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ປົ້ ມອື່ ນໆໂດຍຜູຂ
ົ້ ຽນຄນດຽວກ ັນ
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)

ົ້ ອງຊື່ ປົ້ມພຣະຄາພ (ໃນກລະນທື່ ຈາເປັນ)
ຊື່ ຫຍຂ
ພຣະຄາພເດມ

ພຣະຄາພໃໝ ື່

ປຖກ (ປະຖມມະການ)

ມທ (ມດທາຍ)
ັ

ອພຍ (ອບພະຍບ)

ມກ (ມາຣະໂກ)

ລລວ (ລະບຽບພວກເລວ)

ລກ (ລູກາ)

ຈບຊ (ຈດບ ັນຊ)
ພບຍ (ພຣະບ ັນຍ ັດສອງ)
ຢຊ (ໂຢຊວຍ)
ຜປ (ພວກຜູປ
ົ້ ກຄອງ)
ນຣ (ນາງຣຸດ)

ຢຮ (ໂຢຮ ັນ)
ກຈ (ກິດຈະການ)
ຣມ (ໂຣມ)
1ກຣທ (1ໂກຣິນໂທ)

1-2 ຊມອ(1-2 ຊາມູເອນ)

2ກຣທ (2ໂກຣິນໂທ)

1-2 ກສ (ກະສ ັດ)

ຄລຕ (ຄາລາເຕຍ)

1-2 ຂຄ (1-2 ຂາື່ ວຄາວ)

ອຟຊ (ເອເຟໂຊ)

ອຊຣ (ເອຊາຣາ)

ຟລປ (ຟລິບປອຍ)

ນມຢ (ເນເຫມຢາ)

ກລຊ (ໂກໂລຊາຍ)

ອສທ (ເອສະເທ)

1-2 ທສນ (1-2 ເທສະໂລນິກ)

ໂຢບ (ໂຢບ)
ພສສ(ເພງສ ັນລະເສນ)
ສພສ (ສຸພາສິດ)
ປຍຈ (ປັນຍາຈານ)
ຍພ (ຍອດເພງ)

1-2 ຕມທ (1-2 ຕໂມເທຽວ)
ຕຕ (ຕໂຕ)
ຟລມ (ຟເລໂມນ)
ຮຣ (ເຮັບເຣ)

ອຊຢ (ເອຊາຢາ)

ຢກບ (ຢາໂກໂບ)

ຢມຢ (ເຢເຣມຢາ)

1-2 ປຕ (1-2 ເປໂຕ)

ພຄຄ(ເພງຄາື່ ຄວນ)

1-2-3 ຢຮ (1-2-3ໂຢຮ ັນ)

ອຊກ (ເອເຊກຽນ)

ຢດ (ຢູດາ)

ດນອ (ດານເອນ)

ພນມ (ພຣະນິມດ
ິ )

ຮສອ (ໂຮເສອາ)
ຢອ (ໂຢເອນ)
ອມ (ອາໂມດ)
ອບຢ (ໂອບາດຢາ)
ຢນ(ໂຢນາ)
ມກ (ມກາ)
ນຮ (ນາຮູມ)
ຮບກ (ຮາບາກຸກ)
ຊຟຢ (ເຊຟານຢາ)
ຮກ (ຮ ັກກາຍ)
ຊກຢ(ເຊກາຣຢາ)
ມລກ (ມາລາກ)

ການມອບໃຫົ້
ສາລ ັບທຸກຄນທື່ ເລື່ ມຕ ົ້ນການເດນທາງແຫງື່ ຄວາມເຊື່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈົ້າ,ແລະຕື່ ຜູທ
ົ້ ື່
ໄດເົ້ ລື່ ມມາດນນານແລວ
ູົ້ ກວາື່ ພວກເຂາເຈາົ້ ຍ ັງຢູບ
ົ້ ,ແຕຮ
ື່ ສ
ື່ ອ
ື່ ນເກື່ າ.

ສາລະບານ
ຄານາ
ບດນາ

ພາກທ I: ເລື່ ອງລາວ
ບດທໜື່ ງ: ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການຄອບຄວ
ບດທສອງ: ພຣະເຈາົ້ ຍ ັງຄງຕອ
ົ້ ງການຄອບຄວ
ບດທສາມ: ພຣະເຈາົ້ ຖກຄອບຄວຂອງພຣະອງທລະຍດ
ບດທສື່ : ພຣະເຈາົ້ ໄດເົ້ ຂົ້າຮວ
ື່ ມໃນຄອບຄວມະນຸດຂອງພຣະອງ
ບດທຫາົ້ : ພຣະເຈາົ້ ສະແຫວງຫາຄອບຄວຂອງພຣະອງ
ບດທຫກ: ພຣະເຈາົ້ ຢູກ
ື່ ັບຄອບຄວຂອງພຣະອງຕະຫຼ ອດໄປ

ບດສະຫຼຸ ບແລະການເບິື່ ງຕວຢື່າງ

ພາກທ II: ຂາື່ ວປະເສດ
ບດທເຈັດ: ຂາື່ ວປະເສດແມນຫຍ
ັງ?
ື່

ພາກທ III: ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູເຈາົ້
ບດທແປດ: ສາວກແມນຫຍ
ັງ?
ື່
ບດທເກາົ້ : ສາວກເຮັດຫຍ ັງ?
ຊື່ ແລະຄາສ ັບທື່ ສາຄ ັນ (ຄາອະທິ ບາຍ)
ບດສະຫຼຸ ບສ ັງລວມກຽື່ ວກ ັບຄາສ ັບເໜອທາມະຊາດ

ຄານາ - ກະລຸນາຢາື່ ຂາົ້ ມສິື່ ງນ ົ້

ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຫວ ັງວາື່ ຈະດງດູດຄວາມສນໃຈຂອງທາື່ ນ. ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຮູວ
າື່ ນທື່
ົ້ າື່ . . . ຄານາແມນການອ
ື່
ທຽບເທື່ າກ ັບການເຂົ້າຄິວຖາົ້ ຢູໃື່ ນແຖວຍາວໆຫຼ ກາລ ັງຢູໃື່ ນການຈະລາຈອນທື່ ຕິດຂ ັດ. ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຈະບື່ ຂຮ ັບ
ົ້ ະເຮັດໃຫທ
ຮອງວາື່ ສິື່ ງນຈ
ົ້ າື່ ນຕື່ ນເຕັົ້ນ, ແຕມ
ື່ ັນກື່ ເປັນສິື່ ງທື່ ສາຄ ັນ.
ົ້ ມນການແນະນ
ປົ້ ມຫວນແ
າກຽື່ ວກ ັບສິື່ງທື່ ພຣະຄາພກາື່ ວເຖິງແທົ້ໆໃນເລື່ ອງ ຄວາມຮ ັກຂອງພຣະເຈາົ້ ,
ື່
ວິທທື່ ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການໃຫທ
ົ້ າື່ ນມຊວິດນິຣ ັນດອນກ ັບພຣະອງ,

ແລະວິທທື່ ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການໃຫທ
ົ້ າື່ ນ

ຊວ
. . ແຕອ
ັ ົ້ ມ ັນລຽບງາຍ.
ື່ ຍຄນອື່ ນໃຫຮ
ົ້ ຽນຮູກ
ົ້ ຽື່ ວກ ັບສອງສິື່ງທາອິດນນ.
ື່
ື່ າດຈະບື່ ແມນວິ
ື່ ທທື່ ທາື່ ນເຄຍໄດ ົ້
ົ້ ື່ ແມນປ
ຍິນກຽື່ ວກ ັບສິື່ງເຫຼື່ ານ.ົ້ ນບ
ື່ ົ້ ມຄາແນະນາທື່ ວໄປຂອງທາື່ ນກຽື່ ວກ ັບສາດສະໜາຄຣິດ. ມ ັນຈະກວມເອາ
ບາງສິື່ ງທື່ ທາື່ ນບື່ ເຄຍໄດຍ
ົ້ ິນມາກອ
ື່ ນ,ແລະຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຈະມທັດສະນະທື່ ແຕກຕາື່ ງສາລ ັບຫຼ າຍໆສິື່ ງທື່ ອາດຈະ
ຄຸນ
ົ້ ເຄຍ.
ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ມຜູອ
ົ້ າື່ ນສອງປະເພດຢູໃື່ ນໃຈ. ປະເພດທາອິດແມນຄ
ື່ ນທື່ ຫາກື່ ມາເຊື່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈາົ້ ບື່ ດນ.
ຖາົ້ ຄນນນແມ
ນທ
ັົ້
ັົ້ ື່ ຟັງຄ
ື່ າື່ ນ, ທາື່ ນອາດຈະຖກຂື່ມຂູຈ
ື່ າກພຣະຄາພຮຽບຮອ
ົ້ ຍແລວ
ົ້ . ມ ັນມຫຼ າຍຢາື່ ງໃນນນທ
ື່ ຈະເຂົ້າໃຈ. ເຊື່ ອໃຈຂາົ້ ພະເຈາົ້ ເທາະ, ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຮູວ
ວາື່ ແປກແລະບື່ ງາຍທ
ື່
ົ້ າື່ ທາື່ ນຮູສ
ົ້ ກແນວໃດ. ເມື່ ອຂາົ້
ພະເຈາົ້ ມາເຊື່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈາົ້ ຕອນເປັນໄວລຸນ
ົ້ , ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ບື່ ຮູຫ
ົ້ ຍ ັງອກເລຍກຽື່ ວກ ັບພຣະຄາພ. ຂາົ້ ພະ
ເຈາົ້ ເຄຍໄດຍ
ະ.
ິ ເລື່ ອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ , ໂນອາ,ແລະເລື່ ອງອາດາມແລະເອວາ. ມ ັນເປັນແບບນນແຫຼ
ັ ົ້
ົ້ ນ

ນ ົ້

ແມນປ
ື່ ົ້ ມທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຢາກໃຫຜ
ົ້ ໃົ້ ູ ດຜູໜ
ົ້ ື່ ງມອບໃຫຂ
ົ້ າົ້ ພະເຈາົ້ ທັນທຫຼງັ ຈາກທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ເຊື່ ອໃນຂາື່ ວປະເສດ.
ມນຈະຊ
ວ
ັ
ື່ ຍຂາົ້ ພະເຈາົ້ ເຂົ້າໃຈເຖິງເລື່ ອງລາວຂອງພຣະຄາພແລະແນວຄິດທື່ ສາຄ ັນບາງຢາື່ ງ. ຂາົ້ ພະເຈາົ້
ເຊື່ ອວາື່ ມ ັນຈະຊວ
ື່ ຍທາື່ ນໄດ.ົ້
ຜູອ
ົ້ າື່ ນປະເພດທສອງທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ເຫັ ນແມນຜູ
ື່ ທ
ົ້ ື່ ຮູຈ
ົ້ ັກພຣະເຢຊູເປັນໄລຍະເວລາໜື່ ງແລວ
ົ້ ແຕວ
ື່ າື່ ຜູໃົ້ ດກື່
ຕາມທື່ ຮູສ
ົ້ ກວາື່ "ຕິດຢູ"ື່ ທື່ານເຊື່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈາົ້ ; ທາື່ ນໄດໄົ້ ປຮວ
ື່ ມຄຣິສຕະຈ ັກໄລຍະເວລາໜື່ ງ
(ບາງເທື່ ອອາດຈະດນນານແລວ
ົ້ ). ແຕທ
ື່ າື່ ນຍ ັງຄິດຢູຕ
ື່ ະຫຼ ອດວາື່ ຈະຕອ
ົ້ ງມທຸກສິື່ ງຫຼ າຍກວາື່ ນນັ ົ້ ມ ັນຕອ
ົ້ ງມ
ົ້ ນນ
ໃນພຣະຄາພຫຼ າຍກວາື່ ສິື່ ງທື່ ທາື່ ນໄດຮ
ົ້ ຽນມາຮອດຈຸດນແ
ື່ ອນ. ທາື່ ນຮູສ
ົ້ ກສ ັບສນເລັ ກນອ
ົ້ ຍເມື່ ອເວົ້າເຖິງ
ຄວາມໝາຍທື່ ແທຈ
ັ ົ້ ກນອກເໜອຈາກການ
ົ້ ງິ ຂອງການຕິດ ຕາມພຣະເຢຊູເຈາົ້ . ມ ັນຕອ
ົ້ ງມຫຼ າຍກວາື່ ນນອ
ປະຊຸມນະມດສະການໃນວ
ັ
ັນອາທິ ດ, ການໃຊເົ້ ວລາກ ັບໝູເື່ ພື່ ອນຄຣິສຕຽນ, ແລະການມສວ
ື່ ນຮວ
ື່ ມໃນ
ກິດຈະກາຂອງຄຣິສຕະຈ ັກ. ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຢາກໃຫທ
ົ້ າື່ ນຮູວ
ົ້ າື່ ແຮງບ ັນດານໃຈຂອງທາື່ ນແມນຖ
ື່ ກຕອ
ົ້ ງແລວ
ົ້ .
ົ້ ະຊວ
ປົ້ ມເຫຼັົ້ມນຈ
ື່ ຍໃຫທ
ົ້ າື່ ນກາົ້ ວໄປຂາົ້ ງໜາົ້ .

ົ້ ຈຸດປະສງທື່ ຈະແນະນາແນວຄວາມຄິດພົ້ນຖານບາງຢາື່ ງ
ມນອາດຟັ
ງຄວາື່ ກງກ ັນຂາົ້ ມ, ແຕປ
ັ
ື່ ົ້ ມເຫຼັົ້ມນມ
ແຕສ
ື່ າຄ ັນສາລ ັບຄນທື່ ສະຫຼ າດ. ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ມ ັກຈະຖວາື່ ຜູອ
ົ້ າື່ ນຂອງຂາົ້ ພະເຈາົ້ ສະຫຼ າດ. ສາລ ັບບາງທາື່ ນ,
ົ້ ະຊວ
ປົ້ ມຫວນຈ
ັ ຄນອື່ ນໆ,ທື່ ຫາກື່ ເລື່ ມຕ ົ້ນ, ພວກ
ື່ ຍໃຫທ
ົ້ າື່ ນຮຽນຮູບ
ົ້ າງສິື່ ງບາງຢາື່ ງໃນແບບໃໝໆ
ື່ . ສາລບ
ື່ ັ ນນພວກເຮ
ເຮາທຸກຄນຕອ
າຢູນ
ັ ົ້
ົ້ ງເລື່ ມຕ ົ້ນຮຽນບາງຈຸດ. ດງ
ື່ .ົ້
ົ້ ະກະກຽມຜູອ
ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຫວ ັງວາື່ ປົ້ ມເຫຼັົ້ມນຈ
ົ້ າື່ ນໃຫອ
ົ້ າື່ ນປົ້ ມເຫຼັົ້ມອື່ ນໆທື່ ຂາົ້ ພະເຈົ້າຂຽນ. ຫຼ ງັ ຈາກທື່ ທາື່ ນ
ົ້ ບແລວ
ອາື່ ນປົ້ ມເຫຼັົ້ມນຈ
ົ້ , ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຂແນະນາໃຫອ
ົ້ າື່ ນປົ້ ມ Supernatural: What the Bible

Teaches about the Unseen World—And Why It Matters. ສາລ ັບຜູອ
ົ້ າື່ ນພາສາອ ັງກິດປົ້ ມ
ົ້ ຢູໃື່ ນອິນເຕເນັດບື່ ວາື່ ຈະຜາື່ ນ Amazon.com ຫຼສານ ັກພິມຈາໜາື່ ຍ, Lexham Press. ນອກ
ເຫຼັົ້ມນມ
ົ້ ັງມວິດໂອອອນໄລນຟ
ຈາກນຍ
໌ ຣທາງອິນເຕເນັດທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ກາື່ ວເຖິງແນວຄວາມຄິດບາງຢາື່ ງທື່ ສາຄ ັນໃນ
ົ້ າມາດດາວໂລດໂດຍບື່ ເສຍຄາື່ ໄດທ
ປົ້ ມເຫຼັົ້ມນ.ົ້ ສາລບ
ັ ຜູອ
ົ້ າື່ ນພາສາອື່ ນໆ, ປົ້ ມເຫຼັົ້ມນສ
ົ້ ື່
https://www.miqlat.org/translations-of-supernatural.htm.
ຫຼ ັງຈາກໄດອ
ົ້ າື່ ນເລື່ ອງເໜອທາມະຊາດ Supernatural ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຫວ ັງວາື່ ຜູອ
ົ້ າື່ ນຈະໄປອາື່ ນປົ້ ມອື່ ນໆ
ອກຫຼ າຍເຫຼັົ້ມທື່ ຂາົ້ ພເຈາົ້ ໄດຂ
ົ້ ຽນຊື່ ງສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນວາື່ ມຫຼ າຍສິື່ ງຫຼາຍຢາື່ ງທື່ ຈະຮຽນຮູກ
ົ້ ຽື່ ວກ ັບພຣະຄາພ
ແລະພຣະເຈາົ້ ຫຼາຍກວາື່ ສິື່ ງທື່ ທາື່ ນອາດຈະໄດຍ
ິ ໃນຄຣິສຕະຈ ັກເຊັື່ ນ: I Dare You Not to Bore Me
ົ້ ນ

with the Bible; The Bible Unfiltered: Approaching Scripture on Its Own Terms; and
The Unseen Realm: Recovering the Supernatural Worldview of the Bible.
ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຍ ັງຫວ ັງວາື່ ທາື່ ນທຸກຄນຈະກາຍເປັນຜູຟ
ົ້ ງັ ໃນໂປແກຼມ Naked Bible Podcast ຂອງຂາົ້
ົ້ ຫາໃນພຣະຄາພແກຜ
ພະເຈາົ້ . ເປັນຊື່ ທື່ ສະທອ
ົ້ ນເຖິງເປົ້າໝາຍຂອງຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໃນການໃຫເົ້ ນອ
ື່ ຟ
ົູ້ ງັ ໃນສະ
ພາບການເກື່ າແກດ
ັົ້ ມຂອງຕວມນ,
ັ ບື່ ມຄວາມຄິດເຫັ ນແລະການສມມຸດຕິຖານທື່ ທັນສະໄໝທື່ ອງໃສ ື່
ື່ ງເດ
ບ ັນດາແບບຂອງຊາວຕາເວັ ນຕກສະ

ົ້ ວາມໃນພຣະຄາພ,
ໄໝໃໝ.ື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ເອາໃຈໃສສ
ື່ ະເພາະແຕຂ
ື່ ຄ

ທື່ ເຂົ້າໃຈໃນສະພາບການຂອງມນເອງສາມາດສະໜັ
ບສະໜຸນໄດ ົ້ - ບື່ ແມນສິື່
ັ
ື່ ງທື່ ປະເພນໄດເົ້ ວົ້ າກຽື່ ວກ ັບ
ົ້ ຣະຄາພ. ໃນແຕລ
ົ້ ຊື່ ງ
ຂພ
ື່ ະເດອນມຜູຟ
ົ້ ງັ ຫຼ າຍແສນຄນຮຽນຮູທ
ົ້ ື່ ຈະອາື່ ນພຣະຄາພດວ
ົ້ ຍຄວາມເຂົ້າໃຈທື່ ດຂນ
ພວກເຂາເຈາົ້ ບື່ ເຄຍເຫັ ນມາກອ
ື່ ນ. ຄວາມຕື່ ນເຕັ ົ້ນໃນການຄ ົ້ນພບແມນສິື່
ື່ ງທື່ ຜູເົ້ ຊື່ ອທຸກຄນຄວນໄດຮ
ົ້ ັບຢາື່ ງ
ສະໝາື່ ສະເໝ. ນນແມ
ນເຫດຜ
ນທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ເຮັດໃນສິື່ ງທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ເຮັດ.
ັ ົ້
ື່
ຂຂອບໃຈທື່ ອາື່ ນສິື່ ງນ!ົ້

ບດນາ
ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການຫຍ ັງ?
ົ້ ງັ ຄວາື່ ເປັນຄາຖາມງາຍໆ,
ສິື່ ງນຟ
ແຕຖ
ໆ
ື່
ື່ າົ້ ທາື່ ນໃຫຄ
ົ້ ວາມຄິດແດຈ
ື່ ັກໜອ
ົ້ ຍໜື່ ງ ມ ັນກື່ ບື່ ງາຍແທ
ື່
ົ້ .
ຍອ
ົ້ ນຫຍ ັງ? ກອ
ື່ ນອື່ ນໝດທາື່ ນຕອ
ົ້ ງຮູວ
ົ້ າື່ ໃຜກາລ ັງຖາມຄາຖາມ. ຄນເຮາຈະຖາມດວ
ົ້ ຍຫຼ າຍເຫດຜນທື່
ແຕກຕາື່ ງກ ັນ. ມນເປັ
ນສຽງ
ັ ນສຽງຮອ
ັ
ົ້ ງຂອງຄວາມໂກດແຄນ
ົ້ ຈາກຄນທື່ ມຄວາມເຈັບປວດບ? ບາງທມນແມ
ື່
ຊື່ ມຄອ
ຢ
ື່ ຍໆທື່ ຟັງເຂົ້າໃຈຍາກ ເຊິື່ ງມາຈາກຄວາມໂສກເສົ້ າເລິກໆ. ມ ັນແມນມາຈາກຄວາມຢາກຮູ
ື່
ົ້ າກເຫັ ນ
ົ້ ການໃຫຄ
ບ? ຫຼວາື່ ມນພຽງແຕ
ຖ
ັ
ື່ ກກະຕຸນ
ົ້ ໂດຍຄວາມຕອ
ົ້ ງການທື່ ຈະຄິດຢາື່ ງເລິກເຊິື່ ງກຽື່ ວກ ັບເລື່ ອງນ?
ົ້ າ
ົ້ ຢູກ
ຕອບທື່ ຖກຕອ
ນຂ
ັ ົ້
ົ້ ງນນແມ
ື່ ນ
ື່ ັບສາເຫດທື່ ຄາຖາມຖກຖາມ.
ື່ ຈະບອກທາື່ ນໂດຍກງ. ແຕ ື່
ເນື່ ອງຈາກວາື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ເປັນຜູທ
ົ້ ື່ ຖາມຄາຖາມ, ມ ັນຈື່ ງເປັນເລື່ ອງງາຍທ
ື່
ກອ
ັົ້ າຖາມເພາະວາື່
ື່ ນອື່ ນໝດໃຫຂ
ົ້ າົ້ ພະເຈາົ້ ບອກທາື່ ນວາື່ ສິື່ ງໃດທື່ ບື່ ກະຕຸນ
ົ້ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ . ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ບື່ ໄດຕ
ົ້ ງຄ
ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ບື່ ຮູຄ
ໆ
ັ ທຸກຄນທື່ ພຣະເຈາົ້ ເອງ
ົ້ າຕອບ. ແມນແທ
ື່
ົ້ . ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຮູຄ
ົ້ າຕອບສາລບ
ຈະຊງໃຫກ
ນວິ
ັົ້
ົ້ ັບພວກເຮາທຸກຄນ. ແລະນນແມ
ື່ ທທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຖາມຢາື່ ງລະອຽດ. ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຂໃຫມ
ົ້ ັນຊວ
ື່ ຍ
ທາື່ ນໃຫຄ
ິ ກຽື່ ວກ ັບສິື່ງທື່ ສາຄ ັນບາງຢາື່ ງ. ເມື່ ອຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຖາມວາື່ “ພຣະເຈົ້າຕອ
ົ້ ດ
ົ້ ງການຫຍ ັງ?” ຂາົ້ ພະເຈາົ້
ກາລ ັງຖາມແທໆ
ັ ທາື່ ນ
ົ້ ວາື່ : ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການຫຍ ັງສາລ ັບຂາົ້ ພະເຈາົ້ ແລະຊວິດຂອງຂາົ້ ພະເຈາົ້ ແລະສາລບ
ແລະຊວິດຂອງທາື່ ນ? ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ັ ທຸກໆຄນໃນໂລກ?
ົ້ ງການຫຍ ັງສາລບ
ກອ
ນຄ
ັ ົ້
ື່ ນທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຈະໃຫຄ
ົ້ າຕອບມ ັນຈະແຈງົ້ ວາື່ ຄາຖາມນນແມ
ື່ າຖາມທາງສາດສະໜາ.ຄາຖາມກຽື່ ວ
ົ້ ມາແລະຈະຕອບຄາ
ກ ັບພຣະເຈາົ້ ຕາມປກກະຕິຖວາື່ ເປັນເລື່ ອງສາດສະໜາ. ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໄດຕ
ັ ົ້ າຖາມຂນ
ົ້ ງຄ
ຖາມນເົ້ ພາະຂາົ້ ພະເຈາົ້ ສນໃຈໃນພຣະເຈາົ້ . ຄນສວ
ື່ ນຫຼ າຍສນໃຈໃນພຣະເຈາົ້ ເຖິງແມນວ
ື່ າື່ ພວກເຂາບື່
ສນໃຈໃນຄຣິສຕະຈ ັກ. ນນເປັ
ັ ົ້ ນເລື່ ອງທື່ ດ,ເນື່ ອງຈາກວາື່ ທາື່ ນບື່ ຕອ
ົ້ ງການໃຫຄ
ົ້ ຣິສຕະຈ ັກເວົ້ າກຽື່ ວກ ັບພຣະ
ເຈາົ້ . ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ບື່ ແມນສິ
ື່ ດຍາພິບານຫຼນ ັກບວດ, ແຕຂ
ື່ າົ້ ພະເຈາົ້ ໄດເົ້ ຮັດອາຊບດວ
ົ້ ຍການສກສາພຣະຄາພ.
ື່ ັ ນນຕ
ດງ
ຂ
ັົ້ ງແຕ
ັົ້
ື່ າົ້ ພະເຈາົ້ ເປັນຄນຖາມຄາຖາມທື່ ວາື່ “ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການຫຍ ັງ”? ຄາຕອບຂອງຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຈະ
ມາຈາກພຣະຄາພ. ນນເຮັ
ຸ ສຸມແຄບລງອກໜອ
ັ ົ້ ດໃຫຈ
ົ້ ດ
ົ້ ຍໜື່ ງ. ເປົ້າໝາຍຂອງຂາົ້ ພະເຈາົ້ ແມນການອະທິ
ື່
ບາຍວິທທື່ ພຣະຄາພຈະຕອບຄາຖາມທື່ ວາື່ “ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການຫຍ ັງ?”
ົ້ າລ ັບຄາຕອບ. ມ ັນງາຍດາຍ.
ບ ັດນສ
ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ື່
ົ້ ງການທື່ານ.
ນນອາດຈະເຮັ
ດໃຫທ
ັົ້
ົ້ າື່ ນຕກຕະລງ. ທາື່ ນອາດຈະສງໃສ.ບື່ ເປັນຫຍ ັງ. ແຕມ
ື່ ັນແມນຄ
ື່ າຕອບທື່ ຖກຕອ
ົ້ ງ.
ຄວາມຈິງແລວ
ັ ື່ ແມນຄ
ົ້ ມນບ
ື່ າຕອບທື່ ໄດອ
ົ້ ະທິ ບາຍຢື່າງຄບຖວ
ົ້ ນ. ທາື່ ນບື່ ສາມາດຮ ັບຮູຄ
ົ້ າຕອບທື່ ໜາົ້

ອ ັດສະຈ ັນແລະເລິກເຊິື່ ງ ພຽງແຕປ
ັົ້ ທາື່ ນຕອ
ື່ ະໂຫຍກດຽວນນ.
ົ້ ງການສະພາບການບາງຢາື່ ງເພື່ ອຊື່ ນຊມ
ົ້ ງຫຼ ັງ. ທື່ ຈິງແລວ
ຄວາມຮ ັກທື່ ຢູເື່ ບອ
ົ້ ມເລື່ ອງລາວຍາວໆແລະໜາົ້ ສ ັງເກດທື່ ຢູເື່ ບົ້ອງຫຼ ງັ ຄາຕອບ.
ື່ ັ ກາື່ ວ, ປົ້ ມເຫຼັົ້ມນບ
ົ້ ື່ ພຽງແຕກ
ເນື່ ອງຈາກວາື່ ເປັນສະຖານະການດງ
ັ ົ້
ື່ ຽື່ ວກ ັບສິື່ ງທື່ ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການເທື່ ານນ,

ແຕມ
ວ
ື່ ັນກຽື່ ວກ ັບສິື່ງຕື່າງໆທື່ ພຣະເຈາົ້ ຢາກໃຫົ້ທື່ານຮູ.ົ້ ແມນແລ
ື່
ົ້ , ພຣະອງຕອ
ົ້ ງການທາື່ ນ, ແຕເື່ ພື່ ອທາື່ ນ
ື່ ມາເພື່ ອໃຫທ
ົ້ ນ
ຈະຊື່ ນຊມສິື່ ງນນແລະຕ
ູ ສະພາບການຕື່ ມອກ.
ັ ົ້
ົ້ າື່ ນຕອ
ົ້ ງການພຣະເຈາົ້ , ທາື່ ນຈາເປັນຕອ
ົ້ ງມຂມ
ແນນ
ນວຽກຂອງຂ
າົ້ ພະເຈາົ້ . ພວກເຮາຈະເລື່ ມຕ ົ້ນດວ
ັ ົ້
ື່ ອນວາື່ ນນແມ
ື່
ົ້ ຍເລື່ ອງລາວຂອງພຣະເຈາົ້ . ມເລື່ ອງ
ໂສກເສົ້ າຫຼ າຍຢູໃື່ ນນນ,
ັ ົ້ ແຕວ
ື່ າື່ ບື່ ມສິື່ ງໃດເລຍທື່ ເຄຍປື່ຽນໃຈຂອງພຣະເຈົ້າກຽື່ ວກ ັບທາື່ ນຫຼ ຂາົ້ ພະເຈົ້າ, ຂອບ
ື່ ັ ກາື່ ວແລວ
ໃຈພຣະເຈາົ້ . ເມື່ ອຂາົ້ ພະເຈາົ້ ບອກເລື່ າເລື່ ອງດງ
ົ້ , ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຈະສຸມໃສບ
ື່ າງສວ
ື່ ນຂອງເລື່ ອງລາວ
ທື່ ມຄວາມສາຄ ັນເປັນພິເສດ. ແຕຖ
ື່ າົ້ ທາື່ ນອາື່ ນພຽງແຕພ
ື່ າກສວ
ື່ ນເລື່ ອງລາວ, ທາື່ ນກຈະໄດຮ
ົ້ ັບຄາຕອບສາ
ລ ັບຄາຖາມທື່ ພວກເຮາເລື່ ມຕ ົ້ນພອ
ົ້ ມ. ເຖິງວາື່ ຂາົ້ ພະເຈົ້າຄາດຄະເນວາື່ ,ທາື່ ນຈະຕອ
ົ້ ງການສບຕື່ ເດນໜາົ້ ຕື່
ົ້ ນ
ໄປ. ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຫວ ັງວາື່ ທາື່ ນຈະເຮັດໄດ.ົ້ ມ ັນເປັນຂມ
ູ ທື່ ດ.
ກອ
ື່ ນທື່ ພວກເຮາຈະເລື່ ມຕ ົ້ນ, ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຍ ັງມອກສິື່ ງໜື່ ງທື່ ຈະເວົ້ າ. ຖາົ້ ທາື່ ນໄດໃົ້ ຊຊ
ົ້ ວິດຂອງທາື່ ນສວ
ື່ ນ
ົ້ ລວ
ຫຼາຍຢູໃື່ ນຄຣິສຕະຈ ັກແລວ
ົ້ , ທາື່ ນອາດຄິດວາື່ ທາື່ ນຮູຈ
ົ້ ັກເລື່ ອງນແ
ົ້ . ແນນ
ື່ ອນທາື່ ນຮູຈ
ົ້ ັກບາງສວ
ື່ ນຂອງ
ົ້ ນ
ມນ,
ູ ໃໝໆ
ັ ແຕຂ
ື່ າົ້ ພະເຈາົ້ ສາມາດຮ ັບປະກ ັນໄດວ
ົ້ າື່ ມ ັນຈະມຂມ
ື່ ບາງຢາື່ ງທື່ ຈະເຮັດໃຫທ
ົ້ າື່ ນແປກປະຫຼາດ
ໃຈ. ແຕໜ
ື່ າົ້ ເສຍດາຍ, ສິື່ ງທື່ ໄດຮ
ົ້ ັບຫຼາຍທື່ ສຸດໃນຄວາມເຂົ້າໃຈແລະຄວາມເພິື່ ງພໃຈຕື່ ເລື່ ອງລາວໃນພຣະ
ຄາພແມນອ
ບາງຄງຄວາມເພິື່
ງພໃຈໃນຄຣິສຕະຈ ັກແລະໃນນິກາຍ
ັ ົ້
ັົ້
ື່ ງການຈ ັດຕງທາງສາດສະໜາ.
ົ້ ມເຫຼັົ້ມນ.ົ້
ກາຍເປັນສິື່ ງສາຄ ັນກວາື່ ເລື່ ອງລາວໃນພຣະຄາພ. ນນບ
ັົ້ ື່ ແມນສະຖານະການໃນປ
ື່
ເຖິງແມນວ
າື່
ັ ົ້
ື່ າື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ກາລ ັງສມມຸດໄປວາື່ ຜູອ
ົ້ າື່ ນບາງຄນຄຸນ
ົ້ ເຄຍກ ັບພຣະຄາພ, ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໝນໃຈວ
ທາື່ ນຈະປະສບກ ັບຄວາມຈິງແລະວິທການໃໝໆ
ື່ ທື່ ຈະຄິດກຽື່ ວກ ັບຄວາມຈິງທື່ ທາື່ ນຮູຢ
ົ້ ແ
ືູ່ ລວ
ົ້ .ແລະຖາົ້ ທາື່ ນບື່
ເຄຍໄປຄຣິສຕະຈ ັກຫຼເຄຍໄດຍ
ິ ກຽື່ ວກ ັບພຣະຄາພຫຼ າຍ, ທາື່ ນແມນຜູ
ົ້ ນ
ື່ ອ
ົ້ າື່ ນທື່ ສມບູນແບບທື່ ສຸດ. ບື່ ມຫຍ ັງ
ົ້ ກເທື່ ອໜື່ ງ. ມ ັນແມນສິື່
ທື່ ຈະແກຄ
ົ້ ວາມເຂົ້າໃຈຜິດຫຼ ຮຽນຮູຊ
ົ້ າອ
ື່ ງໃໝທ
ື່ ງັ ໝດ. ບື່ ວາື່ ທາງໃດກື່ ຕາມ, ຂາົ້ ພະ
ເຈາົ້ ຄິດວາື່ ທາື່ ນຈະມປະສບການກ ັບຄວາມຕື່ ນເຕັ ົ້ນໃນການຄ ົ້ນພບສິື່ ງທື່ ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການແລະຍອ
ົ້ ນຫຍ ັງ.

ພາກທ I: ເລື່ ອງລາວ

ບດທ 1
ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການຄອບຄວ
ຄວາມຄິດທາອິດທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ມກຽື່ ວກ ັບພຣະເຈາົ້ ບື່ ແມນພ
ື່ ື່ ຜູໜ
ົ້ ື່ ງໃນທອ
ົ້ ງຟົ້າທື່ ເບິື່ ງບື່ ເຫັ ນ. ພຣະເຈົ້າເປັນ
ຜູສ
ົ້ າົ້ ງ, ເປັນພະລ ັງທື່ ຫາື່ ງໄກອອກໄປ. ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຖວາື່ ພຣະອງຮູກ
ົ້ ຽື່ ວກ ັບຂາົ້ ພະເຈາົ້ ແລະຄນອື່ ນໆທຸກຄນ,
ແຕຂ
ື່ າົ້ ພະເຈາົ້ ບື່ ຮູວ
ົ້ າື່ ພຣະອງກາລ ັງຄິດຫຍ ັງຢູຫ
ື່ ຼວາື່ ພຣະອງກາລ ັງຄິດເຖິງຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຫຼ ຄນອື່ ນໆໃນໂລກ.
ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ເຊື່ ອວາື່ ພຣະອງມຕວຕນ, ແຕຂ
ື່ າົ້ ພະເຈາົ້ ບື່ ຄິດວາື່ ພຣະອງເປັນຄກ ັບວິນຍານຢູກ
ື່ ັບຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຢູື່
ໃນຫອ
ົ້ ງ. ແຕຂ
ື່ າົ້ ພະເຈາົ້ ຄິດວາື່ ພຣະເຈາົ້ ເປັນຜູສ
ົ້ ັງເກດການເຊິື່ງຂາົ້ ພະເຈາົ້ ອາດຈະໄດຮ
ົ້ ັບຄວາມສນໃຈບາງ
ື່ ອຂາົ້ ພະເຈາົ້ ມບ ັນຫາ. ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ບື່ ໄດຄ
ຄງບາງຄາວເມ
ັົ້
ົ້ ິດວາື່ ພຣະເຈົ້າຢາກທາຮາົ້ ຍຂາົ້ ພະເຈາົ້ ,ຫຼ ວາື່ ພຣະ
ອງບື່ ມ ັກຂາົ້ ພະເຈາົ້ . ໃນສວ
ື່ ນຂອງຂາົ້ ພະເຈາົ້ , ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຍອມຮ ັບວາື່ ພຣະເຈາົ້ ມຈິງ, ແລະຂາົ້ ພະເຈາົ້ ບື່ ມ
ເຫດຜນທື່ ຈະຄິດວາື່ ພຣະອງເປັນສ ັດຕູ. ກື່ ເປັນແບບນນແຫຼ
ະ. ເຊັື່ ນດຽວກ ັບຄາເວົ້ າທື່ ວາື່ , "ຈາກສາຍຕາ
ັ ົ້
ຂອງຂອ
ົ້ ຍ,ຈາກຄວາມຄິດຂອງຂອ
ົ້ ຍ".
ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ມຫຼາຍສິື່ ງທື່ ຈະຕອ
ົ້ ງຮຽນຮູກ
ົ້ ຽື່ ວກ ັບພຣະເຈາົ້ . ເນື່ ອງຈາກວາື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ບື່ ໄດຊ
ົ້ ອກຫາພຣະອງ,
ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຈື່ ງຖວາື່ ພຣະອງບື່ ໄດຊ
ົ້ ອກຫາຂາົ້ ພະເຈາົ້ . ຖາົ້ ມບາງຄນຖາມຂາົ້ ພະເຈາົ້ ວາື່ ພຣະເຈາົ້ ກາລ ັງຊອກ
ຫາຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຫຼ ບື່ , ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ອາດຈະເວົ້ າວາື່ ພຣະເຈາົ້ ມສິື່ ງດກວາື່ ທື່ ຕອ
ັົ້ ຂາົ້ ພະເຈາົ້
ົ້ ງເຮັດຫຼ າຍກວາື່ ນນ.
ຄິດວາື່ ຕນເອງບື່ ໄດເົ້ ຮັດຫຍ ັງດຫຼບື່ ດທື່ ຕອ
ົ້ ງການຄວາມສນໃຈຈາກພຣະເຈາົ້ ຫຼ າຍ.
ົ້ າົ້ ພະ
ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຜິດແລວ
ັົ້ ຕອນນຂ
ົ້ . ພຣະເຈາົ້ ໄດຊ
ົ້ ອກຫາຂາົ້ ພະເຈາົ້ . ຂາົ້ ພະເຈົ້າພຽງແຕບ
ື່ ື່ ຮູເົ້ ທື່ ານນ.
ເຈາົ້ ຮູແ
ັ ນພຣະລ ັກສະນະຂອງພຣະອງທື່ ຈະສະ
ົ້ ລວ
ົ້ ວາື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດສ
ົ້ ະແຫວງຫາຂາົ້ ພະເຈົ້າເພາະວາື່ ມນເປັ
ແຫວງຫາພວກເຮາ. ພຣະອງໄດຍ
ົ້ ອມຮ ັບພວກເຮາ.
ົ້ ຽື່ ວກ ັບພຣະເຈົ້າໄດແ
ພວກເຮາຮູເົ້ ລື່ ອງເຫຼື່ ານກ
ນຄ
ັົ້
ົ້ ນວໃດ? ນນແມ
ື່ າຖາມທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຈະຖາມຫຼາຍກວາື່
ື່ ຊອກຫາເບິື່ ງ! ຂໃຫເົ້ ຮາເລື່ ມຕ ົ້ນດວ
ໜື່ ງຄງ,
ັົ້ ສະນນຈ
ັ ົ້ ງ
ົ້ ຍຕວເອງເປັນຕວຢາື່ ງປຽບທຽບ. ມ ັນເປັນເລື່ ອງປກ
ກະຕິຄເປັນສວ
ິ ື່ ເຮາເຮັດ, ໂດຍສະເພາະຢາື່ ງຍິື່ ງຖາົ້ ມ ັນ
ື່ ນໜື່ ງຂອງນິດໄສພວກເຮາ ທື່ ຈະເອາໃຈໃສສ
ື່ ື່ ງທ
ຕອ
ົ້ ງການຄວາມພະຍາຍາມຫຼ າຍ. ໂດຍທາມະຊາດພວກເຮາມ ັກຈະໃຈຮາົ້ ຍຫຼຄຽດແຄນ
ົ້ ເມື່ ອມຄນເຍາະ
ົ້ ,ດູຖກ
ເຍຍ
ູ ,ທາລາຍ,ຫຼອາົ້ ງວາື່ ເປັນຂອງພວກເຂາໃນສິື່ ງທື່ ເຮາໄດສ
ົ້ າົ້ ງ,ເຮັດສາເລັ ດ,ຫຼຄິດອອກກອ
ື່ ນ. ການ
ບື່ ຮູສ
ນເລື່ ອງຜິດປກກະຕິ.
ັ ົ້
ົ້ ກເຖິງສິື່ ງເຫຼື່ ານນຈະເປັ
ົ້ ມາແບບນ.ົ້ ພວກເຮາຮູຕ
ພວກເຮາຮູສ
ົ້ ກແບບນເົ້ ພາະວາື່ ພວກເຮາຖກສາົ້ ງຂນ
ົ້ ວເອງ. ພວກເຮາທຸກຄນມ
ຊວິດພາຍໃນ, ຊວິດຂອງຈິດໃຈ. ພວກເຮາໃຊສ
ັ ຍາຂອງພວກເຮາເພື່ ອສິື່ ງທື່ ພວກເຮາຕອ
ົ້ ະຕິປນ
ົ້ ງການ

ແລະເພື່ ອໃຫໄົ້ ດສ
ິ ື່ ຈະເຮັດໃຫພ
ົ້ ື່ ງທ
ົ້ ວກເຮາມຄວາມສຸກ, ບື່ ແມນສິື່
ື່ ງທື່ ຈະເຮັດໃຫພ
ົ້ ວກເຮາເຈັບປວດແລະສູນ
ເສຍ. ພວກເຮາກະທາໂດຍເຈດຕະນາ, ບື່ ແມນແບບບ
ັງເອນຫຼ ໂດຍບື່ ມຈຸດປະສງ. ພວກເຮາໄດຮ
ື່
ົ້ ັບຄາ
ແນະນາໂດຍເຫດຜນແລະຄວາມຮູສ
ົ້ ກໃນໃຈຂອງພວກເຮາ.
ພາບປະກອບຂອງເຫດຜນທື່ ວາື່ ທັງໝດນເົ້ ປັນຄວາມຈິງແມນມ
ສ
ກໆນອ
ິ
ື່ ຫຼ າຍຢາື່ ງ. ແມນແຕ
ື່
ື່ ື່ ງເລັ
ົ້ ຍໆທື່
ພວກເຮາເຮັດທື່ ບື່ ສາຄ ັນກື່ ເຮັດໂດຍເຈດຕະນາ,ເຮັດຕາມຄວາມຄິດຂອງພວກເຮາ. ພວກເຮາຖູແຂວ
ົ້ ເພາະ
ພວກເຮາບື່ ຕອ
ົ້ ງ ການຢາກເປັນແຂວ
ົ້ ແມງຫຼມກິື່ ນປາກ. ພວກເຮາຕື່ ນເຊົ້ າເພາະວາື່ ພວກເຮາຕອ
ົ້ ງການຮ ັກ
ື່ ນທື່ ຈະເຮັດ. ພວກເຮາລຽົ້ ວຊາົ້ ຍແທນ
ສາໜາົ້ ທື່ ວຽກງານຂອງພວກເຮາ, ຫຼຍອ
ົ້ ນວາື່ ພວກເຮາມສິື່ ງທື່ ມວນຊ
ື່
ທື່ ຈະໄປທາງຂວາເພາະວາື່ ພວກເຮາມບອ
ັ ົ້ ື່ ອພວກເຮາອາດຈະເຮັດບາງສິື່ ງ
ື່ ນທື່ ຈະໄປ. ໃນໂອກາດເຫຼື່ ານນເມ
ົ້ ວາື່ ບື່ ສມເຫດສມຜນ, ມ ັນກື່ ຍ ັງເປັນຍອ
ບາງຢາື່ ງທື່ ອາດເອນ
ົ້ ນວາື່ ພວກເຮາຢາກໄດຜ
ົ້ ນທື່ ຕອ
ົ້ ງການບາງຢາື່ ງ.
ົ້ ຢູກ
ແລະເຖິງແມນວ
ື່ າື່ ພວກເຮາຈະເຮັດສິື່ ງທື່ ບື່ ເປັນທື່ ພໃຈກື່ ຕາມແຕກ
ື່ ື່ ຂນ
ື່ ັບການຄິດວາື່ ມ ັນຈະເປັນຜນດຕື່
ພວກເຮາໃນທາງໃດທາງໜື່ ງ. ຍອ
ົ້ ນຫຍ ັງພວກເຮາຄວນອອກກາລ ັງກາຍຢູໃື່ ນສູນອອກກາລ ັງກາຍຫຼກິນແຕ ື່
ອາຫານທື່ ມສຸຂະພາບດເທື່ ານນ?
ພວກເຮາເປັນຄນມເປົ້າໝາຍໂດຍທາມະຊາດ, ບື່ ແມນເປັ
ນຄນທື່ ບື່ ມເປົ້າ
ັ ົ້
ື່
ໝາຍ.
ົ້ າດຈະເປັນສ ັນຍານຂອງບ ັນຫາທາງຈິດໃຈຫຼ ອາລມໃນພວກ
ອກເທື່ ອໜື່ ງ, ສິື່ ງທື່ ກງກ ັນຂາົ້ ມກ ັບສິື່ງເຫຼື່ ານອ
ເຮາ.
ົ້ ນ
ພຣະເຈາົ້ ໃນພຣະຄຣິສຕະທາຄາພໄດແ
ູ ນ.ົ້ ພຣະເຈາົ້ ກະທາສິື່ ງຕາື່ ງໆເພື່ ອໃຫເົ້ ປັນທື່ ພໃຈກ ັບສິື່ງ
ົ້ ບງື່ ປັນຂມ
ທື່ ພຣະອງໄດເົ້ ຮັດ. ພຣະເຈົ້າບື່ ໄດສ
ົ້ າົ້ ງມະນຸດຍອ
ົ້ ນວາື່ ພຣະອງຂາດບາງສິື່ ງບາງຢາື່ ງ. ພຣະອງບື່ ໄດໂົ້ ດດ
ດຽື່ ວ. ພຣະອງບື່ ໄດຂ
ົ້ າດເຂນແລະພຣະອງບື່ ຕອ
ົ້ ງການວງສ ັງຄມ, ພຣະເຈາົ້ ບື່ ຕອ
ົ້ ງການຫຍ ັງເພາະວາື່ …
ພຣະອງເປັນພຣະເຈາົ້ . ພຣະອງໄດສ
ົ້ າົ້ ງສິື່ ງຕາື່ ງໆເພື່ ອເພດເພນກ ັບວຽກງານທື່ ເຮັດດວ
ົ້ ຍມຂອງພຣະອງ
ເອງ. ແລະສິື່ ງທື່ ພຣະອງໃສໃື່ ຈຫຼາຍທື່ ສຸດແມນສິື່
ື່ ງທື່ ພຣະອງໄດສ
ົ້ າົ້ ງເພື່ ອໃຫເົ້ ປັນເໝອນກ ັບພຣະອງ. ພຣະ
ົ້ ມນ
ຄາພກາື່ ວວາື່ ສິື່ ງເຫຼື່ ານແ
ື່ "ໃນຮູບລ ັກສະນະຂອງພຣະອງເອງ" (ປະຖມມະການ 1:26). ສິື່ ງເຫຼື່ ານນັົ້
ແມນທ
ື່ າື່ ນແລະຂາົ້ ພະເຈາົ້ .

ເລື່ ອງລາວຂອງພວກເຮາເລື່ ມຕ ົ້ນຢູື່ໃສ ?
ເລື່ ອງລາວທື່ ວາື່ ເປັນຫຍ ັງພຣະເຈາົ້ ຈື່ ງຕອ
ົ້ ງການພວກເຮາ, ເລື່ ມຕ ົ້ນດວ
ົ້ ຍຄວາມຄິດໃນພຣະຄາພທື່ ວາື່
ພຣະເຈາົ້ ເປັນຜູສ
ສ
ັ ົ້
ົ້ າົ້ ງຂອງພວກເຮາ. ເຖິງແມນວ
ື່ າື່ ພວກເຮາບື່ ສາມາດເຂົ້າໃຈສິື່ ງນນໄດ
ົ້ ມບູນແຕຜ
ື່ ນໄດຮ
ົ້ ັບ
ກື່ ຄວາື່ ພວກເຮາມຊວິດຢູເື່ ພາະວາື່ ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການໃຫພ
ົ້ ວກເຮາມຊວິດຢູ.ື່ ພຣະເຈາົ້ ບື່ ໄດກ
ົ້ ະທາແບບບື່ ມ
ແບບແຜນ.ພຣະອງກະທາໂດຍມຈຸດປະສງ. ເມື່ ອພຣະອງສາົ້ ງມະນຸດພຣະອງບື່ ໄດພ
ົ້ ະຍາຍາມຕື່ ມສິື່ ງທື່ ຕນ
ເອງບື່ ມລງໄປ. ພຣະອງບື່ ຈາເປັນຕອ
ົ້ ງມພວກເຮາ,ແຕພ
ື່ ຣະອງຍ ັງໄດສ
ົ້ າົ້ ງພວກເຮາຢູ.ື່ ມຄາອະທິ ບາຍທື່

ົ້ ຽວທື່ ວາື່ ຍອ
ສມເຫດສມຜນພຽງແຕຂ
ື່ ດ
ົ້ ນຫຍ ັງພຣະອງຈື່ ງໄດສ
ົ້ າົ້ ງພວກເຮາຄ: ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການໃຫພ
ົ້ ວກ
ເຮາມຊວິດຢູເື່ ພື່ ອໃຫພ
ົ້ ຣະອງຈະໄດຊ
ົ້ ື່ ນຊມພວກເຮາແລະເພື່ ອເຮັດໃຫເົ້ ຮາມຄວາມສຸກກ ັບພຣະອງ.
ເນື່ ອງຈາກວາື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດສ
ົ້ າົ້ ງພວກເຮາ, ພຣະຄາພຈື່ ງກາື່ ວເຖິງພຣະອງໃນຖານະເປັນ“ພຣະບິດາເຈາົ້ ”
1
ຂອງພວກເຮາແລະຄນເຮາຕງແຕ
ອ
ນເຫດຜ
ນທື່ ພຣະຄາພ
ັົ້
ັົ້
ື່ າດາມເປັນຕ ົ້ນມາແມນລູ
ື່ ກຂອງພຣະອງ . ນນແມ
ື່

ໃຊພ
ັົ້ ື່
ົ້ າສາຂອງຄອບຄວເພື່ ອພັນລະນາເຖິງພຣະເຈາົ້ ແລະຄວາມສາພັນຂອງພຣະອງກ ັບພວກເຮາ. ນນບ
ແມນເລ
ື່ ື່ ອງບ ັງເອນ.
ແຕຂ
ື່ າົ້ ພະເຈາົ້ ກາລ ັງໂດດໄປລວ
ື່ ງໜາົ້ ໃນເລື່ ອງຫຼ າຍເກນໄປແລວ
ົ້ . ເພື່ ອຈະເຂົ້າໃຈສະພາບການທື່ ແທຈ
ົ້ ງິ
ົ້ ຄອບຄວເປັນສູນກາງໃນພຣະຄາພ,ພວກເຮາຈາເປັນຕອ
ສາລ ັບພາສາທື່ ເນັນ
ົ້ ງຍອ
ົ້ ນກ ັບຄນສູສ
ື່ ະໄໝກອ
ື່ ນທື່
ພຣະເຈາົ້ ສາົ້ ງແຜນ
ັ ົ້
ື່ ດິນໂລກແລະສາົ້ ງມະນຸດ. ມ ັນອາດຈະເຮັດໃຫທ
ົ້ າື່ ນແປກໃຈ, ແຕວ
ື່ າື່ ໃນເວລານນພຣະ
ເຈາົ້ ບື່ ໄດຢ
ນເຫດຜ
ນອກຢາື່ ງໜື່ ງທື່ ພວກເຮາສາມາດໝນໃຈໄດ
ວ
ັ ົ້
ັ ົ້
ົ້ ໂ
ືູ່ ດດດຽື່ ວ. ນນແມ
ື່
ົ້ າື່ ພຣະອງບື່ ໄດສ
ົ້ າົ້ ງ
ພວກເຮາເພາະວາື່ ພຣະອງຢູໂ
ື່ ດດດຽື່ ວ.
ພຣະຄາພບອກພວກເຮາວາື່ ກອ
ື່ ນທື່ ພຣະເຈາົ້ ຈະສາົ້ ງພວກເຮາພຣະອງໄດສ
ົ້ າົ້ ງບ ັນດາສິື່ງມຊວິດທື່ ມສະຕິ
ົ້ ພວກເຂາເຈາົ້ ວາື່ “ບຸດທັງຫຼ າຍຂອງພຣະເຈົ້າ.” ພວກເຮາເອນ
ົ້ ພວກເຂາ
ປັນຍາອື່ ນໆຢູແ
ື່ ລວ
ົ້ . ພຣະຄາພເອນ
ເຈາົ້ ວາື່ ເທວະດາ. ໃນພຣະທາໂຢບໃນພຣະຄາພເດມບອກພວກເຮາວາື່ “ພວກ ດຂອງພຣະອງກ
ໂຮຮອ
ົ້ ງຍິນດ ງ

ງສຽງ

” ເມື່ ອພຣະເຈາົ້ ວາງຮາກຖານຂອງແຜນ
ື່ ດິນໂລກ (ໂຢບ 38: 4-7). ພວກເຂາເຈາົ້ ມ

ຢູແ
ື່ ລວ
ົ້ ແລະກາລ ັງເບິື່ງຢູ.ື່
ຄິດກຽື່ ວກ ັບປະໂຫຍກທື່ ວາື່ :“ບຸດທັງຫຼ າຍຂອງພຣະເຈາົ້ .” ເປັນຄາດຽວກ ັນໃນພາສາເຮັບເຣທື່ ແປວາື່ “ລູກ
ຊາຍ” ກື່ ສາມາດແປເປັນ“ລູກເຕົ້ າ”2 ຄາວາື່ “ລູກຂອງພຣະເຈາົ້ ” ມຄວາມໝາຍວາື່ ແນວໃດ? .....ຄອບຄວ.
“ລູກ” ແມນຄ
ື່ າສ ັບທື່ ທາື່ ນຈະໃຊເົ້ ມື່ ອຄອບຄວເປັນຫວເລື່ ອງຂອງການສນທະນາ. ໃນກລະນຂອງໂຢບ
38:4-7, ຄອບຄວແມນຄອບຄ
ວແຫງື່ ສະຫວ ັນຫຼ ຄອບຄວທື່ ເໜອທາມະຊາດ. ພຣະເຈາົ້ ເປັນພຣະບິດາ
ື່
ຂອງສິື່ ງທື່ ມຊວິດທື່ ມສະຕິປນ
ັ ຍາທື່ ພຣະອງໄດສ
ົ້ າົ້ ງໃນໂລກທື່ ເບິື່ ງບື່ ເຫັ ນ.
ຄວາມຈິງທື່ ວາື່ ພຣະເຈາົ້ ມຄອບຄວທື່ ມລ ັກສະນະເໜອທາມະຊາດຢູແ
ື່ ລວ
ົ້ ຊວ
ື່ ຍໃຫເົ້ ຮາເຂົ້າໃຈແຮງຈູງໃຈ
ຂອງພຣະອງໃນການສາົ້ ງອາດາມແລະເອວາເຊິື່ ງເປັນມະນຸດຄູທ
ື່ າອິດໃນເລື່ ອງລາວພຣະທາປະຖມມະ
ການ. ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການຄອບຄວມະນຸດນອກເໜອໄປຈາກຄອບຄວທື່ ເໜອທາມະຊາດຂອງພຣະອງ.
ເປັນເລື່ ອງບື່ ໜາົ້ ເຊື່ ອ, ເລື່ ອງຂອງສວນເອເດນບອກພວກເຮາວາື່ ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການໃຫສ
ົ້ ອງຄອບຄວ

1
2

ອຊຢ 63:16; 64:8; ລກ 3:38; ກຈ 17:28-29: ຣມ 1:7; 1ກຣທ1:3
ປຖກ 3:16; 30:26; 31:43

ົ້ າຍຄວາມວາື່ , ມະນຸດໄດຖ
ົ້ ມາເພື່ ອໃຫຢ
ຂອງພຣະອງຢູນ
ື່ າກ ັນຢູຕ
ື່ ື່ ໜາົ້ ພຣະອງ. ນໝ
ົ້ ກສາົ້ ງຂນ
ົ້ ຕ
ືູ່ ື່ ໜາົ້ ພຣະ
ເຈາົ້ ຄກ ັນກ ັບພວກເທວະດາ.
ແຕພ
ຸ ຢາື່ ງໄດແ
ື່ ວກເຮາຈະຮູທ
ົ້ ກ
ົ້ ນວໃດ? ໃຫພ
ົ້ ວກເຮາມາພິຈາລະນາເບິື່ ງນາກ ັນ.
ພຣະທາເຫຼັົ້ມທາອິດຂອງພຣະຄາພປະຖມມະການເລື່ ມຕ ົ້ນດວ
ົ້ ຍການຊງສາົ້ ງ. ພຣະເຈາົ້ ໄດສ
ົ້ າົ້ ງຫຼ າຍສິື່ ງ
ຫຼາຍຢາື່ ງຕາມເວລາທື່ ເລື່ ອງລາວໄດມ
ົ້ າເຖິງມະນຸດ(ອາດາມແລະເອວາ). ເລື່ ອງລາວເລື່ ມຕ ົ້ນຈາກພຣະເຈາົ້
ສາົ້ ງບ ັນດາພດ,ແມງໄມ,ົ້ ສ ັດທື່ ມປກ,ແລະສ ັດບກ. ບື່ ມສິື່ ງມຊວິດໃດທື່ ມຄວາມສາມາດໃນການມຄວາມສາ
ພັນກ ັບພຣະເຈາົ້ ໄດ.ົ້ ພວກມນບ
ັ ື່ ສາມາດສນທະນາກ ັບພຣະເຈາົ້ ໄດ.ົ້ ພວກມ ັນບື່ ສາມາດແບງື່ ປັນຄວາມຄິດ
ຂອງຕນເອງກ ັບພຣະເຈາົ້ ຫຼ ສະແດງຄວາມຮູບ
ຸ ຄຸນຕື່ ພຣະອງ. ສະມາຊິກໃນຄອບຄວມຄວາມສາພັນເຊິື່ ງ
ົ້ ນ
ກ ັນແລະກ ັນຄ ພວກເຂາເຈາົ້ ມການພວພັນໃນລະດ ັບສະຕິປນ
ັ ຍາແລະອາລມ. ພວກເຂາເຈາົ້ ສາົ້ ງຄວາມ
ຜູກພັນມິດຕະພາບ. ສິື່ ງທື່ ຈບງາມຄກ ັບບ ັນດາພດແລະສ ັດທັງຫຼ າຍນນັົ້ ພວກມ ັນບື່ ສາມາດເປັນລູກຂອງ
ພຣະເຈາົ້ ໄດ.ົ້ ພວກມນບ
ວ. ນນແມ
ນສິື່
ັ ື່ ແມນຄອບຄ
ັົ້
ື່
ື່ ງທື່ ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງ ການແທໆ
ົ້ . ພຣະອງຈາເປັນຕອ
ົ້ ງ
ສາົ້ ງບາງສິື່ ງບາງຢາື່ ງທື່ ຄກ ັບພຣະອງເອງເພື່ ອຈະມຄອບຄວ.

ຮູບລັກສະນະຂອງພຣະເຈາົ້
ພາຍຫຼ ັງທື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດເົ້ ຮັດໃຫພ
ົ້ ດແລະສ ັດທຸກຊະນິດເຕັ ມແຜນ
ື່ ດິນໂລກແລວ
ົ້ , ພຣະອງຍ ັງມວຽກຕອ
ົ້ ງ
ເຮັດອກ. ພຣະເຈົ້າຕ ັດສິນໃຈສາົ້ ງສິື່ ງທື່ ມຊວິດໃໝໆ
ື່ “ຕາມຮູບລ ັກສະນະຂອງພຣະອງ” ແລະ “ຄກ ັນກ ັບ
ພຣະອງ” (ປຖກ1:27). ພວກເຂາເຈາົ້ ຈະເປັນຄອບຄວທາງໂລກຂອງພຣະອງ.
ົ້ ໃຫເົ້ ປັນຄກ ັບ
“ຮູບລ ັກສະນະຂອງພຣະເຈາົ້ ” ແມນແນວຄິ
ດທື່ ສາຄ ັນໃນພຣະຄາພ. ມະນຸດຖກສາົ້ ງຂນ
ື່
ົ້ ເພື່ ອໃຫເົ້ ປັນຮູບ
ພຣະເຈາົ້ . ຄິດເຖິງ“ຮູບແບບ” ຂອງພຣະເຈົ້າເປັນຄາກິລິຍາ. ພວກເຮາຖກສາົ້ ງຂນ
ແບບພຣະເຈົ້າ, ເພື່ ອເປັນຮູບລ ັກສະນະຂອງພຣະອງຄເພື່ ອເປັນຕວແທນຂອງພຣະອງ.
ຮູບແບບຂອງພຣະເຈາົ້ ໝາຍຄວາມວາື່ ແນວໃດ? ປຖກ.1:27-28 ໃຫຄ
ົ້ າຕອບແກພ
ື່ ວກເຮາວາື່ :
ດັ່ງນັ້ນ ພຣະເຈັ້າຈຶ່ງໄດ້ນິຣະມິດສ້າງມະນຸດໃຫ້ມຮ
ີ ູບລກສະນະຂອງພຣະອງ ຕາມພຣະລກສະນະຂອງພຣະເຈັ້າ.
ພຣະອງໄດ້ນິຣະມິດສ້າງພວກເຂາໃຫ້ເປັນຊາຍແລະຍິງ ພຣະເຈັ້າໄດ້ອວຍພອນພວກເຂາ ແລະພຣະເຈັ້າໄດ້ກ່າວ
ແກ່ພວກເຂາວ່າ, “ຈັ່ງມີລູກຫຼານໃຫ້ແຜ່ຜາຍຂະຫຍາຍທະວີຄູນຫຼາຍຂັ້ນ ເພຶ່ອເຊັ້ອສາຍຂອງເຈັ້າຈະມີຢູູ່ທັ່ວ
ທຸກແຫ່ງຫນ ແລະປົກຄອງທຸກສິຶ່ງເທິງແຜ່ນດິນໂລກນີ.ັ້ ເຮາໃຫ້ເຈັ້າມີອານາດເໜອປາ, ນກ ແລະສດປູ່າທຸກ
ຊະນິດ.”

ພຣະເຈາົ້ ສາມາດເບິື່ ງແຍງໂລກຂອງພຣະອງໄດດ
ົ້ ພຣະອງເປັນພຣະເຈົ້າ. ບື່ ມຫຍ ັງເກນຄວາມສາມາດ
ຂອງພຣະອງ. ແຕພ
ື່ ຣະເຈາົ້ ໄດສ
ົ້ າົ້ ງຄອບຄວທາງໂລກແທນ ເຊິື່ ງບ ັນດາລູກຂອງພຣະອງຈະໄດຮ
ົ້ ັບຕາ
ແໜງ
ັົ້ ພວກເຂາເຈາົ້ ຈະເປັນຜູຝ
ື່ ເພື່ ອຈ ັດການແລະປກປັກຮ ັກສາສິື່ງທື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດສ
ົ້ າົ້ ງໄວນ
ົ້ ນ.
ົ້ ກຫັດແລະ
ເພື່ ອນຮວ
ື່ ມງານ. ການສະທອ
ົ້ ນຮູບແບບພຣະເຈາົ້ ໝາຍເຖິງການເປັນຕວແທນຂອງພຣະເຈາົ້ ຢູເື່ ທິ ງໂລກນ.ົ້
ພຣະເຈາົ້ ໄດຂ
ູ ຂອງ
ົ້ ໃຫມ
ົ້ ະນຸດເຮັດວຽກທື່ ພຣະເຈາົ້ ສາມາດເຮັດໄດດ
ົ້ ວ
ົ້ ຍຕນເອງ. ແຕພ
ື່ ຣະອງຢາກໃຫລ
ົ້ ກ
ພຣະອງເຂົ້າຮວ
ື່ ມ. ທຸລະກິດຂອງພຣະເຈາົ້ ແມນທຸ
ື່ ລະກິດຄອບຄວ. ສວນເອເດນບື່ ພຽງແຕເື່ ປັນບາົ້ ນຂອງ
ົ້ ມາເພື່ ອເປັນເພື່ ອນ
ພຣະເຈາົ້ ເທື່ ານນ;
ັົ້ ມນເປັ
ັ ນສານ ັກງານທື່ ບາົ້ ນຂອງພຣະເຈາົ້ . ພວກເຮາຖກສາົ້ ງຂນ
ຮວ
ື່ ມງານຂອງພຣະເຈາົ້ .
ພຣະເຈາົ້ ເຮັດໃຫແ
ດວຽກຂອງພຣະອງໃນແຜນ
ັົ້
ົ້ ນໃື່ ຈວາື່ ມະນຸດທື່ ພຣະອງຊງສາົ້ ງນນສາມາດເຮັ
ື່ ດິນໂລກ
ໄດ.ົ້

ພຣະອງໄດແ
ົ້ ບງື່ ປັນບາງຄຸນລ ັກສະນະແລະຄວາມສາມາດຂອງພຣະອງໃຫແ
ົ້ ກພ
ື່ ວກເຂາເຈາົ້ ຄ ສິື່ ງ

ຕາື່ ງໆເຊັື່ ນວາື່ ຄວາມສະຫຼ າດແລະຄວາມຄິດສາົ້ ງສ ັນ. ພຣະຄາພບອກພວກເຮາວາື່ ມະນຸດແມນແບບສະ
ື່
ບ ັບທື່ ນອ
ົ້ ຍກວາື່ ພຣະເຈົ້າ. ພຣະອງໄດເົ້ ຮັດໃຫພ
ົ້ ວກເຮາເປັນຄກ ັບພຣະອງເພື່ ອພວກເຮາຈະສາມາດເຂົ້າ
ຮວ
ື່ ມກ ັບພຣະອງໃນຖານະເປັນຜູປ
ົ້ ກຄອງແລະຜູເົ້ ບິື່ ງແຍງຮວ
ື່ ມກ ັນໃນໂລກໃໝຂ
ື່ ອງພຣະອງ.
ການເປັນຮູບແບບພຣະເຈາົ້ ແມນແນວຄິ
ດທື່ ສາຄ ັນຍອ
ື່
ົ້ ນເຫດຜນຫຼ າຍຢາື່ ງ. ເຊິື່ ງໃຫພ
ົ້ ວກເຮາແຕລ
ື່ ະຄນ
ມເອກກະລ ັກທື່ ປອດໄພ,ເລິກເຊິື່ ງ. ເປັນຄວາມປາດຖະໜາດງເດ
ັ ົ້ ມຂອງພຣະເຈາົ້ ທື່ ຢາກໃຫມ
ົ້ ະນຸດທຸກຄນ
ເປັນລູກແລະເປັນຫຸນ
ນວິ
ັ ົ້
ົ້ ສວ
ື່ ນຂອງພຣະອງ. ນນແມ
ື່ ທທື່ ພຣະເຈາົ້ ເບິື່ ງມະນຸດ. ມ ັນກື່ ແມນວິ
ື່ ທທື່ ພວກເຮາ
ຄວນຄິດເຖິງຜູຄ
ົ້ ນອກດວ
ົ້ ຍ.

ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການໃຫເົ້ ຮາທຸກຄນຄິດວາື່ ແຕລ
ື່ ະຄນທື່ ເປັນອາົ້ ຍເອົ້ອຍນອ
ົ້ ງ

ກ ັນ. ພວກເຮາທຸກຄນມສະຖານະພາບດຽວກ ັນກ ັບຮູບແບບຂອງພຣະເຈາົ້ ທື່ ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການໃນ
ົ້ ຊາດ,ຄວາມຮຸນແຮງ,ການໝູນໃຊແ
ຄອບຄວຂອງພຣະອງ. ລ ັດທິ ຈາແນກເຊອ
ົ້ ລະການບບບ ັງຄ ັບບື່ ແມນ
ື່
ສວ
ັ ມະນຸດ. ພວກມ ັນແມນຜ
ື່ ນໜື່ ງຂອງການອອກແບບຂອງພຣະເຈາົ້ ສາລບ
ື່ ນທື່ ຊື່ວຮາົ້ ຍຂອງການກະບດ
ແລະຄວາມບາບ. ພຣະເຈາົ້ ກຽດຊ ັງສິື່ງທື່ ຄວາມບາບເຮັດຕື່ ຄນທື່ ພຣະອງຮ ັກ. ນນແມ
ນສິື່
ັົ້
ື່ ງທື່ ພວກເຮາ
ົ້ ເຫຼ ວທາງສິນລະທາຂອງພວກເຮາເອງແລະຂອງ
ຈາເປັນຕອ
ົ້ ງຈື່ ໄວໃົ້ ນເວລາທື່ ພວກເຮາຄິດເຖິງຄວາມລມ
ຄນອື່ ນ.
ການເປັນຮູບແບບພຣະເຈາົ້ ຍ ັງເຮັດໃຫພ
ົ້ ວກເຮາມຈຸດປະສງ. ພວກເຮາມພາລະກິດ. ທຸກໆຄນ, ບື່ ວາື່
ຈະນອ
ັ ົ້ ື່ ມບດບາດໃນຊວິດຂອງຜູອ
ົ້ ຍຫຼອອ
ື່ ນແອຫຼ ອາຍຸສນກ
ົ້ ື່ ນ. ວຽກງານທຸກໆຢາື່ ງທື່ ພວກເຮາເຮັດເພື່ ອ

ົ້ ທາງຈິດວິນຍານ.
ຖວາຍກຽດແດພ
ື່ ຣະເຈົ້າແລະບ ັນດາເພື່ ອນຮວ
ື່ ມງານຂອງພວກເຮາກາຍເປັນການຊງເອນ
ໃນຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈາົ້ ,ບດບາດຂອງສິດຍາພິບານ,ຜູຮ
ົ້ ັບໃຊ,ົ້ ຫຼ ປະໂລຫິດບື່ ໄດເົ້ ໜອກວາື່ ວຽກອື່ ນໆ.
ວິທການທື່ ພວກເຮາດາລງຊວິດທື່ ເປັນພອນໃຫແ
ົ້ ກຄ
ື່ ນອື່ ນໆ,ເຕອນພວກເຂາໃຫລ
ົ້ ະນກເຖິງຊວິດແລະ

ຄວາມກມກຽວກ ັບພຣະເຈາົ້ ວາື່ ເປັນແນວໃດ,ຫຼ ເປັນຊວິດທື່ ສາບແຊງື່ ພວກເຂາ. ສິື່ ງທື່ ພວກເຮາເຮັດແມນມ
ື່
ຄວາມສາຄ ັນ - ແລະໂດຍສວ
ນວິ
ັ
ື່ ນໃຫຍແ
ື່ ລວ
ົ້ ມນແມ
ື່ ທທື່ ເລັ ກນອ
ົ້ ຍແລະບື່ ໜາົ້ ປະທັບໃຈ.
ົ້ ມນເຫດຜ
ທັງໝດນແ
ນທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຕອບຄາຖາມເປດຂອງຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໃນວິທທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໄດເົ້ ຮັດ. ພຣະ
ື່
ເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການຫຍ ັງ? ພຣະອງຕອ
ົ້ ງການທາື່ ນ. ພຣະອງຕອ
ົ້ ງການຄອບຄວ.ພຣະອງຕອ
ົ້ ງການເພື່ ອນຮວ
ື່ ມ
ງານ. ພຣະອງຕອ
ົ້ ງການໃຫທ
ົ້ າື່ ນຮູວ
ົ້ າື່ ທາື່ ນເປັນໃຜແລະເປັນຫຍ ັງຊວິດຂອງທາື່ ນຈື່ ງມຄຸນຄາື່ ຕື່ ພຣະອງ.
ແຕພ
ື່ ວກເຮາຫາກື່ ກາລ ັງເລື່ ມຕ ົ້ນ. ໃນເລື່ ອງລາວຍ ັງມອກຫຼ າຍ. ຊວິດໃນໂລກຂອງພວກເຮາແລະ
ົ້
ບາງທແມນແຕ
ໃື່ ນເຮອນຂອງພວກເຮາ ມ ັນບື່ ກງກ ັບສິື່ງທື່ ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ື່
ົ້ ງການ. ມບາງສິື່ ງບາງຢາື່ ງເກດຂນ
ທື່ ທາລາຍລາົ້ ງທັງໝດ. ຄວາມເຈັບປວດໃຈຍ ັງຈະຍິື່ງໃຫຍຫ
ື່ ຼ າຍຈນພຣະເຈາົ້ ໃກຈ
ົ້ ະຕ ັດສິນໃຈທື່ ຈະບື່ ຢາກມ
ມວນມະນຸດເລຍ.

ບດທສອງ
ພຣະເຈາົ້ ຍ ັງຄງຕອ
ົ້ ງການຄອບຄວ
ໃນບດທື່ ຜາື່ ນມາຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໄດຊ
ົ້ ໃົ້ ຫເົ້ ຫັ ນວາື່ ພຣະເຈົ້າໄດກ
ົ້ ຽມພອ
ົ້ ມຄນເຮາໃຫສ
ົ້ ະທອ
ົ້ ນຮູບແບບຂອງພຣະ
ອງເທິງແຜນ
ງື່ ປັນຄຸນລ ັກສະນະແລະຄວາມສາມາດຂອງພຣະ
ັົ້
ື່ ດິນໂລກ. ພຣະອງເຮັດແນວນນໂດຍການແບ
ອງໃຫກ
ົ້ ັບພວກເຂາເຈາົ້ . ເປັນສິື່ ງທື່ ມະຫັດສະຈ ັນ, ມ ັນເປັນສິື່ ງທື່ ໜາົ້ ສນໃຈແລະເປັນຕາຢາົ້ ນ. ຄຸນລ ັກສະ
ົ້ ວາື່ ເປັນອິດສະຫຼ ະ. ຖາົ້ ທາື່ ນເຄຍສງ
ນະຢາື່ ງໜື່ ງຂອງພຣະເຈາົ້ ແມນເສລ
ພາບ - ສິື່ ງທື່ ພວກເຮາມ ັກຈະເອນ
ື່
ົ້ ມນຄ
ໃສວາື່ ເປັນຫຍ ັງໂລກຈື່ ງມຄວາມຊື່ວຮາົ້ ຍ, ນແ
ື່ າຕອບຂອງພຣະຄາພ.

ການກະບດ # 1
ເມື່ ອພຣະເຈົ້າຕ ັດສິນໃຈແບງື່ ປັນຄຸນລ ັກສະນະແລະຄວາມສາມາດຂອງພຣະອງໃຫກ
ົ້ ັບລູກໆຂອງພຣະ
ອງ ພຣະອງຮູວ
ົ້ າື່ ມ ັນໝາຍເຖິງຫຍ ັງ.

