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1. ຍານບໍ ລິ ສຸດວັນກັບວັນພັກເປັນທີ່ ນິ ຍ ມ 

ຂອງກຸ່ມຈໍ ານວນຫລາຍທີ່ ປະກອບອາຊີ ບສາດສະຫນາຄິ ດ, 
ທັງຫມ ດຫລອງມຼື ົ້ ບຸນຕ່າງໆຫ ຼື ຍານບໍ ລິ ສຸດຕະຫ ອດໄປ. 

ທ່ານຄວນສັງເກດເບິ່ ງບໍ ລິ ສຸດວັນຂອງພຣະເຈ ົ້ າຫ ຼື ວັນພັກເດີ ນທາງໄປສຶ ກ? 

ມັນເບິ່ ງຄຼື ວ່າເປັນຄໍ າຖາມທີ່ ງ່ າຍທີ່ ມີ ຄໍ າຕອບງ່ າຍດາຍ. ແລະສໍ າລັບຜ ົ້ ທີ່ ເຕັມໃຈທີ່ ຈະເຊຼື່ ອພະຄໍ າພີໄດົ້ , 
ແທນທີ່ ຈະເປັນທີ່ ແອອັດຕ່າງໆ, ມັນເປັນ. 

ບ່ອນທີ່ ບໍ່ ໄດົ້ ວັນບໍ ລິ ສຸດແລະວັນພັກມາຈາກໃສ? ເຮັດແນວໃດພວກເຂ າເຈ ົ້ າມາຈາກພະຄໍ າພີໄດົ້ ຫ ຼື ພວກເຂ າ
ເຈ ົ້ າກ່ຽວຂົ້ ອງກັບ ພຼື ົ້ ນເມຼື ອງ / ການສັງເກດການເດີ ນທາງໄປສຶ ກ? 

ຖົ້ າຫາກວ່າທ່ານເຊຼື່ ອວ່າທ່ານມີ ຄ ນຄຣິ ດສະຕຽນ, ທ່ານຮ ົ້ ວ່າສິ່ ງທີ່ ມຼື ົ້ , ຖົ້ າມີ , ທ່ານຄວນຮັກສາແລະເປັນຫຍັງ? 

ຫນັງສຼື ສັົ້ ນນີ ົ້ ໄດົ້ ສຸມໃສ່ການປະຈໍ າປີ ຂອງວັນຍານບໍ ລິ ສຸດໃນພຣະຄໍ າພີແລະມີ ຂໍ ົ້ ມ ນຂ່າວສານກ່ຽວກັບບາງສ່ວ
ນຂອງວັນພັກປະຈໍ າປີ ວ່າຄ ນອຼື່ ນໄດົ້ ສັງເກດເຫັນ. 

ການພັກຜ່ອນ ຄໍ າ 

ອີ ງຕາມການຄ ົ້ ນຫາ  
ຂອງ, ວັນພັກໂລກດັົ້ ງເດີ ມມາຈາກເກ ່ າ ພາສາອັງກິດ hāligdæg. ເຖິງວ່າຈະມີ ສິ່ ງທີ່ ປະຊາຊ ນໃນປັດຈຸບັນເບິ່ ງ
ຄຼື ວ່າຈະຄິ ດວ່າ, ໃນໄລຍະທີ ່ ບໍ ່ ໄດົ້ ເປັນຫມາຍຄວາມວ່າເວລາໄປມີ ວັນພັກຫມາຍຄວາມວ່າວັນສັກສິ ດ  -. 

ແນ່ນອນ, ບໍ່ ແມ່ນທັງຫມ ດ 'ວັນພັກ' 
ໄດົ້ ມີ ຈຸດປະສ ງເປັນວັນສັກສິ ດທາງສາສະຫນາ. ວັນພັກແຫ່ງຊາດບໍ່ ໄດົ້ ຖຼື ກຈໍ າເປັນພິຈາລະນາທີ່ ຈະເປັນສາສະ
ຫນາ, ແລະພຣະເຢຊ ປາກ ດຂຼື ົ້ ນສັງເກດເຫັນຫນຶ່ ງຫ ຼື ຫ າຍກວ່າຂອງຜ ົ້  (John 10: 22-23). 

ເທ ່ າທີ່ ພຣະເຢຊ ໄປ, 
ພະຄໍ າພີໄດົ້ ໂດຍສະເພາະບັນທຶ ກວ່າພຣະອ ງໄດົ້ ສັງເກດເຫັນວັນໃນພຣະຄໍ າພີຍານບໍ ລິ ສຸດແລະເທສະການເຊັ່
ນ: (ລ ກາ 2: 41-42; 22: 7-19), ຊຼື່ ນຊ ມຂອງ (ໂຢຮັນ 7: 10-26), ແລະ ສຸດທົ້ າຍວັນທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ (ໂຢຮັນ 7: 37-
38; 8: 2). ຈຸດໃນພຣະຄໍ າພີໃຫມ່ທີ່ ຈະອັກຄະສາວ ກຂອງພະເຍຊ ການຮັກສາປັດສະຄາ (1 ໂກຣິ ນໂທ 5: 7), 
ວັນເວລາຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້  (ກິຈການ 20: 6; 1 ໂກຣິ ນໂທ 5: 8), (ກິດຈະການ 2: 1-14), ແລະ ( cf. 
ລະບຽບພວກເລວີ  23: 24,33-37; ກິດຈະການ 18:21; 21: 18-24; 28:17), ແລະມຼື ົ້ ຂອງການຊ ດໃຊົ້  
(ກິດຈະການ 27: 9). 

ຄໍ າພີໄບເບິ ນບໍ່ ເຄີ ຍສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າພຣະເຢຊ ແຕ່ບໍ່ ມີ ອັກຄະສາວ ກໄດົ້ ສັງເກດເຫັນວັນພັກທາງສາສະຫນ
າເຊັ່ ນ: ບໍ່ ໄດົ້ ວ່າ 
ໄດົ້ ສັງເກດເຫັນ. ແນວໃດກໍຕາມຈໍ ານວນຫ າຍຜ ົ້ ທີ່ ຂໍ ຄຣິ ສເປັນສາສະຫນາຂອງເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ສັງເກດເຫັນສະບັ
ບຂອງວັນພັກທາງສາສະຫນາທີ່ ໄດົ້ ມາຈາກແຫ ່ ງພາຍນອກພະຄໍ າພີໄດົ້ . 

ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຄວນຈະໄດົ້ ຮັບການເກັບຮັກສາໄວົ້ ? 

ການທໍານາຍພະຄໍ າພີວ່າເວລາຈະມາໃນເວລາທີ່ ປະຊາຊ ນຂອງປະເທດຊາດທັງຫມ ດຈະຮັກສາວັນສັກສິ ດຂອ
ງພຣະເຈ ົ້ າຫ ຼື ຈະຂຶ ົ້ ນກັບໄພແຫົ້ ງແລົ້ ງແລະໄພພິບັດ (ຊາຂາຣີ ຢາ 14: 16-19). ເນຼື່ ອງຈາກວ່າກໍລະນີ , 
ບໍ່ ຄວນທີ່ ທ່ານພິຈາລະນາວ່າທ່ານຄວນຈະເຮັດແນວນັົ້ ນໃນປັດຈຸບັນ? 



ກະລຸນາອ່ານຫນັງສຼື ເຫ ັ ົ້ ມນີ ົ້ ໃນທັງຫມ ດຂອງຕ ນຢ່າງຫນົ້ ອຍສອງຄັົ້ ງ. ຄັດຄົ້ ານແນ່ໃຈວ່າຈໍ ານວນຫນຶ່ ງໄດົ້ ຍ ກ
ຂຶ ົ້ ນມາກ່ຽວກັບສິ່ ງທີ່ ງານວາງສະແດງຄໍ າພີໄບເບິ ນຖຼື ກເອ າໃຈໃສ່ໃນມັນ.  
ສອງອ່ານຫວັງວ່າຈະຕອບຄໍ າຖາມທີ່ ຮົ້ າຍແຮງຫ າຍທ່ານອາດຈະມີ . 

ກະລຸນາພະຍາຍາມສຶ ກສາຫ ວຂໍ ົ້ ນີ ົ້ ມີ ໃຈເປີ ດ. ມັນເປັນທໍາມະຊາດສໍ າລັບມະນຸດທຸກຄ ນ, 
ຖົ້ າຫາກວ່າພວກເຮ າບໍ່ ແມ່ນການກອງຂອງພວກເຮ າຕ່ໍກັບມັນ, 
ທີ່ ຈະເບິ່ ງຕາມການນໍ າສະເຫນີ ຂອງເຫ  ່ ານີ ົ້ ວັນສັກສິ ດປະຈໍ າປີ ໃນຈິ ດວິ ນຍານຂອງການລໍ າອຽງ. ຄໍ າພີໄບເບິ ນ
ສອນວ່າ "ພຣະອ ງຜ ົ້ ທີ່ ຕອບເລຼື່ ອງກ່ອນທີ່ ເຂ າໄດົ້ ຍິ ນວ່າ, ມັນເປັນຄວາມໂງ່ ຈົ້ າແລະຄວາມອັບອາຍໃຫົ້ ເຂ າ" 
(ສຸພາສິ ດ 18:13), ສະນັົ້ ນຈະຄົ້ າຍຄຼື  ຂອງເກ ່ າເພຼື່ ອເບິ່ ງວ່າສິ່ ງເຫລ ່ ານີ ົ້ ໃນທີ່ ນີ ົ້ ແມ່ນສະນັົ້ ນ (ກິດຈະການ 17:10 
-11). 

ໃຫົ້ ພວກເຮ າ, ເພາະສະນັົ້ ນ, ໃນການຍອມຮັບຈະກັບພຣະເຈ ົ້ າແລະຂອງພຣະອ ງ, 
ດົ້ ວຍຫ ວໃຈທີ່ ຜ ນຜະລິ ດຈາກອະຄະຕິ, 
ມີ ຈິ ດໃຈເປີ ດຄວາມປາດຖະຫນາຄວາມຈິ ງຫ າຍກ່ວາວິ ທີ ການຂອງພວກເຮ າເອງ, ສ່ັນກ່ອນ 
ທີ່ ສັກສິ ດແລະບໍ ລິ ສຸດຂອງພຣະເຈ ົ້ າ (ເອຊາຢາ 66: 2), ຂໍ ໃຫົ້ ພຣະເຈ ົ້ າ 
ດົ້ ວຍຄວາມຖ່ອມຕ ນສໍ າລັບທິ ດທາງຂອງພຣະວິ ນຍານຍານບໍ ລິ ສຸດຂອງພຣະອ ງ. ແລະໃນການອະທິ ຖານ, 
ດົ້ ອຍໂອກາດ, ຄວາມມຸ່ງຫມັົ້ ນທີ່ , ແຕ່ລະມັດລະວັງແລະລະມັດລະວັງທັດສະນະຄະນີ ົ້ , ສຶ ກສາເລຼື່ ອງນີ ົ້  - 
ພິສ ດສິ່ ງທີ່ ທຸກຄ ນ ( cf. 1 ເທຊະໂລນີ ກ 5:21 KJV / DRB). 

ເທສະຂອງພຣະເຈ ົ້ າແລະວັນສັກສິ ດ 

ທ່ານຍັງບໍ່ ໄດົ້ ຮ ົ້ ວ່າໂຢເອນຜ ົ້ ປະລະບຸໄວົ້ ໃນຄໍ າພີໄດົ້ ? ໃນຂະນະທີ່ ນີ ົ້ ຄວນຈະເປັນຄວາມຮ ົ້ ສຶ ກທ ່ ວໄປ, 
ຈໍ ານວນຫ າຍບໍ່ ຮ ົ້ ວ່ານີ ົ້ ແມ່ນສະນັົ້ ນ, ແຕ່ບໍ່ ມີ ບ່ອນທີ່ ຈະຊອກຫາໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າໃນພຣະຄໍ າພີ. 

ຍິ່ ງໄປກວ່ານັົ້ ນ, 
ບັນຫາຫນຶ່ ງທີ່ ມີ ໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າແມ່ນວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າແມ່ນອີ ງໃສ່ການປະຕິທິ ນທີ່ ແຕກຕ່າງກັນກ່ວາປະຊາຊ ນ
ຫ າຍທີ່ ສຸດໃນປັດຈຸບັນການນໍ າໃຊົ້ . ປະຕິທິ ນຂອງພຣະເຈ ົ້ າເປັນພຼື ົ້ ນຖານ, 
ແສງຕາເວັນຫນຶ່ ງ. ເພຼື່ ອຊ່ວຍໃຫົ້ ທ່ານເຂ ົ້ າໃຈໄລຍະເວລາຂອງພຣະເຈ ົ້ າວັນບໍ ລິ ສຸດ, 
ໃຫົ້ ກວດເບິ່ ງອອກໃນຕາຕະລາງການປຽບທຽບດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ົ້ ຂອງປະຕິທິ ນໃນພຣະຄໍ າພີແລະ ປະຕິທິ ນ 
(ພວກເຂ າເຈ ົ້ າບໍ່ ຕ່ໍາກ່ວາໃນມຼື ົ້ ປະຕິທິ ນ ດຽວກັນໃນແຕ່ລະປີ ): 

(ປະຕິ ທິ ນ ທີ ່ ທັນສະໄຫມທີ ່ ມີ ວັນຍານບໍ ລິ ສຸດສະແດງໃຫົ້ ເຫັນຢ ່ ໃນຕອນທົ້ າຍຂອງຫນັງສຼື ເຫ ັ ົ້ ມນີ ົ້ .) 

 

ໃນຖານະເປັນພຣະເຈ ົ້ າຂອງວັນຍານບໍ ລິ ສຸດ, 
ໃຫົ້ ຂອງຄັົ້ ງທໍາອິ ດເລີ່ ມຕ ົ້ ນທີ່ ມີ ກະສານອົ້ າງອີ ງໃນປຼື ົ້ ມບັນທຶ ກຂອງ, 
ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນທັງພວກປະທົ້ ວງແລະການແປພາສາຂອງກາໂຕລິ ກ: 

 

14 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, ພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ກ່າວ, "ຂໍ ໃຫົ້ ເປັນແສງໃນທົ້ ອງຟົ້ າທີ່ ຈະແຍກມຼື ົ້ ຈາກໃນຕອນກາງຄຼື ນໄດົ້ . 
ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະອາການແລະຈະຫມາຍບຸນທາງສາສະຫນາ, ວັນແລະປີ . (ປະຖ ມມະການ 1:14, 
ການແປພາສາຄໍ າພີໄບເບິ ນ, GWT) 



 

 
14 ພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ກ່າວ, 'ຂໍ ໃຫົ້ ມີ ແສງໃນ ຂອງສະຫວັນທີ່ ຈະແບ່ງມຼື ົ້ ຈາກໃນຕອນກາງຄຼື ນ, 
ແລະໃຫົ້ ພວກເຂ າຊີ ົ້ ໃຫົ້ ເຫັນເທສະການ, ວັນແລະຫລາຍປີ . (ປະຖ ມມະການ 1:14, Njb) 

ຄໍ າຍິ ວ mowed 'ໃນຂໍ ົ້ ທີ  14 ຫມາຍເຖິງບຸນທາງສາສະຫນາ. 

ທ່ານຍັງບໍ່ ໄດົ້ ຮ ົ້ ວ່າຄໍ າພີໄບເບິ ນເວ ົ້ າລ ມກ່ຽວກັບການດໍ າລ ງຢ ່ ຂອງເທສະການທາງສາສະຫນາໃນຫນັງສຼື ທໍາອິ
ດຫ າຍຂອງຕ ນແນວໃດ?  ຍັງໄດົ້ ຢັົ້ ງຢຼື ນວ່ານີ ົ້ ແມ່ນພຼື ົ້ ນຖານວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເຮັດເດຼື ອນ: 

19 ພຣະອ ງໄດົ້ ເຮັດເດຼື ອນເພຼື່ ອເຮັດເຄຼື່ ອງຫມາຍເທສະການ (ເພງສັນລະເສີ ນ 104: 19) 

ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ທ່ານໄດົ້ ຍິ ນມາກ່ອນ? 

ສິ່ ງທີ່ ມີ ບຸນທາງສາສະຫນາວ່າ "ໄຟຟົ້ າ" ພຣະເຈ ົ້ າໄວົ້ ມີ ການເຮັດເຄຼື່ ອງຫມາຍ? 

ໄດົ້ ດີ , ມີ ສະຖານທີ່ ຫນຶ່ ງໃນພະຄໍ າພີທີ່ ທັງຫມ ດວັນບໍ ລິ ສຸດ (mowed ') ໄດົ້ ລະບຸໄວົ້ ແລະໄຟບາງໄດົ້ ກ່າວມາ. 

ມັນແມ່ນຢ ່ ໃນສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງພະຄໍ າພີທີ່ ປາດຖະຫນາຈໍ ານວນຫ າຍທີ່ ຈະມອງຂົ້ າມຫລຼື ສະຫ ຸ ບໄດົ້ ຖຼື ກຫມ ດໄປ
ໃນທັງຫມ ດຂອງຕ ນໄດົ້ . ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ົ້ ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນຈາກ (NAB), ການແປພາສາ (ທີ່  NAB 
ຖຼື ກນໍ າໃຊົ້ ຕໍ່າກວ່າເປັນພວກປະທົ້ ວງສ່ວນໃຫຍ່ປະຕິບັດຕາມສາສນາຈັກຂອງ 

ເດຼື ອນ       ຈໍ ານວນ ຄວາມຍາວ ການທຽບເທ ່ າກະພ ນລະເຮຼື ອນ 

Abib/Nisan  1  30 ວັນ   ມີ ນາ- ເມສາ 

Ziv/Iyar   2 29 ວັນ   ເມສາ- ພຶດສະພາ 

Sivan/Siwan  3  30 ວັນ   ພຶດສະພາ- ມິຖຸນາ 

Tammuz  4  29 ວັນ   ມິຖຸນາ- ກໍລະກ ດ 

Av/Ab   5  30 ວັນ   ກໍລະກ ດ- ສິ ງຫາ 

Elul   6  29 ວັນ   ສິ ງຫາ- ກັນຍາ 

Ethanim/Tishri 7  30 ວັນ   ກັນຍາ- ຕຸລາ 

Bul/Cheshvan  8  29 ຫ ຼື  30 ວັນ  ຕຸລາ- ພະຈິ ກ 

Kislev   9  30 ຫ ຼື  29 ວັນ  ພະຈິ ກ- ທັນວາ 

Tevet   10  29 ວັນ   ທັນວາ- ມັງກອນ 

Shevat   11  30 ວັນ   ມັງກອນ- ກຸມພາ 

Adar   12  30 ວັນ   ກຸມພາ- ມີ ນາ 

(ນອກຈາກນີ ົ້ ໃນພຣະຄໍ າພີ  'ກົ້ າວກະໂດດປີ ມີ ເດຼື ອນອີ ກເອີ ົ້ ນວ່າ ມີ ນາ2)  

 



ກ່ຽວກັບຈໍ ານວນຫ າຍຂອງວັນເວລາທີ່ ເຂ າເຈ ົ້ າເຮັດແນວໃດແລະບໍ່ ໄດົ້ ສັງເກດເຫັນ, 
ເຖິງວ່າຈະມີ ສິ່ ງທີ່ ພະຄໍ າພີ): 

2 ... ຕ່ໍໄປນີ ົ້ ແມ່ນເທສະການຂອງພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ, 
ທີ່ ທ່ານຈະປະກາດວັນທີ່ ສັກສິ ດ. ເຫ  ່ ານີ ົ້ ແມ່ນບຸນຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ: 
3 ເປັນເວລາຫ ກມຼື ົ້ ເຮັດວຽກອາດຈະໄດົ້ ຮັບການເຮັດ; ແຕ່ໃນວັນທີ່ ເຈັດເປັນວັນສະບາໂຕຂອງສ່ວນ
ທີ່ ເຫ ຼື ອສໍ າເລັດ, 
ເປັນວັນສັກສິ ດປະກາດ; ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດການເຮັດວຽກທີ່ ບໍ່ ມີ . ມັນເປັນວັນສະບາໂຕພຣະຜ ົ້ ເ
ປັນເຈ ົ້ າຂອງທຸກບ່ອນທີ່ ທ່ານອາໄສຢ ່ . 
4 ເຫ  ່ ານີ ົ້ ແມ່ນເທສະການຂອງພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ, 
ມຼື ົ້ ອັນສັກສິ ດທີ່ ທ່ານຈະປະກາດໃນເວລາທີ່ ເຫມາະສ ມຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ. 5  
ຂອງພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຢ ່ ໃນວັນທີ່ ສິ ບສີ່ ຂອງເດຼື ອນທໍາອິ ດ, ໃນ 
ຕອນແລງ. 6 ວັນທີ່ ສິ ບຫົ້ າຂອງເດຼື ອນນີ ົ້ ແມ່ນທີ່ ຊຼື່ ນຊ ມພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  
ໄດົ້ . ສໍ າລັບເຈັດມຼື ົ້ ທ່ານຈະຕົ້ ອງກິນເຂ ົ້ າຈີ່ . 7 ໃນຄັົ້ ງທໍາອິ ດຂອງມຼື ົ້ ນີ ົ້ ທ່ານຈະໄດົ້ ມີ ປະກາດວັນສັກສິ ດ; 
ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດບໍ່ ມີ ການເຮັດວຽກຫນັກ. (ລະບຽບພວກເລວີ  23: 2-7, NAB) 
15 ເລີ່ ມຕ ົ້ ນຈາກວັນຫ ັ ງຈາກວັນສະບາໂຕ, ມຼື ົ້ ທີ່ ທ່ານເອ າມາໃຫົ້  ສໍ າລັບສ ງ, 
ທ່ານຈະນັບເຈັດອາທິ ດເຕັມທີ່ ; 16 ທ່ານຈະນັບມຼື ົ້ ຫ ັ ງຈາກອາທິ ດຄັົ້ ງທີ  VII, 
ຫົ້ າສິ ບວັນ. (ລະບຽບພວກເລວີ  23: 15-16, NAB) 

24 ... ໃນມຼື ົ້ ທໍາອິ ດຂອງເດຼື ອນເຈັດທີ່ ທ່ານຈະມີ ສ່ວນທີ່ ເຫ ຼື ອ, ມີ ຣະເບີ ດ ເປັນການເຕຼື ອນ, 
ການປະກາດວັນສັກສິ ດ; (ລະບຽບພວກເລວີ  23:24, NAB) 

26 ພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າໄດົ້ ກ່າວກັບໂມເຊວ່າ 27 ມຼື ົ້ ສ່ວນສິ ບຂອງເດຼື ອນທີ່ ເຈັດນີ ົ້ ເປັນວັນຂອງການຊ ດໃຊົ້ . 
ທ່ານຈະມີ ການປະກາດມຼື ົ້ ສັກສິ ດ. ທ່ານຖ່ອມຕ ວລ ງຕ ນເອງແລະສະເຫນີ ໃຫົ້ ເປັນເຄຼື່ ອງບ ຊາພຣະຜ ົ້ ເ
ປັນເຈ ົ້ າ. 28 ໃນມຼື ົ້ ນີ ົ້ ທ່ານຈະໄດົ້ ເຮັດວຽກງານໃດຫນຶ່ ງ, ເນຼື່ ອງຈາກວ່າມັນແມ່ນມຼື ົ້ ຂອງການຊ ດໃຊົ້ , 
ໃນເວລາທີ່ ການຊ ດໃຊົ້ ແມ່ນສໍ າລັບທ່ານກ່ອນທີ່ ພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ, 
ພຣະເຈ ົ້ າຂອງທ່ານໄດົ້ .29 ຜ ົ້ ທີ່ ບໍ່ ໄດົ້ ຖ່ອມຕ ວໃນມຼື ົ້ ນີ ົ້ ຈະຖຼື ກຕັດອອກຈາກປະຊາຊ ນ. 30 ຖົ້ າຫາກວ່າໃຜບໍ່
ເຮັດວຽກໃນວັນດ່ັງກ່າວນີ ົ້ , 
ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະເອ າບຸກຄ ນທີ່ ມາຈາກທ່າມກາງຂອງປະຊາຊ ນໄດົ້ . 31 ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດການເຮັດວຽ
ກທີ່ ບໍ່ ມີ ; ນີ ົ້ ເປັນບັນຍັດ 
ຕະຫ ອດຊ ່ ວອາຍຸຂອງທຸກບ່ອນທີ່ ທ່ານອາໄສຢ ່ ; 32 ມັນເປັນວັນສະບາໂຕຂອງສ່ວນທີ່ ເຫ ຼື ອສໍ າເລັດສໍ າ
ລັບທ່ານ. ທ່ານຖ່ອມຕ ວລ ງຕ ວ. ເລີ່ ມຕ ົ້ ນໃນຕອນແລງຂອງ ຂອງເດຼື ອນ, 
ທ່ານຈະຮັກສາວັນສະບາໂຕຂອງທ່ານຈາກຕອນແລງກັບຕອນແລງ. 

33 ພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າໄດົ້ ກ່າວກັບໂມເຊວ່າ 34 ບອກຍິ ດສະລາເອນ: ມຼື ົ້  ຂອງເດຼື ອນທີ່ ເຈັດນີ ົ້ ເປັນ 
ທີ່ ພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຂອງໂທລະຊຶ່ ງຈະສຼື ບຕ່ໍສໍ າລັບເຈັດມຼື ົ້ . 35 ໃນມຼື ົ້ ທໍາອິ ດ, ເປັນການປະກາດມຼື ົ້ ສັກສິ ດ, 
ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດບໍ່ ມີ ການເຮັດວຽກຫນັກ. 36 ເຈັດມຼື ົ້ ທ່ານຈະຕົ້ ອງສະເຫນີ ໃຫົ້ ເປັນເຄຼື່ ອງບ ຊາພຣ
ະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ, ແລະໃນມຼື ົ້  
ທ່ານຈະມີ ການປະກາດມຼື ົ້ ສັກສິ ດ. ທ່ານຈະສະເຫນີ ໃຫົ້ ເປັນເຄຼື່ ອງບ ຊາພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ. ມັນແມ່ນກາ
ນປິ ດງານບຸນໄດົ້ . ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດບໍ່ ມີ ການເຮັດວຽກຫນັກ. 

37 ເຫ  ່ ານີ ົ້ , ເພາະສະນັົ້ ນ, ງານບຸນຂອງພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າໄດົ້  ... (ລະບຽບພວກເລວີ  23: 26-37, NAB) 



ຄໍ າພີໄບເບິ ນຢ່າງຊັດເຈນສະແດງເທສະການຂອງພຣະເຈ ົ້ າແລະວັນສັກສິ ດຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. ແນວໃດກໍຕາມປ
ະຊາຊ ນຫ າຍທີ່ ສຸດຜ ົ້ ທີ່ ອົ້ າງວ່າເປັນຄລິ ດສະຕຽນບໍ່ ໄດົ້ ແທົ້ ໆຮັກສາວັນຍານບໍ ລິ ສຸດວ່າຄໍ າສ່ັງຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 

ຫມາຍເຫດ: ວັນເຕັມໃນພະຄໍ າພີ ໄດົ້ ແລ່ນຫນີ ຈາກການ  (ປະຖ ມມະການ 1: 5; ລະບຽບພວກເລວີ  23:32; 
ພຣະບັນຍັດສອງ 16: 6; 23:11; ໂຢຊວຍ 8: 9; 1:32), ບໍ ່ ໄດົ້ ມາຈາກເວລາທ່ຽງຄຼື ນ 
ເວລາທ່ຽງຄຼື ນເປັນວັນກໍ າລັງນັບມຼື ົ້ ນີ ົ້ . ຍັງໄດົ້ ສັງເກດວ່າໃນຂະນະທີ ່ ມີ ລັກສະນະຂອງ 
ທີ ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບວັນບໍ ລິ ສຸດໃນພຣະຄໍ າພີ ເດີ ມທີ ່ ໄດົ້ ຮັບການປ່ຽນແປງສໍ າລັບຄຣິ ສເປັນພຣະສັນຍາໃຫມ່ຈະຊ່
ວຍເຮັດໃຫົ້ ຟັງປອດກົ້ ຽງດີ ເຊ່ັນ 26:18, 26-30; ເຮັບເຣີ  10: 1-14 - 
ຄວາມເປັນຈິ ງແລົ້ ວແມ່ນວ່າໃນມຼື ົ້ ນີ ົ້ ແລະບຸນຍັງຢ ່ ແລະໄດົ້ ຖຼື ກເກັບຮັກສາໄວົ້ ໂດຍຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຕ ົ້ ນ, 
ລວມທັງບໍ ່ ຄ ນຕ່າງຊາດ. 

ພວກເຮ າໃນສາດສະຫນາຈັກຕໍ ່ ຂອງພຣະເຈ ົ້ າເຮັດໃຫົ້ ມຼື ົ້ ອັນສັກສິ ດຄຼື ກັນໃນພຣະຄໍ າພີ ວ່າພຣະເຢຊ , ພວກສ
າວ ກຂອງພຣະອ ງແລະຜ ົ້ ຕິດຕາມສາດສະຫນາຂອງເຂ າເຈ ົ້ າເກັບຮັກສາໄວົ້ , 
ລວມທັງຜ ົ້ ນໍ າຄ ນຕ່າງຊາດຄ ນຄຣິ ດສະຕຽນຄຼື ໂພລີ ຄາບຂອງ. ພວກເຮ າຮັກສາໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າໃນລັກສະນະທີ່ ຕ ົ້
ນແລະຕ່ໍມາຊາວຄຣິ ດສະຕຽນເກັບຮັກສາໄວົ້ ໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ. ນີ ົ້ ມີ ຄວາມແຕກຕ່າງໃນວິ ທີ ການສະເພາະໃດຫນຶ່ ງ
ຈາກວັນພຼື ົ້ ນຖານຄຼື ກັນວ່າຊາວຢິ ວຮັກສາ, 
ເປັນຊາວຢິ ວບໍ່ ຍອມຮັບຄໍ າສອນຂອງພຣະຄໍ າພີໃຫມ່ມີ ຫຍັງມຼື ົ້ ທັງຫມ ດເຫ  ່ ານີ ົ້ ຫມາຍຄວາມວ່າຫ ຼື ເຮັດແນວໃ
ດພວກເຂ າເຈ ົ້ າແມ່ນໄດົ້ ຮັບການເກັບຮັກສາໄວົ້ ໂດຍຊາວຄຣິ ດສະຕຽນ. 

ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຈໍ ານວນຫ າຍທີ ່ ໄດົ້ ສັງເກດເຫັນໂຢເອນຜ ົ້ ປະຮັບຮ ົ້ ວ່າພຣະຄໍ າພີ ຍານບໍ ລິ ສຸດວັນຊີ ົ້ ໄປສ ່ ການ
ທໍາອິ ດແລະທີ ສອງມາຂອງພຣະເຢຊ ເຊ່ັນດຽວກັນກັບແຜນການຊ່ວຍເຫ ຼື ອຮ ບຂອງພຣະເຈ ົ້ າແຫ່ງຄວາມລ
ອດ. 

2. ປັດສະຄາ: ມັນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການເສຍຊີ ວິ ດຂອງພຣະຄຣິ ດ? 

ຄຣິ ສຕຽນຄວນຮັກສາປັດສະຄາ? 

ໃນຖານະເປັນຈໍ ານວນຫ າຍມີ ຄວາມຮ ົ້ , 
ເດັກນົ້ ອຍຂອງອິ ດສະຣາເອນໄດົ້ ຖຼື ກບອກສະເພາະໄດົ້ ສັງເກດເຫັນການປັດສະຄາໃນປຼື ົ້ ມບັນທຶ ກຂອງອ ບພະ
ຍ ບ. ຄອບຄ ວໄດົ້ ລ ກແກະ, ໂດຍບໍ່ ມີ ການ (ອ ບພະຍ ບ 12: 5), ສໍ າລັບການເສຍສະລະ (ອ ບພະຍ ບ 12: 3-
4). ລ ກແກະໄດົ້ ເສຍສະລະໃນ ໃນ (ອ ບພະຍ ບ 12: 6) 
ແລະບາງສ່ວນຂອງເລຼື ອດຂອງຕ ນໄດົ້ ວາງໄວົ້ ຕາມປະຕ ຂອງເຮຼື ອນຂອງຄອບຄ ວໄດົ້  (ອ ບພະຍ ບ 12: 7). 

ຜ ົ້ ທີ່ ໄດົ້ ເອ າບາດກົ້ າວຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ແນະນໍ າໄດົ້ ຖຼື ກ 'ຜ່ານໃນໄລຍະ' ຈາກການເສຍຊີ ວິ ດ, 
ໃນຂະນະທີ່ ຊາວອີ ຢີ ບທີ່ ບໍ່ ໄດົ້ ເຮັດສິ່ ງນີ ົ້ ໄດົ້ ບໍ່  (ອ ບພະຍ ບ 12: 28-30). 

ໃນຖານະເປັນຈໍ ານວນຫ າຍຮ ົ້ , ພຣະເຢຊ ເກັບຮັກສາໄວົ້ ການປັດສະຄາປະຈໍ າປີ  (ອ ບພະຍ ບ 13:10) 
ຈາກທີ່ ໃຊົ້ ເວລາຂອງຊາວຫນຸ່ມຂອງພຣະອ ງ (ລ ກາ 2: 41-42) ແລະຕະຫ ອດຊີ ວິ ດທັງຫມ ດຂອງພຣະອ ງ 
(ລ ກາ 22:15). 

ໄດົ້ ສັງເກດເຫັນໃນວັນທີ່ ສິ ບສີ່ ຂອງເດຼື ອນຂອງເດຼື ອນທໍາອິ ດ (ລະບຽບພວກເລວີ  23: 5; ເອີ ົ້ ນວ່າ 
ໃນພຣະບັນຍັດສອງ 16: 1 ຫ ຼື  ໃນ 3: 7). ມັນເກີ ດຂຼື ົ້ ນໃນລະດ ການພາກຮຽນ ຂອງປີ . 

ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຢຊ ມີ ການປ່ຽນແປງການປະຕິບັດຫ າຍທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບມັນ (ລ ກາ 22: 19-22; ໂຢຮັນ 13: 
1-17), ຜ ົ້ ຊ່ອຍໃຫົ້ ລອດຂອງພວກເຮ າຍັງບອກພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງທີ່ ຈະຮັກສາມັນ (ລ ກາ 22: 7-
13). ນອກຈາກນີ ົ້ ພຣະສັນຍາໃຫມ່ເປັນທີ່ ຈະແຈົ້ ງ, ທີ່ ເນຼື່ ອງຈາກວ່າພຣະເຢຊ  'ການເສຍສະຫ ະ, ຂົ້ າ 



ແລະການວາງເລຼື ອດໃສ່ (ອ ບພະຍ ບ 12: 6-7) ແມ່ນບໍ່ ຈໍ າເປັນອີ ກຕ່ໍໄປ ( cf. ເຮັບເຣີ  7: 12-13,26-27; 9:11 -
28). 

ອັກຄະສາວ ກໂປໂລໄດົ້ ສະເພາະສອນວ່າຄຣິ ສຕຽນໄດົ້ ເພຼື່ ອຮັກສາປັດສະຄາໃນສອດຄ່ອງກັບຄໍ າແນະນໍ າຂອງ
ພະເຍຊ  (1 ໂກຣິ ນໂທ 5: 7-8; 11: 23-26). 

ຄໍ າພີໄບເບິ ນສອນວ່າພະເຍຊ  " ກ່ອນຮາກຖານຂອງໂລກໄດົ້ " (1 ເປໂຕ 1:20) ເພຼື່ ອເປັນ "ລ ກແກະ 
ຈາກພຼື ົ້ ນຖານຂອງໂລກໄດົ້ " (ຄໍ າປາກ ດ 13: 8). ດ່ັງນັົ້ ນ, 
ແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້ າແຫ່ງຄວາມລອດໂດຍຜ່ານບໍ ລິ ສຸດວັນແລະເທສະການ, ລວມທັງ ເປັນ " ລ ກແກະ," 
ຂອງພຣະອ ງເປັນທີ່ ຮ ົ້ ຈັກກ່ອນທີ່ ມະນຸດຖຼື ກວາງໄວົ້ ເທິ ງດາວ. ນັົ້ ນຄຼື ເຫດຜ ນບາງສ່ວນຂອງອ ງການຈັດຕັົ້ ງຊັົ້
ນສ ງໄດົ້ ຖຼື ກເກັບໄວົ້ ໃນສະຫວັນເພຼື່ ອໃຫົ້ ສາມາດ 

ຄິ ດໄລ່ໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ! 

ຫ າຍສາດສະຫນາຈັກທຸກຄ ນຮັບຮ ົ້ ວ່າພຣະຄໍ າພີສອນວ່າພຣະເຢຊ ໄດົ້ ສໍ າເລັດບາງສິ່ ງບາງຢ່າງທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັ
ບປັດສະຄາໃນເວລາທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້ ຖຼື ກຂົ້ າຕາຍ. 

ພວກເຮ າຊອກຫາການດໍ າເນີ ນການຂອງການເສຍສະທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ນີ ົ້ ປຶ ກສາຫາລຼື ແມົ້ ແຕ່ຢ ່ ໃນສວນເອເດນ. ຫ ັ
ງຈາກທີ່ ພຣະເຢຊ ໄດົ້ ພະຍາກອນ (ຕ ົ້ ນເດີ ມ 3:15), ພຣະເຈ ົ້ າຂົ້ າເປັນສັດ (ອາດຈະເປັນລ ກແກະຫ ຼື ແບົ້ ), 
ໃນຄໍ າສ່ັງເພຼື່ ອໃຫົ້ ກວມເອ າ (ເປັນຕ ວແທນຂອງປະເພດຂອງບາບໃນອຸບັດນີ ົ້ ) ຂອງອາດາມແລະສະມາດ 
ກັບຜິວຫນັງຂອງຕ ນ (ປະຖ ມມະການ 
3:21). ພວກເຮ າຍັງເຫັນຫ ັ ກການຂອງການປະຕິບັດການເສຍສະລະນີ ົ້ ໃນເວລາທີ່ ອາເບນໄດົ້ ເສຍສະລະລ ກແ
ກະຈາກ ລາວ (ປະຖ ມມະການ 4: 2-4). 

ທີ່ ມີ ຊຼື່ ສຽງໃນສະໄຫມຂອງໂມເຊໄດົ້ ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນການປ ດປ່ອຍຂອງເດັກນົ້ ອຍຂອງອິ ດສະຣາເອນຈາກປະເ
ທດເອຢິ ບ (ອ ບພະຍ ບ 12: 1-
38). ໂມເຊທີ່ ບັນທຶ ກຄໍ າແນະນໍ າຂອງພຣະເຈ ົ້ າກ່ຽວກັບເລຼື່ ອງນີ ົ້ ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບປະຕິທິ ນ (ປະຖ ມມະການ 
1:14; 2: 1; ອ ບພະຍ ບ 12: 1) ແລະຊຼື່ ນຊ ມຂອງພຣະອ ງ (ລະບຽບພວກເລວີ  23).  
ໂດຍພຼື ົ້ ນຖານແລົ້ ວເປັນຄັົ້ ງທໍາອິ ດຂອງກິດຈະກໍາເຫ  ່ ານີ ົ້ ປະຈໍ າທຸກປີ  
ເພຼື່ ອລ ກໆຂອງພຣະເຈ ົ້ າແຜນທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອ ງໃຫົ້ ລອດ. 

ໃນສັນຍາເກ ່ າໄດົ້ , ປັດສະຄາເບງິ່ ຮ ບດານການປ ດປ່ອຍຈາກການເປັນຂົ້ າທາດຂອງປະເທດເອຢິ ບແລະໃສ 's 
ແຊກແຊງໄດົ້ . ແຕ່, , 
ມັນກໍຍັງຊອກຫາຕ່ໍທີ່ ໃຊົ້ ເວລາທີ່ ພຣະເຢຊ ຈະມາແລະເປັນລ ກແກະປັດສະຄາຂອງພວກເຮ າ (1 ໂກຣິ ນໂທ 5: 
7). ລ ກແກະຂອງພຣະເຈ ົ້ າຜ ົ້ ທີ່ ມາເພຼື່ ອເອ າບາບຂອງໂລກໄດົ້  (ແກະ1:29; cf. 3: 16-17). 

ພະເຍຊ ທີ່  ຫ ົ້ າສຸດເປັນມະນຸດ, 
ພຣະອ ງໄດົ້ ສຼື ບຕ່ໍຮັກສາມັນຢ ່ ໃນທີ່ ໃຊົ້ ເວລາຂອງຕອນແລງຊົ້ າແລະບອກພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງທີ່ ຈະຮັກ
ສາມັນ (ລ ກາ 22: 14-19; cf. ຂອງ13: 2,12-15) ແລະ 14  ຂອງເມສາ ( cf. ລ ກາ 22:14; 23: 52-54). 

ພຣະເຢຊ , ຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ການປ່ຽນແປງຈໍ ານວນຫນຶ່ ງຂອງການປະຕິບັດທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບການປະຕິບັດຂອງຕ ນ. ພຣະເຢຊ ໄດົ້ ເຂ ົ້ າຈີ່  
ແລະເຫລ ົ້ າທີ່ ເຮັດຈາກເປັນສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງການປັດສະຄາ (ປະຕິບັດ26:18, 26-30) 
ແລະເພ່ີມການປະຕິບັດຂອງ ໄດົ້  (ໂຢຮັນ 13: 12-17). 



ພຣະເຢຊ ໃນວິ ທີ ການທີ່ ບໍ່ ມີ ໄດົ້ ສອນວ່າມັນບໍ່ ແມ່ນທີ່ ຈະເຂ ົ້ າເປັນປັດສະຄາປະຈໍ າປີ , 
ແຕ່ບໍ່ ມີ ບໍ່ ເຂ າມີ ການປ່ຽນແປງທີ່ ໃຊົ້ ເວລາຂອງມຼື ົ້ ຂອງການສັງເກດການຂອງຕ ນໃນການເປັນຕອນເຊ ົ້ າວັນ
ອາທິ ດຄຼື ຜ ົ້ ທີ່ ປະຕິບັດຕາມປະເພນີ  
ນິ ຍ ມເຮັດ. ເຖິງແມ່ນວ່ານັກວິ ຊາການແບບດັົ້ ງເດີ ມຂອງກເຣັກຍອມຮັບວ່າ 1 st ແລະ 
2 nd ສະຕະວັດທີ ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນເກັບຮັກສາໄວົ້  ໃນຕອນກາງຄຼື ນ (ຕ ົ້ ນກໍາເນີ ດຂອງ ແລະອາທິ ດທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ 
- ພາກທີ  I. ກ ດ 1992) ຄຼື ພວກເຮ າໃນສາດສະຫນາຈັກຕໍ ່ ຂອງເຈ ົ້ າເຮັດແນວໃດ ໃນ 21 ທີ  
ແມ່ນພຽງແຕ່ຈະປະຕິບັດໂດຍຊາວຄຣິ ດສະຕຽນບັບຕິສະມາຢ່າງເຫມາະສ ມ ( cf. 1 ໂກລິ ນໂທ 11: 27-29; 6: 
3-10; ອ ບພະຍ ບ 12:48; ເລກ 9:14). 

ມັນອາດຈະໄດົ້ ຮັບການເພ່ີມວ່າສາດສະຫນາຈັກຂອງ 
(ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບຈໍ ານວນຫ າຍຂອງລ ກຫລານພວກປະທົ້ ວງຂອງຕ ນ) 
ຢ່າງເປັນທາງການສອນວ່າມັນເຮັດໃຫົ້ ປັດສະຄາ, 
ເຖິງແມ່ນວ່າໂທຫາມັນບາງສິ່ ງບາງຢ່າງທີ່ ແຕກຕ່າງກັນໃນພາສາອັງກິດແລະບໍ່ ຮັກສາມັນເປັນພຣະເຢຊ ໄດົ້  
(ຂອງສາດສະຫນາຈັກກາໂຕລິ ກ. ດັບເບີ ນເດ 1995, p. 332). 

ເຫລ ົ້ າທີ່ ເຮັດຈາກນົ້ໍ າບໍ່   

ເຖິງວ່າຈະມີ ຄວາມຈິ ງທີ່ ວ່າພຣະເຢຊ ໄດົ້ ປ່ຽນນໍ ົ້ າເປັນເຫ  ົ້ າອະງຸ ່ ນ (ໂຢຮັນ 2: 3-10) 
ແລະໄລຍະກເຣັກນໍ າໃຊົ້ ໃນພຣະສັນຍາໃຫມ່ (oinos) ຫມາຍເຖິງເຫລ ົ້ າທີ່ ເຮັດຈາກ ( cf. 1 ຕີ ໂມທຽວ 3: 8), 
ບໍ່ ຕ່າງໆໄດົ້ ອົ້ າງວ່າມັນແມ່ນ ນົ້ໍ າ, ແລະບໍ່ ເຫລ ົ້ າທີ່ ເຮັດຈາກ, ທີ່ ຖຼື ກນໍ າໃຊົ້ ສໍ າລັບປັດສະຄາ. ຊາວຢິ ວ, 
ດົ້ ວຍຕ ນເອງເຖິງແມ່ນວ່າ, ການນໍ າໃຊົ້ ເຫລ ົ້ າທີ່ ເຮັດຈາກທີ່ ປັດສະຄາ (ເຫ  ົ້ າແວງ. ສາລານຸກ ມ. 1907, pp. 
532-535). 

ພວກເຮ າຮ ົ້ ໄດົ້ ແນວໃດວ່ານົ້ໍ າ ໄດົ້ ບໍ່ ສາມາດໃຊົ້ ໂດຍພຣະເຢຊ ? 

ຈະເກັບກ່ຽວເປັນປ ກກະຕິປະມານເດຼື ອນກັນຍາແລະ ປ ກກະຕິແລົ້ ວແມ່ນຢ ່ ໃນເດຼື ອນປະຕິທິ ນ 
ເອີ ົ້ ນວ່າເດຼື ອນເມສາ. ໃນພຣະເຢຊ , 
ພວກເຂ າເຈ ົ້ າບໍ່ ໄດົ້ ມີ ການເຮັດຫມັນທີ່ ທັນສະໄຫມຫ ຼື ຕ ົ້ ເຢັນ. ເພາະສະນັົ້ ນ, ນົ້ໍ າ 
ຈະໄດົ້ ຝັງດິ ນລະຫວ່າງທີ່ ໃຊົ້ ເວລາຂອງການເກັບກ ົ້ ແລະປັດສະຄາ. 

ຄ ນອຼື່ ນໄດົ້ ສັງເກດເຫັນວ່າມັນແມ່ນເພງນຶ່ ງໃນດວງສໍ າລັບການຮຽນທີ່ ຈະເກັບຮັກສາໄວົ້ ນົ້ໍ າ ທີ່ ຍາວ 
(ການຕັົ້ ງຄາ. ຄໍ າພີໄບເບິ ນ. ພຣະບຸດຂອງ, 1909 p. 974). ດ່ັງນັົ້ ນ, ເຫລ ົ້ າທີ່ ເຮັດຈາກເທ ່ ານັົ້ ນ, 
ຊຶ່ ງສາມາດຍັງຄ ງ ສໍ າລັບແມົ້ ກະທັົ້ ງເວລາຫ າຍປີ ຈະໄດົ້ ຮັບການນໍ າໃຊົ້ . (ການນໍ າໃຊົ້ ຂອງເຫ  ົ້ າ, ເຊັ່ ນ: 
ເຫລ ົ້ າທີ່ ເຮັດຈາກ, ຄຼື ການຮັບຮອງໄດົ້ ຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ໃນພຣະບັນຍັດສອງ 26:14, ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າເປັນຕົ້ ອງ.) 

ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນບໍ່ ແມ່ນຈະ "ເມ າເຫ  ົ້ າກັບເຫລ ົ້ າ, ແມ່ນເກີ ນ" ດ່ັງທີ່ ໂປໂລໄດົ້ ຂຽນ (ເອເຟໂຊ 5:18, 
KJV). ພຽງແຕ່ເປັນຂະຫນາດນົ້ ອຍຫ າຍຂອງເຫລ ົ້ າທີ່ ເຮັດຈາກໃນປ ກກະຕິການຊ ມໃຊົ້ ໃນປັດສະຄາ 
(ບ່ວງກາເຟຢ່າງເຕັມທີ່ ຫ ຼື ຫນົ້ ອຍ). 
ແມ່ນກ່ຽວກັບການ 14  ບໍ່ ໄດົ້  15 

ບາງຄ ນໄດົ້ ຮັບຄວາມສັບສ ນກ່ຽວກັບວັນທີ ຂອງການປັດສະຄາໃນພຣະຄໍ າພີໄດົ້ . 

ຄໍ າພີ ໄບເບິ ນສອນວ່າມັນແມ່ນ ທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບການເກັບຮັກສາໄວົ້ ຢ ່ ໃນວັນທີ  14 ເດຼື ອນທໍາອິ ດຂອງປະຕິທິ ນຂອງພຣະເຈ ົ້ າ (ລະບຽບພວກເລວີ  23: 5). 

ໃນຂໍ ົ້ ທີ  6 th ຂອງອ ບພະຍ ບບ ດທີ  12, ມັນ ວ່າລ ກແກະແມ່ນຈະຖຼື ກຂົ້ າຕາຍ "ໃນຕອນຫ ວຄໍ່ າ" (GWT ແລະ 
ສະມາຄ ມການແປພາສາ). ຂໍ ົ້ ພຣະຄໍ າພີ 



8 th ເວ ົ້ າວ່າເຂ າເຈ ົ້ າຕົ້ ອງກິນອາຫານເນຼື ົ້ ອຫນັງຂອງໃນຕອນກາງຄຼື ນທີ່ . ມັນແມ່ນເພຼື່ ອໄດົ້ ຮັບການເຜ າໃຫົ້ ສຸ
ກແລົ້ ວແລະກິນໃນຕອນກາງຄຼື ນທີ່ . ແລະ, ແມ່ນເປັນຫນຶ່ ງໃນຜ ົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຖຼື ກຂົ້ າຕາຍລ ກແກະ, 
ຫນຶ່ ງສາມາດໄດົ້ ຢ່າງງ່ າຍດາຍຂົ້ າ, , ແລະກິນອາຫານລ ກແກະຂອງປີ ທໍາອິ ດ (ອ ບພະຍ ບ 12: 5) 
ລະຫວ່າງພະອາທິ ດຕ ກແລະເວລາທ່ຽງຄຼື ນ, 
ຊຶ່ ງເປັນພຼື ົ້ ນຖານສິ່ ງທີ່ ເດັກນົ້ ອຍຂອງອິ ດສະຣາເອນໄດົ້ ຢ ່ ໃນບັນທຶ ກ ປັດສະຄາໃນ 12 ແລະດົ້ ານວິ ຊາການ, 
ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຈ ນກ່ວາໃນຕອນເຊ ົ້ າທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບປະທານມັນຕ່ໍ 
12:10. ໃນປັດຈຸບັນພະຄໍ າພີໄດົ້ ເປັນທີ່ ຈະແຈົ້ ງວ່າປັດສະຄາເທວະດາເກີ ດຂຶ ົ້ ນ 
"ກ່ຽວກັບການໃນຕອນກາງຄຼື ນວ່າ" (ອ ບພະຍ ບ 12:12), ໃນຕອນກາງຄຼື ນດຽວກັນຂອງວັນທີ  14. 

ຄໍ າພີໄບເບິ ນສອນວ່າພະເຍຊ ເທ ່ ານັົ້ ນທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບການເສຍສະລະຄັົ້ ງ (1 ເປໂຕ 3:18; ເຮັບເຣີ  9:28; 10: 10-
14). ໃນພຣະສັນຍາໃຫມ່, ມັນເປັນທີ່ ຈະແຈົ້ ງວ່າພຣະເຢຊ ເກັບຮັກສາໄວົ້  ສຸດທົ້ າຍຂອງພຣະອ ງ (ລ ກາ 22: 
14-16), 
ແລະໄດົ້ ຖຼື ກຂົ້ າຕາຍ. ຄໍ າພີໄບເບິ ນສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າພຣະເຢຊ ຈະຖຼື ກລ ບອອກຈາກລະຫວ່າງສ່ຽງໄດົ້ ກ່ອນທີ່
ຈະ 15 . ເປັນຫຍັງ? ເນຼື່ ອງຈາກວ່າວັນທີ  15 ເປັນ "ວັນສ ງ" (ແກະ19: 28-31), ໂດຍສະເພາະໃນມຼື ົ້ ທໍາອິ ດຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  
(ລະບຽບພວກເລວີ  23: 6). ເພາະສະນັົ້ ນ, ພຣະເຢຊ ເກັບຮັກສາໄວົ້ ແລະບັນລຸຜ ນການ ສະຄາໃນວັນທີ  14. 

ປະຫວັດສາດຄຣິ ສຕະຈັກຍັງບັນທຶ ກໄວົ້ ວ່າປັດສະຄາຖຼື ກເກັບຮັກສາໄວົ້ ຢ ່ ໃນ 
14 th ຂອງເດຼື ອນຂອງເມສາໂດຍສາດສະຫນາຢິ ວແລະຄ ນຕ່າງຊາດຜ ົ້ ນໍ າ ໃນຄັົ້ ງທໍາອິ ດ, ຄັົ້ ງທີ ສອງ, 
ແລະຕະວັດແລົ້ ວທີ ສາມ (ສາດສະຫນາຈັກປະຫວັດສາດ, ບ ດທີ  24) ແລະວ່າມັນໄດົ້ ເກັບຮັກສາໄວົ້  
ໃນຕອນແລງ . 

ນໍ າທີ່ ສຸດທີ່ ປະກອບອາຊີ ບພຣະຄຣິ ດຂໍ ໃຫົ້ ສັງເກດເບິ່ ງສະບັບຂອງປັດສະຄາບາງ, 
ເຖິງແມ່ນວ່າຈໍ ານວນຫ າຍມີ ການປ່ຽນແປງຊຼື່ , ວັນທີ , ເວລາ, 

ສັນຍາລັກ, ແລະຄວາມຫມາຍໄດົ້  (ເບິ່ ງພາກ ຢ ່ ໃນພາກ 10). 

ຄໍ າພີໄບເບິ ນສອນຢ່າງຈະແຈົ້ ງວ່າພຣະເຢຊ ຄຣິ ດແມ່ນລ ກແກະປັດສະຄາໄດົ້ ເສຍສະລະສໍ າລັບພວກເຮ າແລະ
ພວກເຮ າຈະຕົ້ ອງໃຫົ້ ການຊຼື່ ນຊ ມວ່າມີ ເຂ ົ້ າຈີ່ : 

7 ອອກຂອງເຊຼື ົ້ ອລາອາຍຸ, ດ່ັງນັົ້ ນທ່ານອາດຈະກາຍເປັນ ສ ດຂອງ, 
ຕາບໃດທີ່ ທ່ານກໍາລັງ. ສໍ າລັບລ ກແກະປາດຄານຂອງພວກເຮ າ, ພຣະຄຣິ ດ, 
ໄດົ້ ຮັບການເສຍສະລະ. 8 ດ່ັງນັົ້ ນຂໍ ໃຫົ້ ພວກເຮ າສະເຫ ີ ມສະຫ ອງ, ບໍ່ ມີ ເຊຼື ົ້ ອລາອາຍຸ, ເຊຼື ົ້ ອຂອງ ແລະ, 
ແຕ່ມີ ເຂ ົ້ າຈີ່  ຂອງດົ້ ວຍຄວາມນັບຖຼື ແລະຄວາມຈິ ງ. (1 ໂກລິ ນໂທ 5: 7-8, NAB) 

ສັງເກດເຫັນວ່າຊຼື່ ນຊ ມແມ່ນເພຼື່ ອໄດົ້ ຮັບການເກັບຮັກສາໄວົ້ ທີ່ ມີ ເຂ ົ້ າຈີ່  
ຂອງດົ້ ວຍຄວາມນັບຖຼື ແລະຄວາມຈິ ງ. ອັກຄະສາວ ກໂປໂລໄດົ້ ຮັບຮ ົ້ ວ່າພຣະເຢຊ ແມ່ນທ ດແທນສໍ າລັບລ ກແ
ກະປັດສະຄາທີ່ ປະຊາຊ ນຢິ ວນໍ າໃຊົ້ ໄດົ້ . ພຣະອ ງຍັງໄດົ້ ສອນວ່າຄຣິ ດສະຕຽນຍັງຄວນສຼື ບຕ່ໍສັງເກດເບິ່ ງປັດສະ
ຄາ. 

ແຕ່ໂດຍພຼື ົ້ ນຖານແລົ້ ວວິ ທີ ການໄດົ້ ຖຼື ກຊາວຄຣິ ດສະຕຽນທີ່ ຈະເຮັດສິ່ ງນີ ົ້ ? 

ອັກຄະສາວ ກໂປໂລໄດົ້ ອະທິ ບາຍວ່າ: 
23 ສໍ າລັບຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຮັບຈາກພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າທີ່ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຍັງໄດົ້ ໃຫົ້ ທ່ານ: 
ພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຢຊ ໃນຕອນກາງຄຼື ນດຽວກັນທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້ ຖຼື ກທໍລະຍ ດໄດົ້ ເຂ ົ້ າຈີ່ ; 24 ແລະໃນເວ
ລາທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້ ມອບຂອບໃຈ, ພຣະອ ງໄດົ້ ຫັກເຂ ົ້ າຈີ່ ນັົ້ ນແລະກ່າວວ່າ, "ຈ ່ ງຮັບກິນ; 
ນີ ົ້ ແມ່ນຮ່າງກາຍຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າທີ່ ໄດົ້ ຖຼື ກແຍກສໍ າລັບທ່ານ. 



ເຮັດນີ ົ້ ລະນຶ ກເຖິງເຮ າ" 25 ໃນລັກສະນະດຽວກັນພຣະອ ງຍັງໄດົ້ ເອ າຈອກຫ ັ ງຈາກ, ໂດຍກ່າວວ່າ, 
"ຈອກນີ ົ້ ຄຼື ພັນທະສັນຍາໃຫມ່ໃນເລຼື ອດຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ. ນີ ົ້ ເຮັດໄດົ້ , 
ເປັນສ່ວນຫ າຍມັກຕາມທີ່ ທ່ານດຼື່ ມມັນ, 
ໃນຄວາມຊ ງຈໍ າຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ." 26 ສໍ າລັບເປັນມັກຈະເປັນທ່ານກິນເຂ ົ້ າຈີ່ ນີ ົ້ ແລະດຼື່ ມຈາກຈອກນີ ົ້ , 
ທ່ານປະກາດການເສຍຊີ ວິ ດພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຈ ນພຣະອ ງໄດົ້ ມາ. (1 ໂກລິ ນໂທ 11: 23-29) 

ດ່ັງນັົ້ ນ, 
ອັກຄະສາວ ກໂປໂລໄດົ້ ສອນວ່າຄຣິ ດສະຕຽນໄດົ້ ເພຼື່ ອຮັກສາການປັດສະຄາໃນລັກສະນະທີ່ ພຣະເຢຊ ສັງເກດເ
ຫັນປັດສະຄາສຸດທົ້ າຍຂອງພຣະຄຣິ ດແກ່ເຂ ົ້ າຈີ່ ແລະເຫລ ົ້ າທີ່ ເຮັດຈາກ. ແລະວ່ານີ ົ້ ແມ່ນໃນຕອນກາງຄຼື ນເປັ
ນຄວາມຊ ງຈໍ າຫ ຼື ຄວາມຊ ງຈໍ າ - ຄວາມຊ ງຈໍ າເປັນປະຈໍ າປີ , ບໍ່ ແມ່ນກໍລະນີ ປະຈໍ າອາທິ ດ. 

ການ  
ຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງກາໂຕລິ ກຢ່າງຖຼື ກຕົ້ ອງສັງເກດເຫັນວ່າ "ພຣະເຢຊ ເລຼື ອກທີ່ ໃຊົ້ ເວລາຂອງປັດສະຄ
າທີ່  ... ໄດົ້ ເຂ ົ້ າຈີ່ , ແລະ ... ພຣະອ ງຫັກເຂ ົ້ າຈີ່ ນັົ້ ນ" ແລະຍັງໃຫົ້ ມັນຈະກິນ. 

ມັນເປັນເອກະສານໃນພຣະຄໍ າພີວ່າພຣະເຢຊ ໄດົ້ ຫັກເຂ ົ້ າຈີ່  
ແລະຜ່ານມັນກັບພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງເພຼື່ ອກິນອາຫານ. ພຣະເຢຊ ຍັງຜ່ານເຫລ ົ້ າທີ່ ເຮັດໄດົ້ ປະຕິບັດຕາ
ມພຣະອ ງທີ່ ຈະດຼື່ ມເປັນຈໍ ານວນເງິ ນຂະຫນາດນົ້ ອຍ. ພວກເຮ າໃນສາດສະຫນາຈັກຕໍ ່ ຂອງພະເຈ ົ້ າອະທິ ຖານ, 
ພັກຜ່ອນແລະການແຈກຢາຍເຂ ົ້ າຈີ່ , 
ແລະແຈກຢາຍເຫລ ົ້ າທີ່ ເຮັດສໍ າລັບການສິ ດທີ່ ສັດຊຼື່ ຂອງພຣະອ ງເພຼື່ ອບໍ ລິ ໂພກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມສາດສະຫນາ
ຈັກຂອງ (ຄຼື ກັບຄ ນອຼື່ ນຈໍ ານວນຫ າຍ) ບໍ່ ມີ ຕ່ໍໄປອີ ກແລົ້ ວພັກຜ່ອນເຂ ົ້ າຈີ່  (ມັນໃຊົ້  'ເຈ ົ້ າພາບ' 
ທັງຫມ ດ) ແລະບໍ ່ ປ ກກະຕິ ແລົ້ ວແຈກຢາຍເຫລ ົ້ າທີ ່ ເຮັດສໍ າລັບຜ ົ້ ຕິ ດຕາມຂອງຕ ນໃນການດຼື ່ ມ (ການແຜ່ກະ
ຈາຍຂອງເຫລ ົ້ າທີ່ ເຮັດໄດົ້ ແມ່ນພິຈາລະນາທາງເລຼື ອກໂດຍສນາຈັກຂອງ, 
ແລະມັນມັກຈະບໍ່ ເຮັດໃນສາດສະຫນາຈັກພວກປະທົ້ ວງ). 

ຈະເປັນແນວໃດກ່ຽວກັບ 'ໃນຖານະເປັນປ ກກະຕິແລົ້ ວ ... ທ່ານປະກາດ'? 

ແນວໃດມັກຈະ ຄວນໄດົ້ ຮັບການປະຕິບັດ? 

ພຣະເຢຊ ໄດົ້ ກ່າວວ່າ, "ສໍ າລັບການເປັນມັກຈະເປັນທ່ານກິນເຂ ົ້ າຈີ່ ນີ ົ້ ແລະດຼື່ ມຈາກຈອກນີ ົ້ , ທ່ານປະກາດກາ
ນເສຍຊີ ວິ ດພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຈ ນພຣະອ ງໄດົ້ ມາ." 

ພິຈາລະນາວ່າມັນເປັນການເສຍຊີ ວິ ດຂອງພະເຍຊ ທີ ່ ນີ ົ້  . 

ການເສຍຊີ ວິ ດຂອງພຣະຄຣິ ດ ເຮ າກັບພຣະເຈ ົ້ າ (ກັບພຣະ 5:10) 
ແລະພຣະເຢຊ ໄດົ້ ໃຫົ້ ຊີ ວິ ດຂອງພຣະອ ງສໍ າລັບຄວາມລອດຂອງພວກເຮ າ (ໂຢຮັນ 3: 16-17; ເຮັບເຣີ  5: 5-
11). ການເສຍຊີ ວິ ດຂອງພຣະອ ງສອນພວກເຮ າວ່າຄຣິ ສແມ່ນບໍ່ ໃຫົ້ ມີ ການປ ກຄອງໃນໄລຍະບາບຮ່າງກາຍ
ມະຕະຂອງພວກເຮ າ (ກັບພຣະ 6: 3-12). ຄ ນຄຣິ ດສະຕຽນ ແມ່ນ ປະຈໍ າປີ ຂອງການເສຍຊີ ວິ ດຂອງພະເຍຊ . 

ພຣະເຢຊ ບໍ່ ໄດົ້ ເວ ົ້ າວ່າຈະເຮັດພິທີ ນີ ົ້ ໄດົ້ ເລຼື ົ້ ອຍເທ ່ າທີ່ ຕົ້ ອງການ, ພຽງແຕ່ວ່າໃນເວລາທີ່ ທ່ານເຮັດມັນ, 
ທ່ານກໍາລັງປະກາດການເສຍຊີ ວິ ດຂອງພຣະອ ງ. ໃນໄລຍະກເຣັກສໍ າລັບມັກຈະຢ ່ ໃນ 1 ໂກຣິ ນໂທ 
11:26,hosakis, ຖຼື ກນໍ າໃຊົ້ ຄັົ້ ງດຽວກັນໃນພຣະສັນຍາໃຫມ່. ມັນບໍ່ ໄດົ້ ຫມາຍຄວາມວ່າເປັນສ່ວນຫ າຍມັກຕາ
ມທີ່ ທ່ານຕົ້ ອງການນອກຈາກໄດົ້ ໃນໄລຍະກເຣັກສໍ າລັບ "ທ່ານປາຖະຫນາ,"  ຫ ຼື  , ຍັງແມ່ນປະຈຸບັນ 
(ຊຶ່ ງມັນແມ່ນຢ ່ ໃນການເປີ ດເຜີ ຍ 11: 6; 
ພຽງແຕ່ສະຖານທີ່ ອຼື່ ນໆໃນພະຄໍ າພີໄດົ້ ໃນໄລຍະນີ ົ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນໍ າໃຊົ້ ). ຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ນັບຕັົ້ ງແຕ່ນີ ົ້ ແມ່ນບໍ່ ຢ ່ ໃນ 1 ໂກຣິ ນໂທ 11:26, 



ໂປໂລໄດົ້ ບໍ່ ບອກໃຫົ້ ພວກເຮ າສັງເກດເບິ່ ງປັດສະຄາພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າໄດົ້ ເລຼື ົ້ ອຍໆເທ ່ າທີ່ ພວກເຮ າປາຖະຫນາ, 
ແຕ່ວ່າໃນເວລາທີ່ ພວກເຮ າກໍາລັງສັງເກດເບິ່ ງມັນໃນປັດສະຄາ, ມັນບໍ່ ແມ່ນພຽງແຕ່ 

ເປັນພິທີ , ມັນແມ່ນສະແດງໃຫົ້ ເຫັນການເສຍຊີ ວິ ດຂອງພຣະຄຣິ ດ. 

