
ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອ
ງພຣະເຈ ົ້ າ 
ມັນແມ່ນວິ ທີ ການແກົ້ ! 

ທ່ານຮັບຮູົ້ ວ່າພຣະເຢຊູໄດົ້ ກ່າວວ່າໃນຕອນທົ້ າຍທີ່ ບ ່ ສາມາດມາຈ ນກ່ວາອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້
ຖື ກປະກາດໄປທ ່ ວໂລກເປັນພະຍານ? 

 
"ການ ຍັງຈະສະຖິດຢູ່ກັບລູກແກະ ... 9 

ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະບ ່ ທ າຮົ້ າຍຫລື ທ າລາຍໃນທ ່ ວພູເຂ າອັນສັກສິ ດຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 
ສ າລັບແຜ່ນດິ ນໂລກຈະເຕັມໄປດົ້ ວຍຄວາມຮູົ້ ຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າໃນຖານະເປັນນົ້ າປ ກຄຸ

ມທະເລ" (ເອຊາຢາ 11: 6-9) 
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ທ່ານຮູົ້ ວ່າສິ່ ງທີ່ ທ າອິ ດແລະສຸດທົ້ າຍພະຄ າພີໄດົ້ ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນພຣະເຢຊູໄດົ້ ສອນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຫ່ວງ
ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ? 

ທ່ານຮູົ້ ຈັກວ່າອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເນັົ້ ນຫນັກໃສ່ການອັກຄະສາວ ກແລະຜູົ້ ທ າອິ ດທີ່ ປະຕິບັດຕາມໃຫົ້ ເ
ຂ າເຈ ົ້ າ? 

ແມ່ນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າບຸກຄ ນຂອງພຣະເຢຊູ? 

ແມ່ນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າພຣະເຢຊູໄດົ້ ດ າລ ງຊີ ວິ ດຊີ ວິ ດຂອງພຣະອ ງຢູ່ໃນພວກເຮ າໃນປັດຈຸບັນ? 

ແມ່ນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າປະເພດຂອງອານາຈັກທີ່ ແທົ້ ຈິ ງໃນອະນາຄ ດ? 

ທ່ານຈະເຊື່ ອໃນສິ່ ງທີ່ ຄ າພີໄບເບິ ນສອນ? 

ອານາຈັກເປັນແນວໃດ? ພຽງແຕ່ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າເປັນແນວໃດ? ຄ າພີໄບເບິ ນສອນວ່າແນວໃດ? 

ຈະເປັນແນວໃດບ ່ ຕ ົ້ ນສາດສະຫນາຈັກ Christian ສອນ? 

ທ່ານຮັບຮູົ້ ວ່າທີ່ ສຸດບ ່ ສາມາດມາຈ ນກ່ວາອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຖື ກປະກາດໄປທ ່ ວໂລກເປັນພະຍານ? 

ການຖ່າຍຮູບກ່ຽວກັບການປ ກຫຸົ້ ມຂອງທາງຫນົ້ າສະແດງໃຫົ້ ເຫັນລູກແກະນອນກັບເປັນປະກອບດົ້ ວຍ 
ການພິມແລະຮູບພາບ. 
ການຖ່າຍຮູບໃນການປ ກຫຸົ້ ມກັບຄື ນໄປບ່ອນເປັນສ່ວນຫນ ່ ງຂອງຕ ົ້ ນສະບັບສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າການກ ່ ສົ້ າງ
ໃນເຢຣູຊາເລັມປະຕິບັດໃນປີ  2013 ໂດຍທ່ານດຣ Bob Thiel.  

 

ເນື ົ້ ອຫາ 
 

1 ມະນຸດບ ່ ມີ ວິ ທີ ແກົ້ ໄຂແນວໃດ? 

2. ພຣະກິດຕິຄຸນພຣະເຢຊູໄດົ້ ປະກາດ? 

3 ໄດົ້ ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າເປັນທີ່ ຮູົ້ ຈັກໃນພຣະຄ າພີເດີ ມ? 

4. ອັກຄະສາວ ກໄດົ້ ສອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກ? 

5. ແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ນອກພຣະສັນຍາໃຫມ່ໄດົ້ ສອນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 

6 Greco, Roman ສາດສະຫນາຈັກສອນຊະອານາຈັກເປັນສິ່ ງສ າຄັນ, ແຕ່ວ່າ ... 

7. ເປັນຫຍັງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ? 



ຂ ົ້ ມູນຕິດຕ ່  

 

 

1 ມະນຸດບ ່ ມີ ວິ ທີ ແກົ້ ໄຂແນວໃດ? 

ໂລກປະເຊີ ນຫນົ້ າກັບບັນຫາຈ ານວນຫ າຍ. 

ຈ ານວນຫ າຍປະຊາຊ ນມີ ຄວາມຫິວ. ຈ ານວນຫ າຍປະຊາຊ ນຖື ກກ ດຂີ່ . ຈ ານວນຫ າຍປະຊາຊ ນປະເຊີ ນ
ກັບຄວາມທຸກຍາກ. ປະເທດຈ ານວນຫ າຍຢູ່ໃນຫນີ ົ້ ສິ ນທີ່ ຮົ້ າຍແຮງ. ເດັກນົ້ ອຍ, ລວມທັງບ ່ , ປະເຊີ ນ
ກັບການລ່ວງລະເມີ ດ. ພະຍາດທີ່ ດື ົ້ ຢາກ່ຽວຂົ້ ອງກັບທ່ານຫມ ຈ ານວນຫ າຍ. ເມື ອງອຸດສາຫະກ າທີ່ ສ າຄັນມີ ອ
າກາດມ ນລະພິດເກີ ນໄປທີ່ ຈະມີ ສຸຂະພາບ. ນັກການເມື ອງຕ່າງໆໄພຂ ່ ມຂູ່ຕ ່ ສ ງຄາມ.ການໂຈມຕີ ກ ່ ການຮົ້ າຍ
ໃຫົ້ ເກີ ດຂ ົ້ ນ. 

ຜູົ້ ນ າຂອງໂລກສາມາດແກົ້ ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ ກ າລັງປະເຊີ ນມະນຸດ? 

ຫ າຍຄ ນຄິ ດວ່າດ່ັງນັົ້ ນ. 

ໃຫມ່ວິ ທະຍາໄລວາລະ 

ໃນເດື ອນກັນຍາ 25, 2015, ຫ ັ ງຈາກທີ່ ປາກເວ ົ້ າ, ຂີ ດທີ່ ສ າຄັນບັນທ ກໂດຍ ຂອງ, ໄດົ້  193 

ປະເທດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ການໂຫວດໃຫົ້ ປະຕິບັດ "17 ເປ ົ້ າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍື ນຍ ງ" 
ຂອງສິ່ ງດັົ້ ງເດີ ມຖື ກເອີ ົ້ ນວ່າ  ວາ. ຕ ່ ໄປນີ ົ້ ແມ່ນຫະປະຊາຊາດ 17 ເປ ົ້ າຫມາຍແມ່ນ: 

ເປ ົ້ າຫມາຍ 1. ຄວາມທຸກຍາກສຸດທົ້ າຍໃນທຸກຮູບແບບຂອງຕ ນຢູ່ທ ່ ວທຸກແຫ່ງ 

ເປ ົ້ າຫມາຍ 2. ໃນທີ່ ສຸດຄວາມອ ດຫິວ, 

ການບັນລຸຄວາມປອດໄພສະບຽງອາຫານແລະໂພຊະນາການການປັບປຸງແລະສ ່ ງເສີ ມການກະສິ ກ າ
ແບບຍື ນຍ ງ 

ເປ ົ້ າຫມາຍ 3 ຮັບປະກັນຊີ ວິ ດສຸຂະພາບແລະສ ່ ງເສີ ມສະຫວັດດີ ການສ າລັບທຸກຄ ນທຸກເພດທຸກໄວ 

ເປ ົ້ າຫມາຍ 4. 

ຮັບປະກັນການສ ກສາມີ ຄຸນນະພາບລວມແລະຄວາມສະເຫມີ ພາບແລະການສ ່ ງເສີ ມກາລະໂອກາດ
ການຮຽນຮູົ້ ຕະຫ ອດຊີ ວິ ດສ າລັບການທັງຫມ ດ 

ເປ ົ້ າຫມາຍ 5 

ບັນລຸຄວາມສະເຫມີ ພາບບ ດບາດຍິ ງຊາຍແລະສົ້ າງຄວາມເຂັົ້ ມແຂງແມ່ຍິ ງແລະເດັກຍິ ງທັງຫມ ດ 

ເປ ົ້ າຫມາຍ 6. 

ຮັບປະກັນສະຫນອງແລະການຄຸົ້ ມຄອງແບບຍື ນຍ ງຂອງນົ້ າແລະສຸຂາພິບານສ າລັບການທັງຫມ ດ 

ເປ ົ້ າຫມາຍ 7. ຮັບປະກັນການເຂ ົ້ າເຖິງລາຄາບ ່ ແພງ, 

ຫນົ້ າເຊື່ ອຖື ແລະຄວາມຍື ນຍ ງແລະທັນສະໄຫມພະລັງງານສ າລັບການທັງຫມ ດ 



ເປ ົ້ າຫມາຍ 8 ສະຫນັບສະຫນູນ, ການຂະຫຍາຍຕ ວລວມແລະຄວາມຍື ນຍ ງທາງເສດຖະກິດ, 

ການຈົ້ າງງານຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະຜະລິ ດຕະພັນແລະການເຮັດວຽກທີ່ ມີ ກຽດສ າລັບທຸກຄ ນ 

ເປ ົ້ າຫມາຍ 9 ການກ ່ ສົ້ າງພືົ້ ນຖານໂຄງລ່າງຄວາມຢື ດຢຸ່ນ, 

ການສ ່ ງເສີ ມອຸດສາຫະກ າລວມແລະແບບຍື ນຍ ງແລະຄວາມຄິ ດສົ້ າງສັນອຸປະຖ າ 

ເປ ົ້ າຫມາຍ 10 ຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມບ ່ ເທ ່ າທຽມຢູ່ພາຍໃນແລະລະຫວ່າງປະເທດ 

ເປ ົ້ າຫມາຍ 11 ເຮັດໃຫົ້ ຕ ວເມື ອງແລະການຕັົ້ ງຖ່ິນຖານຂອງມະນຸດລວມ, ຄວາມປອດໄພ, 

ຄວາມຢື ດຢຸ່ນແລະຄວາມຍື ນຍ ງ 

ເປ ົ້ າຫມາຍ 12 ຮັບປະກັນຄວາມຍື ນຍ ງການບ ລິ ໂພກແລະການຜະລິ ດຮູບແບບ 

ເປ ົ້ າຫມາຍ 13 

ດ າເນີ ນການອັນຮີ ບດ່ວນເພ່ືອຕົ້ ານການປ່ຽນແປງດິ ນຟົ້ າອາກາດແລະຜ ນກະທ ບຂອງຕ ນ 

ເປ ົ້ າຫມາຍ 14 ອະນຸລັກແລະຄວາມຍື ນຍ ງນ າໃຊົ້ ມະຫາສະຫມຸດໄດົ້ , 

ແລະຊັບພະຍາກອນນົ້ າສ າລັບການພັດທະນາແບບຍື ນຍ ງ 

ເປ ົ້ າຫມາຍ 15 ປ ກປັກຮັກສາ, ຟື ົ້ ນຟູແລະສ ່ ງເສີ ມການນ າໃຊົ້ ແບບຍື ນຍ ງຂອງລະບ ບນິ ເວດບ ກ, 

ຄວາມຍື ນຍ ງຂອງການຄຸົ້ ມຄອງປ່າໄມົ້ , ການຕ ່ ສູົ້ , ແລະ 
ແລະການເຊື່ ອມໂຊມຂອງດິ ນຍົ້ ອນກັບແລະຢຸດຕິການສູນເສຍຊີ ວະນາໆພັນ 

ເປ ົ້ າຫມາຍ 16 

ສະຫນັບສະຫນຸນສັງຄ ມສະຫງ ບແລະການຮອບດົ້ ານເພ່ືອການພັດທະນາແບບຍື ນຍ ງ, 

ມີ ການເຂ ົ້ າເຖິງຄວາມຍຸຕິທ າສ າລັບທຸກຄ ນແລະການກ ່ ສົ້ າງປະສິ ດທິ ພາບ, 

ຮັບຜິດຊອບແລະການລວມສະຖາບັນການໃນທຸກລະດັບ 

ເປ ົ້ າຫມາຍ 17 

ສົ້ າງຄວາມເຂັົ້ ມແຂງວິ ທີ ການຂອງການປະຕິບັດແລະເຮັດໃຫົ້ ການຮ່ວມມື ໃນທ ່ ວໂລກສ າລັບການພັ
ດທະນາແບບຍື ນຍ ງ 

ກອງປະຊຸມນີ ົ້ ແມ່ນ ຈະປະຕິບັດຢ່າງເຕັມສ່ວນພາຍໃນປີ  2030 ແລະຖື ກເອີ ົ້ ນວ່າຍັງ 2030 

ວາລະການພັດທະນາແບບຍື ນຍ ງ. ມັນມີ ຈຸດປະສ ງເພ່ືອແກົ້ ໄຂພະຍາດກ າລັງປະເຊີ ນ
ມະນຸດໂດຍຜ່ານລະບຽບການ, ການສ ກສາ, 

ແລະການຮ່ວມມື ສາກ ນແລະ. ໃນຂະນະທີ່ ຈ ານວນຫ າຍຂອງວັດຖຸປະສ ງຂອງຕ ນແມ່ນດີ , 

ບາງສ່ວນຂອງວິ ທີ ການແລະເປ ົ້ າຫມາຍຂອງຕ ນມີ ຄວາມຊ ່ ວຮົ້ າຍ ( cf. ຖ ມມະການ 3: 4). ກອງປະຊຸມນີ ົ້ , 

ຍັງເປັນການສອດຄ່ອງກັບ ຂອງ. 

"ໃຫມ່ວິ ທະຍາໄລວາລະ" ສາມາດໄດົ້ ຮັບການເອີ ົ້ ນວ່າ "ໃຫມ່ຂອງກາໂຕລິ ກວາ" ເປັນຄ າວ່າ "ກາໂຕລິ ກ" 
ຫມາຍຄວາມວ່າ "ວິ ທະຍາໄລ." 
ເອີ ົ້ ນວ່າການຮັບຮອງເອ າຂອງໃຫມ່ວິ ທະຍາໄລວາ "ຫມາຍທີ່ ສ າຄັນຂອງຄວາມຫວັງ." 

ຍັງຍົ້ ອງຍ ສັນຍາສາກ ນທີ່ ເອີ ົ້ ນວ່າ 21 (ຫ ວຂ ົ້ ຢ່າງເປັນທາງການກອງປະຊຸມທີ ່  21 ຂອງລັດພາຄີ ໃນການສປຊ 
ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ) ໃນເດື ອນທັນວາປີ  2015, ແລະປະເທດຊາດໃຫົ້ ຄ າແນະນ າ 
"ລະມັດລະວັງປະຕິບັດຕາມຖະຫນ ນຫ ນທາງກ່ອນກ່ອນເວລາ, 

ແລະມີ ຄວາມຮູົ້ ສ ກການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງຄວາມສາມັກຄີ  . " 



ໃນຂະນະທີ່ ບ ່ ມີ ໃຜຕົ້ ອງການທີ່ ຈະລ ມຫາຍໃຈມີ ມ ນລະພິດທາງອາກາດ, ໄປ, ໄດົ້ ຮັບການຍາກຈ ນ, 

ໄດົ້ ຮັບການໃກົ້ ຈະສູນພັນ, ແລະອື່ ນໆ, 

ນີ ົ້ ຄວາມສາມັກຄີ ລະຫວ່າງປະເທດຈະພົ້ ອມກັນແກົ້ ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ ກ າລັງປະເຊີ ນມະນຸດ? 

ການບັນທ ກຕິດຕາມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ 

ສະຫະປະຊາຊາດໄດົ້ ສົ້ າງຕັົ້ ງຂ ົ້ ນແລະການສົ້ າງຕັົ້ ງຂ ົ້ ນໃນວັນທີ່  24 ຕຸລາ 1945, ພາຍຫ ັ ງສ ງຄາມໂລກຄັົ້ ງທີ  II, 
ໃນຄ າສ່ັງທີ່ ຈະປົ້ ອງກັນບ ່ ໃຫົ້ ຄ ນອື່ ນຂ ົ້ ຂັດແຍ່ງດ່ັງກ່າວແລະພະຍາຍາມເພ່ືອສ ່ ງເສີ ມສັນຕິພາບໃນໂລກ. ໃນ
ຜູົ້ ກ ່ ຕັົ້ ງຂອງຕ ນ, ສປຊໄດົ້ ສະມາຊິ ກ 51 ປະເທດ; ມີ ໃນປັດຈຸບັນມີ  193. 

ມີ ຫ າຍຮົ້ ອຍຄ ນ, ຖົ້ າຫາກວ່າບ ່ ຫລາຍພັນຄ ນ, ຂອງຂ ົ້ ຂັດແຍ່ງໃນທ ່ ວໂລກນັບຕັົ້ ງແ
ຕ່ສະຫະປະຊາຊາດສົ້ າງຕັົ້ ງຂ ົ້ ນ, 

ແຕ່ວ່າພວກເຮ າຍັງບ ່ ທັນໄດົ້ ສິ່ ງທີ່ ສາມາດໄດົ້ ຮັບການອະທິ ບາຍເປັນທີ ສາມສ ງຄາມໂລກ. 

ບາງຄ ນເຊື່ ອວ່າການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງປະເທດເຊັ່ ນ: ສະຫະປະຊາຊາດປະ ທີ່ ຈະສ ່ ງເສີ ມ, 

ອະນຸຍາດຂອງທີ່ ມີ ປະເພດຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ທີ່  
ແລະຜູົ້ ນ າທາງສາສະຫນາອື່ ນໆແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມເພ່ືອສ ່ ງເສີ ມການ, 

ຈະເອ າມາໃຫົ້ ສັນຕິພາບແລະຂ ງເຂດ. 

ຢ່າງໃດກ ຕາມ, 

ບັນທ ກການຕິດຕາມສ າລັບສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືອເຮັດແນວໃດນີ ົ້ ບ ່ ໄດົ້ ດີ . ນອກເຫນື ອໄປຈາກຂ ົ້ ຂັດແຍ່ງປະ
ກອບອາວຸດຈ ານວນຫລາຍນັບຕັົ້ ງແຕ່ສະຫະປະຊາຊາດສົ້ າງຕັົ້ ງຂ ົ້ ນ, ຫ າຍລົ້ ານມີ , ຊາວອ ບພະຍ ບ, ແລະ / 
ຫ ື ຜູົ້ ທຸກຍາກ. 

ໃນໄລຍະທ ດສະວັດທີ່ ຜ່ານມາ, ສະຫະປະຊາຊາດກ ານ ດໄວົ້ ເພື ່ ອປະຕິ ບັດເປ ົ້ າຫມາຍພັດທະນາສະຫັດສະຫວັດ
ຂອງຕ ນ. ມັນມີ ແປດ "ເປ ົ້ າຫມາຍການພັດທະນາ," ແຕ່ນີ ົ້ ບ ່ ໄດົ້ ສ າເລັດ, 

ເຖິງແມ່ນວ່າອີ ງຕາມການສປຊຕ ວຂອງມັນເອງ. ດ່ັງນັົ້ ນ, ໃນປີ  2015, ຂອງຕ ນອັນທີ່ ເອີ ົ້ ນວ່າ "17 

ເປ ົ້ າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍື ນຍ ງ" 
ໄດົ້ ຮັບການຮັບຮອງເອ າ. ບາງຄ ນແມ່ນ. ບາງຄ ນຄິ ດວ່າມັນເປັນປັນ. 

ເທ ່ າທີ່ ເປັນ ໄປ, ໃນເດື ອນພ ດສະພາ 6, 2016, ໄດົ້ ກ່າວວ່າທ່ານໄດົ້ ຝັນຢາກຂອງ 
ຫະພາບເອີ ຣ ບຂອງມະນຸດສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະອ ງຈະສາມາດຊ່ວຍທະວີ ບທີ່ ບັນລຸ. ແຕ່, 

ຄວາມຝັນຂອງ ຂອງຈະເຮັດໃຫົ້ ອອກຈະເປັນ ( cf. ການເປີ ດເຜີ ຍ 18). 

ອາດຈະມີ ບາງການຮ່ວມມື ແລະຄວາມສ າເລັດ, ແຕ່ວ່າ ... 

ຂອງກ່າວວ່າ  ເປັນ "ສະຖານທີ່ ຈິ ນຕະນາການທີ່ ລັດຖະບານ, 

ກ ດຫມາຍແລະເງື່ ອນໄຂທາງດົ້ ານສັງຄ ມແມ່ນດີ ເລີ ດ." 

ຄ າພີໄບເບິ ນສອນວ່າມະນຸດບ ່ ສາມາດແກົ້ ໄຂບັນຫາຂອງຕ ນກ່ຽວກັບການຂອງຕ ນເອງ: 

23  ພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ, 

ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຮູົ້ ວິ ທີ ການຂອງຜູົ້ ຊາຍແມ່ນບ ່ ໄດົ້ ຢູ່ໃນຕ ນເອງ; ມັນບ ່ ເປັນໃນຜູົ້ ຊາຍຜູົ້ ທີ່  
ໂດຍຂັົ້ ນຕອນຂອງການຂອງຕ ນເອງ. (ເຢເຣມີ  10:23, 

ພຣະອ ງຕະຫ ອດເວັົ້ ນເສຍແຕ່ລະບຸເປັນຢ່າງອື່ ນ) 

ຄ າພີໄບເບິ ນສອນວ່າການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງປະເທດຈະເຊັ່ ນການແລກປ່ຽນ: 



16 ການທ າລາຍແລະຄວາມທຸກໃນວິ ທີ ການຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ 17 ແລະວິ ທີ ການຂອງສັນຕິພາບຂອງພວກເ
ຂ າເຈ ົ້ າຍັງບ ່ ທັນໄດົ້ ເປັນທີ່ ຮູົ້ ຈັກ 18 ມີ ຄວາມຢົ້ ານກ ວຂອງພຣະເຈ ົ້ າກ່ອນທີ່ ຈະຕາຂອງເຂ າເຈ ົ້ າທີ່ ບ ່ ມີ ແ
ມ່ນ... (ແລະ3: 16-18) 

ແຕ່, ມະນຸດຈ ານວນຫ າຍກ າລັງເຮັດວຽກໄປສູ່ການເບິ່ ງຂອງເຂ າເຈ ົ້ າຂອງສັງຄ ມ 
ແລະເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄັົ້ ງກ ພະຍາຍາມເພ່ືອໃຫົ້ ມີ ການສາສະຫນາ. ແຕ່ເກື ອບບ ່ ມີ ຍິ ນດີ ທີ່ ຈະປະຕິບັດຕາມວິ
ທີ ການຂອງພຣະເຈ ົ້ າທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຫນ ່ ງໄດົ້ . 

ມັນບ ່ ແມ່ນວ່າຈະມີ ຄວາມຄື ບຫນົ້ າຂອງສະຫະປະຊາຊາດປະຫລື ເປ ົ້ າຫມາຍຂອງວາຕິກັນທີ່ ບ ່ ມີ . ອາດຈະມີ ບ
າງ, ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບສະຫນັບສະຫນູນຈ ານວນຫນ ່ ງ. 

ຕ ວຈິ ງແລົ້ ວ, ແລະອາດຈະເປັນຫ ັ ງຈາກຂ ົ້ ຂັດແຍ່ງຂະຫນາດໃຫຍ່, 

ປະເພດຂອງການຈັດການສັນຕິພາບລະຫວ່າງປະເທດຈະໄດົ້ ຮັບການຕ ກລ ງເຫັນດີ ແລະຮັບການຢັົ້ ງຢື ນ 
(ດານີ ເອນ 9:27). ໃນເວລາທີ່ ມັນແມ່ນ, 

ຈ ານວນຫ າຍຈະບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງມີ ແນວໂນົ້ ມທີ່ ຈະເຊື່ ອວ່າມະນຸດຈະໄດົ້ ຮັບການເຮັດໃຫົ້ ກ່ຽວກັບສັງຄ ມສະຫງ ບສຸ
ກແລະ. 

ຈ ານວນຫ າຍຈະໄດົ້ ຮັບການປະຕິບັດໃນການດ່ັງກ່າວໂດຍນານາຊາດມີ ຄວາມຄື ບຫນົ້ າ '( cf. ເອເຊກຽນ 
13:10) ເຊັ່ ນດຽວກັນໂດຍອາການຕ່າງໆແລະສິ່ ງມະຫັດ (2 ການ2: 9-

12). ແຕ່ພະຄ າພີໄດົ້ ເວ ົ້ າວ່າສັນຕິພາບດ່ັງກ່າວຈະບ ່ ໄດົ້ ທີ່ ຜ່ານມາ (ດານີ ເອນ 9:27; 11: 31-44), 

ເຖິງວ່າຈະມີ ສິ່ ງທີ່ ຜູົ້ ນ າສາມາດທວງ (1 ເທຊະໂລນິ ກ 5: 3 ເອຊາຢາ 59: 8). 

ຖົ້ າຫາກວ່າມະນຸດແມ່ນ ບ ່ ສາມາດຢ່າງແທົ້ ຈິ ງເຮັດໃຫົ້ ກ່ຽວກັບການ, ແມ່ນປະເພດຂອງ ເປັນໄປໄດົ້ ? 

2. ພຣະກິດຕິຄຸນພຣະເຢຊູໄດົ້ ປະກາດ? 
ຄ າພີໄບເບິ ນສອນວ່າເປັນສັງຄ ມ, ເອີ ົ້ ນວ່າອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, ຈະທ ດແທນການລັດຖະບານຂອງມະນຸດ 
(ດານຽນ 2:44; ຄ າປາກ ດ 11:15, 19: 1-21). 
ໃນເວລາທີ່ ພຣະເຢຊູໄດົ້ ເລີ່ ມຕ ົ້ ນປະຕິບັດສາທາລະນະຂອງພຣະອ ງ, ພຣະອ ງໄດົ້ ເລີ ່ ມຕ ົ້ ນໂດຍການປະກາດກ່ຽ
ວກັບພຣະກິ ດຕິ ຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. ຕ ່ ໄປນີ ົ້ ແມ່ນສິ່ ງທີ່  ລາຍງານ: 

14 ໃນປັດຈຸບັນຫ ັ ງຈາກທີ່ ໂຢຮັນໄດົ້ ຖື ກຈັບເຂ ົ້ າຄຸກ, ພຣະເຢຊູໄດົ້ ໄປຄາລີ ເລ, 

ການປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 15 ແລະເວ ົ້ າວ່າ, 

"ທີ່ ໃຊົ້ ເວລາດ່ັງກ່າວແມ່ນບັນລຸຜ ນ, ແລະອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າຢູ່ໃນມື . ການກັບໃຈ, 

ແລະເຊື່ ອໃນພຣະກິດຕິຄຸນ" (ມາຣະໂກ 1: 14-15). 
ພຣະກິດຕິຄຸນໃນໄລຍະ, ມາຈາກຄ າພາສາຕາມການເປັນ , ແລະຫມາຍຄວາມວ່າ "ຄວາມດີ " ຫລື  
"ຂ່າວທີ່ ດີ ." ໃນພຣະສັນຍາໃຫມ່, ໃນຄ າສັບພາສາອັງກິດ "ອານາຈັກ," 

ທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, ທີ່ ໄດົ້ ກ່າວມາປະມານ 149 ຄັົ້ ງໃນ NKJV ແລະ 151 

ໃນ  ຄ າພີ ໄບເບິ ນ. ມັນມາຈາກພາສາກຣີ ກຕາມການເປັນ  ທີ່ ຫມາຍເຖິງກ ດລະບຽບຫ ື  ຂອງຄ່າພາກຫ ວງ. 
ອານາຈັກຂອງມະນຸດ, ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, ມີ ຄ ນ (ຄ າປາກ ດ 17:14), 

ພວກເຂ າເຈ ົ້ າກວມເອ າເນື ົ້ ອທີ່ ພູມິສາດ (ຄ າປາກ ດ 11:15), ພວກເຂ າເຈ ົ້ າມີ ກ ດລະບຽບ (ເອຊາຢາ 2: 3-4; 

30: 9), ແລະພວກເຂ າເຈ ົ້ າມີ  ຫ ວຂ ົ້ ໃດຫນ ່ ງ (ລູກາ 13:29). 
ທີ່ ນີ ົ້ ແມ່ນການສິ ດສອນສາທາລະນະຄັົ້ ງທ າອິ ດຈາກພຣະເຢຊູວ່າມັດທາຍໄດົ້ ບັນທ ກ: 



23 ແລະພຣະເຢຊູໄດົ້ ແຂວງຄາລີ ເລທັງຫມ ດ, ການສິ ດສອນໃນທ າມະສາລາຂອງພວກເຂ າ, 

ປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກ (ມັດທາຍ 4:23). 
ມັດທາຍຍັງໄດົ້ ບັນທ ກ: 

35 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, ພຣະເຢຊູໄດົ້ ປະມານທັງຫມ ດໃນຕ ວເມື ອງແລະຫມູ່ບົ້ ານ, 

ການສິ ດສອນໃນທ າມະສາລາຂອງພວກເຂ າ, ປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກ (ມັດທາຍ 9:35) 

ໄດົ້ . 
ພຣະສັນຍາໃຫມ່ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູຈະປ ກຄອງຕະຫລອດໄປ: 

33 ແລະພຣະອ ງຈະປ ກຄອງຂອງຢາໂຄບໄດົ້ ຕະຫ ອດໄປ, ແລະອານາຈັກຂອງພຣະອ ງຈະບ ່ ມີ ທີ່ ສຸດ 
(ລູກາ 1:33). 

ລູກາບັນທ ກໄວົ້ ວ່າຈຸດປະສ ງທີ່ ພຣະເຢຊູຖື ກສ ່ ງມາເພ່ືອປະກາດອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າສັງເກດເຫັນສິ່ ງທີ່ ພ
ຣະເຢຊູໄດົ້ ສອນ.: 

43 ພຣະອ ງໄດົ້ ກ່າວກັບພວກເຂ າ, 

"ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຕົ້ ອງໄດົ້ ປະກາດອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄປໃນຕ ວເມື ອງອື່ ນໆຍັງ, 

ເພາະວ່າສ າລັບຈຸດປະສ ງນີ ົ້ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຖື ກສ ່ ງໄປແລົ້ ວ" (ລູກາ 4:43). 
ລູກຂອງທ່ານເຄີ ຍໄດົ້ ຍິ ນວ່າປະກາດ? ທ່ານຍັງບ ່ ໄດົ້ ເຄີ ຍຮັບຮູົ້ ວ່າຈຸດປະສ ງຂອງພຣະເຢຊູສ າລັບການສ ່ ງມາເ
ພ່ືອປະກາດອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ? 
ລູກາຍັງໄດົ້ ບັນທ ກວ່າພຣະເຢຊູ ໄປແລະປະກາດອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ: 

10 ແລະອັກຄະສາວ ກໄດົ້ , ໃນເວລາທີ່ ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ກັບຄື ນມາ, 

ໄດົ້ ບອກພຣະອ ງທັງຫມ ດທີ່ ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ເຮັດ. . ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, 

ພຣະອ ງໄດົ້ ໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າແລະໄດົ້ ຫລີ ກໄປທາງຫນ ່ ງເອກະຊ ນເຂ ົ້ າໄປໃນສະຖານທີ່ ທະເລຊາຍເປັນເມື ອງ
ເອີ ົ້ ນວ່າເບັດຊາອີ ດາ 11 ແຕ່ໃນເວລາທີ່ ປະຊາຊ ນໄດົ້ ຮັບຮູົ້ ມັນ, 

ພວກເຂ າເຈ ົ້ າປະຕິບັດຕາມພຣະອ ງ; ແລະພຣະອ ງໄດົ້ ຮັບການໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າແລະໄດົ້ ກ່າວກັບເຂ າເຈ ົ້ າ
ກ່ຽວກັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ (ລູກາ 9: 10-11). 

ພຣະເຢຊູໄດົ້ ສອນວ່າອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າຄວນຈະເປັນບຸລິ ມະສິ ດສ າລັບຜູົ້ ທີ່ ຈະປະຕິບັດຕາມພຣະອ ງ: 
33 ແຕ່ສະແຫວງຫາອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າແລະຄວາມຊອບທ າຂອງພຣະອ ງ (ມັດທາຍ 6:33) ໄດົ້ . 
. 31 ແຕ່ສະແຫວງຫາອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ແລະທັງຫມ ດສິ່ ງເຫລ ່ ານີ ົ້ ຈະໄດົ້ ຮັບການເພ່ີມໃຫົ້ ທ່ານ 32 ຢ່າສູ່ຢົ້ ານ, ພຽງເລັກນົ້ ອຍ, 

ສ າລັບການມັນແມ່ນພຣະບິ ດາຂອງຄວາມສຸກທີ່ ດີ ເພ່ືອໃຫົ້ ທ່ານໄດົ້ ອານາຈັກ (ລູກາ 12: 31-32). 
ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຂອງພຣະເຈ ົ້ າກ່ອນຊະອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. ພວກເຂ າເຈ ົ້ າເຮັດສິ່ ງນີ ົ້ ໂດຍການເຮັດໃຫົ້
ນີ ົ້ ສ າຄັນທີ່ ສຸດຂອງເຂ າເຈ ົ້ າດ າລ ງຊີ ວິ ດເປັນພຣະຄຣິ ດຈະມີ ໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າດ າລ ງຊີ ວິ ດແລະຊອກຫາຕ ່ ກັບການ
ກັບຄື ນມາແລະອານາຈັກຂອງພຣະອ ງ. ແຕ່, ທີ່ ສຸດຜູົ້ ທີ່ ປະກອບອາຊີ ບພຣະຄຣິ ດ, 

ບ ່ ພຽງແຕ່ບ ່ ສະແຫວງຫາທ າອິ ດອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ພວກເຂ າເຈ ົ້ າບ ່ ຮູົ້ ວ່າສິ່ ງທີ່ ມັນແມ່ນ. ຈ ານວນຫ າຍຍັງບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງເຊື່ ອວ່າການມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນດົ້ ານການເມື
ອງຂອງໂລກເປັນສິ່ ງທີ່ ພຣະເຈ ົ້ າຄາດຫວັງຈາກຊາວຄຣິ ດສະຕຽນ. ໂດຍບ ່ ເຂ ົ້ າໃຈອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ພວກເຂ າເຈ ົ້ າບ ່ ໄດົ້ ດ າລ ງຊີ ວິ ດໃນປັດຈຸບັນຍົ້ ອນວ່າເຂ າເຈ ົ້ າຄວນຫ ື ເຂ ົ້ າໃຈວ່າເປັນຫຍັງມະນຸດແມ່ນເມີ ດວິ ໄ
ນນັົ້ ນ. 
ຫນັງສື ແຈົ້ ງການຍັງວ່າອານາຈັກຈະໄດົ້ ຮັບການເປັນຝູງນົ້ ອຍ ( 11: 

5). ມັນໃຊົ້ ເວລາຄວາມຖ່ອມຕ ນເຕັມໃຈທີ່ ຈະເປັນສ່ວນຫນ ່ ງຂອງ ພຽງເລັກນົ້ ອຍທີ່ ແທົ້ ຈິ ງ. 



ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ບ ່ ທັນໄດົ້ ຖື ກສົ້ າງຕັົ້ ງຂ ົ້ ນໃນແຜ່ນດິ ນໂລກ 
ພຣະເຢຊູໄດົ້ ສອນວ່າຜູົ້ ຕິດຕາມຂອງພຣະອ ງຄວນອະທິ ຖານສ າລັບອານາຈັກທີ່ ຈະມາເຖິງ, 

ເພາະສະນັົ້ ນພວກເຂ າເຈ ົ້ າເຮັດບ ່ ໄດົ້ ແລົ້ ວເປັນເຈ ົ້ າຂອງມັນ: 
9 ພຣະບິ ດາຂອງພວກເຮ າໃນສະຫວັນ, ຂ ໃຫົ້ ຊື່ ຂອງທ່ານ. 10 

ອານາຈັກຂອງທ່ານມາ. ຂອງທ່ານຈະໄດົ້ ຮັບການເຮັດໄດົ້  (ມັດທາຍ 6: 9-10). 
ພຣະເຢຊູໄດົ້ ສ ່ ງພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງອອກໄປປະກາດອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ: 

1 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, 

ພຣະອ ງໄດົ້ ເອີ ົ້ ນສາວ ກສິ ບສອງຂອງພຣະອ ງຮ່ວມກັນແລະໃຫົ້ ເຂ າມີ ອ ານາດແລະສິ ດອ ານາດໃນໄລຍ
ະເດີ ນທາງໄປສ ກທັງຫມ ດ, 

ແລະການປິ່ ນປ ວພະຍາດ 2 ພຣະອ ງໄດົ້ ສ ່ ງໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າທີ່ ຈະປະກາດອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ (ລູກາ 9: 
1-2).. 

ພຣະເຢຊູໄດົ້ ສອນວ່າທັບຂອງພຣະອ ງຢູ່ຄ ນດຽວບ ່ ແມ່ນອານາຈັກ, 

ເປັນອານາຈັກແມ່ນບ ່ ໄດົ້ ສົ້ າງຕັົ້ ງຂ ົ້ ນໃນໂລກຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ: 
28 ແຕ່ຖົ້ າຫາກວ່າຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຂັບໄລ່ຜີ ອອກໂດຍພຣະວິ ນຍານຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ແນ່ນອນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ມາເຖິງທ່ານ (ມັດທາຍ 12:28). 
ອານາຈັກທີ່ ແທົ້ ຈິ ງແມ່ນຢູ່ໃນອະນາຄ ດ. ມັນບ ່ ແມ່ນທີ່ ນີ ົ້ ໃນປັດຈຸບັນເປັນຂ ົ້ ພຣະຄ າພີເຫ  ່ ານີ ົ້ ຈາກ 
ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນ: 

47 ແລະຖົ້ າຫາກວ່າຕາຂອງທ່ານເຮັດໃຫົ້ ທ່ານ 
ມັນອອກ. ມັນເປັນທີ່ ດີ ກວ່າສ າລັບທ່ານທີ່ ຈະເຂ ົ້ າໄປອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າທີ່ ມີ ຕາຂົ້ າງດຽວຍັງດີ ກ
ວ່າມີ ສອງຕາ, ຈະໄດົ້ ຮັບການຊັົ້ ນວັນນະ ... (ມາລະໂກ 9:47). 
23 ພຣະເຢຊູໄດົ້ ຫລຽວເບິ່ ງຮອບໆແລະໄດົ້ ກ່າວກັບສານຸສິ ດຂອງພຣະອ ງ, 

"ວິ ທີ ການຍາກທີ່ ມັນແມ່ນສ າລັບຜູົ້ ທີ່ ມີ ອຸດ ມສ ມບູນທີ່ ຈະເຂ ົ້ າໄປອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ!" 24 ພວກສ
າວ ກກ ປະຫລາດໃຈດົ້ ວຍຄ າຂອງພຣະອ ງ. ແຕ່ພຣະເຢຊູຕອບຄ າອີ ກເທື່ ອຫນ ່ ງແລະໄດົ້ ກ່າວກັບພວ
ກເຂ າ, "ເດັກນົ້ ອຍ, 

ວິ ທີ ການຍາກທີ່ ມັນແມ່ນສ າລັບຜູົ້ ທີ່ ໄວົ້ ວາງໃຈໃນຊັບສ ມບັດທີ່ ຈະເຂ ົ້ າໄປອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ! 25 

ມັນເປັນການງ່ າຍສ າລັບ 
ໄປໂດຍຜ່ານການຕາຂອງເຂັມກ່ວາສ າລັບຜູົ້ ຊາຍອຸດ ມສ ມບູນທີ່ ຈະເປັນໄດົ້  
ໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ "(ມາລະໂກ 10: 23-25). 
25 ແທົ້ , ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າກ່າວກັບທ່ານ, 

ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າບ ່ ມີ ຕ ່ ໄປອີ ກແລົ້ ວຈະດື່ ມນົ້ າຫມາກໄມົ້ ຂອງເຄື ອໄດົ້ ຈ ນກ່ວາມື ົ້ ນັົ້ ນໃນເວລາທີ່ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າດື່ ມ
ມັນໃຫມ່ໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ "(ມາລະໂກ 14:25). 
43 ໂຢເຊັບໃນ, ສະມາຊິ ກຄະນະກ າມະເປັນຄູຊັດເຈນ, ຜູົ້ ທີ່ ໄດົ້  ລ ຖົ້ າສ າລັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ມາແລະການມີ ຄວາມກົ້ າຫານ ... (ມາລະໂກ 15:43). 
ພຣະເຢຊູໄດົ້ ສອນວ່າອານາຈັກ, ບ ່ ແມ່ນການໃນປັດຈຸບັນສ່ວນຫນ ່ ງຂອງໂລກປະຈຸບັນນີ ົ້ : 

36 ພຣະເຢຊູໄດົ້ ຕອບວ່າ, 

"ອານາຈັກຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າບ ່ ແມ່ນຂອງໂລກນີ ົ້ ຖົ້ າຫາກວ່າອານາຈັກຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າເປັນຝ່າຍໂລກນີ ົ້ , 

ຜູົ້ ຮັບໃຊົ້ ຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະຕ ່ ສູົ້ ກັບ, 



ດ່ັງນັົ້ ນຂົ້ າພະເຈ ົ້ າບ ່ ຄວນຈະຖື ກສ ່ ງກັບຊາວຢິ ວແຕ່ໃນປັດຈຸບັນອານາຈັກຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 

ບ ່ ແມ່ນການຈາກທີ່ ນີ ົ້ ." (ໂຢຮັນ 18: 36). 
ພຣະເຢຊູໄດົ້ ສອນວ່າອານາຈັກຈະມາຫ ັ ງຈາກທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້ ມາອີ ກເທື່ ອຫນ ່ ງແລະວ່າພຣະອ ງຈະເປັນກະສັດຂ
ອງຕ ນ: 

31 "ໃນເວລາທີ່ ພຣະບຸດຂອງຜູົ້ ຊາຍທີ່ ມາໃນລັດສະຫມີ ພາບຂອງພຣະອ ງ, 

ແລະທັງຫມ ດເທວະດາທີ່ ບ ລິ ສຸດກັບພຣະອ ງ, 

ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນພຣະອ ງຈະນ່ັງເທິ ງບັນລັງຂອງລັດສະຫມີ ພາບຂອງພຣະອ ງ.32 ປະເທດທັງຫມ ດຈະໄດົ້ ຮັ
ບການເກັບກ າຂອງພຣະອ ງ, ແລະພຣະອ ງຈະແຍກພວກເຂ າຫນ ່ ງຈາກຄ ນອື່ ນ, 

ເປັນຄ ນລົ້ ຽງແກະໄດົ້ ແບ່ງອອກແກະຂອງພຣະອ ງຈາກແບົ້ ໄດົ້ . 33 ແລະພຣະອ ງຈະກ ານ ດແກະໃນມື ຂ
ວາຂອງພຣະອ ງ, ແຕ່ແບົ້ ສຸດເບື ົ້ ອງຊົ້ າຍ. 34 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, 

ບ ່ ໄດົ້ ຈະເວ ົ້ າກັບຜູົ້ ທີ່ ຢູ່ໃນມື ຂວາຂອງພຣະອ ງ, "ມາເຖີ ດ, 

ທ່ານໄດົ້ ຮັບພອນຂອງພຣະບິ ດາຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 

ທອດໂລກຂອງການກະກຽມສ າລັບທ່ານຈາກພືົ້ ນຖານຂອງໂລກ (ມັດທາຍ 25: 31-34) ໄດົ້ . 
ນັບຕັົ້ ງແຕ່ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າບ ່ ແມ່ນຢູ່ທີ່ ນີ ົ້ , ພວກເຮ າຈະບ ່ ໄດົ້ ເບິ່ ງເປັນ 
ທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຈ ນກ່ວາຫ ັ ງຈາກທີ່ ມັນໄດົ້ ຮັບການສົ້ າງຕັົ້ ງຂ ົ້ ນ. ເນື່ ອງຈາກວ່າສ່ວນໃຫຍ່ບ ່ ເຂ ົ້ າໃຈອານາຈັກຂອງພຣ
ະເຈ ົ້ າ, ພວກເຂ າເຈ ົ້ າບ ່ ເຂ ົ້ າໃຈວິ ທີ ການຂອງລັດຖະບານຄວາມຮັກຂອງພຣະອ ງເຮັດວຽກ. 
ສິ່ ງທີ່ ພຣະເຢຊູໄດົ້ ເວ ົ້ າວ່າອານາຈັກນີ ົ້ ແມ່ນຄົ້ າຍຄື ? 
ພຣະເຢຊູເປັນຄ າອະທິ ບາຍຂອງສິ່ ງທີ່ ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າແມ່ນຄົ້ າຍຄື ບາງ: 

26 ແລະພຣະອ ງໄດົ້ ກ່າວວ່າ, 

"ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າແມ່ນເປັນຖົ້ າຫາກວ່າຜູົ້ ຊາຍຄວນຈະກະແຈກກະຈາຍເມັດພັນໃນດິ ນ, 27 ແ
ລະຄວນຈະນອນໃນຕອນກາງຄື ນແລະຈະເພ່ີມຂ ົ້ ນໂດຍມື ົ້ , 

ແລະແນວພັນທີ່ ຄວນຈະງອກແລະການຂະຫຍາຍຕ ວ, ວ່າຕ ນເອງບ ່ ໄດົ້ ຮູົ້ ຈັກວິ ທີ . 28 ສ າລັບ 
ການປູກພືດຜ ນຜະລິ ດໃນທ ່ ວໂລກໂດຍຕ ວຂອງມັນເອງ: ທ າອິ ດແຜ່ນໃບຄົ້ າຍຄື , ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນຫ ວ, 

ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນເມັດເຕັມໃນຫ ວ 29 ແຕ່ໃນເວລາທີ່ ເມັດພືດຂອງ, ທັນທີ ທັນໃດເຂ າ ໃນ ໄດົ້ , 

ເນື່ ອງຈາກວ່າການເກັບກູົ້ ໄດົ້ ມາ "(ມາລະໂກ 4:. 26- 29). 
18 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, ພຣະອ ງໄດົ້ ກ່າວວ່າ, 

"ເປັນອານາຈັກຂອງພະເຈ ົ້ າຄື ແນວໃດແລະສິ່ ງທີ່ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະປຽບທຽບ 19 ມັນແມ່ນຄົ້ າຍຄື ແກ່ນຜັ
ກກາດ, ທີ່ ຜູົ້ ຊາຍໄດົ້ ແລະເອ າໃຈໃສ່ໃນສວນຂອງຕ ນ?? 

