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ເຖ ງແມິ່ແລະພ ິ່ ຂອງຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຊືິ່ , 

 ເອດ ໌Ed ແລະ ແຈນສະແປໂຣ Jan Speraw 

ໃຜຈະໄດີ້ເຫັນກຳນມຳນ ີ້ ? 

ຂີ້ຳຄ ດວິ່ຳພວກເຮົຳຮູີ້. 

1 ຊຳມເູອນ 1:1 – 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ຄ  ຳຂອບໃຈ 

ສ  ຳລບັວຽກງຳນຕ ົີ້ນສະບບັພຳສຳອງັກ ດ 

 

   ເນືິ່ອງຈຳກຄ  ຳວິ່ຳເໜືອທ  ຳມະຊຳດ(Supernatural) ມ  ພືີ້ນຖຳນມຳຈຳກປ ີ້ມຂອງຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຊືິ່ ອຳນຳຈກັ

ທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນ (The Unseen Realm,) ຄວຳມຄ ດທ ິ່ ສະແດງອອກໃນກຳນຮບັຮູີ້ຕ ິ່ ປ ີ້ມເຫ ັ ີ້ມນ ັີ້ນແມ ິ່ນເໝຳະ

ສມົໃນບິ່ອນນ ີ້, ຍກົເວັີ້ນໃນຮບູແບບຫຍ ີ້.  

   ຂ ຂອບໃຈກຸິ່ມສນົທະນຳທຳງອ ນເຕ ເນັດ ທ ິ່ ໄດີ້ຕ ັີ້ງຂ ີ້ນບ ິ່ ດນົມຳນ ີ້ຫ ງັຈຳກທ ິ່ ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ຕດັສ ນໃຈວິ່ຳ

ສະພຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະໂລກທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນຂອງສຳດສະໜຳສຳດໃນພຣະຄ  ຳພ ຈະເປັນຈດຸສມຸຂອງອຳຊ ບ

ນກັວ ຊຳກຳນຂອງຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳ. ບ ິ່ ແປກທ ິ່ ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳເອ ີ້ນມນັວິ່ຳກຸິ່ມກຳນສ ກສຳຂອງສະພຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳ  

 Divine Council Study Group. ກຸິ່ມ DCSG ໄດີ້ຖກືຍບຸໃນປ  2004 ຫ ງັຈຳກຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຮຽນຈບົ

ປະລ ນຍຳເອກແລະເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນເຮັດວຽກຢູິ່ Logos Bible Software, ແຕິ່ບດົເຝ ກຫດັນ ີ້ໄດີ້ຊິ່ວຍກຽມຂີ້ຳພະ

ເຈົີ້ຳໃຫີ້ຂຽນປ ີ້ມທງັສອງເຫ ັ ີ້ມ. 

   ອຳນຳຈກັທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນ The Unseen Realm ໄດີ້ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນຈຳກປ ີ້ມຕ ົີ້ນສະບບັທ ິ່ ມ  ຊືິ່ ວ ິ່ຳ The Myth 

That Is True ທ ິ່ ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳຂຽນຂ ີ້ນສ  ຳລບັຜູີ້ຕ ດຕຳມທ ິ່ ສນົໃຈກິ່ຽວກບັເນືີ້ອຫຳຂອງເວບໄຊທແ໌ລະງຳນ

ຂຽນຂອງຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຊືິ່  The Façade. ເນືີ້ອຫຳດ ັິ່ງກ ິ່ຳວສິ່ວນຫ ຳຍໄດີ້ປະກດົເປັນຄ ັີ້ງທ  ຳອ ດໃນຈດົໝຳຍ 

ຂິ່ຳວແລະຕ ິ່ ມຳກ ເປັນກິ່ອງຂ ີ້ຄວຳມສນົທະນຳ,ແນວຄ ດທ ິ່ ຈະເຮັດໃຫີ້ຕວົເອງມ  ຄວຳມຮບັຜ ດຊອບໃນກຳນ

ຜະລ ດບຳງສ ິ່ ງບຳງຢິ່ຳງໃນແຕິ່ລະເດອືນ. ໂຄງຮິ່ຳງທ  ຳອ ດຂອງປ ີ້ມ “the Myth book,” ຕຳມຊືິ່ ເອ ີ້ນນ ັີ້ນ 

ໄດີ້ສ  ຳເລັດໃນປ  2012. ຕ ົີ້ນສະບບັໄດີ້ຮບັກຳນປບັປງຸໂດຍໄດີ້ຮບັຄວຳມຊິ່ວຍເຫ ືອຈຳກຄ  ຳຄ ດເຫັນຂອງຜູີ້

ອິ່ຳນ. ຜູີ້ມ  ສິ່ວນຮິ່ວມສະເພຳະຈະລະບໄຸວີ້ໃນຄ  ຳຂອບໃຈສ  ຳລບັຂອງປ ີ້ມອຳນຳຈກັທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນ The 

Unseen Realm. 

   ກ  ຳລງັສ  ຳຄນັທ ິ່ ຢູິ່ເບືີ້ອງຫ ງັກຳນພ ມປ ີ້ມອຳນຳຈກັທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນ The Unseen Realm ແລະປ ີ້ມ ສ ິ່ ງທ ິ່  

ເໜືອທ  ຳມະຊຳດSupernatural - ແມ ິ່ນຜູີ້ບ ລ ຫຳນສຳມຄນົຂອງບ ລ ສດັ Faithlife Corporation / 

Logos Bible Software ຊືິ່ ວິ່ຳ: Bob Pritchett, Dale Pritchett, ແລະ Bill Nienhuis. ພວກເຂົຳ

ເຈົີ້ຳບ ິ່ ພຽງແຕິ່ປະສບົຜນົສ  ຳເລັດໃນກຳນນ  ຳເອົຳປ ີ້ມຕ ົີ້ນສະບບັຂອງຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄປສູິ່ລະດບັທ ິ່ ສງູຂ ີ້ນເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ, 

ແຕິ່ພວກເຂົຳເຈົີ້ຳກ ໄດີ້ເຫັນເຖ ງຄວຳມຈ  ຳເປັນຂອງເນືີ້ອໃນຂອງສະບບັທ ິ່ ສ ັ ີ້ນກວິ່ຳ. ເພຳະສະນ ັີ້ນປ ີ້ມສ ິ່ ງເໜືອ

ທ  ຳມະຊຳດ Supernatural ຈ ິ່ງເປັນຜນົຜະລ ດຈຳກວ ໄສທດັຂອງພວກເຂົຳເຈົີ້ຳ. 



   ທິ່ຳນເດບຟ໌ ແລມເບ ດ Dave Lambert, ບນັນຳທ ກຳນຂອງຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳສ  ຳລບັປ ີ້ມອຳນຳຈກັທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່

ເຫັນ The Unseen Realm, ຍງັໄດີ້ແກີ້ໄຂໜງັສໃືນປ ີ້ມສ ິ່ ງເໜືອທ  ຳມຊຳດ Supernatural ອ ກດີ້ວຍ. 

ຜນົດ ຈຳກຄວຳມຊິ່ຽວຊຳນ ແລະປະສບົກຳນຂອງລຳວສຳມຳດພບົໄດີ້ໃນທກຸໆໜີ້ຳ. ລຳວໄດີ້ໃຫີ້ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳ

ສມຸໃສິ່ກຳນຂຽນໃນລະດບັໜ ິ່ ງເພືິ່ ອໃຫີ້ຄຣ ສຕຽນທກຸຄນົສຳມຳດເຂົີ້ຳໃຈເນືີ້ອໃນໄດີ້. 

ສດຸທີ້ຳຍນ ີ້, ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຂ ຂອບໃຈເມຍຂອງຂີ້ອຍຊືິ່ ເດຣນນຳ Drenna. ນຳງເຮັດໃຫີ້ທກຸຢິ່ຳງທ ິ່ ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳ

ເຮັດປະສບົຜນົສ  ຳເລັດ. 

 

 

 

 

 

 

ຂ ຂອບໃຈ 

ສ  ຳລບັກຳນແປພຳສຳນ ີ້ 

 

ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຂ ຂອບໃຈຜູີ້ຖວຳຍເງ ນໃຫີ້ກບັ Miqlat.org. ຖີ້ຳບ ິ່ ມ  ຄວຳມເອືີ້ອເຟືີ້ອເພືິ່ ອແຜິ່ຂອງທິ່ຳນ, 

ໂຄງກຳນແປພຳສຳນ ີ້ຄງົຈະບ ິ່ ເປັນໄປໄດີ້. 
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ບດົທ  1 

ກຳນເຊືິ່ ອພຣະຄ  ຳພ  

 

ທິ່ຳນເຊືິ່ ອສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະຄ  ຳພ ກ ິ່ຳວແທີໆ້ ບ ? 

  ນ ັີ້ນອຳດເບ ິ່ ງຄວືິ່ຳເປັນຄ  ຳຖຳມແປກໆໃນປ ີ້ມທ ິ່ ບນັດຳຄຣ ດສະຕຽນສິ່ວນໃຫຍິ່ອິ່ຳນ. ແຕິ່ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳບ ິ່ ຄ ດ

ວິ່ຳມນັເປັນຄ  ຳຖຳມທ ິ່ ແປກ. ພຣະຄ  ຳພ ມ  ບຳງສ ິ່ ງທ ິ່ ແປກປະຫ ຳດທ ິ່ ສດຸໃນນ ັີ້ນ. ມ  ຫ ຳຍສ ິ່ ງທ ິ່ ຍຳກທ ິ່ ຈະເຊືິ່ ອ, 

ໂດຍສະເພຳະໃນຍກຸສະໄໝໃໝິ່. 

   ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳບ ິ່ ໄດີ້ອີ້ຳງອ ງເຖ ງຄ  ຳສອນທ ິ່ ຍ ິ່ ງໃຫຍິ່ເໜືອທ  ຳມະຊຳດ, ເຊັິ່ ນວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ມຳເປັນມະນດຸ

ທ ິ່ ຢູິ່ເທ ງໂລກແລະທ ິ່ ຊືິ່ ວ ິ່ຳພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ, ຜູີ້ທ ິ່ ໄດີ້ຕຳຍເທ ງໄມ ີ້ກຳງແຂນແລະໄດີ້ເປັນຄນືມຳຈຳກຕຳຍ. 

ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳບ ິ່ ໄດີ້ຄ ດເຖ ງເລືິ່ ອງລຳວທ ິ່ ມະຫດັສະຈນັຄືກບັກຳນອບົພະຍບົ, ເມ ືິ່ອພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ຊິ່ວຍຄນົອ ດ

ສະຣຳເອນອອກຈຳກເອຢ ບໂດຍກຳນແຍກນ  ີ້ຳທະເລແດງອອກໃຫີ້ພວກເຂົຳຍິ່ຳງເທ ງດ ນແຫີ້ງ. ຄຣ ດສະ

ຕຽນສິ່ວນຫ ຳຍຈະເວົີ້ຳວິ່ຳພວກເຂົຳເຈົີ້ຳເຊືິ່ ອສ ິ່ ງເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນ. ຖີ້ຳທິ່ຳນບ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນພຣະເຈົີ້ຳແລະພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ, ຫ ື

ບ ິ່ ເຊືິ່ ອວິ່ຳພຣະອງົສຳມຳດເຮັດສ ິ່ ງມະຫດັສະຈນັຕິ່ຳງໆໄດີ້,ທິ່ຳນຈະເວົີ້ຳໄດີ້ແນວໃດວິ່ຳທິ່ຳນເປັນຄຣ ສຕຽນ ? 

ແຕິ່ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳກ  ຳລງັອີ້ຳງອ ງເຖ ງຄ  ຳສອນທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດ ທ ິ່ ບ ິ່ ຮ ູີ້ຈກັກນັດ ໃນພຣະຄ  ຳພ . ສ ິ່ ງເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ແມ ິ່ນ

ພຳກສິ່ວນໜ ິ່ ງຂອງພຣະຄ  ຳພ ທ ິ່ ບ ິ່ ຄິ່ອຍໄດີ້ຖກືສອນໃນຄຣ ສຕະຈກັ. 

   ນ ີ້ແມ ິ່ນຕວົຢິ່ຳງ ໃນພຣະທ  ຳ 1ກະສດັບດົທ  22 ມ  ເລືິ່ ອງກິ່ຽວກບັກະສດັອຳຮຳບຜູີ້ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍແຫິ່ງອ ດ

ສະຣຳເອນ. ເພ ິ່ ນຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ກອງທບັຂອງເພ ິ່ ນເຂົີ້ຳຮິ່ວມກບັກອງທບັຂອງກະສດັແຫິ່ງຢດູຳແລະພວກ

ເພ ິ່ ນຈະພີ້ອມກນັໂຈມຕ ສດັຕຢູູິ່ບິ່ອນທ ິ່ ເອ ີ້ນວິ່ຳເມອືງຣຳໂມດ-ກ ເລອຳດ. ກະສດັຢດູຳຕີ້ອງກຳນຮູີ້ອະນຳຄດົ. 

ເພ ິ່ ນຢຳກຮູີ້ວິ່ຳຈະມ  ຫຍງັເກ ດຂ ີ້ນຖີ້ຳພວກເພ ິ່ ນໂຈມຕ ເມອືງດ ັິ່ງກ ິ່ຳວ. ສະນ ັີ້ນ, ກະສດັທງັສອງຂ ໃຫີ້ພວກຜູີ້

ທ  ຳນວຳຍຂອງອຳຮຳບບອກໂຊກຊຳຕຳຂອງພວກເພ ິ່ ນ. ພວກຜູີ້ທ  ຳນວຳຍທງັໝດົກິ່ຳວວິ່ຳກຳນສູີ້ຮບົຈະ

ປະສບົຜນົສ  ຳເລັດໄຊຊະນະຈະເປັນຂອງກະສດັ. ແຕິ່ຜູີ້ທ  ຳນວຳຍເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນພຽງແຕິ່ບອກກະສດັອຳຮຳບໃນສ ິ່ ງ

ທ ິ່ ເພ ິ່ ນຢຳກຟງັແລະກະສດັທງັສອງກ ຮູີ້ເລືິ່ ອງນ ີ້. ສະນ ັີ້ນ, ພວກເພ ິ່ ນຈ ິ່ງຕດັສ ນໃຈຖຳມຜູີ້ທ  ຳນວຳຍ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ, ຊຳຍຄນົໜ ິ່ ງຊືິ່ ວິ່ຳມ  ກຳອ ຢຳ. ສ ິ່ ງທ ິ່ ລຳວເວົີ້ຳນ ັີ້ນບ ິ່ ແມ ິ່ນຂິ່ຳວດ ສ  ຳລບັອຳຮຳບຄ:ື 

“ສະນ ັີ້ນ ຂ ຈ ົິ່ງຟງັຖີ້ອຍຄ  ຳທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວກິ່ຳວເຖ ດ ຂີ້ຳນີ້ອຍໄດີ້ເຫັນພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວນ ັິ່ງຢູິ່ເທ ງພຣະ

ບນັລງັຂອງພຣະອງົໃນສະຫວນັ ແລະເທວະດຳທງັໝດົກ ກ  ຳລງັຢືນຢູິ່ອີ້ອມຂີ້ຳງພຣະອງົ. ພຣະເຈົີ້ຳຢຳ

ເວຖຳມວິ່ຳ, ‘ຜູີ້ໃດຈະຫລອກລວງອຳຮຳບໃຫີ້ໄປຖກືຂີ້ຳທ ິ່ ເມອືງຣຳໂມດ?’ ເທວະດຳບຳງຕນົເວົີ້ຳຢິ່ຳງ



ໜ ິ່ ງ ແລະອ ກບຳງຕນົເວົີ້ຳອ ກຢິ່ຳງໜ ິ່ ງ ຈນົກວິ່ຳໄດີ້ມ  ວ ນຍຳນດວງໜ ິ່ ງກີ້ຳວອອກໄປທຳງໜີ້ຳຫຍບັເຂົີ້ຳ

ໃກີ້ພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວ ແລະເວົີ້ຳວິ່ຳ, ‘ຂີ້ຳນີ້ອຍຈະຫລອກລວງລຳວເອງ.’  ພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວຖຳມວິ່ຳ, 

‘ດີ້ວຍວ ທ ໃດ?’ ວ ນຍຳນດວງນ ັີ້ນໄດີ້ຕອບຄນືວິ່ຳ, ‘ຂີ້ຳນີ້ອຍຈະໄປເຮັດໃຫີ້ພວກຜູີ້ທ  ຳນວຳຍເວົີ້ຳຕວົະ.’ 

ພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວຈ ິ່ງກ ິ່ຳວວິ່ຳ, ‘ຈ ົິ່ງໄປຫ ອກລວງລຳວສຳ ເຈົີ້ຳຈະສ  ຳເລັດ.”’ 

ແລີ້ວມ  ກຳອ ຢຳກ ເວົີ້ຳມ ີ້ວນທີ້ຳຍວິ່ຳ, “ເຫດກຳນກ ເປັນຢິ່ຳງນ ີ້ແຫລະ ພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວໄດີ້ເຮັດໃຫີ້ພວກຜູີ້

ທ  ຳນວຳຍເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນເວົີ້ຳຕວົະຕ ິ່ ທິ່ຳນ. ແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວເອງໄດີ້ປະກຳດວິ່ຳ, ‘ທິ່ຳນຈະປະສບົກບັ

ໄພພ ບດັ.” (1ກສ.22:19–23)  

   ທິ່ຳນໄດີ້ເຂົີ້ຳໃຈສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະຄ  ຳພ ກ  ຳລງັບອກໃຫີ້ທິ່ຳນເຊືິ່ ອບ ? ພຣະເຈົີ້ຳປະຊຸມກບັສ ິ່ ງມ  ຊ ວ ດຝິ່ຳຍວ ນຍຳນ

ກຸິ່ມໜ ິ່ ງເພືິ່ ອປ ກສຳຫຳລືແລະຕດັສ ນໃຈວິ່ຳຈະມ  ຫຍງັເກ ດຂ ີ້ນຢູິ່ເທ ງໂລກນ ີ້? ນ ັີ້ນແມ ິ່ນຄວຳມໝຳຍຂອງພຣະ

ຄ  ຳພ ແທີໆ້ ບ ? ແມ ິ່ນແລີ້ວ! 

   ນ ີ້ແມ ິ່ນຕວົຢິ່ຳງອ ກຢິ່ຳງໜ ິ່ ງ, ຈຳກພຣະທ  ຳຢດູຳ: 

   ຈ ົິ່ງຈດົຈ  ຳບນັດຳເທວະດຳທ ິ່ ບ ິ່ ຢູິ່ໃນຂອບເຂດແຫິ່ງສ ດອ  ຳນຳດຂອງຕນົ,ແຕິ່ໄດີ້ປະຖ ີ້ມບິ່ອນຢູິ່ອຳໄສຂອງ   

   ຕນົເອງພວກເຂົຳໄດີ້ຖກືປະໄວີ້ໃນຄວຳມມດືເບືີ້ອງລຸິ່ມ, ຖກືລິ່ຳມໂສີ້ໄວີ້ຕະຫ ອດໄປສ  ຳລບັວນັຍ ິ່ ງໃຫຍິ່ທ ິ່   

   ຈະມ ກຳນຕດັສ ນລງົໂທດ. (ຢດ1: 6) 

   ພຣະຄ  ຳພ ໝຳຍຄວຳມວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ສ ົິ່ງເທວະດຳທ ິ່ ບ ິ່ ເຊືິ່ ອຟງັກຸິ່ມໜ ິ່ ງມຳສູິ່ຄກຸໃຕີ້ດ ນບ ? ແມ ິ່ນແລີ້ວ! 

   ດ ັິ່ງທ ິ່ ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ເວົີ້ຳແລີ້ວ, ພຣະຄຣ ສຕະທ  ຳຄ  ຳພ ມ  ສ ິ່ ງແປກໆຫ ຳຍຢິ່ຳງໃນນ ັີ້ນ, ໂດຍສະເພຳະກິ່ຽວ

ກບັໂລກຝິ່ຳຍວ ນຍຳນທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນ. ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ພບົກບັຄຣ ສຕຽນຫ ຳຍໆຄນົທ ິ່ ບ ິ່ ມ  ບນັຫຳໃນກຳນເຊືິ່ ອຟງັ 

ຄ  ຳສອນໃນພຣະຄ  ຳພ ທ ິ່ ຮ ູີ້ຈກັກນັດ ກ ິ່ຽວກບັສ ິ່ ງທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດ, ເຊັິ່ ນວິ່ຳພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳເປັນພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ມຳ

ເກ ດເປັນມະນດຸແລະຕຳຍ. ແຕິ່ຂ ີ້ຄວຳມໃນພຣະຄ  ຳພ ຈຳກພຣະທ  ຳຢດູຳຫ ືເລືິ່ ອງກິ່ຽວກບັກະສດັອຳຮຳບເຮັດ

ໃຫີ້ພວກເຂົຳເຈົີ້ຳບ ິ່ ສະບຳຍໃຈແລະແລີ້ວພວກເຂົຳເຈົີ້ຳຈ ິ່ງບ ິ່ ສນົໃຈມນັ. ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ໄປຄຣ ສຕະຈກັໃນວນັ

ອຳທ ດເມ ືິ່ອເຫດກຳນນ ີ້ເກ ດຂ ີ້ນ. ຄ ັີ້ງໜ ິ່ ງຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳກບັເມຍເຄ ຍໄປຢີ້ຽມຢຳມຄຣ ສຕະຈກັແຫິ່ງໜ ິ່ ງຊ ິ່ ງທ ິ່ ສ ດ

ຍຳພ ບຳນກ  ຳລງັເທດສະໜຳໃນພຣະທ  ຳ 1 ເປໂຕ. ໃນເຊົີ້ຳມ ືີ້ນ ັ ີ້ນລຳວຕີ້ອງສ ັິ່ງສອນໃນ 1ເປໂຕ3:18–22. 

ລຳວໄດີ້ຢືນຢູິ່ທຳງຫ ງັຂອງແທິ່ນປຳໄສແລະກິ່ຳວວິ່ຳ,“ ພວກເຮົຳ ຈະຂີ້ຳມຂ ີ້ເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ໄປ. ພວກມນັແປກ

ປະຫ ຳດເກ ນໄປ.” ສ ິ່ ງທ ິ່ ລຳວບອກວິ່ຳແປກແມ ິ່ນຂ ີ້ພຣະຄ  ຳພ ເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນມ  ລຳຍລະອຽດເລືິ່ ອງເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່

ບ ິ່ ເຂົີ້ຳກບັສຳດສະໜຳສຳດຂອງລຳວເອງ. ນ ີ້ແມ ິ່ນຕວົຢິ່ຳງຈຳກຂ ີ້ຄວຳມນ ັີ້ນ: 

ດີ້ວຍວິ່ຳ, ພຣະຄຣ ດກ ເໝືອນກນັ ໄດີ້ສ ີ້ນພຣະຊນົເທືິ່ ອດຽວເປັນກຳນສ ີ້ນສດຸ ເພືິ່ ອແທນຄວຳມຜ ດ

ບຳບ ຄພືຣະອງົຜູີ້ຊອບທ  ຳ ແທນຜູີ້ບ ິ່ ຊອບທ  ຳ ເພືິ່ ອຈະໄດີ້ນ  ຳເຮົຳທງັຫລຳຍໄປເຖ ງພຣະເຈົີ້ຳ ຝິ່ຳຍ



ກຳຍພຣະອງົຊງົຖກືປະຫຳນເສຍ ແຕິ່ຝິ່ຳຍວ ນຍຳນ ພຣະອງົຖກືຊງົບນັດຳນໃຫີ້ຄນືພຣະຊນົ.  ແລະ

ໂດຍທຳງວ ນຍຳນນ ັີ້ນ ພຣະອງົໄດີ້ສະເດັດໄປປະກຳດແກິ່ບນັດຳວ ນຍຳນທ ິ່ ຖກືຄກຸຢູິ່.  ຊ ິ່ ງເມ ືິ່ອກິ່ອນ

ນ ັີ້ນບ ິ່ ໄດີ້ຍອມເຊືິ່ ອຟງັພຣະເຈົີ້ຳ ຄືເມ ືິ່ອພຣະເຈົີ້ຳຊງົສ  ຳແດງຄວຳມອດົທນົດນົນຳນ. ໃນສະໄໝຂອງ

ໂນອຳ ຂະນະທ ິ່ ເພ ິ່ ນກ  ຳລງັສີ້ຳງເຮອືຢູິ່ໃນເຮອືມ  ຄນົຈ  ຳນວນໜີ້ອຍ ຄືແປດຄນົທ ິ່ ໄດີ້ຜິ່ຳນພ ົີ້ນນ  ີ້ຳຖ ີ້ວມ

ນ ັີ້ນ.  (1ປຕ. 3:18–20) 

   ບນັດຳວ ນຍຳນເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ແມ ິ່ນໃຜ? ວ ນຍຳນເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ຖກືຄມຸຂງັຢູິ່ໃສ? ສ ດຍຳພ ບຳນຄນົນ ັີ້ນບ ິ່ ຮູີ້ຫ ືບ ິ່ ມກັຄ  ຳ

ຕອບ, ສະນ ັີ້ນລຳວພຽງແຕິ່ເລືອກທ ິ່ ຈະບ ິ່ ສນົໃຈຂ ີ້ພຣະຄ  ຳພ ເຫ ົິ່ ຳນ ີ້. 

  ໃນຖຳນະນກັວ ຊຳກຳນພຣະຄ  ຳພ ຄນົໜ ິ່ ງ, ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ຮຽນຮູີ້ວິ່ຳທ ິ່ ຈ  ງແລີ້ວບນັດຳຂ ີ້ຄວຳມທ ິ່ ແປກໆ

ແມ ິ່ນມ  ຄວຳມສ  ຳຄນັຫ ຳຍ. ສ ິ່ ງເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນສອນແນວຄວຳມຄ ດສະເພຳະກິ່ຽວກບັພຣະເຈົີ້ຳ, ໂລກຝິ່ຳຍວ ນຍຳນ, 

ແລະກິ່ຽວກບັຊ ວ ດຂອງພວກເຮົຳ. ຖີ້ຳພວກເຮົຳຮູີ້ກ ິ່ຽວກບັຂ ີ້ຄວຳມທ ິ່ ຫຍຸີ້ງຍຳກແລະສບັສນົເຫ ົິ່ ຳນ ີ້, ແລະ

ສຳມຳດເຂົີ້ຳໃຈຄວຳມໝຳຍຂອງມນັ, ມນັກ ິ່ຈະປິ່ຽນວ ທ ທ ິ່ ພວກເຮົຳຄ ດກິ່ຽວກບັພຣະເຈົີ້ຳ, ຄນົອືິ່ ນ, 

ຈດຸປະສງົຂອງພວກເຮົຳໃນຊ ວ ດແລະຈດຸໝຳຍປຳຍທຳງສດຸທີ້ຳຍຂອງພວກເຮົຳ. 

   ໃນຈດົໝຳຍສະບບັທ  ຳອ ດທ ິ່ ອກັຄະສຳວກົໂປໂລຂຽນເຖ ງຊຳວໂກຣ ນໂທ, ໂປໂລຮູີ້ສ ກບ ິ່ ສະບຳຍໃຈທ ິ່

ບນັດຳຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນຄຣ ສຕະຈກັນ ັີ້ນທ ິ່ ພຳກນັໄປສຳນເພືິ່ ອແກີ້ໄຂຂ ີ້ຂດັແຍິ່ງຂອງພວກເຂົຳ. ມນັເປັນກຳນເສຍ

ເວລຳແລະເສຍເຫືິ່ ອແຮງຂອງພວກເຂົຳ. ໂປໂລຍງັກິ່ຳວອ ກວິ່ຳມນັແມ ິ່ນກຳນສະທີ້ອນທຳງລບົຕ ິ່ ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອທ ິ່

ຕ ດຕຳມພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ. ທິ່ຳນກິ່ຳວວິ່ຳ, "ພວກເຈົີ້ຳບ ິ່ ຮ ູີ້ບ ວິ່ຳ ໄພິ່ພນົຂອງພຣະເຈົີ້ຳຈະຕດັສ ນໂລກ?ພວກເຈົີ້ຳ

ບ ິ່ ຮ ູີ້ບ ວິ່ຳ ພວກເຮົຳຈະຕດັສ ນບນັດຳເທວະດຳ? " (1 ກຣທ. 6:2-3). 

   ຕດັສ ນໂລກແມ ິ່ນຫຍງັ? ຕດັສ ນບນັດຳເທວະດຳແມິ່ນຫຍງັ?  

   ສ ິ່ ງທ ິ່ ໂປໂລເວົີ້ຳເຖ ງໃນຂ ີ້ທ ິ່ ໜີ້ຳແປກນ ັີ້ນແມ ິ່ນຍຳກທ ິ່ ຈະເຊືິ່ ອ, ແຕິ່ມນັຍງັສຳມຳດປິ່ຽນແປງວ ຖ ຊ ວ ດຂອງ

ທິ່ຳນໄດີ້. ພຣະຄ  ຳພ ເຊືິ່ ອມໂຍງກ ດຈະກ  ຳຕິ່ຳງໆຂອງສ ິ່ ງມ  ຊ ວ ດເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່ ກ ິ່ຽວຂີ້ອງກບັຊ ວ ດແລະ

ຈດຸໝຳຍປຳຍທຳງຊ ວ ດຂອງເຮົຳ. ມ ືີ້ໜ ິ່ ງພວກເຮົຳຈະໄດີ້ຕດັສ ນໂລກ. ພວກເຮົຳຈະປກົຄອງບນັດຳເທວະ

ດຳຄືກບັທ ິ່ ໂປໂລໄດີ້ກ ິ່ຳວ. ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຈະເວົີ້ຳກ ິ່ຽວກບັເລືິ່ ອງນ ີ້ອ ກໃນພຳຍຫ ງັ. 

   ເຫດຜນົທ ິ່ ໂປໂລສຳມຳດເວົີ້ຳສ ິ່ ງເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ຕ ິ່ ກບັຊຳວໂກຣ ນໂທແລະກບັພວກເຮົຳກ ຄືວິ່ຳເລືິ່ ອງຂອງພຣະຄ  ຳ

ພ ແມ ິ່ນກິ່ຽວກບັກຳນທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ສີ້ຳງພວກເຮົຳແລະປຳດຖະໜຳໃຫີ້ພວກເຮົຳຈະເປັນສິ່ວນໜ ິ່ ງໃນຄອບຄວົ

ໃນສະຫວນັຂອງພຣະອງົ. ພຣະຄ  ຳພ ຕ ັີ້ງໃຈໃຊີ້ຄ  ຳສບັຕິ່ຳງໆທ ິ່ ພນັລະນຳເຖ ງຄວຳມສ  ຳພນັໃນຄອບຄວົ. 

ພຣະເຈົີ້ຳ, ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ, ບນັດຳວ ນຍຳນທ ິ່ ດ ຂອງອຳນຳຈກັທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນ, ແລະບນັດຳຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອ, ໄດີ້ຮບັ

ກຳນອະທ ບຳຍວິ່ຳທກຸຄນົຢູິ່ຮ ິ່ວມກນັແລະເຮັດວຽກນ  ຳກນັ. ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ມະນດຸເປັນສິ່ວນໜ ິ່ ງໃນ



ຄອບຄວົຂອງພຣະອງົແລະມ ສິ່ວນຮິ່ວມໃນລຳຊະອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົເຊ ິ່ ງປກົຄອງສ ິ່ ງທ ິ່ ເນລະມ ດສີ້ຳງ

ທງັໝດົ. 

   ພຣະຄ  ຳພ ໄດີ້ກ ິ່ຳວວິ່ຳ: ໃນສະຫວນັເປັນຢິ່ຳງໃດ ຂ ໃຫີ້ເປັນໄປຢິ່ຳງນ ັີ້ນທ ິ່ ແຜິ່ນດ ນໂລກ. ຄ  ຳເວົີ້ຳນ ີ້  

ຖກືເອົຳມຳຈຳກແນວຄວຳມຄ ດແລະປະໂຫຍກຕິ່ຳງໆໃນຄ  ຳອະທ ຖຳນຂອງອງົພຣະຜູີ້ເປັນເຈົີ້ຳ (ມທ.6:10). 

ຕ ັີ້ງແຕິ່ຈດຸເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນ, ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ຄອບຄວົມະນດຸຂອງພຣະອງົ ຢູິ່ກບັພຣະອງົໃນໂລກທ ິ່ ສມົບນູ

ແບບ. ພຣະອງົຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ຜູີ້ຄນົເຂົີ້ຳຮິ່ວມໃນຄອບຄວົຝິ່ຳຍວ ນຍຳນຂອງພຣະອງົທ ິ່ ພຣະອງົໄດີ້ສີ້ຳງຢູິ່ໃນ

ໂລກທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນ. ວ ນຍຳນທ ິ່ ດ ເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ບຳງຄ ັີ້ງກ ິ່ຖກືເອ ີ້ນວິ່ຳກອງທບັສະຫວນັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ປ ີ້ມຫວົນ ີ້ແມ ິ່ນ

ກິ່ຽວກບັແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ, ກຳນຕ ິ່ ຕີ້ຳນກບັແຜນກຳນໂດຍພວກວ ນຍຳນທ ິ່ ກະບດົຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳ, ຄວຳມລ ົີ້ມ

ເຫ ວຂອງແຜນກຳນໃນຕອນເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນແລະຄວຳມສ  ຳເລັດອນັສມົບນູຂອງແຜນກຳນພຣະເຈົີ້ຳ. ນ ີ້ແມ ິ່ນສ ິ່ ງທ ິ່  

ພຣະຄ  ຳພ ກ ິ່ຳວເຖ ງ. ພວກເຮົຳບ ິ່ ສຳມຳດເຮັດໄດີ້ປະສບົກບັຄວຳມສກຸຫ ືຄວຳມເຈັບປວດຂອງເລືິ່ ອງລຳວ

ໃນພຣະຄ  ຳພ ຖ ີ້ຳພວກເຮົຳບ ິ່ ລວມລຳຍລະອຽດທງັໝດົຈຳກເລືິ່ ອງນ ີ້. ພວກເຮົຳຕີ້ອງລວມເອົຳບນັດຳສ ິ່ ງທ ິ່ ມ  

ຊ ວ ດເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່ ເປັນພຳກສິ່ວນທ ິ່ ສ  ຳຄນັໃນປະຫວດັສຳດຂອງພວກເຮົຳແລະເລືິ່ ອງລຳວຂອງໂລກ. 

ເລືິ່ ອງຍງັບ ິ່ ຄບົຖີ້ວນສມົບນູ, ແລະພວກເຮົຳຈະເຂົີ້ຳໃຈຜ ດ,ຖີ້ຳຫຳກບນັດຳຄສູອນພຣະຄ  ຳພ ລະເລ ຍລຳຍ

ລະອຽດເຫ ົິ່ ຳນ ີ້. 

   ສະມຳຊ ກກອງທບັແຫິ່ງສະຫວນັຂອງພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ແມ ິ່ນສ ິ່ ງທ ິ່ ຢູິ່ພຳຍນອກ, ຫ ືບ ິ່ ມ  ຄວຳມສ  ຳຄນັ, ຫ ືບ ິ່

ກ ິ່ຽວຂີ້ອງກບັເລືິ່ ອງຂອງມະນດຸໃນພຣະຄ  ຳພ . ແຕິ່ພວກເຂົຳເຈົີ້ຳມ  ບດົບຳດສ  ຳຄນັ. ແຕິ່ຜູີ້ອິ່ຳນພຣະຄ  ຳພ  

ສະໄໝໃໝິ່ກ ິ່ມກັອິ່ຳນລຳຍລະອຽດເໜືອທ  ຳມະຊຳດເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ໂດຍບ ິ່ ເຂົີ້ຳໃຈເລ ຍ. ອຳນຳຈກັເໜືອທ  ຳມະຊຳດມ 

ຢູິ່ໃນຫ ຳຍໆເລືິ່ ອງລຳວທ ິ່ ຄຸີ້ນເຄ ຍຫ ຳຍທ ິ່ ສດຸໃນພຣະຄ  ຳພ , ແຕິ່ວິ່ຳຫ ຳຍໆຄນົບ ິ່ ເຫັນມນັ. ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳກ ໄດີ້ຮບັ

ກຳນສ ດສອນກິ່ຽວກບັພຣະຄ  ຳພ ເປັນເວລຳຫ ຳຍສ ບປ ກ ິ່ອນທ ິ່ ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳຈະຮຽນຮູີ້ວິ່ຳພຣະຄ  ຳພ ເວົີ້ຳແນວໃດ

ກິ່ຽວກບັໂລກເໜືອທ  ຳມະຊຳດ. ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຢຳກແບິ່ງປນັກບັທິ່ຳນໃນສ ິ່ ງທ ິ່ ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ຮຽນຮູີ້ກ ິ່ຽວກບັຫວົຂ ີ້

ນ ີ້ຕອນນ ີ້. 

   ແຕິ່ຢິ່ຳລືມຄ  ຳຖຳມທ ິ່ ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳຖຳມໃນຕອນທ  ຳອ ດວິ່ຳ. ທິ່ຳນເຊືິ່ ອສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະຄ  ຳພ ກ ິ່ຳວແທີໆ້ ບ  ?  

ກຳນຮຽນຮູີ້ສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະຄ  ຳພ ກ ິ່ຳວເຖ ງແທີໆ້  ກິ່ຽວກບັໂລກທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນແລະຄວຳມສ  ຳພນັກບັຊ ວ ດຂອງທິ່ຳນ 

ຈະເປັນແນວໃດຖີ້ຳທິ່ຳນບ ິ່ ເຊືິ່ ອ. 

   ໃນພຣະທ  ຳ 2 ກະສດັ 6:8–23, ຜູີ້ທ  ຳນວຳຍເອລ ຊຳໄດີ້ຕກົຢູິ່ໃນຄວຳມຫຍຸີ້ງຍຳກອ ກຄ ັີ້ງໜ ິ່ ງ. ກະສດັ

ທ ິ່ ໂກດແຄີ້ນໄດີ້ສ ົິ່ງທະຫຳນໄປລີ້ອມເຮອືນຂອງເອລ ຊຳ. ເມ ືິ່ອຜູີ້ຮບັໃຊີ້ຂອງເອລ ຊຳເຫັນທະຫຳນ, ລຳວກ 

ຢີ້ຳນຫ ຳຍ. ເອລ ຊຳບອກລຳວວິ່ຳ,“  “ບ ິ່ ຕີ້ອງຢີ້ຳນ ຝິ່ຳຍຂອງພວກເຮົຳມ  ຫ ຳຍກວິ່ຳຝິ່ຳຍຂອງພວກເຂົຳ.” 

ກິ່ອນທ ິ່ ຄນົໃຊີ້ຈະສງົໄສເອລ ຊຳກ ພຳວນັນຳອະທ ຖຳນວິ່ຳ, “ຂີ້ຳແດິ່ພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວ ຂ ພຣະອງົເປ ດຕຳຄນົຮບັ



ໃຊີ້ຂອງຂີ້ຳນີ້ອຍຄນົນ ີ້ ໃຫີ້ເຫັນກ  ຳລງັຝິ່ຳຍເຮົຳແດິ່ທີ້ອນ.” ພຣະເຈົີ້ຳຊງົຕອບຄ  ຳອະທ ຖຳນຂອງເອລ ຊຳທນັ

ທ . ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ເປ ດຕຳຄນົຮບັໃຊີ້ຄນົນ ັີ້ນ ເມ ືິ່ອລຳວຫ ຽວຂ ີ້ນໄປທ ິ່ ເທ ງພ ູລຳວກ ເຫັນຝງູມ ີ້ຳ ແລະລດົຮບົ

ເປັນໄຟຢູິ່ອີ້ອມລີ້ອມເອລ ຊຳ. 

   ຄ  ຳອະທ ຖຳນຂອງເອລ ຊຳແມ ິ່ນຄືກບັຄ  ຳອະທ ຖຳນຂອງຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳສ  ຳລບັທິ່ຳນ. ຂ ໃຫີ້ພຣະເຈົີ້ຳຊງົເປ ດ

ຕຳຂອງທິ່ຳນເພືິ່ ອເບ ິ່ ງສ ິ່ ງທ ິ່ ຢູິ່ໃນພຣະຄ  ຳພ , ເພືິ່ ອວິ່ຳທິ່ຳນຈະບ ິ່ ສຳມຳດຄ ດກິ່ຽວກບັພຣະຄ  ຳພ ໃນແບບເກົິ່ ຳ

ອ ກຕ ິ່ ໄປ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ບດົທ  2 

ອຳນຳຈກັທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນ: ພຣະເຈົີ້ຳແລະບນັດຳອ  ຳນຳດເໜືອທ  ຳມະຊຳດ

ທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ. 

  ຄນົເຮົຳມ  ຄວຳມສນົໃຈກບັສ ິ່ ງທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດແລະສດຸຍອດມະນດຸ ເມ ືິ່ອຄ ດເຖ ງວງົກຳນບນັເທ ງໃນ

ຊຸມປ ມ ິ່ໆມຳນ ີ້. ມ  ໜງັສ,ື ລຳຍກຳນໂທລະພຳບແລະໜງັຫ ຳຍພນັເລືິ່ ອງໃນທດົສະວດັທ ິ່ ຜິ່ຳນມຳແມ ິ່ນກິ່ຽວ

ກບັບນັດຳເທວະດຳ,ມະນດຸຕິ່ຳງດຳວ, ສດັປະຫ ຳດ, ຜ ປ ສຳດ, ຜ , ແມ ິ່ມດົ,ເວດມນົ,ຜ ດ ບ,ມະນດຸໝຳປິ່ຳ

ແລະສດຸຍອດມະນດຸ. ຮບູເງຳົທ ິ່ ປະສບົຜນົສ  ຳເລັດຫ ຳຍທ ິ່ ສດຸຂອງ ຮ ລ ວດູHollywood ມ ລກັສະນະພ ເສດ

ຄ:ື ເອັກເມນ X-Men, ແອັດແວນເຈ  Avengers, ແຮຣ ິ່ ພອດເຕ  the Harry Potter, ຊຸບເປ ີ້ແມນ

Superman, ແລະຊຸດເລືິ່ ອງຜ ດ ບ Twilight. ລຳຍກຳນໂທລະພຳບຍງັມ  ໂປຣແກ ມທ ິ່ ສມຸໃສິ່ຫວົຂ ີ້ນ ີ້ແລະ

ປະສບົຜນົສ  ຳເລັດຫ ຳຍ. ແຕິ່ຫວົຂ ີ້ເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ແມ ິ່ນໄດີ້ຮບັຄວຳມນ ຍມົຢູິ່ແລີ້ວກິ່ອນທ ິ່ ຈະມ  ໜງັແລະໂທລະພຳບຕ ັີ້ງ

ແຕິ່ຕອນທ ິ່ ໄດີ້ມ  ຂຽນເລືິ່ ອງລຳວທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດຫ ຳຍເລືິ່ ອງອອກເປັນປ ີ້ມແລະຮບູແຕີ້ມຕິ່ຳງໆທ ິ່ ເຮັດໃນ

ສ ນລະປະ. 

   ເປັນຫຍງັຫວົຂ ີ້ທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດນ ີ້ຈ ິ່ງເປັນທ ິ່ ນ ຍມົ? 

   ຄ  ຳຕອບໜ ິ່ ງແມ ິ່ນຄນົເຮົຳມກັໃຊີ້ເລືິ່ ອງຕິ່ຳງໆເພືິ່ ອຫ  ກໜ ຈຳກຊ ວ ດທ  ຳມະດຳຂອງພວກເຂົຳ. ເລືິ່ ອງລຳວ

ທ ິ່ ມະຫດັສະຈນັໄດີ້ເຮັດໃຫີ້ພວກເຮົຳມ  ໂລກທ ິ່ ໜີ້ຳສນົໃຈແລະຕືິ່ ນເຕັີ້ນກວິ່ຳຂອງພວກເຮົຳ. ມນັເປັນສ ິ່ ງທ ິ່

ກຳນຕ ິ່ ສູີ້ກນັລະຫວິ່ຳງຄວຳມດ ກບັຄວຳມຊ ົິ່ວໃນຈກັກະວຳນນ ີ້, ເຊ ິ່ ງເຮັດໃຫີ້ເຮົຳຕືິ່ ນເຕັີ້ນ. ພວກເຮົຳມ  ຄວຳມ

ກະຕືລືລ ົີ້ນທ ິ່ ຈະເບ ິ່ ງກຳນຕ ິ່ ສູີ້ຄ ັ ີ້ງຍ ິ່ ງໃຫຍິ່ໂດຍສດຸຍອດມະນດຸຕີ້ຳນກບັຄນົຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ. ໃນຮບູເງຳົທ ິ່ ມ  ຊືິ່ ສຽງ

ຫ ຳຍເລືິ່ ອງເຊັິ່ ນ The Lord of the Rings, Gandalf, Frodo, ແລະສິ່ວນທ ິ່ ເຫ ືອຂອງກຸິ່ມໄດີ້ຕ ິ່ ສູີ້ກບັ

ເຊົຳຣອນ Sauron ວ ນຍຳນແຫິ່ງຄວຳມມດື. ຖີ້ຳຄນົຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍມຳຈຳກນອກໂລກຂອງພວກເຮົຳແລີ້ວ

ໄຊຊະນະຈະໜີ້ຳຕືິ່ ນເຕັີ້ນຫ ຳຍຍ ິ່ ງຂ ີ້ນ. 

   ຄ  ຳຕອບທ ສອງແມ ິ່ນຄນົເຮົຳຖກືດ ງດດູໃຫີ້ສນົໃຈເລືິ່ ອງຕິ່ຳງໆທ ິ່ ຢູິ່ນອກໂລກຂອງພວກເຮົຳ ເພຳະວິ່ຳໃນ 

ພຣະທ  ຳປນັຍຳຈຳນໄດີ້ກ ິ່ຳວໄວີ້ວິ່ຳ, ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້“ ຊງົບນັຈໂຸລກນ ຣນັດອນໄວີ້ໃນຈ ດໃຈຂອງເຮົຳ” (ປຍຈ

3:11). ມ ບຳງສ ິ່ ງບຳງຢິ່ຳງໃນຄນົເຮົຳທ ິ່ ເຮັດໃຫີ້ພວກເຮົຳປຳຖະໜຳສ ິ່ ງທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດ. ອກັຄະສຳວກົ

ໂປໂລກ ໄດີ້ຂຽນກິ່ຽວກບັຄວຳມປຳຖະໜຳນ ີ້ເຊັິ່ ນກນັ. ເພ ິ່ ນໄດີ້ຂຽນວິ່ຳຄວຳມປຳຖະໜຳຂອງພວກເຮົຳແມ ິ່ນ

ມຳຈຳກກຳນມ ຊ ວ ດຢູິ່ໃນໂລກທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ສີ້ຳງຂ ີ້ນ. ໂລກແລະທກຸໆສ ິ່ ງໃນນ ັີ້ນຊ ີ້ໃຫີ້ເຫັນເຖ ງທກຸສ ິ່ ງທ ິ່ ຖກື

ສີ້ຳງຂ ີ້ນໂດຍພຣະຜູີ້ສີ້ຳງ. ນ ີ້ໝຳຍຄວຳມວິ່ຳມ  ອຳນຳຈກັເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່ ຢູິ່ນອກເໜືອຈຳກໂລກຝິ່ຳຍຮິ່ຳງ



ກຳຍຂອງພວກເຮົຳ (ຣມ.1: 18-23). ໃນຄວຳມເປັນຈ ງ, ໂປໂລໄດີ້ກ ິ່ຳວວິ່ຳຄວຳມປຳຖະໜຳທ ິ່ ຈະຮູີ້ຈກັພ

ຣະເຈົີ້ຳນ ີ້ມ  ພະລງັຫ ຳຍຈນົຖກືຄນົເຮົຳຕ ັີ້ງໃຈຈະຂດັຂວຳງມນັ(ຣມ.1:18). 

   ແຕິ່ພວກເຮົຳບ ິ່ ຄ ດເຖ ງເລືິ່ ອງລຳວຕິ່ຳງໆທ ິ່ ຢູິ່ໃນພຣະຄ  ຳພ ໃນແບບດຽວກນັກບັພວກເຮົຳຄ ດເຖ ງເລືິ່ ອງ

ເລົິ່ ຳທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດໃນປ ີ້ມ, ຮບູເງຳົແລະນ ທຳນຕິ່ຳງໆ. ມ  ເຫດຜນົທ ິ່ ດ ໃນກຳນຄ ດແບບນ ີ້. ໃນບຳງ

ເລືິ່ ອງລຳວໃນພຣະຄ  ຳພ ຜູີ້ຄນົເບ ິ່ ງຄວືິ່ຳທ  ຳມະດຳຫ ືບຳງທ ກ ິ່ຄກືບັພ ິ່ ຕູີ້ຂອງເຮົຳ. ພວກເຂົຳບ ິ່ ຮູີ້ສ ກມ  ພະລງັຫ ື

ຄີ້ຳຍຄກືບັສດຸຍອດມະນດຸ. ບຳງເທືິ່ ອທິ່ຳນອຳດເຄ ຍໄດີ້ຍ ນເລືິ່ ອງລຳວເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ໃນພຣະຄ  ຳພ ຕ ັີ້ງແຕິ່ທິ່ຳນຍງັ

ນີ້ອຍແລະຕອນນ ີ້ພວກເຂົຳບ ິ່ໜີ້ຳສນົໃຈເລ ຍ. ອຳດຈະເປັນເພຳະວິ່ຳເລືິ່ ອງລຳວທ ິ່ ເກ ດຂ ີ້ນໃນວດັທະນະທ  ຳ

ອືິ່ ນ,ມນັຈ ິ່ງບ ິ່ ມ  ຄວຳມໝຳຍຫຍງັກບັທິ່ຳນ. ມນັເປັນເລືິ່ ອງຍຳກສ  ຳລບັພວກເຮົຳທ ິ່ ຈະຮູີ້ວິ່ຳຄນົເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນທ ິ່ ຢູິ່ໃນ

ວດັທະນະ ທ  ຳທ ິ່ ຫິ່ຳງໄກໃນເລືິ່ ອງລຳວໃນພຣະຄ  ຳພ ອຳດຈະຍງັເປັນຄືກບັພວກເຮົຳເຖ ງແມ ິ່ນວິ່ຳພວກເຂົຳ

ເຈົີ້ຳຈະແຕິ່ງໂຕແລະມ ຊ ວ ດທ ິ່ ແຕກຕິ່ຳງກນັຫ ຳຍກ ິ່ຕຳມ. 

   ແຕິ່ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຄ ດວິ່ຳມ  ເຫດຜນົທ ິ່ ຍ ິ່ ງໃຫຍິ່ກວິ່ຳນ ັີ້ນທ ິ່ ວິ່ຳ ເປັນຫຍງັເລືິ່ ອງລຳວທ ິ່ ມະຫດັສະຈນັເໜືອທ  ຳ

ມະຊຳດຈ ິ່ງດ ງດດູຈ ນຕະນຳກຳນຂອງພວກເຮົຳໄດີ້ ກ ິ່ຍີ້ອນວິ່ຳພວກເຮົຳໄດີ້ຮບັກຳນສອນມຳບ ິ່ ດ ວິ່ຳພວກ

ເຮົຳຄວນຄ ດແນວໃດກິ່ຽວກບັໂລກທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດໃນພຣະຄ  ຳພ . ສ ິ່ ງທ ິ່ ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ຍ ນໃນຄ  ຳເທດສະ            

ໜຳໃນຄຣ ສຕະຈກັເປັນເວລຳຫ ຳຍປ ເຮັດໃຫີ້ເລືິ່ ອງທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດຟງັແລີ້ວໜີ້ຳເບືິ່ ອ. ແລະຮີ້ຳຍໄປກວິ່ຳ

ນ ັີ້ນ, ກຳນສອນໃນຄຣ ສຕະຈກັຈະຕດັພະລງັອ  ຳນຳດອອກຈຳກໂລກເໜືອທ  ຳມະຊຳດ. ກຳນສ ດສອນເຮັດ

ໃຫີ້ໂລກເໜືອທ  ຳມະຊຳດເບ ິ່ ງຄວືິ່ຳບ ິ່ ມ  ອ  ຳນຳດ. 

 

   ຫ ຳຍສ ິ່ ງທ ິ່ ຄຣ ສຕຽນຄ ດກິ່ຽວກບັໂລກທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນແມ ິ່ນບ ິ່ ຖກືຕີ້ອງ.  ຕວົຢິ່ຳງໜ ິ່ ງກ ິ່ແມ ິ່ນ ເທວະດຳ

ໃນພຣະຄ  ຳພ ບ ິ່ ມ  ປ ກ. ເຄຣບຸມ  ປ ກ, ແຕິ່ວິ່ຳເຄຣບຸບ ິ່ ເຄ ຍຖກືເອ ີ້ນວິ່ຳເທວະດຳ. ບນັດຳເທວະດຳປຳກດົຢູິ່ໃນ

ຮບູແບບມະນດຸສະເໝ . ຕວົຢິ່ຳງອ ກອນັໜ ິ່ ງແມ ິ່ນຜ ມຳນຮີ້ຳຍບ ິ່ ມ  ເຂົຳແລະຫຳງ. ຕວົຢິ່ຳງອືິ່ ນກ ິ່ຄວື ິ່ຳວ ນຍຳນ

ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍບ ິ່ ໄດີ້ບງັຄບັເຮົຳໃຫີ້ເຮັດບຳບ. ໃນຖຳນະມະນດຸພວກເຮົຳສຳມຳດເຮັດບຳບໄດີ້ງ ິ່ຳຍໂດຍບ ິ່ ຖກືພວກ

ມນັບງັຄບັກ ິ່ໄດີ້. ພຣະຄ  ຳພ ໄດີ້ອະທ ບຳຍເຖ ງກຳນຄອບຄອງຂອງຜ ມຳນຮີ້ຳຍເປັນສະຖຳນະກຳນທ ິ່ ຮ ີ້ຳຍ

ແຮງ, ແຕິ່ສ ິ່ ງມ  ຊ ວ ດເໜືອທ  ຳມະຊຳດ ທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍສຳມຳດສີ້ຳງຄວຳມເສຍຫຳຍໄດີ້ຫ ຳຍວ ທ ທ ິ່ ສະຫ ຳດກິ່ວຳ

ພຽງແຕິ່ໂຈມຕ ຄນົເຮົຳເທືິ່ ອລະຄນົ. ນອກຈຳກນ ີ້,ພຣະຄ  ຳພ ຍງັສອນວິ່ຳເທວະດຳແລະຜ ມຳນຮີ້ຳຍແມ ິ່ນວ ນ

ຍຳນທ ິ່ ມ  ອ  ຳ ນຳດໜີ້ອຍກວິ່ຳເມ ືິ່ອທຽບໃສິ່ກບັສ ິ່ ງມ  ຊ ວ ດເໜືອທ  ຳມະຊຳດອືິ່ ນໆ. ໃນຄຣ ສຕະຈກັຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳບ ິ່

ເຄ ຍໄດີ້ຍ ນກຳນສອນກິ່ຽວກບັບນັດຳສ ິ່ ງມ  ຊ ວ ດທ ິ່ ມ  ອ  ຳນຳດຫ ຳຍກວິ່ຳ ແລະແຜນກຳນຂອງພວກມນັທ ິ່ ຈະ

ທ  ຳລຳຍພວກເຮົຳ. 

 

 



ເຈົີ້ຳຜູີ້ຄອບຄອງເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍແມ ິ່ນມ  ຈ ງ 

ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ຖຳມທິ່ຳນແລີ້ວໃນບດົທ  ຳອ ດວິ່ຳທິ່ຳນເຊືິ່ ອໃນສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະຄ  ຳພ ກ ີ້ຳວແທີ້ບ . ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຈະໃຫີ້

ທິ່ຳນສອບເສັງສ ັີ້ນໆຄກືບັວິ່ຳທິ່ຳນຢູິ່ໃນໂຮງຮຽນ. 

   ພຣະຄ  ຳພ ກ ິ່ຳວວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳມ  ບນັດຳວ ນຍຳນທ ິ່ ດ ເປັນທ ມງຳນເພືິ່ ອສມຸໃສິ່ເຮັດໃນສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະອງົຕດັສ ນໃຈ

ໃຫີ້ສ  ຳເລັດບ  ? ຄ  ຳຕອບຂອງທິ່ຳນແມ ິ່ນຫຍງັ? ຄ  ຳຕອບຄ ື“ແມ ິ່ນແລີ້ວ”! ວ ນຍຳນທ ິ່ ຈງົຮກັພກັດ ນ ີ້ຖກືເອ ີ້ນ

ວິ່ຳຊຸມນມຸຊນົ,ຫ ືສະພຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳ (ພສສ.89: 5-7; ດນອ 7:10). ຂ ີ້ໜ ິ່ ງທ ິ່ ຈະແຈ ີ້ງທ ິ່ ສດຸກິ່ຽວກບັ

ສະພຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳນ ີ້ແມ ິ່ນເພງສນັລະເສ ນ 82:1. ພຣະຄ  ຳພ ກ ິ່ຳວວິ່ຳ“ ພຣະເຈົີ້ຳເປັນປະທຳນສະພຳຢູິ່ໃນ

ສະຫວນັ; ພຣະອງົຊງົຕດັສ ນໃນກຳນຊຸມນມຸຂອງບນັດຳເຈົີ້ຳຜູີ້ປກົຄອງທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດ(ເທບພະ”ເຈົີ້ຳ

ອືິ່ ນໆ) " 

   ຖີ້ຳທິ່ຳນຄ ດກິ່ຽວກບັເລືິ່ ອງນ ີ້, ນ ັີ້ນແມ ິ່ນຂ ີ້ທ ິ່ ໜີ້ຳປະຫ ຳດໃຈແທີ້ ! ມນັເຮັດໃຫີ້ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳບ ິ່ ສະບຳຍໃຈໃນ

ຄ ັີ້ງທ  ຳອ ດທ ິ່ ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ພ ຈຳລະນຳສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະຄ  ຳພ ກ ິ່ຳວແທີໆ້ . ຄວຳມໝຳຍຂອງຂ ີ້ນ ີ້ແມ ິ່ນແຈ ິ່ມແຈ ີ້ງແລະ

ລຽບງ ິ່ຳຍ. ເຊັິ່ ນດຽວກບັຂ ີ້ອືິ່ ນໆ, ຕີ້ອງນ  ຳເອົຳພຣະທ  ຳເພງສນັລະເສ ນ 82: 1 ໄປປຽບທຽບກບັຂ ີ້ອືິ່ ນໆໃນ 

ພຣະຄ  ຳພ ເພືິ່ ອຢືນຢນັຄວຳມໝຳຍ. ໃນຂ ີ້ນ ີ້ພວກເຮົຳຈ  ຳເປັນຕີ້ອງປຽບທຽບພຣະຄ  ຳພ ທ ິ່ ເວົີ້ຳກ ິ່ຽວກບັ "ເຈົີ້ຳຜູີ້

ປກົຄອງທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດ" ແລະຄວນກ  ຳນດົຄ  ຳສບັນ ັີ້ນແນວໃດ. 

   ຄ  ຳພຳສຳເຮບັເຣ ເດ ມທ ິ່ ແປຄ  ຳວິ່ຳ “ ເຈົີ້ຳຜູີ້ປກົຄອງທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດ” ແມ ິ່ນເອໂລຮ ມ. ສ ດຍຳພ ບຳນ

ຫ ຳຍຄນົໄດີ້ສອນວິ່ຳເອໂລຮ ມແມ ິ່ນໜ ິ່ ງໃນນຳມຊືິ່ ຂອງພຣະເຈົີ້ຳພຣະບ ດຳ. ແຕິ່ໃນພຳສຳເຮບັເຣ ມນັມ  ຄວຳມ

ໝຳຍທ ິ່ ກວີ້ຳງຂ ີ້ນ. ຄ  ຳນ ີ້ໝຳຍເຖ ງສ ິ່ ງມ  ຊ ວ ດໃດໜ ິ່ ງທ ິ່ ມຳຈຳກໂລກຝິ່ຳຍວ ນຍຳນ. ນ ັີ້ນແມ ິ່ນເຫດຜນົທ ິ່ ບຳງ

ຄ ັີ້ງທິ່ຳນຈະໄດີ້ພບົເຫັນທ ິ່ ເອໂລຮ ມໃຊີ້ກບັພຣະເຈົີ້ຳ (ປຖກ. 1:1), ແຕິ່ຍງັມ  ພວກຜ ມຳນຮີ້ຳຍທ ິ່ ເອ ີ້ນວິ່ຳ   

ເອໂລຮ ມ (ພບຍ. 32: 17), ແລະຍງັມ  ວ ນຍຳນຂອງຄນົທ ິ່ ຕຳຍແລີ້ວຖກືເອ ີ້ນວິ່ຳເອໂລຮ ມ(1 ຊມອ. 28 : 

13). ໃນພຣະຄ  ຳພ , ສ ິ່ ງມ  ຊ ວ ດວ ນຍຳນໃດໆທ ິ່ ຢູິ່ໃນອຳນຳຈກັທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດແມ ິ່ນຖກືເອ ີ້ນວິ່ຳເອໂລຮ ມ. 

   ຄ  ຳສບັພຳສຳເຮບັເຣ ເອໂລຮ ມ ບ ິ່ ໄດີ້ໝຳຍເຖ ງຄວຳມສຳມຳດພ ເສດສະເພຳະ ຊ ິ່ ງພຽງແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳ  

ພຣະບ ດຳເທົິ່ ຳນ ັີ້ນທ ິ່ ມ  . ພຣະຄ  ຳພ ສອນຢິ່ຳງຈະແຈ ີ້ງວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳແຕກຕິ່ຳງຈຳກບນັດຳເຈົີ້ຳຜູີ້ປກົຄອງແລະ

ວ ນຍຳນທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດອືິ່ ນໆ. ແຕິ່ວິ່ຳວ ນຍຳນທງັໝດົໃນໂລກເໜືອທ  ຳມະຊຳດສຳມຳດເອ ີ້ນວິ່ຳເອໂລ

ຮ ມ. ຍກົຕວົຢິ່ຳງ, ພຣະຄ  ຳພ ສ ັິ່ງໃຫີ້ວ ນຍຳນນະມດັສະກຳນພຣະເຈົີ້ຳຂອງພຣະຄ  ຳພ  (ພສສ.29: 1).  

ພຣະອງົເປັນຜູີ້ສີ້ຳງແລະກະສດັຂອງພວກເຂົຳ (ພສສ.95: 3;148:1-5). ພສສ. 89:6–7  ກິ່ຳວວິ່ຳ   

“ໃນສະຫວນັບ ິ່ ມ  ຜູີ້ໃດເໝືອນພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວບ ິ່ ມ  ຊຳວສະຫວນັຄນົໃດຈະເທົິ່ ຳທຽມພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວໄດີ້. [1ກສ. 

8:23;ພສສ. 97: 9 ພຣະເຈົີ້ຳຊງົເປັນທ ິ່ ຢີ້ຳນກວົໃນຊຸມຊນົຂອງພວກບ ລ ສດຸທງັຫ ຳຍ” ຜູີ້ຂຽນພຣະຄ  ຳພ 



ເຫັນໄດີ້ຈະແຈ ີ້ງວິ່ຳບ ິ່ ມ  ຜູີ້ໃດເທົິ່ ຳທຽມກບັພຣະເຈົີ້ຳແຫິ່ງອ ດສະຣຳເອນ. ພຣະອງົເປັນ "ພຣະເຈົີ້ຳແຫິ່ງເທບ

ພະເຈົີ້ຳທງັຫ ຳຍ" (ພບຍ.10:17; ພສສ.136: 2). 

   ບນັດຳສ ິ່ ງມ  ຊ ວ ດວ ນຍຳນເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ຢູິ່ໃນ "ຊຸມຊນົຂອງພວກບ ຣ ສດຸ" ແມ ິ່ນມ  ຢູິ່ຈ  ງ. ໃນບດົທ  ຳອ ດຂອງປ ີ້ມ

ຫວົນ ີ້, ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ກ ິ່ຳວເຖ ງບດົທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ປະຊຸມທ ມງຳນຊຳວສະຫວນັຂອງພຣະອງົ. ພວກເຂົຳໄດີ້

ເຕົີ້ຳໂຮມກນັເພືິ່ ອຕດັສ ນໃຈວິ່ຳກະສດັອຳຮຳບຈະຕຳຍແນວໃດ. ໃນຂ ີ້ຄວຳມນ ັີ້ນ, ສະມຳຊ ກຂອງກຸິ່ມ

ສະຫວນັນ ີ້ຖກືເອ ີ້ນວິ່ຳວ ນຍຳນ. ຖີ້ຳພວກເຮົຳເຊືິ່ ອພຣະຄ  ຳພ , ພວກເຮົຳຕີ້ອງເຊືິ່ ອວິ່ຳໂລກວ ນຍຳນແມ ິ່ນມ  

ຈ ງ. ພວກເຮົຳຕີ້ອງເຊືິ່ ອພຣະເຈົີ້ຳແລະວ ນຍຳນອືິ່ ນໆທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ສີ້ຳງ ຍງັອຳໄສຢູິ່ໃນນ ັີ້ນອ ກດີ້ວຍ. ພວກ

ເຮົຳຕີ້ອງເຊືິ່ ອວິ່ຳສະພຳທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດຂອງພຣະເຈົີ້ຳກ ິ່ມ  ຈ ງ. ຖີ້ຳພວກເຮົຳບ ິ່ ເຊືິ່ ອສ ິ່ ງເຫ ົິ່ ຳນ ີ້, ພວກເຮົຳກ 

ບ ິ່ ເອົຳໃຈໃສິ່ສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະຄ  ຳພ ທ ິ່ ສອນກິ່ຽວກບັໂລກເໜືອທ  ຳມະຊຳດແທີໆ້ . 

   ເນືິ່ອງຈຳກພຣະຄ  ຳພ ລະບວຸິ່ຳສະມຳຊ ກສະພຳເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ແມ ິ່ນເປັນວ ນຍຳນ, ພວກເຮົຳຮູີ້ວິ່ຳພວກມນັບ ິ່ ພຽງ

ແຕິ່ເປັນຮບູປັີ້ນຫ ນຫ ືໄມ ີ້ເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ. ບນັດຳຮບູເຄົຳລບົບ ິ່ ໄດີ້ເຮັດວຽກເພືິ່ ອພຣະເຈົີ້ຳໃນສະພຳສະຫວນັ. ມນັ

ເປັນຄວຳມຈ ງທ ິ່ ວິ່ຳຄນົໃນສະໄໝບຮູຳນແລະຄນົໃນສະໄໝປະຈບຸນັນ ີ້ກ ເຮັດຮບູປັີ້ນຮບູເຄົຳລບົ. ແຕິ່ຄນົເຮົຳ

ກ ຮູີ້ວິ່ຳຮບູປັີ້ນຕິ່ຳງໆທ ິ່ ພວກເຂົຳເຮັດດີ້ວຍມຂືອງພວກເຂົຳເອງນ ັີ້ນບ ິ່ ແມ ິ່ນຣ ດອ  ຳນຳດທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່

ແທີ້ຈ ງ. ບນັດຳຮບູປັີ້ນຮບູເຄົຳລບົເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນເປັນພຽງແຕິ່ບິ່ອນອຳໄສທ ິ່ ເທບພະເຈົີ້ຳຂອງພວກເຂົຳສຳມຳດເຂົີ້ຳ

ມຳຮບັເອົຳເຄືິ່ ອງຖວຳຍບຊູຳແລະໃຫີ້ຄວຳມຮູີ້ແກິ່ບນັດຳຜູີ້ທ ິ່ ບຊູຳພວກມນັ. ຄນົເຮົຳຈະເຮັດພ ທ ກ  ຳຕິ່ຳງໆ

ເພືິ່ ອເຊືີ້ອເຊ ນເຈົີ້ຳຜູີ້ປກົຄອງ(ເທບພະເຈົີ້ຳ)ໃຫີ້ມຳແລະເຂົີ້ຳໄປໃນຮບູປັີ້ນຮບູເຄົຳລບົ ດ ັິ່ງນ ັີ້ນພວກເຂົຳຫວງັ

ວິ່ຳວ ນຍຳນຈະຕອບຄ  ຳອະທ ຖຳນຂອງພວກເຂົຳ. 

 

ໂຄງສີ້ຳງແລະບດົບຳດໜີ້ຳທ ິ່ ຂອງສະພຳຊຸມນມຸແຫິ່ງສະຫວນັ 

   ບນັດຳສະມຳຊ ກສະພຳຂອງເພງສນັລະເສ ນ 82: 1 ຖກືເອ ີ້ນວິ່ຳ“ບດຸຂອງພຣະເຈົີ້ຳອງົສງູສດຸ” ໃນຂ ີ້ທ  

6ກິ່ຳວວິ່ຳ“ພວກລກູຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳ” ແລະຍງັປະກດົຢູິ່ບິ່ອນອືິ່ ນໆໃນພຣະຄ  ຳພ ອ ກດີ້ວຍ. ພວກເຂົຳມກັ

ຈະຢູິ່ໃນທ ິ່ ປະທບັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ, ເຊັິ່ ນໃນພຣະທ  ຳໂຢບ 1:6; 2:1, ໃນໂຢບ 38:7  ບອກພວກເຮົຳວິ່ຳບນັ

ດຳບດຸຂອງພຣະເຈົີ້ຳມ  ຢູິ່ແລີ້ວເມ ືິ່ອພຣະເຈົີ້ຳເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນສີ້ຳງໂລກແລະສີ້ຳງມະນດຸ. 

   ນ ັີ້ນແມ ິ່ນສ ິ່ ງທ ິ່ ໜີ້ຳສນົໃຈຫ ຳຍ. ພຣະເຈົີ້ຳຊງົເອ ີ້ນສ ິ່ ງມ  ຊ ວ ດຝິ່ຳຍວ ນຍຳນເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ວິ່ຳບດຸຊຳຍຂອງພຣະ

ອງົ. ເນືິ່ອງຈຳກວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ສີ້ຳງເຂົຳເຈົີ້ຳ,ກຳນໃຊີ້ຄ  ຳສບັວິ່ຳ“ຄອບຄວົ” ສ  ຳລບັພວກເຂົຳກ ມ  ຄວຳມ         

ໝຳຍ. ມນັຄີ້ຳຍຄກືນັກບັວ ທ ດຽວກນັທ ິ່ ທິ່ຳນກິ່ຳວເຖ ງລກູເຕົີ້ຳຂອງທິ່ຳນວິ່ຳລກູຊຳຍຫ ືລກູສຳວຂອງທິ່ຳນ. 

ທິ່ຳນໄດີ້ມ  ສິ່ວນຮິ່ວມໃນກຳນສີ້ຳງຂອງເຂົຳເຈົີ້ຳແລະທິ່ຳນກ ິ່ ເປັນຄອບຄວົ. ແຕິ່ນອກເໜືອຈຳກກຳນເປັນພຣະ

ບ ດຳຂອງພວກເຂົຳແລີ້ວ, ພຣະເຈົີ້ຳຍງັເປັນກະສດັຂອງພວກເຂົຳອ ກດີ້ວຍ. ໃນສະໄໝບຮູຳນ, ກະສດັມກັ



ຈະປກົຄອງໂດຍໃຊີ້ຍຳດພ ິ່ ນ ີ້ອງຂອງຕນົໃນຕ  ຳແໜິ່ງກຳນປກົຄອງ. ລກູຊຳຍຂອງກະສດັຈະກຳຍເປັນກະ 

ສດັຄນົຕ ິ່ ໄປຫ ງັຈຳກພ ິ່ ໄດີ້ເສຍຊ ວ ດ ດ ັິ່ງນ ັີ້ນກຳນຄອບຄອງຂອງອຳນຳຈກັແມ ິ່ນທລຸະກ ດຄອບຄວົ. ພຣະ

ເຈົີ້ຳຊງົເປັນກະສດັປກົຄອງເໜືອສະມຳຊ ກສະພຳຂອງພຣະອງົ. ບນັດຳບດຸຂອງພຣະອງົມ  ສ ດອ  ຳນຳດຕ  ິ່ຳ

ກວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳຍີ້ອນຄວຳມສ  ຳພນັຄອບຄວົກບັພຣະອງົໃນຖຳນະເປັນລກູ. ແຕິ່ໃນຂະນະທ ິ່ ພວກເຮົຳຈະ

ສນົທະນຳກນັຕະຫ ອດປ ີ້ມຫວົນ ີ້, ມ ບຳງສ ິ່ ງທ ິ່ ຮ ີ້ຳຍແຮງເກ ດຂ ີ້ນກ ຄພືວກລກູຊຳຍບຳງຄນົຂອງພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່

ສດັຊືິ່ ຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳພຣະບ ດຳ. 

   ພວກລກູຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳເປັນຜູີ້ມ  ອ  ຳນຳດຕດັສ ນໃຈເຊັິ່ ນກນັ. ພວກເຮົຳຮູີ້ຈຳກພຣະທ  ຳ 1 ກະສດັ 

22 (ແລະຂ ີ້ຄວຳມອືິ່ ນໆຫ ຳຍຂ ີ້) ວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳມ  ສິ່ວນກິ່ຽວຂີ້ອງກບັສ ິ່ ງທ ິ່ ເກ ດຂ ີ້ນກບັຄນົເທ ງແຜິ່ນດ ນໂລກ. 

ເມ ືິ່ອພຣະເຈົີ້ຳຕດັສ ນໃຈວິ່ຳມນັເຖ ງເວລຳແລີ້ວທ ິ່ ກະສດັອຳຮຳບຜູີ້ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍຈະຕີ້ອງຕຳຍ, ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້

ອະນຍຸຳດໃຫີ້ສະມຳຊ ກສະພຳຂອງພຣະອງົຕດັສ ນໃຈວິ່ຳຈະເກ ດຫຍງັຂ ີ້ນ. 

   ກຳນປະຊຸມສະພຳຊຸມນມຸຂອງພຣະເຈົີ້ຳໃນເພງສນັລະເສ ນບດົທ  82 ແລະ 1 ກະສດັ 22 ບ ິ່ ແມ ິ່ນກ

ຳນປະຊຸມດຽວທ ິ່ ຂຽນໄວີ້ໃນພຣະຄ  ຳພ . ກຳນປະຊຸມສະພຳອ ກຫ ຳຍຄ ັີ້ງໄດີ້ກ  ຳນດົວິ່ຳຈະມ  ຫຍງັເກ ດຂ ີ້ນກບັ

ບຳງປະເທດທ ິ່ ມ  ອ  ຳນຳດ. 

   ໃນດຳນ ເອນບດົທ  4, ກະສດັເນບກູຳດເນັດຊຳ, ກະສດັແຫິ່ງບຳບ ໂລນ ໄດີ້ຖກືລງົໂທດຈຳກພຣະເຈົີ້ຳ

ທ ິ່ ເຮັດໃຫີ້ເພ ິ່ ນເປັນບີ້ຳເປັນເວລຳຫ ຳຍປ . ກຳນຕດັສ ນໃຈນ ັີ້ນໄດີ້ຖກືເຮັດໂດຍ“ ຄ  ຳສ ັິ່ງຂອງພຣະເຈົີ້ຳອງົສງູ

ສດຸ” (ດນອ.4:24) ແລະໂດຍ "ຄ  ຳສ ັິ່ງຂອງບນັດຳຜູີ້ອຳລກັຂຳ" (ດນອ. 4:17). “ຜູີ້ອຳລກັຂຳ” ແມ ິ່ນ ຄ  ຳ

ສບັທ ິ່ ໃຊີ້ສ  ຳລບັສະມຳຊ ກທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດໃນສະພຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ມນັໄດີ້ກ ິ່ຳວເຖ ງວ ທ ພວກເຂົຳກ  ຳລງັ

ເຝົີ້ຳເບ ິ່ ງກຳນປະພ ດຂອງມະນດຸແລະບ ິ່ ເຄ ຍນອນຫ ບັເລ ຍ.  

   ເລືິ່ ອງລຳວໃນພຣະຄ  ຳພ ກ ິ່ຽວກບັກອງປະຊຸມສະພຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳບອກພວກເຮົຳວິ່ຳສະມຳຊ ກສະພຳ

ເຂົີ້ຳຮິ່ວມໃນກຳນປກົຄອງຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ຢິ່ຳງໜີ້ອຍກ ໃນບຳງກ ລະນ ທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳສ ັິ່ງໃນສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະອງົຢຳກ

ເຮັດ, ແຕິ່ພຣະອງົໃຫີ້ສະມຳຊ ກສະພຳຝິ່ຳຍວ ນຍຳນຂອງພຣະອງົມ  ສ ດເສລ ພຳບໃນກຳນຕດັສ ນໃຈວິ່ຳມນັ

ຈະເກ ດຂ ີ້ນໄດີ້ແນວໃດ. 

   ເທວະດຳກ ິ່ ເຂົີ້ຳຮິ່ວມໃນສະພຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳເຊັິ່ ນກນັ. ໃນພຳສຳດ ັີ້ງເດ ມຂອງພຣະຄ  ຳພ , ຄ  ຳສບັທ ິ່ ແປ

ວິ່ຳ“ເທວະດຳ”ທ ິ່ ຈ ງແລີ້ວມ  ຄວຳມໝຳຍວິ່ຳ“ຜູີ້ສ ົິ່ງຂິ່ຳວສຳນ”. ຄ  ຳວິ່ຳເທວະດຳແມ ິ່ນຄ  ຳອະທ ບຳຍກິ່ຽວກບັວຽກ

ແທີໆ້ . ເທວະດຳສ ົິ່ງຂ ີ້ຄວຳມໄປຫຳມະນດຸ. ພວກເຮົຳຈະຮຽນຮູີ້ເພ ິ່ ມເຕ ມກິ່ຽວກບັເທວະດຳແລະໜີ້ຳທ ິ່ ຂອງ

ພວກເພ ິ່ ນແລະໜີ້ຳທ ິ່ ຂອງສະມຳຊ ກສະພຳຄນົອືິ່ ນໆ, ໃນປ ີ້ມພຳຍຫ ງັ. 

 



ສຳເຫດທ ິ່ ເລືິ່ ອງນ ີ້ສ  ຳຄນັ 

   ປະຕ ກ ລ ຍຳຂອງທິ່ຳນຕ ິ່ ທກຸສ ິ່ ງທ ິ່ ທິ່ຳນໄດີ້ອິ່ຳນມຳເຖ ງຕອນນ ີ້ອຳດຈະເປັນຄ,ື“ ແມ ິ່ນແລີ້ວ, ໜີ້ຳສນົໃຈ

ຫ ຳຍ  ຂີ້ອຍບ ິ່ ເຄ ຍເຫັນເລືິ່ ອງນ ັີ້ນໃນພຣະຄ  ຳພ ມຳກິ່ອນເລ ຍ. ແຕິ່ຂ ີ້ມນູທງັໝດົນ ີ້ມ  ຜນົແນວໃດຕ ິ່ ຊ ວ ດປະຈ  ຳ

ວນັຂອງຂີ້ອຍ? ມນັຄວນຈະມ ຜນົກະທບົແນວໃດຕ ິ່ ກຳນເຮັດວຽກຂອງຄຣ ສຕະຈກັຂອງຂີ້ອຍ?” ຄ  ຳຕອບກ ິ່

ຄວື ິ່ຳມນັແກີ້ໄຂຄວຳມເຂົີ້ຳໃຈຂອງພວກເຮົຳວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນໃຜ, ແລະພວກເຮົຳຄວນພວົພນັກບັພຣະອງົ

ແນວໃດ. ມນັຊິ່ວຍໃຫີ້ພວກເຮົຳເຂົີ້ຳໃຈວິ່ຳຈດຸປະສງົຂອງພວກເຮົຳຢູິ່ເທ ງໂລກນ ີ້ຄວນເປັນແນວໃດ. ເພືິ່ ອ

ອະທ ບຳຍໃຫີ້ລະອຽດຫ ຳຍຂ ີ້ນ, ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຈະສະຫ ຸບແຕິ່ລະບດົດີ້ວຍວກັແບບນ ີ້. ເປັນວກັໜ ິ່ ງທ ິ່ ຈະຊ ີ້ໃຫີ້

ເຫັນຜນົທ ິ່ ກ ິ່ຽວຂີ້ອງກບັພຳກປະຕ ບດັຂອງຄວຳມຈ ງທ ິ່ ພວກເຮົຳໄດີ້ຮຽນໃນບດົນ ີ້. 

   ໃນບດົນ ີ້, ພວກເຮົຳໄດີ້ກ ິ່ຳວເຖ ງວ ທ ທ ິ່ ພຣະຄ  ຳພ ອະທ ບຳຍເຖ ງກຳນບ ລ ຫຳນທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດຂອງພ

ຣະເຈົີ້ຳ, ສະພຳສະຫວນັຂອງພຣະອງົ, ທ ມງຳນຝິ່ຳຍວ ນຍຳນຂອງພຣະອງົ. ສ ິ່ ງນ ັີ້ນຊິ່ວຍໃຫີ້ພວກເຮົຳ

ເຂົີ້ຳໃຈພຣະເຈົີ້ຳດ ຂ ີ້ນແລະພຣະເຈົີ້ຳພວົພນັກບັພວກເຮົຳແນວໃດ. 

   ສ ິ່ ງທ  ຳອ ດພຣະເຈົີ້ຳມ  ຄອບຄວົວ ນຍຳນແຫິ່ງສະຫວນັເຊ ິ່ ງພຣະອງົເຮັດສ ິ່ ງຕິ່ຳງໆໃນອຳນຳຈກັຝິ່ຳຍວ ນ

ຍຳນ. ນ ັີ້ນແມ ິ່ນແບບຢິ່ຳງສ  ຳລບັວ ທ ທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນມ ຄວຳມສ  ຳພນັກບັຄອບຄວົມະນດຸທ ິ່ ເປັນຝິ່ຳຍ

ໂລກຂອງພຣະອງົ. ພວກເຮົຳຈະເວົີ້ຳເຖ ງເລືິ່ ອງນ ີ້ຕືິ່ ມໃນບດົຕ ິ່ ໄປ, ແຕິ່ນ ີ້ແມ ິ່ນຕວົຢິ່ຳງ: ທິ່ຳນອຳດຈະສງົໄສ

ວິ່ຳເປັນຫຍງັພຣະເຈົີ້ຳຈ ິ່ງຕີ້ອງກຳນທ ມງຳນ. ພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ຕີ້ອງກຳນຄວຳມຊິ່ວຍເຫ ືອໃນກຳນເຮັດຫຍງັກ ິ່ແລີ້ວ

ແຕິ່, ແມ ິ່ນແຕິ່ໃນໂລກຝິ່ຳຍວ ນຍຳນ. ພຣະອງົເປັນພຣະເຈົີ້ຳ! ແຕິ່ພຣະຄ  ຳພ ກ ິ່ຳວໄວີ້ຈະແຈ ີ້ງວິ່ຳພຣະອງົໃຊີ້

ສ ິ່ ງມ  ຊ ວ ດຝິ່ຳຍວ ນຍຳນທ ິ່ ມ  ອ  ຳນຳດໜີ້ອຍກວິ່ຳເພືິ່ ອເຮັດສ ິ່ ງຕິ່ຳງໆ. 

   ພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ຈ  ຳເປັນຕີ້ອງມ  ສະພຳແຫິ່ງສະຫວນັ, ແຕິ່ພຣະອງົເລືອກທ ິ່ ຈະໃຊີ້ສະພຳແຫິ່ງສະຫວນັ. ພຣະ

ເຈົີ້ຳບ ິ່ ຕີ້ອງກຳນພວກເຮົຳຄືກນັ. ຖີ້ຳພຣະເຈົີ້ຳເລືອກ, ພຣະອງົກ ສຳມຳດບອກມະນດຸທກຸໆຄນົໃນໂລກເລືິ່ ອງ

ຂິ່ຳວປະເສ ດໄດີ້. ພຣະເຈົີ້ຳສຳມຳດໃຫີ້ທກຸຄນົໄດີ້ຮບັຂິ່ຳວສຳນທ ິ່ ພວກເຂົຳຄວນຫນັມຳຫຳພຣະອງົ. ພຣະ

ເຈົີ້ຳສຳມຳດສອນແຕິ່ລະຄນົວິ່ຳພວກເຂົຳຄວນຮກັຄນົອືິ່ ນໂດຍເອົຳສຽງເວົີ້ຳຂອງພຣະອງົໃສິ່ໃນຫວົຂອງ

ພວກເຂົຳກ ໄດີ້. ແຕິ່ພຣະອງົບ ິ່ ເຮັດ. ກງົກນັຂີ້ຳມ, ພຣະອງົໃຊີ້ຄນົຄກືນັກບັທິ່ຳນແລະຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳເພືິ່ ອເຮັດ

ໜີ້ຳທ ິ່ ນ ັ ີ້ນໃຫີ້ສ  ຳເລັດ. 

   ສ ິ່ ງທ ສອງ, ພຣະເຈົີ້ຳສຳມຳດກ  ຳນດົເຫດກຳນຕິ່ຳງໆລິ່ວງໜີ້ຳເພືິ່ ອເຮັດໃຫີ້ທກຸສ ິ່ ງເປັນໄປຕຳມທ ິ່ ພຣະອງົ

ຕີ້ອງກຳນ. ແຕິ່ພຣະອງົບ ິ່ ເຮັດ. ໃນເລືິ່ ອງລຳວຂອງກະສດັອຳຮຳບ, ພຣະເຈົີ້ຳຊງົປິ່ອຍໃຫີ້ສະມຳຊ ກສະພຳ

ແຫິ່ງສະຫວນັຂອງພຣະອງົຕດັສ ນໃຈວິ່ຳຈະເຮັດຕຳມສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະອງົຕີ້ອງກຳນແນວໃດ. ເວົີ້ຳອ ກຢິ່ຳງໜ ິ່ ງກ 

ຄພືຣະອງົຍອມໃຫີ້ພວກເຂົຳໃຊີ້ອ ດສະຫ ະຂອງພວກເຂົຳໃນກຳນຕດັສ ນໃຈ. ສ ິ່ ງນ ັີ້ນສອນພວກເຮົຳວິ່ຳບ ິ່



ແມ ິ່ນທກຸຢິ່ຳງທ ິ່ ເກ ດຂ ີ້ນແມ ິ່ນຖກືກ  ຳນດົໄວີ້ກ ິ່ອນ. ແລະນ ັີ້ນແມ ິ່ນຄວຳມຈ ງບ ິ່ ພຽງແຕິ່ຢູິ່ໃນໂລກຝິ່ຳຍວ ນຍຳນ

ເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ, ມນັຍງັເປັນຄວຳມຈ ງຢູິ່ໃນໂລກວດັຖຂຸອງເຮົຳນ  ຳອ ກ. 

   ໃນພຣະຄ  ຳພ , ອຳນຳຈກັເໜືອທ  ຳມະຊຳດມ ລ  ຳດບັຊ ັີ້ນກຳນຈດັຕ ັີ້ງ. ພຣະເຈົີ້ຳຊງົເປັນກະສດັ. ຜູີ້ທ ິ່ ເຮັດ

ວຽກໃຫີ້ພຣະອງົແມ ິ່ນຄອບຄວົຂອງພຣະອງົ. ພວກເຂົຳມ  ສ ດອ  ຳນຳດໃນກຳນບ ລ ຫຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກ

ເຂົຳມ  ສິ່ວນຮິ່ວມໃນສ ິ່ ງທ ິ່ ເກ ດຂ ີ້ນໃນອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. 

   ມນັເປັນເລືິ່ ອງທ ິ່ ໜີ້ຳປະຫ ຳດໃຈແທີໆ້ ທ ິ່ ຄ  ຳພ ເວົີ້ຳແບບດຽວກນັກບັຄນົເຮົຳ. ຕ ັີ້ງແຕິ່ຈດຸເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນໃນສວນ

ເອເດນພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ສີ້ຳງມະນດຸໃຫີ້ປກົຄອງແຜິ່ນດ ນໂລກຮິ່ວມກບັພຣະອງົ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ບອກອຳດຳມແລະ

ເອວຳວິ່ຳ“ຈ ົິ່ງມ  ລກູຫ ຳນໃຫີ້ແຜິ່ຂະຫຍຳຍທະວ ຄນູຫ ຳຍຂ ີ້ນ ເພືິ່ ອເຊືີ້ອສຳຍຂອງເຈົີ້ຳຈະມ  ຢູິ່ທ ົິ່ວທກຸແຫິ່ງຫນົ 

ແລະປກົຄອງທກຸສ ິ່ ງເທ ງແຜິ່ນດ ນໂລກນ ີ້.” (ປຖກ.1:28). ອຳດຳມແລະເອວຳແມ ິ່ນລກູຂອງພຣະເຈົີ້ຳ, 

ເປັນຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢູິ່ໃນໂລກນ ີ້. ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນຢູິ່ຮ ິ່ວມກບັພວກເຂົຳແລະປິ່ອຍໃຫີ້ພວກເຂົຳມ  

ສິ່ວນຮິ່ວມໃນກຳນເຮັດໃຫີ້ທງັໝດົໂລກນ ີ້ເປັນຄືກບັເອເດນ. 

   ນ ັີ້ນແມ ິ່ນແນວຄ ດທ ິ່ ຜູີ້ອິ່ຳນສິ່ວນຫ ຳຍລ ີ້ງເຄ ຍ. ສ ິ່ ງທ ິ່ ບ ິ່ ຈະແຈ ີ້ງກ ຄອືຳດຳມແລະເອວຳບ ິ່ ພຽງແຕິ່ເປັນ

ສະມຳຊ ກໃນຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົີ້ຳໃນສວນເອເດນເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ. ຄອບຄວົຝິ່ຳຍວ ນຍຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳກ ິ່ໄດີ້ຢູິ່ທ ິ່

ນ ັ ີ້ນອ ກດີ້ວຍ. ສວນເອເດນແມ ິ່ນບິ່ອນທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳປະທບັຢູິ່. ໃນບິ່ອນທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳປະທບັຢູິ່ຄອບຄວົຂອງພຣະ

ອງົກ ິ່ອຳໄສຢູິ່ທ ິ່ ນ ັ ີ້ນເຊັິ່ ນກນັ. ພວກເຮົຳຄ ດວິ່ຳສະຫວນັເປັນສະຖຳນທ ິ່ ທ ິ່ ພວກເຮົຳຈະຢູິ່ຮ ິ່ວມກບັພຣະເຈົີ້ຳ

ແລະສ ິ່ ງມ  ຊ ວ ດວ ນຍຳນທ ິ່ ສດັຊືິ່ ຂອງພຣະອງົກ ຄຄືອບຄວົເໜືອທ  ຳມະຊຳດຂອງພຣະອງົ. ນ ັີ້ນແມ ິ່ນແນວ 

ທຳງທ ິ່ ຕ ັ ີ້ງໃຈໄວີ້ໃນເບືີ້ອງຕ ົີ້ນ, ແລະແນວທຳງທ ິ່ ຈະເປັນໄປໃນອະນຳຄດົ.ມນັເໝຳະສມົກບັທ ິ່  ພຣະຄ  ຳພ ຈບົ

ລງົດີ້ວຍສະຫວນັກບັມຳສູິ່ແຜິ່ນດ ນໂລກໃໝິ່ຄໃືນສວນເອເດນທົິ່ວໂລກ(ພນມ. 21-22). 

   ເພືິ່ ອຈະເຂົີ້ຳໃຈຈດຸໝຳຍປຳຍທຳງຂອງພວກເຮົຳ, ພວກເຮົຳຈ  ຳເປັນຕີ້ອງກບັໄປຫຳຊິ່ວງເວລຳທ ິ່ ສອງ

ຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ອຳໄສຢູິ່ໃນພືີ້ນທ ິ່ ດຽວກນັ. ພວກເຮົຳຕີ້ອງກບັໄປສວນເອເດນແລະເບ ິ່ ງລຳຍ

ລະອຽດໃນເລືິ່ ອງອ ກເທືິ່ ອໜ ິ່ ງ. 

 

 

 

 

 

 

 



ບດົທ  3 

ກະສດັໃນອະດ ດແລະກະສດັໃນອະນຳຄດົ 

 ພວກເຮົຳໄດີ້ມ  ກຳນແນະນ  ຳໂດຍຫຍ ີ້ກ ິ່ຽວກບັສະພຳແຫິ່ງສະຫວນັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ, ເຊ ິ່ ງແມ ິ່ນຄອບຄວົຝິ່ຳຍ

ວ ນຍຳນຂອງພຣະອງົທ ິ່ ເຮັດໃຫີ້ກຳນຕດັສ ນໃຈຂອງພຣະອງົສ  ຳເລັດ. ຍງັມ  ອ ກຫ ຳຍຢິ່ຳງທ ິ່ ຈະຂຽນກິ່ຽວກບັ

ເລືິ່ ອງນ ີ້. ພວກເຮົຳຕີ້ອງພ ຈຳລະນຳວິ່ຳບກຸຄນົທ ິ່ ສ  ຳຄນັຄກືບັພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳແລະຊຳຕຳນມ ຄວຳມເໝຳະສມົ

ກບັສ ິ່ ງນ ີ້ແນວໃດ. ແຕິ່ກ ິ່ອນທ ິ່ ພວກເຮົຳຈະໂອີ້ລມົກນັຕືິ່ ມກິ່ຽວກບັສ ິ່ ງທ ິ່ ກ  ຳລງັເກ ດຂ ີ້ນໃນໂລກຝິ່ຳຍວ ນຍຳນທ ິ່

ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນ,  ພວກເຮົຳຕີ້ອງຄ ດໃນແງ ິ່ໃໝິ່ກ ິ່ຽວກບັຕວົເຮົຳເອງ. ກຳນປກົຄອງຂອງພຣະເຈົີ້ຳໃນໂລກຝິ່ຳຍ

ວ ນຍຳນ ໂດຍກຳນນ  ຳໃຊີ້ທ ມງຳນຂອງພຣະອງົເປັນແບບຢິ່ຳງ ສ  ຳລບັວ ທ ທ ິ່ ພຣະອງົປກົຄອງຢູິ່ເທ ງໂລກນ ີ້. 

ກຳນປກົຄອງຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢູິ່ເທ ງແຜິ່ນດ ນໂລກແມ ິ່ນສ ິ່ ງທ ິ່ ນກັວ ຊຳກຳນພຣະຄ  ຳພ ເອ ີ້ນວິ່ຳລຳຊະອຳນຳຈກັ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ.ລຳຊະອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢູິ່ແຜິ່ນດ ນໂລກໄດີ້ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນໃນປະຖມົມະກຳນໃນສວນເອເດນ. 

 

ສວນເອເດນຄສື  ຳນກັງຳນໃຫຍິ່ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ 

   ສ ິ່ ງທ  ຳອ ດທ ິ່ ທິ່ຳນຄ ດເຖ ງເມ ືິ່ອທິ່ຳນໄດີ້ຍ ນຄ  ຳວິ່ຳ“ສວນເອເດນ”ແມ ິ່ນຫຍງັ? ຄນົສິ່ວນຫ ຳຍມກັຄ ດເຖ ງ 

ອຳດຳມແລະເອວຳ. ສວນເອເດນແມ ິ່ນບີ້ຳນຂອງເຂົຳເຈົີ້ຳ. ນ ັີ້ນແມ ິ່ນບິ່ອນທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໃຫີ້ພວກເຂົຳຢູິ່                

(ປຖກ.2:15-25). 

   ແຕິ່ຄນົສິ່ວນໃຫຍິ່ບ ິ່ ຮ ູີ້ວ ິ່ຳສວນເອເດນກ ິ່ ເປັນບີ້ຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳເຊັິ່ ນກນັ. ເອເຊກຽນກິ່ຳວເຖ ງເອເດນວິ່ຳ“ 

ສວນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ” (ອຊກ.28:13; 31:8–9). ນ ີ້ບ ິ່ ຄວນແປກໃຈ. ສ ິ່ ງທ ິ່ ໜີ້ຳແປກໃຈກ ິ່ຄຫື ງັຈຳກເອ ີ້ນເອ

ເດນວິ່ຳ“ ສວນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ” ເອເຊກຽນຮຽກວິ່ຳ“ ພເູຂົຳສກັສ ດຂອງພຣະເຈົີ້ຳ” (ຂ ີ້ 28: 14). ໃນຫ ຳຍ

ສຳດສະໜຳໃນສະໄໝບຮູຳນ, ສວນທ ິ່ ຫ ຫູ ຳ ຫ ືອດຸທະຍຳນແລະພເູຂົຳທ ິ່ ບ ິ່ ສຳມຳດເຂົີ້ຳເຖ ງໄດີ້ຖວືິ່ຳເປັນ

ບີ້ຳນຂອງບນັດຳເຈົີ້ຳຜູີ້ປກົຄອງທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດ(ເທບພະເຈົີ້ຳ). ພຣະຄ  ຳພ ໃຊີ້ທງັສວນແລະພເູຂົຳເພືິ່ ອ

ອະທ ບຳຍເຖ ງເອເດນ. ເອເດນແມ ິ່ນບີ້ຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະນ ັີ້ນໝຳຍຄວຳມວິ່ຳມນັເປັນສ  ຳນກັງຳນໃຫຍິ່

ຂອງພຣະອງົ. ບິ່ອນທ ິ່ ພຣະອງົດ  ຳເນ ນກຳນປກົຄອງລຳຊະອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົ. 

ແລະບິ່ອນທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳສະຖ ດຢູິ່, ສະພຳທ ມງຳນຂອງພຣະອງົກ ຈະຢູິ່ທ ິ່ ນ ັ ີ້ນກບັພຣະອງົເຊັິ່ ນກນັ. 

 



ຜູີ້ທ ິ່ ເປັນຮບູແບບລກັສະນະຂອງພຣະເຈົີ້ຳ 

   ຂ ີ້ໜ ິ່ ງທ ິ່ ສ  ຳຄນັທ ິ່ ສດຸໃນພຣະຄ  ຳພ ສອນພວກເຮົຳວິ່ຳທງັພຣະເຈົີ້ຳ ແລະສະພຳຂອງພຣະອງົແມ ິ່ນຢູິ່ໃນ

ສວນເອເດນ. ໃນປະຖມົມະກຳນ 1:26 ພຣະເຈົີ້ຳກ ິ່ຳວວິ່ຳ, “ບດັນ ີ້ ເຮົຳຈະສີ້ຳງມະນດຸໃຫີ້ມ  ຮບູລກັສະນະຄື

ເຮົຳ,". ພຣະເຈົີ້ຳຢູິ່ທ ິ່ ນ ີ້ກ  ຳລງັປະກຳດໃຫີ້ກຸິ່ມໜ ິ່ ງຮູີ້ແຜນຂອງພຣະອງົສີ້ຳງມະນດຸ. ພຣະອງົກ  ຳລງັສນົທະນຳ

ຢູິ່ໃນກຸິ່ມໃດ? ແມ ິ່ນຄອບຄວົຝິ່ຳຍວ ນຍຳນແຫິ່ງສະຫວນັຂອງພຣະອງົນ ັີ້ນກ ຄສືະພຳຂອງພຣະອງົ. ພຣະອງົ

ບ ິ່ ໄດີ້ກ  ຳລງັເວົີ້ຳກບັພຣະເຈົີ້ຳໃນຕຣ ເອກຳນພຸຳບ. ພວກເຮົຳຮູີ້ສ ິ່ ງນ ີ້ເພຳະວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳພຣະບ ດຳເຈົີ້ຳບ ິ່

ສຳມຳດຮູີ້ບຳງສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະບດຸ ແລະພຣະວ ນຍຳນບ ິ່ ຮູີ້! ທ ມງຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳກ  ຳລງັຮຽນຮູີ້ສ ິ່ ງໃໝິ່ທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳ

ຕດັສ ນໃຈເຮັດ. 

   ກຳນປະກຳດຂອງພຣະເຈົີ້ຳນ ັີ້ນເຂົີ້ຳໃຈງ ິ່ຳຍ. ກ ເປັນຄກືບັຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳເວົີ້ຳກບັໝູິ່ບຳງຄນົວິ່ຳ, "ໄປກ ນພ ຊ

ຊິ່ຳ ເທຳະ!" ຂ ີ້ນ ີ້ແມ ິ່ນຈະແຈ ີ້ງ. ແຕິ່ມ  ສ ິ່ ງອືິ່ ນອ ກທ ິ່ ພວກເຮົຳບ ິ່ ຢຳກພຳດ. ຂະນະທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳສີ້ຳງມະນດຸ, 

ສະພຳ ວ ນຍຳນຂອງພຣະອງົບ ິ່ ໄດີ້ມ  ສິ່ວນຮິ່ວມໃນວຽກງຳນກຳນຊງົສີ້ຳງ. 

   ໃນກອງປະຊຸມສະພຳສະຫວນັກິ່ຽວກບັເລືິ່ ອງຂອງອຳຮຳບ, ບນັດຳວ ນຍຳນໄດີ້ເຂົີ້ຳຮິ່ວມໃນຂະບວນ

ກຳນຕດັສ ນໃຈ, ແຕິ່ວິ່ຳໃນກອງປະຊຸມນ ີ້, ພວກເຂົຳພຽງແຕິ່ຟງັແລະບ ິ່ ເຂົີ້ຳຮິ່ວມ. ເມ ືິ່ອມະນດຸຖກືສີ້ຳງຂ ີ້ນ

ໃນຂ ີ້ຕ ິ່ ໄປ (ປຖກ. 1:27), ແມ ິ່ນພຣະເຈົີ້ຳພຽງຜູີ້ດຽວທ ິ່ ເປັນຜູີ້ສີ້ຳງ. ກຳນສີ້ຳງມະນດຸເປັນສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຊງົ

ໄດີ້ເຮັດຜູີ້ດຽວ. ຍີ້ອນກບັໄປເບ ິ່ ງຕວົຢິ່ຳງພ ຊຊິ່ຳຂອງຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳ,  ຖີ້ຳຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳເວົີ້ຳວິ່ຳ " ໄປກ ນພ ຊຊິ່ຳ 

ເທຳະ!" ຈຳກນ ັີ້ນຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳກ ໃຫີ້ທກຸຄນົຂ ີ້ນລດົຂອງຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳແລີ້ວພຳໄປທ ິ່ ຮ ີ້ຳນພ ດຊຳ ແລະຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນ

ກ ິ່ຈ ິ່ຳຍຄິ່ຳທງັໝດົ, ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຈະເປັນຜູີ້ທ ິ່ ເຮັດວຽກທງັໝດົ. ນ ັີ້ນກ ຄີ້ຳຍຄືກບັຕອນທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳສີ້ຳງມະນດຸ. 

   ນ ັີ້ນໝຳຍຄວຳມວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳຜູີ້ດຽວເປັນຜູີ້ສີ້ຳງມະນດຸ. ບນັດຳສ ິ່ ງທ ິ່ ມ  ຊ ວ ດວ ນຍຳນແຫິ່ງສະພຳຂອງ   

ພຣະອງົບ ິ່ ມ  ອ  ຳນຳດແບບນ ັີ້ນ. ແຕິ່ວິ່ຳມນັກ ິ່ໃຫີ້ເກ ດຜນົໄດີ້ຮບັທ ິ່ ຜ ດປກົກະຕ ອ ກຢິ່ຳງໜ ິ່ ງ. ໃນປະຖມົມະກຳນ 

1:27ກິ່ຳວວິ່ຳ, "ພຣະເຈົີ້ຳຈ ິ່ງໄດີ້ເນຣະມ ດສີ້ຳງມະນດຸໃຫີ້ມ  ຮບູລກັສະນະຂອງພຣະອງົ," ແຕິ່ເປັນຫຍງັໃນ

ເລືິ່ ອງຈ ິ່ງເວົີ້ຳວິ່ຳ "ຮບູລກັສະນະຂອງພວກເຮົຳ" ໃນຂ ີ້ທ  26? 

   ນ ີ້ໝຳຍຄວຳມວິ່ຳທງັພຣະເຈົີ້ຳແລະສະມຳຊ ກສະພຳຝິ່ຳຍວ ນຍຳນຮິ່ວມກນັແບິ່ງປນັເປັນ“ຮບູລກັສະນະ”. 

ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຈະອະທ ບຳຍຄ  ຳວິ່ຳ "ຮບູລກັສະນະ" ໝຳຍຄວຳມວິ່ຳແນວໃດຕ ິ່ ໄປ, ພຽງແຕິ່ເຂົີ້ຳໃຈໃນຕອນນ ີ້

ວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳຢຳກໃຫີ້ມະນດຸມ   “ຮບູລກັສະນະ” ນ ີ້ເຊັິ່ ນກນັ. ບ ິ່ ວິ່ຳ“ຮບູລກັສະນະ” ໝຳຍເຖ ງຫຍງັ; ມະນດຸກ ິ່

ຈະແບິ່ງປນັຮບູລກັສະນະຫ ງັຈຳກພຣະເຈົີ້ຳສີ້ຳງ. ພວກເຮົຳບ ິ່ ພຽງແຕິ່ເປັນຄກືບັພຣະເຈົີ້ຳໃນບຳງດີ້ຳນເທົິ່ ຳ

ນ ັີ້ນ, ແຕິ່ພວກເຮົຳຍງັເປັນເໝືອນກບັສ ິ່ ງທ ິ່ ມ  ຊ ວ ດວ ນຍຳນແຫິ່ງສະພຳຂອງພຣະອງົອ ກດີ້ວຍ. 



   ສ ິ່ ງທ ິ່ ພວກເຮົຳທກຸຄນົມ  ທ ິ່ ຄີ້ຳຍຄືກນັນ ີ້ຖກືສືິ່ ສຳນໂດຍປະໂຫຍກທ ິ່ ວິ່ຳ“ພຣະລກັສະນະຂອງພຣະເຈົີ້ຳ.” 

ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ສີ້ຳງມະນດຸຄຮືບູແບບຂອງພຣະອງົ. ກຳນເປັນມະນດຸຄກືຳນເປັນຮບູແບບຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. 

ພວກເຮົຳແມ ິ່ນຕວົແທນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ກຳນເປັນພຣະລກັສະນະຂອງພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ແມ ິ່ນຄວຳມສຳມຳດ

ທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳມອບໃຫີ້ເຮົຳ. ພຣະລກັສະນະຂອງພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ແມ ິ່ນຄວຳມສະຫ ຳດ, ຄວຳມຮູີ້ສ ກ, ຫ ືຄວຳມຄ ດ

ສີ້ຳງສນັ. ສ ິ່ ງຕິ່ຳງໆເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ອຳດຈະເກ ດຂ ີ້ນກບັພວກເຮົຳແລະພວກເຮົຳອຳດຈະສນູເສຍຄວຳມສຳມຳດ, ແຕິ່

ພວກເຮົຳບ ິ່ ສຳມຳດສນູເສຍ “ສະຖຳນະພຳບ”ຂອງກຳນເປັນພຣະລກັສະນະຂອງພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້. ຖີ້ຳພວກ

ເຮົຳສຳມຳດສນູເສຍຮບູລກັສະນະຂອງພຣະເຈົີ້ຳ ພວກເຮົຳກ ິ່ຄວນຈະເຊົຳເປັນຄນົ! ມະນດຸທກຸຄນົຕ ັີ້ງແຕິ່

ເກ ດມຳຈນົເຖ ງຄວຳມຕຳຍ, ຈະເປັນມະນດຸສະເໝ ແລະຈະເປັນພຣະລກັສະນະຂອງພຣະເຈົີ້ຳຕະຫ ອດໄປ. 

ນ ີ້ແມ ິ່ນເຫດຜນົທ ິ່ ວິ່ຳຊ ວ ດຂອງມະນດຸແມ ິ່ນພ ເສດແລະແຕກຕິ່ຳງຈຳກຊ ວ ດຂອງສດັ. 