ຍິ່ ງໄປກວ່ານັົ້ ນ, ນີ ົ້ ຂຽນ: 
27 ເຫດສັນນັົ້ ນຖົ້ າຜ ົ້ ກິນເຂ ົ້ າຈີ່ ຫລຼື ດຼື່ ມຈາກຈອກຂອງພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າໃນລັກສະນະທີ່ ບໍ່ ສ ມຄວນຜ ົ້ ນັົ້
ນກໍຜິດຕ່ໍພຣະກາຍແລະໂລຫິດຂອງພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ. 28 ຂໍ ໃຫົ້ ທຸກຄ ນກວດກາຕ ນເອງ, 
ແລະອຼື່ ນໆໃຫົ້ ເຂ າກິນເຂ ົ້ າຈີ່ ແລະດຼື່ ມຈາກຈອກນີ ົ້ . 29 ດົ້ ວຍວ່າຜ ົ້ ກິນແລະດຼື່ ມໂດຍລັກສະນະທີ່ ກິນແລະ
ດຼື່ ມເປັນຄໍ າຕັດສິ ນຂອງຕ ນເອງບໍ່ ໄດົ້ ສັງເກດຮ່າງກາຍຂອງພຣະອ ງ. (1 ໂກລິ ນໂທ 11: 27-29) 

ໂປໂລໄດົ້ ຢ່າງຊັດເຈນສອນວ່າການທີ່ ຈະໃຊົ້ ເວລາເຂ ົ້ າຈີ່ ນີ ົ້ ແລະເຫລ ົ້ າທີ່ ເຮັດຈາກ, 
ຫນຶ່ ງຕົ້ ອງໄດົ້ ກວດກາຕ ນເອງ.  
ທີ່ ຄວນຈະສ ່ ງມາພົ້ ອມກັບປັດສະຄາຈະຊ່ວຍໃຫົ້ ພວກເຮ າສຸມໃສ່ຄວາມຜິດແລະບາບຂອງພວກເຮ າ, 
ແລະດ່ັງນັົ້ ນຈຶ່ ງຈະຊ່ວຍໃຫົ້ ເດີ ນຂະບວນທີ່ ຄໍ າສ່ັງນີ ົ້ ຈາກໂປໂລໃຫົ້ ກວດເບິ່ ງຕ ວເອງ. ໃນຖານະ 
ສາມາດໃຊົ້ ເວລາຈໍ ານວນຂອງຄວາມພະຍາຍາມ, 
ນີ ົ້ ຍັງສະຫນັບສະຫນ ນແນວຄວາມຄິ ດຂອງການກວດກາປະຈໍ າປີ  (ປະຊາຊ ນບໍ່ ໄດົ້ ຖຼື ກຖອນ 
ທຸກໆມຼື ົ້ ຫ ຼື ອາທິ ດ). 

ພຣະຄໍ າພີໃຫມ່ບັນທຶ ກໄວົ້ ວ່າທັງພະເຍຊ ແລະໂປໂລໄດົ້ ສອນໃຫົ້ ສັງເກດເບິ່ ງການປັດສະຄາໃນລັກສະນະທີ່ ຄຣິ
ສຕຽນ. ແລະວ່ານີ ົ້ ແມ່ນການສັງເກດການປະຈໍ າປີ . 

ຊັກຕີ ນ 

ຊັກຕີ ນ 
ຊ່ວຍສະແດງໃຫົ້ ເຫັນຄວາມຖ່ອມຕ ນແລະເຖິງແມ່ນວ່າຜ ົ້ ຕິດຕາມຂອງພຣະຄຣິ ດຍັງມີ ແນວໂນົ້ ມທີ່ ຈະມີ ພຼື ົ້

ນທີ່ ທີ່ ຈໍ າເປັນຕົ້ ອງໄດົ້ ຮັບການຊໍ າລະ ( cf. ຕ ນ 13:10). 

ພະເຍຊ ສອນວ່າຜ ົ້ ຕິດຕາມຂອງພຣະອ ງຄວນເຮັດແນວໃດນີ ົ້ : 
13 ທ່ານໂທຫາຂົ້ ອຍອາຈານສອນແລະພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ, ແລະທ່ານເວ ົ້ າວ່າດຽວກັນ, 
ສໍ າລັບການດ່ັງນັົ້ ນຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ. 14 ຖົ້ າຫາກວ່າຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, 
ພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າແລະອາຈານຂອງທ່ານ, ໄດົ້ ລົ້ າງຕີ ນຂອງທ່ານ, 
ທ່ານກໍຄວນຈະລົ້ າງຫນຶ່ ງຕີ ນຂອງຄ ນອຼື່ ນ. 15 ສໍ າລັບຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ໃຫົ້ ພວກທ່ານເປັນຕ ວຢ່າງ, 
ວ່າທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເຮັດໃຫົ້ ທ່ານ. 16 ແນ່ນອນທີ່ ສຸດ, ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າເວ ົ້ າກັບທ່ານ, 
ລັດຖະກອນໄດົ້ ບໍ່ ແມ່ນຫ າຍກ່ວາຕ ົ້ ນສະບັບຂອງພຣະອ ງ; ຫ ຼື ເປັນວ່າຜ ົ້ ທີ່ ຖຼື ກສ ່ ງຫ າຍກ່ວາຜ ົ້ ທີ່ ຖຼື ກສ ່
ງໄປໃຫົ້ ເຂ າ. 17 ຖົ້ າຫາກວ່າທ່ານຮ ົ້ ຈັກສິ່ ງເຫ  ່ ານີ ົ້ , 
ໄດົ້ ຮັບພອນແມ່ນທ່ານຖົ້ າຫາກວ່າທ່ານເຮັດແນວໃດໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ. (ໂຢຮັນ 13: 13-17) 

ຂົ້ ອນຂົ້ າງຫນົ້ ອຍທີ່ ປະກອບອາຊີ ບສາດສະຫນາຄິ ດຕີ ນລົ້ າງຄຼື ພຣະເຢຊ ໄດົ້ ກ່າວກັບເຮັດແນວໃດ. 

ແຕ່ພວກເຮ າໃນສາດສະຫນາຈັກຕໍ ່ ຂອງພະເຈ ົ້ າປະຕິ ບັດຕາມຄໍ າແນະນໍ າຂອງພະເຍຊ ກ່ຽວກັບເລຼື ່ ອງນີ ົ້ ແຕ່
ລະປີ . 

ແຫ ່ ງຂໍ ົ້ ມ ນພາຍນອກຂອງພຣະຄໍ າພີ 



ມັນບໍ່ ແມ່ນພຽງແຕ່ໃນພະຄໍ າພີທີ່ ພວກເຮ າເຫັນວ່າປັດສະຄາຖຼື ກເກັບຮັກສາໄວົ້ ປະຈໍ າທຸກປີ ໂດຍຊາວຄຣິ ດ
ສະຕຽນ. ການບັນທຶ ກປະຫວັດສາດທີ່ ສາດສະຫນາເກັບຮັກສາໄວົ້  ຈໍ າປີ ກ່ຽວກັບວັນທີ  14 
ຈາກທີ່ ໃຊົ້ ເວລາຂອງອັກຄະສາວ ກຕ ົ້ ນສະບັບແລະຕະຫ ອດອາຍຸ (ຕ່ໍຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 
2 nd ສະບັບ. 2016) ໄດົ້ . 

ມີ ບາງຂໍ ົ້ ມ ນທີ ່ ຫນົ້ າສ ນໃຈໃນຂໍ ົ້ ຄວາມເສຍຫາຍຊຶ ່ ງເອີ ົ້ ນກັນວ່າການມີ ຊີ ວິ ດຂອງໂພລີ ຄາບ (ເອກະສານນີ ົ້ ເບິ່ ງ
ຄຼື ວ່າຈະໄດົ້ ຮັບການໂດຍອີ ງຕາມການລາຍລັກອັກສອນໃນສະຕະວັດທີ ສອງ, 
ແຕ່ສະບັບພາສາເທ ່ າທີ່ ມີ ຢ ່ ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮ າເຫັນປະກອບດົ້ ວຍຂໍ ົ້ ມ ນຂ່າວສານ 
/ ການປ່ຽນແປງທີ່ ເບິ່ ງຄຼື ວ່າຈະໄດົ້ ຮັບການເພ່ີມໃນສະຕະວັດທີ ສີ່ ແມ່ນ; ເບິ່ ງ ສາດສະຫນາຈັກຂອງ:. 
ປະຫວັດແລະ ຂອງ ສະບັບ, 2015, p 
31)... ຈະເປັນແນວໃດແມ່ນຫນົ້ າສ ນໃຈແມ່ນວ່າມັນຊີ ົ້ ໃຫົ້ ເຫັນວ່າການສັງເກດການປັດສະຄາໃນອາຊີ ເລັກນົ້
ອຍອາດຈະບໍ່ ໄດົ້ ມາຄ ນທໍາອິ ດທີ່ ສະເມີ ຈາກອັກຄະສາວ ກໂຢຮັນ, 
ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າກ່ອນຫນົ້ ານີ ົ້ ຈາກອັກຄະສາວ ກໂປໂລ ( ຊີ ວິ ດຂອງໂພລີ ຄາບ, ບ ດທີ  2). 

ການມີ ຊີ ວິ ດຂອງໂພລີ ຄາບຊີ ົ້ ໃຫົ້ ເຫັນວ່າພຣະສັນຍາໃຫມ່  ກັບເຂ ົ້ າຈີ່  
ແລະເຫລ ົ້ າທີ່ ເຮັດຈາກນີ ົ້ ແມ່ນເພຼື່ ອໄດົ້ ຮັບການສັງເກດເຫັນວ່າໃນໄລຍະລະດ ການຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້ .ມັນກ່າວວ່າ 
ໄດົ້ ມັນວິ ທີ ການອຼື່ ນ. ແລະລາຍລັກອັກສອນທີ່ ຍັງສະຫນັບສະຫນ ນຂອງຄວາມຄິ ດທີ່ ວ່າເຂ ົ້ າຈີ່  
ແລະເຫລ ົ້ າທີ່ ເຮັດຈາກຖຼື ກປະຕິບັດ, ແລະໄດົ້ ປະຕິບັດປະຈໍ າປີ . 

ການບັນທຶ ກປະຫວັດສາດທີ່ ອັກຄະສາວ ກ, ລະບຸໄວົ້  (ລວມທັງຟີ ລິ ບຕ ຕ ນ) ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບອະທິ ການ / 
ສິ ດຍາພິບານໂພລີ ຄາບ, ແລະອຼື່ ນໆເກັບຮັກສາໄວົ້ ການປັດສະຄາປະຈໍ າປີ ກ່ຽວກັບການ 
14 th (ປະຫວັດສາດຂອງ ສາດສະຫນາຈັກ, ດທີ  24 ຂໍ ົ້ ທີ  2-7).  ໄດົ້ , ແລະ 
ກາໂຕລິ ກທັງຫມ ດພິຈາລະນານໍ າຜ ົ້ ທີ່ ຈະມີ ການໄພ່ພ ນຂອງ, 
ຍັງບໍ່ ມີ ສາດສະຫນາທີ່ ປະຕິບັດຕາມຕ ວຢ່າງຂອງເຂ າເຈ ົ້ າກ່ຽວກັບການນີ ົ້ . 

ອະທິ ການ / ຂອງ ໃນ ຂອງອາຊີ ເລັກນົ້ ອຍວ່າປະມານ 180 ບອກຊາວຄຣິ ດສະຕຽນທີ່ ຈະຮັກສາການປັດສະຄາໃນວັນທີ  14: 

ວັນທີ່ ສິ ບສີ່ , ຄວາມຈິ ງ ຂອງພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ; ການເສຍສະລະທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່, 
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ ົ້ າແທນທີ່ ຈະເປັນຂອງລ ກແກະ, ຜ ົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຜ ກພັນ ... 
ແລະຜ ົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຝັງໃນມຼື ົ້ ຂອງການປັດກາໄດົ້ , ກົ້ ອນຫີ ນຖຼື ກວາງໄວົ້ ຕາມ ໄດົ້ . 

ພຣະເຢຊ ໄດົ້ ຮັບປະທານແລະເກັບຮັກສາໄວົ້ ການປັດສະຄາໃນວັນທີ  14, ໄດົ້ ຖຼື ກຂົ້ າຕາຍໃນວັນທີ  14, ແລະໄດົ້ ຖຼື ກຝັງໄວົ້ ຢ ່ ໃນທີ  14. ນີ ົ້ ແມ່ນບໍ່ ໄດົ້ ຢ ່ ໃນ th 15, 
ແລະໃນປີ ຂອງການເສຍຊີ ວິ ດຂອງພຣະອ ງ, 
ນີ ົ້ ແມ່ນບໍ່ ໃນວັນອາທິ ດ. ພຣະເຢຊ ຈະໄດົ້ ປະຕິບັດການປັດສະຄາພຽງແຕ່ຫ ັ ງຈາກ 
ແລະຈະຖຼື ກຂົ້ າຕາຍໃນລະຫວ່າງການ ແລະໄດົ້ ຮັບການຝັງກ່ອນດວງອາທິ ດທີ່ ກໍານ ດໄວົ້ ອີ ກເທຼື່ ອຫນຶ່ ງ 
(ເພຼື່ ອເລີ່ ມຕ ົ້ ນວັນໃຫມ່). 

ໃນທົ້ າຍສະຕະວັດທີ ສອງ, ອະທິ ການ / ຂອງເມຼື ອງເອເຟໂຊສ ່ ງຈ ດຫມາຍສະບັບທີ່ ຈະໄດົ້  ອະທິ  ໃນເວລາທີ່  
ໄດົ້ ພະຍາຍາມບັງຄັບປະຕິບັດຂອງປັດສະຄາໃນວັນອາທິ ດແທນທີ່ ຈະເປັນວັນທີ  14: 

ຂຽນໄວົ້ ວ່າ "ພວກເຮ າສັງເກດໃນມຼື ົ້ ທີ່ ແນ່ນອນ; ບໍ່ ເພ່ີມ, 
ຫ ຼື ກິນທັນທີ . ສໍ າລັບໃນອາຊີ ຍັງໄຟທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ໄດົ້ ຫ ຸ ດລ ງນອນຫລັບ, 
ທີ່ ຈະເພ່ີມສ ງຂຶ ົ້ ນອີ ກເທຼື່ ອຫນຶ່ ງກ່ຽວກັບວັນຂອງພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຈະມາເຖິງ, 
ໃນເວລາທີ່ ພຣະອ ງຈະມາດົ້ ວຍສະງ່ າລາມາຈາກສະຫວັນ, 
ແລະຈະຊອກຫາວິ ທີ ອອກໄພ່ພ ນທັງຫມ ດ. ໃນບັນດາເຫ  ່ ານີ ົ້ ແມ່ນ, ຫນຶ່ ງໃນສິ ບສອງອັກຄະສາວ ກ, 



ຜ ົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຫ ຸ ດລ ງນອນຫລັບໃນ; ແລະສອງລ ກສາວຂອງເວີ ຈິ ນໄອແລນລາວທີ່ ມີ ອາຍຸ, 
ແລະລ ກສາວອີ ກຄ ນຫນຼື່ ງຊຼື່ ງອາໄສຢ ່ ໃນພຣະວິ ນຍານຍານບໍ ລິ ສຸດແລະປະຈຸບັນ 
ໃນເມຼື ອງເອເຟໂຊ;ແລະ, ຍິ່ ງໄປກວ່ານັົ້ ນ, ຕ ນ, ຜ ົ້ ທີ່ ແມ່ນທັງສອງເປັນພະຍານແລະຄ ອາຈານ, ຜ ົ້  
ຕາມ ຂອງພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ, 
ແລະເປັນປະໂລຫິດສວມແຜ່ນ. ພຣະອ ງໄດົ້ ຫ ຸ ດລ ງນອນຫລັບໃນເມຼື ອງເອເຟໂຊ. ແລະໂພລີ ຄາບໃນ, 
ຜ ົ້ ທີ່ ເປັນອະທິ ການແລະ; ແລະ, ອະທິ ການແລະ ຈາກ, 
ຜ ົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຫ ຸ ດລ ງນອນຫລັບໃນ. ເປັນຫຍັງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຕົ້ ອງເວ ົ້ າເຖິງອະທິ ການແລະ 
ຜ ົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຫ ຸ ດລ ງນອນຫລັບໃນລາວດີ ເກອາ, ຫ ຼື ໄດົ້ ຮັບພອນ ຫລຼື , 
ທີ່ ອາໄສຢ ່ ພົ້ ອມກັນໃນພຣະວິ ນຍານຍານບໍ ລິ ສຸດ, ແລະຜ ົ້ ທີ່ ຈະເຣັດໄດົ້ ຢ ່ ໃນ, ລັງລໍ ຖົ້ າການ 
ຈາກສະຫວັນ, ໃນເວລາທີ່ ພຣະອ ງຈະເປັນຄຼື ນມາຈາກ 
ການເສຍຊີ ວິ ດ? ທັງຫມ ດເຫ  ່ ານີ ົ້ ໄດົ້ ສັງເກດເຫັນວັນທີ່ ສິ ບສີ່ ຂອງ ຕາມພຣະກິດຕິຄຸນ, 
ບ່ຽງເບນໄປໃນຄວາມນັບຖຼື ທີ່ ບໍ່ ມີ , 
ແຕ່ປະຕິບັດຕາມກ ດລະບຽບຂອງສາດສະຫນາ. ແລະຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຍັງ, , ໄດົ້ ນົ້ ອຍຂອງທ່ານທັງຫມ ດ, 
ເຮັດແນວໃດອີ ງຕາມການປະເພນີ ຂອງພ່ີນົ້ ອງຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 
ບາງສ່ວນຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ປະຕິບັດຕາມຢ່າງໃກົ້ ຊິ ດ. ສໍ າລັບເຈັດຂອງພ່ີນົ້ ອງຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ອະ
ທິ ; ແລະຂົ້ າພະເຈ ົ້ າແປດ. ແລະຍາດພ່ີນົ້ ອງຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າສະເຫມີ ໄປສັງເກດເຫັນມຼື ົ້ ໃນເວລາທີ່ ປະຊ
າຊ ນໄດົ້ ເອ າໃຈໃສ່ທັນ ໄດົ້ . ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, ເພາະສະນັົ້ ນ, 
ພ່ີນົ້ ອງທັງຫລາຍຜ ົ້ ທີ່ ມີ ຊີ ວິ ດຢ ່ ອາຍຸຫ ກສິ ບຫົ້ າປີ ໃນພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ, 
ແລະໄດົ້ ພ ບກັບພ່ີນົ້ ອງໃນທ ່ ວໂລກໄດົ້ , ແລະໄດົ້ ຫມ ດໂດຍຜ່ານການທຸກພຣະຄໍ າພີຍານບໍ ລິ ສຸດ, 
ເຈ ົ້ າບໍ່  ໂດຍຄໍ າ. ສໍ າລັບຜ ົ້ ໃຫຍ່ກ່ວາຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເວ ົ້ າວ່າ 
'ພວກເຮ າຄວນຈະເຊຼື່ ອຟັງພຣະເຈ ົ້ າແທນທີ່ ຈະກ່ວາຜ ົ້ ຊາຍ' ... 
ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າສາມາດບອກອະທິ ການທີ່ ໄດົ້ ໃນປະຈຸບັນ, 
ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຮວບຮວມຢ ່ ໃນຄວາມປາຖະຫນາຂອງທ່ານ; ມີ ຄວາມອຸດ ມ, 
ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຄວນຈະຂຽນໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ, ຈະປະກອບເປັນຈໍ ານວນຫລວງຫລາຍ. ແລະພວກເຂ າເຈ ົ້ າ, 
ແນມເບິ່ ງພຽງເລັກນົ້ ອຍຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, ໃຫົ້ ຄວາມຍິ ນຍອມຂອງເຂ າເຈ ົ້ າຈ ດຫມາຍສະບັບ, 
ໂດຍທີ່ ຮ ົ້ ວ່າຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຮັບຜິດຊອບຂ ນສີ ຂີ ົ້ ເຖ ່ າຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຢ ່ ໃນ, 
ແຕ່ໄດົ້ ຄຸົ້ ມຄອງສະເຫມີ ຊີ ວິ ດຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໂດຍພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຢຊ . 

ສັງເກດເຫັນໃນຈ ດຫມາຍສະບັບຂອງຕ ນ,: 

1) ເພ່ິນເວ ົ້ າວ່າໄດົ້ ປະຕິບັດຕາມຄໍ າສອນຂອງຜ່ານຈາກອັກຄະສາວ ກໂຢຮັນ.  
2) ກ່າວວ່າເຂ າໄດົ້ ເປັນຄ ນຊຼື່ ສັດຕ່ໍຄໍ າສອນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ.  
3) ເພ່ິງພາອາໄສຕໍາແຫນ່ງທີ່ ຄໍ າສ່ັງສອນຈາກຄໍ າພີໄບເບິ ນໄດົ້ ຂົ້ າງເທິ ງເຫ  ່ ານັົ້ ນຂອງປະເພນີ , 
ຍອມຮັບ.  
4) 
ເພ່ິນເວ ົ້ າວ່າໄດົ້ ເປັນຄ ນຊຼື່ ສັດກັບຄໍ າສອນຂອງຜ່ານລ ງກັບພຣະອ ງໂດຍກ່ອນຫນົ້ ານີ ົ້ ຜ ົ້ ນໍ າສາດສະຫ
ນາຈັກ.  
5) ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່ານີ ົ້ ແມ່ນຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນໂຄສ ກສໍ າລັບສາດສະຫນາໃນອາຊີ ເລັກນົ້ ອຍໄດົ້ .  
6) ເພ່ິນເວ ົ້ າວ່າແລະ ຂອງຕ ນໄດົ້ ສັງເກດເຫັນການໃຊົ້ ເວລາຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້ .  
7) ປະຕິເສດທີ່ ຈະຍອມຮັບອໍ ານາດຂອງເພ່ິນເລີ່ ມ, ໃນພຣະຄໍ າພີປະເພນີ  ໃນໄລຍະພະຄໍ າພີໄດົ້ .  
8) ປະຕິເສດທີ່ ຈະຍອມຮັບອໍ ານາດຂອງອະທິ ການຂອງ ໄດົ້  - ທີ່ ເຂ າຕົ້ ອງການທີ່ ຈະແຍກຕ່າງຫາກ 
(ຄໍ າປາກ ດ 18: 4).  
9) 



ໄດົ້ ລະບຸໄວົ້ ວ່າຊີ ວິ ດຂອງເຂ າຄຼື ການໄດົ້ ຮັບການຄຸົ້ ມຄອງໂດຍພຣະເຢຊ ແລະບໍ່ ຄວາມຄິ ດເຫັນຂອງຜ ົ້
ຊາຍ. 

ທ່ານຈະປະຕິບັດຕາມຕ ວຢ່າງຂອງພຣະເຢຊ ແລະອັກຄະສາວ ກຄຼື  ໄດົ້ ແນວໃດ? 

ເນຼື່ ອງຈາກວ່າຄຣິ ສຕ ົ້ ນເກັບຮັກສາໄວົ້  ກ່ຽວກັບ th 14, ພວກເຂ າເຈ ົ້ າແລະຜ ົ້ ອຼື່ ນໆທີ່ ບໍ່ ດ່ັງນັົ້ ນໄດົ້ ມີ ປົ້ າຍ 
(ສໍ າລັບສິ ບສີ ່ ) ໂດຍນັກປະຫວັດສາດຈໍ ານວນຫ າຍ. 

ໃນຄຣິ ສຕ ົ້ ນຮັບຮ ົ້ ວ່າປັດສະຄາໄດົ້ ເຮັດແນວໃດກັບແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້ າແຫ່ງຄວາມລອດ. ສັງເກດເຫັນ
ວ່າໂດຍ 180, ອະທິ ການ / ຂອງ ຂຽນ: 

ໃນປັດຈຸບັນມາຄວາມລຶ ກລັບຂອງປັດກາໄດົ້ , ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຢຼື ນລາຍລັກອັກສອນໃນກ ດຫມາຍ 
... ປະຊາຊ ນ, ເພາະສະນັົ້ ນ, ໄດົ້ ກາຍເປັນຕ ວແບບສໍ າລັບສາດສະຫນາຈັກ, 
ແລະກ ດຫມາຍວ່າດົ້ ວຍການເປັນ. ແຕ່ພຣະກິດຕິຄຸນໄດົ້ ກາຍຄໍ າອະທິ ບາຍຂອງກ ດຫມາຍແລະຄວ
າມສໍ າເລັດຂອງຕ ນໄດົ້ , ໃນຂະນະທີ່ ສາສນາຈັກໄດົ້ ກາຍເປັນ ຂອງຄວາມຈິ ງ ... ນີ ົ້ ແມ່ນປັດກາຂອງ 
ຂອງພວກເຮ າ. ນີ ົ້ ແມ່ນຫນຶ່ ງໃນຜ ົ້ ທີ່ ອ ດທ ນອ ດທ ນຈ ນເຖິງສິ່ ງທີ່ ຈໍ ານວນຫ າຍໃນຈໍ ານວນຫ າຍປະຊ
າຊ ນ ... ນີ ົ້ ແມ່ນຫນຶ່ ງໃນຜ ົ້ ທີ່ ໄດົ້ ກາຍເປັນມະນຸດໃນເວີ ຈິ ນໄອແລນ, ຜ ົ້ ທີ່ ໄດົ້  ກ່ຽວກັບຕ ົ້ ນໄມົ້ , 
ຜ ົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຖຼື ກຝັງໄວົ້ ໃນແຜ່ນດິ ນໂລກ, ຜ ົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຟຼື ົ້ ນຄຼື ນຊີ ວິ ດຈາກຫມ ່ ຄ ນຕາຍ, 
ແລະຜ ົ້ ທີ່ ຍ ກຂຶ ົ້ ນມາມະນຸດຊາດ 
ເຖິງອອກຈາກຫລຸມຝັງສ ບຕໍ່າກວ່າຄວາມສ ງຂອງສະຫວັນ. ນີ ົ້ ແມ່ນລ ກແກະທີ່ ຖຼື ກຂົ້ າແລົ້ ວນັົ້ ນ. 

ໄດົ້ ເກັບຮັກສາໄວົ້ ປະຈໍ າທຸກປີ ໃນ 
14 th ຂອງເມສາໂດຍສາດສະຫນາແລະອຼື່ ນໆໃນສັດຕະວັດຕ່ໍມາ. ນັກວິ ຊາການຂອງກາໂຕລິ ກ 
ບັນທຶ ກນີ ົ້ ເກີ ດຂຶ ົ້ ນໃນ 4 th, 5 th, 6 th -
8 th ແລະຕ່ໍມາສັດຕະວັດແລົ້ ວ. ສາດສະຫນາຈັກຕ່າງໆຂອງນັກຂຽນພະເຈ ົ້ າໄດົ້  
ການປະຕິບັດຂອງຕ ນຈາກທີ່ ໃຊົ້ ເວລາຂອງອັກຄະສາວ ກໄດົ້ ກັບເວລາທີ່ ທັນສະໄຫມ (ເຊັ່ ນ. ສາດສະຫນາ, 
ເຢຣ ຊາເລັມ, 1972 (ສາສນາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, ມຼື ົ້ ທີ  7) ໄດົ້ . 
ປະຫວັດສາດຢ່າງຕ່ໍເນຼື່ ອງຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 2016). 

ນັກວິ ຊາການ ນິ ຍ ມຮັບຮ ົ້ ວ່າລັກສະນະຂອງປັດສະຄາ, ເຊັ່ ນ ຊັກຕີ ນ, 
ໄດົ້ ຍັງສັງເກດເຫັນໂດຍຜ ົ້ ທີ່ ເຂ າເຈ ົ້ າພິຈາລະນາທີ່ ຈະເປັນຄຣິ ສຕ ົ້ ນສາດສະຫນາ (ເຊັ່ ນ (1912). 
ການລົ້ າງຕີ ນແລະມຼື . ໃນກາໂຕລິ ກສາລານຸກ ມ). 

ແມ່ນ ປະຈໍ າປີ ຄັົ້ ງທໍາອິ ດລະບຸໄວົ້ ຢ ່ ໃນບ ດທີ  23 ຂອງລະບຽບພວກເລວີ . 

ປັດສະຄາຈະຊ່ວຍໃຫົ້ ລອດຮ ບແລະພຣະຄຸນສໍ າລັບຄຣິ ສ. ຄວນຈະໄດົ້ ຮັບຍ ກໃຫົ້ ເຫັນວ່າຕ ົ້ ນລາຍລັກອັກສອ
ນ ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະເບິ່ ງທີ່ ເປັນການປັດສະຄາແລະບໍ່  " ຂອງພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ." 

ໃນຂະນະທີ່ ບາງຄ ນອາດຈະ ນທີ ຄວາມຈໍ າເປັນຂອງການປະຕິບັດ 
ຂອງຜ ົ້ ນໍ າພິຈາລະນາທີ່ ຈະເປັນໄພ່ພ ນຂອງພຣະໂດຍ 
ນິ ຍ ມແລະສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າບໍ່ ຮັກມັນຮ ົ້ ຫນັງສຼື . 

ພວກເຮ າໃນສາດສະຫນາຈັກຕໍ ່ ຂອງພຣະເຈ ົ້ າຍັງເຮັດແນວນັົ້ ນໃນມຼື ົ້ ນີ ົ້ . 

ພວກເຮ າໃນສາດສະຫນາຈັກຕໍ ່ ຂອງເຈ ົ້ າຮັກສາປັດສະຄາແລະປະກອບມີ ປະຫວັດສາດ, ແລະໃນພຣະຄໍ າພີ, 
ການປະຕິບັດຂອງການລົ້ າງຂອງຄ ນອຼື່ ນຕີ ນ. 



ແຜນໃນຕອນເລີ່ ມຕ ົ້ ນ 

ປັດສະຄາສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ວາງແຜນກ່ອນຮາກຖານຂອງໂລກ (1 ເປໂຕ 1:20) 
ເພຼື່ ອສ ່ ງພຣະເຢຊ ມາຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮ າ, ວ່າພຣະເຈ ົ້ າຮັກພວກເຮ າ (ໂຢຮັນ 3:16), 
ວ່າພຣະເຈ ົ້ າສາມາດປ ດປ່ອຍພວກເຮ າ, ແລະວ່າພຣະບຸດຂອງພຣະ 
ຄວາມເສຍຫາຍແລະໄດົ້ ເສຍຊີ ວິ ດສໍ າລັບພວກເຮ າ. ປັດສະຄາສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າຄຣິ ສຕຽນແມ່ນການປ ດ
ປ່ອຍຈາກບາບໂດຍການເສຍຊີ ວິ ດຂອງພຣະອ ງແລະຈະບໍ່ ຍັງຄ ງຢ ່ ໃນຄວາມບາບ (ກັບພຣະ 6: 1-5). 

ແຕ່ພຽງແຕ່ຮັບເອ າການເສຍສະລະຂອງພຣະເຢຊ ບໍ່ ແມ່ນທັງຫມ ດທີ່ ມີ ການແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້ າແຫ່ງ
ຄວາມລອດ. 

ປະຊາຊ ນຕ່າງໆຮັກສາຕ ົ້ ນຂອງ ຂອງພຣະເຈ ົ້ າແຫ່ງຄວາມລອດໂດຍຮ່ອງຮັບຮ ົ້ ປັດສະຄາແລະ / ຫ ຼື , 
ແຕ່ບໍ່ ເຄີ ຍໄປກ່ຽວກັບການທີ່ ຈະຮ ົ້ ວ່າ "ຄວາມເລິ ກຂອງອຸດ ມສ ມບ ນ" ( cf. ກັບພຣະ 11:33) 
ຂອງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ ົ້ າ (2 ເປໂຕ 3:18) ເບງິ່ ຮ ບດານໂດຍ ອຼື່ ນໆ. 

ພຣະຄຣິ ດບໍ່ ໄດົ້ ພຽງແຕ່ຜ ົ້ ຂຽນ / ຜ ົ້ ເລີ່ ມການແຫ່ງຄວາມລອດຂອງພວກເຮ າ (ເຮັບເຣີ  5: 9), 
ແຕ່ຍັງເປັນປິ ດຂອງ ຂອງພວກເຮ າ (ເຮັບເຣີ  12: 2; 1 ເປໂຕ 1: 1-
9). ຕິດຕາມທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຂອງພຣະອ ງຮັກສາພາກຮຽນ ຂອງເຂ າແລະຕ່ໍາກ່ວາບໍ ລິ ສຸດຕະຫ ອດໄປ. 

3 ໃນຕອນກາງຄຼື ນຈະສັງເກດເຫັນແລະວັນເວລາຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້  

ຄໍ າພີໄບເບິ ນຊີ ົ້ ໃຫົ້ ເຫັນວ່າປະເທດເອຢິ ບນີ ົ້ ແມ່ນປະເພດຂອງບາບຈາກທີ່ ເດັກນົ້ ອຍຂອງອິ ດສະຣາເອນໄດົ້ ຮັ
ບການປ ດປ່ອຍ (ອ ບພະຍ ບ 13: 3; ຄໍ າປາກ ດ 11: 
8). ຄໍ າພີໄບເບິ ນສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າຄ ນຄຣິ ດສະຕຽນດໍ າລ ງຊີ ວິ ດຢ ່ ໃນໂລກຊຶ່ ງເປັນປະເພດຂອງຈິ ດວິ ນຍານ  
ຕ ນເອງໄດົ້  (ຄໍ າປາກ ດ 17: 1-
6). ຄໍ າພີ ໄບເບິ ນສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າຄຣິ ສຕຽນຈະຂົ້ ອນຂົ້ າງທັນທີ ທີ ່ ໄດົ້ ຮັບການປ ດປ່ອຍຈາກມັນຫ ັ ງຈາກພ
ຣະເຈ ົ້ າຖອກເທ  ຂອງພຣະອ ງເຫນຼື ອບາບິ ໂລນ (ຄໍ າປາກ ດ 18: 1-
8). ຈໍ ານວນຫນຶ່ ງຂອງໄພພິບັດທີ່ ມີ ລາຍຊຼື່ ໃນປຼື ົ້ ມບັນທຶ ກຂອງການເປີ ດເຜີ ຍແມ່ນຄົ້ າຍຄຼື ກັນກັບຜ ົ້ ນໍ າໃຊົ້ ຄັົ້ ງ
ດຽວໃນປະເທດເອຢິ ບກ່ອນປະຊາຊ ນຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຖຼື ກປ ດປ່ອຍ. 

ອິ ສະລາເອນໄວົ້ ອີ ຢິ ບໃນມຼື ົ້ ທໍາອິ ດຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້ . 

ຄໍ າພີໄບເບິ ນ, ໃນລະບຽບພວກເລວີ  23: 7-8 ສອນວ່າທັງສອງມຼື ົ້ ທໍາອິ ດແລະສຸດທົ້ າຍຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  
ເປັນເວລາສໍ າລັບການບໍ ລິ ສຸດ "ປະຊຸມ" (NKJV), ເປັນ "ການປະກອບອັນສັກສິ ດ" 
(Njb). ຕອນແລງຂອງເພັງເມສາ (ຊຶ່ ງເລີ່ ມຕ ົ້ ນທີ່ ວັນບໍ ລິ ສຸດ) ເລີ່ ມຕ ົ້ ນຊຼື່ ນຊ ມຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້ , 
ຊຶ່ ງກ່ຽວຂົ້ ອງກັບການກິນອາຫານ (ອ ບພະຍ ບ 12:16; ລະບຽບພວກເລວີ  23: 6). 

ຄໍ າພີໄບເບິ ນໄດົ້ ບັນທຶ ກດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ົ້ : 

42 ມັນເປັນຕອນກາງຄຼື ນຈະສັງເກດເຫັນຫ າຍພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າສໍ າລັບການເຮັດໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າອອກຈາກ
ທີ່ ດິ ນຂອງອີ ຢິ ບໄດົ້ : 
ນີ ົ້ ແມ່ນໃນຕອນກາງຄຼື ນທີ່ ຂອງພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບການສັງເກດເຫັນຂອງເດັກນົ້ ອຍທັງຫມ 
ດຂອງອິ ດສະຣາເອນໃນການສົ້ າງຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ. (ອ ບພະຍ ບ 12:42, KJV) 

ນີ ົ້ ແມ່ນໃນຕອນກາງຄຼື ນສັງເກດຂອງພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຂອງພວກເຮ າ, 
ໃນເວລາທີ່ ທ່ານໄດົ້ ນໍ າເອ າພວກເຂ າອອກມາຈາກທີ່ ດິ ນຂອງÆgypt: 



ໃນຕອນກາງຄຼື ນນີ ົ້ ທຸກຄ ນເດັກນົ້ ອຍຂອງອິ ດສະຣາເອນຕົ້ ອງປະຕິບັດໃນການສົ້ າງຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ. (
ຕ ົ້ ນສະບັບ) 

ສໍ າລັບຄຣິ ສ, 
ເວລາກາງຄຼື ນໃນການຮັບສັງເກດຮ ບພາບການປະຕິບັດທີ່ ເອ າມາຂອງພວກເຮ າອອກຈາກທາງວິ ນຍານອີ ຢິ
ບ ( cf. ການເປີ ດເຜີ ຍ 11: 8) - ນີ ົ້ ແມ່ນບາງສິ່ ງບາງຢ່າງທີ່ ສາມາດເຮັດໃຫົ້ ຄຣິ ສຕຽນທີ່ ຈະປິ ຕິຍິ ນດີ . 

ທາງປະຫວັດສາດ, 
ໃນຕອນກາງຄຼື ນທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບການສັງເກດປ ກກະຕິມີ ສ່ວນຮ່ວມເປັນຄໍ່າບຸນ. ຄໍ່າລວມປ ກກະຕິ, 
ແຕ່ບໍ່ ໄດົ້ ຈໍ າກັດພຽງການເຂ ົ້ າຈີ່ . 

ການເປັນກຸ່ມຂອງຊາວຢິ ວໂທ 15 th 

ຜ ົ້ ນໍ າຊາວຢິ ວມີ ການປ່ຽນແປງວັນທີ ແລະບາງສ່ວນຂອງການປະຕິບັດຂອງເຂ າເຈ ົ້ າທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບປັດສະຄ
າ. ແຫ ່ ງຂໍ ົ້ ມ ນບາງ 
ແນະນໍ ານີ ົ້ ແມ່ນຍົ້ ອນວ່າພວກເຂ າບໍ່ ຕົ້ ອງການທີ່ ຈະຮັກສາມັນຄຼື ກັນກັບຊາວຄຣິ ດສະຕຽນທີ່ ຊຼື່ ສັດ 
(ແລະການປະກອບສ່ວນປະຫວັດສາດກ່ຽວກັບການ ແລະພວກລັບບີ ບອກປັດສະຄາ.1991). 

ແຕ່ຍັງ, 
ອາດຈະເປັນຍົ້ ອນການບໍ ລິ ໂພກອາຫານໃນເວລາກາງຄຼື ນໃນການໄດົ້ ຮັບການສັງເກດແລະປະເພນີ ສະເພາະໃ
ດຫນຶ່ ງ, 
ອະນຸຍາດຂອງທີ່ ມີ ວິ ທີ ການຮຽນດ່ັງກ່າວມີ ແນວໂນົ້ ມທີ່ ຈະຈັດການກັບການວັນສັກສິ ດເພາະວ່າຂອງ 
(ຊາວຢິ ວຢ ່ ນອກດິ ນຂອງອິ ດສະຣາເອນ) ແລະບັນຫາປະຕິທິ ນ ( ຍານບໍ ລິ ສຸດຕະຫ ອດໄປ. 1906), 
ແນວໂນົ້ ມທີ່ ຈະໂທຫາຕອນກາງຄຼື ນໄດົ້ ທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບການສັງເກດການປັດສະຄາເປັນຊາວຢິ ວຫ າຍທີ່ ສຸດຮັກສາ
ມັນຕອນແລງຂອງ 15 th ຂອງເມສາ / ໄດົ້ . ບາງຮັກສາທັງ 14 th ແລະ th 15 ເປັນປັດສະຄາ. 

ໃນເວລາຂອງພຣະເຢຊ , ພວກຊາດ ກາຍແນວໂນົ້ ມທີ່ ຈະຮັກສາການປັດສະຄາໃນ 14 th ແລະພວກຟາຣີ ຊາຍໃນວັນທີ  15 
(ເປັນຫຍັງຈຶ່ ງເຮັດແນວໃດຊາວຍິ ວໃນອາເມລິ ກາມີ ສອງປັດສະຄາ?). 

ແນວໃດກໍຕາມຄໍ າພີໄບເບິ ນສອນທັງສອງຄັົ້ ງທີ່ ແຕກຕ່າງກັນສໍ າລັບສອງແມ່ນຈຸດປະສ ງທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ. 
ພຣະສັນຍາເດີ ມ 
ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າເດັກນົ້ ອຍຂອງອິ ດສະຣາເອນຖຼື ກປ ກປົ້ ອງແລະບໍ່ ໄດົ້ ທໍລະມານຈາກທ ດສະຫວັນເສຍຊີ ວິ
ດໄດົ້ . ພຣະຄໍ າພີໃຫມ່ ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນ, ສໍ າລັບຄຣິ ສ, 
ວ່າພຣະເຢຊ ເປັນຕາເບຼື່ ອລ ງໂທດສໍ າລັບບາບຂອງພວກເຮ າພຣະອ ງເອງໂດຍຜ່ານການເສຍຊີ ວິ ດຂອງພຣະ
ອ ງ. 

ແຕ່, 
ໃນຕອນກາງຄຼື ນທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບການສັງເກດເຕຼື ອນຊາວຢິ ວວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າຄວນຈະຂອບພຣະໄທການປ ດປ່ອ
ຍຂອງພຣະເຈ ົ້ າຈາກການເປັນຂົ້ າທາດຂອງຂົ້ າທາດພວກ (ອ ບພະຍ ບ 12:42) ໄດົ້ . ສໍ າລັບຄຣິ ສ, 
ເວລາກາງຄຼື ນໃນການຮັບສັງເກດສອນພວກເຮ າມີ ຄວາມປິ ຕິຍິ ນດີ ແລະຈະຂໍ ຂອບໃຈສໍ າລັບການປ່ອຍຂອງ
ພຣະເຢຊ ສະຫນອງຈາກການເປັນຂົ້ າທາດຂອງບາບໃນ (ຕ ນ 8: 34-36). 

ນັກວິ ຊາການຢິ ວຄ ນຫນຶ່ ງບໍ່ ຮ ົ້ ວ່າພະຄໍ າພີໄດົ້ ສະແດງ ເປັນໃນວັນທີ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນກ່ວາບຸນຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້ : 

 ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເບິ່ ງຄຼື ວ່າຈະແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປັດສະຄາ, 
ເຊິ່ ງກໍານ ດສໍ າລັບວັນທີ່ ສິ ບສີ່ ຂອງເດຼື ອນ, ແລະ (ງານບຸນຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້ ; ἑορτήτῶνἀζύμων, ລ ກາ 
xxii 1. ii 1, ມາຕາ 3 ), ການແຕ່ງຕັົ້ ງສໍ າລັບວັນທີ່ ສິ ບຫົ້ າ. (ປັດສະຄາ. ຂອງ 1906) 



ເພາະສະນັົ້ ນ, ເຖິງວ່າຈະມີ ຫ າຍທີ່ ສຸດຊາວຢິ ວໂທຫາສິ່ ງທີ່ ເຂ າເຈ ົ້ າຮັກສາໃນວັນທີ  15 ເປັນ ໄດົ້  15 ແມ່ນພິຈາລະນາ 
ເພຼື່ ອເປັນສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງງານບຸນເຈັດມຼື ົ້ ຂອງເຂ ົ້ າຈີ່ . ເນຼື່ ອງຈາກວ່າຊາວຢິ ວມີ ແນວໂນົ້ ມທີ່ ຈະເນັົ້ ນຫນັກໃສ່ກ
ານເດີ ນທາງຈາກປະເທດເອຢິ ບແລະອີ ງໃສ່ສະເພາະໃດຫນຶ່ ງປະເພນີ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນພຣະຄໍ າພີ, 
ພວກເຂ າເຈ ົ້ າມີ ແນວໂນົ້ ມທີ່ ສ່ວນໃຫຍ່ສັງເກດເຫັນພຽງແຕ່ວັນທີ ສອງ. 

ອ ບພະຍ ບບ ດທີ  12 ປຶ ກສາຫາລຼື  
ແລະເລີ່ ມຕ ົ້ ນກັບພຣະເຈ ົ້ າແນະໂມເຊແລະອາໂຣນກ່ຽວກັບສິ່ ງທີ່ ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ສອນປະຊາຊ ນເຊັ່ ນດຽວກັ
ນກັບສິ່ ງທີ່ ກໍາລັງຈະເກີ ດຂຶ ົ້ ນ. ຄໍ າແນະນໍ ານີ ົ້ ປະກອບທີ່ ຕັດອອກຈາກລ ກແກະໃນມຼື ົ້ ສ່ວນສິ ບຂອງເດຼື ອນທໍາອິ
ດນີ ົ້ , ເອີ ົ້ ນວ່າ, ແລະການປະຢັດມັນເຖິງຈ ນກ່ວາໃນມຼື ົ້  14 th ໃນເວລາທີ່ ມັນແມ່ນຈະຖຼື ກຂົ້ າຕາຍຢ ່ ໃນ -
 ການເລີ່ ມຕ ົ້ ນຂອງວັນທີ  14 ໄດົ້ . 

ສັງເກດເຫັນບາງສິ່ ງບາງຢ່າງຈາກຄໍ າແນະນໍ າດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ົ້ ກ່ຽວກັບການປັດສະຄາ: 
21 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນໂມເຊຮຽກຮົ້ ອງໃຫົ້ ບັນດາຜ ົ້ ໃຫຍ່ຂອງອິ ສຣາແອລແລະໄດົ້ ກ່າວກັບພວກເຂ າ, 
"ເອ າອອກແລະໃຊົ້ ເວລາລ ກແກະສໍ າລັບຕ ນເອງຕາມຄອບຄ ວຂອງທ່ານ, 
ແລະຂົ້ າລ ກແກະປັດສະຄາ. 22 ແລະທ່ານຈະໃຊົ້ ເວລາຊໍ່ ຂອງ ເປັນ, ອາບນົ້ໍ ໃນເລຼື ອດທີ່  ແມ່ນຢ ່ ໃນນົ້ໍ າ, 
ແລະການໂຈມຕີ ທີ່  ແລະທັງສອງ 
ກັບເລຼື ອດທີ່ ຢ ່ ໃນນົ້ໍ າແລະບໍ່ ມີ ທ່ານຈະອອກຈາກປະຕ ຂອງເຮຼື ອນຂອງຕ ນເອງໄປຈ ນກ່ວາໃນຕອນເ
ຊ ົ້ າ (ອ ບພະຍ ບ 12: 21-22).. 

ຄໍ າວ່າ "ຈ ນກ່ວາໃນຕອນເຊ ົ້ າ" ມາຈາກຄໍ າຍິ ວຫມາຍຄວາມວ່າ " ໂດຍຜ່ານການຂອງ," "ມາຂອງ ຫ ຼື  
"ສະເດັດມາຂອງພະອາທິ ດຂຶ ົ້ ນ." 

ດ່ັງນັົ້ ນ, ອິ ດສະລາແອນບໍ່ ໄດົ້ ອອກຈາກບົ້ ານເຮຼື ອນຂອງເຂ າເຈ ົ້ າໄປຈ ນກ່ວາຫ ັ ງຈາກອາລຸນກ່ຽວກັບການທີ  14. ຈະເປັນແນວໃດທີ່ ເກີ ດຂຶ ົ້ ນກ່ອນຫນົ້ ານັົ້ ນໃນຕອນ
ກາງຄຼື ນນັົ້ ນ? 

29 ແລະເຫດການໄດົ້ ບັງເກີ ດຂຶ ົ້ ນເວລາທ່ຽງຄຼື ນພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ 
ລ ກກ ກທັງຫມ ດໃນແຜ່ນດິ ນຂອງອີ ຢິ ບໄດົ້ , 
ຈາກລ ກຄ ນທໍາອິ ດຂອງຟາໂລຜ ົ້ ທີ່ ນ່ັງຢ ່ ເທິ ງບັນລັງຂອງເຂ າໃຫົ້ ລ ກຄ ນທໍາອິ ດຂອງນັກໂທດຜ ົ້ ທີ່ ຢ ່ ໃ
ນ ໄດົ້ , ແລະທັງຫມ ດລ ກຄ ນທໍາອິ ດຂອງສັດລົ້ ຽງ ... 33 ຊາວອີ ຢີ ບຮຽກຮົ້ ອງໃຫົ້ ປະຊາຊ ນໄດົ້ , 
ວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າອາດຈະສ ່ ງພວກເຂ າອອກຈາກທີ່ ດິ ນໃນ. ສໍ າລັບພວກເຂ າເຈ ົ້ າເວ ົ້ າວ່າ, 
"ພວກເຮ າທຸກຄ ນຈະຕົ້ ອງຕາຍ." (ອ ບພະຍ ບ 12: 29,33) 

ໂມເຊແລະອາໂລນບໍ່ ໄດົ້ ອອກໄປໃນລະຫວ່າງການໃນຕອນກາງຄຼື ນໄດົ້  - 
ວ່າເປັນສ ມມຸດຕິຖານທີ່ ບໍ່ ຖຼື ກຕົ້ ອງທີ່ ຈໍ ານວນຫ າຍມີ : 

28 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, ໄດົ້ ກ່າວກັບເຂ າ, "ໄດົ້ ຮັບຫ່າງຈາກຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ! 
ເອ າໃຈໃສ່ກັບຕ ວທ່ານເອງແລະເບິ່ ງໃບຫນົ້ າຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າບໍ່ ມີ ຫ າຍ! 
ເພາະໃນວັນທີ່ ທ່ານເຫັນໃບຫນົ້ າຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າທ່ານຈະເສຍຊີ ວິ ດ!" 
29 ດ່ັງນັົ້ ນໂມເຊໄດົ້ ກ່າວວ່າ, "ທ່ານໄດົ້ ເວ ົ້ າດີ . 
ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະບໍ່ ເຄີ ຍເຫັນໃບຫນົ້ າຂອງທ່ານອີ ກເທຼື່ ອຫນຶ່ ງ." (ອ ບພະຍ ບ 10: 28-29) 

ຫ ັ ງຈາກການເສຍຊີ ວິ ດຂອງລ ກຄ ນທໍາອິ ດໄດົ້ , 
ອິ ດສະລາແອນໄດົ້ ຈໍ ານວນຂອງຫນົ້ າວຽກທີ່ ຈະສໍ າເລັດກ່ອນທີ່ ຈະອອກອີ ຢິ ບ. ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຢ ່ ພາຍໃນເຮຼື
ອນຂອງເຂ າເຈ ົ້ າຈ ນກ່ວາໃນຕອນເຊ ົ້ າ, ພັກຜ່ອນຂອງ, ໄຫມົ້ ຊາກຂອງລ ກແກະທີ່ ບໍ່ ໄດົ້ ຮັບການກິນ, 



ໄປບົ້ ານແລະເມຼື ອງບ່ອນທີ່ ພວກທີ່ ອາໄສຢ ່ ແລະຮົ້ ອງຂໍ ໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າເພຼື່ ອໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າເງິ ນ, ຄໍ າ, 
ແລະເຄຼື່ ອງນຸ່ງຫ ່ ມ, ເກັບແລະການໂຫ ດຂຶ ົ້ ນໃດກ່ໍຕາມການຄອບຄອງຂອງພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ປະຕິບັດແລະມີ  
ແລະຝ ງສັດລົ້ ຽງຂອງເຂ າເຈ ົ້ າເດີ ນທາງໄປສຸດຕີ ນ, ສໍ າລັບບາງຄ ນໃຫົ້ ຫ າຍເທ ່ າທີ່ ເປັນຊາວໄມ, ເພຼື່ ອ 
ທີ່ ເດີ ນທາງຈັດຂອງເຂ າເຈ ົ້ າອອກຈາກອີ ຢິ ບແມ່ນການເລີ່ ມຕ ົ້ ນ. ສັງເກດເຫັນ: 

34 ແລະປະຊາຊ ນທີ່ ໄດົ້  ຂອງເຂ າເຈ ົ້ າກ່ອນທີ່ ຈະໄດົ້ , 
ຂອງເຂ າເຈ ົ້ າຖຼື ກຜ ກພັນໃນເຄຼື່ ອງນຸ່ງຂອງພວກເຂ າໄວົ້ ເທິ ງບ່າຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ. 35 ແລະເດັກນົ້ ອຍຂອງ
ອິ ດສະຣາເອນໄດົ້ ຕາມຄໍ າເວ ົ້ າຂອງໂມເຊ; ແລະພວກເຂ າຢຼື ມຂອງ ດົ້ ວຍເງິ ນແລະ ຂອງຄໍ າ, 
ແລະເສຼື ົ້ ອຜົ້ າ: 36 ແລະພຣະຜ ົ້ ເປັນໃຫົ້ ປະຊາຊ ນໄດົ້ ເອຼື ົ້ ອອໍ ານວຍໃນ ຂອງ ໄດົ້ , 
ສະນັົ້ ນວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າພັນກັບພວກເຂ າສິ່ ງດ່ັງກ່າວຍົ້ ອນວ່າເຂ າເຈ ົ້ າຕົ້ ອງການ. ແລະພວກເຂ າຝັງ
ດິ ນໄດົ້ ຊາວເອຢິ ບ. 37 ແລະເດັກນົ້ ອຍຂອງອິ ດສະຣາເອນເດີ ນທາງຈາກ, 
ປະມານຫ ກແສນໃສ່ຕີ ນທີ່ ໄດົ້ ຜ ົ້ ຊາຍ, 
ຂົ້ າງເດັກນົ້ ອຍ. 38 ແລະຝ ງຊ ນປະສ ມໄດົ້ ເຖິງຍັງກັບພວກເຂ າ; ແລະຝ ງສັດລົ້ ຽງ, ແລະ, 
ແມົ້ ກະທັົ້ ງງ ວຄວາຍຫ າຍ. 39 ແລະພວກເຂ າ ຂອງ 
ທີ່ ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ນໍ າເອ າອອກຈາກປະເທດເອຢິ ບ, 
ເພາະວ່າມັນຖຼື ກບໍ່ ; ເນຼື່ ອງຈາກວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຖຼື ກຂັບໄລ່ຂອງອີ ຢິ ບ, ແລະບໍ່ ສາມາດພັກຢ ່ , 
ບໍ່ ມີ ພວກເຂ າເຈ ົ້ າກະກຽມສໍ າລັບຕ ນເອງ ໃດ. (ອ ບພະຍ ບ 12: 34-39, KJV) 

ໃນຕອນກາງຄຼື ນຈະສັງເກດເຫັນແມ່ນໃນຕອນກາງຄຼື ນທີ່ ພວກເຂ າເຈ ົ້ າປະໄວົ້ . ໃນຕອນກາງຄຼື ນພວກເຂ າເ
ຈ ົ້ າໃນຕ ວຈິ ງແມ່ນປະໄວົ້ ປະເທດເອຢິ ບ. 

ຫ ັ ງຈາກການດໍ າເນີ ນການສິ່ ງທີ່ ພຣະເຈ ົ້ າບອກໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າເຮັດແນວໃດ, ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄວົ້ . 

ອ ບພະຍ ບ 13:18 ບອກພວກເຮ າ, 
"ເດັກນົ້ ອຍຂອງອິ ດສະຣາເອນໄດົ້ ເພີົ້ ມຂຶ ົ້ ນໃນການຈັດລໍ າດັບການຈັດຕັົ້ ງອອກຈາກທີ່ ດິ ນຂອງອີ ຢິ ບໄດົ້ ." 
ພິຈາລະນາຈໍ ານວນຂອງປະຊາຊ ນແລະລະດັບອາຍຸສ ງສຸດ, 
ມັນເປັນຂໍ ົ້ ສັງເກດວ່າພວກເຂ າສາມາດເຮັດສໍ າເລັດນີ ົ້ ທັງຫມ ດໂດຍໃນຕອນກາງຄຼື ນພາຍຫ ັ ງທີ່ ໄດົ້  
ປັດສະຄາ. 

ເຂ ົ້ າຈີ່   

ພວກເຮ າຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຮ ົ້ ຈັກວ່າພຣະເຢຊ ໄດົ້ ຈ່າຍລ ງໂທດສໍ າລັບບາບຂອງພວກເຮ າກ່ຽວກັບການປັດສ
ະຄາແລະວ່າພວກເຮ າມີ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ຈະດໍ າລ ງຊີ ວິ ດ, ດ່ັງທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້ , 
ໂດຍບໍ່ ມີ ການບາບແລະຫນົ້ າຊຼື່ ໃຈຄ ດ, ຊຶ່ ງໃນນັົ້ ນ ສັນຍາລັກສາມາດເປັນຕ ວແທນຂອງ (ລ ກາ 12: 1). 

ໃນທົ້ າຍສະ ກໍປະມານນີ ົ້ : 

ແລະ, ເປັນອິ ດສະລາແອນໄດົ້ ອອກດົ້ ວຍຄວາມ (ຈໍ ານວນ 33: 3), ໃນ ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ແລະ 
ໃນໄລຍະປ ດປ່ອຍຂອງພວກເຂ າຈາກການເປັນຂົ້ າທາດ, ສະນັົ້ ນບໍ່ ໄດົ້ ໃຫມ່ເກີ ດ  
ເລີ່ ມຕ ົ້ ນອອກຊີ ວິ ດຂອງ ຂອງພຣະອ ງ - 
ໃນການຟັງຂອງຄວາມສຸກແລະຄວາມສຸກ. ແຕ່ສິ່ ງທີ່ ເກີ ດຂຶ ົ້ ນ? 

ພະຍາມານແລະບາບທັນທີ ດໍ າເນີ ນການຫ ັ ງຈາກໃຫມ່ ລ ກຊາຍຂອງພຣະເຈ ົ້ າ - 
ແລະໃນໄວໆນີ ົ້ ໄດົ້ ໃຫມ່ແລະມີ ປະສ ບ ເຫັນວ່າເຂ າເປັນລ ງໃນຄວາມເລິ ກທີ່ ທໍົ້ ຖອຍໃຈ, 
ແລະຢາກຈະຫນີ ໄປແລະອອກ. 



ສັງເກດເຫັນການອ ບພະຍ ບ 14, ເລີ່ ມຕ ົ້ ນຂໍ ົ້  10 - 
ທັນທີ ທີ່ ຍິ ດສະລາເອນໄດົ້ ເຫັນທະຫານທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ນີ ົ້ ໄດົ້ ໄລ່ພວກເຂ າ, 
ພວກເຂ າເຈ ົ້ າສ ນເສຍຄວາມກົ້ າຫານຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ. ຄວາມຢົ້ ານກ ວມາຫ າຍກວ່າເຂ າເຈ ົ້ າ. ພວກເຂ 
າເລີ່ ມຕ ົ້ ນທີ່ ຈະ 
ແລະຈ ່ ມ. ພວກເຂ າໄດົ້ ເຫັນມັນແມ່ນເພງນຶ່ ງໃນດວງສໍ າລັບພວກເຂ າເພຼື່ ອໃຫົ້ ໄດົ້ ຮັບຫ່າງຈາກ 
ແລະກອງທັບຂອງຕ ນ, 
ຍົ້ ອນວ່ານີ ົ້ ແມ່ນປະສິ ດທິ ພາບເກີ ນໄປສໍ າລັບເຂ າເຈ ົ້ າ. ແລະພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ສິ ົ້ ນຫວັງ. ສະນັົ້ ນມັນເປັ
ນກັບພວກເຮ າ. 

ຂອງພວກເຮ າບໍ່ ພຽງພໍ! 

ແຕ່ສັງເກດເຫັນຂໍ ົ້ ຄວາມຂອງພຣະເຈ ົ້ າເພຼື່ ອໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າໂດຍຜ່ານໂມເຊວ່າ 
"ທ່ານທັງຫລາຍຢ່າຢົ້ ານເລີ ຍ, ຢຼື ນຍັງ, ແລະເຫັນຄວາມລອດຂອງພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າໄດົ້  ... 
ສໍ າລັບຊາວອີ ຢີ ບ ... 
ທ່ານຄວນຈະເບິ່ ງໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າອີ ກເທຼື່ ອຫນຶ່ ງທີ່ ບໍ່ ມີ ເພ່ີມເຕີ ມສໍ າລັບເຄີ ຍພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຈະຕ່ໍສ ົ້ ສໍ າລັບ
. ທ່ານ "! ວິ ທີ ການບອກ! 

ສິ ົ້ ນຫວັງ, ພວກເຮ າຖຼື ກບອກໃຫົ້ ຢຼື ນຍັງ, 
ແລະເຫັນຄວາມລອດຂອງພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ. ພຣະອ ງຈະຕ່ໍສ ົ້ ສໍ າລັບພວກເຮ າ. ພວກເຮ າບໍ່ ສາມາດເ
ອ າຊະນະຊາຕານແລະບາບ, ແຕ່ພຣະອ ງສາມາດເຮັດໄດົ້ . ມັນແມ່ນພຣະເຢຊ  - 
ປະໂລຫິດສ ງຂອງພວກເຮ າ - ທີ່ ຈະຊໍ າລະລົ້ າງພວກເຮ າ - ເຮັດໃຫົ້ ພວກເຮ າ - ປ ດປ່ອຍພວກເຮ າ - 
ທີ່ ກ່າວວ່າພຣະອ ງຈະບໍ່ ປ່ອຍໃຫົ້ ພວກເຮ າຫ ຼື ປະຖິົ້ ມພວກເຮ າ! 

ພວກເຮ າບໍ່ ສາມາດຮັກສາພຣະບັນຍັດໃນພະລັງງານຂອງພວກເຮ າເອງແລະຄວາມເຂັົ້ ມແຂງ. ແຕ່
ພຣະຄຣິ ດອາເມລິ ກາສາມາດຮັກສາໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ! ພວກເຮ າຕົ້ ອງໄດົ້ ອີ ງໃສ່ພຣະອ ງໃນສັດທາ.  ວັນພັ
ກ, ທີ່ ພຣະເຈ ົ້ າຂອງຍານບໍ ລິ ສຸດວັນຫ ຼື ? ສາດສະຫນາຈັກໃນທ ່ ວໂລກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 1976) 

ຈຸດປະສ ງຂອງງານບຸນ 

ແຕ່ໃຫົ້ ພວກເຮ າຮຽນຮ ົ້ ຄວາມສໍ າຄັນຂອງໂຄງການນີ ົ້ . ພຣະເຈ ົ້ າບໍ່ ແຕ່ງຕັົ້ ງເຫລ ່ ານີ ົ້ ວັນຊຼື່ ນຊ ມເປັນ
ຫຍັງ? ຈະເປັນແນວໃດຈຸດປະສ ງທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອ ງ? ເຮັດໃຫົ້ ໃນປັດຈຸບັນທີ່ ຈະອ ບພະຍ ບ 13, 
ຂໍ ົ້ ທີ  3: " ... ໂມເຊໄດົ້ ກ່າວແກ່ປະຊາຊ ນ, ຈຼື ຂໍ ົ້ ມ ນ ນີ ົ້ , ໃນທີ່ ທ່ານໄດົ້ ມາອອກຈາກປະເທດເອຢິ ບ ... " 
ນີ ົ້ ແມ່ນວັນທີ່  15 ຂອງ ໄດົ້ . ຂໍ ົ້ ທີ  6: "ຍາມທັງເຈັດວັນ ກິນອາຫານເຂ ົ້ າຈີ່ , 
ແລະໃນມຼື ົ້ ທີ່ ເຈັດຈະເປັນທີ່ ຊຼື່ ນຊ ມໃຈເຫລຼື ົ້ ອມໃສໃນນິ ລັນດອນ ... 
ນີ ົ້ ເຮັດເພາະວ່າຂອງສິ່ ງທີ່ ນິ ລັນດອນໄດົ້  ... ແລະມັນຈະເປັນຫມາຍສໍ າຄັນເປັນ "- 
(ມະຫັດສະຈັນຂອງຕ ວຕ ນ) -" ຕາມຍຼື່ ນມຼື ຂອງທ່ານ, ແລະສໍ າລັບ ລະຫວ່າງຕາຂອງເຈ ົ້ າ "- 
ເປັນຫຍັງ? - "ທີ່ ພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຂອງກ ດຫມາຍອາດຈະຢ ່ ໃນ ປາກ ... 
ທ່ານຈະເພາະສະນັົ້ ນຈຶ່ ງຮັກສາພິທີ ການນີ ົ້  ... " 

ໂອົ້ ຍ, ພ່ີນົ້ ອງທີ່ ຮັກ, 
ພວກທ່ານມອງເຫັນຄວາມຫມາຍທີ່ ປະເສີ ດ? ທ່ານເຂ ົ້ າໃຈຄວາມຫມາຍທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຂອງມັນທັງຫມ ດ
? ທ່ານເບິ່ ງຈຸດປະສ ງຂອງພຣະເຈ ົ້ າ? ປັດສະຄາຮ ບເສຍຊີ ວິ ດຂອງພຣະຄຣິ ດສໍ າລັບ 
ຂອງບາບທີ່ ມີ ໄລຍະຜ່ານມາ. ການຮັບເອ າຂອງເລຼື ອດຂອງພຣະອ ງບໍ່ ໄດົ້ ໃຫົ້ ອະໄພບາບທີ່ ພວກເຮ າຈະ
ຕົ້ ອງຄໍ າຫມັົ້ ນສັນຍາ - ມັນບໍ່ ໃຫົ້ ໃບອະນຸຍາດທີ່ ຈະສຼື ບຕ່ໍຢ ່ ໃນຄວາມບາບ - 
ເພາະສະນັົ້ ນເວລາທີ່ ພວກເຮ າຍອມຮັບມັນ, ບາບຂອງເຮ າຖຼື ກອະໄພໃຫົ້ ພຽງແຕ່ເຖິງເວລານັົ້ ນ - 
ບາບທີ່ ຜ່ານມາ. 