ແລະມັນເພ່ີມຂ ົ້ ນແລະໄດົ້ ກາຍເປັນຕ ົ້ ນໄມົ້ ຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະ 
ນ ກໃນອາກາດທີ່ ຊົ້ ອນກັນຢູ່ໃນສາຂາຂອງຕ ນ. "20 ແລະອີ ກເທື່ ອຫນ ່ ງພຣະອ ງໄດົ້ ກ່າວວ່າ," 

ສິ່ ງທີ່ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະປຽບທຽບອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ? 21 ມັນເປັນເຊັ່ ນ:, ທີ່ ແມ່ຍິ ງໄດົ້ ແລະ 
ໃນສາມມາດຕະການຂອງອາຫານຈ ນກວ່າມັນຈະໄດົ້ ທັງຫມ ດ "(ລູກາ 13: 18-21). 

ຄ າອຸປະມານີ ົ້ ຊີ ົ້ ໃຫົ້ ເຫັນວ່າ, ຢູ່ໃນທ າອິ ດ, ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າມີ ຂະຫນາດນົ້ ອຍຂົ້ ອນຂົ້ າງ, 

ແຕ່ຈະກາຍເປັນຂະຫນາດໃຫຍ່. 
ລູກາຍັງບັນທ ກ: 

29 ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະມາຈາກພາກຕາເວັນອອກແລະທິ ດຕາເວັນຕ ກ, 

ຈາກພາກເຫນື ອແລະພາກໃຕົ້ , ແລະໄດົ້ ນ່ັງລ ງໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ (ລູກາ 13:29) ໄດົ້ . 



ດ່ັງນັົ້ ນ, 

ໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າຈະມີ ປະຊາຊ ນຈາກທັງຫມ ດໃນທ ່ ວໂລກ. ມັນຈະບ ່ ໄດົ້ ຖື ກຈ າກັດໃຫົ້ ຜູົ້ ທີ່ ມີ ບັນພະ
ບຸລຸດຍິ ດສະລາເອນ. ປະຊາຊ ນຈະໄດົ້ ນ່ັງລ ງໃນອານາຈັກນີ ົ້ . 
ລູກາ 17 ແລະອານາຈັກ 
ລູກາ 17: 20-21 ບາງ. ແຕ່ກ່ອນທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບການວ່າ, 

ສັງເກດເຫັນວ່າປະຊາຊ ນໃນຕ ວຈິ ງແມ່ນຈະກິນອາຫານໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ: 
15 "ພອນແມ່ນລາວຜູົ້ ທີ່ ຈະກິນອາຫານເຂ ົ້ າຈີ່ ໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ!" (ລູກາ 14:15). 

ນັບຕັົ້ ງແຕ່ປະຊາຊ ນຈະ (ໃນອະນາຄ ດ) ກິນອາຫານໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ມັນບ ່ ແມ່ນພຽງແຕ່ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງທີ່ ກ ານ ດໄວົ້ ຫລີ ກໄປທາງຫນ ່ ງໃນຫ ວໃຈຂອງເຂ າເຈ ົ້ າໃນປັດຈຸບັນ, 

ເຖິງວ່າຈະມີ ການແປຜິດ / ການເຂ ົ້ າໃຈຜິດຂອງລູກາ 17:21 ທີ່ ແນະນ າຖົ້ າບ ່ ດ່ັງນັົ້ ນ. 
ການແປພາສາ ຂອງລູກາ 17: 20-21 ຄວນຈະຊ່ວຍໃຫົ້ ເຂ ົ້ າໃຈບາງຢ່າງ: 

20 ກ່ຽວກັບການສອບຖາມພວກຟາຣີ ຊາຍໃນເວລາທີ່ ການປ ກຄອງຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ມາເຖິງ, 

ເຂ າເຈ ົ້ າຕອບພວກເຂ າ, "ການປ ກຄອງຂອງພຣະເຈ ົ້ າບ ່ ໄດົ້ ມາຕາມທີ່ ທ່ານຫວັງວ່າຈະຈັບ 
ຂອງມັນ 21 ບ ່ ມີ ໃຜຈະເວ ົ້ າວ່າ," ໃນທີ່ ນີ ົ້ ມັນແມ່ນ 'ຫ ື ' ບ ່ ມີ  ມັນເປັນ, 

ສ າລັບການປ ກຄອງຂອງພຣະເຈ ົ້ າແມ່ນໃນປັດຈຸບັນຢູ່ໃນທ່າມກາງຂອງທ່ານ. " (ລື ກາ 17: 20-21) 
ສັງເກດເຫັນວ່າພຣະເຢຊູໄດົ້ ເວ ົ້ າກັບບ ່ ກັບໃຈ, ກາມມະລ ມ, ແລະພວກຟາຣີ ຊາຍທີ່ ຫລອກລວງ. ພຣະເຢຊູ 
"ຕອບເຂ າວ່າ," - 

ມັນແມ່ນພວກຟາຣີ ຊາຍຜູົ້ ທີ່ ຖື ກຖາມພຣະເຢຊູຄ າຖາມ. ພວກເຂ າເຈ ົ້ າປະຕິເສດທີ່ ຈະຮັບຮູົ້ ພຣະອ ງ. 
ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໃນສາດສະຫນາຈັກ? ບ ່ ມີ ! 
ພຣະເຢຊູຍັງບ ່ ໄດົ້ ເວ ົ້ າກ່ຽວກັບສາສນາຈັກໄດົ້ ທັນທີ ທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບການຈັດຕັົ້ ງ. ຫ ື ວ່າພຣະອ ງໄດົ້ ເວ ົ້ າລ ມກ່ຽວກັບ
ຄວາມຮູົ້ ສ ກໃນຈິ ດໃຈຫ ື ຫ ວໃຈ. 
ພຣະເຢຊູໄດົ້ ເວ ົ້ າກ່ຽວກັບການລັດຂອງພຣະອ ງ! ພວກຟາຣີ ຊາຍບ ່ ໄດົ້ ຖື ກຂ ໃຫົ້ ພຣະອ ງກ່ຽວກັບສາດສະຫນາ
ຈັກ. ພວກເຂ າເຈ ົ້ າບ ່ ຮູົ້ ຫຍັງເລີ ຍໃດພຣະສັນຍາໃຫມ່ສາດສະຫນາຈັກໃນໄວໆນີ ົ້ ຈະໄດົ້ ຮັບການເລີ່ ມຕ ົ້ ນ. ພວ
ກເຂ າເຈ ົ້ າບ ່ ໄດົ້ ຖື ກຖາມກ່ຽວກັບປະເພດຂອງການ ໄດົ້ . 
ຖົ້ າຫາກວ່າຫນ ່ ງຄິ ດວ່າອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າເປັນສາດສະຫນາຈັກ - ແລະອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້  
"ຢູ່ໃນ" ພວກຟາຣີ ຊາຍ - ນີ ົ້ ແມ່ນສາດສະຫນາຈັກຢູ່ພາຍໃນພວກຟາຣີ ຊາຍ? ແນ່ນອນບ ່ ໄດົ້ ! 
ດ່ັງກ່າວສະຫລຸບໄດົ້ ແທນທີ່ ຈະເປັນ 
ບ ່ ແມ່ນບ ? ໃນຂະນະທີ່ ບາງການແປພາສາປະທົ້ ວງການແປພາສາເປັນສ່ວນຫນ ່ ງຂອງລູກາ 17:21 ເປັນ 
"ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ" ຢູ່ພາຍໃນທ່ານ "(NKJV / 

KJV), ເຖິ ງແມ່ນວ່າກາໂຕລິ ກໃຫມ່ເຢຣູຊາເລັມຄ າພີ ໄບເບິ ນຢ່າງຖື ກຕົ້ ອງຫມາຍວ່າເປັນ" ອານາຈັກຂອງພຣ
ະເຈ ົ້ າຢູ່ໃນບັນດາທ່ານ. " 
ພຣະເຢຊູແມ່ນຫນ ່ ງໃນບັນດາ, ຢູ່ໃນທ່າມກາງຂອງພວກຟາຣີ ຊາຍ. ໃນປັດຈຸບັນ, 

ພວກຟາຣີ ຊາຍຄິ ດວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າເບິ່ ງໄປຂົ້ າງຫນົ້ າກັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. ແຕ່ພວກເຂ າເຈ ົ້ າເຂ ົ້ າໃຈ
ຜິດມັນ.ພຣະເຢຊູອະທິ ບາຍວ່າມັນຈະບ ່ ເປັນທົ້ ອງຖ່ິນ, ຫ ື ຈ າກັດຊະອານາຈັກສ າລັບການຮຽນເທ ່ ານັົ້ ນ, 

ຍົ້ ອນວ່າເຂ າເຈ ົ້ າເບິ່ ງຄື ວ່າຈະຄິ ດວ່າ 
(ບ ່ ແມ່ນສາດສະຫນາຈັກເປັນບາງສ່ວນໃນປັດຈຸບັນເຊື່ ອວ່າ). ຊະອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າຈະບ ່ ພຽງແຕ່ຫນ ່ ງ
ຂອງອານາຈັກຂອງມະນຸດແລະສັງເກດເຫັນຈ ານວນຫ າຍທີ່ ປະຊາຊ ນຈະສາມາດຊີ ົ້ ໃຫົ້ ເຫັນຫ ື ເບິ່ ງເຫັນແລະເ
ວ ົ້ າວ່າ, "ນີ ົ້ ແມ່ນມັນ, ທີ່ ນີ ົ້ " ຫລື  "ເປັນອານາຈັກ, ໃນໄລຍະມີ ." 



ພຣະເຢຊູ, ພຣະອ ງເອງ, ໄດົ້ ເກີ ດມາເພ່ືອເປັນຄ ນຂອງຊະອານາຈັກນັົ້ ນ, 

ດ່ັງທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້ ຢ່າງແຈ່ມແຈົ້ ງບອກປີ ລາດ (ຄ ນ18: 36-37). ເຂ ົ້ າໃຈດີ ວ່າພະຄ າພີໄດົ້ ໃຊົ້ ຄ າວ່າ "ກະສັດ" ແລະ 
"ອານາຈັກ" ກັນ (ຕ ວຢ່າງ: ດານີ ເອນ 7: 17-18,23). ຄ ນຂອງໃນອະນາຄ ດອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ , 

ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນແລະບ ່ ມີ , 

ຢື ນຕ ່ ໄປໃຫົ້ ພວກຟາຣີ ຊາຍ. ແຕ່ພວກເຂ າເຈ ົ້ າບ ່ ໄດົ້ ຮັບຮູົ້ ວ່າພຣະອ ງເປັນຄ ນຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ 
(ຄື ນ19:21). ໃນເວລາທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້ ກັບຄື ນມາ, ໂລກຈະປະຕິເສດພຣະອ ງ (ການເປີ ດເຜີ ຍ 19:19). 
ພຣະເຢຊູໄດົ້ , ໃນຂ ົ້ ພຣະຄ າພີຕ ່ ໄປນີ ົ້ ໃນລູກາ 17, ເພ່ືອອະທິ ບາຍຂອງພຣະອ ງທີ ສອງມາ, 

ໃນເວລາທີ່ ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າຈະປ ກຄອງທັງຫມ ດໃນທ ່ ວໂລກ (ຕ ່ ເນື່ ອງກັບ 
ສ າລັບການສອດຄ່ອງສ າລັບບ ດນີ ົ້ ): 

22 ພວກສາວ ກຂອງເຂ າໄດົ້ ກ່າວວ່າ, "ຈະບ ່ ມີ ມາມື ົ້ ໃນເວລາທີ່ ທ່ານຈະທີ່ ຍາວນານແລະຍາວໃນ 
ຄື ນມີ ແມົ້ ກະທັົ້ ງມື ົ້ ຫນ ່ ງຂອງພຣະບຸດຂອງຜູົ້ ຊາຍ. 23 ຜູົ້ ຊາຍຈະເວ ົ້ າວ່າ, 'ເບິ່ ງ, ທີ່ ນີ ົ້ ທ່ານແມ່ນ!''ເບິ່ ງ, 

ບ ່ ມີ ເຂ າແມ່ນ!' ແຕ່ບ ່ ໄດົ້ ອອກໄປຫ ື ດ າເນີ ນການຫ ັ ງຈາກທີ່ ພວກເຂ າ, 24  ເຊັ່ ນ: 
ຟົ້ າຜ່າທີ່ ກະພິບຈາກຂົ້ າງຫນ ່ ງຂອງເຄ ົ້ າໃນການອື່ ນໆ, 

ສະນັົ້ ນພຣະບຸດຂອງຜູົ້ ຊາຍຈະເປັນວັນຂອງຕ ນເອງ. 25 ແຕ່ເຂ າທ າອິ ດຕົ້ ອງໄດົ້ ອ ດທ ນຈ ນເຖິງທຸກທ 
ລະມານອັນຍິ່ ງໃຫຍ່ແລະໄດົ້ ຮັບການປະຕິເສດໂດຍ ການຜະລິ ດປະຈຸບັນ (ລູກາ 17: 22-25, ຄື ນ). 

ພຣະເຢຊູໄດົ້ ກ່າວເຖິງ ຄື ນຟົ້ າຜ່າ, ພຽງແຕ່ເປັນໃນມັດທາຍ 24: 27-31, 

ອະທິ ບາຍຂອງພຣະອ ງທີ ສອງມາກັບກ ດລະບຽບຂອງໂລກທັງຫມ ດ. ພຣະເຢຊູບ ່ ໄດົ້ ບອກວ່າປະຊາຊ ນຂອງ
ພຣະອ ງຈະບ ່ ສາມາດທີ່ ຈະໄດົ້ ເຫັນພຣະອ ງເມື່ ອພຣະອ ງໄດົ້ ກັບຄື ນມາ. ປະຊາຊ ນຈະບ ່ ໄດົ້ ຮັບຮູົ້ ພຣະອ ງເປັນກະ
ສັດຂອງພວກເຂ າແລະຈະຕ ່ ສູົ້ ຕົ້ ານກັບພຣະອ ງ (ການເປີ ດເຜີ ຍ 
19:19)! ຫລາຍຄ ນຈະຄິ ດວ່າພຣະເຢຊູເປັນຕ ວແທນຂອງ ຄື ນໄດົ້ . 
ພຣະເຢຊູບ ່ ໄດົ້ ເວ ົ້ າວ່າອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າແມ່ນຢູ່ພາຍໃນທີ່ ພວກຟາຣີ ຊາຍ, 

ພຣະອ ງໄດົ້ ບອກໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າຢູ່ບ່ອນອື່ ນວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າບ ່ ໄດົ້ ຖື ກວ່າຈະຢູ່ໃນອານາຈັກເພາະວ່າຂອງຫນົ້ າຊື່ ໃຈ
ຄ ດຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ (ມັດທາຍ 23: 13-14). ຫ ື ວ່າພຣະເຢຊູເວ ົ້ າວ່າຈະເປັນອານາຈັກສາດສະຫນາຈັກ. 
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າເປັນສິ່ ງທີ່ ມະນຸດມື ົ້ ຫນ ່ ງຈະສາມາດທີ່ ຈະເຂ ົ້ າ - 
ຄື ກັນກັບຢູ່ຟື ົ້ ນຄື ນຊີ ວິ ດຂອງຄ ນຊອບທ າ! ແຕ່, 

ເຖິງແມ່ນວ່າອັບຣາຮາມແລະບັນພະບຸລຸດອື່ ນໆແມ່ນບ ່ ມີ ເທື່ ອ ( cf. ເຮັບເຣີ  11: 13-40). 
ພວກສາວ ກໄດົ້ ຮັບຮູົ້ ວ່າອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າບ ່ ໄດົ້ ຢູ່ພາຍໃນໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າສ່ວນບຸກຄ ນຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, 

ແລະວ່າມັນໄດົ້ ປາກ ດເປັນດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ົ້ , ເຊິ່ ງມາຫ ັ ງຈາກລູກາ 17:21, ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນ: 
11 ໃນປັດຈຸບັນຍົ້ ອນວ່າເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຍິ ນຢ່າງນັົ້ ນ, ພຣະອ ງໄດົ້ ກ່າວຄ າອຸປະມາຄ ນອື່ ນ, 

ເພາະວ່າພຣະອ ງຢູ່ໃກົ້ ເຢຣູຊາເລັມແລະເນື່ ອງຈາກວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າຄິ ດວ່າອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າຈ
ະປາກ ດໃນທັນທີ  (ລູກາ 19:11). 

ອານາຈັກແມ່ນຢ່າງຈະແຈົ້ ງໃນອະນາຄ ດ 
ວິ ທີ ທີ່ ທ່ານສາມາດບອກໄດົ້ ວ່າອານາຈັກແມ່ນຢູ່ໃກົ້ ? ໃນຖານະເປັນສ່ວນຫນ ່ ງຂອງການແກົ້ ໄຂຄ າຖາມທີ່ ວ່າ, 

ພຣະເຢຊູສະແດງກິດຈະກ າຂອງສາດສະດາ (ລູກາ 21: 8-28) ແລະຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນໄດົ້ ສອນວ່າ: 
29 ເບິ່ ງຕ ົ້ ນເດື່ ອເທດແລະຕ ົ້ ນໄມົ້ ທັງຫມ ດ. 30 ໃນເວລາທີ່ ເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຖື ກແລົ້ ວການ, 

ທ່ານເຫັນແລະຮູົ້ ສ າລັບຕ ນເອງວ່າຮົ້ ອນແມ່ນໃນປັດຈຸບັນຢູ່ໃກົ້ ກັບ. 31 ດ່ັງນັົ້ ນທ່ານຍັງ, ໃນເວລາທີ່ ທ່
ານເຫັນສິ່ ງເຫລ ່ ານີ ົ້ ເກີ ດຂ ົ້ ນ, ຮູົ້ ວ່າອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າເປັນ ຢູ່ໃກົ້ ກັບ (ລູກາ 21: 29-31). 

ພຣະເຢຊູຕົ້ ອງການໃຫົ້ ຄ ນຂອງພຣະອ ງປະຕິບັດຕາມກິດຈະກ າຂອງສາດສະດາທີ່ ຈະຮູົ້ ວ່າໃນເວລາທີ່ ອານາຈັ
ກຈະໄດົ້ ມາ. ພຣະເຢຊູຢູ່ບ່ອນອື່ ນບອກປະຊາຊ ນຂອງພຣະອ ງໃຫົ້ ສັງເກດເບິ່ ງແລະເອ າໃຈໃສ່ກິດຈະກ າຂອງສ



າດສະດາ (ລູກາ 21:36; ມາລະໂກ 13: 33-37). ເຖິງວ່າຈະມີ ຄ າຂອງພຣະເຢຊູ, 

ສ່ວນລ ດຈ ານວນຫ າຍສັງເກດເບິ່ ງເຫດການໂລກ ການເຊື່ ອມຕ ່ . 
ໃນລູກາ 22 ແລະ 23, 

ພຣະເຢຊູອີ ກເທື່ ອຫນ ່ ງສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບການບັນລຸ
ຜ ນໃນອະນາຄ ດໃນເວລາທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້ ສອນວ່າ: 

15 "ດົ້ ວຍຄວາມປາຖະຫນາອັນແຮງກົ້ າຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ທີ່ ຕົ້ ອງການກິນອາຫານ 
ນີ ົ້ ກັບທ່ານກ່ອນທີ່ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າທຸກທ ລະມານ 16 ສ າລັບຂົ້ າພະເຈ ົ້ າເວ ົ້ າກັບທ່ານ, 

ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະບ ່ ມີ ຕ ່ ໄປອີ ກແລົ້ ວກິນອາຫານຂອງມັນຈ ນກ່ວາມັນຈະບັນລຸໄດົ້ ໃນອານາຈັກຂອງພຣະເ
ຈ ົ້ າ." 17 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, ພຣະອ ງໄດົ້ ເອ າຈອກ, ແລະໃຫົ້ ຂອບໃຈ, ແລະເວ ົ້ າວ່າ, 

"ເອ ານີ ົ້ ແລະແບ່ງກັນດື່ ມ 18 ສ າລັບຂົ້ າພະເຈ ົ້ າເວ ົ້ າກັບທ່ານ, 

ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະບ ່ ໄດົ້ ດື່ ມນົ້ າຫມາກໄມົ້ ຂອງເຄື ອໄດົ້ ຈ ນກ່ວາອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າມາ" (ລູກາ 22: 15-
18). 
39 ແຕ່ເປັນອັນນ ່ ງຂອງ ຜູົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຮັບການ 
ກັບພຣະອ ງໄດົ້ ຫມ່ິນປະຫມາດພຣະອ ງແລະພຣະອ ງໄດົ້ ກ່າວວ່າ, "ຖົ້ າທ່ານເປັນພຣະເມຊີ ອາ, 

ຊ່ວຍປະຢັດຕ ວທ່ານເອງແລະຊ່ວຍປະຢັດພວກເຮ າເຫມື ອນກັນ." 40 ແລະຄູ່ສອນຂອງລາວຫົ້ າມເຂ າ
ແລະພຣະອ ງໄດົ້ ກ່າວກັບເຂ າ, "ທ່ານບ ່ ແມ່ນເຖິງແມ່ນວ່າ 
ຄວາມຢົ້ ານກ ວຂອງພຣະເຈ ົ້ າ? ສ າລັບທ່ານທີ່ ຍັງຢູ່ໃນການກ່າວໂທດກັບພຣະອ ງ. 41 ແລະພວກເຮ າ
ຢ່າງຍຸຕິທ າດ່ັງນັົ້ ນ, ເນື່ ອງຈາກວ່າພວກເຮ າແມ່ນມີ ຄຸນຄ່າ, 

ສ າລັບການທີ່ ພວກເຮ າກ າລັງຊ າລະຄື ນອີ ງຕາມສິ່ ງທີ່ ພວກເຮ າໄດົ້ ເຮັດ, ແຕ່ບ ່ ມີ ຫຍັງ 
ໄດົ້ ຮັບການເຮັດໄດົ້ ໂດຍການຫນ ່ ງນີ ົ້ . "42 ແລະພຣະອ ງໄດົ້ ກ່າວກັບ," ພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 

ຈ ່ ງຈື່ ຈ າຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໃນເວລາທີ່ ທ່ານໄດົ້ ມາເຂ ົ້ າໄປໃນອານາຈັກຂອງທ່ານ "43 ແຕ່ ໄດົ້ ກ່າວກັບເຂ າ," 

ອາແມນ, ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າກ່າວກັບທ່ານວ່າໃນມື ົ້ ນີ ົ້ ທ່ານຈະຢູ່ກັບຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໃນຄ າຂວັນນີ ົ້  "(ລູກາ 23:.. 39-

43, ໃນທ າມະດາພາສາອັງກິດ ) 
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າບ ່ ໄດົ້ ເຂ ົ້ າມາໃນທັນທີ ທີ່ ພຣະເຢຊູໄດົ້ ຖື ກຂົ້ າຕາຍອາດຈະເປັນທັງສອງເຄື່ ອງຫມາຍແ
ລະລູກາສະແດງໃຫົ້ ເຫັນພວກເຮ າ: 

43 ໂຢເຊັບໃນ, ສະມາຊິ ກຄະນະກ າມະເປັນຄູຊັດເຈນ, ຜູົ້ ທີ່ ໄດົ້  ລ ຖົ້ າສ າລັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ມາແລະການມີ ຄວາມກົ້ າຫານ ... (ມາລະໂກ 15:43). 
51 ພຣະອ ງໄດົ້ ແມ່ນຈາກ, ເມື ອງຂອງຊາວຢິ ວ, 

ຜູົ້ ທີ່ ຕ ນເອງໄດົ້ ມີ ການລ ຖົ້ າສ າລັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ (ລູກາ 23:51). 
ສັງເກດເຫັນວ່າມັນແມ່ນຫ ັ ງຈາກທີ່ ຟື ົ້ ນຄື ນຊີ ວິ ດທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບການເກີ ດອີ ກເທື່ ອຫນ ່ ງໃນອານາຈັກຂອງພຣະເ
ຈ ົ້ າເປັນການບັນທ ກການ: 

3 ພຣະເຢຊູຕອບຄ າຖາມແລະໄດົ້ ກ່າວກັບເຂ າ, "ແນ່ນອນທີ່ ສຸດ, ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າເວ ົ້ າກັບທ່ານ, 

ເວັົ້ ນເສຍແຕ່ຫນ ່ ງແມ່ນເກີ ດມາອີ ກເທື່ ອຫນ ່ ງ, 

ທ່ານບ ່ ສາມາດເບິ່ ງເຫັນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ." 4ນີ ໂກເດມໄດົ້ ກ່າວກັບພຣະອ ງ, 

"ວິ ທີ ການສາມາດຜູົ້ ຊາຍຈະເກີ ດເວລາທີ່ ເຂ າມີ ອາຍຸ? ? 

ທ່ານສາມາດເຂ ົ້ າທີ່ ໃຊົ້ ເວລາທີ ສອງເຂ ົ້ າໄປໃນມ ດລູກແມ່ຂອງລາວແລະໄດົ້ ຮັບການເກີ ດ "5 ພຣະເຢຊູໄ
ດົ້ ຕອບວ່າ," ແນ່ນອນທີ່ ສຸດ, ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າເວ ົ້ າກັບທ່ານ, 

ເວັົ້ ນເສຍແຕ່ຫນ ່ ງແມ່ນເກີ ດມາຈາກນົ້ າແລະພຣະວິ ນຍານ, 

ລາວບ ່ ສາມາດໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ (ໂຢຮັນ 3: 3 -5). 



ພິຈາລະນາວ່າພາຍຫ ັ ງທີ່ ພຣະເຢຊູໄດົ້ ຄື ນມາຈາກຕາຍ, 

ພຣະອ ງອີ ກເທື່ ອຫນ ່ ງໄດົ້ ສອນກ່ຽວກັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ: 
3 ພຣະອ ງຍັງໄດົ້ ນ າສະເຫນີ ຕ ນເອງມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ຫ ັ ງຈາກທີ່ ທຸກທ ລະມານຂອງພຣະອ ງໂດຍຈ ານວນຫ າຍ 
ຫ ັ ກຖານສະແດງ, 

ການຖື ກເຫັນໂດຍໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າໃນລະຫວ່າງສີ່ ສິ ບວັນແລະເວ ົ້ າໃນສິ່ ງທີ່ ກ່ຽວກັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້
າ (ກິດຈະການ 1: 3). 

ການເທດສະຫນາຄັົ້ ງທ າອິ ດແລະຄັົ້ ງສຸດທົ້ າຍທີ່ ພຣະເຢຊູໄດົ້ ກ່ຽວກັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ! ພຣະເຢຊູມາເ
ປັນຂ່າວທີ່ ຈະສອນກ່ຽວກັບຊະອານາຈັກທີ່ . 
ພຣະເຢຊູຍັງໄດົ້ ອັກຄະສາວ ກໂຢຮັນໄດົ້ ຂຽນກ່ຽວກັບອານາຈັກພັນປີ ຂອງພຣະເຈ ົ້ າທີ່ ຈະໄດົ້ ຢູ່ໃນໂລກໄດົ້ . ສັງເ
ກດເຫັນສິ່ ງທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້  ຂຽນ: 

4 ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເຫັນຈິ ດວິ ນຍານຂອງຜູົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຮັບການ 
ສ າລັບການເປັນພະຍານຂອງເຂ າເຈ ົ້ າກັບພຣະເຢຊູແລະພຣະຄ າຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ຜູົ້ ທີ່ ບ ່ ໄດົ້ ນະມັດສະການສັດເດຍລະສານຫ ື ຮູບພາບຂອງພຣະອ ງ, 

ແລະບ ່ ໄດົ້ ຮັບເຄື່ ອງຫມາຍຂອງຕ ນທີ່ ຫນົ້ າຜາກຂອງເຂ າເຈ ົ້ າຫ ື ມື ຂອງພວກເຂ າ. ແລະພວກເຂ າເຈ ົ້ າ
ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ແລະ ກັບພຣະຄຣິ ດສ າລັບພັນປີ  (ຄ າປາກ ດ 20: 4). 

ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຕ ົ້ ນໄດົ້ ສອນວ່າອານາຈັກພັນປີ ຂອງພຣະເຈ ົ້ າຈະໄດົ້ ຢູ່ໃນໂລກແລະທ ດແທນການລັດຖະບາ
ນຂອງໂລກເປັນພະຄ າພີໄດົ້ ສອນ ( cf. ຄ າປາກ ດ 5:10, 11:15) ໄດົ້ . 
ວ່າເປັນຫຍັງ, ຖົ້ າຫາກວ່າອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າເປັນສິ່ ງສ າຄັນດ່ັງນັົ້ ນ, 

ບ ່ ໄດົ້ ຍິ ນທີ່ ສຸດຫ າຍທີ່ ສຸດກ່ຽວກັບມັນ? 
ບາງສ່ວນເພາະວ່າພຣະເຢຊູທີ່ ເອີ ົ້ ນວ່າມັນລ ກລັບ: 

11 ແລະພຣະອ ງໄດົ້ ກ່າວກັບພວກເຂ າ, 

"ທ່ານຈະໄດົ້ ຮັບການມອບໃຫົ້ ຮູົ້ ຄວາມລ ກລັບຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ແຕ່ກັບຜູົ້ ທີ່ ຢູ່ນອກ, 

ສິ່ ງທີ່ ທຸກຄ ນມາໃນຄ າອຸປະມາ (ມາລະໂກ 4:11). 
ເຖິງແມ່ນວ່າໃນມື ົ້ ນີ ົ້ ຊະອານາຈັກທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຂອງພຣະເຈ ົ້ າແມ່ນຄວາມລ ກລັບກັບທີ່ ສຸດ. 
ພິຈາລະນາ, ຍັງ, ທີ່ ພຣະເຢຊູໄດົ້ ກ່າວວ່າໃນຕອນທົ້ າຍ (ຂອງອາຍຸສູງສຸດ) ຈະມາ (ໄວ) 
ຫ ັ ງຈາກພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກໄດົ້ ຖື ກປະກາດໄປທ ່ ວໂລກເພ່ືອເປັນພະຍານ: 

14 ແລະພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກນີ ົ້ ຈະໄດົ້ ປະກາດໄປທ ່ ວໂລກເພ່ືອເປັນພະຍານແກ່ທຸກໆຊາດແ
ລົ້ ວທີ່ ສຸດປາຍຈະມາເຖິງ (ມັດທາຍ 24:14). 

ປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າເປັນສິ່ ງສ າຄັນແລະເປັນການໄດົ້ ຮັບການສ າເລັດໃນເວລ
າທີ່ ສຸດເຫ  ່ ານີ ົ້ . ມັນເປັນ "ຂ ົ້ ຄວາມທີ່ ດີ " ເປັນມັນສະຫນອງຄວາມຫວັງທີ່ ແທົ້ ຈິ ງເພ່ືອມະນຸສຍ, 

ເຖິງວ່າຈະມີ ສິ່ ງທີ່ ຜູົ້ ນ າທາງດົ້ ານການເມື ອງອາດຈະສອນ. 
ຖົ້ າຫາກວ່າທ່ານພິຈາລະນາຄ າເວ ົ້ າຂອງພຣະເຢຊູ, 

ມັນຄວນຈະເປັນທີ່ ຈະແຈົ້ ງສາດສະຫນາຈັກຄຣິ ສຕຽນແທົ້ ຄວນຈະໄດົ້ ຮັບການປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອ
ານາຈັກໃນປັດຈຸບັນ. ນີ ົ້ ຄວນຈະເປັນບຸລິ ມະສິ ດຂອງຕ ນສ າລັບສາດສະຫນາຈັກ. ແລະໃນຄ າສ່ັງທີ່ ຈະເຮັດສິ່ ງ
ນີ ົ້ ຢ່າງຖື ກຕົ້ ອງ, ຫ າຍພາສາຄວນຈະໄດົ້ ຮັບການນ າໃຊົ້ . 
ນີ ົ້ ແມ່ນສິ ່ ງທີ ່ ສາດສະຫນາຈັກຢ່າງຕ ່ ເນື ່ ອງຂອງພຣະເຈ ົ້ າພະຍາຍາມເພື ່ ອເຮັດແນວໃດ. ແລະທີ່ ວ່າເປັນຫຍັງ
ຫນັງສື ເຫ ັ ົ້ ມນີ ົ້ ໄດົ້ ຮັບການແປເປັນຜະລິ ດແນນຂອງພາສາ. 



ພຣະເຢຊູໄດົ້ ສອນວ່າສ່ວນໃຫຍ່ບ ່ ໄດົ້ ຈະຍອມຮັບວິ ທີ ການຂອງພຣະອ ງ: 

13 "ກະລຸນາໃສ່ໂດຍປະຕູແຄບ; 

ສ າລັບການກົ້ ວາງແມ່ນປະຕູຮ ົ້ ວແລະຢ່າງກວົ້ າງຂວາງເປັນວິ ທີ ການທີ່ ນ າໄປສູ່ການທ າລາຍ, 

ແລະມີ ຈ ານວນຫ າຍຜູົ້ ທີ່ ໄປໃນໂດຍມັນ 14 

ເພາະແຄບແມ່ນປະຕູຮ ົ້ ວແລະມີ ຄວາມຫຍຸົ້ ງຍາກແມ່ນວິ ທີ ການທີ່ ນ າໄປສູ່ຊີ ວິ ດ, ແລະ. 
ມີ ບ ່ ຫ າຍປານໃດທີ່ ເຫັນວ່າມັນ (ມັດທາຍ 7: 13-14). 

ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າເຮັດໃຫົ້ ຊີ ວິ ດ! 
ມັນອາດຈະມີ ຄວາມສ ນໃຈທີ່ ຈະສັງເກດວ່າເຖິງແມ່ນວ່າຄຣິ ສຕຽນຫ າຍທີ່ ສຸດເບິ່ ງຄື ວ່າ 
ກັບແນວຄິ ດວ່າເນັົ້ ນຫນັກຂອງພຣະຄຣິ ດນີ ົ້ ແມ່ນກ່ຽວກັບການປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງ
ພຣະເຈ ົ້ າ, 

ສາດສະຫນາສາດສ່ວນບ ດເລື່ ອງທ ່ ວແລະປະຫວັດສາດໄດົ້ ມັກຈະເຂ ົ້ າໃຈວ່ານີ ົ້ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຄ າພີໄບເບິ ນທີ່ ຈິ ງສ
ອນ. 
ແຕ່ພະເຍຊູ, ພຣະອ ງເອງ, 

ຄາດວ່າຈະສານຸສິ ດຂອງພຣະອ ງທີ່ ຈະສອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ (ລູກາ 9: 2,60) ໄດົ້ . 
ເນື່ ອງຈາກວ່າອານາຈັກໃນອະນາຄ ດຈະໄດົ້ ຮັບການໂດຍອີ ງໃສ່ລະບຽບກ ດຫມາຍຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ມັນຈະເຮັດໃຫົ້ ສັນຕິພາບແລະຈະເລີ ນຮຸ່ງເຮື ອງແລະເຊື່ ອຟັງກ ດຫມາຍຜູົ້ ທີ່ ຢູ່ໃນອາຍຸສູງສຸດນີ ົ້ ນ າໄປສູ່ການສັ
ນຕິພາບທີ່ ແທົ້ ຈິ ງ (ເພງສັນລະເສີ ນ 119: 165; ເອເຟໂຊ 2:15). 
ແລະຂ່າວປະເສີ ດເລື່ ອງອານາຈັກດ່ັງກ່າວໄດົ້ ເປັນທີ່ ຮູົ້ ຈັກໃນພຣະຄ າພີພຣະສັນຍາເດີ ມ. 

3 ໄດົ້ ຊະອານາຈັກເປັນທີ່ ຮູົ້ ຈັກໃນພຣະຄ າພີເດີ ມ? 

ພຣະເຢຊູ 
'ຄັົ້ ງທ າອິ ດແລະສຸດທົ້ າຍການເທດສະຫນາທີ່ ບັນທ ກໄວົ້ ມີ ສ່ວນຮ່ວມປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂ
ອງພຣະເຈ ົ້ າ (ມາຣະໂກ 1: 14-15; ກິດຈະການ 1: 3). 
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າເປັນສິ່ ງທີ່ ຊາວຢິ ວຂອງທີ່ ໃຊົ້ ເວລາຂອງພຣະເຢຊູຄວນຈະໄດົ້ ເປັນທີ່ ຮູົ້ ຈັກບາງສິ່ ງບາງ
ຢ່າງກ່ຽວກັບການເປັນມັນແມ່ນການທີ່ ໄດົ້ ກ່າວມາໃນພຣະຄ າພີຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ, 

ຊ ່ ງໃນປັດຈຸບັນພວກເຮ າໂທຫາພຣະສັນຍາເດີ ມ. 

ໄດົ້ ສອນກ່ຽວກັບອານາຈັກ 
ສາດສະດາດານີ ເອນວ່າ: 

40 ແລະອານາຈັກທີ່ ສີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບທີ່ ເຂັົ້ ມແຂງເປັນທາດເຫ ັ ກ, 

ຕາບໃດທີ່ ການພັກຜ່ອນທາດເຫ ັ ກໃນຕ່ອນແລະເຮັດລາຍທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ; ແລະຄື ກັນກັບທາດເຫ ັ
ກທີ່ , ອານາຈັກທີ່ ຈະທ າລາຍໃນຕ່ອນແລະອຄ ນອື່ ນທັງຫມ ດ 41 ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານໄດົ້ ເຫັນຕີ ນແລະຕີ ນ, 

ສ່ວນຫນ ່ ງຂອງດິ ນແຫົ້ ງຈາກດິ ນແລະສ່ວນຫນ ່ ງຂອງທາດເຫ ັ ກ, 

ອານາຈັກຈະໄດົ້ ຮັບການແບ່ງອອກ. ທັນເຂັົ້ ມແຂງຂອງທາດເຫ ັ ກທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບໃນມັນ, 

ພຽງແຕ່ເປັນທີ່ ທ່ານໄດົ້ ເຫັນທາດເຫ ັ ກປະສ ມກັບດິ ນເຜ າ. 42 ແລະຕີ ນຂອງຕີ ນໄດົ້ ສ່ວນຫນ ່ ງຂອງທາ
ດເຫ ັ ກແລະສ່ວນຫນ ່ ງຂອງດິ ນເຜ າ, 

ສະນັົ້ ນອານາຈັກທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບສ່ວນຫນ ່ ງທີ່ ເຂັົ້ ມແຂງແລະທັນເຂັົ້ ມແຂງບາງສ່ວນ. 43 ຂະນະທີ່ ທ່ານໄດົ້ ເ
ຫັນທາດເຫ ັ ກປະສ ມກັບດິ ນເຜ າເຊລາມິກ, 

ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະປະປ ນກັບແກ່ນຂອງມະນຸດ; ແຕ່ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະບ ່ ປະຕິບັດຕາມກັບຄ ນອື່ ນ, 

ພຽງແຕ່ເປັນທາດເຫ ັ ກບ ່ ປ ນກັບດິ ນເຜ າ 44 ແລະໃນວັນເວລາຂອງກະສັດເຫລ ່ ານີ ົ້ ພຣະເຈ ົ້ າຂອງສະຫ



ວັນຈະຕັົ້ ງອານາຈັກທີ່ ຈະບ ່ ໄດົ້ ຮັບການທ າລາຍໄດົ້ . ແລະອານາຈັກຈະບ ່ ຖື ກປະໄວົ້ ໃຫົ້ ປະຊາຊ ນອື່ ນໆ; 
ມັນຈະທ າລາຍໃນຕ່ອນແລະບ ລິ ໂພກອານາຈັກທັງຫມ ດເຫ  ່ ານີ ົ້ , ແລະມັນຈະຢື ນຕະຫ ອດໄປ 
(ດານີ ເອນ 2: 40-44). 
18 ແຕ່ໄພ່ພ ນຂອງສູງຫ າຍທີ່ ສຸດຈະໄດົ້ ຮັບອານາຈັກ, ແລະມີ ອານາຈັກໄດົ້ ຕະຫລອດໄປ, 

ເຖິງແມ່ນວ່າຕະຫ ອດໄປແລະເຄີ ຍ. (ດານີ ເອນ 7:18). 
21 "ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ສັງເກດເບິ່ ງແລະການ ດຽວກັນໄດົ້ ເຮັດໃຫົ້ ສ ງຄາມຕ ່ ຕົ້ ານຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ແລະແລກປ່ຽນກັບເຂ າເຈ ົ້ າ, 22 ຈ ນກ່ວາວັດຖຸບູຮານຂອງວັນມາ, 

ແລະການພິພາກສາໄດົ້ ດ າເນີ ນໃນເງື່ ອນໄຂຂອງໄພ່ພ ນຂອງສູງຫ າຍທີ່ ສຸດ, 

ແລະທີ່ ໃຊົ້ ເວລາໄດົ້ ມາສ າລັບ . ໄພ່ພ ນທີ່ ຈະມີ ອານາຈັກ (ດານີ ເອນ 7: 21-22) 
ຈາກ ທ່ານ, 

ພວກເຮ າໄດົ້ ຮຽນຮູົ້ ວ່າເວລາຈະມາໃນເວລາທີ່ ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າຈະທ າລາຍອານາຈັກຂອງໂລກນີ ົ້ ແລະຈ
ະຕະຫ ອດໄປ. ພວກເຮ າຍັງໄດົ້ ຮຽນຮູົ້ ວ່າໄພ່ພ ນຈະມີ ສ່ວນຂອງເຂ າເຈ ົ້ າໃນການໄດົ້ ຮັບອານາຈັກນີ ົ້ . 
ສ່ວນຈ ານວນຫ າຍຂອງຄ າທ ານາຍຂອງດານີ ເອນມີ ສ າລັບການໃຊົ້ ເວລາຂອງພວກເຮ າໃນຕະວັດທີ  21. 
ສັງເກດເຫັນຂ ົ້ ພຣະຄ າພີຈາກພຣະຄ າພີໃຫມ່: 

12 "ສິ ບ ທີ່ ທ່ານໄດົ້ ເຫັນແມ່ນສິ ບຄ ນຜູົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຮັບອານາຈັກບ ່ ທັນ, 

ແຕ່ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຮັບສິ ດອ ານາດສ າລັບການຫນ ່ ງຊ ່ ວໂມງດົ້ ວຍກັນກັບສັດເດຍລະສານໄດົ້ . 13 ເຫ  ່
ານີ ົ້ ແມ່ນຂອງຈິ ດໃຈ, 

ແລະພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະໃຫົ້ ພະລັງງານແລະສິ ດອ ານາດຂອງພວກເຂ າເພ່ືອສັດເດຍລະສານ 
. 14 ເຫ  ່ ານີ ົ້ ຈະເຮັດໃຫົ້ ສ ງຄາມກັບລູກແກະ, ແລະລູກແກະທີ່ ຈະເອ າຊະນະໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ, 

ສ າລັບພຣະອ ງເປັນພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າແລະຄ ນຂອງກະສັດແລະຜູົ້ ທີ່ ຢູ່ກັບພຣະອ ງ
ໄດົ້ ຖື ກເອີ ົ້ ນວ່າ, ໄດົ້ ຮັບຄັດເລື ອກ, ແລະສາດສະຫນາ ". (ຄ າປາກ ດ 17: 12-14) 

ດ່ັງນັົ້ ນ, 

ພວກເຮ າເຫັນຢູ່ໃນທັງສອງໃຫມ່ແລະພຣະສັນຍາແນວຄວາມຄິ ດທີ່ ຈະມີ ທີ່ ໃຊົ້ ເວລາໃນຕອນທົ້ າຍໃນໂລກອາ
ນາຈັກສິ ບສ່ວນແລະວ່າພຣະເຈ ົ້ າຈະທ າລາຍແລະສົ້ າງຕັົ້ ງອານາຈັກຂອງພຣະອ ງ. 

ເອຊາຢາໄດົ້ ສອນກ່ຽວກັບອານາຈັກ 
ພຣະເຈ ົ້ າດ ນໃຈເອຊາຢາໄດົ້ ຂຽນກ່ຽວກັບພາກສ່ວນທ າອິ ດຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ການປ ກຄອງພັນປີ ເປັນທີ່ ຮູົ້ ຈັກເປັນສະຫັດສະຫວັດໄດົ້ , ວິ ທີ ການນີ ົ້ : 
1 ມີ ກ ຈະອອກມາເປັນ ຈາກວ ງຂອງເຢຊີ , 

ແລະສາຂາຈະຂະຫຍາຍຕ ວອອກຈາກຮາກຂອງພຣະອ ງ. 2 ພຣະວິ ນຍານຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຈະໄດົ້
ພັກຜ່ອນພຣະອ ງ, ພຣະວິ ນຍານຂອງສະຕິປັນຍາແລະຄວາມເຂ ົ້ າໃຈ, 

ພຣະວິ ນຍານຂອງຄ າແນະນ າແລະອາດຈະ, ພຣະວິ ນຍານ 
ຂອງຄວາມຮູົ້ ແລະຂອງຄວາມຢົ້ ານກ ວຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າໄດົ້ . 
3  ຂອງພຣະອ ງຢູ່ໃນຄວາມຢົ້ ານກ ວຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ, ແລະພຣະອ ງຈະບ ່ ຕັດສິ ນໂດຍ 
ຂອງຕາຂອງພຣະອ ງ, ພວກເຂ າກ ຕັດສິ ນໃຈໂດຍການຟັງດົ້ ວຍຫູຂອງພຣະອ ງທີ່  4 ແຕ່ 
ດົ້ ວຍຄວາມຊອບທ າພຣະອ ງຈະຕັດສິ ນຄ ນທຸກຍາກ, 

ແລະຕັດສິ ນໃຈດົ້ ວຍຄວາມທ່ຽງທ າສ າລັບການໃຈອ່ອນໂຍນຂອງແຜ່ນດິ ນໂລກ; ພຣະອ ງຈະໂຈມຕີ
ແຜ່ນດິ ນໂລກດົ້ ວຍແສົ້ ຈາກປາກຂອງພຣະອ ງ, 

ແລະມີ ລ ມຫາຍໃຈຂອງສ ບຂອງພຣະອ ງທີ່ ພຣະອ ງຈະຂົ້ າຄ ນຊ ່ ວຮົ້ າຍ. 5 ຄວາມຊອບທ າຈະໄດົ້ ຮັບສາ
ຍແອວຂອງ ຂອງພຣະອ ງ, ແລະຄວາມຊື່ ສັດສາຍແອວຂອງແອວຂອງພຣະອ ງ. 



