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ພຣະຄຳ�ພີມໍມອນ
ເລື່ອງລາວທີ່ຂຽນໄວ້ດ້ວຍ

ມືຂອງມໍມອນ
ໃນແຜ່ນຈາລຶກ

ທີ່ໄດ້ມາຈາກແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟ

ດັ່ງນັ້ນພຣະຄຳ�ພີນີ້ຈຶ່ງເປັນຄຳວາມຫຍໍ້ມາຈາກບັນທຶກຂອງຜູ້ຄຳົນຊາວນີໄຟແລະຂອງ
ຊາວເລມັນນ�ອີກ—ຂຽນເຖິງຊາວເລມັນຜູ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນແລະເຖິງຊາວຢິວແລະຄຳົນຕ່າງຊາດນ�ອີກ—ຂຽນໂດຍພຣະບັນຍັດແລະໂດຍ
ພຣະວິນຍານແຫ່ງການທ�ນາຍແລະຂອງການເປີດເຜີຍຊຶ່ງຂຽນແລະຜະນຶກແລະ
ເຊື່ອງໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເພື່ອຈະບໍ່ໄດ້ຖືກທ�ລາຍ—ເພື່ອຈະໄດ້ນ�ອອກມາໂດຍຂອງ
ປະທານແລະໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອການແປພຣະຄຳ�ນີ້—ຜະນຶກໄວ້ໂດຍມື
ຂອງໂມໂຣໄນແລະເຊື່ອງໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເພື່ອຈະນ�ອອກມາໃນເວລາອັນເໝາະ
ສົມໂດຍທາງຄຳົນຕ່າງຊາດ—ການແປພຣະຄຳ�ພີນີ້ສ�ເລັດໄດ້ໂດຍຂອງປະທານຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.

ຄຳວາມຫຍໍ້ທີ່ເອົາມາຈາກໜັງສືອີເທີມີຢູ່ພ້ອມເປັນບັນທຶກຂອງຜູ້ຄຳົນຂອງເຜົ່າຢາເຣັດ
ຊຶ່ງກະຈັດກະຈາຍໄປໃນເວລາທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກະທ�ໃຫ້ພາສາຂອງມະນຸດສັບສົນ
ເມື່ອເວລາຄຳົນເຫລົ່ານັ້ນກ�ລັງສ້າງຫໍສູງເພື່ອຂຶ້ນໄປໃຫ້ເຖິງສະຫວັນ—ອັນເປັນໄປເພື່ອ
ສະແດງແກ່ຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກະທ�ສິ່ງ
ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ອັນໃດແດ່ເພື່ອບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາແລະເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ຈັກ
ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ຖືກປະຖິ້ມຕະຫລອດການ—ແລະ
ເພື່ອໃຫ້ຊາວຢິວແລະຄຳົນຕ່າງຊາດຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຄຳືພຣະຄຳຣິດພຣະເຈົ້າຜູ້ສະຖິດ
ນິລັນດອນຜູ້ຊຶ່ງສະແດງພຣະອົງເອງໃຫ້ປະຈັກແກ່ປະຊາຊາດທັງປວງ—ແລະບັດນີ້ຖ້າ
ຫາກຈະມີສິ່ງທີ່ຂາດຕົກບົກພ່ອງກໍເປັນຄຳວາມຜິດຂອງມະນຸດ;ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງຢ່າກ່າວໂທດ
ເລື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ພົບວ່າບໍ່ມີມົນທິນທີ່ບັນລັງພິພາກສາຂອງພຣະຄຳຣິດ.

ສະບັບຕົ້ນຈາກແຜ່ນຈາລຶກຖືກແປເປັນພາສາອັງກິດ
ໂດຍໂຈເຊັບສະມິດ,ຜູ້ລູກ
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ພຣະຄຳ�ພີເດີມ
ປຖກ ປະຖົມມະການ
ອພຍ ອົບພະຍົບ
ລ້ຳລ້ຳວ ລ້ຳະບຽບພວກເລວີ
ຈບຊ ຈົດບັນຊີ
ພບຍ ພຣະບັນຍັດສອງ
ຢຊ ໂຢຊວຍ
ຜປ ພວກຜູ້ປົກຄຳອງ
ນຣ ນາງຣຸດ
1ຊມອ 1ຊາມູເອນ
2ຊມອ 2ຊາມູເອນ
1ກສ 1ກະສັດ
2ກສ 2ກະສັດ
1ຂຄຳ 1ຂ່າວຄຳາວ
2ຂຄຳ 2ຂ່າວຄຳາວ
ອຊຣ ເອຊະຣາ
ນມຢ ເນເຫມີຢາ
ອສທ ເອສະເທີ
ໂຢບ ໂຢບ
ພສສ ເພງສັນລ້ຳະເສີນ
ສພສ ສຸພາສິດ
ປຍຈ ປັນຍາຈານ
ຍພ ຍອດເພງ
ອຊຢ ເອຊາຢາ
ຢມຢ ເຢເຣມີຢາ
ພຄຳຄຳ ເພງຄຳ�ຄຳວນ
ອຊກ ເອເຊກຽນ
ດນອ ດານີເອນ
ຮສອ ໂຮເສອາ
ຢອ ໂຢເອນ
ອມ ອາໂມດ
ອບຢ ໂອບາດີຢາ
ຢນ ໂຢນາ
ມກ ມີກາ
ນຮ ນາຮູມ

ຮບກ ຮາບາກຸກ
ຊຟຢ ເຊຟານີຢາ
ຮກ ຮັກກາຍ
ຊກຢ ເຊກາຣີຢາ
ມລ້ຳກ ມາລ້ຳາກີ

ພຣະຄຳ�ພີໃໝ່
ມທ ມັດທາຍ
ມຣກ ມາຣະໂກ
ລ້ຳກ ລ້ຳູກາ
ຢຮ ໂຢຮັນ
ກຈກ ກິດຈະການ
ຣມ ໂຣມ
1ກຣທ 1ໂກຣິນໂທ
2ກຣທ 2ໂກຣິນໂທ
ຄຳລ້ຳຕ ຄຳາລ້ຳາເຕຍ
ອຟຊ ເອເຟໂຊ
ຟລ້ຳປ ຟີລ້ຳິບປອຍ
ກລ້ຳຊ ໂກໂລຊາຍ
1ທສນ 1ເທສະໂລນິກ
2ທສນ 2ເທສະໂລນິກ
1ຕມທ 1ຕີໂມທຽວ
2ຕມທ 2ຕີໂມທຽວ
ຕຕ ຕີໂຕ
ຟລ້ຳມ ຟີເລໂມນ
ຮຣ ເຮັບເຣີ
ຢກບ ຢາໂກໂບ
1ປຕ 1ເປໂຕ
2ປຕ 2ເປໂຕ
1ຢຮ 1ໂຢຮັນ
2ຢຮ 2ໂຢຮັນ
3ຢຮ 3ໂຢຮັນ
ຢດ ຢູດາ
ພນມ ພຣະນິມິດ

ພຣະຄຳ�ພີມໍມອນ
1ນຟ 1ນີໄຟ
2ນຟ 2ນີໄຟ
ຢຄຳ ຢາໂຄບ
ອນ ເອໂນດ
ຈຣ ເຈຣອມ
ອມນ ອອມໄນ
ຄຳມ ຄຳ�ຂອງມໍມອນ
ມຊຢ ໂມໄຊຢາ
ແອວ ແອວມາ
ຮລ້ຳມ ຮີລ້ຳາມັນ
3ນຟ 3ນີໄຟ
4ນຟ 4ນີໄຟ
ມມ ມໍມອນ
ອທ ອີເທີ
ມຣນ ໂມໂຣໄນ

ຄຳ�ສອນແລະພັນທະສັນຍາ
ຄຳພ ຄຳ�ສອນແລະ

ພັນທະສັນຍາ
ຂປ ຂໍ້ປະກາດຢ່າງ

ເປັນທາງການ

ໄຂ່ມຸກອັນລ້ຳ�ຄຳ່າ
ມຊ ໂມເຊ
ອຣຮ ອັບຣາຮາມ
ຈສ—ມ ໂຈເຊັບສະມິດ—

ມັດທາຍ
ຈສ—ປ ໂຈເຊັບສະມິດ—

ປະຫວັດ
ຫຼຊ ຫລ້ຳັກແຫ່ງຄຳວາມ

ເຊື່ອ

ຄຳ�ຫຍໍ້

ຄຳ�ຫຍໍ້ແລະຄຳ�ອະທິບາຍອື່ນໆ
ປຈສ ການແປຂອງໂຈເຊັບສະມິດ
ຄຳມພ ຄຳູ່ມືພຣະຄຳ�ພີ
ເຮັບເຣີ ຄຳ�ແປໃນອີກຄຳວາມໝາຍໜຶ່ງຈາກເຮັບເຣີ
ກຣີກ ຄຳ�ແປໃນອີກຄຳວາມໝາຍໜຶ່ງຈາກກຣີກ
ອສ ຄຳ�ອະທິບາຍສ�ນວນແລະຖ້ອຍຄຳ�ທີ່ເຂົ້າໃຈຍາກ
ພ ໃນອີກຄຳວາມໝາຍໜຶ່ງເພື່ອອະທິບາຍຄຳວາມໝາຍຂອງຂໍ້ຄຳວາມສະໄໝບູຮານ



ຄຳ�ນ�

ພຣະຄຳ�ພີມໍມອນເປັນພຣະຄຳ�ພີອັນສັກສິດຄຳຽງຄຳູ່ກັບພຣະຄຳຣິສຕະທ�ຄຳ�ພີ.ມັນເປັນ
ບັນທຶກການພົວພັນຂອງພຣະເຈົ້າກັບຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນອາເມຣິກາໃນສະໄໝບູຮານແລະ
ປະກອບດ້ວຍຄຳວາມສົມບູນຂອງພຣະກິດຕິຄຳຸນອັນເປັນນິດ.

ພຣະຄຳ�ພີເຫລັ້ມນີ້ຖືກຂຽນໄວ້ໂດຍສາດສະດາຫລາຍໆທ່ານໃນສະໄໝບູຮານໂດຍ
ວິນຍານແຫ່ງການທ�ນາຍແລະການເປີດເຜີຍ.ຖ້ອຍຄຳ�ຫລືອັກຂະລະໃນແຜ່ນຈາລຶກ
ຄຳ�ແມ່ນຖືກຂຽນແລະກ່າວເຖິງແລະຫຍໍ້ໂດຍສາດສະດາ-ນັກປະຫວັດສາດຊື່ວ່າ
ມໍມອນ.ບັນທຶກນີ້ໃຫ້ເລື່ອງລາວຂອງຄຳົນສອງເຜົ່າ.ເຜົ່າໜຶ່ງມາຈາກເຢຣູຊາເລັມໃນສະໄໝ
600ປີກ່ອນຄຳຣິດຕະສັກກະລາດ.ຫລັງຈາກນັ້ນຄົຳນເຫລົ່ານີ້ໄດ້ແຍກອອກເປັນສອງປະ
ຊາຊາດເທົ່າທີ່ຮູ້ກັນວ່າຊາວນີໄຟກັບຊາວເລມັນ.ອີກເຜົ່າໜຶ່ງທີ່ມາຮອດກ່ອນເມື່ອພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາສາຂອງມະນຸດສັບສົນທີ່ສ້າງຫໍບາເບນ.ເຜົ່ານີ້ໄດ້ຮູ້ກັນວ່າຊາວ
ຢາເຣັດ.ຫລັງຈາກຫລາຍພັນປີຜ່ານໄປ,ພວກເຂົາຖືກທ�ລາຍໝົດນອກຈາກຊາວເລມັນ
ເທົ່ານັ້ນທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່,ແລະພວກເຂົາເປັນບາງສ່ວນໃນບັນດາບັນພະບຸລຸດຂອງຊາວອິນ
ເດຍແດງ.

ເຫດການທັງໝົດທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນພຣະຄຳ�ພີມໍມອນນັ້ນເປັນການປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກິດສ່ວນຕົວຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຳຣິດເຈົ້າຕໍ່ບັນດາຊາວນີໄຟບໍ່ນານຫລັງຈາກການຟື້ນຄຳືນ
ພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ.ມັນໄດ້ເວົ້າເຖິງຄຳ�ສອນພຣະກິດຕິຄຳຸນແລະແຜນແຫ່ງຄຳວາມລອດ
ແລະບອກມະນຸດທຸກຄຳົນເຖິງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງເຮັດເພື່ອຈະໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກໃນຊີວິດນີ້
ແລະຄຳວາມລອດນິລັນດອນໃນຊີວິດທີ່ຈະມາເຖິງ.

ຫລັງຈາກມໍມອນຈົບບັນທຶກການຂຽນຂອງເພິ່ນແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ມອບບັນທຶກໃຫ້ແກ່ລູກ
ຊາຍຂອງເພິ່ນຜູ້ມີຊື່ວ່າໂມໂຣໄນ.ເພິ່ນໄດ້ເພີ່ມເຕີມຄຳ�ເວົ້າເລັກໜ້ອຍແລ້ວໄດ້ເຊື່ອງ
ແຜ່ນຈາລຶກໄວ້ໃນເນີນພູຄູຳໂມຣາ.ຕໍ່ມາໃນວັນທີ21ເດືອນກັນຍາ,1823,ໂມໂຣໄນຜູ້ດຽວ
ກັນນີ້ໄດ້ມາປະກົດຕົວໂດຍລັດສະໝີພາບຫລັງຈາກໄດ້ຟື້ນຄຳືນຊີວິດຕໍ່ສາດສະດາໂຈເຊັບ
ສະມິດແລະແນະນ�ເພິ່ນກ່ຽວກັບບັນທຶກຂອງສະໄໝບູຮານເພື່ອປະສົງໃຫ້ເພິ່ນແປມັນ
ເປັນພາສາອັງກິດ.

ເມື່ອເຖິງເວລາແຜ່ນຈາລຶກໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ໂຈເຊັບສະມິດເປັນຜູ້ແປໂດຍຜ່ານຂອງ
ປະທານແລະອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ.ປະຈຸບັນນີ້ບັນທຶກດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຖືກພິມເປັນຫລາຍ
ພາສາຊຶ່ງເປັນພະຍານໃໝ່ແລະເພີ່ມເຕີມວ່າພຣະເຢຊູຄຳຣິດເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ
ຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ແລະທຸກຄຳົນທີ່ມາຫາພຣະອົງແລະເຊື່ອຟັງກົດແລະພິທີການຕ່າງໆຂອງ
ພຣະກິດຕິຄຳຸນຂອງພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບຄຳວາມລອດ.

ກ່ຽວກັບບັນທຶກດັ່ງກ່າວນີ້ສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ບອກພີ່ນ້ອງທຸກຄຳົນວ່າພຣະຄຳ�ພີມໍມອນເປັນພຣະຄຳ�ພີທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດໃນໂລກເໜືອ
ກວ່າພຣະຄຳ�ພີໃດໆແລະມັນເປັນທັງຫລັກສີລາສ�ຄຳັນຂອງສາດສະໜາຂອງພວກເຮົາ



ຄຳ�ນ� viii

ແລະມະນຸດທຸກຄຳົນຈະໄດ້ເຂົ້າໃກ້ພຣະເຈົ້າໂດຍການປະຕິບັດຕາມຄຳ�ສັ່ງສອນຂອງພຣະ
ຄຳ�ພີນີ້ຫລາຍກວ່າປະຕິບັດຕາມໜັງສືເຫລັ້ມອື່ນໆ.

ນອກຈາກໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ເຫັນແຜ່ນຈາລຶກນີ້ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍັງໄດ້ໃຫ້ສິບ
ເອັດຄຳົນເຫັນນ�ອີກເພື່ອໃຫ້ເປັນພະຍານເຖິງຄຳວາມຈິງແລະເຖິງຄຳວາມສັກສິດຂອງພຣະ
ຄຳ�ພີມໍມອນນີ້.ພວກເພິ່ນໄດ້ຂຽນປະຈັກພະຍານໄວ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນເຊັ່ນ“ປະຈັກ
ພະຍານຂອງພະຍານສາມຄຳົນ”ແລະ“ປະຈັກພະຍານຂອງພະຍານແປດຄຳົນ.”

ພວກເຮົາຂໍເຊື້ອເຊີນທຸກຄຳົນທີ່ຢູ່ທຸກແຫ່ງຫົນໃຫ້ອ່ານພຣະຄຳ�ພີມໍມອນແລະໃຫ້ໄຕ່
ຕອງໃນໃຈເຖິງເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ມີໃນນັ້ນແລ້ວທູນຖາມພຣະເຈົ້າພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດ
ນິລັນດອນໃນພຣະນາມຂອງພຣະຄຳຣິດຖ້າພຣະຄຳ�ພີນີ້ເປັນຄຳວາມຈິງຫລືບໍ່.ຜູ້ໃດທີ່ປະ
ຕິບັດຕາມພຣະຄຳ�ພີນີ້ແລະທູນຖາມດ້ວຍສັດທາຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້ຮັບປະຈັກພະຍານເຖິງ
ຄຳວາມຈິງແລະຄຳວາມສັກສິດຂອງມັນໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ(ເບິ່ງໂມ
ໂຣໄນ10:3–5).

ຜູ້ ທີ່ໄດ້ຮັບພະຍານອັນສັກສິດຈາກພຣະວິນຍານສັກສິດນີ້ຈະໄດ້ຮູ້ຈັກດ້ວຍອ�ນາດ
ດຽວກັນວ່າພຣະເຢຊູຄຳຣິດຄຳືພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງໂລກ,ວ່າໂຈເຊັບສະມິດເປັນຜູ້
ເປີດເຜີຍແລະເປັນສາດສະດາຂອງພຣະອົງໃນຍຸກສຸດທ້າຍນີ້ແລະວ່າສາດສະໜາຈັກ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຳຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍເປັນອານາຈັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງໄດ້
ຖືກສະຖາປະນາຂຶ້ນຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ,ຕຽມພ້ອມໄວ້ເພື່ອການສະເດັດມາຄຳັ້ງທີສອງ
ຂອງພຣະເມຊີອາ.



ປະຈັກພະຍານຂອງພະຍານສາມຄຳົນ

ຂໍໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກຕະກຸນ,ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄຳົນທັງປວງ
ແກ່ຜູ້ ທີ່ວຽກງານນີ້ຈະມາເຖິງວ່າ:ໂດຍທາງພຣະຄຳຸນຂອງພຣະເຈົ້າອົງເປັນພຣະບິດາ
ແລະອົງພຣະເຢຊູຄຳຣິດເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ,ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ເຫັນແຜ່ນຈາລຶກຊຶ່ງມີບັນ
ທຶກນີ້ຢູ່,ຊຶ່ງເປັນບັນທຶກຂອງຜູ້ຄຳົນຂອງຊາວນີໄຟແລະຂອງຊາວເລມັນ,ຊຶ່ງເປັນພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເຂົາເອງ,ແລະຂອງຜູ້ຄຳົນຂອງຊາວຢາເຣັດຊຶ່ງເປັນຜູ້ມາຈາກຫໍສູງທີ່ກ່າວເຖິງ
ແລະພວກເຮົາຮູ້ອີກວ່າມັນຖືກແປອອກມາໂດຍຂອງປະທານແລະອ�ນາດຂອງພຣະ
ເຈົ້າເພາະສຸລະສຽງຂອງພຣະອົງໄດ້ປະກາດມັນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້.ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງຮູ້ແນ່
ນອນວ່າວຽກງານນີ້ເປັນຄຳວາມຈິງແລະພວກເຮົາຂໍເປັນພະຍານອີກວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ
ອັກຂະລະຊຶ່ງຢູ່ໃນແຜ່ນຈາລຶກນັ້ນແລະມັນຖືກສະແດງແກ່ພວກເຮົາໂດຍອ�ນາດຂອງ
ພຣະເຈົ້າແລະບໍ່ແມ່ນຂອງມະນຸດ.ພວກເຮົາປະກາດດ້ວຍຖ້ອຍຄຳ�ທີ່ມີສະຕິສ�ປະຊັນ
ຍະວ່າທູດອົງໜຶ່ງຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ລົງມາຈາກສະຫວັນແລະເພິ່ນໄດ້ນ�ມັນມາວາງຢູ່ຕໍ່
ໜ້າຂອງພວກເຮົາ,ວ່າພວກເຮົາເຫັນແລະເບິ່ງແຜ່ນຈາລຶກແລະອັກຂະລະທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນ,
ແລະພວກເຮົາຮູ້ວ່າໂດຍພຣະຄຳຸນຂອງພຣະເຈົ້າອົງເປັນພຣະບິດາແລະອົງພຣະເຢຊູ
ຄຳຣິດເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ,ພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນແລະເປັນພະຍານວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນຄຳວາມ
ຈິງແລະເປັນສິ່ງທີ່ອັດສະຈັນຕໍ່ສາຍຕາຂອງພວກເຮົາ.ຢ່າງໃດກໍຕາມສຸລະສຽງຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາພວກເຮົາໃຫ້ເປັນພະຍານເຖິງສິ່ງເຫລົ່ານີ້;ດັ່ງນັ້ນເພື່ອປະຕິບັດຕາມ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ພວກເຮົາຈຶ່ງສະແດງປະຈັກພະຍານເຖິງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແລະ
ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຖ້າຫາກພວກເຮົາມີສັດທາໃນພຣະຄຳຣິດ,ແລ້ວພວກເຮົາຈະກ�ຈັດເລືອດ
ຂອງມະນຸດທັງປວງອອກຈາກອາພອນຂອງພວກເຮົາແລະຈະຖືກພົບວ່າບໍ່ມີມົນທິນຢູ່ຕໍ່
ໜ້າບັນລັງພິພາກສາຂອງພຣະຄຳຣິດແລະຈະຢູ່ກັບພຣະອົງໃນຟ້າສະຫວັນຊົ່ວນິລັນດອນ
ແລະຂໍເທີດທູນພຣະກຽດຕິຍົດແດ່ພຣະບິດາແລະແດ່ພຣະບຸດແລະແດ່ພຣະວິນຍານບໍ
ລິສຸດຊຶ່ງເປັນພຣະເຈົ້າອົງດຽວກັນ,ອາແມນ.

ອໍລີເວີຄຳາວເດີຣີ
ເດວິດວິດເມີ
ມາຕິນແຮຣິສ

ປະຈັກພະຍານຂອງພະຍານແປດຄຳົນ

ຂໍໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກຕະກຸນ,ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄຳົນທັງປວງ
ແກ່ຜູ້ທີ່ວຽກງານນີ້ຈະມາເຖິງວ່າ:ໂຈເຊັບສະມິດຜູ້ລູກຜູ້ແປວຽກງານນີ້ໄດ້ສະແດງແຜ່ນ
ຈາລຶກທີ່ກ່າວເຖິງຕໍ່ພວກເຮົາຊຶ່ງເບິ່ງແລ້ວເປັນຄຳ�ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍແຜ່ນສະມິດຜູ້
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ຄຳຣິດສະຕຽນວິດເມີ
ເຈກັບວິດເມີ
ພີເຕີວິດເມີ,ຜູ້ລູກ
ຈອນວິດເມີ

ໄຮຣ�ເພຈ໌
ໂຈເຊັບສະມິດ,ຜູ້ພໍ່
ໄຮຣ�ສະມິດ
ແຊມໂຍເອັຈສະມິດ

ນີ້ແປແລ້ວພວກເຮົາໄດ້ຈັບບາຍດ້ວຍມືຂອງພວກເຮົາແລະພວກເຮົາໄດ້ເຫັນອັກຂະລະ
ຢູ່ໃນແຜ່ນນັ້ນອີກຊຶ່ງທັງໝົດນັ້ນເບິ່ງແລ້ວເປັນວຽກງານຂອງສະໄໝບູຮານແລະເປັນຝີ
ມືທີ່ແປກປະຫລາດແລະການນີ້ພວກເຮົາເປັນພະຍານດ້ວຍຖ້ອຍຄຳ�ທີ່ມີສະຕິສ�ປະຊັນ
ຍະວ່າສະມິດຜູ້ນີ້ສະແດງຕໍ່ພວກເຮົາເພາະພວກເຮົາໄດ້ເຫັນແລະຈັບຍົກຂຶ້ນແລະຮູ້
ແນ່ນອນວ່າສະມິດຜູ້ນີ້ມີແຜ່ນຈາລຶກທີ່ພວກເຮົາກ່າວເຖິງແລະພວກເຮົາໃຫ້ຊື່ຂອງພວກ
ເຮົາໄວ້ຕໍ່ໂລກເພື່ອເປັນພະຍານຕໍ່ໂລກເຖິງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນແລະພຣະເຈົ້າເປັນ
ພະຍານວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເວົ້າຕົວະ.



ປະຈັກພະຍານຂອງສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດ

ຄຳ�ເວົ້າຂອງສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດກ່ຽວກັບການນ�ເອົາພຣະຄຳ�ພີມໍມອນອອກມາ
ມີດັ່ງນີ້:

“ໃນຄຳືນ...ວັນທີຊາວເອັດເດືອນກັນຍາ[1823]...ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນ້ອມຕົວອະທິ
ຖານແລະອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່....

“ໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ�ລັງເອີ້ນຫາພຣະເຈົ້າຢູ່ນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນແສງສະ
ຫວ່າງປະກົດຂຶ້ນໃນຫ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຊຶ່ງແສງນັ້ນສະຫວ່າງຂຶ້ນເລື້ອຍໆຈົນວ່າຫ້ອງ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແຈ້ງສະຫວ່າງຍິ່ງກວ່າຕອນທ່ຽງວັນ.ໃນທັນໃດນັ້ນຄຳົນຜູ້ໜຶ່ງກໍປະກົດຂຶ້ນ
ຢູ່ຂ້າງຕຽງນອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຢືນຢູ່ໃນອາກາດ,ເພາະຕີນຂອງເພິ່ນບໍ່ໄດ້ແຕະຕ້ອງພື້ນ
ຫ້ອງເລີຍ.

“ເພິ່ນໃສ່ເສື້ອຄຳຸມສີຂາວຂະໜາດ.ມັນຂາວຍິ່ງກວ່າສິ່ງໃດໆໃນໂລກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍ
ເຫັນມາ;ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າຈະບໍ່ມີສິ່ງໃດໃນໂລກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະກົດຂາວແລະສະ
ຫວ່າງໄດ້ຢ່າງຍິ່ງເຊັ່ນນັ້ນ.ມືຂອງເພິ່ນເປືອຍເປົ່າ,ແລະແຂນຂອງເພິ່ນສ່ວນທີ່ເທິງຂໍ້ມື
ເລັກໜ້ອຍກໍເປືອຍເປົ່າເໝືອນກັນ;ຕີນຂອງເພິ່ນເປືອຍເປົ່າ,ແລະຂາສ່ວນທີ່ເທິງເລັກ
ໜ້ອຍກໍເປືອຍເປົ່າເໝືອນກັນ.ຫົວແລະຄຳໍຂອງເພິ່ນກໍເປືອຍເປົ່າເໝືອນກັນ.ຂ້າພະເຈົ້າ
ເຫັນໄດ້ວ່າເພິ່ນບໍ່ໄດ້ນຸ່ງອັນໃດອີກນອກຈາກເສື້ອຄຳຸມຕົວນັ້ນເພາະມັນເປີດຈົນຂ້າພະ
ເຈົ້າສາມາດຫລຽວເຫັນໜ້າເອິກຂອງເພິ່ນ.

“ບໍ່ພຽງແຕ່ເສື້ອຄຳຸມຂອງເພິ່ນຂາວຢ່າງຍິ່ງເທົ່ານັ້ນ,ແຕ່ທົ່ວທັງຮ່າງກາຍຂອງເພິ່ນນັ້ນ
ມີແສງຮຸ່ງເຫລື້ອມເກີນກວ່າທີ່ຈະພັນລະນາໄດ້,ແລະໜ້າຂອງເພິ່ນຄຳືກັນກັບຟ້າແມບ
ເຫລື້ອມແທ້ໆ.ຫ້ອງນັ້ນສະຫວ່າງຢ່າງຍິ່ງ,ແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ເທົ່າກັບຄຳວາມສະຫວ່າງທີ່ຢູ່ອ້ອມ
ຕົວຂອງເພິ່ນ.ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຫລຽວເຫັນເພິ່ນ,ທ�ອິດຂ້າພະເຈົ້າກໍຢ້ານ;ແຕ່ບໍ່ດົນຄຳວາມ
ຢ້ານນັ້ນກໍຫາຍໄປ.

“ເພິ່ນໄດ້ເອີ້ນຊື່ຂ້າພະເຈົ້າແລະໄດ້ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າເພິ່ນແມ່ນທູດສະຫວັນທີ່ຖືກ
ສົ່ງມາຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ມາຫາຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະວ່າເພິ່ນຊື່ໂມໂຣໄນ;ວ່າ
ພຣະເຈົ້າມີວຽກງານໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດ;ແລະບອກວ່າຊື່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະມີຢູ່ທັງທາງດີ
ແລະທາງຊົ່ວໃນບັນດາທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກຕະກຸນ,ແລະທຸກພາສາ,ຫລືວ່າຊື່ຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າຈະຖືກເວົ້າເຖິງໃນທາງດີແລະທາງຊົ່ວຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄຳົນທັງປວງ.

“ເພິ່ນໄດ້ບອກວ່າມັນມີໜັງສືເຫລັ້ມໜຶ່ງຝັງຢູ່,ທີ່ຖືກຂຽນໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກຄຳ�,ຊຶ່ງໃຫ້
ເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ເຄີຍອາໄສຢູ່ໃນທະວີບນີ້ໃນສະໄໝກ່ອນແລະເລື່ອງຖິ່ນກ�ເນີດຂອງ
ຄຳົນເຫລົ່ານັ້ນ.ເພິ່ນໄດ້ບອກອີກວ່າຄຳວາມສົມບູນຂອງພຣະກິດຕິຄຳຸນອັນເປັນນິດມີຢູ່ໃນ
ໜັງສືນັ້ນຕາມທີ່ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດໄດ້ປະທານໃຫ້ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນສະໄໝບູຮານ;

“ຍັງມີຫີນສອງກ້ອນຕິດຢູ່ກັບຄຳັນທະນູທີ່ເຮັດດ້ວຍເງິນອີກ—ແລະຫີນສອງກ້ອນນີ້,
ຊຶ່ງຕິດຢູ່ກັບແຜ່ນປົກເອິກ,ປະກອບເປັນສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າອຸລີມແລະທຸມມີມ—ໄດ້ຖືກຝັງໄວ້
ຢູ່ກັບແຜ່ນຈາລຶກ;ການເປັນເຈົ້າຂອງແລະການໃຊ້ຫີນສອງກ້ອນນີ້ເປັນສ່ວນປະກອບ
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ຂອງການເປັນ‘ຜູ້ພະຍາກອນ’ໃນສະໄໝບູຮານຫລືສະໄໝກ່ອນ;ແລະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້
ຕຽມຫີນສອງກ້ອນນີ້ໄວ້ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການແປໜັງສືເຫລັ້ມນີ້....

“ເພິ່ນໄດ້ບອກຂ້າພະເຈົ້າອີກວ່າເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານັ້ນທີ່ເພິ່ນກ່າວ
ເຖິງ—ເພາະເວລາທີ່ຈະໄດ້ຮັບຍັງບໍ່ທັນມາເຖິງເທື່ອ—ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄຳວນເອົາໃຫ້ຄຳົນໃດ
ເບິ່ງ;ທັງແຜ່ນປົກເອິກກັບອຸລີມແລະທຸມມີມນັ້ນຄຳືກັນ;ນອກຈາກກັບຄຳົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະໄດ້ຮັບບັນຊາໃຫ້ເຮັດເທົ່ານັ້ນ;ຖ້າຫາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າຂືນເຮັດຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະຖືກທ�
ລາຍ.ຂະນະທີ່ເພິ່ນເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບແຜ່ນຈາລຶກຢູ່ນັ້ນ,ພາບກໍບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ຄຳວາມນຶກຄຳິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈົນຫລຽວເຫັນສະຖານທີ່ບ່ອນແຜ່ນຈາລຶກຖືກຝັງໄວ້,ແລະ
ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແລະຊັດເຈນດີຈົນວ່າຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກບ່ອນນັ້ນທັນທີເມື່ອເວລາໄປ
ເຖິງ.

“ຫລັງຈາກສົນທະນາກັນແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນແສງສະຫວ່າງໃນຫ້ອງເລີ່ມລວມ
ຕົວກັນເຂົ້າມາຮອບໆໃກ້ຕົວຂອງຜູ້ທີ່ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະຄຳົງເປັນຢູ່ຕໍ່ໄປແນວນັ້ນ
ຈົນວ່າຫ້ອງມືດລົງອີກ,ນອກຈາກທີ່ຢູ່ຮອບຕົວຂອງເພິ່ນ;ໃນທັນໃດນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຫັນ,ຄຳືກັບວ່າເປັນທາງຂຶ້ນໄປສູ່ສະຫວັນ,ແລະເພິ່ນໄດ້ກັບຂຶ້ນໄປຈົນລັບສາຍຕາ,ແລະ
ຫ້ອງກໍກັບຄຳືນສູ່ສະພາບເດີມເໝືອນກ່ອນທີ່ແສງສະຫວ່າງຈາກສະຫວັນມາປະກົດ.

“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນອນຄຳິດເຖິງສິ່ງແປກປະຫລາດຂອງເຫດການນີ້,ແລະປະຫລາດໃຈ
ຫລາຍໃນເລື່ອງທີ່ທູດພິເສດຜູ້ນີ້ໄດ້ບອກກັບຂ້າພະເຈົ້າ;ຂະນະທີ່ກ�ລັງໃຊ້ຄຳວາມຄຳິດຢູ່,
ທັນໃດນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຫ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມສະຫວ່າງຂຶ້ນອີກ,ແລະໃນທັນໃດ
ນັ້ນ,ຄຳືກັບວ່າທູດສະຫວັນຜູ້ເກົ່າກໍໄດ້ມາຢືນຢູ່ຂ້າງຕຽງນອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າອີກ.

“ເພິ່ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ,ແລະເລົ່າເຖິງເລື່ອງດຽວກັນນັ້ນຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ເຮັດຕອນເພິ່ນມາຢ້ຽມ
ຢາມເທື່ອກ່ອນ,ໂດຍບໍ່ຜິດພ້ຽນຈັກໜ້ອຍເລີຍ;ຊຶ່ງເມື່ອເລົ່າຈົບແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ບອກຂ້າພະ
ເຈົ້າເຖິງການພິພາກສາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ກ�ລັງຈະມາສູ່ໂລກນີ້,ພ້ອມດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ເປົ່າ
ປ່ຽວຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງດ້ວຍຄຳວາມອຶດຢາກ,ດ້ວຍດາບ,ແລະດ້ວຍພະຍາດໂລຄຳາ;ແລະ
ວ່າການພິພາກສາອັນໜ້າເສົ້າສະຫລົດໃຈຈະມາສູ່ໂລກກັບຄຳົນລຸ້ນນີ້.ເມື່ອເລົ່າເລື່ອງນີ້
ແລ້ວ,ເພິ່ນກໍໄດ້ກັບຂຶ້ນໄປສະຫວັນອີກຄຳືກັນກັບເທື່ອກ່ອນ.

“ໃນເວລານັ້ນ,ຄຳວາມຮູ້ສຶກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຄຳວາມນຶກຄຳິດຂອງຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນເລິກຊຶ້ງ
ຫລາຍຈົນບໍ່ອາດຈະຫລັບໄດ້ແລະນອນຢູ່ໃນຄຳວາມປະຫລາດໃຈຢ່າງຖ້ວມລົ້ນເຖິງສິ່ງ
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນ.ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າປະຫລາດໃຈຫລາຍເມື່ອເຫັນທູດຜູ້ດຽວ
ກັນນັ້ນມາຢືນຢູ່ຂ້າງຕຽງນອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າອີກ,ແລະໄດ້ຍິນເພິ່ນກ່າວທວນຄຳືນຫລື
ກ່າວຊ�ຄຳ�ເກົ່າໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຟັງອີກເຖິງເລື່ອງດຽວກັນກັບເທື່ອກ່ອນ;ແລະຍັງເຕືອນ
ຂ້າພະເຈົ້າວ່າຊາຕານຈະພະຍາຍາມລໍ້ລວງຂ້າພະເຈົ້າ(ເນື່ອງຈາກສະພາບຄຳວາມຍາກ
ຈົນຂອງຄຳອບຄຳົວຂອງພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ),ໃຫ້ເອົາແຜ່ນຈາລຶກໄປເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ຈະສ້າງ
ຄຳວາມຮັ່ງມີ.ເລື່ອງນີ້ເພິ່ນຫ້າມຂ້າພະເຈົ້າໂດຍກ່າວວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະຕ້ອງບໍ່ມີຈຸດປະສົງ
ຢ່າງອື່ນໃນການໄດ້ແຜ່ນຈາລຶກນັ້ນມານອກຈາກເພື່ອຖວາຍບາລະມີແດ່ພຣະເຈົ້າເທົ່າ
ນັ້ນ,ແລະຕ້ອງບໍ່ຕົກຢູ່ໃນອິດທິພົນຂອງຄຳວາມມຸ້ງໝາຍອື່ນໃດນອກຈາກເພື່ອການສ້າງ
ອານາຈັກຂອງພຣະອົງ;ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາແຜ່ນຈາລຶກມາບໍ່ໄດ້.
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“ຫລັງຈາກການມາຢ້ຽມຢາມເທື່ອທີສາມນີ້,ເພິ່ນກໍກັບຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນຄຳືກັນກັບເທື່ອ
ກ່ອນ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄຳິດເຖິງຄຳວາມແປກປະຫລາດນ�ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຫາກໍໄດ້ປະສົບ
ມາ;ເກືອບໃນທັນທີຫລັງຈາກທູດສະຫວັນໄດ້ໄປຈາກຂ້າພະເຈົ້າເທື່ອທີສາມ,ໄກ່ກໍຂັນ
ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າມັນໃກ້ຈະເປັນມື້ໃໝ່ແລ້ວ.ດັ່ງນັ້ນການສົນທະນາຂອງພວກເຮົາ
ແມ່ນໃຊ້ເວລາຕະຫລອດທັງຄຳືນເລີຍ.

“ບໍ່ດົນຫລັງຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລຸກຂຶ້ນຈາກຕຽງນອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະອອກ
ໄປເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕິ,ແຕ່ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມເຮັດວຽກຄຳືກັນກັບມື້ອື່ນໆ,ຂ້າ
ພະເຈົ້າພົບວ່າໝົດກ�ລັງຈົນເຮັດຕໍ່ໄປບໍ່ໄຫວ.ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ກ�ລັງເຮັດວຽກຢູ່ກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າມີອັນໃດອັນໜຶ່ງຜິດປົກກະຕິກັບຂ້າພະເຈົ້າ,ຈຶ່ງບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າກັບ
ບ້ານ.ຂ້າພະເຈົ້າອອກໄປດ້ວຍຄຳວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະກັບບ້ານ;ແຕ່ເວລາທີ່ພະຍາຍາມຂ້າມ
ຮົ້ວອອກຈາກໄຮ່ທີ່ພວກເຮົາຢູ່,ຂ້າພະເຈົ້າກໍໝົດແຮງ,ແລະລົ້ມລົງແຜ່ຢູ່ກັບພື້ນດິນ,ແລະ
ໝົດສະຕິໄປຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ.

“ສິ່ງທ�ອິດທີ່ຈື່ໄດ້ຄຳືສຽງທີ່ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າແລະເອີ້ນຊື່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ຫລຽວຂຶ້ນ,ແລະເຫັນທູດຜູ້ເກົ່ານັ້ນຢືນຢູ່ຊື່ຫົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ມີແສງສະຫວ່າງຢູ່ອ້ອມ
ຮອບຄຳືກັນກັບເທື່ອກ່ອນ.ແລ້ວເພິ່ນໄດ້ເວົ້າເລື່ອງທັງໝົດທີ່ໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຟັງເມື່ອ
ມື້ຄຳືນນີ້ອີກ,ແລະສັ່ງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າກັບຄຳືນໄປຫາພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະບອກເພິ່ນກ່ຽວ
ກັບພາບແລະຄຳ�ສັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບ.

“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດຕາມ;ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກັບໄປຫາພໍ່ໃນໄຮ່,ແລະເລົ່າເລື່ອງທັງໝົດໃຫ້
ເພິ່ນຟັງ.ເພິ່ນຕອບຂ້າພະເຈົ້າວ່າມັນເປັນເລື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄປເຮັດຕາມສິ່ງທີ່ທູດສັ່ງ.ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງອອກຈາກໄຮ່,ແລະໄປຫາບ່ອນທີ່ທູດບອກຂ້າພະ
ເຈົ້າວ່າມີແຜ່ນຈາລຶກຝັງຢູ່;ແລະເພາະເນື່ອງຈາກຄຳວາມແຈ່ມແຈ້ງຂອງພາບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບບ່ອນນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້ຈັກບ່ອນນັ້ນທັນທີເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄປເຖິງ.

“ໃກ້ໝູ່ບ້ານແມນເຈດສະເຕີ,ເຂດອອນແທຣິໂອ,ລັດນິວຢອກ,ມີພູຂະໜາດໃຫຍ່
ໜ່ວຍໜຶ່ງແລະສູງກວ່າພູໜ່ວຍອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຳຽງ.ທາງດ້ານຕາເວັນຕົກຂອງພູໜ່ວຍນີ້,
ບໍ່ໄກຈາກຈອມພູຫລາຍປານໃດ,ຢູ່ກ້ອງກ້ອນຫີນຂະໜາດໃຫຍ່ກ້ອນໜຶ່ງ,ມີແຜ່ນຈາລຶກ
ວາງຢູ່,ໃນຫີບທີ່ເປັນຫີນ.ຫີນກ້ອນນີ້ໜາແລະທາງກາງຂອງຫີນນີ້ໂຄ້ງແລະລາດລົງໄປ
ຫາຂອບ,ຈົນຫລຽວເຫັນທາງກາງຂອງມັນໄດ້ຈາກໜ້າດິນ,ແຕ່ດິນປິດຮອບຂອບໄວ້ທັງ
ໝົດ.

“ເມື່ອຂຸດດິນອອກແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫາໄມ້ລ�ໜຶ່ງ,ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສອດມັນລົງ
ກ້ອງຂອບຫີນ,ແລະດ້ວຍການອອກແຮງພຽງເລັກໜ້ອຍກໍງັດມັນຂຶ້ນໄດ້.ຂ້າພະເຈົ້າ
ຫລຽວເຂົ້າໄປໃນບ່ອນນັ້ນ,ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ເຫັນແຜ່ນຈາລຶກ,ອຸລີມແລະທຸມມີມ,
ແລະແຜ່ນປົກເອິກ,ຕາມທີ່ທູດບອກໄວ້.ຫີບທີ່ມີຂອງເຫລົ່ານີ້ເຮັດຂຶ້ນໂດຍການວາງຫີນ
ລຽນໄວ້ໃນຊີມັງຊະນິດໜຶ່ງ.ຢູ່ກົ້ນຫີບມີຫີນຢູ່ສອງກ້ອນວາງຢູ່ທາງຂວາງຂອງຫີບ,ແລະ
ແຜ່ນຈາລຶກກັບສິ່ງຂອງອື່ນໆຊຶ່ງຢູ່ນ�ກັນວາງຢູ່ເທິງຫີນສອງກ້ອນນີ້.

“ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມເອົາມັນອອກມາ,ແຕ່ທູດໄດ້ຫ້າມໄວ້,ແລະບອກອີກວ່າຍັງ
ບໍ່ທັນເຖິງເວລາທີ່ຈະນ�ມັນອອກມາ,ຈົນກວ່າເວລາອີກສີ່ປີນັບແຕ່ເວລານັ້ນເປັນຕົ້ນໄປ;



ປະຈັກພະຍານຂອງສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດ xiv

ແຕ່ເພິ່ນບອກຂ້າພະເຈົ້າອີກວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະຕ້ອງມາບ່ອນນັ້ນເມື່ອເຖິງວັນຄຳົບຮອບແຕ່
ລະປີ,ແລະວ່າເພິ່ນຈະມາພົບກັບຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ບ່ອນນັ້ນ,ແລະວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະຕ້ອງເຮັດ
ແນວນັ້ນໄປຈົນກວ່າຈະເຖິງເວລາທີ່ຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນຈາລຶກ.

“ຕາມນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄປເມື່ອຄຳົບກ�ນົດທຸກປີຕາມທີ່ໄດ້ຮັບຄຳ�ສັ່ງ,ແລະແຕ່ລະ
ເທື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບທູດອົງເກົ່າຢູ່ບ່ອນນັ້ນ,ແລະໄດ້ຮັບຄຳ�ແນະນ�ແລະຄຳວາມຮູ້ແຈ້ງ
ຈາກເພິ່ນທຸກໆເທື່ອ,ສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະກະທ�,ແລະກ່ຽວກັບ
ອານາຈັກຂອງພຣະອົງຈະດ�ເນີນໄປແນວໃດແລະໂດຍວິທີໃດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ....

“ໃນທີ່ສຸດກໍເຖິງເວລາທີ່ຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນຈາລຶກ,ອຸລີມແລະທຸມມີມ,ແລະແຜ່ນປົກ
ເອິກ.ໃນວັນທີຊາວສອງ,ເດືອນກັນຍາ,ໜຶ່ງພັນແປດຮ້ອຍຊາວເຈັດ,ໂດຍທີ່ໄດ້ໄປຫາ
ບ່ອນຝັງຂອງເຫລົ່ານັ້ນຕາມປົກກະຕິເມື່ອຄຳົບຮອບໜຶ່ງປີ,ທູດສະຫວັນອົງດຽວກັນນີ້ກໍໄດ້
ມອບຂອງເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມກັບຂໍ້ຜູກມັດດັ່ງນີ້ວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕ້ອງຮັບ
ຜິດຊອບຕໍ່ຂອງເຫລົ່ານີ້ຖ້າຫາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າປະປ່ອຍມັນໄປໂດຍຄຳວາມປະໝາດຫລື
ໂດຍການລະເລີຍປະການໃດ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະຖືກຕັດອອກ;ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ໃຊ້ຄຳວາມພະຍາຍາມທັງໝົດທີ່ຈະຮັກສາມັນໄວ້,ຈົນກວ່າເພິ່ນຜູ້ເປັນທູດຈະເອີ້ນເອົາມັນ
ຄຳືນ,ແລ້ວຂອງເຫລົ່ານີ້ຈະໄດ້ຮັບການຄຳຸ້ມຄຳອງ.

“ໃນບໍ່ຊ້າຂ້າພະເຈົ້າກໍເຂົ້າໃຈເຫດຜົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບພາລະອັນເຂັ້ມງວດໃຫ້ຮັກ
ສາຂອງເຫລົ່ານີ້ໄວ້ໃຫ້ປອດໄພ,ແລະສິ່ງທີ່ທູດໄດ້ເວົ້າໄວ້ວ່າເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດສິ່ງ
ທີ່ເພິ່ນຕ້ອງການໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດແລ້ວ,ເພິ່ນຈະເອົາຂອງເຫລົ່ານັ້ນຄຳືນໄປ.ທັນທີທີ່ຄຳົນ
ຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຂອງເຫລົ່ານັ້ນມາ,ຜູ້ຄຳົນກໍໃຊ້ຄຳວາມພະຍາຍາມຢ່າງໜັກເພື່ອຈະ
ເອົາມັນໄປຈາກຂ້າພະເຈົ້າ.ກົນອຸບາຍທຸກຢ່າງທີ່ຄຳິດຂຶ້ນມາໄດ້ກໍຈະເຮັດເພື່ອເຈດຕະນາ
ນັ້ນ.ການຂົ່ມເຫັງນັບມື້ນັບຮຸນແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ,ແລະຜູ້ຄຳົນເຝົ້າຄຳອຍຢູ່ຕະຫລອດເວລາ
ເພື່ອຈະເອົາມັນໄປ.ແຕ່ໂດຍຄຳວາມສະຫລຽວສະຫລາດຂອງພຣະເຈົ້າ,ຂອງເຫລົ່ານີ້ຈຶ່ງຢູ່
ໃນກ�ມືຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢ່າງປອດໄພ.ຈົນກວ່າຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ຂອງເຫລົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ພາລະ
ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດສ�ເລັດຕາມທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້.ເມື່ອທູດເອີ້ນເອົາມັນຄຳືນ,ຂ້າ
ພະເຈົ້າກໍສົ່ງຂອງເຫລົ່ານີ້ຄຳືນໃຫ້ເພິ່ນ;ແລະເພິ່ນມີຂອງເຫລົ່ານີ້ຢູ່ໃນຄຳວາມອາລັກຂາຂອງ
ເພິ່ນ;ຈົນເຖິງມື້ນີ້,ຄຳືວັນທີສອງຂອງເດືອນພຶດສະພາ,ໜຶ່ງພັນແປດຮ້ອຍສາມສິບແປດ.”

ສ�ລັບບັນທຶກຢ່າງຄຳົບຖ້ວນ,ເບິ່ງໂຈເຊັບສະມິດ—ປະຫວັດໃນໄຂ່ມຸກອັນລ�ຄຳ່າ.
ບັນທຶກທີ່ເກົ່າແກ່ຊຶ່ງນ�ອອກມາຈາກພື້ນດິນດັ່ງສຽງຂອງຝູງຊົນເວົ້າອອກມາຈາກພື້ນ

ດິນແລະແປອອກມາເປັນພາສາອັງກິດໂດຍຂອງປະທານແລະອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ
ທີ່ພິສູດໄດ້ໂດຍການຢືນຢັນຈາກພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຈັດພິມອອກມາສູ່ໂລກເປັນຄຳັ້ງທ�ອິດໃນ
ປີ1830ຄຳືThe Book of Mormon.



ບົດວິເຄາະໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບພຣະຄຳ�ພີມໍມອນ

ພຣະຄຳ�ພີມໍມອນເປັນບັນທຶກທີ່ສັກສິດຂອງຊາວອາເມຣິກາສະໄໝບູຮານແລະໄດ້ບັນ
ທຶກໄວ້ໃນແຜ່ນໂລຫະຕ່າງໆ.ບັນທຶກເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຫຍໍ້ມາຈາກແຫລ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟຊຶ່ງມີຢູ່ສອງແບບ.ແຜ່ນຈາລຶກນ້ອຍກັບແຜ່ນຈາລຶກໃຫຍ່.
ແບບທ�ອິດແມ່ນເຈາະຈົງໃສ່ສິ່ງສັກສິດແລະການຮັບໃຊ້ແລະການສິດສອນ
ຂອງສາດສະດາທັງຫລາຍ,ຊຶ່ງສ່ວນຖັດກັນໄປນັ້ນແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍປະຫວັດສາດ
ຂອງຝູງຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ(1ນີໄຟ9:2–4).ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຫລັງຈາກວັນເວລາ
ຂອງໂມໄຊຢາ,ແຜ່ນຈາລຶກໃຫຍ່ໄດ້ມີຂໍ້ຄຳວາມອັນສັກສິດຮ່ວມຢູ່ດ້ວຍ.

 2. ແຜ່ນຈາລຶກຂອງມໍມອນຊຶ່ງມີຂໍ້ຄຳວາມຫຍໍ້ມາຈາກແຜ່ນຈາລຶກໃຫຍ່ຂອງນີໄຟ,ຈັດ
ຂຶ້ນໂດຍມໍມອນມີຄຳ�ອະທິບາຍຫລາຍຢ່າງ.ແຜ່ນຈາລຶກເຫລັ້ມນີ້ໄດ້ບັນຈຸປະຫວັດ
ສາດສະໄໝຕໍ່ມາທີ່ເພິ່ນຂຽນໄວ້ລວມທັງຂໍ້ຄຳວາມເພີ່ມເຕີມໂດຍໂມໂຣໄນຜູ້ເປັນ
ລູກຊາຍຂອງມໍມອນ.

 3. ແຜ່ນຈາລຶກຂອງອີເທີຊຶ່ງເປັນປະຫວັດສາດຂອງຊາວຢາເຣັດ.ການບັນທຶກສ່ວນນີ້
ຖືກຫຍໍ້ໂດຍໂມໂຣໄນ,ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ເພີ່ມເຕີມເນື້ອຄຳວາມອະທິບາຍຂອງຕົນເອງໃສ່ໃນ
ນັ້ນແລະໄດ້ຮວມບັນທຶກໄວ້ໃນຫົວຂໍ້ຂອງ“ໜັງສືອີເທີ.”

 4. ແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງ ທີ່ ໄດ້ນ�ມາໂດຍຜູ້ ຄຳົນຂອງລີໄຮຊຶ່ງອອກຈາກເຢຣູ
ຊາເລັມ600ປີກ່ອນຄຳຣິສຕະສັກກະລາດ.ແຜ່ນຈາລຶກນີ້ໄດ້ບັນທຶກ“ໜັງສືຫ້າ
ເຫລັ້ມຂອງໂມເຊ,...ແລະພ້ອມດ້ວຍບັນທຶກຂອງຊາວຢິວຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ,...ລົງມາ
ເຖິງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການປົກຄຳອງຂອງເຊເດກີຢາກະສັດຂອງຊາວຢູດາແລະ
ຄຳ�ທ�ນາຍຂອງສາດສະດາຜູ້ສັກສິດ”(1ນີໄຟ5:11–13).ໄດ້ມີຄຳ�ກ່າວອ້າງມາ
ຈາກແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້,ກ່າວອ້າງຄຳ�ຂອງເອຊາຢາແລະສາດສະດາຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນ
ພຣະຄຳ�ພີຫລືບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນພຣະຄຳ�ພີໄດ້ປະກົດຢູ່ໃນພຣະຄຳ�ພີມໍມອນ.

ພຣະຄຳ�ພີມໍມອນປະກອບດ້ວຍພາກໃຫຍ່ສິບຫ້າພາກຫລືໝວດຍົກເວັ້ນພາກດຽວ
ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າໜັງສື,ຕາມທ�ມະດາແລ້ວຈະເປັນຕາມຊື່ຂອງຜູ້ຂຽນເລື່ອງເປັນສ່ວນ
ໃຫຍ່.ພາກສ່ວນທ�ອິດ(ໜັງສືຫົກສະບັບທ�ອິດສິ້ນສຸດດ້ວຍອອມໄນ)ແມ່ນການແປ
ຈາກແຜ່ນຈາລຶກນ້ອຍຂອງນີໄຟ.ຄຳ�ຂອງມໍມອນໄດ້ຖືກສອດໃສ່ຂັ້ນກາງໜັງສືອອມໄນ
ກັບໜັງສືໂມໄຊຢາເພື່ອຄຳ�ຂອງມໍມອນຈະໄດ້ຕໍ່ບັນທຶກໃນແຜ່ນຈາລຶກນ້ອຍເຂົ້າກັບການ
ຫຍໍ້ຂອງມໍມອນທີ່ເອົາມາຈາກແຜ່ນຈາລຶກໃຫຍ່.

ພາກທີ່ຍາວທີ່ສຸດແມ່ນເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ໂມໄຊຢາຈົນເຖິງມໍມອນບົດທີ7ລວມທັງການແປ
ຄຳວາມຫຍໍ້ຂອງມໍມອນຈາກແຜ່ນຈາລຶກໃຫຍ່ຂອງນີໄຟ.ພາກສະຫລຸບຈາກມໍມອນບົດ
ທີ8ໄປຈົນຈົບເຫລັ້ມແມ່ນໂມໂຣໄນຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງມໍມອນໄດ້ຈາລຶກໄວ້ຫລັງຈາກ
ສິ້ນສຸດການບັນທຶກຊີວະປະຫວັດຂອງບິດາຂອງເພິ່ນ.ແລ້ວໄດ້ເຮັດຄຳວາມຫຍໍ້ຂອງບັນທຶກ
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ຂອງຊາວຢາເຣັດໄວ້(ເປັນໜັງສືອີເທີ).ຕໍ່ມາເພິ່ນໄດ້ເພີ່ມເຕີມພາກທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າໜັງສືໂມ
ໂຣໄນ.

ໃນຫລືປະມານຄຳ.ສ.421,ໂມໂຣໄນ,ຜູ້ເປັນສາດສະດາ-ນັກປະຫວັດສາດຂອງຊາວ
ນີໄຟຄຳົນສຸດທ້າຍໄດ້ຜະນຶກບັນທຶກອັນສັກສິດນັ້ນແລະໄດ້ເຊື່ອງມັນໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າເພື່ອຈະໄດ້ນ�ອອກມາໃນຍຸກສຸດທ້າຍ,ດັ່ງທີ່ທ�ນາຍໄວ້ໂດຍສຸລະສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ
ຜ່ານສາດສະດາສະໄໝບູຮານຂອງພຣະອົງ.ໃນຄຳ.ສ.1823,ໂມໂຣໄນຜູ້ດຽວກັນນີ້ຜູ້ທີ່
ຟື້ນຄຳືນຊີວິດແລ້ວ,ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດແລ້ວມອບແຜ່ນຈາລຶກຊຶ່ງ
ມີອັກຂະລະໃຫ້ເພິ່ນ.

ກ່ຽວກັບສະບັບນີ້:ໜ້າວິເຄາະຕົ້ນສະບັບ,ຢູ່ກ່ອນໜ້າສາລະບານ,ຖືກຍົກເອົາມາຈາກ
ແຜ່ນຈາລຶກແລະເປັນຂໍ້ຄຳວາມສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສັກສິດ.ຄຳ�ນ�ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວເນີ້ງ,ດັ່ງເຊັ່ນຢູ່
ໃນ1ນີໄຟແລະຢູ່ກ່ອນໜ້າໂມໄຊຢາບົດທີ9,ກໍເປັນຂໍ້ຄຳວາມສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສັກສິດຄຳືກັນ.
ຄຳ�ນ�ທີ່ເປັນຕົວເນີ້ງ,ດັ່ງເຊັ່ນໃນຫົວຂໍ້ບົດ,ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ຄຳວາມຈາກສະບັບຕົ້ນແຕ່ຊ່ວຍໃນ
ການສຶກສາລວມທັງເພື່ອຄຳວາມສະດວກໃນການອ່ານ.

ຄຳວາມຜິດພາດເລັກໜ້ອຍທີ່ມີຢູ່ໃນປຶ້ມຖືກເກັບໄວ້ສະເໝີມາໃນພຣະຄຳ�ພີມໍມອນ
ສະບັບທີ່ໄດ້ພິມຜ່ານມາເປັນພາສາອັງກິດ.ສະບັບນີ້ບັນຈຸການດັດແປງທີ່ເໝາະສົມເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ເນື້ອຫາສອດຄຳ່ອງກັບຕົ້ນສະບັບກ່ອນການຈັດພິມແລະກັບການພິມຊຸດທ�ອິດ
ຊຶ່ງຮຽບຮຽງໂດຍສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດ.



ຮູບພາບປະກອບ
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ເບິ່ງ“ປະຈັກພະຍານຂອງສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດ,”ໜ້າxi–xiv
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ບົດທີ1

ນີໄຟເລີ່ມ ບັນທຶກກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນຂອງ
ລາວ—ລີໄຮເຫັນພາບນິມິດທີ່ເປັນເລົາໄຟ
ແລະອ່ານຈາກໜັງສືຄ�ທ�ນາຍ—ເພິ່ນ
ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ,ບອກລ່ວງໜ້າເຖິງ
ການສະເດັດມາຂອງພຣະເມຊີອາແລະ
ທ�ນາຍເຖິງຄວາມພິນາດທີ່ ຈະມາເຖິງ
ເມືອງເຢຣູຊາເລັມ—ເພິ່ນຖືກຊາວຢິວຂົ່ມ
ເຫັງ.ປະມານ600ປີກ່ອນຄ.ສ.

1 1 ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້ າ ກ ນີໄຟທີ່ໄດ້ເກີດຈາກ
ຂ ບິດາມານດາຄ ຜູ້ປະເສີດ,ສະນັ້ນຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຮັບການງ ສິດສອນມາແດ່ແລ້ວ
ໃນສິ່ງທີ່ຮຽນຮູ້ທັງໝົດຂອງບິດາຂອງຂ້າ

ພະເຈົ້າແລະໂດຍທີ່ ເຫັນຈ ຄວາມທຸກ
ຫລາຍຢ່າງໃນວັນເວລາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມໂດຍເປັນທີ່ໂປດປານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕະຫລອດວັນເວລາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂດຍທີ່ມີ
ຄວາມຮູ້ຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງເຖິງພຣະກະລຸນາ
ທິຄຸນແລະສ ຄວາມລຶກລັບຂອງພຣະເຈົ້າ,
ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເຮັດຊ ບັນທຶກກ່ຽວ
ກັບການປະຕິບັດງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນ
ວັນເວລາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
1 2ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດບັນທຶກ
ເປັນກ ພາສາຂອງບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍສິ່ງທີ່ຮຽນຮູ້ຂອງຊາວຢິວ
ແລະພາສາຂອງຊາວເອຢິບ.

1 1ກຄມພນີໄຟ,
ລູກຊາຍຂອງລີໄຮ.

 ຂຄພ68:25,28.
ຄມພພໍ່ແມ່,ບິດາມານດາ.

 ຄສພສ22:1.

 ງ ອນ1:1;ມຊຢ1:2–3.
ຄມພສອນ,ຜູ້
ສອນ,ຄູສອນ.

 ຈຄມພຍາກລ�ບາກ,
ຄວາມຍາກລ�ບາກ.

 ສຄມພຄວາມລຶກລັບ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.

 ຊຄມພພຣະຄ�ພີ.
 2ກມຊຢ1:2–4;

ມມ9:32–33.



ໜັງສືນີໄຟສະບັບທີໜຶ່ງ
ການປົກຄອງແລະການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງເພິ່ນ

ເລື່ອງລາວຂອງລີໄຮແລະຊາໄຣຢາພັນລະຍາຂອງເພິ່ນພ້ອມດ້ວຍລູກຊາຍສີ່ຄົນທີ່ມີຊື່
ວ່າ(ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ລູກກົກ)ເລມັນ,ເລມູເອນ,ແຊມ,ແລະນີໄຟ.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຕືອນ
ລີໄຮໃຫ້ອອກຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມເພາະເພິ່ນທ�ນາຍແກ່ຜູ້ຄົນກ່ຽວກັບຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍຂອງພວກເຂົາແລະພວກເຂົາພະຍາຍາມທ�ລາຍຊີວິດຂອງເພິ່ນ.ເພິ່ນເດີນທາງ
ສາມວັນເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານກັບຄອບຄົວຂອງເພິ່ນ.ນີໄຟພາພວກອ້າຍກັບ
ໄປແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມເພື່ອຕາມເອົາບັນທຶກຂອງຊາວຢິວ.ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບຄວາມທຸກ
ທໍລະມານຂອງເຂົາເຈົ້າ.ເຂົາເຈົ້າໄດ້ລູກສາວຂອງອິດຊະມາເອນມາເປັນເມຍ.ເຂົາເຈົ້າພາ
ຄອບຄົວອອກໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.ຄວາມທຸກທໍລະມານແລະຄວາມທຸກຂອງ
ເຂົາເຈົ້າໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.ການເດີນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າ.ເຂົາເຈົ້າມາເຖິງຜືນນ�ອັນ
ກວ້າງໃຫຍ່.ພວກອ້າຍຂອງນີໄຟກະບົດຕໍ່ລາວ.ລາວເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຍອມຈ�ນົນແລະ
ສ້າງເຮືອລ�ໜຶ່ງ.ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນບ່ອນນັ້ນວ່າອຸດົມສົມບູນ.ເຂົາເຈົ້າຂ້າມຜືນນ�ອັນກວ້າງ
ໃຫຍ່ໄປສູ່ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາແລະອື່ນໆ.ທັງນີ້ເປັນໄປຕາມເລື່ອງລາວຂອງນີໄຟຫລື
ອີກຄ�ໜຶ່ງຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟເປັນຜູ້ຂຽນບັນທຶກນີ້.



21ນີໄຟ1:3–11

1 3 ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ດີວາ່ບນັທຶກທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າກະທ�ນັ້ນເປັນກ ຄວາມຈງິເພາະຂາ້ພະ
ເຈົ້າເຮັດມັນດ້ວຍມືຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະ
ເຮດັຕາມຄວາມຮູ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ.
1 4 ເພາະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນໄລ
ຍະເລີ່ມຕົ້ນປີກ ທ�ອິດຂອງການປົກຄອງ
ຂອງຂ ເຊເດກີຢາກະສັດແຫ່ງຢູດາ(ລີໄຮ
ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນຄ ເຢຣູຊາເລັມ
ຕະຫລອດວັນເວລາຂອງເພິ່ນ)ແລະໃນ
ປີດຽວກັນນັ້ນໄດ້ມີງ ສາດສະດາຫລາຍ
ທ່ານມາທ�ນາຍຕໍ່ຜູ້ຄົນວ່າພວກເຂົາຕ້ອງ
ກັບໃຈຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມະຫານະຄອນຈ ເຢຣູ
ຊາເລັມຈະຕ້ອງຖືກທ�ລາຍ.
1 5ດັ່ ງ ນັ້ນ  ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກ ລີໄຮບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເມື່ອເພິ່ນອອກ
ໄປອະທິຖານຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແມ່ນອ້ອນວອນດ້ວຍສຸດຂ ໃຈເພື່ອ
ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ.
1 6 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນເມື່ອເພິ່ນ
ອະທິຖານຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ນັ້ນ,ມີກ ເລົາ
ໄຟມາສະຖິດຢູ່ເທິງກ້ອນຫີນຊື່ໜ້າຂອງ
ເພິ່ນ;ແລະເພິ່ນກໍໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນ
ຫລາຍເລື່ອງ;ເພາະສິ່ງທີ່ເພິ່ນເຫັນແລະໄດ້
ຍິນມານັ້ນຈຶ່ງເຮດັໃຫ້ຕົວຂອງເພິ່ນມີຄວາມ
ສະທ້ານຫວັ່ນໄຫວແລະສັ່ນຢ່າງຍິ່ງ.
1 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ

ໄດ້ກັບມາບ້ານຂອງເພິ່ນເອງທີ່ເມືອງເຢຣູ
ຊາເລັມ;ແລະໄດ້ລົ້ມຕົວລົງເທິງຕຽງນອນ
ຂອງເພິ່ນຢ່າງກ ໝົດກ�ລັງດ້ວຍພຣະວິນ
ຍານແລະສິ່ງທີ່ເພິ່ນໄດ້ເຫັນມາ.
1 8ແລະໂດຍໝົດກ�ລັງດ້ວຍພຣະວິນ
ຍານ,ເພິ່ນຈຶ່ງຖືກນ�ໄປໃນກ ພາບນິມິດ,
ຈົນວ່າເພິ່ນເຫັນຂ ຟ້າສະຫວັນເປີດ,ແລະ
ເພິ່ນຄິດວ່າເພິ່ນເຫັນພຣະເຈົ້າປະທັບຢູ່ທີ່
ພຣະທີ່ນັ່ງ,ຫຸ້ມລ້ອມໄປດ້ວຍເຫລົ່າທູດທັງ
ຫລາຍຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນຢູ່ໃນທ່າທາງກ�ລັງ
ຮ້ອງເພງແລະສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາຢູ່.
1 9ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເພິ່ນເຫັນຄົນຜູ້ໜຶ່ງລົງມາຈາກທ່າມກາງ
ສະຫວັນ,ແລະເພິ່ນເຫັນວ່າກ ລັດສະໝີ
ພາບຂອງຄົນຜູ້ນັ້ນເໜືອກວ່າລັດສະໝີ
ພາບຂອງດວງອາທິດໃນຕອນທ່ຽງວັນ.
1 10 ແລະເພິ່ນເຫັນຄົນອີກກ ສິບສອງຄົນ
ຕິດຕາມຜູ້ນັ້ນລົງມານ�ກັນ,ແລະຄວາມ
ສະຫວ່າງຂອງພວກເຂົາເໜືອກວ່າແສງ
ສະຫວ່າງຂອງດວງດາວໃນທ້ອງນະພາ.
1 11 ແລະຄົນເຫລົ່ານັ້ນລົງມາແລະອອກ
ໄປໃນຜືນແຜ່ນດິນໂລກ;ແລະຜູ້ທ�ອິດໄດ້
ມາຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະ
ມອບກ ໜັງສືໃຫ້ແກ່ເພິ່ນເຫລັ້ມໜຶ່ງ,ແລະ
ຂໍໃຫ້ເພິ່ນອ່ານ.

 3ກ1ນຟ14:30;
ມຊຢ1:6;
ອທ5:1–3;
ຄພ17:6.

 4ກ598ປີກ່ອນຄ.ສ.;ເບິ່ງ
ລ�ດັບປະຫວັດສາດ
ໃນພາກຫ້ອຍທ້າຍ.

 ຂ2ຂຄ36:10;
ຢມຢ52:3–5;
ອມນ1:15.

 ຄ1ຂຄ9:3.
 ງ 2ກສ17:13–15;

2ຂຄ36:15–16;

ຢມຢ7:25–26.
ຄມພສາດສະດາ.

 ຈຢມຢ26:18;
2ນຟ1:4;
ຮລມ8:20.

 5ກຄມພລີໄຮ,ບິດາຂອງນີໄຟ.
 ຂຢກບ5:16.
 6ກອພຍ13:21;

ຮລມ5:24,43;
ຄພ29:12;
ຈສ—ປ1:16.

 7ກດນອ10:8;
1ນຟ17:47;

ມຊ1:9–10;
ຈສ—ປ1:20.

 8ກ1ນຟ5:4.
ຄມພພາບນິມິດ.

 ຂອຊກ1:1;
ກຈກ7:55–56;
1ນຟ11:14;
ຮລມ5:45–49;
ຄພ137:1.

 9ກຈສ—ປ1:16–17.
 10ກຄມພອັກຄະສາວົກ.
 11ກອຊກ2:9.
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1 12 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ເພິ່ນອ່ານໜັງສືແລ້ວ,ເພິ່ນກໍເຕັມໄປດ້ວຍ
ກ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
1 13 ແລະເພິ່ນອ່ານ,ມີຄວາມວາ່:ວບິດັ,
ວບັິດ ແກ່ ເຢຣູ ຊາເ ລັມ, ເພາະ ເຮາົ ເ ຫັນ
ກ ຄວາມໜາ້ກຽດຊັງຂອງເຈົ້າ!ແທ້ຈງິແລ້ວ,
ແລະຫລາຍຢ່າງທີ່ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ອ່ານມາຫລາຍເລື່ອງກ່ຽວກັບຂ ເຢຣູ
ຊາເລັມ—ວາ່ມັນຈະຖືກທ�ລາຍພ້ອມກັບຜູ້
ອາໄສຢູ່ໃນນັ້ນ;ຄົນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ
ກໍຈະຕາຍດ້ວຍດາບ,ແລະຈ�ນວນໜຶ່ງກໍ
ຈະຖືກຄ ເອົາໄປເປັນຊະເລີຍໃນບາບີໂລນ.
1 14 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານແລະໄດ້
ເຫັນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າອັດສະຈັນ
ຫລາຍຢ່າງແລ້ວ,ເພິ່ນກໍໄດ້ທູນຂໍຫລາຍ
ຢ່າງຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຊັ່ນ:ໂອ້ອົງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່ເອີຍ
ວຽກງານຂອງພຣະອົງຊົງຍິ່ງໃຫຍ່ແລະ
ໜ້າອັດສະຈັນແທ້ໆ!ພຣະທີ່ນັ່ງຂອງພຣະ
ອົງຢູ່ສູງໃນຟ້າສະຫວັນ,ອ�ນາດແລະ
ພຣະກະລຸນາທິຄຸນແລະຄວາມເມດຕາ
ຂອງພຣະອົງມີຢູ່ ເໜືອຜູ້ ອາໄສທັງປວງ
ຂອງແຜ່ນດິນໂລກ;ແລະເພາະພຣະອົງມີ
ຄວາມເມດຕາ,ພຣະອົງຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ຜູ້ທີ່
ກ ມາຫາພຣະອົງຖືກທ�ລາຍ!
1 15 ແລະຕາມນີ້ຄືພາສາຂອງບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໃນການສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ
ຂອງເພິ່ນ;ເພາະຈິດວິນຍານຂອງເພິ່ນປິຕິ
ຍິນດີ,ແລະສຸດໃຈຂອງເພິ່ນອີ່ມເອີບເພາະ

ສິ່ງທີ່ເພິ່ນໄດ້ເຫັນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ສິ່ງທີ່ພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ສະແດງຕໍ່ເພິ່ນ.
1 16 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ,ນີໄຟ,ບໍ່ໄດ້
ເຮັດເລື່ອງລາວຄົບຖ້ວນເຖິງເລື່ອງທີ່ບິດາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກໄວ້,ເພາະເພິ່ນ
ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ຫລາຍເລື່ອງທີ່ເພິ່ນໄດ້ເຫັນ
ໃນພາບນິມິດແລະໃນຄວາມຝັນ;ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ຂຽນໄວ້ຫລາຍເລື່ອງທີ່ເພິ່ນກ ໄດ້
ທ�ນາຍແລະໄດ້ເວົ້າກັບລູກຫລານຂອງ
ເພິ່ນນ�ອີກ,ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ບັນທຶກ
ເລື່ອງລາວໄວ້ຄົບຖ້ວນ.
1 17 ແຕ່ ຂ້ າ ພະເຈົ້າຈະຂຽນເລື່ອງລາວ
ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນ
ວັນເວລາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ກ ຫຍໍ້ຂໍ້ຄວາມຈາກຂ ບັນທຶກຂອງ
ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກ
ຊຶ່ງເຮັດດ້ວຍມືຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ.ດັ່ງນັ້ນ
ຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າຫຍໍ້ບັນທຶກຂອງບິດາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຈະ
ຂຽນເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າເອງ.
1 18ສະນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງປາດຖະໜາ
ຈະໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຫລັງຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ສະແດງສິ່ງທີ່ໜ້າອັດສະຈັນຫລາຍຢ່າງ
ຕໍ່ລີໄຮ,ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ກ່ຽວກັບກ ຄວາມພິນາດຂອງເຢຣູຊາເລັມ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນໄດ້ອອກໄປໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ແລະເລີ່ມຕົ້ນຂ ທ�ນາຍແລະປະກາດກັບ
ພວກເຂົາເຖິງເລື່ອງທີ່ເພິ່ນໄດ້ເຫັນແລະ
ໄດ້ຍິນມາ.

 12ກຄພ6:15.
 13ກ2ກສ24:18–20;

2ຂຄ36:14.
 ຂ2ກສ23:27;24:2;

ຢມຢ13:13–14;
2ນຟ1:4.

 ຄ2ກສ20:17–18;

2ນຟ25:10;
ອມນ1:15.

 14ກແອວ5:33–36;
3ນຟ9:14.

 16ກ1ນຟ7:1.
 17ກ1ນຟ9:2–5.
 ຂ1ນຟ6:1–3;19:1–6;

2ນຟ5:29–33;
ຄພ10:38–46.

 18ກ2ນຟ25:9–10;
ຄພ5:20.

 ຂຄມພທ�ນາຍ,ການ
ທ�ນາຍ,ຄ�ທ�ນາຍ.
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1 19 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ຢິວໄດ້ກ ເຍາະເຍີ້ຍເພິ່ນເພາະເລື່ອງທີ່ເພິ່ນ
ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ກ່ຽວກັບພວກເຂົາ;ເພາະເພິ່ນ
ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ອັນແທ້ຈິງເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກເຂົາແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງ
ຂອງພວກເຂົາ;ແລະເພິ່ນໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ວ່າ
ເລື່ອງທີ່ເພິ່ນໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນ,ແລະ
ທັງເລື່ອງທີ່ເພິ່ນອ່ານຈາກໜັງສືເຫລັ້ມນັ້ນ
ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ປະຈັກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເຖິງ
ການສະເດັດມາຂອງຂ ພຣະເມຊີອາອົງ
ໜຶ່ງ,ແລະການໄຖ່ຂອງໂລກນ�ອີກ.
1 20 ແລະເມື່ອຊາວຢິວໄດ້ຍິນເຖິງເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ພວກເຂົາກໍຄຽດແຄ້ນໃຫ້ເພິ່ນ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເໝືອນກັນກັບຄຽດແຄ້ນໃຫ້
ສາດສະດາໃນສະໄໝກ່ອນ,ຜູ້ທີ່ພວກເຂົາ
ໄດ້ກ ຂັບໄລ່,ແລະແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່,
ແລະເຂັ່ນຂ້າ,ແລະຄົນເຫລົ່ານັ້ນກໍພະຍາ
ຍາມຊອກຫາຊີວິດຂອງເພິ່ນເໝືອນກັນ,
ເພື່ອຈະເອົາມັນໄປເສຍ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂາ້
ພະເຈົ້ານີໄຟຂໍສະແດງຕໍ່ທ່ານວ່າຂ ຄວາມ
ເມດຕາອັນລະອຽດອ່ອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າມີຢູ່ເໜືອທຸກຄົນທີ່ພຣະອົງເລືອກໄວ້,
ເປັນເພາະສັດທາຂອງພວກເຂົາ,ມັນຈຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຂັ້ມແຂງຈົນເຖິງອ�ນາດ
ການປົດປ່ອຍ.

ບົດທີ2

ລີໄຮອອກເດີນທາງພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ
ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານທີ່ຢູ່ຝັ່ງ
ທະເລແດງ—ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຖິ້ມຊັບສົມ

ບັດຂອງເຂົາເຈົ້າ—ລີໄຮໄດ້ຖວາຍເຄື່ອງ
ບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະສດິສອນ
ລູກຊາຍຂອງເພິ່ນໃຫ້ຮັກສາພຣະບັນ
ຍັດ—ເລມັນກັບເລມູເອນຈົ່ມໃຫ້ບິດາຂອງ
ຕົນ—ນີໄຟເຊື່ອຟັງແລະອະທິຖານໃນ
ສັດທາ;ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສັ່ງກັບນີໄຟ,ແລະ
ລາວໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງພວກ
ອ້າຍຂອງລາວ.ປະມານ600ປີກ່ອນຄ.ສ.

2 1 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາບິດາຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຝັນ
ແລະກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:ເຈົ້າເປັນສຸກແລ້ວ
ລີໄຮເພາະສິ່ງທີ່ເຈົ້າກະທ�ໄວ້,ແລະເພາະ
ເຈົ້າຊື່ສັດແລະປະກາດກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້
ເຖິງເລື່ອງທີ່ເຮົາສັ່ງເຈົ້າ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາ
ພະຍາຍາມຈະກ ເອົາຊີວິດຂອງເຈົ້າ.
2 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າກ ໄດ້ບັນຊາບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຢູ່ໃນຂ ຄວາມຝັນວ່າເພິ່ນຄວນຄ ນ�
ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນອອກໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານ.
2 3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ເປັນຄົນກ ເຊື່ອຟັງພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງເຮັດຕາມພຣະຄ�ທີ່
ພຣະອົງບັນຊາເພິ່ນ.
2 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ໄດ້ ອອກໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
ແລະເພິ່ນໄດ້ປະຖິ້ມເຮືອນຊານແລະ
ແຜ່ນດິນຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກຂອງເພິ່ນ,
ແລະຄ�ຂອງເພິ່ນ,ແລະເງິນຂອງເພິ່ນ,

 19ກ2ຂຄ36:15–16;
ຢມຢ25:4;
1ນຟ2:13;7:14.

 ຂຄມພພຣະເມຊີອາ.
 20ກຮລມ13:24–26.
 ຂແອວ34:38;

ຄພ46:15.
ຄມພເມດຕາ,ມີເມດ
ຕາ,ຄວາມເມດຕາ.

2 1ກ1ນຟ7:14.
 2ກ1ນຟ5:8;17:44.
 ຂຄມພຝັນ.

 ຄປຖກ12:1;
2ນຟ10:20;
ອທ1:42;
ອຣຮ2:3.

 3ກຄມພເຊື່ອຟັງ,ການ
ເຊື່ອຟັງ,ຟັງຄວາມ.
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ແລະຂອງມີຄ່າຂອງເພິ່ນ,ແລະບໍ່ໄດ້ເອົາ
ສິ່ງໃດໄປກັບເພິ່ນເລີຍ,ນອກຈາກຄອບ
ຄົວ,ແລະສະບຽງອາຫານ,ແລະຜ້າເຕັ້ນ,
ແລະກ ອອກໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
2 5ແລະເພິ່ນລົງມາເຖິງຊາຍແດນໃກ້ຝັ່ງ
ກ ທະເລແດງ;ແລະເພິ່ນເດີນທາງໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານໃນຊາຍແດນຊຶ່ງຢູ່ໃກ້
ທະເລແດງເຂົ້າໄປອີກ;ແລະເພິ່ນໄດ້ເດີນ
ທາງໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານກັບຄອບ
ຄົວຂອງເພິ່ນທີ່ມີຊາໄຣຢາ,ມານດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຄືຂ ເລມັນ,ເລມູເອນ,ແລະແຊມ.
2 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ເພິ່ນເດີນທາງໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານໄດ້
ສາມມື້,ເພິ່ນໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂອງເພິ່ນຂຶ້ນ
ໃນກ ຮ່ອມພູທີ່ຢູ່ແຄມຝັ່ງຂອງແມ່ນ�ສາຍ
ໜຶ່ງ.
2 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ໄດ້ສ້າງກ ແທ່ນບູຊາດ້ວຍຂ ຫີນ,ແລະທ�
ການຖວາຍເຄື່ອງບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ແລະຖວາຍຄວາມຄ ຂອບພຣະຄຸນ
ແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຮົາ.
2 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ຕັ້ງຊື່ແມ່ນ�ນັ້ນວ່າເລມັນ,ແລະມັນໄຫລ
ລົງສູ່ທະເລແດງ,ແລະຮ່ອມພູຢູ່ໃນຊາຍ
ແດນໃກ້ປາກແມ່ນ�ສາຍນັ້ນ.
2 9ແລະເມື່ອບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ
ວ່າ ແມ່ ນ� ໄຫລລົງ ໄປສູ່ອ່າງນ�ທະເລ
ແດງ,ເພິ່ນຈຶ່ງເວົ້າກັບເລມັນມີຄວາມວ່າ:
ໂອ້ຂໍໃຫ້ລູກຈົ່ງເປັນຄືກັນກັບແມ່ນ�ສາຍ

ນີ້ຊຶ່ງໄຫລໄປຫາອ່າງນ�ແຫ່ງຄວາມຊອບ
ທ�ທັງປວງຕະຫລອດເວລາດ້ວຍເທີ້ນ!
2 10 ແລະເພິ່ນເວົ້າກັບເລມູເອນອີກວ່າ:
ໂອ້ຂໍໃຫ້ລູກຈົ່ງເປັນເໝືອນດັ່ງຮ່ອມພູນີ້,
ຊຶ່ງໝັ້ນຄົງແລະແນ່ວແນ່,ແລະບໍ່ຫວັ່ນ
ໄຫວໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ!
2 11ບັດນີ້ເພິ່ນເວົ້າເຊັ່ນນີ້ ເພາະຄວາມ
ແຂງຄໍຂອງເລມັນກັບເລມູເອນ;ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ ພວກເຂົາໄດ້ກ ຈົ່ມໃຫ້ຂ ບິດາຂອງ
ພວກເຂົາຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງ,ເພາະ
ເພິ່ນເປັນຄົນເຫັນຄ ພາບນິມິດ,ແລະພາ
ພວກເຂົາອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມ,ແຜ່ນດິນ
ຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ຈາກຄ�ຂອງພວກເຂົາ,ແລະເງິນຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະຂອງມີຄ່າຂອງພວກເຂົາ
ໃຫ້ມາຕາຍຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
ແລະການນີ້ຄົນທັງສອງກ່າວວ່າເພິ່ນກະ
ທ�ໄປດ້ວຍຄວາມຄິດຝັນອັນໂງ່ຈ້າທີ່ເກີດ
ຂຶ້ນໃນໃຈຂອງເພິ່ນເອງ.
2 12 ແລະ  ເຖິ ງ ແມ່ນວ່າເລມັນກັບເລມູ
ເອນເປັນອ້າຍໃຫຍ່ກໍຕາມ,ແຕ່ພວກເຂົາ
ໄດ້ຈົ່ມໃຫ້ບິດາຂອງຕົນ.ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ຈົ່ມເພາະກ ບໍ່ຮູ້ການກະທ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າອົງນັ້ນຜູ້ສ້າງພວກເຂົາ.
2 13ພວກເຂົາທັງບໍ່ເຊື່ອວ່າເຢຣູຊາເລັມ,
ມະຫານະຄອນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່,ຈະກ ຖືກທ�
ລາຍໄດ້ ຕາມຄ�ເວົ້າຂອງສາດສະດາ.
ແລະພວກເຂົາເປັນເໝືອນດັ່ງຊາວຢິວຜູ້
ຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມ,ທີ່ພະຍາຍາມຈະເອົາຊີ
ວິດຂອງບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄປ.

 4ກ1ນຟ10:4;19:8.
 5ກ1ນຟ16:14;

ຄພ17:1.
 ຂຄມພເລມັນ.
 6ກ1ນຟ9:1.
 7ກປຖກ12:7–8;

ອພຍ24:4;ອຣຮ2:17.
 ຂອພຍ20:25;

ພບຍ27:5–6.
 ຄຄມພຂອບຄຸນ,ຂອບ

ໃຈ,ຄວາມຂອບຄຸນ.
 11ກ1ນຟ17:17.

ຄມພຈົ່ມ.
 ຂສພສ20:20.
 ຄ1ນຟ5:2–4.
 12ກມຊ4:6.
 13ກຢມຢ13:14;

1ນຟ1:13.
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2 14 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາ
ໃນຮ່ອມພູເລມູເອນ,ດ້ວຍກ ພະລັງ,ໂດຍ
ທີ່ເພິ່ນເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານ,ຈົນ
ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາຂ ສັ່ນຢູ່ຕໍ່ໜ້າເພິ່ນ.
ແລະເພິ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາອັບອາຍ
ຈົນພວກເຂົາບໍ່ກ້າຕໍ່ວ່າເພິ່ນ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກ
ເຂົາຈຶ່ງເຮັດຕາມທີ່ເພິ່ນບັນຊາ.
2 15 ແລະບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າອາໄສຢູ່
ໃນຜ້າເຕັ້ນ.
2 16 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້ານີໄຟໂດຍທີ່ມີອາຍຸໜ້ອຍຢູ່,ແຕ່ວ່າ
ມີຮ່າງກາຍສູງໃຫຍ່ແລະມີຄວາມປາດຖະ
ໜາອັນແຮງກ້າຢາກຮູ້ຈັກກ ຄວາມລຶກລັບ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້
ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ
ພຣະອົງໄດ້ຂ ສະເດັດມາຫາຂ້າພະເຈົ້າ,
ແລະເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄ ອ່ອນ
ລົງຈົນວ່າຂ້າພະເຈົ້າງ ເຊື່ອຄ�ເວົ້າທີ່ຈ ບິດາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າມາທັງໝົດ;ດັ່ງນັ້ນ,
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ກະບົດຕໍ່ເພິ່ນເໝືອນ
ດັ່ງພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
2 17 ແລະ ຂ້າ ພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບແຊມ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາວຮູ້ຈັກເລື່ອງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ປະຈັກແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ດ້ວຍພຣະວິນຍານສັກສິດຂອງພຣະອົງ.
ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວເຊື່ອ

ໃນຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
2 18 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງເລມັນກັບເລມູເອນບໍ່ເຊື່ອ
ຟັງຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະດ້ວຍ
ກ ຄວາມໂສກເສົ້າເພາະຄວາມແຂງກະດ້າງ
ຂອງໃຈຂອງພວກເຂົາ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້
ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເພື່ອພວກເຂົາ.
2 19 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຮັບສັ່ງກັບຂ້າພະເຈົ້າ,ມີ
ຄວາມວ່າ:ເຈົ້າເປັນສຸກແລ້ວນີໄຟເພາະ
ກ ສັດທາຂອງເຈົ້າ,ເພາະເຈົ້າສະແຫວງຫາ
ເຮົາຢ່າງພາກພຽນ,ດ້ວຍຄວາມຕ�ຕ້ອຍ
ໃນໃຈ.
2 20 ແລະຕາບໃດທີ່ເຈົ້າຈະຮັກສາບັນຍັດ
ຂອງເຮົາ,ເຈົ້າຈະກ ຮຸ່ງເຮືອງ,ແລະຈະຖືກ
ພາໄປຫາຂ ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນແຜ່ນດິນທີ່ເຮົາຕຽມໄວ້ໃຫ້
ເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນແຜ່ນດິນທີ່ປະເສີດ
ເລີດລ�ກວ່າແຜ່ນດິນອື່ນໃດທັງສິ້ນ.
2 21 ແລະຕາບໃດທີ່ພວກອ້າຍຂອງເຈົ້າ
ຍັງກະບົດຕໍ່ເຈົ້າ,ພວກເຂົາຈະຖືກກ ຕັດ
ອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
2 22 ແລະຕາບໃດທີ່ເຈົ້າຍັງຮັກສາບັນຍັດ
ຂອງເຮົາ,ເຈົ້າຈະຖືກກະທ�ໃຫ້ເປັນກ ຜູ້
ປົກຄອງແລະຜູ້ສອນພວກອ້າຍຂອງເຈົ້າ.
2 23 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນມື້ນັ້ນທີ່ພວກເຂົາ
ກະບົດຕໍ່ເຮົາ,ເຮົາຈະກ ສາບແຊ່ງພວກເຂົາ
ເຖິງຂະໜາດວ່າເປັນການສາບແຊ່ງຢ່າງ

 14ກຄມພອ�ນາດ.
 ຂ1ນຟ17:45.
 16ກຄມພຄວາມລຶກລັບ

ຂອງພຣະເຈົ້າ.
 ຂພສສ8:4;

ແອວ17:10;
ຄພ5:16.
ຄມພເປີດເຜີຍ,
ການເປີດເຜີຍ.

 ຄ1ກສ18:37;
ແອວ5:7.

 ງ 1ນຟ11:5.
 ຈຄມພສາດສະດາ;

ພໍ່,ມະຕະ.
 18ກແອວ31:24;

3ນຟ7:16.
 19ກ1ນຟ7:12;15:11.
 20ກຢຊ1:7;

1ນຟ4:14;
ມຊຢ1:7.

 ຂພບຍ33:13–16;
1ນຟ5:5;7:13;

ມຊ7:17–18.
ຄມພແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.

 21ກ2ນຟ5:20–24;
ແອວ9:13–15;38:1.

 22ກປຖກ37:8–11;
1ນຟ3:29.

 23ກພບຍ11:28;
1ນຟ12:22–23;
ຄພ41:1.
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ສາຫັດ, ແລະ ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີອ�ນາດ
ເໜືອກວ່າລູກຫລານຂອງເຈົ້າເວັ້ນເສຍແຕ່
ພວກເຂົາຈະກະບົດຕໍ່ເຮົາເໝືອນກັນ.
2 24 ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າພວກເຂົາ
ກະບົດຕໍ່ເຮົາ,ພວກເຂົາກໍຈະເປັນກ ໄພພິ
ບັດແກ່ລູກຫລານຂອງເຈົ້າ,ນີ້ເພື່ອຊ່ວຍ
ຂ ຕັກເຕືອນພວກເຂົາທາງຄວາມຊົງຈ�.

ບົດທີ3

ລູກຊາຍຂອງລີໄຮກັບຄືນໄປເຢຣູຊາເລັມ
ເພື່ ອ ເອົ າ ແຜ່ ນ ຈາລຶກທອງເຫລື ອງ—
ລາບານບໍ່ ຍອມມອບແຜ່ນຈາລຶກໃຫ້—
ນີໄຟຊັກຊວນແລະຊຸກຍູ້ພວກອ້າຍຂອງ
ລາວ—ລາບານຍຶດເອົາຊັບສົມບັດຂອງ
ເຂົາເຈົ້າແລະພະຍາຍາມຂ້າເຂົາເຈົ້າ—
ເລມັນກັບເລມູເອນຕີ ນີໄຟແລະແຊມ
ແລະທູດ ໄດ້ ຕ�ນິ ພວກເຂົາ. ປະມານ
600–592ປີກ່ອນຄ.ສ.

3 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້ານີໄຟຫລັງຈາກໄດ້ເວົ້າກັບພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າແລ້ວ,ກໍກັບມາຫາຜ້າເຕັ້ນຂອງ
ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
3 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ໄດ້ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າ,ມີຄວາມວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ
ພໍ່ຝັນເຫັນເລື່ອງໜຶ່ງໃນກ ຄວາມຝັນ,ຊຶ່ງໃນ
ຄວາມຝັນນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາພໍ່
ວ່າລູກກັບພວກອ້າຍຂອງລູກຕ້ອງກັບຄືນ
ໄປເຢຣູຊາເລັມ.
3 3 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ລາບານມີບັນທຶກຂອງ
ຊາວຢິວແລະກ ລ�ດັບການສືບເຊື້ອສາຍ

ຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພໍ່ຄືກັນ,ແລະມັນ
ໄດ້ຈາລຶກຢູ່ໃນແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງ.
3 4ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະເຈົ້າໄດ້ບັນຊາພໍ່ວ່າລູກ
ກັບພວກອ້າຍຂອງລູກຈະຕ້ອງກັບໄປບ້ານ
ຂອງລາບານ,ເພື່ອຊອກຫາບັນທຶກ,ແລະ
ນ�ເອົາມັນມາໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ
ບ່ອນນີ້.
3 5ແລະ ບັດນີ້, ຈົ່ງເບິ່ງພວກອ້າຍຂອງ
ລູກຈົ່ມ,ໂດຍກ່າວວ່າເລື່ອງທີ່ພໍ່ຂໍຮ້ອງໃຫ້
ພວກເຂົາເຮັດນັ້ນເປັນເລື່ອງຍາກ;ແຕ່ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພໍ່ບໍ່ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດ,ແຕ່
ມັນເປັນພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
3 6ສະນັ້ນຈົ່ງໄປເຖີດ,ລູກຂອງພໍ່,ແລະ
ລູກຈະເປັນທີ່ໂປດປານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ເພາະລູກກ ບໍ່ໄດ້ຈົ່ມ.
3 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເວົ້າກັບບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າວ່າ:ເຮົາກ ຈະໄປແລະເຮັດສິ່ງທີ່ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າບັນຊາເພາະເຮົາຮູ້ວ່າພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ໃຫ້ຂ ພຣະບັນຍັດກັບລູກ
ຫລານມະນຸດນອກຈາກພຣະອົງຈະຄ ຕຽມ
ທາງໄວ້ໃຫ້ເຂົາເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ສ�ເລັດໃນ
ສິ່ງທີ່ພຣະອົງບັນຊາເຂົາ.
3 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນຄ�ເວົ້າເຫລົ່າ
ນີ້ເພິ່ນກໍດີໃຈຢ່າງຍິ່ງ,ເພາະເພິ່ນຮູ້ວ່າຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ຮັບພອນຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ແລ້ວ.
3 9ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟກັບພວກອ້າຍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອອກເດີນທາງໄປໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ພ້ອມດ້ວຍຜ້າເຕັ້ນ,

 24ກຢຊ23:13;
ຜປ2:22–23.

 ຂ2ນຟ5:25.
3 2ກຄມພຝັນ.
 3ກ1ນຟ5:14.
 6ກຄມພການສະໜັບສະໜູນ

ຜູ້ນ�ຂອງສາດສະໜາຈັກ.
 7ກ1ຊມອ17:32;

1ກສ17:11–15.
ຄມພສັດທາ;
ເຊື່ອຟັງ,ການເຊື່ອ
ຟັງ,ຟັງຄວາມ.

 ຂຄມພພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.

 ຄປຖກ18:14;
ຟລປ4:13;
1ນຟ17:3,50;
ຄພ5:34.
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ເພື່ອຂຶ້ນໄປແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມ.
3 10 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພວກເຮົາຂຶ້ນມາເຖິງແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມ
ແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າກັບພວກອ້າຍໄດ້ປຶກສາ
ກັນ.
3 11 ແລະພວກເຮົາກ ຈົກສະຫລາກກັນ—
ວ່າຜູ້ໃດໃນຈ�ນວນພວກເຮົາຈະໄດ້ເຂົ້າ
ໄປໃນບ້ານຂອງລາບານ.ແລະເຫດການ
ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືສະຫລາກຕົກຢູ່ທີ່ເລມັນ;
ແລະເລມັນຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໄປໃນບ້ານລາບານ,
ແລະເວົ້າກັບລາວລະຫວ່າງທີ່ ນັ່ງ ຢູ່ໃນ
ບ້ານຂອງລາວ.
3 12 ແລະລາວໄດ້ຂໍບັນທຶກຊຶ່ງຈາລຶກໄວ້
ຢູ່ໃນແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງ,ຊຶ່ງມີກ ລ�
ດັບການສືບເຊື້ອສາຍຂອງບິດາຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າຈາກລາບານ.
3 13 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ, ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນ ຄື ລາບານໃຈຮ້າຍ, ແລະຈັບລາວ
ໂຍນອອກໄປຈາກບ່ອນຢູ່ຂອງຕົນ;ແລະ
ບໍ່ຍອມມອບບັນທຶກໃຫ້ແກ່ລາວ.ດັ່ງນັ້ນ,
ລາວຈຶ່ງກ່າວກັບລາວວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າເປັນ
ຂະໂມຍແລະເຮົາຈະຂ້າເຈົ້າ.
3 14 ແຕ່ເລມັນໜີໄປຈາກທີ່ຢູ່ຂອງລາວ,
ແລະເລົ່າເລື່ອງທີ່ລາບານກະທ�ໄປນັ້ນ
ກັບພວກເຮົາ.ແລະພວກເຮົາເລີ່ມເສົ້າສະ
ຫລົດໃຈຢ່າງຍິ່ງ,ແລະພວກອ້າຍຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າເກືອບຈະກັບໄປຫາບິດາຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
3 15 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ເຂົາວ່າ:ຕາບໃດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງພຣະ
ຊົນຢູ່ແລະຕາບໃດທີ່ພວກເຮົາຍັງມີຊີວິດ

ຢູ່,ພວກເຮົາຈະບໍ່ລົງໄປຫາບິດາຂອງພວກ
ເຮົາໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຈົນກວ່າຈະ
ສ�ເລັດໃນສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບັນຊາ
ພວກເຮົາ.
3 16ດັ່ງນັ້ນ,ໃຫ້ພວກເຮົາຊື່ສັດໃນການ
ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;
ສະນັ້ນໃຫ້ພວກເຮົາລົງໄປຫາແຜ່ນດິນຊຶ່ງ
ເປັນກ ມູນມໍລະດົກຂອງບິດາຂອງພວກ
ເຮົາ,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງເພິ່ນໄດ້ປະຖິ້ມຄ�ແລະ
ເງິນ,ແລະຂອງມີຄ່ານາໆປະການໄວ້.
ແລະທັງໝົດນີ້ເພິ່ນກະທ�ໄປເພາະຂ ພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
3 17 ເພາະເພິ່ນຮູ້ວ່າເຢຣູຊາເລັມຈະຕ້ອງ
ກ ຖືກທ�ລາຍເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້
ຄົນ.
3 18 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງຄົນເຫລົ່ານັ້ນກ ບໍ່ຍອມ
ຮັບຖ້ອຍຄ�ຂອງສາດສະດາ.ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າ
ຫາກບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າຍັງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ນັ້ນຫລັງຈາກເພິ່ນໄດ້ຮັບຂ ບັນຊາໃຫ້ໜີ
ຈາກແຜ່ນດິນແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນຈະຕ້ອງ
ຕາຍຄືກັນ.ດັ່ງນັ້ນ,ມັນຈຶ່ງຈ�ເປັນທີ່ເພິ່ນ
ຈະຕ້ອງໜີຈາກແຜ່ນດິນນັ້ນ.
3 19 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມນັເປັນຄວາມສະຫລຽວ
ສະຫລາດຂອງພຣະເຈົ້າວ່າພວກເຮົາຈະ
ໄດ້ກ ບັນທຶກເຫລົ່ານີ້,ເພື່ອຈະໄດ້ຮັກສາພາ
ສາຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄວ້ໃຫ້
ແກ່ລູກຫລານຂອງພວກເຮົາ;
3 20 ແລະເພື່ອພວກເຮົາຈະກ ຮັກສາຖ້ອຍ
ຄ�ຊຶ່ງເວົ້າດ້ວຍປາກຂອງສາດສະດາຜູ້ບໍລິ
ສຸດທັງຫລາຍໄວ້ໃຫ້ພວກເຂົາເໝືອນກັນ,
ຊຶ່ງພຣະວິນຍານແລະອ�ນາດຂອງພຣະ

 11ກນມຢ10:34;
ກຈກ1:26.

 12ກ1ນຟ3:3;5:14.
 16ກ1ນຟ2:4.
 ຂ1ນຟ2:2;4:34.

 17ກ2ຂຄ36:16–20;
ຢມຢ39:1–9;
1ນຟ1:13.

 18ກຄມພກະບົດ,ການກະບົດ.
 ຂ1ນຟ16:8.

 19ກອມນ1:17;
ມຊຢ1:2–6.

 20ກຄມພພຣະຄ�ພີ—ພຣະ
ຄ�ພີທີ່ຕ້ອງຮັກສາໄວ້.
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ເຈົ້າໄດ້ມອບໄວ້ກັບພວກເພິ່ນນັບແຕ່ການ
ເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂລກລົງມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນ
ນີ້.
3 21 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຕາມ
ພາສາຢ່າງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊັກຊວນພວກ
ອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ຊື່ສັດໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.
3 22 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ລົງໄປຫາແຜ່ນດິນຊຶ່ງເປັນ
ມູນມໍລະດົກຂອງພວກເຮົາ,ແລະພວກ
ເຮົາໄດ້ເຕົ້າໂຮມກ ຄ�ຂອງພວກເຮົາ,ແລະ
ເງິນຂອງພວກເຮົາ,ແລະຂອງມີຄ່າຂອງ
ພວກເຮົາເຂົ້າກັນ.
3 23 ແລະຫລັງຈາກພວກເຮົາເຕົ້າໂຮມ
ຂອງເຫລົ່ານີ້ເຂົ້າກັນແລ້ວ,ພວກເຮົາຈຶ່ງ
ກັບຂຶ້ນໄປຫາບ້ານຂອງລາບານອີກ.
3 24 ແລະ ເຫດການ ໄດ້ ບັ ງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາເຂົ້າໄປຫາລາບານ,ແລະຂໍ
ໃຫ້ລາວມອບບັນທຶກຊຶ່ງຈາລຶກໄວ້ຢູ່ໃນ
ກ ແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຮົາ,ແລະພວກເຮົາຈະມອບຄ�ຂອງພວກ
ເຮົາ,ແລະເງິນຂອງພວກເຮົາ,ແລະຂອງ
ມີຄ່າທັງໝົດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ແກ່ລາວ.
3 25 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ລາບານເຫັນຊັບສົມບັດຂອງພວກເຮົາ,
ແລະເຫັນວ່າມັນມີຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ
ຈຶ່ງມີກ ຄວາມໂລບມາກຢາກໄດ້ມັນ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ລາວໄດ້ຈັບພວກເຮົາໂຍນອອກ
ໄປ,ແລ້ວສັ່ງໃຫ້ຄົນໃຊ້ຂອງລາວໃຫ້ມາຂ້າ
ພວກເຮົາ,ເພື່ອລາວຈະໄດ້ຊັບສົມບັດຂອງ
ພວກເຮົາ.
3 26 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ໜີໄປຕໍ່ໜ້າຄົນໃຊ້ຂອງລາ
ບານ,ແລະພວກເຮົາຈ�ເປັນຕ້ອງປະຖິ້ມ
ຊັບສົມບັດຂອງພວກເຮົາໄວ້ທາງຫລັງ,
ແລະມັນຈຶ່ງຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງລາບານ.
3 27 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເ ກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ໜີເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານ,ແລະຄົນໃຊ້ຂອງລາບານຕິດຕາມ
ພວກເຮົາບໍ່ທັນ,ແລະພວກເຮົາໄດ້ລີ້ຊ່ອນ
ຕົວຢູ່ໃນຫວ່າງຫີນ.
3 28 ແລະ  ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເລມັນໄດ້ໃຈຮ້າຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະໃຈ
ຮ້າຍໃຫ້ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້ານ�ອີກ;ແລະ
ເລມູເອນກໍໃຈຮ້າຍເໝືອນກັນເພາະລາວ
ເຊື່ອຟັງຄ�ເວົ້າຂອງເລມັນ.ດັງນັ້ນເລມັນ
ກັບເລມູເອນໄດ້ເວົ້າກ ຄ�ຮຸນແຮງຕໍ່ພວກ
ເຮົາ, ຜູ້ເປັນນ້ອງຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ຕີພວກເຮົາດ້ວຍໄມ້.
3 29 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ຂະນະທີ່ພວກເຂົາກ�ລັງຕີພວກເຮົາດ້ວຍ
ໄມ້ຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ມາຢືນຢູ່ຕໍ່ ໜ້າພວກເຂົາ,ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາ,ມີຄວາມວາ່:
ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້າຈຶ່ງຕີນ້ອງດ້ວຍໄມ້?
ພວກເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກບໍວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ເລືອກລາວໃຫ້ເປັນຂ ຜູ້ປົກຄອງພວກເຈົ້າ,
ແລະອັນນີ້ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກ
ເຈົ້າ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຈົ້າຈົ່ງກັບຂຶ້ນໄປເຢຣູ
ຊາເລັມອີກ,ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະມອບ
ລາບານໃຫ້ຢູ່ໃນກ�ມືຂອງພວກເຈົ້າ.
3 30 ແລະຫລັງ ຈາກກ ທູດໄດ້ເວົ້າກັບ
ພວກເຮົາແລ້ວ,ເພິ່ນກໍຈາກໄປ.
3 31 ແລະຫລັງຈາກທູດໄດ້ຈາກໄປແລ້ວ,
ເລມັນກັບເລມູເອນເລີ່ມຕົ້ນກ ຈົ່ມອີກ,ໂດຍ

 22ກ1ນຟ2:4.
 24ກ1ນຟ3:3.
 25ກຄມພໂລບ,ຄວາມໂລບ.

 28ກ1ນຟ17:17–18.
 29ກ1ນຟ4:3;7:10.

ຄມພທູດ,ເທວະດາ.

 ຂ1ນຟ2:22.
 30ກ1ນຟ16:38.
 31ກຄມພຈົ່ມ.
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ກ່າວວ່າ:ມັນເປັນໄປໄດ້ແນວໃດທີ່ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະມອບລາບານໃຫ້ຢູ່ໃນກ�ມື
ຂອງພວກເຮົາ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ລາວເປັນຄົນມີ
ອ�ນາດ,ແລະລາວຍັງບັນຊາຄົນໄດ້ອີກ
ຫ້າສິບຄົນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນລາວຂ້າ
ຄົນໄດ້ເຖິງຫ້າສິບຄົນ;ແລ້ວເປັນຫຍັງຈະ
ຂ້າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້?

ບົດທີ4

ນີໄຟຂ້າລາ ບານໂດຍການບັນຊາຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະດ້ວຍກົນອຸບາຍຈຶ່ງ
ໄດ້ຮັບແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງໄວ້ໃນ
ຄວາມຄອບຄອງ—ໂຊຣ�ເລືອກເຂົ້າຮ່ວມ
ກັບຄອບຄົວຂອງລີໄຮໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານ.ປະມານ600–592ປີກ່ອນຄ.ສ.

4 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກອ້າຍ,ມີຄວາມວ່າ:
ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈົ່ງກັບຂຶ້ນໄປເຢຣູຊາເລັມ
ອີກ,ແລະຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈົ່ງກ ຊື່ສັດໃນ
ການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງມີອານຸພາບ
ຍິ່ງກວ່າຊາວໂລກທັງໝົດ,ແລ້ວເຫດໃດ
ຈະບໍ່ມີຂ ອານຸພາບຍິ່ງກວ່າລາບານກັບຄົນ
ຫ້າສິບຄົນຂອງລາວ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງ
ແມ່ນຄົນນັບໝື່ນຂອງລາວ?
4 2ສະນັ້ນຂໍໃຫ້ພວກເຮາົຂຶ້ນໄປ;ຂໍໃຫ້
ພວກເຮົາຈົ່ງກ ເຂັ້ມແຂງເໝືອນດັ່ງຂ ໂມເຊ;
ເພາະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບນ�ຄ ທະເລແດງແທ້ໆ
ແລະນ�ກໍໄດ້ແຍກອອກໄປທາງນັ້ນທາງນີ້,
ແລະບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີນ
ຜ່ານມາເທິງແຜ່ນດິນແຫ້ງອອກຈາກການ

ເປັນຊະເລີຍ,ແລະກອງທັບຂອງຟາຣາໂອ
ໄດ້ຕາມມາແລະຈົມຢູ່ໃນນ�ທະເລແດງນັ້ນ
4 3ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງພວກເຈົ້າຮູ້ວ່າເລື່ອງນີ້ມີ
ຈິງ;ແລະພວກເຈົ້າຮູ້ອີກວ່າກ ທູດໄດ້ເວົ້າ
ກັບພວກເຈົ້າແລ້ວ;ດັ່ງນັ້ນດ້ວຍເຫດໃດ
ພວກເຈົ້າຈຶ່ງສົງໃສອີກ?ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຂຶ້ນ
ໄປ;ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສາມາດປົດປ່ອຍພວກ
ເຮົາໄດ້,ເຖິງແມ່ນເໝືອນດັ່ງບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຮົາ,ແລະທ�ລາຍລາບານໄດ້,
ເຖິງແມ່ນເໝືອນດັ່ງຊາວເອຢິບ.
4 4ແລ້ວເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຄ�ເຫລົ່ານີ້,
ພວກເຂົາຍັງຄຽດແຄ້ນ,ແລະຍັງຈົ່ມຢູ່ຕໍ່
ໄປ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາຍັງໄດ້
ຕິດຕາມຂ້າພະເຈົ້າຂຶ້ນມາຈົນພວກເຮົາມາ
ເຖິງນອກກ�ແພງເມືອງເຢຣູຊາເລັມ.
4 5ແລະມັນເປັນຕອນກາງຄືນ;ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ພວກເຂົາລີ້ຢູ່ນອກກ�ແພງ.
ແລະຫລັງຈາກພວກເຂົາລີ້ແລ້ວ,ຂ້າພະ
ເຈົ້ານີໄຟກໍຫລົບຫລີກເຂົ້າໄປໃນເມືອງ
ແລະມຸ້ງໜ້າໄປທີ່ບ້ານຂອງລາບານ.
4 6ແລະພຣະວິນຍານໄດ້ກ ນ�ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄປ,ໂດຍບໍ່ຂ ຮູ້ລ່ວງໜ້າເຖິງສິ່ງທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າຄວນຈະເຮັດ.
4 7 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຂ້າພະເຈົ້າກໍເຂົ້າ
ໄປ,ແລະເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າມາຮອດໃກ້ບ້ານ
ຂອງລາບານ,ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຊາຍຄົນ
ໜຶ່ງ,ແລະລາວລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນຕໍ່ໜ້າ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະລາວເມົາເຫລົ້າອະງຸ່ນ.
4 8ແລະເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໄປໃກ້ກໍພົບ
ວ່າລາວຄືລາບານ.
4 9ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຫັນກ ດາບຂອງລາວ,
ແລະຂ້າ ພະເຈົ້າ ດຶງມັນອອກຈາກຝັກ;

4 1ກຄມພກ້າຫານ,ຄວາມກ້າ
ຫານ,ຢ່າງກ້າຫານ;ສັດທາ.

 ຂ1ນຟ7:11–12.
 2ກພບຍ11:8.

 ຂຄມພໂມເຊ.
 ຄອພຍ14:21;

1ນຟ17:26;ມຊຢ7:19.
 3ກ1ນຟ3:29–31;7:10.

 6ກຄມພດົນໃຈ,ການດົນ
ໃຈ;ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.

 ຂຮຣ11:8.
 9ກ2ນຟ5:14;ຄພ17:1.
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ແລະດ້າມຂອງມັນເປັນຄ�ສົດ,ແລະຝີມື
ອັນປານີດທີ່ສຸດ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ
ໃບດາບເຮັດດ້ວຍເຫລັກທີ່ມີຄ່າສູງທີ່ສຸດ.
4 10 ແລະ ເຫດ ການ ໄດ້ບັ ງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະວິນຍານກ ກະຕຸ້ນຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຂ້າ
ລາບານສາ,ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດຢູ່ໃນໃຈ
ວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ຄົນໃດເສຍ
ເລືອດເນື້ອຈັກເທື່ອ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງ
ຢຸດສະຫງັກບໍ່ຢາກຂ້າລາວ.
4 11 ແລະພຣະວິນຍານກ່າວກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງກ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມອບ
ລາວໃຫ້ຢູ່ໃນກ�ມືຂອງເຈົ້າ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າລາວພະຍາຍາມເອົາຊີວິດ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ແລ້ວ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລາວ
ບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ;ແລະລາວຍັງຂ ເອົາຊັບສົມບັດ
ຂອງພວກເຮົາໄປນ�ອີກ.
4 12 ແລະ  ເ ຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະວິນຍານໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າອີກ
ວ່າ:ຈົ່ງຂ້າລາວສາ,ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ມອບລາວໃຫ້ຢູ່ໃນກ�ມືຂອງເຈົ້າແລ້ວ;
4 13 ຈົ່ງເບິ່ງພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າກ ຂ້າຂ ຄົນ
ຊົ່ວເພື່ອນ�ເອົາຈຸດປະສົງອັນຊອບທ�ຂອງ
ພຣະອົງມາ.ການທີ່ຄົນຜູ້ດຽວຕາຍກໍຄ ດີ
ກວ່າປະຊາຊາດຈະເສື່ອມໂຊມແລະຕາຍ
ຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື.
4 14 ແລະບັດ ນີ້, ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟ
ໄດ້ຂໍ້ຄວາມນີ້,ຂ້າພະເຈົ້ານຶກເຖິງພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງໄດ້ຮັບສັ່ງກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ທີ່ມີ
ຄວາມວ່າ:ກ ຕາບໃດທີ່ລູກຫລານຂອງເຈົ້າ

ຈະຂ ຮັກສາບັນຍັດຂອງເຮົາ,ພວກເຂົາຈະ
ຄ ຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນງ ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.
4 15 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຄິດອີກວ່າ
ພວກເຂົາຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຕາມກົດຂອງໂມເຊບໍ່ໄດ້,ນອກ
ຈາກພວກເຂົາຈະມີກົດບັງຄັບ.
4 16 ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ອີກວ່າກ ກົດໄດ້
ຈາລຶກຢູ່ໃນແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງນັ້ນ.
4 17 ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ອີກວ່າພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າມອບລາບານໃຫ້ຢູ່ໃນກ�ມືຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າເພາະເຫດນີ້—ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້
ຮັບບັນທຶກຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ.
4 18ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຊື່ອຟັງສຽງ
ຮຽກຮ້ອງຂອງພຣະວິນຍານ,ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າຈັບລາບານໂດຍລວບຜົມຂອງລາວ,
ແລະຕັດຫົວຂອງລາວດ້ວຍກ ດາບຂອງ
ລາວເອງ.
4 19 ແລະຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕັດຫົວ
ຂອງລາວດ້ວຍດາບຂອງລາວເອງແລ້ວ,
ຂ້າພະເຈົ້າກໍເອົາເຄື່ອງແຕ່ງກາຍຂອງລາ
ບານມາສວມໃສ່ຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນທຸກຊິ້ນສ່ວນ;ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ຄາດເກາະເຄື່ອງປ້ອງກັນຂອງ
ລາວໄວ້ຮອບແອວ.
4 20 ແລະຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າປ່ຽນເຄື່ອງ
ແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄປຫາຄັງສົມບັດຂອງ
ລາບານ.ແລະໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມຸ້ງ
ໜ້າໄປຫາຄັງສົມບັດຂອງລາບານຢູ່ນັ້ນ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນກ ຄົນໃຊ້ຂອງລາ
ບານຜູ້ຖືກະແຈຄັງສົມບັດ.ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ບັນຊາລາວດ້ວຍສຽງຂອງລາບານ

 10ກແອວ14:11.
 11ກ1ຊມອ17:41–49.
 ຂ1ນຟ3:26.
 13ກ1ນຟ17:33–38;

ຄພ98:31–32.
 ຂຄມພຊົ່ວຮ້າຍ,

ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ.
 ຄແອວ30:47.
 14ກອມນ1:6;ມຊຢ2:22;

ອທ2:7–12.
 ຂຄມພພຣະບັນຍັດ

ຂອງພຣະເຈົ້າ.

 ຄ1ນຟ2:20.
 ງ 1ນຟ17:13–14;

ຢຄ2:12.
 16ກຄມພກົດຂອງໂມເຊ.
 18ກ1ຊມອ17:51.
 20ກ2ນຟ1:30.
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ໃຫ້ລາວເຂົ້າໄປໃນຄັງສົມບັດກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າ.
4 21 ແລະລາວຄິດວ່າຂ້າພະເຈົ້າເປັນລາ
ບານນາຍຂອງລາວ,ເພາະເຫັນເຄື່ອງແຕ່ງ
ກາຍກັບດາບທີ່ຄາດຢູ່ ແອວຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ.
4 22 ແລະລາວກໍໄດ້ສົນທະນາກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າກ່ຽວກັບພວກຜູ້ອາວຸໂສຂອງຊາວຢິວ,
ໂດຍຮູ້ວ່າລາບານນາຍຂອງລາວ,ອອກໄປ
ຢູ່ໃນບັນດາຄົນເຫລົ່ານັ້ນຕອນກາງຄືນ.
4 23 ແລະ  ຂ້າ ພະເຈົ້າ ໄດ້ເວົ້າກັບລາວ
ເໝືອນກັບວ່າເປັນລາບານແທ້ໆ.
4 24 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບລາວອີກ
ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາອັກຂະລະ,ຊຶ່ງຢູ່ໃນ
ກ ແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງໄປໃຫ້ພວກ
ອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຜູ້ຢູ່ນອກກ�ແພງ.
4 25 ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ລາວຕິດຕາມ
ຂ້າພະເຈົ້າອອກໄປນ�.
4 26 ແລະລາວໂດຍທີ່ຄິດວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ເວົ້າເຖິງພີ່ນ້ອງຮ່ວມສາດສະໜາຈັກ,ແລະ
ຄິດວ່າຂ້າພະເຈົ້າເປັນລາບານແທ້ໆຊຶ່ງຂ້າ
ພະເຈົ້າຂ້າເສຍແລ້ວ,ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້
ຕິດຕາມຂ້າພະເຈົ້າໄປ.
4 27 ແລະຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ�ລັງອອກ
ໄປຫາພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່ນອກ
ກ�ແພງ,ລາວກໍຍັງເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ຫລາຍໆເທື່ອກ່ຽວກັບພວກຜູ້ອາວຸໂສຂອງ
ຊາວຢິວ.
4 28 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ເລມັນ ເຫັນຂ້າພະເຈົ້າ ກໍຕົກໃຈຢ່າງຍິ່ງ,
ແລະເລມູເອນກັບແຊມກໍເໝືອນກັນ.ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ໜີໄປຕໍ່ໜ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;
ເພາະພວກເຂົາຄິດວ່າຂ້າພະເຈົ້າເປັນລາ
ບານ,ແລະຄິດວ່າລາວໄດ້ຂ້າຂ້າພະເຈົ້າ

ເສຍແລ້ວແລະພະຍາຍາມຈະເອົາຊີວິດ
ຂອງພວກເຂົານ�ອີກ.
4 29 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າເອີ້ນພວກເຂົາ,ແລະພວກເຂົາໄດ້
ຍິນສຽງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາ
ຈຶ່ງໄດ້ຢຸດໜີຈາກຂ້າພະເຈົ້າ.
4 30 ແລະ  ເຫດການ ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອຄົນໃຊ້ຂອງລາບານເຫັນພວກອ້າຍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ລາວກໍເລີ່ມຕົວສັ່ນແລະ
ເກືອບໜີໄປຕໍ່ໜ້າຂ້າພະເຈົ້າແລະກັບໄປ
ນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ.
4 31 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໂດຍທີ່
ເປັນຄົນຮ່າງກາຍສູງໃຫຍ່,ແລະໂດຍທີ່
ໄດ້ ຮັບກ ກ�ລັງມະຫາສານຈາກພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້ານ�ອີກ,ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງ
ໄດ້ເຂົ້າຈັບຄົນໃຊ້ຂອງລາບານ,ແລະຍຶດ
ລາວໄວ້,ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລາວໜີໄປ.
4 32 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບລາວ,ວ່າຖ້າຫາກລາວ
ຈະເຊື່ອຟັງຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຕາບ
ໃດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງພຣະຊົນຢູ່,ຕາບ
ໃດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຍັງມີຊີວິດຢູ່,ຖ້າຫາກລາວ
ຈະເຊື່ອຟັງຄ�ເວົ້າຂອງພວກເຮົາ,ພວກ
ເຮົາກໍຈະໄວ້ຊີວິດລາວ.
4 33 ແລະຂ້ າ ພະ ເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບລາວ
ດ້ວຍກ ຄ�ສາບານ,ວ່າບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ;ລາວ
ຈະເປັນອິດສະລະຄືກັນກັບພວກເຮົາຖ້າ
ຫາກລາວຈະລົງໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານກັບພວກເຮົາ.
4 34 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບລາວອີກ,
ມີຄວາມວ່າ:ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ ບັນຊາ
ໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດສິ່ງນີ້ແທ້ໆ;ແລະພວກ
ເຮົາຈະບໍ່ພາກພຽນໃນການຮັກສາພຣະບັນ
ຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ?ສະນັ້ນ,ຖ້າ

 24ກ1ນຟ3:12,19–24;
5:10–22.

 31ກມຊຢ9:17;
ແອວ56:56.

 33ກຄມພຄ�ສາບານ.
 34ກ1ນຟ2:2;3:16.
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ຫາກ ເຈົ້າຈະລົງໄປຫາບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ເຈົ້າກໍຈະມີ
ສ່ວນກັບພວກເຮົາ.
4 35 ແລ ະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກ ໂຊຣ�ໄດ້ມີກ�ລັງໃຈຂຶ້ນຈາກຄ�ເວົ້າທີ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າໄປແລ້ວ.ບັດນີ້ໂຊຣ�ຄືຊື່
ຂອງຄົນໃຊ້;ແລະລາວສັນຍາວ່າລາວຈະ
ລົງໄປຫາບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະລາວໄດ້
ໃຫ້ຄ�ສາບານກັບພວກເຮົາອີກວ່າລາວ
ຈະຢູ່ກັບພວກເຮົານັບແຕ່ເວລານັ້ນເປັນ
ຕົ້ນໄປ.
4 36 ແລ້ວພວກເຮົາປາດຖະໜາຢາກໃຫ້
ລາວຢູ່ກັບພວກເຮົາເພາະເຫດນີ້,ຄືຊາວ
ຢິວຈະບໍ່ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບການໜີໄປຫາຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານຂອງພວກເຮົາ,ຢ້ານ
ວ່າພວກເຂົາຈະໄລ່ຕາມມາແລະທ�ຮ້າຍ
ພວກເຮົາ.
4 37 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ໂຊຣ�ໄດ້ ໃຫ້ກ ຄ�ສາບານກັບພວກເຮົາ
ແລ້ວ,ຄວາມຢ້ານກົວຂອງພວກເຮົາກ່ຽວ
ກັບລາວກໍໝົດໄປ.
4 38 ແ ລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກ ເຮົ າ ນ� ແຜ່ນ ຈາລຶກທອງເຫລືອງ
ແລະຄົນໃຊ້ຂອງລາບານ,ແລະອອກໄປ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ແລະເດີນທາງ
ໄປຫາຜ້າເຕັ້ນຂອງບິດາຂອງພວກເຮົາ.

ບົດທີ5

ຊາໄຣຢາຈົ່ມໃຫ້ລີໄຮ—ທັງສອງປິຕິຍິນ
ດີໃນການກັບມາຂອງພວກລູກຊາຍຂອງ

ເຂົາເຈົ້າ—ເຂົາເຈົ້າຖວາຍເຄື່ອງບູຊາ—
ແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງບັນຈຸການບັນທຶກ
ຂອງໂມເຊແລະສາດສະດາຄົນອື່ນໆ—
ລີໄຮເປັນຜູ້ສືບຕະກຸນຂອງໂຢເຊັບ—ລີໄຮ
ທ�ນາຍກ່ຽວກັບລູກຫລານຂອງເພິ່ນແລະ
ກ່ຽວກັບການຮັກສາແຜ່ນຈາລຶກໄວ.້ປະ
ມານ600–592ປີກ່ອນຄ.ສ.

5 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກພວກເຮົາລົງມາຫາບິດາຂອງພວກ
ເຮົາໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ເພິ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີ,ແລະ
ກ ຊາໄຣຢາແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍດີໃຈຢ່າງ
ຍິ່ງ,ເພາະເພິ່ນໄດ້ເປັນທຸກເພາະພວກເຮົາ
ແທ້ໆ.
5 2 ເພາະເພິ່ນຄິດວ່າພວກເຮົາຕາຍເສຍ
ແລ້ວໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;ແລະເພິ່ນ
ໄດ້ ຈົ່ມ ໃຫ້ ບິດາ ຂອງຂ້າພະເຈົ້ານ�ອີກ,
ໂດຍບອກເພິ່ນວ່າເພິ່ນເປັນຄົນຊ່າງເຫັນ
ພາບ;ມີຄວາມວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງເຈົ້ານ�ພວກ
ເຮົາອອກມາຈາກແຜ່ນດິນຊຶ່ງເປັນມູນມໍ
ລະດົກຂອງພວກເຮົາ,ແລະຂ້ອຍໄດ້ເສຍ
ລູກຊາຍໄປໝົດແລ້ວ,ແລະພວກເຮົາກ�
ລັງຈະຕາຍຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
5 3ແລະດ້ວຍພາສາຢ່າງນີ້ທີ່ມານດາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈົ່ມໃຫ້ບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ.
5 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືບິດາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບເພິ່ນ,ມີຄວາມ
ວ່າ:ຂ້ອຍຮູ້ວ່າຂ້ອຍເປັນຄົນຊ່າງກ ເຫັນ
ພາບ;ເພາະຖ້າຫາກຂ້ອຍບໍ່ເຫັນເລື່ອງ
ຕ່າງໆຂອງພຣະເຈົ້າໃນຂ ພາບແລ້ວຂ້ອຍ

 35ກ1ນຟ16:7;
2ນຟ5:5–6.
ຄມພໂຊຣ�,ຊາວໂຊຣ�.

 37ກຢຊ9:1–21;

ປຍຈ5:4.
ຄມພຄ�ສາບານ.

5 1ກຄມພຊາໄຣຢາ.
 4ກ1ນຟ2:11.

 ຂ1ນຟ1:8–13.
ຄມພພາບນິມິດ.
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ຈະບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະກະລຸນາທິຄຸນຂອງພຣະ
ເຈົ້າ, ແຕ່ ຈະຍັງຢູ່ ທີ່ເຢຣູ ຊາເລັມ, ແລະ
ຕາຍກັບພີ່ນ້ອງຂອງຂ້ອຍ.
5 5ແຕ່ຈົ່ງເ ບິ່ງ, ຂ້ອຍໄດ້ຮັບ ກ ແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ,ຊຶ່ງໃນສິ່ງນີ້ຂ້ອຍປິຕິຍິນ
ດີ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຂ້ອຍຂ ຮູ້ວ່າພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະປົດປ່ອຍພວກລູກຊາຍຂອງ
ຂ້ອຍໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງລາບານ,ແລະ
ນ�ພວກເຂົາລົງມາຫາພວກເຮົາໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານອີກ.
5 6ແລະດ້ວຍພາສາຢ່າງນີ້,ລີໄຮບິດາ
ຂອງຂ້າ ພະເຈົ້າ ໄດ້ ປອບໃຈຊາໄຣຢາ
ມານດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເດີນທາງຢູ່ໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານຂຶ້ນໄປຫາແຜ່ນດິນເຢຣູ
ຊາເລັມເພື່ອເອົາບັນທຶກຂອງຊາວຢິວ.
5 7ແລະເມື່ອພວກເຮົາກັບມາເຖິງຜ້າເຕັ້ນ
ຂອງບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພວກເພິ່ນກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີ,
ແລະມານດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍສະບາຍໃຈ
ຂຶ້ນ.
5 8ແລະ ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າ, ມີຄວາມວ່າ: ບັດ
ນີ້ຂ້ອຍຮູ້ແນ່ນອນວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ກ ບັນຊາສາມີຂອງຂ້ອຍໃຫ້ໜີມາໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;ແທ້ ຈິງ ແລ້ວ, ແລະ
ຂ້ອຍຮູ້ເຖິງຄວາມແນ່ນອນອີກວ່າພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າປົກປ້ອງພວກລູກຊາຍຂອງຂ້ອຍ,
ແລະປົດປ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມື
ຂອງລາບານ,ແລະປະທານອ�ນາດໃຫ້

ພວກເຂົາເພື່ອຈະຂ ສ�ເລັດໃນສິ່ງທີ່ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າບັນຊາພວກເຂົາ.ແລະເພິ່ນໄດ້
ເວົ້າດ້ວຍພາສາຢ່າງນີ້.
5 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ທັງສອງມີຄວາມປິຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງ,ແລະ
ໄດ້ຖວາຍກ ເຄື່ອງບູຊາແລະເຄື່ອງເຜົາແດ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ຖວາຍ
ຂ ຄວາມຂອບພຣະຄຸນແດ່ພຣະເຈົ້າຂອງ
ອິດສະຣາເອນ.
5 10 ແລະ ຫລັງຈາກພວກເພິ່ນຖວາຍ
ຄວາມຂອບພຣະຄຸນແດ່ພຣະເຈົ້າຂອງ
ອິດສະຣາເອນແລ້ວ,ລີໄຮບິດາຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ຈັບເອົາບັນທຶກຊຶ່ງຈາລຶກໄວ້ໃນ
ກ ແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງຂຶ້ນມາ,ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ຄົ້ນຄວ້າມັນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ.
5 11 ແລະເພິ່ນເຫັນວ່າມັນປະກອບດ້ວຍ
ກ ໜັງສືຫ້າເຫລັ້ມຂອງໂມເຊ,ຊຶ່ງໃຫ້ເລື່ອງ
ລາວເຖິງການສ້າງໂລກ,ແລະເຖິງອາດາມ
ແລະເອວາຜູ້ເປັນບິດາມານດາຜູ້ທ�ອິດ
ຂອງພວກເຮົານ�ອີກ;
5 12 ແລະກ ບັນທຶກຂອງຊາວຢິວຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ,
ຈົນລົງມາເຖິງໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນການປົກຄອງ
ຂອງເຊເດກີຢາ,ກະສັດແຫ່ງຢູດານ�ອີກ;
5 13 ແລະຄ�ທ�ນາຍຂອງສາດສະດາຜູ້
ບໍລິສຸດ,ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ,ຈົນລົງມາເຖິງໄລຍະ
ເລີ່ມຕົ້ນການປົກຄອງຂອງກ ເຊເດກີຢາ
ນ�ອີກ;ແລະຄ�ທ�ນາຍຫລາຍຂໍ້ຊຶ່ງເວົ້າ
ດ້ວຍປາກຂອງຂ ເຢເຣມີຢາ.
5 14 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື,

 5ກ1ນຟ2:20;18:8,22–23.
ຄມພແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.

 ຂຄມພສັດທາ.
 8ກ1ນຟ2:2.
 ຂ1ນຟ3:7.
 9ກມຊຢ2:3;

3ນຟ9:19–20.

ຄມພກົດຂອງໂມເຊ.
 ຂຄມພຂອບຄຸນ,ຂອບ

ໃຈ,ຄວາມຂອບຄຸນ.
 10ກ1ນຟ4:24,38;13:23.

ຄມພແຜ່ນຈາລຶກ
ທອງເຫລືອງ.

 11ກ1ນຟ19:23.
ຄມພເພັນຕາຕຸກ.

 12ກ1ຂຄ9:1.
ຄມພພຣະຄ�ພີ.

 13ກ2ກສ24:18;
ຢມຢ37:1.

 ຂອຊຣ1:1;
ຢມຢ36:17–32;
1ນຟ7:14;
ຮລມ8:20.
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ລີໄຮບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບລ�ດັບ
ການສືບເຊື້ອສາຍຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ເພິ່ນໃນກ ແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງນ�
ອີກ.ດັ່ງນັ້ນ,ເພິ່ນຈຶ່ງຮູ້ວ່າເພິ່ນເປັນຜູ້ສືບ
ຕະກຸນຂອງຂ ໂຢເຊັບ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ
ໂຢເຊັບຜູ້ທີ່ເປັນລູກຊາຍຂອງຄ ຢາໂຄບ
ຄົນທີ່ຖືກງ ຂາຍໄປຫາເອຢິບ,ແລະເປັນຜູ້
ທີ່ໄດ້ຮັບການບ�ລຸງຈ ຮັກສາໂດຍພຣະຫັດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເພື່ອລາວຈະໄດ້ບ�
ລຸງຮັກສາຢາໂຄບ,ຜູ້ເປັນບິດາຂອງລາວ,
ແລະຄອບຄົວຂອງເພິ່ນທັງໝົດໃຫ້ພົ້ນ
ຈາກຄວາມຕາຍດ້ວຍຄວາມອຶດຢາກ.
5 15 ແລະພຣະເຈົ້າອົງດຽວກັນນັ້ນຜູ້ບ�
ລຸງຮັກສາພວກເຂົາ,ໄດ້ກ ນ�ພວກເຂົາໃຫ້
ພົ້ນຈາກການເປັນຊະເລີຍແລະໃຫ້ພົ້ນ
ຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບ.
5 16 ແລະລີໄຮບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຄົ້ນພົບລ�ດັບການສືບເຊື້ອສາຍຂອງບັນ
ພະບຸລຸດຂອງເພິ່ນ.ແລະລາບານກໍເປັນ
ຜູ້ສືບຕະກຸນຂອງກ ໂຢເຊັບເໝືອນກັນ,ດັ່ງ
ນັ້ນລາບານແລະບັນພະບຸລຸດຂອງເພິ່ນ
ຈຶ່ງໄດ້ຮັກສາບັນທຶກນີ້ໄວ້.
5 17 ແລະບັດນີ້ເມື່ອບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເຫັນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ທັງໝົດ,ເພິ່ນກໍເຕັມໄປ
ດ້ວຍພຣະວິນຍານ,ແລະເລີ່ມທ�ນາຍ
ກ່ຽວກັບລູກຫລານຂອງເພິ່ນ—
5 18ວ່າແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງເຫລົ່ານີ້
ຈະເຂົ້າໄປຫາທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກຕະກຸນ,
ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄົນທັງປວງຜູ້ເປັນ
ລູກຫລານຂອງເພິ່ນ.

5 19ດັ່ ງນັ້ນ, ເພິ່ນກ່າວວ່າ ແຜ່ນຈາລຶກ
ທອງເຫລືອງເຫລົ່ານີ້ຈະບໍ່ຖືກທ�ລາຍ
ກ ເລີຍ;ທັງຈະບໍ່ມົວໝອງຕໍ່ໄປອີກໂດຍກາ
ລະເວລາ.ແລະເພິ່ນໄດ້ທ�ນາຍໄວ້ຫລາຍ
ເລື່ອງກ່ຽວກັບລູກຫລານຂອງເພິ່ນ.
5 20 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຈົນ
ເຖິງເວລານີ້ຂ້າພະເຈົ້າກັບບິດາຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ຮັກສາພຣະບັນຍັດດັ່ງທີ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າບັນຊາພວກເຮົາ.
5 21 ແລະພວກເຮົ າໄດ້ຮັບບັນທຶກຊຶ່ງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບັນຊາພວກເຮົາ,ແລະຄົ້ນ
ຄວ້າມັນແລະພົບວ່າເປັນສິ່ງເພິ່ງປາດຖະ
ໜາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນກ ມີຄຸນຄ່າຫລາຍ
ຕໍ່ພວກເຮົາເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຮົາຂ ຮັກ
ສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄວ້
ເພື່ອລູກຫລານຂອງພວກເຮົາ.
5 22ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງເປັນຄວາມສະຫລຽວ
ສະຫລາດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ພວກ
ເຮົາຈະເອົາມັນໄປນ�,ເວລາເດີນທາງໄປ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານໄປຫາແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.

ບົດທີ6

ນີໄຟບັນທຶກເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າ—
ຈຸດປະສົງຂອງນີໄຟແມ່ນຢາກຊັກຊວນ
ໃຫ້ມະນຸດເຂົ້າມາຫາພຣະເຈົ້າຂອງອັບຣາ
ຮາມແລະໄດ້ຮັບຄວາມລອດ.ປະມານ
600–592ປີກ່ອນຄ.ສ.

6 1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟຈະບໍ່ກ່າວ

 14ກ1ນຟ3:3,12.
ຄມພແຜ່ນຈາລຶກ
ທອງເຫລືອງ.

 ຂ2ນຟ3:4;
ແອວ10:3.
ຄມພໂຢເຊັບ,ລູກ
ຊາຍຂອງຢາໂຄບ.

 ຄຄມພຢາໂຄບ,ລູກ
ຊາຍຂອງອີຊາກ.

 ງ ປຖກ37:29–36.
 ຈປຖກ45:4–5.
 15ກອພຍ13:17–18;

ອມ3:1–2;
1ນຟ17:23–31;

ຄພ103:16–18;136:22.
 16ກ1ນຟ6:2.
 19ກແອວ37:4–5.
 21ກຄມພພຣະຄ�ພີ—ຄຸນ

ຄ່າຂອງພຣະຄ�ພີ.
 ຂ2ນຟ25:26.



161ນີໄຟ6:2–7:3

ເຖິງລ�ດັບການສືບເຊື້ອສາຍຂອງບັນພະ
ບຸລຸດຂອງບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນສ່ວນ
ກ ນີ້ຂອງບັນທຶກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ທັງຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະບໍ່ກ່າວໃນຂ ແຜ່ນຈາລຶກທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າກ�ລັງຂຽນຢູ່ໃນຕອນໃດເລີຍ;ເພາະ
ມັນໄດ້ກ່າວມາແລ້ວໃນບັນທຶກຊຶ່ງຄ ບິດາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຮັກສາໄວ້;ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຂຽນມັນໄວ້ໃນບັນທຶກນີ້.
6 2 ເພາະເປັນການພຽງພໍສ�ລັບຂ້າພະ
ເຈົ້າທີ່ຈະກ່າວວ່າພວກເຮົາເປັນຜູ້ສືບຕະ
ກຸນຂອງກ ໂຢເຊັບ.
6 3ແລະບໍ່ ສ�ຄັນກັບຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຈະ
ເຈາະຈົງໃຫ້ເລື່ອງລາວໂດຍຄົບຖ້ວນກ່ຽວ
ກັບທຸກເລື່ອງຂອງບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ເພາະຂຽນໄວ້ບໍ່ໄດ້ໃນກ ແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່າ
ນີ້,ເພາະຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາຈະໃຫ້ມີ
ບ່ອນໄວ້ສ�ລັບຂຽນເລື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ.
6 4 ເພາະຄວາມຕັ້ງໃຈອັນເຕັມປ່ຽມຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າກໍເພື່ອຈະກ ຊັກຊວນມະນຸດໃຫ້
ເຂົ້າຂ ມາຫາພຣະເຈົ້າຂອງອັບຣາຮາມ,
ແລະພຣະເຈົ້າຂອງອີຊາກ,ແລະພຣະ
ເຈົ້າຂອງຢາໂຄບ,ແລະຮັບຄວາມລອດ.
6 5ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ຂຽນເລື່ອງອັນ
ເປັນທີ່ກ ພໍໃຈຂອງໂລກ,ແຕ່ຂຽນເລື່ອງອັນ
ທີ່ພໍພຣະໄທຂອງພຣະເຈົ້າແລະພໍໃຈຄົນ
ຜູ້ບໍ່ໄດ້ເປັນຂອງໂລກ.
6 6ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຄ�ສັ່ງກັບ
ລູກຫລານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ວ່າພວກເຂົາ
ຈະຕ້ອງບໍ່ໃຊ້ບ່ອນໃນແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່າ
ນີ້ໄປດ້ວຍເລື່ອງທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າສ�ລັບລູກ
ຫລານມະນຸດ.

ບົດທີ7

ພວກລູກຊາຍຂອງລີໄຮກັບຄືນໄປເຢຣູ
ຊາເລັມແລະອິດຊະມາເອນກັບຄອບຄົວ
ຕົກລົງໃຈມາຮ່ວມກັບພວກລີໄຮ—ເລມັນ
ແລະການກະບົດຕ່າງໆ—ນີໄຟຊັກຊວນ
ພວກອ້າຍຂອງລາວໃຫ້ມີສັດທາໃນພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ—ພວກເຂົາມັດລາວດ້ວຍເຊືອກ
ແລະວາງແຜນການທີ່ຈະທ�ລາຍລາວ—
ລາວຖືກປ່ອຍເປັນອິດສະລະໂດຍອ�ນາດ
ແຫ່ງສັດທາ—ພວກອ້າຍຂອງລາວຮ້ອງຂໍ
ເພື່ອການໃຫ້ອະໄພ—ລີໄຮກັບຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນຖວາຍເຄື່ອງບູຊາແລະເຄື່ອງເຜົາ.
ປະມານ600–592ປີກ່ອນຄ.ສ.

7 1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານຮູ,້
ວ່າຫລັງຈາກລີໄຮບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ກ ທ�ນາຍກ່ຽວກັບລູກຫລານຂອງເພິ່ນຈບົ
ແລ້ວ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບເພິ່ນອີກ,ມີຄວາມວາ່
ບໍ່ສົມຄວນທີ່ເຈົ້າລີໄຮຈະພາຄອບຄົວໄປ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຕາມລ�ພງັ,ແຕ່
ລູກຂອງເຈົ້າຄວນນ�ເອົາຂ ຜູ້ຍິງມາເປັນ
ຄ ເມຍ,ເພື່ອຈະໄດ້ມີລູກຫລານລ້ຽງໄວ້ໃຫ້
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.
7 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າກ ບັນຊາເພິ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ນີໄຟແລະພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ຕ້ອງກັບໄປແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມອີກແລະ
ພາອິດຊະມາເອນກັບຄອບຄົວຂອງລາວ
ລົງມາໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
7 3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ

6 1ກ2ນຟ4:14–15.
 ຂ1ນຟ9:2.
 ຄ1ນຟ1:16–17;19:1–6.
 2ກ1ນຟ5:14–16.
 3ກຢຄ7:27;

ຈຣ1:2,14;

ອມນ1:30.
 4ກຢຮ20:30–31.ເບິ່ງ

ໜ້າວິເຄາະສະບັບຂອງ
ພຣະຄ�ພີມໍມອນ.

 ຂ2ນຟ9:41,45,51.
 5ກ1ທສນ2:4;

ຄມ1:4.
7 1ກ1ນຟ5:17–19.
 ຂ1ນຟ16:7.
 ຄຄມພແຕ່ງງານ,

ການແຕ່ງງານ.
 2ກ1ນຟ16:7–8.



17 1ນີໄຟ7:4–13

ພະເຈົ້ານີໄຟກັບພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານກ ອີກ
ເພື່ອຂຶ້ນໄປເຢຣູຊາເລັມ.
7 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຮົາໄດ້ຂຶ້ນໄປເຖິງບ້ານຂອງອິດຊະມາ
ເອນ,ແລະພວກເຮົາໄດ້ເປັນທີ່ພໍໃຈໃນ
ສາຍຕາຂອງອິດຊະມາເອນ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າກັບລາວ.
7 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງອິດຊະມາ
ເອນອ່ອນລົງ,ພ້ອມທັງໃຈຂອງຄອບຄົວ
ຂອງລາວນ�ອີກເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາ
ໄດ້ອອກເດີນທາງລົງມາກັບພວກເຮົາໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານມາຫາຜ້າເຕັ້ນຂອງ
ບິດາຂອງພວກເຮົາ.
7 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ຂະນະທີ່ກ�ລັງເດີນທາງຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ເລມັນກັບເລມູ
ເອນ,ແລະລູກສາວສອງຄົນຂອງອິດຊະ
ມາເອນ,ແລະກ ລູກຊາຍສອງຄົນຂອງອິດ
ຊະມາເອນກັບຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາໄດ້
ກະບົດຕໍ່ພວກເຮົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໄດ້ຂັດ
ຂືນຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟແລະແຊມ,ແລະອິດ
ຊະມາເອນ,ຜູ້ເປັນບິດາຂອງພວກເຂົາ,
ແລະຂັດຂືນເມຍຂອງລາວ,ແລະລູກສາວ
ອີກສາມຄົນຂອງລາວ.
7 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນການ
ກະບົດຄັ້ງນັ້ນ,ພວກເຂົາປາດຖະໜາຈະ
ກັບໄປແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມ.
7 8 ແລະບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໂດຍທີ່

ກ ໂສກເສົ້າເພາະຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງ
ໃຈຂອງພວກເຂົາ,ສະນັ້ນຂາ້ພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້
ເວົ້າກັບພວກເຂົາ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ແມນ່ເວົ້າ
ກັບເລມັນກັບເລມູເອນວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງພວກ
ເຈົ້າຜູ້ຊຶ່ງເປັນອ້າຍຂອງເຮົາ,ເປັນຫຍັງ
ພວກເຈົ້າຈຶ່ງມີໃຈແຂງກະດ້າງແທ້,ແລະ
ພວກເຈົ້າບໍ່ຍອມເຂົ້າໃຈ,ຈນົຕ້ອງໃຫ້ເຮາົ
ຜູ້ເປັນນ້ອງເວົ້າກັບພວກເຈົ້າ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,
ແລະເຮດັເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ພວກເຈົ້າອີກ?
7 9 ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ?
7 10 ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້າຈຶ່ງກ ລືມວ່າພວກ
ເຈົ້າເຄີຍເຫັນທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ?
7 11 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເປັນຫຍັງພວກ
ເຈົ້າຈຶ່ງລືມສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ກະທ�ເພື່ອພວກເຮົາ,ໃນການກ ປົດ
ປ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງລາ
ບານ,ແລະພວກເຮົາໄດ້ຮັບບັນທຶກນັ້ນ
ອີກ?
7 12 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ແລະ ເປັນຫຍັງພວກ
ເຈົ້າຈຶ່ງລືມວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສາມາດເຮັດ
ກ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ຕາມພຣະປະສົງຂອງ
ພຣະອົງ,ເພື່ອລູກຫລານມະນຸດ,ຖ້າຫາກ
ເປັນໄປວ່າເຂົາຈະໃຊ້ຂ ສັດທາໃນພຣະ
ອົງ?ດັ່ງນັ້ນ,ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຊື່ສັດຕໍ່ພຣະ
ອົງ.
7 13 ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າພວກເຮົາ
ຊື່ສັດຕໍ່ພຣະອົງແລ້ວ,ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບ
ກ ແຜ່ນດິນແຫ່ງ ຄ� ສັນ ຍາ; ແລະເວລາ
ໜຶ່ງໃນອະນາຄົດພວກເຈົ້າຈະຮູ້ວ່າພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່ຽວກັບຂ ຄວາມ

 3ກ1ນຟ3:2–3.
 6ກ2ນຟ4:10.
 8ກແອວ31:2;

ມຊ7:41.
 10ກພບຍ4:9;

1ນຟ3:29;4:3.

 11ກ1ນຟ4.
 12ກ1ນຟ17:50;

ແອວ26:12.
 ຂ1ນຟ3:7;15:11.
 13ກ1ນຟ2:20.

ຄມພແຜ່ນດິນ

ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.
 ຂ2ກສ25:1–21;

2ນຟ6:8;25:10;
ອມນ1:15;
ຮລມ8:20–21.
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ພິນາດຂອງເຢຣູຊາເລັມຈະຕ້ອງສ�ເລັດ;
ເພາະທຸກເລື່ອງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຮັບສັ່ງ
ກ່ຽວກັບຄວາມພິນາດຂອງເຢຣູຊາເລັມ
ຕ້ອງເປັນຈິງ.
7 14 ແລ້ວຈົ່ງເບິ່ງໃນບໍ່ຊ້າພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າຈະເຊົາພະຍາຍາມ
ກັບພວກເຂົາ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາ
ກ ບໍ່ຍອມຮັບສາດສະດາແລະເອົາຂ ເຢເຣ
ມີຢາເຂົ້າຄຸກ.ແລະພວກເຂົາພະຍາຍາມ
ເອົາຄ ຊີວິດບິດາຂອງເຮົາເຖິງຂະໜາດທີ່
ພວກເຂົາໄລ່ເພິ່ນອອກຈາກແຜ່ນດິນ.
7 15 ແລ້ວ ຈົ່ ງເບິ່ ງ ,  ເຮົ າກ່າວກັບພວກ
ເຈົ້າວ່າຖ້າຫາກພວກເຈົ້າຈະກັບໄປເຢຣູ
ຊາເລັມພວກເຈົ້າຈະຕ້ອງຕາຍໄປກັບພວກ
ນັ້ນ.ແລະບັດນີ້,ຖ້າຫາກພວກເຈົ້າຈະ
ເລືອກຂຶ້ນໄປແຜ່ນດິນນັ້ນ,ຈົ່ງຈື່ຄ�ເວົ້າທີ່
ເຮົາເວົ້າກັບພວກເຈົ້າ,ວ່າຖ້າຫາກພວກ
ເຈົ້າໄປພວກເຈົ້າຈະຕ້ອງຕາຍເໝືອນກັນ;
ຊຶ່ງພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ບັງຄັບເຮົາໃຫ້ເວົ້າດັ່ງນີ້.
7 16 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເວົ້າຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້
ກັບພວກເຂົາແລ້ວ,ພວກເຂົາກໍໃຈຮ້າຍໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືພວກເຂົາໄດ້ຈັບເອົາຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາຄຽດແຄ້ນຢ່າງຍິ່ງ,ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ກ ມັດຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ດ້ວຍ
ເຊືອກເພາະພວກເຂົາພະຍາຍາມທີ່ຈະ
ເອົາຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເພື່ອຈະໄດ້ປະ
ຖິ້ມຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ
ໃຫ້ສັດປ່າກິນ.
7 17 ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ອະທິຖານຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໂດຍ

ທູນວ່າ:ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຕາມສັດທາ
ຂອງຂ້ານ້ອຍທີ່ມີຢູ່ໃນພຣະອົງ,ຂໍພຣະອົງ
ຈົ່ງປົດປ່ອຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງ
ພວກອ້າຍຂອງຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເທີ້ນ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນປະທານກ�ລັງໃຫ້ຂ້າ
ນ້ອຍເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ເຊືອກທີ່ຜູກຂ້ານ້ອຍ
ກ ຂາດອອກ.
7 18 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ເຊືອກມັດກໍຫລຸດອອກຈາກມືແລະຕີນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຢືນຢູ່ຕໍ່
ໜ້າພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາອີກ.
7 19 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ ບັງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ໃຈຮ້າຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າອີກ
ແລະພະຍາຍາມຈະຈັບຂ້າພະເຈົ້າ;ແຕ່ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ກ ລູກສາວຄົນໜຶ່ງຂອງອິດຊະມາເອນ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ຂອງນາງນ�ອີກແລະລູກ
ຊາຍຄົນໜຶ່ງຂອງອິດຊະມາເອນໄດ້ວິງ
ວອນພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເຖິງຂະ
ໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງພວກ
ເຂົາອ່ອນລົງ;ແລະພວກເຂົາກໍຢຸດພະຍາ
ຍາມທີ່ຈະເອົາຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
7 20 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງ ເ ກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາເສົ້າສະຫລົດໃຈຫລາຍ,ເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ,ເຖິງຂະ
ໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ກົ້ມຂາບລົງຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ແລະໄດ້ວິງວອນຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອ
ຍົກໂທດໃຫ້ພວກເຂົາໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້
ກະທ�ໄປກັບຂ້າພະເຈົ້າ.
7 21 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ກ ຍົກໂທດໃຫ້ພວກເຂົາຢ່າງ
ເຕັມໃຈຕໍ່ທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຂົາກະທ�ໄປ,

 14ກອຊກ5:6;
1ນຟ1:18–20;2:13.
ຄມພກະບົດ,ການກະບົດ.

 ຂຢມຢ37:15–21.
 ຄ1ນຟ2:1.
 16ກ1ນຟ18:11–15.

 17ກແອວ14:26–28.
 19ກ1ນຟ16:7.
 21ກຄມພອະໄພ,ໃຫ້ອະໄພ.
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ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ພວກ
ເຂົາອະທິຖານຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາເພື່ອຂໍການໃຫ້ອະ
ໄພ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາ ໄດ້ກະທ�ດັ່ງນັ້ນ. ແລະຫລັງຈາກ
ພວກເຂົາໄດ້ອະທິຖານຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ແລ້ວ,ພວກເຮົາໄດ້ອອກເດີນທາງອີກເພື່ອ
ໄປຫາຜ້າເຕັ້ນຂອງບິດາຂອງພວກເຮົາ.
7 22 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ລົງມາເຖິງຜ້າເຕັ້ນຂອງບິດາ
ຂອງພວກເຮົາ.ແລະຫລັງຈາກຂ້າພະ
ເຈົ້າກັບພວກອ້າຍແລະຄອບຄົວຂອງອິດ
ຊະມາເອນທຸກຄົນລົງມາເຖິງຜ້າເຕັ້ນຂອງ
ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ຖວາຍ
ກ ຂອບພຣະຄຸນແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງເພິ່ນ;ແລະພາກັນຖວາຍ
ຂ ເຄື່ອງບູຊາແລະເຄື່ອງເຜົາແດ່ພຣະອົງ.

ບົດທີ8

ລີໄຮເຫັນພາບນິມິດຂອງຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີ
ວິດ—ເພິ່ນຮັບສ່ວນໝາກໄມ້ແລະປາດ
ຖະໜາໃຫ້ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນໄດ້ຮັບສ່ວນ
ເໝືອນກັນ—ເພິ່ນເຫັນຮາວເຫລັກ,ທາງ
ຄັບແລະແຄບ,ແລະໝອກແຫ່ງຄວາມ
ມືດປົກຄຸມຜູ້ຄົນ—ຊາໄຣຢາ,ນີໄຟ,ແລະ
ແຊມໄດ້ຮັບສ່ວນໝາກໄມ້,ແຕ່ວ່າເລມັນ
ກັບເລມູເອນປະຕິເສດບໍ່ ຮັບ.ປະມານ
600–592ປີກ່ອນຄ.ສ.

8 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຮົາໄດ້ເຕົ້າໂຮມເມັດພືດຕ່າງໆ,ທັງເຂົ້າ
ເປືອກທຸກຊະນິດ,ແລະແກ່ນໝາກໄມ້ທຸກ

ຊະນິດເຂົ້າກັນ.
8 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ເວລາທີ່ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານນັ້ນເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຮົາ
ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ໄດ້ກ ຝັນເຫັນເລື່ອງໜຶ່ງ;ຫລື
ອີກຄ�ໜຶ່ງ,ພໍ່ໄດ້ເຫັນຂ ພາບນິມິດ.
8 3ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເພາະສິ່ງທີ່ພໍ່ເຫັນ,ພໍ່
ຈຶ່ງມີເຫດຜົນທີ່ຈະປິຕິຍິນດີໃນພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຍ້ອນກ ນີໄຟແລະແຊມນ�ອີກ;ເພາະ
ພໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ຈະຄິດວ່າເຂົາ,ແລະລູກ
ຫລານຂອງເຂົາຢ່າງຫລວງຫລາຍຈະລອດ
ດ້ວຍກັນ.
8 4ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ຍ້ອນພວກເຈົ້າ, ກ ເລມັນ
ແລະເລມູເອນ,ພໍ່ຈຶ່ງຢ້ານກົວ ຢ່າງຍິ່ງ;
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ຄິດວ່າພໍ່ເຫັນຄວາມມືດ,
ແລະຄວາມເສົ້າໝອງຂອງຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານໃນຄວາມຝັນຂອງພໍ່.
8 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພໍ່ໄດ້
ເຫັນຊາຍຜູ້ໜຶ່ງໃສ່ກ ເສື້ອຄຸມສີຂາວ,ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ມາຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າພໍ່.
8 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ໄດ້ເວົ້າກັບພໍ່,ແລະສັ່ງໃຫ້ພໍ່ຕິດຕາມເພິ່ນ
ໄປ.
8 7ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື ໃນ
ຂະນະທີ່ພໍ່ຕິດຕາມເພິ່ນໄປພໍ່ໄດ້ເຫັນຕົວ
ເອງຢູ່ໃນຄວາມມືດແລະຄວາມເສົ້າໝອງ.
8 8ແລະຫລັງຈາກພໍ່ເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນ
ຄວາມມືດເປັນເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງ,ພໍ່
ເລີ່ມອະທິຖານຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້ມີ
ກ ຄວາມເມດຕາຕໍ່ພໍ່,ຕາມພຣະກະລຸນາ
ແລະຄວາມເມດຕາອັນລົ້ນເຫລືອຂອງ
ພຣະອົງ.

 22ກຄມພຂອບຄຸນ,ຂອບ
ໃຈ,ຄວາມຂອບຄຸນ.

 ຂ1ນຟ5:9.
8 2ກຄມພເປີດເຜີຍ,ການ

ເປີດເຜີຍ;ຝັນ.
 ຂ1ນຟ10:17.

ຄມພພາບນິມິດ.
 3ກ1ນຟ8:14–18.

 4ກ1ນຟ8:35–36.
 5ກຈສ—ປ1:30–32.
 8ກຄມພເມດຕາ,ມີເມດ

ຕາ,ຄວາມເມດຕາ.



201ນີໄຟ8:9–21

8 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກພໍ່ໄດ້ອະທິຖານຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ແລ້ວພໍ່ໄດ້ເຫັນກ ທົ່ງໃຫຍ່ແລະກວ້າງແຫ່ງ
ໜຶ່ງ.
8 10 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພໍ່
ເຫັນກ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຂ ໝາກອັນເພິ່ງປາດຖະ
ໜາຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນສຸກ.
8 11 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພໍ່
ໄດ້ເຂົ້າໄປແລະຮັບສ່ວນກ ໝາກໄມ້ຈາກ
ຕົ້ນນັ້ນ;ແລະເຫັນວ່າໝາກໄມ້ນັ້ນຫວານ
ທີ່ສຸດເໜືອກວ່າທຸກຢ່າງທີ່ພໍ່ເຄີຍກິນມາ.
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພໍ່ເຫັນໝາກໄມ້ນັ້ນຂາວເກີນ
ກວ່າຂ ຄວາມຂາວທັງໝົດທີ່ພໍ່ເຄີຍເຫັນມາ.
8 12 ແລະເມື່ອພໍ່ ໄດ້ຮັບສ່ວນໝາກໄມ້
ຈາກຕົ້ນນັ້ນແລ້ວຈິດວິນຍານຂອງພໍ່ເຕັມ
ໄປດ້ວຍກ ຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ;
ດັ່ງນັ້ນ,ພໍ່ຈຶ່ງເລີ່ມຂ ປາດຖະໜາໃຫ້ຄອບ
ຄົວຂອງພໍ່ຮັບສ່ວນໝາກໄມ້ນັ້ນນ�ກັນ;
ເພາະພໍ່ຮູ້ ວ່າມັນເປັນໝາກໄມ້ທີ່ຄ ເພິ່ງ
ປາດຖະໜາເໜືອກວ່າໝາກໄມ້ອື່ນໃດທັງ
ສິ້ນ.
8 13 ແລະເມື່ອພໍ່ກວາດສາຍຕາໄປອ້ອມ
ຮອບ,ບາງທີພໍ່ອາດຈະເຫັນຄອບຄົວຂອງ
ພໍ່ເໝືອນກັນ,ພໍ່ໄດ້ເຫັນກ ແມ່ນ�ສາຍໜຶ່ງ
ຊຶ່ງໄຫລໄປໃກ້ໆກັບຕົ້ນໄມ້ທີ່ພໍ່ກ�ລັງກິນ
ໝາກມັນຢູ່.
8 14 ແລະພໍ່ໄດ້ຫລຽວໄປເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າ
ແມ່ນ�ນັ້ນໄຫລມາຈາກໃສ;ແລະພໍ່ເຫັນ
ຕົ້ນແມ່ນ�ຢູ່ບໍ່ໄກເທົ່າໃດແລະບ່ອນຕົ້ນ

ແມ່ນ�ນັ້ນພໍ່ໄດ້ເຫັນຊາໄຣຢາແມ່ຂອງເຈົ້າ,
ແລະແຊມ,ແລະນີໄຟ;ແລະເຂົາເຈົ້າຢືນ
ງົງຢູ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໄປທາງໃດ.
8 15 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພໍ່
ໄດ້ຮ້ອງຫາພວກເຂົາ;ແລະເອີ້ນພວກເຂົາ
ດ້ວຍສຽງດັງເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາມາຫາພໍ່,
ແລະຮັບສ່ວນໝາກໄມ້ຊຶ່ງເປັນໝາກໄມ້ທີ່
ເພິ່ງປາດຖະໜາເໜືອກວ່າໝາກໄມ້ອື່ນໃດ
ທັງສິ້ນ.
8 16 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ມາຫາພໍ່ແລະຮັບສ່ວນໝາກ
ໄມ້ເໝືອນກັນ.
8 17 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພໍ່
ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ເລມັນກັບເລມູເອນ
ໄດ້ຮັບສ່ວນໝາກໄມ້ເໝືອນກັນ;ດັ່ງນັ້ນ,ພໍ່
ຈຶ່ງກວາດສາຍຕາມາທາງຕົ້ນແມ່ນ�,ບາງ
ທີອາດຈະເຫັນພວກເຂົາ.
8 18 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພໍ່
ໄດ້ເຫັນພວກເຂົາ,ແຕ່ພວກເຂົາກ ບໍ່ມາຫາ
ພໍ່ເພື່ອຮັບສ່ວນໝາກໄມ້ນັ້ນ.
8 19 ແລະພໍ່ເຫັນກ ຮາວເຫລັກຍາວຢຽດ
ຕາມແຄມແມ່ນ�,ແລະພາໄປເຖິງຕົ້ນໄມ້
ບ່ອນພໍ່ຢືນຢູ່.
8 20 ແລະພໍ່ໄດ້ເຫັນທາງກ ຄັບແລະແຄບ
ເປັນສາຍມາຕາມຮາວເຫລັກຈົນເຖິງຕົ້ນ
ໄມ້ທີ່ພໍ່ຢືນຢູ່ນັ້ນ;ແລະມັນພາມາໃກ້ກັບ
ຕົ້ນອ່າງນ�ໄປຫາຂ ທົ່ງໃຫຍ່ແລະກວ້າງຄື
ກັນກັບວ່າເປັນໜ່ວຍໂລກໜ່ວຍໜຶ່ງ.
8 21 ແລະພໍ່ເຫັນຝູງຊົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ

 9ກມທ13:38.
 10ກປຖກ2:9;

ພນມ2:7;22:2;
1ນຟ11:4,8–25.
ຄມພຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ.

 ຂແອວ32:41–43.
 11ກແອວ5:34.
 ຂ1ນຟ11:8.

 12ກຄມພຊື່ນຊົມ,
ຄວາມຊື່ນຊົມ.

 ຂແອວ36:24.
 ຄ1ນຟ15:36.
 13ກ1ນຟ12:16–18;

15:26–29.
 18ກ2ນຟ5:20–25.
 19ກພສສ2:9;

ພນມ12:5;
ປຈສພນມ19:15(ພາກ
ຫ້ອຍທ້າຍ);
1ນຟ8:30;11:25;
15:23–24.

 20ກມທ7:14;
2ນຟ31:17–20.

 ຂມທ13:38.
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ຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນ,ຊຶ່ງຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ
ຂອງພວກເຂົາກ�ລັງມຸ້ງໜ້າເພື່ອຈະໄດ້
ເຂົ້າໄປຫາກ ທາງທີ່ນ�ມາຫາຕົ້ນໄມ້ທີ່ພໍ່ຢືນ
ຢູ່.
8 22 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາອອກມາ,ແລະເລີ່ມຕົ້ນເດີນຕາມ
ທາງທີ່ພາມາຫາຕົ້ນໄມ້ນັ້ນ.
8 23 ແລະ ເຫດກ ານ ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກ ໝອກແຫ່ງຄວາມມືດບັງເກີດຂຶ້ນ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເຖິງກັບວ່າເປັນໝອກແຫ່ງຄວາມ
ມືດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກ
ເຂົາຜູ້ ຊຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນໄປຕາມທາງໄດ້ຫລົງ
ທາງຈົນບໍ່ຮູ້ຈະໄປທາງໃດແລະໄດ້ສູນ
ຫາຍໄປ.
8 24 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພໍ່
ໄດ້ເຫັນຄົນອື່ນໆມຸ້ງໜ້າມາຫາ,ແລະມາ
ຈັບປາຍຮາວເຫລັກ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ມຸ້ງ
ໜ້າຜ່ານໝອກແຫ່ງຄວາມມືດໄປ,ກອດ
ຮາວເຫລັກ,ຈົນວ່າໄດ້ມາຮັບສ່ວນກ ໝາກ
ໄມ້ຈາກຕົ້ນໄມ້ນັ້ນ.
8 25ຫລັ ງຈາກພວກເຂົາຮັບສ່ວນໝາກ
ໄມ້ແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ກວາດສາຍຕາໄປ
ມາແລະຄືກັນກັບວ່າພວກເຂົາມີຄວາມ
ກ ອັບອາຍ.
8 26 ແລະພໍ່ກວາດສາຍຕາໄປອ້ອມຮອບ,
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຢູ່ຟາກແມ່ນ�,ມີອາຄານ
ໃຫຍ່ແລະກ ກວ້າງຂວາງຫລັງໜຶ່ງ;ແລະ
ມັນຕັ້ງຢູ່ຄືກັບວ່າມັນຢູ່ໃນອາກາດ,ສູງ
ກວ່າແຜ່ນດິນໂລກ.
8 27 ແລະມັນເຕັມໄປດ້ວຍຄົນແກ່ແລະ

ຄົນໜຸ່ມ, ທັງຊາຍແລະຍິງ;ແລະການ
ນຸ່ງຖືຂອງພວກເຂົາກໍຈົບງາມທີ່ສຸດ;ແລະ
ພວກເຂົາຢູ່ໃນກ ທ່າທາງເຍາະເຍີ້ຍແລະ
ຊີ້ມືມາຫາຄົນຜູ້ທີ່ມາຮອດແລະກ�ລັງຮັບ
ສ່ວນໝາກໄມ້ນັ້ນຢູ່.
8 28 ແລະຫລັງຈາກພວກເຂົາກ ຊີມໝາກ
ໄມ້ ນັ້ນແລ້ວພວກເຂົາກໍມີ ຄວາມຂ ອັບ
ອາຍ,ເພາະວ່າມີ ຜູ້ທີ່ ກ�ລັງເຍາະເຍີ້ຍ
ພວກເຂົາຢູ່;ແລະພວກເຂົາກໍຄ ຕົກລົງໄປ
ໃນທາງຕ້ອງຫ້າມແລະສູນຫາຍໄປ.
8 29 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟບໍ່ໄດ້ເວົ້າ
ເຖິງຄ�ເວົ້າຂອງບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ ທັງ
ໝົດ.
8 30 ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ການຂຽນສັ້ນລົງ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ເພິ່ນເຫັນຝູງຊົນອື່ນໆມຸ້ງໜ້າມາຫາ;ແລະ
ຈັບ ປາຍກ ຮາວເຫລັກ ນັ້ນ ;ແລະພວກ
ເຂົາມຸ້ງໜ້າໄປຕາມທິດທາງຂອງພວກເຂົາ
ໂດຍການຈັບຮາວເຫລັກໄວ້ໃຫ້ແໜ້ນຢູ່
ຕະຫລອດເວລາ,ຈົນມາເຖິງແລ້ວລົ້ມລົງ
ແລະຮັບສ່ວນໝາກໄມ້ຈາກຕົ້ນນັ້ນ.
8 31 ແລະເພິ່ນເຫັນກ ຝູງຊົນອື່ນໆກ�ລັງ
ງົມຫາເສັ້ນທາງໄປຫາອາຄານໃຫຍ່ແລະ
ກວ້າງຂວາງນັ້ນຢູ່.
8 32 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຄົນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຈົມຢູ່ໃນກ ອ່າງນ�
ເລິກນັ້ນ;ແລະຈ�ນວນຫລວງຫລາຍສູນ
ຫາຍໄປຈາກສາຍຕາຂອງເພິ່ນ,ແລະເດີນ
ແຊະໆຊ�ໆໄປຕາມທາງແປກປະຫລາດ.
8 33ແລະຝູງຊົນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ
ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນອາຄານແປກປະຫລາດຫລັງ

 21ກຄມພວິທີທາງ.
 23ກ1ນຟ12:17;15:24.
 24ກ1ນຟ8:10–12.
 25ກຣມ1:16;

2ຕມທ1:8;
ແອວ46:21;
ມມ8:38.

 26ກ1ນຟ11:35–36;12:18.
 27ກຄມພຈອງຫອງ,

ຄວາມຈອງຫອງ.
 28ກ2ປຕ2:19–22.
 ຂມຣກ4:14–20;8:38;

ລກ8:11–15;
ຢຮ12:42–43.

 ຄຄມພປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,
ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.

 29ກ1ນຟ1:16–17.
 30ກ1ນຟ15:23–24.
 31ກມທ7:13.
 32ກ1ນຟ15:26–29.
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ນັ້ນ. ແລ້ວພວກເຂົາຊີ້ມື ກ ເຍາະເຍີ້ຍຂ້າ
ພະເຈົ້າກັບຜູ້ທີ່ກ�ລັງຮັບສ່ວນໝາກໄມ້
ນັ້ນຢູ່;ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຫົວຊາພວກເຂົາ
ເລີຍ.
8 34ນີ້ເປັນຄ�ເວົ້າຂອງບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ:ເພາະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ກ ຫົວຊາ
ພວກນັ້ນກໍໄດ້ຕົກໄປແລ້ວ.
8 35 ແລະບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າ
ກ ເລມັນກັບເລມູເອນບໍ່ໄດ້ຮັບສ່ວນໝາກ
ໄມ້ນັ້ນ.
8 36 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລົ່າຂໍ້
ຄວາມທັງໝົດຊຶ່ງມີຢູ່ຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ກ່ຽວກັບຄວາມຝັນແລະພາບນິມິດຂອງ
ເພິ່ນແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຮົາວ່າ
ເພາະສິ່ງທີ່ເພິ່ນໄດ້ເຫັນໃນພາບນີ້,ເພິ່ນຈຶ່ງ
ມີຄວາມຢ້ານກົວຢ່າງຍິ່ງແທນເລມັນກັບເລ
ມູເອນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນຢ້ານກົວວ່າພວກ
ເຂົາຈະຖືກປະຖິ້ມຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
8 37 ແລະເພິ່ນໄດ້ແນະນ�ພວກເຂົາດ້ວຍ
ຄວາມຮູ້ ສຶກທັງໝົດຂອງກ ບິດາທີ່ປານີຕໍ່
ລູກເພື່ອພວກເຂົາຈະເຊື່ອຟັງຄ�ຂອງເພິ່ນ,
ເພື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອາດຈະເມດຕາແລະ
ບໍ່ປະຖິ້ມພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງສອນພວກເຂົາ.
8 38 ແລະຫລັງຈາກເພິ່ນສັ່ງສອນພວກ
ເຂົາແລ້ວ,ເພິ່ນຍັງໄດ້ທ�ນາຍຫລາຍເລື່ອງ
ກ່ຽວກັບພວກເຂົາອີກ,ເພິ່ນຂໍຮ້ອງໃຫ້ພວກ
ເຂົາຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ;ແລະເພິ່ນໄດ້ຢຸດເວົ້າກັບພວກເຂົາ.

ບົດທີ9

ນີໄຟເຮັດ ບັນ ທຶກສອງຊຸດ—ແຕ່ລະຊຸດ
ເອີ້ນ ວ່ າ ແຜ່ນ ຈາລຶກ ຂອງ ນີໄຟ—ແຜ່ນ
ຈາລຶກໃຫຍ່ປະກອບດ້ວຍປະຫວັດສາດ
ຂອງການປົກຄອງແຜ່ນດິນ;ແຜ່ນຈາລຶກ
ນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບສິ່ງສັກສິດ.
ປະມານ600–592ປີກ່ອນຄ.ສ.

9 1ແລະເລື່ອງທັງໝົດນີ້ບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນແລະໄດ້ເວົ້າ
ເວລາທີ່ເພິ່ນຢູ່ໃນຜ້າເຕັ້ນໃນກ ຮ່ອມພູເລມູ
ເອນ,ແລະມີອີກຫລາຍເລື່ອງທີ່ຂຽນໄວ້ບໍ່
ໄດ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກນີ້.
9 2ແລະບັດນີ້,ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າ
ກ່ຽວກັບແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້,ຈົ່ງເບິ່ງບໍ່
ແມ່ນຢູ່ໃນແຜ່ນຈາລຶກນີ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດ
ເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໂດຍ
ຄົບຖ້ວນ;ເພາະກ ແຜ່ນຈາລຶກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ເຮັດເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໂດຍຄົບຖ້ວນນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງຊື່ໃຫ້ວ່າ
ນີໄຟ;ດັ່ງນັ້ນ,ມັນຈຶ່ງມີຊື່ວ່າແຜ່ນຈາລຶກ
ຂອງນີໄຟຕາມຊື່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ,
ແລະແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ຈຶ່ງໄດ້ຖືກເອີ້ນ
ວ່າແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟເໝືອນກັນ.
9 3 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບ
ພຣະບັນຍັດຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າວ່າຂ້າ
ພະເຈົ້າຄວນຈະເຮັດແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່າ
ນີ້,ດ້ວຍກ ຈຸດປະສົງພິເສດທີ່ຄວນບັນທຶກ
ເລື່ອງລາວຕ່າງໆກ່ຽວກັບຂ ການປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດຂອງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
9 4 ໃນແຜ່ນຈາລຶກອີກຊຸດໜຶ່ງຈະບັນທຶກ

 33ກຄມພຂົ່ມເຫັງ,
ການຂົ່ມເຫັງ.

 34ກອພຍ23:2.
 35ກ1ນຟ8:17–18;

2ນຟ5:19–24.
 37ກຄມພຄອບຄົວ;

ພໍ່ແມ່,ບິດາມານດາ.
9 1ກ1ນຟ2:4–6,8,

14–15;16:6.
 2ກ1ນຟ19:2,4;

ຢຄ3:13–14;
ຄມ1:2–11;

ຄພ10:38–40.
ຄມພແຜ່ນຈາລຶກ.

 3ກຄພ3:19.
 ຂ1ນຟ6:3.
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ເລື່ອງລາວຕ່າງໆກ່ຽວກັບການປົກຄອງ
ຂອງກະສັດ,  ແລະສົງຄາມແລະການ
ຂັດແຍ້ງຂອງຜູ້ ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ດັ່ງ
ນັ້ນແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ຈຶ່ງບັນທຶກກ່ຽວກັບ
ການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດເປັນສ່ວນ
ໃຫຍ່ຊຶ່ງກ ແຜ່ນຈາລຶກອີກຊຸດໜຶ່ງບັນທຶກ
ກ່ຽວກັບການປົກຄອງຂອງກະສັດແລະ
ສົງຄາມແລະການຂັດແຍ້ງຂອງຜູ້ຄົນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນສ່ວນໃຫຍ່.
9 5ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາຂ້າ
ພະເຈົ້າໃຫ້ເຮັດແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ໄວ້
ດ້ວຍຈຸດປະສົງກ ອັນສະຫລາດໃນພຣະ
ອົງ,ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບ
ຈຸດປະສົງນີ້.
9 6ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ ຮູ້ເລື່ອງທັງໝົດ
ຕັ້ງແຕ່ ຕົ້ນມາ;ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະອົງຈຶ່ງຕຽມ
ທາງໄວ້ເພື່ອວຽກງານຂອງພຣະອົງຈະສ�
ເລັດໃນບັນດາລູກຫລານມະນຸດ;ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງມີຂ ອ�ນາດທຸກຢ່າງເພື່ອ
ໃຫ້ຄ�ຂອງພຣະອົງທັງໝົດສ�ເລັດ.ແລະ
ເປັນໄປດັ່ງນັ້ນ.ອາແມນ.

ບົດທີ10

ລີໄຮທ�ນາຍວ່າຊາວຢິວຈະຖືກພາໄປເປັນ
ຊະເລີຍຂອງຊາວບາບີໂລນ—ເພິ່ນບອກ
ເຖິງການສະເດັດມາຂອງພຣະເມຊີອາ
ຂອງຊາວຢິວ,ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ,ພຣະ
ຜູ້ໄຖ່—ລີໄຮບອກເຖິງການມາຂອງຄົນຜູ້

ໜຶ່ງທີ່ຈະໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ພຣະເມສາ
ນ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ—ລີໄຮບອກເຖິງການ
ສິ້ນພຣະຊົນແລະການຟື້ນຄືນພຣະຊົນ
ຂອງພຣະເມຊີອາ—ເພິ່ນປຽບທຽບການ
ກະຈັດກະຈາຍແລະການເຕົ້າໂຮມຂອງ
ຊາວອິດສະຣາເອນກັບຕົ້ນໝາກກອກ
ເທດ—ນີໄຟເວົ້າເຖິງພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດ,ແລະຄວາມຕ້ອງການສ�ລັບຄວາມ
ຊອບທ�.ປະມານ600–592ປີກ່ອນຄ.ສ.

10 1ແລະບັດ ນີ້ ຂ້ າພະເຈົ້ານີໄຟຈະໃຫ້
ເລື່ອງລາວໄວ້ໃນກ ແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້
ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ແລະການປົກຄອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ດັ່ງ
ນັ້ນ,ເພື່ອຈະໃຫ້ເປັນໄປຕາມເລື່ອງລາວ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຈະເວົ້າເຖິງ
ເລື່ອງບິດາ,ແລະພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້ານ�ອີກ.
10 2 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືຫລັງຈາກບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລົ່າ
ເລື່ອງກ່ຽວກັບກ ຄວາມຝັນຂອງເພິ່ນຈົບ
ລົງແລ້ວ,ແລະໄດ້ຊັກຊວນພວກເຂົາທັງ
ໝົດໃຫ້ມີຄວາມພາກພຽນ,ແລະເພິ່ນກໍໄດ້
ເວົ້າກ່ຽວກັບຊາວຢິວນ�ອີກ—
10 3ວ່າ ຫລັງ ຈາກພວກເຂົາຖືກທ�ລາຍ
ພ້ອມທັງມະຫານະຄອນກ ເຢຣູ ຊາເລັມ
ແລ້ວ,ຄົນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຈະຖືກ
ຂ ຈັບໄປເປັນຊະເລີຍໃນຄ ບາບີໂລນຕາມ

 4ກຢຄ1:2–4;
ຄມ1:10.

 5ກ1ນຟ19:3;
ຄມ1:7;
ແອວ37:2,12,14.

 6ກ2ນຟ9:20;
ຄພ38:2;
ມຊ1:6,35.

  ຄມພຮອບຮູ້ທຸກຢ່າງ.
 ຂມທ28:18.
101ກ1ນຟ9:1–5;19:1–6;

ຢຄ1:1–4.
 2ກ1ນຟ8.
 3ກອສທ2:6;

2ນຟ6:8;
ຮລມ8:20–21.

 ຂ587ປີກ່ອນຄ.ສ.;ເບິ່ງ
ລ�ດັບປະຫວັດສາດໃນ
ພາກຫ້ອຍທ້າຍ.
2ນຟ25:10.

 ຄອຊກ24:2;
1ນຟ1:13;
ອມນ1:15.
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ເວລາອັນເໝາະສົມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ພວກເ ຂົາຈະໄດ້ ງ ກັບຕ່າວ ຄືນອີກ, ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນພວກເຂົາຈະຖືກນ�ກັບມາ
ຈາກການເປັນຊະເລີຍ;ແລະຫລັງຈາກໄດ້
ຖືກນ�ກັບມາຈາກການເປັນຊະເລີຍແລ້ວ
ພວກເຂົາຈຶ່ງຈະໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນ
ຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກຂອງພວກເຂົາ.
10 4 ແທ້ຈງິແລ້ວ,ແມນ່ເປັນກ ຫົກຮອ້ຍປີນັບ
ຕັ້ງແຕ່ເວລາບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າອອກຈາກ
ເຢຣູຊາເລັມມາ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະລ້ຽງ
ຄົນຜູ້ໜຶ່ງໃຫ້ເປັນຂ ສາດສະດາໃນບັນດາ
ຊາວຢິວ—ຄືຄ ພຣະເມຊີອາຫລືອກີຄ�ໜຶ່ງ
ເອີ້ນວາ່ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງໂລກ.
10 5ແລະເພິ່ນໄດ້ ໃຫ້ ຖ້ອຍຄ�ກ່ຽວກັບ
ສາດສະດາທັງຫລາຍນ�ອີກວ່າມີຄົນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ໄດ້ກ ສະແດງໃຫ້
ເຫັນຫລາຍເລື່ອງກ່ຽວກັບພຣະເມຊີອາອົງ
ນີ້,ຫລືພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງໂລກອົງນີ້.
10 6ດັ່ງນັ້ນ,ມະນຸດຊາດທັງປວງຊຶ່ງຢູ່ໃນ
ສະພາບຫາຍຍະນະຢູ່ໃນສະພາບກ ຕົກຕ�
ແລະຈະບໍ່ພົ້ນເລີຍນອກຈາກພວກເຂົາຈະ
ວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ໄຖ່ອົງນີ້.
10 7ແລະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບກ ສາດສະ
ດາຜູ້ໜຶ່ງອີກຜູ້ທີ່ຈະມາກ່ອນພຣະເມຊີອາ,
ເພື່ອຕຽມທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ—
10 8ແທ້ ຈິງ ແລ້ວ, ແມ່ນເພິ່ນຈະອອກໄປ
ແລະຮ້ອງປະກາດຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານວ່າ:ຈົ່ງກ ຕຽມທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າເຖີດແລະເຮັດໃຫ້ທາງຂອງພຣະອົງ

ຊື່ຕົງ;ເພາະຈະມີຜູ້ໜຶ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກຈະ
ມາຢືນຢູ່ໃນບັນດາພວກທ່ານແລະເພິ່ນ
ຜູ້ນີ້ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າຂ້າພະເຈົ້າ,ຜູ້ທີ່ເຖິງແມ່ນ
ແຕ່ສາຍເກີບຂອງເພິ່ນຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ສົມ
ຄວນຈະແກ້ໃຫ້.ແລະບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າເວົ້າຢ່າງຍືດຍາວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.
10 9ແລະບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວອີກວ່າ
ເພິ່ນຈະໃຫ້ບັບຕິສະມາໃນກ ເບັດທາບາຣາ
ເລີຍຈາກແມ່ນ�ຈໍແດນໄປ;ແລະເພິ່ນຍັງ
ກ່າວອີກວ່າເພິ່ນຈະໃຫ້ຂ ບັບຕິສະມາດ້ວຍ
ນ�;ແລະເພິ່ນຈະໃຫ້ບັບຕິສະມາພຣະເມ
ຊີອາດ້ວຍນ�ຄືກັນ.
10 10 ແລະຫລັງຈາກເພິ່ນໃຫ້ບັບຕິສະມາ
ແກ່ພຣະເມຊີອາດ້ວຍນ�ແລ້ວ,ເພິ່ນຈະ
ເຫັນແລະເປັນພະຍານວ່າ,ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້
ບັບຕິສະມາແກ່ກ ພຣະເມສານ້ອຍຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ຜູ້ທີ່ຈະຍົກເອົາບາບຂອງໂລກ
ໄປ.
10 11 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັ ງຈາກບິດາຂອງຂ້າພະ ເຈົ້າເ ວົ້າ ຂໍ້
ຄວາມຈົບແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບພວກອ້າຍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບພຣະກິດຕິຄຸນຊຶ່ງ
ຈະໃຊ້ສັ່ງສອນໃນບັນດາຊາວຢິວ,ແລະ
ກ່ຽວກັບກ ການເສື່ອມໂຊມດ້ວຍຂ ຄວາມ
ບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງຊາວຢິວນ�ອີກ.ແລະຫລັງ
ຈາກພວກເຂົາຄ ປະຫານພຣະເມຊີອາຜູ້ທີ່
ຈະສະເດັດມາ,ຫລັງຈາກທີ່ພຣະອົງຖືກປະ
ຫານຊີວິດແລ້ວ,ພຣະອົງຈະງ ລຸກຂຶ້ນຈາກ
ຄວາມຕາຍແລະຈະສະແດງພຣະອົງເອງ

 3ງ ຢມຢ29:10;
2ນຟ6:8–9.

 4ກ1ນຟ19:8;
2ນຟ25:19;
3ນຟ1:1.

 ຂ1ນຟ22:20–21.
 ຄຄມພພຣະເມຊີອາ.
 5ກຢຄ7:11;

ມຊຢ13:33;

ຮລມ8:19–24;
3ນຟ20:23–24.

 6ກຄມພການຕົກຂອງ
ອາດາມແລະເອວາ.

 7ກ1ນຟ11:27;
2ນຟ31:4.

 8ກອຊຢ40:3;
ມທ3:1–3.

 9ກຢຮ1:28.

 ຂຄມພໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ.
 10ກຄມພພຣະເມສານ້ອຍ

ຂອງພຣະເຈົ້າ.
 11ກຢຄ4:14–18.
 ຂມມ5:14.
 ຄຄມພຄຶງ,ການຄຶງ;

ພຣະເຢຊູຄຣິດ.
 ງ ຄມພການຟື້ນຄືນພຣະ

ຊົນ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດ.
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ໃຫ້ປະຈັກແກ່ຄົນຕ່າງຊາດໂດຍຈ ພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດ.
10 12 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ເວົ້າຢ່າງຍືດຍາວກ່ຽວກັບຄົນຕ່າງຊາດ,
ແລະກ່ຽວກັບເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນອີກ
ວ່າພວກເຂົາປຽບເໝືອນກ ຕົ້ນໝາກກອກ
ເທດທີ່ກິ່ງງ່າຈະຫັກແລະຂ ກະຈັດກະຈາຍ
ໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນໂລກ.
10 13ດັ່ງນັ້ນ,ເພິ່ນກ່າວວ່າມັນຈ�ເປັນຈະ
ຕ້ອງເປັນໄປວ່າພວກເຮົາຈະຖືກນ�ໄປຫາ
ກ ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາພ້ອມກັນ,ເພື່ອ
ຈະເຮັດໃຫ້ພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ສ�ເລັດ,ຄືພວກເຮົາຈະກະຈັດກະຈາຍໄປ
ທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນໂລກ.
10 14 ແລະຫລັງຈາກທີ່ເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນກະຈັດກະຈາຍໄປ,ພວກເຂົາຈະ
ມາກ ເຕົ້າໂຮມກັນອີກ;ຫລື,ໂດຍສະຫລຸບ,
ຫລັງຈາກທີ່ຂ ຄົນຕ່າງຊາດໄດ້ຮັບຄວາມ
ສົມບູນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນແລ້ວ,ກິ່ງງ່າ
ເດີມຂອງຄ ຕົ້ນໝາກກອກເທດ,ຫລືເຊື້ອ
ສາຍອິດສະຣາເອນທີ່ເຫລືອຢູ່ນັ້ນຈະຖືກຕໍ່
ເຂົ້າກັນຄືນ,ຫລືມີຄວາມຮູ້ເຖິງພຣະເມຊີ
ອາທີ່ແທ້ຈິງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ
ແລະພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຂົາ.
10 15 ແລະຕາມພາສານີ້ບິດາຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ທ�ນາຍແລະເວົ້າຕໍ່ພວກອ້າຍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະອີກຫລາຍເລື່ອງຊຶ່ງ

ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນໜັງສືເຫລັ້ມນີ້;
ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຂຽນຫລາຍເລື່ອງທີ່ສົມ
ຄວນສ�ລັບຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ໃນກ ໜັງສືອີກ
ເຫລັ້ມໜຶ່ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ.
10 16 ແລະເລື່ອງທັງໝົດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ
ເຖິງເປັນໄປໃນເວລາທີ່ບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າອາໄສຢູ່ ໃນຜ້າເຕັ້ນໃນຮ່ອມພູເລມູ
ເອນ.
10 17 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ຍິນກ ຄ�ເວົ້າ
ທັງໝົດຂອງບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງທີ່ເພິ່ນເຫັນໃນຂ ພາບນິມິດ,ແລະ
ເລື່ອງທີ່ ເພິ່ນໄດ້ ເວົ້າ ໂດຍອ�ນາດຂອງ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ຊຶ່ງເປັນອ�ນາດທີ່
ເພິ່ນໄດ້ຮັບມາໂດຍມີສັດທາໃນພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ—ແລະພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າຄືຄ ພຣະເມຊີອາຜູ້ທີ່ຈະສະເດັດມາ—
ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟມີຄວາມປາດຖະໜາຄື
ກັນວ່າຈະໄດ້ເຫັນ,ແລະຈະໄດ້ຍິນ,ແລະ
ຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,ໂດຍອ�ນາດ
ຂອງງ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຊຶ່ງເປັນຂອງ
ປະທານຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍ
ຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາພຣະອົງຈ ຢ່າງພາກພຽນ
ໃນສະໄໝສ ກ່ອນຄືກັນກັບສະໄໝທີ່ພຣະ
ອົງສະແດງພຣະອົງເອງໃຫ້ປະຈັກແກ່ລູກ
ຫລານມະນຸດ.
10 18 ເພາະພຣະອົງເປັນກ ເໝືອນກັນເຊັ່ນ

 11ຈຄມພພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
 12ກປຖກ49:22–26;

1ນຟ15:12;
2ນຟ3:4–5;
ຢຄ5;6:1–7.
ຄມພສວນອະງຸ່ນຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;
ໝາກກອກເທດ,ຕົ້ນ.

 ຂ1ນຟ22:3–8.
ຄມພອິດສະຣາເອນ—
ການກະຈັດກະຈາຍຂອງ

ຊາວອິດສະຣາເອນ.
 13ກ1ນຟ2:20.

ຄມພແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.

 14ກຄມພອິດສະຣາເອນ—
ການເຕົ້າໂຮມຊາວ
ອິດສະຣາເອນ.

 ຂ1ນຟ13:42;
ຄພ14:10.

 ຄຢຄ5:8,52,54,60,68.
 15ກ1ນຟ1:16–17.

 17ກອນ1:3;
ແອວ36:17.

 ຂ1ນຟ8:2.
 ຄຄມພພຣະເມຊີອາ.
 ງ ຄມພພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
 ຈມຣນ10:4–5,7,19.
 ສຄພ20:26.
 18ກຮຣ13:8;ມມ9:9;

ຄພ20:12.
ຄມພພຣະເຈົ້າ,
ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ.
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ມື້ວານນີ້,ມື້ນີ້,ແລະຕະຫລອດການ;ແລະ
ທາງມີຕຽມໄວ້ສ�ລັບມະນຸດທັງປວງຕັ້ງແຕ່
ການວາງຮາກຖານຂອງໂລກ,ຖ້າ ຫາກ
ເປັນໄປວ່າພວກເຂົາຈະກັບໃຈແລະມາ
ຫາພຣະອົງ.
10 19 ເພາະຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາຢ່າງພາກ
ພຽນຈະໄດ້ພົບ;ແລະກ ຄວາມລຶກລັບຂອງ
ພຣະເຈົ້າຈະຖືກເປີດອອກໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຂົາ,ໂດຍອ�ນາດຂອງຂ ພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດ,ໃນສະໄໝນີ້ກໍຄືກັນກັບສະໄໝກ່ອນ,
ແລະສະໄໝກ່ອນກໍຄືກັນກັບສະໄໝທີ່ຈະ
ມາເຖິງ;ດັ່ງນັ້ນ,ຄ ເສັ້ນທາງເດີນຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງເປັນຮອບໜຶ່ງທີ່ເປັນຊົ່ວນິລັນ
ດອນ.
10 20ສະນັ້ນ,ໂອ້ມະນດຸ,ຈົ່ງຈ�ໄວ້ວາ່,ທາ່ນ
ຈະຖືກນ�ມາຫາກ ການພິພາກສາເພາະ
ການກະທ�ທຸກຢ່າງຂອງທ່ານ.
10 21ດັ່ ງນັ້ນ , ຖ້າຫາກທ່ານພະຍາຍາມ
ເຮັດຄວາມຊົ່ວໃນວັນເວລາແຫ່ງກ ການ
ທົດລອງຂອງທ່ານ,ເວລານັ້ນທ່ານຈະ
ເຫັນວ່າທ່ານເປັນຜູ້ທີ່ຂ ເປິເປື້ອນຕໍ່ໜ້າບັນ
ລັງພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະສິ່ງທີ່
ເປິເປື້ອນຈະບໍ່ສາມາດຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າໄດ້;
ດັ່ງນັ້ນ,ທ່ານກໍຈະຖືກປະຖິ້ມຕະຫລອດ
ການ.
10 22 ແລະ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ປະ
ທານສິດອ�ນາດເພື່ອໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,ແລະບໍ່ປະຕິເສດເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ອີກ.

ບົດທີ11

ນີໄຟເຫັນພຣະວນິຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າແລະເຫັນພາບນິມິດຂອງຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີ
ວິດ—ເພິ່ນເຫັນມານດາຂອງພຣະບຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າແລະຮຽນຮູ້ເຖິງພຣະເມດຕາກະ
ລຸນາຂອງພຣະເຈົ້າ—ເພິ່ນເຫັນການບັບຕິ
ສະມາ,ການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ,ແລະ
ການຄຶງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະ
ເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ—ເພິ່ນເຫັນການ
ເອີ້ນແລະການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ຂອງອັກຄະສາວກົສິບສອງຂອງພຣະເມສາ
ນ້ອຍ.ປະມານ600–592ປີກ່ອນຄ.ສ.

11 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາຢາກຮູ້ເລື່ອງ
ທີ່ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນມາ,ແລະ
ເຊື່ອວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ຂ້າ
ພະເຈົ້າຮູ້ເຖິງເລື່ອງນີ້ໄດ້,ໃນຂະນະທີ່ຂ້າ
ພະເຈົ້ານັ່ງກ ໄຕ່ຕອງຢູ່ໃນໃຈຢູ່ນັ້ນ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າກໍຖືກຂ ພາໄປໃນພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນຖືກພາ
ຂຶ້ນໄປເທິງຄ ພູໜ່ວຍໜຶ່ງທີ່ສູງທີ່ສຸດ,ຊຶ່ງຂ້າ
ພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຫັນແລະບໍ່ເຄີຍຢຽບມັນມາ
ກ່ອນເລີຍ.
11 2ແລະພຣະວິນຍານໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າປາດຖະໜາສິ່ງໃດ?
11 3ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທູນວ່າ:ຂ້ານ້ອຍ
ປາດຖະໜາເຫັນສິ່ງທີ່ບິດາຂອງຂ້ານ້ອຍ
ກ ເຫັນມາ.

 19ກຄມພຄວາມລຶກລັບ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.

 ຂຄມພພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
 ຄແອວ7:20;

ຄພ3:2;35:1.
 20ກປຍຈ12:14;

2ນຟ9:46.
ຄມພພິພາກສາ,ການ

  ພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.
 21ກແອວ34:32–35.
 ຂ1ກຣທ6:9–10;

3ນຟ27:19;
ຄພ76:50–62;
ມຊ6:57.

111ກຄພ76:19.
ຄມພໄຕ່ຕອງ.

 ຂ2ກຣທ12:1–4;
ພນມ21:10;
2ນຟ4:25;
ມຊ1:1.

 ຄພບຍ10:1;
ອທ3:1.

 3ກ1ນຟ8:2–34.
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11 4ແລະພຣະວິນຍານໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າວ່າ:ເຈົ້າເຊື່ອບໍວ່າບິດາຂອງເຈົ້າເຫັນ
ກ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ເພິ່ນເວົ້າເຖິງນັ້ນ?
11 5ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ທູນວ່າ:ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພຣະອົງຮູ້ວ່າຂ້ານ້ອຍກ ເຊື່ອຄ�ເວົ້າ
ທັງໝົດຂອງບິດາຂອງຂ້ານ້ອຍ.
11 6ແລະເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້
ແລ້ວ,ພຣະວິນຍານກໍຮ້ອງຂຶ້ນດ້ວຍສຽງ
ອັນດັງ,ມີຄ�ວ່າ:ໂຮຊັນນາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ພຣະເຈົ້າສູງສຸດ;ເພາະພຣະອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າເໜືອກ ແຜ່ນດິນໂລກທັງສິ້ນ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນເໜືອທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ.ແລະ
ເຈົ້າເປັນສຸກແລ້ວນີໄຟເພາະວ່າເຈົ້າຂ ເຊື່ອ
ໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າສູງສຸດ;ດັ່ງນັ້ນ,
ເຈົ້າຈະໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່ເຈົ້າປາດຖະໜາ.
11 7ແລະຈົ່ງເບິ່ງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະໄດ້ມອບ
ໃຫ້ເຈົ້າເປັນກ ເຄື່ອງໝາຍ,ຄືຫລັງຈາກເຈົ້າ
ເຫັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີໝາກຊຶ່ງບິດາຂອງເຈົ້າໄດ້
ຊີມມາແລ້ວ,ເຈົ້າຈະເຫັນຊາຍຄົນໜຶ່ງລົງ
ມາຈາກສະຫວັນນ�ອີກ,ແລະເຈົ້າຈະເຫັນ
ຜູ້ນັ້ນກັບຕາ;ແລະຫລັງຈາກເຈົ້າເຫັນຜູ້
ນັ້ນແລ້ວເຈົ້າຈະຂ ເປັນພະຍານວ່ານັ້ນຄື
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.
11 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພຣະ
ວິນຍານໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ເບິ່ງ
ເຖີດ!ແລະຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງແລະເຫັນຕົ້ນ
ໄມ້ຕົ້ນໜຶ່ງ;ແລະມັນຄືກັນກັບກ ຕົ້ນໄມ້ທີ່
ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຫັນມາ;ແລະຄວາມ
ງາມຂອງມັນເໜືອກວ່າຄວາມງາມໃດໆ
ທັງສິ້ນ;ແລະຂ ຄວາມຂາວຂອງຕົ້ນໄມ້ນັ້ນ

ຂາວກວ່າຄວາມຂາວຂອງຫິມະ.
11 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຕົ້ນໄມ້ແລ້ວ,ຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຕໍ່ພຣະວິນຍານວ່າ:ພຣະ
ອົງໄດ້ສະແດງຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີກ ຄຸນຄ່າເໜືອ
ກວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຫັນ.
11 10 ແລະພຣະອົງໄດ້ຖາມຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:
ເຈົ້າປາດຖະໜາອັນໃດ?
11 11 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທູນພຣະອົງວ່າ:
ຢາກຈະຮູ້ ເຖິງກ ຄວາມໝາຍຂອງມັນ—
ເພາະຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພຣະອົງຄືກັນກັບ
ຄົນລົມກັນ;ເພາະຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າພຣະ
ອົງຢູ່ໃນຂ ຮູບຂອງມະນຸດ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ,ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າເປັນພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະພຣະອົງຮັບສັ່ງ
ກັບຂ້າພະເຈົ້າຄືກັນກັບຄົນລົມກັນ.
11 12 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ເບິ່ງ
ເຖີດ!ແລະຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງຄາວໜຶ່ງວ່າຈະ
ເຫັນພຣະອົງ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຫັນ
ພຣະອົງອີກເລີຍ;ເພາະພຣະອົງສະເດັດ
ໄປແລ້ວຕໍ່ໜ້າຂ້າພະເຈົ້າ.
11 13 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງມະຫານະຄອນເຢຣູ
ຊາເລັມ,ແລະເມືອງອື່ນໆ.ພ້ອມທັງເມືອງ
ນາຊາເຣັດນ�ອີກ;ແລະໃນເມືອງກ ນາຊາ
ເຣັດນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຍິງຜູ້ຂ ບໍລິສຸດຄົນ
ໜຶ່ງ,ແລະນາງທັງຂາວແລະງາມທີ່ສຸດ.
11 14 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນກ ຟ້າສະຫວັນເປີດ;ແລະ

 4ກ1ນຟ8:10–12;15:21–22.
 5ກ1ນຟ2:16.
 6ກອພຍ9:29;

2ນຟ29:7;
3ນຟ11:14;
ມຊ6:44.

 ຂຄມພເຊື່ອ,ຄວາມເຊື່ອ.

 7ກຄມພເຄື່ອງໝາຍ.
 ຂຄມພປະຈັກພະຍານ.
 8ກ1ນຟ8:10.
 ຂ1ນຟ8:11.
 9ກ1ນຟ11:22–25.
 11ກປຖກ40:8.
 ຂອທ3:15–16.

 13ກມທ2:23.
 ຂລກ1:26–27;

ແອວ7:10.
ຄມພມາຣີ,ມານດາ
ຂອງພຣະເຢຊູ.

 14ກອຊກ1:1;
1ນຟ1:8.
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ທູດອົງໜຶ່ງລົງມາຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂ້າພະເຈົ້າ;
ແລະ ພຣະອົງໄດ້ຖາມ ຂ້າ ພະເຈົ້າວ່າ:
ນີໄຟ,ເຈົ້າເຫັນອັນໃດແດ່?
11 15 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕອບເພິ່ນວ່າ:ຜູ້
ຍິງບໍລິສຸດຄົນໜຶ່ງທີ່ຈົບງາມທີ່ສຸດເກີນກວ່າ
ຜູ້ຍິງບໍລິສຸດຄົນອື່ນໆ.
11 16 ແລະ ເພິ່ນໄດ້ຖາມຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:
ເຈົ້າຮູ້ຈັກພຣະເມດຕາກະລຸນາຂອງພຣະ
ເຈົ້າບໍ່?
11 17 ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕອບເພິ່ນວ່າ:
ຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າພຣະອົງຮັກລູກໆຂອງພຣະ
ອົງ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຂ້ານ້ອຍກໍບໍ່ຮູ້ເຖິງ
ຄວາມໝາຍໝົດທຸກຢ່າງ.
11 18 ແລະ ເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ຍິງກ ບໍລິສຸດທີ່ເຈົ້າເຫັນຄື
ຂ ມານດາຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າທາງ
ເນື້ອໜັງ.
11 19 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າເຫັນວ່ານາງຖືກນ�ໄປທາງພຣະ
ວິນຍານຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ;ແລະຫລັງຈາກ
ນາງໄດ້ຖືກນ�ໄປທາງກ ພຣະວິນຍານຊົ່ວ
ໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ມີຄວາມວ່າ:ເບິ່ງເຖີດ!
11 20 ແລະຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງແລະເຫັນຍິງ
ບໍລິສຸດຜູ້ນັ້ນອີກກ�ລັງອູ້ມກ ແອນ້ອຍຜູ້ໜຶ່ງ
ໄວ້ໃນອ້ອມແຂນ.
11 21ແລະທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:
ຈົ່ງເບິ່ງກ ພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນຂ ພຣະບຸດຂອງຄ ພຣະ

ບິດາຜູ້ສະຖິດນິລັນດອນ!ເຈົ້າຮູ້ຈັກຄວາມ
ໝາຍຂອງງ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ບິດາຂອງເຈົ້າເຫັນ
ບໍ?
11 22 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕອບພຣະອົງ,ມີ
ຄວາມວ່າ:ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄືກ ຄວາມຮັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງແຜ່ຜາຍອອກມາຫາໃຈຂອງ
ລູກຫລານມະນຸດ;ດັ່ງນັ້ນ,ມັນຈຶ່ງເປັນທີ່
ເພິ່ງປາດຖະໜາທີ່ສຸດເໜືອກວ່າທຸກສິ່ງທຸກ
ຢ່າງທັງສິ້ນ.
11 23 ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ມີຄວາມວ່າ:ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເປັນທີ່ກ ປິ
ຕິຍິນດີທີ່ສຸດແກ່ຈິດວິນຍານ.
11 24 ແລະຫລັງຈາກທີ່ພຣະອົງໄດ້ກ່າວ
ຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຂ້າ
ພະເຈົ້າວ່າ:ເບິ່ງເຖີດ!ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ເບິ່ງ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຫັນພຣະບຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າກ ສະເດັດອອກໄປໃນບັນດາລູກ
ຫລານມະນຸດ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ
ຄົນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍລົ້ມລົງແທບພຣະ
ບາດຂອງພຣະອົງແລະນະມັດສະການ
ພຣະອົງ.
11 25 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າເຫັນກ ຮາວເຫລັກ,ຊຶ່ງບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ,ຄືພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າ, ຊຶ່ງນ�ພາໄປຫາຂ ນ�ພຸທີ່ປະກອບ
ດ້ວຍຊີວິດ,ຫລືນ�ພາໄປຫາຄ ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງ
ຊີວິດ;ຊຶ່ງນ�ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຄວາມ
ຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ
ອີກວ່າຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດເປັນຕົວແທນໃຫ້

 18ກອຊຢ7:14;
ລກ1:34–35.

 ຂມຊຢ3:8.
 19ກມທ1:20.
 20ກລກ2:16.
 21ກຄມພພຣະເມສານ້ອຍ

ຂອງພຣະເຈົ້າ.
 ຂຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ.

 ຄຄມພພຣະເຈົ້າ,ຝ່າຍ
ພຣະເຈົ້າ—ພຣະເຈົ້າ
ອົງເປັນພຣະບິດາ.

 ງ 1ນຟ8:10;
ແອວ5:62.
ຄມພຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ.

 22ກຄມພຮັກ,ຄວາມຮັກ.
 23ກຄມພຊື່ນຊົມ,

ຄວາມຊື່ນຊົມ.
 24ກລກ4:14–21.
 25ກ1ນຟ8:19.
 ຂຄມພນ�ທີ່ປະກອບ

ດ້ວຍຊີວິດ.
 ຄປຖກ2:9;

ແອວ32:40–41;
ມຊ4:28,31.
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ແກ່ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຄືກັນ.
11 26 ແລະທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າອີກ
ວ່າ:ເບິ່ງເຖີດແລະຈົ່ງເບິ່ງກ ພຣະເມດຕາ
ກະລຸນາຂອງພຣະເຈົ້າ!
11 27 ແລະ ຂ້າ ພະເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງແລະໄດ້
ກ ເຫັນພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງໂລກ,ຊຶ່ງບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າເຖິງ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ຍັງໄດ້ເຫັນຂ ສາດສະດາຜູ້ທີ່ຈະຕຽມທາງ
ໄວ້ກ່ອນພຣະອົງ.ແລະພຣະເມສານ້ອຍ
ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສະເດັດອອກໄປແລະ
ຮັບຄ ບັບຕິສະມາຈາກເພິ່ນ;ແລະຫລັງ
ຈາກພຣະອົງຮັບບັບຕິສະມາແລ້ວ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ເຫັນຟ້າສະຫວັນເປີດ,ແລະພຣະ
ວິນຍານບໍລິສຸດເປັນແບບຕົວງ ນົກເຂົາສະ
ເດັດລົງຈາກສະຫວັນມາສະຖິດຢູ່ເທິງພຣະ
ອົງ.
11 28ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນພຣະອົງສະ
ເດັດ ອອກໄປປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ແກ່ຜູ້ຄົນ, ດ້ວຍກ ອ�ນາດແລະລັດສະ
ໝີພາບອັນຍິ່ງ ໃຫຍ່;ແລະຝູງ ຊົນເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນ
ເພື່ອຟັງພຣະອົງ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ
ວ່າພຣະອົງຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກບັນດາ
ພວກເຂົາ.
11 29 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຄົນອີກກ ສິບ
ສອງຄົນ ຊຶ່ງຕິດຕາມພຣະອົງໄປ.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຄົນເຫລົ່ານັ້ນ
ຖືກນ�ໄປໃນພຣະວິນຍານຈາກໜ້າຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ເຫັນພວກເພິ່ນ
ເຫລົ່ານັ້ນອີກ.

11 30 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທູດ
ໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ,ມີຄວາມວ່າ:ເບິ່ງ
ເຖີດ!ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງ,ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າເຫັນຟ້າສະຫວັນເປີດອີກ,ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນກ ເຫລົ່າທູດລົງມາຫາລູກ
ຫລານມະນຸດ;ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ປະຕິ
ບັດແກ່ພວກເຂົາ.
11 31 ແລະທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າອີກ,
ມີຄວາມວ່າ:ເບິ່ງເຖີດ!ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ ເບິ່ງ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະ
ເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າສະເດັດອອກໄປ
ໃນບັນດາລູກຫລານມະນຸດ.ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າເຫັນຝູງຊົນຢ່າງຫລວງຫລາຍຜູ້ເຈັບ
ໄຂ້,ແລະຜູ້ເປັນທຸກດ້ວຍພະຍາດນາໆ
ຊະນິດ,ແລະດ້ວຍກ ຜີສາງແລະດ້ວຍ
ຂ ວິນຍານອັນບໍ່ສະອາດ;ແລະທູດໄດ້ກ່າວ
ແລະສະແດງສິ່ງທັງໝົດນີ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ.
ແລະຄົນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບການຄ ປິ່ນປົວ
ໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະເມສານ້ອຍຂອງ
ພຣະເຈົ້າ;ແລະຜີສາງແລະວິນຍານອັນ
ບໍ່ສະອາດຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ.
11 32 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທູດ
ໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າອີກ,ມີຄວາມວ່າ:
ເບິ່ງເຖີດ!ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະເມສານ້ອຍຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ວ່າພຣະອົງໄດ້ຖືກຜູ້ຄົນຈັບ
ໄປ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າຜູ້ເປັນນິດໄດ້ຖືກກ ຕັດສິນໂດຍທາງ
ໂລກ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລະເປັນ
ພະຍານ.

 26ກ1ນຟ11:16–33.
 27ກ2ນຟ25:13.
 ຂມທ11:10;

1ນຟ10:7–10;
2ນຟ31:4.

 ຄຄມພບັບຕິສະມາ,
ໃຫ້ບັບຕິສະມາ.

 ງ ຄມພນົກເຂົາ,
ເຄື່ອງໝາຍຂອງ.

 28ກຄພ138:25–26.
 29ກຄມພອັກຄະສາວົກ.
 30ກຄມພທູດ,ເທວະດາ.
 31ກມຣກ5:15–20;

ມຊຢ3:5–7.

ຄມພມານ.
 ຂຄມພວິນຍານ—

ຜີມານຮ້າຍ.
 ຄຄມພປິ່ນປົວ,

ການປິ່ນປົວ.
 32ກມຣກ15:17–20.
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11 33 ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເຫັນວ່າ
ພຣະອົງຖືກຍົກຂຶ້ນເທິ ງ ກ ໄມ້ກາງແຂນ
ແລະຖືກຂ ປະຫານເພື່ອບາບຂອງໂລກ.
11 34 ແລະຫລັງຈາກພຣະອົງຖືກປະຫານ
ແລ້ວ , ຂ້ າພະ ເຈົ້າໄດ້ເຫັນຝູ ງຊົນ ຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບ
ອັກຄະສາວົກຂອງພຣະເມສານ້ອຍ;ເພາະ
ສິບສອງທ່ານນີ້ໄດ້ຖືກເອີ້ນແນວນັ້ນໂດຍ
ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
11 35 ແລະຝູງຊົນຂອງແຜ່ນດິນໂລກໄດ້
ມາເຕົ້າໂຮມກັນ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ
ວ່າພວກເຂົາຢູ່ໃນກ ອາຄານໃຫຍ່ແລະ
ກວ້າງຫລັງໜຶ່ງຊຶ່ງຄືກັນກັບອາຄານທີ່ບິດາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນນັ້ນ.ແລະທູດຂອງ
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ອີກ,ມີຄວາມວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງໂລກແລະປນັ
ຍາຂອງມັນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຕໍ່ສູ້
ກັບອັກຄະສາວົກສິບສອງຂອງພຣະເມສາ
ນ້ອຍນັ້ນ.
11 36 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລະເປັນພະຍານວ່າອາ
ຄານໃຫຍ່ແລະກວ້າງຫລັງນີ້ຄືກ ຄວາມ
ຈອງຫອງຂອງໂລກ;ແລະມັນຈະຕົກ,
ແລະການຕົກຂອງມັນຈະໃຫຍ່ຫລວງຢ່າງ
ໜັກ.ແລະທູດຂອງພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້
ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ,ມີຄວາມວ່າ:ຄວາມ
ພິນາດຂອງທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກຕະກຸນ,
ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄົນທັງປວງ,ຜູ້ຕໍ່ສູ້
ກັບອັກຄະສາວົກສິບສອງຂອງພຣະເມສາ
ນ້ອຍຈະເປັນດັ່ງນັ້ນ.

ບົດທີ12

ນີໄຟເຫັນພາບນິມິດກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນແຫ່ງ
ຄ�ສັນຍາ;ຄວາມຊອບທ�,ຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍ,ແລະການຕົກຂອງຜູ້ອາໄສເຫລົ່າ
ນັ້ນ;ການສະເດັດມາຂອງພຣະເມສານ້ອຍ
ຂອງພຣະເຈົ້າໃນບັນດາພວກເຂົາ;ວິທີທີ່
ສານຸສິດສິບສອງຄົນກັບອັກຄະສາວົກສິບ
ສອງຈະຕັດສິນອິດສະຣາເອນ;ຄວາມໜ້າ
ລັງກຽດແລະສົກກະປົກຂອງຜູ້ທີ່ເສື່ອມ
ໂຊມຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື.ປະມານ600–
592ປີກ່ອນຄ.ສ.

12 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທູດ
ໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ເບິ່ງເຖີດ,ແລະ
ຈົ່ ງ ເບິ່ ງ ລູກ ຫລານຂອງເຈົ້າແລະລູກ
ຫລານຂອງພວກອ້າຍຂອງເຈົ້ານ�ອີກ.
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫລຽວເບິ່ງແລະໄດ້
ເຫັນກ ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ;ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຝູງຊົນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ
ແຕ່ຄືກັບວ່າເປັນຄົນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ
ຄືກັນກັບເມັດຊາຍໃນທະເລ.
12 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຝູງຊົນມາເຕົ້າໂຮມເພື່ອສູ້
ຮົບກັນ;ແລະຕໍ່ສູ້ຊຶ່ງກັນແລະກັນ;ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນກ ສົງຄາມ,ແລະຂ່າວ
ລືເລື່ອງສົງຄາມ,ແລະການຂ້າຟັນກັນຢ່າງ
ໜັກດ້ວຍດາບໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ.
12 3ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະ ເຈົ້າໄດ້ເຫັນຫລາຍລຸ້ນ ຄົນ ຜ່ານໄປ,
ຫລັງຈາກສົງຄາມແລະການຂັດແຍ້ງກັນ

 33ກຢຮ19:16–19;
ມຊຢ3:9–10;
3ນຟ27:14.
ຄມພໄມ້ກາງແຂນ.

 ຂຄມພຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.

 35ກ1ນຟ8:26;12:18.
 36ກຄມພຈອງຫອງ,

ຄວາມຈອງຫອງ.
121ກຄມພແຜ່ນດິນ

ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.

 2ກອນ1:24;
ມມ8:7–8.
ຄມພສົງຄາມ.
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ໃນແຜ່ນດິນຜ່ານໄປ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຫັນຫລາຍຫົວເມືອງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົນວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້ານັບບໍ່ຖ້ວນ.
12 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນກ ໝອກແຫ່ງຂ ຄວາມມືດຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ;ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ເຫັນແສງຟ້າແມບ,ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຟ້າຮ້ອງ,ແລະແຜ່ນດິນ
ໄຫວ,ແລະສຽງກຶກກ້ອງນາໆປະການ;
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນແຜ່ນດິນແລະ
ກ້ອນຫີນ,ເປັນຮອຍແຍກ;ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ເຫັນພູເຂົາພັງທະລາຍແຕກເປັນ
ຫລາຍຊິ້ນສ່ວນ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ
ທົ່ງພຽງຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,ແຍກອອກ
ຈາກກັນ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຫລາຍ
ຫົວເມືອງຄ ຈົມລົງ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຫັນຫລາຍຫົວເມືອງຖືກໄຟເຜົາຜານ;
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຫລາຍຫົວເມືອງ
ພັງລົງສູ່ແຜ່ນດິນໂລກ,ເພາະຄວາມສັ່ນ
ສະເທືອນຂອງໂລກ.
12 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນກ ອາຍແຫ່ງຄວາມມືດ
ຜ່ານພົ້ນໄປຈາກໜ້າດິນ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຝູງຊົນຢ່າງຫລວງຫລາຍຜູ້
ທີ່ບໍ່ໄດ້ຕົກລົງໄປຍ້ອນການພິພາກສາອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າຢ້ານກົວຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ.
12 6ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຟ້າສະຫວັນ
ເປີດ,ແລະກ ພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະ
ເຈົ້າສະເດັດລົງມາຈາກສະຫວັນ;ແລະ

ພຣະອົງສະເດັດລົງມາປະກົດຕົວຕໍ່ພວກ
ເຂົາ.
12 7ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ ແລະ ເປັນ
ພະຍານອີກວ່າພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້
ສະເດັດລົງມາຫາຄົນກ ສິບສອງຄົນນັ້ນ
ອີກ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ
ໂດຍພຣະເຈົ້າແລະຖືກຄັດເລືອກ.
12 8ແລະທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ,ມີ
ຄວາມວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງສານຸສິດສິບສອງຄົນ
ຂອງພຣະເມສານ້ອຍ,ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກ
ໃຫ້ມາປະຕິບັດແກ່ລູກຫລານຂອງເຈົ້າ.
12 9ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ວ່າ:ເຈົ້າຈື່ກ ອັກຄະສາວົກສິບສອງຄົນຂອງ
ພຣະເມສານ້ອຍໄດ້ບໍ?ຈົ່ງເບິ່ງພວກເພິ່ນ
ຄືຜູ້ທີ່ຈະມາຂ ຕັດສິນຝູງຊົນສິບສອງເຜົ່າ
ຂອງອິດສະຣາເອນ;ດັ່ງນັ້ນ,ຜູ້ປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດສິບສອງຄົນຊຶ່ງເປັນລູກ
ຫລານຂອງເຈົ້າຈະຖືກຕັດສິນໂດຍພວກ
ເພິ່ນເຫລົ່ານັ້ນ;ເພາະພວກເພິ່ນເປັນເຊື້ອ
ສາຍອິດສະຣາເອນ.
12 10 ແລະກ ຜູ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດສິບ
ສອງຄົນຊຶ່ງເຈົ້າເຫັນຢູ່ນີ້ຈະມາຕັດສິນລູກ
ຫລານຂອງເຈົ້າ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຄົນເຫລົ່າ
ນີ້ເປັນຄົນຊອບທ�ຕະຫລອດໄປ;ເພາະ
ເນື່ອງຈາກສັດທາຂອງພວກເພິ່ນທີ່ມີຕໍ່
ພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າຂ ອາພອນ
ຂອງພວກເພິ່ນຈຶ່ງຖືກເຮັດໃຫ້ຂາວສະອາດ
ໃນໂລຫິດຂອງພຣະອົງ.
12 11 ແລະທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:
ເບິ່ງເຖີດ!ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງ,ແລະ
ໄດ້ເຫັນຜູ້ຄົນກ ສາມລຸ້ນຄົນຜ່ານໄປດ້ວຍ

 4ກຮລມ14:20–28.
 ຂ1ນຟ19:10.
 ຄ3ນຟ8:14.
 5ກ3ນຟ8:20;10:9.
 6ກ2ນຟ26:1,9;

3ນຟ11:3–17.

 7ກ3ນຟ12:1;19:12–13.
 9ກລກ6:13.
 ຂມທ19:28;ຄພ29:12.

ຄມພພິພາກສາ,ການ
ພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.

 10ກ3ນຟ27:27;

ມມ3:18–19.
 ຂພນມ7:14;

ແອວ5:21–27;13:11–13;
3ນຟ27:19–20.

 11ກ2ນຟ26:9–10;
3ນຟ27:30–32.
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ຄວາມຊອບທ�; ແລະ ອາພອນຂອງຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນຂາວຄືກັບຂອງພຣະເມສານ້ອຍ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.ແລະທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າ
ພະເຈົ້າວ່າ:ອາພອນເຫລົ່ານີ້ຖືກເຮັດໃຫ້
ຂາວສະອາດໃນໂລຫິດຂອງພຣະເມສາ
ນ້ອຍຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມີສັດທາໃນພຣະ
ອົງ.
12 12 ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເຫັນຄົນລຸ້ນ
ກ ທີສີ່ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຜູ້ທີ່ໄດ້ລ່ວງລັບ
ໄປໃນຄວາມຊອບທ�.
12 13 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຝູງຊົນຢ່າງຫລວງຫລາຍຢູ່
ໃນໂລກເຕົ້າໂຮມກັນ.
12 14 ແລະ ທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງລູກຫລານຂອງເຈົ້າ,ແລະລູກ
ຫລານຂອງພວກອ້າຍຂອງເຈົ້ານ�ອີກ.
12 15 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ຫລຽວເບິ່ງແລະເຫັນຜູ້ຄົນທີ່
ເປັນລູກຫລານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຕົ້າໂຮມ
ກັນເປັນກຸ່ມກ້ອນເພື່ອກ ຕໍ່ຕ້ານລູກຫລານ
ຂອງພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນມາເຕົ້າໂຮມເພື່ອສູ້ຮົບກັນ.
12 16 ແລະທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ,ມີ
ຄວາມວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງອ່າງນ�ກ ສົກກະປົກຊຶ່ງ
ບິດາຂອງເຈົ້າໄດ້ເຫັນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ
ຂ ແມ່ນ�ຊຶ່ງເຈົ້າເວົ້າເຖິງ;ແລະຄວາມເລິກ
ຂອງມັນນັ້ນຄືຄວາມເລິກຂອງຄ ນະລົກ.
12 17 ແລະກ ໝອກແຫ່ງຄວາມມືດຄືການລໍ້
ລວງຂອງມານທີ່ເຮັດໃຫ້ຕາຂ ບອດແລະ

ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງລູກຫລານມະນຸດແຂງກະ
ດ້າງແລະນ�ພາພວກເຂົາໄປໃນຄ ເສັ້ນ
ທາງອັນກວ້າງຂວາງ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະ
ຕາຍແລະຫາຍສາບສູນໄປ.
12 18 ແ ລ ະ  ກ ອາຄານໃຫຍ່ ແລະ ກວ້າງ
ຊຶ່ງ ບິດາຂອງເຈົ້າ ໄດ້ ເຫັນນັ້ນຄືຄວາມ
ຂ ຄິດຝັນອັນບໍ່ມີປະໂຫຍດແລະຄ ຄວາມ
ທະນົງໃຈຂອງລູກຫລານມະນຸດ.ແລະ
ງ ເຫວເລິກອັນກວ້າງໃຫຍ່ແລະໜ້າຢ້ານ
ກົວແຍກພວກເຂົາອອກຈາກກັນ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແມ່ນພຣະຄ�ແຫ່ງຈ ຄວາມຍຸດຕິທ�
ຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ສະຖິດນິລັນດອນແລະ
ພຣະເມຊີອາຜູ້ເປັນພຣະເມສານ້ອຍຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ຜູ້ທີ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເປັນ
ພະຍານນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂລກ
ຈົນເຖິງເວລານີ້,ແລະຈາກເວລານີ້ໄປຈົນ
ຕະຫລອດການ.
12 19 ແລະໃນຂະນະທີ່ທູດກ�ລັງກ່າວຂໍ້
ຄວາມນີ້ຢູ່,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫລຽວເບິ່ງແລະ
ໄດ້ ເຫັນລູກຫລານຂອງພວກອ້າຍຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຕໍ່ສູ້ກັບລູກຫລານຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຕາມຄ�ເວົ້າຂອງທູດອົງນັ້ນ;ເພາະວ່າ
ຄວາມທະນົງໃຈຂອງລູກຫລານຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າແລະກ ການລໍ້ລວງຂອງມານ,ຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລູກຫລານຂອງພວກອ້າຍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຂ ຊະນະຜູ້ຄົນທີ່ເປັນລູກ
ຫລານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
12 20 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ເບິ່ງລູກຫລານ

 12ກແອວ45:10–12;
ຮລມ13:5,9–10;
3ນຟ27:32;
4ນຟ1:14–27.

 15ກມມ6.
 16ກຄມພສົກກະປົກ,

ຄວາມສົກກະປົກ.
 ຂ1ນຟ8:13;15:26–29.

 ຄຄມພນະລົກ.
 17ກ1ນຟ8:23;15:24;

ຄພ10:20–32.
 ຂຄມພປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,

ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.
 ຄມທ7:13–14.
 18ກ1ນຟ8:26;11:35–36.
 ຂຢມຢ7:24.

 ຄຄມພຈອງຫອງ,
ຄວາມຈອງຫອງ.

 ງ ລກ16:26;
1ນຟ15:28–30.

 ຈຄມພຍຸດຕິທ�,
ຄວາມຍຸດຕິທ�.

 19ກຄມພລໍ້ລວງ,ການລໍ້ລວງ.
 ຂຈຣ1:10;ຄມ1:1–2.
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ຂອງພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າວ່າພວກ
ເຂົາ ຊະນະລູກ ຫລານຂອງຂ້າພະ ເຈົ້າ;
ແລະພວກເຂົາເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ
ໄດ້ອອກໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ.
12 21 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພວກເຂົາ
ເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍມາເຕົ້າໂຮມ
ກັນ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນກ ສົງຄາມ
ແລະຂ່າວລືເລື່ອງສົງຄາມໃນບັນດາພວກ
ເຂົາ;ແລະໃນສົງຄາມແລະຂ່າວລືເລື່ອງ
ສົງຄາມນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຫລາຍລຸ້ນ
ຄົນຜ່ານໄປ.
12 22 ແລະທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:
ຈົ່ງເບິ່ງຄົນເຫລົ່ານີ້ຈະກ ເສື່ອມໂຊມຢູ່ ໃນ
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື.
12 23 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນວ່າ,ຫລັງຈາກທີ່ພວກເຂົາ
ເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືແລ້ວ,ແລະ
ພວກເຂົາກໍໄດ້ກາຍເປັນຄົນກ ຜິວຄ�ແລະ
ໜ້າລັງກຽດແລະຂ ສົກກະປົກເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄ ຄວາມກຽດຄ້ານແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງ
ທຸກຢ່າງ.

ບົດທີ13

ນີໄຟເຫັນພາບນິມິດກ່ຽວກັບສາດສະໜາ
ຈັກຂອງມານຖືກສ້າງຂຶ້ນຢູ່ໃນບັນດາຄົນ
ຕ່າງຊາດ,ການຄົ້ນພົບແລະການສ້າງຕັ້ງ
ອາເມຣິກາ,ການສູນເສຍຂໍ້ຄວາມຫລາຍ
ຕອນຊຶ່ງແຈ່ມແຈ້ງແລະມີຄ່າໃນພຣະ
ຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ,ຜົນຂອງການປະຖິ້ມ
ຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນຕ່າງຊາດ,ການຟື້ນຟູ

ພຣະກິດຕິຄຸນ,ການກັບມາຂອງພຣະຄ�
ພີໃນຍຸກສຸດທ້າຍ,ແລະການສ້າງຕັ້ງຂອງ
ຊີໂອນ.ປະມານ600–592ປີກ່ອນຄ.ສ.

13 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທູດ
ໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມວາ່:ເບິ່ງ
ເຖີດ!ແລະຂ້າພະເຈົ້າຫລຽວເບິ່ງແລະ
ເຫັນຫລາຍປະຊາຊາດແລະຫລາຍອານາ
ຈັກ.
13 2ແລະທູດໄດ້ຖາມຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ເຈົ້າ
ເຫັນຫຍັງແດ່?ຂ້າພະເຈົ້າ ຕອບວ່າ :ຂ້າ
ນ້ອຍເຫັນຫລາຍປະຊາຊາດແລະຫລາຍ
ອານາຈັກ.
13 3ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:
ນີ້ ຄືປະຊາຊາດແລະອານາຈັກຂອງຄົນ
ຕ່າງຊາດ.
13 4ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຮາກຖານຂອງກ ສາດສະ
ໜາຈັກໃຫຍ່ຢູ່ໃນບັນດາປະຊາຊາດຕ່າງໆ
ແລະຂ ຄົນຕ່າງຊາດ.
13 5ແລະທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:
ຈົ່ງເບິ່ງຮາກຖານຂອງສາດສະໜາຈັກທີ່
ໜ້າກຽດຊັງທີ່ສຸດເໜືອກວ່າສາດສະໜາ
ຈັກໃດໆທັງສິ້ນຊຶ່ງກ ເຂັ່ນຂ້າໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນທໍລະມານ
ພວກເຂົາແລະຜູກມັດພວກເຂົາ,ແລະ
ໃສ່ແອກພວກເຂົາໄວ້ດ້ວຍຂ ແອກເຫລັກ,
ແລະເອົາພວກເຂົາລົງມາຫາການເປັນຊະ
ເລີຍ.
13 6ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນສາດສະໜາຈັກ ກ ໃຫຍ່

 21ກມມ8:8;
ມຣນ1:2.
ຄມພສົງຄາມ.

 22ກ1ນຟ15:13;
2ນຟ26:15.

 23ກ2ນຟ26:33.

 ຂ2ນຟ5:20–25.
 ຄຄມພກຽດຄ້ານ,

ຄວາມກຽດຄ້ານ.
134ກ1ນຟ13:26,34;

14:3,9–17.
 ຂຄມພຄົນຕ່າງຊາດ.

 5ກພນມ17:3–6;
1ນຟ14:13.

 ຂຢມຢ28:10–14.
 6ກຄພ88:94.

ຄມພມານ—ສາດສະ
ໜາຈັກຂອງມານ.
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ແລະໜ້າກຽດຊັງອັນນີ້;ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ເຫັນຂ ມານທີ່ປະກາດຕົນເອງວ່າເປັນ
ຮາກຖານຂອງມັນ.
13 7ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນກ ຄ�,ແລະ
ເງິນ,ແລະຜ້າໄໝ,ແລະຜ້າສີແດງສົດ,
ແລະຜ້າລີນິນຕ�ຢ່າງດີ,ແລະເຄື່ອງນຸ່ງ
ຫົ່ມທີ່ມີຄ່າທຸກຊະນິດ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຫັນຍິງໂສເພນີຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ.
13 8ແລະທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ,ມີ
ຄວາມວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງຄ�,ແລະເງິນ,ແລະຜ້າ
ໄໝ,ແລະຜ້າສີແດງສົດ,ແລະຜ້າລີນິນຕ�
ຢ່າງດີ,ແລະເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມທີ່ມີຄ່າ,ແລະຍິງ
ໂສເພນີ,ຄືກ ຄວາມປາດຖະໜາຂອງສາດ
ສະໜາຈັກໃຫຍ່ແລະໜ້າກຽດຊັງແຫ່ງນີ້.
13 9ແລະເປັນການສັນລະເສີນຂອງໂລກ
ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ກ ທ�ລາຍໄພ່ພົນຂອງພຣະ
ເຈົ້າແລະເອົາພວກເຂົາລົງໄປຫາການ
ເປັນຊະເລີຍ.
13 10 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ຫລຽວເບິ່ງແລະເຫັນຜືນນ�
ອັນກວ້າງໃຫຍ່;ແລະມັນໄດ້ແບ່ງແຍກຄົນ
ຕ່າງຊາດອອກຈາກລູກຫລານຂອງພວກ
ອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
13 11 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທູດ
ໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງພຣະພິ
ໂລດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ລູກຫລານຂອງ
ພວກອ້າຍຂອງເຈົ້າ.
13 12 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫລຽວເບິ່ງແລະ
ໄດ້ເຫັນຊາຍຜູ້ໜຶ່ງໃນບັນດາຄົນຕ່າງຊາດ
ຊຶ່ງຖືກແຍກອອກໄປຈາກລູກຫລານຂອງ
ພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍຜືນນ�

ອັນກວ້າງໃຫຍ່;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ
ກ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າສະເດັດລົງ
ມາແລະກະທ�ຕໍ່ຊາຍຜູ້ນັ້ນ,ແລ້ວເພິ່ນໄດ້
ອອກໄປໃນຜືນນ�ອັນກວ້າງໃຫຍ່ຈົນມາ
ເຖິງລູກຫລານຂອງພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຜູ້ຊຶ່ງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.
13 13 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະວິນຍານຂອງພຣະ
ເຈົ້າກະທ�ຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດອື່ນໆ;ແລະຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນອອກໄປພົ້ນຈາກການເປັນຊະ
ເລີຍໃນຜືນນ�ອັນກວ້າງໃຫຍ່ນັ້ນ.
13 14 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຄົນຕ່າງຊາດກ ເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຢູ່ໃນຂ ແຜ່ນດິນແຫ່ງ
ຄ�ສັນຍາ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະ
ພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າມີຕໍ່ລູກຫລານຂອງ
ພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ຄ ກະຈັດກະຈາຍໄປຕໍ່ໜ້າຄົນຕ່າງຊາດ
ແລະຖືກລົງທັນ.
13 15 ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສະຖິດຢູ່ກັບຄົນ
ຕ່າງຊາດ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນ
ແລະໄດ້ຮັບກ ແຜ່ນດິນເປັນມູນມໍລະດົກ
ຂອງພວກເຂົາ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ
ວ່າພວກເຂົາຂາວແລະຂ ຈົບງາມທີ່ສຸດ
ຄືກັນກັບຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່ອນພວກ
ເຂົາຖືກຄ ລົງທັນ.
13 16 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເຫັນຄົນຕ່າງຊາດຊຶ່ງອອກ
ໄປຈາກການເປັນຊະເລີຍແລະຖ່ອມຕົວຕໍ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະລິດເດດຂອງພຣະຜູ້
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ເປັນເຈົ້າໄດ້ຢູ່ກັບກ ພວກເຂົາ.
13 17 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນວ່າຄົນຕ່າງ
ຊາດຈາກປະເທດເດີມຂອງພວກເຂົາໄດ້
ເດີນທາງມາເຕົ້າໂຮມກັນໃນນ�ແລະໃນ
ແຜ່ນດິນເພື່ອສູ້ຮົບກັບພວກເຂົາ.
13 18 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນວ່າລິດເດດ
ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ ຢູ່ ກັບພວກເຂົາແລະ
ພຣະພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າມີຕໍ່ທຸກຄົນທີ່ມາ
ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອສູ້ຮົບກັບພວກເຂົາ.
13 19 ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟເຫັນວ່າຄົນ
ຕ່າງຊາດທີ່ອອກຈາກການເປັນຊະເລີຍໄດ້
ຮັບການກ ປົດປ່ອຍໂດຍລິດເດດຂອງພຣະ
ເຈົ້າໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງປະຊາຊາດອື່ນໆ
ທັງສິ້ນ.
13 20 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາຮຸ່ງເຮືອງ
ຢູ່ ໃນແຜ່ນດິນນັ້ນ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຫັນກ ໜັງສືເຫລັ້ມໜຶ່ງແລະມັນຖືກນ�
ອອກໄປໃນບັນດາພວກເຂົາ.
13 21 ແລະທູດໄດ້ຖາມຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ເຈົ້າ
ຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍຂອງໜັງສືເຫລັ້ມນັ້ນບໍ່?
13 22 ແລະຂ້າພະເຈົ້າຕອບເພິ່ນວ່າ:ຂ້າ
ນ້ອຍບໍ່ຮູ້ຈັກເລີຍ.
13 23 ແລະພຣະອົງກ່າວວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງມັນ
ອອກມາຈາກປາກຂອງຊາວຢິວ.ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເຫັນມັນ;ແລະພຣະອົງໄດ້
ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າອີກວ່າ:ກ ໜັງສືເຫລັ້ມທີ່
ເຈົ້າໄດ້ເຫັນຄືຂ ບັນທຶກຂອງຄ ຊາວຢິວຊຶ່ງ
ປະກອບດ້ວຍພັນທະສັນຍາຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າທີ່ກະທ�ໄວ້ກັບເຊື້ອສາຍອິດສະ

ຣາເອນ;ແລະມັນຍັງໄດ້ບັນຈຸຄ�ທ�ນາຍ
ຫລາຍຢ່າງຂອງສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດນ�
ອີກ;ແລະເປັນບັນທຶກຄືກັນກັບອັກຂະລະ
ທີ່ຢູ່ໃນງ ແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງຊຶ່ງມີ
ຂຽນໄວ້ບໍ່ຫລາຍເທົ່າໃດ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ,ມັນຍັງປະກອບດ້ວຍພັນທະສັນຍາ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ພຣະອົງໄດ້ກະທ�
ໄວ້ກັບເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ;ດັ່ງນັ້ນ,
ມັນຈຶ່ງມີຄຸນຄ່າຢ່າງຫລວງຫລາຍສ�ລັບ
ຄົນຕ່າງຊາດ.
13 24 ແລະ ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ເຈົ້າເຫັນແລ້ວວ່າ
ໜັງສືເຫລັ້ມນັ້ນໄດ້ອອກມາຈາກປາກຂອງ
ຊາວຢິວ;ແລະເມື່ອມັນອອກມາຈາກປາກ
ຂອງຊາວຢິວ,ມັນຈຶ່ງປະກອບດ້ວຍຄວາມ
ສົມບູນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງອັກຄະສາວົກສິບສອງໄດ້
ເປັນພະຍານໄວ້;ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ເປັນ
ພະຍານໄວ້ຕາມຄວາມຈິງຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພຣະ
ເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ.
13 25ດັ່ງນັ້ນ,ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈຶ່ງອອກໄປດ້ວຍ
ຄວາມບໍລິສຸດຈາກກ ຊາວຢິວໄປຫາຂ ຄົນ
ຕ່າງຊາດຕາມຄວາມຈິງຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພຣະ
ເຈົ້າ.
13 26 ແລະຫລັງຈາກສິ່ງເຫລົ່ານີ້ອອກໄປ
ຈາກ ມືຂອງອັກຄະສາວົກສິບສອງຂອງ
ພຣະເມສານ້ອຍແລະຈາກຊາວຢິວກ ໄປ
ຫາຄົນຕ່າງຊາດແລ້ວ,ເຈົ້າຈະເຫັນການ
ຈັດຕັ້ງຂອງສາດສະໜາຈັກຂ ໃຫຍ່ແລະ
ໜ້າກຽດຊັງກວ່າຄ ສາດສະໜາຈັກອື່ນໃດ

 16ກຄພ101:80.
 19ກ2ນຟ10:10–14;

3ນຟ21:4;
ອທ2:12.

 20ກ1ນຟ14:23.
 23ກ1ນຟ13:38;

2ນຟ29:4–12.

 ຂຄມພພຣະຄ�ພີ.
 ຄ2ນຟ3:12.
 ງ 1ນຟ5:10–13.
 25ກ2ນຟ29:4–6;

ຄພ3:16.
ຄມພຊາວຢິວ.

 ຂຄມພຄົນຕ່າງຊາດ.

 26ກມທ21:43.
 ຂ1ນຟ13:4–6;14:3,9–17.
 ຄຄມພປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,

ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ—
ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ
ຂອງສາດສະໜາຈັກ
ຄຣິດສະຕຽນລຸ້ນເດີມ.
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ທັງສິ້ນ; ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ເພາະພວກເຂົາ
ງ ເອົາຂໍ້ ຄວາມຫລາຍຕອນຊຶ່ງຈ ແຈ່ມແຈ້ງ
ແລະມີຄ່າທີ່ ສຸດໄປຈາກພຣະກິດຕິຄຸນ
ຂອງພຣະເມສານ້ອຍແລະເອົາພັນທະສັນ
ຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄປນ�ອີກ.
13 27 ແລະພວກເຂົາກະທ�ສິ່ງທັງໝົດນີ້
ໄປເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ບິດເບືອນທາງ
ທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເພື່ອວ່າ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຫລານມະນຸດ
ຕາບອດແລະມີໃຈແຂງກະດ້າງ.
13 28ດັ່ງນັ້ນ,ເຈົ້າເຫັນວ່າຫລັງຈາກໜັງສື
ເຫລັ້ມນັ້ນອອກໄປໂດຍຜ່ານມືຂອງສາດ
ສະໜາຈັກໃຫຍ່ແລະໜ້າກຽດຊັງແລ້ວ,
ມີຫລາຍຢ່າງທີ່ແຈ່ມແຈ້ງແລະມີຄ່າຖືກ
ເອົາໄປຈາກໜັງສືຊຶ່ງເປັນໜັງສືຂອງພຣະ
ເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ.
13 29 ແລະຫລັງຈາກສິ່ງທີ່ແຈ່ມແຈ້ງແລະ
ມີຄ່າຖືກເອົາອອກແລ້ວ,ມັນຈະອອກໄປ
ຫາທຸກປະຊາຊາດຂອງຄົນຕ່າງຊາດ;ແລະ
ຫລັງຈາກມັນອອກໄປຫາທຸກປະຊາຊາດ
ຂອງຄົນຕ່າງຊາດແລ້ວ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນ
ໄດ້ຂ້າມຜືນນ�ອັນກວ້າງໃຫຍ່ທີ່ເຈົ້າເຫັນ
ໄປກັບຄົນຕ່າງຊາດຊຶ່ງອອກໄປຈາກການ
ເປັນຊະເລີຍແລ້ວ—ເພາະຫລາຍຢ່າງທີ່
ແຈ່ມແຈ້ງແລະມີຄ່າຖືກເອົາອອກຈາກ
ໜັງສືຊຶ່ງເປັນທີ່ແຈ່ມແຈ້ງແກ່ຄວາມເຂົ້າ
ໃຈຂອງລູກຫລານມະນຸດຕາມຄວາມແຈ່ມ
ແຈ້ງຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະ
ເຈົ້າ—ເພາະສິ່ງເຫລົ່ານີ້ທີ່ຖືກເອົາອອກໄປ
ຈາກພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເມສານ້ອຍ,
ຜູ້ຄົນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຈຶ່ງມີການຜິດ

ພາດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຊາຕານ
ມີອ�ນາດເໜືອພວກເຂົາ.
13 30 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເຈົ້າຍັງເຫັນວ່າ
ຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ອອກໄປຈາກການເປັນ
ຊະເລີຍນັ້ນຖືກຍົກຂຶ້ນໂດຍອ�ນາດຂອງ
ພຣະເຈົ້າເໜືອປະຊາຊາດອື່ນໃດທັງສິ້ນ,
ໃນແຜ່ນດິນທີ່ປະເສີດເລີດລ�ກວ່າແຜ່ນ
ດິນອື່ນໃດທັງສິ້ນ,ອັນເປັນແຜ່ນດິນຊຶ່ງອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້ພັນທະສັນຍາກັບບິດາ
ຂອງເຈົ້າວ່າລູກຫລານຂອງເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ
ກ ແຜ່ນດິນຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກຂອງພວກ
ເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນ,ເຈົ້າຈຶ່ງເຫັນວ່າອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດທ�
ລາຍລູກຫລານຂອງເຈົ້າຊຶ່ງເປັນຊາດ
ຂ ປະສົມໃນບັນດາລູກຫລານຂອງພວກ
ອ້າຍຂອງເຈົ້າ.
13 31ກັບທັງພຣະອົງຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ຄົນຕ່າງ
ຊາດກ ທ�ລາຍລູກຫລານຂອງພວກອ້າຍ
ຂອງເຈົ້າ.
13 32ທັງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ຍອມໃຫ້
ຄົນຕ່າງຊາດຄົງຢູ່ໃນສະພາບຕາບອດອັນ
ເປັນຕາຢ້ານຕະຫລອດໄປຊຶ່ງເຈົ້າໄດ້ເຫັນ
ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາເພາະຂໍ້ຄວາມ
ທີ່ແຈ່ມແຈ້ງແລະມີຄ່າທີ່ສຸດຂອງພຣະກິດ
ຕິຄຸນຂອງພຣະເມສານ້ອຍຖືກກັກໄວ້ໂດຍ
ສາດສະໜາຈັກທີ່ກ ໜ້າກຽດຊັງຊຶ່ງຈັດຕັ້ງ
ຂອງມັນເຈົ້າກໍເຫັນຢູ່ແລ້ວ.
13 33ດັ່ ງນັ້ນ ພຣະ ເມສານ້ອຍຂອງພຣະ
ເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ:ເຮົາຈະມີຄວາມເມດ
ຕາຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດຈົນເຖິງວ່າໄປຢ້ຽມຢາມ
ຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ

 26ງ ມມ8:33;
ມຊ1:41.

 ຈ 1ນຟ14:20–26;
ຫຼຊ1:8.

 30ກຄມພແຜ່ນດິນ

ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.
 ຂແອວ45:10–14.
 31ກ2ນຟ4:7;10:18–19;

ຢຄ3:5–9;
ຮລມ15:12;

3ນຟ16:8–9;
ມມ5:20–21.

 32ກຄມພມານ—ສາດສະ
ໜາຈັກຂອງມານ.
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ໃນການພິພາກສາອັນຍິ່ງໃຫຍ່.
13 34 ແ ລະ ເ ຫດກ ານໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ມີຄວາມວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງພຣະເມສາ
ນ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ,ຫລັງ
ຈາກເຮົາໄປຢ້ຽມຢາມກ ຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນແລ້ວ—ແລະຜູ້ທີ່
ເຫລືອຢູ່ທີ່ເຮົາເວົ້າເຖິງນີ້ຄືລູກຫລານຂອງ
ບິດາຂອງເຈົ້າ—ດັ່ງນັ້ນ,ຫລັງຈາກທີ່ເຮົາ
ໄປຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາໃນການພິພາກສາ
ແລະລົງທັນພວກເຂົາດ້ວຍມືຂອງຄົນຕ່າງ
ຊາດແລ້ວ,ແລະຫລັງຈາກຄົນຕ່າງຊາດ
ເຮັດການຂ ຜິດພາດໄປຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ແລ້ວ,ເພາະຂໍ້ຄວາມທີ່ແຈ່ມແຈ້ງແລະມີ
ຄ່າທີ່ສຸດຂອງຄ ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະ
ເມສານ້ອຍຖືກກັກໄວ້ໂດຍສາດສະໜາຈັກ
ອັນໜ້າກຽດຊັງນັ້ນຊຶ່ງເປັນຜູ້ໃຫ້ກ�ເນີດ
ຍິງໂສເພນີ,ພຣະເມສານ້ອຍໄດ້ກ່າວວ່າ—
ເຮົາຈະມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດໃນ
ມື້ນັ້ນດ້ວຍອ�ນາດຂອງເຮົາເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ເຮົາຈະງ ນ�ເອົາສ່ວນຫລາຍຂອງພຣະ
ກິດຕິຄຸນຂອງເຮົາທີ່ແຈ່ມແຈ້ງແລະມີຄ່າ
ມາໃຫ້ພວກເຂົາ,ພຣະເມສານ້ອຍໄດ້ກ່າວ.
13 35 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະເມສານ້ອຍໄດ້
ກ່າວວ່າ:ເຮົາຈະສະແດງຕົນໃຫ້ປະຈັກແກ່
ລູກຫລານຂອງເຈົ້າ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຫລາຍຢ່າງຊຶ່ງເຮົາຈະສິດ
ສອນໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາຊຶ່ງຈະແຈ່ມແຈ້ງ

ແລະມີຄ່າ;ແລະຫລັງຈາກນັ້ນລູກຫລານ
ຂອງເຈົ້າຈະຖືກທ�ລາຍແລະເສື່ອມໂຊມ
ຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື,ແລະລູກຫລານຂອງ
ພວກອ້າຍຂອງເຈົ້າກໍເໝືອນກັນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ກ ຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ຈະຖືກເຊື່ອງໄວ້ເພື່ອຈະ
ໄດ້ເອົາອອກມາຫາຄົນຕ່າງຊາດໂດຍຂອງ
ປະທານແລະອ�ນາດຂອງພຣະເມສາ
ນ້ອຍ.
13 36 ແລະໃນນັ້ນຈະບັນທຶກກ ພຣະກິດຕິ
ຄຸນຂອງເຮົາ,ແລະຂ ຫີນຂອງເຮົາ,ແລະ
ຄວາມລອດຂອງເຮົາ,ພຣະເມສານ້ອຍໄດ້
ກ່າວ.
13 37 ແລະຄົນທີ່ພະຍາຍາມນ�ກ ຊີໂອນ
ຂອງເຮົາມາໃນມື້ນັ້ນຈະຂ ເປັນສຸກ,ເພາະ
ພວ ກ ເ ຂົາຈະມີ ຄ ຂອ ງປ ະທາ ນ ແລະ
ອ�ນາດແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ;ແລະ
ຖ້າຫາກພວກເຂົາງ ອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ
ພວກເຂົາຈະຖືກຍົກຂຶ້ນໃນວັນສຸດທ້າຍ,
ແລະຈະລອດໃນຈ ອານາຈັກອັນເປັນນິດ
ຂອງພຣະເມສານ້ອຍ;ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່
ສ ປະກາດສັນຕິສຸກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ່າວແຫ່ງ
ຄວາມປິຕິຍິນດີອັນຍິ່ງໃຫຍ່,ພວກເຂົາກໍ
ຈະມີຄວາມສວຍງາມພຽງໃດຢູ່ເທິງພູ.
13 38 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂາ້
ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງລູກຫລານ
ຂອງພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະເຫັນ
ກ ໜັງສືຂອງພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ
ນ�ອີກຊຶ່ງອອກມາຈາກປາກຂອງຊາວ

 34ກຄມພໂຢເຊັບ,ລູກ
ຊາຍຂອງຢາໂຄບ.

 ຂ1ນຟ14:1–3;
2ນຟ26:20.

 ຄຄມພພຣະກິດຕິຄຸນ.
 ງ ຄພ10:62.

ຄມພການຟື້ນຟູ
ພຣະກິດຕິຄຸນ.

 35ກ2ນຟ27:6;29:1–2.
ຄມພພຣະຄ�ພີມໍມອນ.

 36ກ3ນຟ27:13–21.
 ຂຮລມ5:12;

3ນຟ11:38–39.
ຄມພຫີນ.

 37ກຄມພຊີໂອນ.
 ຂຄພ21:9.
 ຄຄມພຂອງປະທານແຫ່ງ

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
 ງ 3ນຟ27:16.

ຄມພອົດທົນ,

ຄວາມອົດທົນ.
 ຈຄມພລັດສະໝີພາບ

ຂອງຊັ້ນສູງ.
 ສອຊຢ52:7;

ມຊຢ15:14–18;
3ນຟ20:40.

 38ກ1ນຟ13:23;
2ນຟ29:4–6.



381ນີໄຟ13:39–42

ຢິວອອກມາຈາກຄົນຕ່າງຊາດຂ ໄປຫາຜູ້
ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງລູກຫລານຂອງພວກອ້າຍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
13 39ຫລັງຈາກມັນມາຫາພວກເຂົາແລ້ວ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນກ ໜັງສືເຫລັ້ມອື່ນຊຶ່ງ
ອອກມາໂດຍອ�ນາດຂອງ ພຣະເມສາ
ນ້ອຍຈາກຄົນຕ່າງຊາດໄປຫາພວກເຂົາ
ເພື່ອໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດແລະຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່
ຂອງລູກຫລານຂອງພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ແລະພ້ອມທັງຊາວຢິວທີ່ກະຈັດກະ
ຈາຍໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນໂລກຂ ຍອມຮັບ
ວ່າບັນທຶກຂອງສາດສະດາແລະຂອງ
ອັກຄະສາວົກສິບສອງຂອງພຣະເມສາ
ນ້ອຍເປັນຄ ຄວາມຈິງ.
13 40 ແລະທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ,ມີ
ຄວາມວ່າກ :ບັນທຶກສະບັບຫລັງຊຶ່ງເຈົ້າ
ເຫັນຢູ່ ໃນບັນດາຄົນຕ່າງຊາດນັ້ນຈະ
ຂ ສະຖາປະນາຄວາມຈິງຂອງຄ ສະບັບທ�
ອິດຊຶ່ງເປັນຂອງອັກຄະສາວົກສິບສອງ
ຂອງພຣະເມສານ້ອຍແລະຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້
ສິ່ງທີ່ແຈ່ມແຈ້ງແລະມີຄ່າຊຶ່ງຖືກເອົາໄປ
ຈາກໜັງສືເຫລົ່ານີ້,ແລະຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ກັນ
ໃນທຸກຕະກຸນ,ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄົນ
ທັງປວງ,ວ່າພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະ
ເຈົ້າຄືພຣະບຸດຂອງພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດນິ
ລັນດອນ,ແລະງ ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງ
ໂລກ,ແລະວ່າຄົນທັງປວງຕ້ອງມາຫາ
ພຣະອົງຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຂົາຈະລອດບໍ່ໄດ້.
13 41 ແລະເຂົາຕ້ອງມາຕາມຄ�ຊຶ່ງຈະ

ສະຖາປະນາຂຶ້ນໂດຍພຣະໂອດຂອງ
ພຣະເມສານ້ອຍແລະພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ເມສານ້ອຍຈະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນບັນທຶກຂອງ
ລູກຫລານຂອງເຈົ້າເຊັ່ນດຽວກັບໃນບັນ
ທຶກຂອງອັກຄະສາວົກສິບສອງຂອງພຣະ
ເມສານ້ອຍ;ດັ່ງນັ້ນບັນທຶກທັງສອງເຫລັ້ມ
ນີ້ຈະຖືກສະຖາປະນາໄວ້ເປັນກ ເຫລັ້ມ
ດຽວ;ເພາະມີຂ ພຣະເຈົ້າອົງດຽວແລະມີ
ຜູ້ລ້ຽງຄ ຜູ້ດຽວທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນໂລກ.
13 42 ແລະເມື່ອເວລາມາເຖິງພຣະອົງຈະ
ສະແດງພຣະອົງເອງໃຫ້ປະຈັກແກ່ທຸກປະ
ຊາຊາດ,ທັງກ ຊາວຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດ
ນ�ອີກ;ແລະຫລັງຈາກທີ່ພຣະອົງສະແດງ
ພຣະອົງເອງໃຫ້ປະຈັກແກ່ຊາວຢິວແລະ
ຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດແລ້ວ,ເມື່ອນັ້ນພຣະອົງຈະ
ສະແດງພຣະອົງເອງໃຫ້ປະຈັກແກ່ຄົນຕ່າງ
ຊາດແລະຕໍ່ຊາວຢິວນ�ອີກ,ແລະຜູ້ຂ ສຸດ
ທ້າຍຈະເປັນຜູ້ທ�ອິດແລະຜູ້ຄ ທ�ອິດຈະ
ເປັນຜູ້ສຸດທ້າຍ.

ບົດທີ14

ທູດບອກນີໄຟເຖິງພອນແລະການສາບ
ແຊ່ງຊຶ່ງຕົກມາຫາຄົນຕ່າງຊາດ—ມີສາດ
ສະໜາຈັກສອງແຫ່ງເທົ່ານັ້ນຄື:ສາດສະ
ໜາຈັກຂອງພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະ
ເຈົ້າແລະສາດສະໜາຈັກຂອງມານ—ໄພ່
ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໃນທຸກປະຊາຊາດຖືກ
ຂົ່ມເຫັງໂດຍສາດສະໜາຈັກໃຫຍ່ແລະ

 38ຂມມ5:15.
 39ກຄມພພຣະຄ�ພີ—

ພຣະຄ�ພີທີ່ໄດ້ທ�
ນາຍໄວ້ຈະອອກມາ.

 ຂອຊກ37:15–20;
2ນຟ3:11–12.

 ຄ1ນຟ14:30.
 40ກ2ນຟ26:16–17;29:12.

ຄມພພຣະຄ�ພີມໍມອນ.

 ຂມມ7:8–9.
 ຄຄມພພຣະຄຣິສ

ຕະທ�ຄ�ພີ.
 ງ ເບິ່ງໜ້າວິເຄາະສະບັບຂອງ

ພຣະຄ�ພີມໍມອນ.
ມຊ1:6.

 41ກອຊກ37:17.
 ຂພບຍ6:4;

ຢຮ17:21–23;

2ນຟ31:21.
 ຄຄມພຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ.
 42ກຄພ90:8–9;

107:33;112:4.
 ຂຢຄ5:63.
 ຄລກ13:30;

1ນຟ15:13–20.
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ໜ້າກຽດຊັງ—ອັກຄະສາວົກໂຢຮັນຈະຂຽນ
ກ່ຽວກັບຄາວສິ້ນສຸດໂລກ.ປະມານ600–
592ປີກ່ອນຄ.ສ.

14 1ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື,ຖ້າ
ຫາກກ ຄົນຕ່າງຊາດຈະເຊື່ອຟັງພຣະເມສາ
ນ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າໃນມື້ນັ້ນເວລາທີ່ພຣະ
ອົງສະແດງພຣະອົງເອງໃຫ້ປະຈັກແກ່ພວກ
ເຂົາດ້ວຍພຣະຄ�ແລະດ້ວຍຂ ອ�ນາດ
ໂດຍການກະທ�ແທ້ຈິງອັນເປັນການເອົາ
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຄ ສະດຸດໄປ—
14 2ແລະບໍ່ ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງຕໍ່ພຣະ
ເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ,ພວກເຂົາ
ຈະຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາລູກຫລານຂອງ
ບິດາຂອງເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາ
ຈະຖືກກ ນັບເຂົ້າຢູ່ ໃນບັນດາເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນ;ແລະພວກເຂົາຈະເປັນຜູ້
ຂ ໄດ້ຮັບພອນໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ
ຕະຫລອດໄປ;ພວກເຂົາຈະບໍ່ຖືກນ�ໄປ
ຫາການເປັນຊະເລີຍອີກຕໍ່ໄປ;ແລະເຊື້ອ
ສາຍອິດສະຣາເອນກໍຈະບໍ່ສັບສົນອີກຕໍ່
ໄປ.
14 3ແລະກ ຫລຸມໃຫຍ່ນັ້ນຊຶ່ງຖືກຂຸດໄວ້ໃຫ້
ພວກເຂົາໂດຍສາດສະໜາຈັກໃຫຍ່ແລະ
ໜ້າກຽດຊັງຊຶ່ງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍມານແລະລູກ
ຫລານຂອງມັນ, ເພື່ອຈະໄດ້ພາຈິດວິນ
ຍານມະນຸດລົງໄປສູ່ນະລົກ—ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຫລຸມໃຫຍ່ນັ້ນຊຶ່ງຖືກຂຸດໄວ້ເພື່ອຄວາມ
ພິນາດຂອງມະນຸດຈະເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ທີ່

ຂຸດມັນໄວ້ຈົນເຖິງຄວາມພິນາດສິ້ນຂອງ
ພວກເຂົາ,ພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ກ່າວ;ບໍ່ແມ່ນຄວາມພິນາດຂອງຈິດວິນ
ຍານນອກຈາກເປັນການໂຍນມັນລົງໄປ
ໃນຂ ນະລົກອັນບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ.
14 4 ເພາະຈົ່ງ ເບິ່ງ , ນີ້ເປັນໄປຕາມການ
ທີ່ຕົກເປັນຊະເລີຍຂອງມານແລະຕາມ
ຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງມີຕໍ່ທຸກ
ຄົນທີ່ສ້າງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າ
ກຽດຊັງຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ.
14 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທູດ
ໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟມີຄວາມວ່າ:
ເຈົ້າເຫັນແລ້ວວ່າຖ້າຫາກຄົນຕ່າງຊາດກັບ
ໃຈມັນຈະດີກັບເຂົາ;ແລ້ວເຈົ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ
ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ມີກັບ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນນ�ອີກ;ແລະເຈົ້າ
ໄດ້ຍິນມາອີກວ່າຖ້າຫາກຜູ້ໃດບໍ່ກ ກັບໃຈຜູ້
ນັ້ນຈະຕ້ອງຕາຍ.
14 6ສ ະນັ້ນ, ກ ວິບັດແກ່ຄົນຕ່າງຊາດຖ້າ
ຫາກພວກເຂົາເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງຕໍ່ພຣະ
ເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ.
14 7ພ ຣະ ເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້
ກ່າວວ່າເມື່ອເວລາມາເຖິງເຮົາຈະກະທ�
ກ ການຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າອັດສະຈັນໃນ
ບັນດາລູກຫລານມະນຸດ;ວຽກງານຊຶ່ງຈະ
ຢູ່ເປັນນິດ,ບໍ່ແມ່ນທາງໃດກໍທາງໜຶ່ງ—
ເພື່ອໃຫ້ເຂົາຍອມຮັບໄປຫາສັນຕິສຸກແລະ
ຂ ຊີວິດນິລັນດອນຫລືປ່ອຍໃຫ້ເຂົາໄປສູ່
ຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງໃຈຂອງພວກເຂົາ;

141ກ3ນຟ16:6–13.
ຄມພຄົນຕ່າງຊາດ.

 ຂ1ທສນ1:5;
1ນຟ14:14;ຢຄ6:2–3.

 ຄອຊຢ57:14;
1ນຟ13:29,34;
2ນຟ26:20.

 2ກຄລຕ3:7,29;
2ນຟ10:18–19;

  3ນຟ16:13;21:6,22;
ອຣຮ2:9–11.

 ຂ2ນຟ6:12;10:8–14;
3ນຟ16:6–7;20:27.

 3ກ1ນຟ22:14;
ຄພ109:25.

 ຂຄມພນະລົກ;
ອັບປະໂຫຍດ,ຄວາມ
ອັບປະໂຫຍດ.

 5ກຄມພກັບໃຈ,ການກັບໃຈ.
 6ກ2ນຟ28:32.
 7ກອຊຢ29:14;

1ນຟ22:8;
2ນຟ27:26;29:1–2;
ຄພ4:1.
ຄມພການຟື້ນຟູ
ພຣະກິດຕິຄຸນ.

 ຂຄມພຊີວິດນິລັນດອນ.
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ແລະ ຄວາມມືດດັບແຫ່ງຈິດໃຈອັນນ�
ພວກເຂົາລົງໄປສູ່ການເປັນຊະເລີຍແລະ
ໄປສູ່ຄວາມພິນາດນ�ອີກ,ທັງທາງໂລກ
ແລະທາງວິນຍານຕາມຄ ການເປັນຊະ
ເລີຍຂອງມານຊຶ່ງເຮົາໄດ້ກ່າວມານັ້ນ.
14 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ທູດເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ຖາມ
ຂ້າພະເຈົ້າອີກວ່າ:ເຈົ້າຈື່ກ ພັນທະສັນຍາ
ຂອງພຣະບິດາທີ່ມີໄວ້ກັບເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນໄດ້ບໍ?ຂ້າພະເຈົ້າຕອບພຣະອົງວ່າ,
ຂ້ານ້ອຍຈື່ໄດ້.
14 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພຣະ
ອົງໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ເບິ່ງເຖີດ,
ແລະຈົ່ງເບິ່ງສາດສະໜາຈັກໃຫຍ່ແລະ
ໜ້າກຽດຊັງນັ້ນຊຶ່ງເປັນທີ່ໃຫ້ກ�ເນີດຂອງ
ຄວາມໜ້າກຽດຊັງຊຶ່ງກ ມານເປັນຜູ້ຕັ້ງ
ຂອງມັນ.
14 10 ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງມີພຽງສາດສະໜາຈັກກ ສອງ
ແຫ່ງເທົ່ານັ້ນ;ແຫ່ງໜຶ່ງເປັນສາດສະໜາ
ຈັກຂອງພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ
ແລະອີກຂ ແຫ່ງໜຶ່ງເປັນສາດສະໜາຈັກ
ຂອງມານ;ດັ່ງນັ້ນ,ຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ເປັນຂອງສາດ
ສະໜາຈັກຂອງພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະ
ເຈົ້າກໍຕ້ອງເປັນຂອງສາດສະໜາຈັກໃຫຍ່
ຊຶ່ງເປັນທີ່ໃຫ້ກ�ເນີດຄວາມໜ້າກຽດຊັງ,
ແລະມັນຄືຄ ໂສເພນີຂອງແຜ່ນດິນໂລກທັງ
ໝົດ.
14 11 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ຫລຽວເບິ່ງແລະໄດ້ເຫັນຍິງໂສ

ເພນີຂອງແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດ,ແລະນາງ
ນັ່ງຢູ່ ເທິງກ ຜືນນ�ອັນກວ້າງໃຫຍ່,ແລະ
ຂ ນາງຄອບຄອງທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນໂລກທັງ
ໝົດໃນບັນດາທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກຕະກຸນ,
ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄົນທັງປວງ.
14 12 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະ
ເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະມີສະມາ
ຊິກພຽງກ ເລັກໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນເພາະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງໂສ
ເພນີຜູ້ທີ່ນັ່ງຢູ່ເທິງຜືນນ�ອັນກວ້າງໃຫຍ່
ນັ້ນ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຂ້າພະເຈົ້າຍັງ
ເຫັນວ່າສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເມສາ
ນ້ອຍຜູ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າມີຢູ່ຂ ທົ່ວ
ໄປຕາມຜືນແຜ່ນດິນໂລກເໝືອນກັນ;ແລະ
ການຄອບຄອງຂອງພວກເຂົາໃນຜືນແຜ່ນ
ດິນໂລກມີພຽງເລັກໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງໂສເພນີໃຫຍ່ຊຶ່ງຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນນັ້ນ.
14 13 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າເຫັນວ່າຜູ້ ໃຫ້ກ�ເນີດຄວາມໜ້າ
ກຽດຊັງໄດ້ເຕົ້າໂຮມຝູງຊົນໃນຜືນແຜ່ນດິນ
ໂລກທັງໝົດໃນບັນດາທຸກປະຊາຊາດຂອງ
ຄົນຕ່າງຊາດເພື່ອກ ຕໍ່ສູ້ກັບພຣະເມສາ
ນ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ.
14 14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເຫັນອ�ນາດຂອງພຣະ
ເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າລົງມາເທິງໄພ່
ພົນຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເມສາ
ນ້ອຍແລະຜູ້ ຄົນ ແຫ່ງ ພັນທະສັນຍາ

 7ຄ2ນຟ2:26–29;
ແອວ12:9–11.

 8ກຄມພພັນທະສັນຍາ
ຂອງອັບຣາຮາມ.

 9ກ1ນຟ15:35;
ຄພ1:35.
ຄມພມານ.

 10ກ1ນຟ22:23.
 ຂ1ນຟ13:4–6,26.
 ຄພນມ17:5,15;

2ນຟ10:16.
 11ກຢມຢ51:13;

ພນມ17:15.
 ຂຄພ35:11.

 12ກມທ7:14;
3ນຟ14:14;
ຄພ138:26.

 ຂຄພ90:11.
 13ກພນມ17:1–6;18:24;

1ນຟ13:5;
ຄພ123:7–8.
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ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງກະຈັດກະຈາຍ
ໄປຕ າມຜືນແ ຜ່ນດິນໂລກ; ແລະພວກ
ເຂົາມີອາວຸດຄືຄວາມຊອບທ�ພ້ອມກັບ
ກ ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າໃນລັດສະໝີພາບ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່.
14 15 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າ
ກ ເທລົງໃສ່ສາດສະໜາຈັກໃຫຍ່ແລະໜ້າ
ກຽດຊັງ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ມີສົງຄາມແລະ
ຂ່າວລືເລື່ອງສົງຄາມໃນບັນດາທຸກຂ ປະຊາ
ຊາດແລະທຸກຕະກຸນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ.
14 16 ແລະ ຂະນະ ທີ່ເ ລີ່ ມ ມີ  ກ ສົງຄາມ
ແລະຂ່າວລືເລື່ອງສົງຄາມຢູ່ໃນບັນດາປະ
ຊາຊາດທັງປວງທີ່ເປັນຂອງຜູ້ໃຫ້ກ�ເນີດ
ຄວາມໜ້າກຽດຊັງນັ້ນ,ທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ມີຄວາມວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະພິໂລດ
ຂອງພຣະເຈົ້າມີຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ກ�ເນີດຍິງໂສເພນີ;
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າໄດ້ເຫັນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ທັງ
ໝົດ—
14 17 ແລະເມື່ອກ ເວລານັ້ນມາເຖິງຂ ພຣະ
ພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າຈະຖອກເທລົງໃສ່
ຜູ້ໃຫ້ກ�ເນີດຍິງໂສເພນີຊຶ່ງເປັນສາດສະ
ໜາຈັກໃຫຍ່ແລະໜ້າກຽດຊັງຂອງແຜ່ນ
ດິນໂລກທັງໝົດຊຶ່ງພື້ນຖານຂອງມັນຄື
ມານ,ແລ້ວໃນມື້ນັ້ນຄ ວຽກງານຂອງພຣະ
ບິດາຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນການຕຽມທາງເພື່ອໃຫ້
ງ ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະອົງຊຶ່ງກະທ�
ໄວ້ກັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງທີ່ເປັນເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນສ�ເລັດຄົບຖ້ວນ.
14 18 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທູດ

ໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ,ມີຄວາມວ່າ:ເບິ່ງ
ເຖີດ!
14 19 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫລຽວເບິ່ງແລະ
ໄດ້ເຫັນຊາຍຜູ້ໜຶ່ງ,ແລະເພິ່ນສວມເສື້ອ
ຄຸມສີຂາວ.
14 20 ແລະທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:
ຈົ່ງເບິ່ງກ ຜູ້ໜຶ່ງໃນຈ�ນວນອັກຄະສາວົກ
ສິບສອງຂອງພຣະເມສານ້ອຍ.
14 21 ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນຈະເຫັນແລະບັນທຶກ
ເລື່ອງ ເຫລົ່ານີ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຂຽນຫລາຍເລື່ອງທີ່ມີມາແລ້ວ.
14 22 ແລະເພິ່ນຈະບັນທຶກເລື່ອງກ່ຽວກັບ
ຄາວສິ້ນສຸດໂລກອີກ.
14 23 ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ເພິ່ນບັນທຶກນັ້ນຖືກຕ້ອງ
ແລະຈິງ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ທີ່
ບັນທຶກໄວ້ມີຢູ່ໃນກ ໜງັສືທີ່ເຈົ້າເຫັນແມ່ນ
ໄດ້ອອກມາຈາກປາກຂອງຊາວຢິວ;ແລະ
ເວລາທີ່ມັນອອກມາຈາກປາກຂອງຊາວຢິວ
ຫລືເວລາໜັງສືອອກມາຈາກປາກຂອງ
ຊາວຢິວນັ້ນ,ເລື່ອງທີ່ຂຽນໄວ້ແມ່ນແຈມ່
ແຈ້ງແລະບໍລິສຸດແລະຂ ມີຄ່າທີ່ສຸດແລະ
ງ່າຍແກ່ການເຂົ້າໃຈຂອງຄົນທັງປວງ.
14 24 ແລະ  ຈົ່ ງເ ບິ່ ງ , ເ ລື່ອງທີ່ ກ ອັກຄະ
ສາວົກຂອງພຣະເມສານ້ອຍຜູ້ນີ້ຈະຂຽນ
ນັ້ນມີຫລາຍເລື່ອງແລະມີຫລາຍເລື່ອງຊຶ່ງ
ເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລ້ວ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເລື່ອງທີ່
ເຫລືອຢູ່ເຈົ້າກໍຈະໄດ້ເຫັນ.
14 25 ແຕ່ວ່າສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະເຫັນຕໍ່ຈາກນີ້ເຈົ້າ
ຢ່າໄດ້ຂຽນໄວ້;ເພາະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງອັກຄະສາວົກຂອງພຣະເມສາ

 14ກຢຄ6:2;
ຄພ38:32–38.

 15ກຄພ1:13–14.
 ຂມຣກ13:8;

ຄພ87:6.
 16ກ1ນຟ22:13–14;

ມມ8:30.

 17ກຄມພຍຸກສຸດທ້າຍ.
 ຂ1ນຟ22:15–16.
 ຄ3ນຟ21:7,20–29.

ຄມພການຟື້ນຟູ
ພຣະກິດຕິຄຸນ.

 ງ ມມ8:21,41.
ຄມພພັນທະສັນຍາ

ຂອງອັບຣາຮາມ.
 20ກພນມ1:1–3;

1ນຟ14:27.
 23ກ1ນຟ13:20–24;

ມມ8:33.
 ຂ1ນຟ13:28–32.
 24ກອທ4:16.
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ນ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ກ ຂຽນເລື່ອງເຫລົ່າ
ນັ້ນ.
14 26 ແລະຜູ້ອື່ນໆທີ່ເຄີຍເປັນຢູ່ໃນເວລາ
ນັ້ນ,ພຣະອົງກໍຈະສະແດງເລື່ອງລາວທັງ
ໝົດຕໍ່ພວກເຂົາ ເໝືອນກັນ,ແລະພວກ
ເຂົາຈະຂຽນ;ແລະມັນຈະຖືກກ ຜະນຶກໄວ້
ເພື່ອຈະອອກມາໃນຄວາມບໍລິສຸດຂອງມັນ,
ຕາມຄວາມຈິງທີ່ມີຢູ່ໃນພຣະເມສານ້ອຍ,
ໃນເວລາອັນເໝາະສົມຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ອອກມາຫາເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.
14 27 ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ຍິນແລະ
ເປັນພະຍານວ່າຊື່ຂອງອັກຄະສາວົກຂອງ
ພຣະເມສານ້ອຍຄືກ ໂຢຮັນຕາມຄ�ເວົ້າ
ຂອງທູດ.
14 28 ແລະ ຈົ່ງເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟຖືກ
ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຂຽນເລື່ອງທີ່ເຫລືອຢູ່ກ່ຽວກັບສິ່ງ
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນມາ;ດັ່ງ
ນັ້ນເລື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຂຽນໄວ້ຈຶ່ງພຽງພໍ
ເທົ່ານີ້;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນມັນໄວ້ພຽງ
ສ່ວນໜ້ອຍໜຶ່ງຂອງສິ່ງທັງໝົດທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ເຫັນມາ.
14 29 ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍເປັນພະຍານວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່ກ ບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລະທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້.
14 30 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈົບການເວົ້າ
ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນເວລາທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າຖືກພາໄປໃນພຣະວິນຍານ;
ແລະຖ້າຫາກເລື່ອງອື່ນໆທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຫັນແຕ່ບໍ່ໄດ້ຂຽນໄວ້,ເລື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ຂຽນໄວ້ນີ້ກໍເປັນກ ຄວາມຈິງ.ແລະເປັນໄປ
ດັ່ງນັ້ນ.ອາແມນ.

ບົດທີ15

ລູກຫລານຂອງລີໄຮຈະໄດ້ຮັບພຣະກິດຕິ
ຄຸນຈາກຄົນຕ່າງຊາດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ—
ການເຕົ້າໂຮມຂອງຊາວອິດສະຣາເອນຄື
ກັນກັບຕົ້ນໝາກກອກເທດຊຶ່ງກິ່ງງ່າເດີມ
ຂອງມັນຈະຖືກຕໍ່ເຂົ້າກັນອີກ—ນີໄຟແປ
ພາບນິມິດກ່ຽວກັບຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດແລະ
ເວົ້າເຖິງຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃນ
ການແຍກຄົນຊົ່ວອອກຈາກຄົນຊອບທ�.
ປະມານ600–592ປີກ່ອນຄ.ສ.

15 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟຖືກພາໄປໃນພຣະວິນ
ຍານແລະເຫັນສິ່ງທັງໝົດເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,
ຂ້າພະເຈົ້າກໍກັບໄປຫາຜ້າເຕັ້ນຂອງບິດາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
15 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ແລະພວກເຂົາກ�ລັງໂຕ້ຖຽງກັນກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງທີ່ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບ
ພວກເຂົາ.
15 3 ເພາະຕາມ ຈິງ ແລ້ວ ເພິ່ນ ໄດ້ ເວົ້າ
ຄວາມຈິງ ເຖິງເລື່ອງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຫລາຍ
ເລື່ອງກັບພວກເຂົາຊຶ່ງຍາກທີ່ຈະກ ເຂົ້າ
ໃຈນອກຈາກພວກເຂົາຈະທູນຖາມພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ;ແລະໂດຍທີ່ມີໃຈແຂງກະດ້າງ,
ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຫລຽວຫາພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າເທົ່າທີ່ຄວນ.
15 4ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟມີຄວາມ
ໂສກເສົ້າເພາະຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງໃຈ
ຂອງພວກເຂົາ,ເພາະສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຫັນມາແລະຮູ້ຈັກວ່າມັນຈະຕ້ອງເກີດຂຶ້ນ

 25ກຢຮ20:30–31;
ພນມ1:19.

 26ກ2ນຟ27:6–23;
ອທ3:21–27;4:4–7;

ຄພ35:18;
ຈສ—ປ1:65.

 27ກພນມ1:1–3.
 29ກ1ນຟ8.

 30ກ2ນຟ33:10–14.
15 3ກ1ກຣທ2:10–12;

ແອວ12:9–11.
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ຢ່າງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງລູກຫລານມະນຸດ.
15 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າກໍໝົດກ�ລັງເພາະຄວາມທຸກຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ, ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ
ກ ຄວາມທຸກຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫຍ່ຫລວງ
ເໜືອທຸກສິ່ງເພາະຂ ຄວາມພິນາດຂອງຜູ້
ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ
ການຕົກຂອງພວກເຂົາແລ້ວ.
15 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ ມີແຮງຂຶ້ນຂ້າພະເຈົ້າ
ຈຶ່ງໄດ້ເວົ້າກັບພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໂດຍປາດຖະໜາຢາກຮູ້ສາເຫດເລື່ອງທີ່
ພວກເຂົາກ�ລັງໂຕ້ຖຽງກັນຢູ່.
15 7ແລະພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈຄ�ເວົ້າທີ່ບິດາ
ຂອງພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບກິ່ງງ່າເດີມຂອງ
ຕົ້ນໝາກກອກເທດແລະກ່ຽວກັບຄົນຕ່າງ
ຊາດນັ້ນ.
15 8ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖາມພວກເຂົາວ່າ:
ພວກເຈົ້າໄດ້ກ ທູນຖາມພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ
ແລ້ວບໍ?
15 9ແລະພວກເຂົາຕອບວ່າ:ພວກເຮົາຍັງ
ບໍ່ທັນໄດ້ຖາມເທື່ອ;ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ບໍ່ໄດ້ເຮັດເລື່ອງແນວນີ້ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້.
15 10 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖາມພວກເຂົາ
ວ່າ:ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ຮັກສາພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ?ແລະເປັນຫຍັງ
ພວກເຈົ້າຈຶ່ງຍອມຕາຍເພາະກ ຄວາມແຂງ

ກະດ້າງຂອງໃຈຂອງພວກເຈົ້າ?
15 11ພວກເຈົ້າຈື່ຈ�ສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ກ່າວຫລືບໍ່?—ວ່າຖ້າຫາກເຈົ້າບໍ່ເຮັດ
ໃຈແຂງກະດ້າງແລະກ ທູນຖາມເຮົາດ້ວຍ
ສັດທາໂດຍເຊື່ອວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບດ້ວຍ
ຄວາມພາກພຽນໃນການຮັກສາບັນຍັດ
ຂອງເຮົາແນ່ນອນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະເປັນທີ່ຮູ້
ຈັກແກ່ເຈົ້າ.
15 12 ຈົ່ງເບິ່ງ, ເຮົາໄດ້ບອກພວກເຈົ້າວ່າ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນຖືກປຽບທຽບໃສ່
ກັບ ຕົ້ນ ໝາກກອກເທດໂດຍພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ ເຈົ້າທີ່ຢູ່ໃນບິດາ
ຂອງພວກເຮົາ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງພວກເຮົາ
ບໍ່ໄດ້ແຕກອອກມາຈາກເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນບໍ,ແລະພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນກ ກິ່ງ
ງ່າຂອງເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນບໍ?
15 13 ແລະບັດນີ້,ເລື່ອງທີ່ບິດາຂອງພວກ
ເຮົາໝາຍເຖິງການຕໍ່ກິ່ງງ່າເດີມເຂົ້າກັບຕົ້ນ
ໂດຍຄວາມສົມບູນຂອງຄົນຕ່າງຊາດຄືໃນ
ຍຸກສຸດທ້າຍເວລາລູກຫລານຂອງພວກ
ເຮົາຍັງກ ເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອ
ຖື,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນເວລາຫລາຍປີແລະ
ຫລັງຈາກຫລາຍລຸ້ນຄົນຂ ພຣະເມຊີອາຈະ
ສະແດງໃນພຣະກາຍໃຫ້ປະຈັກແກ່ລູກ
ຫລານມະນຸດ,ຈາກນັ້ນຄວາມສົມບູນຂອງ
ຄ ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເມຊີອາຍ່ອມມາ
ສູ່ຄົນຕ່າງຊາດແລະຈາກງ ຄົນຕ່າງຊາດ
ມາສູ່ລູກຫລານຂອງພວກເຮົາຜູ້ທີ່ເຫລືອ
ຢູ່—

 5ກຄມພຍາກລ�ບາກ,
ຄວາມຍາກລ�ບາກ.

 ຂອນ1:13;
ມມ6:1.

 6ກມຊ1:10;
ຈສ—ປ1:20,48.

 8ກມຊຢ26:13;
ແອວ40:3.
ຄມພອະທິຖານ,ການອະ

ທິຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.
 10ກຄມພປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,

ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.
 11ກຢກບ1:5–6;

ອນ1:15;
ມຣນ7:26;
ຄພ18:18.
ຄມພທູນຂໍ.

 12ກປຖກ49:22–26;

1ນຟ10:12–14;19:24.
ຄມພລີໄຮ,ບິດາຂອງນີໄຟ.

 13ກ1ນຟ12:22–23;
2ນຟ26:15.

 ຂຄມພພຣະເມຊີອາ.
 ຄຄມພພຣະກິດຕິຄຸນ.
 ງ 1ນຟ13:42;22:5–10;

ຄພ14:10.
ຄມພຄົນຕ່າງຊາດ.
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15 14 ແລະໃນມື້ນັ້ນກ ລູກຫລານຂອງພວກ
ເຮົາຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຈຶ່ງຈະຮູ້ຈັກວ່າພວກເຂົາ
ເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,ແລະຮູ້ຈັກ
ວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນແຫ່ງຂ ພັນທະສັນຍາ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລ້ວພວກເຂົາຈະ
ຮູ້ແລະມາຄ ຮູ້ຈັກບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະມາຮູ້ຈັກພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ
ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຂົານ�ອີກຊຶ່ງປະຕິ
ບັດຕໍ່ບັນພະບຸລຸດໂດຍພຣະອົງ;ດັ່ງນັ້ນ,
ພວກເຂົາຈະມີຄວາມຮູ້ເຖິງພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງ
ພວກເຂົາແລະຈຸດມຸ້ງໝາຍຂອງຄ�ສອນ
ຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ ວ່າຈະມາສູ່
ພຣະອົງແລະລອດໄດ້ແນວໃດ.
15 15ແລ້ວໃນມື້ນັ້ນພວກເຂົາຈະບໍ່ປິຕິຍິນ
ດີຖວາຍຄວາມສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າຜູ້
ເປັນນິດຂອງພວກເຂົາ,ຜູ້ເປັນກ ຫີນຂອງ
ພວກເຂົາແລະເປັນຄວາມລອດຂອງ
ພວກເຂົາບໍ?ແທ້ຈິງແລ້ວໃນມື້ນັ້ນພວກ
ເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບກ�ລັງແລະການບ�ລຸງ
ລ້ຽງຈາກຂ ຕົ້ນອະງຸ່ນທີ່ແທ້ຈິງບໍ?ແທ້ຈິງ
ແລ້ວພວກເຂົາຈະບໍ່ມາຫາຝູງອັນແທ້ຈິງ
ຂອງພຣະເຈົ້າບໍ?
15 16 ຈົ່ງເບິ່ງ, ເຮົາກ່າວກັບພວກເຈົ້າວ່າ,
ແທ້ຈິງແລ້ວພວກເຂົາຈະຖືກຈົດຈ�ອີກໃນ
ບັນດາເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,ໂດຍທີ່ກິ່ງ
ງ່າເດີມຂອງຕົ້ນໝາກກອກເທດຂອງພວກ
ເຂົາຈະຖືກກ ຕໍ່ເຂົ້າກັບຕົ້ນໝາກກອກເທດ
ອັນແທ້ຈິງ.
15 17 ແລະນີ້ຄືເລື່ອງທີ່ບິດາຂອງພວກເຮົາ
ໝາຍເຖິງແລະໝາຍຄວາມວ່າມັນຈະບໍ່

ບັງເກີດຂຶ້ນເທື່ອຈົນກວ່າພວກເຂົາຈະກະ
ຈັດກະຈາຍໄປໂດຍຄົນຕ່າງຊາດ;ແລະ
ເພິ່ນໝາຍຄວາມວ່າມັນຈະມາໂດຍທາງ
ຄົນຕ່າງຊາດເພື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໄດ້
ສະແດງອ�ນາດຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດ,ຍ້ອນວ່າ
ແນວນີ້ພຣະອົງຈຶ່ງຖືກຊາວຢິວຫລືເຊື້ອ
ສາຍອິດສະຣາເອນກ ປະຕິເສດ.
15 18ດັ່ງນັ້ນ,ບິດາຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເວົ້າ
ເຖິງລູກຫລານຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ,ແຕ່
ໄດ້ເວົ້າເຖິງເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນທັງ
ໝົດນ�ອີກໂດຍຊີ້ເຖິງພັນທະສັນຍາຊຶ່ງ
ຈະສ�ເລັດໃນຍຸກສຸດທ້າຍນີ້ຊຶ່ງພັນທະ
ສັນຍານັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້ໄວ້ກັບອັບຣາ
ຮາມບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ,ມີຄວາມ
ວ່າ:ໃນກ ລູກຫລານຂອງເຈົ້າທຸກຕະກຸນ
ຂອງແຜ່ນດິນໂລກຈະໄດ້ຮັບພອນ.
15 19 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາຢ່າງຍືດ
ຍາວກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາກ່ຽວກັບ
ກ ການຟື້ນຟູຂອງຊາວຢິວໃນຍຸກສຸດທ້າຍ.
15 20 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລົ່າຄ�ເວົ້າຂອງ
ກ ເອຊາຢາໃຫ້ພວກເຂົາຟັງຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້
ເວົ້າເຖິງການນ�ກັບມາຂອງຊາວຢິວຫລື
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ;ແລະຫລັງຈາກ
ທີ່ພວກເຂົາຖືກນ�ກັບມາແລ້ວ,ພວກເຂົາ
ຈະບໍ່ສັບສົນອີກຕໍ່ໄປແລະຈະບໍ່ແຕກກະ
ຈັດກະຈາຍໄປອີກ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຫລາຍຢ່າງ
ກັບພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈົນວ່າພວກ

 14ກ2ນຟ10:2;
3ນຟ5:21–26;21:4–7.

 ຂຄມພພັນທະສັນຍາ
ຂອງອັບຣາຮາມ.

 ຄ2ນຟ3:12;30:5;
ມມ7:1,9–10;
ຄພ3:16–20.

ເບິ່ງໜ້າວິເຄາະສະບັບຂອງ
ພຣະຄ�ພີມໍມອນນ�ອີກ.

 15ກຄມພຫີນ.
 ຂປຖກ49:11;

ຢຮ15:1.
 16ກຢຄ5:60–68.
 17ກຄມພຄຶງ,ການຄຶງ.

 18ກປຖກ12:1–3;
ອຣຮ2:6–11.

 19ກ1ນຟ19:15.
ຄມພອິດສະຣາເອນ—
ການເຕົ້າໂຮມຊາວ
ອິດສະຣາເອນ.

 20ກ1ນຟ19:23.
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ເຂົາສະຫງົບລົງແລະໄດ້ຂ ຖ່ອມຕົວຕໍ່ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
15 21 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ຖາມຂ້າພະເຈົ້າອີກ,ມີຄວາມ
ວ່າ:ເລື່ອງທີ່ບິດາຂອງພວກເຮົາເຫັນໃນ
ຄວາມຝັນນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?
ກ ຕົ້ນໄມ້ ທີ່ ເພິ່ນເຫັນນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ
ແນວໃດ?
15 22 ແລະຂ້າພະເຈົ້າຕອບພວກເຂົາວ່າ
ມັນແມ່ນເຄື່ອງໝາຍແທນກ ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີ
ວິດ.
15 23 ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖາມຂ້າພະເຈົ້າ
ວ່າ:  ກ ຮາວເຫລັກທີ່ ບິດາ ຂອງ ພວກເຮົ າ
ເຫັນຊຶ່ງພາໄປຫາຕົ້ນໄມ້ນັ້ນໝາຍຄວາມ
ວ່າແນວໃດ?
15 24 ແລະຂ້າພະເຈົ້າຕອບພວກເຂົາ,ນັ້ນ
ຄືກ ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະຜູ້ໃດທີ່
ຈະເຊື່ອຟັງ ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າແລະ
ຈະຂ ຍຶດໝັ້ນແລ້ວ,ພວກເຂົາຈະບໍ່ຕາຍ
ເລີຍ;ທັງຄ ສິ່ງລໍ້ລວງແລະງ ລູກສອນໄຟ
ຂອງຈ ຜູ້ປໍລະປັກກໍຈະບໍ່ອາດເອົາຊະນະ
ໂດຍຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕາບອດເພື່ອ
ຈະນ�ພວກເຂົາໄປສູ່ຄວາມພິນາດໄດ້.
15 25ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ຊັກຊວນ
ໃຫ້ພວກເຂົາກ ເອົາໃຈໃສ່ພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ຊັກຊວນພວກເຂົາດ້ວຍສຸດພະລັງແຫ່ງ
ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະດ້ວຍສຸດ
ຄວາມສາມາດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມີຢູ່ເພື່ອໃຫ້

ພວກເຂົາເອົາໃຈໃສ່ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ
ແລະຈື່ຈ�ທີ່ຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະອົງສະເໝີໄປໃນທຸກຢ່າງ.
15 26 ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖາມຂ້າພະເຈົ້າ
ວ່າກ :ແມ່ນ�ທີ່ບິດາຂອງພວກເຮົາເຫັນນັ້ນ
ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?
15 27 ແ ລ ະ  ຂ້າພະເຈົ້າຕອບພວກເຂົາ
ວ່າກ ນ�ທີ່ ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຫັນນັ້ນ
ຄືຂ ຄວາມສົກກະປົກແລະຈດິໃຈຂອງ
ເພິ່ນມົກໝຸ້ນຢູ່ກັບສິ່ງອື່ນຫລາຍຈົນບໍ່ເຫັນ
ຄວາມສົກກະປົກຂອງນ�ນັ້ນ.
15 28 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາ
ວ່ານັ້ນຄືກ ເຫວເລິກອັນເປັນຕາຢ້ານຊຶ່ງ
ແຍກຄົນຊົ່ວອອກຈາກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ
ແລະຈາກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້ານ�ອີກ.
15 29 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາ
ວ່ານັ້ນຄືເຄື່ອງໝາຍແທນກ ນະລົກອັນ
ເປັນຕາຢ້ານຊຶ່ງທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ທີ່ຕຽມໄວ້ສ�ລັບຄົນຊົ່ວ.
15 30 ແລະຂ້ າ ພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກ
ເຂົາວ່າບິດາຂອງພວກເຮົາໄດ້ເຫັນອີກວ່າ
ກ ຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ແຍກຄົນ
ຊົ່ວອອກຈາກຄົນຊອບທ�;ແລະຄວາມ
ສະຫວ່າງຂອງທີ່ນັ້ນເໝືອນດັ່ງຄວາມສະ
ຫວ່າງຂອງໄຟທີ່ກ�ລັງລຸກ,ຊຶ່ງຂຶ້ນໄປເຖິງ
ພຣະເຈົ້າຕະຫລອດໄປແລະຕະຫລອດ
ການແລະບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ.
15 31 ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖາມຂ້າພະເຈົ້າ
ວ່າ:ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໝາຍເຖິງຄວາມທໍລະມານ

 20ຂ1ນຟ16:5,24,39.
 21ກ1ນຟ8:10–12.
 22ກ1ນຟ11:4,25;

ມຊ3:9.
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ຂອງພຣະເຈົ້າ.
 ຂ1ນຟ8:30;

2ນຟ31:20.

 ຄ1ນຟ8:23.
ຄມພລໍ້ລວງ,ການລໍ້ລວງ.

 ງ ອຟຊ6:16;
ຄພ3:8;27:17.

 ຈຄມພມານ.
 25ກຄພ11:2;32:4;84:43–44.
 26ກ1ນຟ8:13.
 27ກ1ນຟ12:16.
 ຂຄມພສົກກະປົກ,
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 29ກຄມພນະລົກ.
 30ກຄມພຍຸດຕິທ�,

ຄວາມຍຸດຕິທ�.
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ຂອງຮ່າງກາຍ ໃນວັນເວລາແຫ່ງ ກ ການ
ທົດລອງ, ຫລືໝາຍເຖິງພາວະສຸດທ້າຍ
ຂອງຈິດວິນຍານຫລັງຈາກຂ ຄວາມຕາຍ
ຂອງຮ່າງກາຍຝ່າຍໂລກ,ຫລືມັນເວົ້າເຖິງ
ເລື່ອງຊຶ່ງເປັນຝ່າຍໂລກ?
15 32 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ຕອບພວກເຂົາວ່າມັນເປັນ
ເຄື່ອງໝາຍແທນທັງຝ່າຍໂລກແລະຝ່າຍ
ວິນຍານ;ເພາະມື້ນັ້ນຈະມາເຖິງທີ່ພວກ
ເຂົາຈະຖືກພິພາກສາຕາມກ ການກະທ�
ຂອງພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນການກະ
ທ�ທີ່ຮ່າງກາຍຝ່າຍໂລກກະທ�ໄປໃນວັນ
ເວລາແຫ່ງການທົດລອງ.
15 33ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກພວກເຂົາຈະກ ຕາຍ
ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ,ພວກ
ເຂົາຈະຖືກຂ ປະຖິ້ມຕາມເລື່ອງທີ່ເປັນຝ່າຍ
ວິນຍານເໝືອນກັນຊຶ່ງກ່ຽວກັບຄວາມ
ຊອບທ�;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຖືກນ�
ມາຢືນຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອຮັບ
ຄ ການພິພາກສາຈາກງ ການກະທ�ຂອງ
ພວກເຂົາ;ແລະຖ້າຫາກການກະທ�ຂອງ
ພວກເຂົາສົກກະປົກ,ພວກເຂົາຍ່ອມຕ້ອງ
ເປັນຄົນຈ ສົກກະປົກ;ແລະຖ້າຫາກພວກ
ເຂົາສົກກະປົກກໍຕ້ອງຈ�ເປັນວ່າຈະສ ຢູ່ໃນ
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້;ຫາກເປັນ
ດັ່ງນັ້ນ,ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າກໍຕ້ອງສົກ
ກະປົກໄປນ�.

15 34 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາເວົ້າກັບພວກເຈົ້າວ່າ,
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ກ ສົກກະປົກ
ແລະສິ່ງທີ່ເປິເປື້ອນຈະເຂົ້າໄປໃນອານາ
ຈັກຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້;ດັ່ງນັ້ນຈ�ຕ້ອງມີ
ບ່ອນສົກກະປົກບ່ອນໜຶ່ງຕຽມໄວ້ສ�ລັບສິ່ງ
ທີ່ສົກກະປົກນັ້ນ.
15 35 ແລະມີບ່ອນໜຶ່ງຕຽມໄວ້ແລ້ວ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນກ ນະລົກອັນເປັນຕາຢ້ານ
ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ເວົ້າມາແລະຂ ມານເປັນຜູ້ຕຽມ
ມັນໄວ້;ດັ່ງນັ້ນພາວະສຸດທ້າຍຂອງຈິດວິນ
ຍານຂອງມະນຸດຄືຈະຢູ່ໃນອານາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າຫລືຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປເພາະ
ຄ ຄວາມຍຸດຕິທ�ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ເວົ້າມັນມາ
ແລ້ວ.
15 36ດັ່ງນັ້ນ, ຄົນຊົ່ວຈຶ່ງຖືກປະຕິເສດ
ໄປຈາກຄົນຊອບທ�ແລະຈາກກ ຕົ້ນໄມ້
ແຫ່ງຊີວິດນ�ອີກຊຶ່ງໝາກຂອງມັນມີຄ່າ
ແລະຂ ໜ້າເພິ່ງປາດຖະໜາທີ່ສຸດເໜືອ
ກວ່າໝາກໄມ້ໃດໆທັງສິ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ມັນເປັນຄ ສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນງ ຂອງ
ປະທານຈາກພຣະເຈົ້າ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ເວົ້າກັບພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າດັ່ງ
ນັ້ນ.ອາແມນ.

ບົດທີ16

ຄົ ນຊົ່ ວຖືເອົາຄວາມຈິງເປັນເລື່ອງຮຸນ
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ຄມພຊີວິດນິລັນດອນ.
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ແຮງ—ລູກຊາຍຂອງລີໄຮແຕ່ງງານກັບລູກ
ສາວຂອງອິດຊະມາເອນ—ເລຍໂຮນາພາ
ພວກເຂົາເດີນທາງໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານ—ຂ່າວສານຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ຖືກຂຽນໄວ້ເທິງເລຍໂຮນາເປັນບາງຄັ້ງ—
ການຕາຍຂອງອິດຊະມາເອນ;ຄອບຄົວ
ຂອງລາວຈົ່ມຍ້ອນຄວາມທຸກ.ປະມານ
600–592ປີກ່ອນຄ.ສ.

16 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື,
ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເວົ້າກັບພວກອ້າຍຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຈົບແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງພວກເຂົາໄດ້
ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ເຈົ້າໄດ້ກ່າວເລື່ອງ
ຮຸນແຮງກັບພວກເຮົາເກີນກວ່າພວກເຮົາ
ຈະທົນໄດ້.
16 2ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາວ່າເຮົາຮູ້ວ່າ
ເຮົາໄດ້ເວົ້າເລື່ອງຮຸນແຮງຕໍ່ຄົນຊົ່ວຕາມ
ຄວາມຈິງ;ແລ້ວຄົນຊອບທ�ນັ້ນເຮົາຮັບ
ຮອງແລະໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້
ຮັບການຍົກຂຶ້ນໃນວັນສຸດທ້າຍ;ດັ່ງນັ້ນ,
ຄົນກ ຜິດຍ່ອມຖືເອົາຂ ຄວາມຈິງເປັນເລື່ອງ
ຮຸນແຮງເພາະມັນຄ ບາດໃຈເຂົາເຖິງສ່ວນ
ເລິກທີ່ສຸດ.
16 3ແລະບັດນີ້ພວກອ້າຍຂອງເຮົາເອີຍ,
ຖ້າຫາກພວກເຈົ້າຊອບທ�ແລະເຕັມໃຈ
ຈະເຊື່ອຟັງ ຄວາມຈິງ ແລະເອົາໃຈໃສ່
ຄວາມຈິງເພື່ອພວກເຈົ້າຈະໄດ້ກ ເດີນໄປ
ຢ່າງພາກພູມໃຈຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,
ແລ້ວພວກເຈົ້າຈະບໍ່ຈົ່ມເພາະຄວາມຈິງ

ແລະເວົ້າວ່າ:ເຈົ້າເວົ້າເລື່ອງຮຸນແຮງຕໍ່
ຕ້ານພວກເຮົາ.
16 4ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ຊັກຊວນພວກອ້າຍຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍສຸດຄວາມພາກພຽນເພື່ອ
ໃຫ້ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ ເປັນ
ເຈົ້າ.
16 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ກ ຖ່ອມຕົວລົງຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ເຖິງຂະໜາດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເກີດ
ຄວາມປິຕິຍິນດີແລະມີຄວາມຫວັງໃນຕົວ
ຂອງພວກເຂົາ,ວ່າພວກເຂົາຈະເດີນໃນ
ທາງຂອງຄວາມຊອບທ�.
16 6ບັດ ນີ້, ເລື່ອງທັງໝົດນີ້ໄດ້ເວົ້າແລະ
ໄດ້ເຮັດໄປຂະນະທີ່ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ອາໄສຢູ່ທີ່ຜ້າເຕັ້ນໃນຮ່ອມພູທີ່ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ
ເລມູເອນ.
16 7ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ຮັບເອົາກ ລູກສາວຄົນໜຶ່ງ
ຂອງອິດຊະມາເອນມາເປັນຂ ເມຍ;ແລະ
ພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຮັບເອົາລູກ
ສາວຄົນອື່ນໆຂອງອິດຊະມາເອນມາເປັນ
ເມຍ;ແລະຄ ໂຊຣ�ກໍໄດ້ຮັບເອົາລູກສາວ
ກົກຂອງອິດຊະມາເອນມາເປັນເມຍເໝືອນ
ກັນ.
16 8ແລະດັ່ງນັ້ນບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຮັດໃຫ້ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ທີ່ປະທານໃຫ້ເພິ່ນສ�ເລັດໂດຍຄົບຖ້ວນ.
ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ຮັບພອນຢ່າງຍິ່ງ
ຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເໝືອນກັນ.

162ກຢຮ3:20;
2ນຟ33:5;
ອນ1:23;
ຮລມ14:10.
ຄມພຮູ້ສຶກຜິດ,
ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ.

 ຂສພສ15:10;

  2ນຟ1:26;9:40;
ຮລມ13:24–26.

 ຄກຈກ5:33;
ມຊຢ13:7.

 3ກຄພ5:21.
ຄມພເດີນ,ເດີນໄປ
ກັບພຣະເຈົ້າ.

 5ກ1ນຟ16:24,39;18:4.
 7ກ1ນຟ7:1.
 ຂຄມພແຕ່ງງານ,

ການແຕ່ງງານ.
 ຄ1ນຟ4:35;

2ນຟ5:5–6.
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16 9ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື ສຸ
ລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ ເຈົ້າໄ ດ້ຮັບສັ່ງ
ກັບບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນຕອນກາງຄືນ
ແລະບັນຊາເພິ່ນໃຫ້ອອກເດີນທາງໄປໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານໃນມື້ຕໍ່ມາ.
16 10 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕື່ນຂຶ້ນໃນຕອນ
ເຊົ້າແລະອອກໄປທີ່ປາກປະຕູຜ້າເຕັ້ນ
ນັ້ນ,ເພິ່ນແປກໃຈຫລາຍທີ່ເຫັນກ ລູກກົມ
ອັນມີຝີມືແປກປະຫລາດລູກໜຶ່ງວາງຢູ່ເທິງ
ພື້ນດິນ;ແລະມັນເປັນທອງເຫລືອງຢ່າງດີ.
ແລະພາຍໃນລູກກົມມີເຂັມສອງອັນ;ແລະ
ເຂັມໜຶ່ງຊີ້ໄປທາງທີ່ພວກເຮົາຄວນໄປໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
16 11 ແລະ  ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ເຕົ້າໂຮມສິ່ງຂອງຕ່າງໆທີ່ຈະ
ນ�ໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານແລະສະ
ບຽງອາຫານທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ທັງໝົດຊຶ່ງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າປະທານໃຫ້ພວກເຮົາ;ແລະ
ພວກເຮົາໄດ້ເອົາເມັດພືດທຸກຊະນິດເພື່ອ
ຈະໄດ້ເອົາໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
16 12 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເ ກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ເອົາຜ້າເຕັ້ນຂອງພວກເຮົາ
ແລະອອກເດີນທາງໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານຂ້າມແມ່ນ�ເລມັນໄປ.
16 13 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ເດີນທາງໄປເປັນເວລາສີ່ມື້ໃນ
ທິດທາງຂ້ອນໄປທາງໃຕ້ຂອງທາງຕາເວັນ
ອອກສ່ຽງໃຕ້,ແລະພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງຜ້າ
ເຕັ້ນຂຶ້ນອີກ;ແລະພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງຊື່ບ່ອນ
ນັ້ນວ່າເຊເຊີ.
16 14 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ເອົາຄັນທະນູແລະລູກທະນູ

ຂອງພວກເຮົາ,ແລະອອກໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານເພື່ອລ່າສັດມາເປັນອາຫານ
ໃຫ້ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ;ແລະຫລັງ
ຈາກໄດ້ສັດມາເປັນອາຫານໃຫ້ຄອບຄົວ
ແລ້ວພວກເຮົາກໍໄດ້ກັບມາຫາຄອບຄົວ
ຂອງພວກເຮົາອີກໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານທີ່ເຊເຊີ.ແລະພວກເຮົາໄດ້ເດີນທາງ
ໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານອີກຕາມທິດ
ທາງເດີມໂດຍຢູ່ໃນທາງທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່
ສຸດຂອງຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານອັນເປັນ
ຊາຍແດນໃກ້ກ ທະເລແດງ.
16 15 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ເດີນທາງໄປເປັນເວລາຫລາຍ
ມື້ໂດຍການລ່າເນື້ອມາເປັນອາຫານຕາມ
ທາງທີ່ໄປນັ້ນດ້ວຍຄັນທະນູແລະລູກທະ
ນູແລະກ້ອນຫີນແລະກະຖຸນຂອງພວກ
ເຮົາ.
16 16 ແລະພວກເຮົາໄດ້ໄປຕາມກ ທິດທາງ
ຂອງລູກກົມຊຶ່ງນ�ພວກເຮົາໄປໃນບ່ອນ
ທີ່ອຸດົມສົມບູນຫລາຍໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານ.
16 17 ແລະຫລັງຈາກພວກເຮົາເດີນທາງ
ເປັນເວລາຫລາຍມື້ແລ້ວ,ພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງ
ຜ້າເຕັ້ນຂອງພວກເຮົາຂຶ້ນຢູ່ຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ
ເພື່ອຈະໄດ້ພັກຜ່ອນແລະຫາອາຫານໃຫ້
ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາອີກ.
16 18 ແລະ ເ ຫ ດກ ານໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟອອກໄປລ່າສັດມາ
ເປັນອາຫານນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຮັດຄັນທະນູຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫັກຊຶ່ງເຮັດ
ດ້ວຍກ ເຫລັກຢ່າງດີ;ແລະຫລັງຈາກທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດຄັນທະນູຫັກແລ້ວ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍໃຈຮ້າຍ

 10ກແອວ37:38–46.
ຄມພເລຍໂຮນາ.

 14ກຄພ17:1.

 16ກ1ນຟ16:10,16,26;
18:12;
ແອວ37:38–46.

 18ກ2ຊມອ22:35.
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ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເພາະການສູນເສຍຄັນທະ
ນູຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງຫາ
ອາຫານບໍ່ໄດ້.
16 19 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ກັບມາຫາຄອບຄົວຂອງພວກ
ເຮົາ ໂດຍບໍ່ມີອາຫານ,ແລະອິດເມື່ອຍ
ຫລາຍ,ເນື່ອງຈາກການເດີນທາງຂອງ
ພວກເຂົາ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ປະສົບຄວາມ
ທຸກທໍລະມານຫລາຍເພາະຕ້ອງການ
ອາຫານທີ່ຈະກິນ.
16 20 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເລມັນກັບເລມູເອນແລະລູກຊາຍຂອງອິດ
ຊະມາເອນໄດ້ເລີ່ມຈົ່ມຫລາຍຂຶ້ນເພາະວ່າ
ຄວາມທຸກທໍລະມານແລະຄວາມທຸກຂອງ
ພວກເຂົາໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;ແລະ
ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍເລີ່ມຈົ່ມໃຫ້ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເພິ່ນຄືກັນ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ເສົ້າສະ
ຫລົດໃຈຢ່າງຍິ່ງ,ແລະທຸກຄົນກໍໄດ້ຈົ່ມໃຫ້
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
16 21ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້ານີໄຟໂດຍທີ່ເປັນທຸກກັບພວກອ້າຍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພາະການສູນເສຍຄັນ
ທະນູຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະໂດຍທີ່ຄັນ
ທະນູຂອງພວກເຂົາບໍ່ມີສາຍ,ມັນຈຶ່ງເລີ່ມ
ລ�ບາກຫລາຍຂຶ້ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງຂະ
ໜາດທີ່ພວກເຮົາຫາອາຫານບໍ່ໄດ້ເລີຍ.
16 22 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເວົ້າກັບພວກອ້າຍຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຫລາຍຢ່າງ,ເພາະພວກເຂົາ
ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງອີກ,ຈົນເຖິງຂັ້ນກ ຈົ່ມ
ໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາ.

16 23 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເຮັດຄັນທະນູອັນໜຶ່ງຂຶ້ນ
ດ້ວຍໄມ້,ແລະລູກທະນູລູກໜຶ່ງຈາກໄມ້
ຊື່ອັນໜຶ່ງ;ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືຄັນ
ທະນູກັບລູກທະນູ,ທັງກະຖຸນກັບກ້ອນ
ຫີນ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖາມກ ບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ລູກຄວນຈະອອກໄປຫາ
ອາຫານໃນທາງໃດ?
16 24 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ໄດ້ກ ທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເພາະທຸກ
ຄົນຖ່ອມຕົວແລ້ວເພາະຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ;ເພາະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບພວກ
ເຂົາຫລາຍເລື່ອງດ້ວຍພະລັງແຫ່ງຈິດວິນ
ຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
16 25 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືສຸ
ລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງ
ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະເພິ່ນໄດ້ຖືກກ ຕີ
ສອນຢ່າງໜັກເພາະເພິ່ນໄດ້ຈົ່ມໃຫ້ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ເພິ່ນຖືກນ�ລົງ
ໄປສູ່ຄວາມເລິກແຫ່ງຄວາມເສົ້າສະຫລົດ
ໃຈ.
16 26 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືສຸ
ລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ
ເພິ່ນວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງລູກກົມ,ແລະເບິ່ງສິ່ງທີ່
ຂຽນໄວ້ໃນນັ້ນ.
16 27 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຫັນສິ່ງທີ່ຂຽນໄວ້ໃນ
ລູກກົມ,ເພິ່ນກໍມີຄວາມຢ້ານກົວແລະຕົວ
ສັ່ນສາຍຢ່າງຍິ່ງ,ແລະພວກອ້າຍຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າກັບລູກຂອງອິດຊະມາເອນກັບ
ພວກເມຍຂອງພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນ.
16 28 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເຫັນເຂັມຊຶ່ງຢູ່ໃນລູກກົມ

 22ກອພຍ16:8;
ຈບຊ11:1.

 23ກອພຍ20:12;

ມຊຢ13:20.
 24ກຄມພອະທິຖານ,ການອະ

ທິຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.

 25ກອທ2:14.
ຄມພຕີສອນ,ການຕີສອນ.
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ວ່າມັນທ�ງານຕາມກ ສັດທາແລະຄວາມ
ພາກພຽນແລະຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊຶ່ງພວກ
ເຮົາໃຫ້ແກ່ມັນ.
16 29 ແລະມີຂໍ້ຄວາມຂຽນໄວ້ໃໝ່ໆອີກຊຶ່ງ
ອ່ານງ່າຍໆ,ຊຶ່ງໄດ້ໃຫ້ກ ຄວາມເຂົ້າໃຈແກ່
ພວກເຮົາກ່ຽວກັບທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ;ແລະມັນມີຂຽນແລະປ່ຽນໄປເປັນ
ບາງຄັ້ງຕາມສັດທາແລະຄວາມພາກພຽນ
ຊຶ່ງພວກເຮົາໃຫ້ແກ່ມັນ.ແລະພວກເຮົາ
ຈຶ່ງເຫັນດັ່ງນັ້ນວ່າດ້ວຍວິທີຂ ນ້ອຍໆແລະ
ງ່າຍໆນີ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານ�ເລື່ອງອັນໃຫຍ່
ຍິ່ງມາໃຫ້.
16 30 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ຂຶ້ນໄປເທິງຈອມພູຕາມທິດ
ທາງ,ຊຶ່ງໃຫ້ໄວ້ໃນລູກກົມນັ້ນ.
16 31 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ຂ້າສັດປ່າ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ໄດ້
ອາຫານມາໃຫ້ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ.
16 32 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ກັບມາທີ່ຜ້າເຕັ້ນຂອງພວກເຮົາ,
ເອົາສັດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຂ້າມາພ້ອມ;ແລະ
ບັດນີ້ເມື່ອພວກເຂົາເຫັນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ອາຫານມາ,ຄວາມສຸກຂອງພວກເຂົານັ້ນ
ລົ້ນເຫລືອ!ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືພວກເຂົາໄດ້ຖ່ອມຕົວຕໍ່ພຣະພັກຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະໄດ້ຖວາຍຄວາມ
ຂອບຄຸນແດ່ພຣະອົງ.
16 33 ແ ລ ະ  ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ອອກເດີນທາງອີກ,ໂດຍໄປ
ເກືອບຈະຊ�ທາງດຽວກັນກັບເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນ;
ແລະຫລັງຈາກພວກເຮົາໄດ້ເດີນທາງໄປ

ເປັນເວລາຫລາຍມື້ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຕັ້ງຜ້າ
ເຕັ້ນຂອງພວກເຮົາຂຶ້ນອີກ,ເພື່ອຈະໄດ້ພັກ
ເຊົາຢູ່ຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ.
16 34 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືກ ອິດ
ຊະມາເອນໄດ້ສິ້ນຊີວິດແລະຖືກຝັງໄວ້ໃນ
ບ່ອນທີ່ເອີ້ນວ່າເນຮອມ.
16 35 ແລະ  ເ ຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກລູກສາວຂອງອິດຊະມາເອນກໍເປັນ
ທຸກຢ່າງຍິ່ງເພາະການສູນເສຍບິດາແລະ
ເພາະກ ຄວາມທຸກຂອງພວກເຂົາໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້
ຈົ່ມໃຫ້ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພາະເພິ່ນໄດ້
ພາພວກເຂົາອອກມາຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູ
ຊາເລັມໂດຍກ່າວວ່າບິດາຂອງພວກເຮົາ
ໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປແລ້ວ;ແທ້ຈິງແລ້ວພວກ
ເຮົາຊັດເຊພະເນຈອນມາຫລາຍແລ້ວໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ແລະພວກເຮົາໄດ້
ທຸກ,ຫິວ,ກະຫາຍ,ແລະອິດເມື່ອຍຫລາຍ;
ແລະຫລັງຈາກຄວາມທຸກທັງໝົດນີ້ແລ້ວ
ພວກເຮົາຕ້ອງມາຕາຍໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານດ້ວຍຄວາມອຶດຫິວອີກ.
16 36 ແລະພວກເຂົາໄດ້ຈົ່ມໃຫ້ບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າດັ່ງນັ້ນແລະໄດ້ຈົ່ມໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈົ້ານ�ອີກແລະພວກເຂົາປາດຖະໜາທີ່
ຈະກັບຄືນໄປເຢຣູຊາເລັມ.
16 37 ແລະ  ເລມັນ ໄດ້ເວົ້າກັບເລມູເອນ
ແລະພວກລູກຊາຍຂອງອິດຊະມາເອນອີກ
ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ໃຫ້ພວກເຮົາກ ຂ້າບິດາຂອງ
ພວກເຮົາກັບນີໄຟນ້ອງຊາຍຂອງພວກເຮົາ
ເສຍຜູ້ທີ່ຖືຕົນເປັນຂ ຜູ້ປົກຄອງແລະເປັນ
ຜູ້ສອນຂອງພວກເຮົາຜູ້ເປັນອ້າຍຂອງມັນ.

 28ກແອວ37:40.
ຄມພສັດທາ.

 29ກຄມພເຂົ້າໃຈ,
ຄວາມເຂົ້າໃຈ.

 ຂ2ກສ5:13;
ຢກບ3:4;

ແອວ37:6–7,41;
ຄພ123:16.

 34ກ1ນຟ7:2–6.
 35ກຄມພຍາກລ�ບາກ,

ຄວາມຍາກລ�ບາກ.
 37ກ1ນຟ17:44.

ຄມພຄາດຕະກ�,
ການຄາດຕະກ�.

 ຂປຖກ37:9–11;
1ນຟ2:22;18:10.
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16 38ບັດນີ້ມັນເວົ້າວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ເວົ້າກັບມັນແລະວ່ າ ກ ເຫລົ່ າທູດໄດ້ສິດ
ສອນມັນນ�ອີກ.ແຕ່ ຈົ່ງເບິ່ງ ,ພວກເຮົາ
ຮູ້ວ່າມັນ ຕົວະພວກເຮົາ ;ແລະມັນເລົ່າ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ກັບພວກເຮົາແລະມັນເຮັດ
ມາຫລາຍຢ່າງໂດຍເລ່ຫລ່ຽມທີ່ສະຫລາດ
ແກມໂກງຂອງມັນເພື່ອຈະຫລອກລວງ
ຕາຂອງພວກເຮົາໂດຍຄິດວ່າມັນອາດຈະ
ນ�ພວກເຮົາໄປຫາຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ
ທີ່ແປກປະຫລາດ;ແລະຫລັງຈາກມັນນ�
ພວກເຮົາໄປແລ້ວມັນກໍຈະຄິດຕັ້ງຕົ້ນເປັນ
ກະສັດແລະປົກຄອງພວກເຮົາເພື່ອມັນ
ຈະໄດ້ເຮັດກັບພວກເຮົາຕາມຄວາມປາດ
ຖະໜາແລະຕາມຄວາມພໍໃຈຂອງມັນ.
ແລະຕາມວິທີນີ້ເລມັນອ້າຍຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ຍຸຍົງໃຈຂອງພວກເຂົາໃຫ້ໂມໂຫ
ຂຶ້ນ.
16 39 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຢູ່ກັບພວກເຮົາ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງແລະຮັບສັ່ງກັບພວກເຂົາ
ຫລາຍຢ່າງແລະກ ຕີສອນພວກເຂົາຢ່າງ
ໜັກ;ແລະຫລັງຈາກພວກເຂົາຖືກຕີສອນ
ໂດຍສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລ້ວ
ພວກເຂົາກໍເຊົາໃຈຮ້າຍແລະພວກເຂົາໄດ້
ກັບໃຈຈາກບາບຂອງພວກເຂົາ,ເຖິງຂະ
ໜາດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານພອນ
ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາດ້ວຍອາຫານອີກຈົນພວກ
ເຮົາບໍ່ຕາຍຍ້ອນ.

ບົດທີ17

ນີໄຟໄດ້ຖືກບັນຊາໃຫ້ສ້າງເຮືອໃຫຍ່ລ�

ໜຶ່ງ—ພວກອ້າຍຂອງເພິ່ນຂັດຂວາງ
ເພິ່ນ—ເພິ່ນຊັກຊວນພວກເຂົາໂດຍການ
ເລົ່າປະຫວັດສາດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທ�
ກັບອິດສະຣາເອນ—ນີໄຟເຕັມໄປດ້ວຍ
ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ—ພວກອ້າຍຂອງ
ເພິ່ນຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ແຕະຕ້ອງຮ່າງກາຍຂອງ
ເພິ່ນ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະຫ່ຽວແຫ້ງ
ເໝືອນດັ່ງຕົ້ນອໍ້ແຫ້ງ.ປະມານ592–591
ປີກ່ອນຄ.ສ.

17 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຮົາໄດ້ອອກເດີນທາງອີກໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ;ແລະນັບແຕ່ເວລານັ້ນພວກ
ເຮົາໄດ້ເດີນທາງເກືອບຈະໄປທາງຕາເວັນ
ອອກ.ແລະພວກເຮົາໄດ້ເດີນທາງແລະ
ລຸຍໄປກັບຄວາມທຸກທີ່ສຸດໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ;ແລະພວກຜູ້ຍິງຂອງພວກເຮົາ
ໄດ້ເກີດລູກໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
17 2ແລະພອນຂອງພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າທີ່
ປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮາົນັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່
ສຸດ,ຄືເວລານັ້ນພວກເຮົາໄດ້ດ�ລົງຊີວິດ
ຢູ່ດ້ວຍຊີ້ນກ ດິບໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,
ພວກຜູ້ຍິງຂອງພວກເຮົາກໍມີນ�ນົມຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍໃຫ້ລູກຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ແຂງແຮງດີ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນເທົ່າທຽມ
ກັບພວກຜູ້ຊາຍ;ແລະພວກເຂົາອົດທົນຕໍ່
ການເດີນທາງໂດຍບໍ່ໄດ້ຈົ່ມວ່າ.
17 3ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນດັ່ງນັ້ນວ່າພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າຕ້ອງສ�ເລດັ.ແລະ
ຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າລູກຫລານມະນຸດຈະ
ກ ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ
ພຣະອົງຍ່ອມບ�ລຸງລ້ຽງດູພວກເຂົາ,ແລະ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ,ແລະຈດັ

 38ກ1ນຟ3:30–31;4:3.
 39ກຄມພຕີສອນ,

ການຕີສອນ.

172ກ1ນຟ17:12.
 3ກມຊຢ2:41;

ແອວ26:12.

  ຄມພເຊື່ອຟັງ,ການ
ເຊື່ອຟັງ,ຟັງຄວາມ.
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ຫາທາງຊຶ່ງໂດຍທາງນັ້ນພວກເຂົາຈະສ�
ເລັດໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ພຣະອົງບັນຊາພວກເຂົາ;
ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະອົງໄດ້ຂ ຈັດຫາທາງໃຫ້ພວກ
ເຮົາໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາຢູ່ ໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານ.
17 4ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ຢູ່ມາເປັນເວລາ
ຫລາຍປີ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນເຖິງແປດປີໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
17 5ແລະພວກເຮົາໄດ້ມາເຖິງແຜ່ນດິນຊຶ່ງ
ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າອຸດົມສົມບູນ,ເພາະມັນມີ
ໝາກໄມ້ນາໆຊະນິດແລະມີນ�ເຜິ້ງປ່ານ�
ອີກ;ແລະທັງໝົດນີ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕຽມ
ໄວ້ເພື່ອພວກເຮົາຈະບໍ່ຕາຍ.ແລະພວກ
ເຮົາເຫັນທະເລຊຶ່ງພວກເຮົາເອີ້ນວ່າອິຣິ
ອານທ�,ຊຶ່ງພວກເຮົາແປວ່າຜືນນ�ອັນ
ກວ້າງໃຫຍ່.
17 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຮົາໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂຶ້ນໃນແຄມຝັ່ງທະເລ;
ແລະເຖິງແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ອົດທົນຮັບ
ກ ຄວາມທຸກແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກມາ
ຫລາຍແລ້ວ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງຂະໜາດ
ຂ້າພະເຈົ້າຂຽນໄວ້ໝົດບໍ່ໄດ້,ພວກເຮົາກໍ
ປິຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງເມື່ອພວກເຮົາມາເຖິງຝັ່ງ
ທະເລແລະພວກເຮົາເອີ້ນບ່ອນນັ້ນວ່າອຸ
ດົມສົມບູນເພາະມັນມີໝາກໄມ້ຫລາຍໆ
ຊະນິດ.
17 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກ ຂ້ າ ພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ພັກຜ່ອນຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນອຸດົມສົມບູນເປັນເວລາຫລາຍມື້,
ສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ມີຄວາມວ່າ:ລຸກຂຶ້ນແລະຈົ່ງ
ຂຶ້ນໄປເທິງພູ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລຸກຂຶ້ນແລະໄດ້ຂຶ້ນ

ໄປເທິງພູແລະໄດ້ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ.
17 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພຣະ
ຜູ້ ເ ປັນເຈົ້າໄດ້ຮັບສັ່ງ ກັບ ຂ້າ ພະເຈົ້າ ,ມີ
ຄວາມວ່າ:ຈົ່ງສ້າງເຮືອລ�ໜຶ່ງຕາມກ ວິທີ
ທີ່ເຮົາຈະສະແດງແກ່ເຈົ້າ,ເພື່ອເຮົາຈະນ�
ຜູ້ຄົນຂອງເຈົ້າຂ້າມນ�ນີ້ໄປ.
17 9ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທູນຖາມວ່າ:ຂ້າ
ແດ່ພຣະອົງເຈົ້າ,ຂ້ານ້ອຍຈະໄປທາງໃດ
ເພື່ອຈະໄດ້ຫາແຮ່ມາຫລໍ່ຫລອມເພື່ອຈະ
ເຮັດເຄື່ອງມືສ້າງເຮືອຕາມວິທີທີ່ພຣະອົງ
ໄດ້ສະແດງແກ່ຂ້ານ້ອຍ?
17 10 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າ
ຈະໄປຫາແຮ່ຢູ່ບ່ອນໃດເພື່ອຈະໄດ້ມັນມາ
ເຮັດເປັນເຄື່ອງມື.
17 11 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເຮັດເຄື່ອງເປົ່າລົມດ້ວຍ
ໜັງສັດເພື່ອໃຊ້ເປົ່າໄຟແລະຫລັງຈາກ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດເຄື່ອງເປົ່າລົມເພື່ອຈະ
ໄດ້ໃຊ້ເປົ່າໄຟແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເອົາຫີນ
ສອງກ້ອນມາຕ່ອຍກັນເພື່ອຈະໄດ້ກໍ່ໄຟ.
17 12 ເພາະຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນມາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່
ຍອມໃຫ້ພວກເຮົາກໍ່ໄຟຫລາຍໃນເວລາທີ່
ພວກເຮົາເດີນທາງຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານ;ເພາະພຣະອົງບອກວ່າ:ເຮົາຈະເຮັດ
ໃຫ້ອາຫານຂອງເຈົ້າກັບເປັນຫວານເພື່ອ
ເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ກ ຫຸງຕົ້ມ;
17 13 ແລະເຮົາຈະເປັນແສງສະຫວ່າງໃຫ້
ເຈົ້າໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານນ�ອີກ;ແລະ
ເຮົາຈະກ ຕຽມທາງໄວ້ກ່ອນເຈົ້າຖ້າຫາກ
ເຈົ້າຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງເຮົາ;ດັ່ງ
ນັ້ນ,ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດ

 3ຂ1ນຟ3:7.
 6ກ2ນຟ4:20.
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ຂອງເຮົາເຈົ້າຈະຖືກພາໄປຫາຂ ແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ;ແລະເຈົ້າຈະຄ ຮູ້ວ່າເຮົາ
ເປັນຜູ້ນ�ເຈົ້າໄປ.
17 14 ແ ທ້ຈິງແລ້ວ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ບອກໄວ້ອີກວ່ າ: ຫລັງຈາກເຈົ້າໄປເຖິ ງ
ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາແລ້ວ,ເຈົ້າຈະກ ຮູ້
ວ່າເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນຂ ພຣະເຈົ້າ;
ແລະວ່າເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປົດປ່ອຍ
ເຈົ້າໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມພິນາດ;ແທ້ ຈິງ
ແລ້ວ,ເຮົາພຣະເຈົ້າໄດ້ພາເຈົ້າອອກມາ
ຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມ.
17 15ດັ່ງ ນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ພະຍາ
ຍາມຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊັກຊວນພວກ
ອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ມີຄວາມຊື່ສັດ
ແລະຄວາມພາກພຽນ.
17 16 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດເຄື່ອງມືຈາກແຮ່ທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ຫລອມອອກຈາກຫີນ.
17 17 ແລ ະ ເ ມື່ອ ພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າເຫັນວ່າຂ້າພະເຈົ້າກ�ລັງຈະກ ສ້າງ
ເຮືອຢູ່,ພວກເຂົາເລີ່ມຈົ່ມໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ,
ໂດຍກ່າວວ່າ:ນ້ອງຂອງພວກເຮົາເປັນຄົນ
ໂງ່,ມັນຄິດວ່າມັນຈະສ້າງເຮືອໄດ້;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະມັນຄິດອີກວ່າມັນສາມາດ
ຂ້າມນ�ກວ້າງໃຫຍ່ນີ້ໄປໄດ້.
17 18 ແລະພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຈົ່ມໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າດັ່ງນັ້ນ,ແລະປາດຖະ
ໜາທີ່ຈະບໍ່ເຮັດວຽກເພາະພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອ
ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະສ້າງເຮືອໄດ້;ທັງບໍ່ເຊື່ອ
ອີກວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ແນະນ�ຂ້າພະ
ເຈົ້າແລ້ວ.
17 19 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟເລີ່ມເສົ້າສະຫລົດໃຈຢ່າງ
ຍິ່ງເພາະຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງໃຈຂອງ
ພວກເຂົາ;ແລະບັດນີ້ເມື່ອພວກເຂົາເຫັນ
ວ່າຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມເສົ້າສະຫລົດໃຈຫລາຍ
ພວກເຂົາກໍຍິນດີໃນໃຈຢ່າງຍິ່ງ,ເຖິງຂະ
ໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ສະແດງກ ຄວາມປິຕິ
ຍິນດີໃສ່ຂ້າພະເຈົ້າໂດຍກ່າວວ່າ:ພວກ
ເຮົາຮູ້ວ່າເຈົ້າເຮັດເຮືອບໍ່ໄດ້,ເພາະພວກ
ເຮົາຮູ້ ວ່າເຈົ້າຕັດສິນໃຈບໍ່ເປັນ;ດັ່ງນັ້ນ,
ເຈົ້າຈະເຮັດວຽກງານໃຫຍ່ເຊັ່ນນີ້ໃຫ້ສ�
ເລັດບໍ່ໄດ້.
17 20 ແລະ ເຈົ້າເປັນຄືກັນກັບບິດາຂອງ
ພວກເຮົາ,ຊຶ່ງຖືກພາໄປໂດຍກ ຄວາມຄິດ
ຝັນອັນໂງ່ຈ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໃຈຂອງເພິ່ນ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນນ�ພວກເຮົາອອກມາ
ຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມແລະພວກເຮົາ
ໄດ້ເລື່ອນລອຍຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ
ມາຫລາຍປີແລ້ວ;ແລະພວກຜູ້ຍິງຂອງ
ພວກເຮົາກໍໄດ້ເຮັດວຽກໜັກໃນຂະນະທີ່
ຖືພາ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ເກີດລູກໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານແລະໄດ້ອົດທົນທຸກ
ສິ່ງທຸກຢ່າງນອກຈາກຄວາມຕາຍເທົ່ານັ້ນ;
ແລ້ວຖ້າພວກເຂົາຕາຍເສຍກ່ອນອອກ
ຈາກເຢຣູຊາເລັມກໍຄົງເປັນການດີກວ່າທີ່
ຈະຕ້ອງມາທົນກັບຄວາມທຸກເຊັ່ນນີ້.
17 21 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຫລາຍປີຜ່ານມາທີ່ພວກເຮົາ
ໄດ້ອົດທົນຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຊຶ່ງ
ເປັນເວລາທີ່ພວກເຮົາຄວນຈະຊື່ນຊົມຢູ່
ກັບຊັບສົມບັດຂອງພວກເຮົາແລະແຜ່ນ
ດິນຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກຂອງພວກເຮົາ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກເຮົາຄວນຈະມີຄວາມ
ສຸກ.
17 22 ແລະພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນ
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ແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມເປັນຄົນກ ຊອບທ�;
ເພາະພວກເຂົາໄດ້ຮັກ ສາຂໍ້ກ�ນົດແລະ
ການພິພາກສາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະ
ພຣະບັນຍັດທຸກປະການຂອງພຣະອົງຕາມ
ກົດຂອງໂມເຊ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຮົາຈຶ່ງຮູ້ວ່າ
ພວກເຂົາເປັນຄົນຊອບທ�;ແລະພວກ
ເຂົາຖືກຕັດສິນໂດຍບິດາຂອງພວກເຮົາ
ແລະພວກເຮົາອອກມາເພາະພວກເຮົາ
ເຊື່ອຟັງຄ�ຂອງເພິ່ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ນ້ອງຊາຍຂອງພວກເຮົາກໍເປັນຄືກັນກັບ
ເພິ່ນ.ແລະພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຈົ່ມແລະຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານພວກເຮົາໂດຍໃຊ້ພາ
ສາຢ່າງນີ້.
17 23 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາ,ມີຄວາມ
ວ່າ:ພວກເຈົ້າເຊື່ອບໍ່ວາ່ບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຮົາຜູ້ ເປັນລູກຫລານຂອງອິດສະ
ຣາເອນຈະຖືກນ�ພາໄປໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມື
ຂອງຊາວເອຢິບບໍ່ໄດ້ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່
ເຊື່ອຟັງພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ?
17 24 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຈົ້າຄິດບໍ່ວ່າພວກ
ເຂົາຈະຖືກນ�ໄປໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມເປັນ
ທາດບໍ່ໄດ້ຖ້າຫາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ບັນ
ຊາໂມເຊໃຫ້ກ ນ�ພວກເຂົາໄປໃຫ້ພົ້ນຈາກ
ຄວາມເປັນທາດ?
17 25ບັດນີ້ພວກເຈົ້າຮູ້ວ່າລູກຫລານຂອງ
ອິດສະຣາເອນເຄີຍກ ເປັນທາດມາແລ້ວ;
ແລະພວກເຈົ້າຮູ້ວ່າພວກເຂົາຕ້ອງເຮັດ
ຂ ວຽກໜັກຊຶ່ງເປັນພາລະເຫລືອທີ່ຈະທົນ

ໄດ້;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຈົ້າຮູ້ວ່າພວກເຂົາຖືກ
ນ�ໄປໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມເປັນທາດຍ່ອມ
ຕ້ອງເປັນການດີສ�ລັບພວກເຂົາ.
17 26ບັດນີ້ພວກເຈົ້າຮູ້ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ບັນຊາໃຫ້ກ ໂມເຊເຮັດວຽກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ນັ້ນ;ແລະພວກເຈົ້າຮູ້ວ່າດ້ວຍຂ ຄ�ເວົ້າ
ຂອງເພິ່ນນ�ໃນທະເລແດງຈຶ່ງແຍກອອກ
ໄປທາງນັ້ນທາງນີ້,ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງເດີນ
ຜ່ານໄປໄດ້ເທິງແຜ່ນດິນແຫ້ງ.
17 27 ແລະພວກເຈົ້າຮູ້ວ່າຊາວເອຢິບຊຶ່ງ
ເປັນກອງທັບຂອງຟາຣາໂອໄດ້ຈົມຢູ່ໃນນ�
ທະເລແດງນັ້ນ.
17 28 ແລະພວກເຈົ້າຮູ້ອີກວ່າພວກເຂົາຖືກ
ລ້ຽງດູດ້ວຍກ ມານາຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານ.
17 29 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກເຈົ້າຮູ້ອີກວ່າ
ດ້ວຍຄ�ເວົ້າຂອງໂມເຊຕາມອ�ນາດຂອງ
ພຣະເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່ກັບເພິ່ນ,ເພິ່ນກ ຕີຫີນແລະ
ນ�ໄດ້ໄຫລອອກມາເພື່ອລູກຫລານອິດສະ
ຣາເອນຈະໄດ້ດື່ມແກ້ຄວາມຫິວກະຫາຍ.
17 30 ແລະທັງທີ່ພວກເຂົາຖືກນ�ໄປພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,
ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຂົາຍັງສະເດັດໄປ
ທາງໜ້າພວກເຂົາໂດຍນ�ພວກເຂົາໄປ
ໃນຕອນກາງເວັນແລະປະທານແສງສະ
ຫວ່າງໃຫ້ພວກເຂົາໃນຕອນກາງຄືນ,ແລະ
ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາຊຶ່ງ
ກ ຕາມແບບມະນຸດຈະໄດ້ຮັບ,ພວກເຂົາຍັງ
ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງແລະເຮັດຈິດໃຈມືດ

 22ກ1ນຟ1:13.
 24ກອພຍ3:2–10;

1ນຟ19:10;
2ນຟ3:9;25:20.