ແຕ່ພວກເຮ າຈະຢຸດເຊ າການມີ ? ບາບໃນອະດີ ດໃຫົ້ ອະໄພ. ແຕ່ພວກເຮ າຍັງມີ ເນຼື ົ້ ອຫນັງມະ. ພວກເ
ຮ າຍັງຈະຕົ້ ອງທ ນທຸກກັບການລໍ ົ້ ລວງ. ບາບໄດົ້ ຈັດຂຶ ົ້ ນໃນ ຂອງຕ ນ - 
ພວກເຮ າໄດົ້ ສໍ າລອງເພຼື່ ອບາບ, 
ໃນພະລັງງານຂອງຕ ນ. ແລະພວກເຮ າມີ ຄວາມອັນໃດໃຫົ້ ຕ ນເອງຈາກມັນ! ພວກເຮ າໄດົ້ ຢ ່ ໃນ 
ກັບບາບ. ໃຫົ້ ພວກເຮ າເຂ ົ້ າໃຈຮ ບພາບ - 
ຄວາມຫມາຍໄດົ້ . (ສິ່ ງທີ່ ທ່ານຄວນຮ ົ້ ກ່ຽວກັບປັດສະຄາແລະງານບຸນຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້ . ຂ່າວດີ , ມີ ນາ 
1979) 

ກັບສິ່ ງທີ່ ປະລິ ນຍາຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຄວນເອ າໃຈໃສ່ທັນບາບ? ສໍ າເລັດ, ເປັນພຣະເຢຊ ໄດົ້ ສອນວ່າ, 
"ທ່ານຈະເປັນທີ່ ດີ ເລີ ດ, ພຽງແຕ່ເປັນພຣະບິ ດາຂອງທ່ານຢ ່ ໃນສະຫວັນແມ່ນທີ່ ສ ມບ ນແບບ" (ມັດທາຍ 
5:48). ຫ ວເຊຼື ົ້ ອປະຢັດສັນຍາລັກສາມາດຈະເປັນປະເພດຂອງບາບ (1 ໂກຣິ ນໂທ 5: 7-8) 
ໄດົ້ . ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບບາບ, ອວດຕ ວຂຶ ົ້ ນ. 
ໃນຖານະເປັນເຈັດແມ່ນຈໍ ານວນຂອງພຣະເຈ ົ້ າເປັນສັນຍະລັກຄວາມສ ມບ ນທີ່ ຄລິ ດສະຕຽນທີ່ ຈະປະຕິບັດຕ
າມປັດສະຄາທີ່ ມີ ເຈັດມຼື ົ້ ຂອງເຂ ົ້ າຈີ່ . ຄວາມຫມາຍແລະສັນຍາລັກທີ່ ບໍ່ ແມ່ນສະບັບສ ມບ ນທີ່ ມີ ພຽງແຕ່ປັດສະ
ຄາ. ປັດສະຄາຮ ບການຍອມຮັບຂອງເລຼື ອດຂອງພຣະຄຣິ ດສໍ າລັບ 
ຂອງບາບທີ່ ຜ່ານມາແລະການເສຍຊີ ວິ ດຂອງພຣະເຢຊ ໄດົ້ . 
ພວກເຮ າຄວນຈະອອກຈາກພຣະຄຣິ ດສັນຍາລັກຫົ້ ອຍໃສ່ຕ ົ້ ນໄມົ້ ຂອງການເສຍຊີ ວິ ດຂອງພຣະອ ງ (ຊີ ວິ ດ 
3:13) ແນວໃດ? ສະບັບເລກທີ ເຈັດມຼື ົ້ ຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ົ້ ຮ ບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອ 
ກັບພວກເຮ າໄດົ້ ສໍ າເລັດການວາງຫ່າງຂອງບາບ, ການຮັກສາຂອງພຣະບັນຍັດໄດົ້  - 
ຫ ັ ງຈາກບາບທີ່ ຜ່ານມາໄດົ້ ຮັບອະພັຍເປັນຜ ນມາຈາກການເສຍສະລະຂອງພະເຍຊ . 
ວັນເວລາຂອງຮ ບພາບເຂ ົ້ າຈີ່  
ໄດົ້ ຊີ ວິ ດແລະການເຮັດວຽກຂອງພະເຍຊ ຟຼື ົ້ ນຄຼື ນຊີ ວິ ດ. ພຣະເຢຊ ສະເດັດຂຶ ົ້ ນໄປ 
ຂອງພຣະເຈ ົ້ າທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້ ແມ່ນໃນປັດຈຸບັນຢ່າງຈິ ງຈັງໃນການເຮັດວຽກໃນນາມຂອງພວກເຮ າເປັນປະໂລ
ຫິດສ ງສຸດຂອງພວກເຮ າ, ການຊໍ າລະໃຫົ້ ພວກເຮ າຈາກບາບ (ເຮັບເຣີ  2: 17-18) 
ການສະຫນອງໃຫົ້ ພວກເຮ າສ ມບ ນຈາກພະລັງງານຂອງຕ ນ! 
ຕ່ໍໄປນີ ົ້ ແມ່ນບາງສ່ວນຂອງສິ່ ງທີ່ ພຣະຄໍ າພີຍິ ວເວ ົ້ າກ່ຽວກັບວັນເວລາຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້ : 

15 ເຈັດມຼື ົ້ ທ່ານຈະຕົ້ ອງກິນເຂ ົ້ າຈີ່ . ໃນມຼື ົ້ ທໍາອິ ດທີ່ ທ່ານຈະເອ າ ຈາກເຮຼື ອນຂອງທ່ານ. ສໍ າລັບໃຜກິນ 
ເຂ ົ້ າຈີ່ ຈາກມຼື ົ້ ທໍາອິ ດຈ ນກ່ວາໃນມຼື ົ້ ທີ່ ເຈັດ, 
ບຸກຄ ນທີ່ ຈະຖຼື ກຕັດອອກຈາກອິ ດສະຣາເອນ. 16 ໃນມຼື ົ້ ທໍາອິ ດແລະກໍຈະມີ ການປະຊຸມບໍ ລິ ສຸດ, 
ແລະໃນມຼື ົ້ ທີ່ ເຈັດເປັນຊຸມບໍ ລິ ສຸດສໍ າລັບທ່ານ. ລັກສະນະຂອງການເຮັດວຽກທີ່ ບໍ່ ມີ ຈະໄດົ້ ຮັບການເຮັດ
ກ່ຽວກັບພວກເຂ າ;ແຕ່ສິ່ ງທີ່ ທຸກຄ ນຕົ້ ອງກິນອາຫານ - 
ທີ່ ພຽງແຕ່ອາດຈະໄດົ້ ຮັບການກະກຽມໂດຍທ່ານ. 17 ດ່ັງນັົ້ ນທ່ານຈະສັງເກດເຫັນຊຼື່ ນຊ ມຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  
ໄດົ້ , 
ສໍ າລັບໃນວັນດຽວກັນນີ ົ້ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະໄດົ້ ນໍ າເອ າທະຫານຂອງທ່ານອອກຈາກທີ່ ດິ ນຂອງອີ ຢິ ບໄດົ້ . ດ່ັງ
ນັົ້ ນທ່ານຈະສັງເກດເຫັນມຼື ົ້ ນີ ົ້ ຕະຫ ອດຊ ່ ວອາຍຸຂອງເປັນພິທີ ການອັນເປັນນິ ດ. 18 ໃນເດຼື ອນທໍາອິ ດ, 
ໃນວັນທີ່ ສິ ບສີ່ ຂອງເດຼື ອນທີ່ ຕອນແລງ, ທ່ານຈະຕົ້ ອງກິນເຂ ົ້ າຈີ່ , 
ຈ ນກ່ວາໃນມຼື ົ້ ຊາວຄັົ້ ງທໍາອິ ດຂອງເດຼື ອນຢ ່ ໃນຕອນແລງ. 19 ສໍ າລັບເຈັດມຼື ົ້  
ທີ່ ບໍ່ ໄດົ້ ຮັບການພ ບເຫັນຢ ່ ໃນບົ້ ານເຮຼື ອນຂອງທ່ານ, ນັບຕັົ້ ງແຕ່ໃຜກໍຕາມທີ່ ກິນສິ່ ງທີ່ ເປັນ, 
ໃຫົ້ ບຸກຄ ນທີ່ ດຽວກັນຈະໄດົ້ ຮັບການຕັດອອກຈາກຊຸມນຸມຊ ນອິ ດສະຣາເອນ, 
ບໍ່ ວ່າຈະເປັນຄ ນແປກຫນົ້ າຫລຼື  ຂອງທີ່ ດິ ນໄດົ້ . 20 ທ່ານຈະຕົ້ ອງກິນບໍ່ ມີ ຫຍັງ; . 
ໃນເຮຼື ອນຂອງທ່ານທ່ານຈະຕົ້ ອງກິນເຂ ົ້ າຈີ່  ' "(ອ ບພະຍ ບ 12: 15-20) 



ລະບຽບພວກເລວີ  23: 6-8 ໄດົ້ ສອນກ່ຽວກັບມັນເຊັ່ ນດຽວກັນ. ແລະພຣະບັນຍັດສອງ 16:16 
ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າການສະເຫນີ ຖຼື ກຄາດວ່າຈະໄດົ້ ຮັບການກໍາຫນ ດໃນວັນເວລາຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້ , ເພນ, 
ແລະການຫ ຸ ດລ ງຂອງຍານບໍ ລິ ສຸດຕະຫ ອດໄປ. 

ໃນເບຼື ົ້ ອງຕ ົ້ ນ, ມີ ບໍ່ ມີ  "ເຄຼື່ ອງເຜ າບ ຊາຫລຼື ການເສຍສະລະ" ໃນເວລາທີ່ ພຣະເຈ ົ້ າ 
"ໄດົ້ ນໍ າເອ າພວກເຂ າອອກຈາກແຜ່ນດິ ນເອຢິ ບ" (ເຢເຣມີ ຢາ 
7:22). ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ເພ່ີມເນຼື່ ອງຈາກວ່າການບໍ່ ເຊຼື່ ອຟັງ (ທີ່ ພຣະ7: 21-27) 
ແລະພຣະສັນຍາໃຫມ່ທີ່ ຈະແຈົ້ ງວ່າພວກເຮ າບໍ່ ຈໍ າເປັນຕົ້ ອງມີ ການສະເຫນີ ເຜ າຫລຼື ການເສຍສະລະສັດໃນປັ
ດຈຸບັນ (ຍິ ວ 9: 11-15). 

ດ່ັງທີ່ ພວກເຮ າກິນອາຫານເຂ ົ້ າຈີ່  ແຕ່ລະມຼື ົ້ , 
ພວກເຮ າຮ ົ້ ວ່າພວກເຮ າມີ ເພຼື່ ອຫ ີ ກເວັົ້ ນການບາບທີ່ ແມ່ນອັດຕາສ່ວນໃນໂລກອົ້ ອມຂົ້ າງພວກເຮ າ. 

ເຮັດໄປຫ ຼື ເກັບຮັກສາໄວົ້ ? 

ໄດົ້ ວັນເວລາຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້ ເຮັດໃຫົ້ ຄ ນອຼື່ ນ? ພິຈາລະນາບາງສິ່ ງບາງຢ່າງອຼື່ ນທີ່ : 

ບໍ່ ຖຼື ກລ ບລົ້ າງດົ້ ວຍພຣະສັນຍາເດີ ມ 
ສັງເກດເຫັນວ່າວັນເວລາຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້ ມີ ໄລຍະເວລາໃດຫນຶ່ ງ, 
ມີ ສອງມຸມມອງອັນສ ງມຼື ົ້ . ແລະໄລຍະເວລານີ ົ້ ແມ່ນຖຼື ກສົ້ າງຕັົ້ ງຂຶ ົ້ ນຕະຫ ອດໄປ - 
ໃນຂະນະທີ່ ອິ ດສະລາແອນໄດົ້ ຍັງຢ ່ ໃນປະເທດເອຢິ ບ - 
ກ່ອນທີ່ ຈະກ ດຫມາຍວ່າດົ້ ວຍພິທີ ຂອງໂມເຊໄດົ້ ຮັບການໃຫົ້ ຫ ຼື ລາຍລັກອັກສອນ - 
ກ່ອນທີ່ ພຣະເຈ ົ້ າເຖິງແມ່ນວ່າການສະເຫນີ ພັນທະສັນຍາມີ ອາຍຸ! ສິ່ ງທີ່ ກ ດຂອງໂມເຊຫລຼື ພັນທະສັນ
ຍາມີ ອາຍຸ, ບໍ່ ເອ າມາໃຫົ້ ຫລຼື ສະຖາບັນ, ພວກເຂ າເຈ ົ້ າບໍ່ ສາມາດຢ ່ ຫ່າງ! ໃນການແປພາສາ ຂອງ, 
ໃນຂໍ ົ້ ທີ  17 ໄດົ້ ຖຼື ກແປ: "ຜ ນສະທົ້ ອນຮັກເວລານີ ົ້  ສະຖາບັນ, 
ທີ່ ຜ່ານມາ." ໄລຍະເວລາທັງຫມ ດແມ່ນລວມ. 
ນີ ົ້ ດຽວຄວນຈະພິສ ດວ່າວັນຍານບໍ ລິ ສຸດ - ແລະໃນເຈັດວັນຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້  - 
ກໍາລັງມີ ຜ ນຜ ກພັນໃນມຼື ົ້ ນີ ົ້ , ແລະຕະຫ ອດໄປ! 
ໃນປັດຈຸບັນ, ຖົ້ າຫາກວ່າຂໍ ົ້ ພຣະຄໍ າພີເຫ  ່ ານີ ົ້ ເກີ ດຂຼື ົ້ ນທີ  15, ບໍ່  14, ຍົ້ ອນວ່າພວກເຂ າແນ່ນອນເຮັດ, 
ແລະໃນທີ່ ນີ ົ້ ພິສ ດສະຫ ຸ ບ, 
ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນແມ່ນປັດສະຄາທີ່ ໄດົ້ ຈັດຕັົ້ ງກິດສໍ າລັບການຮັກ? ຄວາມຈິ ງແລົ້ ວມັນແມ່ນ! ແຕ່ບ ດເລຼື່ ອ
ງເຫ  ່ ານີ ົ້ ຂົ້ າງເທິ ງຫມາຍຄວາມວ່າແມ່ນຊຼື່ ນຊ ມແລະບໍ່ ປັດສະຄາ. ໃນວັກເລີ່ ມຕ ົ້ ນອ ບພະຍ ບ 12:21 
ປັດສະຄາຖຼື ກເອີ ົ້ ນອີ ກເທຼື່ ອຫນຶ່ ງເພຼື່ ອ, ແລະຂໍ ົ້ ພຣະຄໍ າພີ 24 ຈະກ່ໍສົ້ າງມັນຟໍເອຟເວີ ! ... 
ໃຫົ້ ສັງເກດເບິ່ ງປັດສະຄາຢ ່ ຄ ນດຽວ, ແລະຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນບໍ່ ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດົ້ ເຈັດວັນຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  
ໄດົ້ , ຫມາຍຄວາມວ່າ, ໃນສັນຍາລັກຂອງ, ເພຼື່ ອຮັບເອ າເລຼື ອດຂອງພຣະຄຣິ ດ, 
ແລະຈະສຼື ບຕ່ໍຢ ່ ໃນຄວາມບາບ - ເວ ົ້ າ ... ກ ດຫມາຍໄດົ້ ຖຼື ກເຮັດໄປ, 
ພວກເຮ າມີ ຄວາມພາຍໃຕົ້ ພຣະຄຸນ , ຊຶ່ ງຫມາຍຄວາມວ່າໃບອະນຸຍາດ, ຈະສຼື ບຕ່ໍຢ ່ ໃນຄວາມບາບ! 
ເຈັດມຼື ົ້ ຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້ ຮ ບຮັກສາຂອງພຣະບັນຍັດ, 
ຊຶ່ ງເປັນວິ ທີ ການບອກການວາງຫ່າງຂອງບາບຄ ນອຼື່ ນໄດົ້ . (ສິ່ ງທີ່ ທ່ານຄວນຮ ົ້ ກ່ຽວກັບປັດສະຄາແລະ
ງານບຸນຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້ . ຂ່າວດີ , ມີ ນາ 1979) 



ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນໃນຕ ົ້ ນປີ ບໍ່ ໄດົ້ ເຊຼື່ ອວ່າວັນເວລາຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  
ໄດົ້ ຖຼື ກເຮັດໄດົ້ ທັນທີ . ອັກຄະສາວ ກໂປໂລໄດົ້ ຮັບການຮັບຮອງຢ່າງຖຼື ກຕົ້ ອງຮັກສາ ທີ່ ມີ ເຂ ົ້ າຈີ່  (1 ໂກຣິ ນໂທ 5: 
7). ລາວແລະອຼື່ ນໆຍັງຫມາຍ / ສັງເກດເຫັນມັນແລະສັງເກດເຫັນມັນຢ ່ ນອກຂອງແຂວງຢ ດາຍ: 

6 ແຕ່ພວກເຮ າຈຶ່ ງລ ງເຮຼື ອອອກຈາກເມຼື ອງຟີ ລິ ບວັນເວລາຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້ , 
ແລະໃນຫົ້ າວັນເຈ ົ້ າໄດົ້ ໄປຢົ້ ຽມເມຼື ອງໂທອາດ, ບ່ອນທີ່ ພວກເຮ າຢ ່ ເຈັດມຼື ົ້ . (ກິດຈະການ 20: 6) 

ຖົ້ າຄຣິ ສຕຽນບໍ່ ໄດົ້ ຖຼື ກຮັກສາວັນເວລາຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້ , 
ພຣະວິ ນຍານບໍ ລິ ສຸດຈະບໍ່ ໄດົ້ ຮັບການດ ນໃຈເພຼື່ ອຈະໄດົ້ ຮັບການບັນທຶ ກໄວົ້ ເຊັ່ ນນີ ົ້ . ໃນປັດຈຸບັນນີ ົ້ ແມ່ນເປັນເ
ມຼື ອງຂອງຄ ນຕ່າງຊາດໃນເກ າຫລີ ຟີ ລິ ບ. ມັນໄດົ້  ໂດຍ - 
ດ່ັງນັົ້ ນຈຶ່ ງຮັກສາມຼື ົ້ ນີ ົ້ ໄດົ້ ບໍ່ ຈໍ າກັດສະຖານທີ່ ຄົ້ າຍຄຼື ເຢຣ ຊາເລັມ. ໃນຢ່າງຫນົ້ ອຍສອງສະຖານທີ່ ໃນພຣະສັນຍາໃ
ຫມ່, ພວກເຮ າເຫັນວ່າວັນເວລາຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້ ຈະໄດົ້ ຮັບການເກັບຮັກສາໄວົ້ ໃນພຼື ົ້ ນທີ່ ຂອງຄ ນຕ່າງຊາດ (1 
ໂກຣິ ນໂທ 5: 7; ກິດຈະການ 20: 6). 

ພິຈາລະນາຍັງຖະແຫ ງການ "ແຕ່ໃນຊ່ວງວັນເວລາຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້ " ໃນກິດຈະການ 12: 
3. ເນຼື່ ອງຈາກວ່າຜ ົ້ ຂຽນຂອງຄ ນຕ່າງຊາດລ ກາໄດົ້ ກ່າວເຖິງ ຂອງກິດຈະການອຼື່ ນຂອງຄ ນຕ່າງຊາດ 
(ກິດຈະການ 1: 1) 
ເປັນເຊັ່ ນນັົ້ ນເຂ າໄດົ້ ກ່າວເຖິງໃນມຼື ົ້ ນີ ົ້ ຖົ້ າຫາກວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຮ ົ້ ຈັກກັບຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຄ ນຕ່າງຊາດແ
ລະໄດົ້  ກັບການ? 

ບາງທີ ມັນຈະຕົ້ ອງເພ່ີມວ່າ 3 ສະຕະວັດທີ   
ອົ້ າງພຣະເຢຊ ສອນພວກລ ກສິ ດຂອງພຣະອ ງຄວນຮັກສາວັນເວລາຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  
ໄດົ້ ຈ ນກ່ວາເຂ າຈະກັບຄຼື ນມາ. ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຮ າບໍ່ ສາມາດອີ ງໃສ່ເອກະສານທີ່ , 
ມັນບໍ່ ຊີ ົ້ ໃຫົ້ ເຫັນວ່າບາງຄ ນໄດົ້ ຮັບການຮັກສາມຼື ົ້ ນັົ້ ນເຂ ົ້ າໄປໃນສະຕະວັດທີ  3 ໄດົ້ . 

ຂໍ ົ້ ມ ນຈາກພາຍນອກພະຄໍ າພີໄດົ້ ລາຍງານວ່າອັກຄະສາວ ກໂປໂລໄດົ້ , ແລະ, ຄຽງຄ ່ ກັບໂພລີ ຄາບຂອງ 
ແລະຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຕ ົ້ ນອຼື່ ນໆ, ເກັບຮັກສາໄວົ້ ວັນເວລາຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  (ຊີ ວິ ດຂອງໂພລີ ຄາບ, ບ ດທີ  2). 

ເຖິງວ່າຈະມີ ນີ ົ້ , 38 ປີ ແຫ່ງການສະພາຂອງ ຂອງສະຕະວັດທີ່ ສີ່  (363-364) 
ຫົ້ າມການສັງເກດການຂອງວັນເວລາຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  
ໄດົ້ . ຜ ົ້ ທີ່ ຢ ່ ໃນສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າບໍ່ ສາມາດປະຕິບັດຕາມຈໍ ານວນຫ າຍດໍ າລັດຂອງສະພາທີ່ ໄດົ້ ຕ່ໍຕົ້
ານພະຄໍ າພີແລະປະເພນີ ທໍາອິ ດຂອງສາດສະຫນາ. 

ດ່ັງນັົ້ ນ, ຕ່າງໆວັນສະບາໂຕຜ ົ້ ຮັກສາຢ່າງຕ່ໍເນຼື່ ອງເພຼື່ ອຮັກສາວັນເວລາຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ຫລັງຈາກນັົ້ ນ 
(ຢິ ວຄຣິ ສຕຽນ, ເຢຣ ຊາເລັມ, 1988, p 35... ເປັນ, pp 58,62,63. ຂອງ ຂອງ. II (ນິ ກາຍ 1-46) ພາກທີ  1, 
ຫມວດທີ  19, 7-9 1987, p 117-119) ແລະເຂ ົ້ າໄປໃນອາຍຸກາງແລະເກີ ນ (ໃນສະຕະວັດທີ ສິ ບຫ ກ.1993, pp 61-
62; ຂອງ ແລະນະວະນິ ຍາຍ, pp 57-58, ເປັນ ບານ B. ເຈັດຊາຍວັນ:... ແລະ ໃນປະເທດອັງກິດແລະ, 1600-
1800, ສະບັບທີ່  2, 2009, pp. 49-50). 

ດ່ັງທີ ່ ພວກເຮ າໃນສາດສະຫນາຈັກຕໍ ່ ຂອງພະເຈ ົ້ າບໍ ່ ຍອມຮັບວ່າສະພາຂອງ  
ໄດົ້ ກ່າວເຖິງສາສນາຈັກຄຣິ ສຕຽນແທົ້ , ພວກເຮ າຍັງຮັກສາວັນເວລາຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  
ໄດົ້ . ພວກເຮ າກິນອາຫານເຂ ົ້ າຈີ່  ບາງຢ່າງສໍ າລັບແຕ່ລະຄ ນໃນເຈັດວັນເປັນພະຄໍ າພີໄດົ້ ເຕຼື ອນ (ອ ບພະຍ ບ 
12:15; 13: 6; 23:15; 34:18). ເຂ ົ້ າຈີ່ ນີ ົ້ ສາມາດເຮັດໄດົ້ ຂອງພຼື ດທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ / ແກ່ນຂອງຫມາກໄມົ້ , 
ການນໍ າໃຊົ້ ຂອງເຂ ົ້ າສາລີ ບໍ່ ໄດົ້ , ທີ່ ກໍານ ດໄວົ້ . 



(ມັນອາດຈະໄດົ້ ຮັບການກ່າວເຖິງວ່າໃຜສາມາດກິນອາຫານທີ່ ອຼື່ ນທີ່ ບໍ່ ແມ່ນເຂ ົ້ າຈີ່ ພຽງແຕ່ 
ໃນລະຫວ່າງງານລົ້ ຽງດ່ັງກ່າວນີ ົ້ , ມັນເປັນພຽງແຕ່ວ່າບໍ່ ມີ ເຂ ົ້ າຈີ່  ແມ່ນໄດົ້ ຮັບການບໍ ລິ ໂພກ. ນອກຈາກນີ ົ້ , 
ບໍ່ ເຫມຼື ອນກັບປັດສະຄາ, ຄັົ້ ງທໍາອິ ດແລະຄັົ້ ງສຸດທົ້ າຍໃນວັນທີ ຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້ ມີ ວັນເຊັ່ ນ: 
ປະຈໍ າອາທິ ດວັນສະບາໂຕ, ຫນຶ່ ງໃນນັົ້ ນແມ່ນບໍ່ ໃຫົ້ ເຮັດວຽກ.) 

ໃນຂະນະທີ່ ບາງຢາກ ໄປບາງສ່ວນຈໍ ານວນຫ າຍຂອງພະຄໍ າພີໄດົ້ , 
ເຖິງແມ່ນວ່າມີ ແນ່ນອນເປັນຄວາມເຂ ົ້ າໃຈທາງວິ ນຍານທີ່ ໄດົ້ ວັນຍານບໍ ລິ ສຸດ, 
ບໍ່ ມີ ຍັງເປັນທາງດົ້ ານຮ່າງກາຍຫນຶ່ ງ. ແລະກາການເຄ າລ ບທາງດົ້ ານຮ່າງກາຍຈະຊ່ວຍໃຫົ້ ພວກເຮ າເຂ ົ້ າໃຈບ 
ດຮຽນທາງວິ ນຍານ. 

ວັນເວລາຂອງຮ ບພາບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອເຂ ົ້ າຈີ່  
ໄດົ້ ວ່າພວກເຮ າຊາວຄຣິ ດສະຕຽນແມ່ນເພຼື່ ອພະຍາຍາມທີ່ ຈະເຮັດໃຫົ້ ບາບແລະຫນົ້ າຊຼື່ ໃຈຄ ດອອກຈາກຊີ ວິ ດ
ຂອງພວກເຮ າ (ມັດທາຍ 16: 6-12; 23:28; ລ ກາ 12: 1). ໂດຍການຮັກສາພວກເຂ າຈະ, 
ມັນຈະຊ່ວຍໃຫົ້ ພວກເຮ າເພຼື່ ອໃຫົ້ ຮຽນຮ ົ້ ຖອດຖອນບ ດຮຽນທາງວິ ນຍານທີ່ ພຣະເຈ ົ້ າມີ ຈຸດປະສ ງ. 

4. ເພນ: ຄວາມຈິ ງກ່ຽວກັບການໂທແລະ 
ຂອງປະທານແຫ່ງພຣະເຈ ົ້ າຂອງທ່ານ 

ສ່ວນໃຫຍ່ຜ ົ້ ທີ່ ປະກອບອາຊີ ບພຣະຄຣິ ດຮ ົ້ ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບວັນເພນຕາຄອດ. ຫ າຍຢ່າງຖຼື ກຕົ້ ອງພິ
ຈາລະນາມັນເລີ່ ມຕ ົ້ ນຂອງຄຣິ ສຕະຈັກໄດົ້ . 

ຫ ັ ງຈາກທີ່ ພຣະເຢຊ ໄດົ້ ເສຍຊີ ວິ ດແລົ້ ວພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງໄດົ້ ຖຼື ກບອກໃຫົ້ ລໍ ຖົ້ າທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບພະລັງງານ
ຂອງພຣະວິ ນຍານຍານບໍ ລິ ສຸດ: 

4 ແລະຈະຖຼື ກສະກັນກັບເຂ າເຈ ົ້ າ, ພຣະອ ງໄດົ້ ສ່ັງພວກເຂ າບໍ່ ໃຫົ້ ອອກໄປຈາກເຢຣ ຊາເລັມ, 
ແຕ່ລໍ ຖົ້ າສໍ າລັບຄໍ າສັນຍາຂອງພຣະບິ ດາ, "ທີ່ ," ພຣະອ ງໄດົ້ ກ່າວວ່າ, 
"ທ່ານໄດົ້ ຍິ ນຈາກຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ; 5 ສໍ າລັບ ບຕິສະມາຢ່າງແທົ້ ຈິ ງກັບນົ້ໍ າ, ແຕ່ 
ທ່ານຈະໄດົ້ ຮັບການບັບຕິສະມາດົ້ ວຍພຣະວິ ນຍານຍານບໍ ລິ ສຸດບໍ່ ຫ າຍວັນຈາກໃນປັດຈຸບັນ. 
" (ກິດຈະການ 1: 4-5) 

ດ່ັງນັົ້ ນພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ລໍ ຖົ້ າແລະ: 
1 ໃນເວລາທີ່ ມຼື ົ້ ເພັນເຕກັອດໄດົ້ ໄດົ້ ຢ່າງເຕັມສ່ວນມາ, 
ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ທັງຫມ ດພົ້ ອມພຽງກັນໃນສະຖານທີ່ ຫນຶ່ ງ (ກິດຈະການ 2: 1). 

ສັງເກດເຫັນວ່າການຖະແຫ ງເນັົ້ ນຫນັກວ່າຄວາມຈິ ງທີ່ ວ່າມຼື ົ້ ເພັນເຕກັອດໄດົ້ ມາຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ຄໍ າພີໄບເບິ
ນເຮັດໃຫົ້ ມັນຈະແຈົ້ ງວ່າກອງປະຊຸມທີ່ ປະຕິບັດຕາມໄດົ້ ກ່ຽວຂົ້ ອງໂດຍກ ງກັບຄວາມຈິ ງທີ່ ວ່າມຼື ົ້ ເພັນເຕກັອດ
ໄດົ້ ມາຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ແລະ, 
ມັນໄດົ້ ເກີ ດຂຶ ົ້ ນກັບພວກສາວ ກເພາະພວກເຂ າໄດົ້ ທັງຫມ ດສັງເກດເບິ່ ງມັນຮ່ວມກັນ. 

ຕ່ໍໄປນີ ົ້ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ເກີ ດຂຶ ົ້ ນຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ: 
2 ທັນໃດນັົ້ ນມີ ມາສຽງຈາກສະຫວັນໄດົ້ , ເປັນພະລັງງານລ ມທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່, 
ແລະມັນເຕັມໄປຄ ວເຮຼື ອນທັງຫມ ດທີ່ ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຮັບການນ່ັງ. 3 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນມີ ປາກ ດແກ່ເຂ າ
ພາສາແບ່ງອອກເປັນຂອງໄຟ, 



ແລະອີ ກຄ ນຫນຶ່ ງນ່ັງຕາມພວກເຂ າແຕ່ລະ. 4 ແລະພວກເຂ າເຕັມໄປທັງຫມ ດດົ້ ວຍພຣະວິ ນຍານຍ
ານບໍ ລິ ສຸດແລະໄດົ້ ເລີ່ ມຕ ົ້ ນທີ່ ຈະເວ ົ້ າພາສາແປກໆອຼື່ ນໆ, ເປັນພຣະວິ ນຍານໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ. ... 
38 ແຕ່ເປໂຕໄດົ້ ກ່າວກັບພວກເຂ າ, "ການກັບໃຈ, 
ແລະໃຫົ້ ທຸກຄ ນຂອງທ່ານໄດົ້ ຮັບການບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊ ຄຣິ ດສໍ າລັບ ຂອງ 

ບາບ; ແລະທ່ານຈະໄດົ້ ຮັບຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິ ນຍານບໍ ລິ ສຸດ. 39 ສໍ າລັບຄໍ າສັນຍາແມ່ນເພຼື່ ອໃຫົ້
ທ່ານແລະເດັກນົ້ ອຍຂອງທ່ານ, 
ແລະທຸກຄ ນທີ່ ຢ ່ ໄກອອກເປັນຈໍ ານວນຫ າຍເປັນພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຈ ົ້ າຂອງພວກເຮ າຈະໂທຫາ. " 
40 ແລະມີ ຄໍ າອຼື່ ນໆຈໍ ານວນຫ າຍເຂ າໄດົ້ ເປັນພະຍານແລະຊັກຊວນໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ, ໂດຍກ່າວວ່າ, 
"ນັົ້ ນຈະລອດຈາກການຜະລິ ດ ນີ ົ້ ." 41 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນຜ ົ້ ທີ່  
ໄດົ້ ຮັບຄໍ າຂອງພຣະອ ງໄດົ້ ຮັບບັບຕິ; ແລະມຼື ົ້ ນັົ້ ນປະມານສາມພັນຄ ນໄດົ້ ຮັບເພ່ີມໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ. 42 ແລະ
ພວກເຂ າເຈ ົ້ າສຼື ບຍຶ ດຫມັົ້ ນໃນຄໍ າສອນຂອງອັກຄະສາວ ກໄດົ້ ແລະ, ໃນການພັກຜ່ອນຂອງເຂ ົ້ າຈີ່ , 
ແລະໃນຄໍ າອະທິ ຖານ. ... 47 ສັນລະເສີ ນພຣະເຈ ົ້ າແລະມີ ເງຼື່ ອນໄຂທີ່ ມີ ປະຊາຊ ນທັງຫມ ດ. ແລະພຣະຜ ົ້
ເປັນເຈ ົ້ າເພ່ີມສາດສະຫນາຈັກຕະລາງທີ່ ທີ່ ໄດົ້ ຖຼື ກບັນທຶ ກໄວົ້ . (ກິດຈະການ 2: 2-4, 38-42, 47). 

ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຮັບບາງສ່ວນຂອງພະລັງງານຂອງຍານບໍ ລິ ສຸດພຣະວິ ນຍານ. ແລະນີ ົ້ ແມ່ນພິຈາລະນາທີ່ ຈະເ
ລີ່ ມຕ ົ້ ນຂອງສາດສະຫນາຈັກຄ ນຄຣິ ດສະຕຽນໂດຍກາໂຕລິ ກ, ພວກປະທົ້ ວງສ່ວນໃຫຍ່, 
ພະຍານພະເຢໂຫວາແລະສາສນາຈັກຂອງກຸ່ມພະເຈ ົ້ າ. ດ່ັງນັົ້ ນພຣະວິ ນຍານຍານບໍ ລິ ສຸດໄດົ້ ຮັບໃນທີ່ ໃຊົ້ ເວລາ
ສະເພາະໃດຫນຶ່ ງ (ໃນເວລາດຽວກັນທີ່ ພວກຍິ ວຫລາຍຄ ນສັງເກດເຫັນວັນເພນຕາຄອດ) 
ແລະວ່າພວກສາວ ກຂອງພະເຍຊ ຍັງສັງເກດເບິ່ ງມັນ. 

ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນເລຼື່ ອງບັງເອີ ນ. 

ມີ ສິ່ ງອຼື່ ນອີ ກທີ່ ຈະວັນເພນຕາຄອດ? 

ຫ າຍຄ ນບໍ່ ຮັບຮ ົ້ ວ່າ 
ເປັນຕ ວແທນຫ າຍກ່ວາການໃຫົ້ ຂອງພຣະວິ ນຍານຍານບໍ ລິ ສຸດແລະການເລີ່ ມຕ ົ້ ນຂອງຄຣິ ສຕະຈັກໄດົ້ . 

ຊອກຫາຢ ່ ໃນຂໍ ົ້ ພຣະຄໍ າພີໃນເກ ່ າແລະໃຫມ່ຈັກພະຍານໃຫົ້ ຂໍ ົ້ ມ ນເພ່ີມເຕີ ມກ່ຽວກັບມຼື ົ້ ນີ ົ້ ແລະຄວາມຫມາຍຂ
ອງມັນ. 

ການລົ້ ຽງ ໄດົ້ ເກັບຮັກສາໄວົ້ ໂດຍຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຫ ັ ງຈາກຄັົ້ ງທໍາອິ ດຫນຶ່ ງ, 
ແຕ່ວ່າມີ ການກ່າວເຖິງການເວ ົ້ າໃນພາສາທີ່ ບໍ່ ມີ . ອັກຄະສາວ ກໂປໂລໄດົ້ ສຼື ບຕ່ໍຮັກສາ 
ທ ດສະວັດຫ ັ ງຈາກວັນເພນຕາຄອດໄດົ້ ກ່າວມາໃນພາກທີ ສອງຂອງປຼື ົ້ ມບັນທຶ ກຂອງກິດຈະການ. ສັງເກດເຫັ
ນສິ່ ງທີ່ ເຂ າວ່າ, ກ່ຽວກັບ 56: 

8 ສໍ າລັບຂົ້ າພະເຈ ົ້ າບໍ່ ຕົ້ ອງການທີ່ ຈະເຂ ົ້ າໄປເບິ່ ງທ່ານໃນປັດຈຸບັນກ່ຽວກັບວິ ທີ ການ; ແຕ່ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຫ
ວັງວ່າຈະຢ ່ ໃນຂະນະທີ່ ເປັນກັບທ່ານ, 
ຖົ້ າຫາກວ່າໃບອະນຸຍາດພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ. ແຕ່ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະພັກຢ ່ ໃນເມຼື ອງເອເຟໂຊຈ ນກ່ວາວັນເພ
ນຕາຄອດ (1 ໂກລິ ນໂທ 16: 8). 

ນີ ົ້ ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າໂປໂລໄດົ້ ຮ ົ້ ໃນເວລາທີ່ ເພັນເຕກັອດໄດົ້ , 
ວ່າພຣະອ ງຊ ງຮ ົ້ ສຶ ກວ່າຊາວໂກຣິ ນໂທຈະຕົ້ ອງຮ ົ້ ຈັກໃນເວລາທີ່ ເພັນເຕກັອດໄດົ້ , 



ແລະວ່າຊາວເອເຟໂຊຈະໄດົ້ ເປັນທີ່ ຮ ົ້ ຈັກໃນເວລາທີ່ ເພັນເຕກັອດໄດົ້ . ດ່ັງນັົ້ ນ, 
ມັນປາກ ດຂຼື ົ້ ນໄດົ້ ຖຼື ກສັງເກດເຫັນໂດຍ ແລະຄ ນຕ່າງຊາດໃນເມຼື ອງເອເຟໂຊແລະເມຼື ອງໂກລິ ນໂທ. 

ໃນປີ ຄ ນອຼື່ ນ, ອັກຄະສາວ ກໂປໂລຍັງຢາກຈະຢ ່ ໃນເຢຣ ຊາເລັມສໍ າລັບການເພັນເຕກັອດ, ປະມານ 60: 
16 ສໍ າລັບໂປໂລໄດົ້ ຕັດສິ ນໃຈທີ່ ຈະແລ່ນເລີ ຍເມຼື ອງເອເຟໂຊ, 
ດ່ັງນັົ້ ນທ່ານຈະບໍ່ ຈໍ າເປັນຕົ້ ອງໃຊົ້ ເວລາໃນອາຊີ ; ສໍ າລັບເຂ າໄດົ້  ກັບການຈະຢ ່ ໃນເຢຣ ຊາເລັມ, 
ຖົ້ າເປັນໄປໄດົ້ , ໃນວັນເພັນເຕກັອດໄດົ້  (ກິດຈະການ 20:16). 

ດ່ັງນັົ້ ນ, 
ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນໃນເຢຣ ຊາເລັມໄດົ້ ຖຼື ກຍັງສັງເກດເພນແລະໂປໂລໄດົ້ ສັງເກດເບິ່ ງມັນເກີ ນໄປ. ຖົ້ າບໍ່ ດ່ັງນັົ້ ນ, 
ຈະບໍ່ ມີ ເຫດຜ ນຈະແຈົ້ ງວ່າເປັນຫຍັງໂປໂລຕົ້ ອງການຢາກຈະຢ ່ ໃນເຢຣ ຊາເລັມໃນວັນເພັນເຕກັອດໄດົ້ . 

ໄລຍະການເພັນເຕກັອດໄດົ້ ເປັນໄລຍະກເຣັກຫມາຍ 
50 th. ໄລຍະທີ່ ມາຈາກຄໍ າອະທິ ບາຍດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ົ້ ຍິ ວຂອງການຄິ ດໄລ່ວັນທີ : 

15 ແລະທ່ານຈະນັບສໍ າລັບຕ ນເອງຈາກມຼື ົ້ ຫ ັ ງຈາກວັນສະບາໂຕ, ຈາກມຼື ົ້ ທີ່ ທ່ານໄດົ້ ນໍ າເອ າ 
ຂອງສະຫນອງດ່ັງກ່າວຄຼື ົ້ ນໄດົ້ : 
ເຈັດມຸມມອງອັນຈະໄດົ້ ຮັບການສໍ າເລັດ. 16 ຈໍ ານວນຫົ້ າສິ ບວັນຈ ນເຖິງທຸກວັນຫ ັ ງຈາກວັນສະບາໂຕ
ທີ່ ເຈັດ (ລະບຽບພວກເລວີ  23: 15-16). 

ມຼື ົ້ ເພັນເຕກັອດມີ ຊຼື່ ຫ າຍ, ແລະເນຼື່ ອງຈາກວ່າ, 
ຈໍ ານວນຫນຶ່ ງໄດົ້ ຮັບການສັບສ ນກ່ຽວກັບມັນ. ຊຼື່ ພຣະຄໍ າພີອຼື່ ນໆຂອງຕ ນປະກອບມີ : ຂອງການເກັບກ່ຽວໄດົ້ , 
ຂອງອາທິ ດແລະວັນຂອງຜ ນທໍາອິ ດທີ່ . 

ປະເພນີ ຢິ ວແລະໃນເວລາທີ່ ເປັນ? 

ຮົ້ ອງຕິດຕາມໄປນໍ າບຸນສັກສິ ດຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, ຊຶ່ ງໄດົ້ ເລີ່ ມຕ ົ້ ນຢ ່ ທີ່ : 
29 ທ່ານຈະມີ ເພງທີ່ ເປັນໃນຕອນກາງຄຼື ນໃນເວລາທີ່ ງານບຸນສັກສິ ດແມ່ນເກັບຮັກສາໄວົ້ , 
ແລະຄວາມເບີ ກບານຂອງຫ ວໃຈເປັນໃນເວລາທີ່ ຫນຶ່ ງໄປກັບປຸົ້ ງຢ ່ ໂຄນ, 
ເພຼື່ ອມາເຂ ົ້ າໄປໃນພ ເຂ າຂອງພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ, ເພຼື່ ອທີ່ ນຸພາບຂອງອິ ດສະຣາເອນ. (ເອຊາອີ  30:29) 

ຊາວຢິ ວທີ່ ທັນສະໄຫມມີ ແນວໂນົ້ ມທີ່ ຈະໂທຫາ ໂດຍໄລຍະ  ໄດົ້ . 

ບາງຄ ນໄດົ້ ເກີ ດຄວາມສັບສ ນໃນເວລາທີ່ ໂຄ. ຊາວຢິ ວຫ າຍຄ ນບໍ ່ ຮັກສາມັນໃນມຼື ົ້ ດຽວກັນວ່າສາສນາຈັກຢ່າງ
ຕໍ ່ ເນຼື ່ ອງຂອງພຣະເຈ ົ້ າເຮັດໃຫົ້ ມັນ. 

ພວກຊາດ ກາຍຢ່າງຖຼື ກຕົ້ ອງເວ ົ້ າວ່າ "ທີ່  ສະເຫມີ ຈະຕ່ໍາກ່ສຸດວັນອາທິ ດ," ຢ່າງໃດກໍຕາມ "[ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ] n 
ຫ ັ ງມຸດແລະວັນນະຄະດີ ... ຢ ່ ໃນຄັົ້ ງທີ  6 ຂອງ ໄດົ້ "  p. 212 , ວຽນນາ, 1861.. ສາລານຸກ ມ ຂອງ 1906) 
ວັນທີ ຊາວຢິ ວຫ າຍໃນປັດຈຸບັນນໍ າໃຊົ້  (ຊຶ່ ງແມ່ນຢ ່ ໃນວັນນະຄະດີ ໄປສະນີ , 
ລະມຸດຊຶ່ ງໄດົ້ ເຮັດໃຫົ້ ຮ່ວມກັນຫ ັ ງຈາກພຣະສັນຍາເດີ ມແລະພຣະຄໍ າພີ), 
ເປັນການປ່ຽນແປງໃນພາຍຫລັງແລະບໍ່ ແມ່ນວັນທີ ໃນພຣະຄໍ າພີ 
. ພວກເຮ າໃນສາດສະຫນາຈັກຕໍ ່ ຂອງພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ສັງເກດເຫັນວິ ທີ ການໃນພຣະຄໍ າພີ . 

ແຈົ້ ງການຍັງດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ົ້ ຈາກອະດີ ດອາຈານໂລດແສກສ໌ : 



ພວກຟາຣີ ຊາຍ, 
ຜ ົ້ ທີ່ ເຊຼື່ ອກັນວ່າຢ ່ ໃນປາກກ ດຫມາຍເຊັ່ ນດຽວກັນກັບລາຍລັກອັກສອນຫນຶ່ ງເຂ ົ້ າໃຈ "ວັນສະບາໂຕ" 
ຫມາຍຄວາມວ່າ, ໃນທີ່ ນີ ົ້ , ໃນມຼື ົ້ ທໍາອິ ດຂອງ (15 ເມສາ). ພວກຊາດ ກາຍ, 
ຜ ົ້ ທີ່ ເຊຼື່ ອກັນວ່າຢ ່ ໃນກ ດຫມາຍວ່າດົ້ ວຍລາຍລັກອັກສອນເທ ່ ານັົ້ ນ, 
ໄດົ້ ເອ າຄວາມຮ ົ້ ຫນັງສຼື . ມຼື ົ້ ຫ ັ ງຈາກວັນສະບາໂຕເປັນວັນອາທິ ດ. ດ່ັງນັົ້ ນຈຶ່ ງນັບໄດົ້ ສະເຫມີ ເລີ່ ມຕ ົ້ ນໃ
ນວັນອາທິ ດ, ແລະ, ຫົ້ າສິ ບມຼື ົ້ ຕ່ໍມາ, 
ຍັງສະເຫມີ ໄປຕ ກໃນວັນອາທິ ດ. (ກະສອບຄວາມຄິ ດສໍ າລັບການ, ເດຼື ອນມິຖຸນາ 3, 2014) 

ຄຣິ ສຕຽນຄວນຈໍ າໄວົ້ ວ່າພຣະເຢຊ ຕັດສິ ນລ ງໂທດພວກຟາຣີ ຊາຍໄດົ້ ສໍ າລັບການອາໄສຫ າຍເກີ ນໄປກ່ຽວກັບ
ກ ດຫມາຍສຼື ບປາກໃນໄລຍະກ ດຫມາຍລາຍລັກອັກສອນໄດົ້  (ມາລະໂກ 7: 5-
13). ພະເຍຊ ບອກໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຖຼື ກ 
"ເຮັດໃຫົ້ ພຣະຄໍ າຂອງພຣະເຈ ົ້ າຂອງບໍ່ ມີ ຜ ນກະທ ບໂດຍຜ່ານການປະເພນີ ຂອງທ່ານທີ່ ທ່ານໄດົ້ ມອບຕ່ໍໆກັນໄ
ປ. ແລະສິ່ ງດ່ັງກ່າວຈໍ ານວນຫ າຍທີ່ ທ່ານເຮັດ" (ມາລະໂກ 7:13). 

ແລະ, ເປັນສະແດງໃຫົ້ ເຫັນຂົ້ າງລຸ່ມນີ ົ້ , 
ຫມາຍເຖິງທີ່ ໃຊົ້ ເວລາການຄິ ດໄລ່ຂອງຫົ້ າສິ ບເປັນທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບຜ ນທໍາອິ ດທີ່ : 

16 ຈໍ ານວນຫົ້ າສິ ບວັນຈ ນເຖິງທຸກວັນຫ ັ ງຈາກຄັົ້ ງທີ  VII 
ວັນສະບາໂຕ; ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນທ່ານຈະສະເຫນີ ໃຫົ້ ສະຫນອງດ່ັງກ່າວເມັດພຼື ດໃຫມ່ເພຼື່ ອພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ.
 17 ທ່ານຈະຕົ້ ອງເອ າມາຈາກທີ່ ຢ ່ ອາໃສຂອງທ່ານທັງສອງ 
ຄຼື ົ້ ນຂອງສອງສິ ບຂອງເອຟາ. ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະໄດົ້ ຮັບການທາດແປົ້ ງປັບໄຫມ; ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະໄດົ້
ຮັບການ ກັບ. ພວກເຂ າເຈ ົ້ າມີ ຜ ນທໍາອິ ດທີ່ ພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ (ລະບຽບພວກເລວີ  23: 16-17). 

ໃນເວລາທີ່ ທ່ານຈະຖຼື ກນັບຫົ້ າສິ ບວັນຈ ນເຖິງທຸກວັນຫ ັ ງຈາກຄັົ້ ງທີ  VII ວັນຊະບາໂຕ, 
ທ່ານພ ບວ່າໂຄສະເຫມີ ກັບມາໃນວັນອາທິ ດ.  ແລ່ນຈາກ ວັນເສ າຈ ນກ່ວາ ວັນອາທິ ດ. 
ຜ ົ້ ທີ່ ອົ້ າງວ່າໄດົ້ ພ ບໂພລີ ຄາບຂອງ ຂຽນວ່າອັກຄະສາວ ກໄດົ້ ເກັບຮັກສາໄວົ້  ໃນວັນອາທິ ດ (ອງ, 7). 

ຜ ນທໍາອິ ດ 

ການນໍ າໃຊົ້ ຂອງຄໍ າວ່າ "ຜ ນທໍາອິ ດ" ຊີ ົ້ ໃຫົ້ ເຫັນການເກັບກ ົ້ ຄັົ້ ງທີ ສອງ. ແລະຕ ວຈິ ງແລົ້ ວ, 
ນີ ົ້ ເຊັ່ ນດຽວກັນໄດົ້ ຊີ ົ້ ໃຫົ້ ເຫັນໃນພຣະຄໍ າພີເດີ ມ: 

16 ... ຊຼື່ ນຊ ມຂອງການເກັບກ່ຽວ, 
ຜ ນທໍາອິ ດຂອງການອອກແຮງງານຂອງທ່ານທີ່ ທ່ານໄດົ້ ໄປກົ້ າໃນພາກສະຫນາມໄດົ້ ; 17 ແລະຊຼື່ ນຊ ມ
ຂອງ ຢ ່ ໃນຕອນທົ້ າຍຂອງປີ ດ່ັງກ່າວ, 
ໃນເວລາທີ່ ທ່ານໄດົ້ ເກັບກໍາໃນຫມາກໄມົ້ ຂອງແຮງງານຂອງທ່ານຈາກພາກສະຫນາມ (ອ ບພະຍ ບ 
23: 16-17) ໄດົ້ .  
 
22 ແລະທ່ານຈະສັງເກດເຫັນຊຼື່ ນຊ ມຂອງອາທິ ດຂອງ ຜ ນທໍາອິ ດ ຂອງການເກັບກ ົ້  ໄດົ້ , 
ແລະຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ຢ ່ ໃນຕອນທົ້ າຍປີ ໄດົ້  (ການອ ບພະຍ ບ34:22) ໄດົ້ . 
26 ນອກຈາກນີ ົ້ ກ່ຽວກັບວັນຂອງຜ ນທໍາອິ ດທີ່ ໄດົ້ , 
ໃນເວລາທີ່ ທ່ານເອ າມາໃຫົ້ ສະຫນອງດ່ັງກ່າວເມັດພຼື ດໃຫມ່ເພຼື່ ອພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າທີ່ ຊຼື່ ນຊ ມຂອງອາທິ
ດ, ທ່ານຈະມີ ຊຸມບໍ ລິ ສຸດ (ຈໍ ານວນ 28:26). 



ໃນຂະນະທີ່ ບາງຄໍ າເຫັນພວກປະທົ້ ວງຫມາຍຄວາມວ່າແມ່ນສະຫນອງດ່ັງກ່າວຄຼື ົ້ ນ 
ເປັນທີ່ ຊຼື່ ນຊ ມຂອງຜ ນທໍາອິ ດທີ່  (ເຊັ, 1997, p. 213), ນີ ົ້ ແມ່ນການເອີ ົ້ ນຊຼື່ ຜິດໄດົ້ . ໃນຂະນະທີ່  "ເປັນ ຂອງ 
ຜ ນທໍາອິ ດ" ໄດົ້ ຖຼື ກນໍ າສະເຫນີ ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ (ລະບຽບພວກເລວີ  23: 10-11), ເປັນສະແດງໃຫົ້ ເຫັນຂົ້ າງເທິ ງນີ ົ້ , 
ຄໍ າພີໄບເບິ ນກັບຊຼື່ ນຊ ມຂອງອາທິ ດເປັນເວລາຂອງຜ ນທໍາອິ ດທີ່  (ບໍ່ ພຽງແຕ່ຫນຶ່ ງ) ໄດົ້ . 

ແນວໃດບໍ່ ຄິ ດຂອງຜ ນທໍາອິ ດທີ່ ຊ່ວຍໃຫົ້ ພວກເຮ າເຂ ົ້ າໃຈມຼື ົ້ ນີ ົ້ ? 

ໄດົ້ ຊຼື່ ນຊ ມຂອງເພນຫ ຼື  ຂອງ ຜ ນທໍາອິ ດ (ອ ບພະຍ ບ 34:22) 
ໄດົ້ ເຕຼື ອນພວກເຮ າວ່າພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ໃນປັດຈຸບັນໂທຫາພຽງແຕ່ເປັນຂະຫນາດນົ້ ອຍ "ຜ ນທໍາອິ ດ" 
ການເກັບກ ົ້ ຈິ ດວິ ນຍານ, ມີ ສຸດທົ້ າຍວັນ ມາເຊິ່ ງຮ ບການເກັບກ ົ້ ທີ່ ໃຫຍ່ຕ່ໍມາ. ການເກັບກ ົ້ ພາກຮຽນ, 
ໃນເຂດທີ່ ສຸດ, ໃນຫ າຍຂະຫນາດນົ້ ອຍກ່ວາການເກັບກ ົ້ ຕ່ໍາກ່ວາຫ າຍກວ່າເກ ່ າ, 
ແລະນີ ົ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້ າແຫ່ງຄວາມລອດສໍ າລັບມະນຸດ. 

ແຕ່ສິ່ ງທີ່ ກ່ຽວກັບພຣະເຢຊ ? ບໍ່ ແມ່ນເຂ າປະເພດຂອງ ຜ ນທໍາອິ ດ ບໍ ? 

ແມ່ນແລົ້ ວ, ແນ່ນອນພຣະອ ງແມ່ນ.  ສັງເກດ: 
20 ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນຄຣິ ດແມ່ນເພ່ີມຂຶ ົ້ ນຈາກການຕາຍ, 
ແລະໄດົ້ ກາຍເປັນຜ ນທໍາອິ ດຂອງຜ ົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຫ ຸ ດນອນຫລັບ. 21 ເພາະວ່າມະນຸດມາການເສຍຊີ ວິ ດ, 
ໂດຍຜ ົ້ ຊາຍຍັງມາຟຼື ົ້ ນຄຼື ນຊີ ວິ ດຂອງຄ ນຕາຍ. 22 ສໍ າລັບໃນອາດາມເປັນທັງຫມ ດເສຍຊີ ວິ ດ, 
ເຖິງແມ່ນວ່າໃນພຣະຄຣິ ດທັງຫມ ດຈະໄດົ້ ຮັບການມີ ຊີ ວິ ດຢ ່ . 23 ແລະແຕ່ລະຄ ນໃນຄໍ າສ່ັງຂອງຕ ນເອ
ງ: ພຣະຄຣິ ດ ຜ ນທໍາອິ ດ, ຫລັງຈາກນັົ້ ນຜ ົ້ ທີ່ ມີ ພຣະຄຣິ ດຢ ່ ຂອງພຣະອ ງຈະມາເຖິງ. (1 ໂກລິ ນໂທ 15: 
20-23). 

ພຣະຄຣິ ດເປັນປະຕິບັດຕາມການສະເຫນີ ຂາຍ ຄຼື ົ້ ນໃນລະບຽບພວກເລວີ  23: 10-11. ພຣະອ ງເປັນພຣະ 
ຂອງ ຜ ນທໍາອິ ດ 
ໄດົ້ . ພຣະອ ງຍັງໄດົ້ ບັນລຸຜ ນພາລະບ ດບາດທີ່ ໃນເວລາທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້ ສະເດັດຂຶ ົ້ ນໄປສະຫວັນໃນວັນອາທິ ດ 
(ເຄຼື່ ອງບ ຊາທີ່  ນີ ົ້ ແມ່ນກ່ຽວກັບວັນອາທິ ດ) ຫ ັ ງຈາກພຣະອ ງໄດົ້ ຟຼື ົ້ ນຄຼື ນຊີ ວິ ດ (ການອ ບພະຍ ບ 20: 
1,17). ແຕ່ບໍ່ ເຂ າຫ ຼື ຕິດຕາມທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຂອງພຣະອ ງໄດົ້ ສັງເກດເຫັນສິ່ ງທີ່ ປະຈຸບັນເອີ ົ້ ນວ່າ. 

ນອກຈາກນີ ົ້ , ສັງເກດເຫັນວ່າພຣະເຢຊ ໄດົ້ ນໍ າເອ າພວກເຮ າອອກໄປເພຼື່ ອຍັງມີ ປະເພດຂອງຜ ນທໍາອິ ດເປັນ: 
18 ຂອງພຣະອ ງເອງພຣະອ ງຈະນໍ າເອ າພວກເຮ າອອກໄປໂດຍພຣະຄໍ າຂອງຄວາມຈິ ງ, 
ວ່າພວກເຮ າອາດຈະເປັນປະເພດຂອງ ຜ ນທໍາອິ ດ ຂອງສິ່ ງມີ ຊີ ວິ ດຂອງພຣະອ ງ (ຢາໂກໂບ 1:18) 
ເປັນ. 

ດ່ັງນັົ້ ນໃນຂະນະທີ່ ພຣະເຢຊ ເປັນຜ ນທໍາອິ ດຕ ົ້ ນສະບັບເພຼື່ ອເປັນຕ ວແທນຂອງຄຼື ົ້ ນສະຫນອງດ່ັງກ່າວ 
ຄລິ ດສະຕຽນແທົ້ ມີ ປະເພດຂອງຜ ນທໍາອິ ດ, ເປັນຕ ວແທນໂດຍວັນເພັນເຕກັອດໄດົ້ ."ຜ ນທໍາອິ ດ" 
ຫມາຍຄວາມວ່າພຽງແຕ່ບໍ່ ພໍເທ ່ າໃດຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງການເກັບກ ົ້ ໄດົ້ ໃນອາຍຸສ ງສຸດນີ ົ້  ( cf. ລຼື ກາ 
12:32; 9:27; 11: 5) - ແຕ່ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຍັງໄດົ້ ຫມາຍຄວາມວ່າຈະມີ ການເກັບກ ົ້ ທີ່ ໃຫຍ່ - ເປັນ 
ທີ່ ໃຊົ້ ເວລາທີ່ ທຸກຄ ນທີ່ ບໍ່ ໄດົ້ ມີ ໂອກາດສໍ າລັບຄວາມລອດເປັນຕ່ໍມາຈະມີ ໂອກາດທີ່ ແທົ້ ຈິ ງແລະທີ່ ແທົ້ ຈິ ງ. 

ສັງເກດເຫັນສິ່ ງທີ່ ເປໂຕໄດົ້ ກ່າວກ່ຽວກັບວັນເພນຕາຄອດ: 
29 "ຜ ົ້ ຊາຍແລະພ່ີນົ້ ອງທັງຫລາຍໃຫົ້ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າເວ ົ້ າ ກັບທ່ານຂອງພະສັງຄະລາດ, 
ວ່າພຣະອ ງເປັນທັງສອງເສຍຊີ ວິ ດແລະຖຼື ກຝັງໄວົ້ , 



ແລະອຸບໂມງຂອງຕ ນເປັນກັບພວກເຮ າຈ ນເຖິງທຸກວັນນີ ົ້ . 30 ດ່ັງນັົ້ ນ, ເປັນສາດສະດາ, 
ແລະຮ ົ້ ວ່າພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ປະຕິຍານດົ້ ວຍ ຄໍ າສາບານຕ່ໍເຂ າວ່າຂອງຫມາກຂອງຮ່າງກາຍຂອງພຣະອ ງ, 
ຕາມທາງຂອງເນຼື ົ້ ອຫນັງພຣະອ ງຈະຍ ກຂຶ ົ້ ນພຣະຄຣິ ດໄດົ້ ນ່ັງຢ ່ ເທິ ງບັນລັງຂອງພຣະອ ງ, 31 ເຂ າ, ນີ ົ້ , 
ໄດົ້ ໂອົ້ ລ ມກ່ຽວກັບຟຼື ົ້ ນຄຼື ນຊີ ວິ ດຂອງພຣະຄຣິ ດ, ວ່າຈິ ດວິ ນຍານຂອງພຣະອ ງບໍ່ ໄດົ້ ປະໄວົ້ ໃນ, 
ຫ ຼື ບໍ່ ເນຼື ົ້ ອຫນັງຂອງພຣະອ ງເບິ່ ງສໍ ົ້ ລາດບັງຫ ວງ. 32 ພຣະເຢຊ ນີ ົ້ ພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຍ ກຂຶ ົ້ ນມາເຖິງ, 
ຊຶ່ ງໃນນັົ້ ນພວກເຮ າກໍເປັນພະຍານທັງຫມ ດ. 33 ດ່ັງນັົ້ ນຖຼື ກເຊີ ດຊ ທີ່ ພຣະຫັດຂວາຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 
ແລະໄດົ້ ຮັບຈາກພຣະບິ ດາສັນຍາຂອງພຣະວິ ນຍານຍານບໍ ລິ ສຸດ, ພຣະອ ງຖອກເທ . 
ທີ່ ໃນປັດຈຸບັນທີ່ ທ່ານເຫັນແລະໄດົ້ ຍິ ນ (ກິດຈະການ 2: 29-33) 

ສັງເກດເຫັນວ່າເປໂຕ, ໃນວັນເພນຕາຄອດ, 
ອົ້ າງອີ ງເຖິງພຣະເຢຊ ເປັນຫມາກແລະວ່າພຣະອ ງໄດົ້ ຍ ກຂຶ ົ້ ນມາ.  
ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າພຣະເຈ ົ້ າໃຫົ້ ພອນນີ ົ້ ການເກັບກ ົ້ ຂະຫນາດນົ້ ອຍໂດຍໃຫົ້ ພຣະວິ ນຍານຍານບໍ ລິ ສຸດຂອງພ
ຣະອ ງເພຼື່ ອວ່າພວກເຮ າສາມາດເອ າຊະນະ, 
ເຮັດແນວໃດເຮັດວຽກຂອງພຣະອ ງແລະການຂະຫຍາຍຕ ວທາງວິ ນຍານເຖິງແມ່ນວ່າອາໃສຢ ່ ໃນ 
"ອາຍຸສ ງສຸດຄວາມຊ ່ ວຮົ້ າຍນີ ົ້ ໃນປະຈຸບັນ" (ການອ ບພະຍ ບ1: 4) 

ໃນປັດຈຸບັນພຣະເຢຊ ບໍ່ ພຽງແຕ່ທໍາອິ ດຂອງ ຜ ນທໍາອິ ດ ໄດົ້ , 
ພຣະອ ງກໍຍັງລ ກຄ ນທໍາອິ ດໃນບັນດາພ່ີນົ້ ອງຫ າຍ: 

29 ສໍ າລັບຜ ົ້ ທີ່ ພຣະອ ງ, ພຣະອ ງຍັງໄດົ້  ຈະໄດົ້ ຮັບການ ກັບຮ ບພາບຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອ ງ, 
ພຣະອ ງເປັນທັງລ ກຄ ນທໍາອິ ດໃນບັນດາພ່ີນົ້ ອງຈໍ ານວນຫ າຍ (ການອ ບພະຍ ບ8:29) ໄດົ້ .  
 
5 ພຣະເຢຊ ຄຣິ ດ, ການເປັນພະຍານທີ່ ສັດຊຼື່ , ຈາກຕາຍ (ພຣະນິ ມິດ 1: 5). 

ນັບຕັົ້ ງແຕ່ພຣະເຢຊ ເປັນລ ກຄ ນທໍາອິ ດໄດົ້ , 
ແນ່ນອນວ່ານີ ົ້ ຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ ມີ ຈະກາຍເປັນຄ ນອຼື່ ນຜ ົ້ ທີ່ ມີ ຄວາມຈະເຫມຼື ອນດ່ັງພຣະອ ງ. ດ່ັງນັົ້ ນ, 
ກາຍເປັນເຫມຼື ອນດ່ັງພຣະເຢຊ ຄຣິ ດຍັງເປັນສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງຂໍ ົ້ ຄວາມຂອງ 
ໄດົ້ . ແນ່ນອນວ່າຄວາມຄິ ດຂອງກາຍເປັນເຫມຼື ອນດ່ັງພຣະຄຣິ ດໄດົ້ ຖຼື ກສອນທ ່ ວພຣະຄໍ າພີແລະບໍ່ ຈໍ າກັດວັນ
ເພນຕາຄອດ. ສັງເກດເຫັນສິ່ ງທີ່ ໂຢຮັນໄດົ້ ຂຽນ: 

2 ... ພວກເຮ າຈະເປັນເຫມຼື ອນດ່ັງພຣະອ ງ (1 ໂຢຮັນ 3: 2). 