6 " ຍັງຈະສະຖິດຢູ່ກັບລູກແກະ, ເສື ອດາວຈະນອນລ ງກັບແບົ້ ຫນຸ່ມ, ການ ແລະສິ ງຫນຸ່ມແລະ ກັນ; 

ແລະເດັກນົ້ ອຍພຽງເລັກນົ້ ອຍຈະເຮັດໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ 7 ງ ວແລະຮັບຜິດຊອບໄດົ້ ຈະປ່ອຍຢູ່ທ ່ ງຫຍົ້ າ. 
ຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ ຄ ນຫນຸ່ມສາວຈະນອນລ ງຮ່ວມກັນ, 

ແລະສິ ງຈະກິນເຟື ອງເຂ ົ້ າຄື ກັນກັບງ ວເຖິກ 8 ເດັກນົ້ ອຍພະຍາບານຈະຫ ິ ົ້ ນໂດຍຂຸມ ຂອງ, 

ແລະເດັກນົ້ ອຍທີ່ ເຊ ານ ມຈະເຮັດໃຫົ້ ມື ຂອງຕ ນໃນແດນ 
ຂອງ 9 ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະບ ່ ທ າຮົ້ າຍຫລື ທ າລາຍໃນທັງຫມ ດ.. ພູເຂ າສັກສິ ດຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 

ສ າລັບແຜ່ນດິ ນໂລກຈະເຕັມໄປດົ້ ວຍຄວາມຮູົ້ ຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າໃນຖານະເປັນນົ້ າປ ກຄຸມທະເລ. 
10 "ແລະໃນມື ົ້ ນັົ້ ນຈະມີ ຮາກຂອງ, ຜູົ້ ທີ່ ຈະຢື ນເປັນປົ້ າຍໂຄສະນາໃຫົ້ ປະຊາຊ ນຂອງຕ ນເອງໄດົ້ . 
ສ າລັບຄ ນຕ່າງຊາດຈະແຫວງຫາພຣະອ ງ, 

ແລະສະຖານທີ່ ພັກຜ່ອນຂອງພຣະອ ງຈະຮຸ່ງເຮື ອງ"(ເອຊາອີ  11: 1-10) 
ເຫດຜ ນທີ່ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ກ່າວເຖິງນີ ົ້ ເປັນສ່ວນຫນ ່ ງໃນຄັົ້ ງທ າອິ ດຫ ື ໄລຍະທ າອິ ດຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ແມ່ນວ່ານີ ົ້ ແມ່ນເວລາທີ່ ມັນຈະເປັນທາງດົ້ ານຮ່າງກາຍເປັນ (ກ່ອນທີ່ ຈະໃຊົ້ ເວລາໃນເວລາທີ່ ນະຄອນສັກສິ ດ, 

ເຢຣູຊາເລັມໃຫມ່ລ ງມາຈາກສະຫວັນ, ການເປີ ດເຜີ ຍ 21) 

ແລະຈະມີ ອາຍຸພັນປີ . ເອຊາຢາໄດົ້ ຮັບການຢັົ້ ງຢື ນລັກສະນະທາງດົ້ ານຮ່າງກາຍຂອງໂຄງການໄລຍະນີ ົ້ ໃນເວລາ
ທີ່ ທ່ານໄດົ້ ສື ບຕ ່ ມີ : 

11 ມັນຈະບັງເກີ ດຂ ົ້ ນໃນມື ົ້ ນັົ້ ນຄື ພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຈະກ ານ ດມື ຂອງພຣະອ ງອີ ກເທື່ ອຫນ ່ ງທີ່ ໃຊົ້ ເວລາວິ
ນາທີ ເພ່ືອຟື ົ້ ນຕ ວທີ່ ເຫ ື ອຂອງປະຊາຊ ນຂອງພຣະອ ງຜູົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຖື ກປະໄວົ້ , 

ຈາກແອັດສຊີ ເຣີ ຍແລະປະເທດເອຢິ ບ, ຈາກ ແລະ, ຈາກເອລາມແລະຊິ ນາໄດົ້ , 

ຈາກເມື ອງຮາມັດແລະ ເກາະດອນຂອງທະເລ. 
12 ພຣະອ ງຈະສົ້ າງຕັົ້ ງຂ ົ້ ນປົ້ າຍໂຄສະນາສ າລັບປະຊາຊາດ, ແລະຈະປະຊຸມ ຂອງອິ ດສະຣາເອນ, 

ແລະເຕ ົ້ າໂຮມກັນໄດົ້ ກະແຈກກະຈາຍຂອງ ຈາກມຸມທັງສີ່ ຂອງແຜ່ນດິ ນໂລກ. 13ນອກຈາກນີ ົ້ ຍັງ 
ຂອງ ຈະອອກ, ແລະປ ກກະຕິຂອງຢູດາຈະໄດົ້ ຮັບ ຕັດ
ອອກ;  ຈະບ ່ ອິ ດສາຢູດາແລະຢູດາຈະບ ່ ລ ບກວນ 14 ແຕ່ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະບິ ນລ ງຢູ່ບ່າຂອງ 
ໄປສູ່ພາກຕາເວັນຕ ກໄດົ້ . ຮ່ວມກັນພວກເຂ າຈະ 
ປະຊາຊ ນຂອງຕາເວັນອອກ; ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະຈັດວາງມື ຂອງເຂ າເຈ ົ້ າກ່ຽວກັບເອໂດມແລະໂມອັບ 
ແລະປະຊາຊ ນຂອງອ າໂມນຈະເຊື່ ອຟັງເຂ າເຈ ົ້ າ 15 ພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຢ່າງເຕັມທີ່ ຈະທ າລາຍລີ ົ້ ນຂອງທະເ
ລຂອງປະເທດເອຢິ ບ. ກັບພະລັງງານລ ມທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອ ງພຣະອ ງຈະສ່ັນ fist 

ຂອງພຣະອ ງໃນໄລຍະນົ້ າ, ແລະການໂຈມຕີ ໃນເຈັດນົ້ າ, 

ແລະເຮັດໃຫົ້ ຜູົ້ ຊາຍໃນໄລຍະຂົ້ າມແຫົ້ ງ. 16 ຈະມີ ທາງດ່ວນສ າລັບການທີ່ ເຫລື ອຢູ່ຂອງປະຊາຊ ນຂອງ
ພຣະອ ງຜູົ້ ທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບການໄວົ້ ຈາກອັດຊີ ເຣຍໄດົ້ , ໃນຖານະເປັນ 
ມັນແມ່ນສ າລັບອິ ດສະຣາເອນໃນວັນທີ່ ເຂ າເກີ ດຂ ົ້ ນມາຈາກທີ່ ດິ ນຂອງອີ ຢິ ບໄດົ້ . (ເອຊາຢາ 11: 11-

16) 
ເອຊາຢາຍັງໄດົ້ ແຮງບັນດານໃຈໃນການຂຽນ: 

2 ໃນປັດຈຸບັນມັນຈະບັງເກີ ດຂ ົ້ ນໃນຍຸກສຸດທົ້ າຍທີ່ ວ່າພູເຂ າຂອງເຮື ອນພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຈະໄດົ້ ຮັບກາ
ນສົ້ າງຕັົ້ ງຂ ົ້ ນຢູ່ດົ້ ານເທິ ງຂອງພູເຂ າໄດົ້ , 

ແລະຈະໄດົ້ ຮັບການຍ ກຂົ້ າງເທິ ງເນີ ນພູໄດົ້ ; ແລະປະເທດຊາດທັງຫມ ດຈະຕົ້ ອງໄຫ ກັບມັນ 3 ຈ ານວນ
ຫ າຍປະຊາຊ ນຈະມາແລະເວ ົ້ າວ່າ, "ມາເຖີ ດ, ແລະໃຫົ້ ພວກເຮ າໄປເຖິງພູຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ, 

ທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງພຣະເຈ ົ້ າຂອງຢາໂຄບ. ພຣະອ ງຈະສອນໃຫົ້ ພວກເຮ າວິ ທີ ການຂອງພຣະອ ງ, 

ແລະພວກເຮ າຈະເດີ ນໄປໃນເສັົ້ ນທາງຂອງພຣະອ ງ "ສ າລັບການອອກຂອງສີ ໂອນຈະອອກໄປກ ດຫ
ມາຍ, ແລະພຣະຄ າຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຈາກເຢຣູຊາເລັມ 4 ພຣະອ ງຈະຕັດສິ ນລະຫວ່າງປະເທດ, 

ແລະສ່ັງຫົ້ າມປະຊາຊ ນຈ ານວນຫ າຍ.. ພວກເຂ າຈະຕີ ດາບຂອງພວກເຂ າເຂ ົ້ າໄປໃນ ແລະ 



ຂອງເຂ າເຈ ົ້ າເຂ ົ້ າໄປໃນສຽງ. ປະເທດຊາດຈະບ ່ ຍ ກດາບຕ ່ ປະເທດຊາດ, 

ທັງພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະໄດົ້ ຮຽນຮູົ້ ການສ ງຄາມອີ ກ ... 11 ມີ ລັກສະນະອັນສູງສ ່ ງຂອງຜູົ້ ຊາຍຈະໄດົ້ ຮັບການ, 

ຄວາມຈອງຫອງຂອງມະນຸດຈະໄດົ້ ຮັບ ກ ົ້ ມລ ງ, 

ແລະພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຜູົ້ ດຽວຈະໄດົ້ ຮັບການຍ ກໃນມື ົ້ ນັົ້ ນ. (ເອຊາອີ  2: 2-4,11) 
ດ່ັງນັົ້ ນ, ມັນຈະເປັນການໃຊົ້ ເວລາ ຂອງສັນຕິພາບໃນທ ່ ວໂລກ. ໃນທີ່ ສຸດ, ນີ ົ້ ຈະເປັນຕະຫ ອດໄປ, 

ກັບພຣະເຢຊູປ ກຄອງ. ອີ ງຕາມພຣະຄ າພີຕ່າງໆ (ເພງສັນລະເສີ ນ 90: 4; 92: 1; ເອຊາຢາ 2:11; 6: 2), 

ສອນນີ ົ້ ຈະແກ່ຍາວເຖິງ 1,000 ປີ  (ສານສູງສຸດ 97). 
ເອຊາຢາໄດົ້ ຮັບການດ ນໃຈຍັງຂຽນດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ົ້ : 

6 ສ າລັບພວກເຮ າເປັນເດັກນົ້ ອຍທີ່ ເກີ ດມາ, 

ໃຫົ້ ແກ່ພວກເຮ າເປັນພຣະບຸດຈະໄດົ້ ຮັບ; ແລະລັດຖະບານຈະຢູ່ບ່າຂອງພຣະອ ງ. ແລະຊື່ ຂອງພຣະອ 
ງຈະໄດົ້ ຮັບການເອີ ົ້ ນວ່າສິ່ ງມະຫັດ, ທີ່ ປ ກສາ, ພຣະເຈ ົ້ າ, ອັນເປັນນິ ດຂອງພຣະບິ ດາ, 

ນາຂອງສັນຕິພາບ. 7 ຂອງການເພ່ີມຂ ົ້ ນຂອງລັດຖະບານແລະສັນຕິພາບຂອງພຣະອ ງຈະມີ ທົ້ າຍທີ່ ບ ່
ມີ , ເທິ ງບັນລັງຂອງດາວິ ດແລະໃນໄລຍະອານາຈັກຂອງພຣະອ ງ, ໃນການສ່ັງຊື ົ້ ແລະສົ້ າງຕັົ້ ງ 
ມັນມີ ການພິພາກສາແລະຄວາມຍຸດຕິທ າຈາກທີ່ ໃຊົ້ ເວລາຕ ່ ຫນົ້ າທີ່ , 

ເຖິງແມ່ນວ່າຕະຫ ອດໄປ. ກະຕື ລື ລ ົ້ ນຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຂອງການເປັນເຈ ົ້ າພາບຈະດ າເນີ ນການນີ ົ້
. (ເອຊາຢາ 9: 6-7) 

ສັງເກດເຫັນວ່າເອຊາຢາໄດົ້ ກ່າວວ່າພຣະເຢຊູຈະມາແລະການສົ້ າງຕັົ້ ງອານາຈັກທີ່ ມີ ລັດຖະບານ. ໃນຂະນະທີ່
ຈ ານວນຫ າຍຜູົ້ ທີ່ ປະກອບອາຊີ ບພຣະຄຣິ ດອົ້ າງ ນີ ົ້ , ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເດື ອນທັນວາແຕ່ລະປີ , 

ພວກເຂ າເຈ ົ້ າມີ ແນວໂນົ້ ມທີ່ ຈະມອງຂົ້ າມວ່າມັນແມ່ນການທ ານາຍຫ າຍກ່ວາຄວາມຈິ ງທີ່ ວ່າພຣະເຢຊູຈະໄດົ້
ຮັບການເກີ ດ. ຄ າພີໄບເບິ ນສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າມີ ລັດຖະບານທີ່ ມີ ລະບຽບກ ດຫມາຍ
ໃນໄລຍະຫ ວຂ ົ້ ໃດຫນ ່ ງ, ແລະວ່າພຣະເຢຊູຈະຫ າຍກວ່າມັນ. ເອຊາຢາ, ດານີ ເອນ, 

ແລະຄ ນອື່ ນໄດົ້ ທ ານາຍໄວົ້ ມັນ. 
ກ ດຫມາຍຂອງພຣະເຈ ົ້ າມີ ວິ ທີ ການຂອງຄວາມຮັກ (ມັດທາຍ 22: 37-40; ໂຢຮັນ 15:10) 

ແລະອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າຈະໄດົ້ ຮັບການປ ກຄອງຕາມກ ດຫມາຍເຫ  ່ ານັົ້ ນ. ເພາະສະນັົ້ ນອານາຈັກຂອງພ
ຣະເຈ ົ້ າ, ເຖິງວ່າຈະມີ ວິ ທີ ການຈ ານວນຫ າຍໃນໂລກເບິ່ ງມັນ, ຈະໄດົ້ ຮັບການໂດຍອີ ງຕາມການຄວາມຮັກ. 
ເພງສະດຸດີ ແລະເພ່ີມເຕີ ມ 
ມັນບ ່ ແມ່ນພຽງແຕ່ ແລະເອຊາຢາວ່າພຣະເຈ ົ້ າດ ນໃຈໃຫົ້ ຂຽນກ່ຽວກັບອານາຈັກສະເດັດມາຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 

ເອເຊກຽນໄດົ້ ດ ນໃຈໃຫົ້ ຂຽນວ່າຜູົ້ ທີ ່ ຂອງຊ ນເຜ ່ າຂອງອິ ດສະຣາເອນ (ບ ່ ພຽງແຕ່ຊາວຢິ ວ) 

ຜູົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຮັບກະແຈກກະຈາຍໃນໄລຍະເວລາຂອງການເຈັບທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ຈະໄດົ້ ຮັບການເຕ ົ້ າໂຮມກັນໃນອານາຈັກ

ພັນປີ : 
17 ເພາະສະນັົ້ ນເວ ົ້ າວ່າ, "ດ່ັງນັົ້ ນພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຈ ົ້ າ:" ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະເກັບຈາກປະຊາຊ ນ, 

ປະຊຸມທ່ານຈາກບັນດາປະເທດບ່ອນທີ່ ທ່ານໄດົ້ ຮັບການກະແຈກກະຈາຍ, 

ແລະຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະໃຫົ້ ທ່ານທີ່ ດິ ນຂອງອິ ດສະຣາເອນ. "18 ແລະເຂ າເຈ ົ້ າຈະມີ , 

ແລະພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະເອ າໄປສິ່ ງ 

ທັງຫມ ດຂອງຕ ນແລະຄວາມຫນົ້ າກຽດຊັງທັງຫມ ດຂອງຕ ນອອກຈາກມີ . 19 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, 

ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະໃຫົ້ ໃຈດຽວແລະຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະເອ າໃຈໃສ່ເປັນພຣະວິ ນຍານໃຫມ່ພາຍໃນໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ, 

ແລະໃຊົ້ ເວລາຫ ວໃຈຫີ ນອອກຈາກເນື ົ້ ອຫນັງຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ, ແລະໃຫົ້ ພວກເຂ າຫ ວໃຈ 



ຂອງເນື ົ້ ອຫນັງ, 20 ວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າອາດຈະຍ່າງໃນກ ດຫມາຍຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າແລະຮັກສາຄ າຕັດສິ ນ

ຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າແລະເຮັດໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ; ແລະພວກເຂ າຈະເປັນປະຊາຊ ນຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 

ແລະຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະເປັນພຣະເຈ ົ້ າຂອງພວກເຂ າ. 21 ແຕ່ສ າລັບຜູົ້ ທີ່ ມີ ຫ ວໃຈປະຕິບັດຕາມຄວາມປາຖ

ະຫນາສ າລັບສິ່ ງທີ່ ຫນົ້ າກຽດຊັງຂອງພວກເຂ າແລະຄວາມຫນົ້ າກຽດຊັງຂອງພວກເຂ າ, 

ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະ ການກະທ າຂອງເຂ າເຈ ົ້ າກ່ຽວກັບຫ ວຫນົ້ າຂອງຕ ນເອງຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ, " 
ກ່າວວ່າພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຈ ົ້ າ. (ເອເຊກຽນ 11: 17-21) 

ລູກຫລານຂອງຊ ນເຜ ່ າຂອງອິ ດສະຣາເອນຈະບ ່ ມີ ຕ ່ ໄປອີ ກແລົ້ ວຈະໄດົ້ ຮັບການກະແຈກກະຈາຍ, 

ແຕ່ຈະເຊື່ ອຟັງກ ດຫມາຍຂອງພຣະເຈ ົ້ າແລະໃຫົ້ ຢຸດເຊ າການກິນອາຫານສິ່ ງທີ່ ຫນົ້ າລັງກຽດ 
(ລະບຽບພວກເລວີ  11 ພຣະບັນຍັດສອງ 14). 
ສັງເກດເຫັນໄດົ້ ດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ົ້ ໃນເພງສັນລະເສີ ນກ່ຽວກັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ: 

27 ທີ່ ສຸດທັງຫມ ດຂອງໂລກຈະຈື່ ຈ າແລະເຮັດໃຫົ້ ພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ, 

ແລະຄອບຄ ວທັງຫມ ດຂອງປະເທດຊາດຈະນະມັດສະການກ່ອນທີ່ ທ່ານຈະ. 28 ສ າລັບອານາຈັກແມ່ນ
ພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ, ແລະພຣະອ ງໄດົ້ ປ ກຄອງໃນໄລຍະປະເທດຊາດ. (ທ່ານ22: 27-28) 
6  ຂອງທ່ານ, ພຣະເຈ ົ້ າ, ເປັນຕະຫ ອດໄປແລະເຄີ ຍ;  ຂອງຄວາມຊອບທ າເປັນ 
ຂອງອານາຈັກຂອງທ່ານໄດົ້ . (ທ່ານ45: 6) 
10 ວຽກງານຂອງທ່ານທັງຫມ ດຈະສັນລະເສີ ນທ່ານ, ພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ, 

ແລະໄພ່ພ ນຂອງເຈ ົ້ າຈະເປັນພອນໃຫົ້ ແກ່ທ່ານ. 11 ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະເວ ົ້ າພາສາຂອງລັດສະຫມີ ພາບຂ
ອງອານາຈັກຂອງທ່ານ, 

ແລະສ ນທະນາຂອງພະລັງງານຂອງທ່ານ, 12 ເພ່ືອເຮັດໃຫົ້ ເປັນທີ່ ຮູົ້ ຈັກກັບພວກລູກຊາຍຂອງຜູົ້ ຊາຍ
ການກະທ າອັນຍິ່ ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອ ງ, ແລະ 
ສະຫງ່ າງາມອັນຮຸ່ງໂລດຂອງອານາຈັກຂອງພຣະອ ງ. 13 ອານາຈັກຂອງທ່ານແມ່ນເປັນອານາຈັກອັນເ
ປັນນິ ດ, ແລະການຄອບຄອງຂອງທ່ານອ ດທ ນຕະຫ ອດທັງຫມ ດ. (ຄ າເພງ 145: 10-13) 

ນັກຂຽນຕ່າງໆໃນສັນຍາເກ ່ າຍັງ ກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງອານາຈັກ (ເຊັ່ ນ: ເອເຊກຽນ 20:33 ໂອບາດີ  21 

ທ່ານ4: 7). 
ດ່ັງນັົ້ ນ, ໃນເວລາທີ່ ພຣະເຢຊູເລີ່ ມຕ ົ້ ນການສອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ການສ ນທະນາຂອງພຣະອ ງທັນທີ ທັນໃດມີ ຄວາມຄຸົ້ ນເຄີ ຍກັບແນວຄວາມຄິ ດພືົ້ ນຖານທີ່ ບາງ. 
4. ອັກຄະສາວ ກໄດົ້ ສອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກ? 

ໃນຂະນະທີ່ ຈ ານວນຫ າຍປະຕິບັດເຊັ່ ນພຣະກິດຕິຄຸນເປັນພຽງແຕ່ຂ່າວດີ ກ່ຽວກັບບຸກຄ ນຂອງພຣະເຢຊູ, 

ຄວາມເປັນຈິ ງແລົ້ ວແມ່ນວ່າການຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄດົ້ ສອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 
ວ່າເປັນຂ ົ້ ຄວາມທີ່ ພຣະເຢຊູໄດົ້ ນ າເອ າ. 
ໂປໂລໄດົ້ ສອນຊະອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ 
ອັກຄະສາວ ກໂປໂລໄດົ້ ຂຽນກ່ຽວກັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າແລະພຣະເຢຊູ: 



8 ແລະພຣະອ ງໄດົ້ ເຂ ົ້ າໄປໃນທ າມະສາລາແລະໄດົ້ ໂອົ້ ລ ມຢ່າງກົ້ າຫານເປັນເວລາສາມເດື ອນ, 

ສ ມເຫດສ ມຜ ນແລະຊຸກຍູົ້ ໃຫົ້ ກ່ຽວກັບສິ່ ງທີ່ ເປັນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້  (ກິດຈະການ 19: 
8). 
25 ແລະຄວາມຈິ ງແລົ້ ວ, ໃນປັດຈຸບັນຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຮູົ້ ວ່າທ່ານທັງຫມ ດ, 

ບັນດາຜູົ້ ທີ່ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ໄປປະກາດອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ (ກິດຈະການ 20:25) ໄດົ້ . 
23 ດ່ັງນັົ້ ນໃນເວລາທີ່ ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຮັບການແຕ່ງຕັົ້ ງໃຫົ້ ເຂ າວັນ, 

ຈ ານວນຫ າຍມາຫາພຣະອ ງຢູ່ໃນທີ່ ພັກຂອງພຣະອ ງ, ທີ່ ພຣະອ ງອະທິ ບາຍແລະ 
ເປັນພະຍານເຖິງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ຊັກຊວນໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຈາກທັງສອງກ ດຫມາຍຂອງໂມເຊແລະສາດສະດາໄດົ້ , 

ຈາກຕອນເຊ ົ້ າ 
ຕອນແລງ. ... 31 ປະກາດອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າແລະການສິ ດສອນສິ່ ງທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບພຣະຜູົ້ ເປັນເ
ຈ ົ້ າພຣະເຢຊູຄຣິ ດດົ້ ວຍຄວາມຫມັົ້ ນໃຈທັງຫມ ດ, ບ ່ ມີ ໃຜຫົ້ າມບ ່ ໃຫົ້ ເຂ າ (ກິດຈະການ 28: 23,31). 

ສັງເກດເຫັນວ່າອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າບ ່ ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ 
(ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອ ງໄດົ້ ເປັນພາກສ່ວນທີ່ ສ າຄັນຂອງມັນ), 
ດ່ັງທີ່ ໂປໂລຍັງໄດົ້ ສອນກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຕ່າງຫາກຈາກສິ່ ງທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້ ສອນກ່ຽວກັບອານາຈັກຂອງພຣະເ
ຈ ົ້ າ. 
ໂປໂລຍັງເອີ ົ້ ນວ່າມັນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ແຕ່ວ່ານີ ົ້ ແມ່ນຍັງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ: 
9 ... ພວກເຮ າປະກາດກັບທ່ານພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຈ ົ້ າ 
... 12 ທີ່ ວ່າທ່ານຈະຍ່າງມີ ຄຸນຄ່າຂອງພຣະເຈ ົ້ າຜູົ້ ທີ່ ຮຽກຮົ້ ອງໃຫົ້ ທ່ານເຂ ົ້ າໄປໃນອານາຈັກຂອງພຣະອ ງ
ເອງແລະລັດສະຫມີ ພາບ. (1 ເທຊະໂລນິ ກ 2: 9,12) 

ໂປໂລຍັງເອີ ົ້ ນວ່າມັນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະຄຣິ ດ (ທ່ານ1:16) ໄດົ້ . "ຂ ົ້ ຄວາມທີ່ ດີ " ຂອງພຣະເຢຊູ, 

ຂ ົ້ ຄວາມທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້ ສອນ. 
ພິຈາລະນາວ່າມັນແມ່ນການບ ່ ພຽງແຕ່ເປັນພຣະກິດຕິຄຸນກ່ຽວກັບບຸກຄ ນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິ ດຫ ື ພຽງແຕ່
ກ່ຽວກັບຄວາມລອດສ່ວນບຸກຄ ນ. ໂປໂລໄດົ້ ກ່າວພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະຄຣິ ດປະກອບການເຊື່ ອຟັງພຣະເ
ຢຊູ, ການກັບຄື ນຂອງພຣະອ ງ, ແລະການພິພາກສາຂອງພຣະເຈ ົ້ າ: 

6 ... 
ພຣະເຈ ົ້ າເພ່ືອຊ າລະກັບຄວາມຍາກລ າບາກຜູົ້ ທີ່ ບັນຫາຜູົ້ ທີ່ ທ່ານ, 7 ແລະເພ່ືອໃຫົ້ ທ່ານຜູົ້ ທີ່ ມີ ສ່ວນທີ່ ເ
ຫ ື ອແກົ້ ໄຂບັນຫາກັບພວກເຮ າໃນເວລາທີ່ ພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຢຊູໄດົ້ ຖື ກເປີ ດເຜີ ຍຈາກສະຫວັນມີ
ເທວະດາ ຂອງພຣະອ ງ, 8 ໃນ ໄຟການແກົ້ ແຄົ້ ນກ່ຽວກັບຜູົ້ ທີ່ ບ ່ ຮູົ້ ຈັກພຣະເຈ ົ້ າ, 

ແລະໃນບັນດາຜູົ້ ທີ່ ບ ່ ເຊື່ ອຟັງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຂອງພວກເຮ າພຣະເຢຊູຄຣິ ດ. 9 ເ
ຫ  ່ ານີ ົ້ ຈະຖື ກລ ງໂທດດົ້ ວຍການທ າລາຍອັນເປັນນິ ດຈາກທີ່ ປະທັບຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າແລະຈາກລັດ
ສະຫມີ ພາບຂອງພະລັງງານຂອງພຣະອ ງ, 10 ໃນເວລາທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້ ມາ, ໃນມື ົ້ ນັົ້ ນ, 

ໄດົ້ ຮັບການສັນລະເສີ ນໃນ ໄພ່ພ ນຂອງພຣະອ ງແລະຈະໄດົ້ ຮັບການຍົ້ ອງຍ ບັນດາທັງຫມ ດຜູົ້ ທີ່ ເຊື່ ອ, 

ເພາະວ່າປະຈັກພະຍານຂອງພວກເຮ າໃນບັນດາທ່ານໄດົ້ ມີ ການເຊື່ ອ (2 ເທຊະໂລນິ ກ 1: 6-10). 
ພຣະສັນຍາໃຫມ່ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າອານາຈັກແມ່ນບາງສິ່ ງບາງຢ່າງທີ່ ພວກເຮ າຈະໄດົ້ ຮັບ, 

ບ ່ ວ່າພວກເຮ າໃນປັດຈຸບັນຢ່າງເຕັມສ່ວນເປັນເຈ ົ້ າຂອງມັນ: 
28 ພວກເຮ າໄດົ້ ຮັບອານາຈັກທີ່ ບ ່ ສາມາດໄດົ້ ຮັບການ (ເຫບເລີ  12:28). 



ພວກເຮ າສາມາດເຂ ົ້ າໃຈແລະຫວັງວ່າຈະເປັນສ່ວນຫນ ່ ງຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໃນປັດຈຸບັນ, 

ແຕ່ບ ່ ໄດົ້ ລະບຸຢ່າງເຕັມສ່ວນມັນ. 
ໂດຍສະເພາະໄດົ້ ຢື ນຢັນວ່າຫນ ່ ງບ ່ ໄດົ້ ຢ່າງເຕັມສ່ວນເຂ ົ້ າໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າມາເປັນມະນຸດໃນໂລກ, ຍົ້
ອນວ່າມັນຈະເກີ ດຫຍັງຂ ົ້ ນຫ ັ ງຈາກການຟື ົ້ ນຄື ນຊີ ວິ ດ: 

50 ໃນປັດຈຸບັນນີ ົ້ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າເວ ົ້ າວ່າ, 

ພ່ີນົ້ ອງທັງຫລາຍທີ່ ມີ ເນື ົ້ ອຫນັງແລະເລື ອດບ ່ ສາມາດຮັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ; ຫ ື ບ ່  
ສ ົ້ ລາດບັງຫ ວງເປັນມ ລະດ ກ 51 ຈ ່ ງເບິ່ ງ, ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າບອກທ່ານຄວາມລ ກລັບ:. 
ພວກເຮ າຈະບ ່ ນອນທັງຫມ ດ, ແຕ່ວ່າພວກເຮ າທັງຫມ ດທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບ - 52 ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນ 
ຂອງຕາໄດົ້ , ທີ່  ສຸດທົ້ າຍ. ສ າລັບ ຈະສຽງ, ແລະຄ ນຕາຍຈະໄດົ້ ຮັບການຍ ກຂ ົ້ ນມາ, 

ແລະພວກເຮ າຈະມີ ການປ່ຽນແປງ (1 ໂກລິ ນໂທ 15: 50-52). 
1 ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄລ່ທ່ານເພາະສະນັົ້ ນຈ ່ ງກ່ອນທີ່ ພຣະເຈ ົ້ າແລະພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຢຊູຄຣິ ດ, 

ຜູົ້ ທີ່ ຈະຕັດສິ ນດ າລ ງຊີ ວິ ດແລະການຕາຍຢູ່ໃນປະກ ດອອກແລະອານາຈັກຂອງພຣະອ ງ (2 ຕີ ໂມທຽວ 
4: 1). 

ທ່ານບ ່ ພຽງແຕ່ໄດົ້ ສອນວ່າ, ແຕ່ວ່າພຣະເຢຊູຈະໃຫົ້ ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າພຣະບິ ດາ: 
20 ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນພຣະຄຣິ ດແມ່ນເພ່ີມຂ ົ້ ນຈາກການຕາຍ, 

ແລະໄດົ້ ກາຍເປັນຜ ນທ າອິ ດຂອງຜູົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຫ ຸ ດລ ງນອນຫລັບ. 21 ສ າລັບການນັບຕັົ້ ງແຕ່ໂດຍຜູົ້ ຊາຍມາ
ເສຍຊີ ວິ ດ, ໂດຍຜູົ້ ຊາຍຍັງມາຟື ົ້ ນຄື ນຊີ ວິ ດຂອງຄ ນຕາຍ. 22 ສ າລັບໃນອາດາມທັງຫມ ດເສຍຊີ ວິ ດ, 

ເຖິງແມ່ນວ່າສະນັົ້ ນ 
ໃນພຣະຄຣິ ດທັງຫມ ດຈະໄດົ້ ຮັບການເຮັດໃຫົ້ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ 23 ແຕ່ລະຄ ນຢູ່ໃນຄ າສ່ັງຂອງຕ ນເອງ:. 
ພຣະຄຣິ ດ ໄດົ້ , ຫລັງຈາກນັົ້ ນຜູົ້ ທີ່ ມີ ພຣະຄຣິ ດຢູ່ຂອງພຣະອ ງ 24 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, ມາໃນຕອນທົ້ າຍຂອງ, 

ໃນເວລາທີ່ ພຣະອ ງປ ດປ່ອຍອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າພຣະບິ ດາ, ໃນເວລາທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້ ເຮັດໃຫົ້ ເປັນ. 
ໃນທີ່ ສຸດກັບກ ດລະບຽບທັງຫມ ດແລະອ ານາດທັງຫມ ດແລະພະລັງງານ. 25 ສ າລັບພຣະອ ງຕົ້ ອງປ ກຄ
ອງຈ ນເຖິງພຣະອ ງໄດົ້ ເຮັດໃຫົ້ ສັດຕູທັງຫມ ດຢູ່ພາຍໃຕົ້ ຕີ ນຂອງພຣະອ ງ.(1 ໂກລິ ນໂທ 15: 20-25). 

ໂປໂລຍັງໄດົ້ ສອນວ່າບ ່ ຍຸດຕິທ າ (ພຣະບັນຍັດ) ຈະບ ່ ຮັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ: 
9 ແຕ່ທ່ານບ ່ ຮູົ້ ວ່າຜູົ້ ບ ່ ຊອບທ າຈະບ ່ ຮັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ? ເຮັດແນວໃດບ ່ ໄດົ້ ຮັບການ. ການຜິ
ດຊາຍຍິ ງບ ່ , ຫ ື , ແຕ່ບ ່ ມີ ຄ ນຫລິ ົ້ ນຊູົ້ , ແຕ່ບ ່ ມີ ໂສເພນີ , ແຕ່ບ ່ ມີ ຄ ນຫ ິ ົ້ ນສະຫວາດ, 10 ແຕ່ບ ່ ມີ , ຫ ື , 

ຫ ື ຂີ ົ້ ເມ າ, ຫ ື , ຫ ື ສ ົ້ ໂກງຈະມູນມ ລະດ ກອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ (1 ໂກລິ ນໂທ 6: 9-10) ການ. 
19 ໃນປັດຈຸບັນວຽກງານຂອງເນື ົ້ ອຫນັງແມ່ນເຫັນໄດົ້ ຊັດເຈນ, ເຊິ່ ງແມ່ນ: ການຫລິ ົ້ ນຊູົ້ , 

ການຜິດຊາຍຍິ ງ, ຄວາມບ ່ ສະອາດ, ລາມ ກ, ຄວາມກຽດຊັງ, ການຂັດແຍົ້ ງ, ຂອງພຣະພິໂລດ, 

ທະເຍີ ທະຍານທີ່ ເຫັນແກ່ຕ ວ, ການແຕກແຍກ, ການຄາດຕະກ າ, ການເມ າເຫ  ົ້ າ, ສະນຸກສະຫນານ, 

ແລະຊອບ ທີ່ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າບອກທ່ານລ່ວງຫນົ້ າ, ດ່ັງທີ່ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຍັງໄດົ້ ບອກທ່ານໃນເວລາທີ່ ຜ່ານມາ, 

ວ່າຜູົ້ ທີ່ ປະຕິບັດສິ່ ງດ່ັງກ່າວຈະບ ່ ຮັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ (ຄາລາເຕຍ 5: 19-21) ໄດົ້ . 
5 ສ າລັບນີ ົ້ , ທ່ານຮູົ້ ຈັກ, ວ່າການຜິດຊາຍຍິ ງທີ່ ບ ່ ມີ , ຄ ນບ ່ ສະອາດ, ຄ ນໂລພ, ຜູົ້ ທີ່ ເປັນຮູບປັົ້ ນ, 

ມີ ມ ລະດ ກໃດຫນ ່ ງໃນ 
ອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິ ດແລະຂອງພຣະເຈ ົ້ າ (ເອເຟໂຊ 5: 5). 

ພຣະເຈ ົ້ າມີ ມາດຕະຖານແລະຄວາມຕົ້ ອງການການກັບໃຈຈາກບາບຢູ່ໃນຄ າສ່ັງເພ່ືອໃຫົ້ ສາມາດທີ່ ຈະເຂ ົ້ າໄປ
ອານາຈັກຂອງພຣະອ ງ. ອັກຄະສາວ ກໂປໂລໄດົ້ ເຕື ອນວ່າບາງຄ ນຈະໄດົ້ ສອນວ່າ: 

6 ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າປະຫລາດໃຈທີ່ ທ່ານກ າລັງປ່ຽນເປັນສີ ທັນທີ ນັົ້ ນທັນທີ ທີ່ ພຣະອ ງຜູົ້ ທີ່ ເອີ ົ້ ນວ່າທ່ານໃນພຣ
ະຄຸນຂອງພຣະຄຣິ ດ, 



ເປັນພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ, 7 ທີ່ ບ ່ ແມ່ນຄ ນອື່ ນ; ແຕ່ມີ ບາງຄ ນທີ່ ມີ ບັນຫາແລະຕົ້ ອງການທີ່
ຈະບິ ດເບື ອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະຄຣິ ດ. 8 ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮ າ, 

ຫ ື ນາງຟົ້ າມາຈາກສະຫວັນ, 

ປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນອື່ ນໆທີ່ ໃຫົ້ ທ່ານກ່ວາສິ່ ງທີ່ ພວກເຮ າໄດົ້ ປະກາດກັບທ່ານ, 

ໃຫົ້ ເຂ າຖື ກເຄາະຮົ້ າຍ. 9 ດ່ັງທີ່ ພວກເຮ າ ໄດົ້ ເວ ົ້ າວ່າກ່ອນ, 

ສະນັົ້ ນໃນປັດຈຸບັນຂົ້ າພະເຈ ົ້ າເວ ົ້ າວ່າອີ ກເທື່ ອຫນ ່ ງ, 

ຖົ້ າຫາກວ່າໃຜປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນອື່ ນໆກັບທ່ານຫ າຍກວ່າສິ່ ງທີ່ ທ່ານໄດົ້ ຮັບການ, 

ປ່ອຍໃຫົ້ ເຂ າຖື ກເຄາະຮົ້ າຍ. (ທ່ານ1: 6-9) 
3 ແຕ່ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຢົ້ ານກ ວ, ຖົ້ າບ ່ ດ່ັງນັົ້ ນທ່ານທ່ານທ່ານທ່ານລາວ, 

ສະນັົ້ ນຈິ ດໃຈຂອງທ່ານອາດຈະໄດົ້ ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກນາຊ ່ ງຢູ່ໃນພຣະຄຣິ ດ. 4 ຖົ້ າຫາກວ່າຜູົ້ ທີ່

ມາປະກາດພຣະເຢຊູຄ ນອື່ ນຜູົ້ ທີ່ ເຮ າບ ່ ໄດົ້ ປະກາດ, ຫ ື ຖົ້ າວ່າທ່ານໄດົ້ ຮັບການ 
ພຣະວິ ນຍານທີ່ ແຕກຕ່າງກັນທີ່ ທ່ານຍັງບ ່ ໄດົ້ ຮັບ, 

ຫ ື ພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ ແຕກຕ່າງກັນທີ່ ທ່ານບ ່ ໄດົ້ ຮັບການຍອມຮັບ - 
ທ່ານອາດຈະເຮັດໃຫົ້ ດີ ຂ ົ້ ນກັບມັນ! (2 ໂກລິ ນໂທ 11: 3-4) 

ຈະເປັນແນວໃດ "ອື່ ນໆ" ແລະ "ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ," ທີ່ ບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງຕ ວຈິ ງ, ພຣະກິດຕິຄຸນ? 
ພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ ບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງມີ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ. 
ໂດຍທ ່ ວໄປ, 

ພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ ບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງເປັນການເຊື່ ອຖື ທີ່ ທ່ານບ ່ ຈ າເປັນຕົ້ ອງເຊື່ ອຟັງພຣະເຈ ົ້ າແລະກ ່ ພະຍາຍາມທີ່ ຈະດ 
າລ ງຊີ ວິ ດທີ່ ແທົ້ ຈິ ງກັບວິ ທີ ການຂອງພຣະອ ງໃນຂະນະທີ່ ອົ້ າງວ່າຮູົ້ ຈັກພຣະເຈ ົ້ າ ( cf. ມັດທາຍ 7: 21-

23). ມັນມັກຈະເຮັດໃຫົ້ ໄດົ້ ຮັບການເຫັນແກ່ຕ ວ, ຮັດກຸມ. 
ທ່ານ ທ່ານ ທ່ານຕ ່ າກ່ວາສ າລັບພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ ບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງເກື ອບ 6000 ປີ ກ່ອນຫນົ້ ານີ ົ້  (ປະຖ ມມະການ 3) 

ແລະແບູ່ງມະນຸດໄດົ້ ມີ ການເຊື່ ອກັນວ່າວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າຮູົ້ ດີ ກ່ວາພຣະເຈ ົ້ າແລະຄວນຕັດສິ ນໃຈທີ່ ດີ ແລະຄວາ
ມຊ ່ ວຮົ້ າຍສ າລັບຕ ນເອງ. ແມ່ນແລົ້ ວ, ຫ ັ ງຈາກທີ່ ພຣະເຢຊູມາ, 

ຊື່ ຂອງພຣະອ ງໄດົ້ ມັກຈະຕິດກັບບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງຕ່າງໆພຣະກິດຕິຄຸນ, 

ແລະນີ ົ້ ໄດົ້ ຮັບການສື ບຕ ່ ແລະຈະສື ບຕ ່ ເຂ ົ້ າໄປໃນທີ່ ໃຊົ້ ເວລາຂອງການສຸດທົ້ າຍ ທ່ານໄດົ້ . 
ໃນປັດຈຸບັນກັບຄື ນໄປບ່ອນໃນເວລາທີ່ ອັກຄະສາວ ກໂປໂລ, 

ພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ ບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງແມ່ນເປັນສິ່ ງຈ າເປັນ / ປະສ ມ 
ຂອງຄວາມຈິ ງແລະຄວາມຜິດພາດ.  ໂດຍພືົ້ ນຖານແລົ້ ວເຊື່ ອວ່າຄວາມຮູົ້ ພິເສດໄດົ້ ສິ່ ງທີ່ ຕົ້ ອງການທີ່ ຈະບັນ
ລຸຄວາມເຂ ົ້ າໃຈທາງວິ ນຍານ, 

ລວມທັງຄວາມລອດ.  ແນວໂນົ້ ມທີ່ ຈະເຊື່ ອວ່າສິ່ ງທີ່ ເນື ົ້ ອຫນັງບ ່ ແມ່ນຂອງທີ່ ບ ່ ມີ ຜ ນສະທົ້ ອນໂດຍສະເພາະແ
ລະພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຖື ກກ ງກັນຂົ້ າມກັບການເຊື່ ອຟັງພຣະເຈ ົ້ າໃນເລື່ ອງຄື ຄັົ້ ງທີ  VII, 

ວັນຊະບາໂຕ. ຫນ ່ ງໃນຜູົ້ ນ າທີ່ ບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງດ່ັງກ່າວນີ ົ້ ແມ່ນ ຜູົ້ ທີ່ ໄດົ້ ເຕື ອນໂດຍອັກຄະສາວ ກເປໂຕ 
(ກິດຈະການ 8: 18-21). 

ແຕ່ວ່າມັນບ ່ ແມ່ນເລື່ ອງງ່ າຍ 
ພຣະສັນຍາໃຫມ່ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າ ສອນຊະອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ: 

5 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, 

ຟີ ລິ ບໄດົ້ ລ ງໄປຫາເມື ອງຊາມາເລຍແລະປະກາດພຣະຄຣິ ດເພ່ືອໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ. ... 12 ພວກເຂ າເຈ ົ້ າເຊື່ ອ
ກັນວ່າ ເປັນອ ງປະກາດສິ່ ງທີ່ ກ່ຽວກັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ ... (ກິດຈະການ 8: 5,12). 