 25ກປຖກ15:13–14.
 ຂອພຍ1:11;2:11.
 26ກກຈກ7:22–39.
 ຂອພຍ14:21–31;

1ນຟ4:2;
ມຊຢ7:19;
ຮລມ8:11;
ຄພ8:3;
ມຊ1:25.

 28ກອພຍ16:4,14–15,35;
ຈບຊ11:7–8;
ພບຍ8:3;
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ມົນແລະຂ ໝິ່ນປະໝາດໂມເຊແລະພຣະ
ເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ແລະຊົງພຣະຊົນຢູ່.
17 31 ແລະ  ເຫດກາ ນໄດ້ບັ ງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະອົງໄດ້ກ ທ�ລາຍພວກເຂົາຕາມພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະອົງແລະຕາມພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະອົງໄດ້ຂ ນ�ພາພວກເຂົາແລະຕາມ
ຄ�ຂອງພຣະອົງໄດ້ກະທ�ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ
ເພື່ອພວກເຂົາ;ແລະບໍ່ ມີຫຍັງເປັນໄປ
ນອກຈາກຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງ.
17 32 ແລະຫລັງຈາກພວກເຂົາຂ້າມແມ່ນ�
ຈໍແດນແລ້ວພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ
ຍິ່ງໃຫຍ່ຈົນໄດ້ກ ຂັບໄລ່ລູກຫລານຂອງ
ແຜ່ນດິນໄປ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົນພວກນັ້ນກະ
ຈັດກະຈາຍໄປສູ່ຄວາມພິນາດ.
17 33 ແລະບັດນີ້, ພວກເຈົ້າຄິດບໍ່ວ່າລູກ
ຫລານຂອງແຜ່ນດິນນີ້ຊຶ່ງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາຊຶ່ງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຂົາຂັບໄລ່ໄປ,ພວກເຈົ້າຄິດບໍ່ວ່າພວກ
ເຂົາເປັນຄົນຊອບທ�?ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາເວົ້າ
ກັບພວກເຈົ້າວ່າ,ບໍ່ເລີຍ.
17 34ພວກເຈົ້າຄິດບໍ່ວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຮົາຈະເປັນທີ່ໂປດປານຫລາຍກວ່າ
ພວກເຂົາຖ້າຫາກພວກເຂົາເປັນຄົນຊອບ
ທ�?ເຮົາກ່າວກັບພວກເຈົ້າວ່າ,ບໍ່ເລີຍ.
17 35 ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຖືວ່າກ ເນື້ອ
ໜັງທັງຫລາຍເປັນອັນດຽວ;ຄົນທີ່ຂ ຊອບ
ທ�ຍ່ອມເປັນຄ ທີ່ໂປດປານຂອງພຣະເຈົ້າ.

ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ຄົນພວກນີ້ປະຕິເສດພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າທຸກຂໍ້ຄວາມ;ແລະພວກ
ເຂົາສຸກໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມບໍລິ
ບູນແຫ່ງພຣະພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ເໜືອ
ພວກເຂົາແລ້ວ,ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ສາບແຊ່ງແຜ່ນດິນສ�ລັບພວກເຂົາແລະ
ປະທານມັນໃຫ້ແກ່ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຮົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ສາບແຊ່ງ
ມັນສ�ລັບພວກເຂົາຈົນເຖິງຄວາມພິນາດ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະພຣະອົງໄດ້ປະທານ
ມັນໃຫ້ແກ່ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາຈົນ
ເຖິງການມີອ�ນາດເໜືອກວ່າມັນ.
17 36 ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ ໄດ້ສ້າງ
ຂ ໂລກເພື່ອໃຫ້ເປັນຄ ທີ່ຢູ່ອາໄສ;ແລະ
ພຣະອົງໄດ້ສ້າງລູກຂອງພຣະອົງເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງມັນ.
17 37 ແລະພຣະອົງໄດ້ກ ຍົກປະຊາຊາດ
ທີ່ຊອບທ�ຂຶ້ນແລະທ�ລາຍປະຊາຊາດ
ຂອງຄົນຊົ່ວ.
17 38 ແລະພຣະອົງໄດ້ນ�ຄົນຊອບທ�ໄປ
ຫາກ ແຜ່ນດິນທີ່ມີຄ່າ,ແລະພຣະອົງໄດ້
ຂ ທ�ລາຍຄົນຊົ່ວ,ແລະສາບແຊ່ງແຜ່ນດິນ
ສ�ລັບຄົນຊົ່ວເພື່ອເຫັນແກ່ພວກເຂົາ.
17 39ພຣະອົງໄດ້ປົກ ຄອງ ຢູ່ສູງໃນຟ້າ
ສະຫວັນ,ເພາະບ່ອນນັ້ນຄືພຣະທີ່ນັ່ງຂອງ
ພຣະອົງ,ແລະແຜ່ນດິນໂລກນີ້ຄືກ ທີ່ຮອງ
ພຣະບາດຂອງພຣະອົງ.
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17 40 ແລະພຣະອົງຮັກຜູ້ທີ່ຮັບຮູ້ພຣະອົງ
ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເ ຂົາ.  ຈົ່ ງເບິ່ງ ,
ພຣະອົງຮັກບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ,
ແລະພຣະອົງເຮັດກ ພັນທະສັນຍາໄວ້ກັບ
ພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນກັບອັບ
ຣາຮາມ,ຂ ອີຊາກ,ແລະຄ ຢາໂຄບ;ແລະ
ພຣະອົງຈື່ຈ�ພັນທະສັນຍາທີ່ໄດ້ກະທ�ໄວ້;
ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ນ�ພວກເຂົາອອກ
ຈາກແຜ່ນດິນງ ເອຢິບ.
17 41 ແລະພຣະອົງໄດ້ຕີສອນພວກເຂົາ
ດ້ວຍໄມ້ແສ້ຂອງພຣະອົງໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານເພາະພວກເຂົາເຮັດກ ໃຈແຂງກະ
ດ້າງເຖິງແມ່ນດັ່ງທີ່ພວກເຈົ້າເຮັດຢູ່;ແລະ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຕີສອນພວກເຂົາເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ.ພຣະອົງໄດ້
ສົ່ງຂ ງູພິດບິນພົ່ນໄຟລົງມາເທິງບັນດາພວກ
ເຂົາ;ແລະຫລັງຈາກຖືກງູຕອດແລ້ວພຣະ
ອົງໄດ້ຕຽມທາງໄວ້ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮບັ
ຄ ການປິ່ນປົວ;ແລະວຽກທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງ
ເຮດັຄືຫລຽວເບິ່ງ;ແລະເພາະຄວາມງ ລຽບ
ຂອງທາງ,ຫລືຄວາມງ່າຍດາຍຂອງມັນ,
ຈຶ່ງມີຄົນຕາຍເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ.
17 42 ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຈແຂງກະ
ດ້າງເປັນບາງຄັ້ງ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ກ ໝິ່ນ
ປະໝາດຂ ໂມເຊກັບພຣະເຈົ້ານ�ອີກ;ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຈົ້າຍັງຮູ້ວ່າພວກເຂົາ
ຖືກນ�ອອກມາຫາແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ
ໂດຍອ�ນາດອັນຫາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້ຂອງພຣະ
ອົງ.

17 43 ແລະບັດນີ້,ຫລັງຈາກເຫດການທັງ
ໝົດ ນີ້ແລ້ວ, ເວລາຈະມາເຖິງເມື່ອພວກ
ເຂົາກັບເປັນຄົນຊົ່ວ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເກືອບ
ສຸກ;ແລະເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ແຕ່ທຸກວັນນີ້ພວກເຂົາ
ໃກ້ຈະຖືກທ�ລາຍແລ້ວ;ເພາະເຮົາຮູ້ວ່າ
ວັນນັ້ນຕ້ອງມາເຖິງແນ່ນອນທີ່ພວກເຂົາ
ຈະຕ້ອງຖືກທ�ລາຍ,ນອກຈາກບໍ່ເທົ່າໃດ
ຄົນຊຶ່ງຈະຖືກນ�ໄປສູ່ການເປັນຊະເລີຍ.
17 44ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງກ ບັນຊາ
ບິດາຂອງເຮົາວ່າເພິ່ນຄວນອອກມາໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານແລະຊາວຢິວກໍພະຍາ
ຍາມທີ່ຈະເອົາຊີວິດຂອງເພິ່ນນ�ອີກ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແລະຂ ພວກເຈົ້າກໍພະຍາຍາມທີ່
ຈະເອົາຊີວິດຂອງເພິ່ນເໝືອນກັນ;ດັ່ງນັ້ນ,
ພວກເຈົ້າຈຶ່ງມີໃຈເປັນຄາດຕະກອນແລະ
ພວກເຈົ້າກໍປຽບເໝືອນດັ່ງຄົນພວກນັ້ນ.
17 45ພວກເຈົ້າກ ວ່ອງໄວທີ່ສຸດໃນການ
ເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແຕ່ຊັກຊ້າທີ່ຈະລະນຶກ
ເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຈົ້າ.ພວກເຈົ້າໄດ້ເຫັນຂ ທູດແລ້ວ,
ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບພວກເຈົ້າ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກເຈົ້າໄດ້ຍິນສຸລະສຽງຂອງພຣະ
ອົງເປັນບາງຄັ້ງ;ແລະພຣະອົງໄດ້ຮັບສັ່ງ
ກັບພວກເຈົ້າດ້ວຍສຽງອັນເບົາໆ,ແຕ່ພວກ
ເຈົ້າມີຄ ໃຈແຂງເກີນກວ່າທີ່ຈະຮູ້ສຶກ,ພວກ
ເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້ສຶກໃນພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງບໍ່
ໄດ້;ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະອົງຈຶ່ງຮັບສັ່ງກັບພວກ
ເຈົ້າດ້ວຍສຽງເໝືອນຟ້າຮ້ອງຊຶ່ງໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ແຜ່ນດິນສັ່ນສະເທືອນເໝືອນກັບວ່າ

 40ກຄມພພັນທະສັນຍາ
ຂອງອັບຣາຮາມ.
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ຈະແຍກອອກຈາກກັນ.
17 46 ແລະ ພວກ ເຈົ້າ ຮູ້ ອີກ ວ່າ ໂດຍ
ກ ອ�ນາດແຫ່ງຄ�ທີ່ຊົງລິດອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່
ຂອງພຣະອົງ,ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂລກສູນ
ສິ້ນໄປໄດ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກເຈົ້າຮູ້
ວ່າໂດຍພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງ,ພຣະອົງ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບ່ອນຫລຸບໂນນກາຍເປັນບ່ອນ
ຮາບພຽງໄດ້,ແລະເຮັດໃຫ້ບ່ອນຮາບພຽງ
ແຕກຄຸຄະໄດ້.ໂອ້,ແລ້ວດ້ວຍເຫດໃດ
ພວກເຈົ້າຈຶ່ງມີໃຈແຂງກະດ້າງເຊັ່ນນັ້ນໄດ້?
17 47 ຈົ່ງ ເບິ່ງ , ຈິດວນິຍານຂອງເຮາົສີກ
ຂາດດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດເພາະພວກ
ເຈົ້າ,ແລະໃຈຂອງເຮາົເຈບັປວດເພາະເຮາົ
ຢ້ານວ່າພວກເຈົ້າຈະຖືກປະຖິ້ມຕະຫລອດ
ການ;ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາກ ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວນິ
ຍານຂອງພຣະເຈົ້າ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຮາ່ງ
ກາຍຂອງເຮາົຂ ໝົດກ�ລັງ.
17 48 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ
ພວກເຂົາກໍໃຈຮ້າຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າແລະ
ປາດຖະໜາທີ່ຈະໂຍນຂ້າພະເຈົ້າລົງໄປ
ໃນຄວາມເລິກຂອງທະເລ;ແລະເມື່ອ
ພວກເຂົາເຂົ້າມາຫວັງທີ່ຈະຈັບຂ້າພະເຈົ້າ,
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາ,ມີຄວາມ
ວ່າ:ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດ
ອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່,ເຮົາບັນຊາພວກເຈົ້າ
ວ່າຢ່າໄດ້ກ ແຕະຕ້ອງເຮົາເປັນເດັດຂາດ
ເພາະເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍຂ ອ�ນາດຂອງ
ພຣະເຈົ້າເຖິງຂະໜາດເກືອບຈະໄໝ້ເນື້ອ
ໜັງຂອງເຮົາແລະຜູ້ໃດທີ່ເອົາມືມາແຕະ
ຕ້ອງເຮົາຜູ້ນັ້ນຈະຄ ຫ່ຽວແຫ້ງໄປຄືກັນ
ກັບຕົ້ນອໍ້ແຫ້ງ;ແລະຜູ້ນັ້ນຈະສູນສິ້ນໄປຕໍ່

ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າເພາະພຣະເຈົ້າຈະ
ລົງທັນຜູ້ນັ້ນ.
17 49 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາວ່າບໍ່ໃຫ້
ຈົ່ມໃຫ້ບິດາຂອງພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປ;ທັງຈະ
ບໍ່ປະຕິເສດວຽກງານທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ເຮັດ,
ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້
ສ້າງເຮືອລ�ໜຶ່ງ.
17 50 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາ
ວ່າ:ກ ຖ້າຫາກພຣະເຈົ້າບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າ
ໃຫ້ເຮັດສິ່ງໃດກໍຕາມຂ້າພະເຈົ້າຍ່ອມເຮັດ
ໄດ້ຖ້າຫາກພຣະອົງໄດ້ບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າ
ໃຫ້ເວົ້າກັບນ�ນີ້ວ່າຈົ່ງເປັນແຜ່ນດິນມັນ
ກໍຈະເປັນແຜ່ນດິນ,ແລະຖ້າຫາກຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະກ່າວແນວໃດມັນຈະເປັນໄປຕາມ
ນັ້ນ.
17 51 ແລະບັດນີ້,ຖ້າຫາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ມີ ອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່ເຊັ່ນນັ້ນ,ແລະໄດ້ກະ
ທ�ສິ່ງມະຫັດສະຈັນຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຢ່າງ
ໃນບັນດາລູກຫລານມະນຸດ,ແລ້ວເປັນ
ຫຍັງພຣະອົງຈະກ ແນະນ�ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້
ສ້າງເຮືອລ�ໜຶ່ງບໍ່ໄດ້?
17 52 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເວົ້າຫລາຍເລື່ອງກັບພວກ
ອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກ
ເຂົາອັບອາຍແລະໂຕ້ຕອບຂ້າພະເຈົ້າບໍ່
ໄດ້ທັງບໍ່ກ້າຈັບຂ້າພະເຈົ້າຫລືແຕະຕ້ອງ
ຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍນິ້ວມືເລີຍ,ເຖິງແມ່ນເປັນ
ເວລາຫລາຍມື້ແລ້ວພວກເຂົາກໍຍັງບໍ່ກ້າ
ເຮັດຢ່າງນັ້ນເພາະຢ້ານວ່າຕົນຈະຫ່ຽວ
ແຫ້ງໄປຕໍ່ໜ້າຂ້າພະເຈົ້າ.ກ ພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົ້າມີອ�ນາດເຊັ່ນນັ້ນແລະໄດ້

 46ກຮລມ12:6–18.
 47ກມກ3:8.
 ຂ1ນຟ19:20.
 48ກມຊຢ13:3.

 ຂ2ນຟ1:26–27.
ຄມພອ�ນາດ.

 ຄ1ກສ13:4–7.
 50ກຟລປ4:13;

1ນຟ3:7.
 51ກປຖກ6:14–16;

1ນຟ18:1.
 52ກຄມພພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
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ກະທ�ກັບພວກເຂົາດັ່ງນັ້ນ.
17 53 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:
ຢຽດມືຊື່ອອກໄປຫາພວກອ້າຍຂອງເຈົ້າ
ອີກ,ແລະພວກເຂົາຈະບໍ່ຫ່ຽວແຫ້ງໄປຕໍ່
ໜ້າເຈົ້າ,ແຕ່ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສະ
ດຸ້ງຕື່ນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ,ແລະ
ເຮົາຈະກະທ�ການນີ້ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ຮູ້ວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.
17 54 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເດ່ມືອອກໄປຫາພວກອ້າຍຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຫ່ຽວແຫ້ງ
ໄປຕໍ່ໜ້າຂ້າພະເຈົ້າ,ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕົວສັ່ນເຖິງແມ່ນເປັນ
ດັ່ງພຣະຄ�ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຮັບສັ່ງໄວ້.
17 55ແລະບັດນີ້ , ພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າວ່າ:
ພວກເຮົາຮູ້ເຖິງຄວາມແນ່ນອນວ່າພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າສະຖິດຢູ່ກັບເຈົ້າ,ເພາະວ່າພວກ
ເຮົາຮູ້ ວ່າມັນເປັນອ�ນາດຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົວພວກເຮົາສັ່ນ.ແລະ
ພວກເຂົາຊຸດຕົວລົງຕໍ່ໜ້າຂ້າພະເຈົ້າແລະ
ກ�ລັງຈະກ ກາບໄຫວ້ຂ້າພະເຈົ້າ,ແຕ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດ,ໂດຍ
ກ່າວວ່າ:ເຮົາເປັນນ້ອງຂອງພວກເຈົ້າ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນເປັນນ້ອງຊາຍຂອງພວກ
ເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນ,ຈົ່ງນະມັດສະການພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຈົ້າ
ພຸ້ນ,ແລະຈົ່ງນັບຖືບິດາມານດາຂອງພວກ
ເຈົ້າເພື່ອຂ ວັນເວລາຂອງພວກເຈົ້າຈະຍືນ
ຍົງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ
ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຈົ້າຈະປະທານ
ໃຫ້.

ບົດທີ18

ເຮືອໄດ້ສ�ເລັດ—ການເກີດຂອງຢາໂຄບ
ແລະໂຢເຊັບໄດ້ເວົ້າເຖິງ—ຄອບຄົວເລີ່ມ
ອອກເດີນທາງໄປຫາແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນ
ຍາ—ລູກຊາຍຂອງອິດຊະມາເອນແລະ
ພວກເມຍຂອງພວກເຂົາເຂົ້າຮ່ວມການສະ
ໜຸກສະໜານແລະກໍ່ການກະບົດ—ນີໄຟ
ຖືກມັດແລະເຮືອໄດ້ຖືກພັດກັບຄືນດ້ວຍ
ພະຍຸຝົນຟ້າຄະນອງທີ່ຮ້າຍແຮງ—ນີໄຟ
ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍແລະໂດຍການອະທິ
ຖານຂອງເພິ່ນລົມພະຍຸໄດ້ຢຸດລົງ—ຜູ້ຄົນ
ມາເຖິງແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.ປະມານ
591–589ປີກ່ອນຄ.ສ.

18 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ນະມັດສະການພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ແລະໄດ້ອອກໄປກັບຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະ
ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກດ້ວຍຝີມືອັນແປກ
ປະຫລາດ.ແລະພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້
ສະແດງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນເປັນບາງຄັ້ງວ່າ
ຄວນສ່ຽນໄມ້ວິທີໃດເພື່ອຈະສ້າງເຮືອໄດ້.
18 2ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໄມ້
ຕາມວິທີທີ່ມະນຸດຮຽນຮູ້ກັນ,ທັງບໍ່ໄດ້ສ້າງ
ເຮືອຕາມວິທີຂອງມະນຸດ,ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ສ້າງເຮືອຕາມວິທີທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ສະແດງແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ເປັນ
ໄປຕາມວິທີຂອງມະນຸດ.
18 3ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ຂຶ້ນໄປເທິງ
ພູເລື້ອຍໆເພື່ອກ ອະທິຖານຫາພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງຂ ສະແດງ
ສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ.
18 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ສ້າງເຮືອສ�ເລັດ

 55ກກຈກ14:11–15.
 ຂອພຍ20:12;

ມຊຢ13:20.

183ກຄມພອະທິຖານ,ການອະ
ທິຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.

 ຂຄມພເປີດເຜີຍ,

  ການເປີດເຜີຍ.
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ຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລ້ວ,
ພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເຫັນວ່າມັນດີ
ຫລາຍແລະຝີມືຂອງການສ້າງນັ້ນດີເລີດ;
ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງກ ຖ່ອມຕົວລົງຕໍ່ພຣະ
ພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອີກ.
18 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືສຸລະ
ສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງບິດາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ວ່າພວກເຮົາຄວນລຸກຂຶ້ນ
ແລະລົງໄປໃນເຮືອ.
18 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ມື້ ຕໍ່ ມາ,ຫລັງຈາກພວກເຮົາຕຽມເຄື່ອງ
ຂອງທັງໝົດ,ມີໝາກໄມ້ແລະກ ຊີ້ນຈາກ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ແລະນ�ເຜິ້ງເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍກັບສະບຽງອາຫານ
ຕາມທີ່ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າບັນຊາພວກເຮົາ
ໄວ້,ພວກເຮົາໄດ້ລົງໄປໃນເຮືອພ້ອມດ້ວຍ
ເຄື່ອງບັນທຸກຂອງພວກເຮົາທຸກຢ່າງ,ແລະ
ເມັດພືດຂອງພວກເຮົາ,ແລະເຄື່ອງຂອງ
ຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົານ�ມາ,ແຕ່ລະຄົນຕາມ
ອາຍຸຂອງຕົນ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຮົາທຸກຄົນຈຶ່ງ
ໄດ້ລົງໄປໃນເຮືອພ້ອມທັງເມຍຂອງພວກ
ເຮົາແລະລູກຂອງພວກເຮົາ.
18 7ແລະບັດນີ້,ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ມີລູກຕື່ມອີກສອງຄົນໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານ;ຜູ້ເປັນອ້າຍມີຊື່ວ່າກ ຢາໂຄບແລະຜູ້
ເປັນນ້ອງມີຊື່ວ່າຂ ໂຢເຊັບ.
18 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກພວກເຮົາທຸກຄົນລົງໄປໃນເຮອື,ແລະ
ໄດ້ເອົາສະບຽງອາຫານແລະສິ່ງຂອງຊຶ່ງ
ພວກເຮົາຖືກບັນຊາໃຫ້ເອົາໄປນ�ແລ້ວ,
ພວກເຮາົໄດ້ອອກກ ທະເລແລະຖືກພດັໄປ

ດ້ວຍລົມໄປຫາຂ ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສນັຍາ.
18 9ແລະຫລັງຈາກພວກເຮົາຖືກພັດໄປ
ດ້ວຍລົມເປັນເວລາຫລາຍມື້,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະພວກ
ລູກຊາຍຂອງອິດຊະມາເອນກັບເມຍຂອງ
ພວກເຂົາເລີ່ມຫາຄວາມມ່ວນຊື່ນໃຫ້ແກ່
ຕົນເອງ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາເລີ່ມ
ເຕັ້ນລ�,ແລະຮ້ອງເພງ,ແລະເວົ້າຄ�
ຫຍາບຄາຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົນເຖິງຂັ້ນລືມ
ໄປວ່າໂດຍອ�ນາດອັນໃດທີ່ນ�ພວກເຂົາ
ມາເຖິງບ່ອນນີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາລື້ນ
ເລີງຈົນສະແດງຄວາມຫຍາບຄາຍຫລາຍ
ຂຶ້ນ.
18 10 ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟເລີ່ມຢ້ານກົວ
ຢ່າງ ໜັກເພາະຢ້ານວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈະພຣະພິ ໂລດໃຫ້ພວກເຮົາ, ແລະລົງ
ທັນພວກເຮົາເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຮົາຈົນວ່າພວກເຮົາຖືກກືນລົງໄປ
ໃນຄວາມເລິກຂອງທະເລ;ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະ
ເຈົ້ານີໄຟຈຶ່ງເລີ່ມເວົ້າກັບພວກເຂົາດ້ວຍສະ
ຕິສ�ປະສັນຍະຫລາຍຢ່າງ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພວກເຂົາກ ໃຈຮ້າຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໂດຍ
ກ່າວວ່າ:ພວກເຮົາບໍ່ຍອມໃຫ້ນ້ອງຊາຍ
ຂອງພວກເຮົາມາເປັນຂ ຜູ້ປົກຄອງພວກ
ເຮົາຢ່າງເດັດຂາດ.
18 11 ແ ລ ະ  ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເລມັນກັບເລມູເອນໄດ້ຈັບຂ້າພະເຈົ້າແລະ
ໄດ້ມັດຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ດ້ວຍເຊືອກ,ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຮຸນແຮງຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ຫລາຍຢ່າງ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ ຍອມໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດໄປ

 4ກ1ນຟ16:5.
 6ກ1ນຟ17:2.
 7ກ2ນຟ2:1.
 ຂ2ນຟ3:1.
 8ກ2ນຟ10:20.

 ຂ1ນຟ2:20.
ຄມພແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.

 10ກ1ນຟ17:17–55.
 ຂປຖກ37:9–11;

1ນຟ16:37–38;
2ນຟ1:25–27.

 11ກແອວ14:11.
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ເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ສະແດງອ�ນາດແລະ
ລິດເດດຂອງພຣະອົງໃຫ້ປະກົດຕາມພຣະ
ຄ�ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ຮັບສັ່ງໄວ້ກ່ຽວກັບຄົນ
ຊົ່ວ.
18 12 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ມັດຂ້າພະເຈົ້າເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເໜັງຕີງບໍ່ໄດ້ແລ້ວ
ກ ເຂັມທິດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕຽມໄວ້ໃຫ້ກໍ
ຢຸດເຮັດວຽກ.
18 13ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າຈະແລ່ນ
ເຮືອໄປທາງໃດ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ເມື່ອເກີດ
ລົມພະຍຸໃຫຍ່,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນພະຍຸຝົນ
ຟ້າຄະນອງທີ່ຮ້າຍແຮງແລະໜ້າຢ້ານກົວ,
ແລ້ວພວກເຮົາກໍຖືກກ ພັດກັບຄືນໄປເທິງ
ຜືນນ�ເປັນເວລາສາມມື້;ແລະພວກເຂົາ
ເລີ່ມຕົກໃຈຢ່າງໜັກຢ້ານວ່າພວກເຂົາຈະ
ຈົມນ�ໃນທະເລ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກ
ເຂົາກໍຍັງບໍ່ປ່ອຍຂ້າພະເຈົ້າໄປ.
18 14 ແລະໃນມື້ທີສີ່ຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ຖືກ
ພັດກັບຄືນໄປນັ້ນ,ພະຍຸຝົນຟ້າຄະນອງ
ເລີ່ມຮຸນແຮງຫລາຍຂຶ້ນ.
18 15 ແລະ ເ ຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາເກືອບຖືກກືນລົງໄປໃນຄວາມ
ເລິກຂອງທະເລແລະຫລັງຈາກພວກເຮົາ
ຖືກພັດກັບຄືນໄປເທິງແຜ່ນນ�ເປັນເວລາ
ສີ່ມື້,ພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມກ ເຫັນ
ວ່າການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າເກີດກັບ
ພວກເຂົາແລ້ວ,ແລະພວກເຂົາຈະຕ້ອງ
ຕາຍເວັ້ນເສຍແຕ່ຈະກັບໃຈຈາກຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາ
ຈຶ່ງມາຫາຂ້າພະເຈົ້າແລະແກ້ເຊືອກທີ່ມັດ
ມືຂອງຂ້າພະເຈົ້າອອກແລະຈົ່ງເບິ່ງມັນ
ບວມຊ�ຢ່າງໜັກແລະຂໍ້ຂາຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າກໍບວມຊ�ຫລາຍຄືກັນແລະຄວາມ
ເຈັບປວດກໍທະວີຂຶ້ນ.
18 16 ເ ຖິ ງ ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ຫລຽວຫາພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ ສັນລະເສີນພຣະອົງ
ຕະຫລອດທັງວັນ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້
ຈົ່ມໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເພາະຄວາມທຸກ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເລີຍ.
18 17ບັດນີ້ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າລີໄຮໄດ້
ເວົ້າຫລາຍເລື່ອງກັບພວກເຂົາແລະກັບ
ລູກຊາຍຂອງກ ອິດຊະມາເອນນ�ອີກ;ແຕ່
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າຂູ່ ເຂັນຫລາຍ
ຢ່າງກັບຄົນທີ່ເຂົ້າຂ້າງຂ້າພະເຈົ້າແລະ
ບິດາມານດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີອາຍຸແກ່
ແລ້ວແລະໂດຍທີ່ທົນຕໍ່ຄວາມໂສກເສົ້າ
ຫລາຍບໍ່ໄດ້ເພາະລູກໆຂອງພວກເພິ່ນ,
ພວກເພິ່ນຈຶ່ງລົ້ມປ່ວຍລົງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຈົນເຖິງແມ່ນແຕ່ຕ້ອງນອນຢູ່ເທິງຕຽງ.
18 18 ເພາະຄວາມໂສກເສົ້າແລະຄວາມ
ເສົ້າສະຫລົດໃຈຂອງພວກເພິ່ນນັ້ນໃຫຍ່
ຫລວງແລະເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ພວກເພິ່ນ
ເກືອບຈະຖືກພາໄປເຖິງແມ່ນຖືກພາໄປ
ເພື່ອເຝົ້າພຣະເຈົ້າຂອງພວກເພິ່ນ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຜົມສີເທົາຂອງພວກເພິ່ນແທບຈະ
ຖືກນ�ລົງມາວາງໄວ້ຢູ່ໃຕ້ພື້ນດິນ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນຈະຖືກໂຍນລົງຫລຸມສົບ
ໃນນ�ເພາະຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈນັ້ນ.
18 19 ແລະຢາໂຄບກັບໂຢເຊັບອີກ,ໂດຍທີ່
ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ຍ່ອມຕ້ອງການບ�ລຸງ
ລ້ຽງດູຢ່າງດີຈຶ່ງໂສກເສົ້າເພາະຄວາມທຸກ
ຂອງແມ່ຂອງພວກເຂົາ;ແລະທັງກ ເມຍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມທັງນ�ຕາແລະການ
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ອະທິຖານແລະທັງລູກໆຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍ
ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າອ່ອນລົງແລະປ່ອຍຂ້າພະເຈົ້າເລີຍ.
18 20 ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດອີກແລ້ວນອກຈາກ
ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງຂູ່ເຂັນພວກເຂົາ
ດ້ວຍຄວາມພິນາດທີ່ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງພວກ
ເຂົາອ່ອນລົງ;ດັ່ງນັ້ນ,ເມື່ອພວກເຂົາເຫັນ
ວ່າພວກເຂົາເກືອບຈະຖືກກືນລົງໄປໃນ
ຄວາມເລິກຂອງທະເລ,ພວກເຂົາຈຶ່ງກັບ
ໃຈຈາກສິ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດລົງໄປ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ປ່ອຍຕົວຂ້າພະເຈົ້າ.
18 21 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ປ່ອຍຕົວຂ້າພະເຈົ້າ
ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເອົາເຂັມທິດ
ມາແລະມັນກໍໄດ້ເຮັດວຽກຕາມທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າປາດຖະໜາໃຫ້ເຮັດ;ແລະເຫດການ
ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອະທິຖານ
ຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າ
ອະທິຖານແລ້ວ,ລົມພະຍຸກໍຢຸດລົງແລະມີ
ຄວາມສະຫງົບຄືນອີກ.
18 22 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ນ�ເຮືອໄປເພື່ອພວກເຮົາ
ຈະແລ່ນໄປຫາແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.
18 23 ແລະເຫດການໄດ້ ບັ ງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກພວກເຮົາໄດ້ແລ່ນເຮືອໄປເປັນ
ເວລາຫລາຍມື້ພວກເຮົາໄດ້ມາເຖິງກ ແຜ່ນ
ດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ;ແລະພວກເຮົາໄດ້ຂຶ້ນ
ໄປໃນແຜ່ນດິນນັ້ນແລະໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນ
ຂອງພວກເຮົາຂຶ້ນ,ແລະພວກເຮົາໄດ້ໃສ່
ຊື່ໃຫ້ມັນວ່າແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.
18 24 ແລະເຫດການໄດ້ ບັ ງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມໄຖດິນ,ແລະພວກເຮົາ
ໄດ້ເລີ່ມປູກເມັດພືດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກ
ເຮົາໄດ້ປູກເມັດພືດທັງໝົດ,ຊຶ່ງພວກເຮົາ

ນ�ມາຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມລົງໃນ
ດິນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມນັ
ໄດ້ງອກງາມຢ່າງຍິ່ງ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງ
ໄດ້ຮັບພອນຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
18 25 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພວກເຮົາເດີນທາງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�
ສັນຍາ,ພວກເຮົາໄດ້ພົບວ່າມີສັດທຸກຊະ
ນິດຢູ່ໃນປ່າໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ,
ທັງງົວແມ່ແລະງົວເຖິກ,ລາແລະມ້າ,ແບ້
ບ້ານແລະແບ້ປ່າ,ແລະສັດປ່າທຸກຊະນິດ
ທີ່ມະນຸດຈະໃຊ້ໄດ້.ແລະພວກເຮົາໄດ້ພົບ
ແຮ່ທາດທຸກຊະນິດ,ທັງຄ�,ແລະເງິນ,
ແລະທອງແດງ.

ບົດທີ19

ນີໄຟເຮັດແຜ່ນຈາລຶກດ້ວຍໂລຫະແລະ
ຂຽນປະຫວັດສາດຂອງຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ—
ພຣະເຈົ້າຂອງອິດສະຣາເອນຈະສະເດັດ
ມາໃນຫົກຮ້ອຍປີນັບແຕ່ລີໄຮໜີຈາກເຢຣູ
ຊາເລັມ—ນີໄຟບອກເຖິງຄວາມທຸກທໍລະ
ມານແລະການຄຶງເທິງໄມ້ກາງແຂນ—
ຊາວຢິວຈະຖືກກຽດຊັງແລະຈະກະຈັດກະ
ຈາຍໄປຈົນເຖິງຍຸກສຸດທ້າຍ,ເມື່ອເວລາ
ທີ່ພວກເຂົາຈະກັບຄືນມາຫາພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ.ປະມານ588–570ປີກ່ອນຄ.ສ.

19 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າ,ດັ່ງນັ້ນຂ້າ
ພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເຮັດແຜ່ນຈາລຶກດ້ວຍໂລຫະ
ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຈາລຶກເລື່ອງລາວ
ຕ່າງໆຂອງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ໃນ
ນັ້ນ.ແລະໃນກ ແຜ່ນຈາລຶກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ເຮັດຂຶ້ນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຈາລຶກເລື່ອງ
ລາວຕ່າງໆຂອງຂ ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

 23ກຄມພແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.

191ກຄມພແຜ່ນຈາລຶກ.
 ຂ1ນຟ1:16–17;6:1–3.



621ນີໄຟ19:2–7

ແລະການເດີນທາງຂອງພວກເຮົາໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານແລະຄ�ທ�ນາຍຂອງ
ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້ານ�ອີກ;ແລະຄ�ທ�
ນາຍຫລາຍຢ່າງຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນນັ້ນນ�ອີກ.
19 2ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກໃນເວລາທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດມັນຂຶ້ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ໄດ້ຮັບບັນຊາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້ເຮັດ
ກ ແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້;ດັ່ງນັ້ນ,ບັນທຶກຂອງ
ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະລ�ດັບການສືບ
ເຊື້ອສາຍຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງເພິ່ນແລະ
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການກະທ�ຂອງພວກເຮົາ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຈຶ່ງມີຈາລຶກໄວ້
ໃນແຜ່ນຈາລຶກເຫລັ້ມທ�ອິດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ເວົ້າເຖິງນັ້ນ;ດັ່ງນັ້ນ,ສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມ
ຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນຂ້າພະເຈົ້າເຮັດຂ ແຜ່ນ
ຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ຈຶ່ງມີກ່າວໄວ້ສະເພາະໃນ
ແຜ່ນຈາລຶກເຫລັ້ມທ�ອິດ.
19 3ແລະ ຫລັ ງຈາກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ
ແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ ຕາມພຣະບັນຍັດ
ແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ຮັບພຣະບັນຍັດ
ວ່າການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແລະ
ຄ�ທ�ນາຍຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແລະມີຄ່າຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍຈະຖືກຂຽນໄວ້ໃນກ ແຜ່ນ
ຈາລຶກເຫລົ່ານີ້;ແລະສິ່ງທີ່ຖືກຂຽນໄວ້ຈະ
ໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ເພື່ອເປັນຄ�ແນະນ�
ໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ເປັນ
ເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນນີ້,ແລະເພື່ອຈຸດປະສົງ
ອັນຂ ສະຫລາດອື່ນໆອີກທີ່ຈຸດປະສົງນັ້ນ
ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
19 4ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເຮັດບັນ

ທຶກອັນໜຶ່ງໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກອື່ນໆຊຶ່ງ
ໃຫ້ເລື່ອງລາວຫລືຊຶ່ງໃຫ້ເລື່ອງລາວສ່ວນ
ຫລາຍກ່ຽວກັບສົງຄາມແລະການຂັດແຍ້ງ
ແລະຄວາມພິນາດຂອງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຮັດການນີ້ແລະສັ່ງ
ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າວ່າພວກເຂົາຄວນ
ເຮັດແນວໃດຫລັງຈາກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈາກ
ໄປແລ້ວແລະວ່າແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ຈະ
ຖືກມອບໃຫ້ຈາກລຸ້ນໜຶ່ງຕໍ່ໃຫ້ລຸ້ນໜຶ່ງ,ຫລື
ຈາກສາດສະດາຜູ້ໜຶ່ງຕໍ່ໃຫ້ສາດສະດາອີກ
ຜູ້ໜຶ່ງຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບພຣະບັນຍັດເພີ່ມ
ເຕີມຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
19 5ແລະເລື່ອງລາວຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວ
ກັບກ ການເຮັດແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ຈະມີ
ກ່າວຕໍ່ຈາກນີ້ໄປ;ແລະແລ້ວຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າ
ພະເຈົ້າດ�ເນີນການຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ
ມາ;ແລະການນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດເພື່ອສິ່ງທີ່
ສັກສິດຈະໄດ້ຮັບການຂ ຮັກສາໄວ້ເພື່ອໃຫ້
ເປັນຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
19 6 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້
ຂຽນອັນໃດໃນແຜ່ນຈາລຶກນີ້ນອກຈາກ
ເລື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນກ ສັກສິດ.
ແລະບັດນີ້,ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າເຮັດຜິດໄປ
ແມ່ນແຕ່ຄົນແຕ່ກ່ອນກໍຍັງໄດ້ເຮັດຜິດໄປ;
ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ແກ້ຕົວໃຫ້ຕົນເອງວ່າເປັນ
ຄວາມຜິດຂອງຜູ້ອື່ນ,ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແກ້
ຕົວວ່າມັນເປັນເພາະຂ ຄວາມອ່ອນແອທີ່
ມີຢູ່ກັບຂ້າພະເຈົ້າອັນເປັນເລື່ອງຂອງເນື້ອ
ໜັງ.
19 7 ເພາະສິ່ງທີ່ບາງຄົນຖືວ່າມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດ
ຕໍ່ ຮ່າງກາຍແລະຈິດວິນຍານ,ບາງຄົນ

 2ກ2ນຟ5:30.
 ຂ1ນຟ9:1–5.
 3ກຢຄ1:1–4;3:13–14;
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ຄພ3:19–20;10:1–51.
 5ກ2ນຟ5:28–33.
 ຂຄມພພຣະຄ�ພີ—ພຣະ

ຄ�ພີທີ່ຕ້ອງຮັກສາໄວ້.
 6ກ ເບິ່ງໜ້າວິເຄາະສະບັບຂອງ

ພຣະຄ�ພີມໍມອນ.

ຄມພສັກສິດ,
ຄວາມສັກສິດ.

 ຂມມ8:13–17;
ອທ12:23–28.
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ຈະຖືວ່າກ ບໍ່ມີຄຸນຄ່າແລະຢຽບຍ�ໄວ້ໃຕ້
ຕີນຂອງຕົນ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນພຣະ
ເຈົ້າຂອງອິດສະຣາເອນອົງນີ້ຍັງຖືກມະນຸດ
ຂ ຢຽບຍ�ໄວ້ໃຕ້ຕີນຂອງເຂົາ;ຂ້າພະເຈົ້າ
ເວົ້າວ່າຢຽບຍ�ໄວ້ໃຕ້ຕີນຂອງເຂົາແຕ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າຈະເວົ້າດ້ວຍອີກຄ�ໜຶ່ງຄື—ເຂົາຖື
ວ່າພຣະອົງບໍ່ມີຄຸນຄ່າແລະບໍ່ເຊື່ອຟັງສຸລະ
ສຽງແນະນ�ຂອງພຣະອົງແຕ່ຢ່າງໃດ.
19 8ແລະຈົ່ງເບິ່ງພຣະອົງຈະກ ສະເດັດມາ
ຕາມຄ�ເວົ້າຂອງທູດໃນຂ ຫົກຮ້ອຍປີນັບ
ແຕ່ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໜີຈາກເຢຣູ
ຊາເລັມ.
19 9ແລະເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງມະນຸດ
ສະໂລກ,ເຂົາຈະຕັດສິນພຣະອົງວ່າບໍ່ ມີ
ຄ່າ ; ດັ່ງນັ້ນເຂົາ ຈຶ່ງ ຂ້ ຽນພຣະອົງ ແລະ
ພຣະອົງໄດ້ທົນແລະເຂົາຕີພຣະອົງແລະ
ພຣະອົງໄດ້ທົນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຂົາກ ຖົ່ມ
ນ�ລາຍໃສ່ພຣະອົງແລະພຣະອົງໄດ້ທົນ,
ເພາະຄວາມກະລຸນາຮັກຫອມຂອງພຣະ
ອົງແລະຄວາມອົດກັ້ນທີ່ພຣະອົງມີຕໍ່ລູກ
ຫລານມະນຸດ.
19 10 ແລະ ກ ພຣະເຈົ້າຂອງບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຮົາຜູ້ຖືກຂ ນ�ພາອອກຈາກ
ເອຢິບຈາກຄວາມເປັນທາດແລະໄດ້ຮັບ

ການປົກປັກຮັກສາຈາກພຣະອົງໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄ ພຣະ
ເຈົ້າຂອງອັບຣາຮາມ,ແລະຂອງອີຊາກ,
ແລະພຣະເຈົ້າຂອງຢາໂຄບໄດ້ງ ຍອມ
ຕົວຂອງພຣະອົງເອງຢ່າງມະນຸດໃຫ້ຕົກຢູ່
ໃນກ�ມືຂອງຄົນຊົ່ວຕາມຄ�ເວົ້າຂອງທູດ,
ແລະຖືກຈ ຍົກຂຶ້ນຕາມຄ�ເວົ້າຂອງສ ຊີ
ໂນກ,ແລະຖືກຊ ຄຶງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນ
ຕາມຄ�ເວົ້າຂອງນີອ�,ແລະຖືກຝັງໄວ້ໃນ
ຍ ອຸບມຸງຕາມຄ�ເວົ້າຂອງດ ຊີນັດ,ຊຶ່ງເພິ່ນ
ເວົ້າກ່ຽວກັບສາມມື້ແຫ່ງຕ ຄວາມມືດຊຶ່ງ
ຈະເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງການສິ້ນພຣະຊົນ
ໃຫ້ຄົນທີ່ຢູ່ຕາມເກາະໃນທະເລຮູ້ຈັກ,ໂດຍ
ສະເພາະໃຫ້ຄົນທີ່ເປັນຖ ເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນຫລາຍກວ່າຄົນອື່ນໆ.
19 11 ເພາະສາດສະດາໄດ້ເວົ້າໄວ້ດັ່ງນີ້:ຄື
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະກ ສະເດັດມາຢ້ຽມ
ຢາມເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນທັງໝົດຢ່າງ
ແນ່ນອນໃນມື້ນັ້ນ,ອາດຈະເປັນໂດຍສຸລະ
ສຽງຂອງພຣະອົງເພາະຄວາມຊອບທ�
ຂອງພວກເຂົາອັນນ�ມາຊຶ່ງຄວາມປິຕິຍິນ
ດີແລະຄວາມລອດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະຄົນອື່ນໆດ້ວຍຂ ຟ້າຮ້ອງແລະ
ຟ້າຜ່າແຫ່ງອ�ນາດຂອງພຣະອົງ,ດ້ວຍ

 7ກ2ນຟ33:2;
ຢຄ4:14.

 ຂຄມພກະບົດ,ການກະບົດ.
 8ກຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—

ການທ�ນາຍກ່ຽວກັບການ
ກ�ເນີດແລະການສິ້ນພຣະ
ຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

 ຂ1ນຟ10:4;
2ນຟ25:19.

 9ກອຊຢ50:5–6;
ມທ27:30.

 10ກ2ນຟ26:12;
ມຊຢ7:27;27:30–31;
ແອວ11:38–39;
3ນຟ11:14–15.

 ຂອພຍ3:2–10;6:6;

1ນຟ5:15;
ຄພ136:22.

 ຄປຖກ32:9;
ມຊຢ7:19;
ຄພ136:21.
ຄມພເຢໂຮວາ.

 ງ ຄມພຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.
 ຈ 3ນຟ27:14.
 ສແອວ33:15;34:7;

ຮລມ8:19–20;
3ນຟ10:15–16.
ຄມພຊີໂນກ;
ພຣະຄ�ພີ—ພຣະຄ�
ພີທີ່ສູນເສຍໄປ.

 ຊ2ນຟ6:9;
ມຊຢ3:9.

ຄມພຄຶງ,ການຄຶງ.
 ຍມທ27:60;

ລກ23:53;
2ນຟ25:13.

 ດຢຄ6:1;
ຮລມ15:11.
ຄມພຊີນັດ.

 ຕ1ນຟ12:4–5;
ຮລມ14:20,27;
3ນຟ8:3,19–23;10:9.

 ຖ3ນຟ16:1–4.
 11ກ3ນຟ9;

ຄພ5:16.
 ຂຮລມ14:20–27;

3ນຟ8:5–23.
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ພະຍຸຝົນຟ້າຄະນອງ,ດ້ວຍໄຟ,ແລະດ້ວຍ
ຄວັນ,ແລະດ້ວຍອາຍແຫ່ງຄ ຄວາມມືດ
ແລະດ້ວຍງ ແຜ່ນດິນແຍກອອກຈາກກັນ
ພ້ອມທັງຈ ພູເຂົາຊຶ່ງຈະຖືກຍົກອອກໄປ.
19 12 ແລະສາດສະດາກ ຊີນັດໄດ້ເວົ້າໄວ້
ວ່າເລື່ອງຂ ທັງໝົດນີ້ຈະຕ້ອງເກີດຂຶ້ນຢ່າງ
ແນ່ນອນ.ແລະຄ ຫີນຂອງແຜ່ນດິນໂລກຈະ
ຕ້ອງແຍກອອກ;ແລະຍ້ອນສຽງຄວນຄາງ
ຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,ກະສັດຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍຂອງເກາະໃນທະເລຈະຖືກພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະເຈົ້າກະທ�ໃຫ້ຮ້ອງອອກມາ
ວ່າ:ພຣະເຈົ້າແຫ່ງທ�ມະຊາດຮັບທຸກທໍລະ
ມານ.
19 13 ແລະສ�ລັບຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມ,
ສາດສະດາໄດ້ເວົ້າໄວ້ ວ່າ,ພວກເຂົາຈະ
ຖືກຄົນທັງປວງກ ຂ້ຽນຕີເພາະພວກເຂົາ
ຂ ຄຶງພຣະເຈົ້າຂອງອິດສະຣາເອນໄວ້ເທິງ
ໄມ້ກາງແຂນແລະຫັນໃຈຂອງພວກເຂົາ
ໄປປະຕິເສດເຄື່ອງໝາຍແລະການແປກ
ປະຫລາດແລະອ�ນາດແລະລັດສະໝີ
ພາບຂອງພຣະເຈົ້າແຫ່ງອິດສະຣາເອນ.
19 14ສາດສະດາໄດ້ເວົ້າໄວ້ວ່າແລະເປັນ
ຍ້ອນພວກເຂົາຫັນໃຈໄປແລະກ ດູໝິ່ນ
ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ,ພວກ
ເຂົາຈະແຊະໆຊ�ໆໄປໃນເນື້ອໜັງ,ແລະ
ຕາຍ,ແລະກັບເປັນຜູ້ຖືກຂ ຕິສິນຄ ນິນທາ,
ແລະຖືກກຽດຊັງຢູ່ໃນບັນດາປະຊາຊາດ
ທັງປວງ.

19 15 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ສາດສະດາຍັງ
ໄດ້ ເວົ້ າອີກວ່າ, ເມື່ອມື້ນັ້ນມາເຖິງ  ເມື່ອ
ພວກເຂົາຈະບໍ່ຫັນໃຈຂອງພວກເຂົາມາ
ຕໍ່ຕ້ານພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ
ກ ອີກຕໍ່ໄປ,ເມື່ອນັ້ນພຣະອົງຈະລະນຶກເຖິງ
ຂ ພັນທະສັນຍາຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ.
19 16 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເມື່ອນັ້ນພຣະອົງຈະລະ
ນຶກເຖິງກ ເກາະໃນທະເລ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ,ເຮົາຈະຂ ເຕົ້າ
ໂຮມແລະທຸກຄົນທີ່ເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນຈະມາເຕົ້າໂຮມກັນຈາກສີ່ສ່ວນ
ຂອງແຜ່ນດິນໂລກຕາມຄ�ເວົ້າຂອງສາດ
ສະດາຊີນັດ.
19 17 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ
ໂລກຈະກ ເຫັນຄວາມລອດຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ສາດສະດາໄດ້ເວົ້າໄວ້ວ່າທຸກປະ
ຊາຊາດ,ທຸກຕະກຸນ,ທຸກພາສາ,ແລະທຸກ
ຜູ້ຄົນທັງປວງຈະໄດ້ຮັບພອນ.
19 18 ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ຂຽນເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ເຖິງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອບາງ
ທີຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊັກຊວນພວກເຂົາໃຫ້
ລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງ
ພວກເຂົາ.
19 19ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເວົ້າກ່ຽວ
ກັບເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນທຸກຄົນ,ຖ້າ
ເປັນໄປວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບກ ເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້.

 11ຄລກ23:44–45;
3ນຟ8:19–20.

 ງ 2ນຟ26:5.
 ຈ 3ນຟ8:10.
 12ກຢຄ5:1.
 ຂຮລມ14:20–28.
 ຄມທ27:51.
 13ກລກ23:27–30.
 ຂ2ນຟ10:3.
 14ກອຊຢ53:3–6;

ມຊຢ14:3–6.
 ຂຄມພຊາວຢິວ.
 ຄພບຍ28:37;

1ກສ9:7;
3ນຟ16:9.

 15ກ1ນຟ22:11–12.
 ຂຄມພພັນທະສັນຍາ

ຂອງອັບຣາຮາມ.
 16ກ1ນຟ22:4;

2ນຟ10:21.

 ຂອຊຢ49:20–22.
ຄມພອິດສະຣາເອນ—
ການເຕົ້າໂຮມຊາວ
ອິດສະຣາເອນ.

 17ກອຊຢ40:4–5.
 19ກ2ກສ17:13;

ອມ3:7.
ຄມພສາດສະດາ.
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19 20 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ
ວຽກທາງວິນຍານເພື່ອ ຜູ້ ທີ່ຢູ່ໃ ນເ ຢຣູ
ຊາເລັມຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າອິດເມື່ອຍ
ຈົນວ່າຂ້າພະເຈົ້າອ່ອນເພຍໄປໝົດ,ເພາະ
ຖ້າຫາກພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າບໍ່ເມດຕາທີ່ຈະ
ສະແດງແກ່ຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບຄົນເຫລົ່າ
ນັ້ນເໝືອນດັ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ສະແດງແກ່
ສາດສະດາໃນສະໄໝກ່ອນແລ້ວ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າກໍຈະຕາຍເໝືອນກັນ.
19 21 ແລະພຣະອົງໄດ້ສະແດງເລື່ອງທັງ
ໝົດທີ່ກ ກ່ຽວກັບພວກເຂົາແກ່ຂ ສາດສະ
ດາໃນສະໄໝກ່ອນໂດຍແນ່ແທ້;ແລະ
ພຣະອົງໄດ້ສະແດງແກ່ສາດສະດາຫລາຍ
ທ່ານກ່ຽວກັບພວກເຮົານ�ອີກ;ດັ່ງນັ້ນ,ຈຶ່ງ
ເປັນການຈ�ເປັນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວ
ກັບພວກເຂົາເພາະມັນມີຂຽນໄວ້ໃນແຜ່ນ
ຈາລຶກທອງເຫລືອງ.
19 22ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ສິດສອນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ໃຫ້
ແກ່ພວກອ້າຍນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະ
ເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ອ່ານຫລາຍເລື່ອງທີ່ມີຈາລຶກໄວ້ຢູ່ໃນ
ກ ແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງ,ເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການກະທ�ຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າກັບຜູ້ຄົນສະໄໝກ່ອນໃນແຜ່ນດິນ
ອື່ນໆ.
19 23 ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານຫລາຍ
ເລື່ອງຊຶ່ງມີຂຽນຢູ່ໃນກ ໜັງສືໂມເຊໃຫ້ພວກ
ເຂົາຟັງ;ແຕ່ວ່າເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊັກ
ຊວນໃຫ້ພວກເຂົາເຊື່ອຢ່າງເຕັມທີ່ໃນພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຂົາ,ຂ້າ

ພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ອ່ານເລື່ອງທີ່ມີຂຽນໄວ້ໂດຍ
ສາດສະດາຂ ເອຊາຢາໃຫ້ພວກເຂົາຟັງ;
ເພາະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຄ ປຽບທຽບພຣະຄ�ພີ
ທັງໝົດກັບຕົວພວກເຮົາ,ເພື່ອມັນຈະໄດ້
ເປັນງ ຜົນປະໂຫຍດແລະເປັນການຮຽນ
ຮູ້ຂອງພວກເຮົາ.
19 24ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກ
ເຂົາມີຄວາມວ່າ:ພວກເຈົ້າຈົ່ງຟັງຄ�ເວົ້າ
ຂອງສາດສະດາເພາະພວກເຈົ້າເປັນ
ສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນ,ຜູ້ເປັນກ ກິ່ງງ່າທີ່ແຕກຫັກອອກ
ມາ;ພວກເຈົ້າຈົ່ງຟັງຄ�ເວົ້າຂອງສາດສະ
ດາທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ກ່ຽວກັບເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນທຸກຄົນ, ແລະຈົ່ງ ປຽບທຽບຂໍ້
ຄວາມນັ້ນກັບຕົວຂອງພວກເຈົ້າເອງ,ເພື່ອ
ພວກເຈົ້າຈະມີຄວາມຫວັງເຊັ່ນດຽວກັນກັບ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຈົ້າຊຶ່ງພວກເຈົ້າໄດ້ແຕກ
ອອກມາຈາກພວກເຂົາ;ເພາະສາດສະດາ
ໄດ້ຂຽນໄວ້ແນວນັ້ນ.

ບົດທີ20

ພຣະ ຜູ້ ເ ປັ ນ ເ ຈົ້າເປີດເຜີຍພຣະປະສົງ
ຂອງພຣະອົງແກ່ອິດສະຣາເອນ—ອິດສະ
ຣາເອນຈະອອກໄປຈາກບາບີໂລນແລະ
ຖືກເລືອກໃນເຕົາໄຟແຫ່ງຄວາມທຸກ—
ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ48.ປະມານ588–
570ປີກ່ອນຄ.ສ.

20 1ຈົ່ງເຊື່ອຟັງຂໍ້ຄວາມນີ້ເຖີດ, ໂອ້ ເຊື້ອ
ສາຍຂອງຢາໂຄບ,ຜູ້ທີ່ຖືກເອີ້ນໃນນາມ
ຂອງເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,ແລະຜູ້ທີ່

 21ກອນ1:16;
ມມ5:12;7:9–10.

 ຂ3ນຟ10:16–17.
 22ກ1ນຟ22:1.
 23ກອພຍ17:14;

1ນຟ5:11;

ມຊ1:40–41.
 ຂ1ນຟ15:20;

2ນຟ25:4–6;
3ນຟ23:1.

 ຄຄມພພຣະຄ�ພີ—
ຄຸນຄ່າຂອງພຣະຄ�ພີ.

 ງ 2ນຟ4:15.
 24ກປຖກ49:22–26;

1ນຟ15:12;
2ນຟ3:4–5.
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ອອກມາຈາກນ�ແຫ່ງຢູດາຫລືອອກມາ
ຈາກນ�ແຫ່ງກ ການບັບຕິສະມາ,ຜູ້ທີ່ໄດ້
ສາບານໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າແລະເວົ້າເຖິງພຣະເຈົ້າຂອງອິດສະ
ຣາເອນ,ແຕ່ເຂົາຍັງບໍ່ ສາມາດສາບານ
ດ້ວຍຄວາມຈິງຫລືຄວາມຊອບທ�ເທື່ອ.
20 2 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເຂົາຂະໜານນາມ
ຕົນເອງຕາມກ ນະຄອນສັກສິດ,ແຕ່ເຂົາບໍ່
ໄດ້ຂ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນພຣະເຈົ້າຂອງ
ອິດສະຣາເອນ,ຜູ້ເປັນຈອມໂຍທາ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພຣະນາມຂອງພຣະອົງຄືຈອມ
ໂຍທາ.
20 3ຈົ່ງເບິ່ງ,ເລື່ອງລາວກ ແຕ່ກ່ອນນັ້ນເຮົາ
ປະກາດແລ້ວຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນແລະມັນອອກ
ມາຈາກປາກຂອງເຮົາແລ້ວ,ແລະເຮົາໄດ້
ສະແດງແລ້ວແກ່ເຂົາ.ເຮົາໄດ້ສະແດງແກ່
ເຂົາໂດຍທັນທີ.
20 4ແລະເຮົາໄດ້ເຮັດເພາະເຮົາຮູ້ຈັກວ່າ
ກ ເຈົ້າເປັນຄົນດື້ດ້ານແລະຄໍຂອງເຈົ້າແຂງ
ເໝືອນເຫລັກ,ແລະໜາ້ຂອງເຈົ້າເປັນ
ທອງເຫລືອງ;
20 5ແລະເຮົາປະກາດແກ່ເຈົ້າແລ້ວຕັ້ງແຕ່
ຕົ້ນວ່າເຮົາໄດ້ສະແດງມັນກ່ອນເຫດການ
ຈະເກີດຂຶ້ນແລະເຮົາໄດ້ສະແດງມັນແກ່
ເຈົ້າເພາະຢ້ານເຈົ້າເວົ້າວ່າ—ກ ຮູບບູຊາ
ຂອງເຮົາໄດ້ເຮັດຂຶ້ນມາແລະຮູບຄວັດສະ
ຫລັກຂອງເຮົາແລະຮູບຫລໍ່ຂອງເຮົາໄດ້
ບັນຊາມັນຂຶ້ນມາ.
20 6 ເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນເລື່ອງທັງໝົດ
ນີ້ແລ້ວເຈົ້າຈະບໍ່ປະກາດມັນບໍ?ແລະຕັ້ງ

ແຕ່ເວລານີ້ໄປເຮົາຈະເລົ່າສິ່ງໃໝ່ໆໃຫ້
ເຈົ້າຟັງ,ເປັນສິ່ງທີ່ປິດຊ້ອນໄວ້ຊຶ່ງເຈົ້າບໍ່
ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ.
20 7 ເປັນສິ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່,ບໍ່ແມ່ນດົນມາ
ແລ້ວ,ກ່ອນມື້ນີ້ເຈົ້າບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ
ມັນຢ້ານວ່າເຈົ້າຈະເວົ້າວ່າ—ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າ
ນ້ອຍຮູ້ແລ້ວ.
20 8ແທ້ຈິງແລ້ວ, ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຍິນມັນດອກ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກມັນດອກ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ນັບແຕ່ເວລານັ້ນຫູຂອງເຈົ້າບໍ່ໄດ້
ເປີດ;ເພາະເຮົາຮູ້ວ່າເຈົ້າຈະກະທ�ການທໍ
ລະຍົດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງແລະຖືກເອີ້ນວ່າ
ກ ຜູ້ລະເມີດຕັ້ງແຕ່ໃນທ້ອງແມ່.
20 9 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເພາະເຫັນແກ່ກ ຊື່
ຂອງເຮົາເຮົາຈຶ່ງອົດກັ້ນພຣະພິໂລດໄວ້,
ແລະເພາະເຫັນແກ່ຄວາມສັນລະເສີນ
ຂອງເຮົາ,ເຮົາຈຶ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຕັດເຈົ້າອອກ
ໄປ.
20 10 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ເຮົາຫລໍ່ຫລອມເຈົ້າ,
ເຮົ າເລືອກເຈົ້າໃນເຕົາໄຟແຫ່ງ ກ ຄວາມ
ທຸກ.
20 11 ເພື່ອເຫັນແກ່ເຮົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພື່ອ
ເຫັນແກ່ເຮົາ,ເຮົາຈະທ�ການນີ້,ເພາະວ່າ
ເຮົາຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ກ ຊື່ຂອງເຮົາມີມົນທິນ,
ແລະເຮົາຈະຂ ບໍ່ສະລະລັດສະໝີພາບ
ຂອງເຮົາໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນ.
20 12 ຈົ່ງເຊື່ອຟັງເຮົາ,ໂອ້ຢາໂຄບ,ແລະ
ອິດສະຣາເອນ,ຜູ້ທີ່ເຮົາເອີ້ນແລ້ວເຮົາກໍຄື
ເຂົາ;ເຮົາເປັນຜູ້ກ ທ�ອິດແລະເປັນຜູ້ສຸດ
ທ້າຍນັ້ນ.

201ກຄມພບັບຕິສະມາ,
ໃຫ້ບັບຕິສະມາ.

 2ກອຊຢ52:1.
ຄມພເຢຣູຊາເລັມ.

 ຂອສເພິ່ງ.
 3ກອຊຢ46:9–10.
 4ກອສອິດສະຣາເອນ.

 5ກຄມພການນັບຖືຮູບບູຊາ.
 8ກພສສ58:3.
 9ກ1ຊມອ12:22;

ພສສ23:3;
1ຢຮ2:12.

 10ກຄມພຍາກລ�ບາກ,
ຄວາມຍາກລ�ບາກ.

 11ກຢມຢ44:26.
 ຂອຊຢ42:8;

ມຊ4:1–4.
 12ກພນມ1:17;22:13.

ຄມພລູກກົກ;
ອາລະຟາແລະໂອເມຄາ.
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20 13ມືຂອງເຮົາກ ວາງພື້ນຖານຂອງແຜ່ນ
ດິນໂລກ,ແລະມືຂວາຂອງເຮົາຄືບເຖິງຟ້າ
ສະຫວັນ.ເຮົາເອີ້ນມັນແລະມັນພາກັນລຸກ
ຂຶ້ນ.
20 14ທ່ານທັງຫລາຍຈົ່ງຊຸມນຸມກັນ,ແລະ
ຟັງ;ຜູ້ໃດໃນບັນດາພວກນັ້ນທີ່ ປະກາດ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ແກ່ພວກເຂົາ?ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຮັກຜູ້ນັ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວແລະຜູ້ນັ້ນຈະ
ເຮັດໃຫ້ພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງທີ່ພວກເຂົາ
ປະກາດກ ສ�ເລັດ;ແລະພຣະອົງຈະເຮັດ
ກັບຂ ບາບີໂລນຕາມພຣະໄທຂອງພຣະອົງ
ແລະແຂນຂອງພຣະອົງຈະມາຢູ່ເທິງຊາວ
ເຄນເດຍ.
20 15ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວອີກວ່າ;ເຮົາ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຮົາໄດ້ກ່າວ
ໄວ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຮົາໄດ້ເອີ້ນເຂົາໃຫ້ມາ
ປະກາດ,ເຮົາພາເຂົາມາ,ແລະເຂົາຈະ
ເຮັດທາງຂອງເຂົາໃຫ້ຈະເລີນ.
20 16 ຈົ່ງເຂົ້າມາໃກ້ເຮົາ;ເຮົາບໍ່ໄດ້ເວົ້າໃນ
ທີ່ກ ລີ້ລັບ;ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ,ຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ມີປະ
ກາດເຮົາກໍເວົ້າແລ້ວແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າແລະພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງໄດ້
ສົ່ງເຮົາມາ.
20 17 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ກ ພຣະຜູ້ໄຖ່
ຂອງເຈົ້າແລະພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະ
ຣາເອນໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້;ເຮົາໄດ້ສົ່ງເຂົາໄປ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ,
ຜູ້ສິດສອນເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ,ຜູ້
ຂ ນ�ພາເຈົ້າໄປຕາມທາງທີ່ເຈົ້າຄວນໄປ,
ໄດ້ເຮັດສິ່ງນັ້ນ.

20 18 ໂອ້ຖ້າເຈົ້າເຊື່ອຟັງກ ບັນຍັດຂອງເຮົາ
ເມື່ອນັ້ນສັນຕິສຸກຂອງເຈົ້າຈະເປັນດັ່ງແມ່
ນ�—ແລະຄວາມຊອບທ�ຂອງເຈົ້າຈະ
ເປັນດັ່ງຄື້ນໃນທະເລ.
20 19 ແລະກ ລູກຫລານຂອງເຈົ້າຈະເປັນ
ດັ່ງດິນຊາຍ;ແລະລູກຜູ້ອອກຈາກອຸທອນ
ຂອງເຈົ້າກໍຈະເປັນເໝືອນດັ່ງເມັດຊາຍ;ຊື່
ຂອງເຂົາຈະບໍ່ຖືກຕັດອອກຫລືຖືກທ�
ລາຍຕໍ່ໜ້າເຮົາ.
20 20 ຈົ່ງກ ອອກໄປຈາກບາບີໂລນ,ຈົ່ງໜີ
ໄປຈາກຊາວເຄນເດຍ,ຈົ່ງປະກາດດ້ວຍ
ສຽງເພງ,ຈົ່ງບອກເລື່ອງນີ້ ,ຈົ່ງອອກໄປ
ສຸດແຜ່ນດິນໂລກ;ເຈົ້າຈົ່ງກ່າວວ່າ:ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ໄຖ່ຢາໂຄບຂ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງ
ພຣະອົງແລ້ວ.
20 21 ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ ກ ກະຫາຍນ�
ເວລາພຣະອົງພາເຂົາໄປທາງທະເລຊາຍ;
ພຣະອົງ ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ນ�ໄຫລອອກຈາກ
ຂ ຫີນເພື່ອເຂົາ;ພຣະອົງໄດ້ຕີຫີນແລະນ�
ໄດ້ພຸ່ງອອກມາ.
20 22ທັງໆທີ່ພຣະອົງເຮັດໄປທັງໝົດນີ້
ແລ້ວ,ແລະຫລວງຫລາຍກວ່ານີ້ອີກ,ກໍຍັງ
ບໍ່ມີກ ສັນຕິສຸກສ�ລັບຄົນຊົ່ວ,ພຣະເຈົ້າໄດ້
ກ່າວດັ່ງນີ້.

ບົດທີ21

ພຣະເມຊີອາຈະເປັນແສງສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່
ຄົນຕ່າງຊາດແລະຈະປ່ອຍນັກໂທດເປັນ
ອິດສະລະ—ອິດສະຣາເອນຈະເຕົ້າໂຮມ

 13ກພສສ102:25.
ຄມພສ້າງ,ການສ້າງ.

 14ກ1ກສ8:56;
ຄພ64:31;76:3.

 ຂຄມພບາເບນ,ບາບີໂລນ.
 16ກອຊຢ45:19.
 17ກຄມພພຣະຜູ້ໄຖ່.

 ຂຄມພດົນໃຈ,ການດົນໃຈ;
ເປີດເຜີຍ,ການເປີດເຜີຍ.

 18ກປຍຈ8:5.
 19ກປຖກ22:15–19;

ຮສອ1:10.
 20ກຢມຢ51:6;

ຄພ133:5–14.

 ຂອຊຢ44:1–2,21.
 21ກອຊຢ41:17–20.
 ຂອພຍ17:6;ຈບຊ20:11;

1ນຟ17:29;
2ນຟ25:20.

 22ກຄມພສະຫງົບ,
ຄວາມສະຫງົບ.
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ກັນໂດຍອ�ນາດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ—ກະສັດ
ຈະເປັນພໍ່ລ້ຽງຂອງພວກເຂົາ—ປຽບທຽບ
ກັບເອຊາຢາ49.ປະມານ588–570ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

21 1ແລະ ອີກເທື່ອໜຶ່ງ: ຈົ່ງເຊື່ອຟັງ, ໂອ້
ທ່ານຜູ້ເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,ທ່ານ
ທຸກຄົນທີ່ແຕກອອກມາແລະຖືກຂັບໄລ່
ໄປເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກນັກທ�
ຂອງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ທ່ານທຸກຄົນທີ່ແຕກອອກມາແລະກະຈັດ
ກະຈາຍໄປຕ່າງຖິ່ນຖານຜູ້ທີ່ເປັນຄົນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ
ເອີຍ.ຈົ່ງຟັງ,ໂອ້ກ ເກາະເອີຍ,ຈົ່ງຟັງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ແລະຈົ່ງເຊື່ອຟັງຄົນຂອງທ່ານຜູ້
ທີ່ຢູ່ຂ ໄກ;ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງ
ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນທ້ອງ;ພຣະອົງໄດ້ບົ່ງ
ຊື່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນອຸ
ທອນແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
21 2ແລະພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປາກຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າເປັນຄືກັນກັບດາບທີ່ແຫລມຄົມ;
ພຣະອົງໄດ້ເຊື່ອງຂ້າພະເຈົ້າໃນຮົ່ມພຣະ
ຫັດຂອງພຣະອົງ,ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າເປັນລູກສອນທີ່ເຫລື້ອມເປັນເງົາ;
21 3ແລະໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ເຈົ້າ
ຄືຜູ້ກ ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ,ໂອ້ອິດສະຣາເອນ
ເອີຍ,ໃນເຈົ້າເຮົາຈະໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດ.
21 4ຫລັງຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອອກແຮງງານໂດຍບໍ່ມີປະ
ໂຫຍດ;ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເປືອງແຮງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າລ້າໆແລະບໍ່ມີປະໂຫຍດ;ແຕ່ແນ່
ນອນຄວາມຍຸດຕິທ�ອັນຄວນຕົກແກ່ຂ້າ

ພະເຈົ້າຢູ່ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະຄ່າ
ຕອບແທນຂອງຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນຢູ່ກັບພຣະ
ເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
21 5ແ ລ ະ  ບັ ດນີ້, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ກ່າວ—ຜູ້ ກ ປັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນ
ທ້ອງເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້
ຂອງພຣະອົງເພື່ອຈະນ�ຢາໂຄບມາຫາ
ພຣະອົງ—ເຖິງແມ່ນອິດສະຣາເອນບໍ່ໄດ້
ມາຮ່ວມກັນ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍຍັງຈະມີກຽດໃນ
ສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະ
ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະເປັນກ�ລັງໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າ.
21 6ແລະພຣະອົງກ່າວວ່າ:ມັນເປັນການ
ເລັກ ໜ້ອຍທີ່ເຈົ້າຈະເປັນ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງ
ເຮົາເພື່ອສະຖາປະນາກ ເຜົ່າຕ່າງໆຂອງ
ຢາໂຄບແລະເພື່ອນ�ຊາວອິດສະຣາເອນ
ທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ກັບຄືນມາແລະເຮົາຈະ
ໃຫ້ເຈົ້າເປັນຂ ແສງສະຫວ່າງແກ່ຄ ຄົນຕ່າງ
ຊາດນ�ອີກ,ເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ເປັນຄວາມ
ລອດຂອງເຮົາທີ່ໃຫ້ແກ່ທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນ
ໂລກ.
21 7ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງອິດສະ
ຣາເອນ,ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງພຣະອົງໄດ້
ກ່ າວ ດັ່ງນີ້,ພຣະອົ ງຜູ້ທີ່ມະນຸດໝິ່ນປະ
ໝາດ,ຕໍ່ພຣະອົງຜູ້ທີ່ປະຊາຊາດລັງກຽດ,
ຕໍ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງຜູ້ປົກຄອງ:ກະສັດຈະເຫັນ
ແລະລຸກຂຶ້ນ,ເຈົ້າຊາຍຈະນະມັດສະການ
ເຊັ່ນກັນ,ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້ຊື່ສັດ.
21 8ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ ໄດ້ ກ່າວດັ່ງນີ້:ໃນ
ເວລາໂປດປານເຮົາໄດ້ຍິນເຈົ້າ,ໂອ້ເກາະ
ໃນທະເລແລະໃນວັນແຫ່ງຄວາມລອດ
ເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຈົ້າແລະເຮົາຈະຮັກສາເຈົ້າ;

211ກ1ນຟ22:4;
2ນຟ10:20–22.

 ຂຄພ1:1.
 3ກລລວ25:55;

  ອຊຢ41:8;ຄພ93:45–46.
 5ກອຊຢ44:24.
 6ກຄມພອິດສະຣາເອນ—

ສິບສອງເຜົ່າຂອງ

ອິດສະຣາເອນ.
 ຂຄພ103:8–10;

ອຣຮ2:10–11.
 ຄ3ນຟ21:11.
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ແລະມອບກ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ
ເພື່ອເປັນພັນທະສັນຍາຂອງຜູ້ຄົນ  ເພື່ອ
ສະຖາປະນາແຜ່ນດິນໂລກເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ
ມູນມໍລະດົກທີ່ຮ້າງວ່າງເປົ່າ;
21 9 ເພື່ອເຈົ້າຈະກ່າວກັບກ ນັກໂທດວ່າ:ຈົ່ງ
ອອກໄປ;ກັບຜູ້ທີ່ນັ່ງຢູ່ໃນຂ ຄວາມມືດວ່າ:
ຈົ່ງສະແດງຕົວຂອງເຈົ້າເຂົາຈະມີອາຫານ
ການກິນຕາມທາງແລະບ່ອນສູງທຸກແຫ່ງ
ຈະເປັນຄ ບ່ອນຫາກິນຂອງເຂົາ.
21 10 ເຂົາຈະບໍ່ຫິວເຂົ້າແລະບໍ່ກະຫາຍ
ນ�,ຄວາມຮ້ອນແລະແສງແດດຈະບໍ່ເຜົາ
ໄຫມ້ເຂົາເພາະພຣະອົງໄດ້ເມດຕາເຂົາ,
ແລະຈະນ�ເຂົາໄປເຖິງແມ່ນຕາມແຫລ່ງ
ນ�ພຣະອົງກໍຈະນ�ເຂົາໄປ.
21 11 ແລະເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພູເຂົາທັງໝົດ
ຂອງເຮົາເປັນທາງແລະກ ທາງຫລວງຂອງ
ເຮົາສູງຂຶ້ນ.
21 12 ແລະເມື່ອນັ້ນໂອ້ ເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນເອີຍ, ຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ຄົນເຫລົ່ານີ້ຈະ
ມາຈາກທາງໄກແລະບາງຈ�ພວກຈະມາ
ຈາກທາງເໜືອແລະຈາກທາງຕາເວັນຕົກ
ແລະບາງຈ�ພວກຈະມາຈາກແຜ່ນດິນຊີ
ນີມ.
21 13 ໂອ້ຟ້າສະຫວັນ,ຈົ່ງກ ຮ້ອງເພງເຖີດ;
ໂອ້ແຜ່ນດິນ,ຈົ່ງປິຕິຍິນດີເຖີດ;ເພາະຕີນ
ຂອງຄົນທີ່ຢູ່ທາງຕາເວັນອອກຈະມີບ່ອນ
ຮັບຮອງ;ແລະໂອ້ພູເຂົາຈົ່ງເປັ່ງສຽງຮ້ອງ
ເພງເຖີດເພາະເຂົາຈະບໍ່ຖືກລົງທັນອີກຕໍ່
ໄປ;ເພາະພຣະເຈົ້າປອບໂຍນຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງແລ້ວແລະຈະເມດຕາຄົນຂອງ
ພຣະອົງຜູ້ທີ່ເປັນທຸກ.

21 14 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊີໂອນກ່າວວ່າ:ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຄົງປະປ່ອຍຂ້ານ້ອຍແລ້ວ,ແລະ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍຄົງລືມຂ້າ
ນ້ອຍແລ້ວ—ແຕ່ພຣະອົງຈະສະແດງວ່າ
ພຣະອົງຈະບໍ່ກະທ�ເຊັ່ນນັ້ນ.
21 15 ກ ຜູ້ ຍິງ ຈະລືມລູກທີ່ຍັງກິນນົມຂອງ
ນາງແລະຈະບໍ່ມີເມດຕາສົງສານລູກທີ່
ເກີດຈາກອຸທອນຂອງນາງບໍ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ນາງອາດຂ ລືມໄດ້,ແຕ່ເຮົາຈະບໍ່ລືມເຈົ້າ,
ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.
21 16 ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈາລຶກເຈົ້າໄວ້ໃນກ ຝາມື
ຂອງເຮົາ;ກ�ແພງເມືອງຂອງເຈົ້າຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
ເຮົາຕະຫລອດເວລາ.
21 17ລູກຫລານຂອງເຈົ້າຈະຟ້າວຕໍ່ຕ້ານຜູ້
ທ�ລາຍເຈົ້າ;ແລະຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າກ ເສຍ
ຫາຍຈະໄປຈາກເຈົ້າ.
21 18 ຈົ່ງຫລຽວເບິ່ງອ້ອມຮອບຄົນທັງໝົດ
ນີ້ມາກ ລວມກັນແລະເຂົາຈະມາຫາເຈົ້າ,
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າເຮົາມີຊີວິດ
ຢູ່ສັນໃດເຈົ້າຈະໄດ້ເຂົາທຸກຄົນມາເປັນ
ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຂອງເຈົ້າເໝືອນກັບເຄື່ອງປະ
ດັບແລະຜູກມັດໄວ້ເໝືອນດັ່ງເຈົ້າສາວ
ສັນນັ້ນ.
21 19 ເພາະບ່ອນທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ
ບ່ອນ ທີ່ ແຫ້ງແລ້ງ, ແລະແຜ່ນດິນ ແຫ່ງ
ຄວາມພິນາດຂອງເຈົ້າຈົນກະທັ້ງບັດນີ້ຈະ
ແຄບເກີນໄປເພາະດ້ວຍຜູ້ອາໄສ;ແລະ
ພວກທີ່ກືນກິນເຈົ້າຈະຫ່າງໄກໄປຈາກເຈົ້າ.
21 20ລູກຫລານທີ່ເຈົ້າຈະມີຫລັງຈາກເຈົ້າ
ສູນເສຍພວກທ�ອິດໄປຈະເວົ້າເຂົ້າຫູຂອງ
ເຈົ້າວ່າ:ບ່ອນນີ້ກ ແຄບເກີນໄປສ�ລັບລູກ;

 8ກ2ນຟ3:6–15;
3ນຟ21:8–11;
ມມ8:16,25.

 9ກຄມພຄວາມລອດ
ສ�ລັບຄົນຕາຍ.

 ຂ2ນຟ3:5.

 ຄອຊກ34:14.
 11ກອຊຢ62:10;

ຄພ133:23–32.
 12ກອຊຢ43:5–6.
 13ກອຊຢ44:23.
 15ກຄມພຜູ້ຍິງ,ກຸ່ມຜູ້ຍິງ.

 ຂອຊຢ41:17;
ແອວ46:8;ຄພ61:36.

 16ກຊກຢ13:6.
 17ກ3ນຟ21:12–20.
 18ກມກ4:11–13.
 20ກພຄັບ,ຫລືແຄບ.
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ຈົ່ງຫາບ່ອນໃໝ່ໃຫ້ລູກຢູ່ເຖີດ.
21 21 ເມື່ອນັ້ນກ ເຈົ້າຈະກ່າວຢູ່ໃນໃຈວ່າ:
ແມ່ນໃຜໜໍເກີດຄົນເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ເຮົາ,ເມື່ອ
ເຫັນເຮົາສູນເສຍລູກຫລານຂອງເຮົາໄປ,
ແລະເຮົາເປັນຜູ້ຂ ສູນເສຍທຸກສິ່ງ,ເປັນຊະ
ເລີຍແລະຍົກຍ້າຍໄປມາ?ແມ່ນຜູ້ໃດໜໍ
ລ້ຽງດູຄົນເຫລົ່ານີ້?ຈົ່ງເບິ່ງເຮົາຖືກປະຖິ້ມ
ໄວ້ຕາມລ�ພັງຄົນເຫລົ່ານີ້ໄປຢູ່ບ່ອນໃດ
ມາ?
21 22ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:ຈົ່ງ
ເບິ່ງ, ເຮົາຈະຍົກມືກວັກ ກ ຄົນຕ່ າງຊ າດ
ແລະຍົກຂ ສັນຍານຂອງເຮົາຕໍ່ຜູ້ຄົນ;ແລະ
ເຂົາຈະອູ້ມລູກຊາຍຂອງເຈົ້າມາໃນອ້ອມ
ຄ ແຂນຂອງເຂົາ,ແລະສ່ວນລູກສາວຂອງ
ເຈົ້ານັ້ນເຂົາຈະໃສ່ບ່າແບກມາ.
21 23 ແລະກ ກະສັດຈະເປັນຂ ພໍ່ລ້ຽງຂອງ
ເຈົ້າແລະລາຊີນີທັງຫລາຍຈະເປັນແມ່ລ້ຽງ
ຂອງເຈົ້າ;ເຂົາເຫລົ່ານັ້ນຈະກົ້ມໜ້າລົງເຖິງ
ດິນກາບເຈົ້າ,ເຂົາຈະເລຍຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຕີນຂອງ
ເຈົ້າ;ແລ້ວເຈົ້າຈະຮູ້ວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ;ຜູ້ທີ່ຄ ລໍຄອຍເຮົາຈະບໍ່ປະສົບຄວາມ
ອາຍ.
21 24 ຈະເອົາເຫຍື່ອໄປຈາກຜູ້ທີ່ມີກ�ລັງ
ຫລືຈະຊ່ວຍກ ຊະເລີຍ ຂອງຜູ້ຊະນະໃຫ້
ພົ້ນໄດ້ບໍ?
21 25 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້,
ເຖິງແມ່ນຊະເລີຍຂອງຄົນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກໍຈະ
ຖືກເອົາໄປ,ແລະເຫຍື່ອຂອງຄົນທີ່ຫ້ຽມ
ໂຫດກໍຈະຖືກຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ;ເພາະເຮົາຈະ
ຕໍ່ສູ້ກັບຜູ້ທີ່ຕໍ່ສູ້ເຈົ້າ,ແລະເຮົາຈະຊ່ວຍລູກ
ຫລານຂອງເຈົ້າໃຫ້ລອດ.

21 26 ແລະເຮົາຈະກ ໃຫ້ຜູ້ບີບບັງຄັບເຈົ້າ
ກິນເນື້ອຂອງຕົນເອງ;ແລະເຂົາຈະເມົາ
ເລືອດຂອງເ ຂົາເອງເໝືອນເມົາເຫລົ້າ
ອະງຸ່ນ;ແລະມະນຸດທັງປວງຈະຂ ຮູ້ວ່າ
ເຮົາ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຄືພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້
ລອດແລະພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຈົ້າ,ແລະ
ຄ ພຣະຜູ້ມີລິດທານຸພາບຂອງຢາໂຄບ.

ບົດທີ22

ອິດສະຣາເອນຈະກະຈັດກະຈາຍໄປທົ່ວ
ທຸກແຫ່ງຂອງຜືນແຜ່ນດິນໂລກ—ຄົນຕ່າງ
ຊາດຈະບ�ລຸງແລະລ້ຽງດູອິດສະຣາເອນ
ດ້ວຍພຣະກິດຕິ ຄຸນໃນຍຸກສຸດທ້າຍ—
ອິດສະຣາເອນຈະເຕົ້າໂຮມກັນແລະຈະ
ລອດ,ແລະຄົນຊົ່ວຈະຖືກໄຟເຜົາຄືກັນກັບ
ເຟືອງເຂົ້າ—ອານາຈັກຂອງຊາຕານຈະຖືກ
ທ�ລາຍແລະຊາຕານຈະຖືກມັດໄວ້.ປະ
ມານ588–570ປີກ່ອນຄ.ສ.

22 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ອ່ານເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ ທີ່ ມີຈາລຶກໄວ້ໃນກ ແຜ່ນຈາລຶກ
ທອງເຫລືອງແລ້ວ,ພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ມາຫາຂ້າພະເຈົ້າແລະຖາມວ່າ:
ເລື່ອງທີ່ເຈົ້າອ່ານມານັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ
ແນວໃດ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ຈະໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ວ່າມັນເປັນຕາມເລື່ອງທາງ
ວິນຍານທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຝ່າຍວິນຍານແລະ
ບໍ່ແມ່ນຝ່າຍເນື້ອໜັງບໍ?
22 2ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟກ່າວກັບພວກ
ເຂົາ ວ່າ : ຈົ່ງ ເບິ່ງ ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖືກ

 21ກອສຊີໂອນ.
 ຂອຊຢ54:1;

ຄລຕ4:27.
 22ກອຊຢ66:18–20.
 ຂອຊຢ11:12;18:3.
 ຄ1ນຟ22:8;

2ນຟ10:8–9.
 23ກອຊຢ60:16.
 ຂ1ນຟ22:6.
 ຄ2ນຟ6:13;

ຄພ98:2;133:10–11,45.
 24ກ1ນຟ21:25.

 26ກ1ນຟ22:13–14.
 ຂມຊຢ11:22.
 ຄຄມພເຢໂຮວາ.
221ກ1ນຟ19:22;

2ນຟ4:2.
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ກ ສະແດງໃຫ້ປະຈັກແກ່ຂ ສາດສະດາໂດຍ
ສຸລະສຽງຂອງພຣະວິນຍານ;ເພາະໂດຍ
ຄ ພຣະວິນຍານທຸກຢ່າງທີ່ຈະເກີດກັບລູກ
ຫລານມະນຸດຕາມທາງເນື້ອໜັງຍ່ອມເປັນ
ທີ່ຮູ້ແກ່ສາດສະດາ.
22 3ດັ່ ງນັ້ນ, ເລື່ອງທີ່ເຮົາອ່ານມານັ້ນຈຶ່ງ
ເປັນເລື່ອງກ່ຽວກັບທັງກ ຝ່າຍໂລກແລະ
ຝ່າຍວິນຍານເພາະເບິ່ງວ່າບໍ່ຊ້າກໍໄວທີ່
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນຈະຂ ກະຈັດກະ
ຈາຍໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນໂລກແລະໃນບັນ
ດາປະຊາຊາດທັງປວງນ�ອີກ.
22 4ແລະຈົ່ ງເບິ່ ງ,ມີຄົນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍທີ່ຫາຍສາບສູນໄປແລ້ວຈາກຄວາມ
ຮູ້ຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄົນທຸກກ ເຜົ່າໄດ້ຖືກຂ ພາ
ໄປ;ແລະເຂົາໄດ້ກະຈັດກະຈາຍໄປຕາມ
ຄ ເກາະໃນທະເລ;ແລະເຂົາຢູ່ໃສບໍ່ມີໃຜໃນ
ພວກເຮົາຮູ້ເລີຍ,ນອກຈາກພວກເຮົາຮູ້ມາ
ວ່າເຂົາໄດ້ຖືກພາໄປເທົ່ານັ້ນ.
22 5ແລະເນື່ອງຈາກເຂົາຖືກພາໄປຈຶ່ງມີ
ສາດສະດາທ�ນາຍເຖິງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງ
ກ່ຽວກັບເຂົາແລະກ່ຽວກັບທຸກຄົນຊຶ່ງຕໍ່
ຈາກນີ້ຈະກະຈັດກະຈາຍໄປແລະສັບສົນ
ເພາະພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ;
ເພາະເຂົາເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງຕໍ່ພຣະອົງ;
ດັ່ງນັ້ນ,ເຂົາຈຶ່ງຈະກະຈັດກະຈາຍໄປໃນ
ບັນດາປະຊາຊາດທັງປວງແລະຈະເປັນທີ່

ກ ກຽດຊັງຂອງທຸກຄົນ.
22 6 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຫລັງຈາກເຂົາໄດ້
ຮັບການກ ບ�ລຸງລ້ຽງດູຈາກຂ ຄົນຕ່າງຊາດ
ແລ້ວ,ພຣະເຈົ້າຍົກພຣະຫັດໃຫ້ຄົນຕ່າງ
ຊາດ,ແລະຕັ້ງເຂົາໄວ້ເປັນຫລັກສັນຍານ,
ແລະຄ ລູກຫລານຂອງເຂົາຈະຖືກອູ້ມມາ
ໃນອ້ອມແຂນແລະລູກສາວຂອງເຂົາຈະ
ຖືກແບກມາເທິງບ່າ,ຈົ່ງເບິ່ງເລື່ອງເຫລົ່າ
ນີ້ຊຶ່ງມີເວົ້າໄວ້ເປັນເລື່ອງຝ່າຍໂລກ;ເພາະ
ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກັບບັນ
ພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາເປັນດັ່ງນັ້ນ;ແລະ
ໝາຍເຖິງພວກເຮົາໃນວັນທີ່ຈະມາເຖິງ,
ແລະພີ່ນ້ອງທຸກຄົນຂອງພວກເຮົາທີ່ເປັນ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນນ�ອີກ.
22 7ແລະໝາຍຄວາມວ່າເວລາຈະມາເຖິງ
ຄືຫລັງຈາກເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນທັງ
ໝົດໄດ້ກະຈັດກະຈາຍໄປແລະສັບສົນ
ແລ້ວ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຍົກປະເທດ
ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ປະເທດໜຶ່ງຂຶ້ນໃນບັນດາກ ຄົນ
ຕ່າງຊາດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນແມ່ນຜືນແຜ່ນ
ດິນນີ້ແລະໂດຍພວກເຂົາລູກຫລານຂອງ
ພວກເຮົາຈຶ່ງຈະຂ ກະຈັດກະຈາຍໄປ.
22 8ແລະຫລັງຈາກທີ່ລູກຫລານຂອງພວກ
ເຮົາໄດ້ກະຈັດກະຈາຍໄປແລ້ວອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະເຮັດກ ສິ່ງອັດສະຈັນຢ່າງໜຶ່ງ
ໃນບັນດາຂ ຄົນຕ່າງຊາດຊຶ່ງຈະຄ ມີຄຸນ
ຄ່າທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກັບລູກຫລານຂອງພວກເຮົາ;

 2ກ2ປຕ1:19–21.
 ຂຄມພທ�ນາຍ,ການ

ທ�ນາຍ,ຄ�ທ�ນາຍ.
 ຄຄມພພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
 3ກຄພ29:31–34.
 ຂ1ນຟ10:12–14;

2ນຟ25:14–16.
ຄມພອິດສະຣາເອນ—
ການກະຈັດກະຈາຍຂອງ
ຊາວອິດສະຣາເອນ.

 4ກຄມພອິດສະຣາເອນ—

ສິບເຜົ່າທີ່ຫາຍໄປຂອງ
ອິດສະຣາເອນ.

 ຂ2ນຟ10:22.
 ຄ1ນຟ21:1;

2ນຟ10:8,20.
 5ກ1ນຟ19:14.
 6ກ1ນຟ21:23.
 ຂຄມພຄົນຕ່າງຊາດ.
 ຄ1ນຟ15:13.
 7ກ3ນຟ20:27.
 ຂ1ນຟ13:12–14;

2ນຟ1:11.
 8ກອຊຢ29:14;

1ນຟ14:7;
2ນຟ27:26.
ຄມພການຟື້ນຟູ
ພຣະກິດຕິຄຸນ.

 ຂ2ນຟ10:10–11;
3ນຟ16:4–7;
ມມ5:19.

 ຄ1ນຟ15:13–18;
3ນຟ5:21–26;21:7.



721ນີໄຟ22:9–15

ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງເປັນເໝືອນກັບພວກເຂົາ
ຖືກບ�ລຸງລ້ຽງຈາກຄົນຕ່າງຊາດແລະຖືກ
ອູ້ມມາໃນອ້ອມແຂນຂອງພວກເຂົາແລະ
ແບກໃສ່ບ່າຂອງພວກເຂົາມາ.
22 9ແລະມັນຈະກ ມີຄຸນຄ່າກັບຄົນຕ່າງ
ຊາດ,ແລະບໍ່ ພຽງແຕ່ ກັບຄົນຕ່າງຊາດ
ເທົ່ານັ້ນແຕ່ຂ ຍັງມີຄຸນຄ່າກັບຄ ເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນທັງໝົດນ�ອີກ,ໃນວັນທີ່
ຈະໃຫ້ຮູ້ຈັກເຖິງງ ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະ
ບິດາເທິງສະຫວັນທີ່ຊົງກະທ�ໄວ້ກັບອັບ
ຣາຮາມ,ໂດຍກ່າວວ່າ:ໃນຈ ລູກຫລານ
ຂອງເຈົ້າທຸກຕະກຸນຂອງແຜ່ນດິນໂລກຈະ
ໄດ້ສ ຮັບພອນ.
22 10 ແລະພວກອ້າຍຂອງເຮົາເອີຍ,ເຮົາ
ຢາກໃຫ້ພວກເຈົ້າຮູ້ວ່າທຸກຕະກຸນຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກຈະຮັບພອນບໍ່ໄດ້ເວັ້ນເສຍ
ແຕ່ພຣະອົງຈະກ ກາງແຂນຂອງພຣະອົງຕໍ່
ສາຍຕາຂອງປະຊາຊາດເສຍກ່ອນ.
22 11ດັ່ງ ນັ້ນ ,ອົ ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະດ�
ເນີນການກາງແຂນຂອງພຣະອົງຕໍ່ສາຍຕາ
ຂອງປະຊາຊາດ,ໂດຍນ�ເອົາພັນທະສັນ
ຍາຂອງພຣະອົງແລະພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ
ພຣະອົງມາໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນ.
22 12ດັ່ງນັ້ນ, ພຣະອົງຈະນ�ພວກເຂົາ
ອອກ ມາ ຈາກການເປັນຊະເລີຍນ�ອີກ,
ແລະພວກເຂົາຈະຖືກກ ເຕົ້າໂຮມເຂົ້າມາ
ຫາແຜ່ນດິນຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກຂອງພວກ

ເຂົາ;ແລະພວກເຂົາຈະຖືກນ�ອອກຈາກ
ການປິດບັງແລະອອກຈາກຂ ຄວາມມືດ;
ແລະພວກເຂົາຈະຮູ້ຈັກວ່າຄ ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຄືງ ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດແລະພຣະຜູ້
ໄຖ່ຂອງພວກເຂົາ,ຈ ພຣະຜູ້ມີລິດທານຸພາບ
ຂອງອິດສະຣາເອນ.
22 13 ແລະ ເລືອດຂອງສາດສະໜາຈັກ
ໃຫຍ່ແລະກ ໜ້າກຽດຊັງນັ້ນຊຶ່ງເປັນໂສເພ
ນີຂອງແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດຈະໄຫລລົງ
ໃສ່ຫົວຂອງພວກເຂົາເອງ,ເພາະພວກເຂົາ
ຈະເຮັດຂ ສົງຄາມລະຫວ່າງພວກເຂົາເອງ,
ແລະດາບໃນມືຂອງພວກເຂົາຄ ເອງຈະ
ຕົກໃສ່ຫົວຂອງພວກເຂົາເອງແລະພວກ
ເຂົາຈະມຶນເມົາດ້ວຍເລືອດຂອງພວກເຂົາ
ເອງ.
22 14 ໂອ້ ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນເອີຍ
ແລະທຸກກ ປະຊາຊາດທີ່ຈະເຮັດສົງຄາມຕໍ່
ຕ້ານເຈົ້າຈະຫັນມາຕໍ່ສູ້ກັນເອງແລະພວກ
ເຂົາຈະຂ ຕົກຫລຸມຊຶ່ງຂຸດໄວ້ດັກຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະທຸກຄົນທີ່ຄ ຕໍ່ສູ້ກັບ
ຊີໂອນຈະຖືກທ�ລາຍ;ແລະໂສເພນີໃຫຍ່
ຜູ້ນັ້ນ,ຜູ້ເຮັດໃຫ້ທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າບິດເບືອນໄປ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ສາດສະໜາຈັກໃຫຍ່ແລະໜ້າກຽດຊັງຈະ
ເພພັງລົງຢູ່ງ ພື້ນດິນແລະການຕົກຂອງ
ມັນຈະໃຫຍ່ຫລວງທີ່ສຸດ.
22 15 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ສາດສະດາໄດ້ກ່າວວາ່,
ເວລາຈະມາເຖິງຢ່າງວ່ອງໄວຄືຊາຕານຈະ

 9ກ1ນຟ14:1–5.
 ຂ2ນຟ30:1–7.
 ຄ2ນຟ29:13–14.
 ງ ພບຍ4:31.
 ຈຄມພພັນທະສັນຍາ

ຂອງອັບຣາຮາມ.
 ສປຖກ12:2–3;

3ນຟ20:27;
ອຣຮ2:9–11.

 10ກອຊຢ52:10.

 12ກຄມພອິດສະຣາເອນ—
ການເຕົ້າໂຮມຊາວ
ອິດສະຣາເອນ.

 ຂຄມພຄວາມມືດ
ທາງວິນຍານ.

 ຄ2ນຟ6:10–11.
 ງ ຄມພພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ.
 ຈຄມພເຢໂຮວາ.
 13ກຄມພມານ—ສາດສະ

ໜາຈັກຂອງມານ.

 ຂ1ນຟ14:3,15–17.
 ຄ1ນຟ21:26.
 14ກລກ21:10.
 ຂອຊຢ60:12;

1ນຟ14:3;
ຄພ109:25.

 ຄ2ນຟ10:13;27:3.
 ງ ອຊຢ25:12.
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ບໍ່ມີອ�ນາດເໜອືໃຈຂອງລູກຫລານມະນຸດ
ອກີ;ເພາະວັນເວລາຈະມາເຖິງໃນບໍ່ຊ້ານີ້
ເມື່ອຄົນທີ່ອວດດີແລະຄົນທີ່ເຮັດຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຈະເປັນຄື ກັນກັບກ ເຟືອງເຂົ້າ;
ແລະວັນເວລາຈະມາເຖິງເມື່ອພວກເຂົາ
ຈະຕ້ອງຖືກຂ ໄຟເຜົາ.
22 16 ເພາະວັນເວລາຈະມາເຖິງໃນບໍ່ຊ້າ
ນີ້ ຄືຄວາມ ສົມ ບູນ ຂອງ ກ ພຣະພິໂລດ
ຂອງພຣະເຈົ້າຈະເທລົງມາເທິງລູກຫລານ
ມະນຸດທຸກຄົນ;ເພາະພຣະອົງຈະບໍ່ຍອມ
ໃຫ້ຄົນຊົ່ວມາທ�ລາຍຄົນຊອບທ�.
22 17ດັ່ງນັ້ນ, ພຣະອົງຈະກ ຮັກສາຂ ຄົນ
ຊອບທ�ໄວ້ໃນອ�ນາດຂອງພຣະອົງເຖິງ
ແມ່ນຈະເປັນໄປວ່າຄວາມສົມບູນຂອງ
ພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງຕ້ອງມາເຖິງ
ແລະຄົນຊອບທ�ຈະໄດ້ຮັບການຮັກສາ
ເຖິງແມ່ນຈະເປັນການທ�ລາຍສັດຕູຂອງ
ພວກເຂົາດ້ວຍໄຟ.ດັ່ງນັ້ນຄົນຊອບທ�ບໍ່
ຕ້ອງຢ້ານກົວເພາະສາດສະດາໄດ້ກ່າວໄວ້
ວ່າ,ພວກເຂົາຈະລອດເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະ
ເປັນຄືກັນກັບໄຟກໍຕາມ.
22 18 ຈົ່ ງ ເບິ່ງ ,ພວກອ້າຍຂອງເຮົາເອີຍ,
ເຮົາເວົ້າກັບພວກເຈົ້າວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະ
ຕ້ອງມາເຖິງໃນບໍ່ຊ້ານີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ
ເລືອດກັບໄຟ,ແລະອາຍຄວັນຈະຕ້ອງມາ
ເຖິງ;ແລະມັນຈະຕ້ອງມີຂຶ້ນໃນຜືນແຜ່ນ
ດິນໂລກນີ້;ແລະມັນຈະມາເຖິງມະນຸດ
ຕາມທາງເນື້ອໜັງຖ້າຫາກພວກເຂົາເຮັດ
ໃຈແຂງກະດ້າງຕໍ່ພຣະຜູ້ ບໍ ລິ ສຸດຂອງ

ອິດສະຣາເອນ.
22 19 ຈົ່ງເບິ່ງ, ຄົນຊອບທ�ຈະບໍ່ຕາຍ;
ເພາະເວລາຈະຕ້ອງມາເຖິງຢ່າງແນ່ນອນຄື
ທຸກຄົນທີ່ຕໍ່ຕ້ານຊີໂອນຈະຖືກຕັດອອກ.
22 20 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຕຽມທາງໄວ້
ໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງຢ່າງແນ່ນອນເພື່ອ
ໃຫ້ຄ�ເວົ້າຂອງໂມເຊສ�ເລັດ,ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້
ກ່າວໄວ້ມີຄວາມວ່າ:ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ
ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າຈະຍົກກ ສາດສະ
ດາທ່ານໜຶ່ງຂຶ້ນຄືກັນກັບຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້
ເຈົ້າ;ເຈົ້າຈະໄດ້ຍິນຈາກເພິ່ນຜູ້ນັ້ນທຸກຢ່າງ
ບໍ່ວ່າເລື່ອງອັນໃດກໍຕາມທີ່ເພິ່ນຜູ້ນັ້ນເວົ້າ
ກັບເຈົ້າ.ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ຟັງສາດສະດາຜູ້ນັ້ນຈະຖືກຂ ຕັດ
ອອກຈາກບັນດາຜູ້ຄົນ.
22 21 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟປະກາດ
ກັບພວກເຈົ້າວ່າກ ສາດສະດາຜູ້ທີ່ໂມເຊ
ເວົ້າ ເຖິງ ຄື ພຣະຜູ້ ບໍລິສຸດຂອງອິດສະ
ຣາເອນ;ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະອົງຈະກະທ�ຂ ການ
ພິພາກສາດ້ວຍຄວາມຊອບທ�.
22 22 ແລະຄົນຊອບທ�ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານກົວ
ເພາະພວກເຂົາຄືຜູ້ທີ່ຈະບໍ່ຖືກທ�ລາຍ,ແຕ່
ຈະເປັນອານາຈັກຂອງມານຊຶ່ງມັນຈະຖືກ
ສ້າງຂຶ້ນໃນບັນດາລູກຫລານມະນຸດ,ຊຶ່ງ
ອານາຈັກນັ້ນຖືກສະຖາປະນາຂຶ້ນໃນບັນ
ດາຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນເນື້ອໜັງ—
22 23 ເພາະວັນເວລາຈະມາເຖິງຢ່າງວ່ອງ
ໄວຄືເມື່ອກ ສາດສະໜາຈັກທຸກແຫ່ງທີ່
ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ,ແລະສາດ

 15ກອຊຢ5:23–24;
ນຮ1:10;
ມລກ4:1;
2ນຟ15:24;26:4–6;
ຄພ64:23–24;133:64.

 ຂພສສ21:9;
3ນຟ25:1;
ຄພ29:9.
ຄມພແຜ່ນດິນໂລກ—ການ

ຊ�ລະລ້າງແຜ່ນດິນໂລກ.
 16ກ1ນຟ14:17.
 17ກ2ນຟ30:10;

ມຊ7:61.
 ຂ1ນຟ17:33–40.
 20ກຢຮ4:19;7:40.
 ຂຄພ133:63.
 21ກພບຍ18:15,18;

ກຈກ3:20–23;

1ນຟ10:4;
3ນຟ20:23.

 ຂພສສ98:9;
ມຊ6:57.

 23ກ1ນຟ14:10;
2ນຟ26:20.
ຄມພການຫລອກລວງ
ຂອງປະໂລຫິດ.
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ສະໜາຈັກທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອມີອ�ນາດທາງ
ເນື້ອໜັງ,  ແລະສາດ ສະໜາຈັກທີ່ສ້າ ງ
ຂຶ້ນເພື່ອເ ປັນທີ່ ຂ ນິຍົມໃນສາຍຕາຂອງ
ໂລກ,ແລະສາດສະໜາຈັກທີ່ສະແຫວງ
ຫາຄວາມໂລບມາກທາງເນື້ອໜັງແລະ
ສິ່ງຂອງທາງໂລກແລະເຮັດຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍນາງໆປະການ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂດຍ
ສະຫລຸບ,ພວກທີ່ເປັນອານາຈັກຂອງມານ
ຄືຜູ້ທີ່ຕ້ອງຢ້ານກົວຕົວສັ່ນແລະຄ ຫວັ່ນ
ໄຫວ,ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຖືກນ�ລົງຕ�ຢູ່
ພື້ນດິນ;ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຖືກງ ໄຟເຜົາຄື
ກັນກັບເຟືອງເຂົ້າແລະນີ້ຈະເປັນຕາມຄ�
ເວົ້າຂອງສາດສະດາ.
22 24 ແລະວັນເວລາຈະມາເຖິງຢ່າງວ່ອງ
ໄວຄືຄົນຊອບທ�ຈະຕ້ອງຖືກພາຂຶ້ນໄປຄື
ກັນກັບກ ລູກງົວໃນຄອກແລະພຣະຜູ້ບໍລິ
ສຸດຂອງອິດສະຣາເອນຈະປົກຄອງດ້ວຍ
ລິດເດດ,ດ້ວຍອ�ນາດແລະລັດສະໝີ
ພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່.
22 25 ແ ລະ ພຣະອົງຈະ ກ ເຕົ້າໂຮມລູກ
ຫລານຂອງພຣະອົງຈາກສີ່ສ່ວນຂອງແຜ່ນ
ດິນໂລກແລະພຣະອົງຈະນັບຈ�ນວນ
ແກະຂອງພຣະອົງ,ແລະພວກເຂົາກໍຈະ
ຮູ້ຈັກພຣະອົງແລະຈະມີແກະຄອກດຽວ
ແລະມີຂ ຜູ້ລ້ຽງຜູ້ດຽວ,ແລະພຣະອົງຈະ
ລ້ຽງແກະຂອງພຣະອົງ,ແລະໃນຕົວຂອງ
ພຣະອົງພວກເຂົາຈະພົບຄ ທົ່ງຫຍ້າ.
22 26 ແລະເພາະຄວາມຊອບທ�ຂອງຜູ້
ຄົນຂອງພຣະອົງ,ກ ຊາຕານຈຶ່ງບໍ່ມີອ�ນາດ;

ດັ່ງນັ້ນ,ມັນຈຶ່ງຫລຸດອອກມາບໍ່ໄດ້ເປັນ
ເວລາຂ ຫລາຍປີເພາະມັນບໍ່ມີອ�ນາດ
ເໜືອໃຈຂອງຜູ້ຄົນ;ເພາະພວກເຂົາຢູ່ໃນ
ຄວາມຊອບທ�ແລະພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງ
ອິດສະຣາເອນຄ ປົກຄອງ.
22 27 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟ
ກ່າວກັບພວກເຈົ້າວ່າເລື່ອງທັງໝົດນີ້ຕ້ອງ
ມາເຖິງຕາມທາງຝ່າຍເນື້ອໜັງ.
22 28 ແຕ່,ຈົ່ງເບິ່ງ,ທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກຕະ
ກຸນ,ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄົນທັງປວງ
ຈະຢູ່ຢ່າງປອດໄພໃນພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງ
ອິດສະຣາເອນຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າພວກ
ເຂົາຈະກ ກັບໃຈ.
22 29 ແລະ ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟຂໍຈົບ
ພຽງເທົ່ານີ້;ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ກ້າເວົ້າກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ອີກຕໍ່ໄປ.
22 30ດັ່ ງນັ້ນ, ພວກອ້າຍຂອງເຮົາເອີຍ,
ເຮົາ ຢາກໃຫ້ ພວກເຈົ້າພິຈາລະນາວ່າ
ເລື່ອງຊຶ່ງມີຂຽນໄວ້ໃນກ ແຜ່ນຈາລຶກທອງ
ເຫລືອງນີ້ ເປັນຄວາມຈິງ; ແລະມັນໃຫ້
ຖ້ອຍຄ�ວ່າມະນຸດຕ້ອງເຊື່ອຟັງພຣະບັນ
ຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ.
22 31ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງຄິດວ່າເຮົາ
ກັບບິດາຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ຖ້ອຍ
ຄ�ແລະສິດສອນສິ່ງເຫລົ່ານີ້.ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າ
ພວກເຈົ້າຈະເຊື່ອຟັງກ ພຣະບັນຍັດແລະ
ອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ,ພວກເຈົ້າຈະລອດ
ໃນວັນສຸດທ້າຍ.ແລະເປັນໄປດັ່ງນັ້ນ.ອາ
ແມນ.

 23ຂລກ6:26;
ແອວ1:3.

 ຄ2ນຟ28:19.
 ງ 2ນຟ26:6.
 24ກອມ6:4;

ມລກ4:2;
3ນຟ25:2.

 25ກຄມພອິດສະຣາເອນ—
ການເຕົ້າໂຮມຊາວ

ອິດສະຣາເອນ.
 ຂຄມພຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ.
 ຄພສສ23.
 26ກພນມ20:2;

ແອວ48:17;
ຄພ43:31;45:55;
88:110;101:28.
ຄມພມານ.

 ຂຢຄ5:76.

 ຄຄມພພັນປີ.
 28ກຄມພກັບໃຈ,ການກັບໃຈ;

ອະໄພ,ໃຫ້ອະໄພ.
 30ກ2ນຟ4:2.
 31ກມທ19:17.

ຄມພພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.



ບົດທີ1

ລີໄຮທ�ນາຍກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນແຫ່ງເສລີ
ພາບ—ລູກຫລານຂອງເພິ່ນຈະກະຈັດກະ
ຈາຍໄປແລະຈະຖືກລົງທັນຖ້າຫາກວ່າ
ພວກເຂົາປະຕິເສດພຣະຜູ້ ບໍລິສຸດຂອງ
ອິດສະຣາເອນ—ເພິ່ນຊັກຊວນພວກລູກ
ຊາຍຂອງເພິ່ນໃຫ້ສວມຍຸດທະພັນແຫ່ງ
ຄວາມຊອບທ�.ປະມານ588–570ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ສິດສອນ
ພວກອ້າຍຂອງຂ້າ ພະເຈົ້າ ແລ້ວ,ລີໄຮ
ກ ບິດາຂອງພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາ
ຫລາຍເລື່ອງອີກແລະໄດ້ທວນຄືນກັບ
ພວກເຂົາວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກະທ�
ສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ພຽງໃດສ�ລັບພວກເຂົາໃນ
ການນ�ພວກເຂົາອອກຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູ
ຊາເລັມ.
1 2ແລະ ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາເຖິງ
ກ ການກະບົດຂອງພວກເຂົາເວລາຢູ່ໃນຜືນ
ນ�ນັ້ນແລະພຣະເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່
ໄວ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະ
ບໍ່ຖືກກືນລົງໄປໃນທະເລ.
1 3ແລະ ເພິ່ ນໄ ດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາອີກ

ເຖິງແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາຊຶ່ງພວກເຂົາ
ໄດ້ຮັບ—ວ່າພຣະເຈົ້າມີຄວາມເມດຕາພຽງ
ໃດທີ່ໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ພວກເຮົາໜີ
ອອກຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມ.
1 4 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງເພິ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າພໍ່ໄດ້
ເຫັນກ ພາບນິມິດພາບໜຶ່ງ,ໃນພາບນັ້ນ
ພໍ່ຮູ້ວ່າຂ ເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຖືກທ�ລາຍແລ້ວ
ແລະຖ້າພວກເຮົາຍັງຢູ່ ໃນເມືອງເຢຣູ
ຊາເລັມພວກເຮົາກໍຈະຄ ຕາຍຄືກັນ.
1 5ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າທັງທີ່ມີຄວາມທຸກ,
ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຮັບກ ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�
ສັນຍາຊຶ່ງເປັນແຜ່ນດິນແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ຂ ປະ
ເສີດເລີດລ�ກວ່າແຜ່ນດິນອື່ນໃດທັງສິ້ນ;
ເປັນແຜ່ນດິນທີ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດ
ພັນທະສັນຍາກັບພໍ່ວ່າຈະເປັນແຜ່ນດິນ
ມູນມໍລະດົກຂອງລູກຫລານຂອງພໍ່.ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້ແຜ່ນດິນນີ້ເປັນ
ຄ ພັນທະສັນຍາກັບພໍ່ແລະກັບລູກຫລານ
ຂອງພໍ່ຕະຫລອດການ,ແລະກັບຄົນທັງ
ໝົດທີ່ພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະນ�
ອອກຈາກປະເທດອື່ນໆອີກ.
1 6ດັ່ງນັ້ນພໍ່,ລີໄຮ,ຈຶ່ງທ�ນາຍຕາມການ
ກະທ�ຂອງພຣະວິນຍານຊຶ່ງຢູ່ໃນພໍ່ວ່າຈະ
ກ ບໍ່ມີຜູ້ໃດເຂົ້າມາຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້ໄດ້ນອກ
ຈາກຈະເປັນພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

1 1ກຄມພປິຕຸ,ແຫ່ງປິຕຸ.
 2ກ1ນຟ18:9–20.
 4ກຄມພພາບນິມິດ.
 ຂ2ກສ24:14–15;

ຢມຢ44:2;

1ນຟ1:4;
ຮລມ8:20.

 ຄແອວ9:22.
 5ກຄມພແຜ່ນດິນ

ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.

 ຂອທ2:9–10.
 ຄຄມພພັນທະສັນຍາ.
 6ກ2ນຟ10:22.



ໜັງສືນີໄຟສະບັບທີສອງ
ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບການມໍລະນະກ�ຂອງລີໄຮ.ພວກອ້າຍຂອງນີໄຟກະບົດຕໍ່ເພິ່ນ.ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຕືອນນີໄຟໃຫ້ອອກໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.ການເດີນທາງຂອງເພິ່ນໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ແລະອື່ນໆ.



762ນີໄຟ1:7–12

ຊົງນ�ເຂົາມາເທົ່ານັ້ນ.
1 7ດັ່ງນັ້ນກ ແຜ່ນດິນນີ້ຈຶ່ງຖືກຕັ້ງໄວ້ເພື່ອ
ຄົນທີ່ ພຣະອົງ ຈະນ�ມາ.ແລະຖ້າຫາກ
ເປັນໄປວ່າພວກເຂົາຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງ
ຕາມພຣະບັນຍັດທີ່ປະທານໄວ້,ມັນຈະ
ເປັນແຜ່ນດິນແຫ່ງຂ ເສລີພາບສ�ລັບພວກ
ເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາຈະບໍ່ຖືກນ�ລົງໄປ
ເປັນຊະເລີຍ;ຖ້າຫາກເປັນເຊັ່ນນັ້ນ,ກໍເປັນ
ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍເພາະຖ້າຫາກຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍມີ ຢູ່ ທົ່ວໄປແຜ່ນດິນນີ້ຈະຖືກ
ຄ ສາບແຊ່ງໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ,ແຕ່ສ�ລັບຄົນ
ຊອບທ�ມັນຈະເປັນພອນຕະຫລອດການ.
1 8ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເປັນຄວາມສະຫລຽວ
ສະຫລາດທີ່ແຜ່ນດິນນີ້ໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ທີ່
ບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊາດອື່ນຮູ້ເພາະຈົ່ງເບິ່ງຫລາຍ
ປະຊາຊາດຈະເຂົ້າມາຢຽບຍ�ແຜ່ນດິນນີ້
ຈົນວ່າມັນບໍ່ມີບ່ອນເປັນມູນມໍລະດົກເລີຍ.
1 9ດັ່ງນັ້ນພໍ່,ລີໄຮ,ໄດ້ຮບັຄ�ສນັຍາວາ່
ກ ຕາບໃດຜູ້ທີ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງນ�
ອອກຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມຈະຮັກສາ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ,ພວກເຂົາຈະ
ຂ ຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້;ແລະພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາໃຫ້ພົ້ນຈາກ
ປະຊາຊາດອື່ນໆທັງສິ້ນ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ແຜ່ນດິນນີ້ເປັນຂອງຕົນແລະຖາ້ຫາກ
ເປັນໄປວ່າພວກເຂົາຈະຄ ຮັກສາພຣະບັນ
ຍັດຂອງພຣະອົງ,ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮບັພອນ
ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້,ແລະຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດບຽດ
ບຽນພວກເຂົາຫລືຈະເອົາແຜ່ນດິນຊຶ່ງ
ເປັນມູນມໍລະດົກຂອງພວກເຂົາໄປແລະ
ພວກເຂົາຈະຢູ່ຢ່າງປອດໄພຕະຫລອດໄປ.

1 10 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເມື່ອເວລານັ້ນມາເຖິງທີ່
ພວກເຂົາຈະເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອ
ຖື,ຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ຮັບພອນອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ—
ໂດຍມີຄວາມຮູ້ເຖິງການສ້າງໂລກແລະ
ມະນຸດທັງປວງຮູ້ເຖິງວຽກງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ແລະໜ້າອັດສະຈັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຕັ້ງແຕ່ການສ້າງໂລກ,ມີອ�ນາດທີ່ປະທານ
ໃຫ້ພວກເຂົາເພື່ອເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງດ້ວຍ
ສັດທາ;ມີພຣະບັນຍັດທຸກປະການຕັ້ງແຕ່
ຕົ້ນ,ແລະໄດ້ຮັບການນ�ມາໂດຍພຣະ
ກະລຸນາທິຄຸນອັນຫາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາ
ສູ່ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາອັນມີຄຸນຄ່ານີ້—
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ຂໍເວົ້າວ່າຖ້າຫາກວັນນັ້ນມາເຖິງ
ທີ່ພວກເຂົາຈະປະຕິເສດພຣະຜູ້ບໍລິສຸດ
ຂອງອິດສະຣາເອນ,ກ ພຣະເມຊີອາອົງແທ້
ຈິງ,ຊຶ່ງເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຂົາແລະ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ການພິ
ພາກສາອັນທ່ຽງທ�ຂອງພຣະອົງຈະຢູ່ເທິງ
ພວກເຂົາ.
1 11 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງຈະຊົງນ�ກ ປະ
ຊາຊາດອື່ນໆມາຫາພວກເຂົາ,ແລະພຣະ
ອົງຈະປະທານອ�ນາດໃຫ້ແກ່ພວກນັ້ນ,
ແລະພຣະອົງຈະເອົາແຜ່ນດິນທີ່ເປັນຂອງ
ພວກເຂົາໄປຈາກພວກເຂົາ,ແລະພຣະອົງ
ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຂ ກະຈັດກະຈາຍໄປ
ແລະຖືກລົງທັນ.
1 12 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ເມື່ອລຸ້ນໜຶ່ງຜ່ານໄປ
ເຖິງອີກລຸ້ນໜຶ່ງ,ມັນຈະເກີດມີກ ການນອງ
ເລືອດແລະຈະມີການມາຢ້ຽມຢາມຄັ້ງຍິ່ງ
ໃຫຍ່ໃນບັນດາພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນ,ລູກຂອງ

 7ກມຊຢ29:32;
ແອວ46:10,20.

 ຂ2ນຟ10:11.
ຄມພເສລີພາບ.

 ຄແອວ45:10–14,16;
ມມ1:17;

ອທ2:8–12.
 9ກ2ນຟ4:4;

ແອວ9:13.
 ຂພບຍ29:9.
 ຄຄມພເຊື່ອຟັງ,ການ

ເຊື່ອຟັງ,ຟັງຄວາມ.

 10ກຄມພພຣະເມຊີອາ.
 11ກ1ນຟ13:12–20;

ມມ5:19–20.
 ຂ1ນຟ22:7.
 12ກມມ1:11–19;4:11.
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ພໍ່,ພໍ່ຢາກໃຫ້ລູກຈື່ຈ�ໄວ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພໍ່
ຢາກໃຫ້ລູກເຊື່ອຟັງຄ�ເວົ້າຂອງພໍ່.
1 13 ໂອ້ , ໃ ຫ້ລູກຕື່ນ ;  ຕື່ນຈາກການ
ນອນຫລັບຢ່າງແຈບຈົມນັ້ນເຖີດ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນຈາກການນອນຫລັບຂອງ
ກ ນະລົກແລະສັ່ນຂ ສາຍໂສ້ອັນເປັນຕາ
ຢ້ານຊຶ່ງຜູກມັດລູກໃຫ້ຫລຸດອອກຊຶ່ງເປັນ
ສາຍໂສ້ທີ່ຜູກມັດລູກຫລານມະນຸດ,ຊຶ່ງນ�
ພວກເຂົາລົງໄປເປັນຊະເລີຍໃນຄ ເຫວເລິກ
ແຫ່ງຄວາມທຸກທໍລະມານແລະວິບັດຊົ່ວນິ
ລັນດອນ.
1 14 ຈົ່ງຕື່ນເຖີດແລະຈົ່ງລຸກຂຶ້ນຈາກພື້ນ
ດິນ,ແລະຟັງຄ�ເວົ້າຂອງກ ພໍ່ທີ່ກ�ລັງສັ່ນ
ຢູ່ຊຶ່ງໃນບໍ່ຊ້າລູກຈະຕ້ອງເອົາແຂນຂາໄປ
ວາງໄວ້ໃນຂ ຫລຸມສົບອັນເຢັນແລະງຽບ
ສະຫງັດຊຶ່ງຈາກບ່ອນນັ້ນບໍ່ມີຜູ້ເດີນທາງ
ຄົນໃດກັບມາໄດ້;ແລະອີກບໍ່ພໍເທົ່າໃດມື້ພໍ່
ກໍຈະໄປຕາມຄ ທາງຂອງມວນໂລກທັງປວງ
ແລ້ວ.
1 15 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ ໄຖ່
ຈິດວິນຍານຂອງພໍ່ຈາກນະລົກ;ພໍ່ໄດ້ເຫັນ
ລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງແລະພໍ່ໄດ້
ຖືກລ້ອມໄວ້ ໃນອ້ອມຂ ພຣະພາຫາແຫ່ງ
ຄ ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຊົ່ວນິລັນດອນ.
1 16 ແລະພໍ່ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ລູກຈື່ຈ�
ທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກ ຂໍ້ກ�ນົດແລະການ
ພິພາກສາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້
ແມ່ນຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງຈິດວິນຍານຂອງ

ພໍ່ມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ.
1 17 ໃຈ ຂອງພໍ່ຖືກຖ່ວງລົງເພາະຄວາມ
ເສົ້າສະຫລົດໃຈເປັນບາງຄັ້ງ,ເພາະພໍ່ຢ້ານ
ກົວຄວາມແຂງກະດ້າງເພາະໃຈຂອງລູກ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງລູກ
ຈະສະເດັດມາດ້ວຍຄວາມສົມບູນແຫ່ງ
ກ ພຣະພິໂລດໃຫ້ລູກຈົນວ່າລູກຖືກຂ ຕັດ
ອອກແລະຖືກທ�ລາຍຕະຫລອດການ;
1 18ຫລືວ່າ,ຄ�ສາບແຊ່ງຈະມາເຖິງລູກ
ເປັນເວລາກ ຫລາຍລຸ້ນຄົນ;ແລະລູກຈະ
ຖືກຢ້ຽມຢາມດ້ວຍດາບແລະດ້ວຍຄວາມ
ອຶດຢາກ,ແລະຖືກກຽດຊັງ,ແລະນ�ໄປ
ຕາມຄວາມປະສົງແລະເປັນຊະເລີຍຂອງ
ຂ ມານ.
1 19 ໂອ້ ລູກຂອງພໍ່, ເພື່ອວ່າສິ່ງເຫລົ່າ
ນີ້ ຈະ ບໍ່ ໄດ້ມາເຖິງລູກ, ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ລູກ
ໄດ້ເປັນຜູ້ຖືກຄັດເລືອກແລະເປັນທີ່ຊົງ
ກ ໂປດປານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ແຕ່ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງຈະສ�ເລັດ;
ເພາະຂ ທາງຂອງພຣະອົງເປັນທາງທີ່ຊອບ
ທ�ຕະຫລອດໄປ.
1 20 ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ:ກ ຕາບໃດ
ທີ່ເຈົ້າຈະຮັກສາຂ ບັນຍັດຂອງເຮົາເຈົ້າຈະ
ຄ ຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນັ້ນ;ແຕ່ຕາບໃດ
ທີ່ເຈົ້າຈະບໍ່ຮັກສາບັນຍັດຂອງເຮົາເຈົ້າຈະ
ຖືກຕັດອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງເຮົາ.
1 21 ແລະບັດນີ້,ເພື່ອຈິດວິນຍານຂອງພໍ່
ຈະມີຄວາມປິຕິຍິນດີໃນລູກ,ແລະເພື່ອໃຈ

 13ກຄມພນະລົກ.
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 ຄ1ນຟ15:28–30;

ຮລມ3:29–30.
 14ກຄມພພໍ່ແມ່,ບິດາມານດາ.
 ຂຄມພຄວາມຕາຍ

ທາງຮ່າງກາຍ.
 ຄຢຊ23:14.
 15ກແອວ36:28.

ຄມພຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.

 ຂຢຄ6:5;
ແອວ5:33;
3ນຟ9:14.

 ຄຣມ8:39.
ຄມພຮັກ,ຄວາມຮັກ.

 16ກພບຍ4:5–8;
2ນຟ5:10–11.

 17ກ2ນຟ5:21–24;
ແອວ3:6–19.

 ຂມຊຢ12:8.

 18ກ1ນຟ12:20–23.
 ຂຄມພມານ.
 19ກຄມພຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກ.
 ຂຮສອ14:9.
 20ກຈຣ1:9;ມຊຢ1:6–7;

ແອວ9:13–14.
 ຂລລວ26:3–14;

ຢອ2:23–26.
 ຄພສສ67:6;

ມຊຢ2:21–25.
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ຂອງພໍ່ຈະຈາກໂລກນີ້ໄປດ້ວຍຄວາມຍິນ
ດີ,ເພື່ອພໍ່ຈະບໍ່ຖືກນ�ລົງສູ່ຫລຸມສົບດ້ວຍ
ຄວາມໂສກເສົ້າແລະຄວາມເສົ້າສະຫລົດ
ໃຈ,ສະນັ້ນຈົ່ງລຸກຂຶ້ນຈາກພື້ນດິນ,ລູກ
ຂອງພໍ່,ແລະເປັນກ ບຸລຸດ,ແລະຈົ່ງຕັ້ງໃຈ
ຂ ເດັດດ່ຽວແລະໃຈດຽວ,ສາມັກຄີກັນໃນ
ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເພື່ອລູກຈະບໍ່ໄດ້ລົງໄປສູ່
ຄວາມເປັນຊະເລີຍ;
1 22 ເພື່ອລູກຈະບໍ່ຖືກສາບແຊ່ງດ້ວຍຄ�
ສາບແຊ່ງຢ່າງສາຫັດ;ແລະເພື່ອລູກຈະບໍ່
ກໍ່ຄວາມບໍ່ພໍພຣະໄທຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ກ ທ່ຽງ
ທ�ໃຫ້ເກີດກັບລູກຈົນໄປສູ່ຄວາມພິນາດ
ອີກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄວາມພິນາດນິລັນດອນ
ຂອງທັງຈິດວິນຍານແລະຮ່າງກາຍ.
1 23ຕື່ນເຖີດ,ລູກຂອງພໍ່;ຈົ່ງຖືກ ຍຸດທະ
ພັນແຫ່ງຄວາມຊອບທ�.ສັ່ນສາຍໂສ້ທີ່ຜູກ
ມັດລູກໃຫ້ຫລຸດອອກ,ແລະອອກມາຈາກ
ການປິດບັງ,ແລະຈົ່ງລຸກຂຶ້ນຈາກພື້ນດິນ.
1 24 ຈົ່ງຢ່າກະບົດຕໍ່ນ້ອງຊາຍຂອງລູກອີກ
ຕໍ່ໄປ,ຊຶ່ງຄວາມຄິດເຫັນຂອງລາວປະເສີດ,
ແລະເປັນຜູ້ຮັກສາພຣະບັນຍັດມາຕັ້ງແຕ່
ເວລາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ອອກຈາກເມືອງເຢຣູ
ຊາເລັມ;ແລະເປັນເຄື່ອງມືໃນພຣະຫັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າໃນການນ�ພວກເຮົາມາຫາ
ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ,ເພາະຖ້າບໍ່ແມ່ນ
ຍ້ອນລາວແລ້ວ,ພວກເຮົາກໍຕ້ອງຕາຍ
ເພາະກ ຄວາມຫິວຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານ;ເຖິງປານນັ້ນ,ລູກຍັງພະຍາຍາມ
ຈະຂ ເອົາຊີວິດຂອງລາວ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ລາວໄດ້ທົນຮັບເອົາຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ
ຫລາຍເພາະລູກ.

1 25 ແລະພໍ່ຢ້ານກົວແລະຕົວສັ່ນຫລາຍ
ເພາະລູກ,ຍ້ອນຢ້ານວ່າລູກຈະລ�ບາກ
ອີກ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຫາວ່າລາວພະຍາ
ຍາມຊອກຫາອ�ນາດແລະກ ສິດອ�ນາດ
ເໜືອກວ່າລູກ;ແຕ່ພໍ່ຮູ້ວ່າລາວບໍ່ໄດ້ພະຍາ
ຍາມຊອກຫາອ�ນາດແລະສິດອ�ນາດ
ເໜືອກວ່າລູກເລີຍ,ແຕ່ລາວພະຍາຍາມ
ຊອກຫາລັດສະໝີພາບຂອງພຣະເຈົ້າແລະ
ຄວາມຜາສຸກນິລັນດອນຂອງລູກເອງ.
1 26 ແລະລູກໄດ້ຈົ່ມເພາະລາວກົງໄປກົງ
ມາກັບລູກ.ລູກເວົ້າວ່າລາວໄດ້ໃຊ້ກ ຄວາມ
ຮຸນແຮງ;ລູກເວົ້າວ່າລາວໄດ້ຮ້າຍໃຫ້ລູກ;
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄວາມຮຸນແຮງຂອງລາວເປັນ
ຄວາມຮຸນແຮງຂອງອ�ນາດແຫ່ງພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່ກັບລາວ;ແລະສິ່ງທີ່
ລູກເອີ້ນວ່າໃຈຮ້າຍນັ້ນຄືຄວາມຈິງຕາມ
ທີ່ຢູ່ໃນພຣະເຈົ້າຊຶ່ງລາວບັງຄັບບໍ່ໄດ້,ຊຶ່ງ
ລາວໄດ້ສະແດງໃຫ້ປະຈັກຢ່າງອາດຫານ
ເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງລູກ.
1 27 ແລະມັນຈຶ່ງຈ�ເປັນທີ່ກ ອ�ນາດຂອງ
ພຣະເຈົ້າຕ້ອງຢູ່ກັບລາວ,ເຖິງແມ່ນກັບຄ�
ສັ່ງຂອງລາວທີ່ລູກຈະຕ້ອງເຊື່ອຟັງ.ແຕ່
ຈົ່ງເບິ່ງ,ບໍ່ແມ່ນລາວ,ແຕ່ແມ່ນຂ ພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່ກັບລາວທີ່
ຄ ເປີດປາກຂອງລາວໃຫ້ເວົ້າຊຶ່ງລາວປິດບໍ່
ໄດ້.
1 28 ແລະບັດນີ້ລູກຂອງພໍ່,ເລມັນ,ແລະ
ເລມູເອນແລະແຊມກໍຄື ກັນ,ແລະລູກ
ຂອງພໍ່ຜູ້ເປັນລູກຂອງອິດຊະມາເອນກໍ
ເໝືອນກັນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກລູກຈະເຊື່ອ
ຟັງສຽງຂອງນີໄຟລູກຈະບໍ່ຕາຍ.ແລະ

 21ກ1ຊມອ4:9;
1ກສ2:2.

 ຂມຊ7:18.
 22ກຄພ3:4.
 23ກອຟຊ6:11–17.

 24ກ1ນຟ16:32.
 ຂ1ນຟ16:37.
 25ກປຖກ37:9–11.
 26ກສພສ15:10;

1ນຟ16:2;

ມຣນ9:4;
ຄພ121:41–43.

 27ກ1ນຟ17:48.
 ຂຄພ121:43.
 ຄຄພ33:8.
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 28ກຄມພສິດທິຂອງອ້າຍກົກ.
 29ກອຣຮ1:3.
 30ກ1ນຟ4:20,35.

 31ກ2ນຟ5:6.
2 1ກ1ນຟ18:7.
 4ກ2ນຟ11:3;

ຢຄ7:5.

ຖ້າຫາກລູກເຊື່ອຟັງຄວາມລາວພໍ່ຈະໃຫ້
ກ ພອນແກ່ລູກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນພອນປະ
ການທ�ອິດຂອງພໍ່.
1 29 ແຕ່ຖ້າຫາກລູກບໍ່ເຊື່ອຟັງຄວາມຂອງ
ລາວພໍ່ຈະເອົາພອນປະການກ ທ�ອິດຂອງ
ພໍ່ໄປ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນພອນປະການທ�
ອິດຂອງພໍ່,ແລະມັນຈະຢູ່ກັບລາວ.
1 30 ແລະບັດນີ້,ໂຊຣ�,ຂ້າພະເຈົ້າຢາກ
ເວົ້າກັບເຈົ້າວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າເປັນກ ຄົນໃຊ້
ຂອງລາບານ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເຈົ້າຍັງ
ຖືກພາອອກມາຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມ,
ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າເຈົ້າເປັນເພື່ອນທີ່
ແທ້ຈິງຂອງນີໄຟ,ລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຕະຫລອດໄປ.
1 31ດັ່ງນັ້ນ, ເພາະວ່າເຈົ້າເປັນຄົນຊື່ສັດ
ຕະຫລອດມາລູກຫລານຂອງເຈົ້າຈະໄດ້
ຮັບພອນກ ພ້ອມກັບລູກຫລານຂອງລາວ
ພວກເຂົາຈະຢູ່ດ້ວຍຄວາມຮຸ່ງເຮືອງຍາວ
ນານໃນແຜ່ນດິນນີ້ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດນອກ
ຈາກຈະເປັນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໃນບັນດາ
ພວກເຂົາທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຫລືລົບ
ກວນຄວາມຮຸ່ງເຮືອງຂອງພວກເຂົາໃນ
ແຜ່ນດິນນີ້ຕະຫລອດໄປ.
1 32ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກເຈົ້າຈະຮັກສາພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະຕັ້ງແຜ່ນດິນນີ້ໄວ້ເພື່ອຄວາມໝັ້ນ
ຄົງຂອງລູກຫລານຂອງເຈົ້າກັບລູກຫລານ
ຂອງລູກຂ້າພະເຈົ້າ.

ບົດທີ2

ການໄຖ່ມາເຖິງໂດຍຜ່ານທາງພຣະເມຊີ
ອາຜູ້ ບໍ ລິ ສຸດ—ອິດສະລະພາບໃນການ

ເລືອກ(ອ�ເພີໃຈ)ເປັນສິ່ງສ�ຄັນຫລາຍທີ່
ມີຢູ່ແລະດ�ເນີນຕໍ່ໄປ—ອາດາມຕົກເພື່ອ
ມະນຸດຈະໄດ້ເປັນຢູ່—ມະນຸດມີສິດທີ່ຈະ
ເລືອກເສລີພາບແລະຊີວິດນິລັນດອນ.
ປະມານ588–570ປີກ່ອນຄ.ສ.

2 1ແລະບັດນີ້ຢາໂຄບພໍ່ຂໍເວົ້າກັບລູກວາ່:
ລູກເປັນກ ລູກຄົນທ�ອິດຂອງພໍ່ໃນວນັແຫ່ງ
ຄວາມທຸກຂອງພໍ່ຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນໄວເດັກຂອງລູກ,
ລູກໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຍາກລ�ບາກແລະ
ຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈມາຫລາຍເພາະ
ຄວາມຫຍາບຄາຍຂອງພວກອ້າຍຂອງລູກ.
2 2 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຢາໂຄບລູກຄົນທ�
ອິດຂອງພໍ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ລູກ
ຍັງຮູ້ ເຖິງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າ;
ແລະພຣະອົງໄດ້ຕັ້ງຄວາມທຸກຂອງລູກໄວ້
ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກ.
2 3ດັ່ງນັ້ນ, ຈິດວິນຍານຂອງລູກຈະໄດ້
ຮັບພອນ,ແລະລູກຈະຢູ່ຢ່າງປອດໄພກັບ
ນີໄຟອ້າຍຂອງລູກ,ແລະລູກຈະໃຊ້ວັນ
ເວລາຂອງລູກໄປໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ
ຂອງລູກ.ດັ່ງນັ້ນ,ພໍ່ຮູ້ວ່າລູກຖືກໄຖ່ແລ້ວ
ເພາະຄວາມຊອບທ�ຂອງພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງ
ລູກ,ເພາະລູກເຫັນແລ້ວວ່າໃນຄວາມ
ສົມບູນແຫ່ງເວລາພຣະອົງຈະສະເດັດມາ
ເພື່ອນ�ຄວາມລອດມາໃຫ້ມະນຸດ.
2 4ແລະລູກໄດ້ກ ເຫັນລັດສະໝີພາບຂອງ
ພຣະອົງແລ້ວໃນໄວເດັກຂອງລູກ;ດັ່ງນັ້ນ,
ລູກໄດ້ຮັບພອນຄືກັນກັບຄົນທີ່ພຣະອົງ
ຈະປະຕິບັດຕໍ່ໃນເນື້ອໜັງ;ເພາະພຣະວິນ
ຍານເປັນເໝືອນກັນເຊັ່ນມື້ວານນີ້,ມື້ນີ້
ແລະຕະຫລອດການ.ແລະເສັ້ນທາງຖືກ
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ຕຽມໄວ້ຕັ້ງແຕ່ການຕົກຂອງມະນຸດ,ແລະ
ຄວາມລອດເປັນຂອງໃຫ້ຂ ລ້າໆ.
2 5ແລະມະນຸດໄດ້ຮັບການແນະນ�ຢ່າງ
ພຽງພໍຈົນກ ຮູ້ຈັກຄວາມດີຈາກຄວາມຊົ່ວ.
ແລະມີກົດໃຫ້ມະນຸດແລະໂດຍທາງກົດ
ບໍ່ມີເນື້ອໜັງອັນໃດທີ່ຂ ຖືກຕ້ອງ;ຫລືໂດຍ
ທາງກົດມະນຸດຍ່ອມຖືກຕັດຄ ອອກ.ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ໂດຍກົດທາງຝ່າຍໂລກພວກ
ເຂົາໄດ້ຖືກຕັດອອກແລະໂດຍກົດທາງ
ຝ່າຍວິນຍານພວກເຂົາຈຶ່ງຕາຍຈາກສິ່ງທີ່
ດີແລະກາຍມາເປັນຄົນເສົ້າສະຫລົດໃຈ
ຕະຫລອດໄປ.
2 6ດັ່ງນັ້ນ,ກ ການໄຖ່ຈຶ່ງມາເຖິງໂດຍຜ່ານ
ທາງຂ ພຣະເມຊີອາຜູ້ບໍລິສຸດ;ເພາະພຣະ
ອົງເຕັມໄປດ້ວຍຄ ພຣະຄຸນແລະຄວາມ
ຈິງ.
2 7ຈົ່ງເບິ່ງ, ພຣະອົງໄດ້ຖວາຍພຣະອົງ
ເອງໃຫ້ເປັນກ ເຄື່ອງບູຊາເພື່ອບາບ,ເພື່ອ
ຕອບທີ່ສຸດຂອງກົດໃຫ້ຄົນທັງປວງຜູ້ມີໃຈ
ທີ່ຊອກຊ�ແລະມີວິນຍານທີ່ສ�ນຶກຜິດ;
ແລະຈະຕອບຂ ທີ່ສຸດຂອງກົດໃຫ້ໃຜອີກບໍ່
ໄດ້.
2 8ດັ່ງນັ້ນ,ມັນສ�ຄັນພຽງໃດທີ່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ຜູ້ອາໄສຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ

ບໍ່ມີເນື້ອໜັງໃດຈະຢູ່ໃນທີ່ປະທັບຂອງພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ກ ນອກຈາກເປັນຜ່ານທາງພຣະຄຸນ
ຄວາມດີ,ແລະພຣະເມດຕາ,ແລະພຣະ
ຄຸນຂອງພຣະເມຊີອາຜູ້ບໍລິສຸດຜູ້ໄດ້ມອບ
ຊີວິດຂອງພຣະອົງຕາມທາງແຫ່ງເນື້ອໜງັ
ແລະຮັບເອົາມັນອີກໂດຍອ�ນາດຂອງ
ພຣະວິນຍານ,ເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ເກີດຂ ການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຄົນຕາຍ
ໂດຍເປັນຜູ້ທ�ອິດທີ່ຈະລຸກຂຶ້ນມາ.
2 9ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະອົງຈຶ່ງເປັນຜົນທ�ອິດໃຫ້
ແກ່ພຣະເຈົ້າເພາະພຣະອົງຈະກ ວິງວອນ
ແທນລູກຫລານມະນຸດທັງປວງ;ແລະຄົນ
ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງເທົ່ານັ້ນຈະລອດ.
2 10 ແລະເປັນເພາະການກ ວິງວອນແທນ
ທຸກໆຄົນ,ມະນຸດທັງປວງຍ່ອມມາຫາພຣະ
ເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາຢືນຢູ່ໃນທີ່ປະທັບ
ຂອງພຣະອົງເພື່ອຮັບຂ ການພິພາກສາ
ຂອງພຣະອົງຕາມຄວາມຈິງແລະຄ ຄວາມ
ບໍລິສຸດຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພຣະອົງ.ດັ່ງນັ້ນ,ທີ່ສຸດ
ຂອງກົດຊຶ່ງພຣະຜູ້ບໍລິສຸດປະທານໄວ້ໃຫ້
ເພື່ອການລົງໂທດຊຶ່ງມີຕິດຢູ່ນັ້ນ,ຊຶ່ງໂທດ
ທີ່ມີຕິດຢູ່ນັ້ນເປັນສິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບສິ່ງທີ່
ເປັນຄວາມສຸກຊຶ່ງມີຕິດຢູ່ເພື່ອຕອບທີ່ສຸດ
ຂອງງ ການຊົດໃຊ້—
2 11 ເພາະມັນຈ�ເປັນວ່າຕ້ອງມີກ ການ

 4ຂຄມພພຣະຄຸນ.
 5ກມຣນ7:16.
 ຂຣມ3:20;

2ນຟ25:23;
ແອວ42:12–16.
ຄມພຮັບຮອງ,
ການຮັບຮອງ.

 ຄ1ນຟ10:6;
2ນຟ9:6–38;
ແອວ11:40–45;12:16,
24;42:6–11;
ຮລມ14:15–18.

 6ກ1ນຟ10:6;
2ນຟ25:20;

ແອວ12:22–25.
ຄມພແຜນແຫ່ງການໄຖ່.

 ຂຄມພພຣະເມຊີອາ.
 ຄຢຮ1:14,17;

ມຊ1:6.
 7ກຄມພຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.
 ຂຣມ10:4.
 8ກ2ນຟ25:20;31:21;

ມຊຢ4:8;5:8;
ແອວ38:9.

 ຂ1ກຣທ15:20;
ແອວ7:12;12:24–25;
42:23.
ຄມພການຟື້ນຄືນພຣະ

ຊົນ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດ.
 9ກອຊຢ53;

ມຊຢ14:12;15:8–9.
 10ກຄມພພຣະຜູ້ໄຖ່.
 ຂຄມພພິພາກສາ,ການ

ພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.
 ຄຄມພສັກສິດ,

ຄວາມສັກສິດ.
 ງ 2ນຟ9:7,21–22,26;

ແອວ22:14;33:22;34:9.
 11ກຄພ29:39;122:5–9.

ຄມພຍາກລ�ບາກ,
ຄວາມຍາກລ�ບາກ.
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ກົງກັນຂ້າມໃນທຸກຢ່າງ. ລູກຄົນທ�ອິດ
ຂອງພໍ່ທີ່ໄດ້ເກີດໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ
ເອີຍ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ
ຊອບທ�ບໍ່ໄດ້,ບໍ່ມີທັງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ບໍ່
ມີທັງຄວາມບໍລິສຸດຫລືຄວາມທຸກທໍລະ
ມານ, ບໍ່ມີທັງ ຄວາມດີ ຫລື ຄວາມຊົ່ວ.
ດັ່ງນັ້ນ,ທຸກຢ່າງຈຶ່ງຈ�ເປັນຈະຕ້ອງສານ
ປະກອບເຂົ້າກັນເປັນອັນດຽວ;ດັ່ງນັ້ນຖ້າ
ຫາກມັນເປັນອັນດຽວກັນມັນກໍຈະຕ້ອງຢູ່
ຄືກັນກັບຕາຍໂດຍບໍ່ມີຊີວິດ,ທັງບໍ່ມີຄວາມ
ຕາຍຫລືຄວາມເນົ່າເປື່ອຍຫລືຄວາມບໍ່
ເນົ່າເປື່ອຍ,ຄວາມສຸກຫລືຄວາມທຸກທໍລະ
ມານ,ທັງຄວາມຮູ້ສຶກຫລືຄວາມບໍ່ຮູ້ສຶກ.
2 12ດັ່ງນັ້ນ,ມັນຈະຕ້ອງຖືກສ້າງຂຶ້ນສ�
ລັບສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າ;ດັ່ງນັ້ນຈະບໍ່ມີກ ຈຸດ
ປະສົງໃນທີ່ສຸດຂອງການສ້າງມັນ.ດັ່ງນັ້ນ,
ສິ່ງ ນີ້ ຈ�ຕ້ອງທ�ລາຍຄວາມສະຫລຽວ
ສະຫລາດຂອງພຣະເຈົ້າແລະຈຸດປະສົງ
ອັນເປັນນິລັນດອນຂອງພຣະອົງ,ແລະ
ອ�ນາດ, ແລະຄວາມເມດຕາ,ແລະ
ຂ ຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະເຈົ້ານ�ອີກ.
2 13 ແລະຖ້າຫາກຈະເວົ້າວ່າກ ບໍ່ມີກົດ,
ລູກຈະເວົ້າອີກວ່າບໍ່ມີບາບ.ຖ້າຫາກລູກ
ຈະເວົ້າວ່າບໍ່ມີບາບລູກຈະເວົ້າອີກວ່າບໍ່ມີ
ຄວາມຊອບທ�.ແລະຖ້າຫາກບໍ່ມີຄວາມ
ຊອບທ�ກໍບໍ່ມີຄວາມສຸກ.ແລະຖ້າຫາກບໍ່
ມີຄວາມຊອບທ�ຫລືຄວາມສຸກກໍບໍ່ມີໂທດ
ຫລືຄວາມທຸກທໍລະມານ.ແລະຖ້າຫາກ
ບໍ່ມີສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຂ ກໍບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ.ແລະຖ້າ

ຫາກບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ,ພວກເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ເປັນຢູ່,
ທັງໂລກກໍບໍ່ມີຢູ່;ເພາະຈະມີການສ້າງສິ່ງ
ຕ່າງໆບໍ່ໄດ້,ທັງຈະກະທ�ຫລືຈະຖືກກະ
ທ�ບໍ່ໄດ້;ດັ່ງນັ້ນ,ທຸກຢ່າງຕ້ອງຫາຍໄປ.
2 14 ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ເວົ້າເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ກັບລູກເພື່ອຜົນປະໂຫຍດແລະ
ການຮຽນຮູ້ຂອງລູກເພາະວ່າມີພຣະເຈົ້າ
ແລະພຣະອົງໄດ້ກ ສ້າງທຸກຢ່າງ,ທັງຟ້າ
ສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ,ແລະທຸກ
ຢ່າງທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນ,ທັງສິ່ງທີ່ໄດ້ກະທ�ແລະ
ສິ່ງທີ່ຈະຖືກຂ ກະທ�.
2 15 ແລະເພື່ອນ�ມາຊຶ່ງກ ຈຸດປະສົງອັນ
ເປັນນິລັນດອນຂອງພຣະອົງໃນທີ່ສຸດຂອງ
ມະນຸດຫລັງຈາກພຣະອົງໄດ້ສ້າງບິດາ
ມານດາຜູ້ທ�ອິດຂອງພວກເຮົາ,ແລະສັດ
ໃນທົ່ງແລະນົກໃນອາກາດແລ້ວ,ແລະ
ໂດຍສະຫລຸບ,ທຸກຢ່າງທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ,
ຈ�ເປັນຕ້ອງມີການກົງກັນຂ້າມເຖິງວ່າ
ຂ ໝາກໄມ້ຄ ທີ່ຕ້ອງຫ້າມຍັງກົງກັນຂ້າມກັບ
ງ ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ;ຢ່າງໜຶ່ງຫວານແລະ
ອີກຢ່າງໜຶ່ງຂົມ.
2 16ດັ່ງນັ້ນ, ອົງພຣະຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າຈຶ່ງ
ປະທານໃຫ້ມະນຸດເພື່ອພວກເຂົາຈະກ ກະ
ທ�ດ້ວຍຕົວເອງ.ດັ່ງນັ້ນ,ມະນຸດກະທ�
ດ້ວຍຕົວເອງບໍ່ໄດ້ນອກຈາກຈະເປັນໄປ
ເພື່ອພວກເຂົາຖືກຂ ຊັກຈູງໂດຍຢ່າງໜຶ່ງ
ຫລືອີກຢ່າງໜຶ່ງ.
2 17 ແລະພໍ່,ລີໄຮຕາມເລື່ອງທີ່ອ່ານມາ
ແລ້ວພໍ່ຈ�ຕ້ອງຄິດວ່າກ ທູດຂອງພຣະເຈົ້າ

 12ກຄພ88:25–26.
ຄມພແຜ່ນດິນໂລກ—ໄດ້
ຖືກສ້າງຂຶ້ນສ�ລັບມະນຸດ.

 ຂຄມພຍຸດຕິທ�,
ຄວາມຍຸດຕິທ�.

 13ກ2ນຟ9:25.
 ຂແອວ42:13.
 14ກຄມພສ້າງ,ການສ້າງ.

 ຂຄພ93:30.
 15ກອຊຢ45:18;

ແອວ42:26;
ມຊ1:31,39.

 ຂປຖກ3:6;
ແອວ12:21–23.

 ຄປຖກ2:16–17;
ມຊ3:17.

 ງ ປຖກ2:9;
1ນຟ15:22,36;
ແອວ32:40.

 16ກ2ນຟ10:23;
ແອວ12:31.
ຄມພອ�ເພີໃຈ.

 ຂຄພ29:39–40.
 17ກຄມພມານ.
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ໄດ້ຂ ຕົກຈາກສະຫວັນຕາມເລື່ອງທີ່ໄດ້ບັນ
ທຶກໄວ້; ດັ່ງນັ້ນ , ລາວຈຶ່ງກາຍເປັນມານ
ໂດຍສະແຫວງຫາແຕ່ສິ່ງທີ່ຊົ່ວຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.
2 18 ແລະ ເນື່ອງ ຈາກ ລາວ ຕົກ ຈາກ
ສະຫວັນແລະເສົ້າສະຫລົດໃຈຕະຫລອດ
ໄປ,ລາວຈຶ່ງກ ສະແຫວງຫາຄວາມທຸກຍາກ
ໃຫ້ມະນຸດຊາດທັງປວງອີກ.ດັ່ງນັ້ນ,ລາວ
ໄດ້ກ່າວກັບຂ ເອວາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ
ງູເຫົ່າຕົວນັ້ນ,ຜູ້ເປັນມານ,ຊຶ່ງເປັນບິດາ
ຂອງຄ ຄວາມຂີ້ຕົວະທັງປວງ.ດັ່ງນັ້ນ,ມັນ
ໄດ້ກ່າວວ່າ:ຈົ່ງກິນໝາກໄມ້ທີ່ຕ້ອງຫ້າມ
ເສຍ,ແລ້ວເຈົ້າຈະບໍ່ຕາຍ,ແຕ່ເຈົ້າຈະເປັນ
ເໝືອນດັ່ງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງງ ຮູ້ຄວາມດີແລະ
ຄວາມຊົ່ວ.
2 19 ແລະຫລັງຈາກອາດາມແລະເອວາ
ກ ຮັບສ່ວນໝາກໄມ້ທີ່ຕ້ອງຫ້າມແລ້ວເຂົາ
ທັງສອງຖືກໄລ່ອອກຈາກຂ ສວນເອເດນ
ໃຫ້ໄປໄຖດິນ.
2 20 ແລະ ເຂົາທັງສອງໄດ້ມີລູກຫລານ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນກ ຄອບຄົວຂອງແຜ່ນດິນ
ໂລກທັງໝົດ.
2 21 ແລະ ວັນ ເວລາ ຂອງ ລູກ ຫລານ
ກ ມະນຸດໄດ້ຖືກຍືດ ຍາວອອກໄປ,ຕາມ
ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ຂ ກັບໃຈໃນເວລາທີ່ຢູ່ໃນເນື້ອໜັງ;
ດັ່ງນັ້ນ,ສະພາບຂອງພວກເຂົາກາຍເປັນ

ສະພາບຂອງຄ ການທົດລອງ,ແລະເວລາ
ຂອງພວກເຂົາຖືກເຮັດໃຫ້ດົນນານອອກ
ໄປຕາມພຣະບັນຍັດ,ຊຶ່ງອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າປະທານໃຫ້ລູກຫລານມະນຸດ.ເພາະ
ພຣະອົງປະທານພຣະບັນຍັດວ່າມະນຸດ
ທັງປວງຕ້ອງກັບໃຈ;ເພາະພຣະອົງໄດ້
ສະແດງຕໍ່ມະນຸດທັງປວງວ່າພວກເຂົາ
ງ ຫລົງລືມໄປເພາະການລ່ວງລະເມີດຂອງ
ບິດາມານດາຂອງພວກເຂົາ.
2 22 ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງຖ້າຫາກອາດາມ
ບໍ່ລ່ວງລະເມີດລາວກໍຈະບໍ່ຕົກ,ແຕ່ລາວ
ຈະຄົງຢູ່ໃນສວນເອເດນ.ແລະທຸກຢ່າງ
ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນກໍຕ້ອງຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບ
ດຽວກັບທີ່ມັນເປັນຢູ່ຫລັງຈາກຖືກສ້າງຂຶ້ນ
ແລະມັນຕ້ອງຄົງຢູ່ຕະຫລອດໄປແລະບໍ່
ມີທີ່ສຸດ.
2 23 ແລະເຂົາທັງສອງຈະບໍ່ມີກ ລູກ;ດັ່ງ
ນັ້ນ,ພວກເຂົາຈະຄົງຢູ່ໃນສະພາບຂອງ
ຄວາມໄຮ້ດຽງສາ,ບໍ່ມີຄວາມສຸກ,ເພາະ
ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມທຸກທໍລະມານ;ບໍ່
ເຮັດຄວາມດີເພາະພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກບາບ.
2 24 ແຕ່ ຈົ່ງ ເບິ່ງ, ທຸກຢ່າງເປັນໄປໂດຍ
ຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດຂອງພຣະອົງຜູ້
ກ ຮູ້ຈັກທຸກເລື່ອງ.
2 25 ກ ອາດາມ ຂ ຕົກເພື່ອມະນຸດຈະໄດ້
ຄ ເປັນຢູ່;ແລະມະນຸດເປັນຢູ່ກໍເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ມີງ ຄວາມສຸກ.

 17ຂອຊຢ14:12;
2ນຟ9:8;
ມຊ4:3–4;
ອຣຮ3:27–28.

 18ກ2ນຟ28:19–23;
3ນຟ18:18;
ຄພ10:22–27.

 ຂຄມພເອວາ.
 ຄ2ນຟ28:8;ມຊ4:4.
 ງ ປຖກ3:5;ແອວ29:5;

ມຣນ7:15–19.
 19ກແອວ12:31.

ຄມພການຕົກຂອງ
ອາດາມແລະເອວາ.

 ຂຄມພເອເດນ.
 20ກຄພ138:38–39.
 21ກແອວ12:24;

ມຊ4:23–25.
 ຂແອວ34:32.

ຄມພກັບໃຈ,ການກັບໃຈ.
 ຄຄມພມະຕະ,ຄວາມ

ເປັນມະຕະ.
 ງ ຢຄ7:12.
 23ກມຊ5:11.

 24ກຄມພພຣະເຈົ້າ,
ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ.

 25ກຄມພອາດາມ.
 ຂມຊ6:48.

ຄມພການຕົກຂອງ
ອາດາມແລະເອວາ.

 ຄຄມພມະຕະ,ຄວາມ
ເປັນມະຕະ.

 ງ ມຊ5:10.
ຄມພຊື່ນຊົມ,
ຄວາມຊື່ນຊົມ;
ມະນຸດ.
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 26ກຄມພພຣະເມຊີອາ.
 ຂຄມພແຜນແຫ່ງການໄຖ່.
 ຄແອວ42:27;

ຮລມ14:30.
 ງ ຄມພກົດ.
 27ກຄລຕ5:1;

ມຊ6:56.
 ຂຄມພອ�ເພີໃຈ.
 ຄຄມພຊີວິດນິລັນດອນ.
 28ກຄມພພຣະຜູ້ເປັນກາງ.
 29ກຣມ6:16–18;

ແອວ12:11.

 ຂຄມພນະລົກ.
3 1ກ1ນຟ18:7.
 2ກ1ນຟ2:20.

ຄມພແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.

2 26 ແລະ ກ ພຣະເມຊີອາຈະສະເດັດມາ
ໃນຄວາມສົມບູນແຫ່ງເວລາ, ເພື່ອພຣະ
ອົງຈະໄດ້ຂ ໄຖ່ລູກຫລານມະນຸດໃຫ້ລອດ
ຈາກການຕົກ.ແລະເພາະວ່າພວກເຂົາ
ຖືກໄຖ່ຈາກການຕົກພວກເຂົາຍ່ອມເປັນ
ຄ ອິດສະລະຕະຫລອດການຮູ້ຈັກຄວາມດີ
ຈາກຄວາມຊົ່ວທີ່ຈະກະທ�ດ້ວຍຕົນເອງ
ແລະທີ່ຈະບໍ່ຖືກກະທ�ນອກຈາກເປັນໄປ
ໂດຍໂທດຂອງງ ກົດໃນວັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະ
ສຸດທ້າຍຕາມພຣະບັນຍັດຊຶ່ງພຣະເຈົ້າ
ປະທານໃຫ້.
2 27ດັ່ງນັ້ນ,ມະນຸດເປັນກ ອິດສະລະຕາມ
ທາງຂອງເນື້ອໜັງ;ແລະໄດ້ຮັບທຸກຢ່າງ
ຊຶ່ງສົມຄວນກັບມະນຸດທີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້
ຮັບ.ແລະພວກເຂົາເປັນອິດສະລະທີ່ຈະ
ຂ ເລືອກເສລີພາບແລະຄ ຊີວິດນິລັນດອນ,
ໂດຍທາງພຣະຜູ້ເປັນກາງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ
ມະນຸດທັງປວງ,ຫລືຈະເລືອກການເປັນ
ຊະເລີຍແລະຄວາມຕາຍຕາມການເປັນ
ຊະເລີຍແລະອ�ນາດຂອງມານ;ເພາະ
ມັນສະແຫວງຫາເພື່ອມະນຸດທັງປວງຈະ
ໄດ້ເສົ້າສະຫລົດໃຈຄືກັນກັບມັນ.
2 28 ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ຢາກໃຫ້
ລູກຫວັງເພິ່ງກ ພຣະຜູ້ເປັນກາງຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່
ອົງນີ້,ແລະໃຫ້ເຊື່ອຟັງພຣະບັນຍັດອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ;ແລະຊື່ສັດຕໍ່ຄ�ຂອງ
ພຣະອົງ,ແລະເລືອກຊີວິດນິລັນດອນຕາມ
ພຣະປະສົງຂອງພຣະວິນຍານສັກສິດຂອງ
ພຣະອົງ;
2 29 ແລະບໍ່ເລືອກຄວາມຕາຍນິລັນດອນ
ຕາມ ຄວາມ ປະສົງຂອງເນື້ອໜັງ  ແລະ

ຄວາມຊົ່ວຊຶ່ງຢູ່ໃນນັ້ນຊຶ່ງໃຫ້ອ�ນາດແກ່
ວິນຍານຂອງມານທີ່ຈະກ ຈັບກຸມ,ທີ່ຈະນ�
ລູກລົງຂ ນະລົກເພື່ອມັນຈະໄດ້ປົກຄອງລູກ
ໃນອານາຈັກຂອງມັນ.
2 30ພໍ່ເວົ້າສອງສາມຄ�ນີ້ໄວ້ກັບລູກທຸກ
ຄົນ,ລູກຂອງພໍ່,ໃນຍຸກສຸດທ້າຍແຫ່ງການ
ທົດລອງຂອງພໍ່ແລະພໍ່ເລືອກສ່ວນໃຫຍ່
ຕາມຖ້ອຍຄ�ຂອງສາດສະດາ.ແລະພໍ່ບໍ່
ມີຈຸດປະສົງອື່ນໃດນອກຈາກວ່າຈະເປັນ
ຄວາມຜາສຸກອັນເປັນນິດຂອງຈິດວິນຍານ
ຂອງລູກ.ອາແມນ.

ບົດທີ3

ໂຢເຊັບໃນເອຢິບເຫັນຊາວນີໄຟໃນພາບ
ນິ ມິ ດ— ເພິ່ ນໄ ດ້ ທ� ນາຍເຖິງ ໂຈເຊັບ
ສະມິດ,ຜູ້ພະຍາກອນຍຸກສຸດທ້າຍ;ແລະ
ເຖິ ງ ໂມເຊ ຜູ້ ທີ່ ໄດ້ ນ�ພາ ຊາວ ອິດສະ
ຣາເອນອອກໄປ;ແລະເຖິງການອອກມາ
ຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນ.ປະມານ588–570
ປີກ່ອນຄ.ສ.

3 1ແລະບັດນີ້ພໍ່ຂໍເວົ້າກັບລູກ, ໂຢເຊັບ
ກ ລູກຫລ້າຂອງພໍ່.ລູກໄດ້ເກີດໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານແຫ່ງຄວາມທຸກຂອງພໍ່;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ໃນວັນແຫ່ງຄວາມເສົ້າສະຫລົດ
ໃຈອັນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ສຸດຂອງພໍ່ທີ່ແມ່ຂອງ
ລູກໄດ້ກ�ເນີດລູກມາ.
3 2ແລະຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົ່ງຕັ້ງກ ແຜ່ນ
ດິນນີ້ຊຶ່ງເປັນແຜ່ນດິນທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດ
ໄວ້ໃຫ້ລູກເພື່ອເປັນມູນມໍລະດົກຂອງລູກ
ແລະເປັນມູນມໍລະດົກຂອງລູກຫລານຂອງ
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ລູກກັບພວກອ້າຍຂອງລູກ, ເພື່ອຄວາມ
ໝັ້ນ ຄົງ ຂອງ ລູກຕະຫລອດໄປຖ້າຫາກ
ເປັນໄປວ່າລູກຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ.
3 3ແລະບັດນີ້, ໂຢເຊັບລູກຜູ້ຫລ້າຂອງ
ພໍ່,ຜູ້ທີ່ພໍ່ໄດ້ພາອອກມາຈາກຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານແຫ່ງຄວາມທຸກຂອງພໍ່,ຂໍໃຫ້ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົ່ງປະທານພອນໃຫ້ແກ່ລູກ
ຕະຫລອດໄປເພື່ອລູກຫລານຂອງລູກຈະບໍ່
ຖືກກ ທ�ລາຍໃຫ້ໝົດສິ້ນໄປ.
3 4 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກເປັນຜົນແອວຂອງ
ພໍ່;ແລະພໍ່ເປັນຜູ້ສືບຕະກຸນຂອງກ ໂຢເຊັບ
ຜູ້ຊຶ່ງຖືກພາໄປເປັນຂ ຊະເລີຍໃນເອຢິບ.
ແລະພັນທະສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຊຶ່ງກະທ�ໄວ້ກັບໂຢເຊັບນັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່.
3 5ດັ່ງນັ້ນ,ໂຢເຊັບໄດ້ກ ເຫັນວັນເວລາ
ຂອງພວກເຮົາ.ແລະໂຢເຊັບໄດ້ຮັບສັນ
ຍາກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າວ່າຈາກຜົນແອວ
ຂອງລາວ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຍົກຂ ກິ່ງ
ງ່າຄ ອັນຊອບທ�ຂຶ້ນເພື່ອເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນ;ບໍ່ແມ່ນພຣະເມຊີອາ,ແຕ່ເປັນ
ກິ່ງງ່າຊຶ່ງຈະຖືກຫັກອອກມາ,ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ,ມັນກໍຈະຖືກຈົດຈ�ໄວ້ໃນພັນທະ
ສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເພື່ອງ ພຣະ
ເມຊີອາຈະຖືກສະແດງໃຫ້ປະຈັກແກ່ພວກ
ເຂົາໃນຍຸກສຸດທ້າຍດ້ວຍພຣະວິນຍານ
ແຫ່ງອ�ນາດຂອງການນ�ພວກເຂົາອອກ
ຈາກຈ ຄວາມມືດໄປຫາແສງສະຫວ່າງ—
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ອອກຈາກຄວາມມືດທີ່ປິດບັງ

ແລະອອກຈາກຄວາມເປັນຊະເລີຍໄປຫາ
ອິດສະລະພາບ.
3 6 ເພາະໂຢເຊັບໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ໄວ້ແທ້ໆຊຶ່ງ
ມີຄວາມວ່າ:ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະຍົກກ ຜູ້ພະຍາ
ກອນຜູ້ໜຶ່ງຂຶ້ນມາໃຫ້ແກ່ຂ ຜົນແອວຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຊຶ່ງຈະເປັນຜູ້ພະຍາກອນທີ່ປະ
ເສີດ.
3 7ແທ້ຈິງແລ້ວ, ໂຢເຊັບໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ:
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າດັ່ງ
ນີ້:ເຮົາຈະຍົກກ ຜູ້ພະຍາກອນທີ່ປະເສີດຜູ້
ໜຶ່ງຂຶ້ນຈາກຜົນແອວຂອງເຈົ້າ.ແລະລາວ
ຈະເປັນຜູ້ທີ່ໜ້ານັບຖືຢ່າງສູງໃນບັນດາຜົນ
ແອວຂອງເຈົ້າແລະເຮົາຈະໃຫ້ບັນຍັດແກ່
ລາວເພື່ອລາວຈະໄດ້ກະທ�ວຽກງານສິ່ງ
ໜຶ່ງເພື່ອຜົນແອວຂອງເຈົ້າ,ຜູ້ເປັນພີ່ນ້ອງ
ຂອງລາວຊຶ່ງຈະມີຄ່າອັນຍິ່ງໃຫຍ່ກັບພວກ
ເຂົາ,ເຖິງແມ່ນຕໍ່ການນ�ພວກເຂົາມາຫາ
ຄວາມຮູ້ຂອງພັນທະສັນຍາຊຶ່ງເຮົາໄດ້ເຮັດ
ໄວ້ກັບບັນພະບຸລຸດຂອງເຈົ້າ.
3 8ແລະເຮົາຈະໃຫ້ບັນຍັດແກ່ລາວຂໍ້ໜຶ່ງ
ວ່າລາວຈະບໍ່ເຮັດງານກ ອື່ນນອກຈາກ
ງານທີ່ເຮົາຈະສັ່ງລາວ.ແລະເຮົາຈະເຮັດ
ໃຫ້ລາວຍິ່ງໃຫຍ່ໃນສາຍຕາຂອງເຮົາ;
ເພາະລາວຈະເຮັດວຽກງານຂອງເຮົາ.
3 9ແລະລາວຈະຍິ່ງໃຫຍ່ເໝືອນກັນກັບ
ກ ໂມເຊຜູ້ຊຶ່ງເຮົາກ່າວໄວ້ວ່າຈະຍົກຂຶ້ນໃຫ້
ເຈົ້າເພື່ອຂ ປົດປ່ອຍຜູ້ ຄົນຂອງເຮົາ,ໂອ້
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.

 3ກ2ນຟ9:53.
 4ກປຖກ39:1–2;45:4;

49:22–26;
1ນຟ5:14–16.

 ຂປຖກ37:29–36.
 5ກປຈສປຖກ50:24–38

(ພາກຫ້ອຍທ້າຍ);
2ນຟ4:1–2.

 ຂປຖກ49:22–26;

1ນຟ15:12;19:24.
ຄມພສວນອະງຸ່ນຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

 ຄຢາໂຄບ2:25.
 ງ 2ນຟ6:14;

ຄພ3:16–20.
 ຈອຊຢ42:16.
 6ກ3ນຟ21:8–11;

ມມ8:16.

ຄມພຜູ້ພະຍາກອນ.
 ຂຄພ132:30.
 7ກຄມພສະມິດ,

ໂຈເຊັບ,ຜູ້ລູກ.
 8ກຄພ24:7,9.
 9ກມຊ1:41.
 ຂອພຍ3:7–10;

1ນຟ17:24.
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3 10 ແລະ ເຮົາຈະຍົກໂມເຊຂຶ້ນເພື່ອປົດ
ປ່ອຍຜູ້ຄົນຂອງເຈົ້າອອກຈາກແຜ່ນດິນ
ເອຢິບ.
3 11 ແຕ່ເຮົາຈະຍົກຜູ້ພະຍາກອນຜູ້ໜຶ່ງ
ຂຶ້ນຈາກຜົນແອວຂອງເຈົ້າ;ແລະເຮົາຈະ
ໃຫ້ກ ອ�ນາດແກ່ລາວເພື່ອຈະນ�ຄ�ເວົ້າ
ຂອງເຮົາອອກມາຫາລູກຫລານຂອງຜົນ
ແອວຂອງເຈົ້າ—ແລະບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອການ
ນ�ຄ�ເວົ້າຂອງເຮົາອອກມາເທົ່ານັ້ນ,ແຕ່
ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເນັ້ນໜັກໃນຄ�ເວົ້າ
ຂອງເຮົາ,ຊຶ່ງຈະອອກໄປໃນບັນດາພວກ
ເຂົາແລ້ວພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້.
3 12ດັ່ງນັ້ນ,ຜົນແອວຂອງເຈົ້າຈະກ ບັນ
ທຶກ;ແລະຜົນແອວຂອງຂ ຢູດາຈະຄ ບັນ
ທຶກ;ແລະເລື່ອງທີ່ຈະບັນທຶກໄວ້ໂດຍຜົນ
ແອວຂອງເຈົ້າ,ແລະເລື່ອງທີ່ຈະບັນທຶກໄວ້
ຈາກຜົນແອວຂອງຢູດາຈະເຕີບໂຕພ້ອມ
ກັນ,ຊຶ່ງນ�ໄປຫາການເຮັດໃຫ້ຄ�ສອນທີ່
ຜິດນັ້ນງ ຍອມຈ�ນົນແລະກ�ຈັດການຂັດ
ແຍ້ງ,ແລະສະຖາປະນາສັນຕິສຸກຂຶ້ນໃນ
ບັນດາຜົນແອວຂອງເຈົ້າ,ແລະຈ ນ�ພວກ
ເຂົາມາຫາສ ຄວາມຮູ້ເຖິງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຂົາໃນຍຸກສຸດທ້າຍ,ແລະນ�ມາຫາ
ຄວາມຮູ້ຂອງພັນທະສັນຍາຂອງເຮົາ,ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ.
3 13 ແລະໃນມື້ນັ້ນຄວາມອ່ອນແອຂອງ
ພວກເຂົາຈະຖືກເຮັດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງເພາະ
ວຽກງານຂອງເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນບັນດາຜູ້
ຄົນທັງໝົດຂອງເຮົາ,ເພື່ອການນ�ເຈົ້າກັບ
ຄືນ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ.

3 14 ແລະໂຢເຊັບໄດ້ທ�ນາຍໄວ້ມີຄວາມ
ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະປະທານ
ພອນໃຫ້ຜູ້ ພະຍາກອນຜູ້ນັ້ນ;ແລະຜູ້ທີ່
ພະຍາຍາມທ�ລາຍເພິ່ນຈະຍອມຈ�ນົນ;
ເພາະຄ�ສັນຍານີ້,ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບມາ
ຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່ຽວກັບຜົນແອວຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະສ�ເລັດ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ແນ່ໃຈໃນຄວາມສ�ເລັດແຫ່ງຄ�ສັນຍານີ້;
3 15 ແລະຊື່ຂອງເພິ່ນຈະຖືກເອີ້ນຕາມກ ຊື່
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະເອີ້ນຕາມຂ ຊື່ຂອງ
ພໍ່ຂອງເພິ່ນແລະເພິ່ນຈະເປັນເໝືອນດັ່ງ
ຂ້າພະເຈົ້າ;ເພາະເລື່ອງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈະນ�ອອກມາໂດຍມືຂອງເພິ່ນ,ແລະ
ອ�ນາດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະນ�ຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າມາຫາຄວາມລອດ.
3 16 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂຢເຊັບໄດ້ທ�ນາຍໄວ້
ວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈເຖິງເລື່ອງນີ້,ມັນ
ເໝືອນດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈໃນຄ�ສັນຍາ
ຂອງໂມເຊ;ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ
ກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ,ເຮົາຈະກ ຮັກສາລູກ
ຫລານຂອງເຈົ້າຕະຫລອດໄປ.
3 17 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ:
ເຮົາຈະຍົກໂມເຊຂຶ້ນ;ແລະເຮົາຈະໃຫ້
ອ�ນາດແກ່ລາວໃນໄມ້ຄ້ອນເທົ້າ,ແລະ
ເຮົາຈະມອບການພິພາກສາໃຫ້ແກ່ລາວ
ໃນການບັນທຶກ.ແຕ່ເຮົາຈະບໍ່ປ່ອຍລີ້ນ
ຂອງລາວໃຫ້ເວົ້າຫລາຍ,ເພາະເຮົາຈະບໍ່
ເຮັດໃຫ້ລາວຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການເວົ້າ,ແຕ່ເຮົາ
ຈະກ ຂຽນກົດຂອງເຮົາໃຫ້ລາວດ້ວຍນິ້ວມື
ຂອງເຮົາເອງແລະເຮົາຈະໃຫ້ມີຜູ້ຂ ເວົ້າ
ແທນລາວ.

 11ກຄພ5:3–4.
 12ກຄມພພຣະຄ�ພີມໍມອນ.
 ຂ1ນຟ13:23–29.
 ຄຄມພພຣະຄຣິສ

ຕະທ�ຄ�ພີ.
 ງ ອຊກ37:15–20;

1ນຟ13:38–41;
2ນຟ29:8;33:10–11.

 ຈມຣນ1:4.
 ສ1ນຟ15:14;

2ນຟ30:5;
ມມ7:1,5,9–10.

 15ກຄພ18:8.
 ຂຈສ—ປ1:3.
 16ກປຖກ45:1–8.
 17ກພບຍ10:2,4;

ມຊ2:1.
 ຂອພຍ4:16.
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3 18 ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ອີກວ່າ: ເຮົາຈະຍົກຂຶ້ນໄວ້ເພື່ອຜົນແອວ
ຂອງເຈົ້າ,ແລະເຮົາຈະໃຫ້ມີ ຜູ້ເວົ້າແທນ
ລາວ.ແລະເຮົາ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈະໃຫ້ແກ່
ລາວເພື່ອລາວຈະໄດ້ຂຽນເລື່ອງທີ່ຜົນແອວ
ຂອງເຈົ້າຂຽນເຖິງຜົນແອວຂອງເຈົ້າ;ແລະ
ຜູ້ເວົ້າຂອງຜົນແອວຂອງເຈົ້າຈະປະກາດ
ມັນ.
3 19 ແລະຄ�ເວົ້າທີ່ລາວຈະຂຽນນັ້ນຈະ
ເປັນ ຄ�ເວົ້າທີ່ສະຫລຽວສະຫລາດຂອງ
ເຮົາຊຶ່ງສົມຄວນທີ່ຈະອອກໄປສູ່ຜົນແອວ
ຂອງເຈົ້າ.ແລະມັນຈະເປັນຄືກັນກັບວ່າ
ກ ຜົນແອວຂອງເຈົ້າຮ້ອງບອກພວກເຂົາ
ຂ ຈາກພື້ນດິນເພາະເຮົາຮູ້ຈັກສັດທາຂອງ
ພວກເຂົາ.
3 20 ແລະ ພວກເຂົາຈະ ກ ຮ້ອງຈາກພື້ນ
ດິນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນຈະຮ້ອງການ
ກັບໃຈໃຫ້ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ,ເຖິງແມ່ນ
ຫລັງຈາກຄົນຫລາຍລຸ້ນຜ່ານພວກເຂົາໄປ.
ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືສຽງຮ້ອງ
ຂອງພວກເຂົາຈະໄປເຖິງຕາມຄວາມງ່າຍ
ດາຍຂອງຄ�ເວົ້າຂອງພວກເຂົາ.
3 21 ເພາະສັດທາ ຂອງ ພວກເຂົາ ກ ຄ�
ເວົ້າຂອງພວກເຂົາຈະອອກຈາກປາກຂອງ
ເຮົາໄປຫາພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາຜູ້ເປັນ
ຜົນແອວຂອງເຈົ້າ,ແລະເຮົາຈະເຮັດໃຫ້
ຄວາມອ່ອນແອຂອງຄ�ເວົ້າຂອງພວກເຂົາ
ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍສັດທາຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອ
ຈື່ຈ�ພັນທະສັນຍາຂອງເຮົາຊຶ່ງເຮົາໄດ້
ເຮັດໄວ້ກັບບັນພະບຸລຸດຂອງເຈົ້າ.
3 22 ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງໂຢເຊັບລູກຂອງ
ພໍ່,ບັນພະບຸລຸດຂອງພໍ່ໃນອະດີດໄດ້ກ ທ�
ນາຍໄວ້ຕາມນີ້.

3 23ດັ່ງນັ້ນ, ເປັນຍ້ອນພັນທະສັນຍານີ້
ລູກຈຶ່ງໄດ້ຮັບພອນ;ເພາະລູກຫລານຂອງ
ລູກຈະບໍ່ຖືກທ�ລາຍເພາະພວກເຂົາຈະ
ເຊື່ອຟັງຖ້ອຍຄ�ຈາກໜັງສືນັ້ນ.
3 24 ແລະຈະມີ ຜູ້ ຍິ່ງໃຫຍ່ຜູ້ໜຶ່ງໃນບັນ
ດາພວກເຂົາ,ຜູ້ ຈະສ້າງຄວາມດີຫລາຍ
ຢ່າງທັງທາງຄ�ເວົ້າແລະພາກປະຕິບັດ,
ໂດຍເປັນເຄື່ອງມືໃນພຣະຫັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າດ້ວຍສັດທາຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນອັນ
ທີ່ຈະເຮັດການແປກປະຫລາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ແລະເຮັດສິ່ງນັ້ນຊຶ່ງໃຫຍ່ຫລວງໃນສາຍ
ພຣະເນດຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດ
ການຟື້ນຟູຢ່າງຫລວງຫລາຍກັບເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນແລະກັບລູກຫລານຂອງພີ່
ນ້ອງຂອງລູກ.
3 25 ແລະ ບັດນີ້, ລູກເປັນສຸກແລ້ວໂຢ
ເຊັບ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຍັງນ້ອຍຢູ່;ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງ
ເຊື່ອຟັງ ຄ�ເວົ້າຂອງນີໄຟອ້າຍຂອງລູກ
ແລະມັນຈະເປັນໄປກັບລູກເຖິງແມ່ນຕາມ
ຖ້ອຍຄ�ທີ່ພໍ່ເວົ້າໄວ້.ຈົ່ງຈື່ຈ�ຄ�ເວົ້າຂອງ
ພໍ່ຜູ້ກ�ລັງຈະຕາຍ.ອາແມນ.

ບົດທີ4

ລີໄຮແນະນ�ແລະໃຫ້ພອນແກ່ຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນ—ເພິ່ນໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລະໄດ້ຖືກ
ຝັງໄວ້—ນີໄຟພາກພູມໃຈໃນພຣະກະລຸນາ
ທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ—ນີໄຟມອບຄວາມໄວ້
ວາງໃຈຂອງເພິ່ນໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຕະຫລອດໄປ.ປະມານ588–570ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

4 1ແລະ ບັດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟຂໍເວົ້າ
ກ່ຽວກັບຄ�ທ�ນາຍຊຶ່ງບິດາຂອງຂ້າພະ

 19ກຄພ28:8.
 ຂອຊຢ29:4;

2ນຟ27:13;33:13;

ມມ9:30;
ມຣນ10:27.

 20ກ2ນຟ26:16;

ມມ8:23.
 21ກ2ນຟ29:2.
 22ກ2ນຟ3:5.
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ເຈົ້າໄດ້ເວົ້າໄວ້ກ່ຽວກັບກ ໂຢເຊັບຜູ້ທີ່ຖືກ
ພາໄປຫາເອຢິບ.
4 2 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ເພິ່ນໄດ້ທ�ນາຍໄວ້
ກ່ຽວກັບລູກຫລານທັງໝົດຂອງເພິ່ນແທ້ໆ.
ແລະມີກ ຄ�ທ�ນາຍຢູ່ບໍ່ຫລາຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ກວ່າຄ�ທ�ນາຍທີ່ ເພິ່ນໄດ້ບັນ ທຶກ ໄວ້.
ແລະເພິ່ນໄດ້ທ�ນາຍກ່ຽວກັບພວກເຮົາ,
ແລະຄົນລຸ້ນຕໍ່ໆໄປຂອງພວກເຮົາ;ແລະ
ຄ�ທ�ນາຍມີບັນທຶກໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກ
ທອງເຫລືອງ.
4 3ດັ່ງນັ້ນ, ຫລັງຈາກບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ເວົ້າເຖິງຄ�ທ�ນາຍຂອງໂຢເຊັບ
ແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ເອີ້ນລູກຂອງເລມັນ,ລູກ
ຊາຍຂອງລາວແລະລູກສາວຂອງລາວ,
ແລະໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກ
ຊາຍແລະລູກສາວຂອງພໍ່,ຜູ້ເປັນລູກຊາຍ
ແລະລູກສາວຂອງກ ລູກຄົນທ�ອິດຂອງພໍ່,
ພໍ່ຢາກຈະໃຫ້ພວກເຈົ້າຕັ້ງໃຈຟັງຄ�ເວົ້າ
ຂອງພໍ່.
4 4 ເພາະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້
ວ່າ:ກ ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າຈະຮັກສາບັນຍັດຂອງ
ເຮົາເຈົ້າຈະຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນັ້ນ;
ແລະຕາບໃດທີ່ເຈົ້າຈະບໍ່ຮັກສາບັນຍັດ
ຂອງເຮົາເຈົ້າຈະຖືກຕັດອອກຈາກທີ່ປະ
ທັບຂອງເຮົາ.
4 5ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ລູກຊາຍ ແລະລູກສາວ
ຂອງພໍ່,ພໍ່ລົງໄປຫາຫລຸມສົບຂອງພໍ່ບໍ່ໄດ້
ນອກຈາກພໍ່ຈະໃຫ້ກ ພອນໄວ້ກັບລູກເສຍ
ກ່ອນ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ຮູ້ວ່າຖ້າຫາກລູກ
ຖືກລ້ຽງດູໃນຂ ທາງທີ່ລູກຄວນດ�ເນີນໄປ
ລູກຈະບໍ່ອອກຈາກທາງນັ້ນ.

4 6ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກລູກຖືກສາບແຊ່ງ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພໍ່ ໃຫ້ພອນໄວ້ກັບລູກວ່າຄ�ສາບ
ແຊ່ງຈະໄດ້ຖືກເອົາໄປຈາກລູກແລະຕົກ
ລົງເທິງກ ຫົວຂອງບິດາມານດາຂອງລູກ.
4 7ດັ່ງນັ້ນ,ເພາະພອນຂອງພໍ່ອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງຈະກ ບໍ່ຍອມໃຫ້ລູກຕາຍ;ດັ່ງ
ນັ້ນ,ພຣະອົງຈະຂ ເມດຕາລູກແລະລູກ
ຫລານຂອງລູກຕະຫລອດໄປ.
4 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບລູກ
ຊາຍກັບລູກສາວຂອງເລມັນແລ້ວ,ເພິ່ນ
ໃຫ້ນ�ລູກຊາຍແລະລູກສາວຂອງເລມູ
ເອນມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເພິ່ນ.
4 9ແລະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາຊຶ່ງມີ
ຄວາມວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຊາຍແລະລູກສາວ
ຂອງພໍ່ຜູ້ເປັນລູກຊາຍແລະລູກສາວຂອງ
ລູກຄົນທີສອງຂອງພໍ່;ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ໃຫ້ພອນ
ແກ່ລູກທີ່ເປັນພອນດຽວກັນກັບພອນທີ່
ພໍ່ໃຫ້ໄວ້ກັບລູກຊາຍແລະລູກສາວຂອງ
ເລມັນ;ດັ່ງນັ້ນ,ລູກຈະບໍ່ຖືກທ�ລາຍໃຫ້
ສູນສິ້ນ;ແຕ່ໃນທີ່ສຸດລູກຫລານຂອງລູກ
ຈະໄດ້ຮັບພອນ.
4 10 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈົບການເວົ້າ
ກັບພວກເຂົາແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າ
ກັບລູກຊາຍຂອງກ ອິດຊະມາເອນ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະແມ່ນເວົ້າກັບຄອບຄົວຂອງ
ລາວທຸກຄົນ.
4 11 ແລະຫລັງຈາກເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບພວກ
ເຂົາ ຈົບແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ ເວົ້າກັບແຊມ,ມີ
ຄວາມວ່າ:ລູກກັບລູກຫລານຂອງລູກເປັນ

4 1ກປຖກ39:1–2.
 2ກ2ນຟ3:5.
 3ກຄມພລູກກົກ.
 4ກ2ນຟ1:9.
 5ກຄມພປິຕຸພອນ.

 ຂສພສ22:6.
 6ກຄພ68:25–29.
 7ກ2ນຟ30:3–6;

ຄພ3:17–18.
 ຂ1ນຟ13:31;

2ນຟ10:18–19;
ຢຄ3:5–9;
ຮລມ15:12–13.

 10ກ1ນຟ7:6.
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ສຸກແລ້ວ;ເພາະລູກຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນດິນທີ່
ເປັນມູນມໍລະດົກເຊັ່ນດຽວກັບນີໄຟນ້ອງ
ຊາຍຂອງລູກ.ແລະລູກຫລານຂອງລູກຈະ
ຖືກນັບເຂົ້າກັບລູກຫລານຂອງລາວແລະ
ລູກຈະເປັນຄືກັນກັບນ້ອງຊາຍຂອງລູກ;
ແລະລູກຫລານຂອງລູກຈະເປັນຄືກັນກັບ
ລູກຫລານຂອງລາວ;ແລະລູກຈະໄດ້ຮັບ
ພອນຕະຫລອດວັນເວລາຂອງລູກ.
4 12 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຫລັງ
ຈາກລີໄຮ,ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບ
ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນໝົດແລ້ວທຸກຄົນ,ຕາມ
ຄວາມຮູ້ສຶກໃນໃຈຂອງເພິ່ນ,ແລະຕາມ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່
ກັບເພິ່ນແລ້ວເພິ່ນເລີ່ມເຖົ້າແກ່ລົງ.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນໄດ້ສິ້ນຊີ
ວິດແລະໄດ້ຖືກຝັງໄວ້.
4 13 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກການຕາຍຂອງເພິ່ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດ
ມື້,ເລມັນກັບເລມູເອນແລະພວກລູກຊາຍ
ຂອງອິດຊະມາເອນໄດ້ໃຈຮ້າຍໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າເພາະການຕັກເຕືອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ.
4 14 ເພາະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟຖືກບັງຄັບໃຫ້
ເວົ້າກັບພວກເຂົາຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ອົງ;ເພາະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຫລາຍເລື່ອງ
ກັບພວກເຂົາ,ແລະບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ກໍໄດ້ເວົ້າຄືກັນກ່ອນການຕາຍຂອງເພິ່ນຕັ້ງ
ຫລາຍຂໍ້ຊຶ່ງໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນກ ແຜ່ນຈາລຶກ
ອີກຊຸດໜຶ່ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ເພາະປະຫວັດ
ສ່ວນໃຫຍ່ມີຂຽນໄວ້ຢູ່ໃນແຜ່ນຈາລຶກອີກ
ຊຸດໜຶ່ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

4 15 ແລະໃນແຜ່ນຈາລຶກກ ເຫລົ່ານີ້ຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກເລື່ອງຂອງຈິດວິນຍານ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະຂໍ້ຄວາມພຣະຄ�ພີ
ຫລາຍຂໍ້ຊຶ່ງໄດ້ຈາລຶກຢູ່ໃນແຜ່ນຈາລຶກ
ທອງເຫລືອງເພາະຈິດວິນຍານຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າເບີກບານໃນພຣະຄ�ພີແລະໃຈ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຂ ຄ�ນຶງເຖິງຂໍ້ຄວາມເຫລົ່າ
ນັ້ນແລະໄດ້ບັນທຶກມັນໄວ້ເພື່ອຄ ການ
ຮຽນຮູ້ແລະເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກ
ຫລານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
4 16 ຈົ່ ງເ ບິ່ງ, ກ ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າເບີກບານໃນເລື່ອງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ;ແລະຂ ໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄິດຄ�ນຶງ
ຢູ່ຕະຫລອດເວລາເຖິງເລື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນມາ.
4 17 ເຖິ ງ ຢ່ າ ງໃດກໍຕາມ,ທັງທີ່ມີພຣະ
ມະຫາກ ກະລຸນາທິຄຸນຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໃນການສະແດງວຽກງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ແລະໜ້າອັດສະຈັນຂອງພຣະອົງກັບຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າຍັງຮ້ອງວ່າ:
ໂອ້ຂ ຄົນຕ�ຕ້ອຍຢ່າງຂ້າພະເຈົ້າ!ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າເສົ້າສະຫລົດ
ເພາະເນື້ອໜັງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ຈິດວິນ
ຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າໂສກເສົ້າເພາະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
4 18ຂ້າພະເຈົ້າຖືກຫຸ້ມລ້ອມໄປດ້ວຍສິ່ງລໍ້
ລວງແລະບາບຊຶ່ງໄດ້ກ ກີດກັນຂ້າພະເຈົ້າ
ໄວ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
4 19 ແລະເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາຈະ
ປິຕິຍິນດີ,ໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າຮ້ອງຄວນ
ຄາງເພາະບາບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເຖິງຢ່າງ
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 18ກຣມ7:21–23;

ຮຣ12:1;
ແອວ7:15.
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ໃດກໍຕາມ,ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຮູ້ວ່າ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄວ້ວາງໃຈຜູ້ໃດມາ.
4 20ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ສະ
ໜັບສະໜູນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ພຣະອົງນ�
ຂ້າພະເຈົ້າຜ່ານຄວາມທຸກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;ແລະພຣະອົງ
ໄດ້ປົກປ້ອງຂ້າພະເຈົ້າເທິງນ�ທີ່ມີຄວາມ
ເລິກທີ່ສຸດ.
4 21ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຕັມ
ໄປດ້ວຍກ ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ,ຈົນວ່າ
ເນື້ອໜັງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຮ້ອນຮົນ.
4 22ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ກ ສັດຕູຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າຍອມຈ�ນົນ,ຊຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ພວກ
ເຂົາສັ່ນສາຍຕໍ່ໜ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
4 23 ຈົ່ງ ເບິ່ ງ , ພຣະອົງ ໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນຕອນກາງເວັນ,ແລະ
ພຣະອົງໄດ້ປະທານຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າໂດຍກ ພາບນິມິດໃນຕອນກາງຄືນ.
4 24 ແລະໃນຕອນກາງເວັນຂ້າພະເຈົ້າ
ເພີ່ມທະວີຄວາມແນ່ວແນ່ໃນກ ການອະທິ
ຖານທີ່ມີພະລັງຕໍ່ພຣະອົງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງສຽງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຂຶ້ນ
ຫາເບື້ອງເທິງແລະເຫລົ່າທູດໄດ້ລົງມາປະ
ຕິບັດຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ.
4 25 ແລະຮ່າງກາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຖືກກ ນ�ໄປດ້ວຍປີກແຫ່ງພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະອົງໄປເທິງພູເຂົາອັນສູງທີ່ສຸດ.
ແລະດວງຕາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນສິ່ງ
ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນສິ່ງຍິ່ງໃຫຍ່
ເກີນໄປສ�ລັບມະນຸດ;ສະນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບັນທຶກເລື່ອງເຫລົ່ານັ້ນ.

4 26 ໂອ້ແລ້ວຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫັນ
ສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເຊັ່ນນັ້ນ,ຖ້າຫາກພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ຖ່ອມຕົວຂອງພຣະອົງລົງໃຫ້
ລູກຫລານມະນຸດຈົນສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມ
ມະນຸດດ້ວຍພຣະເມດຕາຢ່າງລົ້ນເຫລືອ,
ກ ເປັນຫຍັງໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮ້ອງໄຫ້
ແລະຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຍັງຄ້າງ
ຄາຢູ່ໃນຮ່ອມພູແຫ່ງຄວາມເສົ້າສະຫລົດ
ໃຈ,ແລະເນື້ອໜັງຂອງຂ້າພະເຈົ້າສູນເສຍ
ໄປ,ແລະກ�ລັງຂອງຂ້າພະເຈົ້າລົດລົງ,
ເປັນຍ້ອນຄວາມທຸກຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ?
4 27 ແລະເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງກ ຜ່າຍ
ແພ້ຕໍ່ບາບ,ເປັນຍ້ອນເນື້ອໜັງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າບໍ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າ
ຈຶ່ງເປີດທາງໃຫ້ຂ ສິ່ງລໍ້ລວງຈົນວ່າມານ
ຮ້າຍມາຢູ່ໃນໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອທ�
ລາຍຄ ສັນຕິສຸກຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະເຮັດ
ໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນທຸກ?
ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໃຈຮ້າຍ?ເປັນ
ຍ້ອນສັດຕູຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ?
4 28ຕື່ນເຖີດ, ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າເອີຍ!ຢ່າຈົມຢູ່ໃນບາບອີກຕໍ່ໄປເລີຍ.
ຈົ່ງປິຕິຍິນດີເຖີດ,ໂອ້ໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເອີຍ,ແລະຢ່າໃຫ້ມີບ່ອນວ່າງເປົ່າແກ່ກ ສັດ
ຕູຂອງຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕໍ່ໄປ
ເລີຍ.
4 29ຢ່າໃຈຮ້າຍເພາະສັດຕູຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າອີກເລີຍຢ່າຖອຍກ�ລັງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າລົງໄປເພາະຄວາມທຸກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເລີຍ.
4 30 ຈົ່ງປິຕິຍິນດີເຖີດ,ໂອ້ໃຈຂອງຂ້າພະ

 21ກຄມພຮັກ,ຄວາມຮັກ.
 22ກ1ນຟ17:52.
 23ກຄມພພາບນິມິດ.
 24ກຢກບ5:16;

1ນຟ2:16.

 25ກ1ນຟ11:1;
ມຊ1:1–2.

 26ກພສສ43:5.
 27ກຣມ6:13.
 ຂຄມພລໍ້ລວງ,ການລໍ້ລວງ.

 ຄຄມພສະຫງົບ,
ຄວາມສະຫງົບ.

 28ກຄມພມານ.
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ເຈົ້າເອີຍ,ຈົ່ງຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ແລະທູນວ່າ:ໂອ້ພຣະອົງ ເຈົ້າເອີຍ ,ຂ້າ
ນ້ອຍຈະສັນລະເສີນພຣະອົງ ຕະຫລອດ
ໄປ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈິດ ວິນ ຍານຂອງຂ້າ
ນ້ອຍຈະປິຕິຍິນດີໃນພຣະອົງ,ພຣະເຈົ້າ
ຂອງຂ້ານ້ອຍ,ແລະກ ສີ ລາແຫ່ງ ຄວາມ
ລອດຂອງຂ້ານ້ອຍ.
4 31 ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ພຣະອົງຈະໄຖ່
ຈິດວິນຍານຂອງຂ້ານ້ອຍບໍ?ພຣະອົງຈະ
ປົດປ່ອຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງ
ພວກສັດຕູຂອງຂ້ານ້ອຍບໍ?ພຣະອົງຈະ
ເຮັດໃຫ້ຕົວຂ້ານ້ອຍສັ່ນຕໍ່ສິ່ງທີ່ຫລຽວເຫັນ
ເປັນກ ບາບບໍ?
4 32ຂໍໃຫ້ປະຕູນະລົກຈົ່ງປິດສະເໝີຕໍ່ໜ້າ
ຂ້ານ້ອຍເຖີດ, ເພາະກ ໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ
ຊອກຊ�ແລະວິນຍານຂອງຂ້ານ້ອຍສ�
ນຶກຜິດແລ້ວ!ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ພຣະ
ອົງຢ່າປິດປະຕູຄວາມຊອບທ�ຂອງພຣະ
ອົງຕໍ່ໜ້າຂ້ານ້ອຍເລີຍ,ເພື່ອຂ້ານ້ອຍຈະ
ໄດ້ຂ ໄຕ່ໃນທາງຂອງຮ່ອມພູທີ່ຕ�,ເພື່ອ
ຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ເຄັ່ງຄັດຢູ່ໃນຖະໜົນທີ່ຮາບ
ພຽງ!
4 33 ໂອ້ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຂໍພຣະອົງຈົ່ງ
ໂອບອ້ອມຂ້ານ້ອຍໃຫ້ຮອບໃນເສື້ອຄຸມ
ແຫ່ງ ຄວາມ ຊອບທ�ຂອງພຣະອົງ!  ໂອ້
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ,ຂໍພຣະອົງຈົ່ງເຮັດທາງ
ເພື່ອການຫລົບໜີຂອງຂ້ານ້ອຍຕໍ່ໜ້າສັດຕູ
ຂອງຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເທີ້ນ!ຂໍພຣະອົງຈົ່ງເຮັດ
ທາງໃຫ້ຊື່ໄປຕໍ່ໜ້າຂ້ານ້ອຍ!ຂໍພຣະອົງຢ່າ
ວາງສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີສະດຸດໃນທາງຂອງຂ້າ
ນ້ອຍ—ແຕ່ຂໍໃຫ້ພຣະອົງຈົ່ງຖາງທາງຂອງ

ຂ້ານ້ອຍຕໍ່ໜ້າຂ້ານ້ອຍ,ແລະຂໍຢ່າລ້ອມ
ຮົ້ວຕັນທາງຂ້ານ້ອຍ,ແຕ່ໃຫ້ຕັນທາງສັດຕູ
ຂອງຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເທີ້ນ.
4 34 ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຂ້ານ້ອຍກ ໄວ້
ວາງໃຈໃນພຣະອົງ,ແລະຂ້ານ້ອຍຈະຂ ໄວ້
ວາງໃຈໃນພຣະອົງຕະຫລອດໄປ.ຂ້ານ້ອຍ
ຈະບໍ່ວາງຄວາມຄ ໄວ້ວາງໃຈໃນແຂນແຫ່ງ
ເນື້ອໜັງ;ເພາະຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າຄົນທີ່ວາງ
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງເຂົາໃນແຂນແຫ່ງ
ເນື້ອໜັງຈະຖືກສາບແຊ່ງ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຄົນທີ່ວາງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງເຂົາໃນ
ມະນຸດຫລືເຮັດໃຫ້ເນື້ອໜັງເປັນແຂນຂອງ
ເຂົາຈະຖືກສາບແຊ່ງ.
4 35ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າ
ຈະປະທານໃຫ້ກ ດ້ວຍໃຈກະລຸນາແກ່ຄົນ
ທີ່ຂໍ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍ
ຈະປະທານໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຖ້າຫາກຂ້ານ້ອຍ
ຂ ຂໍຄ ບໍ່ຜິດທາງ;ສະນັ້ນຂ້ານ້ອຍຈະກາບ
ທູນໃຫ້ສຽງຂອງຂ້ານ້ອຍເຖິງພຣະອົງ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຂ້ານ້ອຍຈະຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະອົງ,
ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍ,ງ ສີລາແຫ່ງຄວາມ
ຊອບທ�ຂອງຂ້ານ້ອຍ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ສຽງຂອງ
ຂ້ານ້ອຍຈະຂຶ້ນໄປເຖິງພຣະອົງ,ພຣະຜູ້
ເປັນສີລາຂອງຂ້ານ້ອຍແລະພຣະເຈົ້າ
ຜູ້ເປັນນິດຂອງຂ້ານ້ອຍຕະຫລອດ.ອາ
ແມນ.

ບົດທີ5

ຊາວນີໄຟແຍກຕົວຂອງພວກເຂົາອອກ
ຈາກ ຊາວເລມັນ,ພວກເຂົາ ຮັກ ສາກົດ

 30ກ1ກຣທ3:11.
ຄມພຫີນ.

 31ກຣມ12:9;
ແອວ13:12.

 32ກຄມພຫົວໃຈທີ່ຊອກຊ�.
 ຂຄມພເດີນ,ເດີນໄປ

ກັບພຣະເຈົ້າ.
 34ກຄມພໄວ້ວາງໃຈ,

ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.
 ຂພສສ44:6–8.
 ຄຢມຢ17:5;

ມມ3:9;4:8.

 35ກຢກບ1:5.
 ຂຄມພອະທິຖານ,ການອະ

ທິຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.
 ຄຮລມ10:5.
 ງ ພບຍ32:4.



91 2ນີໄຟ5:1–10

ຂອງໂມເຊແລະສ້າງພຣະວິຫານ—ຍ້ອນ
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາ,ຊາວເລມັນ
ຈຶ່ງຖືກຕັດອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ແລະຖືກສາບແຊ່ງ,ແລະກາຍ
ເປັນໄພພິບັດຕໍ່ຊາວນີໄຟ.ປະມານ588–
559ປີກ່ອນຄ.ສ.

5 1ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ຮ້ອງທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫລາຍ
ຢ່າງເພາະກ ຄວາມຮ້າຍກາດຂອງພວກ
ອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
5 2ແຕ່ຈົ່ ງເບິ່ງ, ຄວາມຮ້າຍກາດຂອງ
ພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເພີ່ມທະວີ
ຂຶ້ນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ພະຍາ
ຍາມຈະເອົາຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
5 3ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຈົ່ມໃຫ້ຂ້າ
ພະເຈົ້າມີຄວາມວ່າ:ນ້ອງຊາຍຂອງພວກ
ເຮົາຄິດຢາກກ ປົກຄອງພວກເຮົາ;ແລະ
ພວກເຮົາມີຄວາມລ�ບາກມາຫລາຍເພາະ
ລາວ;ດັ່ງນັ້ນ,ບັດນີ້ໃຫ້ພວກເຮົາຂ້າລາວ
ຖິ້ມເສຍ,ເພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ເປັນ
ທຸກເພາະຄ�ເວົ້າຂອງລາວອີກ.ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພວກເຮົາຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ລາວມາເປັນ
ຜູ້ປົກຄອງພວກເຮົາ,ເພາະເປັນເລື່ອງຂອງ
ພວກເຮົາຜູ້ເປັນອ້າຍທີ່ຈະປົກຄອງດູແລຜູ້
ຄົນພວກນີ້.
5 4ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ບັນທຶກຄ�ເວົ້າ
ທັງໝົດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຈົ່ມໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ໃນແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້.ແຕ່ມັນພຽງພໍສ�
ລັບຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຈະເວົ້າວ່າ,ພວກເຂົາໄດ້
ພະຍາຍາມຈະເອົາຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

5 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ ເຕືອນຂ້າພະເຈົ້າວ່າຂ້າ
ພະເຈົ້າຂ ນີໄຟຄວນໜີຈາກພວກເຂົາແລະ
ໜີໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານກັບຄົນທັງ
ໝົດທີ່ຈະໄປກັບຂ້າພະເຈົ້າ.
5 6ດັ່ ງ ນັ້ ນ ,  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ພາຄອບຄົວຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄປແລະກ ໂຊຣ�ກັບຄອບຄົວ
ຂອງພວກເຂົາອີກ,ແລະແຊມ,ອ້າຍຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງລາວ,ແລະ
ຢາໂຄບກັບໂຢເຊັບ,ນ້ອງຊາຍຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ແລະນ້ອງສາວຂອງຂ້າພະເຈົ້າອີກ.
ແລະທຸກຄົນທີ່ຈະໄປກັບຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະ
ທຸກຄົນທີ່ຈະໄປກັບຂ້າພະເຈົ້າຄືຜູ້ທີ່ເຊື່ອ
ໃນຂ ການເຕືອນແລະການເປີດເຜີຍຂອງ
ພຣະເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາໄດ້ເຊື່ອຟັງຄ�
ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
5 7ແລະພວກເຮົາໄດ້ເອົາຜ້າເຕັ້ນຂອງ
ພວກເຮົາແລະເຄື່ອງຂອງຕ່າງໆທີ່ຈະເອົາ
ໄປກັບພວກເຮົາໄດ້ແລະໄດ້ເດີນທາງໄປ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຫລາຍມື້.ແລະ
ຫລັງຈາກພວກເຮົາໄດ້ເດີນທາງໄປເປັນ
ເວລາຫລາຍມື້ພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນ
ຂອງພວກເຮົາຂຶ້ນ.
5 8ແລະຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້
ພວກເຮົາເອີ້ນຊື່ບ່ອນນັ້ນວ່າກ ນີໄຟ;ດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ເອີ້ນບ່ອນນັ້ນວ່ານີໄຟ.
5 9ແລະຄົນທັງໝົດທີ່ຢູ່ກັບຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຍອມເອີ້ນຕົນເອງວ່າເປັນກ ຄົນຂອງນີໄຟ.
5 10 ແລະພວກເຮົາໄດ້ຍຶດຖືທີ່ຈະຮັກສາ
ຄ�ພິພາກສາ,ແລະຂໍ້ກ�ນົດ,ແລະພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນທຸກສິ່ງທຸກ

5 1ກ2ນຟ4:13–14.
 3ກ1ນຟ16:37–38;

ມຊຢ10:14–15.
 5ກຄມພດົນໃຈ,ການດົນໃຈ.

 ຂມຊຢ10:13.
 6ກ1ນຟ4:35;16:7;

2ນຟ1:30–32.
 ຂຄມພເຕືອນ,ຄ�ເຕືອນ.

 8ກອມນ1:12,27;
ມຊຢ9:1–4;28:1.

 9ກຢຄ1:13–14.
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ຢ່າງ,ຕາມກ ກົດຂອງໂມເຊ.
5 11 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຢູ່ກັບພວກ
ເຮົາ,ແລະພວກເຮົາໄດ້ຮຸ່ງເຮືອງຢ່າງຍິ່ງ;
ເພາະພວກເຮົາໄດ້ຫວ່ານເມັດພືດ,ແລະ
ພວກເຮົາໄດ້ເກັບກ່ ຽວອີກເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍ.ແລະພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມລ້ຽງ
ສັດແລະຝູງສັດໃຊ້ງານ,ແລະສັດທຸກຊະ
ນິດ.
5 12 ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ນ�ແຜ່ນ
ຈາລຶກທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນກ ແຜ່ນຈາລຶກ
ທອງເຫລືອງມານ� ແລະຂ ລູກ ກົມ ຫລື
ຄ ເຂັມຊີ້ທິດຊຶ່ງໄດ້ຕຽມໄວ້ໃຫ້ບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໂດຍພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ຕາມທີ່ມີບັນທຶກໄວ້ນັ້ນ.
5 13 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາ ໄດ້ ເລີ່ມຮຸ່ ງ ເຮືອງຂຶ້ນຢ່າງຍິ່ງ
ແລະມີຄົນທະວີຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນນັ້ນ.
5 14 ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເອົາກ ດາບ
ຂອງລາບານມາ,ແລະໄດ້ເຮັດດາບແບບ
ນັ້ນຫລາຍດວງ,ຢ້ານວ່າດ້ວຍວິທີໃດວິທີ
ໜຶ່ງຜູ້ຄົນຊຶ່ງບັດນີ້ມີຊື່ວ່າຂ ຊາວເລມັນຈະ
ມາຮຸກຮານພວກເຮົາແລະຈະທ�ລາຍ
ພວກເຮົາ;ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ເຖິງຄວາມ
ກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ແລະລູກຫລານຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະຄົນ
ທີ່ມີຊື່ວ່າຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
5 15 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສິດສອນຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ສ້າງເຮືອນຊານແລະ
ໃຫ້ເຮັດວຽກດ້ວຍໄມ້ແລະດ້ວຍກ ເຫລັກ

ແລະດ້ວຍທອງແດງແລະດ້ວຍທອງ
ເຫລືອງແລະດ້ວຍເຫລັກກ້າ,ແລະດ້ວຍ
ຄ�ແລະດ້ວຍເງິນແລະດ້ວຍແຮ່ທາດທີ່ມີ
ຄ່າຊຶ່ງມີຢູ່ຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
5 16 ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ສ້າງກ ພຣະ
ວິຫານໄວ້ແຫ່ງໜຶ່ງ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ສ້າງຕາມແບບຂ ພຣະວິຫານຂອງໂຊໂລ
ໂມນແຕ່ບໍ່ໄດ້ສ້າງດ້ວຍສິ່ງທີ່ຄ ມີຄ່າຫລາຍ
ຢ່າງເຊັ່ນນັ້ນ;ເພາະຫາມັນບໍ່ໄດ້ໃນແຜ່ນ
ດິນນີ້,ດັ່ງນັ້ນ,ຈຶ່ງສ້າງໃຫ້ຄືກັນກັບພຣະ
ວິຫານຂອງໂຊໂລໂມນບໍ່ໄດ້.ແຕ່ແບບ
ຂອງການສ້າງນັ້ນຄືກັນກັບພຣະວິຫານ
ຂອງໂຊໂລໂມນແລະຝີມືໃນການສ້າງນັ້ນ
ດີເລີດ.
5 17 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີ
ຄວາມກ ດຸໝັ່ນແລະທ�ງານດ້ວຍຝີມືຂອງ
ພວກເຂົາ.
5 18 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາຢາກໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເປັນກ ກະສັດ
ຂອງພວກເຂົາ.ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟປາດ
ຖະໜາບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາມີກະສັດ;ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍຕາມ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ເຮັດເພື່ອພວກ
ເຂົາຕາມອ�ນາດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
5 19 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ສ�ເລັດແລ້ວຕໍ່ພວກອ້າຍຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ຮບັສັ່ງກ່ຽວກັບ
ພວກເຂົາວາ່,ຂ້າພະເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ປົກຄອງ
ແລະຜູ້ສອນຂອງພວກເຂົາ.ດັ່ງນັ້ນ,ຂາ້

 10ກ2ນຟ11:4.
ຄມພກົດຂອງໂມເຊ.

 12ກມຊຢ1:3–4.
ຄມພແຜ່ນຈາລຶກ.

 ຂມຊຢ1:16.
 ຄ1ນຟ16:10,16,26;

18:12,21;
ແອວ37:38–47;

ຄພ17:1.
 14ກ1ນຟ4:9;

ຢຄ1:10;
ຄມ1:13.

 ຂຄມພຊາວເລມັນ.
 15ກອທ10:23.
 16ກຄມພພຣະວິຫານ,ບ້ານ

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

 ຂ1ກສ6;
2ຂຄ3.

 ຄຄພ124:26–27.
 17ກປຖກ3:19;

ຄພ42:42.
 18ກຢຄ1:9,11.
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ພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເປັນ ກ ຜູ້ປົກຄອງແລະ ຂ ຜູ້
ສອນຂອງພວກເຂົາຕາມພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈນົເຖິງເວລາທີ່ພວກເຂົາ
ພະຍາຍາມຈະເອົາຊີວດິຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
5 20ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈຶ່ງສ�ເລັດຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ຮັບສັ່ງກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ມີຄວາມວ່າ:ຕາບໃດທີ່ພວກເຂົາກ ບໍ່
ເຊື່ອຟັງຖ້ອຍຄ�ຂອງເຈົ້າພວກເຂົາຈະຖືກ
ຕັດອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ຖືກຂ ຕັດ
ອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະອົງແລ້ວ.
5 21 ແລະພຣະອົງໄດ້ກະທ�ໃຫ້ກ ການ
ສາບແຊ່ງມາເຖິງພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແມ່ນການສາບແຊ່ງຢ່າງສາຫັດເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ.ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງ
ຕໍ່ພຣະອົງຈົນວ່າພວກເຂົາກາຍເປັນຫີນ
ເຫລັກໄປ;ດັ່ງນັ້ນ,ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາ
ຂາວແລະຈົບງາມແລະຂ ໜ້າຊົມຢ່າງຍິ່ງ
ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ຊັກຈູງຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄປທາງຜິດອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເກີດມີຄ ຜິວ
ດ�.
5 22 ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງ
ນີ້:ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທີ່ກ ໜ້າ
ກຽດຊັງຕໍ່ ຜູ້ຄົນຂອງເຈົ້າ ນອກຈາກວ່າ
ພວກເຂົາຈະກັບໃຈຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກເຂົາເທົ່ານັ້ນ.
5 23 ແລະລູກຫລານຂອງຜູ້ທີ່ກ ຮ່ວມກັບ
ລູກຫລານຂອງພວກເຂົາຈະຖືກສາບແຊ່ງ;
ເພາະພວກເຂົາຈະຖືກສາບແຊ່ງແມ່ນດ້ວຍ

ການສາບແຊ່ງເຊັ່ນດຽວກັນ.ແລະພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຮັບສັ່ງໄວ້ແລະມັນໄດ້ເປັນ
ໄປ.
5 24 ແລະ ເປັນຍ້ອນການສາບແຊ່ງ ຊຶ່ງ
ຢູ່ກັບພວກເຂົາ, ພວກເຂົາຈຶ່ງກ າຍເປັນ
ຄົນກ ກຽດຄ້ານ,ເຕັມໄປດ້ວຍການກໍ່ກວນ
ແລະເລ່ຫລ່ຽມ,ແລະຊອກຫາສັດທີ່ເປັນ
ເຫຍື່ອຂອງສັດໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
5 25 ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ພວກເຂົາຈະເປັນໄພພິບັດ
ຕໍ່ລູກຫລານຂອງເຈົ້າເພື່ອກະຕຸ້ນພວກເຂົາ
ໃຫ້ນຶກເຖິງເຮົາ;ແລະຕາບໃດທີ່ພວກເຂົາ
ຍັງບໍ່ຄິດເຖິງເຮົາແລະບໍ່ເຊື່ອຟັງຄ�ເວົ້າ
ຂອງເຮົາ,ພວກເຂົາຈະຂ້ຽນຕີພວກນີ້ຈົນ
ເຖິງຄວາມພິນາດ.
5 26 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້ າ ນີ ໄຟໄດ້ກ ແຕ່ງ ຕັ້ ງຢາໂຄບກັບ
ໂຢເຊັບເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ເປັນປະໂລ
ຫິດແລະຜູ້ສອນໃນແຜ່ນດິນຂອງຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
5 27 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາມີ ຊີວິດຢູ່ຕາມທາງແຫ່ງຄວາມ
ສຸກ.
5 28 ແລະສາມສິບປີຜ່ານໄປນັບແຕ່ພວກ
ເຮົາໄດ້ອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມ.
5 29 ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ຮັກສາບັນ
ທຶກກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ຈົນ
ເຖິງບັດນີ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເຮັດຂຶ້ນ.
5 30 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:

 19ກ1ນຟ2:22.
 ຂຄມພສອນ,ຜູ້

ສອນ,ຄູສອນ.
 20ກ2ນຟ2:21.
 ຂແອວ9:14.
 21ກຄມພສາບແຊ່ງ,ຄ�

ສາບແຊ່ງ.
 ຂ4ນຟ1:10.
 ຄ2ນຟ26:33;

3ນຟ2:14–16.
 22ກ1ນຟ12:23.
 23ກຄມພແຕ່ງງານ,ການແຕ່ງ

ງານ—ການແຕ່ງງານກັບ
ຄົນຕ່າງສາດສະໜາ.

 24ກຄມພກຽດຄ້ານ,
ຄວາມກຽດຄ້ານ.

 26ກຢຄ1:18–19;
ມຊຢ23:17.
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ຈົ່ງເຮັດ ກ ແຜ່ນຈາລຶກອີກຊຸດໜຶ່ງ; ແລະ
ເຈົ້າຈົ່ງບັນທຶກຫລາຍເລື່ອງທີ່ດີໃນສາຍຕາ
ຂອງເຮົາເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຄົນຂອງ
ເຈົ້າ.
5 31ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອເປັນການເຊື່ອຟັງພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ນີໄຟຈຶ່ງໄດ້ເຮັດກ ແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈາລຶກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ໄວ້ໃນ
ນັ້ນ.
5 32 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈາລຶກເລື່ອງທີ່ພໍ
ພຣະໄທຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.ແລະຖ້າຫາກຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າພໍໃຈເລື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ
ພວກເຂົາຈະພໍໃຈກັບການບັນທຶກຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າຊຶ່ງມີຢູ່ໃນແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້.
5 33 ແລະຖ້າຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າປາດ
ຖະໜາຢາກຮູ້ປະຫວັດສາດຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໂດຍລະອຽດນັ້ນພວກເຂົາຕ້ອງຄົ້ນຫາ
ໃນແຜ່ນຈາລຶກອີກຊຸດໜຶ່ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
5 34 ແລະມັນພຽງພໍສ�ລັບຂ້າພະເຈົ້າທີ່
ຈະເວົ້າວ່າສີ່ສິບປີຜ່ານໄປ,ແລະພວກ
ເຮົາມີສົງຄາມແລະການຂັດແຍ້ງກັບພວກ
ອ້າຍຂອງພວກເຮົາ.

ບົດທີ6

ຢາໂຄບເລົ່າປະຫວັດສາດຂອງຊາວຢິວ:
ການເປັນຊະເລີຍໃນບາບີໂລນແລະການ
ກັບຄືນ;ການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ແລະການຄຶງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນຂອງ
ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດແຫ່ງອິດສະຣາເອນ;ຄວາມ
ຊ່ວຍເຫລືອທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄົນຕ່າງຊາດ;
ການຟື້ນຟູໃນຍຸກສຸດທ້າຍຂອງຊາວຢິວ
ເມື່ອພວກເຂົາເຊື່ອຖືໃນພຣະເມຊີອາ.ປະ
ມານ559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

6 1ຄ�ເວົ້າຂອງຢາໂຄບ,ນ້ອງຊາຍຂອງ
ນີໄຟ,ຊຶ່ງໄດ້ເວົ້າກັບຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟວ່າ:
6 2ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບໂດຍທີ່ໄດ້ຖືກ
ເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າ,ແລະໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
ຕາມວິທີແຫ່ງຖານະອັນສັກສິດຂອງພຣະ
ອົງ,ແລະຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍນີໄຟອ້າຍຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຜູ້ທີ່ທ່ານນັບຖືເປັນກ ກະສັດ
ຫລືຜູ້ຄຸ້ມຄອງແລະຜູ້ທີ່ທ່ານເພິ່ງພາເພື່ອ
ຄວາມປອດໄພ,ຈົ່ງເບິ່ງທ່ານຮູ້ວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າກ່າວກັບທ່ານມາຫລາຍຕໍ່ຫລາຍເລື່ອງ
ແລ້ວ.
6 3 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າ
ກັບ ທ່ານອີກ; ເພາະຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະ
ໜາເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງຈິດວິນຍານ
ຂອງທ່ານ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນຄວາມຫ່ວງ
ໃຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ ມີ ຕໍ່ ທ່ານນັ້ນໃຫຍ່
ຫລວງ;ແລະທ່ານເອງກໍຮູ້ຈັກແລ້ວວ່າມັນ
ເປັນຢູ່ຕະຫລອດມາ.ເພາະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ແນະນ�ທ່ານດ້ວຍສຸດຄວາມພາກພຽນ;
ແລະຂ້າພະເຈົ້າສິດສອນຕາມຄ�ເວົ້າຂອງ
ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍ
ເວົ້າກັບທ່ານກ່ຽວກັບທຸກຢ່າງທີ່ໄດ້ບັນທຶກ
ໄວ້ນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງໂລກມາ.
6 4ແລະ ບັດ ນີ້ , ຈົ່ງ ເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ເວົ້າກັບທ່ານກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ເປັນຢູ່ແລະ
ເລື່ອງທີ່ຈະມາເຖິງ;ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ອ່ານຄ�ເວົ້າຂອງກ ເອຊາຢາຕໍ່ທ່ານ.ແລະ
ເປັນຄ�ເວົ້າທີ່ອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າປາດ
ຖະໜາຢາກໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບທ່ານ.
ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າກັບທ່ານເພາະເຫັນ
ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ,ເພື່ອທ່ານຈະ
ໄດ້ຮຽນຮູ້ແລະຖວາຍບາລະມີແດ່ພຣະ
ນາມຂອງພຣະເຈົ້າຂອງທ່ານ.

 30ກ1ນຟ19:1–6.
 31ກຄມພແຜ່ນຈາລຶກ.

6 2ກຢຄ1:9,11.
 4ກ3ນຟ23:1.
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6 5ແລະບັດນີ້,ຄ�ເວົ້າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ອ່ານເປັນຄ�ເວົ້າຂອງ ເອຊາຢາກ່ຽວກັບ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນທັງໝົດ;ດັ່ງນັ້ນ,
ມັນຈະປຽບທຽບໄດ້ກັບທ່ານ,ເພາະທ່ານ
ເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.ແລະມີ
ຫລາຍຢ່າງທີ່ເອຊາຢາໄດ້ເວົ້າໄວ້ຊຶ່ງຈະ
ປຽບທຽບໄດ້ກັບທ່ານເພາະທ່ານເປັນເຊື້ອ
ສາຍອິດສະຣາເອນ.
6 6ແລະບັດນີ້,ນີ້ຄືຂໍ້ຄວາມ:ອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກ ດັ່ງນີ້:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈະ
ຍົກມືກວັກຄົນຕ່າງຊາດແລະຍົກຂ ສັນ
ຍານຂອງເຮົາຕໍ່ຜູ້ຄົນ;ແລະເຂົາຈະອູ້ມລູກ
ຊາຍຂອງເຈົ້າມາໃນອ້ອມແຂນຂອງເຂົາ,
ແລະສ່ວນລູກສາວຂອງເຈົ້ານັ້ນເຂົາຈະ
ໃສ່ບ່າແບກມາ.
6 7ແລະກະສັດຈະເປັນພໍ່ລ້ຽງຂອງເຈົ້າ,
ແລະລາຊີ ນີ ທັງຫລາຍຈະ ເປັນແມ່ລ້ຽງ
ຂອງເຈົ້າ;ເຂົາເຫລົ່ານັ້ນຈະກົ້ມໜ້າລົງເຖິງ
ດິນກາບເຈົ້າ,ແລະເຂົາຈະເລຍຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຕີນ
ຂອງເຈົ້າ;ແລ້ວເຈົ້າຈະຮູ້ວ່າເຮົາຄືພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້ທີ່ກ ລໍຄອຍເຮົາຈະບໍ່ປະສົບ
ຄວາມອັບອາຍ.
6 8ແລະ ບັດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບຈະ
ເວົ້າບາງຢ່າງກ່ຽວກັບຂໍ້ຄວາມນີ້.ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະແດງກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າວ່າຄົນທີ່ຢູ່ໃນກ ເຢຣູຊາເລັມຊຶ່ງພວກ
ເຮົາໜີຈາກມານັ້ນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍແລະ
ຖືກຂ ຈັບໄປເປັນຊະເລີຍແລ້ວ.
6 9 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ໄດ້ສະແດງຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າວ່າພວກເຂົາຈະ
ກ ກັບຄືນມາອີກ.ແລະພຣະອົງຈະສະແດງ
ພຣະອົງເອງໃຫ້ປະຈັກແກ່ຂ້າພະເຈົ້າອີກ
ວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງ
ອິດສະຣາເອນຈະສະແດງພຣະອົງເອງ
ໃຫ້ປະຈັກແກ່ພວກເຂົາໃນເນື້ອໜັງ;ແລະ
ຫລັງຈາກພຣະອົງໄດ້ສະແດງພຣະອົງເອງ
ໃຫ້ປະຈັກແລ້ວພວກເຂົາຈະຂ້ຽນຕີພຣະ
ອົງແລ້ວຂ ຄຶງພຣະອົງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນ
ຕາມຄ�ເວົ້າຂອງທູດຊຶ່ງໄດ້ກ່າວເລື່ອງນີ້
ກັບຂ້າພະເຈົ້າ.
6 10 ແ ລະ ຫລັງຈາກພວກເຂົາເຮັດໃຈ
ແຂງກະດ້າງແລະແຂງຄໍຕໍ່ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດ
ຂອງອິດສະຣາເອນແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ການ
ພິພາກສາຂອງພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະ
ຣາເອນຈະເກີດກັບພວກເຂົາ.ແລະວັນ
ນັ້ນຈະມາເຖິງຊຶ່ງພວກເຂົາຈະຖືກລົງທັນ
ແລະເປັນທຸກ.
6 11ດັ່ງນັ້ນ,ຫລັງຈາກພວກເຂົາຖືກຂັບ
ໄລ່ໄປມາເພາະທູດໄດ້ກ່າວໄວ້ດັ່ງນັ້ນ,ຄົນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຈະເປັນທຸກໃນເນື້ອ
ໜັງແລະຈະບໍ່ໃຫ້ເຖິງຕາຍເພາະຄ�ອະ
ທິຖານຂອງຜູ້ມີສັດທາ;ພວກເຂົາຈະກະ
ຈັດກະຈາຍໄປແລະຖືກລົງທັນ;ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍຕາມ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍັງຈະເມດຕາ
ພວກເຂົາ,ເພາະກ ເວລາທີ່ພວກເຂົາຈະ
ຂ ມາຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຂົາ,
ພວກເຂົາຈະມາຄ ເຕົ້າໂຮມກັນອີກໃນແຜ່ນ
ດິນຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກຂອງພວກເຂົາ.

 6ກອຊຢ49:22–23.
 ຂຄມພປ້າຍສັນຍານ.
 7ກຄພ133:45;

ມຊ1:6.
 8ກອສທ2:6;

1ນຟ7:13;
2ນຟ25:10;
ອມນ1:15;
ຮລມ8:20–21.

 ຂ2ກສ24:10–16;25:1–12.
ຄມພອິດສະຣາເອນ—
ການກະຈັດກະຈາຍຂອງ
ຊາວອິດສະຣາເອນ.

 9ກ1ນຟ10:3.
 ຂ1ນຟ19:10,13;

ມຊຢ3:9;
3ນຟ11:14–15.
ຄມພຄຶງ,ການຄຶງ.

 10ກມທ27:24–25.
 11ກ1ນຟ22:11–12;

2ນຟ9:2.
 ຂຮສອ3:5.
 ຄຄມພອິດສະຣາເອນ—

ການເຕົ້າໂຮມຊາວ
ອິດສະຣາເອນ.
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6 12 ແລະກ ຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ສາດສະດາ
ໄດ້ບັນທຶກເລື່ອງຂອງພວກເຂົາຍ່ອມເປັນ
ສຸກ; ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າ
ພວກເຂົາຈະກັບໃຈແລະບໍ່ຕໍ່ສູ້ກັບຊີໂອນ
ແລະບໍ່ເຂົ້ າ ຮ່ ວມກັບສາດ ສະ ໜາ ຈັກ
ໃຫຍ່ແລະຂ ໜ້າກຽດຊັງນັ້ນພວກເຂົາຈະ
ລອດ;ເພາະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້
ຄ ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະອົງທີ່ກະທ�ໄວ້
ກັບລູກຫລານຂອງພຣະອົງສ�ເລັດແລະ
ເພື່ອເຫດນີ້ສາດສະດາຈຶ່ງໄດ້ບັນທຶກເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ໄວ້.
6 13ດັ່ງນັ້ນ,ພວກທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບຊີໂອນແລະ
ຜູ້ຄົນແຫ່ງພັນທະສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະເລຍຂີ້ຝຸ່ນຈາກຕີນຂອງພວກເຂົາ
ແລະຜູ້ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ກ ໜ້າ
ອາຍ.ເພາະຜູ້ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຄືຜູ້
ທີ່ຂ ຄອຍຖ້າພຣະອົງເພາະພວກເຂົາຍັງ
ຄອຍຖ້າການສະເດັດມາຂອງພຣະເມຊີ
ອາ.
6 14ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຕາມຄ�ເວົ້າຂອງສາດ
ສະດາ,ພຣະເມຊີອາຈະແຕ່ງຕັ້ງພຣະອົງ
ເອງ ເປັນຄັ້ງກ ທີສອງເພື່ອ ນ�ພາພວກ
ເຂົາກັບຄືນ;ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະອົງຈະສະແດງ
ພຣະອົງເອງຂ ໃຫ້ປະຈັກແກ່ ພວກເຂົາ
ດ້ວຍອ�ນາດແລະລັດສະໝີພາບອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່ຈົນເຖິງຄ ຄວາມພິນາດຂອງສັດ
ຕູຂອງພວກເຂົາ;ເມື່ອມື້ນັ້ນມາເຖິງເວລາ
ທີ່ພວກເຂົາຈະເຊື່ອຖືໃນພຣະອົງ;ແລະ

ພຣະອົງຈະບໍ່ທ�ລາຍຜູ້ໃດທີ່ເຊື່ອຖືໃນ
ພຣະອົງ.
6 15 ແລະພວກທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງຈະ
ຖືກກ ທ�ລາຍດ້ວຍຂ ໄຟ,ແລະດ້ວຍພະ
ຍຸ ຝົນ ຟ້າຄະນອງ,ແລະດ້ວຍແຜ່ນດິນ
ໄຫວ,ແລະດ້ວຍການນອງເລືອດແລະ
ດ້ວຍຄ ພະຍາດໂລຄາ,ແລະດ້ວຍຄວາມ
ອຶດຢາກ.ແລະພວກເຂົາຈະຮູ້ ວ່າພຣະ
ອົງຄືພຣະເຈົ້າ,ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະ
ຣາເອນ.
6 16 ກ ເພາະຈະເອົາເຫຍື່ອໄປຈາກຜູ້ທີ່
ມີ ກ�ລັງຫລືຈະຊ່ວຍ ຂ ຊະ ເລີຍ ຂອງຜູ້
ຊະນະໃຫ້ພົ້ນໄດ້ບໍ?
6 17 ແຕ່ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:
ເຖິງແມ່ນກ ຊະເລີຍຂອງຄົນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກໍຈະ
ຖືກເອົາໄປ,ແລະເຫຍື່ອຂອງຄົນທີ່ຫ້ຽມ
ໂຫດກໍຈະຖືກຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ;ເພາະຂ ພຣະ
ເຈົ້າຜູ້ມີລິດເດດຈະຄ ປົດປ່ອຍຜູ້ຄົນແຫ່ງ
ພັນທະສັນຍາຜູ້ເປັນຂອງພຣະອົງ.ເພາະ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:ເຮົາຈະຕໍ່ສູ້
ກັບຜູ້ທີ່ຕໍ່ສູ້ເຈົ້າ—
6 18 ແລະເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ບີບບັງຄັບເຈົ້າກິນ
ເນື້ອຂອງຕົນເອງ;ແລະເຂົາຈະເມົາເລືອດ
ຂອງເຂົາເອງເໝືອນເມົາເຫລົ້າອະງຸ່ນ;
ແລະມະນຸດທັງປວງຈະຮູ້ ວ່າເຮົາພຣະ
ເຈົ້າຄືພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງເຈົ້າແລະ
ກ ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຈົ້າ,ແລະຂ ພຣະຜູ້ມີລິດ
ທານຸພາບຂອງຢາໂຄບ.

 12ກ1ນຟ14:1–2;
2ນຟ10:9–10.

 ຂຄມພມານ—ສາດສະ
ໜາຈັກຂອງມານ.

 ຄຄມພພັນທະສັນຍາ
ຂອງອັບຣາຮາມ.

 13ກ3ນຟ22:4.
 ຂອຊຢ40:31;

1ນຟ21:23;
ຄພ133:45.

 14ກອຊຢ11:11;
2ນຟ25:17;29:1.

 ຂ2ນຟ3:5.
 ຄ1ນຟ22:13–14.
 15ກ2ນຟ10:16;28:15;

3ນຟ16:8.
ຄມພຍຸກສຸດທ້າຍ.

 ຂຢຄ6:3.
 ຄຄພ97:22–26.
 16ກອຊຢ49:24–26.

 ຂອສຜູ້ຄົນແຫ່ງພັນທະ
ສັນຍາຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວ
ເຖິງໃນຂໍ້ທີ17.

 17ກ1ນຟ21:25.
 ຂຄມພເຢໂຮວາ.
 ຄ2ກສ17:39.
 18ກຄມພພຣະຜູ້ໄຖ່.
 ຂປຖກ49:24;

ອຊຢ60:16.
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ຢາໂຄບອ່ານຈາກໜັງສືເອຊາຢາຕໍ່:ເອຊາ
ຢາກ່າວກ່ຽວກັບພຣະເມຊີອາ—ພຣະເມ
ຊີອາຈະມີລີ້ນຂອງນັກປາດ—ພຣະອົງຈະ
ຫັນຫລັງໃຫ້ຜູ້ຂ້ຽນຕີ—ພຣະອົງຈະບໍ່ຍອມ
ຈ�ນົນ—ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ50.ປະ
ມານ559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

7 1ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ກ່າວດັ່ງນີ້:ເຮົາໄດ້ແຍກເຈົ້າອອກໄປຫລື
ວ່າເຮົາໄດ້ປະຖິ້ມເຈົ້າຕະຫລອດໄປບໍ?
ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:ໜັງ
ສືຢ່າຮ້າງຂອງແມ່ເຈົ້າຢູ່ໃສ?ເຮົາໄດ້ແຍກ
ເຈົ້າໃຫ້ອອກໄປກັບໃຜ?ຫລືວ່າເຮົາໄດ້
ຂາຍເຈົ້າໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ຄົນໃດຂອງເຮົາ?ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ເຮົາໄດ້ຂາຍເຈົ້າໃຫ້ຜູ້ໃດ?ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງເຈົ້າ,ເຈົ້າ
ຈຶ່ງກ ຂາຍຕົວຂອງເຈົ້າເອງ,ແລະເພາະ
ການລ່ວງລະເມີດຂອງເຈົ້າແມ່ຂອງເຈົ້າຈຶ່ງ
ຖືກໄລ່ອອກໄປ.
7 2ດັ່ງນັ້ນ,ເວລາເຮົາມາບໍ່ມີຜູ້ໃດຢູ່;ເວລາ
ເຮົາ ກ ເອີ້ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ບໍ່ມີຜູ້ ໃດຂານ
ຕອບ.ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນເອີຍມື
ຂອງເຮົາສັ້ນໄປຈົນວ່າບໍ່ສາມາດຈະໄຖ່ບໍ?
ຫລືວ່າເຮົາບໍ່ມີອ�ນາດທີ່ຈະປົດປ່ອຍພວກ
ເຈົ້າບໍ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ໂດຍການຕິຕຽນຂອງເຮົາ,
ເຮົາຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂ ນ�ທະເລແຫ້ງລົງ,ແລະ
ເຮົາເຮັດໃຫ້ຄ ແມ່ນ�ເປັນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານແລະງ ປາຂອງພວກເຂົາສົ່ງກິ່ນເໝັນ
ເພາະວ່ານ�ແຫ້ງແລະມັນໄດ້ຕາຍເພາະ
ຄວາມຂາດນ�.

7 3 ເຮົາຫົ່ມຟ້າສະຫວັນໄວ້ດ້ວຍກ ຄວາມ
ມືດແລະເອົາຂ ຜ້າກະສອບມາຄຸມ.
7 4ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານກ ລີ້ນ
ຂອງນັກປາດໃຫ້ເຮົາ,ເພື່ອເຮົາຈະຮູ້ຈັກ
ວ່າຈະເວົ້າແນວໃດໃຫ້ເໝາະສົມກັບພວກ
ທ່ານ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນເອີຍ.
ເວລາພວກທ່ານອິດເມື່ອຍພຣະອົງໄດ້ປຸກ
ພວກທ່ານລຸກທຸກໆເຊົ້າ.ພຣະອົງເຮັດໃຫ້
ຫູຂອງເຮົາໄວເພື່ອຈະໄດ້ຍິນດີຄືນັກປາດ.
7 5ອົງພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ເປີດກ ຫູຂອງ
ເຮົາ,ແລະເຮົາບໍ່ໄດ້ກະບົດ,ທັງບໍ່ໄດ້ຫັນ
ໜ້າໜີ.
7 6 ເຮົາຫັນຫລັງໃຫ້ກ ຜູ້ຂ້ຽນຕີແລະຫັນ
ແກ້ມຂອງເຮົາໃຫ້ຜູ້ທີ່ດຶງຜົມ.ແລະເຮົາ
ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອງໜ້າຈາກຄວາມອັບອາຍແລະ
ການຖົ່ມນ�ລາຍໃສ່.
7 7 ເພາະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຊ່ວຍເຮົາ,
ສະນັ້ນເຮົາຈະບໍ່ຍອມຈ�ນົນ.ດັ່ງນັ້ນເຮົາ
ໄດ້ເຮັດໜ້າຂອງເຮົາຄືຫີນເຫລັກໄຟ,ແລະ
ເຮົາຮູ້ວ່າເຮົາຈະບໍ່ອາຍ.
7 8ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ໃກ້,ແລະພຣະ
ອົງຮັບຮອງເຮົາ.ແມ່ນໃຜຈະຕໍ່ສູ້ກັບເຮົາ?
ກໍໃຫ້ພວກເຮົາຢືນຢູ່ດ້ວຍກັນ.ແມ່ນໃຜຈະ
ເປັນຜູ້ປໍລະປັກຂອງເຮົາ?ກໍໃຫ້ເຂົາເຂົ້າມາ
ໃກ້ເຮົາແລະເຮົາຈະຂ້ຽນຕີເຂົາດ້ວຍພະ
ລັງປາກຂອງເຮົາ.
7 9ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຊ່ວຍເຮົາ.
ແລະຜູ້ໃດທີ່ຈະກ ກ່າວໂທດເຮົານັ້ນ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງເຂົາຈະເກົ່າຄືກັນກັບເສື້ອຜ້າ,ແລະ
ຕົວແມງຈະກັດກິນມັນຈົນໝົດ.
7 10ມີຜູ້ໃດໃນບັນດາພວກເຈົ້າທີ່ຢ້ານກົວ

7 1ກຄມພປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,
ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.

 2ກສພສ1:24–25;
ອຊຢ65:12;
ແອວ5:37.

 ຂອພຍ14:21;

ພສສ106:9;
ຄພ133:68–69.

 ຄຢຊ3:15–16.
 ງ ອພຍ7:21.
 3ກອພຍ10:21.
 ຂພນມ6:12.

 4ກລກ2:46–47.
 5ກຄພ58:1.
 6ກມທ27:26;

2ນຟ9:5.
 9ກຣມ8:31.
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ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະເຊື່ອຟັງກ ສຽງຂອງ
ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ,ທີ່ດ�ເນີນໃນຄວາມ
ມືດແລະບໍ່ມີຄວາມສະຫວ່າງ?
7 11 ຈົ່ງ ເບິ່ງ ເ ຈົ້າທັງຫລາຍຜູ້ກໍ່ໄຟ, ທີ່
ອ້ອມຮອບຕົວເຈົ້າດ້ວຍແສງໄຟ,ໄດ້ເດີນຢູ່
ໃນຄວາມສະຫວ່າງຂອງໄຟກ ຂອງເຈົ້າຊຶ່ງ
ເຈົ້າໄດ້ກໍ່.ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຢ່າງນີ້ຈາກມືຂອງ
ເຮົາຄື—ເຈົ້າຈະຕ້ອງນອນລົງໃນຄວາມທໍ
ລະມານ.

ບົດທີ8

ຢາໂຄບອ່ານຈາກໜັງສືເອຊາຢາຕໍ່:ໃນ
ຍຸກສຸດທ້າຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະປອບໃຈ
ຊີໂອນແລະເຕົ້າໂຮມອິດສະຣາເອນ—
ຜູ້ ທີ່ຖືກໄຖ່ຈະມາຫາຊີໂອນໃນທ່າມກາງ
ຄວາມປິຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງ—ປຽບທຽບກັບ
ເອຊາຢາ51ແລະ52:1–2.ປະມານ559–
545ປີກ່ອນຄ.ສ.

8 1ຈົ່ງເຊື່ອຟັງເຮົາ,ເຈົ້າທັງຫລາຍຜູ້ເດີນ
ທາງຕາມຄວາມຊອບທ�.ຈົ່ງຫລຽວເບິ່ງ
ກ ຫີນທີ່ ເຈົ້າຖືກສະກັດອອກມາ,ແລະຮູ
ຂອງຫລຸມບ່ອນເຈົ້າຖືກຂຸດອອກມາ.
8 2ຈົ່ງເບິ່ງອັບຣາຮາມ,ກ ບັນພະບຸລຸດຂອງ
ເຈົ້າ,ແລະຂ ນາງຊາຣາຜູ້ໃຫ້ກ�ເນີດເຈົ້າ;
ເພາະເຮົາເອີ້ນລາວຜູ້ດຽວແລະໃຫ້ພອນ
ແກ່ລາວ.
8 3ແລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະປອບໃຈ
ກ ຊີໂອນ,ພຣະອົງຈະປອບໃຈບ່ອນວ່າງ
ເປົ່າທັງໝົດຂອງມັນແລະພຣະອົງຈະເຮັດ

ໃຫ້ຂ ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຂອງມັນຄືສວນ
ເອເດນ,ແລະທະເລຊາຍຂອງມັນຄືກັນ
ກັບອຸດທະຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ໃນ
ບ່ອນນັ້ນຈະພົບຄວາມສຸກແລະຄວາມດີ
ໃຈຈາກການຂອບພຣະໄທພຣະເຈົ້າ.
8 4ຈົ່ງເຊື່ອຟັງເຮົາ,ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາເອີຍ;
ແລະງ່ຽງຫູຟັງເຮົາ,ໂອ້ປະຊາຊາດຂອງ
ເຮົາເອີຍ;ເພາະກ ກົດຂໍ້ໜຶ່ງຈະອອກໄປ
ຈາກເຮົາ,ແລະເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຄ�ພິພາກ
ສາຂອງເຮົາເປັນຂ ແສງສະຫວ່າງຂອງຊົນ
ຊາດທັງຫລາຍ.
8 5ຄວາມຊອບທ�ຂອງເຮົາຢູ່ໃກ້;ກ ຄວາມ
ລອດຂອງເຮົາໄດ້ອອກໄປແລ້ວ, ແລະ
ແຂນຂອງເຮົາຈະພິພາກສາຜູ້ຄົນທັງປວງ.
ຜູ້ຄົນຂ ຊາວເກາະຈະຄອຍຖ້າເຮົາ,ແລະ
ພວກເຂົາຈະໄວ້ໃຈໃນອ້ອມແຂນຂອງເຮົາ.
8 6ຈົ່ງຫລຽວເບິ່ງຟ້າສະຫວັນແລະຫລຽວ
ເບິ່ງໂລກທາງລຸ່ມ;ເພາະກ ຟ້າສະຫວັນ
ຈະຂ ຫາຍໄປຄືກັນກັບຄວັນແລະໂລກ
ຈະຄ ເກົ່າລົງຄືກັນກັບເສື້ອຜ້າ;ແລະຄົນ
ທັງຫລາຍທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນຈະຕາຍດ້ວຍວິທີດຽວ
ກັນ.ແຕ່ວ່າຄວາມລອດຂອງເຮົາຈະເປັນຢູ່
ຕະຫລອດໄປ,ແລະຄວາມຊອບທ�ຂອງ
ເຮົາຈະບໍ່ລົ້ມເລີກໄປ.
8 7ຈົ່ງເຊື່ອຟັງເຮົາ,ເຈົ້າທັງຫລາຍຜູ້ຮູ້ເຖິງ
ຄວາມຊອບທ�,ຜູ້ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ຂຽນກົດຂອງ
ເຮົາໄວ້ໃນໃຈຂອງເຂົາ,ເຈົ້າຢ່າກ ຢ້ານ
ກົວຄ�ຕ�ນິຂອງມະນຸດແລະຢ່າຢ້ານຄ�
ປ້ອຍດ່າຂອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນ.
8 8 ເພາະຕົວແມງຈະກິນພວກເຂົາໝົດຄື

 10ກຄພ1:38.
 11ກຜປ17:6.
8 1ກຄມພຫີນ.
 2ກປຖກ17:1–8;

ຄພ132:49.
 ຂປຖກ24:36.
 3ກຄມພຊີໂອນ.

 ຂອຊຢ35:1–2,6–7.
 4ກພການສອນ,ຄ�ສອນ.

ອຊຢ2:3.
ຄມພພຣະກິດຕິຄຸນ.

 ຂຄມພຄວາມສະຫວ່າງ,
ຄວາມສະຫວ່າງ
ຂອງພຣະຄຣິດ.

 5ກຄມພລອດ,ຄວາມລອດ.
 ຂ2ນຟ10:20.
 6ກ2ປຕ3:10.
 ຂ ເຮັບເຣີຖືກແຍກອອກ.

ພສສ102:25–27.
 ຄ ເຮັບເຣີເນົ່າເປື່ອຍ.
 7ກພສສ56:4,11;ຄພ122:9.
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ກັນກັບເສື້ອຜ້າ,ແລະໜອນຈະເຈາະກິນ
ພວກເຂົາຄືກັນກັບຂົນແກະ.ແຕ່ວ່າຄວາມ
ຊອບທ�ຂອງເຮົາຈະເປັນຢູ່ຕະຫລອດໄປ,
ແລະຄວາມລອດຂອງເຮົາຈະຢູ່ຈາກລຸ້ນສູ່
ລຸ້ນ.
8 9ຕື່ນຖີດ!ຕື່ນເຖີດ!ຈົ່ງຮວບຮວມກ ພະ
ລັງ ຂອງເຈົ້າ,ໂອ້ແຂນຂອງ ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ;ຈົ່ງຕື່ນຄືກັນກັບໃນສະໄໝບູຮານ.ບໍ່
ແມ່ນພຣະອົງບໍທີ່ຕັດຣາຮາບເປັນຕ່ອນໆ
ແລະແທງມັງກອນທະລຸ?
8 10ບໍ່ແມ່ນພຣະອົງບໍທີ່ເຮັດໃຫ້ນ�ທະເລ
ແຫ້ງແລະຄວາມເລິກທີ່ສຸດຂອງນ�ອັນ
ກວ້າງໃຫຍ່ແຫ້ງລົງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເລິກ
ຂອງທະເລເປັນກ ຫົນທາງໃຫ້ຄົນຜູ້ທີ່ຖືກ
ໄຖ່ຜ່ານໄປ?
8 11ສະນັ້ນ, ກ ຄົນທີ່ຖືກໄຖ່ໂດຍພຣະຜູ້
ເປັນ ເຈົ້ າ ຈະກັບມາແລະມາພ້ອມກັບ
ຂ ການຮ້ອງເພງສູ່ຊີໂອນແລະຄວາມສຸກ
ແລະຄວາມບໍລິສຸດອັນເປັນນິດຈະຢູ່ເທິງ
ຫົວຂອງພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ຮັບຄວາມປິຕິຍິນດີແລະຄວາມສຸກ;
ຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈແລະຄ ຄວາມເປັນ
ທຸກຈະໜີໄປ.
8 12 ກ ເຮົາຄືຜູ້ນັ້ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວເຮົາຄືຜູ້ທີ່
ປອບໂຍນເຈົ້າ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າແມ່ນໃຜຈຶ່ງ
ຈະຂ ຢ້ານມະນຸດຜູ້ຊຶ່ງຈະຕ້ອງຕາຍ,ແລະ
ຢ້ານລູກຂອງມະນຸດຜູ້ຊຶ່ງຈະຖືກເຮັດໃຫ້ຄື
ກັນກັບຄ ຕົ້ນຫຍ້າ?
8 13 ແລະກ ຫລົງລືມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະ
ຜູ້ສ້າງຂອງເຈົ້າທີ່ໄດ້ຢືດຟ້າສະຫວັນອອກ
ແລະວາງຮາກຖານຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,

ແລະຢ້ານກົວຢູ່ເລື້ອຍໄປຕະຫລອດວັນ,
ເພາະຄວາມໂມໂຫຂອງຜູ້ກົດຂີ່ຄືກັບວ່າ
ເຂົາຈະມາທ�ຮ້າຍຊັ້ນບໍ?ແລະຄວາມໂມ
ໂຫຂອງຜູ້ກົດຂີ່ນັ້ນຢູ່ໃສ?
8 14ຊະເລີຍຜູ້ທີ່ຖືກກັກຂັງຈະໄດ້ຮັບການ
ປົດປ່ອຍໂດຍໄວ,ແລະເຂາົຈະບໍ່ຕາຍຢູ່
ໃນຫລຸມທັງອາຫານຂອງເຂົາຈະບໍ່ຂາດ.
8 15 ເພາະເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ,ຜູ້ກວນທະເລແລະ
ກ ຄື້ນໃຫ້ຫວັ່ນໄຫວ;ຈອມໂຍທາຄືຊື່ຂອງ
ເຮົາ.
8 16 ແລະ ເຮົາໄດ້ໃສ່ຖ້ອຍຄ�ຂອງເຮົາ
ໄວ້ໃນປາກຂອງເຈົ້າແລະປິດບັງເຈົ້າໄວ້
ໃນຮົ່ມມືຂອງເຮົາເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຕັ້ງຟ້າ
ສະຫວັນແລະວາງຮາກຖານຂອງໂລກ
ແລະກ່າວກັບຊີໂອນວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າເປັນ
ກ ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ.
8 17ຕື່ນເຖີດ!ຕື່ນເຖີດ!ຈົ່ງຢືນຂຶ້ນ,ໂອ້
ເຢຣູຊາເລັມ,ຊຶ່ງໄດ້ດື່ມກ ຈອກແຫ່ງຂ ພຣະ
ພິໂລດຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ—ເຈົ້າໄດ້ດື່ມເງື່ອນທີ່ເຫລືອຈາກຈອກ
ແຫ່ງຄວາມສັ່ນສະເທືອນ—
8 18 ແລະໃນບັນດາລູກທັງໝົດທີ່ນາງ
ຄອດອອກມາບໍ່ມີໃຜຊີ້ນ�ນາງເລີຍແລະ
ທັງໃນບັນດາລູກທັງໝົດທີ່ນາງໄດ້ລ້ຽງມາ
ບໍ່ມີໃຜຊ່ວຍນາງເລີຍ.
8 19 ກ ລູກສອງຄົນນີ້ຈະມາຫາເຈົ້າແມ່ນ
ໃຜຈະເສຍໃຈແທນເຈົ້າ—ຍ້ອນຄວາມເປົ່າ
ປ່ຽວແລະຄວາມພິນາດ,ແລະຄວາມອຶດ
ຢາກແລະສົງຄາມ—ແລະແມ່ນໃຜຈະ
ເປັນຜູ້ປອບໂຍນເຈົ້າ?

 9ກຄພ113:7–8.
 10ກອຊຢ35:8.
 11ກຄມພໄຖ່,ການໄຖ່,ຖືກໄຖ່.
 ຂອຊຢ35:10.
 ຄພນມ21:4.
 12ກຄພ133:47;136:22.

 ຂຢມຢ1:8.
 ຄອຊຢ40:6–8;

1ປຕ1:24.
 13ກຢມຢ23:27.
 15ກ1ນຟ4:2.
 16ກ2ນຟ3:9;29:14.

 17ກອຊຢ29:9;
ຢມຢ25:15.

 ຂລກ21:24.
 19ກພນມ11:3.
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8 20ລູກຊາຍທັງຫລາຍຂອງເຈົ້າໄດ້ເປັນ
ລົມໄປ,ນອກຈາກສອງຄົນນີ້ ;ພວກເຂົາ
ນອນຢູ່ທີ່ຕົ້ນທາງທຸກສາຍ;ໃນຂະນະທີ່
ພວກເຂົາຄື ກັນກັບງົວປ່າທີ່ ຖືກຕາໜ່າງ
ຢູ່,ພວກເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໂມໂຫ
ໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະຕິຕຽນພຣະເຈົ້າ
ຂອງເຈົ້າ.
8 21ສະນັ້ນ,ບັດນີ້, ຈົ່ງຟັງເລື່ອງນີ້, ເຈົ້າ
ໄດ້ເປັນທຸກ,ແລະໄດ້ກ ມຶນເມົາ,ແລະບໍ່
ແມ່ນການມຶນເມົາຂອງເຫລົ້າອະງຸ່ນ:
8 22ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າກ່າວໄວ້ວ່າພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າແລະພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າໄດ້ກ ວິງ
ວອນແທນຜູ້ ຄົນຂອງພຣະອົງ;ຈົ່ງເບິ່ງ,
ເຮົາເອົາຈອກແຫ່ງຄວາມສັ່ນສະເທືອນ,
ແລະເງື່ອນໃນຖ້ວຍແຫ່ງພຣະພິໂລດຂອງ
ເຮົາອອກຈາກມືຂອງເຈົ້າແລ້ວ;ເພື່ອເຈົ້າ
ຈະບໍ່ດື່ມມັນອີກຕໍ່ໄປ.
8 23 ແຕ່ກ ເຮົາຈະເອົາມັນໄວ້ໃນມືຂອງຄົນ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນທຸກ;ຄົນທີ່ເວົ້າກັບຈິດ
ວິນຍານຂອງເຈົ້າວ່າ:ກົ້ມຫົວລົງກາບໄຫວ້
ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຍ່າງຜ່ານໄປ—ແລະເຈົ້າ
ໄດ້ວາງຕົວຂອງເຈົ້າຄືກັນກັບພື້ນດິນແລະ
ຄືກັນກັບຫົນທາງເພື່ອໃຫ້ເຂົາຜ່ານໄປ.
8 24 ກ ຕື່ນເຖີດ,ຕື່ນເຖີດ,ໂອ້ຂ ຊີໂອນ,ຈົ່ງ
ສວມຄ ພະລັງຂອງເຈົ້າ;ໂອ້ເຢຣູຊາເລັມ,
ນະຄອນສັກສິດ;ຈົ່ງສວມອາພອນທີ່ສວຍ
ງາມຂອງເຈົ້າ;ເພາະນັບແຕ່ນີ້ໄປຈະບໍ່ມີຜູ້
ໃດທີ່ສົກກະປົກແລະບໍ່ສະອາດເຂົ້າມາຫາ
ເຈົ້າງ ອີກຕໍ່ໄປ.
8 25 ຈົ່ງສັ່ນຂີ້ຝຸ່ນອອກຈາກຕົວຂອງເຈົ້າ;
ໂອ້ເຢຣູຊາເລັມ;ຈົ່ງກ ລຸກຂຶ້ນແລະນັ່ງເທິງ

ບັນລັງເທີ້ນ,ໂອ້ຍິງຊະເລີຍຊາວຊີໂອນ
ເອີຍ,ຈົ່ງປົດຂ ປອກຄໍຂອງເຈົ້າອອກ.

ບົດທີ9

ຢາໂຄບອະທິບາຍວ່າຊາວຢິວຈະໄດ້ເຕົ້າ
ໂຮມທົ່ວແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາຂອງພວກ
ເຂົາ—ການຊົດໃຊ້ໄຖ່ມະນຸດຈາກການ
ຕົກ—ຮ່າງກາຍຂອງຄົນຕາຍຈະອອກມາ
ຈາກຫລຸມສົບ,ແລະວິນຍານຂອງພວກ
ເຂົາຈະອອກມາຈາກນະລົກແລະຈາກ
ທີ່ສຸຂະເສີມ—ພວກເຂົາຈະຖືກພິພາກ
ສາ—ການຊົດໃຊ້ ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຈາກ
ຄວາມຕາຍ,ຈາກນະລົກ,ມານຮ້າຍ,ແລະ
ຄວາມທໍລະມານທີ່ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ—ຄົນທີ່
ຊອບທ�ຈະລອດຢູ່ໃນອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ—ການທ�ໂທດສ�ລັບບາບໄດ້ຕັ້ງ
ຂຶ້ນ—ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ
ເປັນຜູ້ຮັກສາປະຕູ.ປະມານ559–545ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

9 1ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານເລື່ອງເຫລົ່າ
ນີ້ເພື່ອທ່ານຈະຮູ້ກ່ຽວກັບກ ພັນທະສັນຍາ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໄວ້
ກັບເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນທັງໝົດ—
9 2ຊຶ່ງພຣະອົງຮັບສັ່ງໄວ້ກັບຊາວຢິວດ້ວຍ
ປາກຂອງສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດຂອງພຣະ
ອົງ,ແມ່ນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນລົງມາຈາກລຸ້ນສູ່ລຸ້ນ,
ຈົນເວລານັ້ນມາເຖິງເມື່ອພວກເຂົາຈະຖືກ
ກ ນ�ກັບຄືນສູ່ສາດສະໜາຈັກແລະຝູງອັນ
ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົ້າ;ເມື່ອພວກເຂົາຈະ

 21ກ2ນຟ27:4.
 22ກຢມຢ50:34.
 23ກຊກຢ12:9.
 24ກອຊຢ52:1–2.
 ຂຄພ113:7–8.
 ຄຄມພຊີໂອນ.

 ງ ຢອ3:17.
 25ກອສລຸກຂຶ້ນຈາກຝຸ່ນ

ດິນແລະນັ່ງລົງຢ່າງ
ເປັນກຽດ,ໂດຍໄດ້ຮັບ
ການໄຖ່ໃນທີ່ສຸດ.

 ຂຄພ113:9–10.

9 1ກຄມພພັນທະສັນຍາ
ຂອງອັບຣາຮາມ.

 2ກ2ນຟ6:11.
ຄມພການຟື້ນຟູ
ພຣະກິດຕິຄຸນ.
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ຖືກຂ ເຕົ້າໂຮມກັບບ້ານໄປຫາຄ ແຜ່ນດິນ
ຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ຈະຖືກສະຖາປະນາຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງ
ຄ�ສັນຍາທັງໝົດຂອງພວກເຂົາ.
9 3ຈົ່ ງ ເບິ່ງ , ພີ່ ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ, ຂ້າ ພະເຈົ້າ ເວົ້າເລື່ອງເຫລົ່ານີ້
ກັບທ່ານເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ປິຕິຍິນດີ,ແລະ
ກ ເງີຍຫົວຂອງທ່ານຂຶ້ນຕະຫລອດການ,
ເພາະພອນຊຶ່ງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປະທານ
ໃຫ້ລູກຫລານຂອງທ່ານ.
9 4 ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າທ່ານຫລາຍຄົນ
ສະແຫວງຫາມາຫລາຍແລ້ວທີ່ຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງ
ສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ;ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້
ວ່າທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບເນື້ອໜັງຂອງພວກເຂົາ
ຕ້ອງສູນເສຍໄປແລະຕາຍ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ,ໃນກ ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ,ພວກ
ເຮົາຈະເຫັນພຣະເຈົ້າ.
9 5ແທ້ ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າທ່ານຮູ້
ວ່າພຣະອົງຈະປະກົດຕົວກັບຄົນເຫລົ່າ
ນັ້ນທີ່ເຢຣູຊາເລັມຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ຈາກ
ມາ;ເພາະສົມຄວນທີ່ເລື່ອງນີ້ຈະເປັນໄປ
ໃນບັນດາພວກເຂົາ;ເພາະກ ພຣະຜູ້ສ້າງ
ຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ເຫັນຄວາມຈ�ເປັນທີ່ຈະຍອມ
ໃຫ້ພຣະອົງມາຂຶ້ນຢູ່ກັບມະນຸດໃນເນື້ອໜັງ
ແລະສິ້ນພຣະຊົນເພື່ອມະນຸດທຸກຄົນເພື່ອ
ມະນຸດຂ ທັງປວງຈະໄດ້ມາຂຶ້ນຢູ່ກັບພຣະ
ອົງ.

9 6 ເພາະເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຕາຍຜ່ານ
ມາຫາມະນຸດທັງປວງເພື່ອໃຫ້ ກ ແຜນທີ່
ເຕັມ ໄປດ້ວຍ ຄວາມເມດຕາ ຂອງ ພຣະ
ຜູ້ ສ້າງຜູ້ ຍິ່ງໃຫຍ່ສ�ເລັດຈຶ່ງຈ�ຕ້ອງມີ
ອ�ນາດແຫ່ງຂ ການຟື້ນຄືນຊີວິດ;ແລະ
ການຟື້ນຄືນຊີວິດຈະຕ້ອງມາຫາມະນຸດ
ໂດຍເຫດຂອງຄ ການຕົກ;ແລະການຕົກ
ມາເຖິງໂດຍເຫດຂອງການລ່ວງລະເມີດ
ແລະເພາະມະນຸດກັບເປັນຄົນຕົກຈຶ່ງຖືກ
ງ ຕັດອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ.
9 7ດັ່ງນັ້ນ,ຈຶ່ງຈ�ຕ້ອງມີກ ການຊົດໃຊ້ອັນ
ຂ ບໍ່ມີຂອບເຂດ—ນອກຈາກຈະເປັນການ
ຊົດໃຊ້ອັນບໍ່ມີຂອບເຂດແລ້ວ,ຄວາມເນົ່າ
ເປື່ອຍນີ້ຈະສວມໃສ່ຄວາມບໍ່ເນົ່າເປື່ອຍບໍ່
ໄດ້.ດັ່ງນັ້ນ,ການພິພາກສາຄັ້ງຄ ທ�ອິດ
ຊຶ່ງມາຫາມະນຸດແລ້ວຈຶ່ງຈ�ເປັນຕ້ອງງ ຢູ່ຕໍ່
ໄປເປັນເວລາບໍ່ມີຂອບເຂດ.ແລະຖ້າຫາກ
ເປັນດັ່ງນັ້ນ,ເນື້ອໜັງນີ້ຕ້ອງນອນລົງເພື່ອ
ຄວາມເນົ່າເປື່ອຍແລະເພື່ອສະຫລາຍຕົວ
ຢູ່ກັບດິນທີ່ໃຫ້ກ�ເນີດມັນຈະບໍ່ລຸກຂຶ້ນອີກ
ຕໍ່ໄປ.
9 8 ໂອ້ ກ ຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດຂອງ
ພຣະ ເຈົ້າ, ຂ ພຣະເມດຕາ ແລະ ຄ  ພຣະ
ຄຸນຂອງພຣະອົງ!ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກ
ງ ເນື້ອໜັງຈະບໍ່ລຸກຂຶ້ນອີກຕໍ່ໄປວິນຍານ
ຂອງພວກເຮົາຍ່ອມຕ້ອງມາຂຶ້ນຢູ່ກັບທູດຜູ້

 2ຂຄມພອິດສະຣາເອນ—
ການເຕົ້າໂຮມຊາວ
ອິດສະຣາເອນ.

 ຄ2ນຟ10:7–8.
ຄມພແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.

 3ກປຈສພສສ24:7–10
(ພາກຫ້ອຍທ້າຍ).

 4ກໂຢບ19:26;
ແອວ11:41–45;42:23;
ຮລມ14:15;ມມ9:13.

 5ກຄມພສ້າງ,ການສ້າງ.
 ຂຢຮ12:32;

2ນຟ26:24;
3ນຟ27:14–15.

 6ກຄມພແຜນແຫ່ງການໄຖ່.
 ຂຄມພການຟື້ນຄືນພຣະ

ຊົນ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດ.
 ຄຄມພການຕົກຂອງ

ອາດາມແລະເອວາ.
 ງ 2ນຟ2:5.
 7ກຄມພຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.

 ຂແອວ34:10.
 ຄມຊຢ16:4–5;

ແອວ42:6,9,14.
 ງ ມຊຢ15:19.
 8ກໂຢບ12:13;

ອຣຮ3:21.
ຄມພສະຕິປັນຍາ.

 ຂຄມພເມດຕາ,ມີເມດ
ຕາ,ຄວາມເມດຕາ.

 ຄຄມພພຣະຄຸນ.
 ງ ຄພ93:33–34.
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ນັ້ນຊຶ່ງຈ ຕົກຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້
ສະຖິດນິລັນດອນ,ແລະກັບເປັນສ ມານບໍ່
ລຸກຂຶ້ນອີກຕໍ່ໄປ.
9 9ແລະວິນຍານຂອງພວກເຮົາຕ້ອງກັບ
ເປັນ ຄືກັນກັບ ມັນ,ແລະພວກເຮົາຕ້ອງ
ກາຍເປັນມານ,ເປັນກ ບໍລິວານຂອງມານ,
ທີ່ຈະຖືກຂ ກີດກັນໄວ້ຈາກທີ່ປະທັບຂອງ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາແລະຈະຄົງຢູ່
ກັບບິດາແຫ່ງຄ ຄວາມຂີ້ຕົວະໃນຄວາມ
ທໍລະມານຄືກັນກັບຕົວຂອງມັນ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ສ�ລັບຄົນນັ້ນຜູ້ງ ຫລອກລວງບິດາ
ມານດາຜູ້ທ�ອິດຂອງພວກເຂົາ,ຜູ້ຈ ແປງ
ຕົວເກືອບຄືກັນກັບສ ທູດແຫ່ງຄວາມສະ
ຫວ່າງແລະຍຸຍົງໃຫ້ລູກຫລານມະນຸດເຮັດ
ຊ ການມົ້ວສຸມລັບແຫ່ງການຄາດຕະກອນ
ແລະວຽກງານລັບແຫ່ງຄວາມມືດທຸກຢ່າງ.
9 10 ໂອ້ພຣະກະລຸນາທິຄຸນຂອງພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຍິ່ງໃຫຍ່ພຽງໃດຜູ້ໄດ້
ຕຽມທາງເພື່ອການໜີຂອງພວກເຮົາໃຫ້
ພົ້ນຈາກເງື້ອມມືຂອງມານຮ້າຍທີ່ເປັນຕາ
ຢ້ານຜູ້ນັ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມານຮ້າຍຜູ້ນັ້ນ
ແມ່ນກ ຄວາມຕາຍແລະຂ ນະລົກຊຶ່ງຂ້າ
ພະເຈົ້າເອີ້ນວ່າຄວາມຕາຍທາງຮ່າງກາຍ
ແລະຄວາມຕາຍທາງວິນຍານນ�ອີກ.
9 11 ແລະເພາະທາງແຫ່ງກ ການປົດປ່ອຍ
ຂອງພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ,ພຣະຜູ້ບໍລິ
ສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ,ຂ ຄວາມຕາຍນີ້,

ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າໄວ້ທີ່ເປັນຄວາມຕາຍ
ທາງໂລກຈະປ່ອຍຄົນຕາຍຂອງມັນຂຶ້ນມາ
ຊຶ່ງຄວາມຕາຍນັ້ນຄືຫລຸມສົບ.
9 12 ແລະກ ຄວາມຕາຍນີ້ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າ
ເວົ້າໄວ້ຊຶ່ງເປັນຄວາມຕາຍທາງວິນຍານ
ຈະປ່ອຍຄົນຕາຍຂອງມັນຂຶ້ນມາ;ຊຶ່ງ
ຄວາມຕາຍທາງວິນຍານຄືຂ ນະລົກ;ດັ່ງ
ນັ້ນ,ຄວາມຕາຍແລະນະລົກຕ້ອງປ່ອຍ
ຄົນຕາຍຂອງມັນຂຶ້ນມາ,ແລະນະລົກ
ຕ້ອງປ່ອຍວິນຍານທີ່ຖືກຈ່ອງຈ�ຂອງມັນ
ຂຶ້ນມາ,ແລະຫລຸມສົບຕ້ອງປ່ອຍຮ່າງ
ກາຍທີ່ຖືກຈ່ອງຈ�ຂອງມັນຂຶ້ນມາ,ແລະ
ຮ່າງກາຍກັບຄ ວິນຍານຂອງມະນຸດຈະຖືກ
ງ ນ�ກັບຄືນຫາກັນແລະຈະເປັນໄປໂດຍ
ອ�ນາດແຫ່ງການຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງ
ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ.
9 13 ໂອ້ກ ແຜນຂອງພຣະເຈົ້າຂອງພວກ
ເຮົາຍິ່ງໃຫຍ່ພຽງໃດ!ເພາະອີກທາງໜຶ່ງ,
ຂ ທີ່ສຸຂະເສີມຂອງພຣະເຈົ້າຕ້ອງປ່ອຍວິນ
ຍານຂອງຄົນຊອບທ�ຂຶ້ນມາ,ແລະຫລຸມ
ສົບປ່ອຍຮ່າງກາຍຂອງຄົນຊອບທ�ຂຶ້ນ
ມາ,ແລະວິນຍານກັບຮ່າງກາຍຖືກຄ ນ�
ກັບຄືນມາຫາຕົວຂອງມັນເອງອີກ,ແລະ
ມະນຸດທັງປວງກັບກາຍບໍ່ເນົ່າເປື່ອຍແລະ
ເປັນງ ອະມະຕະ,ແລະພວກເຂົາເປັນຈິດ
ວິນຍານທີ່ມີຊີວິດໂດຍມີຈ ຄວາມຮູ້ສ ອັນ
ສົມບູນຄືກັນກັບພວກເຮົາໃນເນື້ອໜັງ,

 8ຈອຊຢ14:12;
2ນຟ2:17–18;
ມຊ4:3–4;ອຣຮ3:27–28.

 ສຄມພມານ.
 9ກຢຄ3:11;ແອວ5:25,39.
 ຂພນມ12:7–9.
 ຄຄມພຕົວະ.
 ງ ປຖກ3:1–13;

ມຊຢ16:3;ມຊ4:5–19.
 ຈ 2ກຣທ11:14;

ແອວ30:53.

 ສຄພ129:8.
 ຊຄມພການມົ້ວສຸມລັບ.
 10ກມຊຢ16:7–8;

ແອວ42:6–15.
 ຂຄມພນະລົກ.
 11ກຄມພພຣະຜູ້ປົດປ່ອຍ.
 ຂຄມພຄວາມຕາຍ

ທາງຮ່າງກາຍ.
 12ກຄມພຄວາມຕາຍ

ທາງວິນຍານ.
 ຂຄພ76:81–85.

 ຄຄມພວິນຍານ.
 ງ ຄມພການຟື້ນຄືນພຣະຊົນ,

ການຟື້ນຄືນຊີວິດ.
 13ກຄມພແຜນແຫ່ງການໄຖ່.
 ຂຄພ138:14–19.

ຄມພທີ່ສຸຂະເສີມ.
 ຄແອວ11:43.
 ງ ຄມພອະມະຕະ,

ຄວາມເປັນອະມະຕະ.
 ຈຄພ130:18–19.
 ສຄມພດີພ້ອມທຸກຢ່າງ.
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ນອກຈາກຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາຈະສົມ
ບູນ.
9 14ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຮົາຈະມີກ ຄວາມຮູ້ອັນ
ສົມບູນກ່ຽວກັບຂ ຄວາມຜິດທັງ ໝົດຂອງ
ພວກເຮົາແລະຄວາມເປິເປື້ອນຂອງພວກ
ເຮົາ,ແລະຄ ຄວາມເປືອຍເປົ່າຂອງພວກ
ເຮົາ,ແລະຄົນຊອບທ�ຈະມີຄວາມຮູ້ອັນ
ສົມບູນກ່ຽວກັບຄວາມສຸກຂອງພວກເຂົາ
ແລະງ ຄວາມຊອບທ�ຂອງພວກເຂົາໂດຍ
ທີ່ຖືກຈ ຫຸ້ມຫໍ່ໄວ້ດ້ວຍສ ຄວາມບໍລິສຸດ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນດ້ວຍຊ ເສື້ອຄຸມແຫ່ງຄວາມ
ຊອບທ�.
9 15 ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ຄົນທັງປວງຈະຜ່ານຈາກຄວາມຕາຍຄັ້ງທ�
ອິດມາສູ່ຊີວິດ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາ
ກັບເປັນອະມະຕະ,ພວກເຂົາຕ້ອງປະກົດ
ຢູ່ຕໍ່ໜ້າກ ບັນລັງພິພາກສາຂອງພຣະຜູ້ບໍ
ລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ;ແລະເມື່ອນັ້ນ
ຂ ການພິພາກສາຍ່ອມມາເຖິງ,ແລະເມື່ອ
ນັ້ນພວກເຂົາຕ້ອງຖືກພິພາກສາຕາມການ
ພິພາກສາອັນສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າ.
9 16 ແລະຢ່າງແນ່ນອນທີ່ສຸດ,ຕາບໃດ
ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງພຣະຊົນຢູ່,ເພາະອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຮັບສັ່ງເລື່ອງນີ້ໄວ້,ແລະ
ເປັນກ ພຣະຄ�ອັນນິລັນດອນຂອງພຣະອົງ
ຊຶ່ງຈະຂ ຜ່ານໄປບໍ່ໄດ້ຄືຜູ້ທີ່ຊອບທ�ຈະ

ຍັງຊອບທ�ຢູ່ແລະຜູ້ທີ່ຄ ສົກກະປົກຈະ
ຍັງງ ສົກກະປົກຢູ່;ດັ່ງນັ້ນ,ຜູ້ທີ່ສົກກະປົກ
ຄືຈ ມານແລະບໍລິວານຂອງມັນ;ແລະມັນ
ຈະອອກໄປຫາໄຟສ ອັນເປັນນິດຊຶ່ງຕຽມ
ໄວ້ສ�ລັບມັນແລະຄວາມທໍລະມານຂອງ
ມັນເປັນຄືຊ ທະເລໄຟແລະມາດ,ຊຶ່ງແປວ
ໄຟນັ້ນລຸກຢູ່ຕະຫລອດໄປບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ.
9 17 ໂອ້ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ແລະກ ຄວາມຍຸດ
ຕິທ�ຂອງພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ!ເພາະ
ພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດຕາມພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະອົງທັງໝົດແລະພຣະຄ�ທີ່ອອກຈາກ
ພຣະໂອດແລ້ວ,ແລະກົດຂອງພຣະອົງ
ຕ້ອງສ�ເລັດ.
9 18 ແຕ່,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄົນຊອບທ�,ກ ໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະຜູ້ ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ,
ຄົນທີ່ ເຊື່ອແລ້ວໃນພຣະຜູ້ບໍ ລິສຸດຂອງ
ອິດສະຣາເອນ,ຄົນທີ່ອົດທົນຕໍ່ຂ ກາງແຂນ
ຂອງໂລກມາແລ້ວ,ແລະກຽດຊັງຄວາມ
ອັບອາຍຂອງມັນ,ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄ ອາ
ນາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າມາເປັນງ ມູນມໍລະດົກ
ຊຶ່ງມີຕຽມໄວ້ສ�ລັບພວກເຂົາຈ ຕັ້ງແຕ່ການ
ວາງຮາກຖານຂອງໂລກ,ແລະຄວາມສຸກ
ຂອງພວກເຂົາຈະບໍລິບູນສ ຕະຫລອດໄປ.
9 19 ໂອ້ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ແຫ່ງພຣະເມດ
ຕາຂອງພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ,ພຣະຜູ້ບໍ
ລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ!ເພາະພຣະອົງ

 14ກມຊຢ3:25;
ແອວ5:18.

 ຂຄມພຮູ້ສຶກຜິດ,
ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ.

 ຄມມ9:5.
 ງ ຄມພຊອບທ�,

ຄວາມຊອບທ�.
 ຈສພສ31:25.
 ສຄມພບໍລິສຸດ,ຜູ້ບໍລິ

ສຸດ,ຄວາມບໍລິສຸດ.
 ຊຄພ109:76.
 15ກຄມພພິພາກສາ,ການ

ພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.

 ຂພສສ19:9;
2ນຟ30:9.

 16ກ1ກສ8:56;
ຄພ1:38;
ມຊ1:4.

 ຂຄພ56:11.
 ຄຄມພສົກກະປົກ,

ຄວາມສົກກະປົກ.
 ງ 1ນຟ15:33–35;

ແອວ7:21;
ມມ9:14;
ຄພ88:35.

 ຈຄມພມານ.

 ສມຊຢ27:28.
 ຊພນມ21:8;

2ນຟ28:23;
ຄພ63:17.

 17ກຄມພຍຸດຕິທ�,
ຄວາມຍຸດຕິທ�.

 18ກຄມພໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ.
 ຂລກ14:27.
 ຄຄມພສູງສົ່ງ,ຄວາມສູງສົ່ງ.
 ງ ຄພ45:58;84:38.
 ຈແອວ13:3.
 ສຄມພຊີວິດນິລັນດອນ.
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ໄດ້ກ ປົດປ່ອຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ພົ້ນ
ຈາກມານຮ້າຍທີ່ຂ ເປັນຕາຢ້ານຜູ້ນັ້ນແລະ
ຄວາມຕາຍແລະຄ ນະລົກ,ແລະທະເລໄຟ
ແລະມາດແຫ່ງນັ້ນ,ຊຶ່ງເປັນຄວາມທໍລະ
ມານທີ່ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ.
9 20 ໂອ້  ກ ຄວາມສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າ
ຂອງພວກເຮົາຍິ່ງໃຫຍ່ພຽງໃດ!ເພາະພຣະ
ອົງຂ ຮູ້ທຸກໆເລື່ອງ,ແລະບໍ່ມີເລື່ອງໃດທີ່
ພຣະອົງບໍ່ຮູ້.
9 21 ແລະພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາຍັງໂລກ
ເພື່ອຈະໄດ້ກ ຊ່ວຍມະນຸດທັງປວງໃຫ້ລອດ
ພົ້ນຖ້າຫາກເຂົາຈະເຊື່ອຟັງສຸລະສຽງຂອງ
ພຣະອົງ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ທົນຮັບ
ຄວາມເຈັບປວດຂອງມະນຸດທັງປວງ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຂ ຄວາມເຈັບປວດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີ
ວິດທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນທຸກຢ່າງທັງຊາຍຍິງແລະ
ເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນຄອບຄົວຂອງຄ ອາດາມ.
9 22 ແລະພຣະອົງໄດ້ທົນຮັບສິ່ງນີ້ເພາະ
ການຟື້ນຄືນຊີວິດຈະໄດ້ເກີດກັບມະນຸດ
ທຸກຄົນເພື່ອຄົນທັງປວງຈະໄດ້ຢືນຢູ່ຕໍ່
ພຣະພັກຂອງພຣະອົງໃນວັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະ
ວັນພິພາກສາ.
9 23 ແລະພຣະອົງໄດ້ບັນຊາຄົນທັງປວງ
ວ່ າ ພວກ ເ ຂົ າ ຕ້ອງ ກ ກັບໃຈແລະຮັບ
ຂ ບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ,
ໂດຍມີສັດທາທີ່ສົມບູນໃນພຣະຜູ້ບໍລິສຸດ

ຂອງອິດສະຣາເອນ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາ
ຈະລອດບໍ່ໄດ້ໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
9 24 ແລະຖ້າ ຫາກພວກເຂົາ ບໍ່ກັບໃຈ
ແລະເຊື່ອໃນກ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ
ແລະຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງ
ພຣະອົງແລະຂ ອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດແລ້ວ
ພວກເຂົາຕ້ອງຄ ອັບປະໂຫຍດເພາະອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະ
ຣາເອນໄດ້ຮັບສັ່ງໄວ້.
9 25ດັ່ ງ ນັ້ນ, ພຣະອົງຈຶ່ງປະທານ ກ ກົດ
ໃຫ້ແລະບ່ອນໃດຂ ບໍ່ມີກົດໄວ້ໃຫ້ຍ່ອມບໍ່ມີ
ໂທດແລະບ່ອນໃດບໍ່ມີໂທດຍ່ອມບໍ່ມີການ
ກ່າວໂທດ,ແລະບ່ອນໃດບໍ່ມີການກ່າວ
ໂທດພຣະເມດຕາຂອງພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງ
ອິດສະຣາເອນຍ່ອມມີສິດກັບພວກເຂົາ,
ເພາະການຊົດໃຊ້,ເພາະພວກເຂົາຖືກປົດ
ປ່ອຍດ້ວຍອ�ນາດຂອງພຣະອົງ.
9 26 ເພາະກ ການຊົດໃຊ້ເປັນການພຽງພໍ
ກັບຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງຂ ຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງ
ພຣະອົງທີ່ມີກັບຄົນທັງປວງຜູ້ບໍ່ຄ ມີງ ກົດໃຫ້
ໄວ້ຈົນວ່າພວກເຂົາຖືກປົດປ່ອຍໃຫ້ພົ້ນ
ຈາກມານຮ້າຍທີ່ເປັນຕາຢ້ານຜູ້ນັ້ນ,ຄວາມ
ຕາຍແລະນະລົກແລະມານ,ແລະທະເລ
ໄຟແລະມາດ,ຊຶ່ງເປັນຄວາມທໍລະມານ
ທີ່ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດແລະພວກເຂົາຈະຖືກ
ນ�ກັບຄືນມາຫາພຣະເຈົ້າພຣະອົງຜູ້ນັ້ນ

 19ກຄພ108:8.
 ຂ1ນຟ15:35.
 ຄຄມພນະລົກ.
 20ກຄມພສັກສິດ,

ຄວາມສັກສິດ.
 ຂແອວ26:35;

ຄພ38:2.
 21ກຄມພລອດ,ຄວາມລອດ.
 ຂຄພ18:11;19:18.
 ຄຄມພອາດາມ.
 23ກຄມພກັບໃຈ,ການກັບໃຈ.
 ຂຄມພບັບຕິສະມາ,

ໃຫ້ບັບຕິສະມາ.

 24ກຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—
ການຮັບເອົາພຣະນາມຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດໄວ້ກັບເຮົາ.

 ຂຄມພອົດທົນ,
ຄວາມອົດທົນ.

 ຄຄມພອັບປະໂຫຍດ,
ຄວາມອັບປະໂຫຍດ.

 25ກຢກບ4:17.
ຄມພກົດ.

 ຂຣມ4:15;
2ນຟ2:13;
ແອວ42:12–24.
ຄມພຮັບຜິດຊອບ,

ຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບ,
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

 26ກ2ນຟ2:10;
ແອວ34:15–16.
ຄມພຊົດໃຊ້,
ການຊົດໃຊ້.

 ຂຄມພຍຸດຕິທ�,
ຄວາມຍຸດຕິທ�.

 ຄມຊຢ3:11.
 ງ ມຊຢ15:24;

ຄພ137:7.
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ຜູ້ປະທານຈ ລົມຫາຍໃຈໃຫ້ພວກເຂົາຊຶ່ງ
ເປັນພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ.
9 27 ແຕ່ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ມີກ ກົດໃຫ້ໄວ້,ແທ້
ຈິງແລ້ວ, ທີ່ ມີ ພຣະບັນຍັດທັງໝົດຂອງ
ພຣະເຈົ້າຄືກັນກັບພວກເຮົາແລະທີ່ໄດ້
ລ່ວງລະເມີດນັ້ນ,ແລະທີ່ໄດ້ໃຊ້ວັນເວລາ
ແຫ່ງການທົດລອງຂອງເຂົາໄປລ້າໆ,
ເພາະສະພາບຂອງເຂົາອັນເປັນຕາຢ້ານ!
9 28 ໂອ້ກ ແຜນທີ່ ມີເລ່ຫລ່ຽມຂອງມານ
ຮ້າຍນັ້ນ!ໂອ້ຂ ຄວາມຖືຕົວແລະຄວາມ
ອ່ອນແອແລະຄວາມໂງ່ ຂອງມະນຸດ!
ເມື່ອເຂົາຄ ມີການສຶກສາແລະຄິດວ່າຕົນ
ງ ສະຫລຽວສະຫລາດ,ແລະເຂົາບໍ່ເຊື່ອ
ຟັງຈ ຄ�ແນະນ�ຂອງພຣະເຈົ້າເພາະເຂົາ
ບໍ່ຮັບໂດຍຄິດວ່າເຂົາຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ,ດັ່ງ
ນັ້ນປັນຍາຂອງເຂົາຄືຄວາມໂງ່ແລະບໍ່ມີ
ປະໂຫຍດສ�ລັບເຂົາ.ແລະເຂົາຈະຕ້ອງ
ຕາຍ.
9 29 ແຕ່ມີການສຶກສາເປັນສິ່ງດີຖ້າຫາກ
ເຂົາກ ຍອມເຊື່ອຟັງຂ ຄ�ແນະນ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.
9 30 ແຕ່ວິບັດແກ່ກ ຄົນຮັ່ງມີ,ທີ່ຮັ່ງມີດ້ວຍ
ສິ່ງຂອງຂອງໂລກ.ເພາະວ່າເຂົາຮັ່ງມີເຂົາ
ຈຶ່ງດູຖູກຂ ຄົນທຸກຍາກ,ແລະເຂົາຂົ່ມເຫັງ
ຄົນອ່ອນໂຍນ,ແລະໃຈຂອງເຂົາຢູ່ກັບຊັບ
ສົມບັດຂອງເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນ,ຊັບສົມບັດຂອງ

ເຂົາຈຶ່ງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຂົາ.ແລະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຊັບສົມບັດຂອງເຂົາຈະຖືກທ�ລາຍ
ພ້ອມກັບເຂົາຄືກັນ.
9 31 ແລະ ວິບັດແກ່ຄົນຫູໜວກທີ່ຈະບໍ່
ກ ຟັງ;ເພາະເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍ.
9 32ວິບັດ ແກ່ ຄົນຕາບອດທີ່ຈະບໍ່ເບິ່ງ;
ເພາະເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍຄືກັນ.
9 33ວິ ບັດ ແ ກ່ ໃຈທີ່ສົກກະປົກ, ເພາະ
ຄວາມຮູ້ເລື່ອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງເຂົາຈະ
ລົງໂທດເຂົາໃນວັນສຸດທ້າຍ.
9 34ວິບັດແກ່ກ ຄົນຂີ້ຕົວະ,ເພາະເຂົາຈະ
ຖືກໂຍນລົງຂ ນະລົກ.
9 35ວິບັດ ແກ່ ຄາດຕະກອນທີ່ກ ຂ້າຄົນ
ໂດຍເຈດຕະນາ,  ເພາະເ ຂົາ ຈະຕ້ອງ
ຂ ຕາຍ.
9 36ວິບັດແກ່ຄົນທີ່ທ� ກ ການໂສເພນີ,
ເພາະຈະຖືກໂຍນລົງນະລົກ.
9 37 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວິບັດແກ່ຄົນເຫລົ່ານັ້ນທີ່
ກ ນະມັດສະການຮູບບູຊາ,ເພາະມານຂອງ
ມານທັງປວງເບີກບານໃນການກະທ�ຂອງ
ເຂົາ.
9 38 ແລະ, ໂດຍສະຫລຸບ, ວິບັດແກ່ຄົນ
ທັງ ປວງທີ່ຕາຍໃນບາບຂອງຕົນ, ເພາະ
ເຂົາຈະກ ກັບໄປຫາພຣະເຈົ້າ,ແລະເຫັນ
ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ,ແລະຈະຄົງຢູ່ໃນ
ບາບຂອງເຂົາ.

 26ຈປຖກ2:7;
ຄພ93:33;
ອຣຮ5:7.

 27ກລກ12:47–48.
 28ກແອວ28:13.
 ຂຄມພອວດອົ່ງ,

ຄວາມອວດອົ່ງ.
 ຄລກ16:15;

2ນຟ26:20;28:4,15.
 ງ ສພສ14:6;

ຢມຢ8:8–9;
ຣມ1:22.
ຄມພຈອງຫອງ,ຄວາມ

ຈອງຫອງ;
ສະຕິປັນຍາ.

 ຈແອວ37:12.
ຄມພຄ�ແນະນ�.

 29ກ2ນຟ28:26.
 ຂຢຄ4:10.
 30ກລກ12:34;

1ຕມທ6:10;
ຄພ56:16.

 ຂຄມພຍາກຈົນ.
 31ກອຊກ33:30–33;

ມທ11:15;
ມຊຢ26:28;

ຄພ1:2,11,14;
ມຊ6:27.

 34ກສພສ19:9.
ຄມພຊື່ສັດ,ຄວາມຊື່ສັດ;
ຕົວະ.

 ຂຄມພນະລົກ.
 35ກອພຍ20:13;

ມຊຢ13:21.
 ຂຄມພໂທດປະຫານຊີວິດ.
 36ກ3ນຟ12:27–29.

ຄມພພົມມະຈັນ.
 37ກຄມພການນັບຖືຮູບບູຊາ.
 38ກແອວ40:11,13.
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9 39 ໂອ້, ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ, ຈົ່ງຈື່ຈ�, ຄວາມເປັ ນຕ າຢ້ ານໃນ
ການລ່ວງລະເມີດຕໍ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ບໍລິສຸດອົງ
ນັ້ນ,ແລະຄວາມເປັນຕາຢ້ານຂອງການ
ຜ່າຍແພ້ຕໍ່ການຊັກຈູງຂອງຄົນກ ເລ່ຫລ່ຽມ
ຜູ້ນັ້ນ,ຈົ່ງຈ�ໄວ້ວ່າການມີຂ ຈິດໃຈທີ່ເຕັມ
ໄປດ້ວຍຕັນຫາຄືຄ ຄວາມຕາຍ,ແລະການ
ມີຈິດໃຈທີ່ສະແຫວງຫາສິນທ�ຄືງ ຊີວິດ
ຈ ນິລັນດອນ.
9 40 ໂ ອ້ ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຈົ່ງງ່ຽງຫູຟັງຖ້ອຍຄ�ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເຖີດ.ຈົ່ງຈື່ຈ�ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະຜູ້
ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ.ຢ່າໄດ້ເວົ້າວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າເລື່ອງຮຸນແຮງຕໍ່ຕ້ານທ່ານ
ເພາະຖ້າຫາກທ່ານເວົ້າ,ທ່ານຈະໝິ່ນປະ
ໝາດກ ຄວາມຈິງ;ເພາະຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ສ້າງຂອງທ່ານ.ຂ້າ
ພະເຈົ້າຮູ້ວ່າຖ້ອຍຄ�ແຫ່ງຄວາມຈິງເປັນ
ຂ ເລື່ອງຮຸນແຮງສ�ລັບຄວາມເປິເປື້ອນທັງ
ສິ້ນ;ແຕ່ວ່າຄົນຊອບທ�ບໍ່ຢ້ານກົວຄ�ເວົ້າ
ເຫລົ່ານັ້ນເພາະພວກເຂົາຮັກຄວາມຈິງ
ແລະບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ.
9 41 ໂອ້ສະນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຈົ່ງກ ມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດ.ຈົ່ງຈື່ຈ�ວ່າທາງຂອງພຣະ
ອົງນັ້ນຊອບທ�.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ ທາງຂອງມະນຸດ
ຄ ແຄບແຕ່ວາງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຊື່ຕົງຕໍ່ໜ້າ

ເຂົາ,ແລະຜູ້ຮັກສາງ ປະຕູຄືພຣະຜູ້ບໍລິສຸດ
ຂອງອິດສະຣາເອນ,ແລະພຣະອົງບໍ່ຈ້າງ
ຜູ້ຮັບໃຊ້ໃຫ້ຢູ່ບ່ອນນັ້ນ,ແລະບໍ່ມີຊ່ອງທາງ
ໃດນອກຈາກປະຕູນັ້ນ,ເພາະຈະຫລອກ
ລວງພຣະອົງບໍ່ໄດ້,ເພາະອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຄືພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.
9 42 ແລະຜູ້ ໃດໝັ່ນເຄາະ,ພຣະອົງຈະ
ເປີດໃຫ້ເຂົາ,ແລະກ ຄົນມີປັນຍາແລະຄົນ
ມີການສຶກສາຄືຄົນທີ່ຮັ່ງມີຊຶ່ງຂ ອວດອົ່ງ
ເພາະການສຶກສາຂອງເຂົາ,ແລະປັນຍາ
ຂອງເຂົາ,ແລະຄວາມຮັ່ງມີຂອງເຂົາ—
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຂົາຄືຜູ້ທີ່ພຣະອົງກຽດຊັງ,
ພຣະອົງຈະບໍ່ເປີດປະຕູໃຫ້ເຂົາເວັ້ນເສຍ
ແຕ່ເຂົາຈະປະຖິ້ມສິ່ງເຫລົ່ານີ້,ແລະພິຈາ
ລະນາຕົນເອງເປັນຄ ຄົນໂງ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າແລະລົງມາສູ່ສ່ວນເລິກແຫ່ງ
ຄວາມງ ຖ່ອມຕົວທີ່ສຸດ.
9 43 ແຕ່ເລື່ອງຂອງຄົນທີ່ມີປັນຍາແລະ
ຄົນຮອບຄອບຈະຖືກກ ປິດບັງຈາກເຂົາ
ຕະຫລອດການ—ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄວາມສຸກ
ນັ້ນຊຶ່ງຕຽມໄວ້ໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ.
9 44 ໂອ້,ພີ່ ນ້ອງທີ່ ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຈົ່ງຈື່ຈ�ຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄວ້.
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຖອດອາພອນຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າອອກແລະສັ່ນມັນຕໍ່ໜ້າທ່ານ,ຂ້າ
ພະເຈົ້າອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າແຫ່ງຄວາມ
ລອດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ພຣະອົງທອດ

 39ກ2ນຟ28:20–22;32:8;
ມຊຢ2:32;4:14;
ແອວ30:53.

 ຂຣມ8:6.
ຄມພກາມມະລົມ.

 ຄຄມພຄວາມຕາຍ
ທາງວິນຍານ.

 ງ ສພສ11:19.
 ຈຄມພຊີວິດນິລັນດອນ.
 40ກຄມພຈິງ,ຄວາມຈິງ.
 ຂ1ນຟ16:2;

2ນຟ28:28;33:5.
 41ກ1ນຟ6:4;

ຢຄ1:7;
ອມນ1:26;
ມຣນ10:30–32.

 ຂ2ນຟ31:17–21;
ແອວ37:46;
ຄພ132:22,25.

 ຄລກ13:24;
2ນຟ33:9;
ຮລມ3:29–30.

 ງ 2ນຟ31:9,17–18;
3ນຟ14:13–14;
ຄພ43:7;137:2.

 42ກມທ11:25.
 ຂຄມພຈອງຫອງ,

ຄວາມຈອງຫອງ.
 ຄ1ກຣທ3:18–21.
 ງ ຄມພຖ່ອມຕົນ,

ຄວາມຖ່ອມຕົນ.
 43ກ1ກຣທ2:9–16.
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ພຣະເນດເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍສາຍພຣະ
ເນດກ ອັນຖີ່ຖ້ວນ;ດັ່ງນັ້ນ,ທ່ານຈຶ່ງຈະຮູ້ໃນ
ວັນສຸດທ້າຍເມື່ອຄົນທັງປວງຈະຖືກພິພາກ
ສາຕາມການກະທ�ຂອງເຂົາ,ວ່າພຣະເຈົ້າ
ຂອງອິດສະຣາເອນເຫັນວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ຂ ສັ່ນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງທ່ານຈາກຈິດວິນ
ຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ,ແລະວ່າຂ້າ
ພະເຈົ້າຢືນຢູ່ດ້ວຍຄວາມສົດໃສຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະອົງແລະຄ ປາດສະຈາກເລືອດ
ຂອງທ່ານ.
9 45 ໂອ້, ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຈົ່ງຫັນໜ້າໜີຈາກບາບຂອງທ່ານ,ຈົ່ງ
ສັ່ນກ ສາຍໂສ້ຂອງມັນທີ່ຢາກມັດທ່ານໃຫ້
ແໜ້ນ;ຈົ່ງມາເຝົ້າພຣະເຈົ້າພຣະອົງນັ້ນຜູ້
ເປັນຂ ດານຫີນແຫ່ງຄວາມລອດຂອງທ່ານ.
9 46 ຈົ່ງຕຽມຈິດວິນຍານຂອງທ່ານໄວ້
ສ�ລັບວັນອັນຮຸ່ງເຮືອງເຫລືອງເຫລື້ອມ
ນັ້ນເມື່ອຈະຈັດກ ຄວາມຍຸດຕິທ�ໃຫ້ແກ່
ຄົນຊອບທ�,ແມ່ນວັນແຫ່ງຂ ການພິພາກ
ສາເພື່ອທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຫົດຢູ່ໃນຄວາມຢ້ານ
ກົວອັນເປັນຕາຢ້ານເພື່ອທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຈົດ
ຈ�ຄ ຄວາມຜິດອັນເປັນຕາຢ້ານຂອງທ່ານ
ໃນຄວາມສົມບູນແລະຖືກບັງຄັບໃຫ້ຮ້ອງ
ວ່າ:ສັກສິດ,ການພິພາກສາຂອງພຣະອົງ
ສັກສິດ,ໂອ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າງ ຜູ້ຊົງລິດ
ອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່—ແຕ່ຂ້ານ້ອຍຮູ້ຄວາມ
ຜິດຂອງຂ້ານ້ອຍ;ຂ້ານ້ອຍລ່ວງລະເມີດ
ກົດຂອງພຣະອົງ,ແລະການລ່ວງລະເມີດ
ຂອງຂ້ານ້ອຍເປັນຂອງຂ້ານ້ອຍ;ແລະ
ມານໄດ້ຮັບຂ້ານ້ອຍແລ້ວ,ຈົນຂ້ານ້ອຍ

ເປັນເຫຍື່ອຂອງຄວາມທຸກທໍລະມານອັນ
ເປັນຕາຢ້ານຂອງມັນ.
9 47 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ສົມຄວນບໍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະປຸກໃຫ້ທ່ານຕື່ນ
ຂຶ້ນຫາຄວາມເປັນຈິງອັນເປັນຕາຢ້ານຂອງ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້?ຂ້າພະເຈົ້າຈະທໍລະມານ
ຈິດວິນຍານຂອງທ່ານຫລືຖາ້ຫາກຈິດ
ໃຈຂອງທ່ານບໍລິສຸດ?ຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້
ຄວາມແຈ່ມແຈ້ງກັບທ່ານຕາມຄວາມແຈ່ມ
ແຈ້ງຂອງຄວາມຈິງບໍຖ້າຫາກທ່ານພົ້ນ
ຈາກບາບ?
9 48 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກທ່ານບໍລິສຸດຂ້າພະ
ເຈົ້າ ຈະເວົ້າກັບທ່ານເຖິງຄວາມບໍລິສຸດ,
ແຕ່ເນື່ອງຈາກທ່ານບໍ່ບໍລິສຸດ,ແລະທ່ານ
ນັບຖືຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ສອນຈຶ່ງສົມຄວນ
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈ�ເປັນຕ້ອງກ ສິດສອນທ່ານ
ເລື່ອງຜົນຈາກຂ ບາບ.
9 49 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ກຽດຊັງບາບ,ແລະໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເບີກບານໃນຄວາມຊອບທ�,ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະກ ສັນລະເສີນພຣະນາມອັນສັກສິດ
ຂອງພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
9 50ມາເຖີດ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າທຸກ
ຄົນທີ່ຫິວນ�,ຈົ່ງມາຫາກ ນ�,ແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ມີ
ເງິນຈົ່ງມາຊື້ກິນເຖີດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງມາຊື້
ເຫລົ້າອະງຸ່ນແລະນ�ນົມໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍ
ຂ ເງິນແລະບໍ່ຄິດລາຄາ.
9 51ດັ່ງນັ້ນ,ຢ່າໄດ້ໃຊ້ເງິນເພື່ອສິ່ງທີ່ບໍ່ມີ
ຄຸນຄ່າຫລືໃຊ້ກ ແຮງງານຂອງທ່ານເພື່ອ
ສິ່ງທີ່ໃຫ້ຄວາມພໍໃຈບໍ່ໄດ້.ຈົ່ງເຊື່ອຟັງຂ້າ

 44ກຢຄ2:10.
 ຂຢຄ1:19.
 ຄຢຄ2:2;

ມຊຢ2:28.
 45ກ2ນຟ28:22;

ແອວ36:18.
 ຂຄມພຫີນ.

 46ກຄມພຍຸດຕິທ�,
ຄວາມຍຸດຕິທ�.

 ຂຄມພພິພາກສາ,ການ
ພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.

 ຄມຊຢ3:25.
 ງ 1ນຟ1:14;

ມຊ2:1.

 48ກແອວ37:32.
 ຂຄມພບາບ.
 49ກ1ນຟ18:16.
 50ກຄມພນ�ທີ່ປະກອບ

ດ້ວຍຊີວິດ.
 ຂແອວ42:27.
 51ກອຊຢ55:1–2.
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ພະເຈົ້າຢ່າງພາກພຽນແລະຈື່ຈ�ຖ້ອຍຄ�
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າໄວ້ແລະຈົ່ງມາເຝົ້າພຣະ
ຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນແລະຂ ຢູ່ກັບ
ສິ່ງທີ່ບໍ່ຕາຍແລະເນົ່າເປື່ອຍບໍ່ໄດ້ແລະ
ຈົ່ງໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງທ່ານເບີກບານໃນ
ຄວາມສົມບູນ.
9 52 ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຈົ່ງຈື່ຈ�ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າຂອງ
ທ່ານ;ຈົ່ງອະທິຖານຫາພຣະອົງໃນຕອນ
ກາງເວັນ,ແລະຖວາຍກ ຄວາມຂອບພຣະ
ຄຸນແດ່ພຣະນາມອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງ
ໃນຕອນກາງຄືນຢູ່ສະເໝີ.ຈົ່ງໃຫ້ໃຈຂອງ
ທ່ານປິຕິຍິນດີເຖີດ.
9 53 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ພັນທະສັນຍາຂອງ
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ ຍິ່ງ ໃຫຍ່ພຽງໃດ,ແລະ
ການຖ່ອມຕົວຂອງພຣະອົງໃຫ້ລູກຫລານ
ມະນຸດຍິ່ງໃຫຍ່ພຽງໃດ;ແລະເພາະຄວາມ
ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງແລະພຣະຄຸນແລະ
ຂ ພຣະເມດຕາຂອງພຣະອົງ,ພຣະອົງຈຶ່ງ
ສັນຍາກັບພວກເຮົາວ່າລູກຫລານຂອງ
ພວກເຮົາຈະບໍ່ຖືກທ�ລາຍຈົນໝົດສິ້ນຕາມ
ທາງຂອງເນື້ອໜັງ,ແຕ່ວ່າພຣະອົງຈະຮັກ
ສາພວກເຂົາ;ແລະໃນຄົນລຸ້ນຕໍ່ໆໄປ,
ພວກເຂົາຈະກັບເປັນຄ ກິ່ງກ້ານອັນຊອບ
ທ�ຂອງເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.
9 54 ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເວົ້າກັບທ່ານອີກ,ແຕ່ໃນ
ມື້ອື່ນຂ້າພະເຈົ້າຈະປະກາດກັບທ່ານເຖິງ
ຂໍ້ຄວາມທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.ອາ
ແມນ.

ບົດທີ10

ຢາໂຄບອະທິບາຍວ່າຊາວຢິວຈະຄຶງພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນ—
ພວກເຂົາຈະກະຈັດກະຈາຍໄປຈົນກວ່າ
ພວກເຂົາເລີ່ມເຊື່ອຖືໃນພຣະອົງ—ອາເມຣິ
ກາຈະເປັນແຜ່ນດິນແຫ່ງເສລີພາບທີ່ຈະບໍ່
ມີກະສັດປົກຄອງ—ທ�ຕົນເຂົ້າກັບພຣະ
ເຈົ້າແລະຮັບຄວາມລອດຜ່ານທາງພຣະ
ຄຸນຂອງພຣະອົງ.ປະມານ559–545ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

10 1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບຂໍເວົ້າ
ກັບທ່ານອີກພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າກ່ຽວກັບກ ກິ່ງງ່າອັນຊອບທ�ນີ້ຊຶ່ງຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າມາແລ້ວ.
10 2 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ຄ�ສັນຍາທີ່ພວກເຮົາ
ໄດ້ຮັບມາເປັນຄ�ສັນຍາທີ່ໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບ
ພວກເຮົາຕາມທາງຂອງເນື້ອໜັງ.ດັ່ງນັ້ນ
ເໝືອນດັ່ງສິ່ງທີ່ ສະແດງກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ແລ້ວວ່າລູກຫລານຂອງພວກເຮົາຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍຈະຕາຍໃນເນື້ອໜັງເພາະ
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື,ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພຣະ
ເຈົ້າຈະເມດຕາຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ;
ແລະລູກຫລານຂອງພວກເຮົາຈະຖືກນ�
ກັບຄືນມາເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ມາຫາສິ່ງທີ່ຈະ
ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ອັນແທ້ຈິງແກ່ເຂົາກ່ຽວກັບ
ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຂົາ.
10 3ດັ່ ງນັ້ນ,ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບ
ທ່ານມາແລ້ວ,ຈຶ່ງຈ�ຕ້ອງເໝາະສົມທີ່
ພຣະຄຣິດ—ເພາະມື້ຄນືນີ້ກ ທດູໄດ້ເວົ້າກັບ

 51ຂ2ນຟ31:20;32:3;
3ນຟ12:6.

 52ກຄມພຂອບຄຸນ,
ຂອບໃຈ,
ຄວາມຂອບຄຸນ.

 53ກຄມພພັນທະສັນຍາ.
 ຂຄມພເມດຕາ,

  ມີເມດຕາ,
ຄວາມເມດຕາ.

 ຄຄມພສວນອະງຸ່ນຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

101ກ1ນຟ15:12–16;
2ນຟ3:5;
ຢຄ5:43–45.

 2ກ1ນຟ22:8;
3ນຟ5:21–26;21:4–7.

 3ກ2ນຟ25:19;
ຢຄ7:5;
ມຣນ7:22.
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ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ນີ້ຈະເປັນພຣະນາມຂອງ
ພຣະອົງ—ຈະຂ ສະເດັດມາໃນບັນດາຊາວ
ຢິວ,ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ຊົ່ວຫລາຍກວ່າພວກອື່ນ
ໃນໂລກ;ແລະເຂົາຈະຄ ຄຶງພຣະອົງໄວ້
ເທິງໄມ້ກາງແຂນ—ເພາະມັນຈ�ຕ້ອງເປັນ
ໄປແນວນັ້ນກັບພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ,
ແລະຈະບໍ່ມີປະຊາຊາດອື່ນໃດໃນແຜ່ນ
ດິນໂລກນີ້ຈະງ ຄຶງຈ ພຣະເຈົ້າຂອງເຂົາໄວ້
ເທິງໄມ້ກາງແຂນ.
10 4 ເພ າະຖ້າຫາກ ກ ສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່
ຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້ຖືກກະທ�ຂຶ້ນໃນບັນດາປະຊາ
ຊາດອື່ນໆແລ້ວເຂົາຈະກັບໃຈ,ແລະຮູ້ຈັກ
ວ່າພຣະອົງຄືພຣະເຈົ້າຂອງເຂົາ.
10 5ແຕ່ເພາະກ ການຫລອກລວງຂອງປະ
ໂລຫິດແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຄົນທີ່
ເຢຣູຊາເລັມຈະເຮັດຄໍແຂງກັບພຣະອົງ,
ໃຫ້ພຣະອົງຖືກຄຶງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນ.
10 6ດັ່ງນັ້ນ,ຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງເຂົາ,
ຄວາມພິນາດ,ຄວາມອຶດຢາກ,ພະຍາດໂລ
ຄາ,ແລະການນອງເລືອດຈະເກີດຂຶ້ນກັບ
ເຂົາ;ແລະຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ຖືກທ�ລາຍກໍຈະກ ກະ
ຈດັກະຈາຍໄປໃນບັນດາທຸກປະຊາຊາດ.
10 7ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ກ່າວດັ່ງນີ້:ຂ ເວລານັ້ນຈະມາເຖິງທີ່ພວກ
ເຂົາຈະເຊື່ອຖືໃນເຮົາວ່າເຮົາຄືພຣະຄຣິດ,
ເມື່ອນັ້ນເຮົາໃຫ້ພັນທະສັນຍາກັບບັນພະບຸ
ລຸດຂອງພວກເຂົາວ່າພວກເຂົາຈະຖືກນ�

ກັບຄືນມາໃນແຜ່ນດິນໂລກໃນເນື້ອໜັງ
ເພື່ອໄປຫາແຜ່ນດິນຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກ
ຂອງພວກເຂົາ.
10 8ແລະ ເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາຈະຖືກກ ເຕົ້າໂຮມເຂົ້າມາຈາກ
ການແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປເປັນເວລາ
ດົນນານຂອງພວກເຂົາ,ຈາກຂ ເກາະໃນ
ທະເລ,ແລະຈາກສີ່ທິດຂອງແຜ່ນດິນ
ໂລກ;ແລະປະຊາຊາດຂອງຄົນຕ່າງຊາດ
ຈະຍິ່ງໃຫຍ່ໃນສາຍພຣະເນດຂອງເຮົາ
ໃນຄ ການນ�ພວກເຂົາໄປຫາແຜ່ນດິນຊຶ່ງ
ເປັນມູນມໍລະດົກຂອງພວກເຂົາ,ພຣະເຈົ້າ
ກ່າວ.
10 9 ກ ແທ້ຈິງແລ້ວ, ກະສັດຂອງຄົນຕ່າງ
ຊາດຈະເປັນພໍ່ລ້ຽງຂອງເຂົາແລະລາຊີ
ນີທັງຫລາຍຈະເປັນແມ່ລ້ຽງຂອງເຂົາ;ດັ່ງ
ນັ້ນ,ຂ ຄ�ສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດ,ເພາະພຣະອົງໄດ້ຮັບ
ສັ່ງໄວ້,ແລະແມ່ນໃຜຈະໂຕ້ຖຽງໄດ້?
10 10 ແຕ່ ຈົ່ງເບິ່ງ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ,
ແຜ່ນດິນຈະເປັນແຜ່ນດິນມູນມໍລະດົກຂອງ
ເຈົ້າ,ແລະກ ຄົນຕ່າງຊາດຈະໄດ້ຮັບພອນ
ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້.
10 11 ແລະ ແຜ່ນດິນນີ້ຈະເປັນແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງກ ເສລີພາບສ�ລັບຄົນຕ່າງຊາດ,ແລະ
ບໍ່ມີຂ ກະສັດໃນແຜ່ນດິນນີ້ທີ່ຈະຍົກໄວ້ໃຫ້
ຄົນຕ່າງຊາດ.

 3ຂຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—
ການທ�ນາຍກ່ຽວກັບການ
ກ�ເນີດແລະການສິ້ນພຣະ
ຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

 ຄ1ນຟ11:33;ມຊຢ3:9;
ຄພ45:52–53.

 ງ ລກ23:20–24.
 ຈ 1ນຟ19:10.
 4ກຄມພມະຫັດສະຈັນ,

ການມະຫັດສະຈັນ.
 5ກລກ22:2.

ຄມພການຫລອກລວງ
ຂອງປະໂລຫິດ.

 6ກ1ນຟ19:13–14.
ຄມພອິດສະຣາເອນ—
ການກະຈັດກະຈາຍຂອງ
ຊາວອິດສະຣາເອນ.

 7ກຄມພພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
 ຂ2ນຟ25:16–17.
 8ກຄມພອິດສະຣາເອນ—

ການເຕົ້າໂຮມຊາວ
ອິດສະຣາເອນ.

 ຂ1ນຟ22:4;
2ນຟ10:20–22;
ຄພ133:8.

 ຄ1ນຟ22:8.
 9ກອຊຢ49:22–23.
 ຂ1ນຟ22:8–9;

ຄພ3:19–20.
 10ກ2ນຟ6:12.
 11ກຄມພອິດສະລະ,

ອິດສະລະພາບ.
 ຂມຊຢ29:31–32.
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10 12 ແລະເຮົາຈະເສີມກ�ລັງແຜ່ນດິນນີ້
ໃຫ້ສາມາດຕ້ານທານກັບປະຊາຊາດອື່ນໆ
ທັງໝົດ.
10 13 ແລະຜູ້ທີ່ ກ ຕໍ່ສູ້ກັບຊີໂອນຈະຕ້ອງ
ຂ ຕາຍ,ພຣະເຈົ້າກ່າວ.
10 14 ແລະຜູ້ທີ່ແຕ່ງຕັ້ງກະສັດໃຫ້ຂັດແຍ້ງ
ເຮົາຈະຕ້ອງຕາຍ,ເພາະເຮົາພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າກ ກະສັດແຫ່ງສະຫວັນຈະເປັນກະສັດ
ຂອງເຂົາ,ແລະຜູ້ໄດ້ຍິນຄ�ເວົ້າຂອງເຮົາ,
ເຮົາຈະເປັນຂ ແສງສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່ເຂົາ
ຕະຫລອດໄປ.
10 15ດັ່ງນັ້ນ, ເພາະເຫດນີ້ ເພື່ອ ກ ພັນທະ
ສັນຍາຂອງເຮົາຊຶ່ງເຮົາກະທ�ໄວ້ກັບລູກ
ຫລານມະນຸດຈະສ�ເລັດເພື່ອເຮົາຈະໄດ້
ເຮັດກັບເຂົາເວລາທີ່ເຂົາຢູ່ ໃນເນື້ອໜັງ,
ເຮົາຈະຕ້ອງທ�ລາຍວຽກງານຂ ລັບແຫ່ງ
ຄ ຄວາມມືດແລະແຫ່ງຄາດຕະກອນແລະ
ແຫ່ງຄວາມໜ້າກຽດຊັງ.
10 16ດັ່ງນັ້ນ,ຜູ້ທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບກ ຊີໂອນ,ທັງຊາວ
ຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດ,ທັງຂ້າທາດແລະ
ຜູ້ເປັນອິດສະລະ,ທັງຊາຍແລະຍິງຈະ
ຕ້ອງຕາຍເພາະຂ ເຂົາເປັນໂສເພນີຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດ;ເພາະຄ ຜູ້ໃດງ ບໍ່ໄດ້
ເປັນຝ່າຍເຮົາຈະຈ ຕໍ່ຕ້ານເຮົາ,ພຣະເຈົ້າ
ຂອງພວກເຮົາກ່າວ.
10 17 ເ ພ າະເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ສັນຍາຂອງ
ເຮົາຊຶ່ງເຮົາກະທ�ໄວ້ກັບລູກຫລານມະນຸດ

ກ ສ�ເລັດຄື,ເຮົາຈະເຮັດກັບເຂົາເວລາທີ່
ເຂົາຢູ່ໃນເນື້ອໜັງ—
10 18ດັ່ ງນັ້ນ, ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ພຣະເຈົ້າກ່າວໄວ້ດັ່ງນີ້:ເຮົາຈະ
ເຮັດໃຫ້ລູກຫລານຂອງເຈົ້າເປັນທຸກດ້ວຍ
ມືຂອງຄົນຕ່າງຊາດ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງກ ຄົນຕ່າງຊາດ
ອ່ອນໂຍນເພື່ອເຂົາຈະເປັນຄືບິດາຂອງ
ຄົນເຫລົ່ານັ້ນ;ດັ່ງນັ້ນ,ຄົນຕ່າງຊາດຈະໄດ້
ຂ ຮັບພອນແລະຖກືຄ ນັບເຂົ້າຢູ່ກັບບັນດາ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.
10 19ດັ່ງ ນັ້ນ, ເຮົາຈະກ ຕັ້ງແຜ່ນດິນນີ້ໄວ້
ເພື່ອລູກຫລານຂອງເຈົ້າ,ແລະຜູ້ທີ່ຈະຖືກ
ນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາລູກຫລານຂອງເຈົ້າ
ຕະຫລອດໄປ,ເພື່ອໃຫ້ເປັນແຜ່ນດິນມູນມໍ
ລະດົກຂອງພວກເຂົາ;ເພາະມັນເປັນແຜ່ນ
ດິນທີ່ປະເສີດເໜືອກວ່າແຜ່ນດິນອື່ນໃດ
ທັງສິ້ນ,ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ວ່າ,ດັ່ງນັ້ນ,ເຮົາຈະໃຫ້ຄົນທັງປວງທີ່ອາ
ໄສຢູ່ໃນນັ້ນເປັນຜູ້ທີ່ນະມັດສະການເຮົາ,
ພຣະເຈົ້າກ່າວ.
10 20 ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ໂດຍທີ່ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຮົາຜູ້ ເມດຕາປະທານຄວາມຮູ້ອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ພວກເຮົາກ່ຽວກັບສິ່ງເຫລົ່ານີ້,
ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາລະນຶກເຖິງພຣະອົງແລະ
ປະຖິ້ມບາບຂອງພວກເຮົາ,ແລະຢ່າໄດ້

 13ກ1ນຟ22:14,19.
 ຂອຊຢ60:12.
 14ກແອວ5:50;

ຄພ38:21–22;
128:22–23;
ມຊ7:53.

 ຂຄມພຄວາມສະຫວ່າງ,
ຄວາມສະຫວ່າງ
ຂອງພຣະຄຣິດ.

 15ກຄມພພັນທະສັນຍາ.
 ຂຮລມ3:23.

ຄມພການມົ້ວສຸມລັບ.
 ຄຄມພຄວາມມືດ

ທາງວິນຍານ.
 16ກຄມພຊີໂອນ.
 ຂ1ນຟ13:4–5.
 ຄ1ນຟ14:10.
 ງ 1ນຟ22:13–23;

2ນຟ28:15–32;
3ນຟ16:8–15;
ອທ2:9.

 ຈມທ12:30.

 17ກຄພ1:38.
 18ກລກ13:28–30;

ຄພ45:7–30.
 ຂອຟຊ3:6.
 ຄຄລຕ3:7,29;

1ນຟ14:1–2;
3ນຟ16:13;
21:6,22;30:2;
ອຣຮ2:9–11.

 19ກ2ນຟ3:2.
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ເຮັດຄໍຕົກເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຖືກປະ
ຖິ້ມ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຮົາຍັງຖືກ
ກ ຂັບໄລ່ອອກຈາກແຜ່ນດິນຊຶ່ງເປັນມູນມໍ
ລະດົກຂອງພວກເຮົາ;ແຕ່ພວກເຮົາຖືກນ�
ມາຫາຂ ແຜ່ນດິນທີ່ດີກວ່າ,ເພາະພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ທະເລເປັນຄ ທາງເດີນ
ຂອງພວກເຮົາແລະພວກເຮົາຢູ່ໃນງ ເກາະ
ແຫ່ງໜຶ່ງໃນທະເລ.
10 21 ແຕ່ຄ�ສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ກັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນກ ເກາະໃນທະເລນັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່;
ດັ່ງນັ້ນ,ເມື່ອກ່າວຄ�ວ່າເກາະຈຶ່ງຈ�ຕ້ອງມີ
ຫລາຍກວ່ານີ້,ເພາະມັນເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສ
ຂອງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາຄືກັນ.
10 22 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ກ ພາຜູ້ຄົນໄປຈາກເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ
ເປັນບາງຄັ້ງຕາມພຣະປະສົງແລະຄວາມ
ພໍພຣະໄທຂອງພຣະອົງ.ແລະບັດນີ້ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຈື່ຈ�ເຂົາທຸກຄົນທີ່
ແຕກແຍກອອກມາ,ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະອົງຈຶ່ງຈື່
ຈ�ພວກເຮົາເໝືອນກັນ.
10 23ສະນັ້ນ,ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງທ່ານຊື່ນ
ບານ,ແລະຈົ່ງຈື່ຈ�ໄວ້ວ່າທ່ານກ ມີສິດທີ່
ຈະຂ ເຮັດເພື່ອຕົນເອງ—ທີ່ຈະຄ ເລືອກທາງ
ແຫ່ງຄວາມຕາຍອັນເປັນນິດຫລືທາງແຫ່ງ
ຊີວິດນິລັນດອນ.
10 24ດັ່ງນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຈົ່ງທ�ຕົນເອງໃຫ້ເຂົ້າກັບພຣະປະສົງ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະບໍ່ແມ່ນເຂົ້າກັບຄວາມ
ປະສົງຂອງມານແລະເນື້ອໜັງແລະຈົ່ງ
ຈື່ຈ�ໄວ້ຫລັງຈາກທ່ານທ�ຕົນເອງເຂົ້າກັບ
ພຣະເຈົ້າແລ້ວ,ວ່າຈະເປັນໂດຍກ ພຣະຄຸນ

ຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ທ່ານຈະຂ ລອດ.
10 25ດັ່ງນັ້ນ,ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຈົ່ງຍົກທ່ານ
ຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍໂດຍອ�ນາດແຫ່ງ
ການຟື້ນຄືນຊີວິດເຖີດ,ແລະຈາກຄວາມ
ຕາຍອັນເປັນນິດໂດຍອ�ນາດແຫ່ງກ ການ
ຊົດໃຊ້ເພື່ອທ່ານຈະຖືກຮັບເຂົ້າໃນອານາ
ຈັກນິລັນດອນຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອທ່ານຈະ
ໄດ້ສັນລະເສີນພຣະອົງໂດຍພຣະຄຸນແຫ່ງ
ສະຫວັນ.ອາແມນ.

ບົດທີ11

ຢາໂຄບໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງລາວ—ກົດ
ຂອງໂມເຊສະແດງເຖິງພຣະຄຣິດແລະພິ
ສູດວ່າພຣະອົງຈະສະເດັດມາ.ປະມານ
559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

11 1ແ ລະ ບັດນີ້, ກ ຢາໂຄບໄດ້ເວົ້າອີກ
ຫລາຍເລື່ອງກັບຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນ
ເວລານັ້ນ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ ຂ ບັນທຶກໄວ້ພຽງແຕ່ ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,
ເພາະເລື່ອງທີ່ບັນທຶກໄວ້ພຽງພໍສ�ລັບຂ້າ
ພະເຈົ້າ.
11 2ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ບັນທຶກ
ຄ�ເວົ້າຂອງກ ເອຊາຢາອີກ,ເພາະຈິດວິນ
ຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າພໍໃຈໃນຄ�ເວົ້າຂອງ
ເພິ່ນ.ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຈະປຽບທຽບຄ�ເວົ້າ
ຂອງເພິ່ນກັບຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າຈະສົ່ງອອກໄປເຖິງລູກຫລານຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າທັງໝົດ,ເພາະເພິ່ນໄດ້ເຫັນ
ຂ ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແທ້ໆເໝືອນ
ດັ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະອົງ.

 20ກ1ນຟ2:1–4.
 ຂ1ນຟ2:20.

ຄມພແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.

 ຄ1ນຟ18:5–23.
 ງ ອຊຢ11:10–12.

 21ກ1ນຟ19:15–16;22:4.
 22ກ1ນຟ22:4.
 23ກຄມພອ�ເພີໃຈ.
 ຂ2ນຟ2:16.
 ຄພບຍ30:19.
 24ກຄມພພຣະຄຸນ.

 ຂຄມພລອດ,ຄວາມລອດ.
 25ກຄມພຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.
111ກ2ນຟ6:1–10.
 ຂ2ນຟ31:1.
 2ກ3ນຟ23:1.
 ຂຄມພພຣະຜູ້ໄຖ່.
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11 3 ແລະ ນ້ອງ ຊາຍ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ
ຢາໂຄບກໍໄດ້ກ ເຫັນພຣະອົງຄືກັນກັບຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະອົງ;ດັ່ງນັ້ນ,ຂາ້ພະ
ເຈົ້າຈະສົ່ງຄ�ເວົ້າຂອງຄົນທັງສອງອອກໄປ
ເຖິງລູກຫລານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອພິສູດ
ກັບພວກເຂົາວ່າຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເປັນຄວາມຈິງ.ດັ່ງນັ້ນ,ໂດຍຄ�ເວົ້າຂອງ
ຄົນຂ ສາມຄົນ,ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວວາ່ເຮາົ
ຈະສະຖາປະນາຄ�ເວົ້າຂອງເຮາົ.ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍຕາມ,ພຣະເຈົ້າຍັງໄດ້ສົ່ງພະຍານມາ
ອີກ,ແລະພຣະອົງພິສູດພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະອົງທັງໝົດ.
11 4ຈົ່ງເບິ່ງ,ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ພໍໃຈໃນກ ການພິສູດຄວາມຈິງຂອງຂ ການ
ສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດຕໍ່ຄົນຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າເພື່ອຈຸດມຸ້ງໝາຍນີ້ຈຶ່ງມີຄ ກົດຂອງ
ໂມເຊໃຫ້ໄວ້;ແລະທຸກຢ່າງທີ່ພຣະເຈົ້າ
ປະທານໃຫ້ມະນຸດນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນ
ຂອງໂລກມາເປັນການສະແດງເຖິງພຣະ
ອົງ.
11 5ແລະຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າພໍ
ໃຈໃນ ກ ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອີກຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບບັນພະ
ບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈິດວິນ
ຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າພໍໃຈໃນພຣະຄຸນຂອງ
ພຣະອົງ,ແລະໃນຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງ
ພຣະອົງ,ແລະພຣະອ�ນາດແລະພຣະ
ເມດຕາໃນແຜນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະນິລັນ
ດອນແຫ່ງການປົດປ່ອຍຈາກຄວາມຕາຍ.