ພຣະເຈົ້າຮູທ
ຸ ຢາື່ ງ, ສະນນພຣະອ
ງເຂົ້າໃຈຢາື່ ງຈະແຈງົ້ ວາື່ ຈະມ
ັ ົ້
ົ້ ກ

ົ້ . ພຣະເຈາົ້ ໄດຕ
ົ້ ື່ ພຣະອງໄດສ
ຫຍ ັງເກດຂນ
ົ້ ັດສິນໃຈແບບດຽວກ ັນກ ັບກອ
ື່ ນໜາົ້ ນທ
ົ້ າົ້ ງຄອບຄວແຫງື່ ສະຫວ ັນ.
ພວກເຂາເຈາົ້ ມຄວາມສາ ມາດຫຼາຍຢາື່ ງເຊັື່ ນ: ຄວາມສະຫຼ າດແລະເສລພາບເຊັື່ ນກ ັນ. ພວກເຂາໄດຮ
ົ້ ັບ
ຂອງຂວ ັນເຫຼື່ ານນຈາກພຣະເຈ
າົ້ ຜູສ
ັົ້
ົ້ າົ້ ງຂອງພວກເຂາເຈາົ້ .
ບື່ ຊາົ້ ຫຼ ໄວພຣະເຈາົ້ ຮູວ
ົ້ າື່ ຂອງຂວ ັນຂອງພຣະອງຈະຖກນາໃຊໃົ້ ນທາງທື່ ຜິດຫຼ ທາງທື່ ເປັນໂທດ. ພຣະອງຮູົ້
ວາື່ , ເຖິງແມນວ
ື່ າື່ ລູກຂອງພຣະອງ (ວິນຍານແລະມະນຸດ) ເປັນຄກ ັບພຣະອງ, ແຕພ
ື່ ວກເຂາເຈາົ້ ກບື່ ໄດ ົ້
ເປັນຄກ ັບພຣະເຈາົ້ ຢາື່ ງສມບູນ. ພວກເຂານອ
ົ້ ຍກວາື່ ພຣະເຈາົ້ . ພວກເຂາບື່ ສມບູນແບບ, ໃນຂະນະທື່ ພຣະ
ອງສມບູນແບບ. ເມື່ ອເຖິງຈຸດໜື່ ງລູກຂອງພຣະອງບາງຄນອາດຈະເຮັດຜິດພາດທື່ ໜາົ້ ຢາົ້ ນກວຫຼ ການກະ
ທາທື່ ເຫັ ນແກຕ
ື່ ວ. ພວກເຂາຈະຕື່ ຕາົ້ ນບາງສິື່ ງທື່ ພຣະເຈາົ້ ຢາກໃຫພ
ົ້ ວກເຂາເຮັດຫຼ ບື່ ເຮັດ.
ົ້ ຢາື່ ງແນນ
ນນແມ
ນສິື່
ັົ້
ື່ ງທື່ ເກດຂນ
ື່ ອນໃນສວນເອເດນ. ອາດາມແລະເອວາໄດກ
ົ້ ະບດ. ພວກເຂາໄດລ
ົ້ ະ
ົ້ນໄມຕ
ເມດຄາສື່ງັ ຂອງພຣະເຈາົ້ ທື່ ບື່ ໃຫກ
ິ ໝາກໄມຂອງຕ
ົ້ ນ
ົ້
ົ້ ົ້ນໜື່ ງ ສວ
ື່ ນໝາກຂອງຕ ົ້ນໄມຕ
ົ້ າື່ ງໆໃນສວນກິນ
ໄດໝ
ົ້ ດ. ພວກເຂາໄດເົ້ ຮັດບາບແລະສູນເສຍຊວິດນິຣ ັນດອນຕື່ ໜາົ້ ພຣະເຈາົ້ ໄປ. ມະນຸດທຸກຄນທື່ ເກດມາ
ຫຼ ັງຈາກນນໄດ
ເົ້ ກດຢູນ
ັົ້
ື່ ອກສວນເອເດນ,ໄດແ
ົ້ ຍກອອກຈາກພຣະເຈາົ້ . ອ ັກຄະສາວກໂປໂລໄດກ
ົ້ າື່ ວຢາື່ ງດ
ວາື່ :“ດວ
ົ້ ຍວາື່ ,ຄາື່ ຈາົ້ ງຂອງຄວາມຜິດບາບກຄຄວາມຕາຍ” (ຣມ 6:23).
ົ້ ລວ
ການກະບດທື່ ຮາົ້ ຍແຮງຂອງອາດາມແລະເອວາແມນຜ
ື່ ນມາຈາກການກະບດກອ
ື່ ນໜາົ້ ນແ
ົ້ . ລູກທາງ
ຝາື່ ຍວິນຍານຂອງພຣະເຈາົ້ ຄນໜື່ ງໄດຕ
ົ້ ັດສິນໃຈຕື່ ຕາົ້ ນການຕ ັດສິນໃຈຂອງພຣະເຈົ້າທື່ ຈະມຄອບຄວມະ
ນຸດ. ລາວໄດລ
ົ້ ົ້ລວງເອວາໃຫກ
ົ້ ື່ ກະບດ, ຫວ ັງວາື່ ພຣະເຈາົ້ ຈະທາລາຍນາງແລະອາດາມ. ລາວໄດມ
ົ້ າຫາ

ເອວາໃນຮູບແບບຂອງງ ູ (ປຖກ3:1-7). ພຣະຄາພກາື່ ວເຖິງງວູ າື່ ມານຮາົ້ ຍແລະມານຊາຕານ (ພນມ12:
9). ມນປະສ
ບຜນສາເລັ ດໃນການເຮັດໃຫເົ້ ອວາເຮັດບາບ,ແຕມ
ັ
ື່ ັນເຮັດໃຫມ
ົ້ ະນຸດຖກທາລາຍບື່ ສາເລັ ດ.
ມຄວາມຈິງບາງຢາື່ ງທື່ ເລິກເຊິື່ ງຢູທ
ື່ ື່ ນ.ົ້ ສິື່ ງທາອິດຕອບຄາຖາມທື່ ທຸກຄນຖາມໃນບາງຈຸດຂອງຊວິດຄ:
ເປັນຫຍ ັງຈື່ ງມຄວາມຊື່ວຮາົ້ ຍໃນໂລກ?

ຄວາມຊື່ວຮາົ້ ຍມຢູໃື່ ນໂລກເພາະວາື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດຕ
ົ້ ັດສິນໃຈວາື່

ພຣະອງຕອ
ົ້ ງການສາົ້ ງສິື່ ງທື່ ມຊວິດຄກ ັບພຣະອງເອງ. ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ບື່ ໄດໝ
ົ້ າຍຄວາມວາື່ ພຣະເຈາົ້ ມດາົ້ ນທື່ ຊື່ວ
ຮາົ້ ຍ. ແຕຂ
ື່ າົ້ ພະເຈາົ້ ໝາຍຄວາມວາື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດປ
ົ້ ະຕິເສດແນວຄິດທື່ ຈະສາົ້ ງມະນຸດເປັນແບບຫຸນ
ື່ ຍນ ຫຼ
ົ້ ື່ ໄດຕ
ົ້ ໜັງແລະກະດູກ
ຄອມພິວເຕທ
ມໄວລ
ັົ້
ົ້ ງໂປແກຼ
ົ້ ວ
ື່ ງໜາົ້ ເຊິື່ ງເຮັດຈາກເນອ
ຈຸດສຸດທາົ້ ຍນນແມ
ນສິື່
ັົ້
ັົ້ ອ
ື່ ງທື່ ສາຄ ັນ. ຄວາມຄາົ້ ຍຄກ ັນຂອງພວກເຮາກ ັບພຣະອງນນຕ
ົ້ ງເປັນຈິງ. ຖາົ້ ບື່ ມ
ເສລພາບທື່ ແທຈ
ົ້ ງິ ໃນການຕ ັດສິນໃຈຢາື່ ງແທຈ
ົ້ ງິ ພວກເຮາກຈະບື່ ເປັນຄກ ັບພຣະເຈາົ້ . ພຣະເຈາົ້ ບື່ ແມນຫຸ
ື່ ນ
ື່
ົ້ ໃຫເົ້ ປັນຄກ ັບພຣະອງ. ຖາົ້ ບື່ ມຄວາມຕງໃຈທ
ື່ ມເສລພາບຢາື່ ງແທຈ
ຍນ,ແລະພວກເຮາຖກສາົ້ ງຂນ
ັ ົ້
ົ້ ງິ , ພວກ
ເຮາບື່ ສາມາດຮ ັກພຣະເຈາົ້ ຫຼ ເຊື່ ອຟັງພຣະເຈາົ້ ໄດ.ົ້ ຖາົ້ ຫາກການຕ ັດສິນໃຈຖກການດໄວລ
ົ້ ວ
ື່ ງໜາົ້ , ມ ັນກບື່
ແມນການຕ
ັດສິນໃຈແທໆ
ັ ການຕ ັດສິນໃຈເຊັື່ ນ: ຄວາມຮ ັກແລະການເຊື່ ອຟັງຈະເປັນຈິງໄດຕ
ື່
ົ້ . ສາລບ
ົ້ ອ
ົ້ ງມ
ທາງເລອກທື່ ແທຈ
ົ້ ງິ ທື່ ຈະບື່ ຮ ັກຫຼ ບື່ ເຊື່ ອຟັງ.
ົ້ ມນວ
ົ້ ເພາະວາື່ ມະນຸດສວຍໃຊຂ
ຜນຂອງສິື່ ງທັງໝດນແ
ື່ າື່ ຄວາມຊື່ວຮາົ້ ຍທື່ ເກດຂນ
ົ້ ອງຂວ ັນແຫງື່ ອິດສະ
ຫຼະພາບອ ັນລ ົ້າຄາື່ ຂອງພຣະເຈາົ້ ໃນທາງທື່ ຜິດແລະໃຊມ
ັ ື່ ອຄວາມເພິື່ ງພໃຈຕນເອງ,ການແກແ
ົ້ ນເພ
ົ້ ຄນ
ົ້ ,
ົ້ ວະທື່ ຄິດວາື່ ພວກເຂາສາມາດຄວບຄຸມໄດ.ົ້ ການລະເມດນໄົ້ ດເົ້ ລື່ ມຕ ົ້ນໃນສວນເອເດນ.
ແລະການຂຕ
ແຕພ
ື່ ຣະເຈາົ້ ບື່ ໄດແ
ົ້ ປກໃຈເລຍ. ພຣະອງໄດຄ
ົ້ າດການລວ
ື່ ງໜາົ້ ເລື່ ອງຄວາມຊື່ວແລວ
ົ້ . ພຣະອງຮູລ
ົ້ ວ
ື່ ງ
ົ້ ກ ັບລູກໆຂອງພຣະອງແລະພຣະອງໄດວ
ໜາົ້ ວາື່ ຈະມຫຍ ັງເກດຂນ
ົ້ າງແຜນການໄວແ
ົ້ ລວ
ົ້ . ພຣະເຈາົ້ ບື່ ໄດທ
ົ້ າ
ລາຍລູກໆຂອງພຣະອງທື່ ເປັນມະນຸດຍອ
ົ້ ນການກະບດຂອງພວກເຂາເຈາົ້ . ແຕພ
ື່ ຣະອງຈະໃຫອ
ົ້ ະໄພແລະ
ົ້ ແລະມແຜນການໃຫົ້
ໄຖພ
ື່ ວກເຂາແທນ.ພຣະຄາພບອກຢາື່ ງຈະແຈງົ້ ວາື່ ພຣະເຈາົ້ ຮູວ
ົ້ າື່ ຈະເກດຫຍ ັງຂນ
ົ້ ຮຽບຮອ
ອະໄພແລະຄວາມພ ົ້ນກອ
ື່ ນການກະບດຈະເກດຂນ
ົ້ ຍແລວ
ົ້ . ພຣະຄາພບອກພວກເຮາວາື່ ແຜນການ
ົ້ ມາກອ
ຂອງພຣະອງໄດຖ
ົ້ ກສາົ້ ງຂນ
ື່ ນ“ວາງຮາກສາົ້ ງໂລກ”. (ອຟຊ 1:4; ຮຣ 9: 26-10:7; 1ປຕ1:20).
ແຜນການແຫງື່ ຄວາມລອດພ ົ້ນໃນທື່ ສຸດຮຽກຮອ
ົ້ ງໃຫພ
ົ້ ຣະເຈາົ້ ມາເປັນມະນຸດ. ພວກເຮາຈະໄປໃນສວ
ື່ ນ
ົ້ ຈ
ົ້ ະມລາຄາທື່ ຕອ
ຂອງເລື່ ອງນນໃນເວລາອ
ກບື່ ດນ. ແຕເື່ ມື່ ອດນນານກອ
ັົ້
ື່ ນເຫດການທື່ ໜາົ້ ງດງນ
ົ້ ງຈາື່ ຍສາ
ົ້ ໃນສວນເອເດນ. ພຣະເຈົ້າໄດຂ
ລ ັບສິື່ງທື່ ເກດຂນ
ົ້ ັບໄລອ
ື່ າດາມແລະເອວາແລະລູກໆຂອງພວກເຂາອອກໄປ
ຈາກທື່ ປະທັບຂອງພຣະອງ. ສວນເອເດນຖກເອາໄປແລວ
ົ້ . ແທນທື່ ຈະມຊວິດນິຣ ັນດອນກ ັບພຣະເຈາົ້ ພຣະ
ົ້ ະນຸດຕອ
ບິດາຂອງພວກເຂາ,ແຕບ
ນສິື່
ັົ້
ື່ ັດນມ
ົ້ ງລຖາົ້ ຄວາມຕາຍ ( ຣມ 5:12). ນນແມ
ື່ ງທື່ ແຍກພວກເຂາ
ອອກຈາກພຣະເຈາົ້ ຜູເົ້ ປັນແຫຼ ງື່ ແຫງື່ ຊວິດ ເປັນຄາື່ ໃຊຈ
ົ້ າື່ ຍທື່ ພວກເຂາຕອ
ົ້ ງເສຍໃນທື່ ສຸດ

ພຣະເຈາົ້ ໄດຂ
ູ ທື່ ກະບດອອກຈາກເຮອນຂອງພຣະອງ.ແຕນ
ນຜ
ັົ້
ົ້ ັບໄລລ
ື່ ກ
ື່ ນແມ
ື່ ນທື່ ດກວາື່ ສິື່ ງທື່ ມານຊາຕານ
ົ້ ຄໃຫມ
ົ້ ແຜນການທື່ ຈະມຄອບຄວມະນຸດ,
ໄດຫ
ົ້ ວ ັງວາື່ ຈະເກດຂນ
ົ້ ະນຸດຖກທາລາຍ. ພຣະເຈາົ້ ບື່ ໄດປ
ົ້ ະຖິມ
ແຕກ
ື່ ານກະບດກື່ ມການເສຍຄາື່ ໃຊຈ
ົ້ າື່ ຍ. ພຣະເຈາົ້ ກຍ ັງລງໂທດມານຊາຕານພອ
ົ້ ມ. ມານຊາຕານໄດນ
ົ້ າ
ເອາຄວາມຕາຍມາສູໂື່ ລກຂອງພຣະເຈາົ້ ,ມ ັນໄດກ
ົ້ າຍເປັນເຈາົ້ ແຫງື່ ອານາຈ ັກຂອງຄວາມຕາຍ. ດິນແດນນ ົ້
ຈະກາຍເປັນນາລກໃນພາຍຫຼ ງັ .

ບື່ ມແຜນການສາຮອງ
ົ້ າື່ ເປັນຫຍ ັງພຣະເຈາົ້ ບື່ ພຽງແຕຢ
ທາື່ ນອາດຈະສງໄສໃນຈຸດນວ
ຸ ແຜນການທັງໝດຂອງພຣະອງໃນການມ
ື່ ດ
ຄອບຄວມະນຸດກື່ ແລວ
ົ້ , ເນື່ ອງຈາກມະນຸດມອິດສະຫຼ ະເຊິື່ ງຈະນາໄປສູຄ
ື່ ວາມບາບແລະຄວາມທຸກທລະມານ
ົ້ ,ຄວາມເຫັ ນແກຕ
ຂອງມະນຸດເປັນເວລາຫຼາຍພັນປຜາື່ ນຄວາມຮຸນແຮງ,ການຖກປະຖິມ
ື່ ວແລະຫຼ າຍໆສິື່ ງທື່
ໜາົ້ ຢາົ້ ນອື່ ນໆທື່ ມະນຸດເຮັດຕື່ ຕນເອງແລະຜູອ
ົ້ ື່ ນ. ບາງທຄວາມທຸກທລະມານຂອງທາື່ ນເອງ, ຫຼຄວາມທຸກທື່
ທາື່ ນເຫັ ນຢູອ
ື່ ອ
ົ້ ມຂາົ້ ງທາື່ ນ, ອາດຈະເຮັດໃຫທ
ົ້ າື່ ນຢາກໃຫພ
ົ້ ຣະເຈາົ້ ທາລາຍທຸກສິື່ ງທຸກຢາື່ ງເສຍ.
ພຣະເຈາົ້ ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູສ
ໆ
ັ ົ້
ົ້ ກນນແທ
ົ້ . ພຣະອງເຫັ ນຄວາມຊື່ວຮາົ້ ຍທື່ ທາື່ ນເຫັ ນແລະສິື່ ງອື່ ນໆອກຫຼວງ
ົ້ . ແຕທ
ຫຼາຍ. ພຣະອງບື່ ຕອ
ິ ື່ ານນເກ
ັົ້ ດຂນ
ົ້ ງການໃຫສ
ົ້ ື່ ງເຫຼ
ື່ າື່ ນເວົ້ າວາື່ ,ພຣະອງພຣະເປັນເຈາົ້ ພຣະອງພຽງ
ແຕຢ
ຸ ຄວາມຊື່ວຮາົ້ ຍແລະຄວາມທຸກທລະມານບື່ ໄດບ
ນ.
ັ ົ້ ລອງຄິດເບິື່ ງ. ພຣະເຈາົ້ ເທື່ າ
ື່ ດ
ົ້ ? ມ ັນບື່ ງາຍແບບນ
ື່
ນນທ
ັົ້ ື່ ສາມາດກາຈ ັດຄວາມຊື່ວຮາົ້ ຍຢູໃື່ ນໂລກຂອງພວກເຮາຖາົ້ ຫາກພຣະອງກາຈ ັດທຸກໆຄນທື່ ເຮັດຄວາມ
ຊື່ວ. ພຣະເຈາົ້ ເທື່ ານນທ
ັ ົ້ ື່ ສາມາດຍຸດຕິຄວາມຊື່ວຮາົ້ ຍໄດຖ
ົ້ າົ້ ວາື່ ພຣະອງກາຈ ັດພວກເຮາທຸກຄນ. ທຸກໆຄນ
ເຮັດບາບ (ໂຣມ 3: 10-12) ແລະເຊັື່ ນດຽວກ ັບທື່ ພຣະຄາພກາື່ ວໄວວ
ົ້ າື່ ,“ຂາດຈາກພຣະຣ ັດສະໝຂອງ
ພຣະເຈາົ້ ” (ໂຣມ3:23). ສະນນ,
ັົ້ ພຣະເຈາົ້ ສາມາດທາລາຍມະນຸດທັງປວງ. ແຕພ
ື່ ຣະອງບື່ ເຮັດ. ພຣະອງ
ຮ ັກມະນຸດຫຼາຍຍອ
ັົ້ ື່ ງເປັນທາງເລອກ.
ົ້ ນສິື່ ງນນຈ
ົ້ ໃົ້ ຫເົ້ ຫັ ນຄວາມຈິງທື່ ໜາົ້ ອ ັດສະຈ ັນຄ: ໃນຂະນະທື່ ພຣະເຈາົ້ ຮູວ
ສິື່ ງທັງໝດນຊ
ົ້ າື່ ສິື່ ງທື່ ເຮັດໃຫພ
ົ້ ວກເຮາຄ
ກ ັບພຣະອງນນຈະນ
າໄປສູຜ
ັົ້
ື່ ນຫຍ ັງ, ຜນທື່ ໄດຮ
ົ້ ັບກື່ ດກວ
ື່ າການບື່ ມຄອບຄວມະນຸດເລຍ. ພຣະເຈາົ້ ເຫັ ນ
ຄວາມບາບແລະຄວາມທຸກຍາກຢູໃື່ ນໂລກຂອງພວກເຮາແລະຮູສ
ົ້ າເຫດຂອງມ ັນ. ມ ັນເຮັດໃຫພ
ົ້ ຣະອງເຈັບ
ປວດ. ພຣະເຈົ້າມຄວາມຮ ັກຫຼາຍຕື່ ມະນຸດທື່ ເປັນລູກຂອງພຣະອງເຊິື່ ງພຣະອງຈະບື່ ຫັນໄປຈາກແຜນການ
ເດມຂອງພຣະອງທື່ ຈະມຄອບຄວມະນຸດຢູກ
ື່ ັບພຣະອງ. ບື່ ມແຜນການທສອງມາສາຮອງ ມແຕແ
ື່ ຜນການ
ເດມເທື່ ານນ.
ັົ້ ເຖິງແມນວ
ື່ າື່ ຈະຮູລ
ົ້ ວ
ື່ ງໜາົ້ ເຖິງການກະບດທື່ ຈະເຂົ້າມາໃນສວນເອເດນແລະຄວາມລ ົ້ມເຫຼ ວ
ົ້ - ລວມທັງຂອງພວກເຮາເອງ - ພຣະເຈາົ້ ຍ ັງມຄວາມປາດຖະ
ແລະຄວາມຊື່ວຮາົ້ ຍທັງໝດທື່ ຈະເກດຂນ
ໜາຕື່ ຄອບຄວມະນຸດ.

ົ້ ໃນສວນເອເດນເປັນພຽງແຕຈ
ສິື່ ງທື່ ເກດຂນ
ຸ ເລື່ ມຕ ົ້ນຂອງເລື່ ອງ. ພຣະເຈາົ້ ໄດຂ
ື່ ດ
ົ້ ັບໄລອ
ື່ າດາມແລະເອວາ
ອອກຈາກເຮອນຂອງພຣະອງ(ປຖກ 3:22-24). ພຣະອງໄດສ
ົ້ າບແຊງື່ ງ ູ (ປຖກ.3:14-15) ແລະໄລມ
ື່ ັນໜ
ົ້ ວາມນແ
ົ້ ມນໜັ
ຈາກທື່ ປະທັບຂອງພຣະອງ(ອຊຢ.14:12-15; ອຊກ.28:16). ຂຄ
:
ື່ ກແໜນ
ົ້ ແລະງາຍດາຍຄ
ື່
ົ້ ວາມ. ບື່ ເປັນດງ
ື່ ັ ນນ.
ການກະບດຈະຖກລງໂທດ. ທາື່ ນອາດຄິດວາື່ ທຸກຄນຈະໄດຮ
ັ ົ້ ສິື່ ງຕາື່ ງໆຈະຮາົ້ ຍ
ົ້ ັບຂຄ
ແຮງກວາື່ ເກື່ າຫຼ ງັ ຈາກນ.ົ້

ການກະບດ # 2
ົ້ ຄວາມຊື່ວຮາົ້ ຍ
ທາື່ ນອາດຈະເຄຍໄດຍ
ິ ຢູບ
ົ້ ນ
ື່ ອ
ື່ ນໃດບອ
ື່ ນໜື່ ງໃນລະຫວາື່ ງທື່ ພຣະຄາພສອນວາື່ ໃນໂລກນມ
ຫຼາຍຍອ
ນຄວາມຈິ
ງພຽງແຕບ
ັົ້
ົ້ ນວາື່ ການກະບດຂອງອາດາມແລະເອວາຢູໃື່ ນສວນເອເດນ. ນນແມ
ື່
ື່ າງສວ
ື່ ນ
ເທື່ ານນ.
ັົ້ ຫຼ ັງຈາກເຫດການເສົ້າສະຫຼດໃຈໃນສວນເອເດນ, ມອກສອງເຫດການທື່ ເຮັດໃຫມ
ົ້ ະນຸດຈມລງໄປ
ສູຄ
ື່ ວາມເສື່ ອມຊາມແລະຄວາມວຸນ
ົ້ ວາຍ.
ເຫດການທາອິດຖກອະທິ ບາຍໄວໃົ້ ນພຣະຄາປະຖມມະການ 6:1-4, ເຊິື່ ງເປັນໜື່ ງໃນເລື່ ອງລາວທື່ ແປກ
ປະຫຼ າດທື່ ສຸດໃນພຣະຄາພທັງໝດ. ເຊື່ ອຂາົ້ ພະເຈາົ້ ເທາະ, ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໄດຂ
ົ້ ຽນໜັງສເປັນປົ້ ມເຫຼັົ້ມໜື່ ງກຽື່ ວ
ກ ັບເລື່ ອງນ.ົ້ ເລື່ ອງລາວແມນກ
ື່ ຽື່ ວກ ັບວິທທື່ ລູກຝາື່ ຍວິນຍານບາງຄນຂອງພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການຢາກຮຽນແບບ
ພຣະເຈາົ້ ໂດຍການໃຫກ
ົ້ າເນດລູກຫຼານມະນຸດຂອງຕນເພື່ ອໃຫເົ້ ປັນແບບພວກເຂາແນວໃດ. ພວກເຂາຕ ັດ
ສິນໃຈໃຊແ
ັົ້ ສິື່ ງນເົ້ ຮັດໃຫພ
ົ້ ມຍິ
ື່ ງມະນຸດເພື່ ອຈຸດປະສງນນ.
ົ້ ວກເຂາເປັນຄູແ
ື່ ຂງື່ ກ ັບພຣະເຈາົ້ ຜູເົ້ ປັນພຣະບິດາ
ແຫງື່ ສະຫວ ັນຂອງພວກເຂາ. ແທນທື່ ຈະພໃຈກ ັບແຜນການຂອງພຣະເຈາົ້ ທື່ ຈະໃຫມ
ົ້ ະນຸດເຂົ້າມາເປັນ
ສະມາຊິກໃນຄອບຄວຂອງພວກເຂາ, ບາງຄນຈື່ ງໄດຕ
ົ້ ັດສິນໃຈວາື່ ພວກເຂາຕອ
ົ້ ງການເປັນເຈົ້ານາຍເໜອ
ມະນຸດຂອງພວກເຂາ. ນນບ
ັ ົ້ ື່ ແມນສິື່
ື່ ງທື່ ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການ. ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການຄອບຄວ,ບື່ ແມນຂ
ື່ າົ້ ທາດ.
“ຝູງເທວະດາທື່ ໄດເົ້ ຮັດບາບນນ”
ັ ົ້ (2ປຕ2:4) ໄດລ
ົ້ ວ
ື່ ງລະເມດເຂດແດນລະຫວາື່ ງສະຫວ ັນແລະແຜນ
ື່ ດິນ
ົ້ ບອ
ໂລກ. ພວກເຂາ “ທື່ ບື່ ຢູໃື່ ນຂອບເຂດແຫງື່ ສິດອານາດຂອງຕນ, ແຕໄື່ ດປ
ົ້ ະຖິມ
ື່ ນຢູອ
ື່ າໄສຂອງຕນເອງ
ົ້ ງລຸມ
ພວກເຂາໄດຖ
ົ້ ກປະໄວໃົ້ ນຄວາມມດເບອ
ື່ , ຖກລາື່ ມໂສໄົ້ ວຕ
ົ້ ະຫຼອດໄປສາລ ັບວ ັນຍິື່ງໃຫຍທ
ື່ ື່ ຈະມການ
ຕ ັດສິນລງໂທດ.” (ຢູດາ 6). ຜນກື່ ຄພຣະເຈາົ້ ໄດສ
ົ້ ື່ ງພວກເຂາໄປສູນ
ື່ າລກ. (2 ປຕ 2: 4-5; ຢດ 6),
ົ້ ແລວ
ແຕວ
ັ ື່ ໄດຮ
ື່ າື່ ການກະທາໄດເົ້ ກດຂນ
ົ້ ແລະມນກ
ົ້ ັບຜນຮາົ້ ຍ. ເບິື່ ງສິື່ ງທື່ ພຣະຄາພບອກກຽື່ ວກ ັບການກະບດ
ຄງນ
ັົ້ :ົ້
ເມຶ່ອພຣະເຈັ້າຢາເວເຫນວ່າມະນຸດຊັ່ວຮ້າຍຫລາຍຂັ້ນແລະຄວາມຄິດຊັ່ວກໍບງຄບຈິດໃຈພວກເຂາຢູູ່ທຸກເວລາ
,ພຣະເຈັ້າຢາເວຈຶ່ງເສຍໃຈຫຼາຍທີຶ່ໄດ້ສ້າງພວກເຂາແລະໃຫ້ພວກເຂາຢູູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ພຣະອງກິນແໜງໃຈ
ຫຼາຍ(ປຖກ6:5-6)

ລອງຄິດເບິື່ ງ, ຄວາມຕງໃຈທຸ
ກຢາື່ ງໃນໃຈຂອງທຸກໆຄນກື່ ມແຕຄ
ັົ້
ື່ ວາມຊື່ວຮາົ້ ຍຢາື່ ງຕື່ ເນື່ ອງ. ພຣະເຈົ້າ
ເສຍໃຈທື່ ພຣະອງໄດສ
ັ ົ້ ດໃຫພ
ົ້ າົ້ ງມະນຸດ; ຄວາມຄິດນນເຮັ
ົ້ ຣະອງໂສກເສົ້າ.
ົ້ ະທິ ບາຍເຖິງຄວາມຊື່ວຮາົ້ ຍທາງສິນລະທາຢູໃື່ ນມະນຸດແລະຄວາມທຸກໂສກເສ ົ້າທື່ ເກດຂນ
ົ້ . ການ
ສິື່ ງນອ
ກະບດທື່ ແປກປະຫຼ າດຄງທ
ັົ້ າອິດເຮັດໃຫມ
ົ້ ະນຸດສູນເສຍຊວິດນິຣ ັນດອນກ ັບພຣະເຈົ້າເຊິື່ ງເປັນສິື່ ງທື່ ບື່ ດ.
ການກະບດຄງຕ
ັົ້ ື່ ໄປນໄົ້ ດນ
ົ້ າຜນສະທອ
ົ້ ນຂອງບາບໄປສູຄ
ື່ ວາມຊື່ວຮາົ້ ຍທື່ ຮາົ້ ຍແຮງໄປອກແລະເຮັດໃຫມ
ົ້ ະ
ົ້ . ພຣະເຈົ້າຮູສ
ົ້ . ມະນຸດທຸກຄນໄດຮ
ນຸດຍິື່ ງຈະຖກທາລາຍໄວຂນ
ົ້ ກເສຍໃຈຢາື່ ງເລິກເຊິື່ ງຕື່ ສິື່ ງທື່ ໄດເົ້ ກດຂນ
ົ້ ັບ
ຄວາມເສຍຫາຍຖາວອນ.
ົ້ ວ
ພຣະຄາພບອກພວກເຮາວາື່ ພຣະເຈາົ້ ບື່ ເຫັ ນວິທທາງອື່ ນໃດນອກເໜອຈາກການສື່ ງນາຖ
ົ້ ມເພື່ ອກວາດ
ົ້ ວ
ລາົ້ ງມະນຸດ (ປຖກ.6: 17). ເປັນເລື່ ອງສາຄ ັນທື່ ຈະສ ັງເກດເຫັ ນວາື່ ເລື່ ອງນາຖ
ົ້ ມໃນພຣະຄາພບື່ ເຄຍບອກ
ົ້ .
ວາື່ ພຣະເຈາົ້ ໂກດແຄນ
ົ້ . ພຽງແຕບ
ື່ ອກວາື່ ພຣະອງໂສກເສົ້ າເສຍໃຈຫຼ າຍກຽື່ ວກ ັບສິື່ງທື່ ກາລ ັງເກດຂນ
ພຣະເຈາົ້ ໄດຕ
ົ້ ັດສິນໃຈໃຫເົ້ ສລພາບແກມ
ື່ ະນຸດ.ພຣະອງບື່ ສາມາດເອາມ ັນອອກໄປໄດເົ້ ພາະວາື່ ການເຮັດ
ແບບນນຈະໝາຍຄວາມວ
າື່ ພວກເຂາຈະບື່ ເປັນຄກ ັບພຣະອງອກຕື່ ໄປ. ຖາົ້ ບື່ ມເສລພາບມະນຸດຈະບື່ ເປັນ
ັົ້
ົ້ .
ມະນຸດຢາື່ ງແທຈ
ົ້ ງິ . ທາງເລອກດຽວແມນເລ
ື່ ື່ ມຕ ົ້ນໃໝແ
ື່ ລະຢຸດສິື່ ງທື່ ພວກວິນຍານທື່ ກະບດກື່ ຂນ
ມພຽງຄນດຽວເທື່ ານນທ
ັ ົ້ ື່ ຖກກາື່ ວວາື່ ເປັນຄນຊອບທາໃນສາຍຕາຂອງພຣະເຈົ້າຄ ໂນອາ (ປຖກ.6:9).
ຢາື່ ງໜອ
ົ້ ຍກື່ ມຄນໜື່ ງ. ພຣະເຈາົ້ ຈະໃຊຊ
ົ້ າຍຄນໜື່ ງເພື່ ອເລື່ ມຕ ົ້ນໃໝ.ື່ ພຣະອງຈະເດນໜາົ້ ຕື່ ໄປພອ
ົ້ ມກ ັບ
ແຜນການຂອງພຣະອງທື່ ຈະມຄອບຄວມະນຸດ.
ພຣະເຈາົ້ ບອກໂນອາໃຫສ
ົ້ າົ້ ງເຮອຂະໜາດໃຫຍເື່ ພື່ ອໃຫເົ້ ພິື່ ນແລະຄອບຄວແລະສ ັດຈານວນຫຼວງຫຼ າຍຈະ
ົ້ ວ
ົ້ ະເໜໃຫກ
ລອດຊວິດຈາກນາຖ
ົ້ ມ. ແຕພ
ື່ ຣະເຈາົ້ ຍ ັງໄດມ
ົ້ ຂສ
ົ້ ັບມະນຸດທື່ ກະບດຍອ
ົ້ ນຄວາມຊື່ວຮາົ້ ຍທາງສິນ
ົ້ ວ
ລະທາຂອງພວກເຂາ,ໃຫວ
ິ ທື່ ຈະຫຼ ກລຽົ້ ງຈາກນາຖ
ົ້ ທ
ົ້ ມແລະຢູໃື່ ນຄອບຄວຂອງພຣະອງ. ດວ
ົ້ ຍຄວາມເມດ
ຕາ,ພຣະອງໄດໃົ້ ຫເົ້ ວລາແກໂື່ ນອາເຖິງ 120 ປເພື່ ອກຽມພອ
ົ້ ມຮ ັບມກ ັບໄພນ ົ້າຖວ
ົ້ ມ (ປຖກ.6:3) ແລະ
ົ້ ເພື່ ອພວກເຂາຈະຫັນໜຈາກການກະທາທື່ ຊື່ວຮາົ້ ຍຂອງພວກເຂາແລະ
ບອກປະຊາຊນວາື່ ຈະເກດຫຍ ັງຂນ
ໄດຮ
ົ້ ັບການໃຫອ
ົ້ ະໄພ (2ປຕ2:5).
ໃນທື່ ສຸດ, ມະນຸດກື່ ຈະບື່ ຟັງ. ພວກເຂາໄດປ
ົ້ ະຕິເສດຄາເຕອນທື່ ດງາມຂອງພຣະເຈາົ້ . ບ ັນດາລູກຂອງ
ພຣະເຈາົ້ ໄດຫ
ັ ຫຼ ງັ ໃຫກ
ົ້ ນ
ົ້ ັບພຣະອງອກເທື່ ອໜື່ ງ,ຍອ
ົ້ ນວາື່ ພວກເຂາມອິດສະຫຼ ະທື່ ຈະເຮັດ. ມ ັນຈື່ ງບື່ ແປກທື່
ົ້ ວ
ຫວໃຈຂອງພຣະເຈາົ້ ແຕກສະຫຼ າຍ. ຢາື່ ງໜອ
ົ້ ຍກຍ ັງມໂນອາແລະຄອບຄວຂອງເພິື່ ນ. ຫຼ ງັ ຈາກນາຖ
ົ້ ມ
ົ້ າສື່ງັ ເດມທື່ ພຣະອງໄດມ
ື່ ມລູກເຕົ້ າໃຫມ
ພຣະເຈາົ້ ໄດກ
ົ້ າື່ ວຊາຄ
ົ້ ອບໃຫອ
ົ້ າດາມແລະເອວາວາື່ ,“ ຈງ
ົ້ າກຫຼ າຍ
ແລະເຕັມແຜນ
ື່ ດິນໂລກ” (ປຖກ.9: 1). ພຣະເຈາົ້ ໄດເົ້ ລື່ ມຕ ົ້ນຢູກ
ື່ ັບຄອບຄວຂອງໂນອາ. ພຣະອງໄດເົ້ ຮັດ
ົ້ ສາຍມາຈາກເພິື່ ນ
ຄາໝນສ
ັົ້ ັນຍາຢາື່ ງເປັນທາງການກ ັບໂນອາທື່ ຂະຫຍາຍໄປສູມ
ື່ ະນຸດທຸກຄນທື່ ສບເຊອ

ົ້ ມນຝ
(ປຖກ.9:8-17). ສ ັນຍາຢາື່ ງເປັນທາງການແມນຄ
ັ ົ້ ສ ັນຍາ. ສ ັນຍານແ
ື່ າສ ັນຍາຫຼ ຄາໝນ
ື່ າື່ ຍດຽວ; ມ ັນ
ແມນກ
ື່ ຽື່ ວກ ັບຄາສ ັນຍາຂອງພຣະເຈາົ້ ທື່ ຈະບື່ ທາລາຍມະນຸດ (ປຖກ. 9:11). ໜາົ້ ອ ັດສະຈ ັນແທໆ
ົ້ , ພຣະ
ເຈາົ້ ຍ ັງຕອ
ົ້ ງການຄອບຄວມະນຸດຢູ.ື່
ແຕມ
ື່ ັນເປັນເລື່ ອງທື່ ໜາົ້ ປະຫຼ າດໃຈທື່ ການລະເມດຄວາມດຂອງພຣະເຈາົ້ ຍ ັງຈະດາເນນຕື່ ໄປ. ການກະບດ
ົ້ ວ
ົ້ ະສື່ ງຜນກະທບຕື່ ບດເລື່ ອງອື່ ນໆໃນພຣະຄາພ,ແລະສະແດງໃຫົ້
ຄງທ
ັົ້ ສາມແມນຕ
ື່ ື່ ຈາກນາຖ
ົ້ ມ. ເລື່ ອງນຈ
ເຫັ ນອກເທື່ ອໜື່ ງຄຄວາມອດທນແລະຄວາມຮ ັກຂອງພຣະເຈາົ້ ທື່ ບື່ ສາມາດຕາົ້ ນທານໄດ.ົ້

ການກະບດທ # 3
ເຊັື່ ນດຽວກ ັບເລື່ ອງລາວຂອງອາດາມແລະເອວາແລະນ ົ້າຖວ
ິ ເລື່ ອງ
ົ້ ມຂອງໂນອາ,ທາື່ ນອາດຈະເຄຍໄດຍ
ົ້ ນ
ຂອງວິຫານຫບາເບນ. ຖາົ້ ບື່ ,ນນກ
ຄ
ັ ົ້ ບື່ ເປັນຫຍ ັງ, ເພາະວາື່ ແມນແຕ
ື່
ື່ ນສວ
ື່ ນຫຼ າຍທື່ ໄປຄຣິສຕະຈ ັກກື່ ບື່ ເຂົ້າ
ົ້ ແທໆ
ໃຈວາື່ ມຫຍ ັງເກດຂນ
ັົ້
ົ້ ຢູທ
ື່ ື່ ນນ.
ົ້ ວ
ເລື່ ອງລາວຂອງວິຫານຫບາເບນມຢູໃື່ ນປະຖມມະການ11:1-9. ຫຼ ັງຈາກນາຖ
ົ້ ມພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການໃຫົ້
ົ້ ແລະແຜຂ
ລູກຫຼ ານຂອງໂນເອມລູກເພື່ ມທະວຂນ
ື່ ະຫຍາຍອອກໄປທື່ ວແຜນ
ື່ ດິນໂລກ. ເຊັື່ ນດຽວກ ັບອາດາມ
ແລະເອວາ, ພວກເຂາເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງເປັນເພື່ ອນຮວ
ື່ ມງານຂອງພຣະເຈາົ້ ໃນການເບິື່ ງແຍງແຜນ
ື່ ດິນໂລກທື່ ພຣະ
ົ້ . ແທນທື່ ຈະເຮັດສິື່ ງນນ,
ົ້ ວາື່ ບາເບນແລະໄດ ົ້
ເຈາົ້ ໄດສ
ັົ້ ພວກເຂາໄດມ
ົ້ າົ້ ງຂນ
ົ້ າເຕົ້ າໂຮມກ ັນຢູບ
ື່ ອ
ື່ ນດຽວທື່ ເອນ
ສາົ້ ງວິຫານສູງເພື່ ອກຽດຊື່ ສຽງຂອງພວກເຂາເອງ (ປຖກ 11:1-4).
ນນແມ
ນພາກສ
ວ
ັົ້
ັ ກພບເຫັ ນຢູໃື່ ນສອງຂົ້
ື່
ື່ ນທື່ ຄຸນ
ົ້ ເຄຍຂອງເລື່ ອງລາວ, ແຕຄ
ື່ ວາມສາຄ ັນທື່ ແທຈ
ົ້ ງິ ຂອງມນຖ
ື່ ັ ນ:ົ້
ທື່ ບື່ ຄຸນ
ົ້ ເຄຍໃນພຣະທາເຫຼັົ້ມອື່ ນເຊິື່ ງເປັນດງ
ເມຶ່ອອງພຣະຜູ້ສູງສຸດໄດ້ໃຫ້ຊາດຕ່າງໆມີດິນແດນຂອງຕນ ພຣະອງໄດ້ການດບ່ອນໃຫ້ປະຊາຊນ,ບ່ອນທີຶ່ເຂາຈະ
ອາໄສຢູູ່ນັ້ນພຣະອງໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ແຕ່ລະຊາດມີເທບພຣະເຈັ້າຂອງຕນເອງ ແຕ່ຊງເລອກເຟັັ້ນສາລບພຣະອງ
ເອງ,ພວກເຊັ້ອສາຍຂອງຢາໂຄບ (ພບຍ 32:8-9) (ພຣະຄາພສະບ ັບຊວິດຄບບລິບນ
ູ )
ົ້ ບ
ົ້ ອກພວກເຮາວາື່ ຄາຕ ັດສິນໜື່ ງຢູທ
ພຣະຄາສອງຂນ
ງື່ ແຍກມະນຸດທຸກຄນ.
ື່ ື່ ວິຫານຫບາເບນແມນການແບ
ື່
ຈນມາເຖິງຈຸດນໃົ້ ນເລື່ ອງ, ພຣະເຈາົ້ ໄດຈ
ັ ົ້ ທ
ົ້ ັດການກ ັບມະນຸດທຸກຄນຢູທ
ື່ ື່ ວທຸກແຫງື່ . ສິື່ ງທື່ ໄດປ
ົ້ ຽື່ ນແປງນນຢູ
ື່ ື່
ົ້ ະນຸດຈະຖກແບງື່ ແຍກກ ັນຕາມພາສາແລະສະຖານທື່ .
ບາເບນ.ບ ັດນມ
ຮາົ້ ຍແຮງກວາື່ ນນ,
ັ ົ້ ພຣະເຈາົ້ ໄດແ
ົ້ ຍກຕວຈາກມະນຸດ. ຍອ
ົ້ ນວາື່ ການຕື່ ຕາົ້ ນຢາື່ ງຕື່ ເນື່ ອງຂອງມະນຸດຕື່
ແຜນການຂອງພຣະອງ, ພຣະເຈາົ້ ໄດໃົ້ ຫປ
ົ້ ະຊາຊາດຕາື່ ງໆໃນໂລກໃຫຕ
ົ້ ກຢູພ
ື່ າຍໃຕອ
ົ້ ານາດບ ັນດາສະມາ
ົ້ ມນກຸ
ຊິກຄອບຄວຝາື່ ຍວິນຍານຂອງພຣະອງ-ຄບຸດທັງຫຼ າຍຂອງພຣະເຈາົ້ (ວິນຍານຊື່ວຮາົ້ ຍຕາື່ ງໆ). ນແ
ື່ ມ
ື່
ົ້ ວ
ທື່ ແຕກຕາື່ ງຈາກພວກຄນທື່ ໄດກ
ົ້ ື່ ກະບດກອ
ື່ ນນາຖ
ົ້ ມ. ພຣະເຈາົ້ ບື່ ສາມາດໄລມ
ື່ ະນຸດອອກຈາກຄອບຄວ

ຂອງພຣະອງ. ພຣະອງໄດເົ້ ຮັດສິື່ ງນນແລ
ວ
ັ ົ້
ົ້ ໃນສວນເອເດນ.ພຣະອງໄດສ
ົ້ ັນຍາວາື່ ຈະບື່ ທາລາຍມະນຸດຫຼ ັງ
ົ້ ວ
ື່ ມນາຖ
ົ້ ວ
ົ້ ກ. ດງ
ື່ ັ ນນ,
ຈາກນາຖ
ັົ້ ນຈະບ
ັ
ັົ້ ພຣະເຈາົ້ ສາມາດເຮັດຫຍ ັງ
ົ້ ມ (ປຖກ. 9:11), ສະນນມ
ົ້ ມໂລກຊາອ
ອກບ? ພຣະເຈາົ້ ກາື່ ວວາື່ ,“ ພຽງພແລວ
ົ້ ! ຖາົ້ ພວກເຈາົ້ ບື່ ຕອ
ົ້ ງການໃຫເົ້ ຮາເປັນພຣະເຈາົ້ ຂອງພວກເຈາົ້ ,
ເຮາຈະມອບພວກເຈາົ້ ໃຫກ
ົ້ ັບຜູຊ
ົ້ ວ
ື່ ຍບາງຄນຂອງເຮາທື່ ເປັນວິນຍານ”
ຜນຂອງການຕ ັດສິນນໄົ້ ດມ
ູົ້ າື່ ມ ັນໃຊເົ້ ວລາດນ
ົ້ ຫຼ າຍຮູບແບບ. ພວກເຮາບື່ ໄດຮ
ົ້ ັບການບອກເລື່ າໃຫຮ
ົ້ ວ
ປານໃດ,ແຕພ
ື່ ຣະຄາພບອກພວກເຮາວາື່ ຜູຊ
ົ້ ວ
ື່ ຍເປັນວິນຍານທື່ ຖກມອບໝາຍໃຫປ
ົ້ ກຄອງຢູເື່ ໜອໃນປະຊາ
ຊາດຕາື່ ງໆບື່ ໄດເົ້ ຮັດໃນສິື່ ງທື່ ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການ. ພວກເຂາຊື່ວຮາົ້ ຍຫຼ າຍ (ພສສ 82:1-5) ເຊິື່ ງພຣະເຈາົ້
ຕອ
ົ້ ງຕ ັດສິນພວກເຂາເຊັື່ ນກ ັນ. ພຣະເຈົ້າໄດກ
ົ້ າື່ ວວາື່ ພຣະອງຈະເອາຄວາມເປັນອະມະຕະຂອງພວກເຂາໄປ
ແລະຈະນາເອາປະຊາຊາດກ ັບຄນມາຫາພຣະອງເອງ (ພສສ 82:6-8). ຄວາມບື່ ພໃຈຂອງພຣະເຈາົ້ ຕື່ ກ ັບ
ຄອບຄວມະນຸດຂອງພຣະອງເຮັດໃຫພ
ົ້ ຣະອງບື່ ມຄອບຄວມະນຸດ. ສິື່ ງນເົ້ ຮັດໃຫພ
ົ້ ຣະເຈາົ້ ໂສກເສົ້ າຫຼ າຍ.
ພຣະອງໄດຍ
ົ້ ອມແພບ
ົ້ ? ບື່ , ບື່ ເລຍ.

ຄວາມຮ ັກທື່ ເດັ ດດຽື່ ວຂອງພຣະເຈາົ້
ົ້ ຫຼ ງັ ຈາກທື່ ວິຫານຫບາເບນນນເປັ
ຄິດວາື່ ເກດຫຍ ັງຂນ
ັ ົ້ ນຄວາມເດອດຮອ
ົ້ ນ? ພຣະເຈາົ້ ໄດປ
ົ້ າກດຕວຕື່
ອ ັບຣາຮາມ, ເປັນຊາຍເຖາົ້ ຄນໜື່ ງຜູໄົ້ ດແ
ົ້ ຕງື່ ງານກ ັບແມຍິ
ື່ ງສູງອາຍຸຊື່ ຊາຣາ, ເຊິື່ ງມອາຍຸເກນກວາື່ ທື່ ນາງ
ຈະສາມາດມລູກໄດ.ົ້ ພຣະເຈາົ້ ໄດເົ້ ຮັດຄາໝນສ
ັ ົ້ ັນຍາກ ັບອ ັບຣາຮາມ. ພຣະອງໄດສ
ົ້ ັນຍາກ ັບຊາຍເຖາົ້ ແລະ
ເມຍວາື່ ພວກເພິື່ ນຈະມລູກຊາຍ. ພຣະເຈາົ້ ຈະເຮັດການອ ັດສະຈ ັນ. ລູກຊາຍຂອງພວກເພິື່ ນຈະເປັນການ
ເລື່ ມຕ ົ້ນຂອງຄອບຄວມະນຸດໃໝສ
ື່ າລ ັບພຣະເຈົ້າຢູເື່ ທິ ງແຜນ
ື່ ດິນໂລກ (ປຖກ.12:1-9;15:1-6;18:1-15).

ຫຼງັ ຈາກທື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດວົ້ າງມວນມະນຸດໃຫຢ
ົ້ ໃືູ່ ຕອ
ົ້ ານາດຂອງສະມາຊິກວິນຍານຂອງຄອບຄວແຫງື່
ສະຫວ ັນຂອງພຣະອງ. ອກຊື່ ໜື່ ງສາລ ັບຜູຊ
ົ້ ວ
ື່ ຍວິນຍານຂອງພຣະເຈາົ້ ແມນບຸ
ື່ ດທັງຫຼາຍຂອງພຣະເຈົ້າ.
ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການເລື່ ມຕ ົ້ນໃໝອ
ື່ ກກ ັບຄອບຄວໃໝຂ
ື່ ອງພຣະອງເອງເຊິື່ ງເລື່ ມຕ ົ້ນຈາກອ ັບຣາຮາມ. ອ ັບຣາ
ຮາມເຊື່ ອໃນພຣະສ ັນຍາຂອງພຣະເຈາົ້ (ປຖກ.15:6). ເພິື່ ນບື່ ຈາເປັນຕອ
ົ້ ງໄດຮ
ົ້ ັບຄວາມສນໃຈຫຼ ຄວາມ
ົ້າທື່ ໄດເົ້ ລອກອ ັບຣາຮາມໃຫເົ້ ລື່ ມຕ ົ້ນໃໝ.ື່ ຄວາມສາພັນລະ
ໂປດປານຈາກພຣະເຈົ້າ. ເຊິື່ ງແມນພຣະເຈ
ື່
ຫວາື່ ງພຣະເຈາົ້ ກ ັບອ ັບຣາຮາມໄດເົ້ ລື່ ມຕ ົ້ນຈາກພຣະເຈົ້າ. ອ ັບຣາຮາມພຽງແຕເື່ ຊື່ ອສິື່ ງທື່ ພຣະເຈາົ້ ກາື່ ວ.
ົ້ ຂອງພຣະເຈົ້າແລະຄວາມເຊື່ ອຂອງອ ັບຣາຮາມ
ຫຼ ັງຈາກນນ,
ັ ົ້ ຄວາມສາພັນທື່ ເລື່ ມຕ ົ້ນດວ
ົ້ ຍການຊງເອນ
ໄດຖ
ົ້ ກສະແດງດວ
ົ້ ຍສ ັນຍາລ ັກທາງຮາື່ ງກາຍຂອງການເຮັດພິທຕ ັດ (ປຖກ17:1-14; ຣມ4:1-12).
ຄອບຄວທັງໝດຂອງອ ັບຣາຮາມໄດເົ້ ຮັດຕາມແບບຢາື່ ງຂອງເພິື່ ນ(ປຖກ.17: 23). ເຄື່ ອງໝາຍນໄົ້ ດເົ້ ປັນ
ເຄື່ ອງໝາຍລູກຫຼ ານຂອງອ ັບຣາຮາມເປັນຄນທື່ ພຣະເຈົ້າຕອ
ົ້ ງການໃຫເົ້ ປັນຄອບຄວຂອງພຣະອງ. ພິທຕ ັດ
ົ້ ສາຍຂອງອ ັບຣາຮາມເຊັື່ ນກ ັນ. ເນື່ ອງຈາກວາື່ ພວກເຂາເຈາົ້ ຕອ
ແມນຈະເປັ
ນເຄື່ ອງໝາຍສາລ ັບຜູຍ
ິ ເຊອ
ື່
ົ້ ງ
ົ້ ງ

ົ້ ສາຍອ ັບຣາຮາມເທື່ ານນ,
ໄດແ
ັ ົ້ ພວກເຂາຈະໄດຮ
ົ້ ຕງື່ ງານກ ັບພາຍໃນຕະກູນຂອງເຊອ
ົ້ ັບການຕ ັກເຕອນເມື່ ອ
ົ້ ມາແບບ
ພວກເຂາຕ ັດສິນໃຈທື່ ຈະມລູກເຕົ້ າຂອງຕນເອງ ວາື່ ວິທການທື່ ຊນເຜື່ າຂອງພວກເຂາໄດຖ
ົ້ ກສາົ້ ງຂນ
ອ ັດສະຈ ັນເໜອທາມະຊາດຈາກອ ັບຣາຮາມແລະຊາຣາແນວໃດ.
ົ້ ກ ັບຄວາມເຊື່ ອໃນຄາສ ັນຍາ
ສິື່ ງສາຄ ັນທື່ ຈະຮ ັບຮູວ
ົ້ າື່ ຄາສ ັນຍາຂອງພຣະເຈາົ້ ກ ັບອ ັບຣາຮາມແມນຂ
ື່ ນ
ຂອງພຣະເຈາົ້ - ເປັນຄວາມເຊື່ ອ. ພຣະເຈາົ້ ບື່ ໄດເົ້ ຂົ້າຫາອ ັບຣາຮາມເພາະວາື່ ພຣະອງຈະພບຄນທື່ ເກັື່ ງໃນ
ົ້ ກ ັບການກະທາ. ພວກເຮາບື່ ສາມາດກະທາເພື່ ອໃຫຕ
ການຮ ັກສາກດບ ັນຍ ັດ. ຄວາມພ ົ້ນກບື່ ໄດຂ
ົ້ ນ
ົ້ ນເອງຮ ັບ
ຄວາມພ ົ້ນໄດ.ົ້ ຖາົ້ ວາື່ ນນແມ
ນວິ
ັ ົ້
ື່ ທທາງ, ພຣະເຈາົ້ ຈະຕິດໜົ້ພວກເຮາຍອ
ົ້ ນການກະທາຂອງພວກເຮາ.
ພຣະອງຈະຕິດໜົ້ພວກເຮາບາງສິື່ ງບາງຢາື່ ງເພື່ ອຕອບສະໜອງຕື່ ຜນສາເລັ ດຂອງພວກເຮາ. ລອງຄິດເບິື່ ງ
ວາື່ ໄຮສ
ັ ົ້
ົ້ າລະສາື່ ໃດ. ແຕກ
ື່ ງກ ັນຂາົ້ ມ, ອ ັບຣາຮາມແລະລູກຫຼ ານຂອງເພິື່ ນໄດສ
ົ້ ະແດງຄວາມເຊື່ ອໃນຄາໝນ
ສ ັນຍາຂອງພຣະເຈາົ້ ໂດຍການສ ັງເກດເບິື່ງສ ັນຍາລກ
ັ ຂອງສ ັນຍາ. ມ ັນເປັນວິທການສະແດງອອກມາພາຍ
ນອກວາື່ ຄວາມຈງຮ ັກພັກດຂອງພວກເພິື່ ນຢູໃື່ ສ.
ອ ັກຄະສາວກໂປໂລໄດໃົ້ ຊອ
ົ້ ັບຣາຮາມເປັນຕວຢາື່ ງຂອງຄວາມເຊື່ ອຢາື່ ງສ ັດຊື່ (ຣມ 4: 1-12). ອ ັບຣາ
ຮາມໄດເົ້ ຊື່ ອແລະໄດຮ
ົ້ ັບການຍອມຮ ັບຈາກພຣະເຈາົ້ ກອ
ື່ ນທື່ ເພິື່ ນຈະເຊື່ ອຟັງກດລະບຽບໃດໆ. ກດລະບຽບ
ຕາື່ ງໆທື່ ເພິື່ ນປະຕິບ ັດຕາມພາຍຫຼ ງັ ສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນວາື່ ເພິື່ ນເຊື່ ອພຣະເຈາົ້ . ກດລະບຽບບື່ ໄດແ
ົ້ ທນທື່ ຄວາມ
ເຊື່ ອ. ຄວາມເຊື່ ອ(ການຍດໝນ)
ັົ້ ແມນສິື່
ັົ້ ຕື່ ພຣະເຈົ້າແລະບື່
ື່ ງໜື່ ງທື່ ຈາເປັນ. ຄວາມສ ັດຊື່ ຕື່ ຄວາມເຊື່ ອນນຄ
ມພຣະອື່ ນໃດ ນນເປັ
ງທື່
ັ ົ້ ນສິື່ ງທື່ ພວກເຮາຈະເວົ້ າເຖິງໃນພາຍຫຼ ງັ . ຄວາມເຊື່ ອແລະຄວາມສ ັດຊື່ ແມນສອງສິື່
ື່
ແຍກຕາື່ ງຫາກ. ທັງສອງພວພັນກ ັນແຕບ
ື່ ື່ ຄກ ັນ.
ື່ ມຕ ົ້ນຂອງຄອບ
ພຣະເຈາົ້ ໄດສ
ູ ຊາຍຄນໜື່ ງແກອ
ັົ້
ົ້ ັນຍາໃຫລ
ົ້ ກ
ື່ ັບຣາຮາມແລະຜາື່ ນລູກຊາຍຄນນນ,ການເລ
ົ້ ສູປ
ົ້ ມນຄ
ຄວໃໝທ
ັ ົ້ ັນຍາທສອງຂອງພຣະເຈາົ້ ຫຼ ັງ
ື່ ື່ ຈະເຕບໃຫຍຂ
ື່ ນ
ື່ ະເທດຊາດໃຫຍປ
ື່ ະເທດໜື່ ງ. ນແ
ື່ າໝນສ
ຈາກເກດໄພພິບ ັດໃນສວນເອເດນ. ຄງທ
ກ
ັົ້ າອິດແມນໃຫ
ື່
ົ້ ັບໂນອາ. ທັງສອງຖກອອກແບບເພື່ ອຮ ັກສາຄວາມ
ົ້ ື່ ພຽງແຕກ
ຝັນຂອງພຣະເຈົ້າທື່ ມຄອບຄວມະນຸດ. ແຕຄ
ັ ົ້ ັນຍາເຫຼື່ ານບ
ັົ້ ື່ ບື່ ຍອມ
ື່ າໝນສ
ື່ ຽື່ ວກ ັບພຣະເຈາົ້ ເທື່ ານນທ
ົ້ ມະນຸດຊາດ.
ແພ.ົ້ ແຕສ
ຸ ຄນ. ພຣະເຈົ້າບື່ ໄດປ
ື່ ັນຍາຍ ັງກຽື່ ວກ ັບການສະເໜຊວິດນິຣ ັນດອນໃຫແ
ົ້ ກທ
ື່ ກ
ົ້ ະຖິມ
ພຣະອງບື່ ສາມາດຢຸດຮ ັກມະນຸດໄດ.ົ້ ພຣະເຈາົ້ ຍ ັງຄງຕອ
ົ້ ງການຄອບຄວມະນຸດ.
ພຣະເຈາົ້ ຮ ັກສາຄາສ ັນຍາຂອງພຣະອງກ ັບອ ັບຣາຮາມ. ເພິື່ ນແລະຊາຣາຈື່ ງໄດມ
ົ້ ລູກຊາຍຄນໜື່ ງຊື່ ວາື່ ອ
ຊາກ (ປຖກ.17:19-21; 21:1-7). ຊນເຜື່ າຂອງອ ັບຣາຮາມຈະເປັນທື່ ຮູຈ
ົ້ ັກກ ັນວາື່ “ອິດສະຣາເອນ”. ນ ົ້
ແມນຊ
ັ ຄອບຄວມະນຸດຂອງພຣະເຈາົ້ (ປຖກ.32: 28;ພບຍ
ື່ ື່ ທື່ ຖກໃຊຫ
ົ້ ຼ າຍທື່ ສຸດໃນພຣະຄາພເດມສາລບ
32: 9; ອຊຢ 44: 1). ແຕຈ
ື່ ະວາື່ ແນວໃດກ ັບຄນຈາກຊາດອື່ ນໆ, ຄນທື່ ພຣະເຈົ້າໄດມ
ົ້ ອບໝາຍໃຫຢ
ົ້ ພ
ືູ່ າຍ
ໃຕສ
ົ້ ິດອານາດຂອງບຸດທັງຫຼ າຍຂອງພຣະເຈາົ້ (ພວກເທວະດາຊື່ວຮາົ້ ຍ)ຫຼ ງັ ຈາກການກື່ ກະບດທື່ ບາເບນ?

ົ້ ວາື່ “ຄນຕາື່ ງຊາດ” ໃນພຣະຄາພ. ເປັນຄາທື່ ມຄວາມໝາຍວາື່ "ບື່ ໄດມ
ພວກເຂາຖກເອນ
ົ້ າຈາກອິດສະຣາ
ົ້ ຢູທ
ເອນ." ແລະເຖິງວາື່ ຈະມສິື່ ງທື່ ເກດຂນ
ັ ົ້
ື່ ື່ ບາເບນ, ພຣະເຈາົ້ ກບື່ ໄດລ
ົ້ ມຄນເຫຼື່ ານນ.
ບື່ ພຽງແຕພ
ັົ້ ແຕພ
ື່ ຣະເຈາົ້ ໄດເົ້ ລື່ ມຕ ົ້ນກ ັບຄນກຸມ
ື່ ໃໝ ື່ (ຄນອິດສະຣາເອນ)ເທື່ ານນ,
ື່ ຣະອງໄດບ
ົ້ ອກອ ັບຣາ
ົ້ ື່ ງລູກຫຼ ານຂອງເພິື່ ນຈະເປັນພອນໃຫແ
ຮາມວາື່ ໃນມໃົ້ ດມໜ
ົ້ ກປ
ື່ ະເທດອື່ ນໆທື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດປ
ົ້ ະຕິເສດ (ປຖກ.
ົ້ ສາຍຂອງອ ັບຣາຮາມຈະເປັນລູກຊາຍທື່ ພິເສດເຊິື່ ງ
12: 3)! ຫຼາຍປຕື່ ມາ, ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ,ຜູທ
ົ້ ື່ ມາຈາກເຊອ
ຈະນາທຸກປະຊາຊາດໃນໂລກກ ັບມາຫາພຣະເຈາົ້ (ປຖກ 3: 16-18, 26-29). ກອ
ື່ ນທື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ຈະ
ມາເກດໃນໂລກນ,ົ້ ຄນຕາື່ ງຊາດສາມາດເຂົ້າຮວ
ື່ ມໃນຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ ໂດຍການເລອກທື່ ຈະປະຕິເສດ
ພຣະອື່ ນໆທັງໝດ,ແລວ
ົ້ ເຊື່ ອໃນພຣະເຈົ້າຂອງອິດສະຣາເອນ,ແລະຮ ັບເອາເຄື່ ອງໝາຍຂອງພຣະສ ັນຍາ
ຂອງພຣະເຈາົ້ .
ເວລາຜາື່ ນໄປດນນານຫຼ າຍໃນລະຫວາື່ ງສະໄໝຂອງອ ັບຣາຮາມແລະພຣະເຢຊູເຈາົ້ . ປະຫວ ັດສາດຂອງ
ຊາດອິດສະຣາແອນເອົ້ນວາື່ “ພາກສວ
ື່ ນຂອງອງພຣະຜູເົ້ ປັນເຈາົ້ ” (ພບຍ 32:9) ບື່ ແມນເລ
ື່ ື່ ອງທື່ ປະສບຜນ
ສາເລັ ດ. ພວກເຂາເປັນຄນຂອງພຣະເຈາົ້ , ແຕໜ
ື່ າົ້ ເສຍດາຍທື່ ຄວາມສ ັດຊື່ ຂອງພວກເຂາມ ັກຈະລ ົ້ມເຫຼວ.
ເວລາທື່ ຮາົ້ ຍແຮງທື່ ສຸດແມນຍ
ື່ ັງບື່ ທັນມາເຖິງ.

ບດທ 3
ພຣະເຈາົ້ ຖກທລະຍດໂດຍຄອບຄວຂອງພຣະອງ

ປະຫວ ັດສາດຂອງອິດສະຣາເອນໃນພຣະຄາພເປັນເລື່ ອງຍາວທື່ ວນວຽນໄປມາຫຼ າຍຄງ.ມ
ັົ້ ັນເຕັ ມໄປດວ
ົ້ ຍ
ົ້ ກ ັບປະຊາ
ທັງໄຊຊະນະແລະຄວາມໂສກເສົ້ າ. ພຣະເຈາົ້ ບື່ ໄດແ
ົ້ ປກໃຈເລຍ. ພຣະອງຮູວ
ົ້ າື່ ຈະເກດຫຍ ັງຂນ
ຊນ.ພຣະອງຈະຮູຈ
ົ້ ັກກ ັບຜູທ
ົ້ ື່ ພຣະອງກາລ ັງຕິດຕື່ ຢູສ
ື່ ະເໝ.

ການໝດຄວາມຍິນດ
ພຣະເຈາົ້ ໃຫອ
ົ້ ັບຣາຮາມຮູວ
ົ້ າື່ ອະນາຄດຂອງລູກຫຼ ານຂອງເພິື່ ນຈະປະສບກ ັບຄວາມທຸກຍາກລາບາກ.
ົ້ ສາຍຂອງເຈາົ້ ຈະເປັນຄນຕາື່ ງດາົ້ ວຢູໃື່ ນຕາື່ ງ
ພຣະເຈາົ້ ຊງສ ັດຊື່ . ພຣະອງໄດບ
ົ້ ອກອ ັບຣາຮາມວາື່ , “ເຊອ
ດິນແດນໜື່ ງ ພວກເຂາຈະຕກເປັນທາດຮ ັບໃຊຢ
ົ້ ໃືູ່ ນທື່ ນນັ ົ້ ແລະຈະຖກກດຂື່ ຢາື່ ງທາລຸນເປັນເວລາສື່ ຮອ
ົ້ ຍປ.
" (ປຖກ15: 13). ນນແມ
ນຂ
ັ ົ້
ື່ າື່ ວຮາົ້ ຍ.

ຈາກນນພຣະເຈ
າົ້ ໄດໃົ້ ຫຄ
ັົ້
ົ້ ວາມຫວ ັງບາງຢາື່ ງຄ: "ແຕເື່ ຮາຈະ

ລງໂທດປະເທດທື່ ປະພດເຊັື່ ນນນຕ
ວ
ັ ົ້ ື່ ພວກເຂາ. ເມື່ ອອອກໜຈາກປະເທດນນແລ
ັົ້
ົ້ ພວກເຂາຈະໄດຊ
ົ້ ັບ
ສມບ ັດຢາື່ ງຫຼວງຫຼ າຍໄປນາ" (ປຖກ.15:14).
ເປັນຄກ ັບທື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດບ
ົ້ ອກໄວ,ົ້ ໃນທື່ ສຸດລູກຫຼ ານຂອງອ ັບຣາຮາມກໄດຍ
ົ້ າົ້ ຍໄປຢູເື່ ອຢິບແລະຖກກະສ ັດ
ເອຢິບກດຂື່ ຂື່ມເຫັ ງ. ຜູທ
ນຢາໂຄບຜູ
ເົ້ ປັນຫຼ ານຂອງອ ັບຣາຮາມ. ພຣະເຈົ້າໄດ ົ້
ັ ົ້
ົ້ ື່ ນາພາພວກເຂາໄປທື່ ນນແມ
ື່
ປຽື່ ນຊື່ ຢາໂຄບເປັນອິດສະຣາເອນ. (ອພຍ 1). ພວກເຂາຈະໄປທື່ ນນດ
ັົ້ ວ
ົ້ ຍການເຫັ ນດຈາກພຣະເຈາົ້ ເພື່ ອ
ຫຼກລຽົ້ ງຄວາມອດຢາກ (ປຖກ. 45:5-11). ຈຸດທື່ ພວກເຂາໄດເົ້ ຮັດຜິດກແມນພວກເຂ
າບື່ ໄດກ
ື່
ົ້ ັບຄນໄປຫາ
ແຜນ
ື່ ດິນທື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດມ
ົ້ ອບໃຫພ
ົ້ ວກເຂາຫຼ ັງຈາກໄພອດຢາກສິົ້ນສຸດລງ. ພວກເຂາສບຕື່ ອາໄສຢູໃື່ ນປະ
ເທດເອຢິບເປັນເວລາດນນານເກນໄປ.
ົ້ ຈນເຮັດໃຫກ
ໃນຂະນະທື່ ຢູປ
ື່ ະເທດເອຢິບຊນຊາດອິດສະຣາເອນກເພື່ ມຈານວນຫຼາຍຂນ
ົ້ ະສ ັດມຄວາມ
ຢາົ້ ນກວທື່ ຈະສາມາດປກຄອງປະເທດໄດ ົ້ (ອພຍ.1:8-10). ເພິື່ ນໄດບ
ົ້ ັງຄ ັບໃຫຄ
ົ້ ນອິດສະຣາເອນເປັນຂາົ້
ທາດແລະຂາົ້ ເດັກນອ
ົ້ ຍເກດໃໝທ
ື່ ງັ ໝດຖາົ້ ພວກເຂາເປັນເດັກຜູຊ
ົ້ າຍ (ອພຍ1:14-16). ແຕພ
ື່ ຣະເຈາົ້ ໄດ ົ້
ົ້ ແຂງຂນ
ົ້ (ອພຍ1:8-21).
ແຊກແຊງແລະເຮັດໃຫຄ
ົ້ ນອິດສະຣາເອນເພື່ ມຈານວນຫຼາຍແລະເຂັມ
ຄນອິດສະຣາເອນໄດໃົ້ ຊເົ້ ວລາສື່ ຮອ
ົ້ ຍປໃນປະເທດເອຢິບພາຍໃຕສ
ົ້ ະພາບການທື່ ຫຍຸງົ້ ຍາກ. ໃນທື່ ສຸດ
ພຣະເຈາົ້ ໄດເົ້ ຂົ້າແຊກແຊງແລະຮ ັກສາຊວິດຂອງເດັກຊາຍຜູໜ
ົ້ ື່ ງຊື່ ວາື່ ໂມເຊ. ພຣະເຈາົ້ ໄດຈ
ົ້ ັດແຈງສະພາບ
ການຕາື່ ງໆເພື່ ອໃຫເົ້ ດັກນອ
ຖ
ັ ົ້
ົ້ ຍຄນນນໄດ
ົ້ ກລຽົ້ ງຢູໃື່ ນເຮອນຂອງກະສ ັດ,ຢູຕ
ື່ ື່ ໜາົ້ ຕື່ ຕາຂອງເພິື່ ນເລຍ (ອພຍ
ົ້ ື່ ງລາວໄດກ
2:1-10). ໂມເຊໄດໃົ້ ຊຊ
ົ້ ວິດທື່ ມສິດທິ ພິເສດ,ແຕມ
ື່ ໜ
ົ້ ະທາຄວາມຜິດຮາົ້ ຍແຮງ. ລາວໄດຂ
ົ້ າົ້ ຊາຍ

ຄນໜື່ ງໃນການຕື່ ສູທ
ົ້ ື່ ເລື່ ມຕ ົ້ນໂດຍການປກປົ້ອງຊາວອິດສະຣາເອນທື່ ໝດທາງສູ.ົ້ ໂມເຊໄດໜ
ົ້ ຈາກປະເທດ
ເອຢິບເພື່ ອໜຈາກການຖກລງໂທດ.
ົ້ ວາື່ ມເດຍ. ພຣະເຈົ້າໄດພ
ໂມເຊໄດພ
ົ້ ບຊວິດໃໝໃື່ ນບອ
ື່ ນເຂດທະເລຊາຍທື່ ເອນ
ົ້ ບລາວຢູພ
ື່ ເູ ຂາຊນາຍໃນ
ົ້ ະປື່ຽນປະຫວ ັດສາດຂອງອິດສະຣາເອນແລະປະຫວ ັດສາດຂອງ
ພຸມ
ັົ້ ຈ
ື່ ໄມທ
ົ້ ື່ ມໄຟລຸກຢູ.ື່ ການພບກ ັນຄງນ
ໂລກ (ອພຍ.3:1-15). ພຣະເຈາົ້ ໄດສ
ົ້ ື່ງໂມເຊກ ັບໄປທື່ ເອຢິບເພື່ ອປະເຊນໜາົ້ ກ ັບກະສ ັດ. ລາວໄດຖ
ົ້ ກສື່ງັ
ໃຫໄົ້ ປຮຽກຮອ
ົ້ ງໃຫປ
ົ້ ອ
ື່ ຍປະຊາຊນຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈາົ້ ສ ັນຍາວາື່ ຈະປກປອ
ົ້ ງໂມເຊແລະມອບຣິດ
ອານາດໃຫລ
ົ້ າວ. (ອພຍ.3:16-22).
ເລື່ ອງທື່ ເປັນເລື່ ອງລາວທື່ ມຊື່ ສຽງທື່ ສຸດໃນໂລກເລື່ ອງໜື່ ງ. ເຖິງແມນວ
ື່ າື່ ທາື່ ນບື່ ເຄຍອາື່ ນພຣະຄາພກື່ ຕາມ
ົ້ າແດ.ື່ ພຣະເຈົ້າໄດສ
ທາື່ ນກື່ ອາດຈະເຄຍໄດຍ
ົ້ ິນແລະໄດເົ້ ບິື່ ງໜັງກຽື່ ວກ ັບເລື່ ອງນມ
ົ້ ື່ ງໄພພິບ ັດຕື່ ສູປ
ົ້ ະເທດເອ
ຢິບແລະຕື່ ຕາົ້ ນບ ັນດາເທບພຣະເຈາົ້ ຂອງພວກເຂາ ຫຼ ງັ ຈາກກະສ ັດໄດປ
ົ້ ະຕິເສດທື່ ຈະປື່ອຍຊາວອິດສະຣາ
ເອນໃຫເົ້ ປັນອິດສະຫຼະ (ອພຍ. 7-12). ພຣະເຈາົ້ ໃຊໂົ້ ມເຊເພື່ ອກດດ ັນໃຫປ
ົ້ ື່ອຍຊາວອິດສະຣາເອນອອກ
ຈາກການເປັນທາດຂອງອຢບ. ພຣະອງໄດແ
ົ້ ຍກທະເລແດງເພື່ ອຊວ
ື່ ຍພວກເຂາເມື່ ອພວກເອຢິບຕ ັດສິນໃຈ
ໄລພ
ື່ ວກເຂາໄປໃນທະເລຊາຍເພື່ ອຂາົ້ ພວກເຂາ (ອບພະຍບບດ13:17 ເຖິງອບພະຍບບດ14). ການຂາົ້ ມ
ທະເລແດງແມນສິື່
ກ
ື່ ງມະຫັດສະຈ ັນທື່ ໜາົ້ ຕື່ ນເຕັ ົ້ນທື່ ສຸດຂອງພຣະຄາພ. ແຕມ
ື່ ັນບື່ ແມນພຽງແຕ
ື່
ື່ ານສະແດງ
ຣິດອານາດທື່ ຈະເຮັດໃຫທ
ຸ ຄນປະທັບໃຈເທື່ ານນ.
ັ ົ້
ົ້ ກ

ມ ັນແມນກ
ື່ ຽື່ ວກ ັບການປກປັກຮ ັກສາປະຊາຊນ.

ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການຄອບຄວຂອງພຣະອງ.