ແຕ່ພຣະເຢຊູ, , ແລະພວກສາວ ກໄດົ້ ສອນວ່າມັນບ ່ ແມ່ນເລື່ ອງງ່ າຍທີ່ ຈະເຂ ົ້ າໄປໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ: 



24 ແລະໃນເວລາທີ່ ພຣະເຢຊູໄດົ້ ເຫັນວ່າລາວໄດົ້ ກາຍເປັນໂສກເສ ົ້ າຫ າຍ, ພຣະອ ງໄດົ້ ກ່າວວ່າ, 

"ວິ ທີ ການຍາກທີ່ ມັນແມ່ນສ າລັບຜູົ້ ທີ່ ມີ ອຸດ ມສ ມບູນທີ່ ຈະເຂ ົ້ າໄປອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ! 25 ສ າລັບມັ
ນເປັນການງ່ າຍສ າລັບ ໃນການໄປໂດຍຜ່ານການຕາຂອງເຂັມກ່ວາສ າລັບການໃດຫນ ່ ງ 
ຜູົ້ ຊາຍອຸດ ມສ ມບູນທີ່ ຈະເຂ ົ້ າໄປອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. " 
26 ແລະຜູົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຍິ ນມັນເວ ົ້ າວ່າ, "ຖົ້ າຢ່າງນັົ້ ນໃຜຈະລອດໄດົ້ " 
27 ແຕ່ພຣະອ ງໄດົ້ ກ່າວວ່າ, "ສິ່ ງທີ່ ເປັນໄປບ ່ ໄດົ້ ກັບຜູົ້ ຊາຍທີ່ ເປັນໄປໄດົ້ ກັບພຣະເຈ ົ້ າ." (ລູກາ 18: 24-

27) 
22 "ພວກເຮ າຕົ້ ອງໄດົ້ ຜ່ານຄວາມຍາກລ າບາກຫ າຍໃນອານາຈັກຂອງ 
ພຣະເຈ ົ້ າ "(ກິດຈະການ 14:22). 
3 ພວກເຮ າກ າລັງຜູກເພ່ືອຂອບໃຈພະເຈ ົ້ າສະເຫມີ ໄປສ າລັບທ່ານ, ພ່ີນົ້ ອງ, ມັນເປັນທີ່ ເຫມາະສ ມ, 

ຍົ້ ອນວ່າສັດທາຂອງທ່ານຈະເລີ ນເຕີ ບໂຕຢ່າງຍິ່ ງ, 

ແລະຄວາມຮັກຂອງທຸກຄ ນຂອງທ່ານທັງຫມ ດອຸດ ມໄປສູ່ການອື່ ນໆໃນແຕ່ລະ, 4 ດ່ັງນັົ້ ນພວກເຮ າຕ 
ວເຮ າເອງຈະເວ ົ້ າໂອົ້ ອວດຂອງທ່ານໃນບັນດາຄຣິ ສຕະຈັກຂອງ 
ພຣະເຈ ົ້ າສ າລັບຄວາມອ ດທ ນຂອງທ່ານແລະສັດທາໃນທັງຫມ ດກ ດຂີ່ ຂ ່ ມເຫັງແລະຄວາມຍາກລ າບ
າກຂອງທ່ານທີ່ ທ່ານອ ດທ ນ, 5 ຊ ່ ງເປັນຫລັກຖານສະແດງອອກຂອງການຕັດສິ ນທີ່ ຊອບທ າຂອງພຣ
ະເຈ ົ້ າ, ທີ່ ທ່ານອາດຈະໄດົ້ ຮັບການນັບມີ ຄຸນຄ່າຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ສ າລັບການທີ່ ທ່ານຍັງທ ນທຸກ 6 ນັບຕັົ້ ງແຕ່ມັນເປັນ 
ເປັນສິ່ ງທີ່ ຊອບທ າກັບພຣະເຈ ົ້ າທີ່ ຈະຊ າລະກັບຄວາມຍາກລ າບາກຜູົ້ ທີ່ ບັນຫາທີ່ ທ່ານ, 7 ແລະເພ່ືອໃຫົ້
ທ່ານຜູົ້ ທີ່ ມີ ສ່ວນທີ່ ເຫ ື ອແກົ້ ໄຂບັນຫາກັບພວກເຮ າໃນເວລາທີ່ ພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຢຊູໄດົ້ ຖື ກເປີ ດ
ເຜີ ຍຈາກສະຫວັນມີ ເທວະດາ ຂອງພຣະອ ງ, (2 ເທຊະໂລນິ ກ 1: 3-7). 

ເນື່ ອງຈາກວ່າມີ ຄວາມຫຍຸົ້ ງຍາກ, 

ມີ ພຽງແຕ່ບາງຄ ນໃນປັດຈຸບັນຈະຖື ກເອີ ົ້ ນວ່າແລະໄດົ້ ຮັບຄັດເລື ອກໃນອາຍຸສູງສຸດນີ ົ້ ເປັນສ່ວນຫນ ່ ງຂອງມັນ 
(ມັດທາຍ 22: 1-14; ໂຢຮັນ 6:44; ເຮັບເຣີ  6: 4-6). ຄ ນອື່ ນຈະໄດົ້ ຮັບການເອີ ົ້ ນວ່າຕ ່ ມາ, 

ເປັນພະຄ າພີໄດົ້ ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າຜູົ້ ທີ່  "ຜູົ້ ທີ່ ຜິດຝ່າຍຈິ ດໃຈຈະມາເຖິງຄວາມເຂ ົ້ າໃຈ, 

ແລະຜູົ້ ທີ່ ຈ ່ ມຈະໄດົ້ ຮຽນຮູົ້ ຄ າສອນ" (ເອຊາຢາ 29:24). 

ສອນຊະອານາຈັກ 
ອັກຄະສາວ ກເປໂຕໄດົ້ ສອນວ່າອານາຈັກນີ ົ້ ແມ່ນອັນເປັນນິ ດ, 

ແລະວ່າພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຈ ົ້ າຕົ້ ອງໄດົ້ ຮັບການເຊື່ ອຟັງຢ່າງພາກພຽນຫລື ຈະມີ ການຕັດສິ ນໃຈ: 
10 ເພາະສະນັົ້ ນ, ອົ້ າຍນົ້ ອງທັງຫລາຍ, 

ບ ່ ວ່າຈະເຖິງແມ່ນວ່າດຸຫມ່ັນຫ າຍເພ່ືອເຮັດໃຫົ້ ການໂທແລະການເລື ອກຕັົ້ ງຂອງທ່ານໃຫົ້ ແນ່ໃຈວ່າ, 

ສ າລັບການຖົ້ າຫາກວ່າທ່ານເຮັດສິ່ ງເຫ  ່ ານີ ົ້ ທ່ານຈະບ ່ ສະດຸດ 11 ສ າລັບການດ່ັງນັົ້ ນການເຂ ົ້ າຈະໄດົ້ ຮັບ
ການສະຫນອງໃຫົ້ ທ່ານອຸດ ມສ ມບູນເຂ ົ້ າໄປໃນອານາຈັກອັນເປັນນິ ດຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຂອງພວ
ກເຮ າແລະຜູົ້ ຊ່ອຍໃຫົ້ ລອດພຣະເຢຊູຄຣິ ດ (2 ເປໂຕ 1: 10-11). 
17 ສ າລັບທີ່ ໃຊົ້ ເວລາໄດົ້ ມາສ າລັບການຕັດສິ ນໃຈທີ່ ຈະເລີ່ ມຕ ົ້ ນຢູ່ໃນບົ້ ານຂອງພຣະເຈ ົ້ າ; ແລະຖົ້ າຫາ
ກວ່າມັນຈະເລີ່ ມຕ ົ້ ນກັບພວກເຮ າທ າອິ ດ, 

ສິ່ ງທີ່ ຈະເປັນໃນຕອນທົ້ າຍຂອງຜູົ້ ທີ່ ບ ່ ເຊື່ ອຟັງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ແນວໃດ? (1 ເປໂຕ 
4:17). 

ຫນັງສື ສຸດທົ້ າຍຂອງພະຄ າພີແລະອານາຈັກ 



ຄ າພີໄບເບິ ນສອນວ່າ "ພຣະເຈ ົ້ າຊ ງເປັນຄວາມຮັກ" (1 ໂຢຮັນ 4: 8,16) ແລະພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ ົ້ າ (ໂຢຮັນ 
1: 1,14) 

ສູ່ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າຈະມີ ຄ ນຜູົ້ ທີ່ ແມ່ນຄວາມຮັກແລະຄວາມມີ ລະບຽບກ ດຫມາຍສະຫນັບສະຫນູນຄວ
າມຮັກ, ບ ່ ຊັງ ( cf. ການເປີ ດເຜີ ຍ 22: 14-15). 
ຫນັງສື ສຸດທົ້ າຍຂອງພະຄ າພີໂດຍສະເພາະໄດົ້ ສ ນທະນາໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 

15 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, ທູດເຈັດ: ແລະມີ ສຽງດັງໃນສະຫວັນ, ໂດຍກ່າວວ່າ, 

"ອານາຈັກຂອງໂລກນີ ົ້ ໄດົ້ ກາຍເປັນອານາຈັກຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຂອງພວກເຮ າແລະຂອງພຣະຄຣິ
ດຂອງພຣະອ ງ, ແລະພຣະອ ງຈະປ ກຄອງຕະຫ ອດໄປແລະເຄີ ຍ!" (ຄ າປາກ ດ 11:15). 

ພຣະເຢຊູຈະ ໃນອານາຈັກ! ແລະພະຄ າພີໄດົ້ ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນທັງສອງຂອງຊື່ ຂອງພຣະອ ງ: 
16 ແລະພຣະອ ງໄດົ້ ກ່ຽວກັບການນຸ່ງຂອງພຣະອ ງແລະກ່ຽວກັບຂາຂອງພຣະອ ງຊື່ ລາຍລັກອັກສອນ: 
ຂອງຄ ນແລະພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນ (ຄ າປາກ ດ 19:16). 

ແຕ່ແມ່ນພຣະເຢຊູຜູົ້ ດຽວເທ ່ ານັົ້ ນທີ່ ຈະໄດົ້ ຄອບຄອງ? ສັງເກດເຫັນ ນີ ົ້ ຈາກການເປີ ດເຜີ ຍ: 
4 ແລະຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເຫັນບັນລັງ, ແລະເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ນ່ັງກ່ຽວກັບພວກເຂ າ, 

ແລະການຕັດສິ ນໄດົ້ ສັນຍາວ່າຈະໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ. ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, 

ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເຫັນຈິ ດວິ ນຍານຂອງຜູົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຮັບການ 
ສ າລັບການເປັນພະຍານຂອງເຂ າເຈ ົ້ າກັບພຣະເຢຊູແລະພຣະຄ າຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ຜູົ້ ທີ່ ບ ່ ໄດົ້ ນະມັດສະການສັດເດຍລະສານຫ ື ຮູບພາບຂອງພຣະອ ງ, 

ແລະບ ່ ໄດົ້ ຮັບເຄື່ ອງຫມາຍຂອງຕ ນທີ່ ຫນົ້ າຜາກຂອງເຂ າເຈ ົ້ າຫ ື ມື ຂອງພວກເຂ າ. ແລະພວກເຂ າເຈ ົ້ າ
ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ແລະ 
ກັບພຣະຄຣິ ດສ າລັບພັນປີ . . . 6 ພອນສັກສິ ດແລະເປັນຜູົ້ ທີ່ ມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຟື ົ້ ນຄື ນຊີ ວິ ດຄັົ້ ງທ 
າອິ ດ. ໄລຍະດ່ັງກ່າວເສຍຊີ ວິ ດທີ່ ສອງມີ ພະລັງງານທີ່ ບ ່ ມີ , 

ແຕ່ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະເປັນປະໂລຫິດຂອງພຣະເຈ ົ້ າແລະຂອງພຣະຄຣິ ດ, ແລະຈະຕົ້ ອງ 
ກັບພຣະອ ງເປັນພັນປີ  (ພະນິ ມິດ 20: 46). 

ຄລິ ດສະຕຽນແທົ້ ຈະໄດົ້ ຮັບການຟື ົ້ ນຄື ນຊີ ວິ ດຄອບຄອງຮ່ວມກັບພຣະຄຣິ ດສ າລັບພັນປີ ! ເນື່ ອງຈາກວ່າອາ
ນາຈັກຈະນີ ົ້ ຕະຫ ອດໄປ (ຄ າປາກ ດ 11:15), 

ແຕ່ວ່າການປ ກຄອງທີ່ ໄດົ້ ກ່າວມານີ ົ້ ແມ່ນພຽງແຕ່ຫນ ່ ງພັນປີ . ນີ ົ້ ແມ່ນວ່າເປັນຫຍັງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ກ່າວເຖິງ
ນີ ົ້ ກ່ອນຫນົ້ ານັົ້ ນເປັນໂຄງການໄລຍະທ າອິ ດຂອງອານາຈັກ, ທາງດົ້ ານຮ່າງກາຍ, ການພັນປີ , 

ໃນໄລຍະເປັນກ ງກັນຂົ້ າມກັບຂັົ້ ນສຸດທົ້ າຍ, ເຊື່ ອຫ າຍຂ ົ້ ນ, ໂຄງການໄລຍະ. 
ກ ລະນີ ທີ່ ບ ່ ຫ າຍປານໃດໄດົ້ ລະບຸໄວົ້ ໃນປື ົ້ ມບັນທ ກຂອງການເປີ ດເຜີ ຍວ່າເກີ ດຂ ົ້ ນລະຫວ່າງໄລຍະພັນປີ ແລະສຸ
ດທົ້ າຍຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ: 

7 ໃນປັດຈຸບັນໃນເວລາທີ່ ພັນປີ ໄດົ້ ຫມ ດອາຍຸແລົ້ ວ, 

ຊາຕານຈະຖື ກປ່ອຍອອກມາຈາກຄຸກ 8 ແລະຈະອອກໄປຫລອກລວງປະຊາຊາດທີ່ ມີ ຢູ່ໃນສີ່ ແຈຂອງໂ
ລກ, ແລະ, ເພ່ືອເກັບໃຫົ້ ເຂ າຮ່ວມກັນເພ່ືອຕ ່ ສູົ້ , ທີ່ ມີ ຈ ານວນເປັນ 
ດິ ນຊາຍຂອງທະເລໄດົ້ . ... 11 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, 

ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເຫັນບັນລັງສີ ຂາວທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ແລະພຣະອ ງຜູົ້ ທີ່ ນ່ັງມັນ, 

ຈາກທີ່ ມີ ໃບຫນົ້ າແຜ່ນດິ ນໂລກແລະສະຫວັນຫນີ ໄປ. ແລະມີ ການພ ບເຫັນສະຖານທີ່ ທີ່ ບ ່ ມີ ສ າລັບພ
ວກເຂ າ. 12 ແລະຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເຫັນຕາຍ, ຂະຫນາດນົ້ ອຍແລະຍິ່ ງໃຫຍ່, ຢື ນຢູ່ຕ ່ ຫນົ້ າພຣະເຈ ົ້ າ, 

ແລະຫນັງສື ໄດົ້ ຮັບການເປີ ດ. ແລະຫນັງສື ອື່ ນໆອີ ກທີ່ ຖື ກເປີ ດ, 

ເຊິ່ ງເປັນປື ົ້ ມບັນທ ກຂອງການມີ ຊີ ວິ ດ. ແລະຕາຍໄດົ້ ຖື ກພິພາກສາຕາມວຽກງານຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ, 



ໂດຍສິ່ ງທີ່ ໄດົ້ ຖື ກລາຍລັກອັກສອນໃນປ ົ້ ມ. 13 ທະເລໃຫົ້ ເຖິງຕາຍຜູົ້ ທີ່ ຢູ່ໃນມັນ, 

ແລະການເສຍຊີ ວິ ດແລະ ສ ່ ງເຖິງຕາຍຜູົ້ ທີ່ ຢູ່ໃນໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ. ແລະເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຖື ກຕັດສິ ນຂອງສານ, 

ແຕ່ລະຄ ນຕາມວຽກງານຂອງຕ ນ. 14 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, ການເສຍຊີ ວິ ດແລະ ໄດົ້ ຖື ກຂັບໄລ່ເຂ ົ້ າໄປໃນ 
ຂອງໄຟໄດົ້ . ນີ ົ້ ແມ່ນການເສຍຊີ ວິ ດທີ່ ສອງ 15 ແລະທຸກຄ ນບ ່ ໄດົ້ ພ ບເຫັນລາຍລັກອັກສອນໃນປື ົ້ ມບັນ
ທ ກຂອງການມີ ຊີ ວິ ດໄດົ້ ຖື ກຂັບໄລ່ເຂ ົ້ າໄປໃນ ຂອງໄຟໄດົ້  (ຄ າປາກ ດ 20: 7-8, 11-15).. 

ປື ົ້ ມບັນທ ກຂອງການເປີ ດເຜີ ຍສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າຈະມີ ໂຄງການໄລຍະຕ ່ ມາວ່າມາຫ ັ ງຈາກການປ ກຄອງພັນ
ປີ ແລະຫ ັ ງຈາກການເສຍຊີ ວິ ດທີ່ ສອງ: 

1 ໃນປັດຈຸບັນຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເຫັນສະຫວັນໃຫມ່ແລະແຜ່ນດິ ນໂລກໃຫມ່, 

ສ າລັບສະຫວັນຄັົ້ ງທ າອິ ດແລະໃນທ ່ ວໂລກຄັົ້ ງທ າອິ ດໄດົ້ ເສຍຊີ ວິ ດໄປ. ນອກນັົ້ ນຍັງມີ ແມ່ນບ ່ ມີ ທະເລ
ຫ າຍ. 2 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ,  ໄດົ້ ເຫັນນະຄອນສັກສິ ດ, ເຢຣູຊາເລັມໃຫມ່, 

ມາລ ງອອກຈາກສະຫວັນມາຈາກພຣະເຈ ົ້ າ, ການກະກຽມເປັນ 
ສ າລັບສາມີ ຂອງນາງ. 3 ແລະຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຍິ ນສຽງດັງມາຈາກສະຫວັນກ່າວວ່າ, " ຈ ່ ງເບິ່ ງ, 

ຂອງພຣະເຈ ົ້ າແມ່ນຜູົ້ ຊາຍ, ແລະພຣະອ ງຈະສະຖິດຢູ່ກັບເຂ າເຈ ົ້ າ, 

ແລະພວກເຂ າຈະເປັນປະຊາຊ ນຂອງພຣະອ ງພຣະເຈ ົ້ າພຣະອ ງເອງຈະມີ ໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າແລະເປັນພຣະເ
ຈ ົ້ າຂອງພວກເຂ າ 4 ແລະພຣະເຈ ົ້ າຈະຊ ງເຊັດນົ້ າຕາຈາກຕາຂອງເຂ າທຸກ.. ມີ ທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບ 
ການເສຍຊີ ວິ ດບ ່ ມີ ຫ າຍ, ແຕ່ບ ່ ມີ ຄວາມໂສກເສ ົ້ າ, ບ ່ ໄຫົ້ . ຈະບ ່ ມີ ການທີ່ ບ ່ ມີ ອາການເຈັບປວດຫ າຍ, 

ສ າລັບສິ່ ງທີ່ ອະດີ ດໄດົ້ ຜ່ານໄປ. " (ຄ າປາກ ດ 21: 1-4) 
1 ແລະພຣະອ ງໄດົ້ ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນຂົ້ າພະເຈ ົ້ ານົ້ າບ ລິ ສຸດຂອງນົ້ າຂອງຊີ ວິ ດ, ຈະແຈົ້ ງໄປເຊຍກັນ, 

ດ າເນີ ນການຈາກ ຂອງພຣະເຈ ົ້ າແລະຂອງລູກແກະ. 2 ໃນກາງຖະຫນ ນຂອງຕ ນ, 

ແລະຂົ້ າງຂອງແມ່ນົ້ າອາດຈະ, ແມ່ນເປັນໄມົ້ ຢື ນຕ ົ້ ນຂອງຊີ ວິ ດ, ທີ່ ເປັນຕາເບື່ ອສິ ບສອງຫມາກໄມົ້ , 

ແຕ່ລະຕ ົ້ ນໄມົ້ ຜ ນຜະລິ ດຫມາກໄມົ້ ຂອງຕ ນທຸກເດື ອນ. ໃບຂອງຕ ົ້ ນໄມົ້ ແມ່ນສ າລັບການປິ່ ນປ ວຂອງປະເທ
ດຊາດ. 3ແລະບ ່ ມີ ທີ່ ຈະຖື ກສາບບ ່ ມີ ຫ າຍ, ແຕ່ ຂອງພຣະເຈ ົ້ າແລະຂອງລູກແກະທີ່ ຈະຈະຢູ່ໃນມັນ, 

ແລະຜູົ້ ຮັບໃຊົ້ ຂອງພຣະອ ງຈະຮັບໃຊົ້ ພຣະອ ງ. 4 ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະເບິ່ ງໃບຫນົ້ າຂອງພຣະອ ງ, 

ແລະຊື່ ຂອງພຣະອ ງທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບທີ່ ຫນົ້ າຜາກຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ 5 ຈະບ ່ ມີ ການໃນຕອນກາງຄື ນທີ່ ບ ່ ມີ :. 
ພວກເຂ າເຈ ົ້ າບ ່ ຈ າເປັນຕົ້ ອງ ຫ ື ແສງສະຫວ່າງຂອງແສງຕາເວັນໄດົ້ , 

ສ າລັບພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຈ ົ້ າເຮັດໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າແສງສະຫວ່າງ. ແລະພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະປ ກຄອງຕະຫ ອດໄປແ
ລະເຄີ ຍ. (ຄ າປາກ ດ 22: 1-5) 
ສັງເກດເຫັນວ່າການປ ກຄອງນີ ົ້ , ເຊິ ່ ງແມ່ນຫ ັ ງຈາກພັນປີ , ປະກອບມີ ຜູົ້ ຮັບໃຊົ້ ຂອງພຣະເຈ ົ້ າແລະຈະແກ່ຍາ
ວເຖິງຕະຫ ອດໄປ. ຍານບ ລິ ສຸດ City, ທີ່ ໄດົ້ ຖື ກກະກຽມໃນສະຫວັນ, 

ຈະອອກຈາກສະຫວັນແລະຈະລ ງໃນທ ່ ວໂລກໄດົ້ . ນີ ົ້ ແມ່ນການເລີ່ ມຕ ົ້ ນຂອງໂຄງການໄລຍະສຸດທົ້ າຍຂອງອາ
ນາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ.  ທີ່ ໃຊົ້ ເວລາຂອງຄວາມເຈັບປວດບ ່ ມີ ຫ າຍຫ ື ທຸກທ ລະມານ! 
ການທີ່ ອ່ອນໂຍນຈະຮັບມ ລະດ ກໂລກ (ມັດທາຍ 5: 5) ແລະທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ (ຄ າປາກ ດ 21: 

7). ແຜ່ນດິ ນໂລກ, ລວມທັງນະຄອນບ ລິ ສຸດເຊິ່ ງຈະກ່ຽວກັບມັນ, 

ຈະເປັນການດີ ກວ່າເພາະວ່າວິ ທີ ການຂອງພຣະເຈ ົ້ າຈະໄດົ້ ຮັບການປະຕິບັດ. ຮັບຮູົ້ ວ່າ: 
7 ຂອງການເພ່ີມຂ ົ້ ນຂອງລັດຖະບານແລະສັນຕິພາບຂອງພຣະອ ງຈະມີ ໃນຕອນທົ້ າຍບ ່ ມີ  (ເອຊາຢາ 
9: 7). 

ຢ່າງຊັດເຈນຈະມີ ການຂະຫຍາຍຕ ວພາຍຫ ັ ງທີ່ ໄລຍະສຸດທົ້ າຍຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເລີ່ ມຕ ົ້ ນເປັນທັ
ງຫມ ດຈະເຊື່ ອຟັງລັດຖະບານຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 
ນີ ົ້ ຈະເປັນເວລາອັນຮຸ່ງໂລດທີ່ ສຸດ: 



9 ແຕ່ເມື່ ອມັນໄດົ້ ຖື ກລາຍລັກອັກສອນ: ". ຕາບ ່ ໄດົ້ ເຫັນ, ຫູໄດົ້ ຍິ ນ, 

ຫ ື ໄດົ້ ເຂ ົ້ າໄປໃນຫ ວໃຈຂອງຜູົ້ ຊາຍສິ່ ງທີ່ ພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ກະກຽມສ າລັບຜູົ້ ທີ່ ຮັກພຣະອ ງ" 10 ແຕ່ພຣະເຈ ົ້ າໄ
ດົ້ ເປີ ດເຜີ ຍໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າພວກເຮ າໂດຍຜ່ານພຣະວິ ນຍານຂອງພຣະອ ງ ( 1 ໂກລິ ນໂທ 2: 9-10). 

ມັນເປັນເວລາຂອງຄວາມຮັກ, ຄວາມສຸກ, ແລະສະດວກສະບາຍອັນເປັນນິ ດໄດົ້ . ມັນຈະເປັນການໃຊົ້ ເວລາ! 
ບ ່ ວ່າທ່ານຕົ້ ອງການທີ່ ຈະມີ ສ່ວນຫນ ່ ງຂອງທ່ານໃນມັນ? 

5. ແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ນອກພຣະສັນຍາໃຫມ່ໄດົ້ ສອນ  
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ 
ບ ່ ອາຈານຕ ົ້ ນຂອງພຣະຄຣິ ດຄິ ດວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຖື ກ 

ທີ່ ຈະສ່ັງສອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງຊະອານາຈັກທີ່ ຮູົ້ ຫນັງສື ຂອງພຣະເຈ ົ້ າ? 
ປີ ກ່ອນຫນົ້ ານີ ົ້ , ໃນການບັນຍາຍທີ່ ໄດົ້ ຮັບຈາກອາຈານ ຂອງວິ ທະຍາໄລ, ເຂ າ, ແລະຖື ກຕົ້ ອງ, 

ເນັົ້ ນຫນັກວ່າບ ່ ເຫມື ອນກັບທີ່ ສຸດ ຄຣິ ດສະຕຽນ, 

ພຣະເຢຊູແລະຕິດຕາມຂອງພຣະອ ງໄດົ້ ປະກາດວ່າອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມເຂ ົ້ າໃຈໂດຍ
ລວມທ່ານດຣ 
ຂອງຄຣິ ສຕຽນມີ ຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຫ ວງຫ າຍຈາກທີ ່ ຂອງສາດສະຫນາຈັກຢ່າງຕ ່ ເນື ່ ອງຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, ພ
ວກເຮ າຈະຍອມຮັບວ່າພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກດ່ັງກ່າວແມ່ນສິ່ ງທີ່ ພຣະເຢຊູພຣະອ ງເອງໄດົ້ ປະກາດແລ
ະການຕິດຕາມຂອງພຣະອ ງເຊື່ ອໃນ. 
ພວກເຮ າຍັງຈະເຫັນວ່າຈ ານວນຫ າຍຊາວຄຣິ ດສະຕຽນອົ້ າງວ່າມື ົ້ ນີ ົ້ ບ ່ ໄດົ້  ເຂ ົ້ າໃຈດີ ວ່າ. 

ເກ ່ າແກ່ທີ່ ສຸດຮັກສາໄວົ້   ຂຽນພຣະຄ າພີແລະເທດສະຫນາ 
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ ານີ ົ້ ແມ່ນເປັນພາກສ່ວນທີ່ ສ າຄັນຂອງສິ່ ງທີ່ ອົ້ າງວ່າເປັນ "ການເທດສະຫນາ 
ທີ່ ສ ມບູນເກ ່ າແກ່ທີ່ ສຸດທີ່ ໄດົ້ ຢູ່ລອດ" (ວັດຖຸບູຮານ ການເທດສະຫນາໄດົ້ ເຜີ ຍແພ່ພ ່ :.. 
ບ ດເລື່ ອງອື່ ນໆທີ່ ກເຣັກແລະພາສາອັງກິດແປ, 2004, p. 102). ນີ ົ້ ວັດຖຸບູຮານ 
ເທດສະຫນາປະກອບດົ້ ວຍຂ ົ້ ຄວາມເຫລ ່ ານີ ົ້ ກ່ຽວກັບມັນ: 

5: 5 ຍິ່ ງໄປກວ່ານັົ້ ນທີ່ ທ່ານຮູົ້ ຈັກ, ອົ້ າຍນົ້ ອງ, 

ທີ່ ພັກຂອງພວກເຮ າຢູ່ໃນໂລກຂອງເນື ົ້ ອຫນັງແມ່ນບ ່ ສ າຄັນແລະຊ ່ ວຄາວ, 

ແຕ່ຄ າສັນຍາຂອງພຣະຄຣິ ດແມ່ນຍິ່ ງໃຫຍ່ແລະມະຫັດສະຈັນ: 
ສ່ວນທີ່ ເຫ ື ອໃນອານາຈັກມາແລະຊີ ວິ ດນິ ລັນດອນ. 

ລາຍງານຂົ້ າງເທິ ງສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າອານາຈັກ, ບ ່ ແມ່ນການໃນປັດຈຸບັນ, 

ແຕ່ຈະມາແລະເປັນນິ ລັນດອນ. ຍິ່ ງໄປກວ່ານັົ້ ນ, ການເທດສະຫນາວັດຖຸບູຮານນີ ົ້ ກ່າວວ່າ: 
6: 9 ໃນປັດຈຸບັນຖົ້ າຫາກວ່າຜູົ້ ຊາຍທີ່ ຊອບທ າເຊັ່ ນ: ການເຫ  ່ ານີ ົ້ ແມ່ນບ ່ ສາມາດ, 

ໂດຍວິ ທີ ການຂອງການກະທ າທີ່ ຊອບທ າຂອງເຂ າເຈ ົ້ າຂອງຕ ນເອງ, 

ເພ່ືອຊ່ວຍປະຢັດເດັກນົ້ ອຍຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ, 

ພວກເຮ າເຮັດໃນສິ່ ງທີ່ ຮັບປະກັນມີ ຂອງການເຂ ົ້ າມາອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າຖົ້ າຫາກວ່າພວກເຮ າເ
ຊ່ັນການແລກປ່ຽນໃຫົ້ ບັບຕິສະມາຂອງພວກເຮ າບ ລິ ສຸດແລະ? ຫ ື ຜູົ້ ທີ່ ຈະສະຫນັບສະຫນູນຂອງພວ
ກເຮ າ, ຖົ້ າຫາກວ່າພວກເຮ າບ ່ ໄດົ້ ຮັບການພ ບເຫັນວ່າມີ ການເຮັດວຽກທີ່ ບ ລິ ສຸດແລະຊອບທ າ 9: 

6 ດ່ັງນັົ້ ນຂ ໃຫົ້ ພວກເຮ າຮັກຊ ່ ງກັນແລະກັນ, ເພ່ືອວ່າເຮ າຈະເຂ ົ້ າໄປໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ 11: 

7. ເພາະສະນັົ້ ນ, ຖົ້ າຫາກວ່າພວກເຮ າຮູົ້ ວ່າສິ່ ງທີ່  ທີ່ ຖື ກຕົ້ ອງໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ພວກເຮ າຈະເຂ ົ້ າໃນອານາຈັກຂອງພຣະອ ງແລະໄດົ້ ຮັບຄ າຫມັົ້ ນສັນຍາທີ່  
"ຫູໄດົ້ ບ ່ ເຄີ ຍໄດົ້ ຍິ ນແຕ່ບ ່ ມີ ຕາເຫັນຫ ື ຕາເຫັນຫ ື ຫ ວໃຈຂອງຜູົ້ ຊາຍທີ່ ." 



12: 1 ໃຫົ້ ພວກເຮ າລ ຖົ້ າ, 

ເພາະສະນັົ້ ນຈ ່ ງຊ ່ ວໂມງຊ ່ ວໂມງສ າລັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໃນຄວາມຮັກແລະຄວາມຊອບທ າ, 

ນັບຕັົ້ ງແຕ່ພວກເຮ າຮູົ້ ວ່າບ ່ ແມ່ນມື ົ້ ຂອງພຣະເຈ ົ້ າປາກ ດ 12:. 6 ເຂ າເວ ົ້ າວ່າ, 

ອານາຈັກຂອງພຣະບິ ດາຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະມາເຖິງ. 
ລາຍງານຂົ້ າງເທິ ງສະແດງໃຫົ້ ເຫັນຄວາມຮັກນັົ້ ນໄດົ້ ໂດຍຜ່ານການດ າລ ງຊີ ວິ ດທີ່ ເຫມາະສ ມແມ່ນຈ າເປັນ, 

ທີ່ ພວກເຮ າຍັງບ ່ ໄດົ້ ເຂ ົ້ າໄປໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ແລະວ່າມັນເກີ ດຂ ົ້ ນຫ ັ ງຈາກມື ົ້ ຂອງພຣະເຈ ົ້ າປະກ ດວ່າແມ່ນຫ ັ ງຈາກທີ່ ພຣະເຢຊູກັບຄື ນມາອີ ກເທື່ ອຫນ ່ ງ. 
ມັນແມ່ນອານາຈັກຂອງພຣະບິ ດາແລະອານາຈັກແມ່ນບ ່ ພຽງແຕ່ພຣະເຢຊູ. 
ມັນເປັນຫນົ້ າສ ນໃຈທີ ່ ເກ ່ າແກ່ທີ ່ ສຸດຄ າເທດສະຫນາຄຣິ ດສະຕຽນປາກ ດຂື ົ້ ນທີ ່ ພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ອະນຸຍາດໃຫົ້ ຢູ່ລ
ອດໄດົ້ ສອນຊະອານາຈັກດຽວກັນຂອງພຣະເຈ ົ້ າວ່າພຣະສັນຍາໃຫມ່ສອນແລະສາດສະຫນາຈັກຢ່າງຕ ່ ເນື ່ ອງ
ຂອງພຣະເຈ ົ້ າໃນປັດຈຸບັນສອນ (ມັນເປັນໄປໄດົ້ ວ່າມັນອາດເປັນຍົ້ ອນຕ ວຈິ ງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ແຕ່ 
ຄວາມຮູົ້ ຈ າກັດຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຂອງກເຣັກຈ າກັດຄວາມສາມາດຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າເພ່ືອເຮັດໃຫົ້ ການປະກາດ). 

ຜູົ້ ນ າສາດສະຫນາຈັກສະຕະວັດທີ ສອງແລະພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກ 
ມັນຄວນຈະໄດົ້ ຮັບການບັນທ ກໄວົ້ ໃນຕ ົ້ ນສະຕະວັດທີ  2  ທີ່  , 
ເປັນຜູົ້ ຟັງຄວາມອົ້ ອນຈອນແລະເພ່ືອນຂອງໂພລີ ຄາບແລະພິຈາລະນາເປັນບຸນໂດຍຊາວກາໂຕລິ ກເປັນ, 

ສອນອານາຈັກພັນປີ . ບັນທ ກໄວົ້ ວ່າ  ໄດົ້ ສອນວ່າ: 

... ອາດຈະມີ ການສະຫັດສະຫວັດຫ ັ ງຈາກມາຈາກຄວາມຕາຍ, 

ໃນເວລາທີ່ ການປ ກຄອງສ່ວນບຸກຄ ນຂອງພຣະຄຣິ ດຈະໄດົ້ ຮັບການສົ້ າງຕັົ້ ງຂ ົ້ ນໃນແຜ່ນດິ ນໂລກນີ ົ້ .
 (ຂອງ, VI. ເບິ່ ງຍັງ, ປະຫວັດສາດສາດສະຫນາຈັກ, ເດິ ເທີ ຕີ ົ້ ໄນ, 12) 

 ສອນທີ່ ວ່ານີ ົ້ ຈະໃຊົ້ ເວລາຂອງອຸດ ມສ ມບູນທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່: 

ໃນລັກສະນະເຊັ່ ນ, [ພຣະອ ງໄດົ້ ກ່າວ] ທີ່ ເປັນເມັດພືດຂອງ ຈະຜະລິ ດຕະພັນສິ ບ 
ພັນຫູ, ແລະທີ່ ຫູທຸກຈະມີ ສິ ບພັນພືດ, ແລະທຸກເມັດຈະໃຫົ້ ຜ ນຜະລິ ດປອນສິ ບຂອງຈະແຈົ້ ງ, ບ ລິ ສຸດ, 

ທາດແປົ້ ງປັບໄຫມ; ແລະວ່າຫມາກໂປມ, ແລະແກ່ນ, 

ແລະຫຍົ້ າຈະຜະລິ ດຕະພັນໃນສັດສ່ວນທີ່ ຄົ້ າຍຄື ກັນ; ແລະວ່າສັດທັງຫມ ດ, 

ການໃຫົ້ ອາຫານຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນພຽງແຕ່ຜະລິ ດຕະພັນຂອງແຜ່ນດິ ນໂລກ, 

ຈະກາຍເປັນສັນຕິສຸກແລະປະສ ມກ ມກຽວ, ແລະຍອມຢູ່ໃຕົ້ ບັງທີ່ ດີ ເລີ ດກັບຜູົ້ ຊາຍ. 
"[ປະຈັກພະຍານແມ່ນໄດົ້  ກັບສິ່ ງເຫ  ່ ານີ ົ້ ຢູ່ໃນລາຍລັກອັກສອນໂດຍ , ເປັນຜູົ້ ຊາຍວັດຖຸບູຮານ, 

ຜູົ້ ທີ່ ເປັນຜູົ້ ຟັງທີ່  ຂອງຈອນແລະເພ່ືອນຂອງໂພລີ ຄາບ, ໃນສີ່ ຂອງຫນັງສື ຂອງເຂ າໄດົ້ ; 

ສ າລັບປ ົ້ ມໄດົ້ ຖື ກປະກອບໂດຍພຣະອ ງ ... ] (ຂອງ , IV) 
ການຕອບໃຫມ່ສັນຍາຈ ດຫມາຍເຖິ ງຊາວໂກຣິ ນໂທກ່າວວ່າ: 

42: 1-

3 ອັກຄະສາວ ກທີ່ ໄດົ້ ຮັບພຣະກິດຕິຄຸນສ າລັບພວກເຮ າຈາກພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຢຊູຄຣິ ດ; ພຣະເ
ຢຊູຄຣິ ດຖື ກສ ່ ງມາຈາກພຣະເຈ ົ້ າ. ດ່ັງນັົ້ ນຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນພຣະຄຣິ ດແມ່ນມາຈາກພຣະເຈ ົ້ າ, 

ແລະອັກຄະສາວ ກແມ່ນໄດົ້ ມາຈາກພຣະຄຣິ ດ. ທັງສອງເພາະສະນັົ້ ນຈ ່ ງມາປະສ ງຂອງພຣະເຈ ົ້ າໃນຄ 
າສ່ັງແຕ່ງຕັົ້ ງ. ເພາະສະນັົ້ ນຈ ່ ງມີ ໄດົ້ ຮັບຜິດຊອບ, 

ແລະໄດົ້ ຮັບການຮັບປະກັນຢ່າງເຕັມສ່ວນໂດຍຜ່ານການຟື ົ້ ນຄື ນຊີ ວິ ດຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຢ
ຊູຄຣິ ດຂອງພວກເຮ າແລະຮັບການຢັົ້ ງຢື ນໃນພຣະຄ າຂອງພຣະເຈ ົ້ າດົ້ ວຍການຮັບປະກັນຢ່າງເຕັມ



ທີ່ ຂອງພຣະວິ ນຍານບ ລິ ສຸດ, 

ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ອອກໄປດົ້ ວຍຂ່າວປະເສີ ດໄດົ້ ວ່າອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າຈະມາ. 
ໂພລີ ຄາບຂອງ ແມ່ນເປັນຜູົ້ ນ າ ຕ ົ້ ນ, ຜູົ້ ທີ່ ເປັນສານຸສິ ດຂອງ, 

ສຸດທົ້ າຍຂອງອັກຄະສາວ ກຕ ົ້ ນສະບັບເພ່ືອຈະເສຍຊີ ວິ ດ. ໂພລີ ຄາບ c. 120-135 ໄດົ້ ສອນວ່າ: 
ພອນແມ່ນຜູົ້ ທຸກຍາກ, ແລະຜູົ້ ທີ່ ຖື ກຂ ່ ມເຫັງເພາະເຫັນແກ່ຄວາມຊອບທ າ, 

ສ າລັບເຂ າເຈ ົ້ າແມ່ນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. (ໂພລີ ຄາບ. ຈ ດຫມາຍຂອງຟີ ລິ ບ, ບ ດທີ  
II. ຈາກພຣະບິ ດາ 1 ທີ່ ແກົ້ ໄຂໂດຍ. ອາເມລິ ກາສະບັບ, 1885) 
ຮູົ້ , ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, ວ່າ "ພຣະເຈ ົ້ າບ ່ ໄດົ້ ຖື ກເຍາະເຍີ ົ້ ຍ," 

ພວກເຮ າຄວນຈະຍ່າງມີ ຄຸນຄ່າຂອງພຣະບັນຍັດແລະລັດສະຫມີ ພາບຂອງພຣະອ ງ ... 
ສ າລັບການມັນເປັນການດີ ທີ່ ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຄວນຈະຖື ກຕັດອອກຈາກຕັນຫາທີ່ ມີ ຢູ່ໃນໂລກ, 

ນັບຕັົ້ ງແຕ່ "ທຸກ ຕ ່  ພຣະວິ ນຍານ "ແລະ" ການຜິດຊາຍຍິ ງບ ່ , ຫ ື , 

ແຕ່ບ ່ ມີ ຜູົ້ ລ່ວງລະເມີ ດຂອງຕ ນເອງກັບມະນຸດຊາດ, ຈະໄດົ້ ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

"ແຕ່ບ ່ ມີ ຜູົ້ ທີ່ ເຮັດສິ່ ງບ ່ ສອດຄ່ອງແລະ. (ເຫ ັົ້ ມດຽວກັນ, ບ ດທີ  V) 
ໃຫົ້ ພວກເຮ າຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນຮັບໃຊົ້ ພຣະອ ງໃນຄວາມຢົ້ ານກ ວ, ແລະມີ ຄວາມຄາລະວະທັງຫມ ດ, 

ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອ ງເອງໄດົ້ ບັນຊາພວກເຮ າ, 

ແລະເປັນອັກຄະສາວ ກຜູົ້ ທີ່ ໄດົ້ ສອນພຣະກິດຕິຄຸນແກ່ພວກເຮ າ, 

ແລະສາດສະດາຜູົ້ ປະກາດລ່ວງຫນົ້ າມາຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ. (ເຫ ັົ້ ມດຽວກັນ, ບ ດທີ  VI) 
ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບຄ ນອື່ ນໃນພຣະສັນຍາໃຫມ່, ໂພລີ ຄາບໄດົ້ ສອນວ່າຄ ນຊອບທ າ, ບ ່ ໄດົ້  ພຣະບັນຍັດ, 

ຈະໄດົ້ ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 
ດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ົ້ ໄດົ້ ອົ້ າງວ່າໄດົ້ ຮັບການສິ ດສອນໂດຍໂພລີ ຄາບ: 

ແລະໃນວັນສະບາໂຕດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ົ້ ພຣະອ ງໄດົ້ ກ່າວ; 'ຈ ງ ຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 

ເດັກນົ້ ອຍອັນເປັນທີ່ ຮັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ ທ່ານໃນເວລາທີ່ ອະທິ ການໃນປະຈຸບັນ, 

ແລະໃນປັດຈຸບັນອີ ກເທື່ ອຫນ ່ ງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຂ ແນະນ າທ່ານທັງຫມ ດທີ່ ຈະອອກແບບ 
ແລະມີ ຄ່າຄວນໃນວິ ທີ ການຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ 
... ຈ ່ ງເຝ ົ້ າລະວັງ, ແລະອີ ກເທື ່ ອຫນ ່ ງນັົ້ ນພວກທ່ານພົ້ ອມທີ ່ ຈະ,ຢ່າໃຫົ້ ໃຈຂອງທ່ານໄດົ້ ຮັບການຊ່ັງລ ງ,

 ຄ າສ່ັງໃຫມ່ ກ່ຽວກັບຄວາມຮັກຕ ່ ຄ ນອື່ ນ, 

ການເຂ ົ້ າມາສູົ້ ຂອງພຣະອ ງຢ່າງກະທັນຫັນສະແດງອອກເປັນຂອງຟົ້ າຜ່າຢ່າງໄວວາ, 

ການຕັດສິ ນທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ໂດຍໄຟ, ຊີ ວິ ດນິ ລັນດອນ, 

ອານາຈັກເປັນອະມະຕະຂອງພຣະອ ງ. ແລະທຸກໆສິ່ ງທີ່ ເຮ າໄດົ້ ຮັບການສອນຂອງພຣະເຈ ົ້ າພວກທ່ານ
ຮູົ້ ຈັກ, ໃນເວລາທີ່ ທ່ານຄ ົ້ ນຫາພຣະຄ າພີທີ່ ດ ນໃຈ, ແກະສະຫລັກທີ່ ມີ  
ຂອງພຣະວິ ນຍານຍານບ ລິ ສຸດໃນຈິ ດໃຈຂອງທ່ານ, 

ທີ່ ພຣະບັນຍັດອາດຈະປະຕິບັດຕາມໃນທ່ານ. (ຊີ ວິ ດຂອງໂພລີ ຄາບ, ບ ດທີ  24 JB, 

ການເຜີ ຍແພ່ພຣະບິ ດາ, 32, 1889, pp. 488-506) 
ຂອງ, ຜູົ້ ທີ່ ເປັນສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າຜູົ້ ນ າ, c ເປັນ. 170, ໄດົ້ ສອນວ່າ: 

ສ າລັບຄວາມຈິ ງກ ດຫມາຍອອກໃນພຣະກິດຕິຄຸນ, ອາຍຸໃນການໃຫມ່, 

ທັງສອງອອກມາຮ່ວມກັນຈາກສີ ໂອນແລະເຢຣູຊາເລັມ; ແລະພຣະບັນຍັດອອກໃນພຣະຄຸນ, 

ແລະຢູ່ໃນປະເພດຜະລິ ດຕະພັນສ າເລັດຮູບໄດົ້ , ແລະລູກແກະໃນພຣະເຈ ົ້ າ, ແລະແກະໃນຜູົ້ ຊາຍໄດົ້ , 

ແລະຜູົ້ ຊາຍໃນພຣະເຈ ົ້ າ ... 
ແຕ່ພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ ໄດົ້ ກາຍເປັນຄ າອະທິ ບາຍຂອງກ ດຫມາຍແລະຂອງຕ ນໄດົ້  



ປະຕິບັດຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ ສາສນາຈັກໄດົ້ ກາຍເປັນ ຂອງຄວາມຈິ ງ ... 
ນີ ົ້ ແມ່ນຫນ ່ ງໃນຜູົ້ ທີ່ ສ ່ ງໃຫົ້ ພວກເຮ າຈາກການເປັນທາດເຂ ົ້ າໄປໃນສິ ດເສລີ ພາບ, 

ອອກຈາກຄວາມມື ດເຂ ົ້ າໄປໃນແສງສະຫວ່າງ, ຈາກການເສຍຊີ ວິ ດເຂ ົ້ າໄປໃນຊີ ວິ ດ, ຈາກ 
ເຂ ົ້ າໄປໃນອານາຈັກນິ ລັນດອນ. (ກ່ຽວກັບການປັດສະຄາພຣະ 7,40, 68 ການແປພາສາຈາກ:.. 