11 6ແລະຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າພໍ
ໃຈໃນການພິສູດຕໍ່ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າວ່າ
ກ ຖ້າຫາກພຣະຄຣິດບໍ່ສະເດັດມາມະນຸດ
ທຸກຄົນຈະຕ້ອງຕາຍ.
11 7 ເພາະຖ້າຫາກກ ບໍ່ມີພຣະຄຣິດແລ້ວກໍ
ບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ;ແລະຖ້າຫາກບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ,
ພວກເຮົາກໍບໍ່ເປັນຢູ່ເພາະຂ ການສ້າງຈະ
ມີບໍ່ໄດ້.ແຕ່ມີພຣະເຈົ້າແລະພຣະອົງຄື
ພຣະຄຣິດແລະພຣະອົງຈະສະເດັດມາໃນ
ຄວາມສົມບູນແຫ່ງວັນເວລາຂອງພຣະອົງ.
11 8ແລະບັດນີ້ຂ້າ ພະເຈົ້າຂຽນຄ�ເວົ້າ
ຂອງເອຊາຢາໄວ້ບາງຄ�ສ�ລັບຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ
ໃນຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະເຫັນຄ�ເວົ້າ
ເຫລົ່ານີ້ຈະໄດ້ມີກ�ລັງໃຈແລະປິຕິຍິນ
ດີເພື່ອມະນຸດທຸກຄົນ.ແລ້ວນີ້ຄືຂໍ້ຄວາມ
ແລະທ່ານຈະໄດ້ປຽບທຽບມັນກັບຕົວທ່ານ
ເອງແລະກັບມະນຸດທັງປວງ.

ບົດທີ12

ເອຊາຢາເຫັນພຣະວິຫານໃນຍຸກສຸດທ້າຍ,
ການເຕົ້າໂຮມຂອງອິດສະຣາເອນ,ການ
ພິພາກສາໃນພັນປີແລະສັນຕິສຸກ—ຄົນ
ອວດດີ ກັບ ຄົນ ຊົ່ວຈະຖືກນ�ລົງຕ�ໃນ
ການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງ—ປຽບທຽບກັບ
ເອຊາຢາ2.ປະມານ559–545ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

12 1ຄ�ເວົ້າທີ່ກ ເອຊາຢາຊຶ່ງເປັນລູກຊາຍ
ຂອງອາໂມດຂ ໄດ້ເຫັນກ່ຽວກັບຢູດາແລະ

 3ກ2ນຟ2:3;
ຢຄ7:5.

 ຂ2ນຟ27:12;
ອທ5:2–4;
ຄພ5:11.

 4ກ2ນຟ31:2.
 ຂຢຄ4:5;ຈຣ1:11;

ແອວ25:15–16;
ອທ12:19.

 ຄ2ນຟ5:10.
 5ກຄມພພັນທະສັນຍາ

ຂອງອັບຣາຮາມ.
 6ກມຊຢ3:15.
 7ກ2ນຟ2:13.
 ຂຄມພສ້າງ,ການສ້າງ.
121ກ ເອຊາຢາບົດທີ2–14

ຖືກອ້າງເຖິງຈາກແຜ່ນ
ຈາລຶກທອງເຫລືອງ

  ໂດຍນີໄຟໃນ2ນີໄຟ
12–24;ມີບາງຄ�ທີ່ແຕກ
ຕ່າງຊຶ່ງຄວນສັງເກດ.

 ຂ ເຮັບເຣີຄາຊາ,ໝາຍ
ເຖິງ“ນຶກເຫັນພາບ.”
ໝາຍຄວາມວ່າເອຊາ
ຢາໄດ້ຮັບຂ່າວສານຂອງ
ເພິ່ນຜ່ານທາງພາບນິມິດ
ຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
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ເຢຣູຊາເລັມ.
12 2ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນໃນຍຸກ
ສຸດທ້າຍ, ເມື່ອຈະມີກ ພູ ທີ່ ເປັນ ບ່ອນຕັ້ງ
ຂ ພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຖືກ
ສະຖາປະນາຂຶ້ນເທິງຈອມຄ ພູທັງຫລາຍ
ຊຶ່ງມັນຈະສູງກວ່າເນີນພູທຸກໆໜ່ວຍແລະ
ປະຊາຊາດທັງປວງຈະຫລັ່ງໄຫລໄປບ່ອນ
ນັ້ນ.
12 3ແລະຜູ້ຄົນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຈະ
ໄປແລະເວົ້າວ່າມາເຖີດພວກທ່ານ,ໃຫ້
ພວກເຮົາຂຶ້ນໄປຍັງພູເຂົາຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າເທາະໄປຫາພຣະວິຫານຂອງພຣະ
ເຈົ້າຂອງຢາໂຄບແລະພຣະອົງຈະສິດ
ສອນພວກເຮົາເຖິງທາງຂອງພຣະອົງແລະ
ພວກເຮົາຈະກ ເດີນຕາມທາງຂອງພຣະອົງ;
ເພາະຂ ກົດຈະອອກມາຈາກຊີໂອນ,ແລະ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະອອກມາ
ຈາກເຢຣູຊາເລັມ.
12 4ແລະພຣະອົງຈະກ ພິພາກສາໃນບັນ
ດາປະຊາຊາດແລະຈະຕິຕຽນຜູ້ຄົນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍແລະພວກເຂົາຈະຕີດາບ
ຂອງພວກເຂົາໃຫ້ເປັນໝາກສົບໄຖ,ແລະ
ຕີຫອກຂອງພວກເຂົາໃຫ້ເປັນກ່ຽວ—ປະ
ຊາຊາດຈະບໍ່ຍົກດາບຕໍ່ສູ້ກັນ,ທັງພວກ
ເຂົາຈະບໍ່ຮຽນເລື່ອງສົງຄາມອີກຕໍ່ໄປ.
12 5 ໂອ້ເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບ,ຈົ່ງມາເຖີດ
ພວກທ່ານເອີຍແລະໃຫ້ພວກເຮົາເດີນໄປ
ໃນຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງມາເຖີດ,ເພາະທ່ານທັງ

ຫລາຍກ ຫລົງທາງໄປ,ທຸກຄົນໄປຕາມທາງ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງຕົນ.
12 6ສະ ນັ້ນ, ໂອ້ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ພຣະ
ອົງໄດ້ປະຖິ້ມຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ,ຜູ້ເປັນ
ເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບເສຍແລ້ວ,ເພາະ
ພວກເຂົາໄດ້ກ ພາມາທາງຕາເວັນອອກ,
ແລະເຊື່ອຟັງຄ�ໝໍດູຄືກັນກັບຂ ຊາວຟີລິດ
ສະຕິນ,ແລະພວກເຂົາສ້າງຄ ຄວາມພໍໃຈ
ກັບຄົນແປກໜ້າ.
12 7ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍ
ເງິນແລະຄ�,ທັງຊັບສົມບັດຂອງພວກ
ເຂົາຢ່າງລົ້ນເຫລືອ;ແຜ່ນດິນຂອງພວກ
ເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍມ້າ,ທັງລົດມ້າຂອງພວກ
ເຂົາຢ່າງລົ້ນເຫລືອ.
12 8ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍ
ກ ຮູບບູຊາ;ພວກເຂົາກາບໄຫວ້ສິ່ງທີ່ເຮັດ
ຂຶ້ນດ້ວຍມືຂອງຕົນເອງຊຶ່ງແມ່ນນິ້ວມືຂອງ
ພວກເຂົາເຮັດຂຶ້ນ.
12 9ແລະຄົນຕ�ຊ້າບໍ່ກົ້ມຫົວກ ລົງແລະ
ຄົນສູງສົ່ງບໍ່ຖ່ອມຕົວ,ສະນັ້ນຢ່າໃຫ້ອະໄພ
ພວກເຂົາເລີຍ.
12 10 ໂອ້ ເຈົ້າຜູ້ຊົ່ວຮ້າຍ, ຈົ່ງເຂົ້າໄປໃນ
ຫລືບຫີນແລະກ ລີ້ຊ່ອນຕົວຢູ່ໃນຂີ້ຝຸ່ນ,
ເພາະຄວາມຢ້ານກົວພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະ
ລັດສະໝີພາບແຫ່ງເດຊານຸພາບຂອງພຣະ
ອົງຈະລົງທັນເຈົ້າ.
12 11 ແລ ະ ເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຄວາມທະນົງຕົວຂອງມະນຸດຈະຖືກເຮັດ
ໃຫ້ອ່ອນນ້ອມລົງ,ແລະຄວາມຈອງຫອງ

 2ກຢອ3:17.
ຄມພຊີໂອນ.

 ຂຄມພພຣະວິຫານ,ບ້ານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

 ຄຄພ49:25.
 3ກຄມພເດີນ,ເດີນໄປ

ກັບພຣະເຈົ້າ.
 ຂ ເຮັບເຣີການສອນ,ຫລືຄ�

ສອນ.

ຄມພພຣະກິດຕິຄຸນ.
 4ກ2ນຟ21:2–9.
 5ກ2ນຟ28:14;

ມຊຢ14:6;
ແອວ5:37.

 6ກອສເຕັມໄປດ້ວຍ,ຖືກສິດ
ສອນ,ຄວາມເຊື່ອທີ່ປ່າ
ເຖື່ອນ.
ພສສ106:35.

 ຂຄມພຟີລິດສະຕິນ.
 ຄ ເຮັບເຣີສະໜັບສະໜູນ,

ຫລືເຮັດພັນທະສັນຍານ�.
 8ກຄມພການນັບຖືຮູບບູຊາ.
 9ກອສແກ່ພຣະເຈົ້າ;

ເຂົານະມັດສະການ
ຮູບບູຊາແທນ.

 10ກແອວ12:14.
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ຈະຖືກປາບ,ໃນມື້ນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ
ດຽວຈະສູງສົ່ງ.
12 12 ເພາະ ກ ວັນຂອງຈອມໂຍທາຈະມາ
ເທິງປະຊາຊາດທັງປວງໃນບໍ່ຊ້າ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເທິງຄົນທຸກຄົນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເທິງ
ຂ ຄົນຈອງຫອງແລະຄົນຫຍິ່ງຍະໂສ,ແລະ
ເທິງຄົນທີ່ຍົກຕົວຂຶ້ນ,ແລະພວກເຂົາຈະ
ຖືກນ�ລົງຕ�.
12 13 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ແລະວັນຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະມາເທິງຕົ້ນສົນສີດາທັງໝົດ
ຂອງເລບານອນ,ເພາະມັນສູງແລະຍົກ
ຕົວ;ແລະເທິງຕົ້ນໂອກທັງໝົດຂອງບາ
ຊານ;
12 14 ແລະ ເທິງພູເຂົາສູງທັງໝົດ, ແລະ
ເທິງເນີນພູທັງໝົດ,ແລະເທິງປະຊາຊາດ
ທັງປວງທີ່ຍົກຕົວຂຶ້ນແລະເທິງມະນຸດທຸກ
ຄົນ.
12 15 ແລະເທິງຫໍສູງທຸກຫໍ,ແລະເທິງກ�
ແພງທີ່ມີສິ່ງກີດຂວາງທຸກແຫ່ງ;
12 16 ແລະ ເທິ ງເ ຮືອທັງໝົດໃນ ກ ທະເລ
ແລະເທິ ງເຮືອທັງໝົດຂອງທາຣາສິດ,
ແລະເທິງຮູບທີ່ໜ້າຊົມທັງໝົດ.
12 17 ແລະຄວາມທະນົງຕົວຂອງມະນຸດ
ຈະຖືກປາບລົງ,ແລະຄວາມຈອງຫອງ
ຂອງມະນຸດຈະຖືກເຮັດໃຫ້ຕ�ລົງ;ແລະ
ໃນມື້ກ ນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງດຽວຈະສູງ
ສົ່ງ.
12 18 ແລະພຣະອົງຈະລົບລ້າງຮູບບູຊາທັງ
ໝົດ.

12 19 ແລະພວກເຂົາຈະເຂົ້າໄປໃນຫລືບ
ຫີນແລະໃນຖ�ຂອງແຜ່ນດິນໂລກເພາະ
ຄວາມຢ້ານກົວພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເກີດ
ກັບພວກເຂົາແລະລັດສະໝີພາບແຫ່ງ
ເດຊານຸພາບຂອງພຣະອົງຈະລົງທັນພວກ
ເຂົາເມື່ອພຣະອົງໄດ້ລຸກຂຶ້ນສັ່ນແຜ່ນດິນ
ໂລກຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
12 20 ແ ລ ະ ໃນມື້ນັ້ນ ມະນຸດຜູ້ໜຶ່ງຈະ
ກ ໂຍນຮູບບູຊາຂອງພວກເຂົາທີ່ເຮັດດ້ວຍ
ເງິນແລະຮູບບູຊາຂອງພວກເຂົາທີ່ເຮັດ
ດ້ວຍຄ�,ຊຶ່ງພວກເຂົາເຮັດຂຶ້ນເພື່ອຕົນ
ຈະໄດ້ກາບໄຫວ້ລົງໄປຢູ່ກັບຕົວຕຸ່ນກັບຕົວ
ເຈຍ.
12 21 ເພື່ອເຂົ້າໄປໃນຫລືບຫີນແຕກແລະ
ບ່ອນຫີນກະບຸກະບ�ເພາະຄວາມຢ້ານ
ກົວພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເກີດກັບພວກເຂົາ
ແລະເດຊານຸ ພາບແຫ່ງລັດສະໝີພາບ
ຂອງພຣະອົງຈະລົງທັນພວກເຂົາເວລາ
ພຣະອົງລຸກຂຶ້ນແລະສັ່ນແຜ່ນດິນໂລກ
ຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
12 22ທ່ານຈົ່ງ ກ ຕັດຂາດຈາກມະນຸດ,ຊຶ່ງ
ລົມຫາຍໃຈຂອງເຂົາຢູ່ໃນຮູດັງ;ເພາະຢູ່
ໃນນັ້ນບໍທີ່ເຂົາຈະໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງ?

ບົດທີ13

ຢູ ດາແລະເຢຣູຊາເລັມຈະຖືກລົງໂທດ
ເພາະການບໍ່ ເຊື່ອຟັງຂອງພວກເຂົາ—
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າອ້ອນວອນເພື່ອແລະພິ

 12ກຄມພການສະເດັດມາຄັ້ງທີ
ສອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

 ຂມລກ4:1;
2ນຟ23:11;
ຄພ64:24.

 16ກພຣະຄ�ພີເປັນພາສາ
ກຣີກ(ແຊັບທູອາຈິ້ນ)
ມີສ�ນວນໜຶ່ງທີ່ພາສາເຮັບ

ເຣີບໍ່ມີ,ແລະກໍມີສ�ນວນ
ໜຶ່ງໃນພາສາເຮັບເຣີທີ່
ພາສາກຣີກບໍ່ມີ;ແຕ່2ນຟ
12:16ມີທັງສອງ.
ພສສ48:7;
ອຊກ27:25.

 17ກອສວັນແຫ່ງການສະ
ເດັດມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າໃນລັດສະໝີພາບ.
 20ກ ເຮັບເຣີໂຍນຖິ້ມ.
 22ກອສເຊົາເພິ່ງອາໄສມະນຸດ;

ເຂົາມີອ�ນາດພຽງເລັກ
ນ້ອຍເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ກັບ
ພຣະເຈົ້າ.
ມຊ1:10.
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ພາກສາຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ—ທິດາຂອງ
ຊີໂອນຖືກສາບແຊ່ງແລະທໍລະມານເພາະ
ຄວາມເປັນຢູ່ທາງໂລກຂອງພວກເຂົາ—
ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ3.ປະມານ559–
545ປີກ່ອນຄ.ສ.

13 1 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຈອມ
ໂຍທາ ຈະ ເອົ າ ສິ່ງທີ່ຄ�ຈູ ນຊີວິດເຊັ່ນ ,
ອາຫານທັງໝົດແລະນ�ທີ່ມີທັງໝົດອອກ
ຈາກເຢຣູຊາເລັມແລະຈາກຢູດາ—
13 2ຜູ້ຍິ່ ງ ໃຫຍ່ ແລະນັກຮົບ,ຜູ້ຕັດສິນ,
ແລະສາດສະດາ,ຜູ້ທ�ນາຍ,ແລະຜູ້ອາ
ວຸໂສ;
13 3ຜູ້ບັງຄັບຫ້າສິບຄົນ,ແລະຜູ້ທີ່ມີກຽດ,
ຜູ້ ປຶກສາ,ແລະ ຜູ້ ມີເລ່ຫລ່ຽມທີ່ມີຝີມືດີ ,
ແລະນັກເວົ້າທີ່ມີໂວຫານ.
13 4ແລະເຮົາຈະກະທ�ໃຫ້ເດັກນ້ອຍເປັນ
ເຈົ້າຊາຍຂອງພວກເຂົາ,ແລະເດັກເກີດ
ໃໝ່ຈະປົກຄອງພວກເຂົາ.
13 5ແລະທຸກຄົນຈະຖືກຂົ່ມເຫັງໂດຍພວກ
ກັນເອງ,ແລະໂດຍເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນ;
ເດັກນ້ອຍຈະປະພຶດອວດດີຕໍ່ຜູ້ອາວຸໂສ,
ແລະຄົນຊົ່ວຈະຕໍ່ຕ້ານຄົນມີກຽດ.
13 6 ເມື່ອຄົນຜູ້ໜຶ່ງຈະຍຶດຕົວພີ່ນ້ອງຂອງ
ເຂົາໄວ້ໃນເຮືອນຂອງບິດາຂອງເຂົາ,ແລະ
ຈະເວົ້າວ່າ:ເຈົ້າມີ ເສື້ອຜ້າແລ້ວ,ຂໍໃຫ້
ເຈົ້າເປັນຜູ້ນ�ຂອງເຮົາເຖີດ,ແລະຢ່າໃຫ້
ກ ຄວາມຫາຍຍະນະເກີດຈາກມືຂອງເຈົ້າ—
13 7 ໃນມື້ນັ້ນເຂົາຈະຄັດຄ້ານໂດຍກ່າວວາ່:
ເຮາົຈະບໍ່ເປັນກ ຜູ້ປິ່ນປົວເພາະວາ່ໃນເຮອືນ
ຂອງເຮາົບໍ່ມີອາຫານຫລືເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ;ຢາ່

ເຮດັໃຫ້ເຮາົເປັນຜູ້ປົກຄອງຜູ້ຄົນເລີຍ.
13 8 ເພາະເຢຣູຊາເລັມກ ພິນາດແລ້ວ,ແລະ
ຢູດາກໍຂ ຕົກແລ້ວ,ເພາະວາຈາຂອງພວກ
ເຂົາແລະການກະທ�ຂອງພວກເຂົາທີ່ຕໍ່
ຕ້ານພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເຮັດໃຫ້ຂຸ່ນເຄືອງ
ພຣະເນດແຫ່ງລັດສະໝີພາບຂອງພຣະ
ອົງ.
13 9ການສະແດງສີໜ້າຂອງພວກເຂົາເປັນ
ພະຍານກ່າວໂທດພວກເຂົາ, ແລະ  ປະ
ກາດບາບຂອງພວກເຂົາເປັນ ຄື ກັນກັບ
ກ ໂຊໂດມ,ແລະພວກເຂົາຈະລີ້ຊ່ອນບໍ່ໄດ້.
ວິບັດແກ່ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂົາ,ເພາະ
ພວກເຂົາໃຫ້ລາງວັນຄວາມຊົ່ວແກ່ຕົວ!
13 10 ຈົ່ງເວົ້າກັບຄົນຊອບທ�ວ່າເຂົາທັງ
ຫລາຍຈະກ ເປັນສຸກ;ເພາະພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ຮັບຜົນຂອງການກະທ�ຂອງພວກເຂົາ
ເອງ.
13 11ວິບັດແກ່ຄົນຊົ່ວເພາະເຂົາຈະຕາຍ;
ເພາະລາງວັນຈາກມືຂອງເຂາົຈະມາສູ່ເຂົາ!
13 12 ແລະ ຜູ້ຄົ ນຂອ ງເຮົ າ, ເ ດັກນ້ອຍ
ເປັນຜູ້ຂົ່ມເຫັງພວກເຂົາ,ແລະຜູ້ຍິງປົກ
ຄອງພວກເຂົາ.ໂອ້ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,ເຂົາທີ່
ຈະກ ນ�ພາເຈົ້າເປັນເຫດໃຫ້ເຈົ້າຫລົງຜິດ
ແລະທ�ລາຍທາງເດີນຂອງເຈົ້າ.
13 13ພຣ ະຜູ້ ເ ປັ ນ ເຈົ້າຢືນຂຶ້ນເພື່ອ
ກ ສາບານແລະຢືນຂຶ້ນເພື່ອພິພາກສາຜູ້
ຄົນ.
13 14ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເຂົ້າມາໃນການ
ພິພາກສາພ້ອມດ້ວຍຜູ້ອາວຸໂສຂອງຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະອົງແລະກ ເຈົ້າຊາຍຂອງພວກ
ນັ້ນ;ເພາະເຈົ້າໄດ້ຂ ກິນຄ ສວນອະງຸ່ນເຂົ້າ

136ກອຊຢ3:6.
 7ກ ເຮັບເຣີພັນ(ບາດແຜ);

ຍົກຕົວຢ່າງ,ເຮົາບໍ່ສາມາດ
ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງເຈົ້າ.

 8ກຢມຢ9:11.
 ຂພຄຄ1:3.

 9ກປຖກ19:1,4–7,24–25.
ຄມພການຮ່ວມເພດ
ກັບເພດດຽວກັນ.

 10ກພບຍ12:28.
 12ກອຊຢ9:16.
 13ກ ເຮັບເຣີໂຕ້ຖຽງ.

ມກ6:2;ຄພ45:3–5.
 14ກ ເຮັບເຣີຜູ້ປົກຄອງ,

ຫລືຜູ້ນ�.
 ຂ ເຮັບເຣີຖືກທ�ລາຍ,

ຫລືຖືກເຜົາໄໝ້.
 ຄອຊຢ5:7.
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ໄປແລະງ ຂອງທີ່ປຸ້ນມາຈາກຈ ຄົນຍາກຈົນ
ກໍຢູ່ໃນບ້ານຂອງເຈົ້າ.
13 15 ເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ເຈົ້າ
ຟາດຟັນຜູ້ຄົນຂອງເຮົາເປັນຕ່ອນໆ,ແລະ
ບົດໜ້າຂອງຄົນຍາກຈົນ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວ.
13 16ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ກ່າວວ່າ:ຍ້ອນວ່າລູກສາວຂອງຊີໂອນຊຶ່ງ
ເປັນຄົນຈອງຫອງ,ແລະຍ່າງຍື່ນຄໍໄປທາງ
ໜ້າແລະເຮັດຕາຢົ້ວຢວນ,ຍ່າງໄປແລະ
ກ ເຮັດກະຕຸ້ງກະຕິ້ງ,ແລະເຮັດບາດຕີນດັງ
ຕຶ້ງຕັ້ງ—
13 17ສະນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະລົງທັນ
ໃຫ້ກ ະໂ ຈມໃນຫົວຂອງລູກສາວຂອງ
ຊີໂອນເປັນເກັດ,ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ກ ພົບເຫັນສ່ວນລຶກລັບຂອງພວກເຂົາ.
13 18 ໃນມື້ ນັ້ນພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າຈະເອົາ
ຄວາມກ້າຫານຂອງເຄື່ອງປະດັບທີ່ມີສຽງ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະກ ໝວກ,ແລະຂ ສາຍ
ຄໍຄືກັນກັບດວງເດືອນໄປ;
13 19ສ້ອຍຄໍແລະສ້ອຍແຂນ,ແລະກ ຜ້າ
ຄຸມ;
13 20ໝວກ,ແລະເຄື່ອງປະດັບຂາ,ແລະ
ຜ້າມັດຜົມ,ແລະແຜ່ນປະດັບ,ແລະຕຸ້ມຫູ;
13 21 ແຫວນ,ແລະເຄື່ອງເອ້ປະດັບດັງ;
13 22 ກ ເສື້ອຜ້າ ເປັນຊຸດ ທີ່ ປ່ຽນຖ່າຍໄດ້,
ແລະເສື້ອຄຸມ,ແລະຜ້າປົກຫົວ,ແລະກິບ
ໜີບຜົມ;

13 23 ກ ແວ່ນ,ແລະຜ້າລີນິນເນື້ອດີ,ແລະ
ຜ້າຄຸມ,ແລະຜ້າປົກໜ້າ.
13 24 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ,ແທນ
ກິ່ນຫອມຫວນຈະເປັນກິ່ນເໝັນ;ແທນຜ້າ
ຄຽນແອວຈະເປັນກ ຜ້າຂາດສ້ອຍ;ແລະ
ແທນຜົມຕົກແຕ່ງຢ່າງດີຈະເປັນຫົວລ້ານ;
ແທນຂ ຜ້າຄຸມທ້ອງຈະເປັນກະສອບຜ້າ;
ຄ ການເຜົາໄໝ້ແທນຄວາມສວຍງາມ.
13 25ພວກຜູ້ ຊາຍຂອງເຈົ້າຈະລົ້ມຕາຍ
ດ້ວຍດາບກັບຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຈົ້າໃນສົງ
ຄາມ.
13 26 ແລະ ປະຕູຂອງນາງຈະຄ�ຄວນ
ແລະເປັນທຸກ;ແລະນາງຈະຢູ່ໂດດດ່ຽວ,
ແລະນັ່ງຢູ່ພື້ນດິນ.

ບົດທີ14

ຊີໂອນແລະທິດາຂອງມັນຈະຖືກໄຖ່ແລະ
ເຮັດໃຫ້ສະອາດພາຍໃນພັນປີ—ປຽບທຽບ
ກັບເອຊາຢາ4. ປະມານ559–545ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

14 1ແລະໃນມື້ນັ້ນ,ຜູ້ຍິງເຈັດຄົນຈະຍຶດ
ຜູ້ ຊາຍຄົນດຽວໄວ້,ໂດຍກ່າວ ວ່າ:ພວກ
ເຮົາຈະກິນເຂົ້າຈີ່ຂອງພວກເຮົາເອງ,ແລະ
ນຸ່ງເສື້ອຜ້າຂອງພວກເຮົາເອງ;ຂໍພຽງແຕ່
ໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ຊື່ຂອງທ່ານໃຫ້ພົ້ນຈາກ
ກ ຄວາມຕິຕຽນເຖີດ.
14 2 ໃນມື້ນັ້ນກ ກິ່ງງ່າຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

 14ງ ອສຂອງທີ່ລັກມາ.
 ຈ 2ນຟ28:12–13.
 16ກອສຍ່າງດ້ວຍບາດກ້າວ

ສູສີກັນໄປ,ຢ່າງໄວໆ
ໃນແບບດັດຈະລິດ.

 17ກ ເຮັບເຣີເປີດເຜີຍ;
ໝາຍເຖິງ“ເຮັດໃຫ້
ເຂົາອັບອາຍ.”

 18ກອາດເປັນດາງງວມຜົມ.
ຜູ້ນ�ມັກບໍ່ເຫັນດ້ວຍກັບ

ເຄື່ອງປະດັບຂອງຜູ້ຍິງຊຶ່ງ
ກ່າວເຖິງຢູ່ໃນຂໍ້ທີ18–23.

 ຂອສເຄື່ອງປະດັບທີ່ມີຮູບລັກ
ສະນະຄືເດືອນອອກໃໝ່.

 19ກ ເຮັບເຣີຜ້າຄຸມໜ້າ.
 22ກ ເຮັບເຣີເສື້ອຜ້າທີ່

ສວຍສົດງົດງາມ.
 23ກພເສື້ອຜ້າທີ່ສວຍ

ສົດງົດງາມ.
 24ກ ເຮັບເຣີຜ້າຂີ້ລິ້ວ.

 ຂພເສື້ອຄຸມ.
 ຄພການຕີກາດ້ວຍເຫລັກ

ເຜົາ(ເຄື່ອງໝາຍຂອງ
ການເປັນຂ້າທາດ).

141ກອສມົນທິນຂອງການບໍ່
ແຕ່ງງານແລະບໍ່ມີລູກ.

 2ກອຊຢ60:21;
2ນຟ3:5;
ຢຄ2:25.
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ຈະສວຍງາມແລະຮຸ່ງເຫລື້ອມ;ໝາກຜົນ
ຂອງແຜ່ນດິນໂລກຈະດີເລີດແລະໜ້າຊື່ນ
ຊົມແກ່ຊາວອິດສະຣາເອນຜູ້ໜີລອດມາ
ໄດ້.
14 3ແລະ ເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື, ຜູ້
ທີ່ ເຫລືອຢູ່ໃນຊີໂອນ ແລະ ຄ້າ ງຢູ່ເຢຣູ
ຊາເລັມຈະຖືກເອີ້ນວ່າຜູ້ບໍລິສຸດ,ທຸກຄົນ
ຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນບັນດາຜູ້ມີຊີວິດໃນ
ເຢຣູຊາເລັມ—
14 4 ກ ເມື່ອນັ້ນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ ຂ ລ້າງ
ຄວາມສົກກະ ປົກອອກຈາກທິ ດາຂອງ
ຊີໂອນ,ແລະຈະຊ�ລະເລືອດຂອງເຢຣູ
ຊາເລັມຈາກທ່າມກາງພວກນັ້ນໂດຍວິນ
ຍານແຫ່ງການພິພາກສາແລະໂດຍວິນ
ຍານແຫ່ງຄ ການເຜົາໄໝ້.
14 5ແລະ ພຣະຜູ້ເ ປັນເຈົ້າຈະສ້າງເມກ
ແລະກ ຄວັນເພື່ອຕອນກາງເວັນແລະແສງ
ຂອງແປວໄຟເພື່ອຕອນກາງຄືນຢູ່ເໜືອທີ່
ອາໄສທຸກແຫ່ງຂອງພູຊີໂອນ,ແລະຢູ່ເໜືອ
ບ່ອນຊຸມນຸມເມືອງນັ້ນ;ເພາະຈະມີການ
ປ້ອງກັນເໜືອລັດສະໝີພາບທັງມວນຂອງ
ຊີໂອນ.
14 6ແລະຈະມີສະຖານທີ່ນະມັດສະການ
ເປັນຮົ່ມບັງແດດໃນຕອນກາງເວັນ,ແລະ
ເປັນກ ບ່ອນລີ້ໄພ,ແລະເປັນບ່ອນກ�ບັງ
ພະຍຸແລະຝົນ.

ບົດທີ15

ສວນອະງຸ່ນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ(ອິດສະ

ຣາເອນ)ຈະເປົ່າແປນ,ແລະຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງຈະກະຈັດກະຈາຍໄປ—ວິບັດຈະ
ມາເຖິງພວກເຂົາໃນສະພາບທີ່ຫລົງຜິດ
ແລະການກະຈັດກະຈາຍໄປຂອງພວກ
ເຂົາ—ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າຈະຍົກເຄື່ອງສັນ
ຍານຂຶ້ນແລະເຕົ້າໂຮມອິດສະຣາເອນ—
ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ5.ປະມານ559–
545ປີກ່ອນຄ.ສ.

15 1ແລະຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະຮ້ອງເພງ
ເຖິງເພື່ອນທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຊຶ່ງ
ເປັນກ ເພງຂອງທີ່ຮັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວ
ກັບສວນອະງຸ່ນຂອງພຣະອົງ.ທີ່ຮັກຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າມີສວນອະງຸ່ນຢູ່ແປງໜຶ່ງໃນເນີນ
ພູທີ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍໝາກຜົນ.
15 2ແລະພຣະອົງໄດ້ ລ້ອມຮົ້ວໃຫ້ມັນ,
ແລະເກັບຫີນໃນນັ້ນອອກ,ແລະປູກ
ກ ແນວອະງຸ່ນພັນດີທີ່ສຸດ,ແລະສ້າງຫໍສູງ
ໄວ້ກາງສວນ,ແລະເຮັດເຄື່ອງປັ່ນໝາກ
ອະງຸ່ນໃນນັ້ນອີກ;ແລະພຣະອົງຫວັງວ່າ
ມັນຈະໄດ້ໝາກອະງຸ່ນດີ,ແຕ່ໄດ້ຮັບໝາກ
ອະງຸ່ນປ່າ.
15 3ແລະ ບັດນີ້, ໂອ້ ຜູ້ອາໄສຂອງເຢຣູ
ຊາເລັມ,ແລະຜູ້ຄົນຂອງຢູດາ,ເຮົາຂໍໃຫ້
ເຈົ້າຕັດສິນລະຫວ່າງເຮົາກັບສວນອະງຸ່ນ
ຂອງເຮົາ.
15 4ແລະຍັງມີອັນໃດອີກແດ່ທີ່ເຮົາຍັງບໍ່
ໄດ້ເຮັດໃນສວນນີ້?ດັ່ງນັ້ນ,ເມື່ອເຮົາຫວັງ
ວ່າຈະໄດ້ໝາກອະງຸ່ນ,ແຕ່ໄດ້ຮັບໝາກ
ອະງຸ່ນສົ້ມໝົດ.

 4ກອສເມື່ອພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ຊ�ລະລ້າງ
ແຜ່ນດິນໂລກ.

 ຂຄມພຊ�ລະລ້າງ,ຖືກ
ຊ�ລະລ້າງ,ການ
ຊ�ລະລ້າງ.

 ຄມລກ3:2–3;4:1.

 5ກອພຍ13:21.
 6ກອຊຢ25:4;

ຄພ115:6.
151ກອສສາດສະດາແຕ່ງເພງ

ຫລືແຕ່ງກາບກອນເປັນ
ຄ�ອຸປະມາກ່ຽວກັບສວນ
ອະງຸ່ນ,ສະແດງໃຫ້

  ເຫັນເຖິງຄວາມເມດຕາ
ຂອງພຣະເຈົ້າແລະເຖິງ
ຄວາມບໍ່ໄຫວຕີງຂອງ
ຊາວອິດສະຣາເອນ.

 2ກຢມຢ2:21.
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15 5ແລະບັດນີ້ໄປເຖີດ;ເຮົາຈະບອກເຈົ້າ
ວ່າ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດກັບສວນອະງຸ່ນ
ຂອງເຮົາ— ເຮົ າຈະ ກ ມ້ າງຮົ້ວ ຂອງມັນ
ອອກ,ແລະມັນກໍຈະຖືກກິນໝົດ;ແລະ
ເຮົາຈະມ້າງກ�ແພງຂອງມັນອອກ,ແລະ
ມັນກໍຈະຖືກຢຽບຍ�ລົງ;
15 6ແລະເຮົາຈະປ່ອຍໃຫ້ຫຍ້າເກີດເຕັມ
ໄປທົ່ວ,ແລະກິ່ງງ່າຂອງມັນຈະບໍ່ຖືກລິ
ອອກແລະດິນຈະບໍ່ຖືກພວນ;ແຕ່ຈະມີ
ກ ເຄືອແລະກົກໜາມຂຶ້ນມາ;ເຮາົຈະສັ່ງ
ເມກບໍ່ໃຫ້ຂ ຝົນຕົກລົງມາຮ�ສວນນີ້.
15 7 ເພາະກ ສວນອະງຸ່ນຂອງຈອມໂຍທາ
ນັ້ນຄືເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,ແລະຄົນ
ຂອງຢູດາຄືໄມ້ພັນດີຂອງພຣະອົງ;ແລະ
ພຣະອົງຈະລໍຄອຍຂ ການພິພາກສາ,ແລະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ການຂົ່ມເຫັງຄວາມຊອບທ�;ແຕ່
ຈົ່ງເບິ່ງ,ສຽງຮ້ອງໄຫ້.
15 8ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ເສີມກ ເຮືອນຫລັງໜຶ່ງເຂົ້າ
ກັບເຮືອນອີກຫລັງໜຶ່ງ,ຈົນວ່າບໍ່ມີບ່ອນ
ວ່າງເປົ່າ,ຊຶ່ງພວກເຂົາຈະໄດ້ຂ ຢູ່ໂດຍລ�
ພັງໃນທ່າມກາງຂອງແຜ່ນດິນນັ້ນ!
15 9ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຍິນວ່າ,ເປັນຄວາມຈິງທີ່ບ້ານເຮືອນຫລາຍ
ຫລັງຈະຕ້ອງຮ້າງເປົ່າ,ແລະບ້ານໃຫຍ່
ເມືອງງາມຈະປາດສະຈາກຜູ້ອາໄສຢູ່.
15 10 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ສວນອະງຸ່ນສິບເອເຄີ
ຈະໃຫ້ຜົນເທົ່າກັບໜຶ່ງກ ບັດ,ແລະເມັດພືດ
ໜຶ່ງໂຮເມີຈະມີຄ່າແຕ່ໜຶ່ງເອຟາ.
15 11ວິບັດແກ່ຜູ້ຄົນທີ່ຕື່ນເຊົ້າເພື່ອກ ເລີ່ມ

ຕົ້ນດື່ມຂອງມຶນເມົາ,ແລະດື່ມຕໍ່ໄປຈົນ
ເຖິງຕອນກາງຄືນ,ເພາະຂ ເຫລົ້າອະງຸ່ນຈະ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມຶນເມົາ!
15 12 ແລະພິນ,ແລະຊໍ,ກອງ,ແລະປີ່,
ແລະເຫລົ້າອະງຸ່ນໃນງານລ້ຽງພວກເຂົາ;
ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ກ ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເລີຍ,ທັງບໍ່ພິຈາລະ
ນາການກະທ�ຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ
ອີກ.
15 13ສະນັ້ນ,ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາຈຶ່ງໄປຫາການ
ເປັນຊະເລີຍເພາະພວກເຂົາບໍ່ມີກ ຄວາມຮູ້;
ແລະຜູ້ມີກຽດຂອງພວກເຂົາກໍຫິວໂຫຍ,
ແລະຝູງຊົນຂອງພວກເຂົາຫ່ຽວແຫ້ງໄປ
ດ້ວຍຄວາມຫິວກະຫາຍ.
15 14ສະນັ້ນ,ນະລົກຈຶ່ງຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ມັນອອກ,ແລະເປີດປາກຂອງມັນອອກ
ກວ້າງຈົນແທກບໍ່ໄດ້;ແລະລັດສະໝີພາບ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະຝູງຊົນຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະຄວາມວາງທ່າຂອງພວກເຂົາ,
ແລະຜູ້ທີ່ປິຕິຍິນດີຈະລົງໄປຫານະລົກນັ້ນ.
15 15 ແລະຄົນຕ�ຊ້າ ຈະຖືກນ�ລົງໄປ,
ແລະຄົນໃຫຍ່ໂຕຈະອ່ອນນ້ອມ,ແລະ
ສາຍຕາຂອງຄົນທະນົງຕົວຈະອ່ອນໂຍນ.
15 16 ແລະຈອມໂຍທາຈະສູງສົ່ງໃນກ ການ
ພິພາກສາ,ແລະພຣະເຈົ້າທີ່ບໍລິສຸດຈະຖືກ
ເຮັດໃຫ້ສັກສິດໃນຄວາມຊອບທ�.
15 17 ຈາກນັ້ນຝູງແກະຈະຫາກິນຕາມພາ
ສາຂອງມັນ,ແລະບ່ອນຮົກຮ້າງຂອງພວກ
ທີ່ອ້ວນພີຈະມີພວກທີ່ແປກໜ້າມາກິນນ�.

 5ກພສສ80:12.
 6ກອຊຢ7:23;32:13.
 ຂຢມຢ3:3.
 7ກຄມພສວນອະງຸ່ນຂອງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
 ຂພຍຸດຕິທ�,ຄວາມ

ຍຸດຕິທ�.
 8ກມກ2:1–2.

 ຂອສຖືກປະໃຫ້ຢູ່
ຕາມລ�ພັງ.ເຈົ້າຂອງທີ່
ດິນຜູ້ຮັ່ງມີຈະຍຶດເອົາ
ໄຮ່ນາຕອນເລັກນ້ອຍ
ຂອງຄົນຍາກຈົນ.

 10ກອຊກ45:10–11.
 11ກສພສ23:30–32.
 ຂຄມພພຣະວາຈາ

ແຫ່ງປັນຍາ.
 12ກພສສ28:5.
 13ກຮສອ4:6.

ຄມພຄວາມຮູ້.
 16ກຄມພພຣະເຢຊູ

ຄຣິດ—ພິພາກສາ.
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15 18ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ດຶງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍດ້ວຍ
ເຊືອກແຫ່ງ ກ ຄວາມໂອ້ອວດ, ແລະດຶ ງ
ບາບຂ ຄືກັບວ່າດຶງເຊືອກແກ່ກວຽນ;
15 19ຜູ້ກ່າວວ່າ:ໃຫ້ ພຣະອົງກ ຮີບຮ້ອນ,
ໃຫ້ພຣະອົງເລັ່ງງານຂອງພຣະອົງ;ເພື່ອ
ເຮົາຈະໄດ້ຂ ເຫັນ;ແລະຂໍໃຫ້ຄ�ແນະນ�
ຂອງພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ
ເຂົ້າມາໃກ້,ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຮູ້.
15 20ວິບັດແກ່ຜູ້ ທີ່ກ ເອີ້ນຄວາມຊົ່ວວ່າດີ,
ແລະຄວາມດີວ່າຊົ່ວ,ແລະເອີ້ນຂ ຄວາມ
ມືດວ່າແຈ້ງ,ແລະຄວາມແຈ້ງວ່າມືດ,ແລະ
ເອີ້ນຄວາມຂົມວ່າຫວານ,ແລະຄວາມ
ຫວານວ່າຂົມ!
15 21ວິບັດແກ່ກ ຄົນສະຫລາດໃນສາຍຕາ
ຂອງຕົນເອງແລະຄວາມສ້ຽມແຫລມໃນ
ສາຍຕາຂອງຕົນເອງ!
15 22ວິບັດແກ່ຄົນໃຫຍ່ໂຕທີ່ດື່ມເຫລົ້າ
ອະງຸ່ນ,ແລະແກ່ຄົນແຂງແຮງທີ່ປະສົມ
ເຄື່ອງດື່ມແຮງ;
15 23ຜູ້ທີ່ຮັບຮອງຄົນຊົ່ວເພື່ອລາງວັນ,
ແລະກ ເອົາຄວາມຊອບທ�ຂອງຄົນຊອບ
ທ�ໄປຈາກເຂົາ!
15 24ສະນັ້ນ, ຄືກັນກັບ ກ ໄຟໄໝ້ ຂ ເຟືອງ
ເຂົ້າ,ແລະແປວໄຟລາມເລຍຄ ຂີ້ແກບ,
ຮາກຂອງມັນຈະຜຸອອກ,ແລະດອກຂອງ
ມັນຈະຂຸຫລົ່ນຄືກັນກັບຂີ້ຝຸ່ນ;ເພາະວ່າ

ພວກເຂົາໂຍນກົດຂອງຈອມໂຍທາຖິ້ມ,
ແລະງ ປະໝາດພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ບໍລິ
ສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ.
15 25ສະນັ້ນ, ກ ພຣະພິໂລດຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງເກີດກັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ,
ແລະພຣະອົງຈະເດ່ພຣະຫັດອອກໄປຕໍ່
ຕ້ານພວກເຂົາ,ແລະລົງທັນພວກເຂົາ;
ແລະເນີນພູໄດ້ສັ່ນສະເທືອນ,ແລະຊາກ
ສົບຂອງພວກເຂົາສີກຂາດຢູ່ກາງຖະໜົນ.
ເພາະທັງໝົດນີ້ພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງ
ຍັງບໍ່ເຊົາເທື່ອ,ແຕ່ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ
ຍັງຍື່ນອອກມາ.
15 26 ແລະພຣະອົງຈະຍົກກ ເຄື່ອງສັນຍານ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊາດທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ,ແລະຈະ
ຂ ເປັ່ງສຽງເອີ້ນພວກເຂົາຈາກທີ່ສຸດຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາຈະ
ຄ ມາດ້ວຍຄວາມຟ້າວຟັ່ງ;ບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນບັນ
ດາພວກເຂົາຈະອິດເມື່ອຍແລະເຕະສະ
ດຸດ.
15 27ບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະເຫງົານອນ ຫລື ນອນ
ຫລັບ;ທັງຜ້າຄຽນແອວກໍບໍ່ຫລຸດ,ຫລືສາຍ
ຮັດເກີບກໍບໍ່ຂາດ;
15 28ລູກທະນູຂອງພວກເຂົາຈະແຫລມ,
ແລະຄັນທະນູທັງໝົດຈະກົ່ງ,ແລະເລັບ
ມ້າຂອງພວກເຂົາຈະຄືກັນກັບຫີນເຫລັກ
ໄຟ,ແລະລໍ້ລົດຂອງພວກເຂົາຈະຄືກັນກັບ

 18ກຄມພອວດອົ່ງ,
ຄວາມອວດອົ່ງ.

 ຂອສພວກເຂົາຖືກມັດ
ໄວ້ຢູ່ກັບບາບກ�ຂອງ
ພວກເຂົາຄືກັນກັບສັດ
ລາກແກ່ທີ່ຖືກຈ່ອງຈ�.

 19ກຢມຢ17:15.
 ຂອສພວກເຂົາຈະບໍ່ເຊື່ອ

ໃນພຣະເມຊີອາຈົນກວ່າ
ພວກເຂົາເຫັນພຣະອົງ.

 20ກມຣນ7:14,18;
ຄພ64:16;121:16.

 ຂ1ຢຮ1:6.

 21ກສພສ3:5–7;
2ນຟ28:15.

 23ກອສຕັດເຂົາຈາກສິດທິ
ທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງເຂົາ.

 24ກອບຢ1:18;
ມລກ4:1–2;
2ນຟ20:17.

 ຂຢອ2:5;
1ນຟ22:15,23;
2ນຟ26:4,6;
ຄພ64:23–24;133:64.

 ຄລກ3:17;
ມຊຢ7:29–31.

 ງ 2ຊມອ12:7–9.
 25ກຄພ63:32;

ມຊ6:27.
 26ກຄມພປ້າຍສັນຍານ.
 ຂພໝາກຫວີດ;ຍົກຕົວຢ່າງ,

ເຄື່ອງໝາຍຂອງການເຕົ້າ
ໂຮມ.
ອຊຢ7:18;
2ນຟ29:2.

 ຄຄມພອິດສະຣາເອນ—
ການເຕົ້າໂຮມຊາວ
ອິດສະຣາເອນ.
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ລົມໝຸນ,ແລະສຽງຂອງມັນຈະດັງກ້ອງຄື
ກັນກັບສຽງສິງ.
15 29ມັນຈະດັງກ້ອງຄືກັນກັບ ກ ສິງໜຸ່ມ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະດັງກ້ອງ,ແລະຄາບ
ເຫຍື່ອ, ແລະ ມັນຈະ ຂົ ນໄປ ເ ສຍດ້ ວຍ
ຄວາມປອດໄພ,ແລະບໍ່ມີໃຜຍາດເອົາໄດ້.
15 30 ແລະໃນມື້ນັ້ນ,ມັນຈະສົ່ງສຽງດັງຕໍ່
ຕ້ານສັດຕູຄືກັນກັບສຽງດັງຂອງນ�ທະເລ;
ແລະຖ້າຫາກຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຫລຽວເບິ່ງແຜ່ນ
ດິນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄວາມມືດແລະຄວາມເສົ້າ
ສະຫລົດໃຈ,ແລະຄວາມສະຫວ່າງກໍຖືກ
ເຮັດໃຫ້ມືດມົວໃນຟ້າສະຫວັນເສຍ.

ບົດທີ16

ເອຊາຢາເຫັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ—ບາບຂອງ
ເອຊາຢາໄດ້ຮັບການອະໄພໂທດ—ເພິ່ນ
ຖືກເອີ້ນໃຫ້ທ�ນາຍ—ເພິ່ນທ�ນາຍເຖິງ
ການປະຕິເສດຄ�ສອນຂອງພຣະຄຣິດ
ຂອງຊາວຢິວ—ຜູ້ ທີ່ເຫລືອຢູ່ ຈະກັບຄືນ
ມາ—ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ6.ປະມານ
559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

16 1 ໃນກ ປີທີ່ກະສັດອຸດສີຢາສິ້ນຊີວດິນັ້ນ,
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປະ
ທັບຢູ່ເທິງບັນລັງສູງເດັ່ນ,ຂ ຊາຍລະໄບຜ້າ
ເຄື່ອງທົງຂອງພຣະອົງແຜ່ເຕັມພຣະວຫິານ.
16 2ຢູ່ ເໜືອພຣະອົງມີກ ເຊຣາຟີມຫລາຍ
ອົງຢືນຢູ່;ແຕ່ລະອົງມີປີກຫົກປີກ,ແຕ່ລະ
ອົງເອົາສອງປີກປົກໜ້າ,ສອງປີກປົກຕີນ,
ແລະອີກສອງປີກໃຊ້ບິນໄປ.
16 3ແຕ່ລະອົງຮ້ອງໃສ່ກັນແລະກ່າວວ່າ:

ບໍລິສຸດ,ບໍລິສຸດ,ບໍລິສຸດ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ແຫ່ງຈັກກະວານ;ລັດສະໝີພາບຂອງພຣະ
ອົງແຜ່ກະຈາຍໄປທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ.
16 4ແລະກ ເສົາປະຕູເຄື່ອນເພາະສຽງຂອງ
ຜູ້ທີ່ຮ້ອງ,ແລະພຣະວິຫານເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວັນ.
16 5ຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າວ່າ:ວິບັດ
ເກີ ດ ກັບຂ້າພະເຈົ້າ! ເພາະ ຂ້ າພະເຈົ້ າ
ກ ຫລົ້ມຈົມ;ເພາະຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ຮີມ
ຝີປາກບໍ່ສະອາດ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ທ່າມ
ກາງຜູ້ ຄົນທີ່ຮີມຝີປາກບໍ່ສະອາດ;ເພາະ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນກະສັດ,ຈອມໂຍທາກັບ
ຕາຕົນເອງແລ້ວ.
16 6ຕໍ່ມາມີເຊຣາຟີມອົງໜຶ່ງໄດ້ບິນມາຫາ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ມີກ ຖ່ານໄຟສີແດງໃນມືຂອງ
ພຣະອົງ,ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ຈັບເອົາມາຈາກ
ແທ່ນບູຊາດ້ວຍຄີມໜີບ;
16 7ແລະພຣະອົງໄດ້ເອົາຖ່ານໄຟນັ້ນແປະ
ໃສ່ປາກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລ້ວກ່າວວ່າ:ສິ່ງ
ນີ້ໄດ້ຖືກປາກຂອງເຈົ້າແລ້ວ;ກ ຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍຂອງເຈົ້າກໍຖືກຍົກເລີກ,ແລະບາບ
ຂອງເຈົ້າກໍໄດ້ຮັບອະໄພ.
16 8ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຸລະສຽງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອີກ,ມີຄວາມວ່າ:ເຮົາຈະ
ສົ່ງຜູ້ ໃດໄປ,ແລະແມ່ນໃຜຈະໄປເພື່ອ
ພວກເຮົາ?ຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທູນວ່າ:
ຂ້ານ້ອຍຈະໄປດອກ;ຈົ່ງສົ່ງຂ້ານ້ອຍໄປ
ຖ້ອນ.
16 9ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ:ຈົ່ງໄປບອກ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້ວ່າ—ພວກເຈົ້າຈະຟັງຫລາຍ
ປານໃດ,ພວກເຈົ້າກໍຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈ;ພວກ

 29ກ3ນຟ21:12–13.
161ກອສປະມານ750

ປີກ່ອນຄ.ສ.
 ຂອສຂອບເສື້ອຜ້າ

ຂອງພຣະອົງ,ຫລື
ຂອບເຄື່ອງທົງ.

 2ກຄມພເຄຣູບີມ.
 4ກ ເຮັບເຣີຮາກຖານຂອງຕີນ

ປະຕູໄດ້ສັ່ນສະເທືອນ.
 5ກ ເຮັບເຣີຖືກຕັດອອກ;ຍົກ

ຕົວຢ່າງ,ເພິ່ນໄດ້ໜັກ
ໃຈຫລາຍເມື່ອສ�ນຶກ

ໄດ້ເຖິງບາບກ�ທີ່ເພິ່ນ
ແລະຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນມີ.

 6ກອສສັນຍາລັກຂອງ
ການຊ�ລະລ້າງ.

 7ກຄມພປົດບາບ,
ການປົດບາບ.
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ເຈົ້າຈະເບິ່ງຄັກປານໃດ,ພວກເຈົ້າກໍຈະບໍ່
ຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ.
16 10 ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ໃຈຜູ້ຄົນພວກນີ້ມືດມົນ,
ແລະເຮັດໃຫ້ຫູຂອງພວກເຂົາໜວກ,ແລະ
ປິດຕາຂອງພວກເຂົາເສຍ—ຢ້ານວ່າພວກ
ເຂົາຈະເຫັນດ້ວຍຕາຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ກ ໄດ້ຍິນດ້ວຍຫູຂອງພວກເຂົາ,ແລະເຂົ້າ
ໃຈດ້ວຍໃຈຂອງພວກເຂົາ,ແລ້ວປ່ຽນໃຈ
ເຫລື້ອມໃສແລະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ.
16 11 ຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທູນຖາມວ່າ:
ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ຈະໃຫ້ເປັນຢ່າງນີ້ນານ
ປານໃດ?ແລະພຣະອົງໄດ້ຕອບວ່າ:ຈົນ
ກວ່າຫົວເມືອງທັງຫລາຍຮ້າງເປົ່າປາດສະ
ຈາກຜູ້ອາໄສຢູ່,ແລະເຮືອນບໍ່ມີຄົນ;
16 12 ແລະພຣະອົງຈະກ ກວາດຕ້ອນຝູງ
ຄົນອອກໜີໄປໄກໆ,ເພາະຈະມີການປະ
ຖິ້ມອັນໃຫຍ່ຫລວງໃນທ່າມກາງແຜ່ນດິນ.
16 13 ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງເຫລືອຄົນຢູ່ພຽງໜຶ່ງ
ໃນສິບ,ແລະພວກເຂົາຈະກັບມາ,ແລະ
ຖືກກິນຄືກັນກັບຕົ້ນຖິນແລະຕົ້ນໂອກ,ຊຶ່ງ
ເນື້ອແທ້ຂອງມັນຢູ່ໃນຕົ້ນເວລາໃບຂອງມັນ
ຫລົ່ນອອກໄປ;ເພື່ອແກ່ນບໍລິສຸດຈະເປັນ
ກ ເນື້ອແທ້ຂອງມັນ.

ບົດທີ17

ເອຟະຣາອີມແລະຊີເຣຍປະກາດສົງຄາມ
ຕໍ່ຕ້ານຢູດາ—ພຣະຄຣິດຈະມາກ�ເນີດ
ກັບຍິງທີ່ບໍລິສຸດ—ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ
7.ປະມານ559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

17 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນສະ
ໄໝຂອງອາຮາດຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງໂຢ
ທາມ,ແລະໂຢທາມເປັນລູກຊາຍຂອງອຸດ
ສີຢາ,ກະສັດຂອງຢູດາ,ຄືເຣສິນກະສັດ
ຂອງຊີເຣຍ,ແລະເປກາເປັນລູກຊາຍຂອງ
ເຣມາລີຢາກະສັດຂອງອິດສະຣາເອນໄດ້
ເຂົ້າໂຈມຕີນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ,ແຕ່ພວກ
ເຂົາບໍ່ສາມາດຍຶດເອົາເມືອງນີ້ໄດ້.
17 2ແລະເຊື້ອສາຍຂອງດາວິດໄດ້ຂ່າວ,
ມີຄວາມວ່າ:ຊີເຣຍຜູກສ�ພັນກັບກ ເອຟະ
ຣາອີມແລ້ວ.ແລະໃຈຂອງກະສັດແລະ
ໃຈຂອງຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຫວັ່ນໄຫວຄືກັນກັບ
ຕົ້ນໄມ້ໃນປ່າເໜັງຕີງດ້ວຍລົມພັດແຮງ.
17 3ຈາກນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ
ເອຊາຢາວ່າ:ບັດນີ້ເຈົ້າກັບກ ເຊອາຢາຊຸບ,
ລູກຊາຍຂອງເຈົ້າຈົ່ງໄປເຝົ້າກະສັດອາ
ຮາດຢູ່ບ່ອນຮ່ອງນ�ໄຫລມາສຸດເທິງຖະ
ໜົນບ່ອນທີ່ເຮັດແຜ່ນຜ້າ;
17 4ແລະບອກເພິ່ນວ່າ:ຈົ່ງສະຫງົບຈິດ
ສະຫງົບໃຈ;ກ ຢ່າຢ້ານກົວຫລືທຸກໃຈ
ເລີຍ,ເພາະຄວາມຄຽດແຄ້ນຂອງລູກຊາຍ
ຂອງເຣມາລີຢາ,ກະສັດເຣສິນແລະຜູ້ຄົນ
ຊີເຣຍນັ້ນບໍ່ມີອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຫຍັງ
ດອກ,ພວກເຂົາທັງສອງເປັນດັ່ງດົ້ນໄຟ
ມອດຊຶ່ງຍັງເຫລືອແຕ່ຄວັນ.
17 5 ເພາະວ່າຊີເຣຍ,ເອຟະຣາອີມ,ແລະ
ລູກຊາຍຂອງເຣມາລີຢາໄດ້ແນະນ�ຊົ່ວຕໍ່
ຕ້ານເຈົ້າ,ໂດຍກ່າວວ່າ:
17 6 ໃຫ້ພວກເຮົາໄປຕໍ່ສູ້ກັບຢູດາແລະລົບ
ກວນມັນແລະກ ຍຶດເອົາເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນ,

 10ກມທ13:14–15.
 12ກ2ກສ17:18,20.
 13ກອສຄືກັນກັບຕົ້ນໄມ້,ເຖິງ

ແມ່ນໃບຂອງມັນຈະກະຈັດ
ກະຈາຍໄປ,ແຕ່ຊີວິດ
ແລະສັກກະຍະພາບຂອງ
ການຜະລິດແກ່ນກໍຍັງ

  ຄົງຢູ່ໃນຕົວຂອງຕົ້ນນັ້ນ.
172ກອສພາກເໜືອທັງໝົດຂອງ

ອິດສະຣາເອນໄດ້ຖືກເອີ້ນ
ຕາມຊື່ຂອງເອຟະຣາອີມ,
ຜູ້ນ�ເຜົ່າຂອງພາກເໜືອ.

 3ກ ເຮັບເຣີຜູ້ທີ່ເຫລືອ
ຢູ່ຈະກັບຄືນມາ.

 4ກອສບໍ່ຕ້ອງວິຕົກກ່ຽວ
ກັບການໂຈມຕີ;ກະສັດ
ສອງອົງນັ້ນບໍ່ມີອັນ
ຕະລາຍຮ້າຍແຮງຫຍັງ.

 6ກ ເຮັບເຣີແຍກມັນ
ອອກຈາກກັນ.
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ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນຕັ້ງລູກຊາຍຂອງຕາເບ
ເອນເປັນກະສັດປົກຄອງປະເທດນີ້.
17 7ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:ມັນ
ຈະຕັ້ງຢູ່ບໍ່ໄດ້,ແລະທັງຈະເກີດຂຶ້ນບໍ່ໄດ້
ດອກ.
17 8 ເພາະເມືອງຫລວງຂອງຊີເຣຍຄືດາມັສ
ກັດ,ແລະຫົວໜ້າຂອງດາມັສກັດຄືເຣສິນ;
ພາຍໃນຫົກສິບຫ້າປີເອຟະຣາອີມຈະແຕກ
ຫັກຈົນວ່າບໍ່ມີຜູ້ຄົນ.
17 9ແລະເມືອງຫລວງຂອງເອຟະຣາອີມຄື
ຊາມາເຣຍ,ແລະຫົວໜ້າຂອງຊາມາເຣຍ
ຄືລູກຊາຍຂອງເຣມາລີຢາ.ແນ່ນອນຖ້າ
ກ ຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າບໍ່ຫລາຍເຈົ້າກໍຈະ
ສະຖາປະນາຂຶ້ນບໍ່ໄດ້.
17 10ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຮັບສັ່ງກັບອາຮາດ
ອີກ,ມີຄວາມວ່າ:
17 11 ເ ຈົ້າຈົ່ງຂໍ ກ ເຄື່ອງໝາຍອັນສ�ຄັນ
ຈາກພຣະຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າອົ ງເປັນພຣະເຈົ້າ
ຂອງເຈົ້າ;ຈົ່ງຂໍທັງໃນຄວາມເລິກ,ຫລືໃນ
ຄວາມສູງເບື້ອງບົນ.
17 12 ແຕ່ອາຮາດທູນວ່າ:ຂ້ານ້ອຍຈະບໍ່ຂໍ
ເຄື່ອງໝາຍສ�ຄັນ,ທັງຂ້ານ້ອຍຈະບໍ່ກ ທົດ
ລອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
17 13 ແລະເອຊາຢາຈຶ່ງໄດ້ເວົ້າວ່າ:ບັດນີ້,
ທ່ານຈົ່ງຟັງ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍຂອງດາວິດ;ມັນ
ເປັນເລື່ອງເລັກໜ້ອຍສ�ລັບພວກເຈົ້າທີ່ຈະ
ລົບກວນມະນຸດ,ແຕ່ພວກເຈົ້າຈະລົບກວນ
ພຣະເຈົ້າອີກບໍ?
17 14ສະນັ້ນ, ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າເອງຈະ
ປະທານເຄື່ອງໝາຍແບບໜຶ່ງໃຫ້ພວກ
ເຈົ້າ—ຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ຜູ້ຍິງບໍລິສຸດຜູ້ໜຶ່ງຈະ

ຕັ້ງທ້ອງ,ແລະຈະກ�ເນີດລູກຊາຍຜູ້ໜຶ່ງ,
ແລະຈະເອີ້ນຊື່ຂອງເດັກນັ້ນວ່າຂ ເອມານູ
ເອນ.
17 15 ເພິ່ນຈະກິນເນີຍແລະນ�ເຜິ້ງເພື່ອ
ຈະ ໄດ້ຮູ້ຈັກປະຕິເສດ ຄວາມຊົ່ວ ແລະ
ເລືອກເອົາຄວາມດີ.
17 16ກ່ອນເວລາກ ເພິ່ນຈະຮູ້ຈັກປະຕິເສດ
ຄວາມຊົ່ວແລະເລືອກເອົາຄວາມດີນັ້ນ,
ແຜ່ນດິນຂອງກະສັດຂ ທັງສອງອົງທີ່ພວກ
ເຈົ້າຢ້ານກົວຈະເພພັງຮ້າງເປົ່າ.
17 17ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າຈະບັນດານໃຫ້ວັນ
ໂຫດຮ້າຍກ ມາເຖິງເຈົ້າ,ແລະເຖິງຜູ້ຄົນ
ຂອງເຈົ້າແລະລາຊາວັງຂອງບິດາເຈົ້າ,
ວັນນັ້ນຈະໂຫດຮ້າຍກວ່າທຸກໆວັນທີ່ເຄີຍ
ມີມາຕັ້ງແຕ່ອານາຈັກຂອງຂ ເອຟະຣາອີມ
ແຍກອອກຈາກຢູດາ,ຄືວັນນັ້ນກະສັດອັດ
ຊີເຣຍຈະມາທ�ລາຍ.
17 18 ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນໃນມື້
ນັ້ນຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະກ ຜິວເອົາແມງ
ໄມ້ທີ່ຢູ່ທາງໄກສຸດຂອງເອຢິບແລະຈະຜິວ
ປາກເອົາແມ່ເຜິ້ງທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງອັດຊີ
ເຣຍ.
17 19 ແລະ ມັນຈະມາ, ແລະ ມັນທັງໝົດ
ຈະມາຢູ່ໃນຮ່ອມພູ,ແລະຢູ່ໃນຖ�ໃນໂງ່ນ
ຫີນ,ແລະຢູ່ໃນຟຸ່ມໄມ້,ແລະຢູ່ເດີ່ນຫຍ້າ
ທັງໝົດ.
17 20 ໃນວັນດຽວກັນນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈະຈ້າງເອົາກ ຊ່າງຕັດຜົມຈາກຟາກແມ່ນ�
ເບື້ອງນັ້ນ,ຄືຂ ກະສັດອັດຊີເຣຍ,ເພິ່ນຈະ
ແຖໜວດ,ແຖຜົມ;ແລະແຖຂົນໃນຕົນຕົວ
ຂອງເຈົ້າຖິ້ມ.

 9ກ2ຂຄ20:20.
 11ກຄມພເຄື່ອງໝາຍ.
 12ກອສທົດສອບ,ລອງ

ເບິ່ງ,ຫລືພິສູດ.
 14ກຄມພຄົນບໍລິສຸດ.
 ຂ ເຮັບເຣີພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູ່

ກັບເຮົາ.
ຄມພເອມານູເອນ.

 16ກ2ນຟ18:4.
 ຂ2ກສ15:30;16:9.
 17ກ2ຂຄ28:19–21.
 ຂ1ກສ12:16–19.

 18ກພໝາກຫວີດ;ຍົກຕົວຢ່າງ,
ສັນຍານ,ຮ້ອງ.ອຊຢ5:26.

 20ກອສແຜ່ນດິນຈະຖືກ
ທ�ລາຍໂດຍຄົນຕ່າງຊາດ.

 ຂ2ກສ16:5–9.
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17 21 ແລະ ເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ມື້ນັ້ນ,ຊາຍຜູ້ໜຶ່ງຈະກ ລ້ຽງງົວໂຕໜຶ່ງກັບ
ແກະສອງໂຕ;
17 22 ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນ,ເພາະ
ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງນົມເຂົາຈະໄດ້ກິນ
ເນີຍ;ເພາະທຸກຄົນທີ່ເຫລືອຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ຈະກິນເນີຍແລະນ�ເຜິ້ງ.
17 23 ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນໃນມື້
ນັ້ນ,ທຸກແຫ່ງ,ບ່ອນທີ່ມີຕົ້ນອະງຸ່ນພັນກົກ,
ຊຶ່ງມີລາຄາໜຶ່ງພັນກ ຫລຽນຈະເຕັມໄປ
ດ້ວຍເຄືອແລະກົກໜາມ.
17 24ຄົນຈະມາທີ່ນັ້ນດ້ວຍລູກທະນູແລະ
ຄັນທະນູ,ເພາະທົ່ວແຜ່ນດິນຈະເຕັມໄປ
ດ້ວຍເຄືອແລະກົກໜາມ.
17 25 ແລະ  ເນີນພູທຸກໜ່ວຍຈະຖືກຂຸດ
ດ້ວຍຈົກ,ຄວາມຢ້ານກົວເຄືອແລະກົກ
ໜາມຈະບໍ່ເກີດຈາກທີ່ນັ້ນ;ແຕ່ມັນຈະເປັນ
ບ່ອນທີ່ສົ່ງຝູງງົວເຖິກອອກໄປ,ແລະເປັນ
ບ່ອນຢຽບຍ�ຂອງກ ຝູງສັດທີ່ມີຄ່ານ້ອຍ.

ບົດທີ18

ພຣະຄຣິດຈະເປັນເໝືອນຫີນທີ່ຕ�ຕີນ
ແລະເປັນເໝືອນແຮ້ວທີ່ຫ້າງໄວ້—ຈົ່ງ
ສະແຫວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ແມ່ນໝໍດູ
ທີ່ເວົ້າພ�—ຈົ່ງກັບມາຫາກົດແລະປະຈັກ
ພະຍານເພື່ອເປັນການຊີ້ນ�—ປຽບທຽບ
ກັບເອຊາຢາ8.ປະມານ559–545ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

18 1ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ເຈົ້າຈົ່ງ
ເອົາແຜ່ນໜັງກໍ້ໃຫຍ່ມາ,ແລະຂຽນດ້ວຍ
ປາກກາຂອງມະນຸດໃສ່ໃນນັ້ນວ່າ,ກ ມາເຮີ
ຊາລານຫັດສະບັດ.
18 2ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນ�ເອົາກ ພະຍານ
ທີ່ຊື່ສັດມາເຮັດບັນທຶກກັບຂ້າພະເຈົ້າຄື,ອູ
ລິອາຜູ້ເປັນປະໂລຫິດ,ແລະເຊກາຣີຢາ,
ລູກຊາຍຂອງເຢເບເຣກີຢາ.
18 3ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ຮ່ວມກັບ
ກ ເມຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະນາງໄດ້ຕັ້ງ
ທ້ອງ; ແລະໄດ້ ຄອດລູກມາເປັນຊາຍ.
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ຈົ່ງ
ເອີ້ນຊື່ຂອງລາວວ່າມາເຮີຊາລານຫັດສະ
ບັດ.
18 4ຈົ່ງເບິ່ງ, ກ ກ່ອນ ຂ ເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້ໃຫຍ່
ຂຶ້ນ ມາພໍຮູ້ຈັກເອີ້ນບິດາມານດາໄດ້,ຊັບ
ສົມບັດທັງໝົດໃນເມືອງດາມັສກັດແລະ
ຂອງທີ່ຄ ຍາດຊີງມາໄດ້ຈາກຊາມາເຣຍຈະ
ຖືກກະສັດອັດຊີເຣຍຍຶດເອົາໄປໝົດ.
18 5ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ອີກວ່າ:
18 6ຍ້ອນວ່າຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄດ້ປະຕິເສດ
ສາຍນ�ກ ຊີໂລອາທີ່ງຽບສະຫງັດ,ແລະ
ສັ່ນເຊັນຕໍ່ໜ້າກະສັດຂ ເຣສິນແລະລູກ
ຊາຍຂອງເຣມາລີຢາ;
18 7ແ ລ້ວສະນັ້ນ, ຈົ່ງເບິ່ງ, ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະນ�ເອົານ�ຈາກແມ່ນ�ທີ່ໄຫລແຮງ,
ແລະຫລາຍສາຍກ ມາຫາພວກເຂົາຈົນກະ
ທັ້ງກະສັດຂອງອັດຊີເຣຍແລະລັດສະໝີ
ພາບທັງໝົດຂອງເພິ່ນ;ແລະເພິ່ນຈະຂ້າມ

 21ກອສພຽງແຕ່ຜູ້ຄົນທີ່ກຸ້ມ
ຕົນເອງຈ�ນວນໜ້ອຍ
ໜຶ່ງຈະເຫລືອຢູ່.

 23ກພຫລຽນເງິນ.
 25ກ ເຮັບເຣີຝູງແກະ,

ຫລືຝູງແບ້.
181ກ ເຮັບເຣີລົງມືປຸ້ນທັນທີ,

  ເພິ່ນໄດ້ຂອງປຸ້ນມາໄວ.
 2ກຄມພພະຍານ.
 3ກອສເມຍຂອງເພິ່ນ.
 4ກອຊຢ8:4.
 ຂ2ນຟ17:16.
 ຄ2ກສ15:29.
 6ກປຖກ49:10;

ປຈສປຖກ50:24
(ພາກຫ້ອຍທ້າຍ).

 ຂອຊຢ7:1.
 7ກອສມາຫາຊາວອິດສະຣາ

ເອນທີ່ຢູ່ພາກເໜືອກ່ອນ.
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ຫ້ວຍແລະຝັ່ງທັງໝົດຂອງເພິ່ນ.
18 8ແລ ະ ກ ເ ພິ່ນຈະໄຫລຜ່ານຢູດາໄປ;
ເພິ່ນຈະໄຫລແລະຖ້ວມຈົນເຖິງ ພຽງຄໍ ;
ແລະການກາງປີກຂອງເພິ່ນຈະເຕັມຄວາມ
ກວ້າງຂອງແຜ່ນດິນຂອງພຣະອົງ,ໂອ້ຂ ເອ
ມານູເອນ.
18 9 ກ ຈົ່ງພາກັນຢ້ານກົວເຖີດ,ໂອ້ຊົນຊາດ
ທັງຫລາຍເອີຍ,ເຈົ້າຈະຖືກຫັກເປັນຊິ້ນ
ສ່ວນ;ແລະບັນດາປະເທດໄກທັງໝົດຈົ່ງ
ຟັງເດີ້;ແລະຕຽມຕົວໄວ້ເຖີດແລະເຈົ້າຈະ
ຖືກຫັກເປັນຊິ້ນສ່ວນ;ຈົ່ງຕຽມຕົວໄວ້ເຖີດ,
ແລະເຈົ້າຈະຖືກຫັກເປັນຊິ້ນສ່ວນ.
18 10 ຈົ່ ງ ວາງແຜນກັນ ແຕ່ມັນຈະບໍ່ສ�
ເລັດ,ເວົ້າແຕ່ຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດ;ກ ເພາະ
ພຣະເຈົ້າຢູ່ກັບພວກເຮົາແລ້ວ.
18 11 ເພາະພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຕືອນຂ້າ
ພະເຈົ້າດ້ວຍລິດທານຸພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ຂອງພຣະອົງ,ແລະແນະນ�ຂ້າພະເຈົ້າ
ວ່າບໍ່ຄວນເດີນໃນເສັ້ນທາງທີ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້
ເຮັດ,ໂດຍກ່າວວ່າ:
18 12 ເຈົ້າຢ່າເວົ້າວ່າ,ກ ພັນທະມິດ,ແກ່ທຸກ
ຄົນທີ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້ຈະເວົ້າວ່າ,ພັນທະມິດ;
ທັງຢ່າຢ້ານກົວຄວາມຢ້ານກົວຂອງພວກ
ເຂົາ,ຫລືຢ່າຕົກໃຈເລີຍ.
18 13ຖວາຍ ຄວາມ ສັກສິດແດ່ອົງຈອມ
ໂຍທາເຖີດ,ແລະກ ໃຫ້ພຣະອົງເປັນທີ່ຢ້ານ
ກົວຂອງເຈົ້າ,ແລະໃຫ້ພຣະອົງເປັນທີ່ໜ້າ

ເກງຂາມຂອງເຈົ້າ.
18 14 ແລະພຣະອົງເປັນ ກ ສະຖານທີ່ສັກ
ສິດ;ແຕ່ເປັນເໝືອນຂ ກ້ອນຫີນທີ່ເຮັດໃຫ້
ສະດຸດລົ້ມ,ແລະເປັນສີລາທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄືອງ
ແຄ້ນໃຈຕໍ່ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນສອງ
ເຜົ່າ,ເປັນກັບດັກແລະບ້ວງແຮ້ວຕໍ່ຜູ້ອາ
ໄສຂອງເຢຣູຊາເລັມ.
18 15 ແລະຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ
ໃນບັນດາພວກເຂົາຈະກ ເຕະສະດຸດແລະ
ລົ້ມລົງ,ແລະຖືກບ້ວງແຮ້ວແລະລົ້ມລົງ
ເປັນບາດແຜແລະຖືກພາຕົວໄປ.
18 16 ຈົ່ງຜູກມັດປະຈັກພະຍານໄວ້,ຈົ່ງຜະ
ນຶກກ ກົດໄວ້ໃນບັນດາສານຸສິດຂອງເຮົາ.
18 17 ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະລໍຖ້າພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າທີ່ກ ເຊື່ອງພຣະພັກຈາກເຊື້ອສາຍຂອງ
ຢາໂຄບ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະຊອກຫາ
ພຣະອົງ.
18 18 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າແລະລູກຫລານ
ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປະທານໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ເພື່ອ ເປັນກ ເຄື່ອງໝາຍແລະເພື່ອເປັນ
ການແປກປະຫລາດໃນອິດສະຣາເອນ
ອັນມາຈາກຈອມໂຍທາ,ຜູ້ປະທັບຢູ່ເທິງພູ
ຊີໂອນ.
18 19ແລະ ເມື່ອພວກເຂົາຈະບອກກັບ
ພວກທ່ານວ່າ:ຈົ່ງຊອກຫາກ ຄົນທີ່ລ້ຽງວິນ
ຍານ,ແລະຂ ໝໍດູທີ່ເວົ້າພ�ແລະຈົ່ມພຶມ
ພ�ຢູ່ໃນລ�ຄໍ—ຄ ເປັນການສົມຄວນແລ້ວ

 8ກອສອັດຊີເຣຍຈະຊຶມ
ເຂົ້າໄປສູ່ຢູດານ�ອີກ.

 ຂຄມພເອມານູເອນ.
 9ກອສສ້າງພັນທະມິດ.
 10ກອສຢູດາ(ແຜ່ນດິນເອມານູ

ເອນ)ຈະຖືກຮັກສາໄວ້.
ພສສ46:7.

 12ກອສຢູດາບໍ່ຄວນເພິ່ງອາ
ໄສແຜນການລັບກັບຄົນ
ອື່ນເພື່ອຄວາມປອດໄພ.

 13ກອສມີຄວາມຄາລະວະ

ແລະຖ່ອມຕົວຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.

 14ກອຊກ11:15–21.
 ຂ1ປຕ2:4–8;

ຢຄ4:14–15.
 15ກມທ21:42–44.
 16ກ ເຮັບເຣີການສອນ,

ຫລືຄ�ສອນ.
ຄມພພຣະກິດຕິຄຸນ.

 17ກອຊຢ54:8.
 18ກອສຊື່ຂອງເອຊາຢາແລະ

ພວກລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ
ໝາຍເຖິງ“ພຣະເຢໂຮວາ
ຄຸ້ມຄອງ”;“ຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຈະ
ກັບຄືນມາ”;ແລະ“ລົງມື
ປຸ້ນທັນທີ,ເພິ່ນໄດ້ຂອງປຸ້ນ
ມາໄວ.”
2ນຟ17:3;18:3.

 19ກລລວ20:6.
 ຂອສໝໍເວດມົນ,ໝໍດູ.
 ຄ1ຊມອ28:6–20.
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ບໍທີ່ຜູ້ຄົນບໍ່ຊອກຫາພຣະເຈົ້າຂອງພວກ
ເຂົາເພື່ອຜູ້ທີ່ ມີຊີວິດຈະໄດ້ຍິນ ງ ຈາກຜູ້
ຕາຍ?
18 20ຊອກຫາກົດ ແລະ ປະຈັກພະຍານ;
ແລະຖ້າຫາກກ ພວກເຂົາບໍ່ເວົ້າຕາມພຣະ
ຄ�ນີ້,ກໍຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມສະຫວ່າງຢູ່
ໃນຕົວຂອງພວກເຂົາ.
18 21 ແລະ  ກ ພວກເຂົາຈະຊັດເຊພະເນ
ຈອນໄປດ້ວຍຄວາມໝົດຫວັງແລະອຶດ
ຢາກ; ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອພວກເຂົາຫິວຢາກກິນ,ພວກເຂົາຈະ
ຄຽດແຄ້ນແລະສາບແຊ່ງກະສັດກັບພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາແລະແຫງນໜ້າຂຶ້ນ
ຟ້າ.
18 22 ແລະພວກເຂົາຈະຫລຽວເບິ່ງໂລກ
ແລະເຫັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ,ແລະຄວາມ
ມືດ,ຄວາມໝົ່ນໝອງອັນເກີດຈາກຄວາມ
ເຈັບປວດ,ແລະຈະຖືກຂັບໄລ່ເຂົ້າໄປໃນ
ຄວາມມືດ.

ບົດທີ19

ເອຊາຢາກ່າວກ່ຽວກັບພຣະເມຊີອາ—ຜູ້
ຄົນໃນຄວາມມືດຈະເຫັນແສງສະຫວ່າງ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່—ເດັກນ້ອຍຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ເກີດມາ
ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາແລ້ວ—ເພິ່ນຈະເປັນອົງ
ສັນຕິລາດແລະຈະປົກຄອງລາຊາບັນລັງ
ຂອງດາວິດ—ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ9.
ປະມານ559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

19 1 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຄວາມໝົ່ນໝອງ

ຈະຍັງບໍ່ເທົ່າກັບທີ່ເຄີຍເປັນມາໃນຄວາມ
ເດືອດຮ້ອນຂອງມັນ,ເມື່ອຄັ້ງທ�ອິດພຣະ
ອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ກ ແຜ່ນດິນເສບູໂລນແລະ
ແຜ່ນດິນເນັບທະລີເປັນທຸກພໍສົມຄວນ,
ແລະຕໍ່ມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸກໜັກຫລາຍຂຶ້ນ
ໂດຍທາງທະເລແດງເລີຍຈາກແມ່ນ�
ຈໍແດນໃນຄາລີເລຂອງປະຊາຊາດ.
19 2ຜູ້ທີ່ດ�ເນີນໄປໃນກ ຄວາມມືດໄດ້ເຫັນ
ແສງສະຫວ່າງຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງມາແລ້ວ;
ຄວາມສະຫວ່າງຍ່ອມສ່ອງເຖິງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນຂອງເງົາແຫ່ງຄວາມຕາຍ.
19 3ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊາດເພີ່ມ
ທະວີຂຶ້ນແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມສຸກກ ເພີ່ມ
ຂຶ້ນ—ພວກເຂົາປິຕິຍິນດີໃນສິ່ງທີ່ພຣະອົງ
ເຮັດເໝືອນດັ່ງຄົນປິຕິຍິນດີເມື່ອຍາມເກັບ
ກ່ຽວຫລືເໝືອນດັ່ງຄາວທີ່ພວກເຂົາແບ່ງ
ປັນຂອງທີ່ຍຶດມາໄດ້.
19 4 ເພາະພຣະອົງໄດ້ຫັກແອກທີ່ເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາໜັກໜ່ວງ,ແລະໄມ້ຄານທີ່ພາດ
ບ່າຂອງພວກເຂົາຫັກແລ້ວ.
19 5 ເພາະ ທຸກສະໜາມຮົບຂອງນັກຮົບ
ຍ່ອມມີສຽງອຶກກະທຶກຢ່າງສັບສົນ,ແລະ
ອາພອນໂຊກໄປດ້ວຍເລືອດ;ແຕ່ນີ້ຈະ
ເປັນໄປດ້ວຍການເຜົາໄໝ້.
19 6 ເພາະວ່າກ ເດັກນ້ອຍຜູ້ໜຶ່ງຈະເກີດມາ
ເພື່ອພວກເຮົາ,ຈະປະທານບຸດຊາຍຜູ້ໜຶ່ງ
ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ,ແລະພຣະອົງຈະເປັນ
ຂ ຜູ້ປົກຄອງພວກເຮົາ,ພຣະນາມຂອງພຣະ
ອົງຈະຖືກເອີ້ນວ່າຜູ້ປະເສີດ,ຜູ້ປຶກສາ,
ຄ ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດທານຸພາບ,ງ ພຣະບິດາ

 19ງ ພເພື່ອ.
 20ກອສ(ໃນຂໍ້ທີ21–22)

ນ�ອີກ.
 21ກອສຊາວອິດສະຣາເອນ

ຈະຖືກນ�ໄປສູ່ການ
ເປັນຊະເລີຍເພາະ
ພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອຟັງ.

191ກມທ4:12–16.
 2ກ“ຄວາມໝົ່ນໝອງ”

ແລະ“ຄວາມມືດ”ຄື
ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ
ແລະການເປັນຊະເລີຍ;
“ແສງສະຫວ່າງອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່”ຄືພຣະຄຣິດ.

 3ກອຊຢ9:3.
 6ກອຊຢ7:14;

ລກ2:11.
 ຂມທ28:18.
 ຄຕຕ2:13–14.
 ງ ແອວ11:38–39,44.
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ຜູ້ເປັນນິດ,ອົງຈ ສັນຕິລາດ.
19 7ຄວາມຈະເລີນແຫ່ ງ ກ ການປົກຄອງ
ແລະສັນຕິສຸກຂ ຈະບໍ່ມີທີ່ສຸດ,ເທິງບັນລັງ
ຂອງດາວິ ດ , ແລະ ເໜືອອານາຈັກຂອງ
ເພິ່ນເພື່ອວາງລະບຽບ,ແລະສະຖາປະນາ
ຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມສະຫລາດສ່ອງໃສແລະ
ຍຸດຕິທ�,ເລີ່ມແຕ່ບັດນີ້ຈົນເຖິງຕະຫລອດ
ການ.ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງຈອມໂຍທາຈະ
ທ�ການນີ້.
19 8ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສົ່ງພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ອົງເຖິງຢາໂຄບແລະມັນສ່ອງແສງມາເຖິງ
ກ ອິດສະຣາເອນ.
19 9ແລະຜູ້ຄົນທັງປວງຈະຮູ້ຈັກເຖິງແມ່ນ
ເອຟະຣາອີມແລະຜູ້ອາໄສຂອງຊາມາ
ເຣຍທີ່ ກ່າວດ້ວຍຄວາມຈອງຫອງແລະ
ດ້ວຍຄວາມເຍີ້ຍິ່ງຂອງໃຈວ່າ:
19 10ຕຶກທີ່ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍດິນຈີ່ໄດ້ເພພັງລົງ
ແລ້ວ,ແຕ່ພວກເຮົາຈະສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ດ້ວຍ
ຫີນ;ກົກເດື່ອຖືກໂຄ່ນລົງແລ້ວ,ແຕ່ພວກ
ເຮົາຈະປູກຕົ້ນສີດາແທນ.
19 11ສະນັ້ນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້
ຜູ້ປໍລະປັກຂອງກ ເຣສິນຕໍ່ສູ້ກັບເພິ່ນ,ແລະ
ຮວບຮວມສັດຕູຂອງເພິ່ນເຂົ້າກັນ;
19 12ຊາວຊີເຣຍຢູ່ທາງໜ້າແລະຊາວ
ຟີລິດສະຕິນຢູ່ທາງຫລັງ;ແລະດ້ວຍປາກ
ທີ່ອ້າໄວ້ພວກເຂົາຈະກ ກືນກິນອິດສະ
ຣາເອນ.ເພາະທັງໝົດນີ້ຂ ພຣະພິໂລດ
ຂອງພຣະອົງຍັງບໍ່ທັນເຊົາເທື່ອ,ແຕ່ພຣະ
ຫັດຂອງພຣະອົງຍັງຍື່ນອອກມາ.
19 13 ເພາະຜູ້ ຄົນກ ບໍ່ໄດ້ຫັນໄປຫາພຣະ

ອົງຜູ້ລົງທັນພວກເຂົາ,ທັງພວກເຂົາບໍ່
ສະແຫວງຫາຈອມໂຍທາ.
19 14ສະນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຕັດຫົວ
ແລະຫາງກິ່ງກ້ານແລະຕົ້ນອອກຈາກ
ອິດສະຣາເອນໃນມື້ດຽວ.
19 15ຜູ້ອະວຸໂສຈະເປັນຫົວແລະສາດສະ
ດາທີ່ສິດສອນຄວາມຕົວະຈະເປັນຫາງ.
19 16 ເພາະຜູ້ ນ� ຂອງ ຜູ້ຄົນພວກນີ້ເປັນ
ເຫດໃຫ້ເຂົາທ�ຜິດ;ແລະຄົນທີ່ຖືກພວກ
ເຂົານ�ໄປຍ່ອມຖືກທ�ລາຍ.
19 17ສະນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງຈະບໍ່ມີ
ຄວາມສຸກໃນຊາຍໜຸ່ມຂອງເຂົາ,ແລະທັງ
ບໍ່ມີກ ເມດຕາສົງສານຕໍ່ລູກກ�ພ້າພໍ່ແລະ
ແມ່ໝ້າຍຄົນໃດເລີຍ;ເພາະວ່າທຸກໆຄົນ
ໃນພວກເຂົາເປັນຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄົດ,ແລະ
ເປັນຄົນເຮັດຊົ່ວແລະທຸກໆປາກເວົ້າແຕ່
ຂ ແນວໂງ່.ເພາະທັງໝົດນີ້ພຣະພິໂລດຂອງ
ພຣະອົງຍັງບໍ່ທັນເຊົາເທື່ອ,ແຕ່ຄ ພຣະຫັດ
ຂອງພຣະອົງຍັງຍື່ນອອກມາ.
19 18 ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍເຜົາໄໝ້ດັ່ງໄຟ
ມັນຈະກືນກິນເຄືອແລະກົກໜາມ,ແລະ
ຈະເກີດໄຟຕາມກໍໄມ້ໃນປ່າ,ແລະມັນ
ຈະລຸກລາມຂຶ້ນຄືກັນກັບການພຸ່ງຂຶ້ນຂອງ
ຄວັນ.
19 19ດ້ວຍພຣະພິໂລດຂອງຈອມໂຍທາ,
ແຜ່ນດິນຈຶ່ງມືດແລະຜູ້ຄົນຈະເປັນຄືນ�
ມັນເຊື້ອໄຟ;ກ ບໍ່ມີຜູ້ ໃດຈະໄວ້ຊີວິດອ້າຍ
ນ້ອງຂອງຕົນເລີຍ.
19 20 ແລະ ເຂົາຈະຍາດຊີງເອົາມືຂວາ
ແລະຍັງຫິວໂຫຍຢູ່;ແລະເຂົາຈະກ ກິນ

 6ຈຢຮ14:27.
 7ກຄມພປົກຄອງ,

ການປົກຄອງ.
 ຂດນອ2:44.
 8ກອສຂ່າວສານຂອງສາດ

ສະດາທີ່ຕໍ່ຈາກ(ຂໍ້ທີ8–
21)ເປັນຄ�ເຕືອນຕໍ່

ສິບເຜົ່າພາກເໜືອ,ເອີ້ນ
ວ່າອິດສະຣາເອນ.

 11ກ2ກສ16:5–9.
 12ກ2ກສ17:6,18.
 ຂອຊຢ5:25;10:4.
 13ກອມ4:6–12.
 17ກຄມພເມດຕາ,ມີເມດ

ຕາ,ຄວາມເມດຕາ.
 ຂ2ນຟ9:28–29.
 ຄຢຄ5:47;6:4.
 19ກມກ7:2–6.
 20ກພບຍ28:53–57.
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ມືຊ້າຍແຕ່ເຂົາຍັງບໍ່ພໍໃຈ;ເຂົາຈະກິນເນື້ອ
ໜັງທີ່ແຂນຂອງຕົນເອງນ�ອີກ—
19 21 ກ ມາ ນາ ເຊ, ຂ ເອຟະຣາອີມ; ແລະ
ເອຟະຣາອີມ,ມານາເຊ;ທັງສອງຈະຮ່ວມ
ກັນຕໍ່ ສູ້ ຄ ຢູດາ.ເພາະທັງໝົດນີ້ພຣະພິ
ໂລດຂອງພຣະອົງຍັງບໍ່ທັນເຊົາເທື່ອ,ແຕ່
ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຍັງຍື່ນອອກມາ.

ບົດທີ20

ຄວາມພິນາດຂອງອັດຊີເຣຍເປັນລັກສະ
ນະຂອງຄວາມພິນາດຂອງຄົນຊົ່ວໃນການ
ສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງ—ຫລັງຈາກພຣະ
ອົງໄດ້ສະເດັດກັບຄືນມາມັນຈະມີຄົນພຽງ
ເລັກໜ້ອຍເຫລືອຢູ່—ຜູ້ ທີ່ເຫລືອຢູ່ ຂອງ
ຢາໂຄບຈະກັບມາໃນມື້ນັ້ນ—ປຽບທຽບກັບ
ເອຊາຢາ10.ປະມານ559–545ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

20 1ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ອອກຄ�ສັ່ງອັນບໍ່ຊອບທ�
ແລະຂຽນເລື່ອງທຸກໜັກຊຶ່ງເຂົາກ�ນົດຂຶ້ນ;
20 2 ເພື່ອຫັນຄົ ນຂັ ດ ສົນອອກ ໄປຈາກ
ກ ການພິພາກສາ,ແລະເພື່ອເອົາສິດທິຈາກ
ຄົນທຸກຍາກຂອງຜູ້ຄົນຂອງເຮົາໄປ,ເພື່ອ
ຂ ແມ່ໝ້າຍຈະໄດ້ເປັນເຄື່ອງຮັບຮອງຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ກະ
ທ�ໃຫ້ເດັກກ�ພ້າພໍ່ເປັນເຫຍື່ອຂອງພວກ
ເຂົາ!
20 3ແລະພວກເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດໃນວັນ
ແຫ່ງກ ການມາຢ້ຽມຢາມແລະໃນຄວາມ
ເປົ່າປ່ຽວທີ່ຈະມາຈາກທາງໄກ?ພວກເຈົ້າ
ຈະໜີໄປເພິ່ງຜູ້ໃດ?ແລະຈະຖິ້ມລັດສະໝີ
ພາບຂອງພວກເຈົ້າໄວ້ບ່ອນໃດ?

20 4ປາດສະຈາກເຮົາແລ້ວພວກເຂົາຈະ
ກົ້ມຫົວລົງໃຫ້ນັກໂທດ,ແລະພວກເຂົາຈະ
ລົ້ມຕາຍຢູ່ກັບພວກທີ່ຖືກປະຫານ.ເພາະ
ທັງໝົດນີ້ພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງຍັງບໍ່
ທັນເຊົາເທື່ອ,ແຕ່ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຍັງ
ຍື່ນອອກມາ.
20 5 ໂອ້ ຊາວອັດຊີເຣຍເອີຍ, ຜູ້ເປັນໄມ້
ຄ້ອນແຫ່ງ ຄວາມໂມໂຫຂອງເຮົາແລະ
ເປັນໄມ້ແສ້ແຫ່ງຄວາມເຄືອງແຄ້ນກ ຂອງ
ເຂົາ.
20 6 ເຮົາຈະສົ່ງເຂົາໄປກ ຕໍ່ສູ້ກັບປະຊາຊາດ
ທີ່ໜ້າຊື່ໃຈຄົດ,ແລະເຮົາຈະບັນຊາເຂົາ
ໃຫ້ໄປຕໍ່ສູ້ກັບຜູ້ທີ່ເຮົາພິໂລດເພື່ອຍາດເອົາ
ຂອງທີ່ປຸ້ນມາແລະເພື່ອຍາດເອົາເຫຍື່ອ
ແລະເພື່ອຢຽບຍ�ພວກເຂົາລົງຄືກັນກັບຂີ້
ຕົມໃນຖະໜົນ.
20 7ແຕ່ເຂົາບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈແນວນັ້ນ,ແລະໃຈ
ຂອງເຂົາກໍບໍ່ຄິດແນວນັ້ນ;ແຕ່ໃນໃຈຂອງ
ເຂົາຄືຈະທ�ລາຍແລະຕັດປະຊາຊາດ
ອອກເສຍບໍ່ແມ່ນພຽງເລັກໜ້ອຍ.
20 8 ເພາະເຂົາໄດ້ເວົ້າວ່າ:ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາ
ຂອງເຮົາເປັນກະສັດໝົດແລ້ວແມ່ນບໍ?
20 9 ເມືອງການໂນກໍເປັນເມືອງກັກເກມິດ
ແລ້ວແມ່ນບໍ?ເມືອງຮາມັດກໍເປັນເມືອງ
ອາກປັດແລ້ວແມ່ນບໍ?ເມືອງຊາມາເຣຍກໍ
ເປັນເມືອງດາມັສກັດແລ້ວແມ່ນບໍ?
20 10 ເໝືອນດັ່ງກ ມືຂອງເຮົາໄປເຖິງບັນດາ
ລາຊາອານາຈັກຂອງຮູບບູຊາ,ຊຶ່ງຮູບຄວັດ
ສະຫລັກຂອງພວກເຂົານັ້ນດີລື່ນຂອງເຢຣູ
ຊາເລັມແລະຂອງຊາມາເຣຍ;
20 11 ຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ບໍວ່າເຮົາຈະບໍ່ເຮັດ
ຫຍັງກັບເຢຣູຊາເລັມແລະຮູບບູຊາຂອງ

 21ກຄມພມານາເຊ.
 ຂຄມພເອຟະຣາອີມ.
 ຄຄມພຢູດາ(ລູກຊາຍ

ຂອງຢາໂຄບ).

202ກພຄວາມຍຸດຕິທ�.
 ຂຄມພແມ່ໝ້າຍ.
 3ກອສການລົງໂທດ.
 5ກອຊຢ10:5.

 6ກອສຕໍ່ສູ້ກັບອິດສະຣາເອນ.
 10ກອສກະສັດແຫ່ງອັດຊີ

ເຣຍ(ຂໍ້ທີ10–11).
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ມັນຄືກັນກັບເຮົາໄດ້ເຮັດມາແລ້ວກັບຊາມາ
ເຣຍແລະຮູບບູຊາຂອງມັນ?
20 12ດັ່ງ ນັ້ນ ເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອອົງພຣະເຈົ້າໄດ້ສ�ເລັດພາລະກິດທັງ
ໝົດຂອງພຣະອົງທີ່ພູຊີໂອນແລະທີ່ເຢຣູ
ຊາເລັມແລ້ວ,ພຣະອົງຈະລົງໂທດກ ຜົນ
ຂອງໃຈທີ່ອວດດີຂອງກະສັດແຫ່ງຂ ອັດຊີ
ເຣຍແລະລັດສະໝີພາບແຫ່ງຄວາມໄຝ່
ສູງຂອງເຂົາ.
20 13 ເພາະກ ເຂົາໄດ້ກ່າວວ່າ:ດ້ວຍຄວາມ
ຮຸນແຮງຂອງມືເຮົາແລະດ້ວຍປັນຍາຂອງ
ເຮົາ,ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຂຶ້ນມາ;
ເພາະເຮົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈ;ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຍ້າຍ
ເຂດແດນຂອງຜູ້ຄົນແລະປຸ້ນເອົາຊັບສົມ
ບັດຈາກພວກເຂົາ,ແລະເຮົາໄດ້ກົດຂີ່ຜູ້ອາ
ໄສເໝືອນດັ່ງຄົນກ້າ;
20 14 ແລະມືຂອງເຮົາພົບຂອງມີຄ່າຂອງ
ຜູ້ຄົນຄືກັນກັບຮັງນົກ;ແລະເຮົາເຕົ້າໂຮມ
ແຜ່ນດິນໂລກໄວ້ທັງໝົດຄືກັນກັບຄົນເກັບ
ໄຂ່ທີ່ເຫລືອ;ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດເໜັງປີກຫລື
ເປີດປາກຫລືສົ່ງສຽງ.
20 15 ກ ຂວານ ຂ ຈະອວດອ້າງຕົວມັນເອງ
ກັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ມັນບໍ?ເລື່ອຍຈະຫັນຄົມໃສ່ຄົນ
ທີ່ໃຊ້ມັນບໍ?ໄມ້ສ້າວຈະແກວ່ງຕົວມັນເອງ
ໃສ່ຄົນທີ່ຍົກມັນຂຶ້ນບໍ?ຫລືວ່າໄມ້ຄ້ອນ
ເທົ້າຈະຍົກຕົວມັນຂຶ້ນເອງຄືກັບວ່າບໍ່ແມ່ນ
ໄມ້ບໍ?
20 16ສະນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຈອມໂຍທາ,
ຈະສົ່ງຄວາມຜອມແຫ້ງມາໃນບັນດາຄົນ

ອ້ວນພີຂອງພຣະອົງ;ແລະພາຍໃຕ້ກ ລັດ
ສະໝີພາບຂອງເຂົາພຣະອົງຈະກໍ່ການ
ເຜົາໄໝ້ຂຶ້ນຄືກັນກັບການເຜົາໄໝ້ຂອງໄຟ.
20 17 ແລະຄວາມສະຫວ່າງຂອງອິດສະ
ຣາເອນຈະເປັນແສງໄຟແລະພຣະຜູ້ບໍລິ
ສຸດຂອງເຂົາຈະກາຍເປັນແປວໄຟແລະ
ຈະເຜົາໄໝ້ແລະກືນກິນເຄືອແລະກົກ
ໜາມໃນມື້ດຽວ;
20 18 ແລະ ຈະ ກ ກິນລັດສະໝີພາບຂອງ
ປ່າໄມ້ຂອງເຂົາ,ແລະສວນໝາກໄມ້ຂອງ
ເຂົາ,ທັງຈິດວິນຍານແລະຮ່າງກາຍ;ແລະ
ເຂົາຈະເປັນເໝືອນເວລາຄົນເຈັບຊູດຊີດ
ລົງໄປ.
20 19 ແລະຕົ້ນໄມ້ທີ່ ກ ເຫລືອໃນປ່າຂອງ
ເຂົ າ ຈະ ເຫລືອຢູ່ພຽງເລັກໜ້ອຍ,ຈົນວ່າ
ເດັກນ້ອຍຈະນັບໄດ້.
20 20 ແລະ ເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ກ ມື້ນັ້ນຄື,ຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງອິດສະຣາເອນ
ແລະຄົນທີ່ ໂຕນໜີໄປຂອງຂ ເຊື້ອສາຍ
ຂອງຢາໂຄບຈະບໍ່ຄ ເພິ່ງພາອາໄສຜູ້ທີ່ຂ້ຽນ
ຕີເຂົາອີກຕໍ່ໄປ,ແຕ່ຈະເພິ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ພຣະຜູ້ ບໍ ລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນດ້ວຍ
ຄວາມຈິງ.
20 21 ກ ຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນຜູ້ທີ່
ເຫລືອຢູ່ຂອງຢາໂຄບ,ຈະກັບມາຫາພຣະ
ເຈົ້າຜູ້ຊົງມີລິດເດດ.
20 22ອິດສ ະຣ າ ເອນເອີຍ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຜູ້ ຄົນຂອງເຈົ້າຈະເປັນຄືດັ່ງດິນຊາຍໃນ
ທະເລ,ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ມີແຕ່ສ່ວນໜຶ່ງ

 12ກອສການອວດອ້າງ
ທີ່ຈອງຫອງ.

 ຂຊຟຢ2:13.
 13ກອສກະສັດແຫ່ງອັດຊີ

ເຣຍ(ຂໍ້ທີ13–14).
 15ກອສກະສັດແຫ່ງອັດຊີ

ເຣຍສາມາດຮຸ່ງເຮືອງ
ກວ່າພຣະເຈົ້າບໍ?

 ຂຄ�ປຽບທຽບທັງໝົດໃນ
ຂໍ້ນີ້ຖາມຄ�ຖາມຢ່າງ
ດຽວກັນ:ມະນຸດ(ຍົກ
ຕົວຢ່າງ,ກະສັດແຫ່ງ
ອັດຊີເຣຍ)ສາມາດຮຸ່ງ
ເຮືອງກວ່າພຣະເຈົ້າບໍ?

 16ກອສກະສັດແຫ່ງອັດຊີເຣຍ
(ຂໍ້ທີ17–19)ນ�ອີກ.

 18ກອສອັດຊີເຣຍຈະ
ສູນຫາຍໄປໝົດ.

 19ກອສຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງ
ກອງທັບແຫ່ງອັດຊີເຣຍ.

 20ກອສຍຸກສຸດທ້າຍ.
 ຂອມ9:8–9.
 ຄອສເພິ່ງອາໄສ.
 21ກອຊຢ11:11–12.
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ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງເຂົາເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະກັບມາ;
ກ ການທ�ລາຍນັ້ນໄດ້ກ�ນົດໄວ້ແລ້ວຈະ
ຂ ທ່ວມທົ້ນໄປດ້ວຍຄວາມຊອບທ�.
20 23 ເພາະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈອມໂຍທາ
ຈະກ ທ�ລາຍ,ເຖິງແມ່ນກ�ນົດໄວ້ທົ່ວແຜ່ນ
ດິນ.
20 24ສະນັ້ນ, ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈອມ
ໂຍທາໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:ໂອ້ ຜູ້ ຄົນຂອງເຮົາ
ເອີຍຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຊີໂອນ ,ຢ່ າ ໄດ້ ຢ້ານກົວ
ຊາວອັດຊີເຣຍເລີຍ;ເຂົາຈະຕີເຈົ້າດ້ວຍ
ໄມ້ຄ້ອນແລະຍົກໄມ້ແສ້ຂອງເຂົາຂຶ້ນໃສ່
ກ ເໝືອນທີ່ໃນເອຢິບ.
20 25 ເພ າະ ຍັ ງ ອີກບໍ່ນານຄວາມເຄືອງ
ແຄ້ນຈະຢຸດລົງ,ແລະຄວາມພິໂລດຂອງ
ເຮົາຈະມຸ້ງເຖິງການທ�ລາຍເຂົາ.
20 26 ແລະຈອມໂຍທາຈະໃຫ້ເກີດໄພພິ
ບັດກັບເຂົາດັ່ງທີ່ພຣະອົງໂຈມຕີຄົນຂອງ
ກ ມີດີອານທີ່ໜ້າຜາໂອເຣັບ;ແລະໄມ້ແສ້
ຂອງພຣະອົງຈະເຄ່ຍຢູ່ໃນທະເລດັ່ງນັ້ນ
ພຣະອົງຈະຍົກມັນຂຶ້ນຢ່າງທີ່ໃນເອຢິບ.
20 27 ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ມື້ນັ້ນຄືກ ພາລະຂອງເຂົາຈະຖືກຍົກອອກ
ຈາກບ່າຂອງເຈົ້າແລະແອກຂອງເຂົາຈະ
ອອກຈາກຄໍຂອງເຈົ້າ,ແລະແອກຈະຖືກ
ທ�ລາຍເພາະຂ ການຊະໂລມ.
20 28 ກ ເ ຂົ າໄດ້ມາຮອດອາອີແລ້ວ, ເຂົາ
ໄດ້ຂ້າມມິກໂລນໄປ;ເຂົາໄດ້ເກັບສະບຽງ
ອາຫານໄວ້ທີ່ມິກມາດ.
20 29 ເຂົ າ ເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຜ່ານທາງນັ້ນໄປ

ແລ້ວ;ເຂົາຢຸດພັກທີ່ເກບາ;ຣາມັດຢ້ານກົວ
ຫລາຍ;ກີເບອາຂອງໂຊນໄດ້ໜີໄປແລ້ວ.
20 30 ໂອ້ທິດາຂອງການລີມເອີຍ,ຈົ່ງສົ່ງ
ສຽງຂຶ້ນໃຫ້ໄດ້ຍິນໄປຮອດລາອິດເຖີດ,ໂອ້
ອານາທົດທີ່ໜ້າສົງສານເອີຍ.
20 31ມັດເມນາໄດ້ຍ້າຍອອກໄປແລ້ວ;ຜູ້
ອາໄສຂອງເກບີມໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຈະ
ໜີໄປ.
20 32 ໃນມື້ນັ້ນເອງເຂົາຈະຢຸດຢູ່ທີ່ເມືອງ
ໂນບ,ເຂົາຈະຍົກກ�ປັ້ນໃສ່ພູເຂົາຂອງ
ທິດາຂອງຊີໂອນ,ເນີນພູຂອງເຢຣູຊາເລັມ.
20 33 ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຈອມໂຍທາ
ຈະຕັດກິ່ງງ່າດ້ວຍກ�ລັງອັນໜ້າຢ້ານກົວ;
ແລະພວກທີ່ກ ສູງຍິ່ງຈະຖືກໂຄ່ນລົງມາ;
ແລະພວກທີ່ຈອງຫອງຈະຕ້ອງຖືກເຮັດໃຫ້
ອ່ອນນ້ອມລົງ.
20 34 ແລະພຣະອົງຈະຖາງສຸມໄມ້ໃນປ່າ
ດ້ວຍຂວານ,ແລະເລບານອນຈະຕົກໂດຍ
ພຣະຜູ້ມີລິດທານຸພາບ.

ບົດທີ21

ຍາດວົງຂອງເຢຊີ(ພຣະຄຣິດ)ຈະຕັດສິນ
ດ້ວຍຄວາມຊອບທ�—ຄວາມຮູ້ຂອງພຣະ
ເຈົ້າຈະປົກຄຸມແຜ່ນດິນໂລກພາຍໃນພັນ
ປີ—ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຍົກຫລັກສັນຍານ
ຂຶ້ນແລະເຕົ້າໂຮມອິດສະຣາເອນ—ປຽບ
ທຽບກັບເອຊາຢາ11.ປະມານ559–545
ປີກ່ອນຄ.ສ.

 22ກຄພ63:34.
ຄມພໂລກ—
ທີ່ສຸດຂອງໂລກ.

 ຂອສເຖິງແມ່ນຕອນທີ່
ການລົງໂທດມາເຖິງ,ແຕ່
ຄວາມເມດຕາຍັງມີໃຫ້ຢູ່.

 23ກອສເຮັດໃຫ້ຄ�ສັ່ງພິນາດ.
 24ກອສດັ່ງທີ່ຊາວເອຢິບໄດ້

ເຮັດໃນສະໄໝກ່ອນ.
ອພຍ1:13–14.

 26ກປຖກ25:1–2;
ຜປ7:25.

 27ກອຊຢ14:25.
 ຂຄມພຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກເຈີມໄວ້.
 28ກອສຄວາມກ້າວໜ້າ

ຂອງກອງທັບແຫ່ງອັດຊີ

ເຣຍທີ່ເດີນໄປຫາເຢຣູຊາ
ເລັມໄດ້ຖືກສືບຮູ້;ແລ້ວ(ຂໍ້
ທີ33–34)ການກະທ�ຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ຕໍ່ຕ້ານ
ພວກເຂົາໄດ້ຖືກບັນຍາຍ
ໄວ້ເປັນຄ�ອຸປະມາ.

 33ກຮລມ4:12–13.
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21 1ແລະ ຈະມີ ກ ກິ່ງໄມ້ອອກມາຈາກ
ຂ ຍາດວົງຂອງຄ ເຢຊີ,ແລະຮຸ່ນໄມ້ຈະເກີດ
ອອກມາຈາກຮາກຂອງເພິ່ນ.
21 2ແລະກ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະສະຖິດຢູ່ ເທິງເພິ່ນ,ວິນຍານແຫ່ງ
ປັນຍາແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ,ວິນຍານແຫ່ງ
ການແນະນ�ແລະພະລັງ,ວິນຍານແຫ່ງ
ຄວາມຮູ້ແລະແຫ່ງຄວາມຢ�ເກງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ;
21 3ແລະຈະເຮັດໃຫ້ເພິ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈ
ຢ່າງວ່ອງໄວໃນຄວາມຢ້ານກົວພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ;ແລະເພິ່ນຈະບໍ່ກ ຕັດສິນຕາມສາຍ
ຕາຂອງເພິ່ນ,ທັງຈະບໍ່ຕ�ນິຕາມທີ່ຫູຂອງ
ເພິ່ນໄດ້ຍິນ.
21 4ແຕ່ເພິ່ນຈະຕັດສິນຄົນທຸກຍາກດ້ວຍ
ກ ຄວາມຊອບທ�,ແລະຂ ຕ�ນິດ້ວຍຄວາມ
ທ່ຽງທ�ເພື່ອຄ ຄົນໃຈອ່ອນໂຍນຂອງແຜ່ນ
ດິນໂລກ;ແລະປ້ອງກັນສິດທິຂອງຜູ້ທີ່ຕ�
ຕ້ອຍ,ແຜ່ນດິນໂລກຈະຖືກຕີດ້ວຍຄ�ສັ່ງ
ຂອງເພິ່ນ,ແລະຄົນຊົ່ວກໍຈະຕາຍດ້ວຍຄ�
ຕັດສິນຂອງເພິ່ນ.
21 5ແລະຄວາມຊອບທ�ຈະເປັນຜ້າຄຽນ
ແອວຂອງເພິ່ນ,ແລະຄວາມຊື່ສັດຈະເປັນ
ຜ້າຄຽນກ ບັ້ນແອວຂອງເພິ່ນ.
21 6ໝາປ່າຈະຢູ່ ກັບລູກແກະ,ເສືອດາວ
ຈະນອນຢູ່ນ�ລູກແບ້,ແລະລູກງົວກັບສິງ
ໜຸ່ມແລະລູກສັດອ້ວນຈະຢູ່ດ້ວຍກັນ;

ແລະເດັກນ້ອຍຄົນໜຶ່ງຈະນ�ພວກມັນ
ໄປ.
21 7ແລະງົວແມ່ກັບໝີຈະກິນນ�ກັນ;ລູກ
ຂອງພວກມັນກໍຈະນອນຢູ່ນ�ກັນ;ແລະ
ສິງຈະກິນເຟືອງເຂົ້າຄືກັນກັບງົວເຖິກ.
21 8ແລະເດັກນ້ອຍກິນນົມຈະຫລິ້ນໃນຮູ
ຂອງກ ງູພິດ,ແລະເດັກນ້ອຍທີ່ເຊົານົມຈະ
ວາງມືຂອງເຂົາໃນກົງຂ ງູຮ້າຍ.
21 9ພວກມັນຈະກ ບໍ່ທ�ຮ້າຍຫລືທ�ລາຍ
ໄປທົ່ວພູເຂົາອັນສັກສິດຂອງເຮົາເພາະ
ແຜ່ນດິນໂລກຈະເຕັມໄປຂ ດ້ວຍຄວາມຮູ້
ກ່ຽວກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເໝືອນດັ່ງທະເລທີ່
ເຕັມໄປດ້ວຍນ�.
21 10 ແລະໃນກ ມື້ນັ້ນກະສັດອົງໃໝ່ຈາກ
ຂ ຍາດວົງຂອງເຢຊີຈະເປັນສັນຍາລັກຂອງ
ຊົນຊາດທັງຫລາຍ;ຄ ຄົນຕ່າງຊາດຈະ
ສະແຫວງຫາງ ມັນ;ແລະການພັກຜ່ອນ
ຂອງເພິ່ນຈະມີລັດສະໝີພາບ.
21 11 ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ມື້ນັ້ນຄືພຣະເຈົ້າຈະວາງພຣະຫັດລົງອີກ
ເປັນເທື່ອກ ທີສອງເພື່ອນ�ເອົາຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ກັບມາຈາກອັດຊີ
ເຣຍ,ແລະຈາກເອຢິບ,ແລະຈາກປັດໂຣ,
ແລະຈາກກູເຊ,ແລະຈາກເອລາມ,ແລະ
ຈາກຊີນາ,ແລະຈາກຮາມັດ,ແລະຈາກ
ເກາະໃນທະເລ.
21 12 ແລະ ພຣະອົງຈະຕັ້ງ ກ ຫລັກສັນ

211ກຄພ113:3–4.
 ຂຄພ113:1–2.
 ຄ ເຢຊີແມ່ນບິດາຂອງດາ

ວິດ;ມີຂໍ້ມູນບອກໄວ້ກ່ຽວ
ກັບເຊື້ອສາຍຂອງກະສັດ
ດາວິດຊຶ່ງຕໍ່ມາພຣະ
ເຢຊູໄດ້ກ�ເນີດຈາກເຊື້ອ
ສາຍນີ້.
ມກ5:2;
ຮຣ7:14.
ຄມພເຢຊີ.

 2ກອຊຢ61:1–3.
 3ກຢຮ7:24.
 4ກພສສ72:2–4;

ມຊຢ29:12.
 ຂ ເຮັບເຣີຊີ້ຂາດ.
 ຄຄມພອ່ອນໂຍນ,

ຄວາມອ່ອນໂຍນ.
 5ກພແອວ.
 8ກງູນ້ອຍທີ່ມີພິດຢູ່ປະ

ເທດເອຢິບ.
 ຂງູທີ່ມີພິດອີກໂຕໜຶ່ງ.

 9ກອຊຢ2:4.
ຄມພພັນປີ.

 ຂຄພ101:32–33;130:9.
 10ກອສຍຸກສຸດທ້າຍ.

ຈສ—ປ1:40.
 ຂຣມ15:12;

ຄພ113:5–6.
 ຄຄພ45:9–10.
 ງ ພຫາເພິ່ນ.
 11ກ2ນຟ6:14;25:17;29:1.
 12ກຄມພປ້າຍສັນຍານ.
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ຍານຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊາດແລະຈະຊຸມ
ນຸມອິດສະຣາເອນທີ່ຂ ຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ
ແລະຄ ເຕົ້າໂຮມຄົນຂອງຢູດາທີ່ກະຈັດກະ
ຈາຍໄປເພື່ອເຂົ້າມາຈາກສີ່ທິດຂອງແຜ່ນ
ດິນໂລກ.
21 13 ແລະ ກ ຄວາມອິດສາຂອງ ເອຟະ
ຣາອີມຈະໝົດໄປ,ແລະຜູ້ປໍລະປັກຂອງ
ຢູດາຈະຖືກຕັດອອກ;ຂ ເອຟະຣາອີມຈະບໍ່
ອິດສາຄ ຢູດາ,ແລະຢູດາຈະບໍ່ລົບກວນ
ເອຟະຣາອີມ.
21 14 ແຕ່ພວກເຂົາຈະກ ບິນລົງທີ່ບ່າຂອງ
ຟີລິດສະຕິນທາງຕາເວັນຕົກ;ພວກເຂົາຈະ
ຮ່ວມກັນປຸ້ນທາງຕາເວັນອອກ;ພວກເຂົາ
ຈະຍຶດເອົາເອໂດມແລະໂມອາບ;ແລະ
ລູກຫລານຂອງອ�ໂມນຈະເຊື່ອຟັງພວກ
ເຂົາ.
21 15 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະກ ທ�ລາຍ
ລີ້ ນ ຂອງທະເລເອຢິບໃຫ້ໝົດສິ້ນ;  ແລະ
ດ້ວຍລົມອັນມີລິດເດດຂອງພຣະອົງ,ພຣະ
ອົງຈະຍົກພຣະຫັດເທິງແມ່ນ�ແລະຈະຕີ
ມັນໃຫ້ເປັນຮ່ອງນ�ເຈັດສາຍແລະໃຫ້ຄົນ
ຂ້າມໄປໄດ້ໂດຍຕີນບໍ່ປຽກ.
21 16 ແລະຈະມີກ ທາງຫລວງຈາກອັດຊີ
ເຣຍສ�ລັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງທີ່ຍັງເຫລືອ
ຢູ່ດັ່ງທີ່ມີຢູ່ສ�ລັບອິດສະຣາເອນໃນວັນທີ່
ພວກເຂົາຂຶ້ນມາຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບ.

ບົດທີ22

ພາຍໃນພັນປີ ມະນຸດທຸກຄົນຈະສັນລະ
ເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ—ພຣະອົງຈະຢູ່ໃນ
ບັນດາພວກເຂົາ—ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ
12.ປະມານ559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

22 1ແລະໃນມື້ ນັ້ນທ່ານຈະກ່າວວ່າ:ໂອ້
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຂ້ານ້ອຍຈະສັນລະເສີນ
ພຣະອົງ;ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງຈະພຣະພິ
ໂລດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍກໍຕາມພຣະພິໂລດຂອງ
ພຣະອົງຍັງຫັນກັບໄປ,ແລະພຣະອົງປອບ
ໃຈຂ້ານ້ອຍ.
22 2ຈົ່ງເບິ່ງ, ພຣະເຈົ້າເປັນຄວາມລອດ
ຂອງຂ້ານ້ອຍ;ຂ້ານ້ອຍຈະກ ວາງໃຈແລະ
ຈະບໍ່ຢ້ານກົວເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂ ພຣະ
ເຢໂຮວາເປັນກ�ລັງຂອງຂ້ານ້ອຍແລະ
ບົດເພງຂອງຂ້ານ້ອຍ;ແລະພຣະອົງເປັນ
ຄວາມລອດຂອງຂ້ານ້ອຍອີກ.
22 3ສະນັ້ນ,ດ້ວຍຄວາມສຸກທ່ານຈະຕັກ
ກ ນ�ຈາກບໍ່ແຫ່ງຄວາມລອດ.
22 4ແລະໃນມື້ ນັ້ນທ່ານຈະກ່າວວ່າ:ຈົ່ງ
ກ ສັນລະເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຈົ່ງຮ້ອງທູນ
ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ,ຈົ່ງປະກາດ
ການກະທ�ຂອງພຣະອົງໃຫ້ບັນດາຜູ້ຄົນ
ທັງຫລາຍ,ຈົ່ງກ່າວວ່າພຣະນາມຂອງພຣະ
ອົງສູງສົ່ງ.

 12ຂ3ນຟ15:15;16:1–4.
 ຄນມຢ1:9;

1ນຟ22:10–12;
ຄພ45:24–25.
ຄມພອິດສະຣາເອນ—
ການເຕົ້າໂຮມຊາວ
ອິດສະຣາເອນ.

 13ກຢມຢ3:18.
 ຂ ເຜົ່າທີ່ຖືກນ�ພາໂດຍຢູດາ

ແລະເອຟະຣາອີມເປັນ
ສັດຕູກັນທາງປະຫວັດສາດ
(ຫລັງຈາກເຫດການທີ່ໄດ້

ເກີດຂຶ້ນໃນ1ກສ12:16–
20).ໃນຍຸກສຸດທ້າຍຄວາມ
ເປັນສັດຕູກັນນີ້ຈະໄດ້ຮັບ
ການປິ່ນປົວ.
ອຊກ37:16–22.
ຄມພອິດສາ.

 ຄຄມພຢູດາ(ລູກຊາຍ
ຂອງຢາໂຄບ).

 14ກອສໂຈມຕີຄ້ອຍພູທາງ
ຕາເວັນຕົກທີ່ເປັນເຂດ
ຂອງຊາວຟີລິດສະຕິນ.

 15ກຊກຢ10:11.

 16ກອຊຢ35:8;
ຄພ133:27.

222ກມຊຢ4:6;
ຮລມ12:1.

 ຂອພຍ15:2;
ພສສ83:18.
ຄມພເຢໂຮວາ.

 3ກຄມພນ�ທີ່ປະກອບ
ດ້ວຍຊີວິດ.

 4ກຄມພຂອບຄຸນ,ຂອບ
ໃຈ,ຄວາມຂອບຄຸນ.
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22 5ຈົ່ງກ ຮ້ອງເພງສັນລະເສີນພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ;ພຣະອົງຈະເຮັດສິ່ງທີ່ດີເລີດໃຫ້ເລື່ອງ
ນີ້ຮູ້ກັນທົ່ວໄປໃນແຜ່ນດິນໂລກ.
22 6ຜູ້ອາໄສຂອງຊີໂອນເອີຍ,ຈົ່ງກ ຮ້ອງໂຮ
ແລະຮ້ອງເພງດ້ວຍຄວາມຊື່ນບານ;ເພາະ
ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນນັ້ນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ໃນທ່າມກາງຂອງພວກເຂົາ.

ບົດທີ23

ຄວາມພິນາດຂອງບາບີໂລນເປັນລັກສະ
ນະຂອງຄວາມພິນາດໃນການສະເດັດ
ມາຄັ້ງທີສອງ—ມັນຈະເປັນວັນແຫ່ງພຣະ
ພິໂລດແລະການແກ້ແຄ້ນ—ບາບີໂລນ
(ໂລກມະນຸດ)ຈະຕົກຕະຫລອດໄປ—ປຽບ
ທຽບກັບເອຊາຢາ13.ປະມານ559–545
ປີກ່ອນຄ.ສ.

23 1 ກ ພາລະຂອງຂ ບາບີໂລນຊຶ່ງເອຊາຢາ
ລູກຊາຍຂອງອາໂມດໄດ້ເຫັນ.
23 2 ເຈົ້າຈົ່ງຍົກກ ທຸງຂຶ້ນເທິງພູເຂົາອັນສູງ
ເຖີດ,ຈົ່ງເປັ່ງສຽງໃຫ້ເຖິງພວກເຂົາ,ຂ ຈົ່ງ
ສັ່ນມື,ເພື່ອພວກເຂົາຈະເຂົ້າໄປໃນປະຕູ
ຂອງຜູ້ທີ່ມີກຽດ.
23 3 ເຮົາບັນຊາກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ�ລະໃຫ້
ບໍລິສຸດຂອງເຮົາແລ້ວ,ເຮົາໄດ້ເອີ້ນຜູ້ທີ່ຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຂອງເຮົາ,ເພາະຄວາມໂມໂຫຂອງ
ເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບພວກເຂົາຜູ້ທີ່ປິຕິຍິນດີໃນ
ຄວາມສູງສົ່ງຂອງເຮົາ.
23 4ສຽງອຶກກະທຶກຂອງຝູງຊົນໃນພູເຂົາ

ເໝືອນດັ່ງສຽງຂອງຜູ້ຄົນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່,ເປັນ
ສຽງກຶກກ້ອງຂອງກ ອານາຈັກຂອງປະຊາ
ຊາດທີ່ມາຂ ຮວມຕົວ,ຈອມໂຍທາໄດ້ລະ
ດົມກອງທັບເພື່ອສົງຄາມ.
23 5ພວກເຂົາທັງຫລາຍມາຈາກປະເທດທີ່
ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກບ່ອນສຸດແຫ່ງສະຫວັນ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະອາວຸດ
ແຫ່ງຄວາມເຄືອງແຄ້ນຂອງພຣະອົງຈະທ�
ລາຍແຜ່ນດິນທັງໝົດ.
23 6 ເຈົ້າຈົ່ງຄວນຄາງເພາະວັນຂອງພຣະ
ຜູ້ ເປັນເຈົ້າໃກ້ເຂົ້າມາເຖິງແລ້ວ;ມັນຈະ
ມາຄືກັນກັບຄວາມພິນາດຈາກອົງຊົງລິດ
ອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່.
23 7ສະນັ້ນທຸກໆມືຈະອ່ອນເພຍລົງແລະ
ໃຈຂອງຄົນກໍອ່ອນລົງ;
23 8ແລະ ພວກເຂົາຈະຢ້ານກົວ; ຄວາມ
ປວດແລະຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຈະ
ຄອບງ�ພວກເຂົາ;ພວກເຂົາຈະເບິ່ງໜ້າ
ກັນຢ່າງຕົກຕະລຶງ;ໜ້າຂອງພວກເຂົາຈະ
ເປັນຄືແປວໄຟ.
23 9ຈົ່ງເບິ່ງ,ວັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ມາເຖິງ,ຄວາມໂຫດຮ້າຍພ້ອມທັງພຣະພິ
ໂລດແລະຄວາມແຄ້ນເຄືອງຢ່າງຮຸນແຮງ
ທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ແຜ່ນດິນໂລກຮ້າງເປົ່າ;ແລະ
ພຣະອົງຈະກ ທ�ລາຍຄົນບາບທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນ
ໃຫ້ໝົດສິ້ນ.
23 10 ເພາະດາວແຫ່ງສະຫວັນ ແລະ ໝູ່
ດາວທີ່ ຢູ່ ໃນນັ້ນຈະບໍ່ໃຫ້ ແສງສະຫວ່າງ;
ກ ດວງຕາເວັນຈະມືດດັບແລະບໍ່ສ່ອງແສງ

 5ກຄພ136:28.
 6ກອຊຢ54:1;

ຊຟຢ3:14.
231ກອສຂ່າວສານເຖິງ

ຄວາມພິນາດ.
 ຂຄວາມພິນາດແຫ່ງປະຫວັດ

ສາດຂອງບາບີໂລນທີ່ຊົ່ວ
ຮ້າຍ,ມີທ�ນາຍຢູ່ໃນ

  ອຊຢ13ແລະ14,ເປັນ
ແບບຢ່າງຂອງຄວາມ
ພິນາດສຸດທ້າຍຂອງໂລກທີ່
ຊົ່ວຮ້າຍທັງໝົດ.
ຄພ133:5,7,14.
ຄມພບາເບນ,ບາບີໂລນ.

 2ກພປ້າຍສັນຍານ.
ຄມພປ້າຍສັນຍານ.

 ຂອສໂບກມື,ໃຫ້ສັນຍານ.
 3ກອສໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ.
 4ກຊກຢ14:2–3.
 ຂຊກຢ12:3.
 9ກຄມພແຜ່ນດິນໂລກ—ການ

ຊ�ລະລ້າງແຜ່ນດິນໂລກ.
 10ກຄມພໂລກ—ທີ່

ສຸດຂອງໂລກ.
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ຂອງມັນອອກໄປ, ແລະ ເດືອນຈະບໍ່ໃຫ້
ແສງສະຫວ່າງຂອງມັນສ່ອງລົງມາ.
23 11 ແລະເຮົາຈະກ ລົງໂທດໂລກເພາະ
ຄວາມ ຊົ່ ວ, ແລະຄົ ນຊົ່ວເພາະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ;ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້
ຂ ຄວາມອວດດີຂອງຄົນຈອງຫອງຢຸດລົງ
ແລະຢັບຢັ້ງຄວາມຖືຕົວຂອງຄົນຊົ່ວ.
23 12 ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຊອກຫາກ ຄົນຜູ້ໜຶ່ງ
ຍາກກວ່າຫາຄ�ແນວດີ;ແລະຫາມະນຸດ
ຍາກກວ່າຫາຄ�ຂອງໂອເຟຍ.
23 13ສະນັ້ນ,ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຟ້າສະຫວັນ
ສັ່ນສະເທືອນ,ແລະແຜ່ນດິນໂລກຈະ
ກ ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກບ່ອນຂອງມັນໃນພຣະ
ພິໂລດຂອງຈອມໂຍທາແລະໃນວັນແຫ່ງ
ຄວາມຄຽດແຄ້ນຂອງພຣະອົງ.
23 14 ແລະມັນຈະເປັນຄືກວາງທີ່ຖືກຕາມ
ລ່າ,ແລະຄືກັນກັບແກະທີ່ບໍ່ມີຜູ້ລ້ຽງ;ແລະ
ພວກເຂົາທຸກຄົນຈະຫັນໄປຫາຜູ້ຄົນຂອງ
ຕົນເອງ,ແລະທຸກຄົນຈະໜີໄປໃນແຜ່ນ
ດິນຂອງຕົນເອງ.
23 15ທຸກຄົນທີ່ອວດດີຈະຖືກແທງໃຫ້
ຊອດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າ
ຮ່ວມກັບຄົນຊົ່ວຈະລົ້ມຕາຍດ້ວຍຄົມດາບ.
23 16ລູກຂອງພວກເຂົາ ຈະຖືກຫັ່ນເປັນ
ຕ່ອນໄປຕໍ່ໜ້າຂອງພວກເຂົາ;ເຮືອນຊານ
ຂອງພວກເຂົາຈະຖືກປຸ້ນແລະເມຍຂອງ
ພວກເຂົາຈະຖືກຂົ່ມຂືນ.
23 17 ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈະຍຸຍົງໃຫ້ຊາວເມເດຍ
ມາສູ້ກັບພວກເຂົາຊຶ່ງຈະບໍ່ເຫັນແກ່ເງິນ
ແລະຄ�,ທັງບໍ່ຫ່ວງໃຍໃນມັນ.
23 18ຄັນທະນູຂອງພວກເຂົາຈະສັງຫານ

ຊາຍໜຸ່ມ;ແລະພວກເຂົາຈະບໍ່ມີຄວາມ
ສົງສານຕໍ່ ລູກຈາກອຸທອນກ້ອນເລືອດ;
ຕາຂອງພວກເຂົາຈະບໍ່ໄວ້ຊີວິດຂອງເດັກ
ນ້ອຍເລີຍ.
23 19 ແລະບາບີໂລນຊຶ່ງຮຸ່ງເຮືອງໃນອາ
ນາຈັກ,ເມືອງທີ່ກ ສະຫງ່າງາມແລະເປັນ
ທີ່ ພູມໃຈຂອງຊາວເຄນເດຍຈະເປັນດັ່ງ
ຂ ເມືອງໂຊໂດມກັບເມືອງໂກໂມຣາທີ່ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມມາແລ້ວ.
23 20 ແລະມັນຈະບໍ່ເປັນກ ບ່ອນຢູ່ອາໄສ,
ທັງຈະບໍ່ເປັນບ່ອນຢູ່ ຈາກລຸ້ນສູ່ລຸ້ນ:ທັງ
ຊາວອາຣາເບຍຈະບໍ່ຕັ້ງທັບອາໄສໃນບ່ອນ
ນັ້ນ;ທັງບໍ່ ມີ ຜູ້ ລ້ຽງຄົນໃດທີ່ຈະໃຫ້ແກະ
ຂອງຕົນນອນລົງຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
23 21 ແຕ່ສັດກ ປ່າຂອງທະເລຊາຍຈະນອນ
ຢູ່ທີ່ນັ້ນ;ແລະເຮືອນຊານຂອງພວກເຂົາ
ຈະເຕັມໄປດ້ວຍສັດທີ່ຫອນ;ແລະນກົເຄົ້າ
ຈະອາໄສຢູ່ບ່ອນນັ້ນ,ແລະຂ ຜີສາດຈະກະ
ໂດດເຕັ້ນຢູ່ບ່ອນນັ້ນ.
23 22 ແລະສັດປ່າຂອງເກາະຈະຫອນຢູ່ໃນ
ກ ເຮືອນຊານເປົ່າປ່ຽວຂອງເມືອງນັ້ນ,ແລະ
ຂ ມັງກອນຈະຢູ່ໃນວງັອັນໜາ້ແສນສຸກຂອງ
ພວກເຂົາ;ແລະວັນເວລາຂອງມັນກໍໃກ້
ເຂົ້າມາແລ້ວ;ແລະວັນເວລາຂອງມັນຈະບໍ່
ໃຫ້ຍືດຍາວໄປ.ເພາະເຮາົຈະທ�ລາຍມັນ
ຢ່າງວ່ອງໄວ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຮົາຈະເມດຕາ
ຜູ້ຄົນຂອງເຮາົ,ແຕ່ວາ່ຄົນຊົ່ວຈະຕ້ອງຕາຍ.

ບົດທີ24

ອິດສະຣາເອນຈະເຕົ້າໂຮມກັນແລະຈະ

 11ກມລກ4:1.
 ຂຄພ64:24.
 12ກອຊຢ4:1–4.
 13ກຄມພແຜ່ນດິນໂລກ—

ພາວະສຸດທ້າຍຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກ.

 19ກອສຄວາມໂອ້ອວດ.
 ຂປຖກ19:24–25;

ພບຍ29:23;
2ນຟ13:9.

 20ກຢມຢ50:3,39–40.
 21ກອຊຢ34:14–15.

 ຂ ເຮັບເຣີຝູງແບ້,ວິນ
ຍານຮ້າຍ.

 22ກ ເຮັບເຣີພະລາຊະວັງ.
 ຂ ເຮັບເຣີ(ບາງທີ)ໝາ

ໄນ,ຫລືໝາປ່າ.
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ຊື່ນຊົມກັບການພັກຜ່ອນໃນພັນປີ—ລູຊິ
ເຟີໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກສະຫວັນຍ້ອນ
ການກະບົດ—ອິດສະ ຣາເ ອນຈ ະ ເອົາ
ຊະນະບາບີໂລນ(ແຜ່ນດິນໂລກ)—ປຽບ
ທຽບກັບເອຊາຢາ14.ປະມານ559–545
ປີກ່ອນຄ.ສ.

24 1 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເມດຕາ
ຕໍ່ຢາໂຄບແລະຈະຍັງ ກ ເລືອກ ອິດສະ
ຣາເອນໄວ້ອີກ,ແລະຈະຕັ້ງເຂົາທັງຫລາຍ
ໄວ້ໃນແຜ່ນດິນຂອງເຂົາເອງ,ແລະຂ ຄົນ
ແປກໜ້າຈະສົມທົບເຂົ້າກັບເຂົາແລະເຂົາ
ຈະຕິດພັນຢູ່ກັບເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບ.
24 2 ກ ແລະຊົນຊາດທັງຫລາຍຈະຮັບເຂົາ
ແລະນ�ເຂົາທັງຫລາຍໄປຫາບ່ອນຂອງ
ເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈາກບ່ອນໄກໄປຫາທີ່
ສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ;ແລະເຂົາຈະກັບ
ມາຫາຂ ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາຂອງເຂົາ.
ແລະເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນຈະມີກ�ມະ
ສິດໃນເຂົາ,ເປັນຄ ທາດຊາຍຍິງໃນແຜ່ນ
ດິນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ຜູ້ທີ່ຈັບເຂົາເປັນ
ຊະເລີຍຈະຖືກເຂົາຈັບໄປເປັນຊະເລີຍ;
ແລະເຂົາຈະປົກຄອງຜູ້ທີ່ເຄີຍບີບບັງຄັບ
ເຂົາ.
24 3ແລະ ເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນໃນມື້
ນັ້ ນ ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໃຫ້ເຈົ້າ  ກ ພັກ
ຜ່ອນຈາກຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຂອງເຈົ້າ,
ແລະຈາກຄວາມຢ້ານກົວຂອງເຈົ້າ,ແລະ
ຈາກຄວາມເປັນທາດທີ່ລ�ບາກໃນບ່ອນ
ຊຶ່ງເຈົ້າຖືກບັງຄັບໃຫ້ຮັບໃຊ້.
24 4ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນໃນມື້

ນັ້ນຄື,ເຈົ້າຈະຍົກຄ�ຫຍໍ້ຫຍັນນີ້ກ່າວຕໍ່
ກະສັດແຫ່ງກ ບາບີໂລນວ່າ:ຜູ້ບີບບັງຄັບກໍ
ສະຫງົບໄປແລ້ວນໍ,ເມືອງຄ�ກໍສະຫງົບໄປ
ດ້ວຍ!
24 5ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຫັກໄມ້ແສ້ຂອງຄົນ
ຊົ່ວ,ໄດ້ປາບຄາຖາຂອງຜູ້ປົກຄອງແລ້ວ.
24 6ຄົນ ທີ່ ຂ້າຟັນຜູ້ຄົນໂດຍການຂ້ຽນຕີ
ດ້ວຍຄວາມໂມໂຫຂອງຕົນ,ຄົນທີ່ປົກຄອງ
ປະຊາຊາດດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນຈຶ່ງຖືກ
ຂົ່ມເຫັງແລະບໍ່ມີໃຜຂັດຂວາງ.
24 7ທັງແຜ່ນດິນໂລກກ�ລັງພັກຜ່ອນແລະ
ມິດງຽບ;ເຂົາເປັ່ງສຽງກ ຮ້ອງເພງ.
24 8ແທ້ ຈິ ງແລ້ວ ,  ກ ຕົ້ນ ສົນຊື່ນຊົມເຈົ້າ,
ແລະຕົ້ນສີດາແຫ່ງເລບານອນນ�ອີກ,
ກ່າວວ່າ:ເພາະວ່າເຈົ້າຂ ໂຄ່ນລົ້ມແລ້ວກໍບໍ່
ມີຄ ຄົນຕັດໄມ້ຂຶ້ນມາໂຄ່ນພວກເຮົາ.
24 9 ກ ນະລົກທາງລຸ່ມກໍຕື່ນເຕັ້ນເພື່ອຕ້ອນ
ຮັບເຈົ້າເມື່ອເຈົ້າມາມັນປຸກໃຫ້ຂ ຜີທຸກ
ໂຕມາຕ້ອນຮັບເຈົ້າ;ຄືຜູ້ຊຶ່ງເຄີຍເປັນຜູ້ນ�
ຂອງໂລກ,ມັນເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ເຄີຍເປັນ
ກະສັດແຫ່ງປະຊາຊາດທັງຫລາຍລຸກຂຶ້ນ
ມາຈາກບັນລັງຂອງເຂົາ.
24 10 ເຂົາທັງໝົດຈະເວົ້າແລະກ່າວກັບ
ເຈົ້າວ່າ:ເຈົ້າກໍອ່ອນແອຄືພວກເຮົາບໍ?ເຈົ້າ
ກາຍມາເປັນຄືກັນກັບພວກເຮົາແລ້ວບໍ?
24 11ຄວາມໂອ້ອວດຂອງເຈົ້າຖືກນ�ລົງ
ມາສູ່ຫລຸມຝັງສົບ;ບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ຍິນສຽງພິນ
ຂອງເຈົ້າ;ໂຕໜອນຈະເປັນເສື່ອນອນຂອງ
ເຈົ້າ,ແລະໂຕໜອນຈະເປັນຜ້າຫົ່ມຂອງ
ເຈົ້າ.
24 12 ເຈົ້າຕົກຈາກສະຫວັນ ກ ໄດ້ຢ່າງໃດ,

241ກຊກຢ1:17.
 ຂອຊຢ60:3–5,10.
 2ກອສປະຊາຊາດອື່ນໆຈະ

ຊ່ວຍເຫລືອອິດສະຣາເອນ.
 ຂຄມພແຜ່ນດິນ

ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.

 ຄອຊຢ60:14.
 3ກຢຊ1:13;

ຄພ84:24.
 4ກຄມພບາເບນ,ບາບີໂລນ.
 7ກອຊຢ55:12.
 8ກ ເຮັບເຣີຕົ້ນແປກ.

 ຂອສຕາຍ.
 ຄ ເຮັບເຣີຄົນຕັດ(ຕົ້ນໄມ້)

ບໍ່ໄດ້ມາໂຄ່ນພວກເຮົາ.
 9ກຄມພນະລົກ.
 ຂອສວິນຍານທີ່ເລື່ອນລອຍ.
 12ກຄພ76:26.
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ໂອ້ຂ ລູຊິເຟີ,ໂອລົດແຫ່ງເວລາເຊົ້າ!ເຈົ້າ
ຖືກຕັດລົງສູ່ພື້ນດິນຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊາດ
ອ່ອນແອ.
24 13 ເພາະເຈົ້າໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນໃຈວ່າ:ກ ເຮົາ
ຈະຂຶ້ນໄປສະຫວັນ,ເຮົາຈະເຊີດຊູບັນລັງ
ຂອງເຮົາເໜືອດວງດາວທັງ ຫລາຍຂອງ
ພຣະເຈົ້າ;ເຮົາຈະນັ່ງຢູ່ເໜືອເຫລົ່າທູດທີ່
ມາຊຸມນຸມ,ໃນແດນໄກຂອງຂ ທິດເໜືອນ�
ອີກ;
24 14 ເຮົາຈະຂຶ້ນໄປເໜືອຄວາມສູງຂອງ
ເມກ;ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເຮົາເອງເໝືອນ
ອົງຜູ້ສູງສົ່ງ.
24 15 ແຕ່ເຈົ້າຖືກນ�ລົງມາສູ່ນະລົກ,ລົງມາ
ສູ່ກ ເຫວ.
24 16ບັນດາຜູ້ທີ່ເຫັນເຈົ້າຈະ ກ ຈ້ອງມອງ
ເບິ່ງເຈົ້າ,ແລະຈະພິຈາລະນາເຈົ້າ,ແລະ
ຈະເວົ້ າ ວ່ າ: ນີ້ບໍຜູ້ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ແຜ່ນດິນ
ໂລກສັ່ນສະເທືອນ,ຜູ້ທີ່ສັ່ນອານາຈັກທັງ
ຫລາຍ?
24 17 ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂລກເປັນເໝືອນດັ່ງ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ແລະທ�ລາຍຫົວ
ເມືອງຕ່າງໆ,ແລະບໍ່ຍອມໃຫ້ນັກໂທດກັບ
ໄປບ້ານຂອງເຂົາ?
24 18ກະສັດທັງໝົດຂອງປະຊາຊາດ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ເຂົາທັງໝົດນອນຢູ່ຢ່າງມີກຽດ,
ຕ່າງກໍຢູ່ໃນກ ເຮືອນຂອງຕົນ.
24 19 ແຕ່ເຈົ້າຖືກໂຍນອອກຈາກຫລຸມສົບ
ຂອງເຈົ້າຄືກັນກັບກ ກິ່ງກ້ານທີ່ໜ້າກຽດຊັງ,

ດັ່ງຊາກສົບທີ່ຖືກຢຽບຍ�ຢູ່ໃຕ້ຕີນແລະ
ສ່ວນສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າທີ່ຖືກແທງ
ດ້ວຍດາບ,ຊຶ່ງລົງໄປຍັງຂ ຫີນຂອງຫລຸມ
ສົບ.
24 20 ເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຝັງສົບຮ່ວມກັບ
ຜູ້ ຄົນເຫລົ່ານັ້ນເພາະວ່າເຈົ້າໄດ້ທ�ລາຍ
ແຜ່ນດິນຂອງເຈົ້າແລະເຂັ່ນຂ້າຜູ້ຄົນຂອງ
ເຈົ້າ;ຂໍຢ່າໃຫ້ມີໃຜເອີ່ຍເຖິງຊື່ຂອງກ ລູກ
ຫລານຂອງຜູ້ຂ ກະທ�ຄວາມຊົ່ວອີກເລີຍ.
24 21 ຈົ່ງຕຽມການສັງຫານລູກຫລານຂອງ
ເຂົາເຖີດເພາະກ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງບັນ
ພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ,ຢ້ານວ່າເຂົາຈະ
ລຸກຂຶ້ນເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນແລະເຮັດ
ໃຫ້ແຜ່ນດິນໂລກເຕັມໄປດ້ວຍຫົວເມືອງ
ຕ່າງໆ.
24 22 ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວວ່າ:ເຮົາຈະລຸກ
ຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ເຂົາ,ແລະຈະຕັດກ ຊື່ແລະຜູ້ທີ່
ເຫລືອຢູ່ອອກຈາກບາບີໂລນ,ຈະຕັດລູກ
ຫລານຂ ພົງພັນອອກເສຍ,ພຣະເຈົ້າໄດ້
ກ່າວ.
24 23 ເຮາົຈະເຮດັໃຫ້ມັນເປັນກ ກ�ມະສດິ
ຂອງນົກຍາງ,ແລະເປັນໜອງນ�;ແລະ
ເຮົາຈະກວາດມັນດ້ວຍຂ ຟອຍແຫ່ງຄວາມ
ພິນາດຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວໄວ້ດັ່ງນີ້ແຫລະ.
24 24 ຈອມໂຍທາໄດ້ ປະຕິຍານວ່າ:ເຮົາ
ກະແຜນໄວ້ແນວໃດ,ແລະດັ່ງທີ່ເຮົາມີ
ຈຸດປະສົງແນວໃດ,ມັນກໍຈະເປັນໄປແນວ
ນັ້ນ—

 12ຂ ເຮັບເຣີດວງຮຸ່ງອາລຸນ,
ໂອລົດແຫ່ງອາລຸນ.ຜູ້
ປົກຄອງໂລກທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ
(ບາບີໂລນ)ແມ່ນກ່າວເຖິງ
ລູຊິເຟີ,ຜູ້ປົກຄອງຂອງ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທັງໝົດ.
ຄມພມານ;
ລູຊິເຟີ.

 13ກມຊ4:1–4.
 ຂອສທີ່ປະທັບຂອງບັນດາ

ພຣະເຈົ້າຕາມຄວາມເຊື່ອ
ຂອງຊາວບາບີໂລນ.
ພສສ48:2.

 15ກ1ນຟ14:3.
 16ກ ເຮັບເຣີສິ້ງຕາເບິ່ງເຈົ້າ

ແລະໄຕ່ຕອງກ່ຽວກັບເຈົ້າ.
 18ກອສອຸບມຸງຂອງ

ຄອບຄົວກະສັດ.
 19ກອສກິ່ງກ້ານທີ່ຖືກປະຕິ

ເສດ,ຖືກຕັດອອກ

ແລະຖືກໂຍນຖິ້ມ.
 ຂອສພື້ນດິນ.
 20ກພສສ21:10–11;37:28.
 ຂຄມພຊົ່ວຮ້າຍ,

ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ.
 21ກອພຍ20:5.
 22ກສພສ10:7.
 ຂໂຢບ18:19.
 23ກອຊຢ34:11–15.
 ຂພຍູກວາດ.
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24 25ຄືເຮົາຈະນ�ຊາວກ ອັດຊີເຣຍມາໃນ
ແຜ່ນດິນຂອງເຮົາ,ແລະຈະຢຽບເຂົາໄວ້
ໃຕ້ຕີນເທິງຂ ພູຂອງເຮົາ;ເມື່ອນັ້ນຄ ແອກ
ຂອງເຂົາ ຈະຫລຸດອອກຈາກພວກເຂົາ,
ແລະພາລະຂອງເຂົາຈະຫລຸດອອກຈາກ
ບ່າພວກເຂົາ.
24 26 ກ ນີ້ຄືຈຸດປະສົງທີ່ຕັ້ງໄວ້ເທິງແຜ່ນ
ດິນໂລກທັງໝົດ;ແລະນີ້ຄືພຣະຫັດທີ່ຍື່ນ
ອອກໄປເຖິງປະຊາຊາດທັງໝົດ.
24 27 ເພາະຈອມໂຍທາໄດ້ຕັ້ງໄວ້,ແລະຜູ້
ໃດຈະລົບລ້າງໄດ້?ແລະພຣະຫັດຂອງ
ພຣະອົງຈະຍື່ນອອກໄປແລະຜູ້ໃດຈະດຶງ
ມັນຄືນໄດ້?
24 28 ໃນກ ປີທີ່ກະສັດຂ ອາຮາດສິ້ນຊີວິດ
ພາລະອັນນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.
24 29 ປະເທດຟີລິ ດສະຕິນເອີຍ, ເຈົ້າທັງ
ໝົດຢ່າປິຕິຍິນດີເລີຍ;ເພາະວາ່ໄມ້ແສ້ຂອງ
ເຂົາທີ່ຂ້ຽນຕີເຈົ້ານັ້ນໄດ້ຫັກໄປແລ້ວ;ເພາະ
ງູເຫົ່າຈະອອກມາຈາກຮາກເຫງົ້າຂອງມັນ,
ແລະລູກຂອງມັນຈະເປັນງູທີ່ພົ່ນພິດໄຟ.
24 30 ແລະລູກກົກຂອງຄົນທຸກຍາກຈະມີ
ກິນ,ແລະຄົນທີ່ຂັດສົນຈະນອນໃນຄວາມ
ປອດໄພ;ແລະເຮົາຈະຂ້າຮາກເຫງົ້າຂອງ
ເຈົ້າດ້ວຍຄວາມອຶດຢາກແລະມັນຈະຂ້າຜູ້
ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງເຈົ້າ.
24 31 ໂ ອ້  ປ ະຕູ; ຈົ່ງຄວນຄາງເຖີດ; ໂອ້
ເມືອງຈົ່ງຮ້ອງໄຫ້ເຖີດ;ຊາວຟິລິດສະຕິນ
ທັງໝົດໄດ້ລະລາຍໄປແລ້ວ;ເພາະຈະມີ
ຄວັນມາຈາກທາງເໜືອແລະຈະບໍ່ມີໃຜຢູ່

ຕາມລ�ພັງຕາມກ�ນົດເວລາຂອງເຂົາ.
24 32ທູດຂອງປະຊາຊາດຈະຕອບວ່າແນວ
ໃດ?ກໍວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະຖາປະນາ
ກ ຊີໂອນແລ້ວ,ແລະຂ ຄົນຍາກຈົນໃນຊົນ
ຊາດຂອງພຣະອົງໄດ້ຄ ພົບທີ່ຫລົບໄພໃນທີ່
ນັ້ນ.

ບົດທີ25

ນີໄຟພາກພູມໃຈໃນຄວາມແຈ່ມແຈ້ງ—ຄ�
ທ�ນາຍຂອງເອຊາຢາຈະເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈໃນ
ຍຸກສຸດທ້າຍ—ຊາວຢິວຈະກັບຄືນມາຈາກ
ບາບີໂລນ,ຄຶງພຣະເມຊີອາໄວ້ເທິງໄມ້ກາງ
ແຂນ,ແລະກະຈັດກະຈາຍໄປແລະຖືກ
ຂ້ຽນຕີ—ພວກເຂົາຈະຖືກນ�ກັບຄືນມາ
ໃໝ່ເມື່ອພວກເຂົາເຊື່ອໃນພຣະເມຊີອາ—
ພຣະອົງຈະສະເດັດມາເປັນຄັ້ງທ�ອິດໃນ
ຫົກຮ້ອຍປີຫລັງຈາກລີໄຮໄດ້ອອກຈາກ
ເຢຣູຊາເລັມ—ຊາວນີໄຟຮັກສາກົດຂອງ
ໂມເຊແລະເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດຊຶ່ງເປັນ
ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ.ປະ
ມານ559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

25 1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟຂໍເວົ້າໄວ້
ບາງຢ່າງກ່ຽວກັບຄ�ເວົ້າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ບັນທຶກໄວ້,ຊຶ່ງເວົ້າອອກຈາກປາກຂອງ
ເອຊາຢາ.ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເອຊາຢາໄດ້ເວົ້າ
ຫລາຍເລື່ອງຊຶ່ງກ ຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈສ�ລັບ
ຜູ້ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;
ເພາະພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ເຖິງວິທີການທ�ນາຍ

 25ກ ເນື້ອຄວາມປ່ຽນມາກ່າວເຖິງ
ການມາໂຈມຕີຂອງອັດຊີ
ເຣຍແລະການຕົກຂອງຢູ
ດາ,701ປີກ່ອນຄ.ສ.
(ຂໍ້ທີ24–27).
2ກສ19:32–37;
ອຊຢ37:33–38.

 ຂອສພູຂອງຢູດາແລະ
ອິດສະຣາເອນ.

 ຄອຊຢ10:27.
 26ກອສໃນທີ່ສຸດປະຊາຊາດ

ທັງມວນໃນໂລກຈະ
ຖືກໂຄ່ນລົ້ມດັ່ງນັ້ນ.

 28ກອສປະມານ720ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.,ພາລະໜັກໜ່ວງ
ຫລືຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມ
ພິນາດໄດ້ຖືກທ�ນາຍ
ໄວ້ກ່ຽວກັບຊາວຟີລິດ

  ສະຕິນ,ໃນຂະນະທີ່ຢູ
ດາຢູ່ໃນຄວາມໝັ້ນຄົງ.

 ຂ2ກສ16:20.
 32ກຄມພຊີໂອນ.
 ຂຊຟຢ3:12.
 ຄພຊອກຫາບ່ອນ

ຫລົບໄພໃນທີ່ນັ້ນ.
251ກ2ນຟ25:5–6.
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ໃນບັນດາຊາວຢິວ.
25 2 ເພາະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟບໍ່ໄດ້ສິດສອນ
ພວກເຂົາຫລາຍເລື່ອງກ່ຽວກັບວິ ທີຂອງ
ຊາວຢິວເພາະກ ວຽກງານຂອງພວກເຂົາ
ເປັນວຽກງານແຫ່ງຄວາມມືດ,ແລະການ
ປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາເປັນການປະຕິບັດ
ອັນໜ້າກຽດຊັງ.
25 3ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບັນທຶກເຖິງຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຖິງຄົນທັງປວງໃນເວລາ
ຕໍ່ໄປ,ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກໄວ້,ເພື່ອພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ຮູ້ຈັກການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່
ຈະມາເຖິງປະຊາຊາດທັງປວງຕາມພຣະ
ຄ�ທີ່ພຣະອົງໄດ້ກ່າວໄວ້.
25 4ດັ່ ງ ນັ້ນ , ຈົ່ງເຊື່ອຟັງເຖີດ,ໂອ້ຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຊຶ່ງເປັນຂອງເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນ,ແລະຈົ່ງຕັ້ງໃຈຟັງຄ�ຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ;ເພາະເນື່ອງຈາກຄ�ເວົ້າຂອງ
ເອຊາຢາບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງແກ່ທ່ານ,ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ,ມັນຍັງແຈ່ມແຈ້ງແກ່ຄົນທັງປວງ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍກ ວິນຍານແຫ່ງຂ ການທ�
ນາຍ.ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຄ�ທ�ນາຍແກ່
ທ່ານເລື່ອງໜຶ່ງຕາມວິນຍານທີ່ມີຢູ່ກັບຂ້າ
ພະເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະທ�ນາຍ
ໃຫ້ຄ ແຈ່ມແຈ້ງຕາມວິນຍານທີ່ມີຢູ່ກັບຂ້າ
ພະເຈົ້ານັບຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມມາກັບບິດາຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຈິດວິນຍານຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າເບີກບານໃນຄວາມແຈ່ມແຈ້ງທີ່
ມີແກ່ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້.

25 5ແທ້ຈິງແລ້ວ, ແລະຈິດວິນຍານຂອງ
ຂ້ າ ພະ ເຈົ້ າ ເບີກບານໃນຄ�ເວົ້າຂອງ
ກ ເອຊາຢາ,ເພາະຂ້າພະເຈົ້າອອກຈາກ
ເຢຣູຊາເລັມແລະຕາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ
ສິ່ງຕ່າງໆຂອງຂ ຊາວຢິວ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ຮູ້ວ່າຊາວຢິວເຂົ້າໃຈເລື່ອງຂອງສາດສະ
ດາ,ແລະບໍ່ມີຄົນອື່ນໃດທີ່ເຂົ້າໃຈເລື່ອງນີ້
ຊຶ່ງໄດ້ເວົ້າໄວ້ກັບຊາວຢິວເໝືອນກັບພວກ
ເຂົາ,ນອກຈາກພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການ
ສິດສອນມາຕາມວິທີອັນເປັນເລື່ອງຂອງ
ຊາວຢິວ.
25 6ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟບໍ່ໄດ້ສິດ
ສອນລູກຫລານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕາມວິທີ
ຂອງຊາວຢິວ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າເອງຢູ່
ທີ່ເຢຣູຊາເລັມ,ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້ຈັກ
ກ່ຽວກັບພາກພື້ນຕ່າງໆໂດຍອ້ອມຮອບ;
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບລູກຫລານຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບການພິພາກສາຂອງ
ພຣະເຈົ້າຊຶ່ງໄດ້ກ ເກີດຂຶ້ນແລ້ວກັບບັນດາ
ຊາວຢິວມາເຖິງລູກຫລານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຕາມເລື່ອງທັງໝົດທີ່ເອຊາຢາເວົ້າໄວ້ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້.
25 7ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມດ້ວຍການ
ທ�ນາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງຕາມກ ຄວາມ
ແຈ່ມແຈ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ຊຶ່ງໃນນັ້ນຂ້າ
ພະເຈົ້າຮູ້ ວ່າບໍ່ມີໃຜກະທ�ຜິດໄດ້;ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ໃນວັນທີ່ຄ�ທ�ນາຍຂອງ
ເອຊາຢາຈະເປັນຄວາມຈິງນັ້ນມະນຸດຈະຮູ້
ຈັກຢ່າງແນ່ນອນເຖິງເວລາເມື່ອມັນຈະບັງ
ເກີດຂຶ້ນ.
25 8ດັ່ງນັ້ນ,ມັນຈຶ່ງກ ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ລູກຫລານ

 2ກ2ກສ17:13–20.
 4ກຄມພພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
 ຂຄມພທ�ນາຍ,ການ

ທ�ນາຍ,ຄ�ທ�ນາຍ.
 ຄ2ນຟ31:3;33:5–6;

ຢຄ4:13.
 5ກ1ນຟ19:23;

3ນຟ23:1.
 ຂຄມພຊາວຢິວ.
 6ກ2ນຟ6:8;

ຮລມ8:20–21.
 7ກ2ນຟ32:7;

ແອວ13:23.
 8ກຄມພພຣະຄ�ພີ—ຄຸນ

ຄ່າຂອງພຣະຄ�ພີ.
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ມະນຸດແລະຄົນທີ່ຄິດວ່າມັນບໍ່ມີຄຸນຄ່າ,
ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າກັບພວກເຂົາໂດຍສະ
ເພາະແລະເຈາະຈົງຖ້ອຍຄ�ເຫລົ່ານີ້ເຖິງ
ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຂ ເອງ;ເພາະຂ້າພະ
ເຈົ້າຮູ້ວ່າມັນຈະມີຄຸນຄ່າໃຫຍ່ຫລວງກັບ
ພວກເຂົາໃນຄ ຍຸກສຸດທ້າຍ;ເພາະໃນມື້
ນັ້ນພວກເຂົາຈະເຂົ້າໃຈມັນ;ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງບັນທຶກມັນໄວ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງພວກເຂົາ.
25 9ແລະຄືກັນກັບລຸ້ນໜຶ່ງຖືກກ ທ�ລາຍ
ໄປແລ້ວໃນບັນດາຊາວຢິວເພາະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍ,ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຖືກທ�ລາຍ
ຈາກລຸ້ນສູ່ລຸ້ນຕາມຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຂົາ;ແລະບໍ່ມີໃຜພາຍໃນພວກເຂົາ
ເຄີຍຖືກທ�ລາຍນອກຈາກສາດສະດາ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຂ ບອກພວກເຂົາ
ໄວ້ລ່ວງໜ້າ.
25 10ດັ່ງນັ້ນ ມັນຖືກບອກແກ່ພວກເຂົາ
ແລ້ວກ່ຽວກັບຄວາມພິນາດຊຶ່ງຈະເກີດ
ກັບພວກເຂົາໃນທັນທີຫລັງຈາກບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມມາ;ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຂົາຍັງເຮັດໃຈແຂງ
ກະດ້າງ;ແລະຕາມການທ�ນາຍຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ພວກເຂົາຈຶ່ງຖືກກ ທ�ລາຍ,ເວັ້ນ
ເສຍແຕ່ພວກທີ່ຖືກຂ ພາໄປເປັນຊະເລີຍ
ໃນບາບີໂລນ.
25 11 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າເລື່ອງນີ້
ເພາະວິນຍານຊຶ່ງຢູ່ໃນຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະ
ທັງທີ່ພວກເຂົາຖືກພາໄປແລ້ວພວກເຂົາກໍ

ຈະກັບມາອີກແລະເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນ
ເຢຣູຊາເລັມ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງຈະຖືກ
ກ ນ�ກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນຊຶ່ງເປັນມູນມໍ
ລະດົກຂອງພວກເຂົາອີກ.
25 12 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາຈະມີສົງຄາມ
ແລະຂ່າວລືເລື່ອງສົງຄາມ;ແລະເມື່ອວັນ
ນັ້ນຈະມາເຖິງທີ່ກ ພຣະອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດ
ຈາກພຣະບິດາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນພຣະ
ບິດາແຫ່ງສະຫວັນແລະແຫ່ງແຜ່ນດິນ
ໂລກຈະສະແດງພຣະອົງເອງໃຫ້ປະຈັກແກ່
ພວກເຂົາໃນເນື້ອໜັງ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາ
ຈະປະຕິເສດພຣະອົງເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກເຂົາແລະຄວາມແຂງກະດ້າງ
ຂອງໃຈຂອງພວກເຂົາແລະຄວາມແຂງຄໍ
ຂອງພວກເຂົາ.
25 13 ຈົ່ງເບິ່ງ, ພວກເຂົາຈະ ກ ຄຶງພຣະ
ອົງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນ;ແລະຫລັງຈາກ
ພຣະອົງຖືກວາງໄວ້ໃນຂ ອຸບມຸງຄ ສາມມື້,
ພຣະອົງຈະງ ລຸກຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍໂດຍ
ອ�ນາດແຫ່ງການປິ່ນປົວຂອງພຣະອົງ
ແລະຄົນທັງປວງທີ່ເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງ
ພຣະອົງຈະລອດໃນອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.ດັ່ງນັ້ນ,ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຈຶ່ງເບີກບານທີ່ຈະທ�ນາຍກ່ຽວກັບພຣະອົງ
ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈ ເຫັນວັນຂອງພຣະ
ອົງແລ້ວ,ແລະໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າເທີດທູນ
ພຣະນາມອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງ.
25 14 ແລະຈົ່ງເບິ່ງເຫດການຈະບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືຫລັງຈາກກ ພຣະເມຊີອາລຸກຂຶ້ນຈາກ

 8ຂອນ1:13–16;
ມມ5:12–15;
ຄພ3:16–20.

 ຄຄມພຍຸກສຸດທ້າຍ.
 9ກຢມຢ39:4–10;

ມທ23:37–38.
 ຂອມ3:7;

1ນຟ1:13.
 10ກ1ນຟ7:13;

2ນຟ6:8;
ອມນ1:15;
ຮລມ8:20–21.

 ຂ2ກສ24:14;
ຢມຢ52:3–16.

 11ກອຊຣ1:1–4;
ຢມຢ24:5–7.

 12ກຄມພອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດ.
 13ກລກ23:33.

 ຂຢຮ19:41–42;
1ນຟ19:10.

 ຄລກ24:6–7;
ມຊຢ3:10.

 ງ ຄມພການຟື້ນຄືນພຣະ
ຊົນ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດ.

 ຈ 1ນຟ11:13–34.
 14ກຄມພພຣະເມຊີອາ.



139 2ນີໄຟ25:15–19

ຄວາມຕາຍແລ້ວ,ແລະໄດ້ສະແດງພຣະ
ອົງເອງໃຫ້ປະຈັກແກ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ,
ແລະແກ່ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ຈະເຊື່ອໃນ
ພຣະນາມຂອງພຣະອົງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຢຣູ
ຊາເລັມຈະຖືກຂ ທ�ລາຍອີກ;ເພາະວິບັດ
ແກ່ຜູ້ທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບພຣະເຈົ້າແລະຜູ້ຄົນຂອງ
ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະອົງ.
25 15ດັ່ ງ ນັ້ນ ,  ກ ຊາວຢິວຈະ ຂ ກະຈັດກະ
ຈາຍໄປໃນບັນດາປະຊາຊາດທັງປວງ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຄ ບາບີໂລນຈະຖືກທ�ລາຍຄືກັນ;
ດັ່ງນັ້ນ,ຊາວຢິວຈະກະຈັດກະຈາຍໄປ
ຍ້ອນປະຊາຊາດອື່ນໆ.
25 16 ແລະຫລັງຈາກພວກເຂົາຖືກກະຈັດ
ກະຈາຍໄປແລ້ວແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ຂ້ຽນຕີພວກເຂົາໂດຍປະຊາຊາດອື່ນໆ
ເປັນເວລາຫລາຍລຸ້ນຄົນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຈາກລຸ້ນສູ່ລຸ້ນຈົນວ່າພວກເຂົາຈະຖືກຊັກ
ຊວນໃຫ້ກ ເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ,ພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະການຊົດໃຊ້ທີ່ບໍ່ມີ
ຂອບເຂດເພື່ອມະນຸດຊາດທັງປວງ—ແລະ
ມື້ນັ້ນຈະມາເຖິງເມື່ອພວກເຂົາຈະເຊື່ອ
ໃນພຣະຄຣິດ,ແລະນະມັດສະການພຣະ
ບິດາໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງດ້ວຍໃຈທີ່
ບໍລິສຸດແລະມືທີ່ສະອາດ,ແລະບໍ່ຊອກ
ຫາພຣະເມຊີອາອົງອື່ນອີກຕໍ່ໄປ,ເມື່ອໃນ
ເວລານັ້ນມື້ຈະມາເຖິງທີ່ສົມຄວນເມື່ອ
ພວກເຂົາຈະຕ້ອງເຊື່ອສິ່ງເຫລົ່ານີ້.
25 17 ແລະພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າຈະຍົກພຣະ

ຫັດອີກເປັນຄັ້ງທີສອງເພື່ອກ ນ�ເອົາຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະອົງກັບຄືນມາຈາກການຫລົງ
ທາງແລະສະພາບຂອງການຕົກ.ດັ່ງນັ້ນ,
ພຣະອົງຈະຂ ເລີ່ມທ�ງານແປກປະຫລາດ
ແລະອັດສະຈັນໃນບັນດາລູກຫລານ
ມະນຸດ.
25 18ດັ່ງນັ້ນ, ພຣະອົງຈະນ�ເອົາ ກ ພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະອົງອອກມາໃຫ້ພວກເຂົາ,ຊຶ່ງ
ພຣະຄ�ນັ້ນຈະຂ ພິພາກສາພວກເຂົາໃນ
ວັນສຸດທ້າຍເພາະຈະປະທານພຣະຄ�
ໃຫ້ພວກເຂົາດ້ວຍຈຸດປະສົງທີ່ຈະໃຫ້ພວກ
ເຂົາຄ ຄ�ນຶງເຖິງພຣະເມຊີອາອົງແທ້ຈິງ,ຜູ້
ທີ່ຖືກພວກເຂົາປະຕິເສດ;ແລະເພື່ອໃຫ້
ແນ່ໃຈຕໍ່ພວກເຂົາວ່າພວກເຂົາບໍ່ຈ�ເປັນ
ຕ້ອງຊອກຫາພຣະເມຊີອາທີ່ຈະສະເດັດມາ
ຕໍ່ໄປອີກ,ເພາະຈະບໍ່ມີອົງໃດສະເດັດມາ
ນອກຈາກຈະເປັນງ ພຣະເມຊີອາປອມ;ຊຶ່ງ
ຈະຫລອກລວງຜູ້ຄົນເພາະວ່າມີພຣະເມຊີ
ອາອົງດຽວທີ່ສາດສະດາໄດ້ເວົ້າເຖິງ,ແລະ
ພຣະເມຊີອາອົງນັ້ນຄືພຣະອົງຈະຖືກຊາວ
ຢິວປະຕິເສດ.
25 19 ເພາະຕາມຄ�ຂອງສາດສະດາເວົ້າ
ແລ້ວກ ພຣະເມຊີອາຈະສະເດັດມາພາຍ
ໃນຂ ຫົກຮ້ອຍປີນັບແຕ່ເວລາທີ່ບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໜີອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມ
ມາ;ແລະຕາມຄ�ເວົ້າຂອງສາດສະດາ
ແລະຄ�ເວົ້າຂອງຄ ທູດຂອງພຣະເຈົ້າຄື
ກັນ,ພຣະນາມຂອງພຣະອົງຈະເປັນພຣະ

 14ຂລກ21:24;
ຈສ—ມ1:1–18.

 15ກຄມພຊາວຢິວ.
 ຂນມຢ1:8–9;

2ນຟ10:6.
 ຄຄມພບາເບນ,ບາບີໂລນ.
 16ກ2ນຟ10:6–9;30:7;

ມມ5:14.
 17ກ2ນຟ21:11–12;29:1.

ຄມພການຟື້ນຟູ

ພຣະກິດຕິຄຸນ.
 ຂອຊຢ29:14;

2ນຟ27:26;
3ນຟ28:31–33.

 18ກ2ນຟ29:11–12;
33:11,14–15.

 ຂຄມພພິພາກສາ,ການ
ພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.

 ຄ2ນຟ26:12–13.
 ງ ຄມພຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ.

 19ກຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—
ການທ�ນາຍກ່ຽວກັບ
ການກ�ເນີດແລະ
ການສິ້ນພຣະຊົນຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ.

 ຂ1ນຟ10:4;
3ນຟ1:1,13.

 ຄ2ນຟ10:3.
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ເຢຊູຄຣິດ,ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.
25 20 ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າມາແລ້ວຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ
ເພື່ອພວກທ່ານຈະເຂົ້າໃຈຜິດບໍ່ໄດ້,ແລະ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງພຣະຊົນສັນໃດຜູ້
ຊຶ່ງໄດ້ກ ນ�ພາອິດສະຣາເອນອອກຈາກ
ແຜ່ນດິນເອຢິບແລະປະທານອ�ນາດໃຫ້
ໂມເຊເພື່ອເພິ່ນຈະຂ ປິ່ນປົວຜູ້ຄົນເວລາ
ພວກເຂົາຖືກງູພິດຕອດ,ຖ້າພວກເຂົາ
ຫລຽວເບິ່ງຄ ງູທີ່ຍົກຂຶ້ນຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຂົາແລະ
ປະທານອ�ນາດໃຫ້ເພິ່ນອີກເພື່ອເພິ່ນ
ຈະໄດ້ງ ຕີຫີນແລະນ�ໄດ້ໄຫລອອກມາ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າກັບ
ພວກທ່ານວ່າຕາບໃດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນ
ຄວາມຈິງແລະຕາບໃດອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຊົງພຣະຊົນຢູ່ຈະບໍ່ມີຈ ນາມອື່ນໃດ
ປະທານໃຫ້ພາຍໃຕ້ສະຫວັນສັນນັ້ນນອກ
ຈາກຈະເປັນພຣະເຢຊູຄຣິດອົງນີ້,ອົງທີ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າມາແລ້ວ,ຊຶ່ງໂດຍພຣະນາມ
ນີ້ມະນຸດຈະລອດໄດ້.
25 21ດັ່ງນັ້ນ,ດ້ວຍເຫດນີ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈຶ່ງສັນຍາກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າສິ່ງເຫລົ່າ
ນີ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ ບັນທຶກຈະຖືກເກັບມ້ຽນ
ແລະຮັກສາໄວ້,ແລະມອບຕໍ່ໆກັນໄປໃຫ້
ລູກຫລານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈາກລຸ້ນສູ່ລຸ້ນ,
ເພື່ອຄ�ສັນຍາຈະໄດ້ສ�ເລັດກັບໂຢເຊັບຄື
ລູກຫລານຂອງເພິ່ນຈະບໍ່ຂ ຕາຍເລີຍຕາບ

ໃດທີ່ແຜ່ນດິນໂລກຍັງຕັ້ງຢູ່.
25 22ດັ່ງນັ້ນ,ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະໄປຈາກລຸ້ນສູ່
ລຸ້ນຕາບໃດແຜ່ນດິນໂລກຍັງຕັ້ງຢູ່ແລະ
ຈະໄປຕາມພຣະປະສົງແລະຄວາມພໍ
ພຣະໄທຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະປະຊາຊາດ
ຜູ້ຈະໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງຈະໄດ້ຖືກກ ພິພາກ
ສາຕາມຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້.
25 23 ເພາະພວກເຮົາເຮັດການຢ່າງພາກ
ພຽນທີ່ຈະບັນທຶກແລະຈະກ ຊັກຊວນລູກ
ຫລານຂອງພວກເຮົາແລະພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຮົາອີກໃຫ້ເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດແລະ
ໃຫ້ທ�ຕົນປອງດອງກັບພຣະເຈົ້າເພາະ
ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຫລັງຈາກພວກເຮົາຂ ເຮັດ
ທຸກຢ່າງໄດ້ແລ້ວໂດຍຄ ພຣະຄຸນພວກເຮົາ
ຈຶ່ງລອດ.
25 24 ແລະທັງທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອຖືໃນພຣະ
ຄຣິດ,ພວກເຮົາຍັງກ ຮັກສາກົດຂອງໂມເຊ
ແລະລະນຶກຫາພຣະຄຣິດດ້ວຍຄວາມຕັ້ງ
ໃຈຈົນກວ່າກົດຈະສ�ເລັດ.
25 25 ເພາະວ່າກ ກົດປະທານໃຫ້ເພື່ອຈຸດ
ມຸ້ງໝາຍນີ້;ດັ່ງນັ້ນກົດຈຶ່ງຂ ຕາຍສ�ລັບ
ພວກເຮົາ,ແລະພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ມີຊີ
ວິດໃນພຣະຄຣິດເພາະສັດທາຂອງພວກ
ເຮົາ;ພວກເຮົາກໍຍັງຮັກສາກົດໄວ້ເພາະ
ພຣະບັນຍັດ.
25 26 ແລະພວກເຮົາກ ເວົ້າເຖິງພຣະຄຣິດ,
ພວກເຮົາປິ ຕິຍິນດີໃນພຣະຄຣິດ,ພວກ

 20ກອພຍ3:7–10;
1ນຟ17:24,31;19:10.

 ຂຢຮ3:14;1ນຟ17:41.
 ຄຈບຊ21:8–9;

ແອວ33:19;
ຮລມ8:14–15.

 ງ ອພຍ17:6;
ຈບຊ20:11;
1ນຟ17:29;20:21.

 ຈຮສອ13:4;
ກຈກ4:10–12;

ມຊຢ5:8;
ມຊ6:52.
ຄມພພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ.

 21ກ2ນຟ27:6–14.
 ຂອມ5:15;2ນຟ3:16;

ແອວ46:24–27.
 22ກ2ນຟ29:11;33:10–15;

3ນຟ27:23–27.
 23ກຄມພເດັກ,ເດັກນ້ອຍ.
 ຂຢກບ2:14–26.

ຄມພວຽກງານ.

 ຄຣມ3:23–24;
2ນຟ2:4–10;
ມຊຢ13:32;
ແອວ42:12–16;
ຄພ138:4.
ຄມພພຣະຄຸນ.

 24ກຢຄ4:4–5.
 25ກຄມພກົດຂອງໂມເຊ.
 ຂຣມ7:4–6.
 26ກຢຄ4:12;

ຈຣ1:11;ມຊຢ3:13.
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ເຮົາສັ່ງສອນເລື່ອງພຣະຄຣິດ,ພວກເຮົາ
ຂ ທ�ນາຍເຖິງພຣະຄຣິດ,ແລະພວກເຮົາ
ບັນທຶກຕາມຄ�ທ�ນາຍຂອງພວກເຮົ າ
ເພື່ອຄ ລູກຫລານຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້
ວ່າພວກເຂົາຈະຫລຽວຫາແຫລ່ງໃດເພື່ອ
ງ ການປົດບາບຂອງພວກເຂົາ.
25 27ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຮົາຈຶ່ງເວົ້າກ່ຽວກັບກົດ
ເພື່ອລູກຫລານຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ຈັກ
ຄວາມຕາຍຂອງກົດແລະພວກເຂົາໂດຍ
ທີ່ຮູ້ຈັກຄວາມຕາຍຂອງກົດແລ້ວ,ຈຶ່ງໄດ້
ມຸ້ງຫາຊີວິດນັ້ນຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພຣະຄຣິດແລະ
ຮູ້ວ່າມີກົດເພື່ອຈຸດມຸ້ງໝາຍອັນໃດແລະ
ເພື່ອພວກເຂົາບໍ່ຄວນຈະເຮັດໃຈແຂງກະ
ດ້າງຕໍ່ພຣະອົງເມື່ອຄວນຈະຍົກເລີກກົດ
ຫລັງຈາກກົດສ�ເລັດໃນພຣະຄຣິດແລ້ວ.
25 28 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ພວກທ່ານເປັນຄົນກ ແຂງຄໍ;ດັ່ງນັ້ນ,
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເວົ້າກັບພວກທ່ານຢ່າງ
ແຈ່ມແຈ້ງເພື່ອພວກທ່ານຈະເຂົ້າໃຈຜິດບໍ່
ໄດ້.ແລະຂໍ້ຄວາມຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າ
ໄວ້ຈະຢືນເປັນຂ ປະຈັກພະຍານກ່າວໂທດ
ພວກທ່ານ;ເພາະວ່າມັນພຽງພໍທີ່ຈະຄ ສິດ
ສອນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງເພາະ
ທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຄືເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດແລະ
ບໍ່ປະຕິເສດພຣະອົງ;ເພາະໂດຍການປະຕິ
ເສດພຣະອົງພວກທ່ານກໍປະຕິເສດສາດ
ສະດາແລະກົດນ�ອີກ.
25 29 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າ
ກັບພວກທ່ານວ່າທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຄືເຊື່ອ
ໃນພຣະຄຣິດແລະບໍ່ປະຕິເສດພຣະອົງ;
ແລະພຣະຄຣິດຄືພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງ

ອິດສະຣາເອນ;ດັ່ງນັ້ນພວກທ່ານຈຶ່ງຕ້ອງ
ກາບລົງຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງແລະ
ນະມັດສະການພຣະອົງດ້ວຍສຸດກ ພະລັງ,
ຄວາມຄິດ,ແລະກ�ລັງຂອງພວກທ່ານ,
ແລະທັງຈິດວິນຍານຂອງພວກທ່ານ,ແລະ
ຖ້າຫາກພວກທ່ານເຮັດແບບນີ້;ພວກທ່ານ
ຈະບໍ່ມີທາງຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ.
25 30 ແລະຕາບໃດທີ່ມັນຍັງສົມຄວນ,
ພວກທ່ານຕ້ອງຮັກສາການປະຕິບັດແລະ
ກ ພິທີການຕ່າງໆຂອງພຣະເຈົ້າຈົນກວ່າກົດ
ທີ່ປະທານໃຫ້ໂມເຊຈະສ�ເລັດ.

ບົດທີ26

ພຣະຄຣິດຈະປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່
ຊາວນີໄຟ—ນີໄຟເຫັນລ່ວງໜ້າເຖິງຄວາມ
ພິນາດຂອງຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ—ພວກເຂົາ
ຈະເວົ້າອອກຈາກພື້ນດິນ—ຄົນຕ່າງຊາດ
ຈະສ້າງສາດສະໜາຈັກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະ
ການມົ້ວສຸມລັບຂຶ້ນ—ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຫ້າມ
ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນທ�ການຫລອກລວງຂອງປະໂລ
ຫິດ.ປະມານ559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

26 1ແລະຫລັງ ຈາກພຣະຄຣິດໄດ້ກ ລຸກ
ຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວພຣະອົງຈະ
ຂ ສະແດງຕົວຂອງພຣະອົງເອງແກ່ພວກ
ທ່ານ,ລູກຫລານຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະ
ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະ
ພຣະຄ�ຊຶ່ງພຣະອົງຈະຮັບສັ່ງກັບພວກ
ທ່ານຈະເປັນຄ ກົດທີ່ພວກທ່ານຈະຕ້ອງປະ
ຕິບັດ.
26 2 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າກັບ

 26ຂລກ10:23–24.
 ຄຄມພເດັກ,ເດັກນ້ອຍ.
 ງ ຄມພປົດບາບ,

ການປົດບາບ.
 28ກມຊຢ3:14.

 ຂຄມພປະຈັກພະຍານ.
 ຄ2ນຟ33:10.
 29ກພບຍ6:5;

ມຣກ12:29–31.
 30ກຄມພພິທີການ.

261ກ3ນຟ11:1–12.
 ຂ1ນຟ11:7;12:6.
 ຄ3ນຟ15:2–10.
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ພວກທ່ານວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າຄົນ
ຫລາຍລຸ້ນຄົນຈະຜ່ານໄປແລະຈະມີສົງ
ຄາມໃຫຍ່ແລະການຂັດແຍ້ງໃນບັນດາຜູ້
ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
26 3ແລະຫລັງຈາກພຣະເມຊີອາຈະສະ
ເດັດມາຈະມີກ ເຄື່ອງໝາຍໄວ້ໃຫ້ກັບຜູ້
ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບການຂ ກ�ເນີດ
ຂອງພຣະອົງ,ແລະກ່ຽວກັບການສິ້ນພຣະ
ຊົນແລະການຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະ
ອົງອີກ,ແລະມື້ນັ້ນຈະຍິ່ງໃຫຍ່ແລະເປັນ
ຕາຢ້ານສ�ລັບຄົນຊົ່ວ,ເພາະພວກເຂົາຈະ
ຕາຍແລະພວກເຂົາຈະຕາຍເພາະພວກ
ເຂົາຂັບໄລ່ສາດສະດາແລະໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະເຈົ້າອອກແລະແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່
ເຂົາເຈົ້າແລະເຂັ່ນຂ້າເຂົາເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນ
ຄ ເລືອດຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຈະຮ້ອງ
ຂຶ້ນຈາກພື້ນດິນໄປເຖິງພຣະເຈົ້າເພື່ອຟ້ອງ
ພວກເຂົາ.
26 4ດັ່ງນັ້ນ, ຄົນທັງໝົດທີ່ອວດດີ ແລະ
ເຮັ ດ ຄວາມ ຊົ່ວຮ້າຍ ,ວັນເວລາຈະ ມາ
ເຖິງທີ່ຈະກ ເຜົາຜານພວກເຂົາໝົດ,ຈອມ
ໂຍທາໄດ້ກ່າວໄວ້,ເພາະພວກເຂົາຈະເປັນ
ຄືກັນກັບເຟືອງເຂົ້າ.
26 5ແລະຄົນທີ່ຂ້າສາດສະດາແລະໄພ່
ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ,ຄວາມເລິກຂອງແຜ່ນ
ດິນໂລກຈະກ ກືນກິນພວກເຂົາໃຫ້ໝົດ,
ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວໄວ້;ແລະຂ ພູເຂົາຈະ
ທັບພວກເຂົາ,ລົມບ້າໝູຈະພັດພວກເຂົາ
ໄປ,ແລະອາຄານຈະເພພັງລົງມາທັບ

ພວກເຂົາ,ແລະບົດພວກເຂົາໃຫ້ເປັນ
ຕ່ອນແລະບົດພວກເຂົາໃຫ້ລະອຽດ.
26 6ແລະພວກເຂົາຈະຖືກຢ້ຽມຢາມດ້ວຍ
ຟ້າຮ້ອງ,ດ້ວຍຟ້າແມບ,ແລະດ້ວຍແຜ່ນ
ດິນໄຫວ,ແລະດ້ວຍຄວາມພິນາດທຸກ
ຢ່າງ,ເພາະໄຟແຫ່ງພຣະພິໂລດຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເກີດກັບພວກເຂົາ,ແລະ
ພວກເຂົາຈະເປັນຄືກັນກັບເຟືອງເຂົ້າ,
ແລະວັນທີ່ມາເຖິງຈະກືນກິນພວກເຂົາ,
ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວ.
26 7 ໂ ອ້  ຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ຄວາມ
ປວດລ້າວຂອງຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເພາະການສູນເສຍຜູ້ຖືກຂ້າຕາຍຊຶ່ງເປັນ
ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ!ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ນີໄຟເຫັນມັນແລ້ວ,ແລະມັນແທບຈະກິນ
ຂ້າພະເຈົ້າຕໍ່ໜ້າທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ;ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຮ້ອງທູນພຣະເຈົ້າ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ເສັ້ນທາງຂອງພຣະອົງ
ກ ທ່ຽງທ�.
26 8ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ຄົນຊອບທ�ທີ່ເຊື່ອຟັງ
ຄ�ເວົ້າຂອງສາດສະດາ,ແລະບໍ່ທ�ລາຍ
ເພິ່ນແຕ່ມຸ້ງຫາພຣະຄຣິດດ້ວຍຄວາມໝັ້ນ
ຄົງເພື່ອເຄື່ອງໝາຍທີ່ປະທານໄວ້ທັງທີ່ມີ
ກ ການຂົ່ມເຫັງທຸກຢ່າງ—ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກ
ເຂົາຄືຄົນທີ່ຈະຂ ບໍ່ຕາຍ.
26 9ແຕ່ ພ ຣະ ບຸ ດ ແຫ່ ງຄວາມຊອບທ�
ຈະກ ປະກົດແກ່ພວກເຂົາ;ແລະພຣະອົງ
ຈະຂ ປິ່ນປົວພວກເຂົາໃຫ້ຫາຍດີ,ແລະ
ພວກເຂົາຈະມີຄ ສັນຕິສຸກກັບພຣະອົງຈົນ

 3ກ1ນຟ12:4–6.
ຄມພເຄື່ອງໝາຍ.

 ຂຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—
ການທ�ນາຍກ່ຽວກັບ
ການກ�ເນີດແລະ
ການສິ້ນພຣະຊົນຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ.
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 5ກ1ນຟ19:11;

3ນຟ10:14.
 ຂ3ນຟ8:10;9:5–8.
 7ກຄມພຍຸດຕິທ�,

ຄວາມຍຸດຕິທ�.

 8ກຄມພຂົ່ມເຫັງ,
ການຂົ່ມເຫັງ.

 ຂ3ນຟ10:12–13.
 9ກ3ນຟ11:8–15.
 ຂ3ນຟ17:7–9.
 ຄ4ນຟ1:1–4.
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ວ່າ ງ ສາມລຸ້ນຄົນຜ່ານໄປ,ແລະຄົນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍຂອງລຸ້ນຈ ທີສີ່ຈະຜ່ານໄປໃນ
ຄວາມຊອບທ�.
26 10 ແລະ ເມື່ອສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຜ່ານໄປແລ້ວ
ກ ຄວາມພິນາດອັນວ່ອງໄວຈະມາຫາຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ເພາະທັງທີ່ຈິດວິນຍານ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຈັບປວດ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍຍັງ
ເຫັນມັນ;ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້ວ່າມັນ
ຈະເກີດຂຶ້ນ;ແລະພວກເຂົາຂາຍຕົວເອງ
ໄປລ້າໆເພື່ອລາງວັນຂອງຄວາມຈອງຫອງ
ຂອງພວກເຂົາແລະຄວາມໂງ່ຂອງພວກ
ເຂົາ,ພວກເຂົາຈະເກັບກ່ຽວຄວາມພິນາດ;
ເພາະພວກເຂົາຍອມຕົວໃຫ້ກັບມານແລະ
ເລືອກເອົາວຽກງານແຫ່ງຄວາມມືດແທນ
ຄວາມສະຫວ່າງ,ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຕ້ອງ
ລົງໄປສູ່ຂ ນະລົກ.
26 11 ເພາະພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະບໍ່ກ ພະຍາຍາມກັບມະນຸດສະເໝີ
ໄປ.ແລະເວລາພຣະວິນຍານເຊົາພະຍາ
ຍາມກັບມະນຸດເມື່ອນັ້ນຄວາມພິນາດອັນ
ວ່ອງໄວຍ່ອມມາເຖິງ,ແລະນີ້ເຮັດໃຫ້ຈິດ
ວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າໂສກເສົ້າ.
26 12 ແລະຄື ກັນກັບຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າ
ແລ້ວກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ກ ຊາວຢິວຂ ຮັບ
ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຄືຄ ພຣະຄຣິດອົງແທ້ຈິງ,
ມັນຈຶ່ງຈ�ເປັນທີ່ຄົນຕ່າງຊາດຕ້ອງຮັບຮູ້ຄື
ກັນວ່າພຣະເຢຊູຄືພຣະຄຣິດພຣະເຈົ້າຜູ້
ສະຖິດນິລັນດອນ;
26 13 ແລະວ່າພຣະອົງຈະສະແດງພຣະ
ອົງເອງໃຫ້ປະຈັກແກ່ຄົນທັງໝົດທີ່ເຊື່ອໃນ

ພຣະອົງໂດຍອ�ນາດຂອງກ ພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແກ່ທຸກປະຊາຊາດ,
ທຸກຕະກຸນ,ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄົນ
ທັງປວງໂດຍການເຮັດສິ່ງມະຫັດສະຈັນ,
ເຄື່ອງໝາຍ,ແລະການແປກປະຫລາດອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນບັນດາລູກຫລານມະນຸດຕາມ
ສັດທາແຂອງພວກເຂົາ.
26 14 ແຕ່ ຈົ່ງເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າທ�ນາຍຕໍ່
ພວກທ່ານກ່ຽວກັບກ ຍຸກສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບ
ວັນທີ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຂ ນ�ສິ່ງເຫລົ່າ
ນີ້ອອກມາໃຫ້ລູກຫລານມະນຸດ.
26 15 ແລະຫລັງຈາກນີ້ລູກຫລານຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າແລະລູກຫລານຂອງອ້າຍນ້ອງ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນຄວາມ
ບໍ່ເຊື່ອຖື,ແລະຈະຖືກຄົນຕ່າງຊາດລົງທັນ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຫລັງຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈະຕັ້ງຄ້າຍໂດຍອ້ອມຮອບເພື່ອຕໍ່ຕ້ານ
ພວກເຂົາແລະຈະອ້ອມຮອບພວກເຂົາ
ດ້ວຍພູແລະສ້າງປ້ອມຕໍ່ຕ້ານພວກເຂົາ,
ແລະຫລັງຈາກພວກເຂົາຈະຖືກເອົາລົງໄປ
ຢູ່ໃນພື້ນດິນຈົນວ່າພວກເຂົາຢູ່ບໍ່ໄດ້,ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມຄ�ເວົ້າຂອງຄົນຊອບທ�ຈະ
ຖືກບັນທຶກໄວ້ແລະຄ�ອະທິຖານຂອງຄົນ
ທີ່ຊື່ສັດຈະຖືກໄດ້ຍິນ,ແລະຄົນທັງຫລາຍ
ທີ່ເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຈະບໍ່ຖືກ
ລືມ.
26 16 ເພາະຄົນທີ່ຈະຖືກທ�ລາຍຈະກ ເວົ້າ
ກັບພວກເຂົາຈາກພື້ນດິນ,ແລະຄ�ເວົ້າ
ຂອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນຈະຄ່ອຍດັງຂຶ້ນມາຈາກ
ຂີ້ຝຸ່ນ,ແລະສຽງຂອງພວກເຂົາຈະເປັນຄື

 9ງ 1ນຟ12:11–12;
3ນຟ27:30–32.

 ຈແອວ45:10–12;
ຮລມ13:9–10.

 10ກແອວ45:9–14;
ມມ8:1–9.

 ຂຄມພນະລົກ.

 11ກອທ2:15.
 12ກ2ນຟ30:7;

ມມ5:14.
ຄມພຊາວຢິວ.

 ຂ2ນຟ25:18.
 ຄມມ3:21.
 13ກຄມພພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.

 14ກຄມພຍຸກສຸດທ້າຍ.
 ຂຄມພການຟື້ນຟູ

ພຣະກິດຕິຄຸນ.
 16ກອຊຢ29:4;

ມຣນ10:27;
ມຊ7:62.
ຄມພພຣະຄ�ພີມໍມອນ.
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ກັບຄົນທີ່ມີວິນຍານອັນຄຸ້ນເຄີຍ;ເພາະອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະປະທານອ�ນາດໃຫ້
ເຂົາເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ສື່ມໃສ່ຫູກ່ຽວກັບພວກ
ເຂົາຄືກັບວ່າມັນຂຶ້ນມາຈາກພື້ນດິນ;ແລະ
ຄ�ເວົ້າຂອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນຈະສື່ມຈາກຂີ້
ຝຸ່ນ.
26 17 ເພາະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງ
ນີ້:ພວກເຂົາຈະກ ບັນທຶກເລື່ອງທີ່ຈະຖືກ
ເຮັດຂຶ້ນໃນບັນດາພວກເຂົາແລະມັນຈະ
ຖືກບັນທຶກແລະຜະນຶກໄວ້ໃນໜັງສືເຫລັ້ມ
ໜຶ່ງ,ແລະຄົນທີ່ເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນຄວາມບໍ່
ເຊື່ອຖືຈະບໍ່ໄດ້ມັນ,ເພາະພວກເຂົາຂ ພະ
ຍາຍາມທ�ລາຍສິ່ງຂອງຂອງພຣະເຈົ້າ.
26 18ດັ່ງນັ້ນ,ຄືກັນກັບຄົນທີ່ຖືກທ�ລາຍ
ຍ່ອມຖືກທ�ລາຍຢ່າງວ່ອງໄວແລະຝູງຊົນ
ທີ່ເປັນຕາໜ້າຢ້ານຂອງພວກເຂົາຈະເປັນ
ຄືກັນກັບກ ຂີ້ແກບທີ່ໝົດໄປ—ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:ມັນຈະ
ໄປໃນທັນໃດຢ່າງວ່ອງໄວ—
26 19 ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື,ຄົນ
ທີ່ເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຈະຖືກມື
ຂອງຄົນຕ່າງຊາດກ ລົງທັນ.
26 20 ແລະຄົນ ຕ່ າງ ຊາດເປັ່ງສຽງດ້ວຍ
ກ ຄວາມທະນົງຕົວໃນສາຍຕາຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະຂ ເຕະສະດຸດເພາະຄວາມຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຂອງສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຕະຄ ສະ
ດຸດ,ຄືພວກເຂົາສ້າງງ ສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ພວກເຂົາຍັງບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ອ�ນາດແລະສິ່ງ
ມະຫັດສະຈັນຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະສິດ

ສອນເຖິງຈ ປັນຍາຂອງຕົນເອງ,ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະຫາຜົນປະໂຫຍດແລະບົດຢ�ຢີ
ສ ໜ້າຂອງຄົນຍາກຈົນ.
26 21 ແລະມີ ສາດສະໜາຈັກອັນຫລວງ
ຫລາຍຖືກສ້າງຂຶ້ນຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດກ ການ
ອິດສາບັງບຽດ,ການຜິດຖຽງກັນແລະ
ເຈດຕະນາຮ້າຍ.
26 22 ແລະມີ ກ ການມົ້ວສຸມລັບອີກ, ເຖິງ
ແມ່ນຄືກັນກັບໃນສະໄໝບູຮານຕາມການ
ມົ້ວສຸມຂອງມານເພາະມັນເປັນຜູ້ສ້າງສິ່ງ
ທັງໝົດນີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນຜູ້ສ້າງການ
ຄາດຕະກ�ແລະວຽກງານແຫ່ງຄວາມມືດ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະມັນຈະລາກຄໍພວກນັ້ນ
ໄປດ້ວຍເຊືອກປ່ານຈົນວ່າຜູກພວກນັ້ນໄວ້
ດ້ວຍເຊືອກອັນໝັ້ນຂອງມັນຕະຫລອດໄປ.
26 23 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າກັບພວກ
ທ່ານວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ທ�ງານ
ໃນຄວາມມືດ.
26 24ພຣະອົງຍ່ອມຈະບໍ່ກະທ�ສິ່ງໃດນອກ
ຈາກມັນຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດແກ່ໂລກ;
ເພາະພຣະອົງກ ຮັກໂລກຈົນຍອມສະລະ
ຊີວິດຂອງພຣະອົງເພື່ອຈະໄດ້ພາມະນຸດ
ຂ ທັງປວງມາຫາພຣະອົງ.ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະອົງ
ຈຶ່ງບໍ່ບັນຊາຜູ້ໃດວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ
ສ່ວນຄວາມລອດຈາກພຣະອົງ.
26 25 ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ຮ້ອງບອກຜູ້ໃດບໍ
ວ່າ:ຈົ່ງໄປຈາກເຮົາ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ເວົ້າກັບພວກທ່ານວ່າບໍ່ເລີຍ;ແຕ່ພຣະອົງ
ກ່າວວ່າ:ເຈົ້າທັງຫລາຍທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນ

 17ກ2ນຟ29:12.
 ຂອນ1:14.
 18ກມມ5:16–18.
 19ກ3ນຟ16:8–9;20:27–28.
 20ກຄມພຈອງຫອງ,

ຄວາມຈອງຫອງ.
 ຂ1ນຟ13:29,34.

ຄມພປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,
ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.

 ຄອຊກ14:4.
 ງ 1ນຟ14:10;22:23;

ມມ8:28.
 ຈ 2ນຟ9:28;

ມມ9:7–8.

 ສອຊຢ3:15;
2ນຟ13:15.

 21ກຄມພອິດສາ.
 22ກຄມພການມົ້ວສຸມລັບ.
 24ກຢຮ3:16.
 ຂ3ນຟ27:14–15.
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ໂລກຈົ່ງກ ມາຫາເຮົາເຖີດ,ຈົ່ງຂ ຊື້ນົມແລະ
ນ�ເຜິ້ງໂດຍປາດສະຈາກເງິນແລະປາດ
ສະຈາກລາຄາ.
26 26 ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງບັນຊາໃຫ້ຜູ້ໃດບໍວ່າ
ພວກເຂົາຄວນອອກຈາກທ�ມະສາລາຫລື
ອອກຈາກສະຖານທີ່ນະມັດສະການ?ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານວ່າ,ບໍ່
ເລີຍ.
26 27ພຣະອົງໄດ້ບັນຊາໃຫ້ຜູ້ໃດບໍວ່າ
ພວກເຂົາບໍ່ຄວນຮັບສ່ວນກ ຄວາມລອດ
ຈາກພຣະອົງ? ຈົ່ ງເບິ່ງ ຂ້າ ພະເຈົ້າເວົ້າ
ກັບພວກທ່ານວ່າ, ບໍ່ ເລີຍ;ແຕ່ພຣະອົງ
ຂ ປະທານໃຫ້ມະນຸດທັງປວງລ້າໆ;ແລະ
ພຣະອົງບັນຊາຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງວ່າພວກ
ເຂົາຄວນຊັກຊວນມະນຸດທັງປວງໃຫ້ມາ
ເຖິງຄ ການກັບໃຈ.
26 28 ຈົ່ງ ເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາ
ຜູ້ໃດບໍວ່າພວກເຂົາບໍ່ຄວນຮັບສ່ວນພຣະ
ກະລຸນາທິຄຸນຂອງພຣະອົງ?ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າ
ພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານວ່າ,ບໍ່ເລີຍ;ແຕ່
ມະນຸດກ ທັງປວງມີສິດເທົ່າທຽມກັນແລະບໍ່
ມີໃຜຖືກຫ້າມ.
26 29ພຣະອົງໄດ້ບັນຊາວ່າຈະບໍ່ມີກ ການ
ຫລອກລວງຂອງປະໂລຫິດ,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,
ການຫລອກລວງຂອງປະໂລຫິດຄືມະນຸດ
ສັ່ງສອນແລະຕັ້ງຕົນເອງຂຶ້ນເປັນແສງສະ
ຫວ່າງໃຫ້ໂລກເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຫາ
ຜົນປະໂຫຍດແລະຂ ສັນລະເສີນຂອງທາງ
ໂລກ;ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມເພື່ອ
ຄວາມຜາສຸກຂອງຊີໂອນ.

26 30 ຈົ່ ງ ເ ບິ່ງ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຫ້າມສິ່ງ
ນີ້;ດັ່ງນັ້ນ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງປະທານ
ພຣະບັນຍັດໄວ້ຂໍ້ໜຶ່ງວ່າມະນຸດທັງປວງ
ຄວນມີກ ຄວາມໃຈບຸນຊຶ່ງຄວາມໃຈບຸນ
ຄືຂ ຄວາມຮັກ.ແລະຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່
ມີຄວາມໃຈບຸນພວກເຂົາກໍບໍ່ເປັນອັນໃດ
ເລີຍ.ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກພວກເຂົາມີຄວາມ
ໃຈບຸນພວກເຂົາຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ຄົນງານໃນ
ຊີໂອນຕາຍ.
26 31 ແຕ່ຄົນງານໃນກ ຊີໂອນຈະເຮັດການ
ເພື່ອຊີໂອນ;ເພາະຖ້າຫາກພວກເຂົາເຮັດ
ການເພື່ອຂ ເງິນພວກເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍ.
26 32 ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ກ ບັນຊາວ່າມະນຸດຈະບໍ່ເຮັດການ
ຄາດຕະກ�;ວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ຕົວະ;ວ່າ
ພວກເຂົາຈະບໍ່ ລັກ;ວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່
ກ່າວພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ
ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາຂ ໄປໃນທາງ
ທີ່ຜິດ;ວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ອິດສາ;ວ່າພວກ
ເຂົາຈະບໍ່ມີເຈດຕະນາຮ້າຍ;ວ່າພວກເຂົາ
ຈະບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ;ວ່າພວກເຂົາຈະ
ບໍ່ທ�ການໂສເພນີ;ແລະວ່າພວກເຂົາຈະ
ບໍ່ເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເລີຍ;ເພາະວ່າຜູ້ໃດທີ່
ເຮັດຈະຕ້ອງຕາຍ.
26 33 ເພາະວ່າຄວາມອະທ�ເຫລົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້
ມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເລີຍ;ເພາະພຣະ
ອົງກະທ�ແຕ່ສິ່ງທີ່ດີໃນບັນດາລູກຫລານ
ມະນຸດ;ແລະພຣະອົງບໍ່ກະທ�ສິ່ງໃດເລີຍ
ນອກຈາກມັນຈະແຈ່ມແຈ້ງຕໍ່ລູກຫລານ
ມະນຸດ;ແລະພຣະອົງຈະເຊື້ອເຊີນເຂົາທັງ

 25ກແອວ5:33–35;
3ນຟ9:13–14.

 ຂອຊຢ55:1–2.
 27ກຄມພລອດ,ຄວາມລອດ.
 ຂອຟຊ2:8;

2ນຟ25:23.
 ຄຄມພກັບໃຈ,ການກັບໃຈ.

 28ກຣມ2:11;
1ນຟ17:33–35.

 29ກຄມພການຫລອກລວງ
ຂອງປະໂລຫິດ.

 ຂຄພ121:34–37.
 30ກມຣນ7:47–48.

ຄມພໃຈບຸນ,ຄວາມໃຈບຸນ.

 ຂຄມພຮັກ,ຄວາມຮັກ.
 31ກຄມພຊີໂອນ.
 ຂຢຄ2:17–19;

ຄພ11:7;38:39.
 32ກຄມພພຣະບັນຍັດ

ຂອງພຣະເຈົ້າ.
 ຂຄມພຄ�ຫຍາບຄາຍ.
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ໝົດໃຫ້ເຂົ້າມາຫາພຣະອົງ;ແລະຮັບສ່ວນ
ພຣະກະລຸນາທິຄຸນ ຂອງ ພຣະອົງ; ແລະ
ພຣະອົງບໍ່ກ ປະຕິເສດຜູ້ໃດທີ່ມາຫາພຣະ
ອົງເລີຍ ,ບໍ່ວ່າດ�ແລະຂາວ,ຂ້າທາດ
ແລະຜູ້ ເປັນອິດສະລະ,ຊາຍແລະຍິງ;
ແລະພຣະອົງລະນຶກເຖິງຂ ຄົນທີ່ບໍ່ມີສາດ
ສະໜານ�ອີກ;ແລະຄ ທຸກຄົນເທົ່າທຽມ
ກັນໝົດສ�ລັບພຣະເຈົ້າ,ທັງຊາວຢິວແລະ
ຄົນຕ່າງຊາດ.

ບົດທີ27

ຄວາມມືດແລະການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ
ຈະປົກຄຸມແຜ່ນດິນໂລກໃນຍຸກສຸດທ້າຍ—
ພຣະຄ�ພີມໍມອນຈະອອກມາ—ພະຍານ
ສາມຄົນຈະເປັນພະຍານເຖິງພຣະຄ�ພີ
ນີ້—ຜູ້ ທີ່ ມີການສຶກສາຈະເວົ້າວ່າລາວບໍ່
ສາມາດອ່ານພຣະຄ�ພີຊຶ່ງຜະນຶກໄວ້ນີ້—
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະທ�ງານແປກປະຫລາດ
ແລະອັດສະຈັນ—ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ
29.ປະມານ559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

27 1ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນກ ຍຸກສຸດທ້າຍຫລືໃນ
ຍຸກຂອງຄົນຕ່າງຊາດ—ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງປະຊາຊາດທັງໝົດຂອງຄົນຕ່າງຊາດ
ແລະຊາວຢິວ,ທຸກຄົນທີ່ຈະມາຫາແຜ່ນ
ດິນນີ້ແລະຄົນທີ່ຈະຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອື່ນ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນໃນທົ່ວແຜ່ນດິນຂອງແຜ່ນ
ດິນໂລກ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາຈະເມົາດ້ວຍ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງ
ນາໆປະການ—
27 2ແລະເມື່ອມື້ນັ້ນມາເຖິງຈອມໂຍທາຈະ
ສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາດ້ວຍສຽງ

ຟ້າຮ້ອງແລະແຜ່ນດິນໄຫວ,ແລະດ້ວຍ
ສຽງກຶກກ້ອງຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ,ດ້ວຍລົມພະ
ຍຸ,ແລະດ້ວຍພະຍຸຝົນຟ້າຄະນອງ,ແລະ
ກ ແປວໄຟທີ່ຈະເຜົາຜານ.
27 3ແລະກ ປະຊາຊາດທັງໝົດທີ່ຂ ຕໍ່ສູ້ກັບ
ຊີໂອນແລະເຮັດໃຫ້ມັນເດືອດຮ້ອນຈະ
ເປັນຄືກັນກັບຄວາມຝັນຂອງພາບນິມິດໃນ
ຕອນກາງຄືນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະບັງເກີດ
ຂຶ້ນກັບພວກເຂົາຈະເປັນດັ່ງຄົນຫິວໂຫຍ
ທີ່ຝັນໄປ,ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງເຂົາໄດ້ກິນແຕ່ເມື່ອ
ເຂົາຕື່ນຂຶ້ນແລ້ວຈິດວິນຍານຂອງເຂົາຈະ
ວ່າງເປົ່າຫລືຄືກັນກັບຄົນຫິວນ�ທີ່ຝັນໄປ,
ແລະຈົ່ງເບິ່ງເຂົາໄດ້ດື່ມແຕ່ເມື່ອເຂົາຕື່ນ
ຂຶ້ນແລ້ວ,ເຂົາຈະເຫັນວ່າເຂົາອ່ອນເພຍ
ແລະຈິດວິນຍານຂອງເຂົາມີຄວາມຫິວ
ໂຫຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນຝູງຊົນຂອງປະຊາ
ຊາດທັງໝົດທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບພູຊີໂອນຈະເປັນເຊັ່ນ
ນັ້ນ.
27 4 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ເຈົ້າທັງຫລາຍທີ່ສ້າງ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ຈົ່ງຫ້າມຕົນເອງແລະປະ
ຫລາດໃຈເພາະເຈົ້າຈະຮ້ອງອອກມາແລະ
ຮ້ອງໄຫ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຈົ້າຈະເມົາແຕ່ບໍ່
ແມ່ນດ້ວຍເຫລົ້າອະງຸ່ນ,ເຈົ້າຈະໂຊເຊແຕ່
ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍເຄື່ອງທີ່ມຶນເມົາ.
27 5 ເພາະ ຈົ່ງ ເບິ່ ງ ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ຖອກວິນຍານແຫ່ງການນອນຫລັບໃຫ້ເຈົ້າ.
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າຫລັບຕາແລະເຈົ້າປະຕິ
ເສດສາດສະດາ,ແລະພຣະອົງໄດ້ປິດບັງ
ຜູ້ປົກຄອງຂອງເຈົ້າແລະຜູ້ພະຍາກອນໄວ້
ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງເຈົ້າ.
27 6ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະນ�ເອົາຂໍ້ຄວາມຂອງ

 33ກກຈກ10:9–35,44–45.
 ຂແອວ26:37.
 ຄຣມ2:11;

1ນຟ17:35.

271ກຄມພຍຸກສຸດທ້າຍ.
 2ກອຊຢ24:6;66:15–16;

ຢຄ6:3;
3ນຟ25:1.

 3ກອຊຢ29:7–8.
 ຂ1ນຟ22:14.
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ກ ໜັງສືເຫລັ້ມໜຶ່ງມາຫາຂ ເຈົ້າແລະມັນຈະ
ເປັນຂໍ້ຄວາມຂອງຄົນຊຶ່ງລ່ວງລັບໄປແລ້ວ.
27 7ແລະຈົ່ງເບິ່ງໜັງສືນັ້ນຈະຖືກກ ຜະ
ນຶກໄວ້ແລະໜັງສືຈະເປັນຂ ການເປີດເຜີຍ
ຈາກພຣະເຈົ້າ ,ນັບຕັ້ງ ແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນ
ຂອງໂລກເຖິງຄ ການສິ້ນສຸດຂອງມັນ.
27 8ດັ່ງນັ້ນ,ຍ້ອນສິ່ງຊຶ່ງຖືກກ ຜະນຶກໄວ້
ແລ້ວ ຈຶ່ ງຂ ຈະບໍ່ມອບສິ່ງ ຊຶ່ງຖືກຜະນຶກ
ໄວ້ໃຫ້ໃນວັນແຫ່ງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະ
ຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງຜູ້ຄົນ.ດັ່ງນັ້ນໜັງ
ສືຈະໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ຈາກພວກເຂົາ.
27 9ແຕ່ ຈະມອບໜັງ ສືໃຫ້ກ ຊາຍຜູ້ໜຶ່ງ
ແລະເຂົາຈະມອບຂໍ້ຄວາມໃນໜັງສືຊຶ່ງ
ເປັນຂໍ້ຄວາມຂອງຄົນທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວສູ່
ພື້ນດິນ,ແລະລາວຈະມອບຂໍ້ຄວາມນີ້ໃຫ້
ຂ ອີກຜູ້ໜຶ່ງ;
27 10 ແຕ່ຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກຜະນຶກໄວ້ລາວຈະ
ບໍ່ມອບໃຫ້ແລະລາວຈະບໍ່ມອບໜັງສືໃຫ້
ເພາະໜັງສືຈະຖືກຜະນຶກໄວ້ໂດຍອ�ນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະການເປີດເຜີຍຊຶ່ງຖືກ
ຜະນຶກໄວ້ຈະໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ໃນໜັງສືຈົນ
ເຖິງເວລາອັນເໝາະສົມຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ທີ່ມັນຈະອອກມາ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນ
ຈະເປີດເຜີຍເລື່ອງທັງໝົດນັບຕັ້ງແຕ່ການ
ວາງຮາກຖານຂອງໂລກຈົນເຖິງການສິ້ນ
ສຸດຂອງມັນ.
27 11 ແລະ ວັນນັ້ນຈະມາເຖິງ ເມື່ອຈະ
ອ່ານຂໍ້ຄວາມໃນໜັງສືຊຶ່ງຖືກຜະນຶກໄວ້
ເທິງຫລັງຄາເຮືອນແລະຈະອ່ານມັນໂດຍ

ອ�ນາດຂອງພຣະຄຣິດ;ແລະທຸກເລື່ອງ
ຈະ ຖືກ  ກ ເປີດ ເຜີຍຕໍ່ ລູກຫລານມະນຸດ
ແລະຊຶ່ງເຄີຍເປັນຢູ່ມາແລ້ວໃນບັນດາລູກ
ຫລານມະນຸດ,ແລະເຄີຍເປັນຢູ່ຈົນເຖິງທີ່
ສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ.
27 12ດັ່ງນັ້ນ,ໃນມື້ນັ້ນເມື່ອຈະມອບໜັງສື
ໃຫ້ຊາຍຜູ້ນັ້ນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າເຖິງ,ໜັງສື
ຈະຖືກເຊື່ອງໄວ້ໃຫ້ພົ້ນຈາກສາຍຕາຂອງ
ໂລກ,ເພື່ອຈະບໍ່ໃຫ້ມີສາຍຕາຂອງຜູ້ໃດ
ເຫັນນອກຈາກກ ພະຍານຂ ສາມຄົນຈະ
ເຫັນໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້ານອກ
ເໜືອຈາກຄົນທີ່ ຈະໄດ້ ຮັບມອບໜັງສື;
ແລະພວກເຂົາຈະໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງຄວາມ
ຈິງຂອງໜັງສືແລະສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນ.
27 13 ແລະບໍ່ ມີ ຜູ້ ອື່ນທີ່ຈະເຫັນມັນນອກ
ຈາກບໍ່ເທົ່າໃດຄົນຕາມພຣະປະສົງຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອສະແດງປະຈັກພະຍານ
ເຖິງພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງຕໍ່ລູກຫລານ
ມະນຸດເພາະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ
ວ່າຂໍ້ຄວາມຂອງຄົນຊື່ສັດຈະເວົ້າຄືກັບວ່າ
ອອກມາກ ຈາກຄົນຕາຍ.
27 14 ດັ່ງນັ້ນ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເລີ່ມ
ນ�ເອົາຂໍ້ຄວາມໃນໜັງສືອອກມາ;ແລະ
ດ້ວຍປາກຂອງພະຍານຫລາຍປາກເທົ່າທີ່
ພຣະອົງເຫັນວາ່ດີພຣະອົງຈະສະຖາປະນາ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງໄວ້;ແລະວິບັດແກ່
ຄົນທີ່ກ ປະຕິເສດພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ!
27 15 ແຕ່ ຈົ່ງເບິ່ງ , ເຫດການຈະບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະກ່າວກັບຜູ້ທີ່

 6ກ2ນຟ26:16–17;29:12.
ຄມພພຣະຄ�ພີມໍມອນ.

 ຂຈຣ1:2;
ມມ5:12–13.

 7ກອຊຢ29:11–12;
ອທ3:25–27;4:4–7.

 ຂມຊຢ8:19.
 ຄອທ13:1–12.
 8ກອທ5:1.

 ຂ3ນຟ26:9–12;
ອທ4:5–6.

 9ກຄພ17:5–6.
 ຂຈສ—ປ1:64–65.
 11ກລກ12:3;

ມມ5:8;
ຄພ121:26–31.

 12ກພບຍ19:15.
 ຂ2ນຟ11:3;

ອທ5:2–4;
ຄພ5:11,15;17:1.

 13ກ2ນຟ3:19–20;
33:13–15;
ມຣນ10:27.

 14ກ2ນຟ28:29–30;
ອທ4:8.
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ພຣະອົງຈະມອບໜັງສືໃຫ້ວ່າ:ຈົ່ງນ�ເອົາຂໍ້
ຄວາມນີ້ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກຜະນຶກໄວ້ແລະມອບ
ໃຫ້ຄົນອີກຄົນໜຶ່ງ,ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ສະແດງ
ໃຫ້ຄົນທີ່ມີການສຶກສາເບິ່ງໂດຍກ່າວວ່າ:
ຂໍໃຫ້ທ່ານກ ອ່ານເລື່ອງນີ້ເບິ່ງດູແລະຄົນທີ່
ມີການສຶກສາຈະບອກວ່າ:ຈົ່ງນ�ເອົາໜັງສື
ມາແລ້ວເຮົາຈະອ່ານມັນ.
27 16 ແລະບັດນີ້,ເພາະວ່າການຍ້ອງຍໍສັນ
ລະເສີນຂອງໂລກແລະເພື່ອຫາກ ຜົນປະ
ໂຫຍດເຂົາຈະກ່າວເຊັ່ນນີ້ແລະບໍ່ແມ່ນ
ເພື່ອລັດສະໝີພາບຂອງພຣະເຈົ້າ.
27 17 ແລະຊາຍຜູ້ນັ້ນຈະກ່າວອີກວ່າ:ຂ້າ
ພະເຈົ້າຈະນ�ເອົາໜັງສືມາບໍ່ໄດ້ເພາະມັນ
ຖືກຜະນຶກໄວ້ແລ້ວ.
27 18 ເມື່ອນັ້ນຄົນມີການສຶກສາຈະເວົ້າວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າອ່ານມັນບໍ່ໄດ້.
27 19ດັ່ງນັ້ນເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື,
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະມອບໜັງສືແລະຂໍ້
ຄວາມທີ່ມີຢູ່ໃນນັ້ນໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ມີການສຶກ
ສາອີກ;ແລະຊາຍຄົນທີ່ບໍ່ມີການສຶກສາຈະ
ເວົ້າວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີການສຶກສາ.
27 20 ເມື່ອນັ້ນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະກ່າວ
ກັບລາວວ່າ:ຄົນມີການສຶກສາຈະອ່ານມັນ
ບໍ່ໄດ້ເພາະວ່າເຂົາປະຕິເສດມັນ,ແລະ
ເຮົາສາມາດທ�ງານຂອງເຮົາໄດ້;ດັ່ງນັ້ນ
ເຈົ້າຈົ່ງອ່ານຂໍ້ຄວາມທີ່ເຮົາຈະໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ.
27 21 ກ ຢ່າໄດ້ແຕະຕ້ອງເລື່ອງທີ່ຜະນຶກໄວ້
ເພາະເຮົາຈະນ�ເອົາມັນອອກມາໃນເວລາ
ອັນເໝາະສົມຂອງເຮົາເອງ;ເພາະເຮົາຈະ
ສະແດງໃຫ້ລູກຫລານມະນຸດເຫັນວ່າເຮົາ

ສາມາດທ�ງານຂອງເຮົາເອງໄດ້.
27 22ດັ່ງນັ້ນ,ເມື່ອເຈົ້າອ່ານຂໍ້ຄວາມຂອງ
ເຮົາທີ່ສັ່ງເຈົ້າໄວ້ແລະໄດ້ຮັບກ ພະຍານ
ຊຶ່ງເຮົາສັນຍາຈະໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ,ເມື່ອນັ້ນເຈົ້າ
ຈົ່ງຜະນຶກໜັງສືໄວ້ອີກ,ແລະເຊື່ອງມັນໄວ້
ກັບເຮົາເພື່ອຈະໄດ້ຮັກສາຂໍ້ຄວາມຊຶ່ງເຈົ້າ
ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອ່ານຈົນວ່າຕາມປັນຍາຂອງ
ເຮົາເອງຈະເຫັນສົມຄວນທີ່ຈະເປີດເຜີຍ
ທຸກຢ່າງແກ່ລູກຫລານມະນຸດ.
27 23 ເ ພ າ ະ ຈົ່ ງ ເ ບິ່ງ, ເຮົາຄືພຣະເຈົ້າ;
ແລະເຮົາຄືພຣະເຈົ້າແຫ່ງກ ສິ່ງມະຫັດ
ສະຈັນ;ແລະເຮົາຈະສະແດງແກ່ໂລກວ່າ
ເຮົາຂ ເໝືອນກັບເຊັ່ນມື້ວານນີ້,ມື້ນີ້,ແລະ
ຕະຫລອດການນອກຈາກຈະຄ ເປັນຕາມ
ສັດທາຂອງລູກຫລານມະນຸດ.
27 24 ແລະ  ເຫດ ການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະກ່າວກັບລາວຊຶ່ງຈະ
ອ່ານຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະມອບໃຫ້ລາວວ່າ:
27 25 ກ ຕາບເທົ່າທີ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້ເຂົ້າມາໃກ້
ເຮົາດ້ວຍປາກຂອງພວກເຂົາ,ແລະຂ ໃຫ້
ກຽດເຮົາດ້ວຍຮິມສົບຂອງພວກເຂົາ,ແຕ່
ໃຈຂອງພວກເຂົາຫ່າງໄກຈາກເຮົາ,ແລະ
ຄວາມຢ້ານກົວຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ເຮົາຖືກ
ສິດສອນໂດຍຄ ກົດເກນຂອງມະນຸດ—
27 26ສະນັ້ນ,ເຮົາຈະເລີ່ມເຮັດກ ສິ່ງອັດ
ສະຈັນກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້ອີກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຂ ງານແປກປະຫລາດແລະອັດສະຈັນ,ປັນ
ຍາຂອງຄົນທີ່ມີປັນຍາຂອງເຂົາຈະພິນາດ
ໄປ,ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈ
ຈະຖືກປິດບັງໄວ້.

 15ກອຊຢ29:11–12;
ຈສ—ປ1:65.

 16ກຄມພການຫລອກລວງ
ຂອງປະໂລຫິດ.

 21ກອທ5:1.
 22ກຄມພພະຍານຂອງ

ພຣະຄ�ພີມໍມອນ.

 23ກຄມພມະຫັດສະຈັນ,
ການມະຫັດສະຈັນ.

 ຂຮຣ13:8.
 ຄຮຣ11;

ອທ12:7–22.
 25ກອຊຢ29:13.
 ຂມທ15:8.

 ຄ2ນຟ28:31.
 26ກ1ນຟ22:8;

2ນຟ29:1–2.
ຄມພການຟື້ນຟູ
ພຣະກິດຕິຄຸນ.

 ຂອຊຢ29:14;
2ນຟ25:17.
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27 27 ແລະກ ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມຢ່າງ
ໜັກເພື່ອເຊື່ອງແຜນຂອງເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ!ແລະວຽກງານຂອງເຂົາຢູ່
ໃນຄວາມມືດ;ແລະເຂົາເວົ້າວ່າ:ຜູ້ໃດຈະ
ເຫັນເຮົາແລະຜູ້ໃດຈະຮູ້ຈັກເຮົາ?ແລະ
ເຂົາເວົ້າອີກວ່າ:ການປີ້ນເລື່ອງຂອງເຈົ້າ
ຈະຖືກຖືວ່າເປັນດິນດາກຂ ຂອງຊ່າງປັ້ນ
ໝໍ້ຢ່າງແນ່ນອນ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຈອມໂຍທາ
ໄດ້ກ່າວວ່າ,ເຮົາຈະສະແດງແກ່ພວກເຂົາ
ວ່າເຮົາຮູ້ຈັກການກະທ�ຂອງພວກເຂົາທັງ
ໝົດເພາະສິ່ງຂອງຈະກ່າວເຖິງຄົນທີ່ເຮັດ
ມັນຂຶ້ນບໍວ່າເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດມັນຂຶ້ນມາ?ຫລື
ສິ່ງທີ່ໃສ່ຂອບໄວ້ຈະກ່າວເຖິງຜູ້ທີ່ໃສ່ຂອບ
ມັນບໍວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຍັງໝົດ?
27 28 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວວ່າ:
ເຮົາຈະສະແດງໃຫ້ລູກຫລານມະນຸດເຫັນ
ວ່າຍັງອີກບໍ່ດົນເລບານອນຈະຖືກປ່ຽນ
ເປັນທົ່ງອັນອຸດົມສົມບູນ;ເພາະທົ່ງອັນອຸ
ດົມສົມບູນຈະເປັນປ່າໄມ້.
27 29 ກ ແລະໃນມື້ນັ້ນຄົນຫູໜວກຈະໄດ້
ຍິນຂໍ້ຄວາມຈາກໜັງສືແລະຄົນຕາບອດ
ຈະຫລຽວເຫັນຈາກການປິດບັງແລະຈາກ
ຄວາມມືດ.
27 30 ແລະ ກ ຄົນອ່ອນໂຍນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ
ແລະຂ ຄວາມສຸກຂອງພວກເຂົາຈະຢູ່ໃນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະຄົນທຸກຍາກໃນບັນ
ດາມະນຸດຈະປິຕິຍິນດີໃນພຣະຜູ້ບໍລິສຸດ
ຂອງອິດສະຣາເອນ.
27 31 ເພາະແນ່ນອນຄືຕາບໃດທີ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຊົງພຣະຊົນຢູ່ກ ຄົນທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ
ຈະສູນຫາຍໄປແລະຄົນມັກເຍາະເຍີ້ຍຈະ

ໝົດໄປ,ແລະຄົນທັງປວງທີ່ຫາໂອກາດ
ກະທ�ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຈະຖືກຕັດອອກ;
27 32 ກ ຜູ້ທີ່ໃສ່ຄວາມຄົນອື່ນດ້ວຍຖ້ອຍຄ�
ຂອງຕົນ,ແລະວາງບ້ວງໃນຂ ປະຕູເມືອງ
ໄວ້ດັກຜູ້ ກ່າວຕ�ນິແລະຄ ຫັນເອົາສິ່ງທີ່
ທ່ຽງທ�ໄປເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າ.
27 33 ສະນັ້ນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້ໄຖ່ອັບຣາ
ຮາມໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບ
ດັ່ງນີ້:ບັດນີ້,ຢາໂຄບຈະບໍ່ຕ້ອງອັບອາຍອີກ,
ເພາະໜາ້ຂອງພວກເຂົາຈະບໍ່ຊີດລົງ.
27 34 ເພາະເມື່ອພວກເຂົາກ ເຫັນລູກຫລານ
ຂອງພວກເຂົາເປັນຜົນງານຈາກມືຂອງ
ເຮົາໃນທ່າມກາງພວກເຂົາແລ້ວ,ພວກ
ເຂົາຈະເຮັດໃຫ້ພຣະນາມຂອງເຮົາສັກສິດ
ແລະເຮັດໃຫ້ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງຢາໂຄບ
ສັກສິດ,ແລະຈະຢ�ເກງພຣະເຈົ້າຂອງ
ອິດສະຣາເອນ.
27 35ພວກທີ່ກ ເຮັດຜິດທາງວິນຍານຈະມາ
ເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈແລະບັນດາຜູ້ທີ່ຈົ່ມພຶມ
ພ�ຈະໄດ້ຂ ຮຽນຮູ້ຄ�ສອນ.

ບົດທີ28

ສາດສະໜາຈັກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະຖືກສະຖາ
ປະນາຂຶ້ນໃນຍຸກສຸດທ້າຍ—ພວກເຂົາຈະ
ສິດສອນຄ�ສອນທີ່ຜິດ,ບໍ່ມີປະໂຫຍດ,
ແລະໂງ່ ຈ້າ—ຈະມີການປະຖິ້ມຄວາມ
ເຊື່ອຢູ່ທົ່ວໄປຍ້ອນຜູ້ສອນປອມ—ມານຈະ
ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງຄົນໂຫດຮ້າຍ—ມັນຈະສິດ
ສອນຄ�ສອນທີ່ຜິດໃນທຸກວິທີທາງ.ປະ
ມານ559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

 27ກອຊຢ29:15.
 ຂຢມຢ18:6.
 29ກອຊຢ29:18.
 30ກຄມພອ່ອນໂຍນ,

ຄວາມອ່ອນໂຍນ.

 ຂຄພ101:36.
 31ກອຊຢ29:20.
 32ກລກ11:54.
 ຂອມ5:10.
 ຄ2ນຟ28:16.

 34ກອຊຢ29:23–24.
 35ກ2ນຟ28:14;

ຄພ33:4.
 ຂດນອ12:4.
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28 1ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານແລ້ວ
ຕາມທີ່ພຣະວິນຍານບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າ;ດັ່ງ
ນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້ວ່າມັນຕ້ອງເກີດຂຶ້ນ
ຢ່າງແນ່ນອນ.
28 2ແລະ ເລື່ອງຂອງມັນຈະຖືກບັນທຶກ
ອອກຈາກກ ໜັງສືຊຶ່ງຂ ມີຄຸນຄ່າຢ່າງໃຫຍ່
ຫລວງຕໍ່ລູກຫລານມະນຸດ,ແລະໂດຍສະ
ເພາະກັບລູກຫລານຂອງພວກເຮົາ,ຊຶ່ງ
ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ ເຫລືອຢູ່ຂອງເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນ.
28 3 ເພາະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນໃນມື້
ນັ້ນຄືກ ສາດສະໜາຈັກທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈະ
ບໍ່ແມ່ນເພື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແຕ່ລະແຫ່ງ
ຈະກ່າວຕໍ່ຕ້ານຊຶ່ງກັນແລະກັນວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າແລະແຫ່ງອື່ນໆຈະເວົ້າວ່າ:ຂ້າ
ພະເຈົ້າເປັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະ
ທຸກຄົນທີ່ສ້າງສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນທີ່ບໍ່ແມ່ນ
ເພື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເວົ້າດັ່ງນັ້ນ—
28 4ແລະພວກເຂົາຈະຂັດແຍ້ງກັນ;ແລະ
ປະໂລຫິດຂອງພວກເຂົາຈະຂັດແຍ້ງກັນ,
ແລະພວກເຂົາຈະສິດສອນດ້ວຍກ ການ
ຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຂົາ,ແລະປະຕິເສດພຣະ
ວິນຍານບໍລິສຸດທີ່ປະທານການເວົ້າອອກ
ມາ.
28 5ແລະ ພວກ ເຂົາ ຈະ ກ ປະ ຕິ ເສດ
ຂ ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ,ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດ
ຂອງອິດສະຣາເອນແລະພວກເຂົາເວົ້າ
ກັບຜູ້ຄົນວ່າ:ຈົ່ງເຊື່ອຟັງພວກເຮົາ,ແລະ

ພວກທ່ານຈົ່ງຟັງກົດເກນຂອງພວກເຮົາ;
ເພາະຈົ່ ງ ເບິ່ງ ,ທຸກ ມື້ ນີ້ຄ ບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ,
ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະພຣະຜູ້ໄຖ່
ໄດ້ທ�ງານຂອງພຣະອົງແລ້ວ,ແລະພຣະ
ອົງໄດ້ປະທານອ�ນາດຂອງພຣະອົງໃຫ້
ມະນຸດ;
28 6ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກທ່ານຈົ່ງເຊື່ອຟັງກົດເກນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ຖ້າຫາກຜູ້ໃດຈະກ່າວວ່າ
ມີສິ່ງມະຫັດສະຈັນກະທ�ໂດຍພຣະຫັດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລ້ວ,ຢ່າເຊື່ອເຂົາ;
ເພາະທຸກມື້ນີ້ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າແຫ່ງ
ກ ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ;ພຣະອົງໄດ້ທ�ງານ
ຂອງພຣະອົງແລ້ວ.
28 7ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຈະມີຄົນເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍທີ່ຈະເວົ້າວ່າ:ຈົ່ງກ ກິນ,ຈົ່ງ
ດື່ມ,ແລະຈົ່ງມ່ວນຊື່ນເຖີດ,ເພາະວ່າມື້ອື່ນ
ນີ້ພວກເຮົາກໍຈະຕາຍແລ້ວ;ແລະມັນຈະດີ
ສ�ລັບພວກເຮົາ.
28 8ແລະ ຈະມີຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍທີ່ຈະເວົ້າອີກວ່າ:ຈົ່ງກິນ,ຈົ່ງດື່ມ,
ຈົ່ງມ່ວນຊື່ນເຖີດ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຈົ່ງ
ຢ້ານກົວພຣະເຈົ້າ—ພຣະອົງກ ຈະຍອມ
ແກ່ການກະທ�ບາບເລັກໜ້ອຍ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຈົ່ງຂ ຕົວະໜ້ອຍໜຶ່ງ,ຈົ່ງເອົາປຽບຜູ້
ອື່ນເພາະຄ�ເວົ້າຂອງເຂົາ,ຈົ່ງຂຸດຄ ຂຸມດັກ
ເພື່ອນບ້ານ;ບໍ່ມີອັນຕະລາຍແນວໃດໃນ
ການເຮັດສິ່ງນີ້,ແລະຈົ່ງເຮັດສິ່ງທັງໝົດນີ້,
ເພາະມື້ອື່ນພວກເຮົາກໍຈະຕາຍແລ້ວ,ແລະ
ຖ້າຫາກຈະເປັນໄປວ່າພວກເຮົາຜິດ,ພຣະ
ເຈົ້າຈະຕີສອນພວກເຮົາສອງສາມເທື່ອ
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ແລະພາຍຫລັງມາ,ພວກເຮົາກໍຈະລອດຢູ່
ໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
28 9ແທ້ຈິ ງແລ້ວ, ຈະມີຄົນເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍທີ່ ຈະສິດສອນຕາມວິທີນີ້,
ກ ຄ�ສອນຂ ທີ່ຜິດແລະບໍ່ ມີ ປະໂຫຍດ
ແລະໂງ່ຈ້າແລະອວດອົ່ງຢູ່ໃນໃຈຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະຈະພະຍາຍາມຢ່າງໜັກ
ເພື່ອເຊື່ອງແຜນຂອງພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະວຽກງານຂອງພວກ
ເຂົາຈະຢູ່ໃນຄວາມມືດ.
28 10 ແລະກ ເລືອດຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະ
ເຈົ້າຈະຮ້ອງຈາກພື້ນດິນເພື່ອຕໍ່ຕ້ານພວກ
ເຂົາ.
28 11 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາທັງໝົດອອກ
ໄປຈາກກ ທາງແລ້ວ;ພວກເຂົາກັບຂ ເນົ່າ
ເປື່ອຍ.
28 12ຍ້ອນວ່າ ກ ຄວາມທະນົງໃຈ, ແລະ
ຍ້ອນວ່າຜູ້ສອນປອມແລະຄ�ສອນຜິດ,
ສາດສະໜາຈັກຂອງພວກເຂົາຈຶ່ງກັບທຸຈະ
ລິດ,ແລະສາດສະໜາຈັກຂອງພວກເຂົາ
ອວດອ້າງ;ຍ້ອນຄວາມທະນົງໃຈພວກ
ເຂົາຈຶ່ງອວດອົ່ງ.
28 13ພວກເຂົາກ ປຸ້ນຂ ຄົນຍາກຈົນເພາະ
ບ່ອນລີ້ໄພອັນສວຍງາມ;ພວກເຂົາປຸ້ນສະ
ດົມຄົນຍາກຈົນເພາະເສື້ອຜ້າອັນສວຍງາມ
ຂອງພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາຂົ່ມເຫັງຄົນ
ອ່ອນໂຍນແລະຄົນຕ�ຕ້ອຍໃນໃຈ,ຍ້ອນ
ພວກເຂົາຄ ທະນົງໃຈຂອງພວກເຂົາ,ພວກ
ເຂົາຈຶ່ງອວດອົ່ງ.

28 14ພວກເຂົາ ກ ແຂງຄໍແລະຫລຽວໜ້າ
ຂຶ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເພາະຄວາມທະນົງ
ໃຈແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ແລະຄວາມໜ້າ
ກຽດຊັງແລະການໂສເພນີ,ພວກເຂົາຈຶ່ງ
ຂ ຫລົງທາງໄປໝົດນອກຈາກບໍ່ເທົ່າໃດຄົນ,
ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຕິດຕາມທີ່ຖ່ອມຕົວຂອງພຣະ
ຄຣິດ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຂົາຍັງ
ຖືກພາໄປຈົນເຮັດຜິດຫລາຍເທື່ອຍ້ອນວ່າ
ພວກເຂົາຖືກສິດສອນດ້ວຍກົດເກນຂອງ
ມະນຸດ.
28 15 ໂອ້ຄົນກ ສະຫລາດ,ແລະຄົນມີການ
ສຶກສາ,ແລະຄົນຮັ່ງມີທີ່ອວດອົ່ງ,ຍ້ອນ
ຂ ຄວາມທະນົງໃຈຂອງພວກເຂົາ,ແລະຄົນ
ທັງຫລາຍທີ່ສັ່ງສອນຄ�ສອນຜິດ,ແລະ
ຄົນທັງຫລາຍທີ່ ທ�ການໂສເພນີ,ແລະ
ບິດເບືອນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ຄ ວິບັດ,ວິບັດ,ວິບັດແກ່ພວກນັ້ນ,ອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່
ໄດ້ກ່າວໄວ້,ເພາະພວກເຂົາຈະຖືກຊຸກລົງ
ນະລົກ!
28 16ວິບັດແກ່ພວກເຂົາທີ່ກ ຫັນສິ່ງທີ່ທ່ຽງ
ທ�ໄປເພື່ອສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າແລະໝິ່ນປະ
ໝາດສິ່ງທີ່ດີແລະກ່າວວ່າສິ່ງນັ້ນເປັນສິ່ງ
ທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າ!ເພາະມື້ນັ້ນຈະມາເຖິງເມື່ອ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມ
ຜູ້ອາໄສຂອງແຜ່ນດິນໂລກຢ່າງວ່ອງໄວ;
ແລະໃນມື້ນັ້ນເມື່ອພວກເຂົາສຸກຂ ເຕັມ
ທີ່ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລ້ວພວກເຂົາກໍຈະ
ຕາຍ.
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28 17 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ຖ້າຫາກຜູ້ອາໄສຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກຈະກັບໃຈຈ າກຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍແລະຄວາມ ໜ້ າກຽດຊັ ງຂອງຕົນ
ພວກເຂົາຈະບໍ່ຖືກທ�ລາຍ,ຈອມໂຍທາໄດ້
ກ່າວ.
28 18 ແຕ່ຈົ່ງບິ່ງ, ສາດສະໜາຈັກໃຫຍ່
ແລະໜ້າກຽດຊັງນັ້ນແມ່ນກ ໂສເພນີຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດ,ຕ້ອງຂ ພັງທະລາຍ
ລົງສູ່ແຜ່ນດິນແລະການຕົກຂອງມັນຕ້ອງ
ໃຫຍ່ຫລວງ.
28 19 ເພາະວ່າອານາຈັກຂອງມານຕ້ອງ
ກ ສັ່ນສະເທືອນແລະຄົນທີ່ເປັນຂອງມັນ
ຈຶ່ງຈ�ຕ້ອງຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ໄປສູ່ ການກັບ
ໃຈ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຂ ມານຈະຈັບພວກເຂົາ
ໄວ້ດ້ວຍຄ ໂສ້ອັນເປັນນິດຂອງມັນ,ແລະ
ພວກເຂົາຈະຖືກຍຸຍົງໃຫ້ຮ້າຍກາດແລະ
ຕາຍໄປ;
28 20 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນມື້ນັ້ນມານຈະກ ແຜ່
ເຂົ້າໄປໃນໃຈຂອງລູກຫລານມະນຸດ,ແລະ
ຍຸຍົງພວກເຂົາໃຫ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ສິ່ງທີ່ດີ.
28 21 ແລະ  ມານ ຈະເ ຮັດໃ ຫ້ ຄົນອື່ນໆ
ກ ສະຫງົບແລະກ່ອມພວກນັ້ນໄປໃນ
ຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍກາມມະລົມ
ຈົນວ່າພວກນັ້ນຈະເວົ້າວ່າ:ທຸກຢ່າງດີໃນ
ຊີໂອນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຊີໂອນຮຸ່ງເຮືອງໃນ
ທຸກດ້ານ—ແລະຂ ມານກ່ອມຈິດວິນຍານ
ຂອງພວກເຂົາດັ່ງນີ້,ແລະພາພວກເຂົາລົງ
ໄປຫານະລົກຢ່າງລະມັດລະວັງ.
28 22 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ, ມານຍົກຍໍຄົນອື່ນໆ
ໄປ,ແລະບອກວ່າບໍ່ມີກ ນະລົກ;ແລະມານ

ກ່າວກັບພວກນີ້ວ່າ:ເຮົາບໍ່ແມ່ນມານເພາະ
ວ່າບໍ່ມີມານເລີຍ—ແລະມັນຈະສື່ມໃສ່ໃນ
ຫູຂອງພວກນີ້ເຊັ່ນນັ້ນ,ຈົນວ່າມັນຈັບພວກ
ນີ້ໄວ້ດ້ວຍຂ ໂສ້ອັນເປັນຕາຢ້ານຂອງມັນ,
ຊຶ່ງຈາກນັ້ນຍ່ອມບໍ່ມີການປົດປ່ອຍ.
28 23 ແທ້ ຈິງ ແລ້ວ, ພວກເຂົາຈະຖືກຈັບ
ໄວ້ດ້ວຍຄວາມຕາຍແລະນະລົກ;ແລະ
ຄວາມຕາຍ,ແລະນະລົກ,ແລະມານ,
ແລະທຸກຢ່າງທີ່ຖືກຍຶດໄວ້ນັ້ນຕ້ອງຢືນຢູ່
ຕໍ່ໜ້າພຣະທີ່ນັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະຮັບ
ກ ການພິພາກສາຕາມວຽກງານຂອງພວກ
ເຂົາ,ຊຶ່ງຫລັງຈາກນັ້ນພວກເຂົາຕ້ອງໄປ
ຫາບ່ອນທີ່ຕຽມໄວ້ໃຫ້ພວກເຂົາ,ເຖິງແມ່ນ
ໄປສູ່ ຂ ທະເລໄຟແລະມາດ,ຊຶ່ງເປັນ
ຄວາມທໍລະມານທີ່ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ.
28 24ສະນັ້ນວິບັດແກ່ ຜູ້ຊຶ່ງຢູ່ຢ່າງບໍ່ທຸກ
ຮ້ອນໃນຊີໂອນ!
28 25ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ຮ້ອງອອກມາວ່າ:ທຸກ
ຢ່າງດີ!
28 26 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ ກ ເຊື່ອ
ຟັງກົດເກນຂອງມະນຸດແລະປະຕິເສດ
ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະຂອງປະທານ
ແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ!
28 27 ແທ້ ຈິງແລ້ວ,ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າ:
ເຮົາໄດ້ຮັບແລ້ວແລະບໍ່ກ ຕ້ອງການອີກ!
28 28 ແລະໂດຍສະຫລຸບ,ວິບັດແກ່ຄົນ
ທັງຫລາຍທີ່ຕົວສັ່ນແລະກ ໃຈຮ້າຍຍ້ອນ
ວ່າຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າ!ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,
ຄົນທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນເທິງຂ ດານຫີນຍ່ອມຮັບ
ມັນດ້ວຍຄວາມດີ;ແລະຄົນທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ

 18ກພນມ19:2.
 ຂ1ນຟ14:3,17.
 19ກ1ນຟ22:23.
 ຂແອວ34:35.
 ຄແອວ12:11.
 20ກຄພ10:20–27.
 21ກມມ8:31.

 ຂ2ນຟ9:39.
 22ກຄມພນະລົກ.
 ຂແອວ36:18.
 23ກຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—

ພິພາກສາ;
ພິພາກສາ,ການພິ
ພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.

 ຂ2ນຟ9:16,19,26.
 26ກ2ນຟ9:29.
 27ກແອວ12:10–11.
 28ກ2ນຟ9:40;33:5.

ຄມພກະບົດ,ການກະບົດ.
 ຂມທ7:24–27.

ຄມພຫີນ.
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ໃນຮາກຖານທີ່ເປັນດິນຊາຍຍ່ອມຕົວສັ່ນ
ຢ້ານວ່າຕົນຈະຕົກ.
28 29ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າ: ເຮົາໄດ້ຮັບ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ,ແລະເຮົາ
ກ ບໍ່ຕ້ອງການພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າຂ ອີກ,
ເພາະວ່າເຮົາມີພໍແລ້ວ!
28 30 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ກ່າວດັ່ງນີ້:ເຮົາຈະໃຫ້ແກ່ລູກຫລານມະນຸດ
ເປັນບັນທັດ,ເປັນກ ຂໍ້ເລັກໆໜ້ອຍໆ,ນີ້
ໜ້ອຍໜຶ່ງແລະນັ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ;ແລະຜູ້ທີ່
ເຊື່ອຟັງກົດເກນຂອງເຮົາແລະງ່ຽງຫູຟັງ
ຄ�ແນະນ�ຂອງເຮົາຍ່ອມເປັນສຸກ,ເພາະ
ວ່າເຂົາຈະຮຽນຮູ້ເຖິງຂ ປັນຍາ;ເມື່ອເຂົາ
ຄ ຮັບໄວ້ເຮົາຈະໃຫ້ເຂົາງ ອີກ;ແລະສ�ລັບ
ຜູ້ທີ່ຈະກ່າວວ່າເຮົາມີພໍແລ້ວ,ມັນຈະຖືກ
ເອົາໄປຈາກເຂົາເຖິງແມ່ນສິ່ງທີ່ເຂົາມີຢູ່ກໍ
ຈະຖືກເອົາໄປ.
28 31ຜູ້ທີ່ກ ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃນມະນຸດຫລື
ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໜັງເປັນແຂນຂອງເຂົາ,ຫລື
ຈະເຊື່ອຟັງກົດເກນຂອງມະນຸດ,ຍ່ອມຖືກ
ສາບແຊ່ງ,ນອກຈາກຈະມີກົດເກນໃຫ້ເຂົາ
ໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
28 32ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈອມໂຍທາໄດ້
ກ່າວໄວ້ວ່າ,ກ ວິບັດແກ່ຄົນຕ່າງຊາດ!ເພາະ
ວ່າເຖິງແມ່ນເຮົາຈະຍື່ນແຂນຂອງເຮົາ
ອອກໄປໃຫ້ພວກເຂົາທຸກໆວັນ,ພວກເຂົາ
ຍັງປະຕິເສດເຮົາ;ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ກ່າວ,ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເຮົາກໍຈະເມດ
ຕາພວກເຂົາຖ້າຫາກພວກເຂົາຈະກັບໃຈ

ແລະມາຫາເຮົາ;ເພາະວ່າຂ ແຂນຂອງເຮົາ
ຍື່ນອອກໄປຕະຫລອດທັງວັນ,ອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວ.

ບົດທີ29

ຄົນຕ່າງຊາດຢ່າງຫລວງຫລາຍຈະປະຕິ
ເສດພຣະຄ�ພີມໍມອນ—ພວກເຂົາຈະເວົ້າ
ວ່າ,ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການພຣະຄຣິສຕະທ�
ຄ�ພີເຫລັ້ມອື່ນອີກ—ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ກ່າວກັບຫລາຍປະຊາຊາດ—ພຣະອົງຈະ
ພິພາກສາໂລກມະນຸດຕາມສິ່ງທີ່ຈະມີຂຽນ
ໄວ້ໃນປຶ້ມ.ປະມານ559–545ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

29 1ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ ໃນມື້ນັ້ນຈະມີຄົນເປັນ
ຈ� ນ ວ ນຫລວງຫລາຍ—ເວລາເຮົາຈ ະ
ເລີ່ມທ�ກ ງານອັດສະຈັນໃນບັນດາພວກ
ເຂົາ,ເພື່ອເຮົາຈະຄິດເຖິງຂ ພັນທະສັນຍາ
ຂອງເຮົາຊຶ່ງເຮັດໄວ້ກັບລູກຫລານມະນຸດ,
ເພື່ອເຮົາຈະລົງມືອີກເປັນຄັ້ງຄ ທີສອງທີ່ຈະ
ນ�ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາຊຶ່ງເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນກັບຄືນມາ;
29 2ແລະເພື່ອເຮົາຈະລະນຶກເຖິງສັນຍາ
ທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບເຈົ້ານີໄຟແລະກັບ
ບິດາຂອງເຈົ້າອີກວ່າເຮົາຈະລະນຶກເຖິງ
ລູກຫລານຂອງເຈົ້າແລະວ່າກ ຄ�ເວົ້າ
ຂອງລູກຫລານຂອງເຈົ້າຈະອອກຈາກ
ປາກຂອງເຮົາໄປຫາລູກຫລານຂອງເຈົ້າ;
ແລະຄ�ເວົ້າຂອງເຮົາຈະຂ ຮຽກຮ້ອງອອກ

 29ກ2ນຟ29:3–10.
 ຂ2ນຟ27:14;

ອທ4:8.
 30ກອຊຢ28:9–13;

ຄພ98:12.
 ຂຄມພສະຕິປັນຍາ.
 ຄລກ8:18.
 ງ ແອວ12:10;

ຄພ50:24.

 31ກຄພ1:19–20.
 32ກ1ນຟ14:6.
 ຂຢຄ5:47;6:4.
291ກ2ນຟ27:26.

ຄມພການຟື້ນຟູ
ພຣະກິດຕິຄຸນ.

 ຂຄມພພັນທະສັນຍາ
ຂອງອັບຣາຮາມ.

 ຄ2ນຟ6:14;

  21:11–12;25:17.
ຄມພອິດສະຣາເອນ—
ການເຕົ້າໂຮມຊາວ
ອິດສະຣາເອນ.

 2ກ2ນຟ3:18–21.
 ຂອຊຢ5:26;

2ນຟ15:26;
ມຣນ10:28.
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ໄປຫາທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,ເພື່ອເປັນ
ຄ ຫລັກສັນຍານໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,ຊຶ່ງ
ເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.
29 3 ເພາະຄ�ເວົ້າຂອງເຮົາຈະສົ່ງສຽງອອກ
ໄປ—ຄົນຕ່າງຊາດສ່ວນຫລາຍຈະເວົ້າວ່າ:
ກ ພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ!ພຣະຄຣິສຕະທ�
ຄ�ພີ!ເຮົາມີພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີຢູ່ແລ້ວ,
ແລະຈະມີພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີເຫລັ້ມ
ອື່ນອີກບໍ່ໄດ້.
29 4ແຕ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:
ໂອ້ຄົນໂງ່,ເຂົາຈະມີພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�
ພີ;ແລະມັນໄດ້ອອກມາຈາກກ ຊາວຢິວ,
ຜູ້ຄົນແຫ່ງພັນທະສັນຍາໃນສະໄໝບູຮານ
ຂອງເຮົາ.ແລະພວກເຂົາຕອບແທນບຸນ
ຄຸນຊາວຢິວຢ່າງໃດແດ່ສ�ລັບຂ ພຣະຄຣິສ
ຕະທ�ຄ�ພີຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ຮັບຈາກພວກ
ນັ້ນ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄົນຕ່າງຊາດໝາຍເຖິງ
ອັນໃດ?ພວກເຂົາໄດ້ນຶກເຖິງຄວາມຍາກ
ລ�ບາກແລະການທ�ງານ,ແລະການ
ເຈັບປວດຂອງຊາວຢິວແລະຄວາມພາກ
ພຽນຂອງພວກນັ້ນທີ່ມີຕໍ່ເຮົາໃນການນ�
ຄວາມລອດມາສູ່ຄົນຕ່າງຊາດຫລືບໍ່?
29 5 ໂອ້ ເຈົ້າ ຄົນຕ່າງຊາດ,ເຈົ້າຄິດເຖິງ
ຊາວຢິວ,ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຄົນແຫ່ງພັນທະສັນຍາ
ໃນສະໄໝບູຮານຂອງເຮົາຫລືບໍ່?ບໍ່ເຄີຍ
ເລີຍ;ແຕ່ເຈົ້າສາບແຊ່ງພວກເຂົາ,ແລະ
ກ ຊັງພວກເຂົາ,ແລະບໍ່ພະຍາຍາມນ�
ພວກເຂົາກັບຄືນມາ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈະ
ເອົາສິ່ງເຫລົ່ານີ້ທັງໝົດກັບມາໃສ່ເທິງຫົວ
ຂອງເຈົ້າເອງ;ເພາະເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່

ລືມຜູ້ຄົນຂອງເຮົາເລີຍ.
29 6 ເຈົ້າຄົນໂງ່ທີ່ຈະເວົ້າວ່າ:ກ ພຣະຄຣິສ
ຕະທ�ຄ�ພີ,ເຮົາມີພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ
ຢູ່ແລ້ວ,ແລະເຮົາບໍ່ຕ້ອງການພຣະຄຣິສ
ຕະທ�ຄ�ພີເຫລັ້ມອື່ນອີກ.ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ
ພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີບໍນອກຈາກໂດຍ
ຊາວຢິວ?
29 7 ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ບໍວ່າມີປະຊາຊາດຫລາຍກວ່າ
ໜຶ່ງຊາດ?ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ ບໍວ່າເຮົາພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ,ຜູ້ກ ສ້າງ
ມະນຸດທັງປວງ,ແລະວ່າເຮົານຶກເຖິງຄົນທີ່
ຢູ່ໃນຂ ເກາະໃນທະເລ;ແລະວ່າເຮົາປົກ
ຄອງຢູ່ໃນຟ້າສະຫວັນເບື້ອງເທິງ;ແລະ
ໃນແຜ່ນດິນໂລກເບື້ອງລຸ່ມ;ແລະເຮົານ�
ຄວາມເວົ້າຂອງເຮົາອອກມາຫາລູກຫລານ
ມະນຸດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນສູ່ປະຊາຊາດ
ທັງໝົດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ?
29 8ດັ່ງ ນັ້ນເຈົ້າຈົ່ມວ່າ,ຍ້ອນວ່າເຈົ້າຈະ
ໄດ້ຮັບຄ�ເວົ້າຂອງເຮົາຫລາຍຂຶ້ນບໍ?ເຈົ້າ
ບໍ່ຮູ້ບໍວ່າປະຈັກພະຍານຂອງກ ສອງປະ
ຊາຊາດເປັນຂ ພະຍານຕໍ່ເຈົ້າວ່າເຮົາຄື
ພຣະເຈົ້າ,ວ່າເຮົານຶກເຖິງປະຊາຊາດໜຶ່ງ
ເໝືອນກັນກັບອີກປະຊາຊາດໜຶ່ງ?ດັ່ງນັ້ນ,
ເຮົາເວົ້າຄ�ດຽວກັບປະຊາຊາດໜຶ່ງຄືກັນ
ກັບເວົ້າກັບປະຊາຊາດອື່ນ.ແລະເມື່ອສອງ
ຄ ປະຊາຊາດຈະຮ່ວມກັນປະຈັກພະຍານ
ທັງສອງປະຊາຊາດຈະຮ່ວມກັນອີກ.
29 9ແລະເຮົາກະທ�ເຊັ່ນນີ້ເພື່ອຈະໄດ້
ພິສູດຕໍ່ ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍວ່າເຮາົ
ເປັນກ ເໝືອນກັນເຊັ່ນມື້ວານນີ້,ມື້ນີ້,ແລະ

 2ຄ1ນຟ21:22.
ຄມພປ້າຍສັນຍານ.

 3ກ1ນຟ13:23–25.
ຄມພພຣະຄຣິສຕະທ�
ຄ�ພີ;ພຣະຄ�ພີມໍມອນ.

 4ກຄພ3:16.
ຄມພຊາວຢິວ.

 ຂຄມພຢູດາ(ລູກຊາຍຂອງ
ຢາໂຄບ)—
ກິ່ງງ່າຂອງຢູດາ.

 5ກ3ນຟ29:8.
 6ກ1ນຟ13:38.
 7ກຄມພສ້າງ,ການສ້າງ.
 ຂ1ນຟ22:4.

 8ກອຊກ37:15–20;
1ນຟ13:38–41;
2ນຟ3:12.

 ຂມທ18:16.
ຄມພພະຍານ.

 ຄຮສອ1:11.
 9ກຮຣ13:8.



155 2ນີໄຟ29:10–14

ຕະຫລອດການ;ແລະວ່າເຮົາເວົ້າອອກໄປ
ຕາມຄວາມພໍໃຈຂອງເຮົາ.ແລະເພາະວ່າ
ເຮົາເວົ້າຂ ຄ�ໜຶ່ງແລ້ວເຈົ້າບໍ່ຈ�ເປັນຕ້ອງ
ຄິດວ່າເຮົາເວົ້າອີກຄ�ໜຶ່ງບໍ່ໄດ້;ເພາະວຽກ
ງານຂອງເຮົາຍັງບໍ່ທັນຈົບແລະມັນຈະຍັງ
ບໍ່ຈົບຈົນເຖິງທີ່ສຸດຂອງມະນຸດ,ທັງຈາກ
ເວລານີ້ເປັນຕົ້ນໄປແລະຕະຫລອດການ.
29 10ດັ່ງນັ້ນ,ເພາະເຈົ້າມີພຣະຄຣິສຕະ
ທ�ຄ�ພີແລ້ວແລະເຈົ້າກໍບໍ່ຈ�ເປນັຕ້ອງ
ຄິດວ່າມັນມີກ ຄ�ເວົ້າທັງໝົດຂອງເຮົາຢູ່ໃນ
ນັ້ນ;ທັງເຈົ້າບໍ່ຈ�ເປັນຈະຕ້ອງຄິດວ່າເຮົາ
ບໍ່ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ບັນທຶກຕື່ມອີກ.
29 11 ເພາະເຮົາສັ່ງມະນຸດກ ທັງປວງ,ທັງ
ໃນທາງຕາເວັນອອກ,ແລະທາງຕາເວັນ
ຕົກ,ທັງໃນທາງເໜືອ,ແລະທາງໃຕ້,
ແລະໃນເກາະໃນທະເລ,ວ່າພວກເຂົາຈະ
ຂ ບັນທຶກຄ�ເວົ້າຊຶ່ງເຮົາເວົ້າກັບພວກເຂົາ;
ເພາະຈາກຄ ໜັງສືຊຶ່ງຈະມີບັນທຶກໄວ້ນັ້ນ
ເຮົາຈະງ ພິພາກສາໂລກ,ພິພາກສາທຸກໆ
ຄົນຕາມວຽກງານຂອງພວກເຂົາ,ຕາມ
ເລື່ອງທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້.
29 12 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈະເວົ້າກັບກ ຊາວ
ຢິວແລະພວກເຂົາຈະບັນທຶກມັນໄວ້ ;
ແລະເຮົາຈະເວົ້າກັບຊາວນີໄຟແລະພວກ
ເຂົາຈະຂ ບັນທຶກມັນໄວ້;ແລະເຮົາຈະເວົ້າ
ກັບເຜົ່າອື່ນໆຂອງເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ
ອີກ,ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ນ�ອອກໄປແລ້ວແລະ

ພວກເຂົາຈະບັນທຶກມັນໄວ້;ແລະເຮົາຈະ
ເວົ້າກັບປະຊາຊາດຄ ທັງໝົດຂອງແຜ່ນດິນ
ໂລກແລະເຂົາຈະບັນທຶກມັນໄວ້.
29 13 ແລະ ເຫດການ ຈະ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກ ຊາວຢິວຈະມີຄ�ເວົ້າຂອງຊາວນີໄຟ,
ແລະຊາວນີໄຟຈະມີຄ�ເວົ້າຂອງຊາວຢິວ;
ແລະຊາວນີໄຟກັບຊາວຢິວຈະມີຄ�ເວົ້າ
ຂອງຂ ເຜົ່າອິດສະຣາເອນທີ່ສູນຫາຍໄປ;
ແລະເຜົ່າອິດສະຣາເອນທີ່ສູນຫາຍໄປຈະ
ມີຄ�ເວົ້າຂອງຊາວນີໄຟກັບຊາວຢິວ.
29 14 ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ຄົນຂອງເຮົາຊຶ່ງເປັນຄົນຂອງກ ເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນຈະຖືກເຕົ້າໂຮມກັບຄືນ
ບ້ານສູ່ແຜ່ນດິນແຫ່ງຊັບສົມບັດຂອງພວກ
ເຂົາ;ແລະຄ�ເວົ້າຂອງເຮົາຈະຖືກເຕົ້າ
ໂຮມໄວ້ຂ ເປັນຄ�ດຽວກັນ.ແລະເຮົາຈະ
ສະແດງແກ່ຄົນທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບຄ�ເວົ້າຂອງເຮົາ,
ແລະກັບຜູ້ຄົນຂອງເຮົາຜູ້ເປັນຄ ເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນວ່າເຮົາຄືພຣະເຈົ້າແລະ
ວ່າເຮົາໃຫ້ງ ພັນທະສັນຍາໄວ້ກັບອັບຣາ
ຮາມວ່າເຮົາຈະລະນຶກເຖິງຈ ລູກຫລານ
ຂອງລາວສ ຕະຫລອດໄປ.

ບົດທີ30

ຄົນຕ່າງຊາດທີ່ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຈະຖືກ
ນັບເຂົ້າຢູ່ກັບຜູ້ຄົນແຫ່ງພັນທະສັນຍາ—

 9ຂຄມພເປີດເຜີຍ,
ການເປີດເຜີຍ.

 10ກຄມພພຣະຄ�ພີ—
ພຣະຄ�ພີທີ່ໄດ້ທ�
ນາຍໄວ້ຈະອອກມາ.

 11ກແອວ29:8.
 ຂ2ຕມທ3:16.
 ຄຄມພໜັງສືທະ

ບຽນແຫ່ງຊີວິດ.
 ງ 2ນຟ25:22;

33:11,14–15.

ຄມພພິພາກສາ,ການ
ພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.

 12ກ1ນຟ13:23–29.
 ຂ1ນຟ13:38–42;

2ນຟ26:17.
 ຄ2ນຟ26:33.
 13ກມມ5:12–14.
 ຂຄມພອິດສະຣາເອນ—

ສິບເຜົ່າທີ່ຫາຍໄປຂອງ
ອິດສະຣາເອນ.

 14ກຢມຢ3:17–18.

 ຂອຊກ37:16–17.
 ຄ1ນຟ22:8–9.
 ງ ປຖກ12:1–3;

1ນຟ17:40;
3ນຟ20:27;
ອຣຮ2:9.
ຄມພພັນທະສັນຍາ
ຂອງອັບຣາຮາມ.

 ຈຄພ132:30.
 ສປຖກ17:7.
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ຊາວເລມັນກັບຊາວຢິວ ເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍຈະເຊື່ອຖືພຣະຄ�ແລະຈະ
ກັບກ າຍເປັນຜູ້ຄົນທີ່ໜ້ າຊົມ—ອິດສະ
ຣາເອນຈະຖືກນ�ກັບຄືນແລະຄົນຊົ່ວຈະ
ຖືກທ�ລາຍ.ປະມານ559–545ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

30 1ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະເວົ້າກັບ
ພວກທ່ານ;ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟຈະບໍ່
ຍອມໃຫ້ພວກທ່ານຄິດວ່າພວກທ່ານຊອບ
ທ�ຫລາຍກວ່າຄົນຕ່າງຊາດ.ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ຮັກສາພຣະບັນ
ຍັດຂອງພຣະເຈົ້າພວກທ່ານກໍຈະຕາຍຄື
ກັນໝົດ;ຍ້ອນວ່າຂໍ້ຄວາມທີ່ເວົ້າໄວ້ພວກ
ທ່ານກໍຈ�ຕ້ອງຄິດວ່າຄົນຕ່າງຊາດຖືກທ�
ລາຍໃຫ້ສິ້ນໄປ.
30 2 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກ
ທ່ານວ່າຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ໃດທີ່ຈະກັບໃຈ
ຍ່ອມເປັນຜູ້ຄົນແຫ່ງກ ພັນທະສັນຍາຂອງ
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ;ແລະຂ ຊາວຢິວຜູ້ໃດທີ່
ຈະບໍ່ກັບໃຈຈະຖືກປະຖິ້ມເພາະວ່າພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ມີພັນທະສັນຍາກັບຜູ້ໃດນອກ
ຈາກກັບຄົນທີ່ຄ ກັບໃຈແລະເຊື່ອຖືໃນ
ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຜູ້ເປັນພຣະຜູ້ບໍລິ
ສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ.
30 3ແລະບັດນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າຈະທ�ນາຍ
ເພີ່ມເຕີມອີກກ່ຽວກັບຊາວຢິວກັບຄົນຕ່າງ
ຊາດ.ເພາະຫລັງຈາກໜັງສືທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ເວົ້າເຖິງຈະປະກົດອອກມາ,ແລະຖືກບັນ
ທຶກໄວ້ໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດ,ແລະຖືກຜະນຶກ

ໄວ້ໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອີກ,ແລະກໍຈະມີ
ຄົນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ຈະກ ເຊື່ອຖືຂໍ້
ຄວາມທີ່ຂຽນໄວ້;ແລະຂ ພວກເຂົາຈະນ�
ເອົາມັນອອກໄປຫາພວກທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງ
ລູກຫລານຂອງພວກເຮົາ.
30 4ແລະເວລານັ້ນຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງລູກ
ຫລານຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ ຈັກກ່ຽວ
ກັບພວກເຮົາວ່າພວກເຮົາມາຈາກເຢຣູ
ຊາເລັມແບບໃດ,ແລະວ່າພວກເຂົາເປັນຜູ້
ສືບຕະກຸນຂອງຊາວຢິວ.
30 5ແລະພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣດິຈະຖືກປະກາດໃນບັນດາກ ພວກເຂົາ;
ດັ່ງນັ້ນ,ຂ ພວກເຂົາຈະຖືກນ�ກັບມາຫາ
ຄ ຄວາມຮູ້ເລື່ອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ
ແລະຄວາມຮູ້ເລື່ອງພຣະເຢຊູຄຣດິອີກ,ຊຶ່ງ
ມີຢູ່ໃນບັນດາບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ.
30 6ແລະເມື່ອນັ້ນພວກເຂົາຈະປິຕິຍິນດີ
ເພາະພວກເຂົາຈະຮູ້ຈັກວ່າມັນເປັນພອນ
ໃຫ້ພວກເຂົາຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າ;
ແລະສະເກັດແຫ່ງຄວາມມືດຂອງພວກ
ເຂົາຈະເລີ່ມຕົກຈາກຕາຂອງພວກເຂົາ;
ແລະບໍ່ເທົ່າໃດລຸ້ນຄົນຈະຜ່ານໄປໃນບັນ
ດາພວກເຂົາ,ຈົນວ່າພວກເຂົາຈະເປັນຄົນ
ຂາວແລະກ ໜ້າຊົມ.
30 7ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືກ ຊາວ
ຢິວຊຶ່ງກະຈັດກະຈາຍໄປຈະຂ ເລີ່ມເຊື່ອ
ໃນພຣະຄຣິດອີກ;ແລະພວກເຂົາຈະເລີ່ມ
ທ້ອນໂຮມກັນເຂົ້າມາໃນຜືນແຜ່ນດິນ;
ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ຈະເຊື່ອໃນພຣະ
ຄຣດິກໍຈະກັບເປັນຜູ້ຄົນທີ່ໜາ້ຊົມຄືກັນ.
30 8ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືອົງ

302ກຄລຕ3:26–29.
 ຂມທ8:10–13.

ຄມພຊາວຢິວ.
 ຄຄມພກັບໃຈ,ການກັບໃຈ.
 3ກ3ນຟ16:6–7.

 ຂ1ນຟ22:8–9.
 5ກ3ນຟ21:3–7,24–26.
 ຂຄພ3:20.
 ຄ1ນຟ15:14;

2ນຟ3:12;

ມມ7:1,9–10.
 6ກຄພ49:24;109:65.
 7ກ2ນຟ29:13–14.
 ຂ2ນຟ25:16–17.
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ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເລີ່ມທ�ງານຂອງພຣະ
ອົງໃນບັນດາທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກຕະກຸນ,
ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄົນທັງປວງ,ເພື່ອ
ຈະນ�ການຟື້ນຟູມາຫາຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ
ໃນແຜ່ນດິນໂລກ.
30 9ແລະກ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຂ ພິພາກ
ສາຄົນຍາກຈົນດ້ວຍຄວາມຊອບທ�,ແລະ
ຕ�ນິດ້ວຍຄວາມທ່ຽງທ�ເພື່ອຄ ຄົນໃຈ
ອ່ອນໂຍນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ.ແລະແຜ່ນ
ດິນໂລກຈະຖືກລົງໂທດຕາມຄ�ສັ່ງຂອງ
ພຣະອົງ;ແລະຄົນຊົ່ວກໍຈະຕາຍດ້ວຍຄ�
ພິພາກສາຂອງພຣະອົງ.
30 10 ເພາະ ວ່າ ກ ເວລາມາເຖິງຢ່າງວ່ອງ
ໄວຊຶ່ງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ
ຂ ຄວາມແບ່ງແຍກຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງໃນບັນ
ດາຜູ້ ຄົນ,ແລະພຣະອົງຈະທ�ລາຍຄົນ
ຊົ່ວ;ແລະພຣະອົງຈະຄ ໄວ້ຊີວິດຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຖ້າຫາກຈະເປັນໄປ
ວ່າພຣະອົງຈະຕ້ອງງ ທ�ລາຍຄົນຊົ່ວດ້ວຍ
ໄຟ.
30 11 ແລະ ກ ຄວາມຊອບທ�ຈະເປັນຜ້າ
ຄຽນອຸທອນຂອງພຣະອົງ,ແລະຄວາມຊື່
ສັດຈະເປັນຜ້າຄຽນບັ້ນອຸທອນຂອງພຣະ
ອົງ.
30 12 ກ ແລະຈາກນັ້ນໝາປ່າຈະຢູ່ກັບລູກ
ແກະ ,  ເສືອດາວຈະນອນຢູ່ນ�ລູ ກແບ້,
ແລະລູກງົວກັບສິງໜຸ່ມ,ແລະລູກສັດອ້ວນ
ຈະຢູ່ນ�ກັນ;ແລະເດັກນ້ອຍຄົນໜຶ່ງຈະນ�
ພວກມັນໄປ.
30 13 ແລະງົວແມ່ກັບໝີຈະກິນນ�ກັນ;ລູກ

ຂອງພວກມັນກໍຈະນອນຢູ່ນ�ກັນ;ແລະ
ສິງຈະກິນເຟືອງເຂົ້າຄືກັນກັບງົວເຖິກ.
30 14 ແລະເດັກນ້ອຍກິນນົມຈະຫລິ້ນໃນຮູ
ຂອງງູພິດ,ແລະເດັກນ້ອຍທີ່ເຊົານົມຈະ
ວາງມືຂອງເຂົາໃນກົງງູຮ້າຍ.
30 15ພວກມັນຈະບໍ່ທ�ຮ້າຍຫລືທ�ລາຍ
ໄປທົ່ວພູເຂົາອັນສັກສິດຂອງເຮົາເພາະ
ແຜ່ນດິນໂລກຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້
ກ່ຽວກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເໝືອນດັ່ງທະເລທີ່
ເຕັມໄປດ້ວຍນ�.
30 16ດັ່ງນັ້ນ,ເລື່ອງຂອງປະຊາຊາດກ ທັງ
ໝົດຈະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ທຸກ
ຢ່າງຈະເປັນທີ່ຂ ຮູ້ຈັກແກ່ລູກຫລານມະນຸດ.
30 17ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະເປັນຄວາມລັບເພາະ
ມັນຈະຖືກກ ເປີດເຜີຍ;ຈະບໍ່ມີງານແຫ່ງ
ຄວາມມືດເພາະມັນຈະຖືກສະແດງໃຫ້
ປະຈັກໃນຄວາມສະຫວ່າງ;ແລະບໍ່ມີສິ່ງ
ໃດຈະຖືກຜະນຶກໄວ້ໃນແຜ່ນດິນໂລກ
ເພາະມັນຈະຖືກປ່ອຍອອກມາ.
30 18ດັ່ງນັ້ນ,ທຸກຢ່າງທີ່ຖືກເປີດເຜີຍແກ່
ລູກຫລານມະນຸດຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນນັ້ນ;
ແລະຊາຕານຈະບໍ່ມີອ�ນາດເໜືອໃຈຂອງ
ລູກຫລານມະນຸດກ ອີກເປັນເວລາດົນນານ.
ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈົບຂໍ້ຄວາມຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໄວ້ເທົ່ານີ້.

ບົດທີ31

ນີໄຟເວົ້າວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະຄຣິດ

 9ກອຊຢ11:4–9.
 ຂ2ນຟ9:15.
 ຄຄມພອ່ອນໂຍນ,

ຄວາມອ່ອນໂຍນ.
 10ກຄມພຍຸກສຸດທ້າຍ.
 ຂຄພ63:53–54.
 ຄມຊ7:61.

 ງ 1ນຟ22:15–17,23.
ຄມພແຜ່ນດິນໂລກ—ການ
ຊ�ລະລ້າງແຜ່ນດິນໂລກ.

 11ກອຊຢ11:5–9.
 12ກອຊຢ65:25.

ຄມພພັນປີ.
 16ກຄພ101:32–35;

121:28–29.
 ຂອທ4:6–7.
 17ກຄພ1:2–3.
 18ກພນມ20:1–3;

ອທ8:26.
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311ກ2ນຟ25:1–4.
 2ກ2ນຟ11:6–7.
 3ກຄມພຄວາມສະຫວ່າງ,

ຄວາມສະຫວ່າງ
ຂອງພຣະຄຣິດ.

 ຂຄພ1:24.

 4ກ1ນຟ10:7;11:27.
ຄມພໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ.

 ຂຄມພພຣະເມສານ້ອຍ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.

 5ກມທ3:11–17.
ຄມພບັບຕິສະມາ,

ໃຫ້ບັບຕິສະມາ.
 7ກຢຮ5:30.

ຄມພເຊື່ອຟັງ,ການ
ເຊື່ອຟັງ,ຟັງຄວາມ.

ຈຶ່ງຮັບບັບຕິສະມາ—ມະນຸດຄວນຕິດຕາມ
ພຣະຄຣິດ,ຮັບບັບຕິສະມາ,ຮັບເອົາພຣະ
ວິນຍານບໍລິສຸດ,ແລະອົດທົນຈົນເຖິງທີ່
ສຸດເພື່ອຄວາມລອດ—ການກັບໃຈແລະ
ການບັບຕິສະມາແມ່ນປະຕູທີ່ຈະນ�ໄປ
ເຖິງທາງຄັບແລະແຄບ—ຊີວິດນິລັນດອນ
ມາເຖິງຜູ້ທີ່ຮັກສາພຣະບັນຍັດຫລັງຈາກ
ບັບຕິສະມາ.ປະມານ559–545ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

31 1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟຈົບກ ການ
ທ� ນາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ໃຫ້ກັບພວກ
ທ່ານ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກທັງໝົດໄວ້ບໍ່
ໄດ້ນອກຈາກສອງສາມເລື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ຮູ້ວ່າຕ້ອງເກີດຂຶ້ນຢ່າງແນ່ນອນ;ທັງຂ້າພະ
ເຈົ້າບັນທຶກໄວ້ບໍ່ໄດ້ນອກຈາກຄ�ເວົ້າສອງ
ສາມຄ�ຂອງຢາໂຄບນ້ອງຊາຍຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ.
31 2ດັ່ງນັ້ນ,ເລື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກ
ໄວ້ກໍພຽງພໍສ�ລັບຂ້າພະເຈົ້າ,ນອກຈາກ
ຈະເປັນຄ�ເວົ້າສອງສາມຄ�ຊຶ່ງຂ້າພະ
ເຈົ້າຕ້ອງເວົ້າກ່ຽວກັບກ ຄ�ສອນຂອງພຣະ
ຄຣິດ;ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າກັບພວກ
ທ່ານຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຕາມຄວາມແຈ່ມແຈ້ງ
ຂອງການທ�ນາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
31 3 ເພາະຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເບີກ
ບານໃນຄວາມແຈ່ມແຈ້ງ;ເພາະຕາມວິທີ
ນີ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທ�ງານຢູ່ໃນບັນດາ
ລູກຫລານມະນຸດ.ເພາະອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າປະທານກ ຄວາມສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່

ຄວາມເຂົ້າໃຈ;ເພາະພຣະອົງຮັບສັ່ງກັບ
ມະນຸດຕາມຂ ພາສາຂອງພວກເຂົາຊຶ່ງໄປ
ສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຂົາ.
31 4ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານ
ຈົດຈ�ວ່າຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານ
ແລ້ວກ່ຽວກັບກ ສາດສະດາຜູ້ນັ້ນທີ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ,ທີ່
ຈະໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ຂ ພຣະເມສານ້ອຍ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງຈະຍົກເອົາບາບຂອງ
ໂລກໄປ.
31 5ແລະບັດນີ້,ຖ້າຫາກພຣະເມສານ້ອຍ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ໂດຍທີ່ພຣະອົງບໍລິສຸດຍັງ
ຈ�ຕ້ອງຮັບກ ບັບຕິສະມາດ້ວຍນ�ເພື່ອໃຫ້
ຄວາມຊອບທ�ທັງໝົດສ�ເລັດ,ໂອ້ແລ້ວ
ພວກເຮົາໂດຍທີ່ບໍ່ບໍລິສຸດຈະຍັງຕ້ອງຮັບ
ບັບຕິສະມາຍິ່ງກວ່ານັ້ນພຽງໃດ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແມ່ນດ້ວຍນ�!
31 6ແ ລ ະ ບັດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຖາມ
ພວກທ່ານ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າວ່າ,ດ້ວຍເລື່ອງໃດທີ່ພຣະເມສານ້ອຍ
ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຊອບທ�
ທັງໝົດສ�ເລັດໂດຍການຮັບບັບຕິສະມາ
ດ້ວຍນ�?
31 7ພວກທ່ານບໍ່ຮູ້ບໍວ່າພຣະອົງບໍລິສຸດ?
ແຕ່ເຖິງແມ່ນພຣະອົງບໍລິສຸດ,ພຣະອົງຍັງ
ສະແດງແກ່ລູກຫລານມະນຸດວ່າຕາມທາງ
ຂອງເນື້ອໜັງພຣະອົງຖ່ອມຕົວຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະບິດາ,ແລະເປັນພະຍານຕໍ່ພຣະ
ບິດາວ່າຈະກ ເຊື່ອຟັງພຣະອົງໃນການຮັກ
ສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ.
31 8ດັ່ງ ນັ້ນ, ຫລັງຈາກພຣະອົງຮັບບັບຕິ
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 8ກ1ນຟ11:27.
 ຂຄມພນົກເຂົາ,ເຄື່ອງ

ໝາຍຂອງ.
 9ກ2ນຟ9:41;

3ນຟ14:13–14;
ຄພ22:4.

 10ກມທ4:19;8:22;9:9.
 ຂມຣນ7:11;ຄພ56:2.

 12ກຄມພຂອງປະທານແຫ່ງ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.

 ຂລກ9:57–62;
ຢຮ12:26.

 13ກຄລຕ3:26–27.
 ຂຄມພຂອງປະທານແຫ່ງ

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ;
ໄຟ.

 ຄ2ນຟ32:2–3.
 14ກມທ10:32–33;

ແອວ24:30;
ຄພ101:1–5.
ຄມພບາບທີ່ອະໄພ
ໃຫ້ບໍ່ໄດ້.

 ຂ2ປຕ2:21.

ສະມາດ້ວຍນ�ແລ້ວພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
ຈຶ່ງ ສະ ເດັດລົງມາເທິງພຣະອົງໃນ ກ ຮູບ
ຂ ນົກເຂົາ.
31 9ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ມັນສະແດງໃຫ້ລູກ
ຫລານມະນຸດເຫັນຄວາມຄັບຂອງທາງ,
ແລະຄວາມແຄບຂອງກ ປະຕູ, ຊຶ່ງໂດຍ
ທາງນັ້ນພວກເຂົາຈະເຂົ້າໄປໂດຍທີ່ພຣະ
ອົງເຮັດເປັນຕົວຢ່າງໄວ້ ຕໍ່ໜ້າພວກເຂົາ
ແລ້ວ.
31 10 ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບລູກຫລານ
ມະນຸດວ່າ:ພວກທ່ານຈົ່ງ ກ ຕາມເຮົາມາ
ເຖີດ.ດັ່ງນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ພວກເຮົາຈະຂ ຕາມພຣະເຢຊູໄດ້ບໍ
ນອກຈາກພວກເຮົາຈະເຕັມໃຈຮັກສາພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະບິດາ?
31 11 ແລະພຣະບິດາໄດ້ກ່າວວ່າ:ຈົ່ງກັບ
ໃຈ!ຈົ່ງກັບໃຈ,ແລະຮັບບັບຕິສະມາໃນ
ພຣະນາມຂອງບຸດທີ່ຮັກຂອງເຮົາ.
31 12 ແລະສຸລະສຽງຂອງພຣະບຸດມາເຖິງ
ຂ້າພະເຈົ້າອີກ,ມີຄວາມວ່າ:ຄົນທີ່ຮັບບັບຕິ
ສະມາໃນນາມຂອງເຮາົ,ພຣະບິດາຈະ
ກ ປະທານພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃຫ້ພວກ
ເຂົາເໝືອນກັບເຮົາ;ດັ່ງນັ້ນ,ຈົ່ງຂ ຕາມເຮົາ
ມາ,ແລະເຮັດສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຫັນເຮົາເຮັດ.
31 13ດັ່ງ ນັ້ນ, ພີ່ ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າຖ້າຫາກພວກ
ທ່ານຈະໄປຕາມພຣະບຸດດ້ວຍຈຸດປະສົງ
ເຕັມທີ່ແຫ່ງໃຈໂດຍບໍ່ເປັນຄົນໜ້າຊື່ໃຈ
ຄົດແລະບໍ່ມີການຫລອກລວງຕໍ່ພຣະພັກ

ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແຕ່ດ້ວຍເຈດຕະນາອັນແທ້
ຈິງ,ໂດຍການກັບໃຈຈາກບາບຂອງພວກ
ທ່ານ,ໂດຍການເປັນພະຍານຕໍ່ພຣະບິດາ
ວ່າພວກທ່ານເຕັມໃຈຮັບເອົາພຣະນາມ
ຂອງພຣະຄຣິດໂດຍກ ການບັບຕິສະມາ—
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂດຍການຕາມພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າແລະພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງທ່ານ
ລົງໄປໃນນ�ຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງຈົ່ງ
ເບິ່ງເມື່ອນັ້ນທ່ານຈະໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍ
ລິສຸດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເມື່ອນັ້ນຂ ການບັບຕິ
ສະມາດ້ວຍໄຟແລະດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍ
ລິສຸດຈະມາເຖິງ;ແລະເມື່ອນັ້ນພວກທ່ານ
ຈະເວົ້າໄດ້ດ້ວຍຄ ລີ້ນຂອງທູດ,ແລະຮ້ອງ
ສັນລະເສີນແດ່ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະ
ຣາເອນ.
31 14 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ສຸລະສຽງຂອງພຣະບຸດມາເຖິງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ມີຄວາມວ່າ:ຫລັງຈາກເຈົ້າກັບ
ໃຈຈາກບາບຂອງເຈົ້າແລະເປັນພະຍານ
ຕໍ່ພຣະບິດາວ່າເຈົ້າເຕັມໃຈຮັກສາບັນຍັດ
ຂອງເຮົາໂດຍການບັບຕິສະມາດ້ວຍນ�,
ແລະຮັບການບັບຕິສະມາດ້ວຍໄຟແລະ
ດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ແລະເວົ້າດ້ວຍ
ວາຈາໃໝ່,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນດ້ວຍວາຈາ
ຂອງທູດ,ແລະຫລັງຈາກນັ້ນຈະກ ປະຕິ
ເສດເຮົາ,ມັນຈະເປັນການຂ ດີກວ່າສ�ລັບ
ເຈົ້າຖ້າຫາກເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກເຮົາເລີຍ.
31 15 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຸລະສຽງ
ຈາກພຣະບິດາ,ມີຄວາມວ່າ:ແທ້ຈິງແລ້ວ,



1602ນີໄຟ31:16–21

 16ກແອວ5:13;38:2;
ຄພ20:29.

 ຂຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—ຕົວ
ຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

 17ກມຊຢ18:10.
ຄມພບັບຕິສະມາ,
ໃຫ້ບັບຕິສະມາ.

 ຂຄມພປົດບາບ,
ການປົດບາບ.

 18ກສພສ4:18.

ຄມພວິທີທາງ.
 ຂ1ນຟ8:20.
 ຄກຈກ5:29–32.
 19ກມຊຢ4:10.
 ຂຄມພສັດທາ.
 ຄຄພ3:20.
 20ກຄມພເດີນ,ເດີນໄປ

ກັບພຣະເຈົ້າ.
 ຂຄມພຫວັງ,ຄວາມຫວັງ.
 ຄຄມພຮັກ,ຄວາມຮັກ.

 ງ ຄມພອົດທົນ,
ຄວາມອົດທົນ.

 21ກກຈກ4:10–12;
2ນຟ9:41;
ແອວ37:46;
ຄພ132:22,25.

 ຂມຊຢ3:17.
 ຄຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—

ການຮັບເອົາພຣະນາມຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດໄວ້ກັບເຮົາ.

ຄ�ຂອງຜູ້ ເປັນທີ່ຮັກຂອງເຮົາຈິງແລະຊື່
ສັດ.ຜູ້ໃດອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດຜູ້ນັ້ນຈະ
ລອດ.
31 16 ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ
ຂ້າ ພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ດ້ວຍສິ່ ງນີ້ວ່ າ
ນອກຈາກມະນຸດຈະກ ອົດທົນຈົນເຖິງທີ່
ສຸດໃນການທ�ຕາມຂ ຕົວຢ່າງຂອງພຣະ
ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່,ເຂົາຈະ
ລອດບໍ່ໄດ້.
31 17ດັ່ງນັ້ນ,ຈົ່ງເຮັດສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບອກ
ພວກທ່ານວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ເຫັນພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຂອງພວກທ່ານແລະພຣະຜູ້ໄຖ່
ຂອງພວກທ່ານເຮັດ;ເພາະດ້ວຍເຫດນີ້
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈຶ່ງຖືກສະແດງແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ເພື່ອພວກທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ຈັກປະຕູຊຶ່ງໂດຍ
ທາງນັ້ນພວກທ່ານຄວນເຂົ້າໄປ.ເພາະ
ປະຕູທີ່ພວກທ່ານຄວນເຂົ້າໄປຄືການກັບ
ໃຈແລະຮັບກ ການບັບຕິສະມາດ້ວຍນ�;
ແລະເວລານັ້ນຂ ການປົດບາບຂອງພວກ
ທ່ານຈະມາເຖິງໂດຍໄຟແລະໂດຍພຣະ
ວິນຍານບໍລິສຸດ.
31 18 ແ ລ ະ ເມື່ອພວກທ່ານຍອມຢູ່ໃນ
ກ ທາງຂ ຄັບແລະແຄບນີ້ຊຶ່ງນ�ໄປຫາຊີ
ວິດນິລັນດອນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານ
ເຂົ້າໄປໃນປະຕູແລ້ວ;ພວກທ່ານເຮັດຕາມ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະບິດາແລະພຣະ
ບຸດ;ແລະພວກທ່ານຮັບພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດຊຶ່ງເປັນຄ ພະຍານເຖິງພຣະບິດາແລະ

ພຣະບຸດເພື່ອໃຫ້ສັນຍາຊຶ່ງພຣະອົງເຮັດ
ໄວ້ສ�ເລັດ,ຄືຖ້າຫາກພວກທ່ານເຂົ້າໄປ
ທາງນັ້ນພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບ.
31 19 ແລະບັດນີ້ ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຫລັງຈາກພວກທ່ານເຂົ້າໄປ
ໃນທາງຄັບແລະແຄບນັ້ນແລ້ວ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຢາກຖາມວ່າເຮັດທຸກຢ່າງກ ແລ້ວບໍ?
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານວ່າ,
ບໍ່ເລີຍ;ເພາະພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ມາເຖິງທີ່ນີ້
ນອກຈາກເປັນໄປໂດຍພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ຄຣິດ,ພ້ອມດ້ວຍຂ ສັດທາອັນບໍ່ສັ່ນສະ
ເທືອນໃນພຣະອົງ,ໂດຍຄ ໄວ້ວາງໃຈຢ່າງ
ເຕັມທີ່ໃນພຣະຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະອົງຜູ້
ຊົງອານຸພາບເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລອດ.
31 20ດັ່ ງ ນັ້ນ , ພວກທ່ານຕ້ອງ ກ ມຸ້ງໜ້າ
ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພຣະຄຣິດ,ໂດຍມີ
ຄວາມສະຫວ່າງຢ່າງບໍລິບູນຂອງຂ ຄວາມ
ຫວັງແລະຄ ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າແລະ
ຂອງມະນຸດທັງປວງ.ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກພວກ
ທ່ານຈະມຸ້ງໜ້າຊື່ນຊົມດ້ວຍພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະຄຣິດແລະງ ອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ
ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະບິດາໄດ້ກ່າວໄວ້ດັ່ງນີ້:
ເຈົ້າຈະມີຊີວິດນິລັນດອນ.
31 21 ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ນີ້ຄືກ ທາງນັ້ນແລະຂ ບໍ່
ມີທາງຫລືຄ ພຣະນາມອື່ນໃດຈະປະທານ
ໃຫ້ພາຍໃຕ້ສະຫວັນອີກເລີຍຊຶ່ງໂດຍທາງ
ນັ້ນມະນຸດຈະລອດໄດ້ໃນອານາຈັກຂອງ



161 2ນີໄຟ32:1–7

 21ງ ມທ7:28;
ຢຮ7:16–17.

 ຈຄມພພຣະເຈົ້າ,
ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ.

 ສ3ນຟ11:27,35–36.
ຄມພເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນ,

  ຄວາມເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນ.
322ກ3ນຟ9:20.
 ຂ2ນຟ31:13.
 3ກຄມພທູດ,ເທວະດາ.
 ຂຢມຢ15:16.
 4ກຄມພທູນຂໍ.

 6ກ3ນຟ11:8.
 7ກຄມພບໍ່ເຊື່ອຖື,

ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື.
 ຂ2ນຟ31:2–3;

ຢຄ4:13.

ພຣະເຈົ້າ.ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງນີ້ຄື ງ ຄ�
ສອນຂອງພຣະຄຣິດ,ແລະຄືຄ�ສອນອັນ
ດຽວແລະແທ້ຈິງຂອງຈ ພຣະບິດາແລະ
ຂອງພຣະບຸດແລະຂອງພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດ,ຊຶ່ງເປັນສ ພຣະເຈົ້າອົງດຽວ,ທີ່ເປັນຢູ່
ຕະຫລອດການ.ອາແມນ.

ບົດທີ32

ເຫລົ່ າ ທູດ ກ່ າວ ໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະ
ວິນຍານບໍລິສຸດ—ມະນຸດຄວນອະທິຖານ
ແລະຮັບຄວາມຮູ້ ເພີ່ມເຕີມເພື່ອຕົວເອງ
ຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.ປະມານ559–
545ປີກ່ອນຄ.ສ.

32 1ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກ
ທ່ານໄຕ່ຕອງຢູ່ໃນໃຈແລ້ວກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່
ພວກທ່ານຄວນເຮັດຫລັງຈາກເຂົ້າໄປໃນ
ທາງນັ້ນ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດໃດພວກທ່ານຈຶ່ງ
ໄຕ່ຕອງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຢູ່ໃນໃຈອີກ?
32 2ພວກທ່ານຈ�ໄດ້ບໍວ່າຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ
ກັບພວກທ່ານວ່າຫລັງຈາກກ ຮັບພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດແລ້ວພວກທ່ານຈະເວົ້າດ້ວຍ
ລີ້ນຂອງທູດ?ແລະບັດນີ້,ພວກທ່ານຈະ
ເວົ້າດ້ວຍຂ ລີ້ນຂອງທູດໄດ້ແນວໃດນອກ
ຈາກຈະເປັນໄປໂດຍພຣະວນິຍານບໍລິສຸດ?
32 3 ກ ເຫລົ່າ ທູດ ກ່າວໂດຍອ�ນາດຂອງ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ;ດັ່ງນັ້ນພວກເພິ່ນ
ຈຶ່ງກ່າວພຣະຄ�ຂອງພຣະຄຣິດ.ດັ່ງນັ້ນ,
ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານວ່າ,ຈົ່ງຂ ຊື່ນ
ຊົມດ້ວຍພຣະຄ�ຂອງພຣະຄຣິດ;ເພາະ

ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຄ�ຂອງພຣະຄຣິດຈະບອກ
ພວກທ່ານທຸກຢ່າງທີ່ພວກທ່ານຄວນເຮັດ.
32 4ດັ່ງນັ້ນ,ບັດນີ້ຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ
ຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ເຂົ້າ
ໃຈມັນກໍເປັນເພາະພວກທ່ານບໍ່ກ ໝັ່ນຂໍ
ແລະທັງພວກທ່ານບໍ່ໝັ່ນເຄາະ;ດັ່ງນັ້ນ,
ພວກທ່ານຈຶ່ງບໍ່ຖືກພາມາຫາຄວາມສະ
ຫວ່າງ,ແຕ່ຕ້ອງຕາຍຢູ່ໃນຄວາມມືດ.
32 5 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກ
ທ່ານອີກວ່າຖ້າຫາກພວກທ່ານຈະເຂົ້າໄປ
ໂດຍທາງນັ້ນແລະໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍ
ລິສຸດ,ພຣະອົງຈະສະແດງທຸກຢ່າງທີ່ພວກ
ທ່ານຄວນເຮັດໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ.
32 6ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄືຄ�ສອນຂອງພຣະຄຣິດ,
ແລະຈະບໍ່ມີຄ�ສອນປະທານໃຫ້ອີກຈົນ
ຫລັງຈາກພຣະອົງຈະກ ສະແດງພຣະອົງ
ເອງໃຫ້ປະຈັກແກ່ພວກທ່ານໃນເນື້ອໜັງ.
ແລະເມື່ອພຣະອົງຈະສະແດງພຣະອົງເອງ
ໃຫ້ປະຈັກແກ່ທ່ານໃນເນື້ອໜັງແລ້ວ,ສິ່ງທີ່
ພຣະອົງຈະກ່າວກັບພວກທ່ານ,ພວກທ່ານ
ຈົ່ງປະຕິບັດ.
32 7ແລະບັດນີ້,ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟເວົ້າອີກບໍ່
ໄດ້;ພຣະວິນຍານຢຸດການເອີ່ຍປາກຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະຖືກຖິ້ມ
ໃຫ້ເປັນທຸກເພາະຄວາມກ ບໍ່ເຊື່ອຖື,ແລະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ແລະຄວາມໂງ່ຈ້າແລະ
ຄວາມແຂງຄໍຂອງມະນຸດ;ເພາະພວກເຂົາ
ບໍ່ສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ທັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມ
ຮູ້ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ມີໃຫ້ພວກເຂົາດ້ວຍຄວາມ
ແຈ່ມແຈ້ງ,ເຖິງແມ່ນຄວາມແຈ່ມແຈ້ງເທົ່າ
ທີ່ຖ້ອຍຄ�ຈະຂ ແຈ່ມແຈ້ງໄດ້.



1622ນີໄຟ32:8–33:4

 8ກຄມພອະທິຖານ,ການອະ
ທິຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.

 ຂມຊຢ4:14.
ຄມພມານ.

 9ກ3ນຟ20:1;
ຄພ75:11.

 ຂມຊ5:8.
 ຄແອວ34:27.
331ກອທ12:23–24.
 ຂຄພ100:7–8.
 2ກຮລມ6:35–36.
 3ກຄມພພຣະຄ�ພີ—

  ຄຸນຄ່າຂອງພຣະຄ�ພີ.
 ຂອນ1:9–12;

ຄມ1:8.
 4ກອທ12:26–27.
 ຂມຣນ7:13.

32 8ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າພວກທ່ານຍັງ
ໄຕ່ຕອງຢູ່ໃນໃຈ;ແລະມັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າໂສກເສົ້າທີ່ຕ້ອງໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງ
ນີ້ກັບພວກທ່ານ.ເພາະຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ຈະເຊື່ອຟັງ ພຣະວິນຍານຊຶ່ງ ສິດສອນ
ມະນຸດໃຫ້ກ ອະທິຖານ,ພວກທ່ານຈະຮູ້
ວ່າພວກທ່ານຕ້ອງອະທິຖານ;ເພາະຂ ວິນ
ຍານຊົ່ວບໍ່ສິດສອນມະນຸດໃຫ້ອະທິຖານ,
ແຕ່ສິດສອນເຂົາວ່າບໍ່ຕ້ອງອະທິຖານ.
32 9ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າກັບພວກ
ທ່ານວາ່ພວກທ່ານຕ້ອງກ ອະທິຖານສະເໝີ
ແລະບໍ່ຕ້ອງທໍ້ຖອຍ;ວ່າພວກທ່ານຕ້ອງບໍ່
ເຮັດສິ່ງໃດທີ່ຈະຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ນອກຈາກຂັ້ນທ�ອິດພວກທ່ານຕ້ອງອະ
ທິຖານຫາພຣະບິດາໃນຂ ພຣະນາມຂອງ
ພຣະຄຣິດເສຍກ່ອນ,ເພື່ອພຣະອົງຈະ
ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດຂອງພວກທ່ານສັກ
ສິດແກ່ພວກທ່ານ,ເພື່ອການປະຕິບັດຂອງ
ພວກທ່ານຈະເປັນໄປເພື່ອຄ ຄວາມຜາສຸກ
ຂອງຈດິວນິຍານຂອງພວກທ່ານເອງ.

ບົດທີ33

ຄ�ເວົ້າຂອງນີໄຟເປັນຄວາມຈິງ—ມັນເປັນ
ພະຍານເຖິງພຣະຄຣິດ—ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະ
ຄຣິດຈະເຊື່ອຖ້ອຍຄ�ຂອງນີໄຟ,ຊຶ່ງຈະ
ຢືນເປັນພະຍານຕໍ່ໜ້າບັນລັງພິພາກສາ.
ປະມານ559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

33 1ແລະບັດ ນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟບັນທຶກ
ເລື່ອງທັງໝົດທີ່ສິດສອນໃນບັນດາຜູ້ຄົນ

ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ບໍ່ໄດ້;ທັງຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ສາມາດບັນທຶກກ ໄວ້ໄດ້ດີເທົ່າກັບການ
ເວົ້າ ;  ເພາະວ່າ ເມື່ອມີຜູ້ໃດຂ ເວົ້າໂດຍ
ອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດອ�ນາດ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຍ່ອມນ�ຄ�ເວົ້າ
ໄປຫາໃຈຂອງລູກຫລານມະນຸດ.
33 2ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມີຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍທີ່ເຮັດໃຈກ ແຂງກະດ້າງຕໍ່ພຣະວິນ
ຍານສັກສິດຈົນພຣະອົງບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ໃນ
ພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງປະຖິ້ມ
ຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ແລະ
ຖືວ່າມັນບໍ່ມີຄຸນຄ່າ.
33 3ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟບັນທຶກເລື່ອງທີ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນໄວ້,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ
ມັນມີກ ຄຸນຄ່າອັນໃຫຍ່ຫລວງ,ແລະໂດຍ
ສະເພາະຕໍ່ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.ເພາະ
ຂ້າພະເຈົ້າຂ ອະທິຖານຢູ່ຕະຫລອດເວລາ
ເພື່ອພວກເຂົາໃນເວລາກາງເວັນ,ແລະ
ຕາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ໝອນຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າປຽກໃນເວລາກາງຄືນເພາະພວກ
ເຂົາ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍສັດທາແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າຮູ້ວ່າ,ພຣະອົງຈະໄດ້ຍິນສຽງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ.
33 4ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະອຸທິດຄ�ອະທິຖານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ.ແລະຂໍ້ຄວາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບັນທຶກໄວ້
ດ້ວຍຄວາມອ່ອນແອຈະຖືກເຮັດໃຫ້ກ ເຂັ້ມ
ແຂງຂຶ້ນເພື່ອພວກເຂົາ;ເພາະມັນຈະຂ ຊັກ
ຊວນໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດຄວາມດີ;ມັນຈະ



163 2ນີໄຟ33:5–12

 4ຄຄມພຊີວິດນິລັນດອນ.
 5ກ1ນຟ16:1–3;

2ນຟ9:40.
 ຂ2ນຟ31:3;

ຢຄ4:13.
 6ກຄມພໄຖ່,ການໄຖ່,ຖືກໄຖ່.
 7ກຄມພໃຈບຸນ,ຄວາມໃຈບຸນ.
 8ກຄມພຊາວຢິວ.

 9ກຄມພຄົນຕ່າງຊາດ.
 ຂຄມພຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.
 ຄ2ນຟ9:41.
 ງ ຄມພເດີນ,ເດີນໄປ

ກັບພຣະເຈົ້າ.
 ຈຮລມ3:29–30;

ຄພ132:22.
 10ກຄມພເຊື່ອ,ຄວາມເຊື່ອ.

 ຂຄມພພຣະຄ�ພີມໍມອນ.
 ຄມຣນ10:27–29.
 ງ 2ນຟ25:28.
 11ກອທ5:4;

ມຣນ7:35.
 ຂພນມ20:12;

ມຣນ10:34.

ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ເລື່ອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຂົາ ; ແລະມັນກ່າວເຖິງພຣະເຢຊູ
ແລະຊັກຊວນໃຫ້ພວກເຂົາເຊື່ອໃນພຣະ
ອົງແລະອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດຊຶ່ງມັນຄືຊີ
ວິດຄ ນິລັນດອນ.
33 5ແລະ  ມັນໄດ້ກ່າວ ກ ຮຸນແຮງຕິຕຽນ
ບາບ,ຕາມຂ ຄວາມແຈ່ມແຈ້ງຂອງຄວາມ
ຈິງ;ດັ່ງນັ້ນ,ບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະກຽດຊັງຂໍ້ຄວາມທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າບັນທຶກໄວ້ນອກຈາກພວກເຂົາ
ຈະເປັນຂອງວິນຍານຂອງມານ.
33 6ຂ້າພະເ ຈົ້ າປາບປື້ມໃນຄວາມແຈ່ມ
ແຈ້ງ;ຂ້າພະເຈົ້າປາບປື້ມໃນຄວາມຈິງ;ຂ້າ
ພະເຈົ້າປາບປື້ມໃນພຣະເຢຊູຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ເພາະພຣະອົງໄດ້ກ ໄຖ່ຈິດວິນຍານ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈາກນະລົກ.
33 7ຂ້າພະເຈົ້າມີກ ຄວາມໃຈບຸນຕໍ່ຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະສັດທາອັນແຮງກ້າ
ໃນພຣະຄຣິດວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະພົບຈິດວິນ
ຍານຫລວງຫລາຍທີ່ບໍ່ມີມົນທິນທີ່ບັນລັງພິ
ພາກສາຂອງພຣະອົງ.
33 8ຂ້ າ ພະເຈົ້າມີຄວາມໃຈບຸນຕໍ່ ກ ຊາວ
ຢິວ—ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວວ່າຊາວຢິວເພາະ
ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍເຖິງຜູ້ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໜີ
ຈາກມາ.
33 9ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມໃຈບຸນຕໍ່
ກ ຄົນຕ່າງຊາດນ�ອີກ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າ ຫວັງໃນຄົນເຫລົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຖ້າ ຫາກ
ພວກເຂົາ ບໍ່ຂ ປອງດອງກັບພຣະຄຣິດ,
ແລະເຂົ້າໄປໃນປະຕູທີ່ຄ ແຄບແລະງ ເດີນ

ໄປໃນທາງທີ່ຈ ຄັບຊຶ່ງນ�ໄປສູ່ຊີວິດ,ແລະ
ດ�ເນີນຕໍ່ໄປໃນທາງນັ້ນຈົນເຖິງທີ່ສຸດຂອງ
ວັນເວລາແຫ່ງການທົດລອງ.
33 10 ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າກັບຊາວຢິວນ�ອີກ,ແລະພວກ
ທ່ານທັງຫລາຍທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,
ຈົ່ງເຊື່ອຟັງຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ແລະກ ເຊື່ອໃນ
ພຣະຄຣິດ;ແລະຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ເຊື່ອ
ໃນຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ກໍຈົ່ງໃຫ້ເຊື່ອໃນພຣະ
ຄຣິດ.ແລະຖ້າຫາກພວກທ່ານຈະເຊື່ອ
ໃນພຣະຄຣິດພວກທ່ານຈະເຊື່ອໃນຂ ຂໍ້
ຄວາມເຫລົ່ານີ້,ເພາະມັນເປັນຄ ພຣະຄ�
ຂອງພຣະຄຣິດ,ແລະພຣະອົງໄດ້ປະທານ
ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະມັນງ ສິດສອນຄົນທັງ
ປວງວ່າພວກເຂົາຄວນເຮັດຄວາມດີ.
33 11 ແລະຖ້າຫາກພວກທ່ານຕັດສິນວ່າ
ມັນບໍ່ເປັນພຣະຄ�ຂອງພຣະຄຣິດ—ເພາະ
ພຣະຄຣິດຈະສະແດງແກ່ພວກທ່ານໃນ
ວັນສຸດທ້າຍດ້ວຍກ ອ�ນາດແລະລັດສະ
ໝີພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ວ່າມັນເປັນພຣະຄ�
ຂອງພຣະອົງ;ແລະພວກທ່ານກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະປະເຊີນໜ້າກັນຢູ່ຂ ບ່ອນພິພາກ
ສາຂອງພຣະອົງ;ແລະພວກທ່ານຈະຮູ້ວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບບັນຊາຈາກພຣະອົງໃຫ້
ບັນທຶກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເຖິງແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າ
ອ່ອນແອ.
33 12 ແລະຂ້າພະເຈົ້າອະທິຖານຕໍ່ພຣະ
ບິ ດ າ ໃ ນ ພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິ ດວ່າ
ຫລາຍຄົນພວກເຮົາຖ້າຫາກບໍ່ແມ່ນໝົດ
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 12ກຄມພລັດສະໝີພາບ
ຂອງຊັ້ນສູງ.

 13ກອຊຢ29:4;
2ນຟ26:16.

 14ກຄມພພຣະຄຣິສ
ຕະທ�ຄ�ພີ.

 ຂຄມພພຣະຄ�ພີມໍມອນ.
 ຄ2ນຟ29:11;

ອທ4:8–10.
 15ກຄມ1:11.

[ຢາໂຄບ]

1 1ກຢຄ7:27.
 ຂຄມພຢາໂຄບ,ລູກ

ຊາຍຂອງລີໄຮ.
 ຄ2ນຟ5:28–33;

ຢຄ3:13–14.
ຄມພແຜ່ນຈາລຶກ.

ທຸກຄົນຂໍໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມລອດໃນກ ອາ
ນາຈັກຂອງພຣະອົງໃນວັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະ
ສຸດທ້າຍນັ້ນເທີ້ນ.
33 13 ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຄົນທັງປວງທີ່ເປັນເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນ,ແລະທ່ານທັງຫລາຍທີ່ສຸດ
ຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າກັບ
ພວກທ່ານຄືສຽງຂອງຄົນທີ່ກ ຮ້ອງອອກມາ
ຈາກພື້ນດິນ:ລາກ່ອນຈົນກວ່າວັນອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ນັ້ນຈະມາເຖິງ.
33 14 ແລະຕໍ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ຍອມຮັບພຣະກະລຸນາ
ທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະບໍ່ນັບຖືກ ຖ້ອຍ

ຄ�ຂອງຊາວຢິວ,ແລະຂ ຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້ານ�ອີກ,ແລະກັບຖ້ອຍຄ�ຊຶ່ງຈະ
ອອກຈາກປາກຂອງພຣະເມສານ້ອຍຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວອ�
ລາອັນເປັນນິດກັບທ່ານ,ເພາະຂໍ້ຄວາມ
ເຫລົ່ານີ້ ຈະຄ ກ່າວໂທດທ່ານໃນວັນສຸດ
ທ້າຍ.
33 15 ເພາະສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຜະນຶກໄວ້ເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກ,ຈະຖືກນ�ມາຟ້ອງທ່ານທີ່
ກ ບັນລັງພິພາກສາ;ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າດັ່ງນີ້,ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ຕ້ອງເຊື່ອຟັງ.ອາແມນ.



ໜັງສືຢາໂຄບ
ນ້ອງຊາຍຂອງນີໄຟ

ຂໍ້ຄວາມທີ່ເພິ່ນສັ່ງສອນພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນ.ເພິ່ນເຮັດໃຫ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງຊຶ່ງພະຍາຍາມໂຄ່ນລົ້ມ
ຄ�ສອນຂອງພຣະຄຣິດຍອມຈ�ນົນ.ຂໍ້ຄວາມສັ້ນໆກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງຜູ້ຄົນຂອງ
ນີໄຟ.

ບົດທີ1

ຢາໂຄບແລະໂຢເຊັບພະຍາຍາມຊັກຊວນ
ຄົນ ທັງປວງໃຫ້ເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ ແລະ
ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ—ນີໄຟ
ເສຍຊີວິດ—ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແຜ່ຂະຫຍາຍ
ອອກໄປໃນບັນດາຊາວນີໄຟ.ປະມານ
544–421ປີກ່ອນຄ.ສ.

1 1 ເພ າະຈົ່ງເບິ່ງ, ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືຫ້າສິບຫ້າປີຜ່ານໄປນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາ
ທີ່ ລີໄຮໄດ້ໜີ ຈາກເຢຣູຊາເລັມມາ;ດັ່ງ
ນັ້ນ,ນີໄຟໃຫ້ກ ບັນຍັດໄວ້ກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ຂ ຢາໂຄບກ່ຽວກັບແຜ່ນຈາລຶກຄ ນ້ອຍຊຶ່ງ
ໃນແຜ່ນຈາລຶກນັ້ນມີເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ບັນທຶກ
ໄວ້.
1 2ແລະນີໄຟໃຫ້ບັນຍັດກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ຢາໂຄບວ່າຂ້າພະເຈົ້າຄວນບັນທຶກອີກ
ສອງສາມເລື່ອງໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່າ
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 4ກອສສິ່ງທີ່ເດັ່ນແລະສ�ຄັນ.
 5ກ1ນຟ12.
 6ກ1ນຟ10:4–11;19:8–14.
 7ກ2ນຟ9:41;

ອມນ1:26;
ມຣນ10:32.

 ຂຄມພພັກຜ່ອນ.
 ຄຈບຊ14:23;

ພບຍ1:35–37;
ຄພ84:23–25.

 ງ ຮຣ3:8.
 ຈຈບຊ26:65;

1ນຟ17:23–31.
 8ກຄມພກະບົດ,ການກະບົດ.
 ຂ1ນຟ17:30;

ແອວ12:36–37;

ຮລມ7:18.
 ຄປຈສມທ16:25–26

(ພາກຫ້ອຍທ້າຍ);
ລກ14:27.

 9ກ2ນຟ1:14.
 ຂຄມພເຈີມ,ການເຈີມ.
 ຄ2ນຟ6:2;

ຈຣ1:7.

ນີ້ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າມັນມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດ;
ວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄວນແຕະຕ້ອງນອກຈາກ
ພຽງເລັກໜ້ອຍກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້ຊຶ່ງມີຊື່ວ່າຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ.
1 3 ເພາະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າປະຫວັດສາດ
ຂອງຜູ້ ຄົນຂອງເພິ່ນຄວນບັນທຶກໄວ້ໃນ
ແຜ່ນຈາລຶກອີກຊຸດໜຶ່ງຂອງເພິ່ນ,ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າຄວນຮັກສາແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່າ
ນີ້ແລະມອບໃຫ້ແກ່ລູກຫລານຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຈາກລຸ້ນສູ່ລຸ້ນ.
1 4ແລະຖ້າຫາກມີການສັ່ງສອນອັນສັກ
ສິດຫລືການເປີດເຜີຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຫລື
ການທ�ນາຍ,ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງບັນທຶກ
ກ ຫົວຂໍ້ເລື່ອງໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້,
ແລະບັນທຶກມັນໃຫ້ຫລາຍຄືກັບວ່າເທົ່າທີ່
ຈະເຮັດໄດ້,ເພື່ອເຫັນແກ່ພຣະຄຣິດແລະ
ເພື່ອເຫັນແກ່ຜູ້ຄົນຂອງພວກເຮົາ.
1 5 ເພາະເປັນຍ້ອນສັດທາແລະຄວາມ
ກັງວົນອັນໃຫຍ່ຫລວງ,ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈຶ່ງຖືກ
ສະແດງໃຫ້ປະຈັກແທ້ໆແກ່ພວກເຮົາກ່ຽວ
ກັບຜູ້ຄົນຂອງພວກເຮົາ,ວ່າສິ່ງໃດຈະ
ກ ເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຂົາ.
1 6ແລະພວກເຮົາໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍ
ຫລາຍຢ່າງອີກ,ແລະມີວິນຍານແຫ່ງການ
ທ�ນາຍຫລາຍຢ່າງ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງຮູ້
ຈັກເລື່ອງຂອງກ ພຣະຄຣິດແລະອານາຈັກ
ຂອງພຣະອົງທີ່ຈະມາເຖິງ.
1 7ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງອອກແຮງງານ
ຢ່າງພາກພຽນໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງພວກ

ເຮົາ,ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຊັກຊວນພວກ
ເຂົາໃຫ້ກ ມາຫາພຣະຄຣິດ,ແລະມີສ່ວນ
ຮັບພຣະກະລຸນາທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຂ ທີ່ພັກຂອງ
ພຣະອົງຍົກເວັ້ນແຕ່ພຣະອົງປະຕິຍານ
ໃນພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງວ່າບໍ່ໃຫ້ພວກ
ເຂົາຄ ເຂົ້າໄປດັ່ງເຊັ່ນພຣະອົງໄດ້ງ ຂຸ່ນ
ເຄືອງໃນວັນແຫ່ງການທົດລອງຂອງລູກ
ຫລານອິດສະຣາເອນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຢູ່
ໃນຈ ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
1 8ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຮົາປາດຖະໜາຕໍ່ພຣະ
ເຈົ້າວ່າພວກເຮົາຈະຊັກຊວນຄົນທັງປວງ
ບໍ່ໃຫ້ກ ກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າທີ່ຈະຂ ກໍ່ກວນ
ພຣະອົງໃຫ້ພຣະພິໂລດ,ແຕ່ເພື່ອຄົນທັງ
ປວງຈະເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດແລະເຫັນແກ່
ການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງແລະທົນ
ຮັບເອົາຄ ໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະອົງແລະ
ຍອມຮັບເອົາຄວາມອັບອາຍຂາຍໜ້າຂອງ
ໂລກ;ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບຈຶ່ງຖືວ່າ
ມັນເປັນໜ້າທີ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຈະເຮັດ
ຕາມບັນຍັດຂອງນີໄຟອ້າຍຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ.
1 9ບັດນີ້ນີໄຟໄດ້ເຖົ້າແກ່ລົງ,ແລະເພິ່ນ
ເຫັນວ່າເພິ່ນຈະກ ຕາຍໄປໃນໄວໆນີ້;ດັ່ງ
ນັ້ນ,ເພິ່ນຈຶ່ງຂ ເຈີມຊາຍຄົນໜຶ່ງໃຫ້ເປັນ
ກະສັດຄົນຕໍ່ໄປແລະປົກຄອງຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນຕາມການສືບຄອງລາຊາບັນລັງຂອງ
ຄ ກະສັດ.
1 10ຜູ້ຄົນມີຄວາມຮັກແພງຕໍ່ນີໄຟຢ່າງ
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ເຫລືອລົ້ນ,ເພາະເພິ່ນເປັນຜູ້ປົກປັກຮັກສາ
ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາ,ໂດຍທີ່ປັດປ່າຍ
ກ ດາບຂອງລາບານເພື່ອປ້ອງກັນພວກເຂົາ,
ແລະໂດຍການອອກແຮງງານຕະຫລອດ
ວັນເວລາຂອງເພິ່ນເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງ
ພວກເຂົາ—
1 11ດັ່ງນັ້ນ,ຜູ້ຄົນຈຶ່ງປາດຖະໜາຈະເກັບ
ກ�ຊື່ຂອງເພິ່ນໄວ້ໃນຄວາມຊົງຈ�.ແລະຜູ້
ໃດທີ່ຈະຂຶ້ນປົກຄອງແທນເພິ່ນ,ຜູ້ຄົນກໍຈະ
ເອີ້ນວ່ານີໄຟທີສອງ,ນີໄຟທີສາມ,ແລະ
ຕໍ່ໆກັນໄປຕາມການສືບຄອງລາຊາບັນລັງ
ຂອງກະສັດ;ແລະຜູ້ ຄົນເອີ້ນກະສັດວ່າ
ແນວນີ້ເຖິງວ່າຈະມີຊື່ອັນອື່ນກໍຕາມ.
1 12 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ນີໄຟໄດ້ສິ້ນຊີວິດ.
1 13ບັດ ນີ້ຜູ້ຄົນຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນກ ຊາວເລມັນ
ກໍເປັນຂ ຊາວນີໄຟ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ພວກເຂົາຍັງຖືກເອີ້ນວ່າຊາວນີໄຟ,ຊາວ
ຢາໂຄບ,ຊາວໂຢເຊັບ,ຄ ຊາວໂຊຣ�,ຊາວ
ເລມັນ,ຊາວເລມູເອນ,ແລະຊາວອິດຊະ
ມາເອນ.
1 14 ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບຈະບໍ່ແບ່ງ
ແຍກພວກເຂົາຕາມຊື່ເຫລົ່ານີ້,ແຕ່ຂ້າພະ
ເຈົ້ າ ຈະກ ເອີ້ນ ພວກທີ່ພະຍາຍາມປອງ
ຮ້າຍຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟວ່າຊາວເລມັນ,ສ່ວນ
ຄົນທີ່ເປັນເພື່ອນມິດກັບນີໄຟ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະເອີ້ນວ່າຂ ຊາວນີໄຟ,ຫລືຄ ຜູ້ຄົນຂອງ
ນີໄຟຕາມການສືບຄອງລາຊາບັນລັງຂອງ
ກະສັດ.

1 15 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄື  ຜູ້ ຄົນຂອງນີໄຟພາຍໃຕ້ການປົກຄອງ
ຂອງກະສັດອົງທີສອງເລີ່ມມີໃຈແຂງກະ
ດ້າງ,ແລະຍອມຕົນເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ບາງຢ່າງເໝືອນກັນກັບດາວິດໃນສະໄໝ
ກ່ອນທີ່ຢາກມີກ ມະເຫສີແລະນາງສະໜົມ
ຫລາຍຄົນ,ແລະໂຊໂລໂມນລູກຊາຍຂອງ
ເພິ່ນກໍເໝືອນກັນ.
1 16 ແ ທ້ ຈິງແລ້ວ, ພວກເຂົາເລີ່ມຕົ້ນ
ສະແຫວງຫາຄ�ແລະເງິນເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍ,ແລະເລີ່ມຕົ້ນເພີ້ຝັນດ້ວຍ
ຄວາມທະນົງຕົວ.
1 17ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບຈຶ່ງໃຫ້ຂໍ້
ຄວາມເຫລົ່ານີ້ແກ່ພວກເຂົາໃນຂະນະທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າສິດສອນພວກເຂົາໃນກ ພຣະ
ວິຫານ,ໂດຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຂ ວຽກ
ງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ແລ້ວ.
1 18 ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບ ແລະ
ໂຢເຊັບນ້ອງຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ ໄດ້ຮັບ
ການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍມືຂອງນີໄຟໃຫ້ເປັນປະ
ໂລຫິດແລະຜູ້ສອນຜູ້ຄົນພວກນີ້.
1 19 ແລະພວກເຮົາໄດ້ຂະຫຍາຍກ ໜ້າ
ທີ່ ຂອງພວກເຮົາແ ດ່ ພຣະ ຜູ້ ເປັນເຈົ້າ,
ພວກເຮົາ ຕ້ອງ ມີຂ ຄວາມຮັບ ຜິດ ຊອບ
ຮັບເອົາບາບຂອງຜູ້ ຄົນໄວ້ເທິງຫົວຂອງ
ພວກເຮົາ ເອງຖ້າຫາກພວກເຮົາ ບໍ່ສິດ
ສອນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ພວກເຂົາ
ດ້ວຍຄວາມພາກພຽນຢ່າງເຕັມທີ່;ດັ່ງນັ້ນ

 10ກ1ນຟ4:9;
2ນຟ5:14;
ຄມ1:13;
ມຊຢ1:16;
ຄພ17:1.

 13ກອນ1:13;
ຄພ3:18.

 ຂຄມພຊາວນີໄຟ.
 ຄ1ນຟ4:35;

4ນຟ1:36–37.
 14ກມຊຢ25:12;

ແອວ2:11.
 ຂ2ນຟ4:11.
 ຄ2ນຟ5:9.
 15ກຄພ132:38–39.
 17ກ2ນຟ5:16.

ຄມພພຣະວິຫານ,ບ້ານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

 ຂຄມພເອີ້ນ,ການ
ເອີ້ນ,ຖືກເອີ້ນຈາກ
ພຣະເຈົ້າ,ຕ�ແໜ່ງ.

 18ກ2ນຟ5:26.
 19ກຄມພຕ�ແໜ່ງ,ເຈົ້າໜ້າທີ່.
 ຂຄພ107:99–100.

ຄມພພິທັກຮັກສາ,ຜູ້ພິທັກ
ຮັກສາ,ການພິທັກຮັກສາ.
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ໂດຍການອອກແຮງງານດ້ວຍກ�ລັງຂອງ
ພວກເຮົາຄ ເລືອດຂອງພວກເຂົາຈະບໍ່ມາ
ເປື້ອນອາພອນຂອງພວກເຮົາ;ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ
ເລືອດຂອງພວກເຂົາຈະເປິເປື້ອນອາພອນ
ຂອງພວກເຮົາ,ແລະຈະເຫັນວ່າພວກເຮົາ
ບໍ່ປາດສະຈາກມົນທິນໃນວັນສຸດທ້າຍ.

ບົດທີ2

ຢາໂຄບກ່າວໂທດການໄຝ່ຝັນຫາຄວາມ
ຮັ່ ງມີ , ຄວາມທະນົງຕົວ,ແລະຄວາມມີ
ຈິດໃຈລາມົກ—ມະນຸດຄວນສະແຫວງຫາ
ຄວາມຮັ່ງມີເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອນມະນຸດ
ຂອງເຂົາ—ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບັນຊາບໍ່ໃຫ້
ຜູ້ຊາຍໃນບັນດາຊາວນີໄຟມີເມຍຫລາຍ
ກວ່າໜຶ່ງຄົນ—ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊື່ນຊົມໃນ
ພົມມະຈັນຂອງຜູ້ຍິງ.ປະມານ544–421ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

2 1ນີ້ຄືຂໍ້ຄວາມຊຶ່ງຢາໂຄບນ້ອງຊາຍຂອງ
ນີໄຟໄດ້ເວົ້າກັບຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຫລັງຈາກ
ນີໄຟໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປແລ້ວ:
2 2ບັດນີ້ , ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບຕາມຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າມີຢູ່ພາຍໃຕ້ພຣະ
ເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍສະຕິປັນຍາ,ແລະເພື່ອ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະກ�ຈັດບາບຂອງພວກທ່ານ
ອອກຈາກອາພອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າ
ພະເຈົ້າຈຶ່ງຂຶ້ນມາພຣະວິຫານໃນມື້ນີ້ເພື່ອ
ຈະໄດ້ປະກາດພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າແກ່
ພວກທ່ານ.
2 3ແລະຕົວພວກທ່ານເອງຮູ້ຈັກແລ້ວຕັ້ງ
ແຕ່ຕົ້ນມາຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຂ້າ

ພະເຈົ້າຢ່າງພາກພຽນຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດ;ແຕ່ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ຖືກຖ່ວງດຶງດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາແລະ
ຄວາມກະວົນກະວາຍເພື່ອຄວາມຜາສຸກ
ຂອງຈິດວິນຍານຂອງພວກທ່ານຍິ່ງກວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍມີມາກ່ອນ.
2 4 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຈົນມາເຖິງບັດນີ້ພວກ
ທ່ານໄດ້ເຊື່ອຟັງພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ ໄວ້ກັບພວກ
ທ່ານ.
2 5ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ພວກທ່ານຈົ່ງເຊື່ອຟັງ
ຂ້າພະເຈົ້າແລະຈົ່ງຮູ້ໄວ້ວ່າໂດຍຄວາມ
ຊ່ ວ ຍ ເຫລືອຂອງພຣ ະຜູ້ສ້າງສະຫວັນ
ແລະແຜ່ນດິນໂລກຜູ້ມີອ�ນາດທັງປວງ,
ຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກພວກທ່ານໄວ້ກ່ຽວກັບ
ກ ຄວາມນຶກຄິດຂອງພວກທ່ານວ່າ,ພວກ
ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນອອກແຮງງານໃນບາບ,ເບິ່ງ
ແລ້ວບາບນັ້ນເປັນໜ້າກຽດຊັງທີ່ສຸດສ�ລັບ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນໜ້າກຽດຊັງ
ທີ່ສຸດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.
2 6ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໂສກເສົ້າແລະເຮັດໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າກົ້ມໜ້າຢູ່ດ້ວຍຄວາມອັບອາຍຕໍ່
ໜ້າທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້ສ້າງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�
ແກ່ພວກທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ໃຈພວກທ່ານ.
2 7ແລະມັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໂສກເສົ້າ
ອີກທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ຄ�ເວົ້າກ ຮຸນແຮງນ�ພວກ
ທ່ານຢູ່ ຕໍ່ໜ້າເມຍຂອງພວກທ່ານແລະ
ລູກຂອງພວກທ່ານຜູ້ຊຶ່ງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ
ພວກເຂົາຫລາຍຄົນອ່ອນນ້ອມແລະຂ ບໍ
ລິສຸດແລະລະມຸນລະໄມຕໍ່ພຣະພັກຂອງ

 19ຄ2ນຟ9:44.
2 5ກແອວ12:3;

ຄພ6:16.

ຄມພພຣະເຈົ້າ,
ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ.

 7ກຄພ121:43.

 ຂຄມພຄຸນນະທ�.
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ພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ພໍພຣະໄທຕໍ່ພຣະ
ເຈົ້າ;
2 8ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຂຶ້ນ
ມາບ່ອນນີ້ເພື່ອຈະໄດ້ຍິນພຣະຄ�ທີ່ໜ້າ
ພໍໃຈຈາກພຣະເຈົ້າ, ແທ້ຈິງ ແລ້ວ,ແມ່ນ
ກ ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງປິ່ນປົວຈິດວິນ
ຍານທີ່ຖືກບາດເຈັບ.
2 9ດັ່ງນັ້ນ,ມັນຈຶ່ງເປັນພາລະແບກຫາບຕໍ່
ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າ
ຖືກບັງຄັບເພາະພຣະບັນຍັດອັນເຄັ່ງຄັດ
ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບມາຈາກພຣະເຈົ້າໃຫ້
ຕັກເຕືອນພວກທ່ານຕາມຄວາມຜິດຂອງ
ພວກທ່ານແລະເຮັດໃຫ້ບາດແຜຂອງຜູ້
ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບກວ້າງອອກແທນທີ່ຈະ
ປອບໂຍນແລະປິ່ນປົວບາດແຜໃຫ້ພວກ
ເຂົາ;ແລະຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບນັ້ນ,
ແທນທີ່ຈະຊື່ນຊົມຢູ່ດ້ວຍພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າທີ່ໜ້າພໍໃຈກໍມີດາບສອງຄົມມາ
ວາງໄວ້ເພື່ອສຽບແທງຈິດວິນຍານຂອງ
ພວກເຂົາແລະເຮດັໃຫ້ຈິດໃຈອັນອ່ອນ
ນ້ອມຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
2 10 ແຕ່ທັງທີ່ເປັນວຽກງານໜັກຢ່າງໃຫຍ່
ຫລວງ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍຕ້ອງເຮັດຕາມກ ຄ�
ສັ່ງອັນເຄັ່ງຄັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະບອກ
ພວກທ່ານໃຫ້ຮູ້ ກ່ຽວກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກທ່ານ
ຕໍ່ໜ້າຜູ້ທີ່ມີໃຈບໍລິສຸດ,ແລະຄົນທີ່ມີໃຈທີ່
ຊອກຊ�ພາຍໃຕ້ການເຫລືອດພຣະເນດ
ອັນຂ ແຫລມຄົມຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດ
ອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່.
2 11ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເວົ້າກັບພວກ
ທ່ານດ້ວຍຄວາມຈງິກ ແຈມ່ແຈງ້ແຫ່ງພຣະ

ຄ� ຂອງ ພຣະ ເຈົ້ າ.ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນ
ຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຢູ່ນັ້ນ,ພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງໄດ້ມາຫາ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ມີຄວາມວ່າ:ຢາໂຄບເຈົ້າຈົ່ງ
ໄປຍັງພຣະວິຫານໃນມື້ອື່ນນີ້,ແລະປະ
ກາດພຣະຄ�ຊຶ່ງເຮົາຈະມອບໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ
ເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້.
2 12 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ນີ້ແມ່ນພຣະຄ�ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະປະກາດແກ່ພວກທ່ານ,ຊຶ່ງພວກທ່ານ
ຫລາຍຄົນກ�ລັງຄົ້ນຫາຄ�,ແລະເງິນ,
ແລະກ ວັດຖຸນາໆຊະນິດ,ຊຶ່ງມີຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອຸດົມສົມບູນທົ່ວ
ແຜ່ນດິນ,ອັນເປັນຂ ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນ
ຍາສ�ລັບພວກທ່ານແລະລູກຫລານຂອງ
ພວກທ່ານ.
2 13 ແລະພຣະຫັດແຫ່ງອາລັກຂາໄດ້ຍິ້ມ
ຢູ່ເທິງພວກທ່ານຢ່າງພໍພຣະໄທທີ່ສຸດ,ຈົນ
ວ່າພວກທ່ານໄດ້ຂອງມີຄ່າຫລວງຫລາຍ;
ແລະເພາະວ່າບາງຄົນໃນບັນດາພວກ
ທ່ານໄດ້ຮັບຫລາຍກວ່າພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ທ່ານແລ້ວພວກທ່ານຈຶ່ງຄິດກ ລະເມີເພີ້ຝັນ
ດ້ວຍຄວາມທະນົງໃຈຫລາຍແລະເຮັດຄໍ
ແຂງແລະອວດອ້າງຍ້ອນວ່າເຄື່ອງນຸ່ງລາ
ຄາແພງຂອງພວກທ່ານ,ແລະໄດ້ຂົ່ມເຫັງ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກທ່ານເພາະພວກທ່ານຄິດ
ວ່າພວກທ່ານດີກວ່າພວກເຂົາ.
2 14 ແລະບັດນີ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ພວກທ່ານຄິດວ່າພຣະເຈົ້າຮັບຮອງສິ່ງນີ້
ເພື່ອພວກທ່ານບໍ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ວ່າ,ບໍ່ເລີຍ.ແຕ່ພຣະອງົຈະກາ່ວໂທດພວກ
ທ່ານ,ແລະຖ້າຫາກພວກທ່ານຍັງສືບຕໍ່

 8ກແອວ31:5.
 10ກຄມພພຣະບັນຍັດ

ຂອງພຣະເຈົ້າ.
 ຂ2ນຟ9:44.

 11ກ2ນຟ25:4;31:2–3.
 12ກ1ນຟ18:25;

ຮລມ6:9–11;
ອທ10:23.

 ຂ1ນຟ2:20.
ຄມພແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.