ກດບ ັນຍ ັດແລະຄວາມສ ັດຊື່
ໃນທື່ ສຸດພຣະເຈົ້າກໄດນ
ົ້ າປະຊາກອນຂອງພຣະອງກ ັບຄນສູສ
ື່ ະຖານທື່ ທື່ ພຣະອງໄດເົ້ ວົ້າກ ັບໂມເຊໃນ
ພຸມ
ງໄດໃົ້ ຫກ
ັົ້
ື່ ໄມທ
ົ້ ື່ ລຸກ ໄໝ.ົ້ ຢູທ
ື່ ື່ ນນພຣະອ
ົ້ ດບ ັນຍ ັດແກຊ
ື່ າວອິດສະຣາເອນຄ ພຣະບ ັນຍ ັດສິບປະການ.
ພຣະອງໄດເົ້ ຮັດພັນທະສ ັນຍາໃໝກ
ື່ ັບພວກເຂາ. ມ ັນເປັນສິື່ ງສາຄ ັນທື່ ຈະຮ ັບຮູວ
ົ້ າື່ ອິດສະຣາເອນໄດເົ້ ປັນ
ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈາົ້ ຮຽບຮອ
ົ້ ຍແລວ
ົ້ ກອ
ື່ ນທື່ ຈະໄດຮ
ົ້ ັບພຣະບ ັນຍ ັດສິບປະການ. ພຣະເຈາົ້ ໄດກ
ົ້ າື່ ວເຖິງ
ົ້ າື່ ເປັນຄອບຄວຂອງພຣະອງຕອນທື່ ໂມເຊໄດປ
ປະຊາກອນເຫຼື່ ານວ
ົ້ ະເຊນໜາົ້ ກ ັບກະສ ັດຂອງປະເທດເອຢິບ
(ອພຍ.3:7,10; 4:23; 5:1,6:7; 7:4). ກດບ ັນຍ ັດ ໃໝບ
ື່ ື່ ໄດກ
ົ້ ຽື່ ວກ ັບການໄດຮ
ົ້ ັບຖານະເຂົ້າມາໃນຄອບ
ຄວຂອງພຣະເຈາົ້ . ຊາວອິດສະຣາເອນເປັນຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ ຢູແ
ື່ ລວ
ົ້ .
ົ້ ື່ ມອກ. ມ ັນມຄວາມສາຄ ັນຫຼ າຍ. ຍິື່ ງໄປກວາື່ ການໄດຮ
ພວກເຮາຕອ
ົ້ ງອະທິ ບາຍເລື່ ອງນຕ
ົ້ ັບຖານະຢູໃື່ ນ
ຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ ,ພຣະເຈາົ້ ຍ ັງໄດໃົ້ ຫກ
ົ້ ດບ ັນຍ ັດແກປ
ື່ ະຊາກອນຂອງພຣະອງເພື່ ອສະແດງວາື່ ພວກ
ເຂາຕອ
ົ້ ງການຢູໃື່ ນຄອບຄວ. ກດບ ັນຍ ັດແມນກ
ື່ ຽື່ ວກ ັບການສະແດງໃຫພ
ົ້ ຣະເຈາົ້ ເຫັ ນວາື່ ພວກເຂາເຈາົ້ ຈະບື່
ທລະຍດແລະໄປຕິດຕາມພຣະອື່ ນໆ. ການເປັນຜູເົ້ ຊື່ ອທື່ ສ ັດຊື່ ຈະຊວ
ື່ ຍໃຫພ
ົ້ ຣະເຈາົ້ ນາໃຊຊ
ົ້ າວອິດສະຣາ

ເອນໃຫບ
ົ້ ວລະບ ັດຕື່ ຊນຊາດທັງປວງເຊັື່ ນ“ອານາຈ ັກປະໂລຫິດ” (ອພຍ9:5-6). ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການໃຫົ້
ມະນຸດທຸກຄນມາຢູໃື່ ນຄອບ ຄວຂອງພຣະອງ. ພຣະອງຈິື່ ງເລື່ ມຕ ົ້ນດວ
ົ້ ຍຄນກຸມ
ື່ ໜື່ ງຄອິດສະຣາເອນ.
ຖາົ້ ພວກເຂາເຈາົ້ ເປັນຜູເົ້ ຊື່ ອທື່ ສ ັດ ຊື່ , ພວກເຂາເຈາົ້ ກຈະເປັນພອນໃຫແ
ົ້ ກຊ
ື່ ນຊາດທັງປວງ(ປຖກ12:3).
ມສິື່ ງອື່ ນອກທື່ ຈະເຂົ້າໃຈກຽື່ ວກ ັບສ ັນຍານ.ົ້ ກດບ ັນຍ ັດຂອງພຣະເຈາົ້ ບື່ ໄດກ
ົ້ ຽື່ ວກ ັບການເປັນຄນດພທື່ ຈະ
ເຮັດໃຫພ
ົ້ ຣະເຈົ້າຮ ັກພວກເຂາ. ພຣະເຈາົ້ ຊງຮ ັກຊາວອິດສະຣາເອນຢູແ
ື່ ລວ
ົ້ (ພະບ ັນຍ ັດສອງ7:7-8). ພຣະ
ອງໄດເົ້ ຮັດການມະຫັດສະຈ ັນທື່ ເໜອທາມະຊາດໃຫອ
ົ້ ັບຣາຮາມແລະຊາຣາຜູເົ້ ຖາົ້ ແກແ
ື່ ລວ
ົ້ ມລູກຊາຍຄນໜື່ ງ
ື່ ຈະກາຍເປັນຊນຊາດອິດສະຣາເອນ. ການມຄອບຄວເປັນຈຸດປະສງທັງໝດ. ພຣະເຈາົ້ ບື່
ນ ັບຕງແຕ
ນ
ັ ົ້
ັົ້
ື່ ນມາກ
ໄດສ
ົ້ າົ້ ງລາຍການກດບ ັນຍ ັດຕາື່ ງໆເພື່ ອໃຫພ
ົ້ ວກເຂາຈະມຄຸນສມບ ັດໄດເົ້ ຂົ້າເປັນສະມາຊິກຄອບຄວ. ພວກ
ເຂາເປັນຄອບຄວຂອງພຣະອງແລວ
ົ້ . ກດບ ັນຍ ັດຂອງພຣະເຈາົ້ ໄດຖ
ົ້ ກອອກແບບມາເພື່ ອຊວ
ື່ ຍລູກໆຂອງ
ພຣະອງໃຫຫ
ົ້ ຼ ກເວັ ົ້ນພຣະອື່ ນໆແລະໃຫມ
ົ້ ຊວິດທື່ ມຄວາມສຸກແລະມຊວິດທື່ ສະຫງບສຸກກ ັບຄນອື່ ນໆ. ເຊິື່ ງ
ການເຊື່ ອຟັງພຣະເຈາົ້ ນນບ
ັ ົ້ ື່ ໄດເົ້ ຮັດໃຫພ
ົ້ ຣະເຈາົ້ ຮ ັກພວກເຂາຫຼ າຍກວາື່ ເກື່ າ.
ຄກ ັນກ ັບກອ
ື່ ນໜາົ້ ນ,ົ້ ພຣະເຈາົ້ ຈະບື່ ທາລາຍອິດສະຫຼະພາບໃນການຕ ັດສິນໃຈຂອງພວກເຂາ. ພຣະອງ
ພຽງແຕຂ
ື່ ໃຫພ
ົ້ ວກເຂາເຊື່ ອໃນພຣະອງວາື່ ພຣະອງເປັນໃຜ. ພຣະອງໄດຂ
ົ້ ໃຫພ
ົ້ ວກເຂາເຊື່ ອວາື່ ພຣະອງໄດ ົ້
ສາົ້ ງພວກເຂາຈາກຄວາມຮ ັກແລະພວກເຂາຄວນຫັນໜຈາກພຣະອື່ ນໆ. ສະມາຊິກຄນໃດຂອງຊາວອິດສະ
ົ້ ຄວາມຮ ັກຂອງພຣະເຈາົ້ ໄດເົ້ ລຍຖາົ້ ພວກເຂາຕອ
ຣາເອນກື່ ສາມາດປະຖິມ
ົ້ ງການ. ພວກເຂາສາມາດເລອກທື່
ື່ ັ ທື່ ພວກເຮາຈະໄດເົ້ ຫັ ນມຫຼ າຍ
ຈະບື່ ເຊື່ ອກໄດ.ົ້ ພວກເຂາສາມາດເລອກໄປຂາບໄຫວບ
ູ າພຣະອື່ ນໆໄດ.ົ້ ດງ
ົ້ ຊ
ຄນໄດເົ້ ຮັດເຊັື່ ນນນແລ
ວ
ັ ົ້
ົ້ .
ຈາກນນຊາວອິ
ດສະຣາເອນໄດອ
ັົ້
ົ້ ອກຈາກພູເຂາຊນາຍບອ
ື່ ນທື່ ພຣະເຈົ້າໄດໃົ້ ຫກ
ົ້ ດບ ັນຍ ັດແກພ
ື່ ວກເຂາ.
ພຣະເຈາົ້ ໄດ ົ້ ນາພາພວກເຂາເຊິື່ ງມາໃນຮູບຮາື່ ງຂອງມະນຸດ(ເທວະດາຂອງພຣະເຈາົ້ )ເພື່ ອໄປສູແ
ື່ ຜນ
ື່ ດິນ
ທື່ ພຣະອງສ ັນຍາວາື່ ຈະມອບໃຫພ
ົ້ ວກເຂາ. (ອພຍ 23:20-23; ຜປ 2:1). ຕະຫຼ ອດທາງທື່ ປະຊາຊນ
ື່ ຢູສ
ົ້
ພາກ ັນຈມ
. ພຣະເຈາົ້ ໄດຈ
ື່ ະເໝວາື່ ບື່ ມອາຫານແລະນາພຽງພ
ົ້ ັດຫາສິື່ງທື່ ພວກເຂາຮອ
ົ້ ງຂ (ອພຍ15:2227; 16:1-30). ພວກເຂາຕອ
ົ້ ງສູເົ້ ພື່ ອຊວິດຂອງພວກເຂາຄຕື່ ສູກ
ົ້ ັບພວກສ ັດຕູທື່ ແຂງແຮງໃນແຜນ
ື່ ດິນ.
ພຣະເຈາົ້ ໄດຊ
ົ້ ວ
ື່ ຍພວກເຂາໃຫພ
ົ້ ົ້ນຈາກການຖກທາລາຍ (ພບຍ 2-3; ຢຊ 11-12; ພສສ136:10-24;
ກຈກ 13:19).

ົ້ ຍໆ
ການຕກຕາື່ ລງເລອ
ທາື່ ນອາດຈະຄິດວາື່ ຫຼ ັງຈາກທື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດນ
ົ້ າຊາວອິດສະຣາເອນເຂົ້າໄປໃນແຜນ
ື່ ດິນແລວ
ົ້ ,ຊາວອິດສະ
ົ້ ເຫຼ ອຂອງພຣະເຈົ້າ. ທາື່ ນອາດຈະຄາດຫວ ັງວາື່ ຄວາມເຊື່ ອແລະ
ຣາເອນຈະຮູສ
ົ້ ກເຖິງຄວາມຮ ັກອ ັນລນ
ົ້ ແຂງຫຼາຍ. ແຕມ
ຄວາມສ ັດຊື່ ຂອງພວກເຂາຈະເຂັມ
ຍ. ແຕພ
ື່ ັນບື່ ແມນເລ
ື່
ື່ ວກເຂາໄດຕ
ົ້ ັດສິນໃຈວາື່ ມ ັນຈະ

ເປັນການດທື່ ຈະຢູກ
ື່ ັບຄວາມຊື່ວຮາົ້ ຍໃນປະເທດຂອງພວກເຂາແທນ. ຊາວອິດສະຣາເອນໄດປ
ົ້ ະຕິເສດທື່ ຈະ
ື່ ນໆແລະຮູບເຄາລບຂອງພວກເຂາໃຫອ
ຂ ັບໄລປ
ັ
ື່ ະຊາຊນທື່ ຂາບໄຫວນ
ົ້ ະມດສະການພຣະອ
ົ້ ອກຈາກແຜນ
ື່
ດິນນນ.
ັົ້ ປາກດວາື່ ຊາວອິດສະຣາເອນໄດລ
ົ້ ມສິື່ ງທື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດເົ້ ຮັດເພື່ ອພວກເຂາ. ພວກເຂາລມວາື່ ການ
ກະບດເຮັດໃຫເົ້ ກດໄພພິບ ັດ. ຄວາມບື່ ສ ັດຊື່ ແລະການຂາດຄວາມຮ ັກຂອງພວກເຂາຕື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດພ
ົ້ າໃຫົ້
ື່ ັ ນ:ົ້
ເກດເຫດການທື່ ໜາົ້ ກຽດຊ ັງດງ
ຢູຕ
ື່ ື່ ມາ ເທວະດາຂອງພຣະເຈາົ້ ຢາເວໄດຈ
ົ້ າກເມອງກິນການ ໄປທື່ ເມອງໂບກິມ. ເທວະດາຕນນໄົ້ ດ ົ້
ກາື່ ວແກຊ
ື່ າວອິດສະຣາເອນວາື່ , “ເຮາໄດນ
ົ້ າພວກເຈາົ້ ອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບ ແລະພາພວກເຈາົ້
ເຂົ້າໄປໃນດິນ ແດນ ທື່ ເຮາໄດສ
ຸ ຂອງພວກເຈາົ້ . ເຮາໄດບ
ົ້ ັນຍາໄວກ
ົ້ ັບບ ັນພະບຸລດ
ົ້ ອກພວກເຈາົ້ ວາື່
‘ເຮາຈະບື່ ລບລາົ້ ງພັນທະສ ັນຍາທື່ ມໄວກ
ົ້ ັບພວກເຈາົ້ ຈ ັກເທື່ ອ. ພວກເຈາົ້ ບື່ ຕອ
ົ້ ງເຮັດຄາສ ັນຍາໃດໆກ ັບ
ົ້ ໝດແທນ
ປະຊາຊນທື່ ຢູໃື່ ນດິນແດນນ.ົ້ ພວກເຈາົ້ ຈະຕອ
ົ້ ງທາລາຍຖິມ
ື່ ບູຊາຂອງພວກເຂາ.’ ແຕພ
ື່ ວກ
ເຈາົ້ ບື່ ເຮັດຕາມທື່ ເຮາໄດບ
ົ້ ອກໄວ.ົ້ ພວກເຈາົ້ ກ ັບໄປເຮັດໃນສິື່ ງທື່ ກງກ ັນຂາົ້ ມສະນນັ ົ້ ເຮາຈື່ ງຂບອກ
ົ້ ລດວາື່ ເຮາຈະບື່ ຂ ັບໄລປ
ົ້ ອກໜ ເມື່ ອພວກເຈາົ້ ບຸກໜາົ້ ເຂົ້າໄປໃນທື່
ພວກເຈາົ້ ດຽວນໂ
ື່ ະຊາຊນເຫຼື່ ານອ
ນນ.
ັົ້ ພວກເຂາຈະເປັນສ ັດຕູຂອງພວກເຈາົ້ ແລະການຂາບໄຫວບ
ົ້ ັນດາພະຂອງພວກເຂາກຈະເປັນສິື່ ງ
ລົ້ລວງພວກເຈາົ້ ໃຫເົ້ ຮັດບາບອ ັນຮາົ້ ຍແຮງ.”(ຜປ 2:1-3)
ພຣະເຈາົ້ ຈາເປັນຕອ
ົ້ ງຕ ັດສິນປະຊາຊນຂອງພຣະອງ... ອກເທື່ ອໜື່ ງ. ພຣະອງບອກອິດສະຣາເອນວາື່
ົ້ ພວກເຈາົ້ ໄວ.ົ້ ໃຫພ
,“ເຮາຈະປື່ອຍຖິມ
ົ້ ວກເຮາເບິື່ ງວາື່ ພວກເຈາົ້ ເຮັດດວ
ົ້ ຍຕວເອງແນວໃດນ ັບແຕພ
ື່ ວກເຈາົ້ ບື່
ື່ ັ ທື່ ພວກເຮາໄດເົ້ ຫັ ນມາແລວ
ຕອ
ອ
ັ ົ້
ົ້ ງການເຮາ. " ພວກເຮາເຄຍເຫັ ນແບບນນມາກ
ື່ ນ. ແລະດງ
ົ້ , ປະຊາຊນ
ຂອງພຣະເຈາົ້ ໄດເົ້ ຮັດສິື່ ງທື່ ບື່ ດໂດຍບື່ ມພຣະເຈາົ້ ຂອງພວກເຂາຢູກ
ພ
ັ ົ້
ື່ ັບພວກເຂາ. ແລະນ ັບຕງແຕ
ື່ ວກເຮາ
ກາລ ັງທບທວນເບິື່ ງປະຫວ ັດສາດ, ການຕອບສະໜອງຂອງພຣະເຈາົ້ ກຍ ັງຄຸນ
ົ້ ເຄຍກ ັນດ. ພຣະອງໄດກ
ົ້ ັບ
ມາຫາປະຊາຊນອິດສະຣາເອນອກແລະກ ັບມາອກເພື່ ອຊວ
ື່ ຍຍກພວກເຂາອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກລາບາກ.
ພວກເຮາທຸກຄນກື່ ຮຈ
ູົ້ ັກຄນແບບນນ.
ັ ົ້ ບາງທທາື່ ນອາດເປັນໜື່ ງໃນນນ.
ັົ້ ທາື່ ນສບຕື່ ຊວ
ື່ ຍເຫຼ ອໃຜບາງຄນ
ຍອ
ໃື່ ນຈຸດທື່ ເບິື່ ງຄວາື່ ເປັນບາົ້ . ແລະຖາົ້ ທາື່ ນຄິດວາື່ ພຣະເຈົ້າກາລ ັງເຮັດຫຍ ັງຢູ,ື່ ມ ັນ
ົ້ ນຄວາມຮ ັກ,ແມນແຕ
ື່
ເບິື່ ງຄວາື່ ເປັນບາົ້ . ແຕພ
ື່ ຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການຄອບຄວມະນຸດເຖິງແມນວ
ື່ າື່ ພຣະອງບື່ ເປັນທື່ ຕອ
ົ້ ງການກື່ ຕາມ.
ຄວາມຮ ັກຂອງພຣະອງແມນເກ
ນກວາື່ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮາ.
ື່
ພຣະທາພວກຜູປ
ົ້ ກຄອງທັງໝດໃນພຣະຄາພແມນກ
ື່ ຽື່ ວກ ັບວງວຽນຂອງການກະບດທາງວິນຍານທື່ ບື່ ມ
ົ້ ສຸດ, ເມື່ ອຄວາມທຸກທລະມານເກດຂນ
ົ້ , ເຂາຮອ
ວ ັນສິນ
ົ້ ງຫາພຣະເຈົ້າເພື່ ອຂຄວາມຊວ
ື່ ຍເຫຼ ອ,ແລະພຣະເຈົ້າ
ກ ັບມາດວ
ັົ້ ງຢູເື່ ປັນເວລາຫຼ າຍຮອ
ົ້ ຍຄວາມຮ ັກເພື່ ອຊວ
ື່ ຍເຫຼອ. ວງວຽນນນຄ
ົ້ ຍປ. ມ ັນໄດເົ້ ຖິງຈຸດທື່ ປະຊາຊນ
ພາຍໃນຊາດອິດສະຣາເອນໄດຮ
ັົ້
ັດໃຫົ້
ົ້ ຽກຮອ
ົ້ ງໃຫຊ
ົ້ າມູເອນຜູເົ້ ປັນປະໂລຫິດແລະຜູທ
ົ້ ານວາຍແຕງື່ ຕງກະສ
ປກຄອງພວກເຂາ. ປະເທດຊາດຂອງພວກເຂາບື່ ເຄຍມກະສ ັດມາກອ
ື່ ນ.

ບື່ ໜາົ້ ແປກໃຈເລຍທື່ ການເລອກຂອງປະຊາຊນໃຫມ
ົ້ ກະສ ັດອງໜື່ ງຊື່ ວາື່ (ໂຊນ) ເປັນໄພພິບ ັດທື່ ໃຫຍ ື່
ຫຼວງ. ທາື່ ນຮູວ
ົ້ າື່ ຫຼາຍສິື່ ງເປັນໄປບື່ ດເມື່ ອກະສ ັດອງໃໝຂ
ື່ ອງທາື່ ນຕອ
ົ້ ງຖກລາກອອກຈາກບອ
ື່ ນລົ້ຊອ
ື່ ນເພື່ ອ
ຮ ັບໜາົ້ ທື່ (1 ຊມອ. 10:22). ໃນທື່ ສຸດພຣະເຈາົ້ ໄດເົ້ ລອກເອາດາວິດເຂົ້າມາແທນທື່ ໂຊນ. ດາວິດເປັນຄນ
ທື່ ມບາບຫຼ າຍ, ແຕເື່ ພິື່ ນກື່ ດກວາື່ ໂຊນ. ເພິື່ ນບື່ ເຄຍສະແດງຄວາມບື່ ສ ັດຊື່ ຫຼ ຂາດຄວາມຮ ັກຕື່ ພຣະເຈາົ້ . ເພິື່ ນ
ໄດລ
ົ້ ະເມດກດບ ັນຍ ັດບາງຢາື່ ງຂອງພຣະເຈົ້າ, ແຕເື່ ພິື່ ນໄດກ
ົ້ ັບໃຈແລະບື່ ເຄຍນະມ ັດສະການພຣະເຈາົ້ ອງ
ື່ ັ ກາື່ ວ, ພຣະເຈາົ້ ໄດເົ້ ຮັດ ພຣະສ ັນຍາກ ັບດາວິດທື່ ກາື່ ວວາື່ ມແຕເື່ ຊອ
ົ້ ສາຍຂອງ
ອື່ ນເລຍ. ດວ
ົ້ ຍເຫດຜນດງ
ເພິື່ ນເທື່ ານນທ
ັົ້ ື່ ສາມາດເປັນກະສ ັດທື່ ແທຈ
ົ້ ງິ ຂອງອິດສະຣາເອນ.
ົ້ ມນກ
ພຣະສ ັນຍານແ
ູ
ັົ້ ື່ ຈະພິຈາລະນາໃຫລ
ື່ ຽື່ ວກ ັບການສາົ້ ງລາຊະວງໃຫແ
ົ້ ກດ
ື່ າວິດ. ພຣະເຈາົ້ ເທື່ ານນທ
ົ້ ກ
ຫຼານຂອງເພິື່ ນເປັນກະສ ັດທື່ ຖກຕອ
ົ້ ງ. ເປັນຕາໜາົ້ ເສົ້າທື່ ປະຫວ ັດສາດສວ
ື່ ນທື່ ເຫຼ ອຂອງອິດສະຣາແອນໃນ
ເລື່ ອງລາວຂອງພຣະຄາພລວມມຜູຊ
ຸ ຂອງພວກເຂາ,ແຕບ
ົ້ າຍຫຼ າຍຄນທື່ ມດາວິດເປັນບ ັນພະບຸລດ
ື່ ື່ ໄດເົ້ ໝາະ
ສມທື່ ຈະເປັນກະສ ັດ.

ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງກາຈ ັດລູກຫຼ ານຂອງດາວິດຫຼ າຍຄນ ເພາະວາື່ ພວກເຂາບື່ ສ ັດຊື່ ຕື່

ົ້ ສາຍຂອງດາວິດຜູທ
ພຣະເຈາົ້ ,ພວກເຂາເລອກທື່ ຈະຕິດຕາມພຣະອື່ ນ. ເຊອ
ັ ົ້ ື່ ຄວນຈະ
ົ້ ື່ ສບທອດບ ັນລ ັງນນກ
ົ້ ມນເຫດຜ
ຮ ັກພຣະເຈາົ້ ແລະມາຈາກຄອບຄວຂອງດາວິດ. ນແ
ນທື່ ວາື່ ກະສ ັດທຸກອງຄວນຈະຖຮ ັກສາກດບ ັນ
ື່
ຍ ັດຂອງພຣະເຈົ້າໄປກ ັບພວກເພິື່ນ (ພບຍ17:18; 2ກສ11:12). ເພິື່ ນຕອ
ົ້ ງເປັນຕວຢາື່ ງທື່ ດທື່ ສຸດຂອງຜູທ
ົ້ ື່
ເຊື່ ອຢາື່ ງສ ັດຊື່ .
ື່ ັ ມແລະມອານາດທື່ ສຸດໃນປະຫວ ັດສາດຂອງອິດສະຣາ
ໂຊໂລໂມນລູກຊາຍຂອງດາວິດແມນກະສ
ັດທື່ ຮງ
ື່
ແອນ. ໜາົ້ ເສົ້ າທື່ ຄວາມເຊື່ ອແລະຄວາມສ ັດຊື່ ຂອງລາວໃນພຣະເຈົ້າໄດປ
ົ້ ຽື່ ນໄປ. ລາວໄດຖ
ົ້ ວາຍເຄື່ ອງບູ
ຊາພຣະອື່ ນແລະມການແຕງື່ ງານແບບການເມອງທື່ ໄດນ
ົ້ າເອາການນະມ ັດສະການພຣະອື່ ນໆເຂົ້າມາໃນ
ປະເທດອິດສະຣາເອນ (1ກສ 11:1-8). ໂຊໂລໂມນເລື່ ມຕ ົ້ນວງວຽນຂອງການປະນປະນອມທາງວິນຍານ
ແລະການກະບດທື່ ເຮັດໃຫປ
ົ້ ະເທດອິດສະຣາແອນຖກທາລາຍ.

ການທລະຍດຄງສຸ
ັ ົ້ ດທົ້າຍ
ຫຼ ັງຈາກການຕາຍຂອງກະສ ັດໂຊໂລໂມນ, ສິບເຜື່ າໃນສິບສອງເຜື່ າຂອງອິດສະຣາເອນໄດກ
ົ້ ະບດຕື່ ລູກ
ຊາຍຂອງລາວ,ຜູເົ້ ປັນກະສ ັດຄນໃໝ ື່ (1 ກສ 11: 41-12: 24). ຊນຊາດອິດສະຣາເອນຖກແບງື່ ອອກ
ົ້ ມນເຮ
ເປັນສອງສວ
ື່ ນຕາມຊນເຜື່ າແລະດິນແດນ. ຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ ດຽວນແ
ື່ ອນແຕກແຍກກ ັນ. ມ ັນ
ເປັນເລື່ ອງທື່ ໜາົ້ ເສົ້ າໃຈທື່ ກະສ ັດຫຼ າຍອງໃນຊວ
ື່ ງເວລານໃົ້ ນປະຫວ ັດສາດຂອງອິດສະຣາເອນບື່ ເຄຍເຫັ ນ
ແມນປ
ື່ ົ້ ມສາເນາກດບ ັນຍ ັດຂອງພຣະເຈາົ້

(2 ກສ 22: 8-13).

ທາງພາກເໜອຂອງປະເທດທື່ ແຕກແຍກນນໄດ
ເົ້ ລື່ ມຕ ົ້ນໄປຕດ
ັົ້
ິ ຕາມພຣະອື່ ນໆຢາື່ ງໄວວາແລະໄດຈ
ົ້ ງຮ ັກ
ພັກດຕື່ ພຣະເຫຼື່ ານນັ ົ້ (1 ກສ 12: 25-33). ແທນທື່ ຈະສະແດງຄວາມເຊື່ ອແລະຄວາມຈງຮ ັກພັກດຕື່

ພຣະເຈາົ້ ຜູທ
ົ້ ື່ ໄດມ
ົ້ ອບແຜນ
ື່ ດິນໃຫພ
ົ້ ວກເຂາແລະໄດນ
ົ້ າພວກເຂາຢາື່ ງມະຫັດສະຈ ັນໄປສູກ
ື່ ານດາລງຊວິດຢູ,ື່
ົ້ ມນເຫດຜ
ແຕພ
ນທື່ ວາື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດສ
ື່ ວກເຂາໄດທ
ົ້ ລະຍດຕື່ ພຣະເຈາົ້ . ນແ
ື່
ົ້ ື່ ງບ ັນດາຜູທ
ົ້ ານວາຍໃຫເົ້ ດນທາງ
ໄປທື່ ວປະເທດເຕອນປະຊາຊນຜູທ
ູ າພຣະອື່ ນໆວາື່ ເປັນການກະບດທາງຝາື່ ຍວິນຍານ. ພວກ
ົ້ ື່ ຂາບໄຫວບ
ົ້ ຊ
ເພິື່ ນບອກປະຊາຊນວາື່ ພວກເຂາເຮັດຄກ ັບ “ຍິງໂສເພນ”.

ບ ັນດາຜູທ
ັ
ົ້ ານວາຍໄດຮ
ົ້ ຽກການນະມດສະການ

ື່ ຈະແຈງົ້ ດ. ທາງພາກໃຕຂ
ພຣະອື່ ນໆວາື່ ການຫຼິົ້ນຊູທ
ົ້ າງຝາື່ ຍວິນຍານ. ມ ັນແມນການປຽບທຽບທ
ື່
ົ້ ອງປະເທດ
ໄດເົ້ ຂົ້າໄປໃນການກະບດທາງຝາື່ ຍວິນຍານຢາື່ ງຊາົ້ ໆ. ແຕບ
ື່ າບທື່ ຄອ
ື່ ຍໆໄປເທື່ ອລະໜອ
ົ້ ຍກື່ ຍ ັງເປັນບາບຢູ.ື່
ົ້ ພຣະເຈາົ້ ບື່ ເຄຍເປັນເລື່ ອງດເລຍ. ດງ
ື່ ັ ທື່ ພຣະຄາພກາື່ ວໄວວ
ການປະຖິມ
ົ້ າື່ ,“ ພວກເຈາົ້ ຈະໄດຮ
ົ້ ັບໂທດກາ
ື່ ັ ທື່ ພຣະອງໄດເົ້ ຮັດໃນຊວ
ຍອ
ັົ້ ຢາື່ ເຂົ້າໃຈຜິດໃນເລື່ ອງນ”ົ້ (ຈບຊ 32: 23). ດງ
ົ້ ນບາບນນ.
ື່ ງເວລາອື່ ນໆ,
ພຣະເຈາົ້ ໄດປ
ິ ເສລພາບຂອງພວກເຂາແລະໄດຈ
ົ້ ື່ອຍໃຫປ
ົ້ ະຊາຊນຂອງພຣະອງໃຊສ
ົ້ ດ
ົ້ າື່ ຍຄາື່ ຜນທື່ ບື່ ດ. ໃນ
ປ 722 ກຄສ. ທາງພາກເໜອຂອງປະເທດໄດຖ
ຸ ໂຈມຕໂດຍຜູຄ
ົ້ ກສ ັດຕູບກ
ົ້ ນທື່ ເອົ້ນວາື່ ຊາວອ ັດຊເຣຍ.
ຊາວອ ັດຊເຣຍມຊື່ ສຽງວາື່ ເປັນຄນທື່ ໂຫດຮາົ້ ຍຫຼາຍ. ພວກເຂາໄດກ
ົ້ ະແຈກກະຈາຍສິບເຜື່ າໄປທື່ ວໂລກ,
ໄດທ
ົ້ າລາຍຄອບຄວແລະປຸົ້ນເອາທຸກສິື່ ງທື່ ພວກເຂາເປັນເຈາົ້ ຂອງ. ສອງຊນເຜື່ າທື່ ຍ ັງເຫຼ ອຢູໃື່ ນເຂດພາກໃຕ ົ້
ົ້ ກຊາວບາບໂລນຍດເອາໄດປ
ຂອງປະເທດນຖ
ົ້ ະມານໜື່ ງຮອ
ົ້ ຍປຕື່ ມາ (586 ກຄສ. ). ຊາວອິດສະຣາເອນ
ຫຼາຍພັນຄນຖກບ ັງຄ ັບໃຫຍ
ົ້ າົ້ ຍໄປຢູບ
ື່ າບໂລນ.
ຖາົ້ ພຣະເຈາົ້ ໄດຕ
ົ້ ັດສິນໃຈບື່ ຊວ
ື່ ຍປະຊາຊນຂອງພຣະອງອກຕື່ ໄປກື່ ເປັນທື່ ເຂົ້າໃຈໄດເົ້ ລຍ.ຍອ
ົ້ ນພວກເຂາ
ໄດກ
ສ
ັ ົ້
ົ້ ະບດຫຼາຍເທື່ ອເປັນເວລາຫຼາຍພັນປນ ັບຕງແຕ
ື່ ະໄໝຂອງອ ັບຣາຮາມ. ການສະຫຼຸ ບວາື່ ອິດສະຣາເອນ
ໄດຮ
ັົ້ ື່ ແມນວິ
ົ້ ັບສິື່ງທື່ ພວກເຂາສມຄວນໄດຮ
ົ້ ັບເບິື່ງຄວາື່ ຖກຕອ
ົ້ ງແລວ
ົ້ . ແຕນ
ື່ ນບ
ື່ ທທື່ ພຣະເຈາົ້ ປະຕິບ ັດກ ັບມະ
ນຸດ.
ແທນທື່ ຈະຍກເລກແຜນການຂອງພຣະອງ, ພຣະເຈາົ້ ຕ ັດສິນໃຈວາື່ ພຣະອງຍ ັງຕອ
ົ້ ງການຄອບຄວມະນຸດ
ຢູ.ື່ ແຕກ
ັົ້ ອ
ື່ ານໃຫປ
ົ້ ະຊາຊນຂອງພຣະອງແລະມະນຸດຄນອື່ ນໆກ ັບຄນສູຄ
ື່ ອບຄວຂອງພຣະອງນນຕ
ົ້ ງມການ
ປຽື່ ນແປງວິທການຕາື່ ງໆ. ພຣະເຈາົ້ ໄດເົ້ ຮັດສ ັນຍາຕາື່ ງໆກ ັບຄນຂອງພຣະອງ. ແຕມ
ື່ ະນຸດກເປັນພຽງແຕ ື່
ົ້ມເຫຼ ວເລົ້ອຍໆ. ມະນຸດສວ
ມະນຸດເທື່ ານນັ ົ້ ພວກເຂາລ ົ້ມເຫຼວ...ພວກເຂາລ ົ້ມເຫຼ ວຫຼ າຍຄງແລະລ
ັ ົ້
ື່ ນທື່ ເຫຼ ອ
ນນໄດ
ຖ
ັົ້
ົ້ ກມອບໝາຍໃຫກ
ົ້ ັບບ ັນດາຜູຊ
ົ້ ວ
ື່ ຍຝາື່ ຍວິນຍານຄບຸດທັງຫຼ າຍຂອງພຣະເຈາົ້ ເຊິື່ ງເປັນເທວະດາຊື່ວ
ຮາົ້ ຍ (ພບຍ 32:8), ແຕວ
ກ
ິ ຍານເຫຼື່ ານນໄດ
ັ ົ້
ື່ ນ
ົ້ ະບດແລະກາຍເປັນສ ັດຕູຂອງຜູສ
ົ້ າົ້ ງພວກເຂາ ຜູເົ້ ປັນພຣະ
ເຈາົ້ ແຫງື່ ອິດສະຣາເອນ. ສິື່ ງຕາື່ ງໆມຄວາມສະຫຼ ບ
ັ ຊ ັບຊອ
ົ້ ນ.
ພຣະເຈາົ້ ມວິທແກໄົ້ ຂສອງສວ
ື່ ນຕື່ ສິື່ ງທັງໝດນ.ົ້ ເມື່ ອລູກຫຼ ານຄນສຸດທາົ້ ຍໃນຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້
ກາລ ັງຖກເນລະເທດໃຫໄ
ົ້ ປຢູບ
ື່ າບໂລນ, ພຣະເຈາົ້ ໄດກ
ົ້ ະຕຸນ
ົ້ ຜູທ
ົ້ ານວາຍສອງຄນ (ເຢເຣມຢາແລະເອເຊ
ົ້ . ພຣະເຈາົ້ ຈະເຮັດ “ພຣະສ ັນຍາໃໝ”ື່
ກຽນ) ໃຫບ
ົ້ ອກຊາວອິດສະຣາເອນວາື່ ພວກເຂາບື່ ໄດຖ
ົ້ ກລມໝດສິນ

ົ້ ະລວມເຖິງການສະເດັດມາຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະອງຕື່ ສະມາ
ກ ັບລູກຂອງພຣະອງ. ພຣະສ ັນຍານຈ
ຊິກໃນຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ (ຢຣມ31:31-34; ອຊກ. 36:22-28). ມວິທການໃໝເື່ ຂົ້າມາ.
ົ້ ື່ ໄດອ
ແຕວ
ິ ການໃໝນ
ື່ ທ
ື່ ບ
ົ້ ະທິ ບາຍວາື່ ພຣະເຈາົ້ ຈະໃຫກ
ົ້ ຽດພຣະສ ັນຍາທື່ ເກື່ າກວາື່ ໂດຍບື່ ຕອ
ົ້ ງທາລາຍຫຼ
ປື່ຽນແປງໄດແ
ົ້ ນວໃດ. ຊາວອິດສະຣາເອນຈານວນຫຼວງຫຼາຍປະຕິເສດພຣະເຈາົ້ ແລະໄດນ
ົ້ ະມ ັດສະການ
ພຣະອື່ ນໆ. ພວກເຂາສະແດງຄວາມດູໝື່ ິນພຣະເຈາົ້ ໂດຍລະເມດກດບ ັນຍ ັດຂອງພຣະອງ. ສິື່ ງນເົ້ ຮັດໃຫົ້
ພຣະເຈາົ້ ໂສກເສົ້ າຫຼາຍ. ພຣະອງຢາກໃຫກ
ັົ້ ັນຍາຂອງພຣະອງ, ແຕວ
ົ້ ຽດຄາໝນສ
ື່ າື່ ລູກໆຂອງພຣະອງຫຼ າຍ
ຄນໄດຖ
ົ້ ກຊ ັກຊວນໄປນະມ ັດສະການບ ັນດາພຣະເຈາົ້ ຂອງປະເທດອື່ ນໆ.
ົ້ນທາງແຫງື່ ຄວາມຕາຍ. ຈື່ ສື່ ງທ
ົ້ ໃນສວນເອເດນນນ.
ນນແມ
ນເສັ
ັົ້
ິ ື່ ໄດເົ້ ກດຂນ
ັົ້ ເນື່ ອງຈາກການກະບດ
ື່
ື່ ັ ກາື່ ວຂອງອາດາມແລະເອວາທື່ ເຮັດໃຫມ
ດງ
ົ້ ະນຸດທຸກຄນຈະຕອ
ົ້ ງຕາຍ. ພວກເຂາຈະບື່ ມຊວິດນິຣ ັນດອນ
ນອກຈາກວາື່ ພວກເຂາຈະຫັນໄປຫາພຣະເຈາົ້ ອງທຽື່ ງແທແ
ັ ົ້ ັນຍາຂອງ
ົ້ ລະເຊື່ ອໃນຄວາມຮ ັກແລະຄາໝນສ
ພຣະອງ. ຊາວອິດສະຣາເອນຫຼ າຍຄນໄດລ
ັົ້ ພວກເຂາບື່ ສາມາດພຽງແຕເື່ ລອກເອາແລະ
ົ້ ມສິື່ ງທັງໝດນນ.
ເລອກພຣະອື່ ນໆໄດເົ້ ມື່ ອໃດກື່ ຕາມທື່ ພວກເຂາຮູສ
ບເຟທ
ົ້ ກຢາກໄດມ
ົ້ ັນ. ມ ັນບື່ ແມນອາຫານບຸ
ື່
ົ້ າງຝາື່ ຍວິນ
ຍານ. ພວກເຂາຕອ
ົ້ ງເຊື່ ອໃນພຣະເຈາົ້ ທຽື່ ງແທແ
ົ້ ລະເຊື່ ອຕື່ ໄປ.
ື່ ັ ກາື່ ວແມນເປັ
ສະຖານະການດງ
ນບ ັນຫາທື່ ຫຍຸງົ້ ຍາກກວາື່ ອກກຽື່ ວກ ັບບ ັນດາກະສ ັດຂອງອິດສະຣາເອນ.
ື່
ພຣະເຈາົ້ ໄດສ
ົ້ ັນຍາກ ັບດາວິດວາື່ ລູກຊາຍຂອງເພິື່ ນຈະສບທອດບ ັນລ ັງຂອງເພິື່ນ, ແຕພ
ື່ ວກເຂາຫຼ າຍຄນໄດ ົ້
ຫັນໜຈາກພຣະເຈາົ້ . ພຣະເຈາົ້ ບື່ ສາມາດເສຍເມຍຕື່ ການຂາດຄວາມເຊື່ ອແລະຄວາມບື່ ສ ັດຊື່ ນ.ົ້ ພຣະອງບື່
ສາມາດຍກເລກຄາສ ັນຍາຂອງ ພຣະອງໄດ.ົ້ ນນກ
ດ
ັົ້ ື່ ຄກ ັບການຍອມຮ ັບວາື່ ແຜນການທັງໝດແມນຄວາມຄິ
ື່
ທື່ ບື່ ດແລະພຣະເຈາົ້ ຜູທ
ຸ ຢາື່ ງບື່ ສາມາດມຄວາມຄິດທື່ ບື່ ດ.
ົ້ ື່ ຮູທ
ົ້ ກ
ື່ ັ ນນພຣະເຈ
ດງ
າົ້ ຈະຮ ັກສາຄາສ ັນຍາຂອງພຣະອງແນວໃດຕື່ ປະຊາຊນທື່ ໄດປ
ັົ້
ົ້ ະຕິເສດແລະຜູທ
ົ້ ື່ ໄດແ
ົ້ ຍກ
ອອກຈາກພຣະອງ? ພວກເຂາຈາເປັນຕອ
ົ້ ງມຫວໃຈໃໝ.ື່ ພວກເຂາຕອ
ົ້ ງການ ການຊງສະຖິດຢູຂ
ື່ ອງພຣະ
ົ້ ສາຍຂອງອ ັບຣາຮາມແລະຂອງດາວິດ, ຜູທ
ເຈາົ້ ເພື່ ອນາພາພວກເຂາ. ສິື່ ງທື່ ຈາເປັນແມນເຊ
ອ
ື່
ົ້ ື່ ສາມາດເປັນ
ົ້ ສາຍນນຍ
ກະສ ັດທື່ ສູງສຸດແລະເປັນຕວແທນທື່ ສມບູນແບບຂອງພຣະເຈາົ້ . ຜູທ
ັ ົ້ ັງຈາເປັນຕອ
ົ້ ື່ ເປັນເຊອ
ົ້ ງທາ
ລາຍຄາສາບແຊງື່ ແຫງື່ ຄວາມຕາຍຂອງມວນມະນຸດອກດວ
ົ້ ຍ. ແຕມ
ື່ ະນຸດຈະເອາຊະນະຄວາມຕາຍໄດ ົ້
ົ້ ໄດແ
ແນວໃດ? ເພິື່ ນຈະຕອ
ດຂນ
ັ ົ້
ົ້ ງເປັນພຣະເຈາົ້ ເຊັື່ ນກ ັນ. ສິື່ ງນນຈະເກ
ົ້ ນວໃດ?
ບື່ ມບ ັນຫາ. . . .

ບດທສື່
ພຣະເຈາົ້ ໄດເົ້ ຂົ້າຮວ
ື່ ມໃນຄອບຄວມະນຸດຂອງພຣະອງ
ຄຣິສຕຽນຮູທ
ຸ ຢາື່ ງກຽື່ ວກ ັບການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ . ພວກເຂາຮູວ
ົ້ ກ
ົ້ າື່ ພຣະອງໄດເົ້ ກດມາຢາື່ ງ
ອ ັດສະຈ ັນໂດຍນາງມາຣ, ຜູທ
ຸ (ມທ 1:18-25). ຄນທື່ ບື່ ແມນຄຣິ
ສຕຽນສວ
ົ້ ື່ ເປັນຍິງສາວບລິສດ
ື່
ື່ ນຫຼາຍກ
ຈະຄຸນ
ົ້ ເຄຍກ ັບຮູບພາບຂອງແອນອ
ົ້ ຍພຣະເຢຊູເຈາົ້ ນອນໃນຮາງຫຍາົ້ ,

ໂດຍສະເພາະໃນການປະດ ັບ

ປະດາວ ັນຄຣິສມາດ. ບດເພງຄຣິສມາດເກື່ າໆຫຼ າຍເພງໄດບ
ົ້ ອກວາື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດເົ້ ຮັດໃຫຄ
ົ້ າທານວາຍ
ໃນພຣະຄາພເດມກຽື່ ວກ ັບພຣະເມຊອາສາເລັ ດເປັນຈິງໄດແ
ົ້ ນວໃດ.

ສາລັບພຣະເຢຊູເຈາົ້ ມຫຼາຍຍິື່ ງກວາື່ ໄມກ
ົ້ າງແຂນ
ົ້ ໜັກທັງໝດແມນມ
ຈຸດເນັນ
ນເລື່ ອງກຽື່ ວກ ັບພຣະເຢຊູເຈົ້າມາເກດໃນໂລກເພື່ ອຈະຕາຍເທິ ງໄມ ົ້
ັ
ື່ ກຈະເປັ
ກາງແຂນສະເໝ. ພຣະອງແມນວິ
ື່ ທທື່ ພຣະເຈາົ້ ໃຫອ
ົ້ ະໄພພວກເຮາເພາະບາບຂອງພວກເຮາແລະດວ
ົ້ ຍວິທ
ນນ,
ັົ້ ພວກເຮາສາມາດກ ັບເຂົ້າມາໃນຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ ໄດ ົ້ (ຢຮ 3:16). ໃນເວລາທື່ ຄຣິສຕຽນສວ
ື່ ນ
ຫຼາຍຄິດເຖິງພຣະເຢຊູເຈົ້າ, ພວກເຂາມໄມກາງແຂນຢູ
ໃື່ ນໃຈ. ເຊິື່ ງພາດສິື່ ງທື່ ສາຄ ັນບາງຢາື່ ງໄປ.
ົ້
ຄວາມຈິງທື່ ວາື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດມ
ສ
ູ ເສຍໄປເມື່ ອພວກເຮາສຸມໃສພ
ັົ້
ົ້ າເກດເປັນມະນຸດທື່ ຊື່ ວາື່ ເຢຊູນນໄດ
ົ້ ນ
ື່ ຽງແຕ ື່
ື່ ານນ.
ໄມກາງແຂນເທ
ັ ົ້
ົ້

ຄຣິສຕຽນສວ
ື່ ນໃຫຍບ
ື່ ື່ ຮູວ
ົ້ າື່ ມ ັນຈາເປັນທື່ ພຣະເຈາົ້ ຈະຕອ
ົ້ ງມາເປັນມະນຸດດວ
ົ້ ຍເຫດ

ຜນຫຼ າຍຢາື່ ງ. ເຫດຜນໜື່ ງກື່ ຄການເຮັດໃຫບ
ົ້ ັນດາພຣະສ ັນຍາທັງໝດໃນພຣະຄາພເດມທື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດເົ້ ຮັດ
ກ ັບມະນຸດນນສ
ໄົ້ ຂຜນທື່ ບື່ ດຂອງບ ັນດາວິນຍານທື່ ໄດກ
ັົ້ າເລັ ດ. ເຫດຜນອກຢາື່ ງໜື່ ງແມນການແກ
ື່
ົ້ ະບດຊື່ ງ
ພວກເຮາໄດກ
ົ້ າື່ ວເຖິງກອ
ື່ ນໜາົ້ ນ.ົ້
ົ້ ື່ ງມະນຸດຍ ັງສາມາດຢູກ
ແຜນການທື່ ວາື່ ມໜ
ນຍ
ັົ້
ື່ ັບພຣະເຈາົ້ ໄດຕ
ົ້ ະຫຼ ອດໄປນນແມ
ື່ ັງດາເນນຕື່ ໄປເພາະ
ພຣະເຈາົ້ ປະຕິເສດທື່ ຈະທາລາຍມະນຸດທຸກຄນແລວ
ົ້ ຢຸດແຜນການຂອງພຣະອງ. ພຣະອງຍ ັງຄງກ ັບມາຫາ
ມະນຸດ ໂດຍສະເໜການໃຫອ
ົ້ ະໄພແລະຄວາມສາພັນກ ັບພຣະອງ. ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການໃຫພ
ົ້ ວກເຂາເຊື່ ອ
ໃນພຣະອງ. ມະນຸດສາມາດສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນວາື່ ພວກເຂາເຊື່ ອໂດຍການຢູຮ
ື່ ວ
ື່ ມກ ັບພຣະເຈາົ້ ແລະຄນອື່ ນໆ.
ແຕ ື່ ລູກໆຂອງພຣະເຈາົ້ ໄດປ
ັ ົ້ ື່ ພຣະເຈາົ້ ກາື່ ວວາື່ “ເຈາົ້ ຍ ັງສາມາດ
ົ້ ະຕິເສດພຣະອງຕະຫຼ ອດເວລາ. ທຸກໆຄງທ
ົ້ ເລົ້ອຍໆ. ພຣະຄາພໃຊ ົ້
ຢູກ
ື່ ັບເຮາຖາົ້ ເຈາົ້ ເຊື່ ອແລະສະແດງຄວາມຈງຮ ັກພັກດຕື່ ເຮາ” ບ ັນຫາກື່ ຮາົ້ ຍແຮງຂນ
ການປຽບທຽບຂອງການລຽົ້ ງແກະທື່ ບື່ ມຜູລ
ົ້ ຽົ້ ງເພື່ ອອະທິບາຍເຖິງການປະພດນ ົ້ (ອຊຢ 53:6; ມທ 9:36).
ແກະມກຈະຫຼ
ງທາງໂດຍບື່ ມຜູເົ້ ບິື່ ງແຍງແລະຄນກື່ ຄກ ັນ.
ັ

ື່ ັ ທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໄດຂ
ດງ
ົ້ ຽນໃນຕອນທາົ້ ຍຂອງບດທື່ ຜາື່ ນມາ, ລູກໆຂອງພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການຫວໃຈໃໝແ
ື່ ລະ
ການສະຖິດຢູຂ
ື່ ອງພຣະເຈາົ້ ເພື່ ອຊວ
ື່ ຍພວກເຂາໃຫຈ
ົ້ ງຮ ັກພັກດ. ພວກເຂາຕອ
ົ້ ງການວິທການທື່ ຈະໄດຮ
ົ້ ັບ
ົ້ ຈາກການພື່ ງພາຕນເອງແລະພນ
ົ້ ຈາກອະນາຄດທື່ ບື່ ມຊວິດນິຣ ັນດອນກ ັບພຣະເຈົ້າຜູທ
ຄວາມລອດພນ
ົ້ ື່ ຮ ັກ
ພວກເຂາ. ພຣະອງຮ ັກເຂາແລະຢາກໃຫເົ້ ຂາມຊວິດຕະຫຼ ອດໄປ. ຕອ
ົ້ ງມວິທການສາລ ັບພຣະເຈົ້າທື່ ຈະໃຫົ້
ກຽດແກຄ
ັ ົ້ ັນຍາຂອງພຣະອງ,ເພື່ ອປະຕິເສດຄາສາບແຊງື່ ແຫງື່ ຄວາມຕາຍແລະເພື່ ອຊວ
ື່ າໝນສ
ື່ ຍປະຊາຊນ
ຂອງພຣະອງສບຕື່ ຢູໃື່ ນຄວາມເຊື່ ອຂອງພວກເຂາ.

ົ້ ມນພວກເຮ
ການແກໄົ້ ຂຂອງພຣະເຈົ້າຕື່ ບ ັນຫາເຫຼື່ ານແ
າຄາດບື່ ເຖິງເລຍ. ຄພຣະອງມາເກດເປັນມະນຸດ.
ື່
ົ້ ມນຈຸ
ພຣະອງຕອ
ົ້ ງໄດເົ້ ຂົ້າຮວ
ື່ ມກ ັບມະນຸດ. ນແ
ື່ ດທື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ເຂົ້າສູແ
ື່ ຜນການຂອງພຣະເຈາົ້ ໃນເລື່ ອງ
ລາວນ.ົ້ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ເປັນພຣະເຈາົ້ ຜູທ
ົ້ ື່ ກາຍມາເປັນມະນຸດ (ຢຮ1:1,14-15; ກລຊ1:15-20; 2:6-9).
ົ້ ກ
ພຣະອງແມນທາງອອກສ
າລ ັບບ ັນຫາເຫຼື່ ານທ
ຸ ໆຢາື່ ງທື່ ຕອ
ື່
ົ້ ງການແກໄົ້ ຂ.
ໂດຍການຕາຍເພື່ ອມະນຸດທຸກຄນເທື່ ານນຈິື່
ັ ົ້ ງສາມາດລບລາົ້ ງຄາສາບແຊງື່ ແຫງື່ ຄວາມຕາຍຕື່ ມະນຸດທຸກ
ຄນ.ນນ
ັົ້ ໝາຍເຖິງຄວາມຕາຍຂອງພຣະອງກຕອ
ົ້ ງຕາມມາດວ
ົ້ ຍການເປັນຄນມາອກ,ເປັນສິື່ ງທື່ ພຣະເຈາົ້

ົ້
ເທື່ ານນທ
ັົ້ ື່ ສາມາດເຮັດສາເລັ ດ. ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ເປັນທາງອອກສາລັບການກະບດແລະຜນສະທົ້ອນທື່ ເກດຂນ
ໃນສວນເອເດນ.
ຈື່ ພຣະສ ັນຍາຂອງພຣະເຈາົ້ ກ ັບອ ັບຣາຮາມບ? ພຣະເຈາົ້ ໄດແ
ົ້ ຊກແຊງຢາື່ ງມະຫັດສະຈ ັນເພື່ ອຊວ
ື່ ຍໃຫົ້
ອ ັບຣາຮາມແລະຊາຣາມລູກຊາຍ. ນນແມ
ນຈຸ
ັ ົ້
ື່ ດເລື່ ມຕ ົ້ນຂອງຊນຊາດອິດສະຣາເອນ. ພຣະເຈາົ້ ບອກອ ັບຣາ
ົ້ ສາຍຂອງເພິື່ ນຈະເປັນພອນໃຫຊ
ົ້
ຮາມວາື່ ລູກຫຼ ານຄນໜື່ ງໃນບ ັນດາເຊອ
ົ້ ນຊາດທັງຫຼ າຍທື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດປ
ົ້ ະຖິມ
ຢູທ
ແ
ັົ້
ັ ົ້ ື່ ສາ
ື່ ື່ ວິຫານຫບາເບນ. ແຕມ
ື່ ະນຸດທາມະດາຄນໜື່ ງເຮັດເຊັື່ ນນນໄດ
ົ້ ນວໃດ? ມແຕພ
ື່ ຣະເຈາົ້ ເທື່ ານນທ
ົ້ ສາຍທື່ ສ ັດຊື່ ຂອງອ ັບຣາຮາມຜູທ
ມາດເປັນເຊອ
ັ ົ້ ັນຍາທື່ ຈະອວຍພອນຊນຊາດທັງປວງ
ົ້ ື່ ຈະເຮັດຕາມຄາໝນສ

ົ້ ສາຍຂອງອັບຣາຮາມ (ມທ 1:1; ລກ 3:34).
ທື່ ຢູນ
ື່ ອກຊນຊາດອິດສະຣາເອນ. ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ຊງເປັນເຊອ
ພຣະອງເປັນບຸດທື່ ຖກສ ັນຍາໄວວ
ົ້ າື່ ຈະຊວ
ື່ ຍປດປອ
ື່ ຍຜູຄ
ົ້ ນໃນບ ັນດາປະຊາຊາດທື່ ຖກຕ ັດຂາດ,ພຣະອງຈະ
ົ້ ຈາກການຢູໃື່ ຕອ
ຊວ
ື່ ຍຄນຕາື່ ງຊາດໃຫຫ
ົ້ ຸ ຼ ດພນ
ົ້ ານາດຂອງພຣະອື່ ນໆເພື່ ອວາື່ ພວກເຂາຈະໄດເົ້ ຂົ້າຮວ
ື່ ມໃນ
ຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ (ຄລຕ3:16-18; 26-29). ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ເປັນທາງອອກສາລັບການເຮັດໃຫົ້ຄາ

ົ້
ໝັນສັນຍາກ
ັບອັບຣາຮາມສາເລັ ດ.
ົ້ ສາຍຂອງດາວິດອກດວ
ົ້ ຣະອງຈື່ ງຢູໃື່ ນຕະກູນທື່ ເໝາະສມທື່
ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ຍ ັງເປັນເຊອ
ົ້ ຍ, ດວ
ົ້ ຍເຫດນພ
ຈະເປັນກະສ ັດ (ມທ 1:1; ລກ1:32; ຣມ1:3). ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ເປັນທາງອອກສາລັບການເຮັດໃຫົ້ພຣະ

ສັນຍາກ ັບດາວິດສາເລັ ດ. ພຣະອງມບ ັນພະບຸລດ
ຸ ທື່ ຖກຕອ
ົ້ ງແລະພຣະອງມຄວາມສ ັດຊື່ ຕື່ ພຣະເຈາົ້ ຢາື່ ງ

ສມບູນ.ພຣະອງບື່ ເຄຍບື່ ເຊື່ ອຟັງພຣະເຈົ້າເລຍພຣະອງບື່ ເຄຍເຮັດບາບໃດໆເລຍ (2ກຣທ 5:21; ຮຣ4:15;
1ປຕ 2:22). ຄວາມຈິງທື່ ວາື່ ພຣະອງບື່ ເຄຍເຮັດຜິດບາບກື່ ໝາຍຄວາມວາື່ ພຣະອງເປັນຕວຢາື່ ງທື່ ສມບູນ
ແບບທື່ ຈະເຮັດຕາມກດບ ັນຍ ັດຂອງພຣະເຈາົ້ ທື່ ໄດເົ້ ຮັດໃນພຣະສ ັນຍາທື່ ພູເຂາຊນາຍ. ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ເປັນ
ຕວແທນສູງສຸດຂອງພຣະເຈາົ້ (2 ກຣທ 4:4; ກລຊ1:15). ພຣະອງເປັນຕວຢາື່ ງຂອງຮູບແບບລ ັກສະ
ນະຂອງພຣະເຈາົ້ ວາື່ ເປັນແນວໃດ. ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການໃຫພ
ົ້ ວກເຮາເຮັດຕາມຕວຢາື່ ງຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້
(2 ກຣທ 3:18; ກລຊ 3:10). ພວກເຮາຈະສນທະນາກ ັນໃນພາຍຫຼ ງັ , ນນກ
ັົ້ ື່ ແມນສິື່
ື່ ງທື່ ເປັນຄວາມໝາຍ
ຂອງການເປັນສາວກອກດວ
ົ້ ຍ (1 ປຕ 2:21).
ການທື່ ພຣະເຈາົ້ ກາຍມາເປັນມະນຸດເປັນຄວາມຄິດທື່ ຍາກທື່ ຈະເຂົ້າໃຈ. ພຣະເຈາົ້ ສາມາດມາເປັນມະນຸດ
ໄດເົ້ ພາະວາື່ ພຣະອງເປັນຫຼ າຍກວາື່ ຄນທາມະດາຄນໜື່ ງ. ພຣະເຈາົ້ ແມນສາມບຸ
ກຄນທື່ ເປັນເໝອນກ ັນໃນ
ື່
ພຣະລ ັກສະນະຂອງພຣະອງ. ພຣະຄາພຈື່ ງໃຊຄ
ົ້ າວາື່ "ພຣະບິດາເຈາົ້ ", "ພຣະບຸດເຈາົ້ ", ແລະ "ພຣະວິນ
ົ້ ອງພຣະເຈາົ້ . ຄຣິສຕຽນເອົ້ນພຣະ
ຍານບລິສດ
ຸ ເຈາົ້ " ເພື່ ອຈາແນກຄວາມເປັນບຸກຄນສາມພຣະພາກເຫຼື່ ານຂ
ເຈາົ້ ອງດຽວເປັນສາມພຣະພາກ “ພຣະເຈາົ້ ພຣະບຸດ” ໄດມ
ົ້ າເກດເປັນມະນຸດຄພຣະເຢຊູເຈາົ້ (ຢຮ1:1,14ົ້ ວາື່ ການມາບັງເກດຊື່ ງເປັນຄາທື່ ມຄວາມໝາຍວາື່ ພຣະເຈາົ້ ສະເດັດມາ “ໃນ
15). ນ ັກສາດສະໜາສາດເອນ
ົ້ ໜັງ” ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ເປັນມະນຸດຜູດ
ເນອ
ັົ້ ື່ ພຣະເຈາົ້ ພຣະບິດາໄດໄົ້ ວວ
ົ້ ຽວເທື່ ານນທ
ົ້ າງໃຈເພື່ ອເຮັດໃຫພ
ົ້ ຣະ
ສ ັນຍາສາເລັ ດ. ມະນຸດທາມະດາບື່ ສາມາດເຮັດໄດ.ົ້
ົ້ າື່ ພຣະເຈົ້າຮູົ້ “ກອ
ທາື່ ນອາດຈະຈື່ ໄດວ
ົ້ າື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໄດຂ
ົ້ ຽນກອ
ື່ ນໜາົ້ ນວ
ື່ ນການວາງຮາກຖານສາົ້ ງໂລກ”
ວາື່ ພຣະອງຈະສື່ງພຣະບຸດເຈາົ້ ມາ,ຄພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໃນຖານະມະນຸດ, ເພື່ ອນາມະນຸດກ ັບມາສູຄ
ື່ ອບຄວຂອງ
ພຣະອງ (ອຟຊ1:1-14; 1ປຕ1:1). 20). ສິື່ ງທື່ ໜາົ້ ອ ັດສະຈ ັນໃຈແມນພຣະບຸ
ດໄດເົ້ ຕັ ມໃຈທື່ ຈະມາເປັນ
ື່
ົ້ ມນສ
ມະນຸດ,ຖກທລະມານ,ແລະຍອມຕາຍເພື່ ອວາື່ ພຣະເຈາົ້ ຈະມຄອບຄວມະນຸດ. ນແ
ື່ ວ
ື່ ນໜື່ ງຂອງພຣະ
ສ ັນຍາໃໝທ
ື່ ື່ ອະທິ ບາຍການສນທະນານ:ົ້
ໃນເວລາທີຶ່ພຣະຄຣິດໄດ້ສະເດດເຂັ້າມາໃນໂລກ ພຣະອງຊງກ່າວວ່າ,“ເຄຶ່ອງບູຊາກບເຄຶ່ອງຖວາຍພຣະອງບໍໍ່
ປະສງແຕ່ພຣະອງຊງໄດ້ຈດຕຽມຮ່າງກາຍໄວ້ສາລບຂ້ານ້ອຍ.... ຂ້າແດ່ພຣະເຈັ້າຂ້ານ້ອຍໄດ້ມາເພຶ່ອຈະເຮດ
ຕາມນໍ້າພຣະໄທຂອງພຣະອງຕາມທີຶ່ມີເລຶ່ອງຂອງຂ້ານ້ອຍຂຽນໄວ້ໃນໜງສມ້ວນນັ້ນ.” (ຮຣ 10:5,7).
ມນເປັ
ັ ນສິື່ ງທື່ ດທື່ ພຣະເຈົ້າຜູເົ້ ປັນພຣະບຸດເຕັ ມໃຈທື່ ຈະໄດເົ້ ກດມາເປັນພຣະເຢຊູເຈາົ້ . ບື່ ພຽງແຕເື່ ປັນພຣະ
ສ ັນຍາກ ັບມະນຸດທື່ ບື່ ເກດຜນເທື່ ານນ,
ັ ົ້ ແຕຄ
ື່ ວາມທຸກທລະມານທັງໝດທື່ ເກດຈາກບຸດທັງຫຼ າຍທື່ ກະບດຂອງ
ພຣະເຈາົ້ ກື່ ຈາເປັນຕອ
ັ ົ້ ໄດຮ
ົ້ ງໄດຮ
ົ້ ັບການແກໄົ້ ຂອກດວ
ົ້ ຍ. ການກະບດເຫຼື່ ານນກ
ົ້ ຽກຮອ
ົ້ ງໃຫພ
ົ້ ຣະເຈົ້າລງມາ
ເປັນມະນຸດຄກ ັນ, ເພາະວາື່ ການທື່ ພຣະເຈາົ້ ເຂົ້າຮວ
ື່ ມໃນຄອບຄວມະນຸດຂອງພຣະອງໄດກ
ົ້ ະກຽມສິື່ ງຕາື່ ງໆ
ເພື່ ອໃຫພ
ົ້ ຣະວິນຍານສາມາດມາສູມ
ື່ ະນຸດ.

ການແກໄົ້ ຂຫຼາຍກວ
ື່ າການຕກຕາື່
ເພາະວາື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດມ
ນສິື່
ັົ້
ົ້ າເປັນມະນຸດໃນພຣະເຢຊູເຈາົ້ ,ພຣະອງຈື່ ງສາມາດຕາຍໄດ.ົ້ ນນແມ
ື່ ງທື່ ສາຄ ັນ
ເພາະວາື່ ຄວາມຕາຍສາມາດເອາຊະນະໄດໂົ້ ດຍຄນທື່ ກາລ ັງຈະຕາຍແລະເປັນຄນມາສູຊ
ື່ ວິດອກ. ທາື່ ນບື່ ສາ
ມາດຟົ້ ນຄນຊວິດໄດໂົ້ ດຍບື່ ມການເສຍຊວິດກອ
ື່ ນ. ເນື່ ອງຈາກພຣະເຢຊູເຈາົ້ ເປັນພຣະເຈາົ້ , ພຣະອງຈື່ ງມ
ອານາດທື່ ຈະເຮັດໃຫຕ
ົ້ ວເອງເປັນຄນມາອກ (ຢຮ 10:17-18). ເນື່ ອງຈາກການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູເປັນ
ແຜນການຂອງພຣະເຈາົ້ , ພຣະເຈາົ້ ຮູແ
ົ້ ຕກ
ື່ ອ
ື່ ນການວາງຮາກຖານຂອງໂລກວາື່ ພຣະອງເຮັດໃຫພ
ົ້ ຣະເຢຊູ
ເຈາົ້ ເປັນຄນມາຈາກຕາຍ (ກຈກ 2:23-24, 32; 3:15; 10:40; ຄລຕ1:1).
ຍອ
ັ ົ້ ການທື່ ພວກເຮາຫາື່ ງຈາກພຣະເຈົ້າໄດຖ
ົ້ ນການເປັນຄນມາຈາກຕາຍນນ
ົ້ ກເຊື່ ອມໂຍງເຂົ້າມາໃກ ົ້
ແລວ
ນຜ
ັ ົ້
ົ້ . ຄວາມຕາຍຖກເອາຊະນະ. ສິື່ ງເຫຼື່ ານນແມ
ື່ ນສະທອ
ົ້ ນຂອງການກະບດໃນສວນເອເດນ. ບ ັນຫາ
ຂອງອາດາມແລະເອວາທື່ ເກດຈາກການຟັງຄາລົ້ລວງຂອງວິນຍານທື່ ກະບດມາໃນຮູບຮາື່ ງຂອງງ(ມານຊາ
ູ
ຕານ)ກື່ ໄດຮ
ົ້ ັບການແກໄົ້ ຂແລວ
ົ້ . ທຸກໆຄນທື່ ເຊື່ ອວາື່ ການຕາຍແລະການເປັນຄນຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດ ົ້
ໃຫກ
ົ້ ານອະໄພບາບແລະຊວິດນິຣ ັນດອນຈະຢູໃື່ ນຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ ຕະຫຼ ອດໄປ (ຣມ 4:16-25;
8:10-11; 10:9-10; 1 ກຣທ 6:14).
ົ້ ວາື່
ເມື່ ອພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດເົ້ ປັນຄນມາຈາກຕາຍແລວ
ົ້ , ພຣະອງຕອ
ົ້ ງກ ັບຄນສູອ
ື່ ານາຈ ັກຝາື່ ຍວິນຍານທື່ ເອນ
ສະຫວ ັນ. ພຣະເຢຊູກ ັບຄນສູສ
ື່ ະຫວ ັນແລະໄດຮ
ົ້ ັບສິດອານາດໃນຖານະເປັນກະສ ັດທື່ ນງື່ ັ ເທິງບ ັນລ ັງຢູຂ
ື່ າົ້ ງ
ົ້ ມນເຫດການທ
ື່ ຕອ
ົ້
ພຣະເຈາົ້ ພຣະບິດາ (ມຣກ 16:19; ຢຮ 20:17; ກລຊ 3:1; ຮຣ12:2). ນແ
ື່
ົ້ ງເກດຂນ
ກອ
ຸ ເຈາົ້ ຈະຖກສື່ ງລງມາ. ພຣະວິນຍານບລິສດ
ຸ ເຈາົ້ ຈະສະຖິດຢູໃື່ ນບ ັນດາຄນທື່
ື່ ນທື່ ພຣະວິນຍານບລິສດ
ເຊື່ ອໃນພຣະເຈົ້າ (ກຈກ2: 33; ຣມ 8: 9-11). ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງໄດຈ
ົ້ າກໄປເພື່ ອໃຫພ
ົ້ ຣະວິນຍານ
ສະເດັດມາ (ຢຮ 14:25-26; 15:26; 16:7; ລກ 24:49).
ການສະເດັດມາຂອງພຣະວິນຍານແມນການເຮັ
ດໃຫພ
ື່
ົ້ ຣະສ ັນຍາໃໝທ
ື່ ື່ ໄດອ
ົ້ ະທິ ບາຍໂດຍເຢເຣມຢາແລະ
ເອເຊກຽນສາເລັ ດ (ຢມຢ 31:31-34; ອຊກ 36:22-28). ເປັນພຣະວິນຍານຜູທ
ິ ອານາດສາລ ັບ
ົ້ ື່ ຈະໃຫຣ
ົ້ ດ
ການເອາຊະນະບາບ (ກລຄ 5:16-17), ວຽກງານຂອງພຣະວິນຍານຈະ“ຍິື່ ງໃຫຍກ
ື່ ວາື່ ”ງານຂອງພຣະເຢ
ຊູເຈາົ້ . (ຢຮ 14:12). ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ຮູວ
ົ້ າື່ ຄວາມຕາຍແລະການເປັນຄນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະອງແມນສິື່
ື່ ງ
ົ້ . ນແ
ົ້ ມນເຫດຜ
ທື່ ຈາເປັນສາລ ັບພຣະສ ັນຍາໃໝທ
ນເຊິື່ ງໃນອາຫານແລງຄາບສຸດທາົ້ ຍພຣະ
ື່ ື່ ຈະເລື່ ມຕ ົ້ນຂນ
ື່
ເຢຊູໄດບ
ອດແຫງື່ ພຣະສ ັນຍາ” ທື່ ໄດຫ
ົ້ ອກພວກສາວກວາື່ ເລອດຂອງພຣະອງແມນ“ເລ
ື່
ົ້ ຼື່ງັ ໄຫຼ ອອກສາລ ັບ
ພວກເຂາທັງຫຼາຍ (ມທ 26:28; ມຣກ 14:24; ລກ22:20). ເມື່ ອພຣະເຢຊູເຈາົ້ ກ ັບຄນສູສ
ື່ ະຫວ ັນແລະ
ພຣະວິນຍານກໄດສ
ົ້ ະເດັດມາເທິ ງແຜນ
ື່ ດິນໂລກ, ມະນຸດບື່ ໄດໝ
ົ້ ດຫນທາງໃນການຕື່ ສູກ
ົ້ ັບບາບແລະຄວາມ
ຊື່ວຮາົ້ ຍອກຕື່ ໄປ.

ສະຫຼຸ ບກື່ ຄວາື່ ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ັ ເພື່ ອວາື່ ພຣະອງຈະໄດມ
ົ້ ງແກໄົ້ ຂການກະບດທື່ ຕື່ ເນື່ ອງກ ັນແລະຜນຂອງມນ,
ົ້
ຄອບຄວມະນຸດ. ພຣະອງໄດເົ້ ຮັດສິື່ ງນນໂດຍການມາເປັ
ນມະນຸດແລະເຮັດໃຫເົ້ ງື່ ອນໄຂທັງໝດຂອງບ ັນດາ
ັົ້
ພຣະສ ັນຍານນສ
ັົ້ າເລັ ດໂດຍພຣະອງເອງ.
ົ້ າື່ : ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ຄິດກຽື່ ວກ ັບຄາຖາມເດມຂອງຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໃນປົ້ ມຫວນວ
ົ້ ງການຫຍ ັງ? ພຣະອງຕອ
ົ້ ງການ
ທາື່ ນ ! ແລະພຣະອງໄດສ
ັົ້ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ເພື່ ອແກໄົ້ ຂ
ົ້ ື່ ງພຣະບຸດທື່ ບື່ ຄໃຜຂອງພຣະອງມາແຜນ
ື່ ດິນໂລກນນຄ
ບ ັນຫາຄວາມຕາຍແລະບາບ. ພຣະອງໄດສ
ົ້ ື່ ງພຣະບຸດທື່ ບື່ ຄໃຜຂອງພຣະອງເພື່ ອໃຫພ
ົ້ ຣະສ ັນຍາຂອງພຣະ
ອງກ ັບມະນຸດສາເລັ ດ, ສະນນພຣະອ
ງຈື່ ງສາມາດນາທາ
ັົ້
ື່ ນກ ັບບາົ້ ນໄດຕ
ົ້ ະຫຼ ອດໄປ. ພຣະເຈາົ້ ໄດເົ້ ຂົ້າຮວ
ື່ ມ
ົ້ ື່ ມຫຍ ັງກຽື່ ວຂອ
ກ ັບຄອບຄວມະນຸດ. ບື່ ມວິທທາງອື່ ນແລວ
ົ້ . ມຫຼາຍໆເຫດຜນທື່ ວາື່ ຍອ
ົ້ ນຫຍ ັງຂາື່ ວດນບ
ົ້ ງກ ັບ
ົ້ ຂອງພຣະເຈາົ້ . ນແ
ົ້ ມນ
ການກະທາຂອງພວກເຮາ.ພວກເຮາບື່ ສາມາດໄດຮ
ົ້ ັບຄວາມຮ ັກແລະຄວາມລອດພນ
ື່
ເຫດຜນທື່ ໃຫຍທ
ື່ ື່ ສຸດທື່ ການເຊື່ ອຟັງກດບ ັນຍ ັດຈະໃຊບ
ົ້ ື່ ໄດ.ົ້ ມ ັນເປັນເລື່ ອງບາົ້ ໄປແລວ
ົ້ ທື່ ຈະຄິດວາື່ ການປະ
ພດທື່ ບື່ ສມບູນແບບຂອງພວກເຮາອາດຈະພຽງພແລວ
ົ້ . ຊວິດ,ຄວາມຕາຍແລະການເປັນຄນມາຈາກຕາຍ
ົ້ ດວ
ຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ ຈະບື່ ຈາເປັນຖາົ້ ພວກເຮາສາມາດໄດຮ
ົ້ ັບຄວາມລອດພນ
ົ້ ຍຕນເອງ.

ຊາຕານແລະພວກສະໝຸນຂອງມ ັນ
ມຄວາມແປກໃຈອກຢາື່ ງໜື່ ງໃນແຜນການຂອງພຣະເຈາົ້ ທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ບື່ ຢາກໃຫທ
ົ້ າື່ ນພາດໄປ. ທາື່ ນອາດ
ຈະເຄຍສງໄສກຽື່ ວກ ັບເລື່ ອງນ.ົ້ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ກໄດສ
ັ ົ້ ຖາົ້ ຄວາມຕາຍແລະການເປັນຄນມາຈາກ
ົ້ ງໄສຫຼ າຍຄງ.
ຕາຍຂອງພຣະເຢຊູໄດທ
ົ້ າລາຍຜນທື່ ບື່ ດຂອງສິື່ ງທື່ ຊາຕານໄດເົ້ ຮັດ... ຖາົ້ ຄວາມຕາຍແລະການເປັນຄນມາ
ື່ວຮາົ້ ຍທື່ ເຕັ ມໄປທື່ ວໂລກ...ຖາົ້ ການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ
ຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູສະກ ັດກນຄວາມຊ
ັົ້
ແລະການເປັນຄນມາຈາກຕາຍທາລາຍອານາດຂອງພວກວິນຍານກະບດທື່ ປກຄອງຢູເໜອປະຊາຊາດ
ຕາື່ ງໆ... ແລວ
ົ້ ເປັນຫຍັງຊາຕານແລະພວກຜມານຊື່ວຮາົ້ ຍ ອື່ ນໆຈື່ ງຂາົ້ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ? ມ ັນເບິື່ງຄວາື່ ໂງ ື່
ງາວຫຼ
າຍ.
ື່
ລອງຄິດເບິື່ ງ,

ກຸນແຈສູທ
ຸ ສິື່ ງໃນແຜນການຂອງພຣະເຈາົ້ ແມນການຕາຍຂອງພະເຢຊູ
ເຈາົ້ . ຕອ
ື່ ກ
ື່
ົ້ ງມ

ຄວາມຕາຍເພື່ ອຈະມການເປັນຄນມາຈາກຕາຍທື່ ເອາຊະນະຄວາມຕາຍໄດ.ົ້ ພຣະເຢຊູບື່ ສາມາດກ ັບໄປຢູື່
ກ ັບພຣະເຈາົ້ ພຣະບິດາໄດຖ
ົ້ າົ້ ພາລະກິດຂອງພຣະອງບື່ ສາເລັ ດ. ຖາົ້ ພຣະອງບື່ ກ ັບໄປພຣະວິນຍານກບື່ ສາ
ມາດກ ັບມາຮ ັບມກ ັບຄວາມເສື່ ອມຊາມທາງສິນລະທາໃນຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອ. ຖາົ້ ຊາຕານແລະວິນຍານຊື່ວຮາົ້ ຍອື່ ນໆ
ໄດປ
ົ້ ື່ອຍໃຫພ
ົ້ ຣະເຢຊູເຈາົ້ ມຊວິດຢູ,ື່ ແຜນການຂອງພຣະເຈາົ້ ກື່ ຈະບື່ ປະສບຜນສາເລັ ດ. ພວກວິນຍານຊື່ວ
ຮາົ້ ຍໂງບ
ື່ ?