ວາລະສານຂອງອອນໄລນ໌  http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 
ດ່ັງນັົ້ ນ, ໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເປັນທີ່ ຮູົ້ ຈັກກັບບາງສິ່ ງບາງຢ່າງນິ ລັນດອນ, 

ແລະບ ່ ພຽງແຕ່ຄຣິ ດສະຕຽນໃນປະຈຸບັນຫລື ສາດສະຫນາຈັກກາໂຕລິ ກແລະປະກອບກ ດຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 
ອີ ກປະການຫນ ່ ງກາງທົ້ າຍລາຍລັກອັກສອນສະຕະວັດທີ ສອງຊັກຊວນປະຊາຊ ນເພ່ືອຊອກຫາອານາຈັກ: 

ດ່ັງນັົ້ ນ, ໃຫົ້ ບ ່ ມີ ຫນ ່ ງຂອງທ່ານຕ ່ ໄປອີ ກແລົ້ ວປິ ດບັງຫ ື ຊອກຫາຫ ັ ງ, 

ແຕ່ເຕັມໃຈທີ່ ຈະເຂ ົ້ າຫາພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. (ການຮັບຮູົ້ , ປື ົ້ ມບັນ X 

ອາເມລິ ກາສະບັບ, 1886) 
ຍິ່ ງໄປກວ່ານັົ້ ນ, ໃນຂະນະທີ່ ມັນໄດົ້ ປາກ ດຂື ົ້ ນບ ່ ໄດົ້ ຂຽນໂດຍຫນ ່ ງໃນສາດສະຫນາຈັກທີ່ ແທົ້ ຈິ ງ, 

ລາຍລັກອັກສອນສະຕະວັດກາງຄັົ້ ງທີ ສອງ, ຫ ວຂ ົ້ ການ  ຂອງ ໃນການແປພາສາໂດຍ 
ນ າໃຊົ້ ການສະແດງອອກ "ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ" ສິ ບສີ່ ເວລາ. 
ຄລິ ດສະຕຽນແທົ້ , ແລະເຖິງແມ່ນວ່າຈ ານວນຫ າຍພຽງແຕ່ ຄຣິ ດ, 

ຮູົ້ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໃນສະຕະວັດທີ ສອງ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າກາໂຕລິ ກແລະແບບດັົ້ ງເດີ ມຂອງຕາເວັນອອກ ເຂ ົ້ າໃຈວ່າພາຍຫ ັ ງທີ່ ຟື ົ້ ນຄື ນຊີ ວິ ດ, 

ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຈະເຂ ົ້ າໄປອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. ສັງເກດເຫັນສິ່ ງທີ່ ເຂ າວ່າ, c. 180 : 
ສ າລັບການດ່ັງກ່າວແມ່ນລັດຂອງຜູົ້ ທີ່ ໄດົ້ ເຊື່ ອກັນວ່າ, 

ນັບຕັົ້ ງແຕ່ໃນພວກເຂ າຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງຕະຫ ອດໄປພຣະວິ ນຍານຍານບ ລິ ສຸດ, 

ຜູົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຮັບຈາກພຣະອ ງໃນບັບຕິສະມາ, ແລະຖື ກເກັບຮັກສາໂດຍຜູົ້ ຮັບ, 

ຖົ້ າຫາກວ່າເຂ າຍ່າງໃນຄວາມຈິ ງແລະຄວາມບ ລິ ສຸດແລະຄວາມຊອບທ າແລະຄວາມອ ດທ ນຂອງຄ 
ນເຈັບໄດົ້ . ສ າລັບຈິ ດວິ ນຍານນີ ົ້ ມີ ຟື ົ້ ນຄື ນຊີ ວິ ດໃນໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າເຊື່ ອວ່າ, 

ຮ່າງກາຍທີ່ ໄດົ້ ຮັບຈິ ດວິ ນຍານຂອງອີ ກເທື່ ອຫນ ່ ງ, ແລະພົ້ ອມກັບມັນ, 

ໂດຍອ ານາດຂອງພຣະວິ ນຍານຍານບ ລິ ສຸດ, 

ເປັນຄື ນມາແລະເຂ ົ້ າມາໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ . . (ອະທິ ການຂອງ ແປຈາກອາກເມນີ ໂດຍ 
ການສາທິ ດຂອງການເຜີ ຍແພ່ສ່ັງສອນ, ບ ດທີ  42  ຕຸລາ 1879 

ໃນຖານະເປັນການຈັດພີມມາຢູ່ໃນສັງຄ ມເພ່ືອສ ່ ງເສີ ມຄວາມຮູົ້  1920). 

ບັນຫາໃນຄັົ້ ງທີ ສອງແລະຕະວັດທີ ສາມ 
ເຖິງວ່າຈະມີ ການຍອມຮັບຢ່າງແຜ່ຫ າຍ, ໃນສະຕະວັດທີ ສອງ, 

ເປັນຜູົ້ ນ າສາດສະຫນາຕົ້ ານການກ ດຫມາຍທີ່ ມີ ຊື່  ເພ່ີມຂ ົ້ ນເຖິງ.  ສອນຜິດກ ດຫມາຍຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ວັນຊະບາໂຕ, 

ແລະອານາຈັກທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. ເຖິງແມ່ນວ່າລາວໄດົ້ ປະນາມໂດຍໂພລີ ຄາບແລະຄ ນອື່ ນ, 

ເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຕິດຕ ່ ກັບສາດສະຫນາຈັກຂອງ ສ າລັບການຂົ້ ອນຂົ້ າງທີ່ ໃຊົ້ ເວລາແລະເບິ່ ງຄື ວ່າຈະມີ ອິ ດທິ ພ ນມີ . 
ໃນສັດຕະວັດທີ ສອງແລະທີ ສາມ,  ໄດົ້ ກາຍເປັນສົ້ າງຕັົ້ ງຂ ົ້ ນໃນ  
(ປະເທດເອຢິ ບ).  ຫ າຍກ ງກັນຂົ້ າມກັບຄ າສອນຂອງອານາຈັກທີ່ ຈະມາເຖິງ. ສັງເກດເຫັນບ ດລາຍງານກ່ຽວ
ກັບບາງສ່ວນຂອງ  ດ່ັງນີ ົ້ : 



ເກີ ດຂອງສູງແລະຮ່ັງມີ ຄອບຄ ວ ໃນ , 
ແລະໄດົ້ ສ ກສາໃນປັດຊະຍາຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ. ເຂ າປະໄວົ້ ໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກນອກຮີ ດທີ່ ຈະກາຍເປັນຈິ
ດສ ານ ກຂອງ, ຜູົ້ ທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້  ໃນການຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງຮຽນ ຂອງ  ໄດົ້  ... 
 ແລະໂຮງຮຽນ  ໄດົ້ ເສຍຫາຍຄ າສອນຂອງ ຍານບ ລິ ສຸດໂດຍການຕີ ຄວາມ 
ແລະເປັນເຊິ ງປຽບທຽບຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ ... ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຮັບການສ າລັບຕ ນເອງຊື່ ຂອງ " 

ສາທາລະນະ ໄດົ້  , ແລະຮັກສາໄວົ້ ວ່າຈະມີ ການປ ກຄອງຂອງພຣະຄຣິ ດ ເທິ ງແຜ່ນດິ ນໂລກ ... 
ການຜິດຖຽງກັນກັບຜູົ້ ຕິດຕາມຂອງ, ແລະໂດຍບັນຊີ ຂອງເຂ າ ... 
"ເປັນລັດຂອງສິ່ ງທີ່ ເປັນປັດຈຸບັນຢູ່ໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ." 
ນີ ົ້ ແມ່ນການກ່າວທ າອິ ດຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າທີ່ ມີ ຢູ່ໃນປະຈຸບັນຂອງສາດສະຫນາຈັກໄດົ້  ... 
ຫົ້ າມຄວາມຜິດພາດຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ, 

ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າອານາຈັກຂອງສະຫວັນແມ່ນບ ່ ເປັນເຊິ ງປຽບທຽບ, 

ແຕ່ວ່າເປັນອານາຈັກມາຮູົ້ ຫນັງສື ຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຂອງພວກເຮ າໃນຄື ນມາຈາກຕາຍສູ່ຊີ ວິ ດນິ
ລັນດອນ ... 
ດ່ັງນັົ້ ນຄວາມຄິ ດຂອງອານາຈັກທີ່ ເຂ ົ້ າມາໃນປະຈຸບັນຂອງສິ່ ງທີ່ ໄດົ້ ຮູົ້ ສ ກແລະໄດົ້ ນ າເອ າດັງນີ ົ້ ຕ ່ ໄປໃນ
ໂຮງຮຽນ  ຂອງ  ໃນປະເທດເອຢິ ບ, 200 ກັບ 250, ສະຕະວັດຢ່າງເຕັມທີ່ ກ່ອນທີ່ ຈະອະທິ ການຂອງ 
ໄດົ້ ມາຈະໄດົ້ ຮັບການສັນລະເສີ ນວ່າເປັນອາການຂອງ ໄດົ້  ... 
ຄວາມຄິ ດຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເປັນລັດຂອງຄວາມຮູົ້ ຈິ ດໃຈທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຂອງພຣະເຈ ົ້ າ.  ກ າ
ນ ດມັນອອກໄປເປັນຄວາມຫມາຍທາງວິ ນຍານທີ່  
ໃນຈ ດຫມາຍສະບັບທ າມະດາຂອງພຣະຄ າພີ. (ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກ:. 
ຊະອານາຈັກບ ່ ໄດົ້ ຂອງໂລກນີ ົ້ ບ ່ ໄດົ້ ຢູ່ໃນໂລກນີ ົ້ ; ແຕ່ກັບມາໃນສະຫວັນປະເທດ, 

ຂອງການຟື ົ້ ນຄື ນມາຈາກຕາຍແລະຊ ດເຊີ ຍຂອງສິ່ ງທີ່ ທັງຫມ ດຈັດພີມມາໂດຍ ໄດົ້ ,. 1870, pp. 124-
125) 

ດ່ັງນັົ້ ນ, ໃນຂະນະທີ່ ອະທິ ການ ສອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ,  

ໄດົ້ ພະຍາຍາມທີ່ ຈະມາເຖິງມີ ທີ່ ບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງ, ທີ່ ຮູົ້ ຫນັງສື ຫນົ້ ອຍ, ຄວາມເຂ ົ້ າໃຈຂອງມັນ. ອະທິ ການ ຂອງ 
ຍັງພະຍາຍາມທີ່ ຈະຕ ່ ສູົ້ ກັບຄວາມຜິດພາດຂອງ  
ໄດົ້ ກ່ຽວກັບການທີ່ ໃຊົ້ ເວລາດຽວກັນ. ຜູົ້ ຢ່າງແທົ້ ຈິ ງໃນສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຢື ນຢູ່ສ າລັບຄວາມຈິ
ງຂອງອານາຈັກທີ່ ຮູົ້ ຫນັງສື ຂອງພຣະເຈ ົ້ າຕະຫ ອດປະຫວັດສາດ. 

ສອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກ,  
ໃນສະຕະວັດທີ  20, ໃນ: 

ເນື ່ ອງຈາກວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າປະຕິ ເສດພຣະກິ ດຕິ ຄຸນຂອງພຣະຄຣິ ດ. . . ໂລກໄດົ້ ມີ ການເຂ ົ້ າແທນທີ່
ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງອື່ ນໃນສະຖານທີ່ ຂອງຕ ນ. ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ປະດິ ດປອມເປັນດ່ັງນັົ້ ນພວກເຮ າໄດົ້ ຍິ
ນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ກ່າວເປັນພຽງແຕ່  - ເປັນຄວາມຮູົ້ ສ ກທີ່ ດີ ໃນຫ ວໃຈຂອງມະນຸດ - 
ການຫ ຸ ດຜ່ອນມັນເປັນ, ບ ່ ມີ ຫຍັງ! ບາງຄ ນໄດົ້ ບິ ດເບື ອນວ່າ "ສາສນາຈັກ" 
ເປັນອານາຈັກໄດົ້ . . . ສາດສະດາດານີ ເອນ, ຜູົ້ ທີ່ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ 600 ປີ ກ່ອນພຣະຄຣິ ດ, 

ຮູົ້ ວ່າອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າແມ່ນເປັນອານາຈັກທີ່ ແທົ້ ຈິ ງ - 
ລັດຖະບານປ ກຄອງໃນໄລຍະປະຊາຊ ນທີ່ ຮູົ້ ຫນັງສື ໃນທ ່ ວໂລກໄດົ້ . . . 
ທີ່ ນີ ົ້ . . . ຄ າອະທິ ບາຍຂອງພຣະເຈ ົ້ າຂອງສິ່ ງທີ່ ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ: 
"ແລະໃນສະໄຫມຂອງກະສັດເຫລ ່ ານີ ົ້  ... ໄດົ້ " - ມັນເປັນທີ່ ນີ ົ້ ເວ ົ້ າຂອງສິ ບຕີ ນ, 

ສ່ວນຫນ ່ ງຂອງທາດເຫ ັ ກແລະສ່ວນຫນ ່ ງຂອງດິ ນເຜ າ. ນີ ົ້ , 



ໂດຍການເຊື່ ອມຕ ່ ການທ ານາຍກັບດານີ ເອນ 7, ແລະການເປີ ດເຜີ ຍ 13 ແລະ 17, 

ໄດົ້ ກ່າວເຖິງໃຫມ່ສະຫະລັດໃນເອີ ຣ ບທີ່ ໃນປັດຈຸບັນກອບເປັນຈ ານວນ. . . ກ່ອນທີ່ ຈະຕາຂອງທ່ານເ
ອງ! ການເປີ ດເຜີ ຍ 17:12 

ເຮັດໃຫົ້ ທ ່ ງພຽງລາຍລະອຽດວ່າມັນຈະເປັນສະຫະພາບຂອງສິ ບຄ ນຫ ື ອານາຈັກທີ່  (ພະນິ ມິດ 17: 8) 

ຈະຟື ົ້ ນຄື ນຊີ ວິ ດ ອາຍຸ. . . 
ໃນເວລາທີ່ ພຣະຄຣິ ດມາ, ພຣະອ ງໄດົ້ ມາເປັນກະສັດຂອງກະສັດ, 

ກ ດລະບຽບຂອງແຜ່ນດິ ນໂລກທັງຫມ ດ (ພະນິ ມິດ 19: 11-16); ແລະພຣະອ ງ --
 ຊະອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ --, 
ແມ່ນເພ່ືອບ ລິ ໂພກທັງຫມ ດຂອງອານາຈັກຂອງໂລກເຫ  ່ ານີ ົ້ . ການເປີ ດເຜີ ຍ 11:15 

ກ່າວໃນຖົ້ ອຍຄ າເຫລ ່ ານີ ົ້ : "ອານາຈັກຂອງໂລກນີ ົ້ ແມ່ນກາຍເປັນອານາຈັກຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຂອງ
ພວກເຮ າ, ແລະຂອງພຣະຄຣິ ດຂອງພຣະອ ງ: 
ແລະພຣະອ ງຈະປ ກຄອງສ າລັບເຄີ ຍແລະເຄີ ຍ"! ນີ ົ້ ແມ່ນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. ມັນເປັນໃນຕອນ
ທົ້ າຍຂອງລັດຖະບານປັດຈຸບັນ - ແມ່ນ, 

ແລະເຖິງແມ່ນວ່າສະຫະລັດອະເມລິ ກາແລະປະເທດອັງກິດ. ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນຈະກາຍເປັນ
ອານາຈັກ - ລັດຖະບານ - ຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຢຊູຄຣິ ດ, 

ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນກະສັດຂອງກະສັດຂອງແຜ່ນດິ ນໂລກທັງຫມ ດ. ນີ ົ້ ເຮັດໃຫົ້ ຫມ ດທ າມະດາຄວາມຈິ ງທີ່ ວ່
າອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າເປັນລັດຖະບານທີ່ ຮູົ້ ຫນັງສື . ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນອານາຈັກຊາວຄັນເດແມ່ນ
ອານາຈັກເປັນ - ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນ ແມ່ນອານາຈັກໄດົ້  - 
ສະນັົ້ ນອານາຈັກຂອງພະເຈ ົ້ າຄື ລັດຖະບານ. ມັນເປັນການໃຊົ້ ເວລາໃນໄລຍະລັດຖະບານຂອງປະເທດ
ຊາດຂອງໂລກໄດົ້ . ພຣະເຢຊູຄຣິ ດໄດົ້ ເກີ ດມາເພ່ືອຈະເປັນກະສັດ - ຜູົ້ ປ ກຄອງ! . . . 
ຂະນະດຽວກັນພຣະເຢຊູຄຣິ ດຜູົ້ ທີ່ ຍ່າງໃນໄລຍະພູແລະຮ່ອມພູຂອງປະເທດບ ລິ ສຸດແລະຖະຫນ ນຫ ນ
ທາງຂອງເຢຣູຊາເລັມຫ າຍກ່ວາ 1,900 

ປີ ກ່ອນຫນົ້ ານີ ົ້ ມາອີ ກເທື່ ອຫນ ່ ງ. ພຣະອ ງໄດົ້ ກ່າວວ່າທ່ານຈະມາອີ ກເທື່ ອຫນ ່ ງ. ຫລັງຈາກພຣະອ ງໄດົ້
ຖື ກຄ ງ, ພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຍ ກໃຫົ້ ຈາກການຕາຍຫ ັ ງຈາກສາມມື ົ້ ແລະສາມຄື ນ (12:40; ກິດຈະການ 2:32; 

ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ 15: 3-4.). ພຣະອ ງໄດົ້ ສະເດັດຂ ົ້ ນໄປ 
ຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. ສ ານັກງານໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານຂອງວິ ທະຍາ (ກິດຈະການ 1: 9-11; ເຮັບເລີ  1:. 3 8: 

1; 10:12. 3:21). 
ພຣະອ ງເປັນ "ນາຍ" ຂອງຄ າອຸປະມາ, ຜູົ້ ທີ່ ໄປ ຂອງພຣະເຈ ົ້ າ - ການ "ປະເທດ" - ຈະໄດົ້ ຮັບການ 
ເປັນຄ ນຂອງຄ ນໃນໄລຍະປະເທດທັງຫມ ດ, ແລະຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນກັບຄື ນໄປຫາແຜ່ນດິ ນໂລກ (ລູກາ 19: 
12-27 ). 
ອີ ກເທື່ ອຫນ ່ ງ, ເຂ າແມ່ນຢູ່ໃນສະຫວັນຈ ນກ່ວາ "ເວລາຂອງການຊ ດເຊີ ຍຂອງສິ່ ງທີ່ ທຸກຄ ນ" 
(ກິດຈະການ 3: 19-

21). ຊ ດເຊີ ຍຫມາຍເຖິ ງການຟື ົ້ ນຟູເປັນຂອງລັດໃນອະດີ ດຫ ື ສະພາບ. ໃນກ ລະນີ ນີ ົ້ , 

ການຟື ົ້ ນຟູຂອງລັດຖະບານຂອງພຣະເຈ ົ້ າເທິ ງແຜ່ນດິ ນໂລກ, ແລະດ່ັງນັົ້ ນ, 

ໃນການຟື ົ້ ນຟູສັນຕິພາບໂລກ, ແລະເງື່ ອນໄຂ. 
ຄວາມວຸົ້ ນວາຍໂລກປັດຈຸບັນ, ສ ງຄາມທີ່ ເພ່ີມຂ ົ້ ນແລະການຂັດແຍົ້ ງຈະ 
ໃນບັນຫາໂລກທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ວ່າ, ເວັົ້ ນແຕ່ພຣະເຈ ົ້ າ, ບ ່ ມີ ເນື ົ້ ອຫນັງຂອງມະນຸດຈະໄດົ້ ຮັບການໄວົ້ ຊີ ວິ ດ ( 
24:22). ໃນ ຂອງຕ ນໃນເວລາທີ່ ລ່າຊົ້ າຈະມີ ຜ ນໃນການລະເບີ ດຊີ ວິ ດທັງຫມ ດຈາກການ ດາວນີ ົ້ , 

ພຣະເຢຊູຄຣິ ດຈະກັບຄື ນມາ. ທີ່ ໃຊົ້ ເວລານີ ົ້ ພຣະອ ງໄດົ້ ມາເປັນພຣະເຈ ົ້ າແຫ່ງສະຫວັນ. ພຣະອ ງໄດົ້ ມ
າຢູ່ໃນທັງຫມ ດພະລັງງານແລະລັດສະຫມີ ພາບຂອງພຣະຜູົ້ ສົ້ າງຈັກກະວານ, ປ ກຄອງ. (24:30;.. 

25:31) ພຣະອ ງໄດົ້ ມາເປັນ "ຄ ນຂອງກະສັດ, ແລະພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ" (ພະນິ ມິດ 



19:16), ການສົ້ າງໂລກ ລັດຖະບານແລະກ ດລະບຽບຂອງປະເທດທັງຫມ ດ "ທີ່ ມີ  ຂອງທາດເຫ ັ ກເປັນ 
"(19:15; 12: 5). . . 
ພຣະຄຣິ ດບ ່ ພ ໃຈ? 
ແຕ່ວ່າຈະ ມະນຸດທີ່ ມີ ຄວາມສຸກ, ແລະຍິ ນດີ ຕົ້ ອນຮັບໃຫົ້ ເຂ າຢູ່ໃນ ແລະກະຕື ລື ລ ົ້ ນ - 
ແມ່ນແຕ່ສາດສະຫນາຈັກຂອງຄຣິ ສຕຽນແບບດັົ້ ງເດີ ມ? 
ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະບ ່ ໄດົ້ ! ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະເຊື່ ອວ່າ, 

ເນື່ ອງຈາກວ່າລັດຖະມ ນຕີ ທີ່ ບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງຂອງຊາຕານ (II 11: 13-15.) ໄດົ້ ຖື ກຫລອກລວງໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ, 

ວ່າພຣະອ ງເປັນ ໄດົ້ . ສາດສະຫນາຈັກແລະປະເທດຊາດຈະກຽດຊັງມາລາວ (11:15 ກັບ 11:18), 

ແລະກ າລັງທະຫານຕ ວຈິ ງແລົ້ ວຈະພະຍາຍາມທີ່ ຈະຕ ່ ສູົ້ ກັບເຂ າເພ່ືອທ າລາຍເຂ າ (ພຣະນິ ມິດ 
17:14)! 
ປະເທດຈະໄດົ້ ຮັບການມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນການສູົ້ ຮ ບ ຂອງການສະເດັດມາສ ງຄາມໂລກຄັົ້ ງ III, 
ມີ ຮ ບຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມ (14: 1-2.) ແລະຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນພຣະຄຣິ ດຈະກັບຄື ນມາ. ໃນພະລັງງານ ເຂ າຈະ 
"ຕ ່ ສູົ້ ຕົ້ ານກັບປະເທດເຫ  ່ ານັົ້ ນ" ທີ່ ຕ ່ ສູົ້ ຕົ້ ານກັບເຂ າ (ຂ ົ້ ທີ  3). ເຂ າທັງຫມ ດຈະທ າລາຍພວກເຂ າ 
(ພະນິ ມິດ 17:14)! "ຕີ ນຂອງພຣະອ ງຈະຢື ນໃນມື ົ້ ນັົ້ ນຢູ່ເທິ ງພູເຂ າຫມາກກອກເທດ," 

ເປັນໄລຍະທາງສັົ້ ນທີ່ ສຸດຕາເວັນອອກຂອງເຢຣູຊາເລັມ (14: 4). (ການ, 1984) 
ຄ າພີໄບເບິ ນໄດົ້ ປະກາດວ່າພຣະເຢຊູຈະກັບຄື ນມາແລະພຣະອ ງຈະຊະນະ, ແຕ່ຈ ານວນຫ າຍຈະຕ ່ ສູົ້ ກັບ 
ຕ ່ ຕົ້ ານພຣະອ ງ (ການເປີ ດເຜີ ຍ 19:19). ຈ ານວນຫ າຍຈະຂ  (ອີ ງຕາມຄວາມເຂ ົ້ າໃຈຜິດຂອງພະຄ າພີ, 

ແຕ່ບາງສ່ວນເນື່ ອງຈາກວ່າຂອງສາດສະດາທີ່ ບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງແລະ ໄດົ້ ) ທີ່ ໄດົ້ ກັບຄື ນມາພຣະເຢຊູເປັນສຸດທົ້ າຍ! 
ດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ົ້ ແມ່ນຍັງຈາກ: 

ສາສະຫນາທີ່ ແທົ້ ຈິ ງ - 
ຄວາມຈິ ງຂອງພຣະເຈ ົ້ າມີ ອ ານາດກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າມອບໃຫົ້ ໂດຍພຣະວິ ນຍານຍານບ ລິ ສຸ
ດ ... ບ ່ ອາດກ່າວໄດົ້ ຮູົ້ ພຣະເຈ ົ້ າແລະພຣະເຢຊູຄຣິ ດ - ການຮູົ້ ຄວາມຈິ ງ - 
ແລະຄວາມອ ບອຸ່ນຂອງຄວາມຮັກອັນສູງສ ່ ງຂອງພຣະເຈ ົ້ າ ... 
ຄ າສອນຂອງສາດສະຫນາຈັກທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຂອງພຣະເຈ ົ້ າແມ່ນມີ ພຽງແຕ່ຜູົ້ ທີ່ ຂອງ 
"ດ າລ ງຊີ ວິ ດໂດຍທຸກຄ າ" ຂອງພະຄ າພີຍານບ ລິ ສຸດ ... 
ຜູົ້ ຊາຍຈະເຮັດໃຫົ້ ຈາກວິ ທີ ການຂອງ "ໄດົ້ ຮັບ" ວິ ທີ ການຂອງ "ໃຫົ້ " ໄດົ້  - 
ວິ ທີ ການຂອງພຣະເຈ ົ້ າຂອງຄວາມຮັກ. 
ພ ນລະເຮື ອນໃຫມ່ຈະປະຈຸບັນແນ່ນອນດົ້ ານໃນທ ່ ວໂລກໄດົ້ ! (ເຫ ັົ້ ມດຽວກັນ) 

ພ ນລະເມື ອງໃຫມ່ເປັນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. ການປະກາດວ່າພ ນລະເມື ອງໃຫມ່ຈະມາເຖິງແລະໄດົ້ ຮັບກາ
ນໂດຍອີ ງຕາມການຄວາມຮັກແມ່ນເປັນສ່ວນຫນ ່ ງທີ່ ສ າຄັນຂອງສິ່ ງທີ່ ພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຂອງອານາຈັ
ກທີ່ ພຣະເຢຊູແລະການຕິດຕາມຂອງພຣະອ ງໄດົ້ ສອນວ່າແມ່ນທັງຫມ ດທີ່ ກ່ຽວກັບ. ແລະວ່າແມ່ນບາງສິ ່ ງບ
າງຢ່າງທີ ່ ພວກເຮ າໃນສາດສະຫນາຈັກຢ່າງຕ ່ ເນື ່ ອງຂອງພຣະເຈ ົ້ າປະກາດເຊ່ັນດຽວກັນ. 
ຮູົ້ ວ່າພຣະເຢຊູໄດົ້ ສອນວ່າສັງຄ ມມະນຸດ, 
ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ ມັນຄິ ດວ່າມັນຕົ້ ອງການທີ່ ຈະເຊື່ ອຟັງ, ໄດົ້ ປະຕິເສດ 'ວິ ທີ ການໃຫົ້  "ຂອງຊີ ວິ ດ, 

ວິ ທີ ການຂອງຄວາມຮັກ. ເກື ອບບ ່ ມີ ເບິ່ ງຄື ວ່າຈະເຫມາະສ ມເຂ ົ້ າໃຈຄວາມສ າຄັນຂອງສິ່ ງທີ່ ພຣະເຢຊູໄດົ້ ສອນ
. 
ຄວາມລອດໂດຍຜ່ານພຣະເຢຊູແມ່ນສ່ວນຫນ ່ ງຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ 



ໃນປັດຈຸບັນບາງຄ ນທີ່ ໄດົ້ ອ່ານນີ ົ້ ໄກອາດຈະເປັນສິ່ ງມະຫັດກ່ຽວກັບການເສຍຊີ ວິ ດຂອງພຣະເຢຊູແລະພາລະ
ບ ດບາດໃນຄວາມລອດ. ແມ່ນແລົ້ ວ, ແມ່ນສ່ວນຫນ ່ ງຂອງພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ ພຣະສັນຍາໃຫມ່ແລະ 
ທັງສອງໄດົ້ ຂຽນກ່ຽວກັບ. 
ພຣະສັນຍາໃຫມ່ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນພຣະກິດຕິຄຸນໄດົ້ ປະກອບມີ ຄວາມລອດໂດຍຜ່ານພຣະເຢຊູ: 

16 ສ າລັບຂົ້ າພະເຈ ົ້ າບ ່ ມີ ຄວາມລະອາຍຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະຄຣິ ດ, 

ສ າລັບການມັນເປັນອ ານາດຂອງພຣະເຈ ົ້ າເພ່ືອຄວາມລອດສ າລັບທຸກຄ ນຜູົ້ ທີ່ ເຊື່ ອ, ສ າລັບ 
ທ າອິ ດແລະຍັງໄດົ້ ສ າລັບພາສາ (ໄປ1:16). 
4 ເພາະສະນັົ້ ນຜູົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຮັບກະແຈກກະຈາຍ ຢູ່ທ ່ ວທຸກແຫ່ງສິ ດສອນພຣະຄ າໄດົ້ . 5 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, 

ຟີ ລິ ບໄດົ້ ລ ງໄປຫາເມື ອງຊາມາເລຍແລະປະກາດພຣະຄຣິ ດເພ່ືອໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ. ... 12 ແຕ່ໃນເວລາທີ່ ພວ
ກເຂ າເຈ ົ້ າເຊື່ ອກັນວ່າ 
ເປັນອ ງປະກາດສິ່ ງທີ່ ກ່ຽວກັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າແລະພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິ ດ, 

ທັງຜູົ້ ຊາຍແລະແມ່ຍິ ງໄດົ້ ຮັບບັບຕິສະມາ. ... 25 ດ່ັງນັົ້ ນໃນເວລາທີ່ ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ເປັນພະຍານແລະ
ປະກາດພຣະຄ າຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ, 

ພວກເຂ າເຈ ົ້ າກັບຄື ນໄປເຢຣູຊາເລັມປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນໃນບົ້ ານຂອງຊາວສະມາລີ . 26 ໃນປັດຈຸບັ
ນນາງຟົ້ າຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າໄດົ້ ກ່າວກັບ... 40 ຟີ ລິ ບໄດົ້ ພ ບເຫັນຢູ່. ແລະຜ່ານການຖ່າຍທອດ, 

ທ່ານໄດົ້ ປະກາດຢູ່ໃນຕ ວເມື ອງທັງຫມ ດຈ ນກວ່າເຂ າມາຫາ. (ກິດຈະການ 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 ທ່ານໄດົ້ ປະກາດເພ່ືອໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າພຣະເຢຊູແລະຄື ນມາຈາກຕາຍ. (ກິດຈະການ 17:18) 
30 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, ໂປໂລໄດົ້ ອາໄສຢູ່ສອງປີ ທັງຫມ ດໃນເຮື ອນເຊ ່ າຂອງຕ ນເອງ, 

ແລະໄດົ້ ຮັບການທັງຫມ ດຜູົ້ ທີ່ ມາຫາພຣະອ ງ, 31 ປະກາດອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າແລະການສິ ດສອນ
ສິ່ ງທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຢຊູຄຣິ ດດົ້ ວຍຄວາມຫມັົ້ ນໃຈທັງຫມ ດ, ບ ່ ມີ ໃຜຫົ້ າມບ ່ ໃຫົ້ ເ
ຂ າ. (ກິດຈະການ 28: 30-31) 

ສັງເກດເຫັນວ່າການສິ ດສອນປະກອບມີ ພຣະເຢຊູແລະອານາຈັກໄດົ້ . ທີ່ ຫນົ້ າເສ ົ້ າໃຈ, 

ຄວາມເຂ ົ້ າໃຈຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າມີ ແນວໂນົ້ ມທີ່ ຈະຫາຍຈາກການຄ າສອນຂອງ
ສາດສະຫນາຈັກ - ໄດົ້ . 
ຕ ວຈິ ງແລົ້ ວ, ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫົ້ ພວກເຮ າກາຍເປັນສ່ວນຫນ ່ ງຂອງອານາຈັກນັົ້ ນ, ພຣະເຈ ົ້ າຊ ງຮັກມະນຸດນັົ້ ນ 
ຫ າຍປານໃດທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້ ສ ່ ງພຣະເຢຊູການເສຍຊີ ວິ ດສ າລັບພວກເຮ າ (ໂຢຮັນ 3: 16-17). 

ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກເປັນແນວໃດໂລກຄວາມຕົ້ ອງການ, ແຕ່ວ່າ ... 
ແຕ່ຜູົ້ ນ າຂອງໂລກຈ ານວນຫ າຍ, ລວມທັງບ ່ ສາສະຫນາ, 

ເຊື່ ອວ່າມັນຈະເປັນການຮ່ວມມື ມະນຸດສາກ ນທີ່ ຈະເຮັດໃຫົ້ ສັນຕິພາບແລະຈະເລີ ນຮຸ່ງເຮື ອງ, 

ແລະຈະບ ່ ໄດົ້ ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. ແລະໃນຂະນະທີ່ ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະມີ ຄວາມສ າເລັດທາງໂລກບາງ, 

ເຂ າເຈ ົ້ າຈະບ ່ ພຽງແຕ່ບ ່ ໄດົ້ ສ າເລັດ, 

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງມະນຸດຂອງເຂ າເຈ ົ້ າໃນທີ່ ສຸດຈະເຮັດໃຫົ້ ແຜ່ນດິ ນໂລກດາວກັບຈຸດທີ່ ມັນຈະເຮັດໃຫົ້ ຊີ
ວິ ດບ ່ ຍື ນຍ ງຖົ້ າຫາກວ່າພຣະເຢຊູບ ່ ໄດົ້ ກັບໄປສົ້ າງອານາຈັກຂອງພຣະອ ງ. ນີ ົ້ ແມ່ນພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ ບ ່ ຖື ກຕົ້ ອ
ງ. 

ຈ ານວນຫ າຍໃນໂລກໄດົ້ ຖື ກພະຍາຍາມເພ່ືອເຮັດໃຫົ້ ຮ່ວມກັນເປັນເຄິ່ ງສາສະຫນາ, ແຜນການລະຫວ່າງປະເທດບາບີ ໂລນເພື່ ອເອ າໃຈໃສ່ໃ

ນຄ າສ່ັງຂອງໂລກໃຫມ່ໃນຕະວັດທີ  21. ນີ ົ້ ແມ່ນບາງສິ ່ ງບາງຢ່າງທີ ່ ສາສນາຈັກຢ່າງຕ ່ ເນື ່ ອງຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ປະນາມນັບຕັົ້ ງແຕ່ເ
ບື ົ້ ອງຕ ົ້ ນຂອງຕ ນແລະແຜນການທີ ່ ຈະສື ບຕ ່ ການກ່າວໂທດ. ນັບຕັົ້ ງແຕ່ຊາຕານ 
ຕ ່ າກ່ວາສ າລັບການສະບັບຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອ ງເກື ອບ 6000 ປີ ກ່ອນຫນົ້ ານີ ົ້  (ປະຖ ມມະການ 3) 

ເປັນມະນຸດໄດົ້ ເຊື່ ອວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າຮູົ້ ດີ ກ່ວາພຣະເຈ ົ້ າສິ່ ງທີ່ ຈະເຮັດໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າແລະໃນໂລກທີ່ ດີ ກວ່າ. 



ຕາມພະຄ າພີໄດົ້ , ມັນຈະໃຊົ້ ເວລາປະສ ມປະສານຂອງຜູົ້ ນ າທະຫານໃນເອີ ຣ ບ 
(ເອີ ົ້ ນວ່າກະສັດຂອງພາກເຫນື ອ, ຍັງເອີ ົ້ ນວ່າສັດເດຍລະສານຂອງການເປີ ດເຜີ ຍ 13: 1-10) 

ພົ້ ອມກັບຜູົ້ ນ າທາງສາສະຫນາ (ເອີ ົ້ ນວ່າສາດສະດາທີ່ ບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງ, ຍັງເອີ ົ້ ນວ່າ ສຸດທົ້ າຍ 
ແລະສັດເດຍລະສານທັງສອງ ຂອງການເປີ ດເຜີ ຍ 13: 11-17) ຈາກນະຄອນຂອງເຈັດເຂດເນີ ນພູຂອງ 
(ຄ າປາກ ດ 17: 9,18) ເອ າມາໃຫົ້ ໃນ 'ບາບີ ໂລນ (ການເປີ ດເຜີ ຍ 17 ແລະ 18) 

ຄ າສ່ັງຂອງໂລກ. ເຖິງແມ່ນວ່າມະນຸດຊາດຕົ້ ອງການກັບຄື ນມາຂອງພຣະຄຣິ ດແລະການສົ້ າງຕັົ້ ງອານາຈັກຂ
ອງພຣະອ ງໄດົ້ , ຈ ານວນຫ າຍໃນໂລກຈະບ ່ ໄດົ້ ຈ່າຍເອ າໃຈໃສ່ກັບຂ ົ້ ຄວາມນີ ົ້ ໃນ 21 

ສະຕະວັດທີ່ ພວກເຂ າເຈ ົ້ າ st ຈະສື ບຕ ່ ໃນການເຊື່ ອຖື ສະບັບຕ່າງໆຂອງພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ ບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງຂອງຊາຕາ
ນ. ແຕ່ໃນໂລກຈະໄດົ້ ຮັບການເປັນພະຍານ. 

ໃຫົ້ ຈື່ ໄວົ້ ວ່າພຣະເຢຊູໄດົ້ ສອນວ່າ: 
14 ແລະພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກນີ ົ້ ຈະໄດົ້ ປະກາດໄປທ ່ ວໂລກເພ່ືອເປັນພະຍານແກ່ທຸກໆຊາດແລົ້
ວທີ່ ສຸດປາຍຈະມາເຖິງ. (ມັດທາຍ 24:14) 

ສັງເກດເຫັນວ່າພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກດ່ັງກ່າວຈະສາມາດບັນລຸໂລກເປັນພະຍານ, 

ແລົ້ ວທີ່ ສຸດປາຍຈະມາເຖິງ. 

ມີ ຫລາຍເຫດຜ ນສ າລັບການນີ ົ້ ແມ່ນ. 

ຫນ ່ ງແມ່ນວ່າພຣະເຈ ົ້ າຕົ້ ອງການໃຫົ້ ໂລກທີ່ ຈະໄດົ້ ຍິ ນພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ ແທົ້ ຈິ ງກ່ອນທີ່ ຈະເລີ່ ມຕ ົ້ ນຂອງການເ
ຈັບທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ (ຊ ່ ງສະແດງໃຫົ້ ເຫັນການເລີ່ ມຕ ົ້ ນໃນມັດທາຍ 
24:21). ເພາະສະນັົ້ ນຂ ົ້ ຄວາມພຣະກິດຕິຄຸນທັງສອງເປັນພະຍານແລະການເຕື ອນໄພ ( cf. ເອເຊກຽນ 3 3: 
7). 

ອີ ກປະການຫນ ່ ງແມ່ນວ່າສ າຄັນຂອງຂ ົ້ ຄວາມທີ່ ຈະກ ງກັນຂົ້ າມກັບທັດສະນະຂອງສັດເດຍລະສານທີ່ ເພ່ີມຂ ົ້

ນ, ຄ ນຂອງພະລັງງານເກ າຫລີ ເຫນື ອນັົ້ ນ, ຄຽງຄູ່ກັບການທີ່ ບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງສາດສະດາ, ສຸດທົ້ າຍ 
ໄດົ້ . ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໂດຍທ ່ ວໄປຈະສັນຍາສັນຕິພາບໂດຍຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມຂອງມະນຸດ, 

ແຕ່ວ່າມັນຈະນ າໄປສູ່ການທີ່ ສຸດ (ມັດທາຍ 24:14) ແລະການທ າລາຍ ( cf. 1 5: 3). 

ເນື່ ອງຈາກວ່າອາການແລະສິ່ ງມະຫັດນອນທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບພວກເຂ າ (2 2: 9), 

ທີ່ ສຸດໃນໂລກຈະເລື ອກທີ່ ຈະເຊື່ ອວ່ານອນ (2 2: 9-12) 

ແທນທີ່ ຈະເປັນຂ ົ້ ຄວາມພຣະກິດຕິຄຸນ.ເນື່ ອງຈາກວ່າການລ ງໂທດທີ່ ບ ່ ເຫມາະສ ມຂອງຊະອານາຈັກພັນປີ ຂ
ອງພຣະເຈ ົ້ າໂດຍການກາໂຕລິ ກ, ພາກຕາເວັນອອກແບບດັົ້ ງເດີ ມ, ແລະອື່ ນໆ, ຈ ານວນຫ າຍ 
ຈະອົ້ າງວ່າຂ ົ້ ຄວາມຂອງພຣະກິດຕິຄຸນພັນປີ ຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າເປັນພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ ບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງກ່
ຽວຂົ້ ອງກັບການ ໄດົ້ . 

ສາດສະຫນາຊາວຄຣິ ດສະຕຽນ (ພຣະນິ ມິດ 3: 7-13) 

ຈະປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນພັນປີ ຂອງອານາຈັກເຊັ່ ນດຽວກັນກັບບອກໂລກສິ່ ງທີ່ ຜູົ້ ນ າຂອງໂລກສະເພາະໃດຫ
ນ ່ ງ (ລວມທັງສັດເດຍລະສານແລະບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງສາດສະດາ) ຈະສູງເຖິງ. 

ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະສະຫນັບສະຫນູນບອກໂລກຂ ົ້ ຄວາມທີ່ ສັດເດຍລະສານ, ຄ ນຂອງພະລັງງານພາກເຫນື ອ, 

ຄຽງຄູ່ກັບການທີ່ ບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງສາດສະດາ, ສຸດທົ້ າຍ, ໃນທີ່ ສຸດຈະທ າລາຍ 
(ພົ້ ອມກັບບາງສ່ວນຂອງພັນທະມິດຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ) 
ອາເມລິ ກາແລະລັກສະນະປະເທດຊາດຂອງປະເທດອັງກິດ , ການາດາ, ອ ດສະຕາລີ ແລະນິ ວຊີ ແລນ 
(ດານີ ເອນ 11:39) ແລະວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າບ ່ ດ ນຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນຈະທ າລາຍ (ດານີ ເອນ 11: 40-43), 

ເຮັດຫນົ້ າທີ່ ເປັນເຄື່ ອງມື ຂອງພວກຜີ ປີ ສາດ (ຄ າປາກ ດ 16: 13-14), 

ແລະໃນທີ່ ສຸດຈະຕ ່ ສູົ້ ພຣະເຢຊູຄຣິ ດຈະກັບຂອງພຣະອ ງ (ຄ າປາກ ດ 16:14, 19: 19-20). ສາດສະຫນາ 
(ພຣະນິ ມິດ 3: 7-13) 



ຈະໄດົ້ ຮັບການປະກາດວ່າອານາຈັກພັນປີ ຈະມາໃນໄວໆນີ ົ້ . ນີ ົ້ ແນ່ນອນວ່າຈະສົ້ າງການຄຸົ້ ມຄອງສື່ ມວນຊ ນຫ າ
ຍແລະປະກອບສ່ວນປະຕິບັດຕາມມັດທາຍ 24:14 ໄດົ້ . 

'ພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ ບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງ' ປະກາດຜູົ້ ນ າຂອງໂລກ (ອາດບາງຊະນິ ດໃຫມ່ຂອງຜູົ້ ນ າຂອງເອີ ຣ ບພົ້ ອມກັບ 
ການຫ ຸ ດຫນົ້ ອຍລ ງທີ ່ ຈະຂ ແບບຟອມຂອງ ) ຈະບ ່ ຄື ວ່າ, 

ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະບ ່ ຕົ້ ອງການໃຫົ້ ໂລກທີ່ ຈະຮຽນຮູົ້ ສິ່ ງທີ່ ເຂ າເຈ ົ້ າຈະກ ່  ເຮັດແນວໃດ 
(ແລະອາດຈະບ ່ ເຊື່ ອວ່າມັນດົ້ ວຍຕ ນເອງຢູ່ໃນທ າອິ ດ, ເອຊາຢາ 10: 5-7). ພວກເຂ າເຈ ົ້ າແລະ / 
ຫ ື ສະຫນັບສະຫນູນຂອງພວກເຂ າຈະຍັງມີ ແນວໂນົ້ ມທີ່ ບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງສອນວ່າ ທີ່ ຊື່ ສັດຈະໄດົ້ ຮັບການ ຄ າສອນ  
ຂອງ ມາ. ໃດກ ່ ຕາມການລ ງໂທດທີ່ ພວກເຂ າເຈ ົ້ າແລະ / 
ຫລື ຜູົ້ ຕິດຕາມຂອງເຂ າເຈ ົ້ າເຮັດໃຫົ້ ການສາດສະຫນາ 
ແລະສາດສະຫນາຈັກຢ່າງຕ ່ ເນື ່ ອງຂອງພຣະເຈ ົ້ າຈະເອີ ົ້ ນນາງພຽງຄ ນດຽວ (ດານີ ເອນ 11: 29-35; ຄ າປາກ ດ 
12: 13-15). ນີ ົ້ ຍັງຈະນ າໄປສູ່ການໃນຕອນທົ້ າຍຂອງການເລີ່ ມຕ ົ້ ນຂອງການເຈັບທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ (ມັດທາຍ 24:21; 

11:39; cf. ມັດທາຍ 24: 14-15; 11:31) ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບທີ່ ໃຊົ້ ເວລາຂອງການປ ກປັກຮັກສ າລັບສັດທາ ເປັນ 
ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນ (ຄ າປາກ ດ 3:10; 12: 14-16). 

ສັດເດຍລະສານແລະບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງສາດສະດາຈະພະຍາຍາມບັງຄັບໃຊົ້ , ເສດຖະກິດ, ອາການ, ນອນສິ່ ງມະຫັດ, 

ການຄາດຕະກ າ, ແລະຄວາມກ ດດັນອື່ ນໆ (ຄ າປາກ ດ 13: 10-17; 16: 14 ດານີ ເອນ 7:25; 2 ເທຊະໂລນິ ກ 2: 9-

10) ມີ ການຄວບຄຸມ . ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຈະຮົ້ ອງຂ ໃຫົ້ : 
10 "ດ ນປານໃດ,  ພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ, ບ ລິ ສຸດແລະຄວາມຈິ ງ, 

ຈ ນກ່ວາທ່ານຕັດສິ ນແລະການແກົ້ ແຄົ້ ນເລື ອດຂອງພວກເຮ າກ່ຽວກັບຜູົ້ ທີ່ ອາໄສຢູ່ເທິ ງແຜ່ນດິ ນໂ
ລກ?" (ຄ າປາກ ດ 6:10) 

ຕະຫ ອດອາຍຸການ, ປະຊາຊ ນຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ວ່າ, "ດ ນປານໃດມັນຈະຈ ນກ່ວາພຣະເຢຊູກັບຄື ນມາ?" 

ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຮ າບ ່ ຮູົ້ ຈັກມື ົ້ ຫ ື ຊ ່ ວໂມງ, ພວກເຮ າຄາດຫວັງວ່າພະເຍຊູຈະກັບຄື ນ 
(ແລະຊະອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າສົ້ າງຕັົ້ ງຂ ົ້ ນ) ໃນສະຕະວັດທີ  21 ໂດຍອີ ງຕາມພຣະຄ າພີຈ ານວນຫ າຍ (ເຊັ່ ນ: 
ມັດທາຍ 24: 4-34; ຄ າເພງ 90: 4 ຊ ່ ວໂມງ6: 2 ລູກາ 21: 7-36; ເຮັບເຣີ  1: 1-2; 4: 4,11; 2 ເປໂຕ 3: 3-8; 1 
ເທຊະໂລນິ ກ 5: 4), ບາງພາກສ່ວນທີ່ ປັດຈຸບັນພວກເຮ າເຫັນຖື ກບັນລຸຜ ນ. 
ຖົ້ າຫາກວ່າພຣະເຢຊູບ ່ ໄດົ້ ແຊກແຊງ, ໂລກຈະມີ ການທ າລາຍລົ້ າງຊີ ວິ ດທັງຫມ ດ: 

21 ສ າລັບຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນຈະມີ ຄວາມຍາກລ າບາກທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່, 

ເຊັ່ ນບ ່ ໄດົ້ ນັບຕັົ້ ງແຕ່ການເລີ່ ມຕ ົ້ ນຂອງໂລກຈ ນກ່ວາທີ່ ໃຊົ້ ເວລານີ ົ້ , ບ ່ ມີ , 

ບ ່ ເຄີ ຍທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບ 22 ແລະນອກຈາກມື ົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຖື ກ, 

ເນື ົ້ ອຫນັງທີ່ ບ ່ ມີ ຈະໄດົ້ ຮັບຄວາມລອດ. ແຕ່ວ່າສ າລັບ 
ການເລື ອກຕັົ້ ງຂອງມື ົ້ ນັົ້ ນຈະໄດົ້ ຮັບການ. (ມັດທາຍ 24: 21-22) 
29 ທັນທີ ຫ ັ ງຈາກຄວາມຍາກລ າບາກຂອງວັນເຫລ ່ ານັົ້ ນແສງຕາເວັນຈະໄດົ້ ຮັບການ, 

ແລະວ ງເດື ອນຈະບ ່ ໃຫົ້ ແສງສະຫວ່າງຂອງຕ ນ; ດວງດາວຈະຕ ກຈາກສະຫວັນ, 

ແລະອ ານາດຂອງສະຫວັນຈະໄດົ້ ຮັບການ. 30 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນອາການຂອງພຣະບຸດຂອງຜູົ້ ຊາຍຈະປາກ ດ
ຢູ່ໃນສະຫວັນ, ແລະຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນຊ ນເຜ ່ າທັງຫມ ດຂອງແຜ່ນດິ ນໂລກຈະເປັນທຸກ, 

ແລະພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະເບິ່ ງພຣະບຸດຂອງຜູົ້ ຊາຍ 
ມາສຸດຟັງຂອງສະຫວັນທີ່ ມີ ອ ານາດແລະລັດສະຫມີ ພາບອັນຍິ່ ງໃຫຍ່. 31 ແລະພຣະອ ງຈະສ ່ ງເທວະດາ
ຂອງພຣະອ ງດົ້ ວຍສຽງທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ຂອງ ເປັນ, 

ແລະພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະເກັບກັນການເລື ອກຕັົ້ ງຂອງພຣະອ ງຈາກສີ່ ລ ມ, 

ຈາກຫນ ່ ງໃນຕອນທົ້ າຍຂອງສະຫວັນຫາອື່ ນໆ. (ມັດທາຍ 24: 29-31) 



ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າເປັນສິ່ ງທີ່ ໂລກຕົ້ ອງການ. 

ອາສາສະຫມັກສ າລັບການອານາຈັກ 
ພາລະບ ດບາດຂອງທ່ານໃນອານາຈັກເປັນແນວໃດ? 
ສິ ດທິ ໃນປັດຈຸບັນ, ຖົ້ າຫາກວ່າທ່ານເປັນຄ ນຄຣິ ດສະຕຽນທີ່ ແທົ້ ຈິ ງ, 

ທ່ານມີ ທີ່ ຈະເຂ ົ້ າເປັນສະຫມັກສ າລັບການມັນ. ສັງເກດເຫັນສິ່ ງທີ່ ອັກຄະສາວ ກໂປໂລຂຽນວ່າ 
20 ໃນປັດຈຸບັນຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, 

ພວກເຮ າຈ ່ ງເປັນທູດຂອງພຣະຄຣິ ດໂດຍທີ່ ພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຮັບການຮົ້ ອງຂ ໂດຍຜ່ານພວກເຮ າ: 
ພວກເຮ າຈ ່ ງຂ ຮົ້ ອງພວກເຈ ົ້ າໃນນາມຂອງພຣະຄຣິ ດ, ໄດົ້ ຮັບການຄື ນດີ ກັບພຣະເຈ ົ້ າ. (2 ໂກລິ ນໂທ 
5:20) 
14 ເພາະສະນັົ້ ນຈ ່ ງຈ າ, ມີ ການຄາດແອວໄວົ້ ແອວຂອງທ່ານທີ່ ມີ ຄວາມຈິ ງ, 

ມີ ການເອ າໃຈໃສ່ໃນເອິ ກຂອງຄວາມຊອບທ າ, 15 ແລະໄດົ້ ສຸບໃສ່ຕີ ນຂອງທ່ານມີ ການກະກຽມຂອງພ
ຣະກິດຕິຄຸນຂອງສັນຕິພາບໄດົ້  16 ຂົ້ າງເທິ ງທັງຫມ ດ, 

ການກິນໄສົ້ ຂອງສາດສະຫນາທີ່ ມີ ທີ່ ທ່ານຈະສາມາດທີ່ ຈະ 
ດັບທຸກລູກສອນໄຟຂອງຄ ນຊ ່ ວຮົ້ າຍຫນ ່ ງ 17 ແລະໃຊົ້ ເວລາຫມວກກັນກະທ ບແຫ່ງຄວາມລອດ, 

ແລະ ຂອງພຣະວິ ນຍານ, 

ຊ ່ ງເປັນພຣະຄ າຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ . 18 ການອະທິ ຖານສະເຫມີ ກັບການອະທິ ຖານທັງຫມ ດແລະ 
ໃນພຣະວິ ນຍານ, ເປັນລະມັດລະວັງໃນຕອນທົ້ າຍນີ ົ້ ມີ  ແລະ ທັງຫມ ດສ າລັບການທັງຫມ ດ-

 19 ແລະສ າລັບຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, ເວ ົ້ າອອກມາວ່າຈະມອບໃຫົ້ ແກ່ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 

ວ່າຂົ້ າພະເຈ ົ້ າອາດຈະເປີ ດປາກຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຢ່າງກົ້ າຫານທີ່ ຈະເຮັດໃຫົ້ ເປັນທີ່ ຮູົ້ ຈັກຄວາມລ ກລັບຂ
ອງພຣະກິດຕິຄຸນ, 20 ສ າລັບການທີ່ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າເປັນສາສະຫມັກໃນລະບ ບຕ່ອງໂສົ້ ; ວ່າມັນຢູ່ໃນຂົ້ າພະເ
ຈ ົ້ າອາດຈະເວ ົ້ າຢ່າງກົ້ າຫານ, ເປັນຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຄວນເວ ົ້ າ. (ເອເຟດ 6: 14-20) 

ແມ່ນຫຍັງເປັນສາສະຫມັກ - ມີ ຄວາມຫມາຍດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ົ້ : 
1: ທູດຢ່າງເປັນທາງການໂດຍສະເພາະ: ເປັນຕ ວແທນທາງດົ້ ານການທູດຂອງອັນດັບທີ່ ສູງທີ່ ສຸດຮັບ
ການຮັບຮອງກັບລັດຖະບານຕ່າງປະເທດຫ ື ອະທິ ປະໄຕເປັນຜູົ້ ຕາງຫນົ້ າຂອງອາໃສຂອງລັດຖະບານ
ຫ ື ອະທິ ປະໄຕຂອງຕ ນເອງຫ ື ການແຕ່ງຕັົ້ ງສ າລັບການເປັນພິເສດແລະຈະດີ ຊ ່ ວຄາວມອບຫມາຍທາ
ງການທູດ 

2: ເປັນຜູົ້ ມີ ອ ານາດຫລື   

ຖົ້ າຫາກວ່າທ່ານເປັນຄ ນຄຣິ ດສະຕຽນທີ່ ແທົ້ ຈິ ງແລົ້ ວ, ທ່ານເປັນທູດພິເສດຢ່າງເປັນທາງການ, 

ສ າລັບພຣະຄຣິ ດ! ສັງເກດເຫັນສິ່ ງທີ່ ອັກຄະສາວ ກເປໂຕໄດົ້ ຂຽນ: 
9 ແຕ່ວ່າທ່ານມີ ການຜະລິ ດໄດົ້ ຮັບຄັດເລື ອກ, ເປັນປະໂລຫິດຕ າແຫນ່ງ, ເປັນປະເທດທີ່ ບ ລິ ສຸດ, 

ປະຊາຊ ນພິເສດຂອງພຣະອ ງເອງ, 

ທີ່ ທ່ານອາດຈະປະກາດສັນລະເສີ ນພຣະອ ງຜູົ້ ທີ່ ຮຽກຮົ້ ອງໃຫົ້ ທ່ານອອກຈາກຄວາມມື ດເຂ ົ້ າໄປໃນແສ
ງສະຫວ່າງມະຫັດສະຈັນຂອງພຣະອ ງ; 10 ທີ່ ເຄີ ຍໄດົ້ ຢູ່ບ ່ ເປັນປະຊາຊ ນແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ 
ປະຊາຊ ນຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, ຜູົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຮັບຄວາມເມດຕາແຕ່ປັດຈຸບັນໄດົ້ ຮັບຄວາມເມດຕາ. (1 ເປໂຕ 2: 

9-10) 
ໃນຖານະເປັນຊາວຄຣິ ດສະຕຽນ, ພວກເຮ າມີ ຄວາມເປັນສ່ວນຫນ ່ ງຂອງບ ລິ ສຸດ. 
ທີ່ ປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນບ ລິ ສຸດ? 



ດີ , ແນ່ນອນວ່າ 
ຂອງອານາຈັກຂອງໂຄງການນີ ົ້ ໃນໂລກແຕ່ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໃນທີ່ ສຸດຈະເປັນສ່ວນຫນ ່ ງຂອງອານາຈັກຂອງພຣ
ະຄຣິ ດ (ຄ າປາກ ດ 11:15). ມັນເປັນປະເທດຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, ອານາຈັກຂອງພຣະອ ງທີ່ ບ ລິ ສຸດ. 
ໃນຖານະເປັນອາສາສະຫມັກ, 

ພວກເຮ າບ ່ ປ ກກະຕິມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນດົ້ ານການເມື ອງໂດຍກ ງຂອງປະເທດຂອງໂລກນີ ົ້ ໄດົ້ . ແຕ່ພວກເຮ າມີ ດ 
າລ ງຊີ ວິ ດວິ ທີ ການຂອງພຣະເຈ ົ້ າຂອງຊີ ວິ ດໃນປັດຈຸບັນ. ໂດຍການດ າເນີ ນການນັົ້ ນ, 

ພວກເຮ າດີ ກວ່າຮຽນຮູົ້ ວ່າເປັນຫຍັງວິ ທີ ການຂອງພຣະເຈ ົ້ າແມ່ນດີ ທີ່ ສຸດ, ດ່ັງນັົ້ ນ, 

ໃນອານາຈັກຂອງພຣະອ ງພວກເຮ າສາມາດເປັນກະສັດແລະປະໂລຫິດແລະປ ກຄອງຮ່ວມກັບພຣະຄຣິ ດຢູ່ໃ
ນໂລກນີ ົ້ : 

5 ເພ່ືອໃຫົ້ ຜູົ້ ທີ່ ຮັກພວກເຮ າແລະພວກເຮ າລົ້ າງຈາກບາບຂອງພວກເຮ າໃນພຣະອ ງເອງ 
ເລື ອດ, 6 ແລະໄດົ້ ເຮັດໃຫົ້ ພວກເຮ າຄ ນແລະປະໂລຫິດຂອງພຣະເຈ ົ້ າແລະພຣະບິ ດາຂອງພຣະອ ງ, 

ເພ່ືອພຣະອ ງຈະລັດສະຫມີ ພາບແລະການຄອບຄອງຕະຫ ອດໄປແລະເຄີ ຍ. ອາແມນ.(ພຣະນິ ມິດ 1: 

5-6) 
10 ແລະໄດົ້ ເຮັດໃຫົ້ ພວກເຮ າຄ ນແລະປະໂລຫິດເພ່ືອພຣະເຈ ົ້ າຂອງພວກເຮ າ; ແລະພວກເຮ າຈະປ ກ
ຄອງແຜ່ນດິ ນໂລກ. (ຄ າປາກ ດ 5:10) 

ແຕ່ລັກສະນະໃນອະນາຄ ດທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບການສິ ດສອນຜູົ້ ທີ່ ມີ ອັດຕາການຕາຍຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນການຍ່າງຢູ່ໃນວິ ທີ ກ
ານຂອງພຣະເຈ ົ້ າ: 

19 ສ າລັບປະຊາຊ ນຈະສະຖິດຢູ່ໃນສີ ໂອນຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມ; ທ່ານຈະຮົ້ ອງໄຫົ້ ບ ່ ມີ ຫ າຍ. ພຣະອ ງຈະສະ
ຖິດກັບທ່ານໃນສຽງຮົ້ ອງຂອງທ່ານ; ໃນເວລາທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້ ຍິ ນມັນ, 

ພຣະອ ງຈະຕອບທ່ານ. 20ແລະເຖິງແມ່ນວ່າພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າເຮັດໃຫົ້ ທ່ານເຂ ົ້ າຈີ່ ຂອງຄວາມທຸກຍາກ
ແລະນົ້ າຂອງທຸກທ ລະມານ, ແຕ່ຄູອາຈານຂອງທ່ານຈະບ ່ ໄດົ້ ຮັບການຍົ້ າຍເຂ ົ້ າໄປໃນແຈອີ ກຕ ່ ໄປ, 

ແຕ່ຕາຂອງທ່ານຈະໄດົ້ ເຫັນຄູອາຈານຂອງທ່ານ. 21 ຫູຂອງທ່ານ 
ຈະໄດົ້ ຍິ ນຄ າສັບໃດຫນ ່ ງທາງຫລັງຂອງທ່ານ, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ນີ ົ້ ແມ່ນວິ ທີ ທາງການ, ຍ່າງໃນມັນ," 

ເມື່ ອໃດກ ຕາມທີ່ ທ່ານເຮັດໃຫົ້ ມື ຂວາຫ ື ເມື່ ອໃດກ ຕາມທີ່ ທ່ານເຮັດໃຫົ້ ເບື ົ້ ອງຊົ້ າຍມື . (ເອຊາຢາ 30: 

19-21) 
ໃນຂະນະທີ່ ວ່າເປັນຄ າພະຍາກອນສ າລັບອານາຈັກພັນປີ , 

ໃນອາຍຸສູງສຸດນີ ົ້ ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຈ າເປັນຕົ້ ອງໄດົ້ ຮັບການກະກຽມການສອນ: 
12 ... ໂດຍທີ່ ໃຊົ້ ເວລານີ ົ້ ທ່ານຄວນຈະມີ ຄູອາຈານ (ເຫບເລີ  5:12) 
15 ແຕ່ເຮັດໃຫົ້ ພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຈ ົ້ າໃນຫ ວໃຈຂອງທ່ານແລະຈະມີ ຄວາມພົ້ ອມສະເຫມີ ທີ່ ຈະໃຫົ້ ຄ 
າຕອບກັບຄ ນທີ່ ຖາມພວກທ່ານມີ ເຫດຜ ນຂອງຄວາມຫວັງທີ່ ວ່າແມ່ນຢູ່ໃນທ່ານດົ້ ວຍຄວາມອ່ອນ
ໂຍນແລະຄວາມຢົ້ ານກ ວ (1 ເປໂຕ 3:15, KJV) ການ. 

ຄ າພີໄບເບິ ນສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າຈ ານວນຫ າຍຂອງຊາວຄຣິ ດສະຕຽນທີ່ ຊື່ ສັດຫ າຍຈະ, 
ພຽງແຕ່ກ່ອນທີ່ ຈະເລີ່ ມຕ ົ້ ນຂອງການເຈັບທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່, ຄ າແນະນ າຈ ານວນຫ າຍ: 

33 ແລະຜູົ້ ທີ່ ຂອງປະຊາຊ ນຜູົ້ ທີ່ ເຂ ົ້ າໃຈຈະແນະນ າຈ ານວນຫ າຍ (ດານີ ເອນ 11:33) 
ດ່ັງນັົ້ ນ, ການຮຽນຮູົ້ , ການຂະຫຍາຍຕ ວໃນພຣະຄຸນແລະຄວາມຮູົ້  (2 ເປໂຕ 3:18), 

ແມ່ນບາງສິ່ ງບາງຢ່າງທີ່ ພວກເຮ າຄວນຈະໄດົ້ ຮັບການດ າເນີ ນການໃນປັດຈຸບັນ. ສ່ວນຫນ ່ ງຂອງພາລະບ ດ
ບາດຂອງທ່ານໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າຈະສາມາດທີ່ ຈະສອນ. ແລະສ າລັບສັດທາຫ າຍ, (ພຣະນິ ມິດ 3: 7-

13), ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນ, 



ນີ ົ້ ຍັງຈະປະກອບມີ ສະຫນັບສະຫນູນທີ່ ສ າຄັນທີ່ ພຣະກິດຕິຄຸນເປັນພະຍານກ່ອນການເລີ່ ມຕ ົ້ ນຂອງອານາຈັ
ກພັນປີ  ( cf. ມັດທາຍ 24:14) ໄດົ້ . 
ຫ ັ ງຈາກທີ່ ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຖື ກສົ້ າງຕັົ້ ງຂ ົ້ ນ, 

ປະຊາຊ ນຂອງພຣະເຈ ົ້ າຈະໄດົ້ ຮັບການນ າໃຊົ້ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫົ້ ຟື ົ້ ນຟູເປັນດາວເສຍຫາຍ: 
12 ຜູົ້ ທີ່ ມາຈາກບັນດາທ່ານຈະການກ ່ ສົ້ າງສະຖານທີ່ ສິ່ ງເສດເຫ ື ອອາຍຸ;  
ທ່ານຈະຕົ້ ອງຍ ກສູງຂ ົ້ ນພືົ້ ນຖານຂອງລຸົ້ ນຈ ານວນຫ າຍໄດົ້ ; ແລະທ່ານຈະໄດົ້ ຮັບການເອີ ົ້ ນວ່າການສົ້
ອມແປງຂອງການລະເມີ ດ, ການຟື ົ້ ນຟູຂອງຖະຫນ ນຫ ນທາງທີ່ ຢູ່ອາໃສໃນ. (ເອຊາຢາ 58:12) 

ດ່ັງນັົ້ ນ, 

ປະຊາຊ ນຂອງພຣະເຈ ົ້ າຜູົ້ ມີ ຊີ ວິ ດຢູ່ວິ ທີ ການຂອງພຣະເຈ ົ້ າໃນອາຍຸສູງສຸດນີ ົ້ ຈະເຮັດໃຫົ້ ມັນງ່ າຍຂ ົ້ ນສ າລັບປະຊ
າຊ ນທີ່ ຢູ່ອາໃສຢູ່ໃນຕ ວເມື ອງ (ແລະບ່ອນອື່ ນໆ) 
ໃນໄລຍະທີ່ ໃຊົ້ ເວລາຂອງການຟື ົ້ ນຟູນີ ົ້ . ໂລກໄດົ້ ຢ່າງແທົ້ ຈິ ງຈະເປັນສະຖານທີ່ ດີ ກວ່າ. ພວກເຮ າຄວນຈະທູດຂ
ອງພຣະຄຣິ ດໃນປັດຈຸບັນ, ດ່ັງນັົ້ ນພວກເຮ າຍັງສາມາດໃຫົ້ ບ ລິ ການໃນອານາຈັກຂອງພຣະອ ງ. 

ຂ ົ້ ຄວາມທີ່ ແທົ້ ຈິ ງພຣະກິດຕິຄຸນແມ່ນການຫັນ 

ພຣະເຢຊູໄດົ້ ກ່າວວ່າ, "ຖົ້ າຫາກວ່າທ່ານປະຕິບັດຢູ່ໃນພຣະຄ າຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 

ທ່ານເປັນສາວ ກຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າແທົ້ ຈິ ງແລົ້ ວ 32 ແລະທ່ານຈະຮູົ້ ຄວາມຈິ ງ, ແລະຄວາມຈິ ງຈະເຮັດໃຫົ້ ທ່ານ." 
(ໂຢຮັນ 8: 31-32). ຮູົ້ ຈັກຄວາມຈິ ງກ່ຽວກັບພຣະກິດຕິຄຸນຂອງໄດົ້  . 
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າປ ດປ່ອຍພວກເຮ າຈາກຖື ກຂັງຢູ່ໃນຄວາມຫວັງທີ່ ບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງຂອງໂລກນີ ົ້ ພວກເຮ າ
ຢ່າງກົ້ າຫານສາມາດສະຫນັບສະຫນູນແຜນການທີ່ ເຮັດວຽກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໃນແຜນການຂອງຊາຕານໄດົ້  
ໂລກທັງຫມ ດ (ຄ າປາກ ດ 12: 9) ແລະອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າເປັນການແກົ້ ໄຂທີ່ ແທົ້ ຈິ ງ. 
ພວກເຮ າຈ າເປັນຕົ້ ອງໄດົ້ ຢື ນສ າລັບການແລະສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຈິ ງ ( cf. ຊ ່ ວໂມງ18:37). 

ຂ ົ້ ຄວາມພຣະກິດຕິຄຸນເປັນຫ າຍກ່ວາກ່ຽວກັບຄວາມລອດສ່ວນບຸກຄ ນ. ຂ່າວທີ່ ດີ ຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເ
ຈ ົ້ າຄວນຈະຫັນປ່ຽນຫນ ່ ງໃນອາຍຸສູງສຸດນີ ົ້ : 

2 ແລະບ ່ ໄດົ້ ຮັບການ ກັບໂລກນີ ົ້ , ແຕ່ຈະຫັນໂດຍ 

ການຮື ົ້ ຟື ົ້ ນຈິ ດໃຈຂອງທ່ານ, 

ທີ່ ທ່ານອາດຈະພິສູດສິ່ ງທີ່ ເປັນທີ່ ຈະດີ ແລະຍອມຮັບແລະດີ ເລີ ດຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. (ຊ ່ ວໂມງ12: 2) 

ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນທີ່ ແທົ້ ຈິ ງແມ່ນການຫັນທີ່ ຈະຮັບໃຊົ້ ພຣະເຈ ົ້ າແລະຄ ນອື່ ນ: 

22 ທາດ, ເຊື່ ອຟັງໃນສິ່ ງທີ່ ທັງຫມ ດຕ ົ້ ນສະບັບຂອງທ່ານອີ ງຕາມເນື ົ້ ອຫນັງ, ບ ່ ແມ່ນຕາມຢ່າງ, 

ເປັນຜູົ້ ຊາຍ, ແຕ່ໃນຄວາມຈິ ງໃຈຂອງຫ ວໃຈ, ຄວາມຢົ້ ານກ ວພຣະເຈ ົ້ າ. 23 

ແລະສິ່ ງໃດກ ຕາມທີ່ ທ່ານເຮັດ, ເຮັດແນວໃດມັນ, ເປັນພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າແລະບ ່ ໃຫົ້ ຜູົ້ ຊາຍ, 24 

ໂດຍທີ່ ຮູົ້ ວ່າພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຈາກທີ່ ທ່ານຈະໄດົ້ ຮັບລາງວັນມູນມ ລະດ ກໄດົ້ ; ສ າລັບການທີ່ ທ່ານຮັບໃຊົ້
ພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະຄຣິ ດ. (ໂກໂລຊາຍ 3: 22-24) 

28 ເພາະສະນັົ້ ນ, ນັບຕັົ້ ງແຕ່ພວກເຮ າໄດົ້ ຮັບອານາຈັກທີ່ ບ ່ ສາມາດໄດົ້ ຮັບການ ເປັນ, 

ໃຫົ້ ພວກເຮ າມີ ພຣະຄຸນ, 

ໂດຍທີ່ ພວກເຮ າອາດຈະຮັບໃຊົ້ ພຣະເຈ ົ້ າສາມາດມີ ຄວາມຄາລະວະແລະຄວາມຢົ້ ານກ ວ. (ເຫບເລີ  
12:28) 

ຄລິ ດສະຕຽນແທົ້ ດ າລ ງຊີ ວິ ດແຕກຕ່າງຈາກໂລກ. ພວກເຮ າຍອມຮັບມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈ ົ້ າເທິ ງໂລກ
ຂອງສິ່ ງທີ່ ຖື ກຕົ້ ອງແລະຜິດພາດ. ພຽງແຕ່ດ າລ ງຊີ ວິ ດໂດຍມີ ສັດທາ (ເຫບເລີ  10:38), 

ຍົ້ ອນວ່າມັນໃຊົ້ ເວລາສັດທາທີ່ ຈະດ າລ ງຊີ ວິ ດວິ ທີ ການຂອງພຣະເຈ ົ້ າໃນອາຍຸສູງສຸດນີ ົ້ . ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນໄດົ້ ຖື
ກພິຈາລະນາດ່ັງນັົ້ ນແຕກຕ່າງຈາກໂລກຂອງພວກເຂ າເຈ ົ້ າອາໄສຢູ່ໃນທີ່ ຮູບແບບຂອງເຂ າເຈ ົ້ າຂອງຊີ ວິ ດເອີ ົ້



ນວ່າ "ວິ ທີ ການ" ໃນພຣະສັນຍາໃຫມ່ (ກິດຈະການ 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). ໂລກທີ່ ອາໃສຄວາມເຫັນແກ່ຕ ວ, 

ພາຍໃຕົ້ ອິ ດທິ ພ ນຂອງຊາຕານ, ໃນສິ່ ງທີ່ ໄດົ້ ຮັບການເອີ ົ້ ນວ່າ "ວິ ທີ ການຂອງກາອີ ນໄດົ້ " (ຊ ່ ວໂມງ11). 

ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າເປັນຂ ົ້ ຄວາມຂອງຄວາມຊອບທ າ, ຄວາມສຸກ, ແລະສັນຕິພາບ 
(ຊ ່ ວໂມງ14:17) ໄດົ້ . ຄ າຂອງສາດສະດາ, ມີ ຄວາມເຂ ົ້ າໃຈຢ່າງຖື ກຕົ້ ອງ, ແມ່ນສະດວກສະບາຍ ( 1 ໂກລິ ນໂທ 
14: 3; 1 ເທຊະໂລນີ ກ 4:18), ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ່ັງທີ່ ພວກເຮ າສັງເກດເບິ່ ງ ໂລກ ( ລູກາ 21: 8-36). ວິ ທີ ການ 
ທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຂອງຊີ ວິ ດເຮັດໃຫົ້ ອຸດ ມສ ມບູນທາງວິ ນຍານແລະພຣະພອນທາງດົ້ ານຮ່າງກາຍ (ຊ ່ ວໂມງ10: 29-

30). ນີ ົ້ ແມ່ນສ່ວນຫນ ່ ງຂອງວ່າເປັນຫຍັງຜູົ້ ທີ່ ດ າລ ງຊີ ວິ ດມັນເຂ ົ້ າໃຈທີ່ ໂລກຕົ້ ອງການອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້

າ. ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຈ ່ ງເປັນທູດຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 

ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນເຮັດໃຫົ້ ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮ າໃນທາງວິ ນຍານ, ບ ່ ແມ່ນທາງດົ້ ານຮ່າງກາຍ, 

ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮ າດ າລ ງຊີ ວິ ດຢູ່ໃນໂລກທາງດົ້ ານຮ່າງກາຍ (ຊ ່ ວໂມງ8: 5-8). ພວກເຮ າມີ  
"ຄວາມຫວັງຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ" (ໂກໂລດ 
1:23). ນີ ົ້ ແມ່ນບາງສິ່ ງບາງຢ່າງທີ່ ຄຣິ ສຕ ົ້ ນເຂ ົ້ າໃຈວ່າຈ ານວນຫ າຍຜູົ້ ທີ່ ປະກອບອາຊີ ບພຣະເຢຊູມື ົ້ ນີ ົ້ ບ ່ ໄດົ້ ຢ່າງ
ແທົ້ ຈິ ງເຂ ົ້ າໃຈໄດົ້ . 

6 ຊ ່ ວໂມງ, ຊ ່ ວໂມງສາດສະຫນາຈັກສອນຊະອານາຈັກເປັນສິ່ ງສ າຄັນ, ແຕ່ວ່າ ... 
ຊ ່ ວໂມງຊ ່ ວໂມງ 

ນິ ສາດສະຫນາຈັກເຊື່ ອວ່າເຂ າເຈ ົ້ າສອນລັກສະນະຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, ແຕ່ວ່າມີ ບັນຫາໃນການຢ່າງ

ແທົ້ ຈິ ງຄວາມເຂ ົ້ າໃຈສິ່ ງທີ່ ມັນກ ່ ແມ່ນສ າລັບການຍ ກຕ ວຢ່າງ, ກາໂຕລິ ກ 
ຊ ່ ວໂມງສອນນີ ົ້ ກ່ຽວກັບອານາຈັກ.: 

ພຣະຄຣິ ດ ... ໃນຂັົ້ ນຕອນຂອງການໃນການສິ ດສອນຂອງພຣະອ ງເຂ ົ້ າມາຂອງອານາຈັກນີ ົ້ , 

ລັກສະນະຕ່າງໆຂອງຕ ນ, ຄວາມຫມາຍຊັດເຈນຂອງຕ ນ, ວິ ທີ ການທີ່ ມັນເປັນທີ່ ຈະບັນລຸທຸກ, 

ປະກອບອາຫານຫ ັ ກຂອງພຣະພຸດທະອ ງ, ສະນັົ້ ນຫ າຍດ່ັງນັົ້ ນວ່າການສ ນທະນາຂອງພຣະອ ງເອີ ົ້ ນວ່າ 
"ພຣະກິດຕິຄຸນ ຂອງອານາຈັກ " ... 
ພວກເຂ າເຈ ົ້ າເລີ່ ມຕ ົ້ ນທີ່ ຈະເວ ົ້ າພາສາຂອງສາດສະຫນາຈັກເປັນ" ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ 
" ຊ ່ ວໂມງ, ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 13 ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ ຊ ່ ວໂມງ, ii, 12. ຊ ່ ວໂມງ, ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 6, 9. v, 10, ແລະອື່ ນໆ ... 
ມັນຫມາຍຄວາມວ່າສາດສະຫນາຈັກເປັນສະຖາບັນແຫ່ງສະຫວັນທີ່  ... (ຊ ່ ວໂມງ 

ຊະອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. ຊ ່ ວໂມງຊ ່ ວໂມງຊ ່ ວໂມງ, ປະລິ ມານ VIII. 1910). 
ເຖິງແມ່ນວ່າຂົ້ າງເທິ ງຊີ ົ້ ໃຫົ້ ເຫັນ "ຊ ່ ວໂມງ, ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 13 ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ ຊ ່ ວໂມງ, ii, 12, ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 6, 9. v, 10, 

"ຖົ້ າຫາກວ່າທ່ານຈະໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ, ທ່ານຈະພ ບເຫັນວ່າບ ່ ແມ່ນຫນ ່ ງໃນຂ ົ້ ພຣະຄ າພີ ທີ ່ ເວ ົ້ າຫຍັງກ່ຽວກັບສາດສ
ະຫນາຈັກເປັນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. ເຂ າເຈ ົ້ າສອນໃຫົ້ ເຊື່ ອຈະເປັນສ່ວນຫນ ່ ງຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້
າຫລື ວ່າມັນເປັນອານາຈັກຂອງພຣະເຢຊູ. ຄ າພີໄດົ້ ເຕື ອນວ່າຈ ານວນຫ າຍຈະມີ ການປ່ຽນແປງພຣະກິດຕິຄຸ
ນໄດົ້ ຫ ື ເຮັດໃຫົ້ ກັບຄ ນອື່ ນ, ເປັນ ຊ ່ ວໂມງຫນ ່ ງ (ຊ ່ ວໂມງ1: 6-9). ທີ່ ຫນົ້ າເສ ົ້ າໃຈ, ຄ ນຕ່າງໆໄດົ້ ເຮັດວ່າ. 
ພຣະເຢຊູໄດົ້ ສອນວ່າ, "ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າວິ ທີ ການ, ຄວາມຈິ ງ, 

ແລະເປັນຊີ ວິ ດ. ບ ່ ມີ ໃຜມາຫາພຣະບິ ດາຍ ກເວັົ້ ນໂດຍຜ່ານ "(ຊ ່ ວໂມງ14: 6). ຊ ່ ວໂມງໄດົ້ ສອນວ່າ, 

"ຫ ື ແມ່ນບ ່ ມີ ຄວາມລອດໃນອື່ ນໆ, 

ສ າລັບການທີ່ ບ ່ ມີ ຊື່ ອື່ ນໆພາຍໃຕົ້ ສະຫວັນໃຫົ້ ບັນດາຜູົ້ ຊາຍທີ່ ພວກເຮ າຕົ້ ອງໄດົ້ ຮັບຄວາມລອດ" (ກິດຈະການ 
4:12). ເປໂຕໄດົ້ ບອກຊາວຢິ ວທັງຫມ ດຕົ້ ອງມີ ສັດທາທີ່ ຈະກັບໃຈແລະຍອມຮັບເອ າພຣະເຢຊູຈະໄດົ້ ຮັບການ
ບັນທ ກໄວົ້  (ກິດຈະການ 2:38). 



ໃນກ ງກັນຂົ້ າມກັບນີ ົ້ , ໄດົ້ ສອນວ່າ, ໂດຍບ ່ ມີ ການພຣະເຢຊູ, 

ສາມາດໄດົ້ ຮັບຄວາມລອດໂດຍການເຮັດວຽກທີ່ ດີ ! ພຣະອ ງຍັງໄດົ້ ສອນວ່າຊາວຢິ ວສາມາດໄດົ້ ຮັບຄວາມລອ
ດໂດຍບ ່ ມີ ການຮັບເອ າພຣະເຢຊູ? ນອກຈາກນັົ້ ນ, ເຂ າແລະບາງ 
ຍັງເບິ່ ງຄື ວ່າຈະພິຈາລະນາວ່າເປັນສະບັບທີ່ ບ ່ ແມ່ນພຣະຄ າພີຂອງຖາມແມ່ນສ າຄັນຕ ່ ກັບພຣະກິດຕິຄຸນໄດົ້ ເ
ຊ່ັນດຽວກັນກັບທີ່ ສ າຄັນເພ່ືອສາມັກຄີ ທ ່ ວໂລກແລະ ໄດົ້ , 

ພວກເຂ າເຈ ົ້ າແລະຄ ນອື່ ນບ ່ ເຂ ົ້ າໃຈຄວາມສ າຄັນຂອງພຣະເຢຊູແລະການທີ່ ແທົ້ ຈິ ງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາ
ຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. ຈ ານວນຫ າຍແມ່ນການສ ່ ງເສີ ມພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ ບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງ. 
ຈ ານວນຫ າຍຕົ້ ອງການທີ່ ຈະຍ່າງໄປໂດຍ 
ແລະມີ ສັດທາໃນໂລກ. ພຣະຄ າພີໃຫມ່ສອນວ່າຄຣິ ສຕຽນແມ່ນການຊອກຫາຂົ້ າງເທິ ງ: 

2 ຈ ່ ງເອ າໃຈໃສ່ສິ່ ງຕ່າງໆຂົ້ າງເທິ ງ, ບ ່ ໄດົ້ ຢູ່ໃນສິ່ ງທີ່ ກ່ຽວກັບແຜ່ນດິ ນໂລກ. (ໂກໂລດ 3: 2) 
7 ສ າລັບພວກເຮ າຍ່າງໂດຍມີ ສັດທາ, ບ ່ ໄດົ້ ໂດຍ. (2 ໂກລິ ນໂທ 5: 7) 

ແຕ່ຊ ່ ວໂມງXI ໂດຍພືົ້ ນຖານແລົ້ ວສອນໃຫົ້ ຍ່າງໂດຍ ຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະອ ງ: 
... ສາດສະຫນາຈັກກາໂຕລິ ກ ... ແມ່ນອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິ ດເທິ ງແຜ່ນດິ ນໂລກ. (ຊ ່ ວໂມງຂອງ 
ຊ ່ ວໂມງຖຸດິ ບ ຊ ່ ວໂມງເປັນທີ່ ກ່າວມາໃນ ຊ ່ ວໂມງຂອງຮ ບສຸດທົ້ າຍ. ຊ ່ ວໂມງໃຫົ້ ຄ າປ ກສາທີ່ ດີ , 2002, 
p. 73). 

ການຮຽກຮົ້ ອງຂອງເວັບໄຊທ໌ ຊ ່ ວໂມງ101, "ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຖື ກສົ້ າງຕັົ້ ງຂ ົ້ ນຢູ່ໃນໂລກນີ ົ້ ໂດຍພຣະເ
ຢຊູຄຣິ ດໃນປີ  33, ໃນຮູບແບບຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະອ ງ, ໂດຍການນ າພາ ຊ ່ ວໂມງ... 