ເນຼື່ ອງຈາກວ່າມັນເປັນຊຸມບໍ ລິ ສຸດ, ມັນແມ່ນການສັງເກດທີ່ ຄົ້ າຍຄຼື ກັນກັບປະຈໍ າອາທິ ດວັນສະບາໂຕ, 
ແຕ່ມີ ການສະເຫນີ  (ພຣະບັນຍັດສອງ 16:16). ໃນພຣະຄໍ າພີເດີ ມ, ຊຼື່ ນຊ ມຂອງອາທິ ດ, 
ທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບຜ ນທໍາອິ ດ, ໄດົ້ ເກັບຮັກສາໄວົ້  50 ວັນຫ ັ ງຈາກວັນສະບາໂຕຫ ັ ງຈາກທີ່ ປັດສະຄາ. 

ຫ ັ ງຈາກການເສຍຊີ ວິ ດຂອງພຣະຄຣິ ດ, ອັກຄະສາວ ກໄດົ້ ເຕ ົ້ າໂຮມກັນໃນວັນນັົ້ ນ. ແລະໃນວັນນັົ້ ນ, 
ພຣະວິ ນຍານຍານບໍ ລິ ສຸດໄດົ້ ຖອກເທລ ງມາເພຼື່ ອສະຫນອງຊາວຄຣິ ດສະຕຽນສາມາດເຂ ົ້ າເຖິງພະເຈ ົ້ າເປັນປ
ະເພດຂອງ ຜ ນທໍາອິ ດ ໄດົ້ . ພຣະເຢຊ ແມ່ນຄັົ້ ງທໍາອິ ດຂອງ ຜ ນທໍາອິ ດ 
ເຫ  ່ ານີ ົ້ ແລະຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຜ ົ້ ທີ່ ຖຼື ກເອີ ົ້ ນໃນອາຍຸສ ງສຸດນີ ົ້ ຍັງຈະ ຜ ນທໍາອິ ດ ດ່ັງທີ່ ພຣະອ ງເປັນ 
(ຜ ົ້ ທີ່ ເອີ ົ້ ນວ່າຕ່ໍມາແມ່ນຍັງຈະເປັນພຣະເຢຊ , ແຕ່ພຽງແຕ່ຈະບໍ່ ສາ ຜ ນທໍາອິ ດ). 

ສາມາດບໍ ລິ ສຸດວັນຮັບເກັບຮັກສາໄວົ້ ນອກຂອງເຢຣ ຊາເລັມ? 

ບາງຄ ນໄດົ້ ຊີ ົ້ ໃຫົ້ ເຫັນວ່າໃນພຣະຄໍ າພີຍານບໍ ລິ ສຸດວັນບໍ່ ສາມາດໄດົ້ ຮັບການເກັບຮັກສາໄວົ້ ໃນປັດຈຸບັນຍົ້ ອນວ່
າເຂ າເຈ ົ້ າຈະຮຽກຮົ້ ອງໃຫົ້ ທຸກຄ ນຈະໄປເຢຣ ຊາເລັມ. 



ແຕ່ວ່າບໍ່ ແມ່ນກໍລະນີ ທີ່ ທາງປະຫວັດສາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີ ພຣະເຢຊ . 

ຕ່ໍການເລີ່ ມຕ ົ້ ນຂອງກະຊວງຂອງພຣະອ ງໃນຂະນະທີ່ ຢ ່ ໃນເມຼື ອງນາຊາເລດ, ພຣະເຢຊ ເວ ົ້ າເຖິງກ່ຽວກັບ 
"ມຼື ົ້ ຂອງວັນສະບາໂຕ" (ລ ກາ 4:16).  ຍັງຖຼື ກເອີ ົ້ ນວ່າຊຼື່ ນຊ ມຂອງອາທິ ດ / ມຸມມອງອັນໄດົ້  (ພຣະບັນຍັດສອງ 
16: 
10,16). ທີ່ ລ ກາຫມາຍຄວາມວ່າການອອກສຽງສາມາດໄດົ້ ຮັບການຢຼື ນຢັນໂດຍຊອກຫາຢ ່ ໃນໄລຍະກເຣັກຕ ວ
ຈິ ງ. ຄໍ າທີ່ ແທົ້ ຈິ ງ (ກຸ່ມບໍ ່ ແຮງຂອງຄໍ າສັບຕ່າງໆເຊ່ັນ:) ສໍ າລັບວັນສະບາໂຕ, σαββάτων, ເປັນພະຫ ພ ດ 
(σαββάτω, ໃນລ ກາ 14: 1, ແມ່ນອອກສຽງ). ການ ໄດົ້ ຖຼື ກແປຕ ວອັກສອນດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ົ້ : 

16 ແລະພຣະອ ງໄດົ້ ມາເຂ ົ້ າໄປໃນເມຼື ອງນາຊາເລດບ່ອນທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້ ນໍ າເອ າເຖິງ. ແລະຕາມທໍານຽມ
ຂອງພຣະອ ງ, ພຣະອ ງໄດົ້ ໃນມຼື ົ້ ຂອງວັນສະບາໂຕໄດົ້ , ເຂ ົ້ າໄປໃນທໍາມະສາລາ, 
ແລະໄດົ້ ຢຼື ນຢ ່ ເຖິງອ່ານ. (ລ ກາ 4:16, ສີ ຂຽວ) 

ດ່ັງນັົ້ ນ, ນີ ົ້ ຈະຊ່ວຍໃຫົ້ ການສະແດງທີ່ ມີ ໃຜສາມາດຮັກສາເປັນວັນບໍ ລິ ສຸດ, ເປັນພຣະເຢຊ ໄດົ້ , 
ໃນສະຖານທີ່ ອຼື່ ນທີ່ ບໍ່ ແມ່ນເຢຣ ຊາເລັມ. ພຣະອ ງຍັງໄດົ້ ເບິ່ ງຄຼື ວ່າຈະເປັນໄປໄດົ້ ຮັກສາວັນສັກສິ ດຄ ນອຼື່ ນໃນແ
ຂວງຄາລີ ເລໃນລ ກາ 6: 1-2 (ສີ ຂຽວ JP, Sr. ກເຣັກ, ພາສາອັງກິດສັນຍາໃຫມ່, ສະບັບທີ ສາມ 2002.). 

ບາງທີ ມັນຄວນຈະກ່າວວ່າໃນເວລາທີ່ ແມ່ຍິ ງ 
ຊີ ົ້ ໃຫົ້ ເຫັນວ່ານະມັດສະການຄວນເປັນໄປໄດົ້ ຈະໄດົ້ ຮັບການຈໍ າກັດພຼື ົ້ ນທີ່ ເຢຣ ຊາເລັມ (ໂຢຮັນ 4:19), 
ພຣະເຢຊ ກ່າວວ່າບໍ່ ມີ ບໍ່ ຈໍ າກັດການໄຫວົ້ ເຢຣ ຊາເລັມ: 

. 21 ພຣະເຢຊ ກ໊ອງບ ົ໋ ວນິ່ ນ, "ເມີ່ ຍນົ້ າຍເຕ ົ້ າເຊຼື່ ອຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 
ຄາວມາໃນເວລາທີ່ ທ່ານຈະບໍ່ ກ່ຽວກັບພ ເຂ ານີ ົ້ , ຫ ຼື ໃນເຢຣ ຊາເລັມ, 
ນະມັດສະການພຣະບິ ດາ 22 ທ່ານນະມັດສະການສິ່ ງທີ່ ທ່ານບໍ່ ຮ ົ້ ຈັກ, 
ພວກເຮ າຮ ົ້ ວ່າສິ່ ງທີ່ ພວກເຮ ານະມັດສະການ, ສໍ າລັບຄວາມລອດເປັນ. 
ຂອງຊາວຢິ ວ 23 ແຕ່ຊ ່ ວໂມງທີ່ ແມ່ນຂົ້ າງຫນົ້ າ, ແລະໃນປັດຈຸບັນ, 
ໃນເວລາທີ່ ນະມັດສະທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຈະບ ຊາພຣະບິ ດາໃນພຣະວິ ນຍານແລະຄວາມຈິ ງ. 
ສໍ າລັບພຣະບິ ດາໄດົ້ ຖຼື ກກໍາລັງຊອກຫາດ່ັງກ່າວເພຼື່ ອບ ຊາພຣະອ ງ 24 ພຣະເຈ ົ້ າເປັນພຣະວິ ນຍານ, 
ແລະຜ ົ້ ທີ່ ນະມັດສະການພຣະອ ງຕົ້ ອງນະມັດສະການ ໃນພຣະວິ ນຍານແລະຄວາມຈິ ງ. " (ໂຢຮັນ 4: 
21-24) 

ພຣະຄໍ າພີໃຫມ່ຢ່າງຈະແຈົ້ ງສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າວັນຍານບໍ ລິ ສຸດຫ ຼື ນະມັດສະການອຼື່ ນໆແມ່ນບໍ່ ຈໍ າກັດເພຼື່ ອເຢ
ຣ ຊາເລັມ (ເບິ່ ງມັດທາຍ 10:23; 23:24). 

ຄວນຈະໄດົ້ ຮັບຍ ກໃຫົ້ ເຫັນວ່າສາດສະຫນາຈັກ ນິ ຍ ມຍັງຮັບຮ ົ້ ວ່າວັນເພນຕາຄອດ, 
ເຖິງບາງຄັົ້ ງຈະເປັນທີ່ ຊຼື່ ນຊ ມຂອງອາທິ ດ (23: 15-16) ຫ ຼື ວັນຂອງ ຜ ນທໍາອິ ດ (ຈໍ ານວນ 28:26) 
ໃນສັນຍາເກ ່ າໄດົ້ , ມີ ຄວາມສໍ າຄັນ. ແລະພວກເຂ າເຈ ົ້ າບໍ່ ຈໍ າກັດການປະຕິບັດຂອງຕ ນກັບນະຄອນ. 

ພິຈາລະນາຍັງວ່າແນວຄວາມຄິ ດຂອງການເປັນຜ ນທໍາອິ ດຊາວຄຣິ ດສະຕຽນໄດົ້ ຖຼື ກຢຼື ນຢັນໃນພຣະສັນຍາໃ
ຫມ່ (1:18). ໃນອິ ດສະຣາເອນ, ມີ ການເກັບກ ົ້ ທີ່ ຂະຫນາດນົ້ ອຍໃນພາກຮຽນ 
ແລະການເກັບກ ົ້ ຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນຄວາມເສຼື່ ອມໂຊມ. ພາກຮຽນ ຍານບໍ ລິ ສຸດວັນເພນ, 
ໃນເວລາທີ່ ເຂ ົ້ າໃຈຢ່າງຖຼື ກຕົ້ ອງ, 
ຈະຊ່ວຍໃຫົ້ ຮ ບພາບທີ່ ພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຖຼື ກພຽງແຕ່ໂທຫາບາງໃນປັດຈຸບັນສໍ າລັບຄວາມລອດ (ໂຢຮັນ 6:44; 1 
ໂກຣິ ນໂທ 1:26; 11:15) ທີ່ ມີ ການເກັບກ ົ້ ຂະຫນາດໃຫຍ່ມາພາຍຫລັງ (ໂຢຮັນ 7: 37- 38). 



ຈໍ ານວນຫ າຍສາດສະຫນາຈັກ ນິ ຍ ມສັງເກດສະບັບພາສາຂອງ 
ບາງ. ແນວໃດກໍຕາມບາງສ່ວນເນຼື່ ອງຈາກວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າບໍ່ ໄດົ້ ສັງເກດເຫັນບາງວັນສັກສິ ດຂອງອຼື່ ນໆໃນພ
ຣະຄໍ າພີ, ພວກເຂ າເຈ ົ້ າເຊັ່ ນການແລກປ່ຽນເຂ ົ້ າໃຈວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ພຽງແຕ່ໂທຫາບາງໃນປັດຈຸບັນ, 
ແລະວ່າພຣະອ ງບໍ່ ມີ ແຜນການທີ່ ຈະນໍ າສະເຫນີ ຄວາມລອດທັງຫມ ດເປັນ (ລ ກາ 3: 6; ເອຊາຢາໄດົ້  52:10).  
ທີ່ ຄວາມເມດຕາໃນໄລຍະຕັດສິ ນ "(ຢາໂກໂບ 2:13). 

5. ຂອງ ແຕ: ກັບຄຼື ນຂອງພຣະຄຣິ ດແລະຂອງເຫດການທີ່ ນໍ າໄປສ ່ ມັນ 

ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສາດສະຫນາຈັກ 
ນິ ຍ ມບໍ່ ໃຫົ້ ມຼື ົ້ ອັນສັກສິ ດໃນພຣະຄໍ າພີວ່າໂດຍທ ່ ວໄປເກີ ດຂຶ ົ້ ນໃນຄວາມເສຼື່ ອມໂຊມ. ແນວໃດກໍຕາມການເຫ  ່ າ
ນີ ົ້ ວັນຍານບໍ ລິ ສຸດສະແດງໃຫົ້ ກິດຈະກໍາສໍ າຄັນຈໍ ານວນຫ າຍໃນແຜນຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 

ການລົ້ ຽງ ບໍ່ ພຽງແຕ່ຮ ບມາຂອງພຣະຄຣິ ດເພຼື່ ອຟຼື ົ້ ນຄຼື ນຊີ ວິ ດຜ ນທໍາອິ ດທີ່ ມາຈາກຄວາມຕາຍ, 
ມັນຍັງຮ ບທີ່ ໃຊົ້ ເວລາຮົ້ າຍແຮງຂອງຄວາມເສຍຫາຍພຽງແຕ່ສຼື ບຕ່ໍເດີ ນຫນົ້ າແລະການແຊກແຊງຂອງພຣະ
ເຢຊ ຄຣິ ດທີ່ ຈະຊ່ວຍປະຢັດດໍ າລ ງຊີ ວິ ດຈາກການທໍາລາຍທັງຫມ ດແລະການສົ້ າງຕັົ້ ງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ
ຢ ່ ເທິ ງ ແຜ່ນດິ ນໂລກ. 

ໃຫົ້ ເຂ ົ້ າໃຈວິ ທີ ການງານບຸນນີ ົ້ ກ່ໍກ ງກັບແຜນແມ່ບ ດຂອງພຣະເຈ ົ້ າທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່. 

ພິຈາລະນາວ່າມີ ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ ໃຊົ້ ເວລາທີ່ ສໍ າຄັນລະຫວ່າງວັນເພັນເຕກັອດແລະຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ແຕ 
ໄດົ້ . ເນຼື່ ອງຈາກວ່າຄຣິ ສຕະຈັກໄດົ້ ເລີ່ ມຕ ົ້ ນໃນວັນເພນຕາຄອດແລະໂດຍພຼື ົ້ ນຖານແລົ້ ວສິ ົ້ ນສຸດລ ງໃນເວລາ
ທີ່ ພຣະເຢຊ ຈະກັບຄຼື ນມາຢ ່ ທີ່  ແຕ ສຸດທົ້ າຍ (1 ໂກລິ ນໂທ 15: 51-57), 
ໃນຄວາມຮ ົ້ ສຶ ກໄລຍະເວລາຂອງທີ່ ໃຊົ້ ເວລາລະຫວ່າງວັນເພນຕາຄອດແລະຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ແຕ 
ໄດົ້ ສາມາດໄດົ້ ຮັບການພິຈາລະນາເປັນຄິ ດເປັນອາຍຸສ ງສຸດສາສນາຈັກ . 

ສີ່ ຍານບໍ ລິ ສຸດວັນ, ຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ແຕ, ຖຼື ກສັງເກດເຫັນໃນ "ເດຼື ອນຄັົ້ ງທີ  
VII, ໃນມຼື ົ້ ທໍາອິ ດຂອງເດຼື ອນ" (ລະບຽບພວກເລວີ  23: 23-25). 

ຈໍ ານວນເຈັດໃນແຜນຂອງພຣະເຈ ົ້ າຫມາຍຄວາມສໍ າເລັດແລະສ ມບ ນແບບ. ເດຼື ອນເຈັດຂອງປະຕິທິ ນຂອງ
ພຣະເຈ ົ້ າ (ເກີ ດຂຶ ົ້ ນໃນເດຼື ອນກັນຍາແລະ / ຫ ຼື ເດຼື ອນຕຸລາ) ມີ ຂັົ້ ນສຸດທົ້ າຍສີ່ ເທສະການ, 
ສໍ າເລັດຂອງແຜນແມ່ບ ດຂອງພຣະເຈ ົ້ າທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ສໍ າລັບພວກເຮ າ. ບຸນທີ່ ຕ ກຢ ່ ໃນມຼື ົ້ ທໍາອິ ດຂອງເດຼື ອນນີ ົ້ ເ
ປັນຈຸດເລີ່ ມຕ ົ້ ນຂອງກິດຈະກໍາສຸດທົ້ າຍໃນແຜນຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 

ມັນເປັນອີ ກວັນສະບາໂຕປະຈໍ າປີ ຂອງການພັກຜ່ອນຈາກການເຮັດວຽກປ ກກະຕິຫນຶ່ ງຂອງ, 
ແລະມັນຈະເປັນຄວາມຊ ງຈໍ າຂອງສ່ັງຂອງແຕ (ລະບຽບພວກເລວີ  23: 24-
25). ນອກນີ ົ້ ມັນຍັງໃຊົ້ ເວລາທີ່ ຈະຮຽນຮ ົ້ ວິ ທີ ການຂອງພຣະເຈ ົ້ າ (ເນເຫມີ ຢາ 8: 2-3; cf. 3: 1-7) 
ໄດົ້ . ຫ າຍຂອງສິ່ ງທີ່ ເກີ ດຂຶ ົ້ ນກັບເດັກນົ້ ອຍຂອງອິ ດສະຣາເອນໄດົ້ ລາຍລັກອັກສອນສໍ າລັບການຂອງພວກເຮ 
າ "ຕ ວຢ່າງ, ແລະພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຖຼື ກລາຍລັກອັກສອນສໍ າລັບຄໍ າແນະນໍ າຂອງພວກເຮ າ, 
ຕາມທີ່ ສິ ົ້ ນສຸດລ ງຂອງອາຍຸການໄດົ້ ມາ" (1 ໂກລິ ນໂທ 10:11). 
ມັນແມ່ນມາຈາກສ່ັງຂອງ ແຕ ທີ່ ຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ແຕ ຊຼື່ ຂອງຕ ນ. 

ມີ  ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ຂອງຄວາມຫມາຍສັນຍາລັກຜ ກດົ້ ວຍສ່ັງຂອງ ແຕ ເຫ  ່ ານີ ົ້ , 
ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບເວລາທີ່ ສຸດໃນການທີ່ ພວກເຮ າກໍາລັງດໍ າລ ງຊີ ວິ ດທີ່ ມີ ແມ່ນ. ຄວນຈະໄດົ້ ຮັບຍ ກໃຫົ້ ເຫັ
ນວ່າຊຼື່ ຢິ ວທີ່ ທັນສະໄຫມສໍ າລັບວັນດ່ັງກ່າວນີ ົ້ , 
ບໍ່ ແມ່ນພຣະຄໍ າພີຫ ຼື ແມົ້ ກະທັົ້ ງຕ ົ້ ນສະບັບສໍ າລັບການຮຽນ. ມັນເປັນສິ່ ງທີ່ ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຮັບຮອງເອ າສັດຕ



ະວັດແລົ້ ວຫ ັ ງຈາກທີ່ ພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ໃຫົ້ ມັນກັບພວກເຂ າແລະຫ ັ ງຈາກພຣະສັນຍາເດີ ມໄດົ້ ລາຍລັກອັກສອນ 
(ເຄະລະເມີ , ຕ ົ້ ນກໍາເນີ ດມາ. © 1998-1999 ທຸກຢ່າງ.) 

ຄໍ າພີໄບເບິ ນສອນວ່າ ແຕ ໄດົ້ ປິ ວໄປປະກາດຊຼື່ ນຊ ມຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 
ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບການໂທຫາປະຊາຊ ນທີ່ ຈະປະຊຸມ (ຈໍ ານວນ 10: 1-3, 10). 

ປຼື ົ້ ມບັນທຶ ກຂອງການມີ ຊີ ວິ ດ 

ເປັນທີ່ ຫນົ້ າສ ນ, ໃນ ໄດົ້ ຜ ກ ຂອງ ແຕ ໃນກັບ 'ປຼື ົ້ ມບັນທຶ ກຂອງການມີ ຊີ ວິ ດ' 
(ຈະເປັນແນວໃດນັົ້ ນແມ່ນຢ ່ ໃນ ທາຍ? ກັນຍາ 17, 2012). ເປັນຫຍັງທີ່ ມີ ຄວາມສ ນໃຈແມ່ນ? 

ຄໍ າພີໄບເບິ ນສອນວ່າຜ ົ້ ທີ່ ໄດົ້ ລະບຸໄວົ້ ໃນລາຍການ (ຟີ ລິ ບປອຍ 4: 3; ພຣະນິ ມິດ 3: 5) 
ຈະໄດົ້ ຮັບການຟຼື ົ້ ນຄຼື ນຊີ ວິ ດ (ເຫບເລີ  12: 22-23). ເມຼື່ ອໃດ? ໃນ ແຕ ຄັົ້ ງທີ  VII ແລະນາມສະກຸນ: 

51 ຈ ່ ງເບິ່ ງ, ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າບອກທ່ານຄວາມລຶ ກລັບໄດົ້ : ພວກເຮ າຈະບໍ່ ນອນທັງຫມ ດ, 
ແຕ່ວ່າພວກເຮ າທຸກຄ ນກໍຈະມີ ການປ່ຽນແປງ - 52 ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນ ຂອງຕາໄດົ້ , ໃນ ແຕ 
ທີ່ ຜ່ານມາ. ສໍ າລັບ ແຕ ຈະສຽງ, ແລະຕາຍຈະໄດົ້ ຮັບການຍ ກຂຶ ົ້ ນມາ, 
ແລະພວກເຮ າຈະໄດົ້ ຮັບການປ່ຽນແປງ. 53 ສໍ າລັບຂອງທີ່ ເສຼື່ ອມສ ນນີ ົ້ ຕົ້ ອງເອ າໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບການ, 
ແລະອັດຕາການຕາຍນີ ົ້ ຕົ້ ອງເອ າໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບເປັນອະມະຕະ. (1 ໂກລິ ນໂທ 15: 51-53) 

ຫນັງສຼື ວິ ວອນສອນຢ່າງຈະແຈົ້ ງວ່າເຈັດ ແຕ ຈະຖຼື ກເປ ່ າ (8: 2), 
ການລ ງໂທດມາຕາມຜ ົ້ ທີ່ ຍັງບໍ່ ໄດົ້ ປ ກປົ້ ອງໂດຍພະເຈ ົ້ າ (9: 4), 
ແລະຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າແລະຕັດສິ ນຈະມາ (11: 15-
18). ສຸດທົ້ າຍມັນສອນວ່າຜ ົ້ ທີ່ ມີ ຊຼື່ ຍັງບໍ່ ໄດົ້ ລາຍລັກອັກສອນໃນປຼື ົ້ ມບັນທຶ ກຂອງການມີ ຊີ ວິ ດຈະປະສ ບກັບກາ
ນເສຍຊີ ວິ ດທີ່ ສອງ (ແຕ 20: 14-15). 

ແຕ ຣະເບີ ດ 

ພິຈາລະນາວ່າຄໍ າພີໄບເບິ ນສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າໃນໄລຍະປະຫວັດສາດຂອງອິ ດສະຣາເອນ, ຊຶ່ ງໄດົ້  
ຫນັກກັບຂໍ ົ້ ຂັດແຍ່ງແລະການກະບ ດ, ແຕຍັງຖຼື ກນໍ າໃຊົ້ ເປັນອຸປະກອນການເຕຼື ອນໄພ, 
ການໂທຫາກັບແຂນຫ ຼື ເປັນ ກັບຂໍ ົ້ ຄວາມທີ່ ສໍ າຄັນ - ສະເຫມີ ກັບເຄຼື່ ອງຫມາຍກໍລະນີ ຂອງການນໍ າເຂ ົ້ າ 
ໄປທີ່ ທັງຫມ ດ ປະເທດຊາດ. 

ພະເຢໂຫວາໃຊົ້ ສາດສະດາ, ໃນບັນດາພວກເຂ າເອຊາຢາໄດົ້ , ແລະ, 
ເພຼື່ ອເຕຼື ອນອິ ດສະຣາເອນກ່ຽວກັບການລ ງໂທດພຣະອ ງຈະເອ າມາໃຫົ້ ຕາມພວກເຂ າຍົ້ ອນການກະບ ດຂອງເ
ຂ າເຈ ົ້ າຄ ງກັບກ ດຂອງພຣະອ ງ. ສາດສະດາເຫລ ່ ານີ ົ້ ໄດົ້ ນໍ າໃຊົ້ ສຽງຂອງເຂ າເຈ ົ້ າຄຼື  ແຕ 
ກັບສຽງດັງເຕຼື ອນຂອງເຂ າເຈ ົ້ າໃຫົ້ ປະຊາຊ ນຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 

1 ດັງໆ, ບໍ່ ; ຍ ກສ ງສຽງຂອງທ່ານຄຼື  ແຕ 
ເປັນ; ບອກປະຊາຊ ນຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າການລ່ວງລະເມີ ດຂອງພວກເຂ າ, 
ແລະເຮຼື ອນຂອງຢາໂຄບບາບຂອງພວກເຂ າ. (ແຕ58: 1) 

ພວກເຮ າໃນສາດສະຫນາຈັກຕໍ ່ ຂອງພຣະເຈ ົ້ າກໍ າລັງເຮັດວຽກເພຼື ່ ອເຮັດແນວນັົ້ ນໃນມຼື ົ້ ນີ ົ້ . ພວກເຮ າຢ່າງກົ້ າ
ຫານບອກບາບຂອງສັງຄ ມແລະວິ ທີ ການກິດຈະກໍາຂອງໂລກກໍາລັງສອດຄ່ອງກັບຄໍ າພະຍາກອນມີ ຄວາມເຂ ົ້

າໃຈຢ່າງຖຼື ກຕົ້ ອງ - ທີ່ ພວກເຮ າຍັງພະຍາຍາມທີ່ ຈະອະທິ ບາຍ. 



ແຕ່ຍັງຈະສາມາດລະເບີ ດ ແຕ ທີ່ ຮ ົ້ ຫນັງສຼື ມາໃນອະນາຄ ດເປັນຫນັງສຼື ວິ ວອນສອນ (ພຣະນິ ມິດ 8: 1-13, 9: 
1-18). ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ ໄດົ້ ເຮັດຕາມການເຕຼື ອນໄພເຫ  ່ ານັົ້ ນ. 

ຈໍ ານວນຫ າຍໄດົ້ ຖຼື ກ ໃນປຼື ົ້ ມບັນທຶ ກຂອງການເປີ ດເຜີ ຍ, ແລະຫ າຍຈະໄດົ້ ຮັບການ ສຸດຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ແຕ ໄດົ້  
(ລະບຽບພວກເລວີ  23:24) - ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ ງຈໍ ານວນຫ າຍສາມາດເບິ່ ງການເຊຼື່ ອມຕ່ໍ. 

ແຕ່ ແຕ ສໍ າຄັນທີ່ ສຸດ, ໃນຄວາມຮ ົ້ ສຶ ກເປັນ, ອາດຈະຜ່ານມາ, 
ໃນເຈັດຕາມ. ຕ່ໍໄປນີ ົ້ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ພະນິ ມິດໄດົ້ ສອນກ່ຽວກັບວ່າ: 

15 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນທ ດຄັົ້ ງທີ  VII: ແລະມີ ສຽງ ໃນສະຫວັນ, 
ໂດຍກ່າວວ່າ, "ອານາຈັກຂອງໂລກນີ ົ້ ໄດົ້ ກາຍເປັນອານາຈັກຂອງພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຂອງພວກເຮ າແລະ
ຂອງພຣະຄຣິ ດຂອງພຣະອ ງ, ແລະພຣະອ ງຈະປ ກຄອງຕະຫ ອດໄປແລະເຄີ ຍ!" 16 ແລະບັນດາຜ ົ້ ໃຫຍ່
ຊາວສີ່ ຄ ນທີ່ ນ່ັງກ່ອນພຣະເຈ ົ້ າຢ ່ ເທິ ງພຣະທີ່ ນ່ັງຂອງເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຫ ຸ ດລ ງໃນການປະເຊີ ນຫນົ້ າຂອງເຂ າ
ເຈ ົ້ າແລະນະມັດສະການພຣະເຈ ົ້ າ, 17 ເວ ົ້ າ: "ພວກເຮ າໃຫົ້ ທ່ານຂອບໃຈ, 
ພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຈ ົ້ າຍິ່ ງໃຫຍ່, ຫນຶ່ ງໃນຜ ົ້ ທີ່ ເປັນແລະຜ ົ້ ທີ່ ແລະຜ ົ້ ທີ່ ເຂ ົ້ າມາໃນ, ເນຼື່ ອງຈາກວ່າ 
ທ່ານໄດົ້ ປະຕິບັດອໍ ານາດທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ຂອງທ່ານແລະ. 18 ປະເທດຊາດໄດົ້ ໃຈຮົ້ າຍ, ແລະ ຂອງທ່ານໄດົ້ ມາ, 
ແລະໃຊົ້ ເວລາຂອງການຕາຍຂອງ, ວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າຄວນຈະໄດົ້ ຮັບການຕັດສິ ນຂອງສານ, 
ແລະວ່າທ່ານຄວນຈະປະທານລາງວັນໃຫົ້ ແກ່ພະນັກຂອງທ່ານສາດສະດາແລະໄພ່ພ ນຂອງ, ແລະຜ ົ້ ທີ່  
ຢົ້ ານຊຼື່ ຂອງທ່ານ, ຂະຫນາດນົ້ ອຍແລະຍິ່ ງໃຫຍ່, ແລະຄວນຈະທໍາລາຍຜ ົ້ ທີ່ ທໍາລາຍແຜ່ນດິ ນໂລກ. 
" 19ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, ພຣະວິ ຫານຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເປີ ດຢ ່ ໃນສະຫວັນ, 
ແລະຈໍ າພວກຫອຍແຄງຂອງພັນທະສັນຍາຂອງພຣະອ ງໄດົ້ ເຫັນໃນພຣະວິ ຫານຂອງພຣະອ ງ. ແລະ
ຍັງມີ ຟົ້ າຜ່າ, ສິ່ ງລ ບກວນ,  ແຜ່ນດິ ນໄຫວ, ແລະ ຍິ່ ງໃຫຍ່. (ຄໍ າປາກ ດ 11: 15-19) 

ການລົ້ ຽງ ແຕ ຮ ບເປ ່ າອະນາຄ ດຂອງ ແຕ 
ແລະສັດຈະທັມທີ່ ພຣະເຢຊ ຈະມາແລະສົ້ າງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າຢ ່ ເທິ ງແຜ່ນດິ ນໂລກ. ຂ່າວທີ່ ດີ ຂອງມາອາ
ນາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າເປັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສິ່ ງທີ່ ພຣະເຢຊ ຕົ້ ອງໃຫົ້ ແກ່ພະນັກຂອງພຣະອ ງທີ່ ຈະປະກາດໃນປັດ
ຈຸບັນ (ມັດທາຍ 24:14; 28: 19-20), ແລະຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນໃນຕອນທົ້ າຍຈະມາ (ມັດທາຍ 24:14). ການລົ້ ຽງຈຸດ 
ແຕ ກັບໄຊຊະນະຂອງພຣະຄຣິ ດໃນທ ່ ວໂລກນີ ົ້ . 

ນັກປະວັດສາດ , ເຊັ່ ນ: ແລະ (ໂຄສະນາ 1415 -. 1542, pp 922, 930 ແລະ  (ຂອງ ຂອງ. : II (ນິ ກາຍ 1-46) 
ພາກທີ  1, ຫມວດທີ  19, 7-9 ແຟລ ງວິ ນເລຍ, ບັນນາທິ ການສໍ ານັກພິມ, 1987, p 117-119), ບັນທຶ ກວ່າ 
ສຼື ບຕ່ໍຮັກສາໄດົ້ ຕ່ໍາກ່ວາບໍ ລິ ສຸດຕະຫ ອດໄປ... ໃນສັດຕະວັດທີ່ ສີ່ ແລະຫົ້ າ. 
ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ເກັບຮັກສາໄວົ້ ໂດຍຊາວຄຣິ ດສະຕຽນທີ່ ຊຼື່ ສັດໃນເຢຣ ຊາເລັມຜ ົ້ ທີ່ ອົ້ າງວ່າການກ່ໍສົ້ າງຄ ນຄຣິ
ດສະຕຽນຕ ົ້ ນສະບັບໃນເຢຣ ຊາເລັມເປັນຕະວັດທີ ສີ່ ຈ ນກ່ວາພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຢຸດເຊ າການໂດຍອໍ ານາດການ
ປ ກ (ຂອງອັກຄະສາວ ກພ ບໃນ Mt. ສີ ໂອນ. ພະຄໍ າພີການທ ບທວນຄຼື ນ, ພຶດສະພາ / ເດຼື ອນມິຖຸນາ 1990: 
16-35,60). 

ການຕົ້ ານການ ໂດຍສະເພາະພະຍາຍາມທີ່ ຈະຢຸດເຊ າການປະຊາຊ ນຈາກການຮັກສາ ຂອງ ແຕ 
ໃນທົ້ າຍສະຕະວັດທີ່ ສີ່  (ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຕ່ໍຊາວຢິ ວຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ: 5; VI: 5 VII: 2). ຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ຜ ົ້ ພະຍາຍາມທີ່ ຈະຊຼື່ ສັດຕ່ໍໃຫົ້ ເຮັດແນວນັົ້ ນຕະຫ ອດປະຫວັດສາດ. ສາດສະຫນາຈັກຕໍ ່ ຂອງພຣະເຈ ົ້ າບໍ ່ ໄດົ້ ສະ
ນັົ້ ນໃນປັດຈຸບັນ. 

6 ວັນຂອງການຊ ດໃຊົ້ : ຊາຕານໄດົ້ ຮັບ  
ການຫ ຸ ດລ ງຕ່ໍໄປວັນສັກສິ ດແມ່ນມຼື ົ້ ຂອງການຊ ດໃຊົ້ : 



26 ແລະພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າກ່າວກັບໂມເຊ, 
ໂດຍກ່າວວ່າ: 27 "ນອກຈາກນີ ົ້ ໃນມຼື ົ້ ສ່ວນສິ ບຂອງເດຼື ອນທີ່ ເຈັດນີ ົ້ ຈະເປັນມຼື ົ້ ຂອງການຊ ດໃຊົ້ ມັນຈະເປັ
ນຊຸມບໍ ລິ ສຸດສໍ າລັບທ່ານ; ທ່ານຈະລໍ າບາກໃນຈິ ດວິ ນຍານຂອງທ່ານ, 
ແລະສະເຫນີ ໃຫົ້ ສະຫນອງດ່ັງກ່າວເປັນດົ້ ວຍໄຟແດ່. 
ພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ. 28 ແລະທ່ານຈະເຮັດແນວໃດການເຮັດວຽກທີ່ ບໍ່ ມີ ໃນມຼື ົ້ ດຽວກັນວ່າ, 
ສໍ າລັບການມັນແມ່ນວັນແຫ່ງການຊ ດໃຊົ້ , 
ຈະເຮັດໃຫົ້ ການຊ ດໃຊົ້ ສໍ າລັບທ່ານກ່ອນທີ່ ພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຈ ົ້ າຂອງທ່ານ. 29 ສໍ າລັບບຸກຄ ນຜ ົ້ ທີ່
ບໍ່ ໄດົ້ ທຸກທໍລະມານໃນຈິ ດວິ ນຍານໃນວັນດຽວກັນນັົ້ ນຈະ 
ຕັດອອກຈາກປະຊາຊ ນລາວ 30 ແລະບຸກຄ ນໃດຫນຶ່ ງຜ ົ້ ທີ່ ບໍ່ ເຮັດວຽກໃນວັນດຽວກັນນັົ້ ນ, 
ບຸກຄ ນທີ່ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະທໍາລາຍຈາກຊ ນຊາດຂອງຕ ນ 31 ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດລັກສະນະຂອງການເຮັ
ດວຽກທີ່ ບໍ່ ມີ .. ມັນຈະໄດົ້ ຮັບຍັດເປັນຕະຫ ອດໄປຕະຫ ອດລຸົ້ ນຂອງທ່ານໃນທຸກທ່ານ . 
ທີ່ ຢ ່ ອາໃສ 32 ມັນຈະໃຫົ້ ທ່ານເປັນວັນສະບາໂຕຂອງສ່ວນທີ່ ເຫ ຼື ອດົ້ ວຍຄວາມຖ່ອມຕ ນ, 
ແລະທ່ານຈະລໍ າບາກໃນຈິ ດວິ ນຍານຂອງທ່ານ. ໃນມຼື ົ້  ຂອງເດຼື ອນສຸດຕອນແລງ, 
ຈາກຕອນແລງກັບຕອນແລງ, ທ່ານຈະສະເຫ ີ ມສະຫ ອງວັນສະບາໂຕຂອງທ່ານ 
" (ລະບຽບພວກເລວີ  23: 26-32). 

7 'ໃນມຼື ົ້ ສ່ວນສິ ບຂອງເດຼື ອນທີ່ ເຈັດນີ ົ້ ທ່ານຈະມີ ຊຸມບໍ ລິ ສຸດ. ທ່ານຈະລໍ າບາກໃນຈິ ດວິ ນຍານຂອງທ່ານ
; ທ່ານຈະໄດົ້ ເຮັດວຽກງານໃດຫນຶ່ ງ. (ຈໍ ານວນ 29: 7) 

ໄວແມ່ນປະຫວັດສາດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນວິ ທີ ການປະໂຫຍກທີ່ ວ່າ "ຄວາມລໍ າບາກໃນຈິ ດວິ ນຍານຂອງທ່ານ" 
ໄດົ້ ຮັບການຕີ ລາຄາໂດຍຢິ ວແລະ ຊ ນ (ນີ ົ້ ແມ່ນຍັງມີ ການຍຼື ນຍັນໂດຍ ເຊັ່ ນ: ເພງສັນລະເສີ ນ 35:13; 69:10 
ແລະເອຊາຢາ 58: 5) ຫມາຍຄວາມວ່າການອ ດອາຫານ, ເວັົ້ ນເສຍແຕ່ຫນຶ່ ງແມ່ນເຈັບປ່ວຍ, 
ແລະດ່ັງນັົ້ ນຈຶ່ ງໄດົ້ ຖຼື ກຂ ່ ມແລົ້ ວ. ຕອນແລງກັບຕອນແລງຫມາຍຄວາມວ່າຈາກ ກັບ. 

ພຣະຄໍ າພີໃຫມ່ນັົ້ ນຮຽກຮົ້ ອງໃຫົ້ ວັນຂອງການຊ ດໃຊົ້ , "ໄວ" (ກິດຈະການ 27: 9), 
ເຊິ່ ງບໍ່ ພຽງແຕ່ຊີ ົ້ ໃຫົ້ ເຫັນວ່າອັກຄະສາວ ກໂປໂລໄດົ້ ຮັກສາມັນ (ເຊິ່ ງເຂ າຈະຕ່ໍຂໍ ົ້ ກໍານ ດໃນກິດຈະການ 21: 18-
24; 28:17 ), ແຕ່ວ່າກເຣັກ, ຊຼື່  (ຄ ນຄຣິ ດສະຕຽນທີ່ ປຼື ົ້ ມບັນທຶ ກຂອງກິດຈະການໄດົ້ ແກົ້ ໄຂໃຫົ້ ໃນກິດຈະການ 
1: 1), ຍັງຕົ້ ອງໄດົ້ ຫ ຼື ອີ ກວາລະຫນຶ່ ງຈະໄດົ້ ຮັບການແທນ. 

ບຸກຄ ນຜ ົ້ ສັງເກດການກ່ຽວຂົ້ ອງກັບສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າຈະໄວຈາກ ໃນຕອນກາງຄຼື ນນີ ົ້ ຈ ນກ່ວາ 
ໃນຕອນກາງຄຼື ນຕ່ໍໄປ (ຖົ້ າຫາກພວກເຂ າມີ ຮ່າງກາຍສາມາດ - ແມ່ພະຍາບານ, 
ເດັກນົ້ ອຍມີ ຂະຫນາດນົ້ ອຍ, ແມ່ຍິ ງຖຼື ພາ, ແລະອຼື່ ນໆມາປິ່ ນປ ວຕ່າງໆຍັງບໍ່ ໄດົ້ ຄາດວ່າຈະຖຼື ສິ ນອ ດເຂ ົ້ າ - 
ນີ ົ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງ 
ກັບການປະຕິບັດຂອງຊາວຍິ ວໃນເຂດພຼື ົ້ ນທີ່ ນີ ົ້ ເຊັ່ ນດຽວກັນ). ໃນໄວນີ ົ້ ພວກເຮ າໄປໂດຍບໍ່ ມີ ການອາຫານຫລຼື
ເຄຼື່ ອງດຼື່ ມ. 

 
ຫນຶ່ ງບ ດລາຍງານປະທົ້ ວງອົ້ າງວ່າເຫດຜ ນຫນຶ່ ງຊາວຄຣິ ດສະຕຽນບໍ່ ຈໍ າເປັນຕົ້ ອງຮັກສາວັນແຫ່ງການຊ ດໃຊົ້
ແມ່ນຍົ້ ອນວ່າບໍ່ ມີ ວັດ ໃນມຼື ົ້ ນີ ົ້  (ຄວນຕິດຕາມຂອງພຣະຄຣິ ດໃນ 
ໃນມຼື ົ້ ຂອງການຊ ດໃຊົ້ ?). ແນວໃດກໍຕາມຄວາມເປັນຈິ ງໃນພຣະຄໍ າພີແມ່ນວ່າເດັກນົ້ ອຍຂອງອິ ດສະຣາເອນເ
ກັບຮັກສາໄວົ້ ວັນຂອງການຊ ດໃຊົ້ ສໍ າລັບສັດຕະວັດແລົ້ ວກ່ອນທີ່ ຈະມີ ພຣະວິ ຫານແລະຄວາມເປັນຈິ ງອຼື່ ນໆແ
ມ່ນວ່າພຣະສັນຍາໃຫມ່ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າຄຣິ ສຕຽນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນພຣະວິ ຫານຂອງພຣະເຈ ົ້ າ (1 
ໂກຣິ ນໂທ 3: 16-17) . 

ສອງແບົ້  



ໃນພຣະຄໍ າພີເດີ ມ, ໃນວັນທີ ຂອງການຊ ດໃຊົ້ ມີ ພິທີ ທີ່ ແບົ້  ຖຼື ກສ ່ ງໄປຍັງຖ່ິນກັນດານ (ລະບຽບພວກເລວີ  16: 
1-10) ໄດົ້ . ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນບາງໄດົ້ ເຫັນການສ ່ ງນີ ົ້ ຂອງແບົ້  ໄປເປັນ 
ທີ່ ໃຊົ້ ເວລາໃນລະຫວ່າງການສະຫັດສະຫວັດໃນເວລາທີ່ ຊາຕານຈະໄດົ້ ຮັບການຜ ກພັນສໍ າລັບພັນປີ ໃນຂຸມ ໄດົ້  
(ຄໍ າປາກ ດ 20: 1-
4). ນີ ົ້ ຫມາຍຄວາມວ່າເຂ າຈະບໍ່ ສາມາດທີ່ ຈະລໍ ົ້ ລວງແລະຫລອກລວງໃນໄລຍະທີ່ ໃຊົ້ ເວລາວ່າ. ເນຼື່ ອງຈາກວ່າກ
ານເສຍສະລະຂອງພຣະເຢຊ , ແບົ້ ບໍ່ ໄດົ້ ເສຍສະລະເພຼື່ ອສັງເກດເບິ່ ງວັນນີ ົ້  ( cf. ເຫບເລີ  10: 1-10). 

ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຢຊ ແມ່ນລ ກແກະປັດສະຄາຂອງພວກເຮ າໄດົ້ ເສຍສະລະສໍ າລັບພວກເຮ າ (1 ໂກຣິ ນໂທ 5: 
7-8) ແລະພຣະອ ງໄດົ້ ຖຼື ກຂົ້ າຕາຍພຽງແຕ່ຄັົ້ ງດຽວ (ເຫບເລີ  9:28), 
ພວກເຮ າຍັງເຫັນການໃຊົ້ ເວລາອຼື່ ນນອກເຫນຼື ອຈາກການປັດສະຄາທີ່ ພະເຍຊ ຖຼື ກຂົ້ າຕາຍພິທີ . 

ເປັນຫຍັງ? 

ຫ າຍຄ ນທີ່ ໄດົ້ , 
ແຕ່ອາດຈະມີ ຂໍ ົ້ ຄຶ ດຄຽງຄ ່ ກັບຄວາມຈິ ງທີ່ ວ່າການເສຍສະລະນີ ົ້ ເກີ ດຂຶ ົ້ ນກ່ອນທີ່ ຈະປ່ອຍຂອງແບົ້ ໄດົ້ ຄັົ້ ງທີ ສອງ 

ຕ ົ້ ນສະບັບເທ ່ ານັົ້ ນສ ່ ງຜ ນໃຫົ້ ເດັກນົ້ ອຍຂອງອິ ດສະຣາເອນຖຼື ກມອງຂົ້ າມບາບຂອງພວກເຂ າ. ໃນອາຍຸສ ງສຸ
ດນີ ົ້ , ຜ ົ້ ທີ່ ມີ ຄລິ ດສະຕຽນແທົ້ ຂໍ ການເສຍສະລະຂອງພຣະເຢຊ ກ່ຽວກັບ 
ໂລກຂອງພຣະອ ງສຸດທົ້ າຍສໍ າລັບການຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມສໍ າລັບບາບຂອງເຮ າ. ແຕ່ຄຣິ ສຕຽນແທົ້ ແມ່ນຊ ນເ
ຜ ່ າຂະຫນາດນົ້ ອຍຂອງປະຊາກອນຂອງໂລກໄດົ້  (ລຼື ກາ 12:32; 11: 5). 

ນັບຕັົ້ ງແຕ່ພະຄໍ າພີໄດົ້ ຮຽກຮົ້ ອງໃຫົ້ ຊາຕານ "ພະເຈ ົ້ າຂອງຍຸກນີ ົ້ " ຜ ົ້ ທີ່ ມີ  "ຕາບອດ" ໂລກ (2 ໂກລິ ນໂທ 4: 4), 
ສ່ວນໃຫຍ່ໄດົ້ ຮັບການຕາບອດແລະຍັງບໍ່ ທັນໄດົ້ ຮັບການຄຸົ້ ມຄອງໂດຍການເສຍສະລະຂອງພຣະເຢຊ . ເທຼື່ ອນີ ົ້
ຈະເກີ ດຂຶ ົ້ ນສໍ າລັບການເກຼື ອບທັງຫມ ດທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບການເອີ ົ້ ນວ່າ - 
ບໍ່ ວ່າຈະຢ ່ ໃນອາຍຸສ ງສຸດນີ ົ້ ຫ ຼື ອາຍຸທີ່ ຈະມາເຖິງ (12:32). ກໍາລັງສະແດງການເສຍສະລະ, 
ພິທີ ຫ ັ ງຈາກອາຍຸສ ງສຸດສາສນາຈັກໄດົ້ ສິ ົ້ ນສຸດລ ງ, 
ຈະຊ່ວຍສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າການເສຍສະລະຂອງພຣະເຢຊ ບໍ່ ແມ່ນພຽງແຕ່ສໍ າລັບຜ ົ້ ທີ່ ເອີ ົ້ ນວ່າຢ ່ ໃນອາຍຸສ ງສຸ
ດສາສນາຈັກ, ເປັນແຜນຂອງພຣະເຈ ົ້ າປະກອບດົ້ ວຍການສະເຫນີ ຄວາມລອດມາໃຫົ້ ທັງຫມ ດ, 
ແລະບໍ່ ພຽງແຕ່ໃນມຼື ົ້ ນີ ົ້ ຂອງການເລຼື ອກຕັົ້ ງ. 

ໂດຍສະແດງໃຫົ້ ເຫັນການເສຍສະລະກ່ອນທີ່ ຈະແບົ້ ອຼື່ ນ ໆ ຖຼື ກປ່ອຍອອກມາ, 
ນີ ົ້ ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າພຣະເຢຊ ບໍ່ ໄດົ້ ກິນຢ ່ ຫ່າງບາບຂອງຊາຕານໄດົ້ . 

ພຣະເຢຊ ໄດົ້ ການລ ງໂທດຂອງມະນຸດທັງຫມ ດ. ແຕ່ມັນບໍ່ ມີ ຜ ນກັບມະນຸດຈ ນກ່ວາຫ ັ ງຈາກທີ່ ພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເອີ ົ້
ນພວກເຮ າແລະອະນຸຍາດໃຫົ້ ພວກເຮ າກັບໃຈ (ໂຢຮັນ 6:44) 
ແລະພວກເຮ າໄດົ້ ມາຈະເຕັມໃຈທີ່ ຈະກັບໃຈແລະພວກເຮ າໄດົ້ ມາໃນການເຊຼື່ ອຖຼື . ບໍ່ ພຽງແຕ່ໃນພຣະເຢຊ , 
ແຕ່ພວກເຮ າເຊຼື່ ອວ່າພຣະບຸດແລະພວກເຮ າເຊຼື່ ອວ່າພຣະບິ ດາ, ທີ່ ເປັນ, 
ພວກເຮ າເຊຼື່ ອວ່າສິ່ ງທີ່ ພວກເຂ າເວ ົ້ າວ່າ. ນອກຈາກນີ ົ້ , ພວກເຮ າພິສ ດມັນໂດຍການກັບໃຈ, ຮັບບັບຕິສະ, 
ຖຼື ກອະນຸຍາດພຣະວິ ນຍານຍານບໍ ລິ ສຸດ (ກິດຈະການ 2:38) 
ແລະໃນຕ ວຈິ ງແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ຈະດໍ າລ ງຊີ ວິ ດດ່ັງທີ່ ເຂ າເຈ ົ້ າປະສ ງໃຫົ້ ເຮ າດໍ າລ ງຊີ ວິ ດ ( cf. 1 
ພວກ2: 6). 

ເກັບຮັກສາໄວົ້ ຕະຫ ອດປະຫວັດສາດ 

ມຼື ົ້ ແຫ່ງການຊ ດໃຊົ້ ໄດົ້ ເກັບຮັກສາໄວົ້ ໃນສະຕະວັດທີ  4 th ຕາມ ຜ ົ້ ປະກາດຕ່ໍກັບມັນ 
(ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຕ່ໍຊາວຢິ ວຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ:. 5 VI: 5; VII: 2). 



ນີ ົ້ ຍັງສາມາດໄດົ້ ຮັບການເຫັນໃນ 69/70 ຂອງ 
ອັກຄະສາວ ກປຼື ນຢ ່ ໃກົ້ ທີ ່ ໃຊົ້ ເວລານີ ົ້ ທີ ່ ພະຍາຍາມທີ ່ ຈະຫົ້ າມມັນ (ນາງພຽງຄ ນດຽວຂອງຊາວຍິ ວໃນອານາຈັກ 
(300-438), ສະບັບທີ່  30 ຈາກທັງຫມ ດວິ ທະຍາໄລສາທາລະນະ:ສຶ ກສາ. 1952, pp. 34-35). 

ເອກະສານ, ລ ງວັນທີ ຈາກໄລຍະເວລາຂອງສະຕະວັດທີ ຫົ້ າສິ ບໄດົ້ , 
ວ່າພຣະເຢຊ ແລະພວກສາວ ກຂອງພຣະອ ງເກັບຮັກສາໄວົ້ ການຖຼື ສິ ນອ ດໃນວັນຄຼື ກັນກັບຊາວຢິ ວ. ມັນຊີ ົ້ ໃຫົ້ ເ
ຫັນວ່າ -ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນໄດົ້ ຖຼື ກຍັງຮັກສາວັນຂອງການຊ ດໃຊົ້ ໃນຂະນະທີ່  ນິ ຍ ມເກີ ດຂຶ ົ້ ນມາມີ  50 ວັນ  

ໄລຍະເວລາອ ດອາຫານວ່າພຣະເຢຊ ບໍ່ ໄດົ້ ຮັກສາ (ຂອງ 
ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນໃນຢິ ວແລະຄຣິ ດສະຕຽນວັດຖຸບ ຮານວັນນະຄະດີ , 158, 2003, pp 70-72. 
ບໍ່ ມີ ຫລັກຖານພຣະກິດຕິຄຸນໃນ. XVIII, (1) ເມສາ 1967:.. 34-
57). ບ ດລາຍງານຈາກນັກປະວັດສາດອຼື່ ນໆສະຫນັບສະຫນ ນທັດສະນະນີ ົ້  (ຕ ວຢ່າງ: ໄພ, pp. 32-
34). ຍິ່ ງໄປກວ່ານັົ້ ນ, ພວກເຮ າເບິ່ ງບ ດລາຍງານປະຫວັດສາດວ່າມັນຍັງຈະເກັບແຮໄວົ້  ໃນ 16 ສະຕະວັດທີ  ( pp. 61-
62). 

ໄດົ້ ມີ ອາຍຸສາດສະຫນາຈັກວິ ທະຍຸຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ສັງເກດເຫັນວັນຂອງການຊ ດໃຊົ້  
(ແລະອຼື່ ນໆວັນບໍ ລິ ສຸດ) ຕະຫ ອດສະຕະວັດທີ  20. ພວກເຮ າໃນສາດສະຫນາຈັກຕໍ ່ ຂອງພະເຈ ົ້ າສຼື ບຕໍ ່ ສັງເກດເບິ ່ ງມັນໃນມຼື ົ້
ນີ ົ້ . 

7 ຊຼື່ ນຊ ມຂອງ: 
ຂອງປະເທດຈະເປັນແນວໃດໂລກເບິ່ ງເຊັ່ ນດຽວກັນກັບການປ ກຄອງຂອງ
ພາຍໃຕົ້ ພຣະຄຣິ ດ 

ຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ຮ ບກໍລະນີ ທີ່ ປິ ດທົ້ າຍໃນແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. ຫ ັ ງຈາກທີ່ ພຣະເຢຊ ໄດົ້ ເສຍຊີ ວິ ດສໍ າລັບການ 
ຂອງພວກເຮ າເພຼື່ ອພຣະຜ ົ້ ໄຖ່ຂອງມະນຸດຊາດ, 
ແລະຫ ັ ງຈາກພຣະອ ງໄດົ້ ສ ່ ງໃຫົ້ ພວກເຮ າພຣະວິ ນຍານຍານບໍ ລິ ສຸດແລະໄດົ້ ເລຼື ອກເອ າປະຊາຊ ນສໍ າລັບຊຼື່ ຂອງ
ພຣະອ ງເພຼື່ ອກາຍເປັນກະສັດແລະປະໂລຫິດເພຼື່ ອຄອບຄອງຮ່ວມກັບພຣະອ ງເທິ ງແຜ່ນດິ ນໂລກ (ຄໍ າປາກ ດ 
5:10), ແລະຫ ັ ງຈາກພຣະອ ງມາຄັົ້ ງທີ ສອງ, 
ແລະຫລັງຈາກພຣະອ ງໄດົ້ ຖຼື ກຈັດໃສ່ໃນທີ່ ສຸດບາບທັງຫມ ດເທິ ງຫ ວຂອງຊາຕານແຍກທັງສອງພຣະອ ງແລະ
ບາບຈາກທີ່ ປະທັບຂອງພຣະເຈ ົ້ າແລະປະຊາຊ ນຂອງພຣະອ ງ 
(ເຮັດໃຫົ້ ພວກເຮ າສຸດທົ້ າຍໄດົ້ ເຂ ົ້ າຮ່ວມຢ ່ ໃນຫນຶ່ ງທີ່ ມີ ພຣະອ ງຊໍ າລະລົ້ າງ), 
ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນພວກເຮ າມີ ຄວາມພົ້ ອມທີ່ ສໍ າລັບໄລຍະສຸດທົ້ າຍທີ່  ຂອງກິດຈະກໍາ, 
ເລີ່ ມຂອງການສົ້ າງຕັົ້ ງຂອງຊະອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າຢ ່ ເທິ ງແຜ່ນດິ ນໂລກໄດົ້ . 

ຊຼື່ ນຊ ມຂອງ 
ຮ ບການອຸດ ມສ ມບ ນທາງວິ ນຍານແລະອຸປະກອນການທີ່ ຈະເກີ ດຂຶ ົ້ ນໃນໄລຍະການປ ກຄອງພັນປີ ຂອງພຣະ
ເຢຊ ຄຣິ ດໃນເວລາທີ່ ປະຊາຊ ນຈະຮັກສາກ ດຂອງພຣະເຈ ົ້ າໂດຍບໍ່ ມີ ການຫ ອກລວງຂອງຊາຕານ (ຄໍ າປາກ ດ 
20: 1-6). ນີ ົ້ ແມ່ນຢ ່ ໃນທາງກ ງກັນຂົ້ າມກັບສິ່ ງທີ່ ໄດົ້ ເກີ ດຂຶ ົ້ ນໃນປັດຈຸບັນໃນໂລກມີ  ໂດຍ (ຄໍ າປາກ ດ 12: 
9). ຫ ອກລວງຂອງຊາຕານ, ເຊິ່ ງຈະໄດົ້ ຮັບການຫມ ດຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ (ຄໍ າປາກ ດ 20: 1-3), 
ເປັນສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງເຫດຜ ນທີ່ ສຸດທີ່ ປະກອບອາຊີ ບສາດສະຫນາຄິ ດໄດົ້ ຮັບການຊັກຈ ງໃຫົ້ ຫລ ງໂດຍ 'ງາມ' 
ລັດຖະມ ນຕີ ທີ່ ບໍ່ ຖຼື ກຕົ້ ອງເຊັ່ ນດຽວກັນກັບວ່າເປັນຫຍັງຈໍ ານວນຫ າຍຂອງລັດຖະມ ນຕີ ທີ່ ໄດົ້ ຮັບການຊັກຈ ງ
ໃຫົ້ ຫລ ງ (2 ໂກລິ ນໂທ 11: 14-15). 

ພະເຍຊ ເອງ, ເກັບຮັກສາໄວົ້ ຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ໄດົ້ , ແລະຍັງສອນມັນຕ່ໍໂຢຮັນ 7: 10-26. 



ທີ່ ນີ ົ້ ຄໍ າແນະນໍ າບາງຢ່າງກ່ຽວກັບມັນຈາກພຣະຄໍ າພີຍິ ວແມ່ນ: 

33 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, ພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າກ່າວກັບໂມເຊ, ໂດຍກ່າວວ່າ, 34 "ຈ ງກ່າວແກ່ຄ ນອິ ສະລາເອນ, 
ໂດຍກ່າວວ່າ:. ມຼື ົ້  ຂອງເດຼື ອນທີ່ ເຈັດນີ ົ້ ຈະເປັນ ຂອງ 
ໄດົ້ ເຈັດວັນພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ 35 ໃນມຼື ົ້ ທໍາອິ ດແລະກໍຈະມີ  ເປັນຊຸມບໍ ລິ ສຸດ. 
ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດບໍ່ ມີ ການເຮັດວຽກແບບປະເພນີ ກ່ຽວກັບມັນ. 

41 ທ່ານຈະຕົ້ ອງຮັກສາມັນເປັນ 
ກັບພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າເປັນເວລາເຈັດວັນໃນປີ ນັົ້ ນ. ມັນຈະໄດົ້ ຮັບຍັດເປັນຕະຫ ອດໄປໃນຊ ່ ວອາຍຸຂອງ. 
ທ່ານຈະສະເຫ ີ ມສະຫ ອງໃນເດຼື ອນຄັົ້ ງທີ  
VII. 42 ທ່ານຈະອາໄສຢ ່ ໃນຮົ້ ານວາງສະແດງເປັນເວລາເຈັດມຼື ົ້ . ທັງຫມ ດທີ່ ມີ ຄວາມອິ ດສະລາແອນ 
ຈະສະຖິດຢ ່ ໃນ, (ລະບຽບພວກເລວີ  23: 33-35,41-42) 

13 "ທ່ານຈະຕົ້ ອງສັງເກດຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ເຈັດມຼື ົ້ , ... 14 ແລະທ່ານຈະປິ ຕິຍິ ນດີ ໃນການຊຼື່ ນຊ ມຂອງທ່ານ, 
ທ່ານແລະລ ກຊາຍແລະລ ກສາວຂອງທ່ານ, 
ລັດຖະກອນຊາຍຂອງທ່ານແລະລັດຖະກອນເພດຍິ ງຂອງທ່ານແລະຄ ນເລວີ ຄ ນແປກຫນົ້ າແລະລ ກ
ກໍາພົ້ າພ່ໍແລະແມ່ຫມົ້ າຍຂອງທ່ານ, 
ທີ່ ມີ ຢ ່ ພາຍໃນປະຕ ຮ ົ້ ວຂອງທ່ານ. 15 ເຈັດມຼື ົ້ ທ່ານຈະຕົ້ ອງຮັກສາເປັນ 
ສັກສິ ດໄປຫາພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຈ ົ້ າຂອງທ່ານໃນສະຖານທີ່ ຊຶ່ ງພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າເລຼື ອກ, 
ເນຼື່ ອງຈາກວ່າພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຈ ົ້ າຂອງທ່ານຈະເປັນພອນໃຫົ້ ແກ່ທ່ານໃນທຸກຜະລິ ດຂອງທ່ານ
ແລະການທັງຫລາຍແຫ່ງມຼື ຂອງທ່ານ, ສະນັົ້ ນ ທີ່ ທ່ານແນ່ນອນປິ ຕິຍິ ນດີ . 

16 "ເວລາສາມປີ ຊາຍຂອງທ່ານທຸກຄ ນຈະຕົ້ ອງປາກ ດກ່ອນທີ່ ພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຈ ົ້ າຂອງທ່ານໃນ
ສະຖານທີ່ ທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້ ເລຼື ອກເປັນ: ທີ່ ຊຼື່ ນຊ ມຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້ , ຢ ່  ຂອງອາທິ ດ, ແລະໃນ ຂອງ 
ໄດົ້ ແລະພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະບໍ່ ປາກ ດວ່າກ່ອນທີ່ ຈະໄດົ້  ພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ 
ມຼື  17 ຜ ົ້ ຊາຍທຸກຈະໃຫົ້ ເປັນເຂ າສາມາດ, 
ອີ ງຕາມການໃຫົ້ ພອນຂອງພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຈ ົ້ າຂອງທ່ານທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້ ມອບໃຫົ້ ທ່ານ 
(ພຣະບັນຍັດສອງ 16: 13-17).. 

ພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ອິ ດສະຣາເອນອາໄສຢ ່ ໃນຮົ້ ານວາງສະແດງ / ເຕັນ (ໃນຍິ ວ) ໃນ 
ສໍ າລັບການທ ດສະວັດກ່ອນທີ່ ມັນຈະເຂ ົ້ າໄປທີ່ ດິ ນໄດົ້ ສັນຍາໄວົ້ . ຮົ້ ານວາງສະແດງເຫ  ່ ານັົ້ ນ, ຄວາມຮ ົ້ ສຶ ກເປັນ, 
ເບງິ່ ຮ ບດານທີ່ ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຮັບມໍລະດ ກເທ ່ ານັົ້ ນໄປຫາແຜ່ນດິ ນແຫ່ງຄໍ າສັນຍາ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນລະຫວ່
າງການສະຫັດສະວັດ, ໃນເວລາທີ່ ອານາຈັກຂອງພະເຈ ົ້ າປ ກຄອງຫ າຍກວ່າປະເທດອັດຕາການຕາຍ, 
ປະຊາຊ ນຕາຍຈະມີ ພຽງແຕ່ທາຍາດຂອງອານາຈັກ. ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຕົ້ ອງເອ າຊະນະແລະການຂະຫຍາຍຕ ວໃ
ນຄວາມຮ ົ້ ແລະສະຕິປັນຍາທີ່ ຈະມ ນມໍລະດ ກຄໍ າສັນຍາ. 

ພຣະເຈ ົ້ າກ່າວວ່າຂອງ (ບາງຄັົ້ ງຈິ ດປະເພດຂອງອິ ດສະຣາເອນທັງຫມ ດໃນພຣະຄໍ າພີ) ທີ່ ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະ 
"ສະຖິດຢ ່ ໃນເຕັນ, ໃນວັນເວລາຂອງ ໄດົ້ " (ສະຣາ12: 9). ອິ ດສະຣາເອນ, ໃນ ໄດົ້ , 
ນີ ົ້ ແມ່ນປະເພດຂອງທັງຫມ ດປະຊາຊ ນຜ ົ້ ທີ່ ຕົ້ ອງໄປໂດຍຜ່ານການທ ດລອງແລະການ 
ມ ນມໍລະດ ກຄໍ າຫມັົ້ ນສັນຍາ (1 ໂກລິ ນໂທ 10:11) ໄດົ້ . ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຄ ນຕ່າງດົ້ າວ, 
ລໍ ຖົ້ າທີ່ ຈະມ ນມໍລະດ ກຄໍ າສັນຍາຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 

ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນພວກເຮ າມີ ຄວາມຮັບຮ ົ້ ວ່າພວກເຮ າມີ ບໍ່ ມີ ເມຼື ອງຖາວອນໃນອາຍຸສ ງສຸດນີ ົ້ ແລະສະແຫວງ
ຫາຫນຶ່ ງທີ່ ຈະມາເຖິງ (ເຫບເລີ  13:14). ການພັກໃນທີ່ ອາໄສຊ ່ ວຄາວໃນໄລຍະ ຂອງ 
ໄດົ້ ຊ່ວຍເຕຼື ອນພວກເຮ າຂອງນັົ້ ນ. ຄຣິ ສຕຽນຄວນເຂ ົ້ າຮ່ວມການບໍ ລິ ການສາສນາຈັກ, ຖົ້ າເປັນໄປໄດົ້ , 



ແຕ່ລະມຼື ົ້ ຂອງການຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ໄດົ້ ທີ່ ຈະຮຽນຮ ົ້  (ພຣະບັນຍັດສອງ 31: 10-13; ເນເຫມີ ຢາ 8: 17-18) 
ການເສຍສະລະເປັນດໍ າລ ງຊີ ວິ ດ, ຊຶ່ ງເປັນ "ການບໍ ລິ ການສ ມເຫດສ ມຜ ນ" ຂອງພວກເຮ າ (ສະຣາ12: 1) . 

ຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ແມ່ນເວລາທີ່ ຈະປິ ຕິຍິ ນດີ  (ພຣະບັນຍັດສອງ 14:26; 16:15) 
ໄດົ້ . ການນໍ າໃຊົ້ ຂອງຈໍ ານວນເລັກນົ້ ອຍທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງ (ເອີ ົ້ ນວ່າ "ຈໍ ານວນເລັກນົ້ ອຍທີ່ ສອງ") 
ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່ານີ ົ້ ແມ່ນຈະໃຊົ້ ເວລາຂອງອຸດ ມສ ມບ ນເປັນ (ພະບັນຍັດ 14: 22-26), 
ແຕ່ຍັງວ່າກະຊວງຄວນໄດົ້ ຮັບການປະຕິບັດການດ ແລຂອງໃນອາຍຸສ ງສຸດນີ ົ້  (ພຣະບັນຍັດສອງ 14: 
27). ຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ຈະຊ່ວຍໃຫົ້ ຮ ບພາບທີ່ ໃຊົ້ ເວລາຂອງອຸດ ມສ ມບ ນພັນປີ . ນີ ົ້ ເຮັດໃຫົ້ ພວກເຮ າ 
ສ ່ ທີ່ ໃຊົ້ ເວລາຫ ັ ງຈາກທີ່ ພຣະເຢຊ ຈະກັບຄຼື ນມາໄດົ້ . 

ສະຫັດສະຫວັດເປັນຕ ວແທນໃນມຼື ົ້ ທີ່ ເຈັດຂອງແຜນ 7,000 ປີ ຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. ເປັນທີ່ ຫນົ້ າສ ນ, ທຸກເຈັດປີ , 
ປຼື ົ້ ມບັນທຶ ກຂອງກ ດຫມາຍດ່ັງກ່າວໄດົ້ ຖຼື ກບັນຊາໃຫົ້ ໄດົ້ ຮັບການອ່ານຢ ່  ຂອງ ໄດົ້  (ພຣະບັນຍັດສອງ 31: 10-
13). ນີ ົ້ ຈະຊ່ວຍໃຫົ້ ຮ ບພາບທີ່ ກ ດຫມາຍ, ລວມທັງພຣະບັນຍັດສິ ບ, 
ຈະໄດົ້ ຮັບການເກັບຮັກສາໄວົ້ ໃນສະຫັດສະຫວັດໄດົ້ , 
ເປັນພະຄໍ າພີໄດົ້ ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນກ ດຫມາຍວ່າດົ້ ວຍການຈະໄດົ້ ຮັບການສອນຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ (ເອຊາອີ  2: 2-
3; ເພີ ່ ມເຕີ ມກ່ຽວກັບພຣະບັນຍັດຂອງສາມາດໄດົ້ ຮັບການພ ບເຫັນຢ ່ ໃນປຶ ົ້ ມຄ ່ ມຼື ອອນໄລນ໌ ຂອງພວກເຮ າຟ
ຣີ  
ພຣະບັນຍັດສິ ບ). ມັນແມ່ນດໍ າລ ງຊີ ວິ ດຕາມກ ດຂອງພຣະເຈ ົ້ າທີ່ ຈະນໍ າພອນແລະອຸດ ມສ ມບ ນໃນລະຫວ່າງ
ການສະຫັດສະຫວັດໄດົ້ . 

ພວກເຮ າຊາວຄຣິ ດສະຕຽນໃນປັດຈຸບັນລໍ ຖົ້ າການສະຫັດສະຫວັດມາແລະການປ່ຽນແປງທີ່ ເກີ ດຂຶ ົ້ ນໃນການ 
ສຸດທົ້ າຍ (1 ໂກລິ ນໂທ 15:52), ຊຶ່ ງຖຼື ກເອີ ົ້ ນວ່າຍັງໄດົ້ ຟຼື ົ້ ນຄຼື ນຊີ ວິ ດຄັົ້ ງທໍາອິ ດ: 

4 ແລະຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເຫັນບັນລັງ, ແລະພວກເຂ າເຈ ົ້ ານ່ັງໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ, 
ແລະການຕັດສິ ນໄດົ້ ສັນຍາວ່າຈະໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ. ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເຫັນຈິ ດວິ ນຍານຂອງຜ ົ້ ທີ່ ໄດົ້
ຮັບການ ສໍ າລັບການເປັນພະຍານຂອງເຂ າເຈ ົ້ າກັບພຣະເຢຊ ແລະພຣະຄໍ າຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 
ຜ ົ້ ທີ່ ບໍ່ ໄດົ້ ນະມັດສະການສັດເດຍລະສານຫ ຼື ຮ ບພາບຂອງພຣະອ ງ, 
ແລະໄດົ້ ບໍ່ ໄດົ້ ຮັບເຄຼື່ ອງຫມາຍຂອງຕ ນທີ່ ຫນົ້ າຜາກຂອງເຂ າເຈ ົ້ າຫ ຼື ມຼື ຂອງພວກເຂ າ. ແລະພວກເຂ າເ
ຈ ົ້ າມີ ຊີ ວິ ດຢ ່ ແລະ ກັບພຣະຄຣິ ດສໍ າລັບພັນປີ . (ຄໍ າປາກ ດ 20: 4) 

ຄໍ າພີໄບເບິ ນສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າພາຍຫ ັ ງທີ່ ພຣະເຢຊ ລວບລວມຄວາມສາສນາຈັກກັບພຣະອ ງ, 
ແລະຫ ັ ງຈາກພຣະອ ງຊ ງນ່ັງຢ ່ ເທິ ງບັນລັງຂອງພຣະອ ງບ່ອນທີ່ ພວກເຮ າຈະໄດົ້ ຮັບການປ ກຄອງຮ່ວມກັບພຣ
ະອ ງ, ພຣະອ ງຈະເກັບປະເທດກ່ອນທີ່ ພຣະອ ງແລະເວ ົ້ າກັບຊາວຄຣິ ດສະຕຽນ: 

34 ມາ, ທ່ານໄດົ້ ຮັບພອນຂອງພຣະບິ ດາຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, ທອດໂລກຂອງການ 

ກະກຽມສໍ າລັບທ່ານຈາກພຼື ົ້ ນຖານຂອງໂລກ: (ມັດທາຍ 25:34). 

ໃນປັດຈຸບັນ, ຜ ົ້ ທີ່ ຮັກສາ ຂອງ ໄດົ້ ຫວັງວ່າຈະໄດົ້ ນີ ົ້ ເປັນມັນຈະຊ່ວຍໃຫົ້ ຮ ບພາບການອານາຈັກພັນ. 

ໃນສະຕະວັດທີ ສອງ, ຂອງ ກ່າວວ່າ: 

ນີ ົ້ ຈະເປັນຊ່ວງເວລາຂອງບາງພັນປີ ຫ ັ ງຈາກຟຼື ົ້ ນຄຼື ນຊີ ວິ ດຂອງຄ ນຕາຍ, 
ແລະວ່າອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິ ດຈະໄດົ້ ຮັບການສົ້ າງຕັົ້ ງຂຶ ົ້ ນໃນຮ ບແບບອຸປະກອນການເທິ ງແຜ່ນດິ
ນໂລກນີ ົ້ . 



ການສັງເກດການຂອງການຊຼື່ ນຊ ມຂອງ 
ແມ່ນເງ າຂອງອານາຈັກພັນມາຂອງພຣະເຈ ົ້ າທີ່ ຄຣິ ສຕຽນທີ່ ຊຼື່ ສັດໄດົ້ ເກັບຮັກສາໄວົ້ ນັບຕັົ້ ງແຕ່ເວລາພຣະສັ
ນຍາໃຫມ່ໄດົ້ . 

ບ່ອນທີ່ ມັນສາມາດເກັບຮັກສາໄວົ້ ? 

ຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ເປັນສິ່ ງຈໍ າເປັນ (ເພງສັນລະເສີ ນ 84: 1-5) ໄລຍະເວລາ, 
ຊຶ່ ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນປ ກກະຕິແລົ້ ວມີ ການເດີ ນທາງພາຍນອກຂອງຊຸມຊ ນປ ກກະຕິຂອງຄ ນເຮ າ. ພະເຍ
ຊ  'ກັບມະນຸດໃນເວລາທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້ ແມ່ນທີ່ ນີ ົ້  (ໃນຖານະເປັນἐσκἠνωσενຄໍ າກເຣັກໃນໂຢຮັນ 1:14 
ສາມາດໄດົ້ ຮັບການແປຕ່ໍສີ ຂຽວ JP. ກເຣັກ, ພາສາອັງກິດ. 1996, 5 ພິມ 2002, p. 282). 

ໃນຂະນະທີ່ ບາງຄ ນອົ້ າງແບບຜິດໆວ່າຊຼື່ ນຊ ມຂອງ 
ຈາກທີ່ ຜ່ານມາໂດຍຜ່ານການເວລາປະຈຸບັນຕົ້ ອງໄດົ້ ຮັບການເກັບຮັກສາໄວົ້ ພຽງແຕ່ຢ ່ ໃນເຢຣ ຊາເລັມ, 
ນີ ົ້ ແມ່ນຢ ່ ໃນຄວາມຜິດພາດ. ອິ ສະລາເອນບໍ່ ແມົ້ ແຕ່ຢ ່ ໃນເຢຣ ຊາເລັມສໍ າລັບສັດຕະວັດແລົ້ ວຫ ັ ງຈາກທີ່ ຄໍ າສ່ັ
ງສໍ າລັບການສັງເກດການຂອງຕ ນໃນລະບຽບພວກເລວີ  23 ໄດົ້ ບັນທຶ ກໄວົ້ , 
ເພາະສະນັົ້ ນເຢຣ ຊາເລັມບໍ່ ໄດົ້ ເປັນທາງເລຼື ອກທໍາອິ ດສໍ າລັບພວກເຂ າ. ຄໍ າພີໄບເບິ ນສະແດງໃຫົ້ ເຫັນຊຼື່ ນຊ ມ
ຂອງ ຈໍ າຫນັກອາໄສ ສາມາດໄດົ້ ຮັບການເກັບຮັກສາໄວົ້ ຢ ່ ໃນຕ ວເມຼື ອງອຼື່ ນທີ່ ບໍ່ ແມ່ນເຢຣ ຊາເລັມ (ເນເຫມີ ຢາ 
8:15; cf. ພຣະບັນຍັດສອງ 14: 23-24).ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາວັດທີ່ ສອງ (530 BC - 70), 
ມັກເກັບຮັກສາໄວົ້ ມັນຢ ່ ບ່ອນອຼື່ ນ (ສັງເກດ " ເປັນບຸນທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ເຖິງແມ່ນວ່າຢ ່ ນອກເຢຣ ຊາເລັມ." 
ຄ ່ ມຼື ຕ່ໍປະຫວັດສາດແລະສະຫ ອງຂອງພວກເຂ າ , 1938 p. 184). 

ມັນຍັງອາດຈະມີ ຄວາມສ ນໃຈທີ່ ຈະສັງເກດໂພລີ ຄາບຂອງ ໃນສະຕະວັດທີ  2 nd ໄດົ້  (ຊີ ວິ ດຂອງໂພລີ ຄາບ, 
19) ແລະອຼື່ ນໆທີ່ ແນ່ນອນໃນອາຊີ ເລັກນົ້ ອຍໃນທົ້ າຍສະຕະວັດທີ  4 ໄດົ້ ເກັບຮັກສາໄວົ້ ຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ຈໍ າຫນັກອາໄສ ໃນອາຊີ ເລັກນົ້ ອຍ, 
ບໍ່ ເຢຣ ຊາເລັມ. ນີ ົ້ ແມ່ນຮັບການຢັົ້ ງຢຼື ນແຫ ່ ງຂໍ ົ້ ມ ນເຊັ່ ນ: ໄພ່ພ ນຂອງກາໂຕລິ ກ (MPL025 ໂຄສະນາ 1415 - 
1542) ແລະຄ ົ້ ນຄົ້ ວາເຮັດໂດຍສະຕະວັດທີ  20 ດານີ ເອນ (ດານີ ເອນ, ສຽງ  ຂອງຄຣິ ສຕຽນຢິ ວ. . ແປໂດຍ. ການ, 1964, 343-
346). 

ສະຕະວັດ ສ ນທະນາຕ່ໍຕົ້ ານພັນທີ່ ມີ ຊຼື່  ຂຽນດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ົ້ ກ່ຽວກັບພວກອະທິ  
ຂອງສະຕະວັດທີ ສາມແລະຜ ົ້ ທີ່ ສະຫນັບສະຫນຸນສະຫັດສະຫວັດ: 

... ທັງຫມ ດເຫ  ່ ານັົ້ ນຜ ົ້ ທີ່ ສອນສະຫັດສະຫວັດເປັນກອບຕາມຄວາມຄິ ດຢິ ວ, 
ການເວ ົ້ າວ່າໃນລະຫວ່າງການສະຫັດສະຫວັດ, ກ ດຫມາຍຂອງໂມເຊຈະໄດົ້ ຮັບການຟຼື ົ້ ນຟ ຄຼື ນມາ ... 
ເຫ  ່ ານີ ົ້ ໄດົ້ ຖຼື ກເອີ ົ້ ນວ່າ, ບໍ່ ວ່າເປັນຊາວຢິ ວ, ແຕ່ເປັນໄດົ້ ຄິ ດຄ ົ້ ນແລະການສ ່ ງເສີ ມສະຫັດສະຫວັດຕາມ 
... ຜ ົ້ ອໍ ານວຍການ ຜ ົ້ ຂຽນຂອງຄວາມຜິດພາດນີ ົ້ ໄດົ້ , ອາຟຣິ ກາອະທິ ການເມຼື່ ອທຽບກັບໃຜເຊນ 
ຂຽນປຼື ົ້ ມສອງຫ ວຂອງຕ ນກ່ຽວກັບຄໍ າຫມັົ້ ນສັນຍາ; ແລະ, ໃຜເຊນ 
ໃນການເຮັດວຽກຂອງຕ ນເພຼື່ ອຕົ້ ານ. (ຈັດພິມໂດຍ, 1855, pp. 252-253) 

ມັນຄວນຈະມີ ຄວາມສ ນໃຈທີ່ ຈະສັງເກດວ່າບໍ່ ອະທິ  ຫ ຼື  ໄດົ້ ຮຽນ, 
ແຕ່ໄດົ້ ຕັດສິ ນລ ງໂທດສໍ າລັບການມີ ສາສະຫນາທີ່ ມີ ຄວາມເຊຼື່ ອຖຼື  ເປັນ. ແລະນັບຕັົ້ ງແຕ່ 
ຖຼື ກເອີ ົ້ ນວ່າໄພ່ພ ນຂອງກາໂຕລິ ກ, ມັນຄວນຈະເປັນທີ່ ຈະແຈົ້ ງວ່າບໍ່ ແມ່ນ ຜ ົ້ ນໍ າ 
ເຄ າລ ບນັບຖຼື ໃນສະຕະວັດທີ ສາມຢ່າງຈະແຈົ້ ງບໍ່ ຖຼື ກັບຄວາມຄິ ດທີ່ ໄດົ້ ຮັບການຕັດສິ ນລ ງໂທດໂດຍ 
ໄດົ້ . ຄວາມຈິ ງທີ່ ວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຈັດຂຶ ົ້ ນກັບ "ກ ດບັນຍັດ" 
ແມ່ນຫ ັ ກຖານແລົ້ ວວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າທັງສອງເຂ ົ້ າໃຈຄວາມຫມາຍຂອງແລະເກັບຮັກສາໄວົ້ ຊຼື່ ນຊ ມຂອງ 
ຈໍ າຫນັກອາໄສ ໄດົ້ , ແຕ່ມີ ເນັົ້ ນຫນັກໃສ່ຄ ນຄຣິ ດສະຕຽນ. 



ນິ ຍ ມອະທິ ແລະໄພ່ພ ນ ຂອງ ໃນທົ້ າຍປີ ທີ  3 ຫ ຼື ຕ ົ້ ນສະຕະວັດທີ  4 th ສອນທີ່ ຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ຈໍ າຫນັກອາໄສ 
ໄດົ້ ຖຼື ກບັນຊາແລະວ່າມັນໄດົ້ ຖອດຖອນບ ດຮຽນສໍ າລັບຄຣິ ສ: 

ສໍ າລັບນັບຕັົ້ ງແຕ່ໃນຫ ກວັນພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ສົ້ າງສະຫວັນແລະແຜ່ນດິ ນໂລກ, 
ແລະສໍ າເລັດທັງຫມ ດໃນໂລກ, 
ແລະໄດົ້ ວາງໃນມຼື ົ້ ເຈັດຈາກທັງຫມ ດວຽກງານຂອງພຣະອ ງຊຶ່ ງພຣະອ ງໄດົ້ ເຮັດ, 
ແລະໄດົ້ ຮັບພອນໃນມຼື ົ້ ທີ່ ເຈັດແລະສັກສິ ດມັນ, ສະນັົ້ ນໂດຍຕ ວເລກໃນຄັົ້ ງທີ  VII ໄດົ້  ເດຼື ອນ, 
ໃນເວລາທີ່ ຫມາກໄມົ້ ຂອງແຜ່ນດິ ນໂລກໄດົ້ ມີ ການເກັບກໍາໃນ, 
ພວກເຮ າໄດົ້ ຮັບຄໍ າສ່ັງທີ່ ຈະຮັກສາທີ່ ຊຼື່ ນຊ ມກັບພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ, ... ມັນໄດົ້ ຖຼື ກບັນຊາທີ່ ຊຼື່ ນຊ ມຂອງ 
ຈໍ າຫນັກອາໄສ ຂອງພວກເຮ າຈະໄດົ້ ຮັບການສະຫ ອງພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ ... 
ສໍ າລັບກໍຄຼື ກັນກັບອິ ດສະລາແອນ, ມີ  ປະໄວົ້ ກັບຊາຍແດນຂອງອີ ຢິ ບໄດົ້ , ຄັົ້ ງທໍາອິ ດມາໄດົ້  
ຈໍ າຫນັກອາໄສ, ແລະຫວັງ, ໄດົ້ ກໍານ ດອີ ກເທຼື່ ອຫນຶ່ ງດັງນີ ົ້ ຕ່ໍໄປ, ເຂ ົ້ າມາໃນແຜ່ນດິ ນແຫ່ງຄໍ າສັນຍາ, 
ສະນັົ້ ນຍັງເຮັດພວກເຮ າ. ສໍ າລັບຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຍັງ, ການເດີ ນທາງຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 
ແລະໂດຍການໄປຈາກປະເທດເອຢິ ບຂອງຊີ ວິ ດດ່ັງກ່າວນີ ົ້ , ມາຄັົ້ ງທໍາອິ ດກັບຄຼື ນມາຈາກຕາຍ, 
ຊຶ່ ງເປັນຊຼື່ ນຊ ມທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຂອງ ຈໍ າຫນັກອາໄສ ແລະມີ ໄດົ້ ສົ້ າງຕັົ້ ງຂຶ ົ້ ນ ຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 
ປະດັບດົ້ ວຍຫມາກໄມົ້ ຂອງຄຸນງາມຄວາມດີ , ກ່ຽວກັບການ ມຼື ົ້ ທໍາອິ ດຂອງຟຼື ົ້ ນຄຼື ນຊີ ວິ ດ, 
ຊຶ່ ງເປັນວັນພິພາກສາ, ສະເຫ ີ ມສະຫ ອງທີ່ ມີ ພຣະຄຣິ ດສະຫັດສະຫວັດຂອງສ່ວນທີ່ ເຫ ຼື ອ, 
ຊຶ່ ງຖຼື ກເອີ ົ້ ນວ່າໃນມຼື ົ້ ທີ່ ເຈັດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຈິ ງວັນສະບາໂຕ. (ຂອງສິ ບພ ມມະຈາລີ , 9) 

ປະໂລຫິດກາໂຕລິ ກແລະນັກວິ ຊາ ກ່າວວ່າ 
ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນເກັບຮັກສາໄວົ້ ມັນແລະວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າເຊຼື່ ອກັນວ່າວ່າມັນຊີ ົ້ ໄປທີ່ ການປ ກຄອງພັນປີ ຂອງ
ພຣະເຢຊ ຄຣິ ດ (MPL025 ໂຄສະນາ 1415 - 1542). ຮັກສາຂອງຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ຈໍ າຫນັກອາໄສ ໂດຍ 
ຄຣິ ດສະຕຽນໃນສະຕະວັດທີ ສີ່ ນີ ົ້ ຍັງໄດົ້ ຮັບການຢັົ້ ງຢຼື ນກາໂຕລິ ກແລະແບບດັົ້ ງເດີ ມຂອງຕາເວັນອອກໄພ່ພ ນ 
ຂອງ. 

ຄວາມແຕກຕ່າງຄ ນຄຣິ ດສະຕຽນຈາກຍິ ດສະລາເອນ 

ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີ ງຕາມພຣະຄໍ າພີໃນພຣະຄໍ າພີໃຫມ່, ຄລິ ດສະຕຽນທີ່ ຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ຈໍ າຫນັກອາໄສ 
ນົ້ ອຍທີ່ ແຕກຕ່າງກັນກ່ວາຍິ ດສະລາເອນໄດົ້ . 

ບັນທຶ ກຊີ ົ້ ໃຫົ້ ເຫັນວ່າຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ຈໍ າຫນັກອາໄສ 
ເບິ່ ງຄຼື ວ່າຈະໄດົ້ ຮັບການເກັບຮັກສາໄວົ້ ຢ ່ ໃນເອີ ຣ ບໃນໄລຍະອາຍຸກາງຂອງ (ສະຫມັກວິ ທະຍາໄລ 
ຂອງລາຍວິ ຊາ, ບ ດຮຽນ 51. "ແລະແມ່ຍິ ງ ເປັນ ໄດົ້ , ບ່ອນທີ່ ນາງສິ່ ງທີ່ ມະນຸດສະຖານທີ່  ... "12: 6 . 1968) 
ເຊັ່ ນດຽວກັນໂດຍສະເພາະໃນ ໃນ 1500 (61-62), 
ໃນສະຖານທີ່ ໂດຍບໍ່ ມີ ສາຂາປາມ. ມີ ຫ ັ ກຖານບາງຢ່າງທີ່ ຈະຊີ ົ້ ໃຫົ້ ເຫັນວ່າມັນໄດົ້ ເກັບຮັກສາໄວົ້ ໃນອາເມລິ ກາໃ
ນ 1600 ແລະ 1700 ແມ່ນ. ມັນໄດົ້ ເກັບຮັກສາໄວົ້ ໂດຍສາດສະຫນາຈັກວິ ທະຍຸອາຍຸຂອງພຣະເຈ ົ້ າແລະສາດສະຫນາຈັກໃນທ ່ ວໂລກຂອງພຣະເຈ ົ້ າທັງຫມ ດໃນທ ່ ວໂລກໃນສະຕະວັດທີ  20. 

ພວກເຮ າໃນສາດສະຫນາຈັກຕໍ ່ ຂອງພະເຈ ົ້ າສຼື ບຕໍ ່ ຮັກສາມັນຢ ່ ໃນສະຖານທີ ່ ໃນທ ່ ວໂລກແລະພວກເຮ າຍັງສ
ອນອີ ກວ່າຊຼື ່ ນຊ ມຂອງ ຈໍ າຫນັກອາໄສ 
ຈຸດເພຼື່ ອການປ ກຄອງພັນປີ ຂອງພຣະເຢຊ ຄຣິ ດໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ . 

ຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ຈໍ າຫນັກອາໄສ 
ໄດົ້ ຮັບການສັງເກດເຫັນໂດຍຊາວຄຣິ ດສະຕຽນທີ່ ທັນສະໄຫມຈໍ ານວນຫ າຍໃນບໍ່ ວ່າຈະເຕັນຫ ຼື ຫົ້ ອງເຮຼື ອນພັກ
ໂມເທວ / ໂຮງແຮມປະຕິບັດຫນົ້ າທີ່ ເປັນ "ເຕັນ" - ແລະບໍ່ ພຽງແຕ່ໃນລານສາຂາ 
ທີ່ ຍິ ດສະລາເອນຖຼື ກນໍ າໃຊົ້ ເປັນປ ກກະຕິ. ພຣະຄໍ າພີສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າຄຣິ ສຕຽນມີ ຄວາມຈໍ າຫນັກອາໄສທີ່
ແຕກຕ່າງກັນ ( cf. ເຮັບເຣີ  8: 2; 9: 11-15), 



ຊຶ່ ງສອດຄ່ອງກັບບໍ່ ມີ ການບຸກຄ ນທີ່ ຈະສົ້ າງເປັນຕ ົ້ ນ,. ຄໍ າພີໄບເບິ ນສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າເດັກນົ້ ອຍຂອງອິ ດສະ
ຣາເອນໄດົ້ ອາໄສຢ ່ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢ ່ ໃນຜົ້ າເຕັົ້ ນຕ່ໍ 33: 8 (ແລະບາງຄັົ້ ງອຼື່ ນ ໆ ປາກ ດຂຼື ົ້ ນຊ ່ ວຄາວ, 
ຕ່ໍພຣະບັນຍັດສອງ 4: 45-49, ບົ້ ານ) 
ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຂ າຢ ່ ໃນຖ່ິນກັນດານສີ່ ສິ ບປີ ແລະວ່າພຣະເຈ ົ້ າພິຈາລະນາຜ ົ້ ເປັນ " ເຕັນ 
"ຕ່ໍລະບຽບພວກເລວີ  
23:43. ດໍ າລ ງຊີ ວິ ດຢ ່ ໃນຜົ້ າເຕັົ້ ນຫ ຼື ຫົ້ ອງເຮຼື ອນພັກໂມເທວເປັນປະເພດທີ່ ຄົ້ າຍຄຼື ກັນຂອງຊ ່ ວຄາວທີ່ ຢ ່ ອາໃສ / 
ຈໍ າຫນັກອາໄສໃນມຼື ົ້ ນີ ົ້ . 

ຄໍ າພີໄບເບິ ນສະແດງໃຫົ້ ເຫັນຊາວຄຣິ ດສະຕຽນບໍ່ ຈໍ າເປັນຕົ້ ອງເຮັດໃຫົ້ ການເສຍສະລະສັດ / ການສະເຫນີ  
(ຍິ ວ 9: 9) ຄຼື ເຄຼື່ ອງເຜ າບ ຊາຊຶ່ ງເດັກນົ້ ອຍຂອງອິ ດສະຣາເອນຖຼື ກນໍ າໃຊົ້ ເພຼື່ ອສະຫນອງໃນໄລຍະ ຂອງ 
ຈໍ າຫນັກອາໄສ ໄດົ້  (ລະບຽບພວກເລວີ  23: 36-37). ແທນທີ່ ຈະ, 
ພວກເຮ າມີ ຄວາມຈະນໍ າສະເຫນີ ຕ ວເອງເປັນການເສຍສະລະດໍ າລ ງຊີ ວິ ດ, 
ຊຶ່ ງເປັນການບໍ ລິ ການສ ມເຫດສ ມຜ ນຂອງພວກເຮ າ (12: 1)  
ປ ກກະຕິປະກອບມີ ເປັນປ ກກະຕິເຂ ົ້ າຮ່ວມການບໍ ລິ ການສາສນາຈັກໃນລະຫວ່າງການ ຂອງ ຈໍ າຫນັກອາໄສ 
ໄດົ້ . 

ບາງຄ ນອາດສ ງໄສວ່າເປັນຫຍັງບໍ ລິ ການເຂ ົ້ າຮ່ວມແມ່ນເຮັດສໍ າລັບຕະຫລອດເວລາຢ ່  ຂອງ ຈໍ າຫນັກອາໄສ 
ໄດົ້ , ເທຼື່ ອນີ ົ້ ແມ່ນບໍ່ ຈໍ າເປັນຕົ້ ອງສໍ າລັບວັນເວລາຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  
ໄດົ້ . ເຫດຜ ນທີ່ ພຣະຄໍ າພີພຼື ົ້ ນຖານແມ່ນວ່າຄໍ າສ່ັງໄດົ້ ບອກວ່າ, "ທ່ານຈະຕົ້ ອງສັງເກດ ຈໍ າຫນັກອາໄສ 
ໄດົ້ ເຈັດວັນ ... ເຈັດມຼື ົ້ ທ່ານຈະຕົ້ ອງຮັກສາເປັນ 
ສັກສິ ດໄປຫາພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຈ ົ້ າຂອງທ່ານໃນສະຖານທີ່ ຊຶ່ ງພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າເລຼື ອກ" (ພຣະບັນຍັດສອງ 
16: 13,15) ແຕ່ທີ່ ບໍ່ ໄດົ້ ລະບຸໄວົ້ ດ່ັງນັົ້ ນທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບວັນເວລາຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້ , 
ໃນຄໍ າສ່ັງສໍ າລັບການທີ່ ມັນບອກວ່າການກິນອາຫານເຂ ົ້ າຈີ່  ເປັນເວລາເຈັດວັນໃນລະບຽບພວກເລວີ  23: 6 
ແລະພຣະບັນຍັດສອງ 16: 3, ຊຶ່ ງກ ງກັນຂົ້ າມໄດົ້ ສັງເກດເຫັນ ສໍ າລັບເຈັດມຼື ົ້  (ພວກເຮ າເຮັດໃຫົ້  
ເປັນເຄຼື່ ອງບ ຊາ 'ເຈັດມຼື ົ້ ຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້ ໂດຍການກິນເຂ ົ້ າຈີ່  
ໃນແຕ່ລະມຼື ົ້ ໄດົ້ ). ຄໍ າພີໄບເບິ ນຍັງເວ ົ້ າວ່າຈະອອກມາໃນອາຄານບົ້ ານເຮຼື ອນຊ ່ ວຄາວໃນໄລຍະ ຂອງ 
ຈໍ າຫນັກອາໄສ ໄດົ້  (ລະບຽບພວກເລວີ  23:42), ແຕ່ບໍ່ ໄດົ້ ລະບຸນີ ົ້ ທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບການອຼື່ ນໆວັນຍານບໍ ລິ ສຸດ. 

ເນຼື່ ອງຈາກຊາຕານຈະຖຼື ກມັດໄວົ້ ສໍ າລັບການປ ກຄອງພັນປີ  (ຄໍ າປາກ ດ 20: 1-2), 
ຈະມີ ການຫລອກລວງຫນົ້ ອຍຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ. ໄປທັນທີ ສໍ າລັບການໃຊົ້ ເວລາຂອງການຊຼື່ ນຊ ມຂອງ 
ຈໍ າຫນັກອາໄສ 
ໄດົ້ ແລະກອງປະຊຸມປະຈໍ າວັນຈະຊ່ວຍໃຫົ້ ຮ ບພາບທີ່ ໃຊົ້ ເວລາໃນເວລາທີ່ ໂລກຈະຂົ້ ອນຂົ້ າງແຕກຕ່າງກັນກ່ວາ
ໃນປັດຈຸບັນມັນເປັນໄດົ້ . 

"ຊະອານາຈັກຂອງທ່ານມາ!" (ມັດທາຍ 6:10). 

ຄໍ າພີໄບເບິ ນສອນວ່າຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ຈໍ າຫນັກອາໄສ 
ຈະໄດົ້ ຮັບການເກັບຮັກສາໄວົ້ ໃນສະຫະສະວັດແລະພະເຈ ົ້ າຈະໃນທີ່ ສຸດ ກັບພວກເຮ າ 

ພະຄໍ າພີ ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ຈໍ າຫນັກອາໄສ ຈະໄດົ້ ຮັບການເກັບຮັກສາໄວົ້ ໃນສະຫັດສະຫວັດ: 
16 ແລະເຫດການຈະບັງເກີ ດຂຶ ົ້ ນທຸກຄ ນວ່າຜ ົ້ ທີ່ ຖຼື ກປະໄວົ້ ທັງຫມ ດຂອງປະຊາຊາດທີ່ ມາກັບເຢຣ ຊາເ
ລັມຈະໄປຂຶ ົ້ ນຈາກປີ ກັບປີ ທີ່ ຈະນະມັດສະການບໍ່ ໄດົ້ , ພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຈອມໂຍທາແລະເພຼື່ ອຮັກສາ 
ຂອງ ຈໍ າຫນັກອາໄສ 
ໄດົ້ . 17 ແລະມັນຈະເປັນວ່າອັນໃດກໍໄດົ້ ຂອງຄອບຄ ວຂອງແຜ່ນດິ ນໂລກຈະບໍ່ ມາເຖິງເຢຣ ຊາເລັມເພຼື່



ອນະມັດສະການບໍ່ ໄດົ້ , 
ພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຈອມໂຍທາກ່ຽວກັບພວກເຂ າຈະມີ ຝ ນບໍ່ ມີ . 18 ຖົ້ າຫາກວ່າຄອບຄ ວຂອງປະເທດເອ
ຢິ ບຈະບໍ່ ໄດົ້ ມາເຖິງແລະເຂ ົ້ າໄປໃນ, 
ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະມີ ຝ ນບໍ່ ມີ ; ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະໄດົ້ ຮັບໄພພິບັດທີ່ ມີ ທີ່ ພຣະຜ ົ້ ເປັນການໂຈມຕີ ປະຊາຊາ
ດຜ ົ້ ທີ່ ບໍ່ ມາຂຶ ົ້ ນເພຼື່ ອຮັກສາ ຂອງ ຈໍ າຫນັກອາໄສ 
ໄດົ້ . 19 ນີ ົ້ ຈະເປັນການລ ງໂທດຂອງອີ ຢິ ບແລະການລ ງໂທດຂອງປະເທດທັງຫມ ດທີ່ ບໍ່ ໄດົ້ ມາເຖິງເພຼື່ ອເ
ຮັດໃຫົ້ ຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ຈໍ າຫນັກອາໄສ (ຊາຂາຣີ ຢາ 14: 16-19) ໄດົ້ . 

ດ່ັງນັົ້ ນຄໍ າພີໄບເບິ ນສອນວ່າພະເຈ ົ້ າຈະຄາດຫວັງທັງຫມ ດທີ່ ຈະຮັກສາ ຂອງ ຈໍ າຫນັກອາໄສ 
ໄດົ້ ໃນອະນາຄ ດ. ເຖິງແມ່ນວ່າກາໂຕລິ ກສະແດງຄວາມເຫັນຮັບຮ ົ້ ວ່າແຜນຂອງພຣະເຈ ົ້ າປະກອບຊຼື່ ນຊ ມຂອ
ງ ຈໍ າຫນັກອາໄສ ໄດົ້ .  ເຫັນກາໂຕລິ ກໃນ ໃນ 14 ລັດ: 

ໃນທີ່ ໃຊົ້ ເວລາສະເລ່ຍເຊັ່ ນ: ຂ ່ ມເຫັງກ່ອນສາດສະຫນາຈັກຈະໄດົ້ ຮັບການປ່ຽນໃຈເຫລຼື ົ້ ອມໃສ, 
ແລະອຸທິ ດຕ ນທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ຈະສະເຫ ີ ມສະຫ ອງງານບຸນນີ ົ້ , ແລະອອກກໍາລັງກາຍ ທາງສາສະຫນາເພຼື່ ອ 
ກຽດສັກສີ ແລະຈະຄວນຕອບແທນທີ່ ດີ . (ພຣະສັນຍາເດີ ມຂອງ 1610 2, 824) 

ອານາຈັກຂອງພະເຈ ົ້ າຈະເຂ ົ້ າມາແທນອານາຈັກທັງຫມ ດຂອງໂລກນີ ົ້  (ຄໍ າປາກ ດ 11:15), 
ແລະງານບຸນນີ ົ້ ຈະຊ່ວຍໃຫົ້ ຮ ບພາບນີ ົ້ ໂດຍການແຍກ ( cf. ຄໍ າປາກ ດ 18: 4; 1 2: 18-19) ຄຣິ ດສະຕຽນ (1 
ເປໂຕ 2: 1-12) ຈາກວຽກປະຈໍ າປ ກກະຕິຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ. 
ການຮັກສາຂອງ ຈໍ າຫນັກອາໄສ ໄດົ້ ເຮັດໃຫົ້ ພວກເຮ າ 
ໃນອາຍຸສ ງສຸດຂອງສິ່ ງທີ່ ຈະເກີ ດຂຶ ົ້ ນໃນອານາຈັກພັນປີ ໃນອະນາຄ ດນີ ົ້ . ຄໍ າພີໄບເບິ ນຍັງສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວ່າໃ
ນພາຍຫລັງ, ວ່າ "ຫໍເຕັນຂອງພຣະເຈ ົ້ າ" ຈະໄດົ້ ຢ ່ ໃນໂລກໄດົ້  "ແລະພຣະອ ງຈະສະຖິດຢ ່ ກັບ" ພວກເຮ າ 
(ຄໍ າປາກ ດ 21: 3). 
ການຮັກສາ ຂອງ ຈໍ າຫນັກອາໄສ ໄດົ້ ໃນປັດຈຸບັນເປັນ ຂອງສິ່ ງທີ່ ຈະມາໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 

8. ຫ ົ້ າສຸດມຼື ົ້ ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່: 
ແຜນໃຫົ້ ປະລາດໃຈຂອງພຣະເຈ ົ້ າແຫ່ງຄວາມລອດສໍ າລັບມະນຸດຊາດ 

ມຼື ົ້ ນີ ົ້ , ວັນທີ່ ທັນທີ ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ົ້ ເຈັດວັນຂອງ ຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ເຕັນ ໄດົ້ , ຮ ບພາບສໍ າເລັດຂອງແຜນແຫ່ງການໄຖ່ໄດົ້ . 

ການ "ປຼື ົ້ ມບັນທຶ ກຂອງການມີ ຊີ ວິ ດ" - ຄວາມລອດ - ຈະໄດົ້ ຮັບການເປີ ດ (ຄໍ າປາກ ດ 
20:12). ນີ ົ້ ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ອນທີ່ ຈະສະຫວັນໃຫມ່ແລະແຜ່ນດິ ນໂລກໃຫມ່ (ຄໍ າປາກ ດ 21: 
1). ຊາວຢິ ວໂທບຸນນີ ົ້  Shemini 'Azeret, ຊຶ່ ງຫມາຍຄວາມວ່າ "ວັນທີ່ ແປດຂອງສະພາແຫ່ງ" (ຍັງ 
ເຈັດມຼື ົ້ ທີ່ ຜ່ານມາຂອງຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ເຕັນ ໄດົ້ ວັນເວລາຂອງການຊຸມນຸມ). 

ຕ່ໍໄປນີ ົ້ ແມ່ນເພ່ີມເຕີ ມກ່ຽວກັບມຼື ົ້  ຈາກພະຄໍ າພີໄດົ້ : 

34 ... 'ມຼື ົ້  ຂອງເດຼື ອນທີ່ ເຈັດນີ ົ້ ຈະໄດົ້ ຮັບການຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ເຕັນ 
ສໍ າລັບເຈັດມຼື ົ້ ພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າໄດົ້ . ... 36 ໃນວັນທີ່ ແປດທີ່ ທ່ານຈະມີ ຊຸມບໍ ລິ ສຸດ. ... 
ມັນເປັນການປະກອບອັນສັກສິ ດ, 
ແລະທ່ານຈະຂອງການເຮັດວຽກປະເພນີ ກ່ຽວກັບມັນ. (ລະບຽບພວກເລວີ  23: 34,36) 

ມຼື ົ້ ນີ ົ້ ນາທີ ປ ກກະຕິ ແລົ້ ວຈະຢ ່ ໃນສາດສະຫນາຈັກຂອງວ ງທີ ່ ຍິ ່ ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ ົ້ າຂອງມຼື ົ້ ສຸດທົ້ າຍ, ເນຼື່ ອງຈາກ
ວ່າສິ່ ງທີ່ ພຣະຄໍ າພີໃຫມ່ກ່ຽວກັບມັນວ່າ: 



37 ໃນມຼື ົ້ ທີ່ ຜ່ານມາ, ມຼື ົ້ ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ຂອງທີ່ ຊຼື່ ນຊ ມ, ພຣະເຢຊ ໄດົ້ ຢຼື ນຢ ່ ແລະຮົ້ ອງອອກມາວ່າ, 
"ຖົ້ າຫາກວ່າໃຜ, ປ່ອຍໃຫົ້ ເຂ າມາກັບຂົ້ າພະເຈ ົ້ າແລະເຄຼື່ ອງດຼື່ ມ. 38 ພຣະອ ງຜ ົ້ ທີ່ ເຊຼື່ ອໃນຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 
ໄດົ້ ພຣະຄໍ າພີໄດົ້ ເວ ົ້ າວ່າ, ອອກຈາກລາວ ຫ ວໃຈຈະໄຫ ແມ່ນົ້ໍ າຂອງນົ້ໍ າດໍ າລ ງຊີ ວິ ດ. " (ໂຢຮັນ 7: 37-38) 

ດ່ັງນັົ້ ນພຣະເຢຊ ເກັບຮັກສາໄວົ້   ມຼື ົ້ ນີ ົ້ ມາທັນທີ ຫລັງຈາກງານບຸນ ສະຫັດສະຫວັດ, ແລະສອນກ່ຽວກັບມັນ. 

ຫ ັ ງຈາກສະຫັດສະຫວັດໄດົ້ , ສິ່ ງທີ່ ເກີ ດຂຶ ົ້ ນ? 

ຟຼື ົ້ ນຄຼື ນຊີ ວິ ດ (ຄໍ າປາກ ດ 20: 5). 

ການປະຈໍ າສະຕາຍກ່ອນທີ່ ພຣະເຈ ົ້ າ. ນີ ົ້ ຈະບໍ່ ປະກອບມີ ຄລິ ດສະຕຽນແທົ້ ມຼື ົ້ ນີ ົ້ , 
ພວກເຂ າເຈ ົ້ າກໍາລັງຟຼື ົ້ ນຄຼື ນຊີ ວິ ດໃນເວລາທີ່ ພຣະເຢຊ ກັບຄຼື ນມາ. ຜ ົ້ ທີ່ ຢ ່ ໃນຟຼື ົ້ ນຄຼື ນຊີ ວິ ດນີ ົ້ ຈະຕົ້ ອງເປັນຜ ົ້ ທີ່ ໄ
ດົ້ ເສຍຊີ ວິ ດຢ ່ ໃນຄວາມຮ ົ້ ຂອງແຜນທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຂອງພຣະເຈ ົ້ າ 

ອາຍຸທີ່ ຜ່ານມາ. ນີ ົ້ ແມ່ນການຕັດສິ ນມຼື ົ້   ພະເຍຊ ກ່າວຊົ້ໍ າ: 

7 ແລະທີ່ ທ່ານໄປ, ສ່ັງສອນ, ເວ ົ້ າ, 
'ອານາຈັກຂອງສະຫວັນແມ່ນຢ ່ ໃນມຼື . ... 14 ແລະໃຜກໍຕາມຈະບໍ່ ໄດົ້ ຮັບທ່ານຫ ຼື ໄດົ້ ຍິ ນຄໍ າເວ ົ້ າຂອງທ່ານ
, ໃນເວລາທີ່ ທ່ານອອກຈາກເຮຼື ອນ  ຫລຼື ເມຼື ອງສ່ັນຂີ ົ້ ຝຸ່ນທີ່ ຕິດຕີ ນຂອງທ່ານ. 15 ເຮ າບອກທ່ານ, 
ມັນຈະເປັນຄວາມທ ນທານຕ່ໍສໍ າລັບທີ່ ດິ ນຂອງ ແລະ 
ໃນມຼື ົ້ ຂອງການຕັດສິ ນກ່ວາສໍ າລັບເມຼື ອງທີ່ ໄດົ້ ! (ມັດທາຍ 10: 714 15) 

23 ແລະທ່ານ, , ທີ່ ສ ງສ ່ ງໄປສະຫວັນ, ຈະ 
ລ ງໄປເພາະຖົ້ າການອິ ດທິ ຣິ ດເຮັດໃນທີ່ ຖຼື ກທີ່ ທ່ານໄດົ້ ຖຼື ກເຮັດໃນເມຼື ອງໂຊໂດມ, 
ມັນຈະໄດົ້ ຢ ່ ຈ ນກ່ວາມຼື ົ້ ນີ ົ້ . ແຕ່ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າເວ ົ້ າວ່າ 24 ກັບທ່ານວ່າມັນຈະໄດົ້ ຮັບຄວາມທ ນທານຕ່ໍສໍ າລັບ
ທີ່ ດິ ນຂອງ ໃນມຼື ົ້ ຂອງການຕັດສິ ນກ່ວາສໍ າລັບທ່ານໄດົ້ . (ມັດທາຍ 11: 23-24) 

ສັງເກດເຫັນວ່າມັນແມ່ນຄວາມທ ນທານຫ າຍຂຶ ົ້ ນໃນມຼື ົ້ ຂອງການຕັດສິ ນໄດົ້ ຖຼື ກທໍາລາຍໃນພະເຈ ົ້ າ 
ບັນດາອົ້ າຍ (ປະຖ ມການ19:24) 
ກ່ວາຜ ົ້ ທີ່ ຖຼື ກປະຕິເສດໂດຍເຈດພຣະຄຣິ ດແລະຂໍ ົ້ ຄວາມຂອງອານາຈັກຂອງພຣະອ ງ. 

ນອກຈາກນີ ົ້ ພະເຍຊ ສອນວ່າ " ການບາບທັງຫມ ດຈະຮັບການອະໄພ" (ມາລະໂກ 3:28), ຍ ກເວັົ້ ນໃນ 'ບາບ 
(ຮອຍ3:29). ມັນເປັນກັບຄວາມສໍ າເລັດຂອງມຼື ົ້ ສຸດທົ້ າຍທີ່  
ທັງຫມ ດທີ່ ຍັງບໍ່ ທັນໄດົ້ ມີ ໂອກາດສໍ າລັບຄວາມລອດຢ່າງແທົ້ ຈິ ງຈະມີ ໂອກາດທີ່ ເປັນ, 
ແລະຈະຍອມຮັບວ່າການສະເຫນີ ເກຼື ອບທັງຫມ ດ. 

ເກຼື ອບມະນຸດທຸກຄ ນທີ່ ເຄີ ຍມີ ຊີ ວິ ດຢ ່ ຈະໄດົ້ ຮັບຄວາມລອດ! 

ໃນສະຕະວັດທີ  2 nd ໄດົ້ ແລົ້ ວໂພລີ ຄາບຂອງ ລາຍງານສອນກ່ຽວກັບຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ເຕັນ 
ແລະສຸດທົ້ າຍວັນທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ (ຊີ ວິ ດຂອງໂພລີ ຄາບ, 19) ໄດົ້ . 

ຄວາມຈິ ງໃນພຣະຄໍ າພີແມ່ນ, ເນຼື່ ອງຈາກວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 
ພຣະເຢຊ ກົ້ ອງຍອດນິ ຍ ມທີ່ ຈະເສຍຊີ ວິ ດສໍ າລັບທຸກຄ ນ: 

16 ສໍ າລັບພຣະເຈ ົ້ ານັົ້ ນຮັກໂລກວ່າພຣະອ ງໄດົ້ ໃຫົ້ ພະບຸດອ ງດຽວເພຼື່ ອທຸກຄ ນທີ່ ເຊຼື່ ອໃນພຣະອ ງຈະບໍ່ ຈິ
ບຫາຍແຕ່ມີ ຊີ ວິ ດອັນເປັນນິ ດ. 17 ສໍ າລັບພຣະເຈ ົ້ າບໍ່ ໄດົ້ ສ ່ ງພຣະບຸດຂອງພຣະອ ງເຂ ົ້ າໄປໃນໂລກເພຼື່ ອ 
ໂລກ, ແຕ່ວ່າໂລກໂດຍຜ່ານພຣະອ ງອາດຈະໄດົ້ ຮັບຄວາມລອດ. (ໂຢຮັນ 3: 16-17) 



ດ່ັງນັົ້ ນບໍ່ ໄດົ້ ພະເຈ ົ້ າຮັກສ ່ ງພຣະບຸດຂອງພຣະຂອງພຣະອ ງເພຼື່ ອຈະເສຍຊີ ວິ ດສໍ າລັບພ່ີນົ້ ອງຫ າຍປານໃດຫ ຼື ໂລ
ກ? 

ພວກປະທົ້ ວງ, ຜ ົ້ ທີ່ ມັກຈະ ເຮັດ ອົ້ າງ ຂອງພຣະ 3:16, ແນວໂນົ້ ມທີ່ ຈະສອນ 
 ໂລກສາມາດໄດົ້ ຮັບການບັນທຶ ກໄວົ້ ແຕ່  
ສ່ວນໃຫຍ່ເທ ່ າທີ່ ເຄີ ຍມີ ຈະທຸກທໍລະມານໃນຄວາມທໍລະມານຕະຫ ອດໄປ. ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຍັງເບິ່ ງຄຼື ວ່າຈະມອງ
ຂົ້ າມ ກົ້ ອງຍອດນິ ຍ ມພຣະເຢຊ ເພຼື່ ອຈະເສຍຊີ ວິ ດສໍ າລັບການທັງຫມ ດ (ໂຢຮັນ 
3:17). ແມ່ນວ່າປະເພດຂອງແຜນແຫ່ງຄວາມລອດ 
ໄດົ້ ພະເຈ ົ້ າຜ ົ້ ທີ່ ຮ ົ້ ທຸກສິ່ ງແລະເປັນຄວາມຮັກຈະມາເຖິງກັບ? ຄໍ າພີໄບເບິ ນສະຫນັບສະຫນ ນທຸກຄ ນຄິ ດວ່າສາ
ມາດໄດົ້ ຮັບການບັນທຶ ກໄວົ້ ໃນປັດຈຸບັນ? ຖົ້ າຫາກວ່າບໍ່ , ແມ່ນ  ຍຸດຕິທໍາ? 

ເນຼື່ ອງຈາກພະເຈ ົ້ າແມ່ນທັງຫມ ດທີ່ ມີ ອໍ ານາດແລະຮ ົ້ ແລະທັງຫມ ດແມ່ນຄວາມຮັກ (1 ໂຢຮັນ 4: 8,16), 
ພຣະເຈ ົ້ າຈະໄດົ້  ທີ່ ສຸດທີ່ ເຄີ ຍມີ ຊີ ວິ ດຢ ່ ກັບຄວາມທໍລະມານນິ ລັນດອນ? 

ສະບັບເລກທີ  

ແນ່ນອນວ່າພຣະເຈ ົ້ າເປັນພຽງພໍທີ່ ຈະມີ ແຜນການສະຫລາດຕ ວຈິ ງທີ່ ເຮັດວຽກ. 

ປັດຈຸບັນ 9: 14-15 ກ່າວວ່າ: 

14 ສິ່ ງທີ່ ພວກເຮ າຈະຕົ້ ອງເວ ົ້ າວ່າຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ? ມີ  
ກັບພຣະເຈ ົ້ າ? ແນ່ນອນວ່າບໍ່ ! 15 ສໍ າລັບພຣະອ ງໄດົ້ ກ່າວກັບໂມເຊ, 
"ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະມີ ຄວາມເມດຕາຄ ນທີ່ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະມີ ຄວາມເມດຕາ, 
ແລະຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະມີ ເມດຕາສ ງສານຄ ນທີ່ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະມີ ຄວາມເມດຕາ." 

ພວກເຮ າຮ ົ້ ວ່າພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເລຼື ອກສ່ວນ ຂອງອິ ດສະຣາເອນໃນສັນຍາເກ ່ າ, 
ແລະອຼື່ ນໆຈໍ ານວນຫນົ້ ອຍ. ແນວໃດແມ່ນຄວາມຮັກ ຖົ້ າສ່ວນທີ່ ເຫ ຼື ອແມ່ນ ກັບການທໍລະມານນິ ລັນດອນ? 

ພຣະເຈ ົ້ າ "ຄວາມປາຖະຫນາມະນຸດທຸກຄ ນທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບການບັນທຼື ກແລະມາສ ່ ຄວາມຮ ົ້ ເລຼື່ ອງຄວາມຈິ ງ" (2 
ຕີ ໂມທຽວ 1: 
4). ເຫດຜ ນທີ່ ບໍ່ ໄດົ້ ກະທໍາທັງຫມ ດໄດົ້ ຮຽກຮົ້ ອງໃນທີ່ ນີ ົ້ ຮ ົ້ ເພາະວ່າສ່ວນຫ າຍເຂ າຈະບໍ່ ຕອບສະຫນອງກັບຄວາ
ມຈິ ງແລະອ ດທ ນຈ ນເຖິງທີ່ ສຸດເພຼື່ ອຄວາມລອດ ( cf. 13:13; ລ ກາ 8: 5-15). ແຕ່ບໍ່ ໄດົ້ ຫມາຍຄວາມວ່າ  
ຜ ົ້ ບໍ່ ໄດົ້ ເອີ ົ້ ນວ່າໃນປັດຈຸບັນໄດົ້ ຖຼື ກຕັດທັງຫມ ດແລະສ ນເສຍໄປ. 

ຄໍ າພີໄບເບິ ນສອນວ່າຫ າຍຄ ນທີ່ ໄດົ້ ຕາບອດໂດຍເຈດຕະນາໃນອາຍຸສ ງສຸດນີ ົ້  (ຂອງພຣະ 12: 37-40; 
ເອຊາຢາໄດົ້  44:18). ຜ ົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຕາບອດໃນນີ ົ້ ເຮັດຫນົ້ າຍັງມີ ໂອກາດ (ຂອງພຣະ 9:41; ເອຊາຢາໄດົ້  42: 16-
18). ສັງເກດເຫັນເພ່ີມເຕີ ມ: 

14 ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະອີ ກເທຼື່ ອຫນຶ່ ງເພຼື່ ອທີ່ ຫນົ້ າອັດສະຈັນໃນບັນດາຜ ົ້ ຄ ນພວກນີ ົ້  ... 
ເຫ  ່ ານີ ົ້  24 ນອກຈາກນີ ົ້ ຜ ົ້ ທີ່ ຜິດຝ່າຍຈິ ດໃຈຈະມາເພຼື່ ອຄວາມເຂ ົ້ າໃຈ, 
ແລະຜ ົ້ ທີ່ ຈ ່ ມຈະຮຽນຮ ົ້ ຄໍ າສອນ. (ເອຊາຢາ 29: 14,24) 

ມີ ຄວາມລໍ າອຽງທີ່ ມີ ພຣະເຈ ົ້ າ (ປັດຈຸບັນ 2:11). ຈະມີ ໂອກາດສໍ າລັບທຸກຄ ນ 
"ສິ ົ້ ນສຸດລ ງທັງຫມ ດຂອງແຜ່ນດິ ນໂລກຈະເຫັນຄວາມລອດຂອງພຣະເຈ ົ້ າຂອງເຮ າ" (ເອຊາຢາໄດົ້  52:10) 
ເປັນ. 



ຜ ົ້ ທີ່ ບໍ່ ໄດົ້ ສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງຟຼື ົ້ ນຄຼື ນຊີ ວິ ດຄັົ້ ງທໍາອິ ດນີ ົ້ , ເອີ ົ້ ນວ່າ "ສ່ວນທີ່ ເຫ ຼື ອຂອງການຕາຍ" (ຄໍ າປາກ ດ 20: 5) 
ຖຼື ກປຸກຫ ັ ງຈາກສະຫັດສະຫວັດແມ່ນຫ າຍກວ່າ. ນີ ົ້ ເປັນທາງດົ້ ານຮ່າງກາຍແລະຟຼື ົ້ ນຄຼື ນຊີ ວິ ດຈະມີ ຄວາມຮ ົ້ ສຶ
ກທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບຜ ົ້ ທີ່ ໄດົ້ ສະຫວັງຂອງເຂ າເຈ ົ້ າຕັດອອກ (ເອເຊກຽນ 37: 1-14). 

ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະໄດົ້ ຮັບການຕັດສິ ນຂອງສານວ່າມີ ຄວາມຜິດຂອງບາບ (ຄໍ າປາກ ດ 20:12; 
ປັດຈຸບັນ 3:23; cf. 1 ເປໂຕ 4:17), "ໄຊຊະນະຄວາມເມດຕາໃນໄລຍະຕັດສິ ນ" (ຢາໂກໂບ 
2:13). ພະເຈ ົ້ າຈະຂໍ ໃຫົ້ ຄ ນທັງປວງ (ເອຊາຢາ25:31; ເອຊາຢາ 3:13) ແລະຈໍ ານວນຫ າຍຈະຕອບ (ເອຊາຢາ 
65:24). ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ ແມ່ນທັງຫມ ດຈະຍອມຮັບຂໍ ົ້ ສະເຫນີ ຂອງພຣະອ ງ, ແລະນີ ົ້ ບໍ່ ແມ່ນໂອກາດທີ່ ສອງ 
(ຜ ົ້ ທີ່  
ມີ ໂອກາດປະຕິເສດຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະພຣະວິ ນຍານຍານບໍ ລິ ສຸດຂອງພຣະເຈ ົ້ າຈະບໍ່ ໄດົ້ ຮັບໂອກາດທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັ
ບການໃຫົ້ ອະໄພຕ່ໍ 3:29), ຈໍ ານວນຫ າຍຈະກັບໃຈ.  ວັນ ຊ່ວຍສະແດງໃຫົ້ ເຫັນນີ ົ້ . 

ນອກຈາກນີ ົ້ ພິຈາລະນາການປະຕິບັດຕາມ: 

19 ພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ, ມີ ຄວາມເຂັົ້ ມແຂງຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າແລະປົ້ ອມປາການຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 
ການອ ບພະຍ ກຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໃນມຼື ົ້ ຂອງທຸກທໍລະມານ, 
ຄ ນຕ່າງຊາດຈະມາກັບທ່ານຈາກສິ ົ້ ນສຸດຂອງແຜ່ນດິ ນໂລກແລະເວ ົ້ າວ່າ, 
"ແນ່ນອນບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮ າໄດົ້ ຮັບມໍລະດ ກຈະເຣັດໄດົ້ , 
ມີ ຄ່າແລະສິ່ ງທີ່ ບໍ່ ໄດົ້ ປະໂຍດ." 20 ຜ ົ້ ຊາຍຈະເຮັດໃຫົ້ ພຣະສໍ າລັບຕ ນເອງ, 
ຊຶ່ ງສາມາດບໍ່ ? 21"ເພາະສະນັົ້ ນເບິ່ ງແມົ໋ , ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະຄັົ້ ງສາເຫດນີ ົ້ ການທີ່ ຈະຮ ົ້ ໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ, 
ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະເຮັດໃຫົ້ ພວກເຂ າຮ ົ້ ມຼື ແລະອາດຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 
ແລະພວກເຂ າຈະຮ ົ້ ວ່າຊຼື່ ຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ (ກວ່າ.  16: 19-21). 

17 ແລະສ່ວນທີ່ ເຫ ຼື ອຂອງມັນໄດົ້ ເຮັດໃຫົ້ ເຂ ົ້ າໄປໃນພຣະເຈ ົ້ າ, 
ຮ ບພາບແກະສະຫລັກຂອງພຣະອ ງ. ເຂ າຢ ່ ລ ງກ່ອນທີ່ ມັນແລະໄຫວົ້ ມັນ, 
ອະທິ ຖານເພຼື່ ອມັນແລະເວ ົ້ າວ່າ, "ໃຫົ້ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 
ສໍ າລັບທ່ານແມ່ນພຣະເຈ ົ້ າຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ!" 18 ພວກເຂ າບໍ່ ຮ ົ້ ວ່າບໍ່ ເຂ ົ້ າໃຈ; ເພາະພຣະອ ງໄດົ້ ປິ ດຕາຂ
ອງເຂ າເຈ ົ້ າ, ສະນັົ້ ນ  ພວກເຂ າເຈ ົ້ າບໍ່ ສາມາດເບິ່ ງ, ແລະຫ ວໃຈຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ, ສະນັົ້ ນ  
ພວກເຂ າເຈ ົ້ າບໍ່ ສາມາດເຂ ົ້ າໃຈ. ... 22 ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ລຶ ບອອກເຊັ່ ນ: ຄວັນຫນາທຶ ບ, 
ການລ່ວງລະເມີ ດຂອງທ່ານ, ແລະຄຼື ຟັງ, ບາບຂອງທ່ານ. ກັບຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 
ສໍ າລັບຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ພຣະອ ງ. (ເອຊາອີ  44: 17,18,22) 

ແມົ້ ກະທັົ້ ງຜ ົ້ ທີ່ ຍອມຮັບປະເພນີ ທີ່ ບໍ່ ຖຼື ກຕົ້ ອງ, ລວມທັງ  ເຫ  ່ ານັົ້ ນຈິ່ ງຖຼື ກ (ເອຊາຢາ 44: 17-18), 
ຈະມີ ໂອກາດຂອງພວກເຂ າຄັົ້ ງທໍາອິ ດທີ່ ແທົ້ ຈິ ງສໍ າລັບຄວາມລອດ (ເອຊາຢາ 
44:22). ພັນລົ້ ານໃນທ ່ ວອາຍຸໃນອາຟຣິ ກາ, ເອີ ຣ ບ, ອາຊີ , ອາເມລິ ກາ, 
ແລະເກາະດອນທີ່ ບໍ່ ເຄີ ຍໄດົ້ ຍິ ນຂອງພຣະເຢຊ ແລະພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຂອງອານາຈັກ, ແລະພຣະເຈ ົ້ າ 
ນີ ົ້ ແລະມີ ແຜນການ (ປັດຈຸບັນ 11: 2). 

ພວກເຮ າສຼື ບຕໍ ່ ຢ ່ ໃນສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າຕ ກລ ງເຫັນດີ ວ່າ "ພຣະເຈ ົ້ າຂອງພວກເຮ າແມ່ນພຣະເຈ ົ້
າແຫ່ງຄວາມລອດ" (ເພງສັນລະເສີ ນ 68:20) 
ແລະພຣະອ ງມີ ທີ່ ສອນແຜນແຫ່ງຄວາມລອດຕ ວຈິ ງທີ່ ເຮັດວຽກສໍ າລັບການຫ າຍກ່ວາພຽງແຕ່ເປັນຍາດພ່ີ
ນົ້ ອງຈໍ ານວນຫນົ້ ອຍ. 

(ກິດຈະການ 4:12; ເອຊາຢາໄດົ້  cf. 43:11) 
ມີ ພຽງແຕ່ຫນຶ່ ງຊຼື່ ພາຍໃຕົ້ ສະຫວັນທີ່ ມະນຸດສາມາດໄດົ້ ຮັບການບັນທຼື ກເປັນແລະວ່າແມ່ນພຣະເຢຊ ຄຣິ ດ 
(ກິດຈະການ 4:10; ຂອງພຣະ 



3:18). ເນຼື່ ອງຈາກວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງມະນຸດບໍ່ ເຄີ ຍໄດົ້ ຍິ ນຄວາມຈິ ງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊ ແລະພຣະກິດຕິຄຸນຂອ
ງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ 
(ສໍ າລັບລາຍລະອຽດ, ໃຫົ້ ເບິ ່ ງຄ ່ ມຼື ຟຣີ ຂອງພວກເຮ າພຣະກິ ດຕິ ຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໃນ www.cco
g.org), ແລະ "ເນຼື ົ້ ອຫນັງທັງຫມ ດກໍຈະມີ ເຫັນຄວາມລອດຂອງ ຂອງພຣະເຈ ົ້ າ "(ລ ກາ 3: 6), 
ຈະມີ ໂອກາດສໍ າລັບທຸກຄ ນທີ່ ຈະບັນລຸຄວາມລອດນີ ົ້ , 
ບໍ່ ວ່າຈະຢ ່ ໃນກ ດຫມາຍວ່າດົ້ ວຍການກະທໍາຫ ຼື ການມາເປັນ (ເບິ່ ງມັດທາຍ 12: 31-32; ລ ກາ 13: 29-30). 

ອາຍຸສ ງສຸດໃນອະນາຄ ດທີ່ ຈະມາຮອດຫ ັ ງຈາກທີ່ ຟຼື ົ້ ນຄຼື ນຊີ ວິ ດທີ່ ສອງ 
(ເປັນຊາວຄຣິ ດສະຕຽນທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຢ ່ ໃນທີ ມງານໄດົ້ ຖຼື ກຍ ກຂຶ ົ້ ນຢ ່ ທີ່ ຟຼື ົ້ ນຄຼື ນຊີ ວິ ດຄັົ້ ງທໍາອິ ດຕ່ໍການເປີ ດເຜີ ຍ 
20: 5-6) ແລະປະກອບດົ້ ວຍທີ່ ໃຊົ້ ເວລາຂອງການພິພາກສາບັນລັງສີ ຂາວ (ຄໍ າປາກ ດ 20: 11-12). ເອຊາຢາ 
(ເອຊາອີ  65:20), ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບ ແລະແບບດັົ້ ງເດີ ມໄພ່ພ ນ (ບ ດທີ  34, ຂໍ ົ້  2 ກັບ 
34) ຊີ ົ້ ໃຫົ້ ເຫັນວ່າໂດຍສະເພາະນີ ົ້ ເຮັດມາຈະເປັນປະມານຫນຶ່ ງຮົ້ ອຍປີ ຍາວ. 