ົ້ .ົ້ ມ ັນເປັນຫວຂທ
ົ້ ື່ ໜາົ້ ສນໃຈຫຼ າຍ. ພຣະຄາພໃໝຕ
ຂາົ້ື່ ພະເຈາົ້ ໄດຂ
ົ້ ຽນຫຼ າຍຢາື່ ງກຽື່ ວກ ັບຫວຂນ
ື່ ອບຄາ
ຖາມນ.ົ້ ອ ັກຄະສາວກໂປໂລກາື່ ວວາື່ :
ປັນຍາທີຶ່ເຮາປະກາດນັ້ນ ແມ່ນຄວາມເລິກລບແຫ່ງປັນຍາຂອງພຣະເຈັ້າ ທີຶ່ຖກເຊຶ່ອງໄວ້ຈາກມະນຸດກ່ອນສ້າງ
ໂລກ ຊຶ່ງພຣະເຈັ້າຊງການດໄວ້ແລ້ວ ເພຶ່ອເປັນສະຫງ່າຣາສີແກ່ພວກເຮາ. ບໍໍ່ມີຜປ
ູ້ ົກຄອງຄນໃດໃນໂລກນີັ້ ໄດ້
ຮູ້ຈກປັນຍານີ,ັ້ ຖ້າເຂາຮູ້ຈກ ເຂາຄງບໍເໍ່ ອາອງພຣະຜູ້ເປັນເຈັ້າຜູຊ
້ ງສະຫງ່າຣາສີຄງໄວ້ທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ.
(1 ກຣທ 2:7-8)
“ຜູປ
ົ້ ກຄອງ” ແມນຄ
ື່ າທື່ ໂປໂລເອົ້ນສະມາຊິກທື່ ຊື່ວຮາົ້ ຍຂອງໂລກແຫງື່ ວິນຍານ (ອຟຊ 3:10; 6:12;
ົ້ ມນງ
ກລຊ1:16). ຈຸດນແ
: ຊາຕານ, ຜມານຮາົ້ ຍແລະວິນຍານທື່ ກະບດອື່ ນໆບື່ ຮູວ
ື່ າຍໆຄ
ື່
ົ້ າື່ ແຜນການຂອງ
ື່ ອພຣະອງເລື່ ມການຮ ັບໃຊຂ
ພຣະເຈາົ້ ແມນ
ັ ແ
ື່ ຫຍັງ? ພວກມນຮູ
ົ້ ນນ
ື່ ອນວາື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ແມນໃຜເມ
ື່
ົ້ ອງພຣະ
ົ້ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ວາື່ “ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ” ແລະ“ບຸດຂອງພຣະເຈາົ້ ອງສູງສຸດ” (ມທ 4:1-11;
ອງ. ພວກມ ັນເອນ
8:29; ມຣກ1:12-13, 21-24; 3:11; ລກ 4:1-13 ,31-37; 8:28). ພຣະຄາພເດມໄດເົ້ ຮັດໃຫເົ້ ຫັ ນ
ຢາື່ ງຈະແຈງົ້ ວາື່ ພຣະເຈາົ້ ຍ ັງຕອ
ົ້ ງການຢາກໃຫຄ
ົ້ ອບຄວທື່ ເປັນມະນຸດປກຄອງກ ັບພຣະອງຄກ ັນກ ັບແຜນ
ການເດມທື່ ພຣະອງໄດເົ້ ລື່ ມຕ ົ້ນໃນສວນເອເດນ. ຊາຕານແລະພວກວິນຍານຊື່ວຮາົ້ ຍທື່ ກະບດຄວນເຂົ້າໃຈ
ວາື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ຢູທ
ັ ົ້ າ ເລັ ດ. ແຕພ
ື່ ື່ ນເົ້ ພື່ ອເຮັດໃຫແ
ົ້ ຜນການນນສ
ື່ ວກມ ັນບື່ ເຂົ້າໃຈວາື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ຈະເຮັດ
ສິື່ ງນນໄດ
ແ
າົ້ ພຣະ
ັົ້
ັ ດວາື່ ວິທທື່ ດທື່ ສຸດທື່ ຈະສະກ ັດກນຈຸ
ັ ົ້ ດປະສງຂອງພຣະອງແມນການຂ
ົ້ ນວໃດ. ພວກມນຄິ
ື່
ອງຕາຍເສຍ. ແຕນ
ນກຸ
ັົ້
ື່ ນແມ
ື່ ນແຈສາຄ ັນທື່ ຈະເປດປະຕູເພື່ ອເຮັດໃຫແ
ົ້ ຜນການຂອງພຣະອງສາເລັ ດ.
ພຣະເຈາົ້ ໄດໃົ້ ຊກ
ົ້ ານກະທາຂອງຄວາມຊື່ວຮາົ້ ຍ,ວິນຍານທື່ ກະບດເພື່ ອເຮັດໃຫແ
ົ້ ຜນການຂອງພຣະເຈາົ້
ສາເລັ ດແລະທາລາຍອານາດຂອງວິນຍານທື່ ກະບດ.
ື່ ຈະຫວຂວ ັນທື່ ພຣະເຈາົ້ ສະຫຼ າດກວາື່ ພວກຜມານຮາົ້ ຍຊື່ ງເປັນສ ັດຕູຂອງພຣະອງ
ມນເປັ
ັ ນເລື່ ອງງາຍທ
ື່
ຫຼາຍສາື່ ໃດ. ແຕຢ
ື່ າື່ ລມຄວາມຄິດທື່ ວາື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດເົ້ ຂົ້າຮວ
ື່ ມກ ັບມະນຸດບື່ ແມນເພ
ື່ ື່ ອເຮັດໃຫຊ
ົ້ າຕານແລະ
ພວກຜມານຊື່ວຮາົ້ ຍເບິື່ ງຄວາື່ ໂງ.ື່ ພຣະອງໄດເົ້ ຂົ້າຮວ
ື່ ມກ ັບມະນຸດເພາະພຣະອງຕອ
ົ້ ງການໃຫທ
ົ້ າື່ ນຢູໃື່ ນ
ຄອບຄວຂອງພຣະອງ. ພຣະອງບື່ ຈາເປັນຕອ
ນທື່ ພຣະອງໄດເົ້ ຮັດສິື່ ງ
ົ້ ງມເຫດຜນອື່ ນອກ. ທາື່ ນແມນເຫດຜ
ື່
ທັງໝດນ.ົ້
ແຕຍ
ື່ ັງມອກຫຼ າຍເລື່ ອງທື່ ກຽື່ ວຂອ
ົ້ ງ. ພຣະເຢຊູໄດເົ້ ຮັດສວ
ື່ ນຂອງພຣະອງໃນແຜນການຂອງພຣະເຈາົ້ .
ົ້ ວກເຮາຕອ
ບ ັດນພ
ສ
ິ ດວ
ົ້ ງເບິື່ ງບດບາດຂອງພຣະວິນຍານຢາື່ ງໃກຊ
ົ້ ດ
ົ້ ຍເຫດຜນທື່ ລຽບງາຍແຕ
ື່
ື່ າຄ ັນຫຼ າຍ.
ມນພ
ັ ວພັນໂດຍກງກ ັບບດບາດຂອງພວກເຮາໃນການຊວ
ື່ ຍພຣະເຈາົ້ ຮ ັບຜູຄ
ົ້ ນໃຫກ
ົ້ ັບມາສູຄ
ື່ ອບຄວຂອງ
ພຣະອງໃຫຫ
ົ້ ຼາຍທື່ ສຸດເທື່ າທື່ ຈະຫຼາຍໄດ.ົ້

ບດທຫາົ້
ພຣະເຈາົ້ ຕິດຕາມຄອບຄວຂອງພຣະອງ

ື່ ັ ທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໄດຂ
ດງ
ຸ ເຈາົ້ ແມນການເຮັ
ດໃຫົ້
ົ້ ຽນໃນບດທື່ ຜາື່ ນມາ,ການສະເດັດມາຂອງພຣະວິນຍານບລິສດ
ື່
ພຣະສ ັນຍາໃໝທ
ື່ ື່ ພຣະເຈົ້າໄດມ
ົ້ ອບໃຫໂ
ົ້ ດຍຜາື່ ນເຢເຣມຢາແລະເອເຊກຽນສາເລັ ດ (ຢມຢ 31:31-34;
ອຊກ 36:22-28). ງານຂອງພຣະວິນຍານໃນຜູເົ້ ຊື່ ອແຕລ
ື່ ະຄນແມນເຮັ
ື່ ດໃຫມ
ົ້ ໄຊຊະນະເໜອຄວາມເສື່ ອມ
ຊາມທາງສນລະທາຂອງພວກເຮາ. ຄິດວາື່ ມນເປັ
ັ ນການຕບໜາົ້ ຕື່ ພວກວິນຍານທື່ ກະບດ. ແຕມ
ື່ ັນກື່ ເປັນ
ການໂຈມຕໂດຍກງອກກ ັບກຸມ
ື່ ວິນຍານຊື່ວຮາົ້ ຍທື່ ກະບດອກກຸມ
ື່ ໜື່ ງ.
ພຣະວິນຍານບລິສດ
ຸ ເຈາົ້ ທື່ ສະເດັດມາແມນປະກາດສ
ງຄາມຕື່ ສູກ
ື່
ົ້ ັບພວກບຸດທື່ ກະບດຂອງພຣະເຈົ້າ(ພວກ
ເທວະດາຊື່ວຮາົ້ ຍ), ຄຕື່ ສູກ
ົ້ ັບພວກທື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດມ
ົ້ ອບໝາຍໃຫປ
ົ້ ກຄອງປະເທດຕາື່ ງໆຢູໃື່ ນການກະບດທື່ ວິ
ຫານຫບາເບນ

ື່ ຈື່ ໄວວ
(ພບຍ 32:8) ຈງ
ົ້ າື່ ວິນຍານເຫຼື່ ານໄົ້ ດກ
ົ້ ະບດຈາກການຮ ັບໃຊພ
ົ້ ຣະເຈາົ້ ແລະກາຍ

ເປັນວິນຍານຊື່ວຮາົ້ ຍ. ພວກມນເລ
ັ ື່ ມຂື່ມເຫັ ງປະຊາຊນໃນທຸກໆປະເທດທື່ ຢູພ
ິ ອ ານາດຂອງພວກ
ື່ າຍໃຕສ
ົ້ ດ
ມນ.
ັ (ເພງສ ັນລະເສນ 82).
ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ຮູເົ້ ລື່ ອງທັງໝດນນ.
ັ ົ້ ພວກເຮາບື່ ເຂົ້າໃຈເລື່ ອງນໃົ້ ນເວລາທື່ ພວກເຮາອາື່ ນພຣະຄາພໃໝທ
ື່ ື່
ົ້ ຫຼ ັງຈາກພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດເົ້ ປັນຄນມາຈາກຕາຍ. (ຈາກພຣະທາກິດຈະການຈນເຖິງຕອນສຸດ
ໄດຖ
ົ້ ກຂຽນຂນ
ທາົ້ ຍຂອງພຣະທາ ພຣະນິມດ
ິ ).

ຈຸດເລື່ ມຕ ົ້ນຂອງຕອນສຸດທົ້າຍ
ເມື່ ອພຣະເຢຊູເຈາົ້ ສະເດັດກ ັບສູສ
ື່ ະຫວ ັນ, ສິື່ ງນໄົ້ ດເົ້ ລື່ ມຕ ົ້ນໂດຍການສະເດັດມາແລະຣິດອານາດຂອງ
ພຣະວິນຍານໃນຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອ (ຢຮ14:26; 15:26; 16:7; ລກ 24:49). ຫຼ ງັ ຈາກທື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດເົ້ ປັນຄນ
ມາຈາກຕາຍ,

ົ້ ຣະອງໄດ ົ້
ພຣະອງຍ ັງຢູເື່ ທິງແຜນ
ື່ ດິນໂລກເປັນເວລາ 40 ວ ັນ, ແລະໃນຊວ
ື່ ງເວລານພ

ບອກຜູຕ
ົ້ ິດຕາມຂອງພຣະອງວາື່ ພຣະວິນຍານຈະມາໃນໄວໆນ:ົ້
ໃນເວລາທີຶ່ພວກເພິຶ່ນມາເຕັ້າໂຮມກນ ພຣະອງໄດ້ສັ່ງພວກເພິຶ່ນດັ່ງນີ:ັ້ “ຢູ່າອອກໄປຈາກນະຄອນເຢຣູຊາເລມ
, ແຕ່ໃຫ້ຄອຍຮບຂອງປະທານໃຫ້ ທີຶ່ພຣະບິດາເຈັ້າຂອງເຮາໄດ້ສນຍາໄວ້ ຕາມທີຶ່ເຮາໄດ້ບອກພວກເຈັ້າໄວ້
ແລ້ວ. ໂຢຮນໄດ້ໃຫ້ພວກເຈັ້າຮບບບຕິສະມາດ້ວຍນໍ້າ, ແຕ່ໃນບໍໍ່ເທັ່າໃດວນຕໍໍ່ໄປນີັ້ ພວກເຈັ້າຈະໄດ້ຮບບບຕິ
ສະມາ ດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສດ
ຸ ເຈັ້າ.”...ແຕ່ເຈັ້າທງຫລາຍຈະໄດ້ຮບພຣະຣາຊທານຣິດເດດ ເມຶ່ອພຣະວິນຍານ

ບໍຣິສຸດເຈັ້າ ຈະສະເດດມາເທິງພວກເຈັ້າ ແລະພວກເຈັ້າຈະເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ເຮາ ໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລມ
ຕະຫລອດທັ່ວແຂວງຢູດາຍ ກບແຂວງຊາມາເຣຍ ແລະຈນເຖິງທີຶ່ສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ.” (ກຈກ1:4-5, 8)
ຖາົ້ ທາື່ ນຍ ັງຄງອາື່ ນພຣະທາກິດຈະການມ ັນບື່ ຕອ
ົ້ ງໃຊເົ້ ວລາດນໃນການອາື່ ນສິື່ ງທື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໝາຍເຖິງ
ເມື່ ອ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ຈາກໄປ (ກຈກ1:9-11) ພຣະວິນຍານຈະສະເດັດລງມາແລະເຂົ້າມາໃນຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອໃນຮູບ
ົ້ ມນເຫດການໃໝ
ແບບຂອງລມເຊິື່ ງຜູທ
ທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອສາມາດໄດຍ
ົ້ ິນແລະແປວໄຟທື່ ຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອສາມາດເຫັ ນ. ນແ
ື່
ື່ າງ
ວິນຍານ, ສະນນພຣະເຈ
າົ້ ໄດຢ
ັົ້
ົ້ ນຢັນດວ
ົ້ ຍສ ັນຍາລ ັກທາງຮາື່ ງກາຍ.
ເມຶ່ອເຖິງວນເພນເຕຄໍສະເຕບນດາພີຶ່ນ້ອງຜູທ
້ ເີຶ່ ຊຶ່ອທງໝດໃນທີຶ່ນັ້ນກໍມາເຕັ້າໂຮມກນຢູູ່ບ່ອນດຽວ. ໃນທນ
ໃດນັ້ນກໍເກີດມີສຽງໜຶ່ງດງມາຈາກຟ້າ ເໝອນສຽງລມພະຍຸແຮງກ້າດງກ້ອງສະໜັ່ນທັ່ວເຮອນທີພ
ຶ່ ວກເພິຶ່ນນັ່ງຢູູ່
ນັ້ນ. ມີລີັ້ນເປັນຮູບເໝອນແປວໄຟໄດ້ປາກດໃຫ້ພວກເພິຶ່ນເຫນແລະລິັ້ນນັ້ນໄດ້ແຕກກະຈາຍອອກໄປຢູູ່ເທິງ
ພວກເພິຶ່ນທຸກຄນຜູລ
້ ະລິັ້ນ. ທຸກຄນໃນທີຶ່ນັ້ນຈຶ່ງເຕມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເຈັ້າແລະເລີຶ່ມປາກພາສາ
ຕ່າງໆຕາມທີຶ່ພຣະວິນຍານຊງໂຜດໃຫ້ພວກເພິຶ່ນເວັ້າ. (ກຈກ 2:1-4)
ສວ
ຸ ເຈົ້າຊວ
ິ ຕາມພຣະເຢຊູສາມາດ
ື່ ນທື່ ເຫຼອຂອງເລື່ ອງບອກພວກເຮາວາື່ ພຣະວິນຍານບລິສດ
ື່ ຍໃຫຜ
ົ້ ຕ
ົ້ ູ ດ
ເວົ້າໃນຫຼ າຍພາສາທື່ ແຕກຕາື່ ງກ ັນ. ພວກເພິື່ ນກາລ ັງສນທະນາກ ັບຊາວຢິວທື່ ກາລງັ ມາຢຽົ້ ມຢາມຈາກທື່ ວ
ໂລກ. ພວກເພິື່ ນກາລ ັງບອກພວກເຂາກຽື່ ວກ ັບການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ ແລະການເປັນຄນມາອກ.
"ຊາວຢິວ" ແມນຊ
ື່ ື່ ທື່ ຖກມອບໃຫຊ
ົ້ າວອິດສະຣາເອນໃນຕາື່ ງແດນ, ເຊິື່ ງຖກບ ັງຄ ັບໃຫໄົ້ ປອາໄສຢູໃື່ ນຫຼາຍ
ປະເທດ. ເລື່ ອງລາວຂອງການເນລະເທດພວກເຂາເຈາົ້ ແມນຢູ
ື່ ໃື່ ນພຣະສ ັນຍາເດມ. ຊາວຢິວທື່ ມາຢຽົ້ ມຢາມ
ພາກ ັນໄດຍ
ິ ຜູຕ
ົ້ ນ
ົ້ ິດຕາມພຣະເຢຊູເຈາົ້ ປະກາດກ ັບພວກເຂາດວ
ົ້ ຍພາສາຂອງພວກເຂາເອງ, ພວກເຂາແມນ
ື່
ົ້ ສາຍຂອງຊາວອິດສະຣາເອນໃນພຣະສ ັນຍາເດມ. ພວກເຂາໄດມ
ເຊອ
ົ້ ານະຄອນເຢຣູຊາເລັ ມເພື່ ອສະຫຼອງ
ວ ັນສາຄ ັນທາງສາດສະໜາຂອງຊາວຢິວ.
ຊາວຢິວໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລັ ມຮູວ
ິ ຕາມພຣະເຢຊູເຈາົ້ ແລະຄິດວາື່ ພວກເພິື່ ນເມາ
ົ້ າື່ ຄນເຫຼື່ ານເົ້ ປັນຜູຕ
ົ້ ດ
ເຫຼົ້ າ. ແຕວ
ັ ນໄປບື່ ໄດທ
ື່ າື່ ມນເປັ
ົ້ ື່ ເຫຼົ້ າສາມາດເຮັດໃຫຜ
ົ້ ທ
ົ້ ູ ື່ ເຊື່ ອເຫຼື່ ານເົ້ ວົ້ າໃນພາສາຕາື່ ງໆໄດ.ົ້ ແຕຫ
ື່ ຼ ັງຈາກນນັ ົ້
ອ ັກຄະສາວກເປໂຕໄດອ
ົ້ ະທິ ບາຍຢາື່ ງຈະແຈງົ້ ໃຫພ
ົ້ ວກເຂາຟັງ. ເພິື່ ນໄດເົ້ ຮັດຫຼາຍກວາື່ ນນັ ົ້ ເພິື່ ນໄດກ
ົ້ າື່ ວຕື່
ພວກເຂາຢາື່ ງແຮງວາື່ :
“ຊາວຢິວທງຫຼາຍພ້ອມກບທຸກໆຄນ ທີມ
ຶ່ າພກອາໄສຢູູ່ໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລມເອີຍ ຈັ່ງເຂັ້າໃຈເລຶ່ອງນີັ້ ແລະ
ໂຜດຟັງຂ້າພະເຈັ້າກ່າວໃຫ້ດ.ີ ຄນເຫຼັ່ານີບ
ັ້ ໍໍ່ໄດ້ເມາເຫຼັ້າດັ່ງທີຶ່ພວກທ່ານຄິດ ເພາະຍງເປັນເວລາເກັ້າໂມງເຊັ້າ. ແຕ່
ເຫດ ການທີຶ່ພວກທ່ານໄດ້ເຫນແລະໄດ້ຍິນນີັ້ ແມ່ນເປັນໄປຕາມທີຜ
ຶ່ ູ້ທານວາຍໂຢເອນໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ, ‘ພຣະເຈັ້າ

ຊງກ່າວວ່າ, ໃນຍຸກສຸດທ້າຍນັ້ນເຮາຈະຖອກເທພຣະວິນຍານຂອງເຮາລງໃສ່ມະນຸດທງປວງ.ລູກຊາຍແລະລູກ
ຍິງຂອງພວກເຈັ້າຈະທານວາຍຊາຍໜຸ່ມຂອງພວກເຈັ້າຈະເຫນນິມິດ ແລະພວກຊາຍເຖັ້າຂອງພວກເຈັ້າຈະຝັນ

ເຫນ.ຝູ່າຍເຮາໃນຄາວນັ້ນເຮາຈະປະທານພຣະວິນຍານຂອງເຮາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮບໃຊ້ຊາຍຍິງຂອງເຮາແລະພວກເຂາ
ຈະທາ ນວາຍ. ເຮາຈະບນດານໃຫ້ມີການອດສະຈນໃນທ້ອງຟ້າເບັ້ອງເທິງແລະໝາຍສາຄນໃນໂລກເບັ້ອງລຸ່ມ
ຈະມີເລອດ ມີໄຟ ແລະມີອາຍຄວນ.....ແລ້ວກໍຈະເປັນດັ່ງນີັ້ຄບຸກຄນໃດ ທີຶ່ຮ້ອງອອກພຣະນາມຂອງອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈັ້າ ກໍຈະໄດ້ລອດພັ້ນ.” ““ຊາວອິດສະຣາເອນທງຫລາຍເອີຍ, ຈັ່ງຟັງຖ້ອຍຄາເຫຼັ່ານີັ້ ພຣະເຢຊູເຈັ້າໄທນາຊາ
ເຣດ ເປັນຜູທ
້ ີຶ່ພຣະເຈັ້າໄດ້ຊງສາແດງໃຫ້ພວກທ່ານຮູເ້ ຫນຢູ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວ ດ້ວຍການອດສະຈນ, ດ້ວຍການ
ອິດທິຣິດ ແລະດ້ວຍໝາຍສາຄນຕ່າງໆ ຊຶ່ງພຣະເຈັ້າໄດ້ກະທາດ້ວຍພຣະອງ, ພວກທ່ານກໍຮູ້ເລຶ່ອງນີຢ
ັ້ ູູ່ແລ້ວ.
ດ້ວຍວ່າ, ເຫດການໄດ້ເກີດຂັ້ນຢູູ່ໃນທ່າມກາງພວກທ່ານ. ໂດຍສອດຄ່ອງກບແຜນການຂອງພຣະເຈັ້າ ທີຶ່ພຣະ
ອງໄດ້ການດຄາດໝາຍໄວ້ລວ
່ ງໜ້າກ່ອນແລ້ວວ່າ ພຣະເຢຊູເຈາັ້ ຈາຕ້ອງຖກມອບໃຫ້ພວກທ່ານ ແລະພວກ
ທ່ານໄດ້ມອບໃຫ້ບນດາຄນນອກສາດສະໜາ ຄງພຣະອງໄວ້ທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ ແລະປະຫານຊີວິດເສຍ. ແຕ່ພຣະ
ເຈັ້າໄດ້ບນດານໃຫ້ພຣະອງເປັນຄນມາຈາກຕາຍ ໂດຍປົດປູ່ອຍພຣະອງອອກຈາກຄວາມເຈບປວດຂອງອານາດ
ແຫ່ງຄວາມຕາຍ ເພາະຄວາມຕາຍບໍໍ່ສາມາດກກຈ່ອງພຣະອງໄວ້ໄດ້.....ພຣະເຈັ້າໄດ້ຍກພຣະເຢຊູເຈັ້າຂັ້ນສູ່
ເບັ້ອງຂວາພຣະຫດຂອງພຣະອງ ແລະເພິຶ່ນໄດ້ຮບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເຈັ້າຈາກພຣະບິດາເຈັ້າຕາມພຣະສນຍາ
ໄວ້, ພຣະເຢຊູເຈັ້າໄດ້ຊງຖອກພຣະວິນຍານນນ
ັ້ ລງມາ ຊຶ່ງພວກເຈັ້າໄດ້ເຫນແລະໄດ້ຍິນແລ້ວນັ້ນ”
(ກຈກ 2:14-19, 21-24,33)
ເປໂຕບອກວາື່ ພວກເຂາໄດເົ້ ຫັ ນດວ
ິ ດວ
ົ້ ຍຕາຂອງພວກເຂາເອງແລະໄດຍ
ົ້ ນ
ົ້ ຍຫູຂອງພວກເຂາເອງ, ສິື່ ງ
ົ້ ໂດຍການສະເດັດມາຂອງພຣະວິນຍານບລິສດ
ມະຫັດສະຈ ັນທື່ ເກດຂນ
ຸ ຂອງພຣະເຈາົ້ . ເພິື່ ນບອກພວກເຂາ
ົ້ ກຽື່ ວກ ັບພຣະເຢ
ວາື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດສ
ົ້ ື່ງພຣະວິນຍານຂອງພຣະອງເພື່ ອບອກພວກເຂາກຽື່ ວກ ັບສິື່ງທື່ ໄດເົ້ ກດຂນ
ຊູເຈາົ້ ແລະຄວາມໝາຍຂອງມນ.
ັ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ເປັນຜູທ
ົ້ ື່ ຖກເລອກ. ພຣະອງໄດມ
ົ້ າແລວ
ົ້ ພຣະອງໄດຖ
ົ້ ກຂາົ້
ົ້ ວກເຂາຄວນຈະເຊື່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈົ້າ. ຜນຂອງ
ຕາຍ ພຣະອງໄດເົ້ ປັນຄນມາຈາກຕາຍແລວ
ົ້ ແລະດຽວນພ
ຂາື່ ວສານທື່ ໜັກແໜນ
ົ້ ຂອງເປໂຕແມນໜ
ື່ າົ້ ປະຫຼາດໃຈຫຼ າຍ. ມຄນສາມພັນຄນ“ໄດຮ
ົ້ ອ
ົ້ ງພຣະນາມຂອງອງ
ົ້ (ກຈກ 2:41).
ພຣະຜູເົ້ ປັນເຈາົ້ ” ເພື່ ອຂການໃຫອ
ົ້ ະໄພແລະໄດຮ
ົ້ ັບຄວາມພນ
ົ້ ໃືູ່ ນຄຣິສຕະຈ ັກ, ນມ
ົ້ ັກຈະເປັນເວລາທື່ ນ ັກເທດຈະເລື່ ມເວົ້ າກຽື່ ວກ ັບໄມກາງແຂນ.
ຖາົ້ ທາື່ ນໄດຍ
ົ້ ິນເລື່ ອງນຢ
ົ້
ບື່ ເປັນຫຍ ັງ, ເນື່ ອງຈາກໄມກາງແຂນແລະການເປັ
ນຄນມາໄດນ
ົ້
ົ້ າໄປສູຊ
ື່ ວ
ື່ ງເວລານ.ົ້ ແຕມ
ື່ ອກບາງສິື່ ງບາງ
ົ້ ແລະພວກເຮາພາດບາງຢາື່ ງທື່ ສາຄ ັນຂອງເລື່ ອງ.
ຢາື່ ງທື່ ກາລ ັງເກດຂນ

ການແຊກຊມຢື່າງມະຫັດສະຈ ັນ
ື່ ຈື່ ໄວວ
ົ້ ມນກ
ຈງ
ົ້ າື່ ເຫດການໃນກິດຈະການບດທ 2 ນແ
ື່ ຽື່ ວກ ັບການສະເດັດມາຂອງພຣະວິນຍານ. ການ
ມາຂອງພຣະວິນຍານແມນອ
ື່ ງປະກອບທື່ ສາຄ ັນທື່ ສຸດຂອງພຣະສ ັນຍາໃໝ.ື່ ຈື່ ໄວວ
ົ້ າື່ ພຣະສ ັນຍາໃໝແ
ື່ ມນ
ື່
ົ້ ັງໝາຍເຖິງ
ຄາໝນສ
ັົ້ ັນຍາໃໝທ
ື່ ື່ ພຣະເຈົ້າໄດປ
ົ້ ະທານໃຫແ
ົ້ ກມ
ື່ ະນຸດ. ຄຣິສຕຽນຫຼ າຍຄນບື່ ເຂົ້າໃຈວາື່ ນຍ
ພຣະເຈາົ້ ໄດເົ້ ລື່ ມຕ ົ້ນສງຄາມຝາື່ ຍຈິດວິນຍານເພື່ ອຮຽກເອາຄນມາ ບື່ ພຽງແຕຊ
ື່ າວຢິວທື່ ໄດປ
ົ້ ະຕິເສດ

ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ,ແຕຍ
ື່ ັງເປັນຄນຕາື່ ງຊາດນາອກດວ
ົ້ ຍ. ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການຢາກຟົ້ ນຟູປະຊາຊນຂອງພຣະອງ
ົ້ ຕອນຢູທ
ເອງຈາກທຸກໆຊາດທື່ ພຣະອງໄດປ
ົ້ ະຖິມ
ື່ ື່ ວິຫານຫບາເບນ. ພຣະເຈາົ້ ກາລັງຕິດຕາມຄອບຄວມະນຸດ

ຂອງພຣະອງ, ແລະມ ັນບື່ ສາຄ ັນວາື່ ລູກໆຂອງພຣະອງຢູໃື່ ສ. ພຣະອງຕອ
ົ້ ງການໃຫພ
ົ້ ວກເຂາກ ັບມາແລະ
ຈະພບພວກເຂາເຖິງແມນວ
ື່ າື່ ພວກເຂາຈະອາໄສຢູໃື່ ນປະເທດທື່ ໄກທື່ ສຸດໃນໂລກກື່ ຕາມ.
ເລື່ ອງທື່ ພວກເຮາຫາກື່ ໄດອ
ົ້ າື່ ນໃນກິດຈະການບດທ 2 ບອກພວກເຮາວາື່ ພຣະວິນຍານໄດມ
ົ້ າພອ
ົ້ ມດວ
ົ້ ຍ
ລມແລະໄຟ (ກຈກ 2:2-3). ໄຟແລະ“ຄວ ັນໄຟ” ແມນສິື່
ິ ຂອງການຊງສະ
ື່ ງທື່ ພບເຫັ ນໄດທ
ົ້ ື່ ວໄປໃນນິມດ
ຖິດຂອງພຣະເຈາົ້ ໃນພຣະສ ັນຍາເດມ (ອພຍ 13:21-22; ອຊກ 1:4,13,27). ບາງຄງພຣະເຈ
າົ້ ໄດມ
ັ ົ້
ົ້ າໃນ
“ລມພາຍຸ” (ອຊຢ 6: 4, 6; ອຊກ 1:4; ໂຢບ 38: ; 40: 6). ຊາວຢິວຜູທ
ິ ຂາື່ ວສານຂອງເປໂຕ
ົ້ ື່ ໄດຍ
ົ້ ນ
ແລະ ເຫັ ນການສະເດັດມາຂອງພຣະວິນຍານດວ
ູົ້ າື່ ວ ັນແຫງື່ ຄວາມລອດ
ົ້ ຍຕາຂອງພວກເຂາເອງກື່ ໄດຮ
ົ້ ວ
ພ ົ້ນໄດມ
ົ້ າເຖິງແລວ
ົ້ .
ົ້ ໃນເຫດການນ.ົ້ ຊາວຢິວສາມພັນຄນໄດອ
ຄິດເບິື່ ງກຽື່ ວກ ັບສິື່ງທື່ ເກດຂນ
ົ້ າໄສຢູນ
ື່ ອກປະເທດອິດສະຣາ
ເອນ, ຄໃນປະເທດອື່ ນໆທື່ ບ ັນພະບຸລດ
ຸ ຂອງພວກເຂາໄດຖ
ົ້ ກບ ັງຄ ັບໃຫໄົ້ ປຢູ.ື່ ຕອນນເົ້ ຂາເຈົ້າໄດມ
ົ້ າທື່ ນະ
ຄອນເຢຣູຊາເລັ ມໃນວ ັນສາຄ ັນທາງສາສະໜາ. ພວກເຂາໄດເົ້ ຫັ ນການສະເດັ ດມາຂອງພຣະວິນຍານແລະ
ໄດຍ
ິ ກຽື່ ວກ ັບສິື່ງທື່ ພຣະອງໄດເົ້ ຮັດ. ພວກເຂາ
ົ້ ິນກຽື່ ວກ ັບພຣະເຢຊູເຈົ້າຜູທ
ົ້ ື່ ໄດຖ
ົ້ ກເລອກ. ພວກເຂາໄດຍ
ົ້ ນ
ຕ ັດສິນໃຈເຊື່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈາົ້ . ພວກເຂາກາຍເປັນຄຣິສຕຽນ. ພວກເຂາເລື່ ມເຮັດຕາມສິື່ ງທື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້
ສອນ. ທາື່ ນຄິດວາື່ ຊາວຢິວໄດເົ້ ຮັດຫຍ ັງຕື່ ໄປ?
ພວກເຂາໄດກ
ົ້ ັບເມອບາົ້ ນ.
ົ້ ັນດາປະຊາຊນໃນປະເທດຕາື່ ງໆທື່ ຖກປະຖິມ
ົ້ ໄດມ
ເປັນຫຍ ັງສິື່ງນນຈິື່
ັ ົ້ ງສາຄ ັນ? ເພາະວາື່ ດຽວນບ
ົ້ ຜູົ້
ຕິດຕາມພຣະເຢຊູເຈາົ້ ສາມພັນຄນທື່ ກາລ ັງບອກວາື່ ພຣະເຈາົ້ ເຮັດຫຍ ັງໃນພວກເຂາ. ພວກເຂາເປັນຜູົ້
ຕິດຕາມຄນໃໝທ
ິ ອານາດຂອງວິນ
ື່ ື່ ສ ັດຊື່ ຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ ທື່ ອາໄສຢູໃື່ ນດິນແດນທື່ ເປັນສ ັດຕູພາຍໃຕສ
ົ້ ດ
ຍານຊື່ວຮາົ້ ຍ,ຜມານທື່ ກະບດ. ພວກເຂາເປັນວິທການຂອງພຣະເຈາົ້ ທື່ ຈະເລື່ ມຕ ົ້ນເພື່ ມຂະຫຍາຍຂອງ
ຄອບຄວມະນຸດຂອງພຣະອງ. ພວກເຂາເປັນຄນທາ ອິດທື່ ອອກໄປກ ັບຂາື່ ວດນ.ົ້ ພຣະເຢຊູເຈົ້າຕອ
ົ້ ງການ
ົ້ ມ ັນ
ໃຫພ
ົ້ ວກເຂາເຮັດຫຍ ັງ? ຄສິື່ ງດຽວກ ັນກ ັບທື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດບ
ົ້ ອກພວກສາວກໃຫເົ້ ຮັດ. ພວກເຮາເອນ
ົ້ ຣະຄາພເຫຼື່ ານເົ້ ປັນຢາື່ ງດ:
ວາື່ ພຣະມະຫາບ ັນຊາ. ຄຣິສຕຽນຮູຂ
ົ້ ພ
ເຫດສະນັ້ນ ພວກເຈັ້າຈັ່ງອອກໄປ ຈັ່ງເຮດໃຫ້ຄນທຸກຊາດເປັນລູກສິດ ໃຫ້ພວກເຂາຮບບບຕິສະມາໃນ
ພຣະນາມແຫ່ງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເຈັ້າ ສັ່ງສອນພວກເຂາໃຫ້ຖຮກສາທຸກໆສິຶ່ງທີຶ່
ເຮາໄດ້ສັ່ງພວກເຈັ້າໄວ້ແລ້ວນັ້ນ ນີັ້ແຫຼະ ເຮາຢູູ່ກບເຈັ້າທງຫລາຍທຸກໆວນຈນສິັ້ນໂລກນີັ້.” (ມທ 28:19-20)

ແຕອ
ນນເປັ
ັ
ັົ້ ນພຽງແຕສ
ື່ ກເທື່ ອໜື່ ງ,ພວກເຮາມກຈະພາດບາງລາຍລະອຽດ.
ື່ ວ
ື່ ນໜື່ ງຂອງພຣະມະຫາບ ັນ
ົ້ 18. ຫຼ າຍຄນບື່ ໄດກ
ຊາ. ສວ
ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໄດຂ
ື່ ນ ໜື່ ງແມນຂາດໄປ.
ື່
ົ້ າົ້ ມໄປຫາຂທ
ົ້ າື່ ວເຖິງຂົ້ 18 ເມື່ ອພວກ
ົ້ ມນຄ
ເຂາເວົ້າກຽື່ ວກ ັບພັນທະກິດຂອງພວກເຮາທື່ ຈະປະກາດຂາື່ ວປະເສດແກຜ
ື່ ຄ
ົ້ ູ ນ. ນແ
ື່ າກາື່ ວທື່ ສມບູນ
ົ້ ຄ:
ຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ ທື່ ມບາງສິື່ ງທື່ ສາຄ ັນໃນໂຕໜັງສສເຂັມ
ພຣະເຢຊູເຈັ້າຈຶ່ງໄດ້ຫຍບເຂັ້າມາໃກ້ ແລ້ວຊງກ່າວກບພວກເພິຶ່ນວ່າ, “ອານາດທງໝດໃນສະຫວນ ແລະທີຶ່
ແຜ່ນດິນໂລກ ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ເຮາແລ້ວ ເຫດສະນັ້ນພວກເຈັ້າຈັ່ງອອກໄປ ຈັ່ງເຮດໃຫ້ຄນທຸກຊາດເປັນລູກສິດ
ໃຫ້ພວກເຂາຮບບບຕິສະມາໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບໍຣສ
ິ ຸດເຈັ້າ ສັ່ງສອນ
ພວກເຂາໃຫ້ຖຮກສາທຸກໆສິຶ່ງທີເຶ່ ຮາໄດ້ສັ່ງພວກເຈັ້າໄວ້ແລ້ວນັ້ນ ນີັ້ແຫຼະ ເຮາຢູູ່ກບເຈັ້າທງຫລາຍທຸກໆວນຈນ
ສິັ້ນໂລກນີັ້.” (ມທ 28:18-20)
ທາື່ ນເຫັ ນແລວ
ົ້ ບ? ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ມສິດອານາດທັງໝດໃນສະຫວ ັນແລະທື່ ແຜນ
ື່ ດິນໂລກ. ສິດອານາດໃນ
ົ້າໃຈງາຍ.
ສະຫວ ັນແມນເຂ
ຫຼ ງັ ຈາກທື່ ພຣະເຢຊູຕາຍແລະຖກເຮັດໃຫເົ້ ປັນຄນມາຈາກຕາຍ. ພຣະອງໄດ ົ້
ື່
ື່
ເຂົ້າໄປໃນສະຫວ ັນແລະໄດຮ
ົ້ ັບສິດອານາດຈາກພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ (ກລຊ3: 1; ຮຣ12:2). ແຕພ
ື່ າກສວ
ື່ ນ
ົ້ າດງາຍ.
“ທື່ ແຜນ
ການກ ັບຄນສູສ
ື່ ດິນໂລກ” ໝາຍຄວາມວາື່ ແນວໃດ? ສິື່ ງນພ
ື່
ື່ ະຫວ ັນຂອງພຣະອງແມນຈຸ
ື່ ດ
ົ້ ສຸດຂອງສິດອານາດຂອງຜູທ
ົ້ ມ ັນແມນບຸ
ສິນ
ົ້ ື່ ມອານາດຢູເື່ ທິ ງໂລກ. ໃຜແມນຜູ
ື່ ທ
ົ້ ື່ ມສິດອານາດນ?
ື່ ດທັງຫຼ າຍ
ຂອງພຣະເຈາົ້ ທື່ ກະບດທື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດແ
ປ
ັ ົ້
ົ້ ຕງື່ ຕງໃຫ
ົ້ ກຄອງເໜອບ ັນດາປະຊາຊາດເມື່ ອຕອນທື່ ພຣະເຈາົ້
ປະຕິເສດພວກເຂາຢູທ
ື່ ື່ ວິຫານຫບາເບນ (ພບຍ4: 19, 29:26).

ເຈາົ້ ບື່ ມສິດອານາດຢູື່ທື່ ນ ົ້
ຜນຂອງການເປັນຄນມາຈາກຄວາມຕາຍແລະການກ ັບຄນສູສ
ື່ ະຫວ ັນຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໝາຍຄວາມວາື່
ອານາດຂອງບຸດທັງຫຼ າຍຂອງພຣະເຈາົ້ ທື່ ກະບດໄດຖ
ົ້ ກຍກເລກແລວ
ົ້ . ພວກເຂາບື່ ມສິດອານາດປກຄອງ
ົ້ ບື່ ແມນພຽງແຕ
ເໜອປະຊາຊນໃນປະເທດເຫຼື່ ານນອ
ສ
ັົ້ ກຕື່ ໄປ. ຄວາມລອດພນ
ັ ົ້ ເຖິງ
ື່
ື່ າລ ັບຄນຢິວເທື່ ານນ,
ົ້ ສາຍຂອງອ ັບຣາຮາມແລະດາວິດ. ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ແມນຜູ
ແມນວ
ນເຊ
ອ
ັ ົ້
ື່ າື່ ຜູທ
ົ້ ື່ ຖກເລອກໄວນ
ົ້ ນແມ
ື່
ື່ ທ
ົ້ ື່ ຖກເລອກ
ສາລ ັບທຸກໆຄນໃນທຸກຫນທຸກແຫງື່ .ພຣະເຢຊູເປັນເຈາົ້ ນາຍທື່ ຖກຕອ
ົ້ ງຊອບທາຂອງທຸກໆຊາດ. ການເປັນ
ຄນມາຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ , ການກ ັບຄນໄປສູສ
ື່ ະຫວ ັນຂອງພຣະອງ,ແລະການສະເດັດມາ
ົ້ ສຸດສາລ ັບອານາດຂອງພວກວິນຍານທື່ ກະບດ. ພວກເຂາໄດສ
ຂອງພຣະວິນຍານແມນການສິ
ນ
ູ ເສຍສິດທິ
ື່
ົ້ ນ
ທື່ ຖກຕອ
ົ້ ງໃນການປກຄອງປະເທດຕາື່ ງໆ, ແຕພ
ື່ ວກເຂາຍ ັງມອານາດຢູ.ື່
ົ້ ມນເຫດຜ
ນແ
ນທື່ ພຣະຄາພໃໝເື່ ຊື່ ອມໂຍງການເປັນຄນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ ແລະການກ ັບຄນ
ື່
ສູຫ
ື່ ວ ັນພອ
ົ້ ມກ ັບຄວາມພາື່ ຍແພຂ
ົ້ ອງອານາດວິນຍານຊື່ ວຮາົ້ ຍທັງຫຼ າຍ. ເມື່ ອພຣະເຈາົ້ "ໄດບ
ົ້ ັນດານໃຫົ້
ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ຄນມາຈາກຕາຍ" (ກລຊ 2:12) ບາບຂອງພວກເຮາບື່ ພຽງແຕໄື່ ດຮ
ົ້ ັບການໃຫອ
ົ້ ະໄພ

(ກລຊ2: 13-14), ແຕ ື່ "ພຣະອງໄດຊ
ົ້ ງປດວິນຍານຄອບຄອງແລະອານາດວິນຍານຊື່ວທັງຫຼາຍເສຍ
ແລະໄດຊ
ົ້ ງປະຈານພວກເຂາຢາື່ ງເປດເຜຍ ໂດຍນາພວກເຂາເປັນຊະເລຍໃນຂະບວນແຫງື່ ໄຊຊະນະຂອງ
ພຣະອງ” (ກລຊ 2:15). ຈື່ ໄວວ
ົ້ າື່ “ວິນຍານຄອບຄອງແລະອານາດວິນຍານຊື່ວທັງຫຼ າຍ” ແມນຄ
ື່ າສ ັບທື່
ໂປໂລໃຊກ
ົ້ ຽື່ ວກ ັບບຸດທັງຫຼາຍຂອງພຣະເຈາົ້ ທື່ ກະບດເຊິື່ ງກາຍມາເປັນເທບພຣະເຈາົ້ ທື່ ຊື່ວຮາົ້ ຍຂອງບ ັນດາ
ປະຊາຊາດທື່ ບາເບນ (ຣມ 8: 38, 1 ກຣທ 15:24; ອຟຊ 1:21; 2:2; 3:10; 6:12; ກລຊ1:13).
ຄາວາື່ “ວິນຍານຄອບຄອງແລະອານາດວິນຍານຊື່ວທັງຫຼ າຍ” ແມນຄ
ື່ າທື່ ອ ັກຄະສາວກໂປໂລມ ັກໃຊເົ້ ພື່ ອ
ອະທິບາຍເຖິງວິນຍານຊື່ວທື່ ພາື່ ຍແພ.ົ້ ຫຼ ງັ ຈາກທື່ ພຣະອງໄດເົ້ ປັນຄນມາຈາກຕາຍແລວ
ົ້ , ພຣະເຢຊູໄດສ
ົ້ ະ
ົ້ ງຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະເຈາົ້ ໂດຍມຝູງເທວະດາແລະບ ັນ
ເດັດໄປ“ເຂົ້າໃນສະຫວ ັນແລະຊງສະຖິດຢູເື່ ບອ
ດາຜູມ
ົ້ ອານາດ ແລະຣິດເດດຖກຊງມອບໄວ ົ້ ໃຫຢ
ົ້ ໃືູ່ ຕອ
ົ້ ານາດຂອງພຣະອງແລວ
ົ້ .” (1 ປຕ3:22).
ເມື່ ອພຣະເຈົ້າໄດບ
ົ້ ັນດານໃຫພ
ົ້ ຣະເຢຊູເປັນຄນມາຈາກຕາຍແລະໄດມ
ົ້ ອບສິດອານາດທັງໝດໃຫພ
ົ້ ຣະອງ,
ພຣະເຢຊູໄດຖ
ັົ້
ົ້ ກແຕງື່ ຕງໄວ
ົ້ “ສູງກວາື່ ” ບ ັນດາວິນຍານທື່ ຄອບຄອງ,ຜູມ
ົ້ ອານາດ,ຜູມ
ົ້ ຣິດເດດ,ຜູມ
ົ້ ອານຸພາບ
ົ້ ບື່ ແມນໃນສະໄໝນ
ແລະເໜອກວາື່ ນາມຊື່ ທັງປວງທື່ ເຂາເອື່ ຍຂນ
ເົ້ ທື່ ານນັ ົ້ ແຕວ
ື່
ື່ າື່ ໃນສະໄໝທື່ ຈະມາເຖິງ
ດວ
ົ້ ຍ.

(ອຟຊ1:20-21). ແລວ
ົ້ ກຈະເປັນຍຸກສຸດທາົ້ ຍຄເມື່ ອພຣະຄຣິດຈະຊງມໄຊເໜອວິນຍານທຸກດວງທື່

ົ້ ແລະຈະມອບອານາຈ ັກຖວາຍແກພ
ປກຄອງໂລກ ເໜອສິດອານາດແລະອານຸພາບທັງສິນ
ື່ ຣະບິດາເຈາົ້ (1
ກຣທ 15:24).
ົ້ ສູສ
ໂປໂລໄດເົ້ ຫັ ນວາື່ ການເປັນຄນມາຈາກຄວາມຕາຍແລະການສະເດັດຂນ
ື່ ະຫວ ັນຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້
ແມນຈຸ
ື່ ດຈບຂອງສິດອານາດສາລ ັບບຸດທັງຫຼ າຍຂອງພຣະເຈາົ້ ທື່ ກະບດ ທື່ ໄດຮ
ົ້ ັບສິດອານາດປກຄອງເໜອ
ົ້ ຂອງຄນຕາື່ ງຊາດອກດວ
ປະຊາຊາດ. ມນບ
ັ ື່ ແປກທື່ ເພິື່ ນຍ ັງໄດເົ້ ຊື່ ອມຕື່ ຄວາມຄິດນນກ
ັ ົ້ ັບຄວາມລອດພນ
ົ້ ຍ.
ພຣະເຢຊູຜທ
ົ້ ູ ື່ ໄດເົ້ ປັນຄນມາຈາກຄວາມຕາຍແລະພຣະວິນຍານ, ຈະປດປື່ອຍຄນຕາື່ ງຊາດອອກຈາກວິນ
ຍານຊື່ວເຊິື່ ງກດຂື່ ຂື່ມເຫັ ງແລະທາຮາົ້ ຍພວກເຂາ (ພສສ. 82:2-5).
ື່ ຈື່ ໄວວ
ຈງ
ົ້ າື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດປ
ົ້ ະກດຕວຕື່ ອ ັບຣາຮາມໃນທັນທຫຼ ງັ ຈາກການແບງື່ ແຍກເປັນປະຊາຊາດຕາື່ ງໆຢູື່
ົ້ ື່ ງໂດຍຜາື່ ນເພິື່ ນແລະລູກຫຼ ານຂອງເພິື່ ນປະຊາຊາດ
ທື່ ວິຫານຫບາເບນ. ພຣະອງບອກອ ັບຣາຮາມວາື່ ໃນມໜ
ົ້ ະໄດຮ
ທັງໝດເຫຼື່ ານຈ
ັ ົ້ ັນຍານນດ
ັ ົ້ . ເພິື່ ນໄດຂ
ົ້ ັບພອນ. ໂປໂລຜູສ
ົ້ ື່ ງຂາື່ ວໄປໃຫຄ
ົ້ ນຕາື່ ງຊາດຮູຄ
ົ້ າໝນສ
ົ້ ຽນວາື່
ພຣະເຢຊູເຈາົ້ "ໄດຢ
ົ້ ນຢັນພຣະສ ັນຍາ" ທື່ ໄດໃົ້ ຫກ
ົ້ ັບອ ັບຣາຮາມແລະລູກຫຼານຂອງເພິື່ ນ "ເພື່ ອໃຫຄ
ົ້ ນຕາື່ ງ
ຊາດໄດສ
ົ້ ັນລະເສນພຣະເຈົ້າ ເພາະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອງ" (ຣມ 15:8-9).
ໂປໂລຍ ັງເວົ້ າບື່ ທັນຈບກຽື່ ວກ ັບເລື່ ອງນ.ົ້ ເພິື່ ນມ ັກກາື່ ວເຖິງພຣະສ ັນຍາເດມເພື່ ອສະແດງວາື່ ພຣະເຈາົ້ ບື່
ເຄຍຍອມແພຕ
ົ້ ື່ ຄນຕາື່ ງຊາດ. ພຣະອງຕອ
ົ້ ງການໃຫພ
ົ້ ວກເຂາເຈາົ້ ຢູໃື່ ນຄອບຄວຂອງພຣະອງຕະຫຼ ອດເວ
ົ້ ວາື່ "ຮາກຂອງເຢຊ" ໃນພຣະສ ັນຍາເດມ. ເຢຊເປັນພື່ ຂອງກະ
ລາ. ໂປໂລຮູວ
ົ້ າື່ ຜູທ
ົ້ ື່ ຖກເລອກໄດຖ
ົ້ ກເອນ

ົ້ ສາຍຂອງເຢຊ “ຈະລຸກຂນ
ົ້ ເພື່ ອປກຄອງຄນຕາື່ ງຊາດ; ຄນຕາື່ ງຊາດ
ສ ັດດາວິດ. ມນໝາຍຄວາມວ
າື່ ເຊອ
ັ
ົ້ ຈະ
ຈະມຄວາມຫວ ັງໃນພຣະອງ” (ອຊຢ 11:10) ໂປໂລຮູວ
ົ້ າື່ ໃນວ ັນໜື່ ງບ ັນດາປະຊາຊາດທື່ ຖກປະຖິມ
ນະມ ັດສະການພຣະເຈາົ້ ອງທຽື່ ງແທົ້ (ພສສ.117:1).
ແຜນການຂອງພຣະເຈາົ້ ແມນສ
ື່ ງຄາມຝາື່ ຍວິນຍານ. ມ ັນເລື່ ມຕ ົ້ນເມື່ ອພຣະວິນຍານສະເດັດມາແລະ
3,000 ຄນໄດເົ້ ຊື່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈາົ້ (ກຈກ 2). ຜູທ
ກ
ັ ົ້
ົ້ ື່ ເຊື່ ອໃໝເື່ ຫຼື່ ານນໄດ
ົ້ ັບໄປບາົ້ ນຂອງພວກເຂາໃນ
ຫຼາຍປະເທດ. ຂາື່ ວປະເສດຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດບ
ຸ ເຂົ້າໄປໃນບ ັນດາປະເທດຕາື່ ງໆທື່ ຢູພ
ົ້ ກ
ື່ າຍໃຕອ
ົ້ ານາດ
ຂອງວິນຍານຊື່ວ.

ພຣະຄາພໄດກ
ົ້ າື່ ວເຖິງຄນໃໝທ
ື່ ື່ ກາຍມາເປັນຜູເົ້ ຊື່ ອວາື່ ເປັນການເຕບໃຫຍຂ
ື່ ອງ

“ອານາຈ ັກ” ຂອງພຣະເຈົ້າ. ເມື່ ອຜູຄ
ົ້ ນຫັນປື່ຽນຈາກການເປັນຄນຂອງວິນຍານຊື່ວຮາົ້ ຍຕາື່ ງໆກາຍເປັນ
ົ້ . ພວກຜມານຮາົ້ ຍຈະບື່ ຍອມ
ສະມາຊິກໃນຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ , ອານາຈ ັກຂອງພຣະເຈາົ້ ກື່ ເຕບໃຫຍຂ
ື່ ນ
ໃຫໃົ້ ຜມຊວິດນຣ ັນດອນ. ໃນຂະນະທື່ ຜູຄ
ົ້ ນເຊື່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈາົ້ ອານາຈ ັກຂອງພວກຜມານຮາົ້ ຍກື່ ນອ
ົ້ ຍລງ.
ົ້ .
ແຕອ
ື່ ານາ ຈ ັກຂອງພຣະເຈົ້າເຕບໃຫຍຂ
ື່ ນ
ົ້ ລວ
ື່ ສາມາດເບິື່ ງເຫັ ນ
ອານາຈ ັກຂອງພຣະເຈາົ້ ມຢູທ
ື່ ື່ ນແ
ົ້ ໃນທາງຝາື່ ຍວິນຍານ. ມ ັນບື່ ແມນທາງກາຍແລະບ
ື່
ົ້ າື່ ງສມບູນເທື່ ອ. ບື່ ມເວລາໃດທື່ ພຣະເຈົ້າຢຸດເຊາການຊອກຫາ
ດວ
ົ້ ຍຕາເປື່ າໄດ.ົ້ ແຕວ
ື່ າື່ ມ ັນຍ ັງບື່ ທັນຢູທ
ື່ ື່ ນຢ
ລູກໆທື່ ພຣະອງຮ ັກແລະຕອ
ົ້ ງການກ ັບເຂົ້າມາໃນຄອບຄວຂອງພຣະອງ. ມທື່ ເບິື່ ງບື່ ເຫັ ນແລະຣິດອານາດ
ຂອງພຣະອງມຢູທ
ູ ຂອງພຣະ
ື່ ື່ ວທຸກແຫງື່ ,ໃນທຸກສະຖານະການ. ພຣະອງມກາລ ັງແລະສິດອານາດໃຫແ
ົ້ ກລ
ື່ ກ
ົ້ ື່ ງແຜນການຂອງພຣະເຈາົ້ ຈະສາເລັ ດສມບູນ.ແຕວ
ອງເພື່ ອເຮັດໃຫຄ
ົ້ ອບຄວຂອງພຣະອງເຕບໃຫຍ.ື່ ມໜ
ື່ າື່
ົ້ ນຍ
ຕອນນມ
ັ ັງບື່ ທັນສາເລັ ດເທື່ ອ. ພຣະອງກາລ ັງຊອກຫາມະນຸດໃຫກ
ົ້ ັບຄນມາຮວ
ື່ ມໃນຄອບຄວຂອງພຣະ
ົ້ . ໃນທື່ ສຸດທຸກສິື່ ງຈະສາເລັ ດຕາມທື່ ພຣະເຈົ້າໄດວ
ອງຫຼາຍຂນ
ົ້ າງແຜນການໄວ.ົ້

ບດທຫກ
ພຣະເຈາົ້ ຢູກ
ື່ ັບຄອບຄວຂອງພຣະອງຕະຫຼອດໄປ
ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໄດຈ
ັ ົ້ ື່ ງ
ົ້ ບບດທື່ ຜາື່ ນມາດວ
ົ້ ຍຈຸດທື່ ສາຄ ັນ. ພຣະເຢຊູເຈົ້າຜູທ
ົ້ ື່ ຖກເລອກ,ພຣະອງມຊວິດອກຄງໜ
ື່ ອວາື່ ພຣະອງໄດເົ້ ປັນ
ຫຼ ັງຈາກທື່ ຕາຍ. ທຸກຄນທື່ ວາງໃຈໃນສິື່ ງທື່ ພຣະເຢຊູໄດເົ້ ຮັດຢູເື່ ທິ ງໄມກາງແຂນແລະເຊ
ົ້
ຄນມາຈາກຕາຍເປັນຫນທາງດຽວໄປເຖິງພຣະເຈາົ້ ກື່ ຈະໄດຮ
ົ້ ັບຊວິດນິຣ ັນດອນກ ັບພຣະເຈາົ້ . ເນື່ ອງຈາກວາື່
ພວກເຮາເຊື່ ອ,ພວກເຮາກື່ ເປັນສະມາຊິກຂອງອານາຈ ັກຂອງພຣະເຈາົ້ ຮຽບຮອ
ົ້ ຍແລົ້ວ (ກລຊ 1: 13), ແຕ ື່
ອານາຈ ັກຂອງພຣະເຈາົ້ ຍັງບື່ ທັນໄດມ
ົ້ າໃນຮູບແບບທື່ ສມບູນເທື່ ອ.
ເຊັື່ ນດຽວກ ັບການເອາຊະນະແລະການທາລາຍຊາຕານແລະພວກວິນຍານຊື່ວທື່ ກະບດ. ສິື່ ງທັງໝດເຫຼື່ າ
ົ້ າລ ັງເກດຂນ
ົ້ ແລົ້ວ, ແຕມ
ົ້ ສຸດ. ຊາຕານໄດສ
ນກ
ູ ເສຍຄວາມເປັນເຈາົ້ ຂອງມະນຸດໄປ.
ື່ ັນກື່ ຍງັ ບື່ ທັນສິນ
ົ້ ນ
ຊາຕານໄດສ
ູ ເສຍອານາດແຫງື່ ຄວາມຕາຍເໜອພນລະເມອງທຸກຄນໃນອານາຈ ັກຂອງພຣະເຈາົ້ . ຜູທ
ົ້ ນ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອ
ເປັນຂອງພຣະເຈາົ້ ໂດຍການວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູເຈາົ້ . ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດໄົ້ ຊຊະນະຄວາມຕາຍເພື່ ອພວກ
ເຮາຈະໄດຮ
ົ້ ັບຊວິດອກ. ຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອຈະໄດຮ
ົ້ ັບຊວິດນິຣ ັນດອນກ ັບພຣະເຢຊູເຈາົ້ ແລະກ ັບພຣະເຈາົ້ ພຣະບິດາ
ົ້ ວາື່ “ຜູທ
ຣມ 6:8-9; ຣມ 8:11; 1ກຣທ.6: 14; 15:42-49). ແຕຊ
ື່ າຕານທື່ ຖກເອນ
ົ້ ື່ ມຣິດອານາດປກຄອງ
ຢູໃື່ ນຍາື່ ນອາກາດ ຄວິນຍານຊື່ ງຄອບງາຢູໃື່ ນທາື່ ມກາງຜູທ
ົ້ ື່ ບື່ ເຊື່ ອຟັງພຣະເຈາົ້ ” (ອຟຊ 2:2) ມ ັນຍ ັງມຊ
ວິດຢູແ
ື່ ລະຍ ັງເຄື່ ອນໄຫວຢູໃື່ ນປະຈຸບ ັນນ.ົ້
ໃນທານອງດຽວກ ັນພວກວິນຍານຊື່ວຫຼ ຜມານຮາົ້ ຍໄດສ
ູ ເສຍສິດອານາດຂອງມ ັນໄປ. ແຕພ
ົ້ ນ
ື່ ວກມ ັນບື່ ໄດ ົ້
ຍອມຈານນ. ພວກມນຕ
ັ ື່ ຕາົ້ ນແລະຍ ັງຕື່ ສູສ
ົ້ ງຄາມທື່ ພວກມ ັນຮູວ
ົ້ າື່ ພວກມ ັນຈະພາື່ ຍແພ.ົ້ ທຸກໆຄນຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອ
ົ້ ຂອງພຣະເຈາົ້ ຜາື່ ນທາງພຣະເຢຊູເຈົ້າຈະຖກ“ຊວ
ໃນແຜນການແຫງື່ ຄວາມພນ
ື່ ຍກູເົ້ ອາ...ອອກມາຈາກອາ
ນາດຂອງຄວາມມດ ແລະໄດນ
ໃົ້ ນອານາຈ ັກແຫງື່ ພຣະບຸດທື່ ຮ ັກຂອງພຣະອງ,”
ັ ົ້
ົ້ າພາພວກເຮາເຂົ້າໄປຕງໄວ
ົ້ ອານາຈ ັກແຫງື່ ຄວາມມດກນອ
(ກລຊ 1:13). ເມື່ ອອານາຈ ັກຂອງພຣະເຈົ້າເຕບໃຫຍຂ
ື່ ນ
ົ້ ຍລງ.
ື່ ຈະຮູສ
ມນງ
ັ າຍທ
ື່
ົ້ ກບື່ ມກາລ ັງເມື່ ອພວກເຮາພບຄວາມຊື່ວຮາົ້ ຍແລະຄວາມທຸກທລະມານທື່ ຢູອ
ື່ ອ
ົ້ ມຕວເຮາຢູື່
ໃນໂລກນ.ົ້ ພວກເຮາຈາເປັນຕອ
ົ້ ງເບິື່ ງໄປທື່ ອານະຄດໃນສິື່ ງທື່ ພຣະເຈາົ້ ກາື່ ວວາື່ ຜນສຸດທາົ້ ຍຈະເປັນແນວໃດ
ແທນ. ບາງຄງມ
ັ ົ້ ັນຍາກທື່ ຈະຈື່ ໄດວ
ົ້ າື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ “ໄດສ
ົ້ ະຫຼ ະພຣະອງເອງ ແທນການບາບຂອງພວກເຮາ
ົ້
ຕາມນາພຣະໄທຂອງພຣະເຈ
າົ້ ຄພຣະບິດາເຈົ້າຂອງພວກເຮາ.” (ຄລຕ1: 4).
ົ້ ື່ ຖກຕອ
ພຣະຄາພບື່ ໄດບ
ົ້ ອກວາື່ ແນວຄິດນບ
ົ້ ງ. ແຕໄື່ ດເົ້ ປດເຜຍກຽື່ ວກ ັບເລື່ ອງນ ົ້ “ສ ັບພະສິື່ງທື່ ຊງສາົ້ ງ
ົ້ ື່ ງ ສ ັບພະສິື່ງທື່ ຊງ
ແລວ
ຸ ທັງຫຼ າຍຂອງພຣະເຈາົ້ ປາກດ... ໃນມໜ
ົ້ ມຄວາມພຽນ“ຄອຍຖາົ້ ”ປາຖະໜາໃຫບ
ົ້ ດ

ສາົ້ ງນນັົ້ ຈະຖກປດປື່ອຍໃຫເົ້ ປັນອິດສະຫຼ ະຈາກອານາດຂອງຄວາມເສື່ ອມສູນ ແລະຈະໄດມ
ົ້ ສວ
ື່ ນໃນ
ອິດສະຫຼ ະພາບອ ັນຮຸງື່ ເຮອງແຫງື່ ບ ັນດາລູກຂອງພຣະເຈົ້າ.” (ຣມ 8:18-21).

ຜນໄດຮ
ົ້ ັບທື່ ດເລດຂອງເລື່ ອງ
ໃນສວ
ື່ ນທື່ ຍ ັງເຫຼອຂອງເລື່ ອງນ,ົ້ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການສຸມໃສຕ
ື່ ອນຈບທື່ ໜາົ້ ອ ັດສະຈ ັນໃຈ. ທຸກໆເລື່ ອງລາວ
ທື່ ດເລດມຕອນຈບທື່ ທຸກຄນຈື່ ໄດ.ົ້ ເລື່ ອງຂອງພຣະຄາພແມນຄ
ື່ ກ ັນກ ັບເລື່ ອງທື່ ດເລດ. ຖາົ້ ທາື່ ນຄິດວາື່ ຕອນ
ຈບເປັນຄວາື່ ມະນຸດຈະກາຍເປັນວິນຍານແລະເລື່ ອນລອຍໄປມາຄກ ັບກອ
ັົ້ ື່ ຖກຕອ
ົ້ ນເມກ, ນນບ
ົ້ ງ.
ພວກເຮາມ ັກຈະຄິດກຽື່ ວກ ັບສິື່ງທື່ ຍິື່ ງໃຫຍທ
ື່ ື່ ພວກເຮາໄດຮ
ົ້ ັບສ ັນຍາວາື່ ຈະໄດຮ
ົ້ ັບໃນຕອນທາົ້ ຍຂອງເລື່ ອງ
ໃນພຣະຄາພ. ຍກຕວຢາື່ ງ, ພວກເຮາຈະມຊວິດນິຣ ັນດອນ, ບື່ ແມນຄວາມຕາຍນິ
ຣ ັນດອນ ນນເປັ
ັົ້ ນເລື່ ອງ
ື່
ທື່ ໜາົ້ ຕື່ ນເຕັ ົ້ນ, ແຕບ
ື່ ື່ ແນໃື່ ຈວາື່ “ຊວິດນິຣ ັນດອນ” ໝາຍຄວາມວາື່ ແນວໃດ. ມ ັນເປັນພຽງແຕຄ
ື່ າອະທິ ບາຍ
ົ້ າື່ ຈະຍາວນານເທື່ າໃດແລະບື່ ໄດອ
ົ້ າື່ ຈະດແນວ
ກຽື່ ວກ ັບຊວິດນວ
ົ້ ະທິບາຍກຽື່ ວກ ັບຄຸນນະພາບຂອງຊວິດນວ
ໃດ.
ົ້ ະດສາື່ ໃດເມື່ ອພວກເຮາເຂົ້າໃຈຈຸດຈບຂອງຊວິດຄກ ັບຊວິດໃນສວນ
ພວກເຮາສາມາດເຂົ້າໃຈວາື່ ຊວິດນຈ
ເອເດນແຫງື່ ໃໝທ
ິ ເຊິື່ ງເປັນປົ້ ມເຫຼັົ້ມສຸດທາົ້ ຍຂອງພຣະຄາພໄດສ
ື່ ື່ ວແຜນ
ື່ ດິນໂລກ. ໃນພຣະທາພຣະນິມດ
ົ້ ະ
ຫຼຸບເລື່ ອງຂອງ

ພຣະຄາພພອ
ົ້ ມກ ັບສິື່ງຕາື່ ງໆຄກ ັບຢູໃື່ ນສວນເອເດນ. (ພນມ. 21-22). ພຣະເຈາົ້ ຢູທ
ື່ ື່

ນນ.
ັົ້ ສະຫວ ັນແລະໂລກເຊື່ ອມຕື່ ກ ັນ. ພຣະເຢຊູເຈົ້າຢູທ
ັ ົ້ ຕ ົ້ນໄມແຫ
ັ ົ້ ທື່ ຈິງແລວ
ື່ ື່ ນນ.
ົ້ ງື່ ຊວິດຢູທ
ື່ ື່ ນນ.
ົ້ ສວນເອ
ົ້ ກວ
ເດນນດ
ັ ົ້ ວິນຍານຊື່ວຮາົ້ ຍແລະມະນຸດທື່ ກະບດໄດເົ້ ຮັດ
ື່ າສວນເອເດນຕອນທື່ ອາດາມແລະເອວາຢູທ
ື່ ື່ ນນ.
ທຸກສິື່ ງທື່ ພວກເຂາສາມາດເຮັດໄດເົ້ ພື່ ອທາລາຍສິື່ ງທື່ ດທັງໝດ, ແຕພ
ັ ື່ ບື່ ປະສບຜນສາເລັ ດ. ບື່ ມ
ື່ ວກມນກ
ການກະບດທື່ ລຖາົ້ ການທາລາຍໂລກໃໝຂ
ັ ົ້ ງທື່ ພຣະເຈາົ້ ສາົ້ ງຈື່ ງສມດຸນຢາື່ ງ
ື່ ອງພຣະເຈາົ້ . ເພາະສະນນສິື່
ົ້ ເທື່ ອທາອິດ. ບື່ ມພະຍາດຫຼ ຄວາມຕາຍຢູບ
ສມບູນແບບຄກ ັບທື່ ພຣະເຈົ້າໄດສ
ົ້ າົ້ ງຂນ
ື່ ອ
ື່ ນໃດເລຍ. ພດ,ສ ັດ
ົ້ ຼ ໃຊຄ
ແລະຄນບື່ ມວ ັນຕາຍ. ບື່ ມການຂາົ້ ,ປຸົ້ນຈຫ
ົ້ ວາມຮຸນແຮງຍາດຊິງກ ັນ,ພວກເຮາບື່ ເຄຍປະສບກ ັບສະ
ຖານທື່ ແບບນເົ້ ລຍ.
ການພິຈາລະນາວາື່ “ສວນເອເດນ” ເປັນແນວໃດນນຊ
ັົ້ ວ
ື່ ຍໃຫພ
ົ້ ວກເຮາເຂົ້າໃຈຕອນຈບຂອງພຣະຄາພ
ົ້ . ສິື່ ງທື່ ພຣະທາໂຣມ 8:18-21 ໄດກ
ໄດດ
ົ້ ຂນ
ົ້ າື່ ວໄວຊ
ົ້ ວ
ື່ ຍແກໄົ້ ຂແນວຄິດຂອງພວກເຮາໃຫເົ້ ຂົ້າໃຈຈຸດປະ
ສງຫຼ ັກຂອງແຜນການຂອງພຣະເຈາົ້ :“ ບຸດທັງຫຼາຍຂອງພຣະເຈາົ້ ປາກດ...ອິດສະຫຼ ະພາບອ ັນຮຸງື່ ເຮອງ
ແຫງື່ ບ ັນດາລູກຂອງພຣະເຈົ້າ" ແມນແລ
ວ
ັົ້ ອ
ື່
ົ້ , ສິື່ ງທື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດເົ້ ນລະມິດສາົ້ ງນນຮ
ົ້ ງໄຫຄ
ົ້ ວນຄາງທື່ ຈະ
ົ້ ໃໝ,ື່ ແຕກ
ສາົ້ ງຂນ
ັ ົ້ າລ ັງລຖາົ້ ຈນກວ
ື່ ານປດປື່ອຍຂອງສິື່ ງທັງປວງທື່ ພຣະເຈາົ້ ຊງສາົ້ ງນນກ
ື່ າຄອບຄວມະນຸດ
ຂອງພຣະເຈາົ້ ໄດຮ
ົ້ ັບການນາກ ັບມາສູແ
ື່ ຜນການຂອງພຣະເຈາົ້ .