 13ກມມ8:35–39.
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ເຮດັສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຢູ່ການພິພາກສາຂອງພຣະ
ອົງຈະຕ້ອງມາສູ່ພວກທ່ານຢ່າງວອ່ງໄວ.
2 15 ໂອ້ຂໍໃຫ້ພຣະອົງສະແດງແກ່ພວກ
ທ່ານວ່າພຣະອົງສາມາດສຽບແທງພວກ
ທ່ານໄດ້ແລະໂດຍການເຫລືອດສາຍ
ພຣະເນດຂອງພຣະອົງຂ້າງດຽວພຣະອົງ
ກໍລົງທັນພວກທ່ານໃຫ້ເປັນຝຸ່ນໄດ້!
2 16 ໂອ້ຂໍໃຫ້ພຣະອົງຈົ່ງເອົາພວກທ່ານ
ອອກຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າ
ກຽດຊັງອັນນີ້ເຖີດແລະຂໍໃຫ້ພວກທ່ານຈົ່ງ
ຟັງພຣະບັນຊາຂອງພຣະອົງແລະຢ່າໄດ້
ໃຫ້ກ ຄວາມທະນົງໃຈອັນນີ້ມາທ�ລາຍຈິດ
ວິນຍານຂອງພວກທ່ານເລີຍ!
2 17 ຈົ່ ງ ຄິ ດ ວ່ າພີ່ນ້ອງຂອງພວກທ່ານ
ກໍເໝືອນກັນກັບຕົວຂອງພວກທ່ານເອງ,
ແລະຄຸ້ນເຄີຍກັບທຸກຄົນແລະແຈກຢາຍ
ກ ເຂົ້າຂອງຂອງພວກທ່ານ,ເພື່ອຂ ພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ຮັ່ງມີເໝືອນດັ່ງພວກທ່ານ.
2 18 ແຕ່ວ່າກ່ອນທີ່ພວກທ່ານຈະຊອກຫາ
ກ ຄວາມຮັ່ງມີນັ້ນ,ໃຫ້ພວກທ່ານຊອກຫາ
ຂ ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າກ່ອນ.
2 19 ແລະຫລັງຈາກພວກທ່ານໄດ້ຮັບ
ຄວາມຫວັງໃນພຣະຄຣິດແລ້ວພວກທ່ານ
ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮັ່ງມີ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ສະແຫວງຫາມັນ,ແລະພວກທ່ານຊອກ
ຫາມັນດ້ວຍເຈດຕະນາເພື່ອກ ສ້າງຄວາມ
ດີ—ເພື່ອມີເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ເປືອຍ
ເປົ່າ,ແລະລ້ຽງຄົນອຶດຫິວ,ແລະປົດປ່ອຍ
ຊະເລີຍໃຫ້ເປັນອິດສະລະແລະຊ່ວຍບັນ
ເທົາທຸກໃຫ້ຄົນເຈັບປ່ວຍແລະຄົນທີ່ເປັນ
ທຸກ.

2 20 ແລະ ບັດນີ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກທ່ານແລ້ວກ່ຽວ
ກັບ ຄວາມທະນົງໃຈນັ້ ນ; ແລະ ຄົນໃນ
ຈ�ນວນພວກທ່ານທີ່ເຮັດໃຫ້ເພື່ອນບ້ານ
ຂອງພວກທ່ານເປັນທຸກແລະຂົ່ມເຫັງເຂົາ
ເພາະຄວາມອວດດີໃນໃຈຂອງພວກທ່ານ,
ດ້ວຍສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ແກ່ພວກ
ທ່ານ,ແລ້ວພວກທ່ານຈະເວົ້າວ່າແນວໃດ?
2 21ພວກທ່ານບໍ່ຄິດບໍວ່າເລື່ອງເຫລົ່າ
ນີ້ເປັນໜ້າກຽດຊັງສ�ລັບພຣະອົງຜູ້ສ້າງ
ເນື້ອໜັງທັງປວງ?ແລະໃນສາຍພຣະເນດ
ຂອງພຣະອົງແລ້ວຄົນຜູ້ໜຶ່ງກໍມີຄຸນຄ່າຊ�
ກັບຄົນອີກຜູ້ໜຶ່ງ.ແລະເນື້ອໜັງທັງໝົດ
ນັ້ນມາຈາກຂີ້ຝຸ່ນ;ແລະພຣະອົງໄດ້ສ້າງ
ພວກເຂົາເພື່ອຈຸດມຸ້ງໝາຍອັນດຽວກັນ,ວ່າ
ພວກເຂົາຄວນຮັກສາກ ພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະອົງແລະຖວາຍບາລະມີແດ່ພຣະອົງ
ຕະຫລອດໄປ.
2 22 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈົບການເວົ້າ
ກັບພວກທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມທະນົງໃຈນີ້.
ແລະຖ້າວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຈ�ເປັນຈະເວົ້າ
ກ່ຽວກັບຄວາມຜິດອັນຫຍາບຄາຍນີ້,ໃຈ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄົງປິຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງເພາະ
ພວກທ່ານ.
2 23 ແຕ່ວ່າພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າເຮັດ
ໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໜັກໃຈເພາະຄວາມ
ຜິດອັນຫຍາບຊ້າຂອງພວກທ່ານ.ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:ຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້ເລີ່ມສ້າງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ;ພວກເຂົາບໍ່
ເຂົ້າໃຈພຣະຄ�ພີ,ແລະພະຍາຍາມຊອກ
ຫາຂໍ້ ແກ້ຕົວໃນການທ�ການໂສເພນີ,

 16ກຄມພຈອງຫອງ,
ຄວາມຈອງຫອງ.

 17ກຄມພຄວາມຜາສຸກ;
ໃຫ້ທານ,ການໃຫ້ທານ.

 ຂ4ນຟ1:3.

 18ກ1ກສ3:11–13;
ມຣກ10:17–27;
2ນຟ26:31;
ຄພ6:7.
ຄມພຮັ່ງມີ,ຄວາມຮັ່ງມີ.

 ຂລກ12:22–31.
 19ກມຊຢ4:26.
 21ກຄພ11:20;

ອຣຮ3:25–26.
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ເພາະເລື່ອງນີ້ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ກ່ຽວກັບກະສັດ
ດາວິດແລະໂຊໂລໂມນລູກຊາຍຂອງເຂົາ.
2 24ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ດາວິດແລະກ ໂຊໂລໂມນມີຂ ເມຍກັບສາວ
ໃຊ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ຊຶ່ງເລື່ອງນີ້ເປັນໜ້າ
ກຽດຊັງຕໍ່ໜ້າເຮົາ.
2 25ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງ
ນີ້,ເຮົາພາຜູ້ຄົນພວກນີ້ອອກຈາກແຜ່ນດິນ
ເຢຣູຊາເລັມດ້ວຍອ�ນາດຂອງແຂນເຮົາ
ເອງ,ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຍົກກິ່ງງ່າກ ອັນຊອບ
ທ�ຂຶ້ນຈາກໜໍ່ແໜງຂອງໂຢເຊັບໄວ້ໃຫ້
ເຮົາ.
2 26ດັ່ງນັ້ນ,ເຮົາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່
ຍອມໃຫ້ຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍ
ລະມານເໝືອນດັ່ງຄົນໃນສະໄໝກ່ອນ.
2 27ດັ່ງນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຈົ່ງ
ຟັງ,ແລະຈົ່ງເຊື່ອຟັງພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າວ່າ:ຈະບໍ່ມີຜູ້ຊາຍຄົນໃດໃນບັນ
ດາພວກທ່ານມີເມຍຫລາຍກວ່າກ ໜຶ່ງຄົນ;
ແລະມີເມຍນ້ອຍອີກບໍ່ໄດ້;
2 28 ເພາະເຮົາ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຊື່ນ
ຊົມໃນກ ພົມມະຈັນຂອງຜູ້ຍິງ.ແລະສ່ວນ
ການໂສເພນີນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າກຽດຊັງຕໍ່
ໜ້າເຮົາ;ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້.
2 29ດັ່ງນັ້ນ,ຜູ້ຄົນພວກນີ້ຈະຕ້ອງຮັກສາ
ບັນຍັດຂອງເຮົາ,ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວດັ່ງ
ນີ້,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແຜ່ນດິນຈະຖືກກ ສາບແຊ່ງ
ສ�ລັບພວກເຂົາ.
2 30 ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວວ່າ,ຖ້າເຮົາຢາກ
ຈະລ້ຽງດູ ກ ລູກຫລານໄວ້ເພື່ອເຮົາແລ້ວ

ເຮົາຈະບັນຊາຜູ້ຄົນຂອງເຮົາເອງ;ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຂົາຈະເຊື່ອຟັງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້.
2 31 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ເຫັນຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ,ແລະໄດ້
ຍິນສຽງທຸກໂສກຂອງລູກສາວຂອງຜູ້ຄົນ
ຂອງເຮົາໃນແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ໃນທົ່ວແຜ່ນດິນຂອງຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,
ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດ
ຊັງຂອງຜົວຂອງພວກເຂົາ.
2 32 ແລະຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າເຮົາ
ຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ສຽງຮ້ອງໄຫ້ຂອງລູກສາວທີ່
ດີຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ນ�ອອກມາ
ຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມຂຶ້ນມາເຖິງເຮົາ
ເພື່ອຟ້ອງຜົວຂອງພວກເຂົາ,ຈອມໂຍທາ
ໄດ້ກ່າວ.
2 33 ເພາະພວກເຂົາຈະບໍ່ນ�ເອົາລູກ
ສາວຂອງຜູ້ຄົນຂອງເຮົາໄປເປັນຊະເລີຍ
ເພາະຄວາມອ່ອນໂຍນຂອງນາງຖ້າຫາກ
ເປັນດັ່ງນັ້ນ,ເຮົາຈະມາຢ້ຽມຢາມພວກ
ເຂົາດ້ວຍການສາບແຊ່ງຢ່າງສາຫັດ,ຈນົ
ເຖິງການທ�ລາຍ;ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ທ�
ກ ການໂສເພນີເໝືອນດັ່ງຄົນໃນສະໄໝ
ກ່ອນ,ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວ.
2 34 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ພວກທ່ານຮູ້ ແລ້ວວ່າພຣະບັນ
ຍັດເຫລົ່ານີ້ໄດ້ປະທານໃຫ້ບິດາຂອງພວກ
ເຮົາລີໄຮ;ດັ່ງນັ້ນພວກທ່ານໄດ້ຮູ້ມາແລ້ວ;
ແລະພວກທ່ານໄດ້ເຂົ້າມາສູ່ການກ່າວ
ໂທດອັນໃຫຍ່ຫລວງເພາະສິ່ງເຫລົ່ານີ້ທີ່
ພວກທ່ານບໍ່ຄວນເຮັດເລີຍ.

 24ກ1ກສ11:1;
ນມຢ13:25–27.

 ຂ1ກສ11:1–3;
ອຊຣ9:1–2;
ຄພ132:38–39.

 25ກປຖກ49:22–26;
ອມ5:15;

2ນຟ3:5;
ແອວ26:36.
ຄມພລີໄຮ,ບິດາຂອງນີໄຟ.

 27ກຄພ42:22;49:16.
ຄມພແຕ່ງງານ,
ການແຕ່ງງານ.

 28ກຄມພພົມມະຈັນ.

 29ກອທ2:8–12.
 30ກມລກ2:15;

ຄພ132:61–66.
 33ກຄມພການຂາດສິນທ�ທາງ

ເພດ;
ຕັນຫາໜ້າມືດ,
ຄວາມຕັນຫາໜ້າມືດ.
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2 35 ຈົ່ງເບິ່ງ, ພວກທ່ານເຮັດຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍກ ອັນໃຫຍ່ຫລວງກວ່າ ຊາວເລມັນພີ່
ນ້ອງຂອງພວກເຮົາ.ພວກທ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້
ໃຈອັນອ່ອນໂຍນຂອງເມຍຂອງພວກທ່ານ
ເຈັບຊ�, ແລະເຮັດໃຫ້ລູກຫລານຂອງ
ພວກທ່ານໝົດຄວາມໝັ້ນໃຈໃນພວກທ່ານ
ຍ້ອນຕົວຢ່າງອັນຊົ່ວຮ້າຍທີ່ພວກທ່ານໄດ້
ເຮັດຕໍ່ໜ້າພວກເຂົາ.ແລະສຽງສະອື້ນ
ຂອງໃຈຂອງພວກເຂົາຂຶ້ນໄປເຖິງພຣະເຈົ້າ
ເພື່ອຟ້ອງພວກທ່ານ.ແລະເພາະຄວາມ
ເຄັ່ງຄັດແຫ່ງພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງມາ
ລົງທັນພວກທ່ານ,ໃຈຫລາຍດວງຈຶ່ງຕາຍ
ໂດຍການຖືກສຽບແທງເປັນແຜເລິກ.

ບົດທີ3

ຜູ້ທີ່ມີໃຈບໍລິສຸດຮັບພຣະຄ�ອັນໜ້າພໍໃຈ
ຂອງພຣະເຈົ້າ—ຊາວເລມັນຊອບທ�ກວ່າ
ຊາວນີໄຟ—ຢາໂຄບເຕືອນຕໍ່ຕ້ານການ
ລ່ວງປະເວນີ,ກິເລດຕັນຫາ,ແລະບາບ
ທຸກຢ່າງ.ປະມານ544–421ປີກ່ອນຄ.ສ.

3 1ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບຈະເວົ້າ
ກັບພວກທ່ານຜູ້ທີ່ມີໃຈບໍລິສຸດ.ຈົ່ງຫວັງໃນ
ພຣະເຈົ້າດ້ວຍຈິດໃຈໝັ້ນຄົງ,ແລະອະທິ
ຖານເຖິງພຣະອົງດ້ວຍສັດທາຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍ,ແລະພຣະອົງຈະປອບໂຍນພວກ
ທ່ານໃນຄວາມທຸກຂອງພວກທ່ານ,ແລະ
ພຣະອົງຈະວິງວອນແທນພວກທ່ານ,ແລະ
ຈະສົ່ງຄວາມຍຸດຕິ ທ�ລົງມາເທິງຄົນທີ່
ສະແຫວງຫາຄວາມພິນາດໃຫ້ພວກທ່ານ.
3 2 ໂອ້ທ່ານທັງຫລາຍຜູ້ທີ່ມີໃຈບໍລິສຸດ,
ຈົ່ງເງີຍໜ້າຂຶ້ນແລະຮັບພຣະຄ�ອັນໜ້າ
ພໍໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະຈົ່ງຊື່ນຊົມຢູ່

ດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ;ພວກທ່ານ
ຈະເຮັດໄດ້ຖ້າຫາກຈິດໃຈຂອງພວກທ່ານ
ກ ແນ່ວແນ່ຕະຫລອດໄປ.
3 3ແຕ່ວິບັດ,ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີໃຈບໍລິສຸດ
ແລະທີ່ກ ສົກກະປົກຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າໃນມື້ນີ້;ເພາະຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ກັບ
ໃຈແຜ່ນດິນຈະຖືກສາບແຊ່ງເພື່ອເຫັນແກ່
ພວກທ່ານ;ແລະຊາວເລມັນຊຶ່ງບໍ່ສົກກະ
ປົກເທົ່າກັບພວກທ່ານ,ແຕ່ປານນັ້ນພວກ
ເຂົາຍັງຖືກຂ ສາບແຊ່ງດ້ວຍຄ�ສາບແຊ່ງ
ຢ່າງສາຫັດ,ຈະຂ້ຽນຕີພວກທ່ານຈົນເຖິງ
ຄວາມພິນາດ.
3 4ແລະເວລາຈະມາເຖິງຢ່າງວ່ອງໄວຖ້າ
ຫາກພວກທ່ານບໍ່ກັບໃຈພວກເຂົາຈະເປັນ
ເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກຂອງ
ພວກທ່ານ,ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ກ ນ�ເອົາຄົນທີ່ຊອບທ�ອອກຈາກບັນດາ
ພວກທ່ານ.
3 5ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວເລມັນພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ທ່ານ,ຜູ້ທີ່ພວກທ່ານກຽດຊັງເພາະຄວາມ
ສົກກະປົກຂອງພວກເຂົາແລະການສາບ
ແຊ່ງຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນກັບຜິວໜັງຂອງພວກເຂົາ
ກັບມາເປັນຜູ້ຊອບທ�ກວ່າພວກທ່ານ;
ເພາະວ່າພວກເຂົາກ ບໍ່ລືມພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຊຶ່ງໄດ້ປະທານໃຫ້
ບິດາຂອງພວກເຮົາວ່າ—ພວກເຂົາຈະ
ຕ້ອງມີເມຍແຕ່ຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນ,ແລະບໍ່
ໃຫ້ມີເມຍນ້ອຍແລະບໍ່ໃຫ້ມີການໂສເພນີ
ຢູ່ໃນບັນດາພວກເຂົາ.
3 6ແລະບັດນີ້,ພວກເຂົາຍຶດຖືທີ່ຈະຮັກ
ສາພຣະບັນຍັດນີ້;ດັ່ງນັ້ນຍ້ອນການຍຶດຖື
ພຣະບັນຍັດນີ້,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ທ�
ລາຍພວກເຂົາ,ແຕ່ພຣະອົງຈະກ ເມດຕາ

 35ກຢຄ3:5–7.
3 2ກແອວ57:26–27.
 3ກຄມພສົກກະປົກ,

ຄວາມສົກກະປົກ.
 ຂ1ນຟ12:23.
 4ກອມນ1:5–7,12–13.

 5ກຢຄ2:35.
 6ກ2ນຟ4:3,6–7;

ຮລມ15:10–13.
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ພວກເຂົາ;ແລະມື້ໜຶ່ງພວກເຂົາຈະກາຍ
ເປັນຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບພອນ.
3 7ຈົ່ງເບິ່ງ,ຜົວຂອງພວກເຂົາກ ຮັກເມຍ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະເມຍຂອງພວກເຂົາ
ກໍຮັກຜົວຂອງພວກເຂົາ;ແລະຜົວເມຍກໍ
ຮັກລູກໆ;ແລະສ່ວນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືແລະ
ຄວາມກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ພວກ
ທ່ານກໍເປັນຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງບັນ
ພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນໃນສາຍ
ພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ສ້າງຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ
ພວກທ່ານແລ້ວ,ພວກທ່ານດີກວ່າພວກ
ເຂົາຊ�ໃດ?
3 8 ໂອ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອີຍ,ຖ້າ
ຫາກພວກທ່ານບໍ່ກັບໃຈຈາກບາບຂອງ
ພວກທ່ານແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າຢ້ານວ່າຜິວໜັງ
ຂອງພວກເຂົາຈະຂາວກວ່າຜິວໜັງຂອງ
ພວກທ່ານ,ເມື່ອພວກທ່ານຖືກນ�ໄປຢູ່ຕໍ່
ໜ້າພຣະທີ່ນັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າພ້ອມກັນກັບ
ພວກເຂົາ.
3 9ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ພຣະບັນ
ຍັດຂໍ້ໜຶ່ງຊຶ່ງເປັນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ
ໄວ້ກັບພວກທ່ານວ່າ,ຢ່າໄດ້ໝິ່ນປະໝາດ
ພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປເພາະຄວາມດ�ຂອງຜິວ
ໜັງຂອງພວກເຂົາ;ພ້ອມທັງຢ່າໄດ້ໝິ່ນ
ປະໝາດເພາະຄວາມສົກກະປົກຂອງພວກ
ເຂົາ;ຈົ່ງຄ�ນຶງເຖິງຄວາມສົກກະປົກຂອງ
ຕົນເອງ,ແລະຈົ່ງຈ�ໄວ້ວ່າຄວາມສົກກະ
ປົກຂອງພວກເຂົານັ້ນແມ່ນມາຈາກບັນພະ
ບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ.
3 10 ດັ່ງ ນັ້ນ,ພວກທາ່ນຈົ່ງຄິດເຖິງກ ລກູ
ຫລານຂອງພວກທ່ານວາ່,ພວກທາ່ນໄດ້
ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງພວກເຂົາໂສກເສົ້າຊ�ໃດ

ເພາະຕົວຢ່າງທີ່ພວກທ່ານເຮດັໄວ້ຕໍ່ໜາ້
ພວກເຂົາ,ແລະຈົ່ງຈ�ໄວ້ອີກວາ່ເພາະ
ຄວາມສົກກະປົກຂອງພວກທ່ານ,ພວກ
ທ່ານຈະນ�ລູກຫລານຂອງພວກທ່ານໄປສູ່
ຄວາມພິນາດ,ແລະບາບຂອງພວກເຂົາຈະ
ກອງຢູ່ຫົວຂອງພວກທ່ານໃນວນັສຸດທ້າຍ.
3 11 ໂອ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອີຍ,ຈົ່ງ
ເຊື່ອຟັງຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຖີດ;ຈົ່ງ
ປຸກຄວາມສາມາດຂອງຈິດວິນຍານຂອງ
ພວກທ່ານໃຫ້ຕື່ນຂຶ້ນ;ຈົ່ງສັ່ນຕົວຂອງພວກ
ທ່ານເພື່ອພວກທ່ານຈະໄດ້ກ ຕື່ນຈາກການ
ນອນຫລັບແຫ່ງຄວາມຕາຍ,ແລະເຮັດ
ໃຫ້ຕົວຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມເຈັບປວດ
ແຫ່ງຂ ນະລົກເພື່ອພວກທ່ານຈະບໍ່ກັບມາ
ເປັນຄ ບໍລິວານຂອງມານທີ່ຖືກເຂົ້າໄປໃນ
ທະເລໄຟແລະມາດຊຶ່ງເປັນງ ຄວາມຕາຍ
ເທື່ອທີສອງ.
3 12 ແລະ ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບໄດ້
ເວົ້າກັບຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຫລາຍເລື່ອງ,ໂດຍ
ຕັກເຕືອນພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້ກ ລ່ວງປະເວນີ
ແລະຂ ກິເລດຕັນຫາແລະບາບທຸກຢ່າງ,
ໂດຍໄດ້ບອກພວກເຂົາເຖິງຜົນສະທ້ອນ
ອັນເປັນຕາຢ້ານທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກມັນ.
3 13 ແລະຂ້າພະເຈົ້າບັນທຶກໄວ້ພຽງໜຶ່ງ
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງຜູ້
ຄົນພວກນີ້,ຊຶ່ງໃນຕອນນີ້ກ�ລງັເລີ່ມຂະ
ຫຍາຍຕົວຂຶ້ນຊຶ່ງບໍ່ສາມາດບັນທຶກໄວ້ໃນ
ແຜ່ນຈາລຶກກ ເຫລົ່ານີ້;ແຕ່ວ່າການປະຕິ
ບັດຕົວຈິງຫລາຍຢ່າງ,ແລະເລື່ອງສົງຄາມ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະເລື່ອງການຂັດແຍ້ງ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະເລື່ອງການສືບຄອງ
ລາຊາບັນລັງຂອງກະສັດຂອງພວກເຂົາໄດ້

 7ກຄມພຄອບຄົວ;
ຮັກ,ຄວາມຮັກ.

 10ກຄມພເດັກ,ເດັກນ້ອຍ.
 11ກແອວ5:6–9.

 ຂຄມພນະລົກ.
 ຄ2ນຟ9:8–9.
 ງ ຄມພຄວາມຕາຍ

ທາງວິນຍານ.

 12ກຄມພການລ່ວງປະເວນີ.
 ຂຄມພກິເລດຕັນຫາ;

ຊົ່ວຮ້າຍ,ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ.
 13ກ1ນຟ19:1–4;ຢຄ1:1–4.
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ບັນທຶກໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກອີກເຫລັ້ມໜຶ່ງຊຶ່ງ
ໃຫຍ່ກວ່ານີ້.
3 14 ແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າ
ແຜ່ນຈາລຶກຂອງຢາໂຄບ,ແລະມັນເຮັດ
ຂຶ້ນດ້ວຍມືຂອງນີໄຟ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈົບ
ການເວົ້າຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້.

ບົດທີ4

ສາດສະ ດາທຸກທ່ານໄດ້ນະມັດສະການ
ພຣະບິດາໃນພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ—
ການຖວາຍອີຊາກຂອງອັບຣາຮາມເປັນ
ລັກສະນະດຽວກັນກັບພຣະເຈົ້າຖວາຍ
ພຣະບຸດອົງດຽວທີ່ຖື ກ�ເນີດຂອງພຣະ
ອົງ—ມະນຸດຕ້ອງທ�ຕົນໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບ
ພຣະເຈົ້າໂດຍຜ່ານການຊົດໃຊ້—ຊາວຢິວ
ຈະປະຕິເສດຮາກຖານຫີນ.ປະມານ544–
421ປີກ່ອນຄ.ສ.

4 1 ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບຊຶ່ງໄດ້ປະຕິບັດສາດ
ສະໜາກິດຫລາຍຢ່າງຕໍ່ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າດ້ວຍຄ�ເວົ້າ,(ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາ
ມາດບັນທຶກຂໍ້ຄວາມໄວ້ໝົດນອກຈາກພຽງ
ເລັກໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນເພາະວ່າການຄວດັ
ຕົວໜັງສືໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກນັ້ນແມ່ນຍາກ
ຫລາຍ)ແລະພວກເຮາົຮູ້ວາ່ສິ່ງທີ່ພວກເຮາົ
ບັນທຶກໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກນັ້ນຕ້ອງຍັງຢູ່;
4 2ແຕ່ເລື່ອງຫຍັງກໍຕາມທີ່ພວກເຮົາບັນ
ທຶກໄວ້ໃນສິ່ງອື່ນຈະຕ້ອງຕົກເຮ່ຍແລະ
ລຶບເລືອນໄປນອກຈາກຈະບັນທຶກໄວ້ໃນ
ແຜ່ນຈາລຶກເທົ່ານັ້ນ,ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດ
ບັນທຶກຂໍ້ຄວາມໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກພຽງ

ເລັກໜ້ອຍເພື່ອຈະໃຫ້ລະດັບຄວາມຮູ້ເລັກ
ໜ້ອຍແກ່ລູກຫລານແລະພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກ
ແພງຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບພວກເຮົາ,ຫລື
ກ່ຽວກັບບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ—
4 3ບັດນີ້ພວກເຮົາປິຕິຍິນດີໃນເລື່ອງນີ້;
ແລະພວກເຮົາອອກແຮງງານຢ່າງພາກ
ພຽນທີ່ ຈະຄວັດຂໍ້ ຄວາມນີ້ ໄວ້ ໃນແຜ່ນ
ຈາລຶກໂດຍຫວັງວ່າພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ
ພວກເຮົາແລະລູກຫລານຂອງພວກເຮົາ
ຈະຮັບມັນດ້ວຍໃຈທີ່ຮູ້ບຸນຄຸນ,ແລະອ່ານ
ເພື່ອຮຽນຮູ້ດ້ວຍຄວາມສຸກແລະບໍ່ແມ່ນ
ດ້ວຍຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ,ແລະບໍ່ແມ່ນ
ດ້ວຍຄວາມໝິ່ນປະໝາດບິດາມານດາຜູ້
ທ�ອິດຂອງພວກເຮົາ.
4 4 ເພາະເພື່ອເຈດຕະນານີ້ພວກເຮົາຈຶ່ງ
ໄດ້ບັນທຶກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ໄວ້ເພື່ອພວກລູກ
ຫລານຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພວກເຮົາກ ຮູ້ຈັກພຣະ
ຄຣິດມາກ່ອນ;ແລະພວກເຮົາມີຄວາມ
ຫວັງໃນລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງມາໄດ້
ຫລາຍຮ້ອຍປີແລ້ວກ່ອນທີ່ພຣະອົງຈະສະ
ເດັດມາແລະບໍ່ມີແຕ່ພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນທີ່
ມີຄວາມຫວັງໃນລັດສະໝີພາບຂອງພຣະ
ອົງ,ແຕ່ຂ ສາດສະດາຜູ້ສັກສິດທັງຫລາຍ
ຊຶ່ງຢູ່ມາກ່ອນພວກເຮົາກໍມີຄວາມຫວັງເຊັ່ນ
ດຽວກັນ.
4 5ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເພິ່ນເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ
ແລະກ ນະມັດສະການພຣະບິດາໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງແລະພວກເຮົາກໍນະມັດ
ສະການພຣະບິດາໃນພຣະນາມຂອງພຣະ
ອົງເໝືອນກັນ;ແລະເພື່ອເຈດຕະນານີ້
ພວກເຮົາຈຶ່ງຮັກສາຂ ກົດຂອງໂມເຊໂດຍ
ຄ ມຸ້ງຫວັງໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ

4 4ກຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ.
 ຂລກ24:25–27;ຢຄ7:11;

ມຊຢ13:33–35;
ຄພ20:26.

 5ກມຊ5:8.
 ຂ2ນຟ25:24;

ຈຣ1:11;
ມຊຢ13:27,30;

ແອວ25:15–16.
ຄມພກົດຂອງໂມເຊ.

 ຄຄລຕ3:24.
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ໄປຫາພຣະອົງ,ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ກົດຈຶ່ງ
ຖືກຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ສັກສິດສ�ລັບພວກເຮົາເພື່ອ
ຄວາມຊອບທ�ແມ່ນຄືກັນກັບອັບຣາຮາມ
ຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານທີ່ເຊື່ອຟັງພຣະ
ບັນຊາຂອງພຣະເຈົ້າຈົນວ່າໄດ້ຖວາຍອີ
ຊາກລູກຊາຍຂອງເພິ່ນແດ່ພຣະອົງຊຶ່ງ
ເປັນລັກສະນະດຽວກັນກັບພຣະເຈົ້າຖວາຍ
ງ ພຣະບຸດອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດຂອງພຣະອົງ.
4 6ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຮົາຄົ້ນຫາການຂຽນ
ຂອງສາດສະດາ,ແລະພວກເຮົາໄດ້ຮັບ
ການເປີດເຜີຍຫລາຍເລື່ອງແລະວິນຍານ
ແຫ່ງກ ການທ�ນາຍ;ແລະມີຂ ພະຍານ
ທັງໝົດນີ້ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງ,
ແລະມີສັດທາຢ່າງບໍ່ສະທ້ານຫວັ່ນໄຫວ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຮົາສາມາດຄ ບັງຄັບ
ບັນຊາໃນງ ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູໄດ້
ແທ້ໆຈົນວ່າຕົ້ນໄມ້,ຫລືພູເຂົາ,ຫລືຄື້ນໃນ
ທະເລກໍເຊື່ອຟັງເຮົາແທ້.
4 7 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ ຍັງ ໄດ້ ສະແດງໃຫ້ ພວກເຮົາເຫັນ
ກ ຄວາມອ່ອນແອຂອງພວກເຮົາ,ເພື່ອພວກ
ເຮົາຈະຮູ້ວ່າເປັນຍ້ອນພຣະຄຸນຂອງພຣະ
ອົງແລະພຣະເມດຕາກະລຸນາອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ຂອງພຣະອົງທີ່ມີຕໍ່ລູກຫລານມະນຸດ,ພວກ
ເຮົາຈຶ່ງມີອ�ນາດເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້.
4 8ຈົ່ງເບິ່ງ,ວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າອັດສະຈັນ.ກ ຄວາມລຶກ
ລັບຂອງພຣະອົງຂ ບໍ່ສາມາດຢັ່ງເຖິງໄດ້;

ແລະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຄົນຈະພົບເຫັນເສັ້ນ
ທາງຂອງພຣະອົງທັງໝົດ.ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດ
ຈະຄ ຮູ້ຈັກງ ເສັ້ນທາງຂອງພຣະອົງນອກ
ຈາກພຣະອົງຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ເຂົາຮູ;້ດັ່ງ
ນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງເອີຍ,ຢ່າໄດ້ໝິ່ນປະໝາດການ
ເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈົ້າເລີຍ.
4 9 ເ ພ າ ະ ຈົ່ ງ ເ ບິ່ ງ, ໂດຍອ�ນາດແຫ່ງ
ກ ພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງຂ ມະນຸດຈຶ່ງໄດ້ມາ
ສູ່ຜືນແຜ່ນດິນໂລກ,ຊຶ່ງແຜ່ນດິນໂລກໄດ້
ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍອ�ນາດແຫ່ງພຣະຄ�
ຂອງພຣະອົງ.ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກພຣະເຈົ້າ
ສາມາດຮັບສັ່ງແລະໂລກເປັນຂຶ້ນມາ
ແລະຮັບສັ່ງແລະມະນຸດຖືກສ້າງຂຶ້ນມາ,
ໂອ້ແລ້ວເປັນຫຍັງພຣະອົງຈະບໍ່ສາມາດ
ບັນຊາຄ ແຜ່ນດິນໂລກ,ຫລືວຽກງານແຫ່ງ
ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງເໜືອຜືນແຜ່ນດິນນີ້
ໄດ້ຕາມພຣະປະສົງແລະຄວາມພໍພຣະ
ໄທຂອງພຣະອົງ?
4 10ດັ່ງນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງເອີຍ,ຢ່າໄດ້ພະຍາ
ຍາມກ ແນະນ�ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແຕ່ໃຫ້ຮັບ
ເອົາຄ�ແນະນ�ຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະ
ອົງ.ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຕົວຂອງພວກທ່ານກໍ
ຮູ້ ຈັກແລ້ວວ່າພຣະອົງໄດ້ແນະນ�ດ້ວຍ
ຂ ຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດແລະດ້ວຍ
ຄວາມຍຸດຕິທ�ແລະດ້ວຍຄວາມເມດຕາ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຕໍ່ວຽກງານທັງໝົດຂອງພຣະ
ອົງ.
4 11ດັ່ງນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງເອີຍ,ຈົ່ງ

 5ງ ປຖກ22:1–14;
ຢຮ3:16–18.
ຄມພອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດ.

 6ກຄມພທ�ນາຍ,ການ
ທ�ນາຍ,ຄ�ທ�ນາຍ.

 ຂຄມພພະຍານ.
 ຄຄມພອ�ນາດ.
 ງ ກຈກ3:6–16;

3ນຟ8:1.
 7ກອທ12:27.

 8ກຄພ19:10;76:114.
ຄມພຄວາມລຶກລັບ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.

 ຂຣມ11:33–36.
 ຄ1ກຣທ2:9–16;

ແອວ26:21–22.
ຄມພຄວາມຮູ້.

 ງ ອຊຢ55:8–9.
 9ກມມ9:17;

ມຊ1:32.

 ຂຄມພສ້າງ,ການສ້າງ;
ມະນຸດ.

 ຄຮລມ12:8–17.
 10ກ2ນຟ9:28–29;

ແອວ37:12,37;
ຄພ3:4,13.

 ຂຄມພສະຕິປັນຍາ;
ຮອບຮູ້ທຸກຢ່າງ.
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ຄືນດີກັບພຣະອົງທາງກ ການຊົດໃຊ້ຂອງ
ພຣະຄຣິດຂ ພຣະບຸດອົງດຽວທີ່ຖື ກ�ເນີດ
ຂອງພຣະອົງ,ແລະພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບ
ຄ ການຟື້ນຄືນຊີວິດໂດຍອ�ນາດຂອງການ
ຟື້ນຄືນຊີວິດຊຶ່ງຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ,ແລະຖືກ
ນ�ມາເປັນ ງ ຜົນທ�ອິດຂອງພຣະຄຣິດ
ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ,ໂດຍມີສັດທາ,ແລະໄດ້ຮັບ
ຄວາມຫວັງດີແຫ່ງລັດສະໝີພາບໃນພຣະ
ອົງກ່ອນທີ່ພຣະອົງຈະສະແດງພຣະອົງເອງ
ໃຫ້ປະຈັກໃນເນື້ອໜັງ.
4 12 ແລະບັດນີ້ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງເອີຍ,
ຢ່າໄດ້ແປກໃຈເລີຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າເລື່ອງ
ນີ້ກັບພວກທ່ານ;ເພາະເຫດໃດຂ້າພະເຈົ້າ
ຈຶ່ງບໍ່ກ ເວົ້າເຖິງການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດ,
ແລະມີຄວາມຮູ້ອັນສົມບູນກ່ຽວກັບພຣະ
ອົງດັ່ງທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຟື້ນຄືນຊີ
ວິດແລະໂລກທີ່ຈະມາເຖິງ?
4 13 ຈົ່ ງເ ບິ່ ງ , ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເອີຍ,ຜູ້ ໃດທີ່ທ�ນາຍ,ໃຫ້ເຂົາທ�ນາຍ
ເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງມະນຸດ;ເພາະວ່າ
ກ ພຣະວິນຍານກ່າວດ້ວຍຄວາມຈິງແລະ
ບໍ່ຕົວະ.ດັ່ງນັ້ນ,ມັນຈຶ່ງກ່າວເຖິງເລື່ອງດັ່ງ
ທີ່ຂ ເປັນຈິງແລະເຖິງເລື່ອງດັ່ງທີ່ຈະເປັນ
ຈິງ.ດັ່ງນັ້ນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຈຶ່ງຖືກສະແດງ
ໃຫ້ປະຈັກແກ່ພວກເຮົາຄ ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ
ເພື່ອຄວາມລອດຂອງຈິດວິນຍານຂອງ
ພວກເຮົາ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນ
ພະຍານໃນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຕາມລ�ພັງ;

ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບສັ່ງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ກັບ
ສາດສະດາໃນສະໄໝກ່ອນມາແລ້ວ.
4 14 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວຢິວເປັນຄົນກ ແຂງ
ຄໍແລະພວກເຂົາຂ ດູໝິ່ນປະໝາດຄ�ເວົ້າ
ອັນແຈ່ມແຈ້ງແລະເຂັ່ນຂ້າສາດສະດາ,
ແລະສະແຫວງຫາສິ່ງທີ່ພວກເຂົາບໍ່ອາດ
ເຂົ້າໃຈໄດ້.ດັ່ງນັ້ນເພາະຄ ຄວາມຕາບອດ
ຂອງພວກເຂົາຊຶ່ງຕາບອດນັ້ນມາຈາກການ
ເບິ່ງຂ້າມເຄື່ອງໝາຍ,ພວກເຂົາຈຶ່ງຈ�ຕ້ອງ
ຕົກໄປ;ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ເອົາຄວາມແຈ່ມ
ແຈ້ງຂອງພຣະອົງໄປຈາກພວກເຂົາ,ແລະ
ມອບຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຂົາຊຶ່ງພວກເຂົາເຂົ້າໃຈງ ບໍ່ໄດ້,ເພາະ
ພວກເຂົາປາດຖະໜາແນວນັ້ນ.ແລະ
ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາປາດຖະໜາແນວນັ້ນ,
ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເຮັດແນວນັ້ນເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ສະດຸດ.
4 15 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບໄດ້ຖືກ
ນ�ພາໂດຍພຣະວິນຍານໄປເຖິງການທ�
ນາຍ;ເພາະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນໂດຍການ
ກະທ�ຂອງພຣະວິນຍານຊຶ່ງຢູ່ໃນຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ວ່າໂດຍກ ການສະດຸດຂອງຊາວຢິວ
ພວກເຂົາຈະບໍ່ຂ ຍອມຮັບຄ ຫີນຊຶ່ງຢູ່ເທິງ
ນັ້ນພວກເຂົາຈະໄດ້ສ້າງແລະມີຮາກຖານ
ອັນປອດໄພ.
4 16 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ຕາມພຣະຄ�ພີແລ້ວ,
ກ ຫີນກ້ອນນີ້ຈະກາຍເປັນຂ ຮາກຖານອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະສຸດທ້າຍແລະແນ່ນອນອັນ

 11ກຄມພຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.
 ຂຮຣ5:9.
 ຄຄມພການຟື້ນຄືນພຣະ

ຊົນ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດ.
 ງ ມຊຢ15:21–23;18:9;

ແອວ40:16–21.
 12ກ2ນຟ25:26.
 13ກຄມພຈິງ,ຄວາມຈິງ;

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
 ຂຄພ93:24.

 ຄແອວ13:23.
 14ກມທ23:37–38;

2ນຟ25:2.
 ຂ2ກຣທ11:3;

1ນຟ19:7;
2ນຟ33:2.

 ຄອຊຢ44:18;
ຣມ11:25.

 ງ 2ນຟ25:1–2.
 15ກອຊຢ8:13–15;

1ກຣທ1:23;
2ນຟ18:13–15.

 ຂ1ນຟ10:11.
 ຄຄມພຫີນ;

ຫີນເສົາເອກ.
 16ກພສສ118:22–23.
 ຂອຊຢ28:16;

ຮລມ5:12.
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ດຽວ,ຊຶ່ງເທິງນັ້ນຊາວຢິວຈະສາມາດສ້າງ
ຂຶ້ນໄດ້.
4 17 ແລະ ບັດນີ້ທ່ານທີ່ຮັກຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້ າ, ເ ປັນໄປໄດ້ແນວໃດທີ່ຄົນເຫລົ່ານີ້
ຫລັງຈາກປະຕິ ເສດຮາກຖານກ ອັນແນ່
ນອນແລ້ວຈະສ້າງຂຶ້ນເທິງນັ້ນໄດ້ ເພື່ອ
ວ່າມັນຈະໄດ້ກາຍເປັນຫີນເອກຂອງພວກ
ເຂົາ?
4 18 ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເປີດເຜີຍຄວາມລຶກ
ລັບນີ້ແກ່ພວກທ່ານ;ຖ້າຫາກດ້ວຍວິທີໃດ
ກໍຕາມຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຫວັ່ນໄຫວຈາກຄວາມ
ໝັ້ນຄົງຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນພຣະວິນຍານ
ແລະສະດຸດເພາະຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າມີຕໍ່ພວກທ່ານຫລາຍເກີນໄປ.

ບົດທີ5

ຢາໂຄບອ້າງເຖິງຖ້ອຍຄ�ຂອງຊີນັດປຽບ
ທຽບຕົ້ນໝາກກອກເທດແລະຕົ້ນໝາກ
ກອກປ່າ—ພວກເຂົາຄືອິດສະຣາເອນ
ແລະຄົນຕ່າງ ຊາດ—ການກະຈັດກະ
ຈາຍແລະການເຕົ້າໂຮມຂອງຊາວອິດສະ
ຣາເອນຊຶ່ງໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ແລ້ວ—ການ
ກ່າວເຖິງຊາວນີໄຟກັບຊາວເລມັນແລະ
ເຖິງເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນທັງໝົດ—
ຄົນຕ່າງ ຊາດຈະຖືກ ຕໍ່ ເຂົ້າກັບອິດສະ
ຣາເອນ—ໃນທີ່ສຸດສວນອະງຸ່ນຈະຖືກເຜົາ.
ປະມານ544–421ປີກ່ອນຄ.ສ.

5 1ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອີຍ,
ພວກທ່ານຈ�ບໍ່ໄດ້ບໍວ່າພວກທ່ານເຄີຍ
ອ່ານຂໍ້ຄວາມຂອງສາດສະດາກ ຊີນັດຊຶ່ງ

ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,
ມີຄວາມວ່າ:
5 2 ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນເອີຍ,ຈົ່ງ
ຟັງແລະຈົ່ງເຊື່ອຟັງຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຜູ້ເປັນສາດສະດາຄົນໜຶ່ງຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ.
5 3 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ
ດັ່ງນີ້,ໂອ້ເຊື້ອສາຍກ ອິດສະຣາເອນເອີຍ,
ເຮົາຈະປຽບທຽບເຈົ້າໃສ່ກັບຂ ຕົ້ນໝາກ
ກອກເທດໃນສວນ,ຊຶ່ງຄົນຜູ້ ໜຶ່ງເອົາມາ
ປູກແລະບົວລະບັດໃນຄ ສວນອະງຸ່ນຂອງ
ເພິ່ນ;ແລະມັນໃຫຍ່ຂຶ້ນ,ແລະເຖົ້າແກ່ລົງ,
ແລະເລີ່ມງ ຊຸດໂຊມລົງ.
5 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຈົ້າ
ນາຍຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້ອອກໄປແລະ
ເພິ່ນເຫັນວ່າຕົ້ນໝາກກອກເທດຂອງເພິ່ນ
ເລີ່ມຊຸດໂຊມລົງ;ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ:
ເຮົາຈະລິງ່າຂອງມັນອອກແລະພວນດິນ
ຮອບຕົ້ນມັນແລະບ�ລຸງມັນເພື່ອມັນຈະ
ແຕກງ່າແລະປົ່ງໃບງາມຂຶ້ນເພື່ອມັນຈະບໍ່
ຕາຍ.
5 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ໄດ້ລິງ່າມັນອອກແລະໄດ້ພວນດິນຮອບ
ຕົ້ນມັນ,ແລະບ�ລຸງມັນຕາມຄ�ເວົ້າຂອງ
ເພິ່ນ.
5 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກ ນັ້ນ,ຫລາຍມື້ຕໍ່ ມາມັນໄດ້ແຕກງ່າ
ແລະປົ່ງໃບງາມຂຶ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງຍອດໃຫຍ່
ຂອງມັນເລີ່ມຫ່ຽວແຫ້ງລົງ.
5 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຈົ້າ
ນາຍຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້ເຫັນແລະເວົ້າ
ກັບຄົນໃຊ້ຂອງເພິ່ນວ່າ:ມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາ

 17ກມທ19:30;
ຄພ29:30.

5 1ກຄມພຊີນັດ.
 3ກອຊກ36:8.

ຄມພອິດສະຣາເອນ.
 ຂຣມ11:17–24.

ຄມພໝາກກອກເທດ,ຕົ້ນ.
 ຄຄພ101:44.

ຄມພສວນອະງຸ່ນຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

 ງ ຄມພປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,
ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.



177 ຢາໂຄບ5:8–16

ມີຄວາມໂສກເສົ້າຫລາຍທີ່ຈະສູນເສຍຕົ້ນ
ໄມ້ນີ້ໄປ;ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງໄປຕັດເອົາງ່າຂອງຕົ້ນ
ໝາກກອກກ ປ່າ,ແລ້ວເອົາມັນມາໃຫ້ເຮົາ;
ແລະພວກເຮົາຈະຫັກງ່າໃຫຍ່ຊຶ່ງກ�ລັງ
ຫ່ຽວແຫ້ງອອກ,ແລະພວກເຮົາຈະໂຍນ
ມັນເຂົ້າກອງໄຟໃຫ້ມັນໄໝ້ໄປເສຍ.
5 8ແລະຈົ່ງ ເບິ່ ງ  ເ ຈົ້ ານາຍຂອງສວນ
ອະງຸ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ,ເຮົາຈະເອົາງ່າອ່ອນ
ແລະງາມເຫລົ່ານີ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍໄປ,
ແລະເຮົາຈະຕໍ່ງ່າມັນເຂົ້າກັບທີ່ໃດກໍຕາມ
ທີ່ເຮົາຕ້ອງການ;ເຖິງວ່າຮາກຂອງມັນຈະ
ຕາຍກໍບໍ່ສ�ຄັນ,ເຮົາຈະຮັກສາແນວຂອງ
ມັນໄວ້ໃຫ້ຕົວເຮົາເອງ;ດັ່ງນັ້ນ,ເຮົາຈະເອົາ
ກິ່ງອ່ອນແລະງາມເຫລົ່ານີ້ໄປແລະເຮົາ
ຈະຕໍ່ງ່າມັນເຂົ້າກັບທີ່ໃດກໍຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງ
ການ.
5 9 ເຈົ້າຈົ່ງເອົາງ່າຂອງຕົ້ນໝາກກອກປ່າ
ໄປແລະຕໍ່ງ່າມັນເຂົ້າກ ແທນທີ່,ແລະງ່າ
ເຫລົ່ານີ້ທີ່ເຮົາໄດ້ຫັກອອກເຮົາຈະໂຍນມັນ
ເຂົ້າກອງໄຟແລະຈູດມັນເສຍເພື່ອມັນ
ຈະບໍ່ເປັນສິ່ງກີດຂວາງໃນສວນອະງຸ່ນຂອງ
ເຮົາ.
5 10 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຄົນ
ໃຊ້ຂອງເຈົ້ານາຍຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້ປະ
ຕິບັດຕາມຄ�ສັ່ງຂອງເຈົ້ານາຍຂອງສວນ
ອະງຸ່ນ,ແລະໄດ້ຕໍ່ງ່າຂອງຕົ້ນໝາກກອກ
ກ ປ່າ.
5 11 ແລະ ເຈົ້ານາຍຂອງສວນອະງຸ່ນໃຫ້
ພວນດິນຮອບຕົ້ນ,ແລະລິງ່າ,ແລະບ�
ລຸງ,ໂດຍກ່າວກັບຄົນໃຊ້ຂອງເພິ່ນວ່າ:ມັນ
ເຮັດໃຫ້ເຮົາໂສກເສົ້າທີ່ເຮົາຈະສູນເສຍຕົ້ນ
ໄມ້ນີ້ໄປ;ດັ່ງນັ້ນເພື່ອເຮົາອາດຈະໄດ້ຮັກ
ສາຮາກຂອງມັນໄວ້ບໍ່ໃຫ້ຕາຍເພື່ອເຮົາຈະ

ໄດ້ຮັກສາມັນໄວ້ໃຫ້ຕົວເຮົາ,ເຮົາຈຶ່ງເຮັດ
ດັ່ງນີ້.
5 12ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າຈົ່ງໄປເຖີດ;ຈົ່ງບົວລະ
ບັດຕົ້ນໄມ້ນີ້ແລະບ�ລຸງມັນຕາມຄ�ທີ່ເຮົາ
ສັ່ງ.
5 13 ແລະເຮົາຈະກ ວາງງ່າເຫລົ່ານີ້ໄວ້ໃນ
ບ່ອນໄກທີ່ສຸດຂອງສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາ,
ບ່ອນໃດກໍຕາມແລ້ວ ແຕ່ ເຮົາຕ້ອງການ,
ແລະບໍ່ສ�ຄັນສ�ລັບເຈົ້າ;ແລະເຮົາເຮັດ
ສິ່ງນີ້ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຮັກສາງ່າເດີມຂອງຕົ້ນ
ມັນໄວ້;ແລະເພື່ອວ່າເຮົາຈະໄດ້ເກັບໝາກ
ຂອງມັນໄວ້ເພື່ອລະດູການໜ້າໃຫ້ຕົວເຮົາ
ໃຊ້ນ�ອີກ;ເພາະວ່າມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາໂສກ
ເສົ້າທີ່ເຮົາຈະສູນເສຍຕົ້ນໄມ້ນີ້ແລະໝາກ
ຂອງມັນ.
5 14 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຈົ້າ
ນາຍຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້ອອກໄປແລະ
ເຊື່ອງງ່າເດີມຂອງຕົ້ນໝາກກອກເທດໄວ້
ບ່ອນໄກທີ່ສຸດຂອງສວນອະງຸ່ນ,ບາງງ່າໄວ້
ບ່ອນໜຶ່ງ,ແລະບາງງ່າໄວ້ອີກບ່ອນໜຶ່ງ
ຕາມຄວາມປະສົງແລະຕາມຄວາມພໍໃຈ
ຂອງເພິ່ນ.
5 15 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລ າຍ ປີຜ່ານໄປ, ແລະ ເຈົ້ານາຍຂອງ
ສວນອະງຸ່ນໄດ້ກ່າວກັບຄົນໃຊ້ຂອງເພິ່ນ
ວ່າ:ມາເຖີດ,ໃຫ້ພວກເຮົາລົງໄປໃນສວນ
ອະງຸ່ນເພື່ອເຮັດວຽກງານໃນສວນອະງຸ່ນ.
5 16 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຈົ້າ
ນາຍຂອງສວນອະງຸ່ນກັບຄົນໃຊ້ຂອງເພິ່ນ
ໄດ້ລົງໄປໃນສວນອະງຸ່ນເພື່ອເຮັດວຽກ.
ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຄົນໃຊ້ໄດ້
ເວົ້າກັບເຈົ້ານາຍຂອງຕົນວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເບິ່ງ
ນີ້ແມ;ຈົ່ງຫລຽວເບິ່ງຕົ້ນໄມ້ນີ້.

 7ກຣມ11:17,24.
 9ກຣມ1:13.

 10ກຄມພຄົນຕ່າງຊາດ.
 13ກ1ນຟ10:12.
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5 17 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເຈົ້ານາຍຂອງສວນອະງຸ່ ນໄດ້ຫລຽວເບິ່ງ
ແລະໄດ້ເຫັນຕົ້ນໄມ້ຕົ້ນທີ່ກິ່ງໝາກກອກ
ປ່າຖືກຕໍ່ງ່າໄວ້;ແລະມັນງອກງາມແລະ
ເປັນກ ໝາກແລ້ວ.ແລະເພິ່ນເຫັນວ່າມັນ
ດີແລະໝາກຂອງມັນຄືກັນກັບໝາກຈາກ
ຕົ້ນເດີມຂອງມັນ.
5 18 ແລະ ເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບຄົນໃຊ້ວ່າ:
ຈົ່ງເບິ່ງ,ງ່າຂອງຕົ້ນປ່າໄດ້ຮັບຄວາມຊຸ່ມ
ເຢັນຈາກຮາກຂອງມັນຈົນຮາກນັ້ນເຮັດ
ໃຫ້ເກີດຄວາມແຂງແຮງຂຶ້ນ,ແລະຮາກ
ຂອງມັນມີຄວາມແຂງແຮງຫລາຍ;ງ່າປ່າ
ຈຶ່ງເກີດໝາກຫວານ.ບັດນີ້,ຖ້າຫາກພວກ
ເຮົາບໍ່ເອົາງ່າເຫລົ່ານີ້ມາຕໍ່ງ່າເຂົ້າກັບຕົ້ນ
ຂອງມັນ,ມັນກໍອາດຈະຕາຍແລະບັດນີ້,
ຈົ່ງເບິ່ງເຮົາຈະເກັບເອົາໝາກທີ່ເກີດຈາກ
ຕົ້ນຂອງມັນໄວ້ໃຫ້ຫລາຍ;ແລະໝາກ
ຂອງມັນເຮົາຈະເກັບມັນໄວ້ເພື່ອລະດູການ
ໜ້າໃຫ້ຕົວຂອງເຮົາເອງ.
5 19 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຈົ້າ
ນາຍຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້ກ່າວກັບຄົນໃຊ້
ຂອງເພິ່ນວ່າ:ມານີ້,ແລ້ວພາກັນໄປບ່ອນ
ໄກທີ່ສຸດຂອງສວນອະງຸ່ນ,ແລະແນມເບິ່ງ
ວ່າງ່າເດີມຂອງຕົ້ນໄມ້ມີໝາກຫລາຍຄືກັນ
ບໍ່,ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ເກັບໝາກຂອງມັນໄວ້
ເພື່ອລະດູການໜ້າໃຫ້ຕົວເຮົາເອງ.
5 20 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທັງ
ສອງໄດ້ອອກໄປຫາບ່ອນທີ່ເພິ່ນເຊື່ອງງ່າ
ເດີມຂອງຕົ້ນໄມ້ນັ້ນໄວ້,ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວ
ກັບຄົນໃຊ້ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ສິ່ງເຫລົ່ານີ້;ແລະ
ເຂົາເຫັນກ ຕົ້ນທ�ອິດທີ່ເປັນໝາກ,ແລະ
ເຂົາເຫັນວ່າມັນດີ.ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວອີກ
ວ່າ:ຈົ່ງເອົາໝາກຂອງມັນໄວ້ເພື່ອລະດູ
ການໜ້າ,ເພື່ອເຮົາຈະຮັກສາມັນໄວ້ໃຫ້ຕົວ

ເຮົາເອງ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ກ່າວ
ວ່າ,ເຮົາບ�ລຸງຮັກສາມັນເປັນເວລາດົນ
ນານມາແລ້ວ,ແລະມັນເປັນໝາກຫລາຍ.
5 21 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຄົນ
ໃຊ້ໄດ້ທູນຖາມເຈົ້ານາຍຂອງຕົນວ່າ:ເປັນ
ຫຍັງທ່ານຈຶ່ງມາປູກຕົ້ນໄມ້ນີ້,ຫລືງ່ານີ້ໄວ້
ບ່ອນນີ້?ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເປັນບ່ອນທີ່ບໍ່ດີ
ທີ່ສຸດໃນທີ່ດິນທັງໝົດຂອງສວນອະງຸ່ນ.
5 22 ແລະເຈົ້ານາຍຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້
ກ່າວກັບເຂົາວ່າ:ຢ່າໄດ້ແນະນ�ເຮົາເລີຍ;
ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າບ່ອນນີ້ເປັນບ່ອນບໍ່ດີ;ດັ່ງ
ນັ້ນເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,ເຮົາໄດ້ບ�ລຸງມັນ
ມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ,ແລະເຈົ້າເອງ
ກໍເຫັນວ່າມັນເປັນໝາກຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
5 23 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຈົ້າ
ນາຍຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້ກ່າວກັບຄົນໃຊ້
ຂອງເພິ່ນວ່າ:ເບິ່ງນີ້ແມ;ຈົ່ງເບິ່ງວ່າເຮົາໄດ້
ປູກອີກງ່າໜຶ່ງຂອງຕົ້ນໄມ້ອີກ;ແລະເຈົ້າ
ຮູ້ວ່າດິນບ່ອນນີ້ຂີ້ຮ້າຍກວ່າບ່ອນທ�ອິດ.
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາໄດ້ບ�ລຸງມັນເປັນເວລາ
ດົນນານ,ແລະມັນເປັນໝາກຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍ;ສະນັ້ນ,ຈົ່ງເຕົ້າໂຮມມັນແລະມ້ຽນ
ໄວ້ເພື່ອລະດູການໜ້າ,ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຮັກ
ສາມັນໄວ້ໃຫ້ຕົວເຮົາເອງ.
5 24 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຈົ້າ
ນາຍຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້ກ່າວກັບຄົນໃຊ້
ຂອງເພິ່ນອີກວ່າ:ເບິ່ງນີ້ແມ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງ
ອີກກ ງ່າໜຶ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ປູກໄວ້ອີກ;ຈົ່ງເບິ່ງ
ວ່າເຮົາໄດ້ບ�ລຸງມັນມາຫລາຍແລ້ວ,ແລະ
ມັນກໍເປັນໝາກຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
5 25 ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບຄົນໃຊ້ວາ່:ເບິ່ງ
ນີ້ແມແລະຈົ່ງເບິ່ງຕົ້ນສຸດທ້າຍ.ຈົ່ງເບິ່ງ,
ຕົ້ນນີ້ເຮົາປູກໄວ້ໃນດິນບ່ອນກ ດີ;ແລະ
ເຮົາໄດ້ບ�ລຸງມັນເປັນເວລາດົນນານ,ແລະ
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ມີພຽງສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນທີ່ມີໝາກຫວານ,
ແລະຂ ອີກສ່ວນໜຶ່ງກາຍເປັນໝາກຂົມ;ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ເຮາົໄດ້ບ�ລງຸມັນຄືກັນກັບຕົ້ນອື່ນໆ.
5 26 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຈົ້າ
ນາຍຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້ກ່າວກັບຄົນໃຊ້
ຂອງເພິ່ນວ່າ:ຈົ່ງຫັກງ່າທີ່ບໍ່ເປັນກ ໝາກດີ
ແລະໂຍນມັນເຂົ້າກອງໄຟເສຍ.
5 27 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄົນໃຊ້ໄດ້ກ່າວກັບເພິ່ນ
ວ່າ:ໃຫ້ພວກເຮົາລິງ່າມັນແລະພວນດິນ
ອ້ອມຕົ້ນມັນເພື່ອບ�ລຸງຮັກສາມັນຕໍ່ໄປຈັກ
ໜ້ອຍເຖີດເພື່ອວ່າມັນອາດຈະເປັນໝາກ
ດີໃຫ້ທ່ານ,ເພື່ອທ່ານຈະເກັບມັນໄວ້ເພື່ອ
ລະດູການໜ້າໄດ້.
5 28 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຈົ້າ
ນາຍຂອງສວນອະງຸ່ນກັບຄົນໃຊ້ຂອງເຈົ້າ
ນາຍຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້ບ�ລຸງໝາກໄມ້
ທັງໝົດຂອງສວນອະງຸ່ນນັ້ນ.
5 29 ແລະ  ເຫດການ ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາດົນນານຜ່ານໄປ,ແລະເຈົ້ານາຍ
ຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້ກ່າວກັບກ ຄົນໃຊ້ຂອງ
ເພິ່ນວ່າ:ມານີ້,ໃຫ້ພວກເຮົາລົງໄປໃນ
ສວນອະງຸ່ນນ�ກັນເທາະ,ເພື່ອພວກເຮົາ
ຈະໄດ້ເຮັດວຽກໃນສວນອະງຸ່ນອີກ.ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ ເວລາໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວແລະຄ ທີ່
ສຸດກໍຈະມາເຖິງໃນບໍ່ຊ້ານີ້;ດັ່ງນັ້ນ,ເຮົາ
ຕ້ອງເກັບໝາກໄມ້ໄວ້ເພື່ອລະດູການໜ້າ
ໃຫ້ຕົວເຮົາເອງ.
5 30 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຈົ້າ
ນາຍຂອງສວນອະງຸ່ນກັບຄົນໃຊ້ໄດ້ພາກັນ
ລົງໄປໃນສວນອະງຸ່ນ;ແລະທັງສອງມາ
ເຖິງຕົ້ນທີ່ງ່າເດີມຂອງມັນຖືກຫັກອອກໄປ
ແລະເອົາງ່າປ່າມາຕໍ່ເຂົ້າໄວ້;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,

ໝາກຜົນກ ຊະນິດຕ່າງໆໄດ້ກີດຂວາງຕົ້ນ.
5 31 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຈົ້າ
ນາຍຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້ຊີມລົດຊາດຂອງ
ໝາກໄມ້ທຸກຊະນິດຕາມຈ�ນວນຂອງ
ມັນ.ແລະເຈົ້ານາຍຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້
ກ່າວວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາບ�ລຸງຕົ້ນນີ້
ເປັນເວລາດົນນານ,ແລະເຮົາໄດ້ເກັບເອົາ
ໝາກຂອງມັນໄວ້ຫລາຍພໍສົມຄວນເພື່ອ
ລະດູການໜ້າໃຫ້ຕົວເຮົາເອງ.
5 32 ແຕ່ ຈົ່ ງ ເບິ່ ງ ,  ເທື່ອນີ້ມັນເປັນໝາກ
ຫລາຍແຕ່ກ ບໍ່ມີ ໜ່ວຍດີ ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງ
ໝາກໄມ້ທຸກຊະນິດບໍ່ມີໜ່ວຍດີເລີຍ;ແລະ
ມັນບໍ່ມີປະໂຫຍດແກ່ເຮົາຈັກດີ້ເຖິງແມ່ນ
ວ່າພວກເຮົາໄດ້ລົງແຮງທັງໝົດ;ແລະບັດ
ນີ້ມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາໂສກເສົ້າທີ່ຈະສູນເສຍ
ຕົ້ນໄມ້ເຫລົ່ານີ້ໄປ.
5 33 ແລະເຈົ້ານາຍຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້
ກ່າວກັບຄົນໃຊ້ວ່າ:ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວ
ໃດກັບຕົ້ນໄມ້ນີ້,ເພື່ອເຮົາຈະຮັກສາໝາກ
ໜ່ວຍດີຂອງມັນໄວ້ໃຫ້ຕົວເຮົາເອງ?
5 34 ແລະຄົນໃຊ້ໄດ້ກ່າວກັບເຈົ້ານາຍວ່າ:
ຈົ່ງເບິ່ງເຖີດເພາະທ່ານໄດ້ເອົາງ່າຕົ້ນໝາກ
ກອກປ່າຕໍ່ງ່າເຂົ້າໄວ້,ມັນຈຶ່ງບ�ລຸງຮາກ
ເພື່ອມັນຈະມີຊີວິດຢູ່ແລະບໍ່ຕາຍ;ດັ່ງນັ້ນ
ທ່ານຈຶ່ງເຫັນວ່າມັນຍັງດີ.
5 35 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຈົ້າ
ນາຍຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້ກ່າວກັບຄົນໃຊ້
ຂອງເພິ່ນວ່າ:ຕົ້ນນີ້ບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ
ແກ່ເຮົາເລີຍ,ແລະຮາກຂອງມັນກໍບໍ່ມີປະ
ໂຫຍດຫຍັງແກ່ເຮົາເລີຍຕາບໃດທີ່ມັນຍັງ
ເປັນໝາກບໍ່ດີ.
5 36 ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເຮົາຍັງຮູ້ວ່າ

 25ຂ3ນຟ10:12–13.
 26ກມທ7:15–20;

ແອວ5:36;
ຄພ97:7.

 29ກຄພ101:55;103:21.
 ຂຄມພຍຸກສຸດທ້າຍ.
 ຄ2ນຟ30:10;

ຢຄ6:2.

 30ກຄມພປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,
ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.
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ຮາກຂອງມັນດີ,ແລະເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງ
ເຮົາເອງເຮົາຈຶ່ງຮັກສາມັນໄວ້;ແລະເພາະ
ຄວາມແຂງແຮງຂອງມັນ,ມັນຈຶ່ງເປັນໝາກ
ດີຈາກງ່າໄມ້ປ່າ.
5 37 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ງ່າໄມ້ປ່າໃຫຍ່ຂຶ້ນແລະ
ບຽດຮາກຂອງມັນແລະງ່າໄມ້ປ່າກ ມີກ�
ລັງແຮງກວ່າຮາກຂອງມັນ,ມັນຈຶ່ງເປັນ
ໝາກບໍ່ດີຫລາຍ;ແລະເພາະວ່າມັນເປັນ
ໝາກບໍ່ດີ,ເຈົ້າຈຶ່ງເຫັນວ່າມັນເລີ່ມຕາຍ;
ແລະໃນທີ່ສຸດມັນກໍຈະສຸກຈົນວ່າຖືກໂຍນ
ເຂົ້າໄປໃນກອງໄຟຖ້າຫາກພວກເຮົາບໍ່
ເຮັດແນວໃດແນວໜຶ່ງກັບມັນເພື່ອຮັກສາ
ມັນໄວ້.
5 38 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເຈົ້ານາຍຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້ກ່າວກັບຄົນ
ໃຊ້ຂອງເພິ່ນວ່າ:ໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນລົງ
ໄປບ່ອນໄກທີ່ສຸດຂອງສວນອະງຸ່ນເທາະ,
ແລະແນມເບິ່ງວ່າງ່າເດີມຂອງມັນອອກ
ໝາກບໍ່ດີຄືກັນຫລືບໍ່.
5 39 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທັງ
ສອງໄດ້ ລົງໄປບ່ອນໄກທີ່ສຸດຂອງສວນ
ອະງຸ່ນ. ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືທັງສອງໄດ້ເຫັນໝາກໄມ້ຈາກງ່າເດີມ
ກັບມາເສຍຫາຍຄືກັນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຕົ້ນ
ກ ທ�ອິດແລະຕົ້ນທີສອງເຖິງຕົ້ນສຸດທ້າຍ;
ແລະທັງໝົດກັບເສຍຫາຍໄປໝົດ.
5 40 ແລະໝາກໄມ້ກ ປ່າຂອງຕົ້ນສຸດທ້າຍ
ມີກ�ລັງເໜືອກວ່າພາກສ່ວນຂອງຕົ້ນທີ່
ອອກໝາກດີຈົນວ່າງ່າໄດ້ຫ່ຽວແຫ້ງແລະ
ໄດ້ຕາຍໄປ.
5 41 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຈົ້າ
ນາຍຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ ແລະ
ກ່າວກັບຄົນໃຊ້ວ່າ:ເຮົາຈະເຮັດກ ແນວໃດ

ອີກກັບສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາ?
5 42 ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຮູ້ວ່າໝາກໄມ້ທັງໝົດໃນ
ສວນອະງຸ່ນເສຍຫາຍໄປໝົດ,ຍົກເວັ້ນແຕ່
ໝາກໄມ້ເຫລົ່ານີ້.ແລະແຕ່ກ່ອນມັນເຄີຍ
ເປັນໝາກດີແລ້ວບັດນີ້ມັນກັບກາຍມາ
ເສຍຫາຍໄປນ�ກັນໝົດ;ແລະບັດນີ້ຕົ້ນ
ໄມ້ທຸກຕົ້ນໃນສວນອະງຸ່ນບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ
ຫຍັງໝົດນອກຈາກຈະຖືກໂຄ່ນລົງແລະ
ໂຍນເຂົ້າກອງໄຟ.
5 43 ແລະຈົ່ງເບິ່ງຕົ້ນສຸດທ້າຍນີ້ງ່າຂອງ
ມັນໄດ້ຫ່ຽວແຫ້ງ,ເຮົາໄດ້ປູກມັນໄວ້ໃນດິນ
ບ່ອນກ ດີ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນບ່ອນທີ່ເຮົາ
ເລືອກໄວ້ກ່ອນບ່ອນອື່ນໆທັງໝົດໃນສວນ
ອະງຸ່ນຂອງເຮົາ.
5 44 ແລະເຈົ້າກໍເຫັນວ່າເຮົາໄດ້ຕັດຕົ້ນຊຶ່ງ
ກ ກີດຂວາງທີ່ດິນບ່ອນນີ້ລົງອີກເພື່ອເຮົາ
ຈະໄດ້ປູກຕົ້ນນີ້ລົງແທນ.
5 45 ແລະເຈົ້າກໍເຫັນແລ້ວວ່າສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງມັນເປັນໝາກດີ,ແລະອີກສ່ວນໜຶ່ງ
ເກີດເປັນໝາກປ່າ;ແລະເພາະວ່າເຮົາບໍ່
ໄດ້ຫັກງ່າຂອງມັນໂຍນເຂົ້າກອງໄຟ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ມັນຈຶ່ງມີກ�ລັງເໜືອກວ່າງ່າດີຈົນວ່າ
ງ່າດີໄດ້ຫ່ຽວແຫ້ງໄປນ�.
5 46 ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງທັງໆທີ່ພວກເຮົາ
ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງເປັນຢ່າງດີກັບສວນ
ອະງຸ່ນຂອງເຮົາ,ຕົ້ນໄມ້ໃນສວນຍັງເສຍ
ຫາຍຈົນວ່າບໍ່ເປັນໝາກດີ,ແລະເຮົາຫວັງ
ວ່າຈະຮັກສາຕົ້ນເຫລົ່ານີ້ໄວ້ເພື່ອເກັບໝາກ
ຂອງມັນໄວ້ເພື່ອລະດູການໜ້າໃຫ້ຕົວເຮົາ
ເອງ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນກັບເປັນເໝືອນຕົ້ນ
ໝາກກອກປ່າໄປໝົດແລະມັນບໍ່ມີຄຸນຄ່າ
ເລີຍເວັ້ນເສຍແຕ່ຈະຖືກກ ໂຄ່ນລົງແລະ
ໂຍນເຂົ້າກອງໄຟ;ແລະມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາ

 37ກຄພ45:28–30.
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ໂສກເສົ້າທີ່ຈະສູນເສຍຕົ້ນໄມ້ເຫລົ່ານີ້.
5 47 ເຮາົຈະເຮດັແນວໃດຕື່ມອີກໃນສວນ
ອະງຸ່ນຂອງເຮາົ?ເຮາົບໍ່ເຄີຍວາງມືຂອງເຮາົ
ລງົທີ່ບໍ່ໄດ້ບ�ລງຸມັນບ?ໍບໍ່ເລີຍ,ເຮາົໄດ້ບ�
ລຸງມັນແລະພວນດິນອ້ອມຕົ້ນມັນ,ແລະ
ເຮາົລິງ່າມັນ,ແລະເຮົາໃສ່ປຸຍມັນ,ແລະ
ເຮາົໄດ້ກ ເດ່ມືຂອງເຮົາອອກໄປເກືອບ
ຕະຫລອດທັງວັນ,ແລະຂ ທີ່ສຸດເລື່ອນເຂົ້າ
ມາໃກ້ແລ້ວ,ແລະເປັນການໂສກເສົ້າທີ່
ເຮົາຈະໄດ້ໂຄ່ນຕົ້ນໄມ້ທຸກຕົ້ນລົງໃນສວນ
ອະງຸ່ນຂອງເຮົາ,ແລະໂຍນມັນເຂົ້າກອງ
ໄຟເພື່ອໃຫ້ມັນໄໝ້ເສຍ.ແມ່ນຜູ້ໃດເຮດັໃຫ້
ສວນອະງຸ່ນຂອງເຮາົເສຍຫາຍ?
5 48 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຄົນ
ໃຊ້ໄດ້ກ່າວກັບເຈົ້ານາຍຂອງຕົນວ່າ:ບໍ່
ແມ່ນຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງສວນ
ອະງຸ່ນຂອງທ່ານບໍ—ງ່າຂອງມັນແຂງແຮງ
ກວ່າຮາກຂອງມັນບໍ?ແລະເພາະວ່າງ່າ
ຂອງມັນແຂງແຮງກວ່າຮາກຂອງມັນ;ຈົ່ງ
ເບິ່ງມັນຈຶ່ງໃຫຍ່ໄວກວ່າຄວາມແຂງແຮງ
ຂອງຮາກມັນຈຶ່ງເລີ່ມແຂງແຮງເອງ.ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຂ້ານ້ອຍເວົ້າວ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນສາເຫດໃຫ້
ຕົ້ນໄມ້ໃນສວນອະງຸ່ນຂອງທ່ານເສຍຫາຍ
ໄປບໍ?
5 49 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຈົ້າ
ນາຍຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້ກ່າວກັບຄົນໃຊ້
ຂອງເພິ່ນວ່າ:ໃຫ້ພວກເຮົາລົງໄປໃນສວນ
ອະງຸ່ນເທາະແລ້ວໂຄ່ນຕົ້ນໄມ້ ລົງແລະ
ໂຍນມັນເຂົ້າກອງໄຟເສຍເພື່ອມັນຈະບໍ່
ໄດ້ ກີດຂວາງທີ່ ດິນໃນສວນອະງຸ່ນຂອງ
ເຮົາ,ເພາະເຮົາໄດ້ເຮັດກັບມັນໝົດທຸກຢ່າງ
ແລ້ວ.ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດອີກກັບສວນ
ອະງຸ່ນຂອງເຮົາໄດ້?

5 50 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄົນໃຊ້ໄດ້ກ່າວກັບເຈົ້າ
ນາຍຂອງສວນອະງຸ່ນວ່າ:ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງ
ປ່ອຍປະມັນໄວ້ຈັກກ ຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງກ່ອນ
ເຖີດ.
5 51 ແລະ ເຈົ້ານາຍໄດ້ກ່າວວ່າ: ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,  ເຮົາຈະປະມັນໄວ້ ຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ,
ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໂສກເສົ້າໃນການ
ສູນເສຍຕົ້ນໄມ້ໃນສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາ.
5 52ດັ່ງນັ້ນ,ໃຫ້ພວກເຮົາເອົາກ ງ່າຂອງ
ຕົ້ນເຫລົ່ານີ້ທີ່ພວກເຮົາປູກໄວ້ບ່ອນໄກທີ່
ສຸດຂອງສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາແລະໃຫ້ຕໍ່
ງ່າມັນເຂົ້າກັບຕົ້ນເກົ່າຂອງມັນ;ແລະໃຫ້
ພວກເຮົາຫັກເອົາງ່າເຫລົ່ານັ້ນອອກຈາກ
ຕົ້ນຊຶ່ງໝາກຂອງມັນຂົມທີ່ສຸດແລະເອົາ
ກິ່ງເດີມຂອງຕົ້ນຕໍ່ງ່າເຂົ້າແທນ.
5 53 ແລະເຮົາ ຈະເຮັດແນວນີ້ເພື່ອຕົ້ນ
ມັນຈະບໍ່ຕາຍ,ຊຶ່ງເຮົາອາດຈະຮັກສາຮາກ
ຂອງມັນໄວ້ໃຫ້ເຮົາໄດ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງ
ເຮົາເອງ.
5 54 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຮາກຂອງງ່າເດີມຂອງ
ມັນທີ່ເຮົາປູກໄວ້ບ່ອນໃດກໍຕາມແລ້ວແຕ່
ເຮົາຕ້ອງການຍັງມີຊີວິດຢູ່;ດັ່ງນັ້ນ,ເພື່ອ
ເຮົາຈະຮັກສາມັນໄວ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງ
ເຮົາເອງ,ເຮົາຈະເອົາງ່າຂອງຕົ້ນໄມ້ນີ້ມາ,
ແລະເຮົາຈະກ ຕໍ່ງ່າເຂົ້າກັບງ່າເດີມຂອງ
ມັນ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຮົາຈະຕໍ່ງ່າຂອງຕົ້ນແມ່
ຂອງມັນເຂົ້າກັບມັນເພື່ອເຮົາຈະຮັກສາ
ຮາກມັນໄວ້ໃຫ້ເຮົາເອງເພື່ອວ່າເມື່ອມັນ
ຈະແຂງແຮງພໍມັນອາດຈະເປັນໝາກດີ
ໃຫ້ເຮົາ,ແລະເຮົາຍັງຈະມີລັດສະໝີພາບ
ດ້ວຍໝາກໃນສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາ.
5 55 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທັງ
ສອງໄດ້ເອົາງ່າຈາກຕົ້ນເດີມຊຶ່ງກັບກາຍ

 47ກ2ນຟ28:32;
ຢຄ6:4.

 ຂຄມພໂລກ—

ທີ່ສຸດຂອງໂລກ.
 50ກຢຄ5:27.
 52ກຄມພອິດສະຣາເອນ—

ການເຕົ້າໂຮມຊາວ
ອິດສະຣາເອນ.

 54ກ1ນຟ15:12–16.
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ເປັນຕົ້ນປ່າໄປ,ແລະຕໍ່ງ່າເຂົ້າກັບຕົ້ນເດີມ
ທັງຫລາຍ,ຊຶ່ງກັບກາຍເປັນຕົ້ນປ່າໄປແລ້ວ
ນ�ກັນ.
5 56 ແລະ ທັງສອງເອົາງ່າຈາກຕົ້ນເດີມ
ຊຶ່ງກັບເປັນຕົ້ນປ່າໄປແລ້ວແລະຕໍ່ງ່າເຂົ້າ
ກັບຕົ້ນແມ່ຂອງມັນ.
5 57 ແລະເຈົ້ານາຍຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້
ກ່າວກັບຄົນໃຊ້ວ່າ:ຢ່າໄດ້ຫັກງ່າປ່າອອກ
ຈາກຕົ້ນມັນເລີຍ,ນອກຈາກວ່າງ່າໃດທີ່
ເປັນໝາກຂົມທີ່ສຸດ;ແລະເຈົ້າຈົ່ງຕໍ່ງ່າເຂົ້າ
ກັບມັນຕາມທີ່ເຮົາກ່າວໄວ້.
5 58 ແລະພວກເຮົາຈະບ�ລຸງຕົ້ນໄມ້ໃນ
ສວນອະງຸ່ນອີກ,ແລະພວກເຮົາຈະຕັດ
ແປງງ່າຂອງມັນ;ແລະພວກເຮົາຈະຫັກງ່າ
ສຸກເຫລົ່ານັ້ນຊຶ່ງຕ້ອງຕາຍອອກຈາກຕົ້ນ
ແລະໂຍນມັນເຂົ້າໃນກອງໄຟ.
5 59 ແລະເຮົາເຮັດແນວນີ້ເພື່ອຮາກຂອງ
ມັນອາດຈະມີກ�ລັງເພາະຄວາມດີຂອງ
ມັນ;ແລະເພາະການປ່ຽນງ່າຂອງມັນ,
ເພື່ອຄວາມດີຈະຊະນະຄວາມຊົ່ວ.
5 60 ແລະເພາະວ່າເຮົາຮັກສາງ່າເດີມ
ແລະຮາກຂອງມັນໄວ້ແລະວ່າເຮົາໄດ້
ເອົາງ່າເດີມຕໍ່ງ່າເຂົ້າກັບຕົ້ນແມ່ອີກແລະ
ຮັກສາຮາກຕົ້ນແມ່ຂອງມັນເພື່ອຕົ້ນໃນ
ສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາອາດຈະເປັນກ ໝາກ
ດີອີກ;ແລະເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ມີຄວາມສຸກ
ອີກດ້ວຍໝາກໄມ້ໃນສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາ
ແລະເພື່ອເຮົາອາດຈະປິຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງທີ່
ເຮົາໄດ້ຮັກສາຮາກແລະງ່າຂອງໝາກທ�
ອິດໄວ້—
5 61ດັ່ງນັ້ນ, ຈົ່ງ ໄປ ເຖີດ, ແລະ ຮ້ອງ
ກ ພວກຄົນໃຊ້ມາ ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້
ຂ ເຮັດ ວຽກງານຢ່າງພາກພຽນໃນສວນ
ອະງຸ່ນດ້ວຍກ�ລັງເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້

ຕຽມທາງໄວ້ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ນ�ເອົາໝາກ
ເດີມອອກມາອີກຊຶ່ງໝາກເດີມນັ້ນດີແລະ
ມີຄຸນຄ່າຫລາຍກວ່າໜ່ວຍອື່ນໆທັງໝົດ.
5 62 ດັ່ງນັ້ນ,ໃຫ້ພວກເຮາົພາກັນໄປເຖີດ
ເພື່ອຈະໄດ້ອອກແຮງດ້ວຍກ�ລັງຂອງພວກ
ເຮົາເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍ,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງທີ່ສຸດ
ໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ,ແລະນີ້ເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍ
ທີ່ເຮາົຈະລິງ່າໃນສວນອະງຸ່ນຂອງເຮາົ.
5 63 ຈົ່ງຕໍ່ງ່າໄມ້ເຂົ້າກັນ;ຈົ່ງເລີ່ມຈາກຕົ້ນ
ກ ສຸດທ້າຍເພື່ອມັນຈະໄດ້ເປັນຕົ້ນທ�ອິດ,
ແລະຕົ້ນທ�ອິດຈະໄດ້ເປັນຕົ້ນສຸດທ້າຍ,
ແລະຈົ່ງພວນດິນຮອບທັງຕົ້ນແກ່ແລະ
ຕົ້ນອ່ອນ,ທັງຕົ້ນທ�ອິດແລະຕົ້ນສຸດທ້າຍ;
ແລະທັງຕົ້ນສຸດທ້າຍແລະຕົ້ນທ�ອິດ,
ເພື່ອທຸກຕົ້ນຈະໄດ້ຮັບການບ�ລຸງຮກັສາ
ອີກເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍ.
5 64ດັ່ ງ ນັ້ ນ, ຈົ່ງພວນດິນຮອບຕົ້ນມັນ,
ແລະລິງ່າມັນ,ແລະໃສ່ປຸຍອີກເປັນເທື່ອ
ສຸດທ້າຍ,ເພາະວ່າທີ່ສຸດໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ.
ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າງ່າໄມ້ເຫລົ່ານີ້ທີ່
ເຮົາຫາກໍຕໍ່ງ່າເຂົ້າກັນຈະເຕີບໂຕຂຶ້ນ,ແລະ
ອອກໝາກເດີມ,ເມື່ອນັ້ນເຈົ້າຈົ່ງຕຽມທາງ
ໄວ້ໃຫ້ມັນເພື່ອມັນຈະໄດ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນ.
5 65 ແລະຂະນະທີ່ມັນເລີ່ມເຕີບໂຕຂຶ້ນ
ເຈົ້າຈົ່ງຕັດງ່າທີ່ເປັນໝາກຂົມອອກຕາມ
ຄວາມແຂງແຮງຂອງງ່າດີແລະຂະໜາດ
ຂອງມັນ;ແລະເຈົ້າຢ່າໄດ້ຕັດງ່າບໍ່ດີກ ອອກ
ໝົດບາດດຽວ,ຢ້ານວ່າຮາກຂອງມັນຈະ
ແຂງແຮງເກີນໄປສ�ລັບງ່າທີ່ຫາກໍຕໍ່ໃສ່,
ແລະງ່າທີ່ຫາກໍຕໍ່ໃສ່ນັ້ນຈະຕາຍ,ແລະເຮາົ
ຈະສູນເສຍຕົ້ນຂອງສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາ.
5 66 ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາໂສກເສົ້າທີ່ຈະ
ສູນເສຍຕົ້ນຂອງສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາ;ດັ່ງ
ນັ້ນ,ຈົ່ງຕັດງ່າບໍ່ດີອອກຕາບໃດທີ່ງ່າດີ

 60ກອຊຢ27:6.
 61ກຢຄ6:2;ຄພ24:19.

 ຂຄພ39:11,13,17.
 63ກ1ນຟ13:42;

ອທ13:10–12.
 65ກຄພ86:6–7.
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ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ເພື່ອຮາກກັບຍອດຈະໄດ້ມີກ�
ລັງເທົ່າກັນ,ຈົນງ່າດີຈະມີກ�ລັງເໜືອກວ່າ
ງ່າບໍ່ດີ,ແລະງ່າບໍ່ດີຈະຖືກໂຄ່ນລົງແລະ
ໂຍນເຂົ້າກອງໄຟ,ເພື່ອຈະບໍ່ໄດ້ເປັນສິ່ງ
ກີດຂວາງທີ່ດິນຂອງສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາ;
ແລະໂດຍວິທີນີ້ເຮົາຈະກວາດງ່າບໍ່ດີອອກ
ຈາກສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາ.
5 67ສ່ວນງ່າຂອງຕົ້ນເດີມນັ້ນເຮົາຈະຕໍ່ງ່າ
ເຂົ້າກັບຕົ້ນເດີມຄືນຄືເກົ່າ;
5 68 ແລະງ່າຂອງຕົ້ນເດີມເຮົາຈະຕໍ່ງ່າ
ເຂົ້າກັບງ່າເດີມຂອງຕົ້ນມັນ;ແລະໂດຍວິທີ
ນີ້ເຮົາຈະເອົາມັນມາລວມກັນອີກ;ເພື່ອວ່າ
ມັນຈະອອກໝາກເດີມແລະມັນຈະເປັນ
ອັນໜຶ່ງດຽວກັນ.
5 69 ແລະໝາກບໍ່ດີຈະຖືກກ ໂຍນຖິ້ມ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ໃຫ້ມັນອອກຈາກທີ່ດິນທັງໝົດໃນ
ສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາ
ຈະລິງ່າໃນສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາພຽງເທື່ອ
ດຽວເທົ່ານັ້ນ.
5 70 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້ສົ່ງ
ກ ຄົນໃຊ້ຂອງພຣະອົງໃຫ້ອອກໄປ;ແລະ
ຄົນໃຊ້ໄດ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ບັນຊາເຂົາ,ແລະນ�ຄົນໃຊ້ຜູ້ອື່ນມາ;ແລະ
ພວກເຂົາມີຈ�ນວນພຽງຂ ເລັກໜ້ອຍ.
5 71 ແລະເຈົ້ານາຍຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້
ກ່າວກັບພວກຄົນໃຊ້ວ່າ:ຈົ່ງໄປແລະອອກ
ກ ແຮງງານໃນສວນອະງຸ່ນດ້ວຍກ�ລັງຂອງ
ພວກເຈົ້າ.ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ເປັນຂ ເທື່ອສຸດ
ທ້າຍທີ່ເຮົາຈະບ�ລຸງສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາ;
ເພາະທີ່ສຸດໃກ້ຈະມາເຖິງແລ້ວ;ແລະລະ
ດູການຈະມາເຖິງຢ່າງວ່ອງໄວ;ແລະຖ້າ

ຫາກພວກເຈົ້າອອກແຮງດ້ວຍກ�ລັງຂອງ
ພວກເຈົ້າຮ່ວມກັບເຮົາແລ້ວພວກເຈົ້າຈະ
ມີຄ ຄວາມສຸກໃນໝາກໄມ້ຊຶ່ງເຮົາຈະເກັບ
ໄວ້ເພື່ອລະດູການໜ້າໃຫ້ຕົວເຮົາເອງຊຶ່ງ
ຈະມາເຖິງໃນບໍ່ຊ້ານີ້.
5 72 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກຄົນໃຊ້ໄດ້ອອກໄປແລະອອກແຮງ
ງານດ້ວຍກ�ລັງຂອງຕົນ;ແລະເຈົ້ານາຍ
ຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້ອອກແຮງງານຮ່ວມ
ກັບພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຊື່ອ
ຟັງພຣະບັນຍັດຂອງເຈົ້ານາຍຂອງສວນ
ອະງຸ່ນທຸກປະການ.
5 73 ແ ລ ະ  ໝາກເດີມເລີ່ມເກີດຂຶ້ນໃນ
ສວນອະງຸ່ນອີກ;ແລະງ່າເດີມກໍເລີ່ມເຕີບ
ໂຕແລະງອກງາມຢ່າງຍິ່ງ;ແລະງ່າປ່າ
ເລີ່ມຖືກຫັກອອກແລະໂຍນຖິ້ມ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ຮັກສາຮາກແລະຍອດຂອງ
ມັນໄວ້ສະເໝີກັນ,ຕາມຄວາມແຂງແຮງ
ຂອງມັນ.
5 74 ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ອອກແຮງດ້ວຍ
ສຸດຄວາມພາກພຽນຕາມຄ�ບັນຊາຂອງ
ເຈົ້ານາຍຂອງສວນອະງຸ່ນຈົນວ່າອັນບໍ່ດີ
ຖືກໂຍນຖິ້ມອອກນອກສວນອະງຸ່ນ,ແລະ
ເຈົ້ານາຍໄດ້ຮັກສາໄວ້ໃຫ້ເພິ່ນເອງຈົນວ່າ
ຕົ້ນກັບເປັນໝາກເດີມອີກ;ແລະມນັກັບ
ເປັນເໝືອນຕົ້ນກ ດຽວກັນແລະມີໝາກ
ເທົ່າກັນ;ແລະເຈົ້ານາຍຂອງສວນອະງຸ່ນ
ໄດ້ຮັກສາໝາກເດີມ,ຊຶ່ງມີຄ່າທີ່ສຸດຕໍ່ເພິ່ນ
ມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນໄວ້ໃຫ້ເພິ່ນເອງ.
5 75 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ເຈົ້ານາຍຂອງສວນອະງຸ່ນເຫັນວ່າໝາກ
ໄມ້ຂອງເພິ່ນດີ,ແລະເຫັນວ່າສວນອະງຸ່ນ
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ຂອງເພິ່ນບໍ່ເສຍຫາຍອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ,ເພິ່ນ
ໄດ້ເອີ້ນຄົນໃຊ້ຂອງເພິ່ນມາຫາແລະໄດ້
ກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາ
ໄດ້ບ�ລຸງສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາເປັນເທື່ອ
ສຸດທ້າຍ;ແລະພວກເຈົ້າເຫັນວ່າເຮົາເຮັດ
ໄປຕາມຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ;ແລະເຮົາ
ໄດ້ຮັກສາໝາກເດີມຂອງມັນໄວ້ຈົນມັນດີ
ເໝືອນດັ່ງແຕ່ກ່ອນ.ແລະພວກເຈົ້າກ ເປັນ
ສຸກແລ້ວ;ເພາະເນື່ອງດ້ວຍວ່າພວກເຈົ້າ
ອອກແຮງງານຢ່າງພາກພຽນກັບເຮົາໃນ
ສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາ,ແລະຮັກສາບັນຍັດ
ຂອງເຮົາເປັນຢ່າງດີ,ແລະນ�ເອົາຂ ໝາກ
ເດີມມາໃຫ້ເຮົາອີກ,ຈົນສວນອະງຸ່ນຂອງ
ເຮົາບໍ່ເສຍຫາຍອີກຕໍ່ໄປ,ແລະງ່າໃດທີ່ບໍ່ດີ
ກໍຖືກໂຍນຖິ້ມໝົດ,ຈົ່ງເບິ່ງພວກເຈົ້າຈະມີ
ຄວາມສຸກກັບເຮົາແລ້ວເພາະໝາກໄມ້ໃນ
ສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາ.
5 76 ເ ພ າ ະ ຈົ່ງເບິ່ງ, ເຮົາຈະເກັບໝາກ
ໄມ້ໃນສວນອະງຸ່ນໄວ້ໃຫ້ຕົວເຮົາເອງເປັນ
ເວລາກ ຍາວນານເພື່ອລະດູການໜ້າ,ຊຶ່ງ
ຈະມາເຖິງຢ່າງວ່ອງໄວ;ແລະເຮົາໄດ້
ບ�ລຸງສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາເປັນເທື່ອສຸດ
ທ້າຍ,ແລະລິງ່າ,ແລະພວນດິນຮອບຕົ້ນ
ໄມ້,ແລະໃສ່ປຸຍ;ດັ່ງນັ້ນ,ເຮົາຈະເກັບ
ໝາກໄມ້ໄວ້ໃຫ້ເຮົາເປັນເວລາຍາວນານ
ຕາມທີ່ເຮົາໄດ້ເວົ້າໄວ້.
5 77 ແລະເມື່ອເວລາມາເຖິງໝາກບໍ່ດີຈະ
ເກີດໃນສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາອີກ,ເມື່ອນັ້ນ
ເຮົາຈະເອົາໝາກດີແລະໝາກບໍ່ດີມາໂຮມ
ກັນ;ແລະເຮົາຈະຮັກສາໝາກດີໄວ້ໃຫ້ຕົວ

ເຮົາເອງ,ແລະເຮົາຈະໂຍນໝາກທີ່ບໍ່ດີຖິ້ມ
ໄວ້ໃນບ່ອນຂອງມັນເອງ.ແລະເມື່ອນັ້ນ
ກ ລະດູການແລະທີ່ສຸດຍ່ອມມາເຖິງ;ແລະ
ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາຂ ໄໝ້
ດ້ວຍໄຟ.

ບົດທີ6

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະນ�ອິດສະຣາເອນຄືນ
ມາໃນຍຸກສຸດທ້າຍ—ໂລກຈະຖືກເຜົາຜານ
ດ້ວຍໄຟ—ມະນຸດຕ້ອງຕິດຕາມພຣະຄຣິດ
ເພື່ອຫລີກເວັ້ນທະເລໄຟແລະມາດ.ປະ
ມານ544–421ປີກ່ອນຄ.ສ.

6 1ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ເໝືອນດັ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກ
ທ່ານມາແລ້ວວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະທ�ນາຍ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄືຄ�ທ�ນາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ—
ວ່າສິ່ງທີ່ສາດສະດາກ ຊີນັດໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,ຊຶ່ງເລື່ອງທີ່ເພິ່ນ
ໄດ້ປຽບທຽບພວກເຂົາເໝືອນດັ່ງຕົ້ນໝາກ
ກອກເທດໃນສວນຈະຕ້ອງເກີດຂຶ້ນຢ່າງ
ແນ່ນອນ.
6 2ແລະວັນທີ່ພຣະອົງຈະວາງພຣະຫັດ
ລົງເປັນເທື່ອທີສອງເພື່ອນ�ຜູ້ຄົນຂອງພຣະ
ອົງກ ກັບມາໃນວັນນັ້ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນ
ເທື່ອສຸດທ້າຍທີ່ຂ ພວກຄົນໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະອອກໄປດ້ວຍຄ ອ�ນາດຂອງ
ພຣະອົງເພື່ອງ ບ�ລຸງແລະລິງ່າໄມ້ໃນ
ສວນຈ ອະງຸ່ນຂອງພຣະອົງ;ແລະຫລັງ
ຈາກນັ້ນສ ທີ່ສຸດຍ່ອມມາເຖິງໃນບໍ່ຊ້ານີ້.
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 77ກພນມ20:2–10;

ຄພ29:22–24;
43:29–33;88:110–116.

 ຂຄມພໂລກ—ທີ່
ສຸດຂອງໂລກ.

6 1ກຢຄ5:1.
 2ກ1ນຟ22:10–12;

ຄພ110:11.
ຄມພການຟື້ນຟູ
ພຣະກິດຕິຄຸນ.

 ຂຢຄ5:61.
 ຄ1ນຟ14:14.
 ງ ຢຄ5:71.
 ຈຄມພສວນອະງຸ່ນຂອງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
 ສ2ນຟ30:10.
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6 3ແລະ ຜູ້ທີ່ອອກແຮງງານຢ່າງພາກ
ພຽນໃນສວນອະງຸ່ນຂອງເພິ່ນຈະມີຄວາມ
ສຸກພຽງໃດ;ແລະຜູ້ທີ່ຈະຖືກຂັບໄລ່ໄປຫາ
ບ່ອນຂອງຕົນຈະຖືກສາບແຊ່ງຫລາຍພຽງ
ໃດ!ແລະໂລກນີ້ຈະຖືກກ ເຜົາຜານດ້ວຍ
ໄຟ.
6 4ແລະພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາເມດຕາ
ຕໍ່ພວກເຮົາພຽງໃດ,ເພາະພຣະອົງລະນຶກ
ເຖິງເຊື້ອສາຍກ ອິດສະຣາເອນ;ທັງຮາກ
ແລະງ່າ ;ແລະພຣະອົງ ໄດ້ ຍື່ນຂ ພຣະ
ຫັດຂອງພຣະອົງອອກໄປໃຫ້ ພວກເຂົາ
ຕະຫລອດທັງວັນ;ແລະພວກເຂົາເປັນຄົນ
ແຂງຄໍແລະມັກຄ ຂັດຄໍ;ແຕ່ຄົນທັງຫລາຍ
ທີ່ຈະບໍ່ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງຈະລອດໃນອາ
ນາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
6 5ດັ່ງນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າວິງວອນພວກທ່ານດ້ວຍ
ຄ�ທີ່ມີສະຕິສ�ປະຊັນຍະໃຫ້ພວກທ່ານ
ກັບໃຈແລະມາດ້ວຍຈຸດປະສົງເຕັມທີ່
ແຫ່ງໃຈ,ແລະກ ໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບພຣະ
ເຈົ້າເໝືອນດັ່ງພຣະອົງໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບ
ພວກທ່ານ.ແລະຂະນະທີ່ຂ ພຣະຫັດແຫ່ງ
ພຣະເມດຕາຂອງພຣະອົງຍັງເດ່ມາຫາ
ພວກທ່ານຢູ່ໃນຄວາມສະຫວ່າງຂອງກາງ
ເວັນ,ຢ່າເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງເລີຍ.
6 6ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມື້ນີ້ຖ້າຫາກພວກທ່ານໄດ້
ຍິນສຸລະສຽງຂອງພຣະອົງແລ້ວ,ກໍຢ່າເຮັດ
ໃຈແຂງກະດ້າງ;ເພາະເຫດໃດພວກທ່ານ
ຈະກ ຕາຍ?

6 7 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ຫລັງຈາກພວກທ່ານ
ໄດ້ ຮັບການບ�ລຸງດ້ວຍພຣະຄ�ອັນປະ
ເສີດຂອງພຣະເຈົ້າຕະຫລອດທັງວັນແລ້ວ,
ພວກທ່ານຍັງອອກໝາກບໍ່ດີຈົນວ່າພວກ
ທ່ານຕ້ອງຖືກກ ໂຄ່ນລົງແລະໂຍນເຂົ້າ
ກອງໄຟບໍ?
6 8ຈົ່ງເບິ່ງ, ພວກທ່ານຈະປະຕິເສດຄ�
ເຫລົ່ າ ນີ້ ບໍ?ພວກ ທ່ານຈະປະຕິເສດ ຂໍ້
ຄວາມຂອງສາດສະດາບໍ? ແລະພວກ
ທ່ານຈະປະຕິເສດຂໍ້ຄວາມທັງໝົດຊຶ່ງໄດ້
ເວົ້າໄວ້ກ່ຽວກັບພຣະຄຣິດ,ຫລັງຈາກທີ່
ຫລາຍຄົນໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບພຣະອົງ;ແລະ
ຈະປະຕິເສດພຣະຄ�ອັນປະເສີດຂອງ
ພຣະຄຣິດແລະອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ
ແລະກ ຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍ
ລິສຸດ,ແລະຂັດຂືນພຣະວິນຍານສັກສິດ,
ແລະເຍາະເຍີ້ຍແຜນແຫ່ງການໄຖ່ອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຊຶ່ງກ�ນົດໄວ້ໃຫ້ພວກທ່ານບໍ?
6 9ພວກທ່ານຮູ້ບໍວ່າຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ອ�ນາດແຫ່ງການໄຖ່
ແລະການຟື້ນຄືນຊີວິດຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພຣະ
ຄຣິດຈະນ�ເອົາຕົວພວກທ່ານມາຢືນຢູ່
ດ້ວຍຄວາມອັບອາຍແລະກ ຄວາມຮູ້ສຶກ
ຜິດອັນເປັນຕາຢ້ານຕໍ່ໜ້າຂ ບ່ອນພິພາກ
ສາຂອງພຣະເຈົ້າ?
6 10 ແລະຕາມອ�ນາດແຫ່ງກ ຄວາມຍຸດ
ຕິທ�,ເພາະວ່າຄວາມຍຸດຕິທ�ຈະຖືກປະ
ຕິເສດບໍ່ໄດ້,ພວກທ່ານຈະຕ້ອງອອກໄປສູ່
ຂ ທະເລໄຟແລະມາດ,ຊຶ່ງແປວຂອງມັນ

 3ກ2ນຟ27:2;
ຢຄ5:77;
3ນຟ25:1.

 4ກ2ຊມອ7:24.
 ຂຢຄ5:47.
 ຄມຊຢ13:29.
 5ກຄມພເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນ,

ຄວາມເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນ.

 ຂແອວ5:33–34;
3ນຟ9:14.

 6ກອຊກ18:21–23.
 7ກແອວ5:51–52;

3ນຟ27:11–12.
 8ກຄມພຂອງປະທານແຫ່ງ

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
 9ກມຊຢ15:26.

ຄມພຮູ້ສຶກຜິດ,
ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ.

 ຂຄມພພິພາກສາ,ການ
ພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.

 10ກຄມພຍຸດຕິທ�,
ຄວາມຍຸດຕິທ�.

 ຂ2ນຟ28:23.
ຄມພນະລົກ.
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ບໍ່ຮູ້ຈັກມອດ,ແລະຄວັນຂອງມັນຈະລອຍ
ຂຶ້ນຕະຫລອດການແລະຕະຫລອດໄປ,
ຊຶ່ງທະເລໄຟແລະມາດຄືຄ ຄວາມທໍລະ
ມານງ ທີ່ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ.
6 11 ໂອ້ຕໍ່ໄປນີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ພວກທ່ານຈົ່ງ ກັ ບໃຈ, ແລະ  ເຂົ້າມາໃນ
ກ ປະຕູ ທີ່ ຄັບແລະດ�ເນີນໄປຕາມເສັ້ນ
ທາງທີ່ແຄບ,ຈົນກະທັ້ງພວກທ່ານຈະໄດ້
ຮັບຊີວິດນິລັນດອນ.
6 12 ໂອ້ຈົ່ງເປັນກ ຄົນສະຫລາດ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະເວົ້າຫຍັງໄດ້ຕື່ມອີກ?
6 13 ສຸດທ້າຍນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄ�ອ�
ລາພວກທ່ານຈົນວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະພົບ
ພວກທ່ານອີກຕໍ່ໜາ້ບ່ອນພິພາກສາອັນໜາ້
ພໍພຣະໄທຂອງພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງບ່ອນພິພາກ
ສານັ້ນຈະສຽບແທງຄົນຊົ່ວດ້ວຍຄວາມສະ
ທ້ານຢ້ານກົວອັນກ ເປັນຕາຢ້ານ.ອາແມນ.

ບົດທີ7

ເຊເຣັມປະຕິເສດພຣະຄຣິດ,ແລ້ວຖົກຖຽງ
ກັບຢາໂຄບ, ຮຽກຮ້ອງຢາກເຫັນເຄື່ອງ
ໝາຍແລະຖືກພຣະເຈົ້າລົງທັນ—ສາດສະ
ດາທຸກທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະຄຣິດແລະ
ການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະອົງ—ຊາວນີໄຟດ�
ລົງຊີວິດເປັນຄົນຊັດເຊພະເນຈອນ,ເກີດຢູ່
ນ�ຄວາມທຸກຍາກລ�ບາກ,ແລະຖືກຊາວ
ເລມນັກຽດຊັງ.ປະມານ544–421ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

7 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືຫລັງຈາກບໍ່ເທົ່າໃດປີຜ່ານໄປ,ມີຊາຍຜູ້
ໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າເຊເຣັມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງ
ນີໄຟ.

7 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວ
ໄດ້ເລີ່ມສັ່ງສອນຢູ່ ໃນບັນດາຜູ້ຄົນແລະ
ປະ ກາດກັບພວກນັ້ນວ່າ ຈະບໍ່ມີພຣະ
ຄຣິດ.ແລະລາວໄດ້ສັ່ງສອນອີກຫລາຍ
ເລື່ອງຊຶ່ງ ຍົກຍ້ອງບຸກຄົນ; ແລະສິ່ງນີ້
ລາວເຮັດໄປເພື່ອຈະລົ້ມເລີກຄ�ສອນຂອງ
ພຣະຄຣິດ.
7 3ແລະ ລາວອອກແຮງຢ່າງພາກພຽນ
ເພື່ອຊັກຈູງໃຈຂອງຜູ້ຄົນໄປ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ລາວໄດ້ຊັກຈູງໃຈຫລາຍດວງໄປ;ແລະ
ໂດຍທີ່ລາວຮູ້ ຈັກວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບ
ມີສັດທາໃນພຣະຄຣິດຜູ້ຈະສະເດັດມາ,
ລາວຈຶ່ງພະຍາຍາມຫາໂອກາດເພື່ອຈະໄດ້
ມາຫາຂ້າພະເຈົ້າ.
7 4ແລະລາວເປັນຄົນມີການສຶກສາ,ຈົນ
ວ່າມີຄວາມຮູ້ ເລື່ອງພາສາຂອງຜູ້ຄົນໄດ້
ຢ່າງສົມບູນ;ດັ່ງນັ້ນ,ລາວຈຶ່ງໃຊ້ຄ�ຍົກ
ຍ້ອງ,ແລະໃຊ້ອ�ນາດໃນການເວົ້າຕາມ
ອ�ນາດຂອງມານ.
7 5ແລະລາວຫວັງໄວ້ວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຂ້າ
ພະເຈົ້າ ຫວັ່ນໄຫວຈາກສັດທາ,ທັງທີ່ມີ
ກ ການເປີດເຜີຍຫລາຍຢ່າງແລະຫລາຍ
ເລື່ອງຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນມາແລ້ວກ່ຽວ
ກັບສິ່ງເຫລົ່ານີ້;ເພາະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ
ເຫລົ່າທູດມາແລ້ວແທ້ໆ,ແລະພຣະອົງໄດ້
ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ.
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຸລະສຽງຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຮັບສັ່ງກັບຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄ�
ເວົ້າເປັນບາງຄັ້ງ;ດັ່ງນັ້ນ,ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະ
ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຫວັ່ນໄຫວບໍ່ໄດ້.
7 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວ
ໄດ້ມາຫາຂ້າພະເຈົ້າແລະໄດ້ເວົ້າກັບຂ້າ
ພະເຈົ້າວ່າ:ອ້າຍຢາໂຄບເອີຍເຮົາຫາໂອ

 10ຄຄມພອັບປະໂຫຍດ,
ຄວາມອັບປະໂຫຍດ.

 ງ ຄພ19:10–12.

 11ກ2ນຟ9:41.
 12ກມມ9:28.
 13ກແອວ40:14.

7 5ກ2ນຟ11:3;
ຢຄ2:11.
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ກາດມາຫລາຍເທື່ອແລ້ວທີ່ຈະເວົ້າກັບເຈົ້າ
ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ ຍິນແລະຮູ້ຈັກວ່າເຈົ້າ
ເປັນຄົນໄປມາເລື້ອຍໆເພື່ອສັ່ງສອນເລື່ອງ
ທີ່ເຈົ້າເອີ້ນວ່າພຣະກິດຕິຄຸນຫລືຄ�ສອນ
ຂອງພຣະຄຣິດ.
7 7ແລະເຈົ້າໄດ້ພາຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄປບິດ
ເບືອນຈາກເສັ້ນທາງອັນ ຖືກ ຕ້ອງຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແລະບໍ່ກ ຮັກສາກົດຂອງໂມເຊ
ຊຶ່ງເປັນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ;ແລະເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນ
ແປງກົດຂອງໂມເຊໃຫ້ເປັນການນະມັດ
ສະການຄົນຜູ້ໜຶ່ງຊຶ່ງເຈົ້າກ່າວວ່າຈະມາ
ພາຍໃນຫລາຍຮ້ອຍປີນັບແຕ່ນີ້ໄປ.ແລະ
ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາເຊເຣັມຂໍເວົ້າກັບເຈົ້າ
ວ່າມັນເປັນການໝິ່ນປະໝາດ;ເພາະວ່າ
ບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ເລື່ອງນີ້ເລີຍ;ເພາະເຂົາຂ ບໍ່ສາ
ມາດບອກໄດ້ວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ.
ແລະເຊເຣັມໄດ້ເວົ້າຂັດແຍ້ງກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າແບບນີ້.
7 8ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເທ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງເຂົ້າສູ່ກ ຈິດວິນ
ຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ເຊເຣັມຍອມຈ�ນົນໃນຄ�
ເວົ້າທັງໝົດຂອງລາວ.
7 9ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖາມລາວວ່າ:ເຈົ້າ
ປະຕິເສດພຣະຄຣິດຜູ້ຈະສະເດັດມາບໍ?
ແລະລາວໄດ້ຕອບວ່າ:ຖ້າຫາກຈະເປັນ
ພຣະຄຣິດແລ້ວ,ເຮົາຈະບໍ່ປະຕິເສດພຣະ
ອົງ;ແຕ່ເຮົາຮູ້ວ່າບໍ່ມີພຣະຄຣິດ,ທັງບໍ່ເຄີຍ
ມີ,ແລະຈະບໍ່ມີເລີຍ.

7 10 ແລະຂ້າ ພະເຈົ້າໄດ້ຖາມລາວວ່າ:
ເຈົ້າເຊື່ອພຣະຄ�ພີບໍ?ແລະລາວຕອບວ່າ,
ເຊື່ອ.
7 11 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບລາວວ່າ:
ຖ້າເປັນແນວນັ້ນເຈົ້າກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈ;ເພາະ
ມັນ ໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ໄວ້ແທ້ໆ  ເຖິງ ພຣະ
ຄຣິດ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາເວົ້າກັບເຈົ້າວ່າບໍ່ມີ
ສາດສະດາຄົນໃດທີ່ບັນທຶກໄວ້ຫລືກ ທ�
ນາຍໄວ້ນອກຈາກເພິ່ນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ເວົ້າ
ກ່ຽວກັບພຣະຄຣິດອົງນີ້.
7 12 ແລະນີ້ ຍັ ງບໍ່ໝົດ—ສິ່ງທີ່ປະກົດຕໍ່
ເຮົາ,ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ຍິນ;ແລະໄດ້ເຫັນ
ສິ່ງນີ້ ທີ່ ສະແດງໃຫ້ ປະຈັກແກ່ເຮົາໂດຍ
ກ ອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ;ດັ່ງ
ນັ້ນ,ເຮົາຈຶ່ງຮູ້ວ່າຖ້າຫາກຈະບໍ່ມີການຊົດ
ໃຊ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວມະນຸດທັງປວງຍ່ອມຕ້ອງ
ຂ ຫາຍຍະນະ.
7 13 ແ ລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ລາວໄດ້ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ຈົ່ງສະແດງ
ກ ເຄື່ ອ ງ ໝາຍໃຫ້ເຮົ າເຫັ ນເບິ່ງດູໂດຍ
ອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຊຶ່ງເຈົ້າຮູ້
ຈັກມາຫລາຍແລ້ວ.
7 14 ແ ລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບລາວ
ວ່າ:ເຮົາເປັນຄົນແນວໃດເຮົາບໍ່ຈ�ເປັນ
ທີ່ ຈະທົດລອງພຣະເຈົ້າອີກໃຫ້ສະແດງ
ເຄື່ອງໝາຍໃນເລື່ອງທີ່ເຈົ້າກໍຮູ້ຢູ່ດີວ່າມັນ
ເປັນກ ຄວາມຈິງ?ເຈົ້າຍັງປະຕິເສດເພາະ
ເຈົ້າເປັນຂອງຂ ມານ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ກໍບໍ່ແມ່ນຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ;ແຕ່ຖ້າ

 7ກຢຄ4:5.
 ຂແອວ30:13.
 8ກຄມພດົນໃຈ,ການດົນໃຈ.
 11ກພນມ19:10;

1ນຟ10:5;
ຢຄ4:4;
ມຊຢ13:33–35;
ຄພ20:26.

ຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ.
 12ກຄມພພຣະເຈົ້າ,ຝ່າຍ

ພຣະເຈົ້າ—ພຣະເຈົ້າອົງ
ເປັນພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ;
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.

 ຂ2ນຟ2:21.
 13ກມທ16:1–4;

ແອວ30:43–60.

ຄມພເຄື່ອງໝາຍ.
 14ກແອວ30:41–42.
 ຂແອວ30:53.

ຄມພຫລອກລວງ,ການ
ຫລອກລວງ,ຄວາມ
ຫລອກລວງ.
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ຫາກວ່າພຣະເຈົ້າລົງໂທດເຈົ້າ,ກໍຂໍໃຫ້ສິ່ງ
ນັ້ນເປັນເຄື່ອງໝາຍແກ່ເຈົ້າວ່າພຣະອົງມີ
ອ�ນາດທັງໃນສະຫວັນແລະໃນແຜ່ນດິນ
ໂລກ;ແລະວ່າພຣະຄຣິດຈະສະເດັດມາ
ອີກ.ແລະໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຂໍໃຫ້ເປັນ
ໄປຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງເຖີດ,
ແລະບໍ່ແມ່ນຂອງຂ້ານ້ອຍ.
7 15ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບໄດ້ເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້
ແລ້ວ,ອ�ນາດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາ
ສູ່ລາວ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ລາວຕ້ອງລົ້ມລົງ
ຢູ່ກັບພື້ນດິນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືລາວໄດ້ຮັບການບ�ລຸງເປັນເວລາ
ຫລາຍມື້.
7 16 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ລາວໄດ້ເວົ້າກັບຜູ້ຄົນວ່າຈົ່ງມາທ້ອນໂຮມ
ກັນໃນມື້ອື່ນເພາະວ່າເຮົາຈະຕາຍແລ້ວ;
ດັ່ງນັ້ນ,ເຮົາປາດຖະໜາຈະກ່າວກັບຜູ້ຄົນ
ກ່ອນເຮົາຈະຕາຍ.
7 17 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ມື້ຕໍ່ມາຝູງຊົນໄດ້ມາທ້ອນໂຮມກັນແລະ
ລາວໄດ້ເວົ້າກັບຄົນເຫລົ່ານັ້ນຢ່າງແຈ່ມ
ແຈ້ງແລະປະຕິເສດເລື່ອງທີ່ລາວໄດ້ສິດ
ສອນນັ້ນແລະສາລະພາບວ່າມີພຣະຄຣິດ
ແລະອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
ແລະການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງ
ເຫລົ່າທູດ.
7 18 ແລະລາວໄດ້ເວົ້າກັບຄົນເຫລົ່ານັ້ນ
ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ,ລາວຖືກອ�ນາດຂອງ
ກ ມານມາຂ ຫລອກລວງ.ແລະລາວໄດ້ເວົ້າ
ເຖິງນະລົກ,ແລະເຖິງຊົ່ວນິລັນດອນ,ແລະ
ເຖິງໂທດນິລັນດອນ.
7 19 ແລະລາວໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ:ເຮົາຢ້ານ

ກົວວ່າເຮົາກະທ�ກ ບາບທີ່ອະໄພໃຫ້ບໍ່ໄດ້
ເສຍແລ້ວ,ເພາະເຮົາໄດ້ຕົວະພຣະເຈົ້າ;
ແລະເພາະເຮົາໄດ້ປະຕິເສດພຣະຄຣິດ
ແລະກ່າວວ່າເຮົາເຊື່ອພຣະຄ�ພີ;ແລະ
ພຣະຄ�ພີໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ແທ້ໆເຖິງພຣະອົງ.
ແລະເພາະວ່າເຮົາເວົ້າຕົວະພຣະເຈົ້າດັ່ງ
ນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຢ້ານກົວທີ່ສຸດວ່າກໍລະນີຂອງ
ເຮົາຈະຂ ໜ້າຢ້ານກົວຫລາຍທີ່ສຸດ;ແຕ່
ເຮົາກໍສາລະພາບຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລ້ວ.
7 20 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ລາວໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວລາວເວົ້າ
ຫຍັງບໍ່ໄດ້ແລະລາວກໍກ ໝົດວິນຍານໄປ.
7 21 ແລະເມື່ອຝູງຊົນເຫັນວ່າລາວໄດ້
ເວົ້າເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ໃນຂະນະທີ່ກ�ລັງຈະ
ໝົດວິນຍານ,ພວກເຂົາກໍແປກໃຈຢ່າງຍິ່ງ;
ເຖິງຂະໜາດທີ່ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້
ສະເດັດລົງມາເທິງພວກເຂົາ,ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ກ ໝົດກ�ລັງຈົນລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນ
ດິນ.
7 22ບັດນີ້,ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ພໍໃຈຕໍ່
ຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ທູນຂໍຈາກພຣະບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ປະ
ທັບຢູ່ສະຫວັນ;ເພາະພຣະອົງໄດ້ຍິນສຽງ
ຮ້ອງຂໍຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະໄດ້ຕອບຄ�
ອະທິຖານຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ.
7 23 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືສັນ
ຕິສຸກແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ກັບ
ຄືນມາຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນອີກ;ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ກ ຄົ້ນຄວ້າພຣະຄ�ພີແລະບໍ່ເຊື່ອ
ຟັງຄ�ເວົ້າຂອງຄົນຊົ່ວຜູ້ນີ້ອີກຕໍ່ໄປ.
7 24 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືວິທີ
ການຫລາຍຢ່າງໄດ້ຖືກຄິດຄົ້ນຂຶ້ນເພື່ອກ ກູ້
ແລະນ�ພາຊາວເລມັນກັບຄືນມາສູ່ເລື່ອງ

 18ກແອວ30:53.
 ຂຄມພມານ.
 19ກຄມພບາບທີ່ອະໄພ

ໃຫ້ບໍ່ໄດ້.
 ຂມຊຢ15:26.
 20ກຢມຢ28:15–17.

 21ກແອວ19:6.
 23ກແອວ17:2.
 24ກອນ1:20.
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ຄວາມຈິງ;ແຕ່ທັງໝົດນີ້ຂ ບໍ່ມີປະໂຫຍດ,
ເພາະພວກເຂົາເບີກບານໃນການເຮັດຄ ສົງ
ຄາມແລະງ ການນອງເລືອດ,ແລະພວກ
ເຂົາມີຈ ຄວາມກຽດຊັງພວກເຮົາ,ພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເຂົາຢ່າງບໍ່ສິ້ນສຸດ.ແລະພວກ
ເຂົາພະຍາຍາມທ�ລາຍພວກເຮົາເລື້ອຍ
ໄປດ້ວຍອ�ນາດອາວຸດຂອງພວກເຂົາ.
7 25ດັ່ງນັ້ນ,ຜູ້ ຄົນຂອງນີໄຟຈຶ່ງໄດ້ເສີມ
ກ�ລັງຕໍ່ຕ້ານພວກນັ້ນດ້ວຍກ�ລັງທັບຂອງ
ພວກເຂົາແລະດ້ວຍສຸດຄວາມສາມາດ
ຂອງພວກເຂົາໂດຍວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ
ແລະກ ຫີນແຫ່ງຄວາມລອດຂອງພວກ
ເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນ,ເຖິງບັດນີ້ພວກເຂົາກໍຍັງເປັນ
ຜູ້ຊະນະສັດຕູຂອງພວກເຂົາ.
7 26 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າຢາໂຄບກໍໄດ້ເຖົ້າແກ່ລົງແລະບັນ
ທຶກຂອງຜູ້ ຄົນພວກນີ້ ໄດ້ ຮັກສາໄວ້ ໃນ
ກ ແຜ່ນຈາລຶກອື່ນໆຂອງນີໄຟ,ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າ
ພະເຈົ້າເຮັດບັນທຶກຕາມຄວາມຮູ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ມີຄວາມວ່າເວລາຜ່ານ
ໄປພ້ອມກັບພວກເຮົາ,ແລະຂ ຊີວິດຂອງ
ພວກເຮົາຜ່ານໄປຄືກັບວ່າເໝືອນເປັນ
ຄວາມຝັນຂອງພວກເຮົາ,ພວກເຮົາເປັນ

ຄົນໂດດດ່ຽວແລະເຂັ່ງຂຶມ,ຊັດເຊພະເນ
ຈອນ,ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມ,
ເກີດຢູ່ກັບຄວາມທຸກຍາກລ�ບາກໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ແລະຖືກພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຮົາກຽດຊັງ,ເປັນເຫດໃຫ້ເກີດສົງ
ຄາມແລະການຂັດແຍ້ງກັນ;ດັ່ງນັ້ນວັນ
ເວລາຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງມີແຕ່ຄວາມເປັນ
ທຸກ.
7 27 ແລະຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບເຫັນວ່າໃນ
ບໍ່ຊ້ານີ້ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະຕ້ອງລົງໄປສູ່ຫລຸມ
ສົບຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ;ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເວົ້າກັບກ ເອໂນດລູກຊາຍຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ຈົ່ງຮັບເອົາແຜ່ນຈາລຶກ
ເຫລົ່ານີ້ໄວ້ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກເຖິງ
ເລື່ອງຕ່າງໆຊຶ່ງນີໄຟອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ຂ ສັ່ງແລະລາວສັນຍາວ່າຈະເຊື່ອຟັງ
ຄ�ສັ່ງ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍຢຸດການບັນທຶກ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້,
ຊຶ່ງການຂຽນມີຢູ່ເລັກໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນ;ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວອ�ລາຜູ້ອ່ານໂດຍຫວັງ
ວ່າພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຊຶ່ງເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍຈະອ່ານຂໍ້ຄວາມຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ.ພີ່ນ້ອງເອີຍ,ຂໍພຣະເຈົ້າອວຍພອນ.

 24ຂອນ1:14.
 ຄມຊຢ10:11–18.
 ງ ຈຣ1:6;

ແອວ26:23–25.
 ຈ 2ນຟ5:1–3;

ມຊຢ28:2.
 25ກຄມພຫີນ.
 26ກ1ນຟ19:1–6;

ຈຣ1:14–15.
ຄມພແຜ່ນຈາລຶກ.

 ຂຢກບ4:14.
 27ກອນ1:1.
 ຂຢຄ1:1–4.



ໜັງສືເອໂນດ
ເອໂນດອະທິຖານຢ່າງສຸດກ�ລັງແລະໄດ້
ຮັບການປົດບາບຂອງລາວ—ສຸລະສຽງ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າສູ່ຈິດໃຈຂອງ
ລາວແລະໄດ້ໃຫ້ສັນຍາຄວາມລອດແກ່

ຊາວເລມັນໃນອະນາຄົດ—ຊາວນີໄຟຊອກ
ຫາເພື່ອກູ້ຊາວເລມັນກັບຄືນ—ເອໂນດມີ
ຄວາມປິຕິຍິນດີໃນພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງລາວ.
ປະມານ420ປີກ່ອນຄ.ສ.
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1 1ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າກ ເອໂນດໂດຍທີ່ຮູ້ ຈັກບິດາຂອງ
ຂ້າ ພະເຈົ້າວ່າຂ ເພິ່ນເປັນຄົນທ່ ຽງ ທ�—
ເພາະເພິ່ນຄ ໄດ້ ສິດສອນຂ້າພະເຈົ້າໃນ
ພາສາຂອງເພິ່ນ,ແລະໃນງ ການລ້ຽງດູ
ແລະການຕັກເຕືອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ນ�ອີກ—ແລະຂໍພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈົ່ງພຣະກະເສີມສ�ລານ
ເພາະການນີ້ເຖີດ—
1 2ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກພວກທ່ານ
ເຖິງກ ປະສົບການຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າມີຕໍ່ພຣະ
ພັກຂອງພຣະເຈົ້າກ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ໄດ້ຮັບຂ ການປົດບາບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
1 3ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປລ່າສັດຢູ່
ໃນປ່າ;ແລະຄ�ເວົ້າຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນ
ຈາກບິດາເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບຊີວດິນິລັນດອນ,
ແລະກ ຄວາມສຸກຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ຂ ຝັງເລິກຢູ່ໃນໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
1 4ແລະຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ກ ຫິວໂຫຍ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂ ຄຸເຂົ່າ
ລົງຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້ສ້າງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຄ ອະທິຖານແລະ
ອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະອົງຢ່າງສຸດກ�ລັງເພື່ອ
ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ;ແລະ
ຕະຫລອດທັງວັນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮ້ອງທູນ
ພຣະອົງ;ແລະເມື່ອເຖິງຕອນກາງຄືນຂ້າ
ພະເຈົ້າກໍຍັງເປັ່ງສຽງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຂຶ້ນ

ເຖິງຟ້າສະຫວັນ.
1 5ແລະກ ສຸລະສຽງມາເຖິງຂ້າພະເຈົ້າ,ມີ
ຄວາມວ່າ:ເອໂນດ,ບາບຂອງເຈົ້າໄດ້ຮັບ
ການອະໄພໃຫ້ແລ້ວ,ແລະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ
ພອນ.
1 6ແລະຂ້າພະເຈົ້າເອໂນດຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າ
ຈະບໍ່ເວົ້າຕົວະ;ດັ່ງນັ້ນ,ຄວາມຜິດຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າຈຶ່ງຖືກກວາດລ້າງໄປ.
1 7ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທູນຖາມວ່າ:ຂ້າ
ແດ່ພຣະອົງເຈົ້າ,ມັນເປັນໄປໄດ້ແນວໃດ?
1 8ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ວ່າ:ເພາະກ ສັດທາຂອງເຈົ້າໃນພຣະຄຣິດ,
ຜູ້ ທີ່ເຈົ້າບໍ່ເຄີຍໄດ້ ຍິນຫລື ໄດ້ ເຫັນມາ
ກ່ອນ.ແລະຫລາຍປີຈະຜ່ານໄປກ່ອນທີ່
ພຣະອົງຈະສະແດງພຣະອົງເອງໃຫ້ປະຈັກ
ໃນເນື້ອໜັງ;ດັ່ງນັ້ນ,ຈົ່ງໄປເຖີດ,ສັດທາ
ຂອງເຈົ້າເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂ ບໍລິບູນແລ້ວ.
1 9ບັດນີ້,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນຄ�ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມຮູ້
ສຶກມີກ ຄວາມປາດຖະໜາເພື່ອຄວາມຜາ
ສຸກຂອງຊາວນີໄຟ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຂ ທຸ້ມເທ
ຈິດວິນຍານທັງໝົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ແກ່
ພຣະເຈົ້າເພື່ອພວກເຂົາ.
1 10 ແລະຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ�ລັງດີ້ນ
ຮົນຢູ່ໃນວິນຍານ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ສຸລະສຽງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າສູ່ກ ຈິດໃຈຂ້າພະ

1 1ກຄມພເອໂນດ,ລູກ
ຊາຍຂອງຢາໂຄບ.

 ຂ2ນຟ2:2–4.
 ຄ1ນຟ1:1–2.
 ງ ອຟຊ6:4.
 2ກປຖກ32:24–32;

ແອວ8:10.
ຄມພກັບໃຈ,ການກັບໃຈ.

 ຂຄມພປົດບາບ,
ການປົດບາບ.

 3ກຄມພຊື່ນຊົມ,

ຄວາມຊື່ນຊົມ.
 ຂ1ນຟ10:17–19;

ແອວ36:17–21.
 4ກ2ນຟ9:51;

3ນຟ12:6.
 ຂຄມພຄາລະວະ,

ຄວາມຄາລະວະ.
 ຄຄມພອະທິຖານ,ການອະ

ທິຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.
 5ກຄມພເປີດເຜີຍ,

ການເປີດເຜີຍ.

 8ກອທ3:12–13.
ຄມພສັດທາ.

 ຂມທ9:22.
 9ກ1ນຟ8:12;

ແອວ36:24.
 ຂ2ນຟ33:3;

ຄມ1:8;
ແອວ34:26–27.

 10ກຄມພຈິດໃຈ;ດົນ
ໃຈ,ການດົນໃຈ.
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ເຈົ້າອີກ, ໂດຍກ່າວວ່າ: ເຮົາຈະມາຢ້ຽມ
ຢາມພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າຕາມຄວາມພາກພຽນ
ຂອງພວກເຂົາໃນການຮັກສາບັນຍັດຂອງ
ເຮົາ.ເຮົາຂ ມອບແຜ່ນດິນນີ້ໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຂົາ,ແລະມັນເປັນແຜ່ນດິນສັກສິດ,ແລະ
ເຮົາບໍ່ໄດ້ຄ ສາບແຊ່ງມັນນອກຈາກເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ;ດັ່ງນັ້ນ,ເຮົາຈະມາຢ້ຽມ
ຢາມພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າຕາມທີ່ເຮົາໄດ້ກ່າວ
ໄວ້;ແລະເຮົາຈະນ�ການລ່ວງລະເມີດ
ຂອງພວກເຂົາພ້ອມກັບຄວາມເສົ້າສະ
ຫລົດໃຈມາລົງໃສ່ຫົວຂອງພວກເຂົາເອງ.
1 11 ແລະຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າເອໂນດ
ໄດ້ຍິນຄ�ເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ສັດທາຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າບໍ່ຫວັ່ນໄຫວໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອະທິຖານຕໍ່ພຣະອົງ
ເພື່ອຊາວເລມັນ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ດ້ວຍຄວາມດີ້ນຮົນຢູ່ດົນນານຫລາຍເທື່ອ.
1 12 ແລະ ເຫດການໄດ້ ບັງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ ອະທິຖານຈົນ
ສຸດຄວາມພາກພຽນແລ້ວ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ເຮົາຈະໃຫ້ເຈົ້າ
ຕາມຂ ຄວາມປາດຖະໜາຂອງເຈົ້າເພາະ
ສັດທາຂອງເຈົ້າ.
1 13 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄືຄວາມປາດ
ຖະໜາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາຈາກພຣະ
ອົງ—ຄືຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າຊາວນີໄຟຜູ້
ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະຕົກໄປສູ່ການລ່ວງ
ລະເມີດ,ແລະກ ຖືກທ�ລາຍດ້ວຍວິທີໃດກໍ
ຕາມແລະຊາວເລມັນບໍ່ຖືກທ�ລາຍແລ້ວ,
ຂໍໃຫ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົ່ງຂ ຮັກສາບັນທຶກ

ຂອງຊາວນີໄຟ,ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ເຖິງ
ແມ່ນຖ້າຫາກເປັນໄປໂດຍອ�ນາດຂອງ
ພຣະຫັດອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອຈະ
ໄດ້ນ�ບັນທຶກຄ ອອກມາໃຫ້ຊາວເລມັນໃນ
ເວລາໃດເວລາໜຶ່ງໃນອະນາຄົດ,ເພື່ອມັນ
ອາດຈະງ ນ�ພວກເຂົາມາສູ່ຄວາມລອດ—
1 14 ເພາະປະຈຸບັນນີ້ການດີ້ນຮົນຂອງ
ພວກເຮົາກ ບໍ່ມີປະໂຫຍດໃນການນ�ພາ
ເຂົາກັບຄືນມາຫາສັດທາອັນແທ້ຈິງ.ແລະ
ພວກເຂົາສາບານໄວ້ໃນຄວາມຄຽດແຄ້ນ
ຂອງພວກເຂົາວ່າ,ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້,
ພວກເຂົາຈະຂ ທ�ລາຍບັນທຶກຂອງພວກ
ເຮົາກັບພວກເຮົາ,ແລະທັງຮີດຄອງປະເພ
ນີທັງໝົດຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ
ນ�ອີກ.
1 15ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າໂດຍຮູ້ວ່າອົງພຣະ
ຜູ້ ເປັນເຈົ້າສາມາດກ ຮັກສາບັນທຶກຂອງ
ພວກເຮົາໄວ້ໄດ້,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮ້ອງທູນ
ພຣະອົງຢູ່ຕະຫລອດເວລາ,ເພາະພຣະອົງ
ໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່
ເຈົ້າຈະຂໍດ້ວຍສັດທາ,ໂດຍເຊື່ອວ່າເຈົ້າຈະ
ໄດ້ຮັບໃນພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ,ແລ້ວ
ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ.
1 16 ແລະຂ້າພະເຈົ້າມີສັດທາ,ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະເຈົ້າເພື່ອພຣະ
ອົງຈະກ ຮັກສາຂ ບັນທຶກໄວ້;ແລະພຣະ
ອົງໄດ້ໃຫ້ພັນທະສັນຍາກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ວ່າພຣະອົງຈະຄ ນ�ມັນອອກມາໃຫ້ຊາວ
ເລມັນໃນເວລາອັນເໝາະສົມຂອງພຣະ
ອົງ.

 10ຂ1ນຟ2:20.
 ຄອທ2:7–12.
 12ກມມ5:21;9:36.
 ຂພສສ37:4;

1ນຟ7:12;
ຮລມ10:5.

 13ກມມ6:1,6.

 ຂຄມ1:6–11;
ແອວ37:2.

 ຄແອວ37:19;
ອທ12:22;
ຄພ3:18.

 ງ ແອວ9:17.
 14ກຢຄ7:24.

 ຂມມ6:6.
 15ກຄມພພຣະຄ�ພີ—ພຣະ

ຄ�ພີທີ່ຕ້ອງຮັກສາໄວ້.
 16ກ3ນຟ5:13–15;

ຄພ3:19–20;10:46–50.
 ຂຄມພພຣະຄ�ພີມໍມອນ.
 ຄ2ນຟ27:6.
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1 17 ແລະຂ້າພະເຈົ້າເອໂນດຮູ້ວ່າມັນຈະ
ເປັນໄປຕາມພັນທະສັນຍາຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້
ໃຫ້ໄວ້;ດັ່ງນັ້ນຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຈຶ່ງເຊົາເປັນຫ່ວງ.
1 18 ແລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ບັນພະບຸລຸດຂອງເຈົ້າໄດ້
ຂໍຮອ້ງເລື່ອງນີ້ຈາກເຮົາແລ້ວ;ແລະມັນ
ຈະເປັນໄປໃຫ້ພວກເຂົາຕາມສັດທາຂອງ
ພວກເຂົາ;ເພາະສັດທາຂອງພວກເຂົາ
ເໝືອນກັບຂອງເຈົ້າ.
1 19 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືຂ້າພະເຈົ້າເອໂນດໄດ້ອອກໄປທົ່ວໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ທ�ນາຍເຖິງເລື່ອງ
ທີ່ຈະມາເຖິງ,ແລະໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງເລື່ອງ
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນແລະໄດ້ເຫັນມາ.
1 20 ແລະຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະຍານວ່າຜູ້
ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງພາກ
ພຽນທີ່ຈະນ�ເອົາຊາວເລມັນກັບຄືນມາສູ່
ສັດທາອັນແທ້ຈິງໃນພຣະເຈົ້າ.ແຕ່ກ ວຽກ
ງານຂອງພວກເຮົາບໍ່ມີປະໂຫຍດ;ເພາະ
ຄວາມກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາຍັງຝັງແໜ້ນ,
ແລະພວກເຂົາຖືກນ�ໄປໂດຍສັນດານ
ຊົ່ວຂອງພວກເຂົາ,ຈົນກັບປ່າເຖື່ອນແລະ
ຮ້າຍກາດ,ແລະເປັນຄົນຂ ກະຫາຍເລືອດ,
ຊຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍການນັບຖືຄ ຮູບບູຊາແລະ
ຄວາມສົກກະປົກ;ກິນສັດທີ່ກິນສັດອື່ນໆ;
ອາໄສຢູ່ໃນຜ້າເຕັ້ນ,ແລະຊັດເຊພະເນ
ຈອນໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານນຸ່ງແຕ່
ແຜ່ນໜັງສັ້ນໆຄຽນແອວແລະແຖຫົວ
ໂລ້ນ;ຄວາມຊ�ນານຂອງພວກເຂົາຢູ່ກັບ
ການໃຊ້ງ ທະນູ,ແລະດາບສອງຄົມ,ແລະ

ຂວານ.ແລະພວກເຂົາສ່ວນຫລາຍບໍ່ກິນ
ຫຍັງນອກຈາກຊີ້ນດິບ;ແລະພວກເຂົາພະ
ຍາຍາມທ�ລາຍພວກເຮົາຢູ່ຕະຫລອດ.
1 21 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ໄຖດິນ,ແລະກ ປູກພືດ
ແລະຕົ້ນໝາກໄມ້ຫລາຍຊະນິດ,ແລະລ້ຽງ
ຝູງສັດຫລາຍຊະນິດ,ທັງແບ້ບ້ານແລະແບ້
ປ່າ,ທັງມ້າເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍອີກ.
1 22 ແລະມີກ ສາດສະດາເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍໃນບັນດາພວກເຮົາ.ແລະຜູ້
ຄົນເປັນຄົນຂ ແຂງຄໍ,ແລະຍາກທີ່ຈະເຂົ້າ
ໃຈ.
1 23 ແລະ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ເລີຍ ນອກ ຈາກ
ກ ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ ສຸ ດ, ຂ ການສັ່ງສອນ
ແລະການທ�ນາຍເຖິ ງສົງ ຄາມ,  ແລະ
ການຂັດແຍ້ງ,ແລະການທ�ລາຍ,ແລະ
ຄ ການເຕືອນພວກເຂົາຢູ່ຕະຫລອດເວລາ
ເຖິງຄວາມຕາຍ,ແລະໄລຍະເວລາຂອງ
ຊົ່ວນິລັນດອນ,ແລະການພິພາກສາ,ແລະ
ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະເລື່ອງທັງໝົດ
ນີ້—ໂດຍກະຕຸ້ນພວກເຂົາຢູ່ງ ຕະຫລອດ
ວັນເວລາໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ໃນຄວາມຢ້ານ
ກົວພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວວ່າ
ບໍ່ມີຫຍັງເລີຍນອກຈາກສິ່ງເຫລົ່ານີ້,ແລະ
ຄວາມແຈ່ມແຈ້ງທີ່ສຸດຂອງຄ�ເວົ້າທີ່ຈະ
ກັນບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາລົງໄປຫາຄວາມພິນາດ
ຢ່າງໄວ.ແລະຕາມນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບັນ
ທຶກກ່ຽວກັບພວກເຂົາ.
1 24 ແລະ ຂ້ າ ພະເຈົ້າເຫັນສົງຄາມລະ
ຫວ່າງຊາວນີໄຟກັບຊາວເລມັນໃນວັນ
ເວລາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

 20ກມຣນ9:6.
 ຂຈຣ1:6.
 ຄມຊຢ9:12.

ຄມພການນັບຖືຮູບບູຊາ.
 ງ ມຊຢ10:8.

 21ກມຊຢ9:9.
 22ກຄມ1:16–18.
 ຂຈຣ1:3.
 23ກ1ນຟ16:2;

2ນຟ33:5.

 ຂຄມພສັ່ງສອນ.
 ຄຮລມ12:3.
 ງ ຈຣ1:12;

ແອວ31:5.



193 ເອໂນດ1:25–ເຈຣອມ1:2

1 25 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຖົ້າແກ່ລົງ, ແລະ  ເວລາໜຶ່ ງ
ຮ້ອຍເຈັດສິບເກົ້າປີໄດ້ຜ່ານໄປນັບຕັ້ງແຕ່
ເວລາທີ່ພໍ່ລີໄຮຂອງພວກເຮົາໄດ້ກ ອອກ
ຈາກເຢຣູຊາເລັມມາ.
1 26 ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວາ່ໃນບໍ່ຊ້ານີ້ຂ້າ
ພະເຈົ້າຕ້ອງລົງໄປຫາຫລຸມສົບຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ໂດຍທີ່ຖືກກະທ�ໂດຍອ�ນາດຂອງ
ພຣະເຈົ້າຊຶ່ງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າສັ່ງສອນແລະ
ທ�ນາຍຕໍ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້,ແລະປະກາດພຣະ
ຄ�ຕາມຄວາມຈິງທີ່ມີຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ.
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະກາດມາຕະຫລອດ
ວນັເວລາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະປິຕິຍິນດີ
ໃນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເໜອືກວາ່ສິ່ງໃດໆໃນໂລກ.

1 27 ແລະໃນບໍ່ຊ້າຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປຫາ
ກ ບ່ອນພັກຜ່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່ກັບ
ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ເພາະຂ້າພະ
ເຈົ້າຮູ້ວ່າໃນພຣະອົງຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ພັກ
ຜ່ອນ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າປິຕິຍິນດີໃນວັນ
ເມື່ອຂ ຄວາມເປັນມະຕະຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະສວມໃສ່ຄ ຄວາມເປັນອະມະຕະ,ແລະ
ຈະຢືນຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ;ເພາະ
ໃນເວລານັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະເຫັນພຣະພັກ
ຂອງພຣະອົງດ້ວຍຄວາມສຸກໃຈ,ແລະ
ພຣະອົງຈະກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ມາຫາ
ເຮົາເຖີດ,ເຈົ້າຜູ້ເປັນສຸກ,ເຮົາມີບ່ອນຕຽມ
ໄວ້ໃຫ້ເຈົ້າແລ້ວຢູ່ໃນງ ຜາສາດຂອງພຣະ
ບິດາຂອງເຮົາ.ອາແມນ.

 25ກ1ນຟ2:2–4.
 27ກຄມພພັກຜ່ອນ.
 ຂຄມພມະຕະ,ຄວາມ

ເປັນມະຕະ.
 ຄຄມພອະມະຕະ,ຄວາມ

ເປັນອະມະຕະ.

 ງ ຢຮ14:2–3;
ອທ12:32–34;
ຄພ72:4;98:18.

[ເຈຣອມ]
1 1ກ1ນຟ3:12;5:14.

 2ກຢຄ3:14;
ອມນ1:1.

 ຂ1ນຟ6.
 ຄຄມພພຣະຄ�ພີ—ຄຸນ

ຄ່າຂອງພຣະຄ�ພີ.
 ງ 2ນຟ27:6;ມມ5:12.

ຊາວນີໄຟຮັກສາກົດຂອງໂມເຊ,ລໍຖ້າການ
ສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ,ແລະມີຄວາມ
ຮຸ່ ງ ເຮືອງ ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ—ສາດສະດາ
ຫລາຍທ່ານອອກແຮງງານເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄົນຢູ່
ໃນເສັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງ.ປະມານ399–
361ປີກ່ອນຄ.ສ.

1 1ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເຈຣອມໄດ້
ບັນທຶກຂໍ້ຄວາມໄວ້ເລັກໜ້ອຍຕາມຄ�ສັ່ງ
ຂອງເອໂນດ,ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເພື່ອ
ຈະໄດ້ຮັກສາກ ລ�ດັບການສືບເຊື້ອສາຍ
ຂອງພວກເຮົາໄວ້.

1 2ແລ ະ ເນື່ອງຈາກວ່າ ກ ແຜ່ນຈາລຶກ
ເຫລົ່ານີ້ ຂ ນ້ອຍຫລາຍ,ແລະເນື່ອງຈາກ
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຄ ບັນທຶກໄວ້ດ້ວຍເຈດ
ຕະນາເພື່ອຈະໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດແກ່ງ ຊາວ
ເລມັນ,ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາ,ດັ່ງນັ້ນ,ມັນ
ຈຶ່ງຈ�ເປັນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງບັນທຶກໄວ້
ເລັກໜ້ອຍ;ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຂຽນເລື່ອງ
ການທ�ນາຍຫລືການເປີດເຜີຍຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ.ເພາະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດບັນ
ທຶກໄວ້ຫລາຍກວ່າທີ່ບັນພະບຸລຸດຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກໄວ້ແລ້ວແມ່ນບໍ?ຫລືວ່າ
ພວກເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນແຫ່ງຄວາມ



ໜັງສືເຈຣອມ



194ເຈຣອມ1:3–9

 3ກອນ1:22–23.
 ຂອທ2:8–10.
 4ກແອວ26:22;

ຮລມ11:23;
ຄພ107:18–19.
ຄມພເປີດເຜີຍ,
ການເປີດເຜີຍ.

 ຂຄມພພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
 5ກ2ນຟ25:24;

ແອວ34:13–14.
 ຂອພຍ35:2.

ຄມພວັນຊະບາໂຕ.
 ຄຄມພຄ�ຫຍາບຄາຍ.
 ງ ຄມພໝິ່ນປະໝາດ,

ການໝິ່ນປະໝາດ.
 6ກຢຄ7:24;

ອນ1:20.
 7ກຢຄ1:9,11,15.
 ຂຄມ1:14.
 8ກມຊຢ10:8.

ລອດໄວ້ບໍ ? ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າ ຖືກແລ້ວ;ແລະນີ້ເປັນສິ່ງ ພຽງພໍ
ແລ້ວສ�ລັບຂ້າພະເຈົ້າ.
1 3 ຈົ່ງເບິ່ ງ, ມັນສົມຄວນທີ່ຈະເຮດັວຽກ
ງານໃຫ້ຫລາຍໃນບັນດາຜູ້ຄົນພວກນີ້ເພາະ
ຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງໃຈຂອງພວກເຂົາ,
ແລະຄວາມໜວກຂອງຫູພວກເຂົາ,ແລະ
ຄວາມມືດມົນຂອງຈດິໃຈພວກເຂົາ;ແລະ
ຄວາມກ ແຂງຄໍຂອງພວກເຂົາ;ເຖງິຢາ່ງ
ໃດກໍຕາມ,ພຣະເຈົ້າຍັງເມດຕາຕໍ່ພວກ
ເຂົາຢ່າງຍິ່ງ,ແລະເຖິງບັດນີ້ພຣະອົງຍັງບໍ່
ຂ ກວາດພວກເຂົາອອກຈາກແຜ່ນດິນເລີຍ.
1 4ແລະມີຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ
ໃນບັນດາພວກເຮົາທີ່ໄດ້ຮັບກ ການເປີດ
ເຜີຍມາຫລາຍເທື່ອແລ້ວ,ເພາະບໍ່ແມ່ນ
ທຸກຄົນທີ່ເປັນຄົນແຂງຄໍ.ແລະຫລາຍຕໍ່
ຫລາຍຄົນທີ່ບໍ່ແຂງຄໍແລະມີສັດທາ,ຍ່ອມ
ມີຂ ການພົວພັນກັບພຣະວິນຍານສັກສິດ,
ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ປະຈັກແກ່ລູກຫລານມະນຸດ
ຕາມສັດທາຂອງພວກເຂົາ.
1 5ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງເວລາສອງຮ້ອຍປີ
ໄດ້ຜ່ານໄປແລະຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ເຂັ້ມ
ແຂງຫລາຍຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນ.ພວກເຂົາຍຶດ
ຖືທີ່ຈະກ ຮັກສາກົດຂອງໂມເຊແລະຖືວັນ
ຂ ຊະບາໂຕເປັນວັນສັກສິດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ.ແລະພວກເຂົາບໍ່ຄ ດູຖູກ;ທັງບໍ່ງ ໝິ່ນ
ປະໝາດ.ແລະກົດໝາຍຂອງແຜ່ນດິນກໍ
ເຂັ້ມງວດເຕັມທີ່.
1 6ແລະພວກເຂົາກະຈັດກະຈາຍໄປຢູ່
ທົ່ວແຜ່ນດິນຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ແລະຊາວ

ເລມັນກໍເໝືອນກັນ.ແລະພວກເຂົາມີຜູ້ຄົນ
ຫລາຍກວ່າຊາວນີໄຟ;ແລະພວກເຂົາຮັກ
ກ ການຄາດຕະກ�ແລະກິນເລືອດສັດ.
1 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາມາສູ້ຮົບກັບພວກເຮົາຊາວນີໄຟຫລາຍ
ເທື່ອ.ແຕ່ກ ກະສັດກັບພວກຜູ້ນ�ຂອງພວກ
ເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ມີພະລັງໃນສັດທາຕໍ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ;ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ສິດສອນຜູ້
ຄົນເລື່ອງທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ດັ່ງ
ນັ້ນ,ພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ານຊາວເລມັນໄດ້ແລະ
ກວາດພວກເຂົາອອກຈາກແຜ່ນດິນຂ ຂອງ
ພວກເຮົາໄປ,ແລະເລີ່ມຕົ້ນເສີມສ້າງກ�
ລັງໃນເມືອງຂອງພວກເຮົາ,ຫລືບ່ອນ
ອື່ນໆທີ່ເປັນມູນມໍລະດົກຂອງພວກເຮົາ.
1 8ແລະພວກເຮົາມີຄົນເພີ່ມທະວີຂຶ້ນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ,ແລະໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກ
ໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ,ແລະກັບມາຮັ່ງມີຢ່າງ
ຍິ່ງດ້ວຍຄ�,ແລະເງິນ,ແລະດ້ວຍສິ່ງທີ່ມີ
ຄ່າ,ແລະໂດຍສະຫລຸບຝີມືດີໃນງານໄມ້
ດ້ວຍອາຄານ,ແລະດ້ວຍເຄື່ອງຈັກນ�ອີກ,
ແລະດ້ວຍເຫລັກແລະທອງແດງ,ແລະ
ທອງເຫລືອງແລະເຫລັກກ້າ,ແລະເຮັດ
ເຄື່ອງມືນາໆຊະນິດໄວ້ໄຖດິນ,ແລະເຮັດ
ກ ອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມ—ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລູກ
ທະນູອັນແຫລມຄົມ,ແລະບັ້ງລູກທະນູ,
ຫອກແລະຫລາວ,ແລະການຕຽມທຸກ
ຢ່າງເພື່ອສົງຄາມ.
1 9ແລະໂດຍການຕຽມພ້ອມຕໍ່ສູ້ກັບຊາວ
ເລມັນຢູ່ນັ້ນ,ເຂົາຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຫຍັງຈາກພວກ
ເຮົາເລີຍ.ແຕ່ພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
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ເປັນຈິງແລ້ວ,ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ຮັບສັ່ງໄວ້ກັບ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ,ມີຄວາມວ່າ:
ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າຈະຮັກສາບັນຍັດຂອງເຮົາ
ເຈົ້າຈະຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ.
1 10 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືສາດ
ສະດາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຂູ່ຜູ້ຄົນ
ຂອງນີໄຟຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ວ່າ
ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ຮັກສາພຣະບັນຍັດ,
ແຕ່ຕົກໄປສູ່ການລ່ວງລະເມີດແລ້ວ,ພວກ
ເຂົາຈະຖືກກ ທ�ລາຍໄປຈາກຜືນແຜ່ນດິນ
ນີ້.
1 11 ດັ່ງນັ້ນ,ສາດສະດາ,ແລະປະໂລຫິດ,
ແລະ ຜູ້ສອນໄດ້ເຮັດວຽກງານຢ່າງພາກ
ພຽນ,ແນະນ�ຜູ້ຄົນດ້ວຍສຸດຄວາມອົດກັ້ນ
ໃຫ້ພາກພຽນ;ສິດສອນກ ກົດຂອງໂມເຊ,
ແລະຈດຸປະສົງທີ່ໃຫ້ກົດໄວ້ນັ້ນກໍເພື່ອຈະ
ໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ພວກເຂົາຂ ມຸ້ງຫາພຣະເມຊີ
ອາ,ແລະເຊື່ອໃນພຣະອົງທີ່ຈະສະເດດັມາ
ຄ ຄືກັນກັບພຣະອົງເປັນມາແລ້ວ.ແລະຕາມ
ວິທີນີ້ພວກເພິ່ນໄດ້ສິດສອນພວກເຂົາ.
1 12 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງ ເ ກີດຂຶ້ນຄື
ແລະໂດຍການກະທ�ເຊັ່ນນັ້ນພວກເພິ່ນ
ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາລອດຈາກການຖືກ

ກ ທ�ລາຍໃນຜືນແຜ່ນດິນ;ເພາະວ່າພວກ
ເພິ່ນໄດ້ຂ ສຽບແທງໃຈຂອງພວກເຂົາດ້ວຍ
ພຣະຄ�ຢູ່ຕະຫລອດເວລາເພື່ອໃຫ້ມາສູ່
ການກັບໃຈ.
1 13 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາສອງຮ້ອຍສາມສິບແປດປີຜ່ານໄປ—
ໂດຍມີສົງຄາມແລະການຂັດແຍ້ງແລະ
ການແຕກແຍກເປັນສ່ວນຫລາຍຂອງໄລ
ຍະເວລານັ້ນ.
1 14 ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເຈຣອມຈະບໍ່ບັນ
ທຶກ ຕື່ມ ອີກ, ເພາະແຜ່ນ ຈາລຶກເຫລົ່ານີ້
ນ້ອຍຫລາຍ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ພວກທ່ານສາມາດໄປເບິ່ງກ ແຜ່ນ
ຈາລຶກອື່ນໆຂອງນີໄຟໄດ້;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,
ບັນທຶກກ່ຽວກັບສົງຄາມຂອງພວກເຮົາໄດ້
ບັນທຶກໄວ້ຢູ່ໃນນັ້ນຕາມການບັນທຶກຂອງ
ກະສັດ,ຫລືວ່າເລື່ອງທີ່ເພິ່ນບອກນັ້ນໄດ້ມີ
ບັນທຶກໄວ້.
1 15 ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະມອບແຜ່ນຈາລຶກ
ເຫລົ່ານີ້ໄວ້ໃນມືຂອງອອມໄນລູກຊາຍຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອລາວຈະໄດ້ຮັກສາມັນໄວ້
ຕາມກ ຄ�ສັ່ງຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ.

ອອມໄນ, ອາມາຣອນ, ເຄມິດ,ອະບີນາ
ໂດມ,ແລະອາມາລະໄຄ,ແຕ່ລະຄົນປ່ຽນ
ຜຽນກັນຮັກສາແຜ່ນຈາລຶກ—ໂມໄຊຢາ
ຄົ້ນພົບຜູ້ຄົນຂອງເຊຣາເຮັມລາ,ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້
ອອກມາຈາກເຢຣູຊາເລັມໃນເວລາທີ່ເຊເດ

ກີຢາເປັນກະສັດ—ໂມໄຊຢາຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
ໃຫ້ເປັນກະສັດຂອງພວກເຂົາ—ລູກຫລານ
ຂອງມິວເລັກທີ່ເຊຣາເຮັມລາໄດ້ພົບເຫັນ
ໂຄຣິອານທະເມີຄົນສຸດທ້າຍຂອງຊາວ
ຢາເຣັດ—ກະສັດເບັນຢາມິນໄດ້ສືບບັນລັງ
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ແທນໂມໄຊຢາ—ມະນຸດຄວນຖວາຍຈິດ
ວິນຍານຂອງຕົນເປັນເຄື່ອງບູຊາແດ່ພຣະ
ຄຣິດ.ປະມານ323–130ປີກ່ອນຄ.ສ.

1 1ຈົ່ ງເບິ່ ງ, ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຂ້າພະເຈົ້າ ອອມໄນໂດຍໄດ້ຮັບ ຄ�ສັ່ງ
ຈາກເຈຣອມບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ບັນ
ທຶກໄວ້ເລັກໜ້ອຍໃນແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້,
ເພື່ອຮັກສາລ�ດັບການສືບເຊື້ອສາຍຂອງ
ພວກເຮົາ—
1 2ດັ່ງນັ້ນ,ໃນວນັເວລາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານຮູ້ຈກັວາ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ຕໍ່ສູ້ມາຫລາຍດ້ວຍດາບເພື່ອປົກ
ປ້ອງຊາວນີໄຟຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເພື່ອ
ບໍ່ໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງຊາວເລມັນສັດຕູ
ຂອງພວກເຂົາ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຕົວຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າເປັນຄົນຊົ່ວ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮກັ
ສາຂໍ້ກ�ນົດແລະພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄວນຮກັສາ.
1 3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເວລາ
ສອງຮ້ອຍເຈັດສິບຫົກປີຜ່ານໄປແລະ
ພວກເຮົາມີຊ່ວງເວລາແຫ່ງສັນຕິສຸກຫລາຍ
ເທື່ອ;ແລະມີຊ່ວງເວລາແຫ່ງສົງຄາມແລະ
ການນອງເລືອດຫລາຍເທື່ອ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແລະໂດຍສະຫລຸບ,ເວລາສອງຮ້ອຍແປດ
ສິບສອງປີຜ່ານໄປ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້
ຮັກສາແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ໄວ້ຕາມກ ຄ�ສັ່ງ
ຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມອບມັນຕໍ່ໃຫ້ອາມາຣອນ
ລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ຂໍຈົບພຽງເທົ່ານີ້.
1 4ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າອາມາຣອນບັນ
ທຶກເລື່ອງຫຍັງກໍຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະບັນ
ທຶກໄວ້ໜ້ອຍໜຶ່ງໄວ້ໃນໜັງສືຂອງບິດາ

ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
1 5ຈົ່ງເບິ່ງ, ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາສາມຮ້ອຍຊາວປີຜ່ານໄປ,ແລະຊາວ
ນີໄຟພວກທີ່ຊົ່ວຫລາຍກວ່າໄດ້ຖືກກ ທ�
ລາຍໄປ.
1 6 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ຍອມ,ຫລັງ
ຈາກທີ່ພຣະອົງໄດ້ນ�ພວກເຂົາອອກຈາກ
ແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມແລະໄດ້ປົກປັກຮັກ
ສາພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງສັດຕູ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ພຣະ
ຄ�ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຮົາບໍ່ປະກົດເປັນຈິງ,ມີຄວາມ
ວ່າ:ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າຈະບໍ່ຮັກສາບັນຍັດຂອງ
ເຮົາ,ເຈົ້າຈະບໍ່ຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ.
1 7ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະເດັດມາ
ຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາດ້ວຍການພິພາກສາ
ອັນໃຫຍ່ຫລວງ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພຣະ
ອົງໄດ້ໄວ້ຊີວິດຄົນຊອບທ�ເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະບໍ່ຕາຍ,ແຕ່ຈະປົດປ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້
ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງສັດຕູຂອງພວກເຂົາ.
1 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ມອບແຜ່ນຈາລຶກໃຫ້ເຄມິດນ້ອງ
ຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
1 9ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເຄມິດຈະບັນທຶກໄວ້
ຈັກສອງສາມເລື່ອງໄວ້ໃນໜັງສືເຫລັ້ມ
ດຽວກັນກັບທີ່ອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບັນ
ທຶກໄວ້;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ
ເລື່ອງສຸດທ້າຍທີ່ລາວໄດ້ຂຽນໄວ້ດ້ວຍມື
ຂອງລາວເອງ;ແລະລາວຂຽນໄວ້ໃນມື້ທີ່
ລາວມອບມັນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະພວກ
ເຮົາຮັກສາແຜ່ນຈາລຶກຕາມວິທີນີ້ເພາະ
ມັນເປັນຄ�ສັ່ງຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຮົາ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈົບພຽງເທົ່ານີ້.
1 10 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າອະບີນາໂດມຜູ້



197 ອອມໄນ1:11–17

ເປັນລູກຊາຍຂອງເຄມິດ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການ
ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນສົງຄາມ
ແລະການຂັດແຍ້ງມາຫລາຍລະຫວາ່ງຊາວ
ນີໄຟຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າກັບຊາວເລມັນ;
ແລະດ້ວຍດາບຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ເອົາຊີວິດຂອງຊາວເລມັນມາເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍແລ້ວໃນການປ້ອງ
ກັນພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
1 11 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ບັນທຶກຂອງຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້ມີຂຽນໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກຊຶ່ງເປັນຂອງ
ກະສັດຕາມຊົ່ວອາຍຸຄົນ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ຮູ້ເລື່ອງການເປີດເຜີຍຫລືເລື່ອງການ
ທ�ນາຍນອກຈາກທີ່ມີບັນທຶກໄວ້;ດັ່ງນັ້ນ,
ເລື່ອງທີ່ບັນທຶກໄວ້ກໍພຽງພໍແລ້ວ.ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າຂໍຈົບພຽງເທົ່ານີ້.
1 12 ຈົ່ງ ເບິ່ງ ,  ຂ້າພະເຈົ້າອາມາລະໄຄຜູ້
ເປັນລູກຊາຍຂອງອະບີນາໂດມ.ຈົ່ງເບິ່ງ,
ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າກັບພວກທ່ານບາງຢ່າງ
ກ່ຽວກັບໂມໄຊຢາຜູ້ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້
ເປັນກະສັດປົກຄອງແຜ່ນດິນເຊຣາເຮມັລາ;
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ໂດຍທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ເຕືອນເພິ່ນໃຫ້ໜີໄປຈາກແຜ່ນດິນກ ນີໄຟ,
ແລະຜູ້ໃດທີ່ເຊື່ອຟັງສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າກໍໄດ້ຂ ອອກຈາກແຜ່ນດິນພ້ອມ
ກັບເພິ່ນໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ—
1 13 ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ໄດ້ເຮດັຕາມທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບັນຊາ.ແລະ
ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ເຊື່ອຟັງສຸລະສຽງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງອອກຈາກແຜ່ນດິນໄປ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ແລະພວກເຂົາ
ຖືກນ�ພາໄປໂດຍການສັ່ງສອນແລະການ
ທ�ນາຍຫລາຍຢ່າງ.ແລະພວກເຂົາໄດ້
ຮັບການຕັກເຕືອນຢູ່ຕະຫລອດເວລາໂດຍ

ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະພວກເຂົາ
ຖືກນ�ໄປໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະຫັດຂອງ
ພຣະອົງຕະຫລອດເວລາໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານຈົນລົງມາຮອດແຜ່ນດິນທີ່ເອີ້ນວາ່
ແຜ່ນດິນເຊຣາເຮມັລາ.
1 14 ແລະພວກເຂົາໄດ້ພົບເຫັນຄົນພວກ
ໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າຜູ້ຄົນຂອງກ ເຊຣາເຮັມລາ.
ບັດນີ້,ມັນມີຄວາມປິຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງໃນບັນ
ດາຜູ້ຄົນຂອງເຊຣາເຮັມລາ;ແລະຊາວ
ເຊຣາເຮັມລາຊື່ນຊົມຢ່າງຍິ່ງເພາະວ່າພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຜູ້ຄົນຂອງໂມໄຊຢາມາ
ພ້ອມກັບຂ ແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງຊຶ່ງມີ
ບັນທຶກຂອງຊາວຢິວ.
1 15 ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ໂມໄຊຢາໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າກ ຜູ້ຄົນຂອງເຊຣາ
ເຮັມລາໄດ້ອອກມາຈາກເຢຣູຊາເລັມໃນ
ເວລາທີ່ຂ ເຊເດກີຢາເປັນກະສັດຂອງຢູດາ
ຊຶ່ງຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍໃນບາບີໂລນ.
1 16 ແລະພວກນີ້ໄດ້ເດີນທາງໄປໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານແລະຖືກພາໄປໂດຍ
ພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂ້າມຜືນນ�
ອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄປຫາແຜ່ນດິນທີ່ໂມໄຊຢາ
ພົບເຫັນພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງ
ຖິ່ນຖານຢູ່ບອ່ນນັ້ນນບັຕັ້ງແຕ່ເວລານັ້ນມາ.
1 17 ແລະເວລາທີ່ໂມໄຊຢາຄົ້ນພົບພວກ
ນີ້,ພວກເຂົາມີຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຂົາຍັງ
ມີສົງຄາມແລະການຂັດແຍ້ງຢ່າງຮຸນແຮງ
ຫລາຍເທື່ອ,ແລະມີການລົ້ມຕາຍດ້ວຍ
ດາບເປັນບາງຄັ້ງ;ແລະພາສາຂອງພວກ
ເຂົາໄດ້ປ່ຽນແປງໄປ;ທັງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້
ເອົາກ ບັນທຶກມານ�,ແລະພວກເຂົາປະຕິ
ເສດການເປັນຢູ່ຂອງພຣະຜູ້ສ້າງຂອງພວກ

 12ກ2ນຟ5:6–9.
 ຂຢຄ3:4.
 14ກຄມພເຊຣາເຮັມລາ.

 ຂ1ນຟ3:3,19–20;
5:10–22.

 15ກມຊຢ25:2.

 ຂຢມຢ39:1–10;
ຮລມ8:21.

 17ກມຊຢ1:2–6.
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ເຂົາ;ແລະໂມໄຊຢາ,ທັງຜູ້ຄົນຂອງໂມໄຊ
ຢາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈພວກນີ້ໄດ້.
1 18 ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມໄຊ
ຢາໃຫ້ພວກນີ້ໄດ້ຮັບການສິດສອນໃນພາ
ສາຂອງເພິ່ນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືຫລັງຈາກທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການສິດ
ສອນໃນພາສາຂອງໂມໄຊຢາແລ້ວ,ຊາວ
ເຊຣາເຮັມລາຈຶ່ງໃຫ້ລ�ດັບການສືບເຊື້ອ
ສາຍຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາຕາມ
ຄວາມຊົງຈ�ຂອງພວກເຂົາ;ແລະເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ມີບັນທຶກໄວ້,ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນແຜ່ນ
ຈາລຶກເຫລົ່ານີ້.
1 19 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ຄົນຂອງເຊຣາເຮັມລາກັບຜູ້ຄົນຂອງໂມໄຊ
ຢາໄດ້ມາກ ເຕົ້າໂຮມກັນ,ແລະຂ ໂມໄຊຢາ
ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນກະສັດຂອງພວກ
ເຂົາ.
1 20 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ວັນເວລາຂອງໂມໄຊຢາມີຫີນໃຫຍ່ກ້ອນ
ໜຶ່ງຊຶ່ງມີອັກຂະລະໃນນັ້ນຖືກນ�ມາໃຫ້
ເພິ່ນ;ແລະເພິ່ນໄດ້ ກ ແປຄວາມໝາຍ
ຂອງອັກຂະລະດ້ວຍຂອງປະທານແລະ
ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ.
1 21 ແລະມັນເປັນເລື່ອງລາວຂອງຄົນຜູ້
ໜຶ່ງຊື່ວ່າກ ໂຄຣິອານທະເມີກັບຜູ້ຄົນຂອງ
ລາວທີ່ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ.ແລະຜູ້ ຄົນຂອງ
ເຊຣາເຮັມລາໄດ້ພົບໂຄຣິ ອານທະເມີ;
ແລະລາວໄດ້ຢູ່ກັບຄົນພວກນີ້ເປັນເວລາ
ເກົ້າເດືອນ.
1 22 ມັນໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບບັນພະ
ບຸລຸດຂອງລາວບາງເລັກໜອ້ຍ.ແລະບິດາ

ມານດາຜູ້ທ�ອິດຂອງລາວທີ່ໄດ້ອອກມາ
ຈາກກ ຫໍສູງໃນເວລາທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຮດັ
ໃຫ້ພາສາຂອງຄົນຂ ສັບສົນ;ແລະຄວາມ
ຮຸນແຮງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມາຫາພວກ
ເຂົາຕາມການພິພາກສາຂອງພຣະອົງຊຶ່ງ
ທ່ຽງທ�;ແລະຄ ກະດູກຂອງພວກເຂົາວາງ
ກະຈດັກະຈາຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທາງເໜອື.
1 23 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າອາມາລະໄຄໄດ້
ເກີດໃນວັນເວລາຂອງໂມໄຊຢາ;ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າມີຊີວດິຢູ່ຈນົເຫັນການສິ້ນຊີວດິຂອງ
ເພິ່ນ;ແລະກ ເບັນຢາມິນລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ
ໄດ້ຂຶ້ນປົກຄອງລາຊາບັນລັງແທນເພິ່ນ.
1 24 ແລະຈົ່ ງ ເບິ່ ງ , ໃນວັນເວລາຂອງ
ກະສັດເບັນຢາມິນ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນສົງ
ຄາມອັນຮ້າຍແຮງແລະການນອງເລືອດ
ລະຫວ່າງຊາວນີໄຟກັບຊາວເລມັນ.ແຕ່ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຊາວນີໄຟໄດ້ປຽບພວກນັ້ນຫລາຍ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ກະສັດເບັນ
ຢາມິນໄດ້ຂັບໄລ່ພວກເຂົາອອກຈາກແຜ່ນ
ດິນເຊຣາເຮັມລາ.
1 25 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າກໍເລີ່ມເຖົ້າແກ່ລົງ;ແລະໂດຍທີ່
ບໍ່ມີລູກຈັກຄົນ,ແລະໂດຍທີ່ຮູ້ວ່າກະສັດ
ກ ເບັນຢາມິນເປັນກະສັດທີ່ທ່ຽງທ�ຕໍ່ພຣະ
ພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າ ຈຶ່ງ ຂ ມອບແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ໃຫ້
ເພິ່ນ,ເພື່ອຈະໄດ້ຊັກຊວນມະນຸດທັງປວງ
ໃຫ້ມາຫາພຣະເຈົ້າ,ແລະພຣະຜູ້ບໍລິສຸດ
ຂອງອິດສະຣາເອນ,ແລະເຊື່ອໃນການ
ທ�ນາຍ,ແລະການເປີດເຜີຍ,ແລະການ
ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງເຫລົ່າທູດ,

 19ກມຊຢ25:13.
 ຂອມນ1:12.
 20ກມຊຢ8:13–19.

ຄມພຜູ້ພະຍາກອນ.
 21ກອທ12:1.

ຄມພໂຄຣິອານທະເມີ.
 22ກອທ1:1–5.
 ຂປຖກ11:6–9;

ມຊຢ28:17;
ອທ1:33.

 ຄມຊຢ8:8.
 23ກຄມ1:3.
 25ກຄມ1:17–18;

ມຊຢ29:13.
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199 ອອມໄນ1:26–ຄ�ຂອງມໍມອນ1:1

ແລະ ໃນຂອງປະທານແຫ່ງການເວົ້າພາ
ສາ,ແລະໃນຂອງປະທານແຫ່ງການແປ
ພາສາ,ແລະໃນທຸກສິ່ງທີ່ຄ ດີ;ເພາະບໍ່ມີ
ສິ່ງໃດເລີຍທີ່ດີນອກຈາກມັນມາຈາກພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ:ແລະສິ່ງທີ່ບໍ່ດີມາຈາກມານ.
1 26 ແລະບັດນີ້ ພີ່ນ້ອງທີ່ ຮັກແພງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານ
ກ ມາຫາພຣະຄຣິດ,ຜູ້ເປັນພຣະຜູ້ບໍລິສຸດ
ຂອງອິດສະຣາເອນ,ແລະຮັບສ່ວນຄວາມ
ລອດຈາກພຣະອົງ,ແລະອ�ນາດແຫ່ງ
ການໄຖ່ຂອງພຣະອົງ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງມາ
ຫາພຣະອົງເຖີດ,ແລະຂ ຖວາຍທັງຈິດວິນ
ຍານຂອງພວກທ່ານເປັນຄ ເຄື່ອງບູຊາແດ່
ພຣະອົງ,ແລະງ ຖືສິນອົດເຂົ້າແລະອະ
ທິຖານຕໍ່ໄປ,ແລະອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ;
ແລະຕາບໃດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງພຣະ
ຊົນຢູ່ພວກທ່ານຈະລອດ.
1 27 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າບາງ
ຢ່າງກ່ຽວກັບຄົນກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນໄປໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານເພື່ອກັບໄປຫາແຜ່ນ
ດິນນີໄຟ;ເພາະມີຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍທີ່ປາດຖະໜາຈະເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນ

ດິນຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກຂອງພວກເຂົາ.
1 28ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງຂຶ້ນໄປໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.ແລະໂດຍທີ່ຜູ້ນ�ພວກ
ເຂົາເປັນຄົນແຂງແຮງແລະມີພະລັງ,ແລະ
ເປັນຄົນແຂງຄໍ,ດັ່ງນັ້ນ,ລາວຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ເກີດການຂັດແຍ້ງກັນໃນບັນດາພວກເຂົາ
ເອງ;ແລະພວກເຂົາຖືກກ ຂ້າຕາຍໝົດໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານນອກຈາກຄົນຫ້າ
ສິບຄົນເທົ່ານັ້ນ,ແລະຄົນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ກັບ
ຄືນມາຫາແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ.
1 29 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ພາຄົນພວກອື່ນໆໄປອີກເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ,ແລະອອກເດີນ
ທາງໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
1 30 ແລະຂ້າພະເຈົ້າອາມາລະໄຄມີນ້ອງ
ຊາຍຢູ່ຄົນໜຶ່ງທີ່ໄປນ�ຄົນເຫລົ່ານັ້ນຄືກັນ;
ແລະຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຍິນ
ກ່ຽວກັບຄົນເຫລົ່ານັ້ນເລີຍ.ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າກ�ລັງຈະລົງໄປນອນໃນຫລຸມສົບຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະກ ແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ກໍ
ເຕັມແລ້ວ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈົບຄ�ເວົ້າ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ພຽງເທົ່ານີ້.

 25ຄແອວ5:40;ອທ4:12;
ມຣນ7:15–17.

 26ກຢຄ1:7;
ແອວ29:2;
ມຣນ10:32.

 ຂຄມພເສຍສະລະ,

ການເສຍສະລະ.
 ຄ3ນຟ9:20.
 ງ ຄມພຖືສິນອົດເຂົ້າ,

ການຖືສິນອົດເຂົ້າ.
 28ກມຊຢ9:1–4.
 30ກ1ນຟ6.

[ຄ�ຂອງມໍມອນ]
1 1ກ3ນຟ5:9–12;

ມມ1:1–4;8:1,4–5.
ຄມພມໍມອນ,ສາດ
ສະດາຊາວນີໄຟ.

ມໍມອນຫຍໍ້ແຜ່ນຈາລຶກໃຫຍ່ຂອງນີໄຟ—
ເພິ່ນເອົາ ແຜ່ນຈາລຶກນ້ອຍໄວ້ກັບແຜ່ນ
ຈາລຶກອື່ນໆ—ກະສັດເບັນຢາມິນສະຖາ
ປະນາສັນຕິສຸກໃນແຜ່ນດິນ.ປະມານຄ.ສ.
385.

1 1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ກ ມໍມອນໂດຍ
ທີ່ກ�ລັງຈະມອບບັນທຶກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດ
ໄວ້ໃຫ້ຢູ່ໃນມືຂອງໂມໂຣໄນຜູ້ເປັນລູກຊາຍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຫັນຄວາມພິນາດເກືອບທັງໝົດຂອງຊາວ
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 2ກມມ6:5–6.
 ຂຄພ3:16–20.
 3ກຄພ10:44.
 ຂຄພ10:38–40.
 ຄມຊຢ1:6;ຮລມ3:13–15;

ມມ4:23.

 ງ ອມນ1:23.
 4ກ1ນຟ6:5.
 5ກອສສິ່ງເປັນທີ່ພໍໃຈຂອງ

ເພິ່ນ,ກ່າວເຖິງໃນຂໍ້ທີ4.
 ຂ1ນຟ9:2.
 ຄ3ນຟ5:8–11;26:6–12.

 7ກ1ນຟ9:5;19:3;
ຄພ3:12–20;
10:1–19,30–47.

 ຂຄມພຮອບຮູ້ທຸກຢ່າງ.
 8ກ2ນຟ33:3–4;

ອນ1:11–12.

ນີໄຟຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
1 2ແລະເປັນເວລາກ ຫລາຍຮ້ອຍປີຫລັງ
ຈາກການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ມອບບັນທຶກເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນມື
ຂອງລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າຄິດວ່າລາວຈະເຫັນຄວາມພິນາດທັງ
ໝົດຂອງປະຊາຊົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.ແຕ່ຂໍ
ພຣະເຈົ້າຈົ່ງໂຜດໃຫ້ລາວລອດຊີວິດດ້ວຍ
ເຖີດ,ເພື່ອວ່າລາວຈະໄດ້ບັນທຶກບາງຢ່າງ
ກ່ຽວກັບພວກນັ້ນໄວ້,ແລະກ່ຽວກັບພຣະ
ຄຣິດ,ເພື່ອມື້ໜຶ່ງມັນອາດຈະເປັນຂ ປະ
ໂຫຍດແກ່ພວກເຂົາ.
1 3ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າກ່ຽວກັບ
ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກໄວ້ບາງຢ່າງ;
ເພາະຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າກ ຫຍໍ້ຂໍ້ຄວາມ
ຈາກຂ ແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟລົງມາຈົນເຖິງ
ການປົກຄອງຂອງກະສັດເບັນຢາມິນຊຶ່ງ
ເປັນຜູ້ທີ່ອາມາລະໄຄໄດ້ເວົ້າເຖິງ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຈາກຄ ບັນທຶກຊຶ່ງໄດ້ມອບ
ໃຫ້ຢູ່ໃນມືຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ເຫັນແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງມີເລື່ອງ
ລາວສັ້ນໆຂອງສາດສະດານັບຕັ້ງແຕ່
ຢາໂຄບລົງມາຈົນເຖິງການປົກຄອງຂອງ
ກະສັດງ ເບັນຢາມິນຜູ້ນີ້,ແລະມີຄ�ເວົ້າ
ຂອງນີໄຟຢູ່ໃນນັ້ນ.
1 4ແລະເລື່ອງທີ່ມີຢູ່ໃນແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່າ
ນີ້ເປັນທີ່ກ ພໍໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະຄ�
ທ�ນາຍເຖິງການສະເດັດມາຂອງພຣະ
ຄຣິດ;ແລະບັນພະບຸລຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ກໍ ຮູ້ ວ່າ ຄ�ທ�ນາຍຫລາຍຢ່າງສ�ເລັດ
ແລ້ວ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້

ອີກວ່າຫລາຍເລື່ອງທີ່ໄດ້ທ�ນາຍໄວ້ກ່ຽວ
ກັບພວກເຮົາຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້ສ�ເລັດແລ້ວ,
ແລະຫລາຍເລື່ອງນັບແຕ່ຕໍ່ຈາກມື້ນີ້ເປັນ
ຕົ້ນໄປຈະຕ້ອງເກີດຂຶ້ນຢ່າງແນ່ນອນ—
1 5ດັ່ງ ນັ້ນ , ຂ້າ ພະເຈົ້າຈຶ່ງເລືອກກ ສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ໄວ້ເພື່ອຈົບການບັນທຶກຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າໄວ້ໃນນັ້ນ,ຊຶ່ງຕອນທີ່ເຫລືອນັ້ນຂ້າ
ພະເຈົ້າຈະເອົາມາຈາກຂ ແຜ່ນຈາລຶກຂອງ
ນີໄຟ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າບັນທຶກໄວ້ບໍ່ໄດ້ພໍ
ຄ ໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍຂອງເລື່ອງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າເລີຍ.
1 6ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາແຜ່ນ
ຈາລຶກເຫລົ່າ ນີ້,ຊຶ່ງ ມີຄ�ທ�ນາຍແລະ
ການເປີດເຜີຍ,ແລະເອົາໃສ່ໄວ້ກັບສ່ວນ
ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງບັນທຶກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ເພາະວ່າເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ປະເສີດສ�ລັບຂ້າ
ພະເຈົ້າ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າມັນຈະປະ
ເສີດສ�ລັບພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າອີກ.
1 7ແລະຂ້າພະເຈົ້າກະທ�ການນີ້ເພື່ອຈຸດ
ປະສົງກ ອັນສະຫລາດ;ເພາະພຣະອົງໄດ້
ສື່ມໃສ່ຫູຂອງຂ້າພະເຈົ້າແບບນີ້,ອັນເປັນ
ໄປຕາມການເຮັດວຽກຂອງພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່ໃນຕົວຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ.ແລະບັດນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກ
ໝົດທຸກເລື່ອງ;ແຕ່ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂ ຮູ້
ທຸກເລື່ອງທີ່ຈະມາເຖິງ;ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະອົງຈຶ່ງ
ທ�ງານໃນຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ມັນເປັນໄປ
ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.
1 8ແລະກ ຄ�ອະທິຖານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າກ່ຽວກັບພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າກໍເພື່ອພວກເຂົາຈະມາຫາຄວາມຮູ້
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ເລື່ອງພຣະເຈົ້າອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເລື່ອງການໄຖ່ຂອງພຣະຄຣິດ;ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະເປັນຜູ້ຄົນຂ ທີ່ໜ້າຊົມອີກເທື່ອໜຶ່ງ.
1 9ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມໍມອນເລີ່ມເຮັດ
ບັນທຶກຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຈົບ,ຊຶ່ງໄດ້ເອົາ
ມາຈາກແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟ;ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າເຮັດບັນທຶກຕາມຄວາມຮູ້ແລະ
ຄວາມເຂົ້າໃຈຊຶ່ງພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້
ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ.
1 10ດັ່ງນັ້ນ, ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຫລັງຈາກອາມາລະໄຄໄດ້ກ ມອບແຜ່ນ
ຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນມືຂອງກະສັດເບັນ
ຢາມິນແລ້ວ,ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ເອົາມັນໄປຮວມ
ໄວ້ກັບຂ ແຜ່ນຈາລຶກອື່ນໆ,ຊຶ່ງມີບັນທຶກທີ່
ຄ ກະສັດມອບໃຫ້ຕໍ່ໆກັນລົງມາຈາກລຸ້ນສູ່
ລຸ້ນຈົນເຖິງວັນຂອງກະສັດເບັນຢາມິນ.
1 11 ແລະມັນໄດ້ ຖືກສົ່ງ ຕໍ່ ລົງມາຈາກ
ກະສັດເບັນຢາມິນ,ຈາກລຸ້ນສູ່ລຸ້ນຈົນມາ
ຕົກຢູ່ ໃນກ ມືຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າມໍມອນອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂໍໃຫ້
ແຜ່ນຈາລຶກໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສານັບ
ແຕ່ເວລານີ້ໄປ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າມັນ
ຈະໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາເພາະວ່າ
ເລື່ອງສ�ຄັນໄດ້ບັນທຶກໄວ້ຢູ່ ໃນນັ້ນຊຶ່ງ
ຈາກນັ້ນຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມດ້ວຍພີ່
ນ້ອງຂອງພວກເຂົາຈະຖືກຂ ຕັດສິນໃນວັນ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະສຸດທ້າຍ,ຕາມພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງມີຂຽນໄວ້.
1 12 ແລະບັດນີ້,ກ່ຽວກັບກະສັດເບັນຢາ
ມິນຜູ້ນີ້—ເພິ່ນມີບັນຫາບາງຢ່າງເຊັ່ນມັນ
ມີການຂັດແຍ້ງເລັກໜ້ອຍລະຫວ່າງຜູ້ຄົນ

ຂອງເພິ່ນເອງ.
1 13 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືກອງ
ທະຫານຂອງຊາວເລມັນໄດ້ຍົກທັບລົງມາ
ຈາກກ ແຜ່ນດິນນີໄຟເພື່ອມາສູ້ຮົບກັບຜູ້
ຄົນຂອງເພິ່ນ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ກະສັດເບັນຢາ
ມິນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກອງທັບຂອງເພິ່ນ,ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ຕ້ານພວກນັ້ນໄວ້ໄດ້;ແລະເພິ່ນ
ໄດ້ຕໍ່ສູ້ດ້ວຍກ�ລັງແຂນຂອງເພິ່ນເອງດ້ວຍ
ຂ ດາບຂອງລາບານ.
1 14 ແລະດ້ວຍກ�ລັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຕໍ່ສູ້ສັດຕູຂອງພວກ
ເຂົາ,ຈົນຂ້າຊາວເລມັນຕາຍຫລາຍພັນ
ຄົນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນຈົນຂັບໄລ່ພວກ
ເຂົາອອກຈາກແຜ່ນດິນທັງໝົດຊຶ່ງເປັນ
ແຜ່ນດິນມູນມໍລະດົກຂອງພວກເຂົາ.
1 15 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກມີກ ພຣະຄຣິດປອມຂຶ້ນມາ,ແລະ
ປາກຂອງພວກເຂົາຖືກປິດ,ແລະຖືກລົງ
ໂທດຕາມຄວາມຜິດຂອງຕົນ;
1 16 ແລະຫລັງຈາກມີສາດສະດາປອມ,
ແລະຜູ້ເທດສະໜາແລະຄູສອນປອມ
ໃນບັນດາຜູ້ຄົນ,ແລະທັງໝົດນີ້ໄດ້ຖືກ
ລົງໂທດຕາມຄວາມຜິດຂອງຕົນ;ແລະ
ຫລັງຈາກມີການຂັດແຍ້ງມາຫລາຍແລະ
ມີການແຕກແຍກໄປເຂົ້າຮ່ວມກັບຊາວ
ເລມັນຫລາຍເທື່ອແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການ
ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືກະສັດເບັນຢາມິນ,ດ້ວຍ
ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກກ ສາດສະດາຜູ້ບໍລິ
ສຸດທີ່ຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ—
1 17 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ກະສັດເບັນຢາມິນ

 8ຂ2ນຟ30:6.
 10ກອມນ1:25,30.
 ຂ1ນຟ9:4.
 ຄຈຣ1:14.
 11ກ3ນຟ5:8–12;

ມມ1:1–5.

 ຂ2ນຟ25:18;29:11;
33:11–15;
3ນຟ27:23–27.

 13ກອມນ1:12.
 ຂ1ນຟ4:9;

2ນຟ5:14;

ຢຄ1:10;
ມຊຢ1:16;
ຄພ17:1.

 15ກຄມພຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ.
 16ກອນ1:22.
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 17ກແອວ13:26.
 ຂແອວ17:2–3.
 ຄມຣນ9:4;

ຄພ121:41–43.

[ໂມໄຊຢາ]
1 1ກອມນ1:13.
 2ກມຊຢ4:14–15;

ຄພ68:25,28.

 ຂມມ9:32.
 3ກຄມພແຜ່ນຈາລຶກ.
 ຂແອວ37:8–9.



ໜັງສືໂມໄຊຢາ
ບົດທີ1

ກະສັດເບັນຢາມິນສິດສອນພວກລູກຊາຍ
ຂອງເພິ່ນກ່ຽວກັບພາສາແລະການທ�
ນາຍຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ—
ສາດສະໜາແລະຄວາມສີວິໄລຖືກເກັບ
ກ�ໄວ້ຍ້ອນວ່າໄດ້ບັນທຶກເລື່ອງລາວໄວ້ໃນ
ແຜ່ນຈາລຶກຫລາຍຊຸດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ—
ໂມໄຊຢາຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນກະສັດແລະ
ເປັນຜູ້ຮັກສາບັນທຶກແລະສິ່ງຂອງອື່ນໆ.
ປະມານ130–124ປີກ່ອນຄ.ສ.

1 1ແລະບັດນີ້ບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງຕໍ່ໄປໃນ
ທົ່ວກ ແຜ່ນດິນຂອງເຊຣາເຮັມລາ,ໃນບັນ
ດາຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ຂຶ້ນກັບກະສັດເບັນຢາ
ມິນ,ດັ່ງນັ້ນກະສັດເບັນຢາມິນຈຶ່ງປະສົບ
ກັບສັນຕິສຸກຕະຫລອດລາຊາການຂອງ
ເພິ່ນ.
1 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ມີລູກຊາຍສາມຄົນ;ແລະເພິ່ນໄດ້ຕັ້ງຊື່ໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າວ່າໂມໄຊຢາ,ຮີໂລຣ�,ແລະຮີລາ

ມັນ.ແລະເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກ ຮຽນຂ ພາ
ສາທັງໝົດຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ,
ເພື່ອເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ ເປັນຄົນສະຫລາດ
ແລະຈະໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຄ�ທ�ນາຍຊຶ່ງໄດ້
ເວົ້າອອກຈາກປາກຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ,ຊຶ່ງນ�ມາໃຫ້ພວກເຂົາໂດຍພຣະ
ຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເອງ.
1 3ແລະເພິ່ນໄດ້ສິດສອນເຂົາເຈົ້າກ່ຽວ
ກັບບັນທຶກຊຶ່ງມີຂຽນໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກ
ທອງເຫລືອງ,ມີຄວາມວ່າ:ລູກເອີຍ,ພໍ່
ຢາກໃຫ້ພວກເຈົ້າຈື່ໄວ້ວ່າຖ້າຫາກບໍ່ມີ
ກ ແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງມີບັນທຶກຕ່າງໆ
ແລະພຣະບັນຍັດເຫລົ່ານີ້ ແລ້ວ,ພວກ
ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານຢູ່ໃນ
ຂ ຄວາມໂງ່ຈ້າຫລ້າຫລັງຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້,
ໂດຍບໍ່ຮູ້ຄວາມລຶກລັບຂອງພຣະເຈົ້າເລີຍ.
1 4 ເພາະມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ລີໄຮບັນພະ
ບຸລຸດຂອງພວກເຮົາຈະຈື່ຈ�ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້
ໄດ້ທັງໝົດເພື່ອສິດສອນລູກຫລານຂອງ
ເພິ່ນນອກຈາກຈະເປັນໄປໂດຍຄວາມ

ເປັນຄົນກ ບໍລິສຸດ,ແລະເພິ່ນໄດ້ປົກຄອງ
ດູແລຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນດ້ວຍຄວາມຊອບທ�;
ແລະມີຄົນບໍລິສຸດຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນ
ແຜ່ນດິນ,ແລະຄົນເຫລົ່ານີ້ໄດ້ເວົ້າພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍຂ ອ�ນາດແລະ
ສິດອ�ນາດ;ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ຄ ຄວາມ
ຮຸນແຮງຫລາຍເພາະຄວາມແຂງຄໍຂອງຜູ້
ຄົນ—

1 18ດັ່ງນັ້ນ,ດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກ
ຄົນເຫລົ່ານີ້,ກະສັດເບັນຢາມິນ,ໂດຍການ
ອອກແຮງງານດ້ວຍສຸດກ�ລັງ ຂອງຮ່າງ
ກາຍຂອງເພິ່ນແລະດ້ວຍຄວາມສາມາດ
ຂອງຈິດວິນຍານທັງໝົດຂອງເພິ່ນ,ແລະ
ພ້ອມດ້ວຍສາດສະດາ,ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ສະຖາ
ປະນາສັນຕິສຸກຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນອີກເທື່ອ
ໜຶ່ງ.



203 ໂມໄຊຢາ1:5–10

ຊ່ວຍເຫລືອຈາກແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້;
ເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້ຮັບການສິດສອນມາໃນ
ກ ພາສາຂອງຊາວເອຢິບສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງ
ອ່ານຕົວອັກສອນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ແລະສິດ
ສອນລູກຂອງເພິ່ນ,ໂດຍວິທີນີ້ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງ
ຈະສິດສອນລູກຫລານຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້,
ແລະສະນັ້ນມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າສ�ເລັດ,ຈົນກະທັ້ງລົງມາ
ເຖິງປະຈຸບັນນີ້.
1 5ລູກເອີຍພໍ່ກ່າວກັບພວກເຈົ້າວ່າຖ້າ
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກກ ຮັກສາໄວ້ໂດຍພຣະ
ຫັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້
ຂ ອ່ານແລະເຂົ້າໃຈຄ ຄວາມລຶກລັບຂອງ
ພຣະອົງ,ແລະມີພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ອົງຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງພວກເຮົາຢູ່ ສະເໝີແລ້ວ,
ເຖິງແມ່ນວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາຈະ
ເສື່ອມໂຊມລົງຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືແລະ
ພວກເຮົາກໍຈະເປັນຄືກັນກັບຊາວເລມັນ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາຜູ້ບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງໝົດ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,ຫລືກໍບໍ່ເຊື່ອເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ເລີຍເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຮັບການສິດ
ສອນ,ເພາະວ່າງ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງບັນ
ພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົານັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
1 6 ໂອ້ລູກເອີຍ,ພໍ່ຢາກໃຫ້ລູກຈື່ຈ�ໄວ້
ວ່າຄ�ເຫລົ່ານີ້ເປັນຄວາມຈິງແລະບັນທຶກ
ເຫລົ່ານີ້ກໍເປັນກ ຄວາມຈິງຄືກັນ.ແລະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟກໍຄືກັນ,ຊຶ່ງມີ
ບັນທຶກແລະຄ�ກ່າວໄວ້ຈາກບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຮົານັບຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ໜີອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມມາຈົນເຖິງປະຈຸ
ບັນນີ້,ແລະເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເປັນຄວາມຈິງ;

ແລະພວກເຮົາສາມາດຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມແນ່
ນອນນີ້ໄດ້ເພາະວ່າພວກເຮົາມີມັນຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
ພວກເຮົາ.
1 7ແລະບັດນີ້ລູກເອີຍ,ພໍ່ຢາກໃຫ້ລູກຈື່
ຈ�ໄວ້ເພື່ອຈະກ ຄົ້ນຄວ້າຫາມັນຢ່າງພາກ
ພຽນເພື່ອລູກຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ມັນ;ແລະພໍ່ຢາກໃຫ້ລູກຂ ຮັກສາພຣະບັນ
ຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອລູກຈະໄດ້ຄ ຮຸ່ງ
ເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້ຕາມງ ຄ�ສັນຍາຊຶ່ງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກະທ�ໄວ້ກັບບັນພະບຸ
ລຸດຂອງພວກເຮົາ.
1 8ແລະກະສັດເບັນຢາມິນໄດ້ສິດສອນ
ພວກລູກຊາຍຂອງເພິ່ນອີກຫລາຍເລື່ອງ,
ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນໜັງສືເຫລັ້ມນີ້.
1 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກກະສັດເບັນຢາມິນສິດສອນລູກຂອງ
ເພິ່ນຈົບແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ເຖົ້າແກ່ລົງ,ແລະ
ເພິ່ນເຫັນວ່າໃນບໍ່ຊ້ານີ້ເພິ່ນຈະຕ້ອງເປັນ
ໄປຕາມທາງຂອງມວນໂລກທັງປວງແລ້ວ;
ສະນັ້ນ,ເພິ່ນຈຶ່ງຄິດວ່າມັນເຖິງເວລາແລ້ວ
ທີ່ຈະມອບລາຊາອານາຈັກໃຫ້ແກ່ລູກຄົນ
ໃດຄົນໜຶ່ງຂອງເພິ່ນ.
1 10ສະນັ້ນ,ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ໂມໄຊຢາມາ
ຢູ່ ຕໍ່ ໜ້າເພິ່ນ; ແລະນີ້ຄືຂໍ້ຄວາມທີ່ ເພິ່ນ
ໄດ້ເວົ້າກັບລາວ,ມີຄວາມວ່າ:ພໍ່ຢາກໃຫ້
ລູກປະກາດໄປທົ່ວແຜ່ນດິນຕໍ່ບັນດາຜູ້
ຄົນພວກນີ້ທັງໝົດ,ຫລືກ ຜູ້ຄົນຂອງເຊຣາ
ເຮັມລາ,ແລະຜູ້ຄົນຂອງໂມໄຊຢາຜູ້ອາ
ໄສຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ມາ
ເຕົ້າໂຮມກັນເພາະວ່າໃນມື້ອື່ນພໍ່ຈະປະ
ກາດຕໍ່ຜູ້ຄົນຂອງພໍ່ອອກຈາກປາກຂອງພໍ່

 4ກຈສ—ປ1:64.
 5ກຄມພພຣະຄ�ພີ—ພຣະ

ຄ�ພີທີ່ຕ້ອງຮັກສາໄວ້.
 ຂພບຍ6:6–8.
 ຄຄມພຄວາມລຶກລັບ

ຂອງພຣະເຈົ້າ.

 ງ ມຊຢ10:11–17.
 6ກ1ນຟ1:3;

2ນຟ33:10–11;
ມຣນ10:27.

 7ກຄມພພຣະຄ�ພີ.
 ຂມຊຢ2:22;

ແອວ50:20–22.
 ຄພສສ122:6;

1ນຟ2:20.
 ງ ແອວ9:12–14.
 10ກອມນ1:14.
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ເອງວ່າລູກເປັນຂ ກະສັດແລະເປັນຜູ້ປົກ
ຄອງດູແລຜູ້ຄົນພວກນີ້,ຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາປະທານ
ໃຫ້ພວກເຮົາ.
1 11 ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ພໍ່ຈະຕັ້ງກ ຊື່ໃຫ້
ແກ່ຜູ້ ຄົນພວກນີ້,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ດີ
ເດັ່ນກວ່າຜູ້ຄົນທັງປວງເພາະວ່າອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ນ�ພາພວກເຂົາອອກມາຈາກ
ແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມແລະພໍ່ຈະເຮັດແນວ
ນີ້ເພາະວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນພາກພຽນໃນ
ການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ.
1 12 ແລະ ພໍ່ຈະຕັ້ງຊື່ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ
ແລະຊື່ນັ້ນຈະບໍ່ຖືກລຶບເລີຍ,ນອກຈາກຈະ
ເປັນກ ການລ່ວງລະເມີດເທົ່ານັ້ນ.
1 13 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,
ພໍ່ກ່າວກັບລູກວ່າ,ຖ້າຫາກຄົນພວກນີ້ຊຶ່ງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໂປດປານທີ່ສຸດຈະຕົກໄປ
ສູ່ກ ການລ່ວງລະເມີດ,ແລະກັບກາຍເປັນ
ຄົນຊົ່ວແລະຄົນຫລິ້ນຊູ້,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈະປ່ອຍປະພວກເຂົາແລະພວກເຂົາຈະ
ເປັນຄົນຂ ອ່ອນແອຄືກັນກັບພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຂົາ;ແລະພຣະອົງຈະບໍ່ຄ ປົກປ້ອງ
ພວກເຂົາໂດຍອ�ນາດອັນຫາທີ່ທຽບບໍ່ໄດ້
ແລະໜ້າອັດສະຈັນຂອງພຣະອົງຕໍ່ໄປດັ່ງ
ທີ່ພຣະອົງໄດ້ປົກປ້ອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຮົາມາແຕ່ກ່ອນ.
1 14 ເພາະ ພໍ່ກ່າວກັບລູກວ່າ, ຖ້າຫາກ
ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເດ່ພຣະຫັດອອກມາເພື່ອຮັກ
ສາບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາແລ້ວທຸກໆ
ຄົນຕ້ອງຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງຊາວເລມັນ,
ແລະຈະກັບກາຍເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຍ້ອນ

ຄວາມກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາ.
1 15 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກກະສັດເບັນຢາມິນກ່າວຂໍ້ຄວາມ
ເຫລົ່ານີ້ກັບລູກຊາຍຂອງເພິ່ນຈົບແລ້ວ,ຄື
ເພິ່ນໄດ້ມອບໝາຍການງານທັງໝົດຂອງ
ອານາຈັກໃຫ້ແກ່ລາວ.
1 16 ແລະ ຍິ່ ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເພິ່ນຍັງໄດ້
ມອບໝາຍບັນທຶກຊຶ່ງຢູ່ໃນກ ແຜ່ນຈາລຶກ
ທອງເຫລືອງໃຫ້ແກ່ລາວອີກ;ແລະແຜ່ນ
ຈາລຶກຂອງນີໄຟ;ແລະຂ ດາບຂອງລາບານ
ແລະຄ ລູກກົມຫລືເຂັມຊີ້ທິດຊຶ່ງໄດ້ນ�ພາ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານຊຶ່ງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຕຽມໄວ້
ໂດຍພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເພື່ອ
ນ�ພາເຂົາເຈົ້າອອກໄປຕາມຄວາມເອົາໃຈ
ໃສ່ແລະຄວາມພາກພຽນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ຖວາຍແດ່ພຣະອົງ.
1 17ສະນັ້ນ,ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາບໍ່ຊື່
ສັດພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຫລື
ກ້າວໜ້າໃນການເດີນທາງ,ແຕ່ຖືກກ ໄລ່
ກັບຄືນ,ແລະເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າບໍ່ພໍພຣະ
ໄທກັບພວກເຂົາ;ແລະສະນັ້ນພວກເຂົາ
ຈຶ່ງຖືກລົງໂທດດ້ວຍຄວາມອຶດຢາກແລະ
ຄວາມທຸກຢ່າງແສນສາຫັດ,ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ສ�ນຶກເຖິງໜ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາ.
1 18 ແລະບັດນີ້,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືໂມໄຊຢາໄດ້ອອກໄປຕາມທີ່ບິດາຂອງ
ລາວສັ່ງ,ແລະປະກາດຕໍ່ຜູ້ຄົນທັງໝົດໃນ
ແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາ
ມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຂຶ້ນໄປຫາພຣະວິຫານ
ເພື່ອຟັງຂໍ້ຄວາມຊຶ່ງບິດາຂອງລາວຈະກ່າວ
ກັບພວກເຂົາ.

 10ຂມຊຢ2:30.
 11ກມຊຢ5:8–12.
 12ກຄມພບາບ.
 13ກຮຣ6:4–6.

 ຂຮລມ4:24–26.
 ຄຄພ103:8–10.
 16ກມຊຢ1:3.
 ຂ1ນຟ4:8–19;

ຄມ1:13;
ຄພ17:1.

 ຄ1ນຟ16:10.
 17ກ1ນຟ18:12–13.
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ບົດທີ2

ກະສັດເບັນຢາມິນກ່າວຕໍ່ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ—
ເພິ່ນໄດ້ກ່ າ ວເ ຖິງຄວາມສະເ ໝີພ າບ,
ຄວາມຍຸ ດຕິ ທ� , ຄວາມຊອບ ທ� ຂອ ງ
ການປົກຄອງ—ເພິ່ນແນະນ�ພວກເຂົາ
ໃຫ້ຮັບໃຊ້ກະສັດແຫ່ງສະຫວັນ—ຜູ້ທີ່ກະ
ບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າຈະທົນກັບຄວາມເຈັບປວດ
ເໝືອນດັ່ງໄຟທີ່ບໍ່ຮູ້ມອດ.ປະມານ124ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

2 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກໂມໄຊຢາກະທ�ຕາມທີ່ບິດາຂອງລາວ
ໄດ້ສັ່ງລາວແລ້ວ,ແລະອອກໄປປະກາດ
ຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນ,ເພື່ອຜູ້ຄົນຈະໄດ້
ເຕົ້າໂຮມກັນຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນ,ເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຂຶ້ນໄປຫາພຣະວິຫານ
ເພື່ອຟັງຄ�ຊຶ່ງກະສັດເບັນຢາມິນຈະກ່າວ
ກັບພວກເຂົາ.
2 2ແລະ ມັນມີຄົນເປັນຈ�ນວນຫລາຍ,
ຫລາຍຈົນວ່ານັບບໍ່ຖ້ວນ;ຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້
ເພີ່ມຫລາຍຂຶ້ນຈົນເຕັມແຜ່ນດິນ.
2 3ແລະພວກເຂົາໄດ້ ເອົາລູກສັດກ ໂຕ
ທ�ອິດຂອງພວກເຂົາມານ�ອີກ,ເພື່ອຈະ
ໄດ້ຖວາຍຂ ເຄື່ອງບູຊາແລະຄ ເຄື່ອງເຜົາ
ງ ຕາມກົດຂອງໂມເຊ;
2 4ແລະເພື່ອຈະໄດ້ຖວາຍຄວາມຂອບ
ພຣະໄທແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົານ�ອີກ,ຜູ້ໄດ້ນ�ພວກ
ເຂົາອອກຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມ,ແລະ
ຜູ້ໄດ້ປົດປ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມື
ຂອງສັດຕູຂອງພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ກ ແຕ່ງ

ຕັ້ງຄົນທ່ຽງທ�ໃຫ້ເປັນຂ ຜູ້ສອນຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະຄົນຊອບທ�ຄົນໜຶ່ງໃຫ້ເປັນ
ກະສັດຂອງພວກເຂົາອີກ,ຜູ້ສະຖາປະນາ
ສັນຕິສຸກຂຶ້ນໃນຄ ແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ,
ແລະຜູ້ສອນໃຫ້ພວກເຂົາງ ຮັກສາພຣະບັນ
ຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ປິ
ຕິຍິນດີແລະເຕັມໄປດ້ວຍຈ ຄວາມຮັກຕໍ່
ພຣະເຈົ້າແລະມະນຸດທັງປວງ.
2 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພວກເຂົາຂຶ້ນມາຮອດພຣະວິຫານແລ້ວ,
ພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂອງພວກເຂົາຂຶ້ນ,
ທຸກຄົນຢູ່ນ�ກ ຄອບຄົວຂອງຕົນ,ຊຶ່ງມີເມຍ
ຂອງຕົນ,ແລະລູກຊາຍຂອງຕົນແລະລູກ
ສາວຂອງຕົນ,ແລະລູກຊາຍຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະລູກສາວຂອງພວກເຂົາ,ນັບຕັ້ງ
ແຕ່ລູກກົກຈົນເຖິງລູກຫລ້າ,ແຕ່ລະຄອບ
ຄົວແຍກຍ້າຍກັນຢູ່.
2 6ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂອງ
ຕົນອ້ອມຮອບພຣະວິຫານ,ທຸກຄົນຕັ້ງ
ກ ຜ້າເຕັ້ນຂອງຕົນໃຫ້ປະຕູຫັນໄປຫາພຣະ
ວິຫານເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຢູ່ໃນຜ້າ
ເຕັ້ນຂອງຕົນເອງແລະຟັງຂໍ້ ຄວາມທີ່
ກະສັດເບັນຢາມິນຈະເວົ້າກັບພວກເຂົາ;
2 7 ເພາະຝູງຊົນນັ້ນມີຈ�ນວນຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍຈົນວ່າກະສັດເບັນຢາມິນບໍ່ສາມາດ
ສິດສອນພວກເຂົາທັງໝົດໄດ້ໃນເຂດກ�
ແພງພຣະວິຫານ,ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງໃຫ້ສ້າງ
ຫໍສູງຂຶ້ນບ່ອນໜຶ່ງເພື່ອຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຈະ
ໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມທີ່ເພິ່ນກ່າວກັບພວກເຂົາ.
2 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ເລີ່ມເວົ້າກັບຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຈາກຫໍສູງ;

2 3ກປຖກ4:4.
 ຂຄມພເສຍສະລະ,

ການເສຍສະລະ.
 ຄ1ນຟ5:9.
 ງ 2ນຟ25:24;

ແອວ30:3;34:13–14.

 4ກຄມພເອີ້ນ,ການ
ເອີ້ນ,ຖືກເອີ້ນຈາກ
ພຣະເຈົ້າ,ຕ�ແໜ່ງ.

 ຂມຊຢ18:18–22.
ຄມພສອນ,ຜູ້
ສອນ,ຄູສອນ.

 ຄອມນ1:12–15.
 ງ ຢຮ15:10.
 ຈຄມພຮັກ,ຄວາມຮັກ.
 5ກຄມພຄອບຄົວ.
 6ກອພຍ33:8–10.
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ແລະບາງຄົນບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມ
ຂອງເພິ່ນເພາະຄວາມຫລວງຫລາຍຂອງ
ຝູງຊົນ;ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງໃຫ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມທີ່
ເພິ່ນເວົ້າໄວ້ແລະສົ່ງອອກໄປໃຫ້ບັນດາ
ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງຂອງເພິ່ນ,ເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຂອງເພິ່ນຄືກັນ.
2 9ແລະນີ້ຄືຂໍ້ຄວາມທີ່ເພິ່ນກ ເວົ້າແລະ
ໄດ້ຂຽນໄວ້,ມີຄວາມວ່າ:ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ທ່ານທັງຫລາຍທີ່ມາຊຸມນຸມກັນ,
ພວກທ່ານຈະໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າກັບພວກ
ທ່ານໃນມື້ນີ້ເພາະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສັ່ງໃຫ້
ພວກທ່ານຂຶ້ນມາບ່ອນນີ້ເພື່ອຂ ການມ່ວນ
ຊື່ນກັບຂໍ້ຄວາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າ,ແຕ່
ເພື່ອພວກທ່ານຈະຄ ເຊື່ອຟັງຂ້າພະເຈົ້າ
ແລະເປີດຫູຂອງພວກທ່ານເພື່ອພວກ
ທ່ານຈະໄດ້ຍິນ,ແລະເປີດງ ໃຈຂອງພວກ
ທ່ານເພື່ອພວກທ່ານຈະເຂົ້າໃຈ,ແລະເປີດ
ຈ ຈິດໃຈຂອງພວກທ່ານເພື່ອສ ຄວາມລຶກ
ລັບຂອງພຣະເຈົ້າຈະເປີດເຜີຍອອກຕໍ່ສາຍ
ຕາຂອງພວກທ່ານ.
2 10ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພວກທ່ານຂຶ້ນ
ມາບ່ອນນີ້ເພື່ອພວກທ່ານຈະກ ຢ້ານກົວຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ຫລືເພື່ອພວກທ່ານຈະຄິດວ່າຕົວ
ຂ້າພະເຈົ້າເອງຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າມະນຸດ.
2 11 ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍ ຄືກັນກັບຕົວຂອງ
ພວກທ່ານທີ່ຕ້ອງຂຶ້ນຢູ່ ກັບຈຸດອ່ອນທຸກ
ຢ່າງໃນຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈ;ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍຕາມຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຖືກເລືອກຈາກ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້,ແລະຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກ
ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະໄດ້ຮັບການ

ອະນຸຍາດຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເປັນກະສັດແລະ
ຜູ້ປົກຄອງເໜືອຜູ້ຄົນພວກນີ້;ແລະໄດ້ຮັບ
ການຮັກສາແລະປົກປ້ອງໂດຍອ�ນາດ
ອັນຫາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້ຂອງພຣະອົງ,ທີ່ໃຫ້ຮັບ
ໃຊ້ພຣະອົງດ້ວຍສຸດພະລັງ,ຄວາມນຶກ
ຄິດ,ແລະກ�ລັງຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ປະທານໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ.
2 12ຂ້ າ ພະ ເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ
ເໝືອນດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ໃຫ້ໃຊ້ວັນເວລາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນການ
ຮັບໃຊ້ພວກທ່ານ,ຈົນເຖິງເວລານີ້,ແລະບໍ່
ໄດ້ສະແຫວງຫາກ ຄ�ຫລືເງິນຫລືຂອງມີ
ຄ່າຢ່າງໃດຈາກພວກທ່ານເລີຍ;
2 13ທັງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກທ່ານ
ຕ້ອງຖືກຄຸມຂັງຢູ່ໃນຄຸກມືດຫລືປ່ອຍໃຫ້
ພວກທ່ານເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງກັນແລະກັນ,
ຫລືໃຫ້ພວກທ່ານຂ້າ,ຫລືປຸ້ນສະດົມ,
ຫລືລັກມັກສົກ,ຫລືຫລິ້ນຊູ້;ຫລືໃຫ້ພວກ
ທ່ານເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໃດໆ,ແລະໄດ້
ສິດສອນພວກທ່ານໃຫ້ຮັກສາພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນທຸກສິ່ງທີ່ພຣະອົງ
ບັນຊາພວກທ່ານ—
2 14 ແ ມ່ນແຕ່ຕົວຂ້າພະເຈົ້າກໍຍັງໄດ້
ກ ເຮັດວຽກດ້ວຍມືຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງເພື່ອ
ຈະໄດ້ຮັບໃຊ້ພວກທ່ານ,ແລະເພື່ອພວກ
ທ່ານຈະບໍ່ຕ້ອງແບກພາລະການເສຍພາສີ,
ແລະເພື່ອຈະບໍ່ມີສິ່ງໃດເກີດກັບພວກທ່ານ
ຊຶ່ງເປັນພາລະເຫລືອທີ່ຈະທົນໄດ້—ແລະ
ຈາກເລື່ອງທັງໝົດຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າມານີ້,
ທ່ານທຸກຄົນເປັນພະຍານຢູ່ໃນມື້ນີ້.

 9ກມຊຢ8:3.
 ຂຄພ6:12.
 ຄຄມພເຊື່ອຟັງ,ການ

ເຊື່ອຟັງ,ຟັງຄວາມ.
 ງ ມຊຢ12:27;

3ນຟ19:33.
 ຈຄມພຈິດໃຈ.
 ສຄມພຄວາມລຶກລັບ

ຂອງພຣະເຈົ້າ.
 10ກຄມພຢ້ານກົວ,

ຄວາມຢ້ານກົວ.
 12ກກຈກ20:33–34.
 14ກ1ກຣທ9:18.
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2 15 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້
ໄປເພື່ອອວດອ້າງທັງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ບອກ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເພື່ອກ່າວໂທດພວກທ່ານ;
ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບອກພວກທ່ານເຖິງເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ເພື່ອພວກທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າມີກ ຈິດສ�ນຶກອັນໃສສະອາດຕໍ່ພຣະ
ພັກຂອງພຣະເຈົ້າໃນມື້ນີ້.
2 16 ຈົ່ ງ ເບິ່ງ , ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າເພາະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ວັນເວລາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄປໃນການຮັບໃຊ້ພວກ
ທ່ານ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ ປາດຖະໜາຈະ
ອວດອ້າງເພາະຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນການຮັບ
ໃຊ້ພຣະເຈົ້ານັ້ນເອງ.
2 17 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າບອກພວກ
ທ່ານເຖິງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເພື່ອພວກທ່ານຈະ
ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບກ ປັນຍາເພື່ອພວກທ່ານຈະ
ຮຽນຮູ້ວ່າເມື່ອພວກທ່ານຂ ຮັບໃຊ້ຄ ເພື່ອນ
ມະນຸດດ້ວຍກັນພວກທ່ານກໍຮັບໃຊ້ພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກທ່ານນັ້ນເອງ.
2 18 ຈົ່ງ ເບິ່ງ, ພວກທ່ານເອີ້ນຂ້າພະເຈົ້າ
ວ່າກະສັດຂອງພວກທ່ານ;ແລະຖ້າຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ຜູ້ທີ່ພວກທ່ານເອີ້ນວ່າກະສັດຂອງ
ພວກທ່ານໄດ້ ທ�ງານເພື່ອຮັບໃຊ້ພວກ
ທ່ານ,ແລ້ວພວກທ່ານຈະບໍ່ທ�ງານເພື່ອ
ກ ຮັບໃຊ້ຊຶ່ງກັນແລະກັນບໍ?
2 19 ແລະຈົ່ງເບິ່ງອີກ,ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າ
ຜູ້ ທີ່ພວກທ່ານເອີ້ນວ່າກະສັດຂອງພວກ
ທ່ານຜູ້ທີ່ໃຊ້ວັນເວລາຂອງເພິ່ນໃນການ
ຮັບໃຊ້ພວກທ່ານ,ແລະຍັງຢູ່ໃນການຮັບ

ໃຊ້ພຣະເຈົ້າສົມຄວນແລ້ວທີ່ຈະໄດ້ຮັບ
ຄຸນຄວາມດີຈາກພວກທ່ານ,ໂອ້ພວກ
ທ່ານຄວນຈະກ ຂອບພຣະໄທກະສັດແຫ່ງ
ສະຫວັນຂອງພວກທ່ານຫລາຍປານໃດນໍ!
2 20ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວກັບທ່ານທັງຫລາຍ
ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າວ່າຖ້າຫາກພວກ
ທ່ານຈະຖວາຍຄວາມຂອບພຣະໄທແລະ
ກ ສັນລະເສີນທັງໝົດຊຶ່ງທັງຈິດວິນຍານ
ຂອງພວກທ່ານມີອ�ນາດເປັນເຈົ້າຂອງ
ແດ່ຂ ພຣະເຈົ້າຜູ້ໄດ້ສ້າງພວກທ່ານ,ແລະ
ຮັກສາ,ແລະປົກປ້ອງພວກທ່ານມາແລ້ວ,
ແລະເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານປິຕິຍິນດີແລະ
ເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານຢູ່ນ�ກັນດ້ວຍສັນຕິ
ສຸກ—
2 21ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວກັບພວກທ່ານ
ວ່າຖ້າຫາກພວກທ່ານຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງ
ຜູ້ ໄດ້ສ້າງພວກທ່ານມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ,ແລະ
ປົກປ້ອງພວກທ່ານແຕ່ລະມື້ໂດຍໃຫ້ພວກ
ທ່ານຢືມລົມຫາຍໃຈເພື່ອພວກທ່ານຈະ
ມີຊີວິດແລະເຄື່ອນໄຫວແລະເຮັດຕາມ
ກ ຈຸດປະສົງຂອງພວກທ່ານເອງ,ແລະຄ�
ຊູພວກທ່ານແຕ່ລະມື້—ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າ
ຖ້າຫາກພວກທ່ານຮັບໃຊ້ພຣະອົງດ້ວຍສຸດ
ຈິດວິນຍານຂອງພວກທ່ານແຕ່ພວກທ່ານ
ກໍຍັງຄົງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ຂ ບໍ່ສົມຄ່າຢູ່.
2 22 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ທັງໝົດທີ່ພຣະອົງຕ້ອງ
ການຈາກພວກທ່ານຄືໃຫ້ກ ຮັກສາຂ ພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະອົງແລະພຣະອົງສັນ
ຍາກັບພວກທ່ານວ່າຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງພວກ

 15ກຄມພສ�ນຶກ,
ຄວາມສ�ນຶກ.

 17ກຄມພສະຕິປັນຍາ.
 ຂມທ25:40;ຢກບ1:27;

ຄພ42:29–31.
ຄມພຮັບໃຊ້,ການຮັບໃຊ້.

 ຄຄມພພີ່ນ້ອງ,ບຣະເດີຫລື

ອ້າຍນ້ອງ;
ເອື້ອຍນ້ອງ.

 18ກມທ20:26–27.
 19ກຄມພຂອບຄຸນ,ຂອບ

ໃຈ,ຄວາມຂອບຄຸນ.
 20ກ1ນຟ18:16.
 ຂຄມພພຣະເຈົ້າ,

ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ.
 21ກຄມພອ�ເພີໃຈ.
 ຂລກ17:7–10.
 22ກລລວ25:18–19;

2ນຟ1:9.
 ຂຄມພພຣະບັນຍັດ

ຂອງພຣະເຈົ້າ.
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ທ່ານຈະຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້; ແລະ
ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍຄ ປ່ຽນແປງໄປຈາກສິ່ງທີ່
ພຣະອົງຮັບສັ່ງໄວ້;ສະນັ້ນ,ຖ້າຫາກພວກ
ທ່ານຈະ ງ ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ອົງ,ພຣະອົງຈະປະທານພອນໃຫ້ແກ່ພວກ
ທ່ານແລະເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານຮຸ່ງເຮືອງ.
2 23 ແລະບັດນີ້ປະການທ�ອິດຄືພຣະອົງ
ໄດ້ສ້າງພວກທ່ານມາ,ແລະໄດ້ປະທານ
ຊີວິດໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ,ຍ້ອນເຫດນີ້ພວກ
ທ່ານຈຶ່ງເປັນໜີ້ພຣະອົງ.
2 24 ແລະປະການທີສອງຄືພຣະອົງຕ້ອງ
ການໃຫ້ພວກທ່ານກະທ�ຕາມທີ່ພຣະອົງ
ບັນຊາພວກທ່ານໄວ້;ຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ເຮັດຕາມນີ້,ພຣະອົງຈະປະທານກ ພອນ
ໃຫ້ພວກທ່ານໂດຍທັນທີ.ແລະສະນັ້ນ
ພຣະອົງຈະຈ່າຍຄ່າຈ້າງໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ,
ແລ້ວພວກທ່ານກໍຍັງຄົງເປັນໜີ້ພຣະອົງຢູ່
ໃນຕອນນີ້ແລະຕະຫລອດໄປບໍ່ມີວັນສິ້ນ
ສຸດ;ສະນັ້ນ,ພວກທ່ານຈະອວດອ້າງໄປ
ເຮັດຫຍັງ?
2 25 ແລະ ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມວ່າ
ພວກທ່ານສາມາດເວົ້າກ່ຽວກັບຕົວເອງໄດ້
ບໍ?ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຕອບພວກທ່ານວ່າ,ບໍ່ໄດ້.
ພວກທ່ານບໍ່ສາມາດເວົ້າວ່າພວກທ່ານມີ
ຄ່າເທົ່າກັບຂີ້ຝຸ່ນ;ເຖິງແມ່ນວ່າພວກທ່ານ
ຖືກກ ສ້າງມາຈາກຂ ຂີ້ຝຸ່ນກໍຕາມ;ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເປັນຂອງພຣະອົງຜູ້ສ້າງພວກ
ທ່ານມາ.
2 26 ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຖິງແມ່ນວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້ານີ້,ຜູ້ທີ່ພວກທ່ານເອີ້ນວ່າກະສັດຂອງ
ພວກທ່ານກໍບໍ່ດີໄປກວ່າຕົວຂອງພວກ
ທ່ານເລີຍ;ເພາະຂ້າພະເຈົ້າມາຈາກຂີ້ຝຸ່ນ

ເໝືອນກັນ.ແລະພວກທ່ານເຫັນວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າເຖົ້າແກ່,ແລະຮ່າງກາຍທີ່ເປັນມະຕະ
ນີ້ກ�ລັງຈະຖືກສົ່ງຄືນໃຫ້ແກ່ແຜ່ນດິນທີ່ໃຫ້
ກ�ເນີດມັນມາ.
2 27ສະນັ້ນ, ເໝືອນດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເວົ້າກັບພວກທ່ານມາແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຮັບໃຊ້ພວກທ່ານໂດຍກ ເດີນໄປດ້ວຍຈິດ
ສ�ນຶກອັນໃສສະອາດຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ເປັນຍ້ອນແນວນີ້ແລ້ວທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ໃຫ້ພວກທ່ານມາຊຸມນຸມກັນຢູ່ໃນເວລາ
ນີ້ກໍເພື່ອຈະໄດ້ເຫັນວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່
ມີຂໍ້ຕ�ນິ,ແລະເພື່ອຂ ເລືອດຂອງພວກ
ທ່ານຈະບໍ່ມາຕິດຢູ່ນ�ຂ້າພະເຈົ້າເມື່ອຂ້າ
ພະເຈົ້າຢືນຢູ່ເພື່ອຮັບການພິພາກສາຂອງ
ພຣະເຈົ້າໃນເລື່ອງທີ່ພຣະອົງບັນຊາຂ້າພະ
ເຈົ້າໄວ້ກ່ຽວກັບພວກທ່ານ.
2 28ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານອີກວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ພວກທ່ານມາຊຸມນຸມກັນ
ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ກ ກ�ຈັດເລືອດຂອງ
ພວກທ່ານອອກຈາກອາພອນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໃນໄລຍະເວລານີ້ຕອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ກ�ລັງຈະລົງໄປຫາຫລຸມຝັງສົບຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ລົງໄປດ້ວຍ
ສັນຕິສຸກ,ແລະຂ ວິນຍານທີ່ເປັນອະມະຕະ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບຄ ຜູ້ທີ່
ຮ້ອງເພງຢູ່ເບື້ອງເທິງເພື່ອສັນລະເສີນພຣະ
ເຈົ້າຜູ້ທ່ຽງທ�.
2 29 ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ
ກັບພວກທ່ານອີກວ່າຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ພວກ
ທ່ານມາຊຸມນຸມກັນນີ້ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ໄດ້ປະກາດແກ່ພວກທ່ານວ່າ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ສອນຫລືເປັນກະສັດຂອງ

 22ຄຄພ3:1–2.
 ງ ຄພ14:7;58:2–3.
 24ກຄມພພອນ,ໃຫ້

ພອນ,ເປັນພອນ.

 25ກຄມພສ້າງ,ການສ້າງ.
 ຂປຖກ3:19;ຢຄ2:21.
 27ກຄມພເດີນ,ເດີນໄປ

ກັບພຣະເຈົ້າ.

 ຂຢຄ1:19.
 28ກຢຄ2:2.
 ຂຄມພວິນຍານ.
 ຄມມ7:7.
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ພວກທ່ານຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ;
2 30 ເພາະແມ່ນແຕ່ຕອນນີ້ຮ່າງກາຍທັງ
ໝົດຂອງຂ້າພະເຈົ້ າ ກໍສັ່ນສາຍຢ່າງຍິ່ ງ
ຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມເວົ້າກັບ
ພວກທ່ານ;ແຕ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍັງຄ�
ຊູຂ້າພະເຈົ້າໄວ້,ແລະຍອມໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ເວົ້າກັບພວກທ່ານ,ແລະບັນຊາຂ້າພະ
ເຈົ້າໃຫ້ປະກາດແກ່ພວກທ່ານໃນມື້ນີ້ວ່າ
ໂມໄຊຢາລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະເປັນ
ກະສັດແລະເປັນຜູ້ປົກຄອງດູແລພວກ
ທ່ານ.
2 31 ແລະ ບັດນີ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານເຮັດດັ່ງທີ່
ພວກທ່ານໄດ້ ເຮັດມາເໝືອນແຕ່ກ່ອນ.
ພວກທ່ານໄດ້ຮັກສາບັນຍັດຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ແລະບັນຍັດຂອງບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ແລະໄດ້ຮຸ່ງເຮືອງມາ,ແລະໄດ້ຮັບ
ການຮັກສາບໍ່ໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງສັດຕູ
ຂອງພວກທ່ານ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານຈະຮັກ
ສາບັນຍັດຂອງລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຫລືພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງພວກ
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຈາກລາວ,ພວກທ່ານຈະ
ມີຄວາມຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້,ແລະ
ສັດຕູຂອງພວກທ່ານຈະບໍ່ມີອ�ນາດເໜືອ
ກວ່າພວກທ່ານເລີຍ.
2 32 ແຕ່ , ໂອ້ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຈົ່ງ
ລະວັງເພາະຢ້ານວ່າມັນຈະເກີດມີກ ການ
ຂັດແຍ້ງກັນຂຶ້ນໃນບັນດາພວກທ່ານ,ແລະ
ພວກທ່ານຈົ່ງຢ່າສູ່ ໄດ້ເລືອກເຊື່ອຟັງວິນ
ຍານຊົ່ວ,ຊຶ່ງໂມໄຊຢາບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ເວົ້າເຖິງ.
2 33 ເພາະ ຈົ່ງເບິ່ງ, ມີວິບັດຢ່າງໜຶ່ງຊຶ່ງ
ກ�ນົດໃຫ້ເກີດກັບຄົນທີ່ເລືອກເຊື່ອຟັງວິນ

ຍານນັ້ນ;ເພາະຖ້າຫາກເຂົາເລືອກເຊື່ອຟັງ
ມັນ,ແລະຄົງຢູ່ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ແລະ
ຕາຍໃນບາບຂອງເຂົາແລ້ວຜູ້ນັ້ນຍ່ອມດື່ມ
ກ ຄວາມອັບປະໂຫຍດເຂົ້າໄປໃນຈິດວິນ
ຍານຂອງເຂົາເອງ;ເພາະວ່າເຂົາຕ້ອງໄດ້
ຮັບໂທດຂ ອັນເປັນນິດທີ່ເປັນຄ່າຈ້າງຂອງ
ເຂົາໂດຍການລ່ວງລະເມີດກົດຂອງພຣະ
ເຈົ້າອັນເປັນການກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຮູ້
ຂອງເຂົາເອງ.
2 34ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານອີກວ່າ
ບໍ່ມີໃຜເລີຍໃນບັນດາພວກທ່ານນອກຈາກ
ເດັກນ້ອຍໆຂອງພວກທ່ານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການ
ສິດສອນກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ
ວ່າພວກທ່ານເປັນໜີ້ມາຕະຫລອດການ
ຕໍ່ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງພວກທ່ານ
ທີ່ຈະຖວາຍທຸກສິ່ງທີ່ພວກທ່ານມີຢູ່ແລະ
ເປັນຢູ່ໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ,ແລະໄດ້ຮັບການ
ສິດສອນກ່ຽວກັບບັນທຶກຊຶ່ງມີການທ�
ນາຍທີ່ສາດສະດາບໍລິສຸດໄດ້ເວົ້າໄວ້ຈົນ
ເຖິງເວລາທີ່ລີໄຮບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຮົາໄດ້ຈາກເຢຣູຊາເລັມມາ;
2 35 ແລະທຸກສິ່ງ ທີ່ໄດ້ບອກຕະຫລອດ
ມານັບຕັ້ງແຕ່ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ
ຈົນເຖິງເວລານີ້ນ�ອີກ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ເວົ້າເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ບັນຊາພວກເພິ່ນນ�ອີກ;ສະນັ້ນ,ມັນຈຶ່ງ
ເປັນສິ່ງຊອບທ�ແລະເປັນຄວາມຈິງ.
2 36 ແລະບັດນີ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານວ່າຫລັງຈາກ
ພວກທ່ານຮູ້ແລະໄດ້ຮັບການສິດສອນໃນ
ເລື່ອງທັງໝົດນີ້ແລ້ວ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ຍັງຈະລ່ວງລະເມີດແລະເຮັດກົງກັນຂ້າມ
ກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ເວົ້າໄວ້,ພວກທ່ານຖອນຕົວ

 32ກ3ນຟ11:29–30.
 33ກຄມພອັບປະໂຫຍດ,

ຄວາມອັບປະໂຫຍດ.
 ຂຄພ19:6,10–12.
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ອອກໄປຈາກພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ຈົນວ່າມັນບໍ່ມີບ່ອນໃດເລີຍໃນ
ພວກທ່ານທີ່ຈະສາມາດນ�ພວກທ່ານໄປ
ໃນທາງແຫ່ງປັນຍາເພື່ອພວກທ່ານຈະໄດ້
ຮັບພອນ,ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ,ແລະຮັບການ
ປົກປັກຮັກສາ—
2 37ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານວ່າ,ຜູ້
ໃດທີ່ກະທ�ແບບນີ້,ຜູ້ນັ້ນຍ່ອມອອກມາ
ໃນກ ການກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍ;
ສະນັ້ນ,ເຂົາຈຶ່ງເລືອກເຊື່ອຟັງວິນຍານຊົ່ວ
ແລະກັບເປັນສັດຕູຕໍ່ຄວາມຊອບທ�ທັງ
ໝົດ;ສະນັ້ນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ມີບ່ອນ
ຢູ່ໃນຕົວເຂົາ,ເພາະພຣະອົງຈະບໍ່ສະຖິດຢູ່
ໃນວິຫານທີ່ຂ ບໍ່ບໍລິສຸດ.
2 38ສະນັ້ນຖ້າຫາກຄົນນັ້ນບໍ່ກ ກັບໃຈ
ແລະຄົງຢູ່ແລະຕາຍໂດຍເປັນສັດຕູກັບ
ພຣະເຈົ້າ,ແລ້ວຂ ຄວາມຍຸດຕິທ�ແຫ່ງ
ສະຫວັນຈະປຸກຈິດວິນຍານອັນເປັນອະ
ມະຕະຂອງເຂົາໃຫ້ຕື່ນຂຶ້ນມາຫາຄວາມຮູ້
ສຶກໃນຄ ຄວາມຜິດທີ່ຮຸນແຮງຂອງຕົນເອງ,
ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາຖອຍອອກໄປຈາກທີ່ປະ
ທັບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະເຮັດໃຫ້
ອົກຂອງເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ,
ແລະຄວາມເຈັບປວດ,ແລະຄວາມທຸກທໍ
ລະມານ,ຊຶ່ງປຽບເໝືອນດັ່ງໄຟທີ່ບໍ່ຮູ້ມອດ,
ຊຶ່ງແປວໄຟນັ້ນລອຍຂຶ້ນຢູ່ຕະຫລອດການ
ແລະຕະຫລອດໄປ.
2 39 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກ
ທ່ານວ່າຜູ້ນັ້ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບກ ຄວາມເມດຕາ
ເລີຍ;ສະນັ້ນຊາຕາກ�ໃນວາລະສຸດທ້າຍ

ຂອງເຂົາຄືຄວາມທຸກທໍລະມານທີ່ບໍ່ມີວັນ
ສິ້ນສຸດ.
2 40 ໂອ້, ພວກທ່ານຜູ້ມີອາຍຸສູງທັງ
ຫລາຍ,ແລະພວກເຈົ້າຜູ້ໜຸ່ມແໜ້ນ,ແລະ
ພວກເຈົ້າຜູ້ເປັນເດັກນ້ອຍໆຜູ້ທີ່ສາມາດ
ເຂົ້າໃຈຂໍ້ຄວາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເພື່ອພວກ
ທ່ານຈະໄດ້ເຂົ້າ ໃຈ,ຂ້າ ພະເຈົ້າ ໄດ້ອະ
ທິຖານແທນພວກທ່ານເພື່ອພວກທ່ານ
ຈະໄດ້ຕື່ນຂຶ້ນມາຫາກ ຄວາມຊົງຈ�ເຖິງ
ສະພາບອັນເປັນຕາຢ້ານຂອງຄົນທີ່ຕົກຢູ່
ໃນການລ່ວງລະເມີດ.
2 41 ແລະ  ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າ
ປາດຖະໜາໃຫ້ພວກທ່ານພິຈາລະນາເຖິງ
ສະພາບອັນເປັນພອນແລະກ ຄວາມສຸກ
ຂອງຄົນທີ່ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຂົາໄດ້ຂ ຮັບພອນ
ທຸກຢ່າງທັງຝ່າຍໂລກແລະຝ່າຍວິນ
ຍານ;ແລະຖ້າຫາກເຂົາອົດທົນຢ່າງຄ ຊື່
ສັດຈົນເຖິງທີ່ສຸດແລ້ວ,ເຂົາຈະຖືກຮັບເຂົ້າ
ສູ່ງ ສະຫວັນ,ແລ້ວເຂົາຈະໄດ້ຢູ່ກັບພຣະ
ເຈົ້າໃນສະພາບແຫ່ງຄວາມສຸກທີ່ບໍ່ມີວັນ
ສິ້ນສຸດ.ໂອ້ຈົ່ງຈື່ຈ�,ຈົ່ງຈື່ຈ�ໄວ້ວ່າເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ເປັນຄວາມຈິງ;ເພາະອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້.

ບົດທີ3

ຄ�ປາໄສຂອງກະສັດເບັນຢາມິນຕໍ່—ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງຊົງລິດອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່ຈະ

 37ກມຊຢ3:12;
ຮລມ8:24–25.
ຄມພກະບົດ,ການກະບົດ.

 ຂແອວ7:21.
 38ກຄມພກັບໃຈ,ການກັບໃຈ.
 ຂຄມພຍຸດຕິທ�,

ຄວາມຍຸດຕິທ�.

 ຄຄມພຮູ້ສຶກຜິດ,
ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ.

 39ກແອວ34:8–9,15–16.
ຄມພເມດຕາ,ມີເມດ
ຕາ,ຄວາມເມດຕາ.

 40ກແອວ5:18.
 41ກ4ນຟ1:15–18.

ຄມພຊື່ນຊົມ,
ຄວາມຊື່ນຊົມ.

 ຂຄມພພອນ,ໃຫ້
ພອນ,ເປັນພອນ.

 ຄຄພ6:13.
 ງ ຄມພສະຫວັນ.
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ປະຕິບັດຢູ່ໃນບັນດາປວງຊົນ—ໂລຫິດຈະ
ໄຫລອອກມາຈາກທຸກຂຸມຂົນໃນຂະນະ
ທີ່ພຣະອົງຊົດໃຊ້ແທນບາບຂອງໂລກ—
ພຣະນາມຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະນ�
ຄວາມລອດມາໄດ້—ມະນຸດສາມາດປະ
ຖິ້ມມະນຸດທີ່ມີຈິດໃຈທ�ມະດາແລ້ວກາຍ
ມາເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍຜ່ານ
ການຊົດໃຊ້—ຄວາມທໍລະມານຂອງຄົນ
ຊົ່ວຈະເປັນເໝືອນດັ່ງທະເລໄຟແລະ
ມາດ.ປະມານ124ປີກ່ອນຄ.ສ.

3 1ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານຕັ້ງໃຈ
ຟັງ,ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າຍັງມີສິ່ງທີ່ຈະກ່າວ
ກັບພວກທ່ານອີກ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າມີເລື່ອງຈະບອກພວກທ່ານກ່ຽວກັບສິ່ງ
ທີ່ຈະມາເຖິງ.
3 2ແລະເລື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກພວກ
ທ່ານນັ້ນແມ່ນກ່ຽວກັບກ ທູດອົງໜຶ່ງຊຶ່ງ
ຈາກພຣະເຈົ້າມາແລະເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ຮູ້ ຈັກ.ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ວ່າ:ຈົ່ງຕື່ນເຖີດ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕື່ນ
ຂຶ້ນ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງເພິ່ນໄດ້ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂ້າ
ພະເຈົ້າ.
3 3ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:
ຈົ່ງຕື່ນເຖີດ,ແລະຈົ່ງຟັງຄ�ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະບອກທ່ານ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ມາເພື່ອປະກາດຂ່າວກ ອັນໜ້າຊື່ນຊົມແຫ່ງ
ຄວາມສຸກອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຕໍ່ທ່ານ.
3 4 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຍິນຄ�ອະ
ທິຖານຂອງທ່ານແລ້ວ,ແລະໄດ້ພິຈາລະ

ນາຄວາມຊອບທ�ຂອງທ່ານ,ແລະໄດ້ສັ່ງ
ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ມາເພື່ອປະກາດກັບທ່ານວ່າ
ທ່ານຈົ່ງປິຕິຍິນດີເຖີດ;ແລະວ່າໃຫ້ທ່ານ
ປະກາດກັບຜູ້ຄົນຂອງທ່ານເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກເຊັ່ນດຽວກັນ.
3 5 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາຈະມາເຖິງ,ແລະ
ຍັງອີກບໍ່ດົນ,ຊຶ່ງພ້ອມດ້ວຍອ�ນາດຂອງ
ກ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງຊົງລິດອ�ນາດຍິ່ງ
ໃຫຍ່,ຜູ້ຄອບຄອງ,ຜູ້ເປັນມາແລ້ວແລະ
ເປັນຢູ່ຈາກຊົ່ວນິລັນດອນເຖິງຊົ່ວນິລັນ
ດອນຈະສະເດັດຈາກສະຫວັນລົງມາຢູ່
ໃນບັນດາລູກຫລານມະນຸດ,ແລະຈະຢູ່
ໃນຂ ຮ່າງກາຍທີ່ເຮັດດ້ວຍດິນໜຽວ,ແລະ
ຈະສະເດັດອອກໄປໃນບັນດາມະນຸດແລະ
ເຮັດຄ ສິ່ງມະຫັດສະຈັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເຊັ່ນ
ປິ່ນປົວຄົນເຈັບປ່ວຍ,ເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍຄືນ
ມີຊີວິດ,ເຮັດໃຫ້ຄົນເປ້ຍລ່ອຍຍ່າງໄດ້,ຄົນ
ຕາບອດເຫັນຮຸ່ງ,ແລະຄົນຫູໜວກໄດ້ຍິນ,
ແລະປິ່ນປົວພະຍາດທຸກຢ່າງ.
3 6ແລະພຣະອົງຈະຂັບໄລ່ກ ຜີປີສາດ
ຫລືວິນຍານຊົ່ວທີ່ຢູ່ໃນໃຈຂອງລູກຫລານ
ມະນຸດໃຫ້ອອກໄປ.
3 7ແລະແລ້ວພຣະອົງຈະອົດທົນຕໍ່ກ ການ
ລໍ້ລວງ,ແລະຄວາມເຈັບປວດທາງຮ່າງ
ກາຍ,ແລະອົດທົນຕໍ່ຄວາມຂ ຫິວເຂົ້າ,
ຄວາມກະຫາຍນ�,ແລະຄວາມອິດເມື່ອຍ
ຫລາຍກວ່າມະນຸດຈະຄ ທົນໄດ້ ,ນອກ
ຈາກຈະເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,
ງ ຄວາມເຈັບປວດຂອງພຣະອົງຈະໃຫຍ່
ຫລວງທີ່ສຸດຈົນຈ ໂລຫິດໄຫລອອກຈາກ
ທຸກຂຸມຂົນ,ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະ

3 2ກຄມພທູດ,ເທວະດາ.
 3ກລກ2:10–11.
 5ກຄມພເຢໂຮວາ.
 ຂມຊຢ7:27;

ແອວ7:9–13.
 ຄມທ4:23–24;

ກຈກ2:22;
1ນຟ11:31.
ຄມພມະຫັດສະຈັນ,
ການມະຫັດສະຈັນ.

 6ກມຣກ1:32–34.
 7ກຄມພລໍ້ລວງ,ການລໍ້ລວງ.

 ຂມທ4:1–2.
 ຄຄພ19:15–18.
 ງ ອຊຢ53:4–5.
 ຈລກ22:44.
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ຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ.
3 8ແລະພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບພຣະນາມວ່າ
ກ ພຣະເຢຊູຄຣິດ,ຂ ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,
ຄ ພຣະບິດາແຫ່ງສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນ
ໂລກ,ພຣະຜູ້ສ້າງທຸກສິ່ງຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ;ແລະ
ງ ມານດາຂອງພຣະອົງຈະມີຊື່ວ່າຈ ມາຣີ.
3 9ແລະແລ້ວພຣະອົງ ຈະສະເດັດໄປ
ຫາຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງເພື່ອກ ຄວາມລອດ
ຈະໄດ້ມາເຖິງລູກຫລານມະນຸດເຖິງແມ່ນ
ໂດຍທາງຂ ສັດທາໃນພຣະນາມຂອງພຣະ
ອົງ;ແລະເຖິງແມ່ນຫລັງຈາກທັງໝົດນີ້
ແລ້ວພວກເຂົາກໍຈະຖືວ່າພຣະອົງເປັນ
ມະນຸດທ�ມະດາຜູ້ໜຶ່ງ,ແລະກ່າວວ່າມີຄ ຜີ
ສິງຢູ່ໃນພຣະອົງ,ແລະຈະງ ຂ້ຽນຕີພຣະ
ອົງ,ແລະຈະຈ ຄຶງພຣະອົງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງ
ແຂນ.
3 10 ແລະໃນມື້ກ ທີສາມພຣະອົງຈະຂ ລຸກ
ຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະ
ອົງຈະປະທັບຢືນຢູ່ເພື່ອຄ ພິພາກສາໂລກ;
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເລື່ອງທັງໝົດນີ້ຈະເປັນໄປ
ເພື່ອການພິພາກສາອັນຊອບທ�ຈະໄດ້ມາ
ເຖິງລູກຫລານມະນຸດ.
3 11 ເພາະ ຈົ່ງເບິ່ງ, ແລະ ກ ໂລຫິດຂອງ
ພຣະອົງຈະຂ ຊົດໃຊ້ ແທນບາບຂອງຄົນ
ທີ່ ຄ ຕົກໄປຍ້ອນການລ່ວງລະເມີດຂອງ

ອາດາມນ�ອີກ,ຜູ້ທີ່ຕາຍໂດຍບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະ
ປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າກ່ຽວກັບພວກເຂົາ,
ຫລືຜູ້ທີ່ເຮັດບາບງ ໂດຍບໍ່ຮູ້.
3 12 ແຕ່ວິບັດ,ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ຮູ້ວ່າຕົນກ ກະ
ບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ!ເພາະຄວາມລອດຈະບໍ່ມາ
ຫາຄົນແນວນັ້ນນອກຈາກຈະເປັນໂດຍ
ທາງການກັບໃຈແລະມີສັດທາໃນຂ ອົງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ.
3 13 ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສົ່ງສາດ
ສະດາຜູ້ບໍລິສຸດຂອງພຣະອົງມາໃນບັນດາ
ລູກຫລານມະນຸດທັງປວງເພື່ອປະກາດ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ກັບທຸກຕະກຸນ,ທຸກປະຊາ
ຊາດ,ທຸກພາສາ,ຍ້ອນເຫດນີ້ຜູ້ໃດກໍຕາມ
ທີ່ເຊື່ອວ່າພຣະຄຣິດຈະສະເດັດມາ,ຜູ້ນັ້ນ
ຈະໄດ້ຮັບກ ການປົດບາບຂອງພວກເຂົາ,
ແລະປິຕິຍິນດີດ້ວຍຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງຍິ່ງ,
ແມ່ນແຕ່ຂ ຄືກັບວ່າພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາ
ໃນບັນດາພວກເຂົາແລ້ວ.
3 14 ແຕ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍຍັງເຫັນວ່າ
ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງເປັນຄົນແຂງຄໍ,ແລະ
ພຣະອົງໄດ້ກ�ນົດກົດໄວ້ໃຫ້ພວກເຂົາ,
ແມ່ນແຕ່ກ ກົດຂອງໂມເຊ.
3 15 ແລະເຄື່ອງໝາຍ,ແລະການແປກ
ປະຫລາດ,ແລະກ ແບບຢ່າງ,ແລະເງົາ
ຫລາຍຢ່າງທີ່ພຣະອົງໄດ້ສະແດງແກ່ພວກ

 8ກຄມພພຣະເຈົ້າ,ຝ່າຍ
ພຣະເຈົ້າ—ພຣະເຈົ້າ
ອົງເປັນພຣະບຸດ.

 ຂແອວ7:10.
 ຄຮລມ14:12;

3ນຟ9:15.
 ງ ມທ1:16;

1ນຟ11:14–21.
 ຈຄມພມາຣີ,ມານດາ

ຂອງພຣະເຢຊູ.
 9ກຄມພລອດ,ຄວາມລອດ.
 ຂຄມພສັດທາ.
 ຄຢຮ8:48.
 ງ ມຣກ15:15.

 ຈລກ18:33;
1ນຟ19:10;
2ນຟ10:3.
ຄມພຄຶງ,ການຄຶງ.

 10ກມທ16:21;
2ນຟ25:13;
ຮລມ14:20–27.

 ຂຄມພການຟື້ນຄືນພຣະ
ຊົນ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດ.

 ຄຄມພພິພາກສາ,ການພິ
ພາກສາ,ຜູ້ພິພາກສາ.

 11ກຄມພເລືອດ,ໂລຫິດ.
 ຂຄມພຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.
 ຄຄມພການຕົກຂອງ

ອາດາມແລະເອວາ.
 ງ 2ນຟ9:25–26.
 12ກມຊຢ2:36–38;

ຮລມ8:25.
ຄມພກະບົດ,ການກະບົດ.

 ຂຄມພພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
 13ກຄມພປົດບາບ,

ການປົດບາບ.
 ຂ2ນຟ25:24–27;

ຈຣ1:11.
 14ກຄມພກົດຂອງໂມເຊ.
 15ກຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—

ຮູບແບບຫລືເຄື່ອງ
ໝາຍເຖິງພຣະຄຣິດ.



213 ໂມໄຊຢາ3:16–21

ເຂົາກ່ຽວກັບການສະເດັດມາຂອງພຣະອົງ;
ແລະສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດຈະເວົ້າກັບພວກ
ເຂົາກ່ຽວກັບການສະເດັດມາຂອງພຣະອົງ
ນ�ອີກ;ແຕ່ ພວກເຂົາກໍເຮັດໃຈແຂງກະ
ດ້າງຢູ່ແລະບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າຂ ກົດຂອງໂມເຊ
ບໍ່ມີຜົນອັນໃດເລີຍນອກຈາກຈະເປັນໂດຍ
ທາງການຊົດໃຊ້ດ້ວຍໂລຫິດຂອງພຣະອົງ
ເທົ່ານັ້ນ.
3 16 ແລະ ເຖິງແມ່ນຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າ
ກ ເດັກນ້ອຍໆເຮັດບາບໄດ້ ພວກເຂົາຈະ
ລອດບໍ່ໄດ້;ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າພວກເຂົາໄດ້ ຂ ຮັບພອນແລ້ວ;
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເໝືອນດັ່ງເຊັ່ນໃນອາດາມ
ໂດຍທ�ມະຊາດເຂົາຕົກ,ເຖິງແມ່ນເປັນ
ເຊັ່ນນັ້ນໂລຫິດຂອງພຣະຄຣິດກໍຊົດໃຊ້
ແທນບາບຂອງພວກເຂົາ.
3 17 ແລະຍິ່ງກວ່ານັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານວ່າຈະກ ບໍ່ມີນາມອື່ນໃດໃຫ້
ໄວ້ຫລືທາງອື່ນໃດຫລືວິທີໃດທີ່ຂ ຄວາມ
ລອດຈະມາຫາລູກຫລານມະນຸດໄດ້ນອກ
ຈາກໃນແລະໂດຍພຣະນາມຂອງຄ ພຣະ
ຄຣິດພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງຊົງລິດອ�ນາດຍິ່ງ
ໃຫຍ່.
3 18 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ພຣະອົງພິພາກສາ
ແລະການພິພາກສາຂອງພຣະອົງທ່ຽງ
ທ�ກັບທຸກຄົນ;ແລະເດັກແດງທາລົກທີ່
ເສຍຊີວິດນັ້ນບໍ່ໄດ້ຕາຍເລີຍ;ມະນຸດຈະ
ກິນຄວາມອັບປະໂຫຍດເຂົ້າໄປໃນຈິດວິນ

ຍານຂອງຕົນຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ຖ່ອມ
ຕົວແລະກ ກາຍເປັນຄືກັນກັບເດັກນ້ອຍໆ,
ແລະເຊື່ອວ່າຄວາມລອດມີມາແລ້ວແລະ
ມີຢູ່ແລະຈະມາເຖິງໃນແລະໂດຍໂລຫິດ
ທີ່ຂ ຊົດໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ອົງຊົງລິດອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່.
3 19 ເພາະມະນຸດທີ່ມີກ ຈິດໃຈທ�ມະດາ
ເປັນສັດຕູກັບພຣະເຈົ້າ,ແລະເປັນມາແລ້ວ
ຕັ້ງແຕ່ຂ ການຕົກຂອງອາດາມ,ແລະຈະ
ເປັນໄປຕະຫລອດການແລະຕະຫລອດ
ໄປ,ເວັ້ນເສຍແຕ່ພວກເຂົາຈະຄ ຍອມຕໍ່
ການຊັກຈູງຂອງງ ພຣະວິນຍານສັກສິດ,
ແລະປະຖິ້ມມະນຸດທີ່ມີຈິດໃຈທ�ມະດາ
ແລະກາຍມາເປັນຈ ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ
ໂດຍການຊົດໃຊ້ຂອງອົງພຣະຄຣິດ,ແລະ
ກາຍເປັນຄືກັນກັບສ ເດັກນ້ອຍ,ບອກລອນ
ສອນງ່າຍ,ອ່ອນໂຍນ,ຖ່ອມຕົວ,ອົດທົນ,
ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ,ເຕັມໃຈໃນທຸກສິ່ງ
ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຫັນສົມຄວນທີ່ຈະໃຫ້
ເກີດກັບພວກເຂົາ,ເໝືອນດັ່ງເດັກນ້ອຍ
ຍິນຍອມຕໍ່ບິດາຂອງຕົນ.
3 20 ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ
ກັບພວກທ່ານວ່າເວລາຈະມາເຖິງເມື່ອ
ກ ຄວາມຮູ້ເລື່ອງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ
ຈະແຜ່ໄປທົ່ວຂ ທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກຕະ
ກຸນ,ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄົນທັງປວງ.
3 21 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເມື່ອເວລານັ້ນມາເຖິງ
ຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດເລີຍທີ່ກ ບໍ່ມີຂໍ້ຕ�ນິຕໍ່ພຣະພັກ

 15ຂມຊຢ13:27–32.
 16ກຄມພເດັກ,ເດັກນ້ອຍ.
 ຂມຣນ8:8–9.
 17ກກຈກ4:10–12;

2ນຟ31:21.
 ຂຄມພລອດ,ຄວາມລອດ.
 ຄຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—

ການຮັບເອົາພຣະນາມຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດໄວ້ກັບເຮົາ.

 18ກມທ18:3.

 ຂມຊຢ4:2;
ຮລມ5:9.

 19ກ1ກຣທ2:11–14;
ມຊຢ16:2–3.
ຄມພມະນຸດທີ່ມີຈິດ
ໃຈທ�ມະດາ.

 ຂຄມພການຕົກຂອງ
ອາດາມແລະເອວາ.

 ຄ2ຂຄ30:8.
 ງ ມຣນ10:4–5.

ຄມພພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
 ຈຄມພໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ.
 ສ3ນຟ9:22.
 20ກຄພ3:16.
 ຂຄມພວຽກງານເຜີຍແຜ່.
 21ກຄມພຮັບຜິດຊອບ,ຮູ້

ຈັກຮັບຜິດຊອບ,ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ.
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ຂອງພຣະເຈົ້ານອກຈາກຈະເປັນດັ່ງເດັກ
ນ້ອຍໆ,ພຽງແຕ່ໂດຍການກັບໃຈແລະມີ
ສັດທາໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອົງຊົງລິດອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່.
3 22 ແລະເຖິງແມ່ນໃນເວລານີ້ເມື່ອພວກ
ທ່ານສິດສອນຜູ້ຄົນຂອງພວກທ່ານເຖິງສິ່ງ
ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າໄດ້ບັນ
ຊາພວກທ່ານ,ຈົນຮອດເວລານັ້ນຈະພົບ
ວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີຂໍ້ຕ�ນິອີກຕໍ່ໄປໃນສາຍ
ພຣະເນດຂອງພຣະເຈົ້າ,ພຽງແຕ່ຕາມຄ�
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບພວກທ່ານເທົ່າ
ນັ້ນ.
3 23 ແລະ ບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວຄ�
ຊຶ່ງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າ
ແລ້ວ.
3 24 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:
ຄ�ເຫລົ່ານັ້ນຈະຢືນເປັນປະຈັກພະຍານທີ່
ແຈ່ມແຈ້ງຕໍ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້ໃນວັນພິພາກສາ;
ຊຶ່ງແຕ່ລະຄົນຈະຖືກພິພາກສາຕາມຄ�
ເຫລົ່ານັ້ນຕາມວຽກງານຂອງພວກເຂົາ,ບໍ່
ວ່າດີຫລືຊົ່ວ.
3 25 ແລະ ຖ້າຫາກພວກເຂົາຊົ່ວ ພວກ
ເຂົາຈະຖືກສົ່ງໄປຫາກ ຄວາມຫລັງອັນເປັນ
ຕາຢ້ານກ່ຽວກັບຄວາມຜິດແລະຄວາມ
ໜ້າ ກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາຊຶ່ງເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາຖອຍອອກໄປຈາກທີ່ປະທັບ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄປຫາສະພາບແຫ່ງ
ຂ ຄວາມທຸກຍາກແລະຄວາມທໍລະມານ
ທີ່ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດຊຶ່ງຈາກນັ້ນພວກເຂົາຈະ
ກັບມາອີກບໍ່ໄດ້;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້
ກິນຄວາມອັບປະໂຫຍດເຂົ້າໄປສູ່ຈິດວິນ

ຍານຂອງພວກເຂົາແລ້ວ.
3 26ສະນັ້ນ ພວກເຂົາໄດ້ດື່ມຈາກຈອກ
ແຫ່ງພຣະພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ,ຊຶ່ງ
ຄວາມຍຸດຕິທ�ນັ້ນປະຕິເສດພວກເຂົາບໍ່
ໄດ້ດັ່ງທີ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າກ ອາດາມຈະ
ຕົກເພາະການຮັບສ່ວນຂ ໝາກໄມ້ທີ່ຕ້ອງ
ຫ້າມນັ້ນ;ສະນັ້ນ,ຄ ຄວາມເມດຕາຈະມີສິດ
ເໜືອພວກເຂົາອີກບໍ່ໄດ້ຕະຫລອດການ.
3 27 ແລະ ກ ຄວາມທຸກ ທໍລະມານຂອງ
ພວກເຂົາຈະເປັນເໝືອນດັ່ງຂ ທະເລໄຟ
ແລະມາດຊຶ່ງແປວໄຟນັ້ນບໍ່ຮູ້ ຈັກມອດ
ແລະຄວັນມັນລອຍຂຶ້ນຢູ່ຕະຫລອດການ
ແລະຕະຫລອດໄປ.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າດັ່ງນີ້.ອາແມນ.

ບົດທີ4

ຄ�ປາ ໄສ ຂອງ ກະສັດເບັນຢາມິນຕໍ່—
ຄວາມລອດມາເຖິງເພາະການຊົດໃຊ້—
ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າເພື່ອຈະໄດ້ລອດ—ໄດ້
ຮັບການປົດບາບຂອງທ່ານຜ່ານຄວາມຊື່
ສັດ—ໃຫ້ເຂົ້າຂອງຂອງພວກທ່ານແກ່ຄົນ
ຍາກຈົນ—ໃຫ້ກະທ�ທຸກຢ່າງດ້ວຍປັນຍາ
ແລະໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.ປະມານ
124ປີກ່ອນຄ.ສ.

4 1ແລະບັດນີ້,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືເມື່ອກະສັດເບັນຢາມິນເວົ້າຂໍ້ຄວາມຊຶ່ງ
ເພິ່ນໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກທູດຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົບແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ກວາດສາຍ
ຕາໄປຮອບໆເບິ່ງຝູງຊົນ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງ
ພວກເຂົາລົ້ມຢູ່ກັບພື້ນດິນເພາະກ ຄວາມ

 25ກແອວ5:18;12:14–15.
 ຂມມ8:38.
 26ກມມ9:12.
 ຂປຖກ3:1–12;

2ນຟ2:15–19;

ແອວ12:21–23.
 ຄຄມພເມດຕາ,ມີເມດ

ຕາ,ຄວາມເມດຕາ.
 27ກຄມພຮູ້ສຶກຜິດ,

ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ.

 ຂ2ນຟ9:16;
ຢຄ6:10;
ຄພ76:36.

4 1ກຄມພຢ້ານກົວ,
ຄວາມຢ້ານກົວ.
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ຢ້ານກົວພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເກີດກັບພວກ
ເຂົາແລ້ວ.
4 2ແລະ ພວກເຂົາເຫັນຕົວເອງຢູ່ໃນ
ສະພາບແຫ່ງ ກ ກາມມະລົມ, ເຖິ ງແມ່ນມີ
ຄຸນຄ່າຂ ນ້ອຍກວ່າ ຂີ້ ຝຸ່ນ ຂອງແຜ່ນດິນ
ໂລກ.ແລະພວກເຂົາທັງໝົດຮ້ອງອອກມາ
ເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ:ໂອ້ຂໍຊົງໂປດເມດຕາ
ແລະໂປດໃຊ້ໂລຫິດທີ່ຄ ຊົດໃຊ້ຂອງພຣະ
ຄຣິດເພື່ອພວກຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້
ອະໄພຈາກບາບຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ,ແລະ
ເພື່ອໃຈຂອງພວກຂ້ານ້ອຍຈະຖືກເຮັດໃຫ້
ບໍລິສຸດ;ເພາະພວກຂ້ານ້ອຍເຊື່ອໃນພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ,ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,ຜູ້ໄດ້
ງ ສ້າງສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ,ແລະ
ທຸກຢ່າງ;ຜູ້ຈະສະເດັດລົງມາໃນທ່າມກາງ
ລູກຫລານມະນຸດ.
4 3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກພວກເຂົາ ໄດ້ເວົ້າ ຂໍ້ ຄວາມນີ້ແລ້ວ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍໄດ້
ສະເດັດມາເທິງພວກເຂົາ,ແລະພວກເຂົາ
ກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກໂດຍທີ່ໄດ້ຮັບ
ກ ການປົດບາບຂອງພວກເຂົາ,ແລະໂດຍ
ຄວາມສະຫງົບໃນຂ ຈິດສ�ນຶກ,ເພາະ
ຄ ສັດທາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ພວກເຂົາມີຢູ່ໃນ
ພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ ຈະສະເດັດມາຕາມຂໍ້
ຄວາມຊຶ່ງກະສັດເບັນຢາມິນໄດ້ກ່າວກັບ
ພວກເຂົາ.
4 4ແລະກະສັດເບັນຢາມິນໄດ້ເປີດປາກ
ອີກແລະເລີ່ມກ່າວກັບພວກເຂົາ,ມີຄວາມ
ວ່າ:ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະພີ່ນ້ອງ

ຂອງຂ້າ ພະເຈົ້າ, ຍາດຂອງຂ້າ ພະເຈົ້າ
ແລະຜູ້ ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ຢາກໃຫ້ພວກທ່ານຕັ້ງໃຈຟັງອີກເພື່ອພວກ
ທ່ານຈະໄດ້ຍິນແລະເຂົ້າໃຈຂໍ້ຄວາມທີ່
ຍັງເຫລືອຢູ່ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າກັບພວກ
ທ່ານ.
4 5 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ ຖ້າຫາກຄວາມຮູ້ເຖິງ
ພຣະກະລຸນາທິຄຸນ ຂອງກ ພຣະເຈົ້າໃນ
ເວລານີ້ປຸກພວກທ່ານໃຫ້ຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມ
ບໍ່ມີຫຍັງແລະສະພາບທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າແລະ
ຄວາມຕົກຕ�ຂອງພວກທ່ານແລ້ວ—
4 6ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານອີກວ່າ
ຖ້າຫາກພວກທ່ານມາກ ຮູ້ເລື່ອງພຣະກະລຸ
ນາທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າແລະອ�ນາດອັນ
ຫາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້ຂອງພຣະອົງ,ແລະຄວາມ
ສະຫລຽວສະຫລາດຂອງພຣະອົງ,ແລະ
ຄວາມອົດທົນຂອງພຣະອົງ,ແລະຄວາມ
ອົດກັ້ນຂອງພຣະອົງ ທີ່ ມີ ຕໍ່ລູກຫລານ
ມະນຸດ;ແລະຂ ການຊົດໃຊ້ນ�ອີກຊຶ່ງຕຽມ
ໄວ້ນັບຕັ້ງແຕ່ຄ ການວາງຮາກຖານຂອງ
ໂລກ,ເພື່ອໂດຍການນັ້ນຄວາມລອດຈະ
ໄດ້ມາເຖິງຄົນທີ່ງ ວາງໃຈຂອງຕົນໃນພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະພາກພຽນໃນການຮັກສາ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ,ແລະດ�ເນີນຕໍ່
ໄປໃນສັດທາເຖິງແມ່ນຈົນເຖິງທີ່ສຸດຂອງຊີ
ວິດຂອງພວກເຂົາ,ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍເຖິງຊີ
ວິດຂອງຮ່າງກາຍທີ່ເປັນມະຕະນີ້—
4 7ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວວ່ານີ້ຄືຄົນທີ່ໄດ້ຮັບ
ຄວາມລອດໂດຍຜ່ານທາງການຊົດໃຊ້
ຊຶ່ງມີຕຽມໄວ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ການວາງຮາກ

 2ກຄມພກາມມະລົມ.
 ຂຮລມ12:7–8.
 ຄມຊຢ3:18;

ຮລມ5:9.
 ງ ຄມພສ້າງ,ການສ້າງ.
 3ກຄມພປົດບາບ,

ການປົດບາບ.

 ຂຄມພສ�ນຶກ,
ຄວາມສ�ນຶກ.

 ຄຄມພສັດທາ.
 5ກມຊ1:10.
 6ກຄມພພຣະເຈົ້າ,

ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ.
 ຂຄມພຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.

 ຄມຊຢ15:19.
 ງ ພສສ36:7;

2ນຟ22:2;
ຮລມ12:1.
ຄມພໄວ້ວາງໃຈ,
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.
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ຖານຂອງໂລກເພື່ອມະນຸດຊາດທັງປວງ,
ຊຶ່ງ ເຄີຍເປັນຢູ່ມາຕັ້ງແຕ່ກ ການຕົກຂອງ
ອາດາມ,ຫລືທີ່ເປັນຢູ່,ຫລືທີ່ຈະເປັນຢູ່,ຕໍ່
ໄປເຖິງແມ່ນຈົນເຖິງຄາວສິ້ນສຸດໂລກ.
4 8ແລະນີ້ ຄື ເສັ້ນ ທາງຊຶ່ ງຄວາມລອດ
ຈະມາເຖິງ.ແລະກ ບໍ່ມີຄວາມລອດອື່ນຊຶ່ງ
ມະນດຸຈະລອດໄດ້ນອກຈາກຄວາມລອດນີ້
ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກພວກທ່ານໄວ;້ທັງບໍ່
ມີເງື່ອນໄຂໃດຊຶ່ງຕາມນັ້ນມະນຸດຈະລອດ
ໄດ້ເວັ້ນເສຍແຕ່ເງື່ອນໄຂຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ບອກພວກທ່ານແລ້ວ.
4 9ຈົ່ງເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ;ຈົ່ງເຊື່ອວ່າພຣະ
ອົງໄດ້ເປັນຢູ່ , ແລະວ່າພຣະອົງໄດ້ສ້າງ
ທຸກສິ່ງ,ທັງໃນສະຫວັນແລະໃນແຜ່ນ
ດິນໂລກ;ຈົ່ງເຊື່ອວ່າພຣະອົງມີກ ຄວາມ
ສະຫລຽວສະຫລາດແລະອ�ນາດທັງໝົດ
ທັງໃນສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ;ຈົ່ງ
ເຊື່ອວ່າມະນຸດບໍ່ຂ ເຂົ້າໃຈທຸກໆຢ່າງຊຶ່ງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຂົ້າໃຈໄດ້.
4 10 ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ຈົ່ງເຊື່ອວ່າພວກ
ທ່ານຕ້ອງກ ກັບໃຈຈາກບາບຂອງພວກ
ທ່ານ,ແລະປະຖິ້ມມັນແລະຖ່ອມຕົວຕໍ່
ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະທູນຂໍດ້ວຍ
ໃຈຈິງໃຫ້ພຣະອົງຂ ອະໄພໃຫ້ພວກທ່ານ;
ແລະບັດນີ້,ຖ້າຫາກພວກທ່ານຄ ເຊື່ອສິ່ງ
ທັງໝົດນີ້ໃຫ້ເບິ່ງວ່າພວກທ່ານງ ເຮັດຕາມ
ນັ້ນ.
4 11 ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ
ກັ ບ ພວກທ່ານດັ່ງທີ່ຂ້າພະ ເຈົ້າໄດ້ເວົ້າ

ມາກ່ອນແລ້ວວ່າເມື່ອພວກທ່ານມາເຖິງ
ຄວາມຮູ້ ເລື່ອງລັດສະໝີພາບຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ຫລືຖ້າຫາກພວກທ່ານຮູ້ ເຖິງພຣະ
ກະລຸນາທິຄຸນຂອງພຣະອົງ,ແລະກ ຊີມລົດ
ຊາດຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ,ແລະໄດ້ຮັບ
ຂ ການປົດບາບຂອງພວກທ່ານຊຶ່ງເຮັດໃຫ້
ເກີດມີຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງລົ້ນເຫລືອໃນຈິດ
ວິນຍານຂອງພວກທ່ານແລ້ວ,ເຖິງເຊັ່ນ
ນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຍັງຢາກໃຫ້ພວກທ່ານຈື່ຈ�
ແລະເກັບໄວ້ໃນຄວາມຊົງຈ�ສະເໝີເຖິງ
ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄ ຄວາມ
ບໍ່ມີຄ່າຫຍັງຂອງພວກທ່ານເອງ,ແລະ
ງ ພຣະກະລຸນາທິຄຸນແລະຄວາມອົດກັ້ນ
ຂອງພຣະອົງທີ່ມີຕໍ່ພວກທ່ານເປັນຜູ້ບໍ່ມີ
ຄ່າຄວນ,ແລະຈົ່ງຖ່ອມຕົວຂອງພວກທ່ານ
ເຖິງແມ່ນເຖິງສ່ວນເລິກແຫ່ງຈ ຄວາມຖ່ອມ
ຕົວໂດຍສ ເອີ້ນຫາພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າທຸກມື້,ແລະຢືນຢູ່ຢ່າງໝັ້ນຄົງຢູ່
ໃນສັດທາຂອງສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ,ຊຶ່ງໄດ້ເວົ້າ
ໄວ້ຈາກປາກຂອງທູດເອງ.
4 12 ແລະຈົ່ງ ເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ
ພວກທ່ານວ່າຖ້າຫາກພວກທ່ານເຮັດສິ່ງນີ້
ພວກທ່ານຈະປິຕິຍິນດີຢູ່ສະເໝີແລະຈະ
ເຕັມໄປດ້ວຍກ ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ,
ແລະການປົດບາບຂອງພວກທ່ານຈະຂ ມີ
ຢູ່ສະເໝີ;ແລະພວກທ່ານຈະເຕີບໂຕໃນ
ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແລະໃນລັດສະ
ໝີພາບຂອງພຣະອົງຜູ້ສ້າງພວກທ່ານ,ຫລື
ໃນຄວາມຮູ້ເຖິງສິ່ງທີ່ທ່ຽງທ�ແລະຈິງ.

 7ກຄມພການຕົກຂອງ
ອາດາມແລະເອວາ.

 8ກກຈກ4:12;
2ນຟ31:21;
ມຊຢ3:17.

 9ກຣມ11:33–34;
ຢຄ4:8–13.

 ຂອຊຢ55:9.
 10ກຄມພກັບໃຈ,ການກັບໃຈ.

 ຂຄພ61:2.
 ຄມທ7:24–27.
 ງ 2ນຟ31:19–21.
 11ກແອວ36:24–26.
 ຂຄມພປົດບາບ,

ການປົດບາບ.
 ຄມຊ1:10.
 ງ ອພຍ34:6;

ມຣນ8:3.

 ຈຄມພຖ່ອມຕົນ,
ຄວາມຖ່ອມຕົນ.

 ສຄມພອະທິຖານ,ການອະ
ທິຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.

 12ກຄມພຮັກ,ຄວາມຮັກ.
 ຂມຊຢ4:26;

ແອວ4:13–14;5:26–35;
ຄພ20:31–34.
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4 13 ແລະພວກທ່ານຈະບໍ່ມີຈິດໃຈທີ່ຈະ
ເຮັດສິ່ງອັນຕະລາຍໃຫ້ຊຶ່ ງກັນແລະກັນ ,
ແຕ່ຈະຢູ່ນ�ກັນກ ຢ່າງສັນຕິ,ແລະມອບໃຫ້
ທຸກຄົນຕາມທີ່ເຂົາຄວນຈະໄດ້ຮັບ.
4 14 ແລະພວກທ່ານຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ກ ລູກ
ຫລານຂອງພວກທ່ານຫິວໂຫຍຫລືເປືອຍ
ເປົ່າ;ທັງພວກທ່ານຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາ
ລ່ວງລະເມີດກົດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະຂ ຕໍ່ສູ້
ແລະຜິດຖຽງກັນ,ແລະຮັບໃຊ້ມານຜູ້ເປັນ
ນາຍຂອງບາບ,ຫລືຜູ້ເປັນວິນຍານຊົ່ວຊຶ່ງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາເວົ້າເຖິງຊຶ່ງມັນ
ເປັນສັດຕູກັບຄວາມຊອບທ�ທັງປວງ.
4 15 ແຕ່ພວກທ່ານຈະກ ສິດສອນໃຫ້ພວກ
ເຂົາຂ ເດີນໃນເສັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງ
ແລະຄວາມມີສະຕິສ�ປະສັນຍະ;ພວກ
ທ່ານຈະສິດສອນໃຫ້ພວກເຂົາຄ ຮັກກັນ
ແລະຮັບໃຊ້ຊຶ່ງກັນແລະກັນ.
4 16 ແລະພ້ອມນີ້ຕົວພວກທ່ານເອງຈະ
ກ ຊ່ວຍເຫລືອຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍ
ເຫລືອ;ພວກທ່ານຈະໃຫ້ເຂົ້າຂອງຂອງ
ພວກທ່ານແກ່ຄົນທີ່ຂັດສົນ;ແລະພວກ
ທ່ານຈະບໍ່ ປ່ອຍໃຫ້ຂ ຄົນຂໍ ທານຂໍທ່ານ
ໂດຍຜິດຫວັງ,ແລະໄລ່ເຂົາອອກໄປໃຫ້
ຕາຍ.
4 17ບາງທີພວກທ່ານອາດຈະກ ເວົ້າວ່າ:
ຄົນ ນີ້ນ�ຄວາມທຸກ ຍາກມາ ສູ່ຕົນເອງ;
ສະນັ້ນ,  ເຮົາຈະ ຢັບ ຢັ້ ງມືຂອງເຮົາໄວ້,
ແລະຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຂອງຫລືບໍ່ໃຫ້ອາຫານ
ຂອງເຮົາແກ່ເຂົາເພື່ອວ່າເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ທຸກ
ທໍລະມານເພາະໂທດຂອງເຂົານັ້ນທ່ຽງ

ທ�ແລ້ວ—
4 18 ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານວ່າ,
ໂອ້ ມະນຸດ,ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ກະທ�ເຊັ່ນນີ້
ຜູ້ນັ້ນຍ່ອມມີເຫດຜົນສ�ຄັນທີ່ຈະກັບໃຈ;
ແລະຖ້າຫາກເຂົາບໍ່ກັບໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຂົາ
ກະທ�ໄປເຂົາຍ່ອມຕາຍຕະຫລອດການ,
ແລະບໍ່ໄດ້ສິ່ງໃດເລີຍໃນອານາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.
4 19 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນ
ຄົນຂໍທານທັງໝົດບໍ?ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ ອາ
ໄສພຣະເຈົ້າອົງດຽວກັນ,ເພື່ອເຂົ້າຂອງທັງ
ໝົດຊຶ່ງພວກເຮົາມີຢູ່ເພື່ອອາຫານແລະ
ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ,ແລະເພື່ອຄ�,ແລະເງິນ,
ແລະເພື່ອຂອງມີຄ່າທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາມີ
ຢູ່ທຸກຊະນິດບໍ?
4 20 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຖິງແມ່ນໃນເວລານີ້,
ພວກທ່ານກໍເອີ້ນຫາພຣະນາມຂອງພຣະ
ອົງຢູ່,ເພື່ອທູນຂໍການປົດບາບຂອງພວກ
ທ່ານ.ແລະພຣະອົງຈະປ່ອຍໃຫ້ພວກທ່ານ
ຂໍໂດຍຜິດຫວັງບໍ?ບໍ່ເລີຍ;ພຣະອົງໄດ້ເທ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງລົງມາເທິງພວກ
ທ່ານ,ແລະເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງພວກທ່ານ
ເຕັມໄປດ້ວຍກ ຄວາມສຸກ,ແລະເຮັດໃຫ້
ປາກຂອງພວກທ່ານຢຸດຈົນພວກທ່ານຫາ
ຄ�ເວົ້າມາເວົ້າບໍ່ໄດ້,ເພາະຄວາມຊື່ນຊົມ
ຂອງພວກທ່ານນັ້ນລົ້ນເຫລືອ.
4 21 ແລະບັດນີ້,ຖ້າຫາກພຣະເຈົ້າຜູ້ໄດ້
ສ້າງພວກທ່ານມາ,ຜູ້ທີ່ພວກທ່ານອາໄສ
ເພື່ອຊີວິດແລະເພື່ອທຸກສິ່ງທີ່ພວກທ່ານ
ເຄີຍມີແລະມີຢູ່ນີ້,ໄດ້ປະທານສິ່ງໃດກໍ

 13ກຄມພຄົນທີ່ສ້າງ
ຄວາມສະຫງົບສຸກ.

 14ກ1ຕມທ5:8;
ຄພ83:4.

 ຂຄມພຂັດແຍ້ງ,
ການຂັດແຍ້ງ.

 15ກຄພ68:25–28;ມຊ6:58.

ຄມພສອນ,ຜູ້
ສອນ,ຄູສອນ.

 ຂຄມພເດີນ,ເດີນໄປ
ກັບພຣະເຈົ້າ.

 ຄມຊຢ18:21.
 16ກຄມພໃຈບຸນ,ຄວາມໃຈ

ບຸນ;

ຮັບໃຊ້,ການຮັບໃຊ້.
 ຂພບຍ15:7–11;

ສພສ21:13;
ອຊຢ10:1–2.

 17ກສພສ17:5.
 20ກຄມພຊື່ນຊົມ,

ຄວາມຊື່ນຊົມ.
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ຕາມທີ່ພວກທ່ານຂໍດ້ວຍສັດທາ,ໂດຍເຊື່ອ
ວ່າພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບ,ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຖືກ
ຕ້ອງ ໃຫ້ ແກ່ພວກທ່ ານ,ໂອ້ແລ້ວພວກ
ທ່ານຄວນຈະກ ໃຫ້ເຂົ້າຂອງທີ່ພວກທ່ານມີ
ໃຫ້ກັນພຽງໃດ.
4 22 ແລະຖ້າຫາກພວກທ່ານກ ຕັດສິນຄົນ
ທີ່ຂໍສິ່ງຂອງຈາກພວກທ່ານເພື່ອເຂົາຈະບໍ່
ຕາຍ,ແລະກ່າວໂທດເຂົາແລ້ວ,ການກ່າວ
ໂທດພວກທ່ານຈະທ່ຽງທ�ຫລາຍກວ່ານັ້ນ
ພຽງໃດເພາະຂ ບໍ່ແບ່ງປັນເຂົ້າຂອງຂອງ
ພວກທ່ານ,ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນຂອງພວກທ່ານແຕ່
ເປັນຂອງພຣະເຈົ້າ,ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊີວິດ
ຂອງພວກທ່ານນັ້ນອີກ;ແລະປານນັ້ນ
ພວກທ່ານຍັງບໍ່ຂໍ,ຫລືກັບໃຈຈາກສິ່ງທີ່
ພວກທ່ານກະທ�ໄປ.
4 23ຂ້ າ ພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານວ່າ,
ວິບັດແກ່ຄົນນັ້ນ,ເພາະເຂົ້າຂອງຂອງເຂົາ
ຈະຕາຍພ້ອມກັບເຂົາ;ແລະບັດນີ້,ຂ້າພະ
ເຈົ້າກ່າວເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ກັບຄົນທີ່ກ ຮັ່ງມີໃນ
ສິ່ງຂອງຕ່າງໆຢູ່ໃນໂລກນີ້.
4 24 ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບຄົນຍາກຈົນວ່າ,ພວກທ່ານຜູ້ບໍ່ມີແຕ່ຍັງ
ມີພຽງພໍທີ່ພວກທ່ານຈະຢູ່ໄປແຕ່ລະມື້;ຂ້າ
ພະເຈົ້າໝາຍເຖິງທ່ານທັງຫລາຍທີ່ປະຕິ
ເສດຄົນຂໍທານຍ້ອນຄວາມບໍ່ມີຂອງພວກ
ທ່ານ;ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານເວົ້າຢູ່
ໃນໃຈວ່າ:ເຮົາບໍ່ໃຫ້ຍ້ອນວ່າເຮົາບໍ່ມີ,ແຕ່
ຖ້າຫາກເຮົາມີເຮົາຈະກ ໃຫ້.
4 25 ແລະບັດນີ້ຖ້າຫາກພວກທ່ານເວົ້າ
ຢູ່ໃນໃຈແບບນີ້ພວກທ່ານກໍຢູ່ໂດຍບໍ່ມີ
ຄວາມຜິດ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກທ່ານຈະຖືກ

ກ ກ່າວໂທດ;ແລະການກ່າວໂທດຂອງ
ພວກທ່ານນັ້ນທ່ຽງທ�ເພາະພວກທ່ານ
ໂລບມາກນ�ສິ່ງທີ່ພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບ.
4 26 ແລະບັດນີ້ເພາະເຫັນແກ່ສິ່ງເຫລົ່າ
ນີ້ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບພວກທ່ານ
ແລ້ວ—ນັ້ນຄື,ເພື່ອໃຫ້ມີການປົດບາບ
ຂອງພວກທ່ານໄປແຕ່ລະວັນເພື່ອພວກ
ທ່ານຈະກ ເດີນໄປໂດຍບໍ່ມີຄວາມຜິດຕໍ່
ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ—ຂ້າພະເຈົ້າຢາກ
ໃຫ້ພວກທ່ານຂ ໃຫ້ເຂົ້າຂອງຂອງພວກ
ທ່ານໃຫ້ແກ່ຄ ຄົນຍາກຈົນທຸກຄົນຕາມທີ່
ມີເປັນຕົ້ນວ່າງ ລ້ຽງອາຫານຄົນຫິວໂຫຍ,
ໃຫ້ເສື້ອຜ້າແກ່ຄົນເປືອຍເປົ່າ,ຢ້ຽມຢາມ
ຄົນເຈັບປ່ວຍແລະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ,
ເພື່ອບັນເທົາຄົນເຫລົ່ານັ້ນທາງວິນຍານ
ແລະທາງຮ່າງກາຍ,ຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງພວກເຂົາ.
4 27 ແລະ ໃຫ້ເບິ່ງວ່າເຮັດສິ່ງທັງໝົດນີ້
ດ້ວຍປັນຍາແລະເປັນລະບຽບ;ເພາະບໍ່
ຈ�ເປັນທີ່ຄົນຈະແລ່ນກ ໄວກວ່າກ�ລັງຂອງ
ຕົນ.ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ສົມຄວນທີ່ເຂົາ
ຈະພາກພຽນເພື່ອໂດຍການນັ້ນເຂົາຈະໄດ້
ຮັບລາງວັນ;ສະນັ້ນ,ທຸກຢ່າງຕ້ອງເປັນໄປ
ຕາມລະບຽບ.
4 28 ແລະຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານຈື່
ຈ�ໄວ້ວ່າຜູ້ໃດກໍຕາມໃນບັນດາພວກທ່ານ
ທີ່ຂໍຢືມຈາກເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນກໍຄວນ
ສົ່ງຄືນຂອງທີ່ຕົນຢືມມາຕາມທີ່ຕົກລົງກັນ
ໄວ້ບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກທ່ານຈະກະທ�ບາບ;
ແລະພວກທ່ານອາດຈະເຮັດໃຫ້ເພື່ອນ
ບ້ານຂອງພວກທ່ານກະທ�ບາບຄືກັນ.

 21ກຄມພຄວາມຜາສຸກ;
ຮັບໃຊ້,ການຮັບໃຊ້.

 22ກມທ7:1–2;
ຢຮ7:24.

 ຂ1ຢຮ3:17.
 23ກຄພ56:16.

 24ກມຣກ12:44.
 25ກຄພ56:17.
 26ກຄມພເດີນ,ເດີນໄປ

ກັບພຣະເຈົ້າ.
 ຂຢຄ2:17–19.
 ຄຊກຢ7:10;

ແອວ1:27.
ຄມພໃຫ້ທານ,
ການໃຫ້ທານ.

 ງ ອຊຢ58:10–11;
ຄພ104:17–18.

 27ກຄພ10:4.
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4 29 ແລະ ສຸດທ້າຍນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າບອກ
ພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ທຸກເລື່ອງ ໂດຍການທີ່
ພວກທ່ານຈະກະທ�ບາບ;  ເພາະມີ ທາງ
ແລະວິທີຕ່າງໆຊຶ່ງມີຫລາຍຈົນຂ້າພະເຈົ້າ
ນັບບໍ່ໄດ້.
4 30 ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບອກພວກທ່ານໄດ້
ເທົ່ານີ້ຄືຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ກ ລະວັງຕົວ
ແລະຂ ຄວາມນຶກຄິດຂອງພວກທ່ານ,ແລະ
ຄ ຄ�ເວົ້າຂອງພວກທ່ານ,ແລະການກະທ�
ຂອງພວກທ່ານ,ແລະບໍ່ຍຶດຖືພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະບໍ່ດ�ເນີນໄປດ້ວຍ
ສັດທາທີ່ພວກທ່ານໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບການ
ສະເດັດມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກ
ເຮົາ,ເຖິງແມ່ນຈົນເຖິງທີ່ສຸດແຫ່ງຊີວິດ
ຂອງພວກທ່ານແລ້ວ,ພວກທ່ານຈະຕ້ອງ
ຕາຍ.ແລະບັດນີ້,ໂອ້ມະນຸດ,ຈົ່ງຈື່ຈ�ຄ�
ເຫລົ່ານີ້ໄວ້ແລະຢ່າຕາຍເລີຍ.

ບົດທີ5

ໄພ່ ພົນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າກາຍມາເປັນບຸດ
ແລະທິດາຂອງພຣະຄຣິດຜ່ານສັດທາ—
ແລ້ວພວກເຂົາຖືກເອີ້ນຕາມພຣະນາມ
ຂອງພຣະຄຣິດ—ກະສັດເບັນຢາມິນຂໍ
ຮ້ອງພວກເຂົາໃຫ້ແນ່ວແນ່ແລະບໍ່ຫວັ່ນ
ໄຫວຢູ່ໃນການກະທ�ຄວາມດີ.ປະມານ
124ປີກ່ອນຄ.ສ.

5 1ແລະບັດນີ້,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືເມື່ອກະສັດເບັນຢາມິນໄດ້ກ່າວກັບຜູ້ຄົນ
ຂອງເພິ່ນແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ສອບຖາມໃນບັນ
ດາຜູ້ຄົນໂດຍປາດຖະໜາຢາກຮູ້ວ່າພວກ
ເຂົາເຊື່ອຄ�ເວົ້າທີ່ເພິ່ນກ່າວໄປຫລືບໍ່.

5 2ແລະພວກເຂົາທຸກຄົນຮ້ອງອອກມາ
ເປັນສຽງດຽວກັນ,ໂດຍກ່າວວ່າ:ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກເຮົາເຊື່ອຄ�ເວົ້າທັງໝົດທີ່ທ່ານ
ເວົ້າກັບພວກເຮົາ,ແລະພວກເຮົາຮູ້ເຖິງ
ຄວາມແນ່ນອນແລະຄວາມຈິງຂອງມັນ
ທັງໝົດ,ເພາະພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອົງຊົງລິດອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້
ກະທ�ໃຫ້ ມີ ກ ການປ່ ຽນແປງອັນໃຫຍ່
ຫລວງໃນພວກເຮົາ,ຫລືໃນໃຈຂອງພວກ
ເຮົາ,ຈົນວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີໃຈທີ່ຈະກະທ�
ຂ ຄວາມຊົ່ວອີກຕໍ່ໄປ,ແຕ່ປາດຖະໜາຈະ
ເຮັດແຕ່ຄວາມດີໂດຍຕະຫລອດ.
5 3ແລະພວກເຮົາຄືກັນ,ຜ່ານພຣະກະລຸ
ນາທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າແລະການສະແດງ
ໃຫ້ປະຈັກຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະ
ອົງ,ພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດເຫັນກວ້າງໄກ
ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ;ແລະຖ້າຫາກສົມ
ຄວນພວກເຮົາຈະສາມາດທ�ນາຍເຖິງທຸກ
ຢ່າງໄດ້.
5 4ແລະ ເປັນເພາະສັດທາຊຶ່ງພວກເຮົາ
ມີຢູ່ແລ້ວໃນເລື່ອງທີ່ກະສັດຂອງພວກເຮົາ
ໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຮົາເພື່ອນ�ພວກເຮົາມາ
ຫາຄວາມຮູ້ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ຊຶ່ງໂດຍການນີ້
ພວກເຮົາຈຶ່ງປິຕິຍິນດີດ້ວຍຄວາມຊື່ນຊົມ
ຢ່າງລົ້ນເຫລືອເຊັ່ນນີ້.
5 5ແລະພວກເຮົາເຕັມໃຈທີ່ຈະເຂົ້າເຮັດ
ກ ພັນທະສັນຍາກັບພຣະເຈົ້າຂອງພວກ
ເຮົາເພື່ອຈະທ�ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະ
ອົງ,ແລະເພື່ອຈະໄດ້ເຊື່ອຟັງພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະອົງຕະຫລອດວັນເວລາຂອງ
ພວກເຮົາ,ໃນທຸກເລື່ອງທີ່ພຣະອົງຈະບັນ
ຊາພວກເຮົາ,ເພື່ອພວກເຮົາຈະບໍ່ນ�ເອົາ

 30ກແອວ12:14.
ຄມພຍາມ,ຄົນຍາມ.

 ຂມຣກ7:18–23.
ຄມພຄວາມຄິດ.

 ຄມທ15:18–20.
ຄມພຄ�ຫຍາບຄາຍ.

5 2ກແອວ5:14.
ຄມພເກີດໃໝ່,ເກີດ

ຈາກພຣະເຈົ້າ.
 ຂແອວ19:33.
 5ກມຊຢ18:10.
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ຄວາມທຸກທໍລະມານຂ ອັນບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ
ມາສູ່ຕົນເອງດັ່ງທີ່ຄ ທູດໄດ້ເວົ້າໄວ້ເພື່ອ
ພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ດື່ມຈາກຈອກແຫ່ງພຣະ
ພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າ.
5 6ແລະບັດນີ້,ນີ້ຄືຄ�ເວົ້າທີ່ກະສັດເບັນ
ຢາມິນປາດຖະໜາຈາກຄົນເຫລົ່ານີ້;ແລະ
ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:ພວກ
ທ່ານເວົ້າຂໍ້ຄວາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະ
ໜາ;ແລະພັນທະສັນຍາຊຶ່ງພວກທ່ານ
ເຮັດໄວ້ເປັນພັນທະສັນຍາທີ່ຊອບທ�.
5 7ແລະບັດນີ້ເພາະພັນທະສັນຍາທີ່ພວກ
ທ່ານເຮັດໄວ້ພວກທ່ານຈະຖືກເອີ້ນວາ່
ກ ລູກຂອງພຣະຄຣິດ,ບຸດຂອງພຣະອົງ,
ແລະທິດາຂອງພຣະອົງ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ມື້ນີ້
ພຣະອົງໄດ້ຂ ໃຫ້ກ�ເນີດພວກທ່ານທາງວນິ
ຍານ;ເພາະພວກທ່ານເວົ້າວ່າຄ ໃຈຂອງ
ພວກທ່ານປ່ຽນແປງແລ້ວໂດຍມີສັດທາ
ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ;ສະນັ້ນ,ພວກ
ທ່ານຈຶ່ງຖືກງ ກ�ເນີດຈາກພຣະອົງແລະ
ມາເປັນຈ ບຸດແລະທິດາຂອງພຣະອົງ.
5 8ແລະພາຍໃຕ້ຫົວໜ້າອົງນີ້,ພວກທ່ານ
ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນກ ອິດສະລະແລະຂ ບໍ່
ມີຫົວໜ້າອື່ນໃດຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານ
ເປັນອິດສະລະໄດ້.ບໍ່ມີຄ ນາມອື່ນໃດໃຫ້
ໄວ້ຊຶ່ງໂດຍນາມນັ້ນຄວາມລອດຈະມາ
ເຖິງໄດ້;ສະນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຢາກໃຫ້
ພວກທ່ານງ ຮັບເອົາພຣະນາມຂອງພຣະ
ຄຣິດ,ຄືທ່ານທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າເຮັດພັນທະສັນ
ຍາກັບພຣະເຈົ້າວ່າພວກທ່ານຈະເຊື່ອຟັງ

ໄປຈົນສິ້ນຊີວິດຂອງພວກທ່ານ.
5 9ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ໃດ
ກໍຕາມທີ່ກະທ�ເຊັ່ນນີ້ຈະໄດ້ຢູ່ທາງເບື້ອງ
ຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ເພາະເຂົາຈະ
ຮູ້ຈັກຊື່ຊຶ່ງຈະເອີ້ນເຂົາຕາມຊື່ນັ້ນ;ເພາະ
ເຂົາຈະຖືກເອີ້ນຕາມພຣະນາມຂອງພຣະ
ຄຣິດ.
5 10 ແລະບັດນີ້ເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຈະບໍ່ຮັບເອົາພຣະນາມຂອງ
ພຣະຄຣິດຈະຕ້ອງຖືກເອີ້ນດ້ວຍຊື່ກ ອື່ນ;
ສະນັ້ນ,ເຂົາຈະໄດ້ຢູ່ໃນທາງຂ ເບື້ອງຊ້າຍ
ພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າ.
5 11 ແລະຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານຈື່
ຈ�ໄວ້ອີກວ່ານີ້ຄືກ ພຣະນາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ເວົ້າວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ
ຊຶ່ງມັນຈະບໍ່ຖືກລຶບໄປ,ເວັ້ນເສຍແຕ່ຈະ
ເປັນໂດຍການລ່ວງລະເມີດ;ສະນັ້ນ,ຈົ່ງ
ລະວັງເພື່ອພວກທ່ານຈະບໍ່ລ່ວງລະເມີດ,
ເພື່ອພຣະນາມຈະບໍ່ຖືກລຶບຈາກໃຈຂອງ
ພວກທ່ານ.
5 12 ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານອີກ
ວ່າ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານຈື່ຈ�ທີ່
ຈະກ ຈາລຶກພຣະນາມໄວ້ໃນໃຈພວກທ່ານ
ສະເໝີໄປເພື່ອພວກທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນ
ທາງເບື້ອງຊ້າຍພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແຕ່
ເພື່ອພວກທ່ານຈະໄດ້ຍິນແລະຮູ້ຈັກສຽງ
ຊຶ່ງໂດຍສຽງນັ້ນທີ່ທ່ານຈະຖືກເອີ້ນ,ແລະ
ຈົ່ງຈື່ຈ�ພຣະນາມໄວ້ສະເໝີເພາະພຣະອງົ
ຈະເອີ້ນພວກທ່ານໂດຍພຣະນາມນັ້ນ.

 5ຂມຊຢ3:25–27.
 ຄມຊຢ3:2.
 7ກມຊຢ27:24–26;

ມຊ6:64–68.
ຄມພບຸດແລະທິດາ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.

 ຂຄມພທີ່ຖືກ�ເນີດ.
 ຄຄມພໃຈ.
 ງ ມຊຢ15:10–11.

ຄມພເກີດໃໝ່,ເກີດ
ຈາກພຣະເຈົ້າ.

 ຈຄພ11:30.
 8ກຣມ6:18;

ຄລຕ5:1;
ຮລມ14:30.

 ຂກຈກ4:10,12;
ແອວ21:9.

 ຄມຊຢ26:18.

 ງ ກຈກ11:26;
ແອວ46:15.

 10ກແອວ5:38–39.
 ຂມທ25:33.
 11ກມຊຢ1:11–12.

ຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—
ການຮັບເອົາພຣະນາມຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດໄວ້ກັບເຮົາ.

 12ກຄພ18:23–25.
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5 13 ເພາະແມ່ນໃຜຈະກ ຮູ້ຈັກນາຍຜູ້ເຂົາ
ບໍ່ເຄີຍຮັບໃຊ້ແລະຊຶ່ງເປັນຄົນແປກໜ້າ
ສ�ລັບເຂົາ,ແລະຢູ່ໄກຈາກຄວາມນຶກຄິດ
ແລະເຈດຕະນາຂອງໃຈເຂົາ?
5 14 ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ຄົນຈະເອົາໂຕລໍ
ຊຶ່ງເປັນຂອງເພື່ອນບ້ານມາລ້ຽງບໍ?ຂ້າພະ
ເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,ບໍ່ເລີຍ;ເຂົາຈະ
ບໍ່ຍອມເຖິງແມ່ນໃຫ້ມັນມາຫາກິນຢູ່ໃນຝູງ
ສັດຂອງເຂົາ,ແຕ່ເຂົາຈະຂັບໄລ່ມັນອອກ
ໄປ.ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານວ່າ,ມັນ
ຈະເປັນເຊັ່ນນັ້ນເຖິງແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາພວກ
ທ່ານຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກຊື່ຊຶ່ງຈະ
ເອີ້ນພວກທ່ານຕາມຊື່ນັ້ນ.
5 15ສະນັ້ນ , ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກ
ທ່ານແນ່ວແນ່ແລະບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ,ແຕ່ເຕັມ
ໄປດ້ວຍວຽກງານດີຢູ່ ສະເໝີເພື່ອພຣະ
ຄຣິດອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງຊົງລິດອ�ນາດ
ຍິ່ງໃຫຍ່ຈະກ ຜະນຶກຕົວພວກທ່ານໄວ້
ເປັນຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອພວກທ່ານຈະຖືກ
ນ�ໄປຫາສະຫວັນ,ເພື່ອພວກທ່ານຈະມີ
ຄວາມລອດອັນເປັນນິດແລະມີຊີວິດນິ
ລັນດອນໂດຍປັນຍາ,ແລະອ�ນາດ,ແລະ
ຄວາມຍຸດຕິທ�,ແລະຄວາມເມດຕາຂອງ
ພຣະອົງຜູ້ຂ ສ້າງທຸກສິ່ງໃນສະຫວັນແລະ
ໃນແຜ່ນດິນໂລກ,ຜູ້ຊຶ່ງເປັນພຣະເຈົ້າເໜືອ
ທຸກສິ່ງຢ່າງ.ອາແມນ.

ບົດທີ6

ກະສັດເບັນຢາມິນບັນທຶກຊື່ຂອງຜູ້ຄົນ
ແລະແຕ່ງ ຕັ້ງ ປະໂລຫິດເພື່ອສິດສອນ

ພວກເຂົາ—ໂມໄຊຢາເປັນກະສັດປົກຄອງ
ດ້ວຍຄວາມຊອບທ�.ປະມານ124–121
ປີກ່ອນຄ.ສ.

6 1ແລະບັດນີ້ຫລັງຈາກກະສັດເບັນຢາ
ມິນໄດ້ກ່າວກັບຜູ້ຄົນຈົບແລ້ວ,ເພິ່ນຄິດວ່າ
ມັນສົມຄວນທີ່ເພິ່ນຈະກ ຈົດຊື່ຄົນທັງປວງ
ໄວ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າເຮັດພັນທະສັນຍາກັບພຣະ
ເຈົ້າເພື່ອຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ອົງ.
6 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືບໍ່ມີ
ຈັກ ຄົນເວັ້ນເສຍແຕ່ເດັກນ້ອຍໆທີ່ບໍ່ໄດ້
ເຂົ້າເຮັດພັນທະສັນຍາແລະຮັບເອົາພຣະ
ນາມຂອງພຣະຄຣິດ.
6 3ແລະ ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືເວລາທີ່ກະສັດເບັນຢາມິນກະ
ທ�ເລື່ອງທັງໝົດນີ້ຈົບແລ້ວ,ແລະໄດ້ແຕ່ງ
ຕັ້ງກ ໂມໄຊຢາລູກຊາຍຂອງເພິ່ນໃຫ້ເປັນ
ກະສັດແລະເປັນຜູ້ດູແລຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ,
ແລະມອບໝາຍໜ້າທີ່ທັງໝົດກ່ຽວກັບອາ
ນາຈັກໃຫ້,ແລະໄດ້ຂ ແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດ
ເພື່ອຄ ສິດສອນຜູ້ຄົນນ�ອີກເພື່ອໃຫ້ພວກ
ເຂົາໄດ້ຍິນແລະຮູ້ຈັກພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສ�ນຶກ
ເຖິງງ ຄ�ສາບານທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໄວ້,
ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນເລີກລາກັນໄປ,ແລະທຸກ
ຄົນໄດ້ກັບໄປພ້ອມກັບຄອບຄົວເພື່ອໄປສູ່
ບ້ານເຮືອນຂອງໃຜລາວ.
6 4ແລະ ກ ໂມໄຊຢາເລີ່ມປົກຄອງແທນ
ບິດາຂອງເພິ່ນ.ແລະເພິ່ນໄດ້ເລີ່ມປົກຄອງ
ໃນເວລາເພິ່ນມີອາຍຸໄດ້ສາມສິບປີ,ລວມ

 13ກມຊຢ26:24–27.
 15ກຄມພຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ,

ການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ;
ເອີ້ນ,ການເອີ້ນແລະ
ການເລືອກ.

 ຂກລຊ1:16;

ມຊຢ4:2;
ແອວ11:39.

6 1ກຄພ128:8.
 3ກມຊຢ1:10;2:30.
 ຂຄມພແຕ່ງຕັ້ງ,

ການແຕ່ງຕັ້ງ.

 ຄແອວ4:7.
 ງ ມຊຢ5:5–7.
 4ກຄມພໂມໄຊຢາ,ລູກ

ຊາຍຂອງເບັນຢາມິນ.
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ເປັນເວລາປະມານສີ່ຮ້ອຍເຈັດສິບຫົກປີ
ນັບຕັ້ງແຕ່ຂ ເວລາທີ່ລີໄຮອອກຈາກເຢຣູ
ຊາເລັມມາ.
6 5ແລະກະສັດເບັນຢາມິນມີອາຍຸຕື່ມພຽງ
ສາມປີແລະເພິ່ນກໍສິ້ນຊີວິດໄປ.
6 6ແລ ະ ເ ຫດກ ານໄ ດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ເດີນໃນທາງຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ແລະຍຶດຖືການພິພາກສາ
ຂອງພຣະອົງແລະຂໍ້ກ�ນົດຂອງພຣະອົງ,
ແລະໄດ້ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ
ທຸກຢ່າງບໍ່ວ່າອັນໃດກໍຕາມແລ້ວແຕ່ພຣະ
ອົງຈະບັນຊາເພິ່ນ.
6 7ແລະ ກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນ
ຂອງເພິ່ນໄຖດິນແລະເພິ່ນເອງກໍກະທ�
ເຊັ່ນດຽວກັນ.ເພິ່ນໄດ້ໄຖດິນເພື່ອໂດຍ
ການນັ້ນເພິ່ນຈະກ ບໍ່ກາຍເປັນພາລະແກ່
ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ,ເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ເຮັດຕາມ
ສິ່ງທີ່ບິດາຂອງເພິ່ນໄດ້ເຮັດໄວ້ທຸກຢ່າງ.
ແລະບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນເລີຍໃນບັນດາຜູ້
ຄົນຂອງເພິ່ນເປັນເວລາສາມປີ.

ບົດທີ7

ອ� ໂມນ ພົ ບພໍ້ແຜ່ນດິນລີໄຮ-ນີໄຟຊຶ່ງ
ລິມໄຮເປັນກະສັດຢູ່ ທີ່ ນັ້ນ—ຜູ້ຄົນຂອງ
ລິມໄຮເປັນທາດຂອງຊາວເລມັນ—ລິມໄຮ
ທົບທວນປະຫວັດສາດຂອງເພິ່ນ—ສາດ
ສະດາ(ອະບີນາໄດ)ໄດ້ເປັນພະຍານວ່າ
ພຣະຄຣິດຄືພຣະເຈົ້າຂອງທຸກສິ່ງ—ຜູ້ທີ່
ຫວ່ານຄວາມສົກກະປົກຈະເກັບກ່ຽວແກບ
ຂອງມັນໃນລົມບ້າໝູ,ແລະຜູ້ທີ່ໝັ້ນໃຈໃນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ.
ປະມານ121ປີກ່ອນຄ.ສ.

7 1ແລະບັດນີ້,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

ຄືຫລັງຈາກກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ຢູ່ຢ່າງ
ສັນຕິສຸກຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາສາມປີ,ເພິ່ນ
ຈຶ່ງປາດຖະໜາຢາກຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນທີ່
ກ ຂຶ້ນໄປໃນແຜ່ນດິນລີໄຮ-ນີໄຟ,ຫລືວ່າຢູ່
ໃນເມືອງລີໄຮ-ນີໄຟ,ເພາະວ່າຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຍິນຂ່າວຄາວອັນໃດຈາກພວກ
ເຂົາເລີຍນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ພວກເຂົາໜີ
ຈາກຂ ເຊຣາເຮັມລາໄປ,ສະນັ້ນ,ຜູ້ຄົນ
ຂອງເພິ່ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເພິ່ນເມື່ອຍໃຈໃນ
ການລົບກວນຂອງພວກເຂົາ.
7 2ແລ ະ ເ ຫ ດກ ານ ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ໃຫ້ຊາຍສະກັນສິບຫົກ
ຄົນຂຶ້ນໄປຍັງແຜ່ນດິນລີໄຮ-ນີໄຟເພື່ອສືບ
ຖາມກ່ຽວກັບພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ.
7 3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ມື້ຕໍ່ມາພວກເຂົາເລີ່ມຂຶ້ນໄປໂດຍມີຄົນຜູ້
ໜຶ່ງຊື່ວ່າອ�ໂມນໄປນ�,ລາວເປັນຄົນແຂງ
ແຮງແລະມີພະລັງຊຶ່ງເປັນເຊື້ອສາຍຂອງ
ເຊຣາເຮັມລາ,ແລະລາວເປັນຫົວໜ້າຂອງ
ຄົນພວກນັ້ນ.
7 4ແລະບັດນີ້,ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຫົນທາງທີ່
ຈະໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເພື່ອຈະ
ຂຶ້ນໄປຫາແຜ່ນດິນລີໄຮ-ນີໄຟ;ສະນັ້ນ,
ພວກເຂົາຈຶ່ງຊັດເຊພະເນຈອນໄປໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານເປັນເວລາສີ່ສິບມື້ທີ່
ພວກເຂົາໄດ້ໄປແບບນັ້ນ.
7 5 ເວລາທີ່ພວກເຂົາໄປແບບນັ້ນຢູ່ເປັນ
ເວລາສີ່ສິບມື້ພວກເຂົາໄດ້ມາເຖິງເນີນພູ
ໜ່ວຍໜຶ່ງຊຶ່ງຢູ່ ທາງເໜືອຂອງແຜ່ນດິນ
ກ ໄຊລ�,ແລ້ວພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນ
ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
7 6ແລະອ�ໂມນໄດ້ພາພີ່ນ້ອງຜູ້ທີ່ມານ�
ລາວໄປນ�ສາມຄົນ,ແລະຊື່ຂອງພວກ
ເຂົາຄືອາມາລະໄຄ,ເຮເລັມ,ແລະເຮັມ,

 4ຂ1ນຟ1:4.
 7ກ2ກຣທ11:9.

7 1ກອມນ1:27–30.
 ຂອມນ1:13.

 5ກມຊຢ9:6,8,14.
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ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ລົງໄປຫາແຜ່ນດິນ
ກ ນີໄຟ.
7 7ແລະ ຈົ່ງເບິ່ງ, ພວກເຂົາໄດ້ພົບກັບ
ກະສັດຜູ້ປົກຄອງຜູ້ຄົນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີໄຟ,
ແລະໃນແຜ່ນດິນໄຊລ�;ແລະພວກເຂົາ
ຖືກທະຫານອາລັກຂາຂອງກະສັດລ້ອມ
ໄວ້,ແລະຖືກຈັບມັດສອກໄວ້ແລ້ວນ�ເອົາ
ໄປເຂົ້າຄຸກ.
7 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພວກເຂົາຢູ່ ໃນຄຸກໄດ້ສອງມື້ພວກເຂົາກໍ
ຖືກນ�ໄປຢູ່ຕໍ່ໜ້າກະສັດແລະເຊືອກມັດ
ພວກເຂົາໄດ້ຖືກແກ້ອອກ;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ຢືນຢູ່ ຕໍ່ໜ້າກະສັດແລະໄດ້ຮັບອະນຸ
ຍາດໃຫ້ຕອບຄ�ຖາມຊຶ່ງກະສັດຈະຖາມ
ພວກເຂົາ.
7 9ແລະ ເພິ່ນກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ເຮົາຄືກ ລິມໄຮ,ລູກຊາຍຂອງໂນອາ,
ຜູ້ ເປັນລູກຊາຍຂອງຊີນິບ,ຜູ້ຂຶ້ນມາຈາກ
ແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາເພື່ອຮັບເອົາແຜ່ນ
ດິນນີ້ ມາເປັນມູນມໍ ລະດົກຊຶ່ງເປັນແຜ່ນ
ດິນຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ,ແລະ
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນກະສັດໂດຍສຽງຂອງຜູ້
ຄົນ.
7 10 ແລະ ບັດນີ້, ເຮົາປາດຖະໜາຢາກ
ຮູ້ ວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກເຈົ້າຈຶ່ງ ບັ ງ
ອາດເຂົ້າມາໃກ້ກ�ແພງເມືອງຕອນທີ່ເຮົາ
ກັບທະຫານອາລັກຂາຂອງເຮົາຢູ່ນອກກ�
ແພງເມືອງ?
7 11 ແລະ ບັດນີ້ເຮົາຈະປ່ອຍໃຫ້ພວກ
ເຈົ້ າມີຊີວິດຢູ່ເພາະວ່າເຮົາຈະໄດ້ສອບ
ສວນພວກເຈົ້າ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຮົາກໍຄົງໃຫ້
ທະຫານຂອງເຮົາຂ້າພວກເຈົ້າເສຍແລ້ວ.
ພວກເຈົ້າຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເວົ້າ.
7 12 ແລະບັດນີ້,ອ�ໂມນເຫັນວ່າລາວໄດ້

ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເວົ້າແລ້ວ,ລາວຈຶ່ງອອກ
ໄປແລະກົ້ມຫົວລົງຕໍ່ໜ້າກະສັດ;ແລະ
ເວລາເງີຍໜ້າຂຶ້ນລາວກໍ ກ່າວວ່າ:ໂອ້
ກະສັດເອີຍຂ້ານ້ອຍຮູ້ສຶກຂອບພຣະໄທ
ຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງລົ້ນເຫລືອ
ທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່,ແລະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້
ເວົ້າແລະຂ້ານ້ອຍຈະພະຍາຍາມເວົ້າ
ດ້ວຍຄວາມອາດຫານ;
7 13 ເພາະວ່າຂ້ານ້ອຍໝັ້ນໃຈວ່າຖ້າຫາກ
ທ່ານຮູ້ຈັກຂ້ານ້ອຍທ່ານຄົງບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຂ້າ
ນ້ອຍຖືກມັດສອກຢູ່ແບບນີ້.ເພາະວ່າຂ້າ
ນ້ອຍຄືອ�ໂມນ,ແລະເປັນເຊື້ອສາຍຂອງ
ກ ເຊຣາເຮັມລາ,ແລະຂຶ້ນມາຈາກແຜ່ນດິນ
ເຊຣາເຮັມລາ,ເພື່ອສອບຖາມຄວາມສຸກ
ທຸກຂອງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາ,ຜູ້ຊຶ່ງຊີນິບ
ພາຂຶ້ນມາຈາກແຜ່ນດິນນັ້ນ.
7 14 ແລະບັດນີ້ ,  ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືຫລັງຈາກລິມໄຮໄດ້ຍິນຄ�ເວົ້າຂອງ
ອ�ໂມນແລ້ວ,ເພິ່ນກໍມີຄວາມຍິນດີຢ່າງ
ຍິ່ງ,ແລະເວົ້າວ່າ:ບັດນີ້,ເຮົາຮູ້ຈັກແນ່
ນອນແລ້ວວ່າພີ່ນ້ອງຂອງເຮົາຜູ້ຢູ່ໃນແຜ່ນ
ດິນເຊຣາເຮັມລາຍັງມີຊີວິດຢູ່.ແລະບັດນີ້
ເຮົາຈະປິຕິຍິນດີ;ແລະໃນມື້ອື່ນເຮົາຈະໃຫ້
ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາປິຕິຍິນດີນ�ອີກ.
7 15 ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາໄດ້ເປັນທາດຂອງ
ຊາວເລມັນ,ແລະຖືກເກັບກ ພາສີດ້ວຍ
ອັດຕາສູງເກີນກວ່າຈະທົນໄດ້.ແລະບັດນີ້,
ຈົ່ງເບິ່ງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາຈະປົດປ່ອຍ
ພວກເຮົາໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມເປັນທາດ
ແລະພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງຊາວເລມັນ,ພວກ
ເຮົາຈະເປັນທາດຂອງຊາວນີໄຟດີກວ່າຈະ
ເສຍຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ກະສັດຂອງຊາວເລມັນ.
7 16 ແລະບັດນີ້ກະສັດລິມໄຮໄດ້ສັ່ງທະ
ຫານອາລັກຂາຂອງເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ຜູກສອກ

 6ກ2ນຟ5:8.
 9ກມຊຢ11:1.

 13ກອມນ1:12–15.
 15ກມຊຢ19:15.
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ອ�ໂມນກັບພີ່ນ້ອງຂອງລາວອີກຕໍ່ໄປ,ແຕ່
ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພວກທະຫານໄປຫາເນີນພູຊຶ່ງ
ຢູ່ທາງເໜືອຂອງເມືອງໄຊລ�ເພື່ອນ�ເອົາ
ພີ່ນ້ອງຄົນອື່ນໆຂອງລາວເຂົ້າມາໃນເມືອງ
ເພື່ອຈະໄດ້ກິນດື່ມແລະພັກຜ່ອນຈາກ
ການເດີນທາງຂອງພວກເຂົາ;ເພາະພວກ
ເຂົາໄດ້ທົນທຸກທໍລະມານຫລາຍ;ພວກ
ເຂົາໄດ້ທົນກັບຄວາມຫິວ,ຄວາມກະຫາຍ,
ແລະອິດເມື່ອຍ.
7 17 ແລະບັດນີ້,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ໃນມື້ຕໍ່ມາຄືກະສັດລິມໄຮໄດ້ອອກປະກາດ
ໄປໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນທັງໝົດ,ເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ກ ພຣະ
ວິຫານເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນຄ�ເວົ້າຂອງ
ເພິ່ນ.
7 18 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ຄົນ ທັງຫລາຍໄດ້ມາເຕົ້າໂ ຮມກັນແລ້ວ
ເພິ່ນ ຈຶ່ງໄດ້ເວົ້າ ກັບພວກເຂົາ ຢ່າງຮອບ
ຄອບ,ມີຄວາມວ່າ:ໂອ້ພວກທ່ານຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຈົ່ງເງີຍໜ້າຂຶ້ນແລະສະ
ບາຍໃຈເຖີດ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາໃກ້ເຂົ້າ
ມາເຖິງແລ້ວຫລືມັນຍັງຢູ່ບໍ່ໄກເທົ່າໃດທີ່
ພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃຕ້ອ�ນາດຂອງສັດຕູ
ຂອງພວກເຮົາອີກຕໍ່ໄປ;ທັງໆທີ່ພວກເຮົາ
ດີ້ນຮົນຢ່າງບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນມາຫລາຍເທື່ອ
ແລ້ວ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຂ້າພະເຈົ້າຍັງ
ວາງໃຈວ່າພວກເຮົາຕ້ອງດີ້ນຮົນຕໍ່ໄປເພື່ອ
ຈະໄດ້ຮັບຜົນ.
7 19ສະນັ້ນ,ຈົ່ງເງີຍໜ້າຂຶ້ນເຖີດແລະປິ
ຕິຍິນດີແລະໝັ້ນໃຈໃນກ ພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງ
ໃນພຣະເຈົ້າອົງນັ້ນຜູ້ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ອັບຣາຮາມ,ແລະອີຊາກ,ແລະຢາໂຄບ,

ແລະພຣະເຈົ້າອົງນັ້ນແຫລະຜູ້ຂ ນ�ພາລູກ
ຫລານຂອງອິດສະຣາເອນອອກມາຈາກ
ແຜ່ນດິນເອຢິບ,ແລະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາ
ຍ່າງຜ່ານທະເລແດງເທິງແຜ່ນດິນແຫ້ງ
ໄປ,ແລະລ້ຽງພວກເຂົາດ້ວຍຄ ມານາເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະບໍ່ຕາຍຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານ;ແລະມີອີກຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງທີ່
ພຣະອົງໄດ້ເຮັດເພື່ອພວກເຂົາ.
7 20 ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ພຣະເຈົ້າອົງດຽວ
ກັນນັ້ນທີ່ໄດ້ນ�ພາບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຮົາ ກ ອອກຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມ
ແລະໄດ້ຮັກສາແລະປົກປ້ອງຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,
ເປັນເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າ
ກຽດຊັງຂອງພວກເຮົາພຣະອົງຈຶ່ງພາພວກ
ເຮົາມາຫາຄວາມເປັນທາດ.
7 21 ແລະທ່ານທັງຫລາຍເປັນພະຍານ
ໃນມື້ນີ້,ວ່າຊີນິບ,ຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນ
ກະສັດປົກຄອງຜູ້ຄົນພວກນີ້,ແລະໂດຍ
ທີ່ເພິ່ນກ ມີໃຈຈົດຈໍ່ຢ່າງແຮງກ້າທີ່ຈະໄດ້
ຮັບແຜ່ນດິນຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງເພິ່ນ
ມາເປັນມູນມໍລະດົກ,ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງຖືກ
ຫລອກລວງໂດຍເລ່ຫລ່ຽມແລະກົນອຸ
ບາຍຂອງກະສັດເລມັນໃຫ້ເຂົ້າເຮັດຂໍ້ຕົກ
ລົງກັບກະສັດຊີນິບ,ແລະຍອມໃຫ້ພາກ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜ່ນດິນຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງ
ກະສັດເລມັນຈົນກະທັ້ງເມືອງລີໄຮ-ນີໄຟ,
ແລະເມືອງໄຊລ�;ແລະແຜ່ນດິນອ້ອມ
ແອ້ມນັ້ນ—
7 22 ແລະທັງໝົດນີ້ກະສັດເລມັນໄດ້ເຮັດ
ໄປເພື່ອຈຸດປະສົງຢ່າງດຽວຄືກ ນ�ເອົາຜູ້
ຄົນພວກນີ້ມາຢູ່ພາຍໃຕ້ອ�ນາດຫລືມາ

 17ກ2ນຟ5:16.
 19ກອພຍ3:6;

1ນຟ19:10.
 ຂອພຍ12:40–41;

ແອວ36:28.
 ຄອພຍ16:15,35;

ຈບຊ11:7–8;
ຢຊ5:12.

 20ກ1ນຟ2:1–4.
 21ກມຊຢ9:1–3.
 22ກມຊຢ10:18.
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ເປັນທາດ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນເວລານີ້ພວກ
ເຮົາໄດ້ເສຍຊ່ວຍໃຫ້ກະສັດ ຂອງຊາວ
ເລມັນເປັນຈ�ນວນເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເຂົ້າສາລີ
ກັບເຂົ້າບາເລ,ແລະຈົນກະທັ້ງພືດພັນທັງ
ໝົດຂອງພວກເຮົາທຸກຊະນິດ,ແລະເຄິ່ງ
ໜຶ່ງຂອງຈ�ນວນສັດລ້ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ
ພວກເຮົາແລະຝູງສັດທີ່ໃຊ້ລາກແກ່ຂອງ
ພວກເຮົາ;ແລະກະສັດຂອງຊາວເລມັນໄດ້
ຮຽກຮ້ອງເອົາຈາກພວກເຮົາຈົນກະທັ້ງເຄິ່ງ
ໜຶ່ງຂອງສິ່ງຂອງທີ່ພວກເຮົາມີຫລືເປັນ
ເຈົ້າຂອງ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາກໍຈະຂ້າ
ພວກເຮົາຖິ້ມ.
7 23 ແລະບັດນີ້,ນີ້ບໍ່ແມ່ນເປັນສິ່ງເຫລືອ
ທີ່ຈະທົນໄດ້ບໍ?ແລະນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມທຸກ
ຢ່າງສາຫັດຂອງພວກເຮົາບໍ?ແລະບັດນີ້
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາບໍ່ມີເຫດຜົນອັນໃດທີ່ຈະ
ເປັນທຸກແບບນີ້ເລີຍ.
7 24 ແ ທ້ ຈິ ງແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບ
ພວກທ່ານວ່າມັນມີເຫດຜົນຫລາຍຢ່າງທີ່
ພວກເຮົາຈະເປັນທຸກຢູ່ໃນຂະນະນີ້;ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາຖືກຂ້າຕາຍ
ມາຫລາຍປານໃດແລ້ວແລະເລືອດຂອງ
ພວກເຂົາຫລັ່ງໄຫລໂດຍບໍ່ມີປະໂຫຍດ,
ແລະທັງໝົດນີ້ເປັນເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ສາມານ.
7 25 ເພາະຖ້າຫາກຜູ້ຄົນພວກນີ້ບໍ່ຕົກຢູ່
ໃນການລ່ວງລະເມີດແລ້ວພຣະເຈົ້າຈະບໍ່
ປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຊົ່ວອັນໃຫຍ່ຫລວງນີ້ເກີດ
ກັບພວກເຂົາດອກ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາ
ບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງ;ມີ
ແຕ່ຂັດແຍ້ງກັນຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາພວກ
ເຂົາ,ຈົນເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງຂ້າ
ຟັນກັນໃນບັນດາພັກພວກຕົນເອງ.

7 26 ແລະກ ສາດສະດາຜູ້ໜຶ່ງຂອງພຣະ
ເຈົ້າກໍຖືກພວກເຂົາຂ້າຕາຍໄປ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເພິ່ນເປັນຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າເລືອກໄວ້,
ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ບອກພວກເຂົາເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາ
ແລະທ�ນາຍຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງທີ່ຈະ
ມາເຖິງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົນກະທັ້ງການສະ
ເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ.
7 27 ເພາະຍ້ອນວ່າເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບພວກ
ເຂົາວ່າພຣະຄຣິດຄືກ ພຣະເຈົ້າ,ພຣະ
ບິດາຂອງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ,ແລະໄດ້ເວົ້າ
ວ່າພຣະອົງຈະຮັບເອົາຮູບລັກສະນະຂອງ
ມະນຸດແລະຈະເປັນຂ ຮູບລັກສະນະຕາມ
ທີ່ມະນຸດຖືກສ້າງຂຶ້ນແຕ່ຕອນຕົ້ນ;ຫລືອີກ
ຄ�ໜຶ່ງ,ເພິ່ນເວົ້າວ່າມະນຸດຖືກສ້າງຂຶ້ນ
ຕາມຮູບລັກສະນະຂອງຄ ພຣະເຈົ້າ,ແລະ
ວ່າພຣະເຈົ້າຈະສະເດັດລົງມາໃນບັນດາ
ລູກຫລານມະນຸດແລະຈະຮັບເອົາເນື້ອ
ໜັງແລະໂລຫິດຂອງມະນຸດ,ແລະຈະສະ
ເດັດອອກໄປຕາມຜືນແຜ່ນດິນໂລກ—
7 28 ແລະບັດນີ້ເປັນຍ້ອນເພິ່ນເວົ້າເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຂ້າເພິ່ນເສຍ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ກະທ�ຫລາຍສິ່ງຫລາຍ
ຢ່າງເພື່ອນ�ເອົາພຣະພິໂລດຂອງພຣະ
ເຈົ້າມາຫາພວກເຂົາ.ສະນັ້ນ,ມີຜູ້ໃດແດ່
ທີ່ແປກໃຈວ່າເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງຕົກຢູ່
ໃນຄວາມເປັນທາດ,ແລະທີ່ຖືກລົງໂທດ
ດ້ວຍຄວາມທຸກຢ່າງແສນສາຫັດແບບນີ້.
7 29 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ກ່າວວ່າ:ເຮົາຈະບໍ່ກ ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຄົນຂອງ
ເຮົາໃນວັນແຫ່ງການລ່ວງລະເມີດຂອງ
ພວກເຂົາ;ແຕ່ເຮົາຈະລ້ອມຮົ້ວເສັ້ນທາງ
ຂອງພວກເຂົາໄວ້ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ຈະ

 26ກມຊຢ17:12–20.
 27ກຄມພພຣະເຈົ້າ,

ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ.

 ຂປຖກ1:26–28;
ອທ3:14–17;
ຄພ20:17–18.

 ຄມຊຢ13:33–34;15:1–4.
 29ກ1ຊມອ12:15;

2ຂຄ24:20.
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ເລີນຮຸ່ງເຮືອງ;ແລະການກະທ�ຂອງພວກ
ເຂົາເຫລົ່ານີ້ຈະເປັນຄືກັນກັບຕໍທີ່ໃຫ້ພວກ
ເຂົາສະດຸດເພື່ອສ�ນຶກເຖິງ ໜ້າ ທີ່ຂອງ
ພວກເຂົາ.
7 30 ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ພຣະອົງກ່າວວ່າ:
ຖ້າຫາກຜູ້ຄົນຂອງເຮົາຫວ່ານກ ຄວາມສົກ
ກະປົກແລ້ວພວກເຂົາຈະຂ ເກັບກ່ຽວຂີ້
ແກບຂອງມັນໃນລົມບ້າໝູ;ແລະໝາກຜົນ
ຂອງມັນຈະເປັນຄືຢາພິດ.
7 31 ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງພຣະອົງກ່າວວ່າ:
ຖ້າຫາກຜູ້ ຄົນຂອງເຮົາຈະຫວ່ານຄວາມ
ສົກກະປົກຂອງພວກເຂົາແລະຈະເກັບ
ກ່ຽວມັນແລ້ວກ ລົມຕາເວັນອອກຈະນ�ເອົາ
ຄວາມພິນາດມາທັນທີ.
7 32 ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງຄ�ສັນຍາຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສ�ເລັດແລ້ວ,ແລະພວກ
ເຂົາຖືກລົງໂທດແລະເປັນທຸກແລ້ວ.
7 33 ແຕ່ຖ້າຫາກພວກທ່ານຈະກ ຫັນໜ້າ
ມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍຈຸດປະສົງເຕັມ
ທີ່ແຫ່ງໃຈ,ແລະວາງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ
ຂອງພວກທ່ານໃນພຣະອົງ,ແລະຮັບໃຊ້
ພຣະອົງດ້ວຍຄວາມພາກພຽນແຫ່ງຈິດ
ໃຈ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້,
ແລ້ວພຣະອົງຈະປົດປ່ອຍພວກທ່ານໃຫ້
ພົ້ນຈາກຄວາມເປັນທາດຕາມພຣະປະສົງ
ແລະຄວາມພໍພຣະໄທຂອງພຣະອົງ.

ບົດທີ8

ອ�ໂມນສິດສອນຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮ—ລາວ
ໄດ້ຮູ້ເຖິງແຜ່ນຈາລຶກຊາວສີ່ແຜ່ນຂອງຊາວ
ຢາເຣັດ—ບັນທຶກສະໄໝບູຮານສາມາດ
ແປໄດ້ໂດຍຜູ້ພະຍາກອນເທົ່ານັ້ນ—ບໍ່ມີ

ຂອງປະທານໃດເໜືອກວ່າຂອງປະທານ
ແຫ່ງການເປັນຜູ້ພະຍາກອນ.ປະມານ121
ປີກ່ອນຄ.ສ.

8 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກກະສັດລິມໄຮເວົ້າກັບຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ
ຈົບແລ້ວຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາ
ຫລາຍເລື່ອງແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຂຽນໄວ້ພຽງ
ເລັກໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນໃນໜັງສືເຫລັ້ມນີ້,ເພິ່ນ
ໄດ້ບອກຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ
ກ່ຽວກັບພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ.
8 2ແລະເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ອ�ໂມນຢືນຂຶ້ນຕໍ່ໜ້າ
ຝູງຊົນ,ແລະເລົ່າເລື່ອງທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ກັບພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົານັບຕັ້ງແຕ່ເວລາ
ທີ່ຊີນິບໜີຈາກແຜ່ນດິນນັ້ນຈົນເຖິງເວລາ
ທີ່ຕົວລາວເອງຂຶ້ນມາຈາກແຜ່ນດິນນັ້ນໃຫ້
ພວກເຂົາຟັງ.
8 3ແລະລາວໄດ້ເລົ່າໃຫ້ພວກເຂົາຟັງເຖິງ
ຄ�ສຸດທ້າຍຊຶ່ງກະສັດເບັນຢາມິນໄດ້ສິດ
ສອນຄົນພວກນັ້ນນ�ອີກ,ແລະໄດ້ອະທິ
ບາຍຂໍ້ຄວາມແກ່ຜູ້ຄົນຂອງກະສັດລິມໄຮ
ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຂໍ້ຄວາມ
ທັງໝົດທີ່ລາວໄດ້ເວົ້າໄປ.
8 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກລາວເຮັດທຸກສິ່ງ ນີ້ແລ້ວ,ກະສັດ
ລິມໄຮໄດ້ໃຫ້ຝູງຊົນເລີກລາກັນໄປ,ແລະ
ໃຫ້ທຸກຄົນກັບບ້ານເຮືອນຂອງໃຜລາວ.
8 5ແລະ  ເຫດ ການ ໄດ້ບັ ງເກີດຂຶ້ນຄື
ກະສັດລິມໄຮໄດ້ນ�ເອົາກ ແຜ່ນຈາລຶກມາ
ຢູ່ ຕໍ່ ໜ້າອ�ໂມນຊຶ່ງມີ ບັນທຶກຂອງຜູ້ ຄົນ
ຂອງເພິ່ນນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ພວກເຂົາໜີ
ມາຈາກແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາເພື່ອລາວ

 30ກຄມພສົກກະປົກ,
ຄວາມສົກກະປົກ.

 ຂຄລຕ6:7–8;

ຄພ6:33.
ຄມພເກັບກ່ຽວ.

 31ກຢມຢ18:17;

ມຊຢ12:6.
 33ກມມ9:6.
8 5ກມຊຢ9–22.
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ຈະໄດ້ອ່ານຂໍ້ຄວາມທີ່ບັນທຶກຢູ່ໃນນັ້ນ.
8 6ບັດນີ້,ທັນທີທີ່ອ�ໂມນໄດ້ອ່ານບັນທຶກ
ຈົບແລ້ວ,ກະສັດກໍຢາກຮູ້ ວ່າລາວຮູ້ ຈັກ
ແປຄວາມໝາຍຂອງພາສານັ້ນບໍ່ , ແລະ
ອ�ໂມນບອກເພິ່ນວ່າລາວແປບໍ່ໄດ້.
8 7ແລະກະສັດໄດ້ເວົ້າກັບລາວວ່າ:ໂດຍ
ທີ່ໂສກເສົ້າຫລາຍເພາະຄວາມທຸກຂອງ
ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຄົນຂອງ
ເຮົາສີ່ສິບສາມຄົນອອກເດີນທາງໄປໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເພື່ອອອກໄປຊອກ
ຫາແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ,ເພື່ອພວກເຮົາ
ຈະໄດ້ວິງວອນພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາໃຫ້ມາ
ປົດປ່ອຍພວກເຮົາອອກຈາກຄວາມເປັນ
ທາດນີ້.
8 8ແລະພວກເຂົາໄດ້ຫລົງທາງຢູ່ໃນຖິ່ນ
ແຫ້ ງ ແລ້ງກັນດານເປັນ ເວລາ ຫລາຍມື້ ,
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາຍັງມີຄວາມ
ພາກພຽນ,ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ພົບພໍ້ແຜ່ນ
ດິນເຊຣາເຮັມລາເລີຍແຕ່ໄດ້ກັບຄືນມາ
ຫາແຜ່ນດິນນີ້,ໂດຍທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປໃນ
ແຜ່ນດິນແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ລະຫວ່າງແມ່ນ�ຫລາຍ
ສາຍ,ຄົ້ນພົບແຜ່ນດິນແຫ່ງໜຶ່ງຊຶ່ງເຕັມ
ໄປດ້ວຍຊາກກະດູກຄົນ,ແລະສັດ,ແລະ
ເຕັມໄປດ້ວຍຊາກເຮືອນຊານທຸກຊະນິດທີ່
ເພພັງນ�ອີກ,ຄົ້ນພົບແຜ່ນດິນແຫ່ງໜຶ່ງທີ່
ເຄີຍມີຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍອາ
ໄສຢູ່ດັ່ງຝູງຊົນຂອງອິດສະຣາເອນ.
8 9ແລະເພື່ອໃຫ້ເປັນປະຈັກພະຍານເຖິງ
ເລື່ອງນີ້ວ່າມັນເປັນຄວາມຈິງພວກເຂົາໄດ້
ນ�ເອົາແຜ່ນຈາລຶກກ ຊາວສີ່ແຜ່ນຊຶ່ງເຕັມ
ໄປດ້ວຍຕົວອັກຂະລະມານ�,ແລະມັນ
ເຮັດດ້ວຍຄ�ສົດ.
8 10 ແ ລ ະ ຈົ່ງເບິ່ງ, ພວກເຂົາໄດ້ເອົາ
ກ ແຜ່ນປົກເອິກມານ�ອີກ,ມັນໃຫຍ່ແລະ

ເຮັດດ້ວຍຂ ທອງເຫລືອງ,ແລະທອງແດງ,
ແລະຢູ່ໃນສະພາບດີ.
8 11 ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ນ�
ເອົາດາບທີ່ບໍ່ມີດ້າມ,ແລະໃບຂອງມັນເຂົ້າ
ຂີ້ໝ້ຽງມານ�,ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດເລີຍໃນແຜ່ນ
ດິນທີ່ສາມາດແປພາສາທີ່ຖືກສະຫລັກໄວ້
ໃນແຜ່ນຈາລຶກນັ້ນ.ສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງເວົ້າກັບ
ເຈົ້າວ່າ:ເຈົ້າແປມັນໄດ້ບໍ?
8 12 ແລະເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າອີກວ່າ:ເຈົ້າ
ຮູ້ຈັກຜູ້ໃດບໍທີ່ແປໄດ້?ເພາະວ່າເຮົາປາດ
ຖະໜາທີ່ຈະໃຫ້ແປບັນທຶກນີ້ເປັນພາສາ
ຂອງພວກເຮົາ;ເພາະບາງທີມັນອາດຈະ
ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພວກເຮົາເຖິງຄົນສ່ວນໜຶ່ງ
ທີ່ເຫລືອຢູ່ຈາກພວກທີ່ຖືກທ�ລາຍໄປ,ຊຶ່ງ
ເປັນທີ່ມາຂອງບັນທຶກເຫລົ່ານີ້;ຫລືບາງທີ
ມັນອາດຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພວກເຮົາເຖິງ
ການທ�ລາຍຂອງຄົນພວກນີ້;ແລະເຮົາ
ປາດຖະໜາຢາກຮູ້ຈັກເຫດຜົນແຫ່ງຄວາມ
ພິນາດຂອງພວກເຂົາ.
8 13ບັດນີ້ອ�ໂມນກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:ໂອ້
ກະສັດເອີຍຂ້ານ້ອຍບອກທ່ານໄດ້ຢ່າງແນ່
ນອນເພາະຂ້ານ້ອຍຮູ້ຈັກຊາຍຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຈະ
ກ ແປບັນທຶກນີ້ໄດ້,ເພາະຄວາມຮູ້ທີ່ເພິ່ນມີ;
ເພິ່ນສາມາດແປບັນທຶກຂອງສະໄໝບູຮານ
ນີ້ໄດ້ທັງໝົດ;ແລະສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແມ່ນຂອງ
ປະທານຈາກພຣະເຈົ້າ.ແລະມັນເອີ້ນວ່າ
ຂ ສິ່ງແປຄວາມໝາຍແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດສາ
ມາດສ່ອງເບິ່ງໃນນັ້ນໄດ້ນອກຈາກຈະໄດ້
ຮັບພຣະບັນຊາເສຍກ່ອນ,ຖ້າຜູ້ໃດສ່ອງ
ເບິ່ງໂດຍການລ່ວງລະເມີດຜູ້ນັ້ນຈະຕ້ອງ
ຕາຍ.ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຮັບບັນຊາໃຫ້
ສ່ອງເບິ່ງກໍເອີ້ນຜູ້ນັ້ນວ່າຄ ຜູ້ພະຍາກອນ.
8 14 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ກະສັດຂອງຜູ້ຄົນຊຶ່ງຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ

 9ກອທ1:1–2.
 10ກອທ15:15.