   ພຣະລກັສະນະໝຳຍເຖ ງກຳນເປັນຕວົແທນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກເຮົຳເປັນຕວົແທນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ

ແນວໃດ? ພວກເຮົຳໄດີ້ເຫັນໃນບດົກິ່ອນໜີ້ຳນ ີ້ວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳແບິ່ງປນັສ ດອ  ຳນຳດຂອງພຣະອງົກບັບນັດຳສ ິ່ ງມ  

ຊ ວ ດວ ນຍຳນຂອງສະພຳແຫິ່ງສະຫວນັຂອງພຣະອງົ. ພຣະເຈົີ້ຳຍງັແບິ່ງປນັສ ດອ  ຳນຳດຂອງພຣະອງົກບັຜູີ້

ຄນົຢູິ່ເທ ງໂລກອ ກດີ້ວຍ. ພຣະເຈົີ້ຳຊງົເປັນກະສດັອງົສງູສດຸຂອງທກຸສ ິ່ ງທ ິ່ ເບ ິ່ ງເຫັນແລະເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນ. ພຣະ

ອງົຊງົປກົຄອງ. ພຣະອງົແບິ່ງປນັກຳນປກົຄອງນ ັີ້ນກບັຄອບຄວົຝິ່ຳຍວ ນຍຳນຂອງພຣະອງົໃນໂລກຝິ່ຳຍວ ນ

ຍຳນແລະພຣະອງົຍງັແບິ່ງປນັກຳນປກົຄອງກບັມະນດຸໃນໂລກຕວົຈ ງອ ກດີ້ວຍ. ພວກເຮົຳຢູິ່ທ ິ່ ນ ີ້ເພືິ່ ອມ  ສິ່ວນ

ຮິ່ວມກບັພຣະເຈົີ້ຳໃນແຜນງຳນຂອງພຣະອງົ. ພຣະອງົຕີ້ອງກຳນທ ິ່ ຈະເຮັດໃຫີ້ໂລກກຳຍເປັນສະຖຳນທ ິ່ ທ ິ່

ສມົບນູແບບເຊ ິ່ ງພວກເຮົຳສຳມຳດມ ຄວຳມສກຸກບັພຣະອງົ. 

   ຫ ງັຈຳກຜິ່ຳນໄປດນົນຳນຫ ຳຍໆປ , ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ສະແດງໃຫີ້ມະນດຸເຫັນວ ທ ທຳງທ ິ່ ສມົບນູແບບໃນກຳນ

ເປັນພຣະລກັສະນະຂອງພຣະອງົ. ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຊງົເປັນຕວົຢິ່ຳງສງູສດຸຂອງກຳນເປັນພຣະລກັສະນະພຣະ

ເຈົີ້ຳ. ພຣະອງົຖກືເອ ີ້ນວິ່ຳເປັນພຣະລກັສະນະຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນ (ກລຊ.1:15) ພຣະອງົຖກືເອ ີ້ນ

ວິ່ຳເປັນແບບພ ມດຽວກນັກບັພຣະເຈົີ້ຳແທີໆ້  (ຮຣ.1: 3). ພວກເຮົຳໄດີ້ຮບັຄ  ຳສ ັິ່ງໃຫີ້ຮຽນແບບພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ

ເພືິ່ ອໃຫີ້ພວກເຮົຳເປັນຕວົແທນຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢິ່ຳງຖກືຕີ້ອງ (ຣມ 8:29; 2 ກຣທ.3:18). 

ສອງສະພຳ,ຈດຸໝຳຍປຳຍທຳງດຽວ 

   ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຫວງັວິ່ຳທິ່ຳນຈະເຫັນເສັີ້ນທຳງທ ິ່ ພຣະຄ  ຳພ ກ  ຳລງັຊ ີ້ໄປ. ຄນົເຮົຳຕີ້ອງມ  ສິ່ວນຮິ່ວມໃນກຳນ

ປກົຄອງອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ຄນົເຮົຳຄວນຈະຢູິ່ໃນສະພຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢູິ່ເທ ງໂລກນ ີ້. ພຣະເຈົີ້ຳ

ຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ພວກເຮົຳອຳໄສຢູິ່ໃນທ ິ່ ປະທບັຂອງພຣະອງົ ພີ້ອມດີ້ວຍຄອບຄວົຝິ່ຳຍວ ນຍຳນຂອງພຣະອງົ. 

ພວກເຮົຳຖກືສີ້ຳງຂ ີ້ນເພືິ່ ອໃຫີ້ມ  ຄວຳມສກຸກບັພຣະເຈົີ້ຳແລະຮບັໃຊີ້ພຣະອງົຕະຫ ອດໄປ. ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນ

ໃຫີ້ສ ິ່ ງນ ີ້ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນເທ ງແຜິ່ນດ ນໂລກໃນສວນເອເດນ ຕອນທ ິ່ ພຣະອງົໄດີ້ສີ້ຳງມະນດຸຄ ັີ້ງທ  ຳອ ດ. ເອເດນແມ ິ່ນ



ບິ່ອນທ ິ່ ສະຫວນັແລະແຜິ່ນດ ນໂລກເຊືິ່ ອມຕ ິ່ ກນັ. ພຣະເຈົີ້ຳແລະສະມຳຊ ກສະພຳຝິ່ຳຍວ ນຍຳນຂອງພຣະອງົ

ຕີ້ອງຄອບຄອງຢູິ່ໃນສະຖຳນທ ິ່ ດຽວກນັແລະມະນດຸກ ິ່ ເຊັິ່ ນກນັ. 

   ແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ມະນດຸເຮັດວຽກເພືິ່ ອຈດຸປະສງົຫຍງັ? 

   ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ບອກອຳດຳມແລະເອວຳວິ່ຳ,“ ຈ ົິ່ງມ  ລກູຫ ຳນໃຫີ້ແຜິ່ຂະຫຍຳຍທະວ ຄນູຫ ຳຍຂ ີ້ນ ເພືິ່ ອ

ເຊືີ້ອສຳຍຂອງເຈົີ້ຳຈະມ  ຢູິ່ທ ົິ່ວທກຸແຫິ່ງຫນົ ແລະປກົຄອງທກຸສ ິ່ ງເທ ງແຜິ່ນດ ນໂລກນ ີ້. ເຮົຳໃຫີ້ເຈົີ້ຳມ  ອ  ຳນຳດ

ເໜືອປຳ, ນກົ ແລະສດັປິ່ຳທກຸຊະນ ດ.” (ປຖກ.1:28). ນ ີ້ແມ ິ່ນວຽກງຳນສ  ຳລບັຜູີ້ເປັນແບບລກັສະນະຂອງ 

ພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກເຂົຳເຈົີ້ຳຈະຮບັໃຊີ້ພຣະເຈົີ້ຳໃນຖຳນະເປັນກະສດັປກົຄອງເໜືອກຳນຊງົສີ້ຳງຂອງພຣະອງົ. 

ວຽກຂອງມະນດຸ ແມ ິ່ນກະຈຳຍໄປທົິ່ວແຜິ່ນດ ນໂລກ ແລະເຮັດໃຫີ້ແຜິ່ນດ ນໂລກທງັໝດົ  ຄກືນັກບັສວນເອ

ເດນ. ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ມະນດຸຂະຫຍຳຍອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົໄປທົິ່ວແຜິ່ນດ ນໂລກ. ວຽກນ ັີ້ນໃຫຍິ່

ເກ ນໄປສ  ຳລບັພຽງແຕິ່ສອງຄນົ. ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ອຳດຳມແລະເອວຳມ  ລກູເຕົີ້ຳ. 

   ດ ັິ່ງທ ິ່ ພວກເຮົຳຮູີ້ແລີ້ວ, ອຳດຳມແລະເອວຳແລະລກູເຕົີ້ຳຂອງເຂົຳເຈົີ້ຳລ ົີ້ມເຫ ວໃນວຽກນ ີ້. ມະນດຸໄດີ້ເຮັດ

ບຳບ. ຖີ້ຳຫຳກວິ່ຳມະນດຸບ ິ່ ໄດີ້ເຮັດບຳບຕອນນ ັີ້ນແຜິ່ນດ ນໂລກກ ິ່ຈະຄິ່ອຍໆປິ່ຽນເປັນຄກືບັສວນເອເດນຢູິ່ທ ົິ່ວ

ທກຸແຫິ່ງ ພວກເຮົຳກ ຈະມ  ຊ ວ ດຕະຫ ອດໄປໃນໂລກທ ິ່ ສມົບນູແບບ. ມະນດຸຈະໄດີ້ຢູິ່ຮ ິ່ວມກບັພຣະເຈົີ້ຳແລະ

ຄອບຄວົຝິ່ຳຍວ ນຍຳນຂອງພຣະອງົດີ້ວຍຄວຳມສນັຕ ສກຸທ ິ່ ສມົບນູແບບ. 

   ແຕິ່ວິ່ຳມະນດຸບ ິ່ ໄດີ້ເຊືິ່ ອຟງັພຣະເຈົີ້ຳຫ ືເຮັດຕຳມແຜນງຳນຂອງພຣະອງົ. ພຣະເຈົີ້ຳຊງົຮກັມະນດຸ ສະນ ັີ້ນ 

ພຣະອງົຈ ິ່ງໃຫີ້ອະໄພອຳດຳມແລະເອວຳ. ແຕິ່ວິ່ຳລກູເຕົີ້ຳຂອງເຂົຳເຈົີ້ຳທກຸຄນົນບັຕ ັີ້ງແຕິ່ເວລຳນ ັີ້ນກ ຈະເປັນ

ຄກືບັພ ິ່ ແມ ິ່ຂອງພວກເຂົຳ. ພວກເຂົຳຈະບ ິ່ ຕ ດຕຳມພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກເຮົຳທກຸຄນົເຮັດບຳບແລະສມົຄວນໄດີ້

ຮບັຄວຳມຕຳຍ (ຣມ 6: 23).  ຕອນນ ີ້ພວກເຮົຳເປັນມະນດຸ,  ແຕິ່ຍີ້ອນວິ່ຳພວກເຮົຳຖກືແຍກອອກຈຳກ                 

ພຣະເຈົີ້ຳພວກເຮົຳທກຸຄນົຈ ິ່ ງເປັນຄນົບຳບ. ພວກເຮົຳຕີ້ອງກຳນຄວຳມພ ົີ້ນຈຳກກຳນເຮັດບຳບແລະພົີ້ນຈຳກ

ຄວຳມຕຳຍ. 

   ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ໃຫີ້ພວກເຮົຳເຂົີ້ຳຮິ່ວມກບັຄອບຄວົແຫິ່ງສະຫວນັຂອງພຣະອງົ, ເຂົີ້ຳຮິ່ວມໃນ

ສະພຳຂອງພຣະອງົແລະອຳໄສຢູິ່ໃນທ ິ່ ປະທບັຂອງພຣະອງົ, ຊິ່ວຍໃຫີ້ພວກເຮົຳເຫັນສ ິ່ ງທ ິ່ ປະຫ ຳດໃຈຫ ຳຍທ ິ່

ພຣະຄ  ຳພ ສອນ. 

   ພຣະຄ  ຳພ ເອ ີ້ນຄນົທ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳວິ່ຳ“ບດຸຂອງພຣະເຈົີ້ຳ”ຫ ື “ລກູຂອງພຣະເຈົີ້ຳ” (ຢຮ. 1:12; 

11:52; ຄລຕ 3: 26; 1 ຢຮ. 3:1–3). ນ ີ້ແມ ິ່ນເຫດຜນົທ ິ່ ອະທ ບຳຍວິ່ຳຜູີ້ເຊືິ່ ອແມ ິ່ນ“ໄດີ້ຖຳນະເປັນບດຸ” 

ເຂົີ້ຳໃນຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົີ້ຳ (ຄລຕ. 4: 5–6; ຣມ. 8:14-6). ນ ີ້ແມ ິ່ນເຫດຜນົທ ິ່ ພວກເຮົຳຖກືບອກວິ່ຳ

ເປັນ"ຜູີ້ຮບັມ ລະດກົ" ຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົ (ຄລຕ. 4:7; ຕຕ 3: 7; ຢກບ 2: 5) 

ຍງັບອກອ ກວິ່ຳຜູີ້ເຊືິ່ ອເປັນຜ ູ“ຮບັສິ່ວນໃນສະພຳບຂອງພຣະອງົ” (1ປຕ1.4; ເບ ິ່ ງອ ກ 1ຢຮ.3:2). ນ ີ້ແມ ິ່ນ

ເຫດຜນົທ ິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳກ ິ່ຳວວິ່ຳພຣະອງົຈະຍອມໃຫີ້ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອ“ ກ ນໝຳກໄມ ີ້ແຫິ່ງຊ ວ ດຊ ິ່ ງຢູິ່ໃນອທຸ ຍຳນ



ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ” (ພນມ. 2:7). ນ ີ້ແມ ິ່ນເຫດຜນົທ ິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳສນັຍຳວິ່ຳຈະໃຫີ້ພວກເຮົຳມ  ອ  ຳນຳດປກົຄອງ

ຂອງບນັດຳປະຊຳຊຳດ (ພນມ. 2: 26–28). ພຣະອງົຍງັໄດີ້ກ ິ່ຳວວິ່ຳພຣະອງົຈະໃຫີ້ພວກເຮົຳນ ັິ່ງເທ ງ

ບນັລງັຂອງພຣະອງົ (ພນມ.3:21). ພວກເຮົຳດ  ຳເນ ນຊ ວ ດໄປຂີ້ຳງໜີ້ຳຕະຫ ອດຊ ວ ດຂອງເຮົຳໃນໂລກນ ີ້, 

ແຕິ່ໃນຖຳນະເປັນຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອພວກເຮົຳຈະກບັໄປຢູິ່ທ ິ່ ສວນເອເດນ. ມ ືີ້ໜ ິ່ ງສະຫວນັຈະກບັມຳສີ້ຳງໂລກໃຫີ້ຄື

ກບັເອເດນອ ກເທືິ່ ອໜ ິ່ ງ. 

   ນ ັີ້ນແມ ິ່ນສ ິ່ ງທ ິ່ ພວກເຮົຳຈະເຮັດໃນຊ ວ ດຫ ງັຄວຳມຕຳຍຄຈືະປກົຄອງໃນໂລກໃໝິ່ຄສືວນເອເດນທົິ່ວໂລກ

.. ພວກເຮົຳຈະມ  ຄວຳມສກຸກບັສ ິ່ ງທ ິ່ ອຳດຳມແລະເອວຳໄດີ້ຕ ັີ້ງໃຈໄວີ້ເພືິ່ ອຊິ່ວຍໃຫີ້ເກ ດດອກອອກຜນົ.  

ຊ ວ ດອນັຕະຫ ອດໄປໃນສະຫວນັບ ິ່ ແມ ິ່ນກິ່ຽວກບັກຳນນ ັິ່ງເທ ງກີ້ອນເມກ ດ ດພ ນແລະຮີ້ອງເພງຕະຫ ອດ

ເວລຳ. ສະຫວນັເປັນເລືິ່ ອງຂອງກຳນຄ ົີ້ນພບົ ແລະມ ຄວຳມສກຸກບັສ ິ່ ງສີ້ຳງໃໝິ່ທ ິ່ ສມົບນູແບບ. ເປັນເລືິ່ ອງ

ກິ່ຽວກບັຄວຳມສ  ຳພນັທ ິ່ ສມົບນູແບບ ທ ິ່ ບ ິ່ ອຳດຈ ນຕະນຳກຳນໄດີ້ກບັພຣະເຈົີ້ຳ, ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ, ແລະ "ບນັ

ດຳພຣະລກັສະນະ"ທງັໝດົ ຄນົທງັຫ ຳຍທ ິ່ ເປັນຜູີ້ເຊືິ່ ອແລະບນັດຳວ ນຍຳນທ ິ່ ສດັຊືິ່ . 

ສຳເຫດທ ິ່ ເລືິ່ ອງນ ີ້ສ  ຳຄນັ 

   ມ  ແນວຄວຳມຄ ດຫ ຳຍຢິ່ຳງທ ິ່ ມຳຈຳກຂ ີ້ມນູນ ີ້ທ ິ່ ຄວນປິ່ຽນແປງຊ ວ ດຂອງພວກເຮົຳ. ພວກເຮົຳຄວນດ  ຳ

ເນ ນຊ ວ ດໂດຍຄ ດຢູິ່ສະເໝ ວິ່ຳຊ ວ ດຂອງພວກເຮົຳຄວນເປັນຕວົແທນຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະຊິ່ວຍເຮັດໃຫີ້

ແຜນກຳນຂອງພຣະອງົສ  ຳເລັດ. ຫ ຳຍຄ ັີ້ງທ ິ່ ພວກເຮົຳມກັບ ິ່ ເຂົີ້ຳໃຈແຜນຂອງພຣະອງົຢິ່ຳງຄບົຖີ້ວນ. ແຕິ່

ພວກເຮົຳຈະມ  ຊ ວ ດທ ິ່ ແຕກຕິ່ຳງຖີ້ຳແຕິ່ລະມ ືີ້ພວກເຮົຳຈືິ່ຈ  ຳວິ່ຳພວກເຮົຳຄວນເປັນຕວົແທນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. 

   ແຜນກຳນດ ັີ້ງເດ ມຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນເພືິ່ ອເຮັດໃຫີ້ແຜິ່ນດ ນໂລກທງັໝດົເປັນເໝືອນດ ັິ່ງສວນເອເດນ. 

ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ມະນດຸມ  ສິ່ວນຮິ່ວມ ໃນກຳນຂະຫຍຳຍກຳນປກົຄອງທ ິ່ ດ ຂອງພຣະອງົທົິ່ວແຜິ່ນດ ນ

ໂລກ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ບອກອຳດຳມແລະເອວຳໃຫີ້ມ  ລກູເຕົີ້ຳແລະກຳຍເປັນຜູີ້ດແູລ / ຫ ືກະສດັເໜືອສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະ

ເຈົີ້ຳສີ້ຳງ (ປຖກ.1:26-28). ຄ  ຳສ ັິ່ງນ ັີ້ນບ ິ່ ໄດີ້ຖກືລືມຫ ງັຈຳກທ ິ່ ອຳດຳມແລະເອວຳໄດີ້ເຮັດບຳບ. ແຕິ່ພຣະ

ເຈົີ້ຳໄດີ້ແຈ ີ້ງແຜນຂອງພຣະອງົຕ ິ່ ໂນອຳອ ກຄ ັີ້ງຫ ງັຈຳກນ  ີ້ຳຖ ີ້ວມໂລກ (ປຖກ.8:17; 9:1). ສວນເອເດນຖກື

ທ  ຳລຳຍ, ແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ມນັໄດີ້ຮບັກຳນຟືີ້ນຟອູ ກຄ ັີ້ງ. ໃນທ ິ່ ສດຸກຳນປກົຄອງຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະ

ອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົຈະກບັມຳຢິ່ຳງສມົບນູແບບເມ ືິ່ອພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳກບັມຳຄ ັີ້ງທ ສອງ. ພຣະເຈົີ້ຳສນັຍຳວິ່ຳ

ຈະສີ້ຳງສະຫວນັໃໝິ່ແລະແຜິ່ນດ ນໂລກໃໝິ່ ໃນພຣະທ  ຳພຣະນ ມ  ດ 21 ແລະ 22 ອະທ ບຳຍເຖ ງກຳນ

ສີ້ຳງໃໝິ່ແລະມນັມ  ລກັສະນະຄີ້ຳຍຄືກບັສວນເອເດນຫ ຳຍ. ໃນຂະນະທ ິ່ ພວກເຮົຳລ ຖ ີ້ຳສວນເອເດນໃໝິ່, 

ພວກເຮົຳສຳມຳດເຜ ຍແຜິ່ຄວຳມຈ ງກິ່ຽວກບັພຣະເຈົີ້ຳ ແລະຂິ່ຳວປະເສ ດຂອງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຢູິ່ທ ົິ່ວທກຸແຫິ່ງ. 

ພວກເຮົຳຍງັສຳມຳດເປັນຕວົແທນຂອງພຣະເຈົີ້ຳຕ ິ່ ທກຸໆຄນົ ທ ິ່ ພວກເຮົຳພບົກນັໃນທກຸບິ່ອນທ ິ່ ພວກເຮົຳໄປ. 

ພວກເຮົຳເປັນຕວົແທນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ ເພືິ່ ອເຊືີ້ອເຊ ນຜູີ້ຄນົໃຫີ້ມ  ຄວຳມສ  ຳພນັກບັພຣະເຈົີ້ຳໃນເວລຳນ ີ້,ແລະລ 

ຄອຍມືີ້ທ ິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳເຮັດຈະສ  ຳເລັດແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະສີ້ຳງສວນເອເດນຄນືໃໝິ່. 



   ກຳນຄ ດວິ່ຳຕວົເອງເປັນຕວົແທນຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢິ່ຳງມ  ສະຕ ຄ ືເປັນພຣະລກັສະນະຂອງພຣະອງົ ໝຳຍ

ຄວຳມວິ່ຳກຳນຕດັສ ນໃຈຂອງເຮົຳແມ ິ່ນສ  ຳຄນັ. ຄຣ ດສະຕຽນບ ິ່ ໄດີ້ຕກົຢູິ່ໃນຄວຳມບຳບອ ກຕ ິ່ ໄປແລະ

ສຳມຳດຊິ່ວຍເຮັດໃຫີ້ແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳສ  ຳເລັດ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ສ ົິ່ງພຣະວ ນຍຳນບ ລ ສດຸເຈົີ້ຳຂອງພຣະອງົລງົ

ມຳເພືິ່ ອມອບອ  ຳນຳດໃຫີ້ແກິ່ພວກເຮົຳເພືິ່ ອເຮັດສ ິ່ ງນ ີ້. ພວກເຮົຳຕີ້ອງເຜ ຍແຜິ່ຂິ່ຳວດ ທ ິ່ ວິ່ຳຊ ວ ດຈະດ ຂ ີ້ນໄດີ້

ໃນຄວຳມສ  ຳພນັກບັພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກເຮົຳຕີ້ອງບອກຄນົອືິ່ ນວິ່ຳພວກເຂົຳເຈົີ້ຳສຳມຳດມ ຄວຳມສກຸໄດີ້ແນວໃດ. 

ຊ ວ ດຂອງພວກເຮົຳເຊືິ່ ອມຕ ິ່ ກນັກບັຫ ຳຍໆຄນົ. ຄວຳມຊງົຈ  ຳຂອງພວກເຂົຳໃນກຳນພບົປະກບັພວກເຮົຳນ ັີ້ນ

ຈະສ ົິ່ງຜນົກະທບົຕ ິ່ ຫ ຳຍໆສ ິ່ ງໃນຊ ວ ດຂອງພວກເຂົຳ ແລະອຳດແມ ິ່ນແຕິ່ກບັຄນົອືິ່ ນທ ິ່ ເຂົຳເຈົີ້ຳໄດີ້ພບົນ ັີ້ນ. 

ຈຳກວ ຖ ຊ ວ ດຂອງຄນົເຮົຳສະແດງໃຫີ້ເຫັນວິ່ຳຊ ວ ດມ  ຄວຳມສ  ຳພນັກບັພຣະເຈົີ້ຳ ຫ ືຊ ວ ດທ ິ່ ບ ິ່ ມ  ພຣະເຈົີ້ຳ. ບ ິ່ ມ  

ທຳງເລືອກອືິ່ ນສ  ຳລບັຊ ວ ດ. 

   ຄວຳມຮູີ້ທ ິ່ ວິ່ຳມະນດຸທກຸຄນົເປັນພຣະລກັສະນະຂອງພຣະເຈົີ້ຳກ ິ່ຄວນສອນໃຫີ້ພວກເຮົຳເຫັນວິ່ຳທກຸໆຄນົ

ມ  ຄວຳມສ  ຳຄນັ. ສ ິ່ ງນ ີ້ເປັນຍ ິ່ ງກ ິ່ວຳກຳນຕດັສ ນໃນເລືິ່ ອງທ ິ່ ວິ່ຳໃຜຈະເປັນແລະໃຜຈະຕຳຍ. ສ ິ່ ງທ ິ່ ພວກເຮົຳ

ໄດີ້ຮຽນຮູີ້ຄວນປິ່ຽນແປງວ ທ ທ ິ່ ພວກເຮົຳເບ ິ່ ງເຊ ິ່ ງກນັແລະກນັ ແລະວ ທ ທ ິ່ ພວກເຮົຳປະຕ ບດັຕ ິ່ ກນັແລະກນັ. 

ກຳນດຖູກູເຊືີ້ອຊຳດຜ ວພນັຈະບ ິ່ ມ  ອ ກໃນອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ຄວຳມບ ິ່ ຍຕຸ ທ  ຳກ ບ ິ່ ສອດຄິ່ອງກບັກຳນ

ເປັນຕວົແທນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ກຳນໃຊີ້ອ  ຳນຳດໃນທຳງທ ິ່ ຜ ດບ ິ່ ວິ່ຳຈະຢູິ່ເຮອືນ,ຢູິ່ບິ່ອນເຮັດວຽກ, ຫ ືໃນພະນກັ

ງຳນລດັນ ັີ້ນກ ິ່ບ ິ່ ແມ ິ່ນວ ທ ທຳງຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ອຳດຳມແລະເອວຳໄດີ້ເຮັດບຳບແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ປະຕ ບດັຕ ິ່

ພວກເຂົຳຢິ່ຳງຍດຸຕ ທ  ຳ. ສະນ ັີ້ນ, ຄວຳມບ ິ່ ຍດຸຕ ທ  ຳຈ ິ່ງບ ິ່ ແມ ິ່ນວ ທ ທ ິ່ ພວກເຮົຳຄວນປະຕ ບດັກບັຄນົອືິ່ ນໆ.

ແລະມະນດຸທກຸຄນົແມ ິ່ນພຣະລກັສະນະຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. 

   ກຳນເປັນຕວົແທນຂອງພຣະເຈົີ້ຳໝຳຍເຖ ງທກຸໆອຳຊ ບທ ິ່ ໃຫີ້ກຽດພຣະອງົແມ ິ່ນຕ  ຳແໜິ່ງທຳງຝິ່ຳຍວ ນ

ຍຳນ. ທກຸໆວຽກງຳນທ ິ່ ຖກືຕີ້ອງເໝຳະສມົກ ິ່ສຳມຳດເປັນສິ່ວນໜ ິ່ ງຂອງກຳນຂບັເຄືິ່ ອນໂລກຂອງພວກເຮົຳ

ໄປສູິ່ສວນເອເດນໄດີ້. ພວກເຮົຳສຳມຳດອວຍພອນຄນົທ ິ່ ເປັນແບບພຣະລກັສະນະຂອງພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ຫ ືບ ິ່ .  

ພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ໄດີ້ພ ຈຳລະນຳຄນົເຮົຳໃນວຽກຮບັໃຊີ້ວິ່ຳບ ລ ສດຸຫ ືພ ເສດຍີ້ອນວຽກງຳນຂອງເຂົຳເຈົີ້ຳ. ພຣະເຈົີ້ຳ

ສນົໃຈວິ່ຳແຕິ່ລະຄນົເປັນຕວົແທນຂອງພຣະອງົແນວໃດໃນທກຸບິ່ອນທ ິ່ ພວກເຂົຳອຳໄສຢູິ່. ພວກເຮົຳຢືນຕ ິ່ ສູີ້

ຄວຳມມດື, ແບິ່ງປນັຊ ວ ດທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ທກຸຄນົໄດີ້ສ  ຳຜດັຫ ືບ , ສ ິ່ ງທ ິ່ ພວກເຮັດບ ິ່ ຈ  ຳເປັນຕີ້ອງປະ

ທບັໃຈກ ໄດີ້; ຂ ພຽງແຕິ່ໃຫີ້ເຮົຳເຮັດ. 

   ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳສ  ຳລບັມະນດຸແລະສວນເອເດນ ແມ ິ່ນໜີ້ຳສວຍສດົງດົງຳມຫ ຳຍ. ແຕິ່ເມ ືິ່ອມະ

ນດຸໄດີ້ເຮັດບຳບ, ແຜນກຳນດ ັິ່ງກ ິ່ຳວນ ັີ້ນເບ ິ່ ງຄວືິ່ຳຈະດບັລງົທນັທ . ມ  ພຽງແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳເທົິ່ ຳນ ັີ້ນທ ິ່ ສມົບນູ

ແບບ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ໃຫີ້ມະນດຸແລະບນັດຳສ ິ່ ງມ  ຊ ວ ດວ ນຍຳນມ ອ ດສະຫ ະພຳບໃນກຳນເລືອກ, ທງັທຳງ

ເລືອກທ ິ່ ດ ຫ ືທຳງເລືອກທ ິ່ ບ ິ່ ດ . ແຕິ່ຄນົແລະບນັດຳສ ິ່ ງມ  ຊ ວ ດເປັນວ ນຍຳນບ ິ່ ສມົບນູແບບຄກືບັພຣະເຈົີ້ຳ ສະ

ນ ັີ້ນອ ດສະຫ ະພຳບຂອງພວກເຂົຳຈ ິ່ງອຳດມ ຜນົເສຍຫ ວງຫ ຳຍ. 



ບດົທ  4 

ກຳນກະບດົເທ ງສະຫວນັ 

 

  ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ຈບົບດົທ ິ່ ຜິ່ຳນມຳດີ້ວຍຄວຳມຄ ດທ ິ່ ວິ່ຳ ອ ດສະຫ ະພຳບໃນກຳນຕດັສ ນໃຈຢູິ່ໃນກ  ຳມຂືອງ

ສ ິ່ ງມ  ຊ ວ ດທ ິ່ ບ ິ່ ສມົບນູແບບ, ບ ິ່ ວິ່ຳຈະເປັນບນັດຳວ ນຍຳນຫ ືມະນດຸ ຊ ິ່ ງອຳດຈະສ ົິ່ງຜນົຮີ້ຳຍໄດີ້. ກຳນເອ ີ້ນ

ມນັວິ່ຳໄພພ ບດັບ ິ່ ແມ ິ່ນຄ  ຳສບັທ ິ່ ຮນຸແຮງພ . ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຈະຍກົຕວົຢິ່ຳງບຳງສິ່ວນຂອງຜນົຮີ້ຳຍທ ິ່ ໄດີ້ບນັທ ກ

ໄວີ້ໃນບດົທ  ຳອ ດຂອງພຣະຄ  ຳພ . ທງັໝດົກິ່ຽວຂີ້ອງກບັທງັມະນດຸແລະພວກວ ນຍຳນທ ິ່ ເຮັດສ ິ່ ງທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ. 

   ຈ ົິ່ງຈືິ່ໄວີ້ວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ຕດັສ ນໃຈທ ິ່ ຈະແບິ່ງປນັສ ດອ  ຳນຳດຂອງພຣະອງົໃຫີ້ກບັບນັດຳວ ນຍຳນທ ິ່ ຢູິ່ໃນ

ໂລກທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນແລະໃຫີ້ມະນດຸຢູິ່ເທ ງໂລກນ ີ້ພີ້ອມ. ນ ີ້ໝຳຍຄວຳມວິ່ຳທງັບນັດຳວ ນຍຳນແລະມະນດຸກ ິ່ ເປັນ

ຕວົແທນຂອງພຣະເຈົີ້ຳໂດຍກຳນເຮັດໃຫີ້ຈດຸປະສງົຂອງພຣະອງົສ  ຳເລັດ. ນ ັີ້ນແມ ິ່ນຄວຳມໝຳຍຂອງແຜນ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳເມ ືິ່ອພຣະອງົກິ່ຳວວິ່ຳ, "ໃຫີ້ພວກເຮົຳສີ້ຳງມະນດຸຊຳດໃນຮບູລກັສະນະຂອງພວກເຮົຳ"      

(ປຖກ.1:26). ຈຳກນ ັີ້ນພຣະເຈົີ້ຳກ ໄດີ້ສີ້ຳງມະນດຸຕຳມພຣະລກັສະນະຂອງພຣະອງົ. ບນັດຳວ ນຍຳນແລະ

ມະນດຸເປັນພຣະລກັສະນະຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກເຮົຳແບິ່ງປນັສ ດອ  ຳນຳດຂອງພຣະອງົແລະເປັນຕວົແທນ

ຂອງພຣະອງົໃນຖຳນະຜູີ້ປກົຄອງຮິ່ວມກນັ. 

   ນ ັີ້ນແມ ິ່ນແຜນກຳນທ ິ່ ດ ເລ ດ. ອ ດສະຫ ະພຳບໃນກຳນຕດັສ ນໃຈແມ ິ່ນສິ່ວນໜ ິ່ ງຂອງກຳນເປັນຄືກບັ 

ພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກເຮົຳບ ິ່ ສຳມຳດເປັນຕວົແທນຂອງພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ ຖີ້ຳຫຳກພວກເຮົຳບ ິ່ ມ  ອ ດສະຫ ະພຳບໃນກຳນ

ຕດັສ ນໃຈ.ຖີ້ຳປຳດສະຈຳກອ ດສະຫ ະພຳບໃນກຳນຕດັສ ນໃຈ, ຄວຳມຮກັແລະກຳນເສຍສະລະຕນົເອງກ ິ່ບ ິ່

ມ  . ຖີ້ຳທິ່ຳນຖກືຕ ັີ້ງໂປຣແກຣມໃຫີ້ “ ຮກັ,” ໂດຍທິ່ຳນບ ິ່ ໄດີ້ຕດັສ ນໃຈ. ມນັກ ບ ິ່ ແມ ິ່ນຄວຳມຮກັທ ິ່ ແທີ້ຈ ງ. 

ຄ  ຳເວົີ້ຳທ ິ່ ທິ່ຳນຈ  ຳເປັນຕີ້ອງເວົີ້ຳແລະກຳນກະທ  ຳທ ິ່ ທິ່ຳນຖກືບງັຄບັໃຫີ້ເຮັດກ ິ່ບ ິ່ ແມ ິ່ນຂອງແທີ້. ກຳນຄ ດເຖ ງ

ອ ດສະຫ ະພຳບໃນກຳນຕດັສ ນໃຈຫ ືກຳນຖກືຕ ັີ້ງໂປຣແກຣມນ ັີ້ນເຮັດໃຫີ້ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳນ ກເຖ ງໜງັເລືິ່ ອງ: Star 

Wars, The Return of the Jedi. ຕວົລະຄອນທ ິ່ ມ  ຊືິ່ ວ ິ່ຳ Obiwan Kenobi ບອກ Luke ວິ່ຳພ ິ່ ຂອງ

ລຳວກຳຍເປັນ“ ຫຸິ່ນຍນົຫ ຳຍກິ່ວຳເປັນຄນົ.” ແຕິ່ຕ ິ່ ມຳໃນໜງັພວກເຮົຳຈະເຫັນວິ່ຳນ ັີ້ນບ ິ່ ແມ ິ່ນຄວຳມຈ ງ. ພ ິ່

ຂອງ Luke ໄດີ້ເສຍຊ ວ ດເພືິ່ ອລຳວຈະໄດີ້ຊິ່ວຍ Luke ຈຳກຈກັກະພດັຜູີ້ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ. ພ ິ່ ຂອງລຳວບ ິ່ ພຽງແຕິ່

ເປັນຫຸິ່ນຍນົທ ິ່ ຖກືຕ ັີ້ງໂປຣແກຣມໄວີ້. ກຳນຕດັສ ນໃຈຂອງລຳວແມ ິ່ນມຳຈຳກໃຈຂອງລຳວ. ລຳວຍງັເປັນ

ມະນດຸແລະມ ອ ດສະຫ ະພຳບໃນກຳນຕດັສ ນໃຈ. 



   ແຕິ່ກຳນໃຫີ້ຄນົເຮົຳແລະບນັດຳວ ນຍຳນອ ດສະຫ ະພຳບໃນກຳນຕດັສ ນໃຈຈະເຮັດໃຫີ້ບນັຫຳໃຫຍິ່ເກ ດ

ຂ ີ້ນ. ກຳນໃຫີ້ອ ດສະຫ ະພຳບແກິ່ບນັດຳສ ິ່ ງທ ິ່ ມ  ຊ ວ ດທ ິ່ ມ  ຄວຳມສະຫ ຳດໝຳຍຄວຳມວິ່ຳພວກເຂົຳສຳມຳດ

ເລືອກຜ ດຫ ືຕ ັ ີ້ງໃຈກະບດົກ ິ່ໄດີ້. ຜນົໄດີ້ຮບັນ ີ້ແມ ິ່ນມ  ໂອກຳດທ ິ່ ຈະເກ ດຂ ີ້ນຫ ຳຍ, ເນືິ່ອງຈຳກວິ່ຳຜູີ້ທ ິ່ ສມົບນູ

ແບບແມ ິ່ນພຣະເຈົີ້ຳເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ. ພຣະອງົເປັນຜູີ້ດຽວທ ິ່ ບ ິ່ ເຮັດຜ ດຫຍງັເລ ຍເນືິ່ ອງຈຳກພຣະອງົສມົບນູແບບ. 

ອ ດສະຫ ະພຳບທ ິ່ ມອບໃຫີ້ກບັສ ິ່ ງມ  ຊ ວ ດທ ິ່ ບ ິ່ ສມົບນູແບບນ ີ້ ເປັນສຳເຫດທ ິ່ ວິ່ຳຍີ້ອນຫຍງັສ ິ່ ງຕິ່ຳງໆຈ ິ່ງສຳມຳດ

ເຮັດຜ ດພຳດໄດີ້ໃນສວນເອເດນ. 

ບນັຫຳໃນສະຫວນັ 

   ລອງຄ ດເຖ ງສະຖຳນະກຳນໃນສວນເອເດນ. ມ  ພຽງແຕິ່ອຳດຳມແລະເອວຳເທົິ່ ຳນ ັີ້ນທ ິ່ ເປັນມະນດຸ. ພຣະ

ເຈົີ້ຳຊງົຢູິ່ທ ິ່ ນ ັ ີ້ນແລະບນັດຳສະມຳຊ ກສະພຳວ ນຍຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳກ ິ່ຢູິ່ທ ິ່ ນ ັ ີ້ນ. ສວນເອເດນແມ ິ່ນສ  ຳນກັງຳນ

ໃຫຍິ່ສ  ຳລບັແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ຈະເຜ ຍແຜິ່ສວນເອເດນໄປທົິ່ວແຜິ່ນດ ນໂລກ (ປຖກ. 1:26-28). 

ແຕິ່ສະມຳຊ ກຄນົໜ ິ່ ງ ຂອງສະພຳວ ນຍຳນບ ິ່ ພ ໃຈກບັແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. 

   ນອກຈຳກນ ີ້ຍງັມ  ລຳຍລະອຽດບຳງຢິ່ຳງໃນປະຖມົມະກຳນບດົທ  3 ວິ່ຳຄະນະຝິ່ຳຍວ ນຍຳນຂອງ     

ພຣະເຈົີ້ຳອຳໄສຢູິ່ໃນສວນເອເດນ. ຫ ງັຈຳກອຳດຳມແລະເອວຳໄດີ້ເຮັດບຳບ, ພຣະເຈົີ້ຳກ ິ່ຳວໃນຂ ີ້ 22:“ 

“ບດັນ ີ້ ມະນດຸໄດີ້ກຳຍເປັນເໝືອນຜູີ້ໜ ິ່ ງຢູິ່ໃນພວກເຮົຳ ແລະທງັຮູີ້ຈກັຄວຳມດ  ແລະຮູີ້ຈກັຄວຳມຊ ົິ່ວ” .

ປະໂຫຍກນ ັີ້ນແມ ິ່ນຖີ້ອຍຄ  ຳແບບດຽວກນັທ ິ່ ພວກເຮົຳໄດີ້ເຫັນໃນປະຖມົມະກຳນ 1:26 ເຊ ິ່ ງຊ ີ້ໃຫີ້ເຫັນເຖ ງ

ສະພຳຝິ່ຳຍວ ນຍຳນ ("ຮບູລກັສະນະຂອງພວກເຮົຳ"). 

   ຕອນນ ີ້ພວກເຮົຳຄວນຈະຮູີ້ວິ່ຳງໃູນເລືິ່ ອງຂອງປະຖມົມະກຳນບດົທ  3 ບ ິ່ ແມ ິ່ນງແູທີໆ້ . ແທີ້ຈ ງແລີ້ວມນັ

ບ ິ່ ແມ ິ່ນສດັ. ມນັເປັນວ ນຍຳນທ ິ່ ມຳຈຳກສະພຳຜູີ້ທ ິ່ ມຳໃນຮບູຮິ່ຳງຂອງງແູລະປະກດົຕວົຕ ິ່ ເອວຳ. ໃນພຣະທ  ຳ

ພຣະນ ມ  ດ 12:9, ໂຢຮນັຜູີ້ຂຽນກິ່ຳວວິ່ຳ“ ງ”ູ ນ ີ້ແມ ິ່ນພະຍຳມຳນ, ເຊ ິ່ ງເອ ີ້ນວິ່ຳຊຳຕຳນ. 

   ຄຣ ດສະຕຽນບຳງຄນົຄ ດວິ່ຳໃນພຣະນ ມ  ດ 12:7–12 ໝຳຍຄວຳມວິ່ຳພະຍຳມຳນແລະບນັດຳວ ນ

ຍຳນອືິ່ ນໆໄດີ້ກ ິ່ກະບດົບ ິ່ ດນົຫ ງັຈຳກພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ສີ້ຳງໂລກ: 

ຂະນະນ ັີ້ນ ໄດີ້ເກ ດສງົຄຳມຂ ີ້ນໃນສະຫວນັ ມ  ຄຳເອນແລະຝງູເທວະດຳຝິ່ຳຍຕນົ ໄດີ້ຕ ິ່ ສູີ້ກບັພະຍຳນຳກ 

ຝິ່ຳຍພະຍຳນຳກແລະຝງູບ ລ ວຳນຂອງມນັກ ໄດີ້ຕ ິ່ ສູີ້ຄນື,  ແຕິ່ພະຍຳນຳກໄດີ້ປະລຳໄຊ. ສະນ ັີ້ນ ມນັກບັ

ຝງູບ ລ ວຳນຂອງມນັຈ ິ່ງບ ິ່ ມ  ບິ່ອນຢູິ່ໃນສະຫວນັອ ກຕ ິ່ ໄປ.  ພະຍຳນຳກໃຫຍິ່ ຊ ິ່ ງເປັນງແູຕິ່ດ ກດ  ຳບນັທ ິ່

ເຂົຳເອ ີ້ນວິ່ຳ ມຳນຮີ້ຳຍ ແລະມຳນຊຳຕຳນ ຜູີ້ຫລອກລວງມະນດຸທງັໂລກ ກ ຖກືຊດັຖ ີ້ມລງົເສຍ ມນັກບັ

ບ ລ ວຳນຂອງມນັ ກ ຖກືຊດັຖ ີ້ມລງົເທ ງແຜິ່ນດ ນໂລກ.. (ພຣະນ ມ  ດ 12: 7–9) 



ແຕິ່ສງົຄຳມໃນສະຫວນັໄດີ້ອະທ ບຳຍວິ່ຳມ  ຄວຳມກິ່ຽວຂີ້ອງກບັກຳນເກ ດຂອງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຜູີ້ເປັນ              

ພຣະເມຊ ອຳ (ພນມ.12:4-5, 10): 

ຫຳງພະຍຳນຳກ ໄດີ້ຟຳດດວງດຳວໃນທີ້ອງຟີ້ຳ ໜ ິ່ ງສິ່ວນສຳມລງົໃສິ່ແຜິ່ນດ ນໂລກ ແລະພະຍຳນຳກ

ໂຕນ ັີ້ນ ຢືນຢູິ່ຕ ິ່ໜີ້ຳຜູີ້ທ ິ່ ກ  ຳລງັຈະເກ ດລກູ ເພືິ່ ອຈະກ ນລກູນ ັີ້ນເມ ືິ່ອເກ ດແລີ້ວ.  ແມ ິ່ຍ ງນ ັີ້ນ ໄດີ້ເກ ດລກູ

ຊຳຍ ຜູີ້ຊ ິ່ ງຈະປກົຄອງປະຊຳຊຳດທງັປວງດີ້ວຍຄີ້ອນເຫລັກ ແລະລກູນ ັີ້ນໄດີ້ຖກືຊງົຍກົຂ ີ້ນເມອືເຖ ງ

ພຣະເຈົີ້ຳ ແລະເຖ ງພຣະຣຳຊບນັລງັຂອງພຣະອງົ.   

ແລີ້ວຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ຍ ນສຽງດງັມຳຈຳກສະຫວນັວິ່ຳ,  

“ບດັນ ີ້ຄວຳມລອດພົີ້ນ ຣ ດເດດ 

 ແລະຣຳຊອຳນຳຈກັແຫິ່ງພຣະເຈົີ້ຳຂອງເຮົຳທງັຫລຳຍ ກບັທງັຣ ດອ  ຳນຳດພຣະຄຣ ດຂອງພຣະອງົໄດີ້

ມຳເຖ ງແລີ້ວ ເພຳະວິ່ຳຜູີ້ທ ິ່ ກ ິ່ຳວໂທດພວກພ ິ່ ນ ີ້ອງຂອງເຮົຳ ຕ ິ່ ພຣະພກັພຣະເຈົີ້ຳຂອງເຮົຳ ທງັກຳງເວັນ

ແລະກຳງຄືນນ ັີ້ນ ກ ໄດີ້ຖກືຖ ີ້ມລງົເສຍແລີ້ວ.  

   ພຣະຄ  ຳພ ບ ິ່ ໄດີ້ກ ິ່ຳວວິ່ຳບນັດຳວ ນຍຳນຈຳກສະຫວນັໄດີ້ກະບດົກິ່ອນເລືິ່ ອງລຳວໃນສວນເອເດນ. ແຕິ່

ບອກວິ່ຳສງົຄຳມວ ນຍຳນນ ີ້ໃນສະຫວນັນ ີ້ເກ ດຂ ີ້ນໃນຊິ່ວງເວລຳທ ິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳເກ ດ. ແຕິ່ສະຖຳນະກຳນໃນ

ສວນເອເດນສ ົິ່ງຜນົຫ ຳຍຢິ່ຳງທ ິ່ ປິ່ຽນແປງສ ິ່ ງຕິ່ຳງໆໃນໂລກແລະໃນສະຫວນັດ ັິ່ງທ ິ່ ພວກເຮົຳໄດີ້ຮຽນຮູີ້ຈຳກ

ເລືິ່ ອງໃນປະຖມົມະກຳນບດົທ  3. 

   ຄວຳມຜ ດຂອງງແູມ ິ່ນມນັເລືອກຢິ່ຳງມ  ອ ດສະຫ ະທ ິ່ ຈະປະຕ ເສດສ ດອ  ຳນຳດຂອງພຣະເຈົີ້ຳ.               

ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ຕດັສ ນໃຈໃຫີ້ອຳດຳມແລະເອວຳເຂົີ້ຳເປັນສະມຳຊ ກສະພຳອ ກດີ້ວຍ. ພວກເຂົຳເຈົີ້ຳຈະດ  ຳເນ ນ

ແຜນກຳນທ ິ່ ຈະຂະຫຍຳຍສວນເອເດນໄປທົິ່ວໂລກ. ແຕິ່ງ ູ/ ມຳນບ ິ່ ຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ອຳດຳມແລະເອວຳເຮັດສ ິ່ ງ

ນ ີ້. ຊຳຕຳນວຳງຕວົເອງແທນທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳ. ມນັກິ່ຳວໃນໃຈຂອງມນັວິ່ຳ “ຂີ້ອຍຈະຂ ີ້ນໄປສະຫວນັ ແລະຕ ັີ້ງ

ບນັລງັຂອງຂີ້ອຍໄວີ້ໃນທ ິ່ ສງູສດຸເໜືອດວງດຳວຕິ່ຳງໆ. ຂີ້ອຍຈະຕີ້ອງນ ັິ່ງດ ັິ່ງກະສດັເທ ງພທູຳງທ ດເໜືອ 

ບິ່ອນທ ິ່ ພະທງັຫ ຳຍຊຸມນມຸກນັຢູິ່ນ ັ ີ້ນ. (ອຊຢ. 14:13). 

   ຊຳຕຳນໄດີ້ເຂົີ້ຳໃຈຜ ດຫ ຳຍໃນສ ິ່ ງທ ິ່ ມນັຄ ດວິ່ຳຈະເກ ດຂ ີ້ນ. ນບັຕ ັີ້ງແຕິ່ງໄູດີ້ຫ ອກລວງເອວຳແລະຫ ງັ

ຈຳກນ ັີ້ນມນັນ  ຳໄປສູິ່ຄວຳມບຳບຂອງອຳດຳມ, ຊຳຕຳນຖກືໄລິ່ອອກຈຳກບີ້ຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ (ອຊກ.28: 

14–16).ມນັໄດີ້ຖກືເນລະເທດອອກຈຳກສະຫວນັໃຫີ້ມຳຢູິ່ໃນແຜິ່ນດ ນໂລກ (ອຊຢ. 14:12). ດຽວນ ີ້

ແຜິ່ນດ ນໂລກໄດີ້ກຳຍເປັນສະຖຳນທ ິ່ ທ ິ່ ທກຸສ ິ່ ງມ  ຊ ວ ດຈະຕຳຍ. ແຜິ່ນດ ນໂລກເປັນບິ່ອນທ ິ່ ຊ ວ ດບ ິ່ ເປັນນ ລນັ

ດອນ. ແທນທ ິ່ ຈະເປັນເຈົີ້ຳແຫິ່ງຊ ວ ດ ຊຳຕຳນກ ໄດີ້ກຳຍເປັນເຈົີ້ຳແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍ. 

   ນ ີ້ໝຳຍຄວຳມວິ່ຳສດັຕທູ ິ່ ຍ ິ່ ງໃຫຍິ່ທ ິ່ ເອ ີ້ນວິ່ຳງ,ູ ມຳນແລະຊຳຕຳນ, ບດັນ ີ້ມ  ສ ດອ  ຳນຳດເໜືອທກຸຄນົ. 

ເຫດກຳນເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ໃນສວນເອເດນໝຳຍເຖ ງກຳນສນູເສຍຄວຳມເປັນອ  ຳມະຕະສ  ຳລບັມະນດຸເຮົຳ. ບດັນ ີ້ມະນດຸ



ຈ  ຳເປັນຕີ້ອງຖກືນ  ຳກບັຄນືມຳຫຳພຣະເຈົີ້ຳເພືິ່ ອໃຫີ້ເຂົຳເຈົີ້ຳມ  ຊ ວ ດນ ລນັດອນແລະເພືິ່ ອເຂົຳເຈົີ້ຳຈະສຳມຳດຢູິ່

ກບັພຣະເຈົີ້ຳອ ກໃນສວນເອເດນໃໝິ່. 

   ຜນົຂອງສ ິ່ ງທ ິ່ ອຳດຳມແລະເອວຳໄດີ້ເຮັດແມ ິ່ນຄ  ຳສຳບແຊິ່ງຈຳກພຣະເຈົີ້ຳ. ຄ  ຳສຳບແຊິ່ງຕ ິ່ ງລູວມມ  ຄ  ຳ 

ພະຍຳກອນ. ພຣະເຈົີ້ຳກ ິ່ຳວວິ່ຳເຊືີ້ອສຳຍລກູຫ ຳນຂອງເອວຳຈະຕ ິ່ ສູີ້ກບັເຊືີ້ອສຳຍຂອງງເູລືີ້ອຍໆ:“ ແລີ້ວ

ພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວພຣະເຈົີ້ຳກ ໄດີ້ກ ິ່ຳວແກິ່ງນູ ັ ີ້ນວິ່ຳ,…ກຈູະໃຫີ້ມ  ງກບັຍ ງນ ັີ້ນກຽດຊງັກນັ,ເຊືີ້ອສຳຍຂອງມ ງ ແລະ

ເຊືີ້ອສຳຍຂອງຍ ງຈະເປັນສດັຕກູນັ.” (ປຖກ. 3: 14– 15)  ເຊືີ້ອສຳຍຂອງເອວຳແມ ິ່ນໃຜ? ມະນດຸທກຸໆ

ຄນົທ ິ່ ມ  ຊ ວ ດຢູິ່ແມ ິ່ນມຳຈຳກເອວຳ. ບນັດຳເຊືີ້ອສຳຍຂອງງແູມ ິ່ນໃຜ? ນ ັີ້ນແມ ິ່ນແຕກຕິ່ຳງຈຳກເຊືີ້ອສຳຍທຳງ

ຊ ວະພຳບທ ິ່ ມຳຈຳກເອວຳໜີ້ອຍໜ ິ່ ງ. ອກັຄະສຳວກົໂຢຮນັຍກົຕວົຢິ່ຳງໃຫີ້ພວກເຮົຳເຫັນນ ັີ້ນກ ຄືກບັພວກ

ຜູີ້ນ  ຳຊຳວຢ ວທ ິ່ ກຽດຊງັພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ. ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳບອກພວກເຂົຳວິ່ຳ“ເຈົີ້ຳທງັຫ ຳຍມຳຈຳກພ ິ່ ຂອງພວກ

ເຈົີ້ຳຄມືຳນຮີ້ຳຍ” (ຢຮ. 8:44) ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ເອ ີ້ນຢດູຳຜູີ້ທ ິ່ ທ ລະຍດົພຣະອງົວິ່ຳມຳນຮີ້ຳຍ               

(ຢຮ.6:70). ເຊືີ້ອສຳຍຂອງງແູມ ິ່ນຜູີ້ໃດທ ິ່ ຕ ິ່ ຕີ້ຳນແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ, ຄກືນັກບັງ(ູມຳນຮີ້ຳຍ)ໄດີ້ເຮັດ. 

 

ເຊືີ້ອສຳຍທ ິ່ ບ ິ່ ດ  

   ຫ ງັຈຳກຄວຳມລ ົີ້ມເຫ ວຂອງອຳດຳມແລະເອວຳໃນສວນເອເດນ, ໃນເວລຳບ ິ່ ດນົບນັຫຳກ ິ່ ເກ ດຂ ີ້ນຕືິ່ ມ. 

ລກູຄນົໜ ິ່ ງຂອງອຳດຳມແລະເອວຳກຳຍເປັນຄນົທ ິ່ ຄຳດຕະກ  ຳ. ກຳອ ນໄດີ້ຂີ້ຳນີ້ອງຊຳຍຂອງລຳວຊືິ່ ອຳເບນ. 

ກຳນກະທ  ຳຂອງກຳອ ນນ ີ້ສະແດງໃຫີ້ເຫັນວິ່ຳລຳວເປັນ“ ຄນົຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ” (1ຢຮ.3:12). ໃນຂະນະທ ິ່

ປະຊຳກອນມະນດຸເພ ິ່ ມຂ ີ້ນ, ຄວຳມຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍກ ິ່ໄດີ້ເກ ດຂ ີ້ນຄືກນັ (ປຖກ. 6: 5). 

   ຕ ິ່ ໄປ, ມ ກຳນກະບດົອ ກໂດຍວ ນຍຳນຈ  ຳນວນໜ ິ່ ງຢູິ່ໃນສະຫວນັ. ບຳບທ ິ່ ຍ ິ່ ງໃຫຍິ່ນ ີ້ບ ິ່ ໄດີ້ຖກືສ ດສອນໃນ

ກຳນເທດສະໜຳໃນເຊົີ້ຳວນັອຳທ ດຫ ຳຍຄ ັີ້ງ, ແຕິ່ມນັມ  ຜນົກະທບົຫ ຳຍຕ ິ່ ກຳນຂະຫຍຳຍຄວຳມຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍຢູິ່ເທ ງ

ແຜິ່ນດ ນໂລກ. ຄ ັີ້ງນ ີ້ມ  ພວກກະບດົຫ ຳຍກວິ່ຳໜ ິ່ ງຄນົ. ຄວຳມຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍທ ິ່ ແຜິ່ລຳມຜິ່ຳນມວນມະນດຸທ ິ່ ກ ິ່ຳວ

ເຖ ງໃນປະຖມົມະກຳນ 6:5 ມ  ແຫ ິ່ງທ ິ່ ມຳທ ິ່ ອະທ ບຳຍໄວີ້ໃນເລືິ່ ອງໃນປະຖມົມະກຳນ 6: 1-4. ເລືິ່ ອງນ ີ້

ບອກກິ່ຽວກບັພວກລກູຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳອອກຈຳກສະຖຳນທ ິ່ ທ ິ່ ເໝຳະສມົຂອງພວກເຂົຳໃນສະຫວນັແລະ

ມຳສູິ່ໂລກແລະກຳນເປັນພ ິ່ ທ ິ່ ຮ ູີ້ຈກັກນັໃນນຳມຊືິ່ ຄນົເນຟ ມ. 

   ພຣະຄ  ຳພ ໃນພຣະທ  ຳປະຖມົມະກຳນບ ິ່ ໄດີ້ໃຫີ້ລຳຍລະອຽດຫ ຳຍຢິ່ຳງ, ແຕິ່ລຳຍລະອຽດຂອງເລືິ່ ອງແມ ິ່ນ

ຖກືກິ່ຳວເຖ ງຢູິ່ບິ່ອນອືິ່ ນໆໃນພຣະຄ  ຳພ  ນອກຈຳກນ ີ້, ຍງັມ  ໜງັສຂືອງຊຳວຢ ວຫ ຳຍເລືິ່ ອງກິ່ຽວກບັເຫດກຳນ

ນ ີ້ທ ິ່ ໄດີ້ຖກືຂຽນຂ ີ້ນ. ໜງັສເືຫ ົິ່ ຳນ ີ້ບ ິ່ ໄດີ້ຖກືລວມເຂົີ້ຳໃນພຣະຄ  ຳພ , ແຕິ່ຜູີ້ຂຽນພຣະຄ  ຳພ ໃໝິ່ໄດີ້ຮູີ້ເລືິ່ ອງເຫ ົິ່ ຳນ ີ້

ແລະໄດີ້ກ ິ່ຳວເຖ ງໃນບດົຂຽນຂອງພວກເພ ິ່ ນທ ິ່ ມ  ຢູິ່ໃນພຣະຄ  ຳພ ໃໝິ່. 



   ຍກົຕວົຢິ່ຳງ, ເປໂຕແລະຢດູຳຂຽນກິ່ຽວກບັບນັດຳເທວະດຳທ ິ່ ເຮັດຜ ດກິ່ອນນ  ີ້ຳຖ ີ້ວມໂລກ (2ປຕ.2:4–6; 

ເບ ິ່ ງ ຢດ. 5–6) ພວກເພ ິ່ ນທງັສອງເວົີ້ຳວິ່ຳພວກລກູຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳຜູີ້ທ ິ່ ກະທ  ຳຄວຳມຜ ດນ ີ້ຖກືພຣະເຈົີ້ຳ 

ກກັຂງັໄວີ້ຢູິ່ໃຕີ້ແຜິ່ນດ ນໂລກ. ພວກເຂົຳຖກືຄມຸຂງັຢູິ່ທ ິ່ ນ ັ ີ້ນຈນົເຖ ງວນັສດຸທີ້ຳຍ. ພວກເຂົຳຈະຖກືລວມເຂົີ້ຳ

ໃນກຳນພ ພຳກສຳຄ ັີ້ງສດຸທີ້ຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳ.ເວລຳນ ີ້ແມ ິ່ນສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະຄ  ຳພ ເອ ີ້ນວິ່ຳ“ວນັຂອງພຣະຜູີ້ເປັນເຈົີ້ຳ.” 

   ແຫ ິ່ງຂ ີ້ມນູຂອງເປໂຕແລະຢດູຳແມ ິ່ນເປັນທ ິ່ ຮູີ້ຈກັກນັດ ຂອງນກັຄ ົີ້ນຄວີ້ຳພຣະຄ  ຳພ . ແຫ ິ່ງຂ ີ້ມນູໜ ິ່ ງແມ ິ່ນ

ປ ີ້ມທ ິ່ ເອ ີ້ນວິ່ຳ 1 ເອນກົ. ຊ ິ່ ງເປັນທ ິ່ ນ ຍມົຂອງຊຳວຢ ວໃນຊິ່ວງທ ິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳມ  ຊ ວ ດຢູິ່. ຄຣ ສຕຽນກຸິ່ມທ  ຳ

ອ ດກ ິ່ອິ່ຳນຄກືນັ, ແຕິ່ບ ິ່ ໄດີ້ຖກືຖວືິ່ຳເປັນສ ິ່ ງສກັສ ດແລະໄດີ້ຮບັກຳນດນົໃຈ. ແຕິ່ເປໂຕແລະຢດູຳຄ ດວິ່ຳບຳງ

ເນືີ້ອໃນແມ ິ່ນຖກືຕີ້ອງແລະມ ຄວຳມສ  ຳຄນັພ ທ ິ່ ຈະເອົຳລງົໃນຈດົໝຳຍທ ິ່ ພວກເພ ິ່ ນຂຽນ. 

   ບດົຂຽນເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ຄຳດຄະເນວິ່ຳພວກລກູຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢຳກຊິ່ວຍເຫ ືອມະນດຸໂດຍກຳນໃຫີ້ຄວຳມຮູີ້ອນັ

ສງູສ ົິ່ງແກິ່ພວກເຂົຳ, ຫ ືວິ່ຳພວກເຂົຳຢຳກຮຽນແບບພຣະເຈົີ້ຳໂດຍກຳນສີ້ຳງ“ຮບູລກັສະນະ” ຂອງພວກເຂົຳ

ເອງ. ບດົຂຽນຍງັປະກອບມ ຄ  ຳອະທ ບຳຍວິ່ຳຜ ປ ສຳດມຳຈຳກໃສ. ຜ ປ ສຳດແມ ິ່ນວ ນຍຳນທ ິ່ ມຳຈຳກເນຟ ມທ ິ່

ຕຳຍແລີ້ວເຊ ິ່ ງເປັນລກູຫ ຳນຂອງພວກວ ນຍຳນກະບດົແລະຜູີ້ຍ ງທ ິ່ ເປັນມະນດຸ. ພວກເຂົຳໄດີ້ຖກືຂີ້ຳຕຳຍ

ກິ່ອນແລະໃນໄລຍະນ  ີ້ຳຖ ີ້ວມໂລກ. ວ ນຍຳນຂອງຄນົເນຟ ມແມ ິ່ນວ ນຍຳນຜ ປ ສຳດທ ິ່ ພະເນຈອນໄປທົິ່ວໂລກ

ເພືິ່ ອລບົກວນມະນດຸແລະສະແຫວງຫຳທ ິ່ ຈະມ  ຮິ່ຳງກຳຍອ ກ. 

   ໃນພຣະຄຣ ສຕະທ  ຳຄ  ຳພ , ເຊືີ້ອສຳຍຂອງຄນົນ ຟ ມໃນ (ປຖກ. 6: 1-4) ຖກືເອ ີ້ນວິ່ຳຊຳວອຳນຳກ 

ມແລະ ເຣຟຳອ ມ (ຈບຊ.13:32–33; ພບຍ. 2:10–11) ເຣຟຳອ ມບຳງຄນົແມ ິ່ນຢູິ່ໃນແດນມ ຣະນຳ             

(ອຊຢ.14:9-11). ນ ີ້ແມ ິ່ນບິ່ອນທ ິ່ ງໄູດີ້ຖກືໂຍນລງົມຳຈຳກສະຫວນັ. ຜູີ້ຂຽນພຣະສນັຍຳໃໝິ່ ຕ ິ່ ມຳຈະເອ ີ້ນ

ສະຖຳນທ ິ່ ນ ັີ້ນວິ່ຳນຳລກົ. 

   ແນວຄວຳມຄ ດເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ສະແດງໃຫີ້ພວກເຮົຳເຫັນວິ່ຳນກັຂຽນຊຳວຍ ວໃນສະໄໝບຮູຳນໄດີ້ເຂົີ້ຳໃຈເຖ ງຜນົ

ໄດີ້ຮບັທ ິ່ ໜີ້ຳຢີ້ຳນກວົຂອງປະຖມົມະກຳນ 6:1-4. ບນັດຳລກູຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ກະບດົພະຍຳຍຳມສີ້ຳງ

ສວນເອເດນຂອງຕນົເອງ ພວກລກູຊຳຍທ ິ່ ກະບດົຂອງພຣະເຈົີ້ຳພະຍຳຍຳມເຮັດສວນເອເດນຂອງພວກເຂົຳ

ເອງ, ພວກເຂົຳພະຍຳຍຳມສີ້ຳງສະຖຳນທ ິ່ ທ ິ່ ມ  ວ ນຍຳນແລະຄນົຢູິ່ຮ ິ່ວມກນັ, ແຕິ່ໃນທຳງທ ິ່ ແຕກຕິ່ຳງຈຳກ

ແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກວ ນຍຳນທ ິ່ ກະບດົເຊືິ່ ອວິ່ຳພວກເຂົຳຮູີ້ດ ກວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳວິ່ຳແມ ິ່ນຫຍງັຄວນຈະເກ ດ

ຂ ີ້ນໃນໂລກນ ີ້. ພວກເຂົຳກ  ຳລງັເດ ນຕຳມເສັີ້ນທຳງດຽວກນັກບັງໄູດີ້ເຮັດ. ພວກມນັໄດີ້ປິ່ຽນແປງແຜນກຳນ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳສ  ຳລບັແຜິ່ນດ ນໂລກແລະມນັກ ິ່ຈະເຮັດໃຫີ້ສະຖຳນະກຳນທ ິ່ ບ ິ່ ດ ຮ ີ້ຳຍແຮງກວິ່ຳເກົິ່ ຳອ ກ. 

   ບ ິ່ ພຽງແຕິ່ເຫດກຳນທ ິ່ ໜີ້ຳຢີ້ຳນກວົໃນປະຖມົມະກຳນ 6:1–4 ເທົິ່ ຳນ ັີ້ນທ ິ່ ຕ ັ ີ້ງໃຈຕ ິ່ ຕີ້ຳນພຣະເຈົີ້ຳ, ຄກືນັ

ກບັງ,ູ ມນັເປັນສນັຍຳນວິ່ຳສ ິ່ ງທ ິ່ ຮ ີ້ຳຍແຮງກວິ່ຳນ ັີ້ນກ  ຳລງັຈະເກ ດຂ ີ້ນ. ໃນຊິ່ວງເວລຳຂອງໂມເຊແລະໂຢ

ຊວຍ, ໃນເວລຳທ ິ່ ພວກເຂົຳກ  ຳລງັຕ ິ່ ສູີ້ເພືິ່ ອຍ ດເອົຳດ ນແດນແຫິ່ງພຣະສນັຍຳ, ພວກເຂົຳຕີ້ອງຕ ິ່ ສູີ້ກບັຊນົເຜົິ່ ຳ



ຕິ່ຳງໆທ ິ່ ເປັນຄນົຍກັ (ພບຍ.2– 3). ຄນົຍກັເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ຖກືເອ ີ້ນຕຳມຊືິ່ ຕິ່ຳງໆ. ໃນຈດົບນັຊ  13: 32– 33 

ພວກເຂົຳຖກືເອ ີ້ນວິ່ຳຊຳວອຳນຳກ ມ. ພວກເຂົຳຖກືເອ ີ້ນເຈຳະຈງົວິ່ຳເປັນລກູຫ ຳນຂອງຄນົເນຟ ມ. ຈ ົິ່ງຈືິ່ໄວີ້

ວິ່ຳຄນົເນຟ ມແມ ິ່ນເຊືີ້ອສຳຍຂອງພວກລກູຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳໃນເລືິ່ ອງລຳວຈຳກປະຖມົມະກຳນ 6:1– 4. 

ດຳວ ດໄດີ້ຂີ້ຳຍກັໃຫຍິ່ຄນົໜ ິ່ ງຊືິ່ ວິ່ຳໂກລ ອຳດ (1ຊມອ.17). ຕ ິ່ ມຳທະຫຳນຂອງດຳວ ດບຳງຄນົໄດີ້ຂີ້ຳພວກ

ອີ້ຳຍນີ້ອງຂອງໂກລ ອຳດ. ໃນທ ິ່ ສດຸນ ີ້ແມ ິ່ນຈດຸຈບົຂອງພວກຄນົຍກັ (2 ຊມອ. 21:15-22). 

ເປັນຫຍງັເລືິ່ ອງນ ີ້ຈ  ິ່ງສ  ຳຄນັ 

   ຄ  ຳສຳບແຊິ່ງຂອງພຣະເຈົີ້ຳໃນປະຖມົມະກຳນບດົທ ິ່  3 ກິ່ຽວກບັງແູລະຈຳກນ ັີ້ນກຳນກະບດົຂອງເທວະ

ດຳໃນປະຖມົມະກຳນ 6: 1-4 ແມ ິ່ນສ ິ່ ງທ ິ່ ນກັວ ຊຳກຳນພຣະຄ  ຳພ ເອ ີ້ນວິ່ຳກຳນສູີ້ຮບົຝິ່ຳຍວ ນຍຳນ. ນ ີ້ແມ ິ່ນ

ກຳນຕ ິ່ ສູີ້ລະຫວິ່ຳງຄວຳມດ ແລະຄວຳມຊ ົິ່ວ. ມນັເປັນສງົຄຳມຂອງພວກທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍທ ິ່ ຕ ິ່ ຕີ້ຳນພຣະເຈົີ້ຳແລະປະ

ຊຳຊນົຂອງພຣະອງົ. ມນັແມ ິ່ນສງົຄຳມທ ິ່ ເກ ດຂ ີ້ນໃນສະໜຳມຮບົໃນສອງອຳນຳຈກັຄ:ື ໂລກແລະໃນໂລກ

ວ ນຍຳນທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນ. 

   ເລືິ່ ອງເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ແມ ິ່ນເລືິ່ ອງແປກຫ ຳຍ, ແຕິ່ສອນບດົຮຽນທ ິ່ ສ  ຳຄນັໃຫີ້ແກິ່ເຮົຳຄ:ື ພຣະເຈົີ້ຳມ  ສດັຕທູຳງວ ນ

ຍຳນກິ່ຽວກບັແຜນກຳນຂອງພຣະອງົສ  ຳລບັມະນດຸ. ພຣະເຈົີ້ຳຍງັມ  ສດັຕເູຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນຢູິ່ໃນປະຈບຸນັນ ີ້. ກຳນ

ຕ ິ່ ຕີ້ຳນແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳສ  ຳລບັແຜິ່ນດ ນໂລກແລະມະນດຸຍງັດ  ຳເນ ນຢູິ່ແລະຍງັຮນຸແຮງ, ທງັໃນໂລກ

ວ ນຍຳນແລະພຳຍໃນມະນດຸ. ແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳຊງົມ  ແຜນສ  ຳລບັວ ທ ທ ິ່ ສະຫວນັແລະແຜິ່ນດ ນໂລກຈະກບັມຳ

ໂຮມເຂົີ້ຳກນັອ ກ. ພວກສດັຕຈູະຖກືລງົໂທດ. ມະນດຸມ  ຄນຸຄິ່ຳຫ ຳຍຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳ. ແຜນກຳນດ ັີ້ງເດ ມ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ ສ  ຳລບັຄອບຄວົມະນດຸຂອງພຣະອງົຈະບ ິ່ ຖກືປິ່ຽນແປງຫ ືຢດຸຢ ັີ້ງ. 

   ເລືິ່ ອງລຳວໃນພຣະຄ  ຳພ ເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ສອນບດົຮຽນໃນທຳງບວກໃຫີ້ພວກເຮົຳອ ກດີ້ວຍ. ສງົຄຳມຕ ິ່ ຕີ້ຳນພຣະ

ເຈົີ້ຳອນັຍຳວນຳນສຳມຳດຕ ດຕຳມຍີ້ອນກບັໄປໄດີ້ເຖ ງຊິ່ວງເວລຳທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຕດັສ ນໃຈສີ້ຳງບນັດຳວ ນຍຳນ

ແລະມະນດຸທ ິ່ ມ  ອ ດສະຫ ະໃນກຳນຕດັສ ນໃຈເພືິ່ ອເປັນພຣະລກັສະນະຂອງພຣະອງົ. ສ ິ່ ງນ ີ້ສະແດງໃຫີ້ເຮົຳ

ເຫັນວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ແມ ິ່ນຕ ົີ້ນເຫດຂອງຄວຳມຊ ົິ່ວ. 

   ບ ິ່ ມ  ຮ ິ່ອງຮອຍຫ ກັຖຳນໃດໆໃນພຣະຄ  ຳພ ທ ິ່ ວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ວຳງແຜນ ຫ ືຊິ່ວຍໃຫີ້ບນັດຳຜູີ້ເປັນພຣະລກັ

ສະນະຂອງພຣະອງົບ ິ່ ເຊືິ່ ອຟງັ. ພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ໄດີ້ກ  ຳນດົໄວີ້ລິ່ວງໜີ້ຳວິ່ຳພວກເຂົຳຈະບ ິ່ ເຊືິ່ ອຟງັ. ຄວຳມຈ ງທ ິ່ ວິ່ຳ 

ພຣະເຈົີ້ຳຮູີ້ອະນຳຄດົວິ່ຳສ ິ່ ງນ ີ້ຈະເກ ດຂ ີ້ນ, ແຕິ່ມນັບ ິ່ ໄດີ້ໝຳຍຄວຳມວິ່ຳມ  ກຳນກ  ຳນດົໄວີ້ລິ່ວງໜີ້ຳ. ພວກເຮົຳ

ຮູີ້ຢິ່ຳງຈະແຈ ີ້ງຈຳກເລືິ່ ອງໃນ 1 ຊຳມເູອນ 23:1–14. ເລືິ່ ອງນ ີ້ບອກພວກເຮົຳກິ່ຽວກບັຕອນທ ິ່ ດຳວ ດຊິ່ວຍກູີ້

ເອົຳເມອືງເກອ ລຳຈຳກພວກຟ ລ ດສະຕ ນ. ຫ ງັຈຳກກຳນສູີ້ຮບົ, ກະສດັໂຊນຮູີ້ວິ່ຳດຳວ ດຢູິ່ໃນເມອືງ. ໂຊນ

ໄດີ້ພະຍຳຍຳມຂີ້ຳດຳວ ດເປັນເວລຳດນົນຳນເພຳະເພ ິ່ ນຄ ດວິ່ຳດຳວ ດຈະເຂົີ້ຳມຳຢ ດຄອງອຳນຳຈກັຂອງຕນົ. 



ໂຊນໄດີ້ສ ົິ່ງກອງທບັໄປທ ິ່ ເມອືງເກອ ລຳໂດຍຫວງັວິ່ຳຈະດກັຈບັດຳວ ດຢູິ່ໃນເມອືງ. ເມ ືິ່ອດຳວ ດໄດີ້ຍ ນກິ່ຽວ

ກບັແຜນກຳນຂອງໂຊນ, ລຳວໄດີ້ຖຳມພຣະເຈົີ້ຳວິ່ຳ: 

“ຊຳວເມອືງເກອ ລຳຈະມອບຂີ້ຳນີ້ອຍໃຫີ້ກະສດັໂຊນຫລືບ ິ່? ເພ ິ່ ນຈະມຳແທີ້ຕຳມທ ິ່ ຂ ີ້ຳນ ີ້ອຍໄດີ້ຍ ນນ ີ້

ບ ? ຂີ້ຳແດິ່ພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວ ພຣະເຈົີ້ຳຂອງຊຳດອ ດສະຣຳເອນ ໂຜດຕອບຂີ້ຳນີ້ອຍດີ້ວຍເຖ ດ.” 

ພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວຕອບວິ່ຳ, “ໂຊນຈະມຳແທີ້...ພວກເຂົຳຈະຫກັຫ ງັເຈົີ້ຳ” (1 ຊມອ.23: 11–12) 

   ຈຳກນ ັີ້ນດຳວ ດໄດີ້ເຮັດໃນສ ິ່ ງທ ິ່ ພວກເຮົຳຈະເຮັດ. ລຳວອອກຈຳກເມອືງໃຫີ້ໄວເທົິ່ ຳທ ິ່ ຈະໄວໄດີ້. ແລະ

ນ ັີ້ນບອກພວກເຮົຳວິ່ຳເປັນຫຍງັກຳນຮູີ້ລິ່ວງໜີ້ຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳກ ິ່ຽວກບັເຫດກຳນຕິ່ຳງໆບ ິ່ ໄດີ້ໝຳຍຄວຳມວິ່ຳ

ເຫດກຳນເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນຖກືກ  ຳນດົໄວີ້ລິ່ວງໜີ້ຳ. 1 ຊຳມເູອນ 23 ສະແດງໃຫີ້ເຫັນວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ຮູີ້ສອງ

ເຫດກຳນແຕິ່ວິ່ຳມນັບ ິ່ ເຄ ຍເກ ດຂ ີ້ນແທີໆ້ . ວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳຮູີ້ລິ່ວງໜີ້ຳວິ່ຳຈະມ  ວ ນຍຳນກະບດົແລະມ ຄວຳມລ ົີ້ມ

ເຫ ວຂອງມະນດຸ, ແຕິ່ບ ິ່ ໄດີ້ໝຳຍຄວຳມວິ່ຳພຣະອງົໄດີ້ເຮັດໃຫີ້ສ ິ່ ງເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນເກ ດຂ ີ້ນ. ກຳນຮູີ້ລິ່ວງໜີ້ຳບ ິ່

ຈ  ຳເປັນຕີ້ອງມ  ກຳນກ  ຳນດົໄວີ້ລິ່ວງໜີ້ຳ.  

   ພວກເຮົຳຈ  ຳເປັນຕີ້ອງໄດີ້ເບ ິ່ ງເຫດກຳນທ ິ່ ອຳດຳມແລະເອວຳເຮັດບຳບດີ້ວຍຄວຳມເຂົີ້ຳໃຈນ ີ້. ພຣະເຈົີ້ຳຮູີ້

ວິ່ຳອຳດຳມແລະເອວຳຈະລ ົີ້ມເຫ ວ. ພຣະອງົບ ິ່ ແປກໃຈເລ ຍ. ພຣະອງົຮູີ້ທກຸຢິ່ຳງ. ພຣະເຈົີ້ຳສຳມຳດເບ ິ່ ງເຫັນ

ຫນົທຳງເຂົີ້ຳມຳຂອງຄວຳມຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍແລະກຳນກະບດົເຂົີ້ຳມຳໃນໂລກຂອງພຣະອງົ, ຈຳກມະນດຸແລະຈຳກ

ວ ນຍຳນກະບດົທ ິ່ ເອ ີ້ນວິ່ຳຊຳຕຳນ. ແຕິ່ນ ີ້ບ ິ່ ໄດີ້ໝຳຍຄວຳມວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳເຮັດໃຫີ້ມນັເກ ດຂ ີ້ນ. 

   ພວກເຮົຳຈ  ຳເປັນຕີ້ອງເຂົີ້ຳໃຈຄວຳມຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍທ ິ່ ພວກເຮົຳປະສບົໃນຊ ວ ດຂອງພວກເຮົຳໃນແບບດຽວກນັ. 

ພຣະເຈົີ້ຳເບ ິ່ ງເຫັນພວກກະບດົແລະກຳນກະທ  ຳຂອງພວກເຂົຳ, ແຕິ່ພຣະອງົພີ້ອມທ ິ່ ຈະມ  ແຜນກຳນແກີ້ໄຂ. 

ພຣະອງົຍງັຮູີ້ອ ກວິ່ຳພວກເຮົຳຈະເກ ດມຳແລະກຳຍເປັນຄນົບຳບແລະລ ົີ້ມເຫ ວຫ ຳຍຄ ັີ້ງ. ແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ໄດີ້

ເປັນຜູີ້ກ ິ່ໃຫີ້ເກ ດຄວຳມລ ົີ້ມເຫ ວເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນ. ເມ ືິ່ອພວກເຮົຳເຮັດຜ ດ, ພວກເຮົຳຕີ້ອງຮບັຜ ດຊອບຕ ິ່ ກຳນກະທ  ຳ

ຂອງພວກເຮົຳ. ພວກເຮົຳເຮັດບຳບເພຳະວິ່ຳພວກເຮົຳເລືອກທ ິ່ ຈະເຮັດບຳບ. ພວກເຮົຳບ ິ່ ສຳມຳດເວົີ້ຳ

ວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳເປັນຕ ົີ້ນເຫດຂອງມນັ. ພວກເຮົຳບ ິ່ ສຳມຳດເວົີ້ຳວິ່ຳພວກເຮົຳບ ິ່ ມ  ທຳງເລືອກໃນຕອນທ ິ່ ພວກເຮົຳ

ໄດີ້ເຮັດບຳບ. 

ແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳຮກັພວກເຮົຳ. “ ໃນຂະນະທ ິ່ ພວກເຮົຳຍງັເປັນຄນົບຳບຢູິ່ນ ັ ີ້ນ, ພຣະຄຣ ດໄດີ້ຕຳຍແທນພວກ

ເຮົຳ” (ຣມ 5: 6-8). ພຣະອງົຮກັພວກເຮົຳເຖ ງແມ ິ່ນຮູີ້ວິ່ຳພວກເຮົຳຈະເຮັດຫຍງັ. ພຣະອງົບ ິ່ ພຽງແຕິ່ໃຫີ້

ສ ດເສລ ພຳບໃນກຳນເຮັດບຳບເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ, ພຣະອງົຍງັໃຫີ້ພວກເຮົຳມ  ອ ດສະຫ ະໃນກຳນເຊືິ່ ອຖຂື ິ່ຳວປະເສ ດ

ແລະເລືອກທ ິ່ ຈະດ  ຳລງົຊ ວ ດຢູິ່ເພືິ່ ອພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ. 



   ພຣະເຈົີ້ຳຍງັຮູີ້ອ ກວິ່ຳສ ິ່ ງທ ິ່ ບ ິ່ ດ ເກ ດຂ ີ້ນກບັຄນົເຮົຳແມ ິ່ນແຕິ່ກບັຄຣ ດສະຕຽນ. ກຳນທ ິ່ ມ  ຄວຳມຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍຢູິ່

ໃນໂລກກ ຍີ້ອນວິ່ຳມະນດຸແລະບນັດຳສ ິ່ ງມ  ຊ ວ ດວ ນຍຳນມ ອ ດສະຫ ະໃນກຳນເຮັດຄວຳມຊ ົິ່ວໄດີ້. ພຣະເຈົີ້ຳ

ຂອງພວກເຮົຳບ ິ່ ແມ ິ່ນພຣະເຈົີ້ຳຊ ົິ່ວຜູີ້ທ ິ່ ກ ິ່ໃຫີ້ເກ ດເຫດກຳນທ ິ່ ເປັນຕຳຢີ້ຳນ. ພຣະອງົບ ິ່ ຈ  ຳເປັນຕີ້ອງມ  ອຳຊະ

ຍຳກ  ຳແລະບຳບທ ິ່ ໜີ້ຳຢີ້ຳນກວົເກ ດຂ ີ້ນເພືິ່ ອໃຫີ້ແຜນກຳນຂອງພຣະອງົດ  ຳເນ ນໄປໄດີ້ດ . ພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ຕີ້ອງ 

ກຳນຄວຳມຊ ົິ່ວ, ແຜນກຳນຂອງພຣະອງົຈະປະສບົຜນົສ  ຳເລັດເຖ ງວິ່ຳຈະມ  ຄວຳມຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ. ພຣະອງົຈະເອົຳ

ຊະນະຄວຳມຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍແລະໃນທ ິ່ ສດຸຈະຕດັສ ນແລະທ  ຳລຳຍມນັ. 

   ພວກເຮົຳອຳດຖຳມວິ່ຳເປັນຫຍງັພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ກ  ຳຈດັຄວຳມຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍໃນເວລຳນ ີ້. ມ  ເຫດຜນົຄ:ື ສ  ຳລບັພຣະ

ເຈົີ້ຳທ ິ່ ຈະກ  ຳຈດັຄວຳມຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ, ພຣະອງົຈະຕີ້ອງກ  ຳຈດັບນັດຳຜູີ້ທ ິ່ ເປັນພຣະລກັສະນະຂອງພຣະອງົຄື 

ມະນດຸແລະວ ນຍຳນເຊ ິ່ ງເປັນຜູີ້ທ ິ່ ບ ິ່ ສມົບນູແບບຄືກບັພຣະອງົ. ນ ັີ້ນຈະເປັນກຳນແກີ້ໄຂບນັຫຳຂອງຄວຳມ

ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ, ແຕິ່ມນັຈະໝຳຍຄວຳມວິ່ຳແຜນດ ັີ້ງເດ ມຂອງພຣະເຈົີ້ຳສ  ຳລບັວ ນຍຳນແລະມະນດຸໃຫີ້ມຳຢູິ່ໃນ

ຄອບຄວົຂອງພຣະອງົແລະປກົຄອງຮິ່ວມກບັພຣະອງົນ ັີ້ນແມ ິ່ນຄວຳມຜ ດພຳດອນັໃຫຍິ່ຫ ວງ. ພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ໄດີ້

ເຮັດຜ ດພຳດ. 

   ພວກເຮົຳອຳດຈະຄ ດຄກືນັວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ເຄ ຍໃຫີ້ເສລ ພຳບແກິ່ມະນດຸ. ແຕິ່ວິ່ຳມນັກ ິ່ຈະບ ິ່ ດ ຄກືນັ. ໂດຍ

ກຳນໃຫີ້ເສລ ພຳບແກິ່ພວກເຮົຳ, ພຣະເຈົີ້ຳຊງົເລືອກທ ິ່ ຈະບ ິ່ ເຮັດໃຫີ້ພວກເຮົຳເປັນທຳດຫ ືຫຸິ່ນຍນົທ ິ່ ບ ິ່ ມ  ຈ ດໃຈ. 

ນ ັີ້ນແມ ິ່ນທຳງເລືອກໃນກຳນມ ອ ດສະຫ ະໃນກຳນຕດັສ ນໃຈ. ເນືິ່ອງຈຳກວິ່ຳເສລ ພຳບແມ ິ່ນຄນຸລກັສະນະທ ິ່

ພວກເຮົຳແບິ່ງປນັກບັພຣະເຈົີ້ຳ, ພວກເຮົຳບ ິ່ ສຳມຳດເປັນພຣະລກັສະນະຂອງພຣະເຈົີ້ຳຫຳກບ ິ່ ມ  ເສລ ພຳບ. 

ພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ແມ ິ່ນຫຸິ່ນຍນົ. ພຣະອງົໄດີ້ເຮັດໃຫີ້ພວກເຮົຳຄກືບັພຣະອງົເອງ. ນ ັີ້ນບ ິ່ ແມ ິ່ນຄວຳມຜ ດພຳດເຊັິ່ ນ

ກນັ. ພຣະເຈົີ້ຳຊງົຮກັຄວຳມຄ ດຂອງຄນົໃນຄອບຄວົຂອງພຣະອງົຫ ຳຍເກ ນກວິ່ຳທ ິ່ ຈະຕດັສ ນໃຈອ ກເທືິ່ ອ

ໜ ິ່ ງ. ພຣະເຈົີ້ຳຊງົມ  ແຜນກຳນກິ່ອນທ ິ່ ພຣະອງົໄດີ້ສີ້ຳງແຜິ່ນດ ນໂລກເພືິ່ ອໄຖິ່ມະນດຸ, ທ  ຳລຳຍຄວຳມຊ ົິ່ວ

ຮີ້ຳຍ, ຟືີ້ນຟສູວນເອເດນຂ ີ້ນໃໝິ່, ແລະເຊັດນ  ີ້ຳຕຳທກຸໆຢດົ (ພນມ. 7:17; 21:4). 

   ກຳນທບົທວນຄືນຂອງພວກເຮົຳກິ່ຽວກບັສງົຄຳມອນັຍຳວນຳນຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳກ  ຳລງັດ  ຳເນ ນຢູິ່. ພຣະເຈົີ້ຳມ  

ຍດຸທະສຳດກຳນສູີ້ຮບົ. ແຕິ່ສະຖຳນະກຳນແມ ິ່ນກ  ຳລງັຈະຮີ້ຳຍແຮງກວິ່ຳເກົິ່ ຳກ ິ່ອນທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳເລ ິ່ ມເຄືິ່ ອນ

ໄຫວຄ ັີ້ງທ  ຳອ ດ. 

 

 

 



ບດົທ  5 

ພມູສຳດສ ິ່ ງທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດ 

  ກຳນກະບດົທຳງວ ນຍຳນທ ິ່ ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳຂຽນໃນບດົກິ່ອນໜີ້ຳນ ີ້ມ  ບຳງສ ິ່ ງບຳງຢິ່ຳງທ ິ່ ຄີ້ຳຍຄືກນັ. ທງັສອງ

ແມ ິ່ນກຳນກະບດົທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດໄດີ້ສມຸໃສິ່ກຳນຍ ດຄອງແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳສ  ຳລບັມະນດຸແລະແຜນ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳໃນກຳນຂະຫຍຳຍອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົ. ໃນບດົນ ີ້ພວກເຮົຳຈະພ ຈຳລະນຳເບ ິ່ ງກຳນກະບດົ

ອ ກຢິ່ຳງໜ ິ່ ງ, ເຊ ິ່ ງເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນຈຳກມະນດຸທ ິ່ ບ ິ່ ແມ ິ່ນຈຳກພວກວ ນຍຳນ. 

   ກຳນກະບດົຕ ິ່ ໄປນ ີ້ໄດີ້ສີ້ຳງບນັຫຳທ ິ່ ຍງັມ  ຜນົກະທບົຕ ິ່ ພວກເຮົຳທກຸມ ືີ້ນ ີ້. ກຳນກະບດົໄດີ້ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນຈຳກມະ

ນດຸ, ແຕິ່ມນັລວມທງັວ ນຍຳນນ  ຳ. ກຳນສູີ້ຮບົກນັລະຫວິ່ຳງພວກກະບດົແລະພຣະເຈົີ້ຳຄ ັີ້ງນ ີ້ໄດີ້ສີ້ຳງຄວຳມ

ເສຍຫຳຍໃຫີ້ແກິ່ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳສ  ຳລບັມະນດຸແລະແຜິ່ນດ ນໂລກ. ຈນົກວິ່ຳພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຈະກບັມຳ

ສີ້ອມແປງຄວຳມເສຍຫຳຍນ ີ້ໄດີ້. 

ວ ຫຳນຫ ບຳເບນ 

   ເລືິ່ ອງລຳວຂອງວ ຫຳນຫ ຄອຍບຳເບນ (ປຖກ.11:1–9) ແມ ິ່ນໜ ິ່ ງໃນບນັດຳເລືິ່ ອງລຳວທ ິ່ ຮູີ້ຈກັກນັດ ທ ິ່

ສດຸໃນພຣະຄ  ຳພ ແລະຍງັມ  ຄວຳມເຂົີ້ຳໃຈໜີ້ອຍທ ິ່ ສດຸ. ເດັກນີ້ອຍຮຽນຮູີ້ເລືິ່ ອງນ ີ້ໃນຫີ້ອງລະວ ວນັອຳທ ດເປັນ

ຊິ່ວງເວລຳທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳເຮັດໃຫີ້ພຳສຳຂອງມະນດຸສບັສນົ. 

   ຫ ງັຈຳກນ  ີ້ຳຖ ີ້ວມໂລກ, ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ກ ິ່ຳວຄ  ຳສ ັິ່ງ ທ ິ່ ພຣະອງົມອບໃຫີ້ແກິ່ອຳດຳມແລະເອວຳແຜິ່ຂະ

ຫຍຳຍເຊືີ້ອສຳຍໄປທົິ່ວແຜິ່ນດ ນໂລກອ ກ. ພຣະເຈົີ້ຳຍງັຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ມະນດຸເປັນຕວົແທນຂອງພຣະອງົແລະ

ເຜ ຍແຜິ່ອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົອອກໄປ. ແຕິ່, ອ ກເທືິ່ ອໜ ິ່ ງ, ມນັບ ິ່ ໄດີ້ເກ ດຂ ີ້ນ. ມະນດຸບ ິ່ ຍອມກະແຈກກະ

ຈຳຍອອກໄປ. ດີ້ວຍກຳນກະບດົໃນໃຈຂອງພວກເຂົຳ, ພວກເຂົຳຄ ດວິ່ຳແນວຄ ດຂອງພວກເຂົຳທ ິ່ ຈະຢູິ່ນ  ຳ

ກນັດ ກວິ່ຳພວກເຂົຳຈ ິ່ງຕດັສ ນໃຈສີ້ຳງວ ຫຳນເພືິ່ ອຫລ ກລີ້ຽງກຳນກະແຈກກະຈຳຍ (ປຖກ.11:4). ແນວຄ ດ

ຂອງພວກເຂົຳເບ ິ່ ງຄວືິ່ຳແປກໆ. ແມ ິ່ນແລີ້ວ, ວ ຫຳນທ ິ່ ໜີ້ຳອດັສະຈນັຈະເຮັດໃຫີ້ພວກເຂົຳມ  ຊືິ່ ສຽງ (ປຖກ.

11: 4), ແຕິ່ມນັຈະປີ້ອງກນັບ ິ່ ໃຫີ້ພວກເຂົຳກະແຈກກະຈຳຍຢູິ່ທ ົິ່ວໂລກໄດີ້ແນວໃດ? 

   ຄ  ຳຕອບແມ ິ່ນກິ່ຽວຂີ້ອງກບັວ ຫຳນນ ັີ້ນ. ນກັວ ຊຳກຳນພຣະຄ  ຳພ ແລະນກັຄ ົີ້ນຄວີ້ຳບຮູຳນຄະດ ຮູີ້ກ ິ່ຽວກບັ

ວດັທະນະທ  ຳທ ິ່ ຄນົບຮູຳນເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນອຳໄສຢູິ່. ແຜິ່ນດ ນດ ັິ່ງກ ິ່ຳວຖກືເອ ີ້ນວິ່ຳບຳບ ໂລນແລະປະຊຳຊນົຢູິ່ທ ິ່ ນ ັ ີ້ນໄດີ້

ສີ້ຳງວ ຫຳນທ ິ່ ເອ ີ້ນວິ່ຳຊ ກກແູຣດສ ໌ziggurats ຈດຸປະສງົຂອງຊ ກກແູຣດສແ໌ມ ິ່ນເພືິ່ ອສະຖຳນທ ິ່ ທ ິ່ ຄນົ



ສຳມຳດພບົກບັບນັດຳວ ນຍຳນ(ເທບພະເຈົີ້ຳ)ໄດີ້. ມະນດຸຕີ້ອງກຳນຢຳກນ  ຳວ ນຍຳນທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນລງົມຳສູິ່

ໂລກເຂົີ້ຳໄປໃນວ ຫຳນຂອງພວກເຂົຳ. ມະນດຸບ ິ່ ຢຳກເຮັດໃຫີ້ໂລກຄກືບັເອເດນ. ພວກເຂົຳບ ິ່ ຕີ້ອງກຳນ

ເຜ ຍແຜິ່ຄວຳມຮູີ້ແລະອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. 

   ສ ິ່ ງນ ີ້ຂດັກບັແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ພ ໃຈ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ບອກກບັສະມຳຊ ກສະພຳວ ນຍຳນຂອງ

ສະພຳພຣະອງົວິ່ຳ,“ ພວກເຮົຳຕີ້ອງລງົໄປເຮັດໃຫີ້ພຳສຳຂອງເຂົຳສບັສນົແຕກຕິ່ຳງກນັ ແລະພວກເຂົຳຈະ

ເວົີ້ຳບ ິ່ ເຂົີ້ຳໃຈກນັ.” (ປຖກ.11:7). ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ເຮັດດ ັິ່ງນ ັີ້ນ, ແລະໃນທນັໃດນ ັີ້ນມະນດຸກ ບ ິ່ ສຳມຳດເວົີ້ຳຈຳ

ສືິ່ ສຳນເຂົີ້ຳໃຈກນັອ ກຕ ິ່ ໄປ, ພວກເຂົຳຈ ິ່ງແຍກແລະກະແຈກກະຈຳຍຢູິ່ທ ົິ່ວແຜິ່ນດ ນໂລກ. ເຫດກຳນນ ີ້

ອະທ ບຳຍວິ່ຳປະເທດຕິ່ຳງໆທ ິ່ ມ  ລຳຍຊືິ່ ໃນປະຖມົມະກຳນ 10 ເກ ດຂ ີ້ນໄດີ້ແນວໃດ. 

   ນ ັີ້ນແມ ິ່ນເລືິ່ ອງທ ິ່ ຄຣ ສຕຽນສິ່ວນໃຫຍິ່ຮູີ້. ຕອນນ ີ້ໃຫີ້ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳອະທ ບຳຍສິ່ວນທ ິ່ ເຂົຳເຈົີ້ຳບ ິ່ ຮ ູີ້ 

ເທບພະເຈົີ້ຳແລະບນັດຳປະຊຳຊຳດຂອງພວກເຂົຳ 

   ໃນປະຖມົມະກຳນບດົທ  11 ບ ິ່ ແມ ິ່ນຂ ີ້ຄວຳມດຽວໃນພຣະຄ  ຳພ ທ ິ່ ອະທ ບຳຍເຖ ງເຫດກຳນທ ິ່ ໄດີ້ເກ ດຂ ີ້ນ

ທ ິ່ ວ ຫຳນບຳເບນ. ໃນພຣະບນັຍດັສອງ 32: 8–9 ຍງັບອກກິ່ຽວກບັເລືິ່ ອງນ ີ້ອ ກດີ້ວຍ: 

ເມ ືິ່ອອງົພຣະຜູີ້ສງູສດຸໄດີ້ປະທຳນມ ລະດກົແກິ່ບນັດຳປະຊຳຊຳດ, ເມ ືິ່ອພຣະອງົແບິ່ງແຍກມະນດຸຊຳດ, 

ພຣະອງົໄດີ້ກ  ຳນດົເຂດແດນຂອງມະນດຸຕຳມຈ  ຳນວນລກູຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ແຕິ່ສິ່ວນຂອງພຣະຜູີ້ເປັນ

ເຈົີ້ຳແມ ິ່ນປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົ, ຢຳໂຄບເປັນມ ລະດກົຂອງພຣະອງົເອງ. 

   ພຣະຄ  ຳພ ສະບບັແປບຳງສະບບັມ  ຄ  ຳວິ່ຳ “ລກູຫ ຳນຂອງອ ດສະຣຳເອນ” ແທນທ ິ່ ຈະເປັນ “ລກູ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ” ໃນປະໂຫຍກທ  ຳອ ດ. ແຕິ່ຊນົຊຳດອ ດສະຣຳເອນບ ິ່ ມ  ຢູິ່ໃນຊິ່ວງເວລຳຂອງວ ຫຳນຫ ບຳເບນ. 

ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ເອ ີ້ນອບັຣຳຮຳມພຳຍຫ ງັເລືິ່ ອງວ ຫຳນຫ ບຳເບນເທົິ່ ຳນ ັີ້ນໃນ (ປຖກ.12). ຄ  ຳວິ່ຳ"ລກູຫ ຳນຂອງ

ອ ດສະຣຳເອນ" ຈ ິ່ງບ ິ່ ຖກືຕີ້ອງ. ຄ  ຳວິ່ຳ“ລກູຂອງພຣະເຈົີ້ຳ” ກ ິ່ແມ ິ່ນວ ທ ທ ິ່ ຖກືຂຽນໄວີ້ໃນປ ີ້ມບຮູຳນທ ິ່ ເອ ີ້ນວິ່ຳ

ໜງັສືມ ີ້ວນທະເລຕຳຍ Dead Sea Scrolls. ໜງັສມື ີ້ວນເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ເປັນເອກະສຳນທ ິ່ ເກົິ່ ຳແກິ່ທ ິ່ ສດຸທ ິ່ ຮູີ້ຈກັກນັ

ໃນພຣະຄ  ຳພ . ພຣະຄ  ຳພ ພຳສຳອງັກ ດສະບບັແປໃໝິ່ ( Newer English translation Bibles) ໄດີ້ແກີ້

ໄຂປະໂຫຍກແລະດຽວນ ີ້ໃຊີ້ຄ  ຳວິ່ຳ“ລກູຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳ”. 

ຄ  ຳເວົີ້ຳນ ັີ້ນເປັນສ ິ່ ງສ  ຳຄນັ. ເມ ືິ່ອພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ແບິ່ງແຍກຊນົຊຳດຕິ່ຳງໆ, ພວກເຂົຳໄດີ້ຖກືແບິ່ງແຍກໃຫີ້

ບນັດຳລກູຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ຈດັແບິ່ງປະຊຳຊຳດໃຫີ້ແກິ່ສະມຳຊ ກໃນສະພຳສະຫວນັຂອງ          

ພຣະອງົ. ນ ີ້ແມ ິ່ນຄ  ຳອະທ ບຳຍຂອງພຣະຄ  ຳພ ກ ິ່ຽວກບັເຫດຜນົທ ິ່ ວິ່ຳເປັນຫຍງັປະຊຳຊຳດຕິ່ຳງໆໄດີ້ມຳ

ນະມດັສະກຳນບນັດຳພະອືິ່ ນ(ເທບພະເຈົີ້ຳ). ຈນົເຖ ງເຫດກຳນທ ິ່ ວ ຫຳນບຳເບນນ ີ້, ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນ



ຄວຳມສ  ຳພນັໂດຍກງົກບັມະນດຸທກຸໆຄນົ. ແຕິ່ໃນກຳນກະບດົນ ີ້ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ປິ່ຽນແປງສ ິ່ ງນ ັີ້ນແລີ້ວ.               

ພຣະເຈົີ້ຳຕດັສ ນໃຈໃຫີ້ສະມຳຊ ກສະພຳວ ນຍຳນຂອງພຣະອງົປກົຄອງບນັດຳປະຊຳຊຳດທ ິ່ ກະບດົ. 

   ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ຕດັສ ນມະນດຸອ ກເທືິ່ ອໜ ິ່ ງ. ກິ່ອນໜີ້ຳນ ີ້, ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ສ ົິ່ງກຳນພ ພຳກສຳເລືິ່ ອງນ  ີ້ຳຖ ີ້ວມມຳ

ໃຫີ້. ມະນດຸກ ໄດີ້ປະຕ ເສດອ ກເທືິ່ ອໜ ິ່ ງທ ິ່ ຈະຕ ດຕຳມພຣະເຈົີ້ຳ. ມະນດຸຈະບ ິ່ ປະຕ ບດັຕຳມແຜນກຳນຂອງ 

ພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ພຣະອງົໄດີ້ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນໃນສວນເອເດນ. ສະນ ັີ້ນບດັນ ີ້ພຣະເຈົີ້ຳຈ ິ່ງຕດັສ ນໃຈສີ້ຳງກຸິ່ມຄນົໃໝິ່ຂ ີ້ນ. 

ກຸິ່ມຄນົໃໝິ່ນ ີ້ຈະເປັນປະຊຳກອນຂອງພຣະອງົ.  ພຣະບນັຍດັສອງ 32: 9 ກິ່ຳວວິ່ຳຄນົເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ແມ ິ່ນຄນົອ ດ

ສະຣຳເອນ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນກຸິ່ມຄນົໃໝິ່ນ ີ້ເມ ືິ່ອພຣະອງົຊງົເອ ີ້ນອບັຣຳຮຳມ. ກຳນຊງົເອ ີ້ນອບັຣຳຮຳມ 

(ປຖກ.12) ແມ ິ່ນເລືິ່ ອງຕ ິ່ ໄປໃນພຣະຄ  ຳພ . 

     ກຳນແບິ່ງບນັດຳປະເທດໃຫີ້ແກິ່ສະມຳຊ ກສະພຳວ ນຍຳນຂອງພຣະອງົຊິ່ວຍໃຫີ້ພວກເຮົຳເຂົີ້ຳໃຈ             

ພຣະຄ  ຳພ ເດ ມທງັໝດົ. ມນັຊິ່ວຍໄດີ້ແນວໃດ?    ພຣະຄ  ຳພ ເດ ມສິ່ວນທ ິ່ ເຫ ືອຢູິ່ນ ັ ີ້ນແມ ິ່ນກິ່ຽວກບັພຣະເຈົີ້ຳ

ຂອງອ ດສະຣຳເອນແລະປະຊຳຊນົພຣະອງົກ ຄຄືນົອ ດສະຣຳເອນ, ແລະພວກເຂົຳເຈົີ້ຳມກັຈະຂດັແຍິ່ງກບັ

ບນັດຳ  ພະຂອງປະເທດອືິ່ ນໆແລະປະຊຳຊນົທ ິ່ ນບັຖພືະເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນ. 

   ຂ ີ້ຂດັແຍິ່ງນ ີ້ບ ິ່ ແມ ິ່ນແຜນດ ັີ້ງເດ ມຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ແມ ິ່ນແລີ້ວ, ສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະອງົໄດີ້ເຮັດຢູິ່ບຳບ ໂລນ(ວ ຫຳນ

ບຳເບນ)ຕ ິ່ ປະເທດຊຳດແມ ິ່ນກຳນພ ພຳກສຳສ  ຳລບັກຳນກະບດົຂອງພວກເຂົຳ. ແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ເຄ ຍຕ ັີ້ງໃຈທ ິ່

ຈະໃຫີ້ປະຊຳຊຳດຕິ່ຳງໆປກົຄອງໂດຍພວກວ ນຍຳນຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍທ ິ່ ກະບດົ. ພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ໄດີ້ວຳງແຜນທ ິ່ ຈະປະຖ ີ້ມ

ປະຊຳຊຳດຕິ່ຳງໆຕະຫ ອດໄປ. ເມ ືິ່ອພຣະເຈົີ້ຳຊງົເຮັດພນັທະສນັຍຳກບັອບັຣຳຮຳມ, ພຣະອງົໄດີ້ກ ິ່ຳວຢິ່ຳງ

ຈະແຈ ີ້ງໃນແຜນຂອງພຣະອງົວິ່ຳ: " ເຮົຳຈະອວຍພອນຊນົຊຳດທງັປວງ". ພອນນ ີ້ຈະມຳໂດຍຜິ່ຳນອບັຣຳ

ຮຳມແລະເຊືີ້ອສຳຍຂອງເພ ິ່ ນ (ປຖກ.12: 3). ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ວຳງແຜນທ ິ່ ຈະນ  ຳປະເທດຕິ່ຳງໆກບັເຂົີ້ຳມຳໃນ

ຄອບຄວົຂອງພຣະອງົ. 

   ໂປໂລຮູີ້ເລືິ່ ອງທງັໝດົນ ີ້. ໃນຄ  ຳເທດສະໜຳຂອງເພ ິ່ ນຕ ິ່ ນກັປດັຊະຍຳຊຳວກຣ ດຢູິ່ທ ິ່ ກງຸອຳແຖນ, ທິ່ຳນ

ກິ່ຳວວິ່ຳ: ພຣະອງົໄດີ້ສີ້ຳງມະນດຸທກຸຊຳດ ໃຫີ້ເກ ດມຳຈຳກມະນດຸຄນົດຽວ ແລະໃຫີ້ພວກເຂົຳຢູິ່ທ ົິ່ວພ ພບົ

ໂລກ ພຣະອງົໄດີ້ຊງົກ  ຳນດົເວລຳ ແລະກ  ຳນດົເຂດທ ິ່ ພວກເຂົຳຢູິ່ນ ັ ີ້ນ.  

ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນເພືິ່ ອໃຫີ້ປະຊຳຊຳດສະແຫວງຫຳພຣະເຈົີ້ຳ ຫວງັວິ່ຳພວກເຂົຳຈະຊອກຫຳຈນົ

ພບົພຣະອງົ, ແຕິ່ທ ິ່ ຈ  ງ ພຣະອງົບ ິ່ ຊງົຢູິ່ໄກຈຳກເຮົຳທກຸຄນົ (ກຈ.17: 26–27) 

  ຜິ່ຳນທຳງໂມເຊ,ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ເຕອືນປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົເອງຄືຄນົອ ດສະຣຳເອນ,ບ ິ່ ໃຫີ້ນະມດັສະກຳນ 

“ວ ນຍຳນເທ ງສະຫວນັ” (ພບຍ. 4: 19-20). ໃນ ກຈ.17: 26-27 ເຮັດໃຫີ້ແຈ ິ່ມແຈ ີ້ງວິ່ຳແຜນກຳນ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນປະເທດຕິ່ຳງໆຍງັຄງົຊອກຫຳພຣະອງົແລະບ ິ່ ນະມດັສະກຳນວ ນຍຳນຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍທ ິ່ ກະບດົ 



   ແຕິ່ສະມຳຊ ກສະພຳວ ນຍຳນທ ິ່ ໄດີ້ຮບັອ  ຳນຳດເໜືອປະເທດຕິ່ຳງໆໄດີ້ກະບດົແລະຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນກ ິ່ ເລ ິ່ ມ

ແຊກແຊງແຜນກຳນຂອງພຣະອງົໃນສອງທຳງ. 