ົ້ າຍຄວາມວາື່ ຄນທື່ ເຊື່ ອພຣະເຢຊູເຈາົ້ , ກາຍເປັນຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ ,ແລະຈາກນນຈະຢູ
ນໝ
ນ
ັ ົ້
ື່ າພຣະ
ົ້ ມນສິື່
ອງຕະຫຼ ອດໄປ. ນແ
ື່ ງທື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດວ
ົ້ າງແຜນການແລະເຮັດທຸກຢາື່ ງ. ພຣະອງຢາກໃຫພ
ົ້ ວກເຮາເປັນ
ລູກຂອງພຣະອງຕະຫຼ ອດໄປ. ພຣະອງໄດເົ້ ຮັດໃຫພ
ົ້ ວກເຮາເປັນຄນສະອາດແລະຕຽມພອ
ົ້ ມທື່ ຈະຢູກ
ື່ ັບພຣະ
ົ້ ມນເລ
ອງຕະຫຼ ອດໄປ. ຂນຕອນແລະແຜນການນ
ແ
ັົ້
ື່ ື່ ອງລາວຕ ົ້ນຕຂອງພຣະຄາພ. ບອ
ື່ ນທື່ ພວກເຮາອາໄສຢູື່
ົ້ ງຢູ
ກ ັບພຣະເຈາົ້ ອາດຈະຖກເອົ້ນວາື່ ສະຫວ ັນ, ແຕພ
ັົ້ ໃື່ ສ. ແຕມ
ື່ ວກເຮາບື່ ໄດຮ
ົ້ ັບການບອກວາື່ ສະຖານທື່ ນຕ
ື່ ັນ
ື່ ັ ນ:ົ້
ຈະໜາົ້ ອ ັດສະຈ ັນແລະສວຍງາມ. ພຣະທາພຣະນິມດ
ິ ເວົ້ າເຖິງສວນເອເດນໃໝດ
ື່ ງ
ແລ້ວຂ້າພະເຈັ້າກໍໄດ້ເຫນສະຫວນໃໝ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ ເພາະວ່າສະຫວນເດີມແລະແຜ່ນດິນໂລກເດີມນັ້ນກໍ
ໄດ້ລ່ວງໄປແລ້ວແລະທະເລກໍບໍໍ່ມີເໝອນກນ.ຂ້າພະເຈັ້າກໍໄດ້ເຫນນະຄອນສກສິດຄນະຄອນເຢຣູຊາເລມ ໃໝ່ກາ
ລງລງມາຈາກສະຫວນແລະຈາກພຣະເຈັ້າ, ນະຄອນນີໄັ້ ດ້ຈດຕຽມພ້ອມແລ້ວເໝອນເຈັ້າສາວແຕ່ງຕວໄວ້ເພຶ່ອພບ
ເຈັ້າບ່າວຂອງຕນ. ຂ້າພະເຈັ້າໄດ້ຍິນສຽງດງອອກມາຈາກພຣະຣາຊບນລງ ແລະກ່າວວ່າ, “ເບິງຶ່ ແມ! ທີສ
ຶ່ ະຖິດຂອງ
ພຣະເຈາັ້ ກໍຢກ
ູູ່ ບມະນຸດແລ້ວ ພຣະອງຈະສະຖິດຢູກ
ູ່ ບພວກເຂາ ແລະພວກເຂາກໍຈະເປັນໄພ່ພນຂອງພຣະອງ ພຣະ
ເຈາັ້ ເອງຈະສະຖິດຢູກ
ູ່ ບພວກເຂາ ແລະຈະຊງເປັນພຣະເຈາັ້ ຂອງພວກເຂາ”

ສະຖານະນິຣ ັນດອນ
“ບຸດທັງຫຼ າຍຂອງພຣະເຈາົ້ ປາກດ...ອິດສະຫຼະພາບອ ັນຮຸງື່ ເຮອງແຫງື່ ບ ັນດາລູກຂອງພຣະເຈາົ້ " ເປັນວິທ
ົ້ ື່ ງພວກເຮາຈະໄດຮ
ື່ ັ ທື່ ອ ັກຄະສາ
ທື່ ຈະບອກວາື່ ມໜ
ົ້ ັບການປື່ຽນແລະຖກເຮັດໃຫເົ້ ປັນຄກ ັບພຣະເຢຊູເຈາົ້ . ດງ
ວກໂຢຮ ັນກາື່ ວວາື່ ,“ ພວກທື່ ຮ ັກເອຍ, ບ ັດນເົ້ ຮາທັງຫລາຍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈາົ້ ແລວ
ົ້ ແລະຍ ັງບື່ ໄດຊ
ົ້ ງ
ສາແດງໃຫຮ
ູົ້ ັກວາື່ ຕື່ ໄປພວກເຮາຈະເປັນຢາື່ ງໃດ ແຕພ
ົ້ ຄ
ື່ ວກເຮາຮູວ
ົ້ າື່ ເມື່ ອພຣະອງສະເດັດມາປາກດນນັ ົ້
ເຮາທັງຫຼ າຍຈະເປັນເໝອນພຣະອງ ເພາະວາື່ ພວກເຮາຈະເຫັ ນພຣະອງ ຢາື່ ງທື່ ພຣະອງຊງເປັນຢູ”ື່ (1ໂຢ
ົ້ ະແດງອອກໃນຮູບແບບອື່ ນເຊັື່ ນ:
ຮ ັນ 3:2). ຄວາມຄິດດຽວກ ັນນສ
ດ້ວຍວ່າ, ຄນທງຫຼາຍທີຶ່ພຣະອງໄດ້ຊງສງເກດຮູ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວນັ້ນ ພຣະອງກໍໄດ້ຊງການດໄວ້ກ່ອນ ເພຶ່ອໃຫ້
ເປັນຕາມແບບລກສະນະແຫ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະອງ ເພຶ່ອພຣະບຸດນັ້ນຈະໄດ້ເປັນບຸດກກໃນທ່າມກາງພວກນ້ອງ
ຫຼາຍຄນ(ຣມ 8:29)
ແຕ່ບ້ານເມອງຂອງເຮາທງຫຼາຍນັ້ນຢູູ່ໃນສະຫວນແລະຄອງຄອຍພຣະຜູ້ໂຜດຊ່ວຍໃຫ້ພັ້ນ ຊຶ່ງຈະສະເດດມາ
ຈາກສະຫວນຄອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈັ້າ. ພຣະອງຈະປູ່ຽນແປງຮ່າງກາຍອນຕໍ່າຕ້ອຍແລະຕາຍເປັນຂອງພວກເຮາ
ໃຫ້ເປັນເໝອນພຣະກາຍອນຊງສະຫງ່າຣາສີຂອງພຣະອງ ດ້ວຍຣິດທານຸພາບທີຶ່ສາມາດປາບສບພະທຸກສິຶ່ງທງ
ປວງ ໃຫ້ລງຢູູ່ໃຕ້ການບງຄບຂອງພຣະອງ(ຟລປ 3: 20-21)
ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງພວກເຮາແມນການກ
ັບຄນມາເປັນຕວແທນທື່ ສມບູນແບບຂອງພຣະເຈົ້າ.
ື່
ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ຊງເປັນຕວແທນທື່ ດເລດຂອງພຣະເຈາົ້ ພຣະບິດາແລະພວກເຮາຖກເຮັດໃຫເົ້ ປັນຄກ ັບພຣະເຢ

ຊູເຈາົ້ . ນນແມ
ນກ
ັົ້
ື່ າລ ັງດາ ເນນຢູ:ື່ “ແຕເື່ ຮາທັງຫຼ າຍບື່ ມຜາົ້ ປກໜາົ້ ແລວ
ົ້ ຕວພວກເຮາຈື່ ງສະທອ
ົ້ ນແສງແຫງື່
ພຣະສະຫງາຣາສ
ຂອງອງພຣະຜູເົ້ ປັນເຈາົ້ ແລະພຣະສະຫງາຣາສ
ທື່ ມາຈາກອງພຣະຜູເົ້ ປັນເຈາົ້ ຊື່ ງເປັນ
ື່
ື່
ພຣະວິນຍານນນກ
ເປັນລາ
ັ ົ້ ຊງເຮັດໃຫເົ້ ຮາທັງຫຼ າຍປື່ຽນມລ ັກສະນະເໝອນພຣະອງ ໂດຍມສະຫງາຣາສ
ື່
ົ້ ໄປ” (2ກຣທ 3:18). ພຣະຄາພຈບເລື່ ອງລາວຂອງເຮາດວ
ດ ັບຂນ
ົ້ ຍການເປັນຄນມາຈາກຕາຍແລະການ
ປຽື່ ນແປງ. ພວກເຮາຖກເຮັດໃຫມ
ຄກ ັບທື່ ພຣະເຢຊູ
ົ້ ຊວິດນິຣ ັນດອນແລະໄດຮ
ົ້ ັບຮາື່ ງກາຍທື່ ມສະຫງາຣາສ
ື່
ເຈາົ້ ມຫຼ ັງຈາກການເປັນຄນມາຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະອງ.

ົ້ າື່ ເປັນ
ໂປໂລກາື່ ວເຖິງຮາື່ ງກາຍນວ

"ຮາື່ ງກາຍແຫງື່ ສະຫວ ັນ" (1 ກຣທ 15:35-58).
ົ້ ວາມທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ມກທ
ຂຄ
ສຸດທາົ້ ຍຂອງພວກເຮາ
ັ ື່ ສຸດກຽື່ ວກ ັບຈຸດໝາຍປາຍທາງແລະການມສະຫງາຣາສ
ື່
ແມນບ
ນເລ
ັ
ື່ ື່ ຊ ັດເຈນ. ມນແມ
ື່ ື່ ອງລາວຢູໃື່ ນພຣະທາເຮັບເຣເຊິື່ ງພຣະເຢຊູເຈາົ້ ແນະນາພວກເຮາໃຫກ
ົ້ ັບພຣະ
ເຈາົ້ ແລະພຣະເຈາົ້ ກ ັບພວກເຮາ. ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ຢນຢູຕ
ື່ ື່ ໜາົ້ ພຣະເຈາົ້ ພຣະບິດາແລະ“ທື່ ຊຸມນຸມ” ເຊິື່ ງເປັນ
ຄອບຄວວິນຍານທື່ ສ ັດຊື່ ຂອງພຣະເຈາົ້ . ພຣະອງຍອມຮ ັບຢາື່ ງກາົ້ ຫານວາື່ ພຣະອງບື່ ມຄວາມອາຍທື່ ຈະມ
ົ້ ຍນອ
ພວກເຮາເປັນອາົ້ ຍເອອ
ເຈາົ້ ກາື່ ວຕື່ ພຣະເຈາົ້ ພຣະບິດາ
ັົ້
ົ້ ງໃນຄອບຄວ. (ຮຣ 2:11) ຈາກນນພຣະເຢຊູ

ົ້ ຍນອ
ແລະຄອບຄວວິນຍານທື່ ສ ັດຊື່ ວາື່ “ເຮາຈະປະກາດພຣະນາມຂອງພຣະອງແກອ
ື່ ົ້າຍເອອ
ົ້ ງຂອງເຮາເຮາ
ົ້ ອ
ຈະຮອ
ົ້ ງເພງສັນລະເສນພຣະອງໃນທື່າມກາງຊຸມຊນ....ຂາົ້ ນອ
ົ້ ຍຢູທ
ື່ ື່ ນພ
ົ້ ມກ ັບບຸດທັງຫຼ າຍທື່ ພຣະເຈາົ້ ຊງ
ມອບໃຫຂ
ົ້ າົ້ ນອ
ົ້ ຍ” (ຮຣ 2:12-13).
ົ້ ມນຈຸ
ນແ
ື່ ດໝາຍປາຍທາງສຸດທາົ້ ຍຂອງທາື່ ນ,ການມາເປັນສະມາຊິກຖາວອນໃນຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ .
ໃນຕອນສຸດທາົ້ ຍ, ທາື່ ນກຢູໃື່ ນຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ . ມ ັນແມນສິື່
ເື່ ລື່ ມຕ ົ້ນ.
ັ ົ້
ື່ ງທື່ ພຣະອງຕອ
ົ້ ງການຕງແຕ
ົ້ ທັງໝດລວ
ນນັ ົ້ ແມນສິື່
ື່ ງທື່ ສ ັບພະສິື່ງທື່ ຖກສາົ້ ງຂນ
ົ້ ນແຕປ
ື່ າຖະໜາ.

ເພື່ ອນຮວ
ື່ ມງານນິຣ ັນດອນ
ທາື່ ນເຄຍມການສນທະນາກຽື່ ວກ ັບຊວິດໃນການສາົ້ ງໃໝ ື່ (ສະຫວ ັນ) ຈະເປັນແນວໃດບື່ ? ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໄດ ົ້
ຍິນຫຼ າຍຄນອະທິບາຍວາື່ ມ ັນເປັນການຮ ັບໃຊດ
ົ້ າົ້ ນການນະມ ັດສະການທື່ ບື່ ມວ ັນສິົ້ນສຸດ. ຫຼ ຊວ
ື່ ງເວລາທື່ ບື່ ມ
ົ້ ສຸດທື່ ຈະຖາມ ຄາຖາມຂອງພວກເຮາກ ັບພຣະເຢຊູເຈາົ້ .,ຫຼ ການຊຸມນຸມພບປະກ ັນຂອງຄຣິສຕະຈ ັກ
ວ ັນສິນ
ຢາື່ ງເປັນພິເສດ (ອ ັນສຸດທາົ້ ຍນເົ້ ປັນຕາຢາົ້ ນແດເື່ ພາະຂາົ້ ພະເຈາົ້ ເປັນຄນທື່ ມ ັກເກັບຕວ)
ໃນຂະນະທື່ ພວກເຮາສາມາດຄາດເດາສິື່ ງຕາື່ ງໆໄດໂົ້ ດຍຈິນຕະນາການວາື່ ຊວິດໃນສວນເອເດນທື່ ສມບູນ
ແບບຈະເປັນແນວໃດ, ພວກເຮາຄວນຈື່ ໄວວ
ົ້ າື່ ພຣະຄາພບື່ ໄດເົ້ ວົ້ າເຖິງຫຼ າຍປານໃດກຽື່ ວກ ັບເລື່ ອງນ.ົ້ ສິື່ ງທື່
ົ້ ື່ ລະບຸໄວຂ
ພຣະຄາພເວົ້ າແມນບ
ທື່ ມຄວາມ
ັົ້
ື່ ື່ ຄກ ັບການຄາດເດາເຫຼື່ ານທ
ົ້ າົ້ ງເທິ ງ. “ຜູທ
ົ້ ື່ ມໄຊຊະນະເຫຼື່ ານນ”,
ອດທນໃນຄວາມເຊື່ ອຂອງພວກເພິື່ ນໃນພຣະເຢຊູເຈາົ້ , ຈະໄດຮ
ົ້ ັບ “ສິດອານາດປກຄອງບ ັນດາປະຊາຊາດ”

ົ້ ື່ ງພວກ
(ພນມ 2:26). ພຣະເຢຊູຈະໃຫພ
ົ້ ວກເພິື່ ນ“ນງື່ ັ ກ ັບເຮາເທິ ງບ ັນລ ັງຂອງເຮາ” (ພນມ 3: 21). ມໜ
ເຮາຈະ“ຕ ັດສິນບ ັນດາເທວະດາ”

(1 ກຣທ 6: 3).

ົ້ າຍຄວາມວາື່ ແນວໃດ? ມ ັນຈະຊວ
ປະໂຫຍກເຫຼື່ ານໝ
ື່ ຍໄດຖ
ົ້ າົ້ ພວກເຮາຄິດເຖິງຜູທ
ົ້ ື່ ປກຄອງປະເທດ
ຕາື່ ງໆໃນປະຈຸບ ັນ. ຄາຕອບແມນຜ
ື່ ມານຮາົ້ ຍທື່ ກະບດ (ບຸດທັງຫຼ າຍຂອງພຣະເຈົ້າທື່ ກະບດ). ຈື່ ໄດທ
ົ້ ື່ ວິ
ຫານຫບາເບນພວກເຂາໄດຖ
ົ້ ກມອບໝາຍໃຫປ
ົ້ ກຄອງບ ັນດາປະເທດຕາື່ ງຊາດ. ປະເທດຕາື່ ງໆ, ໃນປະຈຸ
ບ ັນນ,ົ້ ຍ ັງບື່ ທັນໄດຮ
ົ້ ັບການປດປື່ອຍຢາື່ ງເຕັ ມສວ
ື່ ນໂດຍພຣະເຈາົ້ ຈາກວິນຍານຊື່ວເຫຼື່ ານ.ົ້ ການຂະຫຍາຍ
ື່ ໄດເົ້ ລື່ ມຕ ົ້ນ
ອານາຈ ັກຂອງພຣະເຈາົ້ ເປັນຂະບວນການທື່ ຊາົ້ ໆຄອ
ື່ ຍເປັນຄອ
ື່ ຍໄປ ມ ັນແມນຂະບວນການທ
ື່
ື່ ັ ກາື່ ວສາເລັ ດ, ມ ັນຈະເປັນເວລາສິນ
ົ້ ຍຸກ. ໃນ
ແລວ
ັ ັງບື່ ທັນສມບູນເທື່ ອ. ເມື່ ອຂະບວນການດງ
ົ້ , ແຕວ
ື່ າື່ ມນຍ
ເວລານນ,
ັົ້ ຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈາົ້ ຈະ "ຕ ັດສິນບ ັນດາເທວະດາ". ພວກເຮາຈະດາເນນການພິພາກສາ
ກຽື່ ວກ ັບພວກກະບດ,ວິນຍານຊື່ວຮາົ້ ຍໂດຍການແທນຕາແໜງ
ື່ ພວກມ ັນ. ພວກເຮາຈະປກຄອງປະເທດ
ຕາື່ ງໆພອ
ົ້ ມພຣະເຢຊູເຈາົ້ ຜູເົ້ ປັນກະສ ັດແລະພື່ ນອ
ົ້ ງຂອງພວກເຮາ.
ທຸກຄງທ
ັົ້ ື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ເວົ້າກຽື່ ວກ ັບແນວຄິດນ,ົ້ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໄດຮ
ົ້ ັບຄາຖາມແນນ
ື່ ອນວາື່ : ພວກເຮາຈະມວຽກ
ຫຍ ັງ? ຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອບາງຄນຈະມສິດອານາດຫຼ າຍກວາື່ ຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອອື່ ນໆບ? ຂອ
ົ້ ຍຈະເປັນນາຍຂອງຜູເົ້ ຊື່ ອຄນອື່ ນ
ບ? ພວກເຮາທຸກຄນສາມາດເປັນຜູປ
ົ້ ກຄອງໄດແ
ົ້ ນວໃດ?

ຄວາມດຂອງພວກເຮາເຮັດໃຫພ
ົ້ ວກເຮາມຕາ

ແໜງ
ື່ ສູງກວ
ື່ າຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອຄນອື່ ນໆບ?
ົ້ ມນຄ
ນແ
ື່ າຖາມທື່ ພວກເຮາອາດຈະມ, ແຕພ
ື່ ວກເຮາແມນ
ື່ ຄນທື່ ອາໄສຢູື່ໃນໂລກທື່ ບື່ ສມບູນແບບແລະຊື່ວ

ຮາົ້ ຍ. ແນວຄິດຂອງພວກເຮາແມນກ
ື່ ຽື່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບໂລກທື່ ບື່ ສມບູນແບບແລະເສຍຫາຍເຊິື່ ງພວກເຮາອາໄສຢູ.ື່
ື່ ດຽວທື່ ພວກເຮາຮູຈ
ມນແມ
ນສະຖານທ
ັ
ື່
ົ້ ັກ.

ື່ ັ ນນ,
ົ້ ມນມາຈາກການຄິ
ດງ
ດທື່ ຜິດ.
ັ ົ້ ຄາຖາມປະເພດເຫຼື່ ານແ
ື່

ພຣະຄາພບື່ ໄດອ
ົ້ ະທິ ບາຍເຖິງຊວິດນິຣ ັນດອນຂອງພວກເຮາກ ັບພຣະເຈົ້າໃນຖານະເປັນເຈາົ້ ນາຍແລະ
ຄວາມສາພັນແບບລູກນອ
ນຄວາມສ
າພັນຂອງພື່ ກ ັບລູກ. ພວກເຮາແມນລູ
ັ
ົ້ ງ. ມນແມ
ື່
ື່ ກໆຂອງພຣະເຈາົ້ ແລະ
ົ້ ຍນອ
ພວກເຮາເຮັດວຽກຮວ
ື່ ມກ ັບພຣະອງຄຽງຄູກ
ື່ ັບອາົ້ ຍເອອ
ົ້ ງຂອງພວກເຮາ, ບື່ ວາື່ ຈະເປັນມະນຸດຫຼ ວິນ
ຍານ, ພວກເຮາກເປັນຕວແທນຂອງພຣະເຈາົ້ ຮວ
ດ. ແລະພື່ ນອ
ັ ົ້
ື່ ມກ ັນໃນແບບທື່ ພວກເຮາຕງໃຈຈະເຮັ
ົ້ ງທື່
ພວກເຮາຈອງເບິື່
ງຫຼາຍທື່ ສຸດແມນພຣະເຢຊູ
ເຈາົ້ . ລູກໆຂອງພຣະເຈາົ້ ທຸກຄນໄດຮ
ົ້
ື່
ົ້ ັບການສາົ້ ງໃຫເົ້ ປັນຄ
ກ ັບພຣະເຢຊູເຈາົ້ ຜູທ
ົ້ ື່ ເປັນຕວແທນສູງສຸດຂອງພຣະບິດາເຈາົ້ ຂອງພວກເຮາ.
ຈຸດເດັື່ ນກຄການປກຄອງຂອງພວກເຮາໃນສວນເອເດນໃໝນ
ັົ້ ື່ ໄດກ
ື່ ນບ
ົ້ ຽື່ ວກ ັບວາື່ ໃຜເປັນເຈົ້ານາຍ. ມ ັນ
ກຽື່ ວກ ັບການເປັນສວ
ື່ ນໜື່ ງໃນຄອບຄວ. ເມື່ ອສະມາຊິກຄອບຄວທັງໝດເປັນຄນທື່ ມກຽດແລະສມບູນແບບ,
ຄວາມຕອ
ັ ຜູຈ
ັ ົ້ ື່ ຈະຫາຍໄປ.
ົ້ ງການສາລບ
ົ້ ັດການແລະລາດ ັບຊນກ

ພວກເຮາບື່ ສາມາດເຂົ້າໃຈສິື່ ງໃດໆເຊັື່ ນນໄົ້ ດ.ົ້ ພວກເຮາອາໄສຢູໃື່ ນໂລກທື່ ເສື່ ອມໂຊມ. ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງ
ົ້ ື່ ງພວກເຮາຈະໄດຮ
ື່ ັ ທື່ ພຣະຄາພ
ການໃຫທ
.ົ້ ແລະມໜ
ັ ົ້
ົ້ ື່ ານປະສບຊວິດໃນແບບທື່ ພຣະອງຕງໃຈໄວ
ົ້ ັບ. ດງ
ກາື່ ວວາື່ :
“ສິື່ ງທື່ ຕາບື່ ເຫັ ນ ຫູບື່ ໄດຍ
ິ
ົ້ ນ
ແລະສິື່ ງທື່ ມະນຸດຄິດບື່ ອອກ
ແມນສິື່
ະ ທື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດຊ
ັົ້
ື່ ງນນແຫຼ
ົ້ ງຈ ັດຕຽມໄວ ົ້
ໃຫແ
ົ້ ກຄ
ື່ ນທັງຫລາຍທື່ ຮ ັກພຣະອງ." (1 ກຣທ 2:9)

ພາກທ II: ຂາື່ ວປະເສດ

ບດສະຫຼຸບແລະການເບິື່ ງຕວຢາື່ ງ
ົ້ າື່ ນຮູວ
ຕອນນທ
ັງແທ.ົ້ ມ ັນເປັນເລື່ ອງລາວທື່ ມະຫັດສະຈ ັນ.
ົ້ າື່ ພຣະຄາພແມນຫຍ
ື່
ົ້ ລວ
ທາື່ ນອາດຈະສງໄສວາື່ ພວກເຮາໄປຈາກທື່ ນແ
ົ້ ໄປໃສ. ມບາງແນວຄິດທື່ ສາຄ ັນທື່ ຈະຄິດກຽື່ ວກ ັບສິື່ງທື່
ພວກເຮາໄດຮ
ົ້ ຽນຮູກ
ົ້ ຽື່ ວກ ັບແຜນການຂອງພຣະເຈາົ້ .
ົ້ ຽື່ ວກ ັບອ ັບຣາຮາມ:
ໃນຕອນຕ ົ້ນຂອງເລື່ ອງ, ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໄດຂ
ົ້ ຽນເລື່ ອງນກ
ອ ັກຄະສາວກໂປໂລໄດໃົ້ ຊອ
ົ້ ັບຣາຮາມເປັນຕວຢາື່ ງຂອງຄວາມເຊື່ ອທື່ ສ ັດຊື່ (ໂຣມ 4: 1-12).
ອ ັບຣາຮາມໄດເົ້ ຊື່ ອແລະໄດຮ
ົ້ ັບການຍອມຮ ັບຈາກພຣະເຈາົ້ ກອ
ື່ ນທື່ ເພິື່ ນຈະເຊື່ ອຟັງກດລະບຽບໃດໆ.
ກດລະບຽບທື່ ເພິື່ ນປະຕິບ ັດຕາມພາຍຫຼ ງັ ສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນວາື່ ເພິື່ ນເຊື່ ອພຣະເຈົ້າ. ກດລະບຽບບື່ ໄດ ົ້
ທດແທນຄວາມເຊື່ ອ. ຄວາມເຊື່ ອ (ຄວາມສ ັດທາ) ແມນສິື່
ື່ ງໜື່ ງທື່ ຈາເປັນ. ຄວາມສ ັດຊື່ ຕື່ ຄວາມ
ເຊື່ ອນນກ
ັົ້ ັບພຣະເຈົ້າແລະບື່ ເຊື່ ອໃນພຣະອື່ ນໆແມນສິື່
ື່ ງທື່ ພວກເຮາຈະເວົ້ າເຖິງໃນພາຍຫລ ັງ.
ຄວາມເຊື່ ອແລະຄວາມສ ັດຊື່ ແມນສອງສິື່
ງທື່ ແຍກຕາື່ ງຫາກ. ພວກມ ັນພວພັນກ ັນແຕບ
ື່
ື່ ື່ ຄກ ັນ.
ົ້ ແລະການເປັນສາວກຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ . ພວກມ ັນແມນສິື່
ຄວາມຈິງຄກ ັນກຽື່ ວກ ັບຄວາມລອດພນ
ື່ ງ
ທື່ ກຽື່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັນ, ແຕບ
ື່ ື່ ຄກ ັນ.
ື່ ເສັ ົ້ນທາງຂອງພວກເຮາໃນສວ
ໃນວ ັກນນແມ
ນແຜນທ
ັ ົ້
ື່
ື່ ນທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຢາກຈະເວົ້ າ. ປະໂຫຍກທື່ ວາື່ “ຄວາມ
ເຊື່ ອທື່ ສ ັດຊື່ ” ຈະເປັນແນວທາງຂອງພວກເຮາ. ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຂອະທິ ບາຍ:

“ຄວາມເຊື່ ອ”
ໃນພາກຕື່ ໄປ,ພວກເຮາຈະເວົ້າກຽື່ ວກ ັບຂາື່ ວປະເສດ. ພວກເຮາຈະເວົ້າເຖິງຂາື່ ວປະເສດວາື່ ມ ັນແມນຫຍ
ັງ
ື່
ແລະບື່ ແມນຫຍ
ັງ. ພວກເຮາຈະຮຽນຮູວ
ື່
ົ້ າື່ ມ ັນໝາຍຄວາມວາື່ ແນວໃດ. ພວກເຮາຈະພິຈາລະນາຄວາມໝາຍ
ຂອງຂາື່ ວປະເສດຕາມພຣະຄາພ. ນນແມ
ນສິື່
ັ ົ້
ື່ ງທື່ ສາຄ ັນເພາະການເຊື່ ອຂາື່ ວປະເສດແມນວິ
ື່ ທທື່ ເຮາຈະເຂົ້າ
ົ້ . ຄວາມລອດພນ
ົ້ ແມນ
ເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ . ເປັນວິທທື່ ພວກເຮາໄດຮ
ົ້ ັບຄວາມລອດພນ
ື່
ົ້ . ເປັນເສັ ົ້ນທາງທື່ ພຣະອງໄດສ
ົ້ ມາ
ໂດຍຄວາມເຊື່ ອ. ມ ັນແມນວິ
ື່ ທທື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດໃົ້ ຫຄ
ົ້ ວາມລອດພນ
ົ້ າົ້ ງຂນ
ົ້ ໜັກໃສສ
ເພື່ ອໃຫພ
ິ ື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດເົ້ ຮັດ.
ົ້ ວກເຮາເຂົ້າຮວ
ື່ ມກ ັບຄອບຄວຂອງພຣະອງ. ທັງໝດນເົ້ ນັນ
ື່ ື່ ງທ

“ຄວາມສ ັດຊື່ ”
ໃນພາກສຸດທາົ້ ຍຂອງປົ້ ມນ,ົ້ ພວກເຮາຈະຮຽນກຽື່ ວກ ັບການເປັນສາວກ. “ສາວກ” ແມນຄ
ື່ າທື່ ມຄວາມ
ໝາຍວາື່ “ຜູຕ
ິ ຕາມ.” ການເປັນສາວກຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໝາຍເຖິງການຕິດຕາມພຣະອງແລະຮຽນ
ົ້ ດ
ແບບພຣະອງ. ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດກ
ົ້ າື່ ວວາື່ “ຜູທ
ົ້ ື່ ໄດເົ້ ຫັ ນເຮາກໄດເົ້ ຫັ ນພຣະບິດາເຈາົ້ ” (ຢຮ 14: 7, 9).
ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ດາເນນຊວິດໃນແນວທາງທື່ ສະແດງວາື່ ພຣະອງຮ ັກພຣະເຈາົ້ . ພຣະເຢຊູສ ັດຊື່ ຕື່ ພຣະບິດາເຈາົ້
ແລະແຜນການຂອງພຣະບິດາເຈາົ້ . ການເປັນສາວກແມນວິ
ື່ ທທື່ ພວກເຮາສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນວາື່ ພວກເຮາຮ ັກ
ພຣະເຢຊູແລະຮ ັກພຣະເຈາົ້ ພຣະບິດາ. ມ ັນບື່ ກຽື່ ວກ ັບການໄດຮ
ົ້ ັບຄວາມຮ ັກຈາກພຣະເຈາົ້ . ມ ັນແມນວິ
ື່ ທທື່
ົ້ .
ພວກເຮາຂອບໃຈພຣະເຢຊູເຈາົ້ ທື່ ເຮັດສາເລັ ດແຜນການຂອງພຣະເຈາົ້ ເພື່ ອຊວ
ື່ ຍພວກເຮາໃຫລ
ົ້ ອດພນ
ົ້ ຂອງເຮາ. ເປັນວິທ
ມນບ
ັ ື່ ໄດກ
ົ້ ຽື່ ວກ ັບການປື່ຽນແທນຫຼເພື່ ມສິື່ ງທື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດກ
ົ້ ະທາເພື່ ອຄວາມລອດພນ
ທື່ ພວກເຮາສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນວາື່ ພວກເຮາເຊື່ ອໃນສິື່ ງທື່ ພຣະອງໄດເົ້ ຮັດເພື່ ອຄວາມລອດຂອງພວກເຮາ
(ຢກບ 2:14-26).
ື່ ັ ທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໄດກ
ົ້ ລວ
ດງ
າື່ ງທື່ ກຽື່ ວຂອ
ົ້ າື່ ວມາກອ
ື່ ນໜາົ້ ນແ
ົ້ , ຄວາມເຊື່ ອແລະຄວາມສ ັດຊື່ ແມນສອງຢ
ື່
ົ້ ງກ ັນ,
ົ້ ແລະການເປັນສາ
ແຕແ
າທື່ ມຄວາມໝາຍດຽວກ ັນ. ຄວາມລອດພນ
ື່ ຍກກ ັນຕາື່ ງຫາກ. ທັງສອງບື່ ແມນສອງຄ
ື່
ົ້ ຽື່ ວຂອ
ວກຂອງພຣະເຢຊູກື່ ເຊັື່ ນກ ັນ. ສອງຢາື່ ງນກ
ົ້ ງກ ັນ,ແຕມ
ື່ ັນບື່ ຄກ ັນ. ພວກເຮາເຊື່ ອຂາື່ ວປະເສດເພື່ ອ
ົ້ ຂອງພວກເຮາໂດຍການເປັນ
ຄວາມລອດຂອງພວກເຮາ. ພວກເຮາສະແດງສ ັດຊື່ ຕື່ ພຣະຜູຊ
ົ້ ວ
ື່ ຍໃຫລ
ົ້ ອດພນ
ສາວກຂອງພຣະອງ.

ພາກທ II: ຂາື່ ວປະເສດ

ບດທເຈັດ
ຂາື່ ວປະເສດແມນຫຍ
ັງ?
ື່
ມນອາດຈະເປັ
ນເລື່ ອງແປກທື່ ຈະຖາມຄາຖາມນໃົ້ ນປົ້ ມ. ພວກເຮາໄດໃົ້ ຊເົ້ ວລາໃນການເບິື່ ງເລື່ ອງລາວ
ັ
ຂອງພຣະຄາ ພດນພສມຄວນແລວ
ົ້ . ເບິື່ ງຢູໃື່ ນເລື່ ອງລາວຂອງວິທການທື່ ພຣະເຈົ້າຕອ
ົ້ ງການພວກເຮາຢູໃື່ ນ
ຄອບຄວຂອງພຣະອງ. ພວກເຮາກສາມາດເຂົ້າຮວ
ື່ ມໃນຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ ໄດໂົ້ ດຍການເຊື່ ອໃນຂາື່ ວ
ປະເສດ.
ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໄດຄ
ົ້ ົ້ນພບວາື່ ຄນຈານວນຫຼ ວງຫຼ າຍທື່ ເວົ້ າວາື່ ພວກເຂາເຈາົ້ ເປັນຄຣິສຕຽນແຕບ
ື່ ື່ ເຂົ້າໃຈຂາື່ ວປະ
ເສດແທໆ
ັງ. ຄນອື່ ນທື່ ສາມາດອະທິບາຍໄດຢ
ົ້ . ບາງຄນບື່ ສາມາດອະທິ ບາຍໄດວ
ົ້ າື່ ມ ັນແມນຫຍ
ື່
ົ້ າື່ ງຈະແຈງ,
ົ້
ື່ ສູກ
ມກຈະຕ
ພວກເຂາຕື່ ສູກ
ັ
ັ າຍດາຍພຽງໃດ.
ົ້ ັບການຍອມຮ ັບຢາື່ ງແທຈ
ົ້ ງິ ວາື່ ມນງ
ື່
ົ້ ັບການເຊື່ ອຢາື່ ງແທຈ
ົ້ ງິ ວາື່
ຂາື່ ວດແມນສິື່
ື່ ງທື່ ຈາເປັນເພື່ ອໃຫໄົ້ ດຮ
ົ້ ັບຊວິດນິຣ ັນດອນ.
ບາງທາື່ ນອາດຈະສງໄສວາື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ກາລ ັງເວົ້ າເຖິງຫຍ ັງ. ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຄິດວາື່ ,ໃນຂະນະທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້
ົ້ ມນສິື່
ອະທິບາຍສິື່ ງທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໝາຍເຖິງນນັົ້ ທາື່ ນຈະຄິດວາື່ ນແ
ື່ ງທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ເຊື່ ອ. ຫຼ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຮູຈ
ົ້ ັກຄນ
ທື່ ເຊື່ ອແບບນ.ົ້
ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຈະເລື່ ມຕ ົ້ນໂດຍການໃຫຄ
ົ້ ານິຍາມຂອງຂາື່ ວປະເສດ.ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຍ ັງຈະຖາມບາງຄາຖາມທື່
ສາຄ ັນທື່ ຈະເຂົ້າໃຈຢາື່ ງຈະແຈງົ້ ອກດວ
ົ້ ຍ. ພວກເຮາຍ ັງຕອ
ົ້ ງເວົ້ າກຽື່ ວກ ັບສິື່ງທື່ ຂາື່ ວປະເສດບື່ ແມນແນວໃດ.
ື່
ເມື່ ອພວກເຮາໄປເຖິງພາກສວ
ັ ົ້ ທາື່ ນຈະເຫັ ນວາື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໝາຍຄວາມວາື່ ແນວໃດທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໄດ ົ້
ື່ ນນນ,
ກາື່ ວມາດວ
ົ້ ຍຄວາມຫຍຸງົ້ ຍາກ.

ຂາື່ ວປະເສດແມນ
ື່ ຫຍ ັງ?
ື່ ຈະການດຄາວາ
ມນງ
ັ າຍທ
ື່
ື່ “ຂາື່ ວປະເສດ”ໝາຍຄວາມວາື່ ແນວໃດ. ຄາໃນພຣະຄາພໝາຍຄວາມວາື່
ົ້ ມນມາຈາກພາສາກຣ
ື່ ໃຊຂ
“ຂາື່ ວສານແຫງື່ ຄວາມລອດພ ົ້ນ”. ນແ
ກ. ພາສາກຣກແມນພາສາທ
ື່
ື່
ົ້ ຽນພຣະຄາ
ພໃໝ.ື່
ົ້ ມນກ
ົ້ . ແຕທ
ມນເປັ
ັ ນການດທື່ ພວກເຮາຮູວ
ົ້ າື່ ຄາສ ັບນແ
ື່ ຽື່ ວກ ັບຂາື່ ວສານແຫງື່ ຄວາມລອດພນ
ື່ ື່ ຈິງພວກເຮາ
ົ້ ໃນຂອງຂາື່ ວສານນນ.
ບື່ ໄດເົ້ ວົ້າຫຍ ັງກຽື່ ວກ ັບເນອ
ັ ົ້ ພວກເຮາໄດກ
ົ້ ານດຄາວາື່ “ຂາື່ ວປະເສດ” ມຄວາມ
ໝາຍແນວໃດ, ແຕວ
ັ ື່ ແມນສິື່
ື່ າື່ ມນບ
ື່ ງທື່ ຂາື່ ວປະເສດເປັນແທໆ
ົ້ .

ົ້ ະເໜຄວາມລອດພນ
ົ້ ຂອງພຣະເຈາົ້ ແມນ
ສະນນ,ໃຫ
ພ
ັົ້
ັງ. ຂສ
ົ້ ວກເຮາມາລມກ ັນວາື່ ຂາື່ ວປະເສດແມນຫຍ
ື່
ື່
ົ້ າກດ
ຫຍ ັງ? ລາຍລະອຽດຂອງຂາື່ ວປະເສດມຫຍ ັງແດ?ື່ ແລະເປັນຫຍ ັງມ ັນຈື່ ງເປັນຂາື່ ວປະເສດ? ຄານປ
ເກອບ 100 ເທື່ ອໃນພຣະຄາພໃໝ.ື່ ເນື່ ອງຈາກວາື່ ມ ັນຖກນາໃຊຫ
ົ້ ຼ າຍ, ພວກເຮາຈາເປັນຕອ
ົ້ ງເຂົ້າໃຈມ ັນ.
ອ ັກຄະສາວກໂປໂລອາດເວົ້າເຖິງຂາື່ ວປະເສດຫຼາຍກວາື່ ຜູຂ
ົ້ ຽນໃນພຣະຄາພໃໝຄ
ື່ ນອື່ ນໆ. ເພິື່ ນໃຊຄ
ົ້ າ
ົ້ ວາມທື່ ເພິື່ ນປະກາດກຽື່ ວກ ັບພຣະເຢຊູເຈາົ້ :
ວາື່ “ຂາື່ ວປະເສດ” ສາລ ັບຂຄ
ບດນີັ້ພີຶ່ນ້ອງທງຫຼາຍເອີຍ, ເຮາຂໍໃຫ້ພວກເຈັ້າຄານງເຖິງຂ່າວປະເສີດທີຶ່ເຮາໄດ້ປະກາດແກ່ພວກເຈັ້າ ຊຶ່ງພວກ
ເຈັ້າໄດ້ຮບເອາໄວ້ແລະຕັ້ງຢູູ່ໃນຂ່າວປະເສີດນັ້ນ.ແລະຊຶ່ງເປັນເຫດທີກ
ຶ່ າລງເຮດໃຫ້ເຈັ້າທງຫລາຍໄດ້ພັ້ນ ຖ້າ
ພວກເຈັ້າຍງຢຶດຖຂໍໍ້ຄວາມທີຶ່ເຮາໄດ້ປະກາດເປັນຂ່າວປະເສີດໃຫ້ແກ່ພວກເຈັ້ານັ້ນ .... ຄວ່າ, ພຣະຄຣິດຊງສິັ້ນ
ພຣະຊນແທນ ຄວາມຜິດບາບຂອງເຮາທງຫລາຍ ຕາມທີມ
ຶ່ ີຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄາພີ, ແລະພຣະອງໄດ້ຖກຝັງໄວ້
ແລະໃນວນຖ້ວນສາມໄດ້ຖກຊງບນດານໃຫ້ເປັນຄນມາສູຊ
່ ີວິດຕາມທີຶ່ມຄ
ີ າຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄາພີ
(1 ກຣທ 15:1-4)
ໂປໂລໃຫລ
ົ້ າຍລະອຽດກຽື່ ວກ ັບຂາື່ ວສານຂອງເພິື່ ນໃນຂເົ້ ຫຼື່ ານ:ົ້
ເຮາຄໂປໂລ ຜູ້ຮບໃຊ້ຄນໜຶ່ງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈັ້າ ທີຶ່ພຣະອງຊງເອີັ້ນໃຫ້ເປັນອກຄະສາວກ ແລະໄດ້ຊງຄດ
ອອກຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈັ້າ....ເລຶ່ອງພຣະບຸດຂອງພຣະອງ ຄພຣະເຢຊູຄຣິດເຈັ້າຂອງພວກ
ເຮາທງຫຼາຍ ຜູຊ
້ ງບງເກີດໃນເຊັ້ອວງຂອງດາວິດຝູ່າຍເນັ້ອກາຍແຕ່ຝູ່າຍພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມບໍຣິສຸດນັ້ນ ໄດ້
ຊງປະກາດດ້ວຍຣິດທານຸພາບ ຄໂດຍການທີຶ່ພຣະເຈັ້າໄດ້ຊງບນດານໃຫ້ເປັນຄນຂັ້ນມາຈາກຕາຍວ່າ ເປັນພຣະ
ບຸດຂອງພຣະເຈັ້າ.ໂດຍທາງພຣະອງນີັ້ແຫຼະ ເຮາໄດ້ຮບພຣະຄຸນແລະໜ້າທີຶ່ເປັນອກຄະສາວກເພອ
ຶ່ ເຫນແກ່ພຣະ
ນາມຂອງພຣະອງໃຫ້ໄປປະກາດທ່າມກາງຊນຊາດຕ່າງໆໃຫ້ເຂາເຊຶ່ອຟັງ. (ຣມ 1:1-5)
ົ້ ໃນຂອງຂາື່ ວປະເສດຈະແຈງຂ
ົ້ ໃນຂຄ
ົ້ ວາມເຫຼື່ ານ.ົ້ ນແ
ົ້ ມນອ
ເນອ
ົ້ ນ
ື່ ງປະກອບ:
• ພຣະເຈາົ້ ໄດສ
ົ້ ື່ ງພຣະບຸດຂອງພຣະອງມາ. . .
ົ້ ສາຍຂອງດາວິດ. . .
• ຜູທ
ົ້ ື່ ເກດໃນເຊອ
• ພຣະເຢຊູຄຣິດໃນຖານະທື່ ເປັນມະນຸດ. . .
• ຜູທ
ົ້ ື່ ໄດຕ
ົ້ າຍແທນບາບຂອງພວກເຮາ. . .
• ຜູທ
ົ້ ື່ ໄດຖ
ົ້ ກຝັງ. . .
• ແລະຜູທ
ົ້ ື່ ໄດເົ້ ປັນຄນມາຈາກຕາຍ. . .
ົ້ ມນເນ
ົ້ ໃນຂອງຂາື່ ວປະເສດ. ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຂອະທິ ບາຍອກເທື່ ອໜື່ ງໃນຂະນະທື່ ທາື່ ນ
ບ ັນດາລາຍການເຫຼື່ ານແ
ອ
ື່
ົ້ :
ຄິດເຖິງເລື່ ອງລາວຂອງແຜນການຂອງພຣະເຈາົ້ ທື່ ພວກເຮາໄດກ
ົ້ າື່ ວມາກອ
ື່ ນໜາົ້ ນຄ

ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈາົ້ ໄດກ
ົ້ າຍເປັນມະນຸດ. ພຣະອງໄດທ
ົ້ ນທຸກທລະມານແລະສິົ້ນພຣະຊນຢູເື່ ທິງໄມ ົ້
ົ້ ຈາກຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ ອກຕື່ ໄປ.
ກາງແຂນເພື່ ອວາື່ ບາບຂອງພວກເຮາຈະບື່ ເຮັດໃຫພ
ົ້ ວກເຮາພນ
ພຣະອງໄດເົ້ ປັນຄນມາຈາກຄວາມຕາຍເພື່ ອພວກເຮາຈະສາມາດເອາຊະນະຄວາມຕາຍແລະຢູກ
ື່ ັບພຣະ
ບິດາຂອງພຣະອງ, ເປັນພຣະບິດາຂອງພວກເຮາ,ເປັນພຣະເຈາົ້ ທຽື່ ງແທແ
ົ້ ຕອ
ື່ ງດຽວ,ແລະຕະຫຼ ອດໄປ.
ົ້ ມນຂ
ົ້
ຖາົ້ ນແ
ື່ າື່ ວປະເສດ, ເປັນຫຍ ັງມ ັນຈື່ ງປະເສດ? ມຫຼ າຍເຫດຜນ. ມ ັນເປັນສິື່ ງທື່ ດເພາະວາື່ ຄວາມພນ
ົ້ ກ ັບການເຮັດດຂອງພວກເຮາເອງ. ບື່ ມຫຍ ັງກຽື່ ວກ ັບການເຮັດບຸນດວ
ຂອງພວກເຮາບື່ ໄດຂ
ົ້ ນ
ົ້ ຍລາຍການ
ຂອງຜນງານທື່ ດ. ລາຍລະອຽດຂອງຂາື່ ວປະເສດບື່ ແມນກ
ື່ ຽື່ ວກ ັບສິື່ງທື່ ທາື່ ນໄດເົ້ ຮັດ, ຫຼອາດຈະເຮັດ, ຫຼຈາ
ເປັນຕອ
ນກ
ນຂ
ັ
ັົ້
ົ້ ງເຮັດ. ມນແມ
ື່ ຽື່ ວກ ັບສິື່ງທື່ ຄນອື່ ນໄດເົ້ ຮັດເພື່ ອທາື່ ນແລວ
ົ້ . ນນແມ
ື່ າື່ ວດສາລ ັບພວກເຮາທຸກ
ຄນ, ເພາະວາື່ ບື່ ມໃຜໃນພວກເຮາທື່ ສມບູນແບບ. ບື່ ມໃຜໃນພວກເຮາເຮັດໃຫພ
ົ້ ຣະເຈາົ້ ພໃຈຕະຫຼ ອດເວລາ.
ບື່ ມໃຜໃນພວກເຮາດພທື່ ຈະຢູໃື່ ນຄອບຄວຂອງພຣະອງ.

ບື່ ມໃຜໃນພວກເຮາທື່ ຈະໄດຮ
ົ້ ັບນາມຊື່ ຂອງ

ພຣະອງ. ພວກເຮາຕອ
ົ້ ງໄດຮ
ົ້ ັບການຍອມຮ ັບຈາກພຣະເຈາົ້ . ລາຍລະອຽດຂອງຂາື່ ວປະເສດບອກພວກເຮາ
ົ້ ໄດແ
ວາື່ ມນສາມາດເກ
ດຂນ
ັ
ົ້ ນວໃດ.
ສ ັງເກດເຫັ ນວາື່ ໂປໂລໄດກ
ົ້ າື່ ວເຖິງວຽກຮ ັບໃຊຂ
ົ້ ອງເພິື່ ນໃນການບອກເລື່ າຂາື່ ວປະເສດແກຜ
ື່ ຄ
ົູ້ ນວາື່ “ການ
ເຮັດໃຫເົ້ ກດຄວາມເຊື່ ອ.” ເພິື່ ນຢາກໃຫຜ
ິ ຂາື່ ວສານຂອງເພິື່ ນ “ຍດໝນ”
ັ ົ້ ກ ັບສິື່ງທື່ ເພິື່ ນເວົ້ າ. ທາື່ ນ
ົ້ ທ
ົູ້ ື່ ໄດຍ
ົ້ ນ
“ເຊື່ ອຟັງ” ຂາື່ ວປະເສດແນວໃດ? ທາື່ ນຕອ
ົ້ ງຮ ັບບ ັບຕິສະມາບ? ທາື່ ນຕອ
ົ້ ງຖວາຍເງິນບ? ທາື່ ນຕອ
ົ້ ງເປັນ
ຄນທື່ ດບ? ທາື່ ນຕອ
ັ ົ້ ວ
ົ້ ງໃຈດຕະຫຼ ອດເວລາບ? ທາື່ ນຕອ
ົ້ ງເຮັດບຸນບ? ສິື່ ງເຫຼື່ ານນລ
ົ້ ນແຕເື່ ປັນສິື່ ງທື່ ດ,ແຕ ື່
ວາື່ ບື່ ແມນ
ື່ . ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການ “ຄວາມເຊື່ ອ." ທາື່ ນເຊື່ ອຟັງຂາື່ ວປະເສດໂດຍພຽງແຕເື່ ຊື່ ອ.
ທາື່ ນຍ ັງໄດສ
ົ້ ັງເກດເຫັ ນບວາື່ ໂປໂລບື່ ໄດເົ້ ວົ້ າວາື່ "ຄວາມເຂົ້າໃຈ"? ພວກເຮາອາດຈະບື່ ເຂົ້າໃຈສິື່ ງຕາື່ ງໆ
ເຊັື່ ນວາື່ ພຣະເຈາົ້ ກາຍມາເປັນມະນຸດໃນພຣະເຢຊູເຈົ້າ. ພວກເຮາອາດຈະບື່ ເຂົ້າໃຈວາື່ ພຣະເຢຊູເປັນຄນມາ
ຈາກຕາຍອກ. ມ ັນບື່ ເປັນຫຍ ັງຖາົ້ ພວກເຮາບື່ ເຂົ້າໃຈທຸກຢາື່ ງ. ພຣະເຈາົ້ ບື່ ໄດຮ
ົ້ ຽກຮອ
ົ້ ງໃຫພ
ົ້ ວກເຮາເຂົ້າໃຈ
ມນທັ
ັ ງໝດ. ພວກເຮາບື່ ຈາ ເປັນຕອ
ົ້ ງເຮັດການສອບເສັ ງເອາຄະແນນກຽື່ ວກ ັບລາຍລະອຽດແລະເພື່ ອເສັງ
ົ້ າື່ ເປັນຍອ
ຜາື່ ນ. ພຣະອງຕອ
ົ້ ງການຄວາມເຊື່ ອ. ການທາຄວາມເຂົ້າໃຈສິື່ ງຕາື່ ງໆເຫຼື່ ານວ
ົ້ ນຫຍ ັງຈື່ ງສາມາດ
ົ້ ພາຍຫຼ ງັ .
ເກດຂນ
ົ້ ໃນຫຼ ັກຂອງຂາື່ ວປະເສດແມນພຣະເຈ
ເນອ
າົ້ ຊງສະເໜໃຫອ
ັ ສິື່ ງທື່ ບື່ ດທື່ ທາື່ ນໄດເົ້ ຮັດຫຼ ສິື່ ງ
ື່
ົ້ ະໄພທາື່ ນສາລບ
ທື່ ດທັງໝດ ທື່ ທາື່ ນບື່ ໄດເົ້ ຮັດ. ພຣະເຈົ້າກາລ ັງສະເໜທື່ ຈະມອບບອ
ື່ ນຢູອ
ື່ ັນຖາວອນໃຫແ
ົ້ ກທ
ື່ າື່ ນໃນຄອບຄວ
ົ້ ະ ເໜຂອງພຣະອງສະແດງເຖິງຄວາມຮ ັກແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອງ. ບາງຄງພ
ຂອງພຣະອງ. ຂສ
ັ ົ້
ຣະຄາພໃຊຄ
ົ້ າວາື່ "ພຣະຄຸນ" ແທນຄາວາື່ "ຄວາມຮ ັກ" ແລະ "ຄວາມເມດຕາ"

ເພາະວາື່ ບື່ ມພະລ ັງອາ

ົ້ ະເໜນ.ົ້
ນາດຫຼວິນຍານໃດທື່ ຍິື່ ງໃຫຍກ
ື່ ວາື່ ພຣະເຈາົ້ , ພຣະອງບື່ ໄດຖ
ົ້ ກບ ັງຄ ັບໃຫເົ້ ຮັດຂສ

ພຣະອງສະເໜ

ົ້ ໃຫແ
ຄວາມລອດພນ
ົ້ ກທ
ື່ າື່ ນຍອ
ົ້ ນວາື່ ພຣະອງຕອ
ົ້ ງການທາື່ ນເຂົ້າມາຢູໃື່ ນຄອບຄວຂອງພຣະອງ,ສິື່ ງທັງໝດທື່
ພຣະອງຂກື່ ຄໃຫທ
ົ້ າື່ ນເຊື່ ອ.
ນນແມ
ນຂ
ັົ້
ື່ າື່ ວປະເສດກຽື່ ວກ ັບແຜນການຂອງພຣະເຈາົ້ .

ຍອ
ົ້ ນຫຍ ັງພວກເຮາຈິື່ ງຕົ້ອງການຂາື່ ວປະເສດ?
ົ້ ລວ
ທາື່ ນອາດຄິດວາື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໄດຕ
ົ້ ອບຄາຖາມນແ
ົ້ . ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໄດເົ້ ວົ້ າແບບອອ
ົ້ ມໆ, ແຕຍ
ື່ ອ
ົ້ ນປະສບ
ການຂອງຂາົ້ ພະເຈາົ້ ກ ັບຄຣິສຕຽນຫຼ າຍໆຄນຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຈາເປັນຕອ
ົ້ ງເວົ້ າໂດຍກງຫຼ າຍກວາື່ ນ.ົ້
ຍອ
ົ້ ນຫຍ ັງພວກເຮາຈິື່ ງຕອ
ົ້ ງການຂາື່ ວປະເສດ? ເພາະຖາົ້ ບື່ ມຂາື່ ວປະເສດພວກເຮາກື່ ບື່ ມຄວາມຫວ ັງທື່
ຈະມຊວິດນິຣ ັນດອນກ ັບພຣະເຈາົ້ . ໂອກາດມສູນເປເຊັ ນ. ພວກເຮາແຍກອອກຈາກພຣະເຈາົ້ ເພາະຄວາມ
ບາບຂອງພວກເຮາ. ການເຊື່ ອຂາື່ ວປະເສດແມນວິ
ື່ ທແກ.ົ້
ພຣະຄາພໄດເົ້ ວົ້າເຖິງບ ັນຫາຂອງພວກເຮາໃນຫຼ າຍທາງ. ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດກ
ົ້ າື່ ວວາື່ ພຣະອງມາທື່ ນເົ້ ພື່ ອ
ົ້ ” (ລກ19:10). ພວກເຮາເກດມາໃນສະຖາ
“ຊອກຫາ ແລະໂຜດເອາຄນທື່ ຫຼງເສຍໄປແລວ
ລ
ັົ້
ົ້ ນນໃຫ
ົ້ ອດພນ
ນະການທື່ ພວກເຮາ“ຕາຍໃນການລວ
ື່ ງລະເມດແລະບາບ” (ອຟຊ 2:1,5) ແລະ“ບື່ ຊອບທາ” (ຣມ 5:6).
ພວກເຮາໄດ“ົ້ ແຍກອອກຈາກພຣະເຈາົ້ ” (ອຟຊ 4:18) ແລະ“ເປັນສ ັດຕູ” ຕື່ ພຣະອງ (ກລຊ1:21),
ເພາະວາື່ ພວກເຮາເປັນ“ສ ັດຕູ”ຂອງພຣະອງ ( ຣມ5: 10). ພວກເຮາກາລ ັງຕກຢູໃື່ ນສະຖານະການທື່ ບື່ ດ.
ເລື່ ອງໃນພຣະຄາພທື່ ພວກເຮາໄດເົ້ ບິື່ ງອະທິ ບາຍວາື່ ເປັນຫຍ ັງພວກເຮາຢູໃື່ ນສະຖານະການທື່ ບື່ ດນ.ົ້
ພວກເຮາບື່ ໄດເົ້ ກດມາໃນຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ . ພວກເຮາເກດມາໃນຄອບຄວອື່ ນ. ແຕພ
ື່ ຣະເຈົ້າຕອ
ົ້ ງ
ການພວກເຮາຢູໃື່ ນຄອບຄວຂອງພຣະອງ. ຖາົ້ ບື່ ມຄຸນລກ
ັ ສະນະຂອງພຣະເຈາົ້ , ພວກເຮາກໃຊປ
ັ ຍາແລະ
ົ້ ນ
ເສລພາບຂອງພວກເຮາເພື່ ອໃຫໄົ້ ດສ
າໄດທ
ິ ື່ ພວກເຮາຕອ
ັ ົ້
ົ້ ື່ ງທ
ົ້ ງການ. ແຕຫ
ື່ ຼ າຍໆຄງພວກເຮ
ົ້ າຮາົ້ ຍຄນອື່ ນ
ເມື່ ອພວກເຮາເຮັດແບບນນ.
ັົ້ ພວກເຮາດາລງຊວິດໃນຮູບແບບຕາື່ ງໆທື່ ເຮັດໃຫພ
ົ້ ວກເຮາເຈັບປວດຢາື່ ງຮາົ້ ຍ
ແຮງ. ເມື່ ອພວກເຮາບື່ ໄດເົ້ ປັນຕວແທນຂອງພຣະເຈາົ້ ຢາື່ ງສມບູນແບບ, ພວກເຮາຈະຝາື່ ຝນກດບ ັນຍ ັດ
ຂອງພຣະອງ. ເມື່ ອພວກເຮາລະເມດ,ສົ້ໂກງ,ແລະທາຮາົ້ ຍຄນອື່ ນ, ພວກເຮາກື່ ເຮັດບາບ. ພວກເຮາເປັນ
ຄນບາບໂດຍທາມະຊາດ. ພວກເຮາມທາມະຊາດທື່ ເຫັ ນແກຕ
ື່ ວແລະກະບດ. “ດ້ວຍວ່າ, ທຸກຄນໄດ້ເຮດຜິດ
ບາບແລະຂາດຈາກພຣະຣດສະໝີຂອງພຣະເຈັ້າ” (ຣມ 3:23)
ື່ ຈະອາື່ ນເລື່ ອງນນແລະມ
ົ້ ື່ ຄຢາື່ ງໃດກື່ ຕາມ
ມນງ
ຄວາມເສົ້ າໃຈຫຼ ໃຈຮາົ້ ຍ. ແຕຂ
ັ າຍທ
ັ ົ້
ື່
ື່ າື່ ວດຂອງເລື່ ອງນກ
ົ້ ລະຮ ັກພວກເຮາ. ຄວາມຮ ັກຂອງພຣະເຈາົ້ ທື່ ມຕື່ ພວກເຮາເຮັດໃຫຂ
ພຣະເຈາົ້ ຮູທ
ຸ ສິື່ ງເຫຼື່ ານແ
ົ້ ກ
ົ້ າື່ ວປະເສດ
ົ້ . ສາດສະໜາອື່ ນໆທຸກໆສາດສະໜາບື່
ແຕກຕາື່ ງກ ັບຄາສອນຂອງສາດສະໜາອື່ ນໆກຽື່ ວກ ັບຄວາມລອດພນ

ວາື່ ຈະເວົ້າວາື່ ບາບບື່ ແມນບ
ດຄວາມດຂອງຄນເຮາ. ທາື່ ນຕອ
ື່ ັນຫາຫຼເວົ້າວາື່ ທາງອອກແມນການເຮັ
ື່
ົ້ ງເຮັດພິ
ທກາທື່ ຖກຕອ
ົ້ ງເລົ້ອຍໆ, ທອ
ື່ ງບດສວດມນພາວະນາທື່ ຖກຕອ
ົ້ ງ, ຮ ັກສາທຸກໆວ ັນສາຄ ັນທາງສາດສະໜາ,
ແລະເຮັດທຸກຢາື່ ງໃຫດ
ົ້ .
ມແຕຂ
ັ ົ້ ື່ ຊື່ ສ ັດຕື່ ສະພາບການຂອງມະນຸດ. ມແຕຂ
ື່ າື່ ວປະເສດເທື່ ານນທ
ື່ າື່ ວປະເສດໃນພຣະຄຣິສຕະທາຄາ
ພເທື່ ານນທ
ັົ້ ື່ ສອນວາື່ ຄນເຮາບື່ ມຄວາມສາມາດທື່ ຈະຊວ
ື່ ຍຕນເອງໄດ.ົ້ ສາດສະໜາອື່ ນໆຕວະທາື່ ນ. ພວກ
ເຂາບອກທາື່ ນວາື່ ທາື່ ນສາມາດແກໄົ້ ຂບ ັນຫາຂອງການຖກແຍກອອກຈາກພຣະເຈາົ້ ໄດ.ົ້ ຫຼ ພວກເຂາອາດຈະ
ສອນວາື່ ທາື່ ນບື່ ມປັນຫາ. ຂາື່ ວປະເສດແມນຄ
ື່ າສອນດຽວທື່ ບອກທາື່ ນວາື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດຈ
ົ້ ັດກຽມວິທແກໄົ້ ຂບ ັນ
ຫາໃຫແ
ງກໄດເົ້ ຮັດ. ຂາື່ ວປະເສດແມນມ
ັົ້
ົ້ ລະຈາກນນພຣະອ
ື່ ຄວາມສ ັດຊື່ ແທໆ
ົ້ . ມ ັນບອກຄວາມຈິງແກທ
ື່ າື່ ນ
ົ້ ວະກຽື່ ວກ ັບສະຖານະການຂອງ
ເຖິງແມນວ
ບປວດ. ນນສະແດງໃຫ
ເົ້ ຫັ ນເຖິງຄວາມຮ ັກ. ການຂຕ
ັ
ັ ົ້
ື່ າື່ ມນຈະເຈັ
ທາື່ ນບື່ ແມນຄວາມຮ
ັກ.
ື່

ມວິທອື່ ນທື່ ຈະໄດຮ
ົ້ ັບຄວາມລອດພ ົ້ນບ?
ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຫາກື່ ຕອບຄາຖາມນ,ົ້ ແຕຂ
ື່ າົ້ ພະເຈາົ້ ຢາກຕອບຄາຖາມອກເທື່ ອໜື່ ງດວ
ົ້ ຍວິທອື່ ນ
ົ້ ແລະຊວິດນິຣ ັນດອນກ ັບພຣະອງໂດຍບື່ ເສຍຄື່າ. ມ ັນບື່
ພຣະເຈາົ້ ມອບການໃຫອ
ົ້ ະໄພ,ຄວາມລອດພນ
ື່ ອເທື່ ານນ.
ແມນສິື່
ັົ້ ນ ົ້
ື່ ງທື່ ຫາໄດຫ
ົ້ ຼ ສມຄວນໄດຮ
ົ້ ັບ. ເພາະມ ັນບື່ ສາມາດຫາໄດ.ົ້ ສິື່ ງທື່ ຕອ
ົ້ ງການແມນຄວາມເຊ
ື່
ໝາຍເຖິງການໄວວ
ົ້ າງໃຈໃນແຜນການຂອງພຣະເຈາົ້ . ມ ັນໝາຍຄວາມວາື່ ການເຊື່ ອວາື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດ ົ້
ເຮັດທຸກສິື່ ງທື່ ຈາເປັນສາລ ັບສະຖານະການຂອງເຮາ.
ົ້ .ພຣະ
ແຕກ
ື່ ານເຊື່ ອຂາື່ ວປະເສດກື່ ໝາຍຄວາມວາື່ ບື່ ເຊື່ ອຄາສອນຫຼ ຄວາມຄິດອື່ ນໆກຽື່ ວກ ັບຄວາມລອດພນ
ຄາພບອກວາື່ ບື່ ມທາງອື່ ນໃດທື່ ຈະໄດຮ
ົ້ ັບການໃຫອ
ົ້ ະໄພແລະຊວິດນິຣ ັນດອນ. ລອງຄິດເບິື່ ງ,ເປັນຫຍ ັງພຣະ
ົ້ າົ້ ຫາກວາື່ ມ
ເຈາົ້ ພຣະບິດາຈື່ ງສື່ ງພຣະບຸດຂອງພຣະອງຄພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໃຫມ
ນນຖ
ົ້ າຕາຍເທິ ງໄມກາງແຂນເຊັື່
ົ້
ວິທທາງອື່ ນທື່ ທາື່ ນຈະເຂົ້າໃນສະຫວ ັນ? ພຣະບຸດຕອ
ົ້ ງໄດກ
ົ້ າຍເປັນມະນຸດແລະຄວາມຕາຍຕອ
ົ້ ງໄດພ
ົ້ າື່ ຍ
ົ້ ມນວິ
ແພ.ົ້ ນແ
ື່ ທທາງດຽວ. ການເຊື່ ອໃນແຜນການຂອງພຣະເຈາົ້ ແມນຫ
ື່ ນທາງແຫງື່ ຄວາມລອດພ ົ້ນພຽງ
ົ້ ໄດ ົ້ (ກຈກ
ທາງດຽວເທື່ ານນ.
ັ ົ້ ບື່ ມໃຜນອກເໜອຈາກພຣະເຢຊູເຈາົ້ ທື່ ສາມາດຊວ
ື່ ຍພວກເຮາໃຫລ
ົ້ ອດພນ
ົ້ ຫຼ ະເປັນທາງນນັົ້ ເປັນຄວາມຈິງແລະເປັນຊວິດ ບື່ ມຜູໃົ້ ດ
4:12). ພຣະເຢຊູເອງຊງກາື່ ວໂດຍກງວາື່ “ເຮານແ
ມາເຖິງພຣະບິດາເຈົ້າໄດນ
ົ້ ອກຈາກມາທາງເຮາ”(ຢຮ14:6).
ນນແມ
ນຄ
ັົ້
ື່ າສື່ງັ ທື່ ຈະແຈງົ້ ທື່ ສຸດ. ບື່ ມໃຜມາເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ ໄດນ
ົ້ ອກຈາກໂດຍ
ຜາື່ ນສິື່ ງທື່ ພຣະເຢຊູເຈົ້າໄດເົ້ ຮັດ. ທາື່ ນຢາື່ ເພື່ ມຂາື່ ວປະເສດໃສຄ
ື່ ວາມເຊື່ ອອື່ ນໆກຽື່ ວກ ັບວິນຍານ. ມ ັນເປັນ
ສະເພາະເຈາະຈງ. ການເຊື່ ອໃນຂາື່ ວປະເສດໝາຍເຖິງການຫັນໜຈາກຄວາມເຊື່ ອອື່ ນໆ. ນນແມ
ນພາກ
ັົ້
ື່

ົ້ ວາື່ ການກ ັບໃຈໃໝື່. ຍ ັງມສິື່ ງອື່ ນໆ, ແຕພ
ສວ
ື່ ນໜື່ ງຂອງສິື່ ງທື່ ພຣະຄາພເອນ
ື່ ວກເຮາຈະເວົ້ າເຖິງສິື່ ງເຫຼື່ ານນັ ົ້
ທື່ ຢູໃື່ ນພາກຕື່ ໄປຂອງປົ້ ມນ.ົ້

ຂາື່ ວປະເສດບື່ ແມນ
ື່ ຫຍ ັງ
ສິື່ ງທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຂຽນໄດສ
ົ້ ະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນຢາື່ ງຈະແຈງົ້ ວາື່ ຂາື່ ວປະເສດແມນກ
ື່ ຽື່ ວກ ັບສິື່ງທື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດ ົ້
ົ້ ແມນຂອງຂວ
ເຮັດເພື່ ອພວກເຮາ. ການໃຫອ
ັນທື່ ມອບໃຫຜ
ົ້ ະໄພ, ຊວິດນິຣ ັນດອນແລະຄວາມລອດພນ
ື່
ົ້ ທ
ົ້ ູ ື່
ເຊື່ ອໃນສິື່ ງທື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດເົ້ ຮັດເພື່ ອພວກເຮາ.
ົ້ ື່ ຈະແຈງ.
ຄາສອນອື່ ນໆເຮັດໃຫສ
ິ ບ
ົ້ ື່ ງນ
ົ້ ພວກເຂາສະເໜແນວຄວາມຄິດກຽື່ ວກ ັບວິທປັບປຸງແກໄົ້ ຂຕວເອງ
ົ້ . ແຕພ
ຫຼເຮັດແນວໃດໃຫຈ
ິ ວິນຍານດຂນ
ົ້ ດ
ື່ ຣະຄາພບອກພວກເຮາວາື່ ແຜນການຂອງພຣະເຈາົ້ ແຕກຕາື່ ງ
ຈາກສິື່ ງເຫຼື່ ານນ.
ັ ົ້ ຂາື່ ວປະເສດບື່ ມຫຍ ັງທື່ ກຽື່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບການໃຫຄ
ົ້ ວາມຮູທ
ົ້ ື່ ແຈມ
ື່ ແຈງຫຼ
ົ້ ການຊອກຫາຄາຕອບ
ພາຍໃນຕວທາື່ ນເອງ. ຂາື່ ວປະເສດບື່ ໄດກ
ົ້ ຽື່ ວກ ັບການຄ ົ້ນຫາແນວຄິດທື່ ແຕກຕາື່ ງຈາກບຸບເຟົ້ທາງວິນຍານ.
ົ້ ມນພຽງແຕ
ສິື່ ງເຫຼື່ ານແ
ຄ
ັ ົ້ ມ ັນບື່ ແມນຂ
ື່
ື່ ວາມພະຍາຍາມແລະກິດຈະກາທາງປັນຍາຫຼ ທາງຈິດໃຈເທື່ ານນ.
ື່ າື່ ວ
ປະເສດ.
ົ້ ຽື່ ວກ ັບວິທການດາເນນຊວິດແມນງ
ື່ ຈະການດແລະປະຕິເສດ. ມ ັນແຕກ
ແຕແ
ື່ ນວຄິດອື່ ນໆເຫຼື່ ານກ
ື່ າຍທ
ື່
ຕາື່ ງຈາກຂາື່ ວປະເສດຫຼ າຍ. ມນມ
ັ ອຸປະສ ັກທື່ ຫຍຸງົ້ ຍາກກວາື່ ນນອ
ັ ົ້ ກທື່ ເຮັດໃຫຫ
ົ້ ຼ າຍຄນບື່ ເຊື່ ອໃນແຜນການ
ົ້ .
ງາຍໆຂອງພຣະເຈ
າົ້ ທື່ ຈະໄດຮ
ື່
ົ້ ັບການຊວ
ື່ ຍໃຫລ
ົ້ ອດພນ
ົ້ າື່ ຜູຄ
ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໄດກ
ໃື່ ນຄຣິສຕະຈ ັກ,ຕອ
ົ້ າື່ ວກອ
ື່ ນໜາົ້ ນວ
ົ້ ນຈານວນຫຼ ວງຫຼາຍ,ແມນແຕ
ື່
ົ້ ງພະຍາຍາມທື່ ຈະ
ເຊື່ ອວາງໃຈໃນຂາື່ ວປະເສດ. ເຫດຜນແມນຍ
ື່ ອ
ົ້ ນວາື່ ພວກເຂາຖກກ ັບດ ັກຂອງການປະຕິບ ັດ. ພວກເຂາອາດ
ຈະສາມາດອະທິ ບາຍຂາື່ ວປະເສດໄດ,ົ້ ແຕຄ
ື່ ວາມຄິດທື່ ວາື່ ການເຊື່ ອໃນສິື່ ງທື່ ພຣະເຢຊູເຮັດແມນສິື່
ື່ ງທື່ ຈາເປັນ
ສາລ ັບຊວິດນິຣ ັນດອນ ແຕເື່ ບິື່ ງຄວາື່ ບື່ ພຽງພ. ພວກເຂາຄິດວາື່ ພວກເຂາຈະຕອ
ົ້ ງເຮັດຫຍ ັງຕື່ ມອກ. ຖາົ້ ບື່
ື່ ັ ນນ,ພວກເຂ
ດງ
າຈະສມຄວນໄດຮ
ັົ້
ົ້ ັບການໃຫອ
ົ້ ະໄພແລະຊວິດນິຣ ັນດອນໄດແ
ົ້ ນວໃດ?
ຖາົ້ ທາື່ ນເຂົ້າໃຈເລື່ ອງລາວຂອງພຣະຄາພແລະຂາື່ ວປະເສດ, ທາື່ ນຄວນຈະເຂົ້າໃຈທັນທວາື່ ພວກເຮາບື່
ສມຄວນໄດຮ
ັ ົ້ ນເປັ
ັ ນເລື່ ອງຍາກສາລບ
ັ ຫຼ າຍຄນທື່ ຈະຍອມຮ ັບວາື່ ມ ັນ
ົ້ ັບສິື່ງທື່ ພຣະເຈາົ້ ສະເໜໃຫ.ົ້ ແລະນນມ
ພຽງພ. ພວກເຂາຄິດວາື່ ພວກເຂາຕອ
ລະນ
ົ້ ງໄດຮ
ົ້ ັບສິື່ງທື່ ດໆຈາກພຣະເຈາົ້ ເມື່ ອພວກເຂາເຮັດດ,ບື່ ແມນໃນກ
ື່
ໂຜດທານໃຫ.ົ້ ມ ັນຮູສ
ົ້ ກຜິດທື່ ໄດຮ
ົ້ ັບສິື່ງດໆໂດຍບື່ ໄດເົ້ ຮັດວຽກຫຍ ັງ.
ຄວາມຮູສ
ົ້ ກຜິດເປັນອກສິື່ ງໜື່ ງທື່ ເຮັດໃຫພ
ົ້ ວກເຮາຄິດໃນທາງທື່ ຜິດ. ມ ັນສາມາດເຮັດໃຫຄ
ົ້ ວາມສາມາດ
ຂອງເຮາທື່ ຈະເຫັ ນຂາື່ ວປະເສດເປັນຂອງຂວ ັນທື່ ບື່ ມເງື່ ອນໄຂແທໆ
ົ້ ເປັນອາມະພາດໄປເລຍ. ບາງຄນຮູສ
ົ້ ກ
ຜິດເພາະວາື່ ພວກເຂາໄດຮ
າຈື່ ງຄິດເຖິງສິື່ ງດໆໃນອະດດທື່ ເຮັດໃຫພ
ັ ົ້
ົ້ ັບຂອງຂວ ັນທື່ ດແລະສະນນພວກເຂ
ົ້ ວກ

ເຂາມຄຸນງາມຄວາມດ. ຖາົ້ ພວກເຂາຈື່ ຫຍ ັງບື່ ໄດ,ົ້ ພວກເຂາຕ ັດສິນໃຈວາື່ ພວກເຂາຕອ
ົ້ ງໄດເົ້ ຮັດບາງສິື່ ງ
ບາງຢາື່ ງທື່ ດໃນຕອນນເົ້ ພື່ ອຈະໄດຮ
ົ້ ັບຂອງຂວ ັນຈາກພຣະເຈາົ້ ແລວ
ົ້ ພວກເຂາກຈະຮູສ
ົ້ ກວາື່ ພວກເຂາສມ
ຄວນໄດຮ
ົ້ ັບຂອງຂວ ັນຈາກພຣະອງ.
ຄວາມຮູສ
ົ້ ກຜິດເຮັດໃຫພ
ົ້ ວກເຮາເບິື່ ງບື່ ເຫັ ນຄວາມຮ ັກຂອງພຣະເຈາົ້ ທື່ ປາກດໃນຂາື່ ວປະເສດຂອງພຣະອງ.
ົ້ ື່ ງຜນຕື່ ການຍດຖການເຮັດຄຸນງາມຄວາມດຂອງເຮາແນວໃດ
ພວກເຮາຕອ
ົ້ ງເຂົ້າໃຈວາື່ ການຄິດແບບນສ
ແທນທື່ ຈະຍອມຮ ັບເອາຂອງຂວ ັນທື່ ດຈາກພຣະເຈົ້າເທື່ ານນ.
ັົ້
ນນອາດຟັ
ງຄວາື່ ຮຸນແຮງ, ແຕກ
ັົ້
ື່ ະລຸນາຄິດກຽື່ ວກ ັບເລື່ ອງນ.ົ້ ການເຮັດວຽກໜັກເພື່ ອເຮັດໃຫບ
ົ້ າງຄນຄິດ
ວາື່ ທາື່ ນມຄຸນຄາື່ ຮຽກຮອ
ົ້ ງໃຫທ
ົ້ າື່ ນສຸມໃສຕ
ື່ ວເອງ. ທາື່ ນບື່ ສາມາດສຸມໃສຄ
ື່ ນອື່ ນໄດເົ້ ມື່ ອເປົ້າໝາຍແມນເພ
ື່ ື່ ອ
ເຮັດໃຫຕ
ົ້ ວທາື່ ນເອງໃຫໄ
ົ້ ດຮ
ົ້ ັບການພິຈາລະນາວາື່ ທາື່ ນມຄຸນຄາື່ ຫຼ ສມຄວນໄດຮ
ົ້ ັບຄວາມຮ ັກຂອງພວກເຂາ.
ພວກເຮາຕອ
ົ້ ງການຮູສ
ົ້ ກດກ ັບຕວເອງ ຕວຢາື່ ງພວກເຮາສມຄວນໄດຮ
ົ້ ັບສິື່ງທື່ ຖກຕອ
ົ້ ງຖາົ້ ພວກເຮາບື່ ໄດຮ
ົ້ ັບ
ສິື່ ງທື່ ເປັນຂອງເຮາ. ພວກເຮາຍ ັງຕອ
ັ ົ້ ັບເຮາດວ
ົ້ ງການໃຫຄ
ົ້ ນອື່ ນຄິດແບບນນກ
ົ້ ຍ. ພວກເຮາຕອ
ົ້ ງການໃຫຜ
ົ້ ົ້ ູ
ອື່ ນມອບສິື່ ງດໆໃຫເົ້ ຮາເພາະທາື່ ທທື່ ເຮາເຮັດໃຫພ
ັ ົ້
ົ້ ວກເຂາຮູສ
ົ້ ກຕື່ ພວກເຮາແບບນນ.
ົ້ ມນເປັ
ຂາື່ ວປະເສດບອກພວກເຮາວາື່ ນແ
ນຄວາມຄິດທື່ ຜິດ. ມ ັນເປດເຜຍວາື່ ພວກເຮາກາລ ັງສຸມໃສຕ
ື່
ື່ ວ
ເອງ. ແຕຂ
ື່ າື່ ວປະເສດຮຽກຮອ
ົ້ ງໃຫພ
ົ້ ວກເຮາຖອ
ື່ ມໃຈແລະເຂົ້າໃຈວາື່ ພວກເຮາບື່ ສມຄວນໄດຮ
ົ້ ັບຂອງຂວ ັນ
ົ້ ໜັກໄປທື່ ພຣະເຈາົ້ ແລະພຣະເຢຊູເຈາົ້ . ນນແມ
ຈາກພຣະເຈາົ້ .ມ ັນຢນຢັນວາື່ ຈະເນັນ
ນເຫດຜ
ນທື່ ວາື່ ມ ັນເປັນ
ັົ້
ື່
ການສິດສອນທື່ ຍາກສາລ ັບຫຼ າຍໆຄນ. ມ ັນບື່ ໄດປ
ົ້ ື່ອຍໃຫພ
ົ້ ວກເຮາມຄວາມຮ ັບຜິດຊອບໃດໆ.
ຂາື່ ວປະເສດບອກວາື່ ບື່ ມສິື່ ງໃດທື່ ທາື່ ນສາມາດເຮັດໄດ,ົ້ ແຕມ
ທາື່ ນເປັນ
ື່ ັນສອນກຽື່ ວກ ັບວາື່ ທາື່ ນແມນໃຜ.
ື່
ມະນຸດ. ທາື່ ນເປັນທື່ ຮ ັກຂອງພຣະເຈາົ້ . ພຣະອງໄດວ
ຕ
ັ ົ້
ົ້ າງແຜນການຕງແຕ
ື່ ອນຕ ົ້ນເພື່ ອຊວ
ື່ ຍເຫຼ ອທາື່ ນ. ສິື່ ງ
ົ້ ື່ ໄດຮ
ເຫຼື່ ານບ
ົ້ ຽກຮອ
ົ້ ງ

ການເຮັດຄວາມດຂອງທາື່ ນ. ນນແມ
ນຂ
ັົ້
ື່ າື່ ວປະເສດຈາກພຣະເຈາົ້ .