 ຂອທ10:23.
 13ກມຊຢ28:10–17.

 ຂຄມພອຸລີມແລະທຸມມີມ.
 ຄຄມພຜູ້ພະຍາກອນ.
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ບັນຊາໃຫ້ເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້,ແລະເປັນຜູ້ທີ່
ມີຂອງປະທານອັນສູງສົ່ງຈາກພຣະເຈົ້າ.
8 15 ແລະກະສັດເວົ້າວ່າຜູ້ພະຍາກອນ
ນັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າສາດສະດາ.
8 16 ແລະອ�ໂມນເວົ້າວ່າຜູ້ພະຍາກອນ
ເປັນຜູ້ເປີດເຜີຍແລະເປັນສາດສະດານ�
ອີກ;ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະມີຂອງປະທານທີ່
ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່ານີ້ໄດ້ເວັ້ນເສຍແຕ່ເຂົາຈະມີ
ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະມີ
ໄດ້;ເຖິງປານນັ້ນມະນຸດອາດມີອ�ນາດອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ເຂົາ.
8 17 ແຕ່ຜູ້ພະຍາກອນຈະຮູ້ຈັກເຖິງສິ່ງທີ່
ຜ່ານມາແລະເຖິງສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງນ�ອີກ,
ແລະໂດຍຜ່ານສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນທຸກສິ່ງຈະຖືກ
ສະແດງໃຫ້ປະຈັກ,ຫລືທີ່ຈິງແລ້ວສິ່ງລີ້
ລັບຈະຖືກສະແດງໃຫ້ປະຈັກ,ແລະສິ່ງທີ່
ຊ້ອນຢູ່ກໍຈະມາຢູ່ໃນບ່ອນແຈ້ງ,ແລະສິ່ງທີ່
ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກໍຈະຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້
ຈັກໂດຍຜ່ານສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ,ແລະສິ່ງທີ່ຈະ
ຮູ້ຈັກບໍ່ໄດ້ບໍ່ວ່າໃນທາງໃດໂດຍຜ່ານສິ່ງ
ເຫລົ່ານັ້ນກໍຈະເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກນ�.
8 18ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຫາວິທີໄວ້ດັ່ງນີ້ເພື່ອ
ມະນຸດຈະໄດ້ເຮັດການອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະ
ສິ່ງມະຫັດສະຈັນດ້ວຍສັດທາ;ສະນັ້ນເຂົາ
ຈຶ່ງກັບເປັນປະໂຫຍດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຕໍ່ເພື່ອນ
ມະນຸດດ້ວຍກັນ.
8 19 ແລະບັດນີ້ເມື່ອອ�ໂມນເວົ້າຂໍ້ຄວາມ
ຈົບລົງແລ້ວກະສັດກໍປິຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງ
ແລະຖວາຍຄວາມຂອບພຣະຄຸນແດ່ພຣະ
ເຈົ້າ,ໂດຍກ່າວວ່າ:ຄວາມລຶກລັບກ ອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່ມີຢູ່ ໃນແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ຢ່າງ
ບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ,ແລະສິ່ງແປຄວາມໝາຍ
ເຫລົ່ານີ້ຖືກຕຽມໄວ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງທີ່ຈະ
ເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບເຊັ່ນນີ້ທັງໝົດຕໍ່ລູກ

ຫລານມະນຸດຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ.
8 20 ໂອ້ວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໜ້າອັດສະຈັນໃຈພຽງໃດ,ແລະພຣະອົງ
ທົນກັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງມານານພຽງໃດ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລູກຫລານມະນຸດຕາບອດ
ແລະຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈພຽງໃດ;ເພາະ
ພວກເຂົາບໍ່ສະແຫວງຫາປັນຍາແລະບໍ່
ປາດຖະໜາໃຫ້ກ ປັນຍາຄວບຄຸມພວກເຂົາ
ເລີຍ!
8 21 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາເປັນຄືກັນກັບ
ຝູງແກະປ່າຊຶ່ງໜີຈາກຜູ້ລ້ຽງ,ແລະກະຈັດ
ກະຈາຍໄປ,ແລະສັດໃນປ່າໄລ່ກິນ.

ບັນທຶກຂອງຊີນິບ—ເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ຄົນ
ຂອງລາວນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ພວກເຂົາໜີ
ຈາກແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາມາຈົນເຖິງ
ເວລາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍໃຫ້
ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງຊາວເລມັນ.

ມີຢູ່ໃນບົດທີ9ຈົນເຖິງບົດທີ22.

ບົດທີ9

ຊີ ນິບນ�ພາຄົນກຸ່ມໜຶ່ງອອກຈາກເຊຣາ
ເຮັມລາເພື່ອໄປຍຶດເອົາແຜ່ນດິນລີໄຮ-
ນີໄຟ—ກະສັດຊາວເລມັນອະນຸຍາດໃຫ້
ພວກເຂົາເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນອັນເປັນ
ມູນມໍລະດົກ—ມັນໄດ້ມີສົງຄາມລະຫວ່າງ
ຊາວເລມັນກັບຜູ້ຄົນຂອງຊີນິບ.ປະມານ
200–187ປີກ່ອນຄ.ສ.

9 1ຂ້ າພະເຈົ້າຊີນິບໂດຍທີ່ໄດ້ຮັບການ
ສິດສອນໃນພາສາທັງໝົດຂອງຊາວນີໄຟ,
ແລະມີຄວາມຮູ້ເຖິງກ ແຜ່ນດິນນີໄຟ,ຫລື

 19ກອທ3:21–28;4:4–5.
 20ກສພສ9:1;

ມທ11:19.
9 1ກ2ນຟ5:5–8;

ອມນ1:12.
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ແຜ່ນດິນຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ
ຂອງບັນພະບຸ ລຸດຂອງພວກ ເຮົາ, ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກສົ່ງມາໃຫ້ ເປັນຜູ້ສອດ
ແນມເພື່ອຈະໄດ້ສືບເບິ່ງກອງທັບຂອງຊາວ
ເລມັນ,ເພື່ອວ່າກອງທັບຂອງພວກເຮົາຈະ
ໄດ້ມາໂຈມຕີແລະທ�ລາຍພວກເຂົາ—
ແຕ່ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າມາເຫັນສິ່ງທີດີໃນບັນ
ດາພວກເຂົາແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ປາດຖະ
ໜາທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຂົາຖືກທ�ລາຍເລີຍ.
9 2ສະນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັບ
ພວກພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານ,ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາກ
ໃຫ້ຫົວໜ້າຂອງພວກເຮົາເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ
ກັບພວກເຂົາ;ແຕ່ວ່າເພິ່ນເປັນຄົນເຄັ່ງຄັດ
ແລະກະຫາຍເລືອດຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ປະຫານ
ຂ້າພະເຈົ້າເສຍ;ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືກຊ່ວຍ
ຊີວິດໄວ້ໂດຍມີການນອງເລືອດຢ່າງໜັກ;
ແລະມີການຕໍ່ສູ້ ກັນລະຫວ່າງພໍ່ກັບພໍ່,
ແລະອ້າຍກັບອ້າຍ,ນ້ອງກັບນ້ອງ,ຈົນວ່າ
ກອງທັບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາຖືກທ�
ລາຍໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;ແລະພວກ
ທີ່ເຫລືອຕາຍກໍໄດ້ກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນ
ເຊຣາເຮັມລາເພື່ອເລົ່າເລື່ອງໃຫ້ເມຍຂອງ
ເຂົາແລະລູກຂອງເຂົາຟັງ.
9 3ແລະເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ໂດຍທີ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າມີຄວາມຕັ້ງໃຈເກີນໄປທີ່ຈະໄດ້ຮັບ
ແຜ່ນດິນຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ
ມາເປັນມູນມໍລະດົກ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮວບ
ຮວມຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຜູ້
ທີ່ປາດຖະໜາທີ່ຈະຂຶ້ນໄປເປັນເຈົ້າຂອງ
ແຜ່ນດິນ;ແລະໄດ້ເລີ່ມອອກເດີນທາງໄປ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານອີກເພື່ອຂຶ້ນໄປ
ຫາແຜ່ນດິນນັ້ນ;ແຕ່ພວກເຮົາຖືກລົງໂທດ
ດ້ວຍຄວາມອຶດຢາກແລະຄວາມທຸກຢ່າງ
ແສນສາຫັດ;ເພາະວ່າພວກເຮົາລະນຶກ
ເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ

ພວກເຮົາຊ້າເກີນໄປ.
9 4 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຫລັງຈາກພວກ
ເຮົາໄດ້ຊັດເຊພະເນຈອນຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານເປັນເວລາຫລາຍມື້ພວກ
ເຮົາໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂຶ້ນຊຶ່ງເປັນບ່ອນພີ່
ນ້ອງຂອງພວກເຮົາຖືກຂ້າຕາຍ,ຊຶ່ງຢູ່ໃກ້
ກັບແຜ່ນດິນຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຮົາ.
9 5ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ພາສີ່ຄົນເຂົ້າໄປໃນເມືອງອີກ,
ເຂົ້າໄປຫາກະສັດ,ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້
ຮູ້ໃຈຂອງກະສັດ,ແລະເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ໄດ້ຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຄົນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ເຂົ້າໄປເປັນເຈົ້າຂອງ
ແຜ່ນດິນໂດຍສັນຕິຫລືບໍ່.
9 6ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ້ອນວອນກະສັດ,
ແລະເພິ່ນໄດ້ເຮັດພັນທະສັນຍາກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າວ່າຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງ
ແຜ່ນດິນລີໄຮ-ນີໄຟ,ແລະແຜ່ນດິນໄຊລ�
ໄດ້.
9 7ແລະ ເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ
ອອກຈາກແຜ່ນດິນນັ້ນໄປ,ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າກັບຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໄປ
ໃນແຜ່ນດິນນັ້ນເພື່ອເປັນເຈົ້າຂອງ.
9 8ແລະພວກເຮົາເລີ່ມສ້າງອາຄານແລະ
ສ້ອມແຊມກ�ແພງເມືອງ,ແທ້ ຈິງແລ້ວ,
ແມ່ນກ�ແພງເມືອງລີໄຮ-ນີໄຟ,ແລະກ�
ແພງເມືອງໄຊລ�.
9 9ແລະພວກເຮົາເລີ່ມໄຖດິນ, ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເພື່ອປູກເມັດພືດພັນທຸກຊະນິດ,ມີ
ເມັດເຂົ້າສາລີ,ແລະເຂົ້າຫວີດ,ແລະເຂົ້າ
ບາເລ,ແລະນີ ອາດ,ແລະຊີອ�,ແລະ
ແນວໝາກໄມ້ຫລາຍຊະນິດ;ແລະພວກ
ເຮົາເລີ່ມມີຄົນເພີ່ມທະວີຂຶ້ນແລະໄດ້ຮຸ່ງ
ເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນັ້ນ.
9 10ບັດນີ້ມັນເປັນເລ່ຫລ່ຽມແລະກົນອຸ
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ບາຍຂອງກະສັດເລມັນທີ່ຈະ ກ ເອົາຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄປເປັນທາດ,ທີ່ເພິ່ນໄດ້
ຍອມເສຍແຜ່ນດິນໃຫ້ພວກເຮົາເປັນເຈົ້າ
ຂອງ.
9 11ສະນັ້ນ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື,
ຫລັງ ຈາກພວກເຮົາໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນແຜ່ນ
ດິນນັ້ນເປັນເວລາສິບສອງປີກະສັດເລມັນ
ເລີ່ມບໍ່ສະບາຍໃຈຂຶ້ນ,ຢາ້ນວ່າໂດຍວິທີໃດ
ວິທີໜຶ່ງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະເຂັ້ມແຂງ
ຫລາຍຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນ,ແລະວ່າພວກເຂົາ
ຈະບໍ່ສາມາດຊະນະແລະນ�ເອົາພວກ
ເຮົາໄປເປັນທາດໄດ້.
9 12 ເ ພ າ ະພວກເຂົາເປັນຄົນ ກ ຂີ້ຄ້ານ
ແລະນັບຖືຮູບບູຊາ;ສະນັ້ນ,ພວກເຂົາ
ຈຶ່ງປາດຖະໜາທີ່ຈະເອົາພວກເຮົາໄປເປັນ
ທາດເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ອີ່ມໜ�ສ�ລານ
ດ້ວຍແຮງງານຈາກມືຂອງພວກເຮົາ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ລ້ຽງສະ
ຫລອງກັນດ້ວຍຝູງສັດຢູ່ໃນທົ່ງຂອງພວກ
ເຮົາ.
9 13ສະນັ້ນ, ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກະສັດເລມັນເລີ່ມຍຸຍົງຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນໃຫ້
ຜິດຖຽງກັບຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ສະນັ້ນ
ສົງຄາມແລະການຂັດແຍ້ງຈຶ່ງເລີ່ມຂຶ້ນໃນ
ແຜ່ນດິນ.
9 14 ເພາະໃນປີທີສິບສາມແຫ່ງການປົກ
ຄອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃນແຜ່ນດິນນີໄຟ,
ຫ່າງອອກໄປທາງໃຕ້ຂອງແຜ່ນດິນໄຊລ�,
ເວລາທີ່ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ�ລັງຕັກນ�
ແລະໃຫ້ອາຫານແກ່ຝູງສັດ,ແລະກ�ລັງ
ໄຖດິນຂອງພວກເຂົາຢູ່ນັ້ນ,ທະຫານຊາວ
ເລມັນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄດ້ມາ
ໂຈມຕີ,ແລະເລີ່ມຕົ້ນຂ້າພວກເຂົາ,ແລະ
ຍຶດເອົາຝູງສັດແລະເຂົ້າສາລີຢູ່ໃນທົ່ງ

ຂອງພວກເຂົາໄປ.
9 15 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຈັບຈຶ່ງປົບໜີເຂົ້າ
ໄປໃນເມືອງນີໄຟ,ແລະຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍ
ເຫລືອຈາກຂ້າພະເຈົ້າ.
9 16 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ມອບອາວຸດໃຫ້ພວກເຂົາ,ຊຶ່ງມີ
ຄັນທະນູ,ແລະລູກທະນູ,ດາບ,ແລະດາບ
ສອງຄົມ,ແລະໄມ້ຄ້ອນໜ້ານ່ອງ,ແລະ
ກະຖຸນ,ແລະອາວຸດທຸກຊະນິດທີ່ພວກເຮົາ
ໄດ້ປະດິດຂຶ້ນມາ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມ
ດ້ວຍຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອອກໄປຕໍ່ສູ້
ກັບຊາວເລມັນ.
9 17 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂດຍໄດ້ຮັບກ�ລັງຈາກ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ອອກໄປ
ຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນ;ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ແລະຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮ້ອງທູນຕໍ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍສຸດກ�ລັງຂໍໃຫ້ພຣະ
ອົງປົດປ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມື
ຂອງສັດຕູ,ເພາະວ່າພວກເຮົາໄດ້ຖືກປຸກ
ໃຫ້ຕື່ນຂຶ້ນຫາຄວາມຊົງຈ�ເຖິງການປົດ
ປ່ອຍບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ.
9 18 ແລະພຣະເຈົ້າ ກ ໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງ
ຂອງພວກເຮົາ;ແລະໄດ້ຕອບຄ�ອະທິ
ຖານຂອງພວກເຮົາ;ແລະພວກເຮົາໄດ້
ອອກໄປດ້ວຍພະລັງຂອງພຣະອົງ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກເຮົາໄດ້ອອກໄປສູ້ຮົບກັບຊາວ
ເລມັນ,ແລະພາຍໃນມື້ໜຶ່ງຄືນໜຶ່ງ,ພວກ
ເຮົາໄດ້ຂ້າພວກເຂົາຕາຍສາມພັນສີ່ສິບ
ສາມຄົນ;ພວກເຮົາໄດ້ຂ້າຕໍ່ໄປຈົນໄດ້ຂັບ
ໄລ່ພວກເຂົາໜີອອກຈາກແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຮົາ.
9 19 ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ, ຕົວຂ້າພະເຈົ້າ
ເອງ,ໄດ້ຊ່ວຍຝັງສົບພວກເຂົາດ້ວຍມືຂອງ

 10ກມຊຢ7:21–22.
 12ກອນ1:20.

ຄມພການນັບຖືຮູບບູຊາ.
 18ກມຊຢ29:20.
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ຂ້າພະເຈົ້າ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເປັນການໂສກ
ເສົ້າແລະຄ�ຄວນຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງຕໍ່ພວກ
ເຮົາເພາະພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາສອງຮ້ອຍ
ເຈັດສິບເກົ້າຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນການສູ້
ຮົບນັ້ນ.

ບົດທີ10

ກະສັດເລມັນໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ—ຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນເປັນຄົນປ່າ ເຖື່ອນແລະໂຫດຮ້າຍ
ແລະເຊື່ອຖືໃນປະເພນີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ—ຊີ
ນິບກັບຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນເດັ່ນກວ່າພວກເຂົາ.
ປະມານ187–160ປີກ່ອນຄ.ສ.

10 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຮົາໄດ້ເລີ່ມສະຖາປະນາລາຊາອານາຈັກ
ຂຶ້ນແລະພວກເຮົາເລີ່ມເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນ
ດິນຢ່າງສັນຕິສຸກອີກ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້
ສ້າງອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມຂຶ້ນຫລາຍຊະນິດ,
ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ມີອາວຸດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນ
ເພື່ອຕໍ່ສູ້ໃນເວລາທີ່ຊາວເລມັນຂຶ້ນມາກໍ່ສົງ
ຄາມກັບຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
10 2ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈັດຍາມໄວ້ຮອບ
ແຜ່ນດິນເພື່ອຊາວເລມັນຈະບໍ່ໄດ້ມາໂຈມ
ຕີແລະມາທ�ລາຍພວກເຮົາໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກ
ຕົວ;ແລະໃນວິທີນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ປ້ອງ
ກັນຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະຝູງສັດລ້ຽງ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະຮັກສາມັນໄວ້ບໍ່ໃຫ້
ຕົກໄປຢູ່ໃນກ�ມືຂອງສັດຕູຂອງພວກເຮົາ.
10 3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຮົາໄດ້ແຜ່ນດິນຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຮົາມາເປັນມູນມໍລະດົກຢູ່ຫລາຍປີ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນເວລາເຖິງຊາວສອງປີ.
10 4ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ພວກຜູ້ຊາຍໄຖ
ດິນ,ແລະປູກກ ພືດພັນແລະແນວໝາກ

ໄມ້ທຸກຊະນິດ.
10 5ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ພວກຜູ້ຍິງເຂັນ
ຝ້າຍແລະເຮັດວຽກຢ່າງດຸໝັ່ນ,ແລະຕ�
ຜ້າລີນິນຢ່າງດີທຸກຊະນິດ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ຕ�
ກ ຜ້າທຸກຊະນິດເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຫຸ້ມ
ຫໍ່ຄວາມເປືອຍເປົ່າຂອງພວກເຮາົ;ແລະ
ພວກເຮົາໄດ້ຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ—
ແລະພວກເຮາົໄດ້ມີສັນຕິສຸກຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ນັ້ນຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາຊາວສອງປີ.
10 6ແລະ  ເຫດ ການ ໄດ້ ບັ ງ ເ ກີດຂຶ້ນຄື
ກະສັດກ ເລມັນໄດ້ສິ້ນຊີວິດ,ແລະລູກຊາຍ
ຂອງເພິ່ນໄດ້ຂຶ້ນປົກຄອງແທນ.ແລະເພິ່ນ
ເລີ່ມຍຸຍົງຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນໃຫ້ເກີດມີການ
ກະບົດຂຶ້ນຕໍ່ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ສະນັ້ນ
ພວກເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມຕຽມການສູ້ຮົບແລະຂຶ້ນ
ມາຕໍ່ສູ້ກັບຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
10 7ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງພວກນັກສືບສອດ
ແນມຂອງຂ້າພະເຈົ້າອອກໄປຮອບແຜ່ນ
ດິນກ ເຊັມລອນ,ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮູ້
ການຕຽມພ້ອມຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະໄດ້ປ້ອງກັນຕ້ານທານພວກເຂົາ,
ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ມາໂຈມຕີແລະທ�
ລາຍຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
10 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາຍົກທັບຂຶ້ນມາທາງເໜືອຂອງແຜ່ນດິນ
ໄຊລ�,ດ້ວຍກອງທະຫານເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍປະກອບດ້ວຍກ ອາວຸດ,ຂ ທະ
ນູ,ແລະລູກທະນູ,ແລະດາບ,ແລະດາບ
ສອງຄົມ,ແລະກ້ອນຫີນ,ແລະກະຖຸນ;
ແລະພວກເຂົາແຖຫົວແລະເປືອຍກາຍມີ
ແຕ່ແຜ່ນໜັງຄຽນແອວຂອງພວກເຂົາເທົ່າ
ນັ້ນ.
10 9ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຊື່ອງພວກຜູ້ຍິງກັບເດັກນ້ອຍ

104ກມຊຢ9:9.
 5ກແອວ1:29.

 6ກມຊຢ9:10–11;24:3.
 7ກມຊຢ11:12.

 8ກຈຣ1:8.
 ຂແອວ3:4–5.
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ຂອງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມອບອາ
ວຸດໃຫ້ພວກຜູ້ຊາຍແກ່ແລະຊາຍສະກັນ,
ແລະທັງໝົດທີ່ສາມາດໃຊ້ອາວຸດໄດ້ໃຫ້
ມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອໄປຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນ;
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຊັ້ນແກ່ເຂົາ,ແຕ່ລະ
ຄົນຕາມອາຍຸຂອງໃຜລາວ.
10 10 ແລະ  ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ຂຶ້ນໄປຕໍ່ສູ້ ກັບຊາວເລມັນ;
ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຖິງວ່າຈະມີອາຍຸຫລາຍ
ແລ້ວ, ແຕ່ ກໍ ຍັງ ໄດ້ ຂຶ້ນໄປຕໍ່ສູ້ກັບຊາວ
ເລມັນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ຂຶ້ນໄປຕໍ່ສູ້ດ້ວຍກ ພະລັງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
10 11ບັດນີ້,ຊາວເລມັນບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງກ່ຽວ
ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເລີຍ,ຫລືບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງ
ກ່ຽວກັບພະລັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເລີຍ,
ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງອາໄສແຕ່ກ�ລັງຂອງ
ຕົນເອງ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາກໍ
ແຂງແຮງຕາມກ�ລັງຂອງມະນຸດ.
10 12ພວກເຂົາເປັນຄົນກ ປ່າເຖື່ອນ,ໂຫດ
ຮ້າຍແລະກະຫາຍເລືອດ,ເຊື່ອຖືໃນຂ ຮີດ
ຄອງປະເພນີຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຂົາຄືແນວນີ້—ພວກເຂົາຖືກໄລ່ອອກຈາກ
ແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ,ແລະຖືກ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ແລະຖືກໃສ່ຮ້າຍ
ປ້າຍສີເວລາທີ່ຂ້າມນ�ທະເລນ�ອີກ;
10 13 ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ວ່າພວກເຂົາຖືກ
ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີເວລາທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຊຶ່ງ
ເປັນມູນມໍລະດົກແຫ່ງກ ທ�ອິດຂອງພວກ

ເຂົາ,ຫລັງຈາກຂ້າມນ�ທະເລມາແລ້ວ,
ແລະທັງໝົດນີ້ເປັນເພາະນີໄຟເປັນຄົນຊື່
ສັດກວ່າໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ—ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງເປັນຄົນ
ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂ ໂປດປານແລະພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຍິນຄ�ອະທິຖານຂອງເພິ່ນ
ແລະຕອບເພິ່ນ,ແລະເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ນ�ພາ
ການເດີນທາງຂອງພວກເຂົາໄປໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
10 14 ແລະພວກອ້າຍຂອງເພິ່ນຮ້າຍໃຫ້
ເພິ່ນເພາະພວກເຂົາບໍ່ກ ເຂົ້າໃຈວິທີການ
ຂອງພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ ;ແລະພວກເຂົາ
ຂ ຮ້າຍໃຫ້ເພິ່ນເວລາທີ່ຢູ່ໃນຜືນນ�ເພາະ
ພວກເຂົາເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງຕໍ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ.
10 15 ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ພວກເຂົາຮ້າຍໃຫ້
ເພິ່ນໃນເວລາມາເຖິງແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນ
ຍາ,ພວກເຂົາຫາວ່າເພິ່ນໄດ້ເອົາອ�ນາດ
ກ ປົກຄອງຜູ້ຄົນໄປຈາກມືຂອງພວກເຂົາ;
ແລະພວກເຂົາພະຍາຍາມທີ່ຈະຂ້າເພິ່ນ
ເສຍ.
10 16 ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ຮ້າຍ
ໃຫ້ເພິ່ນເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້ອອກໄປໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານຕາມທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ບັນຊາເພິ່ນ,ແລະນ�ເອົາກ ແຜ່ນຈາລຶກ
ຊຶ່ງມີຂຽນໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງ
ໄປນ�,ເພາະພວກເຂົາກ່າວວ່າເພິ່ນຂ ລັກ
ແຜ່ນຈາລຶກຂອງພວກເຂົາໄປ.
10 17 ແລ ະ  ພ ວກ ເຂົ າໄດ້ສິດສອນລູກ
ຫລານຂອງພວກເຂົາໃຫ້ກຽດຊັງຊາວນີໄຟ
ແນວນັ້ນ,ແລະໃຫ້ຂ້າ,ໃຫ້ລັກແລະໃຫ້
ປຸ້ນພວກເຂົາ,ແລະເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ເຮັດ

 10ກຄມພໄວ້ວາງໃຈ,
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.
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ໄດ້ເພື່ອທ�ລາຍພວກເຂົາ;ສະນັ້ນ,ຊາວ
ເລມັນຈຶ່ງມີຄວາມກຽດຊັງອັນບໍ່ມີວັນສິ້ນ
ສຸດຕໍ່ລູກຫລານຂອງນີໄຟ.
10 18 ເພາະດ້ວຍເຫດນີ້ກະສັດເລມັນຈຶ່ງ
ຫລອກລວງຂ້າ ພະເຈົ້າ ດ້ວຍເລ່ ຫລ່ຽມ
ແລະກົນອຸບາຍຂີ້ຕົວະຂອງເພິ່ນ,ແລະ
ເຮັດຄ�ໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈົບງາມ,ເພື່ອໃຫ້ຂ້າ
ພະເຈົ້ານ�ເອົາຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຂຶ້ນ
ມາຫາແຜ່ນດິນນີ້,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ທ�
ລາຍພວກເຮົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຮາົໄດ້
ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້
ມາຫລາຍປີແລ້ວ.
10 19 ແລະບັດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຊີນິບຫລັງ
ຈາກເລົ່າເລື່ອງທັງໝົດກ່ຽວກັບຊາວເລມັນ
ໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຟັງແລ້ວ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ຊຸກຍູ້ຈິດໃຈພວກເຂົາໃຫ້ໄປສູ້ຮົບ
ດ້ວຍພະລັງຂອງພວກເຂົາໂດຍໄວ້ວາງໃຈ
ໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ສະນັ້ນ,ພວກເຮົາຈຶ່ງ
ໄດ້ໄປຕໍ່ສູ້ກັບພວກເຂົາໜ້າຕໍ່ໜ້າ.
10 20 ແລະເຫດການໄດ້ ບັ ງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ຂັບໄລ່ພວກເຂົາອອກຈາກ
ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຮົາ;ແລະພວກເຮົາ
ໄດ້ຂ້າພວກເຂົາດ້ວຍການຂ້າອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ຈົນກະທັ້ງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດນັບໄດ້.
10 21 ແລະເຫດການໄດ້ ບັ ງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຮົາ,ແລະຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມ
ລ້ຽງສັດ,ແລະໄຖດິນອີກ.
10 22 ແລະບັດ ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມີອາຍຸແກ່
ຫລາຍແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ມອບອານາ
ຈັກໃຫ້ແກ່ລູກຊາຍຜູ້ໜຶ່ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;
ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ກ່າວຕື່ມອີກ.ແລະ
ຂໍໃຫ້ ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າຈົ່ງໂປດປະທານ

ພອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍ
ເທີ້ນ.ອາແມນ.

ບົດທີ11

ກະສັດ ໂນອາ ປົກຄອງດ້ວຍຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍ—ເພິ່ນຫາຄວາມສ�ລານໃນການດ�
ລົງຊີວິດກັບມະເຫສີແລະນາງສະໜົມທັງ
ຫລາຍ—ອະບີນາໄດທ�ນາຍວ່າຜູ້ຄົນຈະ
ຖືກນ�ເອົາໄປເປັນທາດ—ກະສັດໂນອາ
ພະຍາຍາມຈະເອົາຊີວິດຂອງເພິ່ນ.ປະ
ມານ160–150ປີກ່ອນຄ.ສ.

11 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືຊີນິບໄດ້ມອບລາຊາອານາຈັກໃຫ້ແກ່
ລູກຊາຍຜູ້ໜຶ່ງຂອງເພິ່ນຊື່ໂນອາ;ສະນັ້ນ,
ໂນອາຈຶ່ງເລີ່ມປົກຄອງແທນ;ແລະເພິ່ນບໍ່
ໄດ້ເດີນໃນເສັ້ນທາງຂອງບິດາຂອງເພິ່ນ.
11 2 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຮກັສາພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ເດີນ
ຕາມຄວາມປາດຖະໜາຂອງໃຈຕົນ.ແລະ
ເພິ່ນມີມະເຫສີກັບກ ນາງສະໜມົຫລາຍ
ຄົນ.ແລະເພິ່ນໄດ້ຂ ເປັນເຫດໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນກະທ�ບາບແລະເຮດັສິ່ງທີ່ໜາ້ກຽດ
ຊັງຕໍ່ສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ທ�ຄ ການ
ໂສເພນີແລະຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍທຸກຢ່າງ.
11 3ແລະເພິ່ນເກັບພາສີໜຶ່ງສ່ວນຫ້າຂອງ
ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ຄົນເປັນເຈົ້າຂອງ,ໜຶ່ງສ່ວນ
ຫ້າຂອງຄ�ຂອງພວກເຂົາແລະເງິນຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະໜຶ່ງສ່ວນຫ້າຂອງກ ໂລ
ຫະຂອງພວກເຂົາ,ແລະທອງແດງຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະທອງເຫລືອງຂອງພວກ
ເຂົາແລະເຫລັກຂອງພວກເຂົາ;ແລະໜຶ່ງ

112ກຢຄ3:5.
 ຂ1ກສ14:15–16;

ມຊຢ29:31.

 ຄ2ນຟ28:15.
 3ກ ເຮັບເຣີຄ�ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ:

ຄ�ຄຸນນາມ,“ເຫລື້ອມ”;

ຄ�ກິລິຍາ,“ວາງທັບຫລື
ໂອບດ້ວຍໂລຫະ.”
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ສ່ວນຫ້າຂອງສັດລ້ຽງຂອງພວກເຂົາ;ແລະ
ໜຶ່ງສ່ວນຫ້າຂອງພືດພັນທັນຍາຫານຂອງ
ພວກເຂົາ.
11 4ແລະທັງໝົດນີ້ນ�ໄປເພື່ອຄ�ຊູຕົນ
ເອງແລະພວກມະເຫສີຂອງເພິ່ນກັບພວກ
ນາງສະໜົມທັງໝົດຂອງເພິ່ນ;ພ້ອມດ້ວຍ
ພວກປະໂລຫິດຂອງເພິ່ນແລະເມຍຂອງ
ພວກເຂົາກັບນາງບ�ເລີຂອງພວກເຂົາ;
ເພິ່ນໄດ້ປ່ຽນແຜນຂອງການງານໃນອານາ
ຈັກຢ່າງນີ້.
11 5 ເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້ປົດພວກປະໂລຫິດ
ເກົ່າທັງໝົດທີ່ບິດາຂອງເພິ່ນແຕ່ງຕັ້ງໄວ້,
ແລະໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ໃໝ່ຂຶ້ນແທນ,ຊຶ່ງຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນມີຄວາມລະເມີເພີ້ຝັນດ້ວຍຄວາມ
ທະນົງໃຈ.
11 6ແທ້ຈິງແລ້ວ, ພວກນີ້ໄດ້ຮັບການຄ�
ຈູນຢູ່ໃນຄວາມກຽດຄ້ານຂອງພວກເຂົາຢູ່
ດັ່ງນັ້ນ,ແລະໃນການນັບຖືຮູບບູຊາຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະໃນການທ�ການໂສເພນີ
ຂອງພວກເຂົາ,ໂດຍພາສີຊຶ່ງກະສັດໂນອາ
ເກັບມາຈາກຜູ້ຄົນຂອງຕົນ;ຜູ້ຄົນໄດ້ທ�
ງານໜັກທີ່ສຸດດັ່ງນັ້ນເພື່ອຄ�ຈູນຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍ.
11 7ແທ້ຈິງແລ້ວ, ແລະ ພວກເຂົາກໍນັບ
ຖື ຮູບບູຊາຄືກັນ,  ເພາະວ່າພວກເຂົາ ໄດ້
ຖືກຫລອກລວງດ້ວຍຄ�ເວົ້າທີ່ບໍ່ເປັນປະ
ໂຫຍດແລະຄ�ຍົກຍ້ອງຂອງກະສັດກັບ
ພວກປະໂລຫິດເພາະພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າ
ເລື່ອງຍົກຍ້ອງກັບຜູ້ຄົນ.
11 8 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືກະສດັ
ໂນອາໄດ້ສ້າງອາຄານຫລູຫລາແລະກວາ້ງ
ໃຫຍ່ຫລາຍຫລັງ;ແລະປະດັບປະດາດ້ວຍ
ໄມ້ລວດລາຍທີ່ງົດງາມ,ແລະດ້ວຍສິ່ງທີ່ມີ
ຄ່ານາງໆຊະນິດ,ດວ້ຍຄ�,ແລະດວ້ຍເງນິ,

ແລະດ້ວຍເຫລັກ,ແລະດ້ວຍທອງເຫລືອງ,
ແລະດ້ວຍໂລຫະ,ແລະດ້ວຍທອງແດງ;
11 9ແລະເພິ່ນໄດ້ສ້າງວັງອັນກວ້າງໃຫຍ່
ແລະບ່ອນນັ່ງໄວ້ທາງກາງ,ແລະທັງໝົດ
ເຮັດດ້ວຍໄມ້ແນວດີແລະປະດັບປະດາ
ດ້ວຍຄ�ແລະເງິນແລະດ້ວຍສິ່ງຂອງທີ່
ມີຄຸນຄ່າສູງ.
11 10 ແລະ ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຄົນງານຂອງເພິ່ນ
ທ�ງານດ້ວຍຝີມືປານີດນາໆຊະນິດພາຍ
ໃນກ�ແພງຂອງພຣະວຫິານ,ແລະເຮັດ
ດ້ວຍໄມ້ແນວດີແລະດ້ວຍທອງແດງ,ແລະ
ດ້ວຍທອງເຫລືອງ.
11 11 ແລະບ່ອນນັ່ງຖືກຈັດໄວ້ຕ່າງຫາກສ�
ລັບມະຫາປະໂລຫິດ,ຊຶ່ງຢູ່ສູງກວ່າບ່ອນ
ນັ່ງບ່ອນອື່ນໆທັງໝົດນັ້ນ,ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ເອ້
ດ້ວຍຄ�ສົດ;ແລະເຮັດຮາວພະນັກໄວ້
ທາງໜ້າບ່ອນນັ່ງ,ເພື່ອພວກປະໂລຫິດຈະ
ໄດ້ເອື່ອຍຕົວແລະວາງແຂນໄວ້ເທິງນັ້ນ
ຂະນະທີ່ກ່າວຄ�ເທັດແລະບໍ່ມີປະໂຫຍດ
ກັບຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ.
11 12 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ໄດ້ສ້າງກ ຫໍສູງຫລັງໜຶ່ງຂຶ້ນໃກ້ກັບພຣະ
ວິຫານ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນຫໍສູງທີ່ສຸດ,ຖ້າ
ຢືນຢູ່ເທິງຍອດຫໍນັ້ນຈະຫລຽວເຫັນແຜ່ນ
ດິນໄຊລ�ກັບແຜ່ນດິນເຊັມລອນນ�ອີກ,
ຊຶ່ງເປັນແຜ່ນດິນຂອງຊາວເລມັນ;ແລະ
ເພິ່ນສາມາດຫລຽວເຫັນໄດ້ຈົນກະທັ້ງທົ່ວ
ແຜ່ນດິນອ້ອມແອ້ມນັ້ນ.
11 13 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ໃຫ້ສ້າງຕຶກອາຄານຫລາຍຫລັງໃນແຜ່ນ
ດິນໄຊລ�;ແລະໃຫ້ສ້າງຫໍສູງໃຫຍ່ບ່ອນ
ໜຶ່ງໄວ້ໃນເນີນພູທາງເໜືອຂອງແຜ່ນດິນ
ໄຊລ�,ຊຶ່ງເຄີຍເປັນບ່ອນລີ້ໄພສ�ລັບລູກ
ຫລານຂອງນີໄຟໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາໜີ

 12ກມຊຢ19:5–6.
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ອອກຈາກແຜ່ນດິນ;ແລະເພິ່ນເຮັດແນວ
ນັ້ນຕາມຄວາມຮັ່ງມີຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ມາຈາກ
ການເກັບພາສີຈາກຜູ້ຄົນ.
11 14 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ວາງໃຈຢູ່ກັບຂອງມີຄ່າຂອງເພິ່ນ, ແລະ
ເພິ່ນໃຊ້ເວລາດ�ລົງຊີວິດຢ່າງສະໜຸກສະ
ບາຍຢູ່ກັບພວກມະເຫສີຂອງເພິ່ນແລະ
ພວກນາງສະໜົມທັງຫລາຍຂອງເພິ່ນ;
ແລະພວກປະໂລຫິດຂອງເພິ່ນກໍໄດ້ໃຊ້
ເວລາແບບນີ້ຢູ່ກັບພວກຜູ້ຍິງໂສເພນີຂອງ
ພວກເຂົາຄືກັນ.
11 15 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ໄດ້ໃຫ້ປູກສວນອະງຸ່ນໄວ້ໂດຍຮອບແຜ່ນ
ດິນແລະເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ສ້າງເຄື່ອງປັ່ນໝາກ
ອະງຸ່ນ,ແລະເຮັດເຫລົ້າອະງຸ່ນໄວ້ຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ;ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງກັບກາຍ
ເປັນກ ຄົນຕິດເຫລົ້າອະງຸ່ນ,ແລະຜູ້ຄົນ
ຂອງເພິ່ນກໍເໝືອນກັນ.
11 16 ແລະ  ເ ຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຊາວເລມັນເລີ່ມສົ່ງຄົນມາໂຈມຕີຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນ,ໂຈມຕີຄົນກຸ່ມນ້ອຍ,ແລະຂ້າຜູ້ຄົນ
ໃນທົ່ງຂະນະທີ່ພວກເຂົາກ�ລັງລ້ຽງຝູງສັດ
ຂອງພວກເຂົາຢູ່.
11 17 ແລະ ກະສັດໂນອາໄດ້ສົ່ງທະຫານ
ອອກໄປເວນຍາມອ້ອມຮອບແຜ່ນດິນເພື່ອ
ຂັບໄລ່ພວກນັ້ນອອກໄປ;ແຕ່ວ່າເພິ່ນບໍ່
ໄດ້ສົ່ງໄປພຽງພໍ,ແລະຊາວເລມັນກໍຍົກ
ມາໂຈມຕີພວກເຂົາອີກ,ແລະກວາດເອົາ
ຝູງສັດຂອງພວກເຂົາເປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍອອກໄປຈາກແຜ່ນດິນ;ຊາວເລມັນ
ເລີ່ມ ຕົ້ນ ທ�ລາຍພວກເຂົາ , ແລະໄດ້
ສະແດງຄວາມກຽດຊັງຂອງຕົນຕໍ່ພວກເຂົາ
ເຊັ່ນນັ້ນ.
11 18 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກະສັດໂນອາໄດ້ສົ່ງກອງທະຫານໄປຕໍ່ສູ້
ກັບຊາວເລມັນ,ແລະຊາວເລມັນຖືກຂັບໄລ່
ກັບຄືນໄປຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ;ສະນັ້ນ,ພວກເຂົາ
ຈຶ່ງກັບຄືນມາດ້ວຍຄວາມຍິນດີກັບເຄື່ອງ
ຂອງທີ່ພວກເຂົາຍຶດມາໄດ້ຈາກຊາວເລມັນ.
11 19 ແລະບັດນີ້,ຍ້ອນໄຊຊະນະອັນໃຫຍ່
ຫລວງນີ້ພວກເຂົາຈຶ່ງມີຄວາມລະເມີເພີ້ຝັນ
ດ້ວຍຄວາມທະນົງໃຈ;ພວກເຂົາໄດ້ກ ອວດ
ອ້າງເຖິງກ�ລັງຂອງຕົນເອງ,ໂດຍກ່າວວ່າ
ພວກເຂົາຫ້າສິບຄົນຈະສາມາດຢືນຕໍ່ສູ້ກັບ
ຊາວເລມັນໄດ້ເຖິງພັນຄົນ;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ອວດອ້າງແບບນີ້,ແລະໄດ້ຊື່ນຊົມໃນ
ກອງເລືອດ,ແລະການນອງເລືອດຂອງພີ່
ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ,ແລະນີ້ເພາະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງກະສັດແລະພວກປະໂລຫິດ
ຂອງພວກເຂົາ.
11 20 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື ມີ
ຊາຍຄົນໜຶ່ງໃນບັນດາພວກເຂົາຊື່ວ່າກ ອະ
ບີນາໄດ;ແລະເພິ່ນໄດ້ອອກໄປໃນບັນດາ
ພວກນີ້ແລະເລີ່ມທ�ນາຍວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້,ແລະພຣະ
ອົງໄດ້ບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າດັ່ງນີ້,ມີຄວາມວ່າ,
ຈົ່ງອອກໄປ,ແລະກ່າວກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້
ວ່າ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້—ວິບັດ
ແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້,ເພາະເຮົາເຫັນຄວາມໜ້າ
ກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາ,ແລະຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍ,ແລະການໂສເພນີຂອງພວກເຂົາ;
ແລະຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈເຮົາຈະ
ມາຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາໃນຄວາມຄຽດແຄ້ນ
ຂອງເຮົາ.
11 21 ແລະຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈຫັນ
ໜ້າມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈະປ່ອຍ
ໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ໃນກ�ມືຂອງສັດຕູ;ແທ້ຈິງ

 15ກຄມພພຣະວາຈາ
ແຫ່ງປັນຍາ.

 19ກຄພ3:4.
ຄມພຈອງຫອງ,

ຄວາມຈອງຫອງ.
 20ກຄມພອະບີນາໄດ.



236ໂມໄຊຢາ11:22–29

ແລ້ວ,ພວກເຂົາຈະຖືກນ�ໄປກ ເປັນທາດ;
ແລະພວກເຂົາຈະເປັນທຸກໂດຍມືຂອງສັດ
ຕູຂອງພວກເຂົາ.
11 22 ແລະ ເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາຈະຮູ້ວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,ແລະຄື
ພຣະເຈົ້າທີ່ກ ອິດສາມາຢ້ຽມຢາມຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ.
11 23 ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືຖ້າ
ຫາກຜູ້ຄົນພວກນີ້ບໍ່ກັບໃຈແລະຫັນໜ້າ
ມາຫາພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າ
ຂອງພວກເຂົາແລ້ວ,ພວກເຂົາຈະຖືກນ�
ໄປເປັນທາດແລະຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດປົດ
ປ່ອຍພວກເຂົາໄດ້,ນອກຈາກພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດອ�ນາດຍິ່ງ
ໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ.
11 24 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເຫດການຈະບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືເວລາພວກເຂົາຮ້ອງທູນຕໍ່ເຮົາ,
ເຮົາຈະກ ລ້າຊ້າທີ່ຈະຍິນສຽງຮ້ອງຂໍຂອງ
ພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຮົາຈະປ່ອຍໃຫ້
ສັດຕູລົງໂທດພວກເຂົາ.
11 25 ແລະຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈມາ
ນຸ່ງຜ້າກະສອບແລະເທົ່າຖ່ານ,ແລະຮ້ອງ
ຂໍຢ່າງສຸດກ�ລັງຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາແລ້ວ,ເຮົາຈະບໍ່
ກ ຟັງຄ�ອະທິຖານຂອງພວກເຂົາເລີຍ;ທັງ
ຈະບໍ່ປົດປ່ອຍພວກເຂົາອອກຈາກຄວາມ
ທຸກຂອງພວກເຂົາ;ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້,ແລະພຣະອົງໄດ້ບັນຊາຂ້າ
ພະເຈົ້າແບບນີ້.
11 26ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ອະບີນາໄດເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້ກັບພວກເຂົາ,

ພວກເຂົາກໍຄຽດແຄ້ນໃຫ້ເພິ່ນ,ແລະພະ
ຍາຍາມຈະເອົາຊີວິດຂອງເພິ່ນ;ແຕ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ປົດປ່ອຍເພິ່ນໃຫ້ຫລຸດຈາກກ�
ມືຂອງພວກເຂົາ.
11 27ບັດນີ້ເມື່ອກະສັດໂນອາໄດ້ຍິນຂໍ້
ຄວາມຂອງອະບີນາໄດຈາກຜູ້ ຄົນແລ້ວ,
ເພິ່ນກໍຄຽດແຄ້ນຄືກັນ;ແລະກ່າວວ່າ:ອະ
ບີນາໄດເປັນໃຜທີ່ຈະມາຕິຕຽນເຮົາແລະ
ຜູ້ ຄົນຂອງເຮົາ,ຫລືວ່າພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ
ກ ອົງໃດທີ່ຈະເອົາຄວາມທຸກຢ່າງແສນສາ
ຫັດມາໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ?
11 28 ເຮົາສັ່ງໃຫ້ພວກເຈົ້າຈັບເອົາອະບີນາ
ໄດມາບ່ອນນີ້ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຂ້າມັນເສຍ
ເພາະວ່າມັນໄດ້ກ່າວເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເພື່ອ
ຍຸຍົງຜູ້ຄົນຂອງເຮົາໃຫ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ກັນ,
ແລະໃຫ້ເກີດມີຄວາມຜິດຖຽງກັນໃນບັນ
ດາຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ;ສະນັ້ນເຮົາຈະຂ້າມັນ
ຖິ້ມເສຍ.
11 29ບັດນີ້ຕາຂອງຜູ້ຄົນ ກ ບອດ;ສະນັ້ນ
ພວກເຂົາຈຶ່ງເຮັດໃຈຂ ແຂງກະດ້າງຕໍ່ຄ�
ຂອງອະບີ ນາໄດ,ແລະນັບຈາກນັ້ນມາ
ພວກເຂົາໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຈັບເພິ່ນ.
ແລະກະສັດໂນອາໄດ້ເຮັດໃຈຂອງພວກ
ເຂົາແຂງກະດ້າງຕໍ່ພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ແລະເພິ່ນບໍ່ໄດ້ກັບໃຈຈາກການ
ເຮັດຄວາມຊົ່ວຂອງເພິ່ນເລີຍ.

ບົດທີ12

ອະບີນາໄດຖືກເອົາເຂົ້າຄຸກເພາະການທ�
ນາຍຂອງເພິ່ນເຖິງການທ�ລາຍຂອງຜູ້ຄົນ
ແລະເຖິງການແກ່ກ�ຂອງກະສັດໂນອາ—

 21ກມຊຢ12:2;20:21;
21:13–15;23:21–23.

 22ກອພຍ20:5;
ພບຍ6:15;

ມຊຢ13:13.
 24ກມກ3:4;ມຊຢ21:15.
 25ກອຊຢ1:15;59:2.
 27ກອພຍ5:2;

ມຊຢ12:13.
 29ກມຊ4:4.
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ປະໂລຫິດຈອມປອມກ່າວອ້າງພຣະຄ�ພີ
ແລະທ�ທ່າວ່າຮັກສາກົດຂອງໂມເຊ—ອະ
ບີນາໄດເລີ່ມສິດສອນພຣະບັນຍັດສິບປະ
ການ.ປະມານ148ປີກ່ອນຄ.ສ.

12 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກນັ້ນເປັນເວລາສອງປີຄືອະບີນາໄດ
ໄດ້ປອມຕົວມາໃນບັນດາພວກເຂົາຈົນວ່າ
ຄົນທັງຫລາຍຈ�ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເລີຍ,ແລະເພິ່ນ
ໄດ້ທ�ນາຍໃນບັນດາພວກນັ້ນ,ມີຄວາມ
ວ່າ:ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າ
ດັ່ງນີ້—ອະບີນາໄດ,ເຈົ້າຈົ່ງໄປທ�ນາຍ
ແກ່ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,ເພາະພວກເຂົາໄດ້
ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງຕໍ່ຄ�ຂອງເຮົາ;ພວກ
ເຂົາບໍ່ໄດ້ກັບໃຈຈາກການເຮັດຄວາມຊົ່ວ
ຂອງພວກເຂົາ;ສະນັ້ນ,ເຮົາຈະມາຢ້ຽມ
ຢາມພວກເຂົາໃນຄວາມພິໂລດຂອງເຮົາ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃນຄວາມພິໂລດອັນຮຸນແຮງ
ຂອງເຮົາ,ເຮົາຈະມາກ ຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາ
ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງ
ຂອງພວກເຂົາ.
12 2ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວິບັດແກ່ຄົນລຸ້ນນີ້!ແລະ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:
ເຈົ້າຈົ່ງຍື່ນມືຂອງເຈົ້າອອກໄປແລະທ�
ນາຍວ່າ:ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້,
ເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພາະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ,ຄົນລຸ້ນນີ້ຈະຖືກ
ນ�ໄປເປັນກ ທາດ,ແລະຈະຖືກຂ ຕົບໜ້າ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຈະຖືກຄົນມາກວາດ
ເອົາໄປ,ແລະຖືກຂ້າຖິ້ມ;ແລະແຮ້ງໃນ
ອາກາດ,ແລະໝາ,ແລະສັດປ່າຈະມາກິນ

ເນື້ອໜັງຂອງພວກເຂົາ.
12 3ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືກ ຊີ
ວິດຂອງກະສັດໂນອາອາດຈະມີຄຸນຄ່າ
ເທົ່າກັບອາພອນໃນຂ ເຕົາໄຟອັນຮ້ອນ;
ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ ວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ.
12 4ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຮົາ
ຈະລົ ງໂທດຜູ້ຄົນພວກນີ້ຂອງເຮົ າດ້ວຍ
ຄວາມທຸກຢ່າງແສນສາຫັດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ດ້ວຍຄວາມອຶດຢາກແລະດ້ວຍກ ພະຍາດ
ໂລຄາ;ແລະເຮົາຈະໃຫ້ພວກເຂົາຮ້ອງ
ຂ ຄ�ຄວນຕະຫລອດທັງວັນ.
12 5ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເຮົາຈະໃຫ້ກ ພາລະ
ໜັກຕິດຢູ່ເທິງຫລັງຂອງພວກເຂົາ;ແລະ
ຖືກໄລ່ກວາດໄປທາງໜ້າຄືກັບໂຕລໍທີ່ບໍ່ມີ
ຄວາມຄິດ.
12 6ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຮົາ
ຈະສົ່ງໝາກເຫັບໃຫ້ຕົກລົງມາໃນບັນດາ
ພວກເຂົາ,ແລະມັນຈະຕົກຖືກພວກເຂົາ;
ແລະພວກເຂົາຈະຖືກລົງໂທດດ້ວຍກ ລົມ
ຂອງຕາເວັນອອກນ�ອີກ; ແລະຂ ແມງ
ໄມ້ຈະລົງມາກິນພືດພັນໃນແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຂົາ.
12 7ແລະພວກເຂົາຈະຖືກລົງໂທດດ້ວຍ
ພະຍາດໂລຄາອັນຮ້າຍແຮງ—ແລະເຮົາ
ຈະເຮັດທຸກຢ່າງນີ້ເພາະກ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາ.
12 8ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືຖ້າ
ຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈເຮົາຈະກ ທ�ລາຍ
ພວກເຂົາໃຫ້ໝົດສິ້ນໄປຈາກຜືນແຜ່ນດິນ
ໂລກ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາຈະປະ

121ກອຊຢ65:6.
 2ກມຊຢ11:21;20:21;

21:13–15;23:21–23.
 ຂມຊຢ21:3–4.
 3ກມຊຢ12:10.

 ຂມຊຢ19:20.
 4ກຄພ97:26.
 ຂມຊຢ21:9–10.
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ມຊຢ7:31.
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ຂ ບັນທຶກໜຶ່ງໄວ້ເພື່ອຈະໄດ້ຮັກສາມັນໄວ້
ໃຫ້ປະຊາຊາດອື່ນທີ່ຈະມາເປັນເຈົ້າຂອງ
ແຜ່ນດິນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຮົາເຮັດໄປເພື່ອ
ເຮົາຈະເປີດໂສມໜ້າຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ແກ່
ປະຊາຊາດອື່ນ.ແລະອະບີນາໄດໄດ້ທ�
ນາຍແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້ຫລາຍເລື່ອງ.
12 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາຄຽດແຄ້ນໃຫ້ເພິ່ນ;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ຈັບມັດເພິ່ນແລະພາເພິ່ນໄປຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
ກະສັດ,ແລະກ່າວກັບກະສັດວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ຈັບເອົາຄົນຜູ້ນີ້ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
ທ່ານຜູ້ໄດ້ທ�ນາຍເຖິງຄວາມຊົ່ວກ່ຽວກັບ
ຜູ້ຄົນຂອງທ່ານ,ແລະກ່າວວ່າພຣະເຈົ້າ
ຈະທ�ລາຍພວກເຂົາ.
12 10 ແ ລະ  ລາວໄດ້ທ�ນາຍເຖິງຄວາມ
ຊົ່ວກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງທ່ານນ�ອີກ,ແລະ
ກ່າວວ່າ ຊີ ວິດຂອງທ່ານຈະເປັນຄືກັນ
ກັບອາພອນໃນເຕົາໄຟ.
12 11ແລະລາວໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ, ທ່ານຈະ
ເປັນຄືກັນກັບຕົ້ນເຂົ້າທີ່ແຫ້ງໃນທົ່ງ,ຊຶ່ງ
ຖືກຝູງສັດແລ່ນທັບແລະຢຽບຍ�ຢູ່ ໃຕ້
ຕີນ.
12 12 ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ລາວກ່າວວ່າ
ທ່ານຈະເປັນຄືດອກໄມ້ຂອງຕົ້ນໜາມຊຶ່ງ
ເວລາມັນບານເຕັມທີ່,ຖ້າລົມພັດມາມັນ
ຈະປິວໄປທົ່ວແຜ່ນດິນ.ແລະລາວອ້າງວ່າ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຮັບສັ່ງເລື່ອງນີ້.ແລະ
ລາວເວົ້າວ່າທັງໝົດນີ້ຈະເກີດກັບທ່ານຖ້າ
ຫາກທ່ານບໍ່ກັບໃຈ,ແລະນີ້ເພາະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງທ່ານ.
12 13 ແລະ ບັດນີ້, ໂອ້ ກະສັດເອີຍ ທ່ານ
ໄດ້ເຮັດຄວາມຊົ່ວອັນໃຫຍ່ຫລວງແນວໃດ,
ຫລືຜູ້ ຄົນຂອງທ່ານໄດ້ກະທ�ບາບອັນ
ໃຫຍ່ຫລວງແນວໃດ,ຈົນວ່າພວກເຮົາຖືກ

ພຣະເຈົ້າລົງໂທດຫລືຄົນຜູ້ນີ້ຕັດສິນເອົາ
ເອງ?
12 14 ແລະ ບັດນີ້, ໂອ້ ກະສັດເອີຍ ພວກ
ເຮົາບໍ່ມີຄວາມຜິດ,ແລະໂອ້ກະສັດເອີຍ
ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດບາບແນວໃດເລີຍ;ສະນັ້ນ,
ຄົນຜູ້ ນີ້ຈຶ່ງເວົ້າຕົວະກ່ຽວກັບທ່ານແລະ
ລາວທ�ນາຍໄປລ້າໆ.
12 15 ຈົ່ ງເບິ່ງ, ພວກເຮົາເຂັ້ມແຂງ,ພວກ
ເຮົາຈະບໍ່ໄປສູ່ ຄວາມເປັນທາດຢ່າງເດັດ
ຂາດ,ຫລືຖືກສັດຕູເອົາໄປເປັນຊະເລີຍ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ທ່ານເປັນຜູ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ
ໃນແຜ່ນດິນແລະຈະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຕໍ່
ໄປ.
12 16 ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄືຄົນຜູ້ທີ່ພວກຂ້ານ້ອຍຈະ
ມອບໃຫ້ຢູ່ໃນມືຂອງທ່ານ;ທ່ານຈົ່ງເຮັດ
ກັບລາວສຸດແລ້ວແຕ່ທ່ານຈະເຫັນດີ.
12 17 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັ ງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ກະສັດໂນອາໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເອົາອະບີນາໄດ
ເຂົ້າຄຸກ;ແລະເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກ ພວກປະ
ໂລຫິດມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຈະມີກອງປະ
ຊຸມປຶກສາຫາລືກັນວ່າຈະເຮັດແນວໃດກັບ
ເພິ່ນ.
12 18 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາກ່າວກັບກະສັດວ່າ:ຈົ່ງເອົາຄົນ
ຜູ້ນັ້ນມານີ້ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຊັກຖາມ;
ແລະກະສັດໄດ້ສັ່ງໃຫ້ນ�ເອົາອະບີນາໄດ
ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກເຂົາ.
12 19 ແລະພວກເຂົາເລີ່ມສອບຖາມເພິ່ນ,
ເພື່ອຈະໄດ້ຈັບເອົາຄວາມຜິດຈາກເພິ່ນ,
ເພື່ອພວກເຂົາຈະມີ ອັນໃດອັນໜຶ່ງເພື່ອ
ກ່າວຫາເພິ່ນ;ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ຕອບພວກເຂົາ
ຢ່າງອາດຫານ,ແລະແກ້ຄ�ຖາມຂອງ
ພວກເຂົາໄດ້ທຸກຂໍ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາປະຫລາດໃຈ;ເພາະເພິ່ນ

 8ຂມມ8:14–16.  17ກມຊຢ11:11.
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ຕອບຄ�ຖາມຂອງພວກເຂົາ ກ ໄດ້ທຸກຂໍ້,
ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຍອມຈ�ນົນໃນຄ�
ເວົ້າຂອງພວກເຂົາເອງ.
12 20 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຄົນ
ຜູ້ໜຶ່ງໃນພວກເຂົາກ່າວກັບອະບີນາໄດວ່າ:
ຂໍ້ຄວາມຊຶ່ງຂຽນໄວ້,ແລະຊຶ່ງບັນພະບຸລຸດ
ໄດ້ສິດສອນໄວ້ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ,ທີ່
ວ່າ:
12 21ຕີນຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ເທິງພູນັ້ນງາມກ ພຽງ
ໃດຜູ້ທີ່ໄດ້ນ�ເອົາຂ່າວປະເສີດມາ;ທີ່ໄດ້
ປະກາດສັນຕິສຸກ;ທີ່ນ�ເອົາຂ່າວປະເສີດ
ຂອງຄວາມດີມາ;ທີ່ປະກາດຄວາມລອດ;
ທີ່ກ່າວກັບຊີໂອນວ່າພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າຊົງ
ປົກຄອງ;
12 22ຄົນຍາມຂອງເຈົ້າຈະເປັ່ງສຽງ;ພວກ
ເຂົາຈະຮ້ອງເປັນສຽງດຽວກັນ;ເພາະພວກ
ເຂົາຈະເຫັນກັບຕາເວລາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈະນ�ເອົາຊີໂອນກັບຄືນມາອີກ;
12 23 ຈົ່ງເປັ່ງສຽງປິຕິຍິນດີ;ຮ້ອງເພງນ�
ກັນ,ກຸງເຢຣູຊາເລັມເອີຍເຈົ້າຜູ້ ທີ່ ເປັນ
ເມືອງຮົກຮ້າງ;ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ອອຍໃຈຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງແລ້ວ,ພຣະອົງ
ໄດ້ໄຖ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວ;
12 24ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາງກ ແຂນອັນ
ສັກສິດຂອງພຣະອົງໃນສາຍຕາຂອງປະ
ຊາຊາດທັງປວງ,ແລະທົ່ວທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນ
ດິນໂລກຈະເຫັນການຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ.
12 25 ແລະບັດນີ້ອະບີນາໄດກ່າວກັບພວກ
ເຂົາວ່າ:ພວກທ່ານເປັນກ ປະໂລຫິດແມ່ນ
ບໍ,ແລະອ້າງຕົນເອງເພື່ອສິດສອນຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້,ແລະເຂົ້າໃຈວິນຍານແຫ່ງການ
ທ�ນາຍແລ້ວ,ແລະປານນັ້ນຍັງປາດຖະ

ໜາຢາກຮູ້ຈັກຈາກຂ້າພະເຈົ້າວ່າສິ່ງເຫລົ່າ
ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?
12 26ຂ້ າ ພະ ເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,
ວິບັດແກ່ພວກທ່ານເພາະວ່າພວກທ່ານ
ບິດເບືອນທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ!ເພາະ
ວ່າຖ້າຫາກພວກທ່ານເຂົ້າໃຈເລື່ອງເຫລົ່າ
ນີ້ເປັນຫຍັງພວກທ່ານຈຶ່ງບໍ່ສິດສອນພວກ
ເຂົາ;ສະນັ້ນ,ພວກທ່ານໄດ້ບິດເບືອນທາງ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
12 27ພ ວ ກ ທ່ ານບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈເພື່ອໃຫ້
ກ ເຂົ້າໃຈເລີຍ;ສະນັ້ນ,ພວກທ່ານຈຶ່ງບໍ່
ສະຫລາດ.ສະນັ້ນ,ພວກທ່ານສິດສອນສິ່ງ
ໃດແດ່ກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້?
12 28 ແລະພວກເຂົາຕອບວ່າ:ພວກເຮົາ
ສິດສອນກົດຂອງໂມເຊ.
12 29 ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາອີກ
ວ່າ:ຖ້າຫາກພວກທ່ານສິດສອນກ ກົດຂອງ
ໂມເຊແລ້ວເປັນຫຍັງພວກທ່ານຈຶ່ງບໍ່ຮັກ
ສາມັນ?ເປັນຫຍັງພວກທ່ານຈຶ່ງໝົກໝຸ້ນຢູ່
ກັບຂອງມີຄ່າ?ເປັນຫຍັງພວກທ່ານຈຶ່ງທ�
ຂ ການໂສເພນີແລະໃຊ້ກ�ລັງຂອງພວກ
ທ່ານກັບພວກຜູ້ຍິງໂສເພນີ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເປັນເຫດໃຫ້ຜູ້ຄົນພວກນີ້ກະທ�ບາບນ�
ກັນອີກ,ຈົນເປັນເຫດໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ສົ່ງຂ້າພະເຈົ້າມາທ�ນາຍແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄວາມຊົ່ວອັນໃຫຍ່ຫລວງຈະ
ມາລົງໂທດຜູ້ຄົນພວກນີ້?
12 30ພວກທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກບໍວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ເວົ້າຄວາມຈິງ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານ
ຮູ້ຈັກວ່າຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຄວາມຈິງ;ແລະ
ພວກທ່ານຄວນຈະສັ່ນສະທ້ານຢູ່ຕໍ່ພຣະ
ພັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
12 31 ແ ລະ ເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື

 19ກຄພ100:5–6.
 21ກອຊຢ52:7–10;

ນຮ1:15.

 24ກ1ນຟ22:11.
 25ກມຊຢ11:5.
 27ກຄມພເຂົ້າໃຈ,

ຄວາມເຂົ້າໃຈ.
 29ກຄມພກົດຂອງໂມເຊ.
 ຂຄມພຫລິ້ນຊູ້.
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ພວກທ່ານຈະຖືກລົງໂທດເພາະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກທ່ານ,ເພາະພວກທ່ານ
ກ່າວວ່າພວກທ່ານສິດສອນກົດຂອງໂມເຊ
ນັ້ນ.ແລະພວກທ່ານຮູ້ ຈັກຫຍັງແດ່ກ່ຽວ
ກັບກົດຂອງໂມເຊ?ຄວາມລອດມາເຖິງ
ໂດຍທາງກົດຂອງໂມເຊກ ບໍ?ພວກທ່ານ
ຈະຕອບວ່າແນວໃດ?
12 32 ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕອບວ່າຄວາມ
ລອດມາເຖິງໂດຍທາງກົດຂອງໂມເຊ.
12 33 ແ ຕ່ບັດນີ້ອະບີ ນາໄດໄດ້ກ່າວກັບ
ພວກເຂົາ ວ່າ :  ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ ຈັກວ່າຖ້າ
ຫາກພວກທ່ານຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າແລ້ວພວກທ່ານຈະລອດ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານຮັກສາພຣະບັນ
ຍັດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ນ�ມາໃຫ້ໂມເຊຢູ່
ເທິງກ ພູຊີນາຍ,ກ່າວວ່າ:
12 34 ກ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງເຈົ້າ,ຜູ້ຂ ພາເຈົ້າອອກຈາກແຜ່ນ
ດິນເອຢິບ,ອອກຈາກບ້ານເຮືອນແຫ່ງ
ຄວາມເປັນທາດ.
12 35 ເຈົ້າຈະບໍ່ມີພຣະເຈົ້າອົງກ ອື່ນຕໍ່ໜ້າ
ເຮົາ.
12 36 ເຈົ້າຈະບໍ່ເຮັດຮູບຄວັດສະຫລັກອັນ
ໃດສ�ລັບຕົນເອງຫລືເຮັດຮູບສົມມຸດໃນ
ສະຫວັນເບື້ອງເທິງ,ຫລືສິ່ງຂອງຊຶ່ງຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນເບື້ອງລຸ່ມ.
12 37ບັດນີ້ອະບີນາໄດກ່າວກັບພວກເຂົາ
ວ່າ,ພວກທ່ານເຮັດເລື່ອງທັງໝົດນີ້ແລ້ວ
ບໍ?ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,ບໍ່
ເລີຍ,ພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດ.ແລະພວກ
ທ່ານກ ສິດສອນຜູ້ຄົນພວກນີ້ໃຫ້ພວກເຂົາ
ເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ທັງໝົດແລ້ວບໍ?ຂ້າພະເຈົ້າ

ກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,ບໍ່ເລີຍ,ພວກທ່ານ
ບໍ່ໄດ້ສິດສອນ.

ບົດທີ13

ອະບີນາໄດໄດ້ຖືກປົກປ້ອງໂດຍອ�ນາດ
ອັນສັກສິດ—ເພິ່ນສິດສອນພຣະບັນຍັດ
ສິບປະການ—ຄວາມລອດບໍ່ໄດ້ມາເຖິງ
ໂດຍທາງກົດຂອງໂມເຊແຕ່ຝ່າຍດຽວ—
ພຣະເຈົ້າພຣະອົງເອງຈະກະທ�ການຊົດ
ໃຊ້ແລະໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ.ປະມານ
148ປີກ່ອນຄ.ສ.

13 1ແລະບັດນີ້ເມື່ອກະສັດໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມ
ເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບປະໂລຫິດ
ຂອງເພິ່ນວ່າ:ເອົາຄົນນີ້ໄປຂ້າຖິ້ມເສຍ;
ເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີຫຍັງຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບ
ມັນແລ້ວ,ເພາະວ່າມັນເປັນບ້າ.
13 2ແລະພວກເຂົາອອກມາແລະພະຍາ
ຍາມທີ່ຈະຈັບອະບີນາໄດ;ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ຕ້ານ
ທານໄວ້,ແລະກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:
13 3ຢ່ າ ໄດ້ ແຕະ ຕ້ ອງ ຂ້າພະເຈົ້າເລີຍ,
ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຈະລົງໂທດພວກທ່ານ
ຖ້າຫາກພວກທ່ານແຕະຕ້ອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແຈ້ງຂ່າວ
ຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສົ່ງຂ້າພະເຈົ້າມາ;ທັງ
ຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ບອກເລື່ອງຊຶ່ງພຣະ
ອົງໄດ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າກ ມາບອກ;ສະນັ້ນ,
ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຖືກທ�
ລາຍໃນເວລານີ້ຢ່າງເດັດຂາດ.
13 4ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເຮັດໃຫ້ພຣະບັນ
ຍັດສ�ເລັດຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ບັນຊາຂ້າ
ພະເຈົ້າ;ແລະເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າບອກ

 31ກມຊຢ3:15;13:27–32;
ແອວ25:16.

 33ກອພຍ19:9,16–20;
ມຊຢ13:5.

 34ກອພຍ20:2–4.
 ຂອພຍ12:51;

1ນຟ17:40;
ມຊຢ7:19.

 35ກຮສອ13:4.
ຄມພການນັບຖືຮູບບູຊາ.

 37ກມຊຢ13:25–26.
133ກມຊຢ12:20–24.
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ຄວາມຈິງແກ່ພວກທ່ານ, ພວກທ່ານຈຶ່ງ
ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ. ແລະອີກຢ່າງ
ໜຶ່ງ, ເພາະຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າພວກທ່ານຈຶ່ງຕັດສິນວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າເປັນບ້າ.
13 5ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກອະບີນາໄດໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,
ຄົນຂອງກະສັດຂອງໂນອາຈຶ່ງບໍ່ກ້າຈັບ
ເພິ່ນ,ເພາະວ່າພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາສະຖິດຢູ່ກັບເພິ່ນ;ແລະໃບ
ໜ້າຂອງເພິ່ນສົ່ງກ ແສງສະຫວ່າງອອກມາ
ດ້ວຍລັດສະໝີຄືກັນກັບຕອນທີ່ໄດ້ເກີດກັບ
ໂມເຊເວລາຢູ່ຈອມພູຊີນາຍ,ເວລາເພິ່ນ
ສົນທະນາກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
13 6ແ ລະ  ອ ະ ບີ ນ າ ໄ ດໄ ດ້ເວົ້າດ້ວຍ
ກ ອ�ນາດແລະສິດອ�ນາດຈາກພຣະເຈົ້າ;
ແລະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າຕໍ່ໄປ,ໂດຍກ່າວວ່າ:
13 7ພວກທ່ານເຫັນຢູ່ ວ່າພວກທ່ານບໍ່ມີ
ອ�ນາດຈະຂ້າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້,ສະນັ້ນຂ້າ
ພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍຈົບຂ່າວສານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າມັນ
ກ ແຕະຕ້ອງໃຈພວກທ່ານເພາະວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າບອກເຖິງຄວາມຈິງກ່ຽວກັບຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍຂອງພວກທ່ານ.
13 8ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ສົງໃສແລະປະຫລາດໃຈ,ແລະດ້ວຍ
ຄວາມຄຽດແຄ້ນ.
13 9ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຈົບຂ່າວຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ;ແລະບໍ່ສ�ຄັນເລີຍວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ໄປໃສຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າຂ້າພະເຈົ້າລອດ.
13 10 ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຂໍບອກພວກທ່ານໄວ້
ເທົ່ານີ້,ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ພວກທ່ານກະທ�

ກັບຂ້າພະເຈົ້າຫລັງຈາກນີ້ຍ່ອມເປັນຮູບ
ກ ແບບແລະຮູບລັກສະນະຂອງສິ່ງທີ່ຈະ
ມາເຖິງ.
13 11 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະອ່ານກ ພຣະ
ບັນຍັດສ່ວນທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ຂອງພຣະເຈົ້າ,
ເພາະຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າມັນບໍ່ມີຂຽນໄວ້ໃນ
ໃຈຂອງພວກທ່ານເລີຍ;ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ
ວ່າພວກທ່ານໄດ້ສຶກສາແລະສິດສອນ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍເປັນສ່ວນໃຫຍ່ຕະຫລອດຊີ
ວິດຂອງພວກທ່ານ.
13 12 ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງຈື່ຈ�ຄ�ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ:ທ່ານບໍ່ຄວນເຮັດ
ຮູບຫລືຮູບຄວັດສະຫລັກອັນໃດໄວ້ສ�ລັບ
ຕົນເອງ,ຫລືຮູບສົມມຸດສິ່ງຂອງອັນໃດໃນ
ສະຫວັນ,ຫລືສິ່ງຂອງໃນແຜ່ນດິນເບື້ອງ
ລຸ່ມ,ຫລືສິ່ງຂອງຢູ່ໃນນ�ໃຕ້ແຜ່ນດິນ.
13 13 ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ:ເຈົ້າຈະບໍ່ກາບ
ໄຫວ້ມັນ,ຫລືຮັບໃຊ້ມັນ;ເພາະວ່າເຮົາ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ
ເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ອິດສາ,ຊຶ່ງຈະມາຢ້ຽມ
ຢາມຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງບັນພະບຸລຸດທັງ
ລູກຫລານ,ຈົນເຖິງຄົນລຸ້ນທີສາມແລະທີ
ສີ່ຂອງພວກເຂົາທີ່ກຽດຊັງເຮົາ;
13 14 ແລະຈະສະແດງຄວາມເມດຕາແກ່
ຫລາຍພັນຄົນທີ່ຮັກເຮົາແລະຮັກສາບັນ
ຍັດຂອງເຮົາ.
13 15 ເຈົ້າຈະບໍ່ໃຊ້ພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າໄປໃນ
ທາງຊົ່ວຮ້າຍ;ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່
ຖືວ່າຜູ້ທີ່ໃຊ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງໄປໃນ
ທາງຊົ່ວຮ້າຍບໍ່ມີຄວາມຜິດ.
13 16 ຈົ່ງລະນຶກເຖິງວັນກ ຊະບາໂຕ,ແລະ
ຮັກສາມັນໃຫ້ສັກສິດ.

 5ກອພຍ34:29–35.
 6ກຄມພອ�ນາດ.
 7ກ1ນຟ16:2.

 10ກມຊຢ17:13–19;
ແອວ25:10.

 11ກອພຍ20:1–17.

 16ກຄມພວັນຊະບາໂຕ.
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13 17 ເຈົ້າຈົ່ງເຮັດວຽກຫົກມື້, ແລະ ເຮັດ
ວຽກທັງໝົດຂອງເຈົ້າໃຫ້ແລ້ວ;
13 18 ແຕ່ມື້ທີເຈັດ,ວັນຊະບາໂຕຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ,ເຈົ້າ
ຈະບໍ່ທ�ງານໃດໆ,ເຈົ້າພ້ອມທັງລູກຊາຍ
ຂອງເຈົ້າ,ທັງລູກສາວຂອງເຈົ້າ,ພ້ອມທັງ
ຄົນໃຊ້ຜູ້ຊາຍຂອງເຈົ້າແລະຄົນໃຊ້ຜູ້ຍິງ
ຂອງເຈົ້າ,ທັງຝູງງົວຂອງເຈົ້າ,ທັງຄົນແປກ
ໜ້າທີ່ຢູ່ໃນປະຕູບ້ານຂອງເຈົ້າ;
13 19 ເພາະວ່າ ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ສ້າງ
ສະຫວັນ  ແລະ ແຜ່ ນ ດິ ນ ໂລກ ,  ແລະ
ທະເລ,ແລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຢູ່ໃນນັ້ນພາຍ
ໃນກ ຫົກມື້ ; ດັ່ງ ນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງ
ອວຍພອນວັນຊະບາໂຕ,ແລະເຮັດໃຫ້ມັນ
ສັກສິດ.
13 20 ຈົ່ງ ກ ນັບຖືບິດາມານດາຂອງເຈົ້າ,
ເພື່ອວັນເວລາຂອງເຈົ້າຈະຍາວນານຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງເຈົ້າປະທານໃຫ້.
13 21 ເຈົ້າຈະບໍ່ກ ຂ້າກັນ.
13 22 ເຈົ້າຈະບໍ່ກ ຫລິ້ນຊູ້.ເຈົ້າຈະບໍ່ຂ ລັກ.
13 23 ເຈົ້າຈະບໍ່ເປັນກ ພະຍານເທັດແລະ
ຫາຄວາມໃສ່ເພື່ອນບ້ານຂອງເຈົ້າ.
13 24 ເຈົ້າຈະບໍ່ກ ລັກໂລບເອົາບ້ານເຮືອນ
ຂອງເພື່ອນບ້ານຂອງເຈົ້າ,ເຈົ້າຈະບໍ່ລັກ
ໂລບເອົາເມຍຂອງເພື່ອນບ້ານຂອງເຈົ້າ,
ຫລືຄົນໃຊ້ຜູ້ຊາຍຂອງເຂົາ,ຫລືຄົນໃຊ້ຜູ້
ຍິງຂອງເຂົາ,ຫລືງົວຂອງເຂົາ,ຫລືລໍຂອງ
ເຂົາ,ຫລືສິ່ງຂອງໃດໆທີ່ເປັນຂອງເພື່ອນ
ບ້ານຂອງເຈົ້າ.

13 25 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກອະບີນາໄດກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ຈົບ
ແລ້ວເພິ່ນກໍກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:ພວກ
ທ່ານໄດ້ສິດສອນຜູ້ຄົນພວກນີ້ໃຫ້ພວກເຂົາ
ຍຶດຖືແລະເຮັດຕາມສິ່ງເຫລົ່ານີ້ທັງໝົດ
ເພື່ອຈະໄດ້ຮັກສາພຣະບັນຍັດເຫລົ່ານີ້ຫລື
ບໍ່?
13 26ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,
ບໍ່ ເລີຍ; ເພາະວ່າຖ້າຫາກພວກທ່ານສິດ
ສອນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຄົງບໍ່ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ອອກມາແລະທ�ນາຍເຖິງຄວາມຊົ່ວກ່ຽວ
ກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້ດອກ.
13 27 ແລະບັດນີ້ພວກທ່ານເວົ້າວ່າຄວາມ
ລອດມາເຖິງໂດຍທາງກ ກົດຂອງໂມເຊ.
ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າມັນເປັນ
ການເໝາະສົມທີ່ພວກທ່ານຈະຮັກສາກົດ
ຂອງໂມເຊໄວ້ ; ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ
ພວກທ່ານວ່າເວລາຈະມາເຖິງເມື່ອມັນບໍ່
ສົມຄວນທີ່ຈະຮັກສາກົດຂອງໂມເຊຂ ອີກຕໍ່
ໄປ.
13 28 ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າ
ກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,ກ ຄວາມລອດບໍ່ໄດ້
ມາເຖິງໂດຍທາງຂ ກົດຂອງໂມເຊແຕ່ຝ່າຍ
ດຽວ;ແລະຖ້າຫາກບໍ່ແມ່ນຄ ການຊົດໃຊ້
ຊຶ່ງພຣະເຈົ້າພຣະອົງເອງຈະກະທ�ໄປເພື່ອ
ບາບແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງມະນຸດ
ຂອງພຣະອົງແລ້ວ,ພວກເຂົາກໍຕ້ອງຕາຍ
ຢ່າງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້,ທັງໆທີ່ກົດຂອງໂມເຊ
ມີຢູ່.
13 29 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ

 19ກປຖກ1:31.
 20ກມຣກ7:10.
 21ກມທ5:21–22;

ຄພ42:18.
ຄມພຄາດຕະກ�,
ການຄາດຕະກ�.

 22ກຄມພຫລິ້ນຊູ້.

 ຂຄມພລັກ,ການລັກ.
 23ກສພສ24:28.

ຄມພຕົວະ.
 24ກຄມພໂລບ,ຄວາມໂລບ.
 27ກຄມພກົດຂອງໂມເຊ.
 ຂ3ນຟ9:19–20;15:4–5.
 28ກຄລຕ2:16.

ຄມພໄຖ່,ການໄຖ່,ຖືກໄຖ່;
ລອດ,ຄວາມລອດ.

 ຂຄລຕ2:21;
ມຊຢ3:14–15;
ແອວ25:15–16.

 ຄຄມພຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.



243 ໂມໄຊຢາ13:30–14:2

ທ່ານວ່າສົມຄວນແລ້ວທີ່ຈະມີກົດປະທານ
ໃຫ້ລູກຫລານຂອງອິດສະຣາເອນ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ, ເປັນກົດທີ່ກ ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດ;ເພາະ
ພວກເຂົາເປັນຄົນແຂງຄໍແລະຂ ໄວທີ່ຈະ
ເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ແລະຊັກຊ້າທີ່ຈະລະ
ນຶກເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າ
ຂອງພວກເຂົາ;
13 30ສະນັ້ນຈຶ່ງມີກ ກົດປະທານໃຫ້ພວກ
ເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ກົດການປະຕິບັດແລະ
ຂ ພິທີການອັນເປັນກົດຊຶ່ງພວກເຂົາຕ້ອງ
ຄ ຍຶດຖືຢ່າງເຄັ່ງຄັດທຸກມື້,ເພື່ອໃຫ້ພວກ
ເຂົາລະນຶກເຖິງພຣະເຈົ້າແລະໜ້າທີ່ຂອງ
ພວກເຂົາຕໍ່ພຣະອົງ.
13 31 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າ,ທັງໝົດນີ້ເປັນກ ແບບໄວ້ສ�ລັບ
ສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ.
13 32 ແລະ ບັດນີ້, ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈກົດ
ເຫລົ່ານີ້ແລ້ວບໍ?ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າ,ບໍ່ເລີຍ,ພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈກົດ
ທຸກຄົນ;ແລະນີ້ເພາະຄວາມແຂງກະດ້າງ
ຂອງໃຈຂອງພວກເຂົາ;ເພາະວ່າພວກ
ເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດເລີຍຈະລອດໄດ້
ກ ເວັ້ນເສຍແຕ່ໂດຍການໄຖ່ຂອງພຣະເຈົ້າ
ເທົ່ານັ້ນ.
13 33 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ໂມເຊບໍ່ໄດ້ທ�ນາຍ
ແກ່ພວກເຂົາກ່ຽວກັບການສະເດັດມາຂອງ
ພຣະເມຊີອາ,ແລະວ່າພຣະເຈົ້າຈະໄຖ່
ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງບໍ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງ
ແມ່ນສາດສະດາກ ທັງປວງທີ່ທ�ນາຍໄວ້
ນັບແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂລກມາ—ພວກ
ເພິ່ນກໍໄດ້ເວົ້າເຖິງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ຫລາຍ

ກໍໜ້ອຍແມ່ນບໍ?
13 34ພວກເພິ່ນບໍ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ບໍວ່າກ ພຣະ
ເຈົ້າພຣະອົງເອງຈະສະເດັດມາໃນບັນດາ
ລູກຫລານມະນຸດ,ແລະຮັບເອົາຮູບລັກ
ສະນະຂອງມະນຸດ,ແລະຈະສະເດັດໄປ
ໂດຍອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຕາມຜືນແຜ່ນດິນ
ໂລກ?
13 35 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເພິ່ນບໍ່ໄດ້ກ່າວໄວ້
ບໍວ່າພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດກ ການຟື້ນ
ຄືນຊີວິດຂອງຄົນຕາຍ,ແລະວ່າພຣະອົງ
ຈະຖືກຂົ່ມເຫັງແລະຈະເປັນທຸກ?

ບົດທີ14

ເອຊາຢາກ່ າວ ກ່ ຽວກັບພຣະເມຊີອາ—
ຄວາມຕ�ຕ້ອຍແລະຄວາມເຈັບປວດ
ຂອງພຣະເມຊີອາຖືກຕັ້ງໄວ້ແລ້ວ—ພຣະ
ອົງຈະເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງພຣະອົງ
ຖວາຍເພື່ອບາບແລະວິງວອນແທນຜູ້
ລ່ວງລະເມີດ—ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ53.
ປະມານ148ປີກ່ອນຄ.ສ.

14 1ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເອຊາຢາບໍ່ໄດ້ເວົ້າບໍວ່າ:
ແມ່ນໃຜຈະເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາລາຍ
ງານໄປ,ແລະພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າສະແດງຕໍ່ຜູ້ໃດ?
14 2 ເພາະວ່າເພິ່ນຈະເຕີບໂຕໃຫຍ່ຂຶ້ນຕໍ່
ໜ້າເພິ່ນຄືກັນກັບຕົ້ນໄມ້ອ່ອນ,ແລະຮາກ
ຈໍ່ອອກຈາກດິນແຫ້ງ;ເພິ່ນບໍ່ມີຮູບລັກສະ
ນະແລະຄວາມງາມໃດໆ;ແລະເມື່ອພວກ
ເຮົາເຫັນເພິ່ນວ່າບໍ່ມີຄວາມງາມເລີຍພວກ
ເຮົາກໍບໍ່ປາດຖະໜາເພິ່ນ.

 29ກຢຊ1:7–8.
 ຂແອວ46:8.
 30ກອພຍ20.
 ຂຄມພພິທີການ.
 ຄຢຄ4:5.
 31ກມຊຢ16:14;

ແອວ25:15.
ຄມພສັນຍາລັກ.

 32ກ2ນຟ25:23–25.
 33ກ1ນຟ10:5;

ຢຄ4:4;7:11.
 34ກມຊຢ7:27;15:1–3.

ຄມພພຣະເຈົ້າ,
ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ.

 35ກອຊຢ26:19;
2ນຟ2:8.
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14 3 ເພິ່ນຈະເປັນຜູ້ທີ່ຖືກໝິ່ນປະໝາດ
ແລະຖືກຜູ້ຄົນປະຕິເສດ,ແລະເປັນຜູ້ ມີ
ຄວາມໂສກເສົ້າແລະສະຫລົດໃຈຄືກັບວ່າ
ພວກເຮົາໜີໜ້າຈາກເພິ່ນ;ເພິ່ນຈະເປັນ
ຄົນທີ່ຖືກໝິ່ນປະໝາດ,ແລະພວກເຮົາບໍ່
ນັບຖືເພິ່ນ.
14 4ແນ່ນອນ ເພິ່ນຈະ ກ ແບກຫາບເອົາ
ຂ ຄວາມໂສກເສົ້າ, ແລະຄວາມເສົ້າສະ
ຫລົດໃຈຂອງພວກເຮົາໄວ້;ແຕ່ປານນັ້ນ
ພວກເຮົາຍັງຖືວ່າເພິ່ນຖືກຕີ,ຖືກລົງໂທດ
ຈາກພຣະເຈົ້າ,ແລະເປັນທຸກ.
14 5ແຕ່ວ່າເ ພິ່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບເພາະ
ກ ການລ່ວງລະເມີດຂອງພວກເຮົາ,ເພິ່ນ
ມີຮອຍຟົກຊ�ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຮົາ;ການຕີສອນເພື່ອສັນຕິສຸກຂອງ
ພວກເຮົາຢູ່ກັບເພິ່ນ;ແລະດ້ວຍຮອຍຖືກຕີ
ຂອງເພິ່ນພວກເຮົາຈຶ່ງຖືກຂ ປິ່ນປົວໃຫ້ດີ.
14 6ພວກເຮົາ ທັງ ໝົດ, ເໝືອນດັ່ງກ ໂຕ
ແກະໄດ້ຫລົງທາງໄປ;ພວກເຮົາໄດ້ໄປ
ຕາມເສັ້ນທາງຂອງໃຜລາວ;ແລະພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ວາງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທັງໝົດ
ຂອງພວກເຮົາໄວ້ກັບພຣະອົງ.
14 7 ເພິ່ນຈະຖືກຂົ່ມເຫັງ,ແລະເພິ່ນຈະ
ທົນຕໍ່ຄວາມເປັນທຸກ,ແຕ່ປານນັ້ນກ ເພິ່ນ
ຍັງບໍ່ເປີດປາກຂອງເພິ່ນເລີຍ;ເພິ່ນຖືກນ�
ເອົາໄປໂຮງຂ້າສັດຄືກັນກັບຂ ລູກແກະ,
ແລະຄືກັບໂຕແກະທີ່ຢືນຢູ່ເສີຍໆຕໍ່ໜ້າ
ຄົນທີ່ຕັດຂົນຂອງມັນແລະເພິ່ນກໍບໍ່ເປີດ
ປາກເລີຍ.
14 8 ເພິ່ນຖືກເອົາອອກຈາກຄຸກແລະຈາກ

ການຕັດສິນ;ແລະແມ່ນໃຜຈະປະກາດ
ຊົ່ວລຸ້ນຄົນຂອງເພິ່ນ?ເພາະວ່າເພິ່ນຖືກ
ຕັດອອກຈາກແຜ່ນດິນຂອງຄົນມີຊີວິດ
ຢູ່;ເພາະເພິ່ນຖືກຕີເພື່ອການລ່ວງລະເມີດ
ຂອງຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ.
14 9ແລະເພິ່ນຖືກຝັງໄວ້ນ�ຄົນຊົ່ວ,ແລະ
ນ�ພວກກ ເສດຖີ;ທັງໆທີ່ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເຮັດ
ຂ ຄວາມຊົ່ວແລະບໍ່ມີຄວາມຫລອກລວງ
ໃດໆຢູ່ໃນປາກຂອງເພິ່ນເລີຍ.
14 10 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຍັງພໍພຣະໄທປ່ອຍໃຫ້ເພິ່ນຟົກຊ�;ພຣະ
ອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນໂສກເສົ້າ;ເວລາພຣະ
ອົງຈະເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງເພິ່ນເປັນ
ເຄື່ອງຖວາຍເພື່ອບາບເພິ່ນຈະເຫັນກ ລູກ
ຫລານຂອງເພິ່ນ,ພຣະອົງຈະໃຫ້ວັນເວລາ
ຂອງເພິ່ນຍືດຍາວ,ແລະຄວາມພໍພຣະໄທ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຮຸ່ງເຮືອງໃນວັນ
ຂອງເພິ່ນ.
14 11ພຣະອົງຈະເບິ່ງຄວາມເຈັບປວດ
ຂອງຈິດວິນຍານຂອງເພິ່ນ,ແລະຈະພໍ
ພຣະໄທ;ໂດຍຄວາມຮູ້ຂອງເພິ່ນຜູ້ຮັບໃຊ້
ທີ່ຊອບທ�ຂອງເຮົາຈະຮັບຮອງຄົນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ;ເພາະເພິ່ນຈະກ ແບກຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນ.
14 12ສະນັ້ນເຮົາຈະແບ່ງສ່ວນໜຶ່ງໃຫ້ເພິ່ນ
ກັບຄົນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່,ແລະເພິ່ນຈະແບ່ງຊັບ
ທີ່ປຸ້ນກັບຄົນທີ່ແຂງແຮງ;ເພາະເພິ່ນເທ
ຈິດວິນຍານຂອງເພິ່ນອອກຈົນເຖິງຄວາມ
ຕາຍ;ແລະເພິ່ນຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ ກັບຄົນທີ່
ລ່ວງລະເມີດ;ແລະເພິ່ນແບກບາບຂອງ

144ກແອວ7:11–12.
 ຂມທ8:17.
 5ກມຊຢ15:9;

ແອວ11:40.
 ຂ1ປຕ2:24–25.
 6ກມທ9:36;

2ນຟ28:14;

  ແອວ5:37.
 7ກມຣກ15:3.

ຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ.
 ຂຄມພປັດສະຄາ;ພຣະ

ເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ.
 9ກມທ27:57–60;

ມຣກ15:27,43–46.

ຄມພໂຢເຊັບແຫ່ງ
ອາຣີມາທາຍ.

 ຂຢຮ19:4.
 10ກມຊຢ15:10–13.
 11ກລລວ16:21–22;

1ປຕ3:18;
ຄພ19:16–19.
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ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍໄວ້,ແລະກ ວິງວອນ
ແທນຄົນທີ່ລ່ວງລະເມີດ.

ບົດທີ15

ພຣະເຢຊູເປັນທັງພຣະບິດາແລະພຣະບຸດ
ໄດ້ແນວໃດ—ພຣະອົງຈະວິງວອນແທນ
ແລະແບກຫາບການລ່ວງລະເມີດຂອງຜູ້
ຄົນຂອງພຣະອົງ—ພວກເຂົາກັບສາດສະ
ດາຜູ້ບໍລິສຸດທັງໝົດເປັນລູກຫລານຂອງ
ພຣະອົງ—ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ເກີດການຟື້ນ
ຄືນຊີວິດ—ເດັກນ້ອຍໆມີຊີວິດນິລັນດອນ.
ປະມານ148ປີກ່ອນຄ.ສ.

15 1ແລະບັດນີ້ອະບີນາໄດກ່າວກັບພວກ
ເຂົາວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານເຂົ້າ
ໃຈວ່າກ ພຣະເຈົ້າພຣະອົງເອງຈະສະເດັດ
ມາຫາບັນດາລູກຫລານມະນຸດແລະຈະ
ຂ ໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ.
15 2ແລະຍ້ອນວ່າພຣະອົງຈະໄດ້ກ ຢູ່ໃນ
ເນື້ອໜັງພຣະອົງຈະຖືກເອີ້ນວ່າພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະຂຶ້ນກັບເນື້ອໜັງແລະ
ຕາມພຣະປະສົງຂອງຂ ພຣະບິດາ,ຈຶ່ງເປັນ
ທັງພຣະບິດາແລະພຣະບຸດ—
15 3ພຣະບິດາ,ກ ເພາະວາ່ພຣະອົງຂ ແຕ່ງ
ຂຶ້ນໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະພຣະ
ບຸດ,ຍ້ອນວ່າມີຮ່າງກາຍທາງເນື້ອໜງັ;ຈຶ່ງ

ເປັນທັງພຣະບຸດແລະພຣະບິດາແນວ
ນັ້ນ—
15 4ແລະທັງສອງພຣະອົງເປັນກ ພຣະເຈົ້າ
ອົ ງ ດຽວ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,  ເປັນຂ ພຣະບິດາ
ຄ ຜູ້ສະຖິດນິລັນດອນແຫ່ງສະຫວັນແລະ
ແຜ່ນດິນໂລກ.
15 5ແລະ ເນື້ອໜັງຈຶ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບພຣະວິນ
ຍານດັ່ງນັ້ນ,ຫລືພຣະບຸດກັບພຣະບິດາ,
ໂດຍເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງດຽວທີ່ກ ທົນ
ກັບການລໍ້ລວງ,ແລະບໍ່ຍອມຜ່າຍແພ້ຕໍ່
ການລໍ້ລວງ,ແຕ່ພຣະອົງຍອມທົນທຸກຕໍ່
ການເຍາະເຍີ້ຍ,ແລະການຂ ຂ້ຽນຕີ,ແລະ
ຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ,ແລະຖືກຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງຄ ປະຕິເສດ.
15 6ແລະ ຫລັງ ຈາກສິ່ງທັງໝົດນີ້,ຫລັງ
ຈາກໄດ້ເຮັດສິ່ງມະຫັດສະຈັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ຫລາຍຢ່າງໃນບັນດາລູກຫລານມະນຸດ
ແລ້ວ,ພຣະອົງຈະຖືກນ�ໄປ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແມ່ນກ ດັ່ງເອຊາຢາກ່າວເໝືອນດັ່ງໂຕແກະ
ທີ່ຢືນເສີຍຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄົນຕັດຂົນຂອງມັນສັນ
ໃດ,ພຣະອົງຈະບໍ່ຂ ເປີດພຣະໂອດຂອງ
ພຣະອົງສັນນັ້ນ.
15 7ແ ທ້ຈິງແລ້ວ, ເຖິງປານນັ້ນພຣະອົງ
ຍັງຖືກນ�ໄປກ ຄຶງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນ
ແລະຖືກຂ້າ,ແລະເນື້ອໜັງຂອງພຣະ
ອົງຈະກັບກາຍມາເປັນຄວາມຕາຍ,ເພື່ອ

 12ກ2ນຟ2:9;
ມຊຢ15:8;
ມຣນ7:27–28.

151ກ1ຕມທ3:16;
ມຊຢ13:33–34.
ຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ.

 ຂຄມພໄຖ່,ການ
ໄຖ່,ຖືກໄຖ່.

 2ກມຊຢ3:5;7:27;
ແອວ7:9–13.

 ຂອຊຢ64:8;
ຢຮ10:30;14:8–10;
ມຊຢ5:7;

  ແອວ11:38–39;
ອທ3:14.

 3ກຄພ93:4.
 ຂລກ1:31–33;

ມຊຢ3:8–9;
ແອວ7:10;
3ນຟ1:14.

 4ກພບຍ6:4;
ຢຮ17:20–23.
ຄມພພຣະເຈົ້າ,
ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ.

 ຂແອວ11:39.
 ຄມຊຢ3:8;

ຮລມ14:12;
3ນຟ9:15;
ອທ4:7.

 5ກລກ4:2;
ຮຣ4:14–15.

 ຂຢຮ19:1.
 ຄມຣກ8:31;

ລກ17:25.
 6ກອຊຢ53:7.
 ຂລກ23:9;

ຢຮ19:9;
ມຊຢ14:7.

 7ກຄມພຄຶງ,ການຄຶງ.
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ຂ ປະສົງຂອງພຣະບຸດຈະຖືກກືນລົງໄປໃນ
ພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາ.
15 8ແ ລະ  ພ ຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ ກ ສາຍ
ຮັດ ແຫ່ງຄວາມຕາຍຂາດອອກ,ມີຂ ໄຊ
ຊະນະຕໍ່ຄວາມຕາຍ,ປະທານອ�ນາດໃຫ້
ພຣະບຸດເພື່ອຄ ວິງວອນແທນລູກຫລານ
ມະນຸດ—
15 9 ໂດຍທີ່ໄດ້ສະເດັດຂຶ້ນໄປສະຫວັນ,
ໂດຍທີ່ມີອຸທອນແຫ່ງ ຄວາມເມດຕາ ສົງ
ສານ;ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກະລຸນາ,ຮັກ
ຫອມລູກຫລານມະນຸດຊຶ່ງ ຢູ່ ລະຫວ່າງ
ພວກເຂົ າ ;ແລະ ຄວາມຍຸດ ຕິ ທ� ເຮັດ
ໃຫ້ສາຍຮັດແຫ່ງຄວາມຕາຍຂາດອອກ;
ຮັບເອົາຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະການລ່ວງ
ລະເມີດຂອງພວກເຂົາມາໄວ້ນ�ກ ພຣະ
ອົງເອງ,ແລະໄຖ່ພວກເຂົາ,ແລະຂ ຕອບ
ສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ
ຄວາມຍຸດຕິທ�.
15 10 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າ,ແມ່ນໃຜຈະປະກາດຊົ່ວລຸ້ນຄົນ
ຂອງພຣະອົງໄດ້?ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານວ່າເວລາທີ່ພຣະອົງເຮັດໃຫ້
ຈິດວິນຍານຂອງພຣະອົງເປັນເຄື່ອງຖວາຍ
ເພື່ອບາບແລ້ວພຣະອົງຈະຫລຽວເຫັນ
ກ ລູກຫລານຂອງພຣະອົງ.ແລະບັດນີ້ພວກ
ທ່ານຈະວ່າແນວໃດ?ແລະຜູ້ໃດຈະເປັນ
ລູກຫລານຂອງພຣະອົງ?
15 11 ຈົ່ ງ ເບິ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າ,ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ໄດ້ຍິນຄ�ເວົ້າຂອງ

ກ ສາດສະດາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ສາດສະດາ
ຜູ້ບໍລິສຸດທັງໝົດຊຶ່ງໄດ້ທ�ນາຍກ່ຽວກັບ
ການສະເດັດມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ—
ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,ຄົນທັງ
ຫລາຍຜູ້ທີ່ເຊື່ອຟັງຄ�ເວົ້າຂອງພວກເພິ່ນ,
ແລະເຊື່ອວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໄຖ່ຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະອົງ,ແລະລໍຖ້າມື້ນັ້ນເພື່ອການ
ປົດບາບຂອງພວກເຂົາ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານວ່າ,ຄົນພວກນີ້ຄືລູກຫລານ
ຂອງພຣະອົງ,ຫລືວ່າທາຍາດຂອງຂ ອາ
ນາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
15 12 ເພາະວ່າຄົນພວກນີ້ຄືຄົນທີ່ກ ພຣະ
ອົງຈະແບກບາບຂອງພວກເຂົາໄວ;້ແລະ
ຄົນພວກນີ້ຄືຄົນທີ່ພຣະອົງຈະສິ້ນພຣະ
ຊົນແທນເພື່ອໄຖ່ພວກເຂົາອອກຈາກການ
ລ່ວງລະເມີດຂອງພວກເຂົາ.ແລະບັດນີ້,
ພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນລູກຫລານຂອງພຣະອົງ
ບໍ?
15 13 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ສາດສະດາທຸກຄົນບໍ່ໄດ້
ເປີດປາກທ�ນາຍບໍ,ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນການ
ລ່ວງລະເມີດ,ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍເຖິງສາດ
ສະດາຜູ້ ບໍລິສຸດທັງໝົດນັບແຕ່ການເລີ່ມ
ຕົ້ນຂອງໂລກ?ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າພວກເພິ່ນແມ່ນລູກຫລານຂອງ
ພຣະອົງ.
15 14 ແລະຄົນເຫລົ່ານີ້ຄືຜູ້ກ ປະກາດສັນຕິ
ສຸກແລະນ�ເອົາຂ່າວປະເສີດຂອງຄວາມ
ດີມາ,ຜູ້ປະກາດຄວາມລອດ;ແລະກ່າວ
ກັບຊີໂອນວ່າ:ພຣະເຈົ້າຊົງປົກຄອງ!

 7ຂລກ22:42;
ຢຮ6:38;
3ນຟ11:11.

 8ກມຊຢ16:7;
ແອວ22:14.

 ຂຮສອ13:14;
1ກຣທ15:55–57.

 ຄ2ນຟ2:9.
 9ກອຊຢ53;

ມຊຢ14:5–12.
 ຂຄມພຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.
 10ກອຊຢ53:10;

ມຊຢ5:7;27:25;
ມຣນ7:19.

 11ກຄພ84:36–38.
 ຂຄມພລອດ,ຄວາມລອດ;

ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ
ຫລືອານາຈັກສະຫວັນ.

 12ກມຊຢ14:12;
ແອວ7:13;11:40–41.

 14ກອຊຢ52:7;
ຣມ10:15;
1ນຟ13:37;
ມຊຢ12:21–24.
ຄມພວຽກງານເຜີຍແຜ່.
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15 15 ແລະ ໂອ້ ຕີນຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ເທິງພູນັ້ນ
ງາມພຽງໃດ!
15 16 ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ຕີນຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ເທິງ
ພູຊຶ່ງປະກາດສັນຕິສຸກນັ້ນງາມພຽງໃດ!
15 17 ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ຕີນຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່
ເທິງພູຊຶ່ງປະກາດສັນຕິສຸກຕັ້ງແຕ່ເວລາ
ນັ້ນມາງາມພຽງໃດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຕັ້ງແຕ່
ເວລານີ້ແລະຕະຫລອດໄປ!
15 18 ແລະ  ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ
ພວກທ່ານວ່າ,ນີ້ຍັງບໍ່ທັນໝົດ,ເພາະວ່າ
ໂອ້ກ ພຣະບາດຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ເທິງພູທີ່ນ�ຂ່າວ
ປະເສີດມານັ້ນງາມພຽງໃດ,ນັ້ນຄືຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ
ຂ ສັນຕິສຸກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ຜູ້ໄດ້ໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພຣະອົງຜູ້ປະທານຄວາມລອດໃຫ້
ແກ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ;
15 19 ເພາະວ່າຖ້າຫາກບໍ່ມີການໄຖ່ທີ່ພຣະ
ອົງເຮັດເພື່ອຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງຊຶ່ງຖືກຕຽມ
ໄວ້ແລ້ວຕັ້ງແຕ່ກ ການວາງຮາກຖານຂອງ
ໂລກນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານ
ວ່າ,ຖ້າຫາກບໍ່ມີການໄຖ່ນີ້ແລ້ວ,ມະນຸດທັງ
ໝົດຂ ຕ້ອງຕາຍ.
15 20 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ສາຍຮັດແຫ່ງຄວາມຕາຍ
ຈະຂາດອອກແລະພຣະບຸດຈະປົກຄອງ
ແລະມີ ອ�ນາດເໜືອກວ່າຄວາມຕາຍ;
ສະນັ້ນ,ພຣະອົງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການຟື້ນ
ຄືນຊີວິດຂອງຄົນຕາຍມີຂຶ້ນ.
15 21 ແລະການຟື້ນຄືນຊີວິດຈະເກີດຂຶ້ນ,
ແມ່ນກ ການຟື້ນຄືນຊີວິດຄັ້ງທ�ອິດ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແມ່ນການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ເປັນ

ມາແລ້ວ,ແລະທີ່ເປັນ,ແລະທີ່ຈະເປັນ
ແມ່ນແຕ່ຈົນເຖິງການຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງ
ພຣະຄຣິດ—ເພາະເຊັ່ນນີ້ພຣະອົງຈະຊົງ
ໄດ້ຮັບເອີ້ນ.
15 22 ແລະບັດນີ້ການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງ
ສາດສະດາທັງໝົດ,ແລະຄົນທັງຫລາຍທີ່
ເຊື່ອຖືໃນຄ�ເວົ້າຂອງພວກເພິ່ນ,ຫລືຄົນ
ທັງຫລາຍທີ່ໄດ້ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ຈະອອກມາຫາການຟື້ນຄືນຊີ
ວິດຄັ້ງທ�ອິດ;ສະນັ້ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງມີການ
ຟື້ນຄືນຊີວິດຄັ້ງທ�ອິດ.
15 23ພວກເຂົາຈະຖືກຍົກຂຶ້ນໃຫ້ກ ຢູ່ກັບ
ພຣະເຈົ້າຜູ້ໄຖ່ພວກເຂົາ;ດ້ວຍວິທີນີ້ພວກ
ເຂົາຈຶ່ງຈະມີຊີວິດນິລັນດອນໂດຍພຣະ
ຄຣິດຜູ້ເຮັດໃຫ້ສາຍຮັດແຫ່ງຄວາມຕາຍ
ນັ້ນຂ ຂາດອອກ.
15 24 ແລະຄົນເຫລົ່ານີ້ຄືຄົນທີ່ມີສ່ວນໃນ
ການຟື້ນຄືນຊີ ວິດຄັ້ງທ�ອິດ;ແລະຄົນ
ພວກນີ້ຄືຄົນທີ່ຕາຍໃນຄວາມໂງ່ຈ້າຂອງ
ພວກເຂົາກ່ອນພຣະຄຣິດສະເດັດມາ,
ໂດຍທີ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບປະກາດເລື່ອງ
ກ ຄວາມລອດເລີຍ.ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ນ�ເອົາການກັບຄືນຂອງຄົນເຫລົ່ານີ້;
ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງມີສ່ວນໃນການຟື້ນຄືນ
ຊີວິດຄັ້ງທ�ອິດ,ຫລືມີຊີວິດນິລັນດອນ,
ໂດຍຖືກໄຖ່ໂດຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
15 25 ແລະກ ເດັກນ້ອຍໆກໍມີຊີວິດນິລັນ
ດອນຄືກັນ.
15 26 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ແລະຈົ່ງກ ຢ້ານກົວແລະ
ຕົວສັ່ນຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ;ເພາະ

 18ກ3ນຟ20:40;
ຄພ128:19.

 ຂຢຮ16:33.
ຄມພສະຫງົບ,
ຄວາມສະຫງົບ.

 19ກມຊຢ4:6.
 ຂ2ນຟ9:6–13.

 21ກແອວ40:16–21.
 23ກພສສ24:3–4;

1ນຟ15:33–36;
ຄພ76:50–70.

 ຂຄມພຄວາມຕາຍ
ທາງຮ່າງກາຍ.

 24ກ2ນຟ9:25–26;

ຄພ137:7.
 25ກຄພ29:46;137:10.

ຄມພລອດ,ຄວາມລອດ—
ຄວາມລອດຂອງເດັກນ້ອຍ.

 26ກພບຍ5:29;
ຢຄ6:9.
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ພວກທ່ານຄວນຈະສັ່ນສະທ້ານ;ເພາະວ່າ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ໄຖ່ຜູ້ໃດທີ່ຂ ກະບົດຕໍ່
ພຣະອົງແລະຄ ຕາຍໄປໃນບາບຂອງພວກ
ເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນຄົນທັງຫລາຍ
ຜູ້ທີ່ຕາຍໄປໃນບາບຂອງພວກເຂົານັບແຕ່
ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂລກ,ທີ່ກະບົດຕໍ່ພຣະ
ເຈົ້າໂດຍເຈດຕະນາ,ໂດຍທີ່ຮູ້ຈັກພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວແຕ່ບໍ່ຮັກສາມັນ;
ງ ຄົນເຫລົ່ານີ້ຄືພວກທີ່ຈ ບໍ່ມີສ່ວນໃນການ
ຟື້ນຄືນຊີວິດຄັ້ງທ�ອິດ.
15 27ສະນັ້ນພວກທ່ານບໍ່ຄວນຕົວສັ່ນບໍ?
ເພາະວ່າຄວາມລອດຈະບໍ່ມາເຖິງຄົນເຊັ່ນ
ນັ້ນ;ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ໄຖ່ຄົນ
ເຊັ່ນນັ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ໄຖ່ຄົນເຊັ່ນນັ້ນບໍ່ໄດ້;ເພາະວ່າພຣະອົງປະ
ຕິເສດພຣະອົງເອງບໍ່ໄດ້;ເພາະພຣະອົງປະ
ຕິເສດກ ຄວາມຍຸດຕິທ�ບໍ່ໄດ້ເມື່ອມີການ
ຮຽກຮ້ອງ.
15 28 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າເວລາຈະມາເຖິງທີ່ຄວາມລອດ
ຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຖືກກ ປ່າວປະກາດ
ແກ່ທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກຕະກຸນ,ທຸກພາສາ,
ແລະທຸກຜູ້ຄົນທັງປວງ.
15 29 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ກ ຄົນຍາມຂອງພຣະອົງຈະຮ້ອງດ້ວຍສຽງ
ດັງຂອງພວກເຂົາ;ພວກເຂົາຈະຮ້ອງເພງ
ເປັນສຽງດຽວກັນ;ເພາະວ່າພວກເຂົາຈະ
ເຫັນດ້ວຍຕາເມື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະນ�
ເອົາຊີໂອນຄືນມາ.
15 30 ຈົ່ງເປັ່ງສຽງປິຕິຍິນດີ, ຮ້ອງເພງນ�
ກັນ,ກຸງເຢຣູຊາເລັມເອີຍເຈົ້າຜູ້ ທີ່ ເປັນ

ເມືອງຮົກຮ້າງ;ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ອອຍໃຈຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງແລ້ວ,ພຣະອົງ
ໄດ້ໄຖ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວ.
15 31ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາງແຂນອັນສັກ
ສິດຂອງພຣະອົງໃນສາຍຕາຂອງປະຊາ
ຊາດທັງປວງ,ແລະທົ່ວທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນ
ໂລກຈະເຫັນການຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ.

ບົດທີ16

ພຣະ ເຈົ້ າ ໄຖ່ ມະນຸດ ຈາກສະພາບອັນ
ຫລົງທາງແລະຕົກຕ�ຂອງພວກເຂົາ—
ຜູ້ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍກາມມະລົມຈະເປັນຢູ່ຄື
ກັບວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການໄຖ່—ພຣະຄຣິດເຮັດ
ໃຫ້ເກີດການຟື້ນຄືນຊີວິດທີ່ເປັນນິດຫລື
ຄວາມອັບປະໂຫຍດອັນບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ.
ປະມານ148ປີກ່ອນຄ.ສ.

16 1ແລະບັດນີ້,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອອະບີນາໄດເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວເພິ່ນ
ໄດ້ເດ່ມືອອກໄປແລະກ່າວວ່າ:ເວລາຈະ
ມາເຖິງເມື່ອຄົນທັງຫລາຍຈະເຫັນກ ຄວາມ
ລອດຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ເມື່ອທຸກປະຊາ
ຊາດ,ທຸກຕະກຸນ,ທຸກພາສາ,ແລະທຸກ
ຜູ້ຄົນທັງປວງຈະເຫັນພ້ອມກັນ,ແລະຈະ
ຂ ຮັບສາລະພາບຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ
ວ່າການພິພາກສາຂອງພຣະອົງນັ້ນຍຸດຕິ
ທ�.
16 2ແລະເມື່ອນັ້ນຄົນຊົ່ວຈະຖືກກ ຂັບໄລ່
ອອກ ໄປ, ແລະພວກເຂົາຈະ ມີເຫດໃຫ້
ຮ້ອງຄວນ,ແລະຂ ຮ້ອງໄຫ້,ແລະຈົ່ມວ່າ,

 26ຂ1ນຟ2:21–24.
 ຄອຊກ18:26;

1ນຟ15:32–33;
ມຣນ10:26.

 ງ ແອວ40:19.

 ຈຄພ76:81–86.
 27ກແອວ34:15–16;42:1.
 28ກຄມພວຽກງານເຜີຍແຜ່.
 29ກຄມພຍາມ,ຄົນຍາມ.
161ກຄມພລອດ,ຄວາມລອດ.

 ຂມຊຢ27:31.
 2ກຄພ63:53–54.
 ຂມທ13:41–42;

ລກ13:28;
ແອວ40:13.
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ແລະກັດແຂ້ວຄ້ຽວຟັນ;ແລະນີ້ເປັນຍ້ອນ
ວ່າພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອຟັງສຸລະສຽງຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ສະນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່
ໄຖ່ພວກເຂົາ.
16 3 ເພາະວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນມີ ກ ກາມ
ມະລົມແລະຕ�ຊ້າ,ແລະຂ ມານມີອ�ນາດ
ເໜືອພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ງູເຖົ້າໂຕນັ້ນ
ໄດ້ ຄ ຫລອກລວງບິດາມານດາຜູ້ທ�ອິດ
ຂອງພວກເຮົາ,ຊຶ່ງເປັນມາຂອງສາເຫດ
ຂອງງ ການຕົກຂອງພວກເພິ່ນ;ຈຶ່ງເປັນສາ
ເຫດໃຫ້ມະນຸດຊາດທັງປວງກັບມາມີກາມ
ມະລົມ,ຕັນຫາໜ້າມືດ, ຕ�ຊ້າ, ຈ ຮູ້ຈັກ
ຄວາມຊົ່ວຈາກຄວາມດີ,ຍອມຕົນຂຶ້ນກັບ
ມານ.
16 4ມະນຸດຊາດທັງປວງຈຶ່ງ ກ ຫລົງທາງ
ໄປແນວນັ້ນ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາຈະ
ຫລົງທາງຢູ່ຢ່າງບໍ່ມີວັນສຸດຖ້າຫາກພຣະ
ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ພົ້ນຈາກ
ສະພາບອັນຫລົງທາງແລະຕົກຕ�ຂອງ
ພວກເຂົາ.
16 5ແຕ່ຈົ່ງຈ�ໄວ້ວ່າຜູ້ໃດທີ່ຍັງຄົງຢູ່ໃນ
ສະພາບແຫ່ງກ ກາມມະລົມຂອງຕົນເອງ,
ແລະດ�ເນີນຕໍ່ໄປໃນທາງຂອງບາບແລະ
ການກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ນັ້ນຈະຍັງຄົງຢູ່
ໃນສະພາບຕົກຕ�ຂອງຕົນແລະມານມີ
ອ�ນາດທັງໝົດເໜືອເຂົາ.ສະນັ້ນເຂົາຈຶ່ງ
ເປັນຄືກັນກັບບໍ່ມີຂ ການໄຖ່ເລີຍ,ເປັນສັດ

ຕູຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະມານກໍເປັນສັດຕູ
ຂອງພຣະເຈົ້າຄືກັນ.
16 6ແລະບັດນີ້ຖ້າຫາກພຣະຄຣິດບໍ່ສະ
ເດັດມາຍັງແຜ່ນດິນໂລກ,ກ່າວເຖິງສິ່ງທີ່
ຈະມາເຖິງກ ເໝືອນດັ່ງມັນມາເຖິງແລ້ວ,
ການໄຖ່ກໍຈະມີຂຶ້ນບໍ່ໄດ້.
16 7ແລະຖ້າຫາກພຣະຄຣິດບໍ່ລຸກຂຶ້ນຈາກ
ຄວາມຕາຍ,ຫລືວ່າເຮັດໃຫ້ສາຍຮັດແຫ່ງ
ຄວາມຕາຍຂາດອອກເພື່ອໃຫ້ຫລຸມຝັງສົບ
ບໍ່ມີໄຊຊະນະ,ແລະເພື່ອຄວາມຕາຍຈະບໍ່
ມີກ ຄວາມເຈັບປວດ,ແລ້ວຈະບໍ່ມີການຟື້ນ
ຄືນຊີວິດເລີຍ.
16 8ແຕ່ມັນມີກ ການຟື້ນຄືນຊີວິດ,ສະນັ້ນ
ຫລຸມຝັງສົບຈຶ່ງບໍ່ມີໄຊຊະນະ,ແລະຄວາມ
ເຈັບປວດແຫ່ງຂ ຄວາມຕາຍຈະຖືກກືນເຂົ້າ
ໄປໃນພຣະຄຣິດ.
16 9ພຣະອົງເປັນ ກ ແສງສະຫວ່າງ ແລະ
ຊີວິດຂອງໂລກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນແສງ
ສະຫວ່າງອັນບໍ່ມີບ່ອນສິ້ນສຸດ,ຊຶ່ງຈະບໍ່ມີ
ຄວາມມືດເລີຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນເປັນຊີວິດ
ອັນບໍ່ມີບ່ອນສິ້ນສຸດຊຶ່ງຈະບໍ່ມີຄວາມຕາຍ
ເລີຍ.
16 10 ເຖິງແມ່ນວ່າຮ່າງກາຍທີ່ເປັນມະຕະ
ນີ້ຈະຖືກສວມໃສ່ກ ຄວາມເປັນອະມະຕະ,
ແລະຄວາມເນົ່າເປື່ອຍຈະສວມໃສ່ຄວາມ
ບໍ່ເນົ່າເປື່ອຍ,ແລະຈະຖືກນ�ໄປຂ ຢືນຢູ່
ຕໍ່ໜ້າບ່ອນພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອ

 3ກຄລຕ5:16–25;
ມຊຢ3:19.
ຄມພມະນຸດທີ່ມີຈິດ
ໃຈທ�ມະດາ.

 ຂ2ນຟ9:8–9.
ຄມພມານ.

 ຄປຖກ3:1–13;
ມຊ4:5–19.

 ງ ຄມພການຕົກຂອງ
ອາດາມແລະເອວາ.

 ຈ 2ນຟ2:17–18,22–26.

 4ກແອວ42:6–14.
 5ກແອວ41:11.

ຄມພກາມມະລົມ.
 ຂຄມພໄຖ່,ການໄຖ່,ຖືກໄຖ່.
 6ກມຊຢ3:13.
 7ກຮສອ13:14;

ມຊຢ15:8,20.
 8ກແອວ42:15.

ຄມພການຟື້ນຄືນພຣະ
ຊົນ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດ.

 ຂອຊຢ25:8;

1ກຣທ15:54–55;
ມມ7:5.

 9ກຄພ88:5–13.
ຄມພຄວາມສະຫວ່າງ,
ຄວາມສະຫວ່າງ
ຂອງພຣະຄຣິດ.

 10ກແອວ40:2.
ຄມພອະມະຕະ,ຄວາມ
ເປັນອະມະຕະ.

 ຂຄມພພິພາກສາ,ການ
ພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.
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ຮັບ ຄ ການພິພາກສາຈາກພຣະອົງຕາມ
ວຽກງານຂອງພວກເຂົາບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະ
ດີຫລືຈະຊົ່ວ—
16 11ຖ້າຫາກມັນດີ,ກໍໄປເຖິງການຟື້ນຄືນ
ຊີວິດແລະມີຄວາມຜາສຸກອັນກ ບໍ່ມີວັນສິ້ນ
ສຸດ;ແລະຖ້າຫາກມັນຊົ່ວ,ກໍໄປເຖິງການ
ຟື້ນຄືນຊີວິດສູ່ຄວາມອັບປະໂຫຍດອັນຂ ບໍ່
ມີວັນສິ້ນສຸດ,ໂດຍຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ມານຜູ້ທີ່
ພວກເຂົາຂຶ້ນກັບມັນ,ຊຶ່ງແມ່ນຄວາມອັບ
ປະໂຫຍດ—
16 12 ໂດຍໄປຕາມຄວາມປະສົງອັນເຕັມ
ໄປດ້ວຍກາມມະລົມແລະຄວາມປາດຖະ
ໜາຂອງພວກເຂົາເອງໂດຍບໍ່ເຄີຍເອີ້ນຫາ
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າທັງໆທີ່ພຣະພາຫາແຫ່ງ
ກ ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງເດ່ອອກມາ
ຫາພວກເຂົາ;ຊຶ່ງເປັນພຣະພາຫາແຫ່ງ
ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງເດ່ອອກມາຫາ
ພວກເຂົາແລ້ວ,ແລະພວກເຂົາບໍ່ຮັບເອົາ;
ພວກເຂົາຖືກເຕືອນເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກເຂົາແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ປະຖິ້ມມັນ
ເລີຍ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮັບພຣະບັນຊາ
ໃຫ້ກັບໃຈແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ກັບໃຈເລີຍ.
16 13 ແລະບັດນີ້,ພວກທ່ານຈະບໍ່ສັ່ນສະ
ທ້ານແລະກັບໃຈຈາກບາບຂອງພວກ
ທ່ານບໍ,ແລະຈົ່ງຈ�ໄວ້ວ່າພຽງແຕ່ໃນ
ແລະໂດຍທາງພຣະຄຣິດເທົ່ານັ້ນທີ່ພວກ
ທ່ານຈະລອດໄດ້?
16 14ສະນັ້ນ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານສິດສອນ
ກ ກົດຂອງໂມເຊແລ້ວ,ກໍຕ້ອງສິດສອນອີກ
ວ່າມັນຈະເປັນເງົາຂອງສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ—
16 15 ຈົ່ງສິດສອນພວກເຂົາວ່າການໄຖ່ມາ

ເຖິງໂດຍທາງພຣະຄຣິດພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ຜູ້ຊຶ່ງເປັນກ ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດນິລັນດອນ
ອົງນີ້.ອາແມນ.

ບົດທີ17

ແອວມາເຊື່ອແລະຂຽນຄ�ເວົ້າຂອງອະ
ບີນາໄດໄວ້—ອະບີນາໄດຕາຍຢ່າງທໍລະ
ມານຢູ່ໃນກອງໄຟ—ເພິ່ນທ�ນາຍເຖິງພະ
ຍາດແລະຄວາມຕາຍໃນຂະນະທີ່ເພິ່ນ
ຖືກເຜົາຢູ່ໃນກອງໄຟ.ປະມານ148ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

17 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອອະບີນາໄດກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ຈົບ
ແລ້ວ,ກະສັດໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກ ພວກປະໂລຫິດ
ເອົາເພິ່ນໄປແລະໃຫ້ຂ້າເພິ່ນຖິ້ມເສຍ.
17 2ແຕ່ມີຄົນໜຶ່ງໃນບັນດາພວກປະໂລຫິດ
ນັ້ນຊື່ວ່າກ ແອວມາ,ລາວເປັນຜູ້ສືບຕະກຸນ
ຂອງນີໄຟຄືກັນ.ແລະລາວເປັນຄົນໜຸ່ມ
ແໜ້ນ,ແລະລາວຂ ເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າຂອງ
ອະບີນາໄດ,ເພາະລາວຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຊຶ່ງອະບີນາໄດໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ກ່ຽວ
ກັບຄົນເຫລົ່ານັ້ນ;ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງວງິວອນ
ກະສັດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກະສັດຄຽດແຄ້ນໃຫ້ອະບີ
ນາໄດ,ແຕ່ໃຫ້ປ່ອຍເພິ່ນໄປຢ່າງສັນຕິ.
17 3ແຕ່ກະສັດໄດ້ຄຽດແຄ້ນຫລາຍຂຶ້ນ
ແລະສັ່ງໃຫ້ຂັບໄລ່ແອວມາອອກໄປຈາກ
ບັນດາພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ສົ່ງຂ້າໃຊ້ໃຫ້
ຕິດຕາມໄປເພື່ອຈະໄດ້ຂ້າລາວເສຍ.
17 4ແຕ່ລາວໄດ້ໜີໄປກ່ອນແລະລີ້ຊ່ອນ
ຕົວຢູ່ຈົນພວກເຂົາຫາບໍ່ເຫັນ.ແລະໂດຍ

 10ຄແອວ41:3–6.
 11ກຄມພຊີວິດນິລັນດອນ.
 ຂຄມພອັບປະໂຫຍດ,

ຄວາມອັບປະໂຫຍດ.
 12ກຄມພເມດຕາ,

  ມີເມດຕາ,ຄວາມເມດຕາ.
 14ກຄມພກົດຂອງໂມເຊ.
 15ກມຊຢ3:8;5:7;

ອທ3:14.
171ກມຊຢ11:1,5–6.

 2ກມຊຢ23:6,9–10.
ຄມພແອວມາຜູ້ເປັນບິດາ.

 ຂມຊຢ26:15.
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ທີ່ລີ້ຊ່ອນຕົວຢູ່ຫລາຍມື້ລາວໄດ້ກ ຂຽນຂໍ້
ຄວາມຊຶ່ງອະບີນາໄດເວົ້າໄວ້ທັງໝົດ.
17 5ແລະ  ເຫ ດການ ໄດ້ ບັງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ກະສັດໃຫ້ທະຫານຍາມຂອງຕົນລ້ອມອະ
ບີນາໄດໄວ້ແລະຈັບເພິ່ນ;ແລະພວກເຂົາ
ມັດເພິ່ນແລະເອົາເພິ່ນເຂົ້າຄຸກ.
17 6ແລະສາມມື້ຕໍ່ມາ,ກະສັດໄດ້ປຶກສາ
ກັບພວກປະໂລຫິດຂອງຕົນ,ແລ້ວເພິ່ນຈຶ່ງ
ສັ່ງໃຫ້ເອົາເພິ່ນມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເພິ່ນອີກ.
17 7ແລະເພິ່ນກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:ອະບີນາ
ໄດ,ພວກເຮົາພົບຂໍ້ກ່າວຫາເຈົ້າແລ້ວ,
ແລະເຈົ້າສົມຄວນທີ່ຈະຕາຍ.
17 8 ເພາະເຈົ້າເວົ້າວ່າກ ພຣະເຈົ້າພຣະອົງ
ເອງຈະສະເດັດລົງມາໃນບັນດາລູກຫລານ
ມະນຸດ;ແລະບັດນີ້,ເພາະເຫດນີ້ເຈົ້າຈະ
ຕ້ອງຕາຍເວັ້ນເສຍແຕ່ເຈົ້າຈະຖອນຄ�
ເວົ້າທັງໝົດຊຶ່ງເຈົ້າເວົ້າບໍ່ດີກ່ຽວກັບພວກ
ເຮົາແລະຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ.
17 9ບັດນີ້ອະບີນາໄດກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:ຂ້າ
ນ້ອຍກ່າວກັບທ່ານວ່າ,ຂ້ານ້ອຍຈະບໍ່ຖອນ
ຄ�ເວົ້າຊຶ່ງຂ້ານ້ອຍໄດ້ເວົ້າກັບທ່ານກ່ຽວ
ກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້,ເພາະມັນເປັນຄວາມ
ຈິງ;ແລະເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງຄວາມແນ່
ນອນຂອງມັນຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງຍອມຕົວໃຫ້ຢູ່
ໃນມືຂອງທ່ານ.
17 10 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຂ້ານ້ອຍຈະຍອມ
ເຖິງແມ່ນຈົນເຖິງສິ້ນລົມຫາຍໃຈ,ແລະ
ຂ້ານ້ອຍຈະບໍ່ຖອນຄ�ເວົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍ,
ແລະມັນຈະຢືນເປັນປະຈັກພະຍານກ່າວ
ໂທດທ່ານ.ແລະຖາ້ຫາກທ່ານສັ່ງປະຫານ
ຂ້ານ້ອຍທ່ານກໍເຮັດໃຫ້ກ ຜູ້ບໍລິສຸດຕ້ອງ
ເສຍຊີວິດ,ແລະການກະທ�ເຊັ່ນນີ້ຈະຢືນ
ເປັນປະຈັກພະຍານກ່າວໂທດທ່ານໃນວັນ
ສຸດທ້າຍນ�ອີກ.

17 11 ແລະ ບັດນີ້ກະສັດໂນອາເກືອບຈະ
ປ່ອຍຕົວເພິ່ນໄປເພາະເພິ່ນຢ້ານກົວຄ�
ເວົ້າຂອງເພິ່ນ;ເພາະເພິ່ນຢ້ານວ່າການພິ
ພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າຈະເກີດກັບເພິ່ນ.
17 12 ແຕ່ ພວກ ປະໂລ ຫິດ ເປັ່ງສຽງກ່າວ
ໂທດເພິ່ນ,ແລະເລີ່ມກ່າວຫາເພິ່ນ,ມີ
ຄ�ວ່າ:ມັນໝິ່ນປະໝາດກະສັດ.ສະນັ້ນ
ກະສັດຈຶ່ງຖືກຍຸຍົງໃຫ້ມີຄວາມຄຽດແຄ້ນ
ໃຫ້ເພິ່ນ,ແລະເພິ່ນຈຶ່ງປ່ອຍເພິ່ນໃຫ້ຖືກ
ປະຫານຊີວິດ.
17 13 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ຈັບເພິ່ນໄປ,ແລ້ວມັດເພິ່ນ
ແລະໂບຍຕີ ຮ່ າງກາຍຂອງ ເພິ່ນດ້ວຍ
ຫວາຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົນໃຫ້ເຖິງແກ່ຄວາມ
ຕາຍ.
17 14 ແລະບັດນີ້ເມື່ອແປວໄຟເລີ່ມຈະໄໝ້
ເພິ່ນ,ເພິ່ນໄດ້ຮ້ອງໃສ່ພວກເຂົາ,ມີຄວາມ
ວ່າ:
17 15 ຈົ່ງເບິ່ງ,ສິ່ງທີ່ພວກທ່ານກະທ�ກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າສັນໃດ,ມັນກໍຈະເກີດກັບພວກ
ທ່ານສັນນັ້ນຄືລູກຫລານຂອງພວກທ່ານ
ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄດ້
ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານເຖິງແມ່ນດ້ວຍ
ຄວາມເຈັບປວດຂອງກ ຄວາມຕາຍດ້ວຍ
ໄຟ;ແລະນີ້ເປັນເພາະພວກເຂົາເຊື່ອໃນ
ການຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ
ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.
17 16 ແລະ ເຫດການ ຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກທ່ານຈະເປັນທຸກດ້ວຍພະຍາດນາໆ
ປະການເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກ
ທ່ານ.
17 17 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກທ່ານຈະຖືກ
ກ ລົງໂທດຮອບດ້ານແລະຖືກຂັບໄລ່ຕ້ອນ
ໄປແລະກະຈັດກະຈາຍໄປທາງນັ້ນທາງ

 4ກຄມພພຣະຄ�ພີ.
 8ກມຊຢ13:25,33–34.

 10ກແອວ60:13.
 15ກມຊຢ13:9–10;

ແອວ25:4–12.
 17ກມຊຢ21:1–5,13.
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ນີ້,ຈະເປັນເໝືອນດັ່ງຝູງແກະປ່າທີ່ຖືກສັດ
ປ່າຂັບໄລ່ປອງຮ້າຍ.
17 18 ແລະໃນມື້ນັ້ນພວກທ່ານຈະຖືກລ່າ,
ແລະພວກທ່ານຈະຖືກຈັບໄປໂດຍມືສັດຕູ
ຂອງພວກທ່ານ,ແລະເມື່ອນັ້ນພວກທ່ານ
ຈະຮັບທຸກທໍລະມານດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ
ຂອງກ ຄວາມຕາຍດ້ວຍໄຟດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ຮັບທຸກທໍລະມານຢູ່ໃນຂະນະນີ້.
17 19ພຣະເຈົ້າຈະກ ແກ້ແຄ້ນຄົນທີ່ທ�ລາຍ
ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງດັ່ງນັ້ນ.ໂອ້ພຣະອງົເຈົ້າ,
ຂໍຈົ່ງຮບັເອົາຈດິວນິຍານຂອງຂ້ານ້ອຍດ້ວຍ
ເທີ້ນ.
17 20 ແລະບັດນີ້ເມື່ອອະບີນາໄດກ່າວຂໍ້
ຄວາມນີ້ແລ້ວ, ເພິ່ນກໍລົ້ມລົງ ຮັບຄວາມ
ຕາຍດ້ວຍໄຟ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນຖືກປະ
ຫານເພາະເພິ່ນບໍ່ຍອມປະຕິເສດພຣະບັນ
ຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ໂດຍໄດ້ຜະນຶກຄວາມ
ຈິງຂອງຄ�ເວົ້າຂອງເພິ່ນດ້ວຍຄວາມຕາຍ.

ບົດທີ18

ແອວມາສັ່ງສອນຢ່າງງຽບໆ—ເພິ່ນໄດ້ຕັ້ງ
ພັນທະສັນຍາຂອງການບັບຕິສະມາແລະ
ບັບຕິສະມາໃນນ�ມໍມອນ—ເພິ່ນໄດ້ສ້າງ
ຕັ້ງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະຄຣິດແລະ
ແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດ—ພວກເຂົາທ�ງານລ້ຽງ
ຕົວເອງແລະສິດສອນຜູ້ຄົນ—ແອວມາ
ກັບຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຫລົບໜີຈາກກະສັດ
ໂນອາເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
ປະມານ147–145ປີກ່ອນຄ.ສ.

18 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ແອວມາ,ໄດ້ຫລົບໜີຈາກພວກຄົນໃຊ້ຂອງ
ກະສັດໂນອາ,ໄດ້ກ ກັບໃຈຈາກບາບແລະ

ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງເພິ່ນ,ແລະທ່ອງທ່ຽວ
ໄປໃນບັນດາຜູ້ຄົນຢ່າງງຽບໆ,ແລະເລີ່ມ
ສິດສອນຄ�ຂອງອະບີນາໄດ—
18 2ແທ້ຈິງແລ້ວ,ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ,
ແລະກ່ຽວກັບການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຄົນ
ຕາຍນ�ອີກ,ແລະກ ການໄຖ່ຜູ້ຄົນ,ຊຶ່ງຈະ
ຖືກເຮັດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍຂ ອ�ນາດ,ແລະ
ຄວາມທຸກທໍລະມານ,ແລະໂດຍການ
ສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ,ແລະການ
ຟື້ນຄືນພຣະຊົນແລະການສະເດັດຂຶ້ນ
ສະຫວັນຂອງພຣະອົງ.
18 3ແລະ  ເພິ່ນໄດ້ສິດສອນຄົນເປັນຈ�
ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ຍອມຟັງຄ�ເວົ້າຂອງ
ເພິ່ນ.ແລະເພິ່ນໄດ້ສິດສອນພວກເຂົາຢາ່ງ
ງຽບໆເພື່ອກະສັດຈະບໍ່ຮູ້ເຖິງເລື່ອງນີ້.ແລະ
ຫລາຍຄົນໄດ້ເຊື່ອຄ�ເວົ້າຂອງເພິ່ນ.
18 4ແລະ  ເຫດ ການ ໄດ້ ບັງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ເຊື່ອເພິ່ນໄດ້ອອກ
ໄປຫາກ ບ່ອນໜຶ່ງຊຶ່ງເອີ້ນວ່າມໍມອນ,ຊຶ່ງ
ກະສັດໄດ້ຕັ້ງຊື່ໃຫ້,ໂດຍທີ່ຢູ່ຊາຍແດນ
ຂອງແຜ່ນດິນມັນຈຶ່ງມີສັດປ່າຢູ່ຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍບາງເວລາຫລືຕາມລະດູການ.
18 5ບັດນີ້,ທີ່ມໍມອນນັ້ນມີອ່າງນ�ບໍລິສຸດ
ຢູ່ແຫ່ງໜຶ່ງ,ແລະແອວມາໄດ້ໄປຫາບ່ອນ
ນັ້ນ,ມັນມີຟຸ່ມໄມ້ນ້ອຍທີ່ໜາແໜ້ນຢູ່ໃກ້
ນ�,ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ລີ້ຊ່ອນຕົວຢູ່ໃນເວລາກາງ
ເວັນໃຫ້ພົ້ນຈາກການຄົ້ນຫາຂອງກະສັດ.
18 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຄົນ
ເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ເຊື່ອເພິ່ນໄດ້
ໄປບ່ອນນັ້ນເພື່ອຟັງຄ�ເວົ້າຂອງເພິ່ນ.
18 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກຫລາຍມື້ ມັນມີ ຄົນເປັນຈ�ນວນບໍ່
ໜ້ອຍໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທີ່ມໍມອນເພື່ອຟັງ

 18ກມຊຢ19:18–20.
 19ກຄມພແກ້ແຄ້ນ,

ການແກ້ແຄ້ນ.

181ກມຊຢ23:9–10.
 2ກຄມພໄຖ່,ການໄຖ່,

ຖືກໄຖ່.

 ຂຄມພຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.
 4ກແອວ5:3.
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ຄ�ເວົ້າຂອງແອວມາ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄົນທັງ
ໝົດທີ່ເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າຂອງເພິ່ນກໍໄດ້ມາ
ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຟັງເພິ່ນ.ແລະເພິ່ນໄດ້
ກ ສິດສອນພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ສັ່ງສອນເຖິງ
ການກັບໃຈ,ແລະການໄຖ່,ແລະການມີ
ສັດທາໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
18 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄືນ�
ມໍມອນ(ເພາະເອີ້ນຊື່ມັນແບບນັ້ນ)ແລະ
ບັດນີ້,ຍ້ອນວ່າພວກທ່ານກ ປາດຖະໜາ
ຈະເຂົ້າ ມາຫາຂ ຝູງ ຊົນຂອງພຣະເຈົ້າ,
ແລະມີ ຊື່ ວ່າ ຜູ້ ຄົນຂອງພຣະອົງ,ແລະ
ຄ ເຕັມໃຈຈະແບກຫາບພາລະຂອງກັນແລະ
ກັນ,ເພື່ອຈະໄດ້ແບ່ງເບົາ;
18 9ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເຕັມໃຈທີ່ຈະເປັນ
ທຸກກັບຄົນທີ່ເປັນທຸກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈະ
ປອບໃຈຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມປອບໃຈ,
ແລະຈະຢືນເປັນກ ພະຍານຂອງພຣະ
ເຈົ້າໃນທຸກເວລາແລະໃນທຸກສິ່ງ,ແລະ
ໃນທຸກບ່ອນທີ່ພວກທ່ານຢູ່,ເຖິງແມ່ນຈົນ
ເຖິງຄວາມຕາຍ,ເພື່ອພວກທ່ານຈະຖືກ
ໄຖ່ໂດຍພຣະເຈົ້າ,ແລະຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ກັບ
ບັນດາຜູ້ຄົນຂອງຂ ການຟື້ນຄືນຊີວິດຄັ້ງ
ທ�ອິດ,ເພື່ອພວກທ່ານຈະມີຄ ຊີວິດນິລັນ
ດອນ—
18 10ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານ
ວ່າ,ຖ້າຫາກສິ່ງນີ້ເປັນຄວາມປາດຖະໜາ
ຂອງໃຈຂອງພວກທ່ານແລ້ວ,ພວກທ່ານມີ
ຫຍັງແດ່ຂັດຂ້ອງທີ່ຈະຮັບກ ບັບຕິສະມາໃນ
ພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເພື່ອຈະ

ເປັນພະຍານຕໍ່ພຣະອົງ,ວ່າພວກທ່ານໄດ້
ເຂົ້າເຮັດຂ ພັນທະສັນຍາກັບພຣະອົງ,ວ່າ
ພວກທ່ານຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງແລະຮັກສາ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອພຣະອົງ
ຈະໄດ້ທຸ້ມເທພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ
ລົງມາເທິງພວກທ່ານຢ່າງຫລວງຫລາຍຍິ່ງ
ຂຶ້ນ?
18 11 ແລະບັດນີ້ເມື່ອຜູ້ຄົນໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມ
ນີ້ ແລ້ວ,ພວກເຂົາຕົບມືດ້ວຍຄວາມສຸກ
ແລະຮ້ອງອອກມາວ່າ:ນີ້ຄືຄວາມປາດຖະ
ໜາຂອງໃຈຂອງພວກເຮົາ.
18 12 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືແອວມາໄດ້ພາເຮລາມ,ຊຶ່ງເປັນຄົນໜຶ່ງ
ໃນກຸ່ມທ�ອິດ,ແລະອອກໄປຢືນຢູ່ໃນນ�,
ແລະຮ້ອງວ່າ:ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຂໍຈົ່ງ
ໂປດທຸ້ມເທພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງລົງ
ມາເທິງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງດ້ວຍເທີ້ນ,
ເພື່ອລາວຈະໄດ້ກະທ�ການນີ້ດ້ວຍໃຈອັນ
ບໍລິສຸດ.
18 13 ແລະເມື່ອເພິ່ນກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,
ກ ພຣະວນິຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາ
ສະຖິດຢູ່ກັບເພິ່ນ,ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວວາ່:
ເຮລາມ,ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຂ ບັບຕິສະມາທ່ານ
ໂດຍຄ ສິດອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດ
ອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່,ຊຶ່ງເປັນປະຈັກພະຍານ
ວ່າທ່ານໄດ້ເຂົ້າເຮັດພັນທະສັນຍາທີ່ຈະ
ຮັບໃຊ້ພຣະອົງຈົນກວ່າທ່ານຈະຕາຍທາງ
ຮ່າງກາຍທີ່ເປັນມະຕະ;ແລະຂໍໃຫ້ພຣະ
ວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຫລັ່ງລົງມາ
ເທິງທ່ານ;ແລະຂໍໃຫ້ພຣະອົງປະທານຊີ

 7ກແອວ5:11–13.
 8ກຄພ20:37.
 ຂຄມພສາດສະໜາຈັກ

ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.
 ຄຄມພເມດຕາສົງສານ,

ຄວາມເມດຕາສົງສານ.
 9ກຄມພເປັນພະຍານ;

ພະຍານ;
ວຽກງານເຜີຍແຜ່.

 ຂມຊຢ15:21–26.
 ຄຄມພຊີວິດນິລັນດອນ.
 10ກ2ນຟ31:17.

ຄມພບັບຕິສະມາ,
ໃຫ້ບັບຕິສະມາ.

 ຂຄມພພັນທະສັນຍາ.
 13ກຄມພພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
 ຂ3ນຟ11:23–26;

ຄພ20:72–74.
 ຄຫຼຊ1:5.

ຄມພຖານະປະໂລຫິດ.
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ວດິນິລັນດອນໃຫ້ແກ່ທ່ານໂດຍງ ການໄຖ່
ຂອງພຣະຄຣດິ,ຜູ້ທີ່ພຣະອົງຕຽມໄວ້ຕັ້ງແຕ່
ຈ ການວາງຮາກຖານຂອງໂລກດ້ວຍເທີ້ນ.
18 14 ແລະຫລັງຈາກແອວມາກ່າວຂໍ້ຄວາມ
ນີ້ແລ້ວ,ທັງແອວມາແລະເຮລາມກໍກ ຝງັ
ຕົວຢູ່ໃນນ�;ແລະທັງສອງລຸກຂຶ້ນແລະ
ອອກມາຈາກນ�ດ້ວຍຄວາມຊື່ນຊົມ,ເຕມັ
ໄປດ້ວຍພຣະວນິຍານ.
18 15 ແລະແອວມາໄດ້ພາຄົນໜຶ່ງອອກໄປ
ໃນນ�ອີກເປັນຄັ້ງທີສອງ,ແລະໃຫ້ບັບຕິ
ສະມາເຂົາຕາມແບບຢ່າງເໝືອນຄັ້ງທ�
ອິດ,ພຽງແຕ່ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຝັງຕົວຂອງເພິ່ນໃນ
ນ�ອີກ.
18 16 ແລະ ຕາມວິທີນີ້ ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ບັບຕິ
ສະມາ ແກ່ທຸກຄົນທີ່ອອກ ໄປ ຍັ ງບ່ອນ
ມໍມອນ;ແລະພວກເຂົາມີຈ�ນວນຢູ່ສອງ
ຮ້ອຍສີ່ຄົນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ຮັບກ ບັບຕິສະມາໃນນ�ມໍມອນ,ແລະ
ເຕັມໄປດ້ວຍຂ ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ.
18 17 ແລະພວກເຂົາຖືກເອີ້ນວ່າສາດສະ
ໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ຫລືກ ສາດສະໜາ
ຈັກຂອງພຣະຄຣິດ,ຕັ້ງແຕ່ເວລານັ້ນມາ.
ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ໃດກໍ
ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໂດຍອ�ນາດ
ແລະສິດອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ຖືກ
ຮວມເຂົ້າໃນສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະອົງ.
18 18 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ແອວມາ,ໂດຍໄດ້ຮັບກ ສິດອ�ນາດຈາກ
ພຣະເຈົ້າໃຫ້ແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດ;ເຖິງແມ່ນ

ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດຄົນໜຶ່ງຕໍ່ທຸກຈ�ນວນ
ຫ້າສິບຄົນຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອສັ່ງສອນ
ພວກເຂົາແລະເພື່ອຂ ສິດສອນຄົນເຫລົ່າ
ນັ້ນເຖິງສິ່ງທີ່ກ່ຽວກັບອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.
18 19 ແລະເພິ່ນໄດ້ສັ່ງພວກເຂົາວ່າບໍ່ໃຫ້
ສິດສອນສິ່ງອື່ນນອກຈາກເປັນສິ່ງທີ່ເພິ່ນ
ສິດສອນໄວ້,ແລະໄດ້ເວົ້າຈາກປາກຂອງ
ສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດ.
18 20 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ສັ່ງພວກເຂົາວ່າ
ບໍ່ໃຫ້ກ ສັ່ງສອນສິ່ງອື່ນນອກຈາກຈະເປັນ
ເລື່ອງຂອງການກັບໃຈແລະມີສັດທາໃນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຜູ້ໄດ້ໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະ
ອົງ.
18 21 ແລະເພິ່ນໄດ້ສັ່ງພວກເຂົາວ່າບໍ່ຄວນ
ມີກ ການຂັດແຍ້ງກັນແຕ່ຄວນມຸ້ງຫາດ້ວຍ
ຕາຂ ດຽວກັນໂດຍມີສັດທາແລະບັບຕິ
ສະມາດຽວ,ໂດຍໃຫ້ໃຈຂອງພວກເຂົາຜູກ
ພັນກັນໄວ້ໃນຄ ຄວາມເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນ
ແລະໃນຄວາມຮັກທີ່ມີຕໍ່ກັນ.
18 22 ແລະ  ເພິ່ ນ ໄດ້ສັ່ງພວກເຂົາໃຫ້ສັ່ງ
ສອນເຊັ່ນນັ້ນ.ແລະໂດຍວິທີນັ້ນພວກເຂົາ
ຈຶ່ງຈະກາຍກ ເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ.
18 23 ແລະເພິ່ນໄດ້ສັ່ງພວກເຂົາວ່າພວກ
ເຂົາຄວນຖືວັນກ ຊະບາໂຕ,ແລະຮກັສາ
ມັນໃຫ້ສັກສິດ,ແລະທຸກໆມື້ພວກເຂົາ
ຄວນຖວາຍຄວາມຂອບພຣະໄທແດ່ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.
18 24 ແລະເພິ່ນໄດ້ສັ່ງພວກເຂົາອີກວ່າປະ

 13ງ ຄມພໄຖ່,ການໄຖ່,
ຖືກໄຖ່.

 ຈມຊ4:2;5:9.
 14ກຄມພບັບຕິສະມາ,ໃຫ້

ບັບຕິສະມາ—ບັບຕິ
ສະມາໂດຍການລົງໄປ
ໃນນ�ໝົດທັງຕົວ.

 16ກມຊຢ25:18.
 ຂຄມພພຣະຄຸນ.

 17ກ3ນຟ26:21;27:3–8.
ຄມພສາດສະໜາຈັກ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

 18ກຄມພຖານະປະໂລຫິດ.
 ຂຄມພສອນ,ຜູ້

ສອນ,ຄູສອນ.
 20ກຄພ15:6;18:14–16.
 21ກ3ນຟ11:28–30.

ຄມພຂັດແຍ້ງ,

ການຂັດແຍ້ງ.
 ຂມທ6:22;

ຄພ88:67–68.
 ຄຄມພເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນ,

ຄວາມເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນ.
 22ກມຊຢ5:5–7;

ມຊ6:64–68.
 23ກມຊຢ13:16–19;

ຄພ59:9–12.
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ໂລຫິດຜູ້ທີ່ເພິ່ນແຕ່ງຕັ້ງໄວ້ຄວນກ ທ�ງານ
ລ້ຽງຕົວເອງດ້ວຍມືຂອງຕົນ.
18 25 ແລະທຸກອາທິດມີມື້ໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງໄວ້ເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະມາຮ່ວມກັນເພື່ອສິດສອນຜູ້
ຄົນ,ແລະເພື່ອກ ນະມັດສະການພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,
ແລະໃຫ້ມາຊຸມນຸມກັນເລື້ອຍໆເທົ່າທີ່ຈະ
ເຮັດໄດ້.
18 26 ແລະປະໂລຫິດຈະບໍ່ອາໄສຜູ້ຄົນໃຫ້
ມາຄ�ຈູນຕົນ;ແຕ່ດ້ວຍການທ�ງານຂອງ
ພວກເຂົາ,ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບກ ພຣະຄຸນ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ເຂັ້ມ
ແຂງຫລາຍຂຶ້ນໃນພຣະວິນຍານ,ໂດຍມີ
ຂ ຄວາມຮູ້ເຖິງພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອວ່າພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ສິດສອນດ້ວຍອ�ນາດແລະສິດ
ອ�ນາດຈາກພຣະເຈົ້າ.
18 27 ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງແອວມາສັ່ງວ່າຜູ້
ຄົນຂອງສາດສະໜາຈັກຄວນໃຫ້ເຂົ້າຂອງ
ກ ຂອງຕົນຕາມທີ່ເຂົາມີ ; ຖ້າຫາກເຂົາມີ
ຫລາຍກໍຄວນໃຫ້ຫລາຍ;ແລະສ�ລັບຜູ້ທີ່
ມີໜ້ອຍກໍຄວນໃຫ້ໜ້ອຍ;ແລະສ�ລັບຜູ້ທີ່
ບໍ່ມີຄວນເອົາໃຫ້ເຂົາ.
18 28 ແລະໂດຍວິທີນີ້ເຂົາຄວນໃຫ້ເຂົ້າ
ຂອງຂອງເຂົາດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈແລະ
ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາດີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ,
ແລະກັບປະໂລຫິດເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງຂດັສົນ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ສ�ລັບທຸກຄົນທີ່ຂັດສົນ,ແລະ
ເປືອຍເປົ່າ.
18 29 ແລະ ຕາມນີ້ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບພວກ
ເຂົ າ ໂດຍໄດ້ຮັບບັນຊາຈາກພຣະເຈົ້ າ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ກ ເດີນໄປຢ່າງພາກພູມ

ໃຈຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ໂດຍຂ ການ
ໃຫ້ກັນຕາມຄວາມຈ�ເປັນແລະຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງເຂົາທາງໂລກແລະທາງ
ວິນຍານ.
18 30 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືທັງໝົດນີ້ໄດ້ເຮັດຢູ່ ໃນມໍມອນ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຢູ່ຂ້າງກ ນ�ມໍມອນໃນປ່າທີ່ ຢູ່ໃກ້
ນ�ມໍມອນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ບ່ອນມໍມອນ,ນ�
ມໍມອນ,ປ່າມໍມອນນັ້ນສວຍງາມພຽງໃດ
ໃນສາຍຕາຂອງພວກເຂົາຜູ້ມາຫາຄວາມ
ຮູ້ເລື່ອງພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະພວກເຂົາເປັນສຸກພຽງໃດ,
ເພາະພວກເຂົາຈະຮ້ອງເພງສັນລະເສີນ
ພຣະອົງຕະຫລອດໄປ.
18 31 ແລະສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນໄປທີ່ ກ ຊາຍ
ແດນຂອງແຜ່ນດິນເພື່ອກະສັດຈະບໍ່ໄດ້ຮູ້
ເລື່ອງຂອງພວກເຂົາ.
18 32 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືເມື່ອກະສັດຮູ້ວ່າມີການເຄື່ອນໄຫວໃນ
ບັນດາຜູ້ ຄົນຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງຄົນໃຊ້ຂອງເພິ່ນ
ອອກໄປຕິດຕາມເບິ່ງຄົນເຫລົ່ານັ້ນ.ສະນັ້ນ
ໃນມື້ທີ່ພວກເຂົາກ�ລັງຮ່ວມຊຸມນຸມກັນ
ເພື່ອຟັງພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ນັ້ນ
ມັນຈຶ່ງລ່ວງຮູ້ເຖິງກະສັດ.
18 33 ແລະບັດນີ້ ກະສັດເວົ້າວ່າແອວມາ
ກ�ລັງຍຸຍົງຜູ້ຄົນໃຫ້ມີການກະບົດຕໍ່ເພິ່ນ;
ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງສັ່ງກອງທັບຂອງເພິ່ນໃຫ້
ໄປທ�ລາຍພວກນັ້ນເສຍ.
18 34 ແລະ  ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ແອວມາແລະຜູ້ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ຮັບກ ການເຕືອນເຖິງການມາຂອງກອງ

 24ກກຈກ20:33–35;
ມຊຢ27:3–5;
ແອວ1:26.

 25ກຄມພນະມັດສະການ.
 26ກຄມພພຣະຄຸນ.

 ຂຄມພຄວາມຮູ້.
 27ກກຈກ2:44–45;

4ນຟ1:3.
 29ກຄມພເດີນ,ເດີນໄປ

ກັບພຣະເຈົ້າ.

 ຂຄມພຄວາມຜາສຸກ.
 30ກມຊຢ26:15.
 31ກມຊຢ18:4.
 34ກມຊຢ23:1.
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ທັບຂອງກະສັດ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງເອົາ
ຜ້າເຕັ້ນແລະພາຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ
ອອກໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
18 35 ແລະພວກເຂົາມີຈ�ນວນຢູ່ສີ່ຮ້ອຍ
ຫ້າສິບຄົນ.

ບົດທີ19

ກີເດໂອນພະຍາຍາມຂ້າກະສັດໂນອາ—
ຊາວເລມັນມາຮຸກຮານແຜ່ນດິນ—ກະສັດ
ໂນອາຕາຍຢ່າງທຸກທໍລະມານຍ້ອນໄຟ—
ລິມໄຮປົກຄອງຢ່າງຂູດຮີດພາສີອາກອນ.
ປະມານ145–121ປີກ່ອນຄ.ສ.

19 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືກອງ
ທັບຂອງກະສັດໄດ້ກັບຄືນມາຈາກການ
ຊອກຫາຜູ້ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແຕ່ບໍ່
ໄດ້ຮັບຜົນ.
19 2ແລະ ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ, ກ�ລັງກອງທັບ
ຂອງກະສັດມີໜ້ອຍດຽວໂດຍລົດຈ�ນວນ
ລົງ,ແລະເລີ່ມມີການແບ່ງແຍກໃນບັນດາ
ຜູ້ຄົນທີ່ເຫລືອຢູ່.
19 3ແລະຄົນສ່ວນໜ້ອຍເລີ່ມເວົ້າຄຸກຄາມ
ກະສັດ,ແລະເລີ່ມມີການຂັດແຍ້ງໃນບັນ
ດາພວກເຂົາ.
19 4ແລະບັດນີ້ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງໃນບັນດາ
ພວກເຂົາຊື່ວ່າກີເດໂອນແລະລາວເປັນ
ຄົນແຂງແຮງແລະເປັນສັດຕູຂອງກະສັດ,
ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງຖອດດາບຂອງລາວອອກ
ມາ,ແລະສາບານດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນ
ວ່າລາວຈະຂ້າກະສັດຖິ້ມເສຍ.
19 5ແລະ  ເ ຫ ດ ກາ ນໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກີເດໂອນໄດ້ຕໍ່ ສູ້ ກັບກະສັດ;ແລະເມື່ອ
ກະສັດເຫັນວ່າກີເດໂອນມີກ�ລັງຫລາຍ
ກວ່າເພິ່ນ,ຈຶ່ງໄດ້ປົບໜີແລະຂຶ້ນໄປເທິງ

ກ ຫໍສູງໃກ້ພຣະວິຫານ.
19 6ແລະກີເດໂອນໄດ້ໄລ່ຕາມກະສັດໄປ
ແລະກ�ລັງຈະຂຶ້ນຫໍສູງເພື່ອໄປຂ້າກະສັດ,
ແລະກະສັດໄດ້ກວາດສາຍຕາໄປທາງ
ແຜ່ນດິນເຊັມລອນ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ກອງທັບ
ຂອງຊາວເລມັນຢູ່ໃນຊາຍແດນຂອງແຜ່ນ
ດິນຂອງຕົນແລ້ວ.
19 7ແລະ ບັດນີ້ກະສັດໄດ້ຮ້ອງອອກມາ
ດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດຂອງຈິດວິນຍານ
ວ່າ:ກີເດໂອນ,ຈົ່ງໄວ້ຊີວິດຂອງເຮົາເຖີດ,
ເພາະວ່າຊາວເລມັນກ�ລັງເຂົ້າມາແລະ
ພວກເຂົາຈະທ�ລາຍພວກເຮົາ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກເຂົາຈະທ�ລາຍຜູ້ຄົນຂອງ
ເຮົາ.
19 8ແລະບັດນີ້ກະສັດບໍ່ໄດ້ເປັນຫ່ວງຜູ້ຄົນ
ຫລາຍກວ່າເປັນຫ່ວງນ�ຊີວິດຂອງຕົນເອງ
ເລີຍ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມກີເດໂອນກໍໄດ້ໄວ້
ຊີວິດຂອງກະສັດ.
19 9ແ ລະ ກະສັດໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນໜີໄປ
ກ່ອນຊາວເລມັນຈະມາຮອດ,ແລະຕົວ
ເພິ່ນ ເອງໄດ້ອອກໄປກ່ອນແລ້ວ,ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ໜີເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານພ້ອມດ້ວຍພວກຜູ້ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ
ຂອງພວກເຂົາ.
19 10 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຊາວເລມັນໄດ້ໄລ່ຕາມພວກເຂົາໄປຈົນທັນ
ແລະເລີ່ມຂ້າພວກເຂົາ.
19 11ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກະສັດອອກຄ�ສັ່ງກັບຜູ້ຄົນວ່າຜູ້ຊາຍທັງ
ໝົດຄວນປະຖິ້ມເມຍຂອງພວກເຂົາແລະ
ລູກຂອງພວກເຂົາໄວ້,ແລະໜີໄປກ່ອນ
ຊາວເລມັນຈະມາຮອດ.
19 12 ແລະບັດນີ້ມີຫລາຍຄົນທີ່ບໍ່ຍອມປະ
ຖິ້ມພວກເຂົາ,ແຕ່ຈະຢູ່ນ�ແລະຕາຍນ�

195ກມຊຢ11:12.
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ພວກເຂົາດີກວ່າ.ສ່ວນຄົນອື່ນໆໄດ້ປະຖິ້ມ
ເມຍຂອງພວກເຂົາແລະລູກຂອງພວກ
ເຂົາແລະໜີໄປ.
19 13 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກທີ່ຢູ່ກັບເມຍຂອງພວກເຂົາແລະລູກ
ຂອງພວກເຂົາໄດ້ບອກໃຫ້ພວກລູກສາວຜູ້
ສວຍງາມຂອງພວກເຂົາອອກໄປແລະວິງ
ວອນຊາວເລມັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຂ້າພວກເຂົາ.
19 14 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນມີຄວາມເມດຕາສົງສານພວກເຂົາ
ເພາະພວກເຂົາຫລົງໄຫລກັບຄວາມສວຍ
ງາມຂອງພວກຜູ້ຍິງເຫລົ່ານັ້ນ.
19 15ສະນັ້ນຊາວເລມັນຈຶ່ງໄວ້ຊີວິດພວກ
ເຂົາ,ແລະຈັບເອົາພວກເຂົາໄປເປັນຊະ
ເລີຍແລະພາພວກເຂົາກັບຄືນໄປຫາ
ແຜ່ນດິນນີໄຟ,ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກ
ເຂົາເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນໂດຍມີເງື່ອນ
ໄຂວ່າພວກເຂົາຕ້ອງມອບກະສັດໂນອາ
ໃຫ້ຢູ່ໃນກ�ມືຂອງຊາວເລມັນ,ພ້ອມທັງ
ຊັບສົມບັດຂອງພວກເຂົາຈົນກະທັ້ງເຄິ່ງ
ໜຶ່ງຂອງສິ່ງຂອງທັງໝົດທີ່ຜູ້ຄົນເປັນເຈົ້າ
ຂອງ,ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຄ�ຂອງພວກເຂົາ,
ແລະເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເງິນຂອງພວກເຂົາ,
ແລະສິ່ງທີ່ມີຄ່າທັງໝົດ,ແລະພວກເຂົາ
ຕ້ອງເສຍຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ກະສັດຂອງຊາວ
ເລມັນແຕ່ລະປີ.
19 16 ແລະບັດນີ້ໃນບັນດາພວກທີ່ຖືກເອົາ
ໄປເປັນຊະເລີຍນັ້ນມີລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງຂອງ
ກະສັດຊື່ວ່າກ ລິມໄຮ.
19 17 ແລະ ບັ ດນີ້ລິມໄຮບໍ່ຢາກໃຫ້ບິດາ
ຂອງເພິ່ນຖືກທ�ລາຍ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ເພິ່ນກໍຮູ້ເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງບິດາຕົນ,
ຕົວເພິ່ນເອງເປັນຄົນຊອບທ�.
19 18 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກີເດໂອນໄດ້ສົ່ງຄົນໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານເປັນການລັບເພື່ອຄົ້ນຫາກະສັດ
ແລະຜູ້ທີ່ຢູ່ກັບເພິ່ນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືຄົນຂອງກີເດໂອນໄດ້ພົບຄົນທັງ
ໝົດໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຍົກເວັ້ນແຕ່
ກະສັດກັບພວກປະໂລຫິດຂອງເພິ່ນເທົ່າ
ນັ້ນ.
19 19ບັດນີ້ຄົນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ສາບານຢູ່ໃນ
ໃຈວ່າພວກເຂົາຈະກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນ
ນີໄຟ,ແລະຖ້າຫາກເມຍຂອງພວກເຂົາ
ແລະລູກຂອງພວກເຂົາຖືກຂ້າຕາຍ,ແລະ
ຄົນທີ່ຢູ່ ກັບພວກເຂົາຖືກຂ້າຕາຍ,ແລ້ວ
ພວກເຂົາຈະພະຍາຍາມແກ້ແຄ້ນແທນ,
ແລະຕາຍກັບພວກນັ້ນສາດີກວ່າ.
19 20 ແລະກະສັດໄດ້ສັ່ງພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້
ກັບຄືນໄປ;ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຄຽດແຄ້ນ
ໃຫ້ເພິ່ນ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ທໍລະມານ
ແລະກ ຂ້າກະສັດດ້ວຍໄຟ.
19 21 ແລະພວກເຂົາກ�ລັງຈະເອົາພວກ
ປະໂລຫິດໄປຂ້ານ�ອີກ,ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້
ປົບໜີໄປກ່ອນ.
19 22 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາກ�ລັງຈະກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນ
ນີໄຟ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ພົບກັບຄົນຂອງ
ກີເດໂອນ.ແລະຄົນຂອງກີເດໂອນໄດ້ເລົ່າ
ເລື່ອງທັງໝົດທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບເມຍຂອງ
ພວກເຂົາແລະລູກຂອງພວກເຂົາໃຫ້ພວກ
ເຂົາຟັງ;ແລະວ່າຊາວເລມັນອະນຸຍາດໃຫ້
ພວກເຂົາເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນໂດຍເສຍ
ຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ຊາວເລມັນເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງສິ່ງ
ຂອງທັງໝົດທີ່ພວກເຂົາມີ.
19 23 ແລະພວກເຂົາໄດ້ບອກກັບຄົນຂອງ
ກີເດໂອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຂ້າກະສັດແລ້ວ,
ແລະພວກປະໂລຫິດເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ປົບໜີ
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ໄປໄກແລະໄດ້ໜີເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ.
19 24 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກພວກເຂົາເສັດພິທີແລ້ວ,ພວກເຂົາກໍ
ກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນນີໄຟດ້ວຍຄວາມ
ຊື່ນຊົມ,ເພາະວ່າເມຍຂອງພວກເຂົາແລະ
ລູກຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກຂ້າ;ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ເລົ່າໃຫ້ກີເດໂອນຟັງເຖິງສິ່ງທີ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ກະທ�ກັບກະສັດ.
19 25 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກະສັດຂອງຊາວເລມັນໃຫ້ກ ຄ�ສາບານ
ແກ່ພວກເຂົາວ່າຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຈະບໍ່ຂ້າ
ພວກເຂົາອີກ.
19 26 ແລະ ລິມໄຮໂດຍທີ່ເປັນລູກຊາຍ
ຂອງກະສັດ,ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຄົນກ ຈຶ່ງໄດ້ມອບລາ
ຊາອານາຈັກໃຫ້ເພິ່ນ,ແລະເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຄ�
ສາບານຕໍ່ກະສັດຂອງຊາວເລມັນອີກວ່າຜູ້
ຄົນຂອງເພິ່ນຈະຕ້ອງເສຍຊ່ວຍເຄິ່ງໜຶ່ງ
ຂອງສິ່ງຂອງທັງໝົດທີ່ພວກເຂົາມີ.
19 27 ແລະເຫດການໄດ້ ບັ ງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ລິມໄຮເລີ່ມສະຖາປະນາອານາຈັກແລະ
ສະຖາປະນາສັນຕິສຸກຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ຂອງເພິ່ນ.
19 28 ແລະກະສັດຂອງຊາວເລມັນໄດ້ຈັດ
ຍາມໄວ້ທົ່ວແຜ່ນດິນເພື່ອກັກຜູ້ຄົນຂອງ
ລິມໄຮໄວ້ໃນແຜ່ນດິນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາ
ໜີເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ລ້ຽງດູພວກຍາມນັ້ນດ້ວຍເຄື່ອງ
ຊ່ວຍຈາກຊາວນີໄຟ.
19 29 ແລະບັດນີ້ກະສັດລິມໄຮໄດ້ມີສັນຕິ
ສຸກຢູ່ ໃນລາຊາອານາຈັກຂອງເພິ່ນຕິດຕໍ່
ກັນເປັນເວລາສອງປີ,ຊຶ່ງຊາວເລມັນບໍ່ໄດ້
ບຽດບຽນແລະບໍ່ພະຍາຍາມທ�ຮ້າຍພວກ
ເຂົາ.

ບົດທີ20

ພວກລູກສາວບາງຄົນຂອງຊາວເລມັນຖືກ
ລັກພາຕົວໄປໂດຍພວກປະໂລຫິດຂອງ
ກະສັດໂນອາ—ຊາວເລມັນກໍ່ສົງຄາມກັບ
ລິມໄຮແລະຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ—ກອງທັບ
ຊາວເລມັນຖືກຕີໃຫ້ຖອຍໄປແລະໄດ້
ສະຫງົບລົງ.ປະມານ145–123ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

20 1ບັດນີ້ມີບ່ອນໜຶ່ງໃນເຊັມລອນຊຶ່ງເປັນ
ບ່ອນພວກລູກສາວຂອງຊາວເລມັນໄປ
ລວມຕົວກັນເພື່ອຮ້ອງເພງ,ແລະເຕັ້ນລ�,
ແລະເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນນ�ກັນ.
20 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມື້ໜຶ່ງ
ພວກຜູ້ສາວຈ�ນວນໜຶ່ງໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມ
ກັນເພື່ອເຕັ້ນລ�ແລະຮ້ອງເພງ.
20 3ແ ລ ະ ບັ ດນີ້ ພ ວກປະໂລຫິດຂອງ
ກະສັດໂນອາ,ໂດຍມີຄວາມລະອາຍໃຈທີ່
ຈະກັບຄືນໄປຫາເມືອງນີໄຟ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກເຂົາຢ້ານວ່າພວກເຂົາຈະຖືກຜູ້ຄົນ
ຂ້າ,ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ກ້າກັບຄືນໄປ
ຫາເມຍຂອງຕົນແລະລູກຂອງຕົນ.
20 4ແລະໂດຍທີ່ຢູ່ ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານ,ແລະໂດຍທີ່ໄດ້ເຫັນໄດ້ພວກລູກ
ສາວຂອງຊາວເລມັນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງລີ້ຈອບ
ເບິ່ງພວກນາງເຫລົ່ານັ້ນ;
20 5ແລະເວລາທີ່ມີນາງສາວບໍ່ຫລາຍຄົນ
ມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອເຕັ້ນລ�,ພວກເຂົາ
ຈຶ່ງອອກມາຈາກບ່ອນລີ້ແລະຈັບເອົາ
ພວກນາງແລະພາໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກເຂົາໄດ້
ພາພວກລູກສາວຂອງຊາວເລມັນຊາວສີ່
ຄົນເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
20 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເວລາ
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ຊາວເລມັນຮູ້ວ່າພວກລູກສາວຂອງຕົນ
ຫາຍຕົວໄປ,ພວກເຂົາກໍເລີຍມີຄວາມຄຽດ
ແຄ້ນໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮ,ເພາະຄິດວ່າ
ເປັນນ�ມືຂອງຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮ.
20 7ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງສົ່ງກອງທັບຂອງ
ຕົນອອກໄປ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຕົວກະສັດເອງ
ກໍອອກໜ້າຜູ້ຄົນໄປ;ແລະພວກເຂົາໄດ້
ຂຶ້ນໄປຫາແຜ່ນດິນນີໄຟເພື່ອທ�ລາຍຜູ້ຄົນ
ຂອງລິມໄຮ.
20 8ແລະບັດນີ້ເມື່ອລິມໄຮເຫັນກອງທັບ
ຂອງຊາວເລມັນຈາກຫໍສູງ,ແລະເພິ່ນເຫັນ
ການຕຽມເຮັດເສິກທັງໝົດຂອງພວກເຂົາ;
ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ
ແລະດັກຖ້າພວກນັ້ນຢູ່ໃນທົ່ງແລະໃນ
ປ່າ.
20 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເວລາ
ຊາວເລມັນມາເຖິງ,ຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮເລີ່ມ
ຕໍ່ສູ້ກັບພວກນັ້ນຈາກບ່ອນດັກຖ້າ,ແລະ
ເລີ່ມຂ້າພວກເຂົາ.
20 10 ແລ ະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ການສູ້ຮົບເລີ່ມຮ້າຍແຮງໜັກຂຶ້ນ,ເພາະ
ວ່າພວກເຂົາຕໍ່ສູ້ກັນຄືກັບໂຕສິງຕໍ່ສູ້ເພື່ອ
ເຫຍື່ອຂອງມັນ.
20 11 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ຄົນຂອງລິມໄຮເລີ່ມໄລ່ຊາວເລມັນໄປທາງ
ໜ້າຂອງພວກເຂົາ;ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຄົນຂອງ
ລິມໄຮມີຈ�ນວນໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ
ຊາວເລມັນກໍຕາມ;ແຕ່ພວກເຂົາກໍກ ຕໍ່ສູ້
ເພື່ອຊີວິດຂອງຕົນແລະເພື່ອເມຍຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະເພື່ອລູກຂອງພວກເຂົາ;
ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ
ຕໍ່ສູ້ຄືກັນກັບມັງກອນ.
20 12 ແລະ ເຫດກ ານໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນກະສັດຂອງຊາວເລມັນຢູ່

ໃນບັນດາຄົນທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ;ແຕ່ວ່າເພິ່ນບໍ່
ທັນຕາຍ;ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ,ແລະ
ຖືກປະຖິ້ມຢູ່ກັບພື້ນດິນ,ສ່ວນຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນນັ້ນໄດ້ປົບໜີໄປຢ່າງວ່ອງໄວ.
20 13 ແລະພວກເຂົາໄດ້ນ�ເອົາກະສັດມາ
ແລະພັນບາດແຜໃຫ້,ແລະນ�ເອົາຕົວ
ເພິ່ນຂຶ້ນໄປຢູ່ຕໍ່ໜ້າລິມໄຮ,ແລະກ່າວວ່າ:
ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄືກະສັດຂອງຊາວເລມັນ;ໂດຍ
ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບເພິ່ນຈຶ່ງລົ້ມລົງຢູ່ໃນບັນ
ດາຄົນທີ່ຕາຍ,ແລະເພິ່ນໄດ້ຖືກປະຖິ້ມ
ໄວ້;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ນ�
ເອົາຕົວເພິ່ນມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າທ່ານ;ແລະບັດນີ້ຂໍ
ໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍຂ້າເພິ່ນຖິ້ມເສຍ.
20 14 ແຕ່ລິມໄຮໄດ້ເວົ້າກັບຄົນຂອງເພິ່ນ
ວ່າ:ພວກເຈົ້າຢ່າໄດ້ຂ້າເພິ່ນເລີຍ,ແຕ່ຈົ່ງ
ນ�ເອົາເພິ່ນມານີ້ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້
ເຫັນເພິ່ນ.ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ນ�ເພິ່ນ
ມາ.ແລະລິມໄຮໄດ້ກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:ເຫດ
ໃດທ່ານຈຶ່ງຂຶ້ນມາກໍ່ສົງຄາມກັບຜູ້ຄົນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດກ ຄ�ສາບານທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຮັດໄວ້ກັບຜູ້ຄົນຂອງທ່ານເລີຍ;ສະນັ້ນ,
ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງເຮັດຜິດຄ�ສາບານຊຶ່ງ
ທ່ານໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ?
20 15 ແລະບັດນີ້ກະສັດຂອງຊາວເລມັນ
ໄດ້ກ່າວວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດຜິດຄ�ສາບານ
ເພາະວ່າຜູ້ຄົນຂອງທ່ານໄດ້ລັກພາພວກ
ລູກສາວຂອງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄປ;
ສະນັ້ນ,ດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນຂ້າພະເຈົ້າ
ຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຂຶ້ນມາກໍ່
ສົງຄາມກັບຜູ້ຄົນຂອງທ່ານ.
20 16 ແລະບັດນີ້ ລິມໄຮບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງເລີຍ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ; ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງກ່າວ
ວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າຈະສອບສວນໃນບັນດາຜູ້
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ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຖ້າຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເຮັດ
ເລື່ອງນີ້ຈະຕ້ອງຕາຍ.ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງສັ່ງ
ໃຫ້ກວດຄົ້ນໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ.
20 17ບັດ ນີ້ເມື່ອ ກ ກີເດໂອນໄດ້ຍິນເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ໂດຍທີ່ລາວເປັນທະຫານ
ຂອງກະສັດ,ລາວຈຶ່ງອອກມາແລະກ່າວ
ກັບກະສັດວ່າ: ຂ້ານ້ອຍຂໍໃຫ້ ທ່ານຢຸດ
ກ່ອນ,ແລະຢ່າໄດ້ສອບສວນຜູ້ຄົນພວກນີ້,
ແລະຢ່າໄດ້ຖືວ່າເປັນຄວາມຜິດຂອງຄົນ
ພວກນີ້ເລີຍ.
20 18 ເພາະທ່ານຈື່ຈ�ພວກປະໂລຫິດຂອງ
ບິດາຂອງທ່ານ,ຜູ້ທີ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້ພະຍາ
ຍາມທ�ລາຍນັ້ນໄດ້ບໍ?ແລະພວກເຂົາບໍ່
ໄດ້ຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານບໍ?ແລະບໍ່
ແມ່ນພວກເຂົານີ້ບໍທີ່ເປັນຄົນມາລັກເອົາ
ພວກລູກສາວຂອງຊາວເລມັນໄປ?
20 19 ແລະບັດນີ້ , ຈົ່ງເບິ່ງ,ແລະຈົ່ງເລົ່າ
ເລື່ອງທັງໝົດນີ້ໃຫ້ກະສັດຂອງຊາວເລມັນ
ຟັງ,ເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ບອກໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນເຊົາຄຽດແຄ້ນໃຫ້ພວກເຮົາ;ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງພວກເຂົາກ�ລັງຕຽມທະຫານຢູ່ເພື່ອ
ຈະມາສູ້ຮົບກັບພວກເຮົາອີກ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ
ພວກເຮົາກໍມີກ�ລັງພຽງໜ້ອຍດຽວ.
20 20 ແລະຈົ່ງເບິ່ງພວກເຂົາຍົກກອງທັບ
ມາດ້ວຍກ�ລັງທະຫານອັນຫລວງຫລາຍ;
ແລະຖ້າຫາກກະສັດບໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ
ເຊົາຄຽດແຄ້ນພວກເຮົາຈະຕ້ອງຕາຍ.
20 21 ເພາະວ່າຄ�ເວົ້າຂອງອະບີນາໄດຊຶ່ງ
ເພິ່ນໄດ້ທ�ນາຍໄວ້ກັບພວກເຮົານັ້ນກ ເກີດ
ເປັນຈິງແລ້ວ—ແລະເລື່ອງທັງໝົດນີ້ເກີດ
ຂຶ້ນຍ້ອນວ່າພວກເຮົາບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະບໍ່ຫັນໜ້າໜີ
ຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍ?
20 22 ແລະບັດນີ້ ຂໍ ໃຫ້ພວກເຮົາຈົ່ງຮຽກ

ຮ້ອງໃຫ້ກະສັດເຊົາຄຽດແຄ້ນສາ,ແລະ
ພວກເຮົາຈະເຮັດຕາມຄ�ສາບານຊຶ່ງພວກ
ເຮົາເຮັດໄວ້ກັບເພິ່ນ;ເພາະວ່າພວກເຮົາຖື
ວ່າຢູ່ໃນຄວາມເປັນທາດຍ່ອມເປັນການດີ
ກວ່າທີ່ຈະເສຍຊີວິດໄປ;ສະນັ້ນ,ພວກເຮົາ
ຈົ່ງຢຸດການນອງເລືອດນີ້ເສຍເຖີດ.
20 23 ແລະບັດນີ້ລິມໄຮໄດ້ເລົ່າເລື່ອງທັງ
ໝົດກ່ຽວກັບບິດາຂອງເພິ່ນແລະກ່ຽວ
ກັບກ ພວກປະໂລຫິດທີ່ໄດ້ໜີເຂົ້າໄປໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານໃຫ້ກະສັດຂອງຊາວ
ເລມັນຟັງ,ແລະລົງຄວາມເຫັນວ່າພວກ
ນັ້ນໄດ້ລັກພາພວກລູກສາວຂອງເຂົາເຈົ້າ
ໄປ.
20 24 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກະສັດໄດ້ເຊົາໃຈຮ້າຍໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ;
ແລະເພິ່ນກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:ໃຫ້ພວກ
ເຮົາອອກໄປພົບກັບຜູ້ ຄົນ ຂອງຂ້າ ພະ
ເຈົ້າໂດຍບໍ່ມີອາວຸດ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍ
ສາບານກັບພວກທ່ານດ້ວຍຄ�ສາບານວ່າ
ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຂ້າຜູ້ຄົນຂອງ
ພວກທ່ານ.
20 25 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ຕິດຕາມກະສັດອອກໄປເພື່ອ
ພົບກັບຊາວເລມັນໂດຍບໍ່ມີອາວຸດ.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກເຂົາໄດ້
ພົບກັບຊາວເລມັນ;ແລະກະສັດຂອງຊາວ
ເລມັນເອງໄດ້ຄຸເຂົ່າລົງຕໍ່ໜ້າຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນ,ແລະໄດ້ວິງວອນແທນຜູ້ຄົນຂອງ
ລິມໄຮ.
20 26 ແລະເມື່ອຊາວເລມັນເຫັນວ່າຜູ້ຄົນ
ຂອງລິມໄຮບໍ່ມີອາວຸດ,ຈຶ່ງມີກ ຄວາມເມດ
ຕາສົງສານພວກເຂົາ,ແລະເຊົາຄຽດແຄ້ນ,
ແລະພວກເຂົາໄດ້ກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນ
ພ້ອມດ້ວຍກະສັດຂອງຕົນຢ່າງສັນຕິ.

 17ກມຊຢ19:4–8.
 21ກມຊຢ12:1–8.

 23ກມຊຢ19:21,23.
 26ກຄມພເມດຕາສົງສານ,

ຄວາມເມດຕາສົງສານ.
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ຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮໄດ້ຜ່າຍແພ້ແລະຖືກຂ້າ
ຕາຍໂດຍຊາວເລມັນ—ຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮ
ໄດ້ພົບພໍ້ອ�ໂມນແລະເຫລື້ອມໃສ—ພວກ
ເຂົາບອກອ�ໂມນກ່ຽວກັບແຜ່ນຈາລຶກຊາວ
ສີ່ແຜ່ນຂອງຊາວຢາເຣັດ.ປະມານ122–
121ປີກ່ອນຄ.ສ.

21 1ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ລິມໄຮກັບຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນໄດ້ກັບຄືນໄປຫາ
ເມືອງນີໄຟ,ແລະເລີ່ມຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຢ່າງ
ສັນຕິ.
21 2ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລາຍມື້ຕໍ່ມາຊາວເລມັນໄດ້ຖືກຍຸຍົງໃຫ້
ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຊາວນີໄຟອີກ,ແລະພວກ
ເຂົາເລີ່ມເຂົ້າມາໃນຊາຍແດນຮອບແຜ່ນ
ດິນນີໄຟ.
21 3ບັດນີ້ພວກເຂົາບໍ່ກ້າຂ້າຊາວນີໄຟຍ້ອນ
ວ່າຄ�ສາບານຊຶ່ງກະສັດຂອງພວກເຂົາ
ເຮັດໄວ້ກັບລິມໄຮ;ແຕ່ໄດ້ກ ຕົບໜ້າພວກ
ເຂົາ,ແລະໃຊ້ສິດອ�ນາດກັບພວກເຂົາ;
ແລະເລີ່ມໃຫ້ຂ ແບກຫາບຂອງໜັກເທິງ
ຫລັງຂອງພວກເຂົາ,ແລະໄລ່ພວກເຂົາໄປ
ຄືກັນກັບໂຕລໍທີ່ໂງ່ຈ້າ—
21 4ແທ້ຈິງແລ້ວ,ທັງໝົດນີ້ເປັນໄປເພື່ອ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໄດ້ສ�
ເລັດ.
21 5ແລະບັດນີ້ຄວາມທຸກຂອງຊາວນີໄຟ
ນີ້ໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ,ແລະບໍ່ມີທາງໃດເລີຍ
ທີ່ຈະປົດປ່ອຍຕົວອອກຈາກກ�ມືຂອງຊາວ
ເລມັນໄດ້,ເພາະວ່າຊາວເລມັນອ້ອມພວກ
ເຂົາໄວ້ທຸກດ້ານ.
21 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ຄົນ
ເລີ່ມຈົ່ມຕໍ່ກະສັດຍ້ອນວ່າຄວາມທຸກຂອງ

ພວກເຂົາ;ແລະປາດຖະໜາຈະໄປສູ້ຮົບ
ກັບຊາວເລມັນ.ແລະພວກເຂົາໄດ້ອ້ອນ
ວອນກະສັດໂດຍການຈົ່ມວ່າຕ່າງໆນາໆ;
ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງອະນຸຍາດພວກເຂົາວ່າ
ພວກເຂົາຄວນເຮັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງ
ພວກເຂົາ.
21 7ແລະພວກເຂົາໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນອີກ,
ແລະໃສ່ ເຄື່ອງປ້ອງກັນ ຂອງພວກເຂົ າ,
ແລະອອກໄປຫາຊາວເລມັນດ້ວຍເຈດຕະ
ນາທີ່ຈະຂັບໄລ່ພວກເຂົາອອກຈາກແຜ່ນ
ດິນຂອງຕົນ.
21 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນໄດ້ໄຊຊະນະພວກເຂົາອີກ,ແລະໄລ່
ພວກເຂົາກັບຄືນໄປ,ແລະຂ້າພວກເຂົາ
ຫລາຍຄົນ.
21 9ແລະບັດນີ້ມີກ ຄວາມໂສກເສົ້າແລະ
ການຄ�ຄວນຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງໃນບັນດາ
ຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮ,ແມ່ໝ້າຍໄວ້ທຸກນ�ຜົວ
ຂອງນາງ,ແລະລູກຊາຍແລະລກູສາວກໍ
ໄວ້ທຸກນ�ບິດາຂອງພວກເຂົາ,ແລະອ້າຍ
ນ້ອງກໍໄວ້ທຸກນ�ອ້າຍນ້ອງຂອງພວກເຂົາ.
21 10ບັດນີ້ມັນມີແມ່ໝ້າຍຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍຢູ່ ໃນແຜ່ນດິນ,ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງສຸດກ�ລັງທຸກໆມື້,ເພາະ
ຄວາມຢ້ານກົວຊາວເລມັນຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ
ເກີດກັບພວກເຂົາ.
21 11 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືສຽງ
ຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຂອງພວກເຂົາໄດ້ຍຸ
ຍົງໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ຄຽດ
ແຄ້ນໃຫ້ຊາວເລມັນ;ແລະເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາອອກໄປສູ້ຮົບອີກ,ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຖືກ
ຂັບໄລ່ກັບຄືນມາ,ໄດ້ຮັບການເສຍຫາຍ
ຢ່າງໜັກ.
21 12 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ກັບຄືນໄປ

213ກມຊຢ12:2.  ຂມຊຢ12:5.  9ກມຊຢ12:4.



262ໂມໄຊຢາ21:13–22

ອີກເປັນເທື່ອທີສາມ,ແລະຖືກທໍລະມານ
ເໝືອນດັ່ງຄັ້ງກ່ອນ;ແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຂ້າ
ກໍກັບຄືນມາຫາເມືອງນີໄຟ.
21 13 ແລະພວກເຂົາ ໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງຈົນ
ເຖິງພື້ນດິນ,ຍອມຕົວແບກຫາບແອກແຫ່ງ
ຄວາມເປັນທາດ,ແລະຍອມຕົວໃຫ້ຖືກ
ຂ້ຽນຕີ,ແລະຂັບໄລ່ໄປມາແລະບັນທຸກ
ຂອງໜັກຕາມຄວາມປາດຖະໜາຂອງສັດ
ຕູຂອງພວກເຂົາ.
21 14 ແລະພວກເຂົາໄດ້ກ ຖ່ອມຕົວລົງຈົນ
ເຖິງສ່ວນເລິກແຫ່ງຄວາມຖ່ອມຕົວ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງທຸກຢ່າງສຸດກ�ລັງຕໍ່ພຣະ
ເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງທຸກຕໍ່
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາຕະຫລອດທັງວັນ
ເພື່ອຂໍໃຫ້ພຣະອົງປົດປ່ອຍພວກເຂົາອອກ
ຈາກຄວາມທຸກຂອງພວກເຂົາ.
21 15 ແລະບັດນີ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ ລ້າ
ຊ້າທີ່ຈະໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງທຸກຂອງພວກເຂົາ
ຍ້ອນວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍັງໄດ້
ຍິນສຽງຮ້ອງທຸກຂອງພວກເຂົາ,ແລະໄດ້
ເລີ່ມເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງຊາວເລມັນອ່ອນລົງ
ຈົນໄດ້ເລີ່ມຫລຸດຜ່ອນພາລະແບກຫາບ
ຂອງພວກເຂົາ;ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍັງບໍ່
ເຫັນສົມຄວນທີ່ຈະປົດປ່ອຍພວກເຂົາອອກ
ຈາກຄວາມເປັນທາດນັ້ນ.
21 16 ແລະ  ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາເລີ່ມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນເປັນລະ
ດັບຢູ່ໃນແຜ່ນດິນແລະເລີ່ມປູກພືດພັນ
ຂຶ້ນ,ແລະລ້ຽງຝູງສັດ,ແລະຝູງສັດທີ່ໃຊ້
ແຮງງານ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ເປັນທຸກ
ທໍລະມານເພາະຄວາມອຶດຫິວຕໍ່ໄປ.
21 17 ບັ ດ ນີ້ມີຜູ້ຍິ ງເປັນຈ�ນວນຫລວງ

ຫລາຍ,ຫລາຍກວ່າຈ�ນວນຂອງຜູ້ຊາຍ;
ສະນັ້ນກະສັດລິມໄຮຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຊາຍ
ທຸກຄົນກ ໃຫ້ອາຫານເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອ
ຂ ແມ່ໝ້າຍແລະລູກໆຂອງພວກນາງ
ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ຕາຍເພາະຄວາມອຶດ
ຫິວ;ແລະການນີ້ພວກເຂົາເຮັດໄປເພາະ
ຈ�ນວນຄົນທີ່ຖືກຂ້າຕາຍນັ້ນຫລວງຫລາຍ.
21 18ບັດນີ້ຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮໄດ້ເຕົ້າໂຮມ
ກັນເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້,ແລະ
ໄດ້ໃຫ້ຄວາມປອດໄພແກ່ເຄື່ອງປູກຂອງຝັງ
ແລະສັດລ້ຽງຂອງຕົນ;
21 19 ແລະກະສັດເອງກໍບໍ່ໄວ້ໃຈຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນເວລາເພິ່ນຢູ່ ນອກກ�ແພງເມືອງ,
ນອກຈາກວ່າຈະເອົາທະຫານອາລັກຂາ
ຂອງເພິ່ນໄປນ�,ເພາະຢ້ານວາ່ບໍ່ທາງໃດ
ກໍທາງໜຶ່ງເພິ່ນອາດຈະຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງ
ຊາວເລມັນ.
21 20 ແລະເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນເຝົ້າ
ຍາມທົ່ວແຜ່ນດິນ,ເພາະວ່າບໍ່ທາງໃດກໍ
ທາງໜຶ່ງພວກເຂົາອາດຈະຈັບພວກປະໂລ
ຫິດໄດ້ຜູ້ທີ່ປົບໜີເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ,ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ລັກເອົາກ ພວກລູກ
ສາວຂອງຊາວເລມັນໄປ,ແລະກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ຄວາມພິນາດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງແນວນີ້ກັບ
ພວກເຂົາ.
21 21 ເພາະວ່າພວກເຂົາປາດຖະໜາຈະ
ເອົາພວກນັ້ນມາລົງໂທດ;ເພາະພວກເຂົາ
ໄດ້ລັກເຂົ້າມາໃນແຜ່ນດິນນີໄຟຕອນກາງ
ຄືນ,ແລະລັກເອົາພືດພັນແລະສິ່ງທີ່ມີຄ່າ
ຫລາຍຢ່າງໄປ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງດັກຖ້າ
ພວກນັ້ນຢູ່.
21 22 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ
ບໍ່ ມີ ການກໍ່ກວນເກີດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ຊາວ

 14ກມຊຢ29:20.
ຄມພຖ່ອມຕົນ,
ຄວາມຖ່ອມຕົນ.

 15ກສພສ15:29;
ມຊຢ11:23–25;
ຄພ101:7–9.

 17ກມຊຢ4:16,26.
 ຂຄມພແມ່ໝ້າຍ.
 20ກມຊຢ20:5.
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ເລມັນກັບຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮອີກຕໍ່ໄປ,ຈົນ
ເຖິງເວລາທີ່ກ ອ�ໂມນກັບພີ່ນ້ອງຂອງລາວ
ເຂົ້າມາໃນແຜ່ນດິນນັ້ນ.
21 23 ແລະ ເວລ າທີ່ກະສັດໄດ້ອອກໄປ
ນອກປະຕູ ເມືອງກັບທະຫານອາລັກຂາ
ຂອງເພິ່ນ,ເພິ່ນໄດ້ເຫັນອ�ໂມນກັບພີ່ນ້ອງ
ຂອງລາວ;ແລະໂດຍຄິດວ່າພວກນີ້ເປັນ
ພວກປະໂລຫິດຂອງໂນອາສະນັ້ນເພິ່ນ
ຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຈັບ,ແລະມັດໄວ້,ແລະເອົາ
ໄປກ ເຂົ້າຄຸກ.ແລະຖ້າຫາກພວກເຂົາເປັນ
ພວກປະໂລຫິດຂອງໂນອາແລ້ວເພິ່ນຈະ
ສັ່ງໃຫ້ປະຫານຊີວິດທັນທີ.
21 24 ແຕ່ເມື່ອເພິ່ນຮູ້ວ່າພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນ
ພວກປະໂລຫິດ,ແຕ່ເປັນພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນ
ເອງ,ແລະມາຈາກແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ,
ເພິ່ນຈຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງລົ້ນ
ເຫລືອ.
21 25ບັດນີ້ກ່ອນການມາຂອງອ�ໂມນ
ນັ້ນກະສັດລິມໄຮໄດ້ເຄີຍສົ່ງຄົນຈ�ນວນ
ກ ໜ້ອຍໜຶ່ງໄປຂ ຊອກຫາແຜ່ນດິນເຊຣາ
ເຮັມລາ;ແຕ່ພວກເຂົາຫາບໍ່ເຫັນ,ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ຫລົງທາງຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ.
21 26 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຂົາໄດ້ພົບ
ເຫັນແຜ່ນດິນແຫ່ງໜຶ່ງຊຶ່ງເຄີຍມີຜູ້ຄົນອາ
ໄສຢູ່;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຊຶ່ງເປັນແຜ່ນດິນທີ່ເຕັມ
ໄປດ້ວຍກ ກະດູກແຫ້ງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນ
ແຜ່ນດິນຊຶ່ງເຄີຍມີຜູ້ຄົນອາໄສຢູ່ແລະຖືກ
ທ�ລາຍໄປແລ້ວ;ແລະໂດຍທີ່ຄິດວ່າແມ່ນ
ແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ,ຈຶ່ງໄດ້ກັບຄືນມາ
ຫາແຜ່ນດິນນີໄຟ,ຊຶ່ງມາຮອດຊາຍແດນບໍ່
ເທົ່າໃດມື້ກ່ອນການມາຂອງອ�ໂມນ.
21 27 ແລະພວກເຂົາໄດ້ ນ�ເອົາບັນທຶກ

ເຫລັ້ມໜຶ່ງມານ�,ຊຶ່ງເປັນບັນທຶກຂອງຜູ້
ຄົນທີ່ຍັງເຫລືອແຕ່ຊາກກະດູກ;ຊຶ່ງມັນບັນ
ທຶກໄວ້ຢູ່ໃນແຜ່ນຈາລຶກທີ່ເປັນໂລຫະ.
21 28 ແລະບັດນີ້ລິມໄຮເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ຊື່ນຊົມເມື່ອຮູ້ຈາກປາກຂອງອ�ໂມນວ່າ
ກະສັດໂມໄຊຢາມີກ ຂອງປະທານຈາກ
ພຣະເຈົ້າທີ່ສາມາດແປຄວາມໝາຍຕົວອັກ
ສອນນັ້ນໄດ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະອ�ໂມນກໍ
ປິຕິຍິນດີເໝືອນກັນ.
21 29 ເຖິ ງ ຢ່ າງໃດກໍຕາມອ�ໂມນກັບພີ່
ນ້ອງຂອງລາວຍັງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເສົ້າ
ສະຫລົດໃຈເພາະວ່າພີ່ນ້ອງຂອງລາວຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ;
21 30 ແລະວ່າກະສັດໂນອາແລະພວກ
ປະໂລຫິດໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເຮັດບາບແລະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຫລາຍຢ່າງຕໍ່ພຣະເຈົ້າ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ເປັນທຸກເພາະກ ຄວາມ
ຕາຍຂອງອະບີນາໄດນ�ອີກ;ແລະເປນັ
ທຸກຍ້ອນຂ ການຈາກໄປຂອງແອວມາແລະ
ຜູ້ຄົນທີ່ໄປກັບເພິ່ນ,ຜູ້ຊຶ່ງຈັດຕັ້ງສາດສະ
ໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຂຶ້ນໂດຍພະລັງແລະ
ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະເຊື່ອຖືໃນຄ�
ເວົ້າທີ່ອະບີນາໄດກ່າວໄວ້.
21 31 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ເປັນທຸກ
ເພາະການຈາກໄປຂອງຄົນພວກນັ້ນ,
ເພາະບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າພວກນັ້ນໜີໄປບ່ອນໃດ.
ບັດນີ້ພວກເຂົາມີຄວາມຊື່ນຊົມທີ່ໄດ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມກັບພວກເຂົາ,ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້
ເຂົ້າເຮັດພັນທະສັນຍາກັບພຣະເຈົ້າເພື່ອ
ຮັບໃຊ້ພຣະອົງແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະອົງ.
21 32 ແລະບັດນີ້ນັບຕັ້ງແຕ່ການມາຂອງ
ອ�ໂມນ, ກະສັດ ລິມໄຮກໍໄດ້ເຂົ້າ ເຮັດ

 22ກມຊຢ7:6–13.
 23ກຮລມ5:21.
 25ກມຊຢ8:7.

 ຂມຊຢ7:14.
 26ກມຊຢ8:8.
 28ກອມນ1:20–22;

ມຊຢ28:11–16.
 30ກມຊຢ17:12–20.
 ຂມຊຢ18:34–35.
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ພັນທະສັນຍາກັບພຣະເຈົ້ານ�ອີກ,ພ້ອມ
ທັງຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ເພື່ອ
ຮັບໃຊ້ພຣະອົງແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະອົງ.
21 33 ແລະ ເຫດ ການ ໄດ້ ບັງ ເກີດ ຂຶ້ນ
ຄືກະສັດລິມໄຮກັບຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍປາດຖະໜາທີ່ຈະ
ຮັບບັບຕິສະມາ;ແຕ່ວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນແຜ່ນ
ດິນມີກ ສິດອ�ນາດຈາກພຣະເຈົ້າ.ແລະ
ອ�ໂມນກໍປະຕິເສດບໍ່ເຮັດສິ່ງນີ້,ໂດຍຖືວ່າ
ຕົນເອງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ບໍ່ສົມຄວນ.
21 34ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຕົວ
ເອງໃຫ້ເປັນສາດສະໜາຈັກ,ໂດຍລໍຖ້າ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່.ບັດນີ້
ພວກເຂົາປາດຖະໜາຈະກາຍເປັນເໝືອນ
ດັ່ງແອວມາກັບພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນ,ຊຶ່ງໄດ້ໜີ
ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
21 35ພວກເຂົາປາດຖະໜາທີ່ຈະຮບັບັບຕິ
ສະມາເພື່ອເປັນພະຍານແລະປະຈກັ
ພະຍານວ່າພວກເຂົາເຕັມໃຈທີ່ຈະຮບັໃຊ້
ພຣະເຈົ້າດ້ວຍສຸດໃຈຂອງພວກເຂົາ;ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາໄດ້ລໍຖ້າເວລານັ້ນ;
ແລະເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບການບັບຕິສະມາ
ຂອງພວກເຂົາຈະກ ໃຫ້ໄວ້ໃນພາຍຫລັງ.
21 36 ແລະບັດນີ້ ຄວາມພະຍາຍາມທັງ
ໝົດຂອງອ�ໂມນກັບຜູ້ຄົນຂອງລາວ,ແລະ
ກະສັດລິມໄຮກັບຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຄືເພື່ອປົດ
ປ່ອຍຕົນເອງໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງຊາວ
ເລມັນແລະອອກຈາກການເປັນທາດ.

ບົດທີ22

ມີການວາງແຜນເພື່ອຜູ້ຄົນຈະໄດ້ປົບໜີ
ຈາກການເປັນທາດຂອງຊາວເລມັນ—

ຊາວເລມັນຖືກເກືອເຫລົ້າຈົນມຶນເມົາ—
ຜູ້ຄົນປົບໜີກັບຄືນໄປເຊຣາເຮັມລາແລະ
ກາຍເປັນຜູ້ຄົນຂອງກະສັດໂມໄຊຢາ.ປະ
ມານ121–120ປີກ່ອນຄ.ສ.

22 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ອ�ໂມນແລະກະສັດລິມໄຮເລີ່ມປຶກສາຫາ
ລືກັບຜູ້ຄົນວ່າຈະປົດປ່ອຍຕົນເອງອອກ
ຈາກການເປັນທາດໄດ້ແນວໃດ;ແລະ
ທັງສອງໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນທັງໝົດມາເຕົ້າໂຮມ
ກັນ;ແລະການນີ້ເຮັດໄປກໍເພື່ອຈະໄດ້ຟັງ
ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງຜູ້ຄົນກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງນີ້.
22 2ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາຫາຊ່ອງທາງປົດປ່ອຍຕົວເອງ
ອອກຈາກການເປັນທາດບໍ່ໄດ້ນອກຈາກ
ຈະພາພວກຜູ້ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ,ທັງຝູງ
ແກະ,ແລະຝູງງົວຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ຜ້າເຕັ້ນທີ່ ເປັນບ່ອນພັກພາອາໄສຂອງ
ພວກເຂົາໜີເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານ;ເພາະຊາວເລມັນມີຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍ, ຈຶ່ ງ ເ ປັນໄປບໍ່ ໄ ດ້ທີ່ ຜູ້ຄົນຂອງ
ລິມໄຮຈະຕໍ່ສູ້ກັບພວກເຂົາ,ໂດຍຄິດຈະ
ປົດປ່ອຍຕົວເອງອອກຈາກຄວາມເປັນ
ທາດດ້ວຍດາບ.
22 3ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືກີເດໂອນໄດ້ອອກໄປຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າກະສັດ
ແລະກ່າວວ່າ:ໂອ້ຂ້າແດ່ເຈົ້າເໜືອຫົວ,
ທ່ານເຊື່ອ ຟັງຄ�ເວົ້າ ຂອງຂ້າ ນ້ອຍມາ
ຫລາຍເທື່ອແລ້ວຈົນຮອດບັດນີ້ເວລາທີ່
ພວກເຮົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນ,ພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເຮົາ.
22 4ແລະບັດນີ້ໂອ້ກະສັດເອີຍຖ້າຫາກ
ທ່ານບໍ່ເຫັນວ່າຂ້ານ້ອຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ບໍ່

 33ກຄມພສິດອ�ນາດ.  35ກມຊຢ25:17–18.
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ມີປະໂຫຍດແລ້ວ, ຫລື ວ່າຈົນຮອດບັດ
ນີ້ ທ່ານໄດ້ຟັງຄ�ເວົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍມາບໍ່
ຫລາຍກໍໜ້ອຍ,ແລະມັນເປັນປະໂຫຍດ
ແກ່ ທ່ານ,ຈົນກະທັ້ງບັດນີ້ຂ້ານ້ອຍຢາກ
ໃຫ້ທ່ານຟັງຄ�ເວົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍໃນຄັ້ງນີ້,
ແລະຂ້ານ້ອຍຈະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານ
ແລະປົດປ່ອຍຜູ້ ຄົນພວກນີ້ ອອກຈາກ
ຄວາມເປັນທາດ.
22 5ແລະກະສັດອະນຸຍາດໃຫ້ລາວເວົ້າ.
ແລະກີເດໂອນກ່າວວ່າ:
22 6ຈົ່ງເບິ່ງທາງຜ່ານຂ້າງຫລັງຜ່ານກ�
ແພງຂ້າງຫລັງຢູ່ທາງຂ້າງຫລັງຂອງເມືອງ.
ຊາວ ເລມັນ ແລະນາຍຍາມຂອງຊາວ
ເລມັນເມົາເຫລົ້າໃນຕອນກາງຄືນ;ສະນັ້ນ
ໃຫ້ພວກເຮົາອອກປະກາດໄປໃນບັນດາຜູ້
ຄົນພວກນີ້ທັງໝົດໃຫ້ພວກເຂົາຮວບຮວມ
ຝູງສັດລ້ຽງແລະຝູງສັດໃຊ້ແຮງງານຂອງ
ພວກເຂົາໄວ້ເພື່ອຈະຕ້ອນມັນເຂົ້າໄປໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານໃນຕອນກາງຄືນ.
22 7ແລະຂ້ານ້ອຍຈະໄປຕາມຄ�ສັ່ງຂອງ
ທ່ານແລະມອບເຫລົ້າອະງຸ່ນໃຫ້ແກ່ຊາວ
ເລມັນເປັນເຄື່ອງຊ່ວຍເທື່ອສຸດທ້າຍ;ແລະ
ພວກເຂົາຈະມຶນເມົາ;ແລະພວກເຮົາຈະ
ຜ່ານໄປທາງລັບທາງເບື້ອງຊ້າຍຂອງຄ້າຍ
ພວກເຂົາເວລາພວກເຂົາເມົາເຫລົ້າແລະ
ນອນຫລັບຢູ່.
22 8ພວກເຮົາຈະອອກໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານພ້ອມດ້ວຍພວກຜູ້ຍິງຂອງພວກ
ເຮົາແລະເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຮົາ,ທັງ
ຝູງແກະຂອງພວກເຮົາ,ແລະຝູງງົວຂອງ
ພວກເຮົາ,ແລະພວກເຮາົຈະເດີນທາງໄປ
ທາງຫລັງຂອງແຜ່ນດິນໄຊລ�.
22 9ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກະສັດໄດ້ເຊື່ອຟັງຄ�ເວົ້າຂອງກີເດໂອນ.

22 10 ແລະກະສັດລິມໄຮໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນທ້ອນໂຮມຝູງສັດໄວ້;ແລະເພິ່ນໄດ້
ສົ່ງເຫລົ້າອະງຸ່ນເປັນເຄື່ອງຊ່ວຍໄປໃຫ້
ຊາວເລມັນ;ແລະເພິ່ນໄດ້ສົ່ງເຫລົ້າອະງຸ່ນ
ເພີ່ມໄປເພື່ອເປັນລາງວັນແກ່ພວກເຂົານ�
ອີກ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ກິນເຫລົ້າອະງຸ່ນທີ່
ກະສັດລິມໄຮສົ່ງໄປໃຫ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດພັກ.
22 11 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືຜູ້ຄົນຂອງກະສັດລິມໄຮໄດ້ເດີນທາງ
ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານໃນເວລາ
ກາງຄືນພ້ອມທັງຝູງສັດລ້ຽງຂອງພວກເຂົາ
ແລະຝູງສັດໃຊ້ແຮງງານຂອງພວກເຂົາ,
ແລະພວກເຂົາໄດ້ອອກໄປທາງຫລັງຜ່ານ
ແຜ່ນດິນໄຊລ�ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານ,ແລະມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ແຜ່ນດິນເຊຣາ
ເຮັມລາໂດຍມີອ�ໂມນກັບພີ່ນ້ອງຂອງລາວ
ພາໄປ.
22 12 ແລະພວກເຂົາໄດ້ເອົາຄ�ຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະເງິນ,ແລະສິ່ງທີ່ມີຄ່າທຸກຢ່າງ
ຂອງພວກເຂົາ,ເທົ່າທີ່ພວກເຂົາຈະເອົາໄປ
ໄດ້,ແລະສະບຽງອາຫານຂອງພວກເຂົາ
ໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານນ�ພວກເຂົາ;
ແລະພວກເຂົາເດີນທາງຂອງພວກເຂົາຕໍ່
ໄປ.
22 13 ແລະຫລັງຈາກຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານເປັນເວລາຫລາຍມື້ພວກເຂົາກໍ
ມາເຖິງແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ,ແລະໄດ້
ເຂົ້າຮ່ວມກັບຜູ້ ຄົນຂອງໂມໄຊຢາ,ແລະ
ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ.
22 14 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ
ໄຊຢາໄດ້ຕ້ອນຮັບພວກເຂົາດ້ວຍຄວາມ
ຊື່ນຊົມ;ແລະເພິ່ນກໍໄດ້ຮັບເອົາກ ບັນທຶກ
ຂອງພວກເຂົາໄວ້ນ�,ພ້ອມທັງຂ ບັນທຶກ
ຊຶ່ງຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮໄດ້ພົບເຫັນໄວ້ນ�.

2214ກມຊຢ8:5.  ຂມຊຢ8:9.
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22 15 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອຊາວເລມັນຮູ້ຈັກວ່າຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮ
ໄດ້ລັກໜີໄປຈາກແຜ່ນດິນໃນຕອນກາງ
ຄືນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງກອງທັບຕິດຕາມ
ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;
22 16 ແລະຫລັງຈາກຕິດຕາມໄດ້ສອງມື້
ພວກເຂົາກໍນ�ຮອຍພວກນັ້ນບໍ່ໄດ້ຕໍ່ໄປ;
ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຫລົງທາງຢູ່ໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.

ເລື່ອງ ລາວຂອງແອວມາກັບຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຜູ້ ຖືກຜູ້ຄົນຂອງກະສັດ
ໂນອາຂັບໄລ່ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານ.

ມີຢູ່ໃນບົດທີ23ແລະ24.

ບົດທີ23

ແອວມາປະຕິເສດບໍ່ຍອມເປັນກະສັດ—
ເພິ່ນຮັບໃຊ້ໃນຖານະມະຫາປະໂລຫິດ—
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າຕີ ສອນຜູ້ ຄົນຂອງພຣະ
ອົງແລະຊາວເລມັນຍຶດຄອງແຜ່ນດິນເຮ
ລາມ—ອະມິວລອນ,ຫົວໜ້າປະໂລຫິດທີ່
ຊົ່ວຂອງກະສັດໂນອາປົກຄອງແບບເປັນ
ຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງກະສັດຂອງຊາວເລມັນ.
ປະມານ145–121ປີກ່ອນຄ.ສ.

23 1ບັດນີ້ ແອວມາໂດຍທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ເຕືອນວ່າກອງທັບຂອງກະສັດໂນອາ
ຈະຍົກທັບມາໂຈມຕີ,ແລະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່
ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນແລ້ວ,ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງ
ທ້ອນໂຮມຝູງສັດຂອງພວກເຂົາແລະພືດ
ພັນຂອງພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນ

ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານກ່ອນກອງທັບຂອງ
ກະສັດໂນອາຈະມາເຖິງ.
23 2ແລະ ພຣະ ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເພີ່ມກ�
ລັງພວກເຂົາເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງກະສັດ
ໂນອາຕິດຕາມມາທັນເພື່ອທ�ລາຍພວກ
ເຂົາ.
23 3ແລະພວກເຂົາໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເປັນເວລາແປດມື້.
23 4ແລະພວກເຂົາ ກໍມາຮອດແຜ່ນດິນ
ບ່ອນໜຶ່ງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນແຜ່ນດິນທີ່
ສວຍສົດງົດງາມແລະໜ້າຢູ່,ແລະເປັນ
ແຜ່ນດິນທີ່ມີນ�ບໍລິສຸດ.
23 5ແລະພວກເຂົາ ໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂອງ
ພວກເຂົາຂຶ້ນ,ແລະເລີ່ມໄຖດິນແລະສ້າງ
ອາຄານບ້ານເຮືອນຂຶ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກ
ເຂົາເປັນຄົນດຸໝັ່ນແລະເຮັດວຽກຢ່າງຂະ
ຫຍັນຂັນແຂງ.
23 6ແລະ ຜູ້ຄົນປາດຖະໜາໃຫ້ແອວມາ
ເປັນກະສັດຂອງພວກເຂົາ,ເພາະວ່າເພິ່ນ
ເປັນທີ່ຮັກຫອມຂອງຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ.
23 7ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ມັນບໍ່ສົມຄວນເລີຍທີ່ພວກເຮົາຈະ
ມີກະສັດ;ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງ
ນີ້:ເຈົ້າຈະກ ບໍ່ຕ້ອງນັບຖືເນື້ອໜັງອັນໃດທີ່
ສູງກວ່າເນື້ອໜັງອີກອັນໜຶ່ງ,ຫລືວ່າຄົນຜູ້
ໜຶ່ງຈະບໍ່ຄິດວ່າຕົນເອງສູງກວ່າອີກຜູ້ໜຶ່ງ;
ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງກ່າວວ່າມັນບໍ່ສົມ
ຄວນເລີຍທີ່ພວກເຮົາຈະມີກະສັດ.
23 8 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຖ້າຫາກເປັນໄປ
ໄດ້ວ່າມີຄົນທ່ຽງທ�ຜູ້ທີ່ຈະມາເປັນກະສັດ
ຂອງພວກທ່ານແລ້ວກໍເປັນການດີທີ່ສຸດ
ສ�ລັບພວກທ່ານທີ່ຈະມີກະສັດ.
23 9ແຕ່ ຈົ່ ງ ຈື່ ຈ� ກ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ກະສັດໂນອາແລະພວກປະໂລຫິດຂອງ

237ກມຊຢ27:3–5.  9ກສພສ16:12;ມຊຢ11:1–15.
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ເພິ່ນ;ແລະຕົວຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍຍັງຂ ຖືກ
ບ້ວງມາແລ້ວ, ແລະ ໄດ້ ເຮັດ ຫລາຍສິ່ງ
ຫລາຍຢ່າງທີ່ໜ້າກຽດ ຊັງໃນສາຍພຣະ
ເນດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້າ
ພະເຈົ້າມີການກັບໃຈຢ່າງເຈັບຊ�;
23 10 ເຖິ ງ ຢ່ າງໃດ ກໍ ຕາມ ,ຫລັງຈາກມີ
ກ ຄວາມທຸກຍາກລ�ບາກມາຫລາຍແລ້ວ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍັງໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ແລະໄດ້ຕອບຄ�ອະທິຖານຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າແລະເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເປັນ
ເຄື່ອງມືໃຫ້ແກ່ພຣະອົງໃນການເຮັດໃຫ້
ພວກທ່ານຂ ຫລາຍຄົນມາຮູ້ຈັກຄວາມຈິງ
ຂອງພຣະອົງ.
23 11 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນເລື່ອງນີ້ຂ້າ
ພະເຈົ້າບໍ່ ໄດ້ອວດອ້າງ,ເພາະວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າບໍ່ມີຄ່າຄວນທີ່ຈະອວດອ້າງຕົວເອງ.
23 12 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າຖ້າຫາກພວກທ່ານຖືກກະສັດ
ໂນອາກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ,ແລະຢູ່ໃນຄວາມເປັນ
ທາດຂອງເພິ່ນແລະພວກປະໂລຫິດຂອງ
ເພິ່ນ,ແລະຖືກພວກເຂົານ�ໄປຫາຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍ;ສະນັ້ນພວກທ່ານຈຶ່ງຖືກມັດໄວ້
ດ້ວຍກ ພັນທະການແຫ່ງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ.
23 13 ແລະບັດນີ້ ເມື່ອພວກທ່ານຖືກປົດ
ປ່ອຍຈາກພັນທະການເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ;ໂດຍ
ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ
ໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງກະສັດໂນອາແລະ
ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ,ແລະຈາກພັນທະການ
ແແຫ່ງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນ�ອີກ,ດັ່ງນັ້ນຂ້າ
ພະເຈົ້າຈຶ່ງປາດຖະໜາທີ່ຈະໃຫ້ພວກທ່ານ
ກ ຍຶດໝັ້ນຢູ່ໃນຄວາມເປັນຂ ເສລີພາບນີ້,

ຊຶ່ງພວກທ່ານໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນອິດສະ
ລະ,ແລະວ່າພວກທ່ານຈະບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ
ຄ ຜູ້ໃດເພື່ອມາເປັນກະສັດປົກຄອງພວກ
ທ່ານ.
23 14 ແລະບໍ່ໃຫ້ໄວ້ວາງໃຈກ ຜູ້ສອນຜູ້ໃດ
ຫລືຜູ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຜູ້ໃດຂອງ
ພວກທ່ານ,ຖ້າຫາກເຂົາ ບໍ່ໄດ້ເປັນຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ເດີນໄປຕາມທາງຂອງພຣະອົງ
ແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ.
23 15 ແອວມາໄດ້ສິດສອນຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ
ດັ່ງນີ້ ,ວ່າທຸກຄົນຄວນກ ຮັກແພງເພື່ອນ
ບ້ານຄືກັນກັບຮັກຕົນເອງ,ແລະບໍ່ຄວນມີ
ຂ ການຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນບັນດາພວກເຂົາ.
23 16 ແລະບັດນີ້ແອວມາໄດ້ເປັນກ ມະຫາ
ປະໂລຫິດຂອງພວກເຂົາ,ເປັນຜູ້ສ້າງຕັ້ງ
ສາດສະໜາຈັກຂອງພວກເຂົາ.
23 17 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືບໍ່ມີ
ຜູ້ໃດໄດ້ຮັບກ ສິດອ�ນາດໃຫ້ສັ່ງສອນຫລື
ສິດສອນເລີຍຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ
ເພິ່ນເສຍກ່ອນຊຶ່ງຈາກພຣະເຈົ້າ.ສະນັ້ນ
ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດແລະຜູ້ສອນ
ທັງໝົດຂອງເພິ່ນແຕ່ບໍ່ມີຄົນໃດໄດ້ຮັບ
ການແຕ່ງຕັ້ງຍົກເວັ້ນແຕ່ຈະເປັນຄົນຊອບ
ທ�ເທົ່ານັ້ນ.
23 18ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ດູແລຜູ້ຄົນ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ກ ບ�ລຸງລ້ຽງຜູ້ຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນໃນສິ່ງທີ່ຊອບທ�.
23 19 ແລະ ເຫດກ ານ ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາເລີ່ມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນຢ່າງຍິ່ງ
ໃນແຜ່ນດິນ;ແລະພວກເຂົາຕັ້ງຊື່ໃຫ້ແຜ່ນ
ດິນນັ້ນວ່າເຮລາມ.

 9ຂມຊຢ17:1–4.
 10ກຄພ58:4.
 ຂມຊຢ18:35.
 12ກ2ນຟ28:19–22.
 13ກຄລຕ5:1.

 ຂຄມພເສລີພາບ.
 ຄມຊຢ29:13.
 14ກມຊຢ18:18–22.
 15ກຄມພຮັກ,ຄວາມຮັກ.
 ຂ3ນຟ11:28–29.

 16ກມຊຢ26:7.
 17ກຄມພສິດອ�ນາດ;

ຖານະປະໂລຫິດ.
 18ກ1ຕມທ4:6.
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23 20 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ
ໄດ້ມີຜູ້ຄົນເພີ່ມທະວີຂຶ້ນເລື້ອຍໆແລະຈະ
ເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢ່າງຍິ່ງໃນແຜ່ນດິນເຮລາມ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ສ້າງເມືອງໜຶ່ງຂຶ້ນ,ຊຶ່ງ
ພວກເຂົາຕັ້ງຊື່ໃຫ້ມັນວ່າເມືອງເຮລາມ.
23 21 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ເຫັນສົມຄວນທີ່ຈະກ ຕີສອນຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ທົດລອງ
ຂ ຄວາມອົດທົນແລະສັດທາຂອງພວກ
ເຂົາ.
23 22 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ—ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່
ກ ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງຜູ້ນັ້ນຈະຖືກຂ ຍົກ
ຂຶ້ນໃນວັນສຸດທ້າຍ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະ
ເປັນໄປແນວນັ້ນກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້.
23 23 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະສະແດງ
ຕໍ່ພວກທ່ານວ່າຜູ້ຄົນຖືກເອົາໄປເປັນທາດ,
ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະປົດປ່ອຍພວກເຂົາໄດ້
ນອກຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ
ພຣະເຈົ້າຂອງອັບຣາຮາມແລະອີຊາກ
ແລະຂອງຢາໂຄບ.
23 24 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະອົງໄດ້ປົດປ່ອຍພວກເຂົາ,ແລະພຣະ
ອົງໄດ້ສະແດງອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ
ພຣະອົງຕໍ່ພວກເຂົາ,ແລະພວກເຂົາມີ
ຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ.
23 25 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືເວລາທີ່ພວກເຂົາຢູ່ໃນແຜ່ນດິນເຮ
ລາມ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຢູ່ໃນເມືອງເຮລາມ,
ເວລາທີ່ຜູ້ຄົນກ�ລັງໄຖດິນຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ
ກອງທັບຂອງຊາວເລມັນໄດ້ມາຕັ້ງຢູ່ທີ່ຊາຍ
ແດນຂອງແຜ່ນດິນນັ້ນ.
23 26 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພີ່

ນ້ອງຂອງແອວມາໄດ້ແລ່ນໜີຈາກໄຮ່ນາ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນ
ຢູ່ໃນເມືອງເຮລາມ;ແລະພວກເຂົາຕົກໃຈ
ຫລາຍເພາະຢ້ານກົວໃນທ່າທີຂອງຊາວ
ເລມັນ.
23 27 ແຕ່ແອວມາໄດ້ອອກມາຢືນຢູ່ໃນບັນ
ດາ ພວກເຂົາແລະຊັກຊວນບໍ່ໃຫ້ພວກ
ເຂົາຕົກໃຈ,ແຕ່ໃຫ້ລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາແລະ
ພຣະອົງຈະປົດປ່ອຍພວກເຂົາ.
23 28ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງເຊົາຢ້ານແລະ
ເລີ່ມຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້ພຣະອົງ
ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງຊາວເລມັນອ່ອນລົງ,
ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາໄວ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາ,
ແລະເມຍຂອງພວກເຂົາ,ແລະລູກຂອງ
ພວກເຂົາ.
23 29 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງຊາວ
ເລມັນອ່ອນລົງ.ແລະແອວມາກັບພີ່ນ້ອງ
ຂອງເພິ່ນໄດ້ອອກໄປມອບຕົວໃຫ້ຢູ່ໃນມື
ຂອງພວກເຂົາ;ແລະຊາວເລມັນໄດ້ເຂົ້າ
ມາເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນເຮລາມ.
23 30ບັດນີ້ກອງທັບຂອງຊາວເລມັນຊຶ່ງໄລ່
ຕາມຜູ້ຄົນຂອງກະສັດລິມໄຮມາໄດ້ຫລົງ
ທາງຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຫລາຍມື້.
23 31 ແລະຈົ່ງ ເບິ່ງ ,ພວກເຂົາໄດ້ພົບພໍ້
ພວກປະໂລຫິດຂອງກະສັດໂນອາຢູ່ໃນ
ບ່ອນໜຶ່ງ,ຊຶ່ງພວກເຂົາເອີ້ນວ່າອະມິວ
ລອນ;ແລະພວກເຂົາເລີ່ມຕົ້ນເປັນເຈົ້າ
ຂອງແຜ່ນດິນອະມິວລອນແລະເລີ່ມໄຖ
ດິນ.
23 32ບັດນີ້ຊື່ຂອງຜູ້ນ�ຂອງພວກປະໂລ
ຫິດເຫລົ່ານັ້ນຄືອະມິວລອນ.

 21ກຮລມ12:3;
ຄພ98:21.
ຄມພຕີສອນ,ການຕີສອນ.

 ຂຄມພອົດທົນ,
ຄວາມອົດທົນ.

 22ກຄມພໄວ້ວາງໃຈ,

ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.
 ຂ1ນຟ13:37.
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23 33 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອະ
ມິວລອນໄດ້ວິງວອນຊາວເລມັ ນ; ແ ລະ
ພວກເຂົາໄດ້ ສົ່ງເມຍຂອງພວກເຂົາ,ຊຶ່ງ
ເປັນກ ພວກລູກສາວຂອງຊາວເລມັນໄປ,
ເພື່ອອ້ອນວອນພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອ
ບໍ່ໃຫ້ທ�ລາຍຜົວຂອງພວກນາງ.
23 34 ແລະຊາວເລມັນມີກ ຄວາມເມດຕາ
ສົງສານຕໍ່ອະມິວລອນແລະພີ່ນ້ອງຂອງ
ລາວ,ແລະບໍ່ໄດ້ທ�ລາຍພວກເຂົາຍ້ອນ
ຄ�ອ້ອນວອນຂອງພວກເມຍຂອງພວກ
ເຂົາ.
23 35 ແລະອະມິວລອນແລະພີ່ນ້ອງຂອງ
ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບຊາວເລມັນ, ແລະ
ເວລາທີ່ຄົນພວກນັ້ນກ�ລັງເດີນທາງຢູ່ໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຊອກຫາແຜ່ນດິນ
ນີໄຟຢູ່ນັ້ນພວກເຂົາໄດ້ພົບເຫັນແຜ່ນດິນ
ເຮລາມ,ຊຶ່ງແອວມາກັບພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນ
ເປັນເຈົ້າຂອງ.
23 36 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນໄດ້ສັນຍາກັບແອວມາແລະພີ່ນ້ອງ
ຂອງເພິ່ນວ່າຖ້າຫາກພວກເຂົາບອກທາງ
ໄປສູ່ ແຜ່ນ ດິນນີໄຟໃຫ້ພວກເຂົາ ແລ້ວ
ພວກເຂົາຈະໄວ້ຊີວິດແລະປ່ອຍໃຫ້ພວກ
ເຂົາມີເສລີພາບ.
23 37 ແຕ່ຫລັງຈາກແອວມາບອກທາງໄປ
ຫາແຜ່ນດິນນີໄຟໃຫ້ພວກເຂົາແລ້ວຊາວ
ເລມັນບໍ່ໄດ້ຮັກສາຄ�ສັນຍານັ້ນເລີຍ;ແຕ່
ພວກເຂົາໄດ້ຈັດຍາມໄວ້ທົ່ວແຜ່ນດິນເຮ
ລາມ,ເພື່ອໃຫ້ກ ເຝົ້າຍາມແອວມາກັບພີ່
ນ້ອງຂອງເພິ່ນ.
23 38 ແລະພວກທີ່ເຫລືອຢູ່ກໍໄປຫາແຜ່ນ
ດິນນີໄຟ;ແລະພາກສ່ວນໜຶ່ງໄດ້ກັບຄືນ
ມາແຜ່ນດິນເຮລາມ,ແລະໄດ້ນ�ເອົາລູກ
ເມຍຂອງທະຫານຍາມຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກປະໄວ້ຢູ່

ໃນແຜ່ນດິນນັ້ນມານ�.
23 39 ແລະກະສັດຂອງຊາວເລມັນໄດ້ອະ
ນຸຍາດໃຫ້ອະມິວລອນເປັນກະສັດເພື່ອປົກ
ຄອງດູແລຜູ້ຄົນຂອງລາວ,ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນ
ດິນເຮລາມ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມລາວກໍບໍ່ມີ
ອ�ນາດອັນໃດເລີຍທີ່ຈະເຮັດກົງກັນຂ້າມ
ກັບຄວາມປາດຖະໜາຂອງກະສັດຂອງ
ຊາວເລມັນໄດ້.

ບົດທີ24

ອະມິວລອນຂົ່ມເຫັງແອວມາແລະຜູ້ຄົນ
ຂອງເພິ່ນ—ພວກເຂົາຈະຖືກປະຫານຖ້າ
ຫາກພວກເຂົາອະທິຖານ—ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າເຮັດໃຫ້ພາລະແບກຫາບຂອງພວກ
ເຂົາເບົາບາງລົງ—ພຣະອົງປົດປ່ອຍພວກ
ເຂົາອອກຈາກການເປັນທາດແລະພວກ
ເຂົາກັບຄືນໄປຫາເຊຣາເຮັມລາ.ປະມານ
145–120ປີກ່ອນຄ.ສ.

24 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອະ
ມິວລອນໄດ້ເປັນທີ່ພໍໃຈໃນສາຍຕາຂອງ
ກະສັດຂອງຊາວເລມັນ;ສະນັ້ນກະສດັ
ຂອງຊາວເລມັນຈຶ່ງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ລາວ
ກັບພີ່ນ້ອງຂອງລາວເປັນຜູ້ສິດສອນແລະ
ເປັນຜູ້ດູແລຜູ້ຄົນຂອງລາວ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ດູແລຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນເຊັມລອນ,ແລະ
ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໄຊລ�,ແລະໃນແຜ່ນດິນອະ
ມິວລອນ.
24 2 ເພາະວ່າຊາວເລມັນໄດ້ເຂົ້າເປັນເຈົ້າ
ຂອງແຜ່ນດິນທັງໝົດ;ສະນັ້ນ,ກະສັດຂອງ
ຊາວເລມັນຈຶ່ງແຕ່ງຕັ້ງກະສັດໄວ້ເພື່ອປົກ
ຄອງແຜ່ນດິນເຫລົ່ານັ້ນທັງໝົດ.
24 3ແລະບັດນີ້ຊື່ກະສັດຂອງຊາວເລມັນ
ຄືເລມັນ,ໂດຍເອີ້ນຕາມຊື່ບິດາຂອງເພິ່ນ;

 33ກມຊຢ20:3–5.
 34ກຄມພເມດຕາສົງສານ,

ຄວາມເມດຕາສົງສານ.
 37ກມຊຢ24:8–15.
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ແລະສະນັ້ນ ເພິ່ນຈຶ່ງຖືກເອີ້ນວ່າກະສັດ
ເລມັນ.ແລະເພິ່ນໄດ້ເປັນກະສັດປົກຄອງ
ຜູ້ອຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
24 4ແລະເພິ່ນໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພີ່ນ້ອງຂອງອະ
ມິວລອນໃຫ້ເປັນຜູ້ ສອນໃນແຜ່ນດິນທຸກ
ບ່ອນທີ່ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນເປັນເຈົ້າຂອງ;ແລະ
ພາສາຂອງນີໄຟຈຶ່ງເລີ່ມຖືກສິດສອນໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດຂອງຊາວເລມັນ.
24 5ແລະພວກເຂົາ ເ ປັນມິດ ທີ່ດີຕໍ່ກັນ;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຂົາກໍຍັງບໍ່ຮູ້
ຈັກພຣະເຈົ້າ;ພີ່ນ້ອງຂອງອະມິວລອນກໍ
ບໍ່ໄດ້ສິດສອນຫຍັງເລີຍໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ
ກ່ຽວກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າ
ຂອງພວກເຂົາ,ທັງບໍ່ໄດ້ສິດສອນກົດຂອງ
ໂມເຊ;ຫລືບໍ່ໄດ້ສິດສອນຄ�ເວົ້າຂອງອະ
ບີນາໄດແກ່ພວກເຂົາເລີຍ;
24 6ແຕ່ພວກເຂົາ ສິດສອນພວກເຂົາວ່າ
ພວກເຂົາຄວນຮັກສາບັນທຶກຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະໃຫ້ພວກເຂົາຂຽນຈົດໝາຍຫາ
ກັນ.
24 7ແລະ ຊາວເລມັນເລີ່ມຮັ່ງມີເພີ່ມຂຶ້ນ
ແນວນັ້ນ,ແລະເລີ່ມແລກປ່ຽນສິນຄ້າຈາກ
ກັນ , ແລະຍິ່ງໃຫຍ່ ຂຶ້ນແລະເລີ່ມເປັນ
ຄົນສະຫລາດແກມໂກງ,ແລະສະຫລາດ
ໃນເລື່ອງທາງໂລກ,ແທ້ຈິງແລ້ວເປັນຄົນ
ສະຫລາດແກມໂກງຫລາຍ,ເບີກບານ
ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ແລະການປຸ້ນສະດົມ
ຕ່າງໆ,ເວັ້ນເສຍແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຢູ່ໃນບັນດາ
ພີ່ນ້ອງຂອງຕົນເອງ.
24 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອະ
ມິວລອນເລີ່ມໃຊ້ກ ສິດອ�ນາດກັບແອວມາ
ແລະພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນ,ແລະເລີ່ມຂົ່ມເຫັງ
ເພິ່ນ,ແລະໃຫ້ລູກຫລານຂອງຕົນຂົ່ມເຫັງ
ລູກຫລານຂອງເພິ່ນ.

24 9 ເພາະອະມິວລອນຮູ້ວ່າແອວມາເຄີຍ
ເປັ ນ  ກ ຜູ້ ໜຶ່ ງໃນພວກປະໂລຫິ ດຂອງ
ກະສັດ,ແລະເພິ່ນເປັນຄົນເຊື່ອຖືໃນຄ�
ເວົ້າຂອງອະບີນາໄດແລະຖືກຂັບໄລ່ອອກ
ໄປຕໍ່ໜ້າກະສັດ,ແລະສະນັ້ນລາວຈຶ່ງ
ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ເພິ່ນ;ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຂຶ້ນ
ກັບກະສັດເລມັນກໍຕາມ,ແຕ່ລາວກໍຍັງໃຊ້
ສິດອ�ນາດກັບເພິ່ນ,ແລະໃຫ້ເພິ່ນເຮັດ
ຂ ວຽກໜັກ,ແລະຈັດນາຍຄຸມພວກເຂົາ.
24 10 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຢ່າງໜັກຈົນເລີ່ມ
ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະເຈົ້າຢ່າງສຸດກ�ລັງ.
24 11 ແລະອະມິວລອນສັ່ງໃຫ້ພວກນີ້ຢຸດ
ການຮ້ອງທູນ;ແລະລາວໄດ້ວາງນາຍຍາມ
ໄວ້ທຸກດ້ານເພື່ອຄຸມພວກເຂົາ,ຖ້າເຫັນຜູ້
ໃດກໍຕາມເອີ້ນຫາພຣະເຈົ້າຜູ້ນັ້ນຈະຕ້ອງ
ຕາຍ.
24 12 ແລະແອວມາກັບຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນບໍ່
ໄດ້ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາອອກສຽງ,ແຕ່ພວກເຂົາ
ໄດ້ກ ທຸ້ມເທໃຈຂອງພວກເຂົາແດ່ພຣະອົງ;
ແລະພຣະອົງຮູ້ຈັກຄວາມນຶກຄິດຂອງໃຈ
ຂອງພວກເຂົາ.
24 13 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືສຸ
ລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງ
ພວກເຂົາ ໃນທ່າມກາງຄວາມທຸກຂອງ
ພວກເຂົາ,ມີຄວາມວ່າ:ຈົ່ງເງີຍໜ້າຂຶ້ນ
ແລະຈົ່ງສະບາຍໃຈເຖີດ,ເພາະວ່າເຮົາຮູ້
ຈັກເຖິງພັນທະສັນຍາທີ່ພວກເຈົ້າເຮັດໄວ້
ກັບເຮົາ;ແລະເຮົາຈະເຮັດພັນທະສັນຍາ
ກັບຜູ້ຄົນຂອງເຮົາເພື່ອປົດປ່ອຍພວກເຂົາ
ອອກຈາກຄວາມເປັນທາດ.
24 14 ແລະເຮົາຈະໃຫ້ພາລະແບກຫາບຢູ່
ບ່າຂອງພວກເຈົ້າເບົາບາງລົງຈົນວ່າພວກ
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ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າມີຫຍັງຢູ່ເທິງຫລັງເລີຍເຖິງ
ແມ່ນໃນຂະນະທີ່ພວກເຈົ້າເປັນທາດ;ແລະ
ເລື່ອງນີ້ເຮົາຈະເຮັດໄປເພື່ອພວກເຈົ້າຈະ
ໄດ້ຢືນເປັນກ ພະຍານໃຫ້ເຮົາໃນພາຍໜ້າ,
ແລະເພື່ອພວກເຈົ້າຈະຮູ້ຈັກຢ່າງແນ່ນອນ
ວ່າເຮົາຄືອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ໄດ້ມາຢ້ຽມ
ຢາມຜູ້ ຄົນຂອງເຮົາໃນຂ ຄວາມທຸກຂອງ
ພວກເຂົາ.
24 15 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພາ
ລະແບກຫາບຊຶ່ງຢູ່ເທິງບ່າຂອງແອວມາ
ກັບພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນຖືກເຮັດໃຫ້ເບົາບາງ
ລົງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເພີ່ມ
ກ ພະລັງໃຫ້ພວກເຂົາເພື່ອພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ທົນຕໍ່ຂ ພາລະແບກຫາບຢ່າງງ່າຍດາຍ,
ແລະພວກເຂົາໄດ້ຍອມຮັບຢ່າງເບີກບານ
ມ່ວນຊື່ນແລະດ້ວຍຄ ຄວາມອົດທົນຕໍ່
ພຣະປະສົງທັງໝົດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
24 16 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ສັດທາແລະຄວາມອົດທົນຂອງພວກເຂົາ
ນັ້ນໃຫຍ່ຫລວງຈົນວ່າສຸລະສຽງຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າມາຫາພວກເຂົາອີກ,ມີຄວາມ
ວ່າ:ຈົ່ງສະບາຍໃຈເຖີດ,ເພາະວ່າໃນມື້ອື່ນ
ເຮົາຈະມາປົດປ່ອຍພວກເຈົ້າອອກຈາກ
ຄວາມເປັນທາດແລ້ວ.
24 17 ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບແອວມາ
ວ່າ: ເຈົ້າ ຈົ່ງ ອອກໜ້າຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄປ,
ແລະເຮົາຈະໄປກັບເຈົ້າແລະຈະປົດປ່ອຍ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້ອອກຈາກກ ຄວາມເປັນທາດ.
24 18 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ຕອນກາງຄືນແອວມາກັບຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ
ໄດ້ເຕົ້າໂຮມຝູງສັດແລະພືດພັນຂອງພວກ

ເຂົາໄວ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນແຕ່ຕະຫລອດ
ທັງຄືນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຕົ້າໂຮມຝູງສັດຂອງ
ພວກເຂົາເຂົ້າກັນ.
24 19 ແລະໃນຕອນເຊົ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ເຮັດໃຫ້ຊາວເລມັນກ ນອນຫລັບສະໜິດ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກຫົວໜ້າງານທັງ
ໝົດກໍນອນຫລັບສະໜິດ.
24 20 ແລະແອວມາກັບຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນໄດ້
ເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;
ແລະໃຊ້ເວລາເດີນທາງໝົດມື້ແລ້ວຈຶ່ງໄດ້
ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂຶ້ນຢູ່ໃນຮ່ອມພູບ່ອນໜຶ່ງແລະ
ຕັ້ງຊື່ຮ່ອມພູນັ້ນວ່າແອວມາ,ເພາະວ່າເພິ່ນ
ໄດ້ນ�ທາງພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານ.
24 21 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ແລະ ຢູ່ໃນຮ່ອມພູ
ແອວມານັ້ນພວກເຂົາໄດ້ທຸ້ມເທກ ຄວາມ
ຂອບພຣະໄທຂອງພວກເຂົາແດ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າເພາະພຣະອົງໄດ້ເມດຕາພວກ
ເຂົາ,ແລະເຮັດໃຫ້ພາລະແບກຫາບຂອງ
ພວກເຂົາເບົາບາງລົງ,ແລະປົດປ່ອຍພວກ
ເຂົາອອກຈາກຄວາມເປັນທາດ;ເພາະວ່າ
ພວກເຂົາເຄີຍໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມເປັນທາດ
ມາ,ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະປົດປ່ອຍພວກເຂົາ
ໄດ້ນອກຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.
24 22 ແ ລະ ພວກເຂົາໄດ້ຖວາຍຄວາມ
ຂອບພຣະໄທແດ່ພຣະເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກຜູ້ຊາຍຂອງພວກເຂົາແລະພວກຜູ້
ຍິງຂອງພວກເຂົາແລະພວກເດັກນ້ອຍທັງ
ໝົດຂອງພວກເຂົາທີ່ເວົ້າໄດ້,ໄດ້ສົ່ງສຽງ
ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.

 14ກຄມພພະຍານ.
 ຂຄມພຍາກລ�ບາກ,

ຄວາມຍາກລ�ບາກ.
 15ກມທ11:28–30.
 ຂແອວ31:38;33:23.

 ຄຄພ54:10.
ຄມພອົດທົນ,
ຄວາມອົດທົນ.

 17ກຄມພຊະເລີຍ,ການ
ເປັນຊະເລີຍ.

 19ກ1ຊມອ26:12.
 21ກຄມພຂອບຄຸນ,ຂອບ

ໃຈ,ຄວາມຂອບຄຸນ.
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24 23 ແລະບັດນີ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ
ກັບແອວມາວ່າ:ເຈົ້າຈົ່ງຟ້າວໜີອອກຈາກ
ແຜ່ນດິນນີ້ໄປພ້ອມທັງຜູ້ຄົນພວກນີ້ເພາະ
ວ່າຊາວເລມັນຕື່ນແລ້ວແລະໄດ້ຕິດຕາມ
ພວກເຈົ້າມາ;ສະນັ້ນໃຫ້ພວກເຈົ້າອອກ
ຈາກແຜ່ນດິນນີ້,ແລະເຮົາຈະຢຸດຊາວ
ເລມັນໄວ້ໃນຮ່ອມພູນີ້ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່
ຕິດຕາມຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄປ.
24 24 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ອອກໄປຈາກຮ່ອມພູນັ້ນແລະ
ໄດ້ອອກເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ.
24 25ຫລັງຈາກພວກເຂົາຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານເປັນເວລາສິບສອງມື້ພວກ
ເຂົາ ກໍ ມາຮອດແຜ່ນດິນ ເຊຣາເຮັມລາ;
ແລະກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ຕ້ອນຮັບພວກ
ເຂົາດ້ວຍຄວາມຊື່ນຊົມ.

ບົດທີ25

ລູກຫລານຂອງມິວເລັກທີ່ເຊຣາເຮັມລາ
ກາຍເປັນຊາວນີໄຟ—ພວກເຂົາໄດ້ຮູ້ເຖິງຜູ້
ຄົນຂອງແອວມາແລະຜູ້ຄົນຂອງຊີນິບ—
ແອວມາໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ລິມໄຮແລະຜູ້
ຄົນທັງໝົດຂອງເພິ່ນ—ໂມໄຊຢາມອບສິດ
ອ�ນາດໃຫ້ແອວມາຈັດຕັ້ງສາດສະໜາຈັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າຂຶ້ນ.ປະມານ120ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

25 1ແລະບັດນີ້ກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ສັ່ງໃຫ້
ຜູ້ຄົນທັງໝົດມາເຕົ້າໂຮມກັນ.
25 2ບັດນີ້ລູກຫລານຂອງນີໄຟຫລືວ່າຜູ້
ສືບຕະກຸນຂອງນີໄຟບໍ່ ມີ ຫລາຍເທົ່າກັບ
ກ ຜູ້ຄົນຂອງເຊຣາເຮັມລາ,ຜູ້ຊຶ່ງເປັນຜູ້ສືບ
ຕະກຸນຂອງຂ ມິວເລັກ,ແລະພວກທີ່ເດີນ

ທາງມາກັບເພິ່ນໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
25 3ແລະຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟແລະຜູ້ຄົນຂອງ
ເຊຣາເຮັມລາກໍຍັງບໍ່ຫລາຍເທົ່າກັບຊາວ
ເລມັນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມີບໍ່ຮອດເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ
ຈ�ນວນຂອງພວກນັ້ນຊ�.
25 4ແລະບັດນີ້ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟທັງໝົດໄດ້
ມາເຕົ້າໂຮມກັນເປັນກຸ່ມໜຶ່ງ,ແລະຜູ້ຄົນ
ຂອງເຊຣາເຮັມລາກໍໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນເປັນ
ກຸ່ມໜຶ່ງເໝືອນກັນ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ມາ
ເຕົ້າໂຮມກັນເປັນສອງກຸ່ມ.
25 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມໄຊ
ຢາໄດ້ອ່ານແລະໃຫ້ອ່ານບັນທຶກຂອງຊີ
ນິບສູ່ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຟັງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນ
ໄດ້ອ່ານບັນທຶກຂອງຜູ້ຄົນຂອງຊີນິບນັບຕັ້ງ
ແຕ່ເວລາທີ່ພວກເຂົາອອກຈາກແຜ່ນດິນ
ເຊຣາເຮັມລາໄປຈົນເຖິງເວລາທີ່ພວກເຂົາ
ກັບຄືນມາ.
25 6ແລະ ເພິ່ນໄດ້ອ່ານເລື່ອງລາວຂອງ
ແອວມາກັບພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນນ�ອີກ,ເຖິງ
ຄວາມທຸກທັງໝົດຂອງພວກເຂົານັບຕັ້ງແຕ່
ເວລາທີ່ພວກເຂົາອອກຈາກແຜ່ນດິນເຊຣາ
ເຮັມລາໄປຈົນເຖິງເວລາທີ່ພວກເຂົາກັບ
ຄືນມາ.
25 7ແລະບັດນີ້, ເມື່ອໂມໄຊຢາອ່ານບັນ
ທຶກຈົບແລ້ວຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຜູ້ຢູ່ ໃນແຜ່ນ
ດິນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສົງໄສແລະປະ
ຫລາດໃຈ.
25 8 ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຄິດແນວ
ໃດ;ເພາະວ່າເມື່ອພວກເຂົາເຫັນຜູ້ທີ່ຖືກ
ປົດປ່ອຍກ ອອກມາຈາກຄວາມເປັນທາດ
ແລ້ວພວກເຂົາກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຊື່ນ
ຊົມຢ່າງລົ້ນເຫລືອ.
25 9ແ ລະ  ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ເມື່ອພວກເຂົາ
ຄິດເຖິງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາຜູ້ທີ່ຖືກຊາວ

252ກອມນ1:13–19.
 ຂຮລມ6:10.

  ຄມພມິວເລັກ.
 8ກມຊຢ22:11–13.
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ເລມັນຂ້າຖິ້ມນັ້ນພວກເຂົາກໍເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ,ຈົນເຖິງນ�ຕາຕົກ
ເພາະຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈນັ້ນ.
25 10 ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ເມື່ອພວກເຂົາຄິດ
ເຖິງພຣະກະລຸນາທິຄຸນທັນທີຂອງພຣະເຈົ້າ,
ແລະອ�ນາດຂອງພຣະອົງໃນການປົດ
ປ່ອຍແອວມາກັບພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນໃຫ້ພົ້ນ
ຈາກກ�ມືຂອງຊາວເລມັນແລະພົ້ນຈາກ
ຄວາມເປັນທາດແລ້ວ,ພວກເຂົາກໍໄດ້ຮອ້ງ
ສົ່ງສຽງຖວາຍຂອບພຣະຄຸນແດ່ພຣະເຈົ້າ.
25 11 ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ເມື່ອພວກເຂົາ
ຄິດເຖິງຊາວເລມັນ,ຊຶ່ງເປັນພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະຄິດເຖິງສະພາບອັນເຕັມ
ໄປດ້ວຍບາບແລະຄວາມເປິເປື້ອນຂອງ
ພວກເຂົາ,ພວກເຂົາກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ກ ເຈັບປວດລວດລ້າວເພາະເຫັນແກ່ຄວາມ
ຜາສຸກຂອງຂ ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂົາ.
25 12 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກທີ່ເປັນລູກຫລານຂອງອະມິວລອນ
ແລະພີ່ນ້ອງຂອງລາວຊຶ່ງໄດ້ລັກເອົາພວກ
ລູກສາວຂອງຊາວເລມັນໄປເປັນເມຍກໍບໍ່ພໍ
ໃຈໃນຄວາມປະພຶດຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ຕົນແລະບໍ່ຍອມໃສ່ຊື່ຕາມບັນພະບຸລຸດ
ຂອງຕົນອີກຕໍ່ໄປ,ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຮັບ
ເອົາຊື່ຂອງນີໄຟມາເປັນຊື່ຂອງຕົນເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າເປັນລູກຫລານ
ຂອງຊາວນີໄຟແລະຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນ
ດາຜູ້ທີ່ມີຊື່ວ່າຊາວນີໄຟ.
25 13 ແລະບັດນີ້ຜູ້ຄົນຂອງເຊຣາເຮັມລາ
ທັງໝົດຖືກກ ນັບເຂົ້າຢູ່ກັບຊາວນີໄຟ,ແລະ
ຈະບໍ່ມອບລາຊາອານາຈັກໃຫ້ຜູ້ໃດເລີຍ
ນອກຈາກຈະເປັນຜູ້ສືບຕະກຸນຂອງນີໄຟ.
25 14 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

ຄືເມື່ອໂມໄຊຢາກ່າວແລະອ່ານແກ່ຜູ້ຄົນ
ຈົບແລ້ວ,ເພິ່ນປາດຖະໜາຈະໃຫ້ແອວມາ
ກ່າວກັບຜູ້ຄົນອີກ.
25 15 ແລະແອວມາໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາ
ເວລາທີ່ພວກເຂົາເຕົ້າໂຮມກັນເປັນກຸ່ມ
ໃຫຍ່,ແລະເພິ່ນໄດ້ໄປຫາແຕ່ລະກຸ່ມ,ສັ່ງ
ສອນເຖິງການກັບໃຈແລະການມີສັດທາ
ໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
25 16 ແລະ ເພິ່ນໄດ້ຊັກຊວນຜູ້ຄົນຂອງ
ລິມໄຮແລະພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນ,ຄົນທັງໝົດ
ທີ່ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍອອກຈາກຄວາມ
ເປັນທາດ,ວ່າພວກເຂົາຄວນຈື່ຈ�ໄວ້ວ່າ
ແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ໄດ້ປົດປ່ອຍພວກ
ເຂົາ.
25 17 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັ ງ ຈາກແອວມາໄດ້ສິດສອນຜູ້ຄົນໃນ
ຫລາຍເລື່ອງແລະຈົບການເວົ້າກັບພວກ
ເຂົາແລ້ວ,ກະສັດລິມໄຮປາດຖະໜາທີ່ຈະ
ຮັບບັບຕິສະມາ;ແລະຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນທັງ
ໝົດກໍປາດຖະໜາທີ່ຈະຮັບບັບຕິສະມາ
ເໝືອນກັນ.
25 18ສະນັ້ນ, ແອວມາຈຶ່ງໄດ້ອອກໄປໃນ
ນ�ແລະໃຫ້ກ ບັບຕິສະມາແກ່ພວກເຂົາ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາຕາມ
ວິ ທີ ດຽວດັ່ງທີ່ເພິ່ນໄດ້ກະທ�ກັບພີ່ນ້ອງ
ຂອງເພິ່ນໃນຂ ນ�ມໍມອນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມີ
ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ເພິ່ນໄດ້
ໃຫ້ບັບຕິສະມາແລະໄດ້ຂຶ້ນກັບສາດສະ
ໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະນີ້ເປັນຍ້ອນ
ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ຄ�ເວົ້າ
ຂອງແອວມາ.
25 19 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກະສັດໂມໄຊຢາອະນຸຍາດໃຫ້ ແອວມາ

 11ກມຊຢ28:3–4;
ແອວ13:27.

 ຂຄມພຈິດວິນຍານ—ຄຸນ

ຄ່າຂອງຈິດວິນຍານ.
 13ກອມນ1:19.
 18ກມຊຢ21:35.

 ຂມຊຢ18:8–17.
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ສະຖາປະນາສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນທົ່ວແຜ່ນ
ດິນເຊຣາເຮັມລາ;ແລະໃຫ້ກ ອ�ນາດແກ່
ເພິ່ນເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດແລະຜູ້ສອນ
ເພື່ອດູແລສາດສະໜາຈັກທົ່ວທຸກບ່ອນ.
25 20ບັດນີ້ຕ້ອງເຮັດແນວນີ້ເພາະວ່າມັນ
ມີຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຈົນວ່າຜູ້
ສອນຜູ້ ດຽວປົກຄອງພວກເຂົາທັງໝົດບໍ່
ໄດ້;ເພາະພວກເຂົາທັງໝົດບໍ່ສາມາດໄດ້
ຍິນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃນບ່ອນຊຸມນຸມ
ບ່ອນດຽວໄດ້;
25 21ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຊຸມນຸມກັນ
ແຕ່ລະກຸ່ມແຕກຕ່າງກັນ,ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າສາດ
ສະໜາຈັກ;ແຕ່ລະສາດສະໜາຈັກມີປະ
ໂລຫິດຂອງຕົນເອງແລະມີຜູ້ສອນຂອງ
ຕົນເອງ,ແລະປະໂລຫິດທຸກຄົນສິດສອນ
ພຣະຄ�ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບໃຫ້ພວກເຂົາ
ຈາກປາກຂອງແອວມາ.
25 22 ແລະເຖິງແມ່ນວ່າມັນມີສາດສະໜາ
ຈັກຫລາຍບ່ອນກໍຕາມ,ແຕ່ລະບ່ອນກໍເປັນ
ກ ສາດສະໜາຈັກດຽວກັນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄື
ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ;ເພາະວ່າ
ບໍ່ມີການສັ່ງສອນຫຍັງໝົດໃນສາດສະໜາ
ຈັກນອກຈາກເລື່ອງການກັບໃຈແລະການ
ມີສັດທາໃນພຣະເຈົ້າ.
25 23 ແລະບັດນີ້ມີສາດສະໜາຈັກຢູ່ເຈັດ
ບ່ອນໃນແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ.ແລະເຫດ
ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ປາດ
ຖະໜາທີ່ຈະຮັບເອົາກ ພຣະນາມຂອງພຣະ
ຄຣິດ,ຫລືພຣະເຈົ້າ,ຜູ້ນັ້ນກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ກັບສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ;
25 24 ແລະພວກເຂົາຖືກເອີ້ນວ່າກ ຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ຖອກເທພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງລົງ

ມາເທິງພວກເຂົາ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮັບ
ພອນ,ແລະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນ
ດິນນັ້ນ.

ບົດທີ26

ສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກຫລາຍຄົນ
ຖືກນ�ພາໄປຫາບາບໂດຍຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອຖື—
ແອວມາໄດ້ຮັບສັນຍາທີ່ຈະມີຊີວິດນິລັນ
ດອນ—ຜູ້ທີ່ກັບໃຈແລະຮັບບັບຕິສະມາ
ໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ—ສະມາຊິກຂອງ
ສາດສະໜາຈັກຜູ້ທີ່ເຮັດບາບຊຶ່ງໄດ້ກັບໃຈ
ແລະສາລະພາບຜິດຕໍ່ແອວມາແລະພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການອະໄພໂທດ;ຖ້າ
ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາຈະບໍ່ຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນຂອງສາດສະໜາຈັກ.ປະມານ
120–100ປີກ່ອນຄ.ສ.

26 1ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີຄົນ
ລຸ້ນໃໝ່ເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ບໍ່ເຂົ້າ
ໃຈຄ�ເວົ້າຂອງກະສັດເບັນຢາມິນ,ໂດຍທີ່
ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍໆຢູ່ໃນເວລາທີ່ເພິ່ນກ່າວ
ກັບຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ;ແລະພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອ
ຖືຮີດຄອງປະເພນີຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຂົາ.
26 2ພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອເລື່ອງທີ່ມີກ່າວໄວ້ກ່ຽວ
ກັບການຟື້ນຄືນຊີ ວິດຂອງຄົນຕາຍ,ທັງ
ບໍ່ເຊື່ອກ່ຽວກັບການສະເດັດມາຂອງພຣະ
ຄຣິດ.
26 3ແລະບັດນີ້ເປັນຍ້ອນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື
ຂອງພວກເຂົາ,ພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ ກ ເຂົ້າໃຈ
ພຣະ ຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ; ແລະ  ໃຈຂອງ
ພວກເຂົາແຂງກະດ້າງ.
26 4ແລະພວກເຂົາບໍ່ຍອມຮັບບັບຕິສະມາ;

 19ກຄມພຖານະປະໂລຫິດ.
 22ກມຊຢ18:17.
 23ກຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—

ການຮັບເອົາພຣະນາມຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດໄວ້ກັບເຮົາ.

 24ກຄມພພັນທະສັນຍາ.

263ກຄມພເຂົ້າໃຈ,
ຄວາມເຂົ້າໃຈ.
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ທັງບໍ່ຍອມເຂົ້າຮ່ວມສາດສະໜາຈັກ.ແລະ
ພວກເຂົ າເປັນພວກໜຶ່ ງທີ່ຢູ່ຕາມສັດທາ
ຂອງຕົນເອງ,ແລະເປັນຢູ່ຈົນວ່າຕົກຢູ່ໃນ
ສະພາບແຫ່ງກ ກາມມະລົມແລະເຕັມໄປ
ດ້ວຍບາບເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ຍອມເອີ້ນ
ຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາ.
26 5ແລະບັດນີ້ໃນສະໄໝການປົກຄອງ
ຂອງໂມໄຊຢານັ້ນພວກເຂົາເຫລົ່ານີ້ມີບໍ່
ຮອດເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈ�ນວນຜູ້ຄົນຂອງພຣະ
ເຈົ້າ;ແຕ່ເປັນເພາະກ ການແຕກແຍກໃນ
ບັນດາພີ່ນ້ອງພວກເຂົາຈຶ່ງກັບມີຈ�ນວນ
ຫລາຍຂຶ້ນ.
26 6 ເພາະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ຫລອກລວງຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນສາດສະ
ໜາຈັກເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍດ້ວຍຄ�
ຍົກຍ້ອງຂອງພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາກະທ�ບາບຫລາຍຢ່າງ;ສະນັ້ນ
ຈຶ່ງເປັນການສົມຄວນທີ່ຄົນຢູ່ໃນສາດສະ
ໜາຈັກຊຶ່ງກະທ�ບາບຈະຖືກສາດສະໜາ
ຈັກກ ຕັກເຕືອນ.
26 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ຖືກນ�ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າປະໂລຫິດ,ແລະ
ຜູ້ສອນກໍໄດ້ມອບພວກເຂົາໃຫ້ແກ່ປະໂລ
ຫິດ;ແລະປະໂລຫິດຈຶ່ງນ�ພວກເຂົາມາ
ຢູ່ຕໍ່ໜ້າແອວມາ,ຜູ້ຊຶ່ງເປັນກ ມະຫາປະໂລ
ຫິດ.
26 8ບັດນີ້ກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ມອບສິດ
ອ�ນາດໃຫ້ແກ່ແອວມາເພື່ອດູແລສາດສະ
ໜາຈັກ.
26 9ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ແອວມາບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງກ່ຽວກັບພວກນີ້ເລີຍ;

ແຕ່ມີພະຍານຫລາຍຄົນກ່າວຫາພວກເຂົາ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຜູ້ຄົນຢືນເປັນພະຍານເຖິງ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍ.
26 10 ແລະບັດນີ້ມັນບໍ່ເຄີຍມີເລື່ອງແນວນີ້
ເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນເລີຍໃນສາດສະໜາຈັກ;
ສະນັ້ນແອວມາຈຶ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ວິນຍານຂອງເພິ່ນ,ແລະເພິ່ນໄດ້ນ�ເອົາ
ຄົນພວກນັ້ນມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າກະສັດ.
26 11 ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບກະສັດວ່າ:ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຫລາຍຄົນທີ່ພວກຂ້ານ້ອຍນ�ເອົາ
ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າທ່ານນີ້ຖືກພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຂົາກ່າວຫາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາຖືກ
ພາໄປຫາຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆປະການ.
ແລະພວກເຂົາບໍ່ຍອມກັບໃຈຈາກຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍນັ້ນ;ສະນັ້ນພວກຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງນ�
ພວກເຂົາມາຫາທ່ານເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ຕັດ
ສິນພວກເຂົາຕາມຄວາມຜິດຂອງພວກ
ເຂົາ.
26 12ກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ກ່າວກັບແອວມາ
ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈະບໍ່ຕັດສິນພວກເຂົາ;
ສະນັ້ນເຮົາຈະກ ມອບພວກເຂົາໃຫ້ຢູ່ໃນມື
ຂອງທ່ານເພື່ອຕັດສິນ.
26 13 ແລະບັດນີ້ວິນຍານຂອງແອວມາມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕື່ມຂຶ້ນ;ແລະເພິ່ນໄດ້ທູນ
ຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າວ່າເພິ່ນຄວນຈະເຮັດ
ແນວໃດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້,ເພາະເພິ່ນຢ້ານ
ວ່າເພິ່ນຈະເຮັດຜິດໃນສາຍພຣະເນດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.
26 14 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກເພິ່ນໄດ້ທຸ້ມເທຈິດວິນຍານທັງ
ໝົດຂອງເພິ່ນແດ່ພຣະເຈົ້າແລ້ວ,ສຸລະສຽງ

 4ກຄມພມະນຸດທີ່ມີຈິດ
ໃຈທ�ມະດາ.

 5ກຄມພຂັດແຍ້ງ,
ການຂັດແຍ້ງ;

ປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,
ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.

 6ກແອວ5:57–58;6:3.
ຄມພເຕືອນ,ຄ�ເຕືອນ.

 7ກມຊຢ29:42.
 12ກຄພ42:78–93.



276ໂມໄຊຢາ26:15–27

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງເພິ່ນ, ມີ
ຄວາມວ່າ:
26 15 ແອວມາ,ເຈົ້າເປັນສຸກແລ້ວ,ແລະຜູ້
ທີ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນກ ນ�ມໍມອນກໍເປັນ
ສຸກຄືກັນ.ເຈົ້າເປັນສຸກແລ້ວເພາະຂ ສັດທາ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຈົ້າທີ່ມີໃນຄ�ເວົ້າຂອງ
ອະບີນາໄດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາແຕ່ຝ່າຍດຽວ.
26 16 ແລະພວກເຂົາເປັນສຸກແລ້ວເພາະ
ວ່າສັດທາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາທີ່ມີ
ໃນຄ�ເວົ້າຂອງເຈົ້າແຕ່ຝ່າຍດຽວຊຶ່ງເຈົ້າ
ໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາ.
26 17 ແລະເຈົ້າເປັນສຸກແລ້ວເພາະວ່າເຈົ້າ
ໄດ້ສະຖາປະນາກ ສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນພວກນີ້;ແລະພວກເຂົາຈະ
ຖືກສະຖາປະນາຂຶ້ນ,ແລະພວກເຂົາຈະ
ເປັນຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ.
26 18 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຜູ້ຄົນພວກນີ້ຜູ້ທີ່ເຕັມໃຈ
ຮັບກ ພຣະນາມຂອງເຮົາຈະໄດ້ຮັບພອນ;
ເພາະວ່າພວກເຂົາຈະຖືກເອີ້ນໃນພຣະ
ນາມຂອງເຮົາ;ແລະພວກເຂົາເປັນຂອງ
ເຮົາ.
26 19 ແລະເພາະວ່າເຈົ້າຖາມເຮົາກ່ຽວກັບ
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ,ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບພອນ.
26 20 ເຈົ້າເປັ ນຜູ້ຮັ ບໃຊ້ຂອງເຮົາ; ແລະ
ເຮົາເຮັດພັນທະສັນຍາກັບເຈົ້າວ່າເຈົ້າຈະ
ມີກ ຊີວິດນິລັນດອນ;ແລະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ
ໃຊ້ເຮົາແລະອອກໄປໃນພຣະນາມຂອງ
ເຮົາ,ແລະເຕົ້າໂຮມແກະຂອງເຮົາເຂົ້າກັນ.
26 21 ແລະຜູ້ ທີ່ ໄດ້ ຍິນສຽງຂອງເຮົາຈະ

ເປັນກ ແກະຂອງເຮົາ;ແລະເຈົ້າຈະຮັບເຂົາ
ເຂົ້າມາໃນສາດສະໜາຈັກ,ແລະເຮົາຈະ
ຮັບເອົາເຂົາໄວ້ຄືກັນ.
26 22 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄືສາດສະໜາຈັກ
ຂອງເຮົາ;ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຮັບກ ບັບຕິສະມາ
ຈະຮັບບັບຕິສະມາໄວ້ ກັບການກັບໃຈ.
ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເຈົ້າຮັບໄວ້ຈະເຊື່ອໃນ
ນາມຂອງເຮົາ;ແລະເຮົາຈະຂ ໃຫ້ອະໄພ
ເຂົາຢ່າງເຕັມໃຈ.
26 23 ເພາະເຮົານີ້ແຫລະເປັນຜູ້ກ ຮັບເອົາ
ບາບຂອງໂລກໄວ້;ເພາະເຮົານີ້ແຫລະເປັນ
ຜູ້ຂ ສ້າງເຂົາ;ແລະເຮົານີ້ແຫລະເປັນຜູ້ໃຫ້
ສະຖານທີ່ບ່ອນໜຶ່ງທາງຂວາມືຂອງເຮົາ
ແກ່ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຈົນເຖິງທີ່ສຸດ.
26 24 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ເຂົາຈະຖືກເອີ້ນໃນ
ນາມຂອງເຮົາ;ແລະຖ້າຫາກເຂົາກ ຮູ້ຈັກ
ເຮົາເຂົາກໍຈະອອກມາ,ແລະຢູ່ໃນສະຖານ
ທີ່ຊົ່ວນິລັນດອນບ່ອນໜຶ່ງທາງຂວາມືຂອງ
ເຮົາ.
26 25 ແລະ ເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາສຽງແກເທື່ອກ ທີສອງດັງຂຶ້ນເມື່ອນັ້ນ
ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຂ ຮູ້ຈັກເຮົາຈະອອກມາແລະຢືນ
ຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາ.
26 26 ແລະເວລານັ້ນເຂົາຈະຮູ້ຈັກວ່າເຮົາ
ຄື ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ເຂົາ,ແລະເຮົາຄືພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຂົາ;ແຕ່
ວ່າເຂົາບໍ່ຍອມຖືກໄຖ່ເລີຍ.
26 27 ແລະຈາກນັ້ນເຮົາຈະກ່າວກັບເຂົາ
ວ່າເຮົາບໍ່ເຄີຍກ ຮູ້ຈັກເຂົາ;ແລະເຂົາຈະ

 15ກມຊຢ18:30.
 ຂມຊຢ17:2.

ຄມພສັດທາ.
 17ກມຊຢ25:19–24.
 18ກມຊຢ1:11;5:8.

ຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—
ການຮັບເອົາພຣະນາມຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດໄວ້ກັບເຮົາ.

 20ກຄມພຊີວິດນິລັນດອນ;
ຖືກເລືອກ;
ເລືອກ,ການເລືອກ.

 21ກຄມພຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ.
 22ກ2ນຟ9:23.

ຄມພບັບຕິສະມາ,
ໃຫ້ບັບຕິສະມາ.

 ຂຄມພປົດບາບ,ການປົດ

ບາບ;
ອະໄພ,ໃຫ້ອະໄພ.

 23ກຄມພພຣະຜູ້ໄຖ່.
 ຂຄມພສ້າງ,ການສ້າງ.
 24ກຢຮ17:3.
 25ກຄພ88:99,109.
 ຂຄພ76:81–86.
 27ກມທ7:21–23.
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ຂ ອອກໄປຫາໄຟຄ ອັນເປັນນິດຊຶ່ງຕຽມໄວ້
ສ�ລັບມານກັບບໍລິວານຂອງມັນ.
26 28ສະນັ້ນ ເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,ຜູ້ໃດ
ທີ່ ບໍ່ ຍອມກ ຟັງສຽງຂອງເຮົາ, ຜູ້ນັ້ນຈະບໍ່
ໄດ້ຮັບເຂົ້າຢູ່ໃນສາດສະໜາຈັກຂອງເຮົາ,
ແລະເຮົາ ຈະບໍ່ ຮັບເອົາ ເຂົາ ໃນວັນສຸດ
ທ້າຍ.
26 29ສະນັ້ນເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,ຈົ່ງອອກ
ໄປ; ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ລ່ວງລະເມີດຕໍ່
ເຮົາ,ເຈົ້າຈົ່ງກ ຕັດສິນເຂົາຂ ແລ້ວແຕ່ບາບ
ທີ່ ເຂົາໄດ້ກະທ�ມາ;ແລະຖ້າຫາກເຂົາ
ຄ ສາລະພາບບາບທີ່ເຂົາໄດ້ກະທ�ມານັ້ນ
ຕໍ່ໜ້າເຈົ້າແລະຕໍ່ໜ້າເຮົາ,ແລະງ ກັບໃຈ
ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຂອງເຂົາ,ແລ້ວເຈົ້າຈົ່ງ
ໃຫ້ຈ ອະໄພແກ່ເຂົາ,ແລະເຮົາຈະໃຫ້ອະ
ໄພແກ່ເຂົາຄືກັນ.
26 30 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຄົນຂອງ
ເຮົາຈະກັບໃຈກ ເທົ່າໃດເທື່ອກໍຕາມເຮົາ
ກໍຈະໃຫ້ຂ ອະໄພແກ່ເຂົາສ�ລັບການລ່ວງ
ລະເມີດຂອງເຂົາທີ່ມີຕໍ່ເຮົາ.
26 31 ແລະເຈົ້າຈົ່ງ ໃຫ້ກ ອະໄພແກ່ການ
ລ່ວງລະເມີດຂອງກັນແລະກັນ;ເພາະຕາມ
ຄວາມຈິງແລ້ວ,ເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າຜູ້ທີ່
ບໍ່ໃຫ້ອະໄພການລ່ວງລະເມີດຂອງເພື່ອນ
ບ້ານເມື່ອເຂົາເວົ້າວ່າເຂົາກັບໃຈແລ້ວ,ຜູ້
ນັ້ນຈະຖືກນ�ຕົວມາຫາການກ່າວໂທດ.
26 32ບັດນີ້ເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,ຈົ່ງອອກ
ໄປ;ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່ກັບໃຈຈາກບາບ

ຂອງເຂົາຜູ້ນັ້ນຈະບໍ່ໄດ້ນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນ
ດາຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ;ແລະເລື່ອງນີ້ຈະຕ້ອງ
ປະຕິບັດນັບຕັ້ງແຕ່ເວລານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.
26 33 ແລະເຫດການໄດ້ບັງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາແອວມາໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄ�ເຫລົ່ານີ້
ແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ຂຽນມັນໄວ້ເພື່ອເພິ່ນຈະ
ມີມັນ,ແລະເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ຕັດສິນຜູ້ຄົນ
ຂອງສາດສະໜາຈັກຕາມພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.
26 34 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ແອວມາໄດ້ອອກໄປຕັດສິນຜູ້ທີ່ຖືກພາໄປ
ຫາຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
26 35 ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ກັບໃຈຈາກບາບ
ຂອງພວກເຂົາແລະໄດ້ກ ສາລະພາບຜິດ,
ແລ້ວເພິ່ນກໍໄດ້ນັບພວກເຂົາໄວ້ໃນບັນດາ
ຜູ້ຄົນຂອງສາດສະໜາຈັກ;
26 36 ແລະຜູ້ ທີ່ບໍ່ຍອມສາລະພາບບາບ
ຂອງພວກເຂົາແລະບໍ່ກັບໃຈຈາກຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ,ຄົນພວກນັ້ນຈະ
ບໍ່ໄດ້ຖືກນັບໄວ້ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງສາດ
ສະໜາຈັກ,ແລະຊື່ຂອງພວກເຂົາຖືກ
ກ ລຶບອອກ.
26 37 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ແອວມາໄດ້ຄວບຄຸມການງານທັງໝົດຂອງ
ສາດສະໜາຈັກ;ແລະພວກເຂົາເລີ່ມມີສັນ
ຕິສຸກຂຶ້ນອີກແລະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢ່າງ
ຍິ່ງໃນການງານຂອງສາດສະໜາຈັກໂດຍ

 27ຂລກ13:27.
 ຄຄພ76:43–44.
 28ກ2ນຟ9:31;

ຄພ1:14.
 29ກຄມພພິພາກສາ,ການພິ

ພາກສາ,ຜູ້ພິພາກສາ.
 ຂຄມພຮັບຜິດຊອບ,

ຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບ,
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

 ຄ3ນຟ1:25.
ຄມພສາລະພາບ,
ການສາລະພາບ.

 ງ ຄມພກັບໃຈ,ການກັບໃຈ.
 ຈຄມພອະໄພ,ໃຫ້ອະໄພ.
 30ກມຣນ6:8.
 ຂອຊກ33:11,15–16;

ກຈກ3:19–20;
ມຊຢ29:19–20.

 31ກ3ນຟ13:14–15;
ຄພ64:9–10.

 35ກຄມພສາລະພາບ,
ການສາລະພາບ.

 36ກອພຍ32:33;
ແອວ1:24.
ຄມພການຖືກໄລ່ອອກ;
ໜັງສືທະບຽນແຫ່ງຊີວິດ.
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ເດີນໄປຢ່າງຮອບຄອບຕໍ່ພຣະພັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ໄດ້ຮັບເອົາຫລາຍຄົນແລະໃຫ້
ບັບຕິສະມາຫລາຍຄົນ.
26 38 ແລະ ບັດນີ້ແອວມາກັບເພື່ອນຮວ່ມ
ງານຂອງເພິ່ນຊຶ່ງດູແລສາດສະໜາຈັກໄດ້
ເຮດັໄປທັງໝົດນີ້ໂດຍການເດີນໄປດ້ວຍ
ຄວາມພາກພຽນທຸກຢ່າງ,ສິດສອນພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າທຸກຢ່າງ,ທົນຮັບຄວາມທຸກ
ນາໆປະການ,ຖືກຂົ່ມເຫັງໂດຍທຸກຄົນທີ່ບໍ່
ໄດ້ເປັນຂອງສາດສະໜາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າ.
26 39 ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕັກເຕືອນພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ຮັບ
ເອົາຄ�ກ ຕັກເຕືອນ,ທຸກຄົນໂດຍພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ອີງຕາມບາບຂອງຕົນ,ຫລື
ວ່າບາບທີ່ເຂົາໄດ້ກະທ�ໄປນັ້ນ,ໂດຍຮັບ
ບັນຊາຈາກພຣະເຈົ້າວ່າໃຫ້ຂ ອະທິຖານ
ຢ່າງບໍ່ທໍ້ຖອຍ,ແລະຄ ຂອບພຣະໄທພຣະ
ອົງໃນທຸກສິ່ງ.

ບົດທີ27

ໂມໄຊຢາຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຂົ່ມເຫັງແລະບັງຄັບ
ຄວາມສະເໝີພາບ—ແອວມາຜູ້ເປັນລູກ
ກັບພວກລູກຊາຍທັງສີ່ຂອງກະສັດໂມໄຊ
ຢາພະຍາຍາມທີ່ຈະທ�ລາຍສາດສະໜາ
ຈັກ—ທູດມາປະກົດແລະສັ່ງໃຫ້ພວກເຂົາ
ເລີກການເຮັດຄວາມຊົ່ວຂອງພວກເຂົາ—
ແອວມາຖືກຕີສອນໃຫ້ເປັນຄົນປາກກືກ—
ມະນຸດທັງປວງຈະຕ້ອງເກີດໃໝ່ເພື່ອຮັບ
ເອົາຄວາມລອດ—ແອວມາກັບພວກລູກ
ຊາຍຂອງໂມໄຊຢາປະກາດຂ່າວອັນໜ້າ
ຊື່ນຊົມ.ປະມານ100–92ປີກ່ອນຄ.ສ.

27 1ແລະບັດນີ້ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືມີການຂົ່ມເຫັງຈາກພວກທີ່ບໍ່ເຊື່ອຖືຊຶ່ງ
ກະທ�ຕໍ່ສາດສະໜາຈັກເພີ່ມຫລາຍຂຶ້ນ
ເລື້ອຍໆຈົນວ່າມີການຈົ່ມໃຫ້ແກ່ສາດສະ
ໜາຈັກ,ແລະຜູ້ນ�ຂອງຕົນກ່ຽວກັບເລື່ອງ
ນີ້;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕໍ່ວ່າແອວມາ.ແລະ
ແອວມາໄດ້ມາບອກເລື່ອງນີ້ຕໍ່ກະສັດໂມ
ໄຊຢາ.ແລະໂມໄຊຢາໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບ
ພວກປະໂລຫິດຂອງເພິ່ນ.
27 2ແລ ະ  ເ ຫ ດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ສົ່ງສານໄປທົ່ວແຜ່ນ
ດິນວ່າບໍ່ໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຖືກ ຂົ່ມເຫັງຄົນທີ່
ເປັນຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
27 3ແລະມີຄ�ສັ່ງຢ່າງເຄັ່ງຄັດໄປຫາສາດ
ສະໜາຈັກທຸກແຫ່ງວ່າບໍ່ໃຫ້ມີການຂົ່ມເຫັງ
ກັນໃນບັນດາພວກເຂົາ,ວ່າໃຫ້ມີກ ຄວາມ
ສະເໝີພາບໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງປວງ;
27 4ແລະບອກພວກເຂົາວ່າບໍ່ໃຫ້ຄວາມ
ທະນົງໃຈແລະການຖືຕົວມາລົບກວນ
ກ ສັນຕິສຸກຂອງພວກເຂົາ;ວ່າໃຫ້ທຸກຄົນ
ຂ ນັບຖືເພື່ອນບ້ານຄືກັບຕົນເອງ,ແລະເຮັດ
ວຽກດ້ວຍມືຂອງຕົນເພື່ອຫາລ້ຽງຊີບເພື່ອ
ຕົນເອງ.
27 5ແທ້ຈິງແລ້ວ,ປະໂລຫິດກັບຜູ້ສອນທຸກ
ຄົນຄວນກ ເຮັດວຽກດ້ວຍມືເພື່ອຫາລ້ຽງ
ຊີບເພື່ອຕົນເອງ,ໃນທຸກກໍລະນີເວັ້ນເສຍ
ແຕ່ເວລາເຈັບປ່ວຍຫລືຍາມຂາດແຄນທີ່
ສຸດເທົ່ານັ້ນ;ແລະໂດຍການກະທ�ເຊັ່ນນີ້,
ພວກເຂົາໄດ້ມີຂ ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່
ນ�ຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
27 6ແລະມັນເລີ່ມມີສັນຕິສຸກຫລາຍຂຶ້ນໃນ
ແຜ່ນດິນອີກ;ແລະຜູ້ຄົນມີເພີ່ມຫລາຍຂຶ້ນ

 39ກຄມພເຕືອນ,ຄ�ເຕືອນ.
 ຂ2ນຟ32:8–9.
 ຄຄມພຂອບຄຸນ,ຂອບ

ໃຈ,ຄວາມຂອບຄຸນ.

272ກຄມພຂົ່ມເຫັງ,
ການຂົ່ມເຫັງ.

 3ກມຊຢ23:7;29:32.
 4ກຄມພສະຫງົບ,

  ຄວາມສະຫງົບ.
 ຂຄມພນັບຖື.
 5ກມຊຢ18:24,26.
 ຂຄມພພຣະຄຸນ.
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ແລະເລີ່ມກະຈັດກະຈາຍໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນ
ດິນໂລກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໄປທາງເໜືອແລະ
ທາງໃຕ້,ໄປທາງຕາເວັນອອກແລະທາງ
ຕາເວັນຕົກ, ໂດຍສ້າງເມືອງໃຫຍ່ແລະ
ສ້າງບ້ານເຮືອນຕ່າງໆຂຶ້ນທົ່ວສີ່ສ່ວນຂອງ
ແຜ່ນດິນ.
27 7ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະເດັດມາ
ຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແລະຫລາຍຄົນໄດ້
ກາຍເປັນຄົນຮັ່ງມີ.
27 8ແລ ະ ບັດນີ້ພວກລູກຊາຍຂອງໂມ
ໄຊຢາຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ບໍ່ເຊື່ອຖື;
ແລະກ ລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງຂອງແອວມາກໍຖືກ
ນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາພວກເຂົາຄືກັນ,ລາວ
ມີຊື່ ວ່າແອວມາຕາມຊື່ ບິດາຂອງລາວ;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ລາວເປັນຄົນຊົ່ວທີ່ສຸດ
ແລະຂ ນັບຖືຮູບບູຊາ;ແລະລາວເປັນຄົນ
ເວົ້າຫລາຍແລະໄດ້ເວົ້າຍົກຍ້ອງຜູ້ຄົນ;
ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງຊັກນ�ຫລາຍຄົນໃຫ້ເຮັດ
ຕາມວິທີການອັນຊົ່ວຮ້າຍຂອງລາວ.
27 9ແລະລາວກັບມາເປັນອຸບປະສັກອັນ
ໃຫຍ່ຫລວງຕໍ່ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງ ເຮືອງ
ຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍ
ໄດ້ກ ລັກເອົາໃຈຂອງຜູ້ ຄົນໄປ;ເຮັດໃຫ້
ເກີດການແຕກແຍກໃນບັນດາຜູ້ຄົນ;ໃຫ້
ໂອກາດແກ່ສັດຕູຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະໃຊ້
ອ�ນາດຂອງມັນປົກຄອງພວກເຂົາ.
27 10 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ລາວໄດ້ທ່ອງທ່ຽວໄປເພື່ອທ�ລາຍສາດສະ
ໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະລາວໄດ້ທ່ອງ
ທ່ຽວໄປຢ່າງລັບໆກັບພວກລູກຊາຍຂອງ
ໂມໄຊຢາເພື່ອຫາຊ່ອງທາງທີ່ຈະທ�ລາຍ

ສາດສະໜາຈັກແລະເພື່ອຊັກຊວນຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້ຫລົງຜິດ,ເຮັດກົງ
ກັນຂ້າມກັບພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,
ຫລືແມ່ນແຕ່ຄ�ສັ່ງຂອງກະສັດ—
27 11ແລະດັ່ງເຊັ່ນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວ
ກັບທ່ານແລ້ວວ່າຂະນະທີ່ພວກເຂົາກ�
ລັງທ່ຽວໄປກ ກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ຂ ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງໜຶ່ງໄດ້ມາ
ຄ ປະກົດຕໍ່ພວກເຂົາ;ແລະເບິ່ງຄືກັບວ່າ
ທູດກ�ລັງຢືນຢູ່ໃນເມກ;ແລະສຽງຂອງ
ທູດອົງນັ້ນຄືກັບວ່າສຽງຟ້າຮ້ອງຊຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ແຜ່ນດິນບ່ອນທີ່ພວກເຂົາຢືນຢູ່ນັ້ນສັ່ນ
ສະເທືອນ;
27 12 ແລະຄວາມປະຫລາດໃຈຂອງພວກ
ເຂົານັ້ນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ສຸດ,ຈົນພວກເຂົາ
ລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນແລະບໍ່ເຂົ້າໃຈຄ�ເວົ້າ
ຂອງທູດທີ່ກ່າວກັບພວກເຂົາເລີຍ.
27 13 ເຖິ ງ ຢ່ າງໃດ ກໍ ຕາມ ເພິ່ນຮ້ອງຂຶ້ນ
ອີກ,ມີຄວາມວ່າ:ແອວມາ,ຈົ່ງລຸກແລະ
ຢືນຂຶ້ນ,ເພາະດ້ວຍເຫດໃດເຈົ້າຈຶ່ງຂົ່ມ
ເຫັງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ?ເພາະ
ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ:ກ ນີ້ຄືສາດສະໜາຈັກ
ຂອງເຮົາແລະເຮົາຈະສະຖາປະນາມັນ
ຂຶ້ນ,ແລະຈະບໍ່ມີສິ່ງໃດລົ້ມມັນໄດ້ນອກ
ຈາກການລ່ວງລະເມີດຂອງຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ
ເທົ່ານັ້ນ.
27 14 ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງທູດກ່າວວ່າ: ຈົ່ງ
ເບິ່ງ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ ຍິນກ ຄ�ອະທິ
ຖານຂອງຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ,ແລະຄ�
ອະທິ ຖານຂອງຜູ້ ຮັບໃຊ້ ຂອງພຣະອົງ,
ແອວມາ,ຜູ້ ເປັນບິດາຂອງເຈົ້າ ນ�ອີກ;
ເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້ອະທິຖານດ້ວຍສັດທາ

 8ກຄມພແອວມາ,ລູກ
ຊາຍຂອງແອວມາ.

 ຂຄມພການນັບຖືຮູບບູຊາ.
 9ກ2ຊມອ15:1–6.

 11ກຄມພກະບົດ,ການກະບົດ.
 ຂຄມພທູດ,ເທວະດາ.
 ຄກຈກ9:1–9;

ແອວ8:15.

 13ກຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—ປະ
ມຸກຂອງສາດສະໜາຈັກ.

 14ກແອວ10:22.
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ກ່ຽວກັບເຈົ້າ ເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ຖືກນ�ມາ
ໃຫ້ຮູ້ເລື່ອງຄວາມຈິງ; ສະນັ້ນ , ເພື່ອ ຈຸດ
ປະສົງນີ້ເຮົາຈຶ່ງມາເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສ�ນຶກເຖິງ
ອ�ນາດແລະສິດອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ,
ເພື່ອໃຫ້ຂ ຄ�ອະທິຖານຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງ
ພຣະອົງໄດ້ຮັບຄ�ຕອບຕາມສັດທາຂອງ
ພວກເຂົາ.
27 15 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ, ເຈົ້າຈະໂຕ້ຖຽງ
ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ບໍ?  ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ສຽງຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ສັ່ນສະເທືອນແຜ່ນ
ດິນໂລກບໍ?ແລະເຈົ້າບໍ່ເຫັນເຮົາຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
ເຈົ້າບໍ?ແລະເຮົາຖືກສົ່ງມາຈາກພຣະເຈົ້າ.
27 16 ແລະບັດນີ້ເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ:ຈົ່ງ
ໄປ,ແລະຈົ່ງຈ�ການເປັນຊະເລີຍຂອງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງເຈົ້າໃນແຜ່ນດິນເຮລາມ
ແລະໃນແຜ່ນດິນນີໄຟ;ແລະຈົ່ງຈ�ສິ່ງຍິ່ງ
ໃຫຍ່ທີ່ພຣະອົງໄດ້ກະທ�ເພື່ອພວກເຂົາ;
ເພາະວ່າພວກເຂົາຢູ່ໃນຄວາມເປັນທາດ,
ແລະພຣະອົງໄດ້ກ ປົດປ່ອຍພວກເຂົາ.
ແລະບັດນີ້ເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,ແອວມາ,
ຈົ່ງໄປຕາມທາງຂອງເຈົ້າແລະຢ່າໄດ້ພະ
ຍາຍາມທ�ລາຍສາດສະໜາຈັກອີກຕໍ່ໄປ,
ເພື່ອໃຫ້ຄ�ອະທິຖານຂອງພວກເຂົາໄດ້
ຮັບຄ�ຕອບ,ຫລືວ່າເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ຕົວ
ຂອງເຈົ້າຖືກປະຖິ້ມໄປ.
27 17 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ນີ້ເປັນຄ�ເວົ້າສຸດທ້າຍຂອງທູດທີ່ໄດ້ກ່າວ
ກັບແອວມາ,ແລະເພິ່ນກໍໄດ້ຈາກໄປ.
27 18 ແລະບັດ ນີ້ ແອວມາກັບຜູ້ທີ່ຢູ່ກັບ
ລາວໄດ້ລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ,ເພາະຄວາມ
ແປກປະຫລາດໃຈອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງ
ພວກເຂົາ;ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຫັນທູດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍຕາຂອງຕົນເອງ;
ແລະສຽງຂອງເພິ່ນຄືກັນກັບຟ້າຮ້ອງ,ຊຶ່ງ

ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນໂລກສັ່ນສະເທືອນ;ແລະ
ພວກເຂົາຮູ້ ວ່າບໍ່ມີ ສິ່ງໃດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້
ແຜ່ນດິນໂລກສັ່ນສະເທືອນໄດ້ນອກຈາກ
ຈະເປັນອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່
ເຮັດໃຫ້ມັນສັ່ນສະເທືອນຄືກັນກັບວ່າມັນ
ຈະແຍກອອກຈາກກັນ.
27 19 ແລະບັດນີ້ຄວາມແປກປະຫລາດໃຈ
ຂອງແອວມານັ້ນໃຫຍ່ຫລວງຈົນວ່າລາວ
ກາຍເປັນຄົນປາກກືກ,ຈົນວ່າລາວເປີດ
ປາກບໍ່ໄດ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລາວກັບອ່ອນ
ເພຍຈົນແມ່ນແຕ່ບໍ່ສາມາດເໜັງຕີງມືໄດ້;
ສະນັ້ນຜູ້ ທີ່ ຢູ່ ກັບລາວຈຶ່ງຫາມລາວໄປ
ເພາະລາວຊ່ວຍຕົວເອງບໍ່ໄດ້,ຈົນກະທັ້ງ
ຖືກເອົາໄປວາງລົງຢູ່ຕໍ່ໜ້າບິດາຂອງລາວ.
27 20 ແລະພວກນັ້ນໄດ້ເລົ່າເລື່ອງທັງໝົດ
ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຂົາໃຫ້ບິດາຂອງ
ລາວຟັງ;ແລະບິດາຂອງລາວມີຄວາມປິ
ຕິຍິນດີ,ເພາະເພິ່ນຮູ້ວ່າມັນແມ່ນອ�ນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.
27 21 ແລະເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຝູງຊົນມາເຕົ້າໂຮມ
ກັນເພື່ອຈະໄດ້ເປັນພະຍານໃນສິ່ງທີ່ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າກະທ�ກັບລູກຂອງເພິ່ນ,ແລະ
ກັບຜູ້ທີ່ຢູ່ກັບລາວນ�ອີກ.
27 22 ແລະເພິ່ນໄດ້ບອກໃຫ້ປະໂລຫິດທັງ
ຫລາຍມາເຕົ້າໂຮມກັນແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້
ເລີ່ມຖືສິນອົດເຂົ້າແລະອະທິຖານເພື່ອທູນ
ຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ເຂົາເຈົ້າເພື່ອວ່າພຣະອົງຈະໄດ້ເປີດປາກ
ຂອງແອວມາເພື່ອລາວຈະສາມາດເວົ້າ
ໄດ້,ແລະເພື່ອແຂນຂາຂອງລາວຈະໄດ້
ຮັບກ�ລັງອີກ—ເພື່ອໃຫ້ຕາຂອງຜູ້ຄົນເປີດ
ເພື່ອຈະໄດ້ເຫັນແລະຮູ້ຈັກພຣະກະລຸນາ
ທິຄຸນແລະລັດສະໝີພາບຂອງພຣະເຈົ້າ.
27 23 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເ ກີດຂຶ້ນຄື

 14ຂມມ9:36–37.  16ກມຊຢ23:1–4.
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ຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ຖືສິນອົດເຂົ້າແລະ
ອະທິຖານເປັນເວລາສອງມື້ສອງຄືນແລ້ວ,
ແຂນຂາຂອງແອວມາຈຶ່ງໄດ້ຮັບກ�ລັງຂອງ
ມັນ,ແລະລາວໄດ້ຢືນຂຶ້ນແລະເລີ່ມເວົ້າ
ກັບພວກເຂົາ,ບອກໃຫ້ພວກເຂົາສະບາຍ
ໃຈ:
27 24 ເພາະລາວໄດ້ເວົ້າວ່າ, ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ກັບໃຈຈາກບາບຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ,
ແລະໄດ້ຖືກກ ໄຖ່ ໂດຍພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ
ແລ້ວ;ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ເກີດຈາກ
ພຣະວິນຍານ.
27 25 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າວ່າ:ຢ່າໄດ້ແປກໃຈເລີຍວ່າມະນຸດທັງ
ປວງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ທັງຊາຍແລະຍິງ,ທຸກ
ປະຊາຊາດ,ທຸກຕະກຸນ,ທຸກພາສາ,ແລະ
ທຸກຜູ້ ຄົນທັງປວງ,ຕ້ອງກ ເກີດໃໝ່ເສຍ
ກ່ອນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນເກີດຈາກພຣະ
ເຈົ້າເພື່ອຂ ປ່ຽນຈາກສະພາບແຫ່ງຄ ກາມ
ມະລົມແລະຕົກຕ�ຂອງພວກເຂົາ,ມາສູ່
ສະພາບແຫ່ງຄວາມຊອບທ�,ຖືກໄຖ່ໂດຍ
ພຣະເຈົ້າ,ກາຍເປັນບຸດແລະທິດາຂອງ
ພຣະອົງ;
27 26 ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງກາຍມາເປັນຄົນ
ໃໝ່ດັ່ງນັ້ນ;ແລະຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ເຮັດ
ແນວນີ້,ພວກເຂົາກໍກ ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າມາເປັນມູນມໍລະ
ດົກ.
27 27ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,
ຖ້າຫາກບໍ່ເຮັດແນວນີ້,ພວກເຂົາຈະຖືກປະ
ຖິ້ມໄປແລະເລື່ອງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກເພາະ
ວ່າຂ້າພະເຈົ້າເກືອບຖືກປະຖິ້ມໄປແລ້ວ.

27 28 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້
ຊັດເຊພະເນຈອນໄປໃນຄວາມທຸກຍາກ
ລ�ບາກຢ່າງລົ້ນເຫລືອ,ໂດຍກັບໃຈຈົນ
ເກືອບຈະເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ,ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າມີຄວາມເມດຕາຊຶ່ງເຫັນສົມຄວນທີ່ຈະ
ດຶງຂ້າພະເຈົ້າອອກມາຈາກການເຜົາໄໝ້
ອັນກ ເປັນນິດ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເກີດ
ຈາກພຣະເຈົ້າ.
27 29 ຈດິວນິຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກໄຖ່
ຈາກນ�ບີແຫ່ງຄວາມຂົມຂື່ນແລະພັນທະ
ການແຫ່ງຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍ.ຂາ້ພະເຈົ້າເຄີຍຢູ່
ໃນເຫວເລິກທີ່ມືດທີ່ສຸດມາ;ແຕ່ບັດນີ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ເຫນັຄວາມສະຫວ່າງອັນໜາ້ອັດສະ
ຈັນຂອງພຣະເຈົ້າ.ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຖືກກ ທໍລະມານດ້ວຍຄວາມທໍລະມານ
ອັນຕະຫລອດໄປ;ແຕ່ວາ່ຂ້າພະເຈົ້າຖືກດຶງ
ອອກມາແລະຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ໄດ້ເຈບັປວດອີກຕໍ່ໄປ.
27 30ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຍອມຮັບພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າແລະປະຕິເສດສິ່ງທີ່ບັນພະ
ບຸລຸດຂອງພວກເຮົາເວົ້າໄວ້;ແຕ່ມາບັດນີ້
ເພື່ອພວກເພິ່ນຈະເຫັນລ່ວງໜ້າວ່າພຣະ
ອົງຈະສະເດັດມາແລະວ່າພຣະອົງຈະຈື່
ຈ�ທຸກຄົນທີ່ພຣະອົງໄດ້ສ້າງ,ພຣະອົງຈະ
ສະແດງພຣະອົງເອງໃຫ້ປະຈັກແກ່ຄົນທັງ
ປວງ.
27 31 ແທ້ຈງິແລ້ວ, ກ ທຸກຫົວເຂົ່າຈະຄຸລົງ,
ແລະທຸກລີ້ນຈະສາລະພາບຕໍ່ພຣະພັກຂອງ
ພຣະອົງ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖງິແມນ່ໃນວັນສຸດ
ທ້າຍເມື່ອຄົນທັງປວງຈະຢືນຮັບຂ ການພິ
ພາກສາຂອງພຣະອົງ,ເມື່ອນັ້ນພວກເຂົາ

 24ກ2ນຟ2:6–7.
ຄມພໄຖ່,ການໄຖ່,ຖືກໄຖ່.

 25ກຣມ6:3–11;
ມຊຢ5:7;
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ຈະສາລະພາບວາ່ ພຣະອງົຄືພຣະເຈົ້າ;
ເມື່ອນັ້ນຜູ້ທີ່ໃຊ້ຊີວິດຄ ປາດສະຈາກພຣະ
ເຈົ້າຢູ່ໃນໂລກຈະສາລະພາບວາ່ການພິ
ພາກສາຂອງໂທດອັນເປັນນິດນັ້ນທ່ຽງທ�
ແລ້ວກັບພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາຈະສັ່ນ
ສະທ້ານແລະຫດົຕົວຢູ່ພາຍໃຕ້ການທອດ
ພຣະເນດງ ອັນພິຈາລະນາຂອງພຣະອົງ.
27 32 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືຈາກເວລານີ້ໄປແອວມາເລີ່ມສິດສອນ
ຜູ້ຄົນແລະຜູ້ທີ່ຢູ່ກັບແອວມາຕອນທີ່ທູດ
ມາປະກົດຕໍ່ພວກເຂົາກໍເໝືອນກັນ,ໄດ້
ເດີນທາງໄປຫາທຸກບ່ອນທົ່ວແຜ່ນດິນ,ປະ
ກາດແກ່ຄົນທັງປວງເຖິງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້
ຍິນແລະໄດ້ເຫັນມາ,ແລະສັ່ງສອນພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມທຸກຍາກລ�
ບາກ,ຖືກຂົ່ມເຫັງຢ່າງໜັກຈາກຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອ
ແລະຖືກຕີໂດຍຄົນຫລວງຫລາຍໃນພວກ
ນັ້ນ.
27 33 ເຖິງແມ່ນຈະເປັນຢ່າງນັ້ນ, ພວກ
ເຂົາກໍໄດ້ໃຫ້ການປອບໃຈສາດສະໜາຈັກ
ຫລາຍຂຶ້ນ,ໂດຍຢືນຢັນສັດທາຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະຊັກຊວນຜູ້ຄົນທັງຫລາຍດ້ວຍ
ຄວາມອົດກັ້ນແລະດ້ວຍຄວາມອິດເມື່ອຍ
ຢ່າງໜັກໃຫ້ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.
27 34 ແລະ ສີ່ຄົນໃນພວກເຂົານັ້ນແມ່ນ
ກ ພວກລູກຊາຍຂອງໂມ ໄຊຢາ ;ແລະຊື່
ຂອງພວກເຂົາຄືອ�ໂມນ,ແລະອາໂຣນ,
ແລະອອມເນີ,ແລະຮິມໄນ;ທັງໝົດນີ້ເປັນ
ຊື່ຂອງພວກລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາ.
27 35 ແລະພວກເຂົາໄດ້ເດີນທາງໄປຫາ
ທຸກບ່ອນໃນແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ,ແລະ

ໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດຊຶ່ງຢູ່ໃຕ້ການປົກ
ຄອງຂອງກະສັດໂມໄຊຢາ,ໄດ້ເດີນທາງ
ຢ່າງຕັ້ງໃຈເພື່ອຈະແກ້ຄວາມເສຍຫາຍ
ທັງໝົດຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບສາດ
ສະໜາຈັກ,ສາລະພາບບາບທັງໝົດຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະປະກາດເລື່ອງທັງໝົດທີ່
ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນມາ,ແລະອະທິບາຍຄ�
ທ�ນາຍແລະຂໍ້ຄວາມພຣະຄ�ພີໃຫ້ແກ່
ທຸກຄົນທີ່ປາດຖະໜາຈະຟັງ.
27 36 ແລະໂດຍວິທີນີ້ພວກເຂົາຈຶ່ງເປັນ
ເຄື່ອງມືໃນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າໃນການ
ພາຫລາຍຄົນມາສູ່ຄວາມຮູ້ເລື່ອງຄວາມ
ຈິງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມາສູ່ຄວາມຮູ້ເລື່ອງພຣະ
ຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຂົາ.
27 37 ແລະພວກເຂົາເປັນສຸກແລ້ວພຽງໃດ!
ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ກ ປະກາດສັນຕິສຸກ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ປະກາດຂ ຂ່າວປະເສີດ
ແຫ່ງຄວາມດີ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ປະກາດ
ຕໍ່ຜູ້ຄົນວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປົກຄອງ.

ບົດທີ28

ພວກລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາໄປສັ່ງສອນ
ຊາວເລມັນ—ໂດຍໃຊ້ຫີນຜູ້ພະຍາກອນ
ສອງກ້ອນນັ້ນໂມໄຊຢາແປແຜ່ນຈາລຶກ
ຂອງຊາວຢາເຣັດ.ປະມານ92ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

28 1ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກກ ພວກລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາກະທ�
ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ພາຄົນ
ຈ�ນວນໜຶ່ງໄປກັບພວກເຂົາແລະໄດ້ກັບ
ຄືນໄປຫາກະສັດ,ຊຶ່ງເປັນບິດາຂອງພວກ

 31ຄແອວ41:11.
 ງ ຄມພພຣະເຈົ້າ,

ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ.
 34ກຄມພອ�ໂມນ,ລູກ

ຊາຍຂອງໂມໄຊຢາ.
 37ກອຊຢ52:7;
  ມຊຢ15:14–17.

ຄມພສັ່ງສອນ.

 ຂຄມພພຣະກິດຕິຄຸນ.
281ກມຊຢ27:34.
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ເຂົາ,ແລະຂໍຮ້ອງເພິ່ນໃຫ້ອະນຸຍາດໃຫ້
ພວກເຂົາກັບຄົນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເລືອກໄວ້
ຂຶ້ນໄປຫາແຜ່ນດິນຂ ນີໄຟເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ສັ່ງສອນເລື່ອງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຍິນ
ມາ,ແລະເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ໃຫ້ພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າແກ່ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາຜູ້
ຊຶ່ງເປັນຊາວເລມັນ—
28 2 ເພື່ອພວກເຂົາອາດຈະນ�ພວກເຂົາ
ມາສູ່ ຄວາມຮູ້ ເລື່ອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ
ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,ແລະເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາສ�ນຶກເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ;ແລະ
ເພື່ອພວກເຂົາອາດຈະເຮັດໃຫ້ກ ຄວາມ
ກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ຊາວນີໄຟໝົດ
ໄປ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະຖືກນ�ມາປິຕິຍິນດີ
ໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົານ�ອີກ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະກັບມາ
ເປັນເພື່ອນມິດທີ່ດີຕໍ່ກັນ,ແລະເພື່ອຈະບໍ່
ໃຫ້ມີການຂັດແຍ້ງກັນອີກຕໍ່ໄປໃນທົ່ວແຜ່ນ
ດິນຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າ
ຂອງພວກເຂົາໄດ້ປະທານໃຫ້ພວກເຂົາ.
28 3ບັດນີ້ ພວກເຂົາປາດຖະໜາຈະປະ
ກາດຄວາມລອດໃຫ້ແກ່ມະນຸດທຸກຄົນ,
ເພາະວ່າພວກເຂົາກ ທົນບໍ່ໄດ້ທີ່ຂ ຈິດວິນ
ຍານຂອງຜູ້ໜຶ່ງຈະຕ້ອງຕາຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພຽງແຕ່ຄິດວ່າຈິດວິນຍານດວງໜຶ່ງຈະ
ຕ້ອງທໍລະມານທີ່ຄ ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດກໍເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາຫວັ່ນໄຫວແລະຕົວສັ່ນແລ້ວ.
28 4ແລະດັ່ງນັ້ນພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ກະທ�ກັບພວກເຂົາ,ເພາະວ່າ
ພວກເຂົາເປັນຄົນກ ຊົ່ວຮ້າຍແທ້ໆໃນຄົນ

ບາບ.ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຫັນເໝາະສົມ
ໃນຂ ພຣະເມດຕາອັນບໍ່ມີຂອບເຂດຂອງ
ພຣະອົງທີ່ຈະໄວ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາ;ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາຍັງຕ້ອງທົນກັບ
ຄວາມເຈັບປວດຢ່າງໜັກໃນຈິດວິນຍານ
ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາແລະ
ຢ້ານວ່າພວກເຂົາຈະຖືກປະຖິ້ມຕະຫລອດ
ໄປ.
28 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົ າໄດ້ວິງວອນບິດາຂອງພວກເຂົາຕັ້ງ
ຫລາຍມື້ຂໍໃຫ້ພວກເຂົາຂຶ້ນໄປຫາແຜ່ນ
ດິນນີໄຟ.
28 6ແລະ ກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ທູນຖາມ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຖ້າຫາກວ່າເພິ່ນຄວນຈະ
ໃຫ້ພວກລູກຊາຍຂອງເພິ່ນຂຶ້ນໄປຫາບັນ
ດາຊາວເລມັນເພື່ອສັ່ງສອນພຣະຄ�ຫລືບໍ່.
28 7ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບໂມ
ໄຊຢາວ່າ:ຈົ່ງໃຫ້ພວກເຂົາຂຶ້ນໄປເຖີດ,
ເພາະວ່າຫລາຍຄົນຈະເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະພວກເຂົາຈະມີຊີວິດ
ນິລັນດອນ;ແລະເຮົາຈະກ ປົດປ່ອຍພວກ
ລູກຊາຍຂອງເຈົ້າໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງ
ຊາວເລມັນ.
28 8ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ອະນຸຍາດພວກເຂົາ
ເພື່ອຈະໄດ້ໄປແລະເຮັດຕາມຄ�ເວົ້າຂອງ
ພວກເຂົາ.
28 9ແລະພວກເຂົາໄດ້ກ ອອກເດີນທາງໄປ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເພື່ອຂຶ້ນໄປສັ່ງ
ສອນພຣະຄ�ໃນບັນດາຊາວເລມັນ;ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ຂ ເລື່ອງລາວເຖິງການປະ
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ຕິບັດຂອງພວກເຂົາໃນພາຍຫລັງ.
28 10ບັດນີ້ກະສັດໂມໄຊຢາບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ຈະ
ມອບລາຊາອານາຈັກໃຫ້ ເພາະບໍ່ ມີ ລູກ
ຊາຍຄົນໃດຂອງເພິ່ນທີ່ຍອມຮັບເອົາອານາ
ຈັກ.
28 11ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ເອົາບັນທຶກຊຶ່ງມີ
ຂຽນ ໄວ້ຢູ່ໃນ ກ ແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງ
ມາ, ແລະແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟນ�ອີກ,
ແລະສິ່ງຂອງທັງໝົດທີ່ເພິ່ນໄດ້ປົກປັກຮັກ
ສາໄວ້ຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,
ຫລັງຈາກໄດ້ແປແລະບັນທຶກສິ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນ
ຂ ແຜ່ນຈາລຶກຄ�ຊຶ່ງຜູ້ ຄົນຂອງລິມໄຮໄດ້
ພົບພໍ້,ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ຮັບຈາກມືຂອງລິມໄຮ
ເອງ;
28 12 ແລະ ການນີ້ ເພິ່ນ ເຮັດໄປ ເພາະ
ຄວາມ ເປັນຫ່ວງຫລາຍຂອງຜູ້ ຄົນຂອງ
ເພິ່ນ; ເພາະພວກເຂົາ ປາດຖະໜາເກີນ
ກວ່າຈະວັດແທກໄດ້ທີ່ຈະຮູ້ກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນ
ພວກນັ້ນຊຶ່ງຖືກທ�ລາຍໄປແລ້ວ.
28 13 ແລະບັດນີ້ ເພິ່ນໄດ້ແປແຜ່ນຈາລຶກ
ເຫລົ່ານັ້ນໂດຍອາໄສກ ຫີນສອງກ້ອນນັ້ນ
ຊຶ່ງຕິດຢູ່ກັບຂອບໂຄ້ງຄັນທະນູສອງຂ້າງ.
28 14ບັດນີ້ຂອງເຫລົ່ານີ້ຖືກຕຽມໄວ້ແລ້ວ
ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ,ແລະມອບໃຫ້ຕໍ່ໆກັນມາຈາກ
ລຸ້ນສູ່ລຸ້ນ,ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການແປພາ
ສາຕ່າງໆ;
28 15 ແລະຂອງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້
ໂດຍພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເພື່ອ
ພຣະອົງຈະໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເປັນ
ເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງ;

28 16 ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ມີສິ່ງຂອງເຫລົ່ານີ້
ຈະຖືກເອີ້ນວ່າກ ຜູ້ພະຍາກອນ,ຕາມການ
ເອີ້ນຂອງສະໄໝບູຮານ.
28 17ບັດນີ້ຫລັງຈາກໂມໄຊຢາໄດ້ແປບັນ
ທຶກເຫລົ່ານັ້ນໝົດແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນໄດ້ໃຫ້
ເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ຄົນທີ່ຖືກກ ທ�ລາຍ,ນັບ
ຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ພວກເຂົາຖືກທ�ລາຍຄືນໄປ
ເຖິງການສ້າງຂ ຫໍສູງ,ໃຫຍ່ອັນເປັນເວລາ
ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຮັດໃຫ້ພາສາຂອງຜູ້
ຄົນຄ ສັບສົນ,ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງກະຈັດ
ກະຈາຍໄປຕາມຜືນແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະແມ່ນແຕ່ນັບຈາກນັ້ນ
ຄືນໄປເຖິງການສ້າງອາດາມ.
28 18ບັດນີ້ ເລື່ອງລາວນີ້ໄດ້ເປັນເຫດໃຫ້
ຜູ້ ຄົນຂອງໂມໄຊຢາເປັນທຸກຢ່າງໃຫຍ່
ຫລວງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ;ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ,ມັນໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພວກເຂົາ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍຊຶ່ງໃນນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາມີຄວາມປິຕິຍິນດີ.
28 19 ແລະເລື່ອງລາວນີ້ຈະມີຂຽນໄວ້ພາຍ
ຫລັງ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນສົມຄວນທີ່ຜູ້ຄົນ
ທັງປວງຄວນຮູ້ເລື່ອງຊຶ່ງມີຂຽນຢູ່ໃນເລື່ອງ
ນັ້ນ.
28 20 ແລະ ບັດນີ້, ດັ່ງເຊັ່ນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ ເວົ້າກັບທ່ານແລ້ວ,ຫລັງຈາກກະສັດ
ໂມໄຊຢາກະທ�ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້
ເອົາແຜ່ນຈາລຶກກ ທອງເຫລືອງແລະສິ່ງ
ຂອງທັງໝົດຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ເກັບກ�ໄວ້ມາ,
ແລ້ວມອບມັນໃຫ້ແອວມາ,ຜູ້ເປັນລູກຂອງ
ແອວມາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ບັນທຶກທັງໝົດ
ແລະຂ ສິ່ງແປຄວາມໝາຍນ�ອີກ,ແລະໄດ້

 11ກຄມພແຜ່ນຈາລຶກ
ທອງເຫລືອງ.

 ຂຄມພແຜ່ນຈາລຶກຄ�.
 13ກຄມພອຸລີມແລະທຸມມີມ.

 16ກມຊຢ8:13–18.
ຄມພຜູ້ພະຍາກອນ.

 17ກມຊຢ8:7–12.
 ຂອທ1:1–5.

 ຄປຖກ11:6–9.
 20ກແອວ37:3–10.
 ຂຄມພອຸລີມແລະທຸມມີມ.
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ມອບສິ່ງທັງໝົດໃຫ້ລາວ,ແລະສັ່ງລາວວ່າ
ລາວຄວນເກັບກ�ແລະຄ ຮັກສາມັນໄວ້ໃຫ້
ດີ,ແລະໃຫ້ເຮັດບັນທຶກກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນໄວ້
ນ�ອີກ,ໂດຍມອບໃຫ້ຕໍ່ໆກັນໄປຈາກຄົນ
ລຸ້ນໜຶ່ງຫາຄົນອີກລຸ້ນໜຶ່ງ,ດັ່ງເຊັ່ນທີ່ໄດ້
ມອບຕໍ່ໆກັນມາຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ລີໄຮອອກ
ຈາກເຢຣູຊາເລັມ.

ບົດທີ29

ໂມໄຊຢາສະເໜີໃຫ້ເລືອກຜູ້ຕັດສິນແທນ
ກະສັດ—ກະສັດທີ່ບໍ່ຊອບທ�ຈະພາຜູ້ຄົນ
ຂອງຕົນເຂົ້າໄປໃນບາບ—ແອວມາຜູ້ເປັນ
ລູກໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດ
ສິນໂດຍສຽງຂອງປະຊາຊົນ—ເພິ່ນເປັນ
ມະຫາປະໂລຫິດດູແລສາດສະໜາຈັກນ�
ອີກ—ແອວມາຜູ້ເປັນບິດາແລະໂມໄຊຢາ
ສິ້ນຊີວິດ.ປະມານ92–91ປີກ່ອນຄ.ສ.

29 1ບັດນີ້ ເມື່ ອ ໂມ ໄຊຢາໄດ້ກະທ�ສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ແລ້ວເພິ່ນໄດ້ສອບຖາມໄປທົ່ວ
ແຜ່ນດິນໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດ,ໂດຍ
ຢາກຮູ້ເຖິງເຈດຕະນາຂອງພວກເຂົາວ່າຜູ້
ໃດຄວນເປັນກະສັດຂອງພວກເຂົາ.
29 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືສຽງ
ຂອງຜູ້ຄົນມີຄວາມວ່າ:ພວກຂ້ານ້ອຍຢາກ
ໃຫ້ອາໂຣນລູກຊາຍຂອງທ່ານເອງມາເປັນ
ກະສັດຂອງພວກຂ້ານ້ອຍແລະເປັນຜູ້ປົກ
ຄອງຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ.
29 3ບັດນີ້ອາໂຣນໄດ້ຂຶ້ນໄປຫາແຜ່ນດິນ
ນີໄຟແລ້ວ,ສະນັ້ນກະສັດຈຶ່ງບໍ່ສາມາດ
ມອບລາຊາອານາຈັກໃຫ້ລາວ;ທັງອາໂຣນ
ເອງກໍບໍ່ຍອມຮັບເອົາລາຊາອານາຈັກ;ທັງ
ບໍ່ມີກ ລູກຊາຍຄົນໃດຂອງໂມໄຊຢາຍອມ
ຮັບເອົາລາຊາອານາຈັກເລີຍ.

29 4ສະນັ້ນກະສັດໂມໄຊຢາຈຶ່ງໄດ້ສອບ
ຖາມໄປໃນບັນດາຜູ້ຄົນອີກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເພິ່ນໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນໄວ້ໄປເຖິງບັນ
ດາຜູ້ຄົນ.ແລະນີ້ຄືຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນໄວ້,ມີ
ຄວາມວ່າ:
29 5ຈົ່ງເບິ່ງ,ໂອ້ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຫລື
ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຖື
ວ່າພວກທ່ານເປັນດັ່ງນັ້ນ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ປາດຖະໜາໃຫ້ພວກທ່ານພິຈາລະນາສາ
ເຫດທີ່ພວກທ່ານຖືກຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາ—
ເພາະວ່າພວກທ່ານປາດຖະໜາຢາກມີ
ກ ກະສັດ.
29 6ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າປະກາດກັບພວກ
ທ່ານວ່າຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງລາຊາອານາຈັກ
ນີ້ໂດຍສິດທິໄດ້ປະຕິເສດ,ແລະຈະບໍ່ຍອມ
ຮັບເອົາລາຊາອານາຈັກ.
29 7ແລະບັດນີ້ຖ້າຫາກຈະແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ອື່ນ
ແທນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຢ້ານວ່າມັນຈະ
ເກີດການຜິດຖຽງກັນຂຶ້ນໃນບັນດາພວກ
ທ່ານ.ແລະຜູ້ໃດຈະຮູ້ໄດ້ວ່າລູກຊາຍຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງລາຊາອານາຈັກ
ອາດຫັນມາຮ້າຍກາດຂຶ້ນແລະພາສ່ວນ
ໜຶ່ງຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄປກັບລາວ,ຊຶ່ງຈະ
ເຮັດໃຫ້ເກີດສົງຄາມແລະການຂັດແຍ້ງ
ກັນຂຶ້ນໃນບັນດາພວກທ່ານ,ຊຶ່ງຈະເປັນ
ເຫດໃຫ້ມີການນອງເລືອດຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍເກີດຂຶ້ນແລະບິດເບືອນທາງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຈະ
ທ�ລາຍຈິດວິນຍານຂອງຜູ້ຄົນຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍ.
29 8ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ
ໃຫ້ພວກເຮົາສະຫລາດແລະພິຈາລະນາ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,ເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີສິດ
ຈະທ�ລາຍລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ທັງ

 20ຄຄມພພຣະຄ�ພີ—ພຣະ
ຄ�ພີທີ່ຕ້ອງຮັກສາໄວ້.

293ກມຊຢ27:34.
 5ກ1ຊມອ8:9–19.
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ພວກເຮົາບໍ່ມີສິດໃດໆທີ່ຈະທ�ລາຍຄົນອື່ນ
ຖ້າຫາກແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ນັ້ນຂຶ້ນມາແທນລາວ.
29 9ແລະຖ້າຫາກລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຫັນກັບໄປສູ່ຄວາມທະນົງໃຈເຖິງເລື່ອງທີ່ບໍ່
ມີປະໂຫຍດຂອງລາວ,ລາວກໍຄົງຈະຈື່ໄດ້
ເຖິງຄ�ເວົ້າຊຶ່ງລາວໄດ້ເວົ້າໄວ້ແລະຈະ
ຮຽກຮ້ອງເອົາສິດທິຂອງລາວໃນລາຊາອາ
ນາຈັກນີ້ຄືນໄປ,ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລາວແລະ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້ກະທ�ບາບຫລາຍຂຶ້ນ.
29 10 ແລະບັດນີ້ໃຫ້ພວກເຮົາສະຫລາດ
ແລະຊອກຫາສິ່ງເຫລົ່ານີ້,ແລະສິ່ງທີ່ຈະ
ເຮັດໃຫ້ເກີດສັນຕິສຸກແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້.
29 11ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະເປັນກະສັດ
ຂອງພວກທ່ານໃນວັນເວລາທີ່ເຫລືອຢູ່
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ໃຫ້
ພວກເຮົາກ ແຕ່ງຕັ້ງຂ ຜູ້ຕັດສິນເພື່ອຕັດສິນ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້ຕາມກົດຂອງພວກເຂົາ;ແລະ
ພວກເຮົາຈະຈັດລະບຽບການງານໃໝ່ຂອງ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້,ເພາະວ່າພວກເຮົາຈະແຕ່ງ
ຕັ້ງຜູ້ທີ່ມີສະຕິປັນຍາໃຫ້ເປັນຜູ້ຕັດສິນ,ຊຶ່ງ
ຈະຕັດສິນຜູ້ຄົນພວກນີ້ຕາມພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.
29 12ບັດນີ້ຖ້າຫາກມະນຸດຖືກພຣະເຈົ້າຕັດ
ສິນຍັງຈະດີກວ່າທີ່ຈະໃຫ້ມະນຸດທ�ມະດາ
ຕັດສິນແມ່ນບໍ,ເພາະວ່າການພິພາກສາ
ຂອງພຣະເຈົ້າທ່ຽງທ�ສະເໝີໄປ,ແຕ່ການ
ຕັດສິນຂອງມະນຸດນັ້ນບໍ່ທ່ຽງທ�ສະເໝີໄປ.
29 13ສະນັ້ນ,ຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າພວກ
ທ່ານຈະມີຄົນກ ຊອບທ�ມາເປັນກະສັດ
ຂອງພວກທ່ານຊຶ່ງຈະສະຖາປະນາກົດ
ຂອງພຣະເຈົ້າແລະຕັດສິນຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້ຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານຈະມີຄົນມາເປັນ

ກະສັດຂອງພວກທ່ານຜູ້ຈະເຮັດເພື່ອຜູ້
ຄົນພວກນີ້ເໝືອນດັ່ງທີ່ຂ ເບັນຢາມິນບິດາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດມາ—ຂ້າພະເຈົ້າ
ກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,ຖ້າຫາກເລື່ອງມັນ
ຈະເປັນໄປໄດ້ແບບນີ້ສະເໝີໄປແລ້ວມັນກໍ
ສົມຄວນທີ່ພວກທ່ານຈະມີກະສັດປົກຄອງ
ພວກທ່ານຢູ່ສະເໝີ.
29 14 ແລະ ແມ່ນແຕ່ຕົວຂ້າພະເຈົ້າເອງ
ກໍຍັງໄດ້ທ�ງານຈົນສຸດກ�ລັງແລະສຸດ
ຄວາມສາມາດຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າມີຢູ່,ເພື່ອສິດ
ສອນພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ແກ່
ພວກທ່ານ,ແລະເພື່ອສະຖາປະນາສັນຕິ
ສຸກຂຶ້ນທົ່ວແຜ່ນດິນ,ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີສົງຄາມ
ແລະການຂັດແຍ້ງກັນ,ບໍ່ໃຫ້ມີການຂີ້ລັກ
ມັກສົກ,ຫລືການປຸ້ນຈີ້,ຫລືການຄາດຕະ
ກ�ຫລືຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆປະການ;
29 15 ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເຮັດຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະໄດ້ກ ລົງໂທດເຂົາ
ຕາມກົດຊຶ່ງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້
ມອບໃຫ້ພວກເຮົາ.
29 16ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານ
ວ່າເພາະວ່າມະນຸດບໍ່ມີຄວາມທ່ຽງທ�ທຸກ
ຄົນຈຶ່ງບໍ່ສົມຄວນທີ່ພວກທ່ານຈະມີກະສັດ
ຄົນໜຶ່ງຫລືກະສັດຫລາຍຄົນປົກຄອງ
ພວກທ່ານ.
29 17 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ກະສັດ ກ ຊົ່ວຄົນໜຶ່ງ
ເຮັ ດ ໃ ຫ້  ຂ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍເກີດຂຶ້ນໄດ້
ຫລາຍປານໃດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນຄວາມ
ພິນາດອັນໃຫຍ່ຫລວງພຽງໃດ!
29 18 ແທ້ ຈິງ ແລ້ວ,ໃຫ້ສ�ນຶກເຖິງກະສັດ
ໂນອາ,ກ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງເພິ່ນແລະ
ຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງເພິ່ນ,ແລະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງຜູ້

 11ກມຊຢ29:25–27.
 ຂອພຍ18:13–24.
 13ກມຊຢ23:8,13–14.

 ຂຄມ1:17–18.
 15ກແອວ1:32–33.
 17ກມຊຢ23:7–9.

 ຂແອວ46:9–10.
 18ກມຊຢ11:1–15.
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ຄົນຂອງເພິ່ນນ�ອີກ.ຈົ່ງເບິ່ງຄວາມພິນາດ
ອັນໃຫຍ່ຫລວງໄດ້ເກີດກັບພວກເຂົາແລ້ວ;
ແລະເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ,
ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຖືກເອົາໄປເປັນຂ ທາດ.
29 19 ແລະຖ້າຫາກບໍ່ມີການຫຍຸ້ງກ່ຽວຂອງ
ພຣະຜູ້ສ້າງຜູ້ມີສະຕິປັນຍາຂອງພວກເຂົາ
ແລ້ວ,ແລະຖ້າບໍ່ແມ່ນຍ້ອນການກັບໃຈ
ຢ່າງແທ້ຈິງຂອງພວກເຂົາແລ້ວ,ພວກເຂົາ
ຈະຕ້ອງຢູ່ໃນຄວາມເປັນທາດຈົນເຖິງບັດນີ້
ຢ່າງບໍ່ມີທາງຫລີກລ້ຽງໄດ້.
29 20 ແຕ່ ຈົ່ ງ ເບິ່ ງ,ພຣະອົງໄດ້ປົດປ່ອຍ
ພວກເຂົາເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ກ ຖ່ອມ
ຕົວຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ;ແລະເພາະ
ວ່າພວກເຂົາຂ ທູນຂໍຢ່າງສຸດກ�ລັງຕໍ່ພຣະ
ອົງ, ພຣະອົງຈຶ່ງ ໄດ້ ປົດປ່ອຍພວກເຂົາ
ອອກຈາກຄວາມເປັນທາດ;ແລະເພາະ
ສະນັ້ນພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງກະທ�ດ້ວຍ
ອ�ນາດຂອງພຣະອົງໃນທຸກກໍລະນີໃນບັນ
ດາລູກຫລານມະນຸດ,ໂດຍເດ່ພຣະຫັດ
ແຫ່ງຄ ຄວາມເມດຕາມາຍັງຜູ້ທີ່ງ ໄວ້ວາງ
ໃຈໃນພຣະອົງ.
29 21 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານວ່າ,ພວກທ່ານຈະກ�ຈັດ
ກະສັດຊົ່ວຮ້າຍຜູ້ໜຶ່ງອອກຈາກບັນລັງບໍ່
ໄດ້ນອກຈາກຈະເປັນການຂັດແຍ້ງຢ່າງ
ໜັກແລະການນອງເລືອດຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍ.
29 22 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ກະສັດກໍຍັງມີກ ໝູ່ເພື່ອນ,ແລະເພິ່ນຈະ
ຈັດເສນາອາມາດໄວ້ອ້ອມຮອບເພິ່ນ;ແລະ
ເພິ່ນຈະທ�ລາຍກົດຂອງຄົນທີ່ປົກຄອງມາ

ໃນຄວາມຊອບທ�ກ່ອນເພິ່ນ;ແລະເພິ່ນ
ຈະຢຽບຍ�ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າໄວ້
ໃຕ້ຕີນຂອງເພິ່ນ;
29 23 ແລະເພິ່ນຈະອອກກົດໃໝ່ແລະສົ່ງ
ອອກໄປໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນແຕ່ກົດຕາມວິທີການແຫ່ງ
ກ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງເພິ່ນເອງ;ແລະຜູ້ໃດ
ກໍຕາມທີ່ບໍ່ເຮັດຕາມກົດຂອງເພິ່ນ,ເພິ່ນກໍ
ຈະທ�ລາຍຜູ້ນັ້ນເສຍ;ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມ
ທີ່ກະບົດຕໍ່ເພິ່ນ,ເພິ່ນກໍຈະສັ່ງກອງທັບໄປ
ປາບຜູ້ນັ້ນ;ແລະຖ້າຫາກເພິ່ນເຮັດໄດ້,
ເພິ່ນຈະທ�ລາຍເຂົາເສຍ,ແລະດັ່ງນັ້ນ
ກະສັດທີ່ບໍ່ຊອບທ�ຈຶ່ງບິດເບືອນທາງແຫ່ງ
ຄວາມຊອບທ�ທັງໝົດ.
29 24 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານວ່າ,ບໍ່ສົມຄວນເລີຍທີ່ຄວາມ
ໜ້າກຽດຊັງເຊັ່ນນັ້ນຈະເກີດກັບພວກທ່ານ.
29 25ສະນັ້ນ,ພວກທ່ານຈົ່ງເລືອກເອົາຜູ້
ຕັດສິນໂດຍສຽງຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ເພື່ອ
ພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຕັດສິນຕາມກົດ
ຊຶ່ງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ໄວ້
ກັບພວກທ່ານຊຶ່ງຖືກຕ້ອງ,ແລະຊຶ່ງໄດ້ໃຫ້
ໄວ້ກັບພວກທ່ານໂດຍພຣະຫັດຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
29 26 ບັດນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທ�ມະດາທີ່ສຽງ
ຜູ້ຄົນຈະປາດຖະໜາສິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບ
ສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ,ແຕ່ເປັນເລື່ອງທ�ມະດາ
ສ�ລັບຄົນສ່ວນໜ້ອຍທີ່ປາດຖະໜາສິ່ງ
ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ;ສະນັ້ນເລື່ອງນີ້ພວກທ່ານ
ຈົ່ງຍຶດຖືແລະເຮັດໃຫ້ເປັນກົດຂອງພວກ
ທ່ານ—ທີ່ຈະຈັດທຸລະກິດຂອງພວກທ່ານ

 18ຂ1ຊມອ8:10–18;
ມຊຢ12:1–8;
ອທ6:22–23.

 20ກມຊຢ21:13–15.
 ຂອພຍ2:23–25;

ແອວ43:49–50.
 ຄອຊກ33:11,15–16;

ມຊຢ26:30.
 ງ ຄມພໄວ້ວາງໃຈ,

ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.