ຄວາມຄິ ດນີ ົ້ ໄດົ້ ຍັງໄດົ້ ຈັດຂຶ ົ້ ນໃນອາຍຸກາງຂອງສາດສະຫນາຈັກທີ່ ພວກ 
ໂດຍລາຍງານການສອບສວນອະທິ ການ  

ຄໍ າສອນນີ ົ້ ໄດົ້ ຮັບການສອນໂດຍ 
/ ສາດສະຫນາຈັກວິ ທະຍຸໃນທ ່ ວໂລກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໃນສະຕະວັດທີ  20 ແລະມັນຍັງສອນໂດຍສາດສະຫນາຈັກຕໍ ່ ຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 

ແຜນຂອງພຣະເຈ ົ້ າແຫ່ງຄວາມລອດ 

ການຮັກສາມຼື ົ້ ອັນສັກສິ ດໃນພຣະຄໍ າພີເປັນຄວາມຈິ ງໄດົ້ ເຕຼື ອນພວກຄຣິ ສຕຽນຂອງແຜນທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຂອງພຣ
ະເຈ ົ້ າແຫ່ງຄວາມລອດ. ສາດສະຫນາຈັກຕໍ ່ ຂອງພະເຈ ົ້ າເຂ ົ້ າໃຈແຜນຂອງພຣະເຈ ົ້ າກ່ຽວກັບວິ ທີ ການນີ ົ້ ແມ່ນ
ໄດົ້ ວາງໄວົ້ ອອກໂດຍການປະຕິ ບັດຂອງບັນຊີ ໄບເບີ ົ້ ນຂອງພຣະອ ງ (ລະບຽບພວກເລວີ  23:37) ໄດົ້ . 

ຢ່າງຊັດເຈນພະເຈ ົ້ າສອນ  ເຂ າບໍ່ ໄດົ້ ຕົ້ ອງການປະຕິບັດຂອງພວກນອກຮີ ດນໍ າໃຊົ້ ເພຼື່ ອບ ຊາພຣະອ ງ: 

29 
ໃນເວລາທີ່ ພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຈ ົ້ າຂອງທ່ານຕັດອອກຈາກກ່ອນທີ່ ທ່ານຈະປະເທດທີ່ ທ່ານຈະໄປ, 
ແລະທ່ານເຄຼື່ ອນທີ່ ພວກເຂ າແລະອາໄສຢ ່ ໃນທີ່ ດິ ນຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ, 30 
ເອ າໃຈໃສ່ກັບຕ ວທ່ານເອງວ່າທ່ານຍັງບໍ່ ໄດົ້ ຕ ກເພຼື່ ອປະຕິບັດຕາມໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ, 
ຫ ັ ງຈາກທີ່ ເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຖຼື ກທໍາລາຍຕ່ໍຫນົ້ າທ່ານ ແລະວ່າທ່ານບໍ່ ສອບຖາມຕິດຕາມພະຂອງພວກເຂ າ, 
ໂດຍກ່າວວ່າ, 
'ແນວໃດປະເທດເຫ  ່ ານີ ົ້ ຮັບໃຊົ້ ພຣະຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ? ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຍັງຈະເຮັດແນວໃດເຊັ່ ນດຽວກັນ. 31 
ທ່ານຈະບໍ່ ໄດົ້ ນະມັດສະການພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຈ ົ້ າຂອງທ່ານໃນວິ ທີ ການ 
; ສໍ າລັບການທີ່ ຫນົ້ າກຽດຊັງພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າທຸກທີ່ ພຣະອ ງກຽດຊັງພວກເຂ າໄດົ້ ເຮັດກັບພຣະຂອງພ
ວກເຂ າ; ພວກເຂ າເຈ ົ້ າແມົ້ ກະທັົ້ ງໄຫມົ້ ສໍ າລັບສຽງແລະລ ກສາວຂອງພວກເຂ າຢ ່ ໃນໄຟໄດົ້ ໄປຫາພຣະ
ຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ. ບໍ່ ວ່າ 32 ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ບັນຍັດຂອງທ່ານ, 
ລະມັດລະວັງເພຼື່ ອສັງເກດເບິ່ ງມັນ; ຈະທ່ານບໍ່ ເພ່ີມຫ ຼື ມັນຈະຢ ່ ຫ່າງຈາກມັນ. (ພຣະບັນຍັດສອງ 12: 
29-32) 

ຜ ົ້ ທີ່ ສ ມທ ບການປະຕິບັດນະມັດສະການຂອງພວກນອກຮີ ດທີ່ ມີ ແຜນການບໍ່  
ເຫັນແຈົ້ ງປານໃດພຣະເຈ ົ້ າແຫ່ງຄວາມລອດແລະບໍ່ ເຂ ົ້ າໃຈມັນໂດຍທ ່ ວໄປແລົ້ ວ. 

ພຣະຄໍ າພີສະແດງໃຫົ້ ເຫັນອັກຄະສາວ ກໂປໂລໄດົ້ ເປັນຜ ົ້ ສັງເກດວັນໃນພຣະຄໍ າພີຍານບໍ ລິ ສຸດ 
(ຕ ວຢ່າງກິດຈະການ 18:21; 20: 6,16; 27: 9; 1 ໂກຣິ ນໂທ 5: 7-8, 16: 8) 
ການເກັບຮັກສາໄວົ້ ກ ດຫມາຍແລະປະເພນີ ຂອງລາວ ປະຊາຊ ນ. 



ໂດຍສະເພາະ ຕັດສິ ນລ ງໂທດລວມການປະຕິບັດຂອງພວກນອກຮີ ດທີ່ ມີ  ໃນພຣະຄໍ າພີ (1 ໂກລິ ນໂທ 10: 
20-23).  
ໄດົ້ ລະບຸໄວົ້ ຢ ່ ໃກົ້ ໃນຕອນທົ້ າຍຂອງຊີ ວິ ດຂອງເຂ າທີ່ ເກັບຮັກສາໄວົ້ ປະຕິບັດທັງຫມ ດທີ່ ຈໍ າເປັນເພຼື່ ອຮັກສາຊາ
ວຢິ ວ (ກິດຈະການ 28: 17-19; ເບິ່ ງກິດຈະການ 21: 18-24) 
ແລະວ່າຈະມີ ການປະກອບມີ ທັງຫມ ດມຼື ົ້ ອັນສັກສິ ດທີ່ ລະບຸໄວົ້ ໃນລະບຽບພວກເລວີ  23. 

ອີ ງຕາມລະບຽບເປັນ, ສາດສະຫນາຈັກ 
ນິ ຍ ມບໍ່ ປະຕິບັດຕາມຄໍ າແນະນໍ າຂອງອັກຄະສາວ ກໂປໂລຂຽນເຖິງຮຽນແບບພະອ ງທີ່ ພຣະອ ງໄດົ້ ເອ າແບບຢ່
າງພຣະຄຣິ ດ (1 ໂກລິ ນໂທ 11: 1) ຫ ຼື ຄໍ າແນະນໍ າຂອງອັກຄະສາວ ກໂຢຮັນເພຼື່ ອໃຫົ້ ຍ່າງໄດົ້ ເຂ າແລະພຣະເຢຊ  
(1 ຂອງພຣະ 2: 6 18-19), 
ນັບຕັົ້ ງແຕ່ພວກເຂ າເຈ ົ້ າບໍ່ ຮັກສາທັງຫມ ດມຼື ົ້ ອັນສັກສິ ດໃນພຣະຄໍ າພີ. ນອກຈາກນີ ົ້ , 
ສາດສະຫນາຈັກຕາມປ ກກະຕິການປະຕິບັດຜ ົ້ ທີ່ ຢ ່ ໃນການສ ມທ ບການປະຕິທິ ນນະມັດສະການຂອງເຂ າເຈ ົ້

າສາດສະຫນາ, ທີ່ ອັກຄະສາວ ກກ ງກັນຂົ້ າມ (1 ກຣທ 10: 20-23; 2 ໂກຣິ ນໂທ 6: 14-18; 3-4, 12; 1 ຂອງພຣະ 
2: 6). 

ໂດຍບໍ່ ຮັກສາບໍ ລິ ສຸດວັນຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, ແຕ່ທ ດແທນແທນທີ່ ຈະບໍ່ ມີ ໃນພຣະຄໍ າພີ, ບໍ່ ຫ າຍບາບຮ ົ້  
ຕົ້ ອງຢ່າງແທົ້ ຈິ ງອອກຈາກຊີ ວິ ດຂອງພວກເຮ າ, 
ວ່າພຣະເຈ ົ້ າແມ່ນພຽງແຕ່ໂທຫາບາງໃນປັດຈຸບັນວ່າທຸກຄ ນຈະມີ ໂອກາດສໍ າລັບຄວາມລອດຢ ່ ໃນອາຍຸສ ງສຸ
ດນີ ົ້ ຫ ຼື  ການກະທໍາທີ່ ຈະມາ, 
ແລະເກຼື ອບທັງຫມ ດທີ່ ເຄີ ຍມີ ຊີ ວິ ດຢ ່ ຈະໄດົ້ ຮັບການບັນທຶ ກໄວົ້ ໃນການເກັບກ ົ້ ພາຍຫລັງ. 

ພຣະເຈ ົ້ າຂອງຍານບໍ ລິ ສຸດວັນວາງອອກຈາກພາກສ່ວນຂອງແຜນການຂອງພຣະອ ງ 
ລອດສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ ເຂ ົ້ າໃຈ. ມັນເປັນແຜນທີ່ ຍອດຍົ້ ຽມແລະຮັກ. 

9. ແປຜິດແລະວັນສະບາໂຕ 

ເປັນຫຍັງຫ າຍທີ່ ສຸດຜ ົ້ ທີ່ ປະກອບອາຊີ ບຂອງພະເຍຊ ໄດົ້ ຮັກສາພຣະຄໍ າພີຍານບໍ ລິ ສຸດວັນ? ນອກເຫນຼື ອໄປຈ
າກຄວາມຮ ົ້ ສຶ ກຕ່ໍຕົ້ ານ ປະນີ ປະນອມ, , ແລະຄວາມຄິ ດຜິດກ່ຽວກັບການແປຜິດ 
'ປະເພນີ ແມ່ນມີ ເຫດຜ ນທີ່ ຫ າຍບໍ່ ວ່າຈະເຕັມໃຈທີ່ ຈະຍອມຮັບ 
ພວກເຂ າຈໍ າເປັນຕົ້ ອງໄດົ້ ສັງເກດເບິ່ ງໂຢເອນຜ ົ້ ປະ. 

ປ ກກະຕິແລົ້ ວມີ ຄ ່ ຜ ວເມຍຂອງ / ເຂ ົ້ າໃຈຜິດວ່າປະຊາຊ ນມີ ແນວໂນົ້ ມທີ່ ຊີ ົ້ ໃຫົ້ ເຫັນເຖິງຄວນ 
'ຫ ັ ກຖານສະແດງ' ວ່າມຼື ົ້ ອັນສັກສິ ດໃນພຣະຄໍ າພີແມ່ນເຮັດໄປດົ້ ວຍ. 

ໂກໂລຊາຍ2: 16-17 

ອາດຈະເປັນ, ສ່ວນທ ່ ວໄປສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພະຄໍ າພີທີ່ ກ່າວມາມັກແມ່ນ "ຫ ັ ກຖານສະແດງ" 
ວ່າວັນສະບາໂຕແລະໃນພຣະຄໍ າພີຍານບໍ ລິ ສຸດວັນກໍາລັງເຮັດໄປໄດົ້  ໂກໂລຊາຍ 2: 16-17. ດ່ັງນັົ້ ນ, 
ໃຫົ້ ກວດເບິ່ ງຫນຶ່ ງແປຜິດເລັກນົ້ ອຍຂອງມັນ: 

16 ໃຫົ້ ຜ ົ້ ຊາຍດ່ັງນັົ້ ນຕັດສິ ນທ່ານໃນເລຼື່ ອງການກິນຫ ຼື ດຼື່ ມ, ຫ ຼື ໃນການນັບຖຼື ຂອງວັນພັກການ, 
ຫ ຼື ຂອງວ ງເດຼື ອນໃຫມ່, 
ຫ ຼື ຂອງວັນສະບາໂຕ: 17 ທີ່ ມີ ເງ າຂອງສິ່ ງທີ່ ຈະມາເຖິງໄດົ້ ; ແຕ່ກາຍນັົ້ ນເປັນຂອງພຣະຄຣິ ດ (ໂກໂລຊາ
ຍ 2: 16-17, KJV). 



ການແປພາສາຂົ້ າງເທິ ງນີ ົ້ ແມ່ນໃກົ້ ຊິ ດ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຂຶ ົ້ ນຄໍ າວ່າ "ແມ່ນ" 
(ຊຶ່ ງເປັນເຫດຜ ນທີ່ ແປພາສາ KJV ແມ່ນເອ າໃຈໃສ່ໃນເນີ ົ້ ງ) ທີ່ ບໍ່ ຢ ່ ໃນກເຣັກຕ ົ້ ນສະບັບ. 

ການແປພາສາທີ່ ຮ ົ້ ຫນັງສຼື ຢ່າງແທົ້ ຈິ ງຈະອອກຈາກມັນອອກຍົ້ ອນວ່າມັນບໍ່ ໄດົ້ ຢ ່ ໃນມີ . ສັງເກດເຫັນໄດົ້ ຕ ວເລ
ກ  ແລະຄໍ າທີ ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັນທີ ່ ເຂັົ້ ມແຂງສໍ າລັບຂໍ ົ້ ທີ  17: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  
ຊຶ່ ງເປັນເງ າຂອງສິ່ ງທີ່ ຈະມາເຖິງ; ໄດົ້  .... ແຕ່ .... ... ............ ຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິ ດ.   

ມັນບໍ ່ ຄວນຈະໄດົ້ ຮັບການລະບຸໄວົ້ ເປັນ 9999 ຫມາຍຄວາມວ່າບໍ ່ ມີ ຄໍ າສັບໃນພຣະຄໍ າພີ ຂໍ ົ້ ຄວາມໄດົ້ ຄໍ າວ່າ 
"ແມ່ນ" ບໍ ່ ໄດົ້ ຢ ່ ໃນພຣະຄໍ າພີ ນີ ົ້ . 

ເນຼື ່ ອງຈາກວ່າຄຼື ກັນກັບສາມຄໍ າສັບຕ່າງໆທີ ່ ເຂັົ້ ມແຂງຂອງ (4983, 3588, ແລະ 5547) 
ໄດົ້ ຖຼື ກນໍ າໃຊົ້ ສີ່ ຄັົ້ ງອຼື່ ນໃນພຣະຄໍ າພີໃຫມ່ແລະໃນ KJV ເວລາຜ ົ້ ໄດົ້ ແປໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ "ຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິ ດ" 
(ປັດຈຸບັນ 7: 4; 1 ໂກຣິ ນໂທ 10:16; 1 ໂກຣິ ນໂທ 12:27; ເອເຟໂຊ 4:12) - ພຽງແຕ່ບໍ່ ໄດົ້  NKJV, ຄວນມີ  KJV. 

ດ່ັງນັົ້ ນ, ຖົ້ າຫາກວ່ານັກແປພາສາເຫ  ່ ານັົ້ ນຈິ່ ງຖຼື ກປະພຽງແຕ່ກັບຕ ນເອງ, ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະໄດົ້ ແປ 
ໂກໂລຊາຍ 2: 16-17 ທີ່ ຈະລັດ (ຫ ຼື ຂັົ້ ນດົ້ ວຍຈໍ ົ້ າຈຸດແລະລວມວ ງເລັບ): 

16 ດ່ັງນັົ້ ນຂໍ ໃຫົ້ ຜ ົ້ ຊາຍທີ່ ບໍ່ ມີ ຜ ົ້ ພິພາກສາທ່ານໃນການກິນອາຫານແລະດຼື່ ມຫລຼື ໃນການນັບຖຼື ຂອງບຸ
ນຫ ຼື ຂອງການປະຕິບັດຂອງວ ງເດຼື ອນໃຫມ່ຫ ຼື ຂອງວັນສະບາໂຕ 17 (ສໍ າລັບສິ່ ງເຫ  ່ ານັົ້ ນແມ່ນເງ າຂອງສິ່
ງທີ່ ໄດົ້ ມາ), ແຕ່ຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິ ດ. 

ຫ ຼື ໃນຄໍ າສັບຕ່າງໆອຼື່ ນໆ, ບໍ່ ໃຫົ້ ຜ ົ້ ຢ ່ ນອກຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິ ດ (ສາສນາຈັກ, ໂກໂລຊາຍ 1:18) 
ຜ ົ້ ພິພາກສາທ່ານກ່ຽວກັບວັນບໍ ລິ ສຸດ, ແຕ່ພຽງແຕ່ສາດສະຫນາຈັກທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຂອງຕ ວມັນເອງ.ໂກໂລຊາຍ 
2: 16-17 ເວ ົ້ າວ່າບໍ່ ແມ່ນວັນສະບາໂຕແລະຍານບໍ ລິ ສຸດວັນກໍາລັງເຮັດທັນທີ . 

ເຖິງແມ່ນວ່າຕ ົ້ ນແບບດັົ້ ງເດີ ມຂອງອະທິ ການ ຂອງເອຊີ ມິລານຮັບຮ ົ້   ໂກໂລຊາຍ 2:17 ໄດົ້ ໂດຍອົ້ າງອີ ງໃສ່ 
"ຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິ ດ" ດ່ັງທີ່ ທ່ານໄດົ້ ຂຽນການປະຕິບັດຕາມຄວາມຄິ ດເຫັນກ່ຽວກັບ  ຂໍ ົ້ : 

ໃຫົ້ ພວກເຮ າ, ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, ຊອກຫາວິ ທີ ຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິ ດ ... 
ທີ່ ຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິ ດແມ່ນ, ມີ ຄວາມຈິ ງ. (ຂອງເອຊີ ມິລານ. II. 
ໃນຄວາມເຊຼື່ ອໃນຟຼື ົ້ ນຄຼື ນຊີ ວິ ດໄດົ້ , ສ່ວນ 107) 

ມັນເປັນ ແປພາສາທີ່ ທັນສະໄຫມຂອງກເຣັກໄດົ້ ມັກ ຢ່າ ໃສ່ໃຈສິ່ ງທີ່ ສະແດງອອກຫມາຍຄວາມວ່າແທົ້ . 

ມັນເປັນການແປຂອງມັນທຸກຍາກ (ແປພຣະຄໍ າພີ) 
ຈະອີ ງໃສ່ການແປຜິດທີ່ ຈະຂໍ ວ່າວັນເວລາບໍ ລິ ສຸດແມ່ນເຮັດໃຫົ້ ມີ . 

ຄາລາເຕຍ 4: 8-10 

ຄັດຄົ້ ານອີ ກອັນຫນຶ່ ງແມ່ນທ ່ ວໄປທີ່ ຈະຮັກສາວັນຍານບໍ ລິ ສຸດແມ່ນ 4: 8-
10. ບາງພວກປະທົ້ ວງແນວໂນົ້ ມທີ່ ຈະນໍ າໃຊົ້ ນີ ົ້ ຈະເວ ົ້ າ 
ນະວັນໃນພຣະຄໍ າພີແມ່ນໄດົ້ ຮັບການສັງເກດ. ສະນັົ້ ນໃຫົ້ ເບິ່ ງຢ ່ ໃນສິ່ ງທີ່ ຕ ວຈິ ງແລົ້ ວພຣະຄໍ າພີຜ ົ້ ສອນ: 

ແຕ່ 8 ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, ແທົ້ ຈິ ງແລົ້ ວ, ໃນເວລາທີ່ ທ່ານບໍ່ ໄດົ້ ຮ ົ້ ຈັກພຣະເຈ ົ້ າ, 
ທ່ານທີ່ ເຫ  ່ ານັົ້ ນໂດຍທໍາມະຊາດບໍ່ ແມ່ນພະເຈ ົ້ າ. 9 ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນຫ ັ ງຈາກທີ່ ທ່ານໄດົ້ ຮ ົ້ ຈັກພຣະເຈ ົ້ າ, 



ຫ ຼື ແທນທີ່ ຈະເປັນທີ່ ຮ ົ້ ຈັກພຣະເຈ ົ້ າ, 
ເຮັດແນວໃດມັນເປັນສິ່ ງທີ່ ທ່ານເຮັດໃຫົ້ ອີ ກເທຼື່ ອຫນຶ່ ງເພຼື່ ອທີ່ ອ ງປະກອບທີ່ ອ່ອນແອແລະ, 
ເພຼື່ ອທີ່ ທ່ານປາຖະຫນາອີ ກເທຼື່ ອຫນຶ່ ງເພຼື່ ອຈະຢ ່ ໃນການເປັນຂົ້ າທາດ? 10 
ທ່ານໄດົ້ ສັງເກດເຫັນວັນແລະເດຼື ອນແລະລະດ ການແລະປີ . 

ມີ ບັນຫາຈໍ ານວນຫນຶ່ ງທີ່ ມີ ການໂຕົ້ ຖຽງຕົ້ ານຍານບໍ ລິ ສຸດວັນນີ ົ້ ແມ່ນ. 

ຫນຶ່ ງແມ່ນ ທີ່ ມີ ຄ ນຕ່າງຊາດ (ເຖິງແມ່ນວ່າປາກ ດຂຼື ົ້ ນບໍ່ ມີ ໄດົ້ ຊາວຢິ ວບາງຄ ນຢ ່ ໃນສະບັບຕ່ໍມາ) 
ແລະບໍ່ ໄດົ້ ຮັກສາພຣະຄໍ າພີຍານບໍ ລິ ສຸດວັນກ່ອນທີ່ ຈະປ່ຽນໃຈເຫລຼື ົ້ ອມໃສ. 

ມີ ວິ ທີ ທີ່ ບໍ່ ມີ  ພະຄໍ າພີໄດົ້ ຈະໂທຫາຄວາມຕົ້ ອງການໃນພຣະຄໍ າພີ "ອ ງປະກອບ." ຢ່າງລະອຽດ 
ໄດົ້ ເຕຼື ອນເລຼື່ ອງການຫົ້ າມ ຂອງ ໄດົ້  "ໄດົ້ ຮັບຜິດຊອບຜ ົ້ ທີ່ ມີ ບໍ່ ໂດຍພຣທໍາມະຊາດ." 

ອີ ກປະການຫນຶ່ ງແມ່ນວ່າກາໂຕລິ ກ / ພວກປະທົ້ ວງ / 
ລະພວກເຂ າປ ກກະຕິແລົ້ ວບັນທຶ ກວັນເວລາຕ່າງໆແລະປີ  (ວັນອາທິ ດ,  ວັນຄຣິ ດສະມາດ, ປີ ໃຫມ່), 
ສະນັົ້ ນພວກເຂ າເຈ ົ້ າບໍ່ ຄວນຫຍັງສັງເກດເບິ່ ງຖົ້ າຫາກວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າມີ ຄວາມຮ ົ້ ສຶ ກ 
ໃນມຼື ົ້ ທາງສາສະຫນາແມ່ນໄດົ້ ຮັບການສັງເກດ. 

ຄາລາເຕຍ 4: 8-10 ບໍ່ ໄດົ້ ດໍ າເນີ ນການທັນທີ ທີ່ ມີ ໃນພຣະຄໍ າພີຍານບໍ ລິ ສຸດວັນ, 
ແຕ່ແທນທີ່ ຈະແມ່ນການເຕຼື ອນໄພຕົ້ ານບໍ່ ແມ່ນ ກັບ ໃນພຣະຄໍ າພີ. 

ຈະເປັນແນວໃດກ່ຽວກັບໃນມຼື ົ້ ທີ່ ເຈັດວັນສະບາໂຕ? 

ໃນມຼື ົ້ ທີ່ ເຈັດແມ່ນວັນສະບາໂຕຂອງບຸນທໍາອິ ດຂອງພະເຈ ົ້ າລະບຸໄວົ້ ໃນລະບຽບພວກເລວີ  23 
ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນປະຈໍ າອາທິ ດເປັນຂອງທຸກປີ ບໍ່  ຍານບໍ ລິ ສຸດ, 
ບາງຄໍ າເຫັນໂດຍຫຍໍ ົ້ ຈະເບິ່ ງຄຼື ວ່າຈະຢ ່ ໃນຄໍ າສ່ັງ. 

ໃນມຼື ົ້ ທີ່ ເຈັດຂອງອາທິ ດ, ໃນພຣະຄໍ າພີວັນສະບາໂຕ, 
ປະຈຸບັນເອີ ົ້ ນວ່າວັນເສ າ. ເຖິງແມ່ນວ່າວັນອາທິ ດສະແດງໃຫົ້ ເຫັນກ່ຽວກັບການປະຕິທິ ນໄດົ້ ບາງໃນມຼື ົ້ ທີ່ ເຈັດ
ຂອງອາທິ ດ, 
ວັນອາທິ ດເປັນທີ່ ຄວາມເປັນຈິ ງແລົ້ ວແມ່ນມຼື ົ້ ທໍາອິ ດຂອງອາທິ ດ. ພຣະຄໍ າພີສະແດງໃຫົ້ ເຫັນຢ່າງຈະແຈົ້ ງວ່າ
ພຣະເຢຊ  (ລ ກາ 4:16, 21: 6: 6, 13:10) ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບສາດສະຫນາແລະອັກຄະສາວ ກ (ກິດຈະການ 13: 
13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; ເຮັບເຣີ  4: 9-11) ເກັບຮັກສາໄວົ້ ໃນມຼື ົ້ ທີ່ ເຈັດວັນສະບາໂຕ. 

ຈໍ ານວນຫ າຍອົ້ າງວ່າໃນມຼື ົ້ ທີ່ ເຈັດວັນສະບາໂຕບໍ່ ໄດົ້  ໃນພຣະສັນຍາໃຫມ່, 
ສະນັົ້ ນມັນບໍ່ ໄດົ້ ຈໍ າເປັນຕົ້ ອງໄດົ້ ຮັບການເກັບຮັກສາໄວົ້ ໃນມຼື ົ້ ນີ ົ້ . ແຕ່ວິ ທີ ທີ່ ພຽງແຕ່ເພຼື່ ອເຮັດໃຫົ້ ການຮົ້ ອງຂໍ  
ແມ່ນອີ ງໃສ່ການແປຜິດຂອງພະຄໍ າພີໄດົ້ . ຖົ້ າທ່ານມອງເບິ່ ງສິ່ ງທີ່ ເຊຼື່ ອກັນວ່າຈະເປັນຕ ົ້ ນສະບັບກເຣັກ, 
ຕ ົ້ ນສະບັບ, ແລະຕ ົ້ ນສະບັບພາສາລະຕິນ, 
ມັນເປັນທີ່ ຈະແຈົ້ ງໃນທຸກພາສາຄ ນທີ່ ໃນມຼື ົ້ ທີ່ ເຈັດວັນສະບາໂຕແມ່ນ ສໍ າລັບຄຣິ ສ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າອີ ງຕາມການບາງຂອງກາໂຕລິ ກແລະພວກປະທົ້ ວງການແປພາສາຂອງພະຄໍ າພີໄດົ້ , 
ສ່ວນທີ່ ເຫ ຼື ອວັນຊະບາໂຕເຈັດແມ່ນຈະຍັງຄ ງສໍ າລັບປະຊາຊ ນຄ ນຄຣິ ດສະຕຽນທີ່ ເຊຼື່ ອຟັງຂອງພຣະເຈ ົ້ າ: 

4 ເພາະພຣະອ ງໄດົ້ ເວ ົ້ າ ປະມານໃນມຼື ົ້ ທີ່ ເຈັດໃນລັກສະນະດ່ັງກ່າວນີ ົ້ , 
"ແລະພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ວາງໃນວັນທີ່ ເຈັດດັງທັງຫມ ດຂອງພຣະອ ງ"; 5 ແລະອີ ກເທຼື່ ອຫນຶ່ ງ, 
ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ ໄດົ້ ກ່າວມາກ່ອນຫນົ້ ານີ ົ້ , 
"ພວກເຂ າຈະບໍ່ ກົ້ າວຕ່ໍໃສ່ເຂ ົ້ າໄປໃນສ່ວນທີ່ ເຫ ຼື ອຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ." 6 ດ່ັງນັົ້ ນ, ນັບຕັົ້ ງແຕ່ມັນຍັງ 



ບາງຈະເຂ ົ້ າໄປໃນມັນ, ແລະຜ ົ້ ທີ່ ເມຼື່ ອກ່ອນເອີ ົ້ ນວ່າໄດົ້ ຮັບຂ່າວດີ ບໍ່ ໄດົ້ ໃສ່ເພາະການບໍ່ ເຊຼື່ ອຟັງ .. 
. 9 ເພາະສະນັົ້ ນ, ສ່ວນທີ່ ເຫ ຼື ອ 
ເປັນຍັງຍັງສໍ າລັບປະຊາຊ ນຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 10 ແລະໃຜກໍຕາມເຂ ົ້ າໄປໃນທີ່ ພັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 
ພັກຜ່ອນຈາກວຽກງານຂອງຕ ນເອງຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຈາກລາວ. 11 ດ່ັງນັົ້ ນ, 
ໃຫົ້ ພວກເຮ າມຸ່ງຫມັົ້ ນທີ່ ຈະເຂ ົ້ າໄປໃນທີ່ ພັກ, ສະນັົ້ ນ 
ບໍ່ ມີ ໃຜອາດຈະຫ ຸ ດລ ງຫ ັ ງຈາກທີ່ ຍ ກຕ ວຢ່າງດຽວກັນຂອງການບໍ່ ເຊຼື່ ອຟັງ. (ເຫບເລີ  4: 4-6,9-11, 
NAB) 

4 ສໍ າລັບ ເຂ າໄດົ້ ເວ ົ້ າກ່ຽວກັບໃນມຼື ົ້ ທີ່ ເຈັດໃນຄໍ າເວ ົ້ າເຫລ ່ ານັົ້ ນວ່າ: 
"ແລະໃນມຼື ົ້ ທີ່ ເຈັດຂອງພຣະເຈ ົ້ າຄວາມຄຽດຈາກການເຮັດວຽກຂອງເຂ າທັງຫມ ດ." 5 ແລະອີ ກເທຼື່ ອຫ
ນຶ່ ງໃນ ຂົ້ າງເທິ ງເຂ າບອກວ່າ 
"ຈະພວກເຂ າບໍ່ ເຄີ ຍໄດົ້ ເຂ ົ້ າສ່ວນທີ່ ເຫ ຼື ອຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ." ທີ່  6 ມັນຍັງຢ ່ ບາງຈະເຂ ົ້ າພັກຜ່ອນວ່າ, 
ແລະຜ ົ້ ທີ່ ເມຼື່ ອກ່ອນເອີ ົ້ ນວ່າມີ ພຣະກິດຕິຄຸນໄດົ້ ປະກາດສິ່ ງຫນຶ່ ງແກ່ເຂ າບໍ່ ໄດົ້ ໄປໃນ, 
ເນຼື່ ອງຈາກວ່າການບໍ່ ເຊຼື່ ອຟັງຂອງພວກເຂ າ 9 ... ມີ ຍັງ, ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, ວັນຊະບາໂຕ, 
ສ່ວນທີ່ ເຫ ຼື ອສໍ າລັບປະຊາຊ ນຂອງພຣະເຈ ົ້ າ; 10 ສໍ າລັບຜ ົ້ ທີ່ ຍ່າງເຂ ົ້ າໄປສ່ວນທີ່ ເຫ ຼື ອຂອງພຣະເຈ ົ້ ານອກ
ຈາກນີ ົ້  ຈາກການເຮັດວຽກຂອງຕ ນເອງ, 
ພຽງແຕ່ເປັນພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຈາກລາວ. ໃຫົ້ ພວກເຮ າ 11, ເພາະສະນັົ້ ນ, 
ເຮັດໃຫົ້ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ຈະເຂ ົ້ າໄປພັກຜ່ອນ ທຸກ, ສະນັົ້ ນ 
ບໍ່ ມີ ໃຜຈະລ ດລ ງຍ ກຕ ວຢ່າງປະຕິບັດຕາມພວກເຂ າບໍ່ ເຊຼື່ ອຟັງ (ເຫບເລີ  4: 4-6,9-11) 

ພຣະຄໍ າພີໃຫມ່ລັດ 
ແຈົ້ ງຄຣິ ດສະຕຽນແມ່ນເພຼື່ ອຮັກສາວັນສະບາໂຕວັນທີ່ ເຈັດ. ນອກເຫນຼື ອໄປຈາກອະນຸຍາດໃຫົ້ ສໍ າລັບການຂ
ະຫຍາຍຕ ວທາງວິ ນຍານແລະ ສ່ວນບຸກຄ ນ, 
ວັນສະບາໂຕນອກຈາກຮ ບທີ່ ໃຊົ້ ເວລາຈະມາເຖິງຂອງການພັກຜ່ອນໃນພັນປີ ຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 

ໃນຂະນະທີ່ ຈໍ ານວນຫ າຍບໍ່ ພິຈາລະນາໃນວັນສະບາໂຕທີ່ ເຈັດນັົ້ ນເປັນວັນບໍ ລິ ສຸດ, ບໍ່ ຄໍ າພີໄດົ້  
(ລະບຽບພວກເລວີ  23: 3; ອ ບພະຍ ບ 20: 8; ເອຊາຢາໄດົ້  
58:13). ພຣະຄໍ າພີໃຫມ່ເຕຼື ອນຕ່ໍຕົ້ ານການຮັກສາມັນ (ເຫບເລີ  4: 4-11), ຍັງມີ ປະມານຈາກເຫດຜ ນຫ າຍ 
"ຄໍ າເປ ່ າ" ( cf. ເອເຟໂຊ 5:26). 

ມັນອາດຈະບໍ່ ຄວນນອກຈາກນີ ົ້ ໄດົ້ ຮັບການກ່າວເຖິງ ເຖິງວ່າຈະມີ ການແປຜິດ ຖົ້ າບໍ່ ດ່ັງນັົ້ ນ, 
ສະຕະວັດທີ ສອງອະທິ ອິ ກ ບໍ່ ໄດົ້ ທ ດແທນການໃນມຼື ົ້ ວັນສະບາໂຕທີ່ ເຈັດກັບວັນອາທິ ດ 
(ແລະວັນສະບາໂຕວັນສະບາໂຕ 69 (3): 18-21. , 2016 ແລະ ເພ່ີມເຕີ ມກ່ຽວກັບ 
ແລະວັນສະບາໂຕວັນສະບາໂຕ, 70 (2):. 15-17, 2017). ຫ ຼື ໄດົ້ ເອກະສານວັດຖຸບ ຮານເອີ ົ້ ນວ່າ  (ການ 
ແລະວັນສະບາໂຕວັນສະບາໂຕ, 69 (2) :. 10, 19-20, 2016). 

ສໍ າລັບຂໍ ົ້ ມ ນເພ່ີມເຕີ ມກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດບັນທຶ ກໄວົ້ ຂອງສາດສະຫນາຈັກ, ກວດສອບການອອກປຶ ົ້ ມບ່ອ
ນທີ ່  ສາດສະຫນາຈັກ ໃນມຼື ົ້ ນີ ົ້ ? ແລະປະຫວັດສາດຕໍ ່ ຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າໃນ www.ccog.org. 

10. ການຫຸົ້ ມຫ່ໍວັນພັກ ເດີ ນທາງໄປສຶ ກ 

ຈະເປັນແນວໃດກ່ຽວກັບວັນຄຣິ ດສະມາດ,, 
ແລະມຼື ົ້ ທາງສາສະຫນາອຼື່ ນໆທີ່ ຈໍ ານວນຫ າຍອາຈານຂອງພຣະຄຣິ ດໄດົ້ ສັງເກດເຫັນ? 

ພວກເຂ າມາຈາກພະຄໍ າພີໄດົ້ ? ຖົ້ າຫາກວ່າບໍ່ , ບ່ອນທີ່ ພວກເຂ າເຈ ົ້ າມາຈາກໃສ? ມັນສໍ າຄັນ, 
ອີ ງຕາມການພະຄໍ າພີໄດົ້ , ຖົ້ າຫາກວ່າທ່ານຮັກສາໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ? 



ມີ ວັນພັກຈໍ ານວນຫລາຍທີ່ ສາດສະຫນາຈັກຂອງໂລກໄດົ້ ຮັບຮອງແມ່ນ, 
ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ ແມ່ນທັງຫມ ດຂອງພວກເຂ າແມ່ນໄດົ້ ຮັບຮອງເອ າໂດຍການທັງຫມ ດຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ. ທ ່ ວປະ
ຫວັດການ, ສາດສະຫນາຈັກໄດົ້ ຮັບບາງຄັົ້ ງໄດົ້ ຮັບຮອງເອ າ, ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບບາງຄັົ້ ງຕັດສິ ນລ ງໂທດ, 
ວັນພັກດຽວກັນເຫ  ່ ານັົ້ ນ. 

ໃນຂະນະທີ່ ມັນແມ່ນເກີ ນຂອບເຂດຂອງຫນັງສຼື ເຫ ັ ົ້ ມນີ ົ້ ຈະໄປເຂ ົ້ າໄປໃນລາຍລະອຽດທັງຫມ ດກ່ຽວກັບແຕ່ລະ
ວັນພັກແລະຕ ົ້ ນກໍາເນີ ດມາຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ, ໃນຄວາມເປັນຈິ ງທີ່ ວ່າມີ ຫ າຍ 
ບໍ່ ເດີ ນທາງໄປສຶ ກເປັນພວກເຂ າເຈ ົ້ າມັກຈະມາໄດົ້ ມີ ຈຸດປະສ ງເພຼື່ ອໃຫົ້ ກຽດແກ່ພຣະເຈ ົ້ າຂອງພວກນອກຮີ ດ 
/ ກ່ອນຄຣິ ສຕະຈັກຕ່າງໆໄດົ້ ຮັບຮອງເອ າແລະ / ຫລຼື ປ່ຽນຊຼື່ ໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ. 

ຫ າຍຄ ນອາດຈະໄດົ້ ຮັບການ ທີ່ ຈະຮຽນຮ ົ້ ວ່າສາດສະຫນາສາດ 
ນິ ຍ ມໄດົ້ ຕັດສິ ນລ ງໂທດພັກເຫລ ່ ານີ ົ້ ເປັນພວກນອກຮີ ດແລະບໍ່ ເຫມາະສ ມບາງຄັົ້ ງສໍ າລັບຄຣິ ສ, 
ເຖິງວ່າຈະມີ ຄວາມຈິ ງທີ່ ວ່າຕ່າງໆສາດສະຫນາຈັກ ນິ ຍ ມສ ່ ງເສີ ມໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າໃນ 21 ທີ ສະຕະວັດ. 

ວັນປີ ໃຫມ່ຂອງກຽດສັກສີ  (ພຣະເຈ ົ້ າຂອງທີ່ ໃຊົ້ ເວລາ) ແລະ (ຂອງການກ່ັນຕອງແລະສະຫວັດດີ ການ) 

ຄໍ າພີ ໄບເບິ ນເລີ ່ ມຕ ົ້ ນປີ ໃນພາກຮຽນ 
(ອ ບພະຍ ບ 12: 2), ແຕ່ສິ ່ ງທີ ່ ໄດົ້ ຖຼື ກເອີ ົ້ ນວ່າວັນປີ ໃຫມ່ຂອງແມ່ນໄດົ້ ສັງເກດເຫັນກ່ຽວກັບມັງກອນ 
1 st ກ່ຽວກັບປະຕິ ທິ ນທີ ່ ທັນສະໄຫມ. ໃນຊ່ວງປາຍ 2  ສະຕະວັດທີ , ສາດສະຫນາ ນິ ຍ ມ 
ຕັດສິ ນລ ງໂທດຜ ົ້ ທີ ່ ປະກາດພຣະຄຣິ ດຜ ົ້ ທີ ່ ໄດົ້ ຮັບການຊ ມເຊີ ຍສະບັບພາສາຂອງມັນ. ແຕ່, 
ທີ ່ ບໍ ່ ໄດົ້ ຢຸດເຊ າການຈໍ ານວນຫ າຍຜ ົ້ ທີ ່ ຕົ້ ອງການຢາກສະເຫ ີ ມສະຫ ອງ. 

ກາໂຕລິ ກສາລານຸກ ມລາຍງານ: 

ນັກຂຽນຄ ນຄຣິ ດສະຕຽນແລະຄະນະກໍາມະໂທດ ແລະເກີ ນເຊຼື່ ອມຕ່ໍກັບເທສະການ ... 
ສະຫ ອງຢ ່ ໃນຕອນຕ ົ້ ນຂອງປີ ນີ ົ້ : ໂທດຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຜ ົ້ ທີ່ ສັນລະເສີ ນວ່າປະຈຸບັນນີ ົ້ ປະເພນີ  - 
ເອີ ົ້ ນວ່າ (étrennes) ຈາກ, ຜ ົ້ ຄວບຄຸມວັນປີ ໃຫມ່ ( cf. 185-90) - ເປັນສັນຍານຂອງແຕ່ຮ່ວມມິດ 
(xiv.). (ວັນ ປີ ໃຫມ່ຂອງ. ກາໂຕລິ ກສາລານຸກ ມ. 11, 1911) 

ປະມານ 487, ນິ ເບິ່ ງຄຼື ວ່າຈະຮັບຮອງເອ າ "ຈ ່ ງຊຼື່ ນຊ ມຂອງ " 1 ມັງກອນ . ດ່ັງກ່າວນີ ົ້ , ແນວໃດກ່ໍຕາມ, 
ບໍ່ ໄດົ້ ຢຸດເຊ າກິດຈະກໍານອກສາດສະຫນາທັງຫມ ດ. 

ຫມາຍເຫດຂອງກາໂຕລິ ກສາລານຸກ ມ: 

ເຖິງແມ່ນວ່າໃນສະໄຫມຂອງເຮ າເອງໃນລັກສະນະສ່ວນບ ດເລຼື່ ອງທ ່ ວຂອງການເປີ ດຂອງປີ ໃຫມ່ທີ່ ແ
ຊກແຊງກັບການສະຫ ອງທາງສາສະຫນາຂອງ, 
ແລະມີ ແນວໂນົ້ ມທີ່ ຈະເຮັດໃຫົ້ ເປັນວັນພັກແຕ່ສິ່ ງທີ່ ຄວນຈະມີ ລັກສະນະອັນສັກສິ ດຂອງວັນຍານບໍ
ລິ ສຸດ. ບຸນອໍ ກັດຕິນຊີ ົ້ ອອກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຂອງພວກນອກຮີ ດແລະລັກສະນະຄຣິ ດສະຕ
ຽນຂອງການຊ ມເຊີ ຍວັນດ່ັງກ່າວ: ການລົ້ ຽງ ແລະເກີ ນທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບ 
ໂດຍການອ ດອາຫານຄ ນຄຣິ ດສະຕຽນແລະການອະທິ ຖານ (xxxviii, 1024 sqq ; cxcvii, 
cxcviii). ດ່ັງນັົ້ ນມັນຍັງກ່າວວ່າ: 

... ໃນຕອນທົ້ າຍຂອງສະຕະວັດທີ ຄັົ້ ງທີ  VI ຂອງສະພາຂອງໂອແຊ (ສາມາດເຮັດໄດົ້ . ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ) 
ຫົ້ າມຊາວຄຣິ ດສະຕຽນ  ໄດົ້ . 

ການສະແດງອອກ  ມານຫມາຍຈາກລາແຕັງກັບພາສາອັງກິດເປັນ 
"ສັງເກດເບິ່ ງທີ່ ໃຊົ້ ເວລາໃຫມ່ຂອງພະຍາມານ." 



ມັນເປັນໄປໄດົ້ ວ່າຄວາມລະອຽດປີ ໃຫມ່ຂອງກໍາລັງທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບການອະທິ ຖານແລະການປະຕິບັດໃຫົ້ ຫນຶ່ ງ
ສໍ າລັບ ໄດົ້ . 

ມັງກອນ 1 st ບໍ່ ແມ່ນວັນພັກໃນພຣະຄໍ າພີ, ແລະແມົ້ ກະທັົ້ ງສາສນາຈັກຂອງ 
ໄດົ້ ຫົ້ າມບາງສ່ວນຂອງຄຸນລັກສະນະຂອງຕ ນເປັນເດີ ນທາງໄປສຶ ກ. 

ວັນ ຂອງກຽດສັກສີ  (ພຣະເຈ ົ້ າຂອງ ແລະອຸດ ມສ ມບ ນ) 

ຄໍ າພີໄບເບິ ນບໍ່ ໄດົ້ ມີ ວັນພັກຄຼື ວັນ ຂອງ, ແຕ່ຫ າຍປະຊາຊ ນສັງເກດເບິ່ ງມັນ. 

ຕ່ໍໄປນີ ົ້ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ເປັນແຫ ່ ງຂອງກາໂຕລິ ກໄດົ້ ລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບມັນ: 

ຮາກຂອງ St. ຂອງຕ ວະວັນໃນງານບຸນ ວັດຖຸບ ຮານຂອງ, ເຊິ່ ງໄດົ້ ສະຫ ອງໃນ 15 ກຸມພາສໍ າລັບ 800 
ປີ ຂອງ ໄດົ້ ອຸທິ ດຕ ນມຼື ົ້ ນີ ົ້ ໄປໃສ, 
ເປັນຜ ົ້ ຊາຍໄວຫນຸ່ມຈະແຕົ້ ມຊຼື່ ຂອງແມ່ຍິ ງໄວຫນຸ່ມໃນການຈັບສະຫລາກແລະຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນຈະໃຫົ້ ແ
ມ່ຍິ ງບໍ່ ເປັນຄ ່ ທີ່ ທາງເພດສໍ າລັບປີ  ... 

ສາດສະຫນາຈັກກາໂຕລິ ກທີ ່ ບໍ ່ ມີ ຕໍ ່ ໄປອີ ກແລົ້ ວຢ່າງເປັນທາງການກຽດນິ ຍ ມທາງ, 
ແຕ່ວັນພັກໄດົ້ ທັງຮາກ ແລະກາໂຕລິ ກ. (ຕ ົ້ ນກໍາເນີ ດຂອງວັນ ຂອງ http: //www.american 
catholic.org) 

ມຼື ົ້ ຂອງຮາກຂອງພວກນອກຮີ ດແລະໃບອະນຸຍາດທາງເພດແນ່ນອນວ່າບໍ່ ມຼື ົ້ ສໍ າລັບຄຣິ ສຈະສັງເກດເຫັນໄດົ້ . 
ປະເພດຂອງການເຮັດວຽກນີ ົ້ ໄດົ້ ເຕຼື ອນຕ່ໍຕົ້ ານໃນພຣະສັນຍາໃຫມ່ (1 ໂກລິ ນໂທ 6:18; 4). 

ສັງເກດເຫັນບາງຄໍ າເຫັນ ກ່ຽວກັບວັນ ຂອງ: 

ສະເຫ ີ ມສະຫ ອງວັນ ແມ່ນບໍ່ ອະນຸຍາດເນຼື່ ອງຈາກວ່າ: ປະການທໍາອິ ດ, ມັນເປັນວັນພັກ... 
ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນໄດົ້ ຮັບຮ ົ້ ເຖິງຮາກ ຂອງວັນ ຂອງ. ວິ ທີ ທີ່ ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນໄດົ້ ຮັບຮອງເອ າວັນ St. 
ຂອງຄວນຈະເປັນບ ດຮຽນສໍ າລັບຊາວມຸດສະລິ ມເປັນ ... ພວກເຮ າຄວນຫ ີ ກເວັົ້ ນການສິ່ ງໃດແດ່ທີ່ ກ່
ຽວຂົ້ ອງກັບການປະຕິບັດທີ່ ຂາດສິ ນທໍາຂອງພວກນອກຮີ ດ  ... ຮັກລະຫວ່າງຄອບຄ ວ, 
ຫມ ່ ເພຼື່ ອນແລະປະຊາຊ ນທີ່ ແຕ່ງງານແລົ້ ວບໍ່ ຈໍ າເປັນຕົ້ ອງໄດົ້ ຮັບການສະຫ ອງໃນມຼື ົ້ ທີ່ ມີ ດ່ັງກ່າວ. ... 
ຕ ົ້ ນກໍາເນີ ດມາ. (ວິ ນິ ດໄສກ່ຽວກັບການຊ ມເຊີ ຍວັນ ຂອງ http: // www contactpakistan.com.) 

ສັງເກດເຫັນວ່າຊາວມຸດສະລິ ມຮ່ວມວັນ ຂອງກັບສາດສະຫນາຄິ ດ 
(ແນ່ນອນທີ່ ບໍ່ ຖຼື ກຕົ້ ອງປະນີ ປະນອມປະເພດ) ແລະເຮັດບາບ. 

ໃນຄໍ າສັບຕ່າງໆອຼື່ ນໆ, ວັນ ຂອງເຮັດໃຫົ້ ນາມຂອງພຣະຄຣິ ດ (ໂດຍຜ່ານໄລຍະການ 'ສາດສະຫນາຄິ ດ') 
ທີ່ ຈະຫມ່ິນປະຫມາດໃນບັນດາຄ ນຕ່າງຊາດ (2:24; ເອຊາຢາ 52: 5). ຍັງບໍ່ ມີ  
"ນາມຂອງພຣະເຈ ົ້ າຫມ່ິນປະຫມາດເພາະຂອງທ່ານ" (2:24) ການຮັກສາພັກຂອງພວກນອກຮີ ດ. 

ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນທີ່ ແທົ້ ຈິ ງບໍ່ ໃຫົ້ ພັກເດີ ນທາງໄປສຶ ກ ( cf. 1 ໂກລິ ນໂທ 10:21). 

 ຂອງ  

ຄຼື  ແລະວັນ ຂອງ (ເອີ ົ້ ນວ່າ ຕໍ່າກວ່າ) ມາຈາກ: 

ຫນຶ່ ງໃນກໍລະນີ ທີ່ ບັນທຶ ກໄວົ້ ທໍາອິ ດຂອງງານບຸນພາກຮຽນ ປະຈໍ າປີ ແມ່ນບຸນຂອງ 
ໃນປະເທດເອຢິ ບ; ມັນ 



ການຕ່ໍອາຍຸຂອງຊີ ວິ ດໄດົ້ ນໍ າເອ າປະມານໂດຍນົ້ໍ າຖົ້ ວມປະຈໍ າປີ ຂອງແມ່ນົ້ໍ າໄນ. ໃນ, ໃນໄລຍະເປີ ເຊັນ 
6.  ສະເຫ ີ ມສະຫ ອງປະຈໍ າປີ ໃນກຽດສັກສີ ຂອງພຣະເຈ ົ້ າ 
ແມ່ນກໍລະນີ ບັນທຶ ກຄັົ້ ງທໍາອິ ດຂອງການນໍ າໃຊົ້ ຂອງທີ່ ເລຼື່ ອນໄດົ້ ໄດົ້ . ມັນເປັນໄລຍະ ທີ່  
ບັນລຸຈຸດສ ງສຸດຂອງ ຂອງບໍ່ ເປັນລະບຽບພ ນລະເຮຼື ອນແລະມັກຫລາຍໃນກາມ. ທີ່ ສໍ າຄັນ ໄດົ້ , ການ, 
ແລະ. ໃນເອີ ຣ ບປະເພນີ ຂອງພາກຮຽນ ສະອຸດ ມສ ມບ ນຍັງຄ ງດຽວກັນເປັນເວລາຄຣິ ສຕຽນ ... 
ເນຼື່ ອງຈາກວ່າ ໄດົ້ ຖຼື ກຢ່ັງເລິ ກງ ມງວາຍ ແລະ ຂອງເອີ ຣ ບ, ສາສນາຈັກ 
ບໍ່ ສາມາດທີ່ ຈະສະແຕມເຂ າເຈ ົ້ າອອກແລະໃນທີ່ ສຸດຍອມຮັບຈໍ ານວນຫ າຍຂອງພວກເຂ າເປັນສ່ວນ
ຫນຶ່ ງຂອງກິດຈະກໍາສາສນາຈັກ. (ສາລານຸກ ມ, 6. 2015) 

ແມ່ນວ່າໄປໃສ, ຍັງເອີ ົ້ ນວ່າ. ພຣະອ ງໄດົ້ ແມ່ນພຣະເຈ ົ້ າຂອງການເກັບກ ົ້ , ແລະເຫລ ົ້ າທີ່ ເຮັດຈາກ, ຂອງ, 
ອຸດ ມສ ມບ ນ, ສະແດງລະຄອນ, ແລະ ທາງສາສະຫນາໃນ 
ກເຣັກໄດົ້ . ລາມ ກທາງເພດແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງສະເຫ ີ ມສະຫ ອງ. ນະມັດສະການຂອງພຣະອ ງໄດົ້ ຕັດສິ ນລ ງ
ໂທດໂດຍຜ ົ້ ນໍ າ  ນິ ຍ ມ ໃນສະຕະວັດທີ ສາມ (ລະບຽບວິ ໄນ. ຈາກບັນພະບຸລຸດ, 4). 

ສຸລາ, ເຫລ ົ້ າທີ່ ເຮັດຈາກໂດຍສະເພາະ, ມີ ບ ດບາດທີ່ ສໍ າຄັນໃນວັດທະນະທໍາກເຣັກທີ່ ມີ  
ເປັນເຫດຜ ນທີ່ ສໍ າຄັນສໍ າລັບການດໍ າລ ງຊີ ວິ ດ (ປະຕ  I. ດຼື່ ມ., 2008, 11).  ແລະ 
ເບິ່ ງຄຼື ວ່າຈະໄດົ້ ຮັບການກ່ຽວຂົ້ ອງກັບນີ ົ້ . 

ໃນທົ້ າຍສະຕະວັດທີ ສອງ, ກາໂຕລິ ກ ແລະ ໄພ່ພ ນ ຕັດສິ ນລ ງໂທດຜ ົ້ ຕິດຕາມຂອງ 
ສໍ າລັບການເຂ ົ້ າຮ່ວມໃນການກິນຊີ ົ້ ນບຸນສາດສະຫນາເປັນລາວ: 

ສະນັົ້ ນຍັງມັນມາຜ່ານ, ວ່າ "ທີ່ ສຸດທີ່ ສ ມບ ນແບບ" 
ໃນບັນດາພວກເຂ າຕິດດົ້ ວຍຕ ນເອງໂດຍບໍ່ ມີ ການຢົ້ ານກ ວທີ່ ຈະທຸກປະເພດຂອງການກະທໍາທີ່ ເປັນ
ຜ ົ້ ຖຼື ກຫົ້ າມຈາກທີ່ ພະຄໍ າພີຮັບປະກັນພວກເຮ າວ່າ 
"ພວກເຂ າເຈ ົ້ າທີ່ ເຮັດສິ່ ງດ່ັງກ່າວຈະບໍ່ ຮັບແຜ່ນດິ ນຂອງພຣະເຈ ົ້ າ." ສໍ າລັບການຍ ກຕ ວຢ່າງ, 
ພວກເຂ າເຈ ົ້ າເຮັດໃຫົ້ ພິຖີ ພິຖັນກ່ຽວກັບຊີ ົ້ ນກິນສະຫນອງໃຫົ້ ໃນເຄຼື່ ອງບ ຊາແກ່ຮ ບເຄ າລ ບທີ່ ບໍ່ ມີ , 
ຈິ ນຕະນາການວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າສາມາດເຮັດໄດົ້ ໃນວິ ທີ ການສັນຍານີ ົ້ ບໍ່ ມີ . ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, 
ອີ ກເທຼື່ ອຫນຶ່ ງ, 
ຢ ່ ທີ່ ງານບຸນສາດສະຫນາທຸກສະຫ ອງໃນກຽດສັກສີ ຂອງຮ ບເຄ າລ ບ,. . .ຄ ນອຼື່ ນຂອງເຂ າເຈ ົ້ າໃຫົ້ ຜ ນ
ຜະລິ ດດົ້ ວຍຕ ນເອງເຖິງຕັນຫາຂອງເນຼື ົ້ ອຫນັງທີ່ ມີ  ໄດົ້  ໄດົ້ , 
ບໍ າລຸງຮັກສາທີ່ ສິ່ ງທໍາມະດາຄວນຈະໄດົ້ ຮັບການອະນຸຍາດໃຫົ້ ໄດົ້ ລັກສະນະທໍາມະດາ, 
ໃນຂະນະທີ່ ສິ່ ງທີ່ ຈິ ດວິ ນຍານແມ່ນສະຫນອງໃຫົ້ ສໍ າລັບການທາງວິ ນຍານ. ບາງສ່ວນຂອງພວກເຂ າ, 
ນອກຈາກນັົ້ ນ, ຢ ່ ໃນນິ ໄສຂອງການທໍາລາຍແມ່ຍິ ງຜ ົ້ ທີ່ ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ສອນຄໍ າສອນທີ່ ຂົ້ າງເທິ ງນີ ົ້ , 
ດ່ັງທີ່ ໄດົ້ ເລຼື ົ້ ອຍໆສາລະພາບໂດຍແມ່ຍິ ງຜ ົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຮັບການນໍ າພາໃນທາງທີ່ ຜິດໂດຍສະເພາະໃດຫນຶ່ ງຂອ
ງພວກເຂ າ, ໃນການກັບຄຼື ນຂອງພວກເຂ າສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 
ແລະຍອມຮັບນີ ົ້ ພົ້ ອມກັບສ່ວນທີ່ ເຫ ຼື ອຂອງຄວາມຜິດພາດຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ. ( ຕ່ໍ1, 6, 3) 

ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, ແບບດັົ້ ງເດີ ມຂອງກາໂຕລິ ກແກົ້ ຂໍ ົ້ ກ່າວຫາ (ເສຍຊີ ວິ ດ 330) 
ເຕຼື ອນຕ່ໍປະເພດຂອງໄວນັົ້ ນຄ ນນອກຮີ ດໄດົ້ ທີ່ : 

ສິ່ ງທີ່ ເວ ົ້ າວ່າທ່ານ, ລ ກຊາຍທີ່ ສະຫລາດຂອງ? ສິ່ ງທີ່ , 
ທ່ານພ ນລະເມຼື ອງຂອງ? ໃນໃຈກະຕຼື ລຼື ລ ົ້ ນທີ່ ຈະຮ ົ້ ກັບສິ່ ງທີ່ ຄໍ າທີ່ ທ່ານຈະປົ້ ອງກັນສິ່ ງທີ່ ມັນເປັນອັນຕະ
ລາຍສະນັົ້ ນເພຼື່ ອຮັກສາ, 
ຫ ຼື ສິ່ ງທີ່ ສິ ລະທ່ານມີ ໂດຍທີ່ ຈະໃຫົ້ ຄວາມປອດໄພກັບບຸກຄ ນແລະສາເຫດໄດົ້ ຮັບບາດເຈັບນັົ້ ນຕາຍ. ນີ ົ້
ແມ່ນບໍ່ ມີ ຄວາມຫວາດລະແວງບໍ່ ຖຼື ກຕົ້ ອງ, ຫ ຼື ທ່ານກໍາລັງ ກັບໂຈດນອນ: ຂອງ 
ຂອງທ່ານໄດົ້ ຖຼື ກປະກາດອອກໄປໂດຍຄ ນເລີ່ ມຕ ົ້ ນພຼື ົ້ ນຖານຂອງເຂ າເຈ ົ້ າແລະໂດຍການບັນທຶ ກຂອງ
ວັນນະຄະດີ ວັດຖຸບ ຮານ, ໂດຍມີ ອາການຫ າຍ, ໃນດີ , ທີ່ ທ່ານໃຊົ້ ໃນເວລາທີ່ ຄໍ າຖາມໃນການຮັບເອ າ 



ສິ່ ງສັກສິ ດ, - "ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຖຼື ສິ ນອ ດເຂ ົ້ າແລະດຼື່ ມຮ່າງ; ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ປະຕິບັດອອກຈາກ, 
ແລະເອ າໃຈໃສ່ເຂ ົ້ າໄປໃນການ, ຕ ົ້ ເອກະສານ;ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຮັບອີ ກເທຼື່ ອຫນຶ່ ງ, 
ແລະການຍ ກຍົ້ າຍການໃຫົ້ ຫນົ້ າເອິ ກເລັກນົ້ ອຍ. ( ຕ່ໍສາດສະຫນາ, ບ ດທີ  26) 

ເຖິງແມ່ນເບິ່ ງຄຼື ວ່າຈະເຕຼື ອນກ່ຽວກັບ ລົ້ ຽງຕາມດົ້ ວຍໄວ: 

ໄດົ້ ຊຼື່ ນຊ ມຂອງດາວພະຫັດເປັນມຼື ົ້ ອຼື່ ນ. ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, ມຼື ົ້ ຄໍ່າ, ແລະຕົ້ ອງໄດົ້ ຮັບການ 
ກັບການລົ້ ຽງທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່, ແລະເຕັມໄປດ ນກັບຄວາມຢາກໄດົ້ ກະຕຼື ລຼື ລ ົ້ ນສໍ າລັບອາຫານໂດຍໄວ, 
ແລະຫິວຫ ັ ງຈາກໄລຍະຫ່າງທີ່ ປ ກກະຕິ. (ຕ່ໍສາດສະຫນາ, ຫນັງສຼື  VII, ໃນຫມວດທີ  32) 

ດ່ັງນັົ້ ນ, ຕ ົ້ ນຕັດສິ ນລ ງໂທດພັກທີ່ ສຽງຫ າຍເຊັ່ ນ: ເປັນເນຼື່ ອງຈາກວ່າສາຍພ ວພັນຂອງຕ ນກັບ. 

ຄໍ າພີໄບເບິ ນສອນວ່າ: 

13 ໃຫົ້ ພວກເຮ າເດີ ນໄປຢ່າງຖຼື ກຕົ້ ອງ, ໃນມຼື ົ້ , ບໍ່ ໄດົ້ ຢ ່ ໃນສະນຸກສະຫນານແລະຄວາມເມ າ, 
ບໍ່ ໄດົ້ ຢ ່ ໃນລາມ ກແລະ, ບໍ່ ໄດົ້ ຢ ່ ໃນ ແລະ. 14 ແຕ່ເອ າໃຈໃສ່ໃນພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າພຣະເຢຊ ຄຣິ ດ, 
ແລະເຮັດໃຫົ້ ການສະຫນອງທີ່ ບໍ່ ມີ ສໍ າລັບການເນຼື ົ້ ອຫນັງຂອງ, 
ເພຼື່ ອຕອບສະຫນອງຕັນຫາຂອງຕ ນ. (13: 13-14) 

ໃນຂະນະທີ່ ຄໍ າພີໄບເບິ ນບໍ່ ໄດົ້ ຕໍາຫນິ ປິ ຕິຍິ ນດີ , ແລະ 
ທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງແມ່ນກ ງກັນຂົ້ າມກັບພຣະຄໍ າພີ. ໃນໂບລິ ເວຍພວກເຂ າເຈ ົ້ າໂທຫາມັນ "ພະຍາມານຂອງ " ແລະ 
ບ ຊາຕານເປັນພຣະເຈ ົ້ າຂອງພວກເຂ າ! 

ຂອງ ທຸກພາກຮຽນ ໄປເຂ ົ້ າໄປໃນຮ ບແບບການ... ຫນຶ່ ງໃນຈຸດເດັ່ ນແມ່ນນັກເຕັົ້ ນລໍ າມານ, 
ປະເພນີ ຂອງທີ່  ຈາກເພດທີ່ ແຕກຕ່າງຂອງການໄຫວົ້ ພະຍາມານ.  
ເປັນເມຼື ອງຂຸດຄ ົ້ ນບໍ່ ແຮ່ແລະທົ້ ອງຖ່ິນ, ການໃຊົ້ ຈ່າຍທີ່ ໃຊົ້ ເວລາຫ າຍສະນັົ້ ນຂຽນ, 
ຕັດສິ ນໃຈທີ່ ຈະຮັບຮອງເອ າພຣະເຈ ົ້ າຂອງ ໄດົ້ . ປະເພນີ  ບ ່ ງນີ ົ້ ຈະຕົ້ ອງເປັນສັດຕ ແລະ 
ສາດສະຫນາດ່ັງນັົ້ ນຈຶ່ ງໄດົ້ ຮັບຮອງເອ າຊາຕານຫລຼື , ເປັນພຣະເຈ ົ້ າຂອງພວກເຂ າ 
(http://events.frommers.com/sisp/  
index.htm? fx = ກິດຈະກໍາແລະ event_id = 5769) 

ເປັນວັນພັກເດີ ນທາງໄປສຶ ກແລະແນ່ນອນວ່າບໍ່ ເປັນຄຣິ ສຕຽນຫນຶ່ ງ. ມັນບໍ່ ໄດົ້ ເກັບຮັກສາໄວົ້ ໂດຍພຣະເຢຊ 
ຫ ຼື ໃດໆຂອງສິ ດທີ່ ສັດຊຼື່ ຂອງພຣະອ ງກ່ອນ. 

ພັນ: ບິ ດເບຼື ອນຄວາມວັນເວລາຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້ ແລະເພນ? 

ຈະເປັນແນວໃດກ່ຽວກັບການເຂ ົ້ າພັນສາ? 

ເຖິງແມ່ນວ່າຄໍ າວ່າ 'ພັນ' ຫມາຍຄວາມວ່າລະດ ການພາກຮຽນ, 
ມັນແມ່ນປັດຈຸບັນສັງເກດເຫັນສ່ວນໃຫຍ່ໃນລະດ ຫນາວທັນທີ ຫ ັ ງຈາກ ໄດົ້ . 

ຈະນານຸກ ມຫນັງສຼື ໂລກກ່າວວ່າ: 

ພັນແມ່ນເປັນລະດ ການທາງສາສະຫນາປະຕິບັດໃນພາກຮຽນ ໄດົ້  ... 
ມັນຈະເລີ່ ມຕ ົ້ ນໃນຂີ ົ້ ເທ ່ າວັນພຸດ, 40 ມຼື ົ້ ກ່ອນ, ບໍ່ ລວມວັນອາທິ ດ, ແລະສິ ົ້ ນສຸດລ ງໃນວັນອາທິ ດ 
(ພັນ. ຈະນານຸກ ມຫນັງສຼື ໂລກ, 50 ປີ . 1966). 