ສາດສະຫນາຈັກກາໂຕລິ ກ." ແຕ່ຊະອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າແມ່ນຍັງບ ່ ທັນ 
ທີ່ ນີ ົ້ ຫ ື ມັນເປັນສາດສະຫນາຈັກຂອງ ຊ ່ ວໂມງ, ແຕ່ວ່າມັນຈະໄດົ້ ຢູ່ໃນໂລກ. 
ສາດສະຫນາຈັກຂອງ 
ຊ ່ ວໂມງສອນນັົ້ ນຢ່າງແຂງແຮງຕ ່ ຕົ້ ານທັນທີ ມາຊະອານາຈັກພັນປີ ຢູ່ໃນໂລກຂອງພຣະເຈ ົ້ າວ່າໂດຍທ ່ ວໄປມີ
ພຽງແຕ່ "ຄ າສອນຂອງ ຊ ່ ວໂມງ" ລະບຸໄວົ້ ໃນຄ າສອນຢ່າງເປັນທາງການຂອງສາດສະຫນາຈັກກາໂຕລິ ກ: 

676 ຂອງ 
ຊ ່ ວໂມງຫ ອກລວງແລົ້ ວເລີ່ ມຕ ົ້ ນທີ່ ຈະຮູບຮ່າງໃນໂລກທີ່ ໃຊົ້ ເວລາການຮົ້ ອງຂ ແມ່ນການຮັບຮູົ້ ພາຍໃ
ນປະຫວັດສາດທຸກຄ ນທີ່ ຄວາມຫວັງ 
ຊ ່ ວໂມງທີ່ ຈະສາມາດຮັບຮູົ້ ນອກຈາກປະຫວັດສາດໂດຍຜ່ານການຕັດສິ ນຂອງ 
ຊ ່ ວໂມງ. ສາດສະຫນາຈັກໄດົ້ ປະຕິເສດຮູບແບບຖື ກແກົ້ ໄຂເທື່ ອເຖິງແມ່ນວ່າການເຮັດຜິດຂອງອາ
ນາຈັກນີ ົ້ ຈະມາພາຍໃຕົ້ ຊື່ ຂອງ ຊ ່ ວໂມງໄດົ້  ... (ຄ າສອນຂອງກາໂຕລິ ກສາສນາຈັກ. ຊ ່ ວໂມງສາມາດ 
+ ຊ ່ ວໂມງ ຊ ່ ວໂມງ. ເບີ ນ, NY 1995, p. 194) 

ທີ່ ຫນົ້ າເສ ົ້ າໃຈ, 

ຜູົ້ ທີ່ ຕ ກລ ງເຫັນດີ ກັບວ່າຈະມີ ບັນຫາທີ່ ສ າຄັນກັບປະກາດຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໃ
ນທີ່ ສຸດໄດົ້ . ບາງຄ ນຈະໃຊົ້ ເວລາຂັົ້ ນຕອນທີ່ ຮົ້ າຍແຮງຕ ່ ຜູົ້ ປະກາດມັນ (ດານີ ເອນ 7:25; 11: 30-36). 
ແຕ່ວ່າ, ທ່ານອາດຈະຄິ ດວ່າ, 

ຈະບ ່ ໄດົ້ ທັງຫມ ດຜູົ້ ທີ່ ປະກອບອາຊີ ບພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຈະຢູ່ໃນອານາຈັກ? ບ ່ ມີ , 

ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະບ ່ ສາມາດ. ສັງເກດເຫັນສິ່ ງທີ່ ພຣະເຢຊູໄດົ້ ກ່າວວ່າ: 
21 "ບ ່ ແມ່ນທຸກຄ ນທີ່ ເວ ົ້ າວ່າຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 'ພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ, ພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ,' 

ຈະເຂ ົ້ າໄປອານາຈັກຂອງສະຫວັນໄດົ້ , 

ແຕ່ວ່າຜູົ້ ທີ່ ບ ່ ປະສ ງຂອງພຣະບິ ດາຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໃນສະຫວັນ. 22 ຫລາຍຄ ນຈະກ່າວກັບເຮ າໃນມື ົ້ ນັົ້ ນ, 

'ພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ, ພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ, ມີ  ພວກເຮ າບ ່  ໃນຊື່ ຂອງທ່ານ, ຂັບໄລ່ຜີ ອອກໃນຊື່ ຂອງທ່ານ, 



ແລະເຮັດສິ່ ງມະຫັດຈ ານວນຫ າຍໃນຊື່ ຂອງທ່ານ '23 ແລະຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະປະກາດເພ່ືອໃຫົ້ ເຂ 
າເຈ ົ້ າ, "ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າບ ່ ຮູົ້ ວ່າທ່ານ?! ອອກຈາກຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, ທ່ານຜູົ້ ທີ່ ປະຕິບັດທ າ' (ມັດທາຍ 7: 21-23) 

ອັກຄະສາວ ກໂປໂລໄດົ້ ເຫັນໄດົ້  "ຄວາມລ ກລັບຂອງ " ແມ່ນ "ແລົ້ ວໃນການເຮັດວຽກ" (2 ຊ ່ ວໂມງ2: 7) 

ໃນເວລານັົ້ ນ.  ນີ ົ້ ຍັງກ່ຽວຂົ້ ອງກັບບາງສິ່ ງບາງຢ່າງທີ່ ຄ າພີໄດົ້ ເຕື ອນຕ ່ ຕົ້ ານໃນເວລາທົ້ າຍທີ່ ຖື ກເອີ ົ້ ນວ່າ 
"ລ ກລັບ, ບາບີ ໂລນໃຫຍ່" (ຄ າປາກ ດ 17: 3-5). 
ໄດົ້  "ຄວາມລ ກລັບຂອງ " 

ແມ່ນກ່ຽວຂົ້ ອງກັບຄຣິ ສຕຽນຜູົ້ ທີ່ ເຊື່ ອວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າບ ່ ຈ າເປັນຕົ້ ອງຮັກສາກ ດບັນຍັດຂອງພຣະເຈ ົ້ າສິ ບ, 

ແລະອື່ ນໆແລະ / ຫ ື ບ ່ ມີ ຂ ົ້ ຍ ກເວັົ້ ນແມ່ນທີ່ ຍອມຮັບຫ າຍດ່ັງນັົ້ ນມັນແລະ / ຫ ື ບ ່ ມີ ຮູບແບບທີ່ ຍອມຮັບຂອງ 
ທີ່ ຈະທ າລາຍຂອງພຣະເຈ ົ້ າ ກ ດຫມາຍ, 

ດ່ັງນັົ້ ນໃນຂະນະທີ່ ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຄິ ດວ່າມີ ຮູບແບບຂອງກ ດຫມາຍວ່າດົ້ ວຍຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ພວກເຂ າເຈ ົ້ າບ ່ ໄດົ້ ຮັກສາຮູບແບບຂອງຄຣິ ສຕຽນທີ່ ພຣະເຢຊູຫ ື ອັກຄະສາວ ກຂອງພຣະອ ງຈະໄດົ້ ຮັບຮູົ້ ເປັນ
ທ າໄດົ້ . 
 ນິ ຍ ມກ ຄື ກັນກັບພວກຟາຣີ ຊາຍຜູົ້ ທີ່ ລະເມີ ດພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ແຕ່ວ່າປະເພນີ ຂອງເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ນີ ົ້ ຍອມຮັບພຣະເຢຊູຊ ງປະນາມວ່າວິ ທີ ການ (ມັດທາຍ 15: 3-

9) ເອຊາຢາຍັງໄດົ້ ເຕື ອນວ່າປະຊາຊ ນອົ້ າງວ່າເປັນຈະ ຂອງພຣະເຈ ົ້ າຜິດກ ດຫມາຍຂອງພຣະອ ງ (ເອຊາຢາ 
30: 9). ນີ ົ້ ບ ດ ແມ່ນບາງສິ່ ງບາງຢ່າງພວກເຮ າ, ເບິ່ ງນີ ົ້ ໃນມື ົ້ ນີ ົ້ . 
ອີ ກປະການຫນ ່ ງ "ຄວາມລ ກລັບ" ປະກ ດວ່າເປັນທີ່ ສາດສະຫນາຈັກຂອງ ເບິ່ ງຄື ວ່າທີ່ ຈະເຊື່ ອວ່າ ແລະ 
ກອງປະຊຸມຂອງຕ ນຈະນ າໄປສູ່ສັນຕິພາບແລະສະບັບທີ່ ບ ່ ແມ່ນພຣະຄ າພີຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າຢູ່ເທິ
ງແຜ່ນດິ ນໂລກ. ພຣະຄ າພີເຕື ອນຕ ່ ຕົ້ ານການສາມັກຄີ ທ ່ ວໂລກມາທີ່ ມັນສອນຈະ, ສ າລັບການບ ່ ເທ ່ າໃດປີ , 

ສ ບຜ ນສ າເລັດ (ຫມາຍເຫດ: ໃຫມ່ເຢຣູຊາເລັມພະຄ າພີ , ການແປພາສາກາໂຕລິ ກ, ອະນຸມັດ, 

ຖື ກສະແດງໃຫົ້ ເຫັນ): 
4 ພວກເຂ າໄດົ້ ຄຸເຂ ່ າກ ົ້ ມດົ້ ວຍຕ ນເອງຢູ່ທາງຫນົ້ າຂອງມັງກອນໄດົ້ ຍົ້ ອນວ່າໄດົ້ ຮັບການສັດເດຍລະສ
ານສິ ດອ ານາດຂອງພຣະອ ງ; ແລະພວກເຂ າໄດົ້ ຄຸເຂ ່ າກ ົ້ ມດົ້ ວຍຕ ນເອງຢູ່ທາງຫນົ້ າຂອງສັດເດຍລະສ
ານ, ໂດຍກ່າວວ່າ, 

"ຜູົ້ ທີ່ ສາມາດສ ມທຽບກັບສັດເດຍລະສານແນວໃດ? ຜູົ້ ທີ່ ສາມາດຕ ່ ສູົ້ ຕົ້ ານກັບມັນ 5 ສັດເດຍລະສານ
ໄດົ້ ອະນຸຍາດໃຫົ້ ປາກເວ ົ້ າໂອົ້ ອວດແລະ 
ຂອງຕ ນແລະມີ ການເຄື່ ອນໄຫວສ າລັບການສີ່ ສິ ບສອງເດື ອນ 6 ແລະມັນປາກ ຂອງຕ ນຕ ່ ພຣະເຈ ົ້ າ, 

ກັບຊື່ ຂອງພຣະອ ງ, ໃນສະຫວັນແລະທັງຫມ ດຜູົ້ ທີ່ ມີ ທີ່ ພັກອາໄສ . 
ມີ  7 ໄດົ້ ມີ ການອະນຸຍາດໃຫົ້ ເຮັດໃຫົ້ ສ ງຄາມຕ ່ ຕົ້ ານໄພ່ພ ນຂອງແລະເອ າຊະນະພວກເຂ າ, 

ແລະໄດົ້ ຮັບການພະລັງງານໃນໄລຍະເຊື ົ້ ອຊາດ, ປະຊາຊ ນ, 

ພາສາແລະປະເທດຊາດ; 8 ແລະປະຊາຊ ນຂອງໂລກຈະນະມັດສະການມັນ, ແມ່ນວ່າ, 

ທຸກຄ ນທີ່ ມີ ຊື່ ຍັງບ ່ ໄດົ້ ຮັບການລາຍລັກອັກສອນ 
ລ ງນັບຕັົ້ ງແຕ່ພືົ້ ນຖານຂອງໂລກໃນປື ົ້ ມບັນທ ກຂອງລູກແກະຖວາຍເຄື່ ອງບູຊາຂອງຊີ ວິ ດ 9 ປ່ອຍໃ
ຫົ້ ໃຜຜູົ້ ທີ່ ສາມາດໄດົ້ ຍິ ນ, 

ຮັບຟັງ:. 10 ຜູົ້ ສ າລັບການເປັນຊະເລີ ຍການເປັນຊະເລີ ຍ; ຜູົ້ ທີ່ ສ າລັບການເສຍຊີ ວິ ດໂດຍ 
ໃນການເສຍຊີ ວິ ດໂດຍ 
ໄດົ້ . ນີ ົ້ ແມ່ນວ່າເປັນຫຍັງໄພ່ພ ນຕົ້ ອງມີ ຄວາມອ ດທ ນແລະຄວາມເຊື່ ອ. (ຄ າປາກ ດ 13: 4-10, Njb) 

ຄ າພີໄດົ້ ເຕື ອນຕ ່ ຕົ້ ານທີ່ ໃຊົ້ ເວລາໃນຕອນທົ້ າຍ ຄວາມສາມັກຄີ : 
1 ຫນ ່ ງໃນເຈັດເທວະດາທີ່ ມີ ເຈັດໂຖປັດສະວະມາເວ ົ້ າກັບຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, ແລະເວ ົ້ າວ່າ, 

'ມາທີ່ ນີ ົ້ ແລະຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະສະແດງໃຫົ້ ທ່ານການລ ງໂທດຂອງໂສເພນີ ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ຜູົ້ ທີ່ ເປັນ 



ນົ້ າອຸດ ມສ ມບູນນອກຈາກ 2 ກັບໃຜຄ ນທັງຫມ ດຂອງແຜ່ນດິ ນໂລກ ໄດົ້  ຕ ນເອງ, 

ແລະຜູົ້ ທີ່ ໄດົ້ ເຮັດໃຫົ້ ປະຊາກອນທັງຫມ ດຂອງໂລກໄດົ້ ເມ າເຫ  ົ້ າກັບເຫລ ົ້ າທີ່ ເຮັດຈາກການຫລິ ົ້ ນຊູົ້ ຂອ
ງນາງໄດົ້ . 3 ພຣະອ ງໄດົ້ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໃນພຣະວິ ນຍານກັບທະເລຊາຍໄດົ້ , 

ແລະມີ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເຫັນແມ່ຍິ ງຂີ່ ສັດເດຍລະສານເມັດ, ທີ່ ມີ ເຈັດຫ ວຫນົ້ າແລະສິ ບ 
ແລະມີ ຫ ວຫມ່ິນປະມາດລາຍລັກອັກສອນທັງຫມ ດໃນໄລຍະມັນ 4 ແມ່ຍິ ງໃນສີ ມ່ວງແລະສີ ແດງເຂັົ້ ມ
ການນຸ່ງແລະ ມີ ຄ າແລະ ແລະການບ ລິ ການ, ແລະນາງໄດົ້ ຖື  
ຄ າເຕັມໄປດົ້ ວຍຄວາມສ ກກະປ ກໃຫົ້ ກຽດຊັງຂອງໂສເພນີ ຂອງນາງ. 5 ທີ່ ຫນົ້ າຜາກຂອງນາງໄດົ້ ຖື ກ
ລາຍລັກອັກສອນ ຊື່ , ຊື່  :.  ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່, 

ແມ່ຂອງໂສເພນີ ທັງຫມ ດແລະການທັງຫມ ດການປະຕິບັດສ ກກະປ ກກ່ຽວກັບແຜ່ນດິ ນໂລກ '6 ຂົ້ າ
ພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເຫັນວ່ານາງໄດົ້ ແມ່ນ, ເມ າເຫ  ົ້ າກັບເລື ອດຂອງໄພ່ພ ນຂອງ, ແລະເລື ອດຂອງ ຂອງ 
ພຣະເຢຊູ; ແລະໃນເວລາທີ່ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເຫັນຂອງນາງ, ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້  ຫມ ດ. (ຄ າປາກ ດ 17: 1-6, 

Njb) 
9 ນີ ົ້ ຮຽກຮົ້ ອງໃຫົ້ ມີ ຄວາມສະຫລາດ. ເຈັດຫ ວເຈັດໃນເຂດເນີ ນພູ, ທີ່ ແມ່ຍິ ງນ່ັງໄດົ້ . . . 18 ແມ່ຍິ ງທີ່ ທ່າ
ນໄດົ້ ເຫັນແມ່ນນະຄອນທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ທີ່ ມີ ອ ານາດໃນໄລຍະໄມົ້ ບັນທັດທັງຫມ ດໃນທ ່ ວໂລກ. '(ຄ າປາກ ດ 
17: 9,18, Njb) 
1 ຫລັງຈາກນີ ົ້ , ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເຫັນທູດມາລ ງມາຈາກສະຫວັນ, 

ທີ່ ມີ ອ ານາດທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ໃຫົ້ ກັບພຣະອ ງ; ແຜ່ນດິ ນໂລກ 
ມີ ລັດສະຫມີ ພາບຂອງພຣະອ ງ. 2 ຢູ່ທາງເທິ ງຂອງສຽງຂອງເຂ າເຂ າຮົ້ ອງຂ ົ້ ນວ່າ, 

"ບາບີ ໂລນໄດົ້ ຫ ຸ ດລ ງ,  ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ໄດົ້ ຫ ຸ ດລ ງ, ແລະໄດົ້ ກາຍເປັນ ຂອງສັດຕູແລະ 
ສ າລັບທຸກຈິ ດໃຈເຫມັນແລະເປື ົ້ ອນ, ນ ກຊະນິ ດຫນົ້ າລັງກຽດໄດົ້ . 3 ທັງຫມ ດ 
ປະເທດທີ່ ມີ ຊີ ວະເລິ ກຂອງເຫລ ົ້ າທີ່ ເຮັດຂອງໂສເພນີ ຂອງນາງ; ຄ ນຢູ່ໃນໂລກນີ ົ້ ທຸກຄ ນໄດົ້  
ຕ ນເອງກັບນາງ, ແລະທຸກສິ ນຄົ້ າຂະຫຍາຍຕ ວອຸດ ມສ ມບູນໂດຍຜ່ານການ 
ຂອງເຈ ົ້ າ 4 ສຽງອີ ກປະການຫນ ່ ງກ່າວຈາກສະຫວັນ. ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຍິ ນມັນເວ ົ້ າວ່າ, "ອອກມາ, ປະຊາຊ 
ນຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 

ຢູ່ຫ່າງຈາກນາງ, ເພ່ືອວ່າທ່ານຈະບ ່ ໄດົ້ ມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນອາຊະຍາກ າຂອງນາງແລະມີ ໄພພິບັດດຽວກັນ
ເພ່ືອຮັບຜິດຊອບ. 5 ບາບຂອງນາງໄດົ້ ບັນລຸເຖິງເຄ ົ້ າໄດົ້ , 

ແລະພຣະເຈ ົ້ າມີ ອາຊະຍາກ າຂອງນາງຢູ່ໃນໃຈ : 
ໃຫົ້ ການປິ່ ນປ ວຂອງນາງເປັນນາງໄດົ້ ຮັບການປິ່ ນປ ວຄ ນອື່ ນ 6 ນາງຕົ້ ອງໄດົ້ ຮັບການຈ່າຍຄູ່ຈ ານວນເ
ງິ ນທີ່ ນາງເລັ່ ງ.. ນາງແມ່ນໄດົ້ ມີ ຈອກທີ່ ເຂັົ້ ມແຂງ ຂອງການປະສ ມຂອງຕ ນເອງ. 7 ທຸກຄ ນ ແລະ 
ຂອງນາງແມ່ນຕົ້ ອງຄຽງຄູ່ກັບການທ ລະມານຫ ື ເຈັບປວດ. ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຂ ົ້ ນເປັນ, 

ນາງຄິ ດວ່າ; ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າບ ່ ມີ ແມ່ຫມົ້ າຍແລະຈະບ ່ ຮູົ້ ວ່າການເສຍ 8 ສ າລັບວ່າ, ໃນມື ົ້ ຫນ ່ ງ, 

ໄພພິບັດຈະຕ ກລ ງກ່ຽວກັບຂອງນາງ:. 
ພະຍາດແລະຄວາມທຸກແລະຄວາມອ ດຢາກ. ນາງຈະໄດົ້ ຮັບການໄຟໄຫມົ້ ກັບດິ ນ. ພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພ
ຣະເຈ ົ້ າຜູົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຕັດສິ ນລ ງໂທດຂອງນາງແມ່ນອັນຍິ່ ງໃຫຍ່. '9 "ບ ່ ມີ ຈະໄດົ້ ຮັບການໄວົ້ ທຸກແລະຮົ້ ອງໄຫົ້ ສ 
າລັບຂອງນາງໂດຍຄ ນຂອງແຜ່ນດິ ນໂລກທີ່ ໄດົ້  ຕ ນເອງທີ່ ມີ ຂອງນາງແລະໄດົ້ ຈັດຂ ົ້ ນ 
ທີ່ ມີ ຂອງນາງ. ພວກເຂ າເຈ ົ້ າເບິ່ ງຄວັນຢາສູບໄດົ້ ເປັນນາງບາດແຜ, (ຄ າປາກ ດ 18: 1-9, Njb) 

ໃນຊາຂາຣີ ຢາ, ພະຄ າພີ ໄດົ້ ເຕື ອນຕ ່ ຕົ້ ານບາບີ ໂລນມາແລະສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າຄວາມສາມັກຄີ ທີ ່ ເຫມາະສ ມຈ
ະມີ ຫຍັງເກີ ດຂ ົ້ ນຈ ນກ່ວາຫ ັ ງຈາກທີ ່ ພຣະເຢຊູ ກັບຄື ນມາ: 

10 ເບິ່ ງອອກ! ເບິ່ ງອອກ! ຫນີ ໄປຈາກທີ່ ດິ ນຂອງພາກເຫນື ອ -  
ສ າລັບຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ກະແຈກກະຈາຍໃຫົ້ ທ່ານສີ່ ລ ມຂອງສະຫວັນ -ປະກາດ 11 ເບິ່ ງອອກ. ເຮັດໃຫົ້  
ຂອງທ່ານ, ສີ ໂອນ, ໃນປັດຈຸບັນດ າລ ງຊີ ວິ ດກັບລູກສາວຂອງບາບີ ໂລນ! 



12 ພະເຍໂຮວາ ກ່າວນີ ົ້ , ນັບຕັົ້ ງແຕ່ລັດສະຫມີ ພາບມອບຫມາຍໃຫົ້ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, ກ່ຽວກັບປະເທດທີ່  
ທ່ານ, 'ຜູົ້ ໃດ ທ່ານ ແກົ້ ວຕາຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ. 13 ໃນປັດຈຸບັນເບິ່ ງ, 

ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະມີ ຄື ົ້ ນຟອງມື ຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໃນໄລຍະໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າແລະພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະໄດົ້ ຮັບການ 
ໂດຍຜູົ້ ທີ່  ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ເປັນທາດ. ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, ທ່ານຈະຮູົ້ ວ່າພະເຍໂຮວາ ໄດົ້ ສ ່ ງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ! 14 ສິ ງ, 

ປິ ຕິຍິ ນດີ , ລູກສາວຂອງສີ ໂອນ, ສ າລັບໃນປັດຈຸບັນຂົ້ າພະເຈ ົ້ າມາອາໄສຢູ່ໃນບັນດາທ່ານ - 
ປະກາດ 15 ແລະໃນມື ົ້ ທີ່ ປະເທດຈ ານວນຫ າຍຈະໄດົ້ ຮັບການປ່ຽນໃຈເຫລື ົ້ ອມໃສ. ແມ່ນແລົ້ ວ, 

ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະກາຍເປັນປະຊາຊ ນລາວ, 

ແລະພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະດ າລ ງຊີ ວິ ດໃນບັນດາທ່ານ. ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, ທ່ານຈະຮູົ້ ວ່າພະເຍໂຮວາ 
ໄດົ້ ສ ່ ງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າກັບທ່ານ! 16 ພະເຍໂຮວາຈະໃຊົ້ ເວລາການຄອບຄອງຂອງຢູດາ, 

ສ່ວນຂອງຕ ນໃນທີ່ ດິ ນຍານບ ລິ ສຸດ, 

ແລະອີ ກເທື່ ອຫນ ່ ງເຮັດໃຫົ້ ເຢຣູຊາເລັມເລື ອກຂອງພຣະອ ງ. (ຊາຂາຣີ ຢາ 2: 10-16, Njb 

ຫມາຍເຫດໃນການສະບັບ KJV / NKJV ຂ ົ້ ພຣະຄ າພີບ ່ ວ່າຈະເປັນຊາຂາຣີ ຢາ 2: 6-12) 
ການເຄື່ ອນໄຫວທ ່ ວໂລກແລະ ວ່າສະຫະປະຊາຊາດ, , ພວກປະທົ້ ວງຈ ານວນຫ າຍ, 

ແລະຕາເວັນອອກແບບດັົ້ ງເດີ ມຂອງຜູົ້ ນ າແມ່ນການສ ່ ງເສີ ມກ າລັງຕັດສິ ນລ ງໂທດຢ່າງຈະແຈົ້ ງໂດຍພະຄ າ
ພີແລະບ ່ ຄວນຈະໄດົ້ ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ. ພຣະເຢຊູ ເຕື ອນຂອງຄ ນທີ ່ ອົ້ າງວ່າປະຕິ ບັດຕາມພຣະອ ງຜູົ້
ທີ ່ ຈະ "ຫລອກລວງຫລາຍ" (ມັດທາຍ 24: 4-5). ນິ ກາຍທີ່ ຖື ກທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບ "ຊ ່ ວໂມງ ສີ ຂາວ" 
ຂອງການເປີ ດເຜີ ຍ 6: 1-2 (ບ ່ ແມ່ນຜູົ້ ທີ່ ພຣະເຢຊູ) ແລະຍິ ງໂສເພນີ ຂອງການເປີ ດເຜີ ຍ 17. 
ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບຊາຂາຣີ ຢາ, ອັກຄະສາວ ກໂປໂລຍັງໄດົ້ ສອນວ່າຄວາມສາມັກຄີ ເປັນຄວາມຈິ ງຂອງສາດສະຫ
ນາຈະບ ່ ເກີ ດຂ ົ້ ນຈ ນກ່ວາຫ ັ ງຈາກທີ ່ ພຣະເຢຊູ ກັບຄື ນມາ: 
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ຈ ນກ່ວາພວກເຮ າທັງຫມ ດສາມາດບັນລຸຄວາມສາມັກຄີ ໃນຄວາມເຊື່ ອແລະຄວາມຮູົ້ ຂອງພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈ ົ້ າແລະປະກອບເປັນຜູົ້ ຊາຍທີ່ ສ ມບູນແບບ, 

ເປັນຜູົ້ ໃຫຍ່ຢ່າງເຕັມສ່ວນກັບຄວາມສ ມບູນຂອງພຣະຄຣິ ດຕ ນເອງໄດົ້ . (ເອເຟໂຊ 4:13, Njb) 
ຜູົ້ ທີ່ ເຊື່ ອວ່າຄວາມສາມັກຄີ ນີ ົ້ ມາກ່ອນທີ່ ຈະກັບຄື ນມາຂອງພຣະເຢຊູຢູ່ໃນຄວາມຜິດພາດ. ຕ ວຈິ ງແລົ້ ວ, 

ໃນເວລາທີ່ ພຣະເຢຊູກັບຄື ນມາ, 

ພຣະອ ງຈະມີ ເພ່ືອທ າລາຍຄວາມສາມັກຄີ ຂອງປະເທດທີ່ ຈະເຕ ົ້ າໂຮມກັນຕ ່ ຕົ້ ານພຣະອ ງໄດົ້ : 
11:15 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, ທູດຄັົ້ ງທີ  VII ພັດ ຂອງພຣະອ ງ, ແລະສຽງສາມາດໄດົ້ ຍິ ນສຽງຮົ້ ອງຢູ່ໃນສະຫວັນ, 

ການໂທຫາ, 

'ອານາຈັກຂອງໂລກໄດົ້ ກາຍເປັນອານາຈັກຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຂອງພວກເຮ າແລະພຣະຄຣິ ດຂອງ
ພຣະອ ງ, ແລະພຣະອ ງຈະປ ກຄອງສ າລັບເຄີ ຍແລະເຄີ ຍ. 16 ຊາວສີ່ ຜູົ້ ເຖ ົ້ າຜູົ້ ແກ່, 

ໃນທີ່ ປະທັບຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ໄດົ້ ຄຸເຂ ່ າກ ົ້ ມດົ້ ວຍຕ ນເອງແລະສ າຜັດພືົ້ ນທີ່ ທີ່ ມີ ຫນົ້ າຜາກຂອງພວກເຂ ານະມັດສະການພຣະເຈ ົ້ າ 17 

ມີ ຄ າເຫ  ່ ານີ ົ້ , "ພວກເຮ າຂ ຂອບໃຈທ່ານ, ພະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຈ ົ້ າ, ພຣະອ ງຜູົ້ ທີ່ ເປັນ, 

ພຣະອ ງຜູົ້ ທີ່ ໄດົ້ , ສ າລັບສ ມມຸດວ່າ 
ພະລັງງານທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ຂອງທ່ານແລະເລີ່ ມຕ ົ້ ນການປ ກຄອງຂອງທ່ານ. 18 ປະເທດຊາດໄດົ້ ໃນ 
ແລະໃນປັດຈຸບັນທີ່ ໃຊົ້ ເວລາໄດົ້ ມາສ າລັບການແກົ້ ແຄົ້ ນຂອງທ່ານ, 

ແລະສ າລັບການເສຍຊີ ວິ ດຈະໄດົ້ ຮັບການຕັດສິ ນຂອງສານ, 

ແລະສ າລັບການຮັບໃຊົ້ ຂອງທ່ານສາດສະດາ, ສ າລັບໄພ່ພ ນຂອງແລະສ າລັບຜູົ້ ທີ່ ຢົ້ ານຊື່ ຂອງທ່ານ, 

ຂະຫນາດນົ້ ອຍແລະຍິ່ ງໃຫຍ່ຄື ກັນ, 

ໄດົ້ ຮັບການ. ທີ່ ໃຊົ້ ເວລາໄດົ້ ມາເພ່ືອທ າລາຍຜູົ້ ທີ່ ທ າລາຍແຜ່ນດິ ນໂລກ. ' (ຄ າປາກ ດ 11: 15-18, Njb) 



19: 6 ແລະຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຍິ ນສິ່ ງທີ່ ເບິ່ ງຄື ວ່າຈະສຽງຂອງແອອັດ ໄດົ້ , ຄົ້ າຍຄື ສຽງຂອງມະຫາສະຫມຸດຫ ື  
ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ຂ, 

ຕອບ,! ການປ ກຄອງຂອງພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຈ ົ້ າຍິ່ ງໃຫຍ່ຂອງພວກເຮ າໄດົ້ ເລີ່ ມຕ ົ້ ນ; . . . 19 ຫ ັ ງຈ
າກນັົ້ ນ, ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເຫັນສັດເດຍລະສານ, 

ທີ່ ມີ ຄ ນທັງຫມ ດຂອງແຜ່ນດິ ນໂລກແລະກອງທັບຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ, ເກັບກ າຮ່ວມກັນເພ່ືອຕ ່ ສູົ້ ກັບ 
ແລະກອງທັບຂອງຕ ນ. 20 ແຕ່ສັດເດຍລະສານດ່ັງກ່າວໄດົ້ ປະຕິບັດໂທດ, 

ຮ່ວມກັນກັບສາດສະດາທີ່ ບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງຜູົ້ ທີ່ ໄດົ້ ເຮັດວຽກມະຫັດສະຈັນໃນນາມສັດເດຍລະສານຂອງ 
ແລະໂດຍພວກເຂ າໄດົ້ ຫລອກລວງຜູົ້ ຄ ນທີ່ ໄດົ້ ຮັບການຍອມຮັບສິ ນຄົ້ າທີ່ ມີ ເຄື່ ອງຫມາຍຂອງສັດເດ
ຍລະສານແລະຜູົ້ ທີ່ ໄດົ້ ນະມັດສະການສະຖານະພາບຂອງພຣະອ ງ. ເຫ  ່ ານີ ົ້ ທັງສອງກ ຖື ກຂັບໄລ່ມີ ຊີ ວິ ດ
ຢູ່ເຂ ົ້ າໄປໃນ ຂອງການເຜ າໄຫມົ້ ຊູນຟູຣິ ກ. 21 ທັງຫມ ດສ່ວນທີ່ ເຫ ື ອໄດົ້ ຖື ກຂົ້ າຕາຍດົ້ ວຍດາບຂອງ, 

ທີ່ ມາຂອງພຣະອ ງ, ແລະສັດປີ ກທັງຫມ ດ ດົ້ ວຍຕ ນເອງທີ່ ມີ ເນື ົ້ ອຫນັງຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ. . . 20: 

4 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເຫັນບັນລັງ, ບ່ອນທີ່ ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ອີ ກດົ້ ວຍເຂ າເຈ ົ້ າ, 

ແລະເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຖື ກມອບອ ານາດທີ່ ຈະໃຫົ້ ການພິພາກສາ. ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເຫັນຈິ ດວິ ນຍານຂອງທຸກຄ 
ນທີ່ ໄດົ້ ຮັບການ 
ສ າລັບການເປັນພະຍານສ າລັບພຣະເຢຊູແລະສ າລັບການປະກາດພຣະຄ າຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ແລະຜູົ້ ທີ່ ປະຕິເສດທີ່ ຈະບູຊາສັດຮົ້ າຍຫລື ສະຖານະພາບຂອງຕ ນແລະຈະບ ່ ຍອມຮັບ 
ໄວົ້ ທີ່ ຫນົ້ າຜາກຫລື ມື ຂອງພວກເຂ າ; ພວກເຂ າເຈ ົ້ າມາຫາຊີ ວິ ດແລະ 
ກັບພຣະຄຣິ ດສ າລັບພັນປີ . (ຄ າປາກ ດ 19: 6,19-21 20: 4, Njb) 

ສັງເກດເຫັນວ່າພຣະເຢຊູຈະມີ ເພ່ືອທ າລາຍກອງທັບຂອງໂລກແບບຄ ບວ ງຈອນຕ ່ ຕົ້ ານພຣະອ ງ. ຫ ັ ງຈາກນັົ້
ນ, 

ພຣະອ ງແລະໄພ່ພ ນຂອງພຣະຈະໄດົ້ ຄອບຄອງ. ທີ່ ເປັນເວລາທີ່ ຈະຄວາມສາມັກຄີ ທີ່ ເຫມາະສ ມຂອງສັດທາ. 
ທີ່ ຫນົ້ າເສ ົ້ າໃຈ, ຈ ານວນຫ າຍຈະຮັບຟັງລັດຖະມ ນຕີ ທີ່ ບ ່ ຖື ກຕົ້ ອງທີ່ ປາກ ດທີ່ ດີ , ແຕ່ບ ່ ແມ່ນ, 

ເປັນອັກຄະສາວ ກໂປໂລໄດົ້ ເຕື ອນ (2 ໂກລິ ນໂທ 11: 14-15). 
ຖົ້ າຫາກວ່າຫ າຍຈະເຂ ົ້ າໃຈຢ່າງແທົ້ ຈິ ງໃນຄ າພີໄບເບິ ນແລະພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຫ
ນົ້ ອຍຈະຕ ່ ສູົ້ ຕົ້ ານກັບພຣະເຢຊູ. 

7. ເປັນຫຍັງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ? 
ເຖິງແມ່ນວ່າມະນຸດຕົ້ ອງການທີ່ ຈະຄິ ດວ່າພວກເຮ າມີ ຄວາມ ນັົ້ ນ, ມີ ຂ ົ້ ຈ າກັດຄວາມເຂ ົ້ າໃຈຂອງພວກເຮ າ, 

ແຕ່ພຣະເຈ ົ້ າຂອງ "ຄວາມເຂ ົ້ າໃຈອັນເປັນນິ ດ" (ເພງສັນລະເສີ ນ 147: 5). 
ວ່າເປັນຫຍັງມັນຈະໃຊົ້ ເວລາການແຊກແຊງຂອງພຣະເຈ ົ້ າເພ່ືອແກົ້ ໄຂບັນຫາກັບການດາວນີ ົ້ . 
ໃນຂະນະທີ ່ ຈ ານວນຫ າຍເຊື ່ ອໃນພຣະເຈ ົ້ າ, ສ່ວນຫ ວງຫ າຍຂອງມະນຸດມີ ຄວາມເຕັມໃຈທີ ່ ຈະດ າລ ງຊີ ວິ ດດ່ັງທີ ່
ພຣະອ ງຢ່າງແທົ້ ຈິ ງນ າ. ສັງເກດເຫັນໄດົ້ ດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ົ້ : 

8 ພຣະອ ງໄດົ້ ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນທ່ານ, ຜູົ້ ຊາຍ , 
ເປັນສິ່ ງທີ່ ດີ ; ແລະສິ່ ງທີ່ ພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຕົ້ ອງການຂອງທ່ານແຕ່ຈະເຮັດແນວ, 

ເພ່ືອຮັກຄວາມເມດຕາ, ແລະຍ່າງດົ້ ວຍຄວາມຖ່ອມຕ ນກັບພຣະເຈ ົ້ າຂອງທ່ານ? (ມີ ກາ 6: 8) 
ຍ່າງດົ້ ວຍຄວາມຖ່ອມຕ ນກັບພຣະເຈ ົ້ າບ ່ ແມ່ນບາງສິ ່ ງບາງຢ່າງມະນຸດຊາດໄດົ້ ຢ່າງແທົ້ ຈິ ງມຸ່ງຫມັົ້ ນທີ ່ ຈະເຮັດ
ແນວໃດ. ຈາກທີ່ ໃຊົ້ ເວລາຂອງອາດາມແລະເອວາ (ປະຖ ມມະການ 3: 1-6) ໄດົ້ , 

ມະນຸດໄດົ້ ເລື ອກທີ່ ຈະອີ ງໃສ່ການດົ້ ວຍຕ ນເອງແລະບູລິ ມະສິ ດຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ, ຂົ້ າງເທິ ງຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ເຖິງວ່າຈະມີ ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອ ງ (ອ ບພະຍ ບ 20: 3-17). 
ປື ົ້ ມບັນທ ກຂອງສຸພາສິ ດສອນ: 



5 ຄວາມໄວົ້ ວາງໃຈໃນພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າທີ່ ມີ ທັງຫມ ດຫ ວໃຈຂອງທ່ານ, 

ແລະບ ່ ຕິດບ ່ ກ່ຽວກັບຄວາມເຂ ົ້ າໃຈຂອງທ່ານເອງ. 6 ໃນວິ ທີ ການທັງຫມ ດຂອງທ່ານໄດົ້ ຮັບຮູົ້ ເຂ າ, 

ແລະພຣະອ ງຈະໃຫົ້ ເສັົ້ ນທາງໄປສູ່ຂອງທ່ານ 7 ບ ່ ເປັນຄ ນສະຫລາດໃນສາຍຕາຂອງທ່ານເອງ; ຄວາມ
ຢົ້ ານກ ວພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າແລະຈາກຄວາມຊ ່ ວຮົ້ າຍ. (ສຸພາສິ ດ 3: 5-7) 

ແຕ່ຄ ນສ່ວນໃຫຍ່ຈະບ ່ ໄດົ້ ແທົ້ ໆໄວົ້ ວາງໃຈໃນພຣະເຈ ົ້ າດົ້ ວຍສຸດຫ ວໃຈຂອງເຂ າເຈ ົ້ າຫ ື ລ ຖົ້ າສ າລັບພຣະອ ງໂດ
ຍກ ງຂັົ້ ນຕອນຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ. ຫ າຍຄ ນເວ ົ້ າວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະເຮັດໃນສິ່ ງທີ່ ພຣະເຈ ົ້ າຕົ້ ອງການ, 

ແຕ່ບ ່ ໄດົ້ ເຮັດແນວໃດມັນ. ມະນຸດໄດົ້ ຖື ກຫລອກລວງໂດຍຊາຕານ (ຄ າປາກ ດ 12: 9) 

ແລະໄດົ້ ຫ ຸ ດລ ງສ າລັບການຕັນຫາຂອງໂລກແລະຂອງຄວາມພາກພູມໃຈຂອງຊີ ວິ ດ '(1 ຊ ່ ວໂມງ2:16). 
ເພາະສະນັົ້ ນ, 

ຫ າຍຄ ນທີ່ ໄດົ້ ມາເຖິງມີ ປະເພນີ ທາງສາສະຫນາຂອງເຂ າເຈ ົ້ າຂອງຕ ນເອງແລະຈາກລັດຖະບານ, 

ເນື່ ອງຈາກວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າຄິ ດວ່າພວກເຂ າຮູົ້ ດີ ທີ່ ສຸດ. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ພວກເຂ າເຈ ົ້ າເຮັດບ ່ ໄດົ້  ( cf. ເຢເຣມີ  
10:23) ຫ ື ທີ່ ສຸດຢ່າງແທົ້ ຈິ ງຈະກັບໃຈ. 
ທີ່ ວ່າເປັນຫຍັງມະນຸດຕົ້ ອງການຊະອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ ( cf. ມັດທາຍ 24: 21-22). 
ວິ ທີ ທີ່ ມີ ສິ ດທິ ຂອງພຣະເຈ ົ້ າ 
ຄວາມຈິ ງແມ່ນວ່າພຣະເຈ ົ້ າເປັນຄວາມຮັກ (1 ໂຢຮັນ 4: 8,16) 

ແລະພຣະເຈ ົ້ າແມ່ນບ ່ ເຫັນແກ່ຕ ວ. ກ ດຫມາຍຂອງພຣະເຈ ົ້ າສະແດງໃຫົ້ ເຫັນຄວາມຮັກຕ ່ ພຣະເຈ ົ້ າແລະຕ ່ ເ
ພ່ືອນບົ້ ານຂອງພວກເຮ າ (ມາລະໂກ 12: 29-31; ຢາໂກໂບ 2: 8-

11). ວິ ທີ ການຂອງໂລກທີ່ ເຫັນແກ່ຕ ວແລະການສິ ົ້ ນສຸດໃນການເສຍຊີ ວິ ດ (ຊ ່ ວໂມງ8: 6). 
ສັງເກດເຫັນວ່າພະຄ າພີໄດົ້ ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນຊາວຄຣິ ດສະຕຽນທີ່ ແທົ້ ຈິ ງໄດົ້ ສັງເກດເຫັນພຣະບັນຍັດ: 

1 ຜູົ້ ທີ່ ເຊື່ ອວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະຄຣິ ດແມ່ນເກີ ດຈາກພຣະເຈ ົ້ າ, ແລະທຸກຄ ນທີ່ ຮັກພຣະອ ງຜູົ້ ທີ່  
ຍັງຮັກເຂ າຜູົ້ ນັົ້ ນແມ່ນເກີ ດຂອງພຣະອ ງ. 2 ໂດຍນີ ົ້ ພວກເຮ າຮູົ້ ວ່າພວກເຮ າຮັກເດັກນົ້ ອຍຂອງພຣະເ
ຈ ົ້ າ, ໃນເວລາທີ່ ພວກເຮ າຮັກພຣະເຈ ົ້ າແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອ ງ 
. 3 ນີ ົ້ ແມ່ນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ວ່າພວກເຮ າຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອ ງ. ແລະພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອ ງກ ບ ່ ຍາກ. (1 ໂຢຮັນ 5: 

1-3) 
ທັງຫມ ດຂອງພຣະເຈ ົ້ າ "ພຣະບັນຍັດຄື ຄວາມຊອບທ າ" (ເພງສັນລະເສີ ນ 119: 

172). ວິ ທີ ການຂອງພຣະອ ງທີ່ ບ ລິ ສຸດ (1 ຕີ ໂມ 1:15). , 
ຫ າຍຄ ນທີ່ ໄດົ້ ຮັບການຍອມຮັບໃນຮູບແບບຕ່າງໆຂອງ "ຊ ່ ວໂມງ" 

ແລະບ ່ ໄດົ້ ຮັບຮູົ້ ວ່າພຣະເຢຊູບ ່ ໄດົ້ ມາເພ່ືອທ າລາຍກ ດຫມາຍຫລື ສາດສະດາໄດົ້ , 

ແຕ່ເພ່ືອຕອບສະຫນອງໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ (ມັດທາຍ 5:17), 

ໂດຍການອະທິ ບາຍຄວາມຫມາຍທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຂອງເຂ າເຈ ົ້ າແລະການຂະຫຍາຍໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ ານອກຈາກສິ່ ງທີ່ ຈ ານ
ວນຫ າຍ ຄິ ດວ່າ (ຕ ວຢ່າງ: ມັດທາຍ 5: 21-27). ພຣະເຢຊູໄດົ້ ສອນວ່າ 
"ໃຜກ ຕາມທີ່ ບ ່ ແລະສອນພວກເຂ າວ່າພຣະອ ງຈະໄດົ້ ຮັບການເອີ ົ້ ນວ່າທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ໃນອານາຈັກຂອງສະຫວັນ" 
(ມັດທາຍ 5:19) (ຂ ົ້ ກ ານ ດ 'ຊະອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ "ແລະ" ອານາຈັກຂອງສະຫວັນ "ແມ່ນ ຊ ່ ວໂມງ). 
ຄ າພີໄບເບິ ນສອນວ່າສາດສະຫນາໂດຍບ ່ ມີ ການເຮັດວຽກແມ່ນຕາຍ 
(ຊ ່ ວໂມງ2:17). ການຮົ້ ອງຂ ເງິ ນຈ ານວນຫ າຍທີ່ ຈະປະຕິບັດຕາມພຣະເຢຊູ, 

ແຕ່ຈະບ ່ ເຊື່ ອຢ່າງແທົ້ ຈິ ງສອນຂອງພຣະອ ງ (ມັດທາຍ 7: 21-23) 

ແລະຈະບ ່ ໄດົ້ ຮຽນແບບວ່າພຣະອ ງເປັນທີ່ ຄວນ ( cf. 1 ໂກລິ ນໂທ 11: 

1). "ບາບແມ່ນການລ່ວງລະເມີ ດຂອງກ ດຫມາຍ" (1 ຊ ່ ວໂມງ3: 4, KJV) ແລະຫມ ດທຸກຄ ນໄດົ້ ເຮັດບາບ 



(ຊ ່ ວໂມງ3:23). ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ພະຄ າພີໄດົ້ ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າຄວາມເມດຕາຈະເອ າຊະນະການພິພາກສາ 
(ຊ ່ ວໂມງ2:13) ເປັນພຣະເຈ ົ້ າຢ່າງແທົ້ ຈິ ງມີ ແຜນການສ າລັບທຸກຄ ນ ( cf. ລູກາ 3: 6). 
ວິ ທີ ແກົ້ ໄຂຂອງມະນຸດ, ນອກຈາກວິ ທີ ການຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, ຈະບ ່ ເຮັດວຽກ. ໃນອານາຈັກພັນປີ , 

ພຣະເຢຊູຈະປ ກຄອງທີ່ ມີ  " ຂອງທາດເຫ ັ ກ" (ຄ າປາກ ດ 19:15), 

ແລະທີ່ ດີ ທີ່ ຈະໄດົ້ ໄຊຊະນະເປັນປະຊາຊ ນຈະດ າລ ງຊີ ວິ ດວິ ທີ ການຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. ທັງຫມ ດບັນຫາຂອງໂລກທີ່ ມີ
ຢູ່ເພາະວ່າສັງຄ ມຂອງໂລກນີ ົ້ ປະຕິເສດທີ່ ຈະເຊື່ ອຟັງພຣະເຈ ົ້ າແລະກ ດຫມາຍຂອງພຣະອ ງ . ປະຫວັດສາດສະ
ແດງໃຫົ້ ເຫັນມະນຸດຈະບ ່ ສາມາດແກົ້ ໄຂບັນຫາຂອງສັງຄ ມ: 

6 ສ າລັບທີ່ ຈະຕິ ແມ່ນການເສຍຊີ ວິ ດ, 

ແຕ່ວ່າຈະມີ ສະຕິທາງວິ ນຍານເປັນຊີ ວິ ດແລະສັນຕິພາບ 7 ເນື່ ອງຈາກວ່າຈິ ດໃຈ ແມ່ນ 
ຕ ່ ພຣະເຈ ົ້ າ.; ສ າລັບມັນບ ່ ແມ່ນຂ ົ້ ນກັບກ ດຫມາຍຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ແຕ່ບ ່ ມີ ຄວາມຈິ ງທີ່ ສາມາດຈະ. 8 ດ່ັງນັົ້ ນຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, 

ຜູົ້ ທີ່ ຢູ່ໃນເນື ົ້ ອຫນັງບ ່ ສາມາດກະລຸນາຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. (ຊ ່ ວໂມງ8: 6-8) 
ຄຣິ ດສະຕຽນແມ່ນເພ່ືອສຸມໃສ່ການທາງວິ ນຍານ, 

ແລະຍັງບ ່ ໄດົ້ ຮັບພຣະວິ ນຍານຂອງພຣະເຈ ົ້ າໃຫົ້ ເຮັດແນວນັົ້ ນໃນອາຍຸສູງສຸດນີ ົ້  (ຊ ່ ວໂມງ8: 9), 

ເຖິງວ່າຈະມີ ຄວາມອ່ອນແອຂອງສ່ວນບຸກຄ ນຂອງພວກເຮ າ: 
26 ສ າລັບທ່ານທີ່ ເຫັນການເອີ ົ້ ນ, ອົ້ າຍນົ້ ອງທັງຫລາຍຂອງທ່ານ, 

ວ່າບ ່ ມີ ຫ າຍຄ ນສະຫລາດຕາມທາງຂອງເນື ົ້ ອຫນັງ, ບ ່ ມີ ຫ າຍຄ ນທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່, ບ ່ ມີ ຫ າຍຄ ນທີ່ ສູງສ ່ ງ, 

ໄດົ້ ຖື ກເອີ ົ້ ນວ່າ. 27 ແຕ່ພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເລື ອກເອ າສິ່ ງທີ່ ໂລກຖື ວ່າໂງ່ ເພ່ືອເອ າໃຈໃສ່ກັບຄວາມອັບອາຍຄ ນ
ສະຫລາດ, ແລະພຣະເຈ ົ້ າມີ  
ເລື ອກເອ າສິ່ ງທີ່ ອ່ອນແອຂອງໂລກທີ່ ຈະເຮັດໃຫົ້ ກັບຄວາມອັບອາຍສິ່ ງທີ່ ມີ ກ າລັງ 28ແລະສິ່ ງທີ່ ພືົ້ ນຖາ
ນຂອງໂລກແລະສິ່ ງທີ່ ມີ ພຣະເຈ ົ້ າຖື ກຫມ່ິນປະຫມາດໄດົ້ ຮັບຄັດເລື ອກ, ແລະສິ່ ງທີ່ ບ ່ ແມ່ນ, 

ທີ່ ຈະເຮັດໃຫົ້ ບ ່ ມີ ຫຍັງສິ່ ງທີ່ ມີ  
, 29 ວ່າເນື ົ້ ອຫນັງໃດໆອວດໃນທີ່ ປະທັບຂອງພຣະອ ງ. 30ແຕ່ຂອງພຣະອ ງທ່ານມີ ຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິ ດ, 

ທີ່ ໄດົ້ ກາຍເປັນສ າລັບພວກເຮ າສະຕິປັນຍາຈາກພຣະເຈ ົ້ າ, ແລະຄວາມຊອບທ າແລະການຊ າລະແລະ 
- 31 ວ່າ, ຍົ້ ອນວ່າມັນແມ່ນລາຍລັກອັກສອນ, "ພຣະອ ງຜູົ້ ທີ່ ລັດສະຫມີ ພາບ, ໃຫົ້  
ເຂ າລັດສະຫມີ ພາບໃນພຣະຜູົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ. " (1 ໂກລິ ນໂທ 1: 26-31) 

ຄຣິ ດສະຕຽນແມ່ນເພ່ືອລັດສະຫມີ ພາບໃນແຜນຂອງພຣະເຈ ົ້ າ! ພວກເຮ າຍ່າງໄປໂດຍສາດສະຫນາໃນປັດຈຸ
ບັນ (2 ໂກລິ ນໂທ 5: 7), ຊອກຫາຂົ້ າງເທິ ງ (ໂກໂລຊາຍ 3: 2) ໃນສາດສະຫນາ (ເຮັບເຣີ  11: 

6).ພວກເຮ າຈະໄດົ້ ຮັບພອນສ າລັບການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ ົ້ າ (ການເປີ ດເຜີ ຍ 22:14). 
ຄ າພີໄບເບິ ນເວ ົ້ າວ່າຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຈະປ ກຄອງຮ່ວມກັບພຣະເຢຊູ, 

ແຕ່ວ່າທ່ານໄດົ້ ຮັບຮູົ້ ວ່າມີ ຄວາມຫມາຍວ່າຊາວຄຣິ ດສະຕຽນທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຕ ວຈິ ງຈະປ ກຄອງຕ ວເມື ອງ? ພຣະເຢ
ຊູໄດົ້ ສອນວ່າ: 

12 "ສະເພາະໃດຫນ ່ ງໄດົ້ ເຂ ົ້ າໄປໃນປະເທດທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບສ າລັບຕ ນເອງອານາຈັກແລະເພ່ືອກັບຄື ນ. 13 ດ່ັ
ງນັົ້ ນເຂ າຈ ່ ງເອີ ົ້ ນວ່າສິ ບຂອງຜູົ້ ຮັບໃຊົ້ ຂອງພຣະອ ງ, ສ ່ ງໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າສິ ບ, ແລະໄດົ້ ກ່າວກັບພວກເຂ າ," 

ເຮັດທຸລະກິດ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າມາ. '14 ແຕ່ ພ ນລະເມື ອງຂອງພຣະອ ງກຽດຊັງພຣະອ ງ, 

ແລະໄດົ້ ສ ່ ງຄະນະຜູົ້ ແທນຫ ັ ງຈາກທີ່ ເຂ າ, ໂດຍກ່າວວ່າ, 

"ພວກເຮ າຈະບ ່ ມີ ຜູົ້ ຊາຍຄ ນນີ ົ້ ທີ່ ຈະປ ກຄອງພວກເຮ າ. 
15 "ແລະດ່ັງນັົ້ ນມັນແມ່ນການທີ່ ໃນເວລາທີ່ ເຂ າໄດົ້ ກັບຄື ນ, ແລະໄດົ້ ຮັບອານາຈັກ, 

ພຣະອ ງໄດົ້ ບັນຜູົ້ ຮັບໃຊົ້ , ທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້ ຮັບເງິ ນ, ທີ່ ຈະເອີ ົ້ ນຫາພຣະອ ງ, ເພ່ືອພຣະອ ງຈະຮູົ້ ຈັກວິ ທີ  



ຫ າຍມະນຸດທຸກຄ ນໄດົ້ ຮັບໂດຍການຊື ົ້ ຂາຍ 16 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນມາທ າອິ ດ, 

ໂດຍກ່າວວ່າ, 17 ແລະພຣະອ ງໄດົ້ ກ່າວກັບເຂ າ, 'ດີ , ຜູົ້ ຮັບໃຊົ້ ທີ່ ດີ .' ລິ ນຍາໂທ, ຂອງທ່ານໄດົ້ ຮັບສິ ບ. 