 22ກ1ກສ12:8–14.
 23ກຄມພຊົ່ວຮ້າຍ,

ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ.
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ໂດຍສຽງຂອງຜູ້ຄົນ.
29 27 ແລະ ກ ຖ້າຫາກເວລາມາເຖິງ ເມື່ອ
ສຽງຂອງຜູ້ຄົນເລືອກເອົາຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,
ເມື່ອນນັ້ນກໍເປັນເວລາທີ່ການພິພາກສາ
ຂອງພຣະເຈົ້າຈະເກີດກັບພວກທ່ານ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ເມື່ອນັ້ນຈະເປັນເວລາທີ່ພຣະອົງ
ຈະສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມພວກທ່ານດ້ວຍ
ຄວາມພິນາດອັນແສນສາຫັດດັ່ງທີ່ພຣະອົງ
ເຄີຍສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມແຜ່ນດິນນີ້.
29 28 ແລະບັດນີ້ ຖ້າຫາກພວກທ່ານມີຜູ້
ຕັດສິນ,ແລະພວກເພິ່ນບໍ່ຕັດສິນພວກ
ທ່ານຕາມກົດຊຶ່ງມີໄວ້ໃຫ້ແລ້ວ,ພວກທ່ານ
ກໍອາດຈະໃຫ້ພວກເພິ່ນໄດ້ຮັບການຕັດສິນ
ຈາກສານທີ່ສູງກວ່ານັ້ນ.
29 29 ແລະ ຖ້າ ຫາກຜູ້ຕັດສິນຂອງພວກ
ທ່ານທີ່ສູງກວ່າບໍ່ ໃຫ້ການຕັດສິນທີ່ຖືກ
ຕ້ອງ,ແລ້ວພວກທ່ານຄວນຈະຫາຜູ້ຕັດ
ສິນຫລາຍຄົນທີ່ຕ�ກວ່າຂອງພວກທ່ານມາ
ເຕົ້າໂຮມກັນ,ແລະພວກເພິ່ນຈະຕັດສິນຜູ້
ຕັດສິນທີ່ສູງກວ່າຂອງພວກທ່ານຕາມສຽງ
ຂອງປະຊາຊົນ.
29 30 ແລະ ເຮົາສັ່ງໃຫ້ພວກທ່ານເຮັດ
ແນວນີ້ ດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ;ແລະເຮົາສັ່ງໃຫ້ພວກທ່ານເຮັດສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້,ແລະບໍ່ໃຫ້ມີກະສັດ;ຄືຖ້າຫາກ
ຄົນພວກນີ້ເຮັດບາບແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ແລ້ວພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄ�ຕອບໄວ້ເທິງ
ຫົວຂອງພວກເຂົາເອງ.
29 31 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງເຮົາກ່າວກັບພວກທ່ານ
ວ່າ,ບາບຂອງຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍເກີດ
ຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງກະສັດຂອງ
ພວກເຂົາ;ສະນັ້ນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຂົາຍ່ອມໄດ້ຮັບຄ�ຕອບໄວ້ເທິງຫົວ
ຂອງກະສັດຂອງພວກເຂົາ.

29 32 ແ ລ ະ  ບັ ດ ນີ້ເຮົາປາດຖະໜາວ່າ
ກ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຈະບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປໃນ
ແຜ່ນດິນນີ້,ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ;ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າປາດ
ຖະໜາໃຫ້ແຜ່ນດິນນີ້ເປັນແຜ່ນດິນຂ ແຫ່ງ
ເສລີພາບ,ແລະຄ ທຸກໆຄົນຈະຊື່ນຊົມໃນ
ສິດແລະສິດທິພິເສດເທົ່າທຽມກັນຕາບໃດ
ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຫັນສົມຄວນທີ່ພວກເຮົາ
ຈະດ�ລົງຊີວິດຢູ່ແລະຮັບແຜ່ນດິນເປັນ
ມູນມໍລະດົກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຕາບໃດທີ່ລູກ
ຫລານຄົນໃດຂອງພວກເຮົາຍັງເຫລືອຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນນີ້.
29 33 ແລະ ກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ຂຽນອີກ
ຫລາຍເລື່ອງໄປເຖິງພວກເຂົາ,ໂດຍໄດ້
ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມເດືອດຮ້ອນແລະ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງກະສັດທີ່ຊອບທ�,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄວາມເຈັບປວດຂອງຈິດວິນ
ຍານເພື່ອຜູ້ຄົນຂອງຕົນນັ້ນ,ແລະການ
ຈົ່ມວ່າທັງໝົດຂອງຜູ້ຄົນທີ່ມີຕໍ່ກະສັດຂອງ
ພວກເຂົານ�ອີກ;ແລະເພິ່ນໄດ້ອະທິບາຍ
ເລື່ອງທັງໝົດນີ້ໃຫ້ພວກເຂົາຟັງ.
29 34 ແລະ  ເພິ່ນ ໄດ້ ບອກພວກເຂົາວ່າ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ຄວນຈະເກີດຂຶ້ນ;ແຕ່ວ່າ
ພາລະແບກຫາບຄວນຈະເກີດຂຶ້ນກັບທຸກ
ຄົນເພື່ອມະນຸດທຸກໆຄົນຈະໄດ້ຮັບສ່ວນ
ແບ່ງຂອງຕົນ.
29 35 ແລະເພິ່ນໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ພວກເຂົາ
ຮູ້ຈັກການເສຍປຽບທັງໝົດຂອງວຽກງານ
ທີ່ ພວກເຂົາເຮັດໄປນັ້ນນ�ອີກ,ໂດຍມີ
ກະສັດທີ່ບໍ່ຊອບທ�ປົກຄອງພວກເຂົາ;
29 36 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະ
ຄວາມໜ້າກຽດຊັງທັງໝົດຂອງເພິ່ນ,ແລະ
ສົງຄາມທັງໝົດ,ແລະການຂັດແຍ້ງ,
ແລະການນອງເລືອດ,ແລະການລັກ,
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ແລະການປຸ້ນຈີ້, ແລະການທ�ການໂສ
ເພນີ,ແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆປະການ
ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດຍົກຂຶ້ນມາເວົ້າໃຫ້ໝົດໄດ້—
ບອກພວກເຂົາວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ຄວນຈະມີ
ຂຶ້ນເລີຍ,ເພາະມັນກົງກັນຂ້າມຢ່າງເຫັນ
ໄດ້ຢ່າງແຈ້ງຊັດກັບພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.
29 37 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄື,ຫລັງຈາກໂມໄຊຢາໄດ້ສົ່ງເລື່ອງເຫລົ່າ
ນີ້ອອກໄປຫາບັນດາຜູ້ ຄົນແລ້ວຄົນທັງ
ຫລາຍຈຶ່ງແນ່ໃຈເຖິງຄວາມຈິງຈາກຄ�ເວົ້າ
ຂອງເພິ່ນ.
29 38ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງເລີກລົ້ມຄວາມ
ປາດຖະໜາທີ່ຈະມີກະສັດ,ແລະກັບມາ
ກະຕືລືລົ້ນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະໃຫ້ທຸກຄົນມີໂອ
ກາດເທົ່າທຽມກັນຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະທຸກຄົນສະແດງຄວາມ
ເຕັມໃຈທີ່ຈະຮັບເອົາບາບຂອງຕົນເອງ.
29 39ສະນັ້ນ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ຄົນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນເປັນກຸ່ມໆ
ຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນ,ເພື່ອອອກສຽງ
ຂອງຕົນເອງກ່ຽວກັບວ່າຜູ້ໃດຄວນເປັນ
ຜູ້ຕັດສິນຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະຕັດສິນຕາມ
ກ ກົດຊຶ່ງມີໃຫ້ໄວ້ກັບພວກເຂົາ;ແລະພວກ
ເຂົາມີຄວາມປິຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງໃນຂ ເສລີ
ພາບທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບມາ.
29 40 ແລະພວກເຂົ າ ມີຄວາມຮັກແພງ
ຫລາຍຂຶ້ນຕໍ່ໂມໄຊຢາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກ
ເຂົານັບຖືເພິ່ນຫລາຍກວ່າຄົນອື່ນໆ;ເພາະ
ພວກເຂົາເຫັນວ່າເພິ່ນບໍ່ເປັນຄົນກົດຂີ່ຂົ່ມ
ເຫັງຊຶ່ງສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນ
ຕົວ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ສະແຫວງຫາຊັບສິນ
ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານເສື່ອມໂຊມ;ເພາະ

ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເອົາຂອງມີຄ່າຈາກ
ພວກເຂົາເລີຍ,ທັງບໍ່ໄດ້ເບີກບານໃນການ
ນອງເລືອດ;ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ສະຖາປະນາກ ສັນ
ຕິສຸກຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນ,ແລະເພິ່ນໄດ້ໃຫ້
ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍຈາກ
ຄວາມເປັນທາດທຸກຢ່າງ;ສະນັ້ນພວກ
ເຂົາຈຶ່ງນັບຖືເພິ່ນຢ່າງລົ້ນເຫລືອ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເກີນກວ່າທີ່ຈະວັດແທກໄດ້.
29 41 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງກ ຜູ້ຕັດສິນເພື່ອປົກ
ຄອງພວກເຂົາ,ຫລືວ່າຜູ້ຕັດສິນພວກ
ເຂົາຕາມກົດ;ແລະສິ່ງນີ້ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດ
ຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນ.
29 42 ແ ລ ະ  ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ແອວມາໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າ
ຜູ້ຕັດສິນຄົນທ�ອິດ,ເພິ່ນໄດ້ເປັນມະຫາ
ປະໂລຫິດນ�ອີກ,ບິດາຂອງເພິ່ນໄດ້ມອບ
ຕ�ແໜ່ງໃຫ້ເພິ່ນແລະມອບໜ້າທີ່ຮັບຜິດ
ຊອບກ່ຽວກັບການງານທັງໝົດຂອງສາດ
ສະໜາຈັກໃຫ້ເພິ່ນ.
29 43 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືແອວມາໄດ້ກ ເດີນໃນທາງຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ແລະເພິ່ນໄດ້ຮັກສາພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະອົງ,ແລະເພິ່ນໄດ້ຕັດສິນດ້ວຍ
ການຕັດສິນອັນຖືກຕ້ອງ;ແລະມັນມີສັນຕິ
ສຸກຕິດຕໍ່ກັນທົ່ວແຜ່ນດິນ.
29 44 ແລະສະນັ້ນການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດ
ສິນຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ
ຈຶ່ງເລີ່ມມີຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ມີຊື່
ວ່າຊາວນີໄຟ;ແລະແອວມາເປັນຜູ້ຕັດສິນ
ຄົນທ�ອິດແລະເປັນຫົວໜ້າ.
29 45 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືບິດາຂອງເພິ່ນໄດ້ສິ້ນຊີວິດເມື່ອມີອາຍຸ

 39ກແອວ1:14.
 ຂຄມພເສລີພາບ.
 40ກຄມພຄົນທີ່ສ້າງ

ຄວາມສະຫງົບສຸກ.
 41ກມຊຢ29:11.
 43ກຄມພເດີນ,ເດີນໄປ

ກັບພຣະເຈົ້າ.
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ໄດ້ແປດສິບສອງປີ,ໂດຍມີຊີວິດເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າບັນລຸຜົນສ�
ເລັດ.
29 46 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ
ໄຊຢາກໍໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປຄືກັນໃນປີທີສາມ
ສິບສາມແຫ່ງການປົກຄອງຂອງເພິ່ນ,ຊຶ່ງມີ
ອາຍຸໄດ້ກ ຫົກສິບສາມປີ;ນັບເປັນເວລາທັງ

ໝົດຫ້າຮ້ອຍເກົ້າປີນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ລີໄຮ
ອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມມາ.
29 47 ແລ ະ  ດັ່ ງນັ້ນການປົກຄອງຂອງ
ກະສັດເພື່ອດູແລຜູ້ ຄົນຂອງນີໄຟຈຶ່ງໝົດ
ໄປ;ແລະດັ່ງນັ້ນວັນເວລາຂອງແອວມາ
ຜູ້ສ້າງຕັ້ງຮາກຖານຂອງສາດສະໜາຈັກກໍ
ໝົດໄປເຊັ່ນດຽວກັນ.

 46ກມຊຢ6:4. [ແອວມາ]
1 1ກມຊຢ29:46.

 ຂຈຣ1:5;ແອວ4:16;
ຮລມ4:22.



ໜັງສືແອວມາ
ລູກຊາຍຂອງແອວມາ

ເລື່ອງລາວຂອງແອວມາ,ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງແອວມາ,ຜູ້ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນຄົນທ�ອິດ
ຂອງຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ແລະທັງເປັນມະຫາປະໂລຫິດດູແລສາດສະໜາຈັກນ�ອີກ.ເລື່ອງ
ລາວກ່ຽວກັບການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ,ແລະສົງຄາມແລະການຂັດແຍ້ງໃນບັນດາຜູ້
ຄົນ.ແລະເລື່ອງລາວຕ່າງໆກ່ຽວກັບສົງຄາມລະຫວ່າງຊາວນີໄຟກັບຊາວເລມັນນ�ອີກ,ຊຶ່ງ
ເປັນໄປຕາມບັນທຶກຂອງແອວມາ,ຜູ້ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນຄົນທ�ອິດ.

ບົດທີ1

ນີຮໍສິດສອນຄ�ສອນທີ່ຜິດ,ສະຖາປະນາ
ສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນ,ແນະນ�ການຫລອກ
ລວງຂອງປະໂລຫິດ,ແລະຂ້າກີເດໂອນ—
ນີຮໍຖືກປະຫານຊີວິດຕາມໂທດຂອງຄວາມ
ຜິດຂອງລາວ—ການຫລອກລວງຂອງປະ
ໂລຫິດແລະການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງແຜ່ຂະ
ຫຍາຍອອກໄປໃນບັນດາຜູ້ຄົນ—ພວກປະ
ໂລຫິດທັງຫລາຍທ�ງານຫາລ້ຽງຕົນເອງ,
ຜູ້ຄົນເບິ່ງແຍງຄົນຍາກຈົນ,ແລະສາດສະ
ໜາຈັກຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນ.ປະມານ91–
88ປີກ່ອນຄ.ສ.

1 1ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນປີ

ທ�ອິດແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູ
ແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ນັບຈາກເວລານີ້ໄປ
ກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ກ ຈາກໄປຕາມທາງ
ຂອງໂລກແລ້ວ,ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ຕໍ່ສູ້ມາຢ່າງອົດ
ທົນ,ເດີນໄປຢ່າງພາກພູມໃຈຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະຂຶ້ນປົກຄອງ
ແທນເພິ່ນເລີຍ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເພິ່ນ
ຍັງໄດ້ສະຖາປະນາຂ ກົດຂຶ້ນແລະຜູ້ຄົນ
ກໍຍອມຮັບເອົາກົດເຫລົ່ານັ້ນ;ສະນັ້ນພວກ
ເຂົາຈຶ່ງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້
ຕັ້ງໄວ້ໃຫ້.
1 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນປີ
ທ�ອິດຂອງການປົກຄອງຂອງແອວມາໃນ
ບັນລັງຕັດສິນນັ້ນ,ມີຄົນຜູ້ໜຶ່ງຖືກນ�ເອາົ
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 2ກແອວ1:15.
 3ກອຊກ13:3.
 ຂຄມພຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ.
 ຄລກ6:26;

1ນຟ22:23.

 ງ ມຊຢ18:24,26;27:5.
 6ກ1ນຟ14:10.
 7ກຄມພພຣະຄ�

ຂອງພຣະເຈົ້າ.
 8ກມຊຢ20:17;22:3.

 9ກແອວ6:7.
 10ກມຊຢ29:42.
 12ກ2ນຟ26:29.

ຄມພການຫລອກລວງ
ຂອງປະໂລຫິດ.

ມາຢູ່ຕໍ່ໜາ້ເພິ່ນເພື່ອຮບັການຕັດສິນ,ກ ຊາຍ
ຄົນນີ້ເປັນຄົນທີ່ມີຮາ່ງກາຍສູງໃຫຍ່ແລະມີ
ຊື່ສຽງເພາະຄວາມແຂງແຮງຂອງລາວ.
1 3ແລະລາວໄດ້ທ່ອງທ່ຽວໄປໃນບັນດາ
ຜູ້ຄົນແລະໄດ້ສັ່ງສອນຄົນທັງຫລາຍເຖິງ
ເລື່ອງທີ່ລາວກ ຖືວ່າເປັນພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ກ່າວຄ�ຂ ຕໍ່ຕ້ານສາດສະໜາຈັກ;
ປະກາດແກ່ຜູ້ຄົນວ່າປະໂລຫິດກັບຜູ້ສອນ
ທຸກຄົນຄວນເປັນທີ່ຄ ເຄົາລົບນັບຖືແລະ
ພວກເພິ່ນງ ບໍ່ຄວນອອກແຮງງານດ້ວຍມື
ຂອງຕົນເອງ,ແຕ່ວ່າພວກເພິ່ນຄວນໄດ້ຮັບ
ການຄ�ຊູຈາກຜູ້ຄົນ.
1 4ແລະລາວໄດ້ສະແດງຫລັກຖານຕໍ່ຜູ້
ຄົນອີກວ່າມະນຸດຊາດທັງປວງຈະລອດ
ໃນວັນສຸດທ້າຍ,ແລະວ່າພວກເຂົາບໍ່ຕ້ອງ
ຢ້ານກົວຫລືຕົວສັ່ນ,ແຕ່ວ່າໃຫ້ພວກເຂົາ
ເງີຍໜ້າຂຶ້ນແລະປິຕິຍິນດີ,ເພາະວ່າພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສ້າງມະນຸດທັງປວງຂຶ້ນມາ
ແລະໄດ້ໄຖ່ຄົນທັງປວງນ�ອີກ,ແລະໃນ
ຕອນສຸດທ້າຍມະນຸດທັງປວງຈະມີຊີວິດນິ
ລັນດອນ.
1 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວ
ໄດ້ ສິດ ສອນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຈົນວ່າຜູ້ຄົນ
ຫລາຍຄົນໄດ້ເຊື່ອຖືໃນຄ�ເວົ້າຂອງລາວ,
ຈົນວ່າຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍເລີ່ມ
ຄ�ຊູແລະເອົາເງິນໃຫ້ລາວ.
1 6ແລະລາວເລີ່ມມີຄວາມລະເມີເພີ້ຝັນ
ດ້ວຍຄວາມທະນົງໃຈແລະນຸ່ງຫົ່ມດ້ວຍ
ເສື້ອຜ້າທີ່ມີລາຄາແພງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລາວ
ໄດ້ເລີ່ມສະຖາປະນາກ ສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນ
ຕາມວິທີການສັ່ງສອນຂອງລາວ.

1 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ຂະນະທີ່ລາວກ�ລັງຈະໄປສັ່ງສອນຜູ້ທີ່
ເຊື່ອຖືໃນຄ�ເວົ້າຂອງລາວຢູ່ນັ້ນ,ລາວໄດ້
ພົບພໍ້ກັບຄົນຜູ້ໜຶ່ງຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກຂອງ
ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເປັນຜູ້ໜຶ່ງຂອງພວກຜູ້ສອນແລະ
ລາວໄດ້ເລີ່ມກ່າວຄ�ຫຍາບຄາຍຢ່າງຮຸນ
ແຮງຕໍ່ຜູ້ນັ້ນວ່າລາວຈະຊັກຈູງຜູ້ຄົນຂອງ
ສາດສະໜາຈັກໄປ;ແຕ່ວ່າຊາຍຄົນນັ້ນໄດ້
ຕໍ່ຕ້ານລາວໂດຍໄດ້ຕັກເຕືອນລາວດ້ວຍ
ກ ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ.
1 8ບັດນີ້ຊື່ຂອງຊາຍຄົນນັ້ນຄືກ ກີເດໂອນ;
ແລະລາວເປັນເຄື່ອງມືໃນພຣະຫັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າໃນການປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຂອງ
ລິມໄຮອອກຈາກຄວາມເປັນທາດ.
1 9ບັດ ນີ້ ຍ້ອນ ວ່າກີເດໂອນໄດ້ຕໍ່ຕ້ານ
ລາວດ້ວຍພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າລາວຈຶ່ງ
ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ກີເດໂອນແລ້ວໄດ້ຖອດດາບ
ອອກມາແລະເລີ່ມຟັນກີເດໂອນເສຍ.ບັດ
ນີ້ກີເດໂອນໂດຍທີ່ມີອາຍຸແກ່ແລ້ວ,ສະນັ້ນ
ລາວຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຕ້ານທານໄດ້,ສະນັ້ນ
ກີເດໂອນຈຶ່ງຖືກກ ຂ້າດ້ວຍດາບ.
1 10 ແລະຜູ້ທີ່ ຂ້າກີເດໂອນໄດ້ຖືກຜູ້ຄົນ
ຂອງສາດສະໜາຈກັຈບັໄປແລະນ�ເອົາມາ
ຢູ່ຕໍ່ໜາ້ຂອງແອວມາເພື່ອຮບັການກ ຕັດສິນ
ຕາມຄວາມຜິດທີ່ລາວໄດ້ກະທ�ໄວ.້
1 11 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວ
ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າແອວມາແລະແກ້ຂໍ້ກ່າວຫາ
ຢ່າງອາດຫານເພື່ອຕົວເອງ.
1 12 ແຕ່ ແອວມາ ກ່າວກັບລາວວ່າ:ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ນີ້ເປັນເທື່ອທ�ອິດທີ່ກ ການຫລອກ
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ລວງຂອງປະໂລຫິດຖືກເອົາມາໃຫ້ເປັນ
ທີ່ຮູ້ຈັກໃນບັນດາຜູ້ຄົນພວກນີ້.ແລະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ຜິດເພາະການຫລອກ
ລວງຂອງປະໂລຫິດເທົ່ານັ້ນ,ແຕ່ຍັງພະຍາ
ຍາມບັງຄັບຜູ້ຄົນດ້ວຍດາບ;ແລະຖ້າຫາກ
ການຫລອກລວງຂອງປະໂລຫິດຖືກບັງ
ຄັບໃຊ້ໃນບັນດາຜູ້ຄົນແລ້ວກໍໝາຍຄວາມ
ວ່າຄວາມພິນາດທັງໝົດກໍຈະເກີດຂຶ້ນແກ່
ພວກເຂົາ.
1 13 ແລະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຄົນຊື່ສັດຜູ້ໜຶ່ງຕ້ອງ
ຕາຍໄປ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ສ້າງ
ຄວາມດີໄວ້ຫລາຍທີ່ສຸດໃນບັນດາຜູ້ ຄົນ
ເຫລົ່ານີ້;ແລະຖ້າຫາກພວກເຮົາໄວ້ຊີວິດ
ຂອງເຈົ້າແລ້ວເລືອດຂອງລາວກໍຈະມາ
ຟ້ອງພວກເຮົາເພື່ອກ ແກ້ແຄ້ນ.
1 14ສະນັ້ນເຈົ້າຈຶ່ງຕ້ອງກ ໄດ້ຮັບໂທດປະ
ຫານຊີວິດຕາມກົດທີ່ໂມໄຊຢາ,ກະສັດຄົນ
ສຸດທ້າຍຂອງພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ໄວ້;ແລະ
ມັນເປັນທີ່ຍອມຮັບກັນໂດຍຜູ້ຄົນພວກນີ້;
ສະນັ້ນຜູ້ຄົນພວກນີ້ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດ
ນັ້ນ.
1 15 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ເອົາລາວໄປແລະຊື່ຂອງລາວ
ແມ່ນກ ນີຮໍ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ພາລາວຂຶ້ນ
ໄປຈອມເນີນພູແມນທາຍ,ແລະບ່ອນນັ້ນ
ເປັນລະຫວ່າງຟ້າສະຫວັນກັບແຜ່ນດິນ
ໂລກບ່ອນທີ່ ລາວຍອມຮັບວ່າເລື່ອງທີ່
ລາວໄດ້ສິດສອນຜູ້ຄົນນັ້ນກົງກັນຂ້າມກັບ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະບ່ອນທີ່ລາວ
ໄດ້ທົນທຸກທໍລະມານແລະຂ ຕາຍຢ່າງໜ້າ
ອັບອາຍ.

1 16 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ງນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້
ເຮັ ດ ໃຫ້ ການຂະຫຍາຍ ຕົວຂອງ ກາ ນ
ຫລອກລວງຂອງປະໂລຫິດໃນທົ່ວແຜ່ນ
ດິນຢຸດລົງໄດ້ເພາະມີຫລາຍຄົນທີ່ຮັກສິ່ງ
ທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຂອງໂລກ,ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ອອກໄປສັ່ງສອນຄ�ສອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ;
ແລະນີ້ພວກເຂົາໄດ້ກະທ�ໄປເພື່ອເຫັນ
ແກ່ກ ຄວາມຮັ່ງມີແລະກຽດສັກສີຂອງຕົນ
ເອງ.
1 17 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຂົາຍັງບໍ່
ກ້ າ ເວົ້າກ ຕົວະເພາະຢ້ານກົວກົດໝາຍ,
ເພາະວ່າຜູ້ທີ່ເວົ້າຕົວະຍ່ອມຖືກລົງໂທດ;
ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງທ�ທ່າສັ່ງສອນຕາມ
ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາ;ແລະບັດ
ນີ້ກົດໝາຍບໍ່ມີອ�ນາດກັບຜູ້ ໃດໄດ້ຕາມ
ຄວາມເຊື່ອຖືຂ ຂອງເຂົາ.
1 18 ແລະພວກເຂົາບໍ່ກ້າກ ລັກເພາະຢ້ານ
ກົວກົດໝາຍ,ເພາະວ່າການກະທ�ແບບນີ້
ຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດ;ພວກເຂົາກໍບໍ່ກ້າ
ປຸ້ນສະດົມ,ຫລືຄາດຕະກ�,ເພາະວ່າຄົນ
ທີ່ເຮັດຂ ຄາດຕະກ�ຈະຖືກລົງໂທດເຖິງແກ່
ຄ ຄວາມຕາຍ.
1 19 ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ໃດ
ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຂົ່ມເຫັງຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສາດສະ
ໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າແລະຜູ້ທີ່ຍອມຮັບ
ພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ.
1 20 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ພວກເຂົາໄດ້ຂົ່ມເຫັງ
ຄົນພວກເຂົາ,ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕ້ອງ
ທຸກທໍລະມານດ້ວຍຄ�ເວົ້າຕ່າງໆນາໆ,
ແລະນີ້ເພາະວ່າຄວາມຖ່ອມຕົວຂອງພວກ

 13ກຄມພແກ້ແຄ້ນ,
ການແກ້ແຄ້ນ.

 14ກຄມພໂທດປະຫານຊີວິດ.
 15ກແອວ1:2.
 ຂພບຍ13:1–9.
 16ກຄມພອວດອົ່ງ,

ຄວາມອວດອົ່ງ;
ຮັ່ງມີ,ຄວາມຮັ່ງມີ.

 17ກຄມພຊື່ສັດ,ຄວາມຊື່ສັດ;
ຕົວະ.

 ຂແອວ30:7–12;
ຫຼຊ1:11.

 18ກຄມພລັກ,ການລັກ.
 ຂຄມພຄາດຕະກ�,

ການຄາດຕະກ�.
 ຄຄມພໂທດປະຫານຊີວິດ.
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ເຂົາ; ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ອວດດີໃນ
ສາຍຕາຂອງຕົນເອງ,ແລະຍ້ອນວ່າພວກ
ເຂົາໄດ້ໃຫ້ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າແກ່ກັນ
ແລະກັນໂດຍບໍ່ໄດ້ຄິດເປັນກ ເງິນຫລືຄຸນ
ຄ່າລາຄາແຕ່ຢ່າງໃດ.
1 21ບັດນີ້ມັນມີກົດເຄັ່ງຄັດຂໍ້ໜຶ່ງໃນບັນ
ດາຜູ້ຄົນຂອງສາດສະໜາຈັກ,ຄືຈະບໍ່ມີ
ຜູ້ໃດທີ່ເປັນສະມາຊິກໃນສາດສະໜາຈັກ
ອອກໄປກ ຂົ່ມເຫັງຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສາດ
ສະໜາຈັກ,ແລະຈະບໍ່ມີການຂົ່ມເຫັງຊຶ່ງ
ກັນແລະກັນໃນບັນດາພວກເຂົາເອງ.
1 22 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຍັງມີຄົນຫລາຍ
ຄົນໃນບັນດາພວກເຂົາທີ່ເລີ່ມອວດດີແລະ
ຜິດຖຽງກັນຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ຜູ້ປໍລະປັກຂອງ
ຕົນຈົນວ່າມີການຕ່ອຍຕີກັນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກເຂົາໄດ້ຕ່ອຍຕີກັນດ້ວຍກ�ປັ້ນ.
1 23 ແລະບັດນີ້ ມັນເປັນປີທີສອງຂອງ
ການປົກຄອງຂອງແອວມາ,ແລະເປັນສາ
ເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ສາດສະໜາຈັກມີຄວາມທຸກ
ຫລາຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນສາເຫດໃຫ້ສາດ
ສະໜາຈັກຕ້ອງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
1 24 ເພາະວ່າໃຈຂອງຫລາຍຄົນແຂງກະ
ດ້າງ,ແລະຊື່ຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກກ ລຶບ,
ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນທີ່ຈື່ ຈ�ຕໍ່ໄປໃນບັນດາຜູ້
ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ.ແລະມີຫລາຍຄົນໄດ້
ຂ ຖອນຕົວອອກໄປຈາກບັນດາພວກເຂົາ.
1 25ບັດນີ້ ນີ້ ເປັນ ເລື່ອງຫຍຸ້ງຍາກອັນ
ໃຫຍ່ຫລວງກັບຜູ້ທີ່ໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນສັດທາ;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຂົາຍັງແນ່ວແນ່
ແລະບໍ່ຫວັ່ນໄຫວໃນການຮັກສາພຣະບັນ

ຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮັບ
ເອົາການຂົ່ມເຫັງທີ່ກອບໂກຍໃສ່ພວກເຂົາ
ດ້ວຍກ ຄວາມອົດທົນ.
1 26 ແລະເວລາທີ່ປະໂລຫິດປະລະກ ວຽກ
ງານເພື່ອອອກໄປໃຫ້ພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າແກ່ຜູ້ຄົນ,ຜູ້ຄົນກໍຕ້ອງປະລະວຽກງານ
ຂອງຕົນເພື່ອໄປຟັງພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າຄືກັນ.ແລະເມື່ອປະໂລຫິດໃຫ້ພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າແກ່ຜູ້ຄົນແລ້ວພວກເຂົາ
ກໍກັບຄືນໄປເຮັດວຽກຢ່າງພາກພຽນອີກ;
ແລະຜູ້ສອນບໍ່ໄດ້ຖືຕົວວ່າຕົນເອງສູງກວ່າ
ຜູ້ຟັງ,ເພາະຜູ້ສອນບໍ່ໄດ້ດີກວ່າຜູ້ຟັງ,ທັງຜູ້
ສອນບໍ່ໄດ້ດີກວ່າຜູ້ຮຽນເລີຍ;ແລະດັ່ງນັ້ນ
ຄົນທັງຫລາຍຈຶ່ງເທົ່າທຽມກັນ,ແລະພວກ
ເຂົາທັງໝົດທ�ງານ,ທຸກຄົນຂ ຕາມກ�ລັງ
ຂອງຕົນ.
1 27 ແລະພວກເຂົາກ ໃຫ້ເຂົ້າຂອງຂອງ
ພວກເຂົາ,ທຸກຄົນຕາມທີ່ພວກເຂົາມີ,ໃຫ້
ແກ່ຂ ຄົນຍາກຈົນ,ແລະຄົນຂັດສົນ,ແລະ
ຄົນເຈັບປ່ວຍ,ແລະຄົນທີ່ເປັນທຸກ;ແລະ
ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ໃສ່ເສື້ອຜ້າທີ່ມີລາຄາແພງ,
ແຕ່ພວກເຂົາກໍຍັງຮຽບຮ້ອຍແລະໜ້າຊົມ.
1 28 ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ສະຖາປະນາ
ການງານຂອງສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນແບບນີ້;
ແລະເຖິງແມ່ນການຂົ່ມເຫັງທັງໝົດຂອງ
ພວກເຂົາ,ແຕ່ພວກເຂົາເລີ່ມມີສັນຕິສຸກ
ຕິດຕໍ່ກັນອີກດັ່ງນີ້.
1 29 ແລະບັດນີ້ເພາະວ່າຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຂອງສາດສະໜາຈັກພວກເຂົາຈຶ່ງເປັນຄົນ
ກ ຮັ່ງມີຢ່າງຍິ່ງ,ໂດຍມີທຸກສິ່ງຢ່າງຫລວງ

 20ກອຊຢ55:1–2.
 21ກຄມພຂົ່ມເຫັງ,

ການຂົ່ມເຫັງ.
 24ກອພຍ32:33;

ມຊຢ26:36;
ແອວ6:3.
ຄມພການຖືກໄລ່ອອກ.

 ຂແອວ46:7.
ຄມພປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,
ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.

 25ກຄມພອົດທົນ,
ຄວາມອົດທົນ.

 26ກມຊຢ18:24,26;27:3–5.
 ຂມຊຢ4:27;

ຄພ10:4.
 27ກຄມພໃຫ້ທານ,

ການໃຫ້ທານ.
 ຂລກ18:22;

ມຊຢ4:26;
ຄພ42:29–31.

 29ກຄມພຮັ່ງມີ,ຄວາມຮັ່ງມີ.
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ຫລາຍບໍ່ວ່າອັນໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງ
ການ—ແລະມີຝູງສັດລ້ຽ ງແລະຝູງສັດ
ໃຊ້ແຮງງານ,ແລະລູກສັດລ້ຽງທຸກຊະນິດ,
ແລະພືດພັນຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ພ້ອມທັງ
ຄ�,ແລະພ້ອມທັງເງິນ,ແລະຂອງມີຄ່າ,
ແລະຜ້າໄໝແລະຂ ຜ້າລີ ນິນຕ�ຢ່າງດີ
ຫລວງຫລາຍ,ແລະຜ້າຢ່າງດີທຸກຊະນິດທີ່
ໃຊ້ໃນບ້ານ.
1 30 ແລະ ໃນສະພາບອັນ ກ ຈະເລີນຮຸ່ງ
ເຮືອງຂອງພວກເຂົາແບບນີ້,ພວກເຂົາບໍ່
ໄດ້ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຂ ເປືອຍເປົ່າ,ຫລືຫິວໂຫຍ,
ຫລືກະຫາຍນ�,ຫລືເຈັບປວດ,ຫລືຂາດ
ການບ�ລຸງລ້ຽງ;ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ໝົກ
ໝຸ້ນຢູ່ກັບຂອງມີຄ່າ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງ
ແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທັງຜູ້ເຖົ້າແລະຜູ້
ໜຸ່ມ,ທັງຂ້າທາດແລະຜູ້ເປັນອິດສະລະ,
ທັງຊາຍແລະຍິງ,ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ນອກສາດສະ
ໜາຈັກ,ຫລືຢູ່ໃນສາດສະໜາຈັກກໍຕາມ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄ ເຫັນແກ່ຜູ້ໃດຜູ້ ໜຶ່ງເມື່ອຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນຢູ່ໃນຄວາມຕ້ອງການ.
1 31 ແລະພວກເຂົາໄດ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ
ແລະຮັ່ງມີເປັນດີກວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນຂອງ
ສາດສະໜາຈັກຂອງພວກເຂົາດັ່ງນັ້ນ.
1 32 ເພາະວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນຂອງສາດສະ
ໜາຈັກຂອງພວກເຂົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບ
ເວດມົນຄາຖາ,ແລະກັບກ ການນັບຖືຮູບ
ບູຊາຫລືຂ ຄວາມຂີ້ຄ້ານມັກງ່າຍ;ແລະ
ຄ ການເວົ້າບໍ່ມີສາລະ,ແລະງ ການອິດສາ
ບັງບຽດແລະການຜິດຖຽງກັນ,ນຸ່ງຖືເສື້ອ
ຜ້າທີ່ມີລາຄາແພງ;ຈ ລະເມີເພີ້ຝັນດ້ວຍ
ຄວາມທະນົງຕົວໃນສາຍຕາຂອງຕົນເອງ;

ຂົ່ມເຫັງ,ເວົ້າຕົວະ,ຂີ້ລັກມັກສົກ,ການ
ທ�ການໂສເພນີ,ແລະການຄາດຕະກ�,
ແລະກະທ�ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆປະການ;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ກົດໝາຍຍັງໄດ້ບັງຄັບ
ຜູ້ທີ່ລ່ວງລະເມີດມັນເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້.
1 33 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ໂດຍການໃຊ້ກົດໝາຍກັບຜູ້ຄົນ,ດັ່ງນັ້ນ
ທຸກຄົນຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດຕາມຄວາມຜິດ
ຂອງຕົນ,ມັນຈຶ່ງມີຄວາມສະຫງົບລົງ,ແລະ
ບໍ່ມີຜູ້ໃດກ້າເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໃດໆດັ່ງທີ່
ຮູ້ຈັກກັນ;ສະນັ້ນ,ຈຶ່ງມີສັນຕິສຸກຫລາຍໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຈົນເຖິງປີທີຫ້າແຫ່ງ
ການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ.

ບົດທີ2

ອາມລິໄຊພະຍາຍາມຈະເປັນກະສັດແລະ
ຖືກປະຕິເສດໂດຍສຽງຂອງຜູ້ຄົນ—ຜູ້ຕິດ
ຕາມຂອງລາວໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງລາວໃຫ້ເປັນ
ກະສັດ—ຊາວອາມລິໄຊກໍ່ສົງຄາມກັບຊາວ
ນີໄຟແລະໄດ້ເສຍໄຊໄປ—ຊາວເລມັນ
ກັບຊາວອາມລິໄຊຮວມກ�ລັງເຂົ້າກັນ
ແລະໄດ້ເສຍໄຊໄປ—ແອວມາຂ້າອາມລິ
ໄຊ.ປະມານ87ປີກ່ອນຄ.ສ.

2 1ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນເລີ່ມ
ຈາກປີທີຫ້າແຫ່ງການປົກຄອງຂອງພວກ
ເຂົາ,ມັນເລີ່ມມີການຜິດຖຽງກັນໃນບັນ
ດາຜູ້ຄົນ;ເພາະວ່າມີຄົນຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່າອາມ
ລິໄຊ,ລາວເປັນຄົນສະຫລາດແກມໂກງ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລາວເປັນຄົນສະຫລາດຕາມ
ລະບຽບຂອງໂລກ,ລາວເປັນຄົນແບບດຽວ

 29ຂແອວ4:6.
 30ກຢຄ2:17–19.
 ຂຄມພຍາກຈົນ.
 ຄແອວ16:14;

ຄພ1:35.

 32ກຄມພການນັບຖືຮູບບູຊາ.
 ຂຄມພກຽດຄ້ານ,

ຄວາມກຽດຄ້ານ.
 ຄຄມພເວົ້າຈາບໍ່ດີ.
 ງ ຄມພອິດສາ.

 ຈຢຄ2:13;
ແອວ31:25;
ມມ8:28.
ຄມພຈອງຫອງ,
ຄວາມຈອງຫອງ.
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ກັບຜູ້ທີ່ຂ້າກ ກີເດໂອນດ້ວຍດາບຜູ້ຊຶ່ງໄດ້
ຖືກປະຫານຊີວິດໄປແລ້ວຕາມກົດໝາຍ—
2 2ບັດນີ້ ອາມລິໄຊຄົນນີ້ໄດ້ຊັກຊວນຜູ້
ຄົນຫລາຍຄົນໃຫ້ຕິດຕາມລາວໄປດ້ວຍເລ່
ຫລ່ຽມຂອງລາວ;ມາກຫລາຍຈົນພວກເຂົາ
ເລີ່ມມີອ�ນາດຫລາຍຂຶ້ນ;ແລະພວກເຂົາ
ເລີ່ມພະຍາຍາມສະຖາປະນາອາມລິໄຊໃຫ້
ເປັນກະສັດປົກຄອງພວກເຂົາ.
2 3ບັດນີ້ ມັນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງສາດສະ
ໜາຈັກຕື່ນຕົກໃຈພ້ອມທັງຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກ
ຊັກນ�ໄປຕາມການຊັກນ�ຂອງອາມລິໄຊ
ນ�ອີກ;ເພາະວ່າພວກເຂົາຮູ້ວ່າຕາມກົດ
ໝາຍຂອງພວກເຂົາເລື່ອງແບບນີ້ຕ້ອງ
ສະຖາປະນາຂຶ້ນໂດຍກ ສຽງຂອງຜູ້ຄົນ.
2 4ສະນັ້ນ,ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້ທີ່ອາມລິ
ໄຊຈະໄດ້ສຽງຂອງປະຊາຊົນ,ໂດຍທີ່ລາວ
ເປັນຄົນຊົ່ວ,ລາວຈະກ ເຮັດໃຫ້ຄົນທັງໝົດ
ໝົດສິດແລະສິດທິພິເສດຂອງສາດສະ
ໜາຈັກ;ເພາະວ່າມັນເປັນເຈດຕະນາຂອງ
ລາວທີ່ຈະທ�ລາຍສາດສະໜາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.
2 5ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື ຜູ້
ຄົນໄດ້ມາຊຸມນຸມກັນຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນ
ດິນຕາມຄວາມສະໝັກໃຈຂອງໃຜລາວ,
ແລ້ວແຕ່ຈະໄປນ�ອາມລິໄຊ,ຫລືວ່າຈະ
ຕໍ່ຕ້ານລາວໄດ້ແຍກກັນເປັນກຸ່ມໆ,ໂດຍ
ມີການໂຕ້ຖຽງແລະກ ຂັດແຍ້ງກັນຢ່າງໜ້າ
ປະຫລາດ.
2 6ແລະພວກເຂົາໄດ້ມາຊຸມນຸມກັນແນວ
ນັ້ນເພື່ອອອກສຽງຂອງຕົນກ່ຽວກັບເລື່ອງ
ນີ້ແລະໄດ້ນ�ສະເໜີເລື່ອງນີ້ຕໍ່ຜູ້ຕັດສິນ.
2 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືສຽງ

ຂອງຜູ້ຄົນໄດ້ຕໍ່ ຕ້ານອາມລິໄຊ,ຈົນວ່າ
ລາວບໍ່ໄດ້ເປັນກະສັດປົກຄອງຜູ້ຄົນ.
2 8ແລະບັດນີ້ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງຜູ້
ທີ່ຄັດຄ້ານລາວປິຕິຍິນດີທີ່ສຸດ;ແຕ່ອາມລິ
ໄຊໄດ້ຍຸຍົງຜູ້ທີ່ເຫັນດ້ວຍກັບລາວໃຫ້ຄຽດ
ແຄ້ນໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຫັນດ້ວຍກັບລາວ.
2 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນແລະໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ
ອາມລິໄຊໃຫ້ເປັນກະສັດຂອງພວກເຂົາ.
2 10ບັດນີ້ເມື່ອອາມລິໄຊໄດ້ເປັນກະສັດ
ປົກຄອງພວກເຂົາແລ້ວລາວກໍສັ່ງໃຫ້ຜູ້
ຄົນຈັບອາວຸດຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ກັບພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຂົາ;ແລະສິ່ງນີ້ເຮັດໄປເພື່ອລາວຈະເຮັດ
ໃຫ້ພວກນັ້ນມາຂຶ້ນກັບລາວ.
2 11ບັດນີ້ຜູ້ຄົນຂອງອາມລິໄຊແຕກຕ່າງ
ອອກໄປຕາມຊື່ຂອງອາມລິໄຊ,ໂດຍມີຊື່
ວ່າຊາວກ ອາມລິໄຊ;ແລະຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ມີ
ຊື່ວ່າຂ ຊາວນີໄຟ,ຫລືຜູ້ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ.
2 12ສະນັ້ນຜູ້ຄົນຊາວນີໄຟໄດ້ຮູ້ຈັກເຖິງ
ເຈດຕະນາຂອງຊາວອາມລິໄຊ,ແລະ
ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຕຽມພ້ອມເພື່ອຈະ
ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຊາວອາມລິໄຊ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຖືອາວຸດທຸກຊະນິດ
ເຊັ່ນດາບແລະດາບສອງຄົມ,ຄັນທະນູ
ແລະລູກທະນູ,ກ້ອນຫີນແລະກະຖຸນ,
ແລະກ ອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມທຸກຊະນິດ.
2 13 ແລະພວກເຂົາຕຽມພ້ອມເພື່ອຈະໄດ້
ປະເຊີນໜ້າກັບຊາວອາມລິໄຊທີ່ຈະຍົກທັບ
ມາຕີດັ່ງນັ້ນ.ແລະໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງນາຍ
ທະຫານ,ແລະນາຍທະຫານຊັ້ນສູງ,ແລະ
ຫົວໜ້ານາຍທະຫານ,ຕາມຈ�ນວນຜູ້ຄົນ
ຂອງພວກເຂົາ.

2 1ກແອວ1:8.
 3ກມຊຢ29:25–27;

ແອວ4:16.
 4ກແອວ10:19;

ຮລມ5:2.
 5ກ3ນຟ11:29.
 11ກແອວ3:4.
 ຂຢຄ1:13–14;

ມຊຢ25:12;
ແອວ3:11.

 12ກມຊຢ10:8;
ຮລມ1:14.
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2 14 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອາມ
ລິໄຊໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນຖືອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມ
ທຸກຊະນິດ;ແລະລາວໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ປົກ
ຄອງແລະຜູ້ນ�ດູແລຜູ້ຄົນຂອງລາວຄືກັນ
ເພື່ອຈະໄດ້ນ�ເອົາຄົນເຫລົ່ານັ້ນໄປເຮັດສົງ
ຄາມກັບພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ.
2 15 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ອາມລິໄຊໄດ້ຍົກທັບມາເຖິງເນີນພູອາມໄນ
ຫູ,ຊຶ່ງຢູ່ທາງເບື້ອງຕາເວັນອອກຂອງກ ແມ່
ນ�ຊີໂດນ,ຊຶ່ງໄຫລຜ່ານຂ ແຜ່ນດິນເຊຣາ
ເຮັມລາ,ແລະຢູ່ບ່ອນນັ້ນທີ່ພວກເຂົາໄດ້
ເລີ່ມຕໍ່ສູ້ກັບຊາວນີໄຟ.
2 16ບັດນີ້,ແອວມາໂດຍທີ່ເປັນກ ຫົວໜ້າ
ຜູ້ຕັດສິນແລະຜູ້ປົກຄອງຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,
ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ຂຶ້ນໄປພ້ອມກັບຜູ້ຄົນ
ຂອງເພິ່ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພ້ອມກັບນາຍທະ
ຫານຂອງເພິ່ນ,ແລະຫົວໜ້ານາຍທະຫານ
ຂອງເພິ່ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ນ�ໜ້າ
ກອງທັບຂອງເພິ່ນໄປສູ້ຮົບກັບຊາວອາມລິ
ໄຊ.
2 17 ແລະພວກເຂົາເລີ່ມຂ້າຟັນຊາວອາມ
ລິໄຊໃນເນີນພູທາງຕາເວັນອອກຂອງແມ່
ນ�ຊີໂດນ.ແລະຊາວອາມລິໄຊໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບ
ຊາວນີໄຟດ້ວຍກ�ລັງອັນມະຫາສານ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ຊາວນີໄຟເປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍໄດ້ລົ້ມຕາຍຕໍ່ໜ້າຊາວອາມລິໄຊ.
2 18 ເຖິ ງ ຢ່ າ ງ ໃດ ກໍຕ າມພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຍັງປະທານກ�ລັງໃຫ້ແກ່ມືຂອງຊາວ
ນີໄຟຢູ່,ຈົນວ່າໄດ້ຂ້າຊາວອາມລິໄຊເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ,ຈົນວ່າຊາວອາມລິ
ໄຊເລີ່ມປົບໜີໄປຕໍ່ໜ້າພວກເຂົາ.
2 19 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຊາວນີໄຟໄດ້ໄລ່ຕິດຕາມຊາວອາມລິໄຊ

ໄປໝົດມື້ນັ້ນ,ແລະໄດ້ຂ້າພວກເຂົາຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ມີຊາວອາມ
ລິໄຊຖືກກ ຂ້າຕາຍເຖິງໜຶ່ງໝື່ນສອງພັນຫ້າ
ຮ້ອຍສາມສິບສອງຄົນ;ແລະມີຊາວນີໄຟ
ຖືກຂ້າຕາຍຫົກພັນຫ້າຮ້ອຍຫົກສິບສອງ
ຄົນ.
2 20 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ແອວມາບໍ່ສາມາດໄລ່ຕາມຊາວອາມລິໄຊ
ຕໍ່ ໄປອີກແລ້ວເພິ່ນຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນຕັ້ງ ຄ້າຍຂຶ້ນໃນກ ຮ່ອມພູກີເດໂອນ,
ເອີ້ນຮ່ອມພູນີ້ຕາມຊື່ຂອງກີເດໂອນຊຶ່ງຖືກ
ຂ້າຕາຍດ້ວຍດາບໂດຍມືຂອງຂ ນີຮໍ;ແລະ
ຊາວນີໄຟໄດ້ຕັ້ງຄ້າຍຂຶ້ນຢູ່ໃນຮ່ອມພູນີ້ໃນ
ຄືນນັ້ນ.
2 21 ແລະແອວມາໄດ້ສົ່ງຄົນສອດແນມ
ອອກຕິດຕາມຊາວອາມລິໄຊທີ່ ເຫລືອຢູ່
ເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ຮູ້ຈັກແຜນການແລະກົນ
ອຸບາຍຂອງພວກເຂົາ,ຊຶ່ງໂດຍທາງນີ້ເພິ່ນ
ຈຶ່ງຈະໄດ້ປ້ອງກັນຕົວໃຫ້ພົ້ນຈາກພວກ
ເຂົາ,ເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ປົກປັກຮັກສາຜູ້ຄົນ
ຂອງເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ຖືກທ�ລາຍ.
2 22ບັດນີ້ຄົນທີ່ເພິ່ນສົ່ງໄປເບິ່ງຄ້າຍຂອງ
ຊາວອາມລິ ໄຊນັ້ນຊື່ ວ່າຊີ ຣ�,ອາມນໍ,
ແມນທາຍ,ແລະລິມເຮີ;ພວກນີ້ໄດ້ອອກ
ໄປພ້ອມຄົນຈ�ນວນໜຶ່ງເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງ
ຄ້າຍຂອງຊາວອາມລິໄຊ.
2 23 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ມື້ຕໍ່ມາພວກເຂົາໄດ້ກັບຄືນມາຫາຄ້າຍ
ຂອງຊາວນີໄຟຢ່າງຮີບຮ້ອນທີ່ສຸດ,ຊຶ່ງມີ
ຄວາມແປກປະຫລາດໃຈ,ແລະມີຄວາມ
ຢ້ານກົວຫລາຍ,ໂດຍກ່າວວ່າ:
2 24 ຈົ່ງ ເບິ່ ງ , ພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕາມໄປ
ຫາຄ້າຍຂອງກ ຊາວອາມລິໄຊແລະເຮດັ

 15ກແອວ3:3.
 ຂອມນ1:13–15.
 16ກມຊຢ29:42.

 19ກແອວ3:1–2,26;4:2.
 20ກແອວ6:7.
 ຂແອວ1:7–15;14:16.

 24ກແອວ3:4,13–18.
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ໃຫ້ພວກເຮົາປະຫລາດໃຈຫລາຍທີ່ສຸດ,
ເພາະວ່າຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໄມນອນທາງເໜືອ
ແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ,ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງໄປ
ຫາແຜ່ນດິນຂ ນີໄຟນັ້ນ,ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ
ທະຫານຊາວເລມັນເປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວອາມລິໄຊໄດ້
ເຂົ້າສົມທົບກັບພວກເຂົາ;
2 25 ແລະພວກເຂົາໄດ້ຍົກກອງທັບມາ
ເຖິງພວກອ້າຍນ້ອງຂອງພວກເຮົາຜູ້ຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນນັ້ນ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ໜີໄປ
ກ່ອນພ້ອມທັງຝູງສັດລ້ຽງ,ແລະເມຍຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະລູກຂອງພວກເຂົາ,ມຸ້ງ
ໜ້າມາຫາເມືອງຂອງພວກເຮົາ;ແລະຖ້າ
ຫາກພວກເຮົາບໍ່ຟ້າວໄປ,ພວກເຂົາຈະ
ເປັນເຈົ້າຂອງເມືອງຂອງພວກເຮົາ,ແລະ
ບິດາຂອງພວກເຮົາ,ແລະເມຍຂອງພວກ
ເຮົາ,ແລະລູກຂອງພວກເຮົາຈະຖືກຂ້າ.
2 26 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ຄົນຂອງນີໄຟຈຶ່ງໄດ້ຟ້າວມ້ຽນມັດເອົາຜ້າ
ເຕັ້ນຂອງພວກເຂົາ,ແລະອອກຈາກຮ່ອມ
ພູກີເດໂອນມຸ້ງໜ້າໄປຫາເມືອງຂອງພວກ
ເຂົາ,ຄືເມືອງກ ເຊຣາເຮັມລາ.
2 27 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາ
ກ�ລັງຈະຂ້າມແມ່ນ�ຊີໂດນຢູ່ນັ້ນ,ຊາວ
ເລມັນກັບຊາວອາມລິໄຊ,ຊຶ່ງມີກ ຈ�ນວນ
ຫລາຍ,ຄືກັບວ່າເມັດຊາຍໃນທະເລໄດ້
ເຂົ້າມາໂຈມຕີເພື່ອທ�ລາຍພວກເຂົາ.
2 28 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຊາວນີໄຟໂດຍ
ໄດ້ຮັບກ ກ�ລັງຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ໂດຍໄດ້ອະທິຖານຢ່າງສຸດກ�
ລັງຕໍ່ພຣະອົງເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ປົດປ່ອຍ
ພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງສັດຕູຂອງ
ພວກເຂົາ,ສະນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້
ຍິນສຽງອ້ອນວອນຂອງພວກເຂົາແລະໄດ້

ປະທານກ�ລັງໃຫ້ພວກເຂົາ,ແລະຊາວ
ເລມັນກັບຊາວອາມລິໄຊໄດ້ລົ້ມຕາຍລົງຕໍ່
ໜ້າພວກເຂົາເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ.
2 29 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ແອວມາໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບອາມລິໄຊຕົວຕໍ່ຕົວດ້ວຍ
ດາບ,ແລະທັງສອງໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນຢ່າງສຸດກ�
ລັງ.
2 30 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ແອວມາໂດຍເປັນຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ,ໂດຍ
ທີ່ມີກ ສັດທາອັນແຮງກ້າຈຶ່ງໄດ້ຮ້ອງອອກ
ມາວ່າ:ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຂໍຈົ່ງໂປດເມດ
ຕາແລະໄວ້ຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເຖີດ,
ເພື່ອ ວ່າ ຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ ເປັນເຄື່ອງມືໃນ
ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງໃນການຊ່ວຍເຫລືອ
ແລະປົກປັກຮັກສາຜູ້ຄົນພວກນີ້.
2 31ບັດນີ້ເມື່ອແອວມາກ່າວຄ�ເຫລົ່ານີ້
ແລ້ວເພິ່ນກໍໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບອາມລິໄຊອີກ;ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ຮັບກ�ລັງ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ເພິ່ນໄດ້
ຂ້າອາມລິໄຊດ້ວຍດາບ.
2 32 ແລະ ເພິ່ ນໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບກະສັດຂອງ
ຊາວເລມັນນ�ອີກ;ແຕ່ວ່າກະສັດຂອງຊາວ
ເລມັນໄດ້ປົບໜີໄປຕໍ່ໜ້າແອວມາແລະໄດ້
ສົ່ງທະຫານອາລັກຂາຂອງຕົນມາຕໍ່ສູ້ກັບ
ແອວມາ.
2 33 ແຕ່ແອວມາກັບທະຫານອາລັກຂາ
ຂອງເພິ່ນໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບທະຫານອາລັກຂາ
ຂອງກະສັດຂອງຊາວເລມັນຈົນວ່າເພິ່ນ
ໄດ້ຂ້າແລະຂັບໄລ່ພວກເຂົາໃຫ້ຖອຍກັບ
ຄືນໄປ.
2 34 ແລະ ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ກວາດລ້າງແຜ່ນ
ດິນແນວນີ້,ຫລືແທ້ຈິງແລ້ວ,ຝັ່ງຊຶ່ງຢູ່ທາງ
ຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ�ຊີໂດນ,ໄດ້ ໂຍນ
ສົບຊາວເລມັນຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍລົງໃນນ�
ຊີໂດນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນມີບ່ອນຂ້າມ

 24ຂ2ນຟ5:8.
 26ກອມນ1:14,18.

 27ກຈຣ1:6.
 28ກພບຍ31:6.

 30ກຄມພສັດທາ.
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ໄປຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນແລະຊາວອາມລິໄຊ
ທາງຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ�ຊີໂດນໄດ້
ສະດວກ.
2 35 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພວກເຂົາຂ້າມແມ່ນ�ຊີໂດນໄປແລ້ວຊາວ
ເລມັນກັບ ຊາວອາມລິໄຊເລີ່ມປົບໜີໄປ
ກ່ອນ,ທັງໆທີ່ພວກເຂົາມີຄົນເປັນຈ�ນວນ
ຫລາຍກວ່າຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນ.
2 36 ແລະພວກເຂົາໄດ້ໜີໄປກ່ອນຊາວ
ນີໄຟຈະມາຮອດມຸ້ງໜ້າເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານຊຶ່ງຢູ່ທາງຕາເວັນຕົກ
ແລະທາງເໜືອຊາຍແດນຂອງແຜ່ນດິນ
ໄປ;ແລະຊາວນີໄຟໄດ້ໄລ່ຕິດຕາມພວກ
ເຂົາໄປດ້ວຍກ�ລັງອັນມະຫາສານແລະ
ໄດ້ຂ້າພວກເຂົາຖິ້ມ.
2 37 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາຖືກອ້ອມໄວ້
ທຸກດ້ານ,ແລະຖືກຂ້າຕາຍ,ແລະຖືກ
ຂັບໄລ່ຈົນກະຈັດກະຈາຍໄປທາງຕາເວັນ
ຕົກແລະທາງເໜືອຈົນເຖິງຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ,ຊຶ່ງມີຊື່ວ່າເຮີເມົ້າ;ແລະມັນເປັນ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຊຶ່ງມີ
ສັດປ່າແລະສັດຮ້າຍຫລາຍ.
2 38 ແລະ  ເຫດ ການ ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລາຍຄົນໄດ້ຕາຍໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານຍ້ອນບາດແຜຂອງຕົນ,ແລະຖືກສັດ
ປ່າເຫລົ່ານັ້ນກິນຊາກສົບຂອງພວກເຂົາ,
ແລະແຮ້ງໃນອາກາດກິນນ�ອີກ;ແລະພົບ
ກະດູກຂອງພວກເຂົາກອງຢູ່ທົ່ວແຜ່ນດິນ.

ບົດທີ3

ຊາວອາມລິໄຊມີເຄື່ອງໝາຍຂອງຕົນເອງ
ຕາມຄ�ທີ່ ໄດ້ ທ�ນາຍໄວ້—ຊາວເລມັນ
ຖືກສາບແຊ່ງເພາະການກະບົດຂອງພວກ

ເຂົາ—ມະນຸດນ�ການສາບແຊ່ງມາສູ່ຕົນ
ເອງ—ຊາວນີໄຟຊະນະກອງທັບຂອງຊາວ
ເລມັນອີກກອງທັບໜຶ່ງ.ປະມານ87–86ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

3 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ນີໄຟຜູ້ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກກ ຂ້າຕາຍດ້ວຍອາວຸດ
ແຫ່ ງ ສົ ງ ຄາມ,ຫລັງຈາກໄດ້ຝັງສົບຜູ້ທີ່
ຖືກຂ້າຕາຍ—ບັດນີ້ ພວກເຂົາບໍ່ ໄດ້ນັບ
ຈ�ນວນຄົນທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ,ເພາະຄວາມ
ຫລວງຫລາຍຂອງມັນ—ຫລັງຈາກພວກ
ເຂົາໄດ້ຝັງສົບຂອງຜູ້ຕາຍຂອງພວກເຂົາ
ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວທຸກຄົນກໍໄດ້ກັບຄືນໄປຫາ
ແຜ່ນດິນຂອງຕົນ,ແລະໄປຫາບ້ານເຮືອນ
ຂອງຕົນ,ໄປຫາເມຍຂອງຕົນ,ແລະໄປຫາ
ລູກຂອງຕົນ.
3 2ບັດນີ້ຜູ້ຍິງກັບເດັກນ້ອຍຫລາຍຄົນໄດ້
ຖືກຂ້າຕາຍດ້ວຍດາບ,ແລະຝູງສັດລ້ຽງ
ຂອງພວກເຂົາແລະຝູງສັດໃຊ້ແຮງງານ
ຂອງພວກເຂົາ ນ�ອີກ;ແລະເຄື່ອງປູກ
ຂອງຝັງໃນທົ່ງເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ
ໄດ້ຖືກທ�ລາຍຄືກັນ,ເພາະຖືກຜູ້ຄົນເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຢຽບຍ�.
3 3ແລະບັດນີ້ຊາວເລມັນກັບຊາວອາມ
ລິໄຊຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ຖືກຂ້າຕາຍຢູ່
ແຄມແມ່ນ�ຊີໂດນນັ້ນໄດ້ຖືກໂຍນລົງໃນ
ກ ນ�ຊີໂດນ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງກະດູກຂອງ
ພວກເຂົາຖືກຝັງຢູ່ ໃນຄວາມເລິກຂອງ
ຂ ທະເລ,ແລະມັນມີຢູ່ຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
3 4ແລະກ ຊາວອາມລິໄຊມີຄວາມແຕກ
ຕ່າງຈາກຊາວນີໄຟ,ເພາະພວກເຂົາເຮັດ
ຂ ເຄື່ອງໝາຍສີແດງໄວ້ທີ່ໜ້າຜາກຂອງ
ພວກເຂົາຕາມແບບຢ່າງຂອງຊາວເລມັນ;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ແຖຫົວ

3 1ກແອວ2:19;4:2.
 3ກແອວ2:15.

 ຂແອວ44:22.
 4ກແອວ2:11.

 ຂແອວ3:13–19.
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ຄືກັນກັບຊາວເລມັນ.
3 5ບັດນີ້ຫົວຂອງຊາວເລມັນບໍ່ມີຜົມ;ແລະ
ພວກເຂົາກ ເປືອຍໂຕນອກຈາກມີແຕ່ແຜ່ນ
ໜັງຄຽນແອວ,ແລະເຄື່ອງປ້ອງກັນຕົວ
ເກາະຫຸ້ມຫໍ່ຕົວໄວ້,ແລະຖືຄັນທະນູຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະລູກທະນູຂອງພວກເຂົາ,
ແລະກ້ອນຫີນຂອງພວກເຂົາ,ແລະກະ
ຖຸນຂອງພວກເຂົາ,ແລະອື່ນໆ.
3 6ແລະຜິວໜັງຂອງຊາວເລມັນນັ້ນຄ�,
ຊຶ່ງເປັນໄປຕາມເຄື່ອງໝາຍດັ່ງບັນພະບຸ
ລຸດຂອງພວກເຂົາມີຕິດຕົວມາ,ເພາະມັນ
ເປັນການກ ສາບແຊ່ງໄວ້ຍ້ອນການລ່ວງ
ລະເມີດຂອງພວກເຂົາແລະຍ້ອນການກະ
ບົດຂອງພວກເຂົາຕໍ່ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ
ເຊັ່ນນີໄຟ,ຢາໂຄບ,ແລະໂຢເຊັບ,ແລະ
ແຊມ,ຜູ້ຊຶ່ງເປັນຄົນຊອບທ�ແລະບໍລິສຸດ.
3 7ແລະພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາພະຍາຍາມ
ຈະທ�ລາຍພວກເຂົາ,ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງ
ຖືກສາບແຊ່ງແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ຕິດກ ເຄື່ອງໝາຍໄວ້ກັບພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ໄວ້ກັບເລມັນແລະເລມູເອນ,ແລະ
ພວກລູກຊາຍຂອງອິດຊະມາເອນ,ແລະ
ພວກຜູ້ຍິງຊາວອິດຊະມາເອນນ�ອີກ.
3 8ແລະນີ້ເປັນໄປເພື່ອລູກຫລານຂອງ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ແຕກຕ່າງຈາກລູກຫລານ
ຂອງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອແນວນີ້ອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໄດ້ປົກປັກຮັກສາຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ກ ປະປົນ
ແລະເຊື່ອຖືໃນຂ ຮີດຄອງປະເພນີອັນບໍ່
ຖືກຕ້ອງຊຶ່ງຈະນ�ຄວາມພິນາດມາສູ່ພວກ
ເຂົາ.

3 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ໃດ
ກໍຕາມທີ່ປ່ອຍລູກຫລານຂອງຕົນໃຫ້ຮ່ວມ
ສ�ພັນກັບຊາວເລມັນພວກນັ້ນຈະໄດ້ນ�
ເອົາການສາບແຊ່ງແບບດຽວກັນມາສູ່ລູກ
ຫລານຂອງຕົນ.
3 10ສະນັ້ນ,ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຍອມຕົວໃຫ້
ຊາວເລມັນຊັກນ�ໄປພວກນັ້ນກໍຈະຖືກ
ເອີ້ນຕາມພວກນັ້ນ,ແລະມີເຄື່ອງໝາຍຕິດ
ຢູ່ກັບພວກເຂົາ.
3 11 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ໃດກໍ ຕາມທີ່ ບໍ່ຍອມເຊື່ອຖືໃນກ ຮີດຄອງ
ປະເພນີຂອງຊາວເລມັນ,ແຕ່ວ່າເຊື່ອຖືບັນ
ທຶກເຫລົ່ານັ້ນຊຶ່ງຖືກນ�ອອກຈາກແຜ່ນ
ດິນເຢຣູຊາເລັມ,ແລະເຊື່ອຖືໃນຮີດຄອງ
ປະເພນີຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ
ຊຶ່ງຖືກຕ້ອງ,ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າແລະໄດ້ຮັກສາມັນ,ຖືກເອີ້ນ
ວ່າຊາວນີໄຟຫລືຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟນັບແຕ່
ເວລານັ້ນໄປ—
3 12 ແລະ ແມ່ນພວກເຂົາທີ່ໄດ້ຮັກສາ
ບັນ ທຶກ ຊຶ່ ງເປັນ ກ ຄວາມຈິງຂອງ ຜູ້ ຄົນ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະຂອງຜູ້ຄົນຂອງຊາວ
ເລມັນນ�ອີກ.
3 13ບັດນີ້ພວກເຮົາຈະກັບມາເວົ້າເຖິງ
ຊາວ ອາມ ລິ ໄຊ, ເພາະວ່າພວກເຂົ າມີ
ກ ເຄື່ອງໝາຍຕິດຢູ່ກັບຕົວ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເປັນເຄື່ອງໝາຍສີແດງເທິງໜ້າຜາກຂອງ
ພວກເຂົາ.
3 14ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າສ�ເລັດແລ້ວ,
ນີ້ຄືພຣະຄ�ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບນີໄຟ
ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາສາບແຊ່ງຊາວເລມັນ

 5ກອນ1:20;
ມຊຢ10:8;
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ໄວ້ແລ້ວ,ແລະເຮົາຈະຕິດເຄື່ອງໝາຍໄວ້
ກັບພວກເຂົາເພື່ອພວກເຂົາກັບລູກຫລານ
ຂອງພວກເຂົາຈະແຍກອອກຈາກເຈົ້າກັບ
ລູກຫລານຂອງເຈົ້າ,ນັບແຕ່ເວລານີ້ເປັນ
ຕົ້ນໄປແລະຕະຫລອດການ, ຖ້າ ຫາກ
ພວກເຂົາບໍ່ ກັບໃຈຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກເຂົາແລະກ ກັບມາຫາເຮົາເພື່ອ
ເຮົາຈະມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ພວກເຂົາ.
3 15 ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ:ເຮົາຈະຕິດເຄື່ອງ
ໝາຍໄວ້ກັບຜູ້ທີ່ປ່ອຍລູກຫລານຂອງຕົນ
ໃຫ້ຮ່ວມສ�ພັນກັບພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຖືກສາບແຊ່ງນ�ກັນ.
3 16 ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ:ເຮົາຈະຕິດເຄື່ອງ
ໝາຍໄວ້ ກັບຜູ້ ທີ່ ຕໍ່ ສູ້ ກັບເຈົ້າແລະລູກ
ຫລານຂອງເຈົ້າ.
3 17 ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ເຮົາກ່າວວ່າຈະບໍ່
ເອີ້ນຜູ້ທີ່ໜີໄປຈາກເຈົ້າວ່າເປັນລູກຫລານ
ຂອງເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປ;ແລະເຮົາຈະໃຫ້ພອນ
ແກ່ເຈົ້າກັບຜູ້ທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າເປັນລູກຫລານ
ຂອງເຈົ້າ,ນັບແຕ່ເວລານີ້ເປັນຕົ້ນໄປແລະ
ຕະຫລອດການ,ແລະນີ້ຄືຄ�ສັນຍາຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ປະທານໃຫ້ແກ່ນີໄຟກັບ
ລູກຫລານຂອງເພິ່ນ.
3 18ບັດນີ້ຊາວອາມລິໄຊບໍ່ຮູ້ຈັກເລີຍວ່າ
ພວກເຂົາກ�ລັງເຮັດໃຫ້ພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າສ�ເລັດເມື່ອພວກເຂົາເລີ່ມເຮັດເຄື່ອງ
ໝາຍໃຫ້ຕົນເອງໄວ້ ເທິງໜ້າຜາກຂອງ
ພວກເຂົາ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາຍັງ
ໄດ້ອອກມາໃນກ ການກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ
ຢ່າງເປີດເຜີຍ;ສະນັ້ນມັນສົມຄວນແລ້ວທີ່
ການສາບແຊ່ງຈະຕົກຢູ່ກັບພວກເຂົາ.
3 19ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານເຫັນ
ວ່າພວກເຂົານ�ເອົາກ ການສາບແຊ່ງມາ

ສູ່ຕົວຂອງພວກເຂົາເອງ;ແລະຈົນກະທັ້ງ
ທຸກໆຄົນທີ່ຖືກສາບແຊ່ງກໍຈະນ�ເອົາການ
ກ່າວໂທດມາສູ່ຕົນເອງ.
3 20 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຕໍ່ມາ
ອີກບໍ່ຫລາຍມື້ຫລັງຈາກການສູ້ຮົບໄດ້ເກີດ
ຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ,ໂດຍຊາວ
ເລມັນແລະຊາວອາມລິໄຊ,ໄດ້ມີກອງທັບ
ອີກກອງໜຶ່ງຂອງຊາວເລມັນຍົກມາໂຈມ
ຕີຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ໃນບ່ອນກ ດຽວກັນກັບ
ບ່ອນກອງທັບທ�ອິດຂອງພວກເຂົາພົບກັບ
ຊາວອາມລິໄຊນັ້ນ.
3 21 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີ
ກອງທັບກອງໜຶ່ງໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໄປເພື່ອ
ຂັບໄລ່ກອງທັບພວກເຂົາອອກຈາກແຜ່ນ
ດິນຂອງພວກເຂົາ.
3 22ບັດນີ້ຕົວແອວມາເອງໂດຍທີ່ເປັນທຸກ
ນ�ການໄດ້ຮັບກ ບາດເຈັບຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ອອກ
ໄປສູ້ຮົບກັບຊາວເລມັນໃນເທື່ອນີ້;
3 23 ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ສົ່ງກອງທັບໃຫຍ່ອອກໄປ
ຕໍ່ສູ້ກັບພວກເຂົາ;ແລະກອງທັບຂອງເພິ່ນ
ໄດ້ໄປຂ້າຊາວເລມັນເປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍ,ແລະໄດ້ຂັບໄລ່ພວກທີ່ເຫລືອຕາຍ
ອອກໄປຈາກຊາຍແດນຂອງແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຂົາ.
3 24 ແລ້ວກອງທັບຂອງພວກນີ້ກໍໄດ້ກັບ
ຄືນມາແລະເລີ່ມສະຖາປະນາສັນຕິສຸກ
ຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນ,ໂດຍບໍ່ມີສັດຕູ ມາລົບ
ກວນອີກຕໍ່ໄປຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ.
3 25ບັດນີ້ ສິ່ງທັງໝົດນີ້ຜ່ານໄປ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ສົງຄາມແລະການຂັດແຍ້ງກັນເລີ່ມ
ຂຶ້ນແລະສິ້ນສຸດລົງໃນປີທີຫ້າແຫ່ງການ
ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ.
3 26 ແລະພາຍໃນໜຶ່ງປີຄົນເປັນພັນໆ

 14ກ2ນຟ30:4–6.
 18ກ4ນຟ1:38.

ຄມພກະບົດ,ການກະບົດ.

 19ກ2ນຟ5:21–25;
ແອວ17:15.

 20ກແອວ2:24.

 22ກແອວ2:29–33.
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ແລະ ເປັນໝື່ນໆໄດ້ຖືກສົ່ງໄປສູ່ໂລກ
ຊົ່ວນິລັນດອນເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບ
ກ ລາງວັນຂອງພວກເຂົາຕາມວຽກງານຂອງ
ພວກເຂົາບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະດີຫລືຈະຊົ່ວ,
ເພື່ອເກັບກ່ຽວເອົາຄວາມຜາສຸກຊົ່ວນິລັນ
ດອນຫລືເກັບກ່ຽວເອົາຄວາມທຸກທໍລະ
ມານຊົ່ວນິລັນດອນ,ອັນເປັນໄປຕາມວິນ
ຍານຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ເລືອກເຊື່ອຟັງ,ບໍ່ວ່າ
ຈະເປັນວິນຍານດີຫລືວິນຍານຊົ່ວ.
3 27 ເພາະທຸກຄົນຍ່ອມໄດ້ຮັບກ ຄ່າຈ້າງ
ຈາກຄົນຜູ້ທີ່ຕົນເລືອກຂ ເຊື່ອຟັງ,ແລະນີ້
ເປັນໄປຕາມຄ�ເວົ້າຂອງວິນຍານແຫ່ງ
ການທ�ນາຍ;ສະນັ້ນຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມ
ຄວາມຈິງ.ແລະປີທີຫ້າແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນກໍໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.

ບົດທີ4

ແອວມາໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ຄົນເປັນຈ�ນວນ
ຫລາຍພັນຄົນທີ່ເຫລື້ອມໃສ—ຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍເຂົ້າມາໃນສາດສະໜາຈັກ,ແລະ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສາດສະໜາຈັກຖືກ
ຂັດຂວາງ—ນີໄຟຮາໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້
ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນ—ແອວມາ,ຊຶ່ງເປັນ
ມະຫາປະໂລຫິດ,ໄດ້ອຸທິດຕົນເພື່ອປະຕິ
ບັດສາດສະໜາກິດ.ປະມານ86–83ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

4 1ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ
ຫົກແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນຜູ້ຄົນ
ຂອງນີໄຟ,ມັນບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງຫລືສົງ
ຄາມໃນກ ແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາເລີຍ;
4 2ແຕ່ວ່າ ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຸກ,

ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນເປັນທຸກຢ່າງແສນສາ
ຫັດເພາະວ່າກ ການລົ້ມຕາຍຂອງພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະເພາະການສູນເສຍ
ຝູງສັດລ້ຽງຂອງພວກເຂົາແລະຝູງສັດ
ໃຊ້ແຮງງານຂອງພວກເຂົານ�ອີກ,ແລະ
ເພາະວ່າການສູນເສຍເຄື່ອງປູກຂອງຝັງ
ໃນທົ່ງຂອງພວກເຂົາຊຶ່ງຖືກຊາວເລມັນ
ຢຽບຍ�ໄວ້ໃຕ້ພື້ນຕີນແລະທ�ລາຍຈົນ
ໝົດ.
4 3ແລະ ຄວາມທຸກຂອງພວກເຂົານັ້ນ
ແສນສາຫັດຈົນວ່າທຸກຄົນຕ້ອງເປັນທຸກ;
ແລະພວກເຂົາເຊື່ອວ່າມັນເປັນຈາກການ
ພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງສົ່ງມາຫາ
ພວກເຂົາເພາະວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະ
ຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາ;ສະນັ້ນ
ພວກເ ຂົາ ຈຶ່ງ ໄດ້ ຖືກ ປຸກ ໃຫ້ຕື່ນຂຶ້ນຫາ
ຄວາມຊົງຈ�ເຖິງໜ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາ.
4 4ແລະພວກເຂົ າໄດ້ ເລີ່ມ ຕົ້ນສະຖາ
ປະນາສາດສະໜາຈັກໃຫ້ສົມບູນຂຶ້ນ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຫລາຍຄົນໄດ້ຮັບກ ບັບຕິສະມາ
ໃນແມ່ນ�ຊີໂດນແລະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສາດ
ສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໂດຍມືຂອງ
ແອວມາ,ຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຂ ມະຫາ
ປະໂລຫິດດ້ວຍມືຂອງແອວມາຜູ້ເປັນບິດາ
ຂອງເພິ່ນເພື່ອເບິ່ງແຍງຜູ້ຄົນໃນສາດສະ
ໜາຈັກ.
4 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ
ເຈັດແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນໄດ້ມີ
ຄົນປະມານສາມພັນຫ້າຮ້ອຍຄົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມກ ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າແລະ
ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ.ແລະປີທີເຈັດແຫ່ງ

 26ກຄມພວຽກງານ.
 27ກມຊຢ2:31–33;

ແອວ5:41–42.
 ຂຣມ6:16;ຮລມ14:29–31.

ຄມພເຊື່ອຟັງ,ການ
ເຊື່ອຟັງ,ຟັງຄວາມ.

4 1ກອມນ1:12–19.
 2ກແອວ2:19;3:1–2,26.

 4ກມຊຢ18:10–17.
 ຂມຊຢ29:42.
 5ກມຊຢ25:18–23;

3ນຟ26:21.



302ແອວມາ4:6–12

ການປົກຄອງຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຂອງຜູ້ຕັດສິນ
ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້;ແລະມີສັນຕິສຸກຕິດຕໍ່
ກັນຕະຫລອດເວລານັ້ນ.
4 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ
ແປດແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ,ຄື
ປະຊາຊົນເລີ່ມອວດດີຂຶ້ນເພາະກ ຄວາມ
ຮັ່ງມີຂອງພວກເຂົາ,ແລະເພາະຜ້າໄໝ
ຂ ແນວດີຂອງພວກເຂົາ,ແລະຜ້າລີນິນຕ�
ຢ່າງດີຂອງພວກເຂົາ,ແລະເພາະຝູງສັດ
ລ້ຽງແລະຝູງສັດໃຊ້ແຮງງານຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍຂອງພວກເຂົາ,ແລະເພາະຄ�ຂອງ
ພວກເຂົາແລະເງິນຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ສິ່ງຂອງມີຄ່ານາໆຊະນິດຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້
ມາຈາກການອຸດສາຫະກ�ຂອງພວກເຂົາ;
ແລະດ້ວຍສິ່ງທັງໝົດນີ້ພວກເຂົາຈຶ່ງລະ
ເມີເພີ້ຝັນດ້ວຍຄວາມທະນົງຕົວໃນສາຍຕາ
ຂອງຕົນເອງ,ເພາະພວກເຂົາເລີ່ມໃສ່ເສື້ອ
ຜ້າທີ່ມີລາຄາແພງ.
4 7ບັດນີ້ມັນເປັນເຫດໃຫ້ແອວມາມີຄວາມ
ທຸກຫລາຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຕໍ່ຫລາຍ
ຄົນທີ່ແອວມາໄດ້ກ ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ສອນ,
ແລະເປັນປະໂລຫິດ,ແລະເປັນແອວເດີ
ເພື່ອດູແລສາດສະໜາຈັກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ
ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນພວກເຂົາໂສກ
ເສົ້າເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທີ່ພວກເຂົາເຫັນ
ແລະມັນກ�ລັງເລີ່ມເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້
ຄົນຂອງພວກເຂົາ.
4 8 ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຫັນແລະໄດ້
ເບິ່ງດ້ວຍຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈວ່າຜູ້ຄົນ
ຂອງສາດສະໜາຈັກເລີ່ມລະເມີເພີ້ຝັນ
ດ້ວຍກ ຄວາມທະນົງຕົວໃນສາຍຕາຂອງ
ຕົນເອງ,ແລະໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບຂອງມີຄ່າ

ແລະກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຂອງໂລກ,ຈົນ
ວ່າພວກເຂົາໄດ້ໝິ່ນປະໝາດຊຶ່ງກັນແລະ
ກັນ,ແລະພວກເຂົາເລີ່ມກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງຜູ້ທີ່
ຂ ບໍ່ເຊື່ອໃນຄວາມປາດຖະໜາຫລືຄວາມ
ພໍໃຈຂອງພວກເຂົາ.
4 9ແລະໃນປີທີແປດແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນ,ມັນເລີ່ມມີກ ການຂັດແຍ້ງ
ກັນຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງ
ສາດສະໜາຈັກດັ່ງ ນີ້; ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມີ
ຂ ການອິດສາບັງບຽດ,ແລະການຜິດຖຽງ
ກັນ,ແລະເຈດຕະນາຮ້າຍ,ແລະຂົ່ມເຫັງ,
ແລະຄວາມທະນົງຕົວ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ກັບ
ມາຫລາຍກວ່າຄວາມທະນົງຕົວຂອງຜູ້ທີ່
ບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າຊ�ອີກ.
4 10 ແລະ  ປີທີແປດແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ ຕັດສິນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້;ແລະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນຂອງສາດສະ
ໜາຈັກເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ສະດຸດອັນໃຫຍ່
ຫລວງແກ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ເປັນຂອງສາດສະໜາຈັກ;
ແລະສາດສະໜາຈັກເລີ່ມເສື່ອມໂຊມລົງ
ຕາມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສິ່ງທີ່ບໍ່ດີດັ່ງນີ້.
4 11 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ຕົ້ນປີທີເກົ້າ,ແອວມາໄດ້ເຫັນຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍຂອງສາດສະໜາຈັກແລະເພິ່ນເຫັນ
ອີກວ່າກ ຕົວຢ່າງຂອງສາດສະໜາຈັກເລີ່ມ
ພາຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຈາກ
ຢ່າງໜຶ່ງຫາອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ນັ້ນເປັນການນ�
ຄວາມພິນາດມາສູ່ຜູ້ຄົນ.
4 12 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ເຫັນຄວາມບໍ່
ສະເໝີພາບຫລາຍຢ່າງໃນບັນດາຜູ້ຄົນ,
ບາງຄົນເພີ້ຝັນດ້ວຍຄວາມທະນົງຕົວ,ໝິ່ນ

 6ກຄມພຮັ່ງມີ,ຄວາມຮັ່ງມີ.
 ຂແອວ1:29.
 7ກຄມພສິດອ�ນາດ.
 8ກຄມພຈອງຫອງ,ຄວາມ

ຈອງຫອງ;
ອວດອົ່ງ,ຄວາມອວດອົ່ງ.

 ຂແອວ1:21.
 9ກຄມພຂັດແຍ້ງ,

ການຂັດແຍ້ງ.
 ຂຄມພອິດສາ.
 11ກ2ຊມອ12:14;

ແອວ39:11.
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ປະໝາດຄົນອື່ນ,ຫັນຫລັງໃສ່ກ ຄົນຂັດສົນ
ແລະຄົນທີ່ເປືອຍເປົ່າແລະຂ ຄົນຫິວໂຫຍ,
ແລະຄົນທີ່ກະຫາຍ,ແລະຄົນເຈັບປ່ວຍ
ແລະເປັນທຸກ.
4 13ບັດນີ້ມັນເປັນຕົ້ນເຫດ ແລະ ສ້າງ
ການຄ�ຄວນໃນບັນດາຜູ້ ຄົນ,ຂະນະທີ່
ຄົນ ອື່ນໆ ກ�ລັງຖ່ອມ ຕົວ ,ກ� ລັງ ຊ່ວຍ
ເຫລືອຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ,
ເປັນຕົ້ນກ ການໃຫ້ເຂົ້າຂອງແກ່ຄົນຍາກ
ຈົນແລະຄົນຂັດສົນ,ໃຫ້ອາຫານແກ່ຄົນ
ທີ່ຫິວໂຫຍ,ແລະທົນຕໍ່ຂ ຄວາມທຸກນາໆ
ປະການຄ ເພື່ອເຫັນແກ່ພຣະຄຣິດຜູ້ຈະສະ
ເດັດມາຕາມວິນຍານແຫ່ງການທ�ນາຍ;
4 14 ໂດຍການຄອຍຫາມື້ນັ້ນ,ໂດຍກ ການ
ຮັກສາການປົດບາບຂອງພວກເຂົາໄວ້,
ໂດຍເຕັມໄປດ້ວຍຂ ຄວາມຊື່ນຊົມອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ເພາະການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຄົນຕາຍ
ຕາມພຣະປະສົງແລະອ�ນາດແລະການ
ປົດປ່ອຍຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຈາກສາຍຮັດ
ແຫ່ງຄວາມຕາຍ.
4 15 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືແອວມາ,ໂດຍທີ່ໄດ້ເຫັນຄວາມທຸກຂອງ
ຜູ້ຕິດຕາມທີ່ຖ່ອມຕົວຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະ
ການຂົ່ມເຫັງຊຶ່ງກອງຂຶ້ນກັບຄົນເຫລົ່າ
ນັ້ນໂດຍຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນທີ່ເຫລືອຢູ່,ແລະ
ກ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທຸກຢ່າງຂອງພວກ
ເຂົາ,ຈຶ່ງເລີ່ມມີຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈທີ່ສຸດ;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະວນິຍານຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນຜິດຫວັງເລີຍ.

4 16 ແລະ  ເພິ່ ນ ໄ ດ້ ເ ລືອກເ ອົາ ຄົນທີ່
ສະຫລາດຜູ້ໜຶ່ງໃນບັນດາແອວເດີຂອງ
ສາດສະໜາຈັກ,ແລະໃຫ້ອ�ນາດແກ່
ເພິ່ນຕາມກ ສຽງຂອງຜູ້ຄົນ,ເພື່ອເພິ່ນຈະ
ໄດ້ມີອ�ນາດອອກຂ ກົດຕາມກົດໝາຍທີ່ມີ
ໄວ້,ແລະໃຊ້ບັງຄັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະ
ຄວາມຜິດຂອງຜູ້ຄົນ.
4 17ບັດນີ້ຊື່ຂອງຊາຍຄົນນັ້ນແມ່ນນີໄຟ
ຮາ,ແລະເພິ່ນໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນກ ຫົວ
ໜ້າຜູ້ຕັດສິນ;ແລະເພິ່ນໄດ້ນັ່ງຢູ່ເທິງບັນ
ລັງຕັດສິນເພື່ອຕັດສິນແລະເພື່ອປົກຄອງ
ຜູ້ຄົນ.
4 18ບັດນີ້ແອວມາບໍ່ໄດ້ມອບຕ�ແໜ່ງ
ມະຫາປະໂລຫິດເພື່ອດູແລສາດສະໜາຈັກ
ໃຫ້ແກ່ເພິ່ນ,ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ຮັກສາຕ�ແໜ່ງ
ມະຫາປະໂລຫິດໄວ້ໃຫ້ຕົນເອງ;ເພິ່ນພຽງ
ແຕ່ມອບບັນລັງຕັດສິນໃຫ້ແກ່ນີໄຟຮາເທົ່າ
ນັ້ນ.
4 19 ແລະ ເພິ່ນເຮັດສິ່ງນີ້ເພື່ອວ່າ ກ ຕົນ
ເອງຈະໄດ້ອອກໄປໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນຫລືໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ເພື່ອ
ເພິ່ນຈະໄດ້ສັ່ງສອນຂ ພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າແກ່ພວກເຂົາເພື່ອຄ ກະຕຸ້ນພວກເຂົາ
ໃຫ້ງ ສ�ນຶກເຖິງໜ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ໂດຍພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ເພິ່ນຈະໄດ້
ດຶງເອົາຄວາມທະນົງຕົວແລະກົນອຸບາຍ
ທັງໝົດແລະການຂັດແຍ້ງທັງໝົດຊຶ່ງມີ
ຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນລົງມາ,ໂດຍບໍ່
ເຫັນທາງອື່ນແລ້ວທີ່ເພິ່ນຈະກູ້ພວກເຂົາ

 12ກອຊຢ3:14;
ຢຄ2:17.

 ຂມຊຢ4:26.
 13ກຄມພໃຫ້ທານ,

ການໃຫ້ທານ.
 ຂຄມພຍາກລ�ບາກ,

ຄວາມຍາກລ�ບາກ.
 ຄ2ກຣທ12:10.

 14ກມຊຢ4:12;
ແອວ5:26–35.
ຄມພຮັບຮອງ,
ການຮັບຮອງ.

 ຂຄມພຊື່ນຊົມ,
ຄວາມຊື່ນຊົມ.

 15ກຄພ38:27;49:20.
 16ກແອວ2:3–7.

 ຂແອວ1:1,14,18.
 17ກແອວ50:37.
 19ກແອວ7:1.
 ຂແອວ31:5;

ຄພ11:21–22.
 ຄອນ1:23.
 ງ ມຊຢ1:17;

ຮລມ12:3.
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ກັບຄືນນອກຈາກເພິ່ນຈະພະຍາຍາມຢ່າງ
ເຕັມທີ່ດ້ວຍຈ ປະຈັກພະຍານອັນບໍລິສຸດ
ເພື່ອຕ�ນິພວກເຂົາ.
4 20 ແລະດັ່ງນີ້ໃນຕົ້ນປີທີເກົ້າແຫ່ງການ
ປົກຄອງຂອງຜູ້ ຕັດສິນດູແລຜູ້ ຄົນຂອງ
ນີໄຟ,ແອວມາຈຶ່ງໄດ້ມອບບັນລັງຕັດສິນ
ໃຫ້ກ ນີໄຟຮາ,ແລະເພິ່ນຈະປະຕິບັດຕົນ
ສະເພາະແຕ່ໃນຂ ຖານະປະໂລຫິດສູງເທົ່າ
ນັ້ນແຫ່ງລະບຽບອັນສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າ,
ໃນການເປັນພະຍານເຖິງພຣະຄ�ຕາມ
ພຣະວິນຍານແຫ່ງການເປີດເຜີຍແລະ
ການທ�ນາຍ.

ຄ� ເວົ້າຂອງແອວມາຜູ້ເປັນມະຫາປະໂລ
ຫິດຕາມລະບຽບອັນສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ປະກາດຕໍ່ຜູ້ ຄົນຢູ່ ໃນເມືອງແລະໝູ່
ບ້ານຕ່າງໆທົ່ວແຜ່ນດິນ.

ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍບົດທີ5.

ບົດທີ5

ກ່ອນຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດ,ມະນຸດຕ້ອງ
ກັບໃຈແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດ,ເກີດ
ໃໝ່,ຊ�ລະອາພອນໃຫ້ສະອາດໂດຍໂລ
ຫິດຂອງພຣະຄຣິດ,ເປນັຄົນຖ່ອມຕົວ
ແລະຖອດຄວາມທະນົງຕົວແລະຄວາມ
ອິດສາບັງບຽດອອກຈາກຕົນ,ແລະກະ
ທ�ໃນສິ່ງທີ່ຊອບທ�—ຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີຮ້ອງຫາຜູ້
ຄົນຂອງພຣະອົງ—ຜູ້ທີ່ເຮັດຄວາມຊົ່ວເປັນ
ລູກຫລານຂອງມານ—ແອວມາໃຫ້ປະຈັກ

ພະຍານເຖິງຄວາມຈິງຂອງຄ�ສອນຂອງ
ເພິ່ນແລະສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນກັບໃຈ—ຊື່ຂອງຜູ້ທີ່
ຊອບທ�ຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນທະບຽນແຫ່ງ
ຊີວິດ.ປະມານ83ປີກ່ອນຄ.ສ.

5 1ບັ ດ ນີ້ ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ແອວມາເລີ່ມ ກ ປະກາດພຣະຄ�ຂອງ
ຂ ພຣະເຈົ້າແກ່ ຜູ້ ຄົນ,ທ�ອິດຢູ່ໃນແຜ່ນ
ດິນເຊຣາເຮັມລາ,ແລະຫລັງຈາກນັ້ນໄປ
ຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນ.
5 2ແລະນີ້ຄືຄ�ຊຶ່ງແອວມາໄດ້ເວົ້າກັບຜູ້
ຄົນໃນສາດສະໜາຈັກຊຶ່ງສະຖາປະນາ
ຂຶ້ນຢູ່ໃນເມືອງເຊຣາເຮັມລາ,ຕາມບັນທຶກ
ຂອງເພິ່ນເອງ,ມີຄວາມວ່າ:
5 3ຂ້າພະເຈົ້າແອວມາໄດ້ຮັບກ ແຕ່ງຕັ້ງ
ໂດຍແອວມາບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ເປັນ
ຂ ມະຫາປະໂລຫິດດູແລສາດສະໜາຈັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ໂດຍທີ່ເພິ່ນມີອ�ນາດແລະ
ຄ ສິດອ�ນາດຈາກພຣະເຈົ້າຊຶ່ງໃຫ້ເຮັດວຽກ
ງານເຫລົ່ານີ້ , ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານວ່າເພິ່ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນສະຖາ
ປະນາສາດສະໜາຈັກໃນງ ແຜ່ນດິນຊຶ່ງ
ຢູ່ໃນຊາຍແດນນີໄຟ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແຜ່ນ
ດິນທີ່ມີຊື່ວ່າແຜ່ນດິນມໍມອນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ພີ່ນ້ອງຂອງ
ເພິ່ນໃນນ�ມໍມອນ.
5 4ແລ ະ  ຈົ່ງເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ
ພວກທ່ານວ່າເຂົາເຈົ້າຖືກກ ປົດປ່ອຍໃຫ້
ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງຜູ້ຄົນຂອງກະສັດໂນອາ
ໂດຍພຣະເມດຕາແລະອ�ນາດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.

 19ຈຄມພປະຈັກພະຍານ.
 20ກແອວ8:12.
 ຂມຊຢ29:42;

ແອວ5:3,44,49.
5 1ກແອວ4:19.

 ຂແອວ5:61.
 3ກຄມພແຕ່ງຕັ້ງ,

ການແຕ່ງຕັ້ງ.
 ຂແອວ4:4,18,20.
 ຄມຊຢ18:13;

3ນຟ11:25.
 ງ ມຊຢ18:4;

3ນຟ5:12.
 4ກມຊຢ23:1–3.
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5 5ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຫລັງຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າ
ຖືກນ�ໄປສູ່ກ ຄວາມເປັນທາດໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານດ້ວຍມືຂອງຊາວເລມັນ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານ
ວ່າ,  ເຂົາ ເຈົ້າຢູ່ໃນຄວາມເປັນ ຊະເລີຍ,
ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດ້ປົດປ່ອຍເຂົາ
ເຈົ້າອອກຈາກຂ ຄວາມເປັນທາດອີກໂດຍ
ອ�ນາດຂອງພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງ,ແລະ
ພວກເຮົາຈຶ່ງຖືກນ�ມາຫາແຜ່ນດິນນີ້,ແລະ
ໃນບ່ອນນີ້ຊຶ່ງພວກເຮົາເລີ່ມສະຖະປະນາ
ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຂຶ້ນທົ່ວແຜ່ນ
ດິນນ�ອີກ.
5 6ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບ ພວກທ່ ານພີ່ນ້ອງຂອງ ຂ້າ ພະເຈົ້າ,
ພວກທ່ານທີ່ເປັນຂອງສາດສະໜາຈັກນີ້
ພວກທ່ານໄດ້ເກັບຄວາມເປັນຊະເລີຍຂອງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກທ່ານໄວ້ພຽງພໍຫລື
ບໍ່ໃນຄວາມຊົງຈ�?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະໄດ້
ເກັບພຣະເມດຕາແລະຄວາມອົດກັ້ນຂອງ
ພຣະອົງທີ່ມີຕໍ່ເຂົາເຈົ້າໄວ້ພຽງພໍຫລືບໍ່ໃນ
ຄວາມຊົງຈ�?ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ພວກ
ທ່ານໄດ້ເກັບກ�ໄວ້ພຽງພໍຫລືບໍ່ໃນຄວາມ
ຊົງຈ�ວ່າພຣະອົງໄດ້ປົດປ່ອຍຈິດວິນຍານ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ພົ້ນຈາກນະລົກແລ້ວ?
5 7ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ປ່ຽນໃຈຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ປຸກໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້າຕື່ນຈາກການນອນຫລັບສະໜິດ,ແລະ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕື່ນຂຶ້ນມາຫາພຣະເຈົ້າ.ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນທ່າມກາງຄວາມມືດ;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຈິດວິນຍານຂອງເຂົາ
ເຈົ້າຍັງສະຫວ່າງສະໄຫວດ້ວຍຄວາມສະ
ຫວ່າງຂອງພຣະຄ�ອັນເປັນນິດ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກລ້ອມໄວ້ດ້ວຍກ ສາຍ

ຮັດແຫ່ງຄວາມຕາຍແລະຂ ສາຍໂສ້ແຫ່ງ
ນະລົກ,ແລະຄວາມພິນາດອັນເປັນນິດໄດ້
ຄອຍຖ້າເຂົາເຈົ້າຢູ່.
5 8ແລະບັດ ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມພວກ
ທ່ານພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ຖືກທ�ລາຍບໍ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານວ່າ,ບໍ່ເລີຍ,ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້
ຖືກທ�ລາຍ.
5 9ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມອີກວ່າສາຍ
ຮັດແຫ່ງ ຄວາມຕາຍຂາດອອກແລ້ວບໍ ,
ແລະສາຍໂສ້ແຫ່ງນະລົກຊຶ່ງລ້ອມເຂົາ
ເຈົ້າໄວ້ນັ້ນຫລຸດອອກແລ້ວບໍ?ຂ້າພະເຈົ້າ
ກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນ
ໄດ້ ຫລຸດອອກແລ້ວ,ແລະຈິດວິນຍານ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂະຫຍາຍຂຶ້ນ,ແລະເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ຮ້ອງສັນລະເສີນຄວາມຮັກທີ່ໄຖ່.
ແລະຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ
ເຂົາເຈົ້າລອດແລ້ວ.
5 10 ແລະ ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມພວກ
ທ່ານວ່າເຂົາເຈົ້າກ ລອດດ້ວຍເງື່ອນໄຂອັນ
ໃດ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຂົາເຈົ້າມີເຫດຜົນອັນ
ໃດທີ່ຈະຫວັງໃນຄວາມລອດ?ແມ່ນຫຍັງ
ທີ່ເປັນເຫດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫລຸດພົ້ນຈາກສາຍ
ຮັດແຫ່ງຄວາມຕາຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ຈາກສາຍໂສ້ແຫ່ງນະລົກນັ້ນ?
5 11 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າບອກພວກທ່ານ
ວ່າ—ແອວມາບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້
ເຊື່ອໃນຄ�ຊຶ່ງປະກາດໂດຍປາກຂອງ
ກ ອະບີນາໄດບໍ?ແລະເພິ່ນບໍ່ແມ່ນສາດ
ສະດາຜູ້ບໍລິສຸດບໍ?ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເວົ້າພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າບໍ,ແລະແອວມາບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຊື່ອຖ້ອຍຄ�ເຫລົ່ານັ້ນບໍ?
5 12 ແລະຕາມສັດທາຂອງເພິ່ນ,ຈຶ່ງມີ

 5ກມຊຢ23:37–39;24:8–15.
 ຂມຊຢ24:17.
 7ກມຊຢ15:8.

 ຂແອວ12:11;
ຄພ138:23.

 10ກຄມພແຜນແຫ່ງການ

ໄຖ່;ລອດ,ຄວາມລອດ.
 11ກມຊຢ17:1–4.
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ກ ການປ່ຽນແປງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນໃນ
ໃຈຂອງເພິ່ນ.ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ
ພວກທ່ານວ່າທັງໝົດນີ້ເປັນຄວາມຈິງ.
5 13 ແລະຈົ່ງ ເບິ່ ງ , ເພິ່ນ ໄດ້ກ ສັ່ງສອນ
ພຣະຄ�ໃຫ້ແກ່ບັນພະບຸ ລຸດຂອງພວກ
ທ່ານ,ແລະການປ່ຽນແປງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ກໍ
ເກີດຂຶ້ນໃນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າຄືກັນ,ແລະ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖ່ອມຕົວແລະຂ ໄວ້ວາງໃຈໃນ
ຄ ພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ແລະຊົງພຣະຊົນຢູ່.
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຂົາເຈົ້າຊື່ສັດຈົນເຖິງງ ວັນ
ຕາຍ;ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງລອດ.
5 14 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມ
ພວກທ່ານພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນສາດ
ສະໜາຈັກວ່າພວກທ່ານໄດ້ກ ເກີດຈາກ
ພຣະເຈົ້າທາງວິນຍານແລ້ວບໍ?ພວກທ່ານ
ໄດ້ຮັບເງົາຂອງພຣະອົງໄວ້ໃນໃບໜ້າຂອງ
ພວກທ່ານແລ້ວບໍ?ພວກທ່ານເຄີຍປະສົບ
ຂ ການປ່ຽນແປງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ໃນໃຈຂອງ
ພວກທ່ານແລ້ວບໍ?
5 15ພ ວ ກທ່ານໃຊ້ສັດທາໃນການໄຖ່
ຂອງພຣະອົງຜູ້ກ ສ້າງພວກທ່ານບໍ?ພວກ
ທ່ານໄດ້ຄອຍຖ້າດ້ວຍຕາແຫ່ງສັດທາບໍ່
ແລະຫລຽວເບິ່ງຮ່າງກາຍທີ່ເປັນມະຕະນີ້
ຖືກຂ ຍົກຂຶ້ນໄປຫາຄວາມເປັນອະມະຕະ,
ແລະຄວາມເນົ່າເປື່ອຍນີ້ຖືກຍົກຂຶ້ນໄປຫາ
ຄວາມບໍ່ເນົ່າເປື່ອຍເພື່ອຢືນຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອຮັບຄ ການພິພາກສາ
ຕາມການກະທ�ຊຶ່ງເຮັດໄວ້ເມື່ອຢູ່ໃນຮ່າງ

ກາຍທີ່ເປັນມະຕະນີ້?
5 16ຂ້ າພະ ເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,
ພວກທ່ານຄິດເອງໄດ້ບໍວ່າພວກທ່ານໄດ້
ຍິນສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວກັບ
ພວກທ່ານໃນມື້ນັ້ນວ່າ:ຈົ່ງມາຫາເຮົາເຖີດ
ເຈົ້າກ ເປັນສຸກແລ້ວ,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ວຽກ
ງານຂອງເຈົ້າເປັນວຽກງານທີ່ຊອບທ�ໃນ
ຜືນແຜ່ນດິນໂລກ?
5 17ຫລືພວກທ່ານຄິດເອງໄດ້ບໍວ່າພວກ
ທ່ານຈະເວົ້າຕົວະຕໍ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃນມື້ນັ້ນ,
ແລະກ ທູນວ່າ—ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ວຽກ
ງານຂອງຂ້ານ້ອຍເປັນວຽກງານທີ່ຊອບ
ທ�ໃນຜືນແຜ່ນດິນໂລກ—ແລະວ່າພຣະ
ອົງຈະຊ່ວຍພວກທ່ານໃຫ້ລອດ?
5 18ຫລື  ອີກ ປະ ການໜຶ່ງ,ພວກທ່ານ
ເຫັນຕົວເອງໄດ້ບໍວ່າພວກທ່ານຖືກນ�
ມາຢູ່ໜ້າສານຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງຈິດວິນ
ຍານຂອງພວກທ່ານເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ຮູ້ສຶກຜິດແລະຄວາມສ�ນຶກຜິດ,ໂດຍມີ
ຄວາມຊົງຈ�ເຖິງຄວາມຜິດທັງໝົດຂອງ
ພວກທ່ານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ກ ຄວາມຊົງຈ�
ເປັນຢ່າງດີເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທັງໝົດ
ຂອງພວກທ່ານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄວາມຊົງ
ຈ�ທີ່ພວກທ່ານໄດ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ?
5 19ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ
ພວກທ່ານຈະເງີຍໜ້າເບິ່ງພຣະເຈົ້າໃນ
ມື້ນັ້ນດ້ວຍໃຈອັນບໍລິສຸດແລະດ້ວຍມືທີ່

 12ກຄມພປ່ຽນໃຈ,ການ
ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ.

 13ກມຊຢ18:7.
 ຂຄມພໄວ້ວາງໃຈ,

ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.
 ຄມມ9:28;

ຄພ20:19.
 ງ ຄມພອົດທົນ,

ຄວາມອົດທົນ.
 14ກມຊຢ27:24–27;

ແອວ22:15.
ຄມພເກີດໃໝ່,ເກີດ
ຈາກພຣະເຈົ້າ.

 ຂຣມ8:11–17;
ມຊຢ5:2;
ມຊ6:65.
ຄມພປ່ຽນໃຈ,ການ
ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ.

 15ກຄມພສ້າງ,ການສ້າງ.
 ຂຄມພການຟື້ນຄືນພຣະ

ຊົນ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດ.
 ຄຄມພພິພາກສາ,ການ

ພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.
 16ກມທ25:31–46.
 17ກ3ນຟ14:21–23.
 18ກອຊກ20:43;

2ນຟ9:14;
ມຊຢ3:25;
ແອວ11:43.
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ສະອາດໄດ້ບໍ?ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າພວກທ່ານຈະເງີຍຂຶ້ນດ້ວຍໃບໜ້າ
ທີ່ມີກ ເງົາຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງຈາລຶກໄວ້ໃນໃບ
ໜ້າຂອງພວກທ່ານໄດ້ບໍ?
5 20ຂ້ າພະ ເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ
ພວກທ່ານຄິດເຖິງຄວາມລອດໄດ້ບໍເມື່ອ
ພວກທ່ານກ ຍອມຕົນຂຶ້ນຢູ່ກັບມານ?
5 21ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ
ພວກທ່ານຈະຮູ້ໃນມື້ນັ້ນວ່າພວກທ່ານຈະ
ກ ລອດບໍ່ໄດ້ເພາະວ່າບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດທີ່
ຈະລອດໄດ້ຖ້າບໍ່ຊ�ລະຂ ອາພອນຂອງ
ເຂົາໃຫ້ຂາວສະອາດເສຍກ່ອນ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ອາພອນຂອງເຂົາຄ ບໍ
ລິສຸດຈົນມັນສະອາດຈາກຮອຍເປື້ອນທັງ
ໝົດໂດຍໂລຫິດຂອງພຣະອົງ,ຜູ້ທີ່ບັນພະ
ບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າເຖິງ,ຜູ້ທີ່ຈະມາ
ໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງຈາກບາບຂອງພວກ
ເຂົາ.
5 22 ແລະ ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມພວກ
ທ່ານ ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເ ຈົ້າ ວ່ າ ພວກ
ທ່ານຈະຮູ້ສຶກແນວໃດຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ໄດ້ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າບ່ອນພິພາກສາຂອງພຣະ
ເຈົ້າແລະອາພອນຂອງພວກທ່ານເປື້ອນ
ກ ເລືອດແລະເຕັມໄປດ້ວຍຂ ຄວາມສົກກະ
ປົກຕ່າງໆນາໆ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະ
ເປັນຫລັກຖານຟ້ອງຫຍັງແດ່ຕໍ່ຕ້ານພວກ
ທ່ານ?
5 23 ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນຈະບໍ່ກ ເປັນຫລັກຖານບໍ
ວ່າພວກທ່ານເປັນຄາດຕະກອນ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະວ່າພວກທ່ານມີຄວາມຜິດກ່ຽວ

ກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຕ່າງໆນ�ອີກບໍ?
5 24 ຈົ່ ງເບິ່ ງ ,ພີ່ ນ້ ອ ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ພວກທ່ານຄິດບໍວ່າຄົນເຊັ່ນນັ້ນຈະມີບ່ອນ
ນັ່ງຢູ່ໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຮ່ວມກັບ
ກ ອັບຣາຮາມ,ຮ່ວມກັບອີຊາກ,ແລະຮ່ວມ
ກັບຢາໂຄບ,ແລະຮ່ວມກັບສາດສະດາ
ຜູ້ບໍລິສຸດທັງຫລາຍ,ຊຶ່ງອາພອນຂອງຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນສະອາດແລະບໍ່ມີມົນທິນ,ບໍລິ
ສຸດແລະຂາວສະອາດ?
5 25ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,ບໍ່
ເລີຍ;ເວັ້ນເສຍແຕ່ພວກທ່ານຈະເຮັດໃຫ້
ພຣະຜູ້ສ້າງຂອງພວກເຮົາເປັນຜູ້ເວົ້າຕົວະ
ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ,ຫລືຄິດວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້
ເວົ້າຕົວະນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ,ພວກທ່ານຈະບໍ່
ຄິດວ່າຄົນເຊັ່ນນັ້ນຈະມີບ່ອນອາໄສໃນອາ
ນາຈັກສະຫວັນໄດ້;ແຕ່ພວກເຂົາຈະຖືກ
ຂັບໄລ່ອອກໄປເພາະວ່າພວກເຂົາເປັນ
ກ ລູກຫລານຂອງອານາຈັກຂອງມານ.
5 26 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າວ່າ
ຖ້າຫາກພວກທ່ານເຄີຍປະສົບກັບກ ການ
ປ່ຽນແປງໃນໃຈແລະຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ຮູ້ສຶກຢາກຮ້ອງຂ ເພງສັນລະເສີນຄວາມຮັກ
ທີ່ໄຖ່,ຂ້າພະເຈົ້າຈະຖາມວ່າພວກທ່ານ
ຄ ສາມາດຮູ້ສຶກເຊັ່ນນັ້ນບໍ່ໃນຂະນະນີ້?
5 27ພວກທ່ານໄດ້ເດີນໄປໂດຍການຮັກ
ສາຕົນເອງກ ບໍ່ໃຫ້ມີຂໍ້ຕ�ນິຕໍ່ພຣະພັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າບໍ?ຖ້າຫາກພວກທ່ານຖືກເອີ້ນ
ໃຫ້ຕາຍໃນເວລານີ້,ພວກທ່ານຈະກ່າວ
ໄດ້ບໍພາຍໃນຕົວຂອງພວກທ່ານວ່າພວກ

 19ກ1ຢຮ3:1–3.
 20ກມຊຢ2:32.
 21ກຄມພລອດ,ຄວາມລອດ.
 ຂ1ນຟ12:10;

ແອວ13:11–13;
3ນຟ27:19–20.

 ຄຄມພບໍລິສຸດ,ຜູ້ບໍລິ

ສຸດ,ຄວາມບໍລິສຸດ.
 22ກອຊຢ59:3.
 ຂຄມພສົກກະປົກ,

ຄວາມສົກກະປົກ.
 23ກອຊຢ59:12.
 24ກລກ13:28.
 25ກ2ນຟ9:9.

 26ກຄມພປ່ຽນໃຈ,ການ
ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ.

 ຂແອວ26:13.
 ຄມຊຢ4:12;

ຄພ20:31–34.
 27ກຄມພຮັບຮອງ,

ການຮັບຮອງ.
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ທ່ານ ຂ ຖ່ອມຕົວພຽງພໍແລ້ວ?ວ່າອາພອນ
ຂອງພວກທ່ານນັ້ນສະ ອາດ ແລ ະ ຂາວ
ແລ້ວດ້ວຍໂລຫິດຂອງພຣະຄຣິດຜູ້ຈະສະ
ເດັດມາຄ ໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງຈາກບາບ
ຂອງພວກເຂົາ?
5 28 ຈົ່ງເບິ່ງ, ພວກທ່ານຖອດ ກ ຄວາມ
ທະນົງຕົວອອກແລ້ວບໍ?ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານວ່າຖ້າຫາກພວກທ່ານຍັງບໍ່
ໄດ້ຖອດມັນອອກ,ພວກທ່ານກໍຍັງບໍ່ພ້ອມ
ທີ່ຈະພົບກັບພຣະເຈົ້າເທື່ອ.ຈົ່ງເບິ່ງພວກ
ທ່ານຕ້ອງຕຽມຢ່າງໄວເພາະອານາຈັກ
ສະຫວັນຈະມາເຖິງໃນບໍ່ຊ້ານີ້ແລະຄົນ
ເຊັ່ນນັ້ນຈະບໍ່ມີຊີວິດນິລັນດອນ.
5 29 ຈົ່ງເບິ່ງ , ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວວ່າ,ມີໃຜ
ແດ່ໃນບັນດາພວກທ່ານທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖອດ
ກ ຄວາມອິດສາອອກເທື່ອ?ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານວ່າຄົນເຊັ່ນນັ້ນຍັງບໍ່ຕຽມ
ພ້ອມເທື່ອ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ເຂົາຕຽມ
ຕົວຢ່າງໄວເພາະຊົ່ວໂມງໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ,
ແລະເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າເມື່ອໃດເວລານັ້ນຈະມາ
ເຖິງ;ເພາະຄົນເຊັ່ນນັ້ນຈະບໍ່ຖືກພົບວ່າ
ປາດສະຈາກຄວາມຜິດ.
5 30 ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານວ່າ,ມີໃຜແດ່ໃນບັນດາພວກ
ທ່ານທີ່ກະທ�ໃຫ້ພີ່ນ້ອງຂອງຕົນເປັນທີ່
ກ ເຍາະເຍີ້ຍ,ຫລືທຸ້ມເທການຂົ່ມເຫັງລົງ
ໃສ່ເຂົາ?
5 31ວິບັດແກ່ຄົນເຊັ່ນນັ້ນ,ເພາະເຂົາຍັງບໍ່
ຕຽມພ້ອມເທື່ອ,ແລະເວລາໃກ້ເຂົ້າມາເຖິງ

ແລ້ວທີ່ພວກເຂົາຈະຕ້ອງກັບໃຈຖ້າບໍ່ດັ່ງ
ນັ້ນພວກເຂົາຈະລອດບໍ່ໄດ້!
5 32 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນວິບັດແກ່ທຸກ
ຄົນກ ຜູ້ທີ່ເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ;ຈົ່ງກັບໃຈ,
ຈົ່ງກັບໃຈເຖີດ,ເພາະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ຮັບສັ່ງເລື່ອງນີ້!
5 33 ຈົ່ງ ເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ສົ່ງຄ�ເຊີນມາ
ຫາມະນຸດກ ທັງປວງ,ເພາະຂ ພຣະພາຫາ
ແຫ່ງຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງໄດ້ເດ່
ອອກມາຫາພວກເຂົາ,ແລະພຣະອົງໄດ້
ກ່າວວ່າ:ຈົ່ງກັບໃຈເຖີດ,ແລະເຮົາຈະຮັບ
ເຈົ້າໄວ້.
5 34 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ:ຈົ່ງ
ກ ມາຫາເຮົາແລະເຈົ້າຈະຮັບຂ ໝາກໄມ້
ຈາກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຈົ້າ
ຈະກິນຄ ເຂົ້າແລະດື່ມນ�ແຫ່ງຊີວິດຢ່າງ
ມີງ ອິດສະລະ;
5 35 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງມາຫາເຮົາແລະຈົ່ງ
ນ�ເອົາວຽກງານແຫ່ງຄວາມຊອບທ�ມາ,
ແລະເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກໂຄ່ນລົງແລະໂຍນເຂົ້າ
ກອງໄຟ—
5 36 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ເວລາໃກ້ເຂົ້າມາເຖິງ
ແລ້ວຖ້າຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່ກ ນ�ເອົາຜົນດີ
ອອກມາ,ຫລືຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່ທ�ງານແຫ່ງ
ຄວາມຊອບທ�,ຜູ້ນັ້ນຍ່ອມມີເຫດຜົນທີ່ຈະ
ຮ້ອງໄຫ້ແລະເປັນທຸກ.
5 37 ໂອ້ທ່ານຜູ້ສ້າງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍເອີຍ;
ທ່ານທັງຫລາຍທີ່ອວດອົ່ງກັບກ ສິ່ງທີ່ບໍ່ມີ
ປະໂຫຍດຂອງໂລກ,ທ່ານທັງຫລາຍທີ່

 27ຂຄມພຖ່ອມຕົນ,
ຄວາມຖ່ອມຕົນ.

 ຄຄມພໄຖ່,ການໄຖ່,
ຖືກໄຖ່.

 28ກຄມພຈອງຫອງ,
ຄວາມຈອງຫອງ.

 29ກຄມພອິດສາ.
 30ກຄມພເວົ້າຈາບໍ່ດີ.
 32ກພສສ5:5.

 33ກແອວ19:36;
3ນຟ18:25.

 ຂຢຄ6:5;
3ນຟ9:14.

 34ກ2ນຟ26:24–28;
3ນຟ9:13–14.

 ຂ1ນຟ8:11;15:36.
 ຄຄມພອາຫານທິບ

ແຫ່ງຊີວິດ.

 ງ 2ນຟ9:50–51;
ແອວ42:27.

 36ກມທ3:10;7:15–20;
3ນຟ14:19;
ຄພ97:7.

 37ກຄມພອວດອົ່ງ,
ຄວາມອວດອົ່ງ.
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ບອກວ່າຕົວເອງຮູ້ທາງແຫ່ງຄວາມຊອບ
ທ�,ປານນັ້ນ ຍັງ  ຂ ຫລົງທາງໄປ ເໝືອນ
ຄ ໂຕແກະທີ່ບໍ່ມີຜູ້ລ້ຽງ,ທັງທີ່ຜູ້ລ້ຽງໄດ້ງ ເອີ້ນ
ຫາພວກທ່ານແລະຍັງເອີ້ນຫາພວກທ່ານ
ຢູ່, ແຕ່ພວກທ່ານບໍ່ຍອມຈ ເຊື່ອຟັງສຸລະ
ສຽງຂອງພຣະອົງເລີຍ!
5 38 ຈົ່ ງ ເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານ ວ່າ ກ ຜູ້ ລ້ ຽງທີ່ດີຄົນນັ້ນໄດ້ເອີ້ນຫາ
ພວກທ່ານຢູ່;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງເອງ ທີ່ພຣະອົ ງ ເອີ້ນ
ຫາພວກທ່ານ,ຊຶ່ງຄືພຣະນາມຂອງພຣະ
ຄຣິດ;ແລະຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ຂ ເຊື່ອ
ຟັງສຸລະສຽງຂອງຄ ຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີຕາມງ ຊື່ທີ່ໃຊ້
ເອີ້ນພວກທ່ານນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກທ່ານກໍບໍ່
ແມ່ນແກະຂອງຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີຄົນນັ້ນ.
5 39 ແລະ ບັດ ນີ້ ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່
ແມ່ນແກະຂອງຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີຄົນນັ້ນ,ພວກ
ທ່ານເປັນແກະຂອງກ ຝູງໃດ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າ
ພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າຂ ມານຄືຜູ້
ລ້ຽງຂອງພວກທ່ານ,ແລະພວກທ່ານເປັນ
ແກະຂອງມັນ;ແລະບັດນີ້,ໃຜຈະປະຕິ
ເສດເລື່ອງນີ້ໄດ້?ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານວ່າຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ປະຕິເສດ
ເລື່ອງນີ້ຍ່ອມເປັນຄ ຄົນເວົ້າຕົວະແລະ
ເປັນງ ລູກຂອງມານ.
5 40 ເພາະຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານ
ວ່າອັນໃດກໍຕາມທີ່ກ ດີແມ່ນມາຈາກພຣະ

ເຈົ້າ,ແລະອັນໃດກໍຕາມທີ່ຊົ່ວແມ່ນມາ
ຈາກມານ.
5 41ສະນັ້ນ, ຖ້າຫາກຄົນໜຶ່ງນ�ເອົາ
ກ ວຽກງານດີອອກມາເຂົາຍ່ອມເຊື່ອຟັງສຽງ
ຂອງຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີຄົນນັ້ນແລະເຂົາຍ່ອມຕິດ
ຕາມຄົນນັ້ນ;ແຕ່ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ນ�ເອົາວຽກ
ງານຊົ່ວອອກມາ,ຜູ້ນັ້ນກໍກາຍເປັນຂ ລູກ
ຂອງມານເພາະເຊື່ອຟັງສຽງຂອງມັນແລະ
ຕິດຕາມມັນໄປ.
5 42 ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເຮັດແບບນີ້ຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບກ ຄ່າຈ້າງຂອງຕົນ;ສະນັ້ນ,ສ�ລັບ
ຂ ຄ່າຈ້າງຂອງເຂົາ,ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄ ຄວາມ
ຕາຍໃນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມຊອບທ�,
ໂດຍທີ່ຕາຍຈາກວຽກງານດີທັງໝົດ.
5 43 ແລະບັດນີ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານຟັງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າດ້ວຍພະລັງ
ຂອງຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ຈົ່ງເບິ່ງ,
ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານຢ່າງແຈ່ມ
ແຈ້ງເພື່ອພວກທ່ານຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈຜິດ,ຫລື
ໄດ້ເວົ້າຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ.
5 44 ເພາະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້ມາ
ເວົ້າຕາມນີ້,ຕາມກ ລະບຽບອັນສັກສິດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພຣະຄຣິດພຣະເຢຊູ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກບັນຊາໃຫ້
ມາຢືນຢັນແລະໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ແກ່ຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້ເຖິງເລື່ອງທີ່ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ

 37ຂ2ນຟ12:5;28:14;
ມຊຢ14:6.

 ຄມທ9:36.
 ງ ສພສ1:24–27;

ອຊຢ65:12.
 ຈຢມຢ26:4–5;

ແອວ10:6.
 38ກຄມພຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ.
 ຂລລວ26:14–20;

ຄພ101:7.
 ຄ3ນຟ15:24;18:31.

 ງ ມຊຢ5:8;
ແອວ34:38.

 39ກມທ6:24;
ລກ16:13.

 ຂມຊຢ5:10.
ຄມພມານ.

 ຄ1ຢຮ2:22.
 ງ 2ນຟ9:9.
 40ກອມນ1:25;

ອທ4:12;
ມຣນ7:12,15–17.

 41ກ3ນຟ14:16–20.
ຄມພວຽກງານ.

 ຂມຊຢ16:3–5;
ແອວ11:23.

 42ກແອວ3:26–27;
ຄພ29:45.

 ຂຣມ6:23.
 ຄຮລມ14:16–18.

ຄມພຄວາມຕາຍ
ທາງວິນຍານ.

 44ກແອວ13:6.
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ໄດ້ກ່າວໄວ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ຈະມາເຖິງ.
5 45 ແລະນີ້ຍັງບໍ່ໝົດ.ພວກທ່ານບໍ່ຄິດບໍ
ວາ່ຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍກ ຮູ້ຈກັເຖິງເລື່ອງເຫລົ່າ
ນີ້ໂດຍຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂາ້
ພະເຈົ້າຂໍເປັນພະຍານຕໍ່ພວກທ່ານວ່າຂ້າ
ພະເຈົ້າຮູ້ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າມາ
ແລ້ວວ່າເປັນຄວາມຈິງ.ແລະພວກທ່ານ
ຄິດວ່າຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ ເຖິງຄວາມແນ່ນອນ
ຂອງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ແນວໃດ?
5 46 ຈົ່ງ ເບິ່ງ , ຂ້າ ພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າເລື່ອງນີ້ເປັນທີ່ກ ຮູ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ໂດຍພຣະວິນຍານສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂ ຖືສິນອົດເຂົ້າ
ແລະອະທິຖານມາຫລາຍມື້ເພື່ອຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະໄດ້ຮູ້ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ດ້ວຍຕົວເອງ.
ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ
ວ່າເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເປັນຄວາມຈິງເພາະອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະແດງມັນໃຫ້ປະຈັກ
ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າໂດຍພຣະວິນຍານສັກສິດ
ຂອງພຣະອົງ;ແລະນີ້ຄືວິນຍານແຫ່ງ
ຄ ການເປີດເຜີຍຊຶ່ງຢູ່ໃນຂ້າພະເຈົ້າ.
5 47 ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບ
ການເປີດເຜີຍດັ່ງນີ້ວ່າຄ�ຊຶ່ງບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຮົາເວົ້າໄວ້ນັ້ນເປັນຄວາມຈິງ
ແມ່ນແຕ່ຕາມວິນຍານແຫ່ງການທ�ນາຍ
ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນຂ້າພະເຈົ້າ,ຊຶ່ງເປັນໄປໂດຍການ
ສະແດງໃຫ້ປະຈັກຂອງພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະເຈົ້ານ�ອີກ.
5 48ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າຂ້າ
ພະເຈົ້າຮູ້ດ້ວຍຕົວເອງວ່າອັນໃດກໍຕາມທີ່

ຂ້າພະເຈົ້າຈະກ່າວກັບພວກທ່ານກ່ຽວກັບ
ສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງນັ້ນເປັນຄວາມຈິງ;ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດຈະສະເດັດມາ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນພຣະບຸດອົງດຽວທີ່ຖື
ກ�ເນີດຈາກພຣະບິດາ,ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະ
ຄຸນແລະພຣະເມດຕາແລະຄວາມຈິງ.
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງຈະສະເດັດມາເພື່ອ
ເອົາບາບຂອງໂລກໄປ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ບາບ
ຂອງທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອຢ່າງແນ່ວແນ່ໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງ.
5 49 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່ານີ້ຄືກ ຖານະຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຖືກ
ເອີ້ນມາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພື່ອສັ່ງສອນພີ່ນ້ອງ
ທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະທຸກຄົນ
ທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນເພື່ອສັ່ງສອນຄົນທັງປວງ,
ທັງແກ່ແລະໜຸ່ມ,ທັງຂ້າທາດແລະຜູ້ເປັນ
ອິດສະລະ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານຜູ້ມີອາຍຸສູງແລະຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ
ປານກາງ,ແລະຄົນລຸ້ນໃໝ່;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເພື່ອອ້ອນວອນຕໍ່ພວກເຂົາວ່າພວກເຂົາ
ຕ້ອງກັບໃຈແລະຂ ເກີດໃໝ່.
5 50 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະວິນຍານໄດ້ກ່າວ
ດັ່ງນີ້:ຈົ່ງກັບໃຈ,ເຈົ້າທັງຫລາຍທີ່ສຸດຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກ,ເພາະອານາຈັກສະຫວັນ
ໃກ້ຈະມາເຖິງໃນບໍ່ ຊ້ານີ້ ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຈະສະເດັດມາ
ກ ດ້ວຍລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງ,ດ້ວຍ
ລິດເດດ,ເດຊານຸພາບ,ອ�ນາດແລະ
ການຄອບຄອງຂອງພຣະອົງ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະ

 45ກຄມພປະຈັກພະຍານ.
 46ກ1ກຣທ2:9–16.
 ຂຄມພຖືສິນອົດເຂົ້າ,

ການຖືສິນອົດເຂົ້າ.
 ຄຄມພເປີດເຜີຍ,

ການເປີດເຜີຍ.
 49ກຄມພຖານະປະໂລຫິດ;

ເອີ້ນ,ການເອີ້ນ,ຖືກເອີ້ນ
ຈາກພຣະເຈົ້າ,ຕ�ແໜ່ງ.

 ຂຄມພເກີດໃໝ່,ເກີດ

ຈາກພຣະເຈົ້າ.
 50ກຄມພການສະເດັດມາ

ຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ;ລັດສະໝີພາບ.
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ເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າພຣະວິນຍານ
ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງລັດສະໝີພາບຂອງ
ຂ ອົງກະສັດແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກທັງ ໝົດ;
ແລະໃນໄວໆນີ້ອົງກະສັດແຫ່ງສະຫວັນຈະ
ສ່ອງຄວາມສະຫວ່າງລົງມາເທິງບັນດາລູກ
ຫລານມະນຸດທັງປວງນ�ອີກ.
5 51 ແລະພຣະວິນຍານໄດ້ກ່າວກັບຂ້າ
ພະເຈົ້າອີກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໄດ້ຮ້ອງຂໍຂ້າພະ
ເຈົ້າດ້ວຍສຽງອັນມີລິດເດດ,ມີຄວາມວ່າ:
ຈົ່ງອອກໄປແລະກ່າວກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້—
ຈົ່ງກັບໃຈ,ເພາະຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ກັບ
ໃຈພວກທ່ານກໍບໍ່ມີທາງທີ່ຈະໄດ້ຮັບອານາ
ຈັກກ ສະຫວັນມາເປັນມູນມໍລະດົກໄດ້.
5 52 ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານວ່າພຣະວິນຍານໄດ້ກ່າວ
ໄວ້ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ຂວານລໍຢູ່ທີ່ຮາກຕົ້ນ
ໄມ້;ສະນັ້ນຕົ້ນໃດທີ່ບໍ່ເປັນໝາກດີຈະຖືກ
ຂ ໂຄ່ນລົງແລະໂຍນເຂົ້າກອງໄຟ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເປັນໄຟທີ່ຈະມອດບໍ່ໄດ້,ເຖິງແມ່ນ
ເປັນໄຟທີ່ບໍ່ຮູ້ມອດ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ແລະຈົ່ງຈ�
ໄວ້ວ່າພຣະຜູ້ບໍລິສຸດໄດ້ຮັບສັ່ງເລື່ອງນີ້.
5 53 ແລະບັດນີ້ ພີ່ ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານ
ວ່າ,ພວກທ່ານຈະຕໍ່ຕ້ານຂໍ້ຄວາມນີ້ໄດ້ບໍ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານຈະປະຖິ້ມເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ໄດ້ບໍ,ແລະກ ຢຽບຍ�ພຣະຜູ້ບໍລິ
ສຸດໄວ້ໃຕ້ຕີນຂອງພວກທ່ານໄດ້ບໍ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກທ່ານຈະອວດອົ່ງໃນຂ ຄວາມ

ທະນົງໃຈຂອງພວກທ່ານໄດ້ບໍ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ທ່ານຍັງຈະຂືນນຸ່ງເສື້ອຜ້າຄ ລາຄາ
ແພງແລະໝົກໝຸ້ນຢູ່ ກັບສິ່ງທີ່ ບໍ່ມີປະ
ໂຫຍດຂອງໂລກ,ກັບງ ຂອງມີຄ່າຂອງ
ພວກທ່ານຢູ່ບໍ?
5 54 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານຈະຝືນຄິດ
ຢູ່ບໍວ່າພວກທ່ານເປັນຄົນດີກວ່າຄົນອື່ນ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານຈະຝືນຂົ່ມເຫັງພີ່
ນ້ອງຂອງພວກທ່ານຜູ້ທີ່ຖ່ອມຕົວແລະ
ເດີນໄປຕາມລະບຽບອັນສັກສິດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ຊຶ່ງໂດຍຖານະນີ້ພວກເຂົາໄດ້ຖືກນ�
ມາສູ່ສາດສະໜາຈັກ,ໂດຍໄດ້ຮັບກ ການ
ຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດໂດຍພຣະວິນຍານສັກ
ສິດ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ນ�ວຽກງານຊຶ່ງສົມ
ຄວນກັບການກັບໃຈອອກມາ—
5 55 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກທ່ານຈະຂືນ
ຫັນຫລັງໃຫ້ກ ຄົນຍາກຈົນແລະຄົນຂັດ
ສົນ,ແລະກີດກັນເຂົ້າຂອງຂອງພວກທ່ານ
ຈາກພວກເຂົາຢູ່ບໍ?
5 56 ແລະສຸດທ້າຍ,ທຸກຄົນທີ່ຈະຂືນຢູ່ໃນ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າຄົນເຫລົ່ານີ້ຄືຄົນທີ່ຈະຖືກໂຄ່ນລົງ
ແລະໂຍນເຂົ້າກອງໄຟຖ້າຫາກພວກເຂົາ
ບໍ່ກັບໃຈຢ່າງໄວ.
5 57 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າທຸກຄົນທີ່ປາດຖະໜາຈະຕິດຕາມ
ສຽງຂອງກ ຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ,ຈົ່ງອອກມາຈາກຄົນ
ຊົ່ວເຖີດ,ແລະຈົ່ງຂ ແຍກຍ້າຍກັນຢູ່,ແລະ

 50ຂພສສ24;ມທ2:2;
ລກ23:2;
2ນຟ10:14;
ຄພ38:21–22;
128:22–23;ມຊ7:53.
ຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ;
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ
ຫລືອານາຈັກສະຫວັນ.

 51ກຄມພສະຫວັນ.
 52ກລກ3:9;

ຄພ97:7.
 ຂຢຄ5:46;6:7;

3ນຟ27:11–12.
 53ກ1ນຟ19:7.
 ຂຄມພຈອງຫອງ,

ຄວາມຈອງຫອງ.
 ຄ2ນຟ28:11–14;

ມມ8:36–39.
 ງ ພສສ62:10;

ຄພ56:16–18.

 54ກຄມພຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ,
ການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ.

 55ກພສສ109:15–16;
ຢຄ2:17;
ຮລມ6:39–40.

 57ກຄມພຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ.
 ຂອຊຣ6:21;9:1;

ນມຢ9:2;
2ທສນ3:6;
ຄພ133:5,14.
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ຈົ່ງຢ່າແຕະຕ້ອງສິ່ງທີ່ບໍ່ສະອາດຂອງພວກ
ເຂົາ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງຊື່ຂອງພວກເຂົາຈະຖືກ
ຄ ລຶບໄປ,ເພື່ອວ່າຊື່ຂອງຄົນຊົ່ວຈະບໍ່ຖືກ
ນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາຊື່ຂອງຄົນຊອບທ�,
ເພື່ອພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າຈະສ�ເລັດຊຶ່ງ
ກ່າວໄວ້ວ່າ:ຊື່ຂອງຄົນຊົ່ວຈະບໍ່ປະປົນຢູ່
ກັບຊື່ຂອງຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ;
5 58 ເພາະວ່າເຮົາຈະຂຽນຊື່ຂອງຄົນຊອບ
ທ�ໄວ້ໃນກ ທະບຽນແຫ່ງຊີວິດ,ແລະເຮົາ
ຈະມອບມູນມໍລະດົກໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາທາງ
ຂວາມືຂອງເຮົາ.ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ພວກທ່ານມີອັນໃດແດ່ທີ່ຈະ
ກ່າວຄັດຄ້ານໃນເລື່ອງນີ້?ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານວ່າ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານເວົ້າ
ຄັດຄ້ານ,ມັນກໍບໍ່ເປັນປະໂຫຍດຫຍັງ,
ເພາະພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າຕ້ອງສ�ເລັດ
ຢ່າງແນ່ນອນ.
5 59 ເພາະມີຜູ້ລ້ຽງຄົນໃດແດ່ໃນບັນດາ
ພວກທ່ານທີ່ມີແກະຫລາຍໂຕແຕ່ບໍ່ຄອຍ
ເຝົ້າມັນ,ເພື່ອໝາປ່າຈະບໍ່ເຂົ້າມາກິນຝູງ
ແກະຂອງລາວ?ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກ
ໝາປ່າເຂົ້າມາຫາຝູງແກະຂອງລາວ,ລາວ
ຈະບໍ່ໄລ່ມັນອອກໄປບໍ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ໃນທີ່ສຸດ,ຖ້າຫາກລາວເຮັດໄດ້,ລາວກໍຈະ
ທ�ລາຍມັນເສຍ.
5 60 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີໄດ້ເອີ້ນຫາພວກທ່ານ
ຢູ່;ແລະຖ້າຫາກພວກທ່ານຈະເຊື່ອຟັງສຸ
ລະສຽງຂອງພຣະອົງ,ພຣະອົງຈະນ�ພວກ
ທ່ານເຂົ້າຝູງຂອງພຣະອົງ,ແລະພວກ
ທ່ານຈະເປັນແກະຂອງພຣະອົງ;ແລະ
ພຣະອົງຈະກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າໝາປ່າ

ທີ່ຫິວໂຫຍຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າມາທ�ຮ້າຍ
ພວກທ່ານໄດ້ເລີຍ,ເພື່ອພວກທ່ານຈະບໍ່
ຖືກທ�ລາຍ.
5 61 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າແອວມາຂໍສັ່ງ
ພວກທ່ານດ້ວຍພາສາຂອງກ ພຣະອົງຜູ້ໄດ້
ບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າ,ໃຫ້ພວກທ່ານຍຶດຖືປະ
ຕິບັດຕາມຄ�ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກ
ທ່ານ.
5 62ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າເປັນຄ�ສັ່ງກັບພວກ
ທ່ານຜູ້ເປັນຂອງສາດສະໜາຈັກ;ແລະກັບ
ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນຂອງສາດສະໜາຈັກຂ້າພະ
ເຈົ້າເວົ້າເປັນການເຊື້ອເຊີນ,ມີຄວາມວ່າ:
ຈົ່ງມາແລະຮັບບັບຕິສະມາໄວ້ກັບການ
ກັບໃຈ,ເພື່ອພວກທ່ານຈະໄດ້ເປັນຜູ້ຮັບ
ສ່ວນໝາກໄມ້ຈາກກ ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ.

ບົດທີ6

ສາດສະໜາຈັກໃນເຊຣາເຮັມລາໄດ້ຖືກ
ຊ�ລະ ໃຫ້ສະອາດ ແລະເຮັດໃຫ້ເປັ ນ
ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ—ແອວມາໄປຫາເມືອງ
ກີເດໂອນເພື່ອສັ່ງສອນ.ປະມານ83ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

6 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄື  ຫ ລັ ງ ຈ າກແອວມາໄດ້ເວົ້ າກັບຜູ້ຄົນ
ຂອງສາດສະໜາຈັກຊຶ່ງຖືກສະຖາປະນາ
ຂຶ້ນໃນເມືອງເຊຣາເຮັມລາແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້
ກ ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ມີປະໂລຫິດແລະຂ ແອວເດີ
ໂດຍວາງຄ ມືຂອງເພິ່ນໃສ່ຕາມລະບຽບ
ຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ເປັນປະທານແລະ
ງ ດູແລສາດສະໜາຈັກ.
6 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ໃດ

 57ຄພບຍ29:20;
ມຣນ6:7;ຄພ20:8.

 58ກຄມພໜັງສືທະ
ບຽນແຫ່ງຊີວິດ.

 61ກແອວ5:44.
 62ກ1ນຟ8:10;

11:21–23.
6 1ກຄມພແຕ່ງຕັ້ງ,

ການແຕ່ງຕັ້ງ.
 ຂຄມພແອວເດີ.
 ຄຄມພມື,ການວາງ.
 ງ ຄພ52:39.
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ກໍຕາມທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນຂອງສາດສະໜາຈັກແຕ່
ກັບໃຈຈາກບາບຂອງຕົນແລ້ວກ ຮັບບັບຕິ
ສະມາໄວ້ກັບການກັບໃຈ,ຜູ້ນັ້ນກໍຖືກຮັບ
ເຂົ້າຢູ່ໃນສາດສະໜາຈັກ.
6 3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ໃດກໍຕາມທີ່ເປັນຂອງສາດສະໜາຈັກທີ່
ບໍ່ ກ ກັບໃຈຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຕົນ
ແລະຖ່ອມຕົວຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ
ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍເຖິງຜູ້ທີ່ລະເມີເພີ້ຝັນດ້ວຍ
ຂ ຄວາມທະນົງໃຈຄົນເຫລົ່ານັ້ນຍ່ອມຖືກ
ປະຕິເສດ,ແລະຊື່ຂອງພວກເຂົາຖືກຄ ລຶບ
ອອກແລະຊື່ຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກນັບ
ເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາຊື່ຂອງຄົນທີ່ຊອບທ�.
6 4ແລະພວກເ ຂົາ ເລີ່ມສະຖາ ປະນາ
ລະບຽບຂອງສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນແນວນີ້ໃນ
ເມືອງເຊຣາເຮັມລາ.
6 5ບັດ ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານ
ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອແຜ່
ແກ່ຄົນທັງປວງເພື່ອຈະບໍ່ໃຫ້ມີຜູ້ໃດຖືກຕັດ
ສິດທີ່ຈະມາຊຸມນຸມກັນເພື່ອຟັງພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າ.
6 6 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ລູກໆຂອງພຣະ
ເຈົ້າຍັງໄດ້ຮັບບັນຊາວ່າພວກເຂົາຄວນມາ
ເຕົ້າໂຮມກັນເລື້ອຍໆແລະຮ່ວມກັນກ ຖື
ສິນອົດເຂົ້າແລະອະທິຖານຢ່າງສຸດກ�ລັງ
ເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງຈິດວິນຍານຂອງຜູ້
ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ.
6 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເວລາ
ແອວມາໄດ້ວາງຂໍ້ບັງຄັບແລ້ວເພິ່ນກໍໄດ້
ອ�ລາພວກເຂົາໄປ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້
ຈາກສາດສະໜາຈັກທີ່ຢູ່ໃນເມືອງເຊຣາ

ເຮັມລາໄປ,ແລະຂ້າມໄປທາງຕາເວັນ
ອອກຂອງແມ່ນ�ຊີໂດນ,ເຂົ້າໄປໃນກ ຮ່ອມ
ພູກີເດໂອນທີ່ມີເມືອງສ້າງໄວ້,ຊຶ່ງມີຊື່ວ່າ
ເມືອງກີເດໂອນ,ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນຮ່ອມພູທີ່ມີຊື່
ວ່າກີເດໂອນ,ຕາມຊື່ຂອງກີເດໂອນຜູ້ທີ່
ຖືກຂ ຂ້າຕາຍດ້ວຍດາບຂອງນີຮໍ.
6 8ແລະແອວມາໄດ້ໄປແລະເລີ່ມປະ
ກາດພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ສາດສະ
ໜາຈັກຊຶ່ງໄດ້ສະຖາປະນາຂຶ້ນໃນຮ່ອມ
ພູກີເດໂອນ,ອັນເປັນໄປຕາມການເປີດ
ເຜີຍຂອງຄວາມຈິງໃນຄ�ເວົ້າທີ່ບັນພະບຸ
ລຸດຂອງເພິ່ນໄດ້ເວົ້າໄວ້ແລະຕາມພຣະ
ວິນຍານແຫ່ງການທ�ນາຍຊຶ່ງມີຢູ່ກັບເພິ່ນ
ຕາມກ ປະຈັກພະຍານເຖິງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຈະສະເດັດມາ
ໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງຈາກບາບຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະຕາມຖານະອັນສັກສິດນີ້ຊຶ່ງ
ໂດຍຖານະນີ້ທີ່ເພິ່ນຖືກເອີ້ນ.ແລະມີຂຽນ
ໄວ້ດັ່ງນັ້ນ.ອາແມນ.

ຄ�ເວົ້າຂອງແອວມາຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບ
ຜູ້ຄົນໃນເມືອງກີເດໂອນຕາມບັນທຶກຂອງ
ເພິ່ນເອງ.

ມີບັນທຶກໄວ້ໃນບົດທີ7.

ບົດທີ7

ພຣະຄຣິດຈະ ກ�ເນີດຈາກນາງມາຣີ—
ພຣະອົງຈະແກ້ສາຍຮັດແຫ່ງຄວາມຕາຍ

 2ກຄມພບັບຕິສະມາ,
ໃຫ້ບັບຕິສະມາ.

 3ກມຊຢ26:6.
 ຂຄມພຈອງຫອງ,

ຄວາມຈອງຫອງ.

 ຄອພຍ32:33;
ມຊຢ26:36;
ແອວ1:24;5:57–58.
ຄມພການຖືກໄລ່ອອກ.

 6ກຄມພຖືສິນອົດເຂົ້າ,

ການຖືສິນອົດເຂົ້າ.
 7ກແອວ2:20.
 ຂແອວ1:9.
 8ກພນມ19:10.
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ແລະ ຮັບເອົາບາບແທນຜູ້ຄົນຂອງພຣະ
ອົງ—ຜູ້ທີ່ກັບໃຈ,ຮັບບັບຕິ ສະມາ,ແລະ
ຮັກສາພ ຣະບັນຍັດ ຈ ະມີ ຊີວິດນິລັນ
ດອນ—ຄວາມສົກກະປົກບໍ່ ສາມາດຮັບ
ເອົາອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າມາເປັນມູນ
ມໍລະດົກໄດ້—ຄວາມຖ່ອມຕົວ,ສັດທາ,
ຄວາມຫວັງ,ແລະຄວາມໃຈບຸນເປັນສິ່ງຈ�
ເປັນ.ປະມານ83ປີກ່ອນຄ.ສ.

7 1ຈົ່ງ ເ ບິ່ ງ  ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ເວລານີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບອະນຸ
ຍາດໃຫ້ມາຫາພວກທ່ານ,ສະນັ້ນຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງພະຍາຍາມທີ່ຈະກ ເວົ້າກັບພວກ
ທ່ານໃນພາສາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ໂດຍປາກຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ,
ເວລານີ້ເປັນເທື່ອທ�ອິດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເວົ້າກັບພວກທ່ານດ້ວຍຕົວເອງ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າເອງໄດ້ຖືກກັກຕົວໄວ້ກັບຂ ບັນລັງຕັດ
ສິນ,ໂດຍມີທຸລະກິດອັນຈ�ເປັນຊຶ່ງເຮັດໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າມາຫາພວກທ່ານບໍ່ໄດ້.
7 2ແລະແມ່ນແຕ່ ຕອນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ
ຄົງມາຫາພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ຖ້າຫາກຂ້າພະ
ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກ ມອບບັນລັງຕັດສິນໄວ້ກັບຜູ້ອື່ນ
ເພື່ອປົກຄອງແທນ;ແລະດ້ວຍພຣະເມດ
ຕາອັນຫລວງຫລາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງ
ອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມາຫາພວກທ່ານ.
7 3ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າມາໂດຍມີ
ຄວາມຫວັງອັນໃຫຍ່ຫລວງແລະມີຄວາມ
ປາດຖະໜາຫລາຍທີ່ສຸດວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ເຫັນພວກທ່ານຖ່ອມຕົວຕໍ່ພຣະພັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແລະວ່າພວກທ່ານໄດ້ທູນຂໍ
ພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງຢູ່ສະເໝີ,ວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະເຫັນພວກທ່ານບໍ່ມີຂໍ້ຕ�ນິຕໍ່ພຣະ

ພັກຂອງພຣະອົງ,ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະເຫັນ
ພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການ
ອັນເປັນຕາຢ້ານດັ່ງທີ່ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາ
ເປັນຢູ່ໃນເຊຣາເຮັມລາ.
7 4ຂໍພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າຈົ່ງພຣະກະ
ເສີມສ�ລານເຖີດ,ທີ່ພຣະອົງໄດ້ປະທານ
ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ ຈັກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໄດ້
ປະທານຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງລົ້ນເຫລືອໃຫ້
ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຮູ້ ຈັກວ່າພວກເຂົາໄດ້
ສະຖາປະນາຂຶ້ນຢູ່ໃນທາງແຫ່ງຄວາມ
ຊອບທ�ຂອງພຣະອົງອີກ.
7 5ແລະຂ້າພະເຈົ້າວາງໃຈຕາມພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່ກັບຂ້າພະເຈົ້າ,
ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະມີຄວາມຊື່ນຊົມໃນພວກ
ທ່ານນ�ອີກ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຂ້າພະ
ເຈົ້າບໍ່ປາດຖະໜາວ່າຄວາມຊື່ນຊົມຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໃນພວກທ່ານຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍ
ສາເຫດຈາກຄວາມທຸກແລະຄວາມເສົ້າ
ສະຫລົດໃຈທີ່ສຸດຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍມີ
ກັບພີ່ນ້ອງທີ່ເຊຣາເຮັມລາ,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,
ຄວາມຊື່ນຊົມຂອງຂ້າພະເຈົ້າເກີດກັບ
ພວກເຂົາຫລັງຈາກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທ່ອງ
ທ່ຽວໄປດ້ວຍຄວາມທຸກແລະເສົ້າສະຫລົດ
ໃຈມາຫລາຍແລ້ວ.
7 6 ແ ຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ຂາ້ພະເຈົ້າວາງໃຈວາ່
ພວກທ່ານບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ເຊື່ອຖືດັ່ງທີ່ພີ່
ນ້ອງຂອງພວກທ່ານໄດ້ເປັນມາແລ້ວ;ຂ້າ
ພະເຈົ້າວາງໃຈວ່າພວກທ່ານບໍ່ລະເມີເພີ້
ຝັນດ້ວຍຄວາມທະນົງໃຈ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,ຂາ້
ພະເຈົ້າວາງໃຈວາ່ພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ໝົກໝຸ້ນ
ຢູ່ກັບຂອງມີຄ່າແລະສິ່ງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ
ຂອງໂລກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າວາງໃຈ
ວາ່ພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ກາບໄຫວ້ກ ຮບູບູຊາ,

7 1ກແອວ4:19.
 ຂມຊຢ29:42.

 2ກແອວ4:16–18.
 6ກ2ນຟ9:37;

ຮລມ6:31.
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ແຕ່ພວກທ່ານໄດ້ກາບໄຫວ້ຂ ພຣະເຈົ້າອົງ
ທ່ຽງແທ້ແລະຊງົພຣະຊົນຢູ່,ແລະວາ່ພວກ
ທ່ານມຸ້ງຫາການປົດບາບຂອງພວກທ່ານ
ດ້ວຍສັດທາອັນເປັນນິດ,ຊຶ່ງຈະມາເຖິງ.
7 7 ເພາະຈົ່ ງເບິ່ງ , ຂ້ າພະເຈົ້າກ່າວກັບ
ພວກທ່ານວ່າມີຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງທີ່ຈະ
ມາເຖິງ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມີຢ່າງໜຶ່ງທີ່ສ�ຄັນ
ກວ່າໝູ່ໝົດ—ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ເວລາຢູ່ບໍ່ໄກ
ທີ່ພຣະຜູ້ໄຖ່ຈະມີຊີວິດແລະຈະສະເດັດ
ມາໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ.
7 8ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າພຣະ
ອົງຈະສະເດັດມາໃນບັນດາພວກເຮົາໃນ
ເວລາທີ່ພຣະອົງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍທີ່ເປັນ
ມະຕະຂອງພຣະອົງ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະ
ວິນຍານບໍ່ໄດ້ບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າເລື່ອງ
ລາວຈະເປັນໄປແນວນີ້.ບັດນີ້ສ�ລັບເລື່ອງ
ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກ,ແຕ່ເທົ່າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ຮູ້ຄືອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມີອ�ນາດທີ່ຈະກະ
ທ�ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຊຶ່ງເປັນໄປຕາມພຣະຄ�
ຂອງພຣະອົງ.
7 9ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະວິນຍານໄດ້ກ່າວກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າ ພຽງເທົ່ານີ້,ມີຄວາມວ່າ:ຈົ່ງ
ຮ້ອງບອກຜູ້ຄົນພວກນີ້ວ່າ—ເຈົ້າຈົ່ງກ ກັບ
ໃຈເຖີດ,ແລະຕຽມທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ແລະເດີນໃນທາງຂອງພຣະອົງທີ່ຊື່
ຕົງ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ອານາຈັກສະຫວັນໃກ້
ເຂົ້າມາເຖິງແລ້ວ,ແລະພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າຈະສະເດັດຂ ມາຍັງຜືນແຜ່ນດິນໂລກ.

7 10 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງຈະກ ກ�ເນີດ
ຈາກຂ ນາງມາຣີທີ່ເຢຣູຊາເລັມຊຶ່ງເປັນ
ຄ ແຜ່ນດິນຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ,
ນາງເປັນງ ຍິງບໍລິສຸດ,ເປັນພາຊະນະທີ່ປະ
ເສີດແລະຖືກເລືອກໄວ້ແລ້ວ,ຜູ້ທີ່ຈະຈ ຕັ້ງ
ທ້ອງໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດ,ແລະໃຫ້ກ�ເນີດລູກຊາຍຜູ້ໜຶ່ງ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນແຕ່ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.
7 11 ແລະພຣະອົງຈະສະເດັດອອກໄປ,
ທົນຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດແລະກ ຄວາມທຸກ
ແລະການລໍ້ລວງທຸກຢ່າງ;ແລະນີ້ກໍເພື່ອ
ຄ�ເວົ້າຈະໄດ້ສ�ເລັດຊຶ່ງໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ
ພຣະອົງຈະຮັບເອົາຄວາມເຈັບປວດແລະ
ຄວາມປ່ວຍໄຂ້ຂອງຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ.
7 12 ແລະພຣະອົງຈະຮັບເອົາກ ຄວາມ
ຕາຍເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາຍ
ຮັດແຫ່ງຄວາມຕາຍຊຶ່ງຜູກມັດຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງຫລຸດອອກ;ແລະພຣະອົງຈະຮັບ
ເອົາຄວາມບົກພ່ອງຂອງພວກເຂົາເພື່ອອຸ
ທອນຂອງພຣະອົງຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ເມດຕາຕາມທາງຂອງເນື້ອໜັງເພື່ອພຣະ
ອົງຈະຮູ້ ຈັກຕາມທາງຂອງເນື້ອໜັງວ່າ
ຈະຂ ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງຕາມ
ຄວາມບົກພ່ອງຂອງພວກເຂົາໄດ້ແນວໃດ.
7 13 ບັດນີ້ພຣະວິນຍານກ ຮູ້ຈັກທຸກສິ່ງ;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ
ຍັງຮັບທຸກທໍລະມານຕາມທາງຂອງເນື້ອ
ໜັງເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ຂ ຮັບເອົາບາບ

 6ຂດນອ6:26.
 7ກແອວ9:26.
 9ກມທ3:2–4;

ແອວ9:25.
 ຂມຊຢ3:5;7:27;15:1–2.
 10ກອຊຢ7:14;

ລກ1:27.
 ຂມຊຢ3:8.

ຄມພມາຣີ,ມານດາ
ຂອງພຣະເຢຊູ.

 ຄ1ຂຄ9:3;
2ຂຄ15:9;
1ນຟ1:4;
3ນຟ20:29.

 ງ 1ນຟ11:13–21.
 ຈມທ1:20;

ມຊຢ15:3.
 11ກອຊຢ53:3–5;

ມຊຢ14:3–5.
 12ກ2ນຟ2:8;

ແອວ12:24–25.
ຄມພຄຶງ,ການຄຶງ.

 ຂຮຣ2:18;4:15;
ຄພ62:1.

 13ກຄມພພຣະເຈົ້າ,
ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ.

 ຂມຊຢ15:12.
ຄມພຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.
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ຂອງຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອພຣະອົງຈະ
ໄດ້ລຶບການລ່ວງ ລະເມີດຂອງພວກເຂົາ
ຕາມອ�ນາດແຫ່ງການປົດປ່ອຍຂອງພຣະ
ອົງ;ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄືປະຈັກພະຍານ
ທີ່ມີຢູ່ໃນຂ້າພະເຈົ້າ.
7 14 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າພວກທ່ານຕ້ອງກັບໃຈ, ແລະ
ກ ເກີດໃໝ່;ເພາະວ່າພຣະວິນຍານໄດ້ກ່າວ
ໄວ້ວ່າຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ເກີດໃໝ່ພວກ
ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອານາຈັກສະຫວັນມາ
ເປັນມູນມໍລະດົກ;ສະນັ້ນຈົ່ງມາເຖີດມາ
ຮັບບັບຕິສະມາໄວ້ກັບການກັບໃຈ,ເພື່ອ
ພວກທ່ານຈະຖືກລ້າງຈາກບາບຂອງພວກ
ທ່ານ,ເພື່ອພວກທ່ານຈະມີສັດທາໃນພຣະ
ເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ເອົາບາບຂອງ
ໂລກໄປ,ຜູ້ ຊົງລິດອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່ຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ລອດແລະຈະຊ�ລະລ້າງຈາກ
ຄວາມບໍ່ຊອບທ�ທັງໝົດ.
7 15 ແທ້ ຈິ ງ ແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ
ພວກທ່ານວ່າ,ຈົ່ງມາເຖີດ,ຢ່າສູ່ຢ້ານ,ຈົ່ງ
ປະຖິ້ມບາບທຸກຢ່າງທີ່ກ ກີດກັນພວກທ່ານ
ໄວ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ,ຊຶ່ງບາບນັ້ນຜູກມັດພວກ
ທ່ານລົງໄປສູ່ຄວາມພິນາດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຈົ່ງມາເຖີດ,ແລະອອກໄປສະແດງຕໍ່ພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກທ່ານວ່າພວກທ່ານເຕັມ
ໃຈທີ່ຈະກັບໃຈຈາກບາບຂອງພວກທ່ານ,
ແລະເຂົ້າເຮັດພັນທະສັນຍາກັບພຣະອົງທີ່
ຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ,ແລະ
ເປັນພະຍານເຖິງສິ່ງນັ້ນຕໍ່ພຣະອົງໃນມື້ນີ້
ໂດຍການລົງໄປໃນນ�ແຫ່ງບັບຕິສະມາ.
7 16 ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເຮັດຕາມນີ້,ແລະ
ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້ານັບແຕ່
ເວລານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ,ຜູ້ນັ້ນຈະຈື່ຈ�ສິ່ງທີ່

ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຂົາ
ຈະຈື່ຈ�ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບເຂົາ,
ເຂົາຈະມີຊີວິດນິລັນດອນອີງຕາມປະຈັກ
ພະຍານຂອງພຣະວິນຍານສັກສິດຊຶ່ງເປັນ
ພະຍານໃນຂ້າພະເຈົ້າ.
7 17 ແລະບັດນີ້ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ພວກທ່ານເຊື່ອໃນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້
ບໍ່?ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານ
ວ່າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ ວ່າພວກ
ທ່ານເຊື່ອສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແລະເຫດຜົນທີ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າຮູ້ວ່າພວກທ່ານເຊື່ອເພາະໂດຍ
ການສະແດງໃຫ້ປະຈັກຂອງພຣະວິນຍານ
ຊຶ່ງຢູ່ໃນຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະບັດນີ້ເພາະວາ່
ສັດທາຂອງພວກທ່ານເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງນີ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າມາ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງມີຄວາມ
ສຸກຢ່າງລົ້ນເຫລືອ.
7 18ດັ່ ງ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກ
ທ່ານມາແລ້ວຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ,ວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ປາດຖະໜາຫລາຍທີ່ສຸດທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ພວກ
ທ່ານຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ໜ້າຢ້ານ
ກົວດັ່ງທີ່ພີ່ນ້ອງຂອງພວກທ່ານເປັນຢູ່,ເຖິງ
ແມ່ນດັ່ງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກໍເຫັນວ່າສົມຄວາມ
ປາດຖະໜາຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ.
7 19 ເພາະວ່າຂ້າ ພະເຈົ້າເຫັນວ່າພວກ
ທ່ານຢູ່ໃນທາງອັນຊອບທ�;ຂ້າພະເຈົ້າ
ເຫັນວ່າພວກທ່ານຢູ່ໃນທາງຊຶ່ງຈະນ�ໄປສູ່
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າ
ພະເຈົ້າເຫັນວ່າພວກທ່ານກ�ລັງເຮດັໃຫ້
ກ ທາງຂອງພຣະອົງຊື່ຕົງ.
7 20ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າມັນຖືກເຮັດໃຫ້
ເປັນທີ່ ຮູ້ ຈັກແກ່ ພວກທ່ານແລ້ວ,ໂດຍ
ປະຈັກພະຍານແຫ່ງພຣະຄ�ຂອງພຣະ

 14ກຄມພເກີດໃໝ່,ເກີດ
ຈາກພຣະເຈົ້າ.

 15ກ2ນຟ4:18.
 19ກມທ3:3.
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ອົງ,ວ່າພຣະອົງກ ດ�ເນີນໄປຕາມທາງຄົດ
ບໍ່ໄດ້;ທັງບໍ່ປ່ຽນແປງຈາກສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້
ກ່າວໄວ້;ທັງບໍ່ມີເງົາຂອງການຫັນເຫຈາກ
ຂວາຫາຊ້າຍ,ຫລືຈາກສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໄປ
ຫາສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ;ສະນັ້ນ,ເສັ້ນທາງເດີນ
ຂອງພຣະອົງຈຶ່ງເປັນຮອບໜຶ່ງທີ່ເປັນນິລັນ
ດອນ.
7 21 ແລະ ພຣະອົງຈະບໍ່ສະຖິດຢູ່ໃນ
ວິຫານທີ່ກ ບໍ່ສັກສິດ;ທັງບໍ່ຮັບເອົາຄວາມ
ສົກກະປົກຫລືວ່າຫຍັງກໍຕາມທີ່ບໍ່ສະອາດ
ເຂົ້າໄປໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າເລີຍ;
ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ
ເວລາຈະມາເຖິງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະເປັນ
ໃນວັນສຸດທ້າຍທີ່ຄົນຂ ສົກກະປົກຈະຄົງຢູ່
ໃນຄວາມສົກກະປົກຂອງເຂົາຕໍ່ໄປ.
7 22 ແລະບັດນີ້ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າເລື່ອງເຫລົ່າ
ນີ້ກັບພວກທ່ານເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້
ປຸກພວກທ່ານໃຫ້ຮູ້ ສຶກເຖິງໜາ້ທີ່ຂອງ
ພວກທ່ານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອພວກທ່ານຈະ
ເດີນໄປໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຕ�ນິຕໍ່ພຣະພັກຂອງ
ພຣະອົງ,ເພື່ອພວກທ່ານຈະເດີນໄປຕາມ
ລະບຽບອັນສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າຕາມທີ່
ພວກທ່ານຮັບເອົາໄວ້.
7 23 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກ
ທ່ານກ ຖ່ອມຕົວ,ເປັນຄົນສອນງ່າຍ,ແລະ
ອ່ອນໂຍນ;ເຮັດຕາມຄ�ຂໍຮ້ອງ;ເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມອົດທົນແລະຄວາມອົດກັ້ນ;
ຮູ້ຈັກຫ້າມຕົນເອງໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ;ພາກ
ພຽນໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າຕະຫລອດເວລາ;ທູນຂໍສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່

ພວກທ່ານຕ້ອງການທັງທາງວິນຍານແລະ
ທາງໂລກ;ຈົ່ງຖວາຍຄ�ຂອບພຣະຄຸນແດ່
ພຣະເຈົ້າສະເໝີໃນສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ພວກ
ທ່ານໄດ້ຮັບ.
7 24 ແລະ ໃຫ້ ເບິ່ງ ວ່າ ພວກ ທ່ານ ມີ
ກ ສັດທາ,ຄວາມຫວັງ,ແລະຄວາມໃຈບຸນ,
ແລະເມື່ອນັ້ນພວກທ່ານຈະມີວຽກງານດີ
ຫລວງຫລາຍສະເໝີໄປ.
7 25 ແ ລ ະ ຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໂປດ
ປະທານພອນແກ່ພວກທ່ານ,ແລະຮັກ
ສາອາພອນຂອງພວກທ່ານໃຫ້ປາດສະ
ຈາກມົນທິນ,ເພື່ອໃນທີ່ສຸດພວກທ່ານຈະ
ໄດ້ຖືກນ�ໄປນັ່ງຮ່ວມກັບອັບຣາຮາມ,ອີ
ຊາກ,ແລະຢາໂຄບ,ແລະສາດສະດາຜູ້
ບໍລິສຸດຜູ້ເຄີຍເປັນຢູ່ນັບແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນ
ຂອງໂລກ,ໂດຍໃຫ້ອາພອນຂອງພວກ
ທ່ານປາດສະຈາກມົນທິນຄືກັບອາພອນ
ຂອງພວກເພິ່ນທີ່ກ ປາດສະຈາກມົນທິນ,
ຢູ່ໃນອານາຈັກສະຫວັນຊຶ່ງຈະບໍ່ອອກໄປ
ອີກ.
7 26 ແລະບັດນີ້ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຂໍ້ຄວາມເຫລົ່າ
ນີ້ກັບພວກທ່ານຕາມພຣະວິນຍານຊຶ່ງໃຫ້
ຖ້ອຍຄ�ໃນຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະຈິດວິນຍານ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປິຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງ
ເພາະຄວາມພາກພຽນແລະຄວາມເອົາໃຈ
ໃສ່ຢ່າງຍິ່ງຂອງພວກທ່ານຕໍ່ຄ�ເວົ້າຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ.
7 27 ແລະ ບັດນີ້, ຂໍໃຫ້ ກ ສັນຕິສຸກຂອງ
ພຣະເຈົ້າຈົ່ງສະຖິດຢູ່ກັບພວກທ່ານດ້ວຍ
ເທີ້ນ,ແລະຢູ່ກັບເຮືອນຊານຂອງພວກ

 20ກ1ນຟ10:19;
ແອວ37:12;
ຄພ3:2.

 21ກ1ກຣທ3:16–17;6:19;
ມຊຢ2:37;
ແອວ34:36.

 ຂ1ນຟ15:33–35;
2ນຟ9:16;
ມມ9:14;
ຄພ88:35.

 23ກຄມພຖ່ອມຕົນ,
ຄວາມຖ່ອມຕົນ.

 24ກ1ກຣທ13;
ອທ12:30–35;
ມຣນ7:33–48.

 25ກ2ປຕ3:14.
 27ກຄມພສະຫງົບ,

ຄວາມສະຫງົບ.
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ທ່ານແລະຢູ່ກັບແຜ່ນດິນຂອງພວກທ່ານ,
ແລະຢູ່ກັບຝູງສັດລ້ຽງແລະຝູງສັດໃຊ້ແຮງ
ງານຂອງພວກທ່ານ,ແລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ
ທີ່ພວກທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງ,ທັງແມ່ຍິງຂອງ
ພວກທ່ານແລະລູກໆຂອງພວກທ່ານອີງ
ຕາມສັດທາແລະວຽກງານດີຂອງພວກ
ທ່ານ,ນັບແຕ່ເວລານີ້ເປັນຕົ້ນໄປແລະ
ຕະຫລອດການ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າໄວ້
ດັ່ງນີ້.ອາແມນ.

ບົດທີ8

ແອວມາສັ່ງສອນແລະໃຫ້ບັບຕິສະມາຢູ່
ໃນເມືອງມີເລັກ—ເພິ່ນຖືກປະຕິເສດຢູ່ໃນ
ເມືອງອ�ໂມນໄນຮາແລະໄດ້ໜີໄປ—ທູດ
ອົງໜຶ່ງສັ່ງໃຫ້ເພິ່ນກັບຄືນໄປແລະປ່າວ
ຮ້ອງເລື່ອງການກັບໃຈຕໍ່ຜູ້ຄົນ—ເພິ່ນໄດ້
ຮັບຕ້ອນໂດຍແອມມິວເລັກ,ແລະທັງສອງ
ໄດ້ສັ່ງສອນຢູ່ໃນເມືອງອ�ໂມນໄນຮາ.ປະ
ມານ82ປີກ່ອນຄ.ສ.

8 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ແອວມາກັບມາຈາກກ ແຜ່ນດິນກີເດໂອນ
ຫລັງຈາກສິດສອນຜູ້ຄົນຂອງກີເດໂອນ
ຫລາຍເລື່ອງຊຶ່ງບໍ່ສາມາດຂຽນໄວ້ໄດ້,ໄດ້
ສະຖາປະນາລະບຽບຂອງສາດສະໜາຈັກ
ຄືກັນກັບທີ່ເພິ່ນໄດ້ເຮັດມາກ່ອນແລ້ວໃນ
ແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນ
ກັບຄືນມາບ້ານຂອງເພິ່ນທີ່ເຊຣາເຮັມລາ
ເພື່ອພັກຜ່ອນຈາກວຽກງານທີ່ເພິ່ນໄດ້ເຮັດ
ໄປນັ້ນ.
8 2ແລະປີທີເກົ້າແຫ່ງການປົກຄອງຂອງ
ຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ສິ້ນສຸດ
ລົງດັ່ງນີ້.

8 3ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ຕົ້ນປີທີສິບແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ
ດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ຄືແອວມາໄດ້ອອກ
ຈາກເມືອງນັ້ນແລະໄດ້ອອກເດີນທາງ
ຂ້າມໄປຫາແຜ່ນດິນມີເລັກທາງຕາເວນັຕົກ
ຂອງກ ແມ່ນ�ຊີໂດນທາງຕາເວນັຕົກໃກ້ກັບ
ຊາຍແດນຂອງຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
8 4ແລະເພິ່ນໄດ້ເລີ່ມສິດສອນໃນແຜ່ນ
ດິນມີເລັກຕາມກ ລະບຽບອັນສັກສິດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງໂດຍຖານະນັ້ນເພິ່ນຖືກເອີ້ນ;
ແລະເພິ່ນເລີ່ມສິດສອນຜູ້ຄົນທົ່ວແຜ່ນດິນ
ມີເລັກ.
8 5ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືຜູ້ຄົນໄດ້ມາຫາເພິ່ນຈາກທຸກບ່ອນຂອງ
ແຜ່ນດິນຊຶ່ງຢູ່ໃກ້ ກັບຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານ.ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ
ກັນທົ່ວແຜ່ນດິນນັ້ນ;
8 6ສະນັ້ນຫລັງຈາກເພິ່ນສິ້ນສຸດວຽກງານ
ຂອງເພິ່ນທີ່ມີເລັກເພິ່ນໄດ້ອອກຈາກບ່ອນ
ນັ້ນ,ແລະໄດ້ເດີນທາງສາມມື້ໄປທາງເໜືອ
ຂອງແຜ່ນດິນມີ ເລັກ;ແລະເພິ່ນໄດ້ມາ
ຮອດເມືອງໜຶ່ງຊຶ່ງມີຊື່ວ່າອ�ໂມນໄນຮາ.
8 7ບັດນີ້ມັນເປັນທ�ນຽມຂອງຜູ້ຄົນຂອງ
ນີໄຟທີ່ຈະເອີ້ນຊື່ແຜ່ນດິນຫລືເມືອງຂອງ
ພວກເຂົາແລະໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຂົາ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນແຕ່ໝູ່ບ້ານເລັກນ້ອຍ
ທັງໝົດຂອງພວກເຂົາຕາມຊື່ຂອງຜູ້ທີ່ເປັນ
ເຈົ້າຂອງທ�ອິດ;ແລະຈຶ່ງເປັນເຊັ່ນດຽວ
ກັນນີ້ກັບແຜ່ນດິນອ�ໂມນໄນຮາ.
8 8ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາທີ່ແອວມາມາຮອດເມືອງອ�ໂມນໄນ
ຮາເພິ່ນກໍໄດ້ເລີ່ມສັ່ງສອນພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານັ້ນ.

8 1ກແອວ2:20;6:7.
 3ກແອວ16:6–7.

 4ກຄພ107:2–4.
ຄມພຖານະປະໂລຫິດ

ແຫ່ງເມນຄີເສເດັກ.
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8 9ບັດນີ້ຊາຕານກ ມີອ�ນາດຫລາຍທີ່ສຸດ
ເໜືອໃຈຂອງຜູ້ຄົນໃນເມືອງອ�ໂມນໄນຮາ
ນັ້ນ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງ
ຄ�ເວົ້າຂອງແອວມາເລີຍ.
8 10 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມແອວມາກໍກ ເຮັດ
ວຽກຢ່າງໜັກໃນທາງວິນຍານໂດຍຂ ຕໍ່ສູ້
ກັບພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄ ການອະທິຖານຢ່າງ
ສຸດກ�ລັງເພື່ອຂໍໃຫ້ພຣະອົງທຸ້ມເທພຣະ
ວິນຍານຂອງພຣະອົງລົງມາເທິງຜູ້ຄົນຊຶ່ງ
ຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນເພື່ອພຣະອົງຈະອະນຸຍາດ
ໃຫ້ເພິ່ນບັບຕິສະມາພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນ
ດ້ວຍການກັບໃຈ.
8 11 ເ ຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາຍັງ
ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງໂດຍເວົ້າກັບເພິ່ນວ່າ:
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາຮູ້ຈັກວ່າທ່ານຄືແອວມາ
ແລະພວກເຮົາຮູ້ວ່າທ່ານເປັນມະຫາປະ
ໂລຫິດດູແລສາດສະໜາຈັກຊຶ່ງທ່ານໄດ້
ສະຖາປະນາຂຶ້ນຫລາຍບ່ອນໃນແຜ່ນດິນ
ຕາມປະເພນີຂອງທ່ານ,ແລະພວກເຮົາບໍ່
ໄດ້ຢູ່ໃນສາດສະໜາຈັກຂອງທ່ານ,ແລະ
ພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອຕາມຮີດຄອງປະເພນີອັນ
ໂງ່ຈ້າເຊັ່ນນັ້ນ.
8 12 ແລະບັດນີ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຍ້ອນວ່າ
ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສາດສະໜາຈັກຂອງ
ທ່ານແລະພວກເຮົາຮູ້ວ່າທ່ານບໍ່ມີອ�ນາດ
ເໜືອພວກເຮົາ;ແລະທ່ານໄດ້ມອບບັນລັງ
ຕັດສິນໃຫ້ກ ນີໄຟຮາແລ້ວ;ສະນັ້ນທ່ານບໍ່
ໄດ້ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນດູແລພວກເຮົາອີກ
ຕໍ່ໄປ.
8 13ບັດນີ້ເມື່ອຜູ້ຄົນເວົ້າແນວນັ້ນແລ້ວ,
ແລະໄດ້ຕໍ່ຕ້ານຄ�ເວົ້າທັງໝົດຂອງເພິ່ນ

ແລະໝິ່ນປະໝາດແລະຖົ່ມນ�ລາຍໃສ່
ເພິ່ນ,ແລະຂັບໄລ່ເພິ່ນອອກໄປຈາກເມືອງ
ຂອງພວກເຂົາ,ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ອອກໄປຈາກ
ບ່ອນນັ້ນແລະອອກເດີນທາງມຸ້ງໜ້າໄປ
ຫາອີກເມືອງໜຶ່ງຊຶ່ງມີຊື່ວ່າອາໂຣນ.
8 14 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຂະນະທີ່ເພິ່ນກ�ລັງໄປຫາເມືອງນັ້ນ,ໂດຍ
ທີ່ຖືກຖ່ວງດຶງດ້ວຍຄວາມເສົ້າສະຫລົດ
ໃຈ,ໂດຍທີ່ບຸກມາດ້ວຍກ ຄວາມທຸກຍາກ
ລ�ບາກຫລາຍແລະດ້ວຍຄວາມເຈັບ
ປວດໃນຈິດວິນຍານ,ຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງຜູ້ຄົນຢູ່ໃນເມືອງອ�ໂມນໄນຮາ,ເຫດ
ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນເວລາທີ່ແອວມາເຕັມ
ໄປດ້ວຍຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຂ ທູດອົງໜຶ່ງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ມາປະກົດຕໍ່ເພິ່ນ,ກ່າວວ່າ:
8 15 ເຈົ້າເປັນສຸກແລ້ວແອວມາ;ສະນັ້ນ,
ຈົ່ງເງີຍໜ້າຂຶ້ນແລະປິຕິຍິນດີເຖີດ,ຍ້ອນ
ວ່າເຈົ້າມີເຫດຜົນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ຈະປິ
ຕິຍິນດີ;ເພາະວ່າເຈົ້າຊື່ສັດໃນການຮັກສາ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້ານັບແຕ່ເວລາ
ທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບຂ່າວຄັ້ງທ�ອິດຂອງເຈົ້າຈາກ
ພຣະອົງ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຄືຜູ້ທີ່ກ ນ�ມັນມາໃຫ້
ເຈົ້າ.
8 16 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຖືກສົ່ງລົງມາເພື່ອ
ສັ່ງໃຫ້ເຈົ້າກັບຄືນໄປຫາເມືອງອ�ໂມນໄນ
ຮາແລະສັ່ງສອນຜູ້ຄົນຂອງເມືອງນັ້ນອີກ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງສັ່ງສອນພວກເຂົາ.ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເວົ້າກັບພວກເຂົາວ່າຖ້າຫາກ
ພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈແລ້ວອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈະກ ທ�ລາຍພວກເຂົາ.

 9ກ2ນຟ28:19–22;
ຄພ10:20.

 10ກແອວ17:5.
 ຂອນ1:1–12.
 ຄ3ນຟ27:1.

ຄມພອະທິຖານ,ການອະ
ທິຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.

 12ກແອວ4:20.
 14ກຄມພຍາກລ�ບາກ,

ຄວາມຍາກລ�ບາກ.

 ຂແອວ10:7–10,20.
ຄມພທູດ,ເທວະດາ.

 15ກມຊຢ27:11–16.
 16ກແອວ9:12,18,24.
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8 17 ຈົ່ງເບິ່ງ, ໃນຂະນະນີ້ພວກເຂົາພະ
ຍາຍາມທີ່ຈະທ�ລາຍເສລີພາບຂອງຜູ້ຄົນ
ຂອງເຈົ້າ,(ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ກ່າວດັ່ງນີ້)ຊຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບຂໍ້ກ�ນົດ,
ແລະການພິພາກສາ,ແລະພຣະບັນຍັດ
ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງ.
8 18 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືຫລັງຈາກແອວມາໄດ້ຮັບຂ່າວຈາກທູດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລ້ວ,ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ກັບ
ຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນອ�ໂມນໄນຮາຢ່າງວ່ອງ
ໄວ.ແລະເພິ່ນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເມືອງອີກທາງ
ໜຶ່ງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຂົ້າໄປທາງໃຕ້ຂອງ
ເມືອງອ�ໂມນໄນຮາ.
8 19 ແລະໃນຂະນະທີ່ເພິ່ນກ�ລັງເຂົ້າໄປ
ໃນເມືອງນັ້ນດ້ວຍຄວາມຫິວໂຫຍ,ເພິ່ນໄດ້
ເວົ້າກັບຊາຍຄົນໜຶ່ງວ່າ:ເຈົ້າຫາອັນໃດໃຫ້
ຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ຖ່ອມຕົວຂອງພຣະເຈົ້າກິນແດ່
ໄດ້ບໍ?
8 20 ແລະຊາຍຄົນນັ້ນກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:
ຂ້ານ້ອຍເປັນຊາວນີໄຟ,ແລະຂ້ານ້ອຍຮູ້
ຈັກວ່າທ່ານເປັນສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າເພາະວ່າທ່ານແມ່ນຜູ້ທີ່ ກ ທູດ
ກ່າວໃນພາບນິມິດວ່າ:ເຈົ້າຈົ່ງຕ້ອນຮັບ.
ສະນັ້ນ,ຈົ່ງເຂົ້າໄປໃນເຮືອນກັບຂ້ານ້ອຍ
ແລະຂ້ານ້ອຍຈະໃຫ້ອາຫານຂອງຂ້ານ້ອຍ
ແກ່ທ່ານ;ແລະຂ້ານ້ອຍຮູ້ ຈັກແລ້ວວ່າ
ທ່ານຈະເປັນພອນໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍແລະ
ເຮືອນຊານຂອງຂ້ານ້ອຍ.
8 21 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຊາຍຄົນນັ້ນໄດ້ຕ້ອນຮັບເພິ່ນເຂົ້າໄປໃນ
ເຮືອນຂອງລາວ;ແລະຊາຍຄົນນັ້ນຊື່ວ່າ
ກ ແອມມິວເລັກ;ແລະລາວໄດ້ນ�ເອົາເຂົ້າ
ແລະຊີ້ນອອກມາວາງຕໍ່ໜ້າແອວມາ.

8 22 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ແອວມາໄດ້ກິນເຂົ້າຈົນອີ່ມ;ແລ້ວເພິ່ນໄດ້
ກ ໃຫ້ພອນແກ່ແອມມິວເລັກພ້ອມດ້ວຍ
ເຮືອນຊານຂອງລາວ,ແລະເພິ່ນໄດ້ຖວາຍ
ຄວາມຂອບຄຸນແດ່ພຣະເຈົ້າ.
8 23 ແລະ ຫ ລັ ງ ຈ າກເພິ່ນໄດ້ກິນອີ່ມ
ແລ້ວເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບແອມມິວເລັກວ່າ:
ເຮົາຄືແອວມາແລະເປັນກ ມະຫາປະໂລ
ຫິດດູແລສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ
ຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນ.
8 24 ແລະ ຈົ່ງເບິ່ງ, ເຮົາຖືກເອີ້ນໃຫ້ມາ
ສັ່ງສອນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃນບັນດາ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້ທັງໝົດ,ຕາມວິນຍານແຫ່ງ
ການເປີດເຜີຍແລະການທ�ນາຍ;ແລະ
ເຮົາຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້ແລ້ວແຕ່ຜູ້ຄົນບໍ່ຕ້ອນ
ຮັບເຮົາເລີຍແລະພວກເຂົາໄດ້ກ ຂັບໄລ່
ເຮົາອອກໄປແລະເຮົາເອງເກືອບຈະຫັນ
ຫລັງໃສ່ແຜ່ນດິນນີ້ຕະຫລອດໄປ.
8 25 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ກັບ
ຄືນມາອີກແລະທ�ນາຍແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມາໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ຟ້ອງພວກເຂົາ
ກ່ຽວກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ.
8 26 ແລະບັດນີ້,ແອມມິວເລັກ,ຍ້ອນວ່າ
ເຈົ້າໄດ້ລ້ຽງເກືອເຮົາ,ແລະໃຫ້ເຮົາເຂົ້າມາ
ພັກເຊົານ�ເຈົ້າ;ເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຮັບພອນແລ້ວ,
ເຮົາອຶດຫິວຍ້ອນວ່າເຮົາໄດ້ຖືສິນອົດເຂົ້າ
ມາເປັນເວລາຫລາຍມື້ແລ້ວ.
8 27 ແລະແອວມາໄດ້ພັກເຊົາຢູ່ນ�ແອມ
ມິວເລັກຫລາຍມື້ກ່ອນເພິ່ນເລີ່ມສັ່ງສອນຜູ້
ຄົນຕໍ່ໄປ.
8 28 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ຄົນໄດ້ ເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຢ່າງຮຸນແຮງ
ຫລາຍຂຶ້ນ.
8 29 ແລະພຣະຄ�ມາເຖິງແອວມາ,ກ່າວ

 20ກແອວ10:7–9.
 21ກຄມພແອມມິວເລັກ.

 22ກແອວ10:11.
 23ກແອວ5:3,44,49;

13:1–20.
 24ກແອວ8:13.
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ວ່າ:ຈົ່ງໄປ,ແລະເວົ້າກັບແອມມິວເລັກຜູ້
ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາວ່າຈົ່ງອອກໄປທ�ນາຍ
ແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້, ໂດຍກ່າວ ວ່ າ—ພວກ
ເຈົ້າຈົ່ງກ ກັບໃຈເຖີດເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້,ຖ້າຫາກພວກເຈົ້າບໍ່ກັບ
ໃຈແລ້ວເຮົາຈະມາຢ້ຽມຢາມຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້ດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນຂອງເຮົາ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະເຮົາຈະບໍ່ເອົາຄວາມຄຽດແຄ້ນ
ຂອງເຮົາກັບຄືນໄປ.
8 30 ແລະ ແອວມາກັບແອມມິວເລັກໄດ້
ອອກໄປໃນບັນດາຜູ້ຄົນ,ເພື່ອປະກາດ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າແກ່ພວກເຂົາ;ແລະ
ທັງສອງກໍເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດ.
8 31 ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ຮັບກ ອ�ນາດອັນ
ມະຫາສານ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ບໍ່ສາມາດຂັງ
ພວກເພິ່ນໄວ້ໃນຄຸກມືດໄດ້;ທັງເປັນໄປບໍ່
ໄດ້ທີ່ຜູ້ຄົນຈະຂ້າພວກເພິ່ນ;ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ,ພວກເພິ່ນກໍຍັງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຂ ອ�ນາດ
ຂອງພວກເພິ່ນເລີຍຈົນວ່າພວກເພິ່ນຖືກ
ມັດໄວ້ດ້ວຍເຊືອກແລະຖືກເອົາເຂົ້າຄຸກ.
ບັດນີ້,ມັນເປັນໄປເພື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ໄດ້ສະແດງອ�ນາດຂອງພຣະອົງອອກມາ
ທີ່ມີຢູ່ໃນພວກເພິ່ນ.
8 32 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເພິ່ນໄດ້ອອກໄປແລະເລີ່ມສັ່ງສອນ
ແລະທ�ນາຍແກ່ຜູ້ຄົນຕາມວິນຍານແລະ
ອ�ນາດຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້
ແກ່ພວກເພິ່ນ.

ຄ� ເວົ້າຂອງແອວມາ,ແລະຄ�ເວົ້າຂອງ
ແອມມິວເລັກນ�ອີກ,ຊຶ່ງໄດ້ປະກາດແກ່ຜູ້
ຄົນທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອ�ໂມນໄນຮາ.ແລະ

ພວກເພິ່ນຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກນ�ອີກ,ແລະຖືກ
ປົດປ່ອຍໂດຍອ�ນາດອັນໜ້າອັດສະຈັນ
ໃຈຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່ກັບພວກເພິ່ນ,ຕາມ
ບັນທຶກຂອງແອວມາ.

ມີຢູ່ໃນບົດທີ9ຈົນເຖິງບົດທີ14.

ບົດທີ9

ແອວມາສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນໄນຮາ
ກັບໃຈ—ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເມດຕາຕໍ່
ຊາວເລມັນໃນຍຸກສຸດທ້າຍ—ຖ້າຫາກຊາວ
ນີໄຟປະຖິ້ມຄວາມສະຫວ່າງ,ແລ້ວພວກ
ເຂົາຈະຖືກທ�ລາຍໂດຍຊາວເລມັນ—
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຈະສະເດັດມາໃນບໍ່
ດົນ—ພຣະອົງຈະໄຖ່ຜູ້ທີ່ກັບໃຈ,ຮັບບັບຕິ
ສະມາ,ແລະມີສັດທາໃນພຣະນາມຂອງ
ພຣະອົງ.ປະມານ82ປີກ່ອນຄ.ສ.

9 1ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າແອວມາ
ໂດຍທີ່ໄດ້ຮັບບັນຊາຈາກພຣະເຈົ້າວ່າຂ້າ
ພະເຈົ້າຄວນພາແອມມິວເລັກອອກໄປສັ່ງ
ສອນຜູ້ຄົນພວກນີ້ອີກຫລືຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນ
ເມືອງອ�ໂມນໄນຮາ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມຕົ້ນສັ່ງສອນພວກ
ເຂົາ,ພວກເຂົາກໍຂັດແຍ້ງກັບຂ້າພະເຈົ້າ,
ໂດຍກ່າວວ່າ:
9 2ທ່ານແມ່ນໃຜ?ທ່ານຄິດບໍວ່າພວກເຮົາ
ຈະເຊື່ອປະຈັກພະຍານຂອງຄົນກ ຜູ້ດຽວ,
ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະສັ່ງສອນພວກເຮົາວ່າ
ແຜ່ນດິນໂລກຈະຜ່ານໄປ?
9 3ບັດນີ້ ຄົນພວກນີ້ບໍ່ເຂົ້າໃຈຄ�ເວົ້າທີ່
ພວກເຂົາເວົ້າໄປນັ້ນເລີຍ;ເພາະວ່າພວກ
ເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າແຜ່ນດິນໂລກຈະຜ່ານໄປ.
9 4ແລະພວກເຂົາເວົ້າອີກວ່າ:ພວກເຮົາ

 29ກແອວ9:12,18.
ຄມພກັບໃຈ,ການກັບໃຈ.

 31ກ1ນຟ1:20.
 ຂແອວ14:17–29.

9 2ກພບຍ17:6.
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ຈະບໍ່ເຊື່ອຄ�ເວົ້າຂອງທ່ານເຖິງແມ່ນທ່ານ
ຈະທ�ນາຍວ່າເມືອງໃຫຍ່ຈະຖືກທ�ລາຍ
ໄປໃນມື້ກ ດຽວ.
9 5ບັດນີ້ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະກະ
ທ�ສິ່ງອັດສະຈັນເຊັ່ນນີ້ໄດ້,ເພາະວ່າພວກ
ເຂົາເປັນຄົນທີ່ ມີ ໃຈແຂງກະດ້າງແລະ
ແຂງຄໍ.
9 6ແລະ ພວກເຂົາເວົ້າວ່າ: ພຣະເຈົ້າ
ກ ແມ່ນໃຜ, ເປັນຫຍັງເພິ່ນຈຶ່ງ ຂ ບໍ່ສົ່ງສິດ
ອ�ນາດຂອງເພິ່ນມາໃນບັນດາຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້,ຊຶ່ງມີຫລາຍກວ່າຄົນຜູ້ດຽວເພື່ອປະກາດ
ຄວາມຈິງຂອງສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າອັດ
ສະຈັນເຊັ່ນນີ້ແກ່ພວກເຂົາ?
9 7ແລະພວກເຂົາຢືນຂຶ້ນເພື່ອຫວັງທີ່ຈະ
ຈັບຂ້າພະເຈົ້າ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາຈັບ
ບໍ່ໄດ້.ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢືນຂຶ້ນຢ່າງອາດ
ຫານເພື່ອປະກາດແກ່ພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ຢ່າງກ້າ
ຫານແກ່ພວກເຂົາ,ໂດຍກ່າວວ່າ:
9 8ຈົ່ງເບິ່ງ,ໂອ້ພວກເຈົ້າກ ລຸ້ນທີ່ຊົ່ວແລະ
ເສຍຄົນເອີຍ,ພວກເຈົ້າລືມປະເພນີຂອງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້າຈຶ່ງລືມ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ.
9 9ພວກເຈົ້າຈື່ບໍ່ໄດ້ບໍວ່າລີໄຮບັນພະບຸ
ລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກນ�ພາອອກຈາກ
ເຢຣູຊາເລັມໂດຍກ ພຣະຫັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ?ພວກເຈົ້າຈື່ບໍ່ໄດ້ບໍວ່າຄົນພວກນັ້ນ
ຖືກນ�ເອົາຜ່ານຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານມາ
ທັງໝົດໂດຍພຣະອົງ?
9 10ພວກເຈົ້າຫລົງລືມກັນຢ່າງວ່ອງໄວ
ໄດ້ແນວໃດວ່າຕັ້ງຫລາຍເທື່ອທີ່ພຣະອົງ

ໄດ້ປົດປ່ອຍບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ
ໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງສັດຕູຂອງພວກເຂົາ
ແລະປົກປັກຮັກສາພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກ
ການຖືກທ�ລາຍຈາກກ�ມືຂອງພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເຂົາ?
9 11 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ແລະຖ້າຫາກບໍ່ແມ່ນ
ຍ້ອນອ�ນາດແລະຄວາມເມດຕາອັນ
ຫາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້ຂອງພຣະອົງແລະຄວາມ
ອົດກັ້ນຂອງພຣະອົງທີ່ມີຕໍ່ພວກເຮົາແລ້ວ,
ພວກເຮົາກໍຈະຖືກຕັດອອກຈາກຜືນແຜ່ນ
ດິນໂລກຢ່າງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ແຕ່ດົນແລ້ວ
ກ່ອນເຖິງໄລຍະນີ້,ແລະອາດຖືກສົ່ງໄປ
ສູ່ສະພາບແຫ່ງຄວາມທຸກທໍລະມານແລະ
ຈິບຫາຍອັນກ ບໍ່ມີບ່ອນຈົບ.
9 12 ຈົ່ງເບິ່ງ, ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ
ພວກເຈົ້າວ່າພຣະອົງໄດ້ບັນຊາໃຫ້ພວກ
ເຈົ້າກັບໃຈ;ແລະພວກເຈົ້າກໍຈະບໍ່ມີທາງ
ໃດທີ່ຈະໄດ້ຮັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າມາ
ເປັນມູນມໍລະດົກເລີຍຖ້າຫາກພວກເຈົ້າບໍ່
ກັບໃຈ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຍັງບໍ່ໝົດ—ພຣະອົງ
ໄດ້ບັນຊາໃຫ້ພວກເຈົ້າກັບໃຈ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ
ພຣະອົງຈະກ ທ�ລາຍພວກເຈົ້າໃຫ້ໝົດໄປ
ຈາກຜືນແຜ່ນດິນໂລກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະ
ອົງຈະສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມພວກເຈົ້າດ້ວຍ
ຄວາມຄຽດແຄ້ນຂອງພຣະອົງ,ແລະໃນ
ຄວາມຄຽດແຄ້ນຂ ທີ່ສຸດນັ້ນພຣະອົງຈະບໍ່
ຫັນໜີເລີຍ.
9 13 ຈົ່ງເບິ່ງ, ພວກເຈົ້າຈື່ຈ�ພຣະຄ�ທີ່
ພຣະອົງຮັບສັ່ງກັບລີໄຮໄດ້ບໍວ່າ:ກ ຕາບໃດ
ທີ່ເຈົ້າຈະຮັກສາບັນຍັດຂອງເຮົາ,ເຈົ້າຈະ
ຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ?ແລະໄດ້ກ່າວໄວ້
ອີກວ່າ:ແລະຕາບໃດທີ່ເຈົ້າຈະບໍ່ຮັກສາ

 4ກແອວ16:9–10.
 6ກອພຍ5:2;

ມຊຢ11:27;
ມຊ5:16.

 ຂແອວ10:12.
 8ກແອວ10:17–25.
 9ກ1ນຟ2:1–7.
 11ກມຊຢ16:11.

 12ກແອວ8:16;10:19,23,27.
 ຂແອວ8:29.
 13ກ2ນຟ1:20;

ມຊຢ1:7;ແອວ37:13.
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ບັນຍັດຂອງເຮົາເຈົ້າຈະຖືກຕັດອອກຈາກ
ທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
9 14ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກເຈົ້າຈື່
ໄວ້ວ່າຕາບໃດທີ່ຊາວເລມັນບໍ່ໄດ້ຮັກສາ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ພວກເຂົາຈຶ່ງ
ໄດ້ຖືກກ ຕັດອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະ
ຜູ້ ເປັນເຈົ້າ.ບັດນີ້ພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນວ່າ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນຄວາມ
ຈິງແລ້ວໃນເລື່ອງນີ້,ແລະຊາວເລມັນໄດ້
ຖືກຕັດອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະອົງ,
ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຂອງການລ່ວງລະເມີດຄັ້ງທ�
ອິດຂອງພວກເຂົາໃນແຜ່ນດິນນີ້.
9 15 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າ
ກັບພວກເຈົ້າວ່າ,ໃນວັນແຫ່ງການພິພາກ
ສາພຣະອົງຈະກ ທົນກັບພວກເຂົາໄດ້
ຫລາຍກວ່າທົນກັບພວກເຈົ້າຖ້າຫາກວ່າ
ພວກເຈົ້າຍັງຄົງຢູ່ໃນບາບຂອງພວກເຈົ້າ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນໃນຊີວດິນີ້ພຣະອົງຈະ
ທົນກັບພວກເຂົາໄດ້ຫລາຍກວ່າທົນກັບ
ພວກເຈົ້າຖ້າຫາກພວກເຈົ້າບໍ່ກັບໃຈ.
9 16 ເພາະມີສັນຍາຢູ່ຫລາຍຂໍ້ທີ່ກ ໃຫ້ໄວ້
ກັບຊາວເລມັນ;ເປັນຍ້ອນຂ ຮີດຄອງປະເພ
ນີຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ໃນສະພາບຂອງຄ ຄວາມ
ໂງ່ຈ້າ;ສະນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເມດຕາ
ພວກເຂົາແລະຕໍ່ການເປັນຢູ່ຂອງພວກ
ເຂົາໃຫ້ງ ຍາວນານອອກໄປໃນແຜ່ນດິນ.
9 17 ແລະໃນໄລຍະເວລາໜຶ່ງພວກເຂົາ
ຈະຖືກກ ນ�ມາໃຫ້ເຊື່ອຖືໃນພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະອົງໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງຮີດ
ຄອງປະເພນີຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ

ເຂົາ;ແລະຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ
ຂອງພວກເຂົາຈະລອດ,ເພາະພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະເມດຕາທຸກຄົນທີ່ຂ ເອີ້ນຫາພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງ.
9 18 ແ ຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ
ພວກເຈົ້າວ່າຖ້າຫາກພວກເຈົ້າຂຶ້ນຢູ່ກັບ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍວັນເວລາຂອງພວກເຈົ້າກໍ
ຈະບໍ່ຍືນນານໃນແຜ່ນດິນນີ້,ເພາະກ ຊາວ
ເລມັນຈະຖືກສົ່ງມາຫາພວກເຈົ້າ;ແລະຖ້າ
ຫາກພວກເຈົ້າບໍ່ກັບໃຈພວກເຂົາຈະມາ
ໃນເວລາທີ່ພວກເຈົ້າບໍ່ຮູ້ແລະຈະມາຢ້ຽມ
ຢາມພວກເຈົ້າດ້ວຍຄວາມພິນາດຂ ສິ້ນ
ແລະມັນຈະເປັນໄປຕາມຄ ພຣະພິໂລດອັນ
ຮຸນແຮງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
9 19 ເພາະພຣະອົງຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກ
ເຈົ້າມີຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກ
ເຈົ້າ, ເພື່ອທ�ລາຍຜູ້ ຄົນຂອງພຣະອົງ.
ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກເຈົ້າວ່າ,ບໍ່ເລີຍ;
ພຣະອົງຈະຍອມໃຫ້ຊາວເລມັນກ ທ�ລາຍ
ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງທັງໝົດທີ່ມີຊື່ວ່າຊາວ
ນີໄຟເສຍດີກວ່າ,ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້ວ່າ
ພວກເຂົາຈະຂ ຕົກຢູ່ໃນບາບແລະໃນການ
ລ່ວງລະເມີດ,ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາໄດ້ຮັບ
ຄວາມສະຫວ່າງແລະຄວາມຮູ້ຫລາຍຢ່າງ
ຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາແລ້ວ;
9 20 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຫລັງຈາກທີ່ເປັນຜູ້ຄົນ
ທີ່ໂປດປານທີ່ສຸດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຫລັງຈາກທີ່ເປັນຜູ້ຄົນທີ່ໂປດ
ປານທີ່ສຸດກວ່າທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກຕະ
ກຸນ,ທຸກພາສາ,ຫລືທຸກຜູ້ຄົນທັງປວງ;

 14ກ2ນຟ5:20–24;
ແອວ38:1.

 15ກມທ11:22,24.
 16ກແອວ17:15.
 ຂມຊຢ10:12(ເບິ່ງ

ຂໍ້ທີ11–17).

 ຄມຊຢ3:11.
 ງ ຮລມ15:10–12.
 17ກອນ1:13.
 ຂແອວ38:5;

ຄພ3:8.
 18ກແອວ16:2–3.

 ຂແອວ16:9.
 ຄແອວ8:29.
 19ກ1ນຟ12:15,19–20;

ແອວ45:10–14.
 ຂແອວ24:30.
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ຫລັງຈາກທີ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ໃຫ້ເປັນກ ທີ່
ປະກົດແຈ້ງແກ່ພວກເຂົາແລ້ວຕາມຄວາມ
ປາດຖະໜາແລະສັດທາຂອງພວກເຂົາ
ແລະຄ�ອະທິຖານກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ເປັນ
ມາແລະທີ່ເປັນຢູ່ແລະທີ່ຈະມາເຖິງ.
9 21 ໂດຍທີ່ໄດ້ ຮັບການຢ້ຽມຢາມໂດຍ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ;ໂດຍທີ່ໄດ້
ສົນທະນາກັບເຫລົ່າທູດ,ແລະໂດຍທີ່ສຸລະ
ສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຮັບສັ່ງນ�ອີກ;
ແລະໂດຍທີ່ມີວິນຍານແຫ່ງການທ�ນາຍ
ແລະວິນຍານແຫ່ງການເປີດເຜີຍ,ແລະ
ມີຂອງປະທານຫລາຍຢ່າງນ�ອີກ,ຂອງ
ປະທານແຫ່ງການເວົ້າພາສາ,ແລະຂອງ
ປະທານແຫ່ງການສັ່ງສອນ,ແລະຂອງ
ປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ແລະ
ຂອງປະທານແຫ່ງກ ການແປ;
9 22 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບການ
ກ ປົດປ່ອຍໂດຍພຣະເຈົ້າໃຫ້ອອກຈາກ
ແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມໂດຍພຣະຫັດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ໂດຍໄດ້ຮັບການໂຜດ
ໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມອຶດຢາກ,ແລະໃຫ້ພົ້ນ
ຈາກຄວາມເຈັບປ່ວຍ,ແລະໃຫ້ພົ້ນຈາກ
ພະຍາດຕ່າງໆ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຂັ້ມ
ແຂງຂຶ້ນໃນການສູ້ຮົບເພື່ອພວກເຂົາຈະ
ບໍ່ໄດ້ຖືກທ�ລາຍ;ແລະໂດຍທີ່ໄດ້ຖືກນ�
ພາອອກມາຈາກຂ ຄວາມເປັນທາດຫລາຍ
ຕໍ່ຫລາຍເທື່ອ,ແລະໂດຍທີ່ໄດ້ຮັບການດູ
ແລແລະປົກປັກຮັກສາຈົນກະທັ້ງດຽວນີ້;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນຈົນ
ວ່າຮັ່ງມີເປັນດີໃນສິ່ງຂອງຫລາຍຢ່າງ—
9 23 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ

ກັບພວກເຈົ້າວ່າຖ້າຫາກຜູ້ຄົນພວກນີ້ຊຶ່ງ
ໄດ້ຮັບພອນມາຢ່າງຫລວງຫລາຍຈາກ
ພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍັງລ່ວງ
ລະເມີດ,ແລະເຮັດສິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບ
ຄວາມສະຫວ່າງແລະຄວາມຮູ້ ທີ່ພວກ
ເຂົາມີຢູ່ແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍກ່າວກັບພວກ
ເຈົ້າຖ້າຫາກເປັນໄປແບບນີ້,ພວກເຂົາຈະ
ຕົກໄປສູ່ການລ່ວງລະເມີດ,ແລະພຣະອົງ
ຈະກ ທົນກັບຊາວເລມັນໄດ້ຫລາຍກວ່າທົນ
ກັບພວກເຂົາ.
9 24 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຕໍ່
ກ ສັນຍາອອກໃຫ້ຊາວເລມັນ,ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້
ພວກເຈົ້າຖ້າຫາກພວກເຈົ້າລ່ວງລະເມີດ;
ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້ຢ່າງ
ແຈ່ມແຈ້ງບໍແລະກ�ນົດໄວ້ຢ່າງແນ່ນອນ
ບໍວ່າຖ້າຫາກພວກເຈົ້າຈະກະບົດຕໍ່ພຣະ
ອົງແລ້ວພວກເຈົ້າຈະຖືກທ�ລາຍໃຫ້ໝົດ
ໄປຈາກຜືນແຜ່ນດິນໂລກ?
9 25 ແລະບັດນີ້ດ້ວຍເຫດນີ້,ເພື່ອພວກ
ເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກທ�ລາຍ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ສົ່ງທູດຂອງພຣະອົງລົງມາຢ້ຽມຢາມຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະອົງຫລາຍຄົນ,ປະກາດແກ່ພວກ
ເຂົາວ່າພວກເຂົາຈະຕ້ອງອອກໄປປ່າວ
ເຕືອນຢ່າງສຸດກ�ລັງຕໍ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້,ໂດຍ
ກ່າວວ່າ:ພວກເຈົ້າຈົ່ງກ ກັບໃຈເຖີດ,ເພາະ
ວ່າອານາຈັກສະຫວັນໃກ້ຈະມາເຖິງແລ້ວ;
9 26 ແລະຍັງອີກກ ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຈາກມື້ນີ້
ໄປພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຈະສະເດັດມາ
ໃນລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງ;ແລະລັດ
ສະໝີພາບຂອງພຣະອົງຈະເປັນລັດສະໝີ
ພາບຂອງຂ ພຣະອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດຈາກ

 20ກຄມພເປີດເຜີຍ,
ການເປີດເຜີຍ.

 21ກອມນ1:20;
ມຊຢ8:13–19;28:11–17.

 22ກ2ນຟ1:4.

 ຂມຊຢ27:16.
 23ກມທ11:22–24.
 24ກ2ນຟ30:4–6;

ຄພ3:20.
 25ກແອວ7:9;

ຮລມ5:32.
 26ກແອວ7:7.
 ຂຄມພອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດ.
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ພຣະບິດາ, ເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍຄ ພຣະຄຸນ,
ຄວາມທ່ຽງທ�,ແລະຄວາມຈິງ,ເຕັມປ່ຽມ
ໄປດ້ວຍຄວາມອົດທົນ,ງ ຄວາມເມດຕາ,
ແລະຄວາມອົດກັ້ນ,ຈ ໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຫາ
ຂອງຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງຢ່າງວ່ອງໄວແລະ
ທີ່ຈະຕອບຄ�ອະທິຖານຂອງພວກເຂົາ.
9 27 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງຈະສະເດັດ
ມາເພື່ອກ ໄຖ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຂ ບັບຕິສະມາໄວ້
ກັບການກັບໃຈ,ຜ່ານສັດທາໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະອົງ.
9 28ສະນັ້ນ,ພວກເຈົ້າຈົ່ງຕຽມທາງຂອງ
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າເຖີດ,ເພາະວ່າເວລາໃກ້
ເຂົ້າມາເຖິງແລ້ວທີ່ມະນຸດທັງປວງຈະເກັບ
ກ່ຽວລາງວັນຂອງກ ຜົນງານຂອງຕົນເອງ
ຕາມສິ່ງທີ່ພວກເຂົາກະທ�ມາ—ຖ້າຫາກ
ພວກເຂົາຊອບທ�ພວກເຂົາກໍຈະຂ ເກັບ
ກ່ຽວຄວາມລອດຂອງຈິດວິນຍານຂອງ
ພວກເຂົາ,ອັນເປັນໄປຕາມອ�ນາດແລະ
ການປົດປ່ອຍຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ;ແລະ
ຖ້າຫາກພວກເຂົາຊົ່ວ,ພວກເຂົາກໍຈະ
ເກັບກ່ຽວຄ ຄວາມອັບປະໂຫຍດຂອງຈິດ
ວິນຍານຂອງພວກເຂົາ,ອັນເປັນໄປຕາມ
ອ�ນາດແລະການຈັບກຸມຂອງມານ.
9 29ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄືສຽງຂອງທູດ,ປ່າວ
ເຕືອນຕໍ່ຜູ້ຄົນ.
9 30 ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງກ ທີ່ຮັກແພງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະວ່າພວກເຈົ້າເປັນພີ່ນ້ອງ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະພວກເຈົ້າຄວນເປັນ
ທີ່ຮັກຫອມ,ແລະພວກເຈົ້າຄວນນ�ເອົາ
ວຽກງານອັນເໝາະສົມເພື່ອການກັບໃຈ
ອອກມາ,ເຫັນວ່າໃຈຂອງພວກເຈົ້າຖືກ

ເຮັດໃຫ້ແຂງກະດ້າງທີ່ສຸດຕໍ່ພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແລະເຫັນວ່າພວກເຈົ້າເປັນຄົນ
ຂ ຫລົງທາງແລະຕົກໄປ.
9 31 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືເວລາຂ້າພະເຈົ້າແອວມາກ່າວຄ�ເຫລົ່າ
ນີ້ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ປະຊາຊົນກໍຄຽດແຄ້ນໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕໍ່
ພວກເຂົາວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນທີ່ມີໃຈແຂງ
ກະດ້າງແລະກ ແຂງຄໍ.
9 32 ແລະເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບ
ພວກເຂົາອີກວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນຫລົງ
ທາງແລະຕົກໄປພວກເຂົາຈຶ່ງຄຽດແຄ້ນ
ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະຈັບ
ເອົາຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າຄຸກ.
9 33 ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກເຂົາຈັບຂ້າພະ
ເຈົ້າເຂົ້າຄຸກໃນເວລານັ້ນ.
9 34 ແລະ  ເຫດ ການ ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ແອມມິວເລັກໄດ້ອອກໄປຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກ
ເຂົາ,ແລະເລີ່ມສັ່ງສອນພວກເຂົາອີກ.
ແລະບັດນີ້ກ ຄ�ເວົ້າຂອງແອມມິວເລັກບໍ່
ໄດ້ຖືກຂຽນໄວ້ທັງໝົດ,ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄ�ເວົ້າຂອງລາວໄດ້ມີ
ຂຽນໄວ້ຢູ່ໃນໜັງສືເຫລັ້ມນີ້.

ບົດທີ10

ລີໄຮເປັນເຊື້ອສາຍຂອງມານາເຊ—ແອມ
ມິວເລັກທວນຄືນຄ�ສັ່ງຂອງທູດທີ່ສັ່ງໃຫ້
ລາວເບິ່ງແຍງແອວມາ—ຄ�ອະທິຖານ
ຂອງຄົນຊອບທ�ເປັນເຫດໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ຮບັ

 26ຄຄມພພຣະຄຸນ.
 ງ ຄມພເມດຕາ,ມີເມດ

ຕາ,ຄວາມເມດຕາ.
 ຈພບຍ26:7.
 27ກຄມພໄຖ່,ການໄຖ່,

ຖືກໄຖ່.

 ຂຄມພບັບຕິສະມາ,
ໃຫ້ບັບຕິສະມາ.

 28ກຄພ1:10;6:33.
 ຂພສສ7:16.
 ຄຄມພອັບປະໂຫຍດ,

ຄວາມອັບປະໂຫຍດ.

 30ກ1ຢຮ4:11.
 ຂແອວ12:22.
 31ກ2ນຟ25:28;

ມຊຢ3:14.
 34ກແອວ10.
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ການໄວ້ຊີວດິ—ທະນາຍຄວາມແລະຜູ້ຕັດ
ສິນທີ່ບໍ່ ຊອບທ�ວາງຮາກຖານແຫ່ງການ
ທ�ລາຍຕໍ່ຜູ້ຄົນ.ປະມານ82ປີກ່ອນຄ.ສ.

10 1ບັດ ນີ້ ນີ້ແມ່ນ ກ ຄ�ເວົ້າຊຶ່ງ ຂ ແອມ
ມິວເລັກໄດ້ສັ່ງສອນຜູ້ຄົນຜູ້ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ອ�ໂມນໄນຮາ,ມີຄວາມວ່າ:
10 2ຂ້ າພະ ເ ຈົ້າຄືແອມມິວເລັກ; ຂ້າພະ
ເຈົ້າເປັນລູກຊາຍຂອງກິດໂດນາ,ຜູ້ເປັນ
ລູກຊາຍຂອງອິດຊະມາເອນ,ຜູ້ຊຶ່ງເປັນຜູ້
ສືບເຊື້ອສາຍຂອງອະມີນາໄດ;ແລະອະ
ມີນາໄດຜູ້ດຽວກັນທີ່ເປັນຜູ້ແປຄວາມໝາຍ
ຂອງຂໍ້ຄວາມທີ່ຢູ່ໃນກ�ແພງພຣະວິຫານ,
ຊຶ່ງໄດ້ຂຽນໄວ້ໂດຍນິ້ວພຣະຫັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.
10 3ແລະອະມີນາໄດເປັນຜູ້ສືບເຊື້ອສາຍ
ຂອງນີໄຟ,ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງລີໄຮ,ຜູ້
ອອກຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມ,ຊຶ່ງເປັນ
ຜູ້ສືບເຊື້ອສາຍຂອງກ ມານາເຊຜູ້ເປັນລູກ
ຊາຍຂອງຂ ໂຢເຊັບ,ຜູ້ຖືກຄ ຂາຍໄປຫາ
ເອຢິບດ້ວຍມືຂອງພວກອ້າຍຂອງລາວ.
10 4ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເອງເປັນຄົນ
ທີ່ຖືກນັບຖືພໍສົມຄວນໃນບັນດາຄົນທັງ
ຫລາຍທີ່ຮູ້ ຈັກຂ້າພະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າມີພີ່ນ້ອງແລະ
ກ ໝູ່ເພື່ອນຫລາຍຄົນ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າມີ
ສິ່ງຂອງອັນມີຄ່າຢ່າງຫລວງຫລາຍດ້ວຍ
ການຫັດຖະກ�ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
10 5 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຫລັງຈາກທັງໝົດ
ນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກຫຍັງຫລາຍ
ກ່ຽວກັບທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະ

ກ ຄວາມລຶກລັບແລະອ�ນາດອັນໜ້າອັດ
ສະຈັນຂອງພຣະອົງ.ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້
ຫລາຍ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຜິດ,ເພາະ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຄວາມລຶກລັບຂອງ
ພຣະອົງແລະອ�ນາດອັນໜ້າອັດສະຈັນ
ຂອງພຣະອົງມາຫລາຍແລ້ວ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແມ່ນເປັນການຮັກສາຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້.
10 6 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງ,ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ຖືກກ ຮຽກຮ້ອງຫລາຍເທື່ອແລ້ວແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າບໍ່ຍອມຂ ຟັງ;ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າ
ຈຶ່ງຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ,ຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ຍອມຮັບຮູ້;ສະນັ້ນ
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃນຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຈນົເຖິງ
ວັນທີສີ່ຂອງເດືອນທີເຈັດນີ້,ຊຶ່ງຢູ່ໃນປີທີ
ສິບແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ.
10 7 ໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ�ລັງເດີນທາງ
ໄປຢ້ຽມຢາມຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຜູ້ໜຶ່ງ,
ຈົ່ງເບິ່ງກ ທູດອົງໜຶ່ງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ມາປະກົດຕໍ່ໜ້າຂ້າພະເຈົ້າແລະກ່າວ
ວ່າ:ແອມມິວເລັກ,ຈົ່ງກັບຄືນໄປເຮືອນ
ຂອງເຈົ້າເພາະວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ບົວລະບັດ
ສາດສະດາຜູ້ໜຶ່ງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄືສາດສະດາທີ່ບໍລິສຸດຜູ້ຖືກ
ເລືອກຈາກພຣະເຈົ້າ;ເພາະເພິ່ນໄດ້ຂ ຖື
ສິນອົດເຂົ້າມາຫລາຍມື້ແລ້ວ;ເພາະບາບ
ຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ແລະເພິ່ນໄດ້ອຶດຫິວ,
ແລະຈົ່ງໃຫ້ເຈົ້າຄ ຮັບເອົາເພິ່ນເຂົ້າໄປ

101ກແອວ9:34.
 ຂແອວ8:21–29.
 3ກປຖກ41:51;

1ຂຄ9:3.
 ຂຄມພໂຢເຊັບ,ລູກ

ຊາຍຂອງຢາໂຄບ.

 ຄປຖກ37:29–36.
 4ກແອວ15:16.
 5ກຄມພຄວາມລຶກລັບ

ຂອງພຣະເຈົ້າ.
 6ກແອວ5:37.
 ຂຄພ39:9.

 7ກແອວ8:20.
 ຂແອວ5:46;6:6.

ຄມພຖືສິນອົດເຂົ້າ,
ການຖືສິນອົດເຂົ້າ.

 ຄກຈກ10:30–35.
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ໃນເຮືອນຂອງເຈົ້າແລະບົວລະບັດເພິ່ນ,
ແລະເພິ່ນຈະໃຫ້ພອນແກ່ເຈົ້າແລະເຮືອນ
ຊານຂອງເຈົ້າ;ແລະພອນຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະສະຖິດຢູ່ກັບເຈົ້າແລະເຮືອນ
ຊານຂອງເຈົ້າ.
10 8ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າ ໄດ້ ເຮັດຕາມຄ�ເວົ້າຂອງທູດອົງ
ນັ້ນ,ແລ້ວໄດ້ກັບຄືນໄປເຮືອນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ.ແລະຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ�ລັງເດີນ
ທາງກັບໄປນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບກັບກ ຄົນ
ຜູ້ທີ່ທູດໄດ້ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ເຈົ້າຈົ່ງ
ຮັບເອົາເພິ່ນເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງເຈົ້າ—
ແລະຈົ່ງເບິ່ງເປັນຄົນຜູ້ດຽວກັນນີ້ທີ່ເວົ້າ
ກັບພວກເຈົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ.
10 9ແລະທູດກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າເພິ່ນ
ເປັນຄົນກ ບໍລິສຸດ;ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງ
ຮູ້ວ່າເພິ່ນເປັນຄົນບໍລິສຸດເພາະທູດຂອງ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້.
10 10 ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າ
ເລື່ອງທີ່ເພິ່ນໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ໄປນັ້ນເປັນຄວາມ
ຈິງ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ
ພວກເຈົ້າວ່າຕາບໃດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຊົງພຣະຊົນຢູ່,ພຣະອົງຈະສົ່ງກ ທູດຂອງ
ພຣະອົງລົງມາເພື່ອສະແດງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້
ໃຫ້ປະຈັກແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະສິ່ງນີ້ພຣະ
ອົງໄດ້ກະທ�ໃນຂະນະທີ່ແອວມາຜູ້ນີ້ຂ ຢູ່ທີ່
ເຮືອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
10 11 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ແອວມາໄດ້ກ ໃຫ້ພອນ
ແກ່ເຮືອນຊານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະເພິ່ນ
ໄດ້ໃຫ້ພອນແກ່ຂ້າພະເຈົ້ານ�ອີກ,ແລະ
ຜູ້ຍິງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະລູກຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ແລະບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະ

ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຈົນກະທັ້ງແມ່ນແຕ່ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າທັງໝົດເພິ່ນກໍໄດ້ໃຫ້ພອນແກ່ພວກ
ເຂົາ,ແລະພອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສະ
ຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາຕາມຄ�ເວົ້າທີ່ເພິ່ນໄດ້
ເວົ້າໄວ້.
10 12 ແລະບັດນີ້, ເມື່ອແອມມິວເລັກເວົ້າ
ຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວຜູ້ຄົນເລີ່ມແປກໃຈໂດຍທີ່
ເຫັນວ່າມີພະຍານກ ຫລາຍກວ່າໜຶ່ງຄົນທີ່
ໃຫ້ຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ພວກເຂົາຖືກ
ກ່າວຫາ,ແລະກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ຈະມາເຖິງ
ນ�ອີກ,ອັນເປັນໄປຕາມວິນຍານແຫ່ງການ
ທ�ນາຍຊຶ່ງມີຢູ່ກັບພວກເພິ່ນ.
10 13 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຍັງມີບາງຄົນໃນ
ບັນດາພວກນັ້ນທີ່ຄິດຈະຖາມພວກເພິ່ນ,
ຄືໂດຍກ ເລ່ຫລ່ຽມຂອງພວກເຂົາເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຈັບຜິດໃນຄ�ຂອງພວກ
ເພິ່ນ,ເພື່ອຈະໄດ້ມີພະຍານປັກປ�ພວກ
ເພິ່ນ,ເພື່ອຈະໄດ້ສົ່ງພວກເພິ່ນໄປໃຫ້ຜູ້ຕັດ
ສິນຂອງພວກເຂົາເພື່ອພວກເພິ່ນຈະໄດ້
ຖືກຕັດສິນຕາມກົດໝາຍ,ແລະເພື່ອພວກ
ເພິ່ນຈະໄດ້ຖືກຂ້າຫລືຖືກເອົາເຂົ້າຄຸກ,
ຕາມຄວາມຜິດຊຶ່ງພວກເຂົາຈະເຮັດໃຫ້
ເຫັນຫລືເປັນພະຍານປັກປ�ພວກເພິ່ນ
ໄດ້.
10 14ບັດນີ້ຄົນເຫລົ່ານັ້ນທີ່ພະຍາຍາມທ�
ລາຍແອວມາກັບແອມມິວເລັກເປັນພວກ
ກ ທະນາຍຄວາມທີ່ຖືກຈ້າງຫລືຖືກກ�ນົດ
ໂດຍຜູ້ຄົນທີ່ດ�ເນີນກົດໝາຍໃນເວລາທີ່
ພວກເຂົາມີການພິຈາລະນາຄະດີ,ຫລືໃນ
ການພິຈາລະນາຄວາມຜິດຂອງຜູ້ຄົນຕໍ່ໜ້າ
ຜູ້ຕັດສິນ.

 8ກແອວ8:19–21.
 9ກຄມພສັກສິດ,

ຄວາມສັກສິດ.
 10ກແອວ11:30–31.

 ຂແອວ8:27.
 11ກແອວ8:22.
 12ກແອວ9:6.
 13ກແອວ11:21.

 14ກແອວ10:24;
11:20–21;14:18.
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10 15ບັດນີ້ພວກທະນາຍຄວາມເຫລົ່ານີ້
ເປັນຜູ້ຮູ້ວິທີແລະເລ່ຫລ່ຽມທັງຫລາຍຂອງ
ຜູ້ຄົນ;ແລະນີ້ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຊ�
ນານໃນອາຊີບຂອງຕົນໄດ້.
10 16 ແລະ  ເຫດກ ານໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາເລີ່ມຖາມແອມມິວເລັກ,ໂດຍ
ການກະທ�ເຊັ່ນນັ້ນພວກເຂົາຈະໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ລາວປ່ຽນແປງຄ�ເວົ້າຂອງລາວ,ຫລື
ໃຫ້ແອມມິວເລັກມີຄວາມບໍ່ແນ່ໃຈໃນສິ່ງທີ່
ລາວຈະເວົ້າ.
10 17 ແລະບັດນີ້ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າແອມ
ມິວເລັກຮູ້ຈັກເຖິງແຜນການຂອງພວກເຂົາ
ແລ້ວ.ແຕ່ ເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ຂະນະທີ່ພວກເຂົາເລີ່ມສອບຖາມລາວນັ້ນ,
ລາວໄດ້ກ ຮູ້ຈັກຄວາມນຶກຄິດຂອງພວກ
ເຂົາແລ້ວ,ແລະລາວໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາ
ວ່າ:ໂອ້ພວກເຈົ້າຂ ລຸ້ນທີ່ຊົ່ວແລະເສຍ
ຄົນເອີຍ,ພວກທະນາຍຄວາມທີ່ໜ້າຊື່ໃຈ
ຄົດ,ເພາະພວກເຈົ້າກ�ລັງວາງຮາກຖານ
ຂອງມານ;ເພາະພວກເຈົ້າກ�ລັງວາງຄ ກັບ
ດັກແລະບ້ວງເພື່ອຈະຈັບເອົາຄົນບໍລິສຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.
10 18ພວກເຈົ້າກ�ລັງວາງແຜນ ກ ບິດ
ເບືອນເສັ້ນທາງຂອງຄົນຊອບທ�,ແລະ
ເພື່ອນ�ເອົາພຣະພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າລົງ
ມາເທິງຫົວຂອງພວກເຈົ້າ,ຈົນວ່າຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມພິນາດ.
10 19 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂມໄຊຢາຜູ້ເປັນກະສັດ
ຄົນສຸດທ້າຍຂອງພວກເຮົາໄດ້ກ່າວໄວ້ດີ
ແລ້ວຕອນເພິ່ນກ�ລັງຈະມອບລາຊາອາ
ນາຈັກ,ໂດຍທີ່ບໍ່ມີໃຜຈະຮັບເລີຍ,ອັນເປັນ

ເຫດໃຫ້ຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄດ້ຮັບການປົກຄອງ
ໂດຍສຽງຂອງຕົນເອງ—ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນ
ໄດ້ເວົ້າໄວ້ດີແລ້ວວ່າຖ້າຫາກເວລາມາ
ເຖິງເມື່ອສຽງຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ຈະກ ເລືອກ
ເອົາຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນັ້ນຄືຖ້າຫາກເວລາຈະ
ມາເຖິງເມື່ອຜູ້ຄົນພວກນີ້ຈະຕົກໄປສູ່ການ
ລ່ວງລະເມີດ,ແລ້ວພວກເຂົາຈະສຸກເພື່ອ
ຄວາມພິນາດ.
10 20 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ເຈົ້າວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພິພາກສາເລື່ອງ
ຄວາມ ຊົ່ ວ ຮ້າຍຂອງພວກ ເຈົ້ າດີແລ້ວ;
ພຣະອົງຮຽກຮ້ອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ໂດຍສຽງ
ຂອງກ ທູດຂອງພຣະອົງດີແລ້ວວ່າ:ເຈົ້າຈົ່ງ
ກັບໃຈ,ກັບໃຈເຖີດ,ເພາະວ່າອານາຈັກ
ແຫ່ງສະຫວັນໃກ້ເຂົ້າມາເຖິງແລ້ວ.
10 21 ແທ້ຈິງ ແລ້ວ, ພຣະອົງຮຽກຮ້ອງດີ
ແລ້ວໂດຍສຽງຂອງທູດຂອງພຣະອົງວ່າ:
ກ ເຮົາຈະລົງມາໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,
ພ້ອມດ້ວຍຄວາມທ່ຽງທ�ແລະຄວາມຍຸດ
ຕິທ�ໃນພຣະຫັດຂອງເຮົາ.
10 22 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກເຈົ້າວ່າຖ້າຫາກບໍ່ແມ່ນຍ້ອນກ ຄ�
ອະທິຖານຂອງຄົນທີ່ຊອບທ�ຊຶ່ງຢູ່ໃນແຜ່ນ
ດິນນີ້ແລ້ວ,ວ່າແມ່ນແຕ່ຂະນະນີ້ພວກເຈົ້າ
ກໍຈະຖືກຢ້ຽມຢາມດ້ວຍຄວາມພິນາດໝົດ;
ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຈະເປັນດ້ວຍຂ ນ�ຖ້ວມດັ່ງທີ່
ເປັນມາແລ້ວກັບຜູ້ຄົນໃນວັນເວລາຂອງ
ໂນອາ,ແຕ່ຈະເປັນດ້ວຍຄວາມອຶດຢາກ,
ແລະດ້ວຍພະຍາດໂລຄາ,ແລະດ້ວຍ
ດາບ.
10 23 ແຕ່ເປັນຍ້ອນກ ຄ�ອະທິຖານຂອງຄົນ

 17ກແອວ12:3;18:20,32;
ຄພ6:16.

 ຂມທ3:7;ແອວ9:8.
 ຄຄພ10:21–27.
 18ກກຈກ13:10.
 19ກມຊຢ29:27;

ແອວ2:3–7;
ຮລມ5:2.

 20ກແອວ8:14–16;13:22.
 21ກມຊຢ13:34.
 22ກຢກບ5:16;

ມຊຢ27:14–16.

 ຂປຖກ8:21;
3ນຟ22:8–10.
ຄມພນ�ຖ້ວມໃນວັນ
ເວລາຂອງໂນອາ.

 23ກຄມພອະທິຖານ,ການອະ
ທິຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.
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ຊອບທ�ທີ່ພວກເຈົ້າໄດ້ຮບັການໄວ້ຊີວດິ;
ສະນັ້ນຖ້າຫາກພວກເຈົ້າຈະຂັບໄລ່ ຄົນ
ທີ່ຊອບທ�ອອກໄປຈາກບັນດາພວກເຈົ້າ
ແລ້ວເມື່ອນັ້ນພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ຫ້າມພຣະຫັດ
ຂອງພຣະອົງ;ແຕ່ໃນຄວາມຄຽດແຄ້ນອັນ
ຮາ້ຍແຮງຂອງພຣະອົງ,ພຣະອົງຈະສະ
ເດັດມາລົງໂທດພວກເຈົ້າ;ເມື່ອນັ້ນພວກ
ເຈົ້າຈະຖືກລົງໂທດດ້ວຍຄວາມອຶດຢາກ,
ດ້ວຍພະຍາດໂລຄາ,ແລະດ້ວຍດາບ;
ແລະຂ ເວລານັ້ນຈະມາຮອດໃນບໍ່ຊ້ານີ້ຖ້າ
ຫາກພວກເຈົ້າບໍ່ກັບໃຈ.
10 24 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືຜູ້ ຄົນໄດ້ ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ ແອມມິວເລັກ
ຫລາຍຂຶ້ນ,ແລະພວກເຂົາຮ້ອງອອກມາ,
ມີຄວາມວ່າ:ຊາຍຄົນນີ້ໝິ່ນປະໝາດກົດ
ອັນທ່ຽງທ�ຂອງພວກເຮົາແລະທະນາຍ
ຄວາມຜູ້ສະຫລາດຂອງພວກເຮົາຊຶ່ງພວກ
ເຮົາໄດ້ເລືອກໄວ້.
10 25 ແຕ່ ແອມມິວເລັກໄດ້ເດ່ມືອອກໄປ
ແລະຮ້ອງດ້ວຍສຸດກ�ລັງຕໍ່ພວກເຂົາ,ມີ
ຄວາມວ່າ:ໂອ້ພວກເຈົ້າລຸ້ນທີ່ຊົ່ວແລະ
ເສຍຄົນເອີຍ,ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຊາຕານ
ຈຶ່ງມີອ�ນາດເໜືອໃຈຂອງພວກເຈົ້າ?ເປັນ
ດ້ວຍເຫດໃດພວກເຈົ້າຈຶ່ງຍອມຕົວໃຫ້ມັນ
ຈົນວ່າມັນມີອ�ນາດເໜືອກວ່າພວກເຈົ້າ,
ຈົນເຮັດໃຫ້ຕາຂອງພວກເຈົ້າກ ບອດ,ເພື່ອ
ພວກເຈົ້າຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈຄ�ເວົ້າຊຶ່ງເວົ້າໄປ
ຕາມຄວາມຈິງແທ້ໆ?
10 26 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍ
ຄ�ທີ່ຕໍ່ ຕ້ານກັບກົດໝາຍຂອງພວກເຈົ້າ
ບໍ?ພວກເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈ;ພວກເຈົ້າເວົ້າວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຕໍ່ຕ້ານກົດໝາຍຂອງພວກ
ເຈົ້າ;ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດຢ່າງນັ້ນ,ຂ້າ

ພະເຈົ້າເວົ້າສະໜັບສະໜູນກົດໝາຍຂອງ
ພວກເຈົ້າ,ເພື່ອກ່າວໂທດພວກເຈົ້າ.
10 27 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກເຈົ້າວ່າ,ຮາກຖານຂອງຄວາມ
ພິນາດຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ກ�ລັງຈະຖືກວາງ
ໄວ້ ໂດຍຄວາມບໍ່ຊອບທ�ຂອງກ ພວກ
ທະນາຍຄວາມແລະຜູ້ຕັດສິນຂອງພວກ
ເຈົ້າ.
10 28 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືເມື່ອແອມມິວເລັກເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວຜູ້
ຄົນໄດ້ຮ້ອງຕໍ່ຕ້ານລາວ,ມີຄວາມວ່າ:ບັດນີ້
ພວກເຮົາຮູ້ຈັກແລ້ວວ່າຊາຍຄົນນີ້ເປັນລູກ
ຂອງມານເພາະວ່າລາວກ ເວົ້າຕົວະພວກ
ເຮົາ;ເພາະວ່າລາວໄດ້ເວົ້າຕໍ່ຕ້ານກົດໝາຍ
ຂອງພວກເຮົາ.ແລະບັດນີ້ລາວກ່າວວ່າ
ລາວບໍ່ໄດ້ເວົ້າຕໍ່ຕ້ານ.
10 29 ແ ລ ະ  ອີ ກຢ່າງໜຶ່ງ, ລາວໝິ່ນປະ
ໝາດພວກທະນາຍຄວາມແລະຜູ້ຕັດສິນ
ຂອງພວກເຮົາ.
10 30 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືພວກທະນາຍຄວາມໄດ້ເກັບໃສ່ໃຈຂອງ
ພວກເຂົາໄວ້ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຈົດຈ�
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄວ້ເພື່ອຟ້ອງລາວ.
10 31 ແລະມີຄົນໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ຄົນນັ້ນຜູ້
ມີຊື່ວ່າຊີເອສຣອມ.ບັດນີ້ລາວເປັນຄົນທີ່
ໄດ້ກ ກ່າວໂທດແອມມິວເລັກແລະແອວມາ
ຫລາຍກວ່າຄົນອື່ນ,ເພາະລາວເປັນຜູ້ມີ
ຄວາມຊ�ນານທີ່ສຸດຜູ້ໜຶ່ງໂດຍທີ່ມີທຸລະ
ກິດຫລາຍຢ່າງໃນບັນດາຜູ້ຄົນ.
10 32ບັດນີ້ ຈຸດປະສົງຂອງພວກທະນາຍ
ຄວາມເຫລົ່ານີ້ຄືເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕາມ
ວຽກງານຂອງພວກເຂົາ.

 23ຂແອວ34:32–35.
 25ກ2ກຣທ4:4;

ແອວ14:6.
 27ກລກ11:45–52.

 28ກແອວ14:2.
 31ກແອວ11:20–36.
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ບົດທີ11

ເງິນຫລຽນແລະການວັດແທກຂອງຊາວ
ນີໄຟຖື ກກ�ນົດຂຶ້ນ—ແອມ ມິວ ເລັກ ໄດ້
ໂຕ້ຖຽງກັບຊີເອສຣອມ—ພຣະຄຣິດຈະບໍ່
ຊ່ວຍຄົນໃຫ້ລອດໃນບາບຂອງເຂົາ—ມີ
ພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອານາຈັກສະຫວັນເປັນ
ມູນມໍລະດົກເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະລອດ—ມະນຸດ
ທຸກຄົນຈະລຸກຂຶ້ນໃນຄວາມອະມະຕະ—
ຈະບໍ່ມີຄວາມຕາຍຫລັງຈາກການຟື້ນຄືນຊີ
ວິດ.ປະມານ82ປີກ່ອນຄ.ສ.

11 1ບັດນີ້ມີຢູ່ໃນກົດໝາຍຂອງໂມໄຊຢາ
ວ່າທຸກຄົນທີ່ເປັນຜູ້ຕັດສິນກົດໝາຍຫລື
ຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ຕັດສິນຈະ
ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕາມເວລາທີ່ຜູ້ນັ້ນໃຊ້ຕັດສິນ
ຄົນທີ່ຖືກນ�ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຂົາເຈົ້າເພື່ອຮັບ
ການຕັດສິນ.
11 2ບັດນີ້ຖ້າຫາກຜູ້ໃດເປັນໜີ້ຜູ້ອື່ນແລະ
ລາວບໍ່ຍອມຈ່າຍເງິນທີ່ເປັນໜີ້ນັ້ນ,ເມື່ອ
ເຈົ້າໜີ້ ຟ້ອງຕໍ່ ຜູ້ຕັດສິນ; ແລະຜູ້ຕັດສິນ
ຍ່ອມປະຕິບັດໄປຕາມສິດອ�ນາດ,ແລະ
ສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ອອກໄປເອົາຕົວຜູ້ນັ້ນມາຢູ່ຕໍ່
ໜ້າເພິ່ນ;ແລະຜູ້ຕັດສິນຈະຕັດສິນຄົນນັ້ນ
ຕາມກົດໝາຍແລະຕາມຫລັກຖານພະ
ຍານທີ່ນ�ມາຟ້ອງຜູ້ນັ້ນ,ແລະຜູ້ນັ້ນຍ່ອມ
ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຈ່າຍສິ່ງທີ່ເປັນໜີ້ຕາມນັ້ນ,
ຫລືຖືກຍຶດຊັບສິນທັງໝົດ,ຫລືຖືກຂັບ
ໄລ່ອອກຈາກບັນດາຜູ້ຄົນເໝືອນດັ່ງຄົນຂະ
ໂມຍແລະໂຈນ.
11 3ແລະຜູ້ຕັດສິນຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຂອງ
ຕົນຕາມເວລາແລະວຽກງານຂອງຕົນ—
ຊຶ່ງເປັນຄ�ໜຶ່ງຊີໄນສ�ລັບມື້ໜຶ່ງ,ຫລືເປັນ
ເງິນໜຶ່ງຊີ ນ�,ຊຶ່ງ ເທົ່າກັບຄ�ໜຶ່ງຊີໄນ;
ແລະນີ້ເປັນໄປຕາມກົດທີ່ມີໃຫ້ໄວ້.

11 4ບັດນີ້ນີ້ເປັນຊື່ຄ�ແລະເງິນຊິ້ນຕ່າງໆ
ຂອງພວກເຂົາຕາມຄຸນຄ່າຂອງມັນ.ແລະ
ຊື່ເຫລົ່ານີ້ແມ່ນຊາວນີໄຟໃຫ້ໄວ້,ເພາະ
ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຄິດຄ່າຕາມວິທີຂອງຊາວ
ຢິວທີ່ຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມທັງພວກເຂົາບໍ່
ໄດ້ວັດແທກຕາມວິທີຂອງຊາວຢິວ;ແຕ່
ພວກເຂົາປ່ຽນວິທີຄິດຄ່າແລະວັດແທກ
ຂອງພວກເຂົາ,ຕາມຄວາມນຶກຄິດແລະ
ສະພາບຂອງຜູ້ຄົນໃນທຸກລຸ້ນຄົນ,ຈົນເຖິງ
ການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ,ແລະສິ່ງຕໍ່ໄປ
ນີ້ໄດ້ຖືກກ ສະຖາປະນາຂຶ້ນໂດຍກະສັດໂມ
ໄຊຢາ.
11 5ບັດນີ້ວິທີຄິດຄ່າເປັນດັ່ງນີ້—ຄ�ໜຶ່ງຊີ
ໄນ,ຄ�ໜຶ່ງຊີອັນ,ຄ�ໜຶ່ງຊ�,ແລະຄ�ໜຶ່ງ
ລິມນາ.
11 6 ເງິນໜຶ່ງຊີນ�,ເງິນໜຶ່ງອາມນໍ,ເງິນໜຶ່ງ
ເອຊະຣອມ,ແລະເງິນໜຶ່ງອອນໄທ.
11 7 ເງິນໜຶ່ ງ ຊີ ນ�ເທົ່າກັບຄ�ໜຶ່ງຊີໄນ,
ແລະທັງມີຄ່າເທົ່າກັບເຂົ້າບາເລໜຶ່ງສ່ວນ,
ແລະມີຄ່າເທົ່າກັບເມັດພືດທຸກຊະນິດໜຶ່ງ
ສ່ວນຄືກັນ.
11 8ບັດນີ້ຄ�ໜຶ່ງຊີອັນມີຄ່າເທົ່າກັບຄ�ຊີ
ໄນສອງເທົ່າ.
11 9ແລະຄ�ໜຶ່ງຊ�ມີຄ່າເທົ່າກັບຄ�ຊີອັນ
ສອງເທົ່າ.
11 10 ແລະຄ�ໜຶ່ງລິມນາມີຄ່າເທົ່າກັບຄ�
ທັງໝົດນັ້ນ.
11 11 ແລະ ເງິນໜຶ່ງອາມນໍ ມີຄ່າເທົ່າກັບ
ເງິນຊີນ�ສອງເທົ່າ.
11 12 ແລະເງິນໜຶ່ງເອຊະຣອມມີຄ່າເທົ່າ
ກັບເງິນຊີນ�ສີ່ເທົ່າ.
11 13 ແລະເງິນໜຶ່ງອອນໄທມີຄ່າເທົ່າກັບ
ເງິນທັງໝົດນັ້ນ.
11 14ບັດນີ້ນີ້ຄືຄຸນຄ່າຈ�ນວນນ້ອຍຂອງວິ

114ກມຊຢ29:40–44.
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ທີການຄິດໄລ່ຂອງພວກເຂົາ—
11 15ໜຶ່ ງຊິ ບລັນ ມີຄ່າເທົ່າກັບເຄິ່ງໜຶ່ງ
ຂອງຊີນ�;ສະນັ້ນ,ເງິນໜຶ່ງຊິບລັນຈຶ່ງມີ
ຄ່າເທົ່າກັບເຂົ້າບາເລເຄິ່ງສ່ວນ.
11 16 ແລະໜຶ່ງຊິບລ�ມີ ຄ່າເທົ່າກັບເຄິ່ງ
ໜຶ່ງຂອງເງິນຊິບລັນ.
11 17 ແລະໜຶ່ງເລອາມີຄ່າເທົ່າກັບເຄິ່ງໜຶ່ງ
ຂອງເງິນຊິບລ�.
11 18ບັດນີ້ ນີ້ຄືຈ�ນວນຕາມວິທີຄິດໄລ່
ຂອງພວກເຂົາ.
11 19ບັດນີ້ຄ�ໜຶ່ງອານທຽນມີຄ່າເທົ່າກັບ
ເງິນຊິບລັນສາມເທົ່າ.
11 20ບັດ ນີ້, ມັນເປັນໄປເພື່ອຈຸດປະສົງ
ຢ່າງດຽວທີ່ຈະຫາຜົນປະໂຫຍດ,ເພາະວ່າ
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕາມວຽກງານຂອງ
ພວກເຂົາ,ສະນັ້ນ,ພວກເຂົາໄດ້ຍຸຍົງໃຫ້
ຜູ້ຄົນກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍແລະຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆປະການ
ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ມີວຽກເຮັດຫລາຍຂຶ້ນ
ເພື່ອພວກເຂົາຈະກ ໄດ້ຮັບເງິນຕາມຄະດີທີ່
ຖືກນ�ມາໃຫ້ພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາ
ຈຶ່ງໄດ້ຍຸຍົງໃຫ້ຜູ້ຄົນຕໍ່ຕ້ານແອວມາແລະ
ແອມມິວເລັກ.
11 21 ແລະຊີເອສຣອມຜູ້ນີ້ຕັ້ງຕົ້ນຊັກຖາມ
ແອມມິວເລັກ,ມີຄວາມວ່າ:ທ່ານຈະຕອບ
ຄ�ຖາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈັກສອງສາມຄ�
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະຖາມທ່ານໄດ້ບໍ?ບັດນີ້
ຊີເອສຣອມເປັນຄົນທີ່ຊ�ນານໃນກ ເລ່ກົນ
ຂອງມານ,ເພື່ອລາວຈະໄດ້ທ�ລາຍສິ່ງທີ່
ດີ;ສະນັ້ນ,ລາວຈຶ່ງກ່າວກັບແອມມິວເລັກ
ວ່າ:ທ່ານຈະຕອບຄ�ຖາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ຖາມທ່ານໄດ້ບໍ?
11 22 ແລະແອມມິວເລັກກ່າວກັບລາວວ່າ:

ຕອບໄດ້,ຖ້າຫາກມັນເປັນໄປຕາມກ ພຣະ
ວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຊຶ່ງຢູ່ໃນຂ້າ
ພະເຈົ້າ;ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເວົ້າຫຍັງ
ຊຶ່ງເປັນຄວາມກົງກັນຂ້າມກັບພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ແລະຊີເອສ
ຣອມກ່າວກັບລາວວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ແມ່ນເງິນ
ຫົກອອນໄທແລະທັງໝົດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ມອບໃຫ້ທ່ານຖ້າຫາກທ່ານຈະປະຕິເສດ
ການເປັນຢູ່ຂອງພຣະຜູ້ສູງສຸດ.
11 23 ແລະແອມມິວເລັກກ່າວວ່າ:ໂອ້ເຈົ້າ
ກ ຜູ້ເປັນລູກຂອງນະລົກເອີຍ,ເປັນດ້ວຍ
ເຫດໃດເຈົ້າຈຶ່ງຈະມາຂ ລໍ້ລວງຂ້າພະເຈົ້າ?
ເຈົ້າຮູ້ບໍວ່າຄົນຊອບທ�ບໍ່ຜ່າຍແພ້ຕໍ່ການລໍ້
ລວງເຊັ່ນນັ້ນດອກ?
11 24 ເຈົ້າເຊື່ອບໍວ່າບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ?ຂ້າພະ
ເຈົ້າກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,ບໍ່ເລີຍ,ເຈົ້າຮູ້ວ່າມີ
ພຣະເຈົ້າ,ແຕ່ເຈົ້າຮັກກ ຊັບສິນນັ້ນຫລາຍ
ກວ່າພຣະອົງ.
11 25 ແລະບັດນີ້ເຈົ້າເວົ້າຕົວະເຮົາຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
ພຣະເຈົ້າ.ເຈົ້າກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ—
ຈົ່ງເບິ່ງຫົກອອນໄທນີ້ຊຶ່ງມີຄ່າຫລາຍຂ້າ
ພະເຈົ້າຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານ—ເມື່ອເຈົ້າ
ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າແຕ່
ຄວາມປາດຖະໜາຂອງເຈົ້າຄືພຽງແຕ່ໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າປະຕິເສດພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້,
ແລະຊົງພຣະຊົນຢູ່ເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ມີເຫດ
ຜົນທີ່ຈະທ�ລາຍຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະບັດນີ້
ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພາະຄວາມຊົ່ວອັນໃຫຍ່ຫລວງນີ້
ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນ.
11 26 ແລະຊີເອສຣອມຖາມແອມມິວເລັກ
ອີກວ່າ:ທ່ານກ່າວວ່າມີພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງ
ແທ້ແລະຊົງພຣະຊົນຢູ່ແມ່ນບໍ?
11 27 ແລະແອມມິວເລັກຕອບວາ່:ແມ່ນ

 20ກແອວ10:32.
 21ກແອວ10:13.
 22ກຄມພພຣະວິນ

ຍານບໍລິສຸດ.
 23ກແອວ5:41.
 ຂຄມພລໍ້ລວງ,ການລໍ້ລວງ.

 24ກ1ຕມທ6:10;
ຕຕ1:11.
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ແລ້ວ,ມີພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ແລະຊງົພຣະ
ຊົນຢູ່.
11 28ບັດນີ້ຊີເອສຣອມຖາມວ່າ: ມີພຣະ
ເຈົ້າຫລາຍກວ່າອົງໜຶ່ງບໍ?
11 29 ແລະແອມມິວເລັກຕອບວ່າ,ບໍ່.
11 30ບັດນີ້ຊີເອສຣອມຖາມແອມມິວເລັກ
ອີກວ່າ:ທ່ານຮູ້ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ແນວໃດ?
11 31 ແລະລາວຕອບວ່າ:ກ ທູດອົງໜຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ເຖິງເລື່ອງນີ້.
11 32 ແລະຊີເອສຣອມຖາມອີກວາ່:ຜູ້ທີ່ຈະ
ມານັ້ນແມ່ນໃຜ?ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າບໍ?
11 33 ແລະລາວຕອບຊີເອສຣອມວ່າ,ແມ່ນ
ແລ້ວ.
11 34 ແລະຊີເອສຣອມຖາມອີກວ່າ:ພຣະ
ອົງ ຈະຊ່ວຍຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ລອດ
ກ ໃນບາບຂອງເຂົາບໍ?ແລະແອມມິວເລັກ
ຕອບແລະກ່າວກັບລາວວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າ
ກ່າວກັບເຈົ້າວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ກະທ�ເຊັ່ນ
ນັ້ນ,ເພາະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ພຣະອົງຈະປະຕິ
ເສດພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງ.
11 35ບັ ດ ນີ້ ຊີເອສຣອມກ່າວກັບຜູ້ຄົນ
ວ່າ: ໃຫ້ ພວກເຈົ້າຈົດຈ�ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້
ໄວ້;ເພາະລາວເວົ້າວ່າມີພຣະເຈົ້າພຽງອົງ
ດຽວ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ລາວຍັງກ່າວວ່າ
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຈະສະເດັດມາ,ແຕ່
ພຣະອົງຈະບໍ່ຊ່ວຍຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງໃຫ້
ລອດ—ຄືກັນກັບວ່າລາວມີສິດອ�ນາດບັນ
ຊາພຣະເຈົ້າ.
11 36ບັດນີ້ແອມມິວເລັກກ່າວກັບລາວອີກ
ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງເຈົ້າເວົ້າຕົວະ,ເພາະເຈົ້າກ່າວ

ວ່າຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຄືກັນກັບວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ມີສິດອ�ນາດບັນຊາພຣະເຈົ້າເພາະຂ້າພະ
ເຈົ້າກ່າວວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ຊ່ວຍຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງໃຫ້ລອດໃນບາບຂອງພວກເຂົາ.
11 37 ແລະຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບເຈົ້າອີກວ່າ
ພຣະອົງບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຂົາໃຫ້ລອດໃນ
ກ ບາບພວກເຂົາໄດ້;ເພາະຂ້າພະເຈົ້າປະ
ຕິເສດພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້,ແລະ
ພຣະອົງໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າຂ ສິ່ງທີ່ບໍ່ສະອາດ
ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄ ອານາຈັກສະຫວັນເປັນມູນ
ມໍລະດົກໄດ້ເລີຍ;ສະນັ້ນ,ເຈົ້າຈະລອດ
ໄດ້ແນວໃດເວັ້ນເສຍແຕ່ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບອາ
ນາຈັກສະຫວັນເປັນມູນມໍລະດົກ?ສະນັ້ນ,
ເຈົ້າຈະລອດບໍ່ໄດ້ໃນບາບຂອງເຈົ້າ.
11 38ບັດນີ້ຊີເອສຣອມຖາມແອມມິວເລັກ
ອີກວ່າ:ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຄືພຣະ
ບິດາຜູ້ສະຖິດນິລັນດອນບໍ?
11 39 ແລະແອມມິວເລັກຕອບລາວວ່າ:
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງຄືກ ພຣະບິດາຜູ້ສະ
ຖິດນິລັນດອນຂອງສະຫວັນແລະແຜ່ນ
ດິນໂລກ,ແລະຂ ທຸກສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນ;ພຣະ
ອົງເປັນຕົ້ນແລະທີ່ສຸດ,ເປັນຜູ້ທ�ອິດ
ແລະເປັນຜູ້ສຸດທ້າຍ;
11 40 ແລະ ພຣະອົງຈະສະເດັດມາໃນ
ກ ໂລກນີ້ເພື່ອຂ ໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ;ແລະ
ພຣະອົງຈະຄ ຮັບເອົາການລ່ວງລະເມີດ
ຂອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະອົງ;ແລະຄົນເຫລົ່ານັ້ນຄືຜູ້ທີ່ຈະ
ມີຊີວິດນິລັນດອນ,ແລະຄວາມລອດຈະບໍ່
ມາຫາໃຜອີກເລີຍ.

 31ກແອວ10:7–10.
 34ກຮລມ5:10–11.
 37ກ1ກຣທ6:9–10.
 ຂ1ນຟ15:33;

ແອວ40:26;
3ນຟ27:19.
ຄມພຄົນອະທ�.

 ຄຄມພອານາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າຫລືອາ
ນາຈັກສະຫວັນ.

 39ກອຊຢ9:6.
 ຂກລຊ1:16;

ມຊຢ4:2.
 40ກຄມພໂລກ.

 ຂຣມ11:26–27.
 ຄອພຍ34:6–7;

ອຊຢ53:5;
1ຢຮ2:2;
ມຊຢ14:5;15:12;
ຄພ19:16–19.
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11 41ສະນັ້ນ ຄົນຊົ່ວຈຶ່ງຄົງຢູ່ເໝືອນກັບ
ວ່າກ ບໍ່ມີການໄຖ່ເກີດຂຶ້ນເລີຍ,ເວັ້ນເສຍ
ແຕ່ຈະເປັນການແກ້ສາຍຮັດແຫ່ງ ຄວາມ
ຕາຍອອກ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ມື້ນັ້ນຈະມາເຖິງ
ທີ່ຂ ຄົນທັງປວງຈະລຸກຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍ
ແລະຢືນຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະ
ຖືກຄ ພິພາກສາຕາມວຽກງານຂອງພວກ
ເຂົາ.
11 42ບັດນີ້, ຄວາມຕາຍຢ່າງໜຶ່ງຊຶ່ງເອີ້ນ
ວ່າ ຄວາມຕາຍທາງໂລກ ; ແລະ ຄວາ ມ
ຕາຍ ຂອງພຣະຄຣິດ ຈະແກ້ ກ ສາຍຮັດ
ແຫ່ງຄວາມຕາຍທາງໂລກນີ້ເພື່ອຈະຍົກ
ຄົນທັງປວງຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍທາງໂລກ
ນີ້.
11 43ວິນຍານກັບຮ່າງກາຍຈະກ ຮ່ວມເຂົ້າ
ກັນອີກໃນຮູບລັກສະນະອັນສົມບູນຂອງ
ມັນ;ທັງແຂນຂາແລະຂໍ້ຕໍ່ຈະກັບຄືນສູ່
ໂຄງຮ່າງອັນຖືກຕ້ອງຂອງມັນ,ເໝືອນດັ່ງ
ທີ່ພວກເຮົາເປັນຢູ່ໃນເວລານີ້;ແລະພວກ
ເຮົາຈະຖືກນ�ມາຢືນຢູ່ ຕໍ່ ພຣະພັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ໂດຍຮູ້ຈັກຄືກັບທີ່ພວກເຮົາຮູ້
ຢູ່ໃນເວລານີ້,ແລະຈະມີຂ ການຈື່ຈ�ເຖິງ
ຄ ຄວາມຜິດທັງໝົດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງ
ແຈ່ມແຈ້ງ.
11 44ບັດນີ້,ການກັບຄືນມານີ້ຈະເກີດກັບ
ຄົນທັງປວງ,ທັງແກ່ແລະໜຸ່ມ,ທັງຂ້າທາດ
ແລະຜູ້ເປັນອິດສະລະ,ທັງຊາຍແລະຍິງ,
ທັງຄົນຊົ່ວແລະຄົນຊອບທ�;ແລະເຖິງ

ແມ່ນຜົມໃນຫົວຂອງພວກເຂົາເສັ້ນໜຶ່ງກໍ
ຈະບໍ່ເສຍໄປ;ແຕ່ທຸກຢ່າງຈະກ ກັບຄືນສູ່
ໂຄງຮ່າງອັນສົມບູນຂອງມັນດັ່ງທີ່ເປັນຢູ່
ໃນເວລານີ້,ຫລືໃນຮ່າງກາຍ,ແລະຈະ
ຖືກນ�ມາພິຈາລະນາຢູ່ຕໍ່ໜ້າບ່ອນພິພາກ
ສາຂອງພຣະຄຣິດອົງເປັນພຣະບຸດ,ແລະ
ພຣະເຈົ້າອົງເປັນຂ ພຣະບິດາແລະພຣະ
ວິນຍານສັກສິດ,ຊຶ່ງເປັນຄ ພຣະເຈົ້າອົງ
ດຽວຜູ້ສະຖິດນິລັນດອນເພື່ອຮັບງ ການພິ
ພາກສາຕາມວຽກງານຂອງພວກເຂົາ,ບໍ່
ວ່າພວກເຂົາຈະດີຫລືຈະຊົ່ວ.
11 45ບັດນີ້ , ຈົ່ງ ເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າ
ກັບເຈົ້າແລ້ວກ່ຽວກັບຄວາມຕາຍຂອງ
ຮ່າງກາຍທີ່ເປັນມະຕະ,ແລະກ່ຽວກັບ
ກ ການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຮ່າງກາຍທີ່ເປັນ
ມະຕະ.ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບເຈົ້າວ່າຮ່າງ
ກາຍທີ່ເປັນມະຕະນີ້ຈະຖືກຂ ຍົກຂຶ້ນເປັນ
ຮ່າງກາຍທີ່ເປັນຄ ອະມະຕະຄືຈາກຄວາມ
ຕາຍ,ເຖິງແມ່ນຄວາມຕາຍຄັ້ງທ�ອິດມາສູ່
ຊີວິດ,ຄືພວກເຂົາຈະງ ຕາຍບໍ່ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ;
ວິນຍານຂອງພວກເຂົາຮ່ວມເຂົ້າກັບຮ່າງ
ກາຍຂອງພວກເຂົາ,ແລະຈະບໍ່ຖືກແຍກ
ອອກຈາກກັນອີກເລີຍ;ທັງໝົດຈະກັບເປັນ
ຈ ທາງວິນຍານແລະອະມະຕະດັ່ງນີ້,ຊຶ່ງ
ພວກເຂົາຈະບໍ່ເຫັນຄວາມເນົ່າເປື່ອຍອີກຕໍ່
ໄປ.
11 46ບັດນີ້ເມື່ອແອມມິວເລັກຈົບຂໍ້ຄວາມນີ້
ແລ້ວຜູ້ຄົນເລີ່ມແປກໃຈອີກ,ແລະຊີເອສ

 41ກແອວ12:18;ຄພ88:33.
 ຂພນມ20:12–13;

ແອວ42:23.
 ຄຄມພພິພາກສາ,ການ

ພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.
 42ກແອວ12:16.
 43ກ2ນຟ9:13;

ແອວ40:23.
 ຂ2ນຟ9:14;

ມຊຢ3:25;

ແອວ5:18.
 ຄຄມພຮູ້ສຶກຜິດ,

ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ.
 44ກແອວ41:12–15.
 ຂຄມພພຣະເຈົ້າ,ຝ່າຍ

ພຣະເຈົ້າ—ພຣະເຈົ້າ
ອົງເປັນພຣະບິດາ.

 ຄ3ນຟ11:27,36.
ຄມພພຣະເຈົ້າ,
ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ.

 ງ ພນມ20:12–13.
 45ກແອວ40:23;

ຄພ88:16.
 ຂຄມພການຟື້ນຄືນພຣະ

ຊົນ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດ.
 ຄຄມພອະມະຕະ,ຄວາມ

ເປັນອະມະຕະ.
 ງ ພນມ21:4;

ຄພ63:49;88:116.
 ຈ 1ກຣທ15:44.
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ຣອມເລີ່ມສັ່ນສາຍ.ແລະຄ�ເວົ້າຂອງແອມ
ມິວເລັກໄດ້ຈົບລົງດັ່ງນີ້,ຫລືຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຂຽນໄວ້ເທົ່ານີ້.

ບົດທີ12

ແອວມາກ່າວກັບຊີເອສຣອມ—ຄວາມລຶກ
ລັບຂອງພຣະເຈົ້າຈະຖືກມອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່
ຊື່ສັດເທົ່ານັ້ນ—ມະນຸດຖືກຕັດສິນດ້ວຍ
ຄວາມຄິດ,ຄວາມເຊື່ອຖື,ຄ�ເວົ້າ,ແລະ
ວຽກງານຂອງຕົນ—ຄົນຊົ່ວຈະໄດ້ຮັບທຸກ
ທໍລະມານໂດຍຄວາມຕາຍທາງວິນຍານ—
ຊີວິດທີ່ເປັນມະຕະນີ້ເປັນສະພາວະແຫ່ງ
ການທົດລອງ—ແຜນແຫ່ງການໄຖ່ເຮັດໃຫ້
ການຟື້ນຄືນຊີວິດເກີດຂຶ້ນແລະ,ຜ່ານທາງ
ສັດທາ,ພາໃຫ້ການປົດບາບເກີດຂຶ້ນ—
ຄົນທີ່ກັບໃຈຈະໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາຜ່ານ
ພຣະບຸດອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດ.ປະມານ82
ປີກ່ອນຄ.ສ.

12 1ບັດນີ້ແອວມາ,ໂດຍທີ່ເຫັນວ່າຄ�ເວົ້າ
ຂອງແອມມິວເລັກເຮັດໃຫ້ຊີເອສຣອມງຽບ
ລົງ,ເພາະລາວເຫັນວ່າແອມມິວເລັກຈັບ
ລາວໄດ້ໃນກ ການເວົ້າຕົວະແລະການ
ຫລອກລວງເພື່ອພະຍາຍາມຈະທ�ລາຍ
ລາວ,ແລະເຫັນວ່າລາວເລີ່ມສັ່ນສາຍ
ດ້ວຍຂ ຄວາມຮູ້ຕົວໃນຄວາມຜິດຂອງລາວ
ເອງ,ເພິ່ນຈຶ່ງເປີດປາກ,ແລະເລີ່ມເວົ້າ
ກັບລາວເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄ�ເວົ້າຂອງແອມ
ມິວເລັກມີຫລັກຖານ,ແລະອະທິບາຍສິ່ງ
ຕ່າງໆ,ຫລືກ່າວເຖິງພຣະຄ�ພີຊຶ່ງນອກ
ເໜືອໄປຈາກທີ່ແອມມິວເລັກໄດ້ກ່າວໄປ.
12 2ບັດນີ້ຄ�ທີ່ແອວມາເວົ້າກັບຊີເອສຣອມ
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຢູ່ຮອບໆນັ້ນໄດ້ຍິນອີກ;ເພາະຝູງ

ຊົນມີຫລາຍແລະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າໄວ້ຕາມນີ້:
12 3ບັດນີ້ຊີເອສຣອມ,ໂດຍທີ່ເຫັນວ່າເຈົ້າ
ຖືກຈັບໄດ້ໃນການເວົ້າຕົວະແລະການ
ໃຊ້ກົນອຸບາຍ,ບໍ່ແມ່ນແຕ່ກັບມະນຸດເທົ່າ
ນັ້ນແຕ່ເຈົ້າຍັງເວົ້າຕົວະພຣະເຈົ້ານ�ອີກ;
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງຮູ້ກ ຄວາມຄິດທັງ
ໝົດຂອງເຈົ້າ,ແລະເຈົ້າເຫັນວ່າຄວາມ
ຄິດຂອງເຈົ້າເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ພວກເຮົາໂດຍ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ;
12 4ແລະເຈົ້າ ເຫັນວ່າພວກເຮົາຮູ້ແຜນ
ຂອງເຈົ້າເປັນແຜນທີ່ມີເລ່ຫລ່ຽມຫລາຍ,
ຊຶ່ງເປັນເລ່ຫລ່ຽມຂອງມານ,ເພື່ອເວົ້າຕົວະ
ແລະຫລອກລວງຜູ້ຄົນພວກນີ້ເພື່ອເຈົ້າຈະ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕໍ່ຕ້ານພວກເຮົາໝິ່ນ
ປະໝາດພວກເຮົາແລະຂັບໄລ່ພວກເຮົາ
ອອກໄປ—
12 5ບັດນີ້ມັນເປັນແຜນຂອງກ ຜູ້ປໍລະປັກ
ຂອງເຈົ້າ,ແລະມັນໄດ້ໃຊ້ອ�ນາດຂອງມັນ
ກັບເຈົ້າແລ້ວ.ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ເຈົ້າ
ຈ�ໄວ້ວ່າອັນໃດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບເຈົ້າ
ກໍເໝືອນກັບວ່າຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບໝົດ
ທຸກຄົນ.
12 6ແລະຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບທຸກ
ຄົນວ່ານີ້ເປັນບ້ວງຂອງຜູ້ປໍລະປັກ,ຊຶ່ງວາງ
ໄວ້ເພື່ອຫວັງຈະຈັບຜູ້ຄົນພວກນີ້ເພື່ອມັນ
ຈະໄດ້ເອົາພວກເຈົ້າມາຂຶ້ນຢູ່ກັບມັນ,ເພື່ອ
ມັນຈະໄດ້ລ້ອມພວກເຈົ້າໄວ້ໃຫ້ຮອບດ້ວຍ
ກ ສາຍໂສ້ຂອງມັນເພື່ອມັນຈະໄດ້ຜູກມັດ
ພວກເຈົ້າລົງໄປຫາຄວາມພິນາດອັນເປັນ
ນິດ,ຕາມອ�ນາດແຫ່ງການເປັນຊະເລີຍ
ຂອງມັນ.
12 7ບັດນີ້ເມື່ອແອວມາເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້
ແລ້ວ, ຊີ ເອສຣອມເລີ່ມສັ່ນສະທ້ານຢ່າງ
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 ຂຄມພສ�ນຶກ,

ຄວາມສ�ນຶກ.

 3ກຢຄ2:5;
ແອວ10:17;
ຄພ6:16.

 5ກຄມພມານ.
 6ກແອວ5:7–10.
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ຍິ່ງ, ເພາະລາວຍອມຮັບໃນອ�ນາດຂອງ
ພຣະເຈົ້າຫລາຍຂຶ້ນ;ແລະລາວຍອມຮັບ
ອີກວ່າ,ແອວມາກັບແອມມິວເລັກມີຄວາມ
ຮູ້ກ່ຽວກັບຕົວລາວ,ເພາະລາວຍອມຮັບວ່າ
ພວກເພິ່ນຮູ້ເຖິງຄວາມນຶກຄິດແລະຄວາມ
ເຈດຕະນາຂອງໃຈລາວ;ເພາະວ່າເພິ່ນທັງ
ສອງໄດ້ຮັບອ�ນາດທີ່ຈະໄດ້ຮູ້ເລື່ອງເຫລົ່າ
ນີ້ຕາມວິນຍານແຫ່ງການທ�ນາຍ.
12 8ແລະຊີເອສຣອມເລີ່ມສອບຖາມພວກ
ເພິ່ນຢ່າງພາກພຽນ,ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ກ່ຽວ
ກັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຫລາຍຂຶ້ນ.
ແລະລາວຖາມແອວມາວ່າ:ເລື່ອງທີ່ແອມ
ມິວເລັກເວົ້າກ່ຽວກັບການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງ
ຄົນຕາຍນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ,ວ່າ
ຄົນທັງປວງຈະລຸກຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍ,
ທັງຄົນທ່ຽງທ�ແລະຄົນບໍ່ທ່ຽງທ�,ແລະ
ຈະຖືກນ�ມາຢືນຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການພິພາກສາຕາມ
ວຽກງານຂອງພວກເຂົາ?
12 9ແລະບັດນີ້ແອວມາເລີ່ມຊີ້ແຈງເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ແກ່ລາວ,ໂດຍກ່າວວ່າ:ມັນໄດ້
ຖືກມອບໃຫ້ຫລາຍຄົນເພື່ອຈະຮູ້ກ ຄວາມ
ລຶກລັບຂອງພຣະເຈົ້າ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບພຣະບັນຊາຢ່າງເຄັ່ງຄັດ
ວ່າບໍ່ໃຫ້ບອກເລົ່ານອກຈາກຕາມພຣະ
ຄ�ຕອນທີ່ພຣະອົງປະທານໃຫ້ລູກຫລານ
ມະນຸດຂ ເທົ່ານັ້ນ,ຕາມຄວາມເອົາໃຈໃສ່
ແລະຄວາມພາກພຽນທີ່ພວກເຂົາຖວາຍ
ແດ່ພຣະອົງ.

12 10 ແລະສະນັ້ນ,ຄົນທີ່ຈະເຮັດໃຈກ ແຂງ
ກະດ້າງຈະໄດ້ຮັບຂ ສ່ວນໜ້ອຍຂອງພຣະ
ຄ�;ແລະກັບຄົນທີ່ຈະຄ ບໍ່ເຮັດໃຈແຂງ
ກະດ້າງກໍຈະໄດ້ງ ຮັບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພຣະ
ຄ�,ຈົນວ່າມັນຖືກມອບໃຫ້ເຂົາເພື່ອຈະໄດ້
ຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມລຶກລັບຂອງພຣະເຈົ້າຈົນ
ກວ່າເຂົາຈະຮູ້ຢ່າງເຕັມທີ່.
12 11 ແລະກັບພວກທີ່ຈະເຮັດໃຈແຂງກະ
ດ້າງ,ພຣະອົງຈະປະທານກ ສ່ວນໜ້ອຍ
ຂອງພຣະຄ�ໃຫ້ຈົນວ່າພວກເຂົາຂ ບໍ່ຮູ້
ອັນໃດກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບຂອງພຣະ
ອົງ;ແລະເມື່ອນັ້ນພວກເຂົາຍ່ອມຖືກມານ
ເອົາໄປເປັນຊະເລີຍແລະຖືກນ�ໄປດ້ວຍ
ຄວາມປະສົງຂອງມັນລົງໄປຫາຄວາມ
ພິນາດ.ບັດນີ້ນີ້ຄືຄວາມໝາຍຂອງຄ ສາຍ
ໂສ້ແຫ່ງງ ນະລົກ.
12 12 ແລະແອມມິວເລັກໄດ້ເວົ້າໄວ້ຢ່າງ
ແຈ່ມແຈ້ງກ່ຽວກັບກ ຄວາມຕາຍ,ແລະ
ການຖືກຍົກຂຶ້ນຈາກຄວາມເປັນມະຕະນີ້
ໄປຫາສະພາບທີ່ເປັນອະມະຕະ,ແລະຖກື
ນ�ໄປຢູ່ຕໍ່ໜ້າບ່ອນພິພາກສາຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການຂ ພິພາກສາຕາມ
ວຽກງານຂອງພວກເຮົາ.
12 13 ເມື່ອ ນັ້ນຖ້າຫາກໃຈຂອງພວກເຮົາ
ແຂງກະດ້າງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຖ້າຫາກພວກ
ເຮົາເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງຕໍ່ພຣະຄ�,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ຫາມັນບໍ່ພົບໃນຕົວພວກເຮົາ
ແລ້ວ,ເມື່ອນັ້ນສະພາບຂອງພວກເຮົາຈະ
ເປັນຕາຢ້ານຫລາຍ,ເພາະເມື່ອນັ້ນພວກ

 9ກແອວ26:22.
ຄມພຄວາມລຶກລັບ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.

 ຂຢຮ16:12;
ແອວ29:8;
3ນຟ26:8–11;
ອທ4:7.

 10ກ2ນຟ28:27;ອທ4:8.

 ຂຄພ93:39.
 ຄຄມພຖ່ອມຕົນ,

ຄວາມຖ່ອມຕົນ.
 ງ 2ນຟ28:30;

ຄພ50:24.
 11ກມທ25:29.
 ຂຄມພປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,

ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.

 ຄຢຮ8:34;
2ນຟ28:19.

 ງ ສພສ9:18;
2ນຟ2:29.
ຄມພນະລົກ.

 12ກແອວ11:41–45.
 ຂຄມພພິພາກສາ,ການ

ພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.
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ເຮົາຈະຖືກກ່າວໂທດ.
12 14 ເພາະກ ຄ�ເວົ້າຂອງພວກເຮາົຈະກ່າວ
ໂທດພວກເຮາົ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ການກະທ�
ທັງໝົດຂອງພວກເຮາົຈະກ່າວໂທດພວກ
ເຮາົ;ພວກເຮາົຈະບໍ່ພົບພວກເຮາົປາດສະ
ຈາກມົນທິນ;ແລະຄວາມນຶກຄິດຂອງພວກ
ເຮາົຈະກ່າວໂທດພວກເຮາົນ�ອີກ;ແລະ
ໃນສະພາບອັນເປັນຕາຢ້ານນີ້ພວກເຮາົຈະ
ບໍ່ກ້າເງຍີໜ້າເບິ່ງພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮາົ
ໄດ້;ແລະພວກເຮົາຄົງຈະຊື່ນຊົມຖ້າຫາກ
ພວກເຮົາສາມາດສັ່ງຫີນແລະຂ ພູເຂົາໃຫ້
ຕົກລົງມາໃສ່ພວກເຮົາເພື່ອຄ ເຊື່ອງພວກ
ເຮາົຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະອົງ.
12 15 ແຕ່ນີ້ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້;ພວກເຮົາຕ້ອງ
ອອກມາຢືນຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງໃນ
ລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງ,ແລະອ�ນາດ
ຂອງພຣະອົງ,ແລະໃນລິດເດດຂອງພຣະ
ອົງ,ແລະເດຊານຸພາບ,ແລະການຄອບ
ຄອງຂອງພຣະອົງແລະຍອມຮັບດ້ວຍ
ຄວາມກ ອັບອາຍອັນເປັນນິດວ່າຂ ການພິ
ພາກສາທັງໝົດຂອງພຣະອົງທ່ຽງທ�,ວາ່
ພຣະອົງທ່ຽງທ�ໃນວຽກງານທັງໝົດຂອງ
ພຣະອົງ,ແລະວ່າພຣະອົງເມດຕາລູກ
ຫລານມະນຸດທຸກຄົນ,ແລະວ່າພຣະອົງມີ
ອ�ນາດທັງໝົດທີ່ຈະຊ່ວຍທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອ
ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງໃຫ້ລອດແລະ
ນ�ຜົນທີ່ສົມກັບການກັບໃຈອອກມາ.
12 16 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂາ້ພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບເຈົ້າວ່າເມື່ອນັ້ນກ ຄວາມຕາຍຕ້ອງມາ

ເຖິງ,ເຖິງແມ່ນຄວາມຕາຍເທື່ອທີສອງຊຶ່ງ
ເປັນຄວາມຕາຍທາງວິນຍານ;ເມື່ອນັ້ນມັນ
ຈະເປັນເວລາທີ່ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຕາຍໃນບາບ
ຂອງຕົນອັນເປັນຂ ຄວາມຕາຍທາງໂລກຈະ
ຄ ຕາຍທາງວິນຍານອີກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຂົາ
ຈະຕາຍໃນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມຊອບທ�.
12 17 ເມື່ອນັ້ນຄືເວລາທີ່ຄວາມທໍລະມານ
ຂອງພວກເຂົາຈະເປັນຄືກ ທະເລໄຟແລະ
ມາດ,ຊຶ່ງແປວໄຟນັ້ນລຸກຢູ່ຕະຫລອດໄປ
ແລະຕະຫລອດການ;ແລະເມື່ອນັ້ນກໍຄື
ເວລາທີ່ພວກເຂົາຖືກລ່າມດ້ວຍສາຍໂສ້
ລົງໄປຫາຄວາມພິນາດອັນເປັນນິດຕາມ
ອ�ນາດແລະການເປັນຊະເລີຍຂອງ
ຊາຕານໂດຍທີ່ມັນເຮັດໃຫ້ພວກນີ້ຂຶ້ນກັບ
ຄວາມປະສົງຂອງມັນ.
12 18 ເມື່ອນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ
ພວກເຂົາຈະເປັນຄ້າຍກັບວ່າກ ບໍ່ມີການ
ໄຖ່ເກີດຂຶ້ນເລີຍເພາະພວກເຂົາຈະຖືກໄຖ່
ບໍ່ໄດ້ຕາມຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະເຈົ້າ;
ແລະພວກເຂົາຈະຂ ຕາຍບໍ່ໄດ້,ເພາະວ່າ
ບໍ່ມີການເນົ່າເປື່ອຍຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ.
12 19ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ແອວມາຈົບການເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ຜູ້
ຄົນເລີ່ມແປກໃຈຫລາຍຂຶ້ນ;
12 20 ແຕ່ ມີ ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຊື່ອານທິໂອນາ,ຊຶ່ງ
ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ ປົກຄອງຄົນໜຶ່ງໃນບັນ
ດາພວກເຂົາ,ກ້າວອອກມາແລະຖາມ
ແອວມາວ່າ:ສິ່ງທີ່ທ່ານກ່າວມານີ້ໝາຍ
ຄວາມວ່າແນວໃດ,ທີ່ວ່າມະນຸດຈະລຸກຂຶ້ນ

 14ກມທ12:36;
ຢກບ3:6;
ມຊຢ4:29–30.

 ຂຮສອ10:8;
2ນຟ26:5.

 ຄໂຢບ34:22;
2ນຟ12:10.

 15ກມຊຢ3:25.

 ຂ2ປຕ2:9.
ຄມພຍຸດຕິທ�,
ຄວາມຍຸດຕິທ�.

 16ກຄມພຄວາມຕາຍ
ທາງວິນຍານ.

 ຂແອວ11:40–45.
 ຄ1ນຟ15:33;

ແອວ40:26.

 17ກພນມ19:20;21:8;
ມຊຢ3:27.

 18ກແອວ11:41.
 ຂພນມ21:4;

ແອວ11:45;
ຄພ63:49.
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ຈາກຄວາມຕາຍ ແລະ ຈະຖືກປ່ຽນຈາກ
ສະພາບທີ່ ເປັນມະຕະໄປຫາສະພາບທີ່
ເປັນກ ອະມະຕະ,ວ່າຈິດວິນຍານຈະຕາຍ
ບໍ່ໄດ້ອີກເລີຍ?
12 21ຂໍ້ຄວາມພຣະຄ�ພີໝາຍຄວາມວ່າ
ແນວໃດທີ່ກ່າວວ່າພຣະເຈົ້າໃຫ້ກ ເຄຣູບີມ
ພ້ອມດ້ວຍດາບທີ່ມີແປວໄຟຍາມຢູ່ທາງຕາ
ເວັນອອກຂອງຂ ສວນເອເດນເພື່ອບໍ່ໃຫ້
ບິດາມານດາຄົນທ�ອິດຂອງພວກເຮົາເຂົ້າ
ໄປແລະຮັບສ່ວນໝາກໄມ້ຂອງຕົ້ນໄມ້
ແຫ່ງຊີວິດແລະມີຊີວິດຕະຫລອດການ?
ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນດັ່ງນັ້ນວ່າບໍ່ມີໂອ
ກາດຈະເປັນໄປໄດ້ເລີຍທີ່ເພິ່ນທັງສອງຈະ
ມີຊີວິດຢູ່ຕະຫລອດການ.
12 22ບັດນີ້ແອວມາກ່າວກັບລາວວ່າ:ນີ້ຄື
ເລື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ�ລັງຈະອະທິບາຍຢູ່.
ບັດນີ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າອາດາມກ ຕົກໂດຍ
ການຮັບສ່ວນຂ ໝາກໄມ້ທີ່ຕ້ອງຫ້າມຕາມ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະພວກເຮົາ
ຈຶ່ງເຫັນດັ່ງນັ້ນວ່າໂດຍການຕົກຂອງເພິ່ນ,
ມະນຸດຊາດທັງປວງຈຶ່ງກັບເປັນຄົນຄ ຫລົງ
ທາງແລະຕົກໄປ.
12 23 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກເຈົ້າວ່າຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້ທີ່
ອາດາມຈະກ ຮັບສ່ວນກິນໝາກໄມ້ຂອງ
ຕົ້ນໄມ້ ແຫ່ງຊີວິດໃນເວລານັ້ນ,ກໍ ຈະບໍ່
ມີຄວາມຕາຍເລີຍ,ແລະພຣະຄ�ກໍບໍ່ມີ
ຄວາມໝາຍເປັນການເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າ

ເປັນຜູ້ກ່າວເທັດ,ເພາະພຣະອົງໄດ້ກ່າວໄວ້
ວ່າ:ຂ ຖ້າຫາກເຈົ້າກິນເຈົ້າຈະຕາຍຢ່າງແນ່
ນອນ.
12 24 ແລະພວກເຮົາເຫັນວ່າກ ຄວາມຕາຍ
ມາ ຫ າມະນຸດຊາດ, ແທ້ຈິງ ແລ້ວ , ເປັ ນ
ຄວາມຕາຍທີ່ແອມມິວເລັກເວົ້າເຖິງ,ຊຶ່ງຄື
ຄວາມຕາຍທາງໂລກ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ຍັງມີໄລຍະເວລາທີ່ປະທານໃຫ້ຂ ມະນຸດ
ຊຶ່ງໃນເວລານັ້ນພວກເຂົາຈະໄດ້ກັບໃຈ;
ສະນັ້ນຊີວິດນີ້ຈຶ່ງມາເປັນສະພາວະແຫ່ງ
ການທົດລອງ;ເປັນເວລາທີ່ຄ ຕຽມພ້ອມທີ່
ຈະພົບພຣະເຈົ້າ;ເປັນເວລາທີ່ຕຽມພ້ອມ
ເພື່ອສະພາບອັນບໍ່ຮູ້ຈັກຈົບຊຶ່ງພວກເຮົາ
ໄດ້ເວົ້າມາແລ້ວ,ຊຶ່ງຢູ່ຫລັງຈາກການຟື້ນ
ຄືນຊີວິດຂອງຄົນຕາຍ.
12 25ບັດນີ້,ຖ້າຫາກບໍ່ມີກ ແຜນແຫ່ງການ
ໄຖ່ຊຶ່ງວາງໄວ້ນັບຕັ້ງແຕ່ການວາງຮາກ
ຖານຂອງໂລກແລ້ວ,ມັນຈະມີຂ ການຟື້ນ
ຄືນຊີວິດຂອງຄົນຕາຍບໍ່ໄດ້;ແຕ່ມີແຜນ
ແຫ່ງການໄຖ່ວາງໄວ້ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ
ການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຄົນຕາຍຊຶ່ງໄດ້ກ່າວ
ມາແລ້ວ.
12 26 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກເປັນໄປ
ໄດ້ວ່າບິດາມານດາຄົນທ�ອິດຂອງພວກ
ເຮົາອອກໄປກິນໝາກໄມ້ ຈາກກ ຕົ້ນໄມ້
ແຫ່ງຊີວິດອີກແລ້ວທັງສອງກໍຈະທຸກທໍລະ
ມານຕະຫລອດການ,ໂດຍບໍ່ມີສະພາບ
ການຕຽມແລະຂ ແຜນແຫ່ງການໄຖ່ຈະລົ້ມ

 20ກຄມພອະມະຕະ,ຄວາມ
ເປັນອະມະຕະ.

 21ກປຖກ3:24;
ແອວ42:2;
ມຊ4:31.
ຄມພເຄຣູບີມ.

 ຂຄມພເອເດນ.
 22ກຄມພການຕົກຂອງ

ອາດາມແລະເອວາ.
 ຂປຖກ3:6;

2ນຟ2:15–19;
ມຊຢ3:26.

 ຄມຊຢ16:4–5.
 23ກແອວ42:2–9.
 ຂປຖກ2:17.
 24ກຄມພຄວາມຕາຍ

ທາງຮ່າງກາຍ.
 ຂ2ນຟ2:21;

ມຊ5:8–12.
 ຄແອວ34:32–35.

 25ກຄມພແຜນແຫ່ງການໄຖ່.
 ຂ2ນຟ2:8;

ແອວ7:12;42:23.
 26ກປຖກ2:9;

1ນຟ15:36;
ແອວ32:40.

 ຂແອວ34:8–16;42:6–28;
ມຊ6:59–62.
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ເຫລວໄປ,ແລະພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າກໍ
ຈະບໍ່ມີຄວາມໝາຍແລະບໍ່ເກີດຜົນເລີຍ.
12 27 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ;
ແຕ່ກ ກ�ນົດໃຫ້ມະນຸດວ່າພວກເຂົາຕ້ອງ
ຕາຍ;ແລະຫລັງຈາກຄວາມຕາຍ,ພວກ
ເຂົາຕ້ອງມາຫາຂ ການພິພາກສາ,ຊຶ່ງເປັນ
ການພິພາກສາອັນດຽວກັບທີ່ພວກເຮົາໄດ້
ເວົ້າມາ,ຊຶ່ງເປັນບ່ອນສຸດ.
12 28 ແລະຫລັງຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້ກ�ນົດ
ວ່າເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຈະມາເຖິງມະນຸດ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ເມື່ອນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງເຫັນວ່າສົມຄວນ
ທີ່ມະນຸດຈະຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ພຣະອົງກ�
ນົດໄວ້ໃຫ້ພວກເຂົາ;
12 29ສະນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງກ ທູດລົງມາ
ເວົ້າກັບພວກເຂົາ,ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມະນຸດ
ເຫັນລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງ.
12 30 ແລະ  ນັບ ແຕ່ ເວລານັ້ນມາ ພວກ
ເຂົາເລີ່ມເອີ້ນຫາພຣະນາມຂອງພຣະອົງ;
ສະນັ້ນພຣະເຈົ້າຈຶ່ງກ ກ່າວກັບມະນຸດ,
ແລະໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ຈັກຂ ແຜນແຫ່ງການ
ໄຖ່,ຊຶ່ງຕຽມໄວ້ແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ຄ ການວາງ
ຮາກຖານຂອງໂລກ;ແລະການນີ້ພຣະອົງ
ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ຕາມສັດທາແລະ
ການກັບໃຈຂອງພວກເຂົາແລະວຽກງານ
ອັນບໍລິສຸດຂອງພວກເຂົາ.
12 31ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະອົງຈຶ່ງປະທານກ ພຣະ
ບັນຍັດໃຫ້ແກ່ມະນຸດໂດຍໃນຂັ້ນຕົ້ນພວກ
ເຂົາລ່ວງລະເມີດພຣະບັນຍັດຂ ທ�ອິດຊຶ່ງ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ເປັນຂອງທາງໂລກ,ແລະ

ກາຍມາເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະເຈົ້າ,ໂດຍ
ຄ ການຮູ້ຈັກຄວາມດີຈາກຄວາມຊົ່ວ,ເຮັດ
ໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຈະງ ປະຕິບັດຫລື
ຖືກໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຈະກະທ�ຕາມ
ຄວາມປະສົງແລະຄວາມພໍໃຈຂອງຕົນ
ເອງ,ບໍ່ວ່າຈະເຮັດຄວາມຊົ່ວຫລືເຮດັ
ຄວາມດີ—
12 32ສະນັ້ນ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງປະທານພຣະ
ບັນຍັດໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ,ຫລັງຈາກເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາກ ຮູ້ແຜນແຫ່ງການໄຖ່ເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະບໍ່ເຮັດຄວາມຊົ່ວ,ຊຶ່ງໂທດ
ຂອງການນີ້ຄືຂ ຄວາມຕາຍເທື່ອທີສອງ,ຊຶ່ງ
ເປັນຄວາມຕາຍອັນເປັນນິດໃນເລື່ອງອັນ
ກ່ຽວກັບຄວາມຊອບທ�;ເພາະແຜນແຫ່ງ
ການໄຖ່ຈະມີອ�ນາດກັບຄົນເຊັ່ນນັ້ນບໍ່ໄດ້,
ເພາະຕາມພຣະກະລຸນາທິຄຸນອັນເລີດລ�
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ວຽກງານແຫ່ງຄ ຄວາມຍຸດ
ຕິທ�ຈະຖືກທ�ລາຍບໍ່ໄດ້.
12 33 ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນຫາມະນຸດໃນ
ພຣະນາມຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ,(ນີ້
ແມ່ນແຜນແຫ່ງການໄຖ່ຊຶ່ງກ�ນົດໄວ້)
ໂດຍກ່າວວ່າ:ຖ້າຫາກເຈົ້າຈະກັບໃຈ,
ແລະບໍ່ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງ,ເມື່ອນັ້ນເຮົາ
ຈະເມດຕາເຈົ້າໂດຍຜ່ານທາງພຣະບຸດອົງ
ດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດຂອງເຮົາ;
12 34ສະນັ້ນ,ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ກັບໃຈແລະ
ບໍ່ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງ,ເຂົາຈະມີສິດທິໃນ
ກ ຄວາມເມດຕາໂດຍທາງພຣະບຸດອົງດຽວ
ທີ່ຖືກ�ເນີດຂອງເຮົາໄປສູ່ຂ ການປົດບາບ

 27ກໂຢບ7:1;ຮຣ9:27;
ຄພ42:48.

 ຂຄມພພິພາກສາ,ການ
ພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.

 29ກມຣນ7:25,31;
ຄພ29:42.

 30ກມຊ5:4–5;6:51.
 ຂຄມພແຜນແຫ່ງການໄຖ່.
 ຄມຊຢ18:13;

ແອວ13:3,5,7–8.
 31ກຄມພພຣະບັນຍັດ

ຂອງພຣະເຈົ້າ.
 ຂປຖກ2:16–17;

2ນຟ2:18–19.
 ຄປຖກ3:22–23;

ມຊ4:11.
 ງ 2ນຟ2:16.

ຄມພອ�ເພີໃຈ.

 32ກມຊ5:4–9.
 ຂຄມພຄວາມຕາຍ

ທາງວິນຍານ.
 ຄມຊຢ15:27;

ແອວ34:15–16;42:15.
 34ກຄມພເມດຕາ,ມີເມດ

ຕາ,ຄວາມເມດຕາ.
 ຂຄມພປົດບາບ,

ການປົດບາບ.
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ຂອງເຂົາ;ແລະຄົນເຫລົ່ານັ້ນຈະເຂົ້າໄປ
ໃນຄ ທີ່ພັກຂອງເຮົາ.
12 35 ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຈະເຮັດໃຈແຂງ
ກະດ້າງ ແລະ  ຈະເ ຮັດຄວາ ມ ຊົ່ວຮ້າຍ
ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາສາບານໃນຄວາມຄຽດ
ແຄ້ນຂອງເຮົາວ່າເຂົາຈະເຂົ້າໄປໃນທີ່ພັກ
ຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້.
12 36 ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກເຈົ້າວ່າ
ຖ້າຫາກພວກເຈົ້າຈະເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງ
ພວກເຈົ້າຈະເຂົ້າໄປໃນທີ່ພັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າບໍ່ ໄດ້; ສະນັ້ນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຈົ້າຈະທ້າທາຍພຣະອົງຈົນພຣະອົງ
ສົ່ງພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງລົງມາເທິງ
ພວກເຈົ້າເໝືອນດັ່ງການທ້າທາຍເທື່ອ
ກ ທ�ອິດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຕາມພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະອົງນັ້ນການທ້າທາຍເທື່ອສຸດທ້າຍກໍ
ເໝືອນດັ່ງການທ້າທາຍເທື່ອທ�ອິດ,ມັນ
ຈະເປັນຂ ຄວາມພິນາດອັນເປັນນິດຂອງ
ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຈົ້າ;ສະນັ້ນ,ຕາມ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງ,ຄວາມຕາຍເທື່ອສຸດ
ທ້າຍກໍເໝືອນດັ່ງຄວາມຕາຍເທື່ອທ�ອິດ.
12 37 ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ເມື່ອເຫັນວ່າພວກເຮົາຮູ້ຈັກເລື່ອງເຫລົ່າ
ນີ້ແລ້ວ,ແລະມັນເປັນຄວາມຈິງ,ຈຶ່ງຂໍ
ໃຫ້ພວກເຮົາກັບໃຈແລະບໍ່ເຮັດໃຈແຂງ
ກະດ້າງອີກຕໍ່ໄປ,ວ່າພວກເຮົາຈະບໍ່ກ ທ້າ
ທາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຮົາຈົນວ່າພຣະອົງສົ່ງພຣະພິໂລດ
ຂອງພຣະອົງລົງມາເທິງພວກເຮົາ;ໃນ
ພຣະບັນຍັດທີສອງຂອງພຣະອົງຊຶ່ງພຣະ
ອົງໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ;ແຕ່ຂໍໃຫ້

ພວກເຮົາເຂົ້າໄປໃນຂ ທີ່ພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,
ຊຶ່ງຕຽມໄວ້ຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງເຖີດ.

ບົດທີ13

ພວກຜູ້ຊາຍຖືກເອີ້ນໃຫ້ເປັນມະຫາປະໂລ
ຫິດຍ້ອນສັດທາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະວຽກ
ງານດີຂອງເຂົາເຈົ້າ—ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງສິດ
ສອນພຣະບັນຍັດ—ຜ່ານຄວາມຊອບ
ທ�ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ
ແລະເຂົ້າໄປໃນທີ່ພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ—ເມນຄີເສເດັກເປັນຜູ້ໜຶ່ງໃນພວກ
ນີ້—ເຫລົ່າທູດປະກາດຂ່າວອັນໜ້າຊື່ນຊົມ
ທົ່ວແຜ່ນດິນ—ພວກເພິ່ນຈະປະກາດການ
ສະເດັດມາອັນແທ້ຈິງຂອງພຣະຄຣິດ.ປະ
ມານ82ປີກ່ອນຄ.ສ.

13 1ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານລະນຶກ
ເຖິງເວລາທີ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານ
ພຣະບັນຍັດເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ແກ່ລູກຫລານຂອງ
ພຣະອົງ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກ
ທ່ານຈື່ຈ�ໄວ້ວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ ໄດ້
ແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດຕາມລະບຽບອັນສັກສິດ
ຂອງພຣະອົງຊຶ່ງເປັນໄປຕາມລະບຽບຂອງ
ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເພື່ອສິດສອນສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນ.
13 2ແລະປະໂລຫິດເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບການ
ແຕ່ງຕັ້ງຕາມກ ລະບຽບຂອງພຣະບຸດຂອງ
ພຣະອົງ,ຕາມຂ ວິທີນັ້ນຜູ້ຄົນຈະໄດ້ຮູ້ຈັກ
ວ່າໂດຍວິທີໃດທີ່ຈະລະນຶກຫາພຣະບຸດ
ຂອງພຣະອົງເພື່ອການໄຖ່.
13 3ແລະນີ້ຄືວິທີຕາມທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ

 34ຄຄມພພັກຜ່ອນ.
 36ກຢຄ1:7–8;

ແອວ42:6,9,14.
 ຂຄມພອັບປະໂຫຍດ,

ຄວາມອັບປະໂຫຍດ.
 37ກ1ນຟ17:30;

ຢຄ1:8;
ຮລມ7:18.

 ຂແອວ13:6–9.
131ກອຣຮ2:9,11.
 2ກຄພ107:2–4.
 ຂແອວ13:16.
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ການແຕ່ງຕັ້ງ—ໂດຍທີ່ຖືກກ ເອີ້ນແລະຖືກ
ຂ ຕຽມໄວ້ນັບຕັ້ງແຕ່ຄ ການວາງຮາກຖານ
ຂອງໂລກຕາມ ງ ຄວາມຮູ້ລ່ວງໜ້າ ຂອງ
ພຣະເຈົ້າ , ອັນ ເນື່ອງມາຈາກສັດທາອັນ
ແຮງກ້າແລະວຽກງານດີຂອງພວກເຂົາ;
ໂດຍທີ່ ໃນຕອນທ�ອິດຖືກປະປ່ອຍໄວ້
ໃຫ້ຈ ເລືອກເອົາຄວາມດີຫລືຄວາມຊົ່ວ;
ສະນັ້ນໂດຍທີ່ພວກເຂົາເລືອກເອົາຄວາມ
ດີ,ແລະໃຊ້ສ ສັດທາຢ່າງລົ້ນເຫລືອ,ຈຶ່ງ
ໄດ້ຖືກຊ ເອີ້ນໃຫ້ຮັບຕ�ແໜ່ງອັນສັກສິດ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ດ້ວຍຕ�ແໜ່ງອັນສັກສິດນັ້ນ
ທີ່ໄດ້ຕຽມໄວ້ພ້ອມກັນ,ແລະຕາມການໄຖ່
ທີ່ໄດ້ຕຽມໄວ້ສ�ລັບຄົນເຊັ່ນນັ້ນຄືກັນ.
13 4ແລະພວກເຂົາຖືກກ ເອີ້ນໃຫ້ຮັບຕ�
ແໜ່ງອັນສັກສິດນີ້ເປັນຍ້ອນສັດທາອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາ,ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນບໍ່
ຍອມຮັບເອົາພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ
ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງໃຈ
ຂອງພວກເຂົາແລະຄວາມມືດດັບຂອງ
ຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາ,ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່
ເປັນໄປແນວນີ້ແລ້ວພວກເຂົາກໍຈະຂ ມີສິດ
ຫລາຍຄືກັນກັບພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ.
13 5ຫລືໂດຍສະຫລຸບ,ໃນຕອນທ�ອິດ
ພວກເຂົາກໍຢູ່ໃນຖານະກ ດຽວກັນກັບພີ່
ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ;ການເອີ້ນທີ່ສັກສິດນີ້
ຈຶ່ງຖືກຕຽມໄວ້ດັ່ງນັ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ການວາງ
ຮາກຖານຂອງໂລກສ�ລັບຄົນເຊັ່ນນັ້ນທີ່ບໍ່
ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງ,ໂດຍໃນແລະຜ່ານ
ການຊົດໃຊ້ແທນຂອງພຣະບຸດອົງດຽວທີ່ຖື

ກ�ເນີດ,ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຕຽມໄວ້—
13 6ແລະໂດຍທີ່ ໄດ້ ຮັບການເອີ້ນໂດຍ
ການເອີ້ນອັນສັກສິດນີ້,ແລະຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
ສູ່ຖານະປະໂລຫິດສູງແຫ່ງລະບຽບອັນ
ສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອສິດສອນພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະອົງໃຫ້ລູກຫລານມະນຸດ,
ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນກ ທີ່ພັກ
ຂອງພຣະອົງຄືກັນ—
13 7ຖານະປະໂລຫິດສູງນີ້ເປັນໄປຕາມ
ລະບຽບຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ,ຊຶ່ງ
ລະບຽບນີ້ເປັນມານັບຕັ້ງແຕ່ການວາງຮາກ
ຖານຂອງໂລກ;ຫລືອີກຄ�ໜຶ່ງ,ກ ບໍ່ມີ
ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມື້ຫລືບ່ອນຈົບຂອງປີ
ເລີຍ,ໂດຍຖືກຕຽມໄວ້ຈາກຊົ່ວນິລັນດອນ
ເຖິງຕະຫລອດຊົ່ວນິລັນດອນຕາມຂ ຄວາມ
ຮູ້ລ່ວງໜ້າໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຂອງພຣະ
ອົງ—
13 8ບັດນີ້ພວກເຂົາຖືກກ ແຕ່ງຕັ້ງຕາມວິທີ
ນີ້—ໂດຍຖືກເອີ້ນໃຫ້ຮັບຕ�ແໜ່ງອັນສັກ
ສິດ,ແລະຖືກແຕ່ງຕັ້ງດ້ວຍພິທີການອັນ
ສັກສິດ,ແລະຮັບເອົາຖານະປະໂລຫິດ
ສູງແຫ່ງລະບຽບອັນສັກສິດ,ຊຶ່ງຕ�ແໜ່ງ,
ແລະພິທີການ,ແລະຖານະປະໂລຫິດສູງ
ນີ້,ບໍ່ມີການເລີ່ມຕົ້ນຫລືບ່ອນຈົບ—
13 9ພວກນີ້ ຈຶ່ ງກັບກາຍມາເປັນກ ມະຫາ
ປະໂລຫິດຕະຫລອດໄປຕາມລະບຽບຂອງ
ພຣະບຸດອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດຈາກພຣະ
ບິດາ,ຜູ້ ທີ່ ບໍ່ມີ ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມື້ຫລື
ບ່ອນຈົບຂອງປີຜູ້ເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍຂ ພຣະ

 3ກຄພ127:2.
ຄມພແຕ່ງຕັ້ງລ່ວງໜ້າ,
ການແຕ່ງຕັ້ງລ່ວງໜ້າ;
ເລືອກ,ການເລືອກ.

 ຂຄພ138:55–56.
 ຄແອວ12:25,30.

ຄມພຊີວິດກ່ອນເກີດ.
 ງ ຄພ38:2.
 ຈຄມພອ�ເພີໃຈ.

 ສຄມພສັດທາ.
 ຊຄມພຖານະປະໂລຫິດ;

ເອີ້ນ,ການເອີ້ນ,ຖືກເອີ້ນ
ຈາກພຣະເຈົ້າ,ຕ�ແໜ່ງ.

 4ກອທ12:10.
 ຂ1ນຟ17:32–35.
 5ກ2ນຟ26:28.
 6ກແອວ12:37;16:17.

ຄມພພັກຜ່ອນ.

 7ກຮຣ7:3.
 ຂຄມພພຣະເຈົ້າ,

ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ.
 8ກຄພ84:33–42.

ຄມພຖານະປະໂລຫິດ
ແຫ່ງເມນຄີເສເດັກ.

 9ກຄມພມະຫາປະໂລຫິດ.
 ຂ2ນຟ2:6.

ຄມພພຣະຄຸນ.
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ຄຸນ,ຄວາມສະເໝີພາບ,ແລະຄວາມຈິງ.
ແລະເປັນໄປດັ່ງນັ້ນ.ອາແມນ.
13 10ບັດນີ້, ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າ
ມາແລ້ວກ່ຽວ ກັບ ຖານະອັນສັກສິດຫລື
ກ ຖານະປະໂລຫິດສູງນີ້,ໄດ້ມີຫລາຍຄົນທີ່
ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງແລະກາຍມາເປັນມະຫາ
ປະໂລຫິດຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະເປັນຍ້ອນ
ສັດທາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະຂ ການກັບໃຈ,
ແລະຄວາມຊອບທ�ຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່
ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງເລືອກ
ທີ່ຈະກັບໃຈແລະກະທ�ໃນສິ່ງທີ່ຊອບທ�
ແທນທີ່ຈະເລືອກເອົາຄວາມຕາຍ;
13 11ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຖືກເອີ້ນຕາມ
ຖານະອັນສັກສິດນີ້ແລະໄດ້ຮັບກ ການ
ຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ,ແລະຂ ອາພອນຂອງ
ເຂົາເຈົ້າຖືກລ້າງໃຫ້ຂາວສະອາດແລ້ວ
ໂດຍໂລຫິດຂອງພຣະເມສານ້ອຍ.
13 12 ບັດນີ້ ຫລັງຈາກກ ພຣະວນິຍານບໍລິ
ສຸດໄດ້ຂ ຊ�ລະເຂົາເຈົ້າໃຫ້ບໍລິສຸດແລ້ວ,
ເຮດັໃຫ້ອາພອນຂອງເຂົາເຈົ້າຂາວສະອາດ
ຄ ບໍລິສຸດແລະປາດສະຈາກມົນທິນຕໍ່ພຣະ
ພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງເບິ່ງງ ບາບບໍ່
ໄດ້ນອກຈາກຈະມີແຕ່ຈ ຄວາມກຽດຊັງມັນ
ເທົ່ານັ້ນ;ແລະມີຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍທີ່
ຖືກເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດແລະເຂົ້າໄປໃນທີ່ພັກ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາ.
13 13 ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,

ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານຖ່ອມຕົວຕໍ່
ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະນ�ກ ຜົນ
ທີ່ສົມກັບການກັບໃຈອອກມາ,ເພື່ອພວກ
ທ່ານຈະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນທີ່ພັກແຫ່ງນັ້ນ.
13 14 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງຖ່ອມຕົວຄືກັນກັບຜູ້
ຄົນໃນເວລາຂອງກ ເມນຄີເສເດັກ,ຜູ້ເປັນ
ມະຫາປະໂລຫິດຜູ້ໜຶ່ງຕາມຖານະດຽວກັນ
ນີ້ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າເຖິງ,ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຖານະປະໂລຫິດສູງໄວ້ກັບຕົວຕະຫລອດ
ໄປ.
13 15 ແລະແມ່ນເມນຄີເສເດັກຜູ້ດຽວກັນນີ້
ທີ່ກ ອັບຣາຮາມຈ່າຍຂ ສ່ວນສິບໃຫ້;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ອັບຣາຮາມບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຮົາກໍໄດ້ຈ່າຍສ່ວນສິບໃຫ້ຊຶ່ງ ເປັນໜຶ່ງ
ສ່ວນສິບຂອງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເພິ່ນເປັນ
ເຈົ້າຂອງ.
13 16 ແລະກ ພິທີການເຫລົ່ານີ້ມີກ�ນົດໄວ້
ຕາມນີ້,ເພື່ອໂດຍວິທີນີ້ຜູ້ຄົນຈະໄດ້ລະນຶກ
ຫາພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງເປັນຂ ແບບ
ໜຶ່ງຂອງຖານະຂອງພຣະອົງ,ຫລືເປັນ
ຖານະຂອງພຣະອົງ,ແລະນີ້ກໍເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ລະນຶກຫາພຣະອົງເພື່ອການປົດ
ບາບຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ເຂົ້າໄປໃນທີ່ພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
13 17ບັດນີ້ເມນຄີເສເດັກຜູ້ນີ້ເປັນກະສັດ
ປົກຄອງແຜ່ນດິນຊາເລັມ;ແລະຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນເກັ່ງກ້າຫລາຍຂຶ້ນໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,

 10ກຄພ84:18–22.
 ຂຄມພກັບໃຈ,ການກັບໃຈ.
 11ກມຊ6:59–60.
 ຂ1ນຟ12:10;

ແອວ5:21–27;
3ນຟ27:19–20.

 12ກຄມພພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
 ຂຣມ8:1–9.

ຄມພຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ,
ການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ.

 ຄຄມພບໍລິສຸດ,ຜູ້ບໍລິ
ສຸດ,ຄວາມບໍລິສຸດ.

 ງ ມຊຢ5:2;
ແອວ19:33.

 ຈສພສ8:13;
ແອວ37:29.

 13ກລກ3:8.
 14ກປຈສປຖກ14:25–40

(ພາກຫ້ອຍທ້າຍ);
ຄພ84:14.

ຄມພເມນຄີເສເດັກ.
 15ກຄມພອັບຣາຮາມ.
 ຂປຖກ14:18–20;

ມລກ3:8–10.
ຄມພສ່ວນສິບ,
ເງິນສ່ວນສິບ.

 16ກຄມພພິທີການ.
 ຂຄມພສັນຍາລັກ.
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ພວກເຂົາຫລົງທາງໄປໝົດ;ພວກເຂົາເຕັມ
ໄປດ້ວຍຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທຸກຢ່າງ;
13 18 ແ ຕ່ວ່ າເມ ນຄີເສເດັກໄດ້ສະແດງ
ສັດທາອັນແຮງກ້າແລະໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ຂອງ
ຖານະປະໂລຫິດສູງຕາມກ ລະບຽບອັນສັກ
ສິດຂອງພຣະເຈົ້າ,ໄດ້ສັ່ງສອນເຖິງການ
ກັບໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ.ແລະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ກັບໃຈ;ແລະເມນຄີເສ
ເດັກໄດ້ສະຖາປະນາສັນຕິສຸກຂຶ້ນໃນແຜ່ນ
ດິນໃນເວລາຂອງເພິ່ນ;ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງ
ຖືກເອີ້ນວ່າເຈົ້າສັນຕິລາດ,ເພາະວ່າເພິ່ນ
ເປັນກະສັດຂອງຊາເລັມ;ແລະເພິ່ນໄດ້ປົກ
ຄອງພາຍໃຕ້ບິດາຂອງເພິ່ນ.
13 19 ແລະບັດນີ້ມີກ ຫລາຍຄົນກ່ອນເພິ່ນ,
ແລະມີຫລາຍຄົນຫລັງຈາກເພິ່ນນ�ອີກ,
ແຕ່ຂ ບໍ່ມີຜູ້ໃດຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເພິ່ນ;ສະນັ້ນ,
ຜູ້ ຄົນຈຶ່ງກ່າວເຖິງເພິ່ນເລື້ອຍໆໂດຍສະ
ເພາະ.
13 20ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກທົບທວນ
ເລື່ອງນີ້ອີກ; ເພາະສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້ າ
ໄວ້ ນັ້ນພຽງພໍແລ້ວ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ພຣະຄ�ພີ
ຢູ່ ຕໍ່ໜ້າພວກທ່ານ;ຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ຈະຂ ບິດເບືອນມັນ;ມັນກໍຈະເປັນໄປເພື່ອ
ຄວາມພິນາດຂອງພວກທ່ານເອງ.
13 21ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືເມື່ອແອວມາກ່າວຄ�ເວົ້າເຫລົ່ານີ້ກັບ
ພວກເຂົາແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ເດ່ມືອອກໄປຫາ
ພວກເຂົາແລະຮ້ອງຂຶ້ນດ້ວຍສຽງອັນດັງ,
ມີຄ�ວ່າ:ບັດນີ້ເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະກ ກັບ
ໃຈ,ເພາະວ່າວັນແຫ່ງຄວາມລອດມາໃກ້
ແລ້ວ;

13 22 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງອອກຈາກກ ປາກຂອງເຫລົ່າ
ທູດໄດ້ປະກາດເລື່ອງນີ້ແກ່ທຸກປະຊາຊາດ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໄດ້ປະກາດເລື່ອງນີ້ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະມີຂ່າວອັນໜ້າຊື່ນຊົມແຫ່ງຄວາມ
ສຸກ;ແທ້ຈິງແລ້ວພຣະອົງໄດ້ແຜ່ຂ່າວອັນ
ໜ້າຊື່ນຊົມໄປໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດຂອງ
ພຣະອົງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໄປເຖິງຄົນທີ່ໄດ້
ແຕກພັດພາກຈາກກັນໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ
ໂລກ;ດັ່ງນັ້ນຂ່າວອັນໜ້າຊື່ນຊົມນີ້ມາ
ຮອດພວກເຮົາແລ້ວ.
13 23 ແລະເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່
ພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມເວົ້າອັນກ ງ່າຍໆເພື່ອ
ພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈຜິດ;ເພື່ອພວກ
ເຮົາຈະບໍ່ເຮັດຜິດແລະນີ້ກໍເພາະວ່າການ
ເປັນຂ ຄົນຊັດເຊພະເນຈອນຂອງພວກເຮົາ
ໄປໃນແຜ່ນດິນແປກໆ;ສະນັ້ນ,ພວກເຮົາ
ຈຶ່ງເປັນທີ່ໂປດປານຂອງພຣະອົງ,ເພາະ
ວ່າພວກເຮົາມີຂ່າວອັນໜ້າຊື່ນຊົມເຫລົ່າ
ນີ້ທີ່ຈະປະກາດຕໍ່ທຸກຄົນພວກເຮົາທົ່ວທຸກ
ແຫ່ງໃນທຸກສ່ວນຂອງສວນອະງຸ່ນຂອງ
ພວກເຂົາ.
13 24 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ເຫລົ່າທູດກ�ລັງປະ
ກາດເລື່ອງນີ້ຕໍ່ຫລາຍຄົນໃນແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຮາົ;ແລະນີ້ກໍເພື່ອຈດຸປະສົງໃນການ
ຕຽມໃຈຂອງລູກຫລານມະນຸດທີ່ຈະຮັບ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງໃນເວລາທີ່ພຣະອົງ
ສະເດັດມາໃນລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງ.
13 25 ແລະບັດນີ້ພວກເຮົາພຽງແຕ່ຄອຍຟັງ
ຂ່າວອັນໜ້າປິຕິຍິນດີເລື່ອງການສະເດັດ
ມາຂອງພຣະອົງທີ່ປະກາດແກ່ພວກເຮົາ

 18ກຄມພຖານະປະໂລຫິດ
ແຫ່ງເມນຄີເສເດັກ.

 19ກຮລມ8:18;
ຄພ84:6–16;
107:40–55.

 ຂຄພ107:1–4.

 20ກຄມພພຣະຄ�ພີ.
 ຂ2ປຕ3:16;

ແອວ41:1.
 21ກຄມພກັບໃຈ,ການກັບໃຈ.
 22ກແອວ10:20.
 23ກ2ນຟ25:7–8;

31:3;32:7;
ຢຄ4:13;
ອທ12:39.

 ຂຢຄ7:26.
 24ກແອວ10:10;39:19.
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ໂດຍປາກຂອງທູດເພາະວ່າເວລາຈະມາ
ເຖິງແລ້ວ;ແລະພວກເຮົາກ ບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າໄວ
ປານໃດ.ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ມັນເປັນ
ໄປໃນວັນເວລາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຖີດ;ແຕ່
ວ່າມັນຈະຊ້າຫລືໄວພຽງໃດນັ້ນຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະປິຕິຍິນດີໃນເລື່ອງນີ້.
13 26 ແລະມັນຈະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ກ ຄົນ
ຊອບທ�ແລະຜູ້ບໍລິສຸດໂດຍປາກຂອງທູດ
ໃນເວລາແຫ່ງການສະເດັດມາຂອງພຣະ
ອົງ,ເພື່ອໃຫ້ຄ�ເວົ້າຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຮົາສ�ເລັດ,ຕາມເລື່ອງທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ເວົ້າໄວ້ກ່ຽວກັບພຣະອົງ,ຊຶ່ງເປັນໄປຕາມ
ວິນຍານແຫ່ງການທ�ນາຍຊຶ່ງຢູ່ກັບພວກ
ເພິ່ນໃນເວລານັ້ນ.
13 27 ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ຂ້າພະເຈົ້າກ ປາດຖະໜາຈາກສ່ວນເລິກທີ່
ສຸດຂອງໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງຈົນ
ເຖິງຄວາມເຈັບປວດໃຫ້ພວກທ່ານເຊື່ອຟັງ
ຄ�ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະປະຖິ້ມບາບຂອງ
ພວກທ່ານເຖີດ,ແລະຢ່າເລື່ອນວັນແຫ່ງ
ການກັບໃຈຂອງພວກທ່ານເລີຍ;
13 28 ແຕ່ໃຫ້ພວກທ່ານຖ່ອມຕົວຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະເອີ້ນຫາພຣະ
ນາມອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງ,ແລະກ ເຝົ້າ
ເບິ່ງແລະອະທິຖານສະເໝີ,ເພື່ອພວກ
ທ່ານຈະບໍ່ຖືກຂ ລໍ້ລວງຈົນເກີນກວາ່ທີ່ພວກ
ທ່ານຈະອົດທົນໄດ້,ແລະຖືກພຣະວນິຍານ
ສັກສິດນ�ພາໄປເພື່ອກາຍເປັນຄົນຖ່ອມ
ຕົວ,ຄ ອ່ອນໂຍນ,ສອນງ່າຍ,ອົດທົນ,ເຕມັ

ໄປດ້ວຍຄວາມຮກັແລະຄວາມອົດກັ້ນ;
13 29 ກ ໂດຍມີສັດທາໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ມີ
ຄວາມຫວັງວ່າພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບຊີວິດ
ນິລັນດອນ;ມີຂ ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ
ຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກທ່ານສະເໝີ,ເພື່ອພວກ
ທ່ານຈະໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນໃນວັນສຸດທ້າຍ
ແລະເຂົ້າໄປໃນຄ ທີ່ພັກຂອງພຣະອົງ.
13 30 ແລະ ຂໍ ໃຫ້ ພຣະ ຜູ້ ເ ປັນເຈົ້າຈົ່ງ
ປະທານການກັບໃຈໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ
ດ້ວຍເຖີດ,ເພື່ອພວກທ່ານຈະບໍ່ເອົາພຣະ
ພິໂລດຂອງພຣະອົງລົງມາເທິງພວກທ່ານ,
ເພື່ອພວກທ່ານຈະບໍ່ຖືກມັດດ້ວຍສາຍໂສ້
ແຫ່ງກ ນະລົກ,ເພື່ອພວກທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ
ຄວາມເຈັບປວດຈາກຂ ຄວາມຕາຍເທື່ອທີ
ສອງ.
13 31 ແລະແອວມາໄດ້ເວົ້າຂໍ້ຄວາມອື່ນໆ
ອີກຢ່າງຍືດຍາວກັບຜູ້ຄົນຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ບັນທຶກ
ໄວ້ໃນໜັງສືເຫລັ້ມນີ້.

ບົດທີ14

ແອວມາກັບແອມມິວເລັກຖືກຄຸມຂັງແລະ
ຖືກຂ້ຽນຕີ—ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຖືແລະພຣະຄ�ພີ
ອັນສັກສິດຂອງພວກເຂົາຖືກເຜົາດ້ວຍ
ໄຟ—ຄົນທີ່ຕາຍຍ້ອນຄວາມເຊື່ອເຫລົ່າ
ນັ້ນຖືກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຮັບໄວ້ໃນລັດສະໝີ
ພາບ—ຝາຄຸກແຍກອອກແລະພັງລົງ—
ແອວມາກັບແອມມິວເລັກຖືກປົດປ່ອຍ,
ແລະພວກທີ່ກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງພວກເພິ່ນໄດ້
ຖືກຂ້າຕາຍ.ປະມານ82–81ປີກ່ອນຄ.ສ.

 25ກ1ນຟ10:4;
3ນຟ1:13.

 26ກອມ3:7;
ລກ2:8–11.

 27ກມຊຢ28:3.
 28ກຄມພຍາມ,ຄົນຍາມ;

ອະທິຖານ,ການອະທິ

ຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.
 ຂ1ກຣທ10:13.
 ຄຄມພອົດທົນ,ຄວາມ

ອົດທົນ;ອ່ອນໂຍນ,
ຄວາມອ່ອນໂຍນ.

 29ກແອວ7:24.
 ຂຄພ20:31;76:116.

ຄມພໃຈບຸນ,ຄວາມໃຈບຸນ.
 ຄຄພ84:24.
 30ກຄມພນະລົກ;ອັບ

ປະໂຫຍດ,ຄວາມ
ອັບປະໂຫຍດ.

 ຂຄມພຄວາມຕາຍ
ທາງວິນຍານ.
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14 1ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຫລັງ
ຈາກແອວມາເວົ້າກັບຜູ້ຄົນ ຈົບ ລົງ ແລ້ ວ
ຫລາຍຄົນໃນພວກເຂົາໄດ້ເຊື່ອຖືໃນຄ�
ເວົ້າຂອງເພິ່ນ,ແລະກັບໃຈ,ແລະເລີ່ມຄົ້ນ
ຄວ້າກ ພຣະຄ�ພີ.
14 2ແຕ່ວ່ າຄົນສ່ວນຫລາຍໃນພວກນີ້
ປາດຖະໜາຈະທ�ລາຍແອວມາກັບແອມ
ມິວເ ລັກ;  ເພາະວ່ າ ພວກເ ຂົາ ຄຽດໃຫ້
ແອວມາ,ເພາະກ ຄວາມແຈ່ມແຈ້ງຂອງຄ�
ເວົ້າຂອງເພິ່ນທີ່ເວົ້າກັບຊີເອສຣອມ;ແລະ
ພວກເຂົາເວົ້າອີກວ່າແອມມິວເລັກຂ ຕົວະ
ພວກເຂົາແລະໝິ່ນປະໝາດກົດໝາຍ
ພ້ອມທັງທະນາຍຄວາມແລະຜູ້ ຕັດສິນ
ຂອງພວກເຂົານ�ອີກ.
14 3ແລະພວກເຂົາຄຽດແຄ້ນໃຫ້ແອວມາ
ກັບແອມມິວເລັກ;ແລະເພາະວ່າພວກ
ເພິ່ນ ໃຫ້ ຖ້ ອຍ ຄ� ຢ່ າງແຈ່ມແຈ້ງ ຟ້ອງ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ,ພວກເຂົາ
ຈຶ່ງພະຍາຍາມກ�ຈັດພວກເພິ່ນຢ່າງລັບໆ.
14 4ແຕ່ເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ;ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້
ຈັບແລະມັດພວກເພິ່ນໄວ້ດ້ວຍເຊືອກທີ່
ໝັ້ນ,ແລະເອົາພວກເພິ່ນໄປຢູ່ຕໍ່ໜ້າຜູ້ຕັດ
ສິນຂອງແຜ່ນດິນ.
14 5ແລະຜູ້ຄົນໄດ້ອອກໄປເປັນພະຍານ
ຟ້ອງພວກເພິ່ນ—ໃຫ້ການວ່າພວກເພິ່ນ
ໄດ້ ໝິ່ ນ ປະ ໝາດ ກົ ດໝາຍ,ທະນາຍ
ຄວາມ,ແລະຜູ້ຕັດສິນຂອງແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ວ່າມີພຣະເຈົ້າ
ແຕ່ພຽງອົງດຽວ,ແລະວ່າພຣະອົງຈະສົ່ງ
ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງມາໃນບັນດາຜູ້ຄົນ,
ແຕ່ວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້
ລອດ;ແລະຜູ້ຄົນໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ກ່າວໂທດ

ແອວມາກັບແອມມິວເລັກຫລາຍແນວ.ບັດ
ນີ້ເລື່ອງລາວໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຫົວໜ້າຜູ້
ຕັດສິນຂອງແຜ່ນດິນ.
14 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊີເອສ
ຣອມແປກໃຈໃນຄ�ເວົ້າເຫລົ່ານັ້ນ;ແລະ
ລາວກໍຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບຄວາມມືດມົວຂອງຈິດ
ໃຈນ�ອີກ,ຊຶ່ງລາວພາໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໃນບັນ
ດາຜູ້ຄົນໂດຍການຕົວະຍົວະຂອງລາວ;
ແລະຈິດວິນຍານຂອງລາວເລີ່ມກ ທໍລະ
ມານພາຍໃຕ້ຂ ການສ�ນຶກໃນຄວາມຜິດ
ຂອງຕົນເອງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລາວເລີ່ມຖືກ
ລ້ອມໄວ້ດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດຂອງນະລົກ.
14 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວ
ເລີ່ມຮ້ອງຂໍຕໍ່ຜູ້ຄົນ,ມີຄວາມວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນກ ຄົນຜິດ,ແລະພວກເພິ່ນ
ບໍ່ມີມົນທິນຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າເລີຍ.
ແລະລາວເລີ່ມແກ້ຄ�ເວົ້າແທນພວກເພິ່ນ
ນັບຕັ້ງແຕ່ເວລານັ້ນໄປ;ແຕ່ວ່າຄົນທັງ
ຫລາຍໝິ່ນປະໝາດລາວ,ໂດຍກ່າວວ່າ:
ເຈົ້າຖືກຜີເຂົ້າສິງແລ້ວບໍ?ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ຖົ່ມນ�ລາຍໃສ່ລາວ,ແລະຂ ຂັບໄລ່
ລາວອອກໄປຈາກບັນດາພວກເຂົາພ້ອມ
ທັງທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າຂອງແອວມາ
ກັບແອມມິວເລັກ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຂັບ
ໄລ່ຄົນພວກນັ້ນອອກໄປ,ແລະໄດ້ສົ່ງຄົນ
ໄປແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ພວກເຂົາ.
14 8ແລະພວກເຂົາໄດ້ນ�ເອົາເມຍແລະ
ລູກໆຂອງພວກເຂົາມາໂຮມກັນ,ແລະຜູ້
ໃດກໍຕາມທີ່ເຊື່ອຖືຫລືຖືກສິດສອນໃຫ້
ເຊື່ອພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າພວກເຂົາກໍ
ໃຫ້ໂຍນຄົນເຫລົ່ານັ້ນເຂົ້າກອງໄຟ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ນ�ເອົາບັນທຶກຂອງພວກເຂົາ
ມາ,ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍພຣະຄ�ພີສັກສິດ
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ແລະໂຍນມັນເຂົ້າໃນກອງໄຟນ�ອີກ,ເພື່ອ
ມັນຈະໄດ້ໄໝ້ແລະພິນາດໄປດ້ວຍໄຟ.
14 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ນ�ເອົາແອວມາກັບແອມມິວເລັກ
ອອກໄປບ່ອນເຜົາຄົນທີ່ເຊື່ອຖື,ເພື່ອພວກ
ເພິ່ນຈະໄດ້ ເຫັນຄວາມພິນາດຂອງຄົນ
ພວກນັ້ນທີ່ຖືກເຜົາດ້ວຍໄຟ.
14 10 ແ ລ ະ ເ ວລ າທີ່ ແອມມິວເລັກເຫັນ
ຄວາມເຈັບປວດຂອງພວກແມ່ຍິງແລະ
ເດັກນ້ອຍທີ່ກ�ລັງຖືກໄຟໄໝ້,ລາວກໍມີ
ຄວາມເຈັບປວດຫລາຍ;ແລະລາວໄດ້ເວົ້າ
ກັບແອວມາວ່າ:ພວກເຮົາຈະເບິ່ງພາບອັນ
ເປັນຕາຢ້ານນີ້ໄດ້ແນວໃດ?ສະນັ້ນຂໍໃຫ້
ພວກເຮົາເດ່ມືອອກໄປແລະໃຊ້ກ ອ�ນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຢູ່ ໃນພວກເຮົາ, ແລະ
ຊ່ວຍເຫລືອພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກແປວໄຟ
ເສຍເຖີດ.
14 11 ແຕ່ແອວມາກ່າວກັບແອມມິວເລັກ
ວ່າ:ພຣະວິນຍານໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ວ່າບໍ່ຕ້ອງເດ່ມືຂອງຂ້າພະເຈົ້າອອກໄປ;
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຮັບເອົາ
ພວກເຂົາຂຶ້ນໄປຫາພຣະອົງແລ້ວໃນກ ລັດ
ສະໝີພາບ;ແລະພຣະອົງໄດ້ ຍອມໃຫ້
ພວກເຂົາເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເພື່ອວ່າໃຫ້ຄົນ
ອື່ນໆເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ກັບພວກເຂົາຕາມ
ຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງໃຈຂອງພວກເຂົາ,
ເພື່ອຂ ການຕັດສິນຊຶ່ງພຣະອົງຈະໃຫ້ມີ
ກັບພວກເຂົາໃນພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງ
ຈະທ່ຽງທ�;ແລະຄ ເລືອດຂອງງ ຜູ້ບໍລິສຸດ
ຈະຢືນເປັນພະຍານຟ້ອງພວກເຂົາ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາຈະຮ້ອງຢ່າງສຸດກ�ລັງ
ເພື່ອຟ້ອງພວກເຂົາໃນວັນສຸດທ້າຍ.

14 12 ແລະບັດນີ້ ແອມມິວເລັກເວົ້າກັບ
ແອວມາວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ບາງທີພວກເຂົາອາດ
ຈະເຜົາພວກເຮົາຄືກັນ.
14 13 ແລະແອວມາເວົ້າວ່າ:ຂໍໃຫ້ເປັນໄປ
ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຖີດ.
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ວຽກງານຂອງພວກເຮາົຍັງບໍ່
ທັນສ�ເລັດເທື່ອ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈະບໍ່
ເຜົາພວກເຮົາດອກ.
14 14ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ທີ່ຖືກໂຍນເຂົ້າໃນໄຟພ້ອມ
ທັງບັນທຶກຊຶ່ງຖືກເຂົ້າໄປພ້ອມກັບພວກ
ເຂົາຖືກໄຟໄໝ້ໝົດແລ້ວ,ຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນ
ຂອງແຜ່ນດິນໄດ້ມາຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າແອວມາ
ກັບແອມມິວເລັກ,ຂະນະທີ່ພວກເພິ່ນຖືກ
ມັດຢູ່;ແລະເພິ່ນໄດ້ຕົບໜ້າພວກເພິ່ນ
ດ້ວຍມືຂອງເພິ່ນແລະເວົ້າກັບພວກເພິ່ນ
ວ່າ:ຫລັງຈາກພວກເຈົ້າເຫັນສິ່ງນີ້ແລ້ວ,
ພວກເຈົ້າຍັງຈະສັ່ງສອນຜູ້ຄົນພວກນີ້ອີກ
ບໍຊຶ່ງພວກເຂົາຈະຖືກໂຍນເຂົ້າໄປໃນ
ກ ທະເລໄຟແລະມາດ?
14 15 ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຈົ້າເຫັນວ່າຕົນເອງບໍ່ມີ
ອ�ນາດທີ່ຈະຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທີ່ຖືກໂຍນເຂົ້າ
ໄປໃນໄຟນັ້ນ;ທັງພຣະເຈົ້າກໍບໍ່ຊ່ວຍພວກ
ເຂົາທັງໆທີ່ພວກເຂົາມີສັດທາເໝືອນພວກ
ເຈົ້າ.ແລະຜູ້ຕັດສິນໄດ້ຕົບໜ້າພວກເພິ່ນ
ອີກ,ແລະຖາມວ່າ:ພວກເຈົ້າຈະເວົ້າແນວ
ໃດເພື່ອຕົວເອງ?
14 16 ແລະຜູ້ຕັດສິນຜູ້ນີ້ຢູ່ໃນລະບຽບແລະ
ສັດຊື່ຕໍ່ກ ນີຮໍ,ຜູ້ຂ້າກີເດໂອນນັ້ນ.
14 17 ແລະ ເຫ ດກາ ນໄ ດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ແອວມາກັບແອມມິວເລັກບໍ່ໄດ້ຕອບເພິ່ນ;
ແລະເພິ່ນໄດ້ຕົບໜ້າພວກເພິ່ນອີກ,ແລະ

 10ກແອວ8:30–31.
 11ກຄມພລັດສະໝີພາບ.
 ຂພສສ37:8–13;

ແອວ60:13;ຄພ103:3.

ຄມພຍຸດຕິທ�,
ຄວາມຍຸດຕິທ�.

 ຄຄມພຕາຍເພາະ
ຄວາມເຊື່ອ,ການຕາຍ

ເພາະຄວາມເຊື່ອ.
 ງ ມຊຢ17:10.
 14ກແອວ12:17.
 16ກແອວ1:7–15.
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ມອບພວກເພິ່ນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ເພື່ອເອົາ
ໄປເຂົ້າຄຸກ.
14 18 ແລະ ເມື່ອພວກເພິ່ນໄດ້ຖືກສົ່ງເຂົ້າ
ຄຸກໄດ້ສາມມື້,ກ ພວກທະນາຍຄວາມ,ແລະ
ພວກ ຜູ້ ຕັດສິນ, ແລະພວກ ປະໂລຫິ ດ,
ແລະພວກຄູສອນຫລາຍຄົນ,ທີ່ມີວິຊາຊີບ
ດຽວກັນກັບນີຮໍໄດ້ເຂົ້າມາໃນຄຸກເພື່ອເບິ່ງ
ພວກເພິ່ນ;ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ສອບຖາມ
ພວກເພິ່ນຫລາຍເລື່ອງແຕ່ພວກເພິ່ນບໍ່ໄດ້
ຕອບຫຍັງເລີຍ.
14 19 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ຕັດສິນໄດ້ມາຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກເພິ່ນ,ແລະ
ຖາມວ່າ: ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ຕອບ
ຄ�ຖາມຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້?ພວກເຈົ້າຮູ້ບໍ
ວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີອ�ນາດທີ່ຈະສົ່ງພວກເຈົ້າ
ໃຫ້ຖືກໂຍນເຂົ້າໄປໃນກອງໄຟໄດ້?ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ແອວມາກັບແອມມິວເລັກ
ເວົ້າ;ແຕ່ພວກເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ເວົ້າຫຍັງເລີຍ.
14 20 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ອອກໄປແລະໄປຕາມທາງຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ,ແລະໄດ້ກັບຄືນມາອີກໃນມື້ຕໍ່
ມາ;ແລະຜູ້ຕັດສິນໄດ້ຕົບໜ້າພວກເພິ່ນ
ອີກ.ແລະຫລາຍຄົນໄດ້ອອກມາຄືກັນ,
ແລະຕົບໜ້າພວກເພິ່ນ,ແລະຖາມວ່າ:
ພວກເຈົ້າຈະຢືນຕັດສິນຜູ້ຄົນພວກນີ້ແລະ
ກ່າວໂທດກົດໝາຍຂອງພວກເຮົາອີກບໍ?
ຖ້າຫາກພວກເຈົ້າມີອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ເຊັ່ນນັ້ນແລ້ວເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ຊ່ວຍຕົນເອງ
ໃຫ້ກ ຫລຸດພົ້ນໄດ້?
14 21 ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຫລາຍເລື່ອງ
ໃນທ�ນອງນີ້,ໂດຍທີ່ກັດແຂ້ວ,ແລະຖົ່ມ
ນ�ລາຍໃສ່ພວກເພິ່ນ,ແລະຖາມວ່າ:
ພວກເຮົາຈະເປັນແນວໃດເວລາພວກເຮົາ
ອັບປະໂຫຍດ?

