແມ ື່ນວື່າມນັມກັຈະໝາຍເຖງິ

ຂອບເຂດແລະຄວາມຖ ື່ຂອງຄວາມຄດິແລະການປະພ ດທ ື່ ຊ  ື່ວຮົ້າຍ. 

ຄ  ນຕື່າງຊາດ   ເປັນຄ  າສບັທ ື່ ອະທິບາຍເຖງິຄ  ນທ ື່ ບ ື່ ແມ ື່ນຊ  ນຊາດອດິສະຣາແອນ. 

ງ ູ  ສດັຕຂູອງອາດາມແລະເອວາໃນສວນເອເດນ. ຕ ື່ ມາພຣະຄ  າພ ເອ ົ້ນງນູ ັ ົ້ນວື່າພະຍາມານແລະຊາຕານ. ເບິື່ ງ“ບ  ດ

ສະຫຸຼບຄ  າສບັເໜ ອທ  າມະຊາດ” ຕາມຄ  າສບັສ  າລບັລາຍລະອຽດເພ ື່ ມເຕ ມ. 



ສ  ງຄາມຝື່າຍວນິຍານ   ການຕ ື່ ສູົ້ຕົ້ານກບັຄວາມບາບແລະວນິຍານຊ  ື່ວຮົ້າຍທ ື່ ຕ ື່ ຕົ້ານການດ  າເນ ນງານຂອງພຣະມະ

ຫາບນັຊາຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ເບິື່ ງ“ບ  ດສະຫຸຼບສງັລວມກື່ຽວກບັຄ  າສບັເໜ ອທ  າມະຊາດ” ຕາມຄ  າສບັສ  າລບັລາຍ

ລະອຽດເພ ື່ ມເຕ ມ. 

ສາວ  ກ   ຜູົ້ທ ື່ ຕດິຕາມພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໂດຍການຮຽນແບບຊ ວດິແລະການເຊ ື່ ອຟງັຄ  າສອນຂອງພຣະອ  ງ. 

 ສວນເອເດນ   ສະຖານທ ື່ ຢູື່ໃນໂລກທ ື່ ສົ້າງຕ ັົ້ງຂ ົ້ນໃນຕອນຕ  ົ້ນເດ ມຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ອາດາມແລະເອວາອາໄສຢູື່. ພຣະ   

ເຈ ົ້າກ ໄດົ້ສະຖດິຢູື່ໃນສວນເອເດນເຊັື່ ນດຽວກນັ. 

ເຊ ື່ ອ   ການເຊ ື່ ອວາງໃຈ (ໃນບາງຄ  ນຫຼ ບາງສິື່ ງບາງຢື່າງ). 

ຊາວຢິວ  ອ ກຊ ື່ໜ ື່ ງສ  າລບັ“ຊາວອດິສະຣາເອນ” ຄ  ນທ ື່ ສ ບເຊ ົ້ອສາຍມາຈາກອບັຣາຮາມ. ໃນສະໄໝບຮູານ, ນ ົ້ແມ ື່ນ 

ຄ  າສບັທ ື່ ຄ  ນຕື່າງປະເທດມອບໃຫົ້ແກື່ສອງຊ  ນເຜ ື່ າອດິສະຣາເອນທ ື່ ຖ ກຈບັໄປເປັນຊະເລ ຍ. 

ຊາວອດິສະຣາເອນ  ຄ  ນເຊ ົ້ອສາຍຂອງອບັຣາຮາມ; ພ  ນລະເມ  ອງຂອງປະເທດຂອງອດິສະຣາເອນ. 

ຊາວບາບ ໂລນ  ຊາດທ ື່ ເປັນສດັຕຂູອງອດິສະຣາເອນຈາກພາກໃຕົ້ຂອງເມໂຊໂປເຕເມຍ(ເຂດແດນປະຈບຸນັທ ື່ ພວກ

ເຮ າເອ ົ້ນວື່າປະເທດຊ ເຣຍ). 

ຊາຣາ  ເມຍຂອງອບັຣາຮາມຜູົ້ທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເຮັດການອດັສະຈນັເໜ ອທ  າມະຊາດເພ ື່ ອໃຫົ້ມ  ລກູຕອນທ ື່ ລາວເຖ ົ້າແກື່

ແລົ້ວ. 

ຊາຕານ   ຊ ື່ທ ື່ ຖ ກມອບໃຫົ້ງໃູນສວນເອເດນຜູົ້ທ ື່ ຫຼອກລວງອາດາມແລະເອວາ. ຊາຕານແມ ື່ນສິື່ ງມ  ຊ ວດິເໜ ອທ  າມະ

ຊາດທ  າອດິໃນການຊ  ງສົ້າງຂອງພຣະເຈ ົ້າເຊິື່ ງໄດົ້ກະບ  ດຕ ື່ ພຣະເຈ ົ້າ. ຊາຕານແມ ື່ນສດັຕສູ  າຄນັທ ື່ ສດຸຂອງພຣະເຈ ົ້າ

ໃນພຣະຄ  າພ ໃໝື່. ເບິື່ ງ“ບ  ດສະຫຸຼບສງັລວມກື່ຽວກບັຄ  າສບັເໜ ອທ  າມະຊາດ” ຕາມຄ  າສບັສ  າລບັລາຍລະອຽດເພ ື່ ມ

ເຕ ມ. 

ໂຊນ   ກະສດັອ  ງທ  າອດິຂອງອດິສະຣາເອນ. 

ໂຊໂລໂມນ  ລກູຊາຍຄ  ນໜ ື່ ງຂອງດາວດິ. ໂຊໂລໂມນໄດົ້ສ ບທອດບນັລງັພາຍຫຼງັທ ື່ ດາວດິຕາຍ. 