   ພວກເຮົຳໄດີ້ເຫັນກິ່ອນໜີ້ຳນ ີ້ໃນເພງສນັລະເສ ນ 82: 1 ວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ເຕົີ້ຳໂຮມສະມຳຊ ກສະພຳ

ຂອງພຣະອງົ. ເລືິ່ ອງເຕັມບອກພວກເຮົຳວິ່ຳເປັນຫຍງັ. ພວກລກູຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳຜູີ້ທ ິ່ ໄດີ້ຮບັສ ດອ  ຳນຳດ 

ເໜືອປະເທດຊຳດຕິ່ຳງໆໄດີ້ປກົຄອງປະເທດເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນຢິ່ຳງບ ິ່ ເປັນທ  ຳ. ພວກເຂົຳໄດີ້ກະບດົແລະເຮັດໃນທຳງ

ທ ິ່ ຂດັກບັແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພຣະເຈົີ້ຳທິ່ຽງທ  ຳແລະຕີ້ອງກຳນຄວຳມຍດຸຕ ທ  ຳຢູິ່ທ ົິ່ວທກຸແຫິ່ງ.ພຣະເຈົີ້ຳ

ໄດີ້ຕດັສ ນພວກເຂົຳທນັທ ທ ິ່ ກອງປະຊຸມໄດີ້ເລ ິ່ ມຂ ີ້ນຄ:ື "ພວກທິ່ຳນຕີ້ອງຢດຸຕ ກຳນຕດັສ ນອນັບ ິ່ ຍດຸຕ ທ  ຳແລະ

ຕີ້ອງເຊົຳເປັນພກັພວກຂອງຄນົຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ?" (ພສສ. 82: 2). ຫ ງັຈຳກກິ່ຳວໂທດພວກເຂົຳຢິ່ຳງແຮງກິ່ຽວກບັ

ຄວຳມບ ິ່ ຍດຸຕ ທ  ຳຂອງພວກເຂົຳ, ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ອະທ ບຳຍວິ່ຳພວກເຂົຳລ ົີ້ມເຫ ວໃນກຳນຊິ່ວຍເຫ ືອປະຊຳຊຳດ

ຕິ່ຳງໆແນວໃດ. ພວກເຂົຳໄດີ້ຊຸກຍູີ້ມະນດຸໃຫີ້ເດ ນໄປໃນເສັີ້ນທຳງທ ິ່ ມດືມນົແລະພວກເຂົຳບ ິ່ ໄດີ້ຊິ່ວຍໃຫີ້

ຊອກຫຳທຳງກບັໄປຫຳພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ແທີ້ຈ ງ :   “ພວກເຈົີ້ຳໂງ ິ່ຈ ີ້ຳ ແລະບ ິ່ ຮູີ້ຈກັຫຍງັທງັຍິ່ຳງໄປມຳໃນ 

ຄວຳມມດືແລະຄວຳມຍດຸຕ ທ  ຳໄດີ້ສນູເສຍໄປຈຳກໂລກນ ີ້.” (ພສສ. 82: 5). 

   ແມ ິ່ນແຕິ່ປະຊຳກອນຂອງພຣະເຈົີ້ຳຄືຄນົອ ດສະຣຳເອນມກັຈະຫນັໄປຂຳບໄຫວີ້ບຊູຳວ ນຍຳນກະບດົເຫ ົິ່ ຳ

ນ ີ້ທ ິ່ “ ຫີ້ຳມບ ິ່ ໃຫີ້ພວກເຂົຳຂຳບໄຫວີ້” (ພບຍ. 29:26; ເບ ິ່ ງ 32:17). ສະມຳຊ ກຂອງສະພຳບ ິ່ ໄດີ້ຈງົຮກັ

ພກັດ ຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳ. ປະຕ ກ ລ ຍຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນວິ່ອງໄວແລະຮນຸແຮງ (ພສສ. 82: 6–7):“ ເຮົຳກິ່ຳວວິ່ຳ

, ‘ພວກເຈົີ້ຳຄບືນັດຳພະທງັຫ ຳຍເປັນພວກລກູຊຳຍອງົສງູສດຸທງັໝດົ.’ແຕິ່ພວກເຈົີ້ຳພດັເປັນດ ັິ່ງມະນດຸທ  ຳ

ມະດຳແລະຈະສ ີ້ນຊ ວຳລງົດ ັິ່ງເຈົີ້ຳຊຳຍຄນົໜ ິ່ ງ.” 

   ພວກວ ນຍຳນຂອງສະມຳຊ ກສະພຳ (ເທບພະເຈົີ້ຳ)ຈະສນູເສຍຄວຳມເປັນອ  ຳມະຕະຂອງພວກເຂົຳ             

(ພສສ.82: 7) ແລະຕຳຍຄືກບັມະນດຸ. ພວກເຮົຳຮູີ້ຈຳກພຣະທ  ຳຕອນອືິ່ ນໆວິ່ຳກຳນພ ພຳກສຳນ ີ້ກ ິ່ຽວຂີ້ອງ

ກບັຍກຸສດຸທີ້ຳຍ (ອຊຢ.34: 1–4). ໃນຕອນທີ້ຳຍຂອງເພງສນັລະເສ ນບດົທ  82, ຜູີ້ຂຽນຫວງັວິ່ຳມ ືີ້ທ ິ່ ພຣະ

ເຈົີ້ຳຈະຍ ດເອົຳທກຸຊຳດຄນືມຳເປັນມ ລະດກົຂອງພຣະອງົໃນທ ິ່ ສດຸ. ດ ັິ່ງທ ິ່ ພວກເຮົຳຈະເຫັນໃນພຳຍຫ ງັ, 

ພຣະເຈົີ້ຳຈະເຮັດໃຫີ້ແຜນກຳນນ ີ້ສ  ຳເລັດແລະມ ກຳນອະທ ບຳຍໄວີ້ໃນພຣະສນັຍຳໃໝິ່. 

ພຳບລວມຂອງພຣະບນັຍດັສອງບດົທ  32  

   ສ ິ່ ງທ ິ່ ພວກເຮົຳໄດີ້ຮຽນຮູີ້ໃນພຣະບນັຍດັສອງ 32: 8-9 ກິ່ຽວກບັວ ນຍຳນທ ິ່ ໄດີ້ຮບັສ ດອ  ຳນຳດເໜືອ 

ປະເທດຕິ່ຳງໆທ ິ່ ພວກເຮົຳຈະເອ ີ້ນວິ່ຳ “ພຳບລວມຂອງພຣະບນັຍດັສອງບດົທ  32 ”. ທດັສະນະນ ີ້ເຂົີ້ຳໃຈ

ວິ່ຳແຜິ່ນດ ນໂລກໄດີ້ແບິ່ງອອກເປັນພຳກສິ່ວນທ ິ່ ປກົຄອງໂດຍວ ນຍຳນທ ິ່ ມ  ອ  ຳນຳດແຕກຕິ່ຳງກນັທ ິ່ ໄດີ້ກະບດົ

ຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳແລະແຜນກຳນຂອງພຣະອງົ. ບຳງສິ່ວນຂອງແຜິ່ນດ ນໂລກໄດີ້ອທຸ ດໃຫີ້ພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກເຮົຳເວົີ້ຳ

ວິ່ຳພືີ້ນທ ິ່ ນ ີ້ແມ ິ່ນ "ບ ລ ສດຸສກັສ ດ". ສິ່ວນອືິ່ ນໆຂອງແຜິ່ນດ ນໂລກແມ ິ່ນອທຸ ດແກິ່ວ ນຍຳນກະບດົ.ພຳບລວມ



ຂອງພຣະບນັຍດັສອງບດົທ  32  ນ ີ້ສະທີ້ອນໃຫີ້ເຫັນຢູິ່ໃນຫ ຳຍບິ່ອນໃນພຣະຄ  ຳພ ຍກົຕວົຢິ່ຳງ, ໃນພຣະທ  ຳ

ຂອງດຳນ ເອນບອກວິ່ຳປະເທດຕິ່ຳງຊຳດກ  ຳລງັປກົຄອງໂດຍວ ນຍຳນ "ຜູີ້ປກົຄອງ " (ດຳນ ເອນ 10:13, 

20–21). ອ ກຕວົຢິ່ຳງໜ ິ່ ງ: ເມ ືິ່ອດຳວ ດພວມໜ ຈຳກກະສດັໂຊນ, ລຳວຖກືບງັຄບັໃຫີ້ອອກຈຳກອ ດສະຣຳ

ເອນເຂົີ້ຳໄປໃນດ ນແດນຂອງຊຳວຟ ລ ດສະຕ ນ. ໃນ 1 ຊມອ. 26:19, ດຳວ ດໄດີ້ຮີ້ອງວິ່ຳ, "  ເພຳະພວກ

ເຂົຳເອງເປັນຜູີ້ຕຳມລິ່ຳຂີ້ຳນີ້ອຍໃຫີ້ອອກຈຳກດ ນແດນຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວ ແລະໃຫີ້ຂີ້ຳນີ້ອຍໄປອຳໄສຢູິ່ໃນ

ປະເທດທ ິ່ ຂ ີ້ຳນ ີ້ອຍຈ  ຳເປັນຕີ້ອງຂຳບໄຫວີ້ພະອືິ່ ນ". ດຳວ ດບ ິ່ ໄດີ້ປິ່ຽນໄປນະມດັສະກຳນພະເຈົີ້ຳອງົອືິ່ ນ. ດຳ

ວ ດບ ິ່ ໄດີ້ເວົີ້ຳວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳຢູິ່ໃນແຜິ່ນດ ນອ ດສະຣຳເອນເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ. ແຕິ່ດຳວ ດໝຳຍຄວຳມວິ່ຳດ ນແດນອ ດສະຣຳ

ເອນໄດີ້ອທຸ ດຖວຳຍແດິ່ພຣະເຈົີ້ຳແລະເປັນສຳເຫດທ ິ່ ເອ ີ້ນວິ່ຳດ ນແດນສກັສ ດ. ສະຖຳນທ ິ່ ເໝຳະສມົໃນກຳນ

ນະມດັສະກຳນພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນແຜິ່ນດ ນທ ິ່ ໄດີ້ອທຸ ດແດິ່ພຣະອງົ. ດຳວ ດເປັນຜູີ້ລ ີ້ໄພທ ິ່ ຢູິ່ໃນດ ນແດນທ ິ່ ໄດີ້ອທຸ ດ

ໃຫີ້ວ ນຍຳນອືິ່ ນ. 

   ເລືິ່ ອງລຳວໃນພຣະຄ  ຳພ ເດ ມທ ິ່ ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳມກັທ ິ່ ສດຸສະແດງໃຫີ້ເຫັນພຳບລວມຂອງ ພຣະບນັຍດັສອງ 

ບດົທ 32, ແມ ິ່ນ 2 ກະສດັ 5. ນຳອຳມຳນເປັນນຳຍທະຫຳນໃນກອງທບັຊ ເຣຍ.ເພ ິ່ ນເປັນພະຍຳດຂ ີ້ທດູ. 

ຫ ງັຈຳກນຳອຳມຳນໄດີ້ເຮັດຕຳມຄ  ຳແນະນ  ຳຂອງເອລ ຊຳ ໃຫີ້ລີ້ຳງຕນົເອງເຈດັເທືິ່ ອໃນແມ ິ່ນ  ີ້ຳຈ ແດນ,              

ນຳອຳມຳນກ ໄດີ້ຫຳຍດ ຢິ່ຳງມະຫດັສະຈນັ. ນຳອຳມຳນໄດີ້ກບັຄນືໄປບອກເອລ ຊຳວິ່ຳ, "ດຽວນ ີ້ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳຮູີ້

ແລີ້ວວິ່ຳບ ິ່ ມ  ພຣະເຈົີ້ຳອງົອືິ່ ນ ນອກຈຳກພຣະເຈົີ້ຳຂອງຊຳດອ ດສະຣຳເອນ" (5:15). ຜູີ້ທ  ຳນວຳຍຈະບ ິ່ ຮບັ

ເງ  ນຄິ່ຳກຳນປ ິ່ ນປວົຮກັສຳເລ ຍ, ດ ັິ່ງນ ັີ້ນນຳອຳມຳນໄດີ້ຖຳມວິ່ຳເພ ິ່ ນສຳມຳດເອົຳຂ ີ້ດ ນຈຳກປະເທດອ ດສະຣຳ

ເອນເພືິ່ ອເອົຳໄປເຮອືນທ ິ່ ປະເທດຊ ເຣຍໄດີ້ບ . ດ ນບ ? ເປັນຫຍງັຕີ້ອງຖຳມຫຳດ ນ? ເພຳະວິ່ຳດ ນນ ັີ້ນເປັນ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳຂອງອ ດສະຣຳເອນ. ມນັໄດີ້ຖກືອທຸ ດໃຫີ້ແກິ່ພຣະເຈົີ້ຳ. ມນັຈ ິ່ງບ ລ ສດຸ. 

   ພວກເຮົຳເຫັນແນວຄ ດດຽວກນັໃນພຣະສນັຍຳໃໝິ່. ໂປໂລໃຊີ້ຫ ຳຍຄ  ຳສບັສ  ຳລບັພວກວ ນຍຳນທ ິ່ ກະບດົ 

(ອຟຊ. 1: 20–21; 3:10; 6:12; ກລຊ.1:16; 2:15): ບນັດຳຜູີ້ປກົຄອງ, ຜູີ້ມ  ອ  ຳນຳດ, ຜູີ້ມ  ຣ ດເດດ, 

ພຣະທ ິ່ ນ ັິ່ງ. ຄ  ຳສບັເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ມ  ຄວຳມໝຳຍຄກືນັແນວໃດ? ຄ  ຳສບັເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ຖກືນ  ຳໃຊີ້ເພືິ່ ອອະທ ບຳຍເຖ ງສ ດ

ອ  ຳນຳດເໜືອດ ນແດນໃດໜ ິ່ ງ. 

   ອກັຄະສຳວກົໂປໂລຂຽນຈດົໝຳຍສອງສະບບັໃຫີ້ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອທ ິ່ ເມອືງໂກຣ ນໂທເພືິ່ ອແກີ້ໄຂບຳງບນັຫຳທ ິ່

ເພ ິ່ ນໄດີ້ຍ ນ. ໃນຈດົໝຳຍສະບບັທ  ຳອ ດ, ໂປໂລໄດີ້ບອກຜູີ້ນ  ຳຄຣ ສຕະຈກັໃຫີ້ຂບັໄລິ່ຊຳຍຄຣ ສຕຽນຄນົໜ ິ່ ງ

ທ ິ່  ກ  ຳລງັດ  ຳເນ ນຊ ວ ດຢູິ່ໃນຄວຳມຜ ດບຳບທຳງເພດທ ິ່ ບ ິ່ ກບັໃຈ (1ກຣທ.5: 1–13). ໂປໂລໄດີ້ຂຽນວິ່ຳ

ພວກເຂົຳຕີ້ອງ“ຈ ົິ່ງມອບຊຳຍຄນົນ ີ້ໄວີ້ໃຫີ້ມຳນຊຳຕຳນ” (1 ກຣທ. 5:5). ມນັມ  ຄວຳມໝຳຍແນວໃດ? 

   ຄ  ຳແນະນ  ຳຂອງໂປໂລມ ຄວຳມເໝຳະສມົກ ິ່ຕ ິ່ ເມ ືິ່ອພວກເຮົຳມ  ແນວຄວຳມຄ ດພຳບລວມຂອງພຣະບນັຍດັ

ສອງບດົ 32. ແນວຄວຳມຄ ດນ ີ້ສອນວິ່ຳ ອ ດສະຣຳເອນເປັນປະຊຳຊນົຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະແຜິ່ນດ ນຂອງ

ພວກເຂົຳໄດີ້ຖກືອທຸ ດໃຫີ້ແກິ່ພຣະອງົ. ທ ິ່ ປະທບັຂອງພຣະເຈົີ້ຳໃນແຜິ່ນດ ນນ ັີ້ນເຮັດໃຫີ້ບິ່ອນນ ັີ້ນບ ລ ສດຸ. 



ເມ ືິ່ອອ ດສະຣຳເອນໄດີ້ເດ ນທຳງອອກຈຳກປະເທດເອຢ ບໃນຖ ິ່ນແຫີ້ງແລີ້ງກນັດຳນທ ິ່ ປະທບັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ

ໄດີ້ອຳໄສຢູິ່ໃນຫ ເຕັນ. ເມ ືິ່ອຄນົອ ດສະຣຳເອນຢດຸພກັຜິ່ອນແລະຕ ັີ້ງຄີ້ຳຍ, ຫ ບແຫິ່ງພຣະສນັຍຳໄດີ້ວຳງໄວີ້

ໃນເຕັນທ ິ່ ໃຈກຳງຂອງຄີ້ຳຍ. ນ ີ້ໄດີ້ເປັນເຄືິ່ ອງໝຳຍຄີ້ຳຍຂອງອ ດສະຣຳເອນວິ່ຳເປັນພືີ້ນທ ິ່ ບ ລ ສດຸທ ິ່ ອທຸ ດໃຫີ້

ແກິ່ພຣະເຈົີ້ຳ. ຕ ິ່ ມຳຫ ງັຈຳກອ ດສະຣຳເອນໄດີ້ອຳໄສຢູິ່ໃນດ ນແດນໃໝິ່ຂອງພວກເຂົຳພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ສະຖ ດຢູິ່

ໃນວ ຫຳນໃນນະຄອນເຢຣຊູຳເລັມ. ທ ິ່ ປະທບັຂອງພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ເຮັດໃຫີ້ດ ນແດນບ ລ ສດຸສກັສ ດອທຸ ດໃຫີ້

ແກິ່ພຣະເຈົີ້ຳ. ພຣະເຈົີ້ຳແລະຄນົອ ດສະຣຳເອນປະຊຳຊນົຂອງຂອງພຣະອງົໄດີ້ຢູິ່ທ ິ່ ບີ້ຳນແລີ້ວ. ແຕິ່ປະຈບຸນັ

ນ ີ້, ພຣະເຈົີ້ຳມຳແລະສະຖ ດຢູິ່ໃນຄນົທ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນພຣະອງົ. ປະຈບຸນັຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອແມ ິ່ນພຣະວ ຫຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ 

(1 ກຣທ. 6:19; 2 ກຣທ.6:16; ຣມ. 8: 9). ນ ັີ້ນໝຳຍຄວຳມວິ່ຳຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອໄດີ້ອທຸ ດຕວົໃຫີ້ແກິ່ພຣະເຈົີ້ຳ. 

ພວກເຂົຳເຈົີ້ຳຖກືເອ ີ້ນວິ່ຳຮິ່ຳງກຳຍຂອງພຣະຄຣ ດ. ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອແມ ິ່ນປະຊຳກອນໃໝິ່ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກ

ເຂົຳເຈົີ້ຳຖກືເອ ີ້ນວິ່ຳອ ດສະຣຳເອນໃໝິ່. ໂປໂລໄດີ້ກ ິ່ຳວຢິ່ຳງຈະແຈ ີ້ງໃນຄຳລຳເຕຍບດົທ  3: 

 ສະນ ັີ້ນ ພວກເຈົີ້ຳຈ ົິ່ງຮບັຮູີ້ໄວີ້ວິ່ຳ ແມ ິ່ນຜູີ້ທ ິ່ ມ  ຄວຳມເຊືິ່ ອນ ັີ້ນແຫ ະ ເປັນເຊືີ້ອສຳຍແທີ້ຂອງອບັຣຳ

ຮຳມ…ເພຳະວິ່ຳເຈົີ້ຳທງັຫ ຳຍກ ເປັນບດຸຂອງພຣະເຈົີ້ຳ ຮິ່ວມໃນພຣະຄຣ ດເຈົີ້ຳເຢຊູໂດຍທຳງຄວຳມ

ເຊືິ່ ອ.  ເພຳະວິ່ຳ ຄນົໃດໃນພວກເຈົີ້ຳໄດີ້ຮບັບບັຕ ສະມຳໃນພຣະຄຣ ດແລີ້ວ ຄນົນ ັີ້ນກ ໄດີ້ສວມຊ ວ ດ

ຂອງພຣະອງົ.  ດ ັິ່ງນ ັີ້ນ ຈ ິ່ງບ ິ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕິ່ຳງອນັໃດ ລະຫວິ່ຳງຄນົຢ ວແລະຄນົຕິ່ຳງຊຳດ ລະຫວິ່ຳງ

ທຳດແລະອ ດສະຫ ະ ລະ ຫວິ່ຳງຊຳຍແລະຍ ງ ເພຳະພວກເຈົີ້ຳທກຸຄນົເປັນອນັໜ ິ່ ງອນັດຽວກນັໃນ

ພຣະຄຣ ດເຈົີ້ຳເຢຊູ.  ຖີ້ຳພວກເຈົີ້ຳເປັນຄນົຂອງພຣະຄຣ ດແລີ້ວ ພວກເຈົີ້ຳກ ເປັນເຊືີ້ອສຳຍຂອງອບັຣຳ

ຮຳມ ຄເືປັນຜູີ້ໄດີ້ຮບັມ ຣະດກົຕຳມພຣະສນັຍຳ. (ຄລຕ. 3: 7, 26– 29) 

   ເນືິ່ອງຈຳກບນັດຳຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອແລະສະຖຳນທ ິ່ ທ ິ່ ພວກເຂົຳມຳເຕົີ້ຳໂຮມກນັເປັນພືີ້ນທ ິ່ ສກັສ ດ, ບຳບຈ ິ່ງຕີ້ອງ

ຖກືຂບັໄລິ່ອອກໄປ. ໂປໂລຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ຜູີ້ຊຳຍໃນຄຣ ສຕະຈກັຜູີ້ທ ິ່ ປະຕ ເສດທ ິ່ ຈະຢດຸກຳນເຮັດຜ ດທຳງເພດ

ຂອງຕນົໃຫີ້ຖກືໄລິ່ອອກຈຳກກຸິ່ມຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອ. ຊຳຍຄນົນ ີ້ຈະຖກືບງັຄບັໃຫີ້ອອກຈຳກກຸິ່ມທ ິ່ ອທຸ ດຕນົຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳ. 

ລຳວຈະກບັໄປຢູິ່ໃນທິ່ຳມກຳງຜູີ້ທ ິ່ ບ ິ່ ເຊືິ່ ອທ ິ່ ອທຸ ດຕວົໃຫີ້ກບັວ ນຍຳນຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ. ນ ີ້ແມ ິ່ນຂອບເຂດຂອງຊຳຕຳນ. 

ກຳນຖກືໄລິ່ອອກຈຳກກຸິ່ມຄຣ ສຕະຈກັແມ ິ່ນຈະຖກືນ  ຳກບັເຂົີ້ຳໄປໃນດ ນແດນທ ິ່ ບ ິ່ ບ ລ ສດຸ. ນ ັີ້ນແມ ິ່ນທ ິ່ ມຳຂອງ

ຄວຳມບຳບ 

ສຳເຫດທ ິ່ ເລືິ່ ອງນ ີ້ສ  ຳຄນັ 

   ກຳນພ ພຳກສຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳກ ິ່ຽວກບັປະເທດຕິ່ຳງໆທ ິ່ ວ ຫຳນບຳເບນ ຊິ່ວຍໃຫີ້ພວກເຮົຳເຂົີ້ຳໃຈເຫດຜນົ

ທ ິ່ ປະຫວດັສຳດຂອງອ ດສະຣຳເອນແມ ິ່ນກິ່ຽວກບັກຳນຕ ິ່ ສູີ້ທ ິ່ ຈະບ ິ່ ເຮັດຕຳມວ ນຍຳນອືິ່ ນໆ. ມນັຍງັຊິ່ວຍໃຫີ້

ພວກເຮົຳເຂົີ້ຳໃຈຂິ່ຳວປະເສ ດທ ິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ສອນ. ຂິ່ຳວປະເສ ດຂອງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳແລະສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະອງົ

ໄດີ້ເຮັດຢູິ່ເທ ງໄມ ີ້ກຳງແຂນແມ ິ່ນຜູີ້ໃດກ ຕຳມທ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳສຳມຳດກຳຍເປັນປະຊຳຊນົຂອງພຣະ



ເຈົີ້ຳໄດີ້ (ຄຕ. 3). ໃນຂະນະທ ິ່ ພວກສຳວກົອອກໄປທົິ່ວທກຸບິ່ອນ,ສ ດອ  ຳນຳດຂອງຊຳຕຳນຈະຖກືຍີ້ຳຍອອກ

ໄປຈຳກຜູີ້ຄນົເມ ືິ່ອພວກເຂົຳເຊືິ່ ອແລະພວກເຂົຳກຳຍເປັນພຣະວ ຫຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ວິ່ຳພວກເຂົຳຈະຢູິ່ບິ່ອນ

ໃດກ ິ່ຕຳມ. ອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳແຜິ່ຂະຫຍຳຍອອກໄປເມ ືິ່ອຜູີ້ຄນົເຊືິ່ ອຂິ່ຳວປະເສ ດວິ່ຳພວກເຂົຳສຳມຳດ

ປະຖ ີ້ມອ  ຳນຳດຂອງພວກວ ນຍຳນຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍທ ິ່ ກະບດົແລະກຳຍມຳເປັນລກູຂອງພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້. 

   ບດົຮຽນກ ຄວືິ່ຳໂລກນ ີ້ບ ິ່ ແມ ິ່ນບີ້ຳນທ ິ່ ແທີ້ຈ ງຂອງພວກເຮົຳ. ວ ນຍຳນຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍໄດີ້ຄວບຄມຸທົິ່ວໂລກເປັນ

ເວລຳຫ ຳຍສດັຕະວດັ. ຄນົທ ິ່ ບ ິ່ ເຊືິ່ ອກ ເປັນຂີ້ຳທຳດຂອງກອງທບັວ ນຍຳນເຫ ົິ່ ຳນ ີ້. ຜູີ້ຄນົຕີ້ອງກຳນຂິ່ຳວ

ປະເສ ດຂອງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳເພືິ່ ອໃຫີ້ເຂົຳເຈົີ້ຳສຳມຳດເລືອກທ ິ່ ຈະຖກືປດົປິ່ອຍໃຫີ້ເປັນອ ດສະຫ ະ. ແລະຢິ່ຳລືມ

ວິ່ຳ: ເປັນຂິ່ຳວປະເສ ດທ ິ່ ເປັນອຳວດຸຂອງພວກເຮົຳ. ພວກເຮົຳບ ິ່ ໄດີ້ຮບັອະນຍຸຳດຈຳກພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ຈະປະເຊ ນ

ໜີ້ຳກບັບນັດຳວ ນຍຳນປກົຄອງອຳນຳເຂດແລະວ ນຍຳນມ ອ  ຳນຳດໂດຍກງົ. ບ ິ່ ມ  ຂອງປະທຳນຝິ່ຳຍວ ນຍຳນ

ທ ິ່ ມອບໃຫີ້ແກິ່ມະນດຸເພືິ່ ອຈດຸປະສງົນ ັີ້ນ. ແຕິ່ກຳນບອກເລົິ່ ຳຂິ່ຳວປະເສ ດສຳມຳດປດົປິ່ອຍຄນົເຮົຳອອກຈຳກ

ກຳນເປັນຂີ້ຳທຳດຂອງວ ນຍຳນຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍທ ິ່ ປກົຄອງພວກເຂົຳໄດີ້. ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ມອບໝຳຍໃຫີ້ພວກ

ສຳວກົຂອງພຣະອງົປະຕ ບດັຕຳມແລະນ ີ້ໝຳຍເຖ ງແຜນກຳນສູີ້ຮບົທຳງວ ນຍຳນຂອງພວກເຮົຳ. ພວກເຮົຳ

ຈະຮຽນຮູີ້ເພ ິ່ ມເຕ ມກິ່ຽວກບັເລືິ່ ອງນ ັີ້ນໃນບດົຕ ິ່ ໆໄປ. 

   ອ ກສ ິ່ ງໜ ິ່ ງທ ິ່ ພວກເຮົຳໄດີ້ຮຽນຮູີ້ຄ:ື ພວກເຮົຳຕີ້ອງເຂົີ້ຳໃຈວິ່ຳກຸິ່ມຂອງຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນພຣະເຈົີ້ຳທກຸໆກຸິ່ມ

ກຳຍເປັນພືີ້ນທ ິ່ ອນັສກັສ ດ. ສ ິ່ ງປກຸສີ້ຳງທ ິ່ ເປັນວດັຖ,ຸ ວ ຫຳນທ ິ່ ສວຍງຳມ, ແລະກຳນເປັນສະມຳຊ ກໃນ         

ຄຣ ສຕະຈກັບ ິ່ ໄດີ້ສ  ຳຄນັຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳ. ສ ິ່ ງທ ິ່ ສ  ຳຄນັຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນບິ່ອນທ ິ່ ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອສອງຫ ືສຳມຄນົມຳຮິ່ວມ 

ປະຊຸມກນັ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຊງົຢູິ່ທິ່ຳມກຳງພວກເຂົຳ (ມທ. 18:20). ຄນົເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນແລະສະຖຳນທ ິ່ ປະຊຸມຂອງ

ພວກເຂົຳເຈົີ້ຳເປັນທ ິ່ ສກັສ ດ. ທກຸໆກຸິ່ມຂອງຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອ, ບ ິ່ ວິ່ຳຈະເປັນກຸິ່ມນີ້ອຍຫ ືຫິ່ຳງໄກສອກຫ  ກແມ ິ່ນຢູິ່ໃນ

ແນວໜີ້ຳຂອງສງົຄຳມຝິ່ຳຍວ ນຍຳນ. ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອທກຸຄນົມ  ໜີ້ຳທ ິ່ ດຽວກນັໃນກຳນເຜ ຍແຜິ່ຂິ່ຳວປະເສ ດໃຫີ້ແກິ່

ຄນົອ ກຈ  ຳນວນຫ ວງຫ ຳຍ. ບນັດຳພະລງັອ  ຳນຳດແຫິ່ງຄວຳມມດືຈະບ ິ່ ມ  ໄຊຊະນະ. 

  ພວກເຮົຳຈະທບົທວນຄນືແນວຄວຳມຄ ດຂອງພຳບລວມຂອງພຣະບນັຍດັສອງບດົທ  32 ໃນເວລຳທ ິ່

ພວກເຮົຳໄປຮບັໃຊີ້ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ. ສ  ຳລບັດຽວນ ີ້,ເສັີ້ນທຳງກຳນສູີ້ຮບົແມ ິ່ນຈະແຈ ີ້ງແລີ້ວປະເທດຕິ່ຳງໆແລະ

ຜູີ້ປກົຄອງວ ນຍຳນທ ິ່ ກະບດົຂອງພວກເຂົຳໄດີ້ຮບັກຳນພ ພຳກສຳຈຳກພຣະເຈົີ້ຳແລະສ ດອ  ຳນຳດທ ິ່ ຖກືຕີ້ອງ

ໃນກຳນປກົຄອງຂອງພວກເຂົຳໄດີ້ຖກືກ  ຳຈດັອອກໄປ. ພຣະເຈົີ້ຳກ  ຳລງັເອ ີ້ນປະຊຳຊນົອອກຈຳກກຳນເປັນ

ຂີ້ຳທຳດຂອງພວກເຂົຳເພືິ່ ອເຂົີ້ຳຮິ່ວມໃນຄອບຄວົຂອງພຣະອງົແລະເຂົີ້ຳໄປໃນອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົ. 
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ພຣະຄ  ຳ,ພຣະນຳມແລະເທວະດຳ 

  ໃນບດົທ ິ່ ຜິ່ຳນມຳພວກເຮົຳໄດີ້ຮຽນຮູີ້ກ ິ່ຽວກບັພຳບລວມຂອງ ພຣະບນັຍດັສອງບດົທ  32. ເພືິ່ ອກຳນ

ຕອບສະໜອງຕ ິ່ ກຳນກະບດົຂອງມະນດຸທ ິ່ ວ ຫຳນບຳເບນ, ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ຢດຸກຳນເຊືິ່ ອມຕ ິ່ ໂດຍກງົກບັປະເທດ

ຕິ່ຳງໆ. ພຣະອງົໄດີ້ມອບແຕິ່ລະປະເທດໃຫີ້ແກິ່ສະມຳຊ ກໃນສະພຳແຫິ່ງສະຫວນັຄພືວກລກູຊຳຍຂອງພຣະ

ເຈົີ້ຳ (ພບຍ. 32: 8–9). ຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນ, ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນກຸິ່ມຄນົໃໝິ່ໃຫີ້ເປັນຊນົຊຳດຂອງພຣະອງົ. ຄນົ

ອ ດສະຣຳເອນຈະເປັນຕວົແທນຂອງພຣະອງົ(ພຣະລກັສະນະ) ເພືິ່ ອເຜ ຍແຜິ່ອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົຢູິ່ເທ ງ

ໂລກ. ແຕິ່ແຜນກຳນດ ັິ່ງກ ິ່ຳວໄດີ້ກຳຍເປັນກຳນສູີ້ຮບົທ ິ່ ໂຫດຮີ້ຳຍຍີ້ອນວິ່ຳພະອືິ່ ນໆແລະປະຊຳຊນົຂອງພວກ

ເຂົຳຈຳກປະເທດອືິ່ ນໆເປັນສດັຕທູ ິ່ ໂຫດຮີ້ຳຍຂອງອ ດສະຣຳເອນແລະພຣະເຈົີ້ຳ. 

   ຊນົຊຳດໃໝິ່ຂອງພຣະເຈົີ້ຳຈະເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນດີ້ວຍຊຳຍຄນົໜ ິ່ ງທ ິ່ ຊືິ່ ວ ິ່ຳອບັຣຳມ. ຕ ິ່ ມຳພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ປິ່ຽນຊືິ່ ຂອງ

ຊຳຍຄນົນ ີ້ມຳເປັນອບັຣຳຮຳມ. ບ ິ່ ດນົຫ ງັຈຳກກຳນພ ພຳກສຳຢູິ່ບຳບ ໂລນ, ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ມຳຢີ້ຽມຢຳມອບັຣຳ

ຮຳມ. 

ອບັຣຳຮຳມໄດີ້ພບົກບັພຣະຄ  ຳ 

   ຄຣ ສຕຽນສິ່ວນຫ ຳຍຄຸີ້ນເຄ ຍກບັກຳນທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳມຳຢີ້ຽມຢຳມອບັຣຳຮຳມ ໃນພຣະທ  ຳປະຖມົມະກຳນ 

ບດົທ 12. ພຣະເຈົີ້ຳບອກໃຫີ້ອບັຣຳຮຳມອອກຈຳກບີ້ຳນເກ ດເມອືງນອນແລະໄປບິ່ອນທ ິ່ ເພ ິ່ ນບ ິ່ ເຄ ຍເຫັນ.   

ພຣະເຈົີ້ຳສນັຍຳວິ່ຳຈະນ  ຳພຳເພ ິ່ ນ. ພຣະເຈົີ້ຳບອກອບັຣຳຮຳມວິ່ຳພຣະອງົຈະເປັນພຣະເຈົີ້ຳຂອງເພ ິ່ ນແລະ

ໃຫີ້ຄ  ຳໝ ັີ້ນສນັສນັຍຳພ ເສດແກິ່ເພ ິ່ ນ. ພຣະອງົຈະຊິ່ວຍໃຫີ້ອບັຣຳຮຳມແລະຊຳຣຳມ  ລກູຊຳຍເຖ ງວິ່ຳທງັສອງ

ຈະເຖົີ້ຳແກິ່ແລີ້ວກ ຕຳມ. ຈຳກລກູຊຳຍຄນົນ ັີ້ນຈະເກ ດມ  ຄນົຈ  ຳນວນຫ ວງຫ ຳຍ ເຊືີ້ອສຳຍເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ຈະເປັນ

ຄອບຄວົໃໝິ່ ຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢູິ່ເທ ງແຜິ່ນດ ນໂລກ. ຜິ່ຳນຄອບຄວົນ ີ້ບນັດຳປະຊຳຊຳດຕິ່ຳງໆທ ິ່ ກະບດົຈະໄດີ້

ຮບັພອນ. 

   ພວກເຮົຳອຳດຄ ດວິ່ຳກຳນພບົປະຂອງອບັຣຳຮຳມກບັພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນສຽງຈຳກສະຫວນັຫ ືສຽງທ ິ່ ຢູິ່ພຳຍໃນ

ຫວົຄ ດຂອງອບັຣຳຮຳມ. ຫ ືບຳງທ ພວກເຮົຳຄ ດວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ມຳທຳງຄວຳມຝນັອບັຣຳຮຳມ. ພຣະຄ  ຳພ 

ບອກຢິ່ຳງຈະແຈ ີ້ງວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ໃຊີ້ວ ທ ເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນກບັພວກຜູີ້ທ  ຳນວຳຍແລະປະຊຳຊນົບຳງຄນົ. ແຕິ່ນ ັີ້ນບ ິ່

ແມ ິ່ນສ ິ່ ງທ ິ່ ເກ ດຂ ີ້ນກບັອບັຣຳຮຳມ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ເຮັດສ ິ່ ງທ ິ່ ໜີ້ຳງ  ດງ ີ້ຫ ຳຍກວິ່ຳນ ັີ້ນ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ມຳເປັນຜູີ້

ຊຳຍຄນົໜ ິ່ ງ. ພຣະເຈົີ້ຳແລະອບັຣຳຮຳມໄດີ້ເວົີ້ຳລມົກນັຕ ິ່ໜີ້ຳ. 



   ພວກເຮົຳເຂົີ້ຳໃຈສ ິ່ ງນ ີ້ຈຳກປະຖມົມະກຳນ 12: 6-7. ພຣະຄ  ຳພ ກ ິ່ຳວວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳຊງົປະກດົຕວົຕ ິ່

ອບັຣຳຮຳມ. ໃນເວລຳອືິ່ ນພຣະເຈົີ້ຳປະກດົຕວົອ ກ (ປຖກ. 15: 1-6). ເວລຳນ ີ້ພຣະເຈົີ້ຳມຳຫຳອບັຣຳຮຳມ

ເປັນ“ ພຣະຄ  ຳຂອງພຣະຜູີ້ເປັນເຈົີ້ຳ”. ນ ີ້ບ ິ່ ແມ ິ່ນພຽງແຕິ່ສຽງໃນຫວົຂອງອບັຣຳຮຳມ. ພວກເຮົຳຮູີ້ເລືິ່ ອງນ ີ້

ເພຳະວິ່ຳ“ພຣະຄ  ຳ” ໄດີ້ນ  ຳອບັຣຳຮຳມມຳຢູິ່ທຳງນອກແລະໄດີ້ສະແດງໃຫີ້ເພ ິ່ ນເຫັນດວງດຳວແລະບອກ

ອບັຣຳຮຳມວິ່ຳລກູຫ ຳນຂອງເພ ິ່ ນຈະມ  ຫ ຳຍຄນົນບັບ ິ່ ຖ ີ້ວນ (ປຖກ.15: 5). 

   ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ປະກດົຕວົຕ ິ່ ອບັຣຳຮຳມເປັນມະນດຸຜູີ້ຊຳຍໃນຊິ່ວງເວລຳອືິ່ ນໆອ ກ (ປຖກ.18). ພຣະເຈົີ້ຳ

ໄດີ້ປະກດົຕວົແບບດຽວກນັກບັອ ຊຳກ (ປຖກ.26: 1-5). ອ ຊຳກເປັນລກູຊຳຍທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ສນັຍຳໄວີ້ກບັ

ອບັຣຳຮຳມແລະຊຳຣຳ. ຢຳໂຄບເປັນລກູຊຳຍຂອງອ ຊຳກແລະພຣະເຈົີ້ຳກ ິ່ໄດີ້ມຳປະກດົຕວົໃນຖຳນະເປັນ

ມະນດຸຕ ິ່ ລຳວ. (ປຖກ. 28: 10–22; 31: 11–12; 32: 24–30). 

   ຄ  ຳວິ່ຳ “ພຣະຄ  ຳ”ຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນວ ທ ທ ິ່ ພຣະຄ  ຳພ ສືິ່ ສຳນວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳປະກດົຕວົໃນຮບູແບບມະນດຸ. 

ເລືິ່ ອງນ ີ້ເກ ດຂ ີ້ນໃນຫ ຳຍເລືິ່ ອງໃນພຣະຄ  ຳພ . ຕວົຢິ່ຳງໜ ິ່ ງທ ິ່ ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳມກັທ ິ່ ສດຸແມ ິ່ນພບົເຫັນຢູິ່ໃນ 1 ຊຳມູ

ເອນ 3. ເດັກຊຳຍຊຳມເູອນຍງັໄດີ້ຍ ນສຽງເອ ີ້ນໃນຂະນະທ ິ່ ລຳວກ  ຳລງັນອນຫ ບັຢູິ່. ຊຳມເູອນອຳໄສຢູິ່ກບັ

ປະໂຣຫ ດຄນົໜ ິ່ ງຊືິ່ ວິ່ຳເອລ ແລະຊຳມເູອນຄ ດວິ່ຳເອລ ກ  ຳລງັເອ ີ້ນລຳວ. ແຕິ່ວິ່ຳເອລ ບອກຊຳມເູອນວິ່ຳ 

ແມ ິ່ນພຣະເຈົີ້ຳ. ໃນຂ ີ້ທ  10 ພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວໄດີ້ມຳຢືນຢູິ່ໃນບິ່ອນນ ັີ້ນ ແລະເອ ີ້ນເໝືອນດ ັິ່ງແຕິ່ກ ິ່ອນວິ່ຳ, 

“ຊຳມເູອນ ຊຳມເູອນເອ ຍ!” ພວກເຮົຳຮູີ້ວິ່ຳນ ີ້ແມ ິ່ນພຣະເຈົີ້ຳໃນຮບູແບບຂອງມະນດຸເພຳະວິ່ຳເລືິ່ ອງກິ່ຳວ

ວິ່ຳພຣະອງົກ  ຳລງັຢືນຢູິ່. ເລືິ່ ອງຍງັບອກພວກເຮົຳອ ກໃນ (1ຊມອ.3:19) “ພຣະຄ  ຳຂອງພຣະຜູີ້ເປັນເຈົີ້ຳ” 

ໄດີ້ມຳເຖ ງຊຳມເູອນເລືີ້ອຍໆ. 

   ຄ  ຳວິ່ຳ “ພຣະຄ  ຳຂອງພຣະຜູີ້ເປັນເຈົີ້ຳ” ຍງັມຳໃນຮບູແບບມະນດຸມຳເຖ ງຜູີ້ທ  ຳນວຳຍອ ກຄນົໜ ິ່ ງທ ິ່ ຊືິ່ ວ ິ່ຳ

ເຢເຣມ  ຢຳ. ໃນເຢເຣມ  ຢຳບດົທ  1, ເລືິ່ ອງກິ່ຳວວິ່ຳ "ພຣະຄ  ຳ" ໄດີ້ມຳເຖ ງລຳວ. ເຢເຣມ  ຢຳໄດີ້ລະບວຸິ່ຳ        

“ພຣະຄ  ຳ” ແມ ິ່ນພຣະເຈົີ້ຳ. ເຢເຣມ  ຢຳໄດີ້ກ ິ່ຳວວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ຈບັມລືຳວ (ຢມຢ.1: 1-9). 

ພຣະເຈົີ້ຳໃນຮບູແບບຂອງມະນດຸ 

   ພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ປະກດົເປັນມະນດຸທ ິ່ ຈ  ງແລີ້ວມ  ຢູິ່ທ ົິ່ວໄປໃນເລືິ່ ອງພຣະສນັຍຳເດ ມ. ເຫດກຳນເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ໄດີ້ເກ ດ

ຂ ີ້ນດນົນຳນກິ່ອນທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຈະມຳເປັນມະນດຸຄພືຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄທນຳຊຳເຣດັ. ເມ ືິ່ອທິ່ຳນຄ ດກິ່ຽວກບັວ ທ ທ ິ່ ດ 

ທ ິ່ ສດຸສ  ຳລບັພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ຈະສືິ່ ສຳນກບັບກຸຄນົ, ວ ທ ກຳນຂອງພຣະອງົນ ັີ້ນມ  ຄວຳມໝຳຍ. ພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນແຕກ

ຕິ່ຳງກວິ່ຳພວກເຮົຳ. ພຣະຄ  ຳພ ບອກວິ່ຳບ ິ່ ມ  ມະນດຸຄນົໃດສຳມຳດເຫັນແກິ່ນແທີ້ຂອງພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້. ພຣະ

ສະຫງ ິ່ຳຣຳສ ອນັສມົບນູຂອງພຣະເຈົີ້ຳຈະທ  ຳລຳຍຄນົນ ັີ້ນ. ເມ ືິ່ອຜູີ້ຄນົໃນພຣະຄ  ຳພ ປະເຊ ນກບັພຣະເຈົີ້ຳ, 

ພວກເຂົຳກ ຄຳດວິ່ຳຈະຕຳຍ(ປຖກ. 32:30; ພບຍ 5:24; ຜປ.6: 22-24). ແຕິ່ພວກເຂົຳບ ິ່ ໄດີ້ຕຳຍ, 



ເພຳະວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳຊງົຈ  ຳກດັກຳນຊງົສະຖ ດຢູິ່ຂອງພຣະອງົໃນບຳງສ ິ່ ງທ ິ່ ຈ  ດໃຈຂອງມະນດຸຍອມຮບັໄດີ້. 

ບຳງຄ ັີ້ງພຣະເຈົີ້ຳປະກດົ ເປັນໄຟ, ກີ້ອນເມກ, ແຕິ່ສິ່ວນຫ ຳຍແລີ້ວແມ ິ່ນເປັນມະນດຸ. 

   ໃນຫ ຳຍເລືິ່ ອງ, ກຳນປະກດົຂອງພຣະເຈົີ້ຳໃນຖຳນະມະນດຸຖກືອະທ ບຳຍວິ່ຳເປັນກຳນປະເຊ ນໜີ້ຳກບັ“ 

ເທວະດຳແຫິ່ງພຣະຜູີ້ເປັນເຈົີ້ຳ"  ຍກົຕວົຢິ່ຳງ, ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ປະກດົຕວົແກິ່ໂມເຊໃນພຸິ່ມໄມ ີ້ທ ິ່ ລກຸໄໝີ້               

(ອພຍ. 3: 1–3). ເທວະດຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ກ ິ່ຳວຈຳກພຸິ່ມໄມ ີ້ແລະສນັຍຳວິ່ຳຈະໃຊີ້ໂມເຊນ  ຳພຳປະຊຳຊນົ

ຂອງພຣະອງົອອກຈຳກປະເທດເອຢ ບ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ປະກດົຕວົຕ ິ່ ຢຳໂຄບທ ິ່ ເຫັນໄດີ້ໃນຄວຳມຝນັທ ິ່ ເບັດເອນ

(ປຖກ. 28:10-22). ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ຖກືລະບວຸິ່ຳເປັນພຣະຜູີ້ເປັນພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວ (Yahweh). ຕ ິ່ ມຳເທວະດຳ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ມຳຫຳຍຳໂຄບໃນຄວຳມຝນັອ ກເທືິ່ ອໜ ິ່ ງແລະບອກຍຳໂຄບວິ່ຳພຣະອງົເປັນພຣະເຈົີ້ຳອງົ

ດຽວກນັທ ິ່ ໄດີ້ພບົລຳວຢູິ່ເບັດເອນກິ່ອນໜີ້ຳນ ີ້ (ປຖກ. 31: 11-12). 

   ຄສູອນພຣະຄ  ຳພ ຫ ຳຍຄນົບ ິ່ໝ ັີ້ນໃຈທ ິ່ ຈະລະບວຸິ່ຳທດູສະຫວນັອງົນ ີ້ແມ ິ່ນພຣະເຈົີ້ຳ. ແຕິ່ມ  ຫ ຳຍເຫດຜນົທ ິ່  

ໜກັແໜີ້ນວິ່ຳທດູສະຫວນັອງົນ ີ້ເປັນພຣະເຈົີ້ຳ. ບຳງທ ຕວົຢິ່ຳງທ ິ່ ສ  ຳຄນັທ ິ່ ສດຸຈະເກ ດຂ ີ້ນຫ ງັຈຳກພຣະເຈົີ້ຳປະ

ທຳນພຣະບນັຍດັແກິ່ໂມເຊ. ເມ ືິ່ອຄນົອ ດສະຣຳເອນກຽມເດ ນທຳງໄປສູິ່ແຜິ່ນດ ນແຫິ່ງພຣະສນັຍຳ, ພຣະເຈົີ້ຳ

ບອກໂມເຊວິ່ຳ: 

ເຮົຳຈະໃຊີ້ເທວະດຳນ  ຳໜີ້ຳໄປເພືິ່ ອປກົປກັຮກັສຳພວກເຈົີ້ຳໃນກຳນເດ ນທຳງທງັຈະນ  ຳພວກເຈົີ້ຳໄປບິ່ອນ

ທ ິ່ ເຮົຳໄດີ້ຈດັແຈງໄວີ້.ຈ ົິ່ງເອົຳໃຈໃສິ່ ແລະເຊືິ່ ອຟງັເທວະດຳ. ຢິ່ຳຂດັຂນື ເພຳະແມ ິ່ນເຮົຳເອງທ ິ່ ເປັນຜູີ້ສ ັິ່ງ

ເທວະດຳນ ັີ້ນ ແລະເພ ິ່ ນຈະບ ິ່ ຍກົໂທດໃຫີ້ແກິ່ກຳນຂດັຂນືໃດໆທງັສ ີ້ນ ເພຳະນຳມຊືິ່ ຂອງເຮົຳຢູິ່ໃນ

ເພ ິ່ ນ. ແຕິ່ຖ ີ້ຳພວກເຈົີ້ຳເຊືິ່ ອຟງັເທວະດຳນ ັີ້ນ ແລະເຮັດຕຳມທກຸໆສ ິ່ ງທ ິ່ ເຮົຳໄດີ້ສ ັິ່ງໄວີ້ ເຮົຳຈະຕ ິ່ ສູີ້ສດັຕູ

ທງັຫ ຳຍຂອງພວກເຈົີ້ຳ. (ອພຍ. 23: 20–22) 

   ນ ີ້ບ ິ່ ແມ ິ່ນເທວະດຳທ  ຳມະດຳ. ເທວະດຳອງົນ ີ້ສຳມຳດຕດັສ ນໃຈວິ່ຳຈະໃຫີ້ອະໄພບຳບຫ ືບ ິ່ . ເທວະດຳອງົ

ນ ີ້ມ  ນຳມຊືິ່ ຂອງພຣະເຈົີ້ຳໃນເພ ິ່ ນ. ກຳນສະແດງອອກນ ັີ້ນແມ ິ່ນແປກ, ແຕິ່ມ  ຄວຳມໝຳຍສ  ຳຄນັຫ ຳຍ. ຄ  ຳວິ່ຳ

“ພຣະນຳມ” ແມ ິ່ນວ ທ ກຳນກິ່ຳວເຖ ງພຣະເຈົີ້ຳເອງໃນພຣະສນັຍຳເດ ມ. ເປັນກຳນຊງົສະຖ ດຫ ືແກິ່ນແທີ້

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ຍກົຕວົຢິ່ຳງ, ອຊຢ.30:27–28 ອະທ ບຳຍພຣະນຳມຂອງພຣະຜູີ້ເປັນເຈົີ້ຳວິ່ຳ: 

ພຣະນຳມຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວເບ ິ່ ງເຫັນໄດີ້ແຕິ່ໄກ. ໄຟແລະຄວນັຈະສະແດງໃຫີ້ເຫັນເຖ ງຄວຳມໂກດ

ຮີ້ຳຍຂອງພຣະອງົ. ພຣະອງົກິ່ຳວຈຳແລະຖີ້ອຍຄ  ຳນ ັີ້ນກ ລກຸໄໝີ້ຂ ີ້ນເປັນໄຟ.ພຣະອງົເຮັດໃຫີ້ລມົພດັຢູິ່

ເບືີ້ອງໜີ້ຳຂອງພຣະອງົ ດ ັິ່ງກະແສນ  ີ້ຳຖ ີ້ວມພດັເອົຳທກຸໆສ ິ່ ງໄປ. ມນັກວຳດເອົຳຊນົຊຳດທງັຫລຳຍໄປສູິ່

ຄວຳມຈ ບຫຳຍ ແລະເຮັດໃຫີ້ແຜນກຳນອນັຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍຂອງພວກເຂົຳສ ີ້ນສດຸລງົ. 

 



   ແມ ິ່ນແຕິ່ຊຳວຢ ວທ ິ່ ເຄັິ່ ງຄດັສຳດສະໜຳໃນທກຸມ ືີ້ນ ີ້ກ ອີ້ຳງເຖ ງພຣະເຈົີ້ຳ ໂດຍກຳນເວົີ້ຳວິ່ຳຮຳເຊມ ha-

shem (ມນັໝຳຍຄວຳມວິ່ຳ"ຊືິ່ ") ອ ກວ ທ ໜ ິ່ ງທ ິ່ ຈະຮູີ້ວິ່ຳເທວະດຳອງົນ ີ້ແມ ິ່ນພຣະເຈົີ້ຳໃນຮບູແບບຂອງມະນດຸ

ຄກືຳນປຽບທຽບອບົພະຍບົ 23:20-22 ກບັຂ ີ້ຄວຳມອືິ່ ນໆ. ເທວະດຳທ ິ່ ໄດີ້ພບົກບັໂມເຊໃນພຸິ່ມໄມ ີ້ທ ິ່ ລກຸໄໝີ້ 

ນ ັີ້ນແມ ິ່ນເທວະດຳທ ິ່ ມ  ນຳມຊືິ່ ຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢູິ່ພຳຍໃນເພ ິ່ ນແລະພຣະອງົໄດີ້ນ  ຳຊນົອ ດສະຣຳເອນອອກຈຳກ

ປະເທດເອຢ ບແລະເຂົີ້ຳໄປໃນແຜິ່ນດ ນແຫິ່ງພຣະສນັຍຳ (ຜປ. 2: 1-3). ແຕິ່ວິ່ຳຢູິ່ບິ່ອນອືິ່ ນບອກວິ່ຳເປັນພ

ຣະເຈົີ້ຳຢຳເວຜູີ້ທ ິ່ ເຮັດສ ິ່ ງນ ີ້ (ຢຊ. 24: 17-18). ບິ່ອນອືິ່ ນບອກວິ່ຳເປັນກຳນຊງົສະຖ ດຢູິ່ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ 

(ພບຍ.4: 37-38). 

   ສະນ ັີ້ນຄ  ຳວິ່ຳ, ພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວ,ກຳນຊງົສະຖ ດຢູິ່,ແລະເທວະດຳຂອງພຣະຜູີ້ເປັນເຈົີ້ຳແມ ິ່ນວ ທ ກຳນທ ິ່

ແຕກຕິ່ຳງກນັໃນກຳນອະທ ບຳຍເຖ ງບກຸຄນົຜູີ້ດຽວກນັນ ັີ້ນຄ:ື ພຣະເຈົີ້ຳ. ແຕິ່ວິ່ຳເທວະດຳທ ິ່ ຄນົເຮົຳສຳມຳດ

ເຫັນໄດີ້ແມ ິ່ນພຣະເຈົີ້ຳມຳໃນຮບູຮິ່ຳງຂອງມະນດຸ. 

   ເລືິ່ ອງໜ ິ່ ງໃນພຣະຄ  ຳພ ທ ິ່ ເຮັດໃຫີ້ຈດຸນ ີ້ມ  ນ  ີ້ຳໜກັທ ິ່ ສດຸກ ິ່ຍງັບ ິ່ ທນັເປັນທ ິ່ ຮູີ້ຈກັຂອງຄນົສິ່ວນຫ ຳຍ. ມ  

ໜີ້ອຍ ຄນົທ ິ່ ເຄ ຍສງັເກດເຫັນ .  ເປັນເລືິ່ ອງກິ່ຽວກບັຢຳໂຄບກິ່ອນທ ິ່ ລຳວຈະຕຳຍ. ຢຳໂຄບຢຳກ

ອວຍພອນລກູຂອງໂຢເຊບັ. ໃນພອນຂອງລຳວນ ັີ້ນລຳວຈືິ່ຈ  ຳເຫດກຳນທ ິ່ ແຕກຕິ່ຳງກນັໃນຊ ວ ດຂອງຕນົເມ ືິ່ອ

ລຳວໄດີ້ພບົກບັພຣະເຈົີ້ຳ. ລຳວເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນອວຍພອນດີ້ວຍວ ທ ນ ີ້ (ປຖກ.48: 15-16): 

“ຂ ພຣະເຈົີ້ຳອງົທ ິ່ ພ ິ່ ຂອງຂີ້ຳນີ້ອຍຄືອ ຊຳກແລະອບັຣຳຮຳມ ຜູີ້ທ ິ່ ບຳກບ ັິ່ນຮບັໃຊີ້ພຣະອງົ ອວຍພອນ 

ເດັກນີ້ອຍເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ 

ຂ ພຣະເຈົີ້ຳອງົທ ິ່ ນ  ຳພຳຂີ້ຳນີ້ອຍທກຸມ ືີ້ນ ີ້ແລະທກຸເວລຳ; ຈ ົິ່ງອວຍພອນເຂົຳເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ເທ ີ້ນ  

ຂ ໃຫີ້ເທວະດຳຕນົທ ິ່ ໄດີ້ຊິ່ວຍກູີ້ເອົຳຂີ້ຳນີ້ອຍ... 

   ຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນ, ຢິ່ຳງບ ິ່ໜີ້ຳເຊືິ່ ອ, ໃນຂ ີ້ທ  16 ລຳວອະທ ຖຳນວິ່ຳ, "ຈ ົິ່ງອວຍພອນເຂົຳເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ດ ີ້ວຍ". ລຳວ

ບ ິ່ ໄດີ້ເວົີ້ຳວິ່ຳ, "ຂ ໃຫີ້ພຣະອງົທງັຫ ຳຍອວຍພອນເດັກຊຳຍເຫ ົິ່ ຳນ ີ້," ຄກືບັວິ່ຳລຳວເວົີ້ຳເຖ ງສອງບກຸຄນົທ ິ່ ແຕກ

ຕິ່ຳງກນັຄພືຣະເຈົີ້ຳແລະເທວະດຳ. ກງົກນັຂີ້ຳມ, ແຕິ່ຢຳໂຄບປະສມົປະສຳນເຂົີ້ຳກນັໃນຄ  ຳອະທ ຖຳນເມ ືິ່ອ

ຢຳໂຄບເວົີ້ຳວິ່ຳ: ຂ ໃຫີ້ພຣະອງົອວຍພອນເດັກຊຳຍເຫ ົິ່ ຳນ ີ້. 

   ສ ິ່ ງທ ິ່ ໜີ້ຳງ  ດງ ີ້ຍ ິ່ ງກວິ່ຳນ ັີ້ນອ ກແມ ິ່ນໃນພຣະທ  ຳພວກຜູີ້ປກົຄອງບດົທ  6, ເປັນເລືິ່ ອງຂອງກຳນຊງົເອ ີ້ນ            

ກ ເດໂອນ. ຢູິ່ທ ິ່ ນ ັ ີ້ນມ  ທງັພຣະຜູີ້ເປັນເຈົີ້ຳແລະເທວະດຳຂອງພຣະຜູີ້ເປັນເຈົີ້ຳໄດີ້ພບົກນັໃນເວລຳດຽວກນັ             

(ຜປ. 6: 22-23). ເຖ ງແມ ິ່ນວິ່ຳຢູິ່ໃນພຣະຄ  ຳພ ເດ ມ, ພຣະເຈົີ້ຳຊງົມ  ຫ ຳຍກວິ່ຳໜ ິ່ ງບກຸຄນົ, ແລະໜ ິ່ ງໃນ

ນ ັີ້ນມກັຈະປະກດົຕວົເປັນຄນົ. 

 



ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ: ພຣະຄ  ຳ, ພຣະນຳມແລະເທວະດຳ 

   ຄ  ຳອະທ ບຳຍເລືິ່ ອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ຂຽນມຳເຖ ງຕອນນ ັີ້ນໜີ້ຳຈະຟງັແລີ້ວຄຸີ້ນເຄ ຍດ . ທງັໝດົ

ແມ ິ່ນມຳຈຳກພຣະສນັຍຳເດ ມ, ແຕິ່ມນັກ ິ່ແມ ິ່ນວ ທ ດຽວກນັທ ິ່ ພຣະສນັຍຳໃໝິ່ຂຽນກິ່ຽວກບັພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ. 

   ອບັຣຳຮຳມໄດີ້ພບົກບັ“ພຣະຄ  ຳ”, ເຊ ິ່ ງເປັນພຣະເຈົີ້ຳໃນຮບູແບບຂອງມະນດຸ. ໃນໂຢຮນັ 1: 1, ບອກ

ວິ່ຳ: "ເມ ືິ່ອຕ ົີ້ນເດ ມນ ັີ້ນ ພຣະທ  ຳຊງົເປັນຢູິ່ແລີ້ວ ພຣະທ  ຳນ ັີ້ນຊງົສະຖ ດຢູິ່ກບັພຣະເຈົີ້ຳ ແລະພຣະທ  ຳນ ັີ້ນ

ແຫ ະ ຊງົເປັນພຣະເຈົີ້ຳ. " ໃນຂ ີ້ທ  14, ໂຢຮນັກິ່ຳວວິ່ຳຖີ້ອຍຄ  ຳນ ີ້ “ພຣະທ  ຳໄດີ້ຊງົບງັເກ ດເປັນມະນດຸ 

ແລະອຳໄສຢູິ່ທິ່ຳມກຳງເຮົຳ” ເມ ືິ່ອຊຳວຢ ວທ ິ່ ມ  ຊ ວ ດຢູິ່ໃນສະໄໝທ ິ່ ໂຢຮນັອິ່ຳນເລືິ່ ອງນ ີ້, ພວກເຂົຳຈະຄ ດເຖ ງ

ເລືິ່ ອງກຳນປະກດົຂອງພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ຮບັກຳນອະທ ບຳຍໄວີ້ແນວໃດໃນເລືິ່ ອງຕິ່ຳງໆໃນພຣະສນັຍຳເດ ມ.             

ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຍງັກິ່ຳວວິ່ຳອບັຣຳຮຳມ “ໄດີ້ເຫັນພຣະອງົໃນສະໄໝຂອງເພ ິ່ ນ” ແລະວິ່ຳພຣະອງົມ  ຊ ວ ດຢູິ່ຕ ິ່

ໜີ້ຳອບັຣຳຮຳມ (ຢຮ. 8: 56-58). 

   ໂມເຊໄດີ້ພບົກບັເທວະດຳຂອງພຣະຜູີ້ເປັນເຈົີ້ຳຄພືຣະເຈົີ້ຳໃນຮບູແບບຂອງມະນດຸ, ໃນພຸິ່ມໄມ ີ້ທ ິ່ ລກຸໄໝີ້ 

ແລະໃນເວລຳຕ ິ່ ມຳ. ເທວະດຳໄດີ້ນ  ຳຄນົອ ດສະຣຳເອນອອກຈຳກເອຢ ບເຂົີ້ຳໄປໃນແຜິ່ນດ ນແຫິ່ງພຣະ

ສນັຍຳ. ແຕິ່ຢດູຳໄດີ້ຂຽນໃນຈດົໝຳຍໃນພຣະສນັຍຳໃໝິ່ວິ່ຳ "ເຖ ງແມ ິ່ນວິ່ຳ ພວກເຈົີ້ຳຮູີ້ຂ ີ້ຄວຳມເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ດ 

ແລີ້ວກ ຕຳມ ເຮົຳຢຳກໃຫີ້ພວກເຈົີ້ຳລະນ ກເຖ ງອງົພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ ທ ິ່ ໄດີ້ຊິ່ວຍກູີ້ເອົຳຄນົອ ດສະຣຳເອນໃຫີ້ພ ົີ້ນ

ຈຳກປະເທດເອຢ ບຢິ່ຳງໃດ, ແຕິ່ຫລງັຈຳກນ ັີ້ນມຳໄດີ້ທ  ຳລຳຍຄນົເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ ທ ິ່ ບ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນພຣະອງົເສຍ." (1: 5)   

ເທວະດຳຕນົນ ັີ້ນແມ ິ່ນພຣະເຈົີ້ຳໃນຮບູຮິ່ຳງຂອງມະນດຸ. ເທວະດຳຕນົນ ັີ້ນແມ ິ່ນບກຸຄນົທ ສອງຂອງພຣະເຈົີ້ຳ

ສຳມພຣະພຳກ. ພຣະພຳກທ ສອງຂອງພຣະເຈົີ້ຳສຳມພຣະພຳກຕ ິ່ ມຳຈະເກ ດມຳເປັນມະນດຸຜິ່ຳນທຳງນຳງ

ມຳຣ ຍ ງພມົມະຈນັ. 

   ບຳງຄ ັີ້ງ, ໃນພຣະສນັຍຳໃໝິ່, ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳກ ິ່ຳວກິ່ຽວກບັພຣະເຈົີ້ຳພຣະບ ດຳວິ່ຳເປັນ”ພຣະນຳມ”. ໃນ

ຄ  ຳ ອະທ ຖຳນຂອງພຣະອງົຢູິ່ສວນເຄັດເຊມຳເນ, ກິ່ອນທ ິ່ ຈະຖກືຈບັກມຸ, ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ອະທ ຖຳນວິ່ຳ:“ 

ບດັນ ີ້ ພຣະບ ດຳເຈົີ້ຳເອ ຍ ຂ ໂຜດໃຫີ້ຂີ້ຳນີ້ອຍມ  ສະຫງ ິ່ຳຣຳສ ຢູິ່ຊີ້ອງໜີ້ຳພຣະອງົເຖ ດ ຄືສະຫງ ິ່ຳຣຳສ ທ ິ່

ຂ ີ້ຳນ ີ້ອຍໄດີ້ມ  ກບັພຣະອງົກິ່ອນສີ້ຳງໂລກນ ັີ້ນ.ຂີ້ຳນີ້ອຍໄດີ້ເຮັດໃຫີ້ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ ເປັນທ ິ່ ຮູີ້ຈກັແກິ່

ພວກທ ິ່ ຖກືດ ງອອກມຳຈຳກໂລກ ……ຂີ້ຳນີ້ອຍໄດີ້ເຮັດໃຫີ້ນຳມຊືິ່ ຂອງພຣະອງົ ເປັນທ ິ່ ຮູີ້ຈກັແກິ່ພວກເຂົຳ” 

(ຢຮ.17: 5–6, 26). ພຣະອງົໝຳຍຄວຳມວິ່ຳແນວໃດໃນຄ  ຳກິ່ຳວສດຸທີ້ຳຍນ ັີ້ນ? ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳບ ິ່ ໄດີ້ກ ິ່ຳວ

ວິ່ຳພຣະອງົບອກໃຫີ້ປະຊຳຊນົຮູີ້ນຳມຊືິ່ ຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນຫຍງັ. ພວກເຂົຳເຈົີ້ຳເປັນຊຳວຢ ວ. ພວກເຂົຳຮູີ້

ວິ່ຳຊືິ່ ຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນຫຍງັຄພືຣະເຈົີ້ຳຢຳເວ. ພວກເຂົຳມ  ພຣະສນັຍຳເດ ມ. ພວກເຂົຳສຳມຳດເຫັນຊືິ່

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳໃນຫ ຳຍໆພນັຂ ີ້. ເມ ືິ່ອພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳກ ິ່ຳວວິ່ຳພຣະອງົສະແດງພຣະນຳມຂອງພຣະເຈົີ້ຳແກິ່



ປະຊຳຊນົ, ພຣະອງົໝຳຍຄວຳມວິ່ຳພຣະອງົໄດີ້ສະແດງພຣະເຈົີ້ຳໃຫີ້ແກິ່ປະຊຳຊນົ. ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳເປັນ              

ພຣະເຈົີ້ຳມຳເປັນມະນດຸ. ພຣະອງົແມ ິ່ນພຣະນຳມຊືິ່ ທ ິ່ ຖກືແຕິ່ງຕ ັີ້ງເປັນເນືີ້ອກຳຍ. 

ເຫດຜນົທ ິ່ ເລືິ່ ອງນ ີ້ສ  ຳຄນັ 

   ພວກເຮົຳໄດີ້ມຳໄກພ ແລີ້ວໃນກຳນສ ກສຳຂອງພວກເຮົຳທ ິ່ ຈະເຫັນເລືິ່ ອງລຳວຂອງພຣະຄ  ຳພ ຫ ວງຫ ຳຍ. 

ທກຸໆເລືິ່ ອງໃນພຣະຄ  ຳພ ແມ ິ່ນເກ ດຂ ີ້ນພຳຍໃນສງົຄຳມຝິ່ຳຍວ ນຍຳນໃນອຳນຳຈກັທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນ. ມນັເປັນ

ສງົຄຳມໃນຮບູແບບທ ິ່ ຜູີ້ມ  ໄຊຊະນະຈະໄດີ້ທກຸສ ິ່ ງລະຫວິ່ຳງບນັດຳຜູີ້ທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດ. 

   ໃນທດັສະນະຂອງພຣະຄ  ຳພ ກ ິ່ຽວກບັໂລກທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນ, ພຣະເຈົີ້ຳມ  ສດັຕທູ ິ່ ມ  ອ  ຳນຳດ. ນ ີ້ແມ ິ່ນວ ນຍຳນ

ທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ສີ້ຳງຂ ີ້ນແລະເຄ ຍມ  ຄວຳມພກັດ ຕ ິ່ ພຣະອງົມຳກິ່ອນ. ແຕິ່ວ ນຍຳນເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ໄດີ້ກະບດົ, ຢຳກເຮັດ

ໃນສ ິ່ ງທ ິ່ ຕນົເອງມກັ. ວ ນຍຳນທ ິ່ ກະບດົເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ໄດີ້ຖກືອະທ ບຳຍໂດຍໂປໂລວິ່ຳເປັນຜູີ້ຄອບຄອງ, ບນັດຳຜູີ້ມ  

ອ  ຳນຳດ ແລະບນັດຳເຫ ົິ່ ຳວ ນຍຳນຜ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍທງັຫລຳຍ ທ ິ່ ຄອບຄອງຢູິ່ໃນຍກຸມດືນ ີ້ໃນໂລກທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນ  

(ອຟຊ. 6:11; ກລຊ.1:16). ພວກເຂົຳຍງັຢູິ່. ບ ິ່ ມ  ບິ່ອນໃດໃນພຣະສນັຍຳໃໝິ່ທ ິ່ ບອກພວກເຮົຳວິ່ຳພວກເຂົຳ

ໄດີ້ຈຳກໄປແລີ້ວ. ພວກເຂົຳຍງັມ  ຊ ວ ດຢູິ່ແລະຕ ິ່ ສູີ້ເພືິ່ ອຕ ິ່ ຕີ້ຳນກຳນປກົຄອງຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກເຂົຳຕີ້ອງ 

ກຳນທ  ຳລຳຍແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ຈະຮວມເອົຳມະນດຸເຂົີ້ຳໃນຄອບຄວົຂອງພຣະອງົ. ພວກເຂົຳ

ພະຍຳຍຳມສະກດັກ ັີ້ນແລະທ  ຳລຳຍຂິ່ຳວປະເສ ດບ ິ່ ໃຫີ້ເຜ ຍແຜິ່ອອກໄປ. 

   ໜ ິ່ ງໃນອ  ຳນຳດທ ິ່ ມດືນ ີ້ແມ ິ່ນເຈົີ້ຳແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍຄຊືຳຕຳນ. ມນັມ  ສ ດໃນມະນດຸທກຸຄນົ. ນ ີ້ແມ ິ່ນຍີ້ອນ

ວິ່ຳມນັໄດີ້ຫ ອກລວງອຳດຳມແລະເອວຳເຊ ິ່ ງເປັນເຫດໃຫີ້ພວກເຂົຳສນູເສຍຄວຳມເປັນອ  ຳມະຕະ. ນ ັີ້ນແມ ິ່ນ

ເປົີ້ຳໝຳຍຂອງມນັ. ມນັຕີ້ອງກຳນທ ິ່ ຈະກ  ຳຈດັມະນດຸທກຸຄນົທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຊງົສີ້ຳງ. ນ ີ້ແມ ິ່ນສ ິ່ ງທ ິ່ ພວກເຊືີ້ອ

ສຳຍຂອງບນັດຳລກູຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ກະບດົໄດີ້ຄ ດໃນຕອນທ ິ່ ຊນົຊຳດອ ດຣຳເອນເຂົີ້ຳໄປໃນດ ນແດນກຳນຳ

ອຳນ. ພວກເຂົຳຈະຂີ້ຳຄນົອ ດສະຣຳເອນຫ ືຕ ິ່ ສູີ້ຈນົຕຳຍໃນສງົຄຳມ. ພວກເຂົຳພະຍຳຍຳມປີ້ອງກນັບ ິ່ ໃຫີ້

ປະຊຳຊນົຂອງພຣະເຈົີ້ຳຄອບຄອງດ ນແດນກຳນຳອຳນ.   ເມ ືິ່ອຄນົອ ດສະຣຳເອນໄດີ້ຮບັໄຊຊະນະໃນ 

ກຳນສູີ້ຮບົແລະສຳມຳດເຂົີ້ຳສູິ່ດ ນແດນໄດີ້,    ເປົີ້ຳໝຳຍຂອງອ  ຳນຳດມດືຍງັຄງົແນໃສິ່ກຳນທ  ຳລຳຍຄນົ 

ອ ດສະຣຳເອນ, ແຕິ່ພວກເຂົຳເຫັນວິ່ຳພວກເຂົຳຕີ້ອງປິ່ຽນຍດຸທະສຳດ. ດຽວນ ີ້ພວກເຂົຳພະຍຳຍຳມລ ີ້ລວງ 

ຄນົອ ດສະຣຳເອນໃຫີ້ໄປນະມດັສະກຳນພະອືິ່ ນ. ພວກວ ນຍຳນກະບດົຫວງັວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳຈະຕດັສ ນໃຈລງົ 

ໂທດອ ດສະຣຳເອນແລະ ທ  ຳລຳຍພວກເຂົຳ. ຄນົອ ດສະຣຳເອນໄດີ້ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນໄປຂຳບໄຫວີ້ນະມດັສະກຳນ 

ພະອືິ່ ນໆ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ຕດັສ ນໃຈທ ິ່ ຈະລງົໂທດຄນົອ ດສະຣຳເອນ, ແຕິ່ພຣະອງົບ ິ່ ໄດີ້ທ  ຳລຳຍພວກເຂົຳ. 

ແຕິ່ພຣະອງົໄດີ້ສ ົິ່ງປະຊຳກອນຂອງພຣະອງົອອກຈຳກດ ນແດນຂອງພວກເຂົຳໃຫີ້ໄປເປັນຊະເລ ຍ. 



   ອ  ຳນຳດແຫິ່ງຄວຳມມດືຮູີ້ບຳງຢິ່ຳງອ ກ. ພຣະເຈົີ້ຳຈະບ ິ່ ປະຖ ີ້ມແຜນກຳນຂອງພຣະອງົ. ຄ  ຳສຳບແຊິ່ງ

ກິ່ຽວກບັຜູີ້ກະບດົດ ັີ້ງເດ ມຄ ືງ(ູຊຳຕຳນ)ໄດີ້ບອກລິ່ວງໜີ້ຳວິ່ຳມ ືີ້ໜ ິ່ ງເຊືີ້ອສຳຍຂອງເອວຳຈະປຳກດົຕວົ. ເຊືີ້ອ

ສຳຍຄນົນ ີ້ຈະແກີ້ໄຂຜນົຂອງຄວຳມລ ົີ້ມເຫ ວຂອງອຳດຳມໃນສວນເອເດນ. ພວກວ ນຍຳນກະບດົຮູີ້ວິ່ຳມ ືີ້ໜ ິ່ ງ 

ຜູີ້ທ ິ່ ໄດີ້ສນັຍຳໄວີ້ນ ັີ້ນຈະມຳປະກດົຕວົ. ແຕິ່ຄືກບັທ ິ່ ໂປໂລໄດີ້ບອກພວກເຮົຳ, ພວກເຂົຳບ ິ່ ຮູີ້ຢິ່ຳງຊດັເຈນວິ່ຳ 

ພຣະເຈົີ້ຳກ  ຳລງັວຳງແຜນຫຍງັ (1 ກຣທ. 2: 6;8; ອຟຊ. 3:10; 6:12). ພຣະເຈົີ້ຳຊງົມ  ແຜນກຳນ

ແຕິ່ພຣະອງົໄດີ້ເຊືິ່ ອງລຳຍລະອຽດໄວີ້ຈ ິ່ງບ ິ່ ມ  ໃຜຮູີ້ວິ່ຳຈະເກ ດຫຍງັຂ ີ້ນ. 
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ກດົເກນຂອງສງົຄຳມ 

 ເຖ ງຕອນນ ີ້ພວກເຮົຳໄດີ້ຮຽນຮູີ້ຫຍງັແດິ່? ຢູິ່ທ ິ່ ວ ຫຳນບຳເບນ, ພຣະເຈົີ້ຳຢດຸກຳນເຊືິ່ ອມຕ ິ່ ໂດຍກງົກບັ           

ປະຊຳຊນົຂອງປະເທດຕິ່ຳງໆທ ິ່ ຕີ້ອງກຳນສີ້ຳງວ ຫຳນຂອງຕນົເອງ. ສະມຳຊ ກຂອງສະພຳວ ນຍຳນຂອງ   

ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ຖກືມອບໝຳຍໃຫີ້ປກົຄອງປະຊຳຊຳດຕິ່ຳງໆແລະໄດີ້ຮບັສ ດອ  ຳນຳດເໜືອພວກເຂົຳ, ແຕິ່ຕ ິ່ ມຳ

ວ ນຍຳນເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ໄດີ້ກະບດົຈຳກແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ (ພບຍ.32: 8–9). ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນຊນົຊຳດໃໝິ່ 

ຂອງພຣະອງົເອງຄອື ດສະຣຳເອນໂດຍມ ອບັຣຳຮຳມເປັນພ ິ່ . ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ກ ິ່ຳວຢິ່ຳງຈະແຈ ີ້ງວິ່ຳພຣະອງົໄດີ້

ວຳງແຜນທ ິ່ ຈະຍ ດເອົຳບນັດຳປະຊຳຊຳດທ ິ່ ກະບດົຄືນມຳໂດຍໃຊີ້ອ ດທ ພນົຂອງອ ດສະຣຳເອນ (ປຖກ.12: 

3). ແຕິ່ພວກວ ນຍຳນທ ິ່ ກະບດົຜູີ້ປກົຄອງປະເທດຕິ່ຳງໆຈະຕີ້ອງຖກືບງັຄບັໃຫີ້ຍອມຈ  ຳນນົອ  ຳນຳດແລະສ ດ

ອ  ຳນຳດຂອງພວກເຂົຳ (ພສສ. 82: 6–8). ນ ັີ້ນໝຳຍຄວຳມວິ່ຳຈະມ  ສງົຄຳມທງັໃນອຳນຳຈກັທຳງກຳຍ

ແລະອຳນຳຈກັວ ນຍຳນ. ທນັທ ທ ິ່ ມ  ປະຊຳຊນົເອ ີ້ນວິ່ຳຄນົອ ດສະຣຳເອນ, ພວກເຂົຳເຈົີ້ຳໄດີ້ກຳຍເປັນເປົີ້ຳໝ

ຳຍທ ິ່ ຈະຖກືທ  ຳລຳຍໂດຍພວກຜູີ້ປກົຄອງທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດ. 

ພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວແມ ິ່ນໃຜ? 

   ໃນໄລຍະຕ ົີ້ນໆໃນປະຫວດັສຳດຂອງອ ດສະຣຳເອນ, ປະຊຳຊນົຕກົຢູິ່ໃນສະພຳບທ ິ່ ອນັຕະລຳຍ. ເລືິ່ ອງ

ຂອງໂຢເຊັບ (ປຖກ. 37–50) ອະທ ບຳຍວິ່ຳເປັນຫຍງັຄນົອ ດສະຣຳເອນຈ ິ່ງໄປປະເທດເອຢ ບ. ກຳນເບ ິ່ ງ

ແຍງຂອງພຣະເຈົີ້ຳຕ ິ່ ໂຈເຊັບໄດີ້ປິ່ຽນກຳນທ  ຳຮີ້ຳຍທ ິ່ ເຈດຕະນຳໂດຍອີ້ຳຍນີ້ອງຂອງລຳວໃຫີ້ເປັນກຳນຊິ່ວຍ

ຊ ວ ດຄນົອ ດສະຣຳເອນໃຫີ້ພ ົີ້ນຈຳກຄວຳມອ ດຢຳກ (ປຖກ. 46: 3–4; 50:20). ພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ໄດີ້ບອກຄນົ

ອ ດສະຣຳເອນອອກຈຳກປະເທດເອຢ ບທນັທ ດ ັິ່ງນ ັີ້ນເຂົຳເຈົີ້ຳຈ ິ່ງຢູິ່ຕ ິ່ . ພຣະເຈົີ້ຳຮູີ້ດ ວິ່ຳກະສດັຟຳໂຣທ ິ່ ແຕິ່ງ

ຕ ັີ້ງໂຢເຊັບເຂົີ້ຳຮບັຕ  ຳແໜິ່ງກຳນປກົຄອງລະດບັສງູຈະຕີ້ອງຕຳຍ   ແລະຖກືແທນໂດຍສດັຕຂູອງຄນົ          

ອ ດສະຣຳເອນ (ອພຍ. 1). ພຣະເຈົີ້ຳຮູີ້ວິ່ຳກະສດັຟຳໂຣຄນົໃໝິ່ຈະເຮັດໃຫີ້ຄນົອ ດສະຣຳເອນຖກືບງັຄບັໃຫີ້

ເຮັດວຽກໜກັ (ປຖກ. 15:13–16). ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ວຳງແຜນທ ິ່ ຈະຊິ່ວຍເຫ ືອອ ດສະຣຳເອນໃນເວລຳທ ິ່ ເໝຳະ

ສມົ(ປຖກ. 46: 4). 

   ແຕິ່ເປັນຫຍງັພຣະເຈົີ້ຳຈ ິ່ ງລ ຖ ີ້ຳດນົນຳນແທີ້ ? ພຣະເຈົີ້ຳມ  ເຫດຜນົທ ິ່ ດ ສະເໝ ໃນກຳນປິ່ອຍໃຫີ້ມ  

ຄວຳມທກຸທ ລະມຳນເກ ດຂ ີ້ນ. ພວກເຮົຳບ ິ່ ສຳມຳດຮູີ້ເຫດຜນົໄດີ້ສະເໝ ໄປ. ໃນກ ລະນ ນ ີ້, ພຣະຄ  ຳພ ບອກ

ພວກເຮົຳວິ່ຳເປັນຫຍງັອ ດສະຣຳເອນຕີ້ອງທນົທກຸທ ລະມຳນເປັນຂີ້ຳທຳດ. 



   ຫ ງັຈຳກໂມເຊໄດີ້ໜ ຈຳກປະເທດເອຢ ບແລະຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນໄດີ້ອຳໄສຢູິ່ໃນຖ ິ່ ນແຫີ້ງແລີ້ງກນັດຳນເປັນເວລຳ 

40 ປ , ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ເອ ີ້ນລຳວຈຳກພຸິ່ມໄມ ີ້ທ ິ່ ມ  ໄຟລກຸ (ອພຍ. 3: 1–14). ພຣະເຈົີ້ຳບອກໂມເຊວິ່ຳລຳວ

ກ  ຳລງັຖກືສ ົິ່ງກບັໄປອ ຢ ບ. ຄ  ຳແນະນ  ຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນງ ິ່ຳຍດຳຍຄ:ື ບອກກະສດັຟຳໂຣໃຫີ້“ ປິ່ອຍ

ປະຊຳຊນົຂອງເຮົຳໄປ” (ອພຍ. 5: 1). ກະສດັຟຳໂຣບ ິ່ ເຫັນດ ແລະບ ິ່ ໄດີ້ເຮັດເຊັິ່ ນນ ັີ້ນ. ກະສດັຟຳໂຣແລະ

ຊຳວອ ຢ ບເຊືິ່ ອວິ່ຳກະສດັຟຳໂຣແມ ິ່ນເທບພະເຈົີ້ຳໃນຮິ່ຳງຂອງມະນດຸ. ກະສດັຟຳໂຣແມ ິ່ນສນັຍຳລກັຂອງ

ຄວຳມຮຸິ່ງເຮອືງແລະອ  ຳນຳດຂອງເອຢ ບ. ປະເທດເອຢ ບແມ ິ່ນປະເທດທ ິ່ ມ  ອ  ຳນຳດຫ ຳຍທ ິ່ ສດຸໃນໂລກໃນ

ເວລຳນ ີ້. ກະສດັຟຳໂຣຈະບ ິ່ ປິ່ອຍໃຫີ້ພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນຂອງທຳດຊຳວເຮັບເຣ ມຳບອກເພ ິ່ ນວິ່ຳຕີ້ອງເຮັດ

ຫຍງັ. ກະສດັຟຳໂຣບ ິ່ ຮູີ້ວ ິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳຂອງໂມເຊມ ຈ ງຫ ືບ ິ່ .   ເພ ິ່ ນຈ ິ່ງເວົີ້ຳເຍຳະເຍ ີ້ຍໂມເຊແລະເວົີ້ຳວິ່ຳ,      

“ພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວແມ ິ່ນໃຜ? ເປັນຫຍງັເຮົຳຈະຕີ້ອງຟງັ ແລະປິ່ອຍປະຊຳຊນົພວກນ ີ້ໄປ?”(ອພຍ. 5: 2). 

   ອ ກບ ິ່ ດນົກະສດັຟຳໂຣກ ຈະຮບັບດົຮຽນທ ິ່ ເຈບັປວດຫ ຳຍ. ພຣະເຈົີ້ຳຮູີ້ວິ່ຳທິ່ຳທ ຂອງກະສດັຟຳໂຣຈະເປັນ

ແນວໃດ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ບອກໂມເຊວິ່ຳ, "ເຮົຳຈະເຮັດໃຫີ້ໃຈຂອງກະສດັຟຳໂຣແຂງກະດີ້ຳງດືີ້ດ ງ ແລະບ ິ່

ຍອມປິ່ອຍໃຫີ້ປະຊຳຊນົໄປ" (ອພຍ. 4:21). ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນຢຳກໃຊີ້ກຳນຕ ິ່ ສູີ້ນ ີ້ເພືິ່ ອຈດຸປະສງົ

ຂອງພຣະອງົ. ປະເທດເອຢ ບໄດີ້ກດົຂ ິ່ ຂ ົິ່ມເຫັງຄນົອ ດສະຣຳເອນເປັນຂີ້ຳທຳດເປັນເວລຳສ ິ່ ສດັຕະວດັ.    

ພຣະເຈົີ້ຳຕດັສ ນໃຈວິ່ຳມນັເຖ ງເວລຳແລີ້ວທ ິ່ ປະເທດເອຢ ບແລະເທບພະເຈົີ້ຳຂອງເຂົຳຈະຖກືລງົໂທດ. 

ຫວົໃຈທ ິ່ ແຂງກະດີ້ຳງຂອງຟຳໂຣແມ ິ່ນສິ່ວນໜ ິ່ ງຂອງແຜນກຳນພຣະເຈົີ້ຳ. ພຣະຄ  ຳພ ກ ິ່ຳວວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້

ສ ົິ່ງໄພພ ບດັຕິ່ຳງໆມຳຕ ິ່ ສູີ້ກບັບນັດຳພະຂອງເອຢ ບ. ໄພພ ບດັສດຸທີ້ຳຍແມ ິ່ນກຳນຕຳຍຂອງລກູກກົ (ກຈ.12: 

12; ຈບຊ. 33: 4). ເມ ືິ່ອລກູຊຳຍຂອງກະສດັຟຳໂຣຕຳຍ, ມນັສະແດງໃຫີ້ເຫັນວິ່ຳເທບພະເຈົີ້ຳຂອງເອຢ ບ

ບ ິ່ ມ  ອ  ຳນຳດຄືກບັພຣະເຈົີ້ຳຂອງອ ດສະຣຳເອນ. “ແລີ້ວໃນຕອນທິ່ຽງຄນື ພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວກ ໄດີ້ຂີ້ຳລກູຊຳຍກກົ

ທງັໝດົໃນປະເທດເອຢ ບ ຕ ັີ້ງແຕິ່ລກູຊຳຍກກົຂອງກະສດັຟຳໂຣຜູີ້ທ ິ່ ຈະສບືບນັລງັ ເຖ ງລກູຊຳຍກກົຂອງ

ນກັໂທດຜູີ້ທ ິ່ ຖກືຄມຸຂງັຢູິ່ໃນຄກຸມດື; ລກູສດັໂຕເຖ ກຫວົປ ກ ໄດີ້ຖກືຂີ້ຳຄືກນັ. ” (ອພຍ. 12: 29). 

   ກະສດັຟຳໂຣໄດີ້ເຍຳະເຍ ີ້ຍພຣະເຈົີ້ຳ. ບດັນ ີ້ກະສດັຟຳໂຣເຂົີ້ຳໃຈແລີ້ວວິ່ຳໃຜມ  ອ  ຳນຳດແທີໆ້ . ດ ັິ່ງທ ິ່

ໂປໂລຂຽນວິ່ຳ,“ ຢິ່ຳເຂົີ້ຳໃຈຜ ດ ພວກເຈົີ້ຳຈະຫ ອກລວງພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ໄດີ້ ເພຳະວິ່ຳຜູີ້ໃດຫວິ່ຳນສ ິ່ ງໃດລງົ ກ 

ຈະເກບັກິ່ຽວສ ິ່ ງນ ັີ້ນ.  (ຄລຕ. 6: 7). ກຳນຕ ສອນທ ິ່ ປະເທດເອຢ ບໄດີ້ຮບັ, ຈນົໃນທ ິ່ ສດຸພວກເຂົຳກ ຍອມທ ິ່

ຈະປິ່ອຍອ ດສະຣຳເອນແລະເຮັດໃຫີ້ປະເທດອືິ່ ນໆເຄົຳລບົຢ ຳເກງພຣະເຈົີ້ຳຂອງອ ດສະຣຳເອນ. 

   ປະຊຳຊນົທ ິ່ ຢູິ່ໄກເຊັິ່ ນຊຳວກຳນຳອຳນກ ໄດີ້ຍ ນກິ່ຽວກບັກຳນທບຸຕ ອນັເປັນຕຳຢີ້ຳນທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຂອງອ ດ

ສະຣຳເອນໄດີ້ສ ັິ່ງສອນປະເທດອ ຢ ບແລະເທບພະເຈົີ້ຳຂອງພວກເຂົຳ (ຢຊ. 2: 8-10;ທຽບກບັ ອພຍ.

15:16-18;ຢຊ.9:9 ) ເຢທະໂຣ, ພ ິ່ ເຖົີ້ຳຂອງໂມເຊຜູີ້ທ ິ່ ມຳຈຳກມ ດ ອຳນ, ໄດີ້ອະທ ບຳຍເຖ ງສ ິ່ ງທ ິ່ ທກຸຄນົ

ເຂົີ້ຳໃຈໃນຕອນນ ີ້ວິ່ຳ: "ບດັນ ີ້ ຂີ້ອຍຮູີ້ແລີ້ວວິ່ຳ ພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວຍ ິ່ ງໃຫຍິ່ກວິ່ຳພະທງັຫ ຳຍ " (ອພຍ.18:11). 



   ຕ ິ່ ມຳຫ ງັຈຳກກອງທບັທ ິ່ ມ  ອ  ຳນຳດຂອງເອຢ ບໄລິ່ຕຳມອ ດສະຣຳເອນ, ແຕິ່ຖກືທ  ຳລຳຍໃນທະເລແດງ. 

ໂມເຊຖຳມຄ  ຳຖຳມທ ິ່ ເຍຳະເຍ ີ້ຍກະສດັຟຳໂຣແລະກອງທບັທ ິ່ ຕຳຍຂອງເພ ິ່ ນວິ່ຳ: ຂີ້ຳແດິ່ພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວ ໃນ

ບນັດຳພະທງັຫ ຳຍນ ັີ້ນໃຜແດິ່ຄືພຣະອງົ? (ອພຍ.15:11). 

   ຫ ງັຈຳກໜ ອອກຈຳກປະເທດເອຢ ບແລະຂີ້ຳມທະເລແດງແລີ້ວ, ຄນົອ ດສະຣຳເອນຮູີ້ວິ່ຳພວກເຂົຳກ  ຳລງັ

ມຸ ີ້ງ ໜີ້ຳໄປບິ່ອນໃດ. ພວກເຂົຳໄດີ້ໄປພບົພຣະເຈົີ້ຳຂອງພວກເຂົຳທ ິ່ ບີ້ຳນແລະສ  ຳນກັງຳນໃຫຍິ່ຂອງພຣະອງົ

ຄພືເູຂົຳຊ ນຳຍ. 

   ເຖ ງແມ ິ່ນວິ່ຳຄນົອ ດສະຣຳເອນບ ິ່ ຮູີ້ຫ ຳຍກິ່ຽວກບັພຣະເຈົີ້ຳ. ໃນສະໄໝນ ັີ້ນບ ິ່ ມ  ພຣະຄ  ຳພ , ຄວຳມຮູີ້ດຽວທ ິ່

ຄນົອ ດສະຣຳເອນມ ກ ິ່ຽວກບັພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນເລືິ່ ອງຕິ່ຳງໆທ ິ່ ໄດີ້ຖກືຖິ່ຳຍທອດຈຳກບນັພະບລຸດຸຂອງພວກເຂົຳ. 

ມນັເປັນເວລຳ 400 ປ ແລີ້ວທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ພບົກບັອບັຣຳຮຳມ, ອ ຊຳກແລະຢຳໂຄບ. ກຳນອິ່ຳນເລືິ່ ອງ

ໃນພຣະຄ  ຳພ ປະຈບຸນັນ ີ້, ພວກເຮົຳກ ສຳມຳດເຫັນແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ຄນົອ ດສະຣຳເອນມ ຫ ຳຍຢິ່ຳງ

ທ ິ່ ຕີ້ອງຮຽນຮູີ້ກ ິ່ຽວກບັພຣະເຈົີ້ຳ. ພເູຂົຳຊ ນຳຍກ  ຳລງັຈະເປັນຫີ້ອງຮຽນຂອງພວກເຂົຳ. 

ຊນົຊຳດອ ດສະຣຳເອນເປັນຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະເປັນຕວົແທນ 

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢູິ່ໃນໂລກ 

   ກິ່ອນທ ິ່ ອ ດສະຣຳເອນອອກຈຳກເອຢ ບ, ໂມເຊຢືນຢູິ່ຕ ິ່ ກະສດັຟຳໂຣແລະໄດີ້ບອກເພ ິ່ ນວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວ

ກິ່ຳວດ ັິ່ງນ ີ້: ‘ຊຳດອ ດສະຣຳເອນເປັນລກູຊຳຍກກົຂອງເຮົຳ....ໃຫີ້ປິ່ອຍພວກເຂົຳໄປນະມດັສະກຳນເຮົຳ’            

(ອພຍ.4:22–23). ຄວຳມຄ ດທ ິ່ ວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ມ  ລກູຊຳຍເປັນສ ິ່ ງສ  ຳຄນັ. ໃນກ ລະນ ນ ີ້ໝຳຍເຖ ງເຊືີ້ອສຳຍ

ຂອງອບັຣຳຮຳມທງັໝດົ.ຈ ົິ່ງຈືິ່ໄວີ້ວິ່ຳອຳດຳມກ ິ່ແມ ິ່ນລກູຂອງພຣະເຈົີ້ຳເພຳະວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ສີ້ຳງລຳວ. 

   ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນຄອບຄວົມະນດຸ. ພຣະເຈົີ້ຳວຳງແຜນທ ິ່ ຈະຢູິ່ເທ ງແຜິ່ນດ ນໂລກຮິ່ວມກບັມະນດຸທ ິ່               

ພຣະອງົສີ້ຳງ. ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ຄອບຄວົວ ນຍຳນທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນຂອງພຣະອງົແລະຄອບຄວົມະນດຸຢູິ່

ຮ ິ່ວມກບັພຣະອງົແລະຮບັໃຊີ້ພຣະອງົ. ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ມະນດຸເພ ິ່ ມທະວ ຈ  ຳນວນແລະໃຫີ້ແຜິ່ນດ ນ

ໂລກທງັໝດົ ກຳຍເປັນຄກືບັສວນເອເດນ. ແຕິ່ວິ່ຳຕອນທ ິ່ ມະນດຸໄດີ້ກະບດົຕ ິ່ ແຜນກຳນນ ີ້ທ ິ່ ວ ຫຳນບຳເບນ, 

ພຣະເຈົີ້ຳກ ໄດີ້ປະຖ ີ້ມມະນດຸ. ຕອນນ ີ້ພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ມ  ລກູເຫ ືອຢູິ່. ແຕິ່ຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນພຣະອງົໄດີ້ເອ ີ້ນອບັຣຳຮຳມ.   

ເຊືີ້ອສຳຍຂອງອບັຣຳຮຳມຈະກຳຍເປັນຊນົຊຳດໃໝິ່ນ ັີ້ນຄອື ດສະຣຳເອນແລະພວກເຂົຳເຈົີ້ຳຈະເປັນ

ຄອບຄວົໃໝິ່ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ເຖ ງເວລຳທ ິ່ ແຜນກຳນດ ັີ້ງເດ ມທ ິ່ ກ ີ້ຳວໄປຂີ້ຳງໜີ້ຳອ ກຄ ັີ້ງ. ອຳດຳມແລະເອວຳ

ເຄ ຍເປັນພຣະລກັສະນະ ຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢູິ່ໃນໂລກແຕິ່ວິ່ຳພວກເຂົຳລ ົີ້ມເຫ ວ, ສະນ ັີ້ນອ ດສະຣຳເອນຈະມຳ

ຮບັຕ  ຳແໜິ່ງດ ັິ່ງກ ິ່ຳວ. 



   ກຳນກບັໄປທ ພເູຂົຳຊ ນຳຍແມ ິ່ນກຳນກບັບີ້ຳນ. ແມ ິ່ນແຕິ່ສະມຳຊ ກສະພຳຢູິ່ເທ ງສະຫວນັກ ຢູິ່ທ ິ່ ນ ັ ີ້ນແລະ

ກ  ຳ ລງັເຝົີ້ຳເບ ິ່ ງຕຳມແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ຖກືນ  ຳກບັມຳໃຊີ້ໃໝິ່. ພວກເຂົຳເຈົີ້ຳເປັນພະຍຳນໃນສນັຍຳ

ສະບບັໃໝິ່ລະຫວິ່ຳງພຣະເຈົີ້ຳແລະປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົ. ຂ ີ້ຕກົລງົດ ັິ່ງກ ິ່ຳວເອ ີ້ນວິ່ຳພຣະບນັຍດັ 

ພຣະບນັຍດັຂອງພຣະເຈົີ້ຳຄໄືດີ້ຖກືສ ົິ່ງມອບໂດຍສະພຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳ 

    ທິ່ຳນປະຫ ຳດໃຈບ ເມ ືິ່ອຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ກ ິ່ຳວວິ່ຳສະມຳຊ ກສະພຳສະຫວນັກ ຢູິ່ທ ິ່ ພເູຂົຳຊ ນຳຍ. ເມ ືິ່ອ          

ພຣະເຈົີ້ຳປະທຳນພຣະບນັຍດັສ ບປະກຳນ? ຖີ້ຳທິ່ຳນເຄ ຍເບ ິ່ ງຮບູເງຳົກ ິ່ຽວກບັກຳນອບົພະຍບົແລະພເູຂົຳ  

ຊ ນຳຍ, ທິ່ຳນຈະບ ິ່ ໄດີ້ເຫັນສະມຳຊ ກສະພຳວ ນຍຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ແຕິ່ພຣະຄ  ຳພ ບອກວິ່ຳພວກເຂົຳຢູິ່ທ ິ່

ນ ັ ີ້ນ. ແລະຍງັບອກວິ່ຳພວກເຂົຳໄດີ້ສ ົິ່ງມອບກດົບນັຍດັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ (ກຈ.7: 52– 53; ຮຣ. 2: 1–2). 

   ພຣະຄ  ຳພ ຍງັກິ່ຳວອ ກວິ່ຳກດົບນັຍດັຖກືຂຽນໄວີ້“ດີ້ວຍພຣະຫດັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ” (ພບຍ. 9:9–10). ຄ  ຳ

ເວົີ້ຳແບບນ ັີ້ນຄວນຈະຄຸີ້ນເຄ ຍກນັ. ພຣະເຈົີ້ຳປະກດົກຳຍໃນຮບູແບບຂອງມະນດຸແລະມ ນ ີ້ວມ.ື ພຣະເຈົີ້ຳຢູິ່

ເທ ງພຊູ ນຳຍ, ປຳກດົຕວົເປັນມະນດຸ. ເລືິ່ ອງນ ີ້ຄີ້ຳຍຄືກບັເລືິ່ ອງລຳວໃນປະຖມົມະກຳນກິ່ຽວກບັເທວະດຳ

ຂອງອງົພຣະຜູີ້ເປັນເຈົີ້ຳ. ພຣະອງົແລະສະພຳສະຫວນັຂອງພຣະອງົໄດີ້ມອບພຣະບນັຍດັແກິ່ໂມເຊແລະອ ດ

ສະຣຳເອນ 

   ຫ ງັຈຳກໄດີ້ໃຫີ້ພຣະບນັຍດັແລີ້ວ, ໂມເຊ, ອຳໂຣນ, ລກູຊຳຍຂອງອຳໂຣນ, ແລະຜູີ້ເຖົີ້ຳແກິ່ຂອງຄນົອ ດ

ສະຣຳເອນເຈດັສ ບຄນົໄດີ້ຖກືເຊືີ້ອເຊ ນໃຫີ້ເຂົີ້ຳໄປພບົພຣະເຈົີ້ຳຂອງອ ດສະຣຳເອນໃນຮບູແບບມະນດຸອ ກ 

ເທືິ່ ອນ ີ້ພວກເຂົຳໄດີ້ມຳປະຊຸມຮິ່ວມກນັເພືິ່ ອຮບັປະທຳນອຳຫຳນ (ອພຍ.24: 9-11). ຄກືນັກບັອຳຫຳນແລງ

ຄ ັີ້ງສດຸທີ້ຳຍ, ເມ ືິ່ອພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳເລ ິ່ ມຕ ັີ້ງພຣະສນັຍຳໃໝິ່ທ ິ່ ຖກືຈຳລ ກໄວີ້ໂດຍເລືອດຂອງພຣະອງົ, ອຳຫຳນ

ຄຳບນ ີ້ຢູິ່ທ ິ່ ພເູຂົຳຊ ນຳຍໄດີ້ສະຫ ອງພນັທະສນັຍຳໃໝິ່ຂອງພຣະເຈົີ້ຳກບັອ ດສະຣຳເອນ. ຂ ີ້ຕກົລງົສະບບັໃໝິ່

ນ ີ້ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນຢູິ່ເທ ງພເູຂົຳຊ ນຳຍແລະຖກືເອ ີ້ນວິ່ຳພຣະບນັຍດັ. 

   ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ໃຫີ້ພຣະບນັຍດັແກິ່ຄນົອ ດສະຣຳເອນເພືິ່ ອວິ່ຳພວກເຂົຳຈະ“ ບ ລ ສດຸ” (ລລວ.19: 2). 

ບ ລ ສດຸໝຳຍເຖ ງຖກືແຍກອອກມຳຈຳກຄນົອືິ່ ນ. ໃຫີ້ແຕກຕິ່ຳງ. ໃຫີ້ເປັນທ ິ່ ພ ເສດ. ພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນແຕກຕິ່ຳງ

ໂດຍສ ີ້ນເຊ ງຈຳກວ ນຍຳນອືິ່ ນໆແລະແຕກຕິ່ຳງຈຳກທກຸຢິ່ຳງໃນໂລກ. ສະນ ັີ້ນ, ປະຊຳຊນົຂອງພຣະເຈົີ້ຳກ ິ່

ຈ  ຳເປັນຕີ້ອງແຕກຕິ່ຳງຈຳກປະຊຳຊຳດອືິ່ ນໆອ ກດີ້ວຍ. 

   ກຳນເປັນຄນົບ ລ ສດຸໝຳຍຄວຳມວິ່ຳແນວໃດ? ແນວຄ ດທ ິ່ ຢູິ່ເບືີ້ອງຫ ງັແມ ິ່ນຫຍງັ? ຄວຳມບ ລ ສດຸບ ິ່ ໄດີ້ 

ໝຳຍ ຄວຳມວິ່ຳເປັນເລືິ່ ອງແປກ. ບ ລ ສດຸໝຳຍເຖ ງຖກືກ  ຳນດົໂດຍພຣະເຈົີ້ຳ. ໝຳຍເຖ ງກຳນອທຸ ດໃຫີ້

ແກິ່ພຣະເຈົີ້ຳ. ໝຳຍເຖ ງກຳນໄດີ້ຮບັສ ິ່ ງທ ິ່ ດ ໆ ທງັໝດົໃນຊ ວ ດເຊ ິ່ ງມຳຈຳກພຣະເຈົີ້ຳໃນທຳງທ ິ່ ເໝຳະສມົ. 



ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ອ ດສະຣຳເອນດ ງດດູເອົຳຊນົຊຳດອືິ່ ນໆມຳຫຳພຣະອງົ (ພບຍ. 4: 6–8; 28: 9–

10). ນ ີ້ແມ ິ່ນເຫດຜນົທ ິ່ ວິ່ຳພຣະຄ  ຳພ ກ ິ່ຳວວິ່ຳອ ດສະຣຳເອນຈະຕີ້ອງເປັນ "ອຳນຳຈກັແຫິ່ງປະໂຣຫ ດ"        

(ອພຍ.19: 6) ແລະ "ແສງສະຫວິ່ຳງສ  ຳລບັປະຊຳຊຳດ" (ອຊຢ. 42: 6; 49: 6; 3). ອ ດສະຣຳເອນທງັ

ໝດົສບືທອດຕ  ຳແໜິ່ງຂອງອບັຣຳຮຳມ. ພວກເຂົຳຕີ້ອງເປັນພອນໃຫີ້ແກິ່ທກຸໆປະຊຳຊຳດ (ປຖກ.12: 3). 

ຄວຳມເຊືິ່ ອທ ິ່ ສດັຊືິ່ 

   ກຳນມ ຄວຳມສ  ຳພນັທ ິ່ ຖກືຕີ້ອງກບັພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນອ ກວ ທ ໜ ິ່ ງຂອງກຳນອະທ ບຳຍຄວຳມໝຳຍຂອງກຳນ

ມ ຄວຳມລອດພົີ້ນ. ພວກເຮົຳອຳດຈະໄດີ້ຮບັກຳນສ ດສອນວິ່ຳອ ດສະຣຳເອນໄດີ້ຮບັຄວຳມພ ົີ້ນໂດຍກຳນເຊືິ່ ອ

ຟງັພຣະບນັຍດັ, ແຕິ່ນ ີ້ບ ິ່ ຖກືຕີ້ອງ. ໃນພຣະສນັຍຳເດ ມແລະໃນພຣະສນັຍຳໃໝິ່ບ ິ່ ເຄ ຍສອນວິ່ຳຄວຳມພ ົີ້ນ

ສຳມຳດໄດີ້ຮບັຜິ່ຳນທຳງພຣະບນັຍດັ. ພວກເຮົຳບ ິ່ ສມົຄວນໄດີ້ຮບັຄວຳມພ ົີ້ນ. ຄວຳມພ ົີ້ນແມ ິ່ນໄດີ້ຮບັໂດຍບ ິ່

ເສຍຄິ່ຳໂດຍພຣະຄນຸຂອງພຣະເຈົີ້ຳເມ ືິ່ອພວກເຮົຳເຊືິ່ ອ. 