14 22 ແລະ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຫລາຍເລື່ອງ
ໃນທ�ນອງນີ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ເວົ້າກັບພວກເພິ່ນຕ່າງໆນາໆ;ແລະໄດ້
ເຍາະເຍີ້ຍພວກເພິ່ນຢູ່ແນວນັ້ນຕັ້ງຫລາຍ
ມື້,ແລະເຂົາເຈົ້າບໍ່ ເອົາເຂົ້າເອົານ�ໃຫ້
ພວກເພິ່ນກິນເພື່ອພວກເພິ່ນຈະໄດ້ຫິວ
ເຂົ້າຫິວນ�;ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ແກ້ເສື້ອຜ້າ
ຂອງພວກເພິ່ນອອກນ�ອີກເພື່ອພວກເພິ່ນ
ຈະໄດ້ເປືອຍເປົ່າ;ແລະພວກເພິ່ນຖືກມັດ
ໄວ້ດ້ວຍເຊືອກທີ່ໝັ້ນແລະຖືກຂັງຢູ່ໃນ
ຄຸກ.
14 23 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກພວກເພິ່ນໄດ້ທົນທຸກທໍລະມານຢູ່
ຫລາຍມື້ແນວນັ້ນ,(ໃນວັນທີສິບສອງຂອງ
ເດືອນສິບ,ໃນປີທີສິບແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ)ຄືຫົວ
ໜ້າຜູ້ຕັດສິນດູແລແຜ່ນດິນອ�ໂມນໄນຮາ
ແລະຜູ້ສອນແລະທະນາຍຄວາມຂອງ
ພວກເຂົາຫລາຍຄົນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຄຸກຊຶ່ງ
ແອວມາກັບແອມມິວເລັກໄດ້ຖືກມັດໄວ້
ດ້ວຍເຊືອກ.
14 24 ແລະຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນໄດ້ມາຢືນຢູ່ຕໍ່
ໜ້າພວກເພິ່ນແລະຕົບໜ້າພວກເພິ່ນອີກ,
ແລະເວົ້າກັບພວກເພິ່ນວ່າ:ຖ້າຫາກພວກ
ເຈົ້າມີອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ,ພວກເຈົ້າກໍ
ຄວນຊ່ວຍຕົນເອງໃຫ້ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກ
ເຊືອກມັດເຫລົ່ານີ້ແມ,ເມື່ອນັ້ນພວກເຮົາ
ຈຶ່ງຈະເຊື່ອວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະທ�ລາຍ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້ຕາມຄ�ເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າ.
14 25 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຂົາ
ເຈົ້າທັງໝົດໄດ້ເຂົ້າໄປຕົບໜ້າພວກເພິ່ນ,
ໂດຍເວົ້າຄວາມດຽວກັນຈົນກະທັ້ງຜູ້ສຸດ
ທ້າຍ;ແລະເມື່ອຜູ້ສຸດທ້າຍໄດ້ເວົ້າກັບ
ພວກເພິ່ນແລ້ວກ ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້

 18ກແອວ10:14;11:20.  20ກມທ27:39–43.  25ກແອວ8:31.
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ມາສະຖິດຢູ່ກັບແອວມາກັບແອມມິວເລັກ,
ແລະທັງສອງໄດ້ລຸກຢືນຂຶ້ນ.
14 26 ແລ ະ ແອວມ າໄ ດ້ຮ້ອງຂຶ້ນ, ກ່າວ
ວ່າ:ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ຈະໃຫ້ພວກ
ຂ້ານ້ອຍທົນຕໍ່ກ ຄວາມທຸກທີ່ສາຫັດນີ້ໄປ
ອີກດົນປານໃດ?ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຈົ່ງ
ໂຜດປະທານກ�ລັງໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍຕາມ
ສັດທາຂອງພວກຂ້ານ້ອຍອັນມີຢູ່ໃນພຣະ
ຄຣິດຈົນເຖິງການປົດປ່ອຍດ້ວຍເທີ້ນ.
ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຊືອກທີ່ມັດຢູ່
ນັ້ນຂາດອອກ;ແລະເວລາຜູ້ຄົນເຫັນເຊັ່ນ
ນັ້ນ,ກໍເລີ່ມປົບໜີເພາະຄວາມຢ້ານກົວວ່າ
ຄວາມພິນາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຂົາ.
14 27 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຄວາມຢ້ານກົວຂອງພວກເຂົານັ້ນໃຫຍ່
ຫລວງທີ່ສຸດຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້ລົ້ມລົງ
ຢູ່ກັບພື້ນດິນ,ແລະອອກໄປບໍ່ຮອດປະຕູ
ນອກກ ຄຸກຊ�;ແລະເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ
ຢ່າງໜັກແລະກ�ແພງຄຸກໄດ້ແຍກອອກ
ເປັນສອງ,ເຮັດໃຫ້ມັນພັງລົງຢູ່ ກັບພື້ນ
ດິນ;ແລະຫົວໜ້າຕັດສິນ,ພວກທະນາຍ
ຄວາມ,ພວກປະໂລຫິດ,ແລະພວກຄູ
ສອນທີ່ຕົບໜ້າແອວມາກັບແອມມິວເລັກ
ໄດ້ຕາຍໄປເພາະຖືກຫີນທັບ.
14 28 ແລະແອວມາກັບແອມມິວເລັກໄດ້
ອອກມາຈາກຄຸກ,ແລະພວກເພິ່ນບໍ່ໄດ້
ຮັບບາດເຈັບຫຍັງເລີຍ;ເພາະພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານອ�ນາດໃຫ້ແກ່ພວກ
ເພິ່ນ,ຕາມສັດທາຂອງພວກເພິ່ນທີ່ມີຢູ່ໃນ
ພຣະຄຣິດ.ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ຍ່າງອອກ
ຈາກຄຸກຢ່າງສະບາຍ;ແລະເຊືອກມັດໄດ້
ກ ຫລຸດອອກຈາກພວກເພິ່ນ;ແລະຄຸກໄດ້
ຍຸບລົງກັບພື້ນດິນ,ແລະທຸກຄົນຢູ່ພາຍໃນ

ກ�ແພງຄຸກໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໝົດ,ນອກຈາກ
ແອວມາກັບແອມມິວເລັກເທົ່ານັ້ນ;ແລະ
ພວກເພິ່ນໄດ້ຍ່າງມຸ້ງໜ້າເຂົ້າໄປໃນເມືອງ.
14 29ບັດນີ້ ຝູງຊົນໂດຍທີ່ໄດ້ຍິນສຽງກຶກ
ກ້ອງອັນໃຫຍ່ຫລວງກໍຟ້າວແລ່ນມາເຕົ້າ
ໂຮມກັນເພື່ອຢາກຮູ້ຈັກສາເຫດຂອງມັນ;
ແລະເວລາພວກເຂົາເຫັນແອວມາກັບ
ແອມມິວເລັກຍ່າງອອກຈາກຄຸກແລະກ�
ແພງຄຸກພັງລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ,ພວກເຂົາກໍ
ຖືກຄອບງ�ດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວຢ່າງໃຫຍ່
ຫລວງແລະປົບໜີໄປຕໍ່ໜ້າແອວມາກັບ
ແອມມິວເລັກຄືກັນກັບແມ່ແບ້ກັບລູກອ່ອນ
ຂອງມັນຫລົບໜີຈາກສິງສອງໂຕ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ໜີໄປຕໍ່ໜ້າແອວມາກັບແອມ
ມິວເລັກແນວນັ້ນ.

ບົດທີ15

ແອວມາກັບແອມມິວເລັກໄປຫາເມືອງໄຊ
ດ�ແລະໄດ້ສະຖາປະນາສາດສະໜາຈັກ
ຂຶ້ນ—ແອວມາໄດ້ປິ່ນປົວຊີເອສຣອມຜູ້ໄດ້
ເຂົ້າຮ່ວມສາດສະໜາຈັກ—ຫລາຍຄົນໄດ້
ຮັບບັບຕິສະມາ,ແລະສາດສະໜາຈັກກໍ
ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນ—ແອວມາກັບແອມ
ມິວເລັກໄດ້ກັບໄປຫາເຊຣາເຮັມລາ.ປະ
ມານ81ປີກ່ອນຄ.ສ.

15 1ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ແອວມາກັບແອມມິວເລັກໄດ້ຮັບພຣະບັນ
ຊາໃຫ້ອອກຈາກເມືອງນັ້ນແລະພວກເພິ່ນ
ໄດ້ອອກໄປແລະມາແວ່ແຜ່ນດິນໄຊດ�;
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ບ່ອນນັ້ນພວກເພິ່ນໄດ້ເຫັນຜູ້
ຄົນທັງໝົດທີ່ອອກຈາກແຜ່ນດິນກ ອ�ໂມນ
ໄນຮາ,ຊຶ່ງພວກເຂົາຖືກຂ ຂັບໄລ່ໜີແລະ

 26ກຢກບ5:10–11;
ມຊຢ17:10–20;
ຄພ121:7–8.

 27ກກຈກ16:26;
ອທ12:13.

 28ກຢຄ4:6;

  3ນຟ28:19–22.
151ກແອວ16:2–3,9,11.
 ຂແອວ14:7.
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ຖືກແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່, ເພາະພວກເຂົາ
ເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າຂອງແອວມາ.
15 2ແ ລ ະ ພ ວກເພິ່ນໄດ້ເລົ່າໃຫ້ພວກ
ເຂົາຟັງ ເຖິງເລື່ອງ ທັງໝົດທີ່ໄດ້ ເກີດຂຶ້ນ
ກັບກ ເມຍແລະລູກຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ເລື່ອງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບຕົວພວກເພິ່ນເອງ
ນ�ອີກແລະເຖິງຂ ອ�ນາດແຫ່ງການປົດ
ປ່ອຍຂອງພວກເພິ່ນ.
15 3ແລະຊີເອສຣອມໄດ້ນອນໄຂ້ຢູ່ທີ່ໄຊ
ດ�ດ້ວຍໄຂ້ ຄີງ ຮ້ອນ,ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນເພາະ
ຄວາມຍາກລ�ບາກທີ່ສຸດໃນຈິດໃຈຂອງ
ລາວເນື່ອງ ຈາກ ກ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ລາວເອງ,ເພາະລາວຄິດວ່າແອວມາກັບ
ແອມມິວເລັກໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ;ແລະຄດິ
ວ່າພວກເພິ່ນຖືກຂ້າຕາຍເພາະຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍຂອງລາວ.ແລະບາບອັນໃຫຍ່ຫລວງ
ນີ້ກັບບາບອື່ນໆຫລາຍຢ່າງຂອງລາວໄດ້
ທໍລະມານຈິດໃຈຂອງລາວຈນົກາຍເປັນ
ຄວາມເຈັບປວດຢ່າງໜັກທີ່ປິ່ນປົວບໍ່ໄດ້;
ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງຮ້ອນຮົນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ
ທີ່ລຸກເປັນໄຟ.
15 4ບັດນີ້, ເວລາລາວໄດ້ຍິນວ່າແອວມາ
ກັບແອມມິວເລັກຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໄຊດ�,ໃຈ
ຂອງລາວເລີ່ມມີກ�ລັງຂຶ້ນ;ແລະລາວໄດ້
ສົ່ງຂ່າວໄປຫາພວກເພິ່ນທັນທີໂດຍປາດ
ຖະໜາໃຫ້ພວກເພິ່ນມາຫາລາວ.
15 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເພິ່ນໄດ້ໄປທັນທີໂດຍເຊື່ອໃນຂ່າວທີ່ພວກ
ເພິ່ນໄດ້ຮັບ;ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນ
ເຮືອນຫາຊີເອສຣອມ;ແລະໄດ້ພົບລາວ
ກ�ລັງນອນຢູ່ເທິງຕຽງ,ເຈັບປ່ວຍຢູ່,ລາວ
ໄດ້ລົດກ�ລັງດ້ວຍໄຂ້ຄີງຮ້ອນ;ແລະຈິດ
ໃຈຂອງລາວເຈັບປວດທີ່ສຸດຍ້ອນຄວາມ

ຊົ່ວຮ້າຍຂອງຕົນເອງ;ແລະເມື່ອລາວເຫັນ
ພວກເພິ່ນລາວໄດ້ເດ່ມືອອກໄປແລະວິງ
ວອນພວກເພິ່ນໃຫ້ປິ່ນປົວລາວ.
15 6ແລະ  ເຫດ ການ ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ແອວມາໄດ້ຈັບມືລາວ,ແລະຖາມວ່າ:ເຈົ້າ
ກ ເຊື່ອໃນອ�ນາດຂອງພຣະຄຣິດອັນຈະນ�
ໄປສູ່ຄວາມລອດບໍ່?
15 7ແລະລາວຕອບແລະເວົ້າວ່າ:ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຂ້ານ້ອຍເຊື່ອຖືໃນຄ�ເວົ້າທັງໝົດທີ່
ທ່ານໄດ້ສິດສອນ.
15 8ແລະແອວມາເວົ້າວ່າ: ຖ້າຫາກເຈົ້າ
ເຊື່ອໃນການໄຖ່ຂອງພຣະຄຣິດເຈົ້າກໍຈະ
ກ ຫາຍດີໄດ້.
15 9ແລະລາວເວົ້າວ່າ:ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າ
ນ້ອຍເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າຂອງພວກທ່ານ.
15 10 ແລະຈາກນັ້ນແອວມາຈຶ່ງຮ້ອງທູນຕໍ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ກ່າວວ່າ:ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ,
ຈົ່ງມີເມດຕາຕໍ່ຄົນຜູ້ນີ້ດ້ວຍເຖີດ,ແລະຈົ່ງ
ກ ປິ່ນປົວລາວຕາມສັດທາຂອງລາວທີ່ມີຕໍ່
ພຣະຄຣິດ.
15 11 ແລະ ເມື່ອແອວມາເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້
ແລ້ວ, ຊີ ເອສຣອມກໍກ ຜູດລຸກຂຶ້ນ,ແລະ
ເລີ່ມຍ່າງໄປ;ແລະເລື່ອງນີ້ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່
ແປກປະຫລາດໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງແກ່ຜູ້
ຄົນທັງປວງ;ແລະຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງ
ນີ້ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວແຜ່ນດິນໄຊດ�.
15 12 ແລະແອວມາໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່
ຊີເອສຣອມໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະ
ນັບແຕ່ເວລານັ້ນໄປລາວໄດ້ເລີ່ມສັ່ງສອນ
ຜູ້ຄົນ.
15 13 ແລະແອວມາໄດ້ສະຖາປະນາສາດ
ສະໜາຈັກຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນໄຊດ�,ແລະ

 2ກແອວ14:8–14.
 ຂແອວ14:28.
 3ກແອວ14:6–7.

 6ກມຣກ9:23.
 8ກຄມພປິ່ນປົວ,ການປິ່ນປົວ.
 10ກມຣກ2:1–12.

 11ກກຈກ3:1–11.
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ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດແລະຄູສອນໄວ້ໃນ
ແຜ່ນດິນ,ເພື່ອໃຫ້ບັບຕິສະມາຜູ້ໃດກໍຕາມ
ທີ່ປາດຖະໜາຈະຮັບບັບຕິສະມາໄວ້ກັບ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
15 14 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໄດ້
ມີຫລາຍຄົນ;ເພາະພວກເຂົາໄດ້ມາຈາກ
ທຸກພາກພື້ນໂດຍອ້ອມຮອບເມືອງໄຊດ�,
ແລະໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ.
15 15 ແຕ່ສ�ລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອ�ໂມນ
ໄນຮານັ້ນ,ພວກເຂົາຍັງເປັນຜູ້ຄົນທີ່ມີໃຈ
ແຂງກະດ້າງແລະແຂງຄໍຢູ່;ແລະພວກ
ເຂົາບໍ່ໄດ້ກັບໃຈເລີຍຈາກບາບຂອງພວກ
ເຂົາ,ອ້າງວ່າອ�ນາດທັງໝົດຂອງແອວມາ
ກັບແອມມິວເລັກມາຈາກມານ;ເພາະວ່າ
ພວກມີວິຊາຊີບດຽວກັນກັບກ ນີຮໍບໍ່ເຊື່ອຖື
ໃນການກັບໃຈຈາກບາບຂອງພວກເຂົາ.
15 16 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ສ່ວນແອວມາກັບແອມມິວເລັກນັ້ນ,ໂດຍ
ທີ່ແອມມິວເລັກໄດ້ກ ປະຖິ້ມຄ�ຂອງລາວ,
ແລະເງິນ,ແລະສິ່ງທີ່ມີຄ່າທັງໝົດຂອງ
ລາວຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອ�ໂມນໄນຮາເພື່ອ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ໂດຍທີ່ລາວຖືກ
ຂ ປະຕິເສດໂດຍຜູ້ທີ່ເປັນໝູ່ເພື່ອນແລະ
ໂດຍບິດາຂອງລາວແລະໂດຍຍາດພີ່
ນ້ອງຂອງລາວ;
15 17ສະນັ້ນ,ຫລັງຈາກແອວມາໄດ້ສະຖາ
ປະນາສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນທີ່ໄຊດ�ແລ້ວ,
ໂດຍທີ່ເຫັນກ ການຍົກເລີກອັນໃຫຍ່ຫລວງ,
ແທ້ ຈິງແລ້ວ,ເຫັນຜູ້ຄົນຍົກເລີກຄວາມ
ທະນົງໃຈ,ແລະເລີ່ມຂ ຖ່ອມຕົວຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະເລີ່ມມາຊຸມນຸມກັນຢູ່

ບ່ອນລີ້ໄພຂອງພວກເຂົາເພື່ອຄ ນະມັດ
ສະການພຣະເຈົ້າຕໍ່ໜ້າແທ່ນບູຊາ,ງ ເບິ່ງ
ແລະອະທິຖານຢ່າງສະໝ�ສະເໝີ,ເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ລອດພົ້ນຈາກຊາຕານ,
ແລະຈາກຈ ຄວາມຕາຍ,ແລະຈາກຄວາມ
ພິນາດ—
15 18ບັດນີ້ຄືກັນກັບຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າໄວ້,
ໂດຍທີ່ແອວມາເຫັນສິ່ງ ເຫລົ່ານີ້ ທັງ ໝົດ
ແລ້ວ,ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງພາແອມມິວເລັກ
ຂ້າມມາຫາແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ,ແລະ
ພາລາວໄປເຮືອນຂອງຕົນ,ແລະໄດ້ປະ
ຕິບັດກັບລາວໃນຄວາມຍາກລ�ບາກຂອງ
ລາວ,ແລະເຮັດໃຫ້ລາວເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໃນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
15 19 ແລະປີທີສິບຂອງການປົກຄອງຂອງ
ຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ສິ້ນສຸດ
ລົງດັ່ງນີ້.

ບົດທີ16

ຊາວເລມັນ ທ�ລາຍຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນ
ໄນຮາ—ໂຊຣ�ນ�ພາຊາວນີໄຟເພື່ອເອົາ
ໄຊຊະນະຊາວເລມັນ—ແອວມາກັບແອມ
ມິວເລັກແລະຜູ້ອື່ນໆສັ່ງສອນພຣະຄ�—
ພວກເພິ່ນສິດສອນວ່າຫລັງຈາກການຟື້ນ
ຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງແລ້ວພຣະຄຣິດ
ຈະມາປະກົດຕໍ່ຊາວນີໄຟ.ປະມານ81–77
ປີກ່ອນຄ.ສ.

16 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ
ສິບເອັດແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູ
ແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໃນວັນທີຫ້າຂອງເດືອນ

 15ກແອວ1:2–15.
 16ກລກ14:33;

ແອວ10:4.
 ຂຄມພຂົ່ມເຫັງ,

ການຂົ່ມເຫັງ.

 17ກແອວ16:21.
 ຂຄມພຖ່ອມຕົນ,

ຄວາມຖ່ອມຕົນ.
 ຄຄມພນະມັດສະການ.
 ງ ຄມພຍາມ,ຄົນຍາມ;

ອະທິຖານ,ການອະທິ
ຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.

 ຈຄມພຄວາມຕາຍ
ທາງວິນຍານ.
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ສອງ,ມັນມີສັນຕິສຸກທີ່ສຸດຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ເຊຣາເຮັມລາ,ບໍ່ມີສົງຄາມແລະການຂັດ
ແຍ້ງກັນຕັ້ງຫລາຍປີຈົນເຖິງວັນທີຫ້າຂອງ
ເດືອນສອງ,ໃນປີທີສິບເອັດຈຶ່ງມີສຽງຮ້ອງ
ປ່າວເລື່ອງສົງຄາມທີ່ໄດ້ຍິນໄປທົ່ວແຜ່ນ
ດິນ.
16 2 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ກອງທັບຂອງຊາວ
ເລມັນໄດ້ຍົກເຂົ້າມາທາງດ້ານຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານໃນຊາຍແດນຂອງແຜ່ນດິນ,
ຈົນກະທັ້ງເຂົ້າໄປໃນເມືອງກ ອ�ໂມນໄນ
ຮາ,ແລະເລີ່ມຂ້າຜູ້ຄົນແລະທ�ລາຍຕົວ
ເມືອງ.
16 3ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ,
ກ່ອນທີ່ຊາວນີໄຟຈະລວມກ�ລັງທະຫານ
ໃຫ້ພຽງພໍທີ່ຈະຂັບໄລ່ພວກສັດຕູອອກຈາກ
ແຜ່ນດິນໄປ,ພວກສັດຕູກໍໄດ້ກ ທ�ລາຍຜູ້
ຄົນທີ່ຢູ່ໃນເມືອງອ�ໂມນໄນຮາກ່ອນແລ້ວ,
ແລະໄດ້ທ�ລາຍບາງຄົນທີ່ຢູ່ຮອບຊາຍ
ແດນໂນອານ�ອີກ,ແລະໄດ້ຈັບຄົນອື່ນໆ
ໄປເປັນຊະເລີຍເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ.
16 4ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ນີໄຟປາດຖະໜາຈະໄດ້ຄົນຜູ້ທີ່ຖືກຈັບໄປ
ເປັນຊະເລີຍໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຂອງ
ພວກເຂົາກັບຄືນມາ.
16 5ສະນັ້ນ,ຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຫົວ
ໜ້ານາຍທະຫານເບິ່ງແຍງກອງທັບຊາວ
ນີໄຟ,(ແລະຊື່ລາວວ່າໂຊຣ�,ແລະລາວ
ມີລູກຊາຍສອງຄົນ,ລີໄຮແລະເອຮາ)—
ບັດນີ້ໂຊຣ�ກັບລູກຊາຍທັງສອງຂອງລາວ
ຮູ້ຈັກວ່າແອວມາເປັນມະຫາປະໂລຫິດດູ
ແລສາດສະໜາຈັກ,ແລະໂດຍທີ່ໄດ້ຍິນ
ວ່າເພິ່ນມີວິນຍານແຫ່ງການທ�ນາຍຢູ່
ນ�,ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ໄປຫາເພິ່ນໂດຍ

ປາດຖະໜາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈະພໍພຣະໄທຫລືບໍ່ທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະເຂົ້າໄປ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເພື່ອຊອກຫາພີ່
ນ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ,ຜູ້ທີ່ຖືກຊາວເລມັນຈັບ
ໄປເປັນຊະເລີຍນັ້ນ.
16 6ແ ລ ະ  ເ ຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ແອວມາໄດ້ກ ທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່ຽວ
ກັບເລື່ອງນີ້.ແລະແອວມາກັບຄືນມາແລະ
ເວົ້າກັບເຂົາເຈົ້າວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວເລມັນ
ຈະຂ້າມແມ່ນ�ຊີໂດນທາງດ້ານໃຕ້ຂອງ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ຖັດຂຶ້ນໄປທາງ
ຊາຍແດນຂອງແຜ່ນດິນແມນທາຍ.ແລະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ບ່ອນນັ້ນພວກເຈົ້າຈະເຫັນພວກ
ເຂົາທາງຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ�ຊີໂດນ,
ແລະບ່ອນນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະປົດປ່ອຍ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຈົ້າຊຶ່ງຖືກຊາວເລມັນ
ຈັບໄປເປັນຊະເລີຍ.
16 7ແ ລ ະ ເ ຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ໂຊຣ�ກັບລູກຊາຍຂອງລາວໄດ້ຂ້າມແມ່
ນ�ຊີໂດນໄປພ້ອມກັບກອງທັບທະຫານ
ຂອງລາວ,ແລະເດີນທັບກາຍຊາຍແດນ
ແມນທາຍໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ
ທາງດ້ານໃຕ້ຊຶ່ງຢູ່ທາງຕາເວັນອອກຂອງ
ແມ່ນ�ຊີໂດນ.
16 8ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າໂຈມຕີກອງທັບ
ຊາວເລມັນ,ແລະຊາວເລມັນໄດ້ກະຈັດ
ກະຈາຍໄປແລະຖືກຂັບໄລ່ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້
ເອົາພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາທີ່ຖືກຊາວເລມັນ
ຈັບໄປເປັນຊະເລີຍນັ້ນຄືນມາ,ແລະບໍ່ມີ
ຜູ້ໃດຫາຍສາບສູນໄປເລີຍສ�ລັບຜູ້ທີ່ຖືກ
ຈັບໄປເປັນຊະເລີຍນັ້ນ.ແລະພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຂົາກໍໄດ້ພາພວກເຂົາກັບຄືນໄປຫາ
ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາຕາມເດີມ.

162ກແອວ15:1,15–16.  3ກແອວ9:18.  6ກແອວ43:23–24.
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16 9ແລະ ປີທີສິບເອັດຂອງຜູ້ຕັດສິນໄດ້
ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້,ໂດຍທີ່ຊາວເລມັນຖືກຂັບ
ໄລ່ອອກຈາກແຜ່ນດິນ,ແລະຜູ້ຄົນຂອງ
ອ�ໂມນໄນຮາຖືກກ ທ�ລາຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຊາວອ�ໂມນໄນຮາທຸກຄົນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ຖືກ
ຂ ທ�ລາຍໝົດ,ພ້ອມທັງເມືອງໃຫຍ່ຂອງ
ພວກເຂົານ�ອີກ,ຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າວ່າ
ພຣະເຈົ້າຈະທ�ລາຍບໍ່ໄດ້,ເພາະຄວາມຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຂອງມັນ.
16 10 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ໃນມື້ ກ ດຽວເທົ່ານັ້ນກໍ
ເຫລືອພຽງແຕ່ຄວາມວ່າງເປົ່າ;ແລະຊາກ
ສົບຖືກໝາແລະສັດປ່າໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານສີກກິນ.
16 11 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕໍ່ມາຫລາຍມື້
ຊາກສົບຂອງພວກເຂົາຍັງກອງກັນຢູ່ໃນ
ຜືນແຜ່ນດິນໂລກນັ້ນ,ແລະຖືກປົກຄຸມໄປ
ດ້ວຍສິ່ງຂອງບາງໆແລະກິ່ນຂອງມັນຮຸນ
ແຮງທີ່ສຸດຈົນວ່າຜູ້ຄົນບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປ
ເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນອ�ໂມນໄນຮາເປັນ
ເວລາຫລາຍປີ.ມັນຈຶ່ງມີຊື່ວ່າແຜ່ນດິນຮ້າງ
ຂອງຊາວນີຮໍ;ເພາະວ່າຄົນພວກນັ້ນມີອາ
ຊີບດຽວກັນກັບກ ນີຮໍຜູ້ຖືກຂ້າຕາຍແລະ
ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮ້າງເປົ່າ.
16 12 ແລະຊາວເລມັນບໍ່ໄດ້ມາກໍ່ສົງຄາມ
ກັບຊາວນີໄຟອີກຈົນເຖິງປີທີສິບສີ່ແຫ່ງ
ການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງ
ນີໄຟ.ແລະຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟມີສັນຕິສຸກຕິດ
ຕໍ່ກັນທົ່ວແຜ່ນດິນເປັນເວລາສາມປີດັ່ງນີ້.
16 13 ແລະແອວມາກັບແອມມິວເລັກໄດ້
ອອກໄປສັ່ງສອນເລື່ອງການກັບໃຈໃຫ້ແກ່
ຜູ້ຄົນໃນກ ພຣະວິຫານ,ແລະໃນບ່ອນລີ້

ໄພ,ແລະໃນຂ ທ�ມະສາລາຂອງພວກ
ເຂົານ�ອີກ,ຊຶ່ງຖືກສ້າງໄວ້ຕາມແບບຂອງ
ຊາວຢິວ.
16 14 ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ຍອມຟັງ
ຄ�ເວົ້າຂອງພວກເພິ່ນ,ພວກເພິ່ນກໍໄດ້ໃຫ້
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າແກ່ພວກເຂົາຕໍ່ໄປ
ໂດຍກ ບໍ່ເຫັນແກ່ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ.
16 15 ແລະແອວມາກັບແອມມິວເລັກແລະ
ຄົນອີກຫລາຍຄົນທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກເພື່ອເຮັດ
ວຽກງານໄດ້ອອກໄປດັ່ງນັ້ນເພື່ອສັ່ງສອນ
ພຣະຄ�ທົ່ວແຜ່ນດິນ.ແລະການສະຖາ
ປະນາສາດສະໜາຈັກຈຶ່ງກວ້າງຂວາງທົ່ວ
ແຜ່ນດິນທຸກພາກພື້ນໂດຍອ້ອມຮອບ,ໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດຂອງຊາວນີໄຟ.
16 16 ແລະກ ບໍ່ມີຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໃນ
ບັນດາພວກເຂົາ;ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຖອກ
ເທພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງລົງມາທົ່ວ
ແຜ່ນດິນເພື່ອຕຽມຈິດໃຈຂອງລູກຫລານ
ມະນຸດ,ຫລືເພື່ອຕຽມຂ ໃຈຂອງພວກເຂົາ
ເພື່ອຮັບພຣະຄ�ຊຶ່ງຈະສິດສອນໃນບັນດາ
ພວກເຂົາໃນເວລາແຫ່ງການສະເດັດມາ
ຂອງພຣະອົງ—
16 17 ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ດື້ດ້ານຕໍ່ພຣະ
ຄ�,ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນທີ່ບໍ່
ເຊື່ອຖື,ແລະໄປຫາຄວາມພິນາດ,ແຕ່ເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບພຣະຄ�ດ້ວຍຄວາມປິ
ຕິຍິນດີ,ແລະຄືກັນກັບກ ກິ່ງງ່າທີ່ຖືກຕໍ່ເຂົ້າ
ກັບຂ ແນວອະງຸ່ນແທ້ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ເຂົ້າໄປໃນຄ ທີ່ພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ
ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.
16 18 ບັດນີ້ກ ພວກປະໂລຫິດເຫລົ່ານັ້ນຊຶ່ງ

 9ກແອວ8:16;9:18–24;
ມມ6:15–22.

 ຂແອວ25:1–2.
 10ກແອວ9:4.
 11ກແອວ1:15;24:28–30.
 13ກ2ນຟ5:16.

 ຂແອວ21:4–6,20.
 14ກແອວ1:30.
 16ກມຊຢ18:19–29;

4ນຟ1:3.
 ຂຄມພຫົວໃຈທີ່ຊອກຊ�.
 17ກຢຄ5:24.

 ຂຄມພສວນອະງຸ່ນຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

 ຄແອວ12:37;13:10–13.
 18ກແອວ15:13.
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ໄດ້ອອກໄປໃນບັນດາຜູ້ຄົນໄດ້ສັ່ງສອນ
ໂທດຂອງການ ເວົ້າຕົວ ະ, ແ ລະ ຂ ການ
ຫລອກລວງ,ແລະຄ ການອິດສາບັງບຽດ,
ແລະການຜິດຖຽງກັນ,ແລະການມີເຈດ
ຕະນາຮ້ າຍ, ແລະການໝິ່ນ ປະໝາດ,
ແລະການຂີ້ລັກມັກສົກ,ການໂຈນລະກ�,
ການປຸ້ນຈີ້,ການຄາດຕະກ�,ການຫລິ້ນ
ຊູ້,ແລະກິເລດຕັນຫາທຸກຢ່າງ,ໂດຍຮ້ອງ
ບອກວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ຄວນມີເລີຍ—
16 19 ໂດຍສິດສອນເຖິງສິ່ງຈະຕ້ອງມາເຖິງ
ໃນບໍ່ຊ້ານີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂດຍສິດສອນເຖິງ
ກ ການສະເດັດມາຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ການຮັບທຸກທໍລະມານແລະການສິ້ນ
ພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ,ແລະການຟື້ນຄືນ
ຊີວິດຂອງຄົນຕາຍ.
16 20 ແລະຫລາຍຄົນໄດ້ສອບຖາມກ່ຽວ
ກັບສະຖານທີ່ທີ່ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ
ຈະສະເດັດມາ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖືກສິດ
ສອນວ່າພຣະອົງຈະກ ປະກົດຕໍ່ພວກເຂົາ
ຂ ຫລັງຈາກການຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະ
ອົງ;ແລະສິ່ງນີ້ຜູ້ຄົນກໍໄດ້ຍິນດ້ວຍຄວາມ
ຊື່ນຊົມແລະດີໃຈຫລາຍທີ່ສຸດ.
16 21 ແລະບັດນີ້ຫລັງຈາກໄດ້ສະຖາປະນາ
ສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນທົ່ວແຜ່ນດິນແລ້ວ—
ໂດຍມີກ ໄຊຊະນະເໜືອມານ,ແລະພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກສັ່ງສອນໃນຄວາມ
ບໍລິສຸດທົ່ວແຜ່ນດິນ,ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ຖອກເທພຣະພອນຂອງພຣະອົງລົງມາ
ເທິງຜູ້ຄົນ—ປີທີສິບສີ່ແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ສິ້ນ
ສຸດລົງດັ່ງນີ້.

ເລື່ອງລາວຂອງພວກລູກຊາຍຂອງໂມໄຊ
ຢາ,ຜູ້ທີ່ປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບສິດທິຂອງຕົນ
ເພື່ອປົກຄອງອານາຈັກເພາະພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແລະໄດ້ຂຶ້ນໄປຫາແຜ່ນດິນ
ນີໄຟເພື່ອສັ່ງສອນຊາວເລມັນ;ຄວາມທຸກ
ທໍລະມານແລະການປົດປ່ອຍຂອງພວກ
ເຂົາ—ຕາມບັນທຶກຂອງແອວມາ.

ມີຢູ່ໃນບົດທີ17ຈົນເຖິງບົດທີ27.

ບົດທີ17

ພວກລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາມິວນິຍານແຫ່ງ
ການທ�ນາຍແລະການເປີດເຜີຍ—ພວກ
ເຂົາໄດ້ແຍກກັນໄປຫລາຍເສັ້ນທາງເພື່ອ
ປະກາດພຣະຄ�ແກ່ຊາວເລມັນ—ອ�ໂມນ
ໄປຫາແຜ່ນດິນອິດຊະມາເອນແລະກາຍ
ເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງກະສັດລາໂມໄນ—ອ�ໂມນ
ປົກປັກຮັກສາຝູງແກະຂອງກະສັດແລະ
ໄດ້ເຂັ່ນຂ້າສັດຕູຂອງລາວທີ່ນ�ຊີບັດ.ຂໍ້ທີ
1–3,ປະມານ77ປີກ່ອນຄ.ສ.;ຂໍ້ທີ4,
ປະມານ91–77ປີກ່ອນຄ.ສ.;ແລະຂໍ້ທີ
5–39,ປະມານ91ປີກອ່ນຄ.ສ.

17 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ໃນຂະນະທີ່ແອວມາກ�ລັງເດີນທາງອອກ
ຈາກແຜ່ນດິນກີເດໂອນໄປທາງໃຕ້,ໄປຫາ
ແຜ່ນດິນແມນທາຍຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນມີ
ຄວາມແປກປະຫລາດໃຈຫລາຍ,ເພາະວ່າ
ເພິ່ນໄດ້ກ ພົບເຫັນຂ ພວກລູກຊາຍຂອງໂມ
ໄຊຢາທີ່ກ�ລັງເດີນທາງມຸ້ງໜາ້ໄປຫາແຜ່ນ
ດິນເຊຣາເຮັມລາ.

 18ຂຄມພຫລອກລວງ,ການ
ຫລອກລວງ,ຄວາມ
ຫລອກລວງ.

 ຄຄມພອິດສາ.
 19ກຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—

ການທ�ນາຍກ່ຽວກັບ
ການກ�ເນີດແລະ
ການສິ້ນພຣະຊົນຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ.

 20ກ2ນຟ26:9;

  3ນຟ11:7–14.
 ຂ1ນຟ12:4–6.
 21ກແອວ15:17.
17 1ກແອວ27:16.
 ຂມຊຢ27:34.
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17 2ບັດນີ້ພວກລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢານີ້
ໄດ້ຢູ່ກັບແອວມາໃນເວລາທີ່ທູດມາປະກົດ
ຕໍ່ເພິ່ນກ ເທື່ອທ�ອິດ;ສະນັ້ນແອວມາຈຶ່ງ
ມີຄວາມປິຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ພົບກັບອ້າຍ
ນ້ອງຂອງເພິ່ນ;ແລະສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນມີ
ຄວາມສຸກທີ່ສຸດແມ່ນເຂົາເຈົ້າຍັງເປັນອ້າຍ
ນ້ອງໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເພິ່ນຢູ່;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ໝັ້ນຄົງຫລາຍ
ຂຶ້ນໃນຄວາມຮູ້ເລື່ອງຄວາມຈິງ;ເພາະເຂົາ
ເຈົ້າເປັນຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກຊຶ້ງ
ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂ ຄົ້ນຄວ້າພຣະຄ�ພີຢ່າງ
ພາກພຽນ,ເພື່ອເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ.
17 3ແຕ່ນີ້ຍັງບໍ່ໝົດ;ເຂົາເຈົ້າຍອມຕົນໃນ
ການກ ອະທິ ຖານ,ແລະການຖືສິນອົດ
ເຂົ້າຫລາຍທີ່ສຸດ;ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງມີ
ວິນຍານແຫ່ງການທ�ນາຍ,ແລະວິນຍານ
ແຫ່ງການເປີດເຜີຍຢູ່ນ�,ແລະເວລາເຂົາ
ເຈົ້າຂ ສິດສອນ,ເຂົາເຈົ້າກໍສິດສອນດ້ວຍ
ອ�ນາດແລະສິດອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ.
17 4ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ ສິດສອນພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າມາເປັນເວລາສິບສີ່ປີຢູ່ໃນ
ບັນດາຊາວເລມັນ,ໄດ້ຮັບກ ຄວາມສ�
ເລັດຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນຂ ການນ�ພາ
ຫລາຍຄົນມາສູ່ຄວາມຮູ້ເລື່ອງຄວາມຈິງ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂດຍອ�ນາດແຫ່ງການເວົ້າ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ນ�ເອົາຫລາຍຄົນມາຢູ່ຕໍ່
ໜ້າແທ່ນບູຊາຂອງພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອເອີ້ນຫາ
ພຣະນາມຂອງພຣະອົງແລະຄ ສາລະພາບ
ບາບຂອງພວກເຂົາຕໍ່ພຣະອົງ.

17 5ບັດນີ້ ນີ້ ຄືສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເຂົາເຈົ້າ
ໃນການເດີນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າ,ເພາະເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ມີຄວາມທຸກ;ເຂົາເຈົ້າໄດ້ທົນມາ
ຫລາຍ,ທັງທາງຮ່າງກາຍແລະທາງຈິດ
ໃຈ,ເປັນຕົ້ນວ່າຄວາມອຶດຫິວ,ຄວາມອິດ
ເມື່ອຍ,ແລະກ ເຮັດວຽກໜັກທາງວິນຍານ
ນ�ອີກ.
17 6ບັດນີ້ນີ້ຄືການເດີນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າ:
ໂດຍທີ່ໄດ້ກ ອ�ລາຈາກໂມໄຊຢາບິດາຂອງ
ເຂົາ ເຈົ້າໄປໃນປີ ທ�ອິດຂອງຜູ້ຕັດສິນ;
ໂດຍຂ ບໍ່ຍອມຮັບລາຊາອານາຈັກຊຶ່ງບິດາ
ຂອງຕົນປາດຖະໜາຈະມອບໃຫ້,ແລະນີ້
ກໍເປັນເຈດຕະນາຂອງຜູ້ຄົນນ�ອີກ;
17 7 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເຂົາເຈົ້າໄດ້ອອກ
ຈາກແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາໄປ,ແລະໄດ້
ເອົາດາບຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຄັນທະນູຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ,ແລະລູກທະນູຂອງເຂົາເຈົ້າ,
ແລະກະຖຸນຂອງເຂົາເຈົ້າ;ແລະສິ່ງນີ້ເຂົາ
ເຈົ້າເຮັດໄປເພື່ອຈະໄດ້ຫາອາຫານມາລ້ຽງ
ຕົນເອງໃນລະຫວ່າງທີ່ຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ.
17 8ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງ ກັນດານພ້ອມດ້ວຍຄົນຈ�ນວນໜຶ່ງ
ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລືອກໄວ້,ຂຶ້ນໄປຫາແຜ່ນ
ດິນນີໄຟ,ເພື່ອສັ່ງສອນພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າໃຫ້ແກ່ຊາວເລມັນ.
17 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ເດີນທາງໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານຫລາຍມື້,ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືສິນອົດ
ເຂົ້າແລະກ ອະທິຖານຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

 2ກມຊຢ27:11–17.
 ຂຄມພພຣະຄ�ພີ.
 3ກຄມພຖືສິນອົດເຂົ້າ,

ການຖືສິນອົດເຂົ້າ;
ອະທິຖານ,ການອະທິ
ຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.

 ຂຄມພສອນ,ຜູ້ສອນ,

ຄູສອນ—ການສອນ
ດ້ວຍພຣະວິນຍານ.

 4ກແອວ29:14.
 ຂຄມພວຽກງານເຜີຍແຜ່.
 ຄຄມພສາລະພາບ,

ການສາລະພາບ.
 5ກແອວ8:10.

 6ກມຊຢ28:1,5–9.
 ຂມຊຢ29:3.
 9ກແອວ25:17.

ຄມພອະທິຖານ,ການອະ
ທິຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.
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ປະທານສ່ວນໜຶ່ງຂອງພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະອົງໃຫ້ໄປນ�ແລະສະຖິດຢູ່ກັບເຂົາ
ເຈົ້າ,ເພື່ອເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ເປັນຂ ເຄື່ອງມືໃນ
ພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ຖ້າຫາກເປັນໄປ
ໄດ້,ເພື່ອຈະໄດ້ນ�ພາຊາວເລມັນຜູ້ເປັນ
ພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າມາສູ່ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ
ຄວາມຈິງ,ໃຫ້ມາຮູ້ເລື່ອງຄວາມຕ້ອຍຕ�
ຂອງຄ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຂົາຊຶ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
17 10 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະເດັດມາກ ຢ້ຽມຢາມ
ເຂົາເຈົ້າດ້ວຍຂ ພຣະວນິຍານຂອງພຣະອົງ,
ແລະໄດ້ກ່າວກັບເຂົາເຈົ້າດັ່ງນີ້:ຈົ່ງຄ ສະ
ບາຍໃຈເຖີດ.ແລະເຂົາເຈົ້າກໍສະບາຍໃຈ.
17 11 ແລະພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ
ເຂົາເຈົ້າອີກວ່າ:ຈົ່ງອອກໄປໃນບັນດາ
ຊາວເລມັນພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຈົ້າ,ແລະ
ສະຖາປະນາຄ�ຂອງເຮົາ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ,ພວກເຈົ້າຈົ່ງກ ອົດທົນໃນຄວາມອົດ
ກັ້ນແລະຄວາມທຸກເພື່ອພວກເຈົ້າຈະໄດ້
ສະແດງຕົວຢ່າງອັນດີໃນເຮົາອອກມາໃຫ້
ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານັ້ນເຫັນ,ແລະເຮົາຈະເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຈົ້າເປັນເຄື່ອງມືໃນພຣະຫັດຂອງ
ເຮົາເພື່ອຈິດວິນຍານຫລາຍດວງຈະໄດ້
ຮັບຄວາມລອດ.
17 12 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃຈ
ຂອງພວກລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາ,ແລະ
ຜູ້ທີ່ຢູ່ກັບເຂົາເຈົ້າເກີດຄວາມກ້າຫານຂຶ້ນ
ເພື່ອຈະອອກໄປຫາຊາວເລມັນເພື່ອປະ
ກາດພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າແກ່ພວກເຂົາ.
17 13 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ

ເຂົາເຈົ້າໄປຮອດຊາຍແດນຂອງແຜ່ນດິນ
ຂອງຊາວເລມັນນັ້ນ,ເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ກ ແຍກ
ຍ້າຍກັນໄປ,ໂດຍໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ພົບກັນອີກຫລັງ
ຈາກການຂ ເກັບກ່ຽວຂອງເຂົາເຈົ້າສິ້ນສຸດ
ລົງ;ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າວຽກງານທີ່
ເຂົາເຈົ້າເຮັດເປັນວຽກງານອັນສ�ຄັນ.
17 14 ແລະມັນຍິ່ງໃຫຍ່ແທ້ໆ,ເພາະວ່າ
ເຂົາເຈົ້າຍອມຮັບວຽກງານທີ່ຈະສັ່ງສອນ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄົນກ ປ່າແລະ
ແຂງກະດ້າງແລະປ່າເຖື່ອນ;ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນ
ທີ່ເບີກບານໃນການຄາດຕະກ�,ໂຈນລະ
ກ�,ແລະປຸ້ນຈີ້ຊາວນີໄຟ;ແລະໃຈຂອງ
ພວກເຂົາໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບຂອງມີຄ່າ,ຫລືຢູ່
ກັບຄ�ແລະເງິນ,ແລະຫີນທີ່ມີຄ່າ;ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາຍັງພະຍາຍາມຫາ
ສິ່ງຂອງເຫລົ່ານີ້ມາດ້ວຍການຄາດຕະກ�
ແລະການປຸ້ນຈີ້,ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ຕ້ອງ
ເຮັດວຽກເພື່ອມັນດ້ວຍມືຂອງຕົນເອງ.
17 15ພວກເຂົາຈຶ່ງເປັນຄົນຂີ້ຄ້ານມັກງ່າຍ
ແບບນີ້,ຊຶ່ງສ່ວນຫລາຍໄດ້ກາບໄຫວ້ຮູບ
ບູຊາ,ແລະກ ຄວາມສາບແຊ່ງຂອງພຣະ
ເຈົ້າຈຶ່ງຕົກຢູ່ກັບພວກເຂົາເພາະວ່າຂ ຮີດ
ຄອງປະເພນີຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຂົາທັງໆທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍື່ນຄ�ສັນຍາ
ມາໃຫ້ພວກເຂົາແລ້ວໃນເງື່ອນໄຂຂອງ
ການກັບໃຈ.
17 16ສະນັ້ນ,ສິ່ງນີ້ຈຶ່ງກ ເປັນເຫດໃຫ້ພວກ
ລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາຍອມຮັບວຽກງານ
ອັນນີ້,ເພື່ອວ່າບາງທີເຂົາເຈົ້າອາດຈະໄດ້
ນ�ພາພວກເຂົາມາສູ່ການກັບໃຈໄດ້;ເພື່ອ

 9ຂມຊຢ23:10;
ແອວ26:3.

 ຄແອວ3:10–12.
 10ກຄພ5:16.
 ຂຄມພພຣະວິນ

ຍານບໍລິສຸດ.

 ຄແອວ26:27.
 11ກແອວ20:29.

ຄມພອົດທົນ,
ຄວາມອົດທົນ.

 13ກແອວ21:1.
 ຂມທ9:37.
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ເຂົາເຈົ້າອາດຈະນ�ພາພວກເຂົາມາຮູ້ຈັກ
ເຖິງແຜນແຫ່ງການໄຖ່.
17 17ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ແຍກຍ້າຍກັນ
ໄປ,ແລະອອກໄປໃນບັນດາຄົນເຫລົ່ານັ້ນ
ໂດຍລ�ພັງຕາມພຣະຄ�ແລະອ�ນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງຖືກມອບໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ.
17 18 ແຕ່ອ�ໂມນໂດຍທີ່ເປັນຫົວໜ້າຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ,ຫລືຕາມຈິງແລ້ວລາວໄດ້ປະ
ຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ເຂົາເຈົ້າ,ແລະ
ລາວກໍໄດ້ອ�ລາຈາກເຂົາເຈົ້າໄປຫລັງຈາກ
ກ ໃຫ້ພອນຕາມໜ້າທີ່ຂອງໃຜລາວ,ໂດຍ
ໃຫ້ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າແກ່ເຂົາເຈົ້າ,ຫລື
ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ເຂົາເຈົ້າກ່ອນ
ທີ່ລາວຈະຈາກໄປ;ແລະເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້
ອອກໄປບ່ອນຕ່າງໆທົ່ວແຜ່ນດິນຕາມນັ້ນ.
17 19 ແລະອ�ໂມນໄດ້ໄປຫາແຜ່ນດິນອິດ
ຊະມາເອນ,ຊຶ່ງເອີ້ນຕາມຊື່ພວກລູກຊາຍ
ຂອງກ ອິດຊະມາເອນ,ຜູ້ກັບກາຍເປັນຊາວ
ເລມັນ.
17 20 ແລະ ເວລາທີ່ອ�ໂມນເຂົ້າໄປໃນ
ແຜ່ນດິນອິດຊະມາເອນ,ຊາວເລມັນກໍຈັບ
ລາວ,ແລະມັດລາວໄວ້ເພາະວ່າມັນເປັນ
ທ�ນຽມຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະມັດຊາວນີໄຟ
ທຸກຄົນທີ່ຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງຕົນ,ແລະເອົາ
ລາວໄປຢູ່ຕໍ່ໜ້າກະສັດ;ແລະສຸດແລ້ວແຕ່
ຄວາມພໍໃຈຂອງກະສັດທີ່ຈະຂ້າຫລືເອົາ
ໄວ້ເປັນຊະເລີຍ,ຫລືເອົາເຂົ້າຄຸກ,ຫລື
ເນລະເທດອອກຈາກແຜ່ນດິນຕາມຄວາມ
ປະສົງແລະຄວາມພໍໃຈຂອງເພິ່ນ.
17 21 ແລະອ�ໂມນໄດ້ຖືກນ�ໄປຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
ກະສັດຜູ້ປົກຄອງແຜ່ນດິນອິດຊະມາເອນ
ດັ່ງນີ້;ແລະຊື່ຂອງເພິ່ນຄືລາໂມໄນ;ແລະ
ເພິ່ນເປັນຜູ້ສືບເຊື້ອສາຍຂອງອິດຊະມາ
ເອນ.

17 22 ແລະ ກະສັດໄດ້ສອບຖາມອ�ໂມນ
ວ່າເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງເຂົ້າມາໃນແຜ່ນດິນ
ຊາວເລມັນຫລືວ່າໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນ.
17 23 ແລະອ�ໂມນເວົ້າກັບເພິ່ນວ່າ: ແທ້
ຈິ ງ ແລ້ວ,ຂ້ານ້ອຍປາດຖະໜາຈະຢູ່ ໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນພວກນີ້ຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະອາດຈະຢູ່ຈົນຮອດມື້ຂ້ານ້ອຍ
ຕາຍ.
17 24 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກະສັດລາໂມໄນມີຄວາມພໍໃຈກັບອ�ໂມນ,
ແລະໄດ້ສັ່ງໃຫ້ແກ້ເຊືອກຂອງລາວອອກ;
ແລະເພິ່ນຢາກໃຫ້ອ�ໂມນຮັບເອົາລູກ
ສາວຄົນໜຶ່ງຂອງເພິ່ນໄວ້ເປັນພັນລະຍາ.
17 25 ແຕ່ອ�ໂມນເວົ້າຕໍ່ກະສັດວ່າ:ບໍ່ໄດ້
ດອກ,ແຕ່ຂ້ານ້ອຍຈະເປັນຂ້າໃຊ້ທ່ານ.
ສະນັ້ນອ�ໂມນຈຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງ
ກະສັດລາໂມໄນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືລາວຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ຢູ່ກັບບັນດາ
ຂ້າໃຊ້ຄົນອື່ນໆເພື່ອດູແລຝູງສັດລ້ຽງຂອງ
ລາໂມໄນຕາມທ�ນຽມຂອງຊາວເລມັນ.
17 26 ແລະ ຫລັ ງ ຈາກ ລາວ ໄດ້ຮັບໃຊ້
ກະສັດຢູ່ສາມມື້ແລ້ວ,ໃນຂະນະທີ່ລາວກ�
ລັງຢູ່ກັບຂ້າໃຊ້ທີ່ເປັນຊາວເລມັນຜູ້ກ�ລັງ
ພາຝູງສັດລ້ຽງລົງໄປກິນນ�,ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ
ນ�ຊີບັດ,ແລະເປັນບ່ອນທີ່ຊາວເລມັນທັງ
ໝົດຕ້ອນເອົາຝູງສັດລ້ຽງຂອງພວກເຂົາໄປ
ບ່ອນນັ້ນ,ເພື່ອມັນຈະໄດ້ກິນນ�—
17 27ສະນັ້ນ,ໃນຂະນະທີ່ອ�ໂມນແລະ
ຂ້າໃຊ້ຂອງກະສັດກ�ລັງຕ້ອນເອົາຝູງສັດ
ລ້ຽງຂອງພວກເຂົາໄປບ່ອນມີນ�ນັ້ນ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຊາວເລມັນຈ�ນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ເອົາຝູງ
ສັດລ້ຽງຂອງຕົນໄປກິນນ�ແລ້ວ,ໄດ້ຢືນ
ຢູ່ແລະເຮັດໃຫ້ຝູງສັດລ້ຽງຂອງອ�ໂມນ

 18ກຄມພພອນ,ໃຫ້ພອນ,ເປັນພອນ.  19ກ1ນຟ7:4–6.
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ແລະຂ້າໃຊ້ຂອງກະສັດແຕກກະຈາຍໄປ,
ແລະພວກເຂົາ ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ມັນ ແຕກກະ
ຈາຍໄປຫລາຍແທ້ໆເຖິງຂະໜາດທີ່ມັນໄດ້
ແຕກໄປຫລາຍທິດທາງ.
17 28ບັດນີ້ພວກຂ້າໃຊ້ຂອງກະສັດເລີ່ມ
ຈົ່ມໂດຍກ່າວວ່າ:ບັດນີ້ກະສັດຈະຂ້າພວກ
ເຮົາຖິ້ມແລ້ວ,ຄືກັນກັບເພິ່ນໄດ້ກະທ�ກັບ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາເພາະວ່າຝູງສັດລ້ຽງ
ຂອງພວກເຂົາໄດ້ກະຈັດກະຈາຍໄປດ້ວຍ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຄົນພວກນັ້ນ.ແລະ
ພວກເຂົາກໍເລີ່ມຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງໜັກ,ໂດຍ
ກ່າວວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ຝູງສັດລ້ຽງຂອງພວກ
ເຮົາໄດ້ກະຈັດກະຈາຍໄປໝົດແລ້ວ.
17 29ບັດນີ້ ພວກເຂົາຮ້ອງໄຫ້ເພາະຢ້ານ
ວ່າຈະຖືກຂ້າຖິ້ມ.ບັດນີ້ເມື່ອອ�ໂມນເຫັນ
ດັ່ງນັ້ນໃຈຂອງລາວກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ສຸກ;ເພາະລາວກ່າວຢູ່ໃນໃຈວ່າ,ເຮົາຈະ
ໄດ້ສະແດງອ�ນາດຂອງເຮົາແກ່ໝູ່ເພື່ອນ
ຂ້າໃຊ້ຂອງເຮົາ,ຫລືໃຊ້ອ�ນາດທີ່ຢູ່ກັບ
ເຮົາ,ໃນການນ�ເອົາຝູງສັດລ້ຽງເຫລົ່າ
ນັ້ນຄືນມາໃຫ້ກະສັດ,ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ເອົາ
ຊະນະໃຈຂອງໝູ່ເພື່ອນຂ້າໃຊ້ເຫລົ່ານີ້
ຂອງເຮົາ,ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ນ�ພວກເຂົາໄປ
ໃຫ້ເຊື່ອຖືໃນຄ�ເວົ້າຂອງເຮົາ.
17 30 ແລະ ບັດ ນີ້ ,  ນີ້ ຄືຄວາມຄິດຂອງ
ອ�ໂມນ,ເວລາລາວໄດ້ເຫັນຄວາມທຸກ
ຂອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນຜູ້ ທີ່ລາວຖືວ່າເປັນພີ່
ນ້ອງຂອງລາວ.
17 31 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວ
ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ ພວກເຂົາໝັ້ນໃຈໃນຄ�ເວົ້າ
ຂອງລາວ,ໂດຍກ່າວວ່າ:ພີ່ນ້ອງຂອງເຮົາ
ເອີຍ,ຈົ່ງສະບາຍໃຈເຖີດ,ແລະຂໍໃຫ້ພວກ
ເຮົາອອກໄປເພື່ອຊອກຫາຝູງສັດລ້ຽງແລະ
ຮວບຮວມມັນເຂົ້າກັນອີກແລະປ້ອງມັນ

ມາຫາບ່ອນມີນ�;ແລະພວກເຮົາຈະປົກ
ປັກຮັກສາຝູງສັດລ້ຽງໄວ້ໃຫ້ກະສັດດ້ວຍວິ
ທີນີ້ແລະເພິ່ນຈະບໍ່ຂ້າພວກເຮົາ.
17 32 ແລະ ເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ໄປຊອກຫາຝູງສັດລ້ຽງ,ໂດຍ
ຕິດຕາມອ�ໂມນໄປ,ແລະພວກເຂົາຟ້າວ
ອອກໄປຢ່າງວ່ອງໄວແລະໄດ້ສະກັດກັ້ນ
ຝູງສັດລ້ຽງຂອງກະສັດແລະໄດ້ຮວບຮວມ
ມັນເຂົ້າກັນອີກໄປຫາແມ່ນ�.
17 33 ແລະຄົນພວກນັ້ນໄດ້ມາຢືນຢູ່ເພື່ອ
ຈະເຮັດໃຫ້ຝູງສັດລ້ຽງຂອງພວກເຂົາແຕກ
ກະຈັດກະຈາຍໄປອີກ;ແຕ່ອ�ໂມນໄດ້ເວົ້າ
ກັບອ້າຍນ້ອງຂອງລາວວ່າ:ຈົ່ງລ້ອມຝູງ
ສັດໄວ້ໂດຍຮອບເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນໜີໄປ;ແລະ
ເຮົາເອງຈະໄປຕໍ່ສູ້ກັບຄົນພວກນັ້ນຜູ້ທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ຝູງສັດຂອງພວກເຮົາແຕກກະຈັດກະ
ຈາຍໄປ.
17 34ສະນັ້ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ເຮັດຕາມທີ່
ອ�ໂມນສັ່ງ,ແລະລາວໄດ້ອອກໄປຕໍ່ສູ້ກັບ
ພວກນັ້ນຊຶ່ງຢືນຢູ່ໃກ້ນ�ຊີບັດ;ແລະພວກ
ເຂົາມີຈ�ນວນບໍ່ໜ້ອຍເລີຍ.
17 35ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຢ້ານອ�ໂມນ,
ເພາະພວກເຂົາຄິດວ່າຄົນຜູ້ດຽວຂອງພວກ
ເຂົາກໍສາມາດຂ້າລາວໄດ້ຕາມຄວາມພໍໃຈ
ຂອງພວກເຂົາ,ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສັນຍາກັບໂມໄຊຢາໄວ້
ວ່າພຣະອົງຈະກ ປົດປ່ອຍພວກລູກຊາຍ
ຂອງເພິ່ນໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງພວກເຂົາ;
ທັງພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍງັເລີຍກ່ຽວກັບພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງດີໃຈໃນ
ຄວາມພິນາດຂອງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ;
ແລະເພາະເຫດນີ້ພວກເຂົາຈຶ່ງຢືນຢູ່ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ຝູງສັດລ້ຽງຂອງກະສັດແຕກກະຈັດ
ກະຈາຍໄປອີກ.

 35ກມຊຢ28:7; ແອວ19:22–23.
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17 36 ແຕ່ກ ອ�ໂມນໄດ້ກ້າວອອກໄປແລະ
ເລີ່ມແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ພວກເຂົາດ້ວຍກະ
ຖຸນຂອງລາວ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ດ້ວຍອ�ນາດ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ລາວໄດ້ແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່
ພວກເຂົາ ;ແລະລາວໄດ້ ຂ້າພວກເຂົາ
ເຫລົ່ານັ້ນຂ ຈ�ນວນໜຶ່ງໂດຍວິທີນີ້ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາແປກປະຫລາດໃຈ
ໃນອ�ນາດຂອງລາວ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ພວກເຂົາຍັງໃຈຮ້າຍເພາະຄົນຕາຍເປັນ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ,ແລະພວກເຂົາຕັ້ງ
ໃຈຈະໃຫ້ລາວຕາຍ;ສະນັ້ນ,ເມື່ອເຫັນວ່າ
ພວກເຂົາບໍ່ຄ ສາມາດແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່
ລາວ,ພວກເຂົາຈຶ່ງອອກມາພ້ອມດ້ວຍໄມ້
ຄ້ອນເພື່ອຈະຂ້າລາວ.
17 37 ແຕ່ ຈົ່ງເບິ່ງ,ທຸກຄົນທີ່ຍົກໄມ້ຄ້ອນ
ເພື່ອຈະຕີອ�ໂມນນັ້ນ,ລາວໄດ້ຕັດແຂນ
ຂອງພວກເຂົາອອກດ້ວຍດາບຂອງລາວ;
ເພາະລາວໄດ້ຕ້ານທານການຕີຂອງພວກ
ເຂົາດ້ວຍການຟັນແຂນຂອງພວກເຂົາ,
ດ້ວຍຄົມດາບຂອງລາວ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ພວກເຂົາເລີ່ມແປກປະຫລາດໃຈແລະ
ເລີ່ມປົບໜີໄປຕໍ່ໜ້າລາວ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກເຂົາມີ ຈ�ນວນບໍ່ໜ້ອຍເລີຍ;ແລະ
ລາວເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາປົບໜີໄປດ້ວຍກ�
ລັງແຂນຂອງລາວ.
17 38ບັດນີ້ມີຫົກຄົນຂອງພວກເຂົາລົ້ມ
ຕາຍລົງດ້ວຍກະຖຸນ,ແຕ່ລາວບໍ່ໄດ້ຂ້າຜູ້
ໃດດ້ວຍດາບຂອງລາວນອກຈາກຫົວໜ້າ
ຂອງພວກເຂົາ;ແລະລາວໄດ້ຟັນແຂນ
ຂອງທຸກຄົນທີ່ ຍົກຂຶ້ນເພື່ອຈະທ�ລາຍ
ລາວ,ແລະມັນມີຈ�ນວນບໍ່ໜ້ອຍເລີຍ.
17 39 ແລະ ເວລາລາວ ໄດ້ຂັບໄລ່ພວກ
ເຂົາອອກໄປໄກແລ້ວ,ລາວຈຶ່ງກັບມາ
ແລະພວກເຂົາໄດ້ພາຝູງສັດລ້ຽງໄປກິນ

ນ�ແລະຕ້ອນມັນກັບໄປຫາທົ່ງຫຍ້າຂອງ
ກະສັດ,ຈາກນັ້ນພວກເຂົາກໍໄດ້ເຂົ້າໄປຫາ
ກະສັດ,ໂດຍເອົາແຂນຂອງຄົນທີ່ພະຍາ
ຍາມຂ້າລາວໄປນ�ຊຶ່ງຖືກຟັນດ້ວຍດາບ
ຂອງອ�ໂມນ,ແລະພວກເຂົານ�ເອົາແຂນ
ເຫລົ່ານັ້ນໄປຫາກະສັດເພື່ອເປັນປະຈັກ
ພະຍານເຖິງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ກະທ�ໄປ.

ບົດທີ18

ກະສັດລາໂມໄນຄິດວ່າອ�ໂມນເປັນພຣະ
ວິນຍານທີ່ ຍິ່ງໃຫຍ່—ອ�ໂມນສິດສອນ
ກະສັດກ່ຽວກັບການສ້າງ,ການກະທ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າຕໍ່ມະນຸດ,ແລະການໄຖ່ຊຶ່ງມາ
ໂດຍຜ່ານທາງພຣະຄຣິດ—ລາໂມໄນເຊື່ອ
ແລະລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນຄືກັບວ່າຕາຍ
ແລ້ວ.ປະມານ90ປີກ່ອນຄ.ສ.

18 1 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືກະສດັ
ລາໂມໄນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຂ້າໃຊ້ຂອງເພິ່ນອອກ
ມາຢນືເພື່ອເປນັພະຍານເຖິງເລື່ອງທງັໝດົ
ທີ່ພວກເຂົາເຫັນມາກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.
18 2ແລະເວລາພວກເຂົາທຸກຄົນໃຫ້ການ
ເຖິງເລື່ອງທີ່ໄດ້ເຫັນມາແລະພວກເຂົາຈຶ່ງ
ຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມຊື່ສັດຂອງອ�ໂມນໃນການ
ປົກປັກຮັກສາຝູງສັດລ້ຽງຂອງເພິ່ນ,ແລະ
ຮູ້ເຖິງອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງລາວໃນ
ການຕໍ່ສູ້ກັບຄົນພວກນັ້ນຊຶ່ງພະຍາຍາມ
ຈະຂ້າລາວອີກ,ເພິ່ນມີຄວາມແປກປະ
ຫລາດໃຈຢ່າງຍິ່ງ,ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ:ແນ່
ນອນທີ່ສຸດ,ນີ້ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າມະນຸດທ�ມະ
ດາ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ບໍ່ແມ່ນພຣະວິນຍານທີ່ຍິ່ງ
ໃຫຍ່ບໍທີ່ໄດ້ສົ່ງໂທດອັນແສນສາຫັດມາ
ສູ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້ຍ້ອນວ່າການຄາດຕະກ�
ຂອງພວກເຂົາ?

 36ກອທ12:15.  ຂແອວ18:16.  ຄແອວ18:3.
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18 3ແລະ ພວກເຂົາຕອບກະສັດ, ແລະ
ກ່າວວາ່:ພວກຂາ້ນ້ອຍບໍ່ຮູ້ຈກັວາ່ລາວເປັນ
ພຣະວນິຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຫລືວາ່ມະນຸດທ�
ມະດາ;ແຕ່ພວກຂ້ານ້ອຍຮູ້ຈກັພຽງແຕ່ວາ່
ສັດຕູຂອງກະສັດຈະຂ້າລາວກ ບໍ່ໄດ້;ທງັ
ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດທ�ລາຍຝູງສັດລ້ຽງ
ຂອງກະສັດໃຫ້ແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປ
ໄດ້ຕາບໃດທີ່ລາວຍັງຢູ່ກັບພວກຂ້ານ້ອຍ,
ເພາະວ່າຄວາມຊ�ນິຊ�ນານແລະພະລັງ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງລາວ;ສະນັ້ນ,ພວກຂ້າ
ນ້ອຍຈຶ່ງຮູ້ວ່າລາວເປັນເພື່ອນຂອງກະສັດ.
ແລະບັດນີ້,ໂອ້ກະສັດເອີຍ,ພວກຂ້ານ້ອຍ
ບໍ່ເຊື່ອວ່າມະນຸດທ�ມະດາຈະມີອ�ນາດຍິ່ງ
ໃຫຍ່ພຽງນີ້,ເພາະພວກຂ້ານ້ອຍຮູ້ວາ່ພວກ
ເຂົາບໍ່ສາມາດຂ້າລາວໄດ້.
18 4ແລະ ບັ ດ ນີ້ ,  ເມື່ອກະສັດໄດ້ຍິນຂໍ້
ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ເພິ່ນຈຶ່ງເວົ້າກັບພວກເຂົາ
ວ່າ:ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່ານີ້ຄືພຣະວິນ
ຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່;ແລະພຣະອົງໄດ້ສະເດັດ
ມາໃນເວລານີ້ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊີວິດ
ຂອງພວກເຈົ້າ,ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້
ກ ຂ້າພວກເຈົ້າຄືກັນກັບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍ
ໄດ້ເຮັດມາແລ້ວກັບພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຈົ້າ.
ບັດນີ້ນີ້ຄືພຣະວິນຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຊຶ່ງບັນ
ພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າໄວ້.
18 5ບັດນີ້ນີ້ເປັນປະເພນີຂອງກະສັດລາ
ໂມໄນ,ຊຶ່ງມາຈາກບິດາຂອງເພິ່ນວ່າມັນ
ມີກ ພຣະວິນຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່,ທັງໆທີ່ພວກ
ເຂົາເຊື່ອໃນພຣະວິນຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ພວກ
ເຂົາກໍຍັງຄິດວ່າອັນໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຂົາ
ເຮັດໄປນັ້ນຖືກຕ້ອງແລ້ວ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ,ກະສັດລາໂມໄນໄດ້ເລີ່ມມີຄວາມ
ຢ້ານກົວທີ່ສຸດ,ດ້ວຍຄວາມຢ້ານທີ່ເພິ່ນ
ເຮັດຜິດໃນການຂ້າພວກຂ້າໃຊ້ຂອງເພິ່ນ;

18 6 ເພາະ ວ່ າ ເພິ່ນ ໄດ້ຂ້ າພວກຂ້າໃຊ້
ຫລາຍຄົນເພາະວ່າພີ່ນ້ອງຂອງພວກນີ້
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຝູງສັດລ້ຽງຂອງເພິ່ນກະຈັດກະ
ຈາຍໄປບ່ອນທີ່ມີນ�;ແລະດັ່ງນັ້ນ,ເພາະ
ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຝູງສັດລ້ຽງຂອງພວກ
ເຂົາກະຈັດກະຈາຍໄປພວກເຂົາຈຶ່ງຖືກ
ຂ້າ.
18 7ບັດນີ້ມັນເປັນການປະຕິບັດຂອງຊາວ
ເລມັນທີ່ຈະໄປຢືນຢູ່ໃກ້ນ�ຊີບັດເພື່ອໃຫ້
ຝູງສັດລ້ຽງຂອງຜູ້ຄົນກະຈັດກະຈາຍໄປ,
ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ໄລ່ຕ້ອນເອົາແກະທີ່
ກະຈັດກະຈາຍໄປນັ້ນໄປຫາແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຂົາ,ມັນເປັນວິທີປຸ້ນຢ່າງໜຶ່ງໃນບັນ
ດາພວກເຂົາ.
18 8ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກະສັດລາໂມໄນໄດ້ສອບຖາມຂ້າໃຊ້ຂອງ
ເພິ່ນ,ໂດຍກ່າວວ່າ:ຄົນຜູ້ນີ້ທີ່ມີອ�ນາດ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແບບນີ້ຢູ່ໃສ?
18 9ແລະພວກເຂົາຕອບວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ລາວ
ກ�ລັງເອົາອາຫານໃຫ້ມ້າຂອງທ່ານກິນຢູ່.
ບັດນີ້ກະສັດໄດ້ສັ່ງຂ້າໃຊ້ຂອງເພິ່ນ,ກ່ອນ
ເວລາທີ່ຈະເອົາຝູງແກະໄປກິນນ�ວ່າ,ໃຫ້
ພວກເຂົາຕຽມມ້າແລະລົດມ້າຂອງເພິ່ນ
ໄວ້ , ແລະນ�ເອົາເພິ່ນໄປຫາແຜ່ນດິນ
ນີໄຟເພາະຈະມີການລ້ຽງສະຫລອງກັນ
ຢ່າງໃຫຍ່ໃນແຜ່ນດິນນີໄຟຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໂດຍ
ບິດາຂອງກະສັດລາໂມໄນຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
ໃຫ້ປົກຄອງທົ່ວແຜ່ນດິນ.
18 10ບັດນີ້ເວລາກະສັດລາໂມໄນໄດ້ຍິນ
ວ່າອ�ໂມນກ�ລັງຕຽມມ້າແລະລົດມ້າ
ຂອງເພິ່ນຢູ່ເພິ່ນກໍຍິ່ງປະຫລາດໃຈ,ເພາະ
ວ່າຄວາມຊື່ສັດຂອງອ�ໂມນ,ຈຶ່ງກ່າວອອກ
ມາວ່າ:ແນ່ນອນທີ່ສຸດມັນບໍ່ເຄີຍມີຂ້າໃຊ້
ຄົນໃດໃນບັນດາຂ້າໃຊ້ທັງໝົດຂອງຂ້າພະ

183ກແອວ17:34–38.
 4ກແອວ17:28–31.

 5ກແອວ19:25–27.
ຄມພພຣະເຈົ້າ,

ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ.
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ເຈົ້າທີ່ຊື່ສັດເທົ່າກັບຄົນນີ້;ເພາະລາວຈື່ຈ�
ຄ�ສັ່ງທັງໝົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອປະຕິ
ບັດ.
18 11ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈວ່ານີ້ຄືພຣະ
ວິນຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່,ແລະຂ້າພະເຈົ້າປາດ
ຖະໜາຢາກໃຫ້ລາວມາຫາຂ້າພະເຈົ້າ,ແຕ່
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ກ້າ.
18 12 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ອ�ໂມນຕຽມມ້າແລະລົດມ້າໄວ້ໃຫ້ກະສັດ
ແລະຂ້າໃຊ້ຄົນອື່ນໆຂອງກະສັດແລ້ວ,
ລາວກໍໄປຫາກະສັດແລະລາວເຫັນສີໜ້າ
ຂອງກະສັດປ່ຽນແປງໄປ;ສະນັ້ນລາວ
ເກືອບຈະກັບຄືນອອກໄປ.
18 13 ແລະຂ້າ ໃຊ້ຜູ້ໜຶ່ງຂອງກະສັດເວົ້າ
ກັບລາວວ່າ,ຣັບບານາ,ຊຶ່ງແປວ່າ,ກະສັດ
ຜູ້ມີອ�ນາດຫລືຍິ່ງໃຫຍ່,ຊຶ່ງພວກເຂົາຖື
ວ່າກະສັດຂອງພວກເຂົາມີອ�ນາດແລະ
ພວກເຂົາຈຶ່ງເວົ້າກັບອ�ໂມນຕາມນັ້ນວ່າ:
ຣັບບານາ,ກະສັດປາດຖະໜາໃຫ້ເຈົ້າຢູ່
ກ່ອນ.
18 14ສະນັ້ນອ�ໂມນຈຶ່ງໄດ້ຫັນຕົວໄປ
ຫາກະສັດ,ແລະກ່າວກັບກະສັດວ່າ:ໂອ້
ກະສັດເອີຍທ່ານປະສົງຈະໃຫ້ ຂ້າ ນ້ອຍ
ເຮັດສິ່ງໃດໃຫ້ທ່ານ?ແລະກະສັດບໍ່ ໄດ້
ຕອບລາວເປັນເວລາເຖິງໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ,
ຕາມເວລາຂອງພວກເຂົາ,ເພາະວ່າກະສັດ
ບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຈະເວົ້າຫຍັງກັບລາວ.
18 15 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ອ�ໂມນເວົ້າກັບເພິ່ນອີກວ່າ:ທ່ານປາດຖະ
ໜາອັນໃດຈາກຂ້ານ້ອຍ?ແຕ່ກະສັດກໍບໍ່
ຕອບ.
18 16 ແລະ ເຫດ ການ ໄດ້ ບັງ ເກີດ ຂຶ້ນ
ຄື ອ�ໂມນໂດຍທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະເຈົ້າ,ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງຮູ້ຈັກ

ກ ຄວາມນຶກຄິດຂອງກະສັດ.ແລະລາວໄດ້
ກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:ນີ້ເປັນເພາະວ່າທ່ານໄດ້
ຍິນວ່າຂ້ານ້ອຍປົກປັກຮັກສາຂ້າໃຊ້ແລະ
ຝູງສັດລ້ຽງຂອງທ່ານ,ແລະໄດ້ຂ້າພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກນັ້ນເຈັດຄົນດ້ວຍກະຖຸນແລະ
ດາບ,ແລະໄດ້ຕັດແຂນຄົນອື່ນໆຂາດ,
ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຝູງສັດລ້ຽງແລະຂ້າໃຊ້
ຂອງທ່ານ;ຈົ່ງເບິ່ງ,ດ້ວຍເຫດນີ້ບໍທີ່ກໍ່ໃຫ້
ເກີດຄວາມແປກປະຫລາດໃຈແກ່ທ່ານ?
18 17ຂ້ານ້ອຍເວົ້າກັບທ່ານວ່າ,ແມ່ນຫຍັງ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມແປກປະຫລາດໃຈຂອງ
ທ່ານໃຫຍ່ຫລວງເຊັ່ນນີ້?ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂາ້ນ້ອຍ
ເປັນມະນຸດທ�ມະດາແລະເປັນຂ້າໃຊ້
ຂອງທ່ານ;ສະນັ້ນ,ແນວໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານ
ປາດຖະໜາຊຶ່ງຖືກຕ້ອງ,ສິ່ງນັ້ນຂ້ານ້ອຍກໍ
ຈະປະຕິບັດຕາມ.
18 18ບັດນີ້ເວລາກະສັດໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມນີ້,
ເພິ່ນກໍແປກປະຫລາດໃຈອີກ,ເພາະເພິ່ນຮູ້
ວ່າອ�ໂມນກ ຫລິງເຫັນຄວາມນຶກຄິດຂອງ
ເພິ່ນໄດ້;ແຕ່ມັນກໍເປັນແນວນີ້,ຄືກະສັດ
ລາໂມໄນໄດ້ເປີດປາກແລະຖາມລາວວ່າ:
ເຈົ້າແມ່ນໃຜ?ເຈົ້າເປັນພຣະວິນຍານທີ່ຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຜູ້ທີ່ຂ ຮູ້ຈັກໝົດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງບໍ?
18 19ອ�ໂມນຕອບແລະກ່າວກັບກະສັດ
ວ່າ:ຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດ້ເປັນດອກ.
18 20 ແ ລ ະ ກ ະ ສັດ ເວົ້ າວ່າ: ເຈົ້າຮູ້ຈັກ
ຄວາມນຶກຄິດຂອງໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ແນວໃດ?ເຈົ້າຈົ່ງເວົ້າມາຢ່າງອາດຫານ
ເຖີດແລະເວົ້າໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຟັງກ່ຽວກັບ
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້;ແລະບອກຂ້າພະເຈົ້າອີກ
ວ່າເປັນດ້ວຍອ�ນາດອັນໃດທີ່ເຈົ້າໄດ້ຂ້າ
ແລະຕັດແຂນພວກພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ຝູງສັດລ້ຽງຂອງຂ້າພະເຈົ້າກະ
ຈັດກະຈາຍໄປ—

 16ກແອວ12:3.
 18ກຄມພການສາມາດສັງ

ເກດ,ຂອງປະທານແຫ່ງ.
 ຂຄມພພຣະເຈົ້າ,

ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ.
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18 21 ແລະ ບັດນີ້, ຖ້າຫາກເຈົ້າຈະບອກ
ຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ອັນ
ໃດກໍຕາມທີ່ເຈົ້າປາດຖະໜາຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະມອບໃຫ້;ແລະຖ້າຫາກຈ�ເປັນແລ້ວ,
ຂ້າພະເຈົ້າຈະຄຸ້ມຄອງເຈົ້າດ້ວຍກອງທັບ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າເຈົ້າ
ມີອ�ນາດຫລາຍກວ່າກອງທັບທັງໝົດນັ້ນ;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ອັນໃດກໍຕາມທີ່ເຈົ້າ
ປາດຖະໜາຈາກຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະມອບໃຫ້.
18 22 ແລະອ�ໂມນເປັນຜູ້ສະຫລາດຫລັກ
ແຫລມ,ແຕ່ບໍ່ມີອັນຕະລາຍ,ລາວເວົ້າກັບ
ລາໂມໄນວ່າ:ທ່ານຈະເຊື່ອຟັງຄ�ເວົ້າຂອງ
ຂ້ານ້ອຍບໍ,ຖ້າຫາກຂ້ານ້ອຍບອກທ່ານ
ວ່າໂດຍອ�ນາດອັນໃດທີ່ຂ້ານ້ອຍເຮັດສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ໄດ້?ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຂ້ານ້ອຍປາດຖະ
ໜາຈາກທ່ານ.
18 23 ແລະ ກະສັດໄດ້ຕອບລາວ, ແລະ
ເວົ້າວ່າ:ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຊື່ອ
ໃນຄ�ເວົ້າຂອງເຈົ້າທັງໝົດ.ແລະດັ່ງນັ້ນ
ເພິ່ນຈຶ່ງເສຍທ່າດ້ວຍອຸບາຍ.
18 24 ແລະອ�ໂມນ ເລີ່ມເວົ້າກັບກະສັດ
ດ້ວຍກ ຄວາມກ້າຫານວ່າ:ທ່ານເຊື່ອບໍວ່າ
ມີພຣະເຈົ້າ?
18 25 ແລະ ເພິ່ນໄດ້ຕອບ ແລະ ເວົ້າກັບ
ລາວວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ ຈັກວ່ານັ້ນໝາຍ
ຄວາມວ່າແນວໃດ.
18 26 ແລ້ວອ�ໂມນຖາມວ່າ: ທ່ານເຊື່ອບໍ
ວ່າມີພຣະວິນຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່?
18 27 ແລະເພິ່ນຕອບວ່າ,ເຊື່ອ.
18 28 ແລະອ�ໂມນກ່າວວ່າ:ນີ້ຄືພຣະເຈົ້າ.
ແລະອ�ໂມນຖາມເພິ່ນອີກວ່າ:ທ່ານເຊື່ອ

ບໍວ່າມີພຣະວິນຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້,ຜູ້ເປັນ
ພຣະເຈົ້າ,ໄດ້ສ້າງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຊຶ່ງຢູ່ໃນ
ສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ?
18 29 ແລະເພິ່ນຕອບວ່າ:ແທ້ຈິງແລ້ວຂ້າ
ພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ສ້າງທຸກສິ່ງ
ທຸກຢ່າງຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ;ແຕ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກເລື່ອງຟ້າສະຫວັນ.
18 30 ແລະອ�ໂມນເວົ້າ ກັບເພິ່ນວ່າ:ຟ້າ
ສະຫວັນເປັນບ່ອນທີ່ພຣະເຈົ້າປະທັບຢູ່
ພ້ອມທັງເຫລົ່າທູດທີ່ສັກສິດທັງໝົດຂອງ
ພຣະອົງ.
18 31 ແລະກະສັດລາໂມໄນຖາມວ່າ:ມັນຢູ່
ເໜືອແຜ່ນດິນໂລກບໍ?
18 32 ແລະອ�ໂມນຕອບວ່າ:ແມ່ນແລ້ວ,
ແລະພຣະອົງຫລຽວລົງມາເບິ່ງລູກຫລານ
ມະນຸ ດ ທັ ງໝົ ດ;  ແລະ  ພຣະອົງ ຮູ້ຈັ ກ
ກ ຄວາມນຶກຄິດແລະເຈດຕະນາ;ທັງໝົດ
ຂອງໃຈ;ເພາະວ່າພຣະອົງສ້າງພວກເຂົາ
ທັງໝົດໂດຍພຣະຫັດຂອງພຣະອົງເອງຕັ້ງ
ແຕ່ຕົ້ນ.
18 33 ແລະກະສັດລາໂມໄນໄດ້ເວົ້າວ່າ:ຂ້າ
ພະເຈົ້າເຊື່ອເລື່ອງທັງໝົດທີ່ເຈົ້າເວົ້າມາ.
ເຈົ້າຖືກສົ່ງມາຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?
18 34ອ�ໂມນຕອບເພິ່ນວ່າ:ຂ້ານ້ອຍເປັນ
ຄົນທ�ມະດາແລະກ ມະນຸດຄົນທ�ອິດໄດ້
ຖືກສ້າງຂຶ້ນຕາມລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ,
ແລະພຣະວິນຍານສັກສິດຂອງພຣະອົງ
ໄດ້ເອີ້ນຂ້ານ້ອຍໃຫ້ຂ ສິດສອນສິ່ງເຫລົ່າ
ນີ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້,ເພື່ອພວກເຂົາຈະ
ຖືກນ�ມາໃຫ້ຮູ້ເລື່ອງທີ່ທ່ຽງທ�ແລະເປັນ
ຄວາມຈິງ;
18 35 ແລະສ່ວນໜຶ່ງຂອງກ ພຣະວິນຍານ

 24ກແອວ38:12.
 32ກອມ4:13;

3ນຟ28:6;
ຄພ6:16.

 34ກມຊຢ7:27;
ອທ3:13–16.

 ຂຄມພສອນ,ຜູ້ສອນ,
ຄູສອນ—ການສອນ

ດ້ວຍພຣະວິນຍານ.
 35ກຄມພດົນໃຈ,ການດົນໃຈ.
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ນັ້ນປະທັບຢູ່ໃນຕົວຂ້ານ້ອຍ, ເພື່ອໃຫ້
ຂ ຄວາມຮູ້ແລະອ�ນາດແກ່ຂ້ານ້ອຍຕາມ
ສັດທາແລະຄວາມປາດຖະໜາຂອງຂ້າ
ນ້ອຍຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພຣະເຈົ້າ.
18 36ບັດນີ້ ເວລາອ�ໂມນເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້
ແລ້ວ,ລາວເລີ່ມເລົ່າຕັ້ງແຕ່ການສ້າງໂລກ
ແລະພ້ອມດ້ວຍການສ້າງອາດາມ,ແລະ
ບອກເພິ່ນທຸກໆເລື່ອງກ່ຽວກັບການຕົກ
ຂອງມະນຸດແລະກ ເລົ່າເລື່ອງລາວຕ່າງໆ
ໃຫ້ຟັງແລະວາງບັນທຶກແລະຂ ພຣະຄ�ພີ
ອັນສັກສິດຂອງຜູ້ຄົນຊຶ່ງຄ ສາດສະດາໄດ້
ເລົ່າ,ຄືນໄປຈົນເຖິງເວລາທີ່ລີໄຮບັນພະບຸ
ລຸດຂອງພວກເຂົາອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມ.
18 37 ແລະລາວໄດ້ເລົ່າໃຫ້ພວກເພິ່ນຟັງ
(ໃຫ້ກະສັດແລະຂ້າໃຊ້ຂອງເພິ່ນ)ເຖິງ
ການເດີນທາງທັງໝົດຂອງບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເພິ່ນໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,
ແລະຄວາມທຸກຍາກລ�ບາກດ້ວຍຄວາມ
ອຶດຫິວແລະກະຫາຍນ�ທັງໝົດຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ,ພ້ອມທັງການເດີນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າ
ແລະອື່ນໆ.
18 38 ແລະລາວໄດ້ເລົ່າໃຫ້ພວກເພິ່ນຟັງ
ກ່ຽວກັບການກະບົດຂອງເລມັນແລະເລ
ມູເອນ,ແລະພວກລູກຊາຍຂອງອິດຊະມາ
ເອນນ�ອີກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລາວໄດ້ເລົ່າໃຫ້
ພວກເພິ່ນຟັງເຖິງການກະບົດທັງໝົດຂອງ
ພວກເຂົາ;ແລະລາວໄດ້ຊີ້ແຈງໃຫ້ພວກ
ເພິ່ນຟັງເຖິງເລື່ອງບັນທຶກແລະພຣະຄ�
ພີທັງໝົດນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ລີໄຮອອກມາ
ຈາກເຢຣູຊາເລັມມາຈົນເຖິງເວລານີ້.
18 39 ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໝົດ;ເພາະວ່າລາວໄດ້
ຊີ້ແຈງແກ່ພວກເພິ່ນເຖິງກ ແຜນແຫ່ງການ
ໄຖ່, ຊຶ່ງໄດ້ ຕຽມໄວ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ການວາງ

ຮາກຖານຂອງໂລກ;ແລະລາວໄດ້ໃຫ້
ພວກເພິ່ນຮູ້ຈັກອີກກ່ຽວກັບການສະເດັດ
ມາຂອງພຣະຄຣິດແລະວຽກງານທັງໝົດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
18 40 ແລະ  ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກລາວໄດ້ເວົ້າແລະຊີ້ແຈງເລື່ອງ
ທັງໝົດນີ້ແກ່ກະສັດແລ້ວ,ແລະກະສັດກໍ
ເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າທັງໝົດຂອງລາວ.
18 41 ແລະເພິ່ນໄດ້ເລີ່ມຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະ
ຜູ້ ເ ປັນເຈົ້າ , ໂດຍກ່າວວ່າ: ໂອ້ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ຂໍຈົ່ງໂຜດເມດຕາຕາມກ ພຣະ
ເມດຕາອັນອຸດົມສົມບູນຂອງພຣະອົງຊຶ່ງ
ເຄີຍມີແກ່ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟມາແລ້ວ,ຂໍຈົ່ງມີ
ແກ່ຂ້ານ້ອຍແລະຜູ້ຄົນຂອງຂ້ານ້ອຍດ້ວຍ
ເຖີດ.
18 42 ແລະບັດນີ້,ເມື່ອເພິ່ນເວົ້າດັ່ງນີ້ແລ້ວ,
ເພິ່ນກໍລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນຄືກັບຕາຍແລ້ວ.
18 43 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງ ເກີ ດ ຂຶ້ ນຄື
ພວກຂ້າໃຊ້ໄດ້ຫາມກະສັດໄປຫາມະເຫ
ສີຂອງເພິ່ນ,ແລະວາງເພິ່ນໄວ້ເທິງຕຽງ;
ແລະເພິ່ນໄດ້ນອນຢູ່ຄືກັບຕາຍແລ້ວເປັນ
ເວລາສອງມື້ສອງຄືນ; ແລະມະເຫສີ ,
ແລະພວກລູກຊາຍ,ແລະພວກລູກສາວ
ຂອງເພິ່ນໄດ້ໄວ້ທຸກນ�ເພິ່ນຕາມປະເພນີ
ຂອງຊາວເລມັນ,ແລະຄ�ຄວນຢ່າງໃຫຍ່
ຫລວງໃນການສູນເສຍເພິ່ນໄປ.

ບົດທີ19

ລາໂມໄນໄດ້ຮັບຄວາມສະຫວ່າງແຫ່ງຊີວິດ
ອັນເປັນນິດແລະເຫັນພຣະຜູ້ໄຖ່—ຄົນ
ໃນວັງຂອງເພິ່ນຕົກສະເງີ້ແລະຫລາຍຄົນ
ເຫັນເຫລົ່າທູດ—ອ�ໂມນໄດ້ຖືກໄວ້ຊີວິດ

 35ຂຄມພຄວາມຮູ້.
 36ກມຊຢ1:4;

ແອວ22:12;37:9.

 ຂຄມພພຣະຄ�ພີ.
 ຄກຈກ3:18–21.
 39ກຄມພແຜນແຫ່ງການໄຖ່.

 41ກຄມພເມດຕາ,ມີເມດ
ຕາ,ຄວາມເມດຕາ.
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ຢ່າງມະຫັດສະຈັນ—ລາວໄດ້ບັບຕິສະມາ
ຫລາຍຄົນແລະໄດ້ສະຖາປະນາສາດສະ
ໜາຈັກຂຶ້ນໃນບັນດາພວກເຂົາ.ປະມານ
90ປີກ່ອນຄ.ສ.

19 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກສອງມື້ກັບສອງຄືນແລະພວກເຂົາ
ເກືອບຈະເອົາຮ່າງກາຍຂອງກະສັດໄປວາງ
ໄວ້ ໃນຖ�ຊຶ່ງພວກເຂົາເຮັດໄວ້ ເພື່ອຈຸດ
ປະສົງໃນການຝັງສົບ.
19 2ບັດນີ້ລາຊີນີໂດຍທີ່ໄດ້ຍິນຊື່ສຽງຂອງ
ອ�ໂມນ,ສະນັ້ນນາງຈຶ່ງສົ່ງຄົນໄປແລະ
ປາດຖະໜາໃຫ້ລາວມາຫານາງ.
19 3ແລະ  ເ ຫດກ ານໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ອ�ໂມນໄດ້ກະທ�ຕາມຄ�ສັ່ງແລະໄດ້
ເຂົ້າໄປຫາເລາຊີນີເພື່ອຢາກຮູ້ວ່ານາງປາດ
ຖະໜາໃຫ້ລາວເຮັດສິ່ງໃດ.
19 4 ແລະນາງໄດ້ເວົ້າກັບລາວວາ່:ຂາ້ໃຊ້
ຂອງສາມີຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຮດັໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້
ຈກັແກ່ຂ້າພະເຈົ້າວ່າເຈົ້າເປັນກ ສາດສະ
ດາຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ບໍລິສຸດອົງໜຶ່ງ,ແລະ
ວາ່ເຈົ້າມີອ�ນາດທີ່ຈະເຮດັວຽກອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ຫລາຍຢ່າງໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ;
19 5ສະນັ້ນ,ຖ້າຫາກເປັນແນວນັ້ນແທ້,ຂ້າ
ພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າໄປເບິ່ງສາມີຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້ນອນຢູ່ເທິງ
ຕຽງຂອງເພິ່ນເປັນເວລາສອງມື້ສອງຄືນ
ແລ້ວ;ແລະບາງຄົນເວົ້າວ່າເພິ່ນຍັງບໍ່ທັນ
ຕາຍ,ແຕ່ບາງຄົນກໍເວົ້າວ່າເພິ່ນຕາຍແລ້ວ,
ແລະວ່າເພິ່ນມີກິ່ນເໝັນ,ແລະວ່າຄວນຈະ
ເອົາໄປໄວ້ໃນຖ�ເສຍ;ແຕ່ສ�ລບັຂ້າພະ
ເຈົ້າແລ້ວເພິ່ນບໍ່ມີກິ່ນເໝັນເລີຍ.
19 6ບັດ ນີ້ ,  ເ ປັ ນສິ່ງ ທີ່ອ�ໂມນປາດຖະ
ໜາ,ເພາະວ່າລາວຮູ້ວ່າກະສັດລາໂມໄນ

ຢູ່ພາຍໃຕ້ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ;ລາວຮູ້
ຈັກວ່າກ ມ່ານອັນມືດມົວແຫ່ງຄວາມບໍ່ເຊື່ອ
ຖືຖືກໂຍນຖິ້ມໄປຈາກຈິດໃຈຂອງເພິ່ນ
ແລ້ວ,ແລະຄວາມສະຫວ່າງຊຶ່ງເຮັດໃຫ້
ຈິດໃຈຂອງເພິ່ນແຈ້ງຂ ສະຫວ່າງຊຶ່ງເປັນ
ແສງສະຫວ່າງແຫ່ງລັດສະໝີພາບຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງເປັນແສງສະຫວ່າງອັນໜ້າ
ອັດສະຈັນໃຈແຫ່ງພຣະກະລຸນາທິຄຸນຂອງ
ພຣະອົງ—ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແສງສະຫວ່າງນີ້
ໄດ້ນ�ຄວາມສຸກເຂົ້າໄປໃນຈິດວິນຍານ
ຂອງເພິ່ນ,ໂດຍທີ່ເມກແຫ່ງຄວາມມືດມົວ
ຖືກປັດອອກໄປແລ້ວ,ແລະວ່າຄວາມສະ
ຫວ່າງແຫ່ງຊີວິດອັນເປັນນິດໄດ້ຮຸ່ງເຮືອງ
ຢູ່ໃນຈິດວິນຍານຂອງເພິ່ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ລາວຮູ້ຈັກວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ
ທ�ມະຊາດຂອງເພິ່ນໝົດກ�ລັງ,ແລະ
ເພິ່ນຈຶ່ງຖືກພາໄປຫາພຣະເຈົ້າ—
19 7ສະນັ້ນ,ສິ່ງທີ່ລາຊີນີປາດຖະໜາຈາກ
ລາວກໍຄືສິ່ງທີ່ລາວປາດຖະໜາຢາກຈະ
ເຮັດ.ສະນັ້ນ,ລາວຈຶ່ງເຂົ້າໄປເບິ່ງກະສັດ
ຕາມຄວາມປາດຖະໜາຂອງລາຊີນີ;ແລະ
ລາວໄດ້ເຫັນກະສັດແລະຮູ້ວ່າເພິ່ນບໍ່ໄດ້
ຕາຍ.
19 8ແລະລາວໄດ້ເວົ້າກັບລາຊີນີວ່າ:ເພິ່ນ
ບໍ່ໄດ້ຕາຍດອກ,ແຕ່ເພິ່ນນອນຫລັບຢູ່ກັບ
ພຣະເຈົ້າ,ແລະໃນມື້ອື່ນເພິ່ນກໍຈະລຸກ
ຂຶ້ນ;ສະນັ້ນຢ່າຟ້າວຝັງເພິ່ນເທື່ອ.
19 9ແລະອ�ໂມນໄດ້ຖາມນາງວ່າ:ທ່ານ
ເຊື່ອເລື່ອງນີ້ບໍ?ແລະນາງຕອບວ່າ: ຂ້າ
ພະເຈົ້າບໍ່ມີພະຍານນອກຈາກຄ�ເວົ້າຂອງ
ເຈົ້າ,ແລະຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າໃຊ້ເຫລົ່ານັ້ນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຂ້າ
ພະເຈົ້າຍັງເຊື່ອວ່າມັນຕ້ອງເປັນໄປຕາມຄ�
ເວົ້າຂອງເຈົ້າ.

194ກຄມພສາດສະດາ.
 6ກ2ກຣທ4:3–4.

  ຄມພມ່ານ.
 ຂຄມພຄວາມສະຫວ່າງ,

ຄວາມສະຫວ່າງ
ຂອງພຣະຄຣິດ.
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19 10 ແລະ ອ�ໂມນໄດ້ກ່າວກັບນາງວ່າ:
ທ່ານເປັນສຸກແລ້ວເພາະສັດທາອັນແຮງ
ກ້າຂອງທ່ານ;ຂ້ານ້ອຍກ່າວກັບທ່ານວ່າ,
ບໍ່ເຄີຍມີແມ່ຍິງທີ່ ມີ ກ ສັດທາອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ແບບນີ້ເລີຍໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງຊາວນີໄຟ
ທັງໝົດ.
19 11 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ນາງໄດ້ເຝົ້າຢູ່ຂ້າງຕຽງຂອງສາມີຂອງນາງ
ນັບແຕ່ ເວລານັ້ນ,ຈົນຮອດມື້ ອື່ນຕາມທີ່
ອ�ໂມນກ�ນົດໄວ້ວ່າກະສັດຈະລຸກຂຶ້ນ.
19 12 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ໄດ້ລຸກຂຶ້ນຕາມຄ�ເວົ້າຂອງອ�ໂມນ;ແລະ
ເວລາທີ່ເພິ່ນລຸກຂຶ້ນມາເພິ່ນໄດ້ເດ່ມືອອກ
ໄປຫາຜູ້ຍິງນັ້ນ,ແລະກ່າວວ່າ:ຂໍພຣະ
ນາມຂອງພຣະເຈົ້າຈົ່ງພຣະກະເສີມສ�
ລານເຖີດ,ແລະນາງເປັນສຸກແລ້ວ.
19 13 ເພາະແນ່ນອນດັ່ງທີ່ນາງມີຊີວິດ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າແລ້ວສັນນັ້ນ,ແລະພຣະອົງກໍຈະ
ສະເດັດມາແລະກ ກ�ເນີດຈາກຂ ຍິງຄົນ
ໜຶ່ງ,ແລະພຣະອົງຈະໄຖ່ມະນຸດທັງໝົດ
ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.ບັດ
ນີ້,ເມື່ອເພິ່ນກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ໃຈຂອງ
ເພິ່ນກໍພອງຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນແລະເພິ່ນກໍລົ້ມ
ຟຸບລົງດ້ວຍຄວາມສຸກ;ແລະລາຊີນີກໍລົ້ມ
ລົງນ�ກັນ,ຊຶ່ງໝົດກ�ລັງໂດຍພຣະວິນ
ຍານ.
19 14ບັດນີ້ອ�ໂມນໂດຍທີ່ເຫັນພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຖອກເທລົງ
ມາຕາມກ ຄ�ອະທິຖານຂອງລາວເທິງຊາວ
ເລມັນພີ່ນ້ອງຂອງລາວ,ຜູ້ເປັນເຫດຂອງ

ຄວາມເປັນທຸກຢ່າງສາຫັດໃນບັນດາຊາວ
ນີໄຟ,ຫລືວ່າໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດຂອງ
ພຣະເຈົ້າເພາະວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຂົາແລະຂ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງ
ພວກເຂົາ,ລາວຈຶ່ງຄຸເຂົ່າລົງ,ແລະເລີ່ມ
ຖອກເທຈິດວິນຍານຂອງລາວໃນການອະ
ທິຖານແລະຖວາຍການຂອບພຣະໄທ
ພຣະເຈົ້າສ�ລັບສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ກະທ�ຕໍ່
ພີ່ນ້ອງຂອງລາວ;ແລະຕົວລາວເອງກໍໝົດ
ກ�ລັງໄປດ້ວຍຄ ຄວາມສຸກ;ແລະຄົນທັງ
ສາມກໍງ ລົ້ມຟຸບລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນແບບນັ້ນ.
19 15ບັດນີ້,ພວກຂ້າໃຊ້ຂອງກະສັດເຫັນ
ວ່າພວກເພິ່ນລົ້ມລົງຢູ່,ພວກເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມ
ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະເຈົ້າຄືກັນ,ເພາະຄວາມ
ຢ້ານກົວພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເກີດກັບພວກ
ເຂົາຄືກັນ,ເພາະກ ພວກເຂົາເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້
ຢືນຢັນຕໍ່ກະສັດແລະເປັນພະຍານກ່ຽວ
ກັບອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງອ�ໂມນ.
19 16 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ເອີ້ນຫາພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າດ້ວຍກ�ລັງຂອງພວກເຂົາຈົນວ່າ
ພວກເຂົາທັງໝົດລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນຄືກັນ,
ນອກຈາກແມ່ຍິງຊາວເລມັນຜູ້ດຽວເທົ່າ
ນັ້ນ,ຜູ້ຊື່ວ່າເອບິດ,ໂດຍທີ່ນາງໄດ້ປ່ຽນໃຈ
ເຫລື້ອມໃສໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຫລາຍປີມາ
ແລ້ວເນື່ອງມາຈາກພາບນິມິດອັນແປກປະ
ຫລາດຈາກບິດາຂອງນາງ—
19 17 ໂດຍທີ່ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າແນວນີ້,ແລະບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃດ
ຮູ້ຈັກ,ສະນັ້ນ,ເມື່ອນາງເຫັນພວກຂ້າໃຊ້
ຂອງລາໂມໄນທຸກຄົນລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ,

 10ກລກ7:9.
ຄມພສັດທາ.

 13ກຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—
ການທ�ນາຍກ່ຽວກັບ
ການກ�ເນີດແລະ

ການສິ້ນພຣະຊົນຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ.

 ຂ1ນຟ11:13–21.
 14ກຄພ42:14.
 ຂມຊຢ1:5.

 ຄຄມພຊື່ນຊົມ,
ຄວາມຊື່ນຊົມ.

 ງ ແອວ27:17.
 15ກແອວ18:1–2.
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ແລະພ້ອມທັງລາຊີນີເຈົ້ານາຍຂອງນາງ
ອີກ,ແລະກະສັດ,ແລະອ�ໂມນນອນຢຽດ
ຢູ່ກັບພື້ນດິນ,ນາງກໍຮູ້ວ່າມັນເປັນອ�ນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະນາງຄິດວ່າມັນເປັນ
ໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ ວ່າມີຫຍັງ
ເກີດຂຶ້ນກັບພວກເພິ່ນ,ໂດຍພາບນີ້ຍ່ອມ
ຈະກ ເຮັດໃຫ້ທຸກໆຄົນເຊື່ອຖືໃນອ�ນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ສະນັ້ນນາງຈຶ່ງໄດ້ແລ່ນໄປ
ຫາແຕ່ລະເຮືອນເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ຈັກ.
19 18 ແລະບັດນີ້ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ເລີ່ມມາ
ເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ວັງຂອງກະສັດ.ແລະໄດ້
ເຮັດໃຫ້ຝູງຊົນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍແປກ
ປະຫລາດໃຈ,ເມື່ອພວກເຂົາເຫັນກະສັດ,
ແລະລາຊີນີ,ແລະພວກຂ້າໃຊ້ຂອງພວກ
ເພິ່ນນອນຢຽດຢູ່ກັບພື້ນດິນ,ແລະພວກ
ເພິ່ນນອນຢູ່ບ່ອນນັ້ນຄືກັບຕາຍແລ້ວ;ແລະ
ພວກເຂົາເຫັນອ�ໂມນນ�ອີກ,ແລະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ອ�ໂມນເປັນຄົນນີໄຟ.
19 19 ແລະບັດນີ້ຜູ້ຄົນເລີ່ມຈົ່ມວ່າໃນບັນ
ດາພວກເຂົາ;ບາງຄົນເວົ້າວ່າເປັນຄວາມ
ຊົ່ວອັນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ເກີດກັບພວກເພິ່ນ,
ຫລືກັບກະສັດແລະວັງຂອງເພິ່ນ,ເພາະ
ເພິ່ນໄດ້ຮັບເອົາຊາວນີໄຟກ ມາຢູ່ໃນແຜ່ນ
ດິນ.
19 20 ແລະ ບາງຄົນກໍຕິຕຽນພວກເພິ່ນ,
ໂດຍກ່າວວ່າ:ກະສັດໄດ້ນ�ເອົາຄວາມຊົ່ວ
ນີ້ມາສູ່ວັງຂອງເພິ່ນ,ກໍເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້ຂ້າ
ພວກຂ້າໃຊ້ຂອງເພິ່ນຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ຝູງສັດ
ລ້ຽງຂອງເພິ່ນກະຈັດກະຈາຍໄປທີ່ກ ນ�ຊີ
ບັດ.
19 21 ແລະພວກທີ່ໄປຢືນຢູ່ໃກ້ນ�ຊີບັດທີ່
ເຮັດໃຫ້ຝູງສັດລ້ຽງຂອງກະສັດກ ກະຈັດກະ
ຈາຍໄປກໍໄດ້ມາຕິຕຽນພວກເພິ່ນນ�ອີກ,

ເພາະວ່າພວກເຂົາຄຽດແຄ້ນໃຫ້ອ�ໂມນ
ຍ້ອນວ່າພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາຈ�ນວນໜຶ່ງ
ຖືກລາວຂ້າຖິ້ມທີ່ນ�ຊີບັດຂະນະທີ່ລາວກ�
ລັງປ້ອງກັນຝູງສັດລ້ຽງຂອງກະສັດຢູ່.
19 22ບັດນີ້,ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຂອງພວກເຂົາຊຶ່ງ
ອ້າຍນ້ອງຂອງລາວຖືກກ ຂ້າດ້ວຍດາບ
ຂອງອ�ໂມນ,ໂດຍທີ່ມີຄວາມຄຽດແຄ້ນ
ຫລາຍທີ່ ສຸດ ໃຫ້ ອ�ໂມນຈຶ່ ງ ໄ ດ້ ຖອດ
ດາບຂອງຕົນແລະອອກໄປເພື່ອຈະຟັນ
ອ�ໂມນເພື່ອລາວຈະໄດ້ຂ້າລາວຖິ້ມເສຍ;
ແລະເວລາທີ່ລາວຍົກດາບຂຶ້ນເພື່ອຈະຟັນ
ອ�ໂມນນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ລາວກໍລົ້ມລົງຕາຍ.
19 23ບັດນີ້ ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ວ່າອ�ໂມນ
ຈະຖືກຂ້າບໍ່ໄດ້,ເພາະວ່າກ ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບໂມໄຊຢາບິດາຂອງລາວ
ວ່າ:ເຮົາຈະໄວ້ຊີວິດລາວ,ແລະມັນຈະ
ເປັນໄປຕາມສັດທາຂອງເຈົ້າ—ສະນັ້ນ,
ໂມໄຊຢາຈຶ່ງຂ ມອບລູກຊາຍຂອງຕົນໃຫ້
ແກ່ພຣະເຈົ້າ.
19 24 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາຝູງຊົນເຫັນວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນຊຶ່ງຍົກດາບ
ຂຶ້ນເພື່ອຈະຂ້າອ�ໂມນໄດ້ລົ້ມລົງຕາຍ,
ຄວາມຢ້ານກົວກໍເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຂົາທັງ
ໝົດ,ແລະບໍ່ກ້າຈະເອົາມືໄປແຕະຕ້ອງ
ລາວຫລືຄົນອື່ນໆທີ່ລົ້ມຢູ່ນັ້ນເລີຍ;ແລະ
ພວກເຂົາເລີ່ມແປກໃຈໃນບັນດາພວກເຂົາ
ອີກວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນເຫດຂອງອ�ນາດ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ ຫລືວ່າເລື່ອງທັງໝົດນີ້
ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?
19 25 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີ
ຫລາຍຄົນໃນບັນດາພວກເຂົາເວົ້າວ່າ
ອ�ໂມນເປັນກ ພຣະວິນຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ແລະບາງຄົນກໍເວົ້າວ່າລາວຖືກພຣະວິນ

 17ກມຊຢ27:14.
 19ກແອວ17:22–23.
 20ກແອວ17:26;18:7.

 21ກແອວ17:27;18:3.
 22ກແອວ17:38.
 23ກມຊຢ28:7;ແອວ17:35.

 ຂຄມພໄວ້ວາງໃຈ,
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.

 25ກແອວ18:2–5.
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ຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສົ່ງມາ;
19 26 ແຕ່ບາງຄົນໄດ້ຕິຕຽນຜູ້ຄົນທັງໝົດ,
ໂດຍເວົ້າວ່າລາວເປັນຜີສາດທີ່ຊາວນີໄຟ
ໄດ້ສົ່ງມາເພື່ອທໍລະມານພວກເຂົາ.
19 27 ແລະບາງ ຄົນ ກໍ ເວົ້ າວ່າອ�ໂມນ
ຖືກພຣະວິນຍານທີ່ ຍິ່ງໃຫຍ່ສົ່ງມາເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາທຸກທໍລະມານເພາະວ່າ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ;ແລະວ່າຄື
ພຣະວິນຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ກັບຊາວນີໄຟ
ສະເໝີມາທີ່ໄດ້ປົດປ່ອຍພວກນັ້ນອອກ
ຈາກກ�ມືຂອງຕົນຕະຫລອດມາ;ແລະ
ພວກເຂົາກ່າວວ່ານີ້ຄືພຣະວິນຍານທີ່ຍິ່ງ
ໃຫຍ່ທີ່ທ�ລາຍຊາວເລມັນພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຂົາໃຫ້ເສຍຫາຍຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
19 28 ແລະການຂັດ ແຍ້ ງເລີ່ມຮຸນແຮງ
ຂຶ້ນແບບນີ້ໃນບັນດາພວກເຂົາ.ແລະໃນ
ຂະນະທີ່ພວກເຂົາກ�ລັງຜິດຖຽງກັນຢູ່ນັ້ນ,
ກ ຜູ້ຍິງຂ້າໃຊ້ຊຶ່ງໄດ້ອອກໄປປ່າວປະກາດ
ໃຫ້ຜູ້ຄົນມາຊຸມນຸມກັນກໍມາຮອດ,ແລະ
ເມື່ອນາງເຫັນການຜິດຖຽງກັນທີ່ຮຸນແຮງ
ໃນຝູງຊົນນາງກໍເສົ້າສະຫລົດໃຈຫລາຍ
ຈົນວ່ານ�ຕາໄຫລອອກມາ.
19 29 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນາງ
ໄດ້ຈັບມືຂອງລາຊີນີເພື່ອນາງຈະໄດ້ຍົກ
ນາງຂຶ້ນຈາກພື້ນ,ແລະທັນທີທີ່ນາງແຕະ
ຕ້ອງມືຂອງນາງ,ນາງກໍລຸກຢືນຂຶ້ນດ້ວຍ
ຕົວເອງ,ແລະຮ້ອງຂຶ້ນດ້ວຍສຽງອັນດັງ,
ມີຄວາມວ່າ:ໂອ້ພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງມີບາລະມີ
ເອີຍ,ຜູ້ຊ່ວຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ລອດຈາກນະລົກ
ກ ອັນເປັນຕາຢ້ານ!ໂອ້ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງມີ
ບາລະມີເອີຍ,ຂໍຈົ່ງໂປດຂ ເມດຕາປານີຜູ້
ຄົນພວກນີ້ດ້ວຍເຖີດ!
19 30 ແລະ  ເວລານາງກ່າວດັ່ງນັ້ນແລ້ວ,

ນາງກໍຕົບມືເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ,ເວົ້າ
ຂໍ້ຄວາມຫລາຍຢ່າງຊຶ່ງບໍ່ອາດເຂົ້າໃຈໄດ້;
ແລະເວລານາງເຮັດສິ່ງນີ້ແລ້ວ,ນາງຈຶ່ງ
ຈັບມືກະສັດລາໂມໄນແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນ
ໄດ້ລຸກຂຶ້ນແລະຢືນຂຶ້ນດ້ວຍຕົວເອງ.
19 31 ແລະເວລາເພິ່ນເຫັນການຂັດແຍ້ງ
ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້
ອອກໄປທັນທີແລະເລີ່ມຕົ້ນຕິຕຽນພວກ
ເຂົາ,ແລະສິດສອນພວກເຂົາເຖິງກ ຄ�
ເວົ້າທີ່ເພິ່ນໄດ້ຍິນຈາກປາກຂອງອ�ໂມນ,
ແລະຫລາຍຄົນທີ່ໄດ້ຍິນກໍເຊື່ອຖືແລະ
ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
19 32 ແລະມີຫລາຍຄົນໃນບັນດາພວກ
ເຂົາທີ່ບໍ່ຍອມຟັງຄ�ເວົ້າຂອງເພິ່ນ;ສະນັ້ນ
ພວກເຂົາຈຶ່ງແຕກກັນໄປຕາມທາງຂອງ
ພວກເຂົາ.
19 33 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາອ�ໂມນລຸກຂຶ້ນລາວກໍໄດ້ປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດແກ່ພວກເຂົາ ພ້ອມທັງ
ພວກຂ້າໃຊ້ທັງໝົດຂອງລາໂມໄນນ�ອີກ,
ແລະຄົນທັງໝົດນັ້ນໄດ້ປະກາດເລື່ອງດຽວ
ກັນນີ້ແກ່ຜູ້ຄົນ—ວ່າພວກເຂົາໄດ້ກ ປ່ຽນໃຈ
ແລ້ວແລະບໍ່ປາດຖະໜາຈະເຮັດຂ ຄວາມ
ຊົ່ວອີກຕໍ່ໄປ.
19 34 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຫລາຍຄົນໄດ້ປະກາດ
ແກ່ຜູ້ຄົນວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຫັນກ ເຫລົ່າທູດ
ແລະໄດ້ສົນທະນາກັບພວກເພິ່ນ;ແລະ
ພວກເພິ່ນໄດ້ບອກເຖິງເລື່ອງຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ແລະເຖິງຄວາມຊອບທ�ຂອງພຣະ
ອົງ.
19 35 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື ມີ
ຫລາຍຄົນໄດ້ເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າຂອງພວກ
ເພິ່ນ;ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ເຊື່ອກໍ

 28ກແອວ19:16.
 29ກ1ນຟ14:3.
 ຂຄມພເມດຕາ,ມີເມດຕາ,

ຄວາມເມດຕາ.
 31ກແອວ18:36–39.
 33ກຄມພເກີດໃໝ່,ເກີດ

ຈາກພຣະເຈົ້າ.
 ຂມຊຢ5:2;ແອວ13:12.
 34ກຄມພທູດ,ເທວະດາ.
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ໄດ້ຮັບ ກ ບັບຕິສະມາ;ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງ
ກັບມາເປັນຄົນທີ່ຊອບທ�,ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ສະຖາປະນາສາດສະໜາຈັກບ່ອນໜຶ່ງ
ຂຶ້ນໃນບັນດາພວກເຂົາ.
19 36 ແລະວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນບັນດາຊາວເລມັນແບບນີ້;
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຖອກເທພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະອົງລົງມາເທິງພວກເຂົາ
ແນວນີ້;ແລະພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະຫັດຂອງ
ພຣະອົງເດ່ອອກມາຫາຄົນກ ທັງປວງຜູ້ທີ່
ຈະກັບໃຈແລະເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງ
ພຣະອົງ.

ບົດທີ20

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສົ່ງອ�ໂມນໄປຫາເມືອງ
ມິດໂດໄນເພື່ອປົດປ່ອຍອ້າຍນ້ອງຂອງ
ລາວ ທີ່ ຖືກກັກ ຂັງ—ອ�ໂມນແລະລາ
ໂມໄນພົບກັບບິດາຂອງລາໂມໄນຜູ້ເປັນ
ກະສັດປົກຄອງທົ່ວແຜ່ນດິນ—ອ�ໂມນບັງ
ຄັບໃຫ້ກະສັດຜູ້ ແກ່ຊະລາອະນຸຍາດໃຫ້
ປົດປ່ອຍອ້າຍນ້ອງຂອງລາວ.ປະມານ90
ປີກ່ອນຄ.ສ.

20 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະຖາປະນາສາດສະໜາ
ຈັກຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນແລ້ວ,ກະສັດລາໂມ
ໄນປາດຖະໜາໃຫ້ອ�ໂມນໄປຫາແຜ່ນດິນ
ນີໄຟກັບເພິ່ນເພື່ອຈະໄດ້ແນະນ�ລາວໃຫ້
ບິດາຂອງເພິ່ນຮູ້ຈັກ.
20 2ແລະສຸ ລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ມາເຖິງອ�ໂມນ,ມີຄວາມວ່າ:ເຈົ້າບໍ່
ຕ້ອງຂຶ້ນໄປຫາແຜ່ນດິນນີໄຟ,ເພາະວ່າຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ກະສັດພະຍາຍາມຈະເອົາຊີວິດຂອງ

ເຈົ້າ;ແຕ່ໃຫ້ເຈົ້າໄປຫາແຜ່ນດິນມິດໂດ
ໄນ;ເພາະວ່າຈົ່ງເບິ່ງ,ອ້າຍນ້ອງຂອງເຈົ້າ,
ອາໂຣນ,ແລະມິວໂລໄຄແລະອາມມາ
ຖືກຂັງຄຸກຢູ່ບ່ອນນັ້ນ.
20 3ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ອ�ໂມນໄດ້ຍິນເລື່ອງນີ້ແລ້ວ,ລາວໄດ້ເວົ້າ
ກັບກະສັດລາໂມໄນວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ອ້າຍນ້ອງ
ຂອງຂ້ານ້ອຍຖືກຂັງຄຸກຢູ່ແຜ່ນດິນມິດໂດ
ໄນ,ແລະຂ້ານ້ອຍຈະໄປປົດປ່ອຍພວກ
ເຂົາ.
20 4ແລະລາໂມໄນເວົ້າກັບອ�ໂມນວ່າ:ຂ້າ
ພະເຈົ້າຮູ້ວ່າດ້ວຍກ ພະລັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າເຈົ້າຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້.ແຕ່ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປກັບເຈົ້າເພື່ອໄປຫາ
ແຜ່ນດິນມິດໂດໄນ;ເພາະວ່າກະສັດຂອງ
ແຜ່ນດິນມິດໂດໄນ,ທີ່ຊື່ວ່າອານທິອອມ
ໂນເປັນເພື່ອນກັບຂ້າພະເຈົ້າ;ສະນັ້ນຂ້າ
ພະເຈົ້າຈະໄປຫາແຜ່ນດິນມິດໂດໄນ,ເພື່ອ
ຈະເວົ້າກັນໂດຍດີກັບກະສັດຂອງແຜ່ນດິນ
ນັ້ນ,ເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ປົດປ່ອຍອ້າຍນ້ອງ
ຂອງເຈົ້າອອກຈາກຂ ຄຸກ.ບັດນີ້ລາໂມໄນ
ໄດ້ຖາມອ�ໂມນວ່າ:ແມ່ນໃຜບອກເຈົ້າວ່າ
ອ້າຍນ້ອງຂອງເຈົ້າຢູ່ໃນຄຸກ?
20 5ແລະອ�ໂມນຕອບກະສັດວ່າ:ບໍ່ມີຜູ້
ໃດບອກຂ້ານ້ອຍດອກ,ນອກຈາກຈະເປັນ
ພຣະເຈົ້າ;ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຂ້າ
ນ້ອຍວ່າ—ຈົ່ງໄປປົດປ່ອຍອ້າຍນ້ອງຂອງ
ເຈົ້າ,ເພາະພວກເຂົາຖືກຂັງຄຸກຢູ່ໃນແຜ່ນ
ດິນມິດໂດໄນ.
20 6ບັດນີ້ເມື່ອກະສັດລາໂມໄນໄດ້ຍິນ
ເລື່ອງນີ້ ແລ້ວເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຂ້າໃຊ້ຂອງ
ເພິ່ນຕຽມກ ມ້າແລະລົດມ້າຂອງເພິ່ນໃຫ້
ພ້ອມ.

 35ກຄມພບັບຕິສະມາ,
ໃຫ້ບັບຕິສະມາ.

 36ກ2ນຟ26:33;

  ແອວ5:33.
204ກແອວ26:12.
 ຂແອວ20:28–30.

 6ກແອວ18:9–10.
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20 7ແລະ ເພິ່ນກ່າວກັບອ�ໂມນວ່າ: ມາ
ເຖີດ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປກັບເຈົ້າລົງໄປຫາ
ແຜ່ນດິນມິດໂດໄນ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ວິງວອນກັບກະສັດຢູ່ ເມືອງນັ້ນເພື່ອໃຫ້
ປ່ອຍອ້າຍນ້ອງຂອງເຈົ້າອອກຈາກຄຸກ.
20 8ແລະ  ເຫດ ກ ານໄດ້ ບັງເ ກີດຂຶ້ນຄື
ຂະນະທີ່ອ�ໂມນແລະກະສັດລາໂມໄນກ�
ລັງເດີນທາງໄປຫາເມືອງນັ້ນ,ທັງສອງກໍໄດ້
ພົບກັບບິດາຂອງລາໂມໄນ,ຜູ້ເປັນກະສັດ
ປົກຄອງກ ທົ່ວແຜ່ນດິນ.
20 9ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ບິດາຂອງລາໂມໄນໄດ້
ກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:ດ້ວຍເຫດໃດລູກຈຶ່ງບໍ່ມາ
ກ ງານສະຫລອງໃນວັນສ�ຄັນນັ້ນເວລາທີ່
ບິດາເຮັດການສະຫລອງໃຫ້ລູກຊາຍທຸກ
ຄົນຂອງພໍ່,ແລະຜູ້ຄົນຂອງພໍ່?
20 10 ແລະເພິ່ນຍັງໄດ້ຖາມອີກວ່າ:ລູກກ�
ລັງຈະໄປໃສກັບຊາວນີໄຟຜູ້ນີ້,ຊຶ່ງເປັນລູກ
ຜູ້ໜຶ່ງຂອງຄົນກ ເວົ້າຕົວະ?
20 11 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາ
ໂມໄນໄດ້ເລົ່າເລື່ອງໃຫ້ເພິ່ນຟັງ,ເພາະ
ຢ້ານວ່າເພິ່ນຈະບໍ່ພໍໃຈ.
20 12 ແລະເພິ່ນໄດ້ບອກເພິ່ນອີກເຖິງສາ
ເຫດທັງໝົດຂອງການທີ່ເພິ່ນຕ້ອງຢູ່ໃນລາ
ຊາອານາຈັກຂອງເພິ່ນເອງຈົນບໍ່ໄດ້ໄປຫາ
ບິດາຂອງເພິ່ນໃນງານສະຫລອງຊຶ່ງເພິ່ນ
ໄດ້ຕຽມໄວ້.
20 13 ແລະ ບັດນີ້ເມື່ອລາໂມໄນໄດ້ເລົ່າ
ເລື່ອງທັງໝົດໃຫ້ເພິ່ນຟັງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ເພິ່ນປະຫລາດໃຈທີ່ບິດາຂອງເພິ່ນໃຈຮ້າຍ
ໃຫ້ເພິ່ນ,ແລະກ່າວວ່າ:ລາໂມໄນ,ລູກ
ກ�ລັງຈະໄປປົດປ່ອຍຊາວນີໄຟເຫລົ່ານັ້ນ
ຊຶ່ງເປັນລູກຫລານຂອງຄົນເວົ້າຕົວະບໍ.ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ລັກເອົາຊັບສົມບັດຂອງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄປ,ແລະບັດ

ນີ້ພວກລູກຂອງພວກເຂົາກໍໄດ້ມາຢູ່ກັບ
ບັນດາພວກເຮົາອີກ,ເພື່ອຈະໃຊ້ເລ່ຫລ່ຽມ
ແລະການຕົວະຍົວະຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຫລອກລວງພວກເຮົາ,
ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ລັກເອົາຊັບສົມບັດ
ຂອງພວກເຮົາໄປອີກ.
20 14ບັດນີ້ບິດາຂອງລາໂມໄນໄດ້ສັ່ງໃຫ້
ເພິ່ນຂ້າອ�ໂມນດ້ວຍດາບ.ແລະເພິ່ນໄດ້
ສັ່ງເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ໄປຫາແຜ່ນດິນມິດໂດໄນນ�
ອີກ,ແຕ່ໃຫ້ກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນກ ອິດ
ຊະມາເອນກັບເພິ່ນ.
20 15 ແຕ່ວ່າລາໂມໄນໄດ້ກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:
ລູກຈະບໍ່ຂ້າອ�ໂມນ,ແລະທັງຈະບໍ່ກັບຄືນ
ໄປຫາແຜ່ນດິນອິດຊະມາເອນຄືກັນ,ແຕ່
ວ່າລູກຈະໄປຫາແຜ່ນດິນມິດໂດໄນເພື່ອ
ຈະໄດ້ປົດປ່ອຍອ້າຍນ້ອງຂອງອ�ໂມນ,
ເພາະວ່າລູກຮູ້ວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນທ່ຽງ
ທ�ແລະເປັນສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າອົງແທ້ຈິງ.
20 16ບັ ດນີ້ເມື່ອບິດາຂອງເພິ່ນໄດ້ຍິນຂໍ້
ຄວາມນີ້ ແລ້ວ,ເພິ່ນກໍ ໄດ້ຮ້າຍໃຫ້ເພິ່ນ,
ແລະເພິ່ນໄດ້ຖອດດາບຂອງເພິ່ນອອກມາ
ເພື່ອຈະຟັນລູກຂອງເພິ່ນລົງກັບພື້ນດິນ.
20 17 ແຕ່ວ່າອ�ໂມນໄດ້ກ້າວອອກໄປແລະ
ເວົ້າກັບເພິ່ນວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ທ່ານບໍ່ຄວນຂ້າ
ລູກຊາຍຂອງທ່ານເອງເລີຍ;ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ,ກໍເປັນການກ ດີກວ່າຖ້າຫາກລາ
ໂມໄນຈະລົ້ມຕາຍແທນທີ່ຈະເປັນຕົວຂອງ
ທ່ານເອງ,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນໄດ້ຂ ກັບໃຈ
ຈາກບາບຂອງເພິ່ນແລ້ວ;ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານ
ລົ້ມຕາຍລົງໃນເວລານີ້,ໃນຄວາມໃຈຮ້າຍ
ຂອງທ່ານ,ຈິດວິນຍານຂອງທ່ານຈະລອດ
ບໍ່ໄດ້.
20 18 ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ມັນສົມຄວນແລ້ວ
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ທີ່ທ່ານຈະຢຸດກ່ອນ; ເພາະຖ້າຫາກທ່ານ
ກ ຂ້າລູກຊາຍຂອງທ່ານໂດຍທີ່ ເພິ່ນເປັນ
ຄົນບໍລິສຸດ,ເລືອດຂອງເພິ່ນຈະຮ້ອງຂຶ້ນ
ຈາກພື້ນດິນທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງເພິ່ນ,ເພື່ອການແກ້ແຄ້ນຈະ
ມາເຖິງທ່ານ;ແລະທ່ານອາດຈະສູນເສຍ
ຂ ຈິດວິນຍານຂອງທ່ານໄປ.
20 19ບັດນີ້ເມື່ອອ�ໂມນເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້ກັບ
ເພິ່ນແລ້ວ,ເພິ່ນຕອບລາວ,ໂດຍກ່າວວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າຂ້າລູກ
ຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວກໍຄືກັບເຮັດໃຫ້
ຜູ້ບໍລິສຸດຕ້ອງຕາຍ;ເພາະວ່າເຈົ້າເອງກໍພະ
ຍາຍາມຈະທ�ລາຍລາວຢູ່.
20 20 ແລະເພິ່ນໄດ້ເດ່ມືອອກໄປເພື່ອຈະ
ຂ້າອ�ໂມນ.ແຕ່ອ�ໂມນຕ້ານທານການ
ຟັນຂອງເພິ່ນໄດ້,ແລະຕີແຂນຂອງເພິ່ນ
ເພື່ອເພິ່ນຈະໃຊ້ມັນບໍ່ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ.
20 21ບັດ ນີ້ເມື່ອ ກະສັດ ເຫັນວ່າອ�ໂມນ
ຈະຂ້າຕົນໄດ້,ເພິ່ນຈຶ່ງເລີ່ມວິງວອນໃຫ້
ອ�ໂມນໄວ້ຊີວິດຂອງຕົນ.
20 22 ແຕ່ ອ�ໂມນໄດ້ຍົກດາບຂອງລາວ
ຂຶ້ນ,ແລະກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂາ້
ນ້ອຍຈະຟັນທ່ານເສຍຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ອະ
ນຸຍາດໃຫ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ຮັບການ
ປົດປ່ອຍອອກຈາກຄຸກ.
20 23ບັດນີ້ກະສັດ,ໂດຍທີ່ຢ້ານຕາຍ,ຈຶ່ງ
ກ່າວວ່າ:ຖ້າຫາກເຈົ້າໄວ້ຊີວິດຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າບໍ່
ວ່າອັນໃດກໍຕາມທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການຈົນກະທັ້ງ
ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງອານາຈັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
20 24ບັດນີ້ເມື່ອອ�ໂມນເຫັນວ່າລາວໄດ້
ກະທ�ກັບກະສັດຜູ້ແກ່ຊະລາຕາມຄວາມ
ປາດຖະໜາຂອງລາວແລ້ວ,ລາວຈຶ່ງກ່າວ
ກັບເພິ່ນວ່າ:ຖ້າຫາກທ່ານປົດປ່ອຍອ້າຍ

ນ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍອອກຈາກຄຸກ,ແລະ
ໃຫ້ລາໂມໄນປົກຄອງລາຊາອານາຈັກຂອງ
ເພິ່ນເໝືອນເດີມ,ແລະວ່າທ່ານຈະບໍ່ຄຽດ
ແຄ້ນໃຫ້ເພິ່ນ,ແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເພິ່ນເຮັດ
ກ ສິ່ງໃດກໍຕາມຕາມຄວາມປາດຖະໜາ
ຂອງຕົນເອງຕາມຄວາມນຶກຄິດຂອງເພິ່ນ;
ເວລານັ້ນຂ້ານ້ອຍຈະໄວ້ຊີວິດຂອງທ່ານ;
ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຂ້ານ້ອຍຈະຟັນທ່ານລົງກັບ
ພື້ນດິນດຽວນີ້.
20 25ບັດນີ້ເມື່ອອ�ໂມນກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້
ແລ້ວ,ກະສັດກໍມີຄວາມປິຕິຍິນດີຍ້ອນວ່າ
ຕົວເອງຍັງມີຊີວິດຢູ່.
20 26 ແລະເມື່ອເຫັນວ່າອ�ໂມນບໍ່ປາດຖະ
ໜາຈະທ�ລາຍຕົນ,ແລະເມື່ອເຫັນຄວາມ
ຮັກອັນແຮງກ້າທີ່ລາວມີຕໍ່ລາໂມໄນ,ລູກ
ຊາຍຂອງເພິ່ນ,ເພິ່ນຈຶ່ງມີຄວາມແປກໃຈ
ຢ່າງຍິ່ງ,ແລະກ່າວວ່າ:ຍ້ອນວ່ານີ້ຄືທັງ
ໝົດທີ່ເຈົ້າປາດຖະໜາຄືໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າປົດ
ປ່ອຍອ້າຍນ້ອງຂອງເຈົ້າແລະຍອມໃຫ້ລາ
ໂມໄນລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າປົກຄອງ
ລາຊາອານາຈັກຂອງລາວເອງ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ຂ້າພະເຈົ້າຈະອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າປົກຄອງລາຊາອານາຈັກຂອງລາວ
ເອງນັບຕັ້ງແຕ່ເວລານີ້ແລະຕະຫລອດ
ໄປ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ບັງຄັບລາວອີກ
ຕໍ່ໄປ—
20 27 ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຈະອະນຸຍາດໃຫ້
ອ້າຍນ້ອງຂອງເຈົ້າໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ
ອອກຈາກຄຸກ,ແລະໃຫ້ເຈົ້າກັບອ້າຍນ້ອງ
ຂອງເຈົ້າມາຫາຂ້າພະເຈົ້າໃນລາຊາອານາ
ຈັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ປາດຖະໜາທີ່ສຸດທີ່ຈະເຫັນເຈົ້າອີກ.ເພາະ
ວ່າກະສັດມີຄວາມແປກປະຫລາດໃຈຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫລວງໃນຄ�ເວົ້າຂອງລາວ,ແລະຄ�

 18ກຄມພຄາດຕະກ�,
ການຄາດຕະກ�.

 ຂຄພ42:18.
 24ກແອວ21:21–22.
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ເວົ້າທີ່ລາໂມໄນລູກຊາຍຂອງເພິ່ນນ�ອີກ,
ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງກ ປາດຖະໜາທີ່ຈະຮຽນຮູ້
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້.
20 28 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ອ�ໂມນກັບລາໂມໄນໄດ້ເດີນທາງຕໍ່ໄປຫາ
ແຜ່ນດິນມິດໂດໄນ. ແລະລາໂມໄນໄດ້
ເປັນທີ່ໂປດປານໃນສາຍຕາຂອງກະສັດ
ຂອງແຜ່ນດິນນັ້ນ;ສະນັ້ນອ້າຍນ້ອງຂອງ
ອ�ໂມນຈຶ່ງຖືກປ່ອຍອອກຈາກຄຸກ.
20 29 ແລະເວລາທີ່ອ�ໂມນພົບເຫັນພວກ
ເຂົາ , ລາວກໍ ມີຄວາມເສົ້າ ສະຫລົດໃຈ
ຫລາຍທີ່ ສຸດ,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາ
ເປືອຍເປົ່າ,ແລະຜິວໜັງເປື່ອຍຫລາຍ
ເພາະວ່າພວກເຂົາຖືກມັດດ້ວຍເຊືອກທີ່
ໝັ້ນ.ແລະພວກເຂົາຕ້ອງອົດທົນຕໍ່ຄວາມ
ຫິວໂຫຍ,ກະຫາຍນ�,ແລະຄວາມທຸກ
ນາໆປະການ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກ
ເຂົາກໍສາມາດກ ທົນກັບຄວາມທຸກທໍລະ
ມານທັງໝົດຂອງພວກເຂົາໄດ້.
20 30 ແລະມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍບັງເອີນວ່າ
ພວກເຂົາຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງຜູ້ຄົນທີ່ແຂງ
ກະດ້າງຫລາຍແລະແຂງຄໍຫລາຍ;ສະນັ້ນ
ພວກນີ້ຈຶ່ງບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງຄ�ຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະພວກນີ້ໄດ້ຂັບໄລ່ພວກເຂົາໄປ
ແລະໄດ້ທຸບຕີແລະຂັບໄລ່ພວກເຂົາອອກ
ຈາກບ້ານໜຶ່ງໄປຫາອີກບ້ານໜຶ່ງແລະ
ຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປຫາອີກບ່ອນໜຶ່ງຈນົ
ພວກເຂົາມາເຖິງແຜ່ນດິນມິດໂດໄນ,ແລະ
ບ່ອນນັ້ນພວກເຂົາຖືກຈັບແລະເອົາເຂົ້າ
ຄຸກແລະຖືກມັດດ້ວຍເຊືອກທີ່ກ ໝັ້ນແລະ
ຂັງໄວ້ໃນຄຸກເປັນເວລາຫລາຍມື້,ແລະລາ
ໂມໄນກັບອ�ໂມນຈຶ່ງໄດ້ມາປົດປ່ອຍພວກ
ເຂົາ.

ເລື່ອງ ລາວ ຂອງ ການ ສັ່ງ ສອນ ຂອງ
ອາໂຣນ,ແລະມິວໂລໄຄ,ແລະອ້າຍນ້ອງ
ຂອງລາວໃຫ້ແກ່ຊາວເລມັນ.

ມີຢູ່ໃນບົດທີ21ຈົນເຖິງບົດທີ25.

ບົດທີ21

ອາໂຣນສິດສອນຊາວອາມາລະໄຄກ່ຽວ
ກັບພຣະຄຣິດແລະການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະ
ອົງ—ອາໂຣນແລະອ້າຍນ້ອງຂອງລາວ
ຖືກຂັງຄຸກຢູ່ທີ່ມິດໂດໄນ—ຫລັງຈາກພວກ
ເຂົາຖືກປົດປ່ອຍ,ພວກເຂົາໄດ້ສິດສອນ
ໃນທ�ມະສາລາແລະເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນ
ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ—ລາໂມໄນອະນຸຍາດ
ໃຫ້ ຜູ້ຄົນໃນແຜ່ນດິນອິດຊະມາເອນມີ
ອິດສະລະພາບໃນການນັບຖືສາດສະໜາ.
ປະມານ90–77ປີກ່ອນຄ.ສ.

21 1ບັ ດ ນີ້ເມື່ອອ�ໂມນ ແລະ ອ້າຍນ້ອງ
ຂອງລາວໄດ້ກ ແຍກຍ້າຍກັນໄປຫາຊາຍ
ແດນຂອງແຜ່ນດິນຊາວເລມັນ,ຈົ່ງເບິ່ງ
ອາໂຣນໄດ້ອອກເດີນທາງໄປຫາແຜ່ນດິນ
ຊຶ່ງຊາວເລມັນເອີ້ນວ່າເຢຣູຊາເລັມ,ໂດຍ
ເອີ້ນຕາມແຜ່ນດິນບ້ານເກີດເມືອງນອນ
ຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ;ແລະມນັ
ຢູ່ຫ່າງອອກໄປຕິດກັບຊາຍແດນມໍມອນ.
21 2ບັດນີ້ ຊາວເລມັນແລະຊາວອາມາ
ລະໄຄແລະຜູ້ຄົນຂອງກ ອະມິວລອນໄດ້
ສ້າງເມືອງໃຫຍ່ເມືອງໜຶ່ງຂຶ້ນ,ຊຶ່ງມີຊື່ວ່າ
ເຢຣູຊາເລັມ.
21 3ບັດນີ້ຊາວເລມັນກໍແຂງກະດ້າງພຽງ
ພໍຢູ່ ແລ້ວ,ແຕ່ວ່າຊາວອາມາລະໄຄແລະ
ຊາວອະມິວລອນຍິ່ງແຂງກະດ້າງກວ່ານັ້ນ

 27ກຄມພຖ່ອມຕົນ,
ຄວາມຖ່ອມຕົນ.

 29ກແອວ17:11.

 30ກແອວ26:29.
21 1ກແອວ17:13,17.
 2ກມຊຢ24:1;

  ແອວ25:4–9.
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ອີກ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຍຸຍົງໃຫ້ຊາວ
ເລມັນເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງ,ເພື່ອຈະໃຫ້
ເກັ່ງຫລາຍຂຶ້ນໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະ
ຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາ,
21 4ແລະ  ເຫດ ການ ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ອາໂຣນມາຮອດເມືອງເຢຣູຊາເລັມ,ແລະ
ລາວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນສັ່ງສອນຊາວອາມາລະໄຄ
ກ່ອນ.ແລະລາວໄດ້ສັ່ງສອນພວກເຂົາ
ໃນທ�ມະສາລາຂອງພວກເຂົາ,ເພາະ
ວ່າພວກເຂົາສ້າງທ�ມະສາລາຂຶ້ນຕາມ
ກ ລະບຽບຂອງຊາວນີຮໍ ;ເພາະວ່າຊາວ
ອາມາລະໄຄແລະຊາວອະມິວລອນສ່ວນ
ຫລາຍຖືລະບຽບຂອງຊາວນີຮໍ.
21 5ສະນັ້ນ,ເວລາອາໂຣນເຂົ້າໄປໃນທ�
ມະສາລາແຫ່ງໜຶ່ງຂອງພວກເຂົາເພື່ອສັ່ງ
ສອນຜູ້ຄົນ,ແລະເວລາທີ່ລາວກ�ລັງເວົ້າ
ກັບພວກເຂົາຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງຊາວອາມາ
ລະໄຄຜູ້ ໜຶ່ງລຸກຂຶ້ນແລະເລີ່ມໂຕ້ຖຽງ
ລາວ,ໂດຍກ່າວວ່າ:ເຈົ້າໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງ
ເລື່ອງອັນໃດ?ເຈົ້າເຄີຍເຫັນກ ທູດບໍ?ເປັນ
ຫຍັງທູດຈຶ່ງບໍ່ມາປະກົດຕໍ່ພວກເຮົາ?ຫລືຜູ້
ຄົນພວກນີ້ບໍ່ດີເທົ່າກັບຜູ້ຄົນຂອງເຈົ້າບໍ?
21 6ແລະເຈົ້າໄດ້ ເວົ້າ ອີກວ່າ, ຖ້າຫາກ
ພວກເຮົາບໍ່ກັບໃຈພວກເຮົາຈະຕາຍ.ເຈົ້າ
ຮູ້ຈັກຄວາມນຶກຄິດແລະເຈດຕະນາຂອງ
ໃຈຂອງພວກເຮົາໄດ້ແນວໃດ?ເຈົ້າຮູ້ໄດ້
ແນວໃດວ່າພວກເຮົາມີເຫດຜົນຈະຕ້ອງ
ກັບໃຈ?ເຈົ້າຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າພວກເຮົາບໍ່
ເປັນຄົນຊອບທ�?ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາໄດ້
ສ້າງບ່ອນລີ້ໄພ,ແລະເພື່ອພວກເຮົາຈະ
ໄດ້ມາຊຸມນຸມກັນເພື່ອນະມັດສະການພຣະ
ເຈົ້າ.ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊ່ວຍ
ມະນຸດທັງປວງໃຫ້ລອດ.
21 7ບັດ ນີ້ ອາໂຣນໄດ້ຖາມລາວວ່າ: ເຈົ້າ

ເຊື່ອບໍ່ວ່າພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຈະສະ
ເດັດມາໄຖ່ ມະນຸດຊາດຈາກບາບຂອງ
ພວກເຂົາ?
21 8ແລະ ຄົນຜູ້ນັ້ນຕອບລາວວ່າ: ພວກ
ເຮົາບໍ່ເຊື່ອວ່າເຈົ້າຮູ້ຈັກເລື່ອງແບບນີ້ແລະ
ພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອໃນຮີດຄອງປະເພນີອັນໂງ່
ຈ້າຫລ້າຫລັງເຫລົ່ານັ້ນ.ພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອ
ວ່າເຈົ້າຮູ້ຈັກກ ສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ,ທັງພວກ
ເຮົາບໍ່ເຊື່ອວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງເຈົ້າແລະ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ພວກ
ເພິ່ນເວົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ.
21 9ບັດນີ້ອາໂຣນເລີ່ມເປີດພຣະຄ�ພີໃຫ້
ພວກເຂົາເບິ່ງກ່ຽວກັບການສະເດັດມາ
ຂອງພຣະຄຣິດ,ແລະກ່ຽວກັບການຟື້ນຄືນ
ຊີວິດຂອງຄົນຕາຍ,ແລະວ່າການໄຖ່ຈະມີ
ກ ບໍ່ໄດ້ສ�ລັບມະນຸດຊາດນອກຈາກໂດຍ
ທາງການສິ້ນພຣະຊົນແລະການທົນທຸກ
ທໍລະມານຂອງພຣະຄຣິດ,ແລະຂ ການຊົດ
ໃຊ້ໂດຍໂລຫິດຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ.
21 10 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນເມື່ອ
ລາວຊີ້ແຈງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຕໍ່ພວກເຂົາແລ້ວ
ພວກເຂົາກໍຄຽດແຄ້ນໃຫ້ແລະຫົວເຍາະ
ເຍີ້ຍລາວ;ແລະພວກເຂົາບໍ່ຍອມຟັງຄ�
ເວົ້າຂອງລາວເລີຍ.
21 11ສະນັ້ນ,ເມື່ອລາວເຫັນວ່າພວກເຂົາ
ບໍ່ຍອມຟັງຄ�ເວົ້າຂອງລາວແລ້ວ,ລາວຈຶ່ງ
ອອກຈາກທ�ມະສາລາຂອງພວກເຂົາໄປ,
ແລະໄປຫາໝູ່ບ້ານບ່ອນໜຶ່ງຊຶ່ງມີຊື່ວ່າ
ອານີ-ອານໄທ,ແລະບອ່ນນີ້ລາວໄດ້ພົບ
ມິວໂລໄຄກ�ລັງສັ່ງສອນພຣະຄ�ຕໍ່ພວກ
ເຂົາ;ແລະອາມມາແລະອ້າຍນ້ອງຂອງ
ລາວຢູ່ຄືກັນ.ແລະພວກເຂົາໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັບ
ຫລາຍຄົນກ່ຽວກັບພຣະຄ�.
21 12 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ

 4ກແອວ1:2–15.
 5ກມຊຢ27:11–15.

 8ກຢຄ7:1–8.
 9ກມຊຢ5:8;

ແອວ38:9.
 ຂຄມພຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.
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ພວກເຂົາເຫັນວ່າຜູ້ຄົນເຮັດໃຈແຂງກະ
ດ້າງ ,ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງ ໄດ້ໜີຈາກທີ່
ນັ້ນແລະໄປຫາແຜ່ນດິນມິດໂດໄນ.ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ສັ່ງສອນພຣະຄ�ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນ
ເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ,ແຕ່ມີພຽງເລັກ
ໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນທີ່ເຊື່ອໃນຄ�ສອນຊຶ່ງພວກ
ເຂົາໄດ້ສິດສອນນັ້ນ.
21 13 ເຖິງ ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ອາໂຣນແລະ
ອ້າຍນ້ອງຂອງລາວຈ�ນວນໜຶ່ງໄດ້ຖືກຈັບ
ແລະເອົາເຂົ້າຄຸກ,ແລະພວກທີ່ເຫລືອຢູ່ກໍ
ໜີອອກຈາກແຜ່ນດິນມິດໂດໄນໄປສູ່ພາກ
ພື້ນຕ່າງໆໂດຍອ້ອມຮອບ.
21 14 ແລະພວກທີ່ຖືກເອົາເຂົ້າຄຸກໄດ້ຮັບ
ຄວາມກ ທຸກທໍລະມານຫລາຍຢ່າງ,ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍດ້ວຍມືຂອງ
ລາໂມໄນກັບອ�ໂມນ,ແລະພວກເຂົາໄດ້
ກິນເຂົ້າແລະໄດ້ເຄື່ອງນຸ່ງໃໝ່.
21 15 ແລະພວກເຂົາໄດ້ອອກໄປອີກເພື່ອ
ປະກາດພຣະຄ�,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮັບ
ການປົດປ່ອຍອອກຈາກຄຸກເປັນເທື່ອທ�
ອິດເຊັ່ນນີ້;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮັບທຸກແບບ
ນີ້.
21 16 ແລະພວກເຂົາໄດ້ອອກໄປບ່ອນໃດ
ກໍ ຕາມສຸດແລ້ວແຕ່ກ ພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຊົງນ�,ສັ່ງສອນພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃນທ�ມະສາລາທຸກແຫ່ງ
ຂອງຊາວອາມາລະໄຄ,ຫລືໃນບ່ອນຊຸມ
ນຸມທຸກແຫ່ງຂອງຊາວເລມັນທີ່ພວກເຂົາ
ສາມາດເຂົ້າໄປໄດ້.
21 17 ແລ ະ  ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມປະທານພອນໃຫ້
ແກ່ພວກເຂົາ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້
ຊັກນ�ຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍມາ
ສູ່ຄວາມຮູ້ເລື່ອງຄວາມຈິງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,

ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເປັນຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍກ ສ�ນຶກເຖິງບາບຂອງພວກເຂົາ,
ແລະເຖິງເລື່ອງຮີດຄອງປະເພນີອັນບໍ່ຖືກ
ຕ້ອງຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ.
21 18 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ອ�ໂມນກັບລາໂມໄນໄດ້ອອກຈາກແຜ່ນ
ດິນມິດໂດໄນໄປຫາແຜ່ນດິນອິດຊະມາ
ເອນ,ຊຶ່ງເປັນແຜ່ນດິນມູນມໍລະດົກຂອງ
ພວກເພິ່ນ.
21 19 ແລະ ກະສັດລາໂມໄນບໍ່ຍອມໃຫ້
ອ�ໂມນຮັບໃຊ້,ຫລືເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງເພິ່ນ
ອີກຕໍ່ໄປ.
21 20 ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ສ້າງທ�ມະສາລາ
ຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນອິດຊະມາເອນ;ແລະເພິ່ນ
ໄດ້ ໃຫ້ ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຫລືຜູ້ຢູ່ພາຍໃຕ້
ການປົກຄອງຂອງເພິ່ນມາຊຸມນຸມກັນ.
21 21 ແລະເພິ່ນໄດ້ມີຄວາມປິຕິຍິນດີກັບຜູ້
ຄົນຂອງເພິ່ນ,ແລະເພິ່ນໄດ້ສິດສອນພວກ
ເຂົາຫລາຍເລື່ອງ.ແລະເພິ່ນໄດ້ປະກາດ
ແກ່ຜູ້ຄົນວ່າ,ພວກເຂົາຢູ່ພາຍໃຕ້ອ�ນາດ
ຂອງເພິ່ນ,ແລະວ່າພວກເຂົາເປັນອິດສະ
ລະແລ້ວ,ວ່າພວກເຂົາມີອິດສະລະຈາກ
ການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງຂອງກະສັດຜູ້ເປັນບິດາ
ຂອງເພິ່ນ;ເພາະບິດາຂອງເພິ່ນໄດ້ອະນຸ
ຍາດໃຫ້ເພິ່ນປົກຄອງດູແລຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນອິດຊະມາເອນ,ແລະໃນແຜ່ນດິນ
ທັງໝົດອ້ອມແອ້ມນັ້ນ.
21 22 ແລະເພິ່ນໄດ້ປະກາດແກ່ຜູ້ຄົນອີກ
ວ່າພວກເຂົາມີສິດກ ເສລີພາບໃນການ
ນະມັດສະການພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາແລ້ວແຕ່ຄວາມ
ປາດຖະໜາຂອງພວກເຂົາ,ໃນສະຖານທີ່
ບ່ອນໃດກໍຕາມແລ້ວແຕ່ທີ່ພວກເຂົາຢູ່,ຖ້າ
ຫາກມັນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຊຶ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການ

 14ກແອວ20:29.
 16ກແອວ22:1.

 17ກຄພ18:44.
 22ກຄພ134:1–4;

ຫຼຊ1:11.
ຄມພເສລີພາບ.
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ປົກຄອງຂອງກະສັດລາໂມໄນ.
21 23 ແລະອ�ໂມນໄດ້ສັ່ງສອນຜູ້ຄົນຂອງ
ກະສັດລາໂມໄນ;ແລະເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືລາວໄດ້ສິດສອນທຸກໆເລື່ອງ
ເຖິງສິ່ງທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມຊອບທ�ແລະ
ລາວໄດ້ ແນະນ�ພວກເຂົາທຸກໆມື້ ດ້ວຍ
ຄວາມພາກພຽນ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ເອົາ
ໃຈໃສ່ຕໍ່ຄ�ເວົ້າຂອງລາວແລະພວກເຂົາ
ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການຮກັສາພຣະບັນ
ຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ.

ບົດທີ22

ອາໂຣນສິດສອນບິດາຂອງລາໂມໄນກ່ຽວ
ກັບການສ້າງ,ການຕົກຂອງອາດາມ,ແລະ
ແຜນແຫ່ງການໄຖ່ໂດຍຜ່ານພຣະຄຣິດ—
ກະສັດແລະທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງເພິ່ນ
ໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ—ການອະທິບາຍ
ກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນທີ່ແບ່ງແຍກລະຫວ່າງ
ຊາວນີໄຟແລະຊາວເລມັນ.ປະມານ90–
77ປີກ່ອນຄ.ສ.

22 1ບັດນີ້,ໃນຂະນະທີ່ອ�ໂມນກ�ລັງສິດ
ສອນຜູ້ຄົນຂອງລາໂມໄນເປັນປະຈ�ຢູ່ນັ້ນ,
ພວກເຮົາຈະກັບໄປເວົ້າເຖິງເລື່ອງລາວ
ຂອງອາໂຣນແລະອ້າຍນ້ອງຂອງລາວ;
ເພາະວ່າຫລັງຈາກລາວໄດ້ອອກຈາກແຜ່ນ
ດິນມິດໂດໄນໄປແລ້ວລາວໄດ້ຖືກພຣະ
ວິນຍານກ ຊົງນ�ໄປຫາແຜ່ນດິນນີໄຟ,ຈົນ
ໄປເຖິງລາຊາວັງຂອງກະສັດຊຶ່ງເປັນຜູ້
ປົກຄອງທົ່ວແຜ່ນດິນຂ ຍົກເວັ້ນແຕ່ແຜ່ນ
ດິນອິດຊະມາເອນເທົ່ານັ້ນ;ແລະເພິ່ນຄື
ບິດາຂອງລາໂມໄນ.
22 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວ
ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນວັງຂອງກະສັດແລະກົ້ມຫົວ

ລົງຕໍ່ໜ້າຂອງກະສັດ,ແລະກ່າວກັບເພິ່ນ
ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ໂອ້ກະສັດເອີຍພວກຂ້ານ້ອຍ
ເປັນອ້າຍນ້ອງຂອງອ�ໂມນ,ຜູ້ທີ່ທ່ານໄດ້
ກ ປົດປ່ອຍອອກຈາກຄຸກນັ້ນ.
22 3ບັດນີ້,ກະສັດເອີຍເມື່ອທ່ານໄວ້ຊີວິດ
ຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ,ແລ້ວພວກຂ້ານ້ອຍຈະ
ຍອມເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງທ່ານ.ແລະກະສັດ
ກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນເຖີດ,
ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າ
ແລ້ວ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກ
ເຈົ້າເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແຕ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະຂໍຮ້ອງໃຫ້ພວກເຈົ້າປະຕິບັດສາດ
ສະໜາກິດແກ່ຂ້າພະເຈົ້າເພາະຂ້າພະ
ເຈົ້າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຈິດໃຈບາງຢ່າງ
ຍ້ອນວ່າຄວາມເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ແລະ
ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຄ�ເວົ້າຂອງອ�ໂມນ
ອ້າຍຂອງພວກເຈົ້າ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າປາດ
ຖະໜາຢາກຮູ້ສາເຫດວ່າເປັນດ້ວຍເຫດ
ໃດລາວຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນມາຈາກມິດໂດໄນ
ພ້ອມກັບພວກເຈົ້າ.
22 4ແລະອາໂຣນກ່າວກັບກະສັດວ່າ:ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ເອີ້ນລາວໃຫ້ໄປທາງອື່ນ;ລາວໄດ້ໄປ
ຫາແຜ່ນດິນອິດຊະມາເອນ,ເພື່ອສິດສອນ
ຜູ້ຄົນຂອງທ່ານລາໂມໄນ.
22 5ບັດນີ້ ກະສັດກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:
ແມ່ນອັນໃດທີ່ພວກເຈົ້າເວົ້າກ່ຽວກັບພຣະ
ວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້
ຄືເລື່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກໃນຈິດໃຈ.
22 6ແລະມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດເມື່ອ
ອ�ໂມນເວົ້າວ່າ—ກ ຖ້າຫາກທ່ານກັບໃຈ
ແລ້ວທ່ານຈະລອດ,ແລະຖ້າຫາກທ່ານ
ບໍ່ກັບໃຈແລ້ວ,ທ່ານຈະຖືກປະຖິ້ມໃນວັນ

221ກແອວ21:16–17.
 ຂແອວ21:21–22.

 2ກແອວ20:26.
 6ກແອວ20:17–18.
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ສຸດທ້າຍ?
22 7ແລະອາໂຣນໄດ້ຕອບແລະກ່າວກັບ
ເພິ່ນວ່າ:ທ່ານເຊື່ອບໍວ່າມີພຣະເຈົ້າ?ແລະ
ກະສັດ ຕອບວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າ ຮູ້ວ່ າຊາວ
ອາມາລະໄຄເວົ້າວ່າມີພຣະເຈົ້າ,ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າກໍໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາສ້າງ
ບ່ອນລີ້ໄພເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ມາຊຸມນຸມ
ກັນເພື່ອນະມັດສະການພຣະອົງ.ແລະ
ບັດນີ້ຖ້າຫາກເຈົ້າເວົ້າວ່າມີພຣະເຈົ້າແລ້ວ,
ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະກ ເຊື່ອ.
22 8ແລະບັດນີ້ເມື່ອອາໂຣນໄດ້ຍິນເລື່ອງນີ້
ແລ້ວ,ໃຈຂອງລາວກໍເລີ່ມປິຕິຍິນດີ,ແລະ
ກ່າວວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ແນ່ນອນທີ່ສຸດຄືກັນ
ກັບທ່ານມີຊີວິດຢູ່ສັນໃດ,ໂອ້ກະສັດເອີຍ
ພຣະເຈົ້າກໍມີຢູ່ສັນນັ້ນ.
22 9ແລະກະສັດ ຖາມວ່າ:ພຣະເຈົ້າຄື
ກ ພຣະວິນຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຊຶ່ງໄດ້ນ�ພາບັນ
ພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາອອກມາຈາກແຜ່ນ
ດິນເຢຣູຊາເລັມນັ້ນບໍ?
22 10 ແລະອາໂຣນກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:ແມ່ນ
ແລ້ວ,ພຣະອົງຄືພຣະວິນຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ອົງນັ້ນ,ແລະພຣະອົງກ ໄດ້ສ້າງທຸກສິ່ງທຸກ
ຢ່າງໃນສະຫວັນແລະໃນແຜ່ນດິນໂລກ.
ທ່ານເຊື່ອເລື່ອງນີ້ບໍ?
22 11 ແລະເພິ່ນກ່າວວ່າ: ເຊື່ອແລ້ວ,ຂ້າ
ພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າພຣະວິນຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ອົງນັ້ນໄດ້ສ້າງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ເຈົ້າບອກຂ້າພະ
ເຈົ້າອີກກ່ຽວກັບເລື່ອງທັງໝົດນີ້ເພື່ອຂ້າ
ພະເຈົ້າຈະກ ເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າຂອງເຈົ້າ.
22 12 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາອາໂຣນເຫັນວ່າກະສັດເຊື່ອໃນຄ�
ເວົ້າຂອງລາວແລ້ວ,ລາວຈຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງ
ແຕ່ການສ້າງຂອງອາດາມ,ໂດຍກ ອ່ານ
ພຣະຄ�ພີໃຫ້ກະສັດຟັງວ່າພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ສ້າງມະນຸດຕາມຮູບຮ່າງລັກສະນະ
ຂອງພຣະອົງເອງ,ແລະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້
ປະທານພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່
ລາວ,ແລະຍ້ອນການລ່ວງລະເມີດນັ້ນ
ມະນຸດຈຶ່ງຕົກ.
22 13 ແລະ ອາໂຣນໄດ້ຊີ້ແຈງພຣະຄ�ພີ
ໃຫ້ຟັງຕັ້ງແຕ່ກ ການສ້າງອາດາມໂດຍບັນ
ລະຍາຍເຖິງການຕົກຂອງມະນຸດໃຫ້ເພິ່ນ
ຟັງ,ແລະສະພາບແຫ່ງກາມມະລົມແລະ
ຂ ແຜນແຫ່ງການໄຖ່ນ�ອີກ,ຊຶ່ງຖືກຕຽມໄວ້
ໂດຍທາງພຣະຄຣິດນັບຄ ຕັ້ງແຕ່ການວາງ
ຮາກຖານຂອງໂລກສ�ລັບຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່
ເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.
22 14 ແລະເນື່ອງຈາກວ່າມະນຸດກ ຕົກເຂົາ
ຈຶ່ງບໍ່ມີຂ ຄຸນຄວາມດີຫຍັງມາດ້ວຍຕົວເອງ;
ແຕ່ຄວາມທຸກທໍລະມານແລະການສິ້ນ
ພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ຄ ຊົດໃຊ້ແທນ
ບາບຂອງມະນຸດໂດຍການມີສັດທາແລະ
ການກັບໃຈແລະອື່ນໆແລະວ່າພຣະອົງ
ເຮັດໃຫ້ສາຍຮັດແຫ່ງຄວາມຕາຍຂາດ
ອອກ,ເພື່ອວ່າງ ຫລຸມຝັງສົບຈະບໍ່ມີໄຊ
ຊະນະ,ແລະຄວາມເຈັບປວດແຫ່ງຄວາມ
ຕາຍຈະຖືກກືນເຂົ້າໄປໃນຄວາມຫວັງແຫ່ງ
ລັດສະໝີພາບ;ແລະອາໂຣນໄດ້ຊີ້ແຈງ
ເລື່ອງທັງໝົດນີ້ຕໍ່ກະສັດ.
22 15 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກອາໂຣນໄດ້ຊີ້ແຈງເລື່ອງເຫລົ່າ

 7ກຄພ46:13–14.
 9ກແອວ18:18–28.
 10ກຄມພສ້າງ,ການສ້າງ.
 11ກຄມພເຊື່ອ,ຄວາມເຊື່ອ.
 12ກ1ນຟ5:10–18;

ແອວ37:9.

 13ກປຖກ1:26–28.
 ຂຄມພແຜນແຫ່ງການໄຖ່.
 ຄ2ນຟ9:18.
 14ກຄມພການຕົກຂອງ

ອາດາມແລະເອວາ.
 ຂ2ນຟ25:23;

ແອວ42:10–25.
 ຄແອວ34:8–16.

ຄມພຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.
 ງ ອຊຢ25:8;

1ກຣທ15:55.
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ນີ້ຕໍ່ເພິ່ນແລ້ວ,ກະສັດໄດ້ເວົ້າວ່າ:ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະເຮັດກ ແນວໃດເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ມີຊີວິດນິລັນດອນຊຶ່ງເຈົ້າໄດ້ເວົ້າມານັ້ນ?
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດ
ເພື່ອຈະໄດ້ຂ ເກີດຈາກພຣະເຈົ້າ,ໂດຍຂຸດ
ເອົາຮາກຂອງວິນຍານຊົ່ວນີ້ອອກຈາກໜ້າ
ເອິກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະຮັບເອົາພຣະ
ວິນຍານຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີ,ເພື່ອວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຖືກປະຖິ້ມໃນວັນສຸດ
ທ້າຍ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ກະສັດໄດ້ເວົ້າວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະສະລະຄ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະປະຖິ້ມລາຊາອານາຈັກຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຄວາມຜາສຸກອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ນີ້.
22 16 ແຕ່ອາໂຣນໄດ້ເວົ້າກັບເພິ່ນວ່າ:ຖ້າ
ຫາກວ່າທ່ານກ ປາດຖະໜາສິ່ງເຫລົ່ານີ້ກໍ
ຂໍໃຫ້ທ່ານກົ້ມຂາບລົງຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂໍໃຫ້ທ່ານກັບໃຈຈາກ
ບາບທັງໝົດຂອງທ່ານ,ແລະໃຫ້ກົ້ມຂາບ
ລົງຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະເອີ້ນຫາ
ພຣະນາມຂອງພຣະອົງໃນສັດທາ,ໂດຍ
ເຊື່ອວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄ�ຕອບ,ແລ້ວ
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂ ຄວາມຫວັງຕາມຄວາມ
ປາດຖະໜາ.
22 17 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອອາໂຣນໄດ້ເວົ້າຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,
ກະສັດກໍໄດ້ກ ຄຸເຂົ່າກົ້ມຂາບລົງຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້
ຂາບຕົວລົງຈົນເຖິງພື້ນດິນ,ແລະຂ ສົ່ງສຽງ
ຈົນສຸດກ�ລັງ,ກ່າວວ່າ:

22 18 ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ,ອາໂຣນໄດ້ບອກ
ຂ້ານ້ອຍວ່າມີພຣະເຈົ້າ;ແລະຖ້າຫາກວ່າ
ມີພຣະເຈົ້າແທ້ໆແລະຖ້າຫາກວ່າພຣະອົງ
ເປັນເຈົ້າ,ແລ້ວຂໍຈົ່ງໂປດສະແດງໃຫ້ຂ້າ
ນ້ອຍຮູ້ຈັກດ້ວຍເຖີດ,ແລະຂ້ານ້ອຍຈະປະ
ຖິ້ມບາບຂອງຂ້ານ້ອຍທັງໝົດເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້
ຈັກພຣະອົງ,ແລະເພື່ອຂ້ານ້ອຍຈະຖືກຍົກ
ຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍ,ແລະເພື່ອຈະລອດ
ໃນວັນສຸດທ້າຍ.ແລະບັດນີ້ເມື່ອກະສັດໄດ້
ກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ເພິ່ນກໍໝົດສະຕິໄປຄື
ກັບຕາຍ.
22 19 ແລະ ເຫດ ການ ໄດ້ ບັງ ເກີດ ຂຶ້ນ
ຄື  ພ ວກ ຂ້າໃຊ້ຂອງເພິ່ນ ໄດ້ ແລ່ ນໄປ
ບອກລາຊີນີໃຫ້ຮູ້ເຖິງເລື່ອງທັງໝົດທີ່ໄດ້
ເກີດກັບກະສັດ.ແລະນາງກໍໄດ້ ມາຫາ
ກະສັດ;ແລະເມື່ອເຫັນວ່າເພິ່ນນອນຢູ່ຄື
ກັບຕາຍແລ້ວ,ແລະອາໂຣນກັບອ້າຍນ້ອງ
ຂອງລາວກໍຢືນຢູ່ທີ່ນັ້ນຄືກັບວ່າພວກເຂົາ
ເປັນສາເຫດຂອງການລົ້ມລົງຂອງເພິ່ນ,
ນາງຈຶ່ງຄຽດແຄ້ນໃຫ້ພວກເຂົາ,ແລະໄດ້
ສັ່ງພວກຂ້າໃຊ້ຂອງຕົນ,ຫລືພວກຂ້າໃຊ້
ຂອງກະສັດໃຫ້ເອົາອາໂຣນແລະອ້າຍ
ນ້ອງຂອງລາວໄປຂ້າຖິ້ມເສຍ.
22 20ບັດນີ້ ພວກຂ້າໃຊ້ໄດ້ເຫັນສາເຫດ
ຂອງການລົ້ມລົງຂອງກະສັດ,ສະນັ້ນພວກ
ເຂົາຈຶ່ງບໍ່ກ້າທີ່ຈະຈັບອາໂຣນແລະອ້າຍ
ນ້ອງຂອງລາວ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ວິງ
ວອນລາຊີນີວ່າ:ດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຈຶ່ງສັ່ງ
ໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍຂ້າຄົນເຫລົ່ານີ້ໃນເມື່ອ
ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຂອງພວກເຂົາກ ແຂງແຮງກວ່າ
ພວກເຮົາທັງໝົດ?ສະນັ້ນພວກເຮົາກໍຈະ
ລົ້ມລົງຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກເຂົາ.

 15ກກຈກ2:37.
 ຂແອວ5:14,49.
 ຄມທ13:44–46;19:16–22.
 16ກຄມພປ່ຽນໃຈ,ການ

ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ.
 ຂອທ12:4.
 17ກຄພ5:24.
 ຂຄມພອະທິຖານ,ການອະ

ທິຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.
 20ກແອວ18:1–3.



375 ແອວມາ22:21–28

22 21ບັດນີ້ເມື່ອລາຊີນີເຫັນຄວາມຢ້ານກົວ
ຂອງພວກຂ້າໃຊ້ນາງກໍເລີ່ມມີຄວາມຢ້ານ
ກົວຫລາຍຂຶ້ນ,ຢ້ານວ່າສິ່ງບໍ່ດີຈະເກີດກັບ
ນາງ.ແລະນາງຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພວກຂ້າໃຊ້
ຂອງຕົນໄປເອີ້ນໃຫ້ຜູ້ ຄົນມາ,ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ຂ້າອາໂຣນພ້ອມກັບອ້າຍນ້ອງ
ຂອງລາວເສຍ.
22 22ບັດນີ້ເມື່ອອາໂຣນເຫັນຄວາມຕັ້ງໃຈ
ຂອງລາຊີນີ,ໂດຍຮູ້ຈັກຄວາມແຂງກະດ້າງ
ຂອງໃຈຂອງຜູ້ຄົນນ�ອີກ,ຈຶ່ງຢ້ານວ່າຝູງ
ຊົນຈະມາຊຸມນຸມກັນແລະຈະມີການຂັດ
ແຍ້ງກັນຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ,ແລະຈະມີເລື່ອງ
ຫຍຸ້ງຍາກໃນບັນດາພວກເຂົາ;ສະນັ້ນ
ລາວຈຶ່ງເດ່ມືອອກໄປຍົກເອົາກະສັດຂຶ້ນ
ຈາກພື້ນດິນ,ແລະກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:ຈົ່ງ
ຢືນຂຶ້ນເຖີດ,ແລະເພິ່ນກໍໄດ້ລຸກຢືນຂຶ້ນ
ດ້ວຍຕົວເອງ.
22 23ບັດນີ້ເລື່ອງນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະ
ທີ່ລາຊີ ນີ ແລະພວກຂ້າໃຊ້ຫລາຍຄົນຢູ່
ນ�.ແລະເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ເຫັນເຫດການ
ນີ້,ພວກເຂົາກໍແປກປະຫລາດໃຈຫລາຍ
ແລະເລີ່ມມີຄວາມຢ້ານກົວຫລາຍຂຶ້ນ.
ແລະກະສັດໄດ້ກ້າວອອກໄປແລະເລີ່ມ
ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ຄົນເຫລົ່ານັ້ນ.
ແລະເພິ່ນໄດ້ກ ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ແກ່ພວກເຂົາ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຄົນໃນຄອບ
ຄົວຂອງເພິ່ນທັງໝົດໄດ້ຂ ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມ
ໃສໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
22 24ບັດນີ້ ຜູ້ຄົນໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍເພາະເປັນຄ�ສັ່ງຂອງລາຊີນີ
ແລະເລີ່ມມີການຈົ່ມວ່າເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາ
ພວກເຂົາເພາະອາໂຣນແລະອາ້ຍນ້ອງ
ຂອງລາວ.

22 25 ແຕ່ວ່າກະສັດໄດ້ກ້າວອອກໄປໃນບັນ
ດາພວກເຂົາແລະປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກິດແກ່ພວກເຂົາ.ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້
ສະຫງົບລົງຕໍ່ໜ້າອາໂຣນແລະຜູ້ທີ່ຢູ່ກັບ
ລາວ.
22 26 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອກະສັດເຫັນວ່າຜູ້ຄົນສະຫງົບລົງແລ້ວ,
ເພິ່ນ ຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ອາໂຣນແລະອ້າຍນ້ອງ
ຂອງລ າວກ້າວອອກໄປຢູ່ທ່າມ ກາງ ຝູງ
ຊົນແລະໃຫ້ອາໂຣນສັ່ງສອນພຣະຄ�ແກ່
ພວກເຂົາ.
22 27 ແລະ ເຫດ ການ ໄດ້ ບັງ ເກີດ ຂຶ້ນ
ຄື ກະສັດ ໄດ້ສົ່ງສານກ ປະກາດໄປທົ່ວ
ແຜ່ນດິນ,ໄປຫາບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດຂອງ
ເພິ່ນ,ຊຶ່ງຢູ່ທົ່ວແຜ່ນດິນຂອງເພິ່ນຊຶ່ງຢູ່
ຕາມທຸກພາກພື້ນໂດຍອ້ອມຮອບ,ຊຶ່ງຢູ່
ໃນຊາຍແດນຈົນເຖິງທະເລທາງຕາເວັນ
ອອກ,ແລະທາງຕາເວັນຕົກ,ແລະຊຶ່ງຖືກ
ແບ່ງແຍກອອກຈາກຂ ເຊຣາເຮັມລາໂດຍ
ເສັ້ນແຄບໆຂອງຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,
ຊຶ່ງເລີ່ມຈາກທະເລທາງຕາເວັນອອກຈົນ
ເຖິງທະເລທາງຕາເວັນຕົກ,ແລະອ້ອມ
ຮອບຊາຍຝັ່ງທະເລ,ແລະຊາຍແດນຂອງ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຊຶ່ງຢູ່ທາງເໜືອໃກ້
ແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ,ຜ່ານຊາຍແດນ
ແມນທາຍ,ໃກ້ໆກັບຫົວແມ່ນ�ຊີໂດນ,ຊຶ່ງ
ໄຫລຈາກທາງຕາເວັນອອກໄປຫາທາງຕາ
ເວັນຕົກ—ແລະນີ້ຄືການແບ່ງແຍກຂອງ
ຊາວເລມັນກັບຊາວນີໄຟ.
22 28ບັດນີ້ ,ຊາວເລມັນຜູ້ທີ່ກ ຂີ້ຄ້ານມັກ
ງ່າຍອາໄສຢູ່ ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,
ແລະຢູ່ ໃນຜ້າເຕັ້ນ;ແລະແຜ່ຂະຫຍາຍ
ອອກໄປທົ່ວຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານທາງຕາ

 23ກຄມພສັ່ງສອນ;
ສອນ,ຜູ້ສອນ,ຄູສອນ;
ປະຕິບັດ.

 ຂຄມພປ່ຽນໃຈ,ການ
ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ.

 27ກແອວ23:1–4.

 ຂອມນ1:13–17.
 28ກ2ນຟ5:22–25.
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ເວັນຕົກ,ໃນແຜ່ນດິນນີໄຟ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແລະທາງຕາເວັນຕົກຂອງແຜ່ນດິນເຊຣາ
ເຮັມລານ�ອີກ,ໃນຊາຍແດນໃກ້ຝັ່ງທະເລ,
ແລະທາງຕາເວັນຕົກໃນແຜ່ນດິນນີໄຟ,
ຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຂົາ, ແລະຢູ່ ໃນຊາຍແດນໃກ້ຝັ່ງ
ທະເລດັ່ງນັ້ນ.
22 29 ແລະ ມີ ຊາວ ເລມັນ ເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍອາໄສຢູ່ທາງຕາເວັນອອກໃກ້
ຝັ່ງທະເລດັ່ງນັ້ນ,ຊຶ່ງບ່ອນນັ້ນຊາວນີໄຟ
ໄດ້ຂັບໄລ່ພວກເຂົາໜີໄປ.ແລະຊາວນີໄຟ
ເກືອບຈະຕົກໄປຢູ່ໃນວົງລ້ອມຂອງຊາວ
ເລມັນ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຊາວນີໄຟຍັງ
ເຂົ້າເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນທາງເໜືອທັງ
ໝົດທີ່ຢູ່ໃກ້ຊາຍແດນຂອງຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານທີ່ຫົວແມ່ນ�ຊີໂດນ,ຈາກທາງຕາ
ເວັນອອກໄປຫາທາງຕາເວັນຕົກ,ໂດຍ
ອ້ອມຮອບທາງດ້ານຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ
ທາງເໜືອ,ຈົນກະທັ້ງພວກເຂົາມາເຖິງ
ແຜ່ນດິນຊຶ່ງພວກເຂົາເອີ້ນວ່າແຜ່ນດິນກ ອຸ
ດົມສົມບູນ.
22 30 ແລະ ມັນມີຊາຍແດນຕິດກັບແຜ່ນ
ດິນຊຶ່ງພວກເຂົາເອີ້ນວ່າກ ແຜ່ນດິນຮ້າງ,
ຊຶ່ງມັນຢູ່ໄກໄປທາງເໜືອຈົນໄປເຖິງແຜ່ນ
ດິນຊຶ່ງເຄີຍມີຜູ້ຄົນອາໄສຢູ່ແລະໄດ້ຖືກ
ທ�ລາຍໄປແລ້ວ,ຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າເຖິງ
ຂ ກະດູກຂອງຄົນພວກນັ້ນມາແລ້ວ,ຊຶ່ງ
ເປັນບ່ອນທີ່ຜູ້ຄົນຂອງເຊຣາເຮັມລາຄົ້ນ
ພົບແລະເປັນບ່ອນຄ ທ�ອິດທີ່ພວກເຂົາ
ມາຮອດ.
22 31 ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ຈາກບ່ອນນັ້ນ
ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານທາງໃຕ້.
ດັ່ງນັ້ນແຜ່ນດິນທາງເໜືອຈຶ່ງຖືກເອີ້ນວ່າ

ກ ແຜ່ນດິນຮ້າງ,ແລະເອີ້ນແຜ່ນດິນທາງໃຕ້
ວ່າອຸດົມສົມບູນ,ເພາະເປັນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສັດປ່າທຸກຊະນິດ,
ຊຶ່ງສັດສ່ວນໜຶ່ງໄດ້ມາຈາກແຜ່ນດິນທາງ
ເໜືອເພື່ອມາຊອກຫາອາຫານການກິນ.
22 32 ແລະບັດນີ້,ມັນຈະກ ໃຊ້ເວລາພຽງ
ແຕ່ມື້ເຄິ່ງເທົ່ານັ້ນສ�ລັບຊາວນີໄຟທີ່ຈະ
ເດີນທາງໃນຊາຍແດນລະຫວ່າງແຜ່ນດິນ
ອຸດົມສົມບູນກັບແຜ່ນດິນຮ້າງ,ຈາກທະເລ
ທາງຕາເວັນອອກໄປຫາທາງຕາເວັນຕົກ;
ແລະແຜ່ນດິນນີໄຟກັບແຜ່ນດິນເຊຣາ
ເຮັມລາເກືອບຈະຖືກປິດລ້ອມດ້ວຍນ�,
ເພາະມີແຜ່ນດິນຂ ແຄບເຂົ້າຄືກັນກັບຄືຢູ່
ລະຫວ່າງແຜ່ນດິນທາງເໜືອກັບແຜ່ນດິນ
ທາງໃຕ້.
22 33 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ນີໄຟໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນອຸດົມສົມ
ບູນຈາກທະເລທາງຕາເວັນອອກຈົນເຖິງ
ທະເລທາງຕາເວັນຕົກ,ແລະດັ່ງນັ້ນເພາະ
ຄວາມສະຫລາດຂອງຊາວນີໄຟ,ພວກເຂົາ
ພ້ອມດ້ວຍທະຫານຍາມແລະກອງທັບ
ຂອງພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ປິດລ້ອມຊາວເລມັນ
ໄວ້ຢູ່ທາງໃຕ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາມາເປັນ
ເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນທາງເໜືອ,ແລະເພື່ອ
ຊາວເລມັນຈະບໍ່ໄດ້ມາຢຽບຍ�ແຜ່ນດິນ
ທາງເໜືອອີກຕໍ່ໄປ.
22 34ສ ະ ນັ້ນ ຊາວເລມັນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເປັນ
ເຈົ້າ ຂອງອີກຕໍ່ ໄປນອກຈາກແຜ່ນດິນ
ນີໄຟແລະຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານໂດຍ
ອ້ອມຮອບເທົ່ານັ້ນ.ບັດນີ້ມັນເປັນຄວາມ
ສະຫລຽວສະຫລາດຂອງຊາວນີໄຟ—ໃນ
ຖານະທີ່ຊາວເລມັນເປັນສັດຕູຕໍ່ພວກເຂົາ,
ພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຍອມທີ່ຈະທຸກໃນທຸກກໍລະ

 29ກແອວ52:9;63:5.
 30ກແອວ50:34;

ມມ4:1–3.

 ຂມຊຢ8:7–12;28:11–19.
 ຄຮລມ6:10.
 31ກຮລມ3:5–6.

 32ກຮລມ4:7.
 ຂແອວ50:34.
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ນີ,ແລະເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ມີບ່ອນຢູ່ອາ
ໄສບ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະສາມາດໜີໄປໄດ້,
ຕາມຄວາມປະສົງຂອງພວກເຂົາ.
22 35 ແລະບັດນີ້,ຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ກ່າວເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ຈະຫັນໄປເວົ້າ
ເຖິງ ເລື່ອງລາວຂອງອ�ໂມນ,ອາໂຣນ,
ອອມເນີແລະຮິມໄນ,ແລະອ້າຍນ້ອງຂອງ
ພວກເຂົາອີກ.

ບົດທີ23

ອິດສະລະພາບທາງສາດສະໜາໄດ້ຖືກປະ
ກາດ—ຊາວເລມັນໃນເຈັດແຜ່ນດິນແລະ
ຫົວເມືອງຕ່າງໆປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ—
ພວກເຂົາເອີ້ນຕົວເອງວ່າຊາວອານໄທ-
ນີໄຟ-ລີໄຮແລະຫລຸດພົ້ນຈາກການສາບ
ແຊ່ງ—ຊາວອາມາລະໄຄແລະຊາວອະ
ມິວລອນປະຕິເສດຄວາມຈິງ.ປະມານ90–
77ປີກ່ອນຄ.ສ.

23 1ຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືກະສັດຂອງຊາວເລມັນໄດ້ສົ່ງກ ຂ່າວໄປ
ຫາບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດຂອງເພິ່ນວ່າບໍ່ໃຫ້
ຈັບອ�ໂມນ,ຫລືອາໂຣນ,ຫລືອອມເນີ,
ຫລືຮິມໄນ,ຫລືອ້າຍນ້ອງຂອງພວກເຂົາ
ຜູ້ທີ່ຈະອອກໄປສັ່ງສອນພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ບ່ອນໃດກໍຕາມ,ຫລືບໍ່ວ່າ
ຈະຢູ່ໃນແຜ່ນດິນສ່ວນໃດຂອງພວກເຂົາ.
23 2ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ອອກຄ�ສັ່ງໄປ
ຍັງບັນດາຜູ້ຄົນວ່າບໍ່ໃຫ້ຈັບກຸມເຂົາເຈົ້າ,ບໍ່
ໃຫ້ມັດເຂົາເຈົ້າຫລືເອົາເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຄຸກ;
ທັງບໍ່ໃຫ້ຖົ່ມນ�ລາຍໃສ່ເຂົາເຈົ້າ,ບໍ່ໃຫ້ທຸບ
ຕີເຂົາເຈົ້າ,ບໍ່ໃຫ້ຂັບໄລ່ເຂົາເຈົ້າອອກຈາກ
ທ�ມະສາລາຂອງພວກເຂົາ,ບໍ່ໃຫ້ຂ້ຽນຕີ
ເຂົາເຈົ້າ;ທັງບໍ່ໃຫ້ແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ເຂົາ

ເຈົ້າ,ແຕ່ເຂົາເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນ
ບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາ,ແລະໃນພຣະ
ວິຫານຂອງພວກເຂົາ,ແລະໃນບ່ອນລີ້ໄພ
ຂອງພວກເຂົານ�ອີກ.
23 3ແລະ ພວກເຂົາຈະໄດ້ອອກໄປສັ່ງ
ສອນພຣະຄ�ຕາມຄວາມປາດຖະໜາຂອງ
ຕົນສະນັ້ນ,ເພາະວ່າກະສັດໄດ້ປ່ຽນໃຈ
ເຫລື້ອມໃສໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລ້ວ,ພ້ອມ
ທັງທຸກຄົນໃນລາຊາວັງຂອງເພິ່ນ;ດັ່ງນັ້ນ
ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງຂ່າວສານຂອງເພິ່ນໄປທົ່ວ
ແຜ່ນດິນເຖິງຜູ້ ຄົນຂອງເພິ່ນ,ເພື່ອພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ມີອັນກີດຂວາງ,
ແຕ່ຈະໄດ້ອອກໄປຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນ,
ເພື່ອປະຊາຊົນຂອງເພິ່ນຈະໄດ້ຍອມຮັບ
ເຖິງກ ຮີດຄອງປະເພນີອັນຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ,ແລະເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຍອມຮັບວ່າພວກເຂົາເປັນ
ອ້າຍນ້ອງກັນທັງໝົດ,ແລະວ່າພວກເຂົາບໍ່
ຄວນເຮັດການຄາດຕະກ�,ຫລືປຸ້ນຈີ້,ຫລື
ລັກສິ່ງຂອງ,ຫລືຫລິ້ນຊູ້,ຫລືບໍ່ສ້າງຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຢ່າງໃດເລີຍ.
23 4ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອກະສັດໄດ້ສົ່ງຂ່າວສານອອກປະກາດ
ເຊັ່ນນີ້ແລ້ວ,ອາໂຣນແລະອ້າຍນ້ອງຂອງ
ລາວກໍໄດ້ອອກເດີນທາງຈາກເມືອງໜຶ່ງໄປ
ຫາອີກເມືອງໜຶ່ງ,ແລະຈາກບ່ອນນະມັດ
ສະການໜຶ່ງໄປຫາອີກບ່ອນໜຶ່ງ,ໂດຍໄດ້
ສະຖາປະນາສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນແລະ
ແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດທົ່ວແຜ່ນດິນໃນບັນດາ
ຊາວເລມັນ,ເພື່ອສັ່ງສອນແລະສິດສອນ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃນບັນດາພວກ
ເຂົາ;ແລະເຂົາເຈົ້າເລີ່ມມີຄວາມສ�ເລັດ
ຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງດັ່ງນີ້.
23 5ແລະຄົນນັບເປັນພັນໆຖືກນ�ມາສູ່

231ກແອວ22:27.  3ກແອວ26:24.
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ຄວາມຮູ້ເລື່ອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຄົນນັບເປັນພັນໆຖືກນ�ມາໃຫ້ເຊື່ອ
ຖືໃນກ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງຊາວນີໄຟ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮັບການສິດສອນເຖິງ
ຂ ບັນທຶກແລະການທ�ນາຍຊຶ່ງໄດ້ ຮັບ
ມອບຕໍ່ໆກັນມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້.
23 6ແລະແນ່ນອນຕາບໃດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຊົງພຣະຊົນຢູ່ສັນໃດ,ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍ
ຄົນກໍໄດ້ເຊື່ອຖືພຣະອົງສັນນັ້ນ,ຫລືວ່າ
ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນຖືກນ�ມາສູ່ຄວາມຮູ້
ຂອງຄວາມຈິງ,ໂດຍການສັ່ງສອນຂອງ
ອ�ໂມນແລະພວກອ້າຍນ້ອງຂອງລາວ,
ຕາມວິນຍານແຫ່ງການເປີດເຜີຍແລະ
ການທ�ນາຍ,ແລະອ�ນາດຂອງພຣະ
ເຈົ້າເຮັດສິ່ງມະຫັດສະຈັນໃຫ້ແກ່ຄົນເຫລົ່າ
ນັ້ນ—ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ
ພວກທ່ານວ່າ,ຕາບໃດທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງພຣະ
ຊົນຢູ່ສັນໃດ,ຊາວເລມັນທີ່ເຊື່ອຖືໃນຄ�ສັ່ງ
ສອນຂອງພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນແລະກ ປ່ຽນ
ໃຈເຫລື້ອມໃສໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຂ ບໍ່
ເຄີຍຕົກໄປສັນນັ້ນ.
23 7 ເມື່ອພວກເຂົາກາຍມາເປັນຄົນຊອບ
ທ�ແລ້ວ;ພວກເຂົາໄດ້ວາງອາວຸດແຫ່ງ
ການກະບົດຂອງພວກເຂົາ,ຄືພວກເຂົາບໍ່
ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບພຣະເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປ,ທັງບໍ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້
ກັບອ້າຍນ້ອງຂອງພວກເຂົາອີກເລີຍ.
23 8ບັດນີ້ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ຄືກ ພວກເຂົາຜູ້ທີ່
ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
23 9ຜູ້ ຄົນຂອງຊາວເລມັນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນ
ດິນອິດຊະມາເອນ;
23 10 ແລະຜູ້ຄົນຂອງຊາວເລມັນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນມິດໂດໄນ;

23 11 ແລະຜູ້ຄົນຂອງຊາວເລມັນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນ
ເມືອງນີໄຟ;
23 12 ແລະຜູ້ຄົນຂອງຊາວເລມັນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນໄຊລ�,ແລະຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ກ ເຊັມລອນ,ແລະຢູ່ໃນເມືອງເລມູເອນ,
ແລະຢູ່ໃນເມືອງຊິມໄນລ�.
23 13 ແລະ ນີ້ຄືຊື່ເມືອງຕ່າງໆຂອງຊາວ
ເລມັນຊຶ່ງໄດ້ກ ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະຄົນພວກນີ້ຄືພວກທີ່ວາງ
ອາວຸດແຫ່ງການກະບົດຂອງພວກເຂົາ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມທັງໝົດ
ຂອງພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາເປັນຊາວ
ເລມັນທັງໝົດ.
23 14 ແຕ່ຊາວອາມາລະໄຄບໍ່ໄດ້ກ ປ່ຽນໃຈ
ເຫລື້ອມໃສເລີຍນອກຈາກຄົນດຽວເທົ່າ
ນັ້ນ;ທັງບໍ່ມີຂ ຊາວອະມິວລອນຄົນໃດເລີຍ
ທີ່ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ;ແຕ່ພວກເຂົາເຮັດ
ໃຈແຂງກະດ້າງ,ແລະໃຈຂອງຊາວເລມັນ
ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຂດນັ້ນຂອງແຜ່ນດິນກໍຄືກັນບໍ່ວ່າ
ໃນບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຂົາຢູ່,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະລວມທັງໝູ່ບ້ານທັງໝົດຂອງ
ພວກເຂົາແລະເມືອງທັງໝົດຂອງພວກ
ເຂົາ.
23 15ສະນັ້ນ,ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຕັ້ງຊື່ເມືອງ
ທັງໝົດຂອງຊາວເລມັນຜູ້ທີ່ໄດ້ກັບໃຈມາ
ສູ່ ຄວາມຮູ້ ເລື່ອງຄວາມຈິງແລະປ່ຽນໃຈ
ເຫລື້ອມໃສ.
23 16 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກະສັດແລະຜູ້ທີ່ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສປາດ
ຖະໜາທີ່ຈະມີຊື່ອີກຊື່ໜຶ່ງ,ເພື່ອວ່າພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກອ້າຍ
ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ;ສະນັ້ນກະສັດຈຶ່ງໄດ້

 5ກແອວ37:19.
 ຂແອວ63:12.

ຄມພພຣະຄ�ພີ.
 6ກຄມພປ່ຽນໃຈ,ການ

ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ.
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ປຶກສາຫາລືກັບອາໂຣນແລະປະໂລຫິດ
ຫລາຍຄົນກ່ຽວກັບຊື່ທີ່ຈະຕັ້ງໃຫ້ພວກເຂົາ
ນັ້ນ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ມີຄວາມແຕກ
ຕ່າງອອກໄປ.
23 17 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງຊື່ວ່າຊາວກ ອານໄທ-ນີໄຟ-
ລີໄຮ;ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຖືກເອີ້ນຕາມຊື່
ນີ້ແລະບໍ່ຖືກເອີ້ນວ່າຊາວເລມັນອີກຕໍ່ໄປ.
23 18 ແລະພວກເຂົາເລີ່ມເປັນຄົນສ້າງ
ສາພັດທະນາແທ້ໆ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກ
ເຂົາເປັນເພື່ອນມິດກັບຊາວນີໄຟ;ສະນັ້ນ,
ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ເປີດການສື່ສານກັນ,ແລະ
ກ ການສາບແຊ່ງຂອງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຕິດ
ຕາມພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປ.

ບົດທີ24

ຊາວ ເລມັນມາຕໍ່ສູ້ກັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະ
ເຈົ້າ—ຊາວອານໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮມີຄວາມ
ປິຕິຍິນດີໃນພຣະຄຣິດແລະເຫລົ່າທູດໄດ້
ມາຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາ—ພວກເຂົາເລືອກ
ເອົາຄວາມຕາຍແທນທີ່ຈະປົກປ້ອງຕົນ
ເອງ—ຊາວເລມັນຫລາຍຄົນຕື່ມອີກໄດ້
ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ.ປະມານ90–77ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

24 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຊາວອາມາລະໄຄແລະຊາວອະມິວລອນ
ແລະຊາວເລມັນທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອະມິວ
ລອນ,ແລະແຜ່ນດິນເຮລາມ,ແລະຜູ້ທີ່
ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນກ ເຢຣູຊາເລັມນ�ອີກ,ແລະ
ໂດຍສະຫລຸບ,ໃນແຜ່ນດິນທັງໝົດໂດຍ
ອ້ອມຮອບທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມ
ໃສແລະບໍ່ໄດ້ຮັບຊື່ວ່າຂ ອານໄທ-ນີໄຟ-

ລີໄຮຖືກຊາວອາມາລະໄຄແລະຊາວອະ
ມິວລອນຍຸຍົງໃຫ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ພີ່ນ້ອງຂອງ
ຕົນ.
24 2ແລະຄວາມກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາຕໍ່
ຄົນພວກນັ້ນຮຸນແຮງຫລາຍຂຶ້ນ,ແມ່ນເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາເລີ່ມກໍ່ການກະບົດ
ຕໍ່ກະສັດຂອງພວກເຂົາ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ພວກເຂົາບໍ່ຢາກໃຫ້ເພິ່ນເປັນກະສັດຂອງ
ພວກເຂົາ;ສະນັ້ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຈັບ
ອາວຸດຂຶ້ນມາຕໍ່ສູ້ກັບຊາວອານໄທ-ນີໄຟ
-ລີໄຮ.
24 3ບັດນີ້ກະສັດໄດ້ມອບລາຊາອານາຈັກ
ໃຫ້ແກ່ລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ,ແລະເພິ່ນໄດ້
ເອີ້ນລູກຊາຍຄົນນັ້ນຂອງເພິ່ນວ່າອານ
ໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮ.
24 4ແລະກະສັດໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປໃນປີດຽວ
ກັນນັ້ນຕອນຊາວເລມັນເລີ່ມຕຽມການສູ້
ຮົບກັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ.
24 5ແລະບັດນີ້ເມື່ອອ�ໂມນແລະພີ່ນ້ອງ
ຂອງລາວແລະຄົນທັງໝົດທີ່ຂຶ້ນມາຢູ່ກັບ
ລາວເຫັນການຕຽມພ້ອມຂອງຊາວເລມັນ
ເພື່ອຈະທ�ລາຍພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ,
ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ພາກັນອອກມາຫາແຜ່ນ
ດິນມີດີອານ,ແລະບ່ອນນັ້ນອ�ໂມນໄດ້
ພົບພໍ້ກັບພີ່ນ້ອງຂອງລາວທັງໝົດ;ແລະ
ຈາກບ່ອນນັ້ນພວກເຂົາໄດ້ໄປຫາແຜ່ນດິນ
ອິດຊະມາເອນເພື່ອຈະໄດ້ມີການປະຊຸມ
ກ ປຶກສາຫາລືກັບລາໂມໄນແລະກັບອານ
ໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮນ້ອງຊາຍຂອງເພິ່ນວ່າ
ຄວນຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຈະປ້ອງກັນຕົນ
ເອງຈາກຊາວເລມັນ.
24 6ບັດນີ້ບໍ່ມີຈັກຄົນເລີຍໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ທັງໝົດທີ່ໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນພຣະ

 17ກຄມພອານໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮ.
 18ກ1ນຟ2:23;

2ນຟ30:5–6;

  3ນຟ2:14–16.
241ກແອວ21:1.
 ຂແອວ25:1,13.

 5ກແອວ27:4–13.
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ຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ຈະອອກມາຈັບອາວຸດຂຶ້ນຕໍ່ສູ້
ກັບພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ບໍ່ມີຈັກ
ຄົນເລີຍທີ່ຍອມຕຽມພ້ອມເພື່ອກໍ່ສົງຄາມ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ກະສັດຂອງພວກເຂົາກໍໄດ້ສັ່ງ
ພວກເຂົາວ່າບໍ່ໃຫ້ເຮັດອີກ.
24 7ບັດນີ້,ນີ້ຄືຄ�ເວົ້າທີ່ກະສັດກ່າວກັບຜູ້
ຄົນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້:ຂ້າພະເຈົ້າຂອບພຣະ
ໄທພຣະເຈົ້າແລະຜູ້ຄົນທີ່ແສນດີຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ຊຶ່ງພຣະເຈົ້າຊົງຍິ່ງໃຫຍ່ໃນພຣະ
ກະລຸນາທິຄຸນທີ່ໄດ້ສົ່ງຊາວນີໄຟພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເຮົາມາຫາພວກເຮົາເພື່ອສັ່ງ
ສອນພວກເຮົາເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສ�
ນຶກເຖິງກ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງບັນພະບຸ
ລຸດທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຮົານັ້ນ.
24 8ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂອບພຣະ
ໄທພຣະເຈົ້າຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່
ພຣະອົງໄດ້ປະທານສ່ວນໜຶ່ງຂອງພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງພວກເຮົາອ່ອນລົງຈົນວ່າ
ພວກເຮົາໄດ້ເປີດການສື່ສານກັບຊາວນີໄຟ
ຜູ້ທີ່ເປັນພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາ.
24 9ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂອບພຣະ
ໄທພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ໄດ້ເປີດ
ການສື່ສານນີ້ມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສ�ນຶກ
ເຖິງກ ບາບຂອງພວກເຮົາ,ແລະເຖິງການ
ຄາດຕະກ�ອັນຫລວງຫລາຍທີ່ພວກເຮົາ
ໄດ້ກະທ�ໄປ.
24 10 ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂອບພຣະໄທພຣະ
ເຈົ້ານ�ອີກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງ
ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ພຣະອົງໄດ້ອະນຸ
ຍາດໃຫ້ພວກເຮົາເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ກັບ
ໃຈຈາກສິ່ງເຫລົ່ານີ້,ແລະທີ່ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້
ກ ອະໄພແກ່ພວກເຮົາໃນບາບແລະການ

ຄາດຕະກ�ອັນຫລວງຫລາຍຊຶ່ງພວກເຮົາ
ໄດ້ກະທ�ໄປແລ້ວ,ແລະເອົາຂ ຄວາມ
ຮູ້ສຶກຜິດອອກຈາກໃຈຂອງພວກເຮົາໄປ
ໂດຍທາງພຣະຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະບຸດ
ຂອງພຣະອົງ.
24 11 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ອ້າຍນ້ອງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ເນື່ອງດ້ວຍວ່າພວກເຮົາໄດ້
ກະທ�ທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດ(ໃນ
ຖານະທີ່ພວກເຮົາເປັນພວກທີ່ຫລົງທາງ
ໃນບັນດາມະນຸດຊາດ)ທີ່ໄດ້ກັບໃຈຈາກ
ບາບທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ,ແລະຈາກ
ການຄາດຕະກ�ອັນຫລວງຫລາຍທີ່ພວກ
ເຮົາໄດ້ກະທ�ໄປ,ແລະໃຫ້ພຣະເຈົ້າເອົາ
ມັນກ ອອກຈາກໃຈຂອງພວກເຮົາຫລືວ່າ
ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ນັ້ນພຽງແຕ່
ກັບໃຈຢ່າງແນ່ນອນຕໍ່ພຣະເຈົ້າເພື່ອພຣະ
ອົງຈະເອົາຮອຍເປື້ອນຂອງພວກເຮົາອອກ
ໄປ—
24 12ບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ເນື່ອງຈາກວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເອົາຮອຍ
ເປື້ອນຂອງພວກເຮົາອອກໄປ,ແລະດາບ
ຂອງພວກເຮົາກັບມາສົດໃສ,ແລ້ວພວກ
ເຮົາຢ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ດາບຂອງພວກເຮົາເປິ
ເປື້ອນໄປດ້ວຍເລືອດຂອງພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຮົາອີກເລີຍ.
24 13 ຈົ່ງເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າ,ຢ່າເລີຍຂໍໃຫ້ພວກເຮົາເກັບດາບ
ຂອງພວກເຮົາໄວ້ເພື່ອມັນຈະບໍ່ເປິເປື້ອນ
ດ້ວຍເລືອດຂອງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາອີກ;
ເພາະວ່າຖ້າຫາກພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ດາບ
ຂອງພວກເຮົາເປິເປື້ອນອີກພວກເຮົາຈະ
ກ ລ້າງມັນໃຫ້ສົດໃສບໍ່ໄດ້ໂດຍທາງໂລຫິດ
ຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່

 7ກມຊຢ1:5.
 9ກຄພ18:44.
 10ກດນອ9:9.

 ຂຄມພຮູ້ສຶກຜິດ,
ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ.

 11ກອຊຢ53:4–6.

 13ກພນມ1:5.
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ຂອງພວກເຮົາຊຶ່ງຈະຫລັ່ງໄຫລເພື່ອການ
ຊົດໃຊ້ແທນບາບຂອງພວກເຮົາ.
24 14 ແລະພຣະເຈົ້າຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ມີຄວາມ
ເມດຕາຕໍ່ພວກເຮົາ, ແລະກະທ�ໃຫ້ສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ ເປັນທີ່ ຮູ້ ຈັກແກ່ ພວກເຮົາເພື່ອ
ພວກເຮົາຈະບໍ່ຕາຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ພວກ
ເຮົາລ່ວງໜ້າເພາະວ່າພຣະອົງຮັກກ ຈິດ
ວິນຍານຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນກັບ
ທີ່ພຣະອົງຮັກລູກຫລານຂອງພວກເຮົາ;
ສະນັ້ນ,ຍ້ອນຄວາມເມດຕາປານີຂອງ
ພຣະອົງ,ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມ
ພວກເຮົາໂດຍທູດຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອຈະ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ ແຜນແຫ່ງຄວາມລອດເປັນທີ່
ຮູ້ຈັກແກ່ພວກເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄົນລຸ້ນ
ຫລັງ.
24 15 ໂອ້,ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາເມດຕາ
ປານີພວກເຮົາຊ�ໃດ!ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,
ເນື່ອງຈາກວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດ
ໄດ້ຄືເອົາຮອຍເປື້ອນຂອງພວກເຮົາອອກ
ຈາກພວກເຮົາໄປ,ເພື່ອເຮັດໃຫ້ດາບຂອງ
ພວກເຮົາສົດໃສ,ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາເຊື່ອງມັນ
ໄວ້ເພື່ອມັນຈະສົດໃສ,ເພື່ອເປັນປະຈັກ
ພະຍານຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາໃນວັນ
ສຸດທ້າຍ,ຫລືໃນມື້ທີ່ພວກເຮົາຈະຖືກນ�
ມາຢືນຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງເພື່ອຮັບ
ການພິພາກສາ,ວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ດາບຂອງພວກເຮົາເປິເປື້ອນດ້ວຍເລືອດ
ຂອງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົານັບຕັ້ງແຕ່ພຣະ
ອົງໃຫ້ພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງແກ່ພວກເຮົາ
ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຂາວສະອາດຕາມ
ນັ້ນ.
24 16 ແລະບັດນີ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,

ຖ້າ ຫາກພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາຍັງພະຍາ
ຍາມຈະທ�ລາຍພວກເຮົາແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພວກເຮົາຈົ່ງເຊື່ອງດາບຂອງພວກເຮົາໄວ້,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຮົາຈະຝັງມັນໃຫ້ເລິກ
ລົງໃນແຜ່ນດິນ,ເພື່ອມັນຈະສົດໃສ,ແລະ
ເພື່ອເປັນປະຈັກພະຍານໃນວັນສຸດທ້າຍ
ວ່າ,ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ມັນແລະຖ້າຫາກພີ່
ນ້ອງຂອງພວກເຮົາທ�ລາຍພວກເຮົາ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພວກເຮົາຈະກ ໄປເຝົ້າພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຮົາແລະພວກເຮົາຈະລອດ.
24 17 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືເມື່ອກະສັດຈົບຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,
ຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ໄດ້ມາຊຸມນຸມກັນກໍໄດ້ເອົາ
ດາບແລະອາວຸດທັງໝົດຂອງພວກເຂົາທີ່
ໃຊ້ໃນການນອງເລືອດມະນຸດດ້ວຍກັນນັ້ນ
ມາ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ກ ຝັງມັນໄວ້ໃຫ້ເລິກ
ລົງໃນແຜ່ນດິນ.
24 18 ແລະ ພວກເຂົາເຮັດແບບນີ້ຕາມ
ຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົາວ່າມັນຈະ
ເປັນປະຈັກພະຍານຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະຕໍ່
ມະນຸດຊາດດ້ວຍກັນວ່າພວກເຂົາກ ບໍ່ໄດ້
ໃຊ້ອາວຸດເພື່ອການນອງເລືອດກັນອີກ
ເລີຍ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດແບບນີ້ໂດຍ
ຖວາຍການຢືນຢັນແລະຂ ຄ�ໝັ້ນສັນຍາ
ໄວ້ກັບພຣະເຈົ້າວ່າແທນທີ່ຈະນອງເລືອດ
ກັນພວກເຂົາຈະຍອມຄ ເສຍສະລະຊີວິດ
ຂອງພວກເຂົາເອງ;ແລະແທນທີ່ຈະເອົາ
ສິ່ງຂອງຈາກພີ່ນ້ອງໄປພວກເຂົາຈະເປັນ
ຜູ້ທີ່ເອົາໃຫ້;ແລະແທນທີ່ຈະໃຊ້ເວລາ
ຂອງພວກເຂົາໄປໃນຄວາມຂີ້ຄ້ານມັກງ່າຍ
ພວກເຂົາຈະເຮັດວຽກຢ່າງດຸໝັ່ນດ້ວຍມື
ຂອງພວກເຂົາເອງ.
24 19 ແລະ ພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນດັ່ງນັ້ນວ່າ,

 14ກຄມພຈິດວິນຍານ—ຄຸນ
ຄ່າຂອງຈິດວິນຍານ.

 ຂຄມພແຜນແຫ່ງການໄຖ່.

 16ກແອວ40:11–15.
 17ກຮລມ15:9.
 18ກແອວ53:11.

 ຂຄມພພັນທະສັນຍາ.
 ຄຄມພເສຍສະລະ,

ການເສຍສະລະ.
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ເມື່ອຊາວເລມັນຖືກນ�ມາສູ່ຄວາມເຊື່ອ,
ແລະມີຄວາມຮູ້ເຖິງເລື່ອງຂອງຄວາມຈິງ,
ແລະພວກເຂົາກ ໝັ້ນຄົງຖາວອນແລະຈະ
ຍອມແພ້ຈົນເຖິງຄວາມຕາຍແທນທີ່ຈະກະ
ທ�ບາບ;ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນດັ່ງນັ້ນວ່າ
ພວກເຂົາໄດ້ຝັງອາວຸດແຫ່ງສັນຕິສຸກຂອງ
ພວກເຂົາໄວ້,ຫລືພວກເຂົາໄດ້ຝັງອາວຸດ
ແຫ່ງສົງຄາມເພື່ອສັນຕິສຸກ.
24 20 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນຜູ້ທີ່ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາໄດ້ຕຽມ
ພ້ອມເພື່ອກໍ່ສົງຄາມໄດ້ຍົກທັບຂຶ້ນມາເຖິງ
ແຜ່ນດິນນີໄຟດ້ວຍຈຸດປະສົງຈະປະຫານ
ຊີວິດຂອງກະສັດ,ແລະຈະໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄົນ
ອື່ນຂຶ້ນແທນ,ແລະເພື່ອຈະທ�ລາຍຜູ້ຄົນ
ຂອງອານໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮອອກໄປຈາກ
ແຜ່ນດິນນ�ອີກ.
24 21 ແລະບັດນີ້ເມື່ອຜູ້ຄົນເຫັນວ່າພວກ
ນັ້ນກ�ລັງມາໂຈມຕີພວກຕົນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງ
ໄດ້ອອກໄປພົບກັບພວກນັ້ນແລະກ ນອນ
ລົງກັບພື້ນດິນຕໍ່ໜ້າພວກນັ້ນ,ແລະເລີ່ມ
ເອີ້ນຫາພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;
ພວກເຂົາໄດ້ຢູ່ໃນທ່າທີນີ້ເວລາຊາວເລມັນ
ເລີ່ມເຂົ້າໂຈມຕີແລະເລີ່ມຂ້າພວກເຂົາ
ດ້ວຍດາບ.
24 22 ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດຕໍ່ຕ້ານ
ເລີຍ,ແຕ່ຊາວເລມັນກໍຍັງໄດ້ຂ້າພວກເຂົາ
ຊຶ່ງເປັນຈ�ນວນໜຶ່ງພັນຫ້າຄົນ,ແລະພວກ
ເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບພອນ,ເພາະວ່າ
ພວກເຂົາໄດ້ໄປຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າຂອງພວກ
ເຂົາແລ້ວ.
24 23ບັດນີ້ເມື່ອຊາວເລມັນເຫັນວ່າພີ່ນ້ອງ
ຂອງຕົນບໍ່ຍອມໜີຈາກດາບ,ທັງບໍ່ຍອມ
ຫັນໜີໄປທາງຂວາຫລືຊ້າຍມື,ມີແຕ່ນອນ

ຢູ່ແລະກ ຕາຍໄປ,ແລະພວກເຂົາສັນລະ
ເສີນພຣະເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ກ�ລັງຈະຕາຍຢູ່
ພາຍໃຕ້ຄົມດາບ—
24 24ບັດນີ້ເມື່ອຊາວເລມັນເຫັນເຊັ່ນນີ້
ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ກ ຢຸດການຂ້າຂອງພວກ
ເຂົາ;ແລະມີຢູ່ເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ
ຊຶ່ງໃຈຂອງພວກເຂົາຂ ພອງຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນ
ເພາະວ່າພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາລົ້ມຕາຍຢູ່
ພາຍໃຕ້ດາບຂອງພວກເຂົາ,ສະນັ້ນພວກ
ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ກັບໃຈຈາກສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້
ກະທ�ໄປນັ້ນ.
24 25 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ໂຍນອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມລົງ,
ແລະພວກເຂົາບໍ່ຍອມຈັບມັນອີກເພາະ
ການສັງເວດຢ່າງຮ້າຍແຮງຈາກການຄາດ
ຕະກ�ທີ່ຕົນໄດ້ກະທ�ໄປນັ້ນແລະພວກ
ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ນອນລົງຄືກັນກັບພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຂົາ,ໂດຍຫວັງໃນຄວາມເມດຕາປາ
ນີຂອງຊາວເລມັນຊຶ່ງຍົກດາບຂຶ້ນເພື່ອຈະ
ຂ້າພວກເຂົາ.
24 26 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ມາທ້ອນໂຮມກັນໃນ
ມື້ນັ້ນເປັນຈ�ນວນຫລາຍກວ່າຄົນທີ່ຖືກຂ້າ
ຕາຍ;ແລະພວກທີ່ຖືກຂ້າຕາຍນັ້ນເປັນ
ຄົນຊອບທ�,ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ມີເຫດ
ຜົນທີ່ຈະສົງໃສວ່າພວກເຂົາຈະກ ລອດຫລື
ບໍ່.
24 27 ແລະບໍ່ມີຄົນຊົ່ວຈັກຄົນທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ
ໃນ ບັນດາຄົນເຫລົ່ານັ້ນ; ແຕ່ມີ ຈ�ນວນ
ຫລາຍພັນຄົນທີ່ຖືກນ�ມາສູ່ເລື່ອງຄວາມ
ຈິງ;ພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າກະທ�
ໃນຫລາຍວິທີກ ທາງເພື່ອຄວາມລອດຂອງ
ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ.

 19ກຄມພສັດທາ.
 21ກແອວ27:3.
 23ກແອວ26:32.

 24ກແອວ25:1.
 ຂຄມພເມດຕາສົງສານ,

ຄວາມເມດຕາສົງສານ.

 26ກພນມ14:13.
 27ກອຊຢ55:8–9;

ແອວ37:6–7.
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24 28ບັດນີ້ຊາວເລມັນເປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຂ້າພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົານັ້ນ
ຄືຊາວອາມາລະໄຄແລະຊາວອະມິວ
ລອນຊຶ່ງພວກເຂົາເຮັດຕາມກ ລະບຽບຂອງ
ຂ ຊາວນີຮໍ.
24 29ບັດນີ້,ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ມາຮ່ວມກັບຜູ້
ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານັ້ນ,ກ ບໍ່ມີຈັກຄົນ
ເລີຍທີ່ເປັນຊາວອາມາລະໄຄຫລືຊາວອະ
ມິວລອນຫລືຜູ້ທີ່ເຮັດຕາມລະບຽບຂອງ
ຊາວນີຮໍ ,ມີແຕ່ຜູ້ສືບຕະກຸນໂດຍແທ້ຈິງ
ຂອງເລມັນແລະເລມູເອນ.
24 30 ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງຫລິງເຫັນໄດ້ຢ່າງ
ແຈ່ມແຈ້ງວ່າຫລັງຈາກພວກໃດພວກໜຶ່ງ
ທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບກ ຄວາມສະຫວ່າງໂດຍພຣະ
ວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າມາແລ້ວ,ແລະມີ
ຂ ຄວາມຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເຖິງສິ່ງທີ່ກ່ຽວ
ກັບຄວາມຊອບທ�ແລະຄ ຕົກເຂົ້າໄປສູ່
ບາບແລະການລ່ວງລະເມີດ,ພວກເຂົາ
ຈຶ່ງກັບມາເປັນຄົນແຂງກະດ້າງຫລາຍຂຶ້ນ,
ແລະສະພາບຂອງພວກເຂົາຈຶ່ງກັບມາ
ງ ຊົ່ວຮ້າຍກວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຮູ້ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້
ມາກ່ອນຊ�ອີກ.

ບົດທີ25

ຄວາມຮຸກ ຮານຂອງຊາວເລມັນແຜ່ຂະ
ຫຍາຍອອກໄປ—ລູກຫລານຂອງພວກປະ
ໂລຫິດຂອງກະສັດໂນອາຕາຍດັ່ງທີ່ອະບີ
ນາໄດໄດ້ທ�ນາຍໄວ້—ຊາວເລມັນຫລາຍ
ຄົນໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສແລະເຂົ້າມາ
ຮ່ວມກັບຜູ້ຄົນຂອງອານໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮ—

ພວກເຂົາເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດແລະຮັກສາ
ກົດຂອງໂມເຊ.ປະມານ90–77ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

25 1 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ, ບດັນີ້ເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືຊາວເລມນັເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ມີຄວາມ
ຄຽດແຄ້ນທີ່ສຸດເພາະວາ່ພວກເຂົາໄດ້ຂ້າພີ່
ນ້ອງຂອງຕົນ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງສາບານ
ວ່າຈະແກ້ແຄ້ນຊາວນີໄຟ;ແລະພວກເຂົາ
ບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມຂ້າຜູ້ຄົນຂອງກ ອານໄທ-
ນີໄຟ-ລີໄຮອີກຕໍ່ໄປໃນເວລານັ້ນ.
25 2ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຍົກກອງທັບຂ້າມໄປ
ໃນຊາຍແດນຂອງແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ,
ແລະເຂົ້າມາໂຈມຕີຜູ້ຄົນຊຶ່ງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ອ�ໂມນໄນຮາແລະກ ທ�ລາຍພວກເຂົາ.
25 3ແລະຫລັງຈາກນັ້ນ,ພວກເຂົາໄດ້ມີ
ການສູ້ຮົບກັບຊາວນີໄຟຫລາຍຄັ້ງ,ຊຶ່ງ
ພວກເຂົາໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປແລະຖືກ
ຂ້າຕາຍ.
25 4ແລະໃນບັນດາຊາວເລມັນທີ່ຖືກຂ້າ
ຕາຍນັ້ນມີກ ລູກຫລານຂອງອະມິວລອນ
ແລະພີ່ນ້ອງຂອງລາວຜູ້ເປັນພວກປະໂລ
ຫິດຂອງໂນອາ,ແລະພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນ
ເກືອບທັງໝົດຖືກຂ້າຕາຍດ້ວຍນ�ມືຂອງ
ຊາວນີໄຟ;
25 5 ແລະພວກທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ນັ້ນໄດ້ໜີເຂົ້າ
ໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານທາງຕາເວນັ
ອອກແລະໄປຍາດແຍ່ງເອົາອ�ນາດແລະ
ສິດອ�ນາດປົກຄອງຊາວເລມັນ,ຈຶ່ງເຮດັໃຫ້
ຊາວເລມັນຫລາຍຄົນຖືກກ ຂ້າຕາຍດ້ວຍໄຟ
ເພາະຄວາມເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາ—

 28ກແອວ21:4.
 ຂແອວ1:15;2:1,20.
 29ກແອວ23:14.
 30ກມທ12:45.
 ຂຮຣ10:26;

ແອວ47:36.
 ຄ2ນຟ31:14;

ແອວ9:19.
ຄມພປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,
ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.

 ງ 2ປຕ2:20–21.
251ກຄມພອານໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮ.
 2ກແອວ8:16;16:9.
 4ກມຊຢ23:35.
 5ກມຊຢ17:15.
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25 6 ເພາະຫລັງຈາກທີ່ ກ ພວກເຂົາຫລາຍ
ຄົນໄດ້ຮັບການສູນເສຍຢ່າງໜັກແລະມີ
ຄວາມທຸກ ນັ້ນຫລາຍ,ກໍເລີ່ມສ�ນຶກໃນ
ຄວາມຊົງ ຈ�ເຖິງຂ ຄ�ເວົ້າຂອງອາໂຣນ
ແລະພີ່ນ້ອງຂອງລາວຊຶ່ງ ໄດ້ ສັ່ງສອນ
ພວກເຂົາ ໃນແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາ;
ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມບໍ່ເຊື່ອຖືໃນຄ ຮີດ
ຄອງປະເພນີຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຂົາແລະມາເຊື່ອຖືໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ແລະວ່າພຣະອົງໄດ້ປະທານອ�ນາດອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ຊາວນີໄຟ;ແລະຫລາຍຄົນ
ໃນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສດັ່ງ
ນີ້ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
25 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ທີ່ປົກຄອງທີ່ເຫລືອຢູ່ຊຶ່ງເປັນລູກຫລານ
ຂອງກ ອະມິວລອນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ
ເຫລົ່ານັ້ນຂ ຕາຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນຄົນ
ທັງໝົດທີ່ເຊື່ອຖືໃນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້.
25 8ບັດນີ້ການຕາຍນີ້ເປັນສາເຫດໃຫ້ພີ່
ນ້ອງຂອງພວກເຂົາຫລາຍຄົນຖືກຍຸຍົງໃຫ້
ຄຽດແຄ້ນແລະເລີ່ມມີການຜິດຖຽງກັນ
ຂຶ້ນໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;ແລະຊາວ
ເລມັນເລີ່ມກ ຕາມຂ້າລູກຫລານຂອງອະ
ມິວລອນແລະພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາແລະ
ເລີ່ມຂ້າພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ປົບ
ໜີເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານທາງຕາ
ເວັນອອກ.
25 9ແລະຈົ່ງເບິ່ງພວກເຂົາຖືກຊາວເລມັນ
ຕາມຂ້າຈົນເຖິງມື້ນີ້.ດັ່ງນັ້ນຄ�ເວົ້າຂອງ
ອະບີນາໄດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຈິງຂຶ້ນ
ມາແນວນີ້,ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ເວົ້າໄວ້ກ່ຽວກັບລູກ
ຫລານຂອງພວກປະໂລຫິດຜູ້ທີ່ເຮດັໃຫ້

ເພິ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມຕາຍດ້ວຍໄຟ.
25 10 ເພາະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາວ່າ:
ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຈົ້າກ ກະທ�ຕໍ່ຂ້າພະ
ເຈົ້ານີ້ຈະເປັນຮູບແບບຂອງສິ່ງທີ່ຈະມາ
ເຖິງ.
25 11 ແລະບັດນີ້ອະບີນາໄດເປັນຄົນທ�
ອິດທີ່ຕ້ອງຮັບກ ຄວາມຕາຍດ້ວຍໄຟ;ຍ້ອນ
ວ່າຄວາມເຊື່ອຖືຂອງເພິ່ນໃນພຣະເຈົ້າ;
ບັດນີ້ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ເພິ່ນໝາຍເຖິງຄືຫລາຍຄົນ
ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມຕາຍດ້ວຍໄຟຄືກັນ
ກັບທີ່ເພິ່ນໄດ້ຮັບ.
25 12 ແລະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບພວກປະໂລຫິດ
ຂອງໂນອາວ່າລູກຫລານຂອງພວກເຂົາ
ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ
ທີ່ຈ�ເປັນຕ້ອງຕາຍໃນວິທີດຽວກັບເພິ່ນ,
ແລະວ່າພວກເຂົາຈະແຕກພັດພາກຈາກ
ກັນໄປທົ່ວທີບແລະຖືກຂ້າຕາຍຄືກັນກັບ
ແກະທີ່ບໍ່ມີຜູ້ລ້ຽງ,ຖືກຂັບໄລ່ໄປແລະຖືກ
ສັດປ່າຂ້າຕາຍອີກ;ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄ�
ເວົ້າເຫລົ່ານີ້ໄດ້ປະກົດເປັນຄວາມຈິງແລ້ວ,
ເພາະວ່າພວກເຂົາຖືກຊາວເລມັນຂັບໄລ່
ໄປແລະຖືກລ່າແລະຖືກທຸບຕີ.
25 13 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ຊາວເລມັນເຫັນວ່າຕົນເອງເອົາຊະນະຊາວ
ນີໄຟບໍ່ໄດ້ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ກັບຄືນໄປຫາ
ແຜ່ນດິນຂອງຕົນອີກ;ແລະຫລາຍຄົນໄດ້
ຂ້າມມາຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອິດຊະມາເອນແລະ
ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີໄຟ;ແລະໄດ້ລວມຕົວເຂົ້າ
ກັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຄົນຂອງ
ກ ອານໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮ.
25 14 ແລະພວກເຂົາໄດ້ກ ຝັງອາວຸດແຫ່ງ
ສົງຄາມຂອງພວກເຂົາໄວ້,ຄືກັນກັບພີ່ນ້ອງ

 6ກອສຊາວເລມັນ.
 ຂແອວ21:9.
 ຄແອວ26:24.
 7ກແອວ21:3;24:1,28–30.

 ຂຄມພຕາຍເພາະ
ຄວາມເຊື່ອ,ການຕາຍ
ເພາະຄວາມເຊື່ອ.

 8ກມຊຢ17:18.

 10ກມຊຢ13:10.
 11ກມຊຢ17:13.
 13ກແອວ23:16–17.
 14ກແອວ24:15;26:32.
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ຂອງພວກເຂົາໄດ້ກະທ�ໄປ,ແລະພວກ
ເຂົາເລີ່ມເປັນຄົນຊອບທ�;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ເດີນໃນທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະ
ໄດ້ຍຶດຖືທີ່ຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດແລະຂໍ້
ກ�ນົດຂອງພຣະອົງ.
25 15 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮັກ
ສາກົດຂອງໂມເຊ.ເພາະມັນເປັນການ
ສົມຄວນທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງຮັກສາກົດຂອງ
ໂມເຊໄວ້,ເພາະຍັງບໍ່ສົມບູນທັງໝົດ.ແຕ່
ເຖິງແມ່ນມີກ ກົດຂອງໂມເຊພວກເຂົາຍັງ
ໄດ້ມຸ້ງຫາການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ
ໂດຍຖືວ່າກົດຂອງໂມເຊເປັນຂ ແບບໜຶ່ງ
ຂອງການສະເດັດມາຂອງພຣະອົງ,ແລະ
ໂດຍເຊື່ອວ່າພວກເຂົາຕ້ອງຮັກສາການ
ປະຕິບັດຄ ພາຍນອກເຫລົ່ານັ້ນໄວ້ຈົນເຖິງ
ເວລາທີ່ພຣະອົງຈະເປັນທີ່ເປີດເຜີຍແກ່
ພວກເຂົາ.
25 16ບັດນີ້ພວກເຂົາບໍ່ຄິດວ່າ ກ ຄວາມ
ລອດຈະມາເຖິງໂດຍກົດຂອງໂມເຊ;ແຕ່
ວ່າຂ ກົດຂອງໂມເຊມີໄວ້ເພື່ອໃຫ້ສັດທາ
ຂອງພວກເຂົາໝັ້ນຄົງໃນພຣະຄຣິດ;ແລະ
ພວກເຂົາຕັ້ງໝັ້ນໃນຄ ຄວາມຫວັງດ້ວຍ
ສັດທາ,ຈົນເຖິງຄວາມລອດນິລັນດອນ,
ໂດຍຫວັງໃນວິນຍານແຫ່ງການທ�ນາຍ
ຊຶ່ງກ່າວເຖິງສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ.
25 17 ແລະບັດນີ້ ຈົ່ງເບິ່ງ,ອ�ໂມນ,ແລະ
ອາໂຣນ,ແລະອອມເນີ,ແລະຮິມໄນ,
ແລະພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາມີຄວາມປິຕິ
ຍິນດີຢ່າງຍິ່ງເພາະຄວາມສ�ເລັດທີ່ພວກ
ເຂົາມີໃນບັນດາຊາວເລມັນໂດຍເຫັນວ່າ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້ພວກເຂົາ
ຕາມກ ຄ�ອະທິຖານຂອງພວກເຂົາແລະ

ວ່າພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ອົງປະກົດເປັນຈິງແກ່ພວກເຂົາຢ່າງຄົບ
ຖ້ວນແລ້ວ.

ບົດທີ26

ອ�ໂມນພາກພູມໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ—
ສັດທາໄດ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໂດຍພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າແລະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້—ໂດຍສັດທາ
ມະນຸດຈະຊ່ວຍນ�ເອົາຈິດວິນຍານຫລາຍ
ພັນດວງມາສູ່ ການກັບໃຈ—ພຣະເຈົ້າມີ
ອ�ນາດແລະເຂົ້າໃຈທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ.ປະ
ມານ90–77ປີກ່ອນຄ.ສ.

26 1ແລະບັດນີ້,ນີ້ຄືຄ�ເວົ້າຂອງອ�ໂມນທີ່
ລາວໄດ້ເວົ້າກັບພີ່ນ້ອງຂອງລາວ,ມີຄວາມ
ວ່າດັ່ງນີ້:ພີ່ນ້ອງແລະໝູ່ເພື່ອນຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າພວກເຮົາມີເຫດຜົນທີ່ຈະມີຄວາມ
ປິຕິຍິນດີຫລາຍຂະໜາດໃດ;ເພາະພວກ
ເຮົາຄິດໄດ້ບໍວ່າເວລາພວກເຮົາກ ໄດ້ອອກ
ຈາກແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາມາພຣະເຈົ້າ
ຈະປະທານພອນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແບບນີ້ໃຫ້
ແກ່ພວກເຮົາ?
26 2ແລະບັດນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າຖາມວ່າ,ພອນ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ອັນໃດທີ່ພຣະອົງໄດ້ປະທານ
ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ?ພວກທ່ານບອກໄດ້ບໍ່?
26 3ຈົ່ງເບິ່ງ, ຂ້ າພ ະເ ຈົ້າຈະຕອບແທນ
ພວກທ່ານ,ເພາະວ່າຊາວເລມັນຜູ້ ເປັນ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມມືດ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນຢູ່ໃນເຫວເລິກທີ່ມືດທີ່
ສຸດ,ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມີກ ຫລາຍຄົນປານໃດໃນ
ພວກເຂົາທີ່ຖືກນ�ມາໃຫ້ເຫັນຄວາມແຈ້ງ

 15ກຢຄ4:5;ຈຣ1:11.
ຄມພກົດຂອງໂມເຊ.

 ຂມຊຢ3:14–15;16:14.
 ຄມຊຢ13:29–32.

 16ກມຊຢ12:31–37;
13:27–33.

 ຂ2ນຟ11:4.
 ຄ1ທສນ5:8–9.

 17ກແອວ17:9.
261ກມຊຢ28:9;

ແອວ17:6–11.
 3ກແອວ23:8–13.
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ອັນໜ້າອັດສະຈັນຂອງພຣະເຈົ້າ!ແລະນີ້
ຄືພອນຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຮົາ,ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຂ ເຄື່ອງມື
ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອນ�ເອົາຜົນ
ງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ມາ.
26 4ຈົ່ ງ ເບິ່ງພວກເຂົາເປັນ ກ ພັນໆຄົນມີ
ຄວາມປິຕິຍິນດີແລະຖືກນ�ມາເຂົ້າຝູງ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.
26 5ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຂົ້າຢູ່ໃນກ ທົ່ງສຸກແລ້ວແລະ
ພວກທ່ານເປັນສຸກແລ້ວ,ເພາະພວກທ່ານ
ໄດ້ອອກແຮງງານດ້ວຍຂ ກ່ຽວແລະໄດ້
ເກັບກ່ຽວດ້ວຍສຸດກ�ລັງຂອງພວກທ່ານ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານໄດ້ອອກແຮງງານ
ຕະຫລອດທັງວັນ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຈ�ນວນ
ຄ ມັດເຂົ້າຂອງພວກທ່ານ!ແລະມັນຈະຖືກ
ເກັບໄວ້ໃນສາງເພື່ອມັນຈະບໍ່ເສຍຫາຍໄປ.
26 6ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະບໍ່ຖືກລົມພະຍຸພັດ
ໄປໃນວັນສຸດທ້າຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນກໍຈະ
ບໍ່ຖືກລົມບ້າໝູພັດຫອບໄປ,ແຕ່ເມື່ອກ ລົມ
ພະຍຸມາມັນຈະຖືກຮວບຮວມຕົວໄວ້ນ�
ກັນຢູ່ໃນບ່ອນຂອງມັນ,ເພື່ອລົມພະຍຸຈະ
ເຂົ້າເຖິງມັນບໍ່ໄດ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະບໍ່
ຖືກພະຍຸຮ້າຍພັດໄປບ່ອນໃດທີ່ສັດຕູຕ້ອງ
ການຈະພາມັນໄປ.
26 7ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ມັນຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະໃນກ ລະດູຂອງການ
ເກັບກ່ຽວ,ແລະມັນເປັນຂອງພຣະອົງ;
ແລະພຣະອົງຈະຂ ຍົກມັນຂຶ້ນໃນວັນສຸດ
ທ້າຍ.
26 8ຂໍພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າຂອງພວກ

ເຮົາຈົ່ງພຣະກະເສີມສ�ລານເຖີດ,ຈົ່ງຂໍໃຫ້
ພວກເຮົາກ ຮ້ອງເພງສັນລະເສີນພຣະອົງ
ເຖີດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຖວາຍ
ຂ ຄວາມຂອບພຣະໄທແດ່ພຣະນາມອັນສັກ
ສິດຂອງພຣະອົງເຖີດ,ເພາະວ່າພຣະອົງ
ໄດ້ເຮັດວຽກງານອັນຊອບທ�ຕະຫລອດ
ການ.
26 9ຖ້າຫາກພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຈາກແຜ່ນດິນ
ເຊຣາເຮັມລາແລ້ວ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກຂອງພວກ
ເຮົາເຫລົ່ານີ້ຜູ້ ຊຶ່ງຮັກພວກເຮົາທີ່ສຸດຈະ
ຍັງຄົງທໍລະມານຢູ່ດ້ວຍກ ຄວາມກຽດຊັງ
ພວກເຮົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາຈະເປັນ
ຄົນແປກໜ້າຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.
26 10 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ອ�ໂມນກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ອາໂຣນນ້ອງ
ຊາຍຂອງລາວກໍຕິຕຽນລາວ,ໂດຍເວົ້າວ່າ:
ອ�ໂມນ,ຂ້ອຍຢ້ານວ່າຄວາມປິຕິ ຍິນດີ
ຂອງເຈົ້າໄດ້ພາໃຫ້ເຈົ້າໄປຫາການອວດ
ອ້າງເສຍແລ້ວ.
26 11 ແຕ່ອ�ໂມນໄດ້ ເວົ້າກັບລາວວ່າ:
ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ກ ອວດອ້າງໃນພະລັງຂອງຕົນ
ເອງຫລືໃນປັນຍາຂອງຕົນເອງ;ແຕ່ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຂ ຄວາມສຸກຂອງຂ້ອຍເຕັມປ່ຽມ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ໃຈຂອງຂ້ອຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ສຸກ,ແລະຂ້ອຍຈະປິຕິຍິນດີໃນພຣະເຈົ້າ
ຂອງຂ້ອຍ.
26 12 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້ອຍຮູ້ວ່າຂ້ອຍບໍ່ມີຄ່າ
ອັນໃດເລີຍ;ຖ້າອາໄສພະລັງຂອງຂ້ອຍ
ເອງຂ້ອຍກໍອ່ອນແອ;ສະນັ້ນຂ້ອຍຈະບໍ່
ກ ອວດອ້າງເຖິງເລື່ອງຕົວເອງ,ແຕ່ຂ້ອຍຈະ

 3ຂ2ກຣທ4:5;
ມຊຢ23:10.

 4ກແອວ23:5.
 5ກຢຮ4:35–37;

ຄພ4:4.
 ຂຢອ3:13.
 ຄຄພ33:7–11;75:2,5.

 6ກຮລມ5:12;
3ນຟ14:24–27.

 7ກຄມພເກັບກ່ຽວ.
 ຂມຊຢ23:22;

ແອວ36:28.
 8ກຄພ25:12.
 ຂຄມພຂອບຄຸນ,ຂອບ

ໃຈ,ຄວາມຂອບຄຸນ.
 9ກມຊຢ28:1–2.
 11ກ2ກຣທ7:14.
 ຂຄພ18:14–16.

ຄມພຊື່ນຊົມ,
ຄວາມຊື່ນຊົມ.

 12ກຢມຢ9:24;ແອວ29:9.
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ອວດອ້າງພຣະເຈົ້າຂອງຂ້ອຍ, ເພາະໃນ
ຂ ພະລັງຂອງພຣະອົງ;ຂ້ອຍສາມາດເຮັດ
ໄດ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພວກເຮົາໄດ້ກະທ�ສິ່ງມະຫັດສະຈັນອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່ຫລາຍຢ່າງມາແລ້ວໃນແຜ່ນດິນນີ້,
ຊຶ່ງພວກເຮົາຈະສັນລະເສີນພຣະນາມຂອງ
ພຣະອົງຕະຫລອດການ.
26 13 ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາມີຈັກ
ພັນຄົນແລ້ວທີ່ພຣະອົງໄດ້ປົດປ່ອຍອອກ
ຈາກຄວາມເຈັບປວດແຫ່ງກ ນະລົກແລະ
ນ�ມາຂ ຮ້ອງສັນລະເສີນຕໍ່ຄວາມຮັກທີ່ໄຖ່,
ແລະນີ້ເປັນເພາະອ�ນາດຂອງພຣະຄ�
ຂອງພຣະອົງຊຶ່ງຢູ່ກັບພວກເຮົາ,ສະນັ້ນ
ພວກເຮົາບໍ່ມີເຫດຜົນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ຈະປິຕິ
ຍິນດີບໍ?
26 14 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາມີເຫດຜົນ
ທີ່ ຈະສັນລະເສີນພຣະອົງຕະຫລອດໄປ,
ເພາະພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າສູງສຸດ,ແລະ
ໄດ້ ປົດປ່ອຍພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາອອກ
ຈາກກ ໂສ້ແຫ່ງນະລົກ.
26 15 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາຖືກປິດລ້ອມ
ດ້ວຍຄວາມພິນາດແລະຄວາມມືດອັນ
ເປັນນິດ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ນ�ເອົາ
ພວກເຂົາມາຫາກ ຄວາມສະຫວ່າງອັນ
ເປັນນິດຂອງພຣະອົງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມາຫາ
ຄວາມລອດອັນເປັນນິດ;ແລະພວກເຂົາ
ຖືກປິດລ້ອມດ້ວຍຄວາມຮັກອັນລົ້ນເຫລືອ
ຂອງພຣະອົງອັນຫາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະພວກເຮົາໄດ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນ
ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງໃນການເຮັດສິ່ງທີ່
ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າອັດສະຈັນນີ້.

26 16ສະນັ້ນ,ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈົ່ງກ ປາບປື້ມ
ເຖີດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຮົາຈະຂ ປາບປື້ມ
ໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກ
ເຮົາຈະປິຕິຍິນດີເພາະວ່າຄວາມຜາສຸກ
ຂອງພວກເຮົາເຕັມປ່ຽມ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກເຮົາຈະສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຮົາຕະຫລອດໄປ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ໃດຈະ
ປາບປື້ມໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຫລາຍເກີນ
ໄປ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຜູ້ໃດຈະໄດ້ເວົ້າຫລາຍ
ເກີນໄປເຖິງອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະ
ອົງ,ແລະເຖິງຄ ຄວາມເມດຕາ,ແລະ
ເຖິງຄວາມອົດກັ້ນຂອງພຣະອົງທີ່ມີຕໍ່ລູກ
ຫລານມະນຸດທັງປວງ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ເວົ້າກັບພວກທ່ານວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດ
ເວົ້າແມ່ນແຕ່ສ່ວນໜ້ອຍໜຶ່ງຂອງຄວາມຮູ້
ສຶກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
26 17 ແລະຜູ້ໃດຈະຄິດວ່າພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຮົາຈະເມດຕາປານີຫລາຍປານ
ນີ້ເຖິງກັບວ່າພຣະອົງຍາດເອົາພວກເຮົາ
ອອກຈາກສະພາບອັນເປັນຕາຢ້ານແລະ
ເຕັມໄປດ້ວຍບາບແລະຄວາມເປິເປື້ອນ
ຂອງພວກເຮົາ?
26 18 ຈົ່ງເບິ່ງ, ພວກເຮົາໄດ້ອອກໄປໃນ
ຄວາມໂມໂຫ,ດ້ວຍການຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ
ທີ່ຈະກ ທ�ລາຍສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະ
ອົງ.
26 19 ໂອ້ແລ້ວເປັນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງບໍ່ສົ່ງ
ພວກເຮົາໄປສູ່ຄວາມພິນາດອັນເປັນຕາ
ຢ້ານນັ້ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນຫຍັງພຣະອົງ
ຈຶ່ງບໍ່ປ່ອຍດາບແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງ
ພຣະອົງຕົກລົງມາໃສ່ພວກເຮົາ,ແລະກ�

 12ຂພສສ18:32–40;
ຟລປ4:13;
1ນຟ17:3.

 13ກຄມພນະລົກ.
 ຂແອວ5:26.

 14ກແອວ12:11.
 15ກຄມພຄວາມສະຫວ່າງ,

ຄວາມສະຫວ່າງ
ຂອງພຣະຄຣິດ.

 16ກຣມ15:17;

1ກຣທ1:31.
 ຂ2ກຣທ10:15–18;
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 ຄພສສ36:5–6.
 18ກມຊຢ27:8–10.
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ນົດໃຫ້ພວກເຮົາໄປຫາຄວາມໝົດຫວັງຊົ່ວ
ນິລັນດອນ?
26 20 ໂອ້ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອີຍ,
ເກືອບຄືກັບວ່າມັນຈະໜີໄປເມື່ອຄິດໄປ
ແລ້ວ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຄວາມຍຸດ
ຕິທ�ຂອງພຣະອົງກັບພວກເຮົາ,ແຕ່ໃນ
ພຣະເມດຕາປານີອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະ
ອົງ,ພຣະອົງໄດ້ນ�ພາພວກເຮົາອອກຈາກ
ກ ເຫວເລິກແຫ່ງຄວາມຕາຍ,ແລະຄວາມ
ທຸກທໍລະມານອັນເປັນນິດ,ຈົນກະທັ້ງມາ
ສູ່ຄວາມລອດຂອງຈິດວິນຍານຂອງພວກ
ເຮົາ.
26 21 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ມີກ ມະນຸດທີ່ມີຈິດໃຈທ�ມະດາຜູ້
ໃດທີ່ຈະຮູ້ຈັກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້?ຂ້າພະເຈົ້າ
ກ່າວກັບພວກເຈົ້າວ່າ,ບໍ່ມີເລີຍ,ບໍ່ມີຜູ້ໃດ
ທີ່ຈະຂ ຮູ້ຈັກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,ນອກຈາກຄົນ
ທີ່ສ�ນຶກຜິດແລ້ວ.
26 22 ແທ້ ຈງິແລ້ວ, ຜູ້ທີ່ ກ ກັບໃຈ ແລະ
ສະແດງຂ ສັດທາ,ແລະນ�ເອາົວຽກງານ
ດີອອກມາ,ແລະອະທິຖານສະໝ�ສະເໝີ
ຢ່າງບໍ່ທໍ້ຖອຍ—ແລ້ວພຣະເຈົ້າຈະເຮດັໃຫ້
ຄົນເຊັ່ນນັ້ນຮູ້ເຖິງຄ ຄວາມລຶກລັບຂອງພຣະ
ເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງຈະມອບການ
ເປີດເຜີຍເຖິງສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍເປີດເຜີຍມາກ່ອນ
ໃຫ້ແກ່ຄົນແບບນັ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງ
ຈະປະທານໃຫ້ແກ່ຄົນແບບນັ້ນເພື່ອຈະໄດ້
ນ�ພາຄົນເປັນຈ�ນວນພັນໆມາສູ່ການກັບ
ໃຈ,ເໝືອນດັ່ງພຣະອົງເຄີຍໄດ້ປະທານໃຫ້
ແກ່ພວກເຮົາມາແລ້ວເພື່ອນ�ພາພີ່ນ້ອງ
ເຫລົ່ານີ້ຂອງພວກເຮາົມາສູ່ການກັບໃຈ.
26 23ບັດນີ້ພີ່ ນ້ອງ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອີຍ,

ພວກທ່ານຈື່ໄດ້ບໍວ່າພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າກັບ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນແຜ່ນ
ດິນເຊຣາເຮັມລາວ່າ,ພວກເຮົາຈະຂຶ້ນໄປ
ຫາແຜ່ນດິນນີໄຟເພື່ອສັ່ງສອນຊາວເລມັນ
ຜູ້ເປັນພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາແລ້ວພວກ
ເຂົາກໍຫົວເຍາະເຍີ້ຍພວກເຮົາ?
26 24ພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຮົາວ່າ:
ພວກເຈົ້າຄິດບໍວ່າພວກເຈົ້າຈະນ�ເອົາ
ຊາວເລມັນມາຫາຄວາມຮູ້ເລື່ອງຄວາມຈິງ
ໄດ້?ພວກເຈົ້າຄິດບໍວ່າພວກເຈົ້າຈະເຮັດ
ໃຫ້ຊາວເລມັນສ�ນຶກເຖິງຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ຂອງກ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຂົາໄດ້ເພາະວ່າພວກເຂົາເປັນ
ຄົນຂ ແຂງຄໍ;ຊຶ່ງໃຈຂອງພວກເຂົາຊື່ນຊົມ
ໃນການນອງເລືອດ;ຊຶ່ງເວລາຂອງພວກ
ເຂົາຖືກໃຊ້ມົ້ວສຸມຢູ່ກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທີ່
ສຸດ;ຊຶ່ງທາງຂອງພວກເຂົາເປັນທາງຂອງ
ຄົນລ່ວງລະເມີດມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ?ບັດນີ້ພີ່
ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ພວກທ່ານຈົ່ງຈື່ຈ�
ໄວ້ວ່ານີ້ຄືຄ�ເວົ້າຂອງພວກເຂົາ.
26 25 ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນພວກເຂົາໄດ້
ເວົ້າວ່າ:ໃຫ້ພວກເຮົາຈັບອາວຸດຂຶ້ນສູ້ຮົບ
ກັບພວກເຂົາເທາະ,ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້
ທ�ລາຍພວກເຂາົແລະທ�ລາຍຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍຂອງພວກເຂົາອອກໄປຈາກແຜ່ນດິນ
ນີ້,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະມາຢຽບຍ�
ແລະທ�ລາຍພວກເຮົາ.
26 26 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າເອີຍ,ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າມາໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານບໍ່ແມ່ນມີເຈດຕະນາ
ທີ່ຈະທ�ລາຍພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາ,ແຕ່ມີ
ເຈດຕະນາວ່າບາງທີພວກເຮົາອາດຈະໄດ້

 20ກ2ນຟ1:13;
ຮລມ3:29–30.

 21ກຄມພມະນຸດທີ່ມີຈິດ
ໃຈທ�ມະດາ.

 ຂ1ກຣທ2:9–16;ຢຄ4:8.
 22ກແອວ36:4–5.

ຄມພກັບໃຈ,ການກັບໃຈ.
 ຂຄມພສັດທາ.

 ຄຄມພຄວາມລຶກລັບ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.

 24ກມຊຢ10:11–17.
 ຂມຊຢ13:29.



389 ແອວມາ26:27–34

ຊ່ວຍເຫລືອຄົນບາງຄົນໃຫ້ລອດພົ້ນ.
26 27ບັດນີ້ ເມື່ອໃຈຂອງພວກເຮົາທໍ້ຖອຍ
ແລະພວກເຮົາເກືອບຈະກັບຄືນໄປ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ ປອບໃຈພວກ
ເຮົາ,ແລະກ່າວວ່າ:ຈົ່ງອອກໄປໃນບັນ
ດາຊາວເລມັນ,ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຈົ້າ,ຈົ່ງ
ຮັບເອົາຂ ຄວາມທຸກຂອງພວກເຈົ້າດ້ວຍ
ຄ ຄວາມອົດທົນ,ແລະເຮົາຈະມອບຄວາມ
ສ�ເລັດໃຫ້ແກ່ພວກເຈົ້າ.
26 28 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາໄດ້ມາ
ແລະອອກໄປຢູ່ໃນບັນດາພວກເຂົາແລະ
ພວກເຮົາໄດ້ອົດທົນໃນຄວາມທຸກທໍລະ
ມານຂອງພວກເຮົາ,ແລະພວກເຮົາໄດ້
ອົດທົນຕໍ່ຄວາມຂາດແຄນທຸກຢ່າງ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກເຮົາເດີນທາງໄປຫາເຮືອນນີ້
ເຮືອນນັ້ນ,ໄວ້ວາງໃຈຕາມຄວາມເມດຕາ
ປານີຂອງໂລກ—ບໍ່ພຽງແຕ່ຄວາມເມດຕາ
ປານີຂອງໂລກເທົ່ານັ້ນແຕ່ໃນພຣະເມດ
ຕາປານີຂອງພຣະເຈົ້ານ�ອີກ.
26 29 ແລະພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເຮືອນ
ຂອງພວກເຂົາແລະໄດ້ສິດສອນພວກ
ເຂົາ,ແລະພວກເຮົາໄດ້ສິດສອນພວກເຂົາ
ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກ
ເຮົາໄດ້ສິດສອນພວກເຂົາຢູ່ເທິງເນີນພູ
ແລະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນພຣະວິຫານແລະທ�
ມະສາລາເພື່ອສິດສອນພວກເຂົາ;ແລະ
ພວກເຮົາໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ໜີແລະໄດ້ຖືກ
ເຍາະເຍີ້ຍຫົວຂວັນ,ແລະໄດ້ຖືກຖົ່ມນ�
ລາຍໃສ່,ແລະໄດ້ຖືກຕົບໜ້າ,ແລະໄດ້
ຖືກແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່,ແລະໄດ້ຖືກຈັບ,
ແລະໄດ້ຖືກມັດດ້ວຍເຊືອກໝັ້ນ,ແລະໄດ້
ຖືກເອົາໄປເຂົ້າຄຸກ,ແຕ່ໂດຍອ�ນາດແລະ

ຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດຂອງພຣະເຈົ້າ
ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ.
26 30ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມທຸກນາໆປະ
ການ,ແລະທັງໝົດນີ້ເພື່ອບາງທີພວກເຮົາ
ອາດຈະໄດ້ເປັນຫົນທາງຊ່ວຍເຫລືອຈິດ
ວິນຍານດວງໜຶ່ງໃຫ້ລອດ;ແລະພວກເຮົາ
ຄິດວ່າພວກເຮົາຈະເຕັມໄປດ້ວຍກ ຄວາມ
ສຸກຖ້າຫາກພວກເຮົາສາມາດເປັນຫົນ
ທາງຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງໃຫ້ລອດໄດ້.
26 31ບັດ ນີ້ ຈົ່ ງ ເບິ່ ງ ,ພວກເຮົາສາມາດ
ເບິ່ງໄປແລະເຫັນຜົນຂອງວຽກງານຂອງ
ພວກເຮົາໄດ້;ແລະມັນມີໜ້ອຍບໍ່?ຂ້າ
ພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າບໍ່ເລີຍ,ມນັ
ມີກ ຫລາຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກເຮົາ
ສາມາດເປັນພະຍານໄດ້ເຖິງຄວາມຈິງໃຈ
ຂອງພວກເຂົາ,ຍ້ອນວ່າຄວາມຮັກຂອງ
ພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາແລະ
ຄວາມຮັກທີ່ມີຕໍ່ພວກເຮົານ�ອີກ.
26 32 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາຍອມກ ເສຍ
ສະລະຊີວິດຕົວເອງແທນທີ່ຈະເອົາຊີວິດ
ຂອງສັດຕູຂອງພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ຂ ຝັງອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມຂອງພວກເຂົາ
ໄວ້ເລິກໃນດິນ,ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມີຄວາມ
ຮັກຕໍ່ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ.
26 33 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ
ກັບພວກທ່ານວ່າມັນເຄີຍມີຄວາມຮັກອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່ແບບນີ້ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທົ່ວໄປບໍ?ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານວ່າ,ບໍ່
ມີເລີຍ,ທັງໆທີ່ຢູ່ໃນບັນດາຊາວນີໄຟກໍບໍ່
ເຄີຍມີເລີຍ.
26 34 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ຊາວນີໄຟຈະຈັບອາ
ວຸດຂຶ້ນຕໍ່ ສູ້ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ;ພວກ

 27ກແອວ17:9–11.
 ຂແອວ20:29–30.

ຄມພຍາກລ�ບາກ,
ຄວາມຍາກລ�ບາກ.

 ຄຄມພອົດທົນ,
ຄວາມອົດທົນ.

 30ກຄພ18:15–16.
 31ກແອວ23:8–13.

 32ກແອວ24:20–24.
 ຂແອວ24:15.
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ເຂົາຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ຕົນເອງຖືກຂ້າຕາຍ
ເລີຍ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມີຫລາຍຄົນໃນພວກນີ້ທີ່
ຍອມສະລະຊີວິດຂອງຕົນແລະພວກເຮົາ
ຮູ້ວ່າພວກເຂົາໄປເຝົ້າພຣະເຈົ້າຂອງພວກ
ເຂົາແລ້ວ,ເພາະຄວາມຮັກຂອງພວກເຂົາ
ແລະຄວາມກຽດຊັງບາບຂອງພວກເຂົາ.
26 35ບັດນີ້ພວກເຮົາມີ ເຫດຜົນທີ່ຈະປິຕິ
ຍິນດີບໍ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານວ່ານັບແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນ
ຂອງໂລກບໍ່ ເຄີຍມີ ຜູ້ ໃດຈະມີ ເຫດຜົນ
ຫລາຍແບບນີ້ທີ່ຈະປິຕິຍິນດີຄືກັນກັບພວກ
ເຮົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄວາມຜາສຸກຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າຖືກພາໄປຈົນເຖິງການອວດອ້າງ
ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ເພາະພຣະອົງ
ມີກ ອ�ນາດທຸກຢ່າງ,ມີຄວາມສະຫລຽວ
ສະຫລາດທຸກຢ່າງ,ແລະມີຂ ຄວາມເຂົ້າ
ໃຈທຸກຢ່າງ,ແລະພຣະອົງເຂົ້າໃຈແລະມີ
ຄ ຄວາມເມດຕາຈົນເຖິງຂັ້ນທີ່ມອບຄວາມ
ລອດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ກັບໃຈແລະເຊື່ອໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງ.
26 36ບັດນີ້ຖ້າຫາກສິ່ງນີ້ເປັນການອວດ
ອ້າງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະອວດອ້າງມັນ;
ເພາະວ່ານີ້ຄືຊີວິດແລະຄວາມສະຫວ່າງ
ຂອງຂ້າ ພະເຈົ້າ, ຄວາມຜາສຸກແລະ
ຄວາມລອດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະການ
ໄຖ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າອອກຈາກຄວາມຈິບ
ຫາຍອັນເປັນນິດ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂໍພຣະ
ນາມຂອງພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈົ່ງ
ພຣະກະເສີມສ�ລານເຖີດ,ພຣະຜູ້ທີ່ເປັນ
ຫ່ວງຜູ້ຄົນພວກນີ້,ຜູ້ທີ່ເປັນກ ກິ່ງງ່າຂອງ
ຕົ້ນອິດສະຣາເອນ,ຊຶ່ງຫລົງຈາກຕົ້ນຂອງ
ມັນເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນໃໝ່;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າ,ຂໍພຣະນາມຂອງພຣະ

ເຈົ້າຈົ່ງພຣະກະເສີມສ�ລານເຖີດ,ພຣະອົງ
ເປັນຫ່ວງພວກເຮົາ,ຂ ຄົນທີ່ຊັດເຊພະເນ
ຈອນໄປໃນແຜ່ນດິນໃໝ່.
26 37ບັດນີ້ ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າພວກເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຫ່ວງ
ນ�ກ ທຸກຄົນບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະຢູ່ໃນແຜ່ນ
ດິນໃດກໍຕາມ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງນັບຜູ້
ຄົນຂອງພຣະອົງແລະອຸທອນກ້ອນເລືອດ
ແຫ່ງພຣະເມດຕາປານີຂອງພຣະອົງທີ່ມີ
ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດ.ບັດນີ້ນີ້ຄື
ຄວາມຜາສຸກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະການ
ຖວາຍຂອບພຣະໄທອັນລົ້ນເຫລືອຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະຖວາຍການຂອບພຣະໄທແດ່ພຣະເຈົ້າ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕະຫລອດໄປ.ອາແມນ.

ບົດທີ27

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບັນຊາໃຫ້ອ�ໂມນນ�ພາ
ຜູ້ ຄົນຂອງອານໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮໄປຫາ
ບ່ອນປອດໄພ—ອ�ໂມນມີຄວາມປິຕິຍິນ
ດີຫລາຍເມື່ອໄດ້ພົບກັບແອວມາຈົນວ່າ
ຮ່າງກາຍຂອງລາວໝົດແຮງ—ຊາວນີໄຟ
ໄດ້ມອບແຜ່ນດິນເຈີຊອນໃຫ້ພວກເຂົາ—
ພວກເຂົາຖືກເອີ້ນວ່າຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນ.
ປະມານ90–77ປີກ່ອນຄ.ສ.

27 1ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ຊາວເລມັນຊຶ່ງໄດ້ໄປກໍ່ສົງຄາມກັບຊາວ
ນີໄຟໄດ້ດີ້ນລົນມາຫລາຍເທື່ອແລ້ວທີ່ຈະ
ທ�ລາຍຊາວນີໄຟ,ຈຶ່ງເຫັນວ່າມັນບໍ່ມີປະ
ໂຫຍດທີ່ຈະພະຍາຍາມທ�ລາຍຊຶ່ງກັນ
ແລະກັນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ກັບຄືນໄປຫາ
ແຜ່ນດິນນີໄຟ.

 35ກຄມພອ�ນາດ.
 ຂຄພ88:41.
 ຄຄມພເມດຕາ,ມີເມດ

ຕາ,ຄວາມເມດຕາ.
 36ກປຖກ49:22–26;

ຢຄ2:25;5:25.

 ຂຢຄ7:26.
 37ກກຈກ10:34–35;

2ນຟ26:33.
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27 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ອາມາລະໄຄມີຄວາມຄຽດແ ຄ້ນຫລາຍ
ທີ່ສຸດເພາະການເສຍໄຊຂອງພວກເຂົາ.
ແລະເມື່ອເຫັນວ່າພວກເຂົາຫາທາງແກ້
ແຄ້ນຊາວນີໄຟບໍ່ໄດ້,ພວກເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມຍຸ
ຍົງຜູ້ຄົນໃຫ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງກ ອານ
ໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮ,ທີ່ເປັນຂ ພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຂົາເອງ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມທ�ລາຍ
ພວກເຂົາ.
27 3ບັດນີ້ຜູ້ຄົນພວກນີ້ບໍ່ຍອມຈັບອາວຸດ
ກ ອີກ ,ແຕ່ພວກເຂົ າຍອມຕົວໃຫ້ຖືກຂ້າ
ຕາຍຕາມຄວາມປະສົງຂອງ ສັດ ຕູຂອງ
ພວກເຂົາ.
27 4ບັດນີ້ເມື່ອອ�ໂມນແລະພີ່ນ້ອງຂອງ
ລາວເຫັນ ການທ�ລາຍໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ທີ່ລາວຮັກຫລາຍທີ່ສຸດ,ແລະໃນບັນດາ
ຜູ້ ຄົນທີ່ຮັກເຂົາເຈົ້າ—ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າ
ຖືກນັບຖືວ່າເປັນເຫລົ່າທູດທີ່ໄດ້ຖືກສົ່ງມາ
ຈາກພຣະເຈົ້າເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອພວກເຂົາ
ໃຫ້ລອດຈາກຄວາມພິນາດອັນເປັນນິດ—
ສະນັ້ນ,ເມື່ອອ�ໂມນແລະພີ່ນ້ອງຂອງ
ລາວເຫັນການທ�ລາຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ແລ້ວ,
ເຂົາເຈົ້າກໍເກີດຄວາມເມດຕາສົງສານຂຶ້ນ
ມາ,ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ ກ່າວກັບກະສັດວ່າ:
27 5ຂໍໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍຮວບຮວມເອົາຜູ້
ຄົນພວກນີ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະໃຫ້
ພວກເຮົາລົງໄປຫາແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ
ໄປຫາຊາວນີໄຟພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາ
ເຖີດ,ແລະໜີຈາກກ�ມືຂອງສັດຕູຂອງ
ພວກເຮົາເພື່ອພວກເຮົາຈະບໍ່ຖືກທ�ລາຍ.
27 6ແຕ່ກະສັດໄດ້ ເວົ້າ ກັບເຂົາເຈົ້າວ່າ:
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວນີໄຟຈະທ�ລາຍພວກເຮົາ,
ເພາະການຄາດຕະກ�ແລະບາບອັນ

ຫລວງຫລາຍທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກະທ�ຕໍ່ພວກ
ເຂົາ.
27 7ແລະອ�ໂມນເວົ້າວ່າ:ຂ້ານ້ອຍຈະໄປ
ທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະຖ້າຫາກ
ພຣະອົງບອກພວກເຮົາວ່າໃຫ້ລົງໄປຫາພີ່
ນ້ອງຂອງພວກເຮົາ,ແລ້ວທ່ານຈະໄປບໍ່?
27 8ແລະກະສັດໄດ້ກ່າວກັບລາວວ່າ:ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຖ້າຫາກພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າບອກ
ໃຫ້ພວກເຮົາໄປ,ພວກເຮົາຈະລົງໄປຫາ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາ,ແລະພວກເຮົາຈະ
ເປັນຂ້ອຍຂ້າພວກເຂົາໄປຈົນກວ່າພວກ
ເຮົາຈະໃຊ້ແທນຄືນໃຫ້ພວກເຂົາໃນການ
ຄາດຕະກ�ແລະບາບຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ກະທ�ໄວ້ກັບພວກເຂົາ.
27 9ແຕ່ອ�ໂມນໄດ້ເວົ້າກັບເພິ່ນວ່າ:ມັນ
ເປັນການຜິດກົດໝາຍຂອງພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຮົາ,ຊຶ່ງບິດາຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ສະຖາ
ປະນາຂຶ້ນຄື,ບໍ່ໃຫ້ມີກ ຂ້ອຍຂ້າໃນບັນດາ
ພວກເຂົາ;ສະນັ້ນຈົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາລົງໄປ
ແລະໄວ້ວາງໃຈໃນຄວາມເມດຕາຂອງພີ່
ນ້ອງຂອງພວກເຮົາເຖີດ.
27 10 ແຕ່ກະສັດໄດ້ກ່າວກັບລາວວ່າ:ຈົ່ງ
ທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່ອນ,ແລະຖ້າ
ຫາກພຣະອົງບອກໃຫ້ພວກເຮົາໄປ,ພວກ
ເຮົາກໍຈະໄປ;ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາກໍຈະ
ຕາຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້.
27 11 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ອ�ໂມນໄດ້ທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບລາວວ່າ:
27 12 ຈົ່ງພາຜູ້ ຄົນພວກນີ້ອອກຈາກແຜ່ນ
ດິນນີ້ໄປເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ຕາຍ;ເພາະ
ວ່າຊາຕານມີອ�ນາດອັນໃຫຍ່ຫລວງທີ່
ເໜືອໃຈຂອງຊາວອາມາລະໄຄ,ຜູ້ຍຸຍົງ

272ກແອວ25:1.
ຄມພອານໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮ.

 ຂແອວ43:11.
 3ກແອວ24:21–26.

 4ກແອວ24:5.
 9ກມຊຢ2:13;29:32,38,40.
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ຊາວເລມັນໃຫ້ຄຽດແຄ້ນຕໍ່ພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ
ແລະໃຫ້ຂ້າພວກເຂົາ;ສະນັ້ນພວກເຈົ້າ
ຈົ່ງໜີອອກຈາກແຜ່ນດິນນີ້ໄປ;ແລະຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້ຈະໄດ້ຮັບພອນ,ເພາະເຮົາຈະຮັກ
ສາພວກເຂົາໄວ້.
27 13 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ອ�ໂມນໄດ້ໄປບອກກະສັດທຸກໆຂໍ້ຄວາມທີ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບລາວ.
27 14 ແລະພວກເຂົ າໄດ້ເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນ
ຂອງພວກເຂົາທັງໝົດເຂົ້າກັນ,ແທ້ ຈິງ
ແລ້ວ,ແມ່ນຜູ້ຄົນທັງໝົດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ແລະໄດ້ເຕົ້າໂຮມຝູງສັດລ້ຽງແລະ
ສັດໃຊ້ແຮງງານທັງໝົດຂອງຕົນ,ແລະ
ອອກຈາກແຜ່ນດິນແລະເດີນທາງເຂົ້າ
ໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຊຶ່ງເປັນບ່ອນ
ທີ່ແຍກແຜ່ນດິນນີໄຟອອກຈາກແຜ່ນດິນ
ເຊຣາເຮັມລາ,ແລະຂ້າມມາໃກ້ຊາຍແດນ
ຂອງແຜ່ນດິນ.
27 15 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ອ�ໂມນໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,
ຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມດ້ວຍພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ,
ແລະໃຫ້ພວກທ່ານລໍຖ້າພວກເຮົາຢູ່ບ່ອນ
ນີ້;ຈົນກວ່າວ່າພວກເຮົາຈະກັບມາເພາະ
ວ່າພວກເຮົາຈະລອງໃຈພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຮົາວ່າພວກເຂົາຈະໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໄປ
ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາຫລືບໍ່.
27 16 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ຂະນະທີ່ອ�ໂມນກ�ລັງເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນ
ດິນ,ລາວກັບພີ່ນ້ອງຂອງລາວໄດ້ພົບກັບ
ແອວມາໃນກ ບ່ອນຊຶ່ງໄດ້ເວົ້າມາແລ້ວ;
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເປັນການພົບພໍ້ຢ່າງໜ້າ
ປິຕິຍິນດີ.
27 17ບັດນີ້ ກ ຄວາມສຸກຂອງອ�ໂມນນັ້ນ

ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດເຖິງກັບລາວເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມສຸກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລາວຖືກກືນເຂົ້າ
ໄປໃນຄວາມສຸກຂອງພຣະເຈົ້າຂອງລາວ,
ຈົນເຮັດໃຫ້ກ�ລັງຂອງລາວຂ ໝົດໄປ;
ແລະລາວໄດ້ລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນຄ ອີກ.
27 18ບັດນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມສຸກແທ້ໆບໍ?
ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ເປັນຄວາມສຸກຊຶ່ງບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້
ຮັບນອກຈາກຜູ້ສະແຫວງຫາຄວາມສຸກ
ດ້ວຍການສ�ນຶກຜິດແລະການຖ່ອມຕົວ
ຢ່າງແທ້ຈິງເທົ່ານັ້ນ.
27 19ບັດນີ້ຄວາມປິຕິຍິນດີຂອງແອວມາ
ໃນການພົບພໍ້ກັບພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນນັ້ນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ແທ້ໆ,ແລະອາໂຣນ,ອອມເນີ,ແລະ
ຮິມໄນກໍມີຄວາມປິຕິຍິນດີຄືກັນ;ແຕ່ຈົ່ງ
ເບິ່ງຄວາມປິຕິຍິນດີຂອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນບໍ່
ໄດ້ເກີນກ�ລັງຂອງພວກເຂົາເລີຍ.
27 20 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືແອວມາໄດ້ພາພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນກັບຄືນ
ໄປຫາແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ;ແມ່ນແຕ່
ໄປຫາເຮືອນຂອງເພິ່ນເອງ.ແລະເຂາົເຈົ້າ
ໄດ້ບອກກ ຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນເຖິງເລື່ອງທັງ
ໝົດທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບເຂົາເຈົ້າໃນແຜ່ນດິນ
ນີໄຟ,ໃນບັນດາຊາວເລມັນພີ່ນ້ອງຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ.
27 21 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫົວ
ໜ້າຜູ້ຕັດສິນໄດ້ສົ່ງຂ່າວສານໄປທົ່ວແຜ່ນ
ດິນໂດຍປາດຖະໜາຢາກຮູ້ຈັກສຽງຂອງຜູ້
ຄົນກ່ຽວກັບການຮັບເອົາພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຂົາ,ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຄົນຂອງອານໄທ-ນີໄຟ-
ລີໄຮ.
27 22 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ຄົນໃຫ້ສຽງວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາຈະຍົກ
ແຜ່ນດິນເຈີຊອນໃຫ້ພວກເຂົາ,ຊຶ່ງມັນຢູ່
ທາງຕາເວັນອອກໃກ້ກັບທະເລ,ຊຶ່ງຕິດ

 16ກແອວ17:1–4.
 17ກຄມພຊື່ນຊົມ,

ຄວາມຊື່ນຊົມ.
 ຂ1ນຟ1:7.

 ຄແອວ19:14.
 20ກແອວ4:16–18.
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ຕໍ່ກັບແຜ່ນດິນອຸດົມສົມບູນຊຶ່ງຢູ່ທາງໃຕ້
ແຜ່ ນດິ ນອຸດົມສົມ ບູນ ; ແລະ ແຜ່ນດິນ
ເຈີຊອນນີ້ເປັນແຜ່ນ ດິນທີ່ພວກເຮົາຈະ
ມອບໃຫ້ແກ່ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາເປັນມູນ
ມໍລະດົກ.
27 23 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາຈະຕັ້ງກອງ
ທັບຂອງພວກເຮົາໄວ້ລະຫວ່າງແຜ່ນດິນ
ເຈີຊອນແລະແຜ່ນດິນນີໄຟ,ເພື່ອພວກ
ເຮົາຈະໄດ້ປົກປັກຮັກສາພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຮົາໃນແຜ່ນດິນເຈີຊອນ;ແລະພວກເຮົາ
ເຮັດສິ່ງນີ້ເພື່ອພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາ,ເນື່ອງ
ດ້ວຍວ່າຄວາມຢ້ານກົວຂອງພວກເຂົາທີ່
ຈະຈັບອາວຸດຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ກັບພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຂົາ,ໂດຍຢ້ານວ່າພວກເຂົາຈະເຮັດບາບ
ອີກ,ແລະຄວາມຢ້ານກົວອັນໃຫຍ່ຫລວງ
ນີ້ເກີດຂຶ້ນເພາະການກັບໃຈອັນປວດລ້າວ
ຂອງພວກເຂົາ,ເນື່ອງຈາກຄາດຕະກ�ຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນ
ເປັນຕາຢ້ານຂອງພວກເຂົາ.
27 24 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາເຮັດສິ່ງ
ນີ້ໄປເພື່ອພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາ,ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ແຜ່ນດິນເຈີຊອນເປັນມູນມໍລະ
ດົກ;ແລະພວກເຮົາຈະຄຸ້ມຄອງພວກເຂົາ
ໃຫ້ພົ້ນຈາກສັດຕູຂອງພວກເຂົາ,ດ້ວຍກ�
ລັງຂອງກອງທັບຂອງພວກເຮົາ,ໂດຍມີ
ເງື່ອນໄຂວ່າພວກເຂົາຈະຕ້ອງມອບເຂົ້າ
ຂອງສ່ວນໜຶ່ງຂອງພວກເຂົາໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຮົາເພື່ອຈະໄດ້ບ�ລຸງລ້ຽງກອງທັບ.
27 25ບັດນີ້ , ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອອ�ໂມນໄດ້ຍິນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,
ລາວກໍໄດ້ກັບຄືນໄປຫາຜູ້ຄົນຂອງອານ
ໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮ,ແລະແອວມາກໍໄປກັບ
ລາວຄືກັນ,ແລະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານເພື່ອໄປຫາບ່ອນທີ່ພວກເຂົາ

ພັກເຊົາຢູ່,ແລະໄດ້ແຈ້ງເລື່ອງລາວທັງ
ໝົດແກ່ພວກເຂົາ.ແລະແອວມາໄດ້ເລົ່າ
ໃຫ້ພວກເຂົາຟັງເຖິງເລື່ອງກ ການປ່ຽນໃຈ
ເຫລື້ອມໃສຂອງເພິ່ນ,ພ້ອມທັງເລື່ອງລາວ
ຂອງອ�ໂມນ,ແລະອາໂຣນ,ແລະພີ່ນ້ອງ
ຂອງລາວນ�ອີກ.
27 26 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສຸກຫລາຍ.
ແລະພວກເຂົາໄດ້ລົງໄປຫາແຜ່ນດິນ
ເຈີຊອນແລະເຂົ້າເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນ
ເຈີຊອນ;ແລະຊາວນີໄຟເອີ້ນພວກເຂົາວ່າ
ຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງ
ແຕກຕ່າງອອກໄປຕາມຊື່ນັ້ນນັບແຕ່ເວລາ
ນັ້ນມາ.
27 27 ແລະພວກເຂົາໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັບບັນດາ
ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ແລະຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນ
ດາຜູ້ຄົນຊຶ່ງເປັນຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້ານ�ອີກ.ແລະພວກເຂົາດີເດັ່ນຂຶ້ນ
ຍ້ອນວ່າຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງພວກເຂົາທີ່
ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະຕໍ່ມະນຸດຊາດ;ເພາະ
ພວກເຂົາກ ຊື່ສັດແລະຊື່ຕົງຢ່າງສົມບູນ
ໃນທຸກສິ່ງ;ແລະພວກເຂົາມີສັດທາຢ່າງ
ຂ ໝັ້ນຄົງໃນພຣະຄຣິດຈົນເຖິງວັນຕາຍ.
27 28 ແລະພວກເຂົາໄດ້ຫລຽວເບິ່ງການ
ນອງເລືອດຂອງພີ່ ນ້ອງຂອງຕົນດ້ວຍ
ຄວາມກຽດຊັງທີ່ສຸດ;ແລະພວກເຂົາຈະບໍ່
ຍອມຈັບອາວຸດຂຶ້ນມາຕໍ່ສູ້ກັບພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຂົາອີກເລີຍ;ແລະພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍ
ຫລຽວເບິ່ງຄວາມຕາຍດ້ວຍຄວາມສະທ້ານ
ຢ້ານກົວບໍ່ວ່າຈະຫລາຍໜ້ອຍພຽງໃດກໍ
ຕາມ,ເພາະຄວາມຫວັງແລະຈຸດທີ່ໝັ້ນ
ຂອງພວກເຂົາມີຢູ່ທີ່ພຣະຄຣິດແລະການ
ຟື້ນຄືນຊີວິດ;ສະນັ້ນ,ຄວາມຕາຍຈຶ່ງຖືກ
ກືນໄປຈາກພວກເຂົາໂດຍເອົາໄຊຊະນະ

 25ກມຊຢ27:10–24.  27ກຄມພຊື່ສັດ,ຄວາມຊື່ສັດ.  ຂແອວ23:6.
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ຂອງພຣະຄຣິດເໜືອມັນ.
27 29 ສະນັ້ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງຍອມຮບັກ ຄວາມ
ຕາຍໃນວິທີທີ່ທຸກທໍລະມານແລະເຈບັປວດ
ທີ່ສຸດຊຶ່ງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາໄດ້ກະທ�
ກັບພວກເຂົາ,ແທນທີ່ພວກເຂົາຈະຈບັດາບ
ຂຶ້ນມາຟັນພວກເຂົາ.
27 30 ແລະດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງເປັນຜູ້ຄົນ
ທີ່ກະຕືລືລົ້ນແລະເປັນທີ່ຮັກຫອມ,ແລະ
ເປັນຜູ້ຄົນທີ່ ໂປດປານຫລາຍທີ່ສຸດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ບົດທີ28

ຊາວເລມັນໄດ້ ເສຍໄຊໃນການສູ້ຮົບຄັ້ງ
ຍິ່ງໃຫຍ່—ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລາຍໝື່ນ
ຄົນຖືກຂ້າຕາຍ—ຄົນຊົ່ວໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫາ
ສະພາບທີ່ຈິບຫາຍອັນບໍ່ມີບ່ອນສິ້ນສຸດ;
ສ່ວນຄົນຊອບທ�ນັ້ນໄດ້ຮັບຄວາມຜາສຸກ
ອັນບໍ່ມີບ່ອນສິ້ນສຸດ.ປະມານ77–76ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

28 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືຫລັງຈາກຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນ
ຖານໃນແຜ່ນດິນກ ເຈີຊອນແລ້ວ, ແລະ
ສາດສະໜາຈັກໄດ້ຖືກສະຖາປະນາຂຶ້ນ
ໃນແຜ່ນດິນເຈີຊອນນ�ອີກ,ແລະກອງ
ທັບຂອງຊາວນີໄຟໄດ້ມາຕັ້ງຢູ່ໂດຍອ້ອມ
ຮອບແຜ່ນດິນເຈີຊອນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຢູ່ໃນ
ຊາຍແດນຂອງແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາໂດຍ
ຮອບ;ຈົ່ງເບິ່ງ,ກອງທັບຂອງຊາວເລມັນ
ໄດ້ຕິດຕາມພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາເຂົ້າໄປ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
28 2ແລະຈຶ່ງມີການສູ້ຮົບກັນເທື່ອຍິ່ງໃຫຍ່
ທີ່ສຸດເກີດຂຶ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນເປັນການ

ສູ້ຮົບຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນບັນດາຜູ້
ຄົນທັງໝົດໃນແຜ່ນດິນນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາ
ທີ່ລີໄຮອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມມາ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຊາວເລມັນຫລາຍໝື່ນຄົນຖືກຂ້າ
ຕາຍແລະໄດ້ແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປທົ່ວ
ທີບ.
28 3ແທ້ຈິງແລ້ວ, ແລະ ມີການລົ້ມຕາຍ
ເທື່ອຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງ
ນີໄຟ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຊາວເລມັນໄດ້
ຖືກກ ຂັບໄລ່ແລະແຕກກະຈັດກະຈາຍ
ໄປ,ແລະຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ກັບຄືນໄປຫາ
ແຜ່ນດິນຂອງຕົນອີກຄືເກົ່າ.
28 4ແລະບັດນີ້ມັນເປັນເວລາທີ່ມີການໄວ້
ທຸກແລະການຄ�ຄວນເທື່ອຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ໄດ້
ຍິນໄປທົ່ວແຜ່ນດິນໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດ
ຂອງນີໄຟ—
28 5ແທ້ຈິງແລ້ວ, ສຽງຮ້ອງໄຫ້ຂອງແມ່
ໝ້າຍທີ່ໄວ້ທຸກນ�ຜົວຂອງນາງ,ແລະພໍ່ໄວ້
ທຸກນ�ລູກຊາຍຂອງຕົນ,ແລະລູກສາວໄວ້
ທຸກນ�ອ້າຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລູກຊາຍໄວ້ທຸກ
ນ�ພໍ່;ແລະສຽງຮ້ອງໄຫ້ແຫ່ງຄວາມເປັນ
ທຸກໄດ້ຍິນໄປທົ່ວທຸກບ່ອນ,ຊຶ່ງພວກເຂົາ
ໄດ້ໄວ້ທຸກນ�ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຕົນທີ່ຖືກຂ້າ
ຕາຍ.
28 6ແລະບັດນີ້ນີ້ເປັນວັນທີ່ເສົ້າສະຫລົດ
ໃຈແທ້ໆ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນເປັນເວລາແຫ່ງ
ການນອບນ້ອມແລະເວລາແຫ່ງກ ການຖື
ສິນອົດເຂົ້າແລະອະທິຖານຢ່າງໜັກ.
28 7ແລະປີທີ ສິບຫ້າແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ສິ້ນ
ສຸດລົງແບບນີ້;
28 8ແລະ ນີ້ຄືເລື່ອງລາວຂອງອ�ໂມນ
ແລ ະ  ພີ່ນ້ອງ ຂອ ງລາວ, ກ່ຽວກັບ ການ

 29ກແອວ24:20–23.
281ກແອວ27:22;30:1,19.
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ເດີນທາງຂອງພວກເຂົາໃນແຜ່ນດິນນີໄຟ,
ແລະຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງພວກເຂົາ
ໃນແຜ່ນດິນ,ແລະຄວາມເສົ້າ ສະຫລົດ
ໃຈແລະຄວາມທຸກຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ຄວາມຜາສຸກທີ່ພວກເຂົາກ ບໍ່ອາດສາມາດ
ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້,ແລະການຕ້ອນຮັບແລະ
ຄວາມປອດໄພຂອງພວກພີ່ນ້ອງໃນແຜ່ນ
ດິນເຈີຊອນ.ແລະບັດນີ້ ຂໍພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງຄົນທັງປວງຈົ່ງໂປດ
ປະທານພອນໃຫ້ແກ່ຈິດວິນຍານຂອງຄົນ
ເຫລົ່ານີ້ຕະຫລອດໄປດ້ວຍເຖີດ.
28 9ແລະ ນີ້ ຄື ເ ລື່ອງລາວຂອງສົງຄາມ
ແລະການຂັດແຍ້ງກັນໃນບັນດາຊາວ
ນີໄຟ,ແລະສົງຄາມລະຫວ່າງຊາວນີໄຟ
ກັບຊາວເລມັນນ�ອີກ;ແລະປີທີສິບຫ້າ
ແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນໄດ້ສິ້ນສຸດ
ລົງ.
28 10 ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ປີທ�ອິດເຖິງປີທີສິບ
ຫ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຜູ້ ຄົນຫລາຍພັນຄົນ
ຖືກຂ້າຕາຍໄປ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ເກີດພາບອັນເປັນຕາຢ້ານຂອງການ
ນອງເລືອດເກີດຂຶ້ນ.
28 11 ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງຫລາຍພັນຄົນ
ຖືກ ວາງໄ ວ້ໃ ນຫລຸມ ສົບ, ໃນຂ ະນະທີ່
ຮ່າງກາຍຂອງຫລາຍພັນຄົນກ�ລັງກ ເນົ່າ
ເປື່ອຍເປັນກອງຢູ່ ເທິງ ໜ້າ ດິນ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຫລາຍພັນຄົນໄດ້ຂ ໄວ້ທຸກເພາະວ່າ
ການສູນເສຍຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ,ຍ້ອນ
ວ່າພວກເຂົາມີເຫດຜົນທີ່ຈະຢ້ານກົວຕາມ
ຄ�ສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ວ່າພວກ
ເຂົາຈະຖືກສົ່ງໄປສູ່ສະພາບແຫ່ງຄວາມຈິບ
ຫາຍອັນບໍ່ມີບ່ອນສິ້ນສຸດ.

28 12ຂະນະທີ່ຄົນອື່ນຫລາຍພັນຄົນເປັນ
ທຸກແທ້ໆຢູ່ນັ້ນເພາະການສູນເສຍຍາດພີ່
ນ້ອງຂອງຕົນ,ແຕ່ພວກເຂົາຍັງປິຕິຍິນດີ
ໃນຄວາມຫວັງ,ແລະແມ່ນແຕ່ຮູ້ຈັກຕາມ
ກ ຄ�ສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າວ່າພວກ
ເຂົາຈະຖືກຍົກຂຶ້ນໃຫ້ຢູ່ທາງເບື້ອງຂວາ
ພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າໃນສະພາບແຫ່ງ
ຄວາມສຸກອັນບໍ່ມີບ່ອນສິ້ນສຸດ.
28 13 ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນດັ່ງນັ້ນວ່າ
ກ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຂອງມະນຸດນັ້ນມີ
ຫລາຍຊ�ໃດ,ເພາະວ່າບາບແລະການ
ລ່ວງລະເມີດແລະອ�ນາດຂອງມານຊຶ່ງ
ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍຂ ແຜນການທີ່ມີເລ່ຫລ່ຽມ
ຊຶ່ງມັນຄົ້ນຄິດຂຶ້ນມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງ
ມະນຸດຖືກບ້ວງ.
28 14 ແລະ ພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນການເອີ້ນ
ຄວາມພາກພຽນຂອງມະນຸດຄັ້ງໃຫຍ່ເພື່ອ
ໃຫ້ເຮັດວຽກໃນກ ສວນອະງຸ່ນຂອງພຣະ
ຜູ້ ເປັນເຈົ້າດັ່ງນັ້ນ; ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງ
ເຫັນເຫດຜົນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງການເສົ້າ
ສະຫລົດໃຈ,ແລະການຊື່ນຊົມນ�ອີກດັ່ງ
ນັ້ນ—ມີຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຍ້ອນວ່າ
ຄວາມຕາຍແລະຄວາມພິນາດໃນບັນ
ດາມະນຸດ,ແລະມີຄວາມຊື່ນຊົມຍ້ອນວ່າ
ຂ ຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະຄຣິດຍັງມີຕໍ່ຊີ
ວິດຢູ່.

ບົດທີ29

ແອວມາປາດຖະໜາທີ່ຈະຮ້ອງປ່າວເຖິງ
ການກັບໃຈດ້ວຍສຽງຂອງທູດ—ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ມີຜູ້ສອນແກ່ທຸກໆ

 8ກແອວ27:16–19.
 11ກແອວ16:11.
 ຂແອວ48:23;

ຄພ42:45–46.

 12ກແອວ11:41.
 13ກ1ນຟ17:35.
 ຂ2ນຟ9:28.
 14ກຄມພສວນອະງຸ່ນຂອງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
 ຂຄມພຄວາມສະຫວ່າງ,

ຄວາມສະຫວ່າງ
ຂອງພຣະຄຣິດ.
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ປະຊາຊາດ—ແອວມາພາກພູມໃຈໃນວຽກ
ງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະໃນຄວາມ
ສ�ເລັດຂອງອ�ໂມນແລະພີ່ນ້ອງຂອງ
ເພິ່ນ.ປະມານ76ປີກ່ອນຄ.ສ.

29 1 ໂອ້ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າເປັນທູດ,ແລະ
ສາມາດປາດຖະໜາໄດ້ຕາມໃຈຊອບຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າຈະອອກໄປ
ເວົ້າດ້ວຍສຽງແກຂອງພຣະເຈົ້າ,ດ້ວຍສຽງ
ທີ່ສັ່ນສະເທືອນແຜ່ນດິນໂລກ,ແລະຮ້ອງ
ປ່າວການກັບໃຈຕໍ່ທຸກໆຄົນ!
29 2ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະປະກາດ
ເຖິງເລື່ອງການກັບໃຈ,ແລະແຜນແຫ່ງ
ການໄຖ່ແກ່ທຸກຈິດວິນຍານໃຫ້ດັງຄືສຽງ
ຟ້າຮ້ອງ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະກັບໃຈແລະ
ກ ມາຫາພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ,ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະບໍ່ມີຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈໃນທົ່ວ
ຜືນແຜ່ນດິນໂລກອີກເລີຍ.
29 3ແຕ່ ຈົ່ງ ເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເປັນມະນຸດ,
ແລະເຮັດບາບໄດ້ໃນຄວາມປາດຖະໜາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ;ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າ
ຄວນພໍໃຈກັບສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ແບ່ງ
ປັນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ.
29 4ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄວນຈະປ່ຽນຄວາມປາດ
ຖະໜາຂອງຂ້າພະເຈົ້າຊຶ່ງເປັນຄ�ສັ່ງອັນ
ໝັ້ນຄົງຂອງພຣະຜູ້ທ່ຽງທ�,ເພາະຂ້າພະ
ເຈົ້າຮູ້ວ່າພຣະອົງປະທານໃຫ້ມະນຸດຕາມ
ກ ຄວາມປາດຖະໜາຂອງເຂົາ,ບໍ່ວ່າມັນຈະ
ເປັນໄປເພື່ອຄວາມຕາຍຫລືເພື່ອຊີວິດ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າພຣະອົງໄດ້
ແບ່ງປັນໃຫ້ມະນຸດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໄດ້ມອບ
ຄ�ສັ່ງແກ່ເຂົາຊຶ່ງເປັນຄ�ສັ່ງທີ່ປ່ຽນແປງບໍ່

ໄດ້,ອີງຕາມຂ ຄວາມປະສົງຂອງເຂົາ,ບໍ່ວ່າ
ມັນຈະເປັນໄປເພື່ອຄວາມລອດຫລືເພື່ອ
ຄວາມພິນາດ.
29 5ແທ້ຈິງແລ້ວ, ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າ
ຄວາມດີແລະຄວາມຊົ່ວມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າມະນຸດ
ທັ ງ ປວງ ; ຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ຄວາມດີຈາກ
ຄວາມຊົ່ວກໍບໍ່ມີຂໍ້ຕ�ນິ;ແຕ່ຜູ້ໃດທີ່ກ ຮູ້ຈັກ
ຄວາມດີແລະຄວາມຊົ່ວ,ເຂົາຈະໄດ້ຮບັ
ຕາມຄວາມປາດຖະໜາຂອງເຂົາບໍ່ວ່າເຂົາ
ປາດຖະໜາຄວາມດີຫລືຄວາມຊົ່ວ,ຊີວິດ
ຫລືຄວາມຕາຍ,ຄວາມຊື່ນຊົມຫລືຄວາມ
ເສຍໃຈໃນຂ ຈິດສ�ນຶກ.
29 6ບັດນີ້,ໂດຍທີ່ເຫັນວ່າຂ້າພະເຈົ້າເອງ
ຮູ້ຈັກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ເປັນຫຍັງຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ປາດຖະໜາເກີນກວ່າທີ່ຈະເຮັດ
ວຽກງານຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຖືກເອີ້ນມາໃຫ້
ເຮັດ?
29 7 ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງປາດຖະໜາ
ຢາກເປັນທູດ,ເພື່ອຈະໄດ້ປະກາດໄປຈົນ
ເຖິງທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ?
29 8 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປະທານ
ໃຫ້ກ ທຸກປະຊາຊາດດ້ວຍຊາດແລະຂ ພາ
ສາຂອງຕົນເອງເພື່ອສິດສອນພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະອົງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃນສະຕິປັນຍາ,
ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພຣະອົງຄ ເຫັນວ່າເໝາະ
ສົມທີ່ພວກເຂົາຄວນມີ;ສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງ
ເຫັນໄດ້ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແນະນ�ດ້ວຍ
ຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດຕາມສິ່ງທີ່ທ່ຽງ
ທ�ແລະເປັນຄວາມຈິງ.
29 9ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກເລື່ອງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ປາບປື້ມໃນເລື່ອງນັ້ນ.ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້

292ກອມນ1:26;3ນຟ21:20.
 4ກພສສ37:4.
 ຂຄມພອ�ເພີໃຈ.
 5ກ2ນຟ2:18,26;

  ມຣນ7:15–19.
ຄມພການສາມາດສັງ
ເກດ,ຂອງປະທານແຫ່ງ.

 ຂຄມພສ�ນຶກ,

ຄວາມສ�ນຶກ.
 8ກ2ນຟ29:12.
 ຂຄພ90:11.
 ຄແອວ12:9–11.
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ກ ປາບປື້ມໃນຕົວຂ້າພະເຈົ້າເອງ,ແຕ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າປາບປື້ມໃນສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ນີ້ຄືຄວາມ
ປາບປື້ມຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອບາງທີຂ້າພະ
ເຈົ້າອາດຈະເປັນເຄື່ອງມືໃນພຣະຫັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າໃນການນ�ຈິດວິນຍານດວງໜຶ່ງ
ມາສູ່ການກັບໃຈ;ແລະນີ້ຄືຄວາມສຸກຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ.
29 10 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ, ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ
ພີ່ ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫລາຍຄົນທີ່ສ�
ນຶກຜິດດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ,ແລ້ວເຂົ້າມາ
ຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາ,ເວລານັ້ນຈິດວິນຍານຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ;ແລ້ວຂ້າ
ພະເຈົ້າສ�ນຶກໄດ້ວ່າມີກ ສິ່ງໃດແດ່ທີ່ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກະທ�ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ຍິນຄ�ອະທິຖານ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ສ�ນຶກເຖິງພຣະຫັດທີ່ມີຄວາມເມດຕາປາ
ນີຂອງພຣະອົງຊຶ່ງເດ່ມາຫາຂ້າພະເຈົ້າ.
29 11 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າສ�ນຶກ
ໄດ້ເຖິງຄວາມເປັນຊະເລີຍຂອງບັນພະບຸ
ລຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້ານ�ອີກ;ເພາະຂ້າພະ
ເຈົ້າຮູ້ຈັກວ່າກ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປົດປ່ອຍ
ເຂົາເຈົ້າອອກຈາກຄວາມເປັນທາດແລະ
ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງໄດ້ສະຖາປະນາສາດສະ
ໜາຈັກຂອງພຣະອົງຂຶ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ພຣະເຈົ້າຂອງອັບຣາ
ຮາມ,ພຣະເຈົ້າຂອງອີຊາກ,ແລະພຣະ
ເຈົ້າຂອງຢາໂຄບໄດ້ປົດປ່ອຍເຂົາເຈົ້າ
ອອກຈາກຄວາມເປັນທາດ.
29 12 ແ ທ້ ຈິ ງແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ຈ�ຢູ່
ສະເໝີເຖິງການເປັນຊະເລີຍຂອງບັນພະ

ບຸລຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະພຣະເຈົ້າອົງ
ດຽວກັນນັ້ນໄດ້ກ ປົດປ່ອຍເຂົາເຈົ້າໃຫ້ພົ້ນ
ຈາກກ�ມືຂອງຊາວເອຢິບແລະໄດ້ປົດ
ປ່ອຍເຂົາເຈົ້າອອກຈາກຄວາມເປັນທາດ.
29 13 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພຣະເຈົ້າອົງດຽວ
ກັນນັ້ນຊຶ່ງໄດ້ສະຖາປະນາສາດສະໜາ
ຈັກຂອງພຣະອົງຂຶ້ນໃນບັນດາພວກເຂົາ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນພຣະເຈົ້າອົງດຽວກັນນັ້ນ
ທີ່ໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຮັບເອົາຕ�ແໜ່ງ
ອັນສັກສິດ,ເພື່ອສັ່ງສອນພຣະຄ�ໃຫ້ແກ່
ຜູ້ຄົນພວກນີ້,ແລະໄດ້ປະທານຄວາມສ�
ເລັດຢ່າງຫລວງຫລາຍໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ,
ຊຶ່ງມັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຕັມໄປດ້ວຍ
ກ ຄວາມສຸກ.
29 14 ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປິຕິຍິນດີໃນ
ຄວາມສ�ເລັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າແຕ່ຝ່າຍ
ດຽວເທົ່ານັ້ນ,ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເຕັມປ່ຽມໄປ
ດ້ວຍຄວາມສຸກໃນກ ຄວາມສ�ເລັດຂອງ
ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນໄປຫາ
ແຜ່ນດິນນີໄຟນ�ອີກ.
29 15 ຈົ່ງເບິ່ງ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອອກແຮງງານ
ຢ່າງດຸໝັ່ນ,ແລະໄດ້ນ�ເອົາຜົນງານຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍອອກມາ;ແລະລາງວັນຂອງ
ພວກເຂົານັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ແທ້ໆ!
29 16ບັດນີ້,ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຄິດເຖິງຄວາມ
ສ�ເລັດຂອງພີ່ນ້ອງເຫລົ່ານີ້ຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືກພາ
ໄປ,ຈົນວ່າມັນຖືກແຍກອອກຈາກຮ່າງ
ກາຍ,ຄືກັບວ່າມັນເປັນຄວາມສຸກທີ່ສຸດ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
29 17 ແລະ ບັດນີ້ຂໍພຣະເຈົ້າຈົ່ງໂປດ
ປະທານແກ່ຄົນເຫລົ່ານີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ນັ່ງລົງໃນ

 9ກແອວ26:12.
 10ກມຊຢ27:11–31.
 11ກມຊຢ24:16–21;

ແອວ5:3–5.
 12ກອພຍ14:30–31.
 13ກຄພ18:14–16.

 14ກແອວ17:1–4.
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ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍເຖີດ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະໃຫ້ແກ່ຄົນທັງໝົດຜູ້ເປັນຜົນ
ງານຈາກການອອກແຮງງານຂອງພວກ
ເຂົານ�ອີກ.ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ອອກໄປ
ອີກ,ແຕ່ເພື່ອພວກເຂົາຈະສັນລະເສີນ
ພຣະອົງຕະຫລອດໄປ.ແລະຂໍພຣະເຈົ້າ
ຈົ່ງໂປດປະທານເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄ�
ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ໄດ້ເວົ້າໄວ້ດ້ວຍເຖີດ.
ອາແມນ.

ບົດທີ30

ໂຄຣິຫໍ,ການຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ,ການຫົວ
ເຍາະເຍີ້ຍພຣະຄຣິດ,ການຊົດໃຊ້,ແລະ
ວິນ ຍານແຫ່ງການທ�ນາຍ—ລາວສິດ
ສອນວ່າມັນບໍ່ ມີ ພຣະເຈົ້າ,ບໍ່ມີການຕົກ
ຂອງມະນຸດ,ບໍ່ມີການລົງໂທດສ�ລັບບາບ,
ແລະບໍ່ມີພຣະຄຣິດ—ແອວມາໃຫ້ຖ້ອຍຄ�
ວ່າພຣະຄຣິດຈະສະເດັດມາແລະວ່າທຸກ
ສິ່ງທຸກຢ່າງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມີພຣະເຈົ້າ—ໂຄ
ຣິຫໍຂົ່ມຂູ່ເພື່ອຢາກເຫັນເຄື່ອງໝາຍແລະ
ຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນຄົນໄບ້—ມານມາປະກົດຕໍ່
ໂຄຣິຫໍໃນລັກສະນະຂອງທູດແລະໄດ້ສິດ
ສອນລາວວິທີທີ່ຈະເວົ້າ—ໂຄຣິຫໍໄດ້ຖືກ
ຢຽບຍ�ແລະໄດ້ຕາຍໄປ.ປະມານ76–
74ປີກ່ອນຄ.ສ.

30 1ຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືຫລັງຈາກກ ຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນໄດ້ຕັ້ງ
ຖິ່ນຖານຢູ່ໃນແຜ່ນດິນເຈີຊອນແລ້ວ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແລະຫລັງຈາກທີ່ຊາວເລມັນຖືກ
ຂ ຂັບໄລ່ອອກໄປຈາກແຜ່ນດິນແລ້ວ,ແລະ
ຊາກສົບຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກເອົາໄປຝັງ
ໂດຍຜູ້ຄົນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນັ້ນ—

30 2ບັດນີ້ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ນັບຈ�ນວນຊາກ
ສົບຂອງຊາວເລມັນຍ້ອນວ່າຄວາມຫລວງ
ຫລາຍຂອງມັນ;ທັງບໍ່ໄດ້ນັບຈ�ນວນຊາກ
ສົບຂອງຊາວນີໄຟຄືກັນ—ແຕ່ເຫດການ
ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຫລັງຈາກທີ່ພວກເຂົາໄດ້
ຝັງສົບຂອງຜູ້ຕາຍແລ້ວ,ແລະຫລັງຈາກມື້
ແຫ່ງການຖືສິນອົດເຂົ້າແລະການໄວ້ທຸກ,
ແລະການອະທິຖານລ່ວງໄປແລ້ວ,ມັນ
ຈຶ່ງເລີ່ມມີສັນຕິສຸກທົ່ວແຜ່ນດິນ(ແລະມັນ
ເປັນໄປໃນປີທີສິບຫົກແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ).
30 3ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຜູ້ຄົນໄດ້ຍຶດຖືທີ່
ຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຄັ່ງຄັດໃນການ
ຍຶດຖືກ ພິທີການຂອງພຣະເຈົ້າຕາມກົດ
ຂອງໂມເຊ;ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບການ
ສິດສອນໃຫ້ຂ ຮັກສາກົດຂອງໂມເຊໄປຈົນ
ກວ່າມັນຈະສົມບູນ.
30 4ແລະດັ່ງນັ້ນຜູ້ຄົນຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກຕະຫລອດປີທີສິບຫົກແຫ່ງການປົກ
ຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ.
30 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນປີ
ທີສິບເຈັດແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ
ມັນກໍຍັງມີສັນຕິສຸກຢູ່ເລື້ອຍໆໄປ.
30 6ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນທ້າຍ
ປີທີສິບເຈັດມີຄົນຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ເຂົ້າມາໃນແຜ່ນ
ດິນເຊຣາເຮັມລາ,ແລະລາວເປັນກ ຜູ້ຕໍ່
ຕ້ານພຣະຄຣິດ,ແລະລາວໄດ້ເລີ່ມສັ່ງ
ສອນຜູ້ຄົນບໍ່ໃຫ້ເຫັນດີກັບຄ�ທ�ນາຍຊຶ່ງ
ສາດສະດາໄດ້ທ�ນາຍກ່ຽວກັບການສະ
ເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ.
30 7ບັດນີ້ມັນບໍ່ມີກົດໝາຍທີ່ຈະຂັດຂວາງ
ກ ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງຄົນ,ເພາະມັນເປັນສິ່ງ

301ກແອວ27:25–26.
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ກົງກັນຂ້າມກັບພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ
ທີ່ຈະມີກົດຊຶ່ງນ�ພາມະນຸດໄປສູ່ພື້ນຖານທີ່
ບໍ່ສະເໝີພາບກັນ.
30 8 ເພາະຂໍ້ຄວາມພຣະຄ�ພີໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:
ເຈົ້າຈົ່ງກ ເລືອກເອົາໃນມື້ນີ້ວ່າ,ເຈົ້າຈະຮັບ
ໃຊ້ຜູ້ໃດ.
30 9ບັດນີ້ຖ້າຫາກຜູ້ໃດປາດຖະໜາທີ່ຈະ
ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ,ມັນກໍເປັນສິດທິຂອງເຂົາ;
ຫລືຖ້າຫາກເຂົາຈະເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ,ມັນ
ກໍເປັນສິດທິຂອງເຂົາທີ່ຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງ;
ແຕ່ຖ້າຫາກເຂົາບໍ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງມັນກໍບໍ່
ມີກົດອັນໃດທີ່ຈະມາລົງໂທດເຂົາໄດ້.
30 10 ແຕ່ຖ້າຫາກເຂົາເຮັດການຄາດຕະກ�
ເຂົາກໍຈະຖືກລົງໂທດຈົນເຖິງແກ່ກ ຄວາມ
ຕາຍ;ແລະຖ້າຫາກເຂົາປຸ້ນຈີ້ຄົນເຂົາ
ກໍຈະຖືກລົງໂທດ;ແລະຖ້າຫາກເຂົາລັກ
ເຂົາກໍຈະຖືກລົງໂທດ;ແລະຖ້າຫາກເຂົາ
ຫລິ້ນຊູ້ເຂົາກໍຈະຖືກລົງໂທດຄືກັນ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທັງໝົດນີ້ພວກ
ເຂົາຈຶ່ງຖືກລົງໂທດ.
30 11 ເພາະວ່າກົດໝາຍມີຢູ່ວ່າມະນຸດຈະ
ຕ້ອງຖືກຕັດສິນຕາມຄວາມຜິດຂອງຕົນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ມັນກໍບໍ່ມີກົດໝາຍທີ່
ຈະຫ້າມຄວາມເຊື່ອຖືຂອງຄົນ;ສະນັ້ນ,
ມະນຸດຈະຖືກລົງໂທດຕາມຄວາມຜິດຊຶ່ງ
ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໄປເທົ່ານັ້ນ;ສະນັ້ນຄົນ
ທັງປວງຈຶ່ງຢູ່ໃນພື້ນຖານທີ່ກ ສະເໝີພາບ
ກັນ.
30 12 ແລະຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດຜູ້ນີ້ມີຊື່ວ່າ
ໂຄຣິຫໍ(ແລະກົດບໍ່ມີອ�ນາດກັບລາວໄດ້)
ລາວເລີ່ມສັ່ງສອນຜູ້ຄົນວ່າມັນຈະບໍ່ມີພຣະ
ຄຣິດ.ແລະລາວໄດ້ສັ່ງສອນຕາມວິທີນີ້,
ໂດຍກ່າວວ່າ:
30 13 ໂອ້ ພວກທ່ານຜູ້ຖືກມັດໄວ້ຢູ່ໃຕ້

ຄວາມຫວັງອັນໂງ່ຈ້າແລະບໍ່ມີປະໂຫຍດ,
ເປັນຫຍັງພວກທ່ານຈຶ່ງແບກເອົາຄວາມໂງ່
ຈ້າໄວ້ກັບຕົນເອງ?ເປັນຫຍັງພວກທ່ານຈຶ່ງ
ຊອກຫາພຣະຄຣິດ?ເພາະວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່
ຈະຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ.
30 14 ຈົ່ງເບິ່ງ,ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ທີ່ພວກທ່ານເອີ້ນ
ວ່າຄ�ທ�ນາຍ,ຊຶ່ງພວກທ່ານກ່າວວ່າມັນ
ຖືກມອບຕໍ່ໆກັນມາໂດຍສາດສະດາຜູ້ບໍລິ
ສຸດ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເປັນຮີດຄອງປະເພນີອັນ
ໂງ່ຈ້າຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກທ່ານ.
30 15ພວກທ່ານຮູ້ຈັກຄວາມແນ່ນອນຂອງ
ມັນໄດ້ແນວໃດ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກທ່ານບໍ່ສາ
ມາດຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ພວກທ່ານບໍ່ກ ເຫັນ;ສະນັ້ນ
ພວກທ່ານຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າມັນຈະມີ
ພຣະຄຣິດ.
30 16ພວກທ່ານຫວັງແລະກ່າວວ່າພວກ
ທ່ານເຫັນການປົດບາບຂອງພວກທ່ານ
ເອງ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເປັນຄວາມຄິດທີ່ບ້າໆ
ແລະຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຈິດໃຈຂອງ
ພວກທ່ານ;ແລະເກີດຂຶ້ນຍ້ອນວ່າຮີດຄອງ
ປະເພນີຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກທ່ານ,
ຊຶ່ງນ�ພາພວກທ່ານໄປເຊື່ອຖືໃນສິ່ງທີ່ເປັນ
ໄປບໍ່ໄດ້.
30 17 ແລະລາວໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາອີກ
ຫລາຍເລື່ອງໃນລັກສະນະດຽວກັນນີ້ໂດຍ
ບອກພວກເຂົາວ່າມັນຈະບໍ່ມີການຊົດໃຊ້
ແທນບາບຂອງມະນຸດເກີດຂຶ້ນຢ່າງເດັດ
ຂາດ,ແຕ່ວ່າມະນຸດແຕ່ລະຄົນເປັນຢູ່ໃນຊີ
ວິດນີ້ຕາມການດ�ເນີນຊີວິດຂອງຕົນເອງ;
ສະນັ້ນມະນຸດແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຮຸ່ງເຮືອງ
ຕາມຄວາມສະຫລາດຂອງຕົນເອງ,ແລະ
ວ່າທຸກຄົນຊະນະຕາມກ�ລັງຂອງຕົນເອງ;
ແລະແມ່ນຫຍັງກໍຕາມທີ່ຕົນເອງກະທ�ໄປ
ນັ້ນຈະບໍ່ມີຄວາມຜິດເລີຍ.

 8ກຢຊ24:15.
ຄມພອ�ເພີໃຈ.

 10ກຄມພໂທດປະຫານຊີວິດ.
 11ກມຊຢ29:32.

 15ກອທ12:5–6.
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30 18 ແລະລາວໄດ້ສັ່ງສອນພວກເຂົາແບບ
ນີ້,ແລະໄດ້ຊັກຈູງໃຈຫລາຍດວງໄປ,ເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາເບີກບານໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກເຂົາ, ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໄດ້ ຊັກຈູງ
ພວກຜູ້ຍິງແລະພວກຜູ້ຊາຍເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍນ�ອີກໃຫ້ທ�ການໂສເພນີ—
ບອກພວກເຂົາວ່າເວລາຄົນຕາຍໄປມັນ
ເປັນທີ່ສຸດຂອງຊີວິດ.
30 19ບັດ ນີ້ ຄົນຜູ້ນີ້ໄດ້ໄປຫາແຜ່ນດິນ
ເຈີຊອນເພື່ອສັ່ງສອນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ໃນບັນ
ດາຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນນ�ອີກ,ຊຶ່ງເຄີຍເປັນ
ຜູ້ຄົນຂອງຊາວເລມັນມາກ່ອນ.
30 20 ແ ຕ່ ຈົ່ງ ເ ບິ່ງ , ພວກເຂົາສະຫລາດ
ກວ່າຊາວນີໄຟເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ;
ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຈັບແລະມັດລາວ,
ແລະໄດ້ພາລາວໄປຢູ່ຕໍ່ໜ້າອ�ໂມນຜູ້ເປັນ
ມະຫາປະໂລຫິດປົກຄອງຜູ້ຄົນພວກນັ້ນ.
30 21 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ສັ່ງໃຫ້ລາວອອກຈາກແຜ່ນດິນໄປ.ແລະ
ລາວໄດ້ເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນກີເດໂອນ
ແລະເລີ່ມສັ່ງສອນພວກເຂົານ�ອີກ,ແລະ
ບ່ອນນີ້ລາວບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສ�ເລັດເລີຍ,
ເພາະວ່າລາວຖືກຈັບແລະມັດໄວ້,ແລະ
ຖືກພາໄປຢູ່ຕໍ່ໜ້າມະຫາປະໂລຫິດແລະ
ຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນປົກຄອງແຜ່ນດິນ.
30 22 ແລະເຫດການໄດ້ບັງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ມະຫາປະໂລຫິດໄດ້ຖາມລາວວ່າ:ເປັນ
ຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງທ່ຽວບິດເບືອນທາງຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ?ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງສິດສອນຜູ້
ຄົນພວກນີ້ວ່າມັນຈະບໍ່ມີພຣະຄຣິດເພື່ອ
ຂັດຂວາງຄວາມຊື່ນຊົມຂອງພວກເຂົາ?
ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງເວົ້າຂັດກັບການທ�ນາຍ
ທັງໝົດຂອງສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດ?
30 23ບັດນີ້ຊື່ຂອງມະຫາປະໂລຫິດຜູ້ນັ້ນ

ຄືກິດໂດນາ.ແລະໂຄຣິຫໍຕອບເພິ່ນວ່າ:
ຍ້ອນວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສິດສອນຮີດຄອງ
ປະເພນີອັນໂງ່ຈ້າຫລ້າຫລັງຂອງບັນພະບຸ
ລຸດຂອງທ່ານ,ແລະຍ້ອນວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ໄດ້ສິດສອນຜູ້ຄົນພວກນີ້ໃຫ້ຜູກມັດຕົວ
ເອງພາຍໃຕ້ພິທີການແລະການປະຕິບັດ
ອັນໂງ່ຈ້າຫລ້າຫລັງຊຶ່ງປະໂລຫິດສະໄໝ
ບູຮານກ�ນົດໄວ້ເພື່ອແຍ້ງຊີງເອົາອ�ນາດ
ແລະສິດອ�ນາດປົກຄອງຂອງພວກເຂົາ,
ເພື່ອເກັບກ�ພວກເຂົາໄວ້ໃນຄວາມໂງ່ຈ້າ
ຫລ້າຫລັງ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ເງີຍໜ້າ
ຂຶ້ນ,ແຕ່ຖືກນ�ເອົາລົງໄປຕາມຄ�ເວົ້າຂອງ
ທ່ານ.
30 24ທ່ານເວົ້າວ່າ ຜູ້ຄົນພວກນີ້ເປັນຄົນ
ມີ ອິ ດສະລະ. ຈົ່ງເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ວ່າພວກເຂົາຢູ່ໃນຄວາມເປັນທາດ.ທ່ານ
ກ່າວວ່າຄ�ທ�ນາຍເຫລົ່ານັ້ນຂອງສະໄໝ
ບູຮານເປັນຄວາມຈິງ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ກ່າວວ່າທ່ານບໍ່ ຮູ້ຈັກດອກວ່າມັນເປັນ
ຄວາມຈິງ.
30 25ທ່ານເວົ້າວ່າຜູ້ຄົນພວກນີ້ເປັນຄົນທີ່
ມີຄວາມຜິດແລະຕົກໄປເພາະການລ່ວງ
ລະເມີດຂອງພໍ່ແມ່.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ກ່າວວ່າລູກຈະບໍ່ມີຄວາມຜິດເພາະພໍ່ແມ່.
30 26 ແລະທ່ານເວົ້າອີກວ່າພຣະຄຣິດຈະ
ສະເດັດມາ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບທ່ານວ່າທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກດອກວ່າມັນຈະມີ
ພຣະຄຣິດ.ແລະທ່ານເວົ້າວ່າພຣະອົງຈະ
ຖືກປະຫານເພື່ອກ ບາບຂອງໂລກ—
30 27 ແລະທ່ານນ�ພາຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄປ
ຕາມຮີດຄອງປະເພນີອັນໂງ່ຈ້າຫລ້າຫລັງ
ຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງທ່ານ,ແລະຕາມ
ຄວາມປາດຖະໜາຂອງທ່ານເອງ;ແລະ
ທ່ານເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕ�ຕ້ອຍລົງ,ເຖງິ

 26ກອຊຢ53:4–7.
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ແມ່ນຄືກັບວ່າພວກເຂົາຢູ່ໃນຄວາມເປັນ
ທາດ,ເພື່ອທ່ານຈະອີ່ມໜ�ສ�ລານດ້ວຍ
ແຮງງານຈາກມືຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະເງີຍໜ້າຂຶ້ນບໍ່ ໄດ້ດ້ວຍຄວາມອົງ
ອາດ,ແລະເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ກ້າຊື່ນຊົມ
ໃນສິດແລະສິດທິພິເສດຂອງພວກເຂົາ.
30 28 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາບໍ່ກ້າໃຊ້ສິ່ງ
ທີ່ເປັນຂອງຕົນເອງໂດຍຢ້ານວາ່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ປະໂລຫິດຂອງພວກເຂົາບໍ່ພໍໃຈ,ພວກ
ເຂົາໄດ້ເປັນແອກໃຫ້ປະໂລຫິດຕາມຄວາມ
ປາດຖະໜາຂອງປະໂລຫິດ,ແລະນ�ພາ
ພວກເຂົາໃຫ້ເຊື່ອຖືຕາມຮີດຄອງປະເພນີ
ຂອງຕົນ,ຕາມຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງຕົນແລະ
ຕາມອາລົມຂອງຕົນແລະພາບນິມິດນັ້ນ,
ແລະຄວາມລຶກລັບທີ່ເຮັດຂຶ້ນມາຂອງຕົນ,
ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ເຮັດຕາມຄ�ເວົ້າຂອງ
ຕົນ,ພວກເຂົາກໍເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຊຶ່ງບໍ່
ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂຸ່ນເຄືອງຜູ້ຊຶ່ງພວກເຂົາກ່າວ
ວ່າເປັນພຣະເຈົ້າ—ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍ
ຮູ້ແລະບໍ່ເຄີຍເຫັນ,ແລະເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍ
ເປັນມາກ່ອນແລະຈະບໍ່ມີວັນເປັນໄປໄດ້.
30 29 ບັດນີ້ເວລາມະຫາປະໂລຫິດແລະ
ຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນເຫັນຄວາມແຂງກະດ້າງ
ຂອງໃຈລາວ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເມື່ອພວກເພິ່ນ
ເຫັນລາວໝິ່ນປະໝາດພຣະເຈົ້າ,ພວກ
ເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ຍອມຕອບຄ�ເວົ້າຂອງລາວ;ແຕ່
ພວກເພິ່ນສັ່ງໃຫ້ມັດລາວ;ແລະພວກເພິ່ນ
ໄດ້ສົ່ງລາວໄປຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ແລະສົ່ງລາວ
ຕໍ່ໄປຫາແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາເພື່ອຈະໄດ້
ນ�ໄປຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງແອວມາແລະຫົວໜ້າຜູ້
ຕັດສິນຊຶ່ງເປັນຜູ້ປົກຄອງແຜ່ນດິນທັງໝົດ.
30 30 ແລະ  ເຫດການໄດ້ບັ ງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາລາວຖືກນ�ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າແອວມາແລະ
ຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນ,ລາວກໍເຮັດແບບດຽວກັນ

ກັບທີ່ລາວໄດ້ເຮັດໃນແຜ່ນດິນກີເດໂອນ
ນັ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລາວໄດ້ກ ໝິ່ນປະໝາດ
ຕື່ມອີກ.
30 31 ແລະລາວໄດ້ໃຊ້ຄ�ເວົ້າທີ່ກ ຮຸນແຮງ
ຫລາຍຂຶ້ນຕໍ່ໜ້າແອວມາ,ແລະໝິ່ນປະ
ໝາດພວກປະໂລຫິດແລະຜູ້ສິດສອນ
ໂດຍກ່າວຫາວ່າພວກເພິ່ນໄດ້ຊັກນ�ຜູ້ຄົນ
ໃຫ້ເຮັດຕາມຮີດຄອງປະເພນີອັນໂງ່ຈ້າ
ຫລ້າຫລັງຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງຕົນເພື່ອ
ເຫັນແກ່ຄວາມອີ່ມໜ�ສ�ລານຈາກແຮງ
ງານຂອງປະຊາຊົນ.
30 32ບັດນີ້ແອວມາໄດ້ກ່າວກັບລາວວ່າ:
ເຈົ້າ ຮູ້ ຢູ່ ແລ້ວວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ອີ່ມໜ�
ສ�ລານຈາກແຮງງານຂອງຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອອກແຮງ
ງານຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນມາຈົນເຖິງບັດນີ້ດ້ວຍມືຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າເອງເພື່ອຫາລ້ຽງຕົນເອງ,ທັງໆ
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເດີນທາງຫລາຍເທື່ອໄປ
ມາທົ່ວແຜ່ນດິນເພື່ອປະກາດພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າແກ່ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
30 33 ແລະທັງໆທີ່ມັນເປັນວຽກງານຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໄປໃນ
ສາດສະໜາຈັກ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ຮັບພຽງ
ແຕ່ໜຶ່ງກ ຊີໄນເພື່ອແຮງງານຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າເລີຍ;ທັງພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້
ຮັບຫຍັງເລີຍນອກຈາກເວລາທີ່ຢູ່ໃນບັນ
ລັງຕັດສິນ;ແລະເມື່ອນັ້ນພວກເຮົາຈະໄດ້
ຮັບຕາມກົດໝາຍສ�ລັບເວລາຂອງພວກ
ເຮົາເທົ່ານັ້ນ.
30 34 ແລະບັດນີ້,ຖ້າຫາກພວກເຮົາບໍ່ໄດ້
ຮັບສິ່ງຕອບແທນແຮງງານຂອງພວກເຮົາ
ໃນສາດສະໜາຈັກແລ້ວ,ມັນຈະເປັນປະ
ໂຫຍດອັນໃດແກ່ພວກເຮົາທີ່ຈະເຮັດການ

 30ກຄມພໝິ່ນປະໝາດ,
ການໝິ່ນປະໝາດ.

 31ກຮລມ13:22.
 33ກແອວ11:3.



402ແອວມາ30:35–44

ໃນສາດສະໜາຈັກນອກຈາກເພື່ອປະກາດ
ຄວາມຈິງເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ມີ ຄວາມ
ປິຕິຍິນດີໃນກ ຄວາມສຸກຂອງພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຮົາ?
30 35 ແລ້ວເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງເວົ້າວ່າພວກ
ເຮົາສັ່ງສອນຜູ້ຄົນພວກນີ້ເພື່ອຫາຜົນປະ
ໂຫຍດ,ໃນເມື່ອຕົວເຈົ້າເອງກໍຮູ້ຈັກຢູ່ແລ້ວ
ວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດອັນໃດ
ເລີຍ?ແລະບັດນີ້,ເຈົ້າເຊື່ອບໍວ່າພວກເຮົາ
ຫລອກລວງຜູ້ຄົນພວກນີ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາມີຄວາມສຸກເຊັ່ນນີ້ໃນໃຈຂອງພວກ
ເຂົາ?
30 36 ແລະໂຄຣິຫໍຕອບເພິ່ນວ່າ,ຖືກແລ້ວ.
30 37 ແລະແລ້ ວແອວມາຖາມລາວ ວ່າ:
ເຈົ້າເຊື່ອບໍວ່າມັນມີພຣະເຈົ້າ?
30 38 ແລະລາວຕອບວ່າ,ບໍ່ເຊື່ອ.
30 39ບັດນີ້ແອວມາເວົ້າກັບລາວວ່າ:ເຈົ້າ
ຈະປະຕິເສດອີກບໍວ່າມັນບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ,
ແລະປະຕິເສດພຣະຄຣິດອີກບໍ?ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຮູ້ຈັກວ່າມັນມີພຣະເຈົ້າແລະວ່າພຣະ
ຄຣິດຈະສະເດັດມາ.
30 40 ແລະບັດນີ້ເຈົ້າມີຫລັກຖານແນວໃດ
ທີ່ວ່າມັນບໍ່ມີກ ພຣະເຈົ້າ,ຫລືວ່າພຣະຄຣິດ
ຈະບໍ່ສະເດັດມາ?ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວວ່າເຈົ້າ
ບໍ່ມີເລີຍ,ນອກຈາກຄ�ເວົ້າຂອງເຈົ້າເທົ່າ
ນັ້ນ.
30 41 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າມີທຸກສິ່ງ
ທຸກ ຢ່າງທີ່ເປັນ ກ ປະຈັກພະຍານວ່ າສິ່ ງ
ເຫລົ່ານີ້ເປັນຄວາມຈິງ;ແລະເຈົ້າກໍມີທຸກ
ສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຈະໃຫ້ເປັນປະຈັກພະຍານ
ວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນຄວາມຈິງ;ແລະເຈົ້າ

ຈະປະຕິ ເສດມັນບໍ?ເຈົ້າເຊື່ອບໍວ່າສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ເປັນຄວາມຈິງ?
30 42 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າເຈົ້າເຊື່ອ,
ແຕ່ເຈົ້າຖືກຄອບງ�ດ້ວຍວິນຍານທີ່ຕົວະ,
ແລະເຈົ້າບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົ້າຈົນວ່າມັນບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ໃນຕົວ
ເຈົ້າ;ແຕ່ເວລານີ້ມານມີອ�ນາດເໜືອເຈົ້າ,
ແລະມານໄດ້ພາເຈົ້າໄປເຮັດກົນອຸບາຍຢູ່
ທົ່ວທີບ,ເພື່ອມັນຈະໄດ້ທ�ລາຍລູກຫລານ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.
30 43 ແລະ ບັດນີ້ ໂຄຣິຫໍ ໄດ້ກ່າວກັບ
ແອວມາ ວ່ າ :ຖ້ າຫາກທ່ານຈະສະແດງ
ກ ເຄື່ອງໝາຍແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ,ບາງທີຂ້າພະ
ເຈົ້າອາດຈະຍອມຮັບວ່າມັນມີພຣະເຈົ້າ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງສະແດງແກ່ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ
ພຣະອົງມີອ�ນາດແລະເມື່ອນັ້ນຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະຍອມຮັບຄ�ເວົ້າຂອງທ່ານວ່າເປັນ
ຄວາມຈິງ.
30 44 ແຕ່ແອວມາກ່າວກັບລາວວ່າ: ເຈົ້າ
ມີ ເຄື່ອງໝາຍຢູ່ພຽງພໍແລ້ວ;ເຈົ້າຈະທົດ
ລອງພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າບໍ?ເຈົ້າຈະເວົ້າວ່າ
ຈົ່ງສະແດງເຄື່ອງໝາຍແກ່ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ບໍ
ໃນເມື່ອເຈົ້າເອງມີປະຈັກພະຍານເຫລົ່ານີ້
ກ ທັງໝົດຈາກພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າ,ແລະຈາກ
ສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດທັງໝົດນ�ອີກ?ພຣະ
ຄ�ພີວາງຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແລະຂ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນມີ
ພຣະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນຄ ແຜ່ນ
ດິນໂລກແລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ມີໃນ
ຜືນແຜ່ນດິນນີ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະງ ການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງມັນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ພ້ອມທັງຈ ດາວພະເຄາະທັງໝົດນ�ອີກຊຶ່ງ

 34ກຄມພຊື່ນຊົມ,
ຄວາມຊື່ນຊົມ.

 40ກພສສ14:1.
 41ກຄມພພະຍານ.

 43ກຢຄ7:13–21;
ຄພ46:8–9.
ຄມພເຄື່ອງໝາຍ.

 44ກມຊຢ13:33–34.

 ຂພສສ19:1;ຄພ88:47.
 ຄໂຢບ12:7–10.
 ງ ຮລມ12:11–15.
 ຈມຊ6:63.
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ເຄື່ອນໄຫວໃນລັກສະນະຂອງມັນຊຶ່ງເປັນ
ພະຍານວ່າມີພຣະຜູ້ສ້າງສູງສຸດ.
30 45 ແລ້ວເຈົ້າຍັງໄປທົ່ວທີບເພື່ອຊັກນ�
ໃຈຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄປ,ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ແກ່
ພວກເຂົາວ່າບໍ່ມີ ພຣະເຈົ້າອີກບໍ?ແລະ
ເຈົ້າຍັງປະຕິເສດພະຍານທັງໝົດເຫລົ່ານີ້
ບໍ?ແລະລາວຕອບວ່າ:ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າ
ພະເຈົ້າຈະປະຕິເສດເວັ້ນເສຍແຕ່ທ່ານຈະ
ສະແດງເຄື່ອງໝາຍແກ່ຂ້າພະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ.
30 46 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ແອວມາເວົ້າກັບລາວວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າໂສກເສົ້າຍ້ອນວ່າຄວາມແຂງກະດ້າງ
ຂອງໃຈເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄືເຈົ້າຍັງຈະຕໍ່
ຕ້ານວິນຍານແຫ່ງຄວາມຈິງຢູ່ຈົນວ່າຈິດ
ວິນຍານຂອງເຈົ້າຖືກທ�ລາຍໄປ.
30 47 ແຕ່ ຈົ່ງ ເບິ່ງ ,ມັນເປັນການກ ດີກວ່າ
ທີ່ຈິດວິນຍານຂອງເຈົ້າຈະຖືກທ�ລາຍໄປ
ແທນທີ່ເຈົ້າຈະເປັນຄົນນ�ພາຈິດວິນຍານ
ຫລາຍດວງລົງໄປສູ່ຄວາມພິນາດດ້ວຍ
ການເວົ້າຕົວະແລະດ້ວຍຄວາມຍົກຍ້ອງ
ຂອງເຈົ້າ;ສະນັ້ນຖ້າຫາກເຈົ້າປະຕິເສດ
ອີກ,ຈົ່ງເບິ່ງພຣະເຈົ້າຈະລົງໂທດເຈົ້າ,
ເພື່ອເຈົ້າຈະກາຍເປັນຄົນໄບ້,ເພື່ອເຈົ້າຈະ
ເປີດປາກຂອງຕົນບໍ່ໄດ້ອີກເລີຍ,ເພື່ອເຈົ້າ
ຈະບໍ່ໄດ້ຫລອກລວງຜູ້ຄົນພວກນີ້ອີກຕໍ່ໄປ.
30 48ບັດນີ້ໂຄຣິຫໍໄດ້ເວົ້າກັບເພິ່ນວ່າ:ຂ້າ
ພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດການດ�ລົງຢູ່ຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າມັນມີ
ພຣະເຈົ້າ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າອີກວ່າ,
ທ່ານກໍບໍ່ຮູ້ຄືກັນວ່າມີພຣະເຈົ້າ;ແລະຖ້າ
ຫາກທ່ານບໍ່ສະແດງເຄື່ອງໝາຍແກ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເຊື່ອ.
30 49 ແລະບັດນີ້ແອວມາໄດ້ເວົ້າກັບລາວ

ວ່າ:ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ແກ່ເຈົ້າເພື່ອ
ເປັນເຄື່ອງໝາຍຄືເຈົ້າຈະເກີດເປັນກ ຄົນ
ໄບ້ຕາມຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າກ່າວໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າ,
ເຈົ້າຈະເກີດເປັນຄົນໄບ້ເພື່ອເຈົ້າຈະເວົ້າບໍ່
ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ.
30 50ບັດນີ້ເມື່ອແອວມາໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມ
ນີ້ ແລ້ວໂຄຣິ ຫໍກໍ ເກີດເປັນຄົນໄບ້ ,ຈົນ
ວ່າລາວເປັ່ງສຽງບໍ່ໄດ້ຕາມຄ�ເວົ້າຂອງ
ແອວມາ.
30 51 ແລະບັດນີ້ເວລາຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນ
ເຫັນເຫດການນີ້ແລ້ວ,ເພິ່ນຈຶ່ງເດ່ມືຂອງ
ເພິ່ນ ອອກໄປຂຽນໜັງສື ໃຫ້ ໂຄຣິ ຫໍ, ມີ
ຄວາມວ່າ:ເຈົ້າຍອມຮັບເຖິງອ�ນາດຂອງ
ພຣະເຈົ້າແລ້ວບໍ?ແລ້ວເຈົ້າຈະໃຫ້ແອວມາ
ສະແດງເຄື່ອງໝາຍນີ້ກັບຜູ້ໃດອີກ?ເຈົ້າ
ຢາກໃຫ້ເພິ່ນເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນຕ້ອງທຸກທໍລະ
ມານນ�ອີກບໍເພື່ອການສະແດງໃຫ້ແກ່
ເຈົ້າເຫັນ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນໄດ້ສະແດງເຄື່ອງ
ໝາຍແກ່ເຈົ້າແລ້ວ;ແລະບັດນີ້ເຈົ້າຈະໂຕ້
ຖຽງຕໍ່ໄປອີກບໍ?
30 52 ແລະໂຄຣິຫໍໄດ້ເດ່ມືຂອງລາວອອກ
ໄປ,ຂຽນວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກແລ້ວວ່າຂ້າ
ພະເຈົ້າເປັນຄົນໄບ້ເພາະຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ
ບໍ່ໄດ້;ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກແລ້ວວ່າບໍ່ມີ
ສິ່ງໃດອີກແລ້ວນອກຈາກຈະເປັນອ�ນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ນ�ເອົາສິ່ງນີ້ມາສູ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າກ ຮູ້ຢູ່
ຕະຫລອດວ່າມັນມີພຣະເຈົ້າ.
30 53 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມານໄດ້ກ ຫລອກລວງຂ້າ
ພະເຈົ້າ;ເພາະມັນໄດ້ມາຂ ປະກົດຕໍ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າໃນລັກສະນະຂອງທູດແລະເວົ້າກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ຈົ່ງໄປເອີ້ນຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້

 47ກ1ນຟ4:13.
 49ກ2ຂຄ13:20.

 52ກແອວ30:42.
 53ກຢຄ7:14.

 ຂ2ກຣທ11:14;
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ກັບຄືນມາເພາະວ່າພວກເຂົາທັງໝົດຫລົງ
ທາງຕາມພຣະເຈົ້າທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ.ແລະມັນໄດ້
ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ຄ ບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແລະມັນໄດ້ສິດສອນຂ້າພະເຈົ້າ
ເຖິງສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເວົ້າ.ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ສິດສອນຄ�ເວົ້າຂອງມັນ;ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໄປເພາະວ່າມັນເປັນ
ທີ່ພໍໃຈໃຫ້ແກ່ຈິດໃຈແຫ່ງງ ກາມມະລົມ;
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສິດສອນມັນຈົນໄດ້
ຮັບຄວາມສ�ເລັດຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອແທ້ວ່າມັນເປັນ
ຄວາມຈິງ;ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ຈຶ່ງຄັດຄ້ານຄວາມຈິງ,ຈົນວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ນ�ເອົາການສາບແຊ່ງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ມາ
ສູ່ຂ້າພະເຈົ້າເອງ.
30 54ບັ ດ ນີ້ເມື່ອລາວກ່າວເລື່ອງນີ້ແລ້ວ,
ລາວໄດ້ວິງວອນແອວມາໃຫ້ອະທິຖານຫາ
ພຣະເຈົ້າເພື່ອເອົາການສາບແຊ່ງອອກໄປ
ຈາກລາວ.
30 55 ແຕ່ແອວມາເວົ້າກັບລາວວ່າ:ຖ້າຫາກ
ພຣະອົງເອົາການສາບແຊ່ງນີ້ອອກໄປຈາກ
ເຈົ້າແລ້ວເຈົ້າກໍຈະຊັກຊວນໃຈຂອງຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້ໄປນ�ອີກ;ສະນັ້ນ,ມັນຈຶ່ງຈະຢູ່ກັບ
ເຈົ້າເພາະນີ້ເປັນພຣະປະສົງຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ.
30 56 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ການສາບແຊ່ງນັ້ນບໍ່ໄດ້ຖືກເອົາໄປຈາກໂຄ
ຣິຫໍ;ແຕ່ລາວໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປແລະ
ໄດ້ທ່ອງທ່ຽວໄປຈາກເຮືອນຫລັງໜຶ່ງຫາ
ເຮືອນອີກຫລັງໜຶ່ງເພື່ອຂໍທານກິນ.
30 57 ແລະບັດນີ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດ
ຂຶ້ນກັບໂຄຣິຫໍຖືກປະກາດໄປຕະຫລອດ
ທົ່ວແຜ່ນດິນໂດຍທັນທີ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຫົວ
ໜ້າຜູ້ຕັດສິນໄດ້ສົ່ງຂ່າວສານອອກໄປຫາ

ຜູ້ຄົນທັງໝົດໃນແຜ່ນດິນ,ປະກາດແກ່ຜູ້ທີ່
ເຊື່ອຖືໃນຄ�ເວົ້າຂອງໂຄຣິຫໍວ່າພວກເຂົາ
ຕ້ອງກັບໃຈໂດຍໄວ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນການພິ
ພາກສາແບບດຽວກັນຈະມາສູ່ພວກເຂົາ.
30 58 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທຸກ
ຄົນໄດ້ຍອມຮັບເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ໂຄຣິຫໍ.ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ປ່ຽນໃຈ
ເຫລື້ອມໃສໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອີກ;ແລະນີ້
ເຮັດໃຫ້ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຕາມແບບຢ່າງຂອງ
ໂຄຣິຫໍສິ້ນສຸດລົງແລະໂຄຣິຫໍໄດ້ທ່ອງ
ທ່ຽວໄປມາຈາກເຮືອນຫລັງໜຶ່ງຫາເຮືອນ
ອີກຫລັງໜຶ່ງເພື່ອຂໍທານລ້ຽງຕົນເອງ.
30 59 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ຂະນະທີ່ລາວເຂົ້າໄປຫາບັນດາຜູ້ຄົນ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ໄປຫາຜູ້ຄົນພວກໜຶ່ງທີ່ແຍກຕົວ
ອອກຈາກຊາວນີໄຟແລະເອີ້ນຕົວເອງວ່າ
ຊາວໂຊຣ�,ໂດຍມີຄົນຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່າໂຊຣ�
ນ�ພາໄປ—ແລະໃນຂະນະທີ່ລາວເຂົ້າໄປ
ຫາບັນດາຜູ້ຄົນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ລາວໄດ້ຖືກຢຽບ
ຍ�ຈົນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ.
30 60 ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນບ່ອນຈົບຂອງ
ລາວຜູ້ທີ່ບິດເບືອນທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າດັ່ງນັ້ນ;ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນວ່າ
ກ ມານຈະບໍ່ຂ ຄ�ຊູລູກຫລານຂອງມັນໃນ
ວັນສຸດທ້າຍດັ່ງນັ້ນ,ແຕ່ມັນຈະລາກພວກ
ເຂົາລົງໄປຄ ນະລົກຢ່າງວ່ອງໄວ.