ດາວດິ  ກະສດັອ  ງທ ສອງຂອງອດິສະຣາເອນຜູົ້ທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າສນັຍາວື່າຈະມ ລາຊະວ  ງຕະຫຼອດໄປ. ຜູົ້ເປັນພຣະເມຊ ອາ

ຈະມາຈາກເຊ ົ້ອສາຍຂອງເພິື່ ນ. 

ຕຣ ເອການພຸາບ  ສາມພຣະພາກຂອງພຣະເຈ ົ້າ; ຄ  າສອນໃນພຣະຄ  າພ ທ ື່ ວ ື່າພຣະເຈ ົ້າຊ  ງເປັນພຣະເຈ ົ້າອ  ງດຽວແຕື່

ດ  າລ  ງຢູື່ຕະຫຼອດໄປໃນສາມພຣະພາກ. 

ເທວະດາ  ສິື່ ງມ  ຊ ວດິທ ື່ ມະຫດັສະຈນັເໜ ອທ  າມະຊາດທ ື່ ຮບັໃຊົ້ພຣະເຈ ົ້າແລະຊື່ວຍເຫຼ ອຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. 

ຄ  າເດ ມຂອງພາສາເຮັບເຣ ແລະພາສາກຣ ກແປວື່າ "ທດູສະຫວນັ" ໃນພຣະຄ  າພ ພາສາອງັກດິໝາຍຄວາມວື່າ "ຜູົ້



ສ  ື່ງຂື່າວສານ." ຄ  າວື່າ“ເທວະດາ” ແມ ື່ນຄ  າອະທິບາຍກື່ຽວກບັວຽກ - ມນັອະທິບາຍເຖງິບ  ດບາດຂອງສະມາຊກິໃນ

ອານາຈກັສະຫວນັຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ສ  ື່ງຂ ື່າວສານໄປຫາຜູົ້ຄ  ນຈາກພຣະເຈ ົ້າ. ເບິື່ ງ“ບ  ດສະຫຸຼບສງັລວມກື່ຽວກບັຄ  າສບັ

ເໜ ອທ  າມະຊາດ” ຕາມຄ  າອະທິບາຍຄ  າສບັເພ ື່ ອລາຍລະອຽດເພ ື່ ມເຕ ມ. 

 ໂນອາ  ຊາຍຄ  ນທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຖ ວື່າເປັນຄ  ນຊອບທ  າໃນສະໄໝນ  ົ້າຖົ້ວມ. ພຣະເຈ ົ້າສ ັື່ງໃຫົ້ໂນອາສົ້າງນາວາ (ເຮ ອໃຫຍື່)  

ເພ ື່ ອຊື່ວຍຕ  ນເອງ,ຄອບຄ  ວແລະສດັແຕື່ລະຊະນດິຈາກນ  ົ້າຖົ້ວມໃຫຍື່. 

ບດຸທງັຫຼາຍຂອງພຣະເຈ ົ້າ  ໃນພຣະຄ  າພ ເດ ມ, ແມ ື່ນສິື່ ງມ  ຊ ວດິທ ື່ ເໜ ອທ  າມະຊາດທງັໃນການຮບັໃຊົ້ພຣະເຈ ົ້າແລະ

ການກະບ  ດຕ ື່ ພຣະເຈ ົ້າ. ເບິື່ ງ“ບ  ດສະຫຸຼບສງັລວມກື່ຽວກບັຄ  າສບັເໜ ອທ  າມະຊາດ” ຕາມຄ  າສບັສ  າລບັລາຍລະອຽດ

ເພ ື່ ມເຕ ມ. 

ບາບ  ການກະທ  າຫຼ ທດັສະນະຄະຕໃິດໆທ ື່ ຕ ື່ ຕົ້ານຫຼ ຂດັກບັມາດຕະຖານຄວາມຊອບທ  າ,ສນິລະທ  າແລະຈະລິຍະທ  າ

ຂອງພຣະເຈ ົ້າ. 

ບາເບນ  ເມ  ອງບຮູານຂອງບາບ ໂລນຕ ັົ້ງຢູື່ທາງພາກໃນໃຕົ້ຂອງເມໂຊໂປເຕເມຍ (ເຂດແດນປະຈບຸນັທ ື່ ພວກເຮ າເອ ົ້ນ

ວື່າປະເທດປະເທດອ ຣກັ). 

ປະຖ  ມມະການ   ປ ົ້ມເຫັຼົ້ມທ  າອດິຂອງພຣະຄ  າພ . 

ໂປໂລ   ຊາຍຄ  ນໜ ື່ ງທ ື່ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ສ  ື່ງໄປບອກຜູົ້ຄ  ນກ ື່ຽວກບັຂື່າວປະເສ ດ. ການຮບັໃຊົ້ຂອງເພິື່ ນໄດົ້ສມຸໃສື່ຄ  ນ

ຕື່າງຊາດ (ບ ື່ ແມ ື່ນຊາວອດິສະຣາເອນ). 

ເປໂຕ   ໜ ື່ ງໃນສບິສອງສາວ  ກກຸື່ມທ  າອດິຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. 

ແຜື່ນດນິແຫື່ງພຣະສນັຍາ  ຄ  າສບັທ ື່ ນ  າໃຊົ້ກບັພມູສນັຖານຂອງອດິສະຣາເອນ, ສະຖານທ ື່ ທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າສນັຍາໄວົ້ກບັ 

ອບັຣາຮາມເປັນສະຖານທ ື່ ລກູຫຼານຂອງເພິື່ ນສາມາດຢູື່ໄດົ້. ກ ື່ອນທ ື່ ມນັຈະຖ ກຍ ດຄອງໂດຍຊາວອດິສະຣາເອນ, 

ແຜື່ນດນິນ ົ້ຖ ກກ ື່າວເຖງິໃນພຣະຄ  າພ ເດ ມວື່າແຜື່ນດນິການາອານ. 

ຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອ  ຄ  ນທ ື່ ເຊ ື່ ອ /ໄວົ້ວາງໃຈໃນຂື່າວປະເສ ດ 

 ພຣະຄຣດິ   ຄ  າສບັພາສາກຣ ກທ ື່ ມ  ຄວາມໝາຍວື່າ“ຜູົ້ຖ ກເຈ ມ”; ເປັນຄ  າດຽວກນັກບັ "ພຣະເມຊ ອາ" ແລະເປັນຕ  າ  

ແໜື່ງຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. 

ພຣະຄ  າພ    ໜງັສ ບຮູານຊຸດໜ ື່ ງມ  ຈ  ານວນ 66 ເຫັຼົ້ມ,ທ ື່ ສກັສດິ,ຂຽນໂດຍມະນດຸພາຍໃຕົ້ການຊ  ງນ  າໂດຍພຣະເຈ ົ້າ. 

ໜງັສ 39 ເຫັຼົ້ມທ  າອດິຮຽກວື່າພຣະຄ  າພ ເດ ມ, ຖດັມາມ  27 ເຫັຼົ້ມທ ື່ ຮຽກວື່າພຣະຄ  າພ ໃໝື່. 

ພຣະເຈ ົ້າ ໃນພຣະຄ  າພ ພາສາອງັກດິຈະເປັນເອກະພ  ດແລະຕ  ວພິມໃຫຍື່ໝາຍເຖງິຜູົ້ທ ື່ ມ  ຊ ວດິຢູື່ເໜ ອນທ  າມະຊາດທ ື່

ເປັນເອກະລກັທ ື່ ສດຸ,ແລະບ ື່ສາມາດປຽບທຽບໄດົ້ຜູົ້ທ ື່ ໄດ ົ້ສົ້າງທກຸສິື່ ງທກຸຢື່າງແລະຜູົ້ທ ື່ ຮກັມະນດຸຊາດ. 



ພຣະຜູົ້ເປັນເຈ ົ້າ   ພຣະເຈ ົ້າຕຣ ເອການພຸາບ; ເປັນສາມພຣະພາກຄ  (ພຣະບດິາເຈ ົ້າ, ພຣະບດຸເຈ ົ້າ, ພຣະວນິຍານ

ບ ລິສດຸເຈ ົ້າ) ຂອງພຣະເຈ ົ້າອ  ງໜ ື່ ງທ ື່ ບ ື່ ມ  ໃຜປຽບທຽບໄດົ້. 

ພຣະບດຸເຈ ົ້າ  ໃນພຣະຄ  າພ ພາສາອງັກດິໃຊົ້ໂຕພິມໃຫຍື່,“ພຣະບດຸ” ໝາຍເຖງິບກຸຄ  ນທ ສອງຂອງພຣະເຈ ົ້າສາມ  

ພຣະພາກ, ເຊິື່ ງກາຍເປັນມະນດຸໃນພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. 

ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ  ພຣະບດຸຂອງພຣະເຈ ົ້າ, ຜູົ້ທ ື່ ໄດ ົ້ເກ ດມາຈາກຍງິພ  ມມະຈນັຊ ື່ ມາຣ , ແຕື່ພຣະອ  ງຍງັເປັນພຣະເຈ ົ້າຢື່າງ

ສ  ມບນູ. ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ກາຍມາເປັນມະນດຸຄ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າເພ ື່ ອເຮັດໃຫົ້ແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້າສ  າລບັຄວາມລອດ 

ຂອງມະນດຸຈາກບາບກ  າ. 

 ພຣະສນັຍາ  ຂ ົ້ຕ  ກລ  ງລະຫວື່າງສອງຝື່າຍ. ໃນພຣະຄ  າພ ພຣະເຈ ົ້າເຮັດພຣະສນັຍາກບັມະນດຸເຊິື່ ງພຣະອ  ງສນັຍາ

ແລະໃຫົ້ພອນແກື່ພວກເຂ າ. ສນັຍາອາດມ ຫຼ ບ ື່ ມ  ເງ  ື່ອນໄຂ. 

ພຣະຄ  າພ ໃໝື່  ໜງັສ  27 ເຫັຼົ້ມຕ ື່ ຈາກພຣະຄ  າພ ເດ ມ. ເນ ົ້ອໃນກື່ຽວຂົ້ອງກບັຊ ວດິແລະການເຮັດພຣະລາດຊະກດິ

ຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ, ປະຫວດັສາດຂອງຄຣສິຕຽນຍກຸທ  າອດິ,ແລະການເຜ ຍແຜື່ສາດສະໜາຄຣດິໃນສດັຕະວດັທ 

ໜ ື່ ງ ຄ.ສ. 

 ພຣະຄ  າພ ເດ ມ   ປ ົ້ມພຣະທ  າ 39 ເຫັຼົ້ມທ  າອດິຂອງພຣະຄ  າພ . ເນ ົ້ອໃນແມ ື່ນກື່ຽວກບັພຣະເຈ ົ້າແລະປະເທດຊາດອດິ

ສະຣາເອນກື່ອນການບງັເກ ດຂອງພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. 

ພຣະຄນຸ  ເມ  ື່ອພຣະເຈ ົ້າສະເໜ ຫຼ ໃຫົ້ສິື່ ງທ ື່ ພວກເຮ າບ ື່ ສ  ມຄວນໄດົ້ຮບັ; ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ ົ້າ. 