   ຄນົອ ດສະຣຳເອນກ ຄກືນັກບັພວກເຮົຳໃນປະຈບຸນັນ ີ້, ຕີ້ອງມ  ຄວຳມເຊືິ່ ອ. ພວກເຂົຳເຈົີ້ຳຕີ້ອງເຊືິ່ ອ

ວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳຂອງພວກເຂົຳແມ ິ່ນພຣະເຈົີ້ຳເໜືອບນັດຳພະອືິ່ ນໆ. ພວກເຂົຳຕີ້ອງໄວີ້ວຳງໃຈວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້

ເຮັດໃຫີ້ຊນົຊຳດຂອງພວກເຂົຳເປັນຄນົພ ເສດຂອງພຣະອງົ. ຄນົອ ດສະຣຳເອນຊຳດດຽວເທົິ່ ຳນ ັີ້ນທ ິ່ ສຳມຳດ

ເຂົີ້ຳເຖ ງພຣະເຈົີ້ຳແຫິ່ງເທບພະເຈົີ້ຳທງັປວງໄດີ້. ພຣະບນັຍດັບ ິ່ ແມ ິ່ນວ ທ ທ ິ່ ຄນົອ ດສະຣຳເອນສຳມຳດໄດີ້ຮບັ

ຄວຳມພ ົີ້ນໄດີ້. 

   ໂດຍກຳນເຊືິ່ ອຟງັພຣະບນັຍດັ, ພວກເຂົຳສະແດງຄວຳມຈງົຮກັພກັດ ຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ພວກເຂົຳເຊືິ່ ອຢູິ່ແລີ້ວ. 

ຄວຳມພ ົີ້ນສ  ຳລບັຄນົອ ດສະຣຳເອນນ ັີ້ນກິ່ຽວກບັຄວຳມເຊືິ່ ອໃນພຣະສນັຍຳແລະເຊືິ່ ອໃນພຣະລກັສະນະຂອງ

ພຣະເຈົີ້ຳເໜືອເທບພະເຈົີ້ຳທງັປວງ. ນ ັີ້ນໝຳຍຄວຳມວິ່ຳພວກເຂົຳປະຕ ເສດທ ິ່ ຈະນະມດັສະກຳນພະອືິ່ ນໆ. 

ກຳນໄດີ້ຮບັຄວຳມພ ົີ້ນແມ ິ່ນກິ່ຽວກບັຄວຳມເຊືິ່ ອແລະຄວຳມສດັຊືິ່ ທ ິ່ ມຳຈຳກໃຈຂອງພວກເຂົຳ. ມນັບ ິ່ ມ  ຫຍງັ

ກິ່ຽວຂີ້ອງກບັກຳນໄດີ້ເຮັດຄນຸງຳມຄວຳມດ ຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳ. 

   ຕ ິ່ ມຳກະສດັດຳວ ດໄດີ້ເຮັດສ ິ່ ງທ ິ່ ເປັນຕຳຢີ້ຳນຫ ຳຍຢິ່ຳງເຊັິ່ ນ: ກຳນຫລ ີ້ນຊູ ີ້ແລະວຳງແຜນຄຳດຕະກ  ຳ

ແລະເພ ິ່ ນຖກືລງົໂທດຈຳກພຣະເຈົີ້ຳສ  ຳລບັກຳນກະທ  ຳເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ (2 ຊມອ.11). ອ ງຕຳມພຣະບນັຍດັ, ດຳວ ດ

ເປັນຜູີ້ກະທ  ຳຜ ດແລະສມົຄວນໄດີ້ຮບັຄວຳມຕຳຍຍີ້ອນອຳຊະຍຳກ  ຳຂອງເພ ິ່ ນ. ແຕິ່ດຳວ ດບ ິ່ ເຄ ຍຄອນແຄນ

ໃນຄວຳມເຊືິ່ ອຂອງເພ ິ່ ນໃນພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວໃນຖຳນະເປັນພຣະເຈົີ້ຳຜູີ້ສງູສດຸ. ເພ ິ່ ນບ ິ່ ເຄ ຍປິ່ຽນຄວຳມສດັຊືິ່ ໄປ

ຫຳພະອງົອືິ່ ນ. ແລະພຣະເຈົີ້ຳມ  ຄວຳມເມດຕຳຕ ິ່ ດຳວ ດເມ ືິ່ອເພ ິ່ ນສຳລະພຳບບຳບຂອງເພ ິ່ ນ. 



   ເຊັິ່ ນດຽວກບັໃນພຣະສນັຍຳໃໝິ່. ຄວຳມເຊືິ່ ອໃນຂິ່ຳວປະເສ ດໝຳຍເຖ ງກຳນເຊືິ່ ອວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳແຫິ່ງອ ດ

ສະຣຳເອນໄດີ້ສະເດັດມຳເປັນມະນດຸ. ເປັນຜູີ້ຊຳຍທ ິ່ ຊືິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ, ໄດີ້ຍອມຕຳຍເທ ງໄມ ີ້ກຳງແຂນເພືິ່ ອ

ເປັນເຄືິ່ ອງບຊູຳເພືິ່ ອບຳບຂອງເຮົຳ. ຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນ,ພຣະອງົໄດີ້ເປັນຄນືຈຳກຕຳຍໃນມືີ້ສຳມຖີ້ວນ. ພວກເຮົຳ

ຕີ້ອງເຊືິ່ ອສ ິ່ ງນ ີ້ຈ  ິ່ງຈະໄດີ້ຮບັຄວຳມພ ົີ້ນແລະຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນພວກເຮົຳກ ສະແດງຄວຳມສດັຊືິ່ ຕ ິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໂດຍ

ກຳນຫນັໜ ຈຳກພະອືິ່ ນໆ. ບ ິ່ ວິ່ຳພະເຈົີ້ຳອງົອືິ່ ນໃດຈະເວົີ້ຳກ ິ່ຽວກບັຄວຳມພ ົີ້ນແນວໃດ ພຣະຄ  ຳພ ບອກພວກ

ເຮົຳວິ່ຳບ ິ່ ມ  ຄວຳມພ ົີ້ນໃນນຳມອືິ່ ນໃດນອກເໜືອຈຳກພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ (ກຈ.4:12). ພວກເຮົຳຕີ້ອງມ  ຄວຳມເຊືິ່ ອ

ໃນພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ (ຣມ 11:17–24; ຮຣ. 3:19; 10:22, 38–39). ຄວຳມລ ົີ້ມເຫ ວສິ່ວນຕວົແລະຄວຳມ

ບຳບບ ິ່ ຄືກນັກບັກຳນຫນັໜ ຈຳກພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄປຕ ດຕຳມພະອືິ່ ນ. ບຳງຄ ັີ້ງພວກເຮົຳກ ິ່ຍງັເຮັດບຳບຢູິ່, 

ແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳຮູີ້ວິ່ຳພວກເຮົຳເຊືິ່ ອວຳງໃຈໃຜ. 

ສຳເຫດທ ິ່ ເລືິ່ ອງນ ີ້ສ  ຳຄນັ 

   ມ  ສນັຍຳລກັທ ິ່ ໜີ້ຳສນົໃຈຫ ຳຍໃນກຳນອບົພະຍບົຈຳກປະເທດເອຢ ບແລະສ ິ່ ງທ ິ່ ເກ ດຂ ີ້ນຢູິ່ທ ິ່ ພເູຂົຳຊ ນຳຍ 

ເຫດກຳນໃນເວລຳທ ິ່ ໂມເຊແລະຄນົອືິ່ ນໆໄດີ້ກ ນເຂົີ້ຳກບັພຣະເຈົີ້ຳໃນຮບູແບບມະນດຸຢູິ່ທ ິ່ ພເູຂົຳຊ ນຳຍດ ງດດູ

ຄວຳມສນົໃຈຂອງພວກເຮົຳ. ມ  ຜູີ້ເຖົີ້ຳແກິ່ເຈດັສ ບຄນົຢູິ່ກບັໂມເຊ. ຍງັມ  ລຳຍຊືິ່ ເຈດັສ ບປະເທດໃນປະຖມົມະ

ກຳນບດົທ  10. ປະເທດເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ໄດີ້ຖກືມອບໃຫີ້ຢູິ່ພຳຍໃຕີ້ພວກລກູຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳ,ເຊ ິ່ ງຕ ິ່ ມຳກ ິ່ໄດີ້ກະບດົ 

(ພບຍ. 4: 19-20; 32: 8-9). ເປັນຫຍງັຈ ິ່ງມ  ຜູີ້ເຖົີ້ຳແກິ່ຂອງປະເທດອ ດສະຣຳເອນເຈດັສ ບຄນົໃນງຳນ

ກ ນລີ້ຽງ. ເປັນຫຍງັຈ ິ່ງມ  ພວກລກູຊຳຍເຈດັສ ບຄນົຂອງພຣະເຈົີ້ຳ ແລະມ ເຈດັສ ບປະເທດທ ິ່ ຖກືຕດັອອກໄປ? 

   ກຳນຕ ດຕ ິ່ ສືິ່ ສຳນເປັນໄປໂດຍຄວຳມຕ ັີ້ງໃຈ. ເມ ືິ່ອພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນເຮັດງຳນຮບັໃຊີ້ຂອງພຣະອງົ, 

ພຣະອງົຍງັໄດີ້ສ ົິ່ງສຳວກົເຈັດສ ບຄນົອອກໄປ (ລກ.10: 1). ຈ  ຳນວນດ ັິ່ງກ ິ່ຳວແມ ິ່ນສນັຍຳລກັວິ່ຳພຣະເຢຊູ 

ຈະຍ ດເອົຳຊນົຊຳດຕິ່ຳງໆເຂົີ້ຳສູິ່ອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳຄນື. ອຳນຳຈກັນ ັີ້ນຈະສ  ຳເລັດສມົບນູໃນຕອນສ ີ້ນ

ຍກຸໃນສວນເອເດນໃໝິ່ໂລກໃໝິ່ (ພນມ. 21–22). ກຳນກິ່ຳວຊ  ີ້ຳຂອງເລກເຈດັສ ບແມ ິ່ນຂ ີ້ຄວຳມທ ິ່ ວິ່ຳ. 

ຄອບຄວົໃໝິ່ຂອງພຣະເຈົີ້ຳເທ ງແຜິ່ນດ ນໂລກຄືອ ດສະຣຳເອນ, ເຊ ິ່ ງເປັນລກູຫ ຳນຂອງອບັຣຳຮຳມ,ຈະເປັນ

ແຜນກຳນທ ິ່ ກອບກູີ້ເອົຳປະເທດຕິ່ຳງໆທ ິ່ ສນູເສຍໄປ. 

   ແຕິ່ແຜນກຳນບ ິ່ ຢດຸຢູິ່ທ ິ່ ນ ັ ີ້ນ. ອກັຄະສຳວກົໂປໂລຂຽນໃນພຣະທ  ຳຄຳລຳເຕຍບດົທ  3 ວິ່ຳຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນ           

ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ສບືທອດຄ  ຳສນັຍຳທ ິ່ ໃຫີ້ກບັອບັຣຳຮຳມ. ທກຸໆຄນົທ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳກ ເປັນລກູຂອງ

ອບັຣຳຮຳມໂດຍຜິ່ຳນຄວຳມເຊືິ່ ອ(ຄລຕ.:26-29). ນ ັີ້ນໝຳຍຄວຳມວິ່ຳທິ່ຳນແລະຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ຮບັໜີ້ຳທ ິ່ ໃນ

ກຳນນ  ຳເອົຳຂິ່ຳວປະເສ ດໄປສູິ່ປະຊຳຊຳດຕິ່ຳງໆທ ິ່ ຢູິ່ພຳຍໃຕີ້ອ  ຳນຳດຂອງຜູີ້ປກົຄອງຝິ່ຳຍວ ນຍຳນທ ິ່ ກະບດົ. 

ເປັນໜີ້ຳທ ິ່ ຂອງພວກເຮົຳທ ິ່ ຈະສະແດງໃຫີ້ຜູີ້ຄນົທ ິ່ ຢູິ່ພຳຍໃຕີ້ກຳນຄອບງ  ຳທຳງວ ນຍຳນຂອງບນັດຳຜູີ້

ປກົຄອງເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍຈະໄດີ້ເຫັນຄວຳມເຊືິ່ ອຂອງພວກເຮົຳໃນພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ. ດຽວນ ີ້ພວກເຮົຳ



ເປັນສະມຳຊ ກຂອງສະພຳມະນດຸຄນົໃໝິ່ຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢູິ່ເທ ງໂລກ. ມ ືີ້ໜ ິ່ ງໃນອະນຳຄດົ,ແຜນກຳນຂອງ 

ພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນກຳນຮວມຄອບຄວົມະນດຸຂອງພຣະອງົກບັຄອບຄວົວ ນຍຳນຂອງພຣະອງົແລະເພືິ່ ອທກຸຄນົ

ຈະຢູິ່ຮ ິ່ວມກນັໃນສວນເອເດນໃໝິ່. 

   ພຣະຄ  ຳພ ສອນແນວຄວຳມຄ ດເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ໃນຫ ຳຍບິ່ອນ. ພຣະທ  ຳພຣະນ ມ  ດໄດີ້ອະທ ບຳຍເຖ ງຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອສືບ

ທອດກຳນປກົຄອງຂອງປະຊຳຊຳດຮິ່ວມກບັພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໃນຕອນສ ີ້ນຍກຸ (ພນມ.3: 21). ນ ັີ້ນໝຳຍຄວຳມ

ວິ່ຳພວກເຮົຳຈະແທນທ ິ່ ພວກລກູຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳຜູີ້ທ ິ່ ຄອບງ  ຳປະເທດເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນນບັຕ ັີ້ງແຕິ່ກຳນກະບດົທ ິ່ ວ 

ຫຳນບຳເບນ.    ນ ີ້ກ ິ່ແມ ິ່ນເຫດຜນົທ ິ່ ໂຢຮນັກິ່ຳວວິ່ຳ ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອມ  ສ ດອ  ຳນຳດທ ິ່ ຈະເປັນລກູຂອງພຣະເຈົີ້ຳ              

(ຢຮ. 1:12; ປຽບທຽບກບັ 1ຢຮ.3: 1–3). ມືີ້ໜ ິ່ ງພວກເຮົຳຈະເຂົີ້ຳຮບັຕ  ຳແໜິ່ງຂອງຜູີ້ປກົຄອງວ ນຍຳນ, 

ພວກເຂົຳເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນໃນຖຳນະລກູຂອງພຣະເຈົີ້ຳ ແຕິ່ເປັນຜູີ້ທ ິ່ ໄດີ້ກະບດົແລະຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນໄດີ້ສນູເສຍ

ສ ດອ  ຳນຳດຂອງພວກເຂົຳ. 

   ນ ີ້ກ ິ່ແມ ິ່ນເຫດຜນົທ ິ່ ໂປໂລບອກຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອໃຫີ້ຢດຸເຊົຳກຳນປິ່ອຍໃຫີ້ສຳນຂອງລດັຖະບຳນແກີ້ໄຂຂ ີ້ຂດັແຍິ່ງ

ຂອງພວກເຂົຳ. ເພ ິ່ ນກິ່ຳວວິ່ຳ, "ພວກເຈົີ້ຳບ ິ່ ຮ ູີ້ບ ວິ່ຳພວກເຮົຳຄວນຕດັສ ນເທວະດຳ?" (1ກຣ.6: 3). ເມ ືິ່ອ

ພວກເຮົຳຖກືສີ້ຳງຂ ີ້ນໃຫີ້ຄືກບັພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໃນແຜິ່ນດ ນໂລກໃໝິ່, ພວກເຮົຳຈະໄດີ້ຮບັສ ດອ  ຳນຳດຫ ຳຍກວິ່ຳ

ບນັດຳສ ິ່ ງທ ິ່ ມ  ຊ ວ ດເໜືອທ  ຳມະຊຳດ. (1ຢຮ.3: 1–3; 1 ກຣທ. 15: 35– 49) ພວກເຮົຳຈະປກົຄອງ

ປະຊຳຊຳດຕິ່ຳງໆຮິ່ວມກບັພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ (ພນມ. 2:26) ຊ ິ່ ງດຽວນ ີ້ຖກືຄວບຄມຸໂດຍວ ນຍຳນທ ິ່ ເປັນສດັຕ.ູ 

ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອທ ິ່ ເປັນເຊືີ້ອສຳຍຝິ່ຳຍວ ນຍຳນຂອງອບັຣຳຮຳມ, ຈະຊິ່ວຍນ  ຳເອົຳບນັດຳປະເທດທ ິ່ ຖກືຕດັອອກໄປ

ນ ັີ້ນກບັຄືນມຳ. ໃນເວລຳນ ີ້ຄ  ຳສຳບແຊິ່ງແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍທ ິ່ ເປັນຜນົມຳຈຳກຄວຳມລ ົີ້ມເຫ ວໃນສວນເອເດນກ ິ່

ຈະຖກືກ  ຳຈດັອອກໄປເຊັິ່ ນກນັ. 

   ພວກເຮົຳຄວນດ  ຳເນ ນຊ ວ ດຄກືບັທ ິ່ ເຊືິ່ ອວິ່ຳນ ີ້ຈະເປັນຈດຸໝຳຍປຳຍທຳງຂອງພວກເຮົຳ. ທກຸຢິ່ຳງໃນ

ແຜນພຣະສນັຍຳເດ ມຂອງພຣະເຈົີ້ຳນ  ຳມຳສູິ່ພວກເຮົຳ. ລອງຄ ດຍີ້ອນກບັໄປເຖ ງແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ

ສ  ຳລບັສວນເອເດນ. ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນສອງຄອບຄວົຄ:ືຄອບຄວົວ ນຍຳນແລະຄອບຄວົມະນດຸ. ທງັສອງ

ຄອບຄວົຕີ້ອງອຳໄສຢູິ່ແລະປກົຄອງຮິ່ວມກນັໃນສວນເອເດນ. ແຜນກຳນເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນດີ້ວຍກຳນກະບດົ, 

ແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ຟືີ້ນຟແູຜນຂອງພຣະອງົເມ ືິ່ອພຣະອງົໄດີ້ຊິ່ວຍຄນົອ ດສະຣຳເອນອອກຈຳກເອຢ ບ. ຜິ່ຳນ

ທຳງເຊືີ້ອສຳຍຂອງອບັຣຳຮຳມພຣະເມຊ ອຳຜູີ້ທ ິ່ ສນັຍຳໄວີ້ຈະສະເດັດມຳ. ພຣະເມຊ ອຳຈະແກີ້ໄຂຄວຳມລ ົີ້ມ

ເຫ ວໃນສວນເອເດນ (ປຖກ.3:15). ຖີ້ຳບ ິ່ ມ  ຄນົອ ດສະຣຳເອນ, ກ ຈະບ ິ່ ມ  ພຣະເມຊ ອຳ. ຖີ້ຳບ ິ່ ມ  ພຣະເມຊ ອຳ

ຈະບ ິ່ ມ  ຄວຳມພ ົີ້ນ. ຖີ້ຳບ ິ່ ມ  ຄວຳມພ ົີ້ນພວກເຮົຳບ ິ່ ມ  ອະນຳຄດົທ ິ່ ຈະຢູິ່ກບັພຣະເຈົີ້ຳ. 

   ແລະນ ັີ້ນແມ ິ່ນເຫດຜນົທ ິ່ ແນິ່ນອນວິ່ຳເປັນຫຍງັຜູີ້ປກົຄອງວ ນຍຳນທ ິ່ ກະບດົແລະຜູີ້ຕ ດຕຳມຂອງພວກເຂົຳ

ຈ ິ່ງພະຍຳຍຳມທ  ຳລຳຍອ ດສະຣຳເອນອ ກຄ ັີ້ງ. 
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ພືີ້ນທ ິ່ ບ ລ ສດຸສກັສ ດ 

   ຄນົອ ດສະຣຳເອນໄດີ້ໃຊີ້ເວລຳ 1 ປ ຢູິ່ທ ິ່ ພເູຂົຳຊ ນຳຍ. ພວກເຂົຳໄດີ້ເຮັດສນັຍຳກບັພຣະເຈົີ້ຳແລະ 

ພວກເຂົຳໄດີ້ຮບັພຣະບນັຍດັສ ບປະກຳນຈຳກພຣະເຈົີ້ຳ. ແຕິ່ພວກເຂົຳຍງັມ  ອ ກຫ ຳຍສ ິ່ ງທ ິ່ ຈະຮຽນຮູີ້ກ ິ່ຽວກບັ          

ພຣະບນັຍດັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ເປັນສ ິ່ ງໜ ິ່ ງທ ິ່ ປະຊຳຊນົສນັຍຳວິ່ຳຈະເຊືິ່ ອແລະຈງົຮກັພກັດ ຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຂອງ

ບນັພະບລຸດຸຂອງພວກເຂົຳຄ:ື ອບັຣຳຮຳມ, ອ ຊຳກ, ແລະຢຳໂຄບ. ແຕິ່ວິ່ຳກ ເປັນອ ກສ ິ່ ງໜ ິ່ ງທ ິ່ ຈະຮູີ້ວິ່ຳ 

ພຣະເຈົີ້ຳຄຳດຫວງັຫຍງັຈຳກພວກເຂົຳແລະພຣະອງົເປັນພຣະເຈົີ້ຳແບບໃດ. 

ແນວຄ ດເລືິ່ ອງຄວຳມບ ລ ສດຸ 

   ຂ ີ້ກ  ຳນດົແລະກຳນປະຕ ບດັທ ິ່ ແປກໆຫ ຳຍຂ ີ້ໃນພຣະສນັຍຳເດ ມແມ ິ່ນຍີ້ອນວິ່ຳປະຊຳຊນົຕີ້ອງຮບັກຳນ

ສອນວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ເໜືອສ ິ່ ງອືິ່ ນໃດ. ພຣະລກັສະນະແລະອປຸະນ ດໄສຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນເປັນເອກະລກັ

ສະເພຳະບ ິ່ ຄໃືຜ. ພຣະອງົແມ ິ່ນແຕກຕິ່ຳງກນັທງັໝດົກບັລກັສະນະແລະທ  ຳມະຊຳດຂອງມະນດຸ. ສ  ຳລບັຄນົ

ອ ດສະຣຳເອນນ ັີ້ນແມ ິ່ນຄວຳມຈ ງທ ິ່ ຕີ້ອງໄດີ້ຮບັກຳນສ ດສອນຄນືໃໝິ່ໃນຫ ຳຍດີ້ຳນ. ຖີ້ຳບ ິ່ ດ ັິ່ງນ ັີ້ນ, ພຣະເຈົີ້ຳ

ອຳດຈະຖກືຄ ດວິ່ຳເລືິ່ ອງທ  ຳມະດຳ. 

   ຄ  ຳສບັໃນພຣະຄ  ຳພ ເຊ ິ່ ງໝຳຍຄວຳມວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳແຕກຕິ່ຳງກນັທງັໝດົຄ:ື  ບ ລ ສດຸ.  ຄວຳມບ ລ ສດຸ 

ໝຳຍເຖ ງວິ່ຳ“ ຖກືແຍກອອກມຳ” ຫ ື“ແຕກຕິ່ຳງກນັ.” ແນວຄ ດບ ິ່ ແມ ິ່ນກິ່ຽວກບັກຳນກະທ  ຳທ ິ່ ມ  ສ ນທ  ຳຫ ືຜ ດ

ສ ນທ  ຳ. ບ ລ ສດຸບ ິ່ ແມ ິ່ນລຳຍກຳນສ ິ່ ງທ ິ່ ເຮົຳຄວນເຮັດແລະບ ິ່ ຄວນເຮັດ. ກຳນດ  ຳລງົຊ ວ ດໃນທຳງສ ນທ  ຳລວມ

ຢູິ່ໃນກຳນເປັນຄນົ “ບ ລ ສດຸ”, ແຕິ່ມນັບ ິ່ ແມ ິ່ນພຳກສິ່ວນຕ ົີ້ນຕ  (ລລວ. 19: 2). 

   ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນບຳງສ ິ່ ງບຳງຢິ່ຳງ ຫ ຳຍກິ່ວຳທ ິ່ ຈະໃຫີ້ຄ  ຳນ ຍຳມທ ິ່ ດ ຂອງຄວຳມບ ລ ສດຸແກິ່ຄນົອ ດສະ

ຣຳເອນ. ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ທກຸພຳກສິ່ວນຂອງວດັທະນະທ  ຳໃນອ ດສະຣຳເອນບຮູຳນໄດີ້ຮບັຜນົກະທບົ

ເພຳະວິ່ຳພຣະອງົມ  ເອກະລກັບ ິ່ ຄໃືຜ. ພຣະຄ  ຳພ ບອກພວກເຮົຳວິ່ຳສ ິ່ ງນ ີ້ສ  ຳເລັດໂດຍຜິ່ຳນພ ທ ກ  ຳຕິ່ຳງໆ. 

ພ ທ ກ  ຳແມ ິ່ນກຳນກະທ  ຳທ ິ່ ເປັນສນັຍຳລກັ. ພ ທ ກ  ຳຕິ່ຳງໆແມ ິ່ນກດົລະບຽບສ  ຳລບັກຳນເຂົີ້ຳໄປໃນສະຖຳນທ ິ່

ສກັສ ດຢິ່ຳງຖກືຕີ້ອງ. 

 



ພຣະເຈົີ້ຳ“ມ ເອກະລກັສະເພຳະ” ແນວໃດ? 

   ຄ  ຳຕອບສ ັີ້ນໆຂອງຄ  ຳຖຳມນ ີ້ແມ ິ່ນວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳມ  ເອກະລກັສະເພຳະ “ໃນທກຸໆດີ້ຳນ”. ແຕິ່ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳ

ຄວນອະທ ບຳຍຕືິ່ ມອ ກ. ພຣະຄ  ຳພ ແມ ິ່ນຂ ີ້ຄວຳມທ ິ່ ໃຊີ້ໄດີ້ແທີ້ຈ ງກິ່ຽວກບັວ ທ ກຳນດ  ຳເນ ນຊ ວ ດ. ມນັບ ິ່ ແມ ິ່ນ

ແນວຄ ດຂອງປດັຊະຍຳທ ິ່ ຫຍຸີ້ງຍຳກກິ່ຽວກບັຊ ວ ດ. ພ ທ ກ  ຳຕິ່ຳງໆແລະກດົລະບຽບສ  ຳລບັຊຸມນມຸຊນົອ ດສະ

ຣຳເອນສະແດງໃຫີ້ເຫັນວິ່ຳເປັນແບບນ ີ້. 

    ຍກົຕວົຢິ່ຳງ, ພຣະຄ  ຳພ ສອນພວກເຮົຳວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ພຽງແຕິ່ເປັນແຫ ິ່ງຊ ວ ດຂອງຄນົອ ດສະຣຳເອນ 

ແຕິ່ພຣະອງົຊງົເປັນຊ ວ ດສ  ຳລບັທກຸສ ິ່ ງ. ພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ໄດີ້ມຳຈຳກແຜິ່ນດ ນໂລກ. ແຜິ່ນດ ນໂລກເປັນສະຖຳນທ ິ່

ທ ິ່ ມ  ຄວຳມຕຳຍ,ໂລກໄພໄຂີ້ເຈບັແລະຄວຳມບ ິ່ ສມົບນູແບບ. ໂລກຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນສ ິ່ ງທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດ. 

ໂລກຂອງພວກເຮົຳແມ ິ່ນຮິ່ຳງກຳຍ.   ເມ ືິ່ອພຣະເຈົີ້ຳມຳຢູິ່ໃນໂລກໃນຮບູແບບຂອງມະນດຸ, ພືີ້ນທ ິ່ ເທ ງ

ແຜິ່ນດ ນໂລກຈະກຳຍເປັນບິ່ອນສກັສ ດແລະເປັນເອກະລກັສະເພຳະ. ບນັດຳສະຖຳນທ ິ່ ທ ິ່ ພວກເຮົຳອຳໄສຢູິ່

ແມ ິ່ນທ  ຳມະດຳ. ພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນກງົກນັຂີ້ຳມກບັສ ິ່ ງທ ິ່ ທ  ຳມະດຳສຳມນັ.. 

   ໃນປະເທດອ ດສະຣຳເອນບຮູຳນ, ແນວຄວຳມຄ ດເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ໄດີ້ຖກືສອນໂດຍກຳນສອນຄນົທ ິ່ ພວກເຂົຳຕີ້ອງ

ໄດີ້ຮບັກຳນເຊືີ້ອເຊ ນແລະຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນກ ຮບັກຳນຊ  ຳລະໃຫີ້ບ ລ ສດຸເພືິ່ ອໃຫີ້ເຂົີ້ຳສະຖຳນທ ິ່ ດຽວກບັພຣະເຈົີ້ຳ

ຢິ່ຳງຖກືຕີ້ອງ. ກດົໝຳຍຫ ຳຍສະບບັໃນພຣະສນັຍຳເດ ມໄດີ້ຄວບຄມຸວ ທ ກຳນເຮັດໃຫີ້ບ ລ ສດຸ. 

   ຄນົອ ດສະຣຳເອນອຳດຈະຖກືເຮັດໃຫີ້ “ເປັນມນົທ ນ” ຈຳກສະຖຳນທ ິ່ ບ ລ ສດຸສກັສ ດໂດຍກ ດຈະກ  ຳແລະ

ເງືິ່ອນໄຂຕິ່ຳງໆເຊັິ່ ນ: ກຳນມ ເພດສ  ຳພນັ, ກຳນເສຍເລືອດ, ຄວຳມພ ກຳນທຳງຮິ່ຳງກຳຍ, ຫ ືກຳນສ  ຳຜດັກບັ

ຮິ່ຳງກຳຍທ ິ່ ຕຳຍແລີ້ວ(ຄນົຫ ືສດັ)ເປັນຊິ່ອງທຳງທ ິ່ ເຮັດໃຫີ້ຄນົອ ດສະຣຳເອນເປັນມນົທ ນ. ຄນົອ ດສະຣຳເອນ

ຍງັຖກືຫີ້ຳມບ ິ່ ໃຫີ້ກ ນນກົບຳງຊະນ ດ (ລລວ. 11: 13–19). ພວກເຂົຳບ ິ່ ສຳມຳດກ ນສດັບກົຫ ືສດັນ  ີ້ຳບຳງ

ຊະນ ດອ ກດີ້ວຍ. (ລລວ. 11: 24–40). 

   ເຫັນໄດີ້ຈະແຈ ີ້ງວິ່ຳກຳນເປັນມນົທ ນໂດຍກຳນກ ນສ ິ່ ງໃດສ ິ່ ງໜ ິ່ ງບ ິ່ ແມ ິ່ນກິ່ຽວກບັກຳນກະທ  ຳທ ິ່ ຜ ດສ ນທ  ຳ. 

ແຕິ່ ກດົລະບຽບແມ ິ່ນກິ່ຽວຂີ້ອງກບັກຳນສນູເສຍຊ ວ ດແລະບ ິ່ ເໝຳະສມົກບັຄວຳມສມົບນູແບບຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. 

ກຳນສນູເສຍເລືອດຫ ືທຳດແຫ ວທຳງເພດສ  ຳພນັແມ ິ່ນກິ່ຽວຂີ້ອງກບັກຳນສນູເສຍນ  ີ້ຳທ ິ່ ໃຫີ້ຊ ວ ດ. ພວກເຂົຳ

ເຈົີ້ຳຄ ດວິ່ຳທຳດແຫ ວເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ເປັນສ ິ່ ງທ ິ່ ຄ  ີ້ຳຊູຊ ວ ດ. ພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ໄດີ້ກ ິ່ຽວຂີ້ອງກບັກຳນສນູເສຍຊ ວ ດ, 

ເພຳະວິ່ຳພຣະອງົເປັນຜູີ້ໃຫີ້ຊ ວ ດຫ ຳຍກວິ່ຳ. ກຳນຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ບກຸຄນົໃດໜ ິ່ ງໄດີ້ຮບັກຳນຊ  ຳລະໃຫີ້ບ ລ ສດຸ

ຫ ງັຈຳກກຳນສນູເສຍທຳດແຫ ວດ ັິ່ງກ ິ່ຳວເປັນກຳນເຕືອນເຖ ງພຣະລກັສະນະຂອງພຣະເຈົີ້ຳໃນກຳນໃຫີ້ຊ ວ ດ. 

ນອກຈຳກນ ີ້ຍງັຈ  ຳເປັນຕີ້ອງມ  ພ ທ ຊ  ຳລະໃຫີ້ບ ລ ສດຸຫ ງັຈຳກສ  ຳຜດັກບັບຳງສ ິ່ ງບຳງຢິ່ຳງທ ິ່ ຕຳຍແລີ້ວ. ບກຸຄນົ



ໜ ິ່ ງກ ິ່ຈະຖກືໄລິ່ອອກຈຳກເຂດທ ິ່ ສກັສ ດຖີ້ຳວິ່ຳພວກເຂົຳມ  ຄວຳມບ ິ່ ສມົບນູທຳງຮິ່ຳງກຳຍຫ ືໄດີ້ຮບັບຳດເຈບັ. 

ນ ີ້ແມ ິ່ນກຳນສອນຄວຳມບ ິ່ ສມົບນູແບບບ ິ່ ເຂົີ້ຳກບັຄວຳມສມົບນູແບບຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. 

ກດົໝຳຍທງັໝດົນ ີ້ມ  ຈດຸປະສງົເພືິ່ ອສອນພຳບລວມທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດ. 

ກຳນແກີ້ໄຂບນັຫຳຄວຳມບ ິ່ ບ ລ ສດຸ 

   ກຳນທ ິ່ ເປັນມນົທ ນແລະບ ິ່ ເໝຳະສມົທ ິ່ ຈະເຂົີ້ຳໄປໃນບິ່ອນບ ລ ສດຸສກັສ ດແມ ິ່ນເປັນເລືິ່ ອງທ ິ່ ຮ ີ້ຳຍແຮງ

ສ  ຳລບັຄນົອ ດສະຣຳເອນບຮູຳນ. ພວກເຂົຳບ ິ່ ສຳມຳດນ  ຳເຄືິ່ ອງຖວຳຍແລະເຄືິ່ ອງບຊູຳມຳໄດີ້ຖ ີ້ຳວິ່ຳພວກເຂົຳ

ບ ິ່ ບ ລ ສດຸ. ວ ທ ແກີ້ໄຂແມ ິ່ນກຳນປະຕ ບດັພ ທ ກ  ຳສະເພຳະເພືິ່ ອໃຫີ້ກຳຍເປັນຄນົບ ລ ສດຸອ ກຄ ັີ້ງ. ພ ທ ກ  ຳ

ດ ັິ່ງກ ິ່ຳວອຳດຈ  ຳເປັນຕີ້ອງລ ຖ ີ້ຳໄລຍະໜ ິ່ ງແລະຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນຈ ິ່ງມ  ກຳນຖວຳຍບຊູຳໂດຍສະເພຳະ. 

   ຈດຸປະສງົໃນກຳນສອນກຳນຖວຳຍບຊູຳດີ້ວຍເລືອດອຳດເບ ິ່ ງຄວືິ່ຳແປກສ  ຳລບັພວກເຮົຳ. ພ ທ ກ  ຳ

ດ ັິ່ງກ ິ່ຳວຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ມ  ກຳນຊ ດເລືອດໃສິ່ຄນົຫ ືວດັຖໃຸດໜ ິ່ ງ ເພືິ່ ອເຮັດໃຫີ້ພວກເຂົຳມ  ຄວຳມບ ລ ສດຸອ ກຄ ັີ້ງ

ແລະຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນພວກເຂົຳສຳມຳດເຂົີ້ຳໄປໃນບິ່ອນສກັສ ດໄດີ້ຢິ່ຳງຖກືຕີ້ອງ. ແຕິ່ກຳນຖວຳຍເຄືິ່ ອງບຊູຳດີ້ວຍ

ເລືອດຍງັມ  ຈດຸປະສງົທຳງສຳດສະໜຳສຳດອ ກດີ້ວຍ. ພວກເຂົຳໄດີ້ສອນແນວຄວຳມຄ ດຂອງກຳນປິ່ຽນ

ແທນ. ເນືິ່ອງຈຳກເລືອດແມ ິ່ນຊ ວ ດຂອງຮິ່ຳງກຳຍ (ລລວ. 17:11), ກຳນຂີ້ຳສດັໄດີ້ສອນບດົຮຽນທ ິ່ ວິ່ຳກຳນ

ເຂົີ້ຳໃກີ້ພຣະເຈົີ້ຳອຳດໝຳຍເຖ ງຄວຳມຕຳຍ.ມະນດຸບ ິ່ ສຳມຳດເຂົີ້ຳຫຳພຣະເຈົີ້ຳໃນເງ ືິ່ອນໄຂໃດໜ ິ່ ງນອກເໜືອ

ຈຳກວ ທ ທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ກ ິ່ຳວໄວີ້ ບ ິ່ ດ ັິ່ງນ ັີ້ນຄນົຜູີ້ນ ັ ີ້ນຈະຕຳຍ. ເລືອດຂອງສດັແມ ິ່ນກຳນປິ່ຽນແທນ ແທນທ ິ່ ຈະ

ໃຊີ້ເລືອດຂອງຄນົ.  ກຳນຕຳຍຂອງສດັແມ ິ່ນວ ທ ກຳນຊ  ຳລະລີ້ຳງມນົທ ນຂອງຄນົອ ດສະຣຳເອນ. 

   ຫວົຂ ີ້ທ ິ່ ສອນກ ຄວືິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ຮກັສຳຊ ວ ດຂອງຄນົອ ດສະຣຳເອນໂດຍກຳນໃຊີ້ສດັເປັນເຄືິ່ ອງບຊູຳ

ແທນ. ຊ ວ ດມະນດຸມ  ຄວຳມສກັສ ດຫ ຳຍກິ່ວຳຊ ວ ດຂອງສດັເພຳະວິ່ຳມະນດຸຖກືສີ້ຳງຂ ີ້ນຕຳມພຣະລກັສະນະ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ (ປຖກ.1: 26; 9: 6). ສດັບ ິ່ ໄດີ້ຖກືສີ້ຳງຂ ີ້ນຕຳມພຣະລກັສະນະຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ກຳນມ ຊນົ

ຊຳດອ ດສະຣຳເອນເກ ດຂ ີ້ນຍີ້ອນກຳນແຊກແຊງທ ິ່ ມະຫດັສະຈນັເໜືອທ  ຳມະຊຳດໂດຍພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ຊິ່ວຍໃຫີ້

ອບັຣຳຮຳມແລະຊຳຣຳມ  ລກູ (ປຖກ. 12: 1–3). ແຕິ່ວິ່ຳຊ ວ ດຂອງມະນດຸຈະຕກົຢູິ່ໃນອນັຕະລຳຍຖີ້ຳຫຳກ

ຢູິ່ຕ ິ່ໜີ້ຳພຣະເຈົີ້ຳ. ກຳນຖວຳຍບຊູຳໄດີ້ເຕອືນພວກເຂົຳວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳມ  ອ  ຳນຳດເໜືອ ຊ ວ ດແລະຄວຳມຕຳຍ. 

ແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນສະແດງຄວຳມເມດຕຳແລະບ ິ່ ຢຳກຂີ້ຳພວກເຂົຳ. 

 

 



ສະຫວນັ(ແລະນຳລກົ)ເທ ງແຜິ່ນດ ນໂລກ 

   ກຳນເອົຳໃຈໃສິ່ກບັຄວຳມເປັນເອກະລກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳເປັນກຳນສືິ່ ສຳນເຖ ງແນວຄວຳມຄ ດສະເພຳະ, ບ ິ່

ພຽງແຕິ່ສະເພຳະກິ່ຽວກບັພຣະເຈົີ້ຳເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ, ແຕິ່ຍງັກິ່ຽວກບັເຂດແດນທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດນ  ຳອ ກ. ຄວຳມຄ ດ

ທ ິ່ ວິ່ຳມ  ຄວຳມແຕກຕິ່ຳງກນັລະຫວິ່ຳງບນັດຳໂລກວ ນຍຳນແລະໂລກທຳງວດັຖ ຸແມ ິ່ນມ  ຄວຳມສ  ຳຄນັຫ ຳຍ 

ສ  ຳລບັຄນົອ ດສະຣຳເອນທ ິ່ ຈະເຂົີ້ຳໃຈ. ຖີ້ຳພືີ້ນທ ິ່ ທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຄອບຄອງຢູິ່ນ ັ ີ້ນບ ລ ສດຸສກັສ ດ ແລີ້ວພືີ້ນດ ນໃນ

ສະຖຳນທ ິ່ ອືິ່ ນໆກ ບ ິ່ ໄດີ້ບ ລ ສດຸ. ສິ່ວນສະຖຳນທ ິ່ ອືິ່ ນໆນ ັີ້ນກ ທ  ຳມະດຳຫ ືຍ ິ່ ງກວິ່ຳນ ັີ້ນກ ອຳດຈະເປັນສດັຕແູລະ

ມ ຄວຳມຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍອ ກດີ້ວຍ. 

   ພຣະເຈົີ້ຳຈະຕ ດຕ ິ່ ພວົພນັກບັຄນົອ ດສະຣຳເອນຢູິ່ທ ິ່ ຫ ເຕັນຂອງພຣະອງົແລະຕ ິ່ ມຳທ ິ່ ພຣະວ ຫຳນຂອງ          

ພຣະອງົ. ສະຖຳນທ ິ່ ທງັສອງແຫິ່ງນ ີ້ມ  ສນັຍຳລກັເຄືິ່ ອງປະດບັຕກົແຕິ່ງຫ ຳຍຢິ່ຳງເພືິ່ ອຕກັເຕອືນໃຫີ້ມະນດຸຄ ດ

ເຖ ງສວນເອເດນ. ສວນເອເດນແມ ິ່ນບິ່ອນທ ິ່ ສະຫວນັແລະແຜິ່ນດ ນໂລກເຊືິ່ ອມຕ ິ່ ກນັ. ສນັຍຳລກັໜ ິ່ ງໃນຫ 

ເຕັນແມ ິ່ນຕ ນຮອງຕະກຽງຄ  ຳ. ມນັຖກືອອກແບບຄກືບັຕ ົີ້ນໄມ ີ້ (ອພຍ. 25: 31– 40), ນ ີ້ເປັນສ ິ່ ງເຕອືນໃຈ

ກບັໄປສູິ່ຕ ົີ້ນໄມ ີ້ແຫິ່ງຊ ວ ດໃນສວນເອເດນ. ຕ ນຮອງຕະກຽງຄ  ຳໄດີ້ຕ ັີ້ງຢູິ່ຕ ິ່ໜີ້ຳຜີ້ຳກ ັີ້ງທ ິ່ ຂ ັ ີ້ນທຳງໄປສູິ່ສະຖຳນ

ທ ິ່ ບ ລ ສດຸທ ິ່ ສດຸ. ພຳຍໃນຜີ້ຳກ ັີ້ງແມ ິ່ນຫີ້ອງທ ິ່ ວຳງຫ ບພຣະສນັຍຳ. ຝຳຫ ບຖກືອອກແບບມຳເພືິ່ ອໃຊີ້ເປັນ

ບນັລງັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ (ອພຍ. 25: 10–22). 

   ເຄຣບຸຢູິ່ຝຳຫ ບແມ ິ່ນຍງັເປັນສນັຍຳລກັທ ິ່ ຊດັເຈນໃນສວນເອເດນ. ໃນສວນເອເດນມ ເຄຣບຸຕນົໜ ິ່ ງໄດີ້

ຖກືວຳງໄວີ້ເປັນຜູີ້ເຝົີ້ຳຍຳມ (ປຖກ.3:24). ເຄຣບຸທ ິ່ ຢູິ່ໃນສະຖຳນທ ິ່ ບ ລ ສດຸທ ິ່ ສດຸໄດີ້ປກົປີ້ອງຝຳຫ ບແຫິ່ງ 

ພຣະສນັຍຳ (ອພຍ. 25: 18-20). ຕ ິ່ ມຳກະສດັໂຊໂລໂມນສີ້ຳງວ ຫຳນແລະໄດີ້ສີ້ຳງເຄຣບຸຄ  ຳໃຫຍິ່ສອງ

ຕນົຢືນຢູິ່ເໜືອຫ ບພຣະສນັຍຳ. ເຊ ິ່ ງເປັນສນັຍຳລກັແທນບນັລງັຂອງພຣະເຈົີ້ຳດີ້ວຍຫ ບພຣະສນັຍຳທ ິ່ ຮອງ

ຕ ນຂອງພຣະອງົ (1 ຂຄ.28: 2). 

   ພຣະວ ຫຳນຍງັໄດີ້ຮບັກຳນຕກົແຕິ່ງຄກືບັສວນເອເດນ. ຝຳຜະໜງັເຕັມໄປດີ້ວຍຮບູຂອງຕ ົີ້ນໄມ ີ້ພືດຜນົ

ລະປກູແລະສດັຕິ່ຳງໆ (1 ກສ. 6-7)ເຊັິ່ ນ: ດອກໄມ ີ້, ຕ ົີ້ນຕຳນ, ສ ງແລະຕ ົີ້ນໝຳກພ ລຳໄດີ້ຖກືນ  ຳໃຊີ້ໃນ

ກຳນຕກົແຕິ່ງ. ເປັນພຳບເຕືອນໃຈເຖ ງສວນເອເດນບິ່ອນທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳມຳແຜິ່ນດ ນໂລກເປັນຄ ັີ້ງທ  ຳອ ດເພືິ່ ອຢູິ່

ກບັຄອບຄວົມະນດຸຂອງພຣະອງົ. 

   ຄນົອ ດສະຣຳເອນຈ  ຳເປັນຕີ້ອງໄດີ້ຮບັກຳນເຕອືນກິ່ຽວກບັຜູີ້ປກົຄອງວ ນຍຳນທ ິ່ ກະບດົເຊ ິ່ ງມ  ສ ດອ  ຳນຳດເ

ໜືອດ ນແດນອືິ່ ນໆ. ຖີ້ຳແຜິ່ນດ ນຂອງຄນົອ ດສະຣຳເອນເປັນດ ນທ ິ່ ສກັສ ດເພຳະວິ່ຳມນັເປັນທ ິ່ ປະທບັ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳຮິ່ວມກບັປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົ ແລີ້ວດ ນແດນທຳງນອກຂອງອ ດສະຣຳເອນເປັນພືີ້ນທ ິ່ ບ ິ່

ບ ລ ສດຸ. ຈ ົິ່ງຈ  ຳໄວີ້ວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ມອບປະເທດອືິ່ ນຢູິ່ພຳຍໃຕີ້ສ ດອ  ຳນຳດຂອງພວກລກູຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳ, 



ແຕິ່ຕ ິ່ ມຳພວກເຂົຳກ ິ່ໄດີ້ກະບດົແລະກຳຍເປັນຄວຳມຊ ົິ່ວ (ພບຍ 4: 19-20; 32: 8 :9). ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້

ສນັຍຳວິ່ຳມ ືີ້ໜ ິ່ ງພຣະອງົຈະຍ ດເອົຳປະເທດເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນຄນືມຳ, ແຕິ່ໃນຊິ່ວງເວລຳຂອງພຣະສນັຍຳເດ ມ, 

ດ ນແດນແລະປະເທດທ ິ່ ຢູິ່ພຳຍໃຕີ້ຜູີ້ປກົຄອງວ ນຍຳນກະບດົເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນແມ ິ່ນອຳນຳຈກັແຫິ່ງຄວຳມຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ. 

   ວນັສະເຫ  ມສະຫ ອງໜ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳບອກໃຫີ້ຄນົອ ດສະຣຳເອນສະເຫ  ມສະຫ ອງໄດີ້ສອນພວກເຂົຳຢິ່ຳງ

ຈະແຈ ີ້ງກິ່ຽວກບັສະພຳບກຳນນ ີ້. ມ ືີ້ດ ັິ່ງກ ິ່ຳວໄດີ້ຖກືເອ ີ້ນວິ່ຳວນັລ ບລີ້ຳງບຳບ (ໃນພຳສຳຢ ວເອ ີ້ນວິ່ຳຢອມກ ບ

ເປ  Yom Kippur). ມນັຖກືຈດັຂ ີ້ນປ ລະຄ ັີ້ງ (ລະບຽບພວກເລວ  16). ມືີ້ດ ັິ່ງກ ິ່ຳວປະກອບມ ພ ທ ກ  ຳເພືິ່ ອ

ເຕອືນປະຊຳຊນົກິ່ຽວກບັດ ນແດນບ ລ ສດຸແລະບ ິ່ ບ ລ ສດຸ. 

   ແບີ້ສອງໂຕມ ສິ່ວນກິ່ຽວຂີ້ອງ. ແບີ້ໂຕໜ ິ່ ງຖກືຂີ້ຳຖວຳຍເປັນເຄືິ່ ອງບຊູຳແລະເລືອດຂອງມນັທ ິ່ ຖກືເອົຳຊ ດ

ໃສິ່ຢູິ່ໃນຫ ເຕັນເພືິ່ ອຊ  ຳລະລີ້ຳງໃຫີ້ບ ລ ສດຸຈຳກມນົທ ນຂອງມະນດຸອ ກປ ໜ ິ່ ງ. ແບີ້ທ ິ່ ໄດີ້ຖວຳຍເປັນເຄືິ່ ອງບຊູຳ

ນ ັີ້ນຖກືເອ ີ້ນວິ່ຳ "ສ  ຳລບັພຣະຜູີ້ເປັນເຈົີ້ຳ." ແບີ້ຜູີ້ໂຕທ ສອງບ ິ່ ໄດີ້ຖກືຂີ້ຳ. ຫ ງັຈຳກທ ິ່ ປະໂຣຫ ດໃຫຍິ່ໄດີ້ເຮັດ

ສນັຍຳລກັໂອນບຳບຂອງປະຊຳຊນົໃສິ່ແບີ້ໂຕທ ສອງແລີ້ວ, ມນັກ ຖກືສ ົິ່ງອອກຈຳກແຜິ່ນດ ນອ ດສະຣຳເອນ

ເຂົີ້ຳໄປໃນຖ ິ່ ນແຫີ້ງແລີ້ງກນັດຳນ. ແບີ້ໂຕນ ີ້ຖກືກິ່ຳວວິ່ຳເປັນ "ສ  ຳລບັອຳຊຳເຊນ" 

   "ອຳຊຳເຊນ"ແມ ິ່ນໃຜ? ພຣະຄ  ຳພ ສະບບັແປບຳງສະບບັໄດີ້ແປຄ  ຳພຳສຳເຮັບເຣ ເປັນຄວຳມໝຳຍແທນ

ທ ິ່ ຈະບ ິ່ ເອົຳຊືິ່ ນ ັ ີ້ນອອກມຳ. ຄ  ຳສບັພຳສຳເຮັບເຣ ນ ີ້ແມ ິ່ນຊືິ່ ທ ິ່ ຖກືຕີ້ອງ. ມນັແມ ິ່ນຊືິ່ ຂອງຜູີ້ປກົຄອງວ ນຍຳນທ ິ່

ກະບດົ. ໃນລະຫວິ່ຳງກຳນເດ ນທຳງຈຳກປະເທດເອຢ ບໄປສູິ່ແຜິ່ນດ ນແຫິ່ງພຣະສນັຍຳ, ຄນົອ ດສະຣຳເອນ

ຕີ້ອງໄດີ້ເດ ນທຳງຜິ່ຳນຖ ິ່ນແຫີ້ງແລີ້ງກນັດຳນ. ໃນລະຫວິ່ຳງກຳນເດ ນທຳງນ ີ້, ຄນົອ ດສະຣຳເອນບຳງຄນົໄດີ້

ຂີ້ຳສດັຖວຳຍບຊູຳແກິ່ວ ນຍຳນອືິ່ ນໆ (ລລວ.17: 7). ພວກເຂົຳໄດີ້ເຮັດສ ິ່ ງນ ີ້ເພຳະວິ່ຳພວກເຂົຳຢີ້ຳນວິ່ຳວ ນ

ຍຳນຊ ົິ່ວຈະໂຈມຕ ຄີ້ຳຍພກັຂອງພວກເຂົຳ. ຖ ິ່ນແຫີ້ງແລີ້ງກນັດຳນແມ ິ່ນສະຖຳນທ ິ່ ຂອງວ ນຍຳນຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ

ແລະບິ່ອນນ ັີ້ນຢູິ່ພຳຍໃຕີ້ສ ດອ  ຳນຳດຂອງພວກມນັ. ກຳນຖວຳຍບຊູຳເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ເປັນກຳນກະທ  ຳຜ ດຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳ

ແລະພວກເຂົຳຕີ້ອງຢດຸ. ແບີ້ສ  ຳລບັອຳຊຳເຊນບ ິ່ ແມ ິ່ນກຳນຖວຳຍບຊູຳໃຫີ້ກບັວ ນຍຳນຊ ົິ່ວເຫ ົິ່ ຳນ ີ້. ແບີ້ບ ິ່ ເຄ ຍ

ຖກືຖວຳຍເປັນເຄືິ່ ອງບຊູຳ. ກງົກນັຂີ້ຳມ,ພວກເຂົຳເຮັດເປັນສນັຍຳລກັວິ່ຳແບີ້ແບກບຳບຂອງພວກເຂົຳອອກ

ຈຳກສະຖຳນທ ິ່ ທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຄອບຄອງແລະເຂົີ້ຳໄປໃນດ ນແດນທ ິ່ ບ ິ່ ບ ລ ສດຸທ ິ່ ຄອບຄອງໂດຍອຳຊຳເຊນ. 

ສຳເຫດທ ິ່ ເລືິ່ ອງນ ີ້ສ  ຳຄນັ 

   ມ  ຫ ຳຍສ ິ່ ງຫ ຳຍຢິ່ຳງໄດີ້ປິ່ຽນໄປຫ ງັຈຳກທ ິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ເຂົີ້ຳມຳໃນພຣະສນັຍຳໃໝິ່, ແຕິ່ບຳງສ ິ່ ງກ ິ່ຍງັ

ຄເືກົິ່ ຳ. ພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນຍງັເປັນເອກະລກັ. ຄວຳມບ ລ ສດຸຂອງພຣະອງົຍງັຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ພວກເຮົຳບ ລ ສດຸກິ່ອນ

ທ ິ່ ພວກເຮົຳຈະເຂົີ້ຳໄປໃນທ ິ່ ປະທບັຂອງພຣະອງົ. ສ  ຳລບັພວກເຮົຳດຽວນ ີ້, ກຳນເຮັດໃຫີ້ບ ລ ສດຸແມ ິ່ນສ  ຳ 

ເລັດໂດຍກຳນເຊືິ່ ອໃນສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ເຮັດຢູິ່ເທ ງໄມ ີ້ກຳງແຂນ. 



ທກຸສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ເຮັດເພືິ່ ອພວກເຮົຳກ ິ່ມ  ຄວຳມໝຳຍທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດເຊັິ່ ນກນັ. ຫ ງັຈຳກຮບັບບັຕ 

ສະມຳແລີ້ວພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ອອກໄປໃນຖ ິ່ນແຫີ້ງແລີ້ງກນັດຳນ. ຖ ິ່ ນແຫີ້ງແລີ້ງກນັດຳນແມ ິ່ນສະຖຳນທ ິ່ ທ ິ່ ຢູິ່

ພຳຍໃຕີ້ອ  ຳນຳດຂອງກ  ຳລງັແຫິ່ງຄວຳມຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ. ຢູິ່ທ ິ່ ນ ັ ີ້ນທ ິ່ ຊຳຕຳນໄດີ້ມຳຫຳພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳແລະພະຍຳຍຳມ 

ທ  ຳລຳຍແຜນຂອງພຣະອງົທ ິ່ ຈະຍ ດເອົຳຊນົຊຳດຕິ່ຳງໆຄນືມຳ. ຫ ງັຈຳກຊຳຕຳນພິ່ຳຍແພີ້, ພຣະເຢຊູໄດີ້ກບັ

ຄນືໄປບິ່ອນດ ນແດນທ ິ່ ສກັສ ດຂອງອ ດສະຣຳເອນແລະເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນກຳນຮບັໃຊີ້ຂອງພຣະອງົ. ກຳນຮບັໃຊີ້ຂອງ 

ພຣະອງົໄດີ້ເອົຳຊະນະພະຍຳມຳນແລະໄດີ້ທ  ຳລຳຍ“ ອ  ຳນຳດແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍ” ທ ິ່ ພະຍຳມຳນຄວບຄມຸຢູິ່ 

(ຮຣ. 2:14). ເພືິ່ ອເຮັດສ ິ່ ງນ ີ້ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ຍອມໃຫີ້ພຣະອງົເອງຖກືຄ ງຢູິ່ນອກນະຄອນເຢຣຊູຳເລັມທ ິ່

ສກັສ ດ (ຮຣ.13:12). ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳກຳຍເປັນຄນົບ ິ່ ສະອຳດມ ມນົທ ນເພຳະວິ່ຳພຣະອງົໄດີ້ຮບັເອົຳບຳບຂອງ

ພວກເຮົຳໄວີ້ກບັພຣະອງົເອງ. ພຣະອງົໄດີ້ແບກບຳບຂອງພວກເຮົຳຢູິ່ນອກນະຄອນເຢຣຊູຳເລັມເຊ ິ່ ງເປັນພືີ້ນ

ທ ິ່ ສກັສ ດ ໄປສູິ່ສະຖຳນທ ິ່ ແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍທ ິ່ ບ ິ່ ບ ລ ສດຸທ ິ່ ໄມ ີ້ກຳງແຂນ. 

   ກຳນຕຳຍຂອງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ  ແລະກຳນເປັນຄືນຈຳກຄວຳມຕຳຍຂອງພຣະອງົເຮັດໃຫີ້ເຮົຳບ ລ ສດຸ 

ເມ ືິ່ອເຮົຳເຊືິ່ ອ.    ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳເຮັດໃຫີ້ພວກເຮົຳບ ລ ສດຸສະນ ັີ້ນພວກເຮົຳສຳມຳດເຂົີ້ຳໄປໃນທ ິ່ ປະທບັ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ບຳບຂອງພວກເຮົຳຖກື“ເອົຳໄປແລີ້ວ” (ຣມ. 11:27; ເບ ິ່ ງ 1ຢຮ.3: 5).  ເຖ ງແມ ິ່ນວິ່ຳ

ພວກເຮົຳເປັນຄນົບຳບທ ິ່ ບ ິ່ ສະອຳດ, ພວກເຮົຳຈະກຳຍເປັນຄນົບ ລ ສດຸເມ ືິ່ອພວກເຮົຳຢູິ່ໃນພຣະຄຣ ດ. ເຖ ງ

ແມ ິ່ນວິ່ຳພວກເຮົຳບ ິ່ ສມົບນູແບບ, ແຕິ່ບຳບຂອງພວກເຮົຳກ ິ່ຖກືຍກົເລ ກເພຳະສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ກະທ  ຳ. 

ມນັເປັນເລືິ່ ອງງ ິ່ຳຍດຳຍແຕິ່ມນັມ  ຄວຳມເລ ກເຊ ິ່ ງຫ ຳຍ. 

   ພວກເຮົຳອຳດຄ ດວິ່ຳຄນົອ ດສະຣຳເອນມ ສ ດທ ພ ເສດທຳງຝິ່ຳຍວ ນຍຳນຫ ຳຍກວິ່ຳທ ິ່ ພວກເຮົຳມ  . ພວກ

ເຂົຳມ  ທ ິ່ ປະທບັຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢູິ່ໃນຄີ້ຳຍແລະດ ນແດນຂອງພວກເຂົຳ. ພວກເຂົຳດ  ຳເນ ນຊ ວ ດຢູິ່ໃນໂລກທ ິ່

ເຂົຳເຈົີ້ຳທກຸຄນົຮູີ້ວິ່ຳບນັດຳຜູີ້ປກົຄອງວ ນຍຳນທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດມ ຢູິ່ແທີ້. ພວກເຮົຳອຳດຄ ດວິ່ຳມນັຈະງ ິ່ຳຍ

ກວິ່ຳທ ິ່ ຈະມ  ຈ ດວ ນຍຳນເຂັີ້ມແຂງແລະມ ຄວຳມຈງົຮກັພກັດ ຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຫ ຳຍຂ ີ້ນຖີ້ຳຫຳກພວກເຮົຳມ  ຊ ວ ດຢູິ່ໃນ

ສະພຳບກຳນນ ັີ້ນ. ພວກເຮົຳອຳດຕີ້ອງກຳນສ ິ່ ງທ ິ່ ຄນົອ ດສະຣຳເອນມ ຢູິ່ເພືິ່ ອວິ່ຳພວກເຮົຳຈະໄດີ້ຮບັກຳນ

ຕກັເຕອືນທກຸໆມືີ້ກ ິ່ຽວກບັພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກເຮົຳຫວງັວິ່ຳພວກເຮົຳຈະມ  ຄ  ຳເຕອືນໃຈເລືິ່ ອງພຣະເຈົີ້ຳຢິ່ຳງຕ ິ່

ເນືິ່ອງ. 

   ແຕິ່ວິ່ຳພຣະສນັຍຳໃໝິ່ກິ່ຳວວິ່ຳພວກເຮົຳມ  ສ ດທ ພ ເສດທ ິ່ ມະຫດັສະຈນັຫ ຳຍກວິ່ຳຄນົອ ດສະຣຳເອນມ 

ຫ ຳຍຢິ່ຳງ. 

   ພວກເຮົຳບ ິ່ ຈ  ຳເປັນຕີ້ອງມ  ຫ ເຕັນ ຫ ືພຣະວ ຫຳນເພືິ່ ອເຂົີ້ຳໄປໃນສະຖຳນທ ິ່ ບ ລ ສດຸສກັສ ດ. ແຕິ່ປະຈບຸນັນ ີ້

ຮ ິ່ຳງກຳຍຂອງພວກເຮົຳແມ ິ່ນສະຖຳນທ ິ່ ສກັສ ດ. ໂປໂລເອ ີ້ນຮິ່ຳງກຳຍຂອງພວກເຮົຳວິ່ຳເປັນ "ເຕັນ"      

(2 ກຣທ. 5: 4). ເພ ິ່ ນກິ່ຳວວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳອງົດຽວກນັທ ິ່ ສະຖ ດຢູິ່ໃນສະຖຳນທ ິ່ ບ ລ ສດຸທ ິ່ ສດຸໃນຫ ເຕັນ ບດັນ ີ້



ຊງົສະຖ ດຢູິ່ໃນພວກເຮົຳ( ຣມ 8:9–11).  ບດັນ ີ້ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອແຕິ່ລະຄນົເປັນພຣະວ ຫຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ.                 

ໃນທ ິ່ ສດຸຮິ່ຳງກຳຍຂອງພວກເຮົຳຈະຕຳຍ, ແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳຈະທດົແທນມນັດີ້ວຍ“ເຮອືນທ ິ່ ບ ິ່ ໄດີ້ສີ້ຳງດີ້ວຍມ”ື      

(2ກຣທ 5: 1–3). ພວກເຮົຳຈະໄດີ້ຮບັຮິ່ຳງກຳຍຝິ່ຳຍສະຫວນັ. ພວກເຮົຳຈະອຳໄສຢູິ່ໃນສວນເອເດນໃໝິ່. 

ພຣະເຈົີ້ຳຈະນ  ຳສະຫວນັມຳສູິ່ໂລກໃໝິ່ທ ິ່ ສມົບນູແບບ (ພນມ. 22: 1–3). 

   ນບັຕ ັີ້ງແຕິ່ມ ືີ້ນ ີ້ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ເຕ ມເຕັມຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອດີ້ວຍພຣະວ ນຍຳນຂອງພຣະອງົ, ກຳນເຕົີ້ຳໂຮມກນັຂອງຜູີ້

ເຊືິ່ ອ ແຕິ່ລະຄນົຈ ິ່ງສີ້ຳງພືີ້ນທ ິ່ ອນັສກັສ ດ. ນ ີ້ແມ ິ່ນເຫດຜນົທ ິ່ ໂປໂລບອກຊຳວໂກຣ ນໂທໃຫີ້ໄລິ່ຜູີ້ຊຳຍຄຣ ສ

ຕຽນທ ິ່ ບ ິ່ ກບັໃຈອອກຈຳກກຸິ່ມຂອງພວກເຂົຳເຊ ິ່ ງເປັນຜູີ້ທ ິ່ ສບືຕ ິ່ ດ  ຳເນ ນຊ ວ ດໃນທຳງຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ. ໂປໂລໄດີ້

ແນະນ  ຳ ພວກເຂົຳໃຫີ້ “ປິ່ອຍຊຳຍຄນົນ ີ້ໃຫີ້ຊຳຕຳນ” (1ກຣທ.5: 5). ກຸິ່ມຄຣ ສຕະຈກັແມ ິ່ນພືີ້ນທ ິ່ ສກັສ ດ. 

ນອກກຸິ່ມສຳມກັຄ ທ  ຳຂອງຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອແມ ິ່ນເຂດຂອງຊຳຕຳນ ນ ັີ້ນແມ ິ່ນບິ່ອນທ ິ່ ເຮັດບຳບແລະກຳນທ  ຳລຳຍຕນົ

ເອງ. 

   ເຖ ງເວລຳແລີ້ວທ ິ່ ພວກເຮົຳຕີ້ອງເບ ິ່ ງຕວົເອງໂດຍຜິ່ຳນຕຳຝິ່ຳຍວ ນຍຳນ. ທິ່ຳນເປັນລກູຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. 

ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ເຮັດໃຫີ້ທິ່ຳນບ ລ ສດຸແລະເປັນບິ່ອນທ ິ່ ສກັສ ດ. ທິ່ຳນບ ິ່ ສຳມຳດສີ້ຳງບນຸກສຸນົໂດຍສ ິ່ ງທ ິ່ ທິ່ຳນເຮັດ

ໄດີ້. ທິ່ຳນກຳຍເປັນຄນົບ ລ ສດຸເພຳະວິ່ຳເມ ືິ່ອທິ່ຳນເຊືິ່ ອວິ່ຳທິ່ຳນຖກືນ  ຳໄປສູິ່ພຣະຄຣ ດ. ທິ່ຳນໄດີ້ຮບັກຳນ

ຍອມຮບັຈຳກພຣະເຈົີ້ຳເຂົີ້ຳໃນຄອບຄວົຂອງພຣະອງົ (ຣມ 8: 15; ຄລຕ. 4: 5). ທິ່ຳນໄດີ້ຮບັກຳນປດົ

ປິ່ອຍຈຳກໂລກແຫິ່ງຄວຳມມດືແລະ “ໄດີ້ນ  ຳພຳພວກເຮົຳເຂົີ້ຳໄປຕ ັີ້ງໄວີ້ໃນອຳນຳຈກັແຫິ່ງພຣະບດຸທ ິ່ ຮກັ

ຂອງພຣະອງົ, (ກລຊ.1:13). 

   ພວກເຮົຳຕີ້ອງຢິ່ຳລືມ,ຢິ່ຳລືມວິ່ຳພວກເຮົຳເປັນໃຜໃນພຣະຄຣ ດ. ພວກເຮົຳຍງັຕີ້ອງຈືິ່ໄວີ້ອ ກວິ່ຳມນັໝຳຍ 

ຄວຳມວິ່ຳແນວໃດຕ ິ່ ໂລກພຳຍໃຕີ້ອ  ຳນຳດຂອງບນັດຳຜູີ້ປກົຄອງທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດ. 

 

 

 

 

 

 

 



ບດົທ  9 

ສງົຄຳມສກັສ ດ 

  ພຣະຄ  ຳພ ແມ ິ່ນປ ີ້ມທ ິ່ ມ  ກຳນໂຕີ້ຖຽງກນັ. ຄນົທ ິ່ ບ ິ່ ເຫັນວິ່ຳເປັນພຣະຄ  ຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳມກັຈະຄດັຄີ້ຳນສ ິ່ ງ

ທ ິ່ ພຣະຄ  ຳພ ກ ິ່ຳວ. ແຕິ່ບຳງສິ່ວນຂອງພຣະຄ  ຳພ ເຮັດໃຫີ້ແມ ິ່ນແຕິ່ຄຣ ດສະຕຽນກ ບ ິ່ ສະບຳຍໃຈ. ສງົຄຳມອ ດ

ສະຣຳເອນທ ິ່ ເອົຳຊະນະດ ນແດນແຫິ່ງພຣະສນັຍຳຈດຸນ ີ້ກ ເປັນບນັຫຳໜ ິ່ ງ. 

   ຍີ້ອນຫຍງັເລືິ່ ອງນ ີ້ຈ  ິ່ງເຮັດໃຫີ້ຄນົບ ິ່ ສະບຳຍໃຈ ? ສິ່ວນໃຫຍິ່ແມ ິ່ນຍີ້ອນກຳນຂີ້ຳ. ມນັເບ ິ່ ງຄວືິ່ຳບ ິ່ ມ  ກຳນ

ຈ  ຳແນກແລະລະອຽດຖ ິ່ຖ ີ້ວນເກ ນໄປ. ເປັນຫຍງັຈ ິ່ງຈ  ຳເປັນຕີ້ອງຂີ້ຳປະຊຳຊນົທງັໝດົໃນບຳງເມອືງບ ິ່ ວິ່ຳຈະ

ເປັນຜູີ້ຊຳຍ, ແມ ິ່ຍ ງ, ເດັກນີ້ອຍ, ແລະແມ ິ່ນແຕິ່ສດັລີ້ຽງບ ? ເປັນຫຍງັບ ິ່ ປິ່ອຍໃຫີ້ຊຳວເມອືງຍອມແພີ້ ? 

ເປັນຫຍງັບ ິ່ ຂບັໄລິ່ພວກເຂົຳອອກແລະເປັນຄນົຖກືເນລະເທດ ? 

   ມ  ຄ  ຳຕອບທ ິ່ ດ ຕ ິ່ ກຳນຄດັຄີ້ຳນເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນ. ແຕິ່ປະສບົກຳນຂອງຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳກ ຄວືິ່ຳແມ ິ່ນແຕິ່ຄ  ຳຕອບກ ິ່ ເຮັດ

ໃຫີ້ຄຣ ສຕຽນບ ິ່ ສະບຳຍໃຈຄືກນັ. ເຫດຜນົທ ິ່ ຢູິ່ເບືີ້ອງຫ ງັຄ  ຳສ ັິ່ງໃຫີ້ຂີ້ຳນ ັີ້ນແມ ິ່ນຍີ້ອນສງົຄຳມເໜືອທ  ຳມະຊຳດ

ທ ິ່ ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ເລົິ່ ຳໃຫີ້ທິ່ຳນຟງັແລີ້ວ. ສ ິ່ ງທ ິ່ ກອງທບັຂອງອ ດສະຣຳເອນໄດີ້ຖກືສ ັິ່ງໃຫີ້ເຮັດນ ັີ້ນແມ ິ່ນເໝຳະ

ສມົສ  ຳລບັພວກເຂົຳ. ຖີ້ຳທິ່ຳນສຳມຳດເບ ິ່ ງສະຖຳນະກຳນຜິ່ຳນສຳຍຕຳບຮູຳນຂອງພວກເຂົຳແລີ້ວທິ່ຳນກ ິ່

ອຳດຈະເຂົີ້ຳໃຈໄດີ້ເຊັິ່ ນກນັ. 

ເຫດຜນົຂອງຄນົອ ດສະຣຳເອນກິ່ຽວກບັເລືິ່ ອງເໜືອທ  ຳມະຊຳດ 

   ມ  ສອງເຫດຜນົທ ິ່ ມ  ຜນົກະທບົຕ ິ່ ວ ທ ທ ິ່ ຄນົອ ດສະຣຳເອນໃນສະໄໝກິ່ອນຄ ດກິ່ຽວກບັກຳນສູີ້ຮບົເພືິ່ ອຍ ດ

ຄອງແຜິ່ນດ ນແຫິ່ງພຣະສນັຍຳ. ເຫດຜນົທງັສອງເປັນພືີ້ນຖຳນໃຫີ້ແກິ່ອ ດສະຣຳເອນເຂົີ້ຳໃຈໂລກຂອງພວກ

ເຂົຳ. ພວກເຂົຳເຊືິ່ ອວິ່ຳໂລກຂອງພວກເຂົຳແມ ິ່ນບິ່ອນທ ິ່ ມະນດຸນອຳໄສຢູິ່, ແຕິ່ພວກເຂົຳຍງັເຊືິ່ ອວິ່ຳໂລກ

ຂອງພວກເຂົຳແມ ິ່ນສະຖຳນທ ິ່ ສູີ້ຮບົຂອງສງົຄຳມເໜືອທ  ຳມະຊຳດນ. ຜູີ້ຊະນະສງົຄຳມຈະໄດີ້ຮບັກຳນຄວບ

ຄມຸທົິ່ວໂລກ. 

   ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຂ ອະທ ບຳຍຕືິ່ ມ. ເຫດຜນົໜ ິ່ ງແມ ິ່ນຜນົຈຳກເຫດກຳນຕິ່ຳງໆທ ິ່ ວ ຫຳນບຳເບນ. ນ ີ້ແມ ິ່ນຊິ່ວງ

ເວລຳທ ິ່ ມະນດຸທງັໝດົໄດີ້ກະບດົຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳ. ພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ຕີ້ອງກຳນຄວຳມສ  ຳພນັໂດຍກງົກບັມະນດຸອ ກຕ ິ່

ໄປ. ແຕິ່ພຣະອງົໄດີ້ແຕິ່ງຕ ັີ້ງສະມຳຊ ກຂອງສະພຳວ ນຍຳນຂອງພຣະອງົໃຫີ້ເປັນຜູີ້ປກົຄອງເໜືອທ  ຳມະຊຳດ

ໃນແຕິ່ລະປະເທດ (ພບຍ. 4: 19-20; 32: 8–9). ຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ເອ ີ້ນອບັຣຳຮຳມແລະເຮັດໃຫີ້



ເພ ິ່ ນແລະນຳງຊຳຣຳທ ິ່ ມ  ອຳຍຫຸ ຳຍປ ມ  ລກູຊຳຍ. ເຊືີ້ອສຳຍຈຳກອບັຣຳຮຳມຈະກຳຍເປັນຊນົຊຳດອ ດສະຣຳ

ເອນແລະພຣະເຈົີ້ຳຈະເຊືິ່ ອມຕ ິ່ ໂດຍກງົກບັພວກເຂົຳເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ. 

   ພວກເຮົຳໄດີ້ຮຽນຮູີ້ໃນເພງສນັລະເສ ນບດົທ  82 ວິ່ຳຜູີ້ປກົຄອງວ ນຍຳນທ ິ່ ມຳຈຳກສະພຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳ

ໄດີ້ເສືິ່ ອມເສຍ. ພວກເຂົຳບ ິ່ ໄດີ້ເຊືິ່ ອຟງັພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກເຂົຳຍອມໃຫີ້ມ  ຄວຳມບ ິ່ ຍຕຸ ທ  ຳ. ມະນດຸເລ ິ່ ມຂຳບ

ໄຫວີ້ບຊູຳພວກເຂົຳແທນພຣະເຈົີ້ຳອງົສງູສດຸ. ພວກເຂົຳກຳຍເປັນສດັຕຂູອງພຣະເຈົີ້ຳແລະຊນົຊຳດອ ດ

ສະຣຳເອນປະຊຳກອນຂອງພຣະອງົ. ເນືິ່ອງຈຳກວິ່ຳບຳງປະເທດເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນອຳໄສຢູິ່ໃນແຜິ່ນດ ນກຳນຳອຳນ

ແລະພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ສນັຍຳວິ່ຳຈະມອບກຳນຳອຳນໃຫີ້ອ ດສະຣຳເອນ. ມ  ບນັຫຳໃຫຍິ່ຄປືະເທດເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນແລະຜູີ້

ປກົຄອງວ ນຍຳນຂອງພວກເຂົຳເປັນສດັຕຂູອງພຣະເຈົີ້ຳແລະຂອງຊນົຊຳດຂອງພຣະອງົ. ພວກເຂົຳ

ປະຕ ເສດທ ິ່ ຈະເຊືິ່ ອຟງັພຣະເຈົີ້ຳແລະປິ່ອຍໃຫີ້ຄນົອ ດສະຣຳເອນຄອບຄອງແຜິ່ນດ ນ. ແຕິ່ພວກເຂົຳພດັເລ ິ່ ມ

ຕ ິ່ ສູີ້ເພືິ່ ອທ  ຳລຳຍອ ດສະຣຳເອນແລະແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ນ ັີ້ນແມ ິ່ນເຫດຜນົທ  ຳອ ດທ ິ່ ຕີ້ອງຈືິ່ ເມ ືິ່ອທິ່ຳນ

ພະຍຳຍຳມເຂົີ້ຳໃຈສງົຄຳມແລະກຳນຂີ້ຳທກຸຢິ່ຳງທ ິ່ ມ  ຢູິ່. 

   ເຫດຜນົທ ສອງແມ ິ່ນຍ ິ່ ງເຮັດໃຫີ້ຄນົອ ດສະຣຳເອນມ ຄວຳມຢີ້ຳນກວົຫ ຳຍຂ ີ້ນ. ເປັນກຳນອະທ ບຳຍທ ິ່ ດ ທ ິ່

ສດຸໂດຍເຫດກຳນທ ິ່ ເກ ດຂ ີ້ນເມ ືິ່ອຄນົອ ດສະຣຳເອນໄປຮອດຊຳຍແດນກຳນຳອຳນແຜິ່ນດ ນແຫິ່ງພຣະສນັຍຳ. 

ໂມເຊສ ົິ່ງຄນົສອດແນມສ ບສອງຄນົໄປໃນກຳນຳອຳນເພືິ່ ອລຳຍງຳນຂິ່ຳວກິ່ຽວກບັແຜິ່ນດ ນແລະກິ່ຽວກບັຜູີ້

ຄນົຢູິ່ທ ິ່ ນ ັ ີ້ນ. ນກັສອດແນມໄດີ້ກບັຄນືມຳດີ້ວຍຫ ກັຖຳນທ ິ່ ສະແດງວິ່ຳດ ນແດນແຫິ່ງນ ີ້ສວຍງຳມແລະມ ຜນົ

ຜະລ ດຫ ຳຍ. ພວກເຂົຳເວົີ້ຳວິ່ຳມນັເຕັມໄປດີ້ວຍ “ນມົແລະນ  ີ້ຳເຜ ີ້ງ. ມນັເປັນສະຖຳນທ ິ່ ທ ິ່ ດ ,   ຄກືບັທ ິ່           

ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ບອກພວກເຂົຳເຈົີ້ຳ (ຈບຊ. 13: 27). ແຕິ່ຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນເຂົຳເຈົີ້ຳໄດີ້ລຳຍງຳນບນັຫຳໃຫຍິ່:“ 

“ດ ນແດນທ ິ່ ພວກເຮົຳໄປສອດແນມນ ັີ້ນມນັເປັນດ ນແດນກ ນຄນົ. ພວກເຮົຳໄດີ້ເຫັນແຕິ່ຄນົຮບູຮິ່ຳງໃຫຍິ່

ສງູ ແລະຄນົຮບູຮິ່ຳງໃຫຍິ່ສງູທ ິ່ ເປັນເຊືີ້ອສຳຍຂອງຊຳວອຳນຳກ ມ(ຄນົເນຟ ມ)ກ ອຳໄສຢູິ່ໃນບິ່ອນນ ັີ້ນ.        

ພວກເຮົຳເລ ຍເບ ິ່ ງເປັນດ ັິ່ງຕກັແຕນໃນສຳຍຕຳຂອງຄນົເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນ.” (ຈບຊ. 13: 32–33). 

   ພວກເຮົຳໄດີ້ເວົີ້ຳກ ິ່ຽວກບັຄນົເນຟ ມມຳກິ່ອນແລີ້ວ. ພວກເຂົຳເປັນເຊືີ້ອສຳຍທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍຂອງພວກລກູຊຳຍ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ກະບດົທ ິ່ ແຕິ່ງງຳນກບັລກູສຳວຂອງມະນດຸ (ປຖກ. 6: 1–4). ພວກຄນົຍກັອຳນຳກ ມແມ ິ່ນ

ເຊືີ້ອສຳຍຂອງຄນົເນຟ ມດ ັີ້ງເດ ມ. ພວກເຂົຳມ  ຈ  ຳນວນຫ ຳຍຄນົອຳໄສຢູິ່ໃນທົິ່ວແຜິ່ນດ ນກຳນຳອຳນ. ພວກ

ເຂົຳປະປນົກນັໃນບນັດຳປະເທດອືິ່ ນໆແລະເມອືງຕິ່ຳງໆຢູິ່ທ ິ່ ນ ັ ີ້ນ. ຄນົອ ດສະຣຳເອນຕີ້ອງເອົຳຊະນະພວກ

ເຂົຳທງັໝດົເພືິ່ ອຍ ດຄອງດ ນແດນ (ຈບຊ.13: 28-29). ເປົີ້ຳໝຳຍທ ິ່ ຈະເອົຳຊະນະດ ນແດນທ ິ່ ຄວບຄມຸ

ໂດຍຜູີ້ປກົຄອງວ ນຍຳນຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍເບ ິ່ ງຄວືິ່ຳມນັຍຳກຢູິ່ແລີ້ວກິ່ອນໜີ້ຳນ ີ້. ດຽວນ ີ້ເບ ິ່ ງຄືວິ່ຳມນັເປັນໄປບ ິ່ ໄດີ້ທ ິ່ ຈະ

ເອົຳຊະນະພວກຍກັໃຫຍິ່ທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍເຫ ົິ່ ຳນ ີ້. ເພືິ່ ອທ ິ່ ຈະຊະນະສງົຄຳມຊນົຊຳດອ ດສະຣຳເອນ ຊ ິ່ ງຫຳກ ິ່ຫ ຸດ

ພ ົີ້ນຈຳກກຳນເປັນຂີ້ຳທຳດນ ີ້ໂດຍບ ິ່ ມ  ກຳນຝ ກອບົຮມົໃດໆດີ້ຳນກຳນທະຫຳນ, ຈະຕີ້ອງໄດີ້ຕ ິ່ ສູີ້ກບັນກັຮບົທ ິ່

ແຂງແຮງມ ຂະໜຳດໃຫຍິ່ທ ິ່ ເປັນຄນົຍກັ 



   ມ  ພຽງແຕິ່ສອງຄນົໃນຈ  ຳນວນສ ບສອງຄນົທ ິ່ ເປັນຄນົສອດແນມ (ໂຢຊວຍ ແລະກຳເລັບ) ເທົິ່ ຳນ ັີ້ນທ ິ່

ເຊືິ່ ອວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳຈະຊິ່ວຍຄນົອ ດສະຣຳເອນຕ ຊະນະພວກຄນົຍກັອຳນຳກ ມໄດີ້. ຄນົສອດແນມອ ກສ ບຄນົໄດີ້

ຊກັຊວນປະຊຳຊນົທກຸຄນົວິ່ຳພວກເຂົຳຈະພິ່ຳຍແພີ້ແນິ່ນອນ. ແທນທ ິ່ ຈະລະນ ກເຖ ງພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ທ  ຳລຳຍກະ

ສດັຟຳໂຣແລະຊຳວເອຢ ບເຊ ິ່ ງເປັນປະເທດທ ິ່ ມ  ອ  ຳນຳດຫ ຳຍທ ິ່ ສດຸໃນໂລກ,ແຕິ່ປະຊຳຊນົກ ິ່ຕກົໃຈ. ພວກ

ເຂົຳຮີ້ອງຂ ີ້ນວິ່ຳ, “ບ ິ່ ແມ ິ່ນ ພວກເຮົຳບ ິ່ ເຂັີ້ມແຂງພ ເພືິ່ ອຈະໂຈມຕ ພວກເຂົຳໄດີ້; ຄນົຢູິ່ໃນທ ິ່ ນ ັ ີ້ນມ  ກ  ຳລງັ

ເຂັີ້ມແຂງຫ ຳຍກວິ່ຳພວກເຮົຳ.”  (ຈບຊ. 13:31). 

   ພຣະເຈົີ້ຳຊງົຕອບວິ່ຳ“ປະຊຳຊນົເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ຍງັຈະໝ ິ່ ນປະໝຳດເຮົຳອ ກດນົນຳນປຳນໃດ? ເຖ ງແມ ິ່ນວິ່ຳ ເຮົຳ

ໄດີ້ເຮັດກຳນອດັສະຈນັຫ ຳຍຢິ່ຳງໃນທິ່ຳມກຳງພວກເຂົຳແລີ້ວ ພວກເຂົຳກ ຍງັປະຕ ເສດທ ິ່ ຈະໄວີ້ວຳງໃຈໃນ

ເຮົຳຕະຫ ອດໄປບ ?  (ຈບຊ.14:11). ໃນຄວຳມເປັນຈ ງ, ພຣະເຈົີ້ຳໂກດຮີ້ຳຍຫ ຳຍຈນົພຣະອງົຂູິ່ວິ່ຳຈະ

ທ  ຳລຳຍອ ດສະຣຳເອນຄືກບັທ ິ່ ພຣະອງົໄດີ້ເຮັດກບັປະເທດຕິ່ຳງໆຍີ້ອນກບັມຳທ ິ່ ວ ຫຳນບຳເບນ. ພຣະເຈົີ້ຳ

ກ ິ່ຳວວິ່ຳພຣະອງົສຳມຳດເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນກບັປະເທດໃໝິ່ຕອນນ ີ້ຈຳກໂມເຊໄດີ້. ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ບອກໂມເຊວິ່ຳ:“ ເຮົຳ

ຈະສ ົິ່ງໂຣກລະບຳດຮີ້ຳຍແຮງທ  ຳລຳຍພວກເຂົຳ ແຕິ່ເຮົຳຈະເຮັດໃຫີ້ເຈົີ້ຳເປັນພ ິ່ ຂອງຊນົຊຳດໃຫຍິ່ຊຳດໜ ິ່ ງ 

ແລະມ ອ  ຳນຳດຫ ຳຍກວິ່ຳພວກເຂົຳ.” (ຈບຊ. 14:12) 

   ໂມເຊໄດີ້ທນູຂ ໃຫີ້ພຣະເຈົີ້ຳດ  ຳເນ ນຕຳມແຜນດ ັີ້ງເດ ມຂອງພຣະອງົ (ຈບຊ.14: 13–19). ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້

ຕກົລງົ, ແຕິ່ພຣະອງົບ ິ່ ສຳມຳດເບ ິ່ ງຂີ້ຳມຄວຳມບ ິ່ ເຊືິ່ ອຂອງປະຊຳຊນົໄດີ້. ປະຊຳຊນົຕີ້ອງໄດີ້ຮບັກຳນສອນ

ບດົຮຽນຈຳກເລືິ່ ອງນ ີ້. ມນັຈະຮນຸແຮງ. ພຣະເຈົີ້ຳບອກໂມເຊວິ່ຳ: 

“ເຮົຳຈະຍກົໂທດບຳບໃຫີ້ພວກເຂົຳ ຕຳມທ ິ່ ເຈົີ້ຳໄດີ້ຂ ຮ ີ້ອງມຳ,  ແຕິ່ເຮົຳມ  ຊ ວ ດຢູິ່ຢິ່ຳງແນິ່ແທີ້ສນັໃດ ທົິ່ວ

ແຜິ່ນດ ນໂລກຈະເຕັມໄປດີ້ວຍສະຫງ ິ່ຳຣຳສ ຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວສນັນ ັີ້ນ,  ບ ິ່ ມ  ໃຜຈກັຄນົໃນຈ  ຳນວນຄນົ

ເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ ທ ິ່ ໄດີ້ເຫັນສະຫງ ິ່ຳຣຳສ ຂອງເຮົຳ ແລະກຳນອດັສະຈນັແລະໝຳຍສ  ຳຄນັຕິ່ຳງໆທ ິ່ ເຮົຳໄດີ້ກະທ  ຳ 

ຢູິ່ໃນປະເທດເອຢ ບແລະໃນຖ ິ່ນແຫີ້ງແລີ້ງກນັດຳນ ແລະໄດີ້ທດົລອງເຮົຳເຖ ງສ ບເທືິ່ ອແລີ້ວ ແຕິ່ຍງັໄດີ້

ປະຕ ເສດທ ິ່ ຈະເຊືິ່ ອຟງັເຮົຳ. ພວກເຂົຳຈະບ ິ່ ໄດີ້ເຂົີ້ຳໄປໃນດ ນແດນຊ ິ່ ງເຮົຳໄດີ້ສນັຍຳໄວີ້ກບັບນັພະບລຸດຸ

ຂອງພວກເຂົຳນ ັີ້ນຈກັເທືິ່ ອ. ພວກທ ິ່ ໝ ິ່ ນປະໝຳດເຮົຳນ ັີ້ນ ຈະບ ິ່ ມ  ຈກັຄນົໜ ິ່ ງຄນົດຽວທ ິ່ ໄດີ້ເຂົີ້ຳໄປໃນທ ິ່

ນ ັີ້ນ... 

ພວກເຈົີ້ຳຈະຕຳຍແລະຊຳກສບົຂອງພວກເຈົີ້ຳຈະກະຈດັກະຈຳຍ ທົິ່ວຖ ິ່ນແຫີ້ງແລີ້ງກນັດຳນ. ຍີ້ອນ

ພວກເຈົີ້ຳຈ ົິ່ມຮີ້ຳຍໃສິ່ເຮົຳ ຄນົທ ິ່ ມ  ອຳຍຊຸຳວປ ຂ ີ້ນໄປໃນພວກເຈົີ້ຳ ຈະບ ິ່ ໄດີ້ເຂົີ້ຳໄປໃນດ ນແດນນ ັີ້ນ

ເດັດຂຳດ.  ເຮົຳໄດີ້ສນັຍຳວິ່ຳຈະໃຫີ້ພວກເຈົີ້ຳຢູິ່ທ ິ່ ນ ັ ີ້ນ ແຕິ່ໃນພວກເຈົີ້ຳຈະບ ິ່ ມ  ໃຜໄດີ້ຢູິ່ ນອກຈຳກກຳ

ເລັບລກູຊຳຍຂອງເຢຟນຸເນແລະໂຢຊວຍລກູຊຳຍຂອງນນູ.  ພວກເຈົີ້ຳໄດີ້ເວົີ້ຳວິ່ຳ, ລກູຫລຳນຂອງ



ພວກເຈົີ້ຳຈະຖກືຈບັໄປ ແຕິ່ເຮົຳຈະນ  ຳພວກເຂົຳເຂົີ້ຳໄປໃນດ ນແດນທ ິ່ ພວກເຈົີ້ຳບ ິ່ ຍອມຮບັເອົຳ ແລະທ ິ່

ນ ັີ້ນຈະເປັນບີ້ຳນເຮອືນຂອງພວກເຂົຳ.(ຈບຊ.14: 20-31) 

   "ສ ບເທືິ່ ອ" ແມ ິ່ນຈ  ຳນວນຂອງຄ  ຳເວົີ້ຳໃນສະໄໝນ ັີ້ນໝຳຍຄວຳມວິ່ຳ "ຫ ຳຍຄ ັີ້ງຫ ຳຍຫນົ" (ປຖກ. 31: 

7; ໂຢບ 19: 3). ຈນົເຖ ງຕອນນ ີ້ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ອດົທນົຕ ິ່ ກຳນຈ ົິ່ມທກຸຂອງປະຊຳຊນົ. ແທນທ ິ່ ຈະຂອບໃຈທ ິ່

ພວກເຂົຳບ ິ່ ໄດີ້ເປັນຂີ້ຳທຳດໃນເອຢ ບ, ພວກເຂົຳໄດີ້ຈ ົິ່ມຢິ່ຳງໜກັ. ພວກເຂົຳພຳກນັຈ ົິ່ມກິ່ຽວກບັອຳຫຳນທ ິ່

ພວກເຂົຳຕີ້ອງກ ນ (ຈບຊ.11:1–14;31–35). ພວກເຂົຳຈ ົິ່ມກິ່ຽວກບັຜູີ້ນ  ຳທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ເລືອກ, ຄໂືມເຊ 

(ຈບຊ.12:1–16). 

   ແຕິ່ບດັນ ີ້ຄວຳມອດົທນົຂອງພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ສ ີ້ນສດຸລງົແລີ້ວ. ດຽວນ ີ້ຄວຳມບ ິ່ ເຊືິ່ ອຂອງພວກເຂົຳຈະໄດີ້ຮບັ

ກຳນລງົໂທດທ ິ່ ຮ ີ້ຳຍແຮງ. ອ ດສະຣຳເອນຈະເດ ນທຳງພະເນຈອນໄປໃນຖ ິ່ນແຫີ້ງແລີ້ງກນັດຳນເປັນເວລຳສ ິ່

ສ ບປ . ໄລຍະເວລຳຖກືກ  ຳນດົໄວີ້ເພືິ່ ອໃຫີ້ຜູີ້ໃຫຍິ່ທກຸຄນົທ ິ່ ບ ິ່ ເຊືິ່ ອແລະຈ ົິ່ມວິ່ຳນ ັີ້ນເຖົີ້ຳແກິ່ລງົແລະຕຳຍໄປ. 

ໂອກຳດຄ ັີ້ງທ ສອງ 

   ພຣະເຈົີ້ຳຈະໃຫີ້ໂອກຳດອ ດສະຣຳເອນເປັນຄ ັີ້ງທ ສອງທ ິ່ ຈະໄວີ້ວຳງໃຈພຣະອງົແລະເຂົີ້ຳຍ ດຄອງ

ດ ນແດນແຫິ່ງພຣະສນັຍຳພຳຍຫ ງັ 40 ປ . ພຣະບນັຍດັສອງບດົທ  2-3 ບອກກິ່ຽວກບັກຳນເດ ນທຳງຂອງ

ພວກເຂົຳໃນໄລຍະເວລຳສ ິ່ ສ ບປ ທ ິ່ ໄດີ້ພະເນຈອນໄປ. ໃນຊິ່ວງເວລຳ 40 ປ ຂອງຄນົອ ດສະຣຳເອນຢູິ່ທຳງ

ຕຳເວັນອອກຂອງແມ ິ່ນ  ີ້ຳຈ ແດນໃນແຜິ່ນດ ນທ ິ່ ເອ ີ້ນວິ່ຳຈ ແດນຝ ັິ່ງຕຳເວັນອອກ. ດ ນແດນແຫິ່ງພຣະສນັຍຳ

ແມ ິ່ນທ ດຕຳເວັນຕກົ. ທ ິ່ ດ ນແດນຈ ແດນທຳງທ ດຕຳເວັນອອກມ ສຳມປະເທດອຳໄສຢູິ່ທ ິ່ ນ ັ ີ້ນຄ:ື ເອໂດມ, ໂມ

ອຳບ, ແລະອຳໂມ ປະເທດເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ເປັນເຊືີ້ອສຳຍຂອງໂລດ, ຫ ຳນຊຳຍຂອງອບັຣຳຮຳມ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ມອບ

ດ ນແດນນ ີ້ໃຫີ້ແກິ່ຊນົຊຳດເຫ ົິ່ ຳນ ີ້. ຄນົສິ່ວນໃຫຍິ່ທ ິ່ ອຳໄສຢູິ່ທ ິ່ ນ ັ ີ້ນແມ ິ່ນຍຳດພ ິ່ ນ ີ້ອງຂອງຄນົອ ດສະຣຳເອນ, 

ແຕິ່ວິ່ຳບ ິ່ ແມ ິ່ນທງັໝດົ. 

   ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ນ  ຳໂມເຊໄປທ ິ່ ແຜິ່ນດ ນນ ີ້ເພືິ່ ອຈດຸປະສງົສະເພຳະ. ມນັບ ິ່ ແມ ິ່ນໄປຢຳມພ ິ່ ນ ີ້ອງຂອງອ ດ

ສະຣຳເອນ. ຄນົອ ດສະຣຳເອນເດ ນທຳງໄປທຳງເໜືອຜິ່ຳນເມອືງອຳໂມນເຂົີ້ຳໄປໃນເຂດທ ິ່ ເອ ີ້ນວິ່ຳບຳຊຳນ. 

ສະຖຳນທ ິ່ ດ ັິ່ງກ ິ່ຳວມ  ຊືິ່ ສຽງທ ິ່ ໜີ້ຳຢີ້ຳນກວົ. ໃນສະໄໝບຮູຳນບຳຊຳນຖກືເອ ີ້ນວິ່ຳ “ບິ່ອນຢູິ່ຂອງງ.ູ” ບິ່ອນນ ັີ້ນ

ມ  ສອງເມອືງທ ິ່ ໃຫຍິ່ທ ິ່ ສດຸແມ ິ່ນຊືິ່ ເມອືງອດັຊະຕຳໂຣດແລະເມອືງເອັດເຣອ . . ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ນ  ຳພຳຄນົອ ດສະ

ຣຳເອນໄປສູິ່ສ ິ່ ງທ ິ່ ຜູີ້ຄນົເຊືິ່ ອວິ່ຳເປັນປະຕນູະລກົ. 

ແຕິ່ຍງັມ  ອ ກຫ ຳຍສ ິ່ ງທ ິ່ ຈະເຮັດໃຫີ້ພວກເຂົຳຢີ້ຳນກວົ. 



   ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ນ  ຳຊນົຊຳດອ ດສະຣຳເອນມຳຢູິ່ທ ິ່ ນ ີ້ເພືິ່ ອສູີ້ຮບົກບັກອງທບັຂອງກະສດັສອງກະສດັຄືເຈົີ້ຳສ 

ໂຫນແລະເຈົີ້ຳໂອກ. ກະສດັທງັສອງອງົນ ີ້ເປັນຜູີ້ປກົຄອງກຸິ່ມຄນົທ ິ່ ເອ ີ້ນວິ່ຳຄນົອຳໂມໄຣ (ພບຍ. 3: 2–3; 

31: 4). ພຣະຄ  ຳພ ຍງັເອ ີ້ນພວກເຂົຳວິ່ຳເຣຟຳອ ມ. ໃນພຣະບນັຍດັສອງ 2:11, ບອກວິ່ຳຄນົອຳນຳກ ມໄດີ້

ຖກືນບັວິ່ຳເປັນຄນົ "ເຣຟຳອ ມ" ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ນ  ຳພຳອ ດສະຣຳເອນໄປສູິ່ພືີ້ນທ ິ່ ຂອງພວກຄນົຍກັ ທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ. 

ນ ີ້ແມ ິ່ນພວກຍກັໃຫຍິ່ປະເພດດຽວກນັທ ິ່ ເຮັດໃຫີ້ຜູີ້ສອດແນມຄນົອ ດສະຣຳເອນສ ບຄນົຢີ້ຳນກວົຫ ຳຍເຊ ິ່ ງພວກ

ເຂົຳປະຕ ເສດທ ິ່ ຈະເຊືິ່ ອວຳງໃຈໃນພຣະເຈົີ້ຳ (ຈບຊ.13: 32-33). ຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນ, ຄນົອືິ່ ນໆທ ິ່ ຍງັເຫ ືອໄດີ້

ຕ ດຕຳມສ ບຄນົທ ິ່ ສອດແນມແລະນ ັີ້ນເຮັດໃຫີ້ມ  ກຳນລງົໂທດສ ິ່ ສ ບປ ໃນຖ ິ່ ນແຫີ້ງແລີ້ງກນັດຳນ. 

   ເປັນຫຍງັພຣະເຈົີ້ຳຈ ິ່ງນ  ຳພວກເຂົຳມຳທ ິ່ ນ ີ້ເພືິ່ ອປະເຊ ນກບັສດັຕທູ ິ່ ແຂງແຮງແບບດຽວກນັນ ີ້? ຄນົອ ດ

ສະຣຳເອນຕີ້ອງປະເຊ ນໜີ້ຳກບັສດັຕຍູກັໃຫຍິ່ນ ີ້ຫ ຳຍເທືິ່ ອໃນກຳນສູີ້ຮບົຖ ີ້ຳພວກເຂົຳຕີ້ອງກຳນຈະຍ ດຄອງ

ດ ນແດນ. ຄນົອ ດສະຣຳເອນຈະຕີ້ອງໄປທຳງທ ດຕຳເວັນຕກົຂີ້ຳມແມ ິ່ນ  ີ້ຳຈ ແດນແລະຕ ິ່ ສູີ້ເພືິ່ ອຍ ດເອົຳ

ດ ນແດນທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ມອບໃຫີ້ແກິ່ພວກເຂົຳ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ທດົສອບປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົ. ພວກເຂົຳຈະ

ເຊືິ່ ອໃນພຣະອງົແລະຕ ິ່ ສູີ້ໃນຄ ັີ້ງນ ີ້ບ ? ໄຊຊະນະເໜືອເຈົີ້ຳໂອກແລະເຈົີ້ຳສ ໂຫນຈະເຮັດໃຫີ້ພວກເຂົຳມ  ຄວຳມ

ໝັີ້ນໃຈແລະຄວຳມເຊືິ່ ອໃນພຣະເຈົີ້ຳສ  ຳລບັສງົຄຳມທ ິ່ ພວກເຂົຳກ  ຳລງັເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນ. 

   ຄນົອ ດສະຣຳເອນໄດີ້ປບົໜ ໄປຫ ຳຍປ ກ ິ່ອນ. ແຕິ່ເທືິ່ ອນ ີ້ກຳນຕດັສ ນໃຈຂອງພວກເຂົຳເຈົີ້ຳແມ ິ່ນແຕກ

ຕິ່ຳງກນັ. ພວກເຂົຳໄວີ້ວຳງໃຈພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ຈະຊິ່ວຍພວກເຂົຳຕ ິ່ ສູີ້. ດ ັິ່ງທ ິ່ ໂມເຊໄດີ້ກ ິ່ຳວວິ່ຳ,“ ແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳຢຳ

ເວ ພຣະເຈົີ້ຳຂອງພວກເຮົຳໄດີ້ມອບເພ ິ່ ນ(ເຈົີ້ຳສ ໂຫນ)ໄວີ້ຢູິ່ໃນອ  ຳນຳດຂອງພວກເຮົຳ ແລະພວກເຮົຳໄດີ້

ຊະນະເຈົີ້ຳສ ໂຫນແລະພວກລກູຊຳຍແລະທະຫຳນທງັໝດົຂອງເພ ິ່ ນ...ພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວ ພຣະເຈົີ້ຳຂອງພວກ

ເຮົຳຈ ິ່ງມອບເຈົີ້ຳໂອກ ແລະປະຊຳຊນົຂອງເພ ິ່ ນ ໃຫີ້ຢູິ່ໃຕີ້ອ  ຳນຳດຂອງພວກເຮົຳ ແລະພວກເຮົຳໄດີ້ຂີ້ຳພວກ

ເຂົຳຖ ີ້ມຈນົໝດົ” (ພບຍ. 2: 33; 3: 3). ຜູີ້ທ  ຳນວຳຍຊືິ່ ອຳໂມດ, ໄດີ້ຂຽນກິ່ຽວກບັກຳນສູີ້ຮບົນ ີ້ອ ກໃນຫ ຳຍ

ປ ຕ ິ່ ມຳ. ອຳໂມດໄດີ້ອະທ ບຳຍເຖ ງຜນົຂອງກຳນສູີ້ຮບົດີ້ວຍວ ທ ນ ີ້:“ [ພຣະຜູີ້ເປັນເຈົີ້ຳ] ເຮົຳໄດີ້ທ  ຳລຳຍຊຳວ

ອຳໂມຈນົກີ້ຽງ ຄືຄນົສງູດ ັິ່ງຕ ົີ້ນແປກແລະແຂງແຮງດ ັິ່ງຕ ົີ້ນໂອກ.” (ອມ.2: 9) 

   ມນັແມ ິ່ນກຳນທດົສອບທ ິ່ ຍຳກຫຳກ ິ່ ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນໂອກຳດທ ິ່ ສອງຂອງພວກເຂົຳ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້

ພວກເຂົຳປະເຊ ນກບັຄວຳມຢີ້ຳນກວົຂອງພວກເຂົຳ. ພ ິ່ ແມ ິ່ຂອງພວກເຂົຳບ ິ່ ຜິ່ຳນກຳນທດົສອບ. ດຽວນ ີ້ລກູ

ເຕົີ້ຳທ ິ່ ໃຫຍິ່ແລີ້ວຂອງເຂົຳເຈົີ້ຳຕີ້ອງປະເຊ ນກບັຄວຳມຢີ້ຳນກວົອນັດຽວກນັທ ິ່ ໄດີ້ເຮັດໃຫີ້ພ ິ່ ແມ ິ່ຂອງພວກເຂົຳ

ເສຍຊ ວ ດໃນລະຫວິ່ຳງສ ິ່ ສ ບປ ທ ິ່ ເດ ນທຳງພະເນຈອນໃນຖ ິ່ນແຫີ້ງແລີ້ງກນັດຳນ. ພຣະເຈົີ້ຳຂອງອ ດສະຣຳ

ເອນໄດີ້ແຍກທະເລແດງເພືິ່ ອໃຫີ້ພວກເຂົຳໜ ລອດຊ ວ ດແລະຈຳກນ ັີ້ນໄດີ້ທ  ຳລຳຍກອງທບັຂອງເອຢ ບເມ ືິ່ອ

ພວກເຂົຳພະຍຳຍຳມໄລິ່ຂີ້ຳມມຳ. ຄນົອ ດສະຣຳເອນຈ  ຳເປັນຕີ້ອງຈືິ່ແລະໄວີ້ວຳງໃຈພຣະເຈົີ້ຳຂອງພວກເຂົຳ. 

 



“ຄ  ຳປະຕ ຍຳນວິ່ຳຈະທ  ຳລຳຍ” 

   ຄນົອ ດສະຣຳເອນໄດີ້ຮບັໄຊຊະນະໃນກຳນຕ ິ່ ສູີ້ກບັເຈົີ້ຳສ ໂຫນແລະເຈົີ້ຳໂອກ. ແລະດຽວນ ີ້ພວກເຮົຳ 

ເລ ິ່ ມເຂົີ້ຳໃຈແລີ້ວວິ່ຳເປັນຫຍງັສງົຄຳມຈ ິ່ງລວມເຖ ງບຳງເມອືງທ ິ່ ອ ດສະຣຳເອນຂີ້ຳຄນົທກຸຄນົໂດຍບ ິ່ ສນົ

ເລືິ່ ອງອຳຍ.ຸ ບຳງເມອືງເປັນບິ່ອນຢູິ່ຂອງຄນົຍກັທ ິ່ ເອ ີ້ນວິ່ຳຄນົເຣຟຳອ ມ. ເມອືງເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ຖກື “ປະຕ ຍຳນວິ່ຳຈະ

ທ  ຳລຳຍ” (ພບຍ.3: 6). ເຫດຜນົບ ິ່ ແມ ິ່ນກຳນແກີ້ແຄີ້ນ. ເປົີ້ຳໝຳຍແມ ິ່ນເພືິ່ ອກ  ຳຈດັບນັດຳລກູຫ ຳນຂອງຄນົ

ເນຟ ມທງັໝດົ. ຄນົອ ດສະຣຳເອນເຂົີ້ຳໃຈວິ່ຳພວກຄນົຍກັແມ ິ່ນສບືເຊືີ້ອສຳຍທ ິ່ ມຳຈຳກພວກວ ນຍຳນຊ ົິ່ວ. 

ພວກມນັຖກືກ  ຳເນ ດໂດຍພວກລກູຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ເປັນວ ນຍຳນທ ິ່ ກະບດົ(ປຖກ. 6:1-4). ອ ດສະຣຳເອນບ ິ່

ສຳມຳດອຳໄສຢູິ່ໃນດ ນແດນຮິ່ວມກບັຄນົຍກັທ ິ່ ມ  ມ ລະດກົແມ ິ່ນຄວຳມຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດ. 

   ຫ ງັຈຳກກຳນສູີ້ຮບົ, ອ ດສະຣຳເອນບ ິ່ ໄດີ້ຂີ້ຳມແມ ິ່ນ  ີ້ຳຈ ແດນທນັທ . ຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນ,ໂມເຊໄດີ້ເສຍຊ ວ ດແລະ

ກຳນນ  ຳພຳຂອງອ ດສະຣຳເອນໄດີ້ຖກືສ ົິ່ງຕ ິ່ ໄປຫຳໂຢຊວຍ. ໂຢຊວຍແມ ິ່ນແມ ິ່ທບັຜູີ້ທ ິ່ ຈະນ  ຳພຳສູີ້ຮບົ ເພືິ່ ອ

ຍ ດຄອງດ ນແດນແຫິ່ງພຣະສນັຍຳ. ກຳນຕ ິ່ ສູີ້ໄດີ້ຖກືນ  ຳພຳໂດຍສອງເຫດຜນົທ ິ່ ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳຂຽນໄວີ້ໃນບດົນ ີ້: 

ຂ ີ້ທ  ຳອ ດຈ ົິ່ງຂບັໄລິ່ຊນົຊຳດສດັຕແູລະບນັດຳເທບພະເຈົີ້ຳທ ິ່ ກະບດົຂອງພວກເຂົຳອອກຈຳກແຜິ່ນດ ນແລະຂ ີ້ທ 

ສອງຂີ້ຳພວກຄນົຍກັຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍແລະລກູຫ ຳນຂອງພວກເຂົຳທງັໝດົ. 