ເນື່ ອງຈາກພວກເຮາເປັນຄນບາບທື່ ອາໄສຢູໃື່ ນໂລກທື່ ເສື່ ອມໂຊມ, ພວກເຮາຈື່ ງຄິດວາື່ ບື່ ມໃຜຈະຮ ັກເຮາ
ຖາົ້ ພວກເຂາຮູຈ
າບື່ ສາມາດຈິນຕະນາການໄດວ
ັ ົ້
ົ້ ັກພວກເຮາຢາື່ ງແທຈ
ົ້ ງິ . ສະນນ,ພວກເຮ
ົ້ າື່ ພຣະເຈາົ້ ຊງຮ ັກ
ພວກເຮາເພາະວາື່ ພຣະອງຮູທ
ຸ ຢາື່ ງກຽື່ ວກ ັບພວກເຮາ. ພຣະອງຮູທ
ຸ ຄວາມຄິດ, ທຸກໆຄາເວົ້ າ, ຄວາມ
ົ້ ກ
ົ້ ກ
ປາຖະໜາແລະການກະທາທຸກຢາື່ ງ. ພວກເຮາຮູສ
ັ ົ້ ື່ ເຮັດໃຫຄ
ົ້ ກຜິດຕື່ ທຸກໆສິື່ ງທື່ ບື່ ດຂອງເຮາແລະນນກ
ົ້ ວາມ
ຮ ັກຂອງພຣະເຈາົ້ ຕື່ ພວກເຮາໃນຂາື່ ວປະເສດເປັນເລື່ ອງຍາກທື່ ຈະຍອມຮ ັບ. ມ ັນບື່ ມສມເຫດສມຜນສາລ ັບ
ພວກເຮາ.
ເຖິງແມນວ
ື່ າື່ ພວກເຮາພະຍາຍາມທື່ ຈະເຂົ້າໃຈວາື່ ພວກເຮາໄດຮ
ົ້ ັບຂອງຂວ ັນຈາກພຣະເຈາົ້ ໂດຍບື່ ເສຍຄາື່ ,
ພວກເຮາກື່ ຍ ັງຢູໃື່ ນຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ ຖາົ້ ພວກເຮາເຊື່ ອ. ຄວາມພະຍາຍາມຢາື່ ງຕື່ ເນື່ ອງເພື່ ອໃຫເົ້ ຮາໄດ ົ້
ເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ ໄດກ
ຸ ແລະຄວາມສຸກຂອງຈິດວິນຍານຂອງພວກ
ົ້ ະທບກ ັບສ ັນຕິສກ

ເຮາໃນຖານະລູກຂອງພຣະເຈາົ້ . ວິທການຄິດແບບນໄົ້ ດປ
ົ້ ຽື່ ນຄວາມຮ ັກແລະພຣະຄຸນຂອງຂາື່ ວປະເສດໃຫົ້
ົ້ ການເຮັດຄຸນງາມຄວາມດເປັນຫຼກ
ກາຍເປັນຮູບແບບການດາເນນຊວິດທື່ ເນັນ
ັ .

ພວກເຮາເລື່ ມສງໄສວາື່

ພຣະເຈາົ້ ຍ ັງຮ ັກເຮາຄກ ັບທື່ ພວກເຮາຄິດວາື່ ພຣະອງໄດເົ້ ຮັດເມື່ ອພວກເຮາເລື່ ມເຊື່ ອຂາື່ ວປະເສດຄງທ
ັ ົ້ າອິດ.
ພວກເຮາເບິື່ ງທື່ ບາບຕື່ ໆໄປຂອງພວກເຮາເປັນເຫດຜນທື່ ພຣະເຈາົ້ ຈະບື່ ຮ ັກພວກເຮາອກຕື່ ໄປ. ພວກເຮາ
ເຊື່ ອໝນວ
ັົ້ າື່ ພວກເຮາບື່ ສາມາດເປັນແບບທື່ ພຣະເຈາົ້ ຄາດຫວ ັງໄວ.ົ້ ພວກເຮາຄິດວາື່ ບາງທພວກເຮາບື່ ໄດ ົ້
"ເຊື່ ອພຽງພ" ຫຼບາງທພວກເຮາກື່ ບື່ ໄດເົ້ ຊື່ ອແທໆ
ົ້ ໃນຕອນທາອິດ.
ຄວາມຈິງທື່ ໜາົ້ ເສົ້າແມນຜູ
ື່ ທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອແທຫ
ົ້ ຼ າຍຄນດາລງຊວິດທື່ ທລະມານແລະມຊວິດທື່ ພາື່ ຍແພ,ົ້ ເພາະວາື່
ຄວາມຜິດຂອງພວກເຂາໄດບ
ິ ເບອນແນວຄິດຂອງພວກເຂາເຈາົ້ ຕື່ ຂາື່ ວປະເສດ. ເມື່ ອພວກເຂາອາື່ ນພຣະ
ົ້ ດ
ົ້ ເຫຼ ວຂອງຕນເອງເທື່ ານນ.
ຄາພພວກເຂາເຫັ ນແຕບ
ັົ້ ທຸກໆຄາສອນຂອງພຣະຄາພເບິື່ ງຄ
ື່ າບແລະຄວາມລມ
ວາື່ ຈະກາື່ ວຫາພວກເຂາອກເທື່ ອໜື່ ງກຽື່ ວກ ັບບາບຂອງພວກເຂາ. ຄວາມຮ ັກທື່ ອ ັດສະຈ ັນແລະການໃຫອ
ົ້ ະ
ໄພຂອງຂາື່ ວປະເສດເສຍໄປແລະຖກລມໄປ.
ຄວາມລອດພ ົ້ນບື່ ແມນກ
ື່ ຽື່ ວກ ັບການກະທາ. ມ ັນບື່ ເຄຍເປັນ,ມ ັນຈະບື່ ເປັນ. ພວກເຮາບື່ ສາມາດເຮັດຫຍ ັງ
ໃຫຕ
ຸ ເພື່ ອ
ົ້ ນເອງຢູລ
ື່ ະດ ັບທື່ ຖກຕອ
ົ້ ງຕື່ ໜາົ້ ພຣະເຈາົ້ ໄດ.ົ້ ພວກເຮາບື່ ສາມາດເຮັດຫຍ ັງໃຫຕ
ົ້ ນເອງບລິສດ
ພວກເຮາຈະສາມາດຢູຕ
ື່ ື່ ໜາົ້ ພຣະອງ. ພວກເຮາຂາດຄຸນລັກສະນະທື່ ດເລດຂອງພຣະເຈາົ້ . ແຕພ
ື່ ຣະເຈາົ້ ໄດ ົ້
ສາົ້ ງພວກເຮາໃຫເົ້ ປັນຄກ ັບພຣະອງໃນບາງວິທທາງ. ພຣະອງໄດສ
ົ້ າົ້ ງພວກເຮາໃຫເົ້ ປັນຕວແທນຂອງພຣະ
ອງ. ພວກເຮາບື່ ສມບູນແບບສະເໝໄປ ແລະພຣະເຈາົ້ ກຮູ.ົ້ ນນແມ
ນເຫດຜ
ນທື່ ທາງອອກຂອງພຣະອງ
ັົ້
ື່
ແມນພຣະເຢຊູ
ເຈາົ້ ,ບື່ ແມນ
ື່
ື່ ທື່ານ.
ມນເປັ
ັ ນເລື່ ອງໄຮເົ້ ຫດຜນທື່ ຈະຄິດວາື່ ພວກເຮາສາມາດຫາວິທການຂອງພວກເຮາທື່ ຈະເປັນຄນທື່ ສມບູນ
ແບບໄດ.ົ້ ພຣະເຈາົ້ ບື່ ເຄຍຮຽນຮູສ
ໆ
ິ
ົ້ ື່ ງໃໝ
ື່ ກຽື່ ວກ ັບທາື່ ນ. ພຣະອງຮູຈ
ົ້ ັກວາື່ ທາື່ ນເປັນແບບໃດຢູແ
ື່ ລວ
ົ້ .
ພຣະອງຍ ັງຮ ັກທາື່ ນຄກ ັນກ ັບທື່ ທາື່ ນເປັນຢູດ
ື່ ຽວນ.ົ້ ໂຣມ 5:8 ກາື່ ວໄວດ
ົ້ ທື່ ສຸດ: " ພຣະເຈາົ້ ໄດຊ
ົ້ ງສາແດງ
ໃຫພ
ັ ົ້
ົ້ ວກເຮາເຫັ ນວາື່ ພຣະອງຊງຮ ັກພວກເຮາຫຼ າຍເທື່ າໃດ ຄ ຂະນະທື່ ພວກເຮາຍັງເປັນຄນບາບຢູື່ນນ
ພຣະຄຣິດໄດຊ
ົ້ ງຍອມຕາຍແທນເຮາທັງຫຼ າຍ"

ທາື່ ນເຂົ້າໃຈບ? ໃນຂະນະທື່ ພວກເຮາຍ ັງເປັນຄນບາບຢູື່

ນນ.
ັົ້ ທາື່ ນບື່ ຈາເປັນຕອ
ົ້ ງເຮັດຫຍ ັງເລຍເພື່ ອຊວ
ື່ ຍໃຫພ
ົ້ ຣະເຈາົ້ ເລື່ ມຕ ົ້ນຮ ັກທາື່ ນ. ຖາົ້ ທາື່ ນພິຈາລະນາເລື່ ອງ
ນ,ົ້ ທາື່ ນຈະເຫັ ນວາື່ ນນແມ
ນ
ັ ົ້
ື່ ຂາື່ ວດແທົ້ໆ. ພຣະເຈົ້າບື່ ເຄຍຜິດຫວ ັງກ ັບທາື່ ນ,ເພາະວາື່ ພຣະອງບື່ ເຄຍມ
ຄວາມຄາດຫວ ັງທື່ ບື່ ຖກຕອ
ົ້ ງກຽື່ ວກ ັບການປະພດຂອງທາື່ ນ. ພຣະເຈາົ້ ຮ ັກທາື່ ນມາຕະຫຼ ອດ “ເພາະວາື່
ພຣະເຈາົ້ ຊງຮ ັກໂລກຫຼາຍທື່ ສຸດ ຈນໄດປ
ົ້ ະທານພຣະບຸດອງດຽວຂອງພຣະອງ ເພື່ ອທຸກຄນທື່ ວາງໃຈເຊື່ ອ
ື່ ຈິບຫາຍ ແຕມ
ໃນພຣະບຸດນນຈະບ
ັ ົ້
ື່ ຊວິດອ ັນຕະຫຼ ອດໄປເປັນນິດ” (ຢຮ 3:16)

ພວກເຮາສາມາດສະຫຼຸບສິື່ ງນໄົ້ ດໃົ້ ນສອງຄວາມຄິດ. ການເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ ບື່
ສາມາດເຮັດເອງໄດ.ົ້ ມ ັນສາມາດໄດຮ
ັົ້ ພຣະເຈາົ້ ມອບໃຫົ້
ົ້ ັບພຽງແຕໂື່ ດຍຄວາມເຊື່ ອ(ຄວາມເຊື່ ອ)ເທື່ ານນ.
ເພາະວາື່ ພຣະອງມຄວາມກະລຸນາແລະຄວາມຮ ັກ. ບື່ ມເຫດຜນອື່ ນອກ.

ພາກທ III: ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູເຈາົ້

ບດທແປດ:
ສາວກແມນຫຍ
ັງ?
ື່
ົ້
ຂາື່ ວປະເສດມຈຸດປະສງເພື່ ອປື່ຽນແປງຄນ. ໃຜກື່ ຕາມທື່ ເຊື່ ອຂາື່ ວປະເສດ“ກເປັນຄນທື່ ຖກຊງສາົ້ ງຂນ
ໃໝແ
ັົ້ ລວ
ັົ້ ” (2 ກຣທ 5:17) ຄນ
ື່ ລວ
ົ້ ຖານະເກື່ າເຫຼື່ ານນກ
ື່ ງໄປແລວ
ົ້ ເບິື່ ງແມ! ກາຍເປັນສິື່ ງໃໝທ
ື່ ງັ ນນ.
ໃໝທ
ື່ ື່ ຖກປຽື່ ນແປງໂດຍຂາື່ ວປະເສດມລ ັກສະນະແນວໃດ?
ົ້ າົ້ ພະເຈາົ້ ໄດບ
ທາື່ ນອາດຈະຈື່ ຄາຕອບຂອງຄາຖາມນໄົ້ ດ.ົ້ ກອ
ື່ ນໜາົ້ ນຂ
ົ້ ອກວາື່ ສາວກແມນຜູ
ື່ ຕ
ົ້ ິດຕາມ,
ໂດຍສະເພາະຜູທ
ົ້ ື່ ຕິດຕາມພຣະເຢຊູເຈາົ້ . ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໄດກ
ົ້ ານດຄວາມໝາຍ“ການຕິດຕາມ” ວາື່ ເປັນການ
ຮຽນແບບຫຼ ການສະທອ
ົ້ ນພຣະເຢຊູເຈາົ້ . ການເປັນທື່ “ສອດຄອ
ື່ ງກ ັບຮູບລ ັກສະນະຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ ” ແມນ
ື່
ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂນສູ
ັົ້ ງສຸດຂອງພວກເຮາ (ຣມ 8:29; 2 ກຣທ 3:18; ກລຊ 3:10).
ແຮງຈູງໃຈຂອງພວກເຮາໃນການຮຽນແບບພຣະເຢຊູເຈາົ້ ບື່ ແມນເພ
ື່ ື່ ອເຮັດໃຫົ້ພຣະເຈາົ້ ຮ ັກເຮາແລວ
ົ້ ພຣະ
ອງກຈະໃຫເົ້ ຮາເຂົ້າໃນສະຫວ ັນ. ພຣະເຈາົ້ ຊງຮ ັກພວກເຮາແຕລ
ື່ ະຄນຢູແ
ື່ ລວ
ົ້ “ໃນຂະນະທື່ ພວກເຮາຍ ັງເປັນ
ຄນບາບຢູນ
ັົ້ (ຣມ 5:8) ແລະເຄຍເປັນ “ສ ັດຕູ” ຂອງພຣະເຈາົ້ (ຣມ 5: 10). ພວກເຮາຈະເຂົ້າໃນ
ື່ ນ”
ົ້ ເມື່ ອພວກເຮາ
ສະຫວ ັນເມື່ ອພວກເຮາກາຍເປັນສວ
ດຂນ
ັ ົ້
ື່ ນໜື່ ງຂອງຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ . ສິື່ ງນນຈະເກ
ົ້ (ລກ19:10)
ເຊື່ ອຂາື່ ວປະເສດດວ
ົ້ ຍຕວເຮາເອງ, ພວກເຮາຫຼ ງທາງໄປພວກເຮາຕອ
ົ້ ງການຜູຊ
ົ້ ວ
ື່ ຍໃຫພ
ົ້ ນ
ພວກເຮາຖກແຍກອອກຈາກພຣະເຈາົ້ (ອຟຊ 4: 18). ເມື່ ອສິື່ ງນນແມ
ນສະຖານະການຂອງພວກເຮ
າ,
ັ ົ້
ື່
ພຣະເຈາົ້ ຊງຮ ັກພວກເຮາ. ພຣະອງບື່ ໄດລ
ົ້ ຖາົ້ ທື່ ຈະຮ ັກພວກເຮາຈນກວາື່ ພວກເຮາໄດເົ້ ຮັດຄວາມສະອາດ
ການກະທາຂອງພວກເຮາແລະເລື່ ມເຊື່ ອຟັງພຣະອງ.
ແຮງຈູງໃຈຂອງພວກເຮາທື່ ຈະມຊວິດຄກ ັບພຣະເຢຊູເຈາົ້ ບື່ ແມນເພ
ື່ ື່ ອໃຫພ
ົ້ ຣະເຈົ້າໃຫຮ
ົ້ ັກພວກເຮາເພື່ ອ
ົ້ ເປັນສິື່ ງທື່ ທາື່ ນບື່
ພວກເຮາຈະໄດຮ
ົ້ ັບຄວາມພ ົ້ນສາມາດຢູໃື່ ນຄອບຄວຂອງພຣະອງໃນສະຫວ ັນ. ຄວາມພນ
ົ້ ບື່ ມ
ສາມາດໄດຮ
ົ້ ັບໂດຍການກະທາຄວາມດ,ແລະບື່ ສາມາດເສຍໄປຈາກການກະທາທື່ ບື່ ດ. ຄວາມລອດພນ
ຫຍ ັງກຽື່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບຄຸນຄາື່ ຫຼ ຄວາມດຂອງພວກເຮາ. ແຕຂ
ື່ າື່ ວປະເສດມທຸກສິື່ ງທຸກຢາື່ ງທື່ ກຽື່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບສິື່ງທື່
ພຣະເຢຊູໄດເົ້ ຮັດເພື່ ອພວກເຮາ. “ເພາະວາື່ ພຣະເຈົ້າໄດຊ
ົ້ ງກະທາໃຫພ
ົ້ ຣະຄຣິດ ຜູຊ
ົ້ ງບື່ ມຄວາມຜິດບາບ
ນນັົ້ ໄດເົ້ ຂົ້າສວ
ື່ ນກ ັບຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮາ ເພື່ ອພວກເຮາຈະໄດເົ້ ຂົ້າສວ
ື່ ນໃນຄວາມຊອບທາຂອງ
ພຣະເຈາົ້ ໂດຍທາງພຣະອງ.” (2 ໂກຣິນໂທ 5:21) ພວກເຮາບື່ ສາມາດເຮັດຫຍ ັງໄດເົ້ ພື່ ອຮ ັບຄວາມລອດ
ົ້ ແລວ
ພ ົ້ນ. ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດເົ້ ຮັດທຸກຢາື່ ງເພື່ ອຊວ
ື່ ຍພວກເຮາໃຫພ
ົ້ ນ
ົ້ .

ຄວາມຄິດທື່ ຖກຕອ
ົ້ ງກຽື່ ວກ ັບການເປັນສາວກ

ົ້ ຽື່ ວຂອ
ພວກເຮາຕອ
ົ້ ງຄິດຢາື່ ງຮອບຄອບວາື່ ສິື່ ງທັງໝດເຫຼື່ ານກ
ົ້ ງກ ັບການເປັນສາວກແນວໃດ.
ພວກເຮາຄິດໄດງົ້ າຍໆວ
າື່ ການກະທາທື່ ດຂອງພວກເຮາເຮັດໃຫພ
ຸ ຫຼຄຸນງາມຄວາມດ ຊວ
ື່
ົ້ ວກເຮາໄດບ
ົ້ ນ
ື່ ຍ
ພວກເຮາໃຫລ
ັ ົ້ ນກ ັບດ ັກຂອງການກະທາທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໄດກ
ົ້ ອດພ ົ້ນໄດນ
ົ້ ນເປັ
ົ້ າື່ ວໄປແລວ
ົ້ . ພວກເຮາຕອ
ົ້ ງມ
ົ້ ແລະການເປັນສາວກທື່ ດບື່ ແມນສິື່
ຄວາມເຂົ້າໃຈຢາື່ ງຈະແຈງວ
ົ້ າື່ ຄວາມລອດພນ
ື່ ງດຽວກ ັນ. ຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອຫຼ າຍຄນ
ເລື່ ມເພື່ ມການກະທາທື່ ດຂອງຕນເອງເຂົ້າໃນຂາື່ ວປະເສດເພາະວາື່ ພວກເຂາເຈາົ້ ຮູສ
ົ້ ກຜິດຕື່ ສິື່ ງທື່ ບື່ ດທື່ ພວກ
ເຂາໄດເົ້ ຮັດ. ຜນໄດຮ
ນຂາົ້ ທາດທາງວິນຍານ(ສາດສະໜາ). ແຕພ
ົ້ ັບແມນກາຍມາເປັ
ື່
ື່ ຣະເຢຊູເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການ
ໃຫພ
ູ ທື່ ເຊື່ ອມຕື່ ກ ັບພຣະເຈາົ້
ົ້ ວກເຮາມຊວິດທາງວິນຍານຄບບລິບນ

(ຢຮ10:10; 2 ກຣທ 1:5;

ອຟຊ 3:20).
ົ້ ແມນຂອງຂວ
ຄວາມລອດພນ
ັນທື່ ພຣະເຈາົ້ ມອບໃຫເົ້ ຮາເມື່ ອເຮາເຊື່ ອຂາື່ ວປະເສດ. ມ ັນບື່ ແມນສິື່
ື່
ື່ ງທື່ ພວກ
ເຮາສມຄວນໄດຮ
ົ້ ັບ.

ແຕພ
ື່ ຣະເຈາົ້ ຍ ັງສະເໜໃຫພ
ົ້ ວກເຮາເຖິງແມນວ
ື່ າື່ ພວກເຮາມບາບແລະເປັນສ ັດຕູຕື່

ພຣະອງກື່ ຕາມ. ການເປັນສາວກແມນສິື່
ື່ ງທື່ ພວກເຮາເຮັດເພາະວາື່ ພວກເຮາເຊື່ ອຂາື່ ວປະເສດ. ພວກເຮາ
ຮຽນແບບພຣະເຢຊູເຈາົ້ ເພື່ ອສະແດງຄວາມຮ ັກຂອງເຮາຕື່ ພຣະອງແລະຕື່ ພຣະເຈາົ້ . ພຣະເຢຊູເປັນພາບ
ື່ ັ ນນພວກເຮ
ສະທອ
າຈື່ ງຕອ
ັົ້
ົ້ ນທື່ ສູງສຸດຂອງພຣະເຈາົ້ , ດງ
ົ້ ງການມຊວິດແບບດຽວກ ັນ.
ມຫຼາຍເຫດຜນທື່ ຈະດາເນນຊວິດຄກ ັບພຣະເຢຊູເຈົ້າ. ການໄດຮ
ົ້ ັບຄວາມຮ ັກຂອງພຣະເຈາົ້ ບື່ ແມນໜ
ື່ ື່ ງໃນ
ນນ.
ັົ້ ຄວາມລອດພ ົ້ນບື່ ໄດເົ້ ຮັດໃຫພ
ົ້ ວກເຮາເສຍຄາື່ ຫຍ ັງ. ມ ັນຟຣສາລ ັບທຸກຄນທື່ ເຊື່ ອຂາື່ ວປະເສດ. ເຖິງ
ຢາື່ ງໃດກື່ ຕາມການເປັນສາວກຍ ັງເຮັດໃຫເົ້ ຮາເສຍຄາື່ ໃຊຈ
ົ້ າື່ ຍບາງຢາື່ ງ. ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູມ ັກຈະບື່
ແມນເລ
ການເປັນສາວກຮຽກຮອ
ື່ ື່ ອງງາຍ.
ື່
ົ້ ງໃຫມ
ົ້ ການເລອກທື່ ຈະຮ ັກແລະໃຫກ
ົ້ ຽດແກພ
ື່ ຣະເຈາົ້ . ການເລອກ
ທື່ ຈະປະຕິບ ັດຕື່ ຄນອື່ ນເປັນຢາື່ ງດເພາະວາື່ ພວກເຂາກື່ ເປັນຮູບພາບລ ັກສະນະຂອງພຣະເຈາົ້ ຄກ ັບພວກເຮາ.
ພວກເຂາແມນຄ
ື່ ນທື່ ພຣະອງຮ ັກແລະຕອ
ົ້ ງການທື່ ຈະນາເຂົ້າມາໃນຄອບຄວຂອງພຣະອງຜາື່ ນທາງຂາື່ ວປະ
ເສດ.
ຄິດເຖິງຊວິດຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ . ບື່ ແມນເລ
ຍ.ພຣະຄາພກາື່ ວວາື່ ,“ ພຣະຄຣິດກໄດຊ
ື່ ື່ ອງງາຍເລ
ື່
ົ້ ງທນທຸກ
ທລະມານແທນເຈາົ້ ທັງຫຼາຍເໝອນກ ັນ ໂດຍໃຫເົ້ ປັນແບບຢາື່ ງແກພ
ິ ຕາມ
ື່ ວກເຈາົ້ ເພື່ ອພວກເຈາົ້ ຈະໄດຕ
ົ້ ດ
ຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະອງ. ” (1ປຕ 2:21). ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ດາເນນຊວິດໂດຍບື່ ເຮັດໃນສິື່ ງທື່ ພຣະອງ
ຕອ
ງກື່ ໃຫທ
ຸ ຄນເປັນອ ັນດ ັບສອງ:
ັ ົ້
ົ້ ງການ. ພຣະອງໃຫພ
ົ້ ຣະເຈາົ້ ເປັນທື່ ໜື່ ງ.ຈາກນນພຣະອ
ົ້ ກ
“ຈັ່ງຮກອງພຣະຜູເ້ ປັນເຈັ້າ ພຣະເຈັ້າຂອງເຈັ້າດ້ວຍສຸດໃຈ, ດ້ວຍສຸດຈິດ, ແລະດ້ວຍສຸດຄວາມຄິດຂອງ
ເຈັ້າ.’ ນັ້ນແຫຼະແມ່ນກດບນຍດຂໍໍ້ໃຫຍ່ແລະຂໍຕ
ໍ້ ັ້ນ. ຂໍທ
ໍ້ ີສອງກໍເໝອນກນຄ: ‘ຈັ່ງຮກເພຶ່ອນບ້ານເໝອນຮກຕນ
ເອງ.’ ກດບນຍດທງໝດແລະບນດາຖ້ອຍຄາຂອງພວກຜູ້ທານວາຍກໍຂັ້ນກບກດບນຍດສອງຂໍນ
ໍ້ ີັ້ແຫຼະ”
(ມທ 22: 36-40)

ົ້ ື່ ແມນເພ
ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ດາເນນຊວິດແບບນບ
ື່ ື່ ອພຣະເຈາົ້ ຈະຮ ັກພຣະອງ. ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ບື່ ໄດພ
ົ້ ະຍາຍາມ
ເຮັດໃຫພ
ົ້ ຣະເຈາົ້ ພໃຈນາພະອງ. ພຣະເຈົ້າຮ ັກພຣະເຢຊູຢແ
ືູ່ ລວ
ົ້ . ພຣະເຈາົ້ ຮ ັກພຣະເຢຊູກອ
ື່ ນທື່ ພຣະອງຈະ
ເຂົ້າມາໃນໂລກແລະກອ
ກ
ັ ົ້
ື່ ນທື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ຈະເຮັດສິື່ ງທື່ ດ. ພຣະເຈົ້າຮ ັກພຣະເຢຊູ“ຕງແຕ
ື່ ອ
ື່ ນສາົ້ ງໂລກ”
(ຢຮ 17:24).
ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູເຈາົ້ ສາມາດເປັນເລື່ ອງຍາກ. ເນື່ ອງຈາກບື່ ມຜູເົ້ ຊື່ ອຄນໃດທື່ ເປັນຄກ ັບພຣະເຢຊູ
ເຈາົ້ ຕງແຕ
ຕ
ັົ້
ື່ ອນທາອິດທື່ ເຊື່ ອ. ແລະເນື່ ອງຈາກເປັນການຍາກທື່ ຈະດາເນນຊວິດເປັນເໝອນພຣະເຢຊູຢາື່ ງ
ົ້ ມນສິື່
ົ້ ວາື່ “
ສະມາື່ ສະເໝ. ສາວກທຸກຄນຕອ
ົ້ ງຫັນໜຈາກວິຖຊວິດເກື່ າຂອງພວກເຂາ. ນແ
ື່ ງທື່ ພຣະຄາພເອນ
ົ້ ກ ັບຂາົ້ ພະເຈາົ້ . ມຫຼ າຍສິື່ ງທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຕອ
ການກ ັບໃຈ. ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຮູວ
ົ້ າື່ ເຫດການນເົ້ ກດຂນ
ົ້ ງຢຸດເຮັດ. ມ
ຫຼາຍສິື່ ງທື່ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຕອ
ັ ື່ ແມນສິື່
ັົ້ ື່ ຈະເຮັດໃຫພ
ົ້ ງເລື່ ມຕ ົ້ນເຮັດ. ແຕມ
ື່ ນບ
ື່ ງນນທ
ົ້ ຣະເຈົ້າຮ ັກຂາົ້ ພະເຈາົ້ .
ພຣະອງຮ ັກຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຢູແ
ື່ ລວ
ົ້ .
ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ດາເນນຊວິດຕິດຕາມພຣະເຈົ້າເພາະວາື່ ພຣະອງຮ ັກພຣະເຈາົ້ . ພວກເຮາຄວນເຮັດຄກ ັນ.
ພຣະເຢຊູ ດາເນນຊວິດໃນທາງທື່ ຖກຕອ
ົ້ ງເພື່ ອຊວ
ື່ ຍຄນອື່ ນໃຫເົ້ ຊື່ ອໃນພຣະອງແລະເຊື່ ອໃນຂາື່ ວປະເສດ
ຂອງພຣະເຈາົ້ . ພວກເຮາຄວນເຮັດຄກ ັນ. ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ຮູເົ້ ຫດຜນທື່ ພຣະອງເຂົ້າມາໃນໂລກ. ພຣະອງຮູົ້
ວາື່ ພຣະອງຈະຕອ
ົ້ ງຕາຍດວ
ົ້ ຍຄວາມຕາຍທື່ ໜາົ້ ຢາົ້ ນເພາະພວກເຮາ. ແຕພ
ື່ ຣະອງຍ ັງເຊື່ ອວາງໃຈໃນແຜນ
ການແລະຣິດອານາດຂອງພຣະເຈາົ້ . ພຣະເຢຊູເຊື່ ອວາື່ ພຣະເຈາົ້ ຈະບ ັນດານໃຫພ
ົ້ ຣະອງເປັນຄນຈາກຕາຍ
ແລະພຣະອງຈະຢູກ
ື່ ັບພຣະບິດາຕະຫຼ ອດໄປ.
ົ້ ື່ ໄດສ
ົ້ ື່ ແມນ
ພວກເຮາຕອ
ົ້ ງມແນວຄິດດຽວກ ັນກຽື່ ວກ ັບຊວິດຂອງພວກເຮາ. ຊວິດນບ
ົ້ ິົ້ນສຸດເທື່ ານ.ົ້ ໂລກນບ
ື່
ບາົ້ ນທື່ ແທຈ
ັ ນບາົ້ ນຊື່ວຄາວ. ຊວິດແລະບາົ້ ນຕື່ ໄປຂອງພວກເຮາແມນສິື່
ົ້ ງິ ຂອງພວກເຮາ. ມນເປັ
ື່ ງທື່ ຖາວອນ
ົ້
ຍອ
ົ້ ນສິື່ ງທື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດເົ້ ຮັດພວກເຮາຈື່ ງຈະໄດຮ
ົ້ ັບຊວິດນິຣ ັນດອນກ ັບພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮາຈະປື່ອຍຖິມ
ົ້ ລະຊວິດໄວທ
ໂລກນແ
ົ້ າງຫຼ ງັ . ເປົ້າໝາຍຂອງຊວິດຂອງພວກເຮາຫຼ ງັ ຈາກພວກເຮາເຊື່ ອຄວນຈະເປັນການ
ົ້ . ດຽວນພ
ົ້ ວກ
ສະແດງຄວາມຈງຮ ັກພັກດແລະຄວາມຮູບ
ຸ ຄຸນຕື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ຜູທ
ົ້ ນ
ົ້ ື່ ໄດຊ
ົ້ ວ
ື່ ຍພວກເຮາໃຫພ
ົ້ ນ
ົ້ ວກເຮາຄວນຢາກຊວ
ເຮາຄວນໃຫກ
ົ້ ຽດແດພ
ື່ ຣະເຢຊູເຈາົ້ . ດຽວນພ
ື່ ຍເຫຼ ອຄນອື່ ນໃຫເົ້ ຂົ້າຮວ
ື່ ມໃນຄອບຄວ
ຂອງພຣະເຈາົ້ ແລະຮຽນຮູທ
ົ້ ື່ ຈະດາເນນຊວິດໃນການໃຫກ
ົ້ ຽດແດພ
ື່ ຣະເຢຊູແນວໃດ.
ຈະເປັນແນວໃດຖາົ້ ພວກເຮາລ ົ້ມເຫຼວ? ຈະເປັນແນວໃດຖາົ້ ພວກເຮາເຮັດຜິດບາບ? ພວກເຮາຈະເຮັດ
ົ້ ແ
ທັງສອງຢາື່ ງ. ພຣະເຈາົ້ ຮູເົ້ ລື່ ອງນຢ
ຸ ລາຍລະອຽດຂອງເຮາແຕລ
ືູ່ ລວ
ົ້ . ພຣະອງຮູທ
ົ້ ກ
ື່ ະຄນ! ພຣະອງຮູວ
ົ້ າື່
ເຮາເປັນໃຜແລະເຮາເປັນຄນແບບໃດ. ແຕພ
ື່ ຣະອງຮ ັກພວກເຮາຢູແ
ື່ ລວ
ົ້ ກອ
ື່ ນທື່ ພວກເຮາຈະເລື່ ມເຮັດຫຍ ັງ
ເພື່ ອຮ ັກພຣະອງຄນ. ພຣະອງຮ ັກພວກເຮາແມນແຕ
ຕ
ື່
ື່ ອນທື່ ພວກເຮາເປັນສ ັດຕູຂອງພຣະອງ. “ຂະນະທື່
ພວກເຮາຍ ັງເປັນຄນບາບຢູນ
ັ ົ້ (ໂຣມ5:8) ພຣະເຈາົ້ ຮ ັກພວກເຮາກອ
ື່ ນ”
ື່ ນພວກເຮາຈະໄດຢ
ົ້ ໃືູ່ ນຄອບຄວຂອງ

ົ້ ຣະອງຈະຮ ັກພວກເຮາໜອ
ົ້ ຣະອງຈະຢຸດຮ ັກພວກເຮາເຮັດຫຍ ັງ?
ພຣະອງ.ດຽວນພ
ົ້ ຍລງເຮັດຫຍ ັງ? ດຽວນພ
ພຣະອງໄດພ
ົ້ າພວກເຮາເຂົ້າໄປໃນຄອບຄວຂອງພຣະອງ. ເມື່ ອເຮາເຮັດບາບແລະລ ົ້ມເຫຼ ວ,ພຣະອງຊງໃຫົ້
ື່ ັ ນນພວກ
ອະໄພເຮາ. ພຣະອງຢາກໃຫພ
ັ ົ້
ົ້ ວກເຮາເຊື່ ອໃນຄວາມຮ ັກແລະການໃຫອ
ົ້ ະໄພຂອງພຣະອງ, ດງ
ເຮາໃຫກ
ົ້ ຽດພຣະອງໂດຍການຮຽນແບບວິທການດາເນນຊວິດຂອງພຣະອງ.

ເປັນຫຍ ັງຈິື່ງມຊວິດຄກ ັບພຣະເຢຊູເຈາົ້ ?
ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຫາກເວົ້າວາື່ ມຫຼາຍເຫດຜນທື່ ຈະດາເນນຊວິດຄກ ັບພຣະເຢຊູເຈາົ້ , ແຕກ
ື່ ານໄດຮ
ົ້ ັບຄວາມຮ ັກ
ຈາກພຣະເຈາົ້ ບື່ ແມນໜ
ັ ົ້ ມເຫດຜນຫຍ ັງແດທ
ື່ ື່ ງໃນນນ.
ື່ ື່ ພວກເຮາຄວນດາເນນຊວິດຄກ ັບພຣະເຢຊູເຈາົ້ ?
ສິື່ ງທາອິດ, ບາບແມນສິື່
ັົ້ ແຕຕ
ື່ ງທື່ ທາລາຍ. ບາບບື່ ພຽງແຕເື່ ຮັດອ ັນຕະລາຍຕື່ ພວກເຮາເທື່ ານນ,
ື່ ື່ ຜູທ
ົ້ ື່ ຢູື່
ອອ
ົ້ ມຮອບພວກເຮາອກດວ
ົ້ ຍ. ໃນຄອບຄວຂອງຂາົ້ ພະເຈາົ້ ເອງ, ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໄດເົ້ ຫັ ນຜນກະທບຂອງການ
ົ້ າລາຍຊວິດ. ມ ັນຄວນຈະເຫັ ນ
ຕິດເຫຼົ້ າ,ສິື່ ງເສບຕິດແລະການນອກໃຈກ ັນ. ເຫັ ນຈະແຈງົ້ ແລວ
ົ້ ວາື່ ສິື່ ງເຫຼື່ ານທ
ໄດຢ
ົ້ າື່ ງຈະແຈງວ
ົ້ າື່ ສິື່ ງທື່ ວ ັດທະນະທາຂອງຄນທື່ ບື່ ເຊື່ ອເວົ້ າວາື່ ພວກເຮາຄວນຈະເຮັດເພື່ ອໃຫມ
ົ້ ຄວາມສຸກນນັ ົ້
ື່ ນກື່ ຈະໝດໄປ
ເປັນສິື່ ງຊື່ວຄາວ. ມນອາດຈະເບິື່
ງຄວາື່ ດທື່ ຈະໄປງານລຽົ້ ງແລະເມາເຫຼົ້ າ, ແຕຄ
ັ
ື່ ວາມມວນຊ
ື່
ຢາື່ ງໄວວາ. ນອກຈາກນນ,ສິື່
ັ ົ້ ງທື່ ບື່ ດຫຼ າຍໆຢາື່ ງກື່ ມ ັກເປັນຜນທື່ ຕາມມາດວ
ົ້ ຍ. ວ ັດທະນະທາບອກໃຫພ
ົ້ ວກ
ເຮາເຮັດສິື່ ງຕາື່ ງໆເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມປາຖະໜາຂອງພວກເຮາທື່ ຈະຫາຄວາມສຸກ. ພວກເຂາເວົ້ າວາື່
ບື່ ຕອ
ົ້ ງກ ັງວນກຽື່ ວກ ັບຜນທື່ ເປັນຕາຢາົ້ ນຂອງການຕ ັດສິນໃຈຂອງພວກເຮາ. ທັດສະນະຄະຕິນເົ້ ຮັດບື່ ໄດໃົ້ ຫົ້
ຄຸນຄາື່ ຫຍ ັງແກພ
ັ ົ້ ມ ັນບື່ ໄດເົ້ ຕອນເຮາກຽື່ ວກ ັບຜນກະທບນິຣ ັນດອນ. ມ ັນຮຽກ
ື່ ວກເຮາຫຼງັ ຈາກນາທນນ.
ົ້ ື່ ນາ
ຮອ
ັົ້ ບື່ ມຫຍ ັງໃນການດາເນນຊວິດແບບນທ
ົ້ ງໃຫພ
ົ້ ວກເຮາດາເນນຊວິດພຽງແຕໃື່ ນເວລາດຽວນເົ້ ທື່ ານນ.
ົ້ ໄດ.ົ້ ອ ັນທື່ ຈິງແລວ
ົ້ າຄວາມອ ັບອາຍຂາຍໜາົ້ ມາສູພ
ພວກເຮາໃຫໃົ້ ກຊ
ິ ກ ັບພຣະເຈາົ້ ຫຼາຍຂນ
ົ້ ດ
ົ້ ,ສິື່ ງນນ
ື່ ຣະອງ
ເພາະພວກເຮາເວົ້ າວາື່ ພວກເຮາເຮັດຕາມຫຼ ັກການທື່ ພຣະເຢຊູໄດສ
ົ້ ອນ. ພຣະຄາພກາື່ ວວາື່ ຄວາມຄິດນເົ້ ປັນ
ຄວາມຊື່ວຮາົ້ ຍແລະບື່ ແມນມາຈາກພຣະເຈ
າົ້ :
ື່
ຢູ່າຮກໂລກຫຼສິຶ່ງຂອງທີຶ່ມີຢູູ່ໃນໂລກ ຖ້າຜູ້ໃດຮກໂລກ ຄວາມຮກຂອງພຣະບິດາເຈັ້າກໍບໍໍ່ຢູູ່ໃນຜູ້ນັ້ນ. ເພາະ
ສາລະພດທີຶ່ມີຢູູ່ໃນໂລກ ຄຕນຫາຂອງເນັ້ອກາຍ ຕນຫາຂອງຕາ ແລະຄວາມອວດອ້າງເປົົ່າໆໃນຊີວິດນີັ້ ບໍໍ່ໄດ້
ເກີດມາຈາກພຣະບິດາເຈັ້າ ແຕ່ເກີດມາຈາກໂລກ.ສ່ວນໂລກກບຕນຫາຂອງໂລກກາລງເສຶ່ອມສູນໄປ,ແຕ່ຜູ້ທີຶ່
ເຮດຕາມນໍ້າພຣະໄທຂອງພຣະເຈັ້າຈະຕັ້ງຢູູ່ຕະຫລອດໄປເປັນນິດ. (1ຢຮ 2:15-17)
ສິື່ ງທສອງ, ໂດຍການດາເນນຊວິດຕາມພຣະເຢຊູເຈາົ້ ,ພວກເຮານາສິື່ ງທື່ ດມາສູຄ
ື່ ນອື່ ນ. ວິຖຊວິດແລະ
ແນວຄິດຂອງພວກເຮາຈະເປັນພຣະພອນຄນອື່ ນຫຼ ສາບແຊງື່ ພວກເຂາ. ພຣະເຢຊູຮ ັບໃຊປ
ົ້ ະຊາຊນແລະ
ົ້ ການເຮັດຕາມຄວາມປາດຖະໜາຂອງຮາື່ ງກາຍ
ເປັນພຣະພອນແກພ
ື່ ວກເຂາເຈາົ້ . ການດາເນນຊວິດທື່ ເນັນ
ຂອງພວກເຮາບື່ ໄດເົ້ ປັນທື່ ເພິື່ ງພໃຈ. ໃນບື່ ດນພວກເຮາກເລື່ ມຮູສ
ົ້ ກວາື່ ເຮາບື່ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມ

ຕອ
ົ້ ງການຂອງພວກເຮາຢາື່ ງພຽງພໄດ.ົ້ ການເປັນພຣະພອນຄນອື່ ນສະທອ
ົ້ ນໃຫເົ້ ຫັ ນພຣະເຢຊູເຈາົ້ ແລະມ ັນ
ເຮັດໃຫພ
ົ້ ວກເຮາເຕັ ມອື່ ມ. ຊວິດຂອງທາື່ ນກາລ ັງເຕັ ມອື່ ມເມື່ ອທາື່ ນດາເນນຊວິດເພື່ ອຮ ັບໃຊຄ
ົ້ ນອື່ ນ.
ົ້ ແຂງເລື່ ອງຂາື່ ວປະ
ສິື່ ງທສາມ, ການດາເນນຊວິດຕາມພຣະເຢຊູເຈາົ້ ເຮັດໃຫພ
ົ້ ວກເຮາເປັນພະຍານທື່ ເຂັມ
ເສດຂອງພຣະເຈາົ້ ແລະຄວາມຮ ັກຂອງພຣະເຢຊູຕື່ ຄນອື່ ນ. ຖາົ້ ຄນອື່ ນເຫັ ນຊວິດຂອງເຮາແລະມ ັນເບິື່ງຄກ ັນ
ກ ັບຊວິດຂອງຄນທື່ ບື່ ເຊື່ ອ ພວກເຂາຈະບື່ ພບຂາື່ ວປະເສດທື່ ໜາົ້ ເຊື່ ອຖນໄົ້ ດ.ົ້ ພວກເຂາຈະສ ັບສນກ ັບຂາື່ ວ
ົ້ ວະ. ຖາົ້ ຄນທື່ ບື່ ເຊື່ ອບື່ ເຫັ ນຊວິດຂອງເຮາໃຊໃົ້ ນການຮ ັບໃຊຄ
ປະເສດຫຼຄິດວາື່ ມນເປັ
ັ ນເລື່ ອງຂຕ
ົ້ ນອື່ ນ,ພວກ
ົ້ ັດແຍງື່ ຂອງຂາື່ ວ
ເຂາຈະບື່ ພບຂາື່ ວປະເສດທື່ ໜາົ້ ເຊື່ ອຖ. ພວກເຂາຈະເຫັ ນວາື່ ຊວິດຂອງພວກເຮາເປັນຂຂ
ສານຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ . ຜູຄ
ົ້ ນຈະຄາດຫວ ັງໃຫພ
ົ້ ວກເຮາດາເນນຊວິດຄກ ັບພຣະເຢຊູຖາົ້ ພວກເຮາເວົ້ າວາື່
ພວກເຮາຮ ັກພຣະເຢຊູເຈາົ້ . ນນແມ
ນການສະຫຼ
ັ ົ້
ຸ ບທື່ ສມເຫດສມຜນໂດຍຜູທ
ື່
ົ້ ື່ ບື່ ເຊື່ ອ. ຖາົ້ ພວກເຮາບື່ ມຊວິດຄ
ກ ັບພຣະເຢຊູມນກ
ັ ື່ ເປັນການໜາົ້ ຊື່ ໃຈຄດ. ບື່ ມໃຜມ ັກຄນໜາົ້ ຊື່ ໃຈຄດ.
ການດາເນນຊວິດທື່ ເຄັື່ ງຄ ັດສາດສະໜາບື່ ໄດກ
ົ້ ຽື່ ວກ ັບການໄດເົ້ ຂົ້າໃນສະຫວ ັນ. ມ ັນບື່ ແມນກ
ື່ ຽື່ ວກ ັບການ
ເຮັດໃຫພ
ົ້ ຣະເຈົ້າເປັນໜົ້ເຮາໃນສິື່ ງທື່ ດຍອ
ົ້ ນຄຸນງາມຄວາມດຂອງເຮາ. ພຣະຄາພສອນບາງຢາື່ ງທື່ ແຕກ
ື່ ັ ນ:ົ້
ຕາື່ ງດງ
ເຫດສະນັ້ນ ພີຶ່ນ້ອງທງຫຼາຍເອີຍ, ໂດຍເຫນແກ່ພຣະເມດຕາກະລຸນາຂອງພຣະເຈັ້າ ເຮາຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງພວກເຈັ້າ
ໃຫ້ຖວາຍຕວແກ່ພຣະເຈັ້າ ເປັນເຄຶ່ອງບູຊາອນມີຊີວິດ ເປັນອນບໍຣິສຸດ ແລະເປັນທີຶ່ພໍພຣະໄທພຣະເຈັ້າ ຊຶ່ງເປັນ
ການນະມດສະການໃຫ້ສມກບຝູ່າຍວິນຍານຂອງເຈັ້າທງຫລາຍ.ຢູ່າດາເນີນຊີວິດເໝອນຢູ່າງຊາວໂລກນີັ້ ແຕ່ຈັ່ງ
ຮບການຊງປູ່ຽນແປງຈິດໃຈຂອງພວກເຈັ້າໃໝ່ ແລ້ວອຸປະນິໄສຂອງພວກເຈັ້າຈຶ່ງຈະປູ່ຽນໃໝ່ ເພຶ່ອພວກເຈັ້າຈະ
ໄດ້ຮູ້ນໍ້າພຣະໄທຂອງພຣະເຈັ້າ ຄຈະຮູ້ວ່າອນໃດດີ ອນໃດເປັນທີຶ່ພໍພຣະໄທແລະອນໃດດີທີຶ່ສຸດ(ຣມ 12:1-2)
ແຕ່ຮາກຖານອນແຂງແກ່ນຊຶ່ງພຣະເຈັ້າໄດ້ວາງລງແລ້ວນັ້ນຕັ້ງໝັ້ນຄງຢູູ່ໂດຍມີຄາຂຽນໄວ້ວ່າ,“ອງພຣະຜູເ້ ປັນ
ເຈັ້າຊງຮູ້ຈກຄນເຫຼັ່ານັ້ນທີຶ່ເປັນຂອງພຣະອງ” ແລະ “ທຸກຄນຊຶ່ງອອກພຣະນາມຂອງອງພຣະຜູເ້ ປັນເຈັ້າ ກໍຕ້ອງ
ຫນໜີຈາກຄວາມຊັ່ວຊ້າ.”ໃນເຮອນໃຫຍ່ຫລງໃດບໍໍ່ແມ່ນມີແຕ່ພາຊະນະເງິນແລະຄາເທັ່ານັ້ນ ແຕ່ມີພາຊະນະໄມ້
ແລະດິນດ້ວຍ ບາງຢູ່າງກໍໃຊ້ເພຶ່ອເປັນກຽດ ແລະບາງຢູ່າງກໍໃຊ້ການທາມະດາ. ເຫດສະນັ້ນ ຖ້າຜູ້ໃດຊາລະຕວ
ໃຫ້ພັ້ນຈາກສິຶ່ງຊັ່ວເຫຼັ່ານັ້ນ ກໍຈະເປັນເໝອນພາຊະນະອນມີກຽດທີຶ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້ຕ່າງຫາກ ຊຶ່ງເປັນປະໂຫຍດແກ່
ເຈັ້າຂອງເຮອນທີຈ
ຶ່ ດໄວ້ພ້ອມແລ້ວສາລບການດີທຸກຢູ່າງ. (2 ຕມທ 2: 19-21)
ເຫດສະນັ້ນ ຖ້າຊີວິດໃນພຣະຄຣິດອານວຍການຊູກາລງໃຈ, ຖ້າມີຄວາມເລັ້າໂລມປະການໃດໃນຄວາມຮກ,
ຖ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃຈກບພຣະວິນຍານປະການໃດ, ຖ້າມີຄວາມເມດຕາເອນດູປະການໃດ, ກໍຂໍໃຫ້ເຈັ້າທງຫລາຍ
ເຮດໃຫ້ຄວາມຍິນດີຂອງເຮາຄບເຕມດ້ວຍການທີມ
ຶ່ ີຄວາມຄິດຢູ່າງດຽວກນ ມີຄວາມຮກຢູ່າງດຽວກນ ມີໃຈ
ຮ່ວມສາມກຄີເປັນນໍ້າໜຶ່ງໃຈດຽວກນ.ຢູ່າເຮດສິຶ່ງໃດໃນທາງຊີງດີຫລຖດີກນແຕ່ຈັ່ງຖ່ອມໃຈລງຖວ່າຄນອຶ່ນ
ດີກວ່າຕນ.ຢູ່າໃຫ້ຜູ້ໃດເຫນແກ່ຜນປະໂຫຍດຂອງຕນແຕ່ຝູ່າຍດຽວ,ແຕ່ຈັ່ງຄິດເຖິງຜນປະໂຫຍດຂອງຄນອຶ່ນ

ດ້ວຍ.ເຈັ້າທງຫລາຍຈັ່ງມີນໍ້າໃຈຕໍໍ່ກນ ເໝອນຢູ່າງທີຶ່ມີໃນພຣະຄຣິດເຈັ້າເຢຊູ,ພຣະອງຊງສະພາບຂອງພຣະເຈັ້າ
ແຕ່ບໍໍ່ໄດ້ຊງຖວ່າການເທັ່າທຽມກບພຣະເຈັ້ານັ້ນເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງຢຶດຫວງໄວ້ ແຕ່ໄດ້ກບຊງຍອມສະຫລະແລະ ຊງ
ຮບສະພາບຂ້ອຍຂ້າ.ຊງຖກາເນີດເປັນມະນຸດ.ແລະເມຶ່ອຊງປາກດພຣະອງໃນສະພາບມະນຸດແລ້ວພຣະອງກໍຊງ
ຖ່ອມພຣະອງລງ.ຍອມເຊຶ່ອຟັງຈນເຖິງຄວາມມໍຣະນາຄເຖິງຄວາມມໍຣະນາທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ. (ຟລປ 2: 1-8)
ົ້ ຣະຄາພເຫຼື່ ານເົ້ ຮັດໃຫພ
ຂພ
ົ້ ວກເຮາມຄວາມຄິດບາງຢາື່ ງວາື່ ເປັນຫຍ ັງພວກເຮາຄວນດາເນນຊວິດຄ
ກ ັບພຣະເຢຊູເຈາົ້ , ແຕພ
ື່ ວກເຮາຍ ັງບື່ ທັນຮູວ
ົ້ າື່ ຊວິດຂອງສາວກເປັນແນວໃດ. ສາວກດາເນນຊວິດແນວໃດ?
ສາວກເຮັດຫຍ ັງ? ໂຊກດທື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ແລະສາວກດງເດ
ັ ົ້ ມຂອງພຣະອງເຊິື່ ງເປັນຄຣິສຕຽນກຸມ
ື່ ທາອິດໄດ ົ້
ເຮັດໃຫເົ້ ບິື່ ງຢາື່ ງຈະແຈງົ້ ແລວ
ິ ຕາມຂອງພຣະອງໃຫເົ້ ຮັດໃນແບບທື່ ພຣະອງເຮັດ.
ົ້ . ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ບອກຜູຕ
ົ້ ດ
ພຣະອງຍ ັງໄດສ
ິ ຕາມຕວຢາື່ ງ
ົ້ ະແດງໃຫພ
ົ້ ວກເຂາເຫັ ນວາື່ ຕອ
ົ້ ງເຮັດແນວໃດແດ.ື່ ແລວ
ົ້ ພວກສາວກກໄດຕ
ົ້ ດ
ົ້ ມນຈຸ
ຂອງພຣະອງ. ຈາກນນພວກເພິື່
ນກື່ ໄດສ
ັົ້
ົ້ ອນຄນອື່ ນໃຫເົ້ ຮັດແບບດຽວກ ັນ. ນແ
ື່ ດເລື່ ມຕ ົ້ນຂອງກຸມ
ື່ ຜູທ
ົ້ ື່
ົ້ ວາື່ ຄຣິສຕະຈ ັກ.
ເຊື່ ອທື່ ໄດເົ້ ອນ

ບດທເກາົ້
ສາວກເຮັດຫຍ ັງ?

ມນອາດຈະເຮັ
ດໃຫທ
ັ
ົ້ າື່ ນແປກໃຈ,ແຕພ
ື່ ຣະເຢຊູເຈົ້າບື່ ໄດສ
ົ້ ື່ງັ ໃຫບ
ົ້ ັນດາສາວກເຮັດຫຼ າຍສິື່ ງຫຼ າຍຢາື່ ງ. ວິໄສ
ທັດຂອງພຣະອງໃນການຮ ັກພຣະເຈາົ້ ແລະຄນອື່ ນໆບື່ ໄດສ
ິ ື່ ພຣະອງສື່ງັ ບ ັນດາສາວກ
ົ້ ັບສນເລຍ. ແຕສ
ື່ ື່ ງທ
ຂອງພຣະອງໃຫເົ້ ຮັດແມນເລິ
ກເຊິື່ ງແລະປື່ຽນແປງຊວິດເມື່ ອພວກເພິື່ ນນາໄປປະຕິບ ັດຕວຈິງ. ພວກເຮາຈະ
ື່
ເລື່ ມຕ ົ້ນດວ
ົ້ ຍຈຸດສາຄ ັນທື່ ສຸດຂອງການເປັນສາວກ.

ພວກສາວກຮ ັກພຣະເຈາົ້ ,ຮ ັກເພື່ ອນບາົ້ ນ,ແລະ ຮ ັກຊື່ ງກ ັນແລະກ ັນ
ພວກເຮາຮູແ
ົ້ ລວ
ົ້ ວາື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດກ
ົ້ າື່ ວເຖິງຊວິດທື່ ອຸທິດໃຫແ
ົ້ ກພ
ື່ ຣະເຈາົ້ ແນວໃດ. ຄາສື່ງັ ທື່ ຍິື່ ງໃຫຍທ
ື່ ື່
ສຸດແມນ:
ື່
‘ຈັ່ງຮກອງພຣະຜູເ້ ປັນເຈັ້າ ພຣະເຈັ້າຂອງເຈັ້າດ້ວຍສຸດໃຈ, ດ້ວຍສຸດຈິດ, ແລະດ້ວຍສຸດຄວາມຄິດຂອງເຈັ້າ.
ນັ້ນແຫຼະ ແມ່ນກດບນຍດຂໍໃໍ້ ຫຍ່ແລະຂໍຕ
ໍ້ ັ້ນ.ຂໍໍ້ທສ
ີ ອງກໍເໝອນກນຄ: ‘ຈັ່ງຮກເພຶ່ອນບ້ານເໝອນຮກຕນເອງ.’
ກດບນຍດທງໝດ ແລະບນດາຖ້ອຍຄາຂອງພວກຜູ້ທານວາຍ ກໍຂັ້ນກບກດບນຍດສອງຂໍນ
ໍ້ ີັ້ແຫຼະ.”
(ມທ 22: 36-40)
ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດເົ້ ຮັດສິື່ ງເຫຼື່ ານ.ົ້ ພຣະອງໄດບ
ົ້ ອກພວກສາວກວາື່ ,“ເຮາໄດເົ້ ຮັດຕາມທື່ ພຣະບິດາເຈາົ້ ໄດ ົ້
ຊງບ ັນຊາ ເພື່ ອໂລກຈະໄດຮ
ູົ້ າື່ ເຮາຮ ັກພຣະບິດາເຈາົ້ .” (ຢຮ 14:31). ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນ
ົ້ ວ
ວາື່ ພຣະອງຮ ັກພຣະເຈາົ້ ພຣະບິດາຂອງພຣະອງແນວໃດ? ພຣະອງໄດເົ້ ຊື່ ອຟັງພຣະບິດາ. ພຣະເຢຊູເຈາົ້
ໄດປ
ົ້ ະຕິບ ັດຕາມແຜນການຂອງພຣະບິດາເຈາົ້ ໃຫສ
ົ້ າເລັ ດ.

ພຣະເຢຊູເຈົ້າຍ ັງໄດບ
ົ້ ອກພວກສາວກວາື່ ,

ື່ ຕງຢູ
"ພຣະບິດາເຈາົ້ ຮ ັກເຮາຢາື່ ງໃດ ເຮາກຮ ັກພວກເຈາົ້ ຢາື່ ງນນ,
ັົ້ ຈງ
ັ ົ້ ໃື່ ນຄວາມຮ ັກຂອງເຮາ" (ຢຮ15: 9).
ື່ ັ ທື່ ຄາອະທິບາຍຂອງພຣະອງກຽື່ ວກ ັບພຣະບ ັນຍ ັດທື່
ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ສື່ງັ ພວກສາວກໃຫເົ້ ຮັດແບບດຽວກ ັນດງ
ົ້ ື່ ສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນຢາື່ ງຈະແຈງົ້ .
ຍິື່ ງໃຫຍທ
ື່ ື່ ສຸດສອງຂທ
ົ້ ຣະເຢຊູເຈາົ້ ບື່ ພຽງແຕກ
ນອກຈາກນພ
ຍ
ັົ້
ື່ າື່ ວເທື່ ານນແຕ
ື່ ັງໃຊພ
ົ້ ຣະອງເອງເປັນຕວຢາື່ ງອກດວ
ົ້ ຍ. ພຣະເຢຊູ
ເຈາົ້ ໄດບ
ົ້ ອກພວກລູກສິດໃຫຮ
ົ້ ັກເຊິື່ງກ ັນແລະກ ັນຄກ ັບທື່ ພຣະອງໄດຮ
ົ້ ັກພວກເພິື່ນ. ຖາົ້ ພວກເພິື່ ນເຮັດແນວ
ນນ,
ັົ້ ພວກເພິື່ ນຈະເຊື່ ອຟັງພຣະເຢຊູເຈາົ້ ແລະເຮັດໃຫພ
ົ້ ຣະບິດາເຈາົ້ ພໃຈ. ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດກ
ົ້ າື່ ວກ ັບພວກ
ເຂາວາື່ :

ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດມີຄວາມຮກໃຫຍ່ກວ່ານີັ້ ຄການທີຶ່ຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ສະຫຼະຊີວິດ ເພຶ່ອມິດສະຫາຍຂອງຕນ. ຖ້າພວກເຈັ້າປະຕິ
ບດຕາມຂໍໍ້ຄາສັ່ງຂອງເຮາ ພວກເຈັ້າກໍເປັນມິດສະຫາຍຂອງເຮາ. ເຮາບໍເໍ່ ອີັ້ນພວກເຈັ້າວ່າຄນຮບໃຊ້ອີກຕໍໍ່ໄປ
ເພາະຄນຮບໃຊ້ບໍໍ່ຮູ້ວ່ານາຍຂອງຕນກາລງເຮດຫຍງ, ແຕ່ເຮາເອີັ້ນພວກເຈັ້າວ່າ, ‘ມິດສະຫາຍ’ ເພາະເຮາໄດ້
ບອກພວກເຈັ້າໃຫ້ຮູ້ທຸກສິຶ່ງ ທີຶ່ເຮາໄດ້ຍິນຈາກພຣະບິດາເຈັ້າ. ບໍໍ່ແມ່ນເຈັ້າທງຫລາຍໄດ້ເລອກເອາເຮາ,ແຕ່ຝູ່າຍ
ເຮາໄດ້ເລອກເອາພວກເຈັ້າ ແລະແຕ່ງຕັ້ງເຈັ້າທງຫລາຍເພຶ່ອໃຫ້ອອກໄປແລະເກີດຜນ, ເພຶ່ອຜນຂອງພວກເຈັ້າ
ຈະຕັ້ງຢູູ່ຖາວອນ,ເພຶ່ອວ່າເມຶ່ອເຈັ້າທງຫລາຍຈະທູນຂໍສິຶ່ງໃດຈາກພຣະບິດາເຈັ້າໃນນາມຂອງເຮາ ພຣະອງກໍຈະຊງ
ປະທານສິຶ່ງນັ້ນໃຫ້ແກ່ພວກເຈັ້າ.ນີັ້ແຫລະແມ່ນຂໍໍ້ຄວາມທີຶ່ເຮາສັ່ງພວກເຈັ້າຄ: ‘ຈັ່ງຮກຊຶ່ງກນແລະກນ.”
(ຢຮ 15: 13-17)
...ຈັ່ງຮກຊຶ່ງກນແລະກນ ເຮາຮກພວກເຈັ້າຢູ່າງໃດ ພວກເຈັ້າກໍຈັ່ງຮກຊຶ່ງກນແລະກນຢູ່າງນັ້ນ. ຖ້າພວກເຈັ້າຮກ
ຊຶ່ງກນແລະກນ ທຸກຄນກໍຈະຮູ້ວ່າພວກເຈັ້າເປັນສາວກຂອງເຮາ. (ຢຮ 13: 34-35)
ື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ຊງເປັນນນແມ
ຄວາມຮ ັກທື່ ມຕື່ ພຣະເຈາົ້ ແລະຄວາມຮ ັກຊື່ ງກ ັນແລະກ ັນນນຕາມທ
ນຄຸ
ັົ້
ັ ົ້
ື່ ນລ ັກ
ສະນະພົ້ນຖານແລະຂາດບື່ ໄດຂ
ົ້ ອງບ ັນດາສາວກຂອງພຣະອງ. ພຣະເຢຊູບື່ ໄດຄ
ົ້ ິດວາື່ ການຮ ັກພຣະເຈາົ້
ແລະຮ ັກມະນຸດເປັນຄວາມຮ ັກທື່ ກງກ ັນຂາົ້ ມກ ັນ. ທັງສອງບື່ ໄດຂ
ົ້ ັດແຍງື່ ກ ັນ. ທັງສອງເປັນຄກ ັບຫຼ ຽນດຽວ
ກ ັນທື່ ມສອງດາົ້ ນ. ທັງສອງບື່ ສາມາດແຍກກ ັນໄດ.ົ້
ແຕວ
ະ
ື່ າື່ ພວກເຮາຈະຮ ັກຜູຄ
ົ້ ນໄດແ
ົ້ ນວໃດ? ການສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮ ັກທື່ ສູງທື່ ສຸດແມນການສະຫຼ
ື່
ຊວິດເພື່ ອຄນອື່ ນ:“ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດມີຄວາມຮກໃຫຍ່ກວ່ານີັ້ ຄການທີຶ່ຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ສະຫຼະຊີວິດ ເພຶ່ອມິດສະຫາຍຂອງຕນ. ”
ົ້ ມນສິື່
(ຢຮ 15:13). ນແ
ື່ ງທື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດເົ້ ຮັດເພື່ ອພວກເຮາ:
ດ້ວຍວ່າ, ບໍຄ
ໍ່ ່ອຍຈະມີຜູ້ໃດຍອມຕາຍແທນຄນຊອບທາ, ແຕ່ບາງທີອາດມີຄນກ້າຕາຍແທນຄນດີກໍໄດ້. ແຕ່
ພຣະເຈັ້າໄດ້ຊງສາແດງໃຫ້ພວກເຮາເຫນວ່າ ພຣະອງຊງຮກພວກເຮາຫຼາຍເທັ່າໃດ ຄຂະນະທີຶ່ພວກເຮາຍງເປັນ
ຄນບາບຢູນ
ູ່ ັ້ນ ພຣະຄຣິດໄດ້ຊງຍອມຕາຍແທນເຮາທງຫຼາຍ. (ຣມ 5: 7-8)
ນອກເໜອຈາກການສະແດງອອກທື່ ສູງສຸດນ,ົ້ ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ບື່ ສາມາດຄິດເຖິງຄາອະທິ ບາຍໃດທື່ ດກວ
ື່ າໃນ
ົ້ ມນຄຸ
ົ້ ວາມຕອນນນ:
1ກຣທ3:4-7.ຊື່ ງໄດບ
ັ ສະນະຂອງຄວາມຮ ັກຈາກຂຄ
ັ ົ້
ົ້ ອກທຸກສິື່ ງທື່ ຢາກຈະເວົ້ າ.ນແ
ື່ ນລກ
• ຄວາມຮກກໍອດທນດນນານ
• ຄວາມຮກຄຄວາມເມດຕາກະລຸນາ
• ຄວາມຮກບໍໍ່ອິດສາ
• ຄວາມຮກບໍໍ່ອວດອ້າງຈອງຫອງ
• ຄວາມຮກບໍເໍ່ ຮດການອນບໍໍ່ສຸພາບ

• ຄວາມຮກບໍໍ່ຄິດເຫນປະໂຫຍດສ່ວນຕວແຕ່ຝູ່າຍດຽວ
• ຄວາມຮກບໍໍ່ມໃີ ຈຮ້າຍງ່າຍ
• ຄວາມຮກບໍມ
ໍ່ ກຈດຈາຄວາມຜິດ
• ຄວາມຮກບໍຍ
ໍ່ ິນດີໃນການອະທາ
• ຄວາມຮກມີຄວາມຍິນດີໃນຄວາມຈິງ
• ຄວາມຮກສູ້ທນທຸກສິຶ່ງ
• ຄວາມຮກເຊຶ່ອໃນທຸກສິຶ່ງ
• ຄວາມຮກຫວງໃຈໃນທຸກສິງຶ່
• ຄວາມຮກພຽນອດທນເອາທຸກສິຶ່ງ
ົ້ ຽື່ ວກ ັບຄວາມຮ ັກທື່ ໃຊໃົ້ ນງານແຕງື່ ດອງຫຼ ໃນບດກະວແລະບດ
ທາື່ ນມ ັກຈະໄດເົ້ ຫັ ນຄາອະທິບາຍເຫຼື່ ານກ
ເລື່ ອງໂຣແມນຕິກ. ນນແມ
ນເລ
ັ ົ້
ື່ ື່ ອງປກກະຕິດ. ພວກເຮາຄວນຮ ັກຄູຮ
ື່ ັກຂອງພວກເຮາຫຼຄນທື່ ພວກເຮາຫວ ັງ
ວາື່ ອາດຈະກາຍເປັນຄູສ
ັກທື່ ໂຣແມນຕິກ.
ື່ ມຣດຂອງພວກເຮາ. ແຕໃື່ ນ 1 ກຣທ 13: 4-7 ບື່ ແມນຄວາມຮ
ື່
ຄວາມຮ ັກແມນວິ
ື່ ທທື່ ພວກເຮາຄວນປະຕິບ ັດຕື່ ທຸກໆຄນຢູເື່ ລົ້ອຍໆ. ບື່ ວາື່ ພວກເຂາເຈາົ້ ຈະຮ ັບຮູວ
ົ້ າື່ ມ ັນເປັນ
ຄວາມຮ ັກຫຼ ບື່ ກື່ ຕາມ, ມນບ
ັ ື່ ສາຄ ັນເພາະວາື່ ພຣະເຈົ້າຈະຊງເຫັ ນແລະຮູ.ົ້
ົ້ ວາມບາງສວ
ຂຄ
ັົ້ ອ
ື່ ນກຽື່ ວກ ັບຄວາມຮ ັກຈາກ 1 ໂກຣິນໂທ 13 ນນຕ
ົ້ ງອາື່ ນໃຫສ
ົ້ ອດຄອ
ື່ ງກ ັບຄາເວົ້ າອື່ ນໆ
ໃນລາຍການ. ຍກຕວຢາື່ ງ,“ຄວາມຮ ັກເຊື່ ອໃນທຸກສິື່ ງ” ຕອ
ົ້ ງສອດຄອ
ື່ ງກ ັບ“ຄວາມຊື່ ນຊມຍິນດໃນຄວາມ
ຈິງ.” ພວກເຮາບື່ ສາມາດແຍກ“ ຄວາມຮ ັກເຊື່ ອໃນທຸກສິື່ ງ” ເພື່ ອສະຫຼຸ ບຄວາມຮ ັກເຊື່ ອໃນຄາສອນທື່ ຜິດຫຼ
ຄາສອນທື່ ຊື່ວຮາົ້ ຍໄດ.ົ້ ໃນ ທານອງດຽວກ ັນ, "ຄວາມຮ ັກຫວ ັງໃຈໃນທຸກສິື່ ງ" ບື່ ໄດໝ
ົ້ າຍເຖິງການຫວ ັງ
ົ້າໃຈງາຍ.
ຮາົ້ ຍຕື່ ໃຜບາງຄນ. ແຕໂື່ ດຍທື່ ວໄປລາຍການເຫຼື່ ານນແມ
ນເຂ
ແຕມ
ັົ້
ື່
ື່
ື່ ັນເປັນການທາົ້ ທາຍປະຈາວ ັນ
ໃນການດາເນນຊວິດແບບນນ.
ັົ້
ຈຸດໜື່ ງອກກອ
ັ າຄ ັນທື່ ສຸດທື່ ຈະເຂົ້າໃຈວາື່ ທຸກສິື່ ງທຸກຢາື່ ງກຽື່ ວກ ັບການເປັນສາວກ
ື່ ນທື່ ຈະກາົ້ ວຕື່ ໄປ. ມນສ
ໝາຍເຖິງການເລື່ ມຕ ົ້ນຈາກຄາສື່ງັ ທາອິດຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ ທື່ ວາື່ :“ຈັ່ງຮກຊຶ່ງກນແລະກນ ເຮາຮກພວກເຈັ້າຢູ່າງ
ໃດ ພວກເຈັ້າກໍຈັ່ງຮກຊຶ່ງກນແລະກນຢູ່າງນັ້ນ. ຖ້າພວກເຈັ້າຮກຊຶ່ງກນແລະກນ ທຸກຄນກໍຈະຮູ້ວ່າພວກເຈັ້າເປັນສາວກ
ຂອງເຮາ.” (ຢຮ13:34-35) ຄວາມຮ ັກຊື່ ງກ ັນແລະກ ັນແມນຫຼ
ັ ການທື່ ບື່ ປຽື່ ນແປງເຊິື່ ງເປັນແນວທາງທື່ ສາ
ື່ ກ
ວກຄວນເຮັດສິື່ ງອື່ ນໆແນວໃດ (ການອະທິ ຖານ,ການອດອາຫານ,ການຖວາຍ,ການສາມ ັກຄທາຮວ
ື່ ມກ ັນ,
ົ້ ມນການສະແດງອອກຂອງຄ
ແລະອື່ ນໆ). ສິື່ ງອື່ ນໆທັງ ໝດເຫຼື່ ານແ
າສື່ງັ ພົ້ນຖານນໃົ້ ຫຮ
ື່
ົ້ ັກຊື່ ງກ ັນແລະກ ັນ.