ພຣະບນັຍດັສບິປະການ   ກ  ດບນັຍດັດົ້ານສນິລະທ  າສບິຂ ົ້ທ  າອດິທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ມອບໃຫົ້ແກື່ຊາວອດິສະຣາເອນຫຼງັ

ຈາກການອ  ບພະຍ  ບຈາກປະເທດເອຢິບ. 

ພຣະວນິຍານຂອງພຣະເຈ ົ້າ   ອ ກຄ  າສບັໜ ື່ ງສ  າລບັພຣະວນິຍານບ ລິສດຸເຈ ົ້າ. 

ພຣະວນິຍານບ ລິສດຸເຈ ົ້າ  ພຣະວນິຍານຂອງພຣະເຈ ົ້າເອງ. 

ພຣະມະຫາບນັຊາ   ພາລະກດິທ ື່ ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າໄດົ້ມອບໃຫົ້ຜູົ້ຕດິຕາມພຣະອ  ງເພ ື່ ອເຜ ຍແຜື່ຂ ື່າວປະເສ ດແລະສົ້າງ

ສາວ  ກທ  ື່ວໂລກ 

ພຣະເມດຕາ  ເມ  ື່ອພຣະເຈ ົ້າຢບັຢ ັົ້ງພວກເຮ າຈາກການພິພາກສາທ ື່ ພວກເຮ າສ  ມຄວນໄດົ້ຮບັ. 

ພຣະເມຊ ອາ   ຄ  າສບັພາສາເຮັບເຣ ທ ື່ ມ  ຄວາມໝາຍວື່າ "ຜູົ້ຖ ກເຈ ມ."ຫຼ ຜູົ້ຖ ກຫ  ດສ  ງແຕື່ງຕ ັົ້ງ ໝາຍເຖງິກະສດັອ  ງສດຸ

ທົ້າຍຈາກເຊ ົ້ອສາຍຂອງດາວິດຜູົ້ທ ື່ ຈະນ  າຄວາມລອດພ  ົ້ນຈາກບາບແລະການປ ດປື່ອຍປະຊາຊ  ນຂອງພຣະເຈ ົ້າຈາກ

ສດັຕຂູອງພວກເຂ າ. ໃນເລ ື່ ອງໃນພຣະຄ  າພ , ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າຊ  ງເປັນພຣະເມຊ ອາ. ຄ  າສບັພາສາກຣ ກຂອງຄ  າສບັ

ເຮັບເຣ ນ ົ້ແມ ື່ນ "ພຣະຄຣດິ." ສະນ ັົ້ນ"ພຣະເຢຊູຄຣດິ" ກ ື່ຄ  "ພຣະເຢຊູ,ພຣະເມຊ ອາ." 



 ພະຍາມານ - ຊ ື່ໜ ື່ ງອ ກສ  າລບັຊາຕານແລະງ.ູ ເບິື່ ງ“ບ  ດສະຫຸຼບສງັລວມກື່ຽວກບັຄ  າສບັເໜ ອທ  າມະຊາດ” ເບິື່ ງຕາມ

ຄ  າສບັສ  າລບັລາຍລະອຽດເພ ື່ ມເຕ ມ. 

ພເູຂ າຊ ນາຍ   ພເູຂ າທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າບອກໂມເຊໃຫົ້ນ  າພາຊ  ນຊາດອດິສະຣາເອນບື່ອນທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າຈະມອບກ  ດບນັຍດັສບິ

ປະການໃຫົ້ແກື່ອດິສະຣາເອນ. 

ໄມ ົ້ກາງແຂນ - ສິື່ ງທ ື່ ໃຊົ້ໃນການລ  ງໂທດພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ. ໄມ ົ້ກາງແຂນຂອງຊາວໂຣມນັເປັນເສ າຕ ັົ້ງຊ ື່ທ ື່ ຕດິດົ້ວຍໄມ ົ້ 

ຄານຂວາງເຊິື່ ງຜູົ້ຖ ກເຄາະຮົ້າຍຖ ກມດັຕດິຫຼ ຖ ກຕອກຕະປແູລະປື່ອຍໃຫົ້ຫາຍໃຈບ ື່ ອອກຫຼງັຈາກທ ື່ ພວກເຂ າຖ ກທ  

ລະມານແລົ້ວ. ໃນພຣະຄ  າພ ໃໝື່, "ໄມ ົ້ກາງແຂນ" ຍງັໝາຍເຖງິບື່ອນທ ື່ ໄດົ້ຈ ື່າຍຄື່າບາບແລະບື່ອນທ ື່ ໄດົ້ຊ ົ້ຄວາມ

ລອດພ  ົ້ນໃຫົ້ແກ ື່ທກຸຄ  ນທ ື່ ເຊ ື່ ອຂື່າວປະເສ ດ. 

 ໂມເຊ   ຊາວອດິສະຣາເອນຜູົ້ໜ ື່ ງທ ື່ ເກ ດມາໃນໄລຍະການເປັນຂົ້າທາດຂອງອດິສະຣາເອນໃນປະເທດເອຢິບເປັນຜູົ້

ທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເລ ອກໃຫົ້ນ  າອດິສະຣາເອນອອກຈາກການເປັນທາດນ ັົ້ນ. 

ຢາໂຄບ  ລກູຊາຍຂອງອ ຊາກແລະຫຼານຊາຍຂອງອບັຣາຮາມ.ຕ ື່ ມາຊ ື່ ຂອງເພິື່ ນໄດົ້ຖ ກປື່ຽນມາເປັນ“ ອດິສະຣາເອນ”. 