ຈະເປັນແນວໃດກ່ຽວກັບການຂີ ົ້ ເທ ່ າວັນພຸດ? 



ດີ , ມັນບໍ ່ ແມ່ນຕ ົ້ ນສະບັບ ຫ ຼື ວັນ ໃນພຣະຄໍ າພີ . 

ກາໂຕລິ ກສາລານຸກ ມລາຍງານ: 

ຂີ ົ້ ເທ ່ າວັນພຸດຊຼື ່ ຕາຍ  (ມຼື ົ້ ຂອງຂີ ົ້ ເຖ ່ າ) ທີ່ ມັນ ໃນ ພ ບເຫັນຢ ່ ໃນສໍ າເນ າທີ່ ມີ ຢ ່ ແລົ້ ວທໍາອິ ດຂອງ 
ແລະອາດຈະວັນທີ ມາຈາກຢ່າງຫນົ້ ອຍສະຕະວັດທີ່ ແປດ. 

ໃນມຼື ົ້ ນີ ົ້ ທັງຫມ ດທີ່ ຊຼື່ ສັດຕາມທໍານຽມໂບລານຖຼື ກຕັກເຕຼື ອນໃຫົ້ ເຂ ົ້ າຫາພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ກ່ອນທີ່ ຈະເລີ່ ມຕ ົ້ ນ
ຂອງມະຫາຊ ນໄດົ້ , ແລະມີ ປະໂລຫິດໄດົ້ , ນິ ົ້ ວຫ ວແມ່ມຼື ຂອງເຂ າເຂ ົ້ າໄປໃນຂີ ົ້ ເຖ ່ າພອນໃນເມຼື່ ອກ່ອນ, 
ເຄຼື່ ອງຫມາຍ ໄດົ້  (ຂີ ົ້ ເທ ່ າວັນພຸດ. ກາໂຕລິ ກສາລານຸກ ມ, 1907 ). 

ດ່ັງນັົ້ ນ, ສາດສະຫນາຈັກຂອງ ໄດົ້ ຮັບຮອງເອ າຢ່າງເປັນທາງໃນສະຕະວັດທີ  8 ໄດົ້ . 

ມັນຍັງຈະຕົ້ ອງໄດົ້ ຮັບການຍ ກໃຫົ້ ເຫັນວ່າຄວາມຄິ ດຂອງການວາງຂົ້ າມຂອງຂີ ົ້ ເຖ ່ າໃນ 
ໄດົ້ ມາຈາກການໄຫວົ້ ແດດໃສແລະຮ ບແບບອຼື່ ນໆຂອງ: 

... ເລີ່ ມ ... ເປັນຕ ົ້ ນໄປຈະມີ  ໄວົ້ ທີ່ ຫນົ້ າຜາກຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ. ການຄົ້ າຍຄຼື ກັນກັບຂົ້ າມຂອງ 
ໄດົ້ ຫນົ້ າຜາກກ່ຽວກັບຄ ນຄຣິ ດສະຕຽນຂີ ົ້ ເທ ່ າວັນພຸດໄດົ້ ພ ົ້ ນເດັ່ ນຊັດເຈນ. ບາງຄ ນໄດົ້ ແນະນໍ ານີ ົ້ ຈະເ
ປັນຕ ວຢ່າງຂອງຄຣິ ສຕ ົ້ ນການກ ົ້ ຢຼື ມຈາກ ເປັນ; ຄ ນອຼື່ ນຂໍ ແນະນໍ າໃຫົ້ ທັງສອງ 
ຖຼື ກແຕົ້ ມແຕ່ງໄປຕາມແບບດຽວກັນ. (ຄວາມລຶ ກລັບຂອງ:.. 
ຄວາມເຊຼື່ ອຂອງພວກນອກຮີ ດທີ່ ຮ ບໂລກຄຣິ ສຕຽນໃນປະເພນີ  / ຮັບຜິດຊອບແລະບໍ ລິ ສັດ, 2005, 
p 36) 

ຂີ ົ້ ເທ ່ າວັນພຸດນີ ົ້ ຖຼື ກກ່າວຫາວ່າບຸນຄຣິ ດສະຕຽນມາຈາກ, ຊຶ່ ງໃນແລະເຮັດໃຫົ້ ການໄດົ້ ຈາກ ອິ ນເດຍ.  
ຖຼື ກພິຈາລະນາແນວພັນຂອງໄຟພະເຈ ົ້ າແອກນີ , ມີ ພະລັງງານໃນການໃຫົ້ ອະໄພການບາບທັງຫມ ດ 
... ໃນງານລົ້ ຽງປີ ໃຫມ່ຂອງ ຂອງການຊ ດໃຊົ້ ໃນເດຼື ອນມີ ນາ, ປະຊາຊ ນ 
ຜົ້ າກະສອບແລະອາບນົ້ໍ າຢ ່ ໃນຂີ ົ້ ເຖ ່ າໃຫົ້ ຊ ດໃຊົ້ ແທນບາບຂອງພວກເຂ າ. ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, ໃນປັດຈຸບັນ, 
ປີ ໃຫມ່ຂອງແມ່ນເປັນງານບຸນສໍ າລັບການກິນອາຫານ, ດຼື່ ມ, ແລະເຮັດບາບ, 
ໃນທິ ດສະດີ ທີ່ ວ່າບາບທັງຫມ ດຈະໄດົ້ ຮັບການ 
ອອກໃນມຼື ົ້ ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ົ້ . ໃນຖານະເປັນພຣະເຈ ົ້ າເສຍຊີ ວິ ດຂອງນາ, 
ໄດົ້ ບາບນະມັດສະການຂອງເຂ າດົ້ ວຍເຂ າເຂ ົ້ າໄປໃນການເສຍຊີ ວິ ດ. ດ່ັງນັົ້ ນ ໄດົ້ ຫ ຸ ດລ ງໃນຕາຍ, 
ວັນຂອງ ໄດົ້ . ໃນພາສາອັງກິດ, ນີ ົ້ ແມ່ນວັນອັງຄານ, 
ເພາະວ່າດາວອັງຄານມີ ຄວາມສໍ າພັນກັບອັງກິດພຣະເຈ ົ້ າ. ໃນຝຣ່ັງມຼື ົ້  ໄດົ້ ຖຼື ກເອີ ົ້ ນວ່າ, 
"ໄຂມັນໃນວັນອັງຄານ," ມຼື ົ້  ກ່ອນທີ່ ຈະເຖ ົ້ າວັນພຸດ. (ວິ ກິພີແມ່ຍິ ງຂອງ ແລະຄວາມລັບ. 1983, pp. 
66-67) 

ບ່ອນທີ່ ຍັງບໍ່ ໄດົ້ ສີ່ ສິ ບວັນ ມາດ່ວນຈາກ? 

ຄໍ າພີໄບເບິ ນຂອງໄລຍະເວລາ 50 ວັນທີ່ ຈະນັບ, 
ຊຶ່ ງເປັນບ່ອນທີ່ ພວກເຮ າໄດົ້ ຮັບຊຼື່ ເພັນເຕກັອດໄດົ້ . ປະມານສັດຕະວັດທີ ສີ່ ຄັົ້ ງທີ  
ນິ ຍ ມໄດົ້ ຖຼື ກຮັກສາປະເພດຂອງໄວ 50 ມຼື ົ້ ນັົ້ ນໄດົ້  ກັບໄວ ຂອງ (ໄພ, p.32) ຈໍ ານວນຫນຶ່ ງ. ໃນທີ່ ໃຊົ້ ເວລາ, 
ນີ ົ້ ມີ ການປ່ຽນແປງເປັນລະເວັົ້ ນສີ່ ສິ ບມຼື ົ້ ຂອງຫນຶ່ ງຫ ຼື ຫ າຍກວ່ານັົ້ ນ (ປ ກກະຕິອາຫານ) ລາຍການ. 

ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນໃນຕອນຕ ົ້ ນ, ແນ່ນອນ, 
ບໍ່ ໄດົ້ ຮັກສາການເຂ ົ້ າພັນສາເປັນແມົ້ ກະທັົ້ ງນັກບຸນເຈ ົ້ າອາວາດຄາທໍລິ ກ ໃນສະຕະວັດທີ ຫົ້ າໄດົ້ ຮັບຮ ົ້ : 



ທ່ານຄວນຮ ົ້ ວ່າຕາບໃດທີ່ ສາສນາຈັກ ເກັບຮັກສາທີ່ ດີ ເລີ ດຂອງຕ ນ, 
ສັງເກດການຂອງການເຂ ົ້ າພັນສານີ ົ້ ບໍ່ ມີ . (ກອງປະຊຸມ 21, 
ໃນກອງປະຊຸມຄັົ້ ງທໍາອິ ດຂອງເຈ ົ້ າອາວາດ ຜ່ອນຄາຍໃນໄລຍະຫົ້ າສິ ບມຼື ົ້ . ພາກທີ  30) 

ດ່ັງນັົ້ ນ, ເຂ າຍອມຮັບວ່າການເຂ ົ້ າພັນສາໄດົ້ ເພ່ີມແລະວ່າສາດສະຫນາຕ ົ້ ນສະບັບບໍ່ ໄດົ້ ຮັກສາມັນ. 

ອັກຄະສາວ ກໂປໂລໄດົ້ ຍ ກຂຶ ົ້ ນມາອົ້ າງຮັກສາປັດສະຄາແລະວັນເວລາຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້  (1 ໂກຣິ ນໂທ 5: 7-
8). ແຕ່ເຂ າບໍ່ ໄດົ້ ເຮັດແນວນັົ້ ນສໍ າລັບການບາງສິ່ ງບາງຢ່າງທີ່ ເອີ ົ້ ນວ່າການເຂ ົ້ າພັນສາ.ຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ເນຼື່ ອງຈາກວ່າວັນເວລາຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້ ມີ ສ່ວນຮ່ວມເຈັດວັນ "ໄວ" ຈາກ, 
ປະມານທີ່ ໃຊົ້ ເວລາທີ່ ຫ າຍຄ ນເອີ ົ້ ນວ່າ, ມັນອາດຈະວ່າບາງທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບ 
ແລະປະເທດເອຢິ ບຮ ົ້ ສຶ ກວ່າໄລຍະເວລາລະເວັົ້ ນຈະເປັນທີ່ ເຫມາະສ ມ, ແຕ່ຈໍ ານວນເງິ ນຂອງທີ່ ໃຊົ້ ເວລາໄດົ້  , 
ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບສິ່ ງທີ່ ເຂ າເຈ ົ້ າງ ດອອກສຽງຈາກ, ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ. 

ຂຽນໃນສະຕະວັດທີ  5: 

ໄວກ່ອນທີ່ ຈະ 
ຈະກວດພ ບວ່າໄດົ້ ຮັບການສັງເກດເຫັນທີ່ ແຕກຕ່າງໃນບັນດາປະຊາຊ ນທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ. ຜ ົ້ ທີ່ ຢ ່ ໃນ 
ໄວສາມອາທິ ດຕ່ໍເນຼື່ ອງກ່ອນ, ຍ ກເວັົ້ ນວັນເສ າແລະວັນອາທິ ດ. ຜ ົ້ ທີ່ ຢ ່ ໃນ 
ແລະທັງຫມ ດທ ່ ວປະເທດເກຣັກແລະ ສັງເກດເຫັນໄວຂອງຫ ກອາທິ ດ, ຊຶ່ ງໃນໄລຍະທີ່ ພວກເຂ າ 
'ມຼື ົ້ ສີ່ ສິ ບ' ໄວ. ຄ ນອຼື່ ນເລີ່ ມຕ ົ້ ນຂອງເຂ າເຈ ົ້ າໄວຈາກອາທິ ດທີ່ ເຈັດກ່ອນທີ່ ຈະ, 
ແລະຖຼື ສິ ນອ ດເຂ ົ້ າສາມຫົ້ າມຼື ົ້ ເທ ່ ານັົ້ ນ, ແລະວ່າໃນໄລຍະ, ທັນເອີ ົ້ ນວ່າເວລາ ສີ່ ສິ ບວັນໄວ. ... 
ບາງມອບຫມາຍຫນຶ່ ງໃນເຫດຜ ນສໍ າລັບການມັນ, ແລະອຼື່ ນໆອີ ກ, ຕາມກັບ 
ຫ າຍຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ. ຫນຶ່ ງສາມາດເບິ່ ງຍັງບໍ່ ເຫັນດີ ເຫັນກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງການບໍ່ ຮ່ວມຈາກອາຫ
ານ, ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບກ່ຽວກັບຈໍ ານວນຂອງມຼື ົ້ ໄດົ້ . ບາງທັງຫມ ດລະເວັົ້ ນຈາກສິ່ ງທີ່ ມີ ຊີ ວິ ດ: 
ຄ ນອຼື່ ນກ່ຽວກັບອາຫານປາພຽງແຕ່ຂອງ ດໍ າລ ງຊີ ວິ ດທັງຫມ ດ: ຈໍ ານວນຫ າຍຮ່ວມກັນກັບປາ, 
ກິນອາຫານໄກ່ຍັງບອກວ່າຕາມໂມເຊ, ເຫ  ່ ານີ ົ້ ໄດົ້ ເຮັດເຊັ່ ນດຽວກັນຈາກນົ້ໍ າໄດົ້ .ບາງງ ດເວັົ້ ນຈາກໄຂ່, 
ແລະທຸກປະເພດຂອງຫມາກໄມົ້ : 
ຄ ນອຼື່ ນຮັບສ່ວນເຂ ົ້ າຈີ່ ແຫົ້ ງເທ ່ ານັົ້ ນ; ຍັງຄ ນອຼື່ ນກິນອາຫານບໍ່ ແມົ້ ກະທັົ້ ງນີ ົ້ : 
ໃນຂະນະທີ່ ຄ ນອຼື່ ນໄດົ້ ຖຼື ສິ ນອ ດເຂ ົ້ າຈ ນບ່າຍສາມໂມງ, 
ນອກຈາກນັົ້ ນກ່ໍໃຊົ້ ເວລາຄັດຂອງອາຫານໂດຍບໍ່ ຕົ້ ອງຈໍ າແນກ ... 
ເນຼື່ ອງຈາກວ່າຢ່າງໃດກໍຕາມບໍ່ ມີ ໃຜສາມາດຜະລິ ດຄໍ າສ່ັງເປັນລາຍລັກອັກສອນເປັນອໍ ານາດ ... 

ອັກຄະສາວ ກທີ່ ສຸດແນ່ນອນວ່າບໍ່ ມີ ໄວທີ່ ແຕກຕ່າງກັນກັບຄວາມຕົ້ ອງການທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ ( cf. 1 
ໂກລິ ນໂທ 1:10; 11: 1). ໄວ 
ສີ່ ສິ ບມຼື ົ້ ຍັງບໍ່ ໄດົ້ ຕົ້ ອງການໄວສີ່ ສິ ບມຼື ົ້ ທີ່ ໄດົ້ ກ່າວມາໃນພຣະຄໍ າພີທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງຂາດທັງຫມ ດອາຫານແລະນົ້ໍ າ 
(ອ ບພະຍ ບ 34:28; ລ ກາ 4: 2). 

ກ່ຽວກັບຕ ົ້ ນກໍາເນີ ດມາເຂ ົ້ າພັນສາຂອງ, ສັງເກດເຫັນສິ່ ງທີ່ ຫນຶ່ ງນັກສຶ ກສາໄດົ້ ຂຽນວ່າ: 

ພັນຂອງສີ່ ສິ ບວັນໄດົ້ ສັງເກດເຫັນໂດຍນະມັດສະການຂອງຊາວບາບີ ໂລນ 
ແລະໂດຍນະມັດສະການທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ພຣະເຈ ົ້ າ ພວກ ຫ ຼື  ໄດົ້  ... ໃນບັນດາສາດສະຫນາໄດົ້ , 
ໄລຍະເວລາເຂ ົ້ າພັນສານີ ົ້ ເບິ່ ງຄຼື ວ່າໄດົ້ ມີ ການທີ່ ຂາດບໍ່ ໄດົ້ ເບຼື ົ້ ອງຕ ົ້ ນໃນການທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ປະຈໍ າປີ  
(ປ ກກະຕິແລົ້ ວໃນພາກຮຽນ) ເທສະ. (ເທ ຂອງພຣະເຈ ົ້ າໃນພຣະຄໍ າພີແລະປະວັດສາດສ່ວນ 1. 
ຄໍ າພີໄບເບີ ນ, 1995, p. 108) 



ມັນເປັນໄປໄດົ້ ວ່າຄວາມຄິ ດຂອງສີ່ ສິ ບວັນໃນໄວມາຈາກ 
ນອີ ຢິ ບຫ ຼື ຈາກປະເທດເກຣັກແລະໄດົ້ ຖຼື ກທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບການ. ເນຼື່ ອງຈາກວ່າຊາວບາບີ ໂລນໄດົ້ ໃນໄລຍະກເຣັ
ກແລະ ໄດົ້ , ທີ່ ອາດຈະມີ ໃນເວລາທີ່ ເຂ າເຈ ົ້ າເລີ່ ມຕ ົ້ ນການປະຕິບັດນີ ົ້ . 

ເນຼື່ ອງຈາກວ່າຄຣິ ສຕ ົ້ ນໄດົ້ ສັງເກດເບິ່ ງວັນເວລາຂອງເຂ ົ້ າຈີ່  ໄດົ້ , ໄວ 
ໄດົ້ ແທນປາກ ດຂຼື ົ້ ນໃນຮ ບແບບຕ່າງໆໂດຍ ນິ ຍ ມ. 

ສັງເກດເຫັນວ່າອັກຄະສາວ ກໂປໂລໄດົ້ ເຕຼື ອນຕ່ໍຕົ້ ານການມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນການສັງເກດຂອງພວກນອກຮີ ດ: 
14 ໄມົ້ ຕ ົ໋ ງ  ຕ ວໄວົ້ ໃນຄວາມເປັນທີ ມ ກັບ; ວິ ທີ ການສາມາດ 
ແລະກ ດຫມາຍວ່າດົ້ ວຍການພັກຜ່ອນເປັນຄ ່ ຮ່ວມງານ, 
ຫ ຼື ສິ່ ງທີ່ ສາມາດແສງແລະຄວາມມຼື ດມີ ຄຼື ກັນ? 15 ວິ ທີ ພຣະຄຣິ ດສາມາດມາໃນຂໍ ົ້ ຕ ກລ ງກັບ 
ແລະສິ່ ງທີ່ ແບ່ງປັນມີ ຄວາມສາມາດລະຫວ່າງຜ ົ້ ເຊຼື່ ອຖຼື ແລະບໍ່ ເຊຼື່ ອ? 16 ພຣະວິ ຫານຂອງພຣະເຈ ົ້ າບໍ່ ສາ
ມາດປະນີ ປະນອມກັບພະປອມ, ແລະວ່າແມ່ນສິ່ ງທີ່ ພວກເຮ າມີ  - 
ພຣະວິ ຫານຂອງພຣະເຈ ົ້ າມີ ຊີ ວິ ດຢ ່ . (2 ໂກລິ ນໂທ 6: 14-16, Njb) 
19 ສິ່ ງທີ່ ບໍ່ ນີ ົ້ ຫມາຍຄວາມວ່າ? ທີ່ ອຸທິ ດຕ ນຂອງອາຫານກັບພຣະທີ່ ບໍ່ ຖຼື ກຕົ້ ອງຈໍ ານວນເງິ ນຫຍັງ? ຫ ຼື
ວ່າພຣະບໍ່ ຖຼື ກຕົ້ ອງດົ້ ວຍຕ ນເອງຈໍ ານວນຕ ວຢ່າງ? 20 ບໍ່ ມີ , 
ມັນບໍ່ ໄດົ້ ; ພຽງແຕ່ວ່າໃນເວລາທີ່ ການເສຍສະລະ, 
ສິ່ ງທີ່ ເສຍສະລະໂດຍໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຖຼື ກເສຍສະລະເພຼື່ ອເດີ ນທາງໄປສຶ ກທີ່ ບໍ່ ແມ່ນພະເຈ ົ້ າ. ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ
ບໍ່ ຕົ້ ອງການໃຫົ້ ທ່ານທີ່ ຈະແບ່ງປັນກັບເດີ ນທາງໄປສຶ ກ s. 21 ທ່ານບໍ່ ສາມາດດຼື່ ມຈອກຂອງພຣະຜ ົ້ ເປັ
ນເຈ ົ້ າແລະຈອກຂອງເດີ ນທາງໄປສຶ ກໄດົ້ ເປັນຢ່າງດີ ; ທ່ານບໍ່ ສາມາດມີ ສ່ວນແບ່ງໃນຕາຕະລາງຂອງ
ພຣະເຈ ົ້ າແລະຕາຕະລາງການເດີ ນທາງໄປສຶ ກເປັນເຊັ່ ນດຽວກັນ. 22 ພວກເຮ າກ່ໍຕົ້ ອງການທີ່ ຈະກະຕຸົ້
ນຄວາມອິ ດສາຂອງພຣະຜ ົ້ ເປັນ; ແມ່ນພວກເຮ າເຂັົ້ ມແຂງກ່ວາລາວແມ່ນ? (1 ໂກລິ ນໂທ 10: 19-
22, Njb) 

ບໍ່ ວ່າຈະເປັນຈາກປະເທດເອຢິ ບ, ຫ ຼື ແຫ ່ ງຂໍ ົ້ ມ ນ ເດີ ນທາງໄປສຶ ກ ອຼື່ ນໆ, 
ສະຖານທີ່ ຫນຶ່ ງພັນບໍ່ ໄດົ້ ມາຈາກແມ່ນພະຄໍ າພີໄດົ້ . ຫ ຼື ບໍ່ ມັນມາຈາກປະເພນີ ທໍາອິ ດຂອງການຕິດຕາມທໍາອິ ດ
ຂອງພຣະເຢຊ . 

ບາງຄ ນຄິ ດວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າມີ ຄວາມເຂັົ້ ມແຂງພຽງພໍທີ່ ທາງວິ ນຍານເພຼື່ ອໃຫົ້ ພວກເຂ າສາມາດປະສ ມທໍານ
ຽມນອກຮີ ດແຕ່ພວກເຂ າເຈ ົ້ າກໍາລັງກ່ໍປຸກພຣະພິໂລດຂອງພຣະເຈ ົ້ າອີ ງຕາມການ. 

ບ ນສະຫລອງການຂຶ ົ້ ນຈາກຫລ ມຂອງພະເຍຊ  

ຫລາຍຄ ນບໍ່ ຮ ົ້ ວ່າ ໄດົ້ ມີ ການ ຈະ, ຍົ້ າຍໄປວັນອາທິ ດເນຼື່ ອງຈາກການ ແລະຄວາມກຽດຊັງຂອງຊາວຢິ ວ ( pp. 
101-103). 

ສັງເກດເຫັນສິ່ ງທີ່ ເຄ າລ ບນັບຖຼື ນັກປາດປະທົ້ ວງ ລາຍງານກ່ຽວກັບສະຕະວັດທີ ສອງ: 

ສໍ າຄັນທີ່ ສຸດໃນງານບຸນນີ ົ້ ເປັນວັນປັດກາ, 14 ເມສາໄດົ້  ... 
ໃນມັນພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຮັບປະທານມີ ເຊຼື ົ້ ອແປົ້ ງເຂ ົ້ າຈີ່ , ອາດຈະຄຼື ກັບຄ ນຢິ ວ, ແປດມຼື ົ້ ຜ່ານ ... 
ມີ ຮ່ອງຮອຍຂອງບຸນປະຈໍ າປີ ຂອງຟຼື ົ້ ນຄຼື ນຊີ ວິ ດໃນບັນດາພວກເຂ າໄດົ້  ... ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຂອງອາຊີ ບໍ່  
ເປັນການຄົ້ າຫນົ້ ອຍອຸທອນໃນຄວາມໂປດປານຂອງ ຂອງເຂ າເຈ ົ້ າໃນວັນທີ່  14 
ເມສາທີ່ ຈະ (ຂອງສາດສະຫນາຈັກປະຫວັດສາດ. ແລະອົ້ າຍນົ້ ອງ, 1857, p. 166) 



ເຖິງແມ່ນວ່າຊາວຄຣິ ດສະຕຽນເກັບຮັກສາໄວົ້  ປັດສະຄາ ໃນ 14  ຂອງເມສາ, ເນຼື່ ອງຈາກວ່າຕົ້ ອງການ 
ດົ້ ວຍຕ ນເອງເນຼື່ ອງຈາກການ ໂດຍຊາວຢິ ວທີ່ ຢ ່ ໃນຕາຂອງອໍ ານາດການປ ກ ໄດົ້ , ຈໍ ານວນຫ າຍຂອງພາສາ, 
ໃນເຢຣ ຊາເລັມ, ແລະ (ແຕ່ບໍ່ ແມ່ນອາຊີ ເລັກນົ້ ອຍ) ຕັດສິ ນໃຈທີ່ ຈະປ່ຽນ ປັດສະຄາ 
ກັບວັນອາທິ ດ. ໃນຄັົ້ ງທໍາອິ ດ, 
ພວກເຂ າເຈ ົ້ າເກັບຮັກສາໄວົ້ ສະບັບຂອງປັດສະຄາແລະມັນບໍ່ ໄດົ້ ເກັບຮັກສາໄວົ້ ເປັນວັນພັກຟຼື ົ້ ນຄຼື ນຊີ ວິ ດ. 

ແຈົ້ ງການຍັງດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ົ້ ຈາກ: 

ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຄັົ້ ງທໍາອິ ດໄດົ້ ສະຫ ອງການເສຍຊີ ວິ ດຂອງພຣະເຢຊ ມີ ອາຫານ ໃນວັນທີ  ຂອງ 
ປັດສະຄາ (ຫມາຍເຫດ 1 ໂກຣິ ນໂທ 5: 7-8). 

ຕອນທໍາອິ ດບໍ່ ມີ ສະເຫ ີ ມສະຫ ອງປະຈໍ າປີ ຄຼື ນມາຈາກຕາຍ. ໃນທີ່ ສຸດ, ໃນໂລກຂອງຄ ນຕ່າງຊາດໄດົ້ , 
ມຼື ົ້ ຄຼື ນມາຈາກຕາຍຖຼື ກບັນທຶ ກຢ ່ ໃນງານບຸນ. ມຼື ົ້ ນັົ້ ນແມ່ນວັນອາທິ ດ. (ໄອແລນເຢຊ , ພຣະເຢຊ : 
ການສົ້ າງຕັົ້ ງຂອງຕ ົ້ ນໄອແລນ ກ ດ, 2002, p 183) 

ເນຼື່ ອງຈາກວ່າຈໍ ານວນຫນຶ່ ງໃນອາຊີ ເລັກນົ້ ອຍແລະຢ ່ ບ່ອນອຼື່ ນບໍ່ ໄດົ້ ໄປຄຽງຄ ່ ກັບການປ່ຽນແປງວັນທີ ກັບວັນ
ອາທິ ດ, ນະມັດສະການ ໄດົ້ ຮຽກຮົ້ ອງໃຫົ້ ສະພາຂອງ, ເຊິ່ ງປະກາດໃນວັນອາທິ ດສໍ າລັບ 
ນິ ຍ ມ. ຄອນສະແຕນຕິນຕ ນເອງໄດົ້ ປະກາດວ່າ: 

ໃຫົ້ ພວກເຮ າຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນມີ ບໍ່ ມີ ຫຍັງໃນທ ່ ວໄປມີ ຝ ງຊ ນ; ສໍ າລັບການທີ່ ພວກເຮ າໄດົ້ ຮັບຈາກຜ ົ້ ຊ່ອຍໃ
ຫົ້ ລອດຂອງພວກເຮ າວິ ທີ ການທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ. (ຊີ ວິ ດ 'ຄອນສະແຕນຕິນ III ບ ດທີ  18). 

ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນບໍ່ ຄວນຊັງຊາວຢິ ວຫ ຼື ບໍ່ ສັງເກດເຫັນວັນສັກສິ ດຂອງພຣະເຈ ົ້ າ, 
ພຽງແຕ່ເນຼື່ ອງຈາກວ່າຊາວຢິ ວຫ າຍເຮັດໃຫົ້ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ຈະເຮັດແນວນັົ້ ນ. 

ພຣະເຢຊ ບໍ່ ເຄີ ຍຊີ ົ້ ໃຫົ້ ເຫັນວ່າເຊຼື ົ້ ອຊາດຢິ ວແມ່ນ (ເຂ າເປັນຄ ນຢິ ວ) 
ຫ ຼື ວ່າລາວມີ ການປ່ຽນແປງວັນທີ ຂອງປັດສະຄາ. ທັນແສງຕາເວັນ, 
ສະຫ ຸ ບຖົ້ າບໍ່ ດ່ັງນັົ້ ນ. ແລະການສະຫລອງວັນອາທິ ດແມ່ນເປັນທີ່ ຮ ົ້ ຈັກໃນປັດຈຸບັນເປັນ. ແຕ່ເນຼື່ ອງຈາກວ່າກ
ານປະຕິບັດຕາເວັນນະມັດສະການແລະການຫລີ ກລົ້ ຽງການປະຕິບັດທີ່ ໄດົ້ ຮັບການພິຈາລະນາເຊັ່ ນດຽວກັນ  
ແມ່ນແທົ້ ເປັນຫຍັງ ຖຼື ກສັງເກດເຫັນໃນເວລາທີ່ ມັນແມ່ນ. 

ຈໍ ານວນຫ າຍຂອງການປະຕິບັດຂອງຕ ນເຊັ່ ນ: ໄຂ່, ແລະໄຟ ມາຈາກ ຕາມແຫ ່ ງຂໍ ົ້ ມ ນຂອງກາໂຕລິ ກ (ເຊັ່ ນ 
ກາໂຕລິ ກສາລານຸກ ມ, 1909). 

ອະທິ ການ ຂຽນ: 

... ສາດສະຫນາຈັກຂອງອາຊີ ເລັກນົ້ ອຍ ... ກໍານ ດລະບຽບບຸນ ຂອງເຂ າເຈ ົ້ າໂດຍການປັດສະຄາ 
ໂດຍບໍ່ ມີ ການກ່ຽວກັບມຼື ົ້ ຂອງອາທິ ດນີ ົ້ , ແຕ່ ... ຜ ົ້ ທີ່ ຂອງ ແລະ ແລະ 
ສັງເກດກ ດລະບຽບອຼື່ ນ; ດ່ັງນັົ້ ນຈຶ່ ງຫ ີ ກເວັົ້ ນເຖິງແມ່ນວ່າຮ ບຮ່າງຫນົ້ າຕາຂອງ .  
ຂອງສານສະບັບກັບ:... ຂໍ ົ້ ຄວາມສະບັບປັບປຸງທີ່ ມີ ການນໍ າສະເຫນີ , ຫມາຍເຫດແລະ 
ຈັດພີມມາໂດຍ, 1881, pp 317, 331) 

ແລະຊຼື່  ແນວໃດ? ນີ ົ້ ເປັນ ຂອງ ແລະ ຂອງສະຫວັນ': 

ນາງທັງອຸດ ມສ ມບ ນແລະເປັນ ສ ງຄາມ. ... ຫ ຼື  ແມ່ນຢ ່ ໃນຜ ນກະທ ບນະມັດສະການດຽວກັນຂອງ 
ເພດສໍ າພັນໃນບາບີ ໂລນຍຸຈັດຕັົ້ ງ  ລາຊິ ນີ ນັກຮ ບຜ ົ້ ທີ່ ມີ  ສໍ າລັບເລຼື ອດ. (H. ໃບຫນົ້ າຂອງປະຊາຊ ນ. 
2010, p. 164) 



ໄດົ້ ເຫັນເປັນຕ ວຢ່າງຂອງດາວສະຖານທີ່ , ແລະຮ່ວມກັນກັບ, ພຣະເຈ ົ້ າແສງຕາເວັນ, ແລະບາບ, 
ພຣະເຈ ົ້ າເດຼື ອນ, ນາງສົ້ າງຕັົ້ ງຂຶ ົ້ ນເປັນ ໄດົ້ . (ແລະເທບນິ ຍາຍ, 2005 p. 760) 

ຄໍ າພີໄດົ້ ເຕຼື ອນຕ່ໍການບໍ ລິ ການ ຂອງສະຫວັນ': 

17 ທ່ານບໍ່ ເຫັນສິ່ ງທີ່ ເຂ າເຈ ົ້ າເຮັດແນວໃດໃນຕ ວເມຼື ອງຂອງຢ ດາແລະໃນຖະຫນ ນຫ ນທາງຂອງເຢຣ ຊ
າເລັມ? 18 ເດັກນົ້ ອຍການເກັບໄມົ້ , ບັນພະບຸລຸດກ່ໍໄຟ, ແລະແມ່ຍິ ງ, ເພຼື່ ອເຮັດໃຫົ້  ສໍ າລັບ 
ຂອງສະຫວັນໄດົ້ ; ແລະພວກເຂ າບໍ່ ງາມແລະອອກການສະເຫນີ ເຄຼື່ ອງດຼື່ ມກັບພຣະອຼື່ ນໆ, 
ວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າອາດຈະ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າເພຼື່ ອຄວາມໃຈຮົ້ າຍ. (ເຢເຣມີ ຢາ 7: 17-19) 

ການ ໄດົ້ ຄົ້ າຍຄຼື ກັນກັບ 'ຂົ້ າມຮົ້ ອນ (ຈິ ດໃຈຂອງສັງຄ ມຊີ ວິ ດ. 1922, p. 71).  ຂອງສະຫວັນ '? 

...  ກັບ ຂອງສະຫວັນ (18). ອາດຈະເປັນການອົ້ າງອີ ງເຖິງການ ອຸດ ມສ ມບ ນ, , 
ຂອງດາວສະຖານທີ່ . (ການຂຽນ ພະຄໍ າພີ, (c) 1962 ໂດຍເຈ ົ້ າອາລ ມນະສຼື່ ມວນຊ ນ) 

ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນບໍ່ ຄວນມີ ຊຼື່ ເປັນວັນພັກຫ ັ ງຈາກເປັນ 
ທີ່ ການປະຕິບັດຄໍ າພີໄບເບິ ນຕໍາຫນິ . ແນວໃດກໍຕາມຫ າຍທີ່ ສຸດຜ ົ້ ທີ່ ປະກອບອາຊີ ບສາດສະຫນາຄິ ດບໍ່ ເບິ່ ງຄຼື
ວ່າຈະມີ ບັນຫາກັບວ່າ. 

ວັນພະຫັດແລະ ຍ ຄາລິ  

ໃນຖານະຄ ນອຼື່ ນ 'ການທ ດແທນສໍ າລັບການປັດສະຄາ, ບາງຮັກ' 
ວັນພະຫັດ. ຕໍ ່ ໄປນີ ົ້ ແມ່ນບາງສ່ວນຂອງສິ ່ ງທີ ່ ກາໂຕລິ ກສາລານຸກ ມສອນກ່ຽວກັບມັນ: 

ໄດົ້ ຊຼື່ ນຊ ມຂອງ (ຫ ຼື ບໍ ລິ ສຸດ) ວັນພະຫັດ ສະຖາບັນຂອງ ໄດົ້ ແລະເກ ່ າແກ່ທີ່ ສຸດຂອງ 
ກັບອາທິ ດຍານບໍ ລິ ສຸດ. ໃນ ພິທີ ເຄຶ່ ອງອຸປະກອນຕ່າງໆໄດົ້ ຮັບການເພ່ີມໃນຕ ົ້ ນປີ ເພຼື່ ອລະນຶ ກນີ ົ້  ... 
ມັນເອ າປະມານຄ ບຮອບຂອງສະຖາບັນຂອງ ໄດົ້ . ... 

ຍານບໍ ລິ ສຸດວັນພະຫັດໄດົ້ ປະຕິບັດດົ້ ວຍຜ ນສໍ າເລັດຂອງພິທີ ຮີ ດຄອງມີ ລັກສະນະມີ ຄວາມສຸກໄດົ້ . ບັ
ບຕິສະມາຂອງ, ຂອງການສໍ ານຶ ກຜິດ, ການອຸທິ ດຕ ນຂອງນົ້ໍ າມັນບໍ ລິ ສຸດ, ຊັກຂອງຕີ ນແລະ ຂອງ 
ພອນ ... (ວັນພະຫັດກາໂຕລິ ກສາລານຸກ ມສະບັບທີ  10:... ບໍ ລິ ສັດ, 1911) 

ສະຖາບັນຂອງ 
ເປັນສິ່ ງຈໍ າເປັນແມ່ນຄວນຈະເບິ່ ງທີ່ ປ່ຽນຂອງພະເຍຊ ສັນຍາລັກທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບປັດສະຄາ. ສາດສະຫນາຈັກ
ຂອງ ຍອມຮັບວ່າມັນເຂ ົ້ າພິທີ ມັນ, ວ່າມັນເປັນເຫດການປະຈໍ າປີ , ແລະ ທີ່ ໄດົ້ ປະຕິບັດ. ສາດສະຫນາຈັກຂອງ 
ຢ ່ ບ່ອນອຼື່ ນຍອມຮັບວ່າຄະຣາວາດຊ່ອຍນໍ າໃຊົ້ ເພຼື່ ອເຮັດ, ແຕ່ວ່າບໍ່ ມີ ຕ່ໍໄປອີ ກແລົ້ ວປະຕິບັດຂອງຕ ນ 
(ລົ້ າງຕີ ນແລະມຼື ຂອງກາໂຕລິ ກສາລານຸກ ມສະບັບທີ  15:... 1912). 

ເຈ ົ້ າພາບຍ ' ທີ່ ຖຼື ກນໍ າໃຊົ້ ໃນປັດຈຸບັນໂດຍສນາຈັກຂອງ 
ມີ ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກສິ່ ງທີ່ ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຕ ົ້ ນສະບັບໄດົ້ . 

ກາໂຕລິ ກສາລານຸກ ມສອນວ່າ: 

ເຂ ົ້ າຈີ່ ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ ຈະໄດົ້ ຮັບຍ ຄາລິ ການອຸທິ ດຕ ນໍ າມະດາເອີ ົ້ ນວ່າການເປັນເຈ ົ້ າພາບ, 
ແລະເຖິງແມ່ນວ່າໃນໄລຍະນີ ົ້ ອາດຈະເຊັ່ ນດຽວກັນໄດົ້ ຮັບການນໍ າໃຊົ້ ກັບການເຂ ົ້ າຈີ່ ແລະເຫລ ົ້ າທີ່ ເຮັດ
ຈາກການເສຍສະລະໄດົ້ , ມັນຖຼື ກສະຫງວນຫ າຍໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂ ົ້ າຈີ່ ໄດົ້ . ອີ ງຕາມການ 
ຄໍ າມາຈາກ ການໄປສະ, ສັດຕ  " ເປັນ ຊຼື່ ມີ ", ເພາະວ່າວັດຖຸບ ຮານທີ່ ສະຫນອງໃຫົ້  



ຂອງເຂ າເຈ ົ້ າເປັນຜ ົ້ ຖຼື ກເຄາະຮົ້ າຍກັບພຣະໄດົ້ . ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນໄປໄດົ້ ວ່າ ແມ່ນມາຈາກ, 
ເພຼື່ ອປະທົ້ ວງ, ທີ່ ພ ບເຫັນຢ ່ ໃນ.... ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຄັົ້ ງທໍາອິ ດ ... 
ພຽງແຕ່ນໍ າໃຊົ້ ເຂ ົ້ າຈີ່ ທີ່ ເຮັດຫນົ້ າທີ່ ເປັນອາຫານ. ມັນເບິ່ ງຄຼື ວ່າຮ ບແບບແຕກຕ່າງກັນແຕ່ພຽງເລັກ
ນົ້ ອຍຈາກສິ່ ງທີ່ ມັນແມ່ນຢ ່ ໃນມຼື ົ້ ຂອງພວກເຮ າ. (ກາໂຕລິ ກສາລານຸກ ມ. 7.. ເດຼື ອນມິຖຸນາ 1, 1910) 

ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນ ໃຊົ້ ເຂ ົ້ າຈີ່ , ບໍ່ ແມ່ນການເປັນເຈ ົ້ າພາບໄດົ້ ຕະຫ ອດທີ່ ຄົ້ າຍຄຼື  'ດວງອາທິ ດທີ່ ຖຼື ກນໍ າໃຊົ້ ໃນ. 

ສ ມມຸດຕິຖານຂອງການຖາມ 

ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນໃນຕ ົ້ ນປີ ໃນເບຼື ົ້ ອງຕ ົ້ ນບໍ່ ໄດົ້  ພຣະເຢຊ  
'ແມ່ຖາມ. ດ່ັງນັົ້ ນບໍ່ ຄິ ດຂອງສ ມມຸດຕິຖານຂອງການຖາມໄດົ້ ມາຈາກໃສ? 

ໂດຍພຼື ົ້ ນຖານແລົ້ ວ, ຈາກວັນນະຄະດີ ບໍ່ ມີ ຫລັກຖານໃນສະຕະວັດທີ່ ສີ່  (ຫ ຼື ອາດເປັນຕ ົ້ ນສະຕະວັດທີ ສາມໄດົ້ ) 
ຊຸດຕ ົ້ ນຕໍແມ່ນເຖິງແມ່ນວ່າໃນພາຍຫລັງກ່ວານັົ້ ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າກາໂຕລິ ກ 
ໄດົ້ ພະຍາຍາມສຼື ບສວນດ່ັງນັົ້ ນກໍສ ງໃສວ່າໃນເວລາທີ່ ມັນກ່ໍພັດທະນາ, 
ມັນຄັົ້ ງທໍາອິ ດທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບຢ່າງຊັດເຈນກັບແມ່ຍິ ງຜ ົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຈັດຂຶ ົ້ ນເພຼື່ ອ ການໄຫວົ້  (ຂອງ, 78.11.4). 

ການ ວັດຖຸບ ຮານມີ ງານບຸນ 1-3 ມຼື ົ້ ສໍ າລັບ. ໃນມຼື ົ້ ທໍາອິ ດທີ່ ນາງຖຼື ກກ່າວຫາວ່າໄດົ້ ມາສ ່ ໂລກແລະໃນມຼື ົ້ ທີ ສາມ, 
15 ສິ ງຫາ, ພວກເຂ າເຈ ົ້ າເຫັນໄດົ້ ຊັດສະຫ ອງສ ມມຸດຕິຖານຂອງນາງເຂ ົ້ າໄປໃນສະຫວັນເປັນ 
ຂອງສະຫວັນໄດົ້ . ນີ ົ້ ແມ່ນມຼື ົ້ ດຽວກັນຂອງ ຂອງກາໂຕລິ ກຂອງສ ມມຸດຕິຖານຂອງການຖາມໄດົ້  (ຂອງ: ". 
ປະເພດຂອງ ໃນວິ ທະຍາໄລ, 1985, p 61.). ບາງຄ ນບໍ່ ພິຈາລະນານີ ົ້ ຈະເປັນອຸປະຕິເຫດຫ ຼື ບັງເອີ ນ (ສີ ຂຽວ 
ສາດສະຫນາ ແລະ ຂອງ ໃນ, ປະລິ ມານ 0, ສະບັບທີ່  521-85150, 2007, p 62.... ສິ ລະປະແລະ 
ການພັດທະນາຂອງກະສັຕລິ  V1, 1. 2006, pp. 14-17). 

ມີ ການເຊຼື່ ອມຕ່ໍລະຫວ່າງ ແລະ ອຼື່ ນໆຕ່າງໆແລະວິ ທີ ການຈໍ ານວນຫ າຍເບິ່ ງ (p. 49) 
ແມ່ນ. ແນວໃດກໍຕາມນັກບຸນຄາທໍລິ ກ ໂດຍສະເພາະເອີ ົ້ ນ ເປັນຫນຶ່ ງໃນ "ບໍ່ ຖຼື ກຕົ້ ອງແລະຢ ່ " ( 
ການປະສ ມກ ມກຽວຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ, ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າປຼື ົ້ ມບັນ, ໃນຫມວດທີ  25). 

ມັນໄດົ້ ຖຼື ກສ ງໃສວ່ານີ ົ້ ໄດົ້ ຮັບຮອງເອ າຢ່າງເປັນທາງການໃນສາດສະຫນາຈັກຂອງ 
ຢ່າງຫນົ້ ອຍບາງສ່ວນເນຼື່ ອງຈາກວ່າອິ ດທິ ພ ນຂອງຊາວມຸດສະລິ ມເປັນສຂອງບໍ ລິ ສຸດລ ກສາວຂອງ 
ຕາມຂໍ ົ້ ກ່າວຫາຍັງໄດົ້ ສະເດັດຂຶ ົ້ ນສ ່ ສະຫວັນ.  'ສ ມມຸດຕິຖານ' ບໍ່ ແມ່ນວັນສັກສິ ດໃນພຣະຄໍ າພີ. ມັນເປັນ 
ຂອງສະຫວັນ (7: 17-19), ຮັບຢ່າງພວກນອກຮີ ດ. 

ວັນຮາໂລວີ ນ /ທັງຫມ ດ ' 

ໃນຂະນະທີ່ ຄວາມຄິ ດຂອງການໃຫົ້ ກຽດແກ່ຄວາມຊ ງຈໍ າຂອງຊີ ວິ ດແລະການເສຍຊີ ວິ ດຂອງບຸກຄ ນເຊັ່ ນ: 
ນັກບຸນໄດົ້ ບໍ່ ໄດົ້ ກ ງກັນຂົ້ າມກັບພຣະຄໍ າພີ ( cf. ຜ ົ້ ພິພາກສາ 11: 38-40), ຄວາມເຄ າລ ບຂອງ 
ແລະສະລະເພຼື່ ອຈະໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າແມ່ນກ ງກັນຂົ້ າມກັບຄໍ າສອນຂອງອັກຄະສາວ ກ. 

ຊາຕານຕົ້ ອງການພຣະຄຣິ ດທີ່ ຈະ ລ ງແລະບ ຊາພຣະອ ງ (ມັດທາຍ 4: 9), ແຕ່ພຣະເຢຊ ປະຕິເສດ (ມັດທາຍ 
4:10).  (ກິດຈະການ 8: 9-23) ລາຍງານວ່າສະຫນັບສະຫນຸນລ ກສິ ດໃຫົ້  / ນະມັດສະການພຣະອ ງ (1, ບ ດທີ  23, 
ຂໍ ົ້ ທີ  1-5.). 

ອັກຄະສາວ ກເປໂຕບໍ່ ພຽງແຕ່ປະນາມ , ເຂ າຫົ້ າມບໍ່ ໃຫົ້ ຄ ນຕ່າງຊາດຈາກກ ົ້ ມຫ ວລ ງຫ ຼື ການຈ່າຍ ກັບເຂ າ 
(ກິດຈະການ 10: 25-
26). ອັກຄະສາວ ກໂປໂລໄດົ້ ຫົ້ າມຄ ນຕ່າງຊາດຈາກການເສຍສະລະເພຼື່ ອພຣະອ ງແລະບາຣະນາບາ 
(ກິດຈະການ 14: 11-



18). ອັກຄະສາວ ກໂດຍພຼື ົ້ ນຖານແລົ້ ວທັງສອງທັດສະນະວ່າເຂ າເຈ ົ້ າເປັນຄ ນແລະນີ ົ້ ບໍ່ ຄວນຈະໄດົ້ ຮັບເຮັດ. ຊາ
ວຄຣິ ດສະຕຽນ ເຂ ົ້ າໃຈນີ ົ້ ແລະບໍ່ ໄດົ້ ເຮັດແນວໃດ. ໃນໄລຍະທີ່ ໃຊົ້ ເວລາ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ນອກບາງເລີ່ ມຕ ົ້ ນທີ່ ຈະ ໃນທົ້ າຍສະຕະວັດທີ ສອງ. 

ເຄ າຂອງໄພ່ພ ນອົ້ າງເລີ່ ມຕ ົ້ ນທີ່ ຈະເປັນບັນຫາສໍ າຄັນທີ່ ມີ   ນິ ຍ ມສາດສະຫນາຈັກໃນສະຕະວັດທີ ສີ່ ແລະຕ່ໍມາ, 
ເຖິງວ່າຈະມີ ຄວາມຈິ ງທີ່ ວ່າມັນບໍ່ ແມ່ນການປະຕິບັດອັກຄະສາວ ກ. 

ສັງເກດເຫັນດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ົ້ : 

ໂດຍການເຊຼື່ ອມ ທີ່ ຄຸົ້ ນເຄີ ຍ, ເຊັ່ ນ: ພຣະ, ຜ ົ້ ຊາຍສີ ຂຽວ, ແລະຫ ວຫນົ້ າ 
ພາຍໃນສາດສະຫນາຈັກແລະ, 
ພະນັກງານສາສນາຈັກຊຸກຍ ົ້ ໃຫົ້ ປະຊາຊ ນໃນການຜະສ ມທັງສອງປະເພນີ ທາງວິ ນຍານຢ ່ ໃນໃຈຂອງ
ພວກເຂ າ ເຮັດໃຫົ້ ສະບາຍຍອມຮັບເອ າສາສະຫນາໃຫມ່ແລະ  ການຫັນປ່ຽນຈາກ 
ວິ ທີ ການມີ ອາຍຸການໃຫມ່. (… ຈາກ ຂອງໂຮງຮຽນສີ ເທ າຂອງ, 2006, p 85) 

ໃນຫນັງສຼື ໄດົ້ , ຂໍ ົ້ ຄວາມຂົ້ າງຕ ົ້ ນກ່ອນການສະບັບພາສາ ຂອງດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ົ້ ວ່າ ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ "ວ່າປະມານ 600: 

ບອກ ທີ່ ເຂ າຄວນຈະບໍ່ ຫມາຍຄວາມວ່າທໍາລາຍວັດວາອາຣາມຂອງພຣະໄດົ້ ແຕ່ແທນທີ່ ຈະ 
ພາຍໃນວັດວາອາຣາມທັງຫ າຍນັົ້ ນ. ຂໍ ໃຫົ້ ພຣະອ ງ, 
ຫ ັ ງຈາກທີ່ ທ່ານໄດົ້ ບໍ ລິ ສຸດໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າມີ ນົ້ໍ າສັກສິ ດ, ພະເຈ ົ້ າສະຖານທີ່ ແລະ 
ຂອງໄພ່ພ ນໃນໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ. ເພາະວ່າຖົ້ າວັດວາອາຣາມທີ່ ກໍາລັງກ່ໍສົ້ າງທີ່ ດີ , ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຄວນຈະໄດົ້
ຮັບການປ່ຽນໃຈເຫລຼື ົ້ ອມໃສຈາກນະມັດສະການເດີ ນທາງໄປສຶ ກການບໍ ລິ ການຂອງພຣະເຈ ົ້ າທີ່ ແທົ້ ຈິ
ງໄດົ້ . ... ໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າເພາະສະນັົ້ ນ, ໃນມຼື ົ້ ຂອງການອຸທິ ດຕ ນຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພວກເຂ າໄດົ້ , 
ຫ ຼື  ຂອງ ທີ່ ມີ  ຖຼື ກຮັກສາໄວົ້ ໃນໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ, ການກ່ໍສົ້ າງດົ້ ວຍຕ ນເອງ 
ປະມານວັດວາອາຣາມຫນຶ່ ງທີ່ ໃຊົ້ ເວລາຂອງເຂ າເຈ ົ້ າແລະສະເຫ ີ ມສະຫ ອງວາລະໂອກາດທີ່ ມີ ການລົ້ ຽງ
ທາງສາສະຫນາ. ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະເສຍສະລະແລະກິນສັດບໍ່ ມີ ຫ າຍເປັນເຄຼື່ ອງບ ຊາສັດຕ ເປັນ, 
ແຕ່ວ່າສໍ າລັບລັດສະຫມີ ພາບຂອງພຣະເຈ ົ້ າທີ່ ໃຫົ້ ກັບໃຜ, ເປັນຜ ົ້ ມອບຂອງສິ່ ງທີ່ ທຸກຄ ນ, 
ພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະຖະຫວາຍຄວາມຂອບສໍ າລັບການມີ ການ. (ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ:. 
ຈ ດຫມາຍເຖິງເຈ ົ້ າອາວາດ 76, 77: 1215-1216) 

ໂຄສະນາບໍ ລິ ສັດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ 
ໄດົ້ . ແນວໃດກໍຕາມຄໍ າພີໄບເບິ ນກ ງກັນຂົ້ າມກັບນີ ົ້ ແລະປະເພດເຫ  ່ ານີ ົ້ ຂອງການເສຍສະລະເປັນເດີ ນທາງໄປ
ສຶ ກ (1 ໂກລິ ນໂທ 10: 20-
21). ຍິ່ ງໄປກວ່ານັົ້ ນຄໍ າພີໄບເບິ ນສອນວ່າຫ ັ ງຈາກການເສຍສະລະຂອງພຣະເຢຊ ທີ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນສໍ າລັບກາ
ນເຜ າຖະຫວາຍສັດ (ເຫບເລີ  10: 1-10). ອະນຸຍາດໃຫົ້ ຂົ້ າງເທິ ງນີ ົ້ ສໍ າລັບ 'ໄພ່ພ ນວັນ' ສະແດງວ່ານີ ົ້ ຍັງເປັນ 
ຂອງ ແລະວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າຢ່າງແທົ້ ຈິ ງວັນພັກເດີ ນທາງໄປສຶ ກ. 

ຫ າຍ ບໍ່ ເຫມາະສ ມ ( cf. 1 ຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ2: 9) ແລະບາງຄັົ້ ງຍັງເປັນ (ທີ່ ຄໍ າພີໄບເບິ ນ - ອ ບພະຍ ບ 22: 8) 
ກ່ຽວກັບພວກເຮ າ. ນີ ົ້ ບໍ່ ແມ່ນການສະເຫ ີ ມສະຫ ອງ ທີ່ ເຫມາະສ ມແລະແນ່ນອນວ່າບໍ່ ແມ່ນຕ ົ້ ນ ຫນຶ່ ງ. 

ໄພ່ພ ນທັງຫມ ດ ໄດົ້ ປະກາດໃນສະຕະວັດທີ ຄັົ້ ງທີ  VII, ແລະຕ່ໍມາຍົ້ າຍໄປ 1 
ພະຈິ ກ st ແລະຕອນແລງກ່ອນໄດົ້ ກາຍເປັນທີ່ ຮ ົ້ ຈັກເປັນ ( ທັງຫມ ດ'. ກາໂຕລິ ກສາລານຸກ ມ.. 1. 1 ມີ ນາ, 
1907 ). 

31 ຕຸລາແມ່ນວັນທີ  ວັດຖຸບ ຮານໄດົ້ ສັງເກດເຫັນ: 



ການ, ແລະຄໍ າສ່ັງຂອງປະໂລຫິດໃນ ວັດຖຸບ ຮານແລະ, ເຊຼື່ ອກັນວ່າທີ່ ສຸດ,  ຄວາມເບີ ກ,  ແລະ 
ອອກມາເປັນອັນຕະລາຍປະຊາຊ ນ. ... ຈາກຄວາມເຊຼື່ ອ ເຫ  ່ ານີ ົ້ ມານໍ າໃຊົ້ ໃນປັດຈຸບັນຂອງ, ພຣະວິ ນ, 
ແລະແມວໃນງານບຸນຮາໂລວີ ນ ... ຂອງການນໍ າໃຊົ້ ໃບ, ຜັກ, 
ແລະກົ້ ານສາລີ ເປັນການອອກແບບຮາໂລວີ ນມາຈາກ. ປະຊາຊ ນທໍາອິ ດຂອງເອີ ຣ ບຍັງມີ ບຸນຄົ້ າຍຄຼື
ກັນກັບວັນພັກ... ໃນ 700s ໄດົ້ , ສາສນາຈັກຂອງກາໂຕລິ ກ ຊຼື່ ພະຈິ ກ 1 ເປັນວັນ ທັງຫມ ດ '. ປະເພນີ  
ອາຍຸແລະໃນມຼື ົ້   ຖຼື ກອະນຸຍາດເຂ ົ້ າໄປໃນງານບຸນ. (ຮາໂລວີ ນ ວິ ກິພີຫນັງສຼື ໂລກ, 9, 1966:. 25-26) 

ມັນອາດຈະມີ ຄວາມສ ນໃຈທີ່ ຈະພິຈາລະນາສິ່ ງທີ່ ເປັນ ຂອງກາໂຕລິ ກຂຽນ: 

ເປັນຫຍັງຈຶ່ ງເປັນ 
ຈະເຮັດໃຫົ້ ການສະເຫ ີ ມສະຫ ອງຂອງກາໂຕລິ ກຂອງຄ ນຕາຍຢ ່ ເທິ ງສະເຫລີ ມສະຫລອງ 
ຂອງການເສຍຊີ ວິ ດ? ເນຼື່ ອງຈາກວ່າໄດົ້ ຊຼື່ ນຊ ມຂອງກາໂຕລິ ກຢ ່ ໃນຄວາມຕ່ໍເນຼື່ ອງແລະເດີ ນຂະບວນ
ທີ່ ຄວາມຫມາຍຂອງບໍ່ ພວກນອກຮີ ດ. (ເປັນສະເຫ ີ ມສະຫ ອງດ ໃບໄມົ້ ລ ່ ນ, 
ຊຼື່ ເຕຼື ອນຂອງພຣະເຈ ົ້ າແມ່ນສັກສິ ດ. ອອນໄລນ໌ . 10/31/06) 

ມັນເປັນຄວາມຈິ ງທີ່ ວ່າຈໍ ານວນຫ າຍທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບສາດສະຫນາຈັກຂອງ 
ແລະເວ ົ້ າໂອົ້ ອວດກ່ຽວກັບສາຍພ ວພັນຂອງພວກນອກຮີ ດສໍ າລັບສັດທາຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ. ມັນເປັນຄໍ າພີໄບເບິ
ນທີ່ ວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າ, ແລະທັງຫມ ດ, ຄວນຈະຊອກຫາທີ່ ມາຂອງຄໍ າສອນ ( cf. 2 ຕີ ໂມເຕ 3:16) 
ແລະມັນກ່າວໂຈມຕີ ການນໍ າໃຊົ້ ຮ ບແບບຂອງພວກນອກຮີ ດທີ່ ຂອງການໄຫວົ້  (ພຣະບັນຍັດສອງ 12: 29-32; 
10: 2-6; 1 ໂກລິ ນໂທ 10:21; 2 ໂກຣິ ນໂທ 6: 14-18). 

ວັນຄຣິ ດສະມາດ 

ຄໍ າພີໄບເບິ ນບໍ່  ສະເຫ ີ ມສະຫ ອງວັນເກີ ດຂອງ, ລວມທັງທີ່ ຂອງພຣະເຢຊ . ຕ ົ້ ນສາດສະຫນາຈັກຂອງ 
ບໍ່ ໄດົ້ ສະເຫ ີ ມສະຫ ອງວັນຄຣິ ດສະມາດຫ ຼື ວັນເດຼື ອນປີ ເກີ ດອຼື່ ນໆ.  
ວັນເດຼື ອນປີ ເກີ ດຍັງໄດົ້ ຕັດສິ ນລ ງໂທດໃນທົ້ າຍສະຕະວັດທີ  3 ໂດຍ (ຕ່ໍສາດສະຫນາ, ປຼື ົ້ ມບັນຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 
ຫມວດທີ  64). 

ຍິ່ ງໄປກວ່ານັົ້ ນ, 
ເຕຼື ອນວ່າການມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນສະເຫ ີ ມສະຫ ອງລະດ ຫນາວທີ່ ມີ ພວງມາລາແລະການໃຫົ້ ຂອງຂວັນໄດົ້ ຫນຶ່ ງແ
ນມເບິ່ ງການ. ມີ ຫນຶ່ ງສະເຫ ີ ມສະຫ ອງດ່ັງກ່າວເປັນທີ່ ຮ ົ້ ຈັກເປັນ 
ທີ່ ໄດົ້ ສະຫ ອງໂດຍສາດສະຫນາໃນທົ້ າຍເດຼື ອນທັນວານີ ົ້ . 

ການອົ້ າງວ່າ "ພຣະບິ ດາຂອງສາດສະຫນາສາດລາແຕັງ," ນາມສະເຫ ີ ມສະຫ ອງລະດ ຫນາວ, ເຊັ່ ນ 
(ຈາກພຣະເຈ ົ້ າຂອງພວກນອກຮີ ດທີ່ ຊຼື່ ຫມາຍຄວາມວ່າອຸດ ມສ ມບ ນ) ທີ່  
ເປັນວັນຄຣິ ດສະມາດທີ່ ທ່ານໄດົ້ ຂຽນວ່າ: 

ມີ ໃຫົ້ ຫ າຍເທ ່ າທີ່  ຂອງ, ເປັນ ຂອງ;  ຂອງ, 
ເຊິ່ ງຈໍ າເປັນຈະໄດົ້ ຮັບການສະເຫ ີ ມສະຫ ອງເຖິງແມ່ນວ່າໂດຍສໍ າລອງພຽງເລັກນົ້ ອຍທີ່ ໃຊົ້ ເວລາຂອງ 
ໄດົ້ . ຂອງຂວັນປີ ໃຫມ່, ຂອງເຊັ່ ນດຽວກັນຕົ້ ອງໄດົ້ ຮັບການຈັບຢ ່ , 
ແລະເກັບຮັກສາໄວົ້ ; ແລະປະຈຸບັນທັງຫມ ດຂອງ ແລະຊຼື່ ນຊ ມຂອງ 
ຕົ້ ອງໄດົ້ ຮັບການເລັ່ ງ; ໂຮງຮຽນຕົ້ ອງໄດົ້ ຮັບການ ກັບດອກໄມົ້ ; ພັນລະຍາໄດົ້  'ແລະ 
ເສຍສະຫ ະສ ງ ໂຮງຮຽນເປັນກຽດໃນການແຕ່ງຕັົ້ ງ, 
ວັນສັກສິ ດ. ການທ ດສອບດຽວກັນໃຊົ້ ເວລາສະຖານທີ່ ກ່ຽວກັບວັນເດຼື ອນປີ ເກີ ດເປັນຂອງ;  
ຂອງສັດຕ ທຸກເລຼື ົ້ ອຍໆ. ໃຜຈະຄິ ດວ່າສິ່ ງເຫລ ່ ານີ ົ້ ກໍາລັງເຫມາະສ ມກັບຕ ົ້ ນສະບັບ, 



ເວັົ້ ນເສຍແຕ່ວ່າມັນເປັນວ່າຜ ົ້ ທີ່ ຈະຄິ ດວ່າພວກເຂ າທີ່ ເຫມາະສ ມເຊັ່ ນດຽວກັນກັບຄ ນທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຕ ົ້ ນ
ສະບັບ? ( ໃນ, ຫມວດທີ  X) 

ປະມານທີ່ ໃຊົ້ ເວລາຂອງ, ການ ອະທິ  (199-217) ແລະ ໄດົ້  (217-222) 
ໄດົ້ ຊຼື່ ສຽງຂອງປະນີ ປະນອມແລະສໍ ົ້ ລາດບັງຫ ວງ (ແລະນີ ົ້ ແມ່ນການຢຼື ນຢັນໂດຍເຊັ່ ນໄພ່ພ ນຂອງກາໂຕລິ ກ 
ເຊັ່ ນ: ໂປລິ  (ໂປ. ຂອງທັງຫມ ດ, ປຼື ົ້ ມບັນ IX, ຫມວດທີ  VI) 
ແລະປະຊາຊ ນອະນຸຍາດໃຫົ້ ຢ ່ ໃນສາດສະຫນາຈັກຂອງພວກເຂ າວ່າການຫ ຸ ດຫນົ້ ອຍລ ງທີ່ ມີ ທໍານຽມນອກຮີ ດ
ແລະອຼື່ ນໆ 

ແລະເປີ ເຊຍ ດົ້ ວຍຕ ນເອງໄດົ້ ຮັບຮອງເອ າຂອງສາສະຫນາເຖິງແມ່ນ ກ່ອນຫນົ້ ານັົ້ ນ - ວ່າຂອງ 
ຄວາມລຶ ກລັບວັດຖຸບ ຮານໃນບາບີ ໂລນ. ຊາວບາບີ ໂລນບ ຮານສະຫ ອງໄດົ້  ເປັນການເກີ ດໃຫມ່ 
ໂດຍນະມັດສະການເປັນໄມົ້ ຢຼື ນຕ ົ້ ນຂຽວຕະຫລອດປີ . ຄໍ າພີໄບເບິ ນຕໍາຫນິ ນະມັດສະການທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບຕ ົ້ ນ
ໄມົ້ ຂຽວຕະຫ ອດປີ  (ພຣະບັນຍັດສອງ 12: 2-3; 3:13; 10: 2-6). 