ພວກສາວກເບິື່ ງແຍງຊື່ ງກ ັນແລະກ ັນ

ົ້ ອງການເປັນສາວກແມນເຕ
ົ້ ຈາກການຮ ັກຊື່ ງກ ັນແລະກ ັນ. ການເບິື່ ງແຍງຊື່ ງກ ັນ
ພາກສວ
ບໃຫຍຂ
ື່ ນນຂ
ື່
ື່ ນ
ແລະກ ັນໝາຍຄວາມວາື່ ເປັນສວ
ື່ ນໜື່ ງຂອງຊຸມນຸມຊນທື່ ເບິື່ ງແຍງເອາໃຈໃສ.ື່
ເມື່ ອຫຼາຍໆຄນເຂົ້າມາເຊື່ ອຂາື່ ວປະເສດຫຼ ງັ ຈາກພຣະວິນຍານບລິສດ
ຸ ເຈາົ້ ສະເດັດມາ, (ກຈກ 2:1-4),
ສາວກໄດກ
ົ້ າຍເປັນສວ
ື່ ນໜື່ ງຂອງຊຸມນຸມຊນພິເສດທື່ ຈະຖກເອົ້ນວາື່ “ຄຣິສຕະຈ ັກ” (ໃນກິດຈະການ 2 ເປັນ
ກຸມ
ື່ ຂອງຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລັ ມ). ໃນພຣະຄາພໃໝຄ
ື່ າວາື່ “ຄຣິສຕະຈ ັກ” ບື່ ໄດໝ
ົ້ າຍເຖິງອາຄານ
ຫຼອງການຈ ັດຕງທາງສາດສະໜາ.
ພຣະຄາພໃໝບ
ັົ້
ື່ ອກພວກເຮາວາື່ ຄຣິສຕະຈ ັກໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລັ ມ
ແມນກຸ
ື່ ມ
ື່ ຜູເົ້ ຊື່ ອທື່ ຮູກ
ົ້ ັນວາື່ ເປັນຄນທຸກຍາກຫຼາຍ. ພວກເຂາບື່ ມຕກທື່ ຈະມາປະຊຸມກ ັນ (ແລະມຜູເົ້ ຊື່ ອໃໝ ື່
ຫຼາຍພັນຄນ; ກຈກ 2:41,47; 5:14). ພວກເຂາບື່ ມສະຖານະພາບທາງກດໝາຍຢາື່ ງເປັນທາງການ,
ື່ ັ ນນບ
ດງ
ັົ້ ັນດາຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອຈື່ ງຖກຂື່ມເຫັ ງໂດຍຜູນ
ົ້ າທາງສາດສະໜາແລະຜູນ
ົ້ າການເມອງ (ກຈກ 3:11-4:31;
5:17-42).
ຖາົ້ “ຄຣິສຕະຈ ັກ” ບື່ ແມນກ
ັ ົ້ ື່ ມສະຖານະພາບທາງກດໝາຍ, ມ ັນໝາຍ
ື່ ຽື່ ວກ ັບອາຄານຫຼ ອງການຈ ັດຕງທ
ຄວາມວາື່ ແນວໃດ? ຜູຕ
ົ້ ິດຕາມພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດສ
ົ້ ະໜັບສະໜູນຕວເອງແນວໃດ? ພວກເຂາເຈາົ້ ໄດສ
ົ້ າົ້ ງຕງັ ົ້
ຊຸມນຸມຊນທື່ ມຄວາມຮ ັກແລະເບິື່ງແຍງເຊິື່ ງກ ັນແລະກ ັນ. ຫຼ າຍໆຄງໃນຄຣິ
ສຕະຈ ັກສະໄໝໃໝພ
ັ ົ້
ື່ ວກເຮາໃຊ ົ້
ຄາວາື່ “ຊຸມນຸມຊນ” ເພື່ ອອະທິ ບາຍສິື່ ງທື່ ຄາົ້ ຍຄກ ັນກ ັບກຸມ
ື່ ຄນທື່ ມຄວາມສນໃຈຮວ
ື່ ມກ ັນ. ຄກ ັບກຸມ
ື່ ຄນທື່ ກາ
ລ ັງເປັນແຟນບານຂອງທມກິລາດຽວກ ັນຫຼ ຜູທ
ົ້ ື່ ສະໜັບສະໜູນອງການ ການກຸສນຄກ ັນ. ມ ັນບື່ ໄດຄ
ົ້ ກ ັບ
ຊຸມນຸມຊນຂອງຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອໃນພຣະສ ັນຍາໃໝ.ື່ ຊຸມນຸມຊນຄຣິສຕະຈ ັກໃນພຣະຄາພໃໝເື່ ປັນຄຄອບຄວໜື່ ງ.
ຄວາມແຕກຕາື່ ງກ ັນລະຫວາື່ ງຄອບຄວແລະກຸມ
ື່ ຄນທື່ ມຄວາມຜູກພັນກ ັນເພາະວາື່ ມຄວາມສນໃຈຮວ
ື່ ມ
ກ ັນ? ມຫຼາຍສິື່ ງຫຼາຍຢາື່ ງ. ທາື່ ນຈະຄາດຫວ ັງວາື່ ຈະມຜູໃົ້ ດຜູໜ
ົ້ ື່ ງຈາື່ ຍເງິນໃຫທ
ົ້ າື່ ນເພື່ ອຈາື່ ຍຄາື່ ເຊື່ າບາົ້ ນຫຼ
ຊເົ້ ຄື່ ອງຂອງໃຫຍ
ັ ມກິລາດຽວກ ັນບ? ທາື່ ນຈະຄາດຫວ ັງວາື່ ຈະມຄນເອາວຽກງານໃຫທ
ົ້ ອ
ົ້ ນວາື່ ທາື່ ນມກທ
ົ້ າື່ ນ
ຫຼຊວ
ນ
ື່ ຍແປງລດຈ ັກຂອງທາື່ ນຍອ
ົ້ ນວາື່ ທາື່ ນຢູໃື່ ນອງກອນການເມອງດຽວກ ັນບ? ບື່ ແມນແນ
ື່
ື່ ອນ,ແຕທ
ື່ າື່ ນກື່
ຄາດຫວ ັງຈະໄດຮ
ັົ້ ື່ ແມນວິ
ົ້ ັບຄວາມຊວ
ື່ ຍເຫຼອຈາກສະມາຊິກໃນຄອບຄວຕນເອງ. (ຫຼ ຢາື່ ງໜອ
ົ້ ຍນນກ
ື່ ທທາງທື່
ຄອບຄວຄວນຈະເຮັດ).
ົ້ ມນຄ
ນນແມ
ນສິື່
ັົ້
ັ ົ້
ື່ ງທື່ ຄຣິສຕະຈ ັກຍຸກທາອິດເປັນຄກ ັບຄອບຄວທື່ ດ. ນແ
ື່ າອະທິບາຍສນໆ:
ຫຼາຍຄນໃນພວກເຂາໄດ້ເຊຶ່ອຖ້ອຍຄາຂອງເປໂຕ ແລະໄດ້ຮບບບຕິສະມາ ແລະໃນວນນັ້ນມີຄນເພີຶ່ມເຂັ້າມາຕຶ່ມ
ເປັນລູກສິດປະມານສາມພນຄນ. ພວກເຂາໄດ້ຕັ້ງໝັ້ນຢູູ່ໃນຄາສອນຂອງພວກອກຄະສາວກ ເຂັ້າຮ່ວມໃນກຸ່ມ
ສາມກຄີທາ ໃນການຫກເຂັ້າຈີຶ່ ແລະຮ່ວມໃຈກນໃນການພາວນນາອະທິຖານ.ທຸກຄນເກີດມີຄວາມຢ້ານຢາ
ນບຖ ສ່ວນພວກອກຄະສາວກກໍໄດ້ເຮດການອດສະຈນ ແລະໝາຍສາຄນຫຼາຍປະການ. ຄນທີເຶ່ ຊຶ່ອທງໝດກໍ
ສບຕໍໍ່ຢູູ່ຮ່ວມກນ ແລະໄດ້ນາເອາຊບສິຶ່ງຂອງທີຶ່ຕນມີຢູູ່ນັ້ນ ມາເປັນຂອງສ່ວນລວມ. ພວກເຂາໄດ້ຂາຍທີຶ່ດິນກບ

ຊບສິຶ່ງຂອງ ແລະແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ຄນທງປວງ ຕາມຄວາມຈາເປັນຂອງທຸກໆຄນ. ແຕ່ລະວນ ພວກເຂາໄດ້
ໝັ່ນເຕັ້າໂຮມກນນະມດສະການໃນບໍລິເວນພຣະວິຫານ ແລະຫກເຂັ້າຈີຶ່ ຮ່ວມຮບປະທານອາຫານນາກນ ຕາມ
ບ້ານເຮອນຂອງພວກຕນດ້ວຍຄວາມຊມຊຶ່ນຍິນດີ ແລະດ້ວຍໃຈສດຊຶ່ ທງສນລະເສີນພຣະເຈັ້າ ແລະຄນທງ
ປວງຕ່າງກໍພໍໃຈນາບນດາຄນທີຶ່ເຊຶ່ອນັ້ນ ຝູ່າຍອງພຣະຜູ້ເປັນເຈັ້າໄດ້ຊງໂຜດໃຫ້ມຄ
ີ ນທີຶ່ເຊຶ່ອ ເພີຶ່ມຈານວນຂັ້ນ
ທຸກໆວນ. (ກຈກ 2: 41-47)
ົ້ ວາມຕອນນບ
ົ້ ື່ ໄດອ
ຂຄ
ິ ຫຼ ລ ັດທິ ສ ັງຄມນິຍມ. ມ ັນບື່ ໄດອ
ົ້ ະທິ ບາຍເຖິງລ ັດທິ ຄອມມູນດ
ົ້ ະທິ ບາຍເຖິງລະບບ
ົ້ ວາມທື່ ກຽື່ ວກ ັບລ ັດຖະບານຫຼ ລ ັດທື່ ໃຫກ
ົ້ າຫຼໃຊກ
ການເມອງໃດໆ. ບື່ ມຫຍ ັງຢູໃື່ ນຂຄ
ົ້ ານຊນ
ົ້ າລ ັງເພື່ ອເຮັດໃຫົ້
ົ້ . ມນແມ
ຄວາມປະພດແຫງື່ ຄວາມຮ ັກເກດຂນ
ນຄວາມສະໝ
ກ
ັ
ັ ໃຈທັງໝດ. ມ ັນອະທິ ບາຍເຖິງການປະພດ
ື່
ົ້ ແຂງ,ແລະມຄວາມຮ ັກ. ຄອບຄວຕອບສະໜອງຄວາມຕອ
ຂອງຄອບຄວໜື່ ງທື່ ເຂັມ
ົ້ ງການຂອງສະມາຊິກ
ົ້ ມນຄອບຄ
ຂອງພວກເຂາເຈົ້າ. ນແ
ວໃໝທ
ື່
ື່ ື່ ມຈານວນຫຼ າຍພັນຄນ.
ົ້ ມນພາບຂອງສິື່
ນແ
ງທື່ ສາວກຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ ເຮັດ. ພວກເພິື່ ນລຽົ້ ງດູເຊິື່ ງກ ັນແລະກ ັນເປັນຊຸມນຸມຊນ.
ື່
ພວກເພິື່ ນຮ ັກເຊິື່ງກ ັນແລະກ ັນແລະສະໜັບສະໜູນເຊິື່ ງກ ັນແລະກ ັນຄກ ັນກ ັບຄອບຄວ. ນນໝາຍເຖິ
ງການ
ັົ້
ແບງື່ ປັນຊ ັບພະຍາ ກອນ. ສາລບ
ັ ຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອບາງຄນທື່ ອາດໝາຍເຖິງການຖວາຍເງິນ. ສາລ ັບຄນອື່ ນມ ັນ
ອາດຈະໝາຍເຖິງໃຫເົ້ ວລາຂອງທາື່ ນ,ຫຼ ແບງື່ ປັນການບວລະບ ັດຂອງທາື່ ນ,ຫຼ ຊວ
ື່ ຍຄນອື່ ນດວ
ົ້ ຍຮູຄ
ົ້ ວາມສາ
ມາດຂອງທາື່ ນ.ຄອບຄວທື່ ເໝາະສມເຮັດໃນສິື່ ງທື່ ຈາເປັນຕອ
ົ້ ງເຮັດເພື່ ອເບິື່ ງແຍງທຸກໆຄນໃນຄອບຄວ.
ົ້ ະຮູຈ
ທາື່ ນອາດຈະສງໄສວາື່ , ໂດຍມຫຼ າຍໆຄນທື່ ພວພັນກ ັນຄອບຄວນຈ
ົ້ ັກກ ັນແລະກ ັນແນວໃດ. ຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອ
ົ້ ກຈະເຮັ
ຈະມາເຕົ້ າໂຮມກ ັນຢູໃື່ ນພຣະວິຫານ. ເລື່ ອງນມ
ດໃຫເົ້ ກດຄວາມຂ ັດແຍງົ້ ກ ັບຫວໜາົ້ ສາດສະໜາຢິວ,
ັ
ແຕມ
ື່ ັນເປັນສິື່ ງທື່ ດທື່ ຈະບອກຄນອື່ ນກຽື່ ວກ ັບຂາື່ ວປະເສດ. ຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອໄດພ
ົ້ ບກ ັນ“ຈາກບາົ້ ນເຮອນໜື່ ງໄປອກ
ົ້ າຍຄວາມວາື່ ຄຣິສຕະຈ ັກໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລັ ມ,ເຊິື່ ງເປັນຊຸມນຸມ
ເຮອນໜື່ ງ” (ກຈກ 2:46; 5:42). ນໝ
ຊນຄຣິສຕຽນດງເດ
ອຂາື່ ຍຂອງຊຸມນຸມຊນຂະໜາດນອ
ັົ້ ມ, ໃນຕວຈິງແມນເຄ
ື່
ົ້ ຍລງມາ. ຄນໃນກຸມ
ື່ ນອ
ົ້ ຍໆ
ພາຍໃນຊຸມນຸມຊນຄຣິສຕຽນທື່ ໃຫຍແ
ື່ ມນກຸ
ື່ ມ
ື່ ຄນທາອິດເປັນທື່ ຮ ັບຮູແ
ົ້ ລະໄດຮ
ົ້ ັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູທ
ົ້ ື່
ເຊື່ ອໃໝ.ື່
ົ້ ມນຈຸ
ກຸມ
ັ ຜູທ
ື່ ນອ
ົ້ ຍໆເຫຼື່ ານແ
ື່ ດເລື່ ມຕ ົ້ນສາລບ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອໃໝ.ື່ ຊຸມນຸມຊນຄຣິສຕຽນແມນເພ
ື່ ື່ ອໝດທຸກຄນທື່ ໄດ ົ້
ເຊື່ ອຂາື່ ວປະເສດ. ແຕລ
ື່ ະກຸມ
ື່ ໄດເົ້ ຂົ້າຮວ
ື່ ມໃນການສິດສອນແລະການໃຫຄ
ົ້ າແນະນາຂອງສະມາຊິກ. ແຕ ື່
ລະກຸມ
ັ ົ້
ື່ ຍ ັງຊວ
ື່ ຍຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອໃນຊຸມນຸມຊນທື່ ໃຫຍກ
ື່ ວາື່ ເມື່ ອພວກເຂາເຈາົ້ ສາມາດເຮັດໄດ.ົ້ ການຊວ
ື່ ຍເຫຼ ອນນມ
ລ ັກສະນະແນວໃດ?
ົ້ ເລົ້ອຍໆແມນການໃຫ
ສິື່ ງທາອິດທື່ ເກດຂນ
ບ
ື່
ົ້ ັບຕິສະມາ(ພິທຈຸມ
ື່ )ແກຜ
ື່ ທ
ົ້ ູ ື່ ເຊື່ ອໃໝ ື່ (ກຈກ2:41; 8:12-13;
10:47-48; 16:15). ການຮ ັບບ ັບຕິສະມາແມນການກະທ
າຕື່ ໜາົ້ ສາທາລະນະຊນ. ເປັນທື່ ສ ັງເກດເຫັ ນ
ື່

ໂດຍພະຍານຄສະມາຊິກໃນຊຸມນຸມຊນອື່ ນໆ ເພື່ ອລະບຸວາື່ ເປັນຜູເົ້ ຊື່ ອໃໝກ
ື່ ັບພຣະເຢຊູເຈາົ້ ແລະບ ັນດາຜູົ້
ົ້ ວກເຂາ
ຕິດຕາມຂອງພຣະອງ. ມນແມ
ນການກະທ
າທື່ ເຫັ ນໄດຊ
ັ
ື່
ົ້ ັດເຈນໂດຍຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອໃໝທ
ື່ ື່ ບອກວາື່ ດຽວນພ
ເຈາົ້ ໄດຕ
ົ້ ິດຕາມພຣະເຢຊູເຈາົ້ , ເຊິື່ ງພຣະເຢຊູໄດໃົ້ ຫອ
ົ້ ະໄພບາບຂອງພວກເຂາຍອ
ົ້ ນພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດຕ
ົ້ າຍຢູື່
ົ້ ທ
ເທິງໄມກາງແຂນແລະບ
ັດນຜ
ົ້
ົ້ ູ ື່ ເຊື່ ອໃໝຄ
ື່ ນນໄົ້ ດຮ
ົ້ ັບຊວິດໃໝແ
ື່ ລວ
ົ້ . (ຣມ 6:1-4; 2ກຣທ 5:17).
ົ້
ການບ ັບຕິສະມາດວ
ນຂ
າອິດທື່ ຈະເລື່ ມຕ ົ້ນຊວິດຂອງຊຸມນຸມຊນທື່ ເຊື່ ອ. ຄນທື່ ໄດຮ
ັົ້
ົ້ ຍນາແມ
ື່ ນຕອນທ
ົ້ ັບບ ັບຕິ
ສະມາໄດຮ
ັ ົ້ ັນຍາ
ົ້ ັບຮູຄ
ົ້ ວາມເຊື່ ອຂອງພວກເຂາເຈາົ້ ໃນພຣະເຢຊູ, ແລະມບ ັນດາພະຍານໄດຮ
ົ້ ັບຮູຄ
ົ້ າໝນສ
ຂອງຜູເົ້ ຊື່ ອໃໝແ
ື່ ລວ
ົ້ .
ເມື່ ອຊຸມນຸມຊນຂອງຜູເົ້ ຊື່ ອປະຊຸມຮວ
ື່ ມກ ັນ, ພວກເຂາເຈາົ້ ໄດຄ
ົ້ ົ້ນພບຄວາມຕອ
ົ້ ງການຂອງຜູເົ້ ຊື່ ອຄນ
ອື່ ນໆ. ຖາົ້ ພວກເຂາເຈາົ້ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອ
ົ້ ງການຂອງຄນເຫຼື່ ານໃົ້ ນກຸມ
ື່ ນອ
ົ້ ຍຂອງພວກເຂາ
ົ້ ະນຸຍາດໃຫຜ
ພວກເຂາກື່ ຈະຊວ
ື່ ຍເຫຼອ. ສິື່ ງນອ
ົ້ ທ
ົ້ ູ ື່ ເຊື່ ອທື່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ
ົ້ ງການເພື່ ອຮຽນແບບ
ົ້ ຽື່ ວກ ັບວິທ
ພຣະເຢຊູເຈາົ້ . ສາລ ັບຜູທ
ົ້ ື່ ໄດຮ
ົ້ ັບການຊວ
ື່ ຍເຫຼ ອ,ພວກເຂາໄດຮ
ົ້ ຽນຮູຢ
ົ້ າື່ ງວອ
ື່ ງໄວຈາກຕວຢາື່ ງນກ
ການດາເນນຊວິດຄກ ັບພຣະເຢຊູ. ເມື່ ອມຄວາມຕອ
ົ້ ງການຫຼ າຍກວາື່ ກຸມ
ື່ ນອ
ົ້ ຍທື່ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ,ົ້
ົ້ ອງວຽກງານ
ຄອບຄວໃຫຍຂ
ັ ົ້ ື່ ອຊວ
ື່ ອງຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອກື່ ຢທ
ືູ່ ື່ ນນເພ
ື່ ຍເຫຼ ອ. ສາລ ັບການປະສານງານທື່ ໃຫຍກ
ື່ ວາື່ ນຂ
ການຮ ັບໃຊນ
ັ ົ້
ັກຄະສາວກກຕອ
ັ ົ້ ມຂອງພຣະເຢຊູແມນຜູ
ົ້ ນພວກອ
ົ້ ງການຜູຊ
ົ້ ວ
ື່ ຍ. ບ ັນດາສາວກດງເດ
ື່ ນ
ົ້ າຂອງ
ຊຸມນຸມຊນຜູເົ້ ຊື່ ອໃໝໃື່ ນນະຄອນເຢຣູຊາເລັ ມ, ແລະພວກເພິື່ ນໄດແ
ັ ົ້ ຊ
ົ້ ຕງື່ ຕງຜູ
ົ້ ວ
ື່ ຍຫຼ າຍຄນເພື່ ອຈ ັດລະບຽບ
“ການແຈກຢາຍປະຈາວ ັນ” ສວ
ພວກເພິື່ ນໄດຈ
ື່ ນຫຼ າຍແລວ
ົ້ ແມນອາຫານ.
ື່
ົ້ ັດລະບຽບການຊວ
ື່ ຍເຫຼ ອໃນທື່ ວ
ຊຸມນຸມຊນທັງໝດ (ກຈກ 6:1-7).
ໜື່ ງໃນກິດຈະກາປກກະຕິໃນຄຣິສຕະຈ ັກຍຸກທາອິດແມນການກິ
ນເຂົ້າຮວ
ື່
ື່ ມກ ັນທື່ ກຽື່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບການລະນກ
ເຖິງ“ສິນມະຫາສະໜິດ” (1 ກຣທ11:17-34). “ສິນມະຫາສະໜິດ” ແມນການສະຫຼ
ອງທື່ ລະລກເຖິງອາ
ື່
ຫານແລງຄາບສຸດທາົ້ ຍ, ເມື່ ອທື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດບ
ົ້ ອກພວກສາວກວາື່ ຮາື່ ງກາຍແລະເລອດຂອງພຣະອງຈະ
ເສຍສະຫຼ ະໃຫພ
ົ້ ວກເຂາໃນໄວໆນ.ົ້ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດບ
ົ້ ອກພວກເພິື່ ນວາື່ ການໃຫຊ
ົ້ ວິດຂອງພຣະອງແມນ
ື່
ການບ ັນລຸ“ພັນທະສ ັນຍາໃໝ”ື່ (ລກ 22:20). ຄາອະທິບາຍໃນການສະຫຼ ອງສິນມະຫາສະໜິດໄດກ
ົ້ າື່ ວໃນ
ສິື່ ງດຽວກ ັນຄ (1 ກຣທ 11:25). ພິທສິນມະຫາສະໜິດແມນວິ
ື່ ທທື່ ຈະຈື່ ຈາສິື່ ງທື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດເົ້ ຮັດ.
ພຣະເຢຊູໄດບ
ົ້ ອກພວກສາວກໃຫເົ້ ຮັດ“ເພື່ ອລະນກເຖິງເຮາ” (1 ກຣທ 11: 24-25). ມ ັນຍ ັງເປັນອກວິທ
ໜື່ ງເພື່ ອໃຫແ
ົ້ ນໃື່ ຈວາື່ ຄນທຸກຍາກໃນຊຸມນຸມຊນທື່ ເຊື່ ອໄດຮ
ົ້ ັບການເບິື່ງແຍງ.

ສາວກສາມ ັກຄທາກ ັນ
ຄາວາື່ “ສາມກຄ
ັ ທາ” ແມນຄ
ື່ າສ ັບໃນພຣະຄາພໃໝທ
ື່ ື່ ອະທິບາຍເຖິງກິດຈະກາຂອງຊຸມນຸມຊນຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອ.
ການເບິື່ ງແຍງເຊິື່ ງກ ັນແລະກ ັນແມນສ
ື່ ວ
ື່ ນໜື່ ງຂອງການສາມ ັກຄທາໃນພຣະຄາພ, ເພາະວາື່ ເມື່ ອຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອປະ

ຊຸມຮວ
ື່ ມກ ັນ,ກື່ ເຫັ ນເຖິງຄວາມຈາເປັນແລະສາມາດຊວ
ື່ ຍເຫຼ ອໄດ ົ້ ແຕມ
ື່ ກິດຈະກາທື່ ຕອ
ົ້ ງພິຈາລະນາຫຼ າຍ
ກວ
ັົ້ ກ.
ື່ ານນອ
ົ້ ຄ
ົ້ ດ
ື່ ນຮວ
ຄຣິສຕຽນຫຼາຍຄນໃນທຸກມນ
ິ ວາື່ “ການສາມ ັກຄທາ” ໝາຍເຖິງການມກິດຈະກາມວນຊ
ື່
ື່ ມກ ັນເທື່ າ
ື່ ນຮວ
ື່ ນກ ັບກຸມ
ນນ.
ວ
ັົ້ ແມນແລ
ື່
ົ້ , ການເຮັດສິື່ ງທື່ ມວນຊ
ື່
ື່ ມກ ັນຊວ
ື່ ຍເສມສາົ້ ງຄວາມສາພັນໄດ.ົ້ ຄວາມມວນຊ
ື່
ື່
ຄນສາົ້ ງການເຊື່ ອມຕື່ ລະຫວາື່ ງຄນເຮາ. ແຕກ
ິ ຈະກາເຫຼື່ ານນບ
ັ ົ້ ື່ ແມນການສາມ
ັກຄທາຕາມພຣະຄາພໃນ
ື່ ດ
ື່
ຄວາມໝາຍຂອງການເປັນສາວກ.
ເປົ້າໝາຍຂອງການສາມກຄ
ດຄກ ັນກ ັບພຣະເຢຊູເຈາົ້ ເພື່ ອໃຫພ
ັ ທາແມນການພັດທະນາແນວຄິ
ື່
ົ້ ວກເຮາ
ສາມາດ“ມຈິດໃຈຂອງພຣະອງຢູໃື່ ນພວກເຮາ.” ເວົ້ າອກຢາື່ ງໜື່ ງ, ເປົ້າໝາຍຂອງການສາມ ັກຄທາແມນ
ື່
ົ້
ການສາົ້ ງຜູຕ
ົ້ ິດຕາມພຣະເຢຊູເຈາົ້ ທື່ ສ ັດຊື່ . ມຄວາມຄິດແລະການກະທາຄກ ັບພຣະເຢຊູເຈາົ້ ຫຼ າຍຂນ
ົ້ ຣະຄາພຈາກພຣະທາຟລິບປອຍອະທິ ບາຍເຖິງຄວາມຄິດນ:ົ້
ເລົ້ອຍໆ. ຂພ
ພຽງແຕ່ໃຫ້ເຈັ້າທງຫລາຍ ດາເນີນຊີວິດໃຫ້ສມກບຂ່າວປະເສີດເລຶ່ອງພຣະຄຣິດ ເພຶ່ອວ່າຖ້າເຮາມາຫາພວກ
ເຈັ້າ ຫລບໍມ
ໍ່ າກໍຕາມ ເຮາກໍຈະໄດ້ຍິນຂ່າວຂອງພວກເຈັ້າວ່າ ເຈັ້າທງຫຼາຍຕັ້ງໝັ້ນຄງຢູູ່ເປັນນໍ້າໜຶ່ງໃຈດຽວກນ
ຕໍໍ່ສເູ້ ໝອນຢູ່າງເປັນຄນຄນດຽວ ເພຶ່ອຄວາມເຊຶ່ອອນເກີດຈາກຂ່າວປະເສີດນັ້ນ. (ຟລປ 1:27)
ເຫດສະນັ້ນ ຖ້າຊີວິດໃນພຣະຄຣິດອານວຍການຊູກາລງໃຈ, ຖ້າມີຄວາມເລັ້າໂລມປະການໃດໃນຄວາມຮກ,
ຖ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃຈກບພຣະວິນຍານປະການໃດ, ຖ້າມີຄວາມເມດຕາເອນດູປະການໃດ, ກໍຂໍໃຫ້ເຈັ້າທງຫຼາຍ
ເຮດໃຫ້ຄວາມຍິນດີຂອງເຮາຄບເຕມ ດ້ວຍການທີຶ່ມີຄວາມຄິດຢູ່າງດຽວກນ ມີຄວາມຮກຢູ່າງດຽວກນ ມີໃຈ
ຮ່ວມສາມກຄີເປັນນໍ້າໜຶ່ງໃຈດຽວກນ...ເຈາັ້ ທງຫຼາຍຈັ່ງມີນໍ້າໃຈຕໍໍ່ກນ ເໝອນຢູ່າງທີຶ່ມີໃນພຣະຄຣິດເຈັ້າເຢຊູ,
(ຟລປ 2: 1-2, 5)
ົ້ ື່ ງໃຈດຽວກ ັນ”
ການມ “ຈິດໃຈຂອງພຣະຄຣິດ” ໝາຍຄວາມວາື່ ແນວໃດແລະຫຼ ງັ ຈາກນນໃຫ
ັ ົ້
ົ້ “ເປັນນາໜ
ໃນຖານະຊຸມນຸມຊນຂອງຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອໝາຍຄວາມວາື່ ແນວໃດ? ມ ັນໝາຍຄວາມວາື່ ທຸກຄນເຊື່ ອໃນສິື່ ງດຽວກ ັນ
ົ້ ື່ ງໃຈດຽວກ ັນບື່ ຄກ ັນ. ວິທທື່
ຈນເຖິງທຸກໆລາຍລະອຽດເລຍບ? ບື່ ແມນ,
ື່ ພຣະຄາພເວົ້ າເຖິງຄວາມເປັນນາໜ
ດກວາື່ ທື່ ຈະເຂົ້າໃຈ "ການເປັນຈິດໜື່ ງໃຈດຽວກ ັນ" ກື່ ຄສະມາຊິກທຸກຄນໃນຊຸມນຸມຊນກາລ ັງມຸງໄປສູ
ເື່ ປົ້າ
ົ້
ໝາຍດຽວກ ັນນນຄ
ັ ົ້ : ເພື່ ອເປັນເໝອນພຣະເຢຊູເຈາົ້ .

ເປົ້າໝາຍແມນຄວາມສາມ
ັກຄໃນການຢາກເປັນ
ື່

ເໝອນກ ັບພຣະຄຣິດແລະການດາເນນຊວິດຢູໃື່ ນຊຸມນຸມຊນຮວ
ື່ ມກ ັນໃນຖານະຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອ.
ຊຸມນຸມຊນທາອິດຂອງຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອໄດມ
ົ້ ສວ
ື່ ນຮວ
ື່ ມໃນຫຼ າຍໆກິດຈະກາເພື່ ອສາົ້ ງເປົ້າໝາຍແຫງື່ ຄວາມສາມ ັກ
ຄ. ພວກເຂາເຈາົ້ ໄດອ
ແລະສກສາພຣະຄາພ. ທຸກໆກິດຈະ
ັ
ົ້ ະທິ ຖານ, ຖສິນອດອາຫານ, ນະມດສະການ,

ກາເຫຼື່ ານນແມ
ນສິື່
ັົ້
ື່ ງທື່ ສາວກແຕລ
ື່ ະຄນເຮັດສວ
ື່ ນຕວແລະທັງຮວ
ື່ ມກ ັນ. ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ຈະເວົ້ າກຽື່ ວກ ັບແຕລ
ື່ ະກິດ
ຈະກາແຍກຕາື່ ງຫາກ ເມື່ ອທື່ ພວກເຮາຮຽນຮູຕ
ົ້ ື່ ໄປ.

ພວກສາວກອະທິຖານ
ົ້ າກ ັບພຣະເຈາົ້ ເທື່ ານນ.
ໃນຄາສ ັບທື່ ງາຍໆ,
ການອະທິ ຖານແມນການເວ
ັ ົ້ ແຕສ
ິ ນຕ
ັ ົ້ ອ
ື່
ື່
ື່ ື່ ງນ
ົ້ ງການຄວາມຄິດ
ບາງຢາື່ ງ.
ພຣະເຈາົ້ ຮູສ
ິ ື່ ເຮາກາລ ັງຄິດຢູບ
ັ ົ້ ນຫຍ ັງຕອ
ົ້ ື່ ງທ
ື່ ? ພຣະອງຮູ,ົ້ ສະນນເປັ
ົ້ ງອະທິ ຖານ? ການອະທິ ຖານບື່ ແມນ
ື່
ການແຈງົ້ ໃຫພ
ົ້ ຣະເຈາົ້ ຮູວ
ົ້ າື່ ພວກເຮາກາລ ັງຄິດຫຍ ັງຢູ.ື່ ການອະທິຖານແມນວິ
ື່ ທທື່ ພວກເຮາສາມາດສະແດງ
ໃຫພ
ົ້ ຣະເຈາົ້ ແລະຄນອື່ ນໆເຫັ ນວາື່ ພວກເຮາເພິື່ ງພາພຣະເຈາົ້ . ມ ັນແມນວິ
ື່ ທການສະແດງອອກວາື່ ພວກເຮາ
ຢາກໃຫພ
ົ້ ຣະເຈາົ້ ກະທາ.ບອກວາື່ ພວກເຮາບື່ ໄດເົ້ ພິື່ ງພາຕນເອງ. ວາື່ ພວກເຮາບື່ ສາມາດຊອກຫາວິທທາງ
ອອກດວ
ົ້ ຍຕວເອງໄດ.ົ້ ການອະທິ ຖານພັດທະນາຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮາໃນການເພິື່ ງພາແລະຄວາມ
ົ້ າຍຄວາມວາື່ ການອະທິ ຖານແມນການນະມ
ປອດໄພຂອງພວກເຮາໃນພຣະເຈາົ້ ພຽງຜູດ
ດັ
ັ ົ້ ນໝ
ົ້ ຽວເທື່ ານນ.
ື່
ສະການ. ເຊັື່ ນດຽວກ ັບການອະທິ ຖານເປັນກຸມ
ື່ .
ໃນພຣະທາລູກາ 11:1 ພວກສາວກໄດຖ
ົ້ າມພຣະເຢຊູເຈາົ້ ວາື່ , “ພຣະອງເຈັ້າເອີຍ, ຂໍໂຜດສອນພວກຂ້ານ້ອຍໃຫ້
ພາວນນາອະທິຖານ ເໝອນດັ່ງໂຢຮນໄດ້ສອນພວກສິດຂອງເພິຶ່ນແດ່ທ້ອນ.” ຄາຕອບຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ ແມນ
ື່ “ຄາ
ອະທິຖານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈັ້າ” (ລກ 11:2-4; ມທ 6:9-15). ມ ັນເປັນສິື່ ງສາຄ ັນທື່ ຈະເຂົ້າໃຈວາື່ ພຣະເຢຊູ
ເຈາົ້ ບື່ ໄດບ
ົ້ ອກພວກສາວກເຖິງຄາເວົ້ າຫຍ ັງທື່ ຕອ
ົ້ ງອະທິ ຖານໃນຄາອະທິຖານຂອງພຣະຜູເົ້ ປັນເຈາົ້ .ແຕພ
ື່ ຣະ
ອງໄດບ
ົ້ ອກພວກເພິື່ ນໃຫອ
ົ້ ະທິຖານ“ດັ່ງນີ”ັ້ (ມທ 6:9). ພຣະອງໄດໃົ້ ຫຕ
ົ້ ວຢາື່ ງແກພ
ື່ ວກເພິື່ ນ. ພວກເຮາບື່
ຈາເປັນຕອ
ູ ຫຼຄາເວົ້ າພິເສດເພື່ ອລມກ ັບພຣະເຈົ້າ. ພຽງແຕລ
ົ້ ງໃຊສ
ົ້ ດ
ື່ ມກ ັບພຣະເຈາົ້ . ນອກຈາກນ,ົ້ ບື່ ຄວນອະ
ທິຖານເພື່ ອສະແດງໃຫຄ
ົ້ ນອື່ ນເຫັ ນ (ລກ18:9-14).
ບື່ ມສິື່ ງໃດໃນຄາອະທິ ຖານຂອງພຣະຜູເົ້ ປັນເຈາົ້ ທື່ ພຣະເຈາົ້ ບື່ ໄດຮ
ູົ້ ແ
ົ້ ຢ
ືູ່ ລວ
ົ້ . ອກເທື່ ອໜື່ ງ, ການອະທິ ຖານບື່
ແມນການບອກພຣະເຈ
າົ້ ບາງສິື່ ງທື່ ພຣະອງບື່ ຮູ.ົ້
ື່

ຄາອະທິ ຖານຂອງພຣະຜູເົ້ ປັນເຈົ້າແມນເຕັ
ມໄປດວ
ື່
ົ້ ຍສິື່ ງ

ຕາື່ ງໆເຊັື່ ນການນະມ ັດສະການແລະການຖວາຍກຽດຕິຍດແດພ
ື່ ຣະເຈົ້າ (“ຂໍໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອງຊງເປັນທີຶ່
ເຄາຣບບູຊາ”), ການເຊື່ ອຟັງຕື່ ພຣະປະສງຂອງພຣະເຈາົ້ (“ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມນໍ້າພຣະໄທຂອງພຣະອງ)”, ການ
ໃຫອ
ົ້ ະໄພ (“ຂໍຊງໂຜດຍກໂທດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເໝອນຂ້ານ້ອຍຍກໂທດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທເີຶ່ ຮດຜິດຕໍໍ່ຂ້ານ້ອຍນັ້ນ”), ແລະການ
ຮອ
ົ້ ງຂໃຫໄົ້ ດຮ
ົ້ ັບການຊວ
ື່ ຍໃຫພ
ົ້ ົ້ນຈາກການລົ້ລວງແລະຄວາມຊື່ວຮາົ້ ຍ ("ແລະຂໍຢູ່າພາຂ້ານ້ອຍເຂັ້າໄປໃນການ
ທດລອງແຕ່ຂໍຊງໂຜດໃຫ້ພັ້ນຈາກມານຊັ່ວຮ້າຍ"). ການອະທິ ຖານໄດຖ
ົ້ ກອອກແບບມາເພື່ ອຫັນຫວໃຈຂອງ

ພວກເຮາໃຫເົ້ ຂົ້າໃຈວາື່ ພຣະເຈາົ້ ເປັນພຣະອາຈານຂອງພວກເຮາ. ມ ັນເສມສາົ້ ງທັດສະນະຄະຕິຂອງພວກ
ເຮາໃນການເພິື່ ງພາອາໄສພຣະອງ.
ພຣະຄາພເຕັມໄປດວ
ົ້ ຍຄາອະທິຖານ, ທັງຂອງບຸກຄນແລະເປັນກຸມ
ື່ . ຖາົ້ ທາື່ ນອາື່ ນເບິື່ ງທາື່ ນຈະຮຽນຮູົ້
ວາື່ ການອະທິຖານຍ ັງເປັນວິທການທື່ ພວກເຮາສາມາດລະບາຍຄວາມຮູສ
ົ້ ກຂອງພວກເຮາຕື່ ພຣະເຈົ້າ
(ຄວາມໃຈຮາົ້ ຍ,ຄວາມໂສກເສົ້ າ, ຄວາມຮ ັກ,ແລະອື່ ນໆ). ພຣະເຈາົ້ ບື່ ໄດແ
ົ້ ປກໃຈເລຍເມື່ ອພວກເຮາເຮັດສິື່ ງ
ນນ.
ັົ້ ພວກເຮາຮຽນຮູທ
ົ້ ື່ ຈະຍອມຢູໃື່ ຕພ
ົ້ ຣະເຈົ້າ,ໂດຍການຂຄວາມຊວ
ື່ ຍເຫຼ ອຈາກພຣະອງ. ພຣະອງຊງດ
ແລະຮູວ
ັງດທື່ ສຸດສາລບ
ັ ພວກເຮາ. ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ກາື່ ວວາື່ ພຣະເຈາົ້ ຈະຕອບພວກເຮາແນນ
ົ້ າື່ ແມນຫຍ
ື່
ື່ ອນ,
ແຕຕ
ັ ພວກເຮາ. ຄາຕອບຂອງພຣະເຈາົ້ ອາດຈະບື່ ແມນສິື່
ື່ າມສິື່ ງທື່ ພຣະອງຮູວ
ົ້ າື່ ຈະເປັນສິື່ ງທື່ ດທື່ ສຸດສາລບ
ື່ ງ
ທື່ ພວກເຮາຕອ
ຸ ຢາື່ ງກຽື່ ວກ ັບສະພາບການຂອງພວກເຮາແລະສິື່ ງທື່
ົ້ ງການສະເໝໄປ, ເພາະວາື່ ພຣະອງຮູທ
ົ້ ກ
ຄນອອ
ັ ົ້ ຄາຕອບຂອງພຣະເຈາົ້ ພຣະອງພິຈາລະນາທຸກຢາື່ ງເກນ
ົ້ ມຂາົ້ ງພວກເຮາກາລງັ ເຮັດຢູ.ື່ ສະນນ,
ກວາື່ ສິື່ ງທື່ ພວກເຮາເຂົ້າໃຈຕາມແຜນການທື່ ຍິື່ ງໃຫຍຂ
ື່ ອງພຣະອງ. ພຣະເຈາົ້ ຈະຕອບຄາອະທິ ຖານຂອງ
ພວກເຮາ, ແຕອ
ື່ າດຈະດວ
ົ້ ຍວິທທື່ ພວກເຮາບື່ ຄາດຄິດ.
ົ້ ໄປທື່ ຕວເອງ. ເນອ
ົ້ ໃນສວ
ຄາອະທິຖານໃນພຣະຄາພບື່ ໄດເົ້ ນັນ
ື່ ນໃຫຍແ
ື່ ມນມ
ື່ ຈຸດປະສງເພື່ ອໃຫພ
ົ້ ອນແກ ື່
ຄນອື່ ນຫຼ ຂຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈາົ້ ຕື່ ຄນອື່ ນ. ຈດໝາຍຂອງໂປໂລປະກອບມຄາອະທິ ຖານເພື່ ອຜູທ
ົ້ ື່
ເພິື່ ນກາລ ັງຂຽນເຖິງຢູນ
ື່ າ. ການອະທິຖານບື່ ຄວນຈະເປັນການສະແດງຄວາມຕອ
ົ້ ງການອ ັນຈາເປັນແລະ
ຄວາມຕອ
ົ້ ງການຂອງເຮາເອງສະເໝໄປ.
ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດອ
ັ
ົ້ ະທິ ຖານເລົ້ອຍໆ. ພຣະອງໄດປ
ົ້ ະຕິບ ັດຕາມຄາສອນຂອງພຣະອງເອງທື່ ວາື່ ຕອ
ົ້ ງໝື່ນ
ອະທິຖານຢູສ
ື່ ະເໝ (ກລຊ 4: 2-6, ລກ 18: 1-8). ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ກບື່ ໄດຮ
ົ້ ັບຄາຕອບທຸກຄາອະທິ ຖານ,
ເຊິື່ ງພຣະອງກໄດຍ
ົ້ ອມຮ ັບ,ເພາະວາື່ ພຣະອງເປັນຫວ
ື່ ງທື່ ຈະປະຕິບ ັດຕາມພຣະປະສງຂອງພຣະບິດາເຈາົ້
ົ້ ມນເຄ
ຫຼາຍກວາື່ (ມທ26: 36-46). ນແ
ື່ ື່ ອງເຕອນໃຈທື່ ສາຄ ັນກຽື່ ວກ ັບການອະທິ ຖານ. ພຣະເຢຊູໄດສ
ົ້ ອນ
ວາື່ ພຣະບິດາເຈາົ້ ຈະຕອບເມື່ ອພວກເຮາອະທິ ຖານ (ລກ 11:9-13). ພວກເຮາບື່ ສາມາດຄາດເດາໄດວ
ົ້ າື່
ພຣະເຈາົ້ ຈະຕອບແບບທື່ ພວກເຮາຕອ
ົ້ ງການ, ຖາົ້ ພວກເຮາບື່ ເຊື່ ອຟັງພຣະອງຫຼ ບື່ ສະແຫວງຫາຄວາມປະສງ
ຂອງພຣະອງ (ຢກບ 4:3; 1ຢຮ 3:22; 5:14).

ສາວກຖສິນອດອາຫານ
ການຖສິນອດອາຫານອາດຈະບື່ ຄຸນ
ົ້ ເຄຍກ ັບທາື່ ນ. ໂດຍທື່ ວໄປແລວ
ົ້ ການ “ຖສິນອດ” ຈາກບາງສິື່ ງບາງ
ຢາື່ ງໝາຍເຖິງການລະເວັ ົ້ນຈາກສິື່ ງນນ.
ັ ົ້ ການ “ຖສິນອດ” ຈາກອາຫານໝາຍຄວາມວາື່ ຈະຢູໄ
ື່ ປໂດຍບື່ ກິນ.
ົ້ ມນປະເພດຂອງການຖ
ນແ
ສິນອດອາຫານທື່ ພວກເຮາເຫັ ນເລົ້ອຍໆໃນພຣະຄາພ. ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ກໄດອ
ື່
ົ້ ດອາ
ຫານ (ມທ 4: 2). ພຣະອງໄດກ
ົ້ າື່ ວວາື່ ສາວກຂອງພຣະອງຈະຖສິນອດອາຫານຫຼ ງັ ຈາກພຣະອງໄດກ
ົ້ ັບຄນ

ສູສ
ື່ ະຫວ ັນ. ແຕພ
ື່ ຣະອງໄດເົ້ ຕອນພວກເພິື່ ນວາື່ ຢາື່ ເປັນຄນໜາົ້ ຊື່ ໃຈຄດເມື່ ອພວກເພິື່ ນຖສິນອດອາຫານ
(ມທ 6: 16-18). ການຖສິນອດອາຫານບື່ ແມນກ
ື່ ຽື່ ວກ ັບການດງດູດຄວາມສນໃຈຂອງຕວທາື່ ນເອງ. ແຕ ື່
ແມນລະຫວ
າື່ ງທາື່ ນແລະພຣະເຈາົ້ .
ື່
ການຖສິນອດບື່ ແມນພຽງແຕ
ກ
ັ ົ້ ທາື່ ນສາມາດຖສິນອດຈາກຫຼ າຍສິື່ ງທື່
ື່
ື່ ານລະເວັ ົ້ນຈາກອາຫານເທື່ ານນ.
ົ້ ກ. ພຣະອງມຈຸດປະສງທື່ ແຕກ
ແຕກຕາື່ ງກ ັນໄດ.ົ້ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ບື່ ໄດກ
ົ້ າລ ັງແນະນາແຜນການເພື່ ອລດນາໜັ
ຕາື່ ງກ ັນໃນເວລາທື່ ພຣະອງຖສິນອດອາຫານແລະເມື່ ອພຣະອງສອນສາວກຂອງພຣະອງເລື່ ອງການຖສິນ
ອດອາຫານ. ພຣະຄາພມຫຼ າຍຕວຢາື່ ງຂອງການຖສິນອດອາຫານ,ແຕບ
ື່ ື່ ມກດລະບຽບສະເພາະຕາຍໂຕ.
ໂປໂລໄດສ
ົ້ ອນວາື່ ຄູຜ
ື່ ວເມຍທື່ ແຕງື່ ງານແລວ
ົ້ ອາດຈະງດຈາກການຮວ
ື່ ມເພດຊື່ວຄາວຕອນອດອາຫານ
(1 ກຣທ 7:1-5) ເພື່ ອໃຫຄ
ົ້ ວາມສນໃຈເປັນພິເສດຕື່ ເລື່ ອງຂອງການອະທິ ຖານ.
ແຕເື່ ປັນຫຍ ັງພວກເຮາຕອ
ົ້ ງຖສິນອດ? ຄາແນະນາຂອງໂປໂລໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 7:5 ກຽື່ ວກ ັບຄູຜ
ື່ ວເມຍ
ທື່ ງດຈາກການຮວ
ື່ ມເພດເປັນການຊື່ວຄາວ, ສະແດງໃຫພ
ົ້ ວກເຮາເຫັ ນວາື່ :“ຢາື່ ປະຕິເສດການຢູຮ
ື່ ວ
ື່ ມກ ັນ
ນອກຈາກໄດຕ
ົ້ ກລງກ ັນກອ
ື່ ນເປັນການຊື່ວຄາວເພື່ ອອຸທິດຕນໃນການພາວ ັນນາອະທິ ຖານ” ການຖສິນອດ
ແມນການກະທ
າທາງຮາື່ ງກາຍທື່ ມຜນທາງວິນຍານ,ເຊິື່ ງມຈຸດປະສງທື່ ຈະຊວ
ື່
ື່ ຍໃຫພ
ົ້ ວກເຮາສຸມໃສກ
ື່ ານ
ອະທິຖານ. ມນເຮັ
ັ ດໄດແ
ົ້ ນວໃດ?

ບາງທຕວຢາື່ ງໜື່ ງຈະຊວ
ື່ ຍໃຫທ
ົ້ າື່ ນເຂົ້າໃຈ. ຖາົ້ ທາື່ ນຕ ັດສິນໃຈອດອາ

ົ້ ື່ ງ, ທຸກຄງທ
ຫານມໜ
ັົ້ ື່ ທາື່ ນຮູສ
ົ້ ກຫິວທາື່ ນຈະໄດຮ
ົ້ ັບຄາເຕອນໃຫອ
ົ້ ະທິ ຖານ. ການຖສິນອດອາຫານຂອງ
ທາື່ ນແມນເຄ
ື່ ື່ ອງເຕອນໃຈແລະເລັ ງຄວາມສນໃຈຂອງທາື່ ນໄປທື່ ເຫດຜນທື່ ທາື່ ນຕ ັດສິນໃຈຖສິນອດອາຫານ.
ອກວິທໜື່ ງທື່ ຈະຄິດກຽື່ ວກ ັບການຖສິນອດແມນການພິ
ຈາລະນາວາື່ ສິື່ ງໃດທື່ ລບກວນພວກເຮາຈາກການ
ື່
ອະທິຖານຫຼ ຄວາມສາພັນຂອງພວກເຮາກ ັບພຣະເຈາົ້ . ຄາຕອບອາດແມນໂທລະສ
ັບ,ໂທລະພາບ,ຫຼ ບາງ
ື່
ົ້ ມນສິື່
ກິດຈະກາອື່ ນໆຂອງພວກເຮາ. ນແ
ື່ ງທັງໝດທື່ ພວກເຮາເລອກທື່ ຈະຖສິນອດດວ
ົ້ ຍຈຸດປະສງທື່ ຈະນາ
ຈິດໃຈຂອງພວກເຮາກ ັບມາຫາພຣະເຈາົ້ ແລະການອະທິ ຖານ.
ກຸມ
ັ ົ້ ກຄນຈະສຸມໃສ ື່
ື່ ຄຣິສຕະຈ ັກໃນຍຸກທາອິດມ ັກຈະຖສິນອດອາຫານພອ
ົ້ ມກ ັນໃນເວລາດຽວກ ັນສະນນທຸ
ການອະທິຖານ (ກຈກ13:1-3;14:23). ໃນພຣະຄາພເດມ, ການຖສິນອດອາຫານຂອງຊຸມນຸມຊນຍ ັງເປັນ
ວິທທື່ ຈະສະແດງໃຫທ
ຸ ຄນຮູສ
ັົ້
ົ້ ກ
ົ້ ກເສຍໃຈຕື່ ບາບແລະຢາກຫັນໜຈາກການກະທາເຫຼື່ ານນ.
(ຢຣມ 36:6; ຢອ 2:12).

ສາວກນະມ ັດສະການ
ື່ ການການດຄວາມໝາຍຫຼ ເຂົ້າໃຈງາຍ.
ທາື່ ນອາດຄິດວາື່ ການນະມດສະການແມ
ນງ
ມ ັນມຄວາມ
ັ
ື່ າຍຕ
ື່
ື່
ົ້ ໃນການ
ສ ັບສນຫຼ າຍກວາື່ ທື່ ທາື່ ນຄິດ. ຫຼາຍຄງພວກເຮ
າມກຄິ
ັົ້
ັ ດວາື່ ການນະມ ັດສະການແມນສິື່
ື່ ງທື່ ເກດຂນ

ປະຊຸມຄຣິສຕະຈ ັກເມື່ ອພວກເຮາຮອ
ດສະການຕາມ
ັົ້ ,ແຕວ
ັ
ົ້ ງເພງ.ເພງຄຣິສຕຽນນນດ
ື່ າື່ ມ ັນບື່ ແມນການນະມ
ື່
ວິທທື່ ພຣະຄາພໄດກ
ົ້ ານດໄວ.ົ້ ເຖິງແມນວ
ື່ າື່ ດນຕແລະເພງແມນສ
ື່ ວ
ື່ ນໜື່ ງຂອງການປະຊຸມຂອງຄຣິສຕຽນ
(ອຟຊ 5: 19; ກລຊ 3:16). ຄວາມມກອ
ດວາື່ ການ
ັ ກຢາື່ ງໜື່ ງໃນວ ັດທະນະທາຂອງພວກເຮາແມນການຄິ
ື່
ນະມ ັດສະການເປັນຄວາມຮູສ
ົ້ ກທາງອາລມທື່ ເຮາມຫຼ ປະສບການບາງຢາື່ ງເມື່ ອເຮາຮູສ
ົ້ ກວາື່ ກຽື່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບພ
ຣະເຈາົ້ . ນນມ
ັົ້ ນບ
ັ ື່ ແມນການນະມ
ັດສະການຕາມແບບພຣະຄາພເຊັື່ ນກ ັນ. ມຫຼ າຍບອ
ື່
ື່ ນໃນພຣະຄາພໄດ ົ້
ກາື່ ວກຽື່ ວກ ັບເລື່ ອງນ,ົ້ ແຕໃື່ ຫພ
ົ້ ວກເຮາພິຈາລະນາເບິື່ ງຈ ັກສອງບອ
ື່ ນ:
ເຫດສະນັ້ນ ພີຶ່ນ້ອງທງຫຼາຍເອີຍ, ໂດຍເຫນແກ່ພຣະເມດຕາກະລຸນາຂອງພຣະເຈັ້າ ເຮາຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງພວກ
ເຈັ້າໃຫ້ຖວາຍຕວແກ່ພຣະເຈັ້າ ເປັນເຄຶ່ອງບູຊາອນມີຊີວິດ ເປັນອນບໍຣິສຸດ ແລະເປັນທີຶ່ພໍພຣະໄທພຣະເຈັ້າ ຊຶ່ງ
ເປັນການນະມດສະການໃຫ້ສມກບຝູ່າຍວິນຍານຂອງເຈັ້າທງຫຼາຍ. ຢູ່າດາເນີນຊີວິດເໝອນຢູ່າງຊາວໂລກນີັ້
ແຕ່ຈັ່ງຮບການຊງປູ່ຽນແປງຈິດໃຈຂອງພວກເຈັ້າໃໝ່ ແລ້ວອຸປະນິໄສຂອງພວກເຈັ້າຈຶ່ງຈະປູ່ຽນໃໝ່ ເພຶ່ອພວກ
ເຈັ້າຈະໄດ້ຮູ້ນໍ້າພຣະໄທຂອງພຣະເຈັ້າ ຄຈະຮູ້ວ່າອນໃດດີ ອນໃດເປັນທີຶ່ພໍພຣະໄທ ແລະອນໃດດີທີຶ່ສຸດ.
(ຣມ 12:1-2)
ພຣະເຢຊູເຈັ້າກ່າວກບຍິງຊາວຊາມາເຣຍວ່າ:“ແຕ່ເວລານັ້ນໃກ້ເຂັ້າມາ ແລະບດນີັ້ກໍມາເຖິງແລ້ວ ຄເມຶ່ອຜູທ
້ ີຶ່
ນະມດສະການຢູ່າງຖກຕ້ອງ ຈະນະມດສະການພຣະບິດາເຈັ້າດ້ວຍຈິດວິນຍານແລະຄວາມຈິງ ເພາະພຣະບິດາ
ເຈັ້າຊອກຫາຄນຢູ່າງນັ້ນແຫຼະ ນະມດສະການພຣະອງ.

(ຢຮ 4:23)

ພວກເຮາໄດເົ້ ວົ້າກຽື່ ວກ ັບສິື່ງທາອິດແລວ
ຸ .
ົ້ ໃນການສນທະນາຂອງພວກເຮາໃນການດາລງຊວິດທື່ ບລິສດ
ທາື່ ນນະມ ັດສະການພະເຈາົ້ ແນວໃດ?

ດາເນນຊວິດຄກ ັບພຣະເຢຊູ. ຢາື່ ດາເນນຊວິດເໝອນຢາື່ ງຊາວ

ໂລກນ ົ້ ຢາື່ ເຫັ ນຄຸນຄາື່ ຂອງສິື່ ງທື່ ໂລກໃຫຄ
ຸ ຄາື່ . ຢາື່ ພະຍາຍາມຫາຄວາມສຸກໃນແບບທື່ ໂລກພະຍາຍາມ
ົ້ ນ
ເຮັດ. ການດາເນນຊວິດຄກ ັບພຣະເຢຊູເຈາົ້ ແມນວິ
ການນະມ ັດ
ັ
ື່ ທທື່ ພຣະຄາພບອກວາື່ ເຮານະມດສະການ.
ສະການແທແ
ົ້ ມນທັ
ື່ ດສະນະຂອງຫວໃຈຂອງພວກເຮາແລະວິທທື່ ພວກເຮາດາເນນຊວິດ.
ົ້ ວາມທສອງແມນໜ
ຂຄ
ັົ້ າື່
ື່ າົ້ ສນໃຈຍອ
ົ້ ນເຫດຜນສະເພາະເຈາະຈງ. ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ບອກແມຍິ
ື່ ງຄນນນວ
ພຣະເຈາົ້ ກາລ ັງຊອກຫາຜູຄ
ົ້ ນເພື່ ອນະມ ັດສະການພຣະອງ. ການນະມ ັດສະການບື່ ແມນສິື່
ື່ ງທື່ ມາກ ັບພວກ
ົ້ ເຊນໃຫຕ
ເຮາ. ພວກເຮາຖກເຊອ
ົ້ ອບສະໜອງຕື່ ຄວາມດແລະຄວາມຮ ັກຂອງພຣະເຈາົ້ . ວິທການຫຼ ສິື່ ງທື່
ພວກເຮາເຮັດນນແຕກຕ
າື່ ງກ ັນ. ພວກເຮາສາມາດຕອບສະໜອງເປັນການສວ
ັົ້
ື່ ນຕວ. ພວກເຮາສາມາດເຮັດ
ໄດໂົ້ ດຍມຫຼບື່ ມດນຕກື່ ໄດ.ົ້ ພວກເຮາສາມາດຕອບສະໜອງພາຍໃນຫຼນອກການປະຊຸມຄຣິສຕະຈ ັກກື່ ໄດ.ົ້
ພວກເຮາຍ ັງສາມາດຕອບສະໜອງເປັນກຸມ
ື່ ໃນການສາມ ັກຄທາກ ັບຜູເົ້ ຊື່ ອຄນອື່ ນໆກື່ ໄດ.ົ້
ເມື່ ອບ ັນດາຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອໄດມ
ົ້ າເຕົ້າໂຮມກ ັນໃນການສາມ ັກຄທາ, ພວກເຂາ“ໜູນນໍ້າໃຈຊຶ່ງກນແລະກນໃຫ້ມີ
ຄວາມຮກ ແລະໃຫ້ເຮດຄຸນງາມຄວາມດີ.” (ຮຣ10:24-25). ເວົ້ າອກຢາື່ ງໜື່ ງ, ພວກເຂາເຈາົ້ ຊຸກຍູກ
ົ້ ັນແລະກ ັນ

ໃນການນະມ ັດ ສະການດວ
ົ້ ຍຈິດວິນຍານຄການຮຽນແບບພຣະເຢຊູເຈາົ້ ,ພວກເຂາຍອ
ົ້ ງຍສ ັນລະເສນພຣະ
ເຈາົ້ ສາລບ
ັ ຄວາມດ,
ຄວາມຮ ັກແລະການຊງສະຖິດທື່ ມໃນຊວິດຂອງພວກເຂາເຈາົ້ (ກຈກ 2:46 -47; ຢກບ 5:13). ການ
ຍອ
ົ້ ງຍສ ັນລະເສນສາມາດປະກອບມການຮອ
ົ້ ງເພງແລະການຫຼົ້ິນດນຕ (ມທ 26:30;ອຟຊ 5:19; ກລຊ
3:16), ແຕມ
ື່ ການເຊື່ ອມໂຍງຢາື່ ງຊ ັດເຈນກ ັບການດາເນນຊວິດແບບທື່ ຊອບທາ “. . . ສງເກດໄດ້ວ່າ ສິຶ່ງໃດ
ປະເສີດທີຶ່ສຸດ ແລະເພຶ່ອພວກເຈັ້າຈະເປັນຄນບໍຣິສຸດ ບໍໍ່ມີທີຶ່ຕິຕຽນໄດ້ໃນວນແຫ່ງພຣະຄຣິດ. ຈະໄດ້ເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດດ້ວຍ
ຜນຂອງຄວາມຊອບທາ ຊຶ່ງເກີດຂັ້ນດ້ວຍພຣະເຢຊູຄຣິດເຈັ້າ ເພຶ່ອຖວາຍພຣະກຽດ ແລະຄາຍ້ອງຍໍສນລະເສີນແດ່ພຣະ
ເຈັ້າ” (ຟລປ 1:10-11).
ພວກເຮາບື່ ສາມາດລມໄດວ
ົ້ າື່ "ການນະມ ັດສະການດວ
ົ້ ຍຈິດວິນຍານ" ຂອງພວກເຮາແມນກ
ື່ ຽື່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບ
ວິຖຊວິດຂອງພວກເຮາ (ຣມ 12: 1-2). ມ ັນບື່ ແມນກ
ື່ ຽື່ ວກ ັບປະສບການສາມສິບນາທຢູບ
ື່ າົ້ ນຫຼ ໃນຄຣິສຕະ
ຈ ັກ. ມນແມ
ນເລ
ັ
ື່ ື່ ອງກຽື່ ວກ ັບຊວິດຂອງທາື່ ນທຸກໆຊື່ວໂມງທື່ ສຸມໃສແ
ື່ ລະນາພາໂດຍພຣະເຈາົ້ .

ພວກສາວກສາລະພາບບາບແລະຍອມຮ ັບການໃຫົ້ອະໄພຈາກພຣະເຈາົ້
ສິື່ ງໜື່ ງທື່ ສາວກຕອ
ົ້ ງເຂົ້າໃຈເມື່ ອພວກເຂາເຈາົ້ ເລື່ ມຕ ົ້ນການເດນທາງຂອງພວກເຂາໃນການຕິດຕາມພຣະ
ົ້ ເຫຼ ວ. ບື່ ມຄນໃດໃນພວກເຮາທື່ ໃນຊວິດນທ
ົ້ ື່ ບື່ ມບາບຄກ ັບພຣະເຢຊູເຈາົ້
ເຢຊູເຈາົ້ ກື່ ຄພວກເຂາຈະລມ
(2 ກຣທ 5:21; ປຕ 2:21-22; 1ຢຮ 3:5). ພຣະຄາພກາື່ ວຈະແຈງົ້ ໃນຈຸດນ.ົ້ ພວກສາວກໄດເົ້ ຮັດບາບ
(ມຣກ 14:30, 68, 72). ໜື່ ງໃນນນແມ
ນໂຢຮ
ັ ົ້
ັນໄດຂ
ື່
ົ້ ຽນໃນເວລາຕື່ ມາໃນຊວິດຂອງເພິື່ ນ:
ແຕ່ຖ້າພວກເຮາດາເນີນຊີວິດຢູູ່ໃນຄວາມສະຫວ່າງ ເໝອນດັ່ງພຣະອງຊງຢູູ່ໃນຄວາມສະຫວ່າງ ພວກເຮາກໍ
ຮ່ວມສາມກຄີທາຊຶ່ງກນແລະກນ ແລະພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເຢຊູເຈັ້າ ພຣະບຸດຂອງພຣະອງ ກໍຊາລະເຮາ
ທງຫລາຍຈາກການຜິດບາບທງສິັ້ນ.ຖ້າພວກເຮາເວັ້າວ່າ ພວກເຮາບໍໍ່ມີບາບ ພວກເຮາກໍຫລອກລວງຕນເອງ
ແລະພວກເຮາກໍບໍໍ່ມີຄວາມຈິງໃນຈິດໃຈ. ຖ້າເຮາທງຫລາຍສາລະພາບຜິດບາບທງຫຼາຍຂອງພວກເຮາ ພຣະອງ
ຊງສດຊຶ່ແລະທ່ຽງທາ ຈະຊງໂຜດຍກບາບຂອງພວກເຮາ ແລະຈະຊງໂຜດຊາລະລ້າງເຮາທງຫລາຍຈາກການ
ອະທາໝດສິັ້ນ. ຖ້າພວກເຮາເວັ້າວ່າ ພວກເຮາບໍໍ່ໄດ້ເຮດບາບກໍເທັ່າກບວ່າ ພວກເຮາເຮດໃຫ້ພຣະເຈັ້າເປັນຜູ້
ຕວະ ແລະພຣະທາຂອງພຣະອງກໍບໍໍ່ຢູູ່ໃນພວກເຮາເລີຍ. (1 ຢຮ 1:7-10)
ມນເປັ
ັ ນເລື່ ອງທື່ ດແທໆ
ົ້ ທື່ ຮູວ
ົ້ າື່ ການເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ ບື່ ແມນຍ
ື່ ອ
ົ້ ນຜນງານຂອງ
ພວກເຮາ. ການກະທາທື່ ດຂອງພວກເຮາບື່ ສາມາດໄດຄ
ຸ ງາມຄວາມດຈາກພຣະເຈາົ້ ໄດ.ົ້ ພຣະເຈາົ້ ບື່ ເຄຍ
ົ້ ນ
ຕິດໜົ້ບນ
ຸ ຄຸນພວກເຮາໂດຍອງໃສຄ
ື່ ວາມດຂອງພວກເຮາໂດຍບື່ ສນເລື່ ອງບຸນຄຸນງາມຄວາມດທື່ ເຮາອາດຈະ
ຄິດວາື່ ພວກເຮາມ. ການກະທາຂອງພວກເຮາ,ຫຼ ບື່ ມການກະທານນບ
ັົ້ ື່ ໄດເົ້ ຮັດໃຫພ
ົ້ ຣະເຈາົ້ ຢູຫ
ື່ າື່ ງໄກຈາກ
ພວກເຮາເລຍ. ພຣະເຈົ້າຮ ັກພວກເຮາ “ໃນຂະນະທີຶ່ພວກເຮາຍງເປັນຄນບາບຢູູ່ນັ້ນ” (ຣມ 5: 8). ພວກເຮາ

ົ້ ບື່ ສາມາດໄດຮ
ຕອ
ັ ື່ ບື່ ສາມາດ
ົ້ ງຈື່ ໄວວ
ົ້ າື່ ຄວາມລອດພນ
ົ້ ັບໂດຍຄວາມສມບູນແບບທາງສິນລະທາ, ແລະມນກ
ສູນເສຍໄປໂດຍຄວາມລ ົ້ມເຫຼ ວທາງສິນລະທາ.
ກຽື່ ວກ ັບຄວາມລ ົ້ມເຫຼວຂອງພວກເຮາ, ສາວກຂອງພຣະເຢຊູຕອ
ົ້ ງເອາໃຈໃສຕ
ື່ ື່ ຄວາມເມດຕາແລະຄວາມ
ົ້ ວາມຈາກພຣະທາໂຢຮ ັນ. ເຊິື່ ງບອກພວກເຮາຢາື່ ງແນນ
ຮ ັກຂອງພຣະເຈາົ້ . ເບິື່ ງອກເທື່ ອໜື່ ງໃນຂຄ
ື່ ອນວາື່
ຈະເຮັດແນວໃດເມື່ ອພວກເຮາລ ົ້ມເຫຼ ວຕື່ ພຣະເຈາົ້ ,ໂດຍການເຮັດບາງສິື່ ງທື່ ບື່ ສອດຄອ
ື່ ງກ ັບການຮຽນແບບ
ພຣະເຢຊູເຈາົ້ . ຫຼຖາົ້ ພວກເຮາລ ົ້ມເຫຼວໂດຍການບື່ ເຮັດບາງສິື່ ງບາງຢາື່ ງທື່ ພຣະເຢຊູຕອ
ົ້ ງການໃຫພ
ົ້ ວກເຮາ
ເຮັດ. "ຖາົ້ ເຮາທັງຫຼາຍສາລະພາບຜິດບາບທັງຫຼ າຍຂອງພວກເຮາ ພຣະອງຊງສ ັດຊື່ ແລະທຽື່ ງທາ ຈະຊງ
ົ້ ”
ໂຜດຍກບາບຂອງພວກເຮາ ແລະຈະຊງໂຜດຊາລະລາົ້ ງເຮາທັງຫລາຍຈາກການອະທາໝດສິນ

ົ້ ເຫຼວ,ພວກເຮາຕອ
ເມື່ ອພວກເຮາເຮັດບາບແລະລມ
ົ້ ງຮ ັບຮູມ
ົ້ ັນ.

ນນແມ
ນຄວາມໝາຍຂອງການສາລະ
ັົ້
ື່

ພາບ. ພວກເຮາບື່ ຕອ
ົ້ ງປກປິ ດ,ແກຕ
ົ້ ວ,ຫຼຫາເຫດຜນເຂົ້າຂາົ້ ງບາບຂອງພວກເຮາ. ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການໃຫົ້
ົ້ ເປັນ
ພວກເຮາຍອມຮ ັບມ ັນ. ຍອ
ົ້ ນຫຍ ັງ? ພວກເຮາຕອ
ົ້ ງຖອ
ື່ ມໃຈ. ພວກເຮາຕອ
ົ້ ງຈື່ ໄວວ
ົ້ າື່ ຄວາມລອດພນ
ເລື່ ອງກຽື່ ວກ ັບສິື່ງທື່ ພຣະເຢຊູໄດເົ້ ຮັດເພື່ ອພວກເຮາ,ບື່ ແມນສິື່
ື່ ງທື່ ພວກເຮາຫາໄດ.ົ້ ການສາລະພາບຍອມຮ ັບ
ວາື່ ພວກເຮາເປັນລູກຂອງພຣະເຈາົ້ ເພາະພຣະເຢຊູ. ພວກເຮາສາມາດໝນໃຈໄດ
ວ
ັ ົ້
ົ້ າື່ ຄວາມບາບຂອງພວກ
ເຮາຈະບື່ ແຍກພວກເຮາຈາກພຣະເຈາົ້ . ພວກເຮາຈະບື່ ຖກໄລອ
ື່ ອກຈາກຄອບຄວ (ຣມ 8:31-39). ພຣະ
ົ້ ກຜອ
ົ້ ກພອ
ເຈາົ້ ຊງຮູກ
ົ້ ອ
ື່ ນທື່ ພວກເຮາຈະເຊື່ ອຂາື່ ວປະເສດວາື່ ພວກເຮາມຂບ
ື່ ງ. ຂບ
ື່ ງຂອງພວກເຮາບື່ ແມນ
ື່
ສິື່ ງທື່ ເຮັດໃຫພ
ັ ື່ ປື່ຽນແປງຄວາມຮູສ
ົ້ ຣະອງແປກໃຈ. ມນບ
ົ້ ກຂອງພຣະອງຕື່ ພວກເຮາແຕຢ
ື່ າື່ ງໃດ.
ຄາຖາມທື່ ຈະແຈງຈາກນ
ນກ
ັົ້ ື່ ຄ,ເປັນຫຍ ັງພວກເຮາຄວນເອາໃຈໃສເື່ ລື່ ອງການເຮັດບາບ. ພວກສາວກ
ົ້
ື່ ັ ກາື່ ວໃນຜູຄ
ໃນພຣະຄາພໃໝ ື່ ໄດພ
ົ້ ບເຫັ ນທັດສະນະດງ
ົ້ ນ. ອ ັກຄະສາວກໂປໂລໄດນ
ົ້ າສະເໜເລື່ ອງນໃົ້ ນຈດ
ໝາຍຂອງເພິື່ ນທື່ ຂຽນເຖິງຄຣິສຕຽນໃນນະຄອນໂຣມ:
ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນແລ້ວ ພວກເຮາຈະວ່າຢູ່າງໃດ? ພວກເຮາຄວນສບຕໍໍ່ເຮດບາບເພຶ່ອໃຫ້ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈັ້າມີ
ຫລາຍຂັ້ນຕຶ່ມຊັ້ນບໍ? ບໍໍ່ເປັນຢູ່າງນັ້ນດອກ ພວກເຮາຜູຕ
້ າຍຕໍໍ່ບາບການັ້ນແລ້ວ ຈະສບຕໍໍ່ດາເນີນຊີວິດແບບນັ້ນ
ໄດ້ຢູ່າງໃດ? . . . ຢູ່າໃຫ້ຄວາມຜິດບາບໄດ້ປົກຄອງຮ່າງກາຍທີຶ່ຕ້ອງຕາຍຂອງພວກເຈັ້າອີກຕໍໍ່ໄປ ຊຶ່ງເຮດໃຫ້
ຕ້ອງເຊຶ່ອຟັງຕາມຕນຫາຂອງກາຍນັ້ນ. ຢູ່າມອບອະໄວຍະວະຂອງພວກເຈັ້າໃຫ້ແກ່ການບາບອີກຕໍໍ່ໄປ ເພຶ່ອໃຫ້
ເປັນເຄຶ່ອງມຮບໃຊ້ໃນການຊັ່ວຮ້າຍ, ແຕ່ຈັ່ງມອບຕວຂອງພວກເຈັ້າຖວາຍແກ່ພຣະເຈັ້າເປັນການສິັ້ນສຸດເໝອນ
ກບບຸກຄນທີຶ່ຖກບນດານໃຫ້ເປັນຄນມາຈາກຕາຍແລ້ວ ແລະຈັ່ງມອບອະໄວຍະວະທຸກພາກສ່ວນຂອງພວກເຈັ້າ
ຖວາຍແກ່ພຣະເຈັ້າເປັນການສິັ້ນສຸດ ເພຶ່ອເປັນເຄຶ່ອງໃຊ້ໃນການຊອບທາຕໍໍ່ໄປ. ດ້ວຍວ່າ,ການບາບຈະບໍໍ່ຄອບງາ
ພວກເຈັ້າອີກຕໍໍ່ໄປ ເພາະວ່າພວກເຈັ້າບໍໍ່ໄດ້ຢູູ່ໃຕ້ກດບນຍດ, ແຕ່ຢູູ່ໃຕ້ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈັ້າ. ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ

ແລ້ວ ພວກເຮາຈະວ່າຢູ່າງໃດ? ພວກເຮາຈະເຮດບາບ ເພາະບໍໍ່ໄດ້ຢູູ່ໃຕ້ກດບນຍດ ແຕ່ຢູູ່ໃຕ້ພຣະຄຸນຂອງພຣະ
ເຈັ້າຊັ້ນບໍ? ບໍໍ່ເປັນຢູ່າງນັ້ນດອກ ແນ່ນອນພວກເຈັ້າກໍຮູ້ດີວ່າ ເມຶ່ອພວກເຈັ້າຍອມເປັນທາດເຊຶ່ອຟັງຜູ້ໃດ ພວກ
ເຈັ້າກໍເປັນທາດຂອງນາຍທີຶ່ພວກເຈັ້າເຊຶ່ອຟັງນັ້ນ ຄເປັນທາດຂອງບາບກາທີນ
ຶ່ າໄປສູຄ
່ ວາມຕາຍ ຫລເປັນທາດ
ຂອງຄວາມເຊຶ່ອຟັງ ຊຶ່ງນາໄປສູກ
່ ານເປັນຄນຊອບທາ. (ຣມ 6:1-2,12-16)
ື່ ັ ນນພຣະເຈ
ຂໃຫສ
າົ້ ຈະບື່ ຮ ັກທາື່ ນ
ັົ້
ົ້ ັງເກດວາື່ ພຣະຄາພບື່ ໄດບ
ົ້ ອກວາື່ "ພຣະເຈາົ້ ຫາົ້ ມບື່ ໃຫເົ້ ຮັດບາບ ບື່ ດງ
ອກຕື່ ໄປ!"ເບິື່ ງຄວາື່ ຄວາມກ ັງວນຈະກ ັບໄປເປັນທາດຂອງການທາລາຍຕນເອງ. ແມນແລ
ວ
ື່
ົ້ , ພວກເຮາຈະ
ເຮັດບາບ,ແຕວ
ື່ າື່ ພວກເຮາຄວນຈະຮ ັກພຣະເຈາົ້ ແລະຕອ
ົ້ ງການຫລກລຽົ້ ງຈາກການເຮັດບາບ. ການຕື່ ສູທ
ົ້ ື່
ົ້ ມນສິື່
ຍາກລາບາກຕື່ ການບື່ ເຮັດບາບນແ
ນກ
ັ ົ້
ື່ ງທື່ ອ ັກຄະສາວກໂປໂລຮູຈ
ົ້ ັກດ (ຣມ 7:7-25). ເຖິງປານນນເພິື່
ຍ ັງເປັນຜູຕ
ິ ຕາມທື່ ໜາົ້ ປະທັບໃຈຄນໜື່ ງຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ . ພຣະຄາພໃໝເື່ ຕອນພວກເຮາຫຼ າຍເທື່ ອວາື່
ົ້ ດ
ົ້ ຢູໃື່ ນຕວເຮາ. ຫວໃຈຂອງພວກເຮາຕອ
ຈະມສງຄາມເກດຂນ
ົ້ ງການທື່ ຈະຕິດຕາມພຣະເຢຊູ, ແຕຕ
ື່ ວຕນທື່ ບື່
ສມບູນແບບຂອງພວກເຮາຕອ
ົ້ ງການຄວາມເພິື່ ງພໃຈຕນເອງແລະປກຄອງໃນວິທການດາເນນຊວິດຂອງ
ພວກເຮາ (1ປຕ 2:11; ຢກບ 4:1).
ໃນຂະນະທື່ ພວກເຮາສະແຫວງຫາທື່ ຈະຕິດຕາມພຣະເຢຊູເຈາົ້ , ມ ັນເປັນການດທື່ ຈະລມກ ັບພຣະອງຢາື່ ງ
ໄວວາເມື່ ອພວກເຮາລ ົ້ມເຫຼ ວ. ແນວຄວາມຄິດນນແມ
ນຄ
ັົ້
ື່ ວາື່ ເມື່ ອພວກເຮາລ ົ້ມເຫຼ ວ,ພວກເຮາຄວນຈະສາລະ
ພາບມ ັນຢາື່ ງໄວວາແລະຂອບໃຈພຣະເຈາົ້ ສາລ ັບການໃຫອ
ົ້ ະໄພຂອງພຣະອງ. ພວກເຮາຄວນລະນກເຖິງ
ບາບທື່ ມລາຄາສູງຂອງພວກເຮາທື່ ເຮັດໃຫພ
ົ້ ຣະເຢຊູຕອ
ົ້ ງແກໄົ້ ຂ. ພວກເຮາຄວນຕິດຕາມພຣະອງດວ
ົ້ ຍ
ຄວາມຮ ັກທື່ ສ ັດຊື່ . ພວກເຮາຄວນຂອບພຣະຄຸນທື່ ພຣະອງໄດຕ
"ໃນ
ົ້ າຍເພື່ ອພວກເຮາຢູເື່ ທິ ງໄມກາງແຂນ
ົ້
ົ້ ຍນອ
ຂະນະທີຶ່ພວກເຮາຍງເປັນຄນບາບຢູນ
ູ່ ັ້ນ" (ຣມ5:8) ເພື່ ອພວກເຮາຈະໄດເົ້ ປັນອາົ້ ຍເອອ
ົ້ ງຂອງພຣະອງ.