' ເນື່ ອງຈາກວ່າທ່ານໄດົ້ ຊື່ ສັດໃນເປັນພຽງເລັກນົ້ ອຍຫ າຍ, 

ມີ ອ ານາດຫ າຍກວ່າສິ ບຫ ວເມື ອງ. '18 ແລະທີ ສອງໄດົ້ ມາ, ໂດຍກ່າວວ່າ,' ປະລິ ນຍາໂທ, 

ຂອງທ່ານໄດົ້ ຮັບຫົ້ າລັດ. 19 ເຊັ່ ນດຽວກັນພຣະອ ງໄດົ້ ກ່າວກັບເຂ າ, 

'ນອກນັົ້ ນທ່ານຍັງຈະມີ ຫ າຍກວ່າຫົ້ າຕ ວເມື ອງ. ' (ລູກາ 19: 12-19) 
ຈ ່ ງຊື່ ສັດໃນໄລຍະພຽງເລັກນົ້ ອຍວ່າທ່ານມີ ໃນປັດຈຸບັນ. ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຈະມີ ໂອກາດທີ່ ຈະປ ກຄອງຕ ວເມື
ອງທີ່ ແທົ້ ຈິ ງ, ໃນອານາຈັກທີ່ ແທົ້ ຈິ ງ. ພຣະເຢຊູຍັງໄດົ້ ກ່າວວ່າ, "ລາງວັນຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າແມ່ນຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 

ເພ່ືອໃຫົ້ ທຸກຄ ນຕາມວຽກງານຂອງເຂ າ" (ຄ າປາກ ດ 22:12). ພຣະເຈ ົ້ າມີ ແຜນການ (ວຽກ 14:15) 

ແລະສະຖານທີ່  (ໂຢຮັນ 14: 2) ສ າລັບຜູົ້ ທີ່  ຈະຕອບສະຫນອງກັບພຣະອ ງ (ໂຢຮັນ 6:44; ຄ າປາກ ດ 
17:14). ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າແມ່ນສ າລັບທີ່ ແທົ້ ຈິ ງແລະທ່ານສາມາດເປັນສ່ວນຫນ ່ ງຂອງມັນ! 
ໃນການເລີ່ ມຕ ົ້ ນຂອງປີ  2016, ໃນວາລະສານວິ ທະຍາສາດໄດົ້ ມີ ບ ດຄວາມຫ ວຂ ົ້  "ພະລັງງານຂອງປະຊາຊ ນ" 
ທີ່ ລະບຸໄວົ້ ວ່າປັນຍາປະດິ ດແລະ ສາມາດແກົ້ ໄຂກ າລັງປະເຊີ ນມະນຸດ "ບັນຫາຄ ນຊ ່ ວຮົ້ າຍ. ຍັງ, 

ບ ດຄວາມທີ່ ບ ່ ເຂ ົ້ າໃຈສິ່ ງທີ່ ຊ ່ ວຮົ້ າຍໄດົ້ , ປ່ອຍໃຫົ້ ຜູົ້ ດຽວວິ ທີ ການແກົ້ ໄຂມັນ. 
ການຮ່ວມມື , ນອກຈາກການຕິດຕາມວິ ທີ ການທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, ເປັນ ກັບຫ  ົ້ ມເຫ ວໃນຕະວັດທີ  21 

ເປັນມັນແມ່ນຫ ັ ງຈາກທີ່ ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ນົ້ າຖົ້ ວມໃນເວລາທີ່ ມະນຸດຮ່ວມມື ການກ ່ ສົ້ າງໃນສ ບຜ ນສ າເລັດ ຂອງ 
(ປະຖ ມມະການ 11: 1-9). 
ບັນຫາໃນໂລກ, ໃນສະຖານທີ່ ຄົ້ າຍຄື ຕາເວັນອອກກາງ (ເຖິງແມ່ນວ່າຈະວີ ຜ ນປະໂຫຍດທາງໂລກຄາດວ່າ, 

ຕ ວຢ່າງ: ດານີ ເອນ 9: 27 1 ເທຊະໂລນິ ກ 5: 3), 

ຈະບ ່ ໄດົ້ ຮັບການແກົ້ ໄຂໂດຍມະນຸດທີ່ ພວກເຮ າຕົ້ ອງການຄວາມສະຫງ ບຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ 
(ຊ ່ ວໂມງ14: 17). 
ບັນຫາຂອງການກ ່ ການຮົ້ າຍສາກ ນ, ເຖິງວ່າຈະມີ ຜ ນປະໂຫຍດຄາດວ່າ, ຈະບ ່ ໄດົ້ ຮັບການແກົ້ ໄຂ ( cf. 

ເອເຊກຽນ 21:12) ໂດຍການຖື ກຫລອກລວງຢູ່ໃນສະຫະປະຊາຊາດ ( cf. ຄ າປາກ ດ 12: 9) - 

ຈ າເປັນຕົ້ ອງມີ ຄວາມສຸກແລະສະດວກສະບາຍຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 
ບັນຫາຂອງສິ່ ງແວດລົ້ ອມຈະບ ່ ໄດົ້ ຮັບການແກົ້ ໄຂໂດຍການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງປະເທດ, 

ເປັນປະເທດຂອງໂລກຈະຊ່ວຍທ າລາຍແຜ່ນດິ ນໂລກ (ຄ າປາກ ດ 11:18), 

ແຕ່ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະໄດົ້ ຮັບການແກົ້ ໄຂໂດຍການອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 
ບັນຫາຂອງເປັນອະມະຕະທາງເພດ, ການເອ າລູກອອກ, ແລະຂາຍຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ 
ພາກສ່ວນຈະບ ່ ໄດົ້ ຮັບການແກົ້ ໄຂໂດຍລັດອະເມລິ ກາ, ແຕ່ໂດຍຊະອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 
ການຫນີ ົ້ ສິ ນ ວ່າອາເມລິ ກາ, ອັງກິດ, 

ແລະປະເທດອື່ ນໆຈ ານວນຫ າຍມີ ຈະບ ່ ໄດົ້ ຮັບການແກົ້ ໄຂໂດຍຜ່ານນາຍຫນົ້ າຊື ົ້ ຂາຍລະຫວ່າງປະເທດ, 

ແຕ່ໃນທີ່ ສຸດ (ຫ ັ ງຈາກການທ າລາຍຕ ່ ບາກຸກ 2: 6-8) ໂດຍຊະອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 
ຄວາມບ ່ ຮູົ້ ແລະ ການສ ກສາຈະບ ່ ໄດົ້ ຮັບການແກົ້ ໄຂໂດຍສະຫະປະຊາຊາດ, 

ພວກເຮ າຈ າເປັນຕົ້ ອງໄດົ້ ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ.  ທາງສາສະຫນາຈະບ ່ ຢ່າງແທົ້ ຈິ ງໄດົ້ ຮັບການແກົ້ ໄຂໂດຍ
ການເຄື່ ອນໄຫວທ ່ ວໂລກ, 

ຍອມຮັບໃນຄວາມລອດນອກຈາກພຣະເຢຊູທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຂອງພະຄ າພີໄດົ້ . ບາບແມ່ນການບັນຫາໃນໂລກແລະ
ສ າລັບການນັົ້ ນ, 

ພວກເຮ າຈ າເປັນຕົ້ ອງເສຍສະລະຂອງພຣະເຢຊູແລະການກັບຄື ນຂອງພຣະອ ງໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 



ບັນຫາຄວາມອ ດຫິວຈະບ ່ ໄດົ້ ຮັບການແກົ້ ໄຂໂດຍອ ງການຈັດຕັົ້ ງພັນທຸກ າ, 

ດັດແກົ້ ທີ່ ມີ ການວາງພາກສ່ວນຂອງໂລກທີ່ ມີ ຄວາມສ່ຽງຂອງ 
ອັນເນື່ ອງມາຈາກການປູກພືດທ່າແຮງຄວາມຈ າເປັນທີ່ ພວກເຮ າຈ າເປັນຕົ້ ອງໄດົ້ ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 
ວິ ທະຍາສາດທາງການແພດທີ່ ທັນສະໄຫມບ ່ ມີ ຄ າຕອບທັງຫມ ດສ າລັບການຂອງມະນຸດສຸຂະພາບ, 

ພວກເຮ າຈ າເປັນຕົ້ ອງໄດົ້ ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 
ຄວາມທຸກຍາກຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນພາກສ່ວນຂອງອາຟຣິ ກາ, ອາຊີ , ແລະບ່ອນອື່ ນໆ, 

ໃນຂະນະທີ່ ຜ ນປະໂຫຍດສ າລັບການໃຊົ້ ເວລາຈາກທີ່ ໃຊົ້ ເວລາໃນຕອນທົ້ າຍ 'ບາບິ ໂລນ ( cf. ການເປີ ດເຜີ ຍ 
18: 1-19), ຈະບ ່ ແກົ້ ໄຂບັນຫາຂອງຄວາມທຸກຍາກ, ພວກເຮ າຈ າເປັນຕົ້ ອງໄດົ້ ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 
ໂຄງການໄລຍະພັນປີ ຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າເປັນອານາຈັກທີ່ ຮູົ້ ຫນັງສື ທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບການສົ້ າງຕັົ້ ງຂ ົ້ ນໃນແ
ຜ່ນດິ ນໂລກ. ມັນຈະໄດົ້ ຮັບການໂດຍອີ ງໃສ່ລະບຽບກ ດຫມາຍດົ້ ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າແລະຄວາມຮັກ
ຂອງພຣະເຈ ົ້ າເປັນຜູົ້ ນ າ. ໄພ່ພ ນຈະປ ກຄອງຮ່ວມກັບພຣະຄຣິ ດສ າລັບພັນປີ  (ຄ າປາກ ດ 5:10; 20: 4-

6). ອານາຈັກນີ ົ້ ຈະປະກອບມີ ຜູົ້ ທີ່ ຢ່າງແທົ້ ຈິ ງໃນສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 

ແຕ່ວ່າບ ່ ມີ ພຣະຄ າພີກ່າວວ່າອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າເປັນຕ ວຈິ ງຂອງສາດສະຫນາຈັກ 
(ກາໂຕລິ ກຫ ື ຖົ້ າບ ່ ດ່ັງນັົ້ ນ). ສາດສະຫນາຈັກຂອງ ໄດົ້ ກ ງກັນຂົ້ າມກັບການສິ ດສອນພັນປີ , 

ແລະຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນມັນຫ າຍຊ ງຕ ່ ຕົ້ ານຂ ົ້ ຄວາມພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພະຄ າພີໄດົ້ ດ່ັງທີ່ ພວກເຮ າໄດົ້ ຮັບໄດົ້ ໃກົ້ ຊິ ດ
ກັບໃນຕອນທົ້ າຍ. ນີ ົ້ ແນ່ນອນວ່າຈະໄດົ້ ຮັບການຄຸົ້ ມຄອງສື່ ມວນຊ ນທີ່ ສ າຄັນທີ່ ອາດຈະຊ່ວຍໃຫົ້ ປະຕິບັດມັດ
ທາຍ 24:14. 
ໃນໂຄງການໄລຍະສຸດທົ້ າຍຂອງຕ ນ, ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າຈະປະກອບມີ  "ເຢຣູຊາເລັມໃຫມ່, 

ມາລ ງອອກຈາກສະຫວັນມາຈາກພຣະເຈ ົ້ າ" (ຊ ່ ວໂມງ21: 2) 

ແລະການເພ່ີມຂ ົ້ ນຂອງຕ ນອາດຈະມີ ໃນຕອນທົ້ າຍ. ຈະມີ ບ ່ ມີ ຄວາມບ ່ ຊອບທ າເພ່ີມເຕີ ມ, ບ ່ ມີ ຫ າຍ 
ຄວາມໂສກເສ ົ້ າ, ແລະບ ່ ມີ ການເສຍຊີ ວິ ດເພ່ີມເຕີ ມ. 
ການປະກາດແລະການເຂ ົ້ າໃຈພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າແມ່ນເປັນຫ ວຂ ົ້ ສ າຄັນຂອງພະຄ າ
ພີໄດົ້ . ນັກຂຽນພຣະສັນຍາເດີ ມສອນກ່ຽວກັບມັນ. ພຣະເຢຊູ, ຊ ່ ວໂມງ, ແລະ ຊ ່ ວໂມງໄດົ້ ສອນກ່ຽວກັບມັນ. 
ເກ ່ າແກ່ທີ່ ສຸດຄ າເທດສະຫນາ 
'ຄຣິ ດສະຕຽນເພ່ືອຄວາມຢູ່ລອດນອກພຣະສັນຍາໃຫມ່ໄດົ້ ສອນກ່ຽວກັບມັນ. ຕ ົ້ ນສະຕະວັດທີ ສອງຜູົ້ ນ າ, 

ເຊັ່ ນ: ໂພລີ ຄາບແລະ, 

ສອນກ່ຽວກັບມັນ. ພວກເຮ າໃນການ ດ າເນີ ນການຕ ່  ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າສອນມັນໃນມື ົ້ ນີ ົ້ . 
ໃຫົ້ ຈື່ ໄວົ້ ວ່າອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າແມ່ນວິ ຊາທ າອິ ດທີ່ ພະຄ າພີໄດົ້ ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນພຣະເຢຊູໄດົ້ ປະກາດກ່ຽວ
ກັບການ. ມັນແມ່ນການສິ່ ງທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້ ສອນກ່ຽວກັບຫ ັ ງຈາກທີ່ ຟື ົ້ ນຄື ນຊີ ວິ ດ, 

ແລະມັນເປັນສິ່ ງທີ່ ຄຣິ ສຕຽນຄວນຊອກຫາວິ ທີ ທ າອິ ດ. 
ພຣະກິດຕິຄຸນບ ່ ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບຊີ ວິ ດແລະການເສຍຊີ ວິ ດຂອງພຣະເຢຊູ. ເນັົ້ ນຫນັກໃສ່ການພຣະກິດຕິຄຸ
ນທີ່ ພຣະເຢຊູແລະການຕິດຕາມຂອງພຣະອ ງໄດົ້ ສອນວ່າແມ່ນການສະເດັດມາອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. ພຣ
ະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກທີ່ ປະກອບມີ ຄວາມລອດໂດຍຜ່ານພຣະຄຣິ ດ, 

ແຕ່ຍັງລວມເຖິງການສິ ດສອນໃນຕອນທົ້ າຍຂອງລັດຖະບານຂອງມະນຸດ (ການເປີ ດເຜີ ຍ 11: 5). 
ຈື ຂ ົ້ ມູນການ, 

ພຣະເຢຊູໄດົ້ ສອນວ່າໃນຕອນທົ້ າຍຈະບ ່ ມາຈ ນກ່ວາຫ ັ ງຈາກທີ່ ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກໄດົ້ ປະກາດໄປທ ່ ວ
ໂລກເພ່ືອເປັນພະຍານແກ່ທຸກໆຊາດ (ມັດທາຍ 24:14) ໄດົ້ . ແລະການສິ ດສອນທີ່ ເກີ ດຂ ົ້ ນໃນປັດຈຸບັນ. 
ຂ່າວທີ່ ດີ ແມ່ນວ່າ ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າເປັນວິ ທີ ການແກົ້ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ ກ າລັງປະເຊີ ນມະນຸດ . ແຕ່ສ່ວນໃ
ຫຍ່ບ ່ ຕົ້ ອງການທີ່ ຈະສະຫນັບສະຫນູນມັນ, ຫ ື ໄດົ້ ຍິ ນ, 



ຫ ື ຕົ້ ອງການທີ່ ຈະເຊື່ ອວ່າຄວາມຈິ ງຂອງມັນ. ຊະອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າເປັນນິ ລັນດອນ (ມັດທາຍ 6:13), 

ໃນຂະນະທີ່  "ໃນໂລກນີ ົ້ ຖື ກຖ່າຍທອດໄປ" (1 ໂກລິ ນໂທ 7:31). 
ປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າເປັນສິ່ ງທີ່ ພວກເຮ າໃນການ ດ າເນີ ນການຕ ່  ສາ
ດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າມີ ຄວາມຮຸນແຮງກ່ຽວກັບການ. ພວກເຮ າພະຍາຍາມທີ່ ຈະສອນທຸກສິ່ ງທີ່ ຄ າພີໄ
ບເບິ ນສອນ (ມັດທາຍ 28: 19-20), ລວມທັງຊະອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ (ມັດທາຍ 
24:14). ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຮ າລ ຖົ້ າອານາຈັກນັົ້ ນ, 

ພວກເຮ າຈ າເປັນຕົ້ ອງໄດົ້ ຮຽນຮູົ້ ແລະປະຕິບັດຕາມວິ ທີ ການຂອງພຣະເຈ ົ້ າແລະຄ ນອື່ ນສະດວກສະບາຍຜູົ້ ທີ່

ຕົ້ ອງການໃນການເຊື່ ອຖື ຄວາມຈິ ງ. 
ບ ່ ຄວນສະຫນັບສະຫນຸນປະກາດຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກສະເດັດມາຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ແນວໃດ? ທ່
ານຈະເຊື່ ອວ່າພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ? 
 

 

ສື ບຕ ່ ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ 
 

ຫົ້ ອງການລັດອະເມລິ ກາຂອງສາດສະຫນາຈັກຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຖື ກຕັົ້ ງຢູ່
ໃນ: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA. 
 

ສາດສະຫນາຈັກຕ ່ ເນື່ ອງຂອງພຣະເຈ ົ້ າ (CCOG) ເວັບໄຊທ໌ 
 

CCOG.ASIA 

ເວັບໄຊນີ ົ້ ມີ ການສຸມໃສ່ອາຊີ ແລະມີ ບ ດຄວາມຕ່າງໆໃນພາສາອາຊີ ທີ່ ຫ າກຫ າຍ, 

ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບບາງລາຍການໃນພາສາອັງກິດ. 
CCOG.IN ນີ ົ້ ແມ່ນເວັບໄຊທ໌ເປ ົ້ າຫມາຍໃສ່ຜູົ້ ທີ່ ຂອງມ ລະດ ກຂອງອິ ນເດຍ. 
ມັນມີ ອຸປະກອນໃນພາສາອັງກິດແລະພາສາອິ ນເດຍຕ່າງໆ. 
CCOG.EU ນີ ົ້ ແມ່ນເວັບໄຊທ໌ເປັນເປ ົ້ າຫມາຍໄປສູ່ເອີ ຣ ບ. 
ມັນມີ ອຸປະກອນໃນພາສາເອີ ຣ ບຫ າຍ. 
CCOG.NZ 

ນີ ົ້ ແມ່ນເວັບໄຊທ໌ເປ ົ້ າຫມາຍຕ ່ ນິ ວຊີ ແລນແລະອື່ ນໆທີ່ ມີ ພືົ້ ນຖານອັງກິດລ ງ. 
CCOG.ORG ນີ ົ້ ແມ່ນເວັບໄຊທ໌ຕ ົ້ ນຕ ຂອງສາສນາຈັກຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 
ມັນໃຫົ້ ບ ລິ ການປະຊາຊ ນທະວີ ບທັງຫມ ດ. ມັນປະກອບດົ້ ວຍບ ດຄວາມ, 

ການເຊື່ ອມຕ ່ , ແລະວິ ດີ ໂອ. 
CCOGCANADA.CA ນີ ົ້ ແມ່ນເວັບໄຊທ໌ເປ ົ້ າຫມາຍໃສ່ຜູົ້ ທີ່ ຢູ່ໃນການາດາ. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. 

ນີ ົ້ ແມ່ນເວັບໄຊທ໌ພາສາແອສປາໂຍນສ າລັບສາດສະຫນາຈັກຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງຂອງພຣະເ
ຈ ົ້ າ. 



PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. 

ນີ ົ້ ແມ່ນເວັບໄຊທ໌ຟີ ລິ ບປິ ນຂອງສາດສະຫນາຈັກຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 
ມັນມີ ຂ ົ້ ມູນຂ່າວສານໃນພາສາອັງກິດແລະ Tagalog. 
 

ຂ່າວແລະປະຫວັດເວັບໄຊທ໌ 
 

COGWRITER.COM ເວັບໄຊທ໌ນີ ົ້ ແມ່ນເປັນເຄື່ ອງມື ການປະກາດທີ່ ສ າຄັນແລະມີ ຂ່າວ, 

ຄ າສອນ, ບ ດຄວາມປະຫວັດສາດ, ວິ ດີ ໂອ, ແລະການປັບປຸງສາດສະດາ. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM 

ນີ ົ້ ແມ່ນງ່ າຍທີ່ ຈະຈື່ ເວັບໄຊທ໌ທີ່ ມີ ບ ດຄວາມແລະຂ ົ້ ມູນກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດສາດສະ
ຫນາຈັກ. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET 

ນີ ົ້ ແມ່ນເວັບໄຊທ໌ວິ ທະຍຸອອນໄລນ໌ທີ່ ຄອບຄຸມເຖິງຂ່າວແລະຫ ວຂ ົ້ ໃນພຣະຄ າພີ. 
 

ຊ່ອງວິ ດີ ໂອ YouTube ສ າລັບການເທດສະຫນາແລະ  
 

BibleNewsProphecy ຊ່ອງ. CCOG ວິ ດີ ໂອ. 
CCOGAfrica ຊ່ອງ. ຂ ົ້ ຄວາມ CCOG ພາສາພາສາໃນອາຟຣິ ກາ. 
CDLIDDSermones ຊ່ອງ. ຂ ົ້ ຄວາມ CCOG ໃນພາສາແອສປາໂຍນ. 
ContinuingCOG ຊ່ອງ. CCOG ວິ ດີ ໂອເທດສະຫນາ.  
 
 
 
ຮູບພາບນີ ົ້ ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນດົ້ ານຮ່າງຂອງ bricks ທີ່ ຍັງເຫ ື ອບ ່ ພ ເທ ່ າໃດ 
(ບວກກັບບາງເພີ່ ມໃນພາຍຫລັງ) ຂອງການກ ່ ສົ້ າງໃນເຢຣູຊາເລັມບາງຄັົ້ ງທີ່ ຮູົ້ ຈັກເປັນ, 
ແຕ່ອະທິບາຍທີ່ ດີ ກວ່າເປັນສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າຢູ່ເທິງເຢຣູຊາເລັມຕາເວັນຕ ກ 
(ປັດຈຸບັນເອີ ົ້ ນວ່າ ສີ ໂອນເປັນ): 
 

 
 



ນີ ົ້ ແມ່ນເຊື່ ອກັນວ່າມີ ເວັບໄຊຂອງບາງທີ ອາດມີ ການກ ່ ສົ້ າງທ າອິ ດທີ່ ແທົ້ ຈິ ງ Christian 
ສາດສະຫນາຈັກ. ການກ ່ ສົ້ າງວ່າພຣະເຢຊູ '' ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ 
"ຈະໄດົ້ ຮັບການປະກາດໃນການ. 
ນີ ົ້ ແມ່ນການກ ່ ສົ້ າງໃນເຢຣູຊາເລັມທີ່ ໄດົ້ ສອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 
 
 
ສ າລັບເຫດຜ ນນີ ົ້ ພວກເຮ າຂ ຂອບໃຈພຣະເຈ ົ້ າໂດຍບ ່ ມີ ການ ceasing, ເພາະວ່າ ... ທ່ານ, 
ພີ ່ ນົ້ ອງ, 
ກາຍເປັນຜູົ້ ຕິ ດຕາມຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າທີ ່ ມີ ຢູ່ໃນແຂວງຢູດາຍຢູ່ໃນພຣະຄ
ຣິ ດພຣະເຢຊູ . 
(1 ເທຊະໂລນິ ກ 2: 13-14) 
 
ຕ ່ ສູົ້ ຢ່າງຕັົ້ ງໃຈສ າລັບສັດທາຊ ່ ງແມ່ນຫນ ່ ງສ າລັບການສ ່ ງທັງຫມ ດກັບໄພ່ພ ນຂອງ. 
(Jude 3) 
 
ພຣະອ ງ (ພຣະເຢຊູ ) ໄດົ້ ກ່າວວ່າເພື ່ ອໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ, 
"ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຕົ້ ອງໄດົ້ ປະກາດອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄປໃນຕ ວເມື ອງອື ່ ນໆ 
ຍັງ, ເພາະວ່າສ າລັບຈຸດປະສ ງນີ ົ້ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຖື ກສ ່ ງໄປແລົ້ ວ. "(ລູກາ 4:43) 
 
ແຕ່ສະແຫວງຫາອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, ແລະທັງຫມ ດສິ ່ ງເຫ  ່ ານີ ົ້  [c] 
ຈະໄດົ້ ຮັບການເພີ ່ ມໃຫົ້ ທ່ານ. ບ ່ ຢົ້ ານກ ວ, flock ພຽງເລັກນົ້ ອຍ, 
ສ າລັບການມັນແມ່ນຄວາມສຸກທີ ່ ດີ ຂອງພຣະບິ ດາຂອງທ່ານທີ ່ ຈະໃຫົ້ ທ່ານອານາຈັກ. (ລູກາ 
12: 31-32) 
 
ແລະພຣະກິ ດຕິ ຄຸນຂອງອານາຈັກນີ ົ້ ຈະໄດົ້ ປະກາດໄປທ ່ ວໂລກເພື ່ ອເປັນຄ າພຍານແກ່ເປັນ 
ປະເທດທັງຫມ ດ, ແລະຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນໃນຕອນທົ້ າຍຈະມາເຖິ ງ. (ມັດທາຍ 24:14) 
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	ຈໍານວນຫຼາຍປະຊາຊົນມີຄວາມຫິວ. ຈໍານວນຫຼາຍປະຊາຊົນຖືກກົດຂີ່. ຈໍານວນຫຼາຍປະຊາຊົນປະເຊີນກັບຄວາມທຸກຍາກ. ປະເທດຈໍານວນຫຼາຍຢູ່ໃນຫນີ້ສິນທີ່ຮ້າຍແຮງ. ເດັກນ້ອຍ, ລວມທັງບໍ່, ປະເຊີນກັບການລ່ວງລະເມີດ. ພະຍາດທີ່ດື້ຢາກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານຫມໍຈໍານວນຫຼາຍ. ເມືອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ...
	ຜູ້ນໍາຂອງໂລກສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກໍາລັງປະເຊີນມະນຸດ?
	ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າດັ່ງນັ້ນ.
	ໃຫມ່ວິທະຍາໄລວາລະ
	ໃນເດືອນກັນຍາ 25, 2015, ຫຼັງຈາກທີ່ປາກເວົ້າ, ຂີດທີ່ສໍາຄັນບັນທຶກໂດຍ ຂອງ, ໄດ້ 193 ປະເທດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ການໂຫວດໃຫ້ປະຕິບັດ "17 ເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ" ຂອງສິ່ງດັ້ງເດີມຖືກເອີ້ນວ່າ  ວາ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຫະປະຊາຊາດ 17 ເປົ້າຫມາຍແມ່ນ:
	ເປົ້າຫມາຍ 1. ຄວາມທຸກຍາກສຸດທ້າຍໃນທຸກຮູບແບບຂອງຕົນຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ
	ເປົ້າຫມາຍ 2. ໃນທີ່ສຸດຄວາມອຶດຫິວ, ການບັນລຸຄວາມປອດໄພສະບຽງອາຫານແລະໂພຊະນາການການປັບປຸງແລະສົ່ງເສີມການກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ
	ເປົ້າຫມາຍ 3 ຮັບປະກັນຊີວິດສຸຂະພາບແລະສົ່ງເສີມສະຫວັດດີການສໍາລັບທຸກຄົນທຸກເພດທຸກໄວ
	ເປົ້າຫມາຍ 4. ຮັບປະກັນການສຶກສາມີຄຸນນະພາບລວມແລະຄວາມສະເຫມີພາບແລະການສົ່ງເສີມກາລະໂອກາດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສໍາລັບການທັງຫມົດ
	ເປົ້າຫມາຍ 5 ບັນລຸຄວາມສະເຫມີພາບບົດບາດຍິງຊາຍແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ຍິງແລະເດັກຍິງທັງຫມົດ
	ເປົ້າຫມາຍ 6. ຮັບປະກັນສະຫນອງແລະການຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍົງຂອງນ້ໍາແລະສຸຂາພິບານສໍາລັບການທັງຫມົດ
	ເປົ້າຫມາຍ 7. ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງລາຄາບໍ່ແພງ, ຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມຍືນຍົງແລະທັນສະໄຫມພະລັງງານສໍາລັບການທັງຫມົດ
	ເປົ້າຫມາຍ 8 ສະຫນັບສະຫນູນ, ການຂະຫຍາຍຕົວລວມແລະຄວາມຍືນຍົງທາງເສດຖະກິດ, ການຈ້າງງານຢ່າງເຕັມທີ່ແລະຜະລິດຕະພັນແລະການເຮັດວຽກທີ່ມີກຽດສໍາລັບທຸກຄົນ
	ເປົ້າຫມາຍ 9 ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄວາມຢືດຢຸ່ນ, ການສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາລວມແລະແບບຍືນຍົງແລະຄວາມຄິດສ້າງສັນອຸປະຖໍາ
	ເປົ້າຫມາຍ 10 ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມຢູ່ພາຍໃນແລະລະຫວ່າງປະເທດ
	ເປົ້າຫມາຍ 11 ເຮັດໃຫ້ຕົວເມືອງແລະການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດລວມ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມຢືດຢຸ່ນແລະຄວາມຍືນຍົງ
	ເປົ້າຫມາຍ 12 ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງການບໍລິໂພກແລະການຜະລິດຮູບແບບ
	ເປົ້າຫມາຍ 13 ດໍາເນີນການອັນຮີບດ່ວນເພື່ອຕ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະຜົນກະທົບຂອງຕົນ
	ເປົ້າຫມາຍ 14 ອະນຸລັກແລະຄວາມຍືນຍົງນໍາໃຊ້ມະຫາສະຫມຸດໄດ້, ແລະຊັບພະຍາກອນນ້ໍາສໍາລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
	ເປົ້າຫມາຍ 15 ປົກປັກຮັກສາ, ຟື້ນຟູແລະສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ແບບຍືນຍົງຂອງລະບົບນິເວດບົກ, ຄວາມຍືນຍົງຂອງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ການຕໍ່ສູ້, ແລະ ແລະການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນຍ້ອນກັບແລະຢຸດຕິການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ
	ເປົ້າຫມາຍ 16 ສະຫນັບສະຫນຸນສັງຄົມສະຫງົບແລະການຮອບດ້ານເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ມີການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທໍາສໍາລັບທຸກຄົນແລະການກໍ່ສ້າງປະສິດທິພາບ, ຮັບຜິດຊອບແລະການລວມສະຖາບັນການໃນທຸກລະດັບ
	ເປົ້າຫມາຍ 17 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວິທີການຂອງການປະຕິບັດແລະເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນທົ່ວໂລກສໍາລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
	ກອງປະຊຸມນີ້ແມ່ນ ຈະປະຕິບັດຢ່າງເຕັມສ່ວນພາຍໃນປີ 2030 ແລະຖືກເອີ້ນວ່າຍັງ 2030 ວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກ້ໄຂພະຍາດກໍາລັງປະເຊີນມະນຸດໂດຍຜ່ານລະບຽບການ, ການສຶກສາ, ແລະການຮ່ວມມືສາກົນແລະ. ໃນຂະນະທີ່ຈໍານວນຫຼາຍຂອງວັດຖຸປະສົງຂອງຕົນແມ່ນດີ, ບາງສ່ວນຂອງວ...
	"ໃຫມ່ວິທະຍາໄລວາລະ" ສາມາດໄດ້ຮັບການເອີ້ນວ່າ "ໃຫມ່ຂອງກາໂຕລິກວາ" ເປັນຄໍາວ່າ "ກາໂຕລິກ" ຫມາຍຄວາມວ່າ "ວິທະຍາໄລ." ເອີ້ນວ່າການຮັບຮອງເອົາຂອງໃຫມ່ວິທະຍາໄລວາ "ຫມາຍທີ່ສໍາຄັນຂອງຄວາມຫວັງ."
	ຍັງຍ້ອງຍໍສັນຍາສາກົນທີ່ເອີ້ນວ່າ 21 (ຫົວຂໍ້ຢ່າງເປັນທາງການກອງປະຊຸມທີ່ 21 ຂອງລັດພາຄີໃນການສປຊ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ) ໃນເດືອນທັນວາປີ 2015, ແລະປະເທດຊາດໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ "ລະມັດລະວັງປະຕິບັດຕາມຖະຫນົນຫົນທາງກ່ອນກ່ອນເວລາ, ແລະມີຄວາມຮູ້ສຶກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຄວາມສາມັກຄີ . "
	ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີໃຜຕ້ອງການທີ່ຈະລົມຫາຍໃຈມີມົນລະພິດທາງອາກາດ, ໄປ, ໄດ້ຮັບການຍາກຈົນ, ໄດ້ຮັບການໃກ້ຈະສູນພັນ, ແລະອື່ນໆ, ນີ້ຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງປະເທດຈະພ້ອມກັນແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກໍາລັງປະເຊີນມະນຸດ?
	ການບັນທຶກຕິດຕາມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ
	ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລະການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ່ 24 ຕຸລາ 1945, ພາຍຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ II, ໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນຂໍ້ຂັດແຍ່ງດັ່ງກ່າວແລະພະຍາຍາມເພື່ອສົ່ງເສີມສັນຕິພາບໃນໂລກ. ໃນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງຕົນ, ສປຊໄດ້ສະມາຊິກ 51 ປະເທດ; ມີໃນປັດຈຸບັນມີ 193.
	ມີຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ, ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ຫລາຍພັນຄົນ, ຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນທົ່ວໂລກນັບຕັ້ງແຕ່ສະຫະປະຊາຊາດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສິ່ງທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການອະທິບາຍເປັນທີສາມສົງຄາມໂລກ.
	ບາງຄົນເຊື່ອວ່າການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດເຊັ່ນ: ສະຫະປະຊາຊາດປະ ທີ່ຈະສົ່ງເສີມ, ອະນຸຍາດຂອງທີ່ມີປະເພດຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ທີ່ ແລະຜູ້ນໍາທາງສາສະຫນາອື່ນໆແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສົ່ງເສີມການ, ຈະເອົາມາໃຫ້ສັນຕິພາບແລະຂົງເຂດ.
	ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນທຶກການຕິດຕາມສໍາລັບສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອເຮັດແນວໃດນີ້ບໍ່ໄດ້ດີ. ນອກເຫນືອໄປຈາກຂໍ້ຂັດແຍ່ງປະກອບອາວຸດຈໍານວນຫລາຍນັບຕັ້ງແຕ່ສະຫະປະຊາຊາດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ຫຼາຍລ້ານມີ, ຊາວອົບພະຍົບ, ແລະ / ຫຼືຜູ້ທຸກຍາກ.
	ໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ສະຫະປະຊາຊາດກໍານົດໄວ້ເພື່ອປະຕິບັດເປົ້າຫມາຍພັດທະນາສະຫັດສະຫວັດຂອງຕົນ. ມັນມີແປດ "ເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາ," ແຕ່ນີ້ບໍ່ໄດ້ສໍາເລັດ, ເຖິງແມ່ນວ່າອີງຕາມການສປຊຕົວຂອງມັນເອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນປີ 2015, ຂອງຕົນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ "17 ເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍ...
	ເທົ່າທີ່ເປັນ ໄປ, ໃນເດືອນພຶດສະພາ 6, 2016, ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານໄດ້ຝັນຢາກຂອງ ຫະພາບເອີຣົບຂອງມະນຸດສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະອົງຈະສາມາດຊ່ວຍທະວີບທີ່ບັນລຸ. ແຕ່, ຄວາມຝັນຂອງ ຂອງຈະເຮັດໃຫ້ອອກຈະເປັນ ( cf. ການເປີດເຜີຍ 18).
	ອາດຈະມີບາງການຮ່ວມມືແລະຄວາມສໍາເລັດ, ແຕ່ວ່າ ...
	ຂອງກ່າວວ່າ  ເປັນ "ສະຖານທີ່ຈິນຕະນາການທີ່ລັດຖະບານ, ກົດຫມາຍແລະເງື່ອນໄຂທາງດ້ານສັງຄົມແມ່ນດີເລີດ."
	ຄໍາພີໄບເບິນສອນວ່າມະນຸດບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຕົນກ່ຽວກັບການຂອງຕົນເອງ:
	23  ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວິທີການຂອງຜູ້ຊາຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຕົນເອງ; ມັນບໍ່ເປັນໃນຜູ້ຊາຍຜູ້ທີ່ ໂດຍຂັ້ນຕອນຂອງການຂອງຕົນເອງ. (ເຢເຣມີ 10:23, ພຣະອົງຕະຫຼອດເວັ້ນເສຍແຕ່ລະບຸເປັນຢ່າງອື່ນ)
	ຄໍາພີໄບເບິນສອນວ່າການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດຈະເຊັ່ນການແລກປ່ຽນ:
	16 ການທໍາລາຍແລະຄວາມທຸກໃນວິທີການຂອງເຂົາເຈົ້າ 17 ແລະວິທີການຂອງສັນຕິພາບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ 18 ມີຄວາມຢ້ານກົວຂອງພຣະເຈົ້າກ່ອນທີ່ຈະຕາຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ບໍ່ມີແມ່ນ... (ແລະ3: 16-18)
	ແຕ່, ມະນຸດຈໍານວນຫຼາຍກໍາລັງເຮັດວຽກໄປສູ່ການເບິ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າຂອງສັງຄົມ ແລະເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄັ້ງກໍພະຍາຍາມເພື່ອໃຫ້ມີການສາສະຫນາ. ແຕ່ເກືອບບໍ່ມີຍິນດີທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມວິທີການຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງຫນຶ່ງໄດ້.
	ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຄືບຫນ້າຂອງສະຫະປະຊາຊາດປະຫລືເປົ້າຫມາຍຂອງວາຕິກັນທີ່ບໍ່ມີ. ອາດຈະມີບາງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສະຫນັບສະຫນູນຈໍານວນຫນຶ່ງ.
	ຕົວຈິງແລ້ວ, ແລະອາດຈະເປັນຫຼັງຈາກຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂະຫນາດໃຫຍ່, ປະເພດຂອງການຈັດການສັນຕິພາບລະຫວ່າງປະເທດຈະໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີແລະຮັບການຢັ້ງຢືນ (ດານີເອນ 9:27). ໃນເວລາທີ່ມັນແມ່ນ, ຈໍານວນຫຼາຍຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຊື່ອວ່າມະນຸດຈະໄດ້ຮັບການເຮັດໃຫ້ກ່ຽວກັບສັງຄົມສະຫງົບສ...
	ຈໍານວນຫຼາຍຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນການດັ່ງກ່າວໂດຍນານາຊາດມີຄວາມຄືບຫນ້າ '( cf. ເອເຊກຽນ 13:10) ເຊັ່ນດຽວກັນໂດຍອາການຕ່າງໆແລະສິ່ງມະຫັດ (2 ການ2: 9-12). ແຕ່ພະຄໍາພີໄດ້ເວົ້າວ່າສັນຕິພາບດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ໄດ້ທີ່ຜ່ານມາ (ດານີເອນ 9:27; 11: 31-44), ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທີ່ຜູ້ນໍາສາມາດ...
	ຖ້າຫາກວ່າມະນຸດແມ່ນ ບໍ່ສາມາດຢ່າງແທ້ຈິງເຮັດໃຫ້ກ່ຽວກັບການ, ແມ່ນປະເພດຂອງ ເປັນໄປໄດ້?
	2. ພຣະກິດຕິຄຸນພຣະເຢຊູໄດ້ປະກາດ?
	ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນວ່າສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ຈະຍອມຮັບວິທີການຂອງພຣະອົງ:
	3 ໄດ້ຊະອານາຈັກເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນພຣະຄໍາພີເດີມ?
	ໄດ້ສອນກ່ຽວກັບອານາຈັກ
	ເອຊາຢາໄດ້ສອນກ່ຽວກັບອານາຈັກ
	ເອເຊກຽນໄດ້ດົນໃຈໃຫ້ຂຽນວ່າຜູ້ທີ່ຂອງຊົນເຜົ່າຂອງອິດສະຣາເອນ (ບໍ່ພຽງແຕ່ຊາວຢິວ) ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບກະແຈກກະຈາຍໃນໄລຍະເວລາຂອງການເຈັບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຈະໄດ້ຮັບການເຕົ້າໂຮມກັນໃນອານາຈັກພັນປີ:
	17 ເພາະສະນັ້ນເວົ້າວ່າ, "ດັ່ງນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຈົ້າ:" ຂ້າພະເຈົ້າຈະເກັບຈາກປະຊາຊົນ, ປະຊຸມທ່ານຈາກບັນດາປະເທດບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການກະແຈກກະຈາຍ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ທ່ານທີ່ດິນຂອງອິດສະຣາເອນ. "18 ແລະເຂົາເຈົ້າຈະມີ, ແລະພວກເຂົາເຈົ້າຈະເອົາໄປສິ່ງ ທັງຫມົດຂອງຕົນແລະຄວ...
	ກ່າວວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຈົ້າ. (ເອເຊກຽນ 11: 17-21)
	ນັກຂຽນຕ່າງໆໃນສັນຍາເກົ່າຍັງ ກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງອານາຈັກ (ເຊັ່ນ: ເອເຊກຽນ 20:33 ໂອບາດີ 21 ທ່ານ4: 7).
	ດັ່ງນັ້ນ, ໃນເວລາທີ່ພຣະເຢຊູເລີ່ມຕົ້ນການສອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ, ການສົນທະນາຂອງພຣະອົງທັນທີທັນໃດມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານທີ່ບາງ.
	4. ອັກຄະສາວົກໄດ້ສອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກ?
	ໃນຂະນະທີ່ຈໍານວນຫຼາຍປະຕິບັດເຊັ່ນພຣະກິດຕິຄຸນເປັນພຽງແຕ່ຂ່າວດີກ່ຽວກັບບຸກຄົນຂອງພຣະເຢຊູ, ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວແມ່ນວ່າການຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄດ້ສອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ. ວ່າເປັນຂໍ້ຄວາມທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ນໍາເອົາ.
	ໂປໂລໄດ້ສອນຊະອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ
	ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ
	ສອນຊະອານາຈັກ
	ຫນັງສືສຸດທ້າຍຂອງພະຄໍາພີແລະອານາຈັກ
	1 ແລະພຣະອົງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂ້າພະເຈົ້ານ້ໍາບໍລິສຸດຂອງນ້ໍາຂອງຊີວິດ, ຈະແຈ້ງໄປເຊຍກັນ, ດໍາເນີນການຈາກ ຂອງພຣະເຈົ້າແລະຂອງລູກແກະ. 2 ໃນກາງຖະຫນົນຂອງຕົນ, ແລະຂ້າງຂອງແມ່ນ້ໍາອາດຈະ, ແມ່ນເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນຂອງຊີວິດ, ທີ່ເປັນຕາເບື່ອສິບສອງຫມາກໄມ້, ແຕ່ລະຕົ້ນໄມ້ຜົນຜະລິດຫມາກໄມ້ຂອງ...
	5. ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ນອກພຣະສັນຍາໃຫມ່ໄດ້ສອນ  ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ
	ບໍ່ອາຈານຕົ້ນຂອງພຣະຄຣິດຄິດວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກ ທີ່ຈະສັ່ງສອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງຊະອານາຈັກທີ່ຮູ້ຫນັງສືຂອງພຣະເຈົ້າ?
	ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຮັກສາໄວ້  ຂຽນພຣະຄໍາພີແລະເທດສະຫນາ
	ຜູ້ນໍາສາດສະຫນາຈັກສະຕະວັດທີສອງແລະພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກ
	ບັນຫາໃນຄັ້ງທີສອງແລະຕະວັດທີສາມ
	ສອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກ,
	ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກເປັນແນວໃດໂລກຄວາມຕ້ອງການ, ແຕ່ວ່າ ...
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