ອາດາມແລະເອວາ   ມະນດຸສອງຄ  ນທ  າອດິ (ຊາຍແລະຍງິ) ທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ສົ້າງ. 

ອານາຈກັຂອງພຣະເຈ ົ້າ /ພຣະຄຣດິ /ພຣະເຢຊູເຈ ົ້າ - ການປ ກຄອງຂອງພຣະເຈ ົ້າຜື່ານພຣະຄຣດິເທິງແຜື່ນດນິ

ໂລກກບັບນັດາຜູົ້ທ ື່ ເຊ ື່ ອ. ພຣະຄ  າພ ໃໝື່ໄດົ້ນ  າສະເໜ ອານາຈກັນ ົ້ເປັນອານາຈກັຝື່າຍວນິຍານທ ື່ ມ  ຢູື່ໃນປະຈບຸນັແລະ

ກ  າລງັດ  າເນ ນຢູື່,ແຕື່ກ  າລງັລ ຖ ົ້າການບນັລເຸປ ົ້າໝາຍສງູສດຸ. 

  ອດິສະຣາເອນ   (1) ຊ ື່ ໃໝື່ຂອງຢາໂຄບ, ຜູົ້ເປັນຫຼານຊາຍຂອງອບັຣາຮາມ; (2) ຊ  ນຊາດໃນພຣະສນັຍາເດ ມທ ື່

ເລ ື່ ມຕ  ົ້ນ ໂດຍພຣະເຈ ົ້າໂດຍຜື່ານອບັຣາຮາມແລະນາງຊາຣາ. 

ອ ຊາກ   ລກູຊາຍຂອງອບັຣາຮາມເກ ດຈາກຊາຣາ. 

ອກັຄະສາວ  ກ  ຄ  າສບັພາສາກຣ ກທ ື່ ມ  ຄວາມໝາຍວື່າ"ຜູົ້ຖ ກສ  ື່ງໄປ" ມ  ອກັຄະສາວ  ກຫຼາຍປະເພດທ ື່ ແຕກຕື່າງກນັ

ໃນພຣະຄ  າພ ໃໝື່. 

ອດັຊ ເຣຍ   ປະເທດໜ ື່ ງທ ື່ ເປັນສດັຕຂູອງອດິສະຣາເອນຈາກທາງທິດເໜ ອຂອງເມໂຊໂປຕາເມຍ(ເຂດແດນປະຈບຸນັ

ທ ື່ ພວກເຮ າເອ ົ້ນວື່າປະເທດຊ ເຣຍ) 

ອ  ບພະຍ  ບ   (1) ຊ ື່ ຂອງປ ົ້ມເຫັຼົ້ມທ ສອງໃນພຣະຄ  າພ ; (2) ຄ  າທ ື່ ພນັລະນາເຖງິຊ  ນຊາດຂອງອດິສະຣາເອນບຮູານ

ທ ື່ ພ  ົ້ນຈາກການເປັນຂົ້າທາດໃນປະເທດເອຢິບ. 

ອບັຣາຮາມ   ແມ ື່ນຄ  ນທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເລ ອກທ ື່ ຈະເປັນບດິາຂອງປະຊາຊ  ນຜູົ້ທ ື່ ຈະກາຍເປັນທ ື່ ຮູົ້ຈກັໃນຖານະຊາວອດິ

ສະຣາເອນຫຼ ຊາວຢິວ. 



ອ  ານາດແຫື່ງຄວາມມ ດ  ສິື່ ງມ  ຊ ວດິເໜ ອທ  າມະຊາດທງັໝ  ດທ ື່ ເປັນສດັຕຕູ ື່ ພຣະເຈ ົ້າແລະແຜນການຂອງພຣະອ  ງສ  າ 

ລບັໂລກແລະຄອບຄ  ວມະນດຸຂອງພຣະອ  ງ. ເບິື່ ງ“ບ  ດສະຫຸຼບສງັລວມກື່ຽວກບັຄ  າສບັເໜ ອທ  າມະຊາດ” ຕາມຄ  າສບັ

ສ  າລບັລາຍລະອຽດເພ ື່ ມເຕ ມ. 

ເຮັບເຣ   (1) ອ ກຊ ື່ໜ ື່ ງສ  າລບັ “ຊາວອດິສະລາເອນ”; (2) ພາສາດ ັົ້ງເດ ມທ ື່ ໃຊົ້ໃນການຂຽນພຣະຄ  າພ ເດ ມ. 

ເໜ ອທ  າມະຊາດ ຄ  າສບັເຊິື່ ງໝາຍເຖງິສິື່ ງທ ື່ ຢູື່ເໜ ອຫຼ ເປັນສິື່ ງເໜ ອທ  າມະຊາດ (ກາຍຍະພາບ,ວດັຖ)ຸ ທ  າມະຊາດ

ແລະໂລກຈກັກະວານ. “ສິື່ ງມ  ຊ ວດິເໜ ອທ  າມະຊາດ” ໝາຍເຖງິສິື່ ງມ  ຊ ວດິທ ື່ ເປັນວນິຍານຢູື່ໂດຍລກັສະນະບ ື່ ມ  ຮ ື່າງ

ກາຍ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ບ  ດສະຫຸຼບສງັລວມກື່ຽວກບັຄ  າສບັເໜ ອທ  າມະຊາດ 

 ພຣະຄ  າພ ນ  າສະເໜ ໃຫົ້ພວກເຮ າມ  ຫຼາຍຄ  າສບັສ  າລບັສິື່ ງເຫຼ ື່ ານ ັົ້ນທ ື່ ມ  ຢູື່ໃນໂລກຝື່າຍວນິຍານ. ປະເພນ ຂອງຄຣສິ