ພວກສາວກສກສາພຣະຄາພ
ໃນຄຣິສຕະຈ ັກຍຸກທາອິດ,ບ ັນດາຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອຈະຟັງຄາສອນຂອງພວກອ ັກຄະສາວກແລະໄດຮ
ົ້ ຽນຮູພ
ົ້ ຣະຄາ
ພເດມ. ໂປໂລແລະອ ັກຄະສາວກຄນອື່ ນໆໄດເົ້ ຮັດແບບດຽວກ ັນນເົ້ ມື່ ອພວກເພິື່ ນເລື່ ມຄຣິສຕະຈ ັກຢູບ
ື່ ອ
ື່ ນອື່ ນ
ົ້ ມນວິ
(ກຈກ 2:42; 4:2; 5:42;1 7:10-11; 18:11; 20:20). ນແ
ື່ ທການທື່ ວໄປຂອງການຮຽນຮູກ
ົ້ ຽື່ ວ
ກ ັບພຣະເຈາົ້ ໂດຍຄຣິສະຕຽນຍຸກທາອິດ. ຜູຄ
ົ້ ນບື່ ມປົ້ ມພຣະຄາພເປັນຂອງຕນເອງ. ຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອຫຼ າຍຄນຍ ັງ
ອາື່ ນບື່ ໄດ.ົ້ ເຖິງແມນວ
ື່ າື່ ພວກເຮາເປັນສວ
ື່ ນໜື່ ງຂອງວ ັດທະນະທາທື່ ຮູໜ
ົ້ ງັ ສແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງພຣະຄາພ
ໄດ,ົ້ ແຕພ
ື່ ວກເຮາກສາມາດໄດຮ
ົ້ ັບປະໂຫຍດຈາກການຮຽນຮູໃົ້ ນຊຸມນຸມຊນ.
ການຮຽນຮູພ
ັ ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູເຈາົ້ . ພວກເຮາສາມາດຮຽນ
ົ້ ຣະຄາຂອງພຣະເຈາົ້ ແມນຈ
ື່ າເປັນສາລບ
ຮູກ
ົ້ ຽື່ ວກ ັບບາບໄດອ
ົ້ ກ(ການປະພດແລະທັດສະນະຄະຕິທື່ ຄວນຫຼກເວັ ົ້ນ)ແລະການດາເນນຊວິດທື່ ເຕັມໄປ
ົ້ ຣະຄາພສອນພວກເຮາໃຫົ້ “ຖອດຖິມ
ົ້ ສະ
ດວ
ົ້ ຍພຣະວິນຍານ (ວິທທື່ ພວກເຮາຄວນປະພດ)ແນວໃດ? ຂພ

ພາບມະນຸດເກື່ າຂອງຕນ ຊື່ ງຄູກ
ທື່ ກາລ ັງເສື່ ອມເສຍໄປສູຄ
ັົ້
ື່ ັບວິຖຊວິດເດມນນເສຍ
ື່ ວາມຕາຍ ຕາມຕ ັນຫາ
ື່ ໃຫວ
ົ້ ໃໝ.ື່ ແລະໃຫເົ້ ຈາົ້ ທັງຫຼ າຍສວມ
ອ ັນເປັນທື່ ຫລອກລວງນນ.
ັ ົ້ ແລະຈງ
ິ ຍານຈິດຂອງເຈາົ້ ຖກຊງຕງຂ
ັ ົ້ ນ
ົ້ ນ
ົ້ ໃໝຕ
ສະພາບມະນຸດໃໝ ື່ ຊື່ ງຊງສາົ້ ງຂນ
ື່ າມແບບພຣະລ ັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ ໃນຄວາມຊອບທາແລະ
ຄວາມບຣິສດ
ຸ ທື່ ແທຈ
ົ້ ງິ .” (ອຟຊ 4: 22-24). ເມື່ ອພວກເຮາໄດກ
ົ້ າຍເປັນສວ
ື່ ນໜື່ ງຂອງຄອບຄວຂອງ
ພຣະເຈາົ້ ໂດຍການມາຄວາມເຊື່ ອໃນຂາື່ ວປະເສດ,

ພຣະວິນຍານຈະສະຖິດຢູໃື່ ນພວກເຮາ (1 ກຣທ

3:16-17; 6:19-20; 2ກຣທ 6:16; ອຟຊ 2:22) ແລະຊວ
ື່ ຍພວກເຮາໃຫມ
ົ້ ຊວິດທື່ ເກດຜນ:
ສະນັ້ນຖ້າພຣະວິນຍານນາພາພວກເຈັ້າພວກເຈັ້າກໍບໍໍ່ຢູູ່ໃຕ້ກດບນຍດກິດຈະການແຫ່ງສນດານມະນຸດກໍປາກດແຈ້ງ
ດັ່ງນີ:ັ້ ຄການຫລິັ້ນຊູ້,ຄວາມບໍສ
ໍ່ ະອາດ,ຄວາມປະພດຊັ່ວຮ້າຍ,ການຂາບໄຫວ້ຮູບເຄາຣບ,ການເຊຶ່ອເວດມນຄາຖາ, ການ
ເປັນສດຕູກນ,ການວິວາດຜິດຖຽງກນ,ການອິດສາກນ,ການຄຽດແຄ້ນກນແລະການມກໃຫຍ່ໃຝູ່ສູງຕໍໍ່ກນ,ການແຕກ
ແຍກກນ,ການຖພກຖພວກ,ການອິດສາກນ,ການເສບສຸຣາຢາເມາ,ການກິນລ້ຽງແບບຊັ່ວຊ້າແລະການອຶ່ນໆອີກ ໃນ
ທານອງດຽວກນນີັ້ເຮາຂໍເຕອນພວກເຈັ້າດັ່ງທີຶ່ເຄີຍເຕອນມາແລ້ວວ່າ,ຄນທີເຶ່ ຮດສິຶ່ງເຫຼັ່ານີັ້ຈະບໍໍ່ມີສ່ວນໃນຣາຊອານາຈກ
ຂອງພຣະເຈັ້າ.ແຕ່ຜນຂອງພຣະວິນຍານນັ້ນຄ: ຄວາມຮກ,ຄວາມຊມຊຶ່ນຍິນດີ,ສນຕິສຸກ,ຄວາມອດທນດນນານ,ຄວາມ
ເມດຕາປານີ,ຄວາມດີ,ຄວາມສດຊຶ່, ຄວາມສຸພາບອ່ອນຫວານ,ການຮູ້ຈກບງຄບຕນ,ກດໝາຍທີຫ
ຶ່ ້າມສິຶ່ງເຫຼັ່ານີກ
ັ້ ໍບໍໍ່
ມີ. ສ່ວນພວກທີຶ່ຢູູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈັ້ານັ້ນ ກໍໄດ້ເອາຄວາມປາຖະໜາກບກິເລດຕນຫາຂອງສນດານມະນຸດຄງໄວ້ທີຶ່ໄມ້
ກາງແຂນແລ້ວ.

(ຄລຕ 5:18-24)

ົ້ ມນວິ
ບ ັນດາສາວກຮຽນຮູແ
ົ້ ລະດາເນນຊວິດຕາມພຣະຄາຂອງພຣະເຈາົ້ ໃນຊວິດຂອງພວກເພິື່ ນ. ນແ
ື່ ທ
ທື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນວາື່ ພຣະອງຮ ັກພຣະເຈົ້າ. ພຣະອງເຊື່ ອຟັງຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈາົ້ .
ຊຸມນຸມຊນເປັນຕວຊວ
ັົ້ ໃນຊຸມນຸມຊນພວກເຮາໄດເົ້ ຂົ້າມາຕິດຕື່ ພວພັນ
ື່ ຍເຫຼ ອທື່ ສາຄ ັນໃນການເຮັດສິື່ ງນນ.
ກ ັບຜູທ
ິ ຕາມພຣະເຢຊູມາເປັນເວລາຫຼ າຍປແລວ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອທື່ ເຕບໃຫຍແ
ື່ ລວ
ົ້ ເຊິື່ ງໄດຕ
ົ້ ດ
ົ້ . ພວກເຮາສາມາດຮຽນຮູົ້
ົ້ ສິື່ ງເກື່ າແລະສວມສິື່ ງໃໝ”ື່ .
ວິທການປື່ຽນແປງຊວິດຂອງພວກເຂາເຈາົ້ ໃນເມື່ ອພວກເຂາເຈາົ້ ຮຽນຮູທ
ົ້ ື່ ຈະ“ຖິມ
ພວກເຮາສາມາດໄປຫາພວກເຂາເຈາົ້ ເພື່ ອໃຫກ
ົ້ າລ ັງໃຈເມື່ ອພວກເຮາຕື່ ສູໃົ້ ນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກ
ເຮາທື່ ຈະເປັນຄກ ັບພຣະເຢຊູເຈາົ້ . ພວກເຂາເຈາົ້ ສາມາດເຕອນເຮາເຖິງຄວາມຮ ັກແລະການໃຫອ
ົ້ ະໄພຂອງ
ພຣະເຈາົ້ . ພວກເຂາເຂົ້າໃຈເນື່ ອງຈາກຄຣິສຕຽນທຸກໆຄນພະຍາຍາມທື່ ຈະຫັນຫຼ ງັ ໃຫກ
ົ້ ັບຄວາມບາບແລະ
ເຮັດສິື່ ງທື່ ຖກຕອ
ພ
ົ້ ງ (1 ຢຮ 1: 5-10). ແມນແຕ
ື່
ື່ ວກອ ັກຄະສາວກກື່ ໄດຕ
ົ້ ື່ ສູກ
ົ້ ັບບາບແລະເຮັດສິື່ ງທື່ ຖກ
ຕອ
ົ້ ງ (ຣມ 7:7-25; ຄລຕ 2:11-14). ຊຸມນຸມຊນໝາຍເຖິງຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ,ຄວາມເຫັ ນອກເຫັ ນໃຈ,
ົ້ .
ແລະການໃຫກ
ົ້ າລ ັງໃຈໃນຂະນະທື່ ພວກເຮາພະຍາມທື່ ຈະເປັນເໝອນກ ັບຕວຢາື່ ງຂອງພຣະເຢຊູຫຼາຍຂນ

ພວກສາວກຍອມທນທຸກທລະມານ

ົ້ າດຈະເຮັດໃຫທ
ອງປະກອບນອ
າພໃໝ.ື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດບ
ົ້ າື່ ນປະຫຼາດໃຈ,ແຕມ
ື່ ັນຈະແຈງໃນພຣະຄ
ົ້
ົ້ ອກ
ພວກສາວກວາື່ :
“ຖ້າໂລກກຽດຊງເຈັ້າທງຫຼາຍ ຈັ່ງຮູ້ວ່າໂລກໄດ້ກຽດຊງເຮາກ່ອນແລ້ວ. ຖ້າເຈັ້າທງຫຼາຍເປັນຝູ່າຍໂລກ ໂລກກໍ
ຈະຮກແພງສິຶ່ງທີຶ່ເປັນຂອງມນ ແຕ່ເພາະເຈັ້າທງຫຼາຍບໍເໍ່ ປັນຂອງຝູ່າຍໂລກ ແລະຝູ່າຍເຮາໄດ້ເລອກເອາພວກເຈັ້າ
ອອກຈາກໂລກນີັ້ ເພາະສະນັ້ນໂລກຈຶ່ງກຽດຊງພວກເຈັ້າ. ຈັ່ງລະນກເຖິງຂໍໍ້ຄວາມທີເຶ່ ຮາໄດ້ບອກພວກເຈັ້າວ່າ,
‘ຂ້ອຍໃຊ້ບຫ
ໍໍ່ ່ອນໃຫຍ່ກວ່ານາຍຂອງຕນ.’ ຖ້າພວກເຂາຂັ່ມເຫງເຮາ ພວກເຂາຈະຂັ່ມເຫງເຈັ້າທງຫຼາຍເໝອນ
ກນ, ຖ້າພວກເຂາເຊຶ່ອຟັງຖ້ອຍຄາຂອງເຮາ ພວກເຂາກໍຈະເຊຶ່ອຟັງຖ້ອຍຄາຂອງພວກເຈັ້າເໝອນກນ.
(ຢຮ 15: 18-20)
ົ້ ມນບ
ນແ
ຮ
ັ ົ້
ື່ ອ
ື່ ນທື່ ຄວາມເຊື່ ອທື່ ສ ັດຊື່ ນນໄດ
ົ້ ັບການທດສອບແທໆ
ົ້ . ມ ັນເປັນເລື່ ອງຍາກທື່ ຈະຮຽນຮູທ
ົ້ ື່ ຈະມ
ແນວຄິດຈິດໃຈຄກ ັບພຣະເຢຊູເຈາົ້ ເພື່ ອພວກເຮາຈະປື່ຽນແປງວິທການດາລງຊວິດຂອງພວກເຮາ,ແຕມ
ື່ ັນກື່
ຍິື່ ງຍາກກວາື່ ທື່ ຈະຕິດ ຕາມພຣະເຢຊູແລະທນທຸກທລະມານເພື່ ອສິື່ ງນນ.
ັ ົ້ ພວກອ ັກຄະສາວກໄດທ
ົ້ ນທຸກທ
ລະມານຍອ
ົ້ ນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູເຈາົ້ (ກຈກ 5:41; 9:16; 21:13; 2 ກຣທ 11: 22-29). ການຍດ
ົ້ າຄ ັນໃນພຣະຄາພໃໝ(ື່ ຣມ8:17-18; 2 ກຣທ1: 3-7; ຟລປ1: 27-30;
ໝນຢູ
ັົ້ ໃື່ ນຄວາມເຊື່ ອແມນຫ
ື່ ວຂສ
1ປຕ3: 13-17). ເປໂຕເປັນໜື່ ງໃນສາວກກຸມ
ື່ ທາອິດ 12 ຄນ,ໄດເົ້ ຫັ ນພຣະເຢຊູທນທຸກທລະມານແລະ
ຈາກນນເປໂຕກ
ໄດຖ
ັົ້
ົ້ ກຂ ັງຄຸກຍອ
ົ້ ນຄວາມເຊື່ ອຂອງເພິື່ ນ (ກຈກ 12: 1-19).ເພິື່ ນໄດຂ
ົ້ ຽນເຖິງຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອທື່
ຕອ
ົ້ ງໜຈາກການໂຈມຕແລະກະແຈກກະຈາຍໄປໂດຍການຂື່ມເຫັ ງວາື່ :
ເພາະຖ້າພວກເຈັ້າເຮດການຊັ່ວແລະອດທນເອາການຂ້ຽນຕີເພາະເຮດຊັ່ວຈະເປັນການດີການຊອບຢູ່າງໃດ? ແຕ່
ຖ້າພວກເຈັ້າເຮດການດີແລະອດທນເອາຄວາມທຸກທໍລະມານເພາະການດີນັ້ນ ເຈັ້າກໍເປັນທີຶ່ພໍພຣະໄທຕໍໍ່ພຣະພກ
ພຣະເຈັ້າ. ເພາະວ່າພຣະເຈັ້າໄດ້ຊງເອີັ້ນພວກເຈັ້າໄວ້ສາລບການນີແ
ັ້ ຫຼະ ເພາະພຣະຄຣິດກໍໄດ້ຊງທນທຸກທໍລະ
ມານ ແທນເຈັ້າທງຫຼາຍເໝອນກນ ໂດຍໃຫ້ເປັນແບບຢູ່າງແກ່ພວກເຈັ້າ ເພຶ່ອພວກເຈັ້າຈະໄດ້ຕິດຕາມຮອຍ
ພຣະບາດຂອງພຣະອງ. ພຣະອງບໍໍ່ໄດ້ເຮດບາບຈກປະການແລະຄວາມຕວະຈາກປາກຂອງພຣະອງກໍບໍໍ່ມີ. ເມຶ່ອ
ເຂາກ່າວຄາໝິຶ່ນປະໝາດພຣະອງ ພຣະອງກໍບໍໍ່ໄດ້ຕອບຄນ ເມຶ່ອພຣະອງທນທຸກທໍລະມານພຣະອງກໍບໍໍ່ໄດ້ຂູ່ອາ
ຄາດ ແຕ່ພຣະອງໄດ້ມອບຄວາມຫວງໄວ້ກບພຣະເຈັ້າຜູ້ຕດສິນຢູ່າງຍຸດຕິທາ (1 ປຕ 2:20-23)
ການທນທຸກທລະມານທື່ ອດທນເຮັດໃຫພ
ົ້ ວກເຮາຈື່ ໄວວ
ົ້ າື່ ຂາື່ ວປະເສດບື່ ໄດສ
ົ້ ັນຍາວາື່ ຈະມຊວິດທື່ ງາຍ
ື່
ົ້ ື່ ແມນບ
ດາຍ, ແຕມ
ັ ື່ ສ ັນຍາວາື່ ມບອ
ື່ ນກ
ື່ ນຢູອ
ື່ ັນຖາວອນໃນຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ ໃນຊວິດໜາົ້ . ໂລກນບ
ື່ າົ້ ນ
ທື່ ແທຈ
ົ້ ງິ ຂອງພວກເຮາ.

ົ້
ສາວກສາົ້ ງສາວກເພື່ ມຫຼາຍຂນ
ໃນຂະນະທື່ ການຮ ັກພຣະເຈາົ້ ,ຮ ັກເພື່ ອນບາົ້ ນຂອງເຮາແລະຊື່ ງຮ ັກກ ັນແລະກ ັນແມນການກະທ
າທື່ ສາຄ ັນ
ື່
ົ້ ມນວຽກ
ທື່ ສຸດສາລ ັບສາວກ, ສິື່ ງສາຄ ັນອກຢາື່ ງໜື່ ງທື່ ພວກສາວກເຮັດແມນການສ
າົ້ ງສາວກຄນອື່ ນໆ. ນແ
ື່
ື່
ົ້ ສູສ
ົ້
ທື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ສື່ງັ ພວກລູກສິດໃຫເົ້ ຮັດກອ
ັ ົ້ ື່ ງເອນ
ື່ ນທື່ ພຣະອງຈະສະເດັດຂນ
ື່ ະຫວ ັນ. ດວ
ົ້ ຍເຫດຜນນນຈ
ວາື່ ພຣະມະຫາບ ັນຊາ:
ພຣະເຢຊູເຈັ້າຈຶ່ງໄດ້ຫຍບເຂັ້າມາໃກ້ ແລ້ວຊງກ່າວກບພວກເພິຶ່ນວ່າ, “ອານາດທງໝດໃນສະຫວນ ແລະທີຶ່
ແຜ່ນດິນໂລກ ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ເຮາແລ້ວ. ເຫດສະນັ້ນ ພວກເຈັ້າຈັ່ງອອກໄປ ຈັ່ງເຮດໃຫ້ຄນທຸກຊາດເປັນ
ລູກສິດ ໃຫ້ພວກເຂາຮບບບຕິສະມາໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເຈັ້າ
ສັ່ງສອນພວກເຂາໃຫ້ຖຮກສາທຸກໆສິຶ່ງທີຶ່ເຮາໄດ້ສັ່ງພວກເຈັ້າໄວ້ແລ້ວນັ້ນ ນີັ້ແຫຼະ ເຮາຢູູ່ກບເຈັ້າທງຫລາຍທຸກໆ
ວນຈນສິັ້ນໂລກນີັ້” (ມທ 28:18-20)
“ເຮດໃຫ້ຄນທຸກຊາດເປັນລູກສິດ” ນນແມ
ນພາກສ
ວ
ັ ົ້
ື່
ື່ ນສາຄ ັນຂອງເລື່ ອງລາວໃນພຣະຄາພ. ສິດອານາດໄດ ົ້
ຖກຍາດເອາໄປຈາກບຸດທັງຫຼ າຍຂອງພຣະເຈາົ້ ທື່ ກະບດແລະພວກຜມານຊື່ວຮາົ້ ຍທື່ ໄດເົ້ ຮັດໃຫປ
ົ້ ະເທດ
ຕາື່ ງໆເປັນຂາົ້ ທາດ. ພຣະເຈາົ້ ຢາກໃຫລ
ູ ຂອງພຣະອງເຊິື່ ງເປັນສາວກຂອງພຣະເຢຊູພຣະບຸດພຣະເຈາົ້ ໃຫົ້
ົ້ ກ
ແບງື່ ປັນຂາື່ ວປະເສດໄປທື່ ວທຸກບອ
ື່ ນ. ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການຄນເຂົ້າມາໃນຄອບຄວຂອງພຣະອງຫຼ າຍເທື່ າທື່
ຈະຫຼາຍໄດ.ົ້ ໜາົ້ ທື່ ຂອງພວກເຮາແມນເພ
ື່ ື່ ອບອກທຸກໆຂາື່ ວດ,ດາເນນຊວິດໃຫພ
ົ້ ວກເຂາເຫັ ນ,ແລະນາພວກ
ເຂາເຈາົ້ ເຂົ້າມາສູຄ
ັ ົ້ ື່ ສອນພວກເຂາເຈາົ້ ໃຫເົ້ ຮັດເຊັື່ ນດຽວກ ັນ.
ື່ ອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ . ຫຼ ງັ ຈາກນນ,ກ
ພວກເຮາເຮັດເຊັື່ ນນນໄດ
ແ
ັ ົ້
ົ້ ນວໃດ? ພວກເຮາບອກເລື່ າແບງື່ ປັນຄວາມເຊື່ ອຂອງພວກເຮາວາື່ ພວກເຮາ
ື່ ຫນາົ້ ຕື່ ນຕາຕື່ ນໃຈ.
ມາເຊື່ ອຂາື່ ວປະເສດແນວໃດ. ມນງ
ັ າຍດາຍທ
ື່
ສິື່ ງທາອິດ,ບອກຜູຄ
ົ້ ນກຽື່ ວກ ັບຊວິດຂອງທາື່ ນກອ
ື່ ນທື່ ທາື່ ນຈະເຊື່ ອຂາື່ ວປະເສດ. ບອກພວກເຂາວາື່ ພຣະ
ເຈາົ້ ໄດໃົ້ ຫົ້ ອະໄພທາື່ ນແນວໃດໂດຍສິື່ ງທື່ ພຣະເຢຊູໄດເົ້ ຮັດ. ຜູຄ
ົ້ ນມ ັກຟັງເລື່ ອງເລື່ າຍອ
ົ້ ນຫຍ ັງ? ມບາງສິື່ ງ
ບາງຢາື່ ງໃນເລື່ ອງຂອງບຸກຄນທື່ ເຊື່ ອມຕື່ ກ ັບເລື່ ອງລາວຂອງພວກເຮາເອງສະເໝ. ເມື່ ອທາື່ ນບອກໃຜບາງ
ຄນກຽື່ ວກ ັບຊວິດຂອງທາື່ ນກອ
ື່ ນທື່ ຈະເຂົ້າໃຈຂາື່ ວປະເສດ,ບາງລາຍລະອຽດຂອງຊວິດທາື່ ນຈະຄຸນ
ົ້ ເຄຍກ ັບ
ຄນທື່ ທາື່ ນກາລ ັງເວົ້ ານາ. ບາງທຫຼ າຍສິື່ ງໃນເລື່ ອງລາວຂອງທາື່ ນກື່ ອາດຈະເຊື່ ອມໂຍງກ ັບພວກເຂາ.
ສິື່ ງທສອງ, ບອກພວກເຂາວາື່ ຍອ
ົ້ ນຫຍ ັງການໄດຍ
ົ້ ິນແລະເຊື່ ອຂາື່ ວປະເສດຈື່ ງເປັນຈຸດປື່ຽນແປງໃນຊວິດ
ົ້ ຽື່ ວຂອ
ຂອງທາື່ ນ. ໂດຍປກກະຕິແລວ
ົ້ ສິື່ ງນກ
ົ້ ງກ ັບການໃຫອ
ົ້ ະໄພບາບຂອງເຮາຫຼຈາກການໄປຕິດຕາມພຣະ
ຕາື່ ງໆ. ເປັນສິື່ ງທື່ ດເລດທື່ ຮູວ
ົ້ າື່ ເຖິງແມນວ
ື່ າື່ ພວກເຮາໄດເົ້ ຮັດຫຍ ັງກ ັບຕວເອງແລະຄນອື່ ນໆ ແຕພ
ື່ ຣະເຈາົ້
ຍ ັງຮ ັກພວກເຮາແລະຢາກໃຫພ
ັົ້ ື່ ເລື່ າເລື່ ອງທື່ ວາື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດ ົ້
ົ້ ວກເຮາຢູໃື່ ນຄອບຄວຂອງພຣະອງ. ຈາກນນກ

ສື່ ງພຣະເຢຊູເຈາົ້ ມາ, ເພື່ ອວາື່ ພວກເຮາຈະໄດຮ
ົ້ ັບການໃຫອ
ົ້ ະໄພ,ຖກຮ ັບເອາເຂົ້າໃນຄອບຄວຂອງພຣະອງ,
ົ້ ມນສິື່
ແລະມຊວິດນິຣ ັນດອນກ ັບພຣະອງ. ນແ
ກ
ັົ້
ື່ ງທື່ ພຣະເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການຕງແຕ
ື່ ອ
ື່ ນສາົ້ ງໂລກພຸນ
ົ້ .
ສິື່ ງທສາມ,ບອກຄນອື່ ນກຽື່ ວກ ັບຜນກະທບໃນຊວິດຂອງທາື່ ນວາື່ ການເຊື່ ອຂາື່ ວປະເສດໄດນ
ົ້ າຫຍ ັງມາໃຫົ້
ທາື່ ນ. ບອກພວກເຂາເຈົ້າກຽື່ ວກ ັບການໃຫອ
ົ້ ະໄພບາບໃນຊວິດຂອງທາື່ ນ. ບອກພວກເຂາວາື່ ການຮູຈ
ົ້ ັກເຖິງ
ການໃຫອ
ັົ້ ນແນວໃດ. ບອກພວກ
ົ້ ະໄພ, ຄວາມຮ ັກແລະຄາສ ັນຍາເລື່ ອງຊວິດນິຣ ັນດອນຂອງພຣະເຈາົ້ ນນເປັ
ເຂາວາື່ ມ ັນປຽື່ ນແປງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທາື່ ນແນວໃດໃນເລື່ ອງທື່ ວາື່ ທາື່ ນເປັນໃຜແລະເປັນຫຍ ັງທາື່ ນຢູທ
ື່ ື່ ນ.ົ້
ບອກພວກເຂາວາື່ ການເຊື່ ອ ໃນຂາື່ ວປະເສດໄດປ
ົ້ ຽື່ ນທາື່ ນແນວໃດແດ.ື່
ບາງຄນອາດຈະຕອ
ນເລ
ັ ຖານຂອງການປຽື່ ນແປງຫວໃຈ. ນນແມ
ັົ້
ົ້ ງການເຫັ ນຫຼ ກ
ື່ ື່ ອງທາມະດາແລະເປັນ
ເຫດຜນສາ ຄ ັນທື່ ຈະດາເນນຊວິດທື່ ບລິສດ
ຸ . ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ຮ ັກແລະຮ ັບໃຊປ
ົ້ ະຊາຊນ ປະຊາຊນຕອ
ົ້ ງການ
ທື່ ຈະໄດຮ
ົ້ ັບຄວາມຮ ັກແລະຊອກຫາຄວາມຈິງໃຈໃນຄນອື່ ນ. ການຕອບສະໜອງຕື່ ປະຊາຊນໃນແບບ
ຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ ນນຈະມ
ພະລ ັງ. ພວກເຂາຈະສ ັງເກດເຫັ ນ. ພວກເຂາຮູເົ້ ມື່ ອມຄນຮ ັກພວກເຂາຫຼ ບື່ .
ັ ົ້
ພວກເຂາຈະຮູວ
ົ້ າື່ ທາື່ ນກາລງັ ໃຫພ
ົ້ ວກເຂາສາຄ ັນກວາື່ ຕວເອງເມື່ ອທາື່ ນເຮັດຄກ ັບພຣະເຢຊູເຈາົ້ ແລະເມື່ ອ
ທາື່ ນສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນວາື່ ທາື່ ນເຊື່ ອຂາື່ ວປະເສດ. ບື່ ແມນທຸ
ື່ ກຄນເຊື່ ອພຣະເຢຊູ. ບື່ ແມນທຸ
ື່ ກຄນຈະເຊື່ ອຂາື່ ວ
ປະເສດເມື່ ອທາື່ ນບອກພວກເຂາ. ຫຼາຍຄນຈະບື່ ເຊື່ ອເຖິງແມນວ
ື່ າື່ ເມື່ ອທາື່ ນປະຕິບ ັດກ ັບພວກເຂາຄກ ັບທື່ ພ
ຣະເຢຊູເຈາົ້ ຕອ
ົ້ ງການ.ເຖິງແມນວ
ື່ າື່ ບາງຄນບື່ ເຊື່ ອກື່ ຕາມ ແຕຫ
ື່ ຼາຍຄນກື່ ຈະເຊື່ ອ.

ຊື່ ແລະຄາສ ັບທື່ ສາຄ ັນ(ຄາອະທິບາຍ)
ົ້ ື່ ລວມເອາສິື່ ງທື່ ໄດອ
• ຄາສ ັບຕາື່ ງໆທື່ ລວມຢູໃື່ ນບ ັນຊລາຍຊື່ ນບ
ົ້ ະທິບາຍໄວໃົ້ ນປົ້ ມນ.ົ້ ບ ັນດາຄາສ ັບທື່ ເປັນສ
ົ້ ຈະມຄາອະທິບາຍພອ
ດາເຂັມ
ົ້ ມ.
ກິດຈະການ ພຣະທາເຫຼັົ້ມໜື່ ງໃນພາກພຣະສ ັນຍາໃໝຂ
ື່ ອງພຣະຄາພກຽື່ ວກ ັບປະຫວ ັດສາດຂອງຄຣິສຕຽນຍຸກທາອິດ.
ົ້ ສູສ
ົ້ ສູສ
ການຂນ
ື່ ະຫວ ັນ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ສະເດັດຂນ
ື່ ະຫວ ັນພາຍຫຼ ັງການເປັນຄນມາຈາກຄວາມຕາຍ.
ການລ ົ້ມລງ ບາບຂອງອາດາມແລະເອວາຕື່ ພຣະເຈາົ້ ໃນສວນເອເດນແລະຜນຂອງເຫດການນນ.
ັ ົ້
ການໃຫອ
ົ້ ະໄພ (ຈາກບາບ) ເມື່ ອພຣະເຈາົ້ ຍກໂທດໃຫໃົ້ ຜຜູໜ
ົ້ ື່ ງຈາກການກະທາຜິດຂອງພວກເຂາແລະການເຮັດ
ຜິດຕື່ ພຣະອງ. ເມື່ ອພຣະເຈາົ້ ຍກໂທດໃຫ,ົ້ ການລງໂທດໃດໆທື່ ເປັນໜົ້ຕື່ ພຣະອງຖກຍກເລກ. ແນວຄິດທື່
ກຽື່ ວຂອ
ົ້ ງ ລວມມ ພຣະຄຸນ,ພຣະເມດຕາກະລຸນາ,ແລະຄວາມລອດພ ົ້ນ.
ການເປັນຄນມາຈາກຕາຍ (1) ໂດຍທື່ ວໄປ,ແມນໄຊຊະນະເໜ
ອຄວາມຕາຍໂດຍການໄດຮ
ື່
ົ້ ັບຊວິດໃໝຫ
ື່ ຼ ັງຈາກ
ຕາຍ; (2) ໃນພຣະຄາພໃໝ,ື່ ເປັນການອາົ້ ງອງເຖິງຄວາມຈິງທື່ ວາື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດເົ້ ປັນຄນຈາກຕາຍທາງ
ົ້ ຼ ັງຈາກທື່ ພຣະອງໄດຖ
ຮາື່ ງກາຍສາມມຫ
ຫຼ (3) ໃນອະນາຄດຂອງຜູທ
ົ້ ກປະຫານຊວິດເທິງໄມກາງແຂນ,
ົ້
ົ້ ື່ ເຊື່ ອທຸກ
ຄນຈະມຊວິດນິຣ ັນດອນໃນໂລກໃໝ.ື່
ການປະກາດຂາື່ ວປະເສດ

ການເຜຍແຜຂ
ື່ າື່ ວສານຂອງຂາື່ ວປະເສດໂດຍວິທຕາື່ ງໆ.

ຂາື່ ວປະເສດ ຂາື່ ວສານແຫງື່ ຄວາມລອດພ ົ້ນຜາື່ ນທາງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈາົ້ .
ຄວາມລອດພ ົ້ນ

ການປດປື່ອຍຂອງຄນທື່ ເຊື່ ອຂາື່ ວປະເສດຈາກການຖກແຍກອອກຈາກພຣະເຈາົ້ ຍອ
ົ້ ນຄວາມບາບ.

ໃນຄວາມລອດ, ບາບຂອງຄນໜື່ ງໄດຮ
ົ້ ັບການໃຫອ
ົ້ ະໄພໂດຍການເຊື່ ອໃນຂາື່ ວປະເສດ. ຄວາມລອດພ ົ້ນໄດນ
ົ້ າຜູົ້
ເຊື່ ອໃຫກ
ົ້ ັບເຂົ້າມາໃນຄອບຄວຂອງພຣະເຈາົ້ .
ຄວາມຊື່ວ

ສິື່ ງໃດກື່ ຕາມທື່ ຜິດສິນລະທາຫຼ ດາົ້ ນຈະລິຍະທາ,ອ ັນຕະລາຍ,ແລະການກະທາຜິດຕື່ ພຣະເຈາົ້ ຫຼສິື່ ງທື່

ພຣະອງສາົ້ ງ.
ຄວາມເສື່ ອມຊາມດາົ້ ນສິນລະທາ - ຄາສ ັບທື່ ກຽື່ ວຂອ
ງ
ັ ກຈະໝາຍເຖິ
ັ
ົ້ ງກ ັບຄວາມຊື່ວຮາົ້ ຍແລະບາບ,ເຖິງແມນວ
ື່ າື່ ມນມ
ຂອບເຂດແລະຄວາມຖື່ ຂອງຄວາມຄິດແລະການປະພດທື່ ຊື່ວຮາົ້ ຍ.
ຄນຕາື່ ງຊາດ
ງູ

ເປັນຄາສ ັບທື່ ອະທິບາຍເຖິງຄນທື່ ບື່ ແມນຊ
ື່ ນຊາດອິດສະຣາແອນ.

ົ້ ງນູ ນວ
ສ ັດຕູຂອງອາດາມແລະເອວາໃນສວນເອເດນ. ຕື່ ມາພຣະຄາພເອນ
ັ ົ້ າື່ ພະຍາມານແລະຊາຕານ. ເບິື່ ງ“ບດ
ສະຫຼຸ ບຄາສ ັບເໜອທາມະຊາດ” ຕາມຄາສ ັບສາລ ັບລາຍລະອຽດເພື່ ມເຕມ.

ສງຄາມຝາື່ ຍວິນຍານ

ການຕື່ ສູຕ
ົ້ າົ້ ນກ ັບຄວາມບາບແລະວິນຍານຊື່ວຮາົ້ ຍທື່ ຕື່ ຕາົ້ ນການດາເນນງານຂອງພຣະມະ

ຫາບ ັນຊາຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ . ເບິື່ ງ“ບດສະຫຼຸ ບສ ັງລວມກຽື່ ວກ ັບຄາສ ັບເໜອທາມະຊາດ” ຕາມຄາສ ັບສາລ ັບລາຍ
ລະອຽດເພື່ ມເຕມ.
ສາວກ

ຜູທ
ົ້ ື່ ຕິດຕາມພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໂດຍການຮຽນແບບຊວິດແລະການເຊື່ ອຟັງຄາສອນຂອງພຣະອງ.

ສວນເອເດນ

ົ້ ໃນຕອນຕ ົ້ນເດມຂອງພຣະເຈາົ້ ທື່ ອາດາມແລະເອວາອາໄສຢູ.ື່ ພຣະ
ສະຖານທື່ ຢູໃື່ ນໂລກທື່ ສາົ້ ງຕງຂ
ັ ົ້ ນ

ເຈາົ້ ກໄດສ
ົ້ ະຖິດຢູໃື່ ນສວນເອເດນເຊັື່ ນດຽວກ ັນ.
ເຊື່ ອ

ການເຊື່ ອວາງໃຈ (ໃນບາງຄນຫຼ ບາງສິື່ ງບາງຢາື່ ງ).

ົ້ ສາຍມາຈາກອ ັບຣາຮາມ. ໃນສະໄໝບູຮານ, ນແ
ົ້ ມນ
ຊາວຢິວ ອກຊື່ ໜື່ ງສາລ ັບ“ຊາວອິດສະຣາເອນ” ຄນທື່ ສບເຊອ
ື່
ຄາສ ັບທື່ ຄນຕາື່ ງປະເທດມອບໃຫແ
ົ້ ກສ
ື່ ອງຊນເຜື່ າອິດສະຣາເອນທື່ ຖກຈ ັບໄປເປັນຊະເລຍ.
ົ້ ສາຍຂອງອ ັບຣາຮາມ; ພນລະເມອງຂອງປະເທດຂອງອິດສະຣາເອນ.
ຊາວອິດສະຣາເອນ ຄນເຊອ
ຊາວບາບໂລນ ຊາດທື່ ເປັນສ ັດຕູຂອງອິດສະຣາເອນຈາກພາກໃຕຂ
ົ້ ອງເມໂຊໂປເຕເມຍ(ເຂດແດນປະຈຸບ ັນທື່ ພວກ
ົ້ ວາື່ ປະເທດຊເຣຍ).
ເຮາເອນ
ຊາຣາ ເມຍຂອງອ ັບຣາຮາມຜູທ
ົ້ ື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດເົ້ ຮັດການອ ັດສະຈ ັນເໜອທາມະຊາດເພື່ ອໃຫມ
ົ້ ລູກຕອນທື່ ລາວເຖາົ້ ແກ ື່
ແລວ
ົ້ .
ຊາຕານ

ຊື່ ທື່ ຖກມອບໃຫງົ້ ໃນສວນເອເດນຜູ
ທ
ູ
ົ້ ື່ ຫຼ ອກລວງອາດາມແລະເອວາ. ຊາຕານແມນສິື່
ື່ ງມຊວິດເໜອທາມະ

ຊາດທາອິດໃນການຊງສາົ້ ງຂອງພຣະເຈາົ້ ເຊິື່ ງໄດກ
ົ້ ະບດຕື່ ພຣະເຈາົ້ . ຊາຕານແມນສ
ື່ ັດຕູສາຄ ັນທື່ ສຸດຂອງພຣະເຈາົ້
ໃນພຣະຄາພໃໝ.ື່ ເບິື່ ງ“ບດສະຫຼຸ ບສ ັງລວມກຽື່ ວກ ັບຄາສ ັບເໜອທາມະຊາດ” ຕາມຄາສ ັບສາລ ັບລາຍລະອຽດເພື່ ມ
ເຕມ.
ໂຊນ

ກະສ ັດອງທາອິດຂອງອິດສະຣາເອນ.

ໂຊໂລໂມນ ລູກຊາຍຄນໜື່ ງຂອງດາວິດ. ໂຊໂລໂມນໄດສ
ົ້ ບທອດບ ັນລ ັງພາຍຫຼ ັງທື່ ດາວິດຕາຍ.
ດາວິດ ກະສ ັດອງທສອງຂອງອິດສະຣາເອນຜູທ
ົ້ ື່ ພຣະເຈາົ້ ສ ັນຍາວາື່ ຈະມລາຊະວງຕະຫຼ ອດໄປ. ຜູເົ້ ປັນພຣະເມຊອາ
ົ້ ສາຍຂອງເພິື່ ນ.
ຈະມາຈາກເຊອ
ຕຣເອການຸພາບ ສາມພຣະພາກຂອງພຣະເຈາົ້ ; ຄາສອນໃນພຣະຄາພທື່ ວາື່ ພຣະເຈາົ້ ຊງເປັນພຣະເຈາົ້ ອງດຽວແຕ ື່
ດາລງຢູຕ
ື່ ະຫຼ ອດໄປໃນສາມພຣະພາກ.
ເທວະດາ ສິື່ ງມຊວິດທື່ ມະຫ ັດສະຈ ັນເໜອທາມະຊາດທື່ ຮ ັບໃຊພ
ົ້ ຣະເຈາົ້ ແລະຊວ
ື່ ຍເຫຼ ອຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈາົ້ .
ຄາເດມຂອງພາສາເຮັບເຣແລະພາສາກຣກແປວາື່ "ທູດສະຫວ ັນ" ໃນພຣະຄາພພາສາອ ັງກິດໝາຍຄວາມວາື່ "ຜູົ້

ສື່ງຂາື່ ວສານ." ຄາວາື່ “ເທວະດາ” ແມນຄ
ບາຍເຖິງບດບາດຂອງສະມາຊິກໃນ
ັ
ື່ າອະທິບາຍກຽື່ ວກ ັບວຽກ - ມນອະທິ
ອານາຈ ັກສະຫວ ັນຂອງພຣະເຈາົ້ ທື່ ສື່ງຂາື່ ວສານໄປຫາຜູຄ
ົ້ ນຈາກພຣະເຈາົ້ . ເບິື່ ງ“ບດສະຫຼຸບສ ັງລວມກຽື່ ວກ ັບຄາສ ັບ
ເໜອທາມະຊາດ” ຕາມຄາອະທິບາຍຄາສ ັບເພື່ ອລາຍລະອຽດເພື່ ມເຕມ.
ໂນອາ

ົ້ ວ
ື່ ັ ໃຫໂ
ຊາຍຄນທື່ ພຣະເຈາົ້ ຖວາື່ ເປັນຄນຊອບທາໃນສະໄໝນາຖ
ົ້ ມ. ພຣະເຈາົ້ ສງ
ົ້ ນອາສາົ້ ງນາວາ (ເຮອໃຫຍ)ື່

ົ້ ວ
ເພື່ ອຊວ
ື່ ຍຕນເອງ,ຄອບຄວແລະສ ັດແຕລ
ື່ ະຊະນິດຈາກນາຖ
ົ້ ມໃຫຍ.ື່
ບຸດທັງຫຼ າຍຂອງພຣະເຈາົ້ ໃນພຣະຄາພເດມ, ແມນສິື່
ື່ ງມຊວິດທື່ ເໜອທາມະຊາດທັງໃນການຮ ັບໃຊພ
ົ້ ຣະເຈາົ້ ແລະ
ການກະບດຕື່ ພຣະເຈາົ້ . ເບິື່ ງ“ບດສະຫຼຸ ບສ ັງລວມກຽື່ ວກ ັບຄາສ ັບເໜອທາມະຊາດ” ຕາມຄາສ ັບສາລ ັບລາຍລະອຽດ
ເພື່ ມເຕມ.
ບາບ

ການກະທາຫຼ ທັດສະນະຄະຕິໃດໆທື່ ຕື່ ຕາົ້ ນຫຼ ຂ ັດກ ັບມາດຕະຖານຄວາມຊອບທາ,ສິນລະທາແລະຈະລິຍະທາ

ຂອງພຣະເຈາົ້ .
ົ້
ບາເບນ ເມອງບູຮານຂອງບາບໂລນຕງຢູ
ັ ົ້ ທ
ື່ າງພາກໃນໃຕຂ
ົ້ ອງເມໂຊໂປເຕເມຍ (ເຂດແດນປະຈຸບ ັນທື່ ພວກເຮາເອນ
ວາື່ ປະເທດປະເທດອຣ ັກ).
ປະຖມມະການ

ປົ້ ມເຫຼັົ້ມທາອິດຂອງພຣະຄາພ.

ຊາຍຄນໜື່ ງທື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດສ
ຸ ໃສຄ
ົ້ ື່ງໄປບອກຜູຄ
ົ້ ນກຽື່ ວກ ັບຂາື່ ວປະເສດ. ການຮ ັບໃຊຂ
ົ້ ອງເພິື່ ນໄດສ
ົ້ ມ
ື່ ນ

ໂປໂລ

ຕາື່ ງຊາດ (ບື່ ແມນຊາວອິ
ດສະຣາເອນ).
ື່
ເປໂຕ

ໜື່ ງໃນສິບສອງສາວກກຸມ
ື່ ທາອິດຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ .

ແຜນ
ື່ ດິນແຫງື່ ພຣະສ ັນຍາ ຄາສ ັບທື່ ນາໃຊກ
ົ້ ັບພູມສ ັນຖານຂອງອິດສະຣາເອນ, ສະຖານທື່ ທື່ ພຣະເຈາົ້ ສ ັນຍາໄວກ
ົ້ ັບ
ອ ັບຣາຮາມເປັນສະຖານທື່ ລູກຫຼ ານຂອງເພິື່ ນສາມາດຢູໄ
ກຍດຄອງໂດຍຊາວອິດສະຣາເອນ,
ັ
ື່ ດ.ົ້ ກອ
ື່ ນທື່ ມນຈະຖ
ົ້ ກກາື່ ວເຖິງໃນພຣະຄາພເດມວາື່ ແຜນ
ແຜນ
ື່ ດິນນຖ
ື່ ດິນການາອານ.
ຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອ ຄນທື່ ເຊື່ ອ /ໄວວ
ົ້ າງໃຈໃນຂາື່ ວປະເສດ
ພຣະຄຣິດ

ຄາສ ັບພາສາກຣກທື່ ມຄວາມໝາຍວາື່ “ຜູຖ
ົ້ ກເຈມ”; ເປັນຄາດຽວກ ັນກ ັບ "ພຣະເມຊອາ" ແລະເປັນຕາ

ແໜງື່ ຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ .
ພຣະຄາພ

ໜ ັງສບູຮານຊຸດໜື່ ງມຈານວນ 66 ເຫຼັົ້ມ,ທື່ ສ ັກສິດ,ຂຽນໂດຍມະນຸດພາຍໃຕກ
ົ້ ານຊງນາໂດຍພຣະເຈາົ້ .

ໜ ັງສ39 ເຫຼັົ້ມທາອິດຮຽກວາື່ ພຣະຄາພເດມ, ຖ ັດມາມ 27 ເຫຼັົ້ມທື່ ຮຽກວາື່ ພຣະຄາພໃໝ.ື່
ພຣະເຈາົ້ ໃນພຣະຄາພພາສາອ ັງກິດຈະເປັນເອກະພດແລະຕວພິມໃຫຍໝ
ື່ າຍເຖິງຜູທ
ົ້ ື່ ມຊວິດຢູເື່ ໜອນທາມະຊາດທື່
ເປັນເອກະລ ັກທື່ ສຸດ,ແລະບື່ ສາມາດປຽບທຽບໄດຜ
ົ້ ທ
ົູ້ ື່ ໄດສ
ົ້ າົ້ ງທຸກສິື່ ງທຸກຢາື່ ງແລະຜູທ
ົ້ ື່ ຮ ັກມະນຸດຊາດ.

ພຣະຜູເົ້ ປັນເຈາົ້

ພຣະເຈາົ້ ຕຣເອການຸພາບ; ເປັນສາມພຣະພາກຄ (ພຣະບິດາເຈາົ້ , ພຣະບຸດເຈາົ້ , ພຣະວິນຍານ

ບລິສດ
ຸ ເຈາົ້ ) ຂອງພຣະເຈາົ້ ອງໜື່ ງທື່ ບື່ ມໃຜປຽບທຽບໄດ.ົ້
ພຣະບຸດເຈາົ້

ໃນພຣະຄາພພາສາອ ັງກິດໃຊໂົ້ ຕພິມໃຫຍ,ື່ “ພຣະບຸດ” ໝາຍເຖິງບຸກຄນທສອງຂອງພຣະເຈາົ້ ສາມ

ພຣະພາກ, ເຊິື່ ງກາຍເປັນມະນຸດໃນພຣະເຢຊູເຈາົ້ .
ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈາົ້ , ຜູທ
ົ້ ື່ ໄດເົ້ ກດມາຈາກຍິງພມມະຈ ັນຊື່ ມາຣ, ແຕພ
ື່ ຣະອງຍ ັງເປັນພຣະເຈາົ້ ຢາື່ ງ
ສມບູນ. ພຣະເຈາົ້ ໄດກ
ົ້ າຍມາເປັນມະນຸດຄພຣະເຢຊູເຈາົ້ ເພື່ ອເຮັດໃຫແ
ົ້ ຜນການຂອງພຣະເຈາົ້ ສາລ ັບຄວາມລອດ
ຂອງມະນຸດຈາກບາບກາ.
ົ້ ກລງລະຫວາື່ ງສອງຝາື່ ຍ. ໃນພຣະຄາພພຣະເຈາົ້ ເຮັດພຣະສ ັນຍາກ ັບມະນຸດເຊິື່ ງພຣະອງສ ັນຍາ
ພຣະສ ັນຍາ ຂຕ
ແລະໃຫພ
ົ້ ອນແກພ
ື່ ວກເຂາ. ສ ັນຍາອາດມຫຼ ບື່ ມເງື່ ອນໄຂ.
ົ້ ໃນກຽື່ ວຂອ
ພຣະຄາພໃໝື່ ໜ ັງສ 27 ເຫຼັົ້ມຕື່ ຈາກພຣະຄາພເດມ. ເນອ
ົ້ ງກ ັບຊວິດແລະການເຮັດພຣະລາດຊະກິດ
ຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ , ປະຫວ ັດສາດຂອງຄຣິສຕຽນຍຸກທາອິດ,ແລະການເຜຍແຜສ
ື່ າດສະໜາຄຣິດໃນສ ັດຕະວ ັດທ
ໜື່ ງ ຄ.ສ.
ົ້ ໃນແມນກ
ປົ້ ມພຣະທາ 39 ເຫຼັົ້ມທາອິດຂອງພຣະຄາພ. ເນອ
ື່ ຽື່ ວກ ັບພຣະເຈາົ້ ແລະປະເທດຊາດອິດ

ພຣະຄາພເດມ

ສະຣາເອນກອ
ື່ ນການບ ັງເກດຂອງພຣະເຢຊູເຈາົ້ .
ພຣະຄຸນ ເມື່ ອພຣະເຈາົ້ ສະເໜຫຼ ໃຫສ
ິ ື່ ພວກເຮາບື່ ສມຄວນໄດຮ
ົ້ ື່ ງທ
ົ້ ັບ; ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈາົ້ .
ພຣະບ ັນຍ ັດສິບປະການ

ົ້ າອິດທື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດມ
ກດບ ັນຍ ັດດາົ້ ນສິນລະທາສິບຂທ
ົ້ ອບໃຫແ
ົ້ ກຊ
ື່ າວອິດສະຣາເອນຫຼ ັງ

ຈາກການອບພະຍບຈາກປະເທດເອຢິບ.
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈາົ້

ອກຄາສ ັບໜື່ ງສາລ ັບພຣະວິນຍານບລິສດ
ຸ ເຈາົ້ .

ພຣະວິນຍານບລິສດ
ຸ ເຈາົ້ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈາົ້ ເອງ.
ພຣະມະຫາບ ັນຊາ

ພາລະກິດທື່ ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ໄດມ
ິ ຕາມພຣະອງເພື່ ອເຜຍແຜຂ
ົ້ ອບໃຫຜ
ົ້ ຕ
ົູ້ ດ
ື່ າື່ ວປະເສດແລະສາົ້ ງ

ສາວກທື່ ວໂລກ
ົ້
ພຣະເມດຕາ ເມື່ ອພຣະເຈາົ້ ຢັບຢັງພວກເຮ
າຈາກການພິພາກສາທື່ ພວກເຮາສມຄວນໄດຮ
ົ້ ັບ.
ພຣະເມຊອາ

ຄາສ ັບພາສາເຮັບເຣທື່ ມຄວາມໝາຍວາື່ "ຜູຖ
ົ້ ກເຈມ."ຫຼຜູຖ
ົ້ ກຫດສງແຕງື່ ຕງັ ົ້ ໝາຍເຖິງກະສ ັດອງສຸດ

ົ້ ສາຍຂອງດາວິດຜູທ
ທາົ້ ຍຈາກເຊອ
ົ້ ື່ ຈະນາຄວາມລອດພ ົ້ນຈາກບາບແລະການປດປື່ອຍປະຊາຊນຂອງພຣະເຈາົ້ ຈາກ
ສ ັດຕູຂອງພວກເຂາ. ໃນເລື່ ອງໃນພຣະຄາພ, ພຣະເຢຊູເຈາົ້ ຊງເປັນພຣະເມຊອາ. ຄາສ ັບພາສາກຣກຂອງຄາສ ັບ
ົ້ ມນ
ເຮັບເຣນແ
ຄຣິດ" ກື່ ຄ "ພຣະເຢຊູ,ພຣະເມຊອາ."
ັ ົ້
ື່ "ພຣະຄຣິດ." ສະນນ"ພຣະເຢຊູ

ພະຍາມານ - ຊື່ ໜື່ ງອກສາລ ັບຊາຕານແລະງ.ູ ເບິື່ ງ“ບດສະຫຼຸ ບສ ັງລວມກຽື່ ວກ ັບຄາສ ັບເໜອທາມະຊາດ” ເບິື່ ງຕາມ
ຄາສ ັບສາລ ັບລາຍລະອຽດເພື່ ມເຕມ.
ພູເຂາທື່ ພຣະເຈາົ້ ບອກໂມເຊໃຫນ
ົ້ າພາຊນຊາດອິດສະຣາເອນບອ
ື່ ນທື່ ພຣະເຈາົ້ ຈະມອບກດບ ັນຍ ັດສິບ

ພູເຂາຊນາຍ

ປະການໃຫແ
ິ ສະຣາເອນ.
ົ້ ກອ
ື່ ດ
ໄມກາງແຂນ
- ສິື່ ງທື່ ໃຊໃົ້ ນການລງໂທດພຣະເຢຊູເຈາົ້ . ໄມກາງແຂນຂອງຊາວໂຣມ
ນເປັ
ັ ນເສາຕງຊ
ັ ົ້ ື່ ທື່ ຕິດດວ
ົ້
ົ້
ົ້ ຍໄມ ົ້
ຄານຂວາງເຊິື່ ງຜູຖ
ັ ດຫຼ ຖກຕອກຕະປູແລະປອ
ົ້ ກເຄາະຮາົ້ ຍຖກມດຕິ
ື່ ຍໃຫຫ
ົ້ າຍໃຈບື່ ອອກຫຼ ັງຈາກທື່ ພວກເຂາຖກທ
ົ້ ວາມ
ລະມານແລວ
ຍ ັງໝາຍເຖິງບອ
າື່ ບາບແລະບອ
ົ້ . ໃນພຣະຄາພໃໝ,ື່ "ໄມກາງແຂນ"
ົ້
ື່ ນທື່ ໄດຈ
ົ້ າຍຄ
ື່
ື່ ນທື່ ໄດຊ
ົ້ ຄ
ລອດພ ົ້ນໃຫແ
ຸ ຄນທື່ ເຊື່ ອຂາື່ ວປະເສດ.
ົ້ ກທ
ື່ ກ
ໂມເຊ

ຊາວອິດສະຣາເອນຜູໜ
ົ້ ື່ ງທື່ ເກດມາໃນໄລຍະການເປັນຂາົ້ ທາດຂອງອິດສະຣາເອນໃນປະເທດເອຢິບເປັນຜູົ້

ທື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດເົ້ ລອກໃຫນ
ັ ົ້
ົ້ າອິດສະຣາເອນອອກຈາກການເປັນທາດນນ.
ຢາໂຄບ ລູກຊາຍຂອງອຊາກແລະຫຼ ານຊາຍຂອງອ ັບຣາຮາມ.ຕື່ ມາຊື່ ຂອງເພິື່ ນໄດຖ
ົ້ ກປຽື່ ນມາເປັນ“ ອິດສະຣາເອນ”.
ມະນຸດສອງຄນທາອິດ (ຊາຍແລະຍິງ) ທື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດສ
ົ້ າົ້ ງ.

ອາດາມແລະເອວາ

ອານາຈ ັກຂອງພຣະເຈາົ້ /ພຣະຄຣິດ /ພຣະເຢຊູເຈາົ້ - ການປກຄອງຂອງພຣະເຈາົ້ ຜາື່ ນພຣະຄຣິດເທິງແຜນ
ື່ ດິນ
ໂລກກ ັບບ ັນດາຜູທ
ົ້ ື່ ເຊື່ ອ. ພຣະຄາພໃໝໄ
ື່ ດນ
ົ້ າສະເໜອານາຈ ັກນເົ້ ປັນອານາຈ ັກຝາື່ ຍວິນຍານທື່ ມຢູໃື່ ນປະຈຸບ ັນແລະ
ກາລ ັງດາເນນຢູ,ື່ ແຕກ
ື່ າລ ັງລຖາົ້ ການບ ັນລຸເປົ້າໝາຍສູງສຸດ.
ອິດສະຣາເອນ

(1) ຊື່ ໃໝຂ
ື່ ອງຢາໂຄບ, ຜູເົ້ ປັນຫຼ ານຊາຍຂອງອ ັບຣາຮາມ; (2) ຊນຊາດໃນພຣະສ ັນຍາເດມທື່

ເລື່ ມຕ ົ້ນ ໂດຍພຣະເຈາົ້ ໂດຍຜາື່ ນອ ັບຣາຮາມແລະນາງຊາຣາ.
ອຊາກ

ລູກຊາຍຂອງອ ັບຣາຮາມເກດຈາກຊາຣາ.

ອ ັກຄະສາວກ ຄາສ ັບພາສາກຣກທື່ ມຄວາມໝາຍວາື່ "ຜູຖ
ົ້ ກສື່ງໄປ" ມອ ັກຄະສາວກຫຼ າຍປະເພດທື່ ແຕກຕາື່ ງກ ັນ
ໃນພຣະຄາພໃໝ.ື່
ອ ັດຊເຣຍ

ປະເທດໜື່ ງທື່ ເປັນສ ັດຕູຂອງອິດສະຣາເອນຈາກທາງທິດເໜອຂອງເມໂຊໂປຕາເມຍ(ເຂດແດນປະຈຸບ ັນ

ົ້ ວາື່ ປະເທດຊເຣຍ)
ທື່ ພວກເຮາເອນ
ອບພະຍບ

(1) ຊື່ ຂອງປົ້ ມເຫຼັົ້ມທສອງໃນພຣະຄາພ; (2) ຄາທື່ ພ ັນລະນາເຖິງຊນຊາດຂອງອິດສະຣາເອນບູຮານ

ທື່ ພ ົ້ນຈາກການເປັນຂາົ້ ທາດໃນປະເທດເອຢິບ.
ອ ັບຣາຮາມ

ແມນຄ
ື່ ນທື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດເົ້ ລອກທື່ ຈະເປັນບິດາຂອງປະຊາຊນຜູທ
ົ້ ື່ ຈະກາຍເປັນທື່ ຮູຈ
ົ້ ັກໃນຖານະຊາວອິດ

ສະຣາເອນຫຼ ຊາວຢິວ.

ອານາດແຫງື່ ຄວາມມດ ສິື່ ງມຊວິດເໜອທາມະຊາດທັງໝດທື່ ເປັນສ ັດຕູຕື່ ພຣະເຈາົ້ ແລະແຜນການຂອງພຣະອງສາ
ລ ັບໂລກແລະຄອບຄວມະນຸດຂອງພຣະອງ. ເບິື່ ງ“ບດສະຫຼຸບສ ັງລວມກຽື່ ວກ ັບຄາສ ັບເໜອທາມະຊາດ” ຕາມຄາສ ັບ
ສາລ ັບລາຍລະອຽດເພື່ ມເຕມ.
ເຮັບເຣ (1) ອກຊື່ ໜື່ ງສາລ ັບ “ຊາວອິດສະລາເອນ”; (2) ພາສາດງເດ
ັ ົ້ ມທື່ ໃຊໃົ້ ນການຂຽນພຣະຄາພເດມ.
ເໜອທາມະຊາດ ຄາສ ັບເຊິື່ງໝາຍເຖິງສິື່ ງທື່ ຢູເື່ ໜອຫຼ ເປັນສິື່ ງເໜອທາມະຊາດ (ກາຍຍະພາບ,ວ ັດຖຸ) ທາມະຊາດ
ແລະໂລກຈ ັກກະວານ. “ສິື່ ງມຊວິດເໜອທາມະຊາດ” ໝາຍເຖິງສິື່ ງມຊວິດທື່ ເປັນວິນຍານຢູໂ
ື່ ດຍລ ັກສະນະບື່ ມຮາື່ ງ
ກາຍ.

ບດສະຫຼຸ ບສ ັງລວມກຽື່ ວກ ັບຄາສ ັບເໜອທາມະຊາດ
ພຣະຄາພນາສະເໜໃຫພ
ັ ົ້ ື່ ມຢູໃື່ ນໂລກຝາື່ ຍວິນຍານ. ປະເພນຂອງຄຣິສ
ົ້ ວກເຮາມຫຼ າຍຄາສ ັບສາລ ັບສິື່ງເຫຼື່ ານນທ
ຕຽນມກຈະລວມເອ
າຄາເຫຼື່ ານເົ້ ຂົ້າກ ັນ,ເຮັດໃຫເົ້ ກດຄວາມສ ັບສນ. ໃນຖານະນ ັກວິຊາການຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໄດເົ້ ອາໃຈໃສ ື່
ັ
ຫຼ າຍຕື່ ບ ັນຫາເຫຼື່ ານ,ົ້ ແລະຂເຊນທຸກຄນທື່ ສນໃຈເລື່ ອງຂອງເທວະດາ,ຊາຕານແລະວິນຍານຊື່ວມາອາື່ ນ (ປົ້ ມຕື່ 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

ົ້ ມນຄ
ົ້ ມນບ
ປົ້ ມເຫຼັົ້ມທາອິດຂອງປົ້ ມເຫຼື່ ານແ
ັ ື່ ໄດຖ
ື່ າົ້ ຍຄກ ັບປົ້ ມຫວນຄ
ົ້ ກອອກແບບມາເພື່ ອເປັນການອະທິບາຍທາງວິຊາ
ການ. ປົ້ ມອື່ ນອກ 3 ເຫຼັົ້ມແມນລ
ື່ ັກສະນະດາົ້ ນວິຊາການ (ມເລກອາົ້ ງອິງແລະລາຍລະອຽດຫຼ າຍ). ມບ ັນທກແລະ
ົ້ ື່ ໄດມ
ົ້ ນ
ົ້ ໃນ.
ການອາົ້ ງອງຫຼ າຍພ ັນລາຍການໃນປົ້ ມເຫຼື່ ານທ
ູ ຂອງນ ັກວິຊາການເພື່ ອສະໜ ັບສະໜູນເນອ
ົ້ າຈາກແຫຼ ງື່ ຂມ
ສາລ ັບໃນປະຈຸບ ັນ, ມນອາດຈະເປັ
ນປະໂຫຍດທື່ ຈະທບທວນຫຼ ສະຫຼຸ ບສ ັງລວມໂລກເໜອທາມະຊາດທື່ ອາົ້ ງອງໃນ
ັ
ການນາສະເໜເລື່ ອງລາວຂອງພຣະຄາພ.
ົ້ ື່ ມລ ັກສະນະຮາື່ ງກາຍໂດຍທາມະ
ພຣະຄາພສອນວາື່ ມໂລກທື່ ເບິື່ ງບື່ ເຫັ ນຄ ໂລກແຫງື່ ວິນຍານ. ສິື່ ງມຊວິດເຫຼື່ ານບ
ຊາດ, ເຖິງແມນວ
ື່ າື່ ພວກເຂາສາມາດເຮັດຄເປັນຮູບຮາື່ ງຂອງຮາື່ ງກາຍ. ໂລກແຫງື່ ວິນຍານແມນ
ື່ "ເໜອທາມະຊາດ"
ເປັນໂລກທື່ ມລ ັກສະນະທື່ ແຕກຕາື່ ງຈາກໂລກທາງຮາື່ ງກາຍແລະເໜອກວາື່ ("ດເລດ")ກວາື່ ໂລກທາມະຊາດແລະທາງ
ກາຍຍະພາບ.
ພຣະເຈາົ້ ກື່ ແມນສ
ັ ອ
ື່ ວ
ື່ ນໜື່ ງຂອງໂລກແຫງື່ ວິນຍານ,ແຕວ
ື່ າື່ ເປັນຜູທ
ົ້ ື່ ເໜອກວາື່ ມນຍ
ົ້ ນວາື່ ຊງເປັນພຣະຜູສ
ົ້ າົ້ ງ. ພຣະ
ົ້ ແລະຊງເປັນຢູນ
ເຈາົ້ ເທື່ ານນທ
ັ ົ້ ື່ ບື່ ໄດຖ
ິ ັນດອນ. ພຣະອງໄດສ
ົ້ ກສາົ້ ງຂນ
ື່ ຣ
ົ້ າົ້ ງວິນຍານອື່ ນໆທັງໝດທື່ ອາໄສຢູໃື່ ນໂລກ
ແຫງື່ ວິນຍານຄກ ັນກ ັບທື່ ພຣະອງໄດສ
ົ້ າົ້ ງຊວິດທັງໝດໃນໂລກທື່ ເຮາຮູົ້ (ຕວຢາື່ ງໂລກທາງຮາື່ ງກາຍແລະວ ັດຖຸ).
ພຣະຄາພອະທິບາຍເຖິງສະມາຊິກຂອງໂລກແຫງື່ ວິນຍານດວ
ົ້ ຍຫຼ າຍຄາສ ັບ (ຕວຢາື່ ງ: ຣມ 8: 38; 1ປຕ3:22).
ົ້ ລວ
ົ້ ມນຄ
ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ໄດແ
ົ້ ນະນາບາງຊື່ ໃນພວກເຂາໃນປົ້ ມຫວນແ
ົ້ . ຄາສ ັບເຫຼື່ ານແ
ື່ າອະທິບາຍກຽື່ ວກ ັບວຽກ - ວິທການ
ົ້ າຍເຖິງ“ຜູສ
ໃນການອະທິບາຍສິື່ ງມຊວິດວິນຍານເຮັດ. “ເທວະດາ” ກື່ ແມນຕ
ື່ ວຢາື່ ງໜື່ ງ. ຄານໝ
ົ້ ື່ງຂາື່ ວສານ”. ສິື່ ງ
ທັງໝດທື່ ກາື່ ວໄວໃົ້ ນວ ັດທະນະທາກຣກ-ໂຣມມນໃນພຣະຄ
າພໃໝ,ື່ "ເທວະດາທັງຫຼ າຍ" ກື່ ກາຍເປັນຄາສ ັບສາລ ັບ
ັ
ສະມາຊິກຂອງກອງທັບເທວະດາສະຫວ ັນທື່ ບື່ ໄດກ
ົ້ ະບດຕື່ ພຣະເຈາົ້ . ຄາວາື່ “ຜປສາດ” ກາຍເປັນສ ັນຍາລ ັກສາລ ັບທຸກ
ຄນທື່ ກະບດ, ເຖິງວາື່ ຄວາມຈິງທື່ ວາື່ “ຜປສາດ” ມຄວາມໝາຍຫຼ າກຫຼ າຍໃນໂລກຍຸກບູຮານ.
ປະໂຫຍກທື່ ອະທິບາຍວາື່ "ບຸດທງຫຼາຍຂອງພຣະເຈັ້າ" ແມນຄ
ື່ າສ ັບໃນຄອບຄວທື່ ເຕອນເຮາວາື່ ພຣະເຈາົ້ ເປັນພຣະ
ົ້ ຄວາມໝາຍຫຼ າຍກວາື່ ນນ,ເຖິ
ບິດາ (ຜູສ
ງແມນວ
ັ ົ້
ົ້ າົ້ ງ) ຂອງສິື່ ງມຊວິດວິນຍານ. ຄານມ
ື່ າື່ . ຂາົ້ ພະເຈາົ້ ເວົ້າເຖິງຄາເວົ້າ

ໃນເລື່ ອງເໜອທາມະຊາດແລະອານາຈ ັກທື່ ເບິື່ ງບື່ ເຫັ ນຢາື່ ງຍດຍາວ. “ບຸດທັງຫຼ າຍຂອງພຣະເຈາົ້ ” ໝາຍເຖິງລະດ ັບ
ສູງຂອງ“ຄນງານ” ຂອງພຣະເຈາົ້ . ມນຖ
ັ ກດງມາຈາກພາສາທື່ ລູກຫຼ ານຂອງກະສ ັດໃນສະໄໝບູຮານໄດຮ
ົ້ ັບຕາແໜງື່
ທື່ ມໜາົ້ ຮ ັບຜິດຊອບສູງ. ໃນເລື່ ອງລາວໃນພຣະຄາພ, "ບຸດທັງຫຼ າຍຂອງພຣະເຈາົ້ " ໄດຖ
ົ້ ກມອບ ໝາຍໃຫປ
ົ້ ກຄອງ
ປະເທດຕາື່ ງໆທື່ ພຣະເຈາົ້ ໄດຕ
ົ້ ັດສິນຢູທ
ື່ ື່ ວິຫານຫບາເບນ - ວຽກທື່ ສາຄ ັນກວາື່ ພຽງແຕກ
ື່ ານສື່ງຂາື່ ວສານ (ວຽກງານ
ຂອງ"ເທວະດາ").
ົ້ ງຕ ົ້ນ, ສະມາຊິກທັງໝດຂອງໂລກວິນຍານໄດຈ
ົ້ ື່ ໄດຢ
ໃນເບອ
ັ ົ້
ົ້ ງຮ ັກພ ັກດຕື່ ພຣະເຈາົ້ . ສິື່ ງເຫຼື່ ານບ
ົ້ ໃູື່ ນເສັ ົ້ນທາງນນ.
ໃນຂະນະທື່ ພວກເຮາໄດອ
ົ້ າື່ ນໃນປົ້ ມຫວນ,ົ້ ພຣະເຈາົ້ ໄດແ
ົ້ ບງື່ ປັນຄຸນລ ັກສະນະຕາື່ ງໆຂອງພຣະອງກ ັບສະມາຊິກຂອງ
ໂລກວິນຍານເມື່ ອພຣະອງສາົ້ ງມນ.
ນອິ
ັ ໜື່ ງໃນຄຸນລ ັກສະນະເຫຼື່ ານນແມ
ັ ົ້
ື່ ດສະຫຼ ະພາບໃນການຕ ັດສິນໃຈ. ສະມາຊິກ
ບາງຄນໃນໂລກແຫງື່ ວິນຍານໄດໃົ້ ຊອ
ິ ສະຫຼ ະພາບຂອງພວກເຂາໃນການກະບດຕື່ ຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈາົ້ ແລະ
ົ້ ດ
ຄອບຄວມະນຸດຂອງພຣະເຈາົ້ . ໂດຍລວມແລວ
ົ້ , ສິື່ ງມຊວິດເປັນວິນຍານທື່ ການກະບດຕື່ ພຣະເຈາົ້ ແລະປະຊາຊນ
ຂອງພຣະອງແມນ“ບ
ັນດາອານາດແຫງື່ ຄວາມມດ.” ເຖິງຢາື່ ງໃດກື່ ຕາມ,ພຣະຄາພໄຈແຍກສ
ັດຕູຝາື່ ຍວິນຍານ
ື່
ົ້
ຂອງພຣະເຈາົ້ ໃນລະຫວາື່ ງເລື່ ອງລາວຄວາມປາດຖະໜາຂອງພຣະເຈາົ້ ທື່ ຈະມຄອບຄວມະນຸດ.
ົ້ ໃນສວນເອເດນ. ສະມາຊິກຄນໜື່ ງຂອງ
ພຣະຄາພອະທິບາຍເຖິງການກະບດດງື່ ັ ກາື່ ວສາມຄງ.
ັ ົ້ ຄງທ
ັ ົ້ າອິດເກດຂນ
ໂລກແຫງື່ ວິນຍານຕອ
ົ້ ງການທາລາຍຄວາມປາຖະໜາຂອງພຣະເຈາົ້ ທື່ ຈະມຄອບຄວມະນຸດ. ໃນເລື່ ອງລາວໃນພຣະ
ຄາພຜູທ
ນມາໃນຮູ
ບຮາື່ ງເປັນງແລະຫຼ
ອກລວງນາງ. ຕື່ ມາໃນພຣະຄາພໃຫສ
ັ ົ້
ູ
ົ້ ື່ ມາຫານາງເອວານນແມ
ື່
ົ້ ັນຍາລ ັກວາື່
"ຊາຕານ" (ຄາສ ັບທື່ ມຄວາມໝາຍວາື່ “ສ ັດຕູ") ແລະ"ພະຍາມານ" (ຄາສ ັບທື່ ມຄວາມໝາຍວາື່ "ຜູເົ້ ວົ້າໝິື່ ນປະໝາດ")
ກາຍເປັນຊື່ ສາລ ັບຜູກ
ັ ົ້ ມນ.ົ້
ົ້ ະບດດງເດ
ຕື່ ມາໃນເລື່ ອງລາວໃນພຣະຄາພບຸດແຫງື່ ສະຫວ ັນບາງຄນຂອງພຣະເຈາົ້ ໄດກ
ົ້ ະບດ. ພວກເຂາໄດລ
ົ້ ວ
ື່ ງລະເມດເຂດ
ແດນລະຫວາື່ ງໂລກທາງວິນຍານແລະໂລກທາງຮາື່ ງກາຍ. ໜ ັງສສນໆຂອງພຣະທ
າຢູດາພ ັນລະນາເຖິງບາບຂອງ
ັ ົ້
ົ້ ບຸດທັງຫຼ າຍ
ພວກເຂາວາື່ “ບື່ ຢູໃື່ ນຕາແໜງື່ ອານາດຂອງພວກເຂາເອງ.” ໃນທື່ ສຸດທານຽມຂອງຄຣິສຕະຈ ັກກໄດເົ້ ອນ
ົ້ າື່ "ເທວະດາທື່ ລ ົ້ມລງ" ເພື່ ອອະທິບາຍເຖິງ "ການລ ົ້ມລງ" ຈາກຄວາມບລິສດ
ຂອງພຣະເຈາົ້ ທື່ ກະບດເຫຼື່ ານວ
ຸ , ຫຼ "ຜ
ປສາດ" ເພື່ ອສະແດງເຖິງຄວາມຊື່ວຮາົ້ ຍຂອງພວກເຂາ. ສິື່ ງນເົ້ ຖິງວາື່ ຈະມຄວາມຈິງທື່ ວາື່ ພຣະຄາພເດມບື່ ເຄຍໃຊຄ
ົ້ າ
ວາື່ "ເທວະດາ" ຫຼ "ຜປສາດ" ຂອງພວກກະບດໃນ ປຖກ 6:1-4.
ໃນທື່ ສຸດ, "ບຸດທັງຫຼ າຍຂອງພຣະເຈາົ້ " ທື່ ໄດຮ
ົ້ ັບການມອບໝາຍປກຄອງບ ັນດາປະຊາຊາດທັງປວງຫຼ ັງຈາກຕອນ
ວິຫານຫບາເບນໄດກ
ົ້ າຍເປັນຄວາມເສຍຫາຍໃນບາງຈຸດຂອງການມອບໝາຍຂອງພວກເຂາ. ເພງສ ັນລະເສນ 82
ົ້ ມນພ
ທັງໝດແມນກ
ື່ ຽື່ ວກ ັບການພິພາກສາຂອງພວກເຂາ. ບ ັນດາຫວໜວ
ື່ ຍອານາເຂດເຫຼື່ ານແ
ື່ ົ້ນຖານສາລ ັບ“ເຈາົ້ ນາຍ
ປກຄອງ”ເໜອທາມະຊາດທື່ ກຽື່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບປະເທດຕາື່ ງໆໃນດານເອນ 10, ເຊັື່ ນດຽວກ ັນກ ັບ“ເທບຜູປ
ົ້ ກຄອງ”,“ຜູຄ
ົ້ ອບ
ົ້ ວາມຕາື່ ງໆ ( ຕວຢາື່ ງ:
ຄອງ”,“ອານາດການປກຄອງ”,“ບ ັນລ ັງ” ແລະ“ຜູມ
ົ້ ອານາດ” ທື່ ໂປໂລໄດຂ
ົ້ ຽນກຽື່ ວກ ັບຂຄ
ົ້ ານດທັງໝດນເົ້ ວົ້າເຖິງການຄອບຄອງທາງພູມສາດ, ແລະດງື່ ັ ນນມ
ອຟຊ 6:11-12). ຂກ
ັ ົ້ ນຈ
ັ ື່ ງເໝາະສມທື່ ຈະອະທິ
ົ້ ຫຼ ັງຈາກວິຫານຫບາເບນໃນເລື່ ອງໃນພຣະຄາພ.
ບາຍສະຖານະການທື່ ເກດຂນ