   ຖີ້ຳພວກເຮົຳເຂົີ້ຳໃຈເຫດຜນົທ ິ່ ເປັນແນວທຳງໃນກຳນຕ ິ່ ສູີ້ເພືິ່ ອຍ ດເອົຳດ ນແດນແຫິ່ງພຣະສນັຍຳແລີ້ວ, 

ພວກເຮົຳເຫັນຈະວິ່ຳນ ີ້ແມ ິ່ນສງົຄຳມສກັສ ດ. ສງົຄຳມຕ ິ່ ຕີ້ຳນວ ນຍຳນແຫິ່ງຄວຳມມດືແລະສດັຕທູ ິ່ ເປັນຄນົ. ມ  

ບນັດຳວ ນຍຳນແລະຜູີ້ຄນົທ ິ່ ຢູິ່ພຳຍໃຕີ້ກຳນຄອບຄອງຂອງຜູີ້ປກົຄອງວ ນຍຳນທ ິ່ ກະບດົ. ພຣະຄ  ຳພ ບອກວິ່ຳ

ມ  ສ ິ່ ງມ  ຊ ວ ດຝິ່ຳຍວ ນຍຳນທ ິ່ ແທີ້ຈ ງທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍແລະເປັນຜູີ້ທ ິ່ ຕ ິ່ ສູີ້ກບັແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. 

   ເຫດຜນົເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ສ  ຳລບັສງົຄຳມແມ ິ່ນໄດີ້ຖກືສະຫ ຸບເປັນຢິ່ຳງດ ໃນ ໂຢຊວຍ11:21-22: 

ໃນເທືິ່ ອນ ີ້ ໂຢຊວຍໄດີ້ຍກົທບັອອກໄປທ  ຳລຳຍຄນົຮິ່ຳງໃຫຍິ່ພວກໜ ິ່ ງ ຊືິ່ ວິ່ຳ ອຳນຳກ ມ. ຄນົພວກນ ີ້ໄດີ້

ອຳໄສຢູິ່ຕຳມເນ ນພຕູິ່ຳງໆ ດ ັິ່ງນ ີ້: ເຮັບໂຣນ, ເດບ , ອຳນຳບ, ແລະຕຳມເນ ນພທູງັໝດົຂອງຢດູຳແລະ

ເນ ນພທູງັໝດົຂອງອ ດສະຣຳເອນ. ໂຢຊວຍໄດີ້ທ  ຳລຳຍພວກເຂົຳແລະເມອືງຂອງພວກເຂົຳຈນົກີ້ຽງ. ບ ິ່

ມ  ພວກອຳນຳກ ມຈກັຄນົທ ິ່ ເຫ ືອຢູິ່ໃນດ ນແດນອ ດສະຣຳເອນ ແຕິ່ຍງັມ  ບຳງຄນົທ ິ່ ໄດີ້ເຫ ືອຢູິ່ໃນເມອືງກຳ

ຊຳ, ເມອືງກຳດ ແລະເມອືງອຳຊະໂດດ 

 

 



ສຳເຫດທ ິ່ ເລືິ່ ອງນ ີ້ສ  ຳຄນັ 

   ສງົຄຳມຂອງໂຢຊວຍສິ່ວນໃຫຍິ່ແມ ິ່ນປະສບົຜນົສ  ຳເລັດ, ແຕິ່ວິ່ຳມນັຍງັບ ິ່ ທນັສມົບນູເທືິ່ ອ. ຄນົຍກັ

ຈ  ຳນວນ ໜ ິ່ ງໄດີ້ປບົໜ ແລະໜ ອອກຈຳກດ ນແດນນ ັີ້ນ. ນ ັີ້ນອຳດເບ ິ່ ງຄວືິ່ຳບ ິ່ ມ  ຄວຳມສ  ຳຄນັຫ ຳຍ, ແຕິ່ມນັຊ ີ້

ໃຫີ້ເຫັນວິ່ຳມນັຈະມ  ປນັຫຳກບັຄນົຍກັອ ກໃນພຳຍຫ ງັ. ພວກຄນົຍກັບຳງຄນົໄດີ້ໜ ໄປເມອືງກຳດ. ເມອືງ

ກຳດເປັນເມອືງຂອງຊຳວຟ ລ ດສະຕ ນ (ຢຊ.13: 3). ເມອືງກຳດແມ ິ່ນບີ້ຳນເກ ດຂອງໂກລ ອຳດຜູີ້ທ ິ່ ດຳວ ດ

ໄດີ້ຕ ິ່ ສູີ້ຕ ັ ີ້ງແຕິ່ຕອນຍງັໜຸິ່ມ (1ຊມອ.17: 4). ໂກລ ອຳດບ ິ່ ແມ ິ່ນຄນົຍກັຕນົດຽວທ ິ່ ອຳໄສຢູິ່ໃນເມອືງກຳດ               

(1 ຂຄ.20: 5-8). ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ພວກຄນົຍກັທງັໝດົຖກືທ  ຳລຳຍໃນໄລຍະສງົຄຳມເພືິ່ ອດ ນແດນ

ແຫິ່ງພຣະສນັຍຳ. ເນືິ່ ອງຈຳກວິ່ຳຄນົອ ດສະຣຳເອນບ ິ່ ໄດີ້ເຮັດສ ິ່ ງນ ີ້ຢິ່ຳງສມົບນູຈ ິ່ງມ  ຜນົສະທີ້ອນທ ິ່ ບ ິ່ ດ ຕຳມ

ມຳຕ ິ່ ກບັຄນົອ ດສະລຳແອນໃນພຳຍຫ ງັ. 

   ໃນພຣະທ  ຳພວກຜູີ້ປກົຄອງບອກພວກເຮົຳວິ່ຳໃນທ ິ່ ສດຸເມ ືິ່ອໂຢຊວຍເສຍຊ ວ ດ, ສງົຄຳມເພືິ່ ອຍ ດຄອງ

ດ ນແດນກ ິ່ຍງັບ ິ່ ສມົບນູແບບໃນຮບູແບບອືິ່ ນເຊັິ່ ນກນັ. ທກຸໆເປົີ້ຳໝຳຍບ ິ່ ເຄ ຍປະສບົຜນົສ  ຳເລັດຢິ່ຳງເຕັມທ ິ່ . 

ຄນົອ ດສະຣຳເອນພຽງແຕິ່ຕດັສ ນໃຈວິ່ຳພວກເຂົຳເຮັດໄດີ້ດ ພ ແລີ້ວແລະພວກເຂົຳກ ິ່ບ ິ່ ເຊືິ່ ອຟງັຄ  ຳສ ັິ່ງຂອງ 

ພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ໃຫີ້ຂບັໄລິ່ປະເທດອືິ່ ນໆອອກໄປ. ກຳນເຊືິ່ ອຟງັແຕິ່ບຳງສິ່ວນກ ເປັນກຳນບ ິ່ ເຊືິ່ ອຟງັຢິ່ຳງແທີ້ຈ ງ. 

   ຄນົອ ດສະຣຳເອນຕີ້ອງໃຊີ້ເວລຳຫ ຳຍສດັຕະວດັໃນກຳນປະສບົກບັຜນົທ ິ່ ບ ິ່ ດ ຈຳກກຳນຕດັສ ນໃຈຄ ັີ້ງນ ີ້

ເພືິ່ ອຢດຸກຳນເຮັດຕຳມຄ  ຳສ ັິ່ງຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ໃນພຣະທ  ຳພວກຜູີ້ປກົຄອງບອກກິ່ຽວກບັວງົຈອນອນັເປັນຕຳ

ຢີ້ຳນ.ປະຊຳຊນົອ ດສະຣຳເອນຈະເລ ິ່ ມຂຳບໄຫວີ້ບຊູຳພະຂອງປະເທດອືິ່ ນທ ິ່ ຍງັອຳໄສຢູິ່ທິ່ຳມກຳງພວກເຂົຳ. 

ຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນ, ອ ດສະຣຳເອນຈະຖກືຮກຸຮຳນໂດຍປະເທດທ ິ່ ເປັນສດັຕ.ູ ມ ບຳງຊິ່ວງເວລຳປະຊຳຊນົອ ດ

ສະຣຳເອນເກອືບໝດົທກຸຄນົໄດີ້ເຊົຳເຊືິ່ ອແລະຈງົຮກັພກັດ ຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳ. ຄວຳມເຊືິ່ ອແລະຄວຳມຈງົຮກັພກັດ 

ຂອງພວກເຂົຳເຈົີ້ຳໄດີ້ຮບັກຳນປບັປງຸດ ຂ ີ້ນໃນສະໄໝຂອງກະສດັດຳວ ດແລະລກູຊຳຍຂອງເພ ິ່ ນທ ິ່ ຊືິ່ ໂຊໂລ

ໂມນ, ແຕິ່ຫ ງັຈຳກໂຊໂລໂມນຕຳຍ, ອ ດສະຣຳເອນໄດີ້ແຕກແຍກໄປສູິ່ສງົຄຳມກຳງເມອືງແລະຫ ຳຍຄນົກ ິ່

ເລ ິ່ ມຂຳບໄຫວີ້ບຊູຳຜູີ້ວ ນຍຳນປກົຄອງອືິ່ ນໆທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ. 

   ຜນົສ  ຳເລັດຂອງສງົຄຳມໄດີ້ຫ ຸດລງົຍີ້ອນຄວຳມລ ົີ້ມເຫ ວທ ິ່ ສ  ຳຄນັເຫ ົິ່ ຳນ ີ້. ຄວຳມພິ່ຳຍແພີ້ແມ ິ່ນຜນົສດຸ

ທີ້ຳຍແທນທ ິ່ ຈະເປັນໄຊຊະນະ. ແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ຈະຟືີ້ນຟເູອເດນກບັອ ດສະຣຳເອນຊນົຊຳດໃໝິ່ປະສບົ

ຄວຳມລ ົີ້ມເຫ ວ. ທິ່ຳນຈືິ່ພຳບລວມຂອງພຣະບນັຍດັບດົທ  32 ໄດີ້ບ ? ມ ຄ  ຳກິ່ຳວວິ່ຳປະເທດທງັໝດົແມ ິ່ນຢູິ່

ພຳຍໃຕີ້ກຳນຄອບຄອງຂອງພວກລກູຊຳຍທ ິ່ ກະບດົຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳສ  ຳລບັອ ດ

ສະຣຳເອນຈະເປັນຕວົແທນຂອງພຣະອງົຕ ິ່ ປະເທດອືິ່ ນໆລ ົີ້ມເຫ ວ. ປະເທດອືິ່ ນໆຍງັຄງົຢູິ່ພຳຍໃຕີ້ສ ດອ  ຳ 

ນຳດຂອງຜູີ້ປກົຄອງເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່ ກະບດົ. ອ ດສະຣຳເອນໄດີ້ຖກືພິ່ຳຍແພີ້ແລະຖກືບງັຄບັໃຫີ້ອຳໄສຢູິ່

ນອກດ ນແດນຂອງພວກເຂົຳໄປອຳໄສໃນປະເທດອືິ່ ນ. ແຜິ່ນດ ນແຫິ່ງພຣະສນັຍຳສ  ຳລບັອ ດສະຣຳເອນໄດີ້



ຕກົຢູິ່ພຳຍໃຕີ້ກຳນປກົຄອງຂອງປະເທດອືິ່ ນແລະຢູິ່ພຳຍໃຕີ້ອ  ຳນຳດຂອງເທບພະເຈົີ້ຳຂອງພວກເຂົຳ. ຄວຳມ

ເຂົີ້ຳໃຈແບບດຽວກນັນ ີ້ກ ິ່ຽວກບັໂລກກ ິ່ຜິ່ຳນພຣະສນັຍຳໃໝິ່ຄກືນັ. ໂປໂລໃຊີ້ຄ  ຳສບັຕິ່ຳງໆເຊັິ່ ນອຳນຳເຂດ,

ອ  ຳນຳດປກົຄອງ, ຣ ດອ  ຳນຳດ, ບນັລງັແລະອ  ຳນຳດເພືິ່ ອອະທ ບຳຍເຖ ງກ  ຳລງັຂອງກະບດົແຫິ່ງຄວຳມມດື

ເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ກ  ຳລງັປກົຄອງປະເທດຕິ່ຳງໆໃນໂລກ. ແຕິ່ລະຄ  ຳສບັນດົເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນແມ ິ່ນຄ  ຳສບັທ ິ່ ອີ້ຳງເຖ ງອ  ຳນຳດເໜືອ 

ພືີ້ນທ ິ່ ດ ນໃດພືີ້ນທ ິ່ ໜ ິ່ ງ. 

   ສຳເຫດຂອງຄວຳມລ ົີ້ມເຫ ວຂອງຄນົອ ດສະຣຳເອນແມ ິ່ນກຳນບ ິ່ ເຊືິ່ ອຟງັແລະຄວຳມບ ິ່ ສດັຊືິ່ ຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳ

ຂອງພວກເຂົຳ. ມະນດຸນ ັີ້ນອິ່ອນແອ. ພວກເຮົຳອຳດຈະສງົໄສວິ່ຳເປັນຫຍງັພຣະເຈົີ້ຳຈ ິ່ງລວມເອົຳພວກເຮົຳ

ເຂົີ້ຳໃນແຜນຂອງພຣະອງົ. ແຕິ່ຖ ີ້ຳພວກເຮົຳເບ ິ່ ງຍີ້ອນກບັໄປທ ິ່ ສວນເອເດນ, ພວກເຮົຳຈະຮູີ້ວິ່ຳຍີ້ອນຫຍງັ. 

ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ສນັຍຳວິ່ຳຈະມ  ຄອບຄວົມະນດຸ. ພວກເຮົຳເປັນພຣະລກັສະນະຂອງພຣະອງົ. ພວກເຮົຳຄວນ

ຈະເປັນຄອບຄວົທຳງຝິ່ຳຍໂລກຂອງພຣະອງົ. ແຜນຂອງພຣະອງົສ  ຳລບັກຳນປກົຄອງແຜິ່ນດ ນໂລກລວມ

ທງັພວກເຮົຳ. ຖີ້ຳພຣະເຈົີ້ຳຈະຢດຸກຳນໃຊີ້ຄນົກ ິ່ໝຳຍຄວຳມວິ່ຳພຣະອງົບ ິ່ ສຳມຳດເຮັດໃຫີ້ແຜນກຳນ

ຂອງພຣະອງົສ  ຳເລັດໄດີ້. ຖີ້ຳພຣະອງົຢດຸແຜນຂອງພຣະອງົມນັຈະໝຳຍຄວຳມວິ່ຳແຜນກຳນນ ີ້ແມ ິ່ນຄວຳມ

ຄ ດທ ິ່ ບ ິ່ ດ ທ ິ່ ຈະເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນ. ພຣະເຈົີ້ຳສຳມຳດເຮັດ ສ  ຳ ເລັດແຜນກຳນຂອງພຣະອງົ. ພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ສຳມຳດມ 

ຄວຳມຄ ດທ ິ່ ບ ິ່ ດ . ພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ໄດີ້ເຮັດຜ ດພຳດແຜນກຳນຂອງພຣະອງົຍງັບ ິ່ ຢດຸ. 

   ແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳຮູີ້ດ ວິ່ຳດຽວນ ີ້ເຖ ງເວລຳແລີ້ວທ ິ່ ຈະເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນພຳກສິ່ວນອືິ່ ນຂອງແຜນຂອງພຣະອງົທ ິ່ ຈະ

ຈດັກຳນກບັບນັຫຳເກົິ່ ຳຂອງຄວຳມບຳບແລະຄວຳມລ ົີ້ມເຫ ວຂອງຄນົເຮົຳ. ມະນດຸບ ິ່ ສຳມຳດໄວີ້ໃຈໄດີ້ໃນ

ກຳນເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນສວນເອເດນຄືນໃໝິ່ໃນອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ມ  ພຽງແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳເທົິ່ ຳນ ັີ້ນທ ິ່ ສຳມຳດເຮັດສ ິ່ ງ

ທ ິ່ ຕີ້ອງເຮັດໃຫີ້ສ  ຳເລັດ. ມ  ພຽງແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳເທົິ່ ຳນ ັີ້ນທ ິ່ ສຳມຳດປະຕ ບດັກດົລະບຽບຂອງຂ ີ້ຕກົລງົຂອງພຣະ

ອງົໄດີ້. ພຣະເຈົີ້ຳຈະບ ິ່ ທ  ຳລຳຍມະນດຸທ ິ່ ພຣະອງົຊງົສີ້ຳງ ແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳຈະມຳເກ ດເປັນມະນດຸ. ພຣະເຈົີ້ຳຈະ

ປະຕ ບດັຕຳມພຣະບນັຍດັຂອງພຣະອງົແລະພຣະອງົຈະຮກັສຳກດົລະບຽບ.ຈຳກນ ັີ້ນຜູີ້ເປັນທງັພຣະເຈົີ້ຳແລະ

ມະນດຸຄນົນ ີ້ຈະຮບັໂທດສ  ຳລບັຄວຳມລ ົີ້ມເຫ ວຂອງຄນົທງັປວງ. ແຕິ່ວິ່ຳກຳນແກີ້ໄຂບນັຫຳທ ິ່ ເປັນໄປບ ິ່ ໄດີ້ໃຫີ້

ສ  ຳເລັດນ ັີ້ນໝຳຍຄວຳມວິ່ຳຈະຕີ້ອງເກບັເປັນຄວຳມລບັຈຳກທກຸຄນົ. ລຳຍລະອຽດຂອງແຜນກຳນນ ີ້ບ ິ່

ສຳມຳດຮູີ້ໄດີ້ໂດຍບນັດຳຜູີ້ປກົຄອງວ ນຍຳນກະບດົທ ິ່ ສະຫ ຳດ. ພວກເຂົຳຈະພະຍຳຍຳມຢິ່ຳງສດຸກ  ຳລງັເພືິ່ ອ

ທ  ຳລຳຍແຜນກຳນນ ີ້. ຖີ້ຳພວກເຂົຳຮູີ້ລຳຍລະອຽດພວກເຂົຳອຳດຈະຢດຸມນັໄດີ້ສ  ຳເລັດ. ແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ

ທ ິ່ ຈະເປັນທງັພຣະເຈົີ້ຳແລະມະນດຸບ ິ່ ໄດີ້ເປັນເລືິ່ ອງງ ິ່ຳຍ. 
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ປ ດບງັໄວີ້ຕ ິ່ໜີ້ຳຕ ິ່ ຕຳ 

  ນບັຕ ັີ້ງແຕິ່ຄວຳມລ ົີ້ມເຫ ວຂອງອຳດຳມແລະເອວຳ, ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ພະຍຳຍຳມເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນເປົີ້ຳໝຳຍເດ ມ

ຂອງພຣະອງົສ  ຳລບັສວນເອເດນ. ພຣະອງົຕີ້ອງກຳນຢູິ່ກບັຄອບຄວົວ ນຍຳນແລະຄອບຄວົມະນດຸຢູິ່ເທ ງ

ໂລກ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ບອກອຳດຳມແລະເອວຳໃຫີ້ມ  ລກູເຕົີ້ຳເປັນຈ  ຳນວນຫ ວງຫ ຳຍແລະແຜິ່ກະຈຳຍໄປທົິ່ວ

ແຜິ່ນດ ນໂລກ. ດີ້ວຍວ ທ ນ ີ້ພວກເຂົຳຈະ“ເປັນພຣະລກັສະນະ” ພຣະເຈົີ້ຳແລະເຜ ຍແຜິ່ກຳນປກົຄອງທ ິ່ ດ 

ຂອງພຣະອງົທົິ່ວແຜິ່ນດ ນໂລກ. ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ແຜິ່ນດ ນໂລກທງັໝດົເປັນບິ່ອນທ ິ່ ສະຫວນັແລະ

ແຜິ່ນດ ນໂລກເຊືິ່ ອມຕ ິ່ ກນັ. ພຣະອງົຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ແຜິ່ນດ ນໂລກທງັໝດົເປັນສະຖຳນທ ິ່ ທ ິ່ ມະນດຸສຳມຳດ

ເພ ດເພ ນກບັທ  ຳມະຊຳດແລະຍງັເປັນບິ່ອນທ ິ່ ສ ິ່ ງເໜືອທ  ຳມະຊຳດສຳມຳດເພ ດເພ ນກບັແຜິ່ນດ ນໂລກແລະ

ມະນດຸ. ພວກເຮົຳຮູີ້ວິ່ຳແຜນກຳນນ ີ້ໄດີ້ເຮັດໃຫີ້ຊກັຊີ້ຳເປັນເວລຳດນົນຳນແລີ້ວຍີ້ອນສງົຄຳມທ ິ່ ເໜືອທ  ຳ   

ມະຊຳດ. 

ປະຫວດັຄວຳມລ ົີ້ມເຫ ວ 

   ມະນດຸໄດີ້ເຮັດບຳບແລະຖກືໄລິ່ອອກຈຳກທ ິ່ ປະທບັຂອງພຣະເຈົີ້ຳໃນສວນເອເດນ. ເອເດນຖກືປ ດບ ິ່ ໃຫີ້

ມະນດຸເຂົີ້ຳໄປ. ສດັຕທູ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດແມ ິ່ນງ(ູຊຳຕຳນ)ໄດີ້ຖກືໄລິ່ອອກຈຳກທ ິ່ ປະທບັຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະ

ຖກືຖ ີ້ມລງົສູິ່ແຜິ່ນດ ນໂລກ. ໂລກແມ ິ່ນບິ່ອນທ ິ່ ກດົເກນແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍ. ຊ ວ ດຢູິ່ເທ ງໂລກບ ິ່ ໄດີ້ຢູິ່ຕະຫ ອດ

ໄປ. ງແູມ ິ່ນຊຳຕຳນແລະມນັໄດີ້ກຳຍເປັນເຈົີ້ຳແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍ. ມນັມ  ຂ ີ້ອີ້ຳງທ ິ່ ຖກືຕີ້ອງວິ່ຳເປັນເຈົີ້ຳຂອງ

ມະນດຸທກຸຄນົ. ເພຳະທກຸຄນົເຮັດບຳບ, ແລະຄິ່ຳຈ ີ້ຳງຂອງບຳບແມ ິ່ນຄວຳມຕຳຍ (ຣມ.6:23). 

   ພຳຍຫ ງັກຳນພ ພຳກສຳນ  ີ້ຳຖ ີ້ວມໂລກ, ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ກ ິ່ຳວເຖ ງເປົີ້ຳໝຳຍຂອງສວນເອເດນຕ ິ່ ໂນອຳແລະ

ຄອບຄວົຂອງລຳວ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ບອກພວກເຂົຳໃຫີ້ມ  ລກູເຕົີ້ຳແລະເພ ິ່ ມທະວ ຈ  ຳນວນຫ ຳຍຂ ີ້ນຄືກບັທ ິ່ ພຣະ

ອງົໄດີ້ບອກອຳດຳມແລະເອວຳ. ແຕິ່ມະນດຸບ ິ່ ເຊືິ່ ອຟງັແລະກະບດົອ ກເທືິ່ ອໜ ິ່ ງ. ແທນທ ິ່ ຈະເຊືິ່ ອຟງັພຣະເຈົີ້ຳ

ແລະເຜ ຍແຜິ່ຄວຳມຮູີ້ແລະກຳນປກົຄອງຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢູິ່ທ ົິ່ວທກຸແຫິ່ງ, ພວກເຂົຳພດັພຳກນັຈະສີ້ຳງວ ຫຳນ

ບິ່ອນທ ິ່ ພວກເຂົຳຄຳດຫວງັວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳຈະມຳຫຳພວກເຂົຳ. 

   ຄວຳມລ ົີ້ມເຫ ວແລີ້ວລ ົີ້ມເຫ ວອ ກ. ພຣະເຈົີ້ຳຈະບ ິ່ ເຫັນດ ກບັແຜນກຳນຂອງມະນດຸ. ສະນ ັີ້ນ,ພຣະເຈົີ້ຳຈ ິ່ງ

ເຮັດໃຫີ້ພຳສຳຂອງມະນດຸສບັສນົເປັນຫ ຳຍໆພຳສຳ. ຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນ, ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ໃຫີ້ມະນດຸຕກົຢູິ່ໃຕີ້ອ  ຳນຳດ

ຂອງສະມຳຊ ກສະພຳວ ນຍຳນຂອງພຣະອງົ. ແລີ້ວພຣະເຈົີ້ຳກ ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນຄອບຄວົມະນດຸໃໝິ່ຂອງພຣະອງົເອງ



ໂດຍຜິ່ຳນອບັຣຳຮຳມແລະຊຳຣຳ. ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນນ  ຳເອົຳບນັດຳປະຊຳຊຳດຕິ່ຳງໆກບັຄນືມຳ

ໃນພຳຍຫ ງັໂດຍໃຊີ້ລກູຫ ຳນຂອງອບັຣຳຮຳມ (ປຖກ.12: 3). 

   ແຕິ່ກ ິ່ອນອືິ່ ນພຣະເຈົີ້ຳຈ  ຳເປັນຕີ້ອງນ  ຳເອົຳກຳນປກົຄອງອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົກບັຄນືສູິ່ແຜິ່ນດ ນໂລກ. 

ອ ດສະຣຳເອນໄດີ້ຖກືນ  ຳອອກຈຳກປະເທດເອຢ ບ, ຈຳກນ ັີ້ນໄປທ ິ່ ພເູຂົຳຊ ນຳຍ, ແລະໃນທ ິ່ ສດຸກ ໄປສູິ່ແຜິ່ນ

ດ ນແຫິ່ງພຣະສນັຍຳ. ແຕິ່ອ ດສະຣຳເອນລ ົີ້ມເຫ ວແລີ້ວລ ົີ້ມເຫ ວອ ກທ ິ່ ຈະປະຕ ບດັຕຳມແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. 

ໃນທ ິ່ ສດຸພຣະເຈົີ້ຳໃຫີ້ດຳວ ດເປັນກະສດັອ ດສະຣຳເອນແລະຕ ິ່ ມຳກ ຄກືະສດັໂຊໂລໂມນ. ແຕິ່ພຳຍຫ ງັໂຊໂລ

ໂມນຕຳຍໄປແລີ້ວ, ຄນົອ ດສະຣຳເອນກ ໄດີ້ຕ ດຕຳມພະອືິ່ ນໆແລະຊນົຊຳດອ ດສະຣຳເອນກ ິ່ຕ ິ່ ສູີ້ກນັເອງ.  

ໃນທ ິ່ ສດຸພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງຂບັໄລິ່ພວກເຂົຳອອກຈຳກແຜິ່ນດ ນແຫິ່ງພຣະສນັຍຳແລີ້ວໃຫີ້ຖກືເນລະເທດໄປຢູິ່ໃນ

ດ ນແດນອືິ່ ນທ ິ່ ຢູິ່ພຳຍໃຕີ້ອ  ຳນຳດຂອງວ ນຍຳນຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍທ ິ່ ປກົຄອງຢູິ່ທ ິ່ ບຳບ ໂລນ. 

   ປະຫວດັຂອງມະນດຸແມ ິ່ນເລືິ່ ອງຂອງຄວຳມລ ົີ້ມເຫ ວ. ນ ີ້ແມ ິ່ນຍີ້ອນວິ່ຳມະນດຸຫ ງົທຳງຕ ັີ້ງແຕິ່ພວກເຂົຳ

ຕກົຢູິ່ໃນບຳບໃນສວນເອເດນ. ທກຸຄນົລີ້ວນແຕິ່ເປັນຄນົທ ິ່ ບ ິ່ ສມົບນູແບບແລະແຍກອອກຈຳກພຣະເຈົີ້ຳ. ບ ິ່ ມ   

ມະນດຸຄນົໃດສຳມຳດວຳງໃຈໄດີ້ໃນກຳນເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນແລະເຮັດຕຳມແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກເຂົຳຈະຂດັ

ຂນືຄວຳມສດັຊືິ່ ຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳອງົດຽວ ພວກເຂົຳຍງັສບືຕ ິ່ ໄປຕຳມທຳງຂອງຕນົເອງ. ມະນດຸຈະເຮັດບຳບ, ລ ົີ້ມ

ເຫ ວແລະເຂົີ້ຳຮິ່ວມກບັເຈົີ້ຳແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍ, ຊຳຕຳນແມ ິ່ນສດັຕທູ ິ່ ມ  ອ  ຳນຳດຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ແຕິ່ແຜນກຳນ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳສ  ຳລບັກຳນແບິ່ງປນັກຳນປກົຄອງທ ິ່ ດ ຂອງພຣະອງົໃນແຜິ່ນດ ນໂລກກບັມະນດຸບ ິ່ ສຳມຳດເກ ດ

ຂ ີ້ນໄດີ້ໂດຍບ ິ່ ມ  ມະນດຸ. ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ແຜິ່ນດ ນໂລກກຳຍເປັນສວນເອເດນແຫິ່ງໃໝິ່ ເຊ ິ່ ງເປັນບິ່ອນ

ທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳແລະມະນດຸຢູິ່ຮ ິ່ວມກນັ, ແຕິ່ວິ່ຳໃນທກຸໆບຳດກີ້ຳວມ  ບນັຫຳໃຫຍິ່. ວ ທ ດຽວທ ິ່ ມະນດຸສຳມຳດຈງົ

ຮກັພກັດ ຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳແລະແຜນກຳນຂອງພຣະອງົແມ ິ່ນໃຫີ້ພວກເຂົຳເຈົີ້ຳຖກືສີ້ຳງໃໝິ່ອ ກຄ ັີ້ງ. ຄ  ຳສຳບແຊິ່ງ

ຂອງກຳນກະບດົແລະກຳນລ ົີ້ມລງົຂອງພວກເຂົຳຕີ້ອງຖກືຍກົເລ ກ. 

ແລະເພືິ່ ອເຮັດໃຫີ້ສ ິ່ ງນ ັີ້ນສ  ຳເລັດ, ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງມ  ສິ່ວນໃນແຜນຂອງພຣະອງົ. 

ວ ທ ແກ ີ້ໄຂບນັຫຳແລະບນັຫຳ 

   ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນຄນົໜ ິ່ ງເພືິ່ ອມຳເຮັດໃຫີ້ແຜນກຳນຂອງພຣະອງົສ  ຳເລັດ.ແຕິ່ມະນດຸທກຸຄນົລ ົີ້ມເຫ ວ

ແລີ້ວລ ົີ້ມເຫ ວອ ກ. ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງມະນດຸຄນົໜ ິ່ ງທ ິ່ ເປັນຫ ຳຍກວິ່ຳມະນດຸ. ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນຜູີ້ທ ິ່ ສຳມຳດ

ຕີ້ຳນທຳນກບັກຳນລ ີ້ລວງ. ພຣະອງົຕີ້ອງກຳນຄນົໜ ິ່ ງທ ິ່ ຈະເຊືິ່ ອຟງັສະເໝ . ພຣະອງົຕີ້ອງກຳນຊຳຍຄນົໜ ິ່ ງ 

ທ ິ່ ສຳມຳດເປັນກະສດັ. ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນມະນດຸຜູີ້ທ ິ່ ສຳມຳດແກີ້ໄຂຄ  ຳສຳບແຊິ່ງແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍໂດຍ

ກຳນຕຳຍແລະຈຳກນ ັີ້ນກ ເປັນຄນືມ  ຊ ວ ດໃໝິ່ໂດຍອ  ຳນຳດຂອງຕນົເອງ.  ມະນດຸຄນົໃດຈະເປັນແບບນ ັີ້ນ ? 

ຂ ີ້ກ  ຳນດົທງັໝດົນ ີ້ສຳມຳດເກ ດຂ ີ້ນໄດີ້ໃນທຳງດຽວເທົິ່ ຳນ ັີ້ນຄ ືພຣະເຈົີ້ຳຈະຕີ້ອງມຳເປັນມະນດຸ. ພຣະເຈົີ້ຳຈະ



ປະຕ ບດັແຜນກຳນຂອງຕນົເອງໃຫີ້ສ  ຳເລັດໃນຂະນະທ ິ່ ເປັນມະນດຸ ເພືິ່ ອມະນດຸທກຸຄນົ ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນ

ມະນດຸທ ິ່ ສມົບນູແບບເພືິ່ ອຟືີ້ນຟສູວນເອເດນ. ບ ິ່ ມ  ມະນດຸຄນົໃດທ ິ່ ສມົບນູແບບ, ສະນ ັີ້ນພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງມຳ

ເປັນມະນດຸທ ິ່ ສມົບນູແບບ. 

   ແຕິ່ໃນແຜນກຳນກ ມ  ຈດຸອິ່ອນນ  ຳ. ຖີ້ຳຫຳກພຣະເຈົີ້ຳຜູີ້ເປັນມະນດຸຢູິ່ທ ິ່ ນ ີ້ເພືິ່ ອຈະຕຳຍແລະເປັນຄນືຈຳກ

ຕຳຍອ ກ, ລຳຍລະອຽດເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນຕີ້ອງເປັນຄວຳມລບັ. ຖີ້ຳມະນດຸທ ິ່ ສມົບນູແບບນ ີ້ສຳມຳດເຮັດຕຳມແຜນ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ, ວ ນຍຳນແຫິ່ງຄວຳມມດືຈະບ ິ່ ເຂົີ້ຳໃຈວິ່ຳມນັຈະເກ ດຂ ີ້ນໄດີ້ແນວໃດ. ຖີ້ຳພວກເຂົຳຮູີ້ລຳຍ

ລະອຽດ, ພວກເຂົຳຈະທ  ຳລຳຍແຜນກຳນ. 

ນ ີ້ແມ ິ່ນສ ິ່ ງທ ິ່ ໂປໂລໄດີ້ກ ິ່ຳວໃນຈດົໝຳຍເຖ ງຄຣ ສຕະຈກັເມອືງໂກຣ ນໂທ: 

ປນັຍຳທ ິ່ ເຮົຳປະກຳດນ ັີ້ນ ແມ ິ່ນຄວຳມເລ ກລບັແຫິ່ງປນັຍຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳ ທ ິ່ ຖກືເຊືິ່ ອງໄວີ້ຈຳກມະນດຸ

ກິ່ອນສີ້ຳງໂລກ ຊ ິ່ ງພຣະເຈົີ້ຳຊງົກ  ຳນດົໄວີ້ແລີ້ວ ເພືິ່ ອເປັນສະຫງ ິ່ຳຣຳສ ແກິ່ພວກເຮົຳ. ບ ິ່ ມ  ຜູີ້ປກົຄອງຄນົ

ໃດໃນໂລກນ ີ້ ໄດີ້ຮູີ້ຈກັປນັຍຳນ ີ້, ຖີ້ຳເຂົຳຮູີ້ຈກັ ເຂົຳຄງົບ ິ່ ເອົຳອງົພຣະຜູີ້ເປັນເຈົີ້ຳ ຜູີ້ຊງົສະຫງ ິ່ຳຣຳສ ຄ ງ

ໄວີ້ທ ິ່ ໄມ ີ້ກຳງແຂນ. (1ກຣທ.2.7-8)  

   ໂປໂລພວມເວົີ້ຳເຖ ງໃຜ? ຄ  ຳວິ່ຳ“ ຜູີ້ປກົຄອງ” ສຳມຳດໝຳຍເຖ ງອ  ຳນຳດກຳນປກົຄອງຂອງມະນດຸກ 

ໄດີ້ເຊັິ່ ນ: ປນົອ ໂອປ ລຳດແລະພວກຜູີ້ນ  ຳຊຳວຢ ວ, ແຕິ່ໂປໂລຍງັໝຳຍເຖ ງອ  ຳນຳດວ ນຍຳນທ ິ່ ກະບດົພີ້ອມ 

(ອຟຊ.2: 2). ພຣະເຈົີ້ຳມ  ສດັຕທູງັມະນດຸແລະວ ນຍຳນ. ທງັສອງກຸິ່ມຕີ້ອງຖກືປ ດບງັໄວີ້ໂດຍບ ິ່ ຮູີ້ລຳຍ

ລະອຽດຂອງແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ແຜນກຳນທງັໝດົແມ ິ່ນຂ ີ້ນກບັຄວຳມຕຳຍແລະກຳນຟືີ້ນຄືນຊ ວ ດ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳຜູີ້ເປັນມະນດຸ. 

ແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳຈະຮກັສຳລຳຍລະອຽດທງັໝດົເປັນຄວຳມລບັແນວໃດ? 

ພຣະເມຊ ອຳທ ິ່ ປ ດບງັໄວີ້ 

   ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄທນຳຊຳເຣັດແມ ິ່ນພຣະເຈົີ້ຳຜູີ້ເປັນມະນດຸແລະແຜນກຳນທງັໝດົຂ ີ້ນຢູິ່ກບັພຣະອງົ.             

ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳເປັນພຣະເມຊ ອຳຜູີ້ທ ິ່ ຈະຟືີ້ນຟສູວນເອເດນ.ແຕິ່ຈະເຮັດໃຫີ້ທິ່ຳນຕກົຕະລ ງທ ິ່ ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳຂຽນວິ່ຳ

ແຜນກຳນດ ັິ່ງກ ິ່ຳວເປັນຄວຳມລບັບ ? ພຣະສນັຍຳເດ ມບ ິ່ ມ  ແຜນທງັໝດົຂຽນຢູິ່ໃນນ ັີ້ນບ  ? ບ ິ່ ,ມນັເປັນໄປບ ິ່

ໄດີ້. 

   ບ ິ່ ມ  ຂ ີ້ໃດໃນພຣະສນັຍຳເດ ມທ ິ່ ໃຊີ້ຄ  ຳວິ່ຳພຣະເມຊ ອຳໃນມະນດຸຄນົໜ ິ່ ງ ຜູີ້ທ ິ່ ເປັນພຣະເຈົີ້ຳແທີໆ້ ແລະຜູີ້ທ ິ່

ຈະຕຳຍແທນບຳບຂອງຄນົເຮົຳ. ບ ິ່ ແມ ິ່ນແຕິ່ໃນ ເອຊຳຢຳ 53:11 ເຊ ິ່ ງພນັລະນຳເຖ ງ“ ຜູີ້ຮບັໃຊີ້ທ ິ່ ທນົ



ທກຸທ ລະມຳນ” ຂອງພຣະເຈົີ້ຳມ  ລຳຍລະອຽດເຫ ົິ່ ຳນ ີ້.ຄ  ຳວິ່ຳພຣະເມຊ ອຳຈະບ ິ່ ປຳກດົໃນບດົນ ັີ້ນ. ໃນ

ບິ່ອນອືິ່ ນໆໃນເອຊຳຢຳ,“ ຜູີ້ຮບັໃຊີ້” ໝຳຍ ເຖ ງຊຳດອ ດສະຣຳເອນຢິ່ຳງຈະແຈ ີ້ງ, ບ ິ່ ແມ ິ່ນບກຸຄນົຜູີ້ທ ິ່ ເປັນຜູີ້

ຊິ່ວຍໃຫີ້ພ ົີ້ນ (ອຊຢ. 41: 8; 44:1–2, 21; 45: 4; 48:20; 49: 3) . ຄ  ຳວິ່ຳພຣະເມຊ ອຳມ  ຄວຳມ            

ໝຳຍວິ່ຳຜູີ້ "ຖກືເຈ ມຕ ັີ້ງ". ຕຳມປກົກະຕ ແລີ້ວສ ິ່ ງນ ີ້ໝຳຍເຖ ງພຽງແຕິ່ດຳວ ດຫ ືເຊືີ້ອສຳຍຂອງເພ ິ່ ນຜູີ້ທ ິ່ ຂ ີ້ນ

ເປັນກະສດັປກົຄອງອ ດສະຣຳເອນ. 

   ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳເວົີ້ຳວິ່ຳແຜນກຳນສ  ຳລບັພຣະເຈົີ້ຳຜູີ້ເປັນມະນດຸຫ ືພຣະເມຊ ອຳທ ິ່ ຈະຕຳຍແລະເປັນຄນືມຳອ ກ, 

ແມ ິ່ນຍຳກທ ິ່ ຈະພບົເຫັນໃນພຣະສນັຍຳເດ ມ. ນ ີ້ແມ ິ່ນສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະສນັຍຳໃໝິ່ກິ່ຳວໄວີ້. 

   ລອງຄ ດເບ ິ່ ງວິ່ຳພວກສຳວກົໄດີ້ຕອບສະໜອງຕ ິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳແນວໃດເມ ືິ່ອພຣະອງົບອກພວກເຂົຳວິ່ຳ         

ພຣະອງົຈະໄປນະຄອນເຢຣຊູຳເລມັເພືິ່ ອຕຳຍ. ສ ິ່ ງນ ີ້ສບັສນົແລະຫຍຸີ້ງຍຳກກບັພວກເຂົຳເຈົີ້ຳ (ມທ. 17: 

22-23; ມຣກ. 9:30-32). ພວກເຂົຳບ ິ່ ໄດີ້ຕອບໂດຍກິ່ຳວວິ່ຳ, "ແມ ິ່ນແລີ້ວ, ພວກຂີ້ຳນີ້ອຍໄດີ້ອິ່ຳນກິ່ຽວ

ກບັເລືິ່ ອງນ ັີ້ນໃນພຣະຄ  ຳພ ແລີ້ວ." ເປໂຕຍງັໄດີ້ຕ ຕຽນພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳທ ິ່ ໄດີ້ກ ິ່ຳວແບບນ ີ້ (ມທ.16: 21–23). 

   ພວກສຳວກົບ ິ່ ເຂົີ້ຳໃຈວິ່ຳນ ີ້ແມ ິ່ນແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກເຂົຳຄ ດວິ່ຳພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳເປັນບດຸຂອງ

ດຳວ ດແລະເປັນຜູີ້ສບືທອດບນັລງັຂອງເພ ິ່ ນ. ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ເຮັດກຳນອດັສະຈນັຄກືບັທ ິ່ ບນັດຳຜູີ້ທ  ຳນ

ວຳຍໄດີ້ເຮັດໃນພຣະສນັຍຳເດ ມ. 

   ເຖ ງແມ ິ່ນວິ່ຳໃນເວລຳຕ ິ່ ມຳເມ ືິ່ອພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳເປັນຄືນມຳຈຳກຕຳຍແລີ້ວ, ພວກສຳວກົຈ  ຳເປັນຕີ້ອງໃຫີ້

ຈ ດໃຈຂອງພວກເຂົຳຖກືເປ ດໂດຍພຣະວ ນຍຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳເພືິ່ ອພວກເຂົຳຈະເຂົີ້ຳໃຈວິ່ຳພຣະເມຊ ອຳ

ຕີ້ອງທນົທກຸທ ລະມຳນແລະຕຳຍ.ຫ ງັຈຳກພຣະເຢຊູໄດີ້ເປັນຄືນມຳຈຳກຕຳຍ, ພຣະອງົໄດີ້ມຳປະກດົແກິ່

ພວກເຂົຳແລະກິ່ຳວວິ່ຳ: 

   “ນ ີ້ແຫ ະ ແມ ິ່ນສ ິ່ ງທ ິ່ ເຮົຳໄດີ້ບອກພວກເຈົີ້ຳແລີ້ວ ເມ ືິ່ອເຮົຳຍງັຢູິ່ກບັພວກເຈົີ້ຳ ຄືທກຸສ ິ່ ງທ ິ່ ໄດີ້ມ  ຂຽນໄວີ້

ເຖ ງເຮົຳໃນໜງັສກືດົບນັຍດັຂອງໂມເຊ, ໃນໜງັສຂືອງພວກຜູີ້ທ  ຳນວຳຍ ແລະໃນໜງັສເືພງສນັລະເສ ນ 

ຈ  ຳເປັນຕີ້ອງສ  ຳເລັດເປັນຈ ງຕຳມນ ັີ້ນ.” 

   ແລີ້ວພຣະອງົກ ໄດີ້ຊງົບນັດຳນເປ ດຈ ດໃຈຂອງພວກເພ ິ່ ນໃຫີ້ເຂົີ້ຳໃຈພຣະຄ  ຳພ  

 

   ແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນກຳນມຳເປັນມະນດຸ, ເພືິ່ ອຈະຕຳຍ, ແລະເປັນຄືນຈຳກຕຳຍ. ໂດຍກຳນເຮັດ

ສ ິ່ ງນ ີ້ຍກົເລ ກຄ  ຳສຳບແຊິ່ງຂອງກຳນລ ົີ້ມເຫ ວໃນເອເດນ. ແຕິ່ນ ີ້ບ ິ່ ຈະແຈ ີ້ງປຳນໃດໃນພຣະສນັຍຳເດ ມ. ແຕິ່

ຮິ່ອງຮອຍຂ ີ້ມນູໄດີ້ຖກືກະແຈກກະຈຳຍຢູິ່ທ ົິ່ວພຣະສນັຍຳເດ ມໃນຫ ຳຍໆບິ່ອນ. ທກຸຢິ່ຳງບ ິ່ ເຄ ຍຖກືເປ ດເຜ ຍ



ໃນບິ່ອນດຽວ. ສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເມຊ ອຳຈະເຮັດແມ ິ່ນຈະແຈ ີ້ງໂດຍກຳນເບ ິ່ ງຄືນສູິ່ພຣະສນັຍຳເດ ມຫ ງັຈຳກທ ິ່ ພວກ

ເຮົຳຮູີ້ວິ່ຳມ  ຫຍງັເກ ດຂ ີ້ນ ແລະເຖ ງແມ ິ່ນວິ່ຳໃນເວລຳນ ັີ້ນກ ມ  ພຽງແຕິ່ບຳງຄນົທ ິ່ ຮູີ້ລຳຍລະອຽດດ ເທົິ່ ຳນ ັີ້ນຈະ

ສຳມຳດເບ ິ່ ງແຜນກຳນບຳງຢິ່ຳງຢູິ່ທ ິ່ ນ ັ ີ້ນ. 

   ແນິ່ນອນສ ິ່ ງມ  ຊ ວ ດທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍເໜືອທ  ຳມະຊຳດ, ຮູີ້ວິ່ຳພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳເປັນບດຸຂອງດຳວ ດທ ິ່ ໄດີ້ສນັຍຳໄວີ້ 

(ມທ. 8: 28–29; ລກ. 4: 31–35). ພວກເຂົຳສຳມຳດເຂົີ້ຳໃຈໄດີ້ຫ ຳຍຈຳກພຣະສນັຍຳເດ ມ. ແຕິ່ສ ິ່ ງທ ິ່

ພວກຜ ຮີ້ຳຍເວົີ້ຳນ ັີ້ນສະແດງໃຫີ້ເຫັນວິ່ຳພວກເຂົຳບ ິ່ ເຂົີ້ຳໃຈວິ່ຳພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ມຳແຜິ່ນດ ນໂລກເພືິ່ ອຈະຕຳຍ

ແລະເປັນຄືນມຳຈຳກຕຳຍ. ພວກເຂົຳບ ິ່ ເຂົີ້ຳໃຈວິ່ຳນ ີ້ແມ ິ່ນກຳນວຳງແຜນທ ິ່ ຈະຍກົເລ ກຄ  ຳສຳບແຊິ່ງ. 

   ໂປໂລກິ່ຳວວິ່ຳ, ຖີ້ຳຜູີ້ປກົຄອງວ ນຍຳນທ ິ່ ກະບດົເຂົີ້ຳໃຈເລືິ່ ອງນ ີ້, ພວກເຂົຳຈະບ ິ່ ໄດີ້ກະຕຸີ້ນຄນົຄຢືດູຳ

ທ ລະຍດົພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳມອບໃຫີ້ຜູີ້ນ  ຳຄນົຢ ວທ ິ່ ຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຕຳຍ. ຊຳຕຳນແລະຜູີ້ທ ິ່ ຢູິ່ໃນທ ມ

ພວກເຂົຳບ ິ່ ໂງ ິ່. ພວກເຂົຳຖກືຫ ອກລວງໃຫີ້ຂີ້ຳພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ. ນ ີ້ແມ ິ່ນແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກລກູ

ຊຳຍທ ິ່ ກະບດົຂອງພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ກະທ  ຳໃນວ ທ ທ ິ່ ທ  ຳລຳຍຕວົເອງ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ໃຊີ້ກຳນກະທ  ຳທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍຂອງ

ພວກວ ນຍຳນກະບດົເພືິ່ ອເຮັດໃຫີ້ແຜນກຳນທ ິ່ ດ ຂອງພຣະອງົສ  ຳເລັດ. 

ພຳກສິ່ວນຕິ່ຳງຂອງໂຄງຮິ່ຳງ/ປະຫວດັ 

   ດຽວນ ີ້ພວກເຮົຳສຳມຳດເຂົີ້ຳໃຈລຳຍລະອຽດທງັໝດົຂອງແຜນກຳນພຣະເມຊ ອຳໄດີ້ດ ກວິ່ຳພວກສຳວກົ. 

ບ ິ່ ມ  ຂ ີ້ໃດທ ິ່ ບອກກິ່ຽວກບັພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ເປັນມະນດຸຜູີ້ທ ິ່ ເປັນບດຸຂອງດຳວ ດຜູີ້ທ ິ່ ຕຳຍແລະເປັນຄນືຈຳກຕຳຍແລະ

ປິ່ຽນຄ  ຳສຳບແຊິ່ງ. ລຳຍລະອຽດເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນໄດີ້ແຜິ່ກະຈຳຍຢູິ່ທ ົິ່ວພຣະສນັຍຳເດ ມຄືກບັເສັີ້ນໄໝທ ິ່ ສຳນຢູິ່ໃນຜີ້ຳ

ແພແຜິ່ນໜ ິ່ ງ. ຖີ້ຳທິ່ຳນເບ ິ່ ງເສັີ້ນດຽວ, ທິ່ຳນກ ບ ິ່ ສຳມຳດເຫັນລວດລຳຍໄດີ້. ແຕິ່ຖ ີ້ຳທິ່ຳນຖອຍຫ ງັຈກັໜີ້ອຍ

ໜ ິ່ ງທິ່ຳນຈະເຫັນກຳນອອກແບບທງັໝດົ.   ຫ ງັຈຳກທິ່ຳນໄດີ້ອິ່ຳນເລືິ່ ອງລຳວຂອງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໃນ           

ພຣະສນັຍຳໃໝິ່, ທິ່ຳນສຳມຳດຄ ົີ້ນພບົແລະຕ ດຕຳມລຳຍລະອຽດຕິ່ຳງໆໄດີ້ໃນພຣະສນັຍຳເດ ມ. ນ ີ້ແມ ິ່ນ

ຄີ້ຳຍຄກືຳນຊອກຫຳໄໝເສັີ້ນໜ ິ່ ງໃນຜີ້ຳແພແຜິ່ນໜ ິ່ ງແລະຕ ດຕຳມເພືິ່ ອເບ ິ່ ງວິ່ຳມນັມ  ສິ່ວນໃດແດິ່ໃນກຳນ

ອອກແບບໂດຍລວມ. 

   ຍກົຕວົຢິ່ຳງ “ໃຜເປັນບດຸຂອງພຣະເຈົີ້ຳ ? ” ໃນພຣະສນັຍຳເດ ມຄ  ຳຕອບບ ິ່ ແມ ິ່ນ "ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ". 

ບດຸຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນອຳດຳມເປັນມະນດຸຄນົທ  ຳອ ດ. ຊນົຊຳດອ ດສະຣຳເອນຍງັຖກືເອ ີ້ນວິ່ຳບດຸ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ (ອພຍ.4:23; ຮສອ.11:1).  ກະສດັແຫິ່ງອ ດສະຣຳເອນຍງັຖກືເອ ີ້ນວິ່ຳ ບດຸຂອງພຣະເຈົີ້ຳ 

(ພສສ.2:7).  ໃນພຣະສນັຍຳໃໝິ່, ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຖກືເອ ີ້ນວິ່ຳ “ອຳດຳມຜູີ້ທ ສອງ” ແລະ “ພຣະບດຸ

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



   ໃນພຣະສນັຍຳເດ ມ, "ໃຜເປັນຜູີ້ຮບັໃຊີ້ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ?" ອຳດຳມໄດີ້ຮບັໃຊີ້ພຣະເຈົີ້ຳ (ປະຖມົມະກຳນ 

2:15). ອ ດສະຣຳເອນຖກືເອ ີ້ນວິ່ຳຜູີ້ຮບັໃຊີ້ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ (ອຊຢ. 41: 8; 44: 1– 2, 21; 45: 4; 

48:20; 49: 3). ດຳວ ດແລະກະສດັອ ດສະຣຳເອນຄນົອືິ່ ນໆໃນຄອບຄວົຂອງເພ ິ່ ນຖກືເອ ີ້ນວິ່ຳຜູີ້ຮບັໃຊີ້

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ (2 ຊມອ.3:18; ພສສ.89: 3; 1ກສ.3:7; 2 ຂຄ.32.16) ໃນພຣະສນັຍຳໃໝິ່ພຣະເຢຊູ

ເຈົີ້ຳຍງັເປັນຜູີ້ຮບັໃຊີ້ອ ກດີ້ວຍ (ກຈ.3: 13; 4:30; ຟລປ. 2: 1-8). 

   “ລກູຂອງພຣະເຈົີ້ຳ”ແລະ“ຜູີ້ຮບັໃຊີ້ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ” ຄນົເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ຕີ້ອງທນົທກຸທ ລະມຳນຫ ືບ ? ພວກເຂົຳເຈົີ້ຳ

ທງັ ໝດົໄດີ້ເສຍຊ ວ ດໃນເວລຳໃດໜ ິ່ ງບ ?  ພວກເຂົຳທງັໝດົໄດີ້ເປັນຄນືມຳຈຳກຕຳຍບ ?   ພວກເຂົຳມ  

ອະນຳຄດົໃນສວນເອເດນໃໝິ່ບ ? ຄ  ຳຕອບສ  ຳລບັຄ  ຳຖຳມທງັໝດົຄແືມ ິ່ນແລີ້ວ,  ອຳດຳມ,ຄນົອ ດສະຣຳ

ເອນ, ແລະບນັດຳກະສດັໃນເຊືີ້ອສຳຍຂອງດຳວ ດໄດີ້ຖກືຂບັໄລິ່ອອກຈຳກທ ິ່ ປະທບັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. 

ສະຖຳນທ ິ່ ປະທບັຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢູິ່ເທ ງແຜິ່ນດ ນໂລກແມ ິ່ນສວນເອເດນແລະຕ ິ່ ມຳແຜິ່ນດ ນແຫິ່ງພຣະສນັຍຳ. 

ເຖ ງຢິ່ຳງໃດກ ິ່ຕຳມ, ອຳດຳມ, ຄນົອ ດສະຣຳເອນແລະເຊືີ້ອສຳຍຂອງດຳວ ດຈະຢູິ່ໃນສວນເອເດນໃໝິ່ ເພືິ່ ອ

ອຳໄສຢູິ່ຮ ິ່ວມກບັພຣະເຈົີ້ຳແລະພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳທ ິ່ ໄດີ້ເປັນຄນືມຳຈຳກຕຳຍ. 

   ຈດຸສ  ຳຄນັກ ຄບືກຸຄນົໃນພຣະສນັຍຳເດ ມທງັໝດົນ ີ້ຊ ີ້ໄປຫຳພຣະເຢຊູໃນທຳງໃດທຳງໜ ິ່ ງ. ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ

ໄດີ້ເຮັດຕຳມແບບທ ິ່ ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນໃນພຣະສນັຍຳເດ ມໃຫີ້ສ  ຳເລັດ. ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳແມ ິ່ນພຳບທ ິ່ ສມົບນູທ ິ່ ພວກເຮົຳ

ເຫັນເມ ືິ່ອຊ ີ້ນສິ່ວນທງັໝດົຖກືລວມເຂົີ້ຳກນັ. ລຳຍລະອຽດທງັໝດົແມ ິ່ນຢູິ່ໃນພຣະສນັຍຳເດ ມ, ແຕິ່ພວກເຮົຳ

ບ ິ່ ສຳມຳດເຂົີ້ຳໃຈກຳນອອກແບບ. ພວກເຮົຳສຳມຳດເບ ິ່ ງເສັີ້ນສຳຍໄດີ້, ແຕິ່ພວກເຮົຳບ ິ່ ສຳມຳດເຫັນຮບູແບບ

ລວດລຳຍ. ຫ ງັຈຳກພວກເຮົຳເຫັນສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ກະທ  ຳແລີ້ວ, ແລີ້ວພວກເຮົຳກ ິ່ຈະເຫັນແຜນກຳນ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກເຮົຳຕີ້ອງກຳນລຳຍລະອຽດກິ່ຽວກບັພຣະສນັຍຳໃໝິ່ ເພືິ່ ອຈະເຫັນແຜນກຳນທງັໝດົ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳກບັມຳຢູິ່ໃນພຣະສນັຍຳເດ ມ. 

ສຳເຫດທ ິ່ ເລືິ່ ອງນ ີ້ສ  ຳຄນັ 

   ຄວຳມຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍທ ິ່ ສະຫ ຳດຫ ກັແຫ ມຄຊືຳຕຳນ, ຜ ມຳນຮີ້ຳຍຕິ່ຳງໆ, ແລະສະມຳຊ ກສະພຳທ ິ່ ກະບດົທ ິ່

ປກົຄອງປະເທດຕິ່ຳງໆນ ັີ້ນແມ ິ່ນສະຫ ຳດແລະຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ, ແຕິ່ພວກເຂົຳບ ິ່ ຮູີ້ທກຸຢິ່ຳງ. ພວກເຂົຳບ ິ່ ມ  ຈ ດໃຈ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກເຂົຳບ ິ່ ສຳມຳດເຂົີ້ຳໃຈພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້. ພວກເຮົຳຄ ດວິ່ຳເພຳະພວກເຂົຳເປັນຜູີ້

ມະຫດັສະຈນັເໜືອທ  ຳມະຊຳດ, ພວກເຂົຳກ ຮູີ້ທກຸຢິ່ຳງ. ນ ັີ້ນບ ິ່ ແມ ິ່ນຄວຳມຈ ງ. ມ  ພຽງຜູີ້ດຽວທ ິ່ ຮູີ້ຈກັທງັໝດົ

ນ ັີ້ນຄພືຣະເຈົີ້ຳແລະພວກເຮົຳກ ຢູິ່ຝິ່ຳຍພຣະອງົ. 

   ເນືິ່ອງຈຳກກຳນກະບດົໃນສວນເອເດນຊຳຕຳນຈ ິ່ງມ  ສ ດອ  ຳນຳດຢິ່ຳງຖກືຕີ້ອງເໜືອຄນົທງັປວງ.     

ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໝຳຍຄວຳມວິ່ຳແນວໃດ? ຍີ້ອນບຳບຂອງອຳດຳມ“ຄວຳມຕຳຍຈ ິ່ງໄດີ້ລຳມໄປເຖ ງມະນດຸທກຸຄນົ” 



(ຣມ 5:12). ງໄູດີ້ຖກືສຳບແຊິ່ງ ຖກືໂຍນລງົມຳເພືິ່ ອປກົຄອງໂລກແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍ. ຍີ້ອນກຳນກະບດົໃນ

ສວນເອເດນຄນົທງັປວງຈະຕີ້ອງຕຳຍແລະໄປຢູິ່ໃນດ ນແດນແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍຄບືິ່ອນທ ິ່ ພະຍຳມຳນປກົຄອງ. 

   ທງັໝດົນ ັີ້ນໄດີ້ປິ່ຽນແປງເມ ືິ່ອພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳສະເດັດມຳແລະເຮັດໃຫີ້ແຜນກຳນແຫິ່ງຄວຳມພ ົີ້ນຂອງ  

ພຣະເຈົີ້ຳສ  ຳເລັດໂດຍກຳນຕຳຍເທ ງໄມ ີ້ກຳງແຂນແລະເປັນຄນືມຳຈຳກຄວຳມຕຳຍ. ຂ ັີ້ນຕອນທ  ຳອ ດໃນ

ກຳນຟືີ້ນຟສູວນເອເດນແມ ິ່ນກຳນເປ ດຫນົທຳງໃຫີ້ມະນດຸຫ ຸດພ ົີ້ນຈຳກຄ  ຳສຳບແຊິ່ງແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍ. ທກຸຄນົ

ທ ິ່ ເຊືິ່ ອພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳກ ິ່ຖກືສີ້ຳງໃຫີ້ເປັນສະມຳຊ ກໃນຄອບຄວົແລະອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກເຂົຳເຈົີ້ຳບ ິ່

ໄດີ້ເປັນທຳດຂອງຄ  ຳສຳບແຊິ່ງແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍແລະເຈົີ້ຳແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍອ ກຕ ິ່ ໄປ. ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ເລ ິ່ ມ

ຕ ົີ້ນກຳນຮບັໃຊີ້ຂອງພຣະອງົໂດຍກຳນສອນກິ່ຽວກບັກຳນນ  ຳເອົຳອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳມຳສູິ່ໂລກແຫິ່ງ

ຄວຳມຕຳຍ (ລກ.10:1–9). ພຣະເຢຊູໄດີ້ກ ິ່ຳວວິ່ຳ:“ ເຮົຳໄດີ້ເຫັນມຳນຊຳຕຳນຕກົລງົຈຳກຟີ້ຳ ດ ັິ່ງຟີ້ຳ

ແມບ.” (ລກ. 10:18). ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຮູີ້ວິ່ຳຄວຳມຕຳຍແລະກຳນຄືນມຳຈຳກຕຳຍຂອງພຣະອງົຈະຈ ິ່ຳຍໜ ີ້

ຂອງຄນົບຳບ. ສ ິ່ ງນ ີ້ຈະເຮັດໃຫີ້ຊຳຕຳນບ ິ່ ມ  ຂ ີ້ອີ້ຳງທ ິ່ ຖກືຕີ້ອງຕ ິ່ ຈ  ດວ ນຍຳນຂອງພວກເຮົຳ. ກຳນທ ິ່ ອຳນຳຈກັ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳສະເດັດມຳເປັນຈດຸເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນຂອງກຳນທ  ຳລຳຍເຈົີ້ຳແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍ. 

   ພວກເຮົຳຕີ້ອງຈືິ່ວິ່ຳພວກເຮົຳແມ ິ່ນໃຜ. ພວກເຮົຳຕີ້ອງຈືິ່ໄວີ້ວິ່ຳພວກເຮົຳມຳຈຳກໃສ. ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອ, ເປັນກຸິ່ມ

ຄນົທ ິ່ ຖກືເອ ີ້ນວິ່ຳຮິ່ຳງກຳຍຂອງພຣະຄຣ ດແລະພຣະສບົຂອງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳກ ໄດີ້ເປັນຄນືມຳຈຳກຕຳຍ. 

ພວກເຮົຳຈະເປັນຄນືມຳຈຳກຕຳຍເພຳະວິ່ຳພຣະອງົໄດີ້ເປັນຄນືມຳແລີ້ວ (1 ກຣທ.15: 20–23). ພຣະອງົ

ເປັນລກູກກົຂອງຄນົຕຳຍ. ພວກເຮົຳແມ ິ່ນ "ທ ິ່ ຊຸມນມຸກນັຂອງບນັດຳລກູກກົ ຜູີ້ທ ິ່ ມ  ຄວຳມຊມົຊືິ່ ນຍ ນດ  ຊ ິ່ ງ

ຊືິ່ ຂອງພວກເຂົຳໄດີ້ບນັທ ກໄວີ້ໃນສະຫວນັແລີ້ວ" (ຮຣ.12: 22–24). ໂຢຮນັກິ່ຳວວິ່ຳ,“ ແຕິ່ສິ່ວນບນັດຳຜູີ້ທ ິ່

ຕີ້ອນຮບັພຣະອງົ ຄືຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ ພຣະອງົກ ຊງົປະທຳນສ ດໃຫີ້ກຳຍເປັນບດຸຂອງ

ພຣະເຈົີ້ຳ” (ຢຮ.1:12). ຊຳຕຳນບ ິ່ ມ  ຂ ີ້ອີ້ຳງສ ດໃດໆຕ ິ່ ລກູຂອງພຣະເຈົີ້ຳເພຳະວິ່ຳພວກເຂົຳເຈົີ້ຳຈະເປັນຄນື

ມຳຈຳກຄວຳມຕຳຍ. ບ ິ່ ມ  ເຫດຜນົຫຍງັທ ິ່ ຈະຊອກຫຳຜູີ້ທ ິ່ ມ  ຊ ວ ດຢູິ່ໃນອຳນຳຈກັແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍ. 

   ໃນພຣະສນັຍຳເດ ມພຣະເຈົີ້ຳຈະບ ິ່ ເປ ດເຜ ຍແຜນກຳນຂອງພຣະອງົບ ິ່ ວິ່ຳຕ ິ່ ມະນດຸຫ ືບນັດຳວ ນຍຳນ, ບ ິ່

ວິ່ຳຜູີ້ຈງົຮກັພກັດ ຫ ືພວກສດັຕ.ູ ລຳຍລະອຽດຂອງວ ທ ກຳນທ ິ່ ພຣະເມຊ ອຳຈະເຮັດໃຫີ້ແຜນກຳນຂອງ   

ພຣະເຈົີ້ຳສ  ຳ ເລັດຕີ້ອງຖກືປ ດບງັໄວີ້. ແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳຈະເປ ດເຜ ຍທງັໝດົຢິ່ຳງຈະແຈ ີ້ງເມ ືິ່ອພຣະເມຊ ອຳໄດີ້

ມຳປະກດົຕວົ. ພຣະເມຊ ອຳຈະເປັນພຣະເຈົີ້ຳໃນເນືີ້ອກຳຍຂອງມະນດຸ. ແຜນກຳນຂອງພຣະອງົແມ ິ່ນເພືິ່ ອ

ຟືີ້ນຟອູຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົໃນສວນເອເດນ. ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຈະຂຽນເພ ິ່ ມເຕ ມກິ່ຽວກບັເລືິ່ ອງນ ີ້ໃນສອງບດົຕ ິ່

ໄປ. ຄວຳມເຂົີ້ຳໃຈສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ເຮັດແມ ິ່ນຂ ີ້ມນູພຽງພ ທ ິ່ ຈະກະຕຸີ້ນມະນດຸໃຫີ້ມ  ໃຈເຊືິ່ ອ. ນອກຈຳກ

ນ ີ້ຍງັພຽງພ ທ ິ່ ຈະກະຕຸີ້ນອ  ຳນຳດແຫິ່ງຄວຳມມດືເຂົີ້ຳໄປສູິ່ກຳນກະທ  ຳອືິ່ ນໆເຊ ິ່ ງຈະນ  ຳໄປເຖ ງກຳນທ  ຳລຳຍ

ຂອງພວກມນັເອງ. 



 

ບດົທ  11 

ຈດຸປະສງົທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດ 

  ໃນບດົທ ິ່ ຜິ່ຳນມຳຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ຂຽນວ ທ ທ ິ່ ພຣະສນັຍຳເດ ມແນະນ  ຳພຣະເມຊ ອຳພີ້ອມດີ້ວຍລຳຍລະອຽດ

ທ ິ່ ກະແຈກກະຈຳຍໄປທົິ່ວຫ ຳຍໆບິ່ອນໃນນ ັີ້ນແນວໃດ. ລຳຍລະອຽດບ ິ່ ສຳມຳດຊອກເຫັນໄດີ້ໃນພຣະທ  ຳໜ ິ່ ງ

ເຫ ັ ີ້ມ ຫ ືໜ ິ່ ງບດົ. ແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ຈະຟືີ້ນຟສູວນເອເດນແລະໄຖິ່ມະນດຸນ ັີ້ນໝຳຍຄວຳມວິ່ຳພຣະເຢຊູຜູີ້

ເປັນພຣະເມຊ ອຳຕີ້ອງຕຳຍເທ ງໄມ ີ້ກຳງແຂນແລີ້ວກ ິ່ ເປັນຄນືມຳຈຳກຕຳຍ. 

   ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງມຳເປັນມະນດຸເພືິ່ ອຮບັປະກນັວິ່ຳເຊືີ້ອສຳຍຂອງດຳວ ດຈະກຳຍເປັນກະສດັປກົຄອງປະຊຳ

ຊນົຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ກະສດັອງົນ ີ້ຕີ້ອງເປັນຄນົທ ິ່ ສມົບນູແບບໂດຍບ ິ່ ມ  ບຳບແລະຜູີ້ທ ິ່ ຈະເຮັດຕຳມແຜນກຳນ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢິ່ຳງສມົບນູ. ຖີ້ຳກະສດັທ ິ່ ສມົບນູແບບຜູີ້ນ ັີ້ນໄດີ້ເສຍຊ ວ ດແທນປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົທ ິ່ ເຮັດ

ບຳບແລະມ  ອ  ຳນຳດທ ິ່ ຈະເປັນຄືນຈຳກຄວຳມຕຳຍ, ພຣະເຈົີ້ຳກ ສຳມຳດຕດັສ ນຄວຳມຜ ດບຳບຢິ່ຳງຖກືຕີ້ອງ

ແລະໃຫີ້ຄວຳມພ ົີ້ນແກິ່ມະນດຸໄດີ້. ພຽງແຕິ່ກຳນຕຳຍແລະກຳນເປັນຄນືມຳຈຳກຕຳຍຂອງພຣະເມຊ ອຳຈະ

ເຮັດໃຫີ້ຄນົທ ິ່ ມ  ບຳບໄດີ້ຮບັກຳນປິ່ຽນໃໝິ່ເພືິ່ ອພວກເຂົຳຈະມ ຖຳນະໃນຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະໃນສະພຳ

ຂອງພຣະອງົ. ພຣະເຈົີ້ຳຍງັຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ມະນດຸຢູິ່ຮ ິ່ວມກບັພຣະອງົໃນອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົແລະປກົຄອງ

ຮິ່ວມກບັພຣະອງົໃນສວນເອເດນທ ິ່ ສີ້ຳງໃໝິ່. ນ ີ້ແມ ິ່ນແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳສະເໝ ມຳ. 

   ແຕິ່ນ ີ້ແມ ິ່ນແຜນກຳນທ ິ່ ຫຍຸີ້ງຍຳກໂດຍສະເພຳະກບັສດັຕທູ ິ່ ເຂັີ້ມແຂງທ ິ່ ຕ ິ່ ສູີ້ເພືິ່ ອຢດຸແຜນກຳນ. ພຣະເຢຊູ

ເຈົີ້ຳຕີ້ອງກວດກຳໃຫີ້ແນິ່ໃຈວິ່ຳອ  ຳນຳດແຫິ່ງຄວຳມມດືເໜືອທ  ຳມະຊຳດຈະກະຕຸີ້ນມະນດຸໃຫີ້ຂີ້ຳພຣະອງົ. 

ແຕິ່ຜູີ້ປກົຄອງວ ນຍຳນຊ ົິ່ວຕີ້ອງຖກືປ ດບງັບ ິ່ ໃຫີ້ເຂົີ້ຳໃຈວິ່ຳແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນເພືິ່ ອໃຫີ້ພຣະເຢຊູ

ເຈົີ້ຳຕຳຍ. ດ ັິ່ງທ ິ່ ໂປໂລຂຽນເຖ ງຊຳວໂກຣ ນໂທ (1 ກຣທ.2: 6–8) ຖີ້ຳສດັຕທູຳງວ ນຍຳນຮູີ້ແທີໆ້ ວິ່ຳຜນົມນັ

ຈະເປັນແນວໃດ, ພວກມນັຈະບ ິ່ ໄດີ້ຄ ງອງົພຣະຜູີ້ເປັນເຈົີ້ຳທ ິ່ ໄມ ີ້ກຳງແຂນ. 

   ສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳເຮັດແລະກິ່ຳວນ ັີ້ນມ  ຄວຳມໝຳຍຫ ຳຍຂ ີ້ນເມ ືິ່ອພວກເຮົຳເຂົີ້ຳໃຈພຳບລວມຂອງພຣະ

ບນັຍດັສອງບດົທ  32. ຈ ົິ່ງຈືິ່ໄວີ້ວິ່ຳນ ັີ້ນໝຳຍເຖ ງພວກລກູຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳຜູີ້ທ ິ່ ໄດີ້ຮບັສ ດອ  ຳນຳດເໜືອປະ

ຊຳຊຳດຕິ່ຳງໆຕ ິ່ ມຳໄດີ້ກະບດົແລະເລ ິ່ ມຕ ິ່ ຕີ້ຳນແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳສ  ຳລບັມະນດຸແລະແຜິ່ນດ ນໂລກ. 

ຖີ້ຳບ ິ່ ມ  ທດັສະນະນ ີ້, ລຳຍລະອຽດຂອງສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ເຮັດ ຊ ິ່ ງສ ົິ່ງຜນົໃຫີ້ພຣະອງົຖກືຄ ງເທ ງໄມ ີ້ກຳງ

ແຂນເບ ິ່ ງຄວືິ່ຳບ ິ່ ມ  ຈດຸປະສງົທ ິ່ ຈະແຈ ີ້ງ. ເລືິ່ ອງລຳວຂອງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໃນພຣະທ  ຳຂິ່ຳວປະເສ ດທງັ 4 ເຫ ັ ີ້ມ



ບ ິ່ ໄດີ້ລວມເອົຳເຫດກຳນດຽວກນັສະເໝ . ຍກົຕວົຢິ່ຳງ, ກຳນກ  ຳເນ ດຂອງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳພບົຢູິ່ໃນພຣະທ  ຳມດັ

ທຳຍແລະລກູຳເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ. ມ  ພຽງແຕິ່ພຣະທ  ຳມດັທຳຍໄດີ້ກ ິ່ຳວເຖ ງບນັດຳນກັປຳດໄດີ້ນ  ຳເອົຳຂອງຂວນັມຳ

ມອບໃຫີ້ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ (ມທ. 2). ບຳງຄ ັີ້ງພຣະທ  ຳຂິ່ຳວປະເສ ດແຕິ່ລະເຫ ັ ີ້ມກ ໄດີ້ວຳງເຫດກຳນດຽວກນັໃນ

ລ  ຳດບັທ ິ່ ແຕກຕິ່ຳງກນັ. ພຣະທ  ຳຂິ່ຳວປະເສ ດແຕິ່ລະເຫ ັ ີ້ມຂຽນກິ່ຽວກບັພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳປ ິ່ ນປວົຄນົເຈບັປິ່ວຍ, 

ປະກຳດເລືິ່ ອງລຳຊະອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ,ໃຫີ້ອະໄພຄນົບຳບຂອງພວກເຂົຳ, ຕ ິ່ ຕີ້ຳນຄວຳມໜີ້ຳຊືິ່ ໃຈຄດົ

ແລະອືິ່ ນໆ. ແຕິ່ກຳນກະທ  ຳທ ິ່ ດ ຂອງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳບຳງຢິ່ຳງກ ິ່ສ ົິ່ງຜນົໃຫີ້ພຣະອງົຖກືຄ ງເທ ງໄມ ີ້ກຳງແຂນ. 

ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳບ ິ່ ແມ ິ່ນນກັປຳດທ ິ່ ເດ ນທຳງເຊ ິ່ ງບຳງຄ ັີ້ງກ ິ່ ເຮັດກຳນອດັສະຈນັແລະສອນຄວຳມຈ ງແບບ

ບງັເອ ນ. ມ  ຫ ຳຍສ ິ່ ງຫ ຳຍຢິ່ຳງທ ິ່ ຜູີ້ຂຽນພຣະທ  ຳຂິ່ຳວປະເສ ດກ  ຳລງັພະຍຳຍຳມສອນພວກເຮົຳຫ ຳຍກວິ່ຳທ ິ່

ພວກເຮົຳຈະເຂົີ້ຳໃຈເມ ືິ່ອພວກເຮົຳອິ່ຳນເທືິ່ ອທ  ຳອ ດ. ມ  ກຳນເຊືິ່ ອມຕ ິ່ ທ ິ່ ສ  ຳຄນັລະຫວິ່ຳງທກຸໆສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຢຊູ

ເຈົີ້ຳເຮັດຢູິ່ນ ັ ີ້ນ, ແຕິ່ຜູີ້ຂຽນບ ິ່ ໄດີ້ລະບໄຸວີ້ຢິ່ຳງຊດັເຈນ. 

ກຳນເອົຳຊະນະຄວຳມຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ 

   ເຫດກຳນທ ິ່ ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນກຳນຮບັໃຊີ້ຂອງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳແມ ິ່ນກຳນຮບັບບັຕ ສະມຳຂອງພຣະອງົ. ໃນກຳນ

ຮບັບບັຕ ສະມຳ, ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ກ ິ່ຳວຈຳກສະຫວນັຢິ່ຳງເປ ດເຜ ຍແລະກິ່ຳວວິ່ຳພຣະເຢຊູເປັນພຣະບດຸ

ຂອງພຣະອງົ (ມກ.1:11). ໂຢຮນັຜູີ້ໃຫີ້ບບັຕ ດສະມຳໄດີ້ກ ິ່ຳວວິ່ຳພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳແມ ິ່ນຜູີ້ໜ ິ່ ງທ ິ່  “ຮບັເອົຳ

ບຳບກ  ຳຂອງມະນດຸໂລກໄປເສຍ” (ຢຮ.1:29). ເມ ືິ່ອພວກເຮົຳອິ່ຳນສ ິ່ ງທ ິ່ ໂຢຮນັເວົີ້ຳ, ຕອນນ ີ້ພວກເຮົຳ

ເຊືິ່ ອມຕ ິ່ ເລືິ່ ອງນ ັີ້ນກບັພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳທ ິ່ ຖກືຄ ງເທ ງໄມ ີ້ກຳງແຂນ. ແຕິ່ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຍງັບ ິ່ ໄດີ້ຖກືຄ ງຈນົກວິ່ຳຈະ

ເຖ ງສຳມປ ຕ ິ່ ມຳ. ບນັດຳສຳວກົຂອງໂຢຮນັບບັຜູີ້ທ ິ່ ຢູິ່ຕອນພຣະເຢຊູຮບັບບັຕ ສະມຳກ ບ ິ່ ໄດີ້ຄ ດເຖ ງເລືິ່ ອງທ ິ່  

ພຣະເຢຊູຖກືຄ ງເລ ຍ. ທ ິ່ ຈ  ງບ ິ່ ມ  ໃຜຢູິ່ທ ິ່ ນ ັ ີ້ນຄ ດວິ່ຳສ ິ່ ງນ ີ້ຈະເກ ດຂ ີ້ນ. ສຳມປ ຫ ງັຈຳກຮບັບບັຕ ສະມຳເປັນຊິ່ວງ

ທ ິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳເລ ິ່ ມກິ່ຳວເຖ ງກຳນຕຳຍຂອງພຣະອງົ. ເມ ືິ່ອສຳວກົຂອງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ຍ ນພຣະອງົກິ່ຳວ

ກິ່ຽວກບັຄວຳມຕຳຍຂອງພຣະອງົ, ພວກສຳວກົໄດີ້ປະຕ ເສດຄວຳມຄ ດນ ີ້ (ມທ.17:22-23; ມກ.9:30-32). 

ສ ິ່ ງສດຸທີ້ຳຍທ ິ່ ພວກສຳວກົໄດີ້ຍ ນຈຳກພຣະເມຊ ອຳຂອງພວກເຂົຳກ ິ່ຄພືຣະອງົຈະຕຳຍໃນໄວໆນ ີ້. ພວກເຂົຳ

ຄ ດວິ່ຳພຣະອງົເວົີ້ຳຫ  ີ້ນຊືິ່ ໆ. ພວກເຂົຳບ ິ່ ເຂົີ້ຳໃຈວິ່ຳແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳນ ັີ້ນແມ ິ່ນໃຫີ້ພຣະເຢຊູ ຕຳຍເທ ງ

ໄມ ີ້ກຳງແຂນ. ເປັນຫຍງັພວກສຳວກົຈ ິ່ງບ ິ່ ເຂົີ້ຳໃຈເລືິ່ ອງນ ີ້? ເພຳະວິ່ຳ ດ ັິ່ງທ ິ່ ພວກເຮົຳໄດີ້ສນົທະນຳໃນບດົທ ິ່

ຜິ່ຳນມຳ, ແຜນກຳນບ ິ່ ໄດີ້ຖກືຂຽນໄວີ້ຢິ່ຳງຈະແຈ ີ້ງໃນພຣະສນັຍຳເດ ມ ເຊ ິ່ ງຂ ີ້ມນູອນັໜ ິ່ ງໄດີ້ກ ິ່ຳວໄວີ້ບິ່ອນນ ີ້

ແລະອ ກຂ ີ້ມນູອືິ່ ນຢູິ່ບິ່ອນນ ັີ້ນ. ບ ິ່ ເປັນໄປໄດີ້ທ ິ່ ຈະເຫັນຮບູແບບຂອງແຜນກຳນທງັໝດົ,ເພຳະວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳ

ຕີ້ອງກຳນປ ດບງັໄວີ້ຈຳກພວກຜູີ້ປກົຄອງວ ນຍຳນທ ິ່ ກະບດົ. 

   ຫ ງັຈຳກກຳນບບັຕ ສະມຳຂອງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ, ພຣະວ ນຍຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ນ  ຳເຂົີ້ຳໄປໃນຖ ິ່ນແຫີ້ງ

ແລີ້ງກນັດຳນເພືິ່ ອປະເຊ ນໜີ້ຳກບັຊຳຕຳນ (ມທ. 4:1; ມກ. 1:12; ລກ 4:1–13). ພະຍຳມຳນເຊ ິ່ ງເອ ີ້ນ



ວິ່ຳຊຳຕຳນກ ິ່ຮູີ້ວ ິ່ຳພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳແມ ິ່ນໃຜ. ຊຳຕຳນມຳລ ີ້ລວງພຣະເຢຊູເຈຳົ ເພຳະລຳວຮູີ້ວິ່ຳພຣະອງົເປັນ              

ພຣະເມຊ ອຳ. ຊຳຕຳນຮູີ້ວິ່ຳພຣະເມຊ ອຳຕີ້ອງກຳນທ ິ່ ຈະສີ້ຳງສວນເອເດນແລະທ ິ່ ປະທບັຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢູິ່ເທ ງ

ແຜິ່ນດ ນໂລກ. ເປັນທ ິ່ ຈະແຈ ີ້ງໃນພຣະສນັຍຳເດ ມວິ່ຳພຣະເມຊ ອຳຈະເປັນກະສດັແລະເປັນເຊືີ້ອສຳຍຂອງ

ດຳວ ດ. ຊຳຕຳນເປັນ "ຜູີ້ປກົຄອງໂລກນ ີ້" (ຢຮ.12:31). ຊຳຕຳນຮູີ້ວິ່ຳພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຈະພະຍຳຍຳມ

ທ  ຳລຳຍອຳນຳຈກັຂອງມນັ. ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຜູີ້ເປັນພຣະເມຊ ອຳຈະພະຍຳຍຳມກອບກູີ້ປະເທດຕິ່ຳງໆທ ິ່       

ພຣະເຈົີ້ຳປະຕ ເສດຢູິ່ທ ິ່ ວ ຫຳນຫ ບຳເບນ (ພບຍ. 4:19–20; 32:8-9). 

   ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຄ ດວິ່ຳທິ່ຳນຮູີ້ເລືິ່ ອງຂອງຊຳຕຳນທ ິ່ ລ ີ້ລວງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳແລີ້ວ. ຊຳຕຳນໄດີ້ລ ີ້ລວງພຣະເຢຊູ

ເຈົີ້ຳສຳມຄ ັີ້ງ (ມທ. 4:3–11). ກນົອບຸຳຍທ ສຳມຂອງຊຳຕຳນທ ິ່ ຈະເຮັດໃຫີ້ພຣະເຢຊູລະເມ  ດຄວຳມສ  ຳພນັ

ຂອງພຣະອງົກບັພຣະເຈົີ້ຳກ ຄກືຳນສະເໜ ປະຊຳຊຳດຕິ່ຳງໆໃນໂລກໃຫີ້ແກິ່ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ (ມທ. 4: 8-9). 

ບນັດຳປະຊຳຊຳດແມ ິ່ນສ ິ່ ງທ ິ່ ຊຳຕຳນຄ ດວິ່ຳພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳມຳເພືິ່ ອຍ ດຄນື: 

ອ ກເທືິ່ ອໜ ິ່ ງ ມຳນຮີ້ຳຍກ ພຳພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຂ ີ້ນໄປເທ ງຍອດພທູ ິ່ ສງູສດຸແຫິ່ງໜ ິ່ ງ ແລະສ  ຳແດງບນັດຳ

ອຳນຳຈກັແຫິ່ງໂລກນ ີ້ກບັຄວຳມຍ ິ່ ງໃຫຍິ່ທງັໝດົໃຫີ້ພຣະອງົເຫັນ. ແລີ້ວມນັເວົີ້ຳວິ່ຳ, “ຖີ້ຳທິ່ຳນກ ົີ້ມຂຳບ

ນະມດັສະກຳນເຮົຳ, ເຮົຳຈະມອບສ ິ່ ງທງັໝດົນ ີ້ໃຫີ້ທິ່ຳນ.” (ມທ.4:8-9) 

   ຂ ີ້ສະເໜ ຂອງຊຳຕຳນແມ ິ່ນວ ທ ທ ິ່ ສະຫ ຳດທ ິ່ ຈະປິ່ຽນແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ຊຳຕຳນຈະມອບປະຊຳຊຳດ

ຕິ່ຳງໆແລະມະນດຸທກຸຄນົທ ິ່ ຖກືປະຕ ເສດໃຫີ້ແກິ່ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ ນ ີ້ແມ ິ່ນສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນແນິ່ນອນ. 

ແລະພຳລະກ ດຂອງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳກ ຈະສ  ຳເລັດທນັທ  ແຕິ່ສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຕີ້ອງເຮັດແມ ິ່ນໃຫີ້

ນະມດັສະກຳນຊຳຕຳນແທນພຣະເຈົີ້ຳ. 

   ຂ ີ້ສະເໜ ຂອງຊຳຕຳນສະແດງໃຫີ້ເຫັນວິ່ຳມນັຍງັບ ິ່ ເຂົີ້ຳໃຈວິ່ຳແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນຕີ້ອງກຳນໃຫີ້                 

ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຕຳຍ. ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳບ ິ່ ໄດີ້ຊິ່ວຍຊຳຕຳນເຂົີ້ຳໃຈແຜນກຳນດ ັິ່ງກ ິ່ຳວນ  ຳອ ກ. ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳບ ິ່ ໄດີ້

ອະທ ບຳຍວິ່ຳເປັນຫຍງັພຣະອງົຈ ິ່ງປະຕ ເສດ. ພຣະອງົພຽງແຕິ່ບອກຊຳຕຳນໃຫີ້ອອກໄປ. ພຣະເຈົີ້ຳຈະເອົຳ

ສ ິ່ ງທ ິ່ ເປັນຂອງພຣະອງົກບັຄນືມຳເມ ືິ່ອເຖ ງເວລຳທ ິ່ ເໝຳະສມົແລະໃນວ ທ ທ ິ່ ຖກືຕີ້ອງ.   ພຳລະກ ດຂອງ   

ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳບ ິ່ ພຽງແຕິ່ກ ິ່ຽວກບັກຳນປກົຄອງທກຸປະຊຳຊຳດເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ. ແຕິ່ກ ິ່ຽວກບັກຳນສີ້ຳງຄອບຄວົຂ ີ້ນ

ມຳໃໝິ່. ລວມທງັຄນົຈຳກທກຸປະເທດເຂົີ້ຳໃນຄອບຄວົນ ັີ້ນ, ບ ິ່ ພຽງແຕິ່ຊນົຊຳດອ ດສະຣຳເອນເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ. ນ ີ້ 

ໝຳຍຄວຳມວິ່ຳບຳບຂອງມະນດຸຕີ້ອງໄດີ້ຊດົໃຊີ້ແທນ. ແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນຄອບຄອງຮິ່ວມກບັລກູ

ຂອງພຣະອງົຕະຫ ອດໄປ. ກຳນຕຳຍເທ ງໄມ ີ້ກຳງແຂນແລະກຳນເປັນຄນືມຳຈຳກຕຳຍແມ ິ່ນສ ິ່ ງທ ິ່ ຈ  ຳເປັນທ ິ່

ຈະໄຖິ່ມະນດຸ. ສະນ ັີ້ນ,ວ ທ ດຽວທ ິ່ ເຮັດໃຫີ້ເປົີ້ຳໝຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳສ  ຳເລັດແມ ິ່ນກຳນລວມເຂົີ້ຳໃນແຜນກຳນ

ຂອງພຣະອງົທ ິ່ ໃຫີ້ພຣະເມຊ ອຳຕຳຍຢູິ່ເທ ງໄມ ີ້ກຳງແຂນ. ພຣະເຢຊູບ ິ່ ໄດີ້ຖກືຫ ອກລວງໃຫີ້ເຂົີ້ຳໄປໃນແຜນ

ອືິ່ ນ. ແຕິ່ພະຍຳມຳນຈະບ ິ່ ເຂົີ້ຳໃຈແຜນທ ິ່ ແທີ້ຈ ງຈນົວິ່ຳມນັຈະຊີ້ຳເກ ນໄປທ ິ່ ຈະຢດຸແຜນກຳນນ ັີ້ນ. 



ລດົຊຳດຂອງສວນເອເດນ 

   ທນັໃດນ ັີ້ນຫ ງັຈຳກກຳນລ ີ້ລວງໃນຖ ິ່ນແຫີ້ງແລີ້ງກນັດຳນ, ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ເຮັດສອງຢິ່ຳງຄ:ື ທ  ຳອ ດພ

ຣະອງົໄດີ້ເອ ີ້ນເປໂຕ, ອນັເດອຳ, ຢຳໂກໂບ,ແລະໂຢຮນັໃຫີ້ຕ ດຕຳມພຣະອງົ ແລະສ ິ່ ງທ ສອງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ

ໄດີ້ປ ິ່ ນປວົຊຳຍທ ິ່ ມ  ຜ ຮ ີ້ຳຍເຂົີ້ຳສ ງ (ມກ.1:16– 28; ລກ. 4: 31-5:11).ຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ເອ ີ້ນ

ສຳວກົໃຫີ້ຕ ດຕຳມພຣະອງົຫ ຳຍຂ ີ້ນ  ແລະພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ປ ິ່ ນປວົປະຊຳຊນົຫ ຳຍຂ ີ້ນ. ສ ິ່ ງນ ີ້ໄດີ້ສີ້ຳງ

ແບບແຜນ. ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ເອ ີ້ນພວກສຳວກົຫ ຳຍຂ ີ້ນອ ກແລະຈຳກນ ັີ້ນພຣະອງົໄດີ້ມອບສ ດອ  ຳ ນຳດໃຫີ້

ແກິ່ພວກເຂົຳເຈົີ້ຳເໜືອຜ ຮີ້ຳຍແລະຍງັມ  ອ  ຳນຳດໃນກຳນປ ິ່ ນປວົຮກັສຳຄນົທ ິ່ ເປັນພະຍຳດຕິ່ຳງໆ, ຄນົພ ກຳນ, 

ແລະຄວຳມເຈບັປິ່ວຍ (ລກ. 9:1-5). 

   ຄ ັີ້ງທ  ຳອ ດພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳພຽງແຕິ່ເອ ີ້ນສຳວກົສ ບສອງຄນົເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ. ຕວົເລກບ ິ່ ແມ ິ່ນເລືິ່ ອງບງັເອ ນ. ມນັກງົ

ກບັສ ບສອງເຜົິ່ ຳຂອງອ ດສະຣຳເອນ. ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນຕຳມແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະນ ັີ້ນໝຳຍ

ຄວຳມວິ່ຳອ ດສະຣຳເອນຈະເປັນຊນົຊຳດທ  ຳອ ດທ ິ່ ໄດີ້ຍ ນກິ່ຽວກບັແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ນ ີ້ໝຳຍຄວຳມ

ວິ່ຳພວກເຂົຳເປັນປະຊຳຊນົພ ເສດຂອງພຣະເຈົີ້ຳ (ພບຍ.32:8–9). ໂປໂລໄດີ້ຂຽນກິ່ຽວກບັວ ທ ທ ິ່ ແຜນກຳນ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳໃນກຳນປະກຳດຂິ່ຳວປະເສ ດກ ຄກືນັ. ພຣະເຈົີ້ຳຈະເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນກບັຄນົຢ ວແລະຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນໄປຫຳ

ຄນົຕິ່ຳງຊຳດ (ໝດົທກຸໆຊຳດ) (ຣມ 1: 16-17). 

   ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳບ ິ່ ໄດີ້ຢດຸຢູິ່ກບັສ ບສອງຄນົ. ໃນລກູຳບດົທ  10 ພຣະອງົໄດີ້ມອບໝຳຍໃຫີ້ອ ກເຈັດສ ບຄນົ

ໃຫີ້ຮກັສຳແລະຂບັໄລິ່ພວກຜ ຮີ້ຳຍອອກ (ລກ.10: 1, 9, 17). ຈ  ຳນວນດ ັິ່ງກ ິ່ຳວກ ບ ິ່ ແມ ິ່ນເລືິ່ ອງບງັເອ ນ. 

ມນັແມ ິ່ນຈ  ຳນວນປະເທດທ ິ່ ໄດີ້ລະບໄຸວີ້ຢູິ່ໃນປະຖມົມະກຳນບດົທ  10 ນ ີ້ແມ ິ່ນບນັດຳປະເທດທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້

ປະຖ ີ້ມຕອນທ ິ່ ວ ຫຳນບຳເບນແລະວຳງໃຫີ້ຢູິ່ໃຕີ້ກຳນຄອບຄອງຂອງເທບພະເຈົີ້ຳຕິ່ຳງໆ (ພບຍ. 4:19–20; 

32:8–9). ໃນຂ ີ້ພຣະຄ  ຳພ ເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ກຳນແປພຣະຄ  ຳພ ບຳງສະບບັມ  ເຈດັສ ບສອງແທນຈ  ຳນວນເຈດັສ ບ. ນ ັີ້ນ

ແມ ິ່ນຍີ້ອນວິ່ຳຕ ົີ້ນສະບບັເກົິ່ ຳແກິ່ຂອງພຣະທ  ຳປະຖມົມະກຳນບດົທ  10 ແປຊືິ່ ຂອງປະຊຳຊຳດແຕກຕິ່ຳງກນັ

ແລະຜນົອອກມຳເປັນເຈດັສ ບສອງ. ຢິ່ຳງໃດກ ິ່ຕຳມທງັສອງວ ທ ຄວຳມໝຳຍກ ຄືກນັ . ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ສ ົິ່ງ

ຄນົເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ອອກໄປແລະຈ  ຳນວນຂອງພວກເຂົຳເຈົີ້ຳແມ ິ່ນກງົກບັຈ  ຳນວນປະຊຳຊຳດໃນປະຖມົມະກຳນບດົ10. 

ຄກືບັກຳນເອ ີ້ນເອົຳສຳວກົສ ບສອງຄນົເປັນສນັຍຳນວິ່ຳອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ມຳເຖ ງຊນົຊຳດອ ດສະຣຳ

ເອນແລີ້ວ, ດ ັິ່ງນ ັີ້ນກຳນສ ົິ່ງສຳວກົເຈດັສ ບຄນົນ ີ້ເປັນສນັຍຳນວິ່ຳອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົຈະຍ ດເອົຳເຈດັສ ບ

ປະເທດກບັຄນືມຳ. 

   ເມ ືິ່ອສຳວກົເຈດັສ ບຄນົກບັມຳ (ລກ.10:17) ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຕອບວິ່ຳ:“ ເຮົຳໄດີ້ເຫັນມຳນຊຳຕຳນຕກົລງົ

ຈຳກຟີ້ຳ ດ ັິ່ງຟີ້ຳແມບ.” (ລກ.10:18) ນ ີ້ແມ ິ່ນຂ ີ້ຄວຳມທ ິ່ ໜກັແໜີ້ນຈຳກພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ. ກຳນປິ່ຽນແປງທ ິ່

ມະຫດັສະຈນັທ ິ່ ຍ ິ່ ງໃຫຍິ່ກ  ຳລງັດ  ຳເນ ນຢູິ່. ຊຳຕຳນຈະບ ິ່ ມ  ຂ ີ້ອີ້ຳງສ ດໃດໆເໜືອມະນດຸອ ກຕ ິ່ ໄປຖີ້ຳຫຳກພວກ



ເຂົຳເປັນຂອງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ. ຄ ັີ້ງໜ ິ່ ງຊຳຕຳນສຳມຳດເຂົີ້ຳຫຳພຣະເຈົີ້ຳເພືິ່ ອ “ກິ່ຳວໂທດຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອ” (ພນມ. 

12:10) ແຕິ່ວິ່ຳເວລຳນ ັີ້ນໄດີ້ສ ີ້ນສດຸລງົແລີ້ວ. ຊຳຕຳນເຄ ຍເປັນໄອຍະກຳນແລະກິ່ຳວໂທດມະນດຸ, ແຕິ່

ດຽວນ ີ້ຊຳຕຳນບ ິ່ ມ  ຄ  ຳຮີ້ອງຟີ້ອງແລີ້ວ. 

ຈ ົິ່ງມຳແລະຮບັເອົຳເຮົຳ 

   ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໃຊີ້ເວລຳປະມຳນສຳມປ ເພືິ່ ອປະກຳດກິ່ຽວກບັອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ຈະມຳເຖ ງ.  

ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳສະແດງຄວຳມຮກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳຕ ິ່ ປະຊຳຊນົ. ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳສະແດງໃຫີ້ມະນດຸເຫັນວ ທ ກຳນ

ດ  ຳເນ ນຊ ວ ດ. ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳເວົີ້ຳລມົກບັພຣະເຈົີ້ຳຄືກບັວິ່ຳພຣະອງົຢູິ່ນ  ຳກນັໃນສວນເອເດນ.   ຈຳກນ ັີ້ນ        

ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນກຽມຕວົສ  ຳລບັຕອນທີ້ຳຍ. ນ ີ້ແມ ິ່ນຈດຸປະສງົທ ິ່ ແທີ້ຈ ງຂອງພຣະອງົທ ິ່ ມຳເທ ງແຜິ່ນດ ນ

ໂລກໃນຖຳນະເປັນມະນດຸ. 

   ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ເດ ນທຳງໄປກບັພວກສຳວກົຂອງພຣະອງົໄປທຳງພຳກເໜືອຂອງອ ດສະຣຳເອນ. ນ ີ້

ແມ ິ່ນກຳນເດ ນທຳງກິ່ອນພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຈະກບັມຳທຳງທ ດໃຕີ້ແລະນ  ຳພຳພວກເຂົຳໄປນະຄອນເຢຣຊູຳເລມັ

ເປັນຄ ັີ້ງສດຸທີ້ຳຍ. ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ເດ ນທຳງໄປທຳງເໜືອເພຳະວິ່ຳພຣະອງົຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ແນິ່ໃຈວິ່ຳພຣະອງົ

ຈະຖກືຈບັແລະຖກືຄ ງໄວີ້ທ ິ່ ໄມ ີ້ກຳງແຂນເມ ືິ່ອພຣະອງົເດ ນທຳງກບັໄປເຢຣຊູຳເລັມ. ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ນ  ຳພຳ

ສຳວກົຂອງພຣະອງົໄປສູິ່ສະຖຳນທ ິ່ ທ ິ່ ສມົບນູແບບເຊ ິ່ ງພຣະອງົໄດີ້ວຳງແຜນທ ິ່ ຈະທີ້ຳທຳຍຜູີ້ປກົຄອງຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ 

ເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່ ກ  ຳລງັມ  ສງົຄຳມກບັພຣະເຈົີ້ຳ. ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ແນິ່ໃຈວິ່ຳພວກລກູຊຳຍກະບດົ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ຈະຕດັສ ນໃຈວິ່ຳເຖ ງເວລຳທ ິ່ ເໝຳະສມົແລີ້ວໃນກຳນຂີ້ຳພຣະເມຊ ອຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະ

ພະຍຳຍຳມທ ິ່ ຈະຢດຸແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. 

   ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ນ  ຳເອົຳສຳວກົໄປໃນຂງົເຂດທ ິ່ ເອ ີ້ນວິ່ຳກຳຍຊຳເຣຍແຫິ່ງຟ ລ ບປອຍ.ແຕິ່ນ ັີ້ນແມ ິ່ນຊືິ່ ຂອງ

ຄນົໂຣມນັໃໝິ່. ໃນສະໄໝພຣະຄ  ຳພ ເດ ມພືີ້ນທ ິ່ ນ ີ້ເອ ີ້ນວິ່ຳບຳຊຳນ. ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ຂຽນກິ່ຽວກບັຂງົເຂດນ ີ້

ແລີ້ວໃນບດົທ  9. ນ ີ້ແມ ິ່ນບິ່ອນທ ິ່ ອ ດສະຣຳເອນໄດີ້ເອົຳຊະນະກອງທບັຂອງກະສດັຍກັໃຫຍິ່ທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍຄ ື

ເຈົີ້ຳໂອກແລະເຈົີ້ຳສ ໂຫນ. ນ ີ້ແມ ິ່ນທ ິ່ ຕ ັ ີ້ງຂອງສອງເມອືງທ ິ່ ຖວື ິ່ຳເປັນປະຕສູູິ່ອຳນຳຈກັແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍ. ພວກ

ເຂົຳເອ ີ້ນບິ່ອນນ ັີ້ນວິ່ຳ “ປະຕນູະລກົ”.  ເມອືງກຳຍຊຳເຣຍແຫິ່ງຟ ລ ບປອຍແມ ິ່ນເມອືງໜ ິ່ ງທ ິ່ ຕ ັ ີ້ງຢູິ່ຕ ນພເູຂົຳ

ເຮ ໂມນ. ພເູຂົຳເຮ ໂມນແມ ິ່ນສະຖຳນທ ິ່ ທ ິ່ ຄນົບຮູຳນຄ ດວິ່ຳລກູຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳບຳງຄນົໄດີ້ມຳສູິ່ແຜິ່ນດ ນ

ໂລກໃນກຳນກະບດົທ ິ່ ໄດີ້ບອກໄວີ້ໃນປະຖມົມະກຳນ 6: 1-4. ໃນສະໄໝພຣະສນັຍຳເດ ມ, ບຳຊຳນແລະ 

ເຮ ໂມນໄດີ້ຖວືິ່ຳເປັນສ  ຳນກັງຳນໃຫຍິ່ຂອງຜູີ້ປກົຄອງເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ. 



   ບຳຊຳນຍງັເປັນສະຖຳນທ ິ່ ທ ິ່ ພຣະເຢຊູຖຳມພວກສຳວກົວິ່ຳ,“ ພວກເຈົີ້ຳເວົີ້ຳວິ່ຳເຮົຳເປັນຜູີ້ໃດ?”            

(ມທ. 16:15). ເປໂຕໄດີ້ຕອບວິ່ຳ,  “ພຣະອງົເປັນພຣະຄຣ ດ ພຣະບດຸຂອງພຣະເຈົີ້ຳອງົຊງົພຣະຊນົຢູິ່.” 

(ຂ ີ້ທ  16). ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຊມົເຊ ຍລຳວແລະກິ່ຳວຕືິ່ ມວິ່ຳ: 

“ຊ ໂມນບຳຣະໂຢນຳເອ ຍ ເຈົີ້ຳກ ເປັນສກຸ ເພຳະວິ່ຳບ ິ່ ແມ ິ່ນມະນດຸທ ິ່ ເປ ດເຜ ຍຄວຳມຈ ງນ ີ້ໃຫີ້ເຈົີ້ຳຮູີ້ ແຕິ່

ແມ ິ່ນພຣະບ ດຳເຈົີ້ຳຂອງເຮົຳຜູີ້ຊງົສະຖ ດຢູິ່ໃນສະຫວນັ. ຝິ່ຳຍເຮົຳຈ ິ່ງບອກວິ່ຳ ເຈົີ້ຳຄເືປໂຕ ເທ ງສ ລຳ

ກີ້ອນນ ີ້ເຮົຳຈະສີ້ຳງຄຣ ສຕະຈກັຂອງເຮົຳຂ ີ້ນ ແລະປະຕແູຫິ່ງແດນມ ຣະນຳຈະເອົຳຊະນະຄຣ ສຕະຈກັນ ີ້

ບ ິ່ ໄດີ້. (ຂ ີ້ທ  17–18) 

   ຄວຳມໝຳຍຂອງຄ  ຳວິ່ຳ“ສ ລຳ” ຫ ືຫ ນ ທ ິ່ ພຣະເຢຊູກິ່ຳວເຖ ງໄດີ້ຖກືປ ກສຳຫຳລືອະທ ບຳຍກນັມຳເປັນ

ເວລຳຫ ຳຍສດັຕະວດັແລີ້ວ. ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຄ ດວິ່ຳວ ທ ກຳນທ ິ່ ຖກືຕີ້ອງທ ິ່ ຈະເຂົີ້ຳໃຈສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຢຊູໝຳຍເຖ ງແມ ິ່ນ

ກິ່ຽວຂີ້ອງກບັສະຖຳນທ ິ່ ຕ  ຳແໜິ່ງທ ິ່ ພຣະເຢຊູຢູິ່ນ ັ ີ້ນ. ເມອືງກຳຍຊຳເຣຍແຫິ່ງຟ ລ ບປອຍແມ ິ່ນຢູິ່ໃນເຂດພຳກ  

ເໜືອຂອງເມອືງບຳຊຳນ. ໃນສະໄໝພຣະສນັຍຳເດ ມ, ພືີ້ນທ ິ່ ນ ີ້ຖກືຄ ດວິ່ຳມ  ປະຕສູູິ່ອຳນຳຈກັແຫິ່ງຄວຳມ

ຕຳຍຫ ືແດນມ ຣະນຳ. ເມອືງກຳຍຊຳເຣຍແຫິ່ງຟ ລ ບປອຍຕ ັີ້ງຢູິ່ຕ ນພ.ູ ຄ  ຳວິ່ຳ”ສ ລຳ” ຫ ື“ ຫ ນ” ທ ິ່ ພຣະເຢຊູ

ກ  ຳລງັກິ່ຳວເຖ ງແມ ິ່ນພເູຂົຳໜິ່ວຍນ ັີ້ນ. “ປະຕນູະລກົ” ແມ ິ່ນສະຖຳນທ ິ່ ດຽວກນັທ ິ່ ພຣະເຢຊູແລະສຳວກົຢືນຢູິ່

ແລະພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳກ ິ່ຳວວິ່ຳຄຣ ສຕະຈກັຂອງພຣະອງົຈະຕ ັີ້ງຢູິ່ເທ ງດ ນແດນທ ິ່ ບ ິ່ ບ ລ ສດຸນ ີ້. 

   ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳກ  ຳລງັກິ່ຳວຄ  ຳທີ້ຳທຳຍຕ ິ່ ຜູີ້ປກົຄອງຂອງອຳນຳຈກັແຫິ່ງຄວຳມມດື. ໃນກຳນກະບດົໃນ

ສວນເອເດນ, ມະນດຸໄດີ້ສນູເສຍຊ ວ ດນ ລນັດອນກບັພຣະເຈົີ້ຳແລະໄດີ້ເລືອກເອົຳຄວຳມຕຳຍແລະກຳນແຍກ

ຈຳກພຣະເຈົີ້ຳແທນ. ເຈົີ້ຳແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍທ ິ່ ເອ ີ້ນວິ່ຳງ,ູຊຳຕຳນແລະພະຍຳມຳນ, ເວລຳນ ີ້ມ  ຂ ີ້ອີ້ຳງສ ດທ ິ່

ຖກືຕີ້ອງຕ ິ່ ມະນດຸທກຸຄນົ. ທກຸໆຄນົຈະຕຳຍແລະເຂົີ້ຳຮິ່ວມກບັມນັໃນໂລກແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍ. ແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳ

ຊງົມ  ແຜນກຳນອືິ່ ນ. ແຜນກຳນທ ິ່ ລ ກລບັທ ິ່ ຈະສ ົິ່ງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳເພືິ່ ອຈ ິ່ຳຍຄິ່ຳແທນຄວຳມບຳບຂອງມະນດຸ, 

ຈະເປັນກຳນໂຈມຕ ໂດຍກງົຕ ິ່ ປະຕນູະລກົ. ເຈົີ້ຳແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍແລະກອງກ  ຳລງັຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍຂອງມນັຈະບ ິ່

ສຳມຳດຕີ້ຳນທຳນກບັອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້. ໃນມດັທຳຍບດົທ  16, ມນັຄີ້ຳຍຄກືບັວິ່ຳພຣະເຢຊູໄປ

ປະຕທູຳງດີ້ຳນໜີ້ຳຂອງຜ ມຳນຮີ້ຳຍແລະທີ້ຳທຳຍຕ ິ່ ກຳນຮຽກຮີ້ອງຂອງມນັທ ິ່ ຈະໃຫີ້ມະນດຸເປັນທຳດຢູິ່ໃນ

ໂລກແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍ. ພຣະເຢຊູຕີ້ອງກຳນຍວົະໃຫີ້ຊຳຕຳນທ  ຳຮີ້ຳຍພຣະອງົ. ຍີ້ອນຫຍງັ? ເພຳະວິ່ຳເຖ ງ

ເວລຳແລີ້ວທ ິ່ ພຣະເຢຊູຈະຕີ້ອງຕຳຍ. ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນກຳນໃຊີ້ກຳນໂຕີ້ຕອບຂອງຊຳຕຳນຕ ິ່

ກຳນທີ້ຳທຳຍຂອງພຣະເຢຊູເພືິ່ ອເຮັດໃຫີ້ແຜນຂອງພຣະອງົສ  ຳເລັດ. 

   ຖີ້ຳກຳນທີ້ຳທຳຍຂອງພຣະເຢຊູໃນກຳນກ ິ່ສີ້ຳງຄຣ ສຕະຈກັຂອງພຣະອງົທ ິ່ ສ  ຳນກັງຳນໃຫຍິ່ຂອງພວກຜູີ້

ປກົຄອງຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍບ ິ່ ພຽງພ ທ ິ່ ຈະກະຕຸີ້ນພວກມນັໃຫີ້ທ  ຳຮີ້ຳຍພຣະເຢຊູແຕິ່ກ ິ່ຍງັມ  ຫ ຳຍກວິ່ຳນ ັີ້ນ. ໃນພຣະທ  ຳ

ມດັທຳຍ, ມຳຣະໂກແລະລກູຳ ໄດີ້ລຳຍງຳນວິ່ຳສ ິ່ ງຕ ິ່ ໄປທ ິ່ ພຣະເຢຊູຈະເຮັດແມ ິ່ນກຳນຂ ີ້ນໄປເທ ງຍອດພ ູ



ເຂົຳສງູແລະເປ ດເຜ ຍວິ່ຳພຣະອງົເປັນພຣະບດຸຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ເປັນເອກະລກັໃນເນືີ້ອກຳຍຂອງມະນດຸ.        

ມຳຣະໂກ 9:2–8 ອິ່ຳນ 

ຫກົວນັຕ ິ່ ມຳ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ພຳເປໂຕ, ຢຳໂກໂບ ແລະ ໂຢຮນັຂ ີ້ນໄປເທ ງພເູຂົຳສງູໜິ່ວຍໜ ິ່ ງ ແລະ

ຢູິ່ໃນທ ິ່ ນ ັ ີ້ນສະເພຳະແຕິ່ສຳວກົກບັພຣະອງົ, ພວກເພ ິ່ ນເຫັນຮິ່ຳງກຳຍຂອງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳປິ່ຽນແປງໄປຕ ິ່

ໜີ້ຳພວກເພ ິ່ ນ  ແລະ ເຄືິ່ ອງນຸິ່ງຂອງພຣະອງົກ ເກ ດຮຸິ່ງເຮອືງຂຳວເຫ ືີ້ອມໃສ ຈນົບ ິ່ ມ  ຜູີ້ໃດໃນໂລກນ ີ້ຊກັ

ໃຫີ້ຂຳວເຊັິ່ ນນ ັີ້ນໄດີ້.  ແລີ້ວເອລ ຢຳ ແລະ ໂມເຊກ ປຳກດົແກິ່ສຳວກົພວກນ ັີ້ນ ກ  ຳລງັເວົີ້ຳກນັຢູິ່ກບັ 

ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ. ດ ັິ່ງນ ັີ້ນ ເປໂຕຈ ິ່ງເວົີ້ຳກບັພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳວິ່ຳ, “ພຣະອຳຈຳນເອ ຍ ຊິ່ຳງເປັນກຳນດ ແທີໆ້ ທ ິ່

ພວກຂີ້ຳນີ້ອຍຢູິ່ບິ່ອນນ ີ້, ໂຜດໃຫີ້ພວກຂີ້ຳນີ້ອຍປກຸຕບູສຳມຫລງັຂ ີ້ນ ຫລງັໜ ິ່ ງສ  ຳລບັທິ່ຳນ, ຫລງັໜ ິ່ ງ

ສ  ຳລບັໂມເຊ ແລະຫລງັໜ ິ່ ງສ  ຳລບັເອລ ຢຳ.”  ເປໂຕກບັສຳວກົຄນົອືິ່ ນໆຢີ້ຳນຈນົຕວົສ ັິ່ນ ທ ິ່ ລຳວເວົີ້ຳ

ເຊັິ່ ນນ ັີ້ນ ເພຳະບ ິ່ ຮູີ້ວ ິ່ຳຈະເວົີ້ຳຢິ່ຳງໃດ. ແລີ້ວກ ມ  ກ ີ້ອນເມກລອຍມຳເປັນເງຳົປກົຫຸີ້ມພວກເພ ິ່ ນໄວີ້ ແລະມ 

ສຽງໜ ິ່ ງດງັອອກມຳຈຳກກີ້ອນເມກນ ັີ້ນວິ່ຳ, “ທິ່ຳນຜູີ້ນ ີ້ແຫ ະ, ເປັນບດຸທ ິ່ ຮກັຂອງເຮົຳ ພວກເຈົີ້ຳຈ ົິ່ງເຊືິ່ ອ

ຟງັເພ ິ່ ນ.” ໃນທນັໃດນ ັີ້ນ ພ ພວກສຳວກົຫລຽວເບ ິ່ ງຮອບໆຕວົກ ບ ິ່ ເຫັນຜູີ້ໃດ ນອກຈຳກພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ

ເທົິ່ ຳນ ັີ້ນທ ິ່ ຢູິ່ກບັພວກເພ ິ່ ນ. 

   ກຳນປິ່ຽນແປງຮິ່ຳງກຳຍນ ີ້ເກ ດຂ ີ້ນຢູິ່ເທ ງພເູຂົຳເຮ ໂມນ. ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳເລືອກຈດຸນ ີ້ເພືິ່ ອເປ ດເຜ ຍຕ ິ່ ເປໂຕ

, ຢຳໂກໂບແລະໂຢຮນັວິ່ຳພຣະອງົແມ ິ່ນໃຜ, ສະຫງ ິ່ຳລຳສ ຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢູິ່ໃນຮິ່ຳງກຳຍຂອງມະນດຸ.               

ພຣະເຢຊູໄດີ້ທີ້ຳທຳຍຊຳຕຳນແລະອ  ຳນຳດແຫິ່ງຄວຳມມດືອ ກຄ ັີ້ງໜ ິ່ ງ ໃນສະຖຳນທ ິ່ ທ ິ່ ພວກວ ນຍຳນກະບດົ

ລງົມຳແຜິ່ນດ ນໂລກໃນກຳນກະບດົ.ໂດຍກຳນກະທ  ຳຂອງພຣະເຢຊູນ ັີ້ນພຣະອງົກ  ຳລງັກິ່ຳວວິ່ຳ: “ເຮົຳໄດີ້

ມຳສູິ່ໂລກເພືິ່ ອເອົຳສ ິ່ ງທ ິ່ ເປັນຂອງເຮົຳກບັຄນືມຳ. ອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ມຳເຖ ງແລີ້ວ."ເຮົຳຢູິ່ທ ິ່ ນ ີ້ແລີ້ວ, 

ເຈົີ້ຳຈະເຮັດຫຍງັ?” 

   ຫ ງັຈຳກເຫດກຳນເຫ ົິ່ ຳນ ີ້, ພຣະເຢຊູກ ຫນັໄປທຳງທ ດໃຕີ້ແລະເລ ິ່ ມເດ ນທຳງໄປນະຄອນເຢຣຊູຳເລັມທນັ

ທ . ພຣະອງົເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນບອກພວກສຳວກົວິ່ຳພຣະອງົຈະຕຳຍຢູິ່ທ ິ່ ນະຄອນເຢຣຊູຳເລັມ.ພວກສຳວກົບ ິ່ ໄດີ້ຄ ດວິ່ຳ

ສ ິ່ ງນ ີ້ຈະເປັນໄປໄດີ້ແລະບ ິ່ ເຊືິ່ ອ. ແຕິ່ພຣະເຢຊູໄດີ້ທີ້ຳທຳຍຊຳຕຳນແລະອ  ຳນຳດຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍຕິ່ຳງໆໃຫີ້ເຂົີ້ຳມຳ

ໂຈມຕ ພຣະອງົ.ຕອນນ ີ້ອ  ຳນຳດຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍຮູີ້ສ ກວິ່ຳມນັເປັນເລືິ່ ອງຮ ບດິ່ວນທ ິ່ ຈະຂີ້ຳພຣະອງົໃນໄວໆນ ີ້.ແລະນ ັີ້ນ

ແມ ິ່ນສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຢຊູຕີ້ອງກຳນ. ກຳນຕຳຍຂອງພຣະອງົແມ ິ່ນກນຸແຈສ  ຳລບັທກຸຢິ່ຳງໃນແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. 

ສຳເຫດທ ິ່ ເລືິ່ ອງນ ີ້ສ  ຳຄນັ 

   ວຽກງຳນຮບັໃຊີ້ຂອງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ ແລະທກຸສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະອງົເຮັດມ  ກຳນວຳງແຜນຢິ່ຳງຮອບຄອບ.    

ພຣະເຢຊູມ  ຄວຳມເຂົີ້ຳໃຈຈະແຈ ີ້ງກິ່ຽວກບັບດົບຳດຂອງພຣະອງົໃນແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ຈະຟືີ້ນຟອູຳນຳຈກັ



ຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢູິ່ແຜິ່ນດ ນໂລກ. ພຣະເຢຊູເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນບຳງສ ິ່ ງທ ິ່ ຈະເຕ ບໃຫຍິ່ແລະເຕ ບໃຫຍິ່ຂ ີ້ນຈນົເຖ ງມ ືີ້ທ ິ່    

ພຣະອງົຈະກບັມຳອ ກ. ເມ ືິ່ອພຣະອງົສະເດັດກບັມຳ, ພຣະອງົຈະສີ້ຳງໂລກໃໝິ່ໃຫີ້ເປັນສວນເອເດນ. 

   ຊ ວ ດຂອງພວກເຮົຳບ ິ່ ໄດີ້ມ  ບດົບຳດອນັໃຫຍິ່ຫ ວງໃນແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳຄືກບັພຣະເຢຊູ. ແຕິ່ພວກເຮົຳ

ແຕິ່ລະຄນົ, ຖີ້ຳຫຳກພວກເຮົຳຕ ດຕຳມພຣະເຢຊູກ ຈະມ  ສິ່ວນທ ິ່ ຈະເຮັດໃຫີ້ແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳສ  ຳເລັດໄດີ້. 

ພວກເຮົຳຕີ້ອງດ  ຳເນ ນຊ ວ ດແລະປະຕ ບດັຄືກບັທ ິ່ ພວກເຮົຳເຊືິ່ ອວິ່ຳນ ັີ້ນເປັນຄວຳມຈ ງ. ຄນົທ ິ່ ເຊືິ່ ອກ ໄດີ້ເຂົີ້ຳ

ມຳໃນຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະມືີ້ໜ ິ່ ງຈະເປັນສະມຳຊ ກຂອງສະພຳຂອງພຣະອງົ. ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນໃຫີ້

ພວກເຮົຳເຮັດຫ ຳຍກວິ່ຳກຳນເຝົີ້ຳເບ ິ່ ງແຜນຂອງພຣະອງົເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ. ພຣະອງົຢຳກໃຫີ້ພວກເຮົຳມ  ສິ່ວນຮິ່ວມໃນ

ແຜນຂອງພຣະອງົ (ກລຊ. 1:13). 

   ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳສະແດງໃຫີ້ມະນດຸຮູີ້ວິ່ຳຄວຳມສ  ຳພນັກບັພຣະເຈົີ້ຳໃນສວນເອເດນເປັນແນວໃດ, ພຣະອງົ

ໄດີ້ສະແດງໃຫີ້ເຫັນວິ່ຳຊ ວ ດໃນພຣະເຈົີ້ຳຈະເປັນແນວໃດ. ໃນຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະໃນອຳນຳຈກັ

ຂອງ ພຣະເຈົີ້ຳ, ຈະບ ິ່ ມ  ພະຍຳດແລະບ ິ່ ມ  ຄວຳມບກົຜິ່ອງທຳງຮິ່ຳງກຳຍ. ຈະບ ິ່ ມ  ອ  ຳນຳດຂອງສດັຕອູ ກ. 

ອຳນຳຈກັທ ິ່ ສມົບນູແບບຂອງພຣະເຈົີ້ຳຈະໃຫຍິ່ກວິ່ຳສວນແຫິ່ງດຽວ. ມນັໃຫຍິ່ກວິ່ຳແຜິ່ນດ ນອ ດສະຣຳເອນ. 

ອຳນຳຈກັຈະມ  ທ ົິ່ວໂລກ. ມນັຈະລວມເອົຳຄນົຈຳກທກຸຊຳດແລະມນັຈະເປັນທກຸສ ິ່ ງທ ິ່ ເອເດນເຄ ຍເປັນ ເຊ ິ່ ງ

ຈະເປັນສະຫວນັເທ ງແຜິ່ນດ ນໂລກ. 

   ວຽກງຳນຂອງພວກເຮົຳດຽວນ ີ້ແມ ິ່ນເພືິ່ ອຮຽນແບບວ ທ ທ ິ່ ພຣະເຢຊູດ  ຳເນ ນຊ ວ ດແນວໃດ. ເຊັິ່ ນດຽວກບັ             

ພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົຳສຳມຳດເບ ິ່ ງແຍງທງັຮິ່ຳງກຳຍແລະຈ ດວ ນຍຳນຂອງເພືິ່ ອນທ ິ່ ເປັນ “ແບບລກັສະນະ           

ພຣະເຈົີ້ຳ”ນ ັີ້ນຄືເພືິ່ ອນມະນດຸທກຸຄນົ. ພວກເຮົຳສຳມຳດຊ ີ້ບອກພວກເຂົຳໄປສູິ່ຄວຳມເຊືິ່ ອໃນພຣະເຈົີ້ຳ ຜູີ້

ເປັນກະສດັຂອງພວກເຮົຳ. ພວກເຮົຳສຳມຳດຊຸກຍູີ້ເຂົຳເຈົີ້ຳໃຫີ້ເຂັີ້ມແຂງຂ ີ້ນກຳນຕດັສ ນໃຈຂອງເຂົຳທ ິ່ ຈະ

ຈງົຮກັພກັດ ຕ ິ່ ພຣະອງົ. ພວກເຮົຳສຳມຳດເປັນເໝືອນດ ັິ່ງພຣະເຢຊູແລະ“ປ ິ່ ນປວົຄນົລະທມົໃຈແລະຊອກຊ  ີ້ຳ

ແລະ“ປະກຳດກຳນປດົປິ່ອຍແກິ່ຊະເລ ຍເສ ກ” (ອຊຢ.61:1) ເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ແມ ິ່ນກຳນກະທ  ຳທ ິ່ ມະຫດັສະຈນັແລະ

ມນັໄດີ້ຮບັຜນົນ ລນັດອນ. ກຳນກະທ  ຳເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ຕີ້ຳນທຳນກບັກຳນໂຈມຕ ຂອງອ  ຳນຳດທຳງວ ນ

ຍຳນທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍແລະບ ິ່ ຟງັຄ  ຳແນະນ  ຳຂອງພວກມນັ. ພຣະວ ນຍຳນບ ລ ສດຸເຈົີ້ຳຈະໃຊີ້ທກຸໆກຳນກະທ  ຳດີ້ວຍ

ຄວຳມເມດຕຳ ເພືິ່ ອສ ົິ່ງຜນົກະທບົຕ ິ່ ໃຈຂອງຜູີ້ໃດຜູີ້ໜ ິ່ ງທ ິ່ ມ  ຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳ. ທກຸໆກຳນບອກເລົິ່ ຳຂິ່ຳວປະເສ ດ 

ຈະມ ປະສ ດຕ ຜນົ ເຖ ງແມ ິ່ນວິ່ຳຄນົທ ິ່ ບອກຈະບ ິ່ ສຳມຳດເຫັນຜນົໄດີ້ຮບັກ ິ່ຕຳມ.    ຄວຳມກະລນຸຳຂອງ             

ພຣະເຢຊູກງົກບັຂິ່ຳວປະເສ ດຂອງພຣະອງົ. ຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະເຢຊູສະໜບັສະໜນູສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະອງົກ  ຳ 

ລງັສອນ. ນ ີ້ແມ ິ່ນແບບຢິ່ຳງທ ິ່ ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອສຳມຳດຮຽນແບບໄດີ້. ວ ຖ ຊ ວ ດນ ີ້ແມ ິ່ນລຳຍລະອຽດວຽກງຳນສ  ຳລບັ

ປະຊຳກອນແຫິ່ງອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. 



   ເນືີ້ອໃນໃນບດົນ ີ້ຍງັສອນໃຫີ້ພວກເຮົຳຮູີ້ວິ່ຳສ ິ່ ງຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍທ ິ່ ສະຫ ຳດກ ຍງັມ  ຂ ີ້ຈ  ຳກດັ. ຜູີ້ປກົຄອງເໜືອທ  ຳ

ມະຊຳດທ ິ່ ກະບດົແມ ິ່ນມ  ອ  ຳນຳດ, ແຕິ່ພວກເຂົຳຍງັມ  ຄວຳມອິ່ອນແອຕ ິ່ ຍດຸທະສຳດຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະຕ ິ່ ກຳນ

ກະທ  ຳ ຂອງຜູີ້ທ ິ່ ຕ ດຕຳມພຣະເຢຊູ. ຕອນນ ີ້ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳນ ັິ່ງ“ ຢູິ່ເບືີ້ອງຂວຳພຣະຫດັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ ໂດຍມ 

ຝງູເທວະດຳແລະບນັດຳຜູີ້ມ  ອ  ຳນຳດ ແລະຣ ດເດດຖກືຊງົມອບໄວີ້ ໃຫີ້ຢູິ່ໃຕີ້ອ  ຳນຳດຂອງພຣະອງົແລີ້ວ.”  

(1 ປຕ.3:22).   ພວກເຮົຳເປັນຜູີ້ປກົຄອງຮິ່ວມກບັພຣະອງົ  “ຮຽບຮີ້ອຍແລີ້ວ, ແຕິ່ຍງັບ ິ່ ທນັສມົບນູ”                     

(ກລຊ. 3: 1; 2 ຕຕ. 2:12; ພນມ. 2:26; 3:21). ປະຕຮູ ົີ້ວຂອງນະລກົຈະບ ິ່ ສຳມຳດຢດຸຢ ັີ້ງຄວຳມກີ້ຳວ

ໜີ້ຳແລະຄວຳມສ  ຳເລັດຂອງຄຣ ສຕະຈກັຊ ິ່ ງເປັນອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢູິ່ເທ ງແຜິ່ນດ ນໂລກ. ເຮົຳຕດັສ ນ

ໃຈເລືອກທ ິ່ ຈະເຂົີ້ຳຮິ່ວມກບັພຣະເຢຊູໃນກຳນຊິ່ວຍຂະຫຍຳຍອຳນຳຈກັເໜືອທ  ຳມະຊຳດຂອງພຣະອງົຫ ືບ ິ່ , 

ສ ິ່ ງນ ີ້ແມ ິ່ນຂ ີ້ນກບັພວກເຮົຳເອງ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ບດົທ  12 

ຜູີ້ທ ິ່ ມຳເທ ງກ ີ້ອນເມກ 

   ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ຂຽນໃນບດົທ ິ່ ຜິ່ຳນມຳວິ່ຳພຣະເຢຊູເລ ິ່ ມເວົີ້ຳກ ິ່ຽວກບັກຳນຕຳຍຂອງພຣະອງົທນັທ ຫ ງັຈຳກ

ໄດີ້ກະຕຸີ້ນໃຫີ້ອ  ຳນຳດແຫິ່ງຄວຳມມດືເຂົີ້ຳມຳໂຈມຕ ພຣະອງົແນວໃດ. ສ ິ່ ງທີ້ຳທຳຍນ ີ້ໄດີ້ເກ ດຂ ີ້ນຢູິ່ບິ່ອນທ ິ່

ເອ ີ້ນວິ່ຳ“ປະຕນູະລກົ” ແລະຢູິ່ຍອດພເູຂົຳເຮ ໂມນ. ກຳນທີ້ຳທຳຍຂອງພຣະເຢຊູໄດີ້ກະຕຸີ້ນອ  ຳນຳດແຫິ່ງ

ຄວຳມມດື ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນເຫດກຳນຕິ່ຳງໆທ ິ່ ນ  ຳໄປສູິ່ກຳນທດົລອງຂອງພຣະເຢຊູແລະຈຳກນ ັີ້ນກຳນຕຳຍຂອງ  

ພຣະອງົເທ ງໄມ ີ້ກຳງແຂນ.  ຄຣ ສຕຽນໄດີ້ອິ່ຳນກິ່ຽວກບັກຳນທດົລອງຂອງພຣະເຢຊູຫ ຳຍເທືິ່ ອແລີ້ວ. ແຕິ່ມ  

ສິ່ວນທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດໜ ິ່ ງໃນກຳນທດົລອງທ ິ່ ບ ິ່ ຄິ່ອຍເຫັນແລະບ ິ່ ເຂົີ້ຳໃຈ. 

   ທຳງກຳນຢ ວໄດີ້ຕດັສ ນໂທດປະຫຳນຊ ວ ດພຣະເຢຊູ. ຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນ, ພວກເຂົຳໄດີ້ສ ົິ່ງພຣະອງົໄປຫຳຜູີ້

ປກົຄອງຊຳວໂຣມນັ, ຊືິ່ ປນົອ ໂອປ ລຳດ ຜູີ້ທ ິ່ ຈະດ  ຳເນ ນກຳນດງັກິ່ຳວ. ເພືິ່ ອໃຫີ້ເຂົີ້ຳໃຈວິ່ຳສຳເຫດຫຍງັທ ິ່

ເຮັດໃຫີ້ຄນົຢ ວຕດັສ ນໂທດພຣະເຢຊູຈນົເຖ ງຕຳຍ, ພວກເຮົຳຕີ້ອງກບັໄປທ ິ່ ພຣະທ  ຳດຳນ ເອນໃນພຣະສນັ

ຍຳເດ ມ. ພຣະທ  ຳເຫ ັ ີ້ມນ ັີ້ນມ  ເລືິ່ ອງກິ່ຽວກບັກຳນປະຊຸມທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳມ  ກບັບນັດຳບດຸທ ິ່ ສດັຊືິ່ ຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢູິ່ໃນ

ສະພຳແຫິ່ງສະຫວນັຂອງພຣະອງົ. 

ຜູີ້ມ  ຊ ວ ດຢູິ່ຕະຫ ອດໄປແລະສະພຳຂອງພຣະອງົ 

   ດຳນ ເອນບດົທ  7 ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນດີ້ວຍນ ມ  ດທ ິ່ ແປກປະຫ ຳດ. ດຳນ ເອນເຫັນສດັຮີ້ຳຍສ ິ່ ໂຕອອກມຳຈຳກທະເລ 

(ດນອ.7:1-8). ພວກມນັບ ິ່ ແມ ິ່ນສດັທ  ຳມະດຳເລ ຍ, ແຕິ່ສດັໂຕທ ສ ິ່ ແມ ິ່ນຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍຫ ຳຍ. ພຣະສນັຍຳເດ ມໄດີ້

ບອກພວກເຮົຳກິ່ຽວກບັຄນົທ ິ່ ມ  ຄວຳມຝນັແລະພຳບນ ມ  ດແລະຕ ິ່ ມຳຮູີ້ຄວຳມໝຳຍຂອງເລືິ່ ອງນ ັີ້ນ. ສ ິ່ ງທ ິ່ ຢູິ່ໃນ

ຄວຳມຝນັຫ ືໃນນ ມ  ດແມ ິ່ນເປັນຕວົແທນຂອງບຳງສ ິ່ ງບຳງຢິ່ຳງສະເໝ ແລະໃນນ ມ  ດຂອງດຳນ ເອນສດັແປກ

ປະຫ ຳດສ ິ່ ໂຕເປັນຕວົແທນໃຫີ້ 4 ຊຳດ ພວກເຮົຳຮູີ້ເລືິ່ ອງນ ີ້ເພຳະວິ່ຳນ ມ  ດຂອງເພ ິ່ ນກງົກບັຄວຳມຝນັຂອງ

ເນບກູຳດເນັດຊຳໃນດຳນ ເອນບດົທ  2. ດຳນ ເອນໄດີ້ອະທ ບຳຍວິ່ຳຄວຳມຝນັນ ັີ້ນແມ ິ່ນກິ່ຽວກບັບຳບ ໂລນ

ແລະສຳມຊຳດອືິ່ ນໆທ ິ່ ຈະມຳພຳຍຫ ງັ. ແຕິ່ໃນດຳນ ເອນບດົທ  7 ເພ ິ່ ນເວົີ້ຳວິ່ຳ: 

ໃນຂະນະທ ິ່ ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳກ  ຳລງັເບ ິ່ ງຢູິ່ນ ັ ີ້ນ ກ ມ  ບນັລງັຫລຳຍອນັໄດີ້ຖກືນ  ຳມຳຕ ັີ້ງໄວີ້. ເພ ິ່ ນຜູີ້ມ  ຊ ວ ດຢູິ່

ຕະຫລອດໄປໄດີ້ນ ັິ່ງຢູິ່ເທ ງບນັລງັອນັໜ ິ່ ງໃນຈ  ຳນວນບນັລງັເຫ ົິ່ ຳນ ີ້. ເຄືິ່ ອງນຸິ່ງຂອງເພ ິ່ ນຂຳວເໝືອນຫ ມະ 

ຜມົຂອງເພ ິ່ ນເໝືອນຂນົແກະບ ຣ ສດຸຜດຸຜິ່ອງ. ບນັລງັຂອງເພ ິ່ ນທ ິ່ ຢູິ່ເທ ງລ ີ້ກ ເປັນໄຟລກຸໄໝີ້ຢູິ່ ແລະມ 



ແປວໄຟຟົີ້ງອອກຈຳກທ ິ່ ນ ັີ້ນ. ມ  ຫລຳຍພນັຄນົບວົລະບດັຮບັໃຊີ້ເພ ິ່ ນຢູິ່ທ ິ່ ນ ັ ີ້ນ ແລະມ ຫລຳຍລີ້ຳນຄນົຢືນຢູິ່

ຊີ້ອງໜີ້ຳເພ ິ່ ນ. ສຳນເລ ິ່ ມກຳນພ ພຳກສຳ ແລະໜງັສຕືິ່ຳງໆກ ຖກືເປ ດອອກ. 

   ພວກເຮົຳຮູີ້ວິ່ຳຜູີ້ມ  ຊ ວ ດຢູິ່ຕະຫ ອດໄປແມ ິ່ນພຣະເຈົີ້ຳຂອງອ ດສະຣຳເອນ. ສ ິ່ ງນ ີ້ແມ ິ່ນຈະແຈ ີ້ງແລະຄ  ຳ 

ອະທ ບຳຍກິ່ຽວກບັບນັລງັຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນຄກືນັກບັໃນນ ມ  ດຂອງເອເຊກຽນເລືິ່ ອງບນັລງັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ 

(ອຊກ. 1). ໄຟ, ກງົລ ີ້, ແລະຮບູຮິ່ຳງເໝືອນມະນດຸກ  ຳລງັນ ັິ່ງເທ ງບນັລງັໃນນ ມ  ດນ ັີ້ນແມ ິ່ນຄກືນັກບັໃນ

ນ ມ  ດຂອງດຳນ ເອນ. 

   ແຕິ່ທິ່ຳນໄດີ້ສງັເກດເຫັນບ ວິ່ຳບ ິ່ ໄດີ້ມ  ບນັລງັດຽວເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ? ໃນນ ມ  ດຂອງດຳນ ເອນມ ຫ ຳຍບນັລງັ         

(ດນອ. 7: 9). ມ ບນັລງັພຽງພ ສ  ຳລບັສະມຳຊ ກທງັໝດົໃນສະພຳເໜືອທ  ຳມະຊຳດ, ເຊ ິ່ ງແມ ິ່ນສະພຳວ ນ

ຍຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ (ດນອ.:10) 

   ສະພຳແຫິ່ງສະຫວນັປະຊຸມກນັເພືິ່ ອຕດັສ ນສ ິ່ ງທ ິ່ ຄວນເຮັດກິ່ຽວກບັ 4 ຊຳດ, ເຊ ິ່ ງເປັນສນັຍຳລກັຂອງ

ສດັຮີ້ຳຍທງັສ ິ່ ຊະນ ດ. ເຊ ິ່ ງໄດີ້ມ  ກຳນຕດັສ ນວິ່ຳສດັທ ສ ິ່ ຕີ້ອງຖກືຂີ້ຳ, ໝຳຍຄວຳມວິ່ຳປະເທດຊຳດທ ສ ິ່ ຈະຖກື

ທ  ຳ ລຳຍ. ສຳມຊຳດອືິ່ ນໆຈະສືບຕ ິ່ ມ  ຢູິ່, ແຕິ່ຈະຖກືຍ ດເອົຳອ  ຳນຳດໄປ (ດນອ. 7:11–12). ພວກເຂົຳຈະ

ຖກືຈດັຢູິ່ໃຕີ້ອ  ຳນຳດຂອງກະສດັອງົໃໝິ່ແລະອຳນຳຈກັຂອງເພ ິ່ ນ. ຕອນນ ີ້ເປັນຊິ່ວງເວລຳທ ິ່ ນ ມ  ດໜີ້ຳສນົໃຈ

ຫ ຳຍຍ ິ່ ງຂ ີ້ນ. 

ບດຸມະນດຸທ ິ່ ມຳເທ ງເມກ 

ດຳນ ເອນຍງັເລົິ່ ຳເຖ ງນ ມ  ດຂອງເພ ິ່ ນຕ ິ່ ໄປ: 

ໃນເວລຳກຳງຄນືລະຫວິ່ຳງເກ ດນ ມ  ດນ ີ້ ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ເຫັນຜູີ້ໜ ິ່ ງມ  ຮບູຮິ່ຳງເໝືອນບດຸມະນດຸ. ເພ ິ່ ນ

ຫຍບັເຂົີ້ຳມຳໃກີ້ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳ ເພ ິ່ ນມຳເທ ງເມກໃນສະຫວນັ ແລະເພ ິ່ ນໄດີ້ໄປຫຳຜູີ້ມ  ຊ ວ ດຢູິ່ຕະຫລອດໄປ 

ແລະເຂົີ້ຳເຝົີ້ຳເພ ິ່ ນ. ເພ ິ່ ນໄດີ້ຮບັສ ດອ  ຳນຳດ, ກຽດຕ ຍດົ ແລະອ  ຳນຳດແຫິ່ງກຳນເປັນໃຫຍິ່ ຈນົວິ່ຳທກຸ

ຊນົຊຳດ, ທກຸເຊືີ້ອຊຳດ ແລະທກຸພຳສຳໄດີ້ຮບັໃຊີ້ເພ ິ່ ນ. ສ ດອ  ຳນຳດຂອງເພ ິ່ ນຈະດ  ຳລງົຢູິ່ຕະຫລອດ

ໄປ ແລະອຳນຳຈກັຂອງເພ ິ່ ນກ ຈະບ ິ່ ສ ີ້ນສດຸເປັນຈກັເທືິ່ ອ. (ດນອ. 7:13–14) 

   ຄ  ຳວິ່ຳ“ບດຸມະນດຸ” ແມ ິ່ນປະໂຫຍກໜ ິ່ ງທ ິ່ ໃຊີ້ຫ ຳຍຄ ັີ້ງໃນພຣະສນັຍຳເດ ມ. ບ ິ່ ຄວນແປກໃຈເລ ຍທ ິ່ ມນັພນັ

ລະນຳເຖ ງມະນດຸ. ຄວຳມແປກໃຈກ ຄມືະນດຸຄນົນ ີ້ຍງັຖກືກິ່ຳວວິ່ຳກ  ຳລງັຈະມຳຢູິ່ເທ ງເມກໄປຫຳຜູີ້ມ  ຊ ວ ດຢູິ່

ຕະຫ ອດໄປ (ດນອ. 7: 13). 



   ເປັນຫຍງັສ ິ່ ງນ ັີ້ນສ  ຳຄນັ? ເພຳະວິ່ຳຢູິ່ທກຸໆບິ່ອນທ ິ່ ມ  ພນັລະນຳເຖ ງຜູີ້ທ ິ່ ມຳເທ ງເມກນ ີ້ເກ ດຂ ີ້ນໃນພຣະສນັ

ຍຳເດ ມເຊ ິ່ ງເປັນກຳນອີ້ຳງເຖ ງພຣະເຈົີ້ຳເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ (ອຊຢ. 19:1; ພບຍ.33:26; ພສສ. 68:32–33; ພສສ. 

104:1-4). ແຕິ່ໃນດຳນ ເອນບດົທ  7, ພຣະເຈົີ້ຳຢູິ່ເທ ງບນັລງັຂອງພຣະອງົແລີ້ວແລະເອ ີ້ນວິ່ຳຜູີ້ມ  ຊ ວ ດຢູິ່

ຕະຫ ອດໄປ. ດຳນ ເອນເຫັນຄນົຜູີ້ໜ ິ່ ງພວມມຳເທ ງເມກຜູີ້ທ ິ່ ໄດີ້ຮບັນຳມມະຍດົວິ່ຳເປັນພຣະເຈົີ້ຳ. ນ ີ້ໝຳຍ

ຄວຳມວິ່ຳມ   "ພຣະເຈົີ້ຳພຣະພຳກທ ສອງ" ໃນນ ມ  ດ. ນ ີ້ແມ ິ່ນຄ  ຳອະທ ບຳຍຄືກບັວ ທ ທ ິ່ ຄຣ ສຕຽນເຊືິ່ ອໃນ           

ພຣະເຈົີ້ຳສຳມພຣະພຳກ.ພຣະເຈົີ້ຳມ  ພຽງແຕິ່ອງົດຽວເທົິ່ ຳນ ັີ້ນແຕິ່ມ  ສຳມພຣະພຳກ. 

ນ ັີ້ນເປັນເລືິ່ ອງທ ິ່ ຖກືຕີ້ອງແລີ້ວ. 

   ຕອນທ ິ່ ພຣະເຢຊູໄດີ້ຢືນຢູິ່ໃນກຳນໄຕິ່ສວນຄະດ ຂອງພຣະອງົຕ ິ່ໜີ້ຳມະຫຳປະໂຣຫ ດກຳຢະຟຳ,              

(ມດັທຳຍ 26) ຊ ວ ດຂອງພຣະອງົແມ ິ່ນຂ ີ້ນກບັສ ິ່ ງທ ິ່ ຜູີ້ນ  ຳຄນົຢ ວຕດັສ ນໃຈ. ພຣະເຢຊູໄດີ້ກ ິ່ຳວບຳງສ ິ່ ງບຳງ

ຢິ່ຳງທ ິ່ ເຮັດໃຫີ້ພວກເຂົຳທກຸຄນົໃຈຮີ້ຳຍຫ ຳຍເມ ືິ່ອພຣະອງົກິ່ຳວເຖ ງນ ມ  ດຂອງດຳນ ເອນ: 

ບນັດຳຫວົໜີ້ຳປະໂຣຫ ດ ແລະບນັດຳສະມຳຊ ກສະພຳ ຫຳພະຍຳນຫ ກັຖຳນບ ິ່ ຈ  ງຂ ີ້ນມຳຕ ິ່ ສູີ້ພຣະອງົ 

ເພືິ່ ອໃຫີ້ພຣະອງົຖກືໂທດປະຫຳນ,  ແຕິ່ພວກເຂົຳຫຳຫ ກັຖຳນບ ິ່ ໄດີ້ ເຖ ງແມ ິ່ນວິ່ຳ ມ  ຫ ຳຍຄນົອອກມຳ

ກິ່ຳວຫຳພຣະອງົ ໂດຍບ ິ່ ມ  ມນູຄວຳມຈ ງກ ຕຳມ ໃນທ ິ່ ສດຸ ກ ມ  ສອງຄນົອອກມຳ  ແລະກິ່ຳວຫຳວິ່ຳ, “ຄນົ

ນ ີ້ແຫ ະໄດີ້ເວົີ້ຳວິ່ຳ‘ເຮົຳສຳມຳດທ  ຳລຳຍວ ຫຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳລງົແລະສີ້ຳງຂ ີ້ນໃໝິ່ໄດີ້ພຳຍໃນສຳມວນັ.”’ 

 ມະຫຳປະໂຣຫ ດຢືນຂ ີ້ນ ແລະເວົີ້ຳຕ ິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳວິ່ຳ, “ເຈົີ້ຳບ ິ່ ຕອບຫຍງັບ ? ຂ ີ້ກ ິ່ຳວຫຳຕ ິ່ ສູີ້ເຈົີ້ຳເຫ ົິ່ ຳນ ີ້

ເປັນແນວໃດ?”  ແຕິ່ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳມ  ດງຽບຢູິ່ ແລີ້ວມະຫຳປະໂຣຫ ດໄດີ້ເວົີ້ຳຕ ິ່ ພຣະອງົອ ກວິ່ຳ, “ໃນ

ນຳມຂອງພຣະເຈົີ້ຳອງົຊງົຊ ວ ດຢູິ່ ໃຫີ້ເຈົີ້ຳສຳບຳນວິ່ຳ, ‘ເຈົີ້ຳເປັນພຣະຄຣ ດພຣະບດຸຂອງພຣະເຈົີ້ຳ.”’ 

ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຊງົຕອບວິ່ຳ, “ດ ັິ່ງທ ິ່ ເຈົີ້ຳເວົີ້ຳນ ັີ້ນແລີ້ວ, ແຕິ່ຫ ຳຍກວິ່ຳນ ັີ້ນອ ກ ເຮົຳບອກພວກເຈົີ້ຳວິ່ຳ ໃນ

ເວລຳຕ ິ່ ໄປ ພວກເຈົີ້ຳຈະເຫັນບດຸມະນດຸນ ັິ່ງຢູິ່ເບືີ້ອງຂວຳຂອງອງົຊງົຣ ດອ  ຳນຳດຍ ິ່ ງໃຫຍິ່ ແລະກ  ຳລງັ

ສະເດັດມຳເທ ງເມກໃນສະຫວນັ.”  ເມ ືິ່ອໄດີ້ຍ ນດ ັິ່ງນ ັີ້ນ ມະຫຳປະໂຣຫ ດກ ຈ ກເສືີ້ອຂອງຕນົ ແລີ້ວເວົີ້ຳ

ຂ ີ້ນວິ່ຳ, “ມນັໄດີ້ເວົີ້ຳໝ ິ່ ນປະໝຳດພຣະເຈົີ້ຳແລີ້ວ ພວກເຮົຳຍງັຈະຕີ້ອງກຳນພະຍຳນຫຍງັຕືິ່ ມອ ກ? ນ ີ້

ແຫ ະ ພວກເຈົີ້ຳໄດີ້ຍ ນຄ  ຳເວົີ້ຳໝ ິ່ ນປະໝຳດພຣະເຈົີ້ຳແລີ້ວ  ພວກເຈົີ້ຳຄ ດເຫັນຢິ່ຳງໃດ?” ພວກເຂົຳ

ຕອບວິ່ຳ, “ມນັຜ ດແລະສມົຄວນຕຳຍ.” 

   ຄ  ຳຕອບຂອງພຣະເຢຊູເບ ິ່ ງຄບື ິ່ ກ ິ່ຽວຂີ້ອງກບັຄ  ຳຖຳມທ ິ່ ຊດັເຈນຂອງກຳຢະຟຳ. ພຣະເຢຊູໄດີ້ກ ິ່ຳວເຖ ງ

ດຳນ ເອນ 7:13 ເມ ືິ່ອກຳຢະຟຳຖຳມວິ່ຳພຣະອງົເປັນ“ ພຣະເມຊ ອຳຜູີ້ເປັນພຣະບດຸຂອງພຣະເຈົີ້ຳບ ?”   

ຄ  ຳຕອບຂອງພຣະເຢຊູໝຳຍຄວຳມວິ່ຳ,  ເຈົີ້ຳຢຳກຮູີ້ວິ່ຳເຮົຳແມ ິ່ນໃຜແທີໆ້ ບ ກຳຢະຟຳ ?  ຟງັດ ໆ .               

ກຳຢະຟຳເຂົີ້ຳໃຈທນັທ ແລະຮີ້ອງຂ ີ້ນວິ່ຳເວົີ້ຳໝ ິ່ ນປະໝຳດ ! ກຳຢະຟຳເຂົີ້ຳໃຈວິ່ຳພຣະເຢຊູອີ້ຳງວິ່ຳຕນົ



ເປັນພຣະເຈົີ້ຳພຣະພຳກທ ິ່ ສອງໃນດຳນ ເອນ 7:13.   ພຣະເຢຊູອີ້ຳງວິ່ຳເປັນຄນົຜູີ້ທ ິ່ ມຳເທ ງເມກໃນ

ສະຫວນັ.  ໃນພຣະສນັຍຳເດ ມຄ  ຳນ ີ້ໄດີ້ຖກືໃຊີ້ເພືິ່ ອອະທ ບຳຍກິ່ຽວກບັພຣະເຈົີ້ຳເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ. ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້

ອີ້ຳງວິ່ຳເປັນພຣະເຈົີ້ຳໃນເນືີ້ອກຳຍຂອງມະນດຸ. ສ  ຳລບັຜູີ້ນ  ຳຄນົຢ ວທ ິ່ ບ ິ່ ເຊືິ່ ອວິ່ຳພຣະເຢຊູເປັນພຣະເມຊ ອຳ, 

ນ ີ້ແມ ິ່ນກຳນໝ ິ່ ນປະໝຳດ ແລະອຳດຈະໝຳຍເຖ ງຄ  ຳຕດັສ ນປະຫຳນຊ ວ ດເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ. 

   ແຕິ່ພຣະເຢຊູຮູີ້ເລືິ່ ອງນ ີ້ແລະເຂົີ້ຳໃຈຢິ່ຳງຊດັເຈນສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະອງົກ  ຳລງັເຮັດຢູິ່. ພຣະເຢຊູບ ິ່ ສນົໃຈທ ິ່ ຈະປກົ

ປີ້ອງຕນົເອງຈຳກຄວຳມຕຳຍ. ພຣະເຢຊູຮູີ້ວິ່ຳພຣະອງົຕີ້ອງຕຳຍເພືິ່ ອເຮັດໃຫີ້ອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳຟືີ້ນຟ.ູ 

ພຣະອງົຮູີ້ວິ່ຳກຳນຕຳຍຂອງພຣະອງົຈະນ  ຳເອົຳຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອເຂົີ້ຳມຳໃນຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພຣະເຢຊູຮູີ້ວິ່ຳ 

ກຳນສ ີ້ນພຣະຊນົຂອງພຣະອງົຈະເປັນຫນົທຳງໃຫີ້ປະຊຳຊຳດໄດີ້ຮບັກຳນປດົປິ່ອຍຈຳກສ ດອ  ຳນຳດຂອງຜູີ້

ປກົຄອງແລະອ  ຳນຳດເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ. ປະເທດຕິ່ຳງໆໄດີ້ຖກືຄວບຄມຸໂດຍພວກຜູີ້ປກົຄອງເຫ ົິ່ ຳ

ນ ີ້ນບັຕ ັີ້ງແຕິ່ພວກເຂົຳໄດີ້ປະຕ ເສດພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ວ ຫຳນຫ ບຳເບນ. 

   ແລະແລີ້ວພຣະເຢຊູກ ຕຳຍ. ເພງສນັລະເສ ນບດົທ  22 ແມ ິ່ນເປັນທ ິ່ ຮູີ້ຈກັກນັດ ວິ່ຳເປັນກຳນພນັລະນຳ

ເຖ ງຜນົກະທບົທຳງຮິ່ຳງກຳຍຂອງກຳນຖກືຄ ງແນວໃດ. ຖກືຂຽນໂດຍດຳວ ດ, ແຕິ່ບອກພວກເຮົຳວິ່ຳມ  ຫຍງັ

ເກ ດຂ ີ້ນຢູິ່ໃນໂລກເໜືອທ  ຳມະຊຳດໃນເວລຳທ ິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຖກືຄ ງກ  ຳລງັຈະຕຳຍຢູິ່ເທ ງໄມ ີ້ກຳງແຂນ.              

ດຳວ ດໂສກເສົີ້ຳເສຍໃຈ: 

ທກຸຄນົທ ິ່ ເຫັນຂີ້ຳນີ້ອຍຕິ່ຳງກ ຫວົຂວນັ 

ແລບລ ີ້ນແລະແກວິ່ງຫວົໃສິ່ຂີ້ຳນີ້ອຍ. 

 ພວກເຂົຳເວົີ້ຳວິ່ຳ, “ເຈົີ້ຳຜູີ້ເພ ິ່ ງພຣະເຈົີ້ຳຢຳເວເອ ຍເປັນຫຍງັພຣະອງົບ ິ່ ມຳຊິ່ວຍກູີ້ເອົຳເຈົີ້ຳ? 

ຖີ້ຳພຣະອງົພ ໃຈໃນຕວົເຈົີ້ຳແທີ້ນ ັີ້ນ 

ເປັນຫຍງັພຣະອງົບ ິ່ ມຳຊິ່ວຍເຫ ືອເອົຳເຈົີ້ຳໄວີ້?”… 

ສດັຕດູ ັິ່ງຝງູງວົປິ່ຳອີ້ອມຂີ້ຳນີ້ອຍໄວີ້ທກຸແຈ 

ດ ັິ່ງງວົປິ່ຳຮີ້ຳຍແຕິ່ເຂດບຳຊຳນທ ິ່ ປ ດລີ້ອມໄວີ້. 

 ພວກເຂົຳອີ້ຳປຳກໃສິ່ເໝືອນດ ັິ່ງຝງູໂຕສ ງ 

ທ ິ່ ກ  ຳລງັຮີ້ອງແຜດສຽງແລະຈະກດັກ ນເນືີ້ອ. 

 ເຫືິ່ ອແຮງຂອງຂີ້ຳນີ້ອຍກ ໄດີ້ສນູເສຍໄປ 

ດ ັິ່ງນ  ີ້ຳທ ິ່ ໄຫລຊະໄປຕຳມພືີ້ນດ ນນ ັີ້ນ. 

ກະດກູຂອງຂີ້ຳນີ້ອຍທກຸຊ ກກ ບ ິ່ ຕ ດຕ ິ່ ກນັ (ພສສ.22.7-14) 



   ພຳກສິ່ວນໜ ິ່ ງທ ິ່ ພນັລະນຳເຖ ງຄວຳມໜີ້ຳຢີ້ຳນກວົທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດເຊ ິ່ ງພຣະເຢຊູໄດີ້ອດົທນົຄື “ງວົປິ່ຳ

ຮີ້ຳຍແຕິ່ເຂດບຳຊຳນ.” ຈ ົິ່ງຈືິ່ໄວີ້ວິ່ຳບຳຊຳນຖເືປັນສ  ຳນກັງຳນໃຫຍິ່ຂອງຜູີ້ປກົຄອງຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະ

ຊຳດແລະເປັນທຳງເຂົີ້ຳສູິ່ອຳນຳຈກັແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍ. ບຳຊຳນມ ວ ຫຳນຫ ຳຍແຫິ່ງສ  ຳລບັກຳນນະມດັສະກຳນ

ພະບຳອຳນເຊ ິ່ ງເປັນສນັຍຳລກັຂອງງວົ “ງວົປິ່ຳຮີ້ຳຍແຕິ່ເຂດບຳຊຳນ.” ກິ່ຳວເຖ ງອ  ຳນຳດແຫິ່ງຄວຳມມດື. 

ໃນສະໄໝຂອງພວກເຮົຳເຫດກຳນທ ິ່ ໜີ້ຳຢີ້ຳນນ ີ້ໄດີ້ຖກືອະທ ບຳຍເປັນຢິ່ຳງດ ໃນປ ີ້ມທ ິ່ ຂຽນໂດຍຊ ເອສ ເລວ ສ

ເຊັິ່ ນ: ໂຕສ ງ,ແມ ິ່ມດົແລະຕູີ້ເສືີ້ອຜີ້ຳ (C. S. Lewis in The Lion, the Witch, and the 

Wardrobe.) ຖີ້ຳທິ່ຳນໄດີ້ອິ່ຳນປ ີ້ມຫ ືໄດີ້ເບ ິ່ ງຮບູເງຳົແລີ້ວ, ທິ່ຳນຈະຈືິ່ຈ  ຳສ ງໂຕ, ທ ິ່ ເອ ີ້ນວິ່ຳອດັສະລຳນ 

Aslan, ຍອມສະລະຊ ວ ດຂອງຕນົໃຫີ້ກບັສດັຮີ້ຳຍແລະຖກືຂີ້ຳໂດຍແມ ິ່ມດົຂຳວ (Witch White) ຢູິ່ເທ ງ

ໂຕະຫ ນ. ແຕິ່ອດັສະລຳນ Aslan ກ  ຳລງັໃຊີ້ກຳນກະທ  ຳທ ິ່ ບ ິ່ ດ ຂອງແມ ິ່ມດົຂຳວ (White Witch) ເພືິ່ ອ

ເຮັດບຳງສ ິ່ ງທ ິ່ ນຳງບ ິ່ ຮູີ້ໃຫີ້ສ  ຳເລັດ. 

   ໃນລກັສະນະດຽວກນັພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ເອົຳຊະນະຊຳຕຳນຢິ່ຳງສມົບນູ. ຊຳຕຳນຄ ດວິ່ຳມນັໄດີ້ຮບັ

ໄຊຊະນະແລີ້ວ, ແຕິ່ມນັພດັໄດີ້ທ  ຳລຳຍມນັເອງ. ສ ິ່ ງມ  ຊ ວ ດທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍຄ ດວິ່ຳເປັນໄຊຊະນະເຕັມທ ິ່ ຂອງພວກ

ມນັແຕິ່ພດັກຳຍເປັນຄວຳມພິ່ຳຍແພີ້ທ ິ່ ບ ິ່ ສຳມຳດຍີ້ອນກບັໄດີ້ຂອງພວກມນັເອງ. 

ທິ່ຳນເປັນພຣະເຈົີ້ຳ,ແຕິ່ທິ່ຳນຈະຕຳຍຄກືນັກບັມະນດຸ 

   ຊຳຕຳນສນູເສຍຂ ີ້ຮຽກຮີ້ອງຂອງມນັເໜືອລກູຫ ຳນທງັໝດົຂອງອຳດຳມ, ແຕິ່ນ ັີ້ນບ ິ່ ແມ ິ່ນທງັໝດົທ ິ່ ມນັ 

ສນູເສຍໄປ. ທ ິ່ ໄມ ີ້ກຳງແຂນ, ຊຳຕຳນແລະອ  ຳນຳດກະບດົອືິ່ ນໆຂອງຄວຳມມດືຈະເລ ິ່ ມຮູີ້ວິ່ຳອຳນຳຈກັຂອງ

ພວກເຂົຳເລ ິ່ ມນີ້ອຍລງົເລືີ້ອຍໆ. 

   ສະມຳຊ ກວ ນຍຳນແຫິ່ງສະພຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ຖກືມອບໝຳຍໃຫີ້ເປັນຜູີ້ມ  ອ  ຳນຳດເໜືອປະຊຳຊຳດ

ຕິ່ຳງໆໂດຍພຣະເຈົີ້ຳອງົສງູສດຸຂອງອ ດສະຣຳເອນ (ພບຍ.4: 19–20; 32: 8–9). ພວກເຮົຳບ ິ່ ໄດີ້ຮບັ

ກຳນແຈ ີ້ງວິ່ຳພວກເຂົຳກຳຍເປັນສດັຕຂູອງພຣະເຈົີ້ຳເມ ືິ່ອໃດ, ແຕິ່ເຫັນຈະແຈ ີ້ງວິ່ຳພວກເຂົຳໄດີ້ກະບດົ. 

ພວກເຂົຳຍງັຫນັປະຊຳຊນົຂອງພຣະເຈົີ້ຳຄຄືນົອ ດສະຣຳເອນອອກຈຳກກຳນນະມດັສະກຳນພຣະອງົມຳ

ຖວຳຍເຄືິ່ ອງບຊູຳພວກເຂົຳແທນ (ພບຍ.17: 1-3; 29: 26 29 27; 32:17). ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ຂຽນກິ່ຽວ

ກບັເພງສນັລະເສ ນບດົທ  82 ໃນບດົທ  2   ເມ ືິ່ອຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ແນະນ  ຳສະພຳທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດຂອງ          

ພຣະເຈົີ້ຳ. ພຣະເຈົີ້ຳໃນເພງສນັລະເສ ນບດົທ  82 ໄດີ້ບອກພວກລກູຊຳຍທ ິ່ ກະບດົຂອງພວກພຣະອງົວິ່ຳ

ພວກເຂົຳໄດີ້ໃຊີ້ອ  ຳນຳດຂອງພວກເຂົຳໃນທຳງທ ິ່ ຜ ດແລະໄດີ້ຕອບແທນດີ້ວຍຄວຳມຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍແທນ. ພວກ

ເຂົຳບ ິ່ ໄດີ້ເຄົຳລບົນບັຖຕື ິ່ ກດົຂອງພຣະເຈົີ້ຳຫ ືຄວຳມຍດຸຕ ທ  ຳຂອງພຣະອງົຄື: 

 ພຣະເຈົີ້ຳຊງົປກົຄອງໃນສະພຳແຫິ່ງສະຫວນັນ ັີ້ນ 



ພຣະອງົພ ພຳກສຳໃນທິ່ຳມກຳງບນັດຳພະທງັຫ ຳຍວິ່ຳ(ເອໂລຮ ມ), 

 “ພວກທິ່ຳນຕີ້ອງຢດຸຕ ກຳນຕດັສ ນອນັບ ິ່ ຍດຸຕ ທ  ຳ ແລະຕີ້ອງເຊົຳເປັນພກັພວກຂອງຄນົຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ 

ຈ ົິ່ງປີ້ອງກນັສ ດທ ຄນົທກຸຈນົແລະລກູກ  ຳພີ້ຳທງັຫລຳຍຈ ົິ່ງສພຸຳບແກິ່ຄນົຂດັສນົແລະຂຳດທ ິ່ ເພ ິ່ ງ. 

ຈ ົິ່ງຊິ່ວຍກູີ້ເອົຳຄນົອິ່ອນແຮງແລະຄນົຍຳກຈນົໃຫີ້ພ ົີ້ນຈຳກອ  ຳນຳດຂອງບນັດຳຄນົຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ. 

ພວກເຈົີ້ຳໂງ ິ່ຈ ີ້ຳ ແລະບ ິ່ ຮູີ້ຈກັຫຍງັ ທງັຍິ່ຳງໄປມຳໃນຄວຳມມດື 

ແລະຄວຳມຍດຸຕ ທ  ຳໄດີ້ສນູເສຍໄປຈຳກໂລກນ ີ້.(ພສສ.82:1-5) 

   ສິ່ວນທ ິ່ ເຫ ືອຂອງເພງສນັລະເສ ນກິ່ຳວວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ເອ ີ້ນກຳນປະຊຸມໃນສະພຳແຫິ່ງສະຫວນັນ ີ້ເພືິ່ ອ

ບອກບນັດຳເທບພະເຈົີ້ຳກະບດົວິ່ຳອະນຳຄດົຂອງພວກເຂົຳແມ ິ່ນຄວຳມຕຳຍ. ກຳນປກົຄອງຂອງພວກເຂົຳ

ດີ້ວຍຄວຳມຢີ້ຳນກວົຕ ິ່ ປະເທດຕິ່ຳງໆຈະສ ີ້ນສດຸລງົເມ ືິ່ອພຣະເຈົີ້ຳຕດັສ ນໃຈທ ິ່ ຈະຍ ດປະຊຳຊຳດຄນືມຳ: 

ເຮົຳກິ່ຳວວິ່ຳ, ‘ພວກເຈົີ້ຳຄືບນັດຳພະທງັຫ ຳຍ 

ເປັນພວກລກູຊຳຍອງົສງູສດຸທງັໝດົ.’ 

 ແຕິ່ພວກເຈົີ້ຳພດັເປັນດ ັິ່ງມະນດຸທ  ຳມະດຳ 

ແລະຈະສ ີ້ນຊ ວຳລງົດ ັິ່ງເຈົີ້ຳຊຳຍຄນົໜ ິ່ ງ.” 

 ຂີ້ຳແດິ່ພຣະເຈົີ້ຳ ຂ ຈ ົິ່ງສະເດັດມຳປກົຄອງໂລກນ ີ້ 

ເພຳະຊນົຊຳດທງັໝດົເປັນຂອງພຣະອງົ (ພສສ.82:6-8) 

ພຣະເຈົີ້ຳຈະຕດັສ ນໃຈທ ິ່ ຈະຍ ດປະເທດຕິ່ຳງໆຄືນເມ ືິ່ອໃດ? ພວກເຮົຳອິ່ຳນຄ  ຳຕອບຢູິ່ໃນດນອ. 7:14ຄ:ື 

  ເພ ິ່ ນໄດີ້ຮບັສ ດອ  ຳນຳດ, ກຽດຕ ຍດົ ແລະອ  ຳນຳດແຫິ່ງກຳນເປັນໃຫຍິ່ ຈນົວິ່ຳທກຸຊນົຊຳດ,ທກຸເຊືີ້ອຊຳດ   

  ແລະທກຸພຳສຳໄດີ້ຮບັໃຊີ້ເພ ິ່ ນ. ສ ດອ  ຳນຳດຂອງເພ ິ່ ນຈະດ  ຳລງົຢູິ່ຕະຫ ອດໄປ ແລະອຳນຳຈກັຂອງເພ ິ່ ນກ       

  ຈະບ ິ່ ສ ີ້ນສດຸເປັນຈກັເທືິ່ ອ. 

 ຄວຳມໝຳຍຂອງດຳນ ເອນ7: 13–14 ແມ ິ່ນຈະແຈ ີ້ງ ເມ ືິ່ອບດຸມະນດຸໄດີ້ຮບັລຳຊະອຳນຳຈກັກ ຈະເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນ

ກຳນທ  ຳລຳຍອ  ຳນຳດເໜືອທ  ຳມະຊຳດແຫິ່ງຄວຳມມດື. ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳໄດີ້ຮບັລຳຊະອຳນຳຈກັເມ ືິ່ອພຣະອງົ

ເປັນຄນືມຳຈຳກຕຳຍ.  ພຣະເຈົີ້ຳ “ຊງົບນັດຳນໃຫີ້ພຣະອງົຄນືພຣະຊນົ ແລະຊງົໃຫີ້ປະທບັເບືີ້ອງຂວຳ                     

ພຣະຫດັຂອງພຣະເຈົີ້ຳໃນສະຫວນັສະຖຳນ.  ສງູກວິ່ຳບນັດຳວ ນຍຳນທ ິ່ ຄອບຄອງ, ຜູີ້ມ  ອ  ຳນຳດ, ຜູີ້ມ  ຣ ດ

ເດດ, ຜູີ້ມ  ອຳນພຸຳບ ແລະເໜືອກວິ່ຳນຳມຊືິ່ ທງັປວງທ ິ່ ເຂົຳເອ ິ່ ຍຂ ີ້ນ ບ ິ່ ແມ ິ່ນໃນສະໄໝນ ີ້ເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ ແຕິ່ວິ່ຳໃນ

ສະໄໝທ ິ່ ຈະມຳເຖ ງດີ້ວຍ.” (ອຟຊ. 1: 20–21). 



ສຳເຫດທ ິ່ ເລືິ່ ອງນ ີ້ສ  ຳຄນັ 

   ກິ່ອນພຣະເຢຊູຖກືຄ ງທ ິ່ ໄມ ີ້ກຳງແຂນ, ຊຳຕຳນເຄ ຍມ  ສ ດຮຽກຮີ້ອງຕ ິ່ ມະນດຸທກຸຄນົຕະຫ ອດໄປ. ມະນດຸ

ທກຸຄນົຕຳຍແລະໄປສູິ່ໂລກແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍ. ໂລກແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍແມ ິ່ນອຳນຳຈກັຂອງຊຳຕຳນ. ແລະໃນ

ອຳນຳຈກັຂອງມນັ, ພວກເຮົຳຈະຢູິ່ຕະຫ ອດໄປ, ຖີ້ຳບ ິ່ ແມ ິ່ນຍີ້ອນກຳນເສຍສະລະຂອງພຣະເຢຊູແລະກຳນ

ເປັນຄນືມຳຈຳກຕຳຍຂອງພຣະອງົ. ຜິ່ຳນຄວຳມເຊືິ່ ອໃນວຽກງຳນຂອງພຣະອງົເທ ງໄມ ີ້ກຳງແຂນ, ພວກເຮົຳ

ກ ໄດີ້ຖກືເຮັດໃຫີ້ເປັນຄນືມຳສູິ່ຊ ວ ດໃໝິ່ກບັພຣະເຢຊູ. ໃນບດົກິ່ອນໜີ້ຳນ ີ້ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ຂຽນກິ່ຽວກບັຊຳຕຳນ

ຖກືໄລິ່ອອກຈຳກທ ິ່ ປະທບັຂອງພຣະເຈົີ້ຳເມ ືິ່ອອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນຢູິ່ເທ ງແຜິ່ນດ ນໂລກ (ລກ. 

10:18). ພຣະເຈົີ້ຳຈະບ ິ່ ຍອມຮບັຂ ີ້ກ ິ່ຳວໂທດຂອງຊຳຕຳນຕ ິ່ ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອ. ຊຳຕຳນບ ິ່ ມ  ຂ ີ້ອີ້ຳງສ ດຕ ິ່ ຈ  ດວ ນຍຳນ

ຂອງພວກເຮົຳອ ກຕ ິ່ ໄປ. 

ເປັນຫຍງັພວກເຮົຳດ  ຳເນ ນຊ ວ ດຄກືບັວິ່ຳຊຳຕຳນຍງັມ  ຂ ີ້ອີ້ຳງສ ດຕ ິ່ ພວກເຮົຳຢູິ່? 

   ຄວຳມພ ົີ້ນບ ິ່ ໄດີ້ມຳຈຳກຄວຳມພະຍຳຍຳມຂອງພວກເຮົຳເພືິ່ ອຄວຳມສມົບນູແບບທຳງສ ນທ  ຳ. ຄວຳມພ ົີ້

ນມຳຈຳກອຳນຳຈກັແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍແມ ິ່ນຂອງປະທຳນທ ິ່ ມຳຈຳກພຣະຄນຸຂອງພຣະເຈົີ້ຳ, ໂດຍຜິ່ຳນຄວຳມ

ເຊືິ່ ອ (ອຟຊ. 2: 8–9). ນ ັີ້ນໝຳຍຄວຳມວິ່ຳຄວຳມພ ົີ້ນບ ິ່ ສຳມຳດສນູເສຍໄປໂດຍຄວຳມບ ິ່ ສມົບນູແບບທຳງ

ສ ນ ທ  ຳຂອງພວກເຮົຳ. ສ ິ່ ງທ ິ່ ບ ິ່ ໄດີ້ມຳຈຳກກຳນສີ້ຳງຄນຸງຳມຄວຳມດ , ຈະບ ິ່ ສຳມຳດສນູເສຍໄປດີ້ວຍຜນົ 

ງຳນທ ິ່ ບ ິ່ ດ . ຄວຳມລອດພົີ້ນແມ ິ່ນເລືິ່ ອງກິ່ຽວກບັຄວຳມເຊືິ່ ອທ ິ່ ສດັຊືິ່ . ພວກເຮົຳໄວີ້ວຳງໃຈໃນສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຢຊູ

ໄດີ້ເຮັດເພືິ່ ອຕີ້ຳນກຳນກິ່ຳວໂທດຂອງຊຳຕຳນ. ພວກເຮົຳຫນັໜ ຈຳກກຳນຕ ດຕຳມພະອືິ່ ນໆແລະລະບບົຂອງ

ວ ຫຳນຫ ືວດັວຳອຳຮຳມ, ກຳນຂຳບໄຫວີ້ບຊູຳ, ແລະພ ທ ກ  ຳຕິ່ຳງໆ. 

   ນ ັີ້ນແມ ິ່ນຂິ່ຳວສຳນເລືິ່ ອງລຳຊະອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ພວກເຮົຳໄດີ້ຮບັມອບໝຳຍໃຫີ້ໄປບອກກບັ 

ມະນດຸທກຸຄນົຈຳກທກຸໆຊຳດ (ມທ. 28:19–20). ແລະເມ ືິ່ອພວກເຮົຳເຊືິ່ ອຟງັແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ຈະ

ສີ້ຳງສຳວກົໃໝິ່, ພຣະອງົກ ເລ ິ່ ມປດົປິ່ອຍມະນດຸອອກຈຳກກຳນເປັນຂີ້ຳທຳດຂອງຜູີ້ປກົຄອງແລະອ  ຳນຳດ

ວ ນຍຳນເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ. ໃນຂະນະທ ິ່ ມ  ຄນົເຊືິ່ ອແລະຖກືປດົປິ່ອຍ, ອຳນຳຈກັແຫິ່ງຄວຳມມດືຈະ

ນີ້ອຍລງົເລືີ້ອຍໆ. ໂລກແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍບ ິ່ ສຳມຳດຢດຸຢ ັີ້ງພຣະເຢຊູຈຳກກຳນເປັນຄືນຈຳກຕຳຍໄດີ້. ປະຕູ

ຂອງນຳລກົບ ິ່ ສຳມຳດກກັຂງັບກຸຄນົທ ິ່ ພຣະເຢຊູໄດີ້ຊິ່ວຍປດົປິ່ອຍແລີ້ວ. ຊຳຕຳນແລະນຳລກົຈະບ ິ່ ຕີ້ຳນທຳນ

ຄວຳມກີ້ຳວໜີ້ຳຂອງຂິ່ຳວປະເສ ດໄດີ້. 

   ເມ ືິ່ອພຣະເຢຊູຖກືຄ ງທ ິ່ ໄມ ີ້ກຳງແຂນ, ສ ິ່ ງເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ເບ ິ່ ງຄວືິ່ຳບ ິ່ ເປັນຄວຳມຈ ງສ  ຳລບັພວກສຳວກົ. ແຕິ່ອ ກບ ິ່

ດນົພວກເຂົຳຈະເລ ິ່ ມເຂົີ້ຳໃຈຂິ່ຳວຂ ີ້ຄວຳມດີ້ວຍວ ທ ທ ິ່ ມ  ພະລງັແລະບ ິ່ ສຳມຳດລືມໄດີ້ເລ ຍ. 
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ກຳນປິ່ຽນແປງຄ ັີ້ງຍ ິ່ ງໃຫຍິ່ 

 ເລືິ່ ອງລຳວກິ່ຽວກບັພຣະເຢຊູໃນຂິ່ຳວປະເສ ດເຊັິ່ ນວິ່ຳກຳນເກ ດ, ກຳນຕຳຍແລະກຳນເທດສະໜຳ

ຂອງພຣະອງົເທ ງໂນນພແູມ ິ່ນເປັນທ ິ່ ຮູີ້ຈກັດ ທ ິ່ ສດຸ. ແຕິ່ນອກຈຳກນ ັີ້ນເລືິ່ ອງລຳວທ ິ່ ມ  ຊືິ່ ສຽງຫ ຳຍທ ິ່ ສດຸໃນ    

ພຣະສນັຍຳໃໝິ່ແມ ິ່ນມຳຈຳກພຣະທ  ຳກ ດຈະກຳນບດົທ  2 ນ ີ້ແມ ິ່ນຕອນທ ິ່ ພຣະວ ນຍຳນບ ລ ສດຸເຈົີ້ຳໄດີ້ກະ

ຕຸີ້ນໃຫີ້ຜູີ້ຕ ດຕຳມຂອງພຣະເຢຊູໃນຊິ່ວງເທດສະກຳນຂອງຄນົຢ ວໃນວນັເພນເຕຄ ສະເຕ. ນ ີ້ແມ ິ່ນກຳນເລ ິ່ ມ

ຕ ົີ້ນຂອງກຸິ່ມຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນພຣະເຢຊູເຊ ິ່ ງເອ ີ້ນວິ່ຳຄຣ ສຕະຈກັ. ນ ີ້ກ ິ່ແມ ິ່ນກຳນເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນຂອງຜູີ້ຕ ດຕຳມພຣະເຢຊູ

ທ ິ່ ອອກໄປສູິ່ປະເທດຕິ່ຳງໆເພືິ່ ອບອກຂິ່ຳວປະເສ ດແກິ່ຜູີ້ຄນົໃນນຳມຂອງພຣະເຢຊູ. 

   ນ ີ້ອຳດຈະແມ ິ່ນເລືິ່ ອງທ ິ່ ຄຸີ້ນເຄ ຍ, ແຕິ່ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຄ ດວິ່ຳມ  ເລືິ່ ອງທ ິ່ ເກ ດຂ ີ້ນຫ ຳຍໃນເລືິ່ ອງທ ິ່ ຄນົສິ່ວນໃຫຍິ່

ເຂົີ້ຳໃຈ. ກ ດຈະກຳນບດົທ  2 ມ ຈດຸປະສງົເພືິ່ ອສອນພວກເຮົຳວິ່ຳກຳນສູີ້ຮບົໄດີ້ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນທ ິ່ ຈະຫນັປິ່ຽນກຳນ

ຄອບຄອງແລະອ  ຳນຳດຂອງຜູີ້ປກົຄອງທ ິ່ ກະບດົທ ິ່ ມ  ອ  ຳນຳດເໜືອທ  ຳມະຊຳດ ພວກມນັມ  ອ  ຳນຳດເໜືອ

ປະເທດຕິ່ຳງໆ. ຈ ົິ່ງຈືິ່ໄວີ້ວິ່ຳຫ ງັຈຳກກຳນກະບດົທ ິ່ ວ ຫຳນບຳເບນ ປະຊຳຊຳດຕິ່ຳງໆໄດີ້ຖກືຕກົຢູິ່ພຳຍໃຕີ້ສ ດ

ອ  ຳນຳດຂອງສະມຳຊ ກຂອງສະພຳທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດຂອງພຣະເຈົີ້ຳ, ແຕິ່ຕ ິ່ ມຳພວກເຂົຳໄດີ້ກຳຍເປັນສດັຕູ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ສ ິ່ ງທ ິ່ ເກ ດຂ ີ້ນໃນວນັເພັນເຕຄ ສະເຕແມ ິ່ນຍດຸທະສຳດສງົຄຳມຂອງພຣະເຈົີ້ຳ ໃນກຳນ

ບກຸລກຸທຳງວ ນຍຳນຂອງປະເທດເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ດ ີ້ວຍຂິ່ຳວປະເສ ດຂອງພຣະເຢຊູ. ຂິ່ຳວປະເສ ດກ ຄືມະນດຸບ ິ່  

ຈ  ຳເປັນຕີ້ອງຕກົເປັນທຳດຂອງວ ນຍຳນຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ. 

ວນັເພນເຕຄ ສະເຕ 

ສ ິ່ ງທ ິ່ ເກ ດຂ ີ້ນໃນກ ດຈະກຳນບດົທ  2 ໃນຊິ່ວງເທດສະກຳນວນັເພນເຕຄ ສະເຕແມ ິ່ນຜ ດປກົກະຕ ຫ ຳຍຄື: 

 ເມ ືິ່ອເຖ ງວນັເພັນເຕຄ ສະເຕ ບນັດຳພ ິ່ ນ ີ້ອງຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອທງັໝດົໃນທ ິ່ ນ ັີ້ນ ກ ມຳເຕົີ້ຳໂຮມກນັຢູິ່ບິ່ອນ

ດຽວ.  ໃນທນັໃດນ ັີ້ນ ກ ເກ ດມ  ສຽງໜ ິ່ ງດງັມຳຈຳກຟີ້ຳ ເໝືອນສຽງລມົພະຍແຸຮງກີ້ຳ ດງັກີ້ອງສະໜັິ່ນ

ທ ົິ່ວເຮອືນທ ິ່ ພວກເພ ິ່ ນນ ັິ່ງຢູິ່ນ ັ ີ້ນ.  ມ ລ ີ້ນເປັນຮບູເໝືອນແປວໄຟໄດີ້ປຳກດົໃຫີ້ພວກເພ ິ່ ນເຫັນ ແລະລ ີ້ນ

ນ ັີ້ນໄດີ້ແຕກກະຈຳຍອອກໄປຢູິ່ເທ ງພວກເພ ິ່ ນທກຸຄນົຜູີ້ລະລ ີ້ນ. ທກຸຄນົໃນທ ິ່ ນ ັີ້ນ ຈ ິ່ ງເຕັມໄປດີ້ວຍ           

ພຣະວ ນຍຳນບ ຣ ສດຸເຈົີ້ຳ ແລະເລ ິ່ ມເວົີ້ຳພຳສຳຕິ່ຳງໆ ຕຳມທ ິ່ ພຣະວ ນຍຳນຊງົໂຜດໃຫີ້ພວກເພ ິ່ ນເວົີ້ຳ. 



 ຂະນະນ ັີ້ນ ນະຄອນເຢຣຊູຳເລັມມ  ຊຳວຢ ວ ຈຳກທກຸໆປະເທດໃນໂລກມຳພກັອຳໄສຢູິ່ ແລະຊຳວຢ ວ

ເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ເປັນຄນົຢ ຳເກງພຣະເຈົີ້ຳ.  ເມ ືິ່ອພວກເຂົຳໄດີ້ຍ ນສຽງນ ີ້ແລີ້ວ ກ ມ  ປະຊຳຊນົມຳເຕົີ້ຳໂຮມກນັຢິ່ຳງ

ໜຳແໜີ້ນ ພວກເຂົຳທງັໝດົຕິ່ຳງກ ຕືິ່ ນເຕັີ້ນປະຫ ຳດໃຈ ເພຳະໄດີ້ຍ ນບນັດຳຄນົເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນ ເວົີ້ຳພຳສຳ

ທີ້ອງຖ ິ່ນຂອງຕນົ.  ດີ້ວຍຄວຳມງ ດປະຫລຳດໃຈ ພວກເຂົຳຈ ິ່ງເວົີ້ຳກນັວິ່ຳ, “ຄນົທ ິ່ ເວົີ້ຳກນັຢູິ່ນ ີ້ ເປັນ

ຊຳວຄຳລ ເລທງັໝດົບ ິ່ ແມ ິ່ນບ ?  ແຕິ່ເຫດໃດ ພວກເຮົຳທກຸຄນົຈ ິ່ງໄດີ້ຍ ນພວກເຂົຳເວົີ້ຳເປັນພຳສຳບີ້ຳນ

ເກ ດເມອືງນອນຂອງພວກເຮົຳ? (ກຈ.2:1-8) 

   ມ  ບຳງລຳຍລະອຽດໃນເລືິ່ ອງນ ີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອມຕ ິ່ ກບັພຳບລວມຂອງພຣະບນັຍດັບດົທ  32. ລຳຍລະອຽດເຫ ົິ່ ຳນ ີ້

ບ ິ່ ຄິ່ອຍຈະແຈ ີ້ງໃນກຳນແປພຣະຄ  ຳພ ທ ິ່ ບ ິ່ ໃຊີ້ພຳສຳກຣ ກເດ ມ. ຄ  ຳວິ່ຳ“ລມົພະຍແຸຮງກີ້ຳ” ເຊ ິ່ ງອະທ ບຳຍເຖ ງ

ກຳນສະເດັດມຳຂອງພຣະວ ນຍຳນບ ລ ສດຸເຈົີ້ຳເປັນຄ  ຳອະທ ບຳຍທ ິ່ ຄຸີ້ນເຄ ຍຂອງກຳນຊງົສະຖ ດຢູິ່ຂອງ    

ພຣະເຈົີ້ຳໃນພຣະສນັຍຳເດ ມ (2 ກສ. 2:1,11; ໂຢບ.38:1; 40:6). ຄ  ຳວິ່ຳ"ໄຟ" ຍງັຄຸີ້ນເຄ ຍໃນຄ  ຳ

ອະທ ບຳຍເຖ ງພຣະເຈົີ້ຳໃນພຣະສນັຍຳເດ ມ (ອຊກ.1:4; ອຊຢ.6:4,6; ດນອ.7:9; ອພຍ.

3:2;19:18;20:18). 

   ເປັນທ ິ່ ຈະແຈ ີ້ງແລີ້ວວິ່ຳເລືິ່ ອງໃນກ ດຈະກຳນບດົທ  2 ແມ ິ່ນກຳນສືິ່ ສຳນວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳຊງົສະຖ ດຢູິ່ໃນ

ເຫດກຳນດ ັິ່ງກ ິ່ຳວແລະເປັນຜູີ້ທ ິ່ ເຮັດໃຫີ້ເກ ດເຫດກຳນນ ີ້. ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນເພືິ່ ອເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນກຳນ

ຕ ິ່ ສູີ້ທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດຂອງພຣະອງົເພືິ່ ອຍ ດເອົຳປະຊຳຊຳດຕິ່ຳງໆກບັຄືນມຳຈຳກພວກລກູຊຳຍທ ິ່ ກະບດົ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ ເຊ ິ່ ງພຣະອງົໄດີ້ມອບອ  ຳນຳດໃຫີ້ປກົຄອງເໜືອປະຊຳຊຳດ (ພບຍ.19:20; 32:8-9) ຜູີ້

ປກົຄອງວ ນຍຳນເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ຕ ິ່ ມຳໄດີ້ກຳຍເປັນສດັຕຂູອງພຣະເຈົີ້ຳ (ພສສ. 82). 

   ແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ຈະຍ ດເອົຳປະຊຳຊຳດກບັຄືນມຳແມ ິ່ນໃຊີ້ຖ ີ້ອຍຄ  ຳຂອງພວກສຳວກົຂອງພຣະອງົ. 

ນ ີ້ແມ ິ່ນເຫດຜນົທ ິ່ ວິ່ຳພຣະວ ນຍຳນບ ລ ສດຸເຈົີ້ຳມຳໃນຮບູແບບຂອງ“ລ ີ້ນ” ທ ິ່ ເປັນໄຟ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ມອບອ  ຳ

ນຳດໃຫີ້ຄນົຢ ວທ ິ່ ຕ ດຕຳມພຣະເຢຊູແລະອຳໄສຢູິ່ໃນນະຄອນເຢຣຊູຳເລັມເພືິ່ ອເວົີ້ຳກບັຊຳວຢ ວທ ິ່ ມຳຢີ້ຽມຢຳມ

ນະຄອນນ ີ້ເພືິ່ ອຮິ່ວມເທດສະກຳນວນັເພນເຕຄ ສະເຕ. ຊຳວຢ ວທ ິ່ ມຳຢີ້ຽມຢຳມໄດີ້ອຳໄສຢູິ່ນອກດ ນແດນອ ດ

ສະຣຳເອນໃນທກຸປະເທດທ ິ່ ຢູິ່ພຳຍໃຕີ້ກຳນຄອບຄອງຂອງອ  ຳນຳດເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ. ເມ ືິ່ອ

ຊຳວຢ ວທ ິ່ ມຳຢີ້ຽມຢຳມໄດີ້ຍ ນຂິ່ຳວປະເສ ດຫ ຳຍຄນົກ ເຊືິ່ ອ. ຫ ງັຈຳກເທດສະກຳນນ ັີ້ນພວກເຂົຳຈະກບັໄປ

ບີ້ຳນເຮອືນຂອງພວກເຂົຳໃນປະເທດອືິ່ ນໆແລະຢູິ່ທ ິ່ ນ ັ ີ້ນພວກເຂົຳຈະເລ ິ່ ມເລົິ່ ຳເລືິ່ ອງພຣະເຢຊູໃຫີ້ຄນົອືິ່ ນຟງັ.  

ວນັເພນເຕຄ ສະເຕແລະວ ຫຳນຫ ບຳເບນ 

   ຢູິ່ທ ິ່ ວ ຫຳນບຳເບນບິ່ອນທ ິ່ ກະກະບດົ ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ລງົໂທດມະນດຸໂດຍກຳນປິ່ຽນພຳສຳຂອງພວກເຂົຳ

ເຊ ິ່ ງເຮັດໃຫີ້ພວກເຂົຳກະແຈກກະຈຳຍໄປ. ແລະພຣະເຈົີ້ຳຍງັໄດີ້ກ  ຳນດົໃຫີ້ແຕິ່ລະປະເທດຢູິ່ພຳຍໃຕີ້ສ ດ



ອ  ຳນຳດຂອງສະມຳຊ ກຂອງສະພຳວ ນຍຳນຂອງພຣະອງົ (ພບຍ. 4:19 ;20; 32:8–9). ເບ ິ່ ງຄວືິ່ຳບ ິ່ ມ  

ກຳນພວົພນັກນັລະຫວິ່ຳງເຫດກຳນນ ັີ້ນແລະເຫດກຳນທ ິ່ ເກ ດຂ ີ້ນໃນກ ດຈະກຳນບດົທ  2 ແຕິ່ໃນພຳສຳກຣ ກ

ດ ັີ້ງເດ ມ, ມ ກຳນເຊືິ່ ອມຕ ິ່ ກນັຢິ່ຳງຈະແຈ ີ້ງລະຫວິ່ຳງເຫດກຳນທງັສອງ. 

   ສອງຄ  ຳສບັທ ິ່ ສ  ຳຄນັໃນກ ດຈະກຳນບດົທ  2 ເຊືິ່ ອມຕ ິ່ ມນັກບັວ ຫຳນບຳເບນ. ຄ  ຳທ  ຳອ ດ, ລ ີ້ນເປັນຮບູ              

ເໝືອນແປວໄຟໄດີ້ຖກືອະທ ບຳຍວິ່ຳ  “ແບິ່ງອອກ”.   ຄ  ຳທ ສອງ, ຜູີ້ທ ິ່ ໄດີ້ຍ ນສຽງແມ ິ່ນຊຳວຢ ວຈຳກທກຸ

ປະເທດແລະພວກເຂົຳ  “ສບັສນົ.”  ນ ັີ້ນອຳດເບ ິ່ ງຄວືິ່ຳບ ິ່ໜີ້ຳເຊືິ່ ອຖໃືນກຳນແປພຳສຳຂອງທິ່ຳນ. ແຕິ່

ທິ່ຳນລກູຳກ  ຳລງັຂຽນເປັນພຳສຳກຣ ກ. ຄ  ຳສບັພຳສຳກຣ ກທ ິ່ ເພ ິ່ ນໃຊີ້ແປເປັນ “ແບິ່ງແຍກ” ແລະ“ ສບັສນົ” 

ແມ ິ່ນມຳຈຳກປະຖມົມະກຳນ 11:7 ແລະພຣະບນັຍດັສອງ32:8. ທງັສອງຂ ີ້ພຣະສນັຍຳເດ ມເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ພນັລະ

ນຳເຖ ງພຳສຳທ ິ່ ຖກືແບິ່ງອອກແລະມະນດຸກ ເລ ິ່ ມ “ສບັສນົ”. 

   ລກູຳ, ຜູີ້ຂຽນພຣະທ  ຳກ ດຈະກຳນເປັນຄນົຕິ່ຳງຊຳດ. ເພ ິ່ ນສຳມຳດອິ່ຳນແຕິ່ພຳສຳກຣ ກເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ. ເມ ືິ່ອ 

ລກູຳອິ່ຳນພຣະສນັຍຳເດ ມ, ເພ ິ່ ນໄດີ້ໃຊີ້ສະບບັແປເປັນພຳສຳກຣ ກ. ພຣະສນັຍຳເດ ມໄດີ້ແປເປັນພຳສຳກ

ຣ ກຖກືຕ ັີ້ງຊືິ່ ວິ່ຳ ເຊັບຕວົຈ ີ້ນ "The Septuagint". ເຊັບຕວົຈ ີ້ນ ແມ ິ່ນພຣະຄ  ຳພ ໃຊີ້ໂດຍຄຣ ສຕຽນຍກຸທ  ຳ

ອ ດເພຳະວິ່ຳສິ່ວນຫ ຳຍອິ່ຳນພຳສຳເຮັບເຣ ບ ິ່ ໄດີ້. ລກູຳກ  ຳລງັຄ ດເຖ ງກຳນກະບດົທ ິ່ ວ ຫຳນບຳເບນແນິ່ນອນ

ເມ ືິ່ອເພ ິ່ ນຂຽນພຣະທ  ຳກ ດຈະກຳນບດົທ  2. 

   ແຕິ່ເປັນຫຍງັເພ ິ່ ນຈ ິ່ງຢຳກສີ້ຳງກຳນເຊືິ່ ອມຕ ິ່ ນ ີ້? ລອງຄ ດກິ່ຽວກບັສ ິ່ ງທ ິ່ ເກ ດຂ ີ້ນໃນວນັເພນເຕຄ ສະເຕ. 

ພຣະວ ນຍຳນໄດີ້ມຳໃນລກັສະນະດຽວກນັກບັທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳມກັຈະສະເດັດມຳໃນພຣະສນັຍຳເດ ມ. ພຣະເຈົີ້ຳ

ໄດີ້ມຳພີ້ອມດີ້ວຍລມົແຮງແລະໄຟລກຸ. ຄວຳມສບັສນົລະຫວິ່ຳງປະເທດຕິ່ຳງໆທ ິ່ ເກ ດຈຳກພຳສຳແຕກຕິ່ຳງ

ກນັຖກືລ ບອອກໄປເມ ືິ່ອພວກສຳວກົໄດີ້ຮບັລ ີ້ນເປັນຮບູເໝືອນແປວໄຟ. ພວກສຳວກົໄດີ້ຮບັກຳນຊິ່ວຍເຫ ືອ

ໃນກຳນເວົີ້ຳພຳສຳຂອງຄນົຈຳກທກຸປະຊຳຊຳດທ ິ່ ມຳເຕົີ້ຳໂຮມກນັໃນນະຄອນເຢຣຊູຳເລັມໃນພຳສຳຕິ່ຳງໆ

ໃນທນັທ . ສຳມພນັຄນົໄດີ້ເຊືິ່ ອຂິ່ຳວປະເສ ດຂອງພຣະເຢຊູໃນມືີ້ນ ັ ີ້ນ (ກຈ. 2:41). 

   ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອໃໝິ່ເຫ ົິ່ ຳນ ີ້, ເຊ ິ່ ງຕອນນ ີ້ເຊືິ່ ອວິ່ຳພຣະເຢຊູເປັນພຣະເມຊ ອຳ, ຈະນ  ຳເອົຳຂິ່ຳວສຳນນ ັີ້ນກບັໄປທ ິ່

ບີ້ຳນເກ ດເມອືງນອນຂອງພວກເຂົຳ. ບີ້ຳນເຮອືນຂອງພວກເຂົຳຢູິ່ໃນບນັດຳປະເທດຕິ່ຳງໆທ ິ່ ໄດີ້ກະແຈກ

ກະຈຳຍຕອນວ ຫຳນບຳເບນ. ໃນກຳນກະບດົຢູິ່ທ ິ່ ວ ຫຳນບຳເບນ (ປຖກ.11), ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ປະຖ ີ້ມປະຊຳ

ຊຳດຕິ່ຳງໆ. ແຕິ່ສ ິ່ ງຕ ິ່ ມຳທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ເຮັດ (ປຖກ.12) ແມ ິ່ນກຳນເອ ີ້ນອບັຣຳຮຳມໃຫີ້ເປັນບ ດຳຂອງຊນົ

ຊຳດໃໝິ່ຂອງພຣະເຈົີ້ຳນ ັີ້ນຄຊືນົຊຳດອ ດສະຣຳເອນ. ໃນວນັເພນເຕຄ ສະເຕພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນເຕົີ້ຳໂຮມຜູີ້

ຄນົໂດຍກງົຈຳກປະຊຳຊຳດຕິ່ຳງໆເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນແລະນ  ຳພວກເຂົຳກບັມຳຢູິ່ໃນຄອບຄວົຂອງພຣະອງົ. ຄນົຕິ່ຳງ

ຊຳດຜູີ້ໃດທ ິ່ ເຊືິ່ ອສຳມຳດເຂົີ້ຳຮິ່ວມກບັຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອຊຳວຢ ວຜູີ້ທ ິ່ ສບືເຊືີ້ອສຳຍຊ ວະພຳບຈຳກອບັຣຳຮຳມ. ໃນເວ



ລຳຕ ິ່ ມຳ, ລຳຊະອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳຈະແຜິ່ຂະຫຍຳຍໄປສູິ່ປະຊຳຊຳດທງັໝດົທ ິ່ ຢູິ່ພຳຍໃຕີ້ກຳນປກົຄອງ

ຂອງພວກສດັຕທູ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດ. 

   ກຳນເຊືິ່ ອມຕ ິ່ ທ ິ່ ໜີ້ຳອດັສະຈນັອ ກອນັໜ ິ່ ງແມ ິ່ນບນັຊ ລຳຍຊືິ່ ຂອງປະເທດຕິ່ຳງໆໃນກ ດຈະກຳນບດົທ  2 

ແລະ ລ  ຳດບັທ ິ່ ຖກືກິ່ຳວໄວີ້. ຖີ້ຳທິ່ຳນເບ ິ່ ງແຜນທ ິ່ , ທິ່ຳນຈະເຫັນລ  ຳດບັເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນຈຳກປະເທດຕິ່ຳງໆໃນພຳກ

ຕຳເວັນອອກ. ນ ີ້ແມ ິ່ນສະຖຳນທ ິ່ ທ ິ່ ຊຳວຢ ວໄດີ້ຖກືສ ົິ່ງໄປເປັນຊະເລ ຍໃນຕອນທີ້ຳຍຂອງພຣະສນັຍຳເດ ມ. 

ປະເທດຕິ່ຳງໆຢູິ່ທ ິ່ ນ ັ ີ້ນເອ ີ້ນວິ່ຳບຳບ ໂລນແລະຕ ິ່ ມຳແມ ິ່ນເປ ເຊຍ. ຈຳກລ  ຳດບັຂອງບນັດຳປະເທດໃນບນັຊ 

ລຳຍຊືິ່ ແລີ້ວເລືິ່ ອນໄປທຳງທ ດຕຳເວັນຕກົໃນແຜນທ ິ່ ໄປສູິ່ປະເທດທ ິ່ ໄກທ ິ່ ສດຸທ ິ່ ຮູີ້ກນັໃນເວລຳນ ັີ້ນ. ປະເທດທ ິ່

ມ  ລຳຍຊືິ່ ໃນກ ດຈະກຳນບດົທ  2 ກວມເອົຳສະຖຳນທ ິ່ ດຽວກນັໃນແຜນທ ິ່ ຄືກບັປະເທດຕິ່ຳງໆທ ິ່ ລະບໄຸວີ້ໃນ

ປະຖມົມະກຳນບດົທ  10. ປະເທດເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ແມ ິ່ນປະເທດດຽວກນັທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ກ  ຳນດົໄວີ້ພຳຍໃຕີ້ສະມຳຊ ກ

ສະພຳເໜືອທ  ຳມະຊຳດຂອງພຣະອງົເຊ ິ່ ງຕ ິ່ ມຳໄດີ້ກະບດົ. 

ພວກເຮົຳບ ິ່ ໄດີ້ຕ ິ່ ສູີ້ກບັເນືີ້ອໜງັແລະເລືອດ 

   ພຣະທ  ຳກ ດຈະກຳນສິ່ວນໃຫຍິ່ແມ ິ່ນກິ່ຽວກບັກຳນເດ ນທຳງໄປເຜ ຍແຜິ່ຂອງໂປໂລ. ໂປໂລເປັນອກັຄະ

ສຳວກົສ  ຳລບັຄນົຕິ່ຳງຊຳດ. “ອກັຄະສຳວກົ” ໝຳຍເຖ ງຜູີ້ທ ິ່ ຖກືສ ົິ່ງໄປເພືິ່ ອຈດຸປະສງົເປົີ້ຳໝຳຍ. ພຣະເຈົີ້ຳ

ໄດີ້ສ ົິ່ງໂປໂລໄປບອກຂິ່ຳວປະເສ ດແກິ່ຜູີ້ຄນົໃນປະເທດຕິ່ຳງໆຢູິ່ນອກອ ດສະຣຳເອນ. ກຳນເດ ນທຳງຂອງ

ໂປໂລແລະສ ິ່ ງທ ິ່ ເກ ດຂ ີ້ນກບັເພ ິ່ ນມກັພຳເພ ິ່ ນໄປໄກຂ ີ້ນແລະໄກອອກໄປທຳງທ ດຕຳເວັນຕກົ. ຕວົຢິ່ຳງໜ ິ່ ງ

ແມ ິ່ນຕອນທ ິ່ ເພ ິ່ ນຖກືຊຳວໂຣມນັຈບັໂຕແລະຖກືສ ົິ່ງຈຳກເຢຣຊູຳເລັມໄປທ ດຕຳເວັນຕກົຄປືະເທດອ ຕຳລ . 

   ໂປໂລໄດີ້ຂຽນຈດົໝຳຍບຳງສະບບັເຖ ງຄຣ ສະຕຽນແລະໄດີ້ກຳຍມຳເປັນສິ່ວນໜ ິ່ ງຂອງພຣະສນັຍຳໃໝິ່. 

ໂປໂລເວົີ້ຳເລືີ້ອຍໆກິ່ຽວກບັຜູີ້ປກົຄອງສດັຕຝູິ່ຳຍວ ນຍຳນທ ິ່ ຕ ິ່ ຕີ້ຳນວຽກງຳນຂອງເພ ິ່ ນແລະກຳນເຜ ຍແຜິ່ຂິ່ຳວ

ປະເສ ດ. ໂປໂລໄດີ້ໃຊີ້ຂ ີ້ກ  ຳນດົສະເພຳະເຈຳະຈງົເພືິ່ ອອະທ ບຳຍເຖ ງບນັດຳຜູີ້ປກົຄອງເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່

ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍເຊ ິ່ ງມ  ປະເທດຕິ່ຳງໆທ ິ່ ໂປໂລກ  ຳລງັເຂົີ້ຳໄປ. ໂປໂລເຂົີ້ຳໃຈວິ່ຳເພ ິ່ ນກ  ຳລງັເຮັດອນັຕະລຳຍຕ ິ່

ອຳນຳຈກັຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍເຫ ົິ່ ຳນ ີ້, ແຕິ່ສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ກະທ  ຳໃນວນັເພນເຕຄ ສະເຕໄດີ້ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນພຳລະກ ດເພືິ່ ອຍ ດ

ເອົຳປະເທດເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ຄືນມຳ. ທິ່ຳນສງັເກດເຫັນຄວຳມໝຳຍທົິ່ວໄປຂອງຄ  ຳສບັທງັໝດົທ ິ່ ໂປໂລໃຊີ້ສ  ຳລບັ

ກ  ຳລງັຂອງຄວຳມມດືທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນບ ? 

 ບນັດຳຜູີ້ປກົຄອງ /ບນັດຳວ ນຍຳນທ ິ່ ຄອບຄອງ (ອຟຊ. 1: 20–21; 6:12; ກລຊ.2:15) 

 ຜູີ້ມ  ອ  ຳນຳດ (ອຟຊ. 1: 20–21; 3:10; 6:12; ກລຊ. 2:15; 1ກຣທ 2: 6) 

 ຜູີ້ມ  ຣ ດເດດ (ອຟຊ.1:20–21; 3:10) 

 ບນັດຳຜູີ້ຄອບຄອງ (ກລຊ. 1:16) 



 ເທບພະເຈົີ້ຳ (ອຟຊ.1:20–21; 1ກລຊ.8:5) 

 ພຣະທ ິ່ ນ ັິ່ງ (ກລຊ.1:16) 

   ຄ  ຳສບັທງັໝດົເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ໝຳຍຄວຳມວິ່ຳ: ມ  ສ ດອ  ຳນຳດເໜືອດ ນແດນໜ ິ່ ງສິ່ວນ. ຄ  ຳສບັດຽວກນັນ ີ້ຖກືນ  ຳໃຊີ້

ໃນພຣະສນັຍຳໃໝິ່ ແລະວນັນະຄະດ ອືິ່ ນໆຂອງກຣ ກກິ່ຽວກບັຜູີ້ປກົຄອງທຳງກຳນເມອືງຂອງມະນດຸ. ພຳສຳ

ຂອງໂປໂລແມ ິ່ນກິ່ຽວກບັສ ດອ  ຳນຳດໃນຂງົເຂດໃດໜ ິ່ ງ. ກຳນຂຽນຂອງໂປໂລມ ທດັສະນະທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະ

ຊຳດຄກືນັກບັພຣະສນັຍຳເດ ມ. ທງັໂປໂລແລະພຣະສນັຍຳເດ ມໄດີ້ພນັລະນຳວິ່ຳອຳນຳຈກັເໜືອທ  ຳມະຊຳດ

ກິ່ຽວຂີ້ອງກບັໂລກມະນດຸແນວໃດ. ບນັດຳປະເທດທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳລງົໂທດແມ ິ່ນຢູິ່ພຳຍໃຕີ້ສ ດອ  ຳນຳດຂອງວ ນ

ຍຳນທ ິ່ ເປັນສດັຕຕູ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳແລະຕ ິ່ ຜູີ້ທ ິ່ ຕ ດຕຳມພຣະເຈົີ້ຳ. 

“ ຂີ້ອຍຈະໄປປະເທດສະເປນ” 

   ພຣະທ  ຳກ ດຈະກຳນຈບົລງົດີ້ວຍກຳນເດ ນທຳງຂອງໂປໂລໄປກງຸໂຣມ. ໂປໂລເຄ ຍເປັນນກັໂທດ, ແລະ

ເພ ິ່ ນຖກືນ  ຳຕວົໄປກງຸໂຣມດີ້ວຍເຫດຜນົສອງຢິ່ຳງຄ:ື ໜ ິ່ ງເພືິ່ ອຍືິ່ ນອທຸອນຄະດ ສຳນຂອງເພ ິ່ ນສຳນຕ ິ່ ຈກັກະ

ພດັຊ ຊຳແລະສອງເພືິ່ ອເຜ ຍແຜິ່ຂິ່ຳວປະເສ ດ. ໂປໂລຮູີ້ວິ່ຳກຳນທ ິ່ ຈະກອບກູີ້ປະເທດຕິ່ຳງໆທ ິ່ ຢູິ່ພຳຍໃຕີ້ວ ນ

ຍຳນຂອງສດັຕຄູນືມຳ, ເພ ິ່ ນຕີ້ອງໄດີ້ເຜ ຍແຜິ່ຂິ່ຳວປະເສ ດອອກສູິ່ພຳກຕຳເວັນຕກົສຽງເໜືອຂອງໂລກ. ໃນ

ສະໄໝພຣະສນັຍຳເດ ມ, ສະຖຳນທ ິ່ ດ ັິ່ງກ ິ່ຳວໄດີ້ຖກືເອ ີ້ນວິ່ຳ ຕຳກຊ ດ. ແຕິ່ໃນສະໄໝຂອງໂປໂລຖກືເອ ີ້ນວິ່ຳ

ສະເປນຄກືບັສະໄໝນ ີ້. ໂປໂລຢຳກໄປປະເທດສະເປນເພືິ່ ອເຮັດພນັທະກ ດຂອງເພ ິ່ ນໃຫີ້ສ  ຳເລັດ. ໂປໂລ

ຂຽນຈດົໝຳຍເຖ ງຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນກງຸໂຣມກິ່ອນທ ິ່ ເພ ິ່ ນຈະຖກືຂງັ. ເພ ິ່ ນກິ່ຳວວິ່ຳເພ ິ່ ນມ  ຈດຸປະສງົຈະໄປປະເທດ

ສະເປນ. ເພ ິ່ ນກ  ຳລງັຈະໄປທຳງທ ດຕຳເວັນຕກົໄກທ ິ່ ສດຸເທົິ່ ຳທ ິ່ ເພ ິ່ ນຄ ດວິ່ຳແຜິ່ນດ ນໂລກຈະໄປເຖ ງ. ໂປໂລ

ຕີ້ອງກຳນທ ິ່ ຈະກອບກູີ້ທກຸໆຊຳດໃຫີ້ແກິ່ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ: 

ເຮົຳຈ ິ່ງຫວງັທ ິ່ ຈະໄດີ້ມຳຢີ້ຽມຢຳມພວກເຈົີ້ຳ ໃນຂະນະທ ິ່ ເຮົຳເດ ນທຳງໄປປະເທດສະເປນນ ັີ້ນ ຫລງັຈຳກ

ຢູິ່ຢີ້ຽມຢຳມຖຳມຂິ່ຳວພວກເຈົີ້ຳຢິ່ຳງສດົຊືິ່ ນເບ ກບຳນໃຈຊ ົິ່ວຄຳວແລີ້ວ …ດ ັິ່ງນ ັີ້ນ ເມ ືິ່ອເຮົຳສ  ຳເລັດກຳນ

ມອບກຳນຖວຳຍນ ີ້ໃຫີ້ແກິ່ພວກເຂົຳແລີ້ວ ເຮົຳກ ຈະໄປປະເທດສະເປນ ໂດຍຜິ່ຳນເຂດທ ິ່ ພວກເຈົີ້ຳຢູິ່ນ ັ ີ້ນ. 

(ຣມ.15.24,28) 

   ໂປໂລໄດີ້ຮບັກຳນກະຕຸີ້ນເພຳະວິ່ຳເພ ິ່ ນເຂົີ້ຳໃຈວິ່ຳແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ຈະຟືີ້ນຟອູຳນຳຈກັຂອງພ

ຣະອງົຢູິ່ທ ົິ່ວທກຸແຫິ່ງໄດີ້ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນໃນຊິ່ວງຊ ວ ດຂອງໂປໂລ. ໂປໂລເຊືິ່ ອວິ່ຳເມ ືິ່ອ“ ຄນົຕິ່ຳງຊຳດຈະມຳຄບົ

ຈ  ຳນວນໃນກຳນກບັຄືນມຳຫຳພຣະເຈົີ້ຳ.” ແລີ້ວ “ພວກອ ດສະຣຳເອນທງັໝດົ ກ ຈະຖກືຊິ່ວຍໃຫີ້ພ ົີ້ນ ”   

(ຣມ11:25–26).ໂປໂລຄ ດວິ່ຳເພ ິ່ ນມ  ຄວຳມຕ ັີ້ງໃຈຈະເຮັດສ ິ່ ງທ ິ່ ວນັເພນເຕຄ ສະເຕໄດີ້ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນໃຫີ້ສ  ຳເລັດ. 



ສຳເຫດທ ິ່ ເລືິ່ ອງນ ີ້ສ  ຳຄນັ 

   ໂປໂລມ ທດັສະນະທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດກິ່ຽວກບັຊ ວ ດຂອງເພ ິ່ ນເອງ. ເພ ິ່ ນເຫັນວິ່ຳຕວົເອງເປັນເຄືິ່ ອງມທື ິ່  

ພຣະເຈົີ້ຳໃຊີ້ ແລະເພ ິ່ ນກ ິ່ ເປັນແທີ້. ແຕິ່ກ ິ່ອນໜີ້ຳໂປໂລ, ບນັດຳຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອໃໝິ່ທກຸຄນົຕ ັີ້ງແຕິ່ຊິ່ວງເວລຳວນັ

ເພນເຕຄ ສະເຕກ ິ່ ເຊັິ່ ນກນັ. ພວກເຂົຳທງັໝດົໄດີ້ອອກຈຳກເຢຣຊູຳເລັມກບັເມອືບີ້ຳນເກ ດເມອືງນອນ ເພືິ່ ອ 

ບກຸໂຈມຕ ບນັດຳອຳນຳຈກັຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍເໜືອທ  ຳມະຊຳດໂດຍຂິ່ຳວປະເສ ດຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. 

ແລະພວກເຮົຳຄວນຈະເປັນຄນົປະເພດດຽວກນັ. 

   ຖີ້ຳຫຳກພວກເຮົຳເປັນເຄືິ່ ອງມໃືຫີ້ພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ຈະໃຊີ້ໃນແບບດຽວກບັໂປໂລ, ເປັນຫຍງັໂປໂລຈ ິ່ງມ  

ປະສ ດຕ ພຳບສງູແລະມ ອ ດທ ພນົຫ ຳຍກວິ່ຳພວກເຮົຳ? ຄວຳມແຕກຕິ່ຳງຢິ່ຳງໜ ິ່ ງຄໂືປໂລເຂົີ້ຳໃຈວິ່ຳຊ ວ ດ

ຂອງເພ ິ່ ນແມ ິ່ນກິ່ຽວກບັຫຍງັ. ເພ ິ່ ນເຊືິ່ ອວິ່ຳອ  ຳນຳດຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍທ ິ່ ມ  ອ  ຳນຳດເໜືອແຜິ່ນດ ນໂລກແມ ິ່ນມ  ແທີ້ຈ ງ. 

ແຕິ່ເພ ິ່ ນຍງັຮູີ້ອ ກວິ່ຳອ  ຳນຳດທ ິ່ ສະໜບັສະໜນູເພ ິ່ ນແລະພຳຍໃນຕວົເພ ິ່ ນແມ ິ່ນໃຫຍິ່ກວິ່ຳ. 

   ທິ່ຳນເຊືິ່ ອວິ່ຳສ ິ່ ງເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນແມ ິ່ນຄວຳມຈ ງຂອງທິ່ຳນບ ? ພຣະຄ  ຳພ ຖວືິ່ຳນ ີ້ແມ ິ່ນຄວຳມຈ ງສ  ຳລບັທິ່ຳນ. 

ແລະນ ັີ້ນແມ ິ່ນວ ທ ທ ິ່ ໂປໂລເຂົີ້ຳໃຈພວກເຂົຳໃນຊ ວ ດຂອງເພ ິ່ ນເອງ. 

   ໂປໂລບ ິ່ ຮູີ້ວ ິ່ຳໂລກກວີ້ຳງໃຫຍິ່ປຳນໃດ. ເພ ິ່ ນບ ິ່ ຮູີ້ກ ິ່ຽວກບັອຳເມລ ກຳເໜືອ, ອຳເມລ ກຳໃຕີ້, ຈ ນ, ອ ນ

ເດຍ, ນ ເວ, ອດົສະຕຳລ , ໄອສແລນ, ແລະອ ກຫ ຳຍໆສະຖຳນທ ິ່ . ແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳຊງົຮູີ້ແລີ້ວ. ພຣະເຈົີ້ຳຮູີ້ວິ່ຳ

ວຽກງຳນຂອງກຳນປະກຳດເຜ ຍແຜິ່ຂິ່ຳວປະເສ ດໄປທົິ່ວໂລກຈະຍ ິ່ ງໃຫຍິ່ກ ິ່ວຳທ ິ່ ໂປໂລສຳມຳດເຮັດໄດີ້

ສ  ຳເລັດ. ພຣະເຈົີ້ຳຮູີ້ວິ່ຳຄນົອືິ່ ນຈະຕີ້ອງປະຕ ບດັຕຳມເປົີ້ຳໝຳຍດຽວກນັກບັໂປໂລຖີ້ຳຫຳກວິ່ຳຂິ່ຳວປະເສ ດ

ຈະໄປທົິ່ວທກຸສິ່ວນຂອງແຜິ່ນດ ນໂລກ. ຖີ້ຳພວກເຮົຳບ ິ່ ໄດີ້ພະຍຳຍຳມຢິ່ຳງຈ ງຈງັເພືິ່ ອເຮັດວຽກນ ີ້ໃຫີ້ສ  ຳເລັດ

ນ ັີ້ນກ ສະແດງວິ່ຳພວກເຮົຳກ ິ່ບ ິ່ ໄດີ້ເຮັດຕຳມແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳສ  ຳລບັພວກເຮົຳ. ຖີ້ຳພວກເຮົຳ

ຕີ້ອງກຳນພຣະເຈົີ້ຳເພືິ່ ອໃຫີ້ພຣະອງົຈະຕອບສະໜອງຄວຳມຕີ້ອງກຳນຂອງຕນົເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ, ພວກເຮົຳກ ິ່ ເປັນຄື

ກບັຄນົທ ິ່ ຢູິ່ວ ຫຳນບຳເບນຫ ຳຍກິ່ວຳທ ິ່ ພວກເຮົຳຈະເປັນຄກືບັພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ, ສຳວກົສ ບສອງ, ແລະໂປໂລ. 