ຕຽນມກັຈະລວມເອ າຄ  າເຫຼ ື່ ານ ົ້ເຂ ົ້າກນັ,ເຮັດໃຫົ້ເກ ດຄວາມສບັສ  ນ. ໃນຖານະນກັວຊິາການຂົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ເອ າໃຈໃສື່

ຫຼາຍຕ ື່ ບນັຫາເຫຼ ື່ ານ ົ້,ແລະຂ ເຊ ນທກຸຄ  ນທ ື່ ສ  ນໃຈເລ ື່ ອງຂອງເທວະດາ,ຊາຕານແລະວນິຍານຊ  ື່ວມາອື່ານ (ປ ົ້ມຕ ື່ ໄປນ ົ້): 

  Supernatural: What the Bible Teaches about the Unseen World and Why it Matters  

 The Unseen Realm: Recovering the Supernatural Worldview of the Bible  

 Angels: What the Bible Really Teaches About God’s Heavenly Host 

 Demons: What the Bible Really Teaches About the Powers of Darkness 

 

ປ ົ້ມເຫັຼົ້ມທ  າອດິຂອງປ ົ້ມເຫຼ ື່ ານ ົ້ແມ ື່ນຄົ້າຍຄ ກບັປ ົ້ມຫ  ວນ ົ້ຄ ມນັບ ື່ ໄດົ້ຖ ກອອກແບບມາເພ ື່ ອເປັນການອະທິບາຍທາງວຊິາ

ການ. ປ ົ້ມອ ື່ ນອ ກ 3 ເຫັຼົ້ມແມ ື່ນລກັສະນະດົ້ານວຊິາການ (ມ  ເລກອົ້າງອງິແລະລາຍລະອຽດຫຼາຍ). ມ  ບນັທ ກແລະ

ການອົ້າງອ ງຫຼາຍພນັລາຍການໃນປ  ົ້ມເຫຼ ື່ ານ ົ້ທ ື່ ໄດ ົ້ມາຈາກແຫຼື່ງຂ ົ້ມນູຂອງນກັວຊິາການເພ ື່ ອສະໜບັສະໜນູເນ ົ້ອໃນ. 

  ສ  າລບັໃນປະຈບຸນັ, ມນັອາດຈະເປັນປະໂຫຍດທ ື່ ຈະທ  ບທວນຫຼ ສະຫຸຼບສງັລວມໂລກເໜ ອທ  າມະຊາດທ ື່ ອົ້າງອ ງໃນ

ການນ  າສະເໜ ເລ ື່ ອງລາວຂອງພຣະຄ  າພ . 

  ພຣະຄ  າພ ສອນວື່າມ  ໂລກທ ື່ ເບິື່ ງບ ື່ ເຫັນຄ  ໂລກແຫື່ງວນິຍານ. ສິື່ ງມ  ຊ ວດິເຫຼ ື່ ານ ົ້ບ ື່ ມ  ລກັສະນະຮື່າງກາຍໂດຍທ  າມະ

ຊາດ, ເຖງິແມ ື່ນວື່າພວກເຂ າສາມາດເຮັດຄ ເປັນຮບູຮື່າງຂອງຮື່າງກາຍ. ໂລກແຫື່ງວນິຍານແມ ື່ນ "ເໜ ອທ  າມະຊາດ" 

ເປັນໂລກທ ື່ ມ  ລກັສະນະທ ື່ ແຕກຕື່າງຈາກໂລກທາງຮື່າງກາຍແລະເໜ ອກວື່າ ("ດ ເລ ດ")ກວື່າໂລກທ  າມະຊາດແລະທາງ 

ກາຍຍະພາບ. 

  ພຣະເຈ ົ້າກ ື່ແມ ື່ນສື່ວນໜ ື່ ງຂອງໂລກແຫື່ງວນິຍານ,ແຕື່ວື່າເປັນຜູົ້ທ ື່ ເໜ ອກວື່າມນັຍົ້ອນວື່າຊ  ງເປັນພຣະຜູົ້ສົ້າງ. ພຣະ

ເຈ ົ້າເທ ື່ ານ ັົ້ນທ ື່ ບ ື່ ໄດ ົ້ຖ ກສົ້າງຂ ົ້ນແລະຊ  ງເປັນຢູື່ນຣິນັດອນ. ພຣະອ  ງໄດົ້ສົ້າງວນິຍານອ ື່ ນໆທງັໝ  ດທ ື່ ອາໄສຢູື່ໃນໂລກ

ແຫື່ງວນິຍານຄ ກນັກບັທ ື່ ພຣະອ  ງໄດົ້ສົ້າງຊ ວດິທງັໝ  ດໃນໂລກທ ື່ ເຮ າຮູົ້ (ຕ  ວຢື່າງໂລກທາງຮື່າງກາຍແລະວດັຖ)ຸ. 

  ພຣະຄ  າພ ອະທິບາຍເຖງິສະມາຊກິຂອງໂລກແຫື່ງວນິຍານດົ້ວຍຫຼາຍຄ  າສບັ (ຕ  ວຢື່າງ: ຣມ 8: 38; 1ປຕ3:22). 

ຂົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ແນະນ  າບາງຊ ື່ ໃນພວກເຂ າໃນປ ົ້ມຫ  ວນ ົ້ແລົ້ວ. ຄ  າສບັເຫຼ ື່ ານ ົ້ແມ ື່ນຄ  າອະທິບາຍກື່ຽວກບັວຽກ - ວທິ ການ

ໃນການອະທິບາຍສິື່ ງມ  ຊ ວດິວນິຍານເຮັດ. “ເທວະດາ” ກ ື່ແມ ື່ນຕ  ວຢື່າງໜ ື່ ງ. ຄ  ານ ົ້ໝາຍເຖງິ“ຜູົ້ສ  ື່ງຂ ື່າວສານ”. ສິື່ ງ

ທງັໝ  ດທ ື່ ກ ື່າວໄວົ້ໃນວດັທະນະທ  າກຣ ກ-ໂຣມມນັໃນພຣະຄ  າພ ໃໝື່, "ເທວະດາທງັຫຼາຍ" ກ ື່ກາຍເປັນຄ  າສບັສ  າລບັ

ສະມາຊກິຂອງກອງທບັເທວະດາສະຫວນັທ ື່ ບ ື່ ໄດ ົ້ກະບ  ດຕ ື່ ພຣະເຈ ົ້າ. ຄ  າວື່າ“ຜ ປ ສາດ” ກາຍເປັນສນັຍາລກັສ  າລບັທກຸ

ຄ  ນທ ື່ ກະບ  ດ, ເຖງິວື່າຄວາມຈງິທ ື່ ວ ື່າ“ຜ ປ ສາດ” ມ ຄວາມໝາຍຫຼາກຫຼາຍໃນໂລກຍກຸບຮູານ. 

  ປະໂຫຍກທ ື່ ອະທິບາຍວື່າ "ບຸດທ ງຫຼາຍຂອງພຣະເຈ ັ້າ" ແມ ື່ນຄ  າສບັໃນຄອບຄ  ວທ ື່ ເຕ ອນເຮ າວື່າພຣະເຈ ົ້າເປັນພຣະ
ບດິາ (ຜູົ້ສົ້າງ) ຂອງສິື່ ງມ  ຊ ວດິວນິຍານ. ຄ  ານ ົ້ມ  ຄວາມໝາຍຫຼາຍກວື່ານ ັົ້ນ,ເຖງິແມ ື່ນວື່າ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າເວ ົ້າເຖງິຄ  າເວ ົ້າ



ໃນເລ ື່ ອງເໜ ອທ  າມະຊາດແລະອານາຈກັທ ື່ ເບິື່ ງບ ື່ ເຫັນຢື່າງຍ ດຍາວ. “ບດຸທງັຫຼາຍຂອງພຣະເຈ ົ້າ”  ໝາຍເຖງິລະດບັ

ສງູຂອງ“ຄ  ນງານ” ຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ມນັຖ ກດ ງມາຈາກພາສາທ ື່ ລກູຫຼານຂອງກະສດັໃນສະໄໝບຮູານໄດົ້ຮບັຕ  າແໜື່ງ

ທ ື່ ມ  ໜົ້າຮບັຜິດຊອບສງູ. ໃນເລ ື່ ອງລາວໃນພຣະຄ  າພ , "ບດຸທງັຫຼາຍຂອງພຣະເຈ ົ້າ" ໄດົ້ຖ ກມອບ ໝາຍໃຫົ້ປ  ກຄອງ

ປະເທດຕື່າງໆທ ື່ ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຕດັສນິຢູື່ທ ື່ ວຫິານຫ ບາເບນ - ວຽກທ ື່ ສ  າຄນັກວື່າພຽງແຕື່ການສ  ື່ງຂື່າວສານ (ວຽກງານ

ຂອງ"ເທວະດາ"). 

  ໃນເບ ົ້ອງຕ  ົ້ນ, ສະມາຊກິທງັໝ  ດຂອງໂລກວນິຍານໄດົ້ຈ  ງຮກັພກັດ ຕ ື່ ພຣະເຈ ົ້າ. ສິື່ ງເຫຼ ື່ ານ ົ້ບ ື່ ໄດ ົ້ຢູື່ໃນເສັົ້ນທາງນ ັົ້ນ. 

ໃນຂະນະທ ື່ ພວກເຮ າໄດົ້ອື່ານໃນປ ົ້ມຫ  ວນ ົ້, ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ແບື່ງປນັຄນຸລກັສະນະຕື່າງໆຂອງພຣະອ  ງກບັສະມາຊກິຂອງ

ໂລກວນິຍານເມ  ື່ອພຣະອ  ງສົ້າງມນັ. ໜ ື່ ງໃນຄນຸລກັສະນະເຫຼ ື່ ານ ັົ້ນແມ ື່ນອດິສະຫຼະພາບໃນການຕດັສນິໃຈ. ສະມາຊກິ

ບາງຄ  ນໃນໂລກແຫື່ງວນິຍານໄດົ້ໃຊົ້ອດິສະຫຼະພາບຂອງພວກເຂ າໃນການກະບ  ດຕ ື່ ຄວາມປະສ  ງຂອງພຣະເຈ ົ້າແລະ

ຄອບຄ  ວມະນດຸຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ໂດຍລວມແລົ້ວ, ສິື່ ງມ  ຊ ວດິເປັນວນິຍານທ ື່ ການກະບ  ດຕ ື່ ພຣະເຈ ົ້າແລະປະຊາຊ  ນ

ຂອງພຣະອ  ງແມ ື່ນ“ບນັດາອ  ານາດແຫື່ງຄວາມມ ດ.” ເຖງິຢື່າງໃດກ ື່ຕາມ,ພຣະຄ  າພ ໄຈ ົ້ແຍກສດັຕຝູື່າຍວນິຍານ

ຂອງພຣະເຈ ົ້າໃນລະຫວື່າງເລ ື່ ອງລາວຄວາມປາດຖະໜາຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ຈະມ  ຄອບຄ  ວມະນດຸ. 