ຊາວບາບີ ໂລນຍັງໄດົ້ ສະຫ ອງການເກີ ດໃຫມ່ຂອງດວງອາທິ ດໃນລະຫວ່າງລະດ ການຂອງ 
ລະດ ຫນາວໄດົ້ . ທັນວາ 25 th ໃນທີ່ ສຸດກໍໄດົ້ ຮັບຄັດເລຼື ອກເປັນວັນທີ່ ວັນເດຼື ອນປີ ເກີ ດຂອງພຣະເຢຊ , ເພາະວ່າ 
ແລະອຼື່ ນໆດວງອາທິ ດພຣະເຈ ົ້ ານະມັດສະການທີ່ ເກີ ດຂຶ ົ້ ນໃນເວລາຂອງປີ ທີ່ : 

ໃນ 354, ອະທິ ການ ຂອງ ສ່ັງປະຊາຊ ນໃນການສະເຫ ີ ມສະຫ ອງໃນເດຼື ອນທັນວາ 25. 
ພຣະອ ງອາດຈະເລຼື ອກວັນນີ ົ້ ເນຼື່ ອງຈາກວ່າປະຊາຊ ນຂອງ ໄດົ້ ແລົ້ ວສັງເກດເຫັນວ່າມັນເປັນ ຂອງ, 
ຊ ມເຊີ ຍວັນເດຼື ອນປີ ເກີ ດຂອງແສງຕາເວັນໄດົ້ . (ວັນຄຣິ ດສະມາດ. ວິ ກິພີຫນັງສຼື ໂລກ, 3 
ການສຶ ກສາ, 1966, pp. 408-417) 

ແມ່ນຫນຶ່ ງໃນພຣະເຈ ົ້ າ ... ວັນອາທິ ດໄດົ້ ເກັບຮັກສາໄວົ້ ບໍ ລິ ສຸດໃນກຽດສັກສີ ຂອງ ແລະ 
ຂອງແຕ່ລະເດຼື ອນແມ່ນສັກສິ ດກັບພຣະອ ງເປັນຜ ົ້ ໄກ່ເກ່ຍ. 25 
ທັນວາໄດົ້ ສັງເກດເຫັນເປັນວັນເດຼື ອນປີ ເກີ ດຂອງເຂ າ, ໄດົ້ , ການເກີ ດໃຫມ່ຂອງລະດ ຫນາວ, 
ແສງຕາເວັນ, ບໍ່ ເຄີ ຍແພົ້ ໃຜໂດຍມີ ຄວາມເຄັ່ ງຄັດຂອງລະດ ການ. ( ກາໂຕລິ ກສາລານຸກ ມ, X. ຕຸລາ 
1, 1911) 

ໄດົ້ ຕິດຕາມຂອງແສງຕາເວັນ, ພຣະເຈ ົ້ າ, 
ຜ ົ້ ທີ່ ໄດົ້ ພິຈາລະນາທີ່ ຈະເປັນແສງຕາເວັນບໍ່ ເຄີ ຍແພົ້ ໃຜແລະແມ່ນຫນຶ່ ງເກີ ດຈາກກົ້ ອນຫີ ນໃນຖົ້ໍ ດິ ນຂົ້ າງລຸ່ມ
ນີ ົ້ . ບາງທີ ອາດມີ ເພາະວ່າຂອງໂຄງການນີ ົ້ , ແມ່ຂອງເຂ າ ຕັດສິ ນໃຈທີ່ ຈະເຊຼື່ ອ ທີ່ ພະເຍຊ ເກີ ດໃນຖົ້ໍ  
ຕໍ່າກວ່າພຼື ົ້ ນດິ ນ. 

ໃນປັດຈຸບັນສອນນີ ົ້  (ແລະຜ ົ້ ຂຽນຄ ນນີ ົ້ ໄດົ້ ເຫັນວ່າ 'ເກີ ດເມຼື ອງນອນ' ສະແດງຫ າກຫ າຍຄັົ້ ງໃນນະຄອນວາຕິ), 
ແຕ່ໃນສະຕະວັດທີ ສາມຂອງສະຫນັບສະຫນ ນຂອງຕ ນ, , ຕັດສິ ນລ ງໂທດພຣະເຈ ົ້ າກົ້ ອນຫີ ນ: 

ການບໍ່ ເຄີ ຍແພົ້ ໃຜຫນຶ່ ງເກີ ດຈາກ ໄດົ້ , 
ຖົ້ າຫາກວ່າແມ່ນການສັນລະເສີ ນເປັນພຣະເຈ ົ້ າ. ໃນປັດຈຸບັນບອກພວກເຮ າ, ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, 
ໃນອີ ກດົ້ ານຫນຶ່ ງ, ຊຶ່ ງເປັນຄັົ້ ງທໍາອິ ດຂອງການເຫ  ່ ານີ ົ້ ທັງສອງ. ກົ້ ອນຫີ ນໄດົ້ ເອ າຊະນະພຣະເຈ ົ້ າ: 
ຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນຜ ົ້ ສົ້ າງຂອງກົ້ ອນຫີ ນໄດົ້ ຮັບການສະແຫວງຫາພາຍຫ ັ ງທີ່ . ນອກຈາກນີ ົ້ , 
ທ່ານຍັງສະແດງໃຫົ້ ເຂ າຍັງເປັນຄ ນຂີ ົ້ ລັກ; ເຖິງແມ່ນວ່າ, ຖົ້ າຫາກວ່າໄດົ້ ພຣະເຈ ົ້ າ, 
ເຂ າແນ່ນອນວ່າບໍ່ ໄດົ້ ດໍ າລ ງຊີ ວິ ດໂດຍລັກ. ແນ່ນອນວ່ານີ ົ້ ແມ່ນຂອງແຜ່ນດິ ນໂລກ, 
ແລະມີ ລັກສະນະ. ແລະພຣະອ ງໄດົ້ ຫັນ ຂອງຜ ົ້ ອຼື່ ນເຂ ົ້ າໄປໃນຖົ້ໍ າຂອງພຣະອ ງ;ພຽງແຕ່ເປັນໄດົ້ , 
ລ ກຊາຍຂອງ ວ່າ. (ລະບຽບວິ ໄນ) 



ພຣະເຢຊ ບໍ່ ໄດົ້ ເກີ ດມາຈາກກົ້ ອນຫີ ນ, 
ແຕ່ວ່າສ່ວນໃດສ່ວນຫນຶ່ ງວິ ທີ ການເກີ ດຂອງພຣະອ ງແມ່ນສະແດງໃນປັດຈຸບັນ. ອັນນີ ົ້ ຍັງບໍ່ ເປັນຄວາມຈິ ງທີ່
ຈະສອນວ່າພຣະອ ງໄດົ້ ເກີ ດໃນເດຼື ອນທັນວາ 
25  ນັກວິ ຊາການຮັບຮ ົ້ ວ່າເປັນຜ ົ້ ລົ້ ຽງແກະຈະບໍ່ ໄດົ້ ອອກຈາກມີ ຝ ງສັດລົ້ ຽງຂອງພວກເຂ າໃນພາກສະຫນາມ 
(ເຊັ່ ນ: ພະຄໍ າພີໄດົ້ ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນໃນລ ກາ 2: 8) ຈ ນກະທ່ັງເມຼື່ ອທັນວາ 25  ແລະວ່າ ທີ່ ໄດົ້ ກ່າວມາ (ລ ກາ 2: 1-
5) "ສໍ າມະໂນຄ ວຈະມີ  ເປັນໄປບໍ່ ໄດົ້ ໃນລະດ ຫນາວ "(ວັນຄຣິ ດສະມາດ. ກາໂຕລິ ກສາລານຸກ ມ, 1908). 

ຈໍ ານວນຫ າຍຂອງການປະຕິບັດແລະປະເພນີ ທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບວັນຄຣິ ດສະມາດມາຈາກ 
ເປັນນັກວິ ຊາທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຈະຍອມຮັບ. ທັງພະເຍຊ ອັກຄະສາວ ກຫ ຼື ຕິດຕາມຂອງເຂ າເຈ ົ້ າສັງເກດເຫັນວ່າວັນຄຣິ
ດສະມາດ. 

ວັນພັກ  

ໃນຂະນະທີ່ ຄໍ າພີໄບເບິ ນບໍ່ ໄດົ້ ຫົ້ າມພັກສ່ວນບ ດເລຼື່ ອງທ ່ ວ (ເຊັ່ ນ: ເອກະລາດວັນ), 
ຄຣິ ສຕ ົ້ ນບໍ່ ໄດົ້ ອະທິ ຖານເພຼື່ ອໄພ່ພ ນຂອງພຣະຕາຍຫ ຼື ສັງເກດເບິ່ ງຫຍັງຄຼື ວັນທັງຫມ ດໄພ່ພ ນຂອງຫ ຼື ວັນຄຣິ
ດສະມາດ.  ຈໍ ານວນຫ າຍໄດົ້ ມີ ການປ່ຽນແປງເປັນສິ່ ງຈໍ າເປັນຈາກການເປັນ 'ພຣະເຈ ົ້ າຂອງບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ' 
ຈະຖຼື ກເອີ ົ້ ນວ່າ ຂອງບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ. 

ບາງສ່ວນຂອງການປະຕິບັດຂອງພວກນອກຮີ ດອາດມີ ການປ່ຽນແປງ, ແຕ່ ພັກເດີ ນທາງໄປສຶ ກຍັງບໍ່ ທັນ, 
ບໍ່ ແມ່ນເຂ າເຈ ົ້ າຜ ົ້ ທີ່ ພຣະເຢຊ ແລະສາວ ກຕ ົ້ ນຂອງພຣະອ ງເກັບຮັກສາໄວົ້ . ວັນພັກຫ າຍທີ່ ປະຊາຊ ນຮັກສາມ
າຈາກທໍານຽມນອກຮີ ດແລະແມົ້ ກະທັົ້ ງມີ ຄວາມສໍ າພັນກັບສາສະຫນາລຶ ກລັບວັດຖຸບ ຮານໃນບາບີ ໂລນ. ໃນເ
ວລາທີ່ ພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ສ ່ ງ ເພຼື່ ອຊ່ວຍໃຫົ້ ເດັກນົ້ ອຍຂອງອິ ດສະຣາເອນຜ ົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຮັບການບາດສໍ າຄັນໂດຍ, 
ສັງເກດເຫັນສິ່ ງທີ່ ເນເຫມີ ຢາໄດົ້ ເວ ົ້ າວ່າລາວໄດົ້ : 

30 ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຊໍ າລະລົ້ າງໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າຂອງທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງຂອງພວກນອກຮີ ດ. (ເນເຫມີ ຢາໄດົ້  
13:30) 

ພຣະຄໍ າພີໃຫມ່ເຕຼື ອນຂອງສັດທາຫ ຸ ດຫນົ້ ອຍລ ງແລະ "ຄວາມລຶ ກລັບ ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່" (ຄໍ າປາກ ດ 17: 
5). ສັງເກດເຫັນສິ່ ງທີ່ ຄໍ າພີໄບເບິ ນສອນວ່າປະຊາຊ ນຂອງພຣະເຈ ົ້ າຄວນເຮັດແນວໃດໃນກ່ຽວກັບການ 
"ບາບີ ໂລນໃຫຍ່": 

4 ມາຈາກນາງ, ປະຊາຊ ນຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, ຖົ້ າບໍ່ ດ່ັງນັົ້ ນທ່ານແບ່ງປັນໃນການ ຂອງນາງ, 
ແລະຖົ້ າບໍ່ ດ່ັງນັົ້ ນທ່ານໄດົ້ ຮັບ ຂອງນາງ. (ຄໍ າປາກ ດ 18: 4) 

ຄຣິ ສຕຽນຄວນຫນີ ການທ ດລອງແລະບາບ (1 ໂກລິ ນໂທ 6:18; 2 ຕີ ໂມທຽວ 2:22), 
ບໍ່ ຍອມຮັບມັນຫ ຼື ສ ່ ງເສີ ມມັນ. ພວກເຂ າເຈ ົ້ າບໍ່ ຄວນສ ມທ ບການປະຕິບັດຂອງພວກນອກຮີ ດດົ້ ວຍນະມັດສ
ະການຂອງພຣະເຈ ົ້ າທີ່ ແທົ້ ຈິ ງ (1 ໂກຣິ ນໂທ10: 19-21; 2 ໂກຣິ ນໂທ 6: 14-18), ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນປະເພນີ  
(ມັດທາຍ 15: 3-9). 

11. ຍານບໍ ລິ ສຸດວັນຂອງພຣະເຈ ົ້ າຫ ຼື  ຕ ວະ? 

ເຊິ່ ງມຼື ົ້ ຄວນໄດົ້ ຮັບການເກັບຮັກສາໄວົ້ ໂດຍສາດສະຫນາ? 

ໃນໄລຍະ 1600 ປີ ກ່ອນຫນົ້ ານີ ົ້ , ເຈ ົ້ າຂອງວັນຍານບໍ ລິ ສຸດໄດົ້ ຖຼື ກຕັດສິ ນລ ງໂທດໂດຍການຕົ້ ານການ, , 
ຜ ົ້ ທີ່ ຖຼື ກພິຈາລະນາໃນປັດຈຸບັນຈະເປັນກາໂຕລິ ກແລະແບບດັົ້ ງເດີ ມໄພ່ພ ນ. ເມຼື່ ອຫລາຍປີ ທີ່ ຜ່ານມາ, ການ
ພິມເຜີ ຍແຜ່ພວກປະທົ້ ວງສາດສະຫນາຄິ ດໃນມຼື ົ້ ນີ ົ້ ໃນຕ ວຈິ ງແມ່ນເອີ ົ້ ນວ່າ  ໄດົ້  



"ນັກເທດທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ໃນຕ ົ້ ນປີ ສາສນາຈັກຂອງ" (ນັກເທດຫ າຍສາດສະຫນາຈັກ ຂອງ. ຄຣິ ສໃນມຼື ົ້ ນີ ົ້ ທີ  8 
ສິ ງຫາ 2008). 

ສາທາລະນະປະກາດຕ່ໍກັບມຼື ົ້ ອັນສັກສິ ດຕ່ໍາກ່ວາໃນ 387, ເນຼື່ ອງຈາກວ່າຈໍ ານວນຫນຶ່ ງທີ່ ໄດົ້ ປະກາດພຣະຄຣິ ດໄ
ດົ້ ສັງເກດເບິ່ ງເຂ າເຈ ົ້ າ. ລາວໂດຍສະເພາະທີ່ ໄດົ້ ກ່າວມາຊຼື່ ນຊ ມຂອງ, ມຼື ົ້ ຂອງການຊ ດໃຊົ້  ( 'ໄວ ... ຢ ່ ທີ່ ປະຕ '), 
ແລະຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ໄດົ້ : 

ບຸນຂອງຊາວຢິ ວທີ່ ຫນົ້ າສ ງສານແລະ 
ມີ ໃນໄວໆນີ ົ້ ຈະມີ ນາຕາມພວກເຮ າຫນຶ່ ງຫ ັ ງຈາກທີ່ ອຼື່ ນແລະໃນການວ່ອງໄວ: ຂອງ, ຂອງ ໄດົ້ , 
ໄວໄດົ້ . ມີ ຈໍ ານວນຫ າຍໃນຊີ ວິ ດຂອງພວກເຮ າຜ ົ້ ທີ່ ເວ ົ້ າວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າຄິ ດວ່າດ່ັງທີ່ ພວກເຮ າເຮັດໄ
ດົ້ ແມ່ນມີ . ທັນບາງສ່ວນຂອງເຫ  ່ ານີ ົ້ ແມ່ນໄດົ້ ໄປສັງເກດເບິ່ ງງານບຸນແລະອຼື່ ນໆຈະເຂ ົ້ າຮ່ວມຮຽນໃນ
ການຮັກສາ ຂອງເຂ າເຈ ົ້ າແລະການສັງເກດເບິ່ ງໄວຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ. ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຕົ້ ອງການທີ່ ຈະຂັບນີ ົ້  
ຈາກສາດສະຫນາຈັກໃນເວລານີ ົ້  ... ຖົ້ າຫາກໃນພິທີ ຢິ ວແມ່ນເຄ າລ ບນັບຖຼື ແລະທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່, 
ພວກເຮ າແມ່ນຕ ວະ ... 
ບໍ່ ເຈ ົ້ າຊັງບຸນຂອງເຂ າເຈ ົ້ າແລະທ່ານມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ? ພຣະອ ງບໍ່ ໄດົ້ ເວ ົ້ າວ່ານີ ົ້ ຫ ຼື ບຸນທີ່ , 
ແຕ່ທັງຫມ ດຂອງພວກເຂ າຮ່ວມກັນ. 
ການຖຼື ສິ ນອ ດຊ ່ ວແລະບໍ່ ສະອາດຂອງຊາວຢິ ວແມ່ນໃນປັດຈຸບັນຢ ່ ທີ່ ປະຕ ຂອງພວກເຮ າ. ຄິ ດວ່າມັນ
ເປັນໄວ, ບໍ່ ສ ງໄສວ່າຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຮຽກຮົ້ ອງໃຫົ້ ມັນສະອາດ ... ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນວ່າລັດຖະມ ນຕີ  
ພັນລະຍາຂອງທ່ານທີ່ ຈະຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ແລະພວກເຂ າເຮັດໃຫົ້ ຫ ພົ້ ອມທີ່ ຈະວິ ດີ ໂອນີ ົ້ , 
ທ່ານບໍ່ ສະກ ດໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ. ທ່ານໃຫົ້ ພວກເຂ າ ດົ້ ວຍຕ ນເອງໃນຂໍ ົ້ ກ່າວຫາຂອງເຫມຼື ອນດ່ັງພຣະເຈ ົ້ າ, 
ທ່ານໃຫົ້ ພວກເຂ າໄດົ້ ຮັບການ ອອກເຂ ົ້ າໄປໃນວິ ທີ ການ. (II ຕ່ໍຊາວຢິ ວຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ: 1 III:. 4 
ປະກາດທີ່ ເມຼື ອງອັນຕີ ອ ກ, ຊີ ເຣຍໃນວັນອາທິ ດ, 5 ກັນຍາ, 387) 

ມັນເປັນສິ່ ງສໍ າຄັນທີ່ ຈະເຂ ົ້ າໃຈວ່າ 
ຕົ້ ອງໄດົ້ ຮັບຮ ົ້ ວ່າສາສນາຈັກສະຕະວັດທີ ສອງຢ ່ ໃນພາກພຼື ົ້ ນຂອງເຂ າເກັບຮັກສາໄວົ້  
ໃນເວລາດຽວກັນຊາວຢິ ວໄດົ້ , ແລະວ່າສາດສະຫນາຈັກຂອງກາໂຕລິ ກຍັງເກັບຮັກສາໄວົ້ ເພນ. ດ່ັງນັົ້ ນ, 
ໂດຍການປະກາດສິ່ ງທີ່ ເຂ າໄດົ້ , ກາດຂ ່ ມເຫັງຂອງຕ ນເອງເປັນ 
ແລະແບບດັົ້ ງເດີ ມກາໂຕລິ ກຂໍ ໃຫົ້ ຮັກສາທັງສອງປັດສະຄາແລະເພນ, 
ເປັນທັງສອງຂອງບຸນຜ ົ້ ຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງ "ທັງຫມ ດຂອງເຂ າເຈ ົ້ າຮ່ວມກັນ." 

ຍິ່ ງໄປກວ່ານັົ້ ນ, ຕ ວຈິ ງເມຼື່ ອຂຽນໃນຄວາມໂປດປານຂອງ "ງານບຸນຂອງຊາວຢິ ວ" ເອີ ົ້ ນວ່າວັນເພນຕາຄອດ 
(ເຈ ຂອງ, ຂອງ: ກ່ຽວກັບກິດຈະການຂອງອັກຄະສາວ ກ). ດ່ັງນັົ້ ນ, 
ເຂ າຍອມຮັບວ່າຫລັງຈາກຟຼື ົ້ ນຄຼື ນຊີ ວິ ດຂອງພຣະເຢຊ , 
ສາດສະຫນາທີ່ ຈໍ າເປັນເພຼື່ ອປະຈຸບັນຢ ່ ສິ່ ງທີ່ ໄດົ້ ພິຈາລະນາຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນຈະເປັນ "ຈ ່ ງຊຼື່ ນຊ ມຢິ ວ." 

ຖົ້ າຫາກວ່າພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຊຶ່ ງກ ງກັນຂົ້ າມກັບທຸກໆຢ່າງຂອງມຼື ົ້ ນັົ້ ນ, 
ວ່າເປັນຫຍັງຈະອັກຄະສາວ ກໄດົ້ ເກັບຮັກສາໄວົ້ ໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ? ເຫດຜ ນທີ່ ຊັດເຈນຄຼື ວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຖຼື ກປະ
ຕິບັດຕາມຕ ວຢ່າງຂອງພະເຍຊ ແລະມີ ເຫດຜ ນທີ່ ຈະເຊຼື່ ອວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຖຼື ກເຮັດ ໄປບໍ່ ມີ . 

ດ່ັງທີ່ ໄດົ້ ກ່າວກ່ອນ, ພັນທະສັນຍາໃຫມ່ຮຽກຮົ້ ອງໃຫົ້ ເປັນຫນຶ່ ງໃນອັນທີ່ ເອີ ົ້ ນວ່າ  
ວັນສັກສິ ດສັງເກດການດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ົ້ ຈາກການແປພາສາກາໂຕລິ ກ "ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່.": 

37 ແລະໃນທີ່ ຜ່ານມາ, ໃນມຼື ົ້ ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ຂອງມະຫະກໍາການ  ຢຼື ນ, ແລະຮົ້ ອງໄຫົ້  (ໂຢຮັນ 7:37). 

ດ່ັງນັົ້ ນຜ ົ້ ທີ່ ຖຼື ກຕົ້ ອງ? 



ຜ ົ້ ທີ່ ປະຕິບັດຕາມການປະຕິບັດຂອງພະເຍຊ ຫ ຼື ຜ ົ້ ທີ່ ຕັດສິ ນລ ງໂທດໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ? 

ໃຫົ້ ຈຼື່ ໄວົ້ ວ່າ, ໃນກໍລະນີ ດ່ັງກ່າວນີ ົ້ , ຮ່ອງລະບຸໄວົ້ ຢ່າງຖຼື ກຕົ້ ອງ: 

"ຖົ້ າຫາກວ່າໃນພິທີ ຢິ ວແມ່ນເຄ າລ ບນັບຖຼື ແລະທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່, ພວກເຮ າມີ ຄວາມຈະເຣັດໄດົ້ ." 

ດ່ັງນັົ້ ນທີ່ ມຼື ົ້ ຄວນໄດົ້ ຮັບການສັງເກດເຫັນ? ທີ່ ມີ  "ວັນທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່" ຕາມພະຄໍ າພີ? 

ເຊິ່ ງມຼື ົ້ ທີ່ ຕົ້ ອງການຫາ? 

ສະຫນັບສະຫນຸນວັນມີ ສາຍພ ວພັນຂອງພວກນອກຮີ ດເຊັ່ ນ: 
ວັນຄຣິ ດສະມາດແລະ. ຕາມເຫດຜ ນຂອງຕ ນສໍ າລັບວັນຄຣິ ດສະມາດໃນວັນທີ  25 
ທັນວານີ ົ້ ແມ່ນຍັງຈະແຈົ້ ງຜິດພາດແລະອີ ງຕາມການຂີ ົ້ ຕ ວະແລະຂໍ ົ້ ມ ນທີ່ ຜິດ (ຄາທໍລິ ກ: 
ທີ່ ມີ ບັນຊີ ບາງຂອງພຣະຄໍ າພີ, ລະບຽບວິ ໄນ, ພິທີ ກໍາ, ພິທີ , ຄະນະກໍາມະ, 
ແລະຄໍ າສ່ັງທາງສາສະຫນາຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງກາໂຕລິ ກ . ພ່ີນົ້ ອງທັງຫລາຍ 1893, p. 178). 

ມັນຄວນຈະເປັນທີ່ ຈະແຈົ້ ງວ່າວັນຂອງພຣະເຈ ົ້ າແມ່ນບໍ່ ຕ ວະ, ແຕ່ ຂອງ 
(ແລະຜ ົ້ ທີ່ ຂອງສາດສະຫນາຈັກຜ ົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຮັບຮອງເອ າວັນທີ່ ເຂ າສ ່ ງເສີ ມ) 
ໄດົ້ ຢ່າງຊັດເຈນທີ່ ຈະເຣັດໄດົ້ . ເຖິງແມ່ນວ່າໄພ່ພ ນຂອງກາໂຕລິ ກ 
ຂຽນວ່າວັນສະບາໂຕແລະໂດຍພຼື ົ້ ນຖານແລົ້ ວທັງຫມ ດໃນພຣະຄໍ າພີຍານບໍ ລິ ສຸດວັນໄດົ້   
ຊຶ່ ງຫມາຍຄວາມວ່າສໍ າລັບຄຣິ ສ (ຂອງເຊນ). 

ເປັນທີ ່ ຫນົ້ າສ ນກາໂຕລິ ກສາລານຸກ ມປະກອບບ ດລາຍງານ, "ການ 
ໄດົ້ ຮັບມັກຈະອະທິ ບາຍເປັນຄວາມຢ ່ ລອດຂອງຕ ົ້ ນແລະບໍ ລິ ສຸດສາດສະຫນາຄິ ດ ໄດົ້ . 11 ສະຕະວັດທີ   ນິ ຍ ມຂຽນວ່າ 
"ເປັນຕ ວແທນຂອງນະມັດສະການຂອງພຣະເຈ ົ້ າຂອງພວກເຮ າເປັນນະມັດສະການ. ໃນຖານະເປັນຖົ້ າຫາກ
ວ່າພວກເຮ າ, ຜ ົ້ ທີ່ ໃຫົ້ ກຽດແກ່ອາການຂອງໄມົ້ ກາງແຂນແລະຮ ບພາບອັນສັກສິ ດຂອງ, 
ໄດົ້ ສຸມກໍາລັງເຂ ົ້ າໃນການນະມັດ "( ໃນ: ຂອງຄວາມຈິ ງ:. ຄ ່ ມຼື ຂອງສາດສະຫນາຈັກ ກ ດ,  1898, p. 149). 

ສໍ ານຶ ກວ່າຈໍ ານວນຫ າຍຜ ົ້ ທີ່ ປະກາດພຣະຄຣິ ດທີ່ ບໍ່ ເຫມາະສ ມສັງເກດເຫັນວັນພັກເດີ ນທາງໄປສຶ ກບໍ່ ແມ່ນໃ
ຫມ່ແລະໄດົ້ ຮັບການຕັດສິ ນລ ງໂທດບາງຕະຫ ອດສັດຕະວັດແລົ້ ວ. 

ປະເພນີ ແລະ / ຫ ຼື ພະຄໍ າພີໄດົ້ ? 

ປະຊາຊ ນຂົ້ ອນຂົ້ າງບໍ່ ພໍເທ ່ າໃດກ່ຽວກັບການດາວໄດົ້ ແມົ້ ກະທັົ້ ງພະຍາຍາມທີ່ ຈະຮັກສາວັນສັກສິ ດຂອງພຣະເ
ຈ ົ້ າ. ສ່ວນໃຫຍ່ຜ ົ້ ທີ່ ອົ້ າງວ່າມີ ສາສະຫນາພວກເຂ າເຈ ົ້ າຮ່ວມກັບພະຄໍ າພີໄດົ້ ໃຫົ້ ມຼື ົ້ ອຼື່ ນ. 

ບາງຮັກສາວັນພັກທາງສາສະຫນາທີ່ ບໍ່ ແມ່ນພຣະຄໍ າພີເພາະວ່າຂອງຄວາມກ ດດັນຈາກສະມາຊິ ກຄອບຄ ວ. 
ບາງຄ ນຈະໄດົ້ ຮັກສາພຣະຄໍ າພີຍານບໍ ລິ ສຸດວັນເນຼື່ ອງຈາກວ່າຄວາມກ ດດັນຈາກສັງຄ ມແລະ / 
ຫ ຼື ນາຍຈົ້ າງຂອງເຂ າເຈ ົ້ າຂອງພວກເຂ າ. 

ພະເຍຊ ເຕຼື ອນວ່າຜ ົ້ ທີ່ ຕິດຕາມພຣະອ ງຄວນຄາດຫວັງວ່າຈະມີ ບັນຫາກ່ຽວກັບສະມາຊິ ກຄອບຄ ວ (10:36) 
ແລະໂລກ. ພຣະອ ງບໍ່ ໄດົ້ ບອກໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າທີ່ ຈະປະນີ ປະນອມກັບໂລກທີ່ ຈະກຽດຊັງຜ ົ້ ຕິດຕາມທີ່ ແທົ້ ຈິ ງຂອງພ
ຣະອ ງ (ໂຢຮັນ 15: 18-19), ແຕ່ຈະພະຍາຍາມສໍ າລັບການທີ່ ດີ ເລີ ດ (ມັດທາຍ 5:48). 

ການແປພາສາດໍ າລ ງຊີ ວິ ດໃຫມ່ສອນດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ົ້ ກ່ຽວກັບການປະຊາຊ ນຂອງພຣະເຈ ົ້ າ: 

3 ພວກເຂ າເຈ ົ້ າບໍ່ ປະນີ ປະນອມກັບຄວາມຊ ່ ວຮົ້ າຍ, 
ແລະພວກເຂ າຍ່າງໃນທາງຂອງພຣະອ ງ. (ເພງສັນລະເສີ ນ 119: 3) 



ທ່ານມີ ຄວາມມຸ່ງຫມັົ້ ນທີ່ ຈະປະນີ ປະນອມກັບຄວາມຊ ່ ວຮົ້ າຍ? ຊາຕານພະຍາຍາມເພຼື່ ອເຮັດໃຫົ້ ບາບຊອກຫາ
ທີ່ ດີ  (ປະຖ ມມະການ 3: 1-6) ແລະປະກ ດວ່າເປັນ "ທ ດຂອງແສງສະຫວ່າງ" (2 ໂກລິ ນໂທ 11: 14-
15). ທ່ານຈະຮັກສາພັກຂອງພຣະອ ງເຖິ ງແມ່ນວ່າຖົ້ າຫາກວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າປະກ ດວ່າທີ ່ ດີ ກັບທ່ານ? 

ສາດສະຫນາມີ ແນວໂນົ້ ມທີ່ ພິຈາລະນາວ່າການປະຕິບັດຂອງພັກຂອງເຂ າເຈ ົ້ າແມ່ນອີ ງໃສ່ປະເພນີ , 
ແຕ່ມັກຈະປະເພນີ ທີ່ ໄດົ້ ເລີ່ ມຕ ົ້ ນໃນ. ນັບຕັົ້ ງແຕ່ຈໍ ານວນຫ າຍຂອງທີ່ ຜ່ານມາ (ແລະມີ ) 
ຜ ົ້ ນໍ າໃນສາດສະຫນາຂອງເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຮັບຮອງເອ າປະເພນີ ເຫ  ່ ານີ ົ້ , 
ກ ດຫມາຍວ່າດົ້ ວຍເປັນຈໍ ານວນຫ າຍຖົ້ າຫາກວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າມີ ພະເຈ ົ້ າຍອມຮັບ. 

ໃນຂະນະທີ່ ປະເພນີ ທີ່ ມີ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບພຣະຄໍ າຂອງພຣະເຈ ົ້ າແມ່ນການປັບໄຫມ ( cf. 1 ໂກລິ ນໂທ 11: 
2; 2 ເທຊະໂລນີ ກ 2:15), 
ຜ ົ້ ທີ່ ຢ ່ ໃນຂໍ ົ້ ຂັດແຍ່ງກັບພະຄໍ າພີໄດົ້ ບໍ່ ຄວນຈະຖຼື ກເກັບຮັກສາໄວົ້ . ສັງເກດເຫັນພຣະສັນຍາໃຫມ່ຈະເຮັດໃຫົ້ ຈະ
ແຈົ້ ງ: 

8 ລະວັງຖົ້ າບໍ່ ດ່ັງນັົ້ ນໃຜ ທ່ານໂດຍຜ່ານປັດຊະຍາແລະການຫລອກລວງຫວ່າງ, 
ອີ ງຕາມການປະເພນີ ຂອງມະນຸດ, ຕາມຫ ັ ກການພຼື ົ້ ນຖານຂອງໂລກ, 
ແລະບໍ່ ອີ ງຕາມພຣະຄຣິ ດ. (ໂກໂລດ 2: 8) 

3 ພຣະອ ງຊ ງຕອບແລະເວ ົ້ າວ່າຈະໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າ, "ທ່ານເປັນຫຍັງຈຶ່ ງຍັງ 
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ ົ້ າເພາະວ່າຂອງປະເພນີ ຂອງທ່ານ 
... 7 ຫນົ້ າຊຼື່ ໃຈຄ ດດີ ໄດົ້ ເອຊາຢາໄດົ້ ທໍານາຍກ່ຽວກັບທ່ານ, ເວ ົ້ າ?: 

8 "ປະຊາຊ ນເຫ  ່ ານີ ົ້ ແຕົ້ ມຢ ່ ໃກົ້ ກັບຂົ້ າພະເຈ ົ້ າດົ້ ວຍປາກຂອງເຂ າແລະໃຫົ້ ກຽດແກ່ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າມີ ສ ບຂອ
ງເຂ າເຈ ົ້ າ, ແຕ່ຫ ວໃຈຂອງເຂ າເຈ ົ້ າແມ່ນຢ ່ ໄກຈາກຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ 9 ແລະໃນ ພວກເຂ ານະມັດເປັນ 
ສາພຣະບັນຍັດຂອງມະນຸດ.." (ມັດທາຍ 15: 3 , 7-9) 

ພຣະຄໍ າຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ກ່າວເຖິງວ່າຈໍ ານວນຫ າຍໄດົ້ ຮັບການຍອມຮັບປະເພນີ ທີ່ ພວກເຂ າເຈ ົ້ າບໍ່ ຄວນແລະ
ມັນໄດົ້ ສ ່ ງເສີ ມການກັບໃຈຈາກຜ ົ້ ເມຼື່ ອເຂ າເຈ ົ້ າຮັບຮ ົ້ ນີ ົ້ : 

19 ພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ, ຄວາມເຂັົ້ ມແຂງຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າແລະປົ້ ອມປາການຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 
ການອ ບພະຍ ກຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າໃນມຼື ົ້ ຂອງທຸກທໍລະມານ, 
ປະຊາຊາດຈະມາທ່ານຈາກປາຍຂອງໂລກແລະເວ ົ້ າວ່າ, 
"ຕ ວະແນ່ນອນບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮ າໄດົ້ ຮັບມໍລະດ ກ, ຄ່າແລະສິ່ ງທີ່ ບໍ່ ໄດົ້ ປະໂຍດ." (16:19) 

ຄໍ າພີໄບເບິ ນສອນວ່າການສັງເກດການທາງສາສະຫນາຕ່າງປະເທດແມ່ນເດີ ນທາງໄປສຶ ກ: 

16 ພວກເຂ າກະຕຸົ້ ນໃຫົ້ ພຣະອ ງອິ ດກັບພຣະຕ່າງປະເທດ; ມີ ຄວາມຫນົ້ າກຽດຊັງພວກເຂ າກະຕຸົ້ ນໃຫົ້
ພຣະອ ງເພຼື່ ອຄວາມໃຈຮົ້ າຍ. 17 ພວກເຂ າບ ຊາແກ່ປີ ສາດບໍ່ ໃຫົ້ ພຣະເຈ ົ້ າ, ເພຼື່ ອພຣະພວກເຂ າບໍ່ ຮ ົ້ ຈັກ, 
ການ ໃຫມ່, ມາໃຫມ່ວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງທ່ານບໍ່ ໄດົ້ ຢົ້ ານກ ວ. (ພຣະບັນຍັດສອງ 32: 16-17) 

ການຢຼື ນຢັນແຈົ້ ງຂອງແນວຄວາມຄິ ດນີ ົ້ ຈາກທົ້ າຍ ຝຣ່ັງ ດານີ ເອນ: 

ໂລກຂອງພວກນອກຮີ ດແລະສາສນາຈັກຄ ນຄຣິ ດສະຕຽນແມ່ນບໍ່ ສ ມບ ນ; ຫນຶ່ ງບໍ່ ສາມາດພົ້ ອມໆ
ກັນໃຫົ້ ບໍ ລິ ການທັງສອງພະເຈ ົ້ າແລະ. (ດານີ ເອນ ຕ ົ້ ນກໍາເນີ ດຂອງພາສາລະຕິນຄຣິ ສ. ທີ່ ໄດົ້ ແປໂດຍ 
ແລະ. 1977, p. 440) 



ຄວາມຈິ ງແລົ້ ວໂລກຂອງພວກນອກຮີ ດແລະສາສນາຈັກຄ ນຄຣິ ດສະຕຽນແມ່ນບໍ່ ສ ມບ ນ; ຫນຶ່ ງບໍ່ ສາມາດ
ພົ້ ອມໆກັນໃຫົ້ ບໍ ລິ ການທັງສອງພະເຈ ົ້ າແລະ. 

ແນວໃດກໍຕາມຈໍ ານວນຫ າຍ, ລວມທັງໃນສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະອ ງ, 
ເຮັດແນວນັົ້ ນໃນມຼື ົ້ ນີ ົ້ ໃນເວລາທີ່ ພວກເຂ າເຈ ົ້ າສະຫລອງມຼື ົ້ ບຸນຂອງພວກນອກຮີ ດທີ່ ໄດົ້ ຮັບການດັດແກົ້ ເງຼື່ ອ
ນໄຂ ແລະການປ່ຽນແປງບາງສ່ວນຂອງການປະຕິບັດ. ເຂ ົ້ າໃຈວ່າພຣະເຢຊ ໄດົ້ ກ່າວວ່າ, 
"ຖົ້ າຫາກທ່ານປະຕິບັດຕາມໃນຄໍ າຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, ທ່ານເປັນສາວ ກຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າແທົ້ ຈິ ງ. 
ແລະທ່ານຈະຮ ົ້ ຄວາມຈິ ງ, ແລະຄວາມຈິ ງຈະເຮັດໃຫົ້ ທ່ານ." (8: 31-
32). ມຼື ົ້ ອັນສັກສິ ດຂອງພຣະເຈ ົ້ າພວກເຮ າບໍ່ ເສຍຄ່າຈາກ. 

ພິຈາລະນາວ່າອັກຄະສາວ ກໂປໂລໄດົ້ ເຕຼື ອນ: 

14 ບໍ່ ໄດົ້ ຮັບການ ກັນຮ່ວມກັນກັບ. ສໍ າລັບສິ່ ງທີ່  ມີ ຄວາມຊອບທໍາທີ່ ມີ ? ແລະສິ່ ງທີ່  
ມີ ແສງສະຫວ່າງກັບຄວາມມຼື ດ? 15 ແລະສິ່ ງທີ່ ພັນທະໄມຕີ ມີ ພຣະຄຣິ ດກັບ? ຫ ຼື ສິ່ ງທີ່ ສ່ວນຫນຶ່ ງມີ ຜ ົ້ ເຊຼື່
ອຖຼື ທີ່ ມີ ຜ ົ້ ທີ່ ບໍ່ ເຊຼື່ ອບໍ ? 16 ແລະສິ່ ງທີ່ ຂໍ ົ້ ຕ ກລ ງມີ ພຣະວິ ຫານຂອງພຣະເຈ ົ້ າທີ່ ມີ ຮ ບເຄ າລ ບ? ສໍ າລັບທ່ານ
ແມ່ນພຣະວິ ຫານຂອງພຣະເຈ ົ້ າມີ ຊີ ວິ ດຢ ່ . ໃນຖານະເປັນພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ກ່າວວ່າ: 

"ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະສະຖິດຢ ່ ໃນພວກເຂ າແລະຍ່າງໃນບັນດາພວກເຂ າ. 
ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະເປັນພຣະເຈ ົ້ າຂອງພວກເຂ າ, 
ແລະພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະເປັນຜ ົ້ ຄ ນຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ." 

17 ດ່ັງນັົ້ ນ 

"ອອກມາຈາກບັນດາພວກເຂ າແລະຈະແຍກຕ່າງຫາກ, ພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າເວ ົ້ າວ່າ. 
ບໍ່ ຕົ້ ອງຈັບສິ່ ງທີ່ ບໍ່ ສະອາດ, ແລະຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະໄດົ້ ຮັບທ່ານ." 

18 'ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າຈະເປັນພຣະບິ ດາໃຫົ້ ທ່ານ, ແລະທ່ານຈະໄດົ້ ຮັບບຸດແລະທິ ດາຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 
ກ່າວວ່າພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າຜ ົ້ ຊ ງອໍ ານາດ. (2 ໂກລິ ນໂທ 6: 14-18) 

ສັງເກດເຫັນພຣະເຈ ົ້ າຈະຂອງພຣະບິ ດາຜ ົ້ ທີ່ ຈະບໍ່ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງການປະຕິບັດຂອງພວກນອກຮີ ດໄດົ້ . 
ບໍ່ ແມ່ນຂອງພຣະບິ ດາເພຼື່ ອທີ່ ຮັບຜ ນປະໂຫຍດໃຫົ້ ພວກເຂ າເປັນສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງການໄຫວົ້ . 

ເຖິງແມ່ນວ່າກ ດຫມາຍວ່າດົ້ ວຍບາງຢ່າງເຊັ່ ນ: ການປະຕິບັດມີ ນັົ້ ນຄ ນນອກຮີ ດທີ່ ໄດົ້ ເຮັດໃຫົ້ ພະເຈ ົ້ າ, 
ພວກເຂ າເຈ ົ້ າກໍາລັງ ດົ້ ວຍຕ ນເອງ: 

32 ທ່ານເວ ົ້ າວ່າ, "ພວກເຮ າຕົ້ ອງການທີ່ ຈະເປັນຄຼື ປະເທດຊາດເຊັ່ ນ: ປະຊາຊ ນຂອງໂລກ, 
ຜ ົ້ ທີ່ ໃຫົ້ ບໍ ລິ ການໄມົ້ ແລະກົ້ ອນຫີ ນ." ແຕ່ສິ່ ງທີ່ ທ່ານມີ ຢ ່ ໃນຈິ ດໃຈຈະບໍ່ ເກີ ດຂຶ ົ້ ນ. (ເອເຊກຽນ 20:32, 
NIV) 

26 ປະໂລຫິດຂອງນາງເຮັດຄວາມຮຸນແຮງກັບກ ດຫມາຍຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າແລະມ ນທິ ນສິ່ ງສັກສິ ດຂອງ
ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ; ພວກເຂ າເຈ ົ້ າບໍ່ ຈໍ າແນກລະຫວ່າງບໍ ລິ ສຸດແລະທ ່ ວໄປ; ພວກເຂ າເຈ ົ້ າສອນວ່າມີ ຄວາມແ
ຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງທີ່ ບໍ່ ສະອາດແລະສະອາດບໍ່ ມີ ; ແລະພວກເຂ າປິ ດຕາຂອງພວກເຂ າຈະຮັກສາສ
ະບາໂຕທັງຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, ດ່ັງນັົ້ ນຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ ໃນບັນດາພວກເຂ າ. (ເອເຊກຽນ 22:26, NIV) 

ພຣະເຈ ົ້ າກ່າວວ່າມັນເຮັດໃຫົ້ ຄວາມແຕກຕ່າງ. ແທນທີ່ ຈະກະລຸນາພຣະອ ງດ່ັງກ່າວນີ ົ້ , 
ລວມທັງການປະຕິບັດຂອງພວກນອກຮີ ດຈະນໍ າພຣະພິໂລດຂອງພຣະອ ງ (ເອເຊກຽນ 
30:13)! ປົ້ ອງກັນການປະຕິບັດຂອງໂລກ ແມ່ນເດີ ນທາງໄປສຶ ກ ( cf. ຢາໂກໂບ 3: 13-15). 



ພຣະເຈ ົ້ າຂອງຍານບໍ ລິ ສຸດວັນຫລຼື ແນວໃດ? 

ຄໍ າພີໄບເບິ ນຫມາຍເຖິງຊຼື່ ນຊ ມຂອງພຣະເຈ ົ້ າເປັນ 'ຊຸມບໍ ລິ ສຸດ (ເຊັ່ ນ: ຈໍ ານວນ 28:26; 29:12) ຫ ຼື ' ບຸນສັກສິ ດ 
'( cf. ເອຊາຢາໄດົ້  30:29). 

ຄໍ າພີໄບເບິ ນຕໍາຫນິ ຊົ້ໍ າ ໆ ເອີ ົ້ ນວ່າຊ ່ ວແລະເດີ ນທາງໄປສຶ ກ (1 ກຣທ 10: 20-21; 1 ຕີ ໂມທຽວ 4: 
1). ຄໍ າພີໄບເບິ ນກ່າວວ່າເພຼື່ ອບໍ່ ສ ມທ ບສະທີ່ ບໍ່ ແມ່ນພຣະຄໍ າພີເປັນນະມັດສະການຂອງພຣະເຈ ົ້ າ 
(ພຣະບັນຍັດສອງ 32; 10; 1 ກຣທ 10: 20-21). 

ທັນຫ າຍຄ ນທີ່ ໄດົ້ ຕັດສິ ນໃຈທີ່ ຈະສັງເກດປະຕິທິ ນນະມັດສະການທີ່ ພະຄໍ າພີໄດົ້  

ບໍ່ ໄດົ້ ຮັບຮອງ. ການນໍ າໃຊົ້ ການປະຕິບັດທີ່ ອັກຄະສາວ ກໂຢຮັນໂຍງກັບ (1 ສັງເກດ2: 18-19). 

ໃນວັນພັກທີ່ ບໍ່ ແມ່ນພຣະຄໍ າພີແມ່ນຖຼື ກສ ່ ງເສີ ມພວກຜີ ປີ ສາດແລະໄດົ້ ຊ່ວຍວາງແຜນເຫັນແຈົ້ ງປານໃດພ
ຣະເຈ ົ້ າສໍ າລັບພັນລົ້ ານໃນໄລຍະອາຍຸ. 

ພຣະເຢຊ ກ່າວວ່າພຣະເຈ ົ້ າຕົ້ ອງການຢາກໄດົ້ ຮັບການນະມັດສະການຢ ່ ໃນຄວາມຈິ ງ: 

24 ພຣະເຈ ົ້ າເປັນພຣະວິ ນຍານ, 
ແລະຜ ົ້ ທີ່ ນະມັດສະການຕົ້ ອງໄດົ້ ບ ຊາໃນພຣະວິ ນຍານແລະຄວາມຈິ ງ. (ໂຢຮັນ 4:24, Njb) 

ພັກເດີ ນທາງໄປສຶ ກບໍ່ ໄດົ້ ໃຫົ້ ກຽດແກ່ພຣະເຈ ົ້ າທີ່ ແທົ້ ຈິ ງ. ພຣະເຈ ົ້ າຕົ້ ອງການໃຫົ້ ທ່ານໄວົ້ ວາງໃຈພຣະອ ງແລະເ
ຮັດສິ່ ງທີ່ ວິ ທີ ການຂອງພຣະອ ງ, ບໍ່ ທ່ານ (ສຸພາສິ ດ 3: 5-6). 

ການ 
ຍານບໍ ລິ ສຸດວັນການຊ່ວຍເຫ ຼື ອຮ ບແຜນຂອງພຣະເຈ ົ້ າແຫ່ງຄວາມລອດ. ເລີ່ ມຕ ົ້ ນດົ້ ວຍການເສຍສະລະຂອ
ງພຣະເຢຊ ຢ ່ ໃນປັດສະຄາ, ເພຼື່ ອພະຍາຍາມທີ່ ຈະດໍ າລ ງຊີ ວິ ດ ອາໃສຢ ່ , 
ຕ່ໍການເອີ ົ້ ນຂອງຜ ນທໍາອິ ດທີ່ ຢ ່ ໃນອາຍຸສ ງສຸດນີ ົ້ , ເພຼື່ ອ ຂອງການເປີ ດເຜີ ຍແລະຄຼື ນມາຈາກຕາຍ, 
ກັບການເຕຼື ອນຂອງພາລະບ ດບາດຂອງຊາຕານໃນບາບຂອງພວກເຮ າແລະ 
ການເສຍສະລະຊ ດໃຊົ້ ຂອງພຣະຄຣິ ດ, ເພຼື່ ອ ອານາຈັກພັນປີ ຂອງພຣະເຈ ົ້ າຢ ່ ເທິ ງແຜ່ນດິ ນໂລກ 
ໄດົ້ ຮ ົ້ ວ່າພຣະເຈ ົ້ າຈະນໍ າສະເຫນີ ຄວາມລອດມາໃຫົ້ ທັງຫມ ດ (ຫ ົ້ າສຸດມຼື ົ້ ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່), 
ພາກສ່ວນຂອງແຜນການຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ເປີ ດເຜີ ຍແລະເຮັດໄດົ້ ຊັດເຈນຫ າຍກັບຊາວຄຣິ ດສະຕຽນ. 

ຄໍ າພີໄບເບິ ນບອກຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຈະຮຽນແບບອັກຄະສາວ ກໂປໂລໄດົ້ ເປັນເຂ າຮຽນເອ າແບບຢ່າງຂອງພ
ະເຍຊ  (1 ໂກລິ ນໂທ 11: 1). 

ພຣະເຢຊ ໄດົ້ ເກັບຮັກສາໄວົ້ ໃນພຣະຄໍ າພີຍານບໍ ລິ ສຸດວັນ (ລ ກາ 2: 41-42; 22: 7-19; ໂຢຮັນ 7: 10-38; 
13). ບໍ່ ຄວນທີ່ ທ່ານປະຕິບັດຕາມຕ ວຢ່າງຂອງພຣະອ ງດ່ັງທີ່ ພຣະອ ງສອນ (ສັງເກດ 13: 12-15)? 

ອັກຄະສາວ ກໂປໂລໄດົ້ ເກັບຮັກສາໄວົ້ ໃນພຣະຄໍ າພີຍານບໍ ລິ ສຸດວັນ (ກິດຈະການ 18:21; 20: 6,16; 21: 18-24; 
27: 9; 28: 17-18; 1 ໂກຣິ ນໂທ 5: 7-8; 16: 
8). ໂປໂລໄດົ້ ເຕຼື ອນຂອງຜ ົ້ ທີ່ ຈະປະນີ ປະນອມໃຫົ້ ເຂ າເຈ ົ້ າມີ ການປະຕິບັດເດີ ນທາງໄປສຶ ກ (1 ໂກລິ ນໂທ 10: 
19-21). ປະຊາຊ ນຜ ົ້ ທີ່ ອົ້ າງວ່າປະຕິບັດຕາມພຣະເຈ ົ້ າຂອງພະຄໍ າພີໄດົ້ ຄວນໄດົ້ ຮັບການຊໍ າລະລົ້ າງຈາກ ( cf. 
13:30; 2 ເປໂຕ 1: 9). 

ອັກຄະສາວ ກໂຢຮັນເກັບຮັກສາໄວົ້ ໃນພຣະຄໍ າພີຍານບໍ ລິ ສຸດວັນ, 
ແຕ່ໄດົ້ ເຕຼື ອນຂອງຄ ນທີ່ ອົ້ າງວ່າເປັນຄຣິ ສຕຽນບໍ່ ໄດົ້ ຖຼື ກປະຕິບັດຕາມການປະຕິບັດຂອງພຣະອ ງ: 



18 ເດັກນົ້ ອຍພຽງເລັກນົ້ ອຍ, ມັນເປັນຊ ່ ວໂມງທີ່ ຜ່ານມາ; ແລະຕາມທີ່ ທ່ານໄດົ້ ຍິ ນວ່າ 
ໄດົ້ ແມ່ນຂົ້ າງຫນົ້ າ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນປັດຈຸບັນຈໍ ານວນຫ າຍ 
ໄດົ້ ມາໂດຍທີ່ ພວກເຮ າຮ ົ້ ວ່າມັນເປັນຊ ່ ວໂມງທີ່ ຜ່ານ. 19 ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ອອກຈາກພວກເຮ າ, 
ແຕ່ພວກເຂ າເຈ ົ້ າບໍ່ ໄດົ້ ຂອງພວກເຮ າ; ສໍ າລັບການຖົ້ າຫາກວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າຈະໄດົ້ ຮັບການໃຫົ້ ພວກ
ເຮ າ, 
ຈະໄດົ້ ຢ ່ ກັບພວກເຮ າ; ແຕ່ພວກເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ເຫັນວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້ າອາດຈະໄດົ້ ຮັບການສະແດງອອກ, 
ການຂອງເຂ າເຈ ົ້ າໄດົ້ ຂອງພວກເຮ າ. (1 ໂຢຮັນ 2: 18-19) 

ຄຣິ ສຕຽນຄວນຮັກສາດຽວກັນວັນຍານບໍ ລິ ສຸດໃນພຣະຄໍ າພີເປັນອັກຄະສາວ ກຂອງພຣະອ ງ, ເຊັ່ ນ: ສັງເກດ 
ເກັບຮັກສາໄວົ້ ?  
ໄດົ້ ລາຍລັກອັກສອນວ່າຜ ົ້ ທີ່ ອົ້ າງແບບຜິດໆເປັນຄລິ ດສະຕຽນຜ ົ້ ທີ່ ບໍ່ ປະຕິບັດຕາມການປະຕິບັດຂອງເຂ າກໍາ
ລັງເຮັດວຽກເປັນ. 

ໃນເວລາທີ່ ມັນມາກັບຍານບໍ ລິ ສຸດວັນແລະວັນພັກ, 
ທີ່ ມີ ພວກເຮ າທີ່ ຈະຮັບຟັງ? ພຣະຄໍ າຂອງພຣະເຈ ົ້ າຫ ຼື ປະເພນີ ຂອງຜ ົ້ ຊາຍ? ໃນຂະນະທີ່ ບໍ່ ມີ ສາມາດສະຖານທີ່
ທີ່ ເຫມາະສ ມສໍ າລັບປະເພນີ , ບໍ່ ຄວນຍອມຮັບປະເພນີ ທີ່ ຢ ່ ໃນຂໍ ົ້ ຂັດແຍ່ງກັບພຣະຄໍ າຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 

ເນຼື່ ອງຈາກວ່າພຣະຄໍ າຂອງພຣະເຈ ົ້ າແມ່ນໂຍດໃນການສອນ (2 ຕີ ໂມເຕ 3:16), 
ບາງທີ ອາດມີ ພວກເຮ າຄວນຮຽນຮ ົ້ ຈາກເປໂຕແລະຕອບສະຫນອງອັກຄະສາວ ກອຼື່ ນໄປນໍ າທາງສາສະຫນາຂ
ອງມຼື ົ້ ຂອງເຂ າເຈ ົ້ າ: 

29 ພວກເຮ າຄວນຈະເຊຼື່ ອຟັງພຣະເຈ ົ້ າແທນທີ່ ຈະກ່ວາຜ ົ້ ຊາຍ. (ກິດຈະການ 5:29) 

ທ່ານຈະປະຕິບັດຕາມຕ ວຢ່າງຂອງພຣະເຢຊ ແລະອັກຄະສາວ ກ, 
ແລະຮັກສາພຣະເຈ ົ້ າຂອງຍານບໍ ລິ ສຸດວັນວິ ທີ ການຂອງພຣະອ ງ, 
ແລະບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫົ້ ປະເພນີ ຂອງສະຖາບັນຂອງຜ ົ້ ຊາຍທີ່ ຈະຢຸດທ່ານ? 

ທ່ານຈະຟັງຄໍ າຜ ົ້  "ປະກາດຈະຊຸມບໍ ລິ ສຸດ" (ລະບຽບພວກເລວີ  23: 8,21,24,27,35,36), 
ເຊິ່ ງແມ່ນງານບຸນໃນພຣະຄໍ າພີຂອງພຣະເຈ ົ້ າ (ລະບຽບພວກເລວີ  23:37)? 

ພຣະເຢຊ ໄດົ້ ກ່າວວ່າ: 
21 ພ່ີນົ້ ອງຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າແມ່ນຜ ົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຍິ ນພຣະຄໍ າຂອງພຣະເຈ ົ້ າແລະເຮັດມັນ. (ລ ກາ 8:21) 

ທ່ານມີ  ຫນຶ່ ງໃນອົ້ າຍນົ້ ອງຂອງພະເຍຊ ? ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນໄດົ້ ຖຼື ກ ຈະ 
(8:29). ພວກເຮ າແມ່ນໄດົ້ ຮັບການແຕ່ງຕັົ້ ງເປັນທາງໂດຍຄວາມຈິ ງ (ໂຢຮັນ 17:19). 

ທ່ານແລະ / 
ຫ ຼື ເຮຼື ອນຂອງທ່ານຈະໄດົ້ ຍິ ນພຣະຄໍ າຂອງພຣະເຈ ົ້ າແລະເຮັດມັນ? ທ່ານຈະຮັກສາບໍ ລິ ສຸດວັນຂອງພຣະເຈ ົ້ າຫ ຼື
ປະເພນີ ທີ່ ກໍາລັງເດີ ນທາງໄປສຶ ກ, ການດ ນໃຈ? 

"14 ຈ ່ ງຮັບໃຊົ້ ພຣະໄດົ້ ! 15 ແລະຖົ້ າຫາກວ່າມັນເບິ່ ງຄຼື ວ່າຄວາມຊ ່ ວຮົ້ າຍທີ່ ທ່ານຈະຮັບໃຊົ້ ພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ
, ເລຼື ອກສໍ າລັບຕ ນເອງໃນມຼື ົ້ ນີ ົ້ ທີ່ ທ່ານຈະໃຫົ້ ບໍ ລິ ການ "ຄຼື ພຣະ" 
ໃນທີ່ ດິ ນທີ່ ທ່ານອາໄສຢ ່ . ແຕ່ສໍ າລັບຂົ້ າພະເຈ ົ້ າແລະເຮຼື ອນຂອງຂົ້ າພະເຈ ົ້ າ, 
ພວກເຮ າຈະໃຫົ້ ບໍ ລິ ການພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າ "(ໂຢຊວຍ 24: 14-15). 

ເລຼື ອກບໍ ລິ ສຸດວັນຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. 



ວັນສັກສິ ດປະຕິທິ ນ 

ວັນສັກສິ ດ*   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ປັດສະຄາ    Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

ເຂ ົ້ າຈີ່  ມີ ເຊຼື ົ້ ອແປົ້ ງ  Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 
                                         Apr 6    Apr 3  -22 

ເພນ   Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5  

ແຕ    Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26 

ການຊ ດໃຊົ້   Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5 

ຊຼື່ ນຊ ມຂອງ ຈໍ າຫນັກອາໄສ Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  
                                          30    10-16 

ມຼື ົ້ ທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ທີ່ ຜ່ານມາ Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* ທັງຫມ ດວັນສັກສິ ດເລີ່ ມຕ ົ້ ນຕອນແລງກ່ອນທີ່ ພະອາທິ ດຕ ກ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ສຼື ບຕ່ໍສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ 
 
ຫົ້ ອງການ USA ຂອງສາສນາຈັກຢ່າງຕ່ໍເນຼື່ ອງຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດົ້ ຖຼື ກຕັົ້ ງຢ ່ : 1036 W. Grand Avenue, Grover 
Beach, California, 93433 USA. 
 

ສາສນາຈັກຢ່າງຕ່ໍເນຼື່ ອງຂອງພະເຈ ົ້ າ (CCOG) ເວັບໄຊ 
 

CCOG.ASIA ເວັບໄຊນີ ົ້ ມີ ການສຸມໃສ່ການເອເຊຍແລະມີ ບ ດຄວາມຕ່າງໆໃນພາສາອາຊີ ທີ່ ຫ າກຫ າຍ, 
ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບບາງລາຍການພາສາອັງກິດ. 
CCOG.IN ເວັບໄຊນີ ົ້ ຖຼື ກເປ ົ້ າຫມາຍໃສ່ບັນດາມໍລະດ ກຂອງອິ ນເດຍ. 
ມັນມີ ອຸປະກອນໃນພາສາອັງກິດແລະພາສາອິ ນເດຍຕ່າງໆ. 
CCOG.EU ເວັບໄຊນີ ົ້ ແມ່ນເປ ົ້ າຫມາຍໄປສ ່ ເອີ ຣ ບ. ມັນມີ ອຸປະກອນໃນພາສາເອີ ຣ ບຫ າຍ. 
CCOG.NZ ເວັບໄຊນີ ົ້ ແມ່ນເປ ົ້ າຫມາຍຕ່ໍນິ ວຊີ ແລນແລະອຼື່ ນໆທີ່ ມີ ພຼື ົ້ ນຖານອັງກິດ, ສະເດັດລ ງມາ. 
CCOG.ORG ນີ ົ້ ແມ່ນເວັບໄຊທ໌ຕ ົ້ ນຕໍຂອງສາສນາຈັກຢ່າງຕ່ໍເນຼື່ ອງຂອງພະເຈ ົ້ າ. 
ມັນກາຍເປັນຕ່ອງໂສົ້ ປະຊາຊ ນກ່ຽວກັບທະວີ ບທັງຫມ ດ. ມັນປະກອບດົ້ ວຍບ ດຄວາມ, ລິ ົ້ ງຄ໌ , ແລະວິ ດີ ໂອ, 
ລວມທັງປະຈໍ າອາທິ ດແລະວັນສັກສິ ດເທດສະຫນາ. 
CCOGAFRICA.ORG ເວັບໄຊນີ ົ້ ຖຼື ກເປ ົ້ າຫມາຍໃສ່ຜ ົ້ ທີ່ ຢ ່ ໃນອາຟຣິ ກາ. 
CCOGCANADA.CA ເວັບໄຊນີ ົ້ ຖຼື ກເປ ົ້ າຫມາຍໃສ່ຜ ົ້ ທີ່ ຢ ່ ໃນການາດາ. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios 
ນີ ົ້ ແມ່ນເວັບໄຊທ໌ພາສາແອສປາໂຍນສໍ າລັບສາສນາຈັກຢ່າງຕ່ໍເນຼື່ ອງຂອງພະເຈ ົ້ າ. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. ນີ ົ້ ແມ່ນເວັບໄຊທ໌ຟິລິ ປິ ນທີ່ ມີ ຂໍ ົ້ ມ ນຂ່າວສານພາສາອັງກິດແລະ 
Tagalog. 
 

ຂ່າວແລະປະຫວັດສາດເວັບໄຊ 
 

COGWRITER.COM ເວັບໄຊທ໌ນີ ົ້ ແມ່ນເປັນເຄຼື່ ອງມຼື ການປະກາດທີ່ ສໍ າຄັນແລະມີ ຂ່າວ, ຄໍ າສອນ, 
ບ ດຄວາມປະຫວັດສາດ, ວິ ດີ ໂອ, ແລະການປັບປຸງຂອງສາດສະດາ. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM 
ນີ ົ້ ແມ່ນງ່ າຍທີ່ ຈະຈຼື່ ເວັບໄຊທ໌ທີ່ ມີ ບ ດຄວາມແລະຂໍ ົ້ ມ ນກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດສາສນາຈັກ. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET 
ນີ ົ້ ແມ່ນເວັບໄຊທ໌ວິ ທະຍຸອອນໄລນ໌ ທີ່ ຄອບຄຸມເຖິງຂ່າວແລະຫ ວຂໍ ົ້ ໃນພຣະຄໍ າພີ. 
 

ຊ່ອງວິ ດີ ໂອ YouTube ສໍ າລັບການເທດສະຫນາ ແລະ Sermonettes 
 

BibleNewsProphecy ຊ່ອງ. CCOG ວິ ດີ ໂອ sermonette. 
CCOGAfrica ຊ່ອງ.  CCOG ຂໍ ົ້ ຄວາມໃນພາສາອາຟຣິ ກາ. 
CDLIDDSermones ຊ່ອງ. CCOG ຂໍ ົ້ ຄວາມໃນພາສາແອສປາໂຍນ. 
ContinuingCOG ຊ່ອງ. CCOG ເທດສະຫນາວິ ດີ ໂອ. 

 

 

 

 



ພຣະເຈ ົ້ າຂອງຍານບໍ ລິ ສຸດວັນຫ ຼື ວັນພັກເດີ ນທາງໄປສຶ ກ? 

 ໃນເວລາທີ່ ທ່ານຄິ ດວ່າຂອງວັນພັກ, ສິ່ ງທີ່ ມາກັບໃຈ? ທ່ານຄິ ດວ່າກ່ຽວກັບປ່າດ ງດິ ບຕ ົ້ ນໄມົ້ , ພວງມາລາ, 
ກະຕ່າຍ, ໄຂ່, ຂະຫນ ມປັງຮົ້ ອນ, ຂົ້ າມ, ແລະ ແມ່ມ ດ'?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ທັນບໍ່ ມີ ສັນຍາລັກທີ່ ໄດົ້ ຖຼື ກຮັບຮອງເອ າໃນພຣະຄໍ າພີ. ທ່ານຮ ົ້ ຈັກສິ່ ງທີ່ ພະຄໍ າພີໄດົ້ ໃນຕ ວຈິ ງແມ່ນສອນ? 

ອັກຄະສາວ ກໂປໂລຂຽນວ່າ 

19 ສິ່ ງທີ່ ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າເວ ົ້ າແລົ້ ວ? ວ່າ ຮ ບປົ້ ັ ນບ ຊາແມ່ນຫຍັງ, 
ຫລຼື ສິ່ ງທີ່ ຖຼື ກສະຫນອງໃຫົ້ ແກ່ຮ ບເຄ າລ ບແມ່ນຫຍັງ? 20 ແທນທີ່ ຈະ, 
ວ່າສິ່ ງທີ່ ຄ ນຕ່າງຊາດເສຍສະຫລະພວກເຂ າເຈ ົ້ າເສຍສະລະເພຼື່ ອເດີ ນທາງໄປສຶ ກແລະບໍ່ ໃຫົ້ ພຣະເຈ ົ້ າ, 
ແລະຂົ້ າພະເຈ ົ້ າບໍ່ ຕົ້ ອງການໃຫົ້ ທ່ານມີ  ກັບເດີ ນທາງໄປສຶ ກ. 21 
ທ່ານບໍ່ ສາມາດດຼື່ ມຈອກຂອງພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າແລະຈອກຂອງເດີ ນທາງໄປສຶ ກໄດົ້ ; 
ທ່ານບໍ່ ສາມາດໄດົ້ ຮັບສ່ວນຂອງຕາຕະລາງຂອງພຣະເຈ ົ້ າແລະຂອງຕາຕະລາງຂອງພວກຜີ ປີ ສາດ. 
22 ຫ ຼື ພວກເຮ າ ພຣະຜ ົ້ ເປັນເຈ ົ້ າອິ ດ? ພວກເຮ າມີ ຄວາມເຂັົ້ ມແຂງກ່ວາເຂ າ? (1 ໂກລິ ນໂທ 10: 19-
22) 

 

ທ່ານຄວນຮັກສາຂອງພຣະເຈ ົ້ າວັນຍານບໍ ລິ ສຸດຫ ຼື ເດີ ນທາງໄປສຶ ກມຼື ົ້ ບຸນຕ່າງໆ? 

 