   ສ ິ່ ງທ ິ່ ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳຂຽນໃນບດົນ ີ້ກ ໝຳຍເຖ ງພຣະຄ  ຳພ ສອນພວກເຮົຳວິ່ຳຜູີ້ປກົຄອງເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່ ຊ ົິ່ວ

ຮີ້ຳຍຄວບຄມຸຫ ຳຍໆພືີ້ນທ ິ່ ໃນໂລກນ ີ້. ພວກເຮົຳບ ິ່ ຮູີ້ວ ິ່ຳສະຖຳນທ ິ່ ເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນຢູິ່ໃສແລະບິ່ອນທ ິ່ ເຂດແດນຂອງ

ພວກເຂົຳຢດຸຢູິ່ບິ່ອນໃດ. ພວກເຮົຳບ ິ່ ໄດີ້ຮູີ້ວິ່ຳວ ນຍຳນຊ ົິ່ວໂຕໃດມ ອ  ຳນຳດຫ ຳຍທ ິ່ ສດຸແລະຜູີ້ໃດທ ິ່ ມ  ອ  ຳນຳດ

ຕ  ິ່ຳລງົມຳ. ສ ິ່ ງທ ິ່ ພວກເຮົຳຮູີ້ແມ ິ່ນອ  ຳນຳດຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນເຊືິ່ ອວິ່ຳແຜິ່ນດ ນໂລກແມ ິ່ນອຳນຳຈກັຂອງ

ພວກເຂົຳ. ພວກເຮົຳໄດີ້ຮບັແຈ ີ້ງວິ່ຳອ  ຳນຳດເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນຕ ິ່ ສູີ້ກບັອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະບ ິ່ ຕີ້ອງກຳນໃຫີ້         

ມະນດຸທ ິ່ ຕກົຢູິ່ໃຕີ້ອ  ຳນຳດຂອງພວກເຂົຳ ກຳຍເປັນສິ່ວນໜ ິ່ ງຂອງແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ຈະເຜ ຍແຜິ່



ອຳນຳຈກັທ ິ່ ດ ຂອງພຣະອງົຢູິ່ທ ົິ່ວທກຸແຫິ່ງ. ນ ັີ້ນໝຳຍຄວຳມວິ່ຳພວກເຮົຳຄວນຖວືິ່ຳເປັນກຳນຕ ິ່ ຕີ້ຳນທ ິ່ ພວກ

ເຮົຳບ ິ່ ສຳມຳດອະທ ບຳຍດີ້ວຍເຫດຜນົຫ ືຄວຳມຈ ງຝິ່ຳຍວດັຖໄຸດີ້. ພວກເຮົຳບ ິ່ ສຳມຳດເອົຳຊະນະພວກວ ນ

ຍຳນຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍດີ້ວຍຕນົເອງ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ປະທຳນພຣະວ ນຍຳນບ ລ ສດຸເຈົີ້ຳໃຫີ້ແກິ່ພວກເຮົຳແລະວ ນຍຳນທ ິ່

ສດັຊືິ່ ອືິ່ ນໆເພືິ່ ອຊິ່ວຍໃຫີ້ພວກເຮົຳຕຳມແຜນກຳນຂອງພຣະອງົສ  ຳເລັດ (1 ກຣທ.3:16; 6:19; ຮຣ. 1:13; 

1ຢຮ.4:4). 

   ຄ  ຳຖຳມທ ິ່ ສ  ຳຄນັທ ິ່ ສດຸທ ິ່ ຕີ້ອງຖຳມຕວົເອງແມ ິ່ນສ ິ່ ງນ ີ້: ຊ ວ ດຂອງພວກເຮົຳຈະເປັນແນວໃດຖີ້ຳພວກເຮົຳ

ຕືິ່ ນຂ ີ້ນໃນແຕິ່ລະມ ືີ້ດ ີ້ວຍທດັສະນະຕ ິ່ ໂລກແລະອ ດທ ພນົເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່ ຄີ້ຳຍຄກືບັຂອງໂປໂລ? ຈະເປັນ

ແນວໃດຖີ້ຳໃນແຕິ່ລະມ ືີ້, ຊ ວ ດຂອງພວກເຮົຳໄດີ້ຖກືຈດັລະບຽບສະຖຳນະພຳບຂອງພວກເຮົຳໃນຖຳນະເປັນ

ສະມຳຊ ກໃນຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົີ້ຳ? ຈະເປັນແນວໃດຖີ້ຳໃນແຕິ່ລະມ ືີ້ທ ິ່ ພວກເຮົຳຈືິ່ຈ  ຳວິ່ຳວຽກຂອງພວກ

ເຮົຳແມ ິ່ນເພືິ່ ອບອກຄນົອືິ່ ນວິ່ຳພວກເຂົຳສຳມຳດຮບັກຳນປດົປິ່ອຍຈຳກກຳນເປັນຂີ້ຳທຳດຂອງອ  ຳນຳດມດືໄດີ້

ແນວໃດ? 

   ຈະເປັນແນວໃດຖີ້ຳວິ່ຳພວກເຮົຳດ  ຳເນ ນຊ ວ ດດີ້ວຍຄວຳມຕ ັີ້ງໃຈ, ໂດຍຮູີ້ວິ່ຳແຕິ່ລະກຳນຕດັສ ນໃຈຂອງ

ພວກເຮົຳແລະແຕິ່ລະຄ  ຳເວົີ້ຳທ ິ່ ພວກເຮົຳເວົີ້ຳສຳມຳດມ ຈດຸປະສງົເປົີ້ຳໝຳຍທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດໄດີ້ ? ຈະ

ເປັນແນວໃດ ຖີ້ຳພວກເຮົຳເຊືິ່ ອວິ່ຳບນັດຳສ ິ່ ງມ  ຊ ວ ດທ ິ່ ເຮົຳເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນຢູິ່ອີ້ອມຕວົເຮົຳໃຊີ້ກຳນຕດັສ ນໃຈ, 

ກຳນກະທ  ຳ,ແລະຄ  ຳເວົີ້ຳຂອງເຮົຳເພືິ່ ອຊກັຈງູຄນົອືິ່ ນໃຫີ້ດ ຫ ືຊ ົິ່ວໄດີ້. ສ ິ່ ງນ ີ້ເກ ດຂ ີ້ນບ ິ່ ວິ່ຳພວກເຮົຳຈະເຫັນ

ພວກເຂົຳຫ ືບ ິ່  ຫ ືພວກເຮົຳຮູີ້ເລືິ່ ອງນ ີ້ຫ ືບ ິ່ . ອຳຊ ບ,ລຳຍໄດີ້, ພອນສະຫວນັຂອງພວກເຮົຳ, ແມ ິ່ນແຕິ່ບນັຫຳ

ຂອງພວກເຮົຳກ ບ ິ່ ສ  ຳຄນັຖີ້ຳພວກເຮົຳຮູີ້ວິ່ຳພວກເຮົຳເປັນຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົີ້ຳແທີໆ້ . ສ ິ່ ງອືິ່ ນໆເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນບ ິ່  

ສ  ຳຄນັຖີ້ຳພວກເຮົຳເຂົີ້ຳໃຈວິ່ຳ ພຣະເຈົີ້ຳກ  ຳລງັປິ່ຽນພວກເຮົຳໄປສູິ່ສ ິ່ ງທ ິ່ ດ ກວິ່ຳ. ສ ິ່ ງເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນບ ິ່ ສ  ຳຄນັເມ ືິ່ອ

ພວກເຮົຳເຂົີ້ຳໃຈວິ່ຳເປັນຫຍງັພວກເຮົຳຈ ິ່ງມຳຢູິ່ເທ ງໂລກນ ີ້. ພວກເຮົຳບ ິ່ ສຳມຳດເບ ິ່ ງເຫັນອຳນຳຈກັເໜືອທ  ຳ

ມະຊຳດໄດີ້. ຄືກນັກບັພວກເຮົຳບ ິ່ ສຳມຳດເຫັນອຳນຳຈກັຂອງເຊືີ້ອພະຍຳດຫ ືໄວຣດັໄດີ້ຫຳກບ ິ່ ໃຊີ້

ກ ີ້ອງຈລຸະທດັ. ແຕິ່ມນັທງັສອງມ ຜນົກະທບົຕ ິ່ ພວກເຮົຳແລະພວກເຮົຳບ ິ່ ສຳມຳດຕດັຂຳດຈຳກພວກມນັໄດີ້. 

   ບນັດຳຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນຍກຸທ  ຳອ ດໄດີ້ເຂົີ້ຳໃຈເຖ ງຄວຳມສ  ຳພນັຂອງພວກເຂົຳກບັອຳນຳຈກັເໜືອທ  ຳມະຊຳດ. 

ດ ັິ່ງທ ິ່ ພວກເຮົຳຈະເຫັນໃນບດົຕ ິ່ ໄປ, ພວກເຂົຳເຊືິ່ ອວິ່ຳໂລກທ ິ່ ຢູິ່ອີ້ອມຮອບພວກເຂົຳຕກົເປັນທຳດຂອງຄວຳມ

ມດືເຊ ິ່ ງມ ືີ້ໜ ິ່ ງຈະຖກືທ  ຳລຳຍ. ເຖ ງແມ ິ່ນວິ່ຳພວກເຂົຳເຈົີ້ຳຢູິ່ໃນກຳນສູີ້ຮບົທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດກບັປະຊຳຊນົທ ິ່

ເປັນສດັຕຜູູີ້ທ ິ່ ເປັນທຳດຂອງອ  ຳນຳດຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍເໜືອທ  ຳມະຊຳດ, ພວກເຂົຳກ ໄດີ້ເຜ ຍແຜິ່ຂິ່ຳວປະເສ ດໄປທົິ່ວ

ໂລກຢິ່ຳງງຽບໆ. ດຽວນ ີ້ມ  ຜູີ້ຄນົທ ິ່ ຕ ດຕຳມພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ, ຮກັພຣະເຈົີ້ຳແລະເຮັດວຽກກບັທ ມງຳນວ ນຍຳນທ ິ່

ຊືິ່ ສດັຂອງພຣະອງົ. ພວກເຂົຳເຊືິ່ ອວິ່ຳສງົຄຳມຝິ່ຳຍວ ນຍຳນແມ ິ່ນເລືິ່ ອງຈ ງແລະໃນທ ິ່ ສດຸພວກເຂົຳກ ິ່ບ ິ່

ສຳມຳດພິ່ຳຍແພີ້ໄດີ້. ພວກເຮົຳກ  ຳລງັພ ສດູວິ່ຳພວກເຂົຳເຈົີ້ຳບ ິ່ ໄດີ້ພິ່ຳຍແພີ້ກຳນສູີ້ຮບົ. 
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ບ ິ່ ແມ ິ່ນຂອງໂລກນ ີ້ 

  ກິ່ອນທ ິ່ ພຣະເຢຊູຈະຖກືຈບັພຣະອງົຢູິ່ໃນສວນເຄັດເຊມຳເນແລະກ  ຳລງັອະທ ຖຳນ. ໃນຄ  ຳອະທ ຖຳນ

ຂອງພຣະອງົ, ພຣະອງົໄດີ້ກ ິ່ຳວກິ່ຽວກບັສຳວກົພຣະອງົ,“ ພວກເຂົຳບ ິ່ ເປັນຂອງໂລກ ເໝືອນດ ັິ່ງຂີ້ຳນີ້ອຍ  

ບ ິ່ ເປັນຂອງໂລກ” (ຢຮ.17:16). ບນັດຳຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອຢູິ່ໃນໂລກແນິ່ນອນ, ແລະພຣະເຈົີ້ຳຊງົມອບໝຳຍໜີ້ຳທ ິ່            

ພ ເສດໃຫີ້ແກິ່ພວກເຂົຳນ ັີ້ນຄືໃຫີ້ພວກເຂົຳນ  ຳຂິ່ຳວປະເສ ດໄປສູິ່ທກຸໆຊນົຊຳດ (ມທ. 28:19–20).   ແຕິ່          

ພຣະເຢຊູໄດີ້ກ ິ່ຳວວິ່ຳພວກເຂົຳບ ິ່ ແມ ິ່ນຂອງໂລກ. ແນວຄວຳມຄ ດຂອງກຳນຢູິ່ໃນໂລກນ ີ້ແຕິ່ບ ິ່ ເປັນຂອງໂລກ

ນ ີ້ ໄດີ້ຮບັກຳນຖິ່ຳຍທອດໄປສູິ່ຄຣ ສຕຽນຍກຸທ  ຳອ ດດີ້ວຍວ ທ ທ ິ່ ໜີ້ຳຈືິ່ຈ  ຳຫ ຳຍຢິ່ຳງ. 

ສະຖຳນທ ິ່ ສກັສ ດ,ພືີ້ນທ ິ່ ບ ລ ສດຸ,ແລະກຳນສະຖ ດຢູິ່ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ 

   ໃນບດົທ  8, ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ຂຽນກິ່ຽວກບັແນວຄວຳມຄ ດຂອງສະຖຳນທ ິ່ ສກັສ ດ. ສ  ຳລບັຄນົອ ດສະຣຳ

ເອນໃນພຣະສນັຍຳເດ ມ, ພຣະເຈົີ້ຳຊງົເປັນເອກະລກັພ ເສດບ ິ່ ຄືໃຜ. ສະຖຳນທ ິ່ ທ ິ່ ພຣະອງົສະຖ ດຢູິ່ນ ັ ີ້ນຖກື

ສີ້ຳງຂ ີ້ນມຳເປັນເອກະລກັພ ເສດຈຳກສະຖຳນທ ິ່ ອືິ່ ນໆ. ນ ັີ້ນບ ິ່ ໄດີ້ໝຳຍຄວຳມວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳຊງົຢູິ່ບິ່ອນດຽວ. 

ພຣະເຈົີ້ຳຢູິ່ໃນທກຸສະຖຳນທ ິ່ ຕະຫ ອດເວລຳ. ແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ເລືອກສະຖຳນທ ິ່ ໜ ິ່ ງເພືິ່ ອພຣະອງົຈະພບົກບັ

ປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົແລະດ ັິ່ງນ ັີ້ນສະຖຳນທ ິ່ ດ ັິ່ງກ ິ່ຳວຈ ິ່ງພ ເສດກວິ່ຳບິ່ອນອືິ່ ນໆ. ກຳນກ  ຳນດົສະຖຳນທ ິ່ ທ ິ່ ພ 

ເສດທ ິ່ ຈະພບົກບັພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນໜ ິ່ ງໃນຈດຸປະສງົສ  ຳລບັກຳນກ ິ່ສີ້ຳງຫ ເຕັນທ ິ່ ເຄືິ່ ອນຍີ້ຳຍໄດີ້ ແລະຕ ິ່ ມຳກ ິ່ສີ້ຳງ

ເປັນພຣະວ ຫຳນ. ແນວຄ ດພືີ້ນທ ິ່ ອນັສກັສ ດນ ີ້ແມ ິ່ນເຫດຜນົໜ ິ່ ງສ  ຳລບັກດົບນັຍດັແລະພ ທ ກ  ຳຕິ່ຳງໆຂອງ

ຊຳດອ ດສະຣຳເອນ, ແຕິ່ມນັຍງັໄດີ້ສອນແນວຄ ດທ ິ່ ວິ່ຳບນັດຳຜູີ້ປກົຄອງເໜືອທ  ຳມະຊຳດມ ສ ດອ  ຳນຳດເໜືອ

ຜືນແຜິ່ນດ ນຂອງທກຸໆປະເທດ. ແຜິ່ນດ ນອ ດສະຣຳເອນແມ ິ່ນຢູິ່ພຳຍໃຕີ້ອ  ຳນຳດຂອງພຣະເຈົີ້ຳອງົສງູສດຸ, 

ແລະປະເທດອືິ່ ນໆທງັໝດົມ  ບນັດຳຜູີ້ປກົຄອງເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່ ມ  ສ ດອ  ຳນຳດເໜືອພວກເຂົຳ. 

   ໃນສະຖຳນທ ິ່ ທ ິ່ ຜູີ້ເຊືິ່ ອມຳເຕົີ້ຳໂຮມກນັກ ິ່ຄືກນັ ໃນຈດົໝຳຍເຖ ງຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນເມອືງໂກຣ ນໂທ, ໂປໂລໄດີ້

ບອກກຸິ່ມນ ັີ້ນວິ່ຳ,“ ພວກເຈົີ້ຳເປັນວ ຫຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ” (1 ກຣທ. 3:16). ເພ ິ່ ນບອກຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນເມອືງ

ເອເຟໂຊວິ່ຳພວກເຂົຳເຈົີ້ຳເປັນ“ ສະມຳຊ ກໃນຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົີ້ຳ…ເປັນວ ຫຳນທ ິ່ ສກັສ ດໃນອງົພຣະຜູີ້



ເປັນເຈົີ້ຳ. ໃນພຣະອງົນ ັີ້ນ ພວກເຈົີ້ຳກ  ຳລງັຖກືກ ິ່ຂ ີ້ນໃຫີ້ເປັນທ ິ່ ສະຖ ດຂອງພຣະເຈົີ້ຳ ໂດຍພຣະວ ນຍຳນ   

ເໝືອນກນັ.” (ອຟຊ. 2:19, 21–22). 

   ຄວຳມໝຳຍແມ ິ່ນເປັນຕຳຕກົໃຈແທີ້. ທິ່ຳນອຳດຈະຈືິ່ໄດີ້ວິ່ຳພຣະເຢຊູໄດີ້ກ ິ່ຳວວິ່ຳ,“ ດີ້ວຍວິ່ຳ, ມ ສອງ

ຫລືສຳມຄນົມຳຮິ່ວມປະຊຸມກນັໃນນຳມຂອງເຮົຳຢູິ່ບິ່ອນໃດ ເຮົຳກ ຢູິ່ທິ່ຳມກຳງພວກເຂົຳໃນບິ່ອນນ ັີ້ນແຫ ະ.” 

(ມທ.18:20). ໃນເວລຳທ ິ່ ພວກເຮົຳຮວມຄ  ຳສອນໃນພຣະສນັຍຳໃໝິ່ກບັຄ  ຳສອນຂອງພຣະສນັຍຳເດ ມກິ່ຽວ

ກບັພືີ້ນທ ິ່ ອນັສກັສ ດ, ນ ັີ້ນໝຳຍເຖ ງສະຖຳນທ ິ່ ທ ິ່ ຜູີ້ເຊືິ່ ອມຳເຕົີ້ຳໂຮມກນັກຳຍເປັນບິ່ອນທ ິ່ ສກັສ ດໃນໂລກຝິ່ຳຍ

ວ ນຍຳນ. ດ ັິ່ງນ ັີ້ນເຖ ງແມ ິ່ນວິ່ຳຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອຈະມຳເຕົີ້ຳໂຮມຢູິ່ໃຈກຳງຂອງປະເທດໜ ິ່ ງ ທ ິ່ ຢູິ່ພຳຍໃຕີ້ສ ດອ  ຳນຳດ

ຂອງຜູີ້ປກົຄອງວ ນຍຳນທ ິ່ ກະບດົແຫິ່ງຄວຳມມດື, ພຣະເຢຊູກ ິ່ຢູິ່ກບັພວກເຂົຳໃນພືີ້ນທ ິ່ ບ ລ ສດຸສກັສ ດນ ັີ້ນ. 

   ກຳນຕດັສ ນໃຈຂອງພຣະເຈົີ້ຳໃນສະໄໝພຣະສນັຍຳເດ ມ ແມ ິ່ນກຳນເລືອກຢູິ່ຮ ິ່ວມກບັອ ດສະຣຳເອນໃນ

ແຜິ່ນດ ນຂອງພວກເຂົຳ. ພຣະອງົຄອບຄອງພຣະວ ຫຳນໃນນະຄອນເຢຣຊູຳເລັມ. ອ ດສະຣຳເອນໄດີ້

ກຳຍເປັນພືີ້ນທ ິ່ ສກັສ ດເພຳະວິ່ຳນ ັີ້ນແມ ິ່ນບິ່ອນທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ເລືອກທ ິ່ ຈະສະຖ ດຢູິ່ເພືິ່ ອໃຫີ້ປະຊຳຊນົໄດີ້ພບົ

ກບັພຣະອງົ. ແຕິ່ພືີ້ນທ ິ່ ສກັສ ດນ ັີ້ນໄດີ້ຖກືນຳບຂູິ່ຢູິ່ເລືີ້ອຍໆວິ່ຳຈະຖກືບກຸໂຈມຕ ຈຳກປະເທດສດັຕອູືິ່ ນໆແລະ

ບນັດຳຜູີ້ປກົຄອງເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່ ເປັນສດັຕຂູອງພວກເຂົຳ. ໃນລກັສະນະດຽວກນັນ ີ້ໃນປະຈບຸນັ, ຜູີ້ທ ິ່

ເຊືິ່ ອແມ ິ່ນຢູິ່ໃນສງົຄຳມທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດ. ແຕິ່ດຽວນ ີ້ພຣະວ ຫຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອ. ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອ

ແມ ິ່ນສະຖຳນທ ິ່ ພ ເສດທ ິ່ ພຣະວ ນຍຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳສະຖ ດຢູິ່. ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອແມ ິ່ນຈດຸພ ເສດເໜືອທ  ຳມະຊຳດຂອງ

ຄວຳມສະຫວິ່ຳງແຫິ່ງກຳນຊງົສະຖ ດຢູິ່ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອແມ ິ່ນຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ອຳໄສຢູິ່ໃນ

ບນັດຳປະຊຳຊຳດຂອງໂລກທ ິ່ ເຕັມໄປດີ້ວຍທຳດຂອງອ  ຳນຳດແຫິ່ງຄວຳມມດື. 

ສ ົິ່ງມອບໃຫີ້ຊຳຕຳນ 

   ແນວຄ ດນ ີ້ສະແດງໃຫີ້ເຫັນໂດຍກຳນສອນຂອງໂປໂລວິ່ຳກຸິ່ມຄຣ ສຕະຈກັທີ້ອງຖ ິ່ນແມ ິ່ນສະຖຳນທ ິ່ ພ ເສດ

ທ ິ່ ເໜືອທ  ຳມະຊຳດ. ຜູີ້ເຊືິ່ ອທກຸໆກຸິ່ມເປັນສະຖຳນທ ິ່ ສກັສ ດແລະນ ັີ້ນບ ິ່ ແມ ິ່ນສະຖຳນທ ິ່ ສ  ຳລບັຜູີ້ເຊືິ່ ອທ ິ່ ບ ິ່ ກບັໃຈ

ຈຳກບຳບ. 

   ໃນບດົທ  8, ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ຂຽນວ ທ ກຳນທ ິ່ ຄີ້ຳຍຂອງອ ດສະຣຳເອນຈດັກຳນກບັຄວຳມບຳບເພືິ່ ອຮກັສຳ

ຄີ້ຳຍຂອງອ ດສະຣຳເອນ. ຄີ້ຳຍອ ດສະຣຳເອນເປັນບິ່ອນທ ິ່ ສກັສ ດ. ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ຂຽນກິ່ຽວກບັວນັແຫິ່ງກຳນ

ລ ບລີ້ຳງຄວຳມຜ ດບຳບ (ລລວ.16).  ນ ີ້ແມ ິ່ນພ ທ ກ  ຳທ ິ່ ບຳບຂອງຊຳດໄດີ້ຖກືໂອນໄປທ ິ່ ໂຕແບີ້ໃນທຳງເປັນ

ສນັຍຳລກັ. ຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນແບີ້“ສ  ຳລບັອຳຊຳເຊນ” ຖກືສ ົິ່ງໄປໃນຖ ິ່ນແຫີ້ງແລີ້ງກນັດຳນ (ລລວ.16:8, 10). 

ອຳຊຳເຊນແມ ິ່ນເປັນສ ິ່ ງທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍເໜືອທ  ຳມະຊຳດ ທ ິ່ ພວກເຂົຳເຊືິ່ ອວິ່ຳມ  ສ ດອ  ຳນຳດເໜືອດ ນແດນຖ ິ່ນ



ແຫີ້ງແລີ້ງກນັດຳນ. ພ ທ ກຳນທ ິ່ ເປັນສນັຍຳລກັນ ີ້ໄດີ້ສ ົິ່ງບຳບຂອງປະຊຳຊນົອອກໄປໃນຖ ິ່ນແຫີ້ງແລີ້ງ

ກນັດຳນເຂົີ້ຳໄປໃນສະຖຳນທ ິ່ ແຫິ່ງຄວຳມມດືທຳງວ ນຍຳນ. 

   ໂປໂລໃຫີ້ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອຊຳວໂກຣ ນໂທຈດັກຳນກບັຄວຳມບຳບໃນແບບດຽວກນັ. ເພ ິ່ ນໄດີ້ບອກພວກເຂົຳໃຫີ້

ສ ົິ່ງບຳບທ ິ່ ມ  ອອກໄປຈຳກກຸິ່ມເສຍ. ໃນ 1 ໂກຣ ນໂທ 5, ໂປໂລໄດີ້ຂຽນວິ່ຳຜູີ້ຊຳຍທ ິ່ ດ  ຳເນ ນຊ ວ ດຢູິ່ໃນກຳນ

ຜ ດສ ນທ  ຳທຳງເພດຈ  ຳເປັນຕີ້ອງສ  ຳນ ກຜ ດ, ແຕິ່ລຳວບ ິ່ ໄດີ້ສ  ຳນ ກ. ສະນ ັີ້ນໂປໂລໄດີ້ສ ັິ່ງວິ່ຳ,“ ຈ ົິ່ງມອບຊຳຍ

ຄນົນ ີ້ໄວີ້ໃຫີ້ມຳນຊຳຕຳນ” (1ກຣທ.5: 5). ຄວຳມໝຳຍຂອງໂປໂລແມ ິ່ນຊດັເຈນ. ບຳບທ ິ່ ບ ິ່ ກບັໃຈບ ິ່ ມ  

ບິ່ອນຢູິ່ໃນພືີ້ນທ ິ່ ອນັສກັສ ດ.ຜູີ້ເຊືິ່ ອຕີ້ອງໄດີ້ກ  ຳຈດັຜູີ້ເຊືິ່ ອທ ິ່ ບ ິ່ ສ  ຳນ ກຜ ດອອກຈຳກກຸິ່ມຂອງພວກເຂົຳ (1ກຣທ. 

5: 9–13). ກຳນຖກືໄລິ່ອອກຈຳກຄຣ ສຕະຈກັແມ ິ່ນຈະຖກືສ ົິ່ງກບັອອກໄປສູິ່ອຳນຳຈກັຂອງຊຳຕຳນ. 

   ໂປໂລຫວງັວິ່ຳຜູີ້ຊຳຍທ ິ່ ບ ິ່ ສ  ຳນ ກຜ ດຈະປະສບົກບັ "ມຳນຊຳຕຳນທ  ຳລຳຍເນືີ້ອກຳຍ ເພືິ່ ອໃຫີ້ຈ ດວ ນຍຳນ

ຂອງລຳວໄດີ້ພ ົີ້ນ ໃນວນັຂອງອງົພຣະຜູີ້ເປັນເຈົີ້ຳ." (1ກຣທ.5:5). ໂປໂລບ ິ່ ໄດີ້ກ ິ່ຳວເຖ ງຄວຳມຕຳຍທຳງ

ຮິ່ຳງກຳຍຂອງຊຳຍຄນົນ ັີ້ນ, ແຕິ່ໝຳຍເຖ ງຄວຳມຕຳຍຂອງຕນັຫຳເນືີ້ອກຳຍທ ິ່ ຂງັຊຳຍຄນົນ ີ້ໃຫີ້ເຮັດບຳບຕ ິ່

ໄປ [ຄລຕ. 5:24; 1ກຣທ.11:32– 33]). 

ກຳນຮບັບບັຕ ສະມຳແມ ິ່ນສງົຄຳມຝິ່ຳຍວ ນຍຳນ 

   ເປໂຕໄດີ້ສອນຄືກນັກບັໂປໂລ. ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອໄດີ້ຢູິ່ໃນສງົຄຳມຕ ິ່ ຕີ້ຳນອ  ຳນຳດແຫິ່ງຄວຳມມດື. ຍດຸທະສຳດ

ກຳນເຮັດສງົຄຳມຂອງເປໂຕແມ ິ່ນພບົເຫັນຢູິ່ໃນຂ ີ້ທ ິ່ ແປກໃໝິ່ ໃນພຣະສນັຍຳໃໝິ່ຄື 1 ເປໂຕ 3:14–22: 

ແຕິ່ຖ ີ້ຳພວກເຈົີ້ຳຕີ້ອງທນົທກຸຍີ້ອນເຮັດສ ິ່ ງທ ິ່ ຖກືຕີ້ອງ ພວກເຈົີ້ຳກ ເປັນສກຸ. ຢິ່ຳຢີ້ຳນກວົຕ ິ່ ຜູີ້ທ ິ່ ເຮັດໃຫີ້

ເຈົີ້ຳສະດຸີ້ງຕກົໃຈ ແລະຢິ່ຳວ ຕກົກງັວນົໃຈເລ ຍ.  ແຕິ່ໃນໃຈຂອງເຈົີ້ຳທງັຫລຳຍ ຈ ົິ່ງເຄົຳຣບົນບັຖື

ພຣະຄຣ ດວິ່ຳ ເປັນອງົພຣະຜູີ້ເປັນເຈົີ້ຳ ຈ ົິ່ງມ  ໃຈພີ້ອມຢູິ່ສະເໝ  ເພືິ່ ອພວກເຈົີ້ຳຈະສຳມຳດຕອບແກີ້ຕວົ

ໄດີ້ຕ ິ່ ທກຸຄນົທ ິ່ ຖຳມພວກເຈົີ້ຳວິ່ຳ, ເຈົີ້ຳມ  ເຫດຜນົປະກຳນໃດຈ ິ່ງມ  ຄວຳມຫວງັຢິ່ຳງນ ີ້.  ແຕິ່ຈ ົິ່ງຕອບດີ້ວຍ

ໃຈສພຸຳບແລະຢ ຳເກງ ແລະໃຫີ້ມ  ໃຈສ  ຳນ ກຜ ດແລະຊອບອນັເສຳະໃສ ເພືິ່ ອວິ່ຳເມ ືິ່ອພວກເຈົີ້ຳຖກືປະ 

ໝຳດນ ນທຳ ຄນົທ ິ່ ກ ິ່ຳວຫຍຳບຊີ້ຳ ຕ ິ່ ທ  ຳນຽມຄຣ ສຕຽນອນັດ ຂອງພວກເຈົີ້ຳນ ັີ້ນ ກ ຈະໄດີ້ຮບັຄວຳມ

ອບັອຳຍ.  ເພຳະວິ່ຳຖີ້ຳນ  ີ້ຳພຣະໄທຂອງພຣະເຈົີ້ຳຊງົເຫັນດ ໃຫີ້ພວກເຈົີ້ຳທນົທກຸຍີ້ອນເຮັດກຳນດ  ກ ດ  

ກວິ່ຳຕີ້ອງທນົທກຸຍີ້ອນເຮັດກຳນຊ ົິ່ວ.  ດີ້ວຍວິ່ຳ, ພຣະຄຣ ດກ ເໝືອນກນັ ໄດີ້ສ ີ້ນພຣະຊນົເທືິ່ ອດຽວເປັນ

ກຳນສ ີ້ນສດຸ ເພືິ່ ອແທນຄວຳມຜ ດບຳບ ຄືພຣະອງົຜູີ້ຊອບທ  ຳ ແທນຜູີ້ບ ິ່ ຊອບທ  ຳ ເພືິ່ ອຈະໄດີ້ນ  ຳເຮົຳ

ທງັຫ ຳຍໄປເຖ ງພຣະເຈົີ້ຳ ຝິ່ຳຍກຳຍພຣະອງົຊງົຖກືປະຫຳນເສຍ ແຕິ່ຝິ່ຳຍວ ນຍຳນ ພຣະອງົຖກືຊງົ

ບນັດຳນໃຫີ້ຄນືພຣະຊນົ. 19ແລະໂດຍທຳງວ ນຍຳນນ ັີ້ນ ພຣະອງົໄດີ້ສະເດັດໄປປະກຳດແກິ່ບນັດຳວ ນ

ຍຳນທ ິ່ ຖກືຄກຸຢູິ່.  ຊ ິ່ ງເມ ືິ່ອກິ່ອນນ ັີ້ນບ ິ່ ໄດີ້ຍອມເຊືິ່ ອຟງັພຣະເຈົີ້ຳ ຄືເມ ືິ່ອພຣະເຈົີ້ຳຊງົສ  ຳແດງຄວຳມ



ອດົທນົດນົນຳນ. ໃນສະໄໝຂອງໂນອຳ ຂະນະທ ິ່ ເພ ິ່ ນກ  ຳລງັສີ້ຳງເຮອືຢູິ່ ໃນເຮອືມ  ຄນົຈ  ຳນວນໜີ້ອຍ 

ຄແືປດຄນົທ ິ່ ໄດີ້ຜິ່ຳນພ ົີ້ນນ  ີ້ຳຖ ີ້ວມນ ັີ້ນ.  ນ  ີ້ຳນ ັີ້ນໝຳຍເຖ ງພ ທ ຮບັບບັຕ ສະມຳ ທ ິ່ ໃຫີ້ພວກເຈົີ້ຳລອດພົີ້ນ

ດຽວນ ີ້ ບບັຕ ສະມຳນ ີ້ ບ ິ່ ແມ ິ່ນກຳນຊ  ຳລະສ ິ່ ງເປືີ້ອນເປ ທຳງຮິ່ຳງກຳຍ ແຕິ່ເປັນກຳນຮຽນຂ ຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳ 

ດີ້ວຍໃຈສ  ຳນ ກຜ ດແລະຊອບອນັເສຳະໃສ. ບບັຕ ສະມຳນ ີ້ໃຫີ້ເຖ ງທ ິ່ ພ ົີ້ນ ເພຳະດີ້ວຍກຳນທ ິ່ ພຣະເຢຊູ

ຄຣ ດເຈົີ້ຳ ຊງົເປັນຄນືມຳຈຳກຕຳຍ ຜູີ້ໄດີ້ສະເດັດເຂົີ້ຳໃນສະຫວນັ ແລະຊງົສະຖ ດຢູິ່ເບືີ້ອງຂວຳພຣະຫດັ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ ໂດຍມ ຝງູເທວະດຳແລະບນັດຳຜູີ້ມ  ອ  ຳນຳດ ແລະຣ ດເດດຖກືຊງົມອບໄວີ້ ໃຫີ້ຢູິ່ໃຕີ້

ອ  ຳນຳດຂອງພຣະອງົແລີ້ວ. 

   ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳແນິ່ໃຈວິ່ຳທິ່ຳນໄດີ້ສງັເກດເຫັນຄ  ຳເຫັນທ ິ່ ແປກໆຂອງເປໂຕໃນຂ ີ້ຄວຳມນ ີ້. ເຮອືໂນອຳແລະ

ວ ນຍຳນທ ິ່ ຖກືຂງັຄກຸກິ່ຽວຂີ້ອງຫຍງັກບັກຳນຮບັບບັຕ ສະມຳ? ແລະຂ ີ້ພຣະຄ  ຳພ ເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ເວົີ້ຳແທີໆ້ ບ 

ວິ່ຳກຳນບບັຕ ສະມຳຊິ່ວຍພວກເຮົຳໃຫີ້ພ ົີ້ນ? 

   ສ ິ່ ງທ ິ່ ເປໂຕກ  ຳລງັເຮັດຢູິ່ນ ີ້ແມ ິ່ນຄີ້ຳຍຄືກບັສ ິ່ ງທ ິ່ ໂປໂລໄດີ້ເຮັດໃນພຣະທ  ຳໂຣມບດົທ  5. ໂປໂລໄດີ້ເວົີ້ຳ

ກ ິ່ຽວກບັພຣະເຢຊູໃນຂ ີ້ຄວຳມນ ັີ້ນ, ແຕິ່ລວມເອົຳອຳດຳມເພືິ່ ອໃຫີ້ເພ ິ່ ນສຳມຳດອະທ ບຳຍໄດີ້ດ ກວິ່ຳສ ິ່ ງທ ິ່ ເພ ິ່ ນ

ກ  ຳ ລງັສອນກິ່ຽວກບັພຣະເຢຊູ. ໂປໂລກິ່ຳວວິ່ຳພຣະເຢຊູກງົກນັຂີ້ຳມກບັອຳດຳມໃນບຳງທຳງ. ບຳງຄ ັີ້ງ

ພວກເຮົຳສຳມຳດເຂົີ້ຳໃຈຄວຳມຄ ດໂດຍກຳນເຂົີ້ຳໃຈແບບກງົກນັຂີ້ຳມ. ນ ັີ້ນແມ ິ່ນເຫດຜນົທ ິ່ ໂປໂລກິ່ຳວວິ່ຳ“ 

ໂດຍກຳນບ ິ່ ເຊືິ່ ອຟງັຂອງອຳດຳມມະນດຸທກຸຄນົຕກົເປັນຄນົມ  ບຳບກ  ຳ,   ດ ັິ່ງນ ັີ້ນໂດຍກຳນເຊືິ່ ອຟງັຂອງ            

ພຣະເຢຊູຄນົຈ  ຳນວນຫ ຳຍກ ຈະໄດີ້ຊງົຖວືິ່ຳເປັນຄນົຊອບທ  ຳ” (ຣມ.5:19) ໃນກຳນສອນຂອງເປໂຕເພ ິ່ ນກ  ຳ

ລງັໃຊີ້ຕວົຢິ່ຳງເອນກົເພືິ່ ອມຳອະທ ບຳຍທ ິ່ ດ ຂ ີ້ນກິ່ຽວກບັພຣະເຢຊູ (1 ປຕ 3). ແຕິ່ເປໂຕໄດີ້ໃຊີ້ສ ິ່ ງທ ິ່ ເອນກົ

ເຮັດໃນສ ິ່ ງທ ິ່ ຄີ້ຳຍຄກືບັພຣະເຢຊູ. ຊຳວຢ ວໃນສະໄໝບຮູຳນເຊືິ່ ອວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ໃຊີ້ເອນກົເປັນຜູີ້ປະກຳດ

ໃນລະຫວິ່ຳງກຳນກະບດົຂອງພວກລກູຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳ (ປຖກ. 6:1- 4). ກຳນກະທ  ຳຂອງເອນກົນ ີ້

ຄີ້ຳຍຄກືບັກຳນກະທ  ຳບຳງຢິ່ຳງຂອງພຣະເຢຊູ. ເປໂຕຢຳກຊິ່ວຍອະທ ບຳຍສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຢຊູໄດີ້ເຮັດແລະເພ ິ່ ນ

ຈ ິ່ງເຕອືນປະຊຳຊນົກິ່ຽວກບັສ ິ່ ງທ ິ່ ເອນກົໄດີ້ເຮັດ. 

   ທິ່ຳນອຳດຈະສງົໃສວິ່ຳ, "ເອນກົທ ິ່ ຢູິ່ໃນຄ  ຳສອນຂອງເປໂຕຢູິ່ໃສ?" ມ ພຽງແຕິ່ສອງສຳມຂ ີ້ກ ິ່ຽວກບັເອນກົ

ໃນພຣະສນັຍຳເດ ມ (ປຖກ.5: 18–24). ສ ິ່ ງທ ິ່ ພວກເຮົຳຮຽນຮູີ້ແມ ິ່ນວິ່ຳເອນກົມ  ຊ ວ ດຢູິ່ກ ິ່ອນນ  ີ້ຳຖ ີ້ວມໃຫຍິ່

ແລະ“ເອນກົໄດີ້ດ  ຳເນ ນຊ ວ ດຢິ່ຳງສດັຊືິ່ ຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳ. ຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນເອນກົກ ິ່ໄດີ້ຫຳຍຕວົໄປ, ເພຳະວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳ

ໄດີ້ຮບັເອົຳລຳວໄປ” (ປຖກ.5:24). ຂ ີ້ພຣະຄ  ຳພ ເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນບ ິ່ ໄດີ້ກ ິ່ຽວຂີ້ອງຫຍງັກບັສ ິ່ ງທ ິ່ ເປໂຕເວົີ້ຳກ ິ່ຽວ

ກບັພຣະເຢຊູ (1ປຕ.3). 

   ເພືິ່ ອໃຫີ້ເຂົີ້ຳໃຈວິ່ຳເປັນຫຍງັເອນກົຈ ິ່ງເປັນຂ ີ້ເຕອືນໃຈເປໂຕເຖ ງເລືິ່ ອງພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົຳຈ  ຳເປັນຕີ້ອງ

ເຂົີ້ຳໃຈວິ່ຳເປໂຕກ  ຳລງັອິ່ຳນພຣະທ  ຳເອນກົໃນປ ີ້ມຂອງຊຳວຢ ວທ ິ່ ຢູິ່ນອກພຣະສນັຍຳເດ ມ. ເຫັນໄດີ້ຊດັເຈນ



ວິ່ຳເປໂຕໄດີ້ອິ່ຳນປ ີ້ມຢ ວບຮູຳນກິ່ຽວກບັເອນກົ. ມ  ຊືິ່ ວິ່ຳພຣະທ  ຳໜ ິ່ ງເອນກົ First Enoch. ປ ີ້ມນ ັີ້ນໄດີ້ໃຫີ້

ລຳຍລະອຽດຫ ຳຍຢິ່ຳງກິ່ຽວກບັສ ິ່ ງທ ິ່ ເກ ດຂ ີ້ນໃນສະໄໝນ  ີ້ຳຖ ີ້ວມໂລກ, ໂດຍສະເພຳະເລືິ່ ອງໃນປະຖມົມະ

ກຳນ 6: 1– 4. ໃນເຫດກຳນນ ີ້ພວກລກູຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ກະບດົຈຳກພຣະເຈົີ້ຳ, ອອກຈຳກສະຫວນັ, 

ມຳສູິ່ແຜິ່ນດ ນໂລກແລະໄດີ້ເກ ດລກູກບັແມ ິ່ຍ ງທ ິ່ ເປັນມະນດຸ.   ເອນກົເອ ີ້ນພວກລກູຊຳຍທ ິ່ ກະບດົຂອງ          

ພຣະເຈົີ້ຳວິ່ຳບນັດຳຜູີ້ອຳລກັຂຳ. ລກູຫ ຳນທ ິ່ ພວກເຂົຳເກ ດອອກມຳເປັນຄນົຍກັໃຫຍິ່ທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍທ ິ່ ເອ ີ້ນວິ່ຳຄນົ

ເນຟ ມ. ທງັເປໂຕແລະຢດູຳໄດີ້ຂຽນກິ່ຽວກບັສ ິ່ ງມ  ຊ ວ ດເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່ ໄດີ້ເຮັດບຳບໃນສະໄໝຂອງໂນອຳ 

(2ປຕ.2: 4–5; ຢດ. 6). ເປໂຕແລະຢດູຳໄດີ້ຂຽນໃນພຣະສນັຍຳໃໝິ່ກິ່ຽວກບັແນວຄວຳມຄ ດທ ິ່ ມ  ຢູິ່ໃນ   

ພຣະທ  ຳໜ ິ່ ງເອນກົອ ກດີ້ວຍ. ພຣະສນັຍຳເດ ມມ  ພຽງ 4 ຂ ີ້ກ ິ່ຽວກບັເຫດກຳນນ ີ້ແລະມ  ລຳຍລະອຽດໜີ້ອຍທ ິ່

ສດຸ. ເລືິ່ ອງນ  ີ້ຳຖ ີ້ວມໂລກໃນພຣະທ  ຳປະຖມົມະກຳນ ບ ິ່ ເຄ ຍບອກພວກເຮົຳວິ່ຳພວກລກູຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່

ກະບດົຕ ິ່ ມຳໄດີ້ຖກືຂງັຄກຸຕຳມຄ  ຳສ ັິ່ງຂອງພຣະເຈົີ້ຳ, ແຕິ່ພຣະທ  ຳເອນກົບອກເລືິ່ ອງນ ີ້. ເຊ ິ່ ງບອກວິ່ຳຄກຸ

ແມ ິ່ນຢູິ່ໃນໃຕີ້ໂລກໃນດ ນແດນແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍ(ແດນມ ຣະນຳ)ບິ່ອນທ ິ່ ວ ນຍຳນກະບດົທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍໄດີ້ຖກືກກັ

ຂງັໄວີ້ຈນົເຖ ງວນັສ ີ້ນຍກຸ. ລຳຍລະອຽດເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ມ  ຢູິ່ໃນພຣະທ  ຳໜ ິ່ ງເອນກົ, ບດົ 6:1-4; 7:1–6; 10:4, 

11–13. 

   ໃນພຣະທ  ຳເອນກົມ  ຂ ີ້ຄວຳມລະຫວິ່ຳງພຣະເຈົີ້ຳແລະ “ວ ນຍຳນຢູິ່ໃນຄກຸ”ເຫ ົິ່ ຳນ ີ້. ສ ິ່ ງນ ີ້ເຮັດໃຫີ້ເປໂຕມ 

ຄວຳມເຂົີ້ຳໃຈໃນກຳນອະທ ບຳຍສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຢຊູໄດີ້ເຮັດ. ໃນປ ີ້ມພຣະທ  ຳໜ ິ່ ງເອນກົກິ່ຳວວິ່ຳ ເອນກົມ  ຄວຳມ

ຝນັທ ິ່ ວ ນຍຳນໃນຄກຸຮີ້ອງຂ ໃຫີ້ລຳວອີ້ອນວອນຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳສ  ຳລບັພວກເຂົຳຫ ງັຈຳກພວກເຂົຳກະບດົ. ເອນກົ

ໄດີ້ດ  ຳເນ ນໄປກບັພຣະເຈົີ້ຳ. ເອນກົຈະເປັນທຳງເລືອກທ ິ່ ດ ທ ິ່ ສດຸທ ິ່ ຈະຂ ໃຫີ້ພຣະເຈົີ້ຳຍກົໂທດກຳນກະບດົ

ຂອງພວກເຂົຳແລະປດົປິ່ອຍພວກເຂົຳ. ໃນຄວຳມຝນັ, ເອນກົໄດີ້ເຮັດສ ິ່ ງນ ີ້. ແຕິ່ຄ  ຳຮີ້ອງຂ ຂອງວ ນຍຳນ

ເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນຖກືປະຕ ເສດ. ພຣະເຈົີ້ຳຕອບດີ້ວຍຄ  ຳວິ່ຳ“ ບ ິ່ ! ” ຢິ່ຳງເດັດຂຳດ. ຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນເອນກົໄດີ້ເດ ນທຳງ

ກບັໄປທ ິ່ ຄກຸໃນຄວຳມຝນັຂອງລຳວເພືິ່ ອແຈ ີ້ງຄ  ຳຕອບນ ັີ້ນ. ເອນກົໄດີ້ລງົໄປສູິ່ດ ນແດນແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍ

ບິ່ອນທ ິ່ ວ ນຍຳນຂງັຢູິ່ໃນຄກຸ. ລຳວບອກພວກເຂົຳວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳຈະບ ິ່ ປິ່ອຍພວກເຂົຳແລະພວກເຂົຳຈະຖກືຄມຸ

ຂງັຈນົກວິ່ຳມນັເຖ ງເວລຳສ  ຳລບັກຳນພ ພຳກສຳຂອງພວກເຂົຳ. 

   ເປໂຕໄດີ້ໃຊີ້ເລືິ່ ອງດ ັິ່ງກ ິ່ຳວເປັນວ ທ ກຳນອະທ ບຳຍສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຢຊູໄດີ້ເຮັດເພືິ່ ອພວກເຮົຳ. ຈດຸທ ິ່ ເປໂຕ

ຕີ້ອງກຳນສອນແມ ິ່ນ ຕອນທ ິ່ ພຣະເຢຊູຕຳຍ, ພຣະອງົໄດີ້ລງົໄປຢູິ່ໃນດ ນແດນມ ຣະນຳແລະພຣະອງົມ  

ຂິ່ຳວສຳນສ  ຳລບັພວກວ ນຍຳນທ ິ່ ຢູິ່ໃນຄກຸ. ເມ ືິ່ອພວກເຂົຳເຫັນພຣະເຢຊູເຂົີ້ຳໄປໃນສະຖຳນທ ິ່ ແຫິ່ງຄວຳມ

ຕຳຍ, ພວກວ ນຍຳນຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍອຳດຈະຄ ດວິ່ຳພວກກະບດົຂອງພວກເຂົຳໄດີ້ຊະນະສງົຄຳມກບັພຣະເຈົີ້ຳ. 

ຖີ້ຳພຣະເຢຊູຢູິ່ໃນດ ນແດນແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍແລີ້ວພວກເຂົຳກ ິ່ຈະອອກຈຳກຄກຸໃນໄວໆນ ີ້. ພຣະເຢຊູບອກ

ພວກເຂົຳວິ່ຳພຣະອງົຈະຢູິ່ໃນໂລກຄນົຕຳຍໃນເວລຳສ ັີ້ນໆເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ. ພຣະອງົຈະເປັນຄນືມຳຈຳກຕຳຍອ ກ.  

ນ ີ້ແມ ິ່ນສິ່ວນໜ ິ່ ງຂອງແຜນກຳນພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກວ ນຍຳນກະບດົບ ິ່ ໄດີ້ຊະນະສງົຄຳມ. ພວກເຂົຳຍງັຢູິ່ພຳຍ



ໃຕີ້ກຳນພ ພຳກສຳແລະຈະໄດີ້ຮບັກຳນລງົໂທດຕະຫ ອດໄປ. ນ ັີ້ນແມ ິ່ນເຫດຜນົທ ິ່ ເປໂຕຈບົດີ້ວຍກຳນສອນ

ແບບນ ັີ້ນ. ເພ ິ່ ນລງົທີ້ຳຍດີ້ວຍພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ "ສະເດັດກບັຄນືໄປສະຫວນັ" ແລະນ ັິ່ງ "ຢູິ່ເບືີ້ອງຂວຳຂອງ 

ພຣະເຈົີ້ຳໂດຍມ ຝງູເທວະດຳແລະບນັດຳຜູີ້ມ  ອ  ຳນຳດ ແລະຣ ດເດດຖກືຊງົມອບໄວີ້ ໃຫີ້ຢູິ່ໃຕີ້ອ  ຳນຳດຂອງ

ພຣະອງົແລີ້ວ" (1ປຕ.3: 22). 

   ເປັນຫຍງັເປໂຕຈ ິ່ງເຊືິ່ ອມໂຍງທກຸໆຄ  ຳສອນທ ິ່ ແປກປະຫ ຳດນ ີ້ກບັກຳນຮບັບບັຕ ສະມຳ? ຄວຳມຄ ດຂອງ

ເປໂຕແມ ິ່ນຄວຳມຕຳຍແລະກຳນເປັນຄນືຈຳກຕຳຍຂອງພຣະເຢຊູລວມເຖ ງກຳນປະກຳດໄຊຊະນະຂອງ         

ພຣະອງົຕ ິ່ ສດັຕທູ ິ່ ມ  ອ  ຳນຳດເໜືອທ  ຳມະຊຳດ.  ໄຊຊະນະຂອງພຣະເຢຊູແມ ິ່ນສນັຍຳລກັໃນກຳນຮບັບບັຕ  

ສະມຳ. ກຳນຮບັບບັຕ ສະມຳເປັນສນັຍຳລກັເຖ ງຄວຳມຕຳຍ,ກຳນຝງັແລະກຳນຟືີ້ນສູິ່ຄນືຊ ວ ດຂອງພຣະເຢຊູ 

(ຣມ 6: 1-11). 

ເປໂຕກິ່ຳວວິ່ຳກຳນຮບັບບັຕ ສະມຳແມ ິ່ນ“ສອດຄິ່ອງ” ກບັສ ິ່ ງທງັໝດົນ ີ້ເພຳະວິ່ຳມນັເປັນ “ເປັນກຳນຮຽນຂ ຕ ິ່

ພຣະເຈົີ້ຳ ດີ້ວຍໃຈສ  ຳນ ກຜ ດແລະຊອບອນັເສຳະໃສ.   ບບັຕ ສະມຳນ ີ້ໃຫີ້ເຖ ງທ ິ່ ພ ົີ້ນ ເພຳະດີ້ວຍກຳນທ ິ່

ພຣະເຢຊູຄຣ ດເຈົີ້ຳ ຊງົເປັນຄນືມຳຈຳກຕຳຍ” (1ປຕ.3:21). ຄ  ຳພຳສຳກຣ ກສ  ຳລບັຄ  ຳວິ່ຳ“ກຳນຮຽນຂ ”  

ໝຳຍເຖ ງໃຫີ້ຄ  ຳປະຕ ຍຳນ. ຄ  ຳພຳສຳກຣ ກສ  ຳລບັຄ  ຳວິ່ຳ "ໃຈສ  ຳນ ກຜ ດແລະຊອບ" ມກັຈະໝຳຍເຖ ງ

ຄວຳມສຳມຳດທ ິ່ ຈະບອກສ ິ່ ງທ ິ່ ຖກືສ ິ່ ງທ ິ່ ຜ ດໄດີ້.  ແຕິ່ນ ັີ້ນບ ິ່ ແມ ິ່ນຄວຳມໝຳຍຢູິ່ນ ີ້. ກຳນຮູີ້ຄວຳມແຕກຕິ່ຳງ

ລະຫວິ່ຳງສ ິ່ ງທ ິ່ ຖກືແລະຜ ດບ ິ່ ມ  ຄວຳມສ  ຳພນັໂດຍກງົຕ ິ່ ກຳນຕຳຍ,ກຳນຝງັແລະກຳນເປັນຄນືຈຳກຕຳຍ

ຂອງພຣະເຢຊູ. ຄ  ຳສບັພຳສຳກຣ ກຍງັໝຳຍເຖ ງກຳນໃຫີ້ຄ  ຳໝ ັີ້ນສນັຍຳ. ໝຳຍຄວຳມວິ່ຳໃຫີ້ຄ  ຳໝ ັີ້ນສນັຍຳ

ທ ິ່ ດ , ບ ິ່ ແມ ິ່ນຄວຳມໂງ ິ່ຈ ີ້ຳ. ນ ັີ້ນແມ ິ່ນສ ິ່ ງທ ິ່ ເປໂຕກ  ຳລງັສອນຢູິ່ໃນ 1ເປໂຕ 3. ກຳນຮບັບບັຕ ສະມຳແມ ິ່ນ 

ເປັນຄ  ຳສນັຍຳທ ິ່ ຊືິ່ ສດັແລະເປັນຂ ີ້ຄວຳມເຖ ງວ ນຍຳນເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່ ກະບດົທງັຫ ຳຍ. ນອກຈຳກນ ີ້ຍງັ

ສືິ່ ສຳນເລືິ່ ອງນ ີ້ກບັທກຸຄນົທ ິ່ ເຂົີ້ຳຮິ່ວມໃນກຳນຮບັບບັຕ ສະມຳ. ກຳນຮບັບບັຕ ສະມຳແມ ິ່ນຄ  ຳປະກຳດວິ່ຳທິ່ຳນ

ຢູິ່ຂ ີ້ຳງຜູີ້ໃດໃນສງົຄຳມເໜືອທ  ຳມະຊຳດ. ຄຣ ດສະຕຽນໃນຍກຸທ  ຳອ ດເຂົີ້ຳໃຈເລືິ່ ອງນ ີ້ດ ກ ິ່ວຳທ ິ່ ພວກເຮົຳເຮັດ

ໃນປະຈບຸນັນ ີ້. ພ ທ ຮບັບບັຕ ສະມຳໃນຄຣ ສຕະຈກັຍກຸທ  ຳອ ດແມ ິ່ນລວມທງັກຳນປະກຳດປະຖ ີ້ມຊຳຕຳນແລະ

ສະໝນຸຂອງມນັເນືິ່ອງຈຳກກຳນສ ັິ່ງສອນຂອງເປໂຕໃນຂ ີ້ນ ີ້. 

ສຳເຫດທ ິ່ ເລືິ່ ອງນ ີ້ສ  ຳຄນັ 

   ຂ ີ້ທ ໜ ິ່ ງ, ຈ ົິ່ງເຂົີ້ຳໃຈວິ່ຳຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອແມ ິ່ນພືີ້ນທ ິ່ ສກັສ ດຄສືະຖຳນທ ິ່ ບ ລ ສດຸ. ປະຈບຸນັຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອເປັນທ ິ່ ປະທບັ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພຣະວ ຫຳນແມ ິ່ນສະຖຳນທ ິ່ ແຫິ່ງສະຫງ ິ່ຳຣຳສ ຂອງພຣະເຈົີ້ຳໃນພຣະສນັຍຳເດ ມ. ດຽວນ ີ້

ພວກເຮົຳແມ ິ່ນສະຖຳນທ ິ່ ນ ັີ້ນ. ພວກເຮົຳດ  ຳເນ ນຊ ວ ດຄືວິ່ຳນ ີ້ເປັນເລືິ່ ອງຈ ງຂອງພວກເຮົຳບ ? ຄນົອ ດສະຣຳ

ເອນໃນພຣະສນັຍຳເດ ມແລະຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນສະໄໝຂອງພຣະເຢຊູຮູີ້ສ ກວິ່ຳຈ  ຳເປັນຕີ້ອງມ  ຄວຳມແຕກຕິ່ຳງຈຳກ

ຄນົທ ິ່ ບ ິ່ ເຊືິ່ ອສະເໝ . ເປົີ້ຳໝຳຍບ ິ່ ແມ ິ່ນເລືິ່ ອງແປກດ ັິ່ງນ ັີ້ນຜູີ້ທ ິ່ ບ ິ່ ເຊືິ່ ອຈະພະຍຳຍຳມຫ  ກລີ້ຽງກຳນຕ ດຕ ິ່ ພວົພນັ



ກບັເຮົຳ. ແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ອ ດສະຣຳເອນເປັນ "ອຳນຳຈກັແຫິ່ງປະໂຣຫ ດ" ແລະ "ຊນົຊຳດ

ບ ລ ສດຸ" (ອພຍ.19:6). ກຳນດ  ຳເນ ນຊ ວ ດຕຳມທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ລກູໆພຣະອງົດ  ຳເນ ນຊ ວ ດຈະນ  ຳ 

ໄປສູິ່ຊ ວ ດທ ິ່ ເກ ດຜນົ, ມ ປະສ ດທ ຜນົແລະມ ຄວຳມສກຸ. ຄນົອ ດສະຣຳເອນຄວນຈະດ ງດດູຜູີ້ຄນົທ ິ່ ຖກືກດົຂ ິ່

ໂດຍພວກວ ນຍຳນຊ ົິ່ວທ ິ່ ເປັນສດັຕໃູຫີ້ກບັມຳຫຳພຣະເຈົີ້ຳອງົທິ່ຽງແທີ້. 

   ເມ ືິ່ອໃດທ ິ່ ທດັສະນະຂອງພວກເຮົຳກງົກບັແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ, ພວກເຮົຳກ ໃຊີ້ຊ ວ ດຂອງເຮົຳທ ິ່ ຈະ

ຊິ່ວຍກູີ້ຜູີ້ຄນົຈຳກທກຸໆຊຳດແລະໃຫີ້ພວກເຂົຳເປັນສິ່ວນໜ ິ່ ງຂອງຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກເຮົຳຢູິ່ໃນ

ໂລກ, ແຕິ່ບ ິ່ ແມ ິ່ນຂອງໂລກນ ີ້. ກຳນເປັນຂອງໂລກນ ີ້ໝຳຍເຖ ງກຳນເອົຳໃຈໃສິ່ຄວຳມກງັວນົຂອງໂລກ.  

ໝຳຍເຖ ງສມຸໃສິ່ກຳນດ  ຳເນ ນຊ ວ ດຕຳມວ ທ ກຳນຂອງໂລກ. ຜູີ້ທ ິ່ ບ ິ່ ເຊືິ່ ອຄວນຈະເຫັນຈຳກກຳນເວົີ້ຳ, ກຳນ

ປະພ ດ, ຈນັຍຳບນັແລະທດັສະນະຄະຕ ຂອງພວກເຮົຳຕ ິ່ ຄນົອືິ່ ນວິ່ຳພວກເຮົຳບ ິ່ ແມ ິ່ນຄນົດຖູກູຄນົອືິ່ ນ, 

ເຫັນແກິ່ຕວົຫ ືໂຫດຮີ້ຳຍ. ພວກເຂົຳຄວນຈະຮູີ້ວິ່ຳເປົີ້ຳໝຳຍຂອງພວກເຮົຳບ ິ່ ແມ ິ່ນເພືິ່ ອນ  ຳໜີ້ຳຫ ືຊະນະຄນົອືິ່ ນ 

ຫ ືນ  ຳໃຊີ້ຄນົອືິ່ ນພຽງເພືິ່ ອຈະໄດີ້ສ ິ່ ງດ ໆ ມຳໃຫີ້ຕວົເອງ. ພວກເຮົຳບ ິ່ ຄວນດ  ຳເນ ນຊ ວ ດເພືິ່ ອເຮັດໃຫີ້ຕນົເອງ

ພ ໃຈ. ພວກເຮົຳຕີ້ອງເປັນຝິ່ຳຍກງົກນັຂີ້ຳມກບັສ ິ່ ງເຫ ົິ່ ຳນ ີ້. ພວກເຮົຳຕີ້ອງດ  ຳເນ ນຊ ວ ດຄກືບັທ ິ່ ພຣະເຢຊູຜູີ້ທ ິ່  

ມ  ຊ ວ ດຢູິ່. ຜູີ້ຄນົຢຳກຢູິ່ໃກ ີ້ພຣະເຢຊູເພຳະວິ່ຳພຣະອງົບ ິ່ ໄດີ້ເປັນຄກືບັຄນົໃນໂລກ. 

   ຂ ີ້ທ ສອງແມ ິ່ນ ສ ິ່ ງທ ິ່ ພວກເຮົຳເຮັດໃນກຸິ່ມຄຣ ສຕະຈກັຂອງພວກເຮົຳຄວນຍກົຍີ້ອງພຣະເຈົີ້ຳ ແລະ  

ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ. ໃນສະໄໝພຣະຄ  ຳພ , ກຳນທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳມຳຢີ້ຽມຢຳມຫ ເຕັນຫ ືພຣະວ ຫຳນໄດີ້ສອນຫ ກັກຳນ

ຂອງຄວຳມສມົບນູຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະພຣະອງົເປັນເອກະລກັສະເພຳະ. ນ ັີ້ນໄດີ້ສອນວິ່ຳພຣະອງົຊງົຮກັ  

ມະນດຸ. ພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ສມົບນູແບບແລະຄວຳມຮກັທ ິ່ ມ  ຕ ິ່ ມະນດຸຍງັຊິ່ວຍອະທ ບຳຍສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະອງົເຮັດອ ກດີ້ວຍ. 

ເປັນຫຍງັພຣະເຈົີ້ຳຜູີ້ທ ິ່ ບ ິ່ ຕີ້ອງກຳນຫຍງັແລະຈ ິ່ງຕີ້ອງກຳນຄອບຄວົມະນດຸເໜືອກວິ່ຳທກຸສ ິ່ ງທກຸຢິ່ຳງ? ເປັນ

ຫຍງັພຣະເຈົີ້ຳຈ ິ່ງຕີ້ອງກຳນສີ້ຳງຄອບຄວົໃໝິ່ ພຳຍຫ ງັທ ິ່ ໄດີ້ປະຕ ເສດທກຸຊຳດທ ິ່ ວ ຫຳນບຳເບນແລີ້ວ? ເປັນ

ຫຍງັພຣະອງົບ ິ່ ພຽງແຕິ່ຫນັຫ ງັໜ ໄປເລ ຍ? ພຣະເຈົີ້ຳຍງັຄງົເຮັດວຽກເພືິ່ ອໃຫີ້ແຜນກຳນຂອງພຣະອງົສ  ຳເລັດ

ເພຳະວິ່ຳພຣະອງົຮກັພວກເຮົຳ. 

   ພວກເຮົຳຮູີ້ວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳມ  ຣ ດອ  ຳນຳດແລະສຳມຳດເຮັດຫຍງັກ ໄດີ້ທ ິ່ ພຣະອງົເລືອກ. ເພຳະພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່  

ໄດີ້ປະຖ ີ້ມມະນດຸເຖ ງແມ ິ່ນວິ່ຳພວກເຂົຳຈະປະຕ ເສດພຣະອງົເລືີ້ອຍໆ, ນ ັີ້ນສະແດງໃຫີ້ເຫັນວິ່ຳຄວຳມຮກັ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ມ  ຕ ິ່ ມະນດຸແມ ິ່ນອດັສະຈນັໃຈແທີໆ້ . ເມ ືິ່ອຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອພຽງແຕິ່ເວົີ້ຳເຖ ງຄວຳມຮກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ

ເທົິ່ ຳນ ັີ້ນແລະບ ິ່ ໄດີ້ອະທ ບຳຍເຖ ງເຫດຜນົຫ ຳຍຢິ່ຳງທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ສຳມຳດຕດັສ ນໃຈທ ິ່ ຈະບ ິ່ ຮກັເຮົຳ, ແຕິ່ໃຫີ້

ຄວຳມຄ ດທ ິ່ ຈ  ຳກດັວິ່ຳຄວຳມຮກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳເປັນແນວໃດ. ພວກເຮົຳຕີ້ອງສືິ່ ສຳນທງັສອງພຳກສິ່ວນເພືິ່ ອ

ໃຫີ້ຜູີ້ຄນົຈະເຫັນຄນຸຄິ່ຳຄວຳມຮກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳຫ ຳຍຂ ີ້ນ. ຄວຳມຮກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳອຳດຈະບ ິ່ ມ  ຄນຸຄິ່ຳຖີ້ຳ

ຄນົທ ິ່ ບ ິ່ ເຊືິ່ ອບ ິ່ ເຂົີ້ຳໃຈຄວຳມບ ລ ສດຸຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. 



   ຂ ີ້ທ ສຳມ, ອ  ຳນຳດແຫິ່ງຄວຳມມດືຮູີ້ວິ່ຳພວກເຮົຳຢູິ່ຝິ່ຳຍໃດໂດຍກຳນປະພ ດຂອງພວກເຮົຳ. ພວກເຂົຳບ ິ່

ໄດີ້ໂງ ິ່. ພວກເຂົຳສຳມຳດເຫັນຄວຳມຈງົຮກັພກັດ ຂອງພວກເຮົຳຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກເຂົຳເຫັນເມ ືິ່ອພວກເຮົຳ

ຕດັສ ນໃຈຕ ດຕຳມພຣະເຢຊູ. ພວກເຂົຳເຫັນສ ິ່ ງທ ິ່ ພວກເຮົຳເຮັດເຊັິ່ ນກຳນຮບັບບັຕ ສະມຳແລະຕ ິ່ ຕີ້ຳນກບັ

ບຳບ. ແຕິ່ພວກເຂົຳຍງັເຫັນຕອນທ ິ່ ພວກເຮົຳທ ິ່ ບ ິ່ ສດັຊືິ່ ຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳອ ກດີ້ວຍ. ອ  ຳນຳດມດືເຂົີ້ຳໃຈເມ ືິ່ອເຮົຳບ ິ່

ສດັຊືິ່ ຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳ, ພວກເຮົຳຈະກຳຍເປັນຄນົທ ິ່ ອິ່ອນແອຫ ຳຍ. ເຖ ງວິ່ຳຈະເຊືິ່ ອຫ ືບ ິ່ ເຊືິ່ ອກ ິ່ຕຳມ, ພວກເຮົຳ 

ກ  ຳລງັຖກືຕ ດຕຳມຢູິ່. ທງັວ ນຍຳນທ ິ່ ສດັຊືິ່ ຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະພວກວ ນຍຳນທ ິ່ ກະບດົກ  ຳລງັເຝົີ້ຳເບ ິ່ ງພວກເຮົຳ

ເພຳະວິ່ຳພວກເຮົຳທກຸຄນົມ  ສິ່ວນຮິ່ວມໃນສງົຄຳມເໜືອທ  ຳມະຊຳດ. 

   ສ ິ່ ງເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ເປັນຄວຳມຈ ງ, ແຕິ່ເຂົີ້ຳໃຈງ ິ່ຳຍກວິ່ຳກຳນດ  ຳເນ ນຊ ວ ດແບບນ ັີ້ນ. ເຖ ງແມ ິ່ນວິ່ຳພວກເຮົຳໄດີ້ຮບັ

ກຳນໄຖິ່ຈຳກກຳນເປັນຂີ້ຳທຳດຂອງຊຳຕຳນ, ພວກເຮົຳກ ຍງັເປັນຄນົບຳບ. ໃນກຳນດ  ຳເນ ນຊ ວ ດຕຳມ

ຄວຳມຈ ງເຫ ົິ່ ຳນ ີ້, ພວກເຮົຳຕີ້ອງໃຊີ້ຄວຳມຄ ດແລະຈ ດໃຈຂອງພວກເຮົຳສມຸໃສິ່ເພືິ່ ອເຂົີ້ຳໃຈກິ່ຽວກບັ

ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳສ  ຳລບັພວກເຮົຳ. ພວກເຮົຳກ  ຳລງັດ  ຳເນ ນຊ ວ ດຄືກບັຄນົຕິ່ຳງປະເທດທ ິ່ ຢູິ່ໃນຕິ່ຳງ

ແດນ.ຄກືນັກບັພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົຳຢູິ່ໃນໂລກນ ີ້,ແຕິ່ພວກເຮົຳບ ິ່ ໄດີ້ເປັນຂອງໂລກນ ີ້ (ຢຮ.8:23;1ຢຮ4:4). 

ມນັມ  ຄວຳມແຕກຕິ່ຳງກນັຫ ຳຍລະຫວິ່ຳງ “ໃນໂລກ” ແລະ“ຂອງໂລກ”. ຄວຳມແຕກຕິ່ຳງນ ັີ້ນຈະໃຫຍິ່ຍ ິ່ ງຂ ີ້ນ

ເມ ືິ່ອເຮົຳຮຽນຮູີ້ເພ ິ່ ມເຕ ມກິ່ຽວກບັຄວຳມໝຳຍຂອງກຳນເປັນລກູຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ບດົທ  15 

ຜູີ້ທ ິ່ ໄດີ້ຮບັສິ່ວນໃນສະພຳບຂອງພຣະເຈົີ້ຳ 

ທິ່ຳນຮູີ້ບ ວິ່ຳທິ່ຳນແມ ິ່ນໃຜ? 

   ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ຖຳມຄ  ຳຖຳມນ ີ້ຕ ັ ີ້ງແຕິ່ທ  ຳອ ດ, ແຕິ່ເຖ ງເວລຳແລີ້ວທ ິ່ ຈະຖຳມອ ກ. ແມ ິ່ນແລີ້ວ, ພວກເຮົຳຢູິ່

ໃນໂລກ, ແຕິ່ພວກເຮົຳບ ິ່ ແມ ິ່ນຂອງໂລກ. ພວກເຮົຳໄດີ້ຮບັຄວຳມພ ົີ້ນໂດຍພຣະຄນຸ, ຜິ່ຳນທຳງຄວຳມເຊືິ່ ອ

ໃນສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຢຊູໄດີ້ເຮັດຢູິ່ເທ ງໄມ ີ້ກຳງແຂນ (ອຟຊ.2:8–9). ແຕິ່ນ ັີ້ນເປັນພຽງແຕິ່ຈດຸເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນຂອງກຳນ

ເຂົີ້ຳໃຈແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. 

   ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ, ເຊ ິ່ ງເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນໃນສວນເອເດນ, ແມ ິ່ນກຳນໂຮມເອົຳຄອບຄວົມະນດຸຂອງ              

ພຣະອງົກບັຄອບຄວົວ ນຍຳນຂອງພຣະອງົ. ຈ ົິ່ງຈືິ່ໄວີ້ວິ່ຳພວກລກູຊຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳໃນສະຫວນັໄດີ້ຖກືສີ້ຳງ

ຂ ີ້ນໂດຍພຣະເຈົີ້ຳກ ິ່ອນທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ສີ້ຳງໂລກວດັຖ ຸ(ໂຢບ.38: 7 .8). ພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ໄດີ້ປະຖ ີ້ມແຜນ

ດ ັິ່ງກ ິ່ຳວຫ ງັຈຳກກຳນກະບດົໃນສວນເອເດນ. ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອທກຸຄນົຈະປິ່ຽນໄປມ ພຣະລກັສະນະດຽວກນັກບັ 

ພຣະເຈົີ້ຳ. ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອຈະເປັນຄກືນັກບັບດຸວ ນຍຳນໃນສະຫວນັຄນົໜ ິ່ ງຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກເຮົຳຈະເປັນຄື

ກບັພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ (1ຢຮ.3:1–3). 

   ນກັສຳດສະໜຳສຳດມ ຫ ຳຍຊືິ່ ສ  ຳລບັຄວຳມຄ ດນ ີ້. ສ ິ່ ງທ ິ່ ພບົຫ ຳຍທ ິ່ ສດຸແມ ິ່ນກຳນສນັລະເສ ນ. ເປໂຕໄດີ້

ກ ິ່ຳວເຖ ງສ ິ່ ງນ ີ້ວິ່ຳ “ໄດີ້ຮບັສິ່ວນໃນສະພຳບຂອງພຣະອງົ” (2 ປຕ.1: 4). ໂຢຮນັໄດີ້ກ ິ່ຳວດ ັິ່ງນ ີ້:“ ບ ິ່ ງແມ! 

ພຣະບ ດຳເຈົີ້ຳຊງົໂຜດປະທຳນຄວຳມຮກັແກິ່ເຮົຳທງັຫລຳຍ ເປັນຢິ່ຳງໃດທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຊງົເອ ີ້ນພວກເຮົຳວິ່ຳ 

ບດຸຂອງພຣະອງົ ແລະພວກເຮົຳກ ເປັນຢິ່ຳງນ ັີ້ນ” (1ຢຮ.3:1). ໃນບດົນ ີ້ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳຈະຊ ີ້ໃຫີ້ເຫັນວິ່ຳພຣະຄ  ຳ

ພ ສອນແນວໃດກິ່ຽວກບັຂ ີ້ຄວຳມນ ັີ້ນ. 

ບດຸຂອງພຣະເຈົີ້ຳ, ເຊືີ້ອສຳຍຂອງອບັຣຳຮຳມ 

   ໃນເວລຳທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ມອບປະຊຳຊຳດຕິ່ຳງໆໃຫີ້ຢູິ່ພຳຍໃຕີ້ສ ດອ  ຳນຳດຂອງສະມຳຊ ກສະພຳວ ນຍຳນ

ຂອງພຣະອງົທ ິ່ ວ ຫຳນບຳເບນ, ພຣະເຈົີ້ຳຮູີ້ວິ່ຳພວກເຂົຳຈະກະບດົແລະພຣະອງົຈະເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນຄອບຄວົມະນດຸ              

ໃໝິ່ຂອງພຣະອງົ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ເອ ີ້ນອບັຣຳຮຳມ (ປຖກ.12:1–8) ທນັທ ຫ ງັຈຳກເລືິ່ ອງວ ຫຳນບຳເບນ

(ປຖກ.11: 1–9). ໂດຍຜິ່ຳນທຳງອບັຣຳຮຳມແລະຊຳຣຳແລະລກູຫ ຳນຂອງພວກເພ ິ່ ນ, ພຣະເຈົີ້ຳຈະສືບຕ ິ່

ແຜນກຳນທ ິ່ ພຣະອງົໄດີ້ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນໃນສວນເອເດນ. 



   ປະຊຳຊນົຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນລກູຫ ຳນຂອງອບັຣຳຮຳມທ ິ່ ເອ ີ້ນວິ່ຳຊນົຊຳດອ ດສະຣຳເອນ. ຄນົອ ດສະຣຳ

ເອນບ ິ່ ປະຕ ບດັຕຳມແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກເຂົຳບ ິ່ ໄດີ້ຟືີ້ນຟກູຳນປກົຄອງທ ິ່ ດ ຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢູິ່ເທ ງ

ແຜິ່ນດ ນໂລກ. ແຕິ່ເຊືີ້ອສຳຍຄນົໜ ິ່ ງຈຳກອບັຣຳຮຳມຈະປະສບົຜນົສ  ຳເລັດ. ພຣະເຈົີ້ຳຈະມຳເປັນມະນດຸ. 

ພຣະເຢຊູແມ ິ່ນມະນດຸຄນົນ ັີ້ນແລະພຣະອງົຊງົເປັນເຊືີ້ອສຳຍຂອງດຳວ ດ, ອບັຣຳຮຳມ, ແລະອຳດຳມ. ໂດຍ

ຜິ່ຳນທຳງພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳພຣະສນັຍຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ຈະອວຍພອນປະຊຳຊຳດ, ທ ິ່ ໄດີ້ຖກືລງົໂທດຢູິ່ທ ິ່ ວ ຫຳນ

ບຳເບນ ໃນທ ິ່ ສດຸກ ິ່ສ  ຳເລັດເປັນຈ ງ. ໂປໂລໄດີ້ຂຽນກິ່ຽວກບັເລືິ່ ອງນ ັີ້ນໃນຫ ຳຍບິ່ອນຄ:ື 

ພຣະອງົໄດີ້ເປ ດເຜ ຍແຜນກຳນອນັເລ ກລບັຂອງພຣະອງົ ໃຫີ້ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ຮູີ້ແຜນກຳນນ ັີ້ນ. (ຕຳມທ ິ່

ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ຂຽນໄວີ້ແລີ້ວ ຢິ່ຳງຫຍ ີໆ້ ກ ິ່ຽວກບັເລືິ່ ອງນ ີ້ແລະເມ ືິ່ອພວກເຈົີ້ຳຈະອິ່ຳນເບ ິ່ ງຖ ີ້ອຍຄ  ຳ ຊ ິ່ ງ

ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ຂຽນນ ັີ້ນ ກ ຈະຮູີ້ເຖ ງຄວຳມເຂົີ້ຳໃຈຂອງຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ ໃນເລືິ່ ອງຄວຳມເລ ກລບັຂອງ

ພຣະຄຣ ດ.)  ຊ ິ່ ງໃນສະໄໝກິ່ອນ ພຣະອງົບ ິ່ ໄດີ້ໃຫີ້ມະນດຸໂລກຮູີ້ຄວຳມເລ ກລບັນ ີ້ ແຕິ່ບດັນ ີ້ພຣະອງົໄດີ້

ເປ ດເຜ ຍເລືິ່ ອງນ ັີ້ນ ໃຫີ້ແກິ່ບນັດຳອກັຄະສຳວກົທ ິ່ ບ ຣ ສດຸຂອງພຣະອງົ ແລະພວກຜູີ້ປະກຳດພຣະທ  ຳ

ໂດຍທຳງພຣະວ ນຍຳນ.ວິ່ຳຄນົຕິ່ຳງຊຳດນ ັີ້ນໄດີ້ເປັນຜູີ້ຮບັມ ຣະດກົຮິ່ວມກນັ ເປັນອະໄວຍະວະຂອງກຳຍ

ອນັດຽວກນັ ທງັມ  ສິ່ວນໄດີ້ຮບັພຣະສນັຍຳໃນພຣະຄຣ ດເຈົີ້ຳເຢຊູ ໂດຍທຳງຂິ່ຳວປະເສ ດ.(ອຟຊ.3.3-6) 

ເພຳະວິ່ຳເຈົີ້ຳທງັຫລຳຍກ ເປັນບດຸຂອງພຣະເຈົີ້ຳຮິ່ວມໃນພຣະຄຣ ດເຈົີ້ຳເຢຊູໂດຍທຳງຄວຳມເຊືິ່ ອ

ເພຳະວິ່ຳຄນົໃດໃນພວກເຈົີ້ຳໄດີ້ຮບັບບັຕ ສະມຳໃນພຣະຄຣ ດແລີ້ວ ຄນົນ ັີ້ນກ ໄດີ້ສວມຊ ວ ດຂອງ

ພຣະອງົ. ດ ັິ່ງນ ັີ້ນຈ ິ່ງບ ິ່ ມ  ຄວຳມແຕກຕິ່ຳງອນັໃດ ລະຫວິ່ຳງຄນົຢ ວແລະຄນົຕິ່ຳງຊຳດ ລະຫວິ່ຳງ

ທຳດແລະອ ດສະຫ ະລະຫວິ່ຳງຊຳຍແລະຍ ງ   ເພຳະພວກເຈົີ້ຳທກຸຄນົເປັນອນັໜ ິ່ ງອນັດຽວກນັໃນ

ພຣະຄຣ ດເຈົີ້ຳເຢຊູ.  ຖີ້ຳພວກເຈົີ້ຳເປັນຄນົຂອງພຣະຄຣ ດແລີ້ວ ພວກເຈົີ້ຳກ ເປັນເຊືີ້ອສຳຍຂອງ

ອບັຣຳຮຳມ ຄືເປັນຜູີ້ໄດີ້ຮບັມ ຣະດກົຕຳມພຣະສນັຍຳ.  (ຄລຕ.3:26-29) 

   ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ອະທ ບຳຍໃນບດົກິ່ອນໜີ້ຳນ ີ້ວິ່ຳໃນສະໄໝພຣະສນັຍຳເດ ມຫ ຳຍຄ ັີ້ງແລີ້ວວິ່ຳປະຊຳຊນົທ ິ່ ບ ິ່

ແມ ິ່ນຄນົອ ດສະຣຳເອນໄດີ້ອຳໄສຢູິ່ໃນດ ນແດນທ ິ່ ຢູິ່ພຳຍໃຕີ້ກຳນຄອບຄອງຂອງຜູີ້ປກົຄອງເໜືອທ  ຳມະຊຳດ

ທ ິ່ ກະບດົ. ສ ິ່ ງນ ີ້ໄດີ້ເກ ດຂ ີ້ນຕອນທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳມອບບນັດຳປະເທດເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນໃຫີ້ຜູີ້ປກົຄອງວ ນຍຳນເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນທ ິ່ ວ 

ຫຳນບຳເບນ. ທ ິ່ ວ ຫຳນບຳເບນ, ປະເທດຕິ່ຳງໆໄດີ້ຖກືແຍກອອກຈຳກຄວຳມສ  ຳພນັໂດຍກງົກບັພຣະເຈົີ້ຳ

ອງົທິ່ຽງແທີ້. ຈຳກນ ັີ້ນພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ສີ້ຳງຊນົຊຳດໃໝິ່ທ ິ່ ມ  ຊືິ່ ວ ິ່ຳຊນົຊຳດອ ດສະຣຳເອນ. ບດັນ ີ້ມ  ພຽງແຕິ່ອ ດສະ

ຣຳເອນເທົິ່ ຳນ ັີ້ນທ ິ່ ເຊືິ່ ອມຕ ິ່ ໂດຍກງົກບັພຣະເຈົີ້ຳ (ພບຍ.32: 9). ຄນົອ ດສະຣຳເອນໄດີ້ມ  ກຳນເອ ີ້ນຊືິ່ ປະເທດ

ອືິ່ ນໆຫ ຳຍຊືິ່ . ຂອງພວກເຂົຳຈະຕ ັີ້ງຊືິ່ ໃຫີ້ຕຳມຄວຳມໝຳຍດີ້ຳນພມູສຳດຫ ືຊນົຊຳດ. ຍກົຕວົຢິ່ຳງ, ຊຳວອ ຢ ບ

, ຊຳວໂມອຳບ, ຊຳວອຳມຳເຫ ັກ. ແຕິ່ວິ່ຳໃນພຣະສນັຍຳໃໝິ່ຊືິ່ ສ  ຳລບັກຸິ່ມທງັໝດົຂອງບນັດຳປະເທດທ ິ່ ຖກື

ປະຖ ີ້ມນ ີ້ແມ ິ່ນ“ຄນົຕິ່ຳງຊຳດ” (Gentile) .ຄ  ຳວິ່ຳຄນົຕິ່ຳງຊຳດເປັນຄ  ຳສບັພຳສຳລຳຕ ນເຊ ິ່ ງມ  ຄວຳມໝຳຍ

ວິ່ຳ “ປະຊຳຊຳດ” ຖີ້ຳທິ່ຳນບ ິ່ ແມ ິ່ນຄນົອ ດສະຣຳເອນ, ທິ່ຳນກ ເປັນຄນົຕິ່ຳງຊຳດ. 



   ເລືິ່ ອງລຳວໃນພຣະສນັຍຳໃໝິ່ແມ ິ່ນວິ່ຳເຊືີ້ອສຳຍຂອງອບັຣຳຮຳມຊືິ່ ວິ່ຳພຣະເຢຊູໄດີ້ຕຳຍແລະເປັນຄນືມຳ

ຈຳກຕຳຍເພືິ່ ອໄຖິ່ຄນົອ ດສະຣຳເອນແລະຄນົຕິ່ຳງຊຳດດີ້ວຍ. 

    ພຳລະກ ດຂອງພຣະເຢຊູແມ ິ່ນເພືິ່ ອໄຖິ່ບ ິ່ ພຽງແຕິ່ເຊືີ້ອສຳຍຂອງອບັຣຳຮຳມເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ, ແຕິ່ຍງັລວມເຖ ງ

ປະຊຳຊນົທງັໝດົໃນປະເທດທ ິ່ ໄດີ້ຖກືປະຖ ີ້ມໂດຍພຣະເຈົີ້ຳອງົທິ່ຽງແທີ້ອ ກດີ້ວຍ. ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຫຳກ ິ່ອີ້ຳງເຖ ງ

ບຳງຂ ີ້ຈຳກຈດົໝຳຍຂອງໂປໂລ. ໂປໂລໄດີ້ກ ິ່ຳວວິ່ຳແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ຈະລວມເອົຳຄນົຕິ່ຳງຊຳດ

ເຂົີ້ຳມຳໃນຄອບຄວົຂອງພຣະອງົແມ ິ່ນຄວຳມລ ກລບັ. ສີ້ຳງຄວຳມປະຫ ຳດໃຈໃຫີ້ກບັໂປໂລຫ ຳຍທ ິ່ ປະຊຳຊນົ

ຈຳກບນັດຳປະເທດຂອງຄນົຕິ່ຳງຊຳດແລະເຊ ິ່ ງຢູິ່ພຳຍໃຕີ້ກຳນຄວບຄມຸຂອງຜູີ້ປກົຄອງເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່

ກະບດົສຳມຳດສບືທອດພຣະສນັຍຳທ ິ່ ໄດີ້ໃຫີ້ກບັອບັຣຳຮຳມ. 

   ທກຸຄນົທ ິ່ ເຊືິ່ ອຂິ່ຳວປະເສ ດຂອງໃນພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຜູີ້ເປັນພຣະເມຊ ອຳກ ຈະກຳຍເປັນລກູຂອງພຣະເຈົີ້ຳອງົ

ທິ່ຽງແທີ້. ພຣະເຈົີ້ຳນ ີ້ແມ ິ່ນພຣະເຈົີ້ຳຂອງອບັຣຳຮຳມ, ອ ຊຳກ, ແລະຢຳໂຄບ (ຢຮ 1:12;ຄລຕ :26; ຣມ.

8:14). ນ ີ້ແມ ິ່ນເຫດຜນົທ ິ່ ພຣະສນັຍຳໃໝິ່ໃຊີ້ຄ  ຳທ ິ່ ເອ ີ້ນວິ່ຳຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອວິ່ຳ "ຄອບຄວົ". ຕວົຢິ່ຳງ: ເປັນບດຸ,ເປັນ

ລກູ, ແລະຜູີ້ຮບັມ ຣະດກົ. ພຣະສນັຍຳໃໝິ່ຍງັກິ່ຳວອ ກວິ່ຳພວກເຂົຳໄດີ້ຖກື “ຮບັເປັນລກູ” ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ 

(ຣມ. 8:15,23; ອຟຊ.1: 5; ຄລຕ.4: 4). ຂ ີ້ຄວຳມດ ັິ່ງກ ິ່ຳວແມ ິ່ນຈະແຈ ີ້ງຫ ຳຍທ ິ່ ວິ່ຳຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອຢູິ່ໃນຄອບຄວົ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະຈະໄດີ້ຮບັມ ລະດກົ. ເຊ ິ່ ງບອກວິ່ຳຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອໄດີ້ຖກືລວມເຂົີ້ຳໃນຄອບຄວົໃໝິ່ຝິ່ຳຍວ ນຍຳນ

ແລະຄອບຄວົມະນດຸຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ຈດຸໝຳຍປຳຍທຳງຂອງຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອຄືກຳນເປັນຄກືບັອຳດຳມແລະເອວຳ

ຕອນທ  ຳອ ດທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳສີ້ຳງເຂົຳເຈົີ້ຳ. ພວກເຂົຳຈະບ ິ່ ມ  ມ ືີ້ຕຳຍ. ພວກເຂົຳຕີ້ອງເປັນຕວົແທນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. 

ພວກເຂົຳຕີ້ອງມ  ຊ ວ ດຕະຫ ອດໄປໃນທ ິ່ ປະທບັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. 

   ແຕິ່ເຖ ງປຳນນ ັີ້ນກ ບ ິ່ ໄດີ້ສະແດງອອກຢິ່ຳງສມົບນູວິ່ຳພວກເຮົຳແມ ິ່ນໃຜ. ດີ້ຳນທ ິ່ ໜີ້ຳງ  ດງ ີ້ທ ິ່ ສດຸແມ ິ່ນວ ທ 

ທ ິ່ ພຣະເຢຊູເບ ິ່ ງພວກເຮົຳແນວໃດ. 

ກຳນທີ້ອນໂຮມຄອບຄວົ 

   ສອງບດົທ  ຳອ ດຂອງພຣະທ  ຳເຮັບເຣ ໃຫີ້ພວກເຮົຳເຫັນພຳບປະທບັໃຈຂອງຄອບຄວົໃໝິ່ຂອງພຣະເຈົີ້ຳຄື

ຄອບຄວົວ ນຍຳນແລະຄອບຄວົມະນດຸ. ຂ ີ້ພຣະຄ  ຳພ ເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ເຮັດໃຫີ້ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຮູີ້ສ ກຕືິ່ ນເຕັີ້ນທ ິ່ ສດຸໃນທກຸບິ່ອນ

ໃນພຣະຄ  ຳພ . 

   ໃນເຮັບເຣ ບດົທ  1 ສອນວິ່ຳພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຊງົເປັນ“ຜູີ້ປະເສ ດເລ ດລ  ີ້ຳກວິ່ຳເທວະດຳ” (ຂ ີ້ທ  4). ບ ິ່ ມ  ວ ນ

ຍຳນໃດຢູິ່ໃນສະພຳວ ນຍຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳສງູກວິ່ຳພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ. ນ ີ້ມ  ຄວຳມໝຳຍເພຳະວິ່ຳພຣະເຢຊູເປັນ 

ພຣະເຈົີ້ຳ. ຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນຈ ິ່ງສອນວິ່ຳເນືິ່ອງຈຳກວິ່ຳບ ິ່ ມ  ເທວະດຳໃດທ ິ່ ເໝຳະສມົທ ິ່ ຈະມຳເປັນມະນດຸແລະໄດີ້



ຮບັອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳເປັນມ ຣະດກົ ເຊ ິ່ ງເທວະດຳທງັໝດົຕີ້ອງນະມດັສະກຳນພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ               

(ຂ ີ້ທ  5–6).  

ພຣະເຢຊູຊງົເປັນກະສດັ. 

   ແຕິ່ພຣະຄ  ຳພ ບອກວິ່ຳເມ ືິ່ອທ ິ່ ພຣະເຢຊູມຳເປັນມະນດຸພຣະອງົກ ຕ  ິ່ຳກວິ່ຳເທວະດຳໃນໄລຍະສ ັີ້ນໆ.             

ພຣະອງົໄດີ້ມຳເປັນມະນດຸຄືກນັກບັພວກເຮົຳ. ມະນດຸແມ ິ່ນຜູີ້ທ ິ່ ມ  ອ  ຳນຳດໜີ້ອຍກວິ່ຳວ ນຍຳນ. ຜູີ້ຂຽນ           

ພຣະທ  ຳເຮັບເຣ ຈ ິ່ງຖຳມວິ່ຳ: 

 “ມະນດຸສ  ຳຄນັຫຍງັໜ   ທ ິ່ ພຣະອງົຈະຕີ້ອງຄ ດເຖ ງເຂົຳ ຫລືວິ່ຳພຣະອງົຕີ້ອງເປັນຫິ່ວງເປັນໃຍ 

ມະນດຸທ ິ່ ຕຳຍເປັນບ ? ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫີ້ມະນດຸຕ  ິ່ຳກວິ່ຳເທວະດຳພຽງໜີ້ອຍໜ ິ່ ງເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ 

ຊງົເອົຳສະຫງ ິ່ຳຣຳສ ແລະກຽດຕ ຍດົເປັນມງົກດຸໃຫີ້ ໄດີ້ຊງົປຳບສ ິ່ ງທງັປວງ ໃຫີ້ຢູິ່ພຳຍໃຕີ້ຕ ນຂອງ

ເພ ິ່ ນ.”... 

   ແຕິ່ພວກເຮົຳກ ເຫັນພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ ຜູີ້ທ ິ່ ຖກືເຮັດໃຫີ້ຕ  ິ່ຳກວິ່ຳເທວະດຳພຽງຊ ົິ່ວຄຳວນ ັີ້ນ ຊງົໄດີ້ຮບັ           

ພຣະສະຫງ ິ່ຳຣຳສ  ແລະພຣະກຽດຕ ຍດົເປັນມງົກດຸ ເພຳະທ ິ່ ພຣະອງົຊງົຍອມຕຳຍດີ້ວຍຄວຳມທ ລະມຳນ 

ໂດຍພຣະຄນຸຂອງພຣະເຈົີ້ຳ ພຣະອງົຈ ິ່ງໄດີ້ຊງົຊ ມຣດົຄວຳມຕຳຍແທນມະນດຸທກຸຄນົ. (ຮຣ.2:6-9) 

  ຜນົຂອງກຳນທ ິ່ ພຣະເຢຊູໄດີ້ເຮັດແມ ິ່ນຫຍງັ? ພວກເຮົຳອຳດຈະເວົີ້ຳວິ່ຳຄວຳມພ ົີ້ນ. ນ ັີ້ນກ ຈະຖກືຕີ້ອງ

ບຳງສິ່ວນ, ແຕິ່ນ ັີ້ນບ ິ່ ແມ ິ່ນສ ິ່ ງທ ິ່ ຜູີ້ຂຽນພຣະທ  ຳເຮັບເຣ ຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ພວກເຮົຳຮຽນຮູີ້. ຜູີ້ຂຽນຢຳກໃຫີ້ພວກ

ເຮົຳຮູີ້ວິ່ຳເພຳະວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ມຳເປັນມະນດຸໃນພຣະເຢຊູ, ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອວິ່ຳພຣະອງົສຳມຳດເປັນລກູຂອງ           

ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້. 

   ຖີ້ຳມະນດຸເຊືິ່ ອໃນພຣະເຢຊູຜູີ້ເປັນທງັພຣະເຈົີ້ຳແລະມະນດຸ, ມືີ້ໜ ິ່ ງພຣະເຈົີ້ຳຈະປິ່ຽນຄນົເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນໃຫີ້ເປັນ

ພຣະລກັສະນະຂອງພຣະອງົ. ພວກເຮົຳຈະເປັນສະມຳຊ ກໃນຄອບຄວົຂອງພຣະອງົ. ເຮົຳຈະຕຳຍບ ິ່ ມ ືີ້ໃດກ 

ມ ືີ້ໜ ິ່ ງ. ຫ ືເຮົຳອຳດຈະຍງັມ  ຊ ວ ດຢູິ່ເມ ືິ່ອພຣະເຢຊູກບັມຳແຜິ່ນດ ນໂລກ. ພຣະອງົກ  ຳລງັຈະກບັມຳເຮັດຕຳມ

ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ຈະເຮັດໃຫີ້ແຜິ່ນດ ນໂລກທງັໝດົເປັນສວນເອເດນ. ໃນເວລຳນ ັີ້ນພຣະເຢຊູຈະ

ແນະນ  ຳພວກເຮົຳຕ ິ່ ສະພຳວ ນຍຳນທ ິ່ ເຫ ືອ ແລະແນະນ  ຳສະພຳວ ນຍຳນໃຫີ້ແກິ່ພວກເຮົຳຮູີ້. ພຣະເຢຊູຈະ

ເປັນຄກືບັພວກເຮົຳແລະພວກເຮົຳກ ິ່ຈະເປັນຄກືບັພຣະອງົ: 



   ດີ້ວຍວິ່ຳ, ໃນກຳນທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຈະຊງົພຳບດຸຫ ວງຫ ຳຍໄປສູິ່ສະຫງ ິ່ຳຣຳສ ນ ັີ້ນ ກ ເປັນກຳນເໝຳະສມົຢູິ່

ແລີ້ວ ທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຜູີ້ຊ ິ່ ງທກຸສ ິ່ ງດ  ຳລງົຢູິ່ໂດຍພຣະອງົ ແລະເພືິ່ ອພຣະອງົ ຈະຊງົໃຫີ້ຜູີ້ນ  ຳທຳງຄວຳມລອດພົີ້ນ

ໃຫີ້ເຂົຳເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນ ໃຫີ້ເຖ ງທ ິ່ ສ  ຳເລັດໂດຍກຳນທນົທກຸທ ລະມຳນ. 

   ເພຳະວິ່ຳພຣະອງົຜູີ້ຊງົຊ  ຳລະມະນດຸໃຫີ້ບ ຣ ສດຸຈຳກບຳບກ  ຳຂອງພວກເຂົຳ ແລະພວກທ ິ່ ໄດີ້ຖກືຊ  ຳລະ

ໃຫີ້ບ ຣ ສດຸນ ັີ້ນ ກ ມ  ມຳຈຳກພຣະບ ດຳເຈົີ້ຳອງົດຽວກນັ. ເພຳະສະນ ັີ້ນ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳຈ ິ່ງບ ິ່ ລະອຳຍທ ິ່ ຈະເອ ີ້ນ

ຄນົເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນວິ່ຳ ເປັນອີ້ຳຍເອືີ້ອຍນີ້ອງຂອງພຣະອງົ. ໂດຍພຣະອງົຊງົກິ່ຳວວິ່ຳ,“ເຮົຳຈະປະກຳດພຣະນຳມ

ຂອງພຣະອງົແກິ່ອີ້ຳຍເອືີ້ອຍນີ້ອງຂອງເຮົຳ ເຮົຳຈະຮີ້ອງເພງສນັລະເສ ນພຣະອງົໃນທິ່ຳມກຳງຊຸມຊນົ.”... 

“ຂີ້ຳນີ້ອຍຢູິ່ທ ິ່ ນ ີ້ພີ້ອມກບັບດຸທງັຫລຳຍ ທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຊງົມອບໃຫີ້ຂີ້ຳນີ້ອຍ. (ຮຣ.2:10-13) 

   ພຣະເຢຊູຮູີ້ສ ກຕືິ່ ນເຕັີ້ນທ ິ່ ຈະນ  ຳສະເໜ ບນັດຳລກູຂອງພຣະອງົທ ິ່ ເປັນມະນດຸເຖ ງແມ ິ່ນວິ່ຳພວກເຂົຳມ  ອ  ຳ 

ນຳດໜີ້ອຍກວິ່ຳສະມຳຊ ກສະພຳວ ນຍຳນກ ຕຳມ. ພຣະເຢຊູບ ິ່ ອຳຍທ ິ່ ຈະມຳເປັນມະນດຸແລະຢູິ່ຕ  ິ່ຳກ ິ່ວຳສ ິ່ ງມ  ຊ 

ວ ດວ ນຍຳນພຽງຊ ົິ່ວຄຳວ. ນ ີ້ແມ ິ່ນສິ່ວນໜ ິ່ ງຂອງແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ.ພຣະເຢຊູຢືນຢູິ່ໃນສະພຳແລະພຣະອງົ

ນ  ຳສະເໜ ພວກເຮົຳ. ພຣະເຢຊູກິ່ຳວວິ່ຳ: ຂີ້ຳນີ້ອຍຢູິ່ທ ິ່ ນ ີ້ພີ້ອມກບັບດຸທງັຫ ຳຍ ທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຊງົມອບໃຫີ້

ຂີ້ຳນີ້ອຍ.. ດຽວນ ີ້ພວກເຮົຳຢູິ່ນ  ຳກນັຕະຫ ອດໄປ. ແລະນ ັີ້ນແມ ິ່ນແຜນກຳນຕ ັີ້ງແຕິ່ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນ. 

   ກຳນເຂົີ້ຳສູິ່ຄອບຄວົໃນສະຫວນັແລະສະຫງ ິ່ຳຣຳສ ຂອງພຣະເຈົີ້ຳແມ ິ່ນຈດຸໝຳຍປຳຍທຳງຂອງພວກເຮົຳ. 

ໂປໂລໄດີ້ກ ິ່ຳວໄວິ່ຢິ່ຳງຈບົງຳມໃນໂຣມ 8:18-23ຄ:ື 

ເຮົຳເຫັນວິ່ຳຄວຳມທກຸລ  ຳບຳກຂອງພວກເຮົຳໃນເວລຳປະຈບຸນັນ ີ້ ບ ິ່ ອຳດທຽບໃສິ່ກບັສະຫງ ິ່ຳຣຳສ  ທ ິ່ ຈະ

ຖກືເປ ດເຜ ຍແກິ່ພວກເຮົຳໃນພຳຍໜີ້ຳໄດີ້. ດີ້ວຍວິ່ຳ, ສບັພະສ ິ່ ງທ ິ່ ຊງົສີ້ຳງແລີ້ວມ  ຄວຳມພຽນຄອຍຖີ້ຳ

ປຳຖະໜຳໃຫີ້ບດຸທງັຫ ຳຍ(ມະນດຸ)ຂອງພຣະເຈົີ້ຳປຳກດົ...ແລະບ ິ່ ພຽງແຕິ່ກຳນເນຣະມ ດສີ້ຳງເທົິ່ ຳນ ັີ້ນທ ິ່

ໂອິ່ຍຄຳງ, ແຕິ່ພວກເຮົຳຜູີ້ທ ິ່ ໄດີ້ຮບັພຣະວ ນຍຳນເປັນຜນົທ  ຳອ ດ ຕວົເຮົຳເອງກ ເໝືອນກນັຍງັໂອິ່ຍຄຳງ

ຄອງຄອຍຖີ້ຳໃນກຳນທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຊງົຮບັເປັນບດຸ ຄືທ ິ່ ຈະຊງົໃຫີ້ເນືີ້ອກຳຍຂອງພວກເຮົຳພ ົີ້ນຈຳກຕຳຍ 

   ໂປໂລໄດີ້ໃຫີ້ກ  ຳລງັໃຈຜູີ້ເຊືິ່ ອດີ້ວຍຂ ີ້ຄວຳມດຽວກນັ. ເພ ິ່ ນໄດີ້ບອກຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອຊຳວໂຣມນັວິ່ຳພວກເຂົຳເຈົີ້ຳ“

ຖກືກ  ຳນດົໄວີ້ກ ິ່ອນ ເພືິ່ ອໃຫີ້ເປັນຕຳມແບບລກັສະນະແຫິ່ງພຣະບດຸຂອງພຣະອງົ ເພືິ່ ອພຣະບດຸນ ັີ້ນຈະໄດີ້

ເປັນບດຸກກົໃນທິ່ຳມກຳງພວກນີ້ອງຫ ຳຍຄນົ”(ຣມ8.:29) ໂປໂລໄດີ້ກ ິ່ຳວຕ ິ່ ຜູີ້ເຊືິ່ ອທ ິ່ ເມອືງໂກຣ ນໂທວິ່ຳ “ເຮົຳ

ທງັຫ ຳຍບ ິ່ ມ  ຜີ້ຳປກົໜີ້ຳແລີ້ວ ຕວົພວກເຮົຳຈ ິ່ງສະທີ້ອນແສງແຫິ່ງພຣະສະຫງ ິ່ຳຣຳສ ຂອງອງົພຣະຜູີ້ເປັນເຈົີ້ຳ 

ກ ຊງົເຮັດໃຫີ້ເຮົຳທງັຫລຳຍປິ່ຽນມ  ລກັສະນະເໝືອນພຣະອງົໂດຍມ ສະຫງ ິ່ຳຣຳສ ເປັນລ  ຳດບັຂ ີ້ນໄປ.”             

(2 ກຣທ. 3:18) ເພ ິ່ ນກິ່ຳວວິ່ຳຄວຳມເປັນມະນດຸຂອງພວກເຮົຳຈະໄດີ້ຮບັກຳນປິ່ຽນແປງ, "ດີ້ວຍວິ່ຳ, 

ສະພຳບຊ ິ່ ງຕີ້ອງເປືິ່ ອຍເນົິ່ ຳຂອງພວກເຮົຳນ ີ້ ຕີ້ອງຖກືປິ່ຽນແປງສູິ່ສະພຳບທ ິ່ ບ ິ່ ເປືິ່ ອຍເນົິ່ ຳຈກັເທືິ່ ອ ສ ິ່ ງທ ິ່ ຕຳຍ

ເປັນຕີ້ອງຖກືປິ່ຽນແປງສູິ່ສ ິ່ ງທ ິ່ ຕຳຍບ ິ່ ເປັນ." (1ກຣທ.15:53). ເປໂຕໄດີ້ຂຽນກິ່ຽວກບັກຳນເຂົີ້ຳຮິ່ວມສະພຳ



ຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົີ້ຳອ ກດີ້ວຍ. ເພ ິ່ ນໄດີ້ຂຽນວິ່ຳມນັໝຳຍເຖ ງກຳນກຳຍເປັນ “ໄດີ້ຮບັສິ່ວນໃນສະພຳບ

ຂອງພຣະອງົ” (2ປຕ1:4). ໂຢຮນັຂຽນຢິ່ຳງລຽບງ ິ່ຳຍວິ່ຳ:“ເຮົຳທງັຫ ຳຍຈະເປັນເໝືອນພຣະອງົ”(1ຢຮ3:2). 

ເຫດຜນົທ ິ່ ເລືິ່ ອງນ ີ້ສ  ຳຄນັ 

   ໃນຖຳນະເປັນຄຣ ສຕຽນ, ພວກເຮົຳເຄ ຍໄດີ້ຍ ນຫ ຳຍໆຄ ັີ້ງວິ່ຳພວກເຮົຳຕີ້ອງຄືກບັພຣະເຢຊູ. ພວກເຮົຳ

ຢຳກເປັນແນິ່ນອນ. ແຕິ່ເມ ືິ່ອໄດີ້ຍ ນແນວນ ັີ້ນ,ພວກເຮົຳກ ຄ ດແຕິ່ວິ່ຳຕີ້ອງໝຳຍເຖ ງກຳນເປັນຄນົດ , ຫ ືບຳງທ 

ກ ິ່ ເຮັດ“ຊ ົິ່ວໜີ້ອຍລງົ” ພວກເຮົຳໄດີ້ປິ່ຽນສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະຄ  ຳພ ສອນ. ຄ  ຳສອນນ ີ້ທ ິ່ ວິ່ຳໃນມ ືີ້ໜ ິ່ ງເຮົຳຈະເປັນເໝືອນ

ກບັພຣະເຢຊູເປັນຄວຳມຄ ດທ ິ່ ບ ິ່ ສຳມຳດເຂົີ້ຳໃຈໄດີ້. ມນັບ ິ່ ແມ ິ່ນຂ ີ້ຜກູມດັວິ່ຳເຮັດຕີ້ອງປະຕ ບດັແນວໃດ. 