  ພຣະຄ  າພ ອະທິບາຍເຖງິການກະບ  ດດ ັື່ງກ ື່າວສາມຄ ັົ້ງ. ຄ ັົ້ງທ  າອດິເກ ດຂ ົ້ນໃນສວນເອເດນ. ສະມາຊກິຄ  ນໜ ື່ ງຂອງ

ໂລກແຫື່ງວນິຍານຕົ້ອງການທ  າລາຍຄວາມປາຖະໜາຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ຈະມ  ຄອບຄ  ວມະນດຸ. ໃນເລ ື່ ອງລາວໃນພຣະ

ຄ  າພ ຜູົ້ທ ື່ ມາຫານາງເອວານ ັົ້ນແມ ື່ນມາໃນຮບູຮື່າງເປັນງແູລະຫຼອກລວງນາງ. ຕ ື່ ມາໃນພຣະຄ  າພ ໃຫົ້ສນັຍາລກັວື່າ 

"ຊາຕານ" (ຄ  າສບັທ ື່ ມ  ຄວາມໝາຍວື່າ“ສດັຕ"ູ) ແລະ"ພະຍາມານ" (ຄ  າສບັທ ື່ ມ  ຄວາມໝາຍວື່າ"ຜູົ້ເວ ົ້າໝິື່ ນປະໝາດ") 

ກາຍເປັນຊ ື່  ສ  າລບັຜູົ້ກະບ  ດດ ັົ້ງເດ ມນ ົ້. 

  ຕ ື່ ມາໃນເລ ື່ ອງລາວໃນພຣະຄ  າພ ບດຸແຫື່ງສະຫວນັບາງຄ  ນຂອງພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ກະບ  ດ. ພວກເຂ າໄດົ້ລື່ວງລະເມ  ດເຂດ

ແດນລະຫວື່າງໂລກທາງວນິຍານແລະໂລກທາງຮື່າງກາຍ. ໜງັສ ສ ັົ້ນໆຂອງພຣະທ  າຢດູາພນັລະນາເຖງິບາບຂອງ

ພວກເຂ າວື່າ “ບ ື່ ຢູື່ໃນຕ  າແໜື່ງອ  ານາດຂອງພວກເຂ າເອງ.” ໃນທ ື່ ສດຸທ  ານຽມຂອງຄຣສິຕະຈກັກ ໄດົ້ເອ ົ້ນບດຸທງັຫຼາຍ

ຂອງພຣະເຈ ົ້າທ ື່ ກະບ  ດເຫຼ ື່ ານ ົ້ວ ື່າ "ເທວະດາທ ື່ ລ  ົ້ມລ  ງ" ເພ ື່ ອອະທິບາຍເຖງິ "ການລ  ົ້ມລ  ງ" ຈາກຄວາມບ ລິສດຸ, ຫຼ  "ຜ 

ປ ສາດ" ເພ ື່ ອສະແດງເຖງິຄວາມຊ  ື່ວຮົ້າຍຂອງພວກເຂ າ. ສິື່ ງນ ົ້ເຖງິວື່າຈະມ ຄວາມຈງິທ ື່ ວ ື່າພຣະຄ  າພ ເດ ມບ ື່ ເຄ ຍໃຊົ້ຄ  າ

ວື່າ "ເທວະດາ" ຫຼ  "ຜ ປ ສາດ" ຂອງພວກກະບ  ດໃນ ປຖກ 6:1-4. 

  ໃນທ ື່ ສດຸ, "ບດຸທງັຫຼາຍຂອງພຣະເຈ ົ້າ" ທ ື່ ໄດົ້ຮບັການມອບໝາຍປ ກຄອງບນັດາປະຊາຊາດທງັປວງຫຼງັຈາກຕອນ

ວຫິານຫ ບາເບນໄດົ້ກາຍເປັນຄວາມເສຍຫາຍໃນບາງຈດຸຂອງການມອບໝາຍຂອງພວກເຂ າ. ເພງສນັລະເສ ນ 82 

ທງັໝ  ດແມ ື່ນກື່ຽວກບັການພິພາກສາຂອງພວກເຂ າ. ບນັດາຫ  ວໜື່ວຍອານາເຂດເຫຼ ື່ ານ ົ້ແມ ື່ນພ ົ້ນຖານສ  າລບັ“ເຈ ົ້ານາຍ

ປ ກຄອງ”ເໜ ອທ  າມະຊາດທ ື່ ກ ື່ຽວຂົ້ອງກບັປະເທດຕື່າງໆໃນດານ ເອນ 10, ເຊັື່ ນດຽວກນັກບັ“ເທບຜູົ້ປ  ກຄອງ”,“ຜູົ້ຄອບ

ຄອງ”,“ອ  ານາດການປ ກຄອງ”,“ບນັລງັ” ແລະ“ຜູົ້ມ  ອ  ານາດ” ທ ື່ ໂປໂລໄດົ້ຂຽນກື່ຽວກບັຂ ົ້ຄວາມຕື່າງໆ ( ຕ  ວຢື່າງ:             

ອຟຊ 6:11-12). ຂ ົ້ກ  ານ  ດທງັໝ  ດນ ົ້ເວ ົ້າເຖງິການຄອບຄອງທາງພມູສາດ, ແລະດ ັື່ງນ ັົ້ນມນັຈ ື່ງເໝາະສ  ມທ ື່ ຈະອະທິ

ບາຍສະຖານະການທ ື່ ເກ ດຂ ົ້ນຫຼງັຈາກວຫິານຫ ບາເບນໃນເລ ື່ ອງໃນພຣະຄ  າພ . 
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