   ແທນທ ິ່ ພວກເຮົຳຈະຮູີ້ສ ກຜ ດຫ ຳຍວິ່ຳພວກເຮົຳບ ິ່ ຄືກບັພຣະເຢຊູຫ ຳຍປຳນໃດ, ແລີ້ວສນັຍຳວິ່ຳຈະ“ເຮັດ

ດ ຂ ີ້ນ”, ພວກເຮົຳຕີ້ອງຄ ດແຕກຕິ່ຳງອອກໄປ. ພວກເຮົຳຄວນປິ່ອຍໃຫີ້ພຣະພອນຂອງສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະອງົໄດີ້ເຮັດ

ເພືິ່ ອພວກເຮົຳໃນອະດ ດ, ແລະສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະອງົວຳງແຜນຈະເຮັດໃນອະນຳຄດົ ປິ່ຽນແນວຄ ດຂອງພວກເຮົຳ. 

ບ ິ່ ດ ັິ່ງນ ັີ້ນພວກເຮົຳອຳດຈະເຮັດໃຫີ້ກຳນເປັນເໝືອນດ ັິ່ງພຣະເຢຊູກຳຍເປັນວຽກທ ິ່ ເຮົຳຕີ້ອງເຮັດ. ພວກເຮົຳ

ອຳດຄ ດວິ່ຳພວກເຮົຳຈ  ຳເປັນຕີ້ອງເປັນຄນົດ ແລະຕີ້ອງສີ້ຳງຄວຳມດ  ບ ິ່ ດ ັິ່ງນ ັີ້ນພຣະເຈົີ້ຳຈະໃຈໃຫີ້ຮີ້ຳຍພວກ

ເຮົຳ. ແຕິ່ກຳນຄ ດວ ທ ນ ັີ້ນເປັນສຳສະໜຳສຳດທ ິ່ ບ ິ່ ດ . ວ ທ ກຳນຄ ດແບບນ ັີ້ນແມ ິ່ນປິ່ຽນຂອງຂວນັຂອງພຣະ

ເຈົີ້ຳໄປເປັນໜີ້ຳທ ິ່ . ແທນທ ິ່ ພວກເຮົຳຄວນຮູີ້ບນຸຄນຸຕ ິ່ ສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳວຳງແຜນທ ິ່ ຈະເຮັດໃນພວກເຮົຳໃນມືີ້

ໜ ິ່ ງ. ພວກເຮົຳຄວນຈືິ່ໄວີ້ວິ່ຳ ພຣະເຈົີ້ຳມ  ຄວຳມຕືິ່ ນເຕັີ້ນທ ິ່ ຈະເຮັດໃຫີ້ພວກເຮົຳເປັນເໝືອນດ ັິ່ງພຣະອງົ.  

ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ຊງົກ  ຳນດົໃຫີ້ພວກເຮົຳເປັນເໝືອນດ ັິ່ງພຣະອງົ (ຣມ 8:29). ເມ ືິ່ອພວກເຮົຳຄ ດແບບນ ີ້ແລີ້ວ

ພວກເຮົຳຈະຕີ້ອງກຳນດ  ຳເນ ນຊ ວ ດໃນແບບທ ິ່ ຜູີ້ຄນົທ ິ່ ຕກົເປັນທຳດຂອງອ  ຳນຳດມດືຈະຕີ້ອງກຳນເຂົີ້ຳຮິ່ວມ

ກບັພວກເຮົຳໃນຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ວ ທ ຄ ດແບບໜ ິ່ ງແມ ິ່ນເບ ິ່ ງພຳຍໃນແລະກິ່ຽວກບັຕວົຕນົພວກເຮົຳ. 

ວ ທ ກຳນຄ ດອ ກແບບໜ ິ່ ງແມ ິ່ນເບ ິ່ ງໄປທ ິ່ ສະຫວນັແລະພຣະເຈົີ້ຳ. 

   ວ ທ ທ ິ່ ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອຄວນດ  ຳເນ ນຊ ວ ດໃນເວລຳນ ີ້ ບ ິ່ ແມ ິ່ນກິ່ຽວກບັຄວຳມຢີ້ຳນກວົວິ່ຳພວກເຮົຳຈະລ ົີ້ມເຫ ວທ ິ່ ຈະ

ເຮັດໃຫີ້ພຣະເຈົີ້ຳພ ໃຈ. ພຣະເຈົີ້ຳຮກັພວກເຮົຳແມ ິ່ນແຕິ່ໃນຂະນະທ ິ່ ພວກເຮົຳຍງັເປັນທຳດຂອງພວກຜູີ້

ປກົຄອງແຫິ່ງຄວຳມມດື. ແນວທຳງຊ ວ ດຄຣ ສຕຽນແມ ິ່ນກຳນເຂົີ້ຳໃຈສອງແນວຄ ດຄ:ື ໜ ິ່ ງພວກເຮົຳໄດີ້ຮບັ

ກຳນຍອມຮບັເຂົີ້ຳໃນຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົີ້ຳ, ຊ ິ່ ງໝຳຍຄວຳມວິ່ຳພຣະເຢຊູແມ ິ່ນອີ້ຳຍຂອງພວກເຮົຳ, 

ແລະພຣະເຈົີ້ຳຮກັພວກເຮົຳຄກືບັພຣະອງົຮກັພຣະເຢຊູ. ຈດຸປະສງົຂອງພວກເຮົຳໃນແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ

ແມ ິ່ນກຳນຟືີ້ນຟອູຳນຳຈກັຝິ່ຳຍວ ນຍຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳຢູິ່ເທ ງແຜິ່ນດ ນໂລກ. ພວກເຮົຳເປັນສະມຳຊ ກຂອງ

ສະພຳສະຫວນັແຫິ່ງໃໝິ່ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພຣະເຈົີ້ຳເປັນພຣະບ ດຳຂອງພວກເຮົຳ. ພວກເຮົຳເປັນລກູຂອງ   

ພຣະອງົ. ພວກເຮົຳຖກືກ  ຳນດົໃຫີ້ອຳໄສຢູິ່ບິ່ອນທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳສະຖ ດຢູິ່ຕະຫ ອດໄປ. ພວກເຮົຳແມ ິ່ນພະນກັງຳນ



ຂອງພຣະອງົ. ພວກເຮົຳໄດີ້ຮບັໜີ້ຳທ ິ່ ໃນກຳນຊິ່ວຍໃຫີ້ພຣະອງົປດົປິ່ອຍຜູີ້ຄນົທ ິ່ ຍງັຄງົເປັນທຳດຂອງເຈົີ້ຳ

ແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍແລະຖກືຄມຸຂງັໂດຍອ  ຳນຳດວ ນຍຳນແຫິ່ງຄວຳມມດືທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນ. 

   ນ ັີ້ນແມ ິ່ນສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະຄ  ຳພ ເວົີ້ຳເຖ ງ, ຕ ັີ້ງແຕິ່ສວນເອເດນເກົິ່ ຳເຖ ງສວນເອເດນໃໝິ່. ນ ັີ້ນແມ ິ່ນຈດຸໝຳຍ

ປຳຍ ທຳງຂອງທິ່ຳນ. ຊ ວ ດຂອງທິ່ຳນດຽວນ ີ້ບ ິ່ ແມ ິ່ນກິ່ຽວກບັກຳນເຮັດໃຫີ້ໄດີ້ຮບັຕ  ຳແໜິ່ງໃນຄອບຄວົຂອງ 

ພຣະເຈົີ້ຳ. ຖຳນະຕ  ຳແໜິ່ງທ ິ່ ໃນຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ສຳມຳດຫຳໄດີ້ເພຳະກຳນເປັນລກູຂອງພຣະເຈົີ້ຳ

ແມ ິ່ນຂອງຂວນັ. ຊ ວ ດຂອງທິ່ຳນຄວນກິ່ຽວກບັກຳນດ  ຳເນ ນຊ ວ ດໃນແບບທ ິ່ ສະແດງຄວຳມຂອບໃຈຂອງ

ທິ່ຳນ. ທິ່ຳນຄວນດ  ຳເນ ນຊ ວ ດຄກືບັວິ່ຳທິ່ຳນຊືິ່ ນຊມົກບັກຳນຖກືຮບັເປັນລກູພຣະເຈົີ້ຳແລີ້ວ. ທິ່ຳນຄວນ

ດ  ຳລງົຊ ວ ດຄກືບັທິ່ຳນມ  ຄວຳມສກຸກບັກຳນຢູິ່ໃນຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ທິ່ຳນຄວນຈະຊິ່ວຍຄນົອືິ່ ນໃຫີ້ມຳ

ເຂົີ້ຳຮິ່ວມໃນຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົີ້ຳນ  ຳກນັ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ບດົທ  16 

ກຳນປກົຄອງເໜືອເທວະດຳ 

   ມນັມ  ຄວຳມສ  ຳຄນັຫ ຳຍສ  ຳລບັຄວຳມເຊືິ່ ອຂອງພວກເຮົຳທ ິ່ ເຂົີ້ຳໃຈວິ່ຳພວກເຮົຳແມ ິ່ນໃຜໃນຖຳນະຜູີ້ 

ທ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນພຣະເຢຊູ. ພວກເຮົຳເປັນລກູຂອງພຣະເຈົີ້ຳ.  ພວກເຮົຳໄດີ້ກຳຍເປັນສະມຳຊ ກໃນສະພຳແຫິ່ງ

ສະຫວນັຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະພວກເຮົຳໄດີ້ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນເຂົີ້ຳຮິ່ວມໃນແຜນຂອງພຣະບ ດຳຂອງເຮົຳສ  ຳລບັອຳນຳຈກັ

ຂອງພຣະອງົແລີ້ວ. ແຕິ່ໃນອະນຳຄດົແຕິ່ມນັຈະມ  ຫຍງັອ ກຫ ຳຍກິ່ວຳທ ິ່ ເປັນຢູິ່ຕອນນ ີ້. ແມ ິ່ນແລີ້ວ, ພວກເຮົຳ

ເປັນສະມຳຊ ກໃນຄອບຄວົແລະສະພຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳ, ແຕິ່ເພືິ່ ອຈດຸປະສງົຫຍງັ? 

   ພວກເຮົຳໄດີ້ຢູິ່ໃນອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລີ້ວ (ກລຊ. 1:13), ແຕິ່ອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົຍງັບ ິ່ ທນັ

ໄດີ້ມຳສູິ່ໂລກຢິ່ຳງສມົບນູເທືິ່ ອ. ໂລກຍງັບ ິ່ ທນັກຳຍເປັນຄກືບັສວນເອເດນເທືິ່ ອ. ມ  ຫ ຳຍສ ິ່ ງທ ິ່ ຖກືສອນໃນ 

ພຣະຄຣ ສຕະທ  ຳຄ  ຳພ ທ ິ່ ເປັນຄວຳມຈ ງ, ແຕິ່ຍງັເບ ິ່ ງຄວືິ່ຳຂດັແຍິ່ງກນັ. ຕວົຢິ່ຳງຂອງອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ

ຢູິ່ເທ ງໂລກແມ ິ່ນຕວົຢິ່ຳງ. ອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົໄດີ້“ມຳແລີ້ວ, ແຕິ່ຍງັບ ິ່ ທນັສມົບນູ”. . . . ດຽວນ ີ້ຍງັບ ິ່

ທນັສມົບນູເທືິ່ ອ. ໃນບດົນ ີ້, ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຢຳກຂຽນກິ່ຽວກບັພຳກສິ່ວນທ ິ່  "ຍງັບ ິ່ " ແລະມນັຈະຊິ່ວຍຕອບຄ  ຳ 

ຖຳມທ ິ່ ວິ່ຳ "ຈດຸປະສງົຂອງພວກເຮົຳແມ ິ່ນຫຍງັ?" 

ກຳນມ ສິ່ວນຮິ່ວມຂອງອຳນຳຈກັເວລຳນ ີ້ 

   ກຳນມ ສິ່ວນຮິ່ວມຂອງພວກເຮົຳໃນອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ໄດີ້ຖກືກ  ຳນດົໄວີ້ລິ່ວງໜີ້ຳ. ທຳງເລືອກທ ິ່

ພວກເຮົຳຕດັສ ນໃຈເລືອກມ ຜນົກະທບົຕ ິ່ ກຳນທ ິ່ ພວກເຮົຳເຂົີ້ຳຮິ່ວມ. ພວກເຮົຳບ ິ່ ແມ ິ່ນຫຸິ່ນຍນົຂອງພຣະເຈົີ້ຳ 

ທ ິ່ ຖກືຕ ັີ້ງໂປຣແກຣມໄວີ້ໃຫີ້ເຮັດໜີ້ຳທ ິ່ ບຳງຢິ່ຳງ. ນ ັີ້ນຈະເປັນກຳນລະເມ  ດແນວຄ ດທງັໝດົຂອງກຳນເປັນ 

“ພຣະລກັສະນະ” ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ,ເປັນຕວົແທນຂອງພຣະອງົ. ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ສີ້ຳງພວກເຮົຳໃຫີ້ເປັນຄືກບັ   

ພຣະອງົ. ພຣະອງົມ  ອ ດສະຫ ະໃນກຳນເລືອກ. ຖີ້ຳພວກເຮົຳບ ິ່ ມ  ອ ດສະຫ ະພຳບຢິ່ຳງແທີ້ຈ ງ ພວກເຮົຳກ ິ່ບ ິ່

ສຳມຳດເປັນຄກືບັພຣະອງົ. ຖີ້ຳພຣະເຈົີ້ຳຕ ັີ້ງໂປຣແກຣມໃຫີ້ພວກເຮົຳເຮັດບຳງວ ທ ທຳງ, ພວກເຮົຳກ ິ່ຈະບ ິ່

ເປັນຄກືບັພຣະອງົ. ພວກເຮົຳມ  ອ ດສະຫ ະພຳບໃນກຳນເຊືິ່ ອຟງັແລະນະມດັສະກຳນພຣະເຈົີ້ຳ, ແລະພວກ

ເຮົຳມ  ອ ດສະຫ ະພຳບໃນກຳນກະບດົແລະເຮັດຕຳມໃຈຕນົເອງໄດີ້. ແລະພວກເຮົຳຈະເກບັກິ່ຽວສ ິ່ ງທ ິ່ ພວກ

ເຮົຳຫວິ່ຳນ. ສ ິ່ ງທ ິ່ ພວກເຮົຳເລືອກທ ິ່ ຈະຫວິ່ຳນເອງບ ິ່ ແມ ິ່ນກຳນຕດັສ ນໃຈຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. 

   ພຣະເຈົີ້ຳມ  ຣ ດອ  ຳນຳດຫ ຳຍກວິ່ຳພວກເຮົຳ. ພຣະອງົມ  ແຜນກຳນແລະພຣະອງົຈະເຮັດໃຫີ້ສ  ຳເລັດ. 

ແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳຈະປະສບົຜນົສ  ຳເລັດແລະມນັບ ິ່ ໄດີ້ຂ ີ້ນຢູິ່ກບັພວກເຮົຳ. ພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ຈ  ຳເປັນຕີ້ອງປິ່ຽນ



ແຜນຂອງພຣະອງົຍີ້ອນອ ດສະຫ ະຂອງມະນດຸ. ພວກເຮົຳບ ິ່ ສຳມຳດເຮັດໃຫີ້ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳລ ົີ້ມ

ເຫ ວບ ິ່ ວິ່ຳພວກເຮົຳຈະເລືອກເຮັດຫຍງັກ ິ່ຕຳມ. ບນັດຳຜູີ້ປກົຄອງເໜືອທ  ຳມະຊຳດບ ິ່ ສຳມຳດເຮັດໃຫີ້

ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳລ ົີ້ມເຫ ວໂດຍກຳນໃຊີ້ອ ດສະຫ ະພຳບຂອງພວກເຂົຳເຊັິ່ ນກນັ. 

   ລອງຄ ດກິ່ຽວກບັກຳນປະຊຸມສະພຳສະຫວນັທ ິ່ ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ຂຽນໄວີ້ໃນບດົທ  1. ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຖຳມວິ່ຳ

ທິ່ຳນເຊືິ່ ອສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະຄ  ຳພ ກ ິ່ຳວບ ? ຫ ງັຈຳກນ ັີ້ນ, ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດີ້ຂຽນກິ່ຽວກບັກຳນປະຊຸມຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະ

ສະພຳແຫິ່ງສະຫວນັຂອງພຣະອງົໃນ 1 ກະສດັ 22. ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ຕດັສ ນໃຈວິ່ຳມນັເຖ ງເວລຳແລີ້ວທ ິ່

ກະສດັອຳຮຳບຜູີ້ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍຈະຕຳຍແລະແນິ່ນອນວິ່ຳອຳຮຳບຈະຕຳຍ.ແຕິ່ພຣະເຈົີ້ຳຍອມໃຫີ້ສະມຳຊ ກວ ນຍຳນ

ຂອງສະພຳຂອງພຣະອງົຕດັສ ນໃຈວິ່ຳກຳນຕຳຍຂອງກະສດັອຳຮຳບຈະເກ ດຂ ີ້ນແນວໃດ                  

(1 ກສ.22:19-23). 

   ກຳນກ  ຳນດົຊ ວ ດ ແລະອ ດສະຫ ະພຳບທງັສອງມ ຢູິ່ໃນກຳນປກົຄອງຂອງອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. 

ຈດຸປະສງົຂອງພຣະອງົຈະບ ິ່ ຖກືໂຄິ່ນລ ົີ້ມຫ ືຢດຸສະງກັ. ຈດຸປະສງົຂອງພຣະອງົຖກືກ  ຳນດົໄວີ້ລິ່ວງໜີ້ຳ ບນັ

ດຳວ ນຍຳນຫ ືມະນດຸທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ສີ້ຳງສຳມຳດເລືອກທ ິ່ ຈະເຮັດບຳບແລະກະບດົດີ້ວຍອ ດສະຫ ະພຳບຂອງ

ພວກເຂົຳ, ແຕິ່ແຜນກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳຍງັຄງົສ  ຳເລັດ.ຊ .ເອສ.ເລວ ສ C. S. Lewis ໄດີ້ຂຽນລງົໃນປ ີ້ມ 

Perontra ຂອງເພ ິ່ ນກິ່ຽວກບັພຣະເຈົີ້ຳ. ເພ ິ່ ນຂຽນວິ່ຳ “ບ ິ່ ວິ່ຳທິ່ຳນຈະເຮັດຫຍງັກ ຕຳມ, ພຣະອງົຈະເຮັດໃຫີ້

ມ  ສ ິ່ ງດ . ແຕິ່ບ ິ່ ແມ ິ່ນສ ິ່ ງທ ິ່ ດ ທ ິ່ ພຣະອງົກຽມໄວີ້ໃຫີ້ທິ່ຳນຖີ້ຳຫຳກທິ່ຳນໄດີ້ເຊືິ່ ອຟງັພຣະອງົ.” 

   ພຣະເຈົີ້ຳອະນຍຸຳດໃຫີ້ທິ່ຳນເລືອກສ ິ່ ງທ ິ່ ບ ິ່ ດ ໄດີ້, ແຕິ່ແລີ້ວທິ່ຳນຈະພຳດຜນົໄດີ້ຮບັທ ິ່ ດ ທ ິ່ ທິ່ຳນຈະໄດີ້ຮບັ. 

ແຕິ່ຄນົອືິ່ ນທ ິ່ ຕ ດຕຳມພຣະເຈົີ້ຳຈະໄດີ້ຮບັສ ິ່ ງທ ິ່ ດ ຕຳມທ ິ່ ໄດີ້ວຳງແຜນໄວີ້. ໃນຂະນະທ ິ່ ລກູໆຂອງພຣະເຈົີ້ຳຍງັ

ຢູິ່ເທ ງໂລກນ ີ້, ພວກເຮົຳຈະເຂົີ້ຳຮິ່ວມສະພຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ແນວໃດ? ພວກເຮົຳມ  ສິ່ວນຮິ່ວມກບັພຣະເຈົີ້ຳ

ໂດຍກຳນປດົປິ່ອຍມະນດຸຈຳກອ  ຳນຳດແຫິ່ງຄວຳມມດື. ພວກເຮົຳມ  ສິ່ວນຮິ່ວມໂດຍກຳນສະແດງຜູີ້ຄນົເຫັນ

ວິ່ຳພວກເຮົຳມ  ຊ ວ ດຢູິ່ໂດຍເລືອກທ ິ່ ຈະເປັນຄນົສດັຊືິ່ ແລະສະແດງຄວຳມເມດຕຳ. ພວກເຮົຳເຂົີ້ຳຮິ່ວມໂດຍ

ກຳນຮຽນແບບລກັສະນະຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກເຮົຳມ  ສິ່ວນຮິ່ວມໂດຍກຳນປີ້ອງກນັແລະເຜ ຍແຜິ່ຄວຳມຈ ງ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳອງົທິ່ຽງແທີ້ໃນໂລກທ ິ່ ເປັນສດັຕພູຳຍໃຕີ້ກຳນຄອບຄອງຂອງຜູີ້ປກົຄອງເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່ ຊ ົິ່ວ

ຮີ້ຳຍ. ພວກເຮົຳມ  ສິ່ວນຮິ່ວມໂດຍມ ຄວຳມສກຸກບັຊ ວ ດໃນແບບທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳປະສງົໃຫີ້ພວກເຮົຳດ  ຳເນ ນຊ ວ ດ. 

   ວ ທ ກຳນດ  ຳເນ ນຊ ວ ດທງັໝດົເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ເຮັດໃຫີ້ພວກເຮົຳໄດີ້ຮບັກຳນຝ ກອບົຮມົສ  ຳລບັອຳນຳຈກັອນັສມົບນູ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳໃນອະນຳຄດົ.ໂປໂລໄດີ້ຂຽນເຖ ງຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອຊຳວໂກຣ ນໂທ, ຜູີ້ທ ິ່ ໄດີ້ພຳກນັຢດຸເຊົຳກຳນດ  ຳເນ ນ

ຊ ວ ດທ ິ່ ຄ ດເຖ ງອະນຳຄດົແຫິ່ງສະຫວນັຂອງພວກເຂົຳ ແຕິ່ພວກເຂົຳໄດີ້ຕ ິ່ ສູີ້ກນັແລະກນັກິ່ຽວກບັສ ິ່ ງຕິ່ຳງໆ

ໃນໂລກນ ີ້ແທນ. ເພ ິ່ ນກິ່ຳວວິ່ຳ, "ທິ່ຳນບ ິ່ ຮູີ້ບ ວິ່ຳພວກເຮົຳຈະຕດັສ ນບນັດຳເທວະດຳ?" (1ກຣທ 6:3).   

ໂປໂລເພ ິ່ ນເປັນຄນົຈ ງຈງັ. ເພ ິ່ ນພະຍຳຍຳມສ ັິ່ງສອນບຳງສ ິ່ ງບຳງຢິ່ຳງທ ິ່ ສະເພຳະເຈຳະຈງົໃນຄ  ຳກິ່ຳວນ ັີ້ນ. 



ປກົຄອງບນັດຳປະຊຳຊຳດຕິ່ຳງໆ   

   ຮບູແບບສດຸທີ້ຳຍຂອງອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳຍງັບ ິ່ ທນັມຳຮອດໂລກນ ີ້ເທືິ່ ອ. ເມ ືິ່ອມນັມຳຮອດ, 

ອ  ຳນຳດແຫິ່ງຄວຳມມດືຈະພິ່ຳຍແພີ້. ຜູີ້ປກົຄອງເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍຈະສນູເສຍກຳນຄອບຄອງຂອງ

ພວກເຂົຳເໜືອປະເທດຕິ່ຳງໆຕະຫ ອດໄປ. ພວກເຂົຳຈະຖກືແທນທ ິ່ ໂດຍຄອບຄວົມະນດຸແລະສະພຳທ ິ່ ໄດີ້

ຟືີ້ນຟ ູໃໝິ່ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ມຳເບ ິ່ ງສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳກ ິ່ຳວໃນພຣະທ  ຳພຣະນ ມ  ດ: 

ແຕິ່ໃຫີ້ພວກເຈົີ້ຳຢ ດຖສື ິ່ ງທ ິ່ ພວກເຈົີ້ຳມ  ຢູິ່ແລີ້ວນ ັີ້ນໄວີ້ຈນົກວິ່ຳເຮົຳຈະມຳ.’  ຜູີ້ທ ິ່ ມ  ໄຊຊະນະແລະຖຮືກັສຳ

ກ ດຈະກຳນຂອງເຮົຳໄວີ້ຈນົເຖ ງທ ິ່ ສດຸ, ເຮົຳຈະໃຫີ້ຜູີ້ນ ັ ີ້ນມ  ອ  ຳນຳດປກົຄອງບນັດຳປະຊຳຊຳດ ແລະຜູີ້

ນ ັີ້ນຈະບງັຄບັບນັຊຳພວກເຂົຳດີ້ວຍຄີ້ອນເຫ ັກ ເໝືອນຢິ່ຳງຊິ່ຳງໝ ີ້ທ ິ່ ທ  ຳລຳຍໝ ີ້ ດ ນໃຫີ້ແຕກໝຸິ່ນເສຍ 

ຕຳມທ ິ່ ເຮົຳນ ີ້ໄດີ້ຮບັອ  ຳນຳດຈຳກພຣະບ ດຳເຈົີ້ຳຂອງເຮົຳເໝືອນກນັ. ແລະເຮົຳຈະປະທຳນດຳວເພັກ 

(ຮຸິ່ງອຳຣນຸ) ໃຫີ້ແກິ່ຜູີ້ນ ັ ີ້ນ (ພນມ.2:25-27) 

    ເມ ືິ່ອພຣະເຢຊູກບັຄືນມຳຄອບຄອງເທ ງແຜິ່ນດ ນໂລກ  ເຊ ິ່ ງເປັນໂລກໃໝິ່ຄືສວນເອເດນທົິ່ວໂລກ      

ພຣະອງົຈະແບິ່ງປນັໃຫີ້ອີ້ຳຍນີ້ອງຂອງພຣະອງົ. ບນັດຳຜູີ້ປກົຄອງດ ນແດນແລະອ  ຳນຳດທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍຈະຖກື

ໂຍນລງົຈຳກບນັລງັຂອງພວກເຂົຳ,ແລະພວກເຮົຳຈະມຳແທນທ ິ່ ພວກເຂົຳ. ກຳນປກົຄອງຂອງພວກເຂົຳຈະ

ບ ິ່ ຖກືມອບໃຫີ້ແກິ່ບນັດຳເທວະດຳທ ິ່ ສດັຊືິ່ .   ໃນເວລຳນ ັີ້ນ, ພວກເຮົຳຈະກຳຍເປັນເໜືອນເທວະດຳທ ິ່ ມ  

ອ  ຳນຳດໃນອຳນຳ ຈກັສດຸທີ້ຳຍຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພຣະເຢຊູຈະແຕິ່ງຕ ັີ້ງພ ິ່ ນ ີ້ອງທງັຍ ງແລະຊຳຍຂອງພຣະອງົ 

ທ ິ່ ເປັນມະນດຸໃຫີ້ຮບັຜ ດຊອບ. 

   ທິ່ຳນກ  ຳລງັສບັສນົກບັຄ  ຳເວົີ້ຳສດຸທີ້ຳຍໃນພຣະທ  ຳພຣະນ ມ  ດ 2:28 ບ ? “ເຮົຳຈະປະທຳນດຳວເພັກ 

(ຮຸິ່ງອຳຣນຸ) ໃຫີ້ແກິ່ຜູີ້ນ ັ ີ້ນ” ? ຟງັຄວືິ່ຳມນັແປກ, ແຕິ່ມນັໝຳຍຄວຳມວິ່ຳພວກເຮົຳຈະປກົຄອງຮິ່ວມກບັ 

ພຣະເຢຊູຕ ິ່ ປະຊຳຊຳດຫ ງັຈຳກອ  ຳນຳດທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍຖກືທ  ຳລຳຍ. "ດຳວຮຸິ່ງອຳຣນຸ" ອະທ ບຳຍເຖ ງສ ິ່ ງມ  ຊ ວ ດ

ທ ິ່ ດ ແລະເໜືອທ  ຳມະຊຳດ (ໂຢບ 38: 7). ນອກຈຳກນ ີ້ຍງັເປັນຄ  ຳສບັທ ິ່ ກ ິ່ຳວເຖ ງພຣະເມຊ ອຳ. ເນືິ່ອງຈຳກ

ວິ່ຳຜູີ້ເປັນພຣະເມຊ ອຳເປັນພຣະເຈົີ້ຳຜູີ້ມຳເປັນມະນດຸ,“ ຄ  ຳວິ່ຳດຳວ” ບຳງເທືິ່ ອໃຊີ້ເພືິ່ ອພນັລະນຳເຖ ງ

ອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົໃນອະນຳຄດົ. ພຣະທ  ຳຈດົບນັຊ  24:17 ກິ່ຳວວິ່ຳ "ດວງດຳວແຈ ີ້ງຈະອອກມຳຈຳກ

ຢຳໂຄບ, ແລະ ກະສດັອງົໜ ິ່ ງຈະຂ ີ້ນຈຳກອ ດສະຣຳເອນ". ໃນພຣະທ  ຳພຣະນ ມ  ດ, ພຣະເຢຊູໄດີ້ພນັລະນຳ

ເຖ ງພຣະອງົເອງໃນວ ທ ກຳນນ ີ້ວິ່ຳ: "ເຮົຳນ ີ້ເປັນຮຳກເຄົີ້ຳແລະໜ ິ່ ເຊືີ້ອຂອງດຳວ ດ ເປັນດຳວເພັກດວງໃສ

ຮຸິ່ງເຮອືງ. " (ພນມ. 22:16). 

   ຖີ້ອຍຄ  ຳໃນພຣະນ ມ  ດ 2:25–28 ແມ ິ່ນມ  ພະລງັຫ ຳຍ. ພຣະເຢຊູບ ິ່ ພຽງແຕິ່ບອກວິ່ຳພຣະອງົເປັນດວງ

ດຳວຮຸິ່ງອຳຣນຸຂອງພຣະເມຊ ອຳເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ, ແຕິ່ພຣະອງົຍງັໃຫີ້ດວງດຳວຮຸິ່ງອຳຣນຸແກິ່ພວກເຮົຳດີ້ວຍ. ນ ີ້



ແມ ິ່ນວ ທ ກຳນທ ິ່ ຈະເວົີ້ຳວິ່ຳພຣະອງົແບິ່ງປນັກຳນປກົຄອງຂອງພຣະອງົໃຫີ້ກບັພວກເຮົຳ. ໃນພຣະນ ມ  ດ           

3: 20–21 ເວົີ້ຳຫ ຳຍກວິ່ຳນ ີ້ກ ິ່ຽວກບັເລືິ່ ອງນ ີ້, ເພືິ່ ອໃຫີ້ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອບ ິ່ ພຳດຈດຸສ  ຳຄນັດ ັິ່ງນ ີ້: 

ເບ ິ່ ງແມ! ເຮົຳຢືນເຄຳະຢູິ່ທ ິ່ ປະຕ ູຖີ້ຳຜູີ້ໃດໄດີ້ຍ ນສຽງຂອງເຮົຳ ແລະໄຂປະຕ ູເຮົຳຈະເຂົີ້ຳໄປຫຳຜູີ້ນ ັ ີ້ນ 

ແລະຈະຮິ່ວມຮບັປະທຳນອຳຫຳນກບັຜູີ້ນ ັ ີ້ນ ແລະຜູີ້ນ ັ ີ້ນຈະຮິ່ວມຮບັປະທຳນອຳຫຳນກບັເຮົຳ. ຜູີ້ທ ິ່ ມ   

ໄຊຊະນະ ເຮົຳຈະໃຫີ້ຜູີ້ນ ັ ີ້ນນ ັິ່ງກບັເຮົຳເທ ງບນັລງັຂອງເຮົຳ ເໝືອນກບັທ ິ່ ເຮົຳມ  ໄຊຊະນະແລີ້ວ ແລະໄດີ້

ນ ັິ່ງກບັພຣະບ ດຳເຈົີ້ຳຂອງເຮົຳເທ ງລຳຊະບນັລງັຂອງພຣະອງົ.. (ພນມ.3: 20–21) 

   ພຣະເຈົີ້ຳມ  ຈດຸປະສງົຫຍງັເພືິ່ ອໃຫີ້ລກູໆຂອງພຣະອງົມ  ສິ່ວນຮິ່ວມໃນພຣະລກັສະນະຂອງພຣະອງົ? 

ເປັນຫຍງັພຣະເຢຊູຈ ິ່ງແນະນ  ຳພວກເຮົຳໃນສະພຳໃນຖຳນະທ ິ່ ເປັນອີ້ຳຍເອືີ້ອຍນີ້ອງຂອງພຣະອງົ? ຄ  ຳຕອບ

ກ ິ່ຄວື ິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳສຳມຳດໃຫີ້ພວກເຮົຳມ  ອ  ຳນຳດເໜືອແຜິ່ນດ ນໂລກຄກືບັທ ິ່ ພຣະອງົຕີ້ອງກຳນມຳແຕິ່ຕອນຕ ົີ້ນ

ແລີ້ວ. ສະຫວນັຈະກບັຄນືມຳສູິ່ໂລກໃໝິ່ຄເືປັນສວນເອເດນທົິ່ວໂລກ. 

ສວນເອເດນນ ຣນັດອນ 

   ຈຳກບດົທ  ຳອ ດຂອງພຣະທ  ຳປະຖມົມະກຳນ, ສວນເອເດນແມ ິ່ນພຳກສິ່ວນໜ ິ່ ງທ ິ່ ສ  ຳຄນັໃນແຜນກຳນ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳສ  ຳລບັມະນດຸ, ສ  ຳລບັບນັດຳວ ນຍຳນແລະ ສ  ຳລບັອຳນຳຈກັພຣະອງົ. ສະນ ັີ້ນມນັບ ິ່ ແມ ິ່ນ

ເລືິ່ ອງແປກທ ິ່ ຫ ືເລືິ່ ອງບງັເອ ນທ ິ່ ບດົສດຸທີ້ຳຍຂອງພຣະທ  ຳພຣະນ ມ  ດພຳພວກເຮົຳກບັຄນືສູິ່ສວນເອເດນ: 

ແລີ້ວເທວະດຳຕນົນ ັີ້ນ ກ ໄດີ້ຊ ີ້ໃຫີ້ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳເຫັນແມ ິ່ນ  ີ້ຳແຫິ່ງຊ ວ ດ ທ ິ່ ໃສເໝືອນແກີ້ວ ໄຫ ອອກມຳຈຳກ

ພຣະບນັລງັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ ແລະຈຳກພຣະເມສຳນີ້ອຍ.  ນ  ີ້ຳນ ັີ້ນໄຫ ລງົຜິ່ຳນກຳງຖະໜນົຂອງນະຄອນ 

ແຕິ່ລະແຄມທງັສອງຟຳກຂີ້ຳງຂອງແມ ິ່ນ  ີ້ຳນ ັີ້ນ ມ  ຕ ົີ້ນໄມ ີ້ແຫິ່ງຊ ວ ດ ຊ ິ່ ງເກ ດຜນົສ ບສອງຊະນ ດ, ເກ ດ

ຜນົທກຸເດອືນ ແລະໃບຂອງຕ ົີ້ນນ ັີ້ນ ໃຊີ້ສ  ຳລບັປ ິ່ ນປວົບນັດຳປະຊຳຊຳດທງັຫລຳຍໃຫີ້ດ . ຢູິ່ໃນ

ນະຄອນນ ັີ້ນ ບ ິ່ ມ  ສ ິ່ ງໃດທ ິ່ ຕກົຢູິ່ໃນຄ  ຳສຳບແຊິ່ງຂອງພຣະເຈົີ້ຳອ ກຕ ິ່ ໄປ. ພຣະບນັລງັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ 

ແລະຂອງພຣະເມສຳນີ້ອຍ ຈະຕ ັີ້ງຢູິ່ໃນນະຄອນນ ັີ້ນ ແລະພວກຜູີ້ຮບັໃຊີ້ຂອງພຣະອງົຈະບວົລະບດັຮບັ

ໃຊີ້ພຣະອງົ.  ພວກເຂົຳຈະເຫັນພຣະເຈົີ້ຳໜີ້ຳຕ ິ່ໜີ້ຳ ແລະພຣະນຳມຂອງພຣະອງົຈະຊງົປະທບັຕຳໃສິ່

ໜີ້ຳຜຳກຂອງພວກເຂົຳໄວີ້.  ກຳງຄນືຈະບ ິ່ ມ  ອ ກຕ ິ່ ໄປ ແລະພວກເຂົຳຈະບ ິ່ ຕີ້ອງກຳນແສງໂຄມໄຟ 

ຫລືແສງຕຳເວັນ, ເພຳະວິ່ຳອງົພຣະຜູີ້ເປັນເຈົີ້ຳ ພຣະເຈົີ້ຳຈະເປັນແສງສະຫວິ່ຳງຂອງພວກເຂົຳ ແລະ

ພວກເຂົຳຈະປກົຄອງຢູິ່ຕະຫລອດນ ຣນັດອນ.(ພນມ.22:1-5) 



  ທິ່ຳນໄດີ້ສງັເກດເຫັນບ ິ່ ວິ່ຳຕ ົີ້ນໄມ ີ້ແຫິ່ງຊ ວ ດປ ິ່ ນປວົບນັດຳປະຊຳຊຳດທງັຫ ຳຍໃຫີ້ດ  ? ບນັດຳປະຊຳຊຳດ

ທງັຫ ຳຍ, ເຊ ິ່ ງເຄ ຍຖກືຄອບງ  ຳໂດຍຜູີ້ປກົຄອງແລະອ  ຳນຳດທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ, ດຽວນ ີ້ຈະຖກືຄອບຄອງໂດຍບນັດຳ

ບດຸໃໝິ່ຂອງພຣະເຈົີ້ຳ ຄທືິ່ຳນແລະຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳ. 

   ນ ີ້ບ ິ່ ແມ ິ່ນຄ ັີ້ງທ  ຳອ ດທ ິ່ ຕ ົີ້ນໄມ ີ້ແຫິ່ງຊ ວ ດຖກືຂຽນລງົໃນພຣະທ  ຳພຣະນ ມ  ດ. ເມ ືິ່ອເວົີ້ຳກບັຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອທ ິ່ ສດັຊືິ່

ຈນົເຖ ງທ ິ່ ສດຸ, ພຣະເຢຊູໄດີ້ກ ິ່ຳວວິ່ຳ (ພຣະນ ມ  ດ 2:7,11), "ຜູີ້ໃດທ ິ່ ມ  ໄຊຊະນະ ເຮົຳຈະໃຫີ້ຜູີ້ນ ັ ີ້ນກ ນຜນົ

ຈຳກຕ ົີ້ນໄມ ີ້ແຫິ່ງຊ ວ ດ ຊ ິ່ ງຢູິ່ໃນສວນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ... ພວກເຂົຳຈະບ ິ່ ຖກືອນັຕະລຳຍຈຳກຄວຳມຕຳຍຄ ັີ້ງທ 

ສອງ" ກຳນອີ້ຳງອ ງເຖ ງຕ ົີ້ນໄມ ີ້ແຫິ່ງຊ ວ ດແມ ິ່ນເຊືິ່ ອມໂຍງຢິ່ຳງຊດັເຈນກບັສວນເອເດນ. “ ຄວຳມຕຳຍຄ ັີ້ງ 

ທ  ຳອ ດ” ໝຳຍເຖ ງກຳນຕຳຍຂອງຮິ່ຳງກຳຍເຊ ິ່ ງຜນົມຳຈຳກບຳບຂອງອຳດຳມ ແລະຖກືຂບັໄລິ່ອອກຈຳກ

ສວນເອເດນ. ມະນດຸທກຸຄນົ ທງັຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອແລະບ ິ່ ເຊືິ່ ອ ໄດີ້ຖກືເຮັດໃຫີ້ເປັນຄນືມຳຈຳກຕຳຍເພືິ່ ອປະເຊ ນໜີ້ຳ

ກບັພຣະເຈົີ້ຳສູິ່ກຳນພ ພຳກສຳຄ ັີ້ງສດຸທີ້ຳຍ. "ຄວຳມຕຳຍຄ ັີ້ງທ ສອງ" ແມ ິ່ນຜູີ້ທ ິ່ ບ ິ່ ເຊືິ່ ອຈະໄດີ້ປະສບົໃນກຳນ

ຕດັສ ນຄ ັີ້ງສດຸທີ້ຳຍ (ພນມ. 21: 8), ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳສບືຕ ິ່ ຢູິ່ຮ ິ່ວມກບັພຣະເຈົີ້ຳໃນສວນເອເດນ  

ໃໝິ່ແລະບ ິ່ ຕີ້ອງທນົທກຸກບັຄວຳມຕຳຍຄ ັີ້ງທ ສອງ 

ສຳເຫດທ ິ່ ເລືິ່ ອງນ ີ້ສ  ຳຄນັ 

   ຄຣ ດສະຕຽນຫ ຳຍຄນົມ  ທດັສະນະທ ິ່ ບ ິ່ ພຽງພ ກ ິ່ຽວກບັຊ ວ ດຫ ງັຄວຳມຕຳຍ. ພຣະຄ  ຳພ ບ ິ່ ໄດີ້ບອກພວກ

ເຮົຳທກຸຢິ່ຳງກິ່ຽວກບັຊ ວ ດຫ ງັຄວຳມຕຳຍ, ແຕິ່ມ  ບຳງຢິ່ຳງທ ິ່ ໄດີ້ຖກືອະທ ບຳຍໄວີ້. ພວກເຮົຳຈະບ ິ່ ຫ  ີ້ນດນົຕ 

ແລະຮີ້ອງເພງນະມດັສະກຳນບ ິ່ ຮູີ້ຈບົສ ີ້ນໃນຂະນະທ ິ່ ເຫຳະຢູິ່ເທ ງກີ້ອນເມກດອກ. ພວກເຮົຳຈະບ ິ່ ພຽງແຕິ່ນ ັິ່ງ

ຢູິ່ໂຊຟຳເທ ງສະຫວນັລມົກບັຍຳດພ ິ່ ນ ີ້ອງຫ ືໝູິ່ເພືິ່ ອນຂອງພວກເຮົຳເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ. 

   ແຕິ່ພວກເຮົຳຈະດ  ຳເນ ນຊ ວ ດຕຳມແບບທ ິ່ ຊ ວ ດທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ວຳງແຜນໄວີ້ໃນສວນເອເດນ. ພວກເຮົຳ

ຈະຫຍຸີ້ງຢູິ່ກບັຄວຳມສກຸແລະເບ ິ່ ງແຍງສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳຊງົສີ້ຳງ. ພວກເຮົຳຈະເຮັດວຽກຄຽງບິ່ຳຄຽງໄຫ ິ່ກບັ 

ພຣະເຈົີ້ຳຮິ່ວມກບັບນັດຳວ ນຍຳນທ ິ່ ຍງັຈງົຮກັພກັດ ຕ ິ່ ພຣະອງົ. ສະຫວນັແລະແຜິ່ນດ ນໂລກຈະບ ິ່ ເປັນບິ່ອນ

ແຍກຕິ່ຳງຫຳກອ ກຕ ິ່ ໄປ. 

   ກຳນຮູີ້ຈກັຈດຸໝຳຍປຳຍທຳງຂອງພວກເຮົຳໃນຖຳນະຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອຄວນປິ່ຽນແນວຄ ດຂອງພວກເຮົຳກິ່ຽວກບັ

ວ ທ ທ ິ່ ພວກເຮົຳດ  ຳເນ ນຊ ວ ດຢູິ່ນ ີ້ແລະຕອນນ ີ້. ໂປໂລໄດີ້ກ ິ່ຳວວິ່ຳ,“ “ສ ິ່ ງທ ິ່ ຕຳບ ິ່ ເຫັນ ຫບູ ິ່ ໄດີ້ຍ ນ 

   ແລະສ ິ່ ງທ ິ່ ມະນດຸຄ ດບ ິ່ ອອກແມິ່ນສ ິ່ ງນ ັ ີ້ນແຫ ະ ທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້ຊງົຈດັຕຽມໄວີ້ໃຫີ້ແກິ່ຄນົທງັຫລຳຍທ ິ່ ຮກັ

ພຣະອງົ.” (1ກຣທ.2: 9).  ກຳນຮູີ້ວິ່ຳສ ິ່ ງນ ີ້ແມ ິ່ນອະນຳຄດົທ ິ່ ໜີ້ຳປະທບັໃຈ ແລະຮຸິ່ງເຮອືງຂອງພວກເຮົຳ

ຊິ່ວຍຮກັສຳສະຖຳນະກຳນປະຈບຸນັຂອງພວກເຮົຳຢູິ່ໃນມມຸມອງທ ິ່ ເໝຳະສມົ. ຫ ງັຈຳກໂປໂລຂຽນຖີ້ອຍຄ  ຳ 

ເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນ, ເພ ິ່ ນຍງັໄດີ້ຂຽນວິ່ຳ: 



ຈ ົິ່ງໃຫີ້ພວກເຮົຳຍີ້ອງຍ ສນັລະເສ ນພຣະເຈົີ້ຳ ພຣະບ ດຳເຈົີ້ຳຂອງອງົພຣະເຢຊູຄຣ ດເຈົີ້ຳຂອງພວກເຮົຳ 

ພຣະບ ດຳເຈົີ້ຳອງົຊງົເມດຕຳ ຄືພຣະເຈົີ້ຳອງົທ ິ່ ໃຫີ້ຄວຳມເລົີ້ຳໂລມໃຈທກຸຢິ່ຳງ...ພ ິ່ ນ ີ້ອງທງັຫລຳຍເອ ຍ 

ເຮົຳຢຳກໃຫີ້ພວກເຈົີ້ຳຮູີ້ເຖ ງຄວຳມທກຸລ  ຳບຳກ ທ ິ່ ພວກເຮົຳໄດີ້ຮບັໃນແຂວງເອເຊຍ ເປັນຄວຳມທກຸ

ລ  ຳບຳກໜກັເຫ ືອກ  ຳລງັ ຈນົພວກເຮົຳສ ີ້ນຄວຳມຫວງັໝດົ ແທບຈະເອົຳຊ ວ ດບ ິ່ ລອດ.  ຕຳມທ ິ່ ຈ ງ 

ພວກເຮົຳຄ ດວິ່ຳ ໂທດເຖ ງຕຳຍໄດີ້ຕກົຖກືພວກເຮົຳແລີ້ວ ເຖ ງປຳນນ ັີ້ນກ ຕຳມ ເຫດກຳນນ ີ້ໄດີ້ເກ ດຂ ີ້ນ 

ເພືິ່ ອບ ິ່ ໃຫີ້ພວກເຮົຳເຊືິ່ ອໝ ັີ້ນໃນຕວົເອງ ແຕິ່ໃຫີ້ພວກເຮົຳເຊືິ່ ອໝ ັີ້ນໃນພຣະເຈົີ້ຳ ອງົທ ິ່ ບນັດຳນໃຫີ້ຄນົ

ຕຳຍເປັນຄນືມຳສູິ່ຊ ວ ດ. (2ກຣທ.1:3-9) 

   ພຣະເຈົີ້ຳສຳມຳດປກົປກັຮກັສຳພວກເຮົຳໃນຊ ວ ດນ ີ້. ແຕິ່ເຖ ງແມ ິ່ນວິ່ຳພວກເຮົຳຈະຕຳຍ, ພວກເຮົຳຈະ  

ຖກືເຮັດໃຫີ້ເປັນຄນືມຳນ ັິ່ງຢູິ່ກບັພຣະເຢຊູຢູິ່ເທ ງບນັລງັຂອງພຣະອງົ (ພນມ.3:21). 

   ຕອນນ ີ້ພວກເຮົຳສຳມຳດເລືອກຮບູແບບກຳນດ  ຳເນ ນຊ ວ ດ ເພືິ່ ອໃຫີ້ກງົກບັຈດຸໝຳຍປຳຍທຳງໃນ

ອະນຳຄດົຂອງພວກເຮົຳໃນກຳນຢູິ່ຮ ິ່ວມກບັພຣະເຈົີ້ຳໃນສວນເອເດນ, ຫ ືພວກເຮົຳສຳມຳດບ ິ່ ເຊືິ່ ອຟງັກ ໄດີ້. 

ກຳນຮບັຮູີ້ຂອງພວກເຮົຳກິ່ຽວກບັອະນຳຄດົຂອງພວກເຮົຳ ຄວນປິ່ຽນກຳນເລືອກທ ິ່ ພວກເຮົຳຕດັສ ນໃຈໃນ

ປະຈບຸນັແລະວ ທ ກຳນດ  ຳເນ ນຊ ວ ດໃນຕອນນ ີ້. ຖີ້ຳທິ່ຳນຮູີ້ວິ່ຳມ ືີ້ໜ ິ່ ງທິ່ຳນຈະໄດີ້ຢູິ່ຮ ິ່ວມໃນຕ ກຫີ້ອງແຖວຫ ື

ເຮັດວຽກຢູິ່ໃນຫີ້ອງກຳນດຽວກນັກບັຄນົທ ິ່ ທິ່ຳນບ ິ່ ມກັ,ຄນົທ ິ່ ວ ພຳກວ ຈຳນແລະຄນົທ ິ່ ບ ິ່ ສ  ຳຄນັ, ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຄ ດ

ວິ່ຳທິ່ຳນຄວນຈະພະຍຳຍຳມດຽວນ ີ້ເພືິ່ ອເປັນຜູີ້ສີ້ຳງສນັຕ ພຳບ,ເປັນກ  ຳລງັໃຈ,ແລະແມ ິ່ນແຕິ່ໝູິ່ຂອງຄນົນ ັີ້ນ. 

ເຮົຳຈະປະຕ ບດັຕ ິ່ ເພືິ່ ອນຮິ່ວມຄວຳມເຊືິ່ ອໄດີ້ແນວໃດໃນເວລຳນ ີ້? ເຮັດແນວໃດພວກເຮົຳຈ ິ່ງບ ິ່ ສຳມຳດ

ພະຍຳຍຳມຢິ່ຳງເຕັມທ ິ່ ເພືິ່ ອຊຸກຍູີ້ຜູີ້ທ ິ່ ບ ິ່ ເຊືິ່ ອໃຫີ້ມຳເຖ ງພຣະເຢຊູໄດີ້? ແຕິ່ພວກເຮົຳມກັຈະພະຍຳຍຳມຢິ່ຳງ

ໜກັເພືິ່ ອຕ ິ່ ສູີ້ກບັພວກເຂົຳຄເືປັນສດັຕ.ູ ພວກເຮົຳເຫນັອະນຳຄດົຂອງພວກເຮົຳໃນສະຫວນັຫ ືບ ິ່ . ກຳນກະທ  ຳ

ຂອງພວກເຮົຳຕ ິ່ ຜູີ້ຄນົສະແດງໃຫີ້ເຫັນວິ່ຳພວກເຮົຳໃຫີ້ຄວຳມສ  ຳຄນັຈດຸໃດ. 

   ພຣະເຢຊູຕີ້ອງມ  ສ ດອ  ຳນຳດໃນກຳນປກົຄອງຫ ຳຍປຳນໃດ ໃນກຳນແບິ່ງປນັກບັທິ່ຳນເພືິ່ ອໃຫີ້ທິ່ຳນມ  

ຄວຳມສກຸ? ຄ  ຳຖຳມນ ີ້ອຳດເບ ິ່ ງຄວືິ່ຳເປັນເລືິ່ ອງແປກ, ເພຳະວິ່ຳຂອງຂວນັໃດໆຈຳກພຣະເຢຊູຈະເປັນສ ິ່ ງທ ິ່

ດ ເລ ດສະເໝ . ສະນ ັີ້ນ, ເປັນຫຍງັຕອນນ ີ້ພວກເຮົຳຈ ິ່ງຍຳດແຍິ່ງສະຖຳນະພຳບກບັຜູີ້ເຊືິ່ ອຄນົອືິ່ ນໆ? ເປັນ

ຫຍງັພວກເຮົຳຈ ິ່ງຕ ິ່ ສູີ້ກນັເພືິ່ ອໃຫີ້ໄດີ້ປຽບ,ໄດີ້ຄວຳມສນົໃຈແລະຜນົປະໂຫຍດສິ່ວນຕວົ? ພວກເຮົຳບ ິ່ ດ ກ ິ່ວຳ

ຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອຊຳວໂກຣ ນໂທ, ເຊ ິ່ ງໂປໂລຕີ້ອງໄດີ້ເຕືອນກິ່ຽວກບັຈດຸໝຳຍປຳຍທຳງຂອງພວກເຂົຳບ ? ພວກເຮົຳ

ເພ ິ່ ງພ ໃຈໃນກຳນປກົຄອງແລະປກົຄອງຮິ່ວມກບັພຣະເຢຊູບ , ຫ ືພວກເຮົຳບ ິ່ ພ ໃຈ. 

   ຄຣ ສຕຽນທງັຫ ຳຍ ເຖ ງເວລຳທ ິ່ ຈະໃຊີ້ຊ ວ ດຂອງທິ່ຳນຄກືບັວິ່ຳທິ່ຳນຮູີ້ວິ່ຳທິ່ຳນເປັນໃຜແລະຮູີ້ແຜນກຳນ

ທ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳມ  ສ  ຳລບັທິ່ຳນ. 

 



 

ບດົສະຫ ຸບ 

 

   ພວກເຮົຳໄດີ້ມຳຮອດຈດຸສ ີ້ນສດຸຂອງກຳນເດ ນທຳງຂອງພວກເຮົຳແລີ້ວ. ແຕິ່ອຳດຈະດ ກວິ່ຳຖີ້ຳຈະເວົີ້ຳ

ວິ່ຳພວກເຮົຳຫຳກ ິ່ ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນກຳນເດ ນທຳງຂອງພວກເຮົຳ. ພວກເຮົຳໄດີ້ພ ຈຳລະນຳຄ  ຳຖຳມພືີ້ນຖຳນບຳງຢິ່ຳງ

ຄ:ື ສ ິ່ ງມ  ຊ ວ ດເໜືອທ  ຳມະຊຳດອືິ່ ນໆມ  ຢູິ່ແທີ້ບ ? ຖີ້ຳມ  ແທີ້ນ ັີ້ນຈະສີ້ຳງຄວຳມແຕກຕິ່ຳງຫ ຳຍປຳນໃດທ ິ່ ພວກ

ເຮົຳຈະເຂົີ້ຳໃຈສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະຄ  ຳພ ສອນ?  ນ ັີ້ນໝຳຍຄວຳມວິ່ຳແນວໃດສ  ຳລບັຄວຳມເຊືິ່ ອຂອງພວກເຮົຳຖີ້ຳພວກ

ເຮົຳເຊືິ່ ອວິ່ຳອຳນຳຈກັທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນໃນພຣະຄ  ຳພ ແມ ິ່ນແທີໆ້  ? ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຍງັລວມເຖ ງພຳກສິ່ວນຕິ່ຳງໆ

ຂອງພຣະຄ  ຳພ ທ ິ່ ຜ ດປກົກະຕ ແລະຄນົບ ິ່ ສນົໃຈ. ເມ ືິ່ອຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳເລ ິ່ ມເຂົີ້ຳໃຈຄວຳມໝຳຍເໜືອທ  ຳມະຊຳດ

ໂດຍຜິ່ຳນ   ພຣະຄ  ຳພ ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຮູີ້ວິ່ຳຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຕີ້ອງຄ ດແຕກຕິ່ຳງອອກໄປໃນຫ ຳຍໆເລືິ່ ອງ. ແຕິ່

ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳສຳມຳດສະຫ ຸບທກຸສ ິ່ ງທກຸຢິ່ຳງເປັນສອງຄ  ຳຄື: ຕວົຕນົແລະຈດຸປະສງົ. ຂີ້ຳພະເຈົີ້ຳຫວງັວິ່ຳທິ່ຳນ

ຈະຖກືທີ້ຳທຳຍໃຫີ້ຄ ດເຖ ງ "ຕວົຕນົ" ແລະ "ຈດຸປະສງົ" ຂອງທິ່ຳນທ ິ່ ທິ່ຳນໄດີ້ອິ່ຳນປ ີ້ມຫວົນ ີ້. 

ຕວົຕນົຂອງພວກເຮົຳແມ ິ່ນເຮົຳມ  ບີ້ຳນຢູິ່ໃນຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົີ້ຳ 

   ສ ິ່ ງທ ິ່ ຂ ີ້ຳພະເຈົີ້ຳຂຽນມ  ຄວຳມໝຳຍສ  ຳຄນັສ  ຳລບັສ ິ່ ງທ ິ່ ພວກເຮົຳຄ ດວິ່ຳກຳນເປັນຄຣ ສຕຽນມ ຄວຳມໝຳຍ. 

ພຣະສນັຍຳໃໝິ່ມກັເວົີ້ຳວິ່ຳກຳນເປັນຜູີ້ເຊືິ່ ອໝຳຍຄວຳມວິ່ຳກຳນ “ຢູິ່ໃນພຣະຄຣ ດ”. ເມ ືິ່ອພວກເຮົຳຮູີ້ວິ່ຳຜູີ້

ປກົຄອງເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍໃນພຣະສນັຍຳເດ ມມ  ຢູິ່ແທີ້,   ດ ັິ່ງນ ັີ້ນພຣະບນັຍດັຂ ີ້ທ  ຳອ ດຂອງ  

ພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ສ ັິ່ງວິ່ຳ ຢິ່ຳມ  ພະອືິ່ ນໃດນອກຈຳກພຣະເຈົີ້ຳແຫິ່ງອ ດສະຣຳເອນຈະເປັນທ ິ່ ເຂົີ້ຳໃຈໄດີ້ຫ ຳຍ. ຄ  ຳສ ັິ່ງ

ບ ິ່ ແມ ິ່ນກິ່ຽວກບັກຳນໃຫີ້ຄວຳມສ  ຳຄນັກບັເງ  ນຫ ືເຮອືຫ ືລດົໃຫຍິ່. ມນັແມ ິ່ນກິ່ຽວກບັຄວຳມຮກັທ ິ່ ຫວງແຫນ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ມ  ຕ ິ່ ປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົ  ແລະປກົປີ້ອງພວກເຂົຳຈຳກອ  ຳນຳດແຫິ່ງຄວຳມມດື.            

ພຣະບນັຍດັໝຳຍເຖ ງຂ ີ້ຄ  ຳສ ັິ່ງແທີໆ້ . ກຳນໃຫີ້ຄວຳມພກັດ ຕ ິ່ ວ ນຍຳນອືິ່ ນນອກເໜືອຈຳກພຣະເຈົີ້ຳອງົສງູສດຸ

ເປັນເລືິ່ ອງຜ ດປກົກະຕ . 

   ມະນດຸຕກົເປັນຂີ້ຳທຳດພຳຍໃຕີ້ອ  ຳນຳດທຳງວ ນຍຳນເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ ເປັນຜນົສະທີ້ອນທ ິ່

ຮ ີ້ຳຍແຮງຂອງກຳນກະບດົຈຳກພຣະເຈົີ້ຳອງົທິ່ຽງແທີ້. ເມ ືິ່ອມະນດຸປະຕ ເສດຫ ຳຍຄ ັີ້ງທ ິ່ ຈະຕ ດຕຳມພຣະຜູີ້

ສີ້ຳງຂອງພວກເຂົຳ, ພຣະອງົໄດີ້ລງົໂທດພວກວ ນຍຳນທ ິ່ ກະບດົແລະມະນດຸທ ິ່ ຕ ດຕຳມພວກເຂົຳ. ພວກເຮົຳ

ທກຸຄນົເຄ ຍຖກືພຣະເຈົີ້ຳປະຖ ີ້ມ ແລະຕກົເປັນທຳດຂອງຄວຳມເສືິ່ ອມໂຊມແລະກຳນຫຳຜນົປະໂຫຍດຂອງ



ອ  ຳນຳດແຫິ່ງຄວຳມມດືທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ. ໂປໂລກິ່ຳວວິ່ຳ, ພວກເຮົຳຖກືຕດັຂຳດຈຳກພຣະເຈົີ້ຳແລະຄນົພຳຍນອກ 

ພນັທະສນັຍຳແຫິ່ງຄວຳມຮກັຂອງພຣະອງົ (ອຟຊ. 2:12). ພວກເຮົຳໄດີ້ຫ ງົທຳງໄປ. ພວກເຮົຳເຄ ຍເປັນ

ນກັໂທດໃນອຳນຳຈກັແຫິ່ງຄວຳມມດື. ພວກເຮົຳເປັນສດັຕຂູອງພຣະເຈົີ້ຳອງົສງູສດຸ. ພວກເຮົຳເປັນທຳດທ ິ່ ຢູິ່

ພຳຍໃຕີ້ຜູີ້ປກົຄອງເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ (ອຟຊ. 4:18; ກລຊ. 1:21). 

   ກຳນເຂົີ້ຳໃຈສະພຳບກຳນຂອງມະນດຸເຮົຳ ເຮັດໃຫີ້ຄ  ຳສອນຂອງພຣະຄ  ຳພ ກ ິ່ຽວກບັກຳນຮບັເປັນລກູ   

ພຣະເຈົີ້ຳແລະຮບັມ ລະດກົມ  ຄວຳມໝຳຍຫ ຳຍຂ ີ້ນ.  ເຮັດໃຫີ້ພວກເຮົຳມ  ສະພຳບກຳນທ ິ່ ຈະເຂົີ້ຳໃຈຄວຳມ  

ໝຳຍຂອງສ ິ່ ງເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນ. ພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ຕີ້ອງກຳນທ ິ່ ຈະປິ່ຽນແປງຫ ືຢດຸແຜນກຳນດ  ຳເນ ນຊ ວ ດຢູິ່ເທ ງໂລກກບັ

ຄອບຄວົຂອງພຣະອງົ.ພຣະອງົເນັີ້ນໜກັທ ິ່ ຈະເຮັດຕຳມແຜນກຳນຂອງພຣະອງົເພືິ່ ອເພ ດເພ ນໄປກບັໂລກ

ທ ິ່ ພຣະອງົໄດີ້ສີ້ຳງຄຽງຄູິ່ກບັລກູໆຂອງພຣະອງົ. ຢູິ່ທ ິ່ ວ ຫຳນບຳເບນພຣະອງົໄດີ້ຫນັຫ ງັໃຫີ້ກບັມະນດຸທ ິ່

ກະບດົທງັໝດົ, ແຕິ່ໃນເວລຳຕ ິ່ ມຳ, ພຣະອງົໄດີ້ເອ ີ້ນອບັຣຳຮຳມເພືິ່ ອກ ິ່ຕ ັ ີ້ງຄອບຄວົໃໝິ່. ອບັຣຳຮຳມໄດີ້ເປັນ

ສິ່ວນໜ ິ່ ງໃນແຜນຂອງພຣະອງົເຊ ິ່ ງຈະເຮັດໃຫີ້ບນັດຳປະຊຳຊຳດເຫ ົິ່ ຳນ ັີ້ນທ ິ່ ຖກືປະຖ ີ້ມສຳມຳດກບັມຳຫຳ   

ພຣະອງົໄດີ້ (ກຈ. 10: 26– 27). 

   ກຳນເຊືິ່ ອຄວຳມເປັນຈ ງຂອງໂລກວ ນຍຳນທ ິ່ ສອນໃນພຣະຄ  ຳພ  ແມ ິ່ນສ ິ່ ງທ ິ່ ຈ  ຳເປັນສ  ຳລບັກຳນເຂົີ້ຳໃຈ  

ພຣະຄ  ຳພ ຢິ່ຳງຖກືຕີ້ອງ. ພຣະຄ  ຳພ ອະທ ບຳຍວິ່ຳເປັນຫຍງັບຳບຂອງກຳນບຊູຳຮບູເຄົຳລບົຕິ່ຳງກນັກບັ

ບຳບອືິ່ ນໆ. ກຳນຂຳບໄຫວີ້ບຊູຳຮບູເຄົຳລບົເປັນຄວຳມບຳບທ ິ່ ຖກືລະບໄຸວີ້ໃນຈດຸທ ິ່ ສ  ຳຄນັທ ິ່ ສດຸເພືິ່ ອວິ່ຳຄນົ

ເຮົຳບ ິ່ ຄວນພຳດມນັ. ປະເທດອ ດສະຣຳເອນຖກືສີ້ຳງຂ ີ້ນໃຫີ້ຈງົຮກັພກັດ ຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳ, ແຕິ່ປະຊຳຊນົຫນັໄປ

ຕ ດຕຳມພະອືິ່ ນໆແທນ.ຈຳກນ ັີ້ນອ ດສະຣຳເອນໄດີ້ຖກືສ ົິ່ງອອກຈຳກແຜິ່ນດ ນໄປສູິ່ກຳນເປັນຊະເລ ຍພຣະເຈົີ້ຳ 

ໄດີ້ຫນັຫ ງັໃຫີ້ກບັອ ດສະຣຳເອນຄືກບັປະເທດອືິ່ ນໆ. ນ ີ້ແມ ິ່ນເຫດຜນົຫ ກັທ ິ່ ເຮັດໃຫີ້ຄວຳມພ ົີ້ນໃນພຣະຄ  ຳພ 

ຖກືອະທ ບຳຍໄວີ້ສະເໝ ວິ່ຳເປັນຄວຳມເຊືິ່ ອ.  ພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ໄດີ້ຊອກຫຳກຳນປະພ ດທ ິ່ ດ ຂ ີ້ນ  ແລະ ຄນຸງຳມ  

ຄວຳມດ . ພຣະອງົກ  ຳລງັຊອກຫຳຄວຳມເຊືິ່ ອ. ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນຜູີ້ເຊືິ່ ອທ ິ່ ຊືິ່ ສດັ. ເມ ືິ່ອພວກເຮົຳເລືອກທ ິ່ ຈະ

ເຮັດໃຫີ້ຈ ດໃຈຂອງພວກເຮົຳສອດຄິ່ອງກບັພຣະເຈົີ້ຳອງົສງູສດຸ, ພຣະອງົຈະຊິ່ວຍພວກເຮົຳໃຫີ້ພ ົີ້ນຈຳກ

ອ  ຳນຳດແຫິ່ງຄວຳມມດື. ເມ ືິ່ອພວກເຮົຳເລືອກທ ິ່ ຈະເຮັດຕຳມວ ນຍຳນອືິ່ ນ, ພວກເຮົຳກ  ຳລງັຫວິ່ຳນເມດັພນັທ ິ່

ບ ິ່ ດ ເຊ ິ່ ງຕ ິ່ ມຳມນັຈະໃຫີ້ຜນົຜະລ ດທ ິ່ ບ ິ່ ດ ທ ິ່ ພວກເຮົຳຕີ້ອງໄດີ້ເກບັກິ່ຽວ. 

   ກຳນເປັນຜູີ້ເຊືິ່ ອຖທື ິ່ ສດັຊືິ່  ໝຳຍເຖ ງກຳນໄວີ້ວຳງໃຈໃນສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຢຊູໄດີ້ເຮັດຢູິ່ເທ ງໄມ ີ້ກຳງແຂນນ ັີ້ນ

ເພືິ່ ອປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົຳ. ພຣະອງົເປັນພຣະເຈົີ້ຳໃນເນືີ້ອກຳຍຂອງມະນດຸແລະບ ິ່ ມ  ໃຜສຳມຳດເຮັດໄດີ້. 

ກຳນດ  ຳເນ ນຊ ວ ດທ ິ່ ເໝຳະສມົແລະກຳນເຮັດບນຸກສຸນົບ ິ່ ໄດີ້ເຮັດໃຫີ້ພຣະເຈົີ້ຳຮກັແລະຊິ່ວຍພວກເຮົຳໃຫີ້ລອດ

ພົີ້ນໄດີ້. ພວກເຮົຳປະຕ ບດັຕຳມຄ  ຳສ ັິ່ງຂອງພຣະອງົ ແລະດ  ຳເນ ນຊ ວ ດທ ິ່ ເໝຳະສມົເພຳະພວກເຮົຳຂອບໃຈ

ໃນສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະອງົໄດີ້ກະທ  ຳເພືິ່ ອພວກເຮົຳ. ຄ  ຳສ ັິ່ງຂອງພຣະອງົສອນພວກເຮົຳໃຫີ້ມ  ວ ທ ກຳນດ  ຳເນ ນຊ ວ ດທ ິ່ ດ 

ທ ິ່ ສດຸແລະຈະນ  ຳໄປສູິ່ຄວຳມສກຸແລະຄວຳມເພ ິ່ ງພ ໃຈ. ແນວທຳງຊ ວ ດຂອງພຣະອງົຈະເຮັດໃຫີ້ພວກເຮົຳ



ຫິ່ຳງໄກຈຳກກຳນຕດັສ ນໃຈເຊ ິ່ ງໃນທ ິ່ ສດຸຈະທ  ຳລຳຍພວກເຮົຳແລະຄນົອືິ່ ນໆ. ກຳນດ  ຳເນ ນຊ ວ ດຕຳມ

ແບບຢິ່ຳງຂອງພຣະອງົຈະເຮັດໃຫີ້ພວກເຮົຳມ  ຄວຳມສອດຄິ່ອງກບັພຣະເຈົີ້ຳ ແລະຄອບຄວົອືິ່ ນໆຂອງ     

ພຣະອງົ. ຄອບຄວົຂອງພວກເຮົຳດຽວນ ີ້ລວມທງັມະນດຸແລະວ ນຍຳນທ ິ່ ຈງົຮກັພກັດ ຕ ິ່ ພຣະເຈົີ້ຳອງົສງູສດຸ. 

ພວກເຮົຳທກຸຄນົຈະຢູິ່ຮ ິ່ວມກນັໃນອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົໃນສວນເອເດນໃໝິ່. 

ຈດຸປະສງົຂອງພວກເຮົຳແມ ິ່ນພວກເຮົຳທກຸຄນົມ  ສິ່ວນຮິ່ວມໃນແຜນ

ຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ຈະຟືີ້ນຟສູວນເອເດນ 

   ກຳນເປັນສະມຳຊ ກໃນຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົີ້ຳ ມ  ເງ ືິ່ອນໄຂດຽວເທົິ່ ຳນ ັີ້ນຄ:ື  ເຊືິ່ ອໃນພຣະເຈົີ້ຳຜູີ້ເໜືອ 

ພະທງັປວງ ພຣະເຈົີ້ຳຜູີ້ທ ິ່ ມຳຫຳພວກເຮົຳເປັນບກຸຄນົຄືພຣະເຢຊູຄຣ ດ. ກຳນເປັນສະມຳຊ ກໃນຄອບຄວົບ ິ່

ພຽງແຕິ່ໃຫີ້ສ ດທ ພ ເສດທ ິ່ ດ ເລ ດແກິ່ພວກເຮົຳເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ,ແຕິ່ຍງັໃຫີ້ພວກເຮົຳມ  ຈດຸປະສງົທ ິ່ ຈະແຈ ີ້ງໃນຊ ວ ດນ  ຳ

ອ ກ. 

   ສະມຳຊ ກໃນຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົີ້ຳຍງັມ  ພຳລະກ ດ. ພວກເຂົຳເຈົີ້ຳຕີ້ອງເປັນຕວົແທນຂອງພຣະເຈົີ້ຳໃນ

ກຳນເຜ ຍແຜິ່ກຳນປກົຄອງທ ິ່ ດ ຂອງພຣະອງົໃນປະເທດຕິ່ຳງໆໂດຍເຊືີ້ອເຊ ນຜູີ້ຄນົໃຫີ້ເຂົີ້ຳຮິ່ວມໃນຄອບຄວົ

ຂອງພຣະອງົ. ພວກເຮົຳແມ ິ່ນວ ທ ກຳນຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ຈະສືບຕ ິ່ ກຳນປິ່ຽນແປງທ ິ່ ຍ ິ່ ງໃຫຍິ່ຂອງອຳນຳຈກັ

ຕິ່ຳງໆທ ິ່ ເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນໃນພຣະທ  ຳກ ດຈະກຳນບດົທ  2. ເຫດກຳນດ ັິ່ງກ ິ່ຳວສີ້ຳງກຸິ່ມຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອເຊ ິ່ ງເອ ີ້ນວິ່ຳ       

“ຄຣ ສຕະຈກັ” ແລະ “ຮິ່ຳງກຳຍຂອງພຣະຄຣ ດ”.ພວກເຮົຳມ  ໜີ້ຳທ ິ່ ນ ີ້ຈນົເຖ ງເວລຳທ ິ່ ພຣະເຢຊູຈະກບັມຳ. 

ຄວຳມຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍໄດີ້ແຜິ່ລຳມໄປຄກືບັໄວຣດັ ເຖ ງມະນດຸທກຸຄນົພຳຍຫ ງັຄວຳມລ ົີ້ມເຫ ວຂອງມະນດຸໃນສວນ 

ເອເດນທ  ຳອ ດ. ຂິ່ຳວປະເສ ດແມ ິ່ນຢຳແກີ້ພ ດ. ຜູີ້ທ ິ່ ໄດີ້ຮບັກຳນປ ິ່ ນປວົໃຫີ້ດ ສຳມຳດແບິ່ງປນັຢຳແກີ້ພ ດກບັຜູີ້

ທ ິ່ ຕ ດເຊືີ້ອຄນົອືິ່ ນໆໄດີ້. ດຽວນ ີ້ພວກເຮົຳເປັນຜູີ້ນ  ຳສ ົິ່ງຂິ່ຳວປະເສ ດແຫິ່ງຄວຳມຈ ງກິ່ຽວກບັພຣະເຈົີ້ຳອງົສງູ

ສດຸ. ພວກເຮົຳສຳມຳດເຜ ຍແຜິ່ຄວຳມຮກັຂອງພຣະອງົຕ ິ່ ທກຸໆຊຳດ. ພວກເຮົຳສຳມຳດເຜ ຍແຜິ່ຂ ີ້ມນູກ ິ່ຽວ

ກບັແຜນກຳນຂອງພຣະອງົທ ິ່ ຈະຢູິ່ກບັຄອບຄວົຂອງພຣະອງົຢູິ່ເທ ງໂລກທ ິ່ ພຣະອງົສີ້ຳງ. ພວກເຮົຳສຳມຳດ

ບອກກິ່ຽວກບັແຜນກຳນຂອງພຣະອງົທ ິ່ ຈະສີ້ຳງສວນເອເດນໃໝິ່. 

   ມນັແມ ິ່ນຄວຳມຈ ງທຳງວ ທະຍຳສຳດທ ິ່ ວິ່ຳ ທະວ ບຕິ່ຳງໆຂອງໂລກຄິ່ອຍໆເຄືິ່ ອນຍີ້ຳຍອອກຈຳກກນັເປັນ

ໄລຍະທຳງເລັກນີ້ອຍໃນແຕິ່ລະປ . ແຕິ່ກຳນເຄືິ່ ອນຍີ້ຳຍນ ີ້ແມ ິ່ນບ ິ່ ສຳມຳດຄ ົີ້ນພບົໄດີ້ດີ້ວຍຄວຳມຮູີ້ສ ກຂອງ

ມະນດຸ. ພວກເຮົຳພຽງແຕິ່ຮູີ້ເລືິ່ ອງນ ີ້ເພຳະວິ່ຳຫ ງັຈຳກມນັເກ ດຂ ີ້ນແລີ້ວ, ພວກເຮົຳຈ ິ່ງສຳມຳດວດັແທກແລະ

ກວດພບົກຳນປິ່ຽນແປງຢິ່ຳງຮອບຄອບ. ກຳນເຜ ຍແຜິ່ອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳເກ ດຂ ີ້ນໃນແບບດຽວກນັ. 

ມນັມ  ກຳນເໜັງຕ ງແລະເຕ ບໃຫຍິ່ຕະຫ ອດເວລຳ, ແຕິ່ພວກເຮົຳບ ິ່ ສຳມຳດເຫັນກຳນເຕ ບໃຫຍິ່ຂອງມນັດີ້ວຍ

ຕຳຂອງພວກເຮົຳ. ໃນແຕິ່ລະມ ືີ້ມ  ຜູີ້ຄນົອອກຈຳກກຳນເປັນຂີ້ຳທຳດຂອງພວກຜູີ້ປກົຄອງເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່



ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍແລະອອກຈຳກອຳນຳຈກັແຫິ່ງຄວຳມມດືຂອງພວກມນັ. ຄນົເຫ ົິ່ ຳນ ີ້ເຂົີ້ຳຮິ່ວມໃນຄອບຄວົຂອງ  

ພຣະເຈົີ້ຳແລະອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົກ ແຜິ່ລຳມໄປຈຳກຄນົໜ ິ່ ງຫຳອ ກຄນົໜ ິ່ ງ. ຣ ດອ  ຳນຳດຂອງພຣະເຈົີ້ຳ

ໃນຂິ່ຳວປະເສ ດຈະປດົປິ່ອຍມະນດຸແຕິ່ລະຄນົຈຳກຄກຸຂອງພວກເຂົຳພຳຍໃຕີ້ເຈົີ້ຳແຫິ່ງຄວຳມຕຳຍ. ແຕິ່

ກຳນເຕ ບໂຕທ ິ່ ບ ິ່ ສຳມຳດເຫັນໄດີ້ນ ີ້ແມ ິ່ນເກ ດຂ ີ້ນແທີໆ້ . 

   ພວກເຮົຳສຳມຳດມ ສິ່ວນຮິ່ວມໃນກຳນປິ່ຽນແປງຂອງອຳນຳຈກັທ ິ່ ຍ ິ່ ງໃຫຍິ່ນ ີ້ ຖ ີ້ຳພວກເຮົຳເຂົີ້ຳໃຈແລະ

ເຊືິ່ ອວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳຍງັຄງົເຮັດໃຫີ້ແຜນຂອງພຣະອງົສ  ຳເລັດເຖ ງແມ ິ່ນວິ່ຳພວກເຮົຳບ ິ່ ສຳມຳດເບ ິ່ ງເຫັນກ ິ່ຕຳມ. 

ຈະບ ິ່ ມ  ຄວຳມໝຳຍຫຍງັເລ ຍ ຖີ້ຳພວກເຮົຳເຊືິ່ ອໃນອຳນຳຈກັເໜືອທ  ຳມະຊຳດທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນ, ແຕິ່ບ ິ່ ເຊືິ່ ອ

ວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳມ  ບດົບຳດໃນຊ ວ ດຂອງພວກເຮົຳ ແລະໃນເຫດກຳນໃຫຍິໆ່ ຂອງປະຊຳດຊຳດຕິ່ຳງໆ. ພຣະເຈົີ້ຳ

ຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ພວກເຮົຳດ  ຳເນ ນຊ ວ ດດີ້ວຍຄວຳມຕ ັີ້ງໃຈ ! ພຣະອງົຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ພວກເຮົຳເຊືິ່ ອວິ່ຳກຳນກະທ  ຳ

ທ ິ່ ເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນຂອງພຣະອງົແລະບນັດຳວ ນຍຳນທ ິ່ ສດັຊືິ່ ຂອງພຣະອງົກ  ຳລງັເຮັດວຽກເພືິ່ ອໃຫີ້ແຜນກຳນ

ຂອງພຣະອງົສ  ຳເລັດ (ຮຣ.1:14). ພຣະເຈົີ້ຳກ  ຳລງັເຮັດວຽກໃນຊ ວ ດຂອງພວກເຮົຳເຖ ງແມ ິ່ນວິ່ຳພວກເຮົຳ

ຈະເບ ິ່ ງບ ິ່ ເຫັນກ ິ່ຕຳມ ແລະພຣະອງົຕີ້ອງກຳນໃຫີ້ພວກເຮົຳເຂົີ້ຳຮິ່ວມກບັພຣະອງົ ເພືິ່ ອທ ິ່ ເປົີ້ຳໝຳຍຂອງ 

ພຣະເຈົີ້ຳໃນສວນເອເດນທົິ່ວໂລກກີ້ຳວໄປຂີ້ຳງໜີ້ຳຢິ່ຳງບ ິ່ ຢດຸຢ ັີ້ງ. 

   ພຣະເຈົີ້ຳຕີ້ອງກຳນໃຊີ້ທິ່ຳນເພືິ່ ອຊິ່ວຍຄນົອືິ່ ນໃຫີ້ພ ົີ້ນຈຳກກຳນເປັນຂີ້ຳທຳດ ໂດຍຊ ີ້ທຳງພວກເຂົຳໄປ

ສູິ່ພຣະເຢຊູແລະອຳນຳຈກັຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ໃນແຕິ່ລະມ ືີ້ພວກເຮົຳເຂົີ້ຳມຳພວົພນັກບັຜູີ້ຄນົທ ິ່ ຢູິ່ພຳຍໃຕີ້ກຳນ

ຄອບງ  ຳ ຂອງຄວຳມມດື. ນ ີ້ແມ ິ່ນໂອກຳດທ ິ່ ຈະສະແດງຄວຳມເມດຕຳແລະຄວຳມຍດຸຕ ທ  ຳໃຫີ້ພວກເຂົຳ

ໂດຍກຳນກະ ທ  ຳຂອງພວກເຮົຳ. ນ ີ້ແມ ິ່ນຈດຸປະສງົຂອງພຣະເຈົີ້ຳສ  ຳລບັພວກເຮົຳໃນຂະນະທ ິ່ ພວກເຮົຳ

ອຳໄສຢູິ່ໃນໂລກທ ິ່ ຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍແລະບ ິ່ ສມົບນູແບບ. ທກຸສ ິ່ ງທກຸຢິ່ຳງທ ິ່ ພວກເຮົຳເຮັດແລະເວົີ້ຳສ  ຳຄນັ. ພວກເຮົຳ

ອຳດຈະບ ິ່ ເຄ ຍເຫັນຜນົໄດີ້ຮບັຫ ືຮູີ້ເຫດຜນົທ ິ່ ມນັສ ົິ່ງຜນົກະທບົຕ ິ່ ຄນົອືິ່ ນ. ວຽກຂອງພວກເຮົຳບ ິ່ ແມ ິ່ນເພືິ່ ອເບ ິ່ ງ

ເຫັນຫ ືຮບັຮູີ້. ວຽກຂອງພວກເຮົຳແມ ິ່ນລງົມເືຮັດ. ກຳນດ  ຳເນ ນຊ ວ ດໂດຍຄວຳມເຊືິ່ ອບ ິ່ ແມ ິ່ນສ ິ່ ງທ ິ່ ເກ ດຂ ີ້ນ

ໂດຍອດັຕະໂນມດັ. ພວກເຮົຳຕີ້ອງເລືອກທ ິ່ ຈະດ  ຳເນ ນຊ ວ ດຕຳມແຜນຂອງພຣະເຈົີ້ຳແລະຈດຸປະສງົ

ຂອງພຣະອງົສ  ຳລບັພວກເຮົຳ. 

 

 

 

 



 

ຄ  ຳອະທ ຖຳນແຫິ່ງກຳນໃຫີ້ອະໄພ 

ຄ  ຳອະທ ຖຳນແຫິ່ງກຳນໃຫີ້ອະໄພ: ເປັນຂອງຂວນັທ ິ່ ມ  ຄິ່ຳ 

  ຄ  ຳອະທ ຖຳນແຫິ່ງກຳນໃຫີ້ອະໄພເປັນສ ິ່ ງທ ິ່ ເຮົຳທກຸຄນົສະແຫວງຫຳໃນຈດຸໜ ິ່ ງຊ ວ ດ. ກຳນໃຫີ້ອະໄພ

ແມ ິ່ນຂອງຂວນັທ ິ່ ລ  ີ້ຳຄິ່ຳທ ິ່ ຫຳບ ິ່ ໄດີ້ຢິ່ຳງງ ິ່ຳຍດຳຍແລະບ ິ່ ໄດີ້ຮບັຢິ່ຳງງ ິ່ຳຍດຳຍ. ກຳນໃຫີ້ອະໄພແມ ິ່ນສ ິ່ ງທ ິ່

ຈ  ຳເປັນຕ ິ່ ຊ ວ ດ; ປດົປິ່ອຍພວກເຮົຳຈຳກຄວຳມຜ ດທ ິ່ ຜິ່ຳນມຳ ແລະເຮັດໃຫີ້ພວກເຮົຳມ  ຄວຳມຫວງັຕ ິ່

ອະນຳຄດົ. ເປັນກຳນໃຫີ້ອະໄພທ ິ່ ພຣະເຢຊູຄຣ ດໄດີ້ສະເດັດມຳສູິ່ໂລກເພືິ່ ອຕຳຍແທນມະນດຸ. 

ຄ  ຳອະທ ຖຳນແຫິ່ງກຳນໃຫີ້ອະໄພ: ເຮັດໃຫີ້ເປັນໄປໄດີ້ໂດຍພຣະເຢຊູຄຣ ດ 

  ຄ  ຳອະທ ຖຳນແຫິ່ງກຳນໃຫີ້ອະໄພ ແມ ິ່ນຄ  ຳອະທ ຖຳນທ ິ່ ຖວຳຍແດິ່ພຣະເຈົີ້ຳ. ເຖ ງແມ ິ່ນວິ່ຳພວກເຮົຳອຳດ

ຈະທ  ຳຮີ້ຳຍເຊ ິ່ ງກນັແລະກນັໂດຍກງົ,ແຕິ່ວິ່ຳກຳນກະທ  ຳຜ ດທງັໝດົຂອງພວກເຮົຳໃນທ ິ່ ສດຸກ ິ່ທ  ຳຮີ້ຳຍ  ພຣະ

ເຈົີ້ຳນ  ຳ. ທິ່ຳນອຳດຈະສງົໄສວິ່ຳເປັນໄປໄດີ້ແນວໃດ. ກຳນກະທ  ຳຜ ດຂອງພວກເຮົຳທ  ຳຮີ້ຳຍຜູີ້ມ  ອ  ຳນຳດສີ້ຳງ

ຈກັກະວຳນໄດີ້ແນວໃດ? ພຣະເຈົີ້ຳສນົໃຈຊ ັີ້ນບ ? ໃນປະຖມົມະກຳນບດົທ  6; ພວກເຮົຳເຫັນວິ່ຳຄວຳມຈ ງ

ແລີ້ວພຣະເຈົີ້ຳເອງມ  ຄວຳມໂສກເສົີ້ຳຕ ິ່ ຄວຳມຜ ດທງັໝດົທ ິ່ ມະນດຸໄດີ້ກະທ  ຳໃຫີ້ກນັແລະກນັ: "ເມ ືິ່ອພຣະເຈົີ້ຳ

ຢຳເວເຫັນວິ່ຳມະນດຸຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍຫລຳຍຂ ີ້ນ ແລະຄວຳມຄ ດຊ ົິ່ວກ ບງັຄບັຈ ດໃຈພວກເຂົຳຢູິ່ທກຸເວລຳ, ພຣະເຈົີ້ຳ

ຢຳເວຈ ິ່ງເສຍໃຈຫ ຳຍທ ິ່ ໄດີ້ສີ້ຳງພວກເຂົຳ ແລະໃຫີ້ພວກເຂົຳຢູິ່ເທ ງແຜິ່ນດ ນໂລກ ພຣະອງົກ ນແໜງໃຈ

ຫ ຳຍ "(ປຖກ. 6: 5-6) 

   ພຣະເຈົີ້ຳຊງົຮູີ້ຈກັທກຸຢິ່ຳງ ພຣະອງົໂສກເສົີ້ຳເສຍໃຈແມ ິ່ນແຕິ່ຄວຳມຄ ດເລືິ່ ອງຊ ົິ່ວຮີ້ຳຍ. ສະນ ັີ້ນກຳນໃຫີ້

ອະໄພທ ິ່ ສງູສດຸກ ິ່ຕີ້ອງມຳຈຳກພຣະເຈົີ້ຳ. ເຖ ງຢິ່ຳງໃດກ ິ່ຕຳມ, ຍີ້ອນຄວຳມຍດຸຕ ທ  ຳຂອງພຣະອງົ, ກຳນໃຫີ້

ອະໄພຈ ິ່ງບ ິ່ ສຳມຳດໃຫີ້ໄດີ້ຢິ່ຳງຟຣ ໆ . ຄວຳມຜ ດທກຸຢິ່ຳງຕີ້ອງໄດີ້ຮບັກຳນຕດັສ ນເພືິ່ ອວິ່ຳພຣະເຈົີ້ຳຈະເປັນຜູີ້

ພ ພຳກສຳທ ິ່ ຍດຸຕ ທ  ຳ. ພຣະເຢຊູຄຣ ດໄດີ້ສ ີ້ນພຣະຊນົຢູິ່ເທ ງໄມ ີ້ກຳງແຂນທ ິ່ ພໂູກລຳໂກທຳແທນພວກເຮົຳ

ເພືິ່ ອວິ່ຳບຳບຂອງພວກເຮົຳອຳດຈະໄດີ້ຮບັກຳນໃຫີ້ອະໄພ. ຄວຳມທກຸທ ລະມຳນຂອງພຣະອງົໄດີ້ຈ ິ່ຳຍແທນ

ກຳນລະເມ  ດຂອງພວກເຮົຳ. "ນ ີ້ແຫ ະ ແມ ິ່ນເລືອດຂອງເຮົຳ ຊ ິ່ ງເປັນເລືອດແຫິ່ງພນັທະສນັຍຳຂອງພຣະ

ເຈົີ້ຳ ທ ິ່ ຫ ັິ່ງໄຫ ອອກສ  ຳລບັຄນົຈ  ຳນວນຫ ຳຍ ເພືິ່ ອຄວຳມຜ ດບຳບຈະໄດີ້ຮບັກຳນອະໄພ." (ມທ. 26:28). 

   ໃນຄວຳມຮກັຂອງພຣະອງົ, ພຣະເຈົີ້ຳຮູີ້ວິ່ຳຈ ດສ  ຳນ ກຂອງພວກເຮົຳຕີ້ອງໄດີ້ຮບັກຳນປດົປິ່ອຍຈຳກ

ຄວຳມຮູີ້ສ ກຜ ດແລະກຳນກິ່ຳວໂທດ. ພຣະອງົຮູີ້ວິ່ຳກຳນໃຫີ້ອະໄພບຳບແມ ິ່ນຄວຳມຕີ້ອງກຳນທ ິ່ ຍ ິ່ ງໃຫຍິ່ທ ິ່



ສດຸຂອງພວກເຮົຳ. ໃນກຳນສະແດງຄວຳມຮກັຂ ັີ້ນສງູສດຸ, ພຣະເຈົີ້ຳບ ິ່ ພຽງແຕິ່ຮບັຄວຳມເຈບັປວດຈຳກ

ຄວຳມຜ ດຂອງພວກເຮົຳເທົິ່ ຳນ ັີ້ນ, ແຕິ່ຍງັໄດີ້ຈ ິ່ຳຍຄິ່ຳຜນົສະທີ້ອນຂອງຄວຳມຜ ດເພືິ່ ອພວກເຮົຳຈະໄດີ້ຮບັ

ກຳນໃຫີ້ອະໄພໂທດເມ ືິ່ອພວກເຮົຳເຮັດບຳບ. ສ ິ່ ງທ ິ່ ພວກເຮົຳຕີ້ອງເຮັດຄກືຳນຍອມຮບັເອົຳຂອງປະທຳນ

ແຫິ່ງກຳນໃຫີ້ອະໄພໂດຍບ ິ່ ເສຍຄິ່ຳຈຳກພຣະອງົ. 

ຄ  ຳອະທ ຖຳນແຫິ່ງກຳນໃຫີ້ອະໄພ: ຂ ກຳນຍກົໂທດຈຳກພຣະເຈົີ້ຳ 

   ບຳງທ ທິ່ຳນອຳດສະດດຸໃນໜີ້ຳນ ີ້ເພືິ່ ອຄ  ຳອະທ ຖຳນແຫິ່ງກຳນໃຫີ້ອະໄພ ເພືິ່ ອປອບໂຍນຈ ດວ ນຍຳນທ ິ່

ທ ລະມຳນ. ຫ ືບຳງທ ທິ່ຳນກ  ຳລງັປະສບົກບັຄວຳມພະຍຳຍຳມທ ິ່ ຈະໃຫີ້ອະໄພຄນົອືິ່ ນທ ິ່ ເຮັດໃຫີ້ທິ່ຳນເຈບັປວດ

ໃນໃຈເລ ກໆ. ສ  ຳລບັທກຸຄນົທ ິ່ ຍອມຮບັເອົຳພຣະເຢຊູຄຣ ດເປັນພຣະເຈົີ້ຳແລະເປັນພຣະຜູີ້ຊິ່ວຍໃຫີ້ພ ົີ້ນຂອງ

ພວກເຂົຳ, ກຳນໃຫີ້ອະໄພໄດີ້ຖກືມອບໃຫີ້ຢິ່ຳງຟຣ . ຖີ້ຳພວກເຮົຳຍອມຮບັຄວຳມຜ ດຂອງພວກເຮົຳແລະຂ 

ກຳນໃຫີ້ອະໄພ, ພຣະເຈົີ້ຳຈະໃຫີ້ອະໄພພວກເຮົຳໂດຍບ ິ່ ມ  ຄ  ຳຖຳມໃດໆຄ:ື "ຖີ້ຳເຮົຳທງັຫ ຳຍສຳລະພຳບຜ ດ

ບຳບທງັຫ ຳຍຂອງພວກເຮົຳ ພຣະອງົຊງົສດັຊືິ່ ແລະທິ່ຽງທ  ຳ ຈະຊງົໂຜດຍກົບຳບຂອງພວກເຮົຳ ແລະຈະຊງົ

ໂຜດຊ  ຳລະລີ້ຳງເຮົຳທງັຫ ຳຍຈຳກກຳນອະທ  ຳໝດົສ ີ້ນ." (1 ຢຮ. 1: 9). 

   ຖີ້ຳພວກເຮົຳປະຕ ເສດພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ, ພວກເຮົຳກ ປະຕ ເສດຂອງຂວນັແຫິ່ງກຳນໃຫີ້ອະໄພຂອງ   

ພຣະເຈົີ້ຳ. ພວກເຮົຳກ  ຳລງັເວົີ້ຳວິ່ຳພວກເຮົຳບ ິ່ ຕີ້ອງກຳນທ ິ່ ຈະຄນືດ ກບັພຣະເຈົີ້ຳ (1 ຢຮ. 1:10). ເຖ ງແມ ິ່ນ

ວິ່ຳມນັເປັນອ ດສະຫ ະພຳບໃນກຳນຕດັສ ນໃຈເລືອກຂອງພວກເຮົຳທ ິ່ ຈະບ ິ່ ຍອມຮບັກຳນໃຫີ້ອະໄພຈຳກ  

ພຣະເຈົີ້ຳ, ແຕິ່ແລີ້ວພວກເຮົຳຈະຕີ້ອງຮບັຜ ດຊອບຕ ິ່ ບຳບທງັໝດົທ ິ່ ພວກເຮົຳໄດີ້ເຮັດລງົໄປ. ເປັນຄວຳມ

ປຳຖະ ໜຳອນັເລ ກເຊ ິ່ ງຂອງພຣະເຈົີ້ຳທ ິ່ ຈະຄນືດ ກບັທິ່ຳນ. "ເພຳະວິ່ຳ ພຣະເຈົີ້ຳຊງົຮກັໂລກຫ ຳຍທ ິ່ ສດຸ ຈນົ

ໄດີ້ປະທຳນພຣະບດຸອງົດຽວຂອງພຣະອງົ ເພືິ່ ອທກຸຄນົທ ິ່ ວຳງໃຈເຊືິ່ ອໃນພຣະບດຸນ ັີ້ນຈະບ ິ່ ຈ  ບຫຳຍ ແຕິ່ມ  

ຊ ວ ດອນັຕະຫ ອດໄປເປັນນ ດ" (ຢຮ. 3:16). ຖີ້ຳທິ່ຳນປຳຖະໜຳທ ິ່ ຈະໄດີ້ຮບັກຳນໃຫີ້ອະໄພຢິ່ຳງແທີ້ຈ ງ, 

ໃຫີ້ພ ຈຳລະນຳສ ິ່ ງທ ິ່ ພຣະເຢຊູກິ່ຳວແລະຍອມຮບັຢິ່ຳງຈ ງໃຈວິ່ຳພຣະອງົເປັນອງົພຣະຜູີ້ເປັນເຈົີ້ຳແລະ

ເປັນພຣະຜູີ້ຊິ່ວຍໃຫີ້ພ ົີ້ນຂອງທິ່ຳນ. ທິ່ຳນຈະໄດີ້ຮບັກຳນໃຫີ້ອະໄພແລະພຣະເຈົີ້ຳຈະເລ ິ່ ມເຮັດກຳນປິ່ຽນແປງ

ໃນຊ ວ ດຂອງທິ່ຳນ. 

ກຳນອະທ ຖຳນແຫິ່ງກຳນໃຫີ້ອະໄພ: ຮບັຊ ວ ດໃໝິ່ 

   ຄ  ຳອະທ ຖຳນແຫິ່ງກຳນໃຫີ້ອະໄພເຮັດໃຫີ້ພວກເຮົຳມ  ຄວຳມຫວງັແລະກຳນເລ ິ່ ມຕ ົີ້ນໃໝິ່. ບຳບທງັໝດົ

ຂອງພວກເຮົຳຖກືລ ບລີ້ຳງໄປໂດຍພຣະເຈົີ້ຳ. "ເພຳະເຮົຳຈະກະລນຸຳຕ ິ່ ກຳນອະທ  ຳຂອງພວກເຂົຳ 

ແລະກຳນຜ ດບຳບຂອງພວກເຂົຳເຮົຳຈະບ ິ່ ຈດົຈ  ຳຕ ິ່ ໄປ.” (ຮຣ. 8: 12). 



   ຖີ້ຳທິ່ຳນເຂົີ້ຳໃຈວິ່ຳທິ່ຳນເປັນຄນົບຳບ, ແລະທິ່ຳນເຊືິ່ ອວິ່ຳພຣະເຢຊູຄຣ ດໄດີ້ສະເດັດມຳໃນຖຳນະພຣະຜູີ້

ໄຖ ິ່ບຳບກ  ຳພຽງຜູີ້ດຽວ, ແລີ້ວທິ່ຳນຈະເຂົີ້ຳໃຈຄ  ຳອະທ ຖຳນແຫິ່ງກຳນໃຫີ້ອະໄພ. ຄ  ຳຖຳມແມ ິ່ນ  ທິ່ຳນພີ້ອມ

ແລີ້ວບ ທ ິ່ ຈະເຮັດຕຳມຄ  ຳອະທ ຖຳນ, ໂດຍກຳນຮບັເອົຳຂອງຂວນັຈຳກພຣະເຈົີ້ຳຄືພຣະເຢຊູຄຣ ດພຣະບດຸ

ຂອງພຣະອງົ? ຖີ້ຳເປັນດ ັິ່ງນ ັີ້ນ, ຈ ົິ່ງເຊືິ່ ອໃນພຣະຄຣ ດ, ກບັໃຈຈຳກບຳບຂອງທິ່ຳນແລະມອບຊ ວ ດຂອງ

ທິ່ຳນທ ິ່ ເຫ ືອຢູິ່ໃຫີ້ກບັພຣະອງົໃນຖຳນະອງົພຣະຜູີ້ເປັນເຈົີ້ຳດ ັິ່ງນ ີ້: 

ພຣະບ ດຳເຈົີ້ຳເອ ຍ, ຂີ້ຳນີ້ອຍຮູີ້ວິ່ຳຂີ້ຳນີ້ອຍໄດີ້ຝິ່ຳຝືນພຣະບນັຍດັຂອງເຈົີ້ຳ ແລະບຳບຂອງຂີ້ຳນີ້ອຍໄດີ້

ແຍກຂີ້ຳນີ້ອຍອອກຈຳກພຣະອງົ. ຂີ້ຳນີ້ອຍຂ ໂທດແທີໆ້  ແລະດຽວນ ີ້ຂ ີ້ຳນ ີ້ອຍຕີ້ອງກຳນຫນັໜ ຈຳກຊ ວ ດ

ທ ິ່ ຜ ດບຳບຂອງຂີ້ຳນີ້ອຍໃນອະດ ດທ ິ່ ຜ ດຕ ິ່ ພຣະອງົ. ໂຜດຍກົໂທດໃຫີ້ຂີ້ຳນີ້ອຍແລະຊິ່ວຍຂີ້ຳນີ້ອຍໃຫີ້ຫ  ກ

ເວັີ້ນກຳນເຮັດບຳບອ ກ. ຂີ້ຳນີ້ອຍເຊືິ່ ອວິ່ຳພຣະບດຸຂອງພຣະອງົຄພືຣະເຢຊູຄຣ ດໄດີ້ຕຳຍຍີ້ອນບຳບຂອງ

ຂີ້ຳນີ້ອຍໄດີ້ເປັນຄືນມຳຈຳກຄວຳມຕຳຍ ພຣະອງົມ  ຊ ວ ດຢູິ່ແລະໄດີ້ຍ ນຄ  ຳອະທ ຖຳນຂອງຂີ້ຳນີ້ອຍ.    

ຂີ້ຳນີ້ອຍຂ ເຊ ນພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳມຳເປັນພຣະເຈົີ້ຳໃນຊ ວ ດຂອງຂີ້ຳນີ້ອຍ, ເພືິ່ ອປກົຄອງແລະຄອບຄອງຢູິ່ໃນ

ຫວົໃຈຂອງ ຂີ້ຳນີ້ອຍນບັແຕິ່ມ ືີ້ນ ີ້ເປັນຕ ົີ້ນໄປ. ໂຜດປະທຳນພຣະວ ນຍຳນບ ລ ສດຸຂອງພຣະອງົມຳຊິ່ວຍ 

ຂີ້ຳນີ້ອຍໃຫີ້ເຊືິ່ ອຟງັພຣະອງົແລະເຮັດຕຳມພຣະປະສງົຂອງພຣະອງົຕະຫ ອດຊ ວ ດ. ຂີ້ຳນີ້ອຍອະທ ຖຳນ

ໃນນຳມຊືິ່ ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ, ອຳແມນ. " 

   “ແຕິ່ລະຄນົໃນພວກທິ່ຳນ ຕີ້ອງຖ ີ້ມໃຈເກົິ່ ຳເອົຳໃຈໃໝິ່ ແລະຮບັບບັຕ ສະມຳໃນນຳມຂອງພຣະເຢຊູຄຣ ດ

ເຈົີ້ຳ ເພືິ່ ອວິ່ຳບຳບກ  ຳຂອງພວກທິ່ຳນຈະໄດີ້ຮບັກຳນອະໄພ ແລະພວກທິ່ຳນກ ຈະໄດີ້ຮບັຂອງປະທຳນຈຳກ

ພຣະເຈົີ້ຳ ຄພືຣະວ ນຍຳນບ ຣ ສດຸເຈົີ້ຳ.  (ກຈ.2: 38). 

   ຖີ້ຳທິ່ຳນໄດີ້ຕດັສ ນໃຈຮບັເອົຳພຣະເຢຊູໃນມືີ້ນ ີ້ແລີ້ວ, ຍ ນດ ຕີ້ອນຮບັສູິ່ຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ນ ີ້ເປັນ

ວ ທ ທ ິ່ ຈະໃກີ້ຊ ດກບັພຣະອງົຫ ຳຍຂ ີ້ນ,ພຣະຄ  ຳພ ບອກພວກເຮົຳໃຫີ້ປະຕ ບດັຕຳມຄ  ຳບນັຊຳຂອງພຣະເຢຊູທ ິ່

ຊງົສ ັິ່ງໄວີ້ຄ:ື 

 ຮບັບບັຕ ສະມຳຕຳມທ ິ່ ພຣະຄຣ ດໄດີ້ບນັຊຳ. 

 ບອກຄນົອືິ່ ນກິ່ຽວກບັຄວຳມເຊືິ່ ອໃໝິ່ຂອງທິ່ຳນໃນພຣະຄຣ ດ. 

 ໃຊີ້ເວລຳກບັພຣະເຈົີ້ຳໃນແຕິ່ລະມ ືີ້.  ບ ິ່ ຈ  ຳເປັນຕີ້ອງເປັນໄລຍະເວລຳດນົນຳນ. ພຽງແຕິ່ພດັທະນຳ

ນ ໄສປະຈ  ຳວນັຂອງກຳນອະທ ຖຳນຫຳພຣະອງົ ແລະອິ່ຳນພຣະຄ  ຳຂອງພຣະອງົ. ຂ ໃຫີ້ພຣະເຈົີ້ຳ

ເພ ິ່ ມຄວຳມເຊືິ່ ອແລະຄວຳມເຂົີ້ຳໃຈຂອງທິ່ຳນກິ່ຽວກບັພຣະຄ  ຳພ . 

 ສະແຫວງຫຳສຳມກັຄ ທ  ຳກບັເພືິ່ ອນຜູີ້ຕ ດຕຳມພຣະເຢຊູຄນົອືິ່ ນໆ. ພດັທະນຳກຸິ່ມເພືິ່ ອນທ ິ່ ເຊືິ່ ອເພືິ່ ອ

ຕອບ ຄ  ຳຖຳມຂອງທິ່ຳນແລະສະໜບັສະໜນຸທິ່ຳນ. 

 ຊອກຫຳກຳນປະຊຸມຮິ່ວມກນັໃນທີ້ອງຖ ິ່ ນບິ່ອນທ ິ່ ທິ່ຳນສຳມຳດນະມດັສະກຳນພຣະເຈົີ້ຳໄດີ້. 



 

 

ທິ່ຳນຄ ດວິ່ຳແນວໃດ ? 

   ພວກເຮົຳທກຸຄນົໄດີ້ເຮັດບຳບແລະສມົຄວນໄດີ້ຮບັກຳນພ ພຳກສຳຂອງພຣະເຈົີ້ຳ. ພຣະເຈົີ້ຳ, ພຣະບ ດຳ, 

ໄດີ້ສ ົິ່ງພຣະບດຸອງົດຽວຂອງພຣະອງົ ເພືິ່ ອຮບັຄ  ຳຕດັສ ນນ ັີ້ນສ  ຳລບັຜູີ້ທ ິ່ ເຊືິ່ ອໃນພຣະອງົ.  ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ 

ເປັນພຣະຜູີ້ສີ້ຳງແລະພຣະບດຸນ ລນັດອນຂອງພຣະເຈົີ້ຳ, ຜູີ້ທ ິ່ ດ  ຳເນ ນຊ ວ ດທ ິ່ ບ ິ່ ມ  ບຳບ, ຊງົຮກັພວກເຮົຳຫ ຳຍ

ຈນົວິ່ຳພຣະອງົໄດີ້ຕຳຍເພືິ່ ອບຳບຂອງພວກເຮົຳ, ຮບັເອົຳກຳນລງົໂທດທ ິ່ ພວກເຮົຳສມົຄວນໄດີ້ຮບັ, ຖກືຝງັ

ໄວີ້, ແລະໄດີ້ເປັນຄນືຈຳກຄວຳມຕຳຍຕຳມທ ິ່ ມ  ຂຽນໄວີ້ໃນພຣະຄ  ຳພ . ຖີ້ຳທິ່ຳນເຊືິ່ ອແລະໄວີ້ວຳງໃຈໃນສ ິ່ ງນ ີ້

ຢິ່ຳງແທີ້ຈ ງໃນຫວົໃຈຂອງທິ່ຳນ, ໂດຍຮບັເອົຳພຣະເຢຊູຜູີ້ດຽວມຳເປັນຜູີ້ຊິ່ວຍໃຫີ້ພ ົີ້ນຂອງທິ່ຳນ, ປະກຳດວິ່ຳ 

"ພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳເປັນອງົພຣະຜູີ້ເປັນເຈົີ້ຳ," ທິ່ຳນຈະລອດພົີ້ນຈຳກກຳນພ ພຳກສຳແລະຢູິ່ກບັພຣະເຈົີ້ຳໃນ

ສະຫວນັຕະຫ ອດໄປ. 

ຄ  ຳຕອບຂອງທິ່ຳນແມ ິ່ນຫຍງັ ? 

ແມ ິ່ນແລີ້ວ, ມືີ້ນ ີ້ຂ ີ້ອຍຕດັສ ນໃຈຕ ດຕຳມພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳ 

ແມ ິ່ນແລີ້ວ, ຂີ້ອຍເປັນຜູີ້ຕ ດຕຳມພຣະເຢຊູເຈົີ້ຳແລີ້ວ 

ຂີ້ອຍຍງັມ  ຄ  ຳຖຳມຢູິ່ 

 

 

 

    

 