ບົດທີ31

ແອວມານ�ພາການເຜີຍແຜ່ເພື່ອກູ້ຊາວ
ໂຊຣ�ທີ່ຫລົງຜິດກັບຄືນມາ—ຊາວໂຊຣ�
ປະຕິເສດພຣະຄຣິດ,ເຊື່ອໃນການເລືອກ
ແລະອະທິຖານໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ—ຜູ້
ສອນສາດສະໜາເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນ
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 ງ ຄມພກາມມະລົມ.

 60ກຄມພມານ.
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 ຄຄມພນະລົກ.
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ຍານສັກສິດ—ຄວາມທຸກຂອງພວກເພິ່ນ
ຖືກກືນເຂົ້າໄປໃນຄວາມຊື່ນຊົມຂອງພຣະ
ຄຣິດ.ປະມານ74ປີກ່ອນຄ.ສ.

31 1ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກໂຄຣິ ຫໍໄດ້ ຕາຍໄປແລ້ວ,ແອວມາ
ໂດຍທີ່ໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າຊາວໂຊຣ�ກ�ລັງ
ບິດເບືອນທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະ
ວ່າໂຊຣ�ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນ�ຂອງພວກເຂົາກ�
ລັງຊັກຈູງໃຈຂອງຜູ້ຄົນໃຫ້ກ ກາບໄຫວ້
ຂ ຮູບບູຊາທີ່ເວົ້າບໍ່ໄດ້,ໃຈຂອງເພິ່ນກໍເລີ່ມ
ຄ ໂສກເສົ້າອີກເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້
ຄົນ.
31 2 ເພາະວ່າມັນເປັນສາເຫດຂອງກ ຄວາມ
ເສົ້າສະຫລົດໃຈຫລາຍທີ່ສຸດແກ່ແອວມາ
ທີ່ໄດ້ຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໃນບັນດາຜູ້
ຄົນຂອງເພິ່ນ;ສະນັ້ນໃຈຂອງເພິ່ນຈຶ່ງເສົ້າ
ສະຫລົດຫລາຍທີ່ສຸດເພາະການແບ່ງແຍກ
ຂອງຊາວໂຊຣ�ທີ່ອອກໄປຈາກຊາວນີໄຟ.
31 3ບັດນີ້ຊາວໂຊຣ�ໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນຊຶ່ງພວກເຂົາເອີ້ນວ່າອານທິ
ໂອນ�,ຊຶ່ງຢູ່ທາງຕາເວັນອອກຂອງແຜ່ນ
ດິນເຊຣາເຮັມລາ,ຊຶ່ງຢູ່ໃກ້ຊາຍແດນໃກ້
ຝັ່ງທະເລ,ຊຶ່ງຢູ່ ທາງໃຕ້ຂອງແຜ່ນດິນ
ເຈີຊອນ,ຊຶ່ງຊາຍແດນຂອງມັນຕິດກັບ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານທາງໃຕ້,ຊຶ່ງເປັນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຊາວ
ເລມັນ.
31 4ບັດນີ້ຊາວນີໄຟຢ້ານທີ່ສຸດວ່າ ຊາວ
ໂຊຣ� ຈະເຂົ້າໄປຕິ ດຕໍ່ກັບຊາວເລມັນ,

ແລະວ່າມັນອາດຈະເປັນທາງແຫ່ງການ
ສູນເສຍອັນໃຫຍ່ຫລວງແກ່ຊາວນີໄຟ.
31 5ແລະ  ບັດ ນີ້ ,  ເ ມື່ອ  ກ ການສັ່ງສອນ
ຂ ພຣະຄ�ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ໄດ້ຄ ນ�ພາຜູ້ຄົນ
ມາເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ—ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ມັນໄດ້ໃຫ້ຜົນທີ່ມີອ�ນາດແກ່ຈິດໃຈ
ຂອງຜູ້ຄົນຍິ່ງກວ່າດາບ,ຫລືເໜືອກວ່າສິ່ງ
ໃດໆທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຂົາ—ສະນັ້ນ
ແອວມາຈຶ່ງຄິດວ່າມັນສົມຄວນແລ້ວທີ່
ພວກເພິ່ນຈະທົດລອງຄຸນນະທ�ແຫ່ງພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ.
31 6ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ພາອ�ໂມນ,ແລະ
ອາໂຣນ,ແລະອອມເນີໄປນ�;ແລະເພິ່ນ
ໄດ້ປະຮິມໄນໄວ້ກັບສາດສະໜາຈັກໃນ
ເຊຣາເຮັມລາ;ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ພາສາມຄົນນີ້,
ແລະພ້ອມທັງແອມມິວເລັກແລະຊີເອສ
ຣອມຜູ້ທີ່ມາຈາກມີເລັກ;ແລະລູກຊາຍ
ຂອງເພິ່ນສອງຄົນໄປນ�.
31 7ບັດນີ້ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາລູກຊາຍກົກຂອງ
ເພິ່ນໄປນ�,ແລະຊື່ຂອງລາວແມ່ນກ ຮີລາ
ມັນ;ແລະຊື່ຂອງຜູ້ທີ່ເພິ່ນເອົາໄປນ�ແມ່ນ
ຊິບລັນແລະໂຄຣິອານທັນ;ແລະນີ້ຄືຊື່
ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ໄປຫາຂ ຊາວໂຊຣ�ກັບເພິ່ນ
ເພື່ອໄປສັ່ງສອນພຣະຄ�ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ.
31 8ບັດ ນີ້ ຊາວ ໂຊຣ� ເປັ ນ ກ ພວກທີ່ໄດ້
ແຍກອອກໄປຈາກຊາວນີໄຟ;ສະນັ້ນ
ພວກເຂົາຈຶ່ງເຄີຍໄດ້ຮັບການສັ່ງສອນເຖິງ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າມາກ່ອນແລ້ວ.
31 9ແຕ່ວ່າພວກເຂົາໄດ້ກ ຕົກໄປສູ່ຄວາມ
ຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫລວງເພາະວ່າພວກ

311ກອພຍ20:5;
ມຊຢ13:13.

 ຂ2ນຟ9:37.
ຄມພການນັບຖືຮູບບູຊາ.

 ຄແອວ35:15.
 2ກມຊຢ28:3;

3ນຟ17:14;ມຊ7:41.

 5ກອນ1:23;
ແອວ4:19.
ຄມພສັ່ງສອນ.

 ຂຮຣ4:12;
ຢຄ2:8;
ແອວ36:26.

 ຄຈຣ1:11–12;

ຄພ11:2.
 7ກຄມພຮີລາມັນ,ລູກ

ຊາຍຂອງແອວມາ.
 ຂແອວ30:59.
 8ກແອວ24:30.
 9ກຄມພປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,

ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.
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ເຂົາບໍ່ໄດ້ຍຶດຖືທີ່ຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະຂໍ້ກ�ນົດຂອງພຣະ
ອົງຕາມກົດຂອງໂມເຊ.
31 10ທັງພວກເຂົາບໍ່ຍອມປະຕິບັດຕາມພິ
ທີການຂອງສາດສະໜາຈັກ,ໃນການອະ
ທິຖານແລະອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະເຈົ້າທຸກໆ
ວັນ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປສູ່ການ
ລໍ້ລວງ.
31 11 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ໂດຍສະຫລຸບ, ພວກ
ເຂົາໄດ້ບິດເບືອນທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຢ່າງ;ສະນັ້ນ,ດ້ວຍເຫດນີ້,
ແອວມາແລະອ້າຍນ້ອງຂອງເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້
ເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນເພື່ອສັ່ງສອນພຣະຄ�
ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ.
31 12ບັດນີ້ເວລາພວກເພິ່ນໄດ້ມາຮອດ
ແຜ່ນດິນນີ້ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເຮັດໃຫ້ພວກ
ເພິ່ນປະຫລາດໃຈຫລາຍທີ່ໄດ້ເຫັນວ່າຊາວ
ໂຊຣ�ໄດ້ສ້າງທ�ມະສາລາໄວ້,ແລະວ່າ
ພວກເຂົາໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນອາທິດລະ
ເທື່ອ,ເພາະມັນເປັນມື້ທີ່ພວກເຂົາເອີ້ນວ່າ
ມື້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະພວກເຂົາໄດ້
ນະມັດສະການຕາມແບບຢ່າງຂອງພວກ
ເຂົາຊຶ່ງແອວມາແລະອ້າຍນ້ອງຂອງລາວ
ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ;
31 13ພວກເຂົາມີບ່ອນໜຶ່ງຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ
ໄວ້ກາງທ�ມະສາລາຂອງພວກເຂົາ,ຊຶ່ງ
ເປັນບ່ອນສ�ລັບໃຫ້ຄົນຢືນຊຶ່ງສູງກວ່າຫົວ
ຄົນ;ແລະຂ້າງເທິງນັ້ນຄົນໜຶ່ງສາມາດຂຶ້ນ
ໄປໄດ້ເທົ່ານັ້ນ.
31 14ສະນັ້ນ,ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ປາດຖະໜາ
ຈະມາກ ນະມັດສະການກໍຕ້ອງອອກໄປຢືນ
ຢູ່ ເທິງນັ້ນ,ແລະເດ່ມືຂຶ້ນເທິງຟ້າ,ແລະ
ຮ້ອງອອກມາດ້ວຍສຽງອັນດັງວ່າ:
31 15ບໍລິສຸດ,ພຣະເຈົ້າຜູ້ບໍລິສຸດ;ພວກຂ້າ

ນ້ອຍເຊື່ອວ່າພຣະອົງຄືພຣະເຈົ້າ,ແລະ
ພວກຂ້ານ້ອຍເຊື່ອວ່າພຣະອົງບໍລິສຸດ,
ແລະວ່າພຣະອົງເປັນວິນຍານມາແລ້ວ,
ແລະວ່າພຣະອົງເປັນວິນຍານຢູ່,ແລະວ່າ
ພຣະອົງຈະເປັນວິນຍານຕະຫລອດໄປ.
31 16ພຣະເຈົ້າ ຜູ້ ບໍ ລິສຸດເອີຍ,ພວກຂ້າ
ນ້ອຍເຊື່ອວ່າພຣະອົງໄດ້ແຍກພວກຂ້າ
ນ້ອຍອອກຈາກພີ່ນ້ອງຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ;
ແລະພວກຂ້ານ້ອຍບໍ່ເຊື່ອຖືຮີດຄອງປະ
ເພນີຂອງພີ່ນ້ອງຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ,ທີ່ຖືກ
ມອບໃຫ້ຕໍ່ໆກັນມາຍ້ອນປັນຍາທີ່ອ່ອນແອ
ຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ;ແຕ່ພວກ
ຂ້ານ້ອຍເຊື່ອວ່າພຣະອົງໄດ້ກ ເລືອກພວກ
ຂ້ານ້ອຍໃຫ້ເປັນລູກຜູ້ຂ ບໍລິສຸດຂອງພຣະ
ອົງ;ແລະພຣະອົງເຮັດໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍຮູ້
ຈັກອີກວ່າມັນຈະບໍ່ມີພຣະຄຣິດ.
31 17 ແຕ່ວ່າພຣະອົງເປັນເໝືອນກັນເຊັ່ນມື້
ວານນີ້,ມື້ນີ້,ແລະຕະຫລອດການ;ແລະ
ພຣະອົງກ ເລືອກພວກຂ້ານ້ອຍເພື່ອພວກ
ຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ລອດ,ໃນຂະນະທີ່ທຸກຄົນ
ທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ຖືກເລືອກ
ເພື່ອເອົາລົງໄປນະລົກໂດຍພຣະພິໂລດ
ຂອງພຣະອົງ;ເພາະຄວາມສັກສິດອັນນີ້,
ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ,ພວກຂ້ານ້ອຍຂອບພຣະ
ໄທພຣະອົງ;ແລະພວກຂ້ານ້ອຍຂອບ
ພຣະໄທພຣະອົງອີກທີ່ເລືອກພວກຂ້ານ້ອຍ
ເພື່ອພວກຂ້ານ້ອຍຈະບໍ່ໄດ້ຖືກຊັກນ�ໄປ
ຕາມຮີດຄອງປະເພນີອັນໂງ່ຈ້າຫລ້າຫລັງ
ຂອງພີ່ນ້ອງຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ,ຊຶ່ງໄດ້ມັດ
ພວກເຂົາລົງສູ່ຄວາມເຊື່ອຖືກ່ຽວກັບພຣະ
ຄຣິດ,ຊຶ່ງໄດ້ຊັກນ�ໃຈຂອງພວກເຂົາໃຫ້
ເຫີນຫ່າງໄປຈາກພຣະອົງຜູ້ເປັນພຣະເຈົ້າ
ຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ.
31 18 ແລະ ພວກຂ້ານ້ອຍຂອບພຣະໄທ

 14ກມທ6:1–7.
 16ກແອວ38:13–14.

 ຂອຊຢ65:3,5.
 17ກຄມພອວດອົ່ງ,

ຄວາມອວດອົ່ງ.
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ພຣະອົງອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ,ທີ່
ພວກຂ້ານ້ອຍ ໄດ້ເປັນຜູ້ຖືກເລືອກແລະ
ເປັນຜູ້ບໍລິສຸດ.ອາແມນ.
31 19ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກແອວມາແລະພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນແລະ
ລູກຊາຍຂອງເພິ່ນໄດ້ຍິນຄ�ອະທິຖານ
ເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ພວກເພິ່ນກໍແປກປະຫລາດ
ໃຈເກີນກວ່າທີ່ຈະວັດແທກໄດ້.
31 20 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ທຸກຄົນໄດ້ອອກໄປ
ແລະຖວາຍການອະທິຖານແບບດຽວກັນ.
31 21ບັດນີ້ພວກເຂົາເອີ້ນບ່ອນນັ້ນວ່າແຣ
ມີອ�ທ�,ຊຶ່ງແປວ່າແທ່ນສັກສິດ.
31 22ບັດນີ້ຈາກແທ່ນສັກສິດນີ້ຜູ້ຊາຍທຸກ
ຄົນໄດ້ຖວາຍການອະທິຖານແບບດຽວກັນ
ຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອບພຣະໄທພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຖືກເລືອກຈາກ
ພຣະອົງ,ແລະວ່າພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຊັກນ�
ພວກເຂົາໄປຕາມຮີດຄອງປະເພນີຂອງ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ,ແລະວ່າໃຈຂອງ
ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກລັກພາໄປໃຫ້ເຊື່ອຖືໃນ
ສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ,ຊຶ່ງພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ເລີຍ.
31 23ບັດນີ້, ຫລັງຈາກທີ່ຜູ້ຄົນຖວາຍ
ຄວາມຂອບພຣະໄທຕາມວິທີນີ້ແລ້ວ,ພວກ
ເຂົາກໍ ໄດ້ກັບຄືນໄປຫາເຮືອນຊານຂອງ
ຕົນ,ແລະພວກເຂົາກ ບໍ່ເວົ້າເຖິງພຣະເຈົ້າ
ຂອງພວກເຂົາອີກຈົນກວ່າຈະໄດ້ມາຊຸມ
ນຸມກັນອີກເທື່ອໃໝ່ທີ່ແທ່ນສັກສິດ,ເພື່ອ
ຖວາຍຄວາມຂອບພຣະໄທຕາມວິທີຂອງ
ພວກເຂົາ.
31 24ບັດນີ້ເມື່ອແອວມາເຫັນສິ່ງເຫລົ່ານີ້
ແລ້ວໃຈຂອງເພິ່ນກ ໂສກເສົ້າ;ເພາະວ່າ
ເພິ່ນເຫັນວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນຊົ່ວແລະ

ເສຍຄົນໄປແລ້ວ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນເຫັນ
ວ່າໃຈຂອງພວກເຂົາໝົກໝຸ້ນຢູ່ ກັບຄ�
ແລະຢູ່ກັບເງິນ,ແລະຢູ່ກັບສິ່ງຂອງອັນ
ສວຍງາມນາໆຊະນິດ.
31 25 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເພິ່ນເຫັນອີກວ່າ
ໃຈຂອງພວກເຂົາກ ໄຝ່ຝັນໃນການອວດ
ອ້າງ,ແລະໃນຄວາມທະນົງຕົວຂອງພວກ
ເຂົາ.
31 26 ແລະເພິ່ນໄດ້ເປັ່ງສຽງຂອງເພິ່ນຂຶ້ນ
ຫາຟ້າສະຫວັນ,ກ ຮ້ອງທູນວ່າ:ໂອ້,ຍັງອີກ
ດົນປານໃດ,ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ທີ່ພຣະ
ອົງຈະຍອມໃຫ້ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຜູ້ຢູ່
ທາງລຸ່ມໃນເນື້ອໜັງເຫັນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ອັນຮຸນແຮງແບບນີ້ໃນບັນດາລູກຫລານ
ມະນຸດ?
31 27 ຈົ່ງເບິ່ງ,ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ,ພວກເຂົາ
ກ ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະອົງ,ແຕ່ໃຈຂອງພວກເຂົາ
ຖືກກືນເຂົ້າໄປໃນຄວາມທະນົງຕົວຂອງ
ພວກເຂົາ.ຈົ່ງທອດພຣະເນດເຖີດ,ໂອ້
ພຣະອົງເຈົ້າ,ພວກເຂົາຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະ
ອົງແຕ່ປາກຂະນະທີ່ພວກເຂົາຂ ອວດອົ່ງ,
ຈົນເຖິງຄວາມໃຫຍ່ຫລວງ,ໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີປະ
ໂຫຍດຂອງໂລກ.
31 28 ຈົ່ງເບິ່ງ, ໂອ້ ພຣະອົງເຈົ້າຂອງຂ້າ
ນ້ອຍ,ຈົ່ງທອດພຣະເນດເບິ່ງເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ມີ
ລາຄາແພງແລະແຫວນຂໍ້ມືແລະກ ສາຍ
ແຂນຂອງພວກເຂົາ,ແລະເຄື່ອງເອ້ເປັນ
ຄ�ຂອງພວກເຂົາ,ແລະຂອງທີ່ມີຄຸນຄ່າ
ທັງໝົດຂອງພວກເຂົາ;ຊຶ່ງພວກເຂົາໃຊ້
ປະດັບປະດາ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ໃຈຂອງພວກ
ເຂົາໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບສິ່ງຂອງເຫລົ່ານີ້ແຕ່
ພວກເຂົາຍັງຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະອົງແລະກ່າວ
ວ່າ—ພວກຂ້ານ້ອຍຂອບພຣະໄທພຣະອົງ,

 23ກຢກບ1:21–25.
 24ກປຖກ6:5–6.
 25ກຢຄ2:13;

ແອວ1:32.
 26ກມຊ7:41–58.
 27ກອຊຢ29:13.

 ຂຄມພຈອງຫອງ,
ຄວາມຈອງຫອງ.

 28ກອຊຢ3:16–24.
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ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ,ເພາະພວກຂ້ານ້ອຍເປັນ
ພວກທີ່ຖືກເລືອກໄວ້ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໆ
ຕ້ອງຕາຍ.
31 29 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາກ່າວວ່າພຣະ
ອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ວ່າມັນຈະບໍ່ມີ
ພຣະຄຣິດ.
31 30 ໂອ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຍັງອີກດົນ
ປານໃດທີ່ພຣະອົງຈະຍອມໃຫ້ຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍແລະຄວາມບໍ່ຊື່ສັດເຫລົ່ານີ້ຢູ່ໃນບັນ
ດາຜູ້ຄົນພວກນີ້?ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຂໍ
ພຣະອົງຈົ່ງໂປດປະທານພະລັງໃຫ້ຂ້າ
ນ້ອຍດ້ວຍເຖີດ,ເພື່ອວ່າຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້
ທົນ ກັບ ຄວາມບົກ ພ່ອງ ຂອງຂ້າ ນ້ອຍ.
ເພາະວ່າຂ້ານ້ອຍອ່ອນແອແລະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍເຊັ່ນນີ້ໃນບັນດາຜູ້ຄົນພວກນີ້ເຮັດ
ໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງຂ້ານ້ອຍເຈັບປວດ
ຫລາຍ.
31 31 ໂອ້ ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ, ໃຈຂອງຂ້າ
ນ້ອຍເສົ້າສະຫລົດຫລາຍ;ຂໍ ພຣະອົງຈົ່ງ
ປອບໂຍນຈິດວິນຍານຂອງຂ້ານ້ອຍກ ໃນ
ພຣະຄຣິດດ້ວຍເຖີດ.ໂອ້ ພຣະອົງເຈົ້າ
ເອີຍ,ຂໍພຣະອົງຈົ່ງໂປດປະທານແກ່ຂ້າ
ນ້ອຍເພື່ອຂ້ານ້ອຍຈະມີພະລັງດ້ວຍເຖີດ,
ເພື່ອຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ຮັບຄວາມທຸກເຫລົ່ານີ້
ດ້ວຍຄວາມອົດທົນຊຶ່ງມັນຈະເກີດຂຶ້ນກັບ
ຂ້ານ້ອຍຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້.
31 32 ໂອ້ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຂໍພຣະອົງຈົ່ງ
ປອບໂຍນຈິດວິນຍານຂອງຂ້ານ້ອຍດ້ວຍ
ເຖີດ , ແລະປະທານຄວາມສ�ເລັດ ໃຫ້
ແກ່ຂ້ານ້ອຍ,ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງ
ຂ້ານ້ອຍຜູ້ຊຶ່ງຢູ່ນ�ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເຖີດ—ຄື
ອ�ໂມນ,ແລະອາໂຣນ,ແລະອອມເນີ,

ແລະແອມມິວເລັກກັບຊີເອສຣອມນ�ອີກ,
ພ້ອມດ້ວຍລູກຊາຍກ ສອງຄົນຂອງຂ້າ
ນ້ອຍນ�ອີກ—ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂໍໃຫ້ພຣະອົງ
ຈົ່ງປອບໂຍນເຂົາເຈົ້າທັງໝົດດ້ວຍເຖີດ,
ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂໍພຣະ
ອົງຈົ່ງປອບໂຍນຈິດວິນຍານຂອງເຂົາເຈົ້າ
ໃນພຣະຄຣິດດ້ວຍເຖີດ.
31 33ຂໍໃຫ້ພຣະອົງຈົ່ງປະທານໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ
ເພື່ອເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ມີພະລັງ,ເພື່ອເຂົາເຈົ້າ
ຈະໄດ້ທົນຕໍ່ຄວາມທຸກຂອງເຂົາເຈົ້າຊຶ່ງມັນ
ຈະເກີດກັບເຂົາເຈົ້າຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້.
31 34 ໂອ້  ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຂໍພຣະອົງຈົ່ງ
ປະທານກ ໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍເພື່ອພວກຂ້າ
ນ້ອຍຈະມີຄວາມສ�ເລັດໃນການນ�ພາຜູ້
ຄົນເຫລົ່ານີ້ມາຫາພຣະອົງໃນພຣະຄຣິດ
ອີກ.
31 35ຂໍຈົ່ງທອດພຣະເນດເຖີດ,ໂອ້ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ກ ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂົາປະ
ເສີດແລະຫລາຍຄົນໃນບັນດາພວກເຂົາ
ເປັນພີ່ນ້ອງຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ;ສະນັ້ນ,
ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຂໍຈົ່ງໂປດປະທານພະ
ລັງແລະປັນຍາໃຫ້ແກ່ພວກຂ້ານ້ອຍດ້ວຍ
ເຖີດ,ເພື່ອພວກຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ນ�ພວກ
ເຂົາເຫລົ່ານີ້ມາຫາພຣະອົງອີກ.
31 36ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ແອວມາກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ຄືເພິ່ນໄດ້
ກ ວາງຂ ມືຂອງເພິ່ນໃສ່ທຸກຄົນທີ່ຢູ່ກັບເພິ່ນ.
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາທີ່ເພິ່ນວາງມືຂອງເພິ່ນ
ໃສ່ພວກເພິ່ນ,ພວກເພິ່ນກໍເຕັມປ່ຽມໄປ
ດ້ວຍພຣະວິນຍານສັກສິດ.
31 37 ແລະຫລັ ງ ຈາກນັ້ນພວກເພິ່ນໄດ້
ແຍກຍ້າຍກັນໄປກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າພວກ

 31ກຢຮ16:33.
 32ກແອວ31:7.
 34ກ2ນຟ26:33.

 35ກຄມພຈິດວິນຍານ—ຄຸນ
ຄ່າຂອງຈິດວິນຍານ.

 36ກ3ນຟ18:36–37.

 ຂຄມພມື,ການວາງ.
 37ກມທ6:25–34;

3ນຟ13:25–34.
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ເພິ່ນຈະກິນຫຍັງ, ຫລື ພວກເພິ່ນຈະດື່ມ
ຫຍັງ,ຫລືພວກເພິ່ນຈະນຸ່ງຫົ່ມຫຍັງ.
31 38 ແລະພຣະຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າໄດ້ຈັດຕຽມ
ໄວ້ໃຫ້ພວກເພິ່ນເພື່ອພວກເພິ່ນຈະບໍ່ໄດ້
ຫິວເຂົ້າແລະບໍ່ກະຫາຍນ�;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພຣະອົງໄດ້ປະທານພະລັງໃຫ້ແກ່ພວກ
ເພິ່ນເພື່ອພວກເພິ່ນຈະບໍ່ຕ້ອງກ ຮັບທຸກອັນ
ໃດເລີຍນອກຈາກຈະຖືກກືນເຂົ້າໄປໃນ
ຄວາມສຸກຂອງພຣະຄຣິດ.ບັດນີ້ມັນກໍເປັນ
ໄປຕາມຄ�ອະທິຖານຂອງແອວມາ;ແລະ
ມັນໄດ້ເປັນໄປເຊັ່ນນີ້ຍ້ອນວ່າເພິ່ນໄດ້ອະທິ
ຖານດ້ວຍຂ ສັດທາ.

ບົດທີ32

ແອວມາສິດສອນຄົນຍາກຈົນຜູ້ຊຶ່ງຄວາມ
ທຸກເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຖ່ອມຕົວ—ສັດທາ
ແມ່ນຄວາມຫວັງໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນຊຶ່ງ
ເປັນຄວາມຈິງ—ແອວມາໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ວ່າ
ເຫລົ່າທູດປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ຜູ້
ຊາຍ,ຜູ້ຍິງ,ແລະເດັກນ້ອຍ—ແອວມາ
ປຽບທຽບພຣະທ�ໃສ່ກັບເມັດພືດ—ມັນ
ຕ້ອງຖືກເອົາໄປປູກແລະບ�ລຸງລ້ຽງ—
ແລ້ວມັນຈະເຕີບໂຕເປັນກົກໃຫຍ່ເພື່ອຈະ
ໄດ້ປິດເອົາໝາກໄມ້ນິລັນດອນຈາກຕົ້ນ
ນັ້ນ.ປະມານ74ປີກ່ອນຄ.ສ.

32 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເພິ່ນໄດ້ອອກໄປ,ແລະເລີ່ມຕົ້ນສັ່ງສອນ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນ,ໂດຍ
ເຂົ້າໄປໃນທ�ມະສາລາແລະໃນບ້ານ
ເຮືອນຂອງພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ພວກເພິ່ນໄດ້ສັ່ງສອນພຣະຄ�ເຖິງແມ່ນ

ຕາມຖະໜນົຫົນທາງຂອງພວກເຂົານ�ອກີ.
32 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກທີ່ໄດ້ທ�ງານຢ່າງພາກພຽນໃນບັນ
ດາພວກເຂົາ,ພວກເພິ່ນກໍເລີ່ມມີຄວາມ
ສ�ເລັດໃນບັນດາກ ຄົນຍາກຈົນ;ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກ
ທ�ມະສາລາເພາະເສື້ອຜ້າລາຄາຖືກຂອງ
ພວກເຂົາ—
32 3ສະນັ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້
ເຂົ້າ ໄປໃນທ�ມະສາລາຂອງພວກເຂົາ
ເພື່ອນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ,ເພາະຖືວ່າ
ເປັນຄວາມສົກກະປົກ;ສະນັ້ນພວກເຂົາ
ຈຶ່ງຍາກຈົນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາຖືກພີ່
ນ້ອງຂອງພວກເຂົາຖືວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີຄຸນ
ຄ່າ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງກ ຍາກຈົນທາງ
ໂລກແລະຍາກຈົນໃນໃຈນ�ອີກ.
32 4ບັດນີ້ , ຂະນະ ທີ່ແອວມາກ�ລັງສິດ
ສອນແລະເວົ້າກັບຜູ້ຄົນຢູ່ເທິງເນີນພູໂອ
ໄນດາ,ມີຝູງຊົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ
ມາຫາເພິ່ນ,ຊຶ່ງຄືຄົນທີ່ພວກເຮົາກ�ລັງເວົ້າ
ເຖິງຢູ່,ຜູ້ກ ຍາກຈົນໃນໃຈ,ເພາະຄວາມ
ຍາກຈົນຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບສິ່ງຂອງ
ທາງໂລກ.
32 5ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າມາຫາແອວມາ;
ແລະຄົນໜຶ່ງຊຶ່ງເດັ່ນທີ່ສຸດໃນບັນດາພວກ
ເຂົ າ ກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ: ຈົ່ ງເບິ່ງ , ພີ່ນ້ອງ
ພວກນີ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດກ ແນວໃດ
ເພາະພວກເຂົາຖືກຄົນທັງປວງໝິ່ນປະ
ໝາດເພາະຄວາມຍາກຈົນຂອງພວກເຂົາ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກປະ
ໂລຫິດຂອງພວກເຮົາ;ເພາະພວກເຂົາໄດ້
ຂ ຂັບໄລ່ພວກເຮົາອອກຈາກທ�ມະສາລາ

 38ກມທ5:10–12;
ມຊຢ24:13–15;
ແອວ33:23.

 ຂຄມພສັດທາ.

322ກຄມພຍາກຈົນ.
 3ກແອວ34:40.
 4ກຄມພຍາກຈົນ—ຄົນທີ່

ຍາກຈົນທາງວິນຍານ.

 5ກສພສ18:23.
 ຂແອວ33:10.
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ຂອງພວກເຮົາຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ລົງແຮງໄວ້
ຢ່າງ ຫລວງຫລາຍແລະໄດ້ສ້າງດ້ວຍມື
ຂອງພວກເຮົາເອງ;ພວກເຂົາໄດ້ໄລ່ພວກ
ເຮົາ ໜີເພາະຄວາມຍາກຈົນຂອງພວກ
ເຮົາແລະພວກເຮົາບໍ່ມີບ່ອນທີ່ຈະນະມັດ
ສະການພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ;ແລະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພວກເຮົາຈະເຮັດຄ ແນວໃດດີ?
32 6ແລະບັດນີ້ເມື່ອແອວມາໄດ້ຍິນເລື່ອງ
ນີ້ແລ້ວ,ເພິ່ນກໍໄດ້ຫັນຕົວມາແລະເບິ່ງ
ໜ້າຂອງຄົນນັ້ນທັນທີ;ແລະເພິ່ນໄດ້ເບິ່ງ
ດ້ວຍຄວາມປິ ຕິ ຍິນ ດີອັນໃຫຍ່ຫລວງ;
ເພາະເພິ່ນເຫັນວ່າກ ຄວາມທຸກຂອງພວກ
ເຂົາເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຂ ຖ່ອມຕົວລົງ,ແລະ
ພວກເຂົາຈະຢູ່ໃນຄ ການຕຽມພ້ອມທີ່ຈະ
ຟັງພຣະຄ�.
32 7ສະນັ້ນ ເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ກ່າວອັນໃດອີກ
ກັບຝູງຊົນ;ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ເດ່ມືອອກໄປແລະ
ຮ້ອງປ່າວຕໍ່ຄົນທີ່ເພິ່ນເຫັນ,ຊຶ່ງເປັນຜູ້ສ�
ນຶກຜິດຢ່າງຈິງໃຈ,ແລະກ່າວກັບພວກ
ເຂົາວ່າ:
32 8ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ພວກທ່ານ ກ ຕ�
ຕ້ອຍໃນໃຈ;ແລະຖ້າພວກທ່ານເປັນດັ່ງ
ນັ້ນ,ພວກທ່ານຍ່ອມເປັນສຸກແລ້ວ.
32 9ຈົ່ງເບິ່ງພີ່ນ້ອງຂອງພວກທ່ານໄດ້ກ່າວ
ວ່າພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດດີ?—ເພາະ
ພວກເຮົາໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກທ�ມະ
ສາລາຂອງພວກເຮົາ,ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງ
ນະມັດສະການພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາບໍ່
ໄດ້.
32 10 ຈົ່ງເບິ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າພວກທ່ານຄິດບໍວ່າພວກທ່ານຈະ
ກ ນະມັດສະການພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ນອກຈາກ

ຈະຢູ່ໃນທ�ມະສາລາຂອງພວກທ່ານເທົ່າ
ນັ້ນ?
32 11 ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ຖາມວ່າ,ພວກທ່ານຄິດວ່າພວກທ່ານບໍ່
ຄວນນະມັດສະການພຣະເຈົ້ານອກຈາກ
ອາທິດລະເທື່ອເທົ່ານັ້ນບໍ?
32 12ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,
ມັນເປັນການດີທີ່ພວກທ່ານໄດ້ຖືກຂັບໄລ່
ອອກຈາກທ�ມະສາລາຂອງພວກທ່ານ,
ເພື່ອພວກທ່ານຈະໄດ້ຖ່ອມຕົວ,ແລະເພື່ອ
ພວກທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ກ ປັນຍາ;ເພາະ
ມັນຈ�ເປັນທີ່ພວກທ່ານຈະຮຽນຮູ້ປັນຍາ;
ເພາະມັນເປັນດ້ວຍວ່າພວກທ່ານຖືກຂັບ
ໄລ່,ວ່າພີ່ ນ້ອງຂອງພວກທ່ານໝິ່ນປະ
ໝາດພວກທ່ານເພາະຂ ຄວາມຍາກຈົນ
ຫລາຍຂອງພວກທ່ານ,ຈຶ່ງນ�ພວກທ່ານ
ມາຫາຄວາມຕ�ຕ້ອຍໃນໃຈ;ເພາະພວກ
ທ່ານຈ�ຕ້ອງຖືກນ�ມາໃຫ້ຖ່ອມຕົວ.
32 13 ແລະບັດນີ້,ເພາະພວກທ່ານຖືກບັງ
ຄັບໃຫ້ຖ່ອມຕົວພວກທ່ານຈຶ່ງເປັນສຸກ;
ເພາະວ່າບາງຄັ້ງຖ້າຫາກມະນຸດຖືກບັງຄັບ
ໃຫ້ຖ່ອມຕົວ,ເຂົາຈະສະແຫວງຫາການ
ກັບໃຈ;ແລະບັດນີ້ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ກັບໃຈ,
ຜູ້ນັ້ນຈະພົບຄວາມເມດຕາຢ່າງແນ່ນອນ;
ແລະຜູ້ທີ່ພົບຄວາມເມດຕາແລະກ ອົດທົນ
ຈົນເຖິງທີ່ສຸດຜູ້ນັ້ນຈະລອດ.
32 14 ແລະບັດນີ້,ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າ
ກັບພວກທ່ານມາແລ້ວວ່າເພາະພວກທ່ານ
ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຖ່ອມຕົວ,ພວກທ່ານຈຶ່ງໄດ້
ຮັບພອນ.ພວກທ່ານຄິດບໍວ່າຄົນທີ່ຖ່ອມ
ຕົວໂດຍແທ້ເພາະພຣະຄ�ຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້ຮັບ
ພອນຫລາຍກວ່າ?

 5ຄກຈກ2:37–38.
 6ກຄມພຍາກລ�ບາກ,

ຄວາມຍາກລ�ບາກ.
 ຂຄມພຖ່ອມຕົນ,

ຄວາມຖ່ອມຕົນ.
 ຄແອວ16:16–17;

ຄພ101:8.
 8ກມທ5:3–5.

 10ກຄມພນະມັດສະການ.
 12ກປຍຈ4:13.
 ຂສພສ16:8.
 13ກແອວ38:2.
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32 15 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຜູ້ທີ່ຖ່ອມຕົວດ້ວຍ
ຄວາມຈິງໃຈແລະກັບໃຈຈາກບາບຂອງ
ຕົນ,ແລະອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ,ຜູ້ນັ້ນຈະ
ໄດ້ຮັບພອນ—ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຜູ້ ນັ້ນຈະໄດ້
ຮັບພອນຫລາຍກວ່າ ຜູ້ ທີ່ຖືກ ບັງຄັບ ໃຫ້
ຖ່ອມຕົວເພາະຄວາມຍາກຈົນຢ່າງຍິ່ງ
ຂອງຕົນ.
32 16ສະນັ້ນ,ຄົນທີ່ຖ່ອມຕົວໂດຍບໍ່ໄດ້ຖືກ
ບັງຄັບໃຫ້ກ ຖ່ອມຕົວຍ່ອມເປັນສຸກ;ຫລື
ອີກຄ�ໜຶ່ງ,ຄົນທີ່ເຊື່ອຖືໃນພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າແລະຮັບບັບຕິສະມາໂດຍບໍ່ດື້
ດ້ານໃຈຍ່ອມເປັນສຸກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂດຍບໍ່
ໄດ້ຖືກນ�ມາໃຫ້ຮູ້ຈັກພຣະຄ�,ຫລືຖືກບັງ
ຄັບໃຫ້ຮູ້ຈັກກ່ອນທີ່ເຂົາຈະເຊື່ອ.
32 17 ແທ້ ຈິງແລ້ວ,ມີ ຢູ່ຫລາຍຄົນທີ່ເວົ້າ
ວ່າ:ຖ້າຫາກທ່ານຈະສະແດງກ ເຄື່ອງໝາຍ
ຈາກສະຫວັນແກ່ພວກເຮົາແລ້ວ,ພວກເຮົາ
ຈຶ່ງຈະຮູ້ເຖິງຄວາມແນ່ນອນ;ເມື່ອນັ້ນພວກ
ເຮົາຈຶ່ງຈະເຊື່ອ.
32 18ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມວ່ານີ້ແມ່ນ
ສັດທາບໍ? ຈົ່ງ ເບິ່ງ ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບ
ພວກທ່ານວ່າ,ບໍ່ເລີຍ;ເພາະຖ້າຫາກລາວ
ຮູ້ສິ່ງນັ້ນແລ້ວລາວກໍບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ຈະຕ້ອງ
ກ ເຊື່ອ,ເພາະລາວຮູ້ມັນແລ້ວ.
32 19 ແລະບັດນີ້ຄົນທີ່ກ ຮູ້ພຣະປະສົງຂອງ
ພຣະເຈົ້າແລ້ວບໍ່ປະຕິບັດຕາມຈະຖືກສາບ
ແຊ່ງຫລາຍປານໃດກວ່າຄົນທີ່ພຽງແຕ່ເຊື່ອ
ຫລືພຽງມີເຫດຜົນທີ່ຈະເຊື່ອແລະຕກົຢູ່
ໃນການລ່ວງລະເມີດ?
32 20ບັ ດ ນີ້ພວກທ່ານຄວນຕັດສິນກ່ຽວ
ກັບເລື່ອງນີ້.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ

ພວກທ່ານວ່າມັນເປັນທາງໜຶ່ງແມ່ນດັ່ງທີ່
ມັນເປັນອີກທາງໜຶ່ງ;ແລະມັນຈະເປັນກັບ
ມະນຸດທຸກຄົນຕາມວຽກງານຂອງເຂົາ.
32 21 ແລະບັດນີ້ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າ
ມາແລ້ວກ່ຽວກັບກ ສັດທາ—ສັດທາບໍ່
ແມ່ນການມີຄວາມຮູ້ອັນສົມບູນເຖິງເລື່ອງ
ຕ່າງໆ;ສະນັ້ນຖ້າຫາກພວກທ່ານມີສັດທາ
ພວກທ່ານກໍຂ ຫວັງໃນສິ່ງທີ່ຄ ບໍ່ເຄີຍເຫັນ,
ຊຶ່ງເປັນຄວາມຈິງ.
32 22 ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ
ກັບພວກທ່ານ,ແລະຢາກໃຫ້ພວກທ່ານ
ຈ�ໄວ້,ວ່າພຣະເຈົ້າມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ຄົນ
ທັງປວງທີ່ເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ;
ສະນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງປາດຖະໜາໃນປະການ
ທ�ອິດໃຫ້ທ່ານເຊື່ອໃນພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ອົງ.
32 23 ແລະບັດນີ້,ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ພຣະຄ�
ຂອງພຣະອົງແກ່ມະນຸດຈາກເຫລົ່າ ທູດ ,
ແທ້ ຈິງແລ້ວ,ກ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ ໃຫ້ຜູ້ຊາຍເທົ່າ
ນັ້ນແຕ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຍິງນ�ອີກ.ບັດນີ້ຍັງບໍ່ໝົດ;
ຂ ເດັກນ້ອຍໆກໍໄດ້ຮັບພຣະຄ�ມາສູ່ຕົນເອງ
ຫລາຍເທື່ອ,ຈົນວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ມີປັນ
ຍາແລະຄົນທີ່ມີການສຶກສາຍອມຈ�ນົນ.
32 24 ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮກັແພງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ເນື່ອງຈາກວ່າພວກທ່ານປາດ
ຖະໜາຢາກຮູ້ຈາກຂ້າພະເຈົ້າວາ່ພວກທ່ານ
ຄວນຈະເຮັດແນວໃດດີເພາະພວກທ່ານ
ເປັນທຸກແລະໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກມາ—ບັດ
ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ພວກທ່ານຄິດວາ່
ຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງໃຈຕັດສິນພວກທ່ານນອກ
ຈາກມັນເປັນໄປຕາມສິ່ງທີ່ມີຈງິເທົ່ານັ້ນ—

 16ກຄມພຖ່ອມຕົນ,
ຄວາມຖ່ອມຕົນ.

 17ກຄມພເຄື່ອງໝາຍ.
 18ກອທ12:12,18.
 19ກຢຮ15:22–24.

 21ກຢຮ20:29;
ຮຣ11.

 ຂຄມພຫວັງ,ຄວາມຫວັງ.
 ຄອທ12:6.
 23ກຢອ2:28–29.

 ຂມທ11:25;
ລກ10:21;
3ນຟ26:14–16;
ຄພ128:18.
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32 25 ເພາະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມ
ວ່າພວກທ່ານທຸກຄົນໄດ້ຖືກ ບັງຄັບ ໃຫ້
ຖ່ອມຕົວເພາະຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອແທ້ໆວ່າມີ
ບາງຄົນໃນບັນດາພວກທ່ານທີ່ຈະຖ່ອມຕົວ
ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະຢູ່ໃນສະພາບແບບໃດກໍ
ຕາມ.
32 26ບັດນີ້, ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າໄວ້
ກ່ຽວກັບສັດທາ—ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຮູ້
ອັນ ສົມບູນ—ຄ�ເວົ້າ ຂອງຂ້ າພະເຈົ້າ ກໍ
ເໝືອນກັນ.ທ�ອິດພວກທ່ານຈະຮູ້ ເຖິງ
ຄວາມແນ່ນອນຂອງມັນຈົນສົມບູນບໍ່ໄດ້,
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສັດທາທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຮູ້
ອັນສົມບູນ.
32 27 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ຖ້າຫາກພວກທ່ານຈະ
ຕື່ນແລະປຸກຄວາມສາມາດຂອງພວກ
ທ່ານຈົນມາຫາການທົດລອງຄ�ເວົ້າຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າແລະໃຊ້ສັດທາຈັກໜ້ອຍໜຶ່ງ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານເຮັດບໍ່ໄດ້
ຫລາຍໄປກວ່າຄວາມປາດຖະໜາທີ່ຈະ
ເຊື່ອ,ກໍຂໍໃຫ້ກ ຄວາມປາດຖະໜານີ້ເກີດ
ຜົນໃນພວກທ່ານຈົນວ່າພວກທ່ານຈະໃຫ້
ບ່ອນສ�ລັບຄ�ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້.
32 28ບັດນີ້ພວກເຮົາຈະປຽບທຽບພຣະ
ຄ�ໃສ່ກັບກ ເມັດພືດ.ບັດນີ້ຖ້າຫາກພວກ
ທ່ານໃຫ້ບ່ອນເພື່ອຈະປູກຂ ເມັດພືດໃນ
ຄ ໃຈຂອງພວກທ່ານ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກເປັນ
ເມັດພືດທີ່ແທ້ຈິງຫລືເມັດທີ່ດີ,ຖ້າຫາກ
ພວກທ່ານບໍ່ໂຍນມັນຖິ້ມໂດຍງ ຄວາມບໍ່
ເຊື່ອຖືຂອງພວກທ່ານ,ວ່າພວກທ່ານຈະ
ຕໍ່ຕ້ານພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນຈະເລີ່ມພອງຢູ່ໃນເອິກ
ຂອງພວກທ່ານ,ແລະເມື່ອພວກທ່ານຮູ້ສຶກ

ເຖິງການພອງນີ້,ພວກທ່ານຈະເລີ່ມກ່າວຢູ່
ພາຍໃນຕົວເອງວ່າ—ມັນຕ້ອງເປັນເມັດດີ
ຫລືວ່າພຣະຄ�ນີ້ດີເພາະມັນເລີ່ມເຮັດໃຫ້
ຈິດວິນຍານຂອງເຮົາຂະຫຍາຍອອກ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ມັນເລີ່ມເຮັດໃຫ້ຈ ຄວາມເຂົ້າໃຈ
ຂອງເຮົາແຈ້ງອອກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນເລີ່ມ
ມີລົດແຊບສ�ລັບເຮົາ.
32 29ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ສິ່ງນີ້ຈະບໍ່ເພີ່ມສັດທາ
ຂອງພວກທ່ານບໍ?ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບ
ພວກທ່ານວ່າ,ແນ່ນອນ;ປານນັ້ນມັນຍັງບໍ່
ເຕີບໂຕເປັນຄວາມຮູ້ອັນສົມບູນ.
32 30 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເມື່ອເມັດນັ້ນພອງ,ແລະ
ງອກ,ແລະເລີ່ມເຕີບໂຕຂຶ້ນ,ເມື່ອນັ້ນພວກ
ທ່ານຕ້ອງເວົ້າວ່າມັນແມ່ນເມັດດີ;ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງມັນພອງ,ແລະງອກ,ແລະເລີ່ມ
ເຕີບໂຕຂຶ້ນ.ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງສິ່ງນີ້ຈະ
ບໍ່ເຮັດໃຫ້ສັດທາຂອງພວກທ່ານເຂັ້ມແຂງ
ຂຶ້ນບໍ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະເຮັດໃຫ້ສັດທາ
ຂອງພວກທ່ານເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ:ເພາະພວກ
ທ່ານຈະເວົ້າວ່າເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າມັນແມ່ນ
ເມັດດີ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງມັນງອກແລະເລີ່ມ
ເຕີບໂຕຂຶ້ນ.
32 31 ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງພວກທ່ານແນ່ໃຈ
ບໍວ່ານີ້ຄືເມັດດີ?ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າ,ແມ່ນແລ້ວ;ເພາະທຸກເມັດໄດ້
ອອກຜົນໃນກ ລັກສະນະຂອງມັນເອງ.
32 32ສະນັ້ນ,ຖ້າຫາກເມັດໃດເຕີບໂຕມັນ
ກໍຈະຕ້ອງເປັນເມັດດີ,ແຕ່ຖ້າຫາກມັນບໍ່
ເຕີບໂຕ,ຈົ່ງເບິ່ງມັນກໍຕ້ອງເປັນເມັດບໍ່ດີ,
ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງຖືກໂຍນຖິ້ມໄປ.
32 33 ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງເພາະພວກທ່ານ
ໄດ້ພິສູດການທົດລອງ,ແລະໄດ້ປູກເມັດ
ນັ້ນ,ແລະມັນໄດ້ພອງ,ແລະງອກ,ແລະ

 27ກມຣກ11:24.
 28ກແອວ33:1.
 ຂລກ8:11.

 ຄຄມພໃຈ.
 ງ ມທ17:20.
 ຈຄມພເຂົ້າໃຈ,

ຄວາມເຂົ້າໃຈ.
 31ກປຖກ1:11–12.
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ເລີ່ມເຕີບໂຕຂຶ້ນ,ພວກທ່ານກໍຕ້ອງຮູ້ວ່າ
ມັນແມ່ນເມັດດີ.
32 34 ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງ ກ ຄວາມຮູ້ຂອງ
ພວກທ່ານສົມບູນບໍ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄວາມຮູ້
ຂອງພວກທ່ານສົມບູນໃນເລື່ອງນັ້ນ,ແລະ
ຂ ສັດທາຂອງພວກທ່ານຄົງທີ່;ແລະເປັນ
ຍ້ອນພວກທ່ານຮູ້ຊຶ່ງພວກທ່ານຮູ້ວ່າພຣະ
ຄ�ເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງພວກທ່ານ
ພອງຂຶ້ນ,ແລະພວກທ່ານຮູ້ ອີກວ່າມັນ
ງອກຂຶ້ນ,ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກ
ທ່ານເລີ່ມແຈ້ງອອກແລະຄ ຈິດໃຈຂອງ
ພວກທ່ານເລີ່ມຂະຫຍາຍອອກ.
32 35 ໂອ້ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ,ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ
ບໍ?ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,ຖືກ
ແລ້ວ,ເພາະມັນຄືກ ຄວາມສະຫວ່າງ;ແລະ
ອັນໃດກໍຕາມທີ່ເປັນຄວາມສະຫວ່າງຍ່ອມ
ດີ,ເພາະຫລິງເຫັນໄດ້,ສະນັ້ນພວກທ່ານ
ຕ້ອງຮູ້ວ່າມັນດີ;ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຫລັງ
ຈາກພວກທ່ານໄດ້ຊີມຄວາມສະຫວ່າງ
ນີ້ແລ້ວ,ຄວາມຮູ້ຂອງພວກທ່ານສົມບູນ
ແລ້ວບໍ?
32 36 ຈົ່ງເບິ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າ,ບໍ່ເລີຍ,ພວກທ່ານບໍ່ຄວນປະຖິ້ມ
ສັດທາຂອງພວກທ່ານ,ເພາະພວກທ່ານ
ພຽງແຕ່ໃຊ້ສັດທາຂອງພວກທ່ານເພື່ອປູກ
ເມັດເພື່ອພວກທ່ານຈະໄດ້ພິສູດການທົດ
ລອງໃຫ້ຮູ້ຖ້າຫາກມັນເປັນເມັດດີ.
32 37 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເມື່ອຕົ້ນເລີ່ມເຕີບໂຕ
ຂຶ້ນ,ພວກທ່ານຈະເວົ້າວ່າ:ຈົ່ງໃຫ້ພວກ
ເຮົາບ�ລຸງລ້ຽງມັນດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່,
ເພື່ອມັນຈະແຕກຮາກ,ເພື່ອມັນຈະເຕີບໂຕ

ຂຶ້ນ,ແລະອອກຜົນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ.ແລະ
ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານບ�ລຸງ
ລ້ຽງມັນດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່,ມັນກໍຈະ
ແຕກຮາກ,ແລະເຕີບໂຕຂຶ້ນ,ແລະອອກ
ຜົນ.
32 38 ແຕ່ຖ້າຫາກພວກທ່ານຈະກ ລະເລີຍ
ຕົ້ນນັ້ນ,ແລະບໍ່ຄິດເຖິງການບ�ລຸງລ້ຽງ
ມັນ, ຈົ່ງເບິ່ງມັນກໍຈະບໍ່ ແຕກຮາກເລີຍ;
ແລະເມື່ອຄວາມຮ້ອນຂອງດວງຕາເວັນມາ
ເຖິງແລະເຜົາມັນ,ເມື່ອມັນບໍ່ມີຮາກມັນ
ຍ່ອມຫ່ຽວແຫ້ງໄປ,ແລະພວກທ່ານກໍຈະ
ຖອນມັນຂຶ້ນແລະໂຍນມັນຖິ້ມໄປ.
32 39ບັດນີ້,ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າເພາະເມັດບໍ່ດີ,
ທັງບໍ່ແມ່ນວ່າຜົນຂອງມັນບໍ່ເປັນທີ່ປາດຖະ
ໜາ;ແຕ່ເປັນເພາະກ ດິນຂອງພວກທ່ານ
ແຫ້ງແລ້ງ,ແລະພວກທ່ານບໍ່ຍອມບ�ລຸງ
ລ້ຽງຕົ້ນນັ້ນ,ສະນັ້ນພວກທ່ານຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນຈາກມັນ.
32 40 ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້, ຖ້າຫາກພວກ
ທ່ານບໍ່ບ�ລຸງລ້ຽງພຣະຄ�,ໂດຍຄອງຄອຍ
ໝາກຂອງຕົ້ນດ້ວຍຕາແຫ່ງສັດທາ,ແລ້ວ
ພວກທ່ານຈະເກັບໝາກຂອງກ ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງ
ຊີວິດບໍ່ໄດ້ເລີຍ.
32 41 ແຕ່ຖ້າຫາກພວກທ່ານຈະບ�ລຸງລ້ຽງ
ພຣະຄ�,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ບ�ລຸງລ້ຽງຕົ້ນເມື່ອ
ມັນເລີ່ມເຕີບໂຕໂດຍສັດທາຂອງພວກ
ທ່ານດ້ວຍຄວາມພາກພຽນ,ແລະດ້ວຍ
ກ ຄວາມອົດທົນ,ໂດຍຄອງຄອຍຜົນຈາກ
ຕົ້ນນັ້ນ,ແລ້ວມັນຈະແຕກຮາກ;ແລະຈົ່ງ
ເບິ່ງມັນຈະເປັນຕົ້ນທີ່ຂ ງອກງາມໄປສູ່ຊີ
ວິດອັນເປັນນິດ.

 34ກຄມພຄວາມຮູ້.
 ຂອທ3:19.
 ຄຄມພຈິດໃຈ.
 35ກຢຮ3:18–21.

ຄມພຄວາມສະຫວ່າງ,
ຄວາມສະຫວ່າງ

ຂອງພຣະຄຣິດ.
 38ກຄມພປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,

ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.
 39ກມທ13:5.
 40ກປຖກ2:9;

1ນຟ15:36.

 41ກຄມພອົດທົນ,
ຄວາມອົດທົນ.

 ຂແອວ33:23;
ຄພ63:23.
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32 42 ແລະ ເພາະ ກ ຄວາມພາກພຽນຂອງ
ພວກທ່ານ ແລະ ສັດທາຂອງພວກທ່ານ
ແລະດ້ວຍຄວາມອົດທົນຂອງພວກທ່ານ
ໃນການບ�ລຸງລ້ຽງພຣະຄ�,ເພື່ອມັນຈະ
ໄດ້ແຕກຮາກຢູ່ໃນພວກທ່ານ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນ
ບໍ່ຊ້ານີ້ພວກທ່ານຈະເກັບຂ ໝາກຂອງມັນ
ໄດ້ຊຶ່ງມີຄ່າທີ່ສຸດ,ຊຶ່ງຫວານເໜືອກວ່າ
ທຸກສິ່ງທີ່ຫວານ,ແລະຂາວເໜືອກວ່າທຸກ
ສິ່ງທີ່ຂາວ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະບໍລິສຸດເໜືອ
ກວ່າທຸກສິ່ງທີ່ບໍລິສຸດ;ແລະພວກທ່ານຈະ
ອີ່ມໜ�ສ�ລານດ້ວຍໝາກໄມ້ນີ້ເພື່ອພວກ
ທ່ານຈະບໍ່ຫິວທັງບໍ່ກະຫາຍ.
32 43 ເ ມື່ ອ ນັ້ ນພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ພວກທ່ານຈະເກັບກ່ຽວລາງວັນແຫ່ງສັດທາ
ແລະຄວາມພາກພຽນ,ແລະຄວາມອົດ
ທົນ,ແລະຄວາມອົດກັ້ນຂອງພວກທ່ານ
ໂດຍໄດ້ຄອຍຖ້າໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ອອກຜົນໃຫ້
ພວກທ່ານ.

ບົດທີ33

ຊີ ນັດ ໄດ້ ສິດສອນວ່າມະນຸດຄວນອະທິ
ຖານແລະນະມັດສະການໃນທຸກສະຖານ
ທີ່,ແລະເປັນຍ້ອນພຣະບຸດການພິພາກ
ສາຈະຖືກເອົາໜີໄປ—ຊີໂນກໄດ້ສິດສອນ
ວ່າເປັນຍ້ອນພຣະບຸດພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຮັບ
ຄວາມເມດຕາ—ໂມເຊໄດ້ຍົກແບບສະບັບ
ຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຂຶ້ນໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.ປະມານ74ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

33 1ບັດນີ້ຫລັງຈາກແອວມາໄດ້ເວົ້າຂໍ້
ຄວາມເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ສົ່ງ

ຄ�ຖາມມາຫາເພິ່ນໂດຍປາດຖະໜາຢາກ
ຮູ້ຈັກວ່າພວກເຂົາຄວນເຊື່ອຖືໃນກ ພຣະ
ເຈົ້າອົງດຽວຫລືບໍ່,ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຈາກສິ່ງທີ່ເພິ່ນເວົ້າໄປນັ້ນ,
ຫລືວ່າພວກເຂົາຈະປູກຂ ເມັດພືດໄດ້ດ້ວຍ
ວິທີໃດ,ຫລືວ່າພຣະຄ�ຈາກສິ່ງທີ່ເພິ່ນ
ໄດ້ເວົ້າເຖິງນັ້ນຈະຕ້ອງປູກໄວ້ໃນໃຈຂອງ
ພວກເຂົາດ້ວຍວິທີໃດ;ຫລືວ່າພວກເຂົາ
ຈະເລີ່ມສະແດງສັດທາຂອງພວກເຂົາດ້ວຍ
ວິທີໃດ.
33 2ແລະ ແອວມາໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາ
ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກທ່ານເວົ້າວ່າພວກທ່ານ
ກ ບໍ່ສາມາດນະມັດສະການພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກທ່ານເພາະວ່າພວກທ່ານໄດ້ຖືກຂັບ
ໄລ່ອອກຈາກທ�ມະສາລາຂອງພວກທ່ານ.
ແຕ່ວ່າຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກ
ທ່ານວ່າຖ້າຫາກພວກທ່ານຄິດວ່າພວກ
ທ່ານນະມັດສະການພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້,ແລ້ວ
ພວກທ່ານກໍເຮັດຜິດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ,
ແລະພວກທ່ານຄວນຈະຄົ້ນຄວ້າຂ ພຣະ
ຄ�ພີ;ຖ້າຫາກມັນສິດສອນພວກທ່ານໃນ
ເລື່ອງນີ້,ພວກທ່ານກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈມັນ.
33 3ພວກທ່ານຈື່ຈ�ໄດ້ບໍຊຶ່ງພວກທ່ານໄດ້
ອ່ານເລື່ອງທີ່ກ ຊີນັດ,ຜູ້ປະກາດພຣະທ�
ໃນສະໄໝບູຮານ,ກ່ຽວກັບການອະທິຖານ
ຫລືຂ ການນະມັດສະການ?
33 4 ເພາະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າ:ພຣະອົງເມດ
ຕາປານີ,ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ,ເພາະວ່າພຣະ
ອົງໄດ້ຍິນຄ�ອະທິຖານຂອງຂ້ານ້ອຍເຖິງ
ແມ່ນເວລາຂ້ານ້ອຍຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງເມດຕາປານີ
ເວລາຂ້ານ້ອຍອະທິຖານກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ເປັນ

 42ກຄມພພາກພຽນ,
ຄວາມພາກພຽນ.

 ຂ1ນຟ8:10–12.
331ກ2ນຟ31:21;

  ມຊຢ15:2–4.
 ຂແອວ32:28–43.
 2ກແອວ32:5.
 ຂແອວ37:3–10.

 3ກຄມພຊີນັດ;
ພຣະຄ�ພີ—ພຣະຄ�
ພີທີ່ສູນເສຍໄປ.

 ຂຄມພນະມັດສະການ.
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ກ ສັດຕູຂອງຂ້ານ້ອຍ,ແລະພຣະອົງໄດ້ສົ່ງ
ພວກເຂົາມາໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ.
33 5ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ,ແລະ
ພຣະອົງເມດຕາປານີຂ້ານ້ອຍເວລາຂ້າ
ນ້ອຍໄດ້ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະອົງໃນກ ທົ່ງຂອງ
ຂ້ານ້ອຍ;ເວລາຂ້ານ້ອຍຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະ
ອົງໃນຄ�ອະທິຖານຂອງຂ້ານ້ອຍ,ແລະ
ພຣະອົງກໍໄດ້ຍິນຂ້ານ້ອຍສະເໝີ.
33 6ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ,
ເວລາທີ່ຂ້ານ້ອຍໄດ້ກັບບ້ານຂອງຂ້ານ້ອຍ
ພຣະອົງກໍໄດ້ຍິນຄ�ອະທິຖານຂອງຂ້າ
ນ້ອຍ.
33 7ແລະເວລາຂ້ານ້ອຍເຂົ້າໄປໃນກ ຫ້ອງ
ຂອງຂ້ານ້ອຍ,ໂອ້ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ,ແລະ
ອະທິຖານຫາພຣະອົງ,ພຣະອົງກໍໄດ້ຍິນ
ສຽງຂອງຂ້ານ້ອຍ.
33 8ແທ້ຈິງແລ້ວ, ພຣະອົງເມດຕາປານີ
ລູກຫລານຂອງພຣະອົງເວລາທີ່ພວກເຂົາ
ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະອົງ,ເພື່ອຈະໄດ້ຍິນຈາກ
ພຣະອົງແລະບໍ່ແມ່ນຈາກມະນຸດ,ແລະ
ພຣະອົງຈະໄດ້ຍິນພວກເຂົາ.
33 9ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ,ພຣະ
ອົງເມດຕາປານີຂ້ານ້ອຍມາຕະຫລອດ,
ແລະໄດ້ຍິນສຽງເອີ້ນຫາຂອງຂ້ານ້ອຍໃນ
ທ່າມກາງບ່ອນຊຸມນຸມຂອງພຣະອົງ.
33 10 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພຣະອົງໄດ້ຍິນ
ຂ້ານ້ອຍອີກເວລາທີ່ຂ້ານ້ອຍຖືກກ ຂັບໄລ່
ອອກໄປແລະຖືກສັດຕູຂອງຂ້ານ້ອຍໝິ່ນ
ປະໝາດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ຍິນສຽງ
ເອີ້ນຫາຂອງຂ້ານ້ອຍ,ແລະພຣະພິໂລດ
ກັບສັດຕູຂອງຂ້ານ້ອຍ,ແລະພຣະອົງໄດ້
ສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາໃນພຣະພິ

ໂລດຂອງພຣະອົງດ້ວຍຄວາມພິນາດຢ່າງ
ວ່ອງໄວ.
33 11 ແລະພຣະອົງໄດ້ຍິນຂ້ານ້ອຍຍ້ອນ
ວ່າຄວາມທຸກແລະຄວາມຈິງໃຈຂອງຂ້າ
ນ້ອຍ;ແລະເປັນຍ້ອນພຣະບຸດຂອງພຣະ
ອົງທີ່ເມດຕາປານີຂ້ານ້ອຍມາດັ່ງນີ້,ສະນັ້ນ
ຂ້ານ້ອຍຈະເອີ້ນຫາພຣະອົງໃນຄວາມທຸກ
ທັງໝົດຂອງຂ້ານ້ອຍ,ເພາະວ່າຄວາມສຸກ
ຂອງຂ້ານ້ອຍຢູ່ໃນພຣະອົງ,ເພາະພຣະອົງ
ຫັນການພິພາກສາຂອງພຣະອົງໄປຈາກ
ຂ້ານ້ອຍເພາະພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ.
33 12 ແລະບັດນີ້ແອວມາໄດ້ເວົ້າກັບພວກ
ເຂົາວ່າ:ພວກທ່ານເຊື່ອຖືກ ພຣະຄ�ພີ
ເຫລົ່ານັ້ນຊຶ່ງຄົນສະໄໝກ່ອນໄດ້ຂຽນໄວ້
ບໍ?
33 13 ຈົ່ງເບິ່ງ, ຖ້າຫາກພວກທ່ານເຊື່ອ,
ພວກທ່ານຄວນເຊື່ອເລື່ອງທີ່ກ ຊີນັດໄດ້ເວົ້າ
ໄວ້;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງເພິ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າ:ພຣະ
ອົງໄດ້ເອົາການພິພາກສາຂອງພຣະອົງໄປ
ເພາະພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ.
33 14ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ, ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມພວກທ່ານວ່າພວກ
ທ່ານອ່ານພຣະຄ�ພີບໍ?ຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ອ່ານ,ແລ້ວພວກທ່ານບໍ່ເຊື່ອພຣະບຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ?
33 15 ເພາະວ່າມັນກ ບໍ່ໄດ້ຂຽນວ່າຊີນັດຜູ້
ດຽວທີ່ເວົ້າເຖິງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,ແຕ່ວ່າຂ ຊີ
ໂນກກໍໄດ້ເວົ້າເຖິງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຄືກັນ—
33 16 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າ:ໂອ້
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ພຣະອົງພຣະພິໂລດຜູ້
ຄົນພວກນີ້,ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍ່ຍອມເຂົ້າ
ໃຈໃນຄວາມເມດຕາປານີຂອງພຣະອົງ

 4ກມທ5:44.
 5ກແອວ34:20–25.
 7ກມທ6:5–6;

ແອວ34:26.

 10ກແອວ32:5.
 12ກຄມພພຣະຄ�ພີ.
 13ກແອວ34:7.
 15ກຢຄ4:4.

 ຂ1ນຟ19:10;
ແອວ34:7.
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ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ
ເພາະພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ.
33 17 ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ພວກທ່ານເຫັນວ່າສາດສະດາຜູ້ທີສອງໃນ
ສະໄໝກ່ອນໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະຍ້ອນວ່າຜູ້ຄົນບໍ່ຍອມ
ເຂົ້າໃຈຄ�ເວົ້າຂອງເພິ່ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງ
ກ ແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ເພິ່ນຈົນເຖິງແກ່ຄວາມ
ຕາຍ.
33 18 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຍັງບໍ່ທັນໝົດ;ບໍ່ມີແຕ່
ພວກເພິ່ນເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບພຣະ
ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.
33 19 ຈົ່ງເບິ່ງ, ກ ໂມເຊກໍໄດ້ເວົ້າເຖິງພຣະ
ອົງ ; ແທ້ ຈິງ ແລ້ວ ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງຂ ແບບ
ສະບັບຖືກຄ ຍົກຂຶ້ນໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານວ່າຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຫລຽວເບິ່ງມັນຈະ
ໄດ້ມີຊີວິດ.ແລະມີຫລາຍຄົນໄດ້ຫລຽວ
ເບິ່ງແລະມີຊີວິດ.
33 20 ແຕ່ວ່າມີຄົນພຽງເລັກໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນທີ່
ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມໝາຍຂອງສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ,
ແລະນີ້ກໍຍ້ອນຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງໃຈ
ຂອງພວກເຂົາ.ແຕ່ມີຫລາຍຄົນທີ່ໃຈແຂງ
ກະດ້າງຫລາຍຈົນວ່າພວກເຂົາບໍ່ຫລຽວ
ເບິ່ງ,ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຕາຍ.ບັດນີ້ເຫດ
ຜົນທີ່ພວກເຂົາບໍ່ຫລຽວເບິ່ງກໍຄືພວກເຂົາ
ບໍ່ເຊື່ອວ່າມັນຈະກ ປິ່ນປົວພວກເຂົາໄດ້.
33 21 ໂອ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຖ້າຫາກ
ພວກທ່ານຈະຖືກປິ່ນປົວໄດ້ໂດຍພຽງແຕ່
ຫລຽວເບິ່ງພວກທ່ານກໍຖືກປິ່ນປົວແລ້ວ,
ພວກທ່ານຈະບໍ່ຫລຽວເບິ່ງໂລດບໍ,ຫລືວ່າ

ພວກທ່ານຈະເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງຢູ່ໃນ
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື,ແລະເມີນເສີຍບໍ່ຍອມ
ຫລຽວໄປເບິ່ງເລີຍ,ຈົນວ່າພວກທ່ານຕາຍ
ໄປ?
33 22ຖ້າຫາກເປັນດັ່ງນັ້ນວິບັດຈະມາເຖິງ
ພວກທ່ານ;ແຕ່ຖ້າຫາກບໍ່ເປັນດັ່ງນັ້ນກໍຈົ່ງ
ຫລຽວເບິ່ງ,ແລະກ ເລີ່ມເຊື່ອຖືໃນພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ວ່າພຣະອົງຈະສະເດັດມາ
ໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ,ແລະວ່າພຣະອົງ
ຈະຮັບເອົາຄວາມເຈັບປວດແລະສິ້ນພຣະ
ຊົນເພື່ອຂ ຊົດໃຊ້ແທນບາບຂອງພວກເຂົາ,
ແລະວ່າພຣະອົງຈະຄ ລຸກຂຶ້ນຈາກຄວາມ
ຕາຍອີກ,ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດງ ການຟື້ນຄືນ
ຊີວິດ,ເພື່ອຄົນທັງປວງຈະໄດ້ຢືນຢູ່ຕໍ່ພຣະ
ພັກຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອຮັບການພິພາກສາ
ໃນມື້ສຸດທ້າຍແລະເປັນມື້ພິພາກສາ,ຕາມ
ຈ ວຽກງານຂອງພວກເຂົາ.
33 23 ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ພວກທ່ານກ ປູກພຣະຄ�ນີ້
ໄວ້ໃນໃຈຂອງພວກທ່ານ,ເພື່ອມັນຈະໄດ້
ຂ ງອກງາມຂຶ້ນມາແລະຈົ່ງບ�ລຸງມັນດ້ວຍ
ສັດທາຂອງພວກທ່ານ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນ
ຈະກັບກາຍເປັນຕົ້ນງອກງາມຂຶ້ນໃນພວກ
ທ່ານຈົນເຖິງຊີວິດອັນເປັນນິດ.ແລະເມື່ອ
ນັ້ນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຈົ່ງໂປດປະທານໃຫ້
ຄ ພາລະຂອງພວກທ່ານເບົາບາງລົງ,ໂດຍ
ທາງຄວາມສຸກຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ.
ແລະພວກທ່ານສາມາດເຮັດສິ່ງທັງໝົດນີ້
ໄດ້ຖ້າຫາກພວກທ່ານຕັ້ງໃຈຈະເຮັດມັນ.
ອາແມນ.

 17ກຄມພຕາຍເພາະ
ຄວາມເຊື່ອ,ການຕາຍ
ເພາະຄວາມເຊື່ອ.

 19ກພບຍ18:15,18;
ແອວ34:7.

 ຂຈບຊ21:9;
2ນຟ25:20;

ມຊຢ3:15.
 ຄຢຮ3:14;

ຮລມ8:14–15.
 20ກ1ນຟ17:40–41.
 22ກແອວ32:27–28.
 ຂແອວ22:14;34:8–9.
 ຄຄມພການຟື້ນຄືນພຣະ

ຊົນ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດ.
 ງ ແອວ11:44.
 ຈຄມພວຽກງານ.
 23ກແອວ33:1;34:4.
 ຂແອວ32:41;

ຄພ63:23.
 ຄແອວ31:38.
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ບົດທີ34

ແອມມິວເລັກໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ວາ່ພຣະຄ�ຢູ່ໃນ
ພຣະຄຣດິນ�ໄປສູ່ ຄວາມລອດ—ມະນຸດ
ທຸກຄົນຈະຕ້ອງຕາຍເວັ້ນເສຍແຕ່ຈະມີການ
ຊົດໃຊ້ເກີດຂຶ້ນ—ກົດທັງໝົດຂອງໂມເຊຊີ້
ໄປຫາການເສຍສະລະຂອງພຣະບຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ—ແຜນແຫ່ງການໄຖ່ນິລັນດອນ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບສັດທາແລະການກັບໃຈ—ຈົ່ງອະ
ທິຖານສ�ລັບພອນທາງໂລກແລະທາງວນິ
ຍານ—ຊີວິດນີ້ເປັນເວລາຂອງມະນຸດທີ່ຈະ
ຕຽມພ້ອມເພື່ອພົບກັບພຣະເຈົ້າ—ຈົ່ງທ�
ງານເພື່ອຄວາມລອດຂອງພວກທ່ານດ້ວຍ
ຄວາມຢ້ານກົວຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
ປະມານ74ປີກອ່ນຄ.ສ.

34 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກແອວມາໄດ້ເວົ້າຂໍ້ຄວາມເຫລົ່າ
ນີ້ກັບພວກເຂົາແລ້ວເພິ່ນກໍນັ່ງລົງເທິງພື້ນ
ດິນແລະກ ແອມມິວເລັກໄດ້ລຸກຂຶ້ນແລະ
ເລີ່ມຕົ້ນສິດສອນພວກເຂົາ,ມີຄວາມວ່າ:
34 2ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຄິດ
ວ່າມັນຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ພວກທ່ານຈະບໍ່
ຮູ້ເລື່ອງຊຶ່ງໄດ້ບັນທຶກໄວ້ກ່ຽວກັບການສະ
ເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ,ຜູ້ຊຶ່ງພວກເຮົາສິດ
ສອນວ່າພຣະອົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າພວກ
ທ່ານໄດ້ຮັບການສິດສອນກ່ຽວກັບກ ເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ອນພວກທ່ານ
ໄດ້ແຍກອອກໄປຈາກພວກເຮົາ.
34 3ແລະໂດຍທີ່ພວກທ່ານປາດຖະໜາ
ຈາກອ້າຍທີ່ຮັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ເພິ່ນ
ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ແກ່ພວກທ່ານພວກທ່ານ
ຄວນເຮັດແນວໃດ,ເພາະຄວາມທຸກຂອງ

ພວກທ່ານ;ແລ້ວເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບພວກທ່ານ
ບາງຢ່າງເພື່ອຕຽມຈິດໃຈຂອງພວກທ່ານ
ໄວ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ຊັກຊວນພວກ
ທ່ານໃຫ້ມີສັດທາແລະຄວາມອົດທົນ—
34 4ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນໃຫ້ພວກທ່ານມີ
ສັດທາຢ່າງຫລວງຫລາຍຈົນກ ຝັງພຣະຄ�
ໄວ້ໃນໃຈຂອງພວກທ່ານ,ເພື່ອພວກທ່ານ
ຈະໄດ້ພິສູດການທົດລອງຄວາມດີຂອງມັນ.
34 5ແລະພວກເຮົາເຫັນຄ�ຖາມອັນໃຫຍ່
ຍິ່ງຊຶ່ງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງພວກທ່ານຄືວ່າ
ພຣະຄ�ດ�ລົງຢູ່ໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ
ຫລືບໍ່ຫລືຈະມີພຣະຄຣິດຫລືບໍ່?
34 6ແລະພວກທ່ານຫລຽວເຫັນອີກວ່າ
ອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພິສູດຕໍ່ພວກທ່ານ
ຫລາຍເທື່ອແລ້ວ,ວ່າກ ພຣະຄ�ຢູ່ໃນພຣະ
ຄຣິດນ�ໄປສູ່ຄວາມລອດ.
34 7ອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າເຖິງຄ�
ເວົ້າຂອງຊີນັດ,ວ່າການໄຖ່ມາເຖິງໂດຍ
ທາງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະໄດ້ເວົ້າ
ເຖິງຄ�ເວົ້າຂອງຊີໂນກນ�ອີກ;ແລະເພິ່ນ
ໄດ້ອ້າງເຖິງໂມເຊນ�ອີກ,ເພື່ອພິສູດວ່າ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຈິງ.
34 8ແລະ ບັດນີ້, ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ກ ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ແກ່ພວກທ່ານດ້ວຍຕົວເອງ
ວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນຄວາມຈິງ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າ
ພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານ,ວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ຮູ້ວ່າພຣະຄຣິດຈະສະເດັດມາໃນບັນດາ
ລູກຫລານມະນຸດ,ເພື່ອຮັບເອົາການລ່ວງ
ລະເມີດຂອງຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ,ແລະວ່າ
ພຣະອົງຈະຂ ຊົດໃຊ້ແທນບາບຂອງໂລກ;
ເພາະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້ດັ່ງນີ້.
34 9 ເພາະມັນສົມຄວນທີ່ຈະມີກ ການຊົດ
ໃຊ້;ເພາະຕາມຂ ແຜນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ

341ກແອວ8:21.
 2ກແອວ16:13–21.
 4ກແອວ33:23.

 6ກຢຮ1:1,14.
 8ກຄມພເປັນພະຍານ.
 ຂຄມພຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.

 9ກແອວ33:22.
 ຂແອວ12:22–33;

ມຊ6:62.
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ພຣະເຈົ້າຜູ້ສະຖິດນິລັນດອນແລ້ວມັນຈະ
ຕ້ອງມີການຊົດໃຊ້ເກີດຂຶ້ນ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ
ມະນຸດຊາດທັງປວງຕ້ອງຕາຍຢ່າງຫລີກ
ລ້ຽງບໍ່ໄດ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄົນທັງປວງມີຈິດ
ໃຈແຂງກະດ້າງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄົນທັງປວງ
ຄ ຕົກແລະຫລົງທາງໄປ,ແລະຕ້ອງຕາຍ
ເວັ້ນເສຍແຕ່ຈະເປັນໂດຍທາງການຊົດໃຊ້
ຊຶ່ງສົມຄວນທີ່ຈະມີຂຶ້ນ.
34 10 ເພາະມັນສົມຄວນທີ່ຈະມີກ ການເສຍ
ສະລະຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ແລະຄັ້ງສຸດທ້າຍ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ບໍ່ແມ່ນການຖວາຍມະນຸດ,ຫລື
ສັດ,ຫລືສັດມີປີກຊະນິດໃດໆເປັນເຄື່ອງ
ບູຊາ;ເພາະຈະບໍ່ມີການຖວາຍມະນຸດເປັນ
ເຄື່ອງບູຊາ;ແຕ່ມັນຕ້ອງເປັນຂ ການເສຍ
ສະລະອັນຄ ບໍ່ມີຂອບເຂດແລະນິລັນ
ດອນ.
34 11ບັດນີ້ບໍ່ມີຜູ້ໃດເລີຍທີ່ຈະເສຍສະລະ
ເລືອດເນື້ອຂອງຕົນເອງເພື່ອຊົດໃຊ້ແທນ
ບາບຂອງຄົນອື່ນ.ບັດນີ້, ຖ້າຫາກຜູ້ ໃດ
ເປັນຄາດຕະກອນ,ຈົ່ງເບິ່ງກົດໝາຍຂອງ
ພວກເຮົາ,ຊຶ່ງກ ທ່ຽງທ�,ຈະເອົາຊີວິດຂອງ
ນ້ອງຂອງເຂົາບໍ?ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກ
ທ່ານວ່າ,ບໍ່ເລີຍ.
34 12 ແຕ່ກົດໝາຍຕ້ອງການຊີວິດຂອງເຂົາ
ຜູ້ໄດ້ກ ທ�ການຄາດຕະກ�;ສະນັ້ນຈະບໍ່
ມີສິ່ງໃດທີ່ໜ້ອຍກວ່າການຊົດໃຊ້ອັນບໍ່ມີ
ຂອບເຂດຊຶ່ງຈະມີພຽງພໍສ�ລັບບາບຂອງ
ໂລກ.
34 13ສະນັ້ນ,ມັນຈຶ່ງສົມຄວນທີ່ຈະມີການ

ເສຍສະລະຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ແລະຄັ້ງສຸດທ້າຍ
ເກີດຂຶ້ນ,ແລະເມື່ອນັ້ນມັນຈະມີຫລືມັນ
ສົມຄວນທີ່ຈະກ ຢຸດການຫລັ່ງເລືອດ;ແລ້ວ
ຂ ກົດຂອງໂມເຊຈະສົມບູນແທ້ຈິງແລ້ວ,
ມັນຈະສົມບູນທັງໝົດໃນທຸກຈຸດແລະທຸກ
ຂີດ,ແລະຈະບໍ່ມີສິ່ງໃດຕົກຫລົ່ນເລີຍ.
34 14 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄືກ ຄວາມໝາຍທັງ
ໝົດຂອງຂ ກົດ,ທຸກຂັ້ນທຸກຕອນໄດ້ຊີ້ແຈງ
ເຖິງຄ ການເສຍສະລະຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ແລະ
ຄັ້ງສຸດທ້າຍ;ແລະການເສຍສະລະຄັ້ງຍິ່ງ
ໃຫຍ່ແລະຄັ້ງສຸດທ້າຍນີ້ຈະເປັນພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະບໍ່ມີ
ຂອບເຂດແລະມັນຈະເປັນນິລັນດອນ.
34 15 ແລະພຣະອົງຈະນ�ເອົາກ ຄວາມ
ລອດມາຫາຄົນທັງປວງທີ່ເຊື່ອໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງ;ນີ້ຄືເຈດຕະນາຂອງ
ການເສຍສະລະຄັ້ງສຸດທ້າຍ,ເພື່ອຈະນ�ອຸ
ທອນແຫ່ງຄວາມເມດຕາມາ,ຊຶ່ງມີອ�ນາດ
ເໜືອກວ່າຄວາມຍຸດຕິທ�,ແລະນ�ຫົນ
ທາງມາໃຫ້ມະນຸດເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ມີ
ສັດທາຈົນເຖິງການກັບໃຈ.
34 16 ແລະ  ກ ຄວາມເມດຕາສາມາດສະ
ໜອງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງແຫ່ງຂ ຄວາມຍຸດຕິທ�
ໄດ້, ແລະລ້ອມພວກເຂົາໄວ້ໃນອ້ອມ
ພຣະພາຫາແຫ່ງຄວາມປອດໄພ,ແຕ່ຜູ້ບໍ່ມີ
ສັດທາຈົນເຖິງການກັບໃຈຈະຕ້ອງຊົດໃຊ້
ດ້ວຍຕົນເອງຕາມກົດຂອງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງແຫ່ງ
ຄ ຄວາມຍຸດຕິທ�ທັງໝົດ;ສະນັ້ນງ ແຜນ
ແຫ່ງການໄຖ່ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະນິລັນດອນ

 9ຄຄມພການຕົກຂອງ
ອາດາມແລະເອວາ.

 10ກມຊ5:6–7.
 ຂ2ນຟ9:7.
 ຄຄມພເສຍສະລະ,

ການເສຍສະລະ.
 11ກພບຍ24:16;

ມຊຢ29:25.

 12ກຄມພຄາດຕະກ�,
ການຄາດຕະກ�;
ໂທດປະຫານຊີວິດ.

 13ກ3ນຟ9:17,19–20.
 ຂ3ນຟ15:5.
 14ກແອວ30:3.
 ຂຄມພກົດຂອງໂມເຊ.
 ຄຄພ138:35.

 15ກຄມພລອດ,ຄວາມລອດ.
 16ກຄມພເມດຕາ,ມີເມດ

ຕາ,ຄວາມເມດຕາ.
 ຂຄມພຍຸດຕິທ�,

ຄວາມຍຸດຕິທ�.
 ຄແອວ12:32.
 ງ ຄມພແຜນແຫ່ງການໄຖ່.
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ມາເຖິງພຽງຄົນທີ່ມີສັດທາຈົນເຖິງການກັບ
ໃຈເທົ່ານັ້ນ.
34 17ສະນັ້ນ ຂໍພຣະເຈົ້າຈົ່ງປະທານໃຫ້
ພວກທ່ານເຖີດ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ເພື່ອພວກທ່ານຈະເລີ່ມໃຊ້ກ ສັດທາຂອງ
ພວກທ່ານຈົນເຖິງການກັບໃຈ,ເພື່ອພວກ
ທ່ານຈະເລີ່ມຂ ເອີ້ນຫາພຣະນາມອັນສັກ
ສິດຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອພຣະອົງຈະມີຄວາມ
ເມດຕາຕໍ່ພວກທ່ານ;
34 18 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເອີ້ນຫາພຣະອົງເພື່ອ
ຄວາມເມດຕາ;ເພາະພຣະອົງມີອານຸພາບ
ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລອດ.
34 19 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງຖ່ອມຕົວ,ແລະອະທິ
ຖານຫາພຣະອົງຢູ່ສະເໝີ.
34 20 ຈົ່ງເອີ້ນຫາພຣະອົງເມື່ອພວກທ່ານຢູ່
ໃນທົ່ງຂອງພວກທ່ານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພື່ອ
ຝູງສັດລ້ຽງທັງໝົດຂອງພວກທ່ານ.
34 21 ຈົ່ງກ ເອີ້ນຫາພຣະອົງໃນບ້ານເຮືອນ
ຂອງພວກທ່ານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພື່ອຄົນທັງ
ໝົດໃນຄອບຄົວຂອງພວກທ່ານ,ທັງຕອນ
ເຊົ້າ,ຕອນບ່າຍ,ແລະຕອນແລງ.
34 22ແທ້ ຈິ ງ ແ ລ້ວ ,ຈົ່ງເອີ້ນຫາພຣະອົງ
ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານອ�ນາດຂອງສັດຕູຂອງພວກ
ທ່ານ.
34 23 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຈົ່ງ ກ ເອີ້ນຫາພຣະອົງ
ເພື່ ອ ຕໍ່ຕ້ານ ຂ ມານ , ຊຶ່ງເປັນສັດຕູຂອງ
ຄ ຄວາມຊອບທ�ທັງປວງ.
34 24 ຈົ່ງເອີ້ນຫາພຣະອົງເພື່ອພືດພັນໃນ
ທົ່ງຂອງພວກທ່ານ,ເພື່ອພວກທ່ານຈະມີ
ຢ່າງພຽງພໍ.
34 25 ຈົ່ງເອີ້ນຫາເພື່ອຝູງສັດລ້ຽງໃນທົ່ງ

ຂອງພວກທ່ານ,ເພື່ອມັນຈະເພີ່ມຫລາຍ
ຂຶ້ນ.
34 26 ແຕ່ນີ້ຍັງບໍ່ໝົດ;ພວກທ່ານຕ້ອງທຸ້ມ
ເທຈິດວິນຍານຂອງພວກທ່ານໃນກ ຫ້ອງ
ຂອງພວກທ່ານ,ແລະໃນບ່ອນລັບລີ້ຂອງ
ພວກທ່ານ,ແລະໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ
ຂອງພວກທ່ານ.
34 27 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ເມື່ອພວກທ່ານບໍ່ເອີ້ນ
ຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ກໍຂໍໃຫ້ກ ໃຈຂອງພວກ
ທ່ານຈົ່ງຂ ອີ່ມເອີບ,ແລະອອກມາເປັນ
ການອະທິຖານຫາພຣະອົງຢູ່ສະເໝີເພື່ອ
ຄວາມຜາສຸກຂອງພວກທ່ານ,ແລະເພື່ອ
ຄວາມຜາສຸກຂອງຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບພວກ
ທ່ານນ�ອີກ.
34 28 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກ
ທ່ານວ່າ,ຢ່າຄິດວ່າມັນໝົດເທົ່ານີ້;ເພາະ
ຫລັງຈາກພວກທ່ານເຮັດທັງໝົດນີ້ແລ້ວ,
ຖ້າຫາກພວກທ່ານຫັນໜ້າໜີຈາກກ ຄົນ
ຂັດສົນ,ແລະຄົນເປືອຍເປົ່າ,ແລະບໍ່ໄປ
ຢ້ຽມຢາມຄົນເຈັບປ່ວຍແລະຄົນເປັນທຸກ,
ແລະຂ ໃຫ້ເຂົ້າຂອງຂອງພວກທ່ານແກ່ຄົນ
ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຕ້ອງການແລ້ວ—ຂ້າພະເຈົ້າ
ເວົ້າກັບພວກທ່ານວ່າ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ບໍ່ເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄ ການ
ອະທິຖານຂອງພວກທ່ານງ ບໍ່ມີປະໂຫຍດ,
ແລະບໍ່ຊ່ວຍອັນໃດໃຫ້ພວກທ່ານເລີຍ,
ແລະພວກທ່ານກໍຈະເປັນເໝືອນດັ່ງຄົນ
ໜ້າຊື່ໃຈຄົດຜູ້ທີ່ປະຕິເສດສັດທາ.
34 29ສະນັ້ນ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ຈົດຈ�
ທີ່ຈະມີກ ຄວາມໃຈບຸນ,ພວກທ່ານກໍເປັນ

 17ກຄມພສັດທາ.
 ຂຄມພອະທິຖານ,ການອະ

ທິຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.
 21ກພສສ5:1–3;

3ນຟ18:21.
 23ກ3ນຟ18:15,18.

 ຂຄມພມານ.
 ຄຄມພຊອບທ�,

ຄວາມຊອບທ�.
 26ກມທ6:5–6.
 27ກຄມພໃຈ.
 ຂຄມພໄຕ່ຕອງ.

 28ກຄມພຍາກຈົນ.
 ຂຄມພໃຫ້ທານ,

ການໃຫ້ທານ.
 ຄມທ15:7–8.
 ງ ມຣນ7:6–8.
 29ກຄມພໃຈບຸນ,ຄວາມໃຈບຸນ.
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ດັ່ງເສດເຫລືອ,ທີ່ຊ່າງໄດ້ໂຍນຖິ້ມ,(ມັນບໍ່
ມີຄຸນຄ່າ)ແລະຖືກຢຽບຍ�ໄວ້ໃຕ້ຕີນຂອງ
ມະນຸດ.
34 30 ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ຫລັ ງ ຈາກທີ່ພວກທ່ານມີ ພະຍານຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍເຊັ່ນນີ້ແລ້ວ,ໂດຍທີ່ເຫັນວາ່
ພຣະຄ�ພີອັນສັກສິດໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງເລື່ອງ
ນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານອອກມາ
ແລະນ�ກ ຜົນໄປເຖິງການກັບໃຈ.
34 31 ແທ້ ຈິງແລ້ວ , ຂ້ າ ພະເຈົ້າຢາກໃຫ້
ພວກທ່ານອອກມາແລະບໍ່ເຮັດໃຈແຂງກະ
ດ້າງອີກຕໍ່ໄປ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ຄືເວລາ
ແລະກ ວັນແຫ່ງຄວາມລອດຂອງພວກ
ທ່ານ;ແລະສະນັ້ນ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານຈະ
ກັບໃຈແລະບໍ່ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງແລ້ວ,
ແຜນແຫ່ງການໄຖ່ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ຈະຖືກນ�
ມາຫາພວກທ່ານໂດຍທັນທີ.
34 32 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຊີວິດນີ້ເປັນເວລາສ�
ລັບມະນຸດທີ່ຈະກ ຕຽມພ້ອມເພື່ອພົບກັບ
ພຣະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງວັນແຫ່ງ
ຊີວິດນີ້ເປັນວັນສ�ລັບມະນຸດທີ່ຈະສະແດງ
ຜົນງານຂອງຕົນເອງ.
34 33 ແລະບັດນີ້,ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າ
ກັບພວກທ່ານມາກ່ອນແລ້ວ,ຄືວ່າພວກ
ທ່ານມີພະຍານຢ່າງຫລວງຫລາຍເຊັ່ນນີ້,
ສະນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍວິງວອນພວກທ່ານ
ວ່າຢ່າກ ຜັດວັນແຫ່ງຂ ການກັບໃຈຂອງ
ພວກທ່ານໄປຈົນເຖິງວັນສຸດທ້າຍເລີຍ;
ເພາະຫລັງຈາກມື້ແຫ່ງຊີວິດນີ້ຊຶ່ງພວກເຮົາ
ໄດ້ຮັບມາເພື່ອຕຽມພ້ອມສ�ລັບຊົ່ວນິລັນ

ດອນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກພວກເຮົາບໍ່ປັບປຸງ
ເວລາຂອງພວກເຮົາຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຊີວິດນີ້,
ເມື່ອນັ້ນຄ ຄືນແຫ່ງງ ຄວາມມືດຈະມາເຖິງ,
ໃນນັ້ນຈະມີການທ�ງານບໍ່ໄດ້ເລີຍ.
34 34ພວກທ່ານຈະເວົ້າບໍ່ໄດ້ເມື່ອພວກ
ທ່ານຖືກນ�ໄປຫາກ ວິກິດອັນເປັນຕາຢ້ານ,
ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະກັບໃຈ,ວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະກັບໄປຫາພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.ບໍ່
ເລີຍ,ພວກທ່ານຈະເວົ້າເຊັ່ນນີ້ບໍ່ໄດ້;ເພາະ
ວິນຍານດວງດຽວກັນນັ້ນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ
ຮ່າງກາຍຂອງພວກທ່ານເມື່ອພວກທ່ານ
ອອກໄປຈາກຊີວິດນີ້ວິນຍານດວງດຽວກັນ
ນັ້ນຈະມີອ�ນາດທີ່ຈະເປັນເຈົ້າຂອງຮ່າງ
ກາຍຂອງພວກທ່ານໃນໂລກນິລັນດອນ
ນັ້ນ.
34 35 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານຜັດ
ວັນແຫ່ງການກັບໃຈຈົນເຖິງວັນຕາຍ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພວກທ່ານຕ້ອງກ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວິນຍານ
ຂອງມານ,ແລະມັນໄດ້ ຂ ຜູກມັດພວກ
ທ່ານໄວ້ເປັນຂອງມັນ;ສະນັ້ນ,ພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງອອກໄປຈາກ
ພວກທ່ານແລະບໍ່ປະທັບຢູ່ໃນພວກທ່ານ;
ແລະມານຈະມີອ�ນາດເໜືອພວກທ່ານ;
ແລະນີ້ຄືພາວະສຸດທ້າຍຂອງຄົນຊົ່ວ.
34 36ແລະສິ່ງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້,ເພາະພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ປະ
ທັບຢູ່ໃນວິຫານທີ່ກ ບໍ່ບໍລິສຸດ,ແຕ່ຈະປະ
ທັບຢູ່ໃນໃຈຂອງຂ ຄົນຊອບທ�;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ກ່າວອີກວ່າຄົນຊອບທ�
ຈະສາມາດຢູ່ໃນອານາຈັກຂອງພຣະອົງ,

 30ກມທ3:8;
ແອວ13:13.

 31ກຣມ13:11–12.
 32ກ2ນຟ2:21;

ແອວ12:24;42:4–6.
 33ກຮລມ13:38;

ຄພ45:2.

 ຂຄມພກັບໃຈ,ການກັບໃຈ.
 ຄຢຮ9:4;

ຄພ45:17.
 ງ ຄມພຄວາມຕາຍທາງວິນ

ຍານ;
ຄວາມມືດທາງວິນຍານ.

 34ກແອວ40:13–14.

 35ກ2ນຟ28:19–23.
 ຂ2ນຟ9:9.
 36ກມຊຢ2:37;

ແອວ7:21;
ຮລມ4:24.

 ຂຄມພຊອບທ�,
ຄວາມຊອບທ�.
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ຈະບໍ່ອອກໄປອີກ;ແຕ່ເສື້ອຜ້າຂອງພວກ
ເຂົາຕ້ອງຖືກ ເຮັດໃຫ້ ຂາວສະອາດໂດຍ
ທາງໂລຫິດຂອງພຣະເມສານ້ອຍເສຍ
ກ່ອນ.
34 37 ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ພວກທ່ານຈົດ
ຈ�ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ໄວ້,ແລະວ່າພວກທ່ານ
ຈະກ ທ�ງານເພື່ອຄວາມລອດຂອງພວກ
ທ່ານຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມ
ຢ້ານກົວ,ແລະວ່າພວກທ່ານຈະບໍ່ປະຕິ
ເສດເລື່ອງການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ
ອີກຕໍ່ໄປ;
34 38ວ່າພວກທ່ານຈະບໍ່ກ ຕໍ່ຕ້ານພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດອີກຕໍ່ໄປ,ແຕ່ວ່າພວກທ່ານຈະ
ຮັບເອົາພຣະອົງ,ແລະຮັບເອົາຂ ພຣະນາມ
ຂອງພຣະຄຣິດ;ວ່າພວກທ່ານຈະຖ່ອມຕົວ
ລົງຢູ່ ກັບພື້ນດິນ,ແລະຄ ນະມັດສະການ
ພຣະເຈົ້າດ້ວຍວິນຍານແລະດ້ວຍຄວາມ
ຈິງ,ບໍ່ວ່າພວກທ່ານຈະຢູ່ບ່ອນໃດກໍຕາມ;
ແລະວ່າພວກທ່ານຈະໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນງ ການ
ຂອບພຣະໄທທຸກໆມື້ສ�ລັບຄວາມເມດຕາ
ແລະພອນຕ່າງໆທີ່ພຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້
ແກ່ພວກທ່ານ.
34 39 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ
ແນະນ�ພວກທ່ານ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ອີກວ່າ,ພວກທ່ານຈົ່ງກ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການ
ອະທິຖານຢູ່ສະເໝີ,ເພື່ອພວກທ່ານຈະບໍ່
ຖືກຊັກນ�ໄປໂດຍຂ ການລໍ້ລວງຂອງມານ,
ເພື່ອມັນຈະບໍ່ມີອ�ນາດເໜືອພວກທ່ານ,
ເພື່ອພວກທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບມັນໃນວັນ
ສຸດທ້າຍ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນຄ ບໍ່ໃຫ້ຂອງດີ

ເປັນລາງວັນແກ່ພວກທ່ານເລີຍ.
34 40 ແລະບັດນີ້ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນ�ພວກທ່ານ
ໃຫ້ມີກ ຄວາມອົດທົນຕໍ່ຄວາມທຸກນາໆປະ
ການ;ວ່າບໍ່ໃຫ້ພວກທ່ານຂ ໝິ່ນປະໝາດຜູ້
ທີ່ຂັບໄລ່ພວກທ່ານອອກໄປຈາກທີ່ນະມັດ
ສະການເພາະຄວາມຍາກຈົນຂອງພວກ
ທ່ານ,ບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກທ່ານຈະກັບເປັນຄົນ
ບາບຄືກັນກັບພວກເຂົາ;
34 41 ແຕ່ຂໍໃຫ້ພວກທ່ານມີຄວາມອົດທົນ,
ແລະທົນຕໍ່ຄວາມທຸກເຫລົ່ານີ້,ດ້ວຍຄວາມ
ຫວັງອັນໝັ້ນຄົງວ່າມື້ໃດມື້ໜຶ່ງພວກທ່ານ
ຈະພົ້ນຈາກຄວາມທຸກທັງໝົດນີ້ຂອງພວກ
ທ່ານ.

ບົດທີ35

ການສັ່ງສອນພຣະຄ�ໄດ້ທ�ລາຍເລ່ຫລ່ຽມ
ຂອງຊາວໂຊຣ�—ພວກເຂົາໄດ້ເນລະເທດ
ຜູ້ທີ່ກັບໃຈ,ຜູ້ຊຶ່ງຈາກນັ້ນໄດ້ມາຮ່ວມກັບຜູ້
ຄົນຂອງອ�ໂມນທີ່ເຈີຊອນ—ແອວມາເສົ້າ
ສະຫລົດໃຈຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງປະ
ຊາຊົນ.ປະມານ74ປີກ່ອນຄ.ສ.

35 1ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກແອມມິວເລັກກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້ຈົບແລ້ວ,
ພວກເຂົາກໍໄດ້ອອກໄປຈາກຝູງຊົນແລະ
ຂ້າມໄປຫາແຜ່ນດິນເຈີຊອນ.
35 2ແທ້ ຈິ ງ ແລ້ວ ,ຫລັງຈາກລາວໄດ້ສັ່ງ
ສອນພຣະຄ�ແກ່ຊາວໂຊຣ�ແລ້ວ,ພວກ
ອ້າຍນ້ອງທີ່ ໄປນ�ກັນກໍໄດ້ຂ້າມໄປຫາ
ແຜ່ນດິນເຈີຊອນຄືກັນ.

 37ກຟລປ2:12.
 38ກຄມພຂັດແຍ້ງ,

ການຂັດແຍ້ງ.
 ຂມຊຢ5:8;

ແອວ5:38.
 ຄຄມພນະມັດສະການ.

 ງ ພສສ69:30;
ຄພ59:7.
ຄມພຂອບຄຸນ,ຂອບ
ໃຈ,ຄວາມຂອບຄຸນ.

 39ກຄມພຍາມ,ຄົນຍາມ.
 ຂຄມພລໍ້ລວງ,ການລໍ້ລວງ.

 ຄແອວ30:60.
 40ກຄມພອົດທົນ,

ຄວາມອົດທົນ.
 ຂຄພ31:9.
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35 3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກຊາວໂຊຣ�ສ່ວນຫລາຍຜູ້ທີ່ດີເດັ່ນໄດ້
ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບພຣະຄ�ຊຶ່ງພວກ
ເຂົາໄດ້ຮັບການສັ່ງສອນມາ,ແລະພວກ
ເຂົາກໍ ມີ ຄວາມຄຽດແຄ້ນຍ້ອນວ່າພຣະ
ຄ�ໄດ້ທ�ລາຍກ ອາຊີບຂອງພວກເຂົາ;
ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງພຣະ
ຄ�ເລີຍ.
35 4ແລະພວກເຂົາໄດ້ສົ່ງຄົນໄປເຕົ້າໂຮມ
ຜູ້ຄົນທັງໝົດທົ່ວແຜ່ນດິນມາ,ແລະໄດ້ປຶກ
ສາກັບຜູ້ຄົນເຫລົ່ານັ້ນກ່ຽວກັບພຣະຄ�ທີ່
ໄດ້ເວົ້າໄວ້.
35 5ບັດນີ້ຜູ້ປົກຄອງແລະພວກປະໂລຫິດ
ທັງຫລາຍແລະຜູ້ສອນທັງຫລາຍບໍ່ຍອມ
ໃຫ້ຜູ້ຄົນຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບຄວາມປາດຖະໜາ
ຂອງຕົນ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຮູ້ຈັກຄວາມ
ລັບໃນຈິດໃຈຂອງຜູ້ຄົນທັງໝົດ.
35 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກທີ່ພວກເຂົາຮູ້ ຈັກຈິດໃຈຂອງຜູ້ຄົນ
ທັງໝົດແລ້ວ,ຜູ້ທີ່ເຫັນດີກັບຄ�ເວົ້າຂອງ
ແອວມາແລະອາ້ຍນ້ອງຂອງເພິ່ນກໍຖືກ
ຂັບໄລ່ອອກຈາກແຜ່ນດິນ;ແລະມັນມີຜູ້
ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ໄດ້ຂ້າມ
ໄປຫາແຜ່ນດິນເຈີຊອນ.
35 7ແລ ະ  ເ ຫ ດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ແອວມາແລະອ້າຍນ້ອງຂອງເພິ່ນໄດ້ປະ
ຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ພວກເຂົາເຫລົ່າ
ນັ້ນ.
35 8ບັດນີ້ຜູ້ຄົນທີ່ເປັນຊາວໂຊຣ�ໄດ້ມີ
ຄວາມຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນຜູ້ຢູ່
ໃນເຈີຊອນ,ແລະຜູ້ປົກຄອງທີ່ເປັນຫົວໜ້າ
ຂອງຊາວໂຊຣ�,ຊຶ່ງເປັນຄົນຊົ່ວຫລາຍ
ທີ່ສຸດໄດ້ສົ່ງຄົນໄປຫາຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນ

ແລະແຈ້ງຄວາມປະສົງວ່າພວກເຂົາຕ້ອງ
ຂັບໄລ່ຄົນທັງໝົດຊຶ່ງໜີມາຈາກໂຊຣ�
ອອກຈາກແຜ່ນດິນໄປ.
35 9ແລະລາວໄດ້ຂູ່ເຂັນພວກເຂົາ.ແລະ
ບັດນີ້ຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນບໍ່ໄດ້ຢ້ານກົວຄ�
ເວົ້າຂອງພວກເຂົາເລີຍ;ສະນັ້ນພວກເຂົາ
ຈຶ່ງບໍ່ຍອມຂັບໄລ່ພວກທີ່ໜີມານັ້ນໄປ,ແຕ່
ວ່າພວກເຂົາໄດ້ຕ້ອນຮັບຊາວໂຊຣ�ຜູ້ທີ່
ທຸກຍາກທັງໝົດທີ່ຂ້າມມາຫາພວກເຂົາ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ກ ບ�ລຸງລ້ຽງແລະມອບ
ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມໃຫ້ພວກນັ້ນ,ແລະໄດ້ມອບທີ່
ດິນໃຫ້ແກ່ພວກນັ້ນເພື່ອເປັນມູນມໍລະດົກ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອຕາມຄວາມ
ຂັດສົນຂອງພວກນັ້ນ.
35 10ບັດນີ້ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຍຸຍົງຊາວໂຊຣ�
ໃຫ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນ,ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບຊາວເລມັນແລະ
ຍຸຍົງພວກນັ້ນໃຫ້ຄຽດແຄ້ນນ�ກັນ.
35 11 ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ຊາວໂຊຣ�ແລະ
ຊາວເລມັນຈຶ່ງເລີ່ມກໍ່ສົງຄາມກັບຜູ້ຄົນຂອງ
ອ�ໂມນແລະກັບຊາວນີໄຟນ�ອີກ.
35 12 ແລະປີທີສິບເຈັດແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ສິ້ນ
ສຸດລົງແບບນີ້.
35 13 ແລະຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນໄດ້ໜີຈາກ
ແຜ່ນດິນເຈີຊອນ,ແລະໄປຫາແຜ່ນດິນ
ມີເລັກແລະໄດ້ມອບທີ່ດິນໃນແຜ່ນດິນ
ເຈີຊອນໃຫ້ກອງທັບຂອງຊາວນີໄຟເພື່ອ
ຈະໄດ້ ຕໍ່ ສູ້ ກັບກອງທັບຂອງຊາວເລມັນ
ແລະກອງທັບຂອງຊາວໂຊຣ�;ແລະສົງ
ຄາມລະຫວ່າງຊາວເລມັນກັບຊາວນີໄຟ
ກໍເລີ່ມມີຂຶ້ນດັ່ງນີ້,ໃນປີທີສິບແປດແຫ່ງ
ການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ;ແລະຕໍ່ໄປນີ້

353ກຄມພການຫລອກລວງ
ຂອງປະໂລຫິດ.

 9ກມຊຢ4:26.
ຄມພຄວາມຜາສຸກ.
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ຈະເປັນກ ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບສົງຄາມຂອງ
ພວກເຂົາ.
35 14 ແລະແອວມາ, ແລະອ�ໂມນ, ແລະ
ພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ,ແລະພອ້ມດ້ວຍລູກ
ຊາຍສອງຄົນຂອງແອວມາກໍໄດ້ກັບຄືນໄປ
ຫາແຜ່ນດິນເຊຣາເຮມັລາ,ຫລງັຈາກທີ່ໄດ້
ເປັນເຄື່ອງມືໃນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າໃນ
ການນ�ພາຊາວໂຊຣ�ກ ຫລາຍຄົນມາຫາ
ການກັບໃຈ;ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່
ຖືກນ�ມາຫາການກັບໃຈກໍຖືກຂັບໄລ່ອອກ
ຈາກແຜ່ນດິນຂອງຕົນ;ແຕ່ວາ່ພວກເຂົາໄດ້
ມີທີ່ດນິເປັນມນູມໍລະດົກຂອງຕົນຢູ່ໃນແຜນ່
ດິນເຈຊີອນ,ແລະພວກເຂາົກໍໄດ້ຈບັອາວດຸ
ເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງ,ແລະເມຍຂອງຕົນ,
ແລະລູກຂອງຕົນ,ແລະແຜ່ນດິນຂອງຕົນ.
35 15 ບັດນີ້ແອວມາ,ໂດຍມີຄວາມໂສກ
ເສົ້າເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພາະສົງຄາມແລະ
ການຂ້າຟັນແລະການຂັດແຍ້ງກັນຊຶ່ງມີ
ຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນ;ແລະເພິ່ນໄດ້ປະກາດ
ພຣະຄ�,ຫລືສົ່ງປະກາດພຣະຄ�ໄປໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນໃນທຸກຫົວເມືອງ,ໂດຍເຫັນວ່າ
ໃຈຂອງຜູ້ຄົນເລີ່ມດື້ດ້ານຂຶ້ນ;ແລະພວກ
ເຂົາກ ບໍ່ພໍໃຈຍ້ອນວ່າຄວາມເຄັ່ງຄັດຂອງ
ພຣະຄ�,ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງ
ເພິ່ນເສົ້າໂສກຢ່າງຍິ່ງ.
35 16ສະນັ້ນ ,  ເພິ່ນຈຶ່ງໃຫ້ພວກລູກຊາຍ
ຂອງເພິ່ນມາຫາເພິ່ນ,ເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້
ມອບກ ໜ້າທີ່ ຂອງເພິ່ນໃຫ້ ເຂົາ ທຸກຄົນ
ເປັນສ່ວນຕົວ,ຊຶ່ງກ່ຽວກັບຄວາມຊອບທ�.
ແລະພວກເຮົາມີເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບຄ�ສັ່ງ
ຂອງແອວມາຊຶ່ງໄດ້ໃຫ້ແກ່ພວກລູກຊາຍ
ຂອງເພິ່ນຕາມບັນທຶກຂອງເພິ່ນເອງ.

ຄ�ສັ່ງຂອງແອວມາແກ່ຮີລາມັນລູກຊາຍ
ຂອງເພິ່ນ.

ມີຢູ່ໃນບົດທີ36ແລະ37.

ບົດທີ36

ແອວມາບອກຮີລາມັນໃຫ້ຮູ້ວ່າເພິ່ນໄດ້
ປ່ ຽນ ໃຈ ເຫລື້ອມ ໃສ ຫລັງຈາກໄດ້ເຫັນ
ທູດ—ເພິ່ນໄດ້ທົນຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດຂອງ
ຈິດວິນຍານທີ່ອັບປະໂຫຍດ;ເພິ່ນໄດ້ເອີ້ນ
ຫາພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູແລະໄດ້ເກີດ
ໃໝ່ຈາກພຣະເຈົ້າ—ຈິດວິນຍານຂອງເພິ່ນ
ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກອັນຫວານຊື່ນ—
ເພິ່ນໄດ້ເຫັນເຫລົ່າທູດສັນລະເສີນພຣະ
ເຈົ້າ—ຜູ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍໄດ້ຊີມລົດຊາດແລະໄດ້ເຫັນຄືກັນ
ກັບເພິ່ນໄດ້ຊີມແລະໄດ້ເຫັນ.ປະມານ74
ປີກ່ອນຄ.ສ.

36 1 ກ ລູກຂອງພໍ່ ຈົ່ງຟັງຄ�ເວົ້າຂອງພໍ່;
ເພາະວ່າພໍ່ຈະສາບານກັບລູກວ່າ,ຕາບໃດ
ທີ່ລູກຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ
ລູກຈະຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ.
36 2ພໍ່ຢາກໃຫ້ລູກເຮັດດັ່ງທີ່ພໍ່ໄດ້ເຮັດມາ
ແລ້ວ,ໃນການລະນຶກເຖິງການເປັນຊະ
ເລີຍຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ;
ເພາະພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນຢູ່ໃນຄວາມເປັນ
ກ ທາດ,ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະປົດປ່ອຍພວກ
ເຂົາໄດ້ນອກຈາກຂ ພຣະເຈົ້າຂອງອັບຣາ
ຮາມ,ແລະພຣະເຈົ້າຂອງອີຊາກ,ແລະ
ພຣະເຈົ້າຂອງຢາໂຄບ,ແລະພຣະອົງໄດ້
ປົດປ່ອຍພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນອອກຈາກ
ຄວາມທຸກຂອງພວກເຂົາຢ່າງແນ່ນອນ.

 13ກແອວ43:3.
 14ກແອວ35:6.
 15ກຄມພປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,

ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.
 16ກຄມພພິທັກຮັກສາ,ຜູ້ພິທັກ

ຮັກສາ,ການພິທັກຮັກສາ.

361ກຮລມ5:9–14.
 2ກມຊຢ23:23;24:17–21.
 ຂອພຍ3:6;ແອວ29:11.
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36 3ແລະບັດນີ້,ໂອ້ຮີລາມັນລູກຂອງພໍ່,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຍັງໜຸ່ມແໜ້ນຢູ່,ແລະສະນັ້ນ,
ພໍ່ຈຶ່ງວິງວອນລູກໃຫ້ຟັງ ຄ�ເວົ້າຂອງພໍ່
ແລະຮຽນຮູ້ ຈາກພໍ່;ເພາະພໍ່ຮູ້ວ່າຜູ້ໃດກໍ
ຕາມທີ່ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ,ຜູ້ນັ້ນຈະ
ໄດ້ຮັບການອູ້ມຊູໃນກ ເວລາຂັດສົນຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະຄວາມທຸກຂອງພວກເຂົາ,
ແລະພວກເຂົາຈະຖືກຂ ຍົກຂຶ້ນໃນວັນສຸດ
ທ້າຍ.
36 4ແລະ ພໍ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ລູກຄິດວ່າ ພໍ່ ກ ຮູ້
ຈັກຈາກຕົນເອງ—ບໍ່ແມ່ນຈາກທາງໂລກ
ແຕ່ຈາກທາງວິນຍານ,ບໍ່ແມ່ນຈາກຈິດໃຈ
ອັນເປັນຂ ກາມມະລົມແຕ່ຈາກພຣະເຈົ້າ.
36 5ບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ເວົ້າກັບລູກວ່າ,ຖ້າ
ຫາກພໍ່ບໍ່ໄດ້ກ ເກີດຈາກພຣະເຈົ້າແລ້ວພໍ່
ຈະຂ ບໍ່ຮູ້ ຈັກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ ເລີຍ;ແຕ່ວ່າ
ໂດຍປາກຂອງທູດຜູ້ບໍລິສຸດຂອງພຣະອົງ,
ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເປັນທີ່ຮູ້
ຈັກແກ່ພໍ່,ບໍ່ແມ່ນວ່າຈາກຄ ການມີຄ່າຄວນ
ອັນໃດຂອງພໍ່;
36 6 ເພາະວ່າພໍ່ໄດ້ທ່ອງທ່ຽວໄປມາກັບ
ພວກລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາ,ພະຍາຍາມ
ທີ່ຈະກ ທ�ລາຍສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງທູດຜູ້ບໍ
ລິສຸດຂອງພຣະອົງລົງມາຢັບຢັ້ງພວກພໍ່ໄວ້
ຕາມທາງ.
36 7ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ທູດໄດ້ເວົ້າກັບພວກພໍ່,
ຄື ກັບວ່າສຽງຟ້າຮ້ອງແລະທັງແຜ່ນດິນ
ໂລກໄດ້ກ ສັ່ນສະເທືອນໃຕ້ຕີນຂອງພວກ

ພໍ່;ແລະພວກພໍ່ໄດ້ລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ,
ເພາະວ່າຂ ຄວາມຢ້ານກົວທີ່ພວກພໍ່ມີຕໍ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
36 8ແຕ່ ຈົ່ງເບິ່ງ,ສຽງຂອງທູດໄດ້ເວົ້າກັບ
ພໍ່ວ່າ:ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນເຖີດ.ແລະພໍ່ໄດ້ລຸກຂຶ້ນ
ແລະເຫັນທູດອົງນັ້ນ.
36 9ແລະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບພໍ່ວ່າ:ຖ້າບໍ່ຢາກ
ໃຫ້ຕົວຂອງເຈົ້າຖືກທ�ລາຍ,ກໍຢ່າພະຍາ
ຍາມທ�ລາຍສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າອີກເລີຍ.
36 10 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພໍ່
ໄດ້ລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ;ແລະເປັນເວລາ
ກ ສາມມື້ກັບສາມຄືນທີ່ພໍ່ເປີດປາກບໍ່ໄດ້,
ທັງແຂນແລະຂາຂອງພໍ່ກໍເໜັງຕີງບໍ່ໄດ້.
36 11 ແລະທູດໄດ້ ເວົ້າກັບ ພໍ່ ອີກຫລາຍ
ເລື່ອງຊຶ່ງອ້າຍນ້ອງຂອງພໍ່ໄດ້ຍິນແຕ່ວ່າພໍ່
ບໍ່ໄດ້ຍິນເລີຍ;ພໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຍິນຄ�ວ່າ—ຖ້
າບໍ່ຢາກໃຫ້ຕົວຂອງເຈົ້າຖືກທ�ລາຍ,ກໍຢ່າ
ພະຍາຍາມທ�ລາຍສາດສະໜາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າອີກເລີຍ—ພໍ່ກໍເກີດມີຄວາມຢ້ານ
ກົວແລະແປກປະຫລາດໃຈທີ່ສຸດຢ້ານວ່າ
ຕົວເອງຈະຖືກທ�ລາຍ,ພໍ່ກໍລົ້ມລົງຢູ່ກັບ
ພື້ນດິນແລະພໍ່ກໍບໍ່ໄດ້ຍິນຫຍັງອີກເລີຍ.
36 12 ແຕ່ວ່າພໍ່ຖືກທໍລະມານດ້ວຍຄວາມ
ທໍລະມານກ ນິລັນດອນ,ເພາະວ່າຈິດວິນ
ຍານຂອງພໍ່ເຈັບປວດຈົນສຸດຂີດແລະຖືກ
ທໍລະມານດ້ວຍບາບທັງໝົດຂອງພໍ່.
36 13 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພໍ່ໄດ້ລະນຶກເຖິງບາບ
ແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທັງໝົດຂອງພໍ່,ຊຶ່ງພໍ່
ຖືກກ ທໍລະມານດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດແຫ່ງ

 3ກຣມ8:28.
 ຂມຊຢ23:21–22.
 4ກ1ກຣທ2:11;

ແອວ5:45–46.
ຄມພຄວາມຮູ້.

 ຂຄມພກາມມະລົມ.
 5ກຄມພເກີດໃໝ່,ເກີດ

ຈາກພຣະເຈົ້າ.
 ຂແອວ26:21–22.
 ຄຄມພຄ່າຄວນ,ການ

ມີຄ່າຄວນ.
 6ກມຊຢ27:10.
 7ກມຊຢ27:18.
 ຂຄມພຢ້ານກົວ,ຄວາມ

ຢ້ານກົວ—ຄວາມ
ຢ້ານກົວພຣະເຈົ້າ.

 10ກມຊຢ27:19–23.
 12ກຄພ19:11–15.
 13ກຄມພຮູ້ສຶກຜິດ,

ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ.
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ນະລົກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພໍ່ເຫັນວ່າພໍ່ໄດ້ກະ
ບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອງພໍ່,ແລະວ່າພໍ່ບໍ່ໄດ້ຮັກ
ສາພຣະບັນຍັດອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງ.
36 14 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພໍ່ໄດ້ຂ້າລູກຫລານຂອງ
ພຣະອົງມາຢ່າງຫລວງຫລາຍແລ້ວ,ຫລື
ຊັກນ�ພວກເຂົາໄປຫາຄວາມທຸກທໍລະ
ມານ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະໂດຍສະຫລຸບ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພໍ່ໃຫຍ່ຫລວງທີ່ສຸດ,
ພຽງແຕ່ຄິດທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນທີ່ປະທັບຂອງ
ພຣະເຈົ້າຂອງພໍ່,ມັນກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈິດວິນ
ຍານຂອງພໍ່ຕ້ອງທໍລະມານດ້ວຍຄວາມ
ຢ້ານກົວຢ່າງບໍ່ອາດສາມາດຈະວັດແທກ
ໄດ້.
36 15 ໂອ້,ພໍ່ຄິດ,ວ່າພໍ່ກ ຢາກໃຫ້ຖືກກ�ຈັດ
ອອກໄປທັງຈິດວິນຍານແລະຮ່າງກາຍໃຫ້
ສູນຫາຍໄປ,ເພື່ອພໍ່ຈະບໍ່ຖືກນ�ມາຢືນຢູ່
ໃນທີ່ປະທັບຂອງພຣະເຈົ້າຂອງພໍ່,ເພື່ອຮັບ
ການພິພາກສາກ່ຽວກັບຂ ການປະພຶດຂອງ
ພໍ່.
36 16 ແລະບັດນີ້,ພໍ່ຕ້ອງທົນທຸກທໍລະມານ
ຢູ່ ເປັນເວລາສາມມື້ສາມຄືນ,ດ້ວຍຄວາມ
ເຈັ ບ ປວດຂອງຈິດວິນຍານທີ່ ກ ອັບປະ
ໂຫຍດ.
36 17 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາທີ່ພໍ່ຕ້ອງທົນກັບການທໍລະມານຢູ່ນັ້ນ,
ຂະນະທີ່ພໍ່ກ ເຈບັປວດຢູ່ດ້ວຍຄວາມຊົງຈ�
ເຖິງບາບອັນຫລວງຫລາຍຂອງພໍ່ຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພໍ່ໄດ້ລະນຶກເຖິງຄ�ທ�ນາຍຂອງພໍ່ທີ່
ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າຕໍ່ຜູ້ຄົນກ່ຽວກັບການສະເດັດມາ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ
ອົງໜຶ່ງ,ເພື່ອຊົດໃຊ້ແທນບາບຂອງໂລກ.

36 18ບັດ ນີ້ ,  ເວລາພໍ່ກ� ລັງລະນຶກເຖິງ
ຄວາມຄິດເຫລົ່ານີ້,ພໍ່ໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ໃນໃຈ
ວ່າ:ໂອ້ພຣະເຢຊູເຈົ້າເອີຍ,ພຣະບຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ຂໍຊົງມີເມດຕາປານີຕໍ່ຂ້ານ້ອຍຜູ້
ກ ຢູ່ໃນນ�ບີແຫ່ງຄວາມຂົມຂື່ນ,ແລະຖືກ
ປິດລ້ອມດ້ວຍຂ ສາຍໂສ້ແຫ່ງຄວາມຕາຍ
ອັນເປັນນິດດ້ວຍເຖີດ.
36 19 ແລະບັດ ນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງເວລາທີ່ພໍ່ຄິດ
ແບບນີ້,ພໍ່ບໍ່ຈື່ຈ�ຄວາມເຈັບປວດຂອງພໍ່
ອີກເລີຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພໍ່ບໍ່ໄດ້ກ ທໍລະມານ
ດ້ວຍຄວາມລະນຶກເຖິງບາບຂອງພໍ່ອີກຕໍ່
ໄປ.
36 20 ແລະໂອ້,ພໍ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນກ ຄວາມສຸກ
ແລະຄວາມສະຫວ່າງອັນໃດທີ່ໜ້າອັດສະ
ຈັນເຊັ່ນນີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈິດວິນຍານຂອງ
ພໍ່ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກທີ່ສຸດເທົ່າກັບ
ຄວາມເຈັບປວດຂອງພໍ່!
36 21 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພໍ່ເວົ້າກັບເຈົ້າຜູ້ເປັນລູກ
ຂອງພໍ່ວ່າ,ບໍ່ມີອັນໃດຈະໃຫຍ່ຫລວງແລະ
ຂົມຂື່ນໄດ້ເທົ່າກັບຄວາມເຈັບປວດຂອງພໍ່.
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພໍ່ກ່າວກັບເຈົ້າລູກຂອງ
ພໍ່ອີກວ່າ,ບໍ່ມີອັນໃດເລີຍທີ່ງົດງາມແລະ
ຫວານຊື່ນເທົ່າກັບຄວາມສຸກຂອງພໍ່.
36 22 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພໍ່ ຄິດວ່າພໍ່ໄດ້ເຫັນຄື
ກັນກັບກ ລີໄຮບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ,
ຊຶ່ງໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າປະທັບຢູ່ເທິງພຣະທີ່
ນັ່ງຂອງພຣະອົງ,ຫຸ້ມລ້ອມໄປດ້ວຍເຫລົ່າ
ທູດທັງຫລາຍຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນ,ຢູ່ໃນທ່າທາງ
ຮ້ອງເພງແລະສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຈິດວິນຍານ
ຂອງພໍ່ຢາກຈະຢູ່ບ່ອນນັ້ນ.

 15ກພນມ6:15–17;
ແອວ12:14.

 ຂແອວ41:3;
ຄພ1:9–10.

 16ກຄມພອັບປະໂຫຍດ,
ຄວາມອັບປະໂຫຍດ.

 17ກ2ກຣທ7:10.
 18ກອສຢູ່ໃນຄວາມສ�ນຶກ

ຜິດຫລາຍທີ່ສຸດ.
 ຂ2ນຟ9:45;28:22;

ແອວ12:11;
ມຊ7:26.

 19ກຄມພຮູ້ສຶກຜິດ,
ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ.

 20ກຄມພຊື່ນຊົມ,
ຄວາມຊື່ນຊົມ.

 22ກ1ນຟ1:8.
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36 23 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ແຂນຂາຂອງພໍ່ໄດ້ຮັບ
ກ ກ�ລັງຂອງມັນຄືນມາອີກ,ແລະພໍ່ໄດ້ຢືນ
ຂຶ້ນດ້ວຍຕີນຂອງພໍ່ເອງ,ແລະໄດ້ສະແດງ
ແກ່ຜູ້ ຄົນໃຫ້ປະຈັກວ່າພໍ່ໄດ້ ຂ ເກີດໃໝ່
ແລ້ວຈາກພຣະເຈົ້າ.
36 24 ແທ້ ຈິງແລ້ວ,ນັບແຕ່ເວລານັ້ນເປັນ
ຕົ້ນມາຈົນເຖິງເວລານີ້,ພໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງ
ບໍ່ທໍ້ຖອຍ,ເພື່ອພໍ່ຈະໄດ້ຊັກນ�ເອົາຈິດວິນ
ຍານຫລາຍດວງມາຫາການກັບໃຈ;ເພື່ອ
ພໍ່ຈະໄດ້ນ�ເອົາພວກເຂົາມາກ ຊີມລົດຊາດ
ຂອງຄວາມສຸກຊຶ່ງພໍ່ໄດ້ຊີມມັນມາແລ້ວ;
ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ເກີດຈາກພຣະເຈົ້າ
ອີກ,ແລະຂ ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດ.
36 25 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ໂອ້
ລູກຂອງພໍ່,ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານ
ຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງຍິ່ງໃຫ້ພໍ່ໃນຜົນງານຂອງ
ພໍ່;
36 26 ເພາະຍ້ອນວ່າກ ພຣະຄ�ຊຶ່ງພຣະອົງ
ໃຫ້ ແກ່ພໍ່,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ຈຶ່ງເກີດຈາກພຣະເຈົ້າ,ແລະໄດ້ຊີມລົດ
ຊາດຄືກັນກັບພໍ່ໄດ້ຊີມມາ,ແລະເຫັນຄືກັນ
ກັບທີ່ພໍ່ໄດ້ເຫັນມາ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຮູ້
ຈັກເຖິງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,ຊຶ່ງພໍ່ໄດ້ເວົ້າໄວ້ຄື
ກັນກັບທີ່ພໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກ;ແລະຄວາມຮູ້ທີ່ພໍ່ມີ
ນັ້ນເປັນຂອງພຣະເຈົ້າ.
36 27 ແລະ ພໍ່ໄດ້ຮັບການອູ້ມຊູເວລາມີ
ຄວາມເດືອດຮ້ອນແລະເວລາມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງ ຍາກທຸກຢ່າງ,ແທ້ ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ໃນຄວາມທຸກນາໆປະການ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພຣະເຈົ້າ ໄດ້ ປົດປ່ອຍພໍ່ອອກຈາກຄຸກ

ແລະອອກຈາກພັນທະການ,ແລະອອກ
ຈາກຄວາມຕາຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພໍ່ໄວ້ວາງ
ໃຈໃນພຣະອົງ,ແລະພຣະອົງໄດ້ກ ປົດ
ປ່ອຍພໍ່ອອກໄປ.
36 28 ແລະພໍ່ຮູ້ວ່າພຣະອົງຈະກ ຍົກພໍ່ຂຶ້ນ
ໃນວັນສຸດທ້າຍ,ເພື່ອພໍ່ຈະໄດ້ຢູ່ກັບພຣະ
ອົງໃນຂ ລັດສະໝີພາບ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພໍ່ຈະ
ສັນລະເສີນພຣະອົງຕະຫລອດໄປ,ເພາະ
ພຣະອົງໄດ້ຄ ນ�ພາບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຮົາອອກຈາກເອຢິບແລະພຣະອົງໄດ້
ກືນງ ຊາວເອຢິບເຂົ້າໃນທະເລແດງ;ແລະ
ໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະອົງ,ພຣະອົງໄດ້ນ�
ເອົາຄົນເຫລົ່ານັ້ນໄປຫາແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�
ສັນຍາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພຣະອົງໄດ້ປົດ
ປ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ອອກຈາກຄວາມເປັນ
ທາດແລະການເປັນຊະເລີຍເປັນບາງຄັ້ງ.
36 29 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພຣະອົງໄດ້ນ�ພາ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາອອກຈາກແຜ່ນ
ດິນເຢຣູຊາເລັມມາ;ແລະໂດຍອ�ນາດອັນ
ເປັນນິດຂອງພຣະອົງ,ໄດ້ປົດປ່ອຍພວກ
ເຂົາອອກຈາກກ ຄວາມເປັນທາດແລະ
ຄວາມເປັນຊະເລີຍເປັນບາງຄັ້ງ,ຈົນລົງມາ
ເຖິງປະຈຸບັນນີ້;ແລະພໍ່ໄດ້ເກັບກ�ເລື່ອງ
ຄວາມເປັນຊະເລີຍຂອງພວກເຂົາໄວ້ໃນ
ຄວາມຊົງຈ�ສະເໝີ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ລູກກໍຄວນເກັບກ�ຄວາມເປັນຊະເລີຍຂອງ
ພວກເຂົາໄວ້ໃນຄວາມຊົງຈ�ເໝືອນດັ່ງພໍ່
ໄດ້ເຮັດມາ.
36 30 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຂອງພໍ່,ນີ້ຍັງບໍ່ໝົດ;
ເພາະວ່າລູກຄວນຮູ້ຈັກເໝືອນດັ່ງພໍ່ໄດ້ຮູ້
ວ່າ,ກ ຕາບໃດທີ່ລູກຍັງຮັກສາພຣະບັນຍັດ

 23ກມຊ1:10.
 ຂແອວ5:14.

ຄມພເກີດໃໝ່,ເກີດ
ຈາກພຣະເຈົ້າ.

 24ກ1ນຟ8:12;
ມຊຢ4:11.

 ຂ2ນຟ32:5;3ນຟ9:20.
ຄມພພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.

 26ກແອວ31:5.
 27ກພສສ34:17.
 28ກ3ນຟ15:1.
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 29ກມຊຢ24:17;27:16;
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ຂອງພຣະເຈົ້າລູກຈະຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນ
ດິນ;ແລະລູກຄວນຈະຮູ້ຈັກອີກວ່າຕາບ
ໃດທີ່ລູກບໍ່ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າລູກຈະຖືກຕັດອອກຈາກທີ່ ປະທັບ
ຂອງພຣະອົງ.ບັດນີ້,ນີ້ເປັນໄປຕາມພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະອົງ.

ບົດທີ37

ແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງແລະພຣະຄ�
ພີອື່ນໆໄດ້ ຖືກປົກປັກຮັກສາໄວ້ເພື່ອນ�
ເອົາຈິດວິນຍານທັງຫລາຍມາຫາຄວາມ
ລອດ—ຊາວຢາເຣັດຖືກທ�ລາຍຍ້ອນ
ຄວາມ ຊົ່ ວ ຮ້ າຍຂອງພວກ ເ ຂົ າ—ຄ�
ສາບານລັບແລະຄ�ສັນຍາຂອງພວກເຂົາ
ຈະຕ້ອງຖືກຮັກສາໄວ້ບໍ່ໃຫ້ໃຜຮູ້—ຈົ່ງປຶກ
ສາກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ
ທີ່ທ່ານເຮັດ—ດັ່ງທີ່ເລຍໂຮນາໄດ້ນ�ພາ
ຊາວນີໄຟໄປແນວໃດ,ພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ຄຣິດກໍຈະນ�ພາຜູ້ຄົນໄປຫາຊີວິດນິລັນ
ດອນແນວນັ້ນ.ປະມານ74ປີກ່ອນຄ.ສ.

37 1ແລະບັດນີ້,ຮີລາມັນລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ສັ່ງ
ລູກອີກວ່າລູກຈົ່ງຮັບເອົາກ ບັນທຶກຊຶ່ງໄດ້
ຖືກຂ ມອບໃຫ້ພໍ່;
37 2ແລະພໍ່ສັ່ງລູກອີກວ່າໃຫ້ລູກບັນທຶກ
ກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກ
ຂອງນີໄຟຄືກັນກັບທີ່ພໍ່ໄດ້ກະທ�ມາ,ແລະ
ຮັກສາສິ່ງເຫລົ່ານີ້ທັງໝົດທີ່ພໍ່ໄດ້ຮັກສາມາ
ໃຫ້ສັກສິດຄືກັນກັບທີ່ພໍ່ໄດ້ຮັກສາມັນໄວ້;
ເພາະວ່າມັນເປັນໄປເພື່ອຈຸດປະສົງອັນ
ກ ສະຫລາດທີ່ຕ້ອງຮັກສາມັນໄວ້.

37 3ແລະກ ແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງເຫລົ່າ
ນີ້ຊຶ່ງມີຕົວອັກສອນສະຫລັກໄວ້ໃນນັ້ນ,ຊຶ່ງ
ມີບັນທຶກແລະພຣະຄ�ພີອັນສັກສິດຢູ່ໃນ
ນັ້ນ,ຊຶ່ງມີລ�ດັບການສືບເຊື້ອສາຍຂອງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ—
37 4ຈົ່ງເບິ່ງ,ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ
ໄດ້ທ�ນາຍໄວ້,ວ່າມັນຄວນຖືກຮັກສາໄວ້
ແລະມອບຕໍ່ໆກັນໄປຈາກຄົນລຸ້ນໜຶ່ງຫາ
ຄົນອີກລຸ້ນໜຶ່ງ,ແລະຖືກເກັບກ�ແລະ
ປົກປັກຮັກສາໄວ້ໂດຍພຣະຫັດຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົນກວ່າມັນຈະເຖິງວັນເວລາທີ່
ມັນຈະອອກໄປຫາທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກຕະ
ກຸນ,ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄົນທັງປວງ,
ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ຈັກເຖິງກ ຄວາມລຶກ
ລັບທີ່ມີຢູ່ໃນນັ້ນ.
37 5ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກພຣະອົງ
ໄດ້ຮັກສາມັນໄວ້ມັນຈະສົດໃສຢູ່ຄືເກົ່າ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະຍັງສົດໃສຢູ່ຄືເກົ່າ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແລະແຜ່ນຈາລຶກທັງໝົດຊຶ່ງມີຂໍ້
ຄວາມອັນເປັນພຣະຄ�ພີສັກສິດຈະຍັງສົດ
ໃສຢູ່ຄືກັນ.
37 6ບັດນີ້ລູກອາດຈະຄິດວ່າ ມັນເປັນ
ກ ຄວາມໂງ່ຈ້າຂອງພໍ່;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງພໍ່ເວົ້າກັບ
ລູກວ່າເລື່ອງຂ ເລັກນ້ອຍແລະງ່າຍໆຈະ
ນ�ເລື່ອງໃຫຍ່ມາ;ແລະໃນຫລາຍຢ່າງວິ
ທີເລັກໆນ້ອຍໆຈະເຮັດໃຫ້ຄົນສະຫລາດ
ຍອມຈ�ນົນ.
37 7ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກ
ງານໂດຍກ ວິທີທີ່ຈະນ�ຈຸດປະສົງອັນເປັນ
ນິລັນດອນຂອງພຣະອົງມາ;ແລະໂດຍວິ
ທີ ຂ ເລັກໆນ້ອຍໆທີ່ສຸດພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

371ກແອວ45:2–8.
 ຂມຊຢ28:20.
 2ກອນ1:13–18;

ຄມ1:6–11;
ແອວ37:9–12.

 3ກ1ນຟ5:10–19.

  ຄມພແຜ່ນຈາລຶກ
ທອງເຫລືອງ.

 4ກຄມພຄວາມລຶກລັບ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.

 6ກ1ກຣທ2:14.
 ຂ1ນຟ16:28–29;

ຄພ64:33;
123:15–17.

 7ກອຊຢ55:8–9.
 ຂ2ກສ5:1–14.



428ແອວມາ37:8–14

ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນສະຫລາດຕ້ອງຈ�ນົນແລະ
ເຮັດໃຫ້ຄວາມລອດເກີດກັບຈິດວິນຍານ
ເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ.
37 8ແລ ະ  ບັດນີ້, ຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້, ນີ້ຄື
ຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດຂອງພຣະເຈົ້າ
ທີ່ຈະໃຫ້ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກ
ສາໄວ້;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນຈະໃຫ້ຄວາມຊົງ
ຈ�ຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ກ ດີຂຶ້ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນສ�ນຶກເຖິງຄວາມ
ຜິດຂອງຕົນ,ແລະນ�ພວກເຂົາມາຫາ
ຄວາມຮູ້ເຖິງພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ໄປຫາຄວາມລອດຂອງ
ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂົາ.
37 9ແທ້ ຈິງ ແລ້ວ,ພໍ່ເວົ້າກັບລູກວ່າ,ຖ້າ
ຫາກບໍ່ກ ແມ່ນຍ້ອນສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ທີ່ມີບັນ
ທຶກໄວ້ ຢູ່ ໃນແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ ແລ້ວ,
ອ�ໂມນກັບອ້າຍນ້ອງຂອງລາວຈະເຮັດໃຫ້
ຊາວເລມັນຫລາຍພັນຄົນຂ ແນ່ໃຈບໍ່ໄດ້ໃນ
ຮີດຄອງປະເພນີອັນບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງບັນພະ
ບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ບັນທຶກ
ເຫລົ່ານີ້ແລະຄ ຂໍ້ຄວາມທີ່ມີຢູ່ໃນນັ້ນໄດ້
ຊັກນ�ພວກເຂົາມາສູ່ການກັບໃຈ;ແລະ
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຊັກນ�ພວກເຂົາມາສູ່ຄວາມ
ຮູ້ເລື່ອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະເພື່ອຈະໄດ້ປິຕິຍິນ
ດີໃນພຣະເຢຊູຄຣິດພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກ
ເຂົາ.
37 10 ແລະຜູ້ໃດຈະຮູ້ໄດ້ວ່າບັນທຶກເຫລົ່າ
ນີ້ຈະເປັນເສັ້ນທາງນ�ພາພວກເຂົາຫລາຍ
ພັນຄົນມາໃຫ້ຮູ້ຈັກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ຊາວນີໄຟພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາຫລາຍພັນ

ຄົນທີ່ແຂງຄໍ,ຜູ້ຊຶ່ງຕອນນີ້ເຮັດໃຈແຂງກະ
ດ້າງຢູ່ໃນບາບແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ເພື່ອ
ມາຫາຄວາມຮູ້ເລື່ອງພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກ
ເຂົາ?
37 11ບັດນີ້ຄວາມລຶກລັບເຫລົ່ານີ້ຍັງບໍ່ທັນ
ເປັນທີ່ຮູ້ໂດຍສົມບູນແກ່ພໍ່;ສະນັ້ນພໍ່ຈຶ່ງ
ຢຸດໄວ້ກ່ອນ.
37 12 ແລະ ເປັນການພຽງພໍ ຖ້າຫາກພໍ່
ພຽງ ແຕ່ກ່າວ ວ່າບັນທຶກເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຮັບ
ການປົກປັກຮັກສາໄວ້ເພື່ອຈຸດປະສົງອັນ
ສະຫລາດ,ຊຶ່ງຈຸດປະສົງນີ້ພຣະເຈົ້າຮູ້ຈັກ;
ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ກ ແນະນ�ດ້ວຍຄວາມ
ສະຫລຽວສະຫລາດໃນວຽກງານທັງໝົດ
ຂອງພຣະອົງ,ແລະທາງຂອງພຣະອົງຊື່
ຕົງ,ແລະທາງເດີນຂອງພຣະອົງເປັນຮອບ
ທີ່ເປັນນິລັນດອນຂ ໜຶ່ງ.
37 13 ໂອ້ ຈົ່ງຈື່ ຈ�ໄວ້,ຈື່ຈ�ໄວ້,ຮີລາມັນ
ລູກຂອງພໍ່,ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນ
ກ ເຄັ່ງຄັດພຽງໃດ.ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວ
ວ່າ:ຂ ຖ້າຫາກເຈົ້າຈະຮັກສາບັນຍັດຂອງ
ເຮົາ,ເຈົ້າຈະຄ ຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ—
ແຕ່ຖ້າຫາກລູກບໍ່ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະອົງແລ້ວລູກຈະຖືກຕັດອອກຈາກທີ່
ປະທັບຂອງພຣະອົງ.
37 14 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງຈື່ຈ�ໄວ້,ລູກຂອງພໍ່,
ວ່າພຣະເຈົ້າກ ມອບສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄວ້ກັບລູກ
ຊຶ່ງເປັນສິ່ງຂ ສັກສິດ,ຊຶ່ງພຣະອົງຈະເກັບ
ກ�ໄວ້ໃຫ້ສັກສິດ,ແລະຊຶ່ງພຣະອົງຈະ
ເກັບກ�ແລະປົກປັກຮັກສາໄວ້ເພື່ອຈຸດ
ປະສົງອັນຄ ສະຫລາດຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອ
ພຣະອົງຈະໄດ້ສະແດງອ�ນາດຂອງພຣະ
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ອົງອອກມາໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫລັງເຫັນ.
37 15 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ບອກລູກໂດຍ
ວິນຍານແຫ່ງການທ�ນາຍວ່າ, ຖ້າຫາກ
ລູກລະເມີດພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າຈະເອົາບັນທຶກ
ເຫລົ່ານີ້ໄປຈາກລູກ,ແລະລູກຈະຖືກສົ່ງ
ໄປຫາຊາຕານ,ເພື່ອມັນຈະໄດ້ຝັດລູກຄື
ກັນກັບຂີ້ແກບຢູ່ຕໍ່ໜ້າລົມ.
37 16 ແຕ່ຖ້າຫາກລູກຈະຮັກສາພຣະບັນ
ຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະຈະປະຕິບັດຕໍ່ສິ່ງ
ສັກສິດເຫລົ່ານີ້ຕາມທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ບັນຊາລູກ,(ລູກຈະຕ້ອງວິງວອນຫາພຣະ
ຜູ້ ເປັນເຈົ້າສ�ລັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງບໍ່ວ່າ
ແນວໃດກໍຕາມເພື່ອລູກຈະປະຕິບັດຕໍ່ສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້)ຈົ່ງເບິ່ງ,ບໍ່ມີອ�ນາດຂອງແຜ່ນ
ດິນໂລກຫລືນະລົກຈະສາມາດກ ເອົາມັນ
ໄປຈາກລູກໄດ້,ເພາະພຣະເຈົ້າມີອ�ນາດ
ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງສ�ເລັດ
ທັງໝົດ.
37 17 ເພາະວ່າພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ຄ�ສັນ
ຍາຂອງພຣະອົງຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບ
ລູກສ�ເລັດທັງໝົດ,ເພາະພຣະອົງໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ຄ�ສັນຍາຂອງພຣະອົງຊຶ່ງເຮັດໄວ້ກັບ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາສ�ເລັດແລ້ວ.
37 18 ເພາະພຣະອົ ງ ໄດ້ສັນຍາ ກັບຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນວ່າພຣະອົງຈະກ ປົກປັກຮັກສາ
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄວ້ເພື່ອຈຸດປະສົງອັນສະຫລາດ
ຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ສະແດງ
ອ�ນາດຂອງພຣະອົງອອກມາໃຫ້ຄົນລຸ້ນ
ຫລັງເຫັນ.
37 19 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ຈຸດປະສົງຢ່າງໜຶ່ງຂອງພຣະອົງສ�ເລັດ
ແລ້ວ,ຈົນວ່າເຮັດໃຫ້ຊາວເລມັນກ ຫລາຍ

ພັນຄົນກັບຄືນມາຫາຄວາມຮູ້ເລື່ອງຄວາມ
ຈິງ;ແລະພຣະອົງໄດ້ສະແດງອ�ນາດຂອງ
ພຣະອົງອອກມາຈາກສິ່ງເຫລົ່ານີ້,ແລະ
ພຣະອົງຈະສະແດງອ�ນາດຂອງພຣະອົງ
ອອກມາຈາກສິ່ງເຫລົ່ານີ້ອີກໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນ
ຂ ຕໍ່ໄປ;ສະນັ້ນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການປົກປັກຮັກສາໄວ້.
37 20ສະນັ້ນ ພໍ່ຈຶ່ງສັ່ງເຈົ້າ,ຮີລາມັນລູກ
ຂອງພໍ່,ໃຫ້ລູກພາກພຽນພະຍາຍາມໃນ
ການເຮັດໃຫ້ ຄ�ເວົ້າຂອງພໍ່ສ�ເລັດທັງ
ໝົດ,ແລະໃຫ້ລູກພາກພຽນພະຍາຍາມ
ໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ
ຄືກັນກັບທີ່ມີຂຽນໄວ້.
37 21 ແລະບັດນີ້,ພໍ່ຈະເວົ້າກັບລູກກ່ຽວກັບ
ແຜ່ນຈາລຶກກ ຊາວສີ່ແຜ່ນນີ້,ໃຫ້ລູກເກັບ
ກ�ມັນໄວ້,ເພື່ອວ່າຄວາມລຶກລັບແລະ
ວຽກງານແຫ່ງຄວາມມືດ,ແລະວຽກງານ
ຂ ລັບທັງໝົດ,ຫລືວຽກງານລັບຂອງຜູ້ຄົນ
ຜູ້ຖືກທ�ລາຍໄປແລ້ວ,ຈະສະແດງໃຫ້
ປະຈັກແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ການ
ຄາດຕະກ�ທັງໝົດຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ການຂີ້ລັກມັກສົກ,ແລະການປຸ້ນຈີ້,ແລະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງ
ທັງໝົດຂອງພວກເຂົາ,ຈະສະແດງໃຫ້
ປະຈັກແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ວ່າໃຫ້ລູກປົກປັກຮັກສາຄ ສິ່ງແປຄວາມ
ໝາຍເຫລົ່ານີ້ໄວ້.
37 22 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຫັນ
ວ່າຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງເລີ່ມເຮັດວຽກງານ
ໃນຄວາມມືດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຮັດການຄາດ
ຕະກ�ແລະສິ່ງທີ່ໜ້າກຽດຊັງທີ່ເປັນຄວາມ
ລັບ;ສະນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ,
ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນບໍ່ກັບໃຈ,ແລ້ວ

 16ກຈສ—ປ1:59.
 18ກຄພ5:9.
 19ກແອວ23:5.

 ຂອນ1:13;
ມມ7:8–10.

 21ກອທ1:1–5.

 ຂຄມພການມົ້ວສຸມລັບ.
 ຄຄມພອຸລີມແລະທຸມມີມ.
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ພວກເຂົາຈະຖືກທ�ລາຍອອກຈາກຜືນ
ແຜ່ນດິນໂລກ.
37 23 ແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ: ເຮົາຈະ
ຕຽມກ ຫີນກ້ອນໜຶ່ງໄວ້ໃຫ້ກາເຊເລັມຊຶ່ງ
ເປັນຜູ້ຮັບ ໃຊ້ຂອງເຮົາ,ຊຶ່ງ ມັນຈະສ່ອງ
ແສງສະຫວ່າງອອກມາສູ່ຄວາມມືດ,ເພື່ອ
ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຊຶ່ງຮັບໃຊ້ເຮົາຮູ້ຈັກ
ເພື່ອເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ ຈັກວຽກ
ງານຂອງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ວຽກງານລັບແລະວຽກງານແຫ່ງ
ຄວາມມືດ,ແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະ
ຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາ.
37 24 ແລະ  ບັ ດ ນີ້ , ລູກຂອງພໍ່, ສິ່ງແປ
ຄວາມໝາຍເຫລົ່ານີ້ມີຕຽມໄວ້ເພື່ອພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ສ�ເລັດ,ຊຶ່ງພຣະ
ອົງໄດ້ກ່າວ,ມີຄວາມວ່າ:
37 25 ເຮົາຈະກ ນ�ເອົາວຽກງານລັບຂອງ
ພວກເຂົາອອກຈາກຄວາມມືດໄປຫາແສງ
ສະຫວ່າງ;ແລະຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບ
ໃຈເຮົາຈະຂ ທ�ລາຍພວກເຂົາອອກຈາກ
ຜືນແຜ່ນດິນໂລກ;ແລະເຮົາຈະນ�ເອົາ
ຄວາມລັບແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງທັງໝົດ
ຂອງພວກເຂົາໄປຫາຄວາມສະຫວ່າງໃຫ້
ແກ່ທຸກປະຊາຊາດທີ່ຈະມາເປັນເຈົ້າຂອງ
ແຜ່ນດິນຕໍ່ຈາກນີ້ໄປ.
37 26 ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພວກເຮົາ
ເຫັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ ໄດ້ກັບໃຈ;ສະນັ້ນ
ພວກເຂົາຈຶ່ງຖືກທ�ລາຍແລະພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເວົ້າໄວ້ຈຶ່ງສ�ເລັດດັ່ງນີ້;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄວາມໜ້າກຽດຊັງອັນລັບໆ
ຂອງພວກເຂົາຖືກນ�ອອກຈາກຄວາມມືດ
ແລະເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ພວກເຮົາ.
37 27 ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ສັ່ງໃຫ້ລູກ

ຮັກສາຄ�ສາບານຂອງພວກເຂົາ,ແລະຄ�
ໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຂົາ,ແລະຂໍ້ຕົກລົງ
ໃນຄວາມໜ້າກຽດຊັງອັນລັບໆຂອງພວກ
ເຂົາໄວ້ໃຫ້ໝົດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະລູກ
ຈະເກັບກ�ກ ເຄື່ອງໝາຍແລະການແປກ
ປະຫລາດທັງໝົດຂອງພວກເຂົາຈາກຜູ້
ຄົນພວກນີ້,ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ຮູ້ຈັກມັນ,
ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາອາດຈະຕົກໄປໃນ
ຄວາມມືດແລະຖືກທ�ລາຍໄປ.
37 28 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ມີກ ການສາບແຊ່ງຢູ່
ທົ່ວແຜ່ນດິນ,ຄືຄວາມຈິບຫາຍຈະເກີດກັບ
ຄົນທັງໝົດທີ່ເປັນຄົນງານແຫ່ງຄວາມມືດ
ຕາມອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ,ເມື່ອພວກເຂົາ
ສຸກເຕັມທີ່;ສະນັ້ນພໍ່ຈຶ່ງບໍ່ຢາກໃຫ້ຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້ຖືກທ�ລາຍ.
37 29ສະນັ້ນລູກຈົ່ງເກັບກ�ແຜນການລັບ
ເຫລົ່ານີ້ໄວ້ຊຶ່ງເປັນກ ຄ�ສາບານຂອງພວກ
ເຂົາໃຫ້ລອດຈາກຜູ້ຄົນພວກນີ້,ແລະລູກ
ຈົ່ງໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ພຽງແຕ່ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາ
ເທົ່ານັ້ນ;ແລະລູກຈົ່ງສິດສອນພວກເຂົາ
ໃຫ້ຂ ກຽດຊັງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມ
ໜ້າກຽດຊັງແລະການຄາດຕະກ�ທັງໝົດ;
ແລະລູກຈົ່ງສິດສອນພວກເຂົາອີກວ່າຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນຖືກທ�ລາຍໄປເນື່ອງຈາກວ່າ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງ
ແລະການຄາດຕະກ�ຂອງພວກເຂົາເອງ.
37 30 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ຂ້າສາດ
ສະດາທັງໝົດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້ມາ
ຫາພວກເຂົາເພື່ອປະກາດແກ່ພວກເຂົາ
ກ່ຽວກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ;
ແລະເລືອດຂອງພວກເພິ່ນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້
ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
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 27ກຮລມ6:22.
 28ກແອວ45:16;

ອທ2:7–12.

 29ກຮລມ6:25.
 ຂແອວ13:12.
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ເຈົ້າຂອງພວກເພິ່ນ ເພື່ອການແກ້ແຄ້ນຜູ້
ທີ່ຂ້າພວກເພິ່ນແລະການພິພາກສາຂອງ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ເກີດຂຶ້ນດັ່ງນີ້ກັບຄົນງານແຫ່ງ
ຄວາມມືດແລະກັບຜູ້ທີ່ເຮັດການມົ້ວສຸມ
ລັບເຫລົ່ານັ້ນ.
37 31 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະແຜ່ນດິນຖືກສາບ
ແຊ່ງຕະຫລອດໄປແລະຕະຫລອດການ
ສ�ລັບຄົນງານແຫ່ງຄວາມມືດແລະກັບຜູ້
ທີ່ເຮັດການມົ້ວສຸມລັບເຫລົ່ານັ້ນ,ຈົນເຖິງ
ຄວາມພິນາດ,ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈ
ກ່ອນພວກເຂົາຈະສຸກເຕັມທີ່.
37 32 ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ຈົ່ງຈື່ຈ�ຄ�
ເວົ້າທີ່ພໍ່ໄດ້ເວົ້າກັບລູກ;ຢ່າໄດ້ມອບແຜນ
ການລັບເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້,ແຕ່
ຈົ່ງສິດສອນພວກເຂົາໃຫ້ກ ກຽດຊັງບາບ
ແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນເປັນນິດ.
37 33 ຈົ່ງກ ສັ່ງສອນເຖິງການກັບໃຈແລະ
ສັດທາໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າແກ່ພວກ
ເຂົາ;ຈົ່ງສິດສອນພວກເຂົາໃຫ້ຖ່ອມຕົວ
ແລະຂ ອ່ອນໂຍນແລະຕ�ຕ້ອຍໃນໃຈ;ຈົ່ງ
ສິດສອນພວກເຂົາໃຫ້ຕ້ານທານກັບຄ ການ
ລໍ້ລວງທຸກຢ່າງຂອງມານ,ດ້ວຍສັດທາ
ຂອງພວກເຂົາຊຶ່ງມີໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ເຈົ້າ.
37 34 ຈົ່ງສິດສອນພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້ເບື່ອໜ່າຍ
ວຽກງານດີ,ແຕ່ໃຫ້ອ່ອນໂຍນແລະຕ�
ຕ້ອຍໃນໃຈ;ເພາະວ່າຄົນເຊັ່ນນັ້ນຈະພົບ
ທີ່ກ ພັກຜ່ອນໃຫ້ແກ່ຈິດວິນຍານຂອງຕົນ.
37 35 ໂອ້,ຈົ່ງຈື່ຈ�ໄວ້,ລູກຂອງພໍ່,ແລະຈົ່ງ
ຮຽນຮູ້ກ ປັນຍາໃນໄວໜຸ່ມຂອງລູກ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຈົ່ງຮຽນຮູ້ໃນໄວໜຸ່ມຂອງລູກເພື່ອ

ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ.
37 36 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຈົ່ງກ ເອີ້ນຫາພຣະ
ເຈົ້າເພື່ອລູກຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
ທັງໝົດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂໍໃຫ້ການກະທ�ທັງ
ໝົດຂອງລູກຢູ່ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະ
ບໍ່ວ່າລູກຈະໄປບ່ອນໃດກໍຕາມກໍໃຫ້ວຽກ
ງານຂອງລູກນັ້ນຢູ່ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂໍໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງລູກລະ
ນຶກຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂໍ
ໃຫ້ຄວາມຮັກໃນໃຈຂອງລູກວາງໄວ້ຢູ່ກັບ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕະຫລອດໄປ.
37 37 ຈົ່ງ ກ ປຶກສານ�ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນ
ການກະທ�ທັງໝົດຂອງລູກ,ແລະພຣະ
ອົງຈະຊີ້ທາງໃຫ້ລູກເພື່ອຄວາມດີ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເວລາລູກນອນລົງຕອນກາງຄືນກໍ
ຈົ່ງນອນຢູ່ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເພື່ອພຣະ
ອົງຈະໄດ້ດູແລລູກເວລາລູກນອນ;ແລະ
ເວລາລູກຕື່ນຂຶ້ນຕອນເຊົ້າກໍຂໍໃຫ້ໃຈຂອງ
ລູກເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຂ ຂອບພຣະໄທ
ພຣະເຈົ້າ;ແລະຖ້າຫາກລູກເຮັດສິ່ງເຫລົ່າ
ນີ້,ລູກຈະຖືກຍົກຂຶ້ນໃນວັນສຸດທ້າຍ.
37 38 ແລະບັດນີ້ , ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ມີແນວ
ໜຶ່ງທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຮົາເອີ້ນວ່າລູກກົມຫລືເຂັມຊີ້
ທິດ—ຫລືບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮາົເອີ້ນ
ວ່າກ ເລຍໂຮນາ,ຊຶ່ງແປວ່າເຂັມຊີ້ທິດ;ຊຶ່ງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຕຽມມັນໄວ້ໃຫ້.
37 39 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ບໍ່ມີຜູ້ໃດເລີຍທີ່ຈະເຮັດ
ວຽກແບບນີ້ໄດ້ດ້ວຍຝີມືອັນແປກປະຫລາດ
ແບບນີ້.ແລະເບິ່ງແມມັນຖືກຕຽມໄວ້ໃຫ້
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາເພື່ອຊີ້ທາງທີ່

 32ກ2ນຟ4:31.
 33ກຄມພສັ່ງສອນ.
 ຂຄມພອ່ອນໂຍນ,

ຄວາມອ່ອນໂຍນ.
 ຄຄມພລໍ້ລວງ,ການລໍ້ລວງ.

 34ກພສສ37:4–7;
ມທ11:28–30.

 35ກຄມພສະຕິປັນຍາ.
 36ກຄມພອະທິຖານ,ການອະ

ທິຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.

 37ກຢຄ4:10;
ຄພ3:4.

 ຂຄພ46:32.
 38ກ1ນຟ16:10;18:12;

ຄພ17:1.
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ເຂົາເຈົ້າຄວນເດີນໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານ.
37 40 ແລະ ມັນໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ
ຕາມ ກ ສັດທາຂອງເຂົາ ເຈົ້າທີ່ມີ ໃນພຣະ
ເຈົ້າ;ສະນັ້ນ,ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າມີ ສັດທາ
ແລະມີຄວາມເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້
ເຂັມຂອງມັນຊີ້ໄປຕາມທາງທີ່ຄວນໄປ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ມັນກໍເປັນໄປເຊັ່ນນັ້ນ;ສະນັ້ນເຂົາ
ເຈົ້າຈຶ່ງ ມີ ສິ່ງ ມະຫັດສະຈັນນີ້ແລະສິ່ງ
ມະຫັດສະຈັນອື່ນໆອີກຫລາຍຢ່າງຊຶ່ງເກີດ
ຈາກອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ,ມື້ແລ້ວມື້ເລົ່າ.
37 41 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ
ເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ ເຮັດວຽກໂດຍວິທີ ກ ເລັກໆ
ນ້ອຍໆ.ມັນໄດ້ສະແດງຜົນງານທີ່ໜ້າອັດ
ສະຈັນແກ່ເຂົາເຈົ້າ.ເຂົາເຈົ້າກຽດຄ້ານ,
ແລະລືມໃຊ້ສັດທາແລະຄວາມພາກພຽນ
ຂອງຕົນ,ແລ້ວວຽກງານທີ່ໜ້າອັດສະຈັນ
ເຫລົ່ານັ້ນກໍຢຸດສະງັກໄປ,ແລະເຂົາເຈົ້າ
ຈຶ່ງບໍ່ກ້າວໜ້າໃນການເດີນທາງຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ.
37 42ສະນັ້ນ,ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງວົນວຽນຢູ່ໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ຫລືບໍ່ໄດ້ເດີນທາງຊື່
ໄປຫາຈຸດໝາຍປາຍທາງ,ແລະເປັນທຸກ
ດ້ວຍຄວາມຫິວເຂົ້ າຫິວນ� ,ຍ້ອນການ
ລ່ວງລະເມີດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
37 43 ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ຢາກໃຫ້
ລູກເຂົ້າໃຈວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ປາດສະ
ຈາກເງົາຂອງມັນ;ເພາະວ່າເວລາບັນພະ
ບຸລຸດຂອງພວກເຮົາກຽດຄ້ານທີ່ຈະເອົາ
ໃຈໃສ່ເຂັມຊີ້ທິດນີ້(ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນເລື່ອງ
ຂອງທາງໂລກ)ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ຈະເລີນຮຸ່ງ
ເຮືອງກັບສິ່ງເປັນທາງວິນຍານ.

37 44 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນງ່າຍທີ່ຈະເອົາໃຈ
ໃສ່ຕໍ່ກ ພຣະຄ�ຂອງພຣະຄຣິດ,ຊຶ່ງຈະຊີ້
ທາງຊື່ໃຫ້ລູກໄປຫາຄວາມສຸກ,ດັ່ງທີ່ເປັນ
ມາກັບບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ກັບເຂັມຊີ້ທິດນີ້,ຊຶ່ງຈະຊີ້ທາງຊື່
ໄປຫາແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.
37 45 ແລະບັດນີ້ ພໍ່ຂໍຖາມວ່າ,ບໍ່ມີແບບ
ຢ່າງໃນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ບໍ?ເພາະໂດຍແນ່
ນອນທີ່ເຂັມຊີ້ທິດນີ້ໄດ້ນ�ພາບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຮົາໂດຍເດີນຕາມການຊີ້ທາງ
ຂອງມັນມາສູ່ແຜ່ນດິນທີ່ສັນຍາໄວ້,ພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະຄຣິດກໍເໝືອນກັນ,ຖ້າຫາກ
ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມນັ້ນມັນກໍຈະນ�ພາ
ພວກເຮົາໃຫ້ພົ້ນຫຸບເຂົາແຫ່ງຄວາມເສົ້າ
ສະຫລົດໃຈແລ້ວໄປຫາໂລກທີ່ສັນຍາໄວ້
ທີ່ດີກວ່າ.
37 46 ໂອ້ ລູກຂອງພໍ່, ຂໍຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາ
ມີ ກ ຄວາມກຽດຄ້ານຍ້ອນວ່າຄວາມງ່າຍ
ຂອງຂ ເສັ້ນທາງນັ້ນ;ເພາະວ່າມັນໄດ້ເປັນ
ມາແລ້ວກັບບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ;
ເພາະວ່າມັນໄດ້ຕຽມໄວ້ແບບນັ້ນສ�ລັບ
ເຂົາເຈົ້າ,ວ່າຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າຫລຽວເຫັນ,
ເຂົາເຈົ້າກໍຈະມີຄ ຊີວິດ;ມັນກໍຈະເປັນເຊັ່ນ
ນັ້ນກັບພວກເຮົາ.ທາງໄດ້ຖືກຕຽມໄວ້
ແລ້ວ,ແລະຖ້າຫາກພວກເຮົາຈະຫລຽວ
ເບິ່ງພວກເຮົາຈະມີຊີວິດຕະຫລອດການ.
37 47 ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ຈົ່ງເບິ່ງວ່າ
ລູກຮັກສາສິ່ງສັກສິດເຫລົ່ານີ້ໄວ້,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງວ່າລູກຫວັງເພິ່ງພຣະເຈົ້າ
ແລະມີຊີວິດ.ຈົ່ງໄປຫາຜູ້ຄົນພວກນີ້ແລະ
ປະກາດພຣະຄ�,ແລະຈົ່ງມີຄວາມເອົາໃຈ
ໃສ່.ລາກ່ອນ,ລູກຂອງພໍ່.

 40ກ1ນຟ16:28.
 41ກແອວ37:6–7.
 44ກພສສ119:105;

1ນຟ11:25;

ຮລມ3:29–30.
 46ກ1ນຟ17:40–41.
 ຂຢຮ14:5–6;

2ນຟ9:41;31:17–21;

ຄພ132:22,25.
 ຄຢຮ11:25;

ຮລມ8:15;
3ນຟ15:9.
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ຄ�ສັ່ງຂອງແອວມາໃຫ້ແກ່ຊິບລັນລູກຊາຍ
ຂອງເພິ່ນ.

ມີບັນທຶກໄວ້ໃນບົດທີ38.

ບົດທີ38

ຊິບລັນ ຖືກ ຂົ່ມເຫັງເພາະເຫັນແກ່ຄວາມ
ຊອບທ�—ຄວາມລອດມາຈາກພຣະຄຣິດ,
ຜູ້ຊຶ່ງເປັນຊີວິດແລະຄວາມສະຫວ່າງຂອງ
ໂລກ—ຄວບຄຸມກິເລດຕັນຫາທັງໝົດ.ປະ
ມານ74ປີກ່ອນຄ.ສ.

38 1ລູກຂອງພໍ່, ຈົ່ງຟັງຄ�ເວົ້າຂອງພໍ່,
ເພາະວ່າພໍ່ເວົ້າກັບລູກຄືກັນກັບທີ່ພໍ່ໄດ້ເວົ້າ
ກັບຮີລາມັນວ່າ,ຕາບໃດທີ່ລູກຈະຮັກສາ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າລູກຈະຮຸ່ງເຮືອງ
ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ;ແລະຕາບໃດທີ່ລູກຈະບໍ່
ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວລູກ
ຈະຖືກຕັດອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະ
ອົງ.
38 2ແລະ ບັດນີ້, ລູກຂອງພໍ່, ພໍ່ໄວ້ວາງ
ໃຈວ່າພໍ່ຈະມີຄວາມສຸກຫລາຍທີ່ສຸດກັບ
ລູກ,ຍ້ອນຄວາມສະໝ�ສະເໝີຂອງລູກ;
ແລະຄວາມຊື່ສັດຂອງລູກທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ;
ເພາະວ່າໃນເວລາໄວໜຸ່ມຂອງລູກ,ລູກ
ເລີ່ມຫວັງເພິ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງລູກ,ສະນັ້ນພໍ່ຈຶ່ງຫວັງວ່າລູກຈະ
ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງກ ຕໍ່ໄປ;
ເພາະວ່າຜູ້ທີ່ຂ ອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດຍ່ອມ
ເປັນສຸກ.
38 3ພໍ່ເວົ້າກັບເຈົ້າ, ລູກຂອງພໍ່, ວ່າພໍ່ມີ

ຄວາມສຸກທີ່ສຸດກັບລູກມາຢູ່ແລ້ວ,ຍ້ອນ
ວ່າຄວາມຊື່ສັດແລະຄວາມພາກພຽນຂອງ
ລູກ,ແລະຄວາມອົດທົນຂອງລູກແລະ
ຄວາມອົດກັ້ນຂອງລູກໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງ
ກ ຊາວໂຊຣ�.
38 4 ເພາະພໍ່ຮູ້ວ່າ ລູກຢູ່ໃນພັນທະການ;
ແທ້ ຈິງ ແລ້ວ , ແລະພໍ່ຮູ້ອີກວ່າລູກຖືກ
ແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ເພື່ອເຫັນແກ່ພຣະຄ�;
ແລະລູກໄດ້ຮັບເອົາສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄວ້ທັງໝົດ
ດ້ວຍກ ຄວາມອົດທົນຍ້ອນວ່າພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ສະຖິດຂ ຢູ່ກັບລູກ;ແລະບັດນີ້ລູກ
ຮູ້ຈັກແລ້ວວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປົດປ່ອຍ
ລູກແລ້ວ.
38 5ແລະບັດນີ້ຊິບລັນ,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ຢາກ
ໃຫ້ລູກຈື່ຈ�ໄວ້ວ່າ,ຕາບໃດທີ່ລູກຈະກ ໄວ້
ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າລູກກໍຈະໄດ້ຮັບການ
ຂ ປົດປ່ອຍຈາກຄວາມເດືອດຮ້ອນ,ຈາກ
ຄ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ,ແລະຈາກຄວາມທຸກ
ຂອງລູກ,ແລະລູກຈະຖືກຍົກຂຶ້ນໃນວັນ
ສຸດທ້າຍ.
38 6ບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ລູກຄິດ
ວ່າພໍ່ຮູ້ຈັກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ດ້ວຍຕົວເອງ,ແຕ່
ເປັນຍ້ອນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າທີ່
ສະຖິດຢູ່ກັບພໍ່ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເລື່ອງເຫລົ່າ
ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ພໍ່;ເພາະວ່າຖ້າຫາກພໍ່ບໍ່
ໄດ້ກ ເກີດຈາກພຣະເຈົ້າແລ້ວພໍ່ກໍຈະບໍ່ຮູ້
ຈັກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເລີຍ.
38 7ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນພຣະເມດຕາປານີອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ,ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງ
ກ ທູດອົງໜຶ່ງຂອງພຣະອົງລົງມາປະກາດ
ແກ່ພໍ່ວ່າພໍ່ຕ້ອງຢຸດຂ ການທ�ລາຍໃນບັນ

382ກແອວ63:1–2.
 ຂ2ນຟ31:15–20;

3ນຟ15:9;27:6,16–17.
 3ກແອວ31:7.
 4ກຄມພອົດທົນ,

ຄວາມອົດທົນ.

 ຂຣມ8:35–39.
 5ກແອວ36:27.

ຄມພໄວ້ວາງໃຈ,
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.

 ຂມທ11:28–30.
 ຄຄພ3:8;121:7–8.

 6ກແອວ36:26;
ຄພ5:16.
ຄມພເກີດໃໝ່,ເກີດ
ຈາກພຣະເຈົ້າ.

 7ກມຊຢ27:11–17.
 ຂແອວ26:17–18;36:6–11.
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ດາຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພໍ່ໄດ້
ເຫັນທູດໜ້າຕໍ່ໜ້າ,ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບ
ພໍ່,ແລະສຽງຂອງເພິ່ນດັງຄືກັບຟ້າຮ້ອງ,
ແລະມັນເຮັດໃຫ້ທັງແຜ່ນດິນໂລກສັ່ນສະ
ເທືອນ.
38 8ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື ພໍ່
ໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມເຈັບປວດຢ່ າງຂົມຂື່ນທີ່
ສຸດຂອງຈິດ ວິນຍານເປັນເວລາສາມມື້
ສາມຄືນ;ແລະພໍ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບກ ການປົດ
ບາບຂອງພໍ່ເລີຍຈົນກະທັ້ງພໍ່ໄດ້ຮ້ອງທູນຂໍ
ຄວາມເມດຕາຈາກອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ.
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ໄດ້ຮ້ອງຫາພຣະອົງແລະພໍ່
ໄດ້ພົບສັນຕິສຸກໃຫ້ແກ່ຈິດວິນຍານຂອງພໍ່.
38 9ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ເລົ່າເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ລູກຟັງເພື່ອລູກຈະໄດ້ຮຽນຮູ້
ປັນຍາ,ເພື່ອລູກຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ຈາກພໍ່ວ່າ
ກ ບໍ່ມີທາງອື່ນຫລືວິທີອື່ນໃດທີ່ມະນຸດຈະ
ລອດໄດ້,ມີແຕ່ໃນແລະໂດຍທາງພຣະ
ຄຣິດເທົ່ານັ້ນ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງເປັນຊີວິດ
ແລະຂ ຄວາມສະຫວ່າງຂອງໂລກ.ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພຣະອົງເປັນພຣະຄ�ແຫ່ງຄວາມຈິງແລະ
ຄວາມຊອບທ�.
38 10 ແລະ ບັດນີ້, ເມື່ອລູກໄດ້ສິດສອນ
ພຣະຄ�ຄືກັນກັບພໍ່,ພໍ່ກໍຢາກໃຫ້ລູກສິດ
ສອນຕໍ່ໄປ;ແລະພໍ່ຢາກໃຫ້ລູກພາກພຽນ
ແລະຮູ້ຈັກຫ້າມຕົນເອງໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ.
38 11 ຈົ່ງເບິ່ ງ ວ່າ ລູກຈະບໍ່ລະເມີເພີ້ຝັນ
ດ້ວຍຄວາມທະນົງຕົວ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງວ່າລູກຈະບໍ່ກ ອວດອ້າງໃນປັນຍາຂອງ
ຕົນ,ຫລືພະລັງອັນມະຫາສານຂອງລູກ
ເອງ.
38 12 ຈົ່ງໃຊ້ຄວາມກ້າຫານ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ
ຄວາມອວດເກັ່ງ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງອີກວ່າລູກ

ຕ້ອງຄວບຄຸມກິເລດຕັນຫາທັງໝົດຂອງ
ລູກ,ເພື່ອລູກຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ;
ຈົ່ງເບິ່ງວ່າລູກລະເວັ້ນຈາກຄວາມຂີ້ຄ້ານ
ມັກງ່າຍຂອງລູກ.
38 13ຢ່າໄດ້ອະທິຖານເໝືອນດັ່ງຊາວ
ໂຊຣ�,ເພາະລູກເຫັນແລ້ວວ່າພວກເຂົາ
ອະທິຖານເພື່ອຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ຍິນ,
ແລະໄດ້ຮັບການສັນລະເສີນເພາະປັນຍາ
ຂອງພວກເຂົາເອງ.
38 14ຢ່າໄດ້ເວົ້າວ່າ:ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ,ຂ້າ
ນ້ອຍຂອບພຣະໄທພຣະອົງທີ່ພວກຂ້າ
ນ້ອຍກ ດີເດັ່ນກວ່າພີ່ ນ້ອງຂອງພວກຂ້າ
ນ້ອຍ;ແຕ່ຄວນຈະເວົ້າວ່າ:ໂອ້ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ຂໍຈົ່ງໃຫ້ອະໄພຄວາມຂ ບໍ່ມີຄ່າ
ຄວນຂອງຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເຖີດ,ແລະຂໍ
ຈົ່ງລະນຶກເຖິງພີ່ນ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍດ້ວຍ
ຄວາມເມດຕາ ປາ ນີ ດ້ວຍເ ຖີດ—ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ລູກຈົ່ງຍອມຮັບຄວາມບໍ່ມີຄ່າ
ຄວນຂອງລູກຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ
ຕະຫລອດເວລາ.
38 15 ແລະຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົ່ງໃຫ້ພອນ
ແກ່ຈິດວິນຍານຂອງລູກ,ແລະຮັບເອົາລູກ
ເຂົ້າໄປໃນອານາຈັກຂອງພຣະອົງໃນວັນ
ສຸດທ້າຍ,ເພື່ອນັ່ງລົງໃນສັນຕິສຸກ.ບັດນີ້
ຈົ່ງໄປເຖີດ,ລູກຂອງພໍ່,ແລະຈົ່ງສິດສອນ
ພຣະຄ�ແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້.ຈົ່ງມີຄວາມເອົາ
ໃຈໃສ່.ລາກ່ອນ,ລູກຂອງພໍ່.

ຄ�ສັ່ງຂອງແອວມາໃຫ້ແກ່ໂຄຣິອານທັນ
ລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ.

ມີຢູ່ໃນບົດທີ39ຈົນເຖິງບົດທີ42.

 8ກຄມພປົດບາບ,
ການປົດບາບ.

 9ກຮລມ5:9.

 ຂມຊຢ16:9.
 11ກຄມພຈອງຫອງ,

ຄວາມຈອງຫອງ.

 14ກແອວ31:16.
 ຂລກ18:10–14.
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ບົດທີ39

ບາບທາງການຮ່ວມເພດເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າກຽດ
ຊັງ—ບາບຂອງໂຄຣິອານທັນໄດ້ກີດກັນ
ຊາວໂຊຣ�ຈາກການໄດ້ຮັບພຣະຄ�—
ການໄຖ່ຂອງພຣະຄຣິດມີຜົນສະທ້ອນຄືນ
ຫລັງເພື່ອໄຖ່ຜູ້ຄົນທີ່ຊອບທ�ຜູ້ໄດ້ເສຍຊີ
ວິດໄປກ່ອນ.ປະມານ74ປີກ່ອນຄ.ສ.

39 1ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ມີບາງສິ່ງ
ທີ່ຈະເວົ້າກັບລູກຫລາຍກວ່າທີ່ພໍ່ໄດ້ເວົ້າ
ໄປແລ້ວກັບອ້າຍຂອງລູກ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,
ລູກບໍ່ໄດ້ສັງເກດຄວາມແນ່ນອນຂອງອ້າຍ
ຂອງລູກບໍ,ຄວາມຊື່ສັດຂອງລາວ,ແລະ
ຄວາມພາກພຽນຂອງລາວໃນການຮັກສາ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ລາວ
ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ລູກບໍ?
39 2 ເພາະວ່າ ລູກ ບໍ່ໄດ້ເອົາ ໃຈໃສ່ຕໍ່ຄ�
ເວົ້າຂອງພໍ່ຫລາຍຄືກັນກັບອ້າຍຂອງລູກຢູ່
ໃນບັນດາກ ຊາວໂຊຣ�.ບັດນີ້,ນີ້ຄືເລື່ອງ
ທີ່ພໍ່ບໍ່ພໍໃຈກັບລູກ;ລູກໄດ້ອວດອ້າງກ�ລັງ
ແລະປັນຍາຂອງລູກເອງ.
39 3ແລະນີ້ຍັງບໍ່ໝົດ,ລູກຂອງພໍ່.ລູກໄດ້
ເຮັດສິ່ງຊຶ່ງເປັນການໂສກເສົ້າແກ່ພໍ່ຫລາຍ;
ເພາະລູກໄດ້ປະຖິ້ມການປະຕິບັດສາດສະ
ໜາກິດ,ແລະໄດ້ໄປຫາແຜ່ນດິນໄຊຣນັຊຶ່ງ
ຢູ່ລະຫວາ່ງຊາຍແດນຂອງຊາວເລມັນເພື່ອ
ຕິດຕາມອິດສະເບນກ ຍິງໂສເພນີຄົນນັ້ນ.
39 4ແທ້ຈິງແລ້ວ,ນາງໄດ້ກ ລັກເອົາໃຈຂອງ
ຫລາຍຄົນໄປ;ແຕ່ນີ້ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ແກ້ຕົວສ�ລັບ
ລູກ,ລູກຂອງພໍ່.ລູກຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນ
ການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຊຶ່ງເປັນສິ່ງ

ທີ່ລູກໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.
39 5ລູກບໍ່ຮູ້ບໍ,ລູກຂອງພໍ່,ວ່າກ ສິ່ງເຫລົ່າ
ນີ້ເປັນໜ້າກຽດຊັງໃນສາຍພຣະເນດຂອງ
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໜ້າກຽດ
ຊັງທີ່ສຸດເໜືອກວ່າບາບທັງປວງນອກຈາກ
ການເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິສຸດຕ້ອງເສຍຊີວິດຫລື
ການປະຕິເສດພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ?
39 6 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກລູກກ ປະຕິເສດ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ຊຶ່ງຄັ້ງໜຶ່ງສະຖິດຢູ່
ໃນລູກ,ແລະລູກຮູ້ວ່າຕົນປະຕິເສດ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ນີ້ເປັນບາບຂ ທີ່ອະໄພໃຫ້ບໍ່ໄດ້ເລີຍ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເປັນຄາດ
ຕະກອນຕໍ່ຄວາມສະຫວ່າງແລະຮູ້ເລື່ອງ
ພຣະເຈົ້າ,ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍສ�ລັບພວກ
ເຂົາທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄ ການໃຫ້ອະໄພ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພໍ່ເວົ້າກັບລູກ,ລູກຂອງພໍ່,ວ່າມັນບໍ່
ງ່າຍສ�ລັບພວກເຂົາທີ່ຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້
ອະໄພ.
39 7ແລະ ບັດນີ້, ລູກຂອງພໍ່, ພໍ່ປາດຖະ
ໜາຕໍ່ພຣະເຈົ້າວ່າລູກຈະບໍ່ມີກ ຄວາມຜິດ
ອັນໃຫຍ່ຫລວງເຊັ່ນນັ້ນ.ພໍ່ບໍ່ຢາກເວົ້າເຖິງ
ຄວາມຜິດຂອງລູກ,ອັນຈະທໍລະມານຈິດ
ວິນຍານຂອງລູກ,ຖ້າຫາກບໍ່ແມ່ນເພື່ອ
ຄວາມດີຂອງລູກ.
39 8ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ລູກເຊື່ອງຄວາມຜິດຂອງ
ລູກໃຫ້ພົ້ນຈາກພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້;ແລະຖ້າ
ຫາກລູກບໍ່ກັບໃຈມັນຈະຢືນເປັນປະຈັກ
ພະຍານກ່າວໂທດລູກໃນວັນສຸດທ້າຍ.
39 9ບັດນີ້ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ຢາກໃຫ້ລູກກັບໃຈ
ແລະປະຖິ້ມບາບຂອງລູກ,ແລະບໍ່ຫລົງ
ໄຫລແລະກ ໄຝ່ຝັນຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ເຫັນໄດ້,ແຕ່

392ກແອວ38:3.
 3ກຄມພຕັນຫາໜ້າມືດ,

ຄວາມຕັນຫາໜ້າມືດ.
 4ກສພສ7:6–27.
 5ກຄມພການຂາດສິນ

  ທ�ທາງເພດ.
 6ກຄພ76:35–36.
 ຂຄມພບາບທີ່ອະໄພ

ໃຫ້ບໍ່ໄດ້.
 ຄຄພ64:10.

ຄມພອະໄພ,ໃຫ້ອະໄພ.
 7ກຄມພຮູ້ສຶກຜິດ,

ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ.
 9ກຄມພກາມມະລົມ.
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ຈົ່ງຂ ຫ້າມຕົນເອງຈາກສິ່ງທັງໝົດນີ້;ເພາະ
ຖ້າຫາກລູກບໍ່ເຮັດດັ່ງນີ້ລູກກໍບໍ່ມີທາງທີ່ຈະ
ໄດ້ຮັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າເປັນມູນມໍ
ລະດົກໄດ້ເລີຍ.ໂອ້,ຈົ່ງຈ�ໄວ້,ແລະຈົ່ງ
ຖືເປັນໜ້າທີ່,ແລະຫ້າມຕົນເອງຈາກສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້.
39 10 ແລະພໍ່ສັ່ງລູກໃຫ້ຖືເປັນໜ້າທີ່ທີ່ຈະ
ປຶກສາກັບພວກອ້າຍໃນການປະຕິບັດຂອງ
ລູກ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຍັງໜຸ່ມຢູ່,ແລະລູກ
ຍັງຕ້ອງໃຫ້ພວກອ້າຍບ�ລຸງລ້ຽງ,ແລະຈົ່ງ
ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄ�ແນະນ�ຂອງພວກເຂົາ.
39 11ຢ່າຍອມໃຫ້ ຕົນເອງຖືກຊັກນ�ໄປ
ໂດຍສິ່ງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຫລືໂງ່ຈ້າເລີຍ;
ຢ່າຍອມໃຫ້ມານຊັກນ�ໃຈຂອງລູກໃຫ້ຕິດ
ຕາມພວກຍິງໂສເພນີທີ່ຊົ່ວຮ້າຍເຫລົ່ານັ້ນ
ອີກ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ໂອ້ລູກຂອງພໍ່,ລູກໄດ້ນ�
ເອົາຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນໃຫຍ່ຫລວງພຽງໃດ
ມາໃຫ້ກ ຊາວໂຊຣ�;ເພາະວ່າເມື່ອພວກ
ເຂົາເຫັນຂ ການປະພຶດຂອງລູກພວກເຂົາ
ບໍ່ຍອມເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າຂອງພໍ່ເລີຍ.
39 12 ແລະບັດນີ້ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບພໍ່ວ່າ:ຈົ່ງກ ສິດສອນ
ພວກລູກຂອງເຈົ້າໃຫ້ສ້າງຄວາມດີ,ເພື່ອບໍ່
ໃຫ້ພວກເຂົາຊັກນ�ໃຈຂອງຫລາຍຄົນໄປ
ສູ່ຄວາມພິນາດ;ສະນັ້ນພໍ່ສັ່ງລູກ,ລູກຂອງ
ພໍ່,ດ້ວຍຄວາມເກງກົວພຣະເຈົ້າ,ໃຫ້ລູກ
ລະເວັ້ນຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງລູກ;
39 13 ໃຫ້ລູກຫັນໜ້າໄປຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ດ້ວຍສຸດຄວາມນຶກຄິດ,ຄວາມສາມາດ,
ແລະກ�ລັງ;ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລູກຊັກນ�ໃຈຂອງ
ຜູ້ໃດໃຫ້ເຮັດຄວາມຊົ່ວ;ແຕ່ແທ້ຈງິແລ້ວ

ຈົ່ງກັບໄປຫາພວກເຂົາ,ແລະກ ຍອມຮັບ
ຄວາມຜິດຂອງລູກແລະຄວາມຜິດນັ້ນຊຶ່ງ
ລູກໄດ້ກະທ�ລົງໄປ.
39 14ຢ່າກ ຊອກຫາຂອງມີຄ່າຫລືສິ່ງທີ່ບໍ່ມີ
ປະໂຫຍດຂອງໂລກ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຈະ
ເອົາມັນໄປກັບລູກບໍ່ໄດ້.
39 15 ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ຢາກເວົ້າ
ສິ່ງໜຶ່ງກັບລູກກ່ຽວກັບການສະເດັດມາ
ຂອງພຣະຄຣິດ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ເວົ້າກັບລູກວ່າ,
ພຣະອົງຈະສະເດັດມາຢ່າງແນ່ນອນເພື່ອ
ເອົາບາບຂອງໂລກໄປ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະ
ອົງຈະສະເດັດມາເພື່ອປະກາດຂ່າວອັນ
ໜ້າຊື່ນຊົມແຫ່ງຄວາມລອດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະອົງ.
39 16 ແລະບັດນີ້ລູກຂອງພໍ່,ນີ້ຄືການປະຕິ
ບັດສາດສະໜາກິດຊຶ່ງເອີ້ນລູກມາ,ເພື່ອ
ປະກາດຂ່າວອັນໜ້າຊື່ນຊົມເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ແກ່
ຜູ້ຄົນພວກນີ້,ເພື່ອຕຽມຈິດໃຈຂອງເຂົາ;
ຫລືແທ້ຈິງແລ້ວຄວາມລອດນັ້ນຈະມາຫາ
ພວກເຂົາ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຕຽມຈິດ
ໃຈຂອງກ ລູກຫລານຂອງພວກເຂົາໃຫ້ໄດ້
ຍິນພຣະຄ�ໃນເວລາຂອງການສະເດັດມາ
ຂອງພຣະອົງ.
39 17 ແລະບັດນີ້ພໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງ
ລູກສະບາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.ຈົ່ງເບິ່ງ,
ລູກແປກໃຈຢູ່ວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ຈຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນມາກ່ອນເປັນເວລາ
ດົນນານເຖິງພຽງນີ້.ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ກ່າວກັບລູກ
ວ່າຈິດວິນຍານໃນເວລານີ້ບໍ່ແມ່ນບໍທີ່ມີຄ່າ
ຕໍ່ພຣະເຈົ້າດັ່ງຈິດວິນຍານໃນເວລາຂອງ
ການສະເດັດມາຂອງພຣະອົງ?

 9ຂ3ນຟ12:30.
 11ກແອວ35:2–14.
 ຂຣມ2:21–23;14:13;

ແອວ4:11.
 12ກຄມພສອນ,ຜູ້ສອນ,

ຄູສອນ;
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ.

 13ກມຊຢ27:34–35.
 14ກມທ6:25–34;

ຢຄ2:18–19;

ຄພ6:6–7;68:31–32.
 16ກຄມພຄອບຄົວ—ໜ້າທີ່

ຮັບຜິດຊອບຂອງພໍ່ແມ່.
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39 18ມັນຈ�ເປັນບໍ່ແມ່ນບໍທີ່ແຜນແຫ່ງການ
ໄຖ່ຈະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແກ່ຜູ້ ຄົນພວກນີ້ເຊັ່ນ
ດຽວກັບເປັນທີ່ຮູ້ ຈັກແກ່ລູກຫລານຂອງ
ພວກເຂົາ?
39 19ມັນງ່າຍບໍ່ແມ່ນບໍທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈະສົ່ງທູດຂອງພຣະອົງມາປະກາດຂ່າວ
ອັນໜ້າຊື່ນຊົມເຫລົ່ານີ້ແກ່ພວກເຮົາໃນ
ເວລານີ້ດັ່ງແກ່ລູກຫລານຂອງພວກເຮົາ,
ຫລືດັ່ງພາຍຫລັງເວລາແຫ່ງການສະເດັດ
ມາຂອງພຣະອົງ?

ບົດທີ40

ພຣະຄຣິດນ�ເອົາການຟື້ນຄືນຊີວິດມາໃຫ້
ມະນຸດທຸກຄົນ—ຄົນຕາຍທີ່ຊອບທ�ໄປ
ຫາທີ່ສຸຂະເສີມແລະຄົນຊົ່ວໄປຫາຄວາມ
ມືດພາຍນອກເພື່ອລໍຖ້າມື້ແຫ່ງການຟື້ນ
ຄືນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ—ທຸກສ່ວນຈະຖືກ
ປະກອບເຂົ້າກັນໃນລັກສະນະອັນສົມບູນ
ຂອງມັນໃນວັນແຫ່ງການຟື້ນຄືນຊີວິດ.ປະ
ມານ74ປີກ່ອນຄ.ສ.

40 1ບັດນີ້ລູກຂອງພໍ່,ນີ້ຄືເລື່ອງທີ່ພໍ່ຈະເວົ້າ
ເພີ່ມເຕີມກັບລູກອີກ;ເພາະພໍ່ເຫັນວ່າຈິດ
ໃຈຂອງລູກກັງວົນກ່ຽວກັບເລື່ອງການຟື້ນ
ຄືນຊີວິດຂອງຄົນຕາຍ.
40 2ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ເວົ້າກັບລູກວ່າ,ບໍ່ມີການຟື້ນ
ຄືນຊີວິດ—ຫລື,ພໍ່ຈະເວົ້າອີກຄ�ໜຶ່ງວ່າ,
ຄວາມເປັນມະຕະບໍ່ໄດ້ສວມໃສ່ກ ຄວາມ
ເປັນອະມະຕະ,ຄວາມເນົ່າເປື່ອຍນີ້ບໍ່ໄດ້
ຂ ສວມໃສ່ຄວາມບໍ່ເນົ່າເປື່ອຍ—ຄ ຈົນຮອດ
ພາຍຫລັງການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ.

40 3ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ນ�ກ ການຟື້ນຄືນ
ຊີວິດມາໃຫ້ຄົນຕາຍ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຂອງ
ພໍ່,ມັນຍັງບໍ່ໄດ້ເກີດການຟື້ນຄືນຊີວິດເທື່ອ.
ບັດນີ້,ພໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບໃຫ້ລູກ
ຟັງກ່ອນ;ປານນັ້ນ,ມັນຍັງມີຂ ຄວາມລຶກ
ລັບຫລາຍເລື່ອງຊຶ່ງຖືກຄ ເກັບກ�ໄວ້,ຊຶ່ງ
ບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ຈັກມັນນອກຈາກພຣະເຈົ້າເອງ.
ແຕ່ພໍ່ຈະເລົ່າໃຫ້ລູກຟັງເຖິງເລື່ອງໜຶ່ງຊຶ່ງພໍ່
ໄດ້ທູນຖາມພຣະເຈົ້າຢ່າງພາກພຽນເພື່ອພໍ່
ຈະໄດ້ຮູ້—ເພາະມັນກ່ຽວກັບການຟື້ນຄືນຊີ
ວິດ.
40 4ຈົ່ງເບິ່ງ,ມີເວລາກ�ນົດໄວ້ທີ່ທຸກຄົນຈະ
ກ ອອກມາຈາກຄວາມຕາຍ.ບັດນີ້ເມື່ອໃດ
ເວລານີ້ຈະມາເຖິງກໍບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້;ແຕ່ພຣະ
ເຈົ້າຮູ້ເວລາທີ່ກ�ນົດໄວ້.
40 5ບັ ດ ນີ້,  ບໍ່ ວ່າມັນຈະມີຄັ້ງດຽວ, ຫລື
ຄັ້ງກ ທີສອງ,ຫລືຄັ້ງທີສາມ,ທີ່ມະນຸດຈະ
ອອກມາຈາກຄວາມຕາຍນັ້ນ,ມັນບໍ່ສ�ຄັນ
ເພາະພຣະເຈົ້າຂ ຮູ້ເລື່ອງທັງໝົດນີ້;ແລະ
ເປັນການພຽງພໍສ�ລັບພໍ່ທີ່ພຽງຮູ້ວ່າມັນ
ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ—ຄືມີເວລາກ�ນົດໄວ້ທີ່ທຸກ
ຄົນຈະລຸກຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍ.
40 6ບັ ດນີ້ ມັ ນ ຈ�ຕ້ອງມີໄລຍະເວລາ
ລະຫວ່າງການຕາຍກັບເວລາຂອງການຟື້ນ
ຄືນຊີວິດ.
40 7ແລະບັດນີ້ພໍ່ຢາກຖາມວ່າມັນຈະເກີດ
ອັນໃດຂຶ້ນກັບກ ຈິດວິນຍານຂອງມະນຸດ
ຕັ້ງແຕ່ເວລາຂອງການຕາຍຈົນເຖິງເວລາ
ທີ່ກ�ນົດໄວ້ສ�ລັບການຟື້ນຄືນຊີວິດ?
40 8ບັດນີ້ບໍ່ວ່າມັນຈະມີຫລາຍກວ່າຄັ້ງດຽວ
ທີ່ກ�ນົດໄວ້ເພື່ອໃຫ້ມະນຸດລຸກຂຶ້ນມາຈາກ

402ກມຊຢ16:10–13.
ຄມພອະມະຕະ,ຄວາມ
ເປັນອະມະຕະ.

 ຂ1ກຣທ15:53–54.
 ຄ1ກຣທ15:20.
 3ກຄມພການຟື້ນຄືນພຣະ

  ຊົນ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດ.
 ຂຄມພຄວາມລຶກລັບ

ຂອງພຣະເຈົ້າ.
 ຄຄພ25:4;124:41.
 4ກຢຮ5:28–29.
 5ກມຊຢ26:24–25;

ຄພ43:18;76:85.
 ຂຄມພພຣະເຈົ້າ,

ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ.
 7ກແອວ40:21;

ຄພ138.
ຄມພຈິດວິນຍານ.
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ຄວາມຕາຍນັ້ນມັນກໍບໍ່ສ�ຄັນ;ເພາະທຸກ
ຄົນບໍ່ໄດ້ຕາຍພ້ອມກັນແລະມັນບໍ່ສ�ຄັນ
ເພາະທັງໝົດນີ້ເປັນຄືກັນກັບໜຶ່ງມື້ສ�ລັບ
ພຣະເຈົ້າ;ແລະເປັນພຽງເວລາທີ່ມະນຸດ
ໃຊ້ນັບກັນເທົ່ານັ້ນ.
40 9ສະນັ້ນ,ມັນຈຶ່ງມີເວລາກ�ນົດໃຫ້ນະ
ມຸດລຸກ ຂຶ້ນ ຈາກຄວາມຕາຍແລະມີໄລ
ຍະເວລາລະຫວ່າງການຕາຍແລະການ
ຟື້ນຄືນຊີວິດ.ແລະບັດນີ້,ກ່ຽວກັບໄລຍະ
ເວລາຂອງຕອນນີ້ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບ
ຈິດວິນຍານຂອງມະນຸດເປັນເລື່ອງທີ່ພໍ່ໄດ້
ທູນຖາມມາຢ່າງພາກພຽນຈາກພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ຈັກ;ແລະນີ້ຄືເລື່ອງທີ່ພໍ່
ຮູ້ມາ.
40 10 ແລະເມື່ອເວລາມາເຖິງທຸກຄົນຈະ
ລຸກຂຶ້ນ,ແລ້ວພວກເຂົາຈະຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຮູ້
ກ ເວລາທັງໝົດທີ່ກ�ນົດໄວ້ໃຫ້ມະນຸດ.
40 11ບັດນີ້,ກ່ຽວກັບສະພາບຂອງຈິດວິນ
ຍານລະຫວ່າງກ ການຕາຍກັບການຟື້ນ
ຄືນຊີວິດ—ຈົ່ງເບິ່ງ,ທູດໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນ
ທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ພໍ່ວ່າວິນຍານຂອງມະນຸດທຸກ
ຄົນນັ້ນທັນທີທີ່ອອກຈາກຮ່າງກາຍທີ່ເປັນ
ມະຕະ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວິນຍານຂອງມະນຸດ
ທຸກຄົນ,ບໍ່ວ່າເຂົາດີຫລືຊົ່ວ,ຍ່ອມຖືກນ�
ກັບຂ ບ້ານໄປຫາພຣະເຈົ້າຜູ້ປະທານຊີວິດ
ໃຫ້ແກ່ເຂົາ.
40 12 ແລະເມື່ອນັ້ນເຫດການຈະບັງເກີດ
ຂຶ້ນ,ຄືວິນຍານຂອງຜູ້ທີ່ຊອບທ�ຈະຖືກຮັບ
ເຂົ້າໃນສະພາບແຫ່ງກ ຄວາມສຸກ,ຊຶ່ງເອີ້ນ
ວ່າທີ່ຂ ສຸຂະເສີມ,ສະພາບຂອງຄ ການພັກ

ຜ່ອນ,ສະພາບຂອງງ ສັນຕິສຸກ,ຊຶ່ງບ່ອນ
ນັ້ນພວກເຂົາຈະພັກຜ່ອນຈາກຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກທັງໝົດຂອງພວກເຂົາແລະຈາກ
ຄວາມກັງວົນ,ແລະຄວາມເສົ້າສະຫລົດ
ໃຈທຸກຢ່າງ.
40 13 ແລະ ເມື່ອນັ້ນເຫດການຈະບັງເກີດ
ຂຶ້ນ,ຄືວິນຍານຂອງຄົນຊົ່ວ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຜູ້ທີ່ຊົ່ວ—ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາບໍ່ມີແມ່ນ
ແຕ່ສ່ວນໜຶ່ງຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າເລີຍ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາ
ໄດ້ເລືອກເອົາວຽກງານຊົ່ວແທນວຽກງານ
ດີ;ສະນັ້ນວິນຍານຂອງມານໄດ້ເຂົ້າຢູ່ກັບ
ພວກເຂົາ,ແລະເຂົ້າເປັນເຈົ້າຂອງບ້ານ
ຂອງພວກເຂົາ—ແລະຄົນເຫລົ່ານີ້ຈະຖືກ
ຂັບໄລ່ອອກໄປຫາກ ຄວາມມືດພາຍນອກ;
ມັນຈະມີຂ ການຮ້ອງໄຫ້,ແລະການຄວນ
ຄາງ,ແລະການຂົບແຂ້ວຄ້ຽວຟັນ,ແລະ
ນີ້ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຕົນເອງ,ໂດຍ
ທີ່ພວກເຂົາຖືກນ�ໄປເປັນຊະເລີຍດ້ວຍ
ຄວາມປະສົງຂອງມານ.
40 14ບັດນີ້,ນີ້ຄືສະພາບຂອງຈິດວິນຍານ
ຂອງກ ຄົນຊົ່ວ,ແທ້ຈິງ ແລ້ວ,ໃນຄວາມ
ມືດ,ແລະໃນສະພາບອັນຂ ເປັນຕາຢ້ານ
ຫລາຍ,ເຝົ້າຄອຍຄວາມເຄືອງແຄ້ນເໝືອນ
ກັບໄຟອັນໜ້າເກງຂາມແລະໜ້າຢ້ານ
ກົວຂອງພຣະພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີກັບ
ພວກເຂົາ;ເຂົາຈະຄົງຢູ່ໃນຄ ສະພາບນີ້ດັ່ງ
ນັ້ນ,ເຊັ່ນດຽວກັບຄົນຊອບທ�ຢູ່ໃນທີ່ສຸຂະ
ເສີມຈົນເຖິງເວລາແຫ່ງການຟື້ນຄືນຊີວິດ
ຂອງພວກເຂົາ.

 10ກກຈກ17:26.
 11ກລກ16:22–26;

1ປຕ3:18–19;4:6;
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 ຂປຍຈ12:7;
2ນຟ9:38.
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ຄວາມຊື່ນຊົມ.
 ຂຄມພທີ່ສຸຂະເສີມ.
 ຄຄມພພັກຜ່ອນ.
 ງ ຄພ45:46.

ຄມພສະຫງົບ,
ຄວາມສະຫງົບ.

 13ກຄມພນະລົກ.

 ຂມທ8:12;
ມຊຢ16:2.

 14ກຄພ138:20.
 ຂຢຄ6:13;

ມຊ7:1.
 ຄແອວ34:34.
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40 15 ບັດນີ້, ມີບາງຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈວາ່ ສະ
ພາບແຫ່ງຄວາມສຸກແລະສະພາບແຫ່ງ
ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງຈດິວນິຍານນີ້
ກ່ອນການຟື້ນຄືນຊີວິດເປັນການຟື້ນຄືນຊີ
ວດິຄັ້ງທ�ອິດ.ແທ້ຈງິແລ້ວ,ພໍ່ຍອມຮັບວາ່
ມັນອາດຈະເປັນຄ�ເວົ້າທີ່ໃຊ້ເອີ້ນກັນວາ່
ເປັນການຟື້ນຄືນຊີວິດ,ເປັນການຍົກວນິ
ຍານຫລືຈິດວນິຍານຂຶ້ນແລະເປັນການ
ສົ່ງພວກເຂົາໄປຫາຄວາມສຸກຫລືຄວາມ
ທຸກທໍລະມານ,ຕາມຄ�ທີ່ໄດ້ເວົ້າໄວ.້
40 16 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນມີເວົ້າໄວ້ອີກວ່າ,
ກ ການຟື້ນຄືນຊີວິດຂ ຄັ້ງທ�ອິດນີ້,ເປັນ
ການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງທຸກຄົນທີ່ເຄີຍມີຊີ
ວິດມາແລ້ວ,ຫລືກ�ລັງມີຊີວິດຢູ່,ຫລືທີ່
ຈະມີຊີວິດ,ລົງມາເຖິງການຟື້ນຄືນພຣະ
ຊົນຂອງພຣະຄຣິດຈາກຄວາມຕາຍ.
40 17ບັດນີ້ , ພວກເຮົາບໍ່ຄິດວ່າການຟື້ນ
ຄືນຊີວິດຄັ້ງທ�ອິດນີ້,ຊຶ່ງເວົ້າເຖິງຕາມທີ່
ວ່າມານີ້ຈະເປັນການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຈິດ
ວິນຍານແລະກ ການສົ່ງພວກເຂົາໄປຫາ
ຄວາມສຸກຫລືໄປຫາຄວາມທຸກທໍລະມານ.
ລູກຈະບໍ່ຄິດວ່າມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວນີ້.
40 18 ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ ເວົ້າກັບລູກວ່າ,ບໍ່ເລີຍ;
ແຕ່ມັນໝາຍເຖິງການກັບມາຮ່ວມເຂົ້າກັນ
ຂອງຈິດວິນຍານແລະຮ່າງກາຍ,ຂອງ
ຄົນເຫລົ່ານີ້ນັບແຕ່ວັນເວລາຂອງອາດາມ
ລົງມາຈົນເຖິງກ ການຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງ
ພຣະຄຣິດ.
40 19ບັດນີ້,ບໍ່ວ່າຈິດວິນຍານແລະຮ່າງ
ກາຍຂອງຄົນຊົ່ວແລະຄົນຊອບທ�ຈະ
ຮ່ວມເຂົ້າກັນໃນເວລາດຽວກັນ,ພໍ່ຈະບໍ່ເວົ້າ

ເຖິງ;ຂໍໃຫ້ມັນພຽງພໍເທົ່ານີ້,ພໍ່ມີແຕ່ຈະເວົ້າ
ວ່າພວກເຂົາທຸກຄົນຈະອອກມາຫລືອີກ
ຄ�ໜຶ່ງ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ
ຈະເກີດຂຶ້ນກ ກ່ອນການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງ
ຄົນທີ່ຕາຍພາຍຫລັງການຟື້ນຄືນພຣະຊົນ
ຂອງພຣະຄຣິດ.
40 20ບັດນີ້, ລູກຂອງພໍ່, ພໍ່ບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ
ການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພວກເຂົາມາພ້ອມ
ກັບການຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ;
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າຈິດວິນ
ຍານແລະຮ່າງກາຍຂອງຄົນທີ່ຊອບທ�
ຈະກັບມາຮ່ວມກັນໃນເວລາດຽວກັບການ
ຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ,ແລະ
ກ ການສະເດັດຂຶ້ນສະຫວັນຂອງພຣະອົງ.
40 21 ແຕ່ບໍ່ ວ່າຈະເປັນໄປໃນເວລາຂອງ
ການຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງຫລື
ພາຍຫລັງ,ພໍ່ຈະບໍ່ກ່າວເຖິງ;ແຕ່ຂໍກ່າວພຽງ
ເທົ່ານີ້,ວ່າມັນມີໄລຍະກ ເວລາລະຫວ່າງ
ການຕາຍກັບການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຮ່າງ
ກາຍ,ແລະມີສະພາບຂອງຈິດວິນຍານຢູ່
ໃນຂ ຄວາມສຸກຫລືຢູ່ໃນຄ ຄວາມທຸກທໍລະ
ມານຈົນເຖິງເວລາທີ່ພຣະເຈົ້າກ�ນົດວ່າ
ຄົນຕາຍຈະອອກມາ,ແລະທັງຈິດວິນຍານ
ແລະຮ່າງກາຍຈະເຂົ້າຮ່ວມກັນ,ແລະຖືກ
ງ ນ�ມາຢືນຢູ່ ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,
ແລະຈະຖືກພິພາກສາຕາມວຽກງານຂອງ
ພວກເຂົາ.
40 22 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ສິ່ງນີ້ຈະນ�ສິ່ງເຫລົ່າ
ນັ້ນຄືນມາຊຶ່ງກ່າວໄວ້ໂດຍປາກຂອງສາດ
ສະດາ.
40 23 ກ ຈິດວິນຍານຈະ ຂ ກັບຄືນເຂົ້າຫາ

 16ກຢຄ4:11;
ມຊຢ15:21–23.

 ຂຄມພການຟື້ນຄືນພຣະ
ຊົນ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດ.

 17ກຄພ76:17,32,50–51.
 18ກມທ27:52–53.

 19ກມຊຢ15:26.
 20ກຄມພການສະເດັດ

ຂຶ້ນສະຫວັນ.
 21ກລກ23:39–43.
 ຂຄມພທີ່ສຸຂະເສີມ.
 ຄຄມພນະລົກ.

 ງ ແອວ42:23.
 23ກອສວິນຍານ.

ຄພ88:15–17.
ຄມພຈິດວິນຍານ.

 ຂ2ນຟ9:12–13;
ແອວ11:40–45.
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ຄ ຮ່າງກາຍ,ແລະຮ່າງກາຍເຂົ້າຫາຈິດວິນ
ຍານ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,ທກຸແຂນຂາແລະຂໍ້ຕໍ່
ຈະກັບຄືນເຂົ້າຫາຮາ່ງກາຍຂອງມັນ;ແທ້
ຈງິແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນຜົມເສັ້ນໜຶ່ງໃນຫົວກໍຈະ
ບໍ່ເສຍໄປ;ແຕ່ທກຸຢ່າງຈະຖືກນ�ກບັຄືນຫາ
ໂຄງຮາ່ງອັນຖືກຕ້ອງແລະສມົບນູຂອງມັນ.
40 24 ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ນີ້ຄືການກັບ
ຄືນຊຶ່ງໄດ້ກ ເວົ້າໄວ້ດ້ວຍປາກຂອງສາດສະ
ດາ—
40 25 ແລະ ເມື່ອນັ້ນຄົນຊອບທ�ຈະສ່ອງ
ແສງສະຫວ່າງໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
40 26 ແຕ່ ຈົ່ງເບິ່ ງ , ກ ຄວາມຕາຍອັນເປັນ
ຕາຢ້ານຈະມາຫາຄົນຊົ່ວ;ເພາະພວກເຂົາ
ຕາຍໃນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມຊອບທ�;
ເພາະພວກເຂົາບໍ່ສະອາດ,ແລະຈະບໍ່ມີ
ຂ ສິ່ງທີ່ບໍ່ສະອາດຈະສາມາດຮັບເອົາອານາ
ຈັກຂອງພຣະເຈົ້າເປັນມູນມໍລະດົກໄດ້;ແຕ່
ພວກເຂົາຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ,ແລະຖືກ
ສົ່ງໄປຮັບສ່ວນທີ່ໄດ້ກະທ�ໄວ້,ຫລືວຽກ
ງານຊົ່ວຂອງພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາຈະ
ດື່ມສິ່ງທີ່ສົກກະປົກຈາກຈອກທີ່ຂົມຂື່ນນັ້ນ.

ບົດທີ41

ໃນການຟື້ນຄືນຊີວິດນີ້ມະນຸດຈະມາສູ່
ສະພາບຂອງຄວາມສຸກຫລືຄວາມທຸກທໍ
ລະມານຕະຫລອດການ—ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ບໍ່ເຄີຍເປັນຄວາມສຸກ—ມະນຸດທີ່ເຕັມໄປ
ດ້ວຍກາມມະລົມຈະດ�ເນີນຊີວິດຢູ່ໃນ
ໂລກນີ້ໂດຍປາດສະຈາກພຣະເຈົ້າ—ທຸກໆ
ຄົນຈະໄດ້ຮັບບຸກຄະລິກລັກສະນະແລະ

ຄຸນສົມບັດທີ່ເຄີຍມີໃນຊີວິດມະຕະຄືນອີກ.
ປະມານ74ປີກ່ອນຄ.ສ.

41 1ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ມີສິ່ງໜຶ່ງ
ທີ່ ຈະເວົ້າ ກ່ ຽວກັບການນ�ຄືນມາຂອງ
ສິ່ງທີ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ບາງຄົນ
ໄດ້ກ ບິດເບືອນຄວາມໝາຍຂອງພຣະຄ�
ພີ,ແລະຂ ຫລົງໄປໄກເພາະສິ່ງນີ້.ແລະພໍ່
ມອງເຫັນວ່າຈິດໃຈຂອງລູກກັງວົນກ່ຽວ
ກັບເລື່ອງນີ້ນ�ອີກ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ຈະອະທິ
ບາຍໃຫ້ລູກຟັງ.
41 2ພໍ່ເວົ້າກັບເຈົ້າ, ລູກຂອງພໍ່, ວ່າແຜນ
ການນ�ກັບຄືນມາຈ�ເປັນຕໍ່ຄວາມຍຸດຕິ
ທ�ຂອງພຣະເຈົ້າ;ເພາະມັນຈ�ເປັນທີ່ຈະ
ນ�ທຸກຢ່າງກັບຄືນມາຫາສະພາບອັນຖືກ
ຕ້ອງຂອງມັນ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນຈ�ເປັນແລະ
ທ່ຽງທ�,ຕາມອ�ນາດແລະຕາມການຟື້ນ
ຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ,ຄືຈິດວິນຍານ
ຂອງມະນຸດຈະຖືກນ�ກັບຄືນຫາຮ່າງກາຍ
ຂອງມັນ,ແລະຄືທຸກກ ສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ
ຈະຖືກນ�ກັບຄືນຫາຕົວ.
41 3ແລະມັນຈ�ເປັນກັບກ ຄວາມຍຸດຕິທ�
ຂອງພຣະເຈົ້າຄືມະນຸດຈະຖືກຂ ພິພາກສາ
ຕາມຄ ວຽກງານຂອງພວກເຂົາ;ແລະຖ້າ
ຫາກວຽກງານຂອງພວກເຂົາດີໃນຊີວິດ
ນີ້,ແລະຄວາມປາດຖະໜາຂອງໃຈຂອງ
ພວກເຂົາດີ,ວ່າໃນວັນສຸດທ້າຍພວກເຂົາ
ກໍຈະຖືກງ ນ�ກັບຄືນຫາສິ່ງທີ່ດີນັ້ນ.
41 4ແລະຖ້າຫາກວຽກງານຂອງພວກເຂົາ
ຊົ່ວມັນກໍຈະຖືກກ ນ�ກັບຄືນມາຫາເຂົາໃນ
ທາງຄວາມຊົ່ວ.ສະນັ້ນ,ທຸກຢ່າງຈະຖືກນ�

 23ຄຄມພຮ່າງກາຍ.
 24ກອຊຢ26:19.
 26ກ1ນຟ15:33;ແອວ12:16.
 ຂແອວ11:37.
411ກ2ປຕ1:20;3:16;

ແອວ13:20.

 ຂຄມພປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,
ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.

 2ກແອວ40:23.
 3ກຄມພຍຸດຕິທ�,

ຄວາມຍຸດຕິທ�.
 ຂຄມພພິພາກສາ,ການພິ

ພາກສາ,ຜູ້ພິພາກສາ;
ຮັບຜິດຊອບ,ຮູ້ຈັກຮັບຜິດ
ຊອບ,ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

 ຄຄມພວຽກງານ.
 ງ ຮລມ14:31.
 4ກແອວ42:28.
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ກັບຄືນຫາສະພາບອັນຖືກຕ້ອງຂອງມັນ,
ທຸກຢ່າງ ຈະມາຫາໂຄງຮ່າງໂດຍທ�ມະ
ຊາດຂອງມັນ—ຂ ຄວາມເປັນມະຕະຈະຖືກ
ຍົກຂຶ້ນຫາຄວາມເປັນອະມະຕະ,ຄ ຄວາມ
ເນົ່າເປື່ອຍຫາຄວາມບໍ່ເນົ່າເປື່ອຍ—ຂຶ້ນຫາ
ຄວາມສຸກອັນງ ບໍ່ມີບ່ອນສຸດເພື່ອຮັບເອົາ
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າເປັນມູນມໍລະດົກ,
ຫລືຂຶ້ນຫາຄວາມທຸກທໍລະມານອັນບໍ່ມີ
ບ່ອນສຸດເພື່ອຮັບເອົາອານາຈັກຂອງມານ
ເປັນມູນມໍລະດົກ,ພວກໜຶ່ງຈະຢູ່ທາງໜຶ່ງ,
ແລະອີກພວກໜຶ່ງຈະຢູ່ອີກທາງໜຶ່ງ—
41 5ພວກໜຶ່ງຈະຖືກຍົກຂຶ້ນຫາຄວາມສຸກ
ຕາມການສະແຫວງຫາຄວາມສຸກຂອງຕົນ,
ຫລືຄວາມດີຕາມການສະແຫວງຫາຄວາມ
ດີຂອງຕົນ;ແລະອີກພວກໜຶ່ງຫາຄວາມ
ຊົ່ວຕາມການສະແຫວງຫາຄວາມຊົ່ວຂອງ
ຕົນ;ເພາະຖ້າຜູ້ໃດສະແຫວງຫາຄວາມຊົ່ວ
ຕະຫລອດທັງວັນຜູ້ນັ້ນກໍຈະໄດ້ຮັບລາງ
ວັນທີ່ເປັນຄວາມຊົ່ວຂອງເຂົາເມື່ອກາງຄືນ
ມາເຖິງ.
41 6ແລະເປັນດັ່ງນັ້ນກັບອີກພວກໜຶ່ງ.ຖ້າ
ຫາກເຂົາກັບໃຈຈາກບາບຂອງເຂົາ,ແລະ
ສະແຫວງຫາຄວາມຊອບທ�ຈົນເຖິງທີ່ສຸດ
ຂອງວັນເວລາຂອງເຂົາ,ແລ້ວເຂົາຈະໄດ້
ຮັບລາງວັນອັນໄປສູ່ຄວາມຊອບທ�.
41 7 ກ ຄົນເຫລົ່ານີ້ຄືຜູ້ທີ່ຖືກໄຖ່ໂດຍພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄົນເຫລົ່ານີ້ຄືຄົນ
ທີ່ໄດ້ຮັບການນ�ອອກມາ,ແລະໄດ້ຮັບ
ການປົດປ່ອຍຈາກຄືນແຫ່ງຄວາມມືດອັນ
ບໍ່ມີບ່ອນສຸດ;ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງຢືນຢູ່ຫລື

ຕົກໄປດັ່ງນີ້;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາເປັນ
ຜູ້ພິພາກສາຂ ຂອງຕົນເອງ,ບໍ່ວ່າຈະກະທ�
ຄວາມດີຫລືຄວາມຊົ່ວ.
41 8ບັ ດ ນີ້, ຄ�ສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ ກ ປ່ຽນ
ແປງບໍ່ໄດ້;ສະນັ້ນ,ຈຶ່ງມີທາງຕຽມໄວ້ເພື່ອ
ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ມີເຈດຕະນາຈະເດີນທາງນັ້ນ
ແລະຈະລອດ.
41 9ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຂອງພໍ່,ຢ່າສ່ຽງ
ເຮັດຄວາມຜິດຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອງລູກຕາມ
ຫລັກຄ�ສອນເຫລົ່ານັ້ນກ ອີກເລີຍ,ຊຶ່ງເຖິງ
ບັດນີ້ລູກກໍສ່ຽງກະທ�ບາບມາແລ້ວ.
41 10ຢ່າຄິດຂຶ້ນມາເອງ,ເພາະມັນມີເວົ້າ
ໄວ້ກ່ຽວກັບການນ�ກັບຄືນ,ວ່າລູກຈະຖືກ
ນ�ກັບຄືນຈາກບາບໄປຫາຄວາມສຸກ.ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພໍ່ເວົ້າກັບລູກວ່າກ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍບໍ່
ເຄີຍເປັນຄວາມສຸກເລີຍ.
41 11 ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ມະນຸດທັງ
ປວງທີ່ຢູ່ໃນສະພາບແຫ່ງກ ທ�ມະຊາດ,
ຫລືພໍ່ຢາກເວົ້າ,ຢູ່ໃນສະພາບແຫ່ງຂ ກາມ
ມະລົມ,ຢູ່ໃນນ�ບີແຫ່ງຄວາມຂົມຂື່ນແລະ
ໃນພັນທະການແຫ່ງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ;ພວກ
ເຂົາຢູ່ໃນໂລກໂດຍຄ ບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ,ແລະ
ພວກເຂົາໄປໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັບທ�ມະ
ຊາດຂອງພຣະເຈົ້າ;ສະນັ້ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງ
ຢູ່ໃນສະພາບກົງກັນຂ້າມກັບທ�ມະຊາດ
ຂອງຄວາມສຸກ.
41 12 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄວາມໝາຍຂອງ
ຄ�ວ່າການນ�ກັບຄືນມາຄືການນ�ເອົາສິ່ງ
ທີ່ຢູ່ໃນສະພາບທ�ມະຊາດມາແລະວາງ
ໄວ້ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ເປັນທ�ມະຊາດ,ຫລື

 4ຂ2ນຟ9:12–13;
ຄພ138:17.
ຄມພການຟື້ນຄືນພຣະ
ຊົນ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດ.

 ຄ1ກຣທ15:51–55.
 ງ ຄມພຊີວິດນິລັນດອນ.
 7ກຄພ76:50–70.

 ຂ2ນຟ2:26;
ແອວ42:27;
ຮລມ14:30.
ຄມພອ�ເພີໃຈ.

 8ກຄພ1:38.
 9ກຄພ42:23–28.
 10ກພສສ32:10;

ອຊຢ57:20–21;
ຮລມ13:38.

 11ກມຊຢ3:19.
ຄມພມະນຸດທີ່ມີຈິດ
ໃຈທ�ມະດາ.

 ຂຄມພກາມມະລົມ.
 ຄອຟຊ2:12.
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ວາງໄວ້ໃນສະພາບກົງກັນຂ້າມກັບທ�ມະ
ຊາດຂອງມັນບໍ?
41 13 ໂອ້,ລູກຂອງພໍ່, ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນເຊັ່ນ
ນັ້ນ;ແຕ່ຄວາມໝາຍຂອງຄ�ວ່າການນ�
ກັບຄືນມານັ້ນຄືການນ�ເອົາຄວາມຊົ່ວ
ກັບມາຫາຄວາມຊົ່ວ,ຫລື ກາມມະລົມ
ມາຫາກາມມະລົມ,ຫລືຄວາມຕ�ຊ້າມາ
ຫາຄວາມຕ�ຊ້າ—ຄວາມດີມາຫາສິ່ງທີ່
ດີ;ຄວາມຊອບທ�ມາຫາສິ່ງທີ່ຊອບທ�;
ຄວາມທ່ຽງທ�ມາຫາສິ່ງທີ່ທ່ຽງທ�;ຄວາມ
ເມດຕາມາຫາສິ່ງທີ່ມີຄວາມເມດຕາ.
41 14ສະນັ້ນ,ລູກຂອງພໍ່,ຈົ່ງເບິ່ງວ່າລູກ
ມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ພີ່ນ້ອງຂອງລູກ;ປະຕິ
ບັດກ ໂດຍທ່ຽງທ�,ຂ ຕັດສິນໂດຍຊອບທ�,
ແລະກະທ�ຄ ຄວາມດີຕະຫລອດເວລາ;
ແລະຖ້າຫາກລູກເຮັດສິ່ງທັງໝົດນີ້ແລ້ວ
ລູກຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຂອງລູກ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ງ ຄວາມເມດຕາຈະກັບຄືນມາຫາລູກ
ອີກ;ຄວາມຍຸດຕິທ�ຈະກັບຄືນມາຫາລູກ
ອີກ;ການພິພາກສາອັນຊອບທ�ຈະກັບຄືນ
ມາຫາລູກອີກ;ແລະລູກຈະມີຄວາມດີເປັນ
ລາງວັນແກ່ລູກອີກ.
41 15 ເພາະສິ່ງທີ່ລູກໄດ້ສົ່ງອອກໄປຈະກັບ
ຄືນມາຫາລູກອີກ,ແລະຈະຖືກນ�ກັບຄືນ
ມາຫາ;ສະນັ້ນ,ຄ�ວ່າການກັບຄືນມາຈຶ່ງ
ກ່າວໂທດຄົນບາບໂດຍຄົບຖ້ວນ,ແລະບໍ່
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນັ້ນເປັນຄົນຖືກຕ້ອງໄດ້ເລີຍ.

ບົດທີ42

ຊີ ວິດທີ່ ເປັນມະຕະເປັນເວລາແຫ່ງການ

ທົດລອງເພື່ອໃຫ້ ມະນຸດສາມາດກັບໃຈ
ແລະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ—ການຕົກໄດ້ນ�
ເອົາຄວາມຕາຍທາງໂລກແລະທາງວິນ
ຍານມາຫາມະນຸດທຸກຄົນ—ການໄຖ່ມາ
ເຖິງຜ່ານການກັບໃຈ—ພຣະເຈົ້າເອງໄດ້
ຊົດໃຊ້ແທນບາບຂອງໂລກ—ຄວາມເມດ
ຕາແມ່ນສ�ລັບຜູ້ທີ່ກັບໃຈ—ສ່ວນຄົນອື່ນໆ
ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າ—ຄວາມເມດຕາເກີດຂຶ້ນເພາະການ
ຊົດໃຊ້—ຜູ້ທີ່ກັບໃຈຢ່າງແທ້ຈິງເທົ່ານັ້ນທີ່
ຈະລອດ.ປະມານ74ປີກ່ອນຄ.ສ.

42 1ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ເຫັນວາ່ມັນ
ຍັງມີສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງລູກກັງວົນ
ຢູ່,ຊຶ່ງລູກບໍ່ອາດເຂົ້າໃຈໄດ້—ຊຶ່ງກ່ຽວກັບ
ກ ຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃນການລົງ
ໂທດຄົນບາບ;ເພາະລູກພະຍາຍາມຄິດວາ່
ມັນບໍ່ເປັນການຍຸດຕິທ�ທີ່ຈະສົ່ງຄົນບາບ
ໄປຫາສະພາບແຫ່ງຄວາມທຸກທໍລະມານ.
42 2ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ຈະອະທິ
ບາຍເລື່ອງນີ້ແກ່ລູກ.ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຫລັງ
ຈາກອົງພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າກ ໄດ້ສົ່ງບິດາ
ມານດາຜູ້ທ�ອິດຂອງພວກເຮົາອອກຈາກ
ຂ ສວນເອເດນເພື່ອໄຖດິນ,ເພາະຈາກດິນ
ນັ້ນເຂົາເຈົ້າໄດ້ອອກມາ—ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພຣະອົງໄດ້ຂັບໄລ່ເຂົາເຈົ້າອອກໄປ,ແລະ
ວາງຄ ເຄຣູບີມໄວ້ທີ່ປາຍສວນເອເດນທາງ
ຕາເວັນອອກ,ພ້ອມດ້ວຍດາບທີ່ເປັນແປວ
ໄຟຊຶ່ງຫັນໄປໄດ້ທຸກທາງ,ເພື່ອຮັກສາງ ຕົ້ນ
ໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ—
42 3ບັ ດນີ້, ພວກເຮົາເຫັນວ່າມະນຸດມາ

 14ກຄມພຊື່ສັດ,ຄວາມຊື່ສັດ.
 ຂຢຮ7:24;

ຄພ11:12.
 ຄຄພ6:13;58:27–28.
 ງ ຄມພເມດຕາ,

ມີເມດຕາ,

  ຄວາມເມດຕາ.
421ກ2ນຟ26:7;

ມຊຢ15:26–27.
ຄມພຍຸດຕິທ�,
ຄວາມຍຸດຕິທ�.

 2ກປຖກ3:23–24;

  ມຊ4:28–31.
 ຂຄມພເອເດນ.
 ຄຄມພເຄຣູບີມ.
 ງ ປຖກ2:9.
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ເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະເຈົ້າ,ຮູ້ຄວາມດີແລະ
ຄວາມຊົ່ວ; ເພື່ ອເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ ໄດ້ຍື່ນມື
ອອກໄປແລະປິດເອົາໝາກໄມ້ຈາກຕົ້ນ
ໄມ້ແຫ່ງຊີວິດອີກ,ແລະກິນແລະມີຊີວິດຢູ່
ຕະຫລອດການ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້
ວາງເຄຣູບີມກັບດາບທີ່ເປັນແປວໄຟໄວ້,
ເພື່ອເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ກິນໝາກໄມ້ນັ້ນ—
42 4ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນດັ່ງນັ້ນ,ວ່າມັນ
ມີເວລາທີ່ປະທານໃຫ້ມະນຸດເພື່ອກັບໃຈ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນມີກ ເວລາແຫ່ງການທົດ
ລອງ,ແມ່ນເວລາທີ່ຈະກັບໃຈແລະຮັບໃຊ້
ພຣະເຈົ້າ.
42 5 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຖາ້ຫາກອາດາມໄດ້ຍື່ນ
ມືຂອງລາວອອກໄປທັນທີແລະປດິເອົາ
ໝາກໄມ້ຈາກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວດິ,ລາວຈະມີຊີ
ວດິຊົ່ວນິລັນດອນ,ຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ຈະບໍ່ມີໄລຍະເວລາເພື່ອການກັບໃຈ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ
ຈະບໍ່ມີຄວາມໝາຍ,ແລະແຜນແຫ່ງຄວາມ
ລອດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຈະລົ້ມເຫລວໄປ.
42 6ແຕ່ ຈົ່ ງ ເບິ່ ງ , ມັນມີກ�ນົດທີ່ຈະໃຫ້
ມະນຸດກ ຕາຍ—ສະນັ້ນ,ດັ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ຖືກຕັດອອກຈາກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດແລ້ວ
ເຂົາເຈົ້າຈະຖືກຕັດອອກຈາກຜືນແຜ່ນດິນ
ໂລກນ�ອີກ—ແລະມະນຸດຈະຫລົງທາງ
ຕະຫລອດໄປ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຂົາກາຍເປັນ
ມະນຸດທີ່ຂ ຕົກໄປ.
42 7ແລະ ບັ ດ ນີ້, ລູກເຫັນຈາກເລື່ອງນີ້
ວ່າບິດາມານດາຜູ້ ທ�ອິດຂອງພວກເຮົາ
ຖືກກ ຕັດອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າທັງທາງໂລກແລະທາງວິນຍານ
ແລ້ວ;ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນເຂົາເຈົ້າກາຍ
ມາເປັນຄົນທີ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບການກະທ�ຕາມ
ຂ ຄວາມປະສົງຂອງຕົນເອງດັ່ງນັ້ນ.
42 8ບັດນີ້ ຈົ່ ງ ເບິ່ ງ, ມັນບໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະ
ກູ້ມະນຸດຄືນຈາກຄວາມຕາຍທາງໂລກ,
ເພາະມັນຈະທ�ລາຍກ ແຜນແຫ່ງຄວາມ
ສຸກອັນຍິ່ງໃຫຍ່.
42 9ສະນັ້ນ,ຍ້ອນຈິດວິນຍານຕາຍບໍ່ໄດ້,
ແລະກ ການຕົກນ�ເອົາຄວາມຕາຍທັງທາງ
ວິນຍານແລະທາງໂລກມາຫາມະນຸດຊາດ
ທັງປວງຄື,ພວກເຂົາຖືກຕັດອອກຈາກທີ່
ປະທັບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ມັນຈຶ່ງສົມ
ຄວນທີ່ຈະກູ້ມະນຸດຊາດຄືນຈາກຄວາມ
ຕາຍທາງວິນຍານນີ້.
42 10ສະນັ້ນ,ເມື່ອພວກເຂົາກາຍເປັນຄົນ
ມີກ ກາມມະລົມ,ຕັນຫາໜ້າມືດ,ແລະຕ�
ຊ້າໂດຍຂ ທ�ມະຊາດ,ຄ ສະພາວະແຫ່ງ
ການທົດລອງນີ້ ຈຶ່ງກັບເປັນສະພາບໃຫ້
ພວກເຂົາຕຽມຕົວ;ມັນກັບເປັນສະພາບ
ເພື່ອການຕຽມຕົວ.
42 11 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງຈ�ໄວ້,ລູກຂອງພໍ່,ຖ້າ
ຫາກບໍ່ແມ່ນເພາະແຜນແຫ່ງການໄຖ່(ຄື
ຖ້າບໍ່ມີ)ໃນທັນທີທີ່ພວກເຂົາຕາຍໄປຈິດ
ວິນຍານຂອງພວກເຂົາຍ່ອມກ ເປັນທຸກ,
ໂດຍທີ່ຖືກຕັດອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
42 12 ແລະບັດນີ້,ບໍ່ມີວິທີກູ້ມະນຸດຄືນຈາກ
ສະພາບທີ່ຕົກນີ້,ຊຶ່ງມະນຸດນ�ມາໃຫ້ຕົວ
ເອງເພາະຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງເຂົາເອງ;

 4ກແອວ34:32–33.
 6ກຄມພຄວາມຕາຍ

ທາງຮ່າງກາຍ.
 ຂມຊຢ16:3–5.

ຄມພການຕົກຂອງ
ອາດາມແລະເອວາ.

 7ກ2ນຟ2:5;9:6;

ຮລມ14:16.
ຄມພຄວາມຕາຍ
ທາງວິນຍານ.

 ຂຄມພອ�ເພີໃຈ.
 8ກແອວ34:9;

ມຊ6:62.
 9ກຄມພການຕົກຂອງ

ອາດາມແລະເອວາ.
 10ກຄມພກາມມະລົມ.
 ຂຄມພມະນຸດທີ່ມີຈິດ

ໃຈທ�ມະດາ.
 ຄຄມພມະຕະ,ຄວາມ

ເປັນມະຕະ.
 11ກ2ນຟ9:7–9.
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42 13ສະນັ້ນ, ຕາມຄວາມຍຸດຕິທ�ແລ້ວ,
ກ ແຜນແຫ່ງການໄຖ່ຈະເກີດຂຶ້ນບໍ່ໄດ້,ເວັ້ນ
ເສຍແຕ່ໂດຍເງື່ອນໄຂຂອງຂ ການກັບໃຈ
ຂອງມະນຸດໃນສະພາບແຫ່ງການທົດລອງ
ນີ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ສະພາວະແຫ່ງການທົດ
ລອງນີ້;ເພາະຖ້າຫາກມັນບໍ່ເປັນໄປຕາມ
ເງື່ອນໄຂເຫລົ່ານີ້,ຄວາມເມດຕາຈະເກີດ
ຜົນບໍ່ ໄດ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ ຈະທ�ລາຍວຽກ
ງານແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທ�ເສຍ.ບັດນີ້ວຽກ
ງານແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທ�ຈະຖືກທ�ລາຍບໍ່
ໄດ້;ຖ້າຫາກເປັນເຊັ່ນນັ້ນ,ພຣະເຈົ້າກໍຈະ
ຄ ເລີກເປັນພຣະເຈົ້າ.
42 14 ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນດັ່ງນັ້ນວ່າ
ມະນຸດຊາດທັງປວງກ ຕົກແລ້ວ,ແລະພວກ
ເຂົາຢູ່ໃນກ�ມືແຫ່ງຂ ຄວາມຍຸດຕິທ�;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,
ຊຶ່ງສົ່ງພວກເຂົາໄປໃຫ້ຖືກຕັດອອກຈາກທີ່
ປະທັບຂອງພຣະອົງຕະຫລອດການ.
42 15 ແລະບັດນີ້,ແຜນແຫ່ງຄວາມເມດຕາ
ຈະເກີດຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ຖ້າຫາກບໍ່ມີການຊົດໃຊ້
ເກີດຂຶ້ນ;ສະນັ້ນພຣະເຈົ້າເອງຈຶ່ງກ ຊົດໃຊ້
ແທນບາບຂອງໂລກ,ເພື່ອນ�ແຜນແຫ່ງ
ຂ ຄວາມເມດຕາມາ,ເພື່ອໃຫ້ພຽງພໍແກ່ຂໍ້
ຮຽກຮ້ອງຂອງຄ ຄວາມຍຸດຕິທ�,ເພື່ອພຣະ
ເຈົ້າຈະເປັນພຣະເຈົ້າງ ທີ່ດີພ້ອມ,ທ່ຽງທ�,
ແລະເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ເມດຕານ�ອີກ.
42 16ບັດນີ້, ການກັບໃຈຈະມາສູ່ມະນຸດ
ບໍ່ໄດ້ຖ້າຫາກບໍ່ມີການລົງໂທດ,ຊຶ່ງເປັນ
ກ ນິລັນດອນດັ່ງຊີວິດຂອງຈິດວິນຍານຈະ

ເປັນ,ໂດຍຕັ້ງໄວ້ກົງກັນຂ້າມກັບແຜນແຫ່ງ
ຄວາມສຸກ,ຊຶ່ງເປັນນິລັນດອນດັ່ງຊີວດິ
ຂອງຈິດວິນຍານນ�ອີກ.
42 17ບັດນີ້,ມະນຸດຈະກັບໃຈໄດ້ແນວໃດ
ຖ້າຫາກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດກ ບາບ?ເຂົາຈະເຮັດ
ບາບໄດ້ແນວໃດຖ້າຫາກບໍ່ມີຂ ກົດ?ກົດຈະ
ມີໄດ້ແນວໃດຖ້າຫາກບໍ່ມີການລົງໂທດ?
42 18ບັດນີ້,ມີການລົງໂທດຕັ້ງໄວ້,ແລະມີ
ກົດທີ່ທ່ຽງທ�ຕັ້ງໄວ້,ຊຶ່ງນ�ຄວາມເສຍໃຈ
ໃນກ ຈິດສ�ນຶກມາຫາມະນຸດ.
42 19ບັດນີ້,ຖ້າຫາກບໍ່ມີກົດໃຫ້ໄວ້—ຖ້າ
ຫາກມະນຸດກະທ�ກ ຄາດຕະກ�ເຂົາກໍ
ຄວນຕາຍ—ເຂົາຈະຢ້ານບໍວ່າເຂົາຈະ
ຕາຍຖ້າເຂົາກະທ�ຄາດຕະກ�?
42 20 ແລະຖ້າ ຫາກບໍ່ມີກົດໃຫ້ໄວ້ເພື່ອ
ຫ້າມການເຮັດບາບມະນຸດຈະບໍ່ຢ້ານທີ່ຈະ
ເຮັດບາບເລີຍ.
42 21 ແລະຖ້າຫາກມັນ ກ ບໍ່ມີກົດໃຫ້ໄວ້,
ຖ້ າ ຫາກມະນຸດ ເຮັດບາບຄວາມຍຸດຕິ
ທ�ແລະຄວາມເມດຕາຈະເຮັດຫຍັງໄດ້,
ເພາະທັງສອງຢ່າງນີ້ຈະບໍ່ ມີສິດທິເໜືອ
ກວ່າມະນຸດ?
42 22 ແຕ່ມີກົດໃຫ້ໄວ້,ແລະມີການລົງໂທດ
ຕັ້ງໄວ້ແລະໃຫ້ມີກ ການກັບໃຈ,ຊຶ່ງການ
ກັບໃຈນີ້ຄວາມເມດຕາມີສິດທິ;ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,
ຄວາມຍຸດຕິທ�ຈະມີສິດເໜືອກວ່າມະນຸດ
ແລະບັງຄັບກົດ,ແລະກົດເຮັດໃຫ້ມີການ
ລົງໂທດ;ຖ້າຫາກບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,ວຽກງານແຫ່ງ
ຄວາມຍຸດຕິທ�ຈະຖືກທ�ລາຍ,ແລະພຣະ

 13ກຄມພແຜນແຫ່ງການໄຖ່.
 ຂຄມພກັບໃຈ,ການກັບໃຈ.
 ຄ2ນຟ2:13–14.
 14ກແອວ22:13–14.
 ຂ2ນຟ2:5.
 15ກ2ນຟ9:7–10;

ມຊຢ16:7–8.
ຄມພຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.

 ຂຄມພເມດຕາ,ມີເມດຕາ,
ຄວາມເມດຕາ.

 ຄຄມພຍຸດຕິທ�,
ຄວາມຍຸດຕິທ�.

 ງ 3ນຟ12:48.
 16ກຄພ19:10–12.
 17ກຄມພບາບ.
 ຂຣມ4:15.

 18ກຄມພສ�ນຶກ,
ຄວາມສ�ນຶກ.

 19ກຄມພຄາດຕະກ�,
ການຄາດຕະກ�.

 21ກ2ນຟ9:25–26;
ມຊຢ3:11.

 22ກຄມພກັບໃຈ,ການກັບໃຈ.
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ເຈົ້າກໍຈະເລີກເປັນພຣະເຈົ້າ.
42 23 ແຕ່ພ ຣະເ ຈົ້າຈະບໍ່ເລີກເປັນພຣະ
ເຈົ້າ,ແລະກ ຄວາມເມດຕາມີສິດທິໃນຜູ້ທີ່
ສ�ນຶກຜິດ,ແລະຄວາມເມດຕາເກີດຂຶ້ນ
ເພາະຂ ການຊົດໃຊ້;ແລະການຊົດໃຊ້ເຮັດ
ໃຫ້ເກີດຄ ການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຄົນຕາຍ;
ແລະການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຄົນຕາຍນ�
ມະນຸດງ ກັບມາຫາທີ່ປະທັບຂອງພຣະເຈົ້າ;
ແລະຄົນທັງຫລາຍຈຶ່ງຖືກນ�ກັບຄືນຫາທີ່
ປະທັບຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອຈະຖືກຈ ພິພາກ
ສາຕາມວຽກງານຂອງພວກເຂົາ,ອັນເປັນ
ໄປຕາມກົດແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທ�.
42 24 ເພາະຈົ່ງ ເບິ່ງ ,ຄວາມຍຸດຕິທ�ປະ
ຕິບັດຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທັງໝົດຂອງມັນ,ແລະ
ຄວາມເມດຕາມີສິດທິໃນທຸກຢ່າງທີ່ເປັນ
ຂອງມັນເອງ;ແລະດ້ວຍປະການນີ້,ມັນຈຶ່ງ
ບໍ່ມີຜູ້ໃດລອດນອກຈາກຄົນທີ່ສ�ນຶກຜິດ
ຢ່າງແທ້ຈິງ.
42 25ລູກຄິດວ່າຄວາມເມດຕາຂະໂມຍ
ກ ຄວາມຍຸດຕິທ�ໄດ້ບໍ?ພໍ່ເວົ້າກັບລູກວ່າ,
ບໍ່ໄດ້;ບໍ່ໄດ້ເລີຍແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ.ຖ້າ
ຫາກເປັນເຊັ່ນນັ້ນ,ພຣະເຈົ້າກໍຈະເລີກເປັນ
ພຣະເຈົ້າແລ້ວ.
42 26 ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງນ�
ກ ຈຸດປະສົງອັນເປັນນິລັນດອນຂອງພຣະ
ອົງມາ,ຊຶ່ງໄດ້ຕຽມໄວ້ຂ ນັບຕັ້ງແຕ່ການວາງ
ຮາກຖານຂອງໂລກ.ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ມັນ
ຈຶ່ງເກີດມີຄວາມລອດແລະການໄຖ່ຂອງ
ມະນຸດ,ແລະຄວາມພິນາດ,ແລະຄວາມ

ທຸກທໍລະມານຂອງເຂົານ�ອີກ.
42 27ສະນັ້ນ,ໂອ້ລູກຂອງພໍ່,ກ ຜູ້ໃດກໍຕາມ
ທີ່ຈະມາກໍຈະມາໄດ້ແລະດື່ມນ�ແຫ່ງຊີ
ວິດຢ່າງມີອິດສະລະ;ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່
ຈະບໍ່ມາຜູ້ນັ້ນກໍຈະບໍ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ມາ;ແຕ່
ໃນວັນສຸດທ້າຍສິ່ງທີ່ເຂົາໄດ້ຂ ກະທ�ໄວ້
ຈະຄ ກັບຄືນມາຫາເຂົາ.
42 28ຖ້າ ຫາກເ ຂົາ ປາດຖະໜາຈະສ້າງ
ກ ຄວາມຊົ່ວ,ແລະບໍ່ກັບໃຈໃນວັນເວລາ
ຂອງເຂົາ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄວາມຊົ່ວຈະເກີດກັບ
ເຂົາ,ຊຶ່ງເປັນຕາມການນ�ກັບຄືນມາຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.
42 29 ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ບໍ່ຢາກໃຫ້
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນທີ່ກັງວົນໃຈຕໍ່ລູກອີກຕໍ່ໄປ,
ແລະຂໍໃຫ້ບາບຂອງລູກເທົ່ານັ້ນເປັນສິ່ງທີ່
ກັງວົນໃຈລູກ,ດ້ວຍຄວາມກັງວົນນັ້ນມັນ
ຈະນ�ລູກລົງມາສູ່ການກັບໃຈ.
42 30 ໂອ້ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ປາດຖະໜາວ່າລູກ
ຈະບໍ່ປະຕິເສດຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປ.ຈົ່ງຢ່າພະຍາຍາມແກ້ຄວາມ
ຜິດເພາະບາບຂອງລູກ,ໂດຍປະຕິເສດ
ຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະເຈົ້າ;ແຕ່ລູກຈົ່ງ
ຍອມໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,
ແລະພຣະເມດຕາຂອງພຣະອົງ,ແລະ
ຄວາມອົດກັ້ນຂອງພຣະອົງມີອິດທິພົນຢ່າງ
ເຕັມທີ່ຢູ່ໃນໃຈຂອງລູກ;ຂໍໃຫ້ມັນນ�ລູກ
ລົງມາຕ�ຢູ່ກັບຝຸ່ນດິນໃນກ ຄວາມຖ່ອມ
ຕົວ.
42 31 ແລະບັດນີ້,ໂອ້ລູກຂອງພໍ່,ລູກໄດ້

 23ກຄມພເມດຕາ,ມີເມດຕາ,
ຄວາມເມດຕາ.

 ຂຄມພຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.
 ຄ2ນຟ2:8;9:4;

ແອວ7:12;11:41–45;
12:24–25;
ຮລມ14:15–18;
ມມ9:13.

 ງ ແອວ40:21–24.

 ຈຄມພພິພາກສາ,ການ
ພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.

 25ກຄມພຍຸດຕິທ�,
ຄວາມຍຸດຕິທ�.

 26ກ2ນຟ2:14–30;
ມຊ1:39.

 ຂແອວ13:3;
3ນຟ1:14.

 27ກແອວ5:34;

ຮລມ14:30.
ຄມພອ�ເພີໃຈ.

 ຂອຊຢ59:18;
ພນມ20:12.

 ຄແອວ41:15.
 28ກແອວ41:2–5.
 30ກຄມພຖ່ອມຕົນ,

ຄວາມຖ່ອມຕົນ.
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ຮັບການເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າໃຫ້ສັ່ງສອນ
ພຣະຄ�ແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້.ແລະບັດນີ້,ລູກ
ຂອງພໍ່,ຈົ່ງໄປເຖີດ,ຈົ່ງປະກາດພຣະຄ�
ດ້ວຍຄວາມຈິງແລະດ້ວຍຄວາມມີສະຕິ,
ເພື່ອລູກຈະໄດ້ນ�ຈິດວິນຍານທັງຫລາຍ
ມາສູ່ການກັບໃຈ,ເພື່ອແຜນແຫ່ງຄວາມ
ເມດຕາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຈະມີສິດທິເໜືອກວ່າ
ພວກເຂົາ.ແລະຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຈົ່ງໂປດ
ປະທານພອນໃຫ້ລູກຈົນວ່າມັນເປັນໄປ
ຕາມຄ�ເວົ້າຂອງພໍ່ດ້ວຍເຖີດ.ອາແມນ.

ບົດທີ43

ແອວມາແລະລູກຊາຍໄດ້ສັ່ງສອນພຣະ
ຄ�—ຊາວໂຊຣ�ແລະຊາວນີໄຟຄົນອື່ນໆ
ທີ່ແຍກອອກໄປກາຍເປັນຊາວເລມັນ—
ຊາວເລມັນມາກໍ່ສົງຄາມກັບຊາວນີໄຟ—
ໂມໂຣໄນປະກອບອາວຸດໃຫ້ຊາວນີໄຟ
ດ້ວຍເຄື່ອງປ້ອງກັນຕ່າງໆ—ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າເປີດເຜີຍແຜນການຍຸດທະສາດຂອງ
ຊາວເລມັນຕໍ່ແອວມາ—ຊາວນີໄຟປ້ອງ
ກັນບ້ານເຮືອນ,ເສລີພາບ,ຄອບຄົວ,
ແລະສາດສະໜາຂອງພວກເຂົາ—ກອງ
ທັບຂອງໂມໂຣໄນກັບລີໄຮປິດລ້ອມຊາວ
ເລມັນ.ປະມານ74ປີກ່ອນຄ.ສ.

43 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືພວກລູກຊາຍຂອງແອວມາໄດ້ອອກໄປ
ໃນບັນດາຜູ້ຄົນ,ເພື່ອປະກາດພຣະຄ�ແກ່
ພວກເຂົາ.ແລະແອວມາເອງກໍໄດ້ອອກໄປ
ຢ່າງບໍ່ໄດ້ພັກຜ່ອນເລີຍ.
43 2ບັດນີ້ພວກເຮົາຈະບໍ່ກ່າວເຖິງການສັ່ງ
ສອນຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ໄປອີກ,ນອກຈາກວ່າ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັ່ງສອນພຣະຄ�ແລະຄວາມ
ຈິງຕາມວິນຍານແຫ່ງການທ�ນາຍແລະ

ການເປີດເຜີຍ;ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັ່ງສອນ
ຕາມກ ລະບຽບອັນສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້
ໄດ້ເອີ້ນເຂົາເຈົ້າ.
43 3ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະກັບມາເວົ້າ
ກ່ຽວກັບສົງຄາມລະຫວ່າງຊາວນີໄຟແລະ
ຊາວເລມັນໃນປີທີສິບແປດແຫ່ງການປົກ
ຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ.
43 4 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືກ ຊາວໂຊຣ�ໄດ້ກາຍເປັນຊາວເລມັນ;
ສະນັ້ນ,ໃນຕົ້ນປີທີສິບແປດນີ້ຜູ້ຄົນຂອງ
ນີໄຟໄດ້ເຫັນວ່າຊາວເລມັນກ�ລັງຈະມາ
ໂຈມຕີພວກເຂົາ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້
ຕຽມເພື່ອສົງຄາມ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາ
ໄດ້ເຕົ້າໂຮມເອົາກອງທັບຂອງພວກເຂົາທີ່
ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນເຈີຊອນ.
43 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນໄດ້ ຍົກກອງທັບທະຫານມາເປັນ
ຈ�ນວນຫລາຍພັນຄົນ;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ຍົກກອງທັບເຂົ້າມາໃນແຜ່ນດິນອານທິ
ໂອນ�,ຊຶ່ງເປັນແຜ່ນດິນຂອງຊາວໂຊຣ�;
ແລະຜູ້ນ�ກອງທັບຂອງພວກເຂົາມີຊື່ວ່າ
ເຊຣາເຮັມນາ.
43 6ແລະບັດນີ້,ໂດຍທີ່ຊາວອາມາລະໄຄ
ເປັນຄົນຊົ່ວແລະມັກຂ້າຄົນຫລາຍກວ່າ
ຊາວເລມັນ,ສະນັ້ນ,ເຊຣາເຮັມນາຈຶ່ງໄດ້
ແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້ານາຍທະຫານຂຶ້ນເພື່ອດູ
ແລຊາວເລມັນ,ຊຶ່ງພວກຫົວໜ້າເຫລົ່ານັ້ນ
ເປັນຊາວອາມາລະໄຄແລະຊາວໂຊຣ�.
43 7ບັດນີ້ລາວໄດ້ເຮັດແບບນີ້ເພື່ອວ່າລາວ
ຈະໄດ້ເກັບກ�ຄວາມຄຽດແຄ້ນຂອງພວກ
ເຂົາທີ່ມີຕໍ່ຊາວນີໄຟໄວ້,ເພື່ອລາວຈະໄດ້
ເອົາຄົນເຫລົ່ານັ້ນມາຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກ
ຄອງຕາມແຜນການຂອງລາວ.
43 8 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ແຜນການຂອງລາວຄືຍຸ

432ກຄມພຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກ.  4ກແອວ35:2–14;52:33.
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ແຍ່ໃຫ້ຊາວເລມັນຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຊາວນີໄຟ;
ລາວເຮັດແບບນີ້ເພື່ອວ່າລາວຈະໄດ້ແຍ້ງ
ຊີງເອົາອ�ນາດເພື່ອປົກຄອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນ,
ແລະເພື່ອວ່າລາວຈະໄດ້ມີອ�ນາດປົກ
ຄອງຊາວນີໄຟໂດຍເອົາພວກເຂົາເຫລົ່າ
ນັ້ນມາເປັນທາດນ�ອີກ.
43 9ແລະບັດນີ້ແຜນການຂອງຊາວນີໄຟ
ນັ້ນແມ່ນການປົກປັກຮັກສາແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະບ້ານເຮືອນຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະກ ເມຍຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ລູກຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ປົກປັກຮັກສາສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມື
ຂອງສັດຕູຂອງພວກເຂົາ;ແລະເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ຮັກສາສິດແລະສິດທິພິເສດ
ຂອງພວກເຂົານ�ອີກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ ເສລີ
ພາບຂອງພວກເຂົານ�ອີກ,ເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ນະມັດສະການພຣະເຈົ້າຕາມຄວາມ
ປາດຖະໜາຂອງຕົນ.
43 10 ເພາະພວກເຂົາຮູ້ວ່າຖ້າຫາກພວກ
ເຂົາຕົກຢູ່ ໃນກ�ມືຂອງຊາວເລມັນແລ້ວ,
ຄືຊາວເລມັນຈະທ�ລາຍຜູ້ ໃດກໍຕາມທີ່
ກ ນະມັດສະການພຣະເຈົ້າໃນຂ ວິນຍານ
ແລະໃນຄວາມຈິງ,ຊຶ່ງເປັນພຣະເຈົ້າທີ່
ທ່ຽງແທ້ແລະຊົງພຣະຊົນຢູ່.
43 11 ແທ້ຈິງແລ້ວ ,ແລະພວກເຂົາຮູ້ຈັກ
ເຖິງຄວາມກຽດຊັງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາວ
ເລມັນທີ່ມີຕໍ່ກ ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ,ຜູ້ຊຶ່ງ
ເປັນຜູ້ຄົນຂອງອານໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮ,ຊຶ່ງມີຊື່
ວ່າຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນ—ແລະຜູ້ຄົນເຫລົ່າ
ນີ້ບໍ່ຍອມຈັບອາວຸດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກ
ເຂົາໄດ້ເຂົ້າຢູ່ໃນພັນທະສັນຍາແລະພວກ
ເຂົາຈະບໍ່ລະເມີດ—ສະນັ້ນ,ຖ້າຫາກພວກ
ເຂົາຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງຊາວເລມັນ,ພວກ

ເຂົາກໍຈະຖືກທ�ລາຍ.
43 12 ແລະຊາວນີໄຟບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກເຂົາ
ຖືກທ�ລາຍ;ສະນັ້ນຊາວນີໄຟຈຶ່ງໄດ້ມອບ
ແຜ່ນດິນໃຫ້ພວກເຂົາເພື່ອເປັນມູນມໍລະ
ດົກ.
43 13 ແລະ ຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນໄດ້ມອບ
ເຂົ້າຂອງຢ່າງຫລວງຫລາຍຂອງຕົນໃຫ້ແກ່
ຊາວນີໄຟເພື່ອອູ້ມຊູກອງທັບຂອງພວກ
ເຂົາ;ແລະດັ່ງນັ້ນຊາວນີໄຟຈຶ່ງຖືກບັງ
ຄັບໃຫ້ຕ້ານທານຊາວເລມັນແຕ່ຝ່າຍດຽວ,
ຊຶ່ງເປັນເຊື້ອສາຍຂອງເລມັນແລະເລມູ
ເອນ,ແລະພວກລູກຫລານຂອງອິດຊະມາ
ເອນ,ແລະຄົນທັງໝົດທີ່ໄດ້ແຍກອອກໄປ
ຈາກຊາວນີໄຟຄືຊາວອາມາລະໄຄ,ຊາວ
ໂຊຣ�,ແລະກ ເຊື້ອສາຍຂອງພວກປະໂລ
ຫິດຂອງກະສັດໂນອາຄົນນັ້ນ.
43 14ບັ ດ ນີ້ ຜູ້ ສືບເຊື້ອສາຍເຫລົ່ານີ້ມີ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍເກືອບເທົ່າກັບຊາວ
ນີໄຟ;ແລະສະນັ້ນຊາວນີໄຟຈຶ່ງຖືກບັງຄັບ
ໃຫ້ຕໍ່ສູ້ກັບພີ່ນ້ອງຂອງຕົນດັ່ງນີ້,ຈົນກະທັ້ງ
ມີການນອງເລືອດເກີດຂຶ້ນ.
43 15 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ຂະນະທີ່ກອງທັບຂອງຊາວເລມັນມາເຕົ້າ
ໂຮມກັນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອານທິໂອນ�,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ກອງທັບຂອງຊາວນີໄຟພ້ອມແລ້ວທີ່
ຈະພົບກັບພວກເຂົາໃນແຜ່ນດິນເຈີຊອນ.
43 16ບັດນີ້,ຜູ້ນ�ຂອງຊາວນີໄຟຫລືຜູ້ຖືກ
ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຫົວໜ້ານາຍທະຫານຂອງ
ຊາວນີໄຟ—ບັດນີ້ຫົວໜ້ານາຍທະຫານຜູ້
ນີ້ເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາກອງທັບທັງໝົດຂອງ
ຊາວນີໄຟ—ແລະຊື່ຂອງເພິ່ນຄືໂມໂຣໄນ;
43 17 ແລະໂມໂຣໄນໄດ້ຮັບຕ�ແໜ່ງໃຫ້
ເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາທັງໝົດແລະພ້ອມກັບ

 9ກແອວ44:5;46:12.
 ຂຄມພເສລີພາບ.
 10ກຄມພນະມັດສະການ.
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ການປົກຄອງກ່ຽວກັບສົງຄາມ.ແລະເພິ່ນ
ມີອາຍຸພຽງແຕ່ຊາວຫ້າປີເທົ່ານັ້ນຕອນເພິ່ນ
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຫົວໜ້ານາຍທະຫານ
ຂອງກອງທັບຊາວນີໄຟ.
43 18 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ໄດ້ພົບກັບຊາວເລມັນທີ່ຊາຍແດນເຈີຊອນ,
ແລະພວກທະຫານຂອງເພິ່ນໄດ້ຖືຫອກ,
ແລະດາບ,ແລະອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມທຸກ
ຊະນິດ.
43 19 ແລະ ເມື່ອກອງທັບຊາວເລມັນເຫັນ
ວ່າຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຫລືວ່າໂມໂຣໄນຕຽມ
ກອງທະຫານຂອງເພິ່ນໄວ້ພ້ອມດ້ວຍແຜ່ນ
ປົກເອິກແລະພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງປ້ອງກັນ
ແຂນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພ້ອມທັງເຄື່ອງປ້ອງກັນ
ຫົວຂອງພວກເຂົານ�ອີກ,ແລະພວກເຂົາ
ນຸ່ງຫົ່ມເສື້ອຜ້າໜາ—
43 20ບັດນີ້ກອງທັບຂອງເຊຣາເຮັມນາບໍ່
ໄດ້ມີການຕຽມສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເລີຍ;ພວກເຂົາ
ມີພຽງແຕ່ຫອກແລະດາບ,ແລະຄັນທະ
ນູແລະລູກທະນູ,ແລະມີກ້ອນຫີນກັບກະ
ຖຸນຂອງພວກເຂົາ;ແລະຕົນຕົວຂອງພວກ
ເຂົາກ ເປືອຍເປົ່າ,ນອກຈາກແຜ່ນໜັງຄຽນ
ແອວເທົ່ານັ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຕົນຕົວຂອງ
ພວກເຂົາທຸກຄົນເປືອຍເປົ່າໝົດ,ເວັ້ນເສຍ
ແຕ່ຊາວໂຊຣ�ແລະຊາວອາມາລະໄຄ
ເທົ່ານັ້ນ;
43 21 ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ມີແຜ່ນປົກເອິກຫລື
ໂລ່—ສະນັ້ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງມີຄວາມຢ້ານ
ກົວກອງທັບຂອງຊາວນີໄຟຫລາຍທີ່ສຸດ
ເພາະວ່າເຄື່ອງນຸ່ງຂອງພວກນີໄຟ,ທັງໆທີ່
ຈ�ນວນຄົນຂອງພວກເຂົາມີຫລາຍກວ່າ
ຊາວນີໄຟຕັ້ງຫລາຍເທົ່າ.
43 22 ຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືພວກເຂົາບໍ່ກ້າມາສູ້ຮົບກັບຊາວນີໄຟ

ທີ່ຊາຍແດນເຈີຊອນເລີຍ;ສະນັ້ນພວກເຂົາ
ຈຶ່ງໄດ້ອອກໄປຈາກແຜ່ນດິນອານທິໂອນ�
ແລະເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານໃກ້
ຫົວແມ່ນ�ຊີໂດນ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ເຂົ້າໄປຫາແຜ່ນດິນແມນທາຍແລະຍຶດ
ເອົາຫົວເມືອງ;ເພາະພວກເຂົາບໍ່ຄິດວ່າ
ກອງທັບຂອງໂມໂຣໄນຮູ້ຈັກແລ້ວວ່າພວກ
ເຂົາໄດ້ໄປທາງໃດ.
43 23 ແ ຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ, ໃນ
ທັນທີທີ່ພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານໂມໂຣໄນກໍໄດ້ສົ່ງນັກສືບເຂົ້າໄປ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເພື່ອຕິດຕາມ
ເບິ່ງຄ້າຍພັກຂອງພວກເຂົາ;ແລະໂມ
ໂຣໄນໂດຍທີ່ຮູ້ຈັກເຖິງການທ�ນາຍຂອງ
ແອວມາ,ຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງຄົນຈ�ນວນໜຶ່ງໄປຫາ
ເພິ່ນ,ໂດຍປາດຖະໜາຈະໃຫ້ເພິ່ນທູນ
ຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າວ່າກອງທັບຂອງຊາວ
ນີໄຟຄວນຈະໄປສູ້ຮົບກັບຊາວເລມັນກ ຢູ່
ບ່ອນໃດເພື່ອປົກປ້ອງຕົວເອງ.
43 24 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງ
ແອວມາ,ແລະແອວມາໄດ້ບອກຂ່າວແກ່
ພວກສົ່ງສານຂອງໂມໂຣໄນວ່າກອງທັບ
ຂອງຊາວເລມັນກ�ລັງຍົກທັບເດີນເຂົ້າໄປ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເພື່ອຈະໄດ້ຂ້າມ
ມາຫາແຜ່ນດິນແມນທາຍ,ເພື່ອຈະໄດ້
ເລີ່ມໂຈມຕີຜູ້ຄົນທີ່ອ່ອນແອກວ່າພວກເຂົາ.
ແລະພວກສົ່ງສານໄດ້ໄປແຈ້ງຕໍ່ໂມໂຣໄນ.
43 25ບັດນີ້ໂມໂຣໄນ,ຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ກອງທັບ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງເພິ່ນຄຸ້ມກັນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ເຈີຊອນ,ເພາະຢ້ານວ່າໂດຍວິທີໃດວິທີ
ໜຶ່ງຊາວເລມັນບາງຈ�ນວນອາດຈະເຂົ້າ
ມາຍຶດເອົາແຜ່ນດິນນັ້ນແລະເຂົ້າເປັນ
ເຈົ້າຂອງ,ຈຶ່ງໄດ້ຍົກກອງທັບສ່ວນທີ່ເຫລືອ
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ຢູ່ຂອງເພິ່ນ ແລະ ຂ້າມໄປຫາແຜ່ນດິນ
ແມນທາຍ.
43 26 ແລະ ເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນທັງໝົດ
ໃນແຜ່ນດິນສ່ວນນັ້ນມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອ
ຈະໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນ,ເພື່ອກ ປົກປ້ອງ
ແຜ່ນດິນແລະປະເທດຊາດຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະສິດທິແລະເສລີ ພາບຂອງ
ພວກເຂົາ;ສະນັ້ນຜູ້ຄົນຈຶ່ງໄດ້ຕຽມພ້ອມຢູ່
ສະເໝີທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນເມື່ອເວລາ
ພວກເຂົາເຂົ້າມາໂຈມຕີ.
43 27 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ
ໂຣໄນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງທັບຂອງເພິ່ນໄປລີ້ຖ້າ
ຢູ່ໃນຮ່ອມພູຊຶ່ງຢູ່ໃກ້ກັບຝັ່ງແມ່ນ�ຊີໂດນ,
ຊຶ່ງມັນຢູ່ທາງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ�ຊີໂດນ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
43 28 ແລະໂມໂຣໄນໄດ້ວາງຄົນສອດແນມ
ໄວ້ໂດຍຮອບ,ເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າ
ເວລາໃດຄ້າຍຂອງຊາວເລມັນຈະມາຕັ້ງ
ຂຶ້ນ.
43 29 ແລະບັດນີ້,ໂມໂຣໄນຮູ້ຈັກເຈດຕະ
ນາຂອງຊາວເລມັນ,ວ່າພວກເຂົາຢາກຈະ
ທ�ລາຍພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ,ຫລືເພື່ອຈະໄດ້
ນ�ເອົາພວກເຂົາມາຂຶ້ນກັບພວກເຂົາແລະ
ເອົາພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນມາເປັນທາດເພື່ອ
ພວກເຂົາເອງຈະໄດ້ສະຖາປະນາອານາ
ຈັກຂອງຕົນຂຶ້ນເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ປົກ
ຄອງທົ່ວແຜ່ນດິນ;
43 30 ແລະ ໂດຍທີ່ເພິ່ນໄດ້ຮູ້ຈັກອີກວ່າ
ຄວາມປາດຖະໜາຢ່າງດຽວຂອງຊາວ
ນີໄຟນັ້ນຄື ເພື່ອປົກປັກຮັກສາແຜ່ນດິນ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະກ ເສລີພາບຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະສາດສະໜາຈັກຂອງພວກເຂົາ,
ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງຄິດວ່າມັນບໍ່ເປັນການກະ
ທ�ບາບທີ່ເພິ່ນຈະປ້ອງກັນຊາວນີໄຟດ້ວຍ

ກົນອຸບາຍ;ສະນັ້ນ,ເພິ່ນຈຶ່ງຮູ້ຈັກໂດຍຄົນ
ສອດແນມຂອງເພິ່ນວ່າຊາວເລມັນຈະໄປ
ທາງໃດ.
43 31ສະນັ້ນ, ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ແບ່ງກອງທັບ
ຂອງເພິ່ນແລະໄດ້ນ�ເອົາສ່ວນໜຶ່ງໄປໃນ
ຮ່ອມພູ,ແລະລີ້ຢູ່ທາງຕາເວັນອອກແລະ
ທາງໃຕ້ຂອງເນີນພູຣິບລາ;
43 32 ແລະສ່ວນທີ່ເຫລືອນັ້ນເພິ່ນໄດ້ໃຫ້
ລີ້ຢູ່ໃນຮ່ອມພູທາງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ�
ຊີໂດນ,ຈົນສຸດຊາຍແດນຂອງແຜ່ນດິນ
ແມນທາຍ.
43 33 ເມື່ອເພິ່ນໄດ້ຈັດວາງກອງທັບຂອງ
ເພິ່ນໄວ້ຕາມຄວາມປາດຖະໜາຂອງເພິ່ນ
ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ,ເພິ່ນກໍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພົບ
ກັບພວກເຂົາ.
43 34 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນໄດ້ຍົກກອງທັບມາທາງເໜືອຂອງ
ເນີນພູ,ຊຶ່ງກອງທັບສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂມໂຣ
ໄນໄດ້ລີ້ຖ້າຢູ່ແລ້ວ.
43 35 ແລະເວລາທີ່ຊາວເລມັນຜ່ານເນີນພູ
ຣິບລາ,ແລະມາຮອດຮ່ອມພູ,ແລະກ�ລັງ
ຈະຂ້າມແມ່ນ�ຊີໂດນຢູ່ນັ້ນ,ກອງທັບທີ່ລີ້
ຖ້າຢູ່ທາງໃຕ້ຂອງເນີນພູຊຶ່ງນ�ໂດຍຄົນຜູ້
ໜຶ່ງຊື່ວ່າກ ລີໄຮ,ແລະລາວໄດ້ນ�ເອົາກອງ
ທັບຂອງລາວອອກມາແລະລ້ອມຊາວ
ເລມັນໄວ້ທາງຕາເວັນອອກທາງດ້ານຫລັງ.
43 36 ແລະ ເຫດການໄດ້ ບັງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາຊາວເລມັນເຫັນກອງທັບຊາວນີໄຟ
ເຂົ້າໂຈມຕີຂ້າງຫລັງ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຫັນ
ກັບຄືນໄປແລະເລີ່ມຕໍ່ສູ້ກັບກອງທັບຂອງ
ລີໄຮ.
43 37 ແລະການຕາຍໄດ້ທະວີຂຶ້ນທັງສອງ
ຝ່ າຍ , ແຕ່ວາ່ການຕາຍຂອງຝ່ າຍຊາວ
ເລມັນເປັນໜາ້ຢ້ານກົວຫລາຍທີ່ສຸດ,ເພາະ
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ວາ່ກ ຄວາມເປືອຍເປົ່າຂອງພວກເຂົາທີ່ຮັບ
ການຟັນຢ່າງໜັກຂອງຊາວນີໄຟດ້ວຍດາບ
ແລະຖືກແທງດ້ວຍຫອກ,ຄືທຸກເທື່ອທີ່ໄດ້
ຟັນລົງໄປຕ້ອງໄດ້ຂ້າເກືອບທຸກເທື່ອ.
43 38ສ່ວນໃນບັນດາຊາວນີໄຟນັ້ນ,ດົນໆ
ຈຶ່ງຕາຍຄົນໜຶ່ງດ້ວຍດາບແລະດ້ວຍການ
ເສຍເລືອດ,ໂດຍທີ່ພວກເຂົາມີເຄື່ອງປ້ອງ
ກັນພາກສ່ວນສ�ຄັນຂອງຮ່າງກາຍ,ແລະ
ພາກສ່ວນສ�ຄັນທີ່ສຸດຂອງຮ່າງກາຍກໍມີ
ເຄື່ອງປ້ອງກັນໃຫ້ພົ້ນຈາກການຟັນຂອງ
ຊາວເລມັນ,ໂດຍມີກ ແຜ່ນປົກເອິກແລະ
ເຄື່ອງປ້ອງກັນແຂນແລະປ້ອງກັນຫົວ
ຂອງພວກເຂົາ;ດ້ວຍເຫດນີ້ຊາວນີໄຟຈຶ່ງ
ໄດ້ຂ້າຊາວເລມັນຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
43 39 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຊາວເລມັນມີຄວາມຢ້ານກົວຫລາຍ,ເພາະ
ຄວາມພິນາດອັນໃຫຍ່ຫລວງໃນບັນດາ
ພວກເຂົາ,ຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມປົບໜີ
ໄປທາງແມ່ນ�ຊີໂດນ.
43 40 ແລະ ພວກເຂົາຖືກລີໄຮແລະທະ
ຫານຂອງລາວໄລ່ຕິດຕາມໄປ;ແລະພວກ
ເຂົາຖືກລີໄຮໄລ່ລົງໄປໃນນ�ຊີໂດນແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ຂ້າມນ�ຊີໂດນໄປ.ແລະລີໄຮ
ສັ່ງໃຫ້ກອງທັບຂອງລາວຢຸດທີ່ຝັ່ງແມ່ນ�
ຊີໂດນບໍ່ໃຫ້ຂ້າມໄປ.
43 41 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ
ໂຣໄນແລະກອງທັບຂອງເພິ່ນໄດ້ພົບກັບ
ຊາວເລມັນໃນຮ່ອມພູທາງຝັ່ງແມ່ນ�ຊີໂດນ
ເບື້ອງນັ້ນແລະເລີ່ມໂຈມຕີແລະຂ້າຟັນ
ພວກເຂົາ.
43 42 ແລະຊາວເລມັນໄດ້ປົບໜີໄປທາງ
ໜ້ າ ຂອ ງ ພວກເຂົາ, ໄປທາງ ແຜ່ນດິນ
ແມນທາຍ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ພົບກັບກອງ
ທັບຂອງໂມໂຣໄນອີກ.

43 43ບັດນີ້ເມື່ອເປັນດັ່ງນີ້ແລ້ວຊາວເລມັນ
ຈຶ່ງໄດ້ຕໍ່ສູ້ຈົນສຸດກ�ລັງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນ
ບໍ່ເຄີຍມີຈັກເທື່ອທີ່ຊາວເລມັນຈະຕໍ່ສູ້ດ້ວຍ
ກ�ລັງແລະດ້ວຍຄວາມກ້າຫານອັນໃຫຍ່
ຫລວງພຽງນີ້,ບໍ່ມີຈັກເທື່ອ,ບໍ່ເຄີຍມີເລີຍ
ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ.
43 44 ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮັບກ�ລັງໃຈຈາກ
ກ ຊາວໂຊຣ�ແລະຊາວອາມາລະໄຄ,ຜູ້ທີ່
ເປັນນາຍທະຫານຊັ້ນຫົວໜ້າແລະຜູ້ນ�
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະຈາກເຊຣາເຮັມນາ
ຜູ້ ເປັນຫົວໜ້ານາຍທະຫານຂອງພວກ
ເຂົາ,ຫລືຫົວໜ້າຜູ້ນ�ແລະຜູ້ບັງຄັບບັນ
ຊາຂອງພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາ
ໄດ້ຕໍ່ສູ້ຄືກັນກັບມັງກອນ,ແລະຊາວນີໄຟ
ຫລາຍຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍດ້ວຍມືຂອງພວກ
ເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້
ຟັນເຄື່ອງປ້ອງກັນຫົວເປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍຂອງຊາວນີໄຟຂາດອອກເປັນສອງ
ຕ່ອນ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ແທງແຜ່ນປົກ
ເອິກຂອງຊາວນີໄຟຊອດ,ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ຟັນແຂນຂອງຊາວນີໄຟຂາດຫລາຍ
ແຂນ,ແລະຊາວເລມັນໄດ້ຟັນລົງດ້ວຍ
ຄວາມຄຽດແຄ້ນທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາ.
43 45 ເຖິງ ຢ່າງໃດກໍ ຕາມ,ຊາວນີໄຟຍັງ
ໄດ້ຮັບກ�ລັງໃຈດ້ວຍອຸດົມການທີ່ດີກວ່າ,
ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ກ ຕໍ່ສູ້ເພື່ອກະສັດ
ຫລືວ່າເພື່ອອ�ນາດໃດໆແຕ່ພວກເຂົາໄດ້
ຕໍ່ສູ້ເພື່ອບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາແລະ
ເພື່ອຂ ເສລີພາບຂອງພວກເຂົາ,ແລະເພື່ອ
ເມຍຂອງພວກເຂົາແລະເພື່ອລູກຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະເພື່ອທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຂອງ
ພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພື່ອພິທີການແຫ່ງ
ການນະມັດສະການແລະເພື່ອສາດສະ
ໜາຈັກຂອງພວກເຂົານ�ອີກ.

 37ກແອວ3:5.
 38ກແອວ44:8–9.

 44ກແອວ43:6.
 45ກແອວ44:5.

 ຂຄມພເສລີພາບ.
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43 46 ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກ
ຢ່າງທີ່ພວກເຂົາຮູ້ວ່າອັນໃດເປັນກ ໜ້າທີ່
ຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ເປັນໜີ້ພຣະເຈົ້າຂອງພວກ
ເຂົາຢູ່;ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ
ກັບພວກເຂົາແລະບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຂົານ�ອີກວ່າ:ຂ ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມ
ຜິດຍ້ອນການຮຸກຮານເທື່ອຄ ທ�ອິດ,ຫລື
ເທື່ອທີສອງ,ຕາບນັ້ນເຮົາຈະບໍ່ຍອມໃຫ້
ເຈົ້າຖືກຂ້າດ້ວຍມືສັດຕູຂອງເຈົ້າ.
43 47 ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ກ່າວວ່າ:ເຈົ້າຈົ່ງກ ປ້ອງກັນຄອບຄົວ
ຂອງເຈົ້າຈົນເຖິງການນອງເລືອດ.ສະນັ້ນ
ຍ້ອນວ່າອຸດົມການອັນນີ້ຊາວນີໄຟຈຶ່ງມີກ�
ລັງໃຈຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນເພື່ອປ້ອງກັນຕົວ
ເອງ,ແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາ,ແລະປະເທດ
ຊາດຂອງພວກເຂົາ,ແລະສິດທິຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະສາດສະໜາຂອງພວກເຂົາ.
43 48 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ຄົນຂອງໂມໂຣໄນໄດ້ເຫັນຄວາມເປັນໜ້າ
ຢ້ານກົວແລະຄວາມຄຽດແຄ້ນຂອງຊາວ
ເລມັນພວກເຂົາກໍເກືອບຈະປົບໜີໄປຈາກ
ພວກນັ້ນ.ແລະໂມໂຣໄນໂດຍທີ່ເຫັນເຈດ
ຕະນາຂອງພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ອອກຄ�ສັ່ງ
ໂດຍໃຫ້ກ�ລັງໃຈພວກເຂົາດ້ວຍຄວາມ
ຄິດດັ່ງນີ້—ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄວາມຄິດເຖິງ
ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາ,ເສລີພາບຂອງ
ພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ອິດສະລະພາບ
ຂອງພວກເຂົາຈາກຄວາມເປັນທາດ.
43 49 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ຫັນກັບຄືນໄປຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນ,
ແລະພວກເຂົາໄດ້ກ ຮ້ອງອອກມາເພື່ອທູນ
ຂໍຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ

ພວກເຂົາເປັນສຽງດຽວກັນ,ເພື່ອເສລີພາບ
ຂອງພວກເຂົາແລະເພື່ອອິດສະລະພາບ
ຂອງພວກເຂົາຈາກຄວາມເປັນທາດ.
43 50 ແລະພວກເຂົາເລີ່ມຢືນຕໍ່ສູ້ກັບຊາວ
ເລມັນດ້ວຍພະລັງ;ແລະໃນຕອນທີ່ພວກ
ເຂົາກ�ລັງຮ້ອງທູນຂໍຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ເພື່ອອິດສະລະພາບຂອງຕົນຢູ່ນັ້ນ,ຊາວ
ເລມັນກໍເລີ່ມຖອຍໜີໄປຕໍ່ໜ້າຂອງພວກ
ເຂົາ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ໜີໄປຈົນເຖິງແມ່
ນ�ຊີໂດນ.
43 51ບັດນີ້,ຊາວເລມັນມີຈ�ນວນຫລາຍ
ກວ່າ,ແທ້ ຈິງແລ້ວ,ຫລາຍກວ່າຕັ້ງສອງ
ເທົ່າ ຂອງຈ�ນວນຂອງຊາວນີໄຟ;ປານ
ນັ້ນ,ພວກເຂົາຍັງຖືກໄລ່ເຖິງຂະໜາດທີ່
ພວກເຂົາຕ້ອງໄປເຕົ້າໂຮມກັນເປັນກອງ
ດຽວຢູ່ໃນຮ່ອມພູເທິງຝັ່ງແມ່ນ�ຊີໂດນ.
43 52ສະນັ້ນກອງທັບຂອງໂມໂຣໄນຈຶ່ງ
ອ້ອມພວກເຂົາໄວ້ທັງສອງຝັ່ງແມ່ນ�,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ທາງຕາເວັນອອກກໍມີຄົນຂອງລີໄຮ
ເຕັມຢູ່.
43 53ສະນັ້ນ ເວລາເຊຣາເຮັມນາເຫັນຄົນ
ຂອງລີໄຮຢູ່ທາງຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ�
ຊີໂດນ,ແລະກອງທັບຂອງໂມໂຣໄນຢູ່
ທາງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ�ຊີໂດນ,ແລະ
ເຫັນວ່າເຂົາຖືກຊາວນີໄຟລ້ອມກໍເກີດມີ
ຄວາມຢ້ານກົວແລະຕົກໃຈຫລາຍຂຶ້ນ.
43 54ບັດນີ້ໂມໂຣໄນ,ເມື່ອເຫັນຄວາມຢ້ານ
ກົວຂອງຊາວເລມັນ,ແລ້ວເພິ່ນກໍສັ່ງໃຫ້ຄົນ
ຂອງເພິ່ນຢຸດການຂ້າຟັນລົງ.

ບົດທີ44

ໂມໂຣໄນອອກຄ�ສັ່ງໃຫ້ຊາວເລມັນເຮັດ

 46ກຄມພໜ້າທີ່.
 ຂແອວ48:14;

ຄພ98:33–36.

 ຄ3ນຟ3:21;
ຄພ98:23–24.

 47ກຄພ134:11.

 49ກອພຍ2:23–25;
ມຊຢ29:20.
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ຄ�ໝັ້ນສັນຍາແຫ່ງສັນຕິພາບຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຂົາຈະຖືກທ�ລາຍ—ເຊຣາເຮັມນາ
ປະຕິເສດຂໍ້ສະເໜີນັ້ນ,ແລະການສູ້ຮົບ
ເລີ່ມຕົ້ນ ອີກ—ກອງທັບຂອງໂມໂຣໄນ
ຊະນະຊາວເລມັນ.ປະມານ74–73ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

44 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົ າໄດ້ ຢຸດ ແລະຖອຍອອກຫ່ າງຈ າກ
ພວກ ເ ຂົ າ . ແລະໂມໂຣໄນໄດ້ເວົ້ າກັບ
ເຊຣາເຮັມນາວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຊຣາເຮັມນາ,
ຂ້າພະເຈົ້າກ ບໍ່ ແມ່ນຄົນກະຫາຍເລືອດ.
ທ່ານຢູ່ໃນກ�ມືຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ,ແຕ່
ວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ປາດຖະໜາທີ່ຈະຂ້າທ່ານ.
44 2ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ອອກມາສູ້ຮົບ
ກັບທ່ານເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເລືອດຕົກ
ຢາງອອກໂດຍຫວັງອ�ນາດ;ທັງພວກເຮົາ
ບໍ່ປາດຖະໜາຈະເອົາໃຜມາສູ່ແອກແຫ່ງ
ຄວາມເປັນທາດ.ແຕ່ນີ້ຄືສາເຫດອັນແທ້ຈິງ
ທີ່ທ່ານມາສູ້ຮົບກັບພວກເຮົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ທ່ານຄຽດແຄ້ນໃຫ້ພວກເຮົາເພາະສາດສະ
ໜາຂອງພວກເຮົາ.
44 3ແຕ່ບັດນີ້,ທ່ານເຫັນແລ້ວວ່າພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາແລະທ່ານ
ເຫັນແລ້ວວ່າພຣະອົງສົ່ງຕົວທ່ານມາຢູ່ໃນ
ກ�ມືຂອງພວກເຮົາ.ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ຢາກໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າມັນເປັນໄປແນວ
ນີ້ກັບພວກເຮົາເພາະສາດສະໜາແລະ
ສັດທາຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດ.ແລະ
ບັດນີ້ ທ່ານເຫັນແລ້ວວ່າທ່ານທ�ລາຍ
ສັດທາຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້.
44 4ບັດນີ້ທ່ານເຫັນແລ້ວວ່ານີ້ຄືສັດທາທີ່
ແທ້ຈິງຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ທ່ານເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າອູ້ມຊູແລະ

ປົກປັກຮັກສາແລະປ້ອງກັນພວກເຮົາ,
ຕາບໃດທີ່ພວກເຮົາຊື່ສັດຕໍ່ພຣະອົງ,ຕໍ່
ສັດທາຂອງພວກເຮົາ,ແລະຕໍ່ສາດສະໜາ
ຂອງພວກເຮົາ;ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ຍອມ
ໃຫ້ພວກເຮົາຖືກທ�ລາຍເລີຍຖ້າຫາກ
ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຕົກໄປສູ່ການລ່ວງລະເມີດ
ແລະປະຕິເສດສັດທາຂອງພວກເຮົາ.
44 5ແລະບັດນີ້ ,  ເຊຣາເຮັມນາ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າບັນຊາທ່ານ,ໃນພຣະນາມຂອງພຣະ
ເຈົ້າຜູ້ມີອ�ນາດທັງປວງອົງນັ້ນ,ຜູ້ໃຫ້ກ�
ລັງແກ່ແຂນຂອງພວກເຮົາຈົນວ່າພວກ
ເຮົາມີອ�ນາດເກີນກວ່າທ່ານ,ດ້ວຍສັດທາ
ຂອງພວກເຮົາ,ດ້ວຍສາດສະໜາຂອງ
ພວກເຮົາ,ແລະດ້ວຍກ ພິທີການແຫ່ງການ
ນະມັດສະການຂອງພວກເຮົາ,ແລະດ້ວຍ
ສາດສະໜາຈັກຂອງພວກເຮົາ,ແລະດ້ວຍ
ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອອັນສັກສິດທີ່ພວກເຮົາ
ໄດ້ເປັນໜີ້ເມຍຂອງພວກເຮົາແລະລກູ
ຂອງພວກເຮົາ,ດ້ວຍຂ ເສລີພາບຊຶ່ງຜູກ
ມັດພວກເຮົາໄວ້ກັບແຜ່ນດິນຂອງພວກ
ເຮົາແລະປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະດ້ວຍການຮັກສາພຣະ
ຄ�ອັນສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງພວກເຮົາ
ໄດ້ເປັນໜີ້ຢູ່ສ�ລັບຄວາມຜາສຸກຂອງພວກ
ເຮົານີ້;ແລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເປັນທີ່ຮັກ
ຫອມທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ—
44 6ແທ້ຈິງແລ້ວ,ນີ້ຍັງບໍ່ໝົດ;ເພື່ອເຫັນແກ່
ຊີວິດຂອງທ່ານ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບັນຊາທ່ານ
ໃຫ້ມອບອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມຂອງທ່ານທັງ
ໝົດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເສຍ,ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະບໍ່ພະຍາຍາມເອົາຊີວິດຂອງທ່ານ,ແຕ່
ຈະໄວ້ຊີວິດຂອງທ່ານ,ຖ້າຫາກທ່ານຈະ
ໄປຕາມເສັ້ນທາງຂອງທ່ານແລະບໍ່ກັບມາ
ເຮັດສົງຄາມກັບພວກເຮົາອີກ.

441ກແອວ43:45.  5ກຄມພພິທີການ.  ຂຄມພເສລີພາບ.
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44 7ແລະ ບັດນີ້, ຖ້າທ່ານບໍ່ເຮັດຕາມ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ທ່ານຢູ່ໃນ ກ�ມືຂອງພວກເຮົາ,
ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະສັ່ງໃຫ້ຄົນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າເຂົ້າໂຈມຕີທ່ານ,ແລະເຮັດໃຫ້ຮ່າງ
ກາຍຂອງທ່ານໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢ່າງສາ
ຫັດ,ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ໝົດສິ້ນໄປ;ແລະ
ເວລານັ້ນພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນວ່າຜູ້ໃດ
ມີອ�ນາດເໜືອກວ່າຜູ້ຄົນພວກນີ້;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນວ່າຜູ້ໃດຖືກນ�
ເອົາໄປສູ່ຄວາມເປັນທາດ.
44 8ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອເຊຣາເຮັມນາໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ
ລາວໄດ້ອອກມາແລະໄດ້ມອບຫອກແລະ
ດາບ,ແລະຄັນທະນູໃສ່ມືໂມໂຣໄນ,ແລະ
ເວົ້າກັບເພິ່ນວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄືອາວຸດແຫ່ງ
ສົງຄາມຂອງພວກເຮົາ,ແລະພວກເຮົາຈະ
ມອບມັນໃຫ້ແກ່ທ່ານ,ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຈະ
ບໍ່ຍອມຕົວເຮັດກ ຄ�ສາບານຕໍ່ທ່ານ,ເພາະ
ພວກເຮົາຮູ້ ຈັກວ່າພວກເຮົາແລະລູກ
ຫລານຂອງພວກເຮົາຈະລ່ວງລະເມີດມັນ;
ແຕ່ຈົ່ງຮັບເອົາອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມຂອງ
ພວກເຮົາໄວ້ສາ,ແລະປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາ
ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເສຍ;ຖາ້
ບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະຮັກສາອາວຸດຂອງ
ພວກເຮົາໄວ້,ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະ
ຕາຍຫລືຊະນະກໍຕາມ.
44 9ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສັດທາອັນ
ດຽວກັນກັບທ່ານ;ພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອວ່າພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ສົ່ງພວກເຮົາໃຫ້ມາຢູ່ໃນກ�ມືຂອງ
ທ່ານ;ແຕ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າມັນເປັນຍ້ອນ
ເລ່ຫລ່ຽມຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ປົກປ້ອງຕົວເອງ
ໃຫ້ພົ້ນຈາກດາບຂອງພວກເຮົາ.ຈົ່ງເບິ່ງ,
ມັນເປັນຍ້ອນກ ແຜ່ນປົກເອິກແລະໂລ່ທີ່
ປົກປ້ອງທ່ານໄວ້.

44 10 ແລະ ບັດນີ້ເວລາເຊຣາເຮັມນາໄດ້
ເວົ້າຈົບແລ້ວ,ໂມໂຣໄນກໍສົ່ງດາບແລະ
ອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມຄືນໃຫ້ເຊຣາເຮັມນາ,
ຊຶ່ງລາວໄດ້ຮັບເອົາຄືນ,ກ່າວວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ
ພວກເຮົາຈະຢຸດການຕໍ່ສູ້.
44 11ບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາຄວາມເວົ້າ
ທີ່ເວົ້າໄປແລ້ວຄືນບໍ່ໄດ້,ສະນັ້ນຕາບໃດ
ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງພຣະຊົນຢູ່,ທ່ານຈະ
ອອກໄປບໍ່ໄດ້ເວັ້ນເສຍແຕ່ທ່ານຈະອອກ
ໄປພ້ອມກັບຄ�ສາບານວ່າທ່ານຈະບໍ່ກັບ
ມາກໍ່ສົງຄາມກັບພວກເຮົາອີກ.ບັດນີ້ທ່ານ
ຢູ່ໃນກ�ມືຂອງພວກເຮົາແລ້ວແລະພວກ
ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດຂອງທ່ານຕົກລົງສູ່
ພື້ນດິນເວລາໃດກໍໄດ້,ບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈົ່ງ
ຍອມຮັບເອົາເງື່ອນໄຂຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະ
ເໜີມານັ້ນ.
44 12 ແລະ ບັດນີ້ເມື່ອໂມໂຣໄນກ່າວຂໍ້
ຄວາມນີ້ ແລ້ວ, ເຊຣາເຮັມນາກໍຈັບເອົາ
ດາບຂອງລາວໄວ້,ຍ້ອນຄວາມຄຽດແຄ້ນ
ໃຫ້ໂມໂຣໄນຫລາຍ,ແລະລາວໄດ້ແລ່ນ
ມາໃສ່ເພື່ອຈະໄດ້ຂ້າໂມໂຣໄນ;ແຕ່ເວລາ
ລາວກ�ລັງຍົກດາບຂຶ້ນນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ທະ
ຫານຜູ້ໜຶ່ງຂອງໂມໂຣໄນໄດ້ຟັນມັນຈົນຕົກ
ລົງຢູ່ພື້ນດິນແລະມັນຫັກຢູ່ໃກ້ດ້າມ;ແລະ
ລາວໄດ້ຟັນເຊຣາເຮັມນາອີກຄືລາວໄດ້
ຕັດໜັງຫົວຂອງລາວແລະມັນໄດ້ຕົກລົງຢູ່
ພື້ນດິນ.ແລະເຊຣາເຮັມນາຈຶ່ງຖອຍໜີໄປ
ຕໍ່ໜ້າພວກເຂົາເຂົ້າໄປຢູ່ໃນທ່າມກາງກອງ
ທະຫານຂອງຕົນ.
44 13 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທະ
ຫານຜູ້ທີ່ຢືນຢູ່ຂ້າງ,ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຕັດໜັງຫົວ
ຂອງເຊຣາເຮັມນາອອກ,ໄດ້ຈັບເອົາໜັງ
ຫົວຂຶ້ນຈາກພື້ນດິນໂດຍຈັບເສັ້ນຜົມ,ແລະ
ສຽບມັນໄວ້ທີ່ປາຍດາບແລະເດ່ມັນອອກ
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ໄປຫາພວກເລມັນ, ແລະ ຮ້ອງໃສ່ພວກ
ເຂົາດ້ວຍສຽງອັນດັງວ່າ:
44 14ໜັງຫົວຂອງຫົວໜ້າຂອງພວກທ່ານ
ຕົກລົງພື້ນດິນແບບໃດ,ພວກທ່ານກໍຈະ
ລົ້ມລົງກັບພື້ນດິນແບບນັ້ນ,ເວັ້ນເສຍແຕ່
ພວກທ່ານຈະມອບອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມ
ຂອງພວກທ່ານໃຫ້ພວກເຮົາເສຍກ່ອນ
ແລ້ວອອກໄປພ້ອມດ້ວຍພັນທະສັນຍາ
ແຫ່ງສັນຕິພາບ.
44 15ບັດນີ້ເມື່ອຊາວເລມັນໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມ
ນີ້ແລ້ວແລະໄດ້ເຫັນໜັງຫົວຢູ່ປາຍດາບ,
ພວກເຂົາຫລາຍຄົນເກີດມີຄວາມຢ້ານ
ກົວຂຶ້ນ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ອອກມາແລະ
ໂຍນອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມໄວ້ທີ່ຕີນຂອງໂມ
ໂຣໄນ,ແລະເຂົ້າມາເຮດັກ ພັນທະສັນຍາ
ແຫ່ງສັນຕິພາບ.ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນ
ໄດ້ເຂົ້າມາເຮັດພັນທະສັນຍາແລະໄດ້ໜີ
ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
44 16ບັດນີ້ ເຫດການ ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເຊຣາເຮັມນາກໍມີຄວາມຄຽດແຄ້ນຂຶ້ນ
ຫລາຍກວ່າເກົ່າ,ແລະລາວໄດ້ຍຸຍົງໃຫ້
ພວກທະຫານສ່ວນທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງລາວໃຫ້
ມີຄວາມຄຽດແຄ້ນເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຕໍ່ສູ້
ຢ່າງຮຸນແຮງກັບຊາວນີໄຟອີກ.
44 17 ແລະບັດນີ້ ໂມໂຣໄນມີຄວາມຄຽດ
ແຄ້ນຫລາຍຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມດື້ດ້ານຂອງ
ຊາວເລມັນ;ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງ
ທັບຂອງເພິ່ນເຂົ້າໂຈມຕີແລະຂ້າພວກ
ເຂົາເຫລົ່ານັ້ນຖິ້ມ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືທະຫານຂອງໂມໂຣໄນໄດ້ເລີ່ມ
ຂ້າພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຊາວເລມັນກໍ
ໄດ້ຕໍ່ສູ້ດ້ວຍດາບຢ່າງສຸດກ�ລັງຂອງຕົນ.
44 18 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເນື້ອໜັງຂອງພວກເຂົາ
ເປືອຍເປົ່າແລະຫົວກໍບໍ່ມີສິ່ງປິດບັງຈຶ່ງໄດ້

ເປີດປ່ອງໃຫ້ດາບອັນແຫລມຄົມຂອງຊາວ
ນີໄຟ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງພວກເຂົາຖືກ
ແທງແລະຖືກຟັນ,ແລະໄດ້ລົ້ມຕາຍຢ່າງ
ວ່ອງໄວດ້ວຍດາບຂອງຊາວນີໄຟແລະ
ພວກເຂົາເລີ່ມຖືກກວາດລົງດັ່ງທີ່ທະຫານ
ຂອງໂມໂຣໄນທ�ນາຍໄວ້.
44 19ບັດນີ້ເມື່ອເຊຣາເຮັມນາເຫັນວ່າພວກ
ຕົນເກືອບຈະຖືກຂ້າຕາຍໝົດແລ້ວ,ຈຶ່ງໄດ້
ຮ້ອງອອກມາຢ່າງສຸດກ�ລັງຕໍ່ໂມໂຣໄນ,
ສັນຍາວ່າລາວແລະຜູ້ຄົນຂອງລາວຈະ
ເຮັດພັນທະສັນຍາ,ຖ້າຫາກທາງຝ່າຍນີໄຟ
ຈະໄວ້ຊີວິດຊາວເລມັນຜູ້ທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່,ວ່າ
ພວກເຂົາຈະບໍ່ມາກໍ່ສົງຄາມກັບຊາວນີໄຟ
ກ ອີກ.
44 20 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ
ໂຣໄນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ການຂ້າຟັນຢຸດລົງ.ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ຮັບເອົາອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມຈາກ
ຊາວເລມັນ;ແລະຫລັງຈາກພວກເຂົາເຂົ້າ
ມາເຮັດກ ພັນທະສັນຍາແຫ່ງສັນຕິພາບກັບ
ເພິ່ນແລ້ວພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ໃຫ້ໜີເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
44 21ບັດນີ້ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ນັບຈ�ນວນຄົນ
ທີ່ຕາຍໄປຍ້ອນວ່າຄວາມຫລວງຫລາຍ
ຂອງມັນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈ�ນວນຄົນຕາຍ
ນັ້ນມີຫລາຍທີ່ສຸດ,ທັງຊາວນີໄຟແລະ
ຊາວເລມັນ.
44 22 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ນີໄຟໄດ້ໂຍນຄົນຕາຍລົງໄປໃນນ�ຊີໂດນ,
ແລະມັນໄດ້ໄຫລໄປແລະຖືກຝັງຢູ່ ໃນ
ຄວາມເລິກຂອງທະເລ.
44 23 ແລະ ກອງທັບຂອງຊາວນີໄຟ ຫລື
ຂອງໂມໂຣໄນ,ໄດ້ກັບຄືນໄປຫາເຮືອນ
ຊານຂອງພວກເຂົາແລະແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຂົາ.

 15ກ1ນຟ4:37;ແອວ50:36.  19ກແອວ47:6.  20ກແອວ62:16–17.
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44 24 ແລະປີທີສິບແປດແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ສິ້ນ
ສຸດລົງດັ່ງນີ້.ແລະບັນທຶກຂອງແອວມາຊຶ່ງ
ມີຂຽນໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟກໍໄດ້
ຈົບລົງດັ່ງນີ້.

ເລື່ ອ ງລາວຂອງຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ, ແລະ
ລາຍລະອຽດຂອງສົງຄາມແລະການແຕກ
ແຍກກັນຂອງພວກເຂົາ,ໃນວັນເວລາຂອງ
ຮີລາມັນ,ອີງຕາມບັນທຶກຂອງຮີລາມັນ,ຊຶ່ງ
ເພິ່ນໄດ້ເຮັດໄວ້ໃນວັນເວລາຂອງເພິ່ນ.

ມີຢູ່ໃນບົດທີ45ຈົນເຖິງບົດທີ62.

ບົດທີ45

ຮີລ າ ມັ ນ ເ ຊື່ອຄ�ເວົ້າຂອງແອວມາ—
ແອວມາທ�ນາຍເຖິງການທ�ລາຍທີ່ຈະມາ
ເຖິງຊາວນີໄຟ—ເພິ່ນໃຫ້ພອນແລະສາບ
ແຊ່ງແຜ່ນດິນ—ແອວມາອາດຖືກພຣະ
ວິນຍານພາຂຶ້ນໄປເໝືອນກັນກັບໂມເຊ—
ການແຕກແຍກເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນສາດສະໜາ
ຈັກ.ປະມານ73ປີກ່ອນຄ.ສ.

45 1ຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟມີຄວາມປິຕິຍິນດີຢ່າງ
ຍິ່ງ,ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປົດປ່ອຍພວກ
ເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງສັດຕູ;ສະນັ້ນ
ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຖວາຍຄວາມຂອບພຣະ
ໄທຕໍ່ອົງພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ກ ຖືສິນອົດເຂົ້າ
ແລະອະທິຖານຫລາຍທີ່ສຸດ,ແລະພວກ

ເຂົາໄດ້ນະມັດສະການພຣະເຈົ້າດ້ວຍ
ຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງລົ້ນເຫລືອ.
45 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ
ສິບເກົ້າແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູ
ແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ຄືແອວມາໄດ້ມາຫາ
ຮີລາມັນລູກຊາຍຂອງເພິ່ນແລະເວົ້າກັບ
ເພິ່ນວ່າ:ລູກເຊື່ອຄ�ເວົ້າຊຶ່ງພໍ່ໄດ້ເວົ້າກັບ
ລູກກ່ຽວກັບກ ບັນທຶກເຫລົ່ານັ້ນຊຶ່ງໄດ້ຖືກ
ຮັກສາໄວ້ຕໍ່ໆກັນມາຫລືບໍ່?
45 3ແລະຮີລາມັນຕອບວ່າ:ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ລູກເຊື່ອ.
45 4ແລະແອວມາຖາມອີກວ່າ:ລູກເຊື່ອໃນ
ພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ຈະສະເດັດມາບໍ?
45 5ແລະເພິ່ນຕອບວ່າ:ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລູກ
ເຊື່ອຄ�ເວົ້າທັງໝົດທີ່ພໍ່ໄດ້ເວົ້າໄວ້.
45 6ແລະແອວມາຖາມເພິ່ນອີກວ່າ:ລູກຈະ
ກ ຮັກສາຄ�ສັ່ງຂອງພໍ່ໄດ້ບໍ?
45 7ແລະເພິ່ນຕອບວ່າ:ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລູກ
ຈະຮັກສາຄ�ສັ່ງຂອງພໍ່ດ້ວຍສຸດໃຈຂອງ
ລູກ.
45 8ຈາກນັ້ນແອວມາໄດ້ເວົ້າກັບເພິ່ນອີກ
ວ່າ:ລູກເປັນສຸກແລ້ວ;ແລະພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ລູກກ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນນີ້.
45 9ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ມີບາງຢ່າງທີ່ຈະກ ທ�
ນາຍໃຫ້ລູກ;ແຕ່ອັນໃດກໍຕາມທີ່ພໍ່ທ�ນາຍ
ໄວ້ຈະຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຮູ້ຈັກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເລື່ອງທີ່ພໍ່ທ�ນາຍໃຫ້ລູກນີ້ຈະຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ຜູ້
ໃດຮູ້ຈັກ,ຈົນກວ່າຄ�ທ�ນາຍນັ້ນຈະເກີດ
ເປັນຈິງເສຍກ່ອນ;ສະນັ້ນຈົ່ງຂຽນສິ່ງທີ່ພໍ່
ຈະເວົ້າຕໍ່ໄປນີ້.
45 10 ແລະ ນີ້ຄືຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆ: ຈົ່ງເບິ່ງ,

451ກຄມພຖືສິນອົດເຂົ້າ,
ການຖືສິນອົດເຂົ້າ.

 2ກແອວ37:1–5;50:38.
 6ກຄມພເຊື່ອຟັງ,

  ການເຊື່ອຟັງ,ຟັງຄວາມ;
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ.

 8ກ1ນຟ4:14;
ແອວ48:15–16,25.

 9ກຄມພທ�ນາຍ,
ການທ�ນາຍ,ຄ�ທ�ນາຍ.
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ຕາມວິນຍານແຫ່ງການເປີດເຜີຍອັນມີຢູ່
ກັບພໍ່,ພໍ່ຈຶ່ງຫລິງເຫັນວ່າພາຍໃນກ ສີ່ຮ້ອຍ
ປີຫລັງຈາກເວລາທີ່ ພຣະເຢຊູ ຄຣິດໄດ້
ສະແດງພຣະອົງເອງໃຫ້ປະຈັກແກ່ຊາວ
ນີໄຟ,ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ຈະເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນ
ຄວາມຂ ບໍ່ເຊື່ອຖື.
45 11 ແທ້ ຈິງແລ້ວ,ແລະເວລານັ້ນພວກ
ເຂົາຈະປະສົບກັບສົງຄາມແລະພະຍາດ
ໂລຄາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະມີຄວາມອຶດ
ຢາກແລະການນອງເລືອດເກີດຂຶ້ນ,ຈນົ
ວ່າຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຈະກ ສູນສິ້ນໄປໝົດ—
45 12 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະມັນເປັນເຊັ່ນນີ້ກໍ
ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນຄວາມ
ບໍ່ ເຊື່ອຖືແລະຕົກໄປສູ່ວຽກງານແຫ່ງ
ຄວາມມືດ,ແລະກ ກິເລດຕັນຫາ,ແລະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆປະການ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພໍ່ກ່າວກັບລູກຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຈະເຮັດ
ບາບຂັດກັບຄວາມສະຫວ່າງແລະຄວາມ
ຮູ້ອັນຍິ່ງໃຫຍ່,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພໍ່ກ່າວກັບລູກ,
ວ່ານັບແຕ່ມື້ນັ້ນໄປ,ແມ່ນແຕ່ຄົນລຸ້ນທີສີ່ຈະ
ຍັງບໍ່ຜ່ານໄປໝົດກ່ອນທີ່ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ອັນໃຫຍ່ຫລວງຈະມາເຖິງ.
45 13 ແລະເມື່ອມື້ສ�ຄັນມາເຖິງ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ມັນຈະມາເຖິງຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ສຸດສ�ລັບຄົນ
ມີຊີວິດຢູ່ໃນປະຈຸບັນນີ້,ຫລືວ່າລູກຫລານ
ຂອງຄົນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນປະຈຸບັນນີ້ເພາະ
ຜູ້ຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,
ຈະບໍ່ຖືກນັບເຂົ້າເປັນຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟກ ອີກ
ເລີຍ.
45 14 ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ຊຶ່ງບໍ່

ໄດ້ຖືກທ�ລາຍໃນມື້ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າ
ຢ້ານກົວນັ້ນພວກນັ້ນກໍຈະຖືກກ ນັບເຂົ້າ
ຢູ່ໃນບັນດາຊາວເລມັນ,ແລະຈະກາຍມາ
ເປັນຊາວເລມັນທັງໝົດນອກຈາກບໍ່ເທົ່າ
ໃດຄົນຜູ້ທີ່ຈະຖືກເອີ້ນວ່າສານຸສິດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະຊາວເລມັນຈະໄລ່
ຕາມລ້າຂ ຈົນວ່າພວກເຂົາສາບສູນໄປ.
ແລະບັດນີ້,ເປັນຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນີ້,
ມັນຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄ�ທ�ນາຍສ�ເລັດ.
45 15 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືຫລັງຈາກແອວມາໄດ້ກ່າວເລື່ອງເຫລົ່າ
ນີ້ກັບຮີລາມັນແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ພອນແກ່ຮີ
ລາມັນ,ແລະລູກຊາຍຄົນອື່ນໆຂອງເພິ່ນ;
ແລະເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ພອນແກ່ໂລກນີ້ອີກເພື່ອ
ເຫັນແກ່ກ ຄົນຊອບທ�.
45 16 ແລະເພິ່ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ:ອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້—ແຜ່ນດິນຈະຖືກ
ກ ສາບແຊ່ງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແຜ່ນດິນນີ້,ແກ່
ທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກຕະກຸນ,ທຸກພາສາ,
ແລະທຸກຜູ້ຄົນທັງປວງຊຶ່ງເຮັດຄວາມຊົ່ວ
ໃຫ້ໄປສູ່ຄວາມພິນາດ,ເມື່ອພວກເຂົາສຸກ
ເຕັມທີ່;ແລະມັນຈະເປັນໄປດັ່ງນັ້ນດັ່ງທີ່
ພໍ່ເວົ້າໄວ້;ເພາະວ່າມັນເປັນການສາບແຊ່ງ
ແລະຂ ເປັນພອນຂອງພຣະເຈົ້າເທິງແຜ່ນ
ດິນ,ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ສາມາດເບິ່ງ
ບາບດ້ວຍລະດັບການຍິນຍອມແມ່ນແຕ່
ຄ ໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
45 17 ແ ລ ະ ບັດນີ້, ເມື່ອແອວມາກ່າວຂໍ້
ຄວາມນີ້ແລ້ວເພິ່ນກໍໃຫ້ພອນແກ່ກ ສາດ
ສະໜາຈັກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ພອນ

 10ກ1ນຟ12:10–15;
ຮລມ13:9;
ມມ8:6–7.

 ຂຄມພບໍ່ເຊື່ອຖື,
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື;
ປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,
ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.

 11ກຈຣ1:10;
ມມ8:2–3,6–7.

 12ກຄມພກິເລດຕັນຫາ.
 13ກຮລມ3:16.
 14ກມຣນ9:24.
 ຂມຣນ1:1–3.
 15ກແອວ46:10;62:40.

 16ກ2ນຟ1:7;
ແອວ37:31;
ອທ2:8–12.

 ຂຄພ130:21.
 ຄຄພ1:31.
 17ກຄມພສາດສະໜາຈັກ

ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.
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ແກ່ຄົນທັງໝົດຜູ້ທີ່ຍຶດໝັ້ນຢູ່ໃນສັດທານັບ
ແຕ່ເວລານັ້ນເປັນຕົ້ນໄປ.
45 18 ແລະ  ເມື່ອ ແອວມາເຮັດສິ່ງນີ້ແລ້ວ
ເພິ່ນກໍໄດ້ອອກຈາກແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ
ໄປ,ຄ້າຍຄືກັບວ່າເພິ່ນຈະໄປຫາແຜ່ນດິນ
ມີເລັກ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ຍິນເລື່ອງຂອງເພິ່ນອີກຕໍ່ໄປ
ເລີຍ;ແລະພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບການຕາຍ
ຫລືການຝັງສົບຂອງເພິ່ນເລີຍ.
45 19 ຈົ່ ງ ເ ບິ່ ງ,  ພວກເຮົາຮູ້ຈັກວ່າ ເພິ່ນ
ເປັນຄົນຊອບທ�;ແລະມີຂ່າວລືໄປທົ່ວ
ສາດສະໜາຈັກວ່າພຣະວິນຍານໄດ້ຮັບ
ເອົາເພິ່ນຂຶ້ນໄປຫລືກ ຖືກຝັງໂດຍພຣະ
ຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເໝືອນດັ່ງໂມເຊ.
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຄ�ພີໄດ້ກ່າວວ່າພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ເອົາໂມເຊໄປຢູ່ກັບພຣະອົງ;
ແລະພວກເຮົາຄິດວ່າພຣະອົງໄດ້ຮັບເອົາ
ແອວມາໄປໃນວິນຍານໄວ້ກັບພຣະອົງຄື
ກັນ;ສະນັ້ນເພາະເຫດນີ້,ພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຮູ້
ຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບການຕາຍແລະການຝັງ
ຂອງເພິ່ນ.
45 20 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ໃນຕົ້ນປີທີສິບເກົ້າແຫ່ງການປົກຄອງຂອງ
ຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ຮີລາມັນໄດ້
ອອກໄປໃນບັນດາຜູ້ຄົນເພື່ອປະກາດພຣະ
ຄ�ຕໍ່ພວກເຂົາ.
45 21 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ເນື່ອງຈາກວ່າພວກ
ເຂົາໄດ້ມີສົງຄາມກັບຊາວເລມັນແລະມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເລັກໜ້ອຍຫລາຍເທື່ອ
ແລະມີການແຕກແຍກກັນໃນບັນດາຜູ້
ຄົນ,ມັນຈຶ່ງສົມຄວນທີ່ຈະປະກາດກ ພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ມັນສົມຄວນທີ່ຈະຈັດຕັ້ງຂໍ້ບັງຄັບຂຶ້ນທົ່ວ

ສາດສະໜາຈັກ.
45 22ສະນັ້ນ,ຮີລາມັນແລະພີ່ນ້ອງຂອງ
ເພິ່ນ ຈຶ່ ງ ໄດ້ອອກໄປທົ່ວ ແຜ່ນດິນເພື່ອ
ສະຖາປະນາສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນໃໝ່,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ສະຖາປະນາສາດ
ສະໜາຈັກຂຶ້ນໃນທຸກຫົວເມືອງຕະຫລອດ
ແຜ່ນດິນຊຶ່ງຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟເປັນເຈົ້າຂອງ.
ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກເຂົາ
ເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດແລະຜູ້
ສອນໄວ້ທົ່ວແຜ່ນດິນ,ເພື່ອດູແລສາດສະ
ໜາຈັກທຸກບ່ອນ.
45 23 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກຮີລາມັນແລະພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນ
ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດແລະຜູ້ສອນເພື່ອ
ດູແລສາດສະໜາຈັກແລ້ວ,ມັນມີກ ການ
ແຕກແຍກກັນໃນບັນດາຜູ້ຄົນແລະພວກ
ເຂົາບໍ່ຍອມເອົາໃຈໃສ່ໃນຄ�ເວົ້າຂອງຮີລາ
ມັນແລະພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນເລີຍ;
45 24 ແຕ່ພວກເຂົາກັບມາອວດດີ,ໂດຍທີ່
ລະເມີເພີ້ຝັນດ້ວຍຄວາມທະນົງໃຈ,ເພາະ
ກ ຄວາມຮັ່ງມີເປັນດີຢ່າງຍິ່ງຂອງພວກເຂົາ;
ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຮັ່ງມີເປັນດີຢ່າງຍິ່ງໃນ
ສາຍຕາຂ ຂອງຕົນເອງ,ແລະບໍ່ຍອມເອົາ
ໃຈໃສ່ຄ�ເວົ້າຂອງພວກເພິ່ນ,ເພື່ອເດີນໄປ
ຢ່າງພາກພູມໃຈຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ.

ບົດທີ46

ອະ ມ າ ລີ ໄ ຄ ຢ າ ກະບົດຢາກຈະເປັນ
ກະສັດ—ໂມໂຣໄນຍົກປ້າຍແຫ່ງເສລີພາບ
ຂຶ້ນ—ເພິ່ນຊຸມນຸມກັບຜູ້ຄົນເພື່ອໃຫ້ປ້ອງ
ກັນສາດສະໜາຂອງພວກເຂົາ—ຜູ້ເຊື່ອຖື
ຢ່າງຈິງໃຈຖືກເອີ້ນວ່າຄຣິດສະຕຽນ—ເຊື້ອ

 19ກຄມພບຸກຄົນທີ່ຖືກ
ປ່ຽນສະພາບແລ້ວ.

 21ກແອວ31:5.

 23ກ3ນຟ11:28–29.
 24ກຄມພຮັ່ງມີ,ຄວາມຮັ່ງມີ.
 ຂຄມພຈອງຫອງ,

ຄວາມຈອງຫອງ.
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ສາຍຂອງໂຢເຊັບທີ່ເຫລືອຢູ່ຈະຖືກປົກປັກ
ຮັກສາໄວ້—ອະມາລີໄຄຢາແລະຜູ້ທີ່ແຍກ
ອອກໄປນັ້ນໜີໄປຫາແຜ່ນດິນນີໄຟ—ຜູ້ທີ່
ບໍ່ອູ້ມຊູອຸດົມການແຫ່ງອິດສະລະພາບຖືກ
ປະຫານຊີວິດ.ປະມານ73–72ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

46 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ
ມີຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ບໍ່ເຊື່ອ
ຟັງຄ�ເວົ້າຂອງຮີລາມັນແລະພີ່ນ້ອງຂອງ
ເພິ່ນແລ້ວພວກເຂົາກໍ ໄດ້ ເຕົ້າໂຮມກັນ
ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ.
46 2ແລະບັດນີ້ ຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ມີ
ຄວາມຄຽດແຄ້ນຫລາຍທີ່ ສຸດ,ເຖິງຂະ
ໜາດທີ່ພວກເຂົາຕັ້ງໃຈວ່າຈະຂ້າຮີລາມັນ
ແລະພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນຖິ້ມເສຍ.
46 3ບັດນີ້ຫົວໜ້າຂອງພວກທີ່ຄຽດແຄ້ນພີ່
ນ້ອງຂອງພວກເຂົາເປັນຊາຍທີ່ມີຮ່າງກາຍ
ສູງໃຫຍ່ແລະແຂງແຮງທີ່ສຸດ;ແລະລາວ
ມີຊື່ວ່າອະມາລີໄຄຢາ.
46 4ແລະອະມາລີໄຄຢາປາດຖະໜາຈະ
ເປັນກະສັດ;ແລະຜູ້ ຄົນທີ່ຄຽດແຄ້ນກໍ
ຢາກໃຫ້ລາວເປັນກະສັດຂອງຕົນ;ແລະ
ພວກເຂົາສ່ວນຫລາຍກໍເປັນກ ຜູ້ຕັດສິນຊັ້ນ
ຕົ້ນຂອງແຜ່ນດິນ,ແລະພວກເຂົາກ�ລັງ
ສະແຫວງຫາອ�ນາດ.
46 5ແລະພວກເຂົາຖືກຊັກຊວນດ້ວຍຄ�
ຍົກຍ້ອງຂອງອະມາລີໄຄຢາ,ວ່າຖ້າຫາກ
ພວກເຂົາສະໜັບສະໜູນລາວແລະຍົກ
ລາວຂຶ້ນເປັນກະສັດແລ້ວລາວຈະເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາເປັນຜູ້ປົກຄອງຜູ້ຄົນ.
46 6ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຖືກອະມາລີໄຄຢາຊັກ
ຊວນໄປຫາການແຕກແຍກດັ່ງນີ້,ທັງໆທີ່
ມີຄ�ສັ່ງສອນຂອງຮີລາມັນແລະພີ່ນ້ອງ

ຂອງເພິ່ນຢູ່,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ທັງໆທີ່ຄົນເຫລົ່າ
ນີ້ເຄີຍເອົາໃຈໃສ່ດູແລສາດສະໜາຈັກ
ຫລາຍທີ່ສຸດມາກ່ອນ,ເພາະວ່າພວກເຂົາ
ເຄີຍເປັນມະຫາປະໂລຫິດດູແລສາດສະ
ໜາຈັກ.
46 7ແລະມີຫລາຍຄົນໃນສາດສະໜາຈັກ
ເຊື່ອໃນຄ�ຍົກຍ້ອງຂອງອະມາລີໄຄຢາ,
ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ແຍກອອກໄປຈາກ
ສາດສະໜາຈັກ;ແລະການງານຂອງຜູ້ຄົນ
ຂອງນີໄຟນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ແນ່ນອນແລະເປັນອັນ
ຕະລາຍຫລາຍທີ່ສຸດດັ່ງນີ້,ທັງໆທີ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ຮັບກ ໄຊຊະນະອັນໃຫຍ່ຫລວງມາ
ຈາກຊາວເລມັນ,ແລະພວກເຂົາມີຄວາມ
ປິຕິຍິນດີທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຍ້ອນການປົດ
ປ່ອຍພວກເຂົາໂດຍພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ.
46 8ພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າລູກຫລານ
ມະນຸດຫລົງລືມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາໄດ້ຢ່າງກ ວ່ອງໄວ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາກະທ�ຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍແລະຖືກຊັກຊວນໄປຫາມານຮ້າຍ
ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວພຽງໃດ.
46 9ແທ້ ຈິ ງ ແລ້ວ,ແລະພວກເຮົາກໍເຫັນ
ໄດ້ອີກວ່າຄົນຊົ່ວຄົນໜຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້
ກ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນໃຫຍ່ຫລວງເກີດຂຶ້ນ
ໄດ້ໃນບັນດາລູກຫລານມະນຸດ.
46 10 ແທ້ ຈິງ ແລ້ວ, ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ວ່າ
ອະມາລີໄຄຢາເພາະລາວເປັນຄົນທີ່ມີ
ເລ່ຫລ່ຽມແລະເປັນຄົນໃຊ້ຄ�ຍົກຍ້ອງ
ຫລາຍ,ເພື່ອລາວຈະໄດ້ຊັກນ�ໃຈຂອງຜູ້
ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍໃຫ້ເຮັດຄວາມຊົ່ວ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເພື່ອພະຍາຍາມທ�
ລາຍສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອ
ທ�ລາຍຮາກຖານແຫ່ງກ ເສລີພາບຊຶ່ງ

464ກມຊຢ29:11,28–29.
 7ກແອວ44:19–20.

 8ກຮລມ12:2,4–5.
 9ກມຊຢ29:17–18.

 10ກ2ນຟ1:7;
ມຊຢ29:32.



459 ແອວມາ46:11–19

ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ,ຫລື
ພອນທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງມາເທິງຜືນແຜ່ນດິນ
ເພື່ອເຫັນແກ່ຂ ຄົນຊອບທ�.
46 11 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາໂມໂຣໄນ,ຜູ້ຊຶ່ງເປັນກ ຫົວໜ້າບັງຄັບ
ບັນຊາກອງທັບຂອງຊາວນີໄຟໄດ້ຍິນເຖິງ
ການແຕກແຍກເຫລົ່ານີ້,ເພິ່ນກໍຄຽດແຄ້ນ
ໃຫ້ອະມາລີໄຄຢາ.
46 12 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ໄດ້ສີກເສື້ອຂອງເພິ່ນອອກ,ແລະເພິ່ນໄດ້
ຂຽນໃສ່ຕ່ອນທີ່ສີກອອກມານັ້ນ—ກ ເພື່ອ
ມັນຈະໄດ້ເປັນທີ່ລະນຶກເຖິງພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຮົາ,ສາດສະໜາຂອງພວກເຮົາ,
ແລະອິດສະລະພາບຂອງພວກເຮົາ,ແລະ
ສັນຕິສຸກຂອງພວກເຮົາ,ແລະເມຍຂອງ
ພວກເຮົາ,ແລະລູກຂອງພວກເຮົາ—ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ມັດຜ້າຕ່ອນນັ້ນໄວ້ເທິງສົ້ນໄມ້.
46 13 ແລະເພິ່ນໄດ້ໃສ່ເຄື່ອງກັນຫົວຂອງ
ເພິ່ນ,ແລະແຜ່ນປົກເອິກຂອງເພິ່ນ,ແລະ
ເຄື່ອງປ້ອງກັນຂອງເພິ່ນ,ແລະເພິ່ນໄດ້
ຮັດເຄື່ອງປ້ອງກັນໄວ້ຮອບແອວຂອງເພິ່ນ;
ແລະເພິ່ນໄດ້ຈັບເອົາໄມ້ທີ່ມີໜັງສືຂຽນໄວ້
ໃນຕ່ອນເສື້ອທີ່ສີກອອກນັ້ນ,(ແລະເພິ່ນ
ເອີ້ນມັນວ່າປ້າຍແຫ່ງເສລີພາບ)ແລະ
ເພິ່ນກົ້ມຂາບລົງພື້ນດິນແລະອະທິຖານ
ຫາພຣະເຈົ້າຂອງເພິ່ນຢ່າງສຸດກ�ລັງຂໍໃຫ້
ພອນແຫ່ງເສລີພາບມາສະຖິດຢູ່ກັບພີ່ນ້ອງ
ຂອງເພິ່ນ,ຕາບໃດທີ່ກຸ່ມຄຣິດສະຕຽນຍັງ
ເຫລືອຢູ່ເພື່ອວ່າຈະໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນ
ດິນ—
46 14 ເພາະຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນຂອງສາດສະໜາ
ຈັກໄດ້ເອີ້ນຜູ້ທີ່ ເປັນສະມາຊິກຂອງສາດ
ສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ເຊື່ອຢ່າງແທ້

ຈິງຂອງພຣະຄຣິດດັ່ງນັ້ນ.
46 15 ແລະຜູ້ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງສາດ
ສະໜາຈັກນັ້ນກໍຊື່ສັດແທ້ໆ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອຖືຢ່າງແທ້ຈິງໃນພຣະຄຣິດ
ກໍໄດ້ຍອມຮັບເອົາກ ພຣະນາມຂອງພຣະ
ຄຣິດດ້ວຍຄວາມຍິນດີ,ແລະພວກເຂົາຖືກ
ເອີ້ນວ່າຂ ຄຣິດສະຕຽນ,ຍ້ອນຄວາມເຊື່ອ
ຖືຂອງພວກເຂົາໃນພຣະຄຣິດອົງທີ່ຈະສະ
ເດັດມາ.
46 16 ແລະສະນັ້ນ,ໃນເວລານີ້,ໂມໂຣໄນ
ໄດ້ອະທິຖານເພື່ອອຸດົມການຂອງຄຣິດສະ
ຕຽນ,ແລະອິດສະລະພາບຂອງແຜ່ນດິນ
ທີ່ຈະໄດ້ເປັນທີ່ຊົງໂຜດ.
46 17 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ເພິ່ນທຸ້ມເທຈິດວິນຍານຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລ້ວ,
ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ຕັ້ງຊື່ແຜ່ນດິນທັງໝົດຊຶ່ງຢູ່ທາງ
ໃຕ້ຂອງກ ແຜ່ນດິນຮ້າງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ໂດຍສະຫລຸບ,ທັງແຜ່ນດິນທັງໝົດທັງທາງ
ເໜືອແລະທາງໃຕ້—ຊຶ່ງເປັນແຜ່ນດິນທີ່
ຖືກເລືອກໄວ້,ແລະເປັນແຜ່ນດິນແຫ່ງເສ
ລີພາບ.
46 18 ແລະ ເພິ່ນເວົ້າວ່າ: ແນ່ນອນທີ່ສຸດ
ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກເຮົາຜູ້ຖືກດູ
ໝິ່ນ ເພາະ ພວກເຮົາຍອມຮັບເອົາພຣະ
ນາມຂອງພຣະຄຣິດຖືກຢຽບຍ�ແລະ
ຖືກທ�ລາຍ,ເວັ້ນເສຍແຕ່ພວກເຮົາຈະນ�
ມັນມາສູ່ຕົວພວກເຮົາເອງໂດຍການລ່ວງ
ລະເມີດຂອງພວກເຮົາ.
46 19 ແລະເມື່ອໂມໂຣໄນກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້
ແລ້ວ,ເພິ່ນກໍໄດ້ອອກໄປໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ແລະເຍິງໄມ້ທີ່ມີຕ່ອນຜ້າທີ່ສີກອອກຈາກ
ກ ເສື້ອຂອງເພິ່ນຂຶ້ນໃນອາກາດ,ເພື່ອຈະ
ໄດ້ໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນຂໍ້ຄວາມທີ່ເພິ່ນໄດ້ຂຽນ
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460ແອວມາ46:20–24

ໄວ້ໃນຜ້າຕ່ອນນັ້ນ,ແລະເພິ່ນຮ້ອງອອກ
ມາດ້ວຍສຽງອັນດັງວ່າ:
46 20 ຈົ່ງ ເບິ່ງ,ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຈະຮັກສາຂໍ້
ຄວາມນີ້,ກໍຂໍໃຫ້ອອກມາດ້ວຍພະລັງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະເຂົ້າເຮັດພັນທະສັນ
ຍາວ່າຕົນຈະຮັກສາສິດທິໄວ້ແລະຮັກສາ
ສິດທິຂອງສາດສະໜາໄວ້,ເພື່ອອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະໄດ້ປະທານພອນໃຫ້ແກ່ຕົນ.
46 21 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ໂມໂຣໄນປະກາດຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ຜູ້ຄົນໄດ້ພາກັນແລ່ນອອກມາພ້ອມດ້ວຍ
ເຄື່ອງປ້ອງກັນຕິດຢູ່ອ້ອມແອວ,ສີກເອົາ
ເສື້ອຜ້າຂອງຕົນອອກມາເປັນເຄື່ອງໝາຍ,
ຫລືເປັນພັນທະສັນຍາວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່
ປະປ່ອຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າ
ຂອງພວກເຂົາ;ຫລືອີກຄ�ໜຶ່ງ,ຖ້າຫາກ
ພວກເຂົາລ່ວງລະເມີດພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ຫລືຕົກໄປສູ່ການລ່ວງລະເມີດ,
ແລະກ ລະອາຍໃຈທີ່ຍອມຮັບພຣະນາມ
ຂອງພຣະຄຣິດແລ້ວ,ກໍຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າສີກພວກເຂົາໃຫ້ຄືກັນກັບເສື້ອຜ້າຂອງ
ພວກເຂົານັ້ນ.
46 22ບັດນີ້ນີ້ຄືພັນທະສັນຍາທີ່ພວກເຂົາ
ໄດ້ເຮັດໄວ້,ແລະພວກເຂົາໂຍນເສື້ອຜ້າ
ຂອງພວກເຂົາໄວ້ທີ່ຕີນຂອງໂມໂຣໄນ,
ກ່າວວ່າ:ພວກເຮົາຂໍເຮັດພັນທະສັນຍາ
ກັບພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ,ວ່າຖ້າຫາກ
ພວກເຮົາຕົກໄປສູ່ການລ່ວງລະເມີດ,ຂໍໃຫ້
ພວກເຮົາຈົ່ງຖືກທ�ລາຍຄືກັນກັບພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເຮົາທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທາງເໜືອ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຖ້າຫາກພວກເຮົາຕົກໄປສູ່
ການລ່ວງລະເມີດກໍຂໍໃຫ້ພຣະອົງຈົ່ງໂຍນ

ພວກເຮົາລົງຢູ່ພື້ນຕີນຂອງສັດຕູເໝືອນດັ່ງ
ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ໂຍນເສື້ອຜ້າຂອງພວກເຮົາ
ລົງທີ່ຕີນຂອງທ່ານ.
46 23 ໂມໂຣໄນໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຫລືອຢູ່
ຂອງເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກເຮົາເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງ
ກ ເຊື້ອສາຍຂອງຂ ໂຢເຊັບ,ຊຶ່ງຄ ເສື້ອຜ້າ
ຂອງເພິ່ນຖືກອ້າຍນ້ອງຂອງເພິ່ນສີກອອກ
ເປັນຕ່ອນໆ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະບັດນີ້ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈື່ ຈ�ແລະຮັກສາ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າໄວ້,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ
ເສື້ອຜ້າຂອງພວກເຮົາຈະຖືກພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຮົາສີກຖິ້ມ,ແລະພວກເຮົາຈະຖືກ
ເອົາເຂົ້າຄຸກ,ຫລືວ່າຖືກຂາຍ,ຫລືຖືກຂ້າ
ຕາຍ.
46 24 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈົ່ງປົກ
ປັກຮັກສາເສລີພາບຂອງພວກເຮົາໄວ້ໃນ
ຖານະທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ກ ເຫລືອຢູ່ຂອງ
ໂຢເຊັບ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈົ່ງ
ຈື່ຈ�ຄ�ເວົ້າຂອງຢາໂຄບກ່ອນທີ່ເພິ່ນຈະ
ຕາຍຈາກໄປ,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນໄດ້ຮັກ
ສາເສື້ອສ່ວນທີ່ເຫລືອຢູ່ ຂອງໂຢເຊັບໄວ້
ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມັນເນົ່າເປື່ອຍ.ແລະເພິ່ນໄດ້
ກ່າວວ່າ—ເສື້ອສ່ວນທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງລູກ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ
ໄວ້ສັນໃດ,ສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງລູກ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະໄດ້ຮັບການປົກປັກ
ຮັກສາໄວ້ໂດຍພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າສັນ
ນັ້ນ,ແລະພວກເຂົາຈະຖືກນ�ກັບຄືນໄປ
ຫາພຣະອົງ,ຂະນະທີ່ສ່ວນໜຶ່ງຂອງລູກ
ຫລານຂອງໂຢເຊັບທີ່ຂ ເຫລືອຢູ່ນັ້ນຈະ

 21ກ1ນຟ8:25–28;
ມມ8:38.

 23ກປຖກ49:22–26;
1ນຟ5:14–15.

 ຂຄມພໂຢເຊັບ,ລູກ
ຊາຍຂອງຢາໂຄບ.

 ຄປຖກ37:3,31–36.
 24ກອມ5:15;

3ນຟ5:21–24;10:17.
 ຂ2ນຟ3:5–24;

ອທ13:6–7.



461 ແອວມາ46:25–34

ຕາຍ,ດັ່ງເຊັ່ນການເນົ່າເປື່ອຍຂອງເສື້ອຜ້າ
ຂອງໂຢເຊັບນັ້ນ.
46 25ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ເລື່ອງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈິດ
ວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເສົ້າສະຫລົດໃຈ
ຫລາຍ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຈິດວິນຍານ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍຍັງມີຄວາມສຸກກັບລູກ
ຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຍ້ອນວ່າຜູ້ສືບເຊື້ອ
ສາຍສ່ວນນັ້ນຂອງລາວຈະຖືກນ�ກັບຄືນ
ໄປຫາພຣະເຈົ້າ.
46 26ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ, ນີ້ເປັນຄ�ເວົ້າຂອງ
ຢາໂຄບ.
46 27 ແລະບັດນີ້ຈະມີຜູ້ໃດຮູ້ໄດ້ວ່າຜູ້ທີ່
ໄດ້ແຍກອອກໄປຈາກພວກເຮົານັ້ນແມ່ນຜູ້
ສືບເຊື້ອສາຍທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງໂຢເຊັບ,ທີ່ຈະ
ຕາຍຄືກັນກັບການເນົ່າເປື່ອຍຂອງເສື້ອຜ້າ
ຂອງເພິ່ນ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະມັນອາດຈະ
ເປັນຕົວພວກເຮົາເອງຖ້າຫາກພວກເຮົາບໍ່
ຍຶດໝັ້ນຢູ່ໃນສັດທາຂອງພຣະຄຣິດ.
46 28 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາໂມໂຣໄນກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ເພິ່ນ
ກໍອອກໄປແລະອອກຄ�ສັ່ງໄປຫາທຸກ
ພາກສ່ວນຂອງແຜ່ນດິນທີ່ມີຄວາມແຕກ
ແຍກກັນ,ແລະໃຫ້ພວກເຂົາເຕົ້າໂຮມຜູ້
ຄົນທັງໝົດທີ່ປາດຖະໜາຈະຮັກສາເສລີ
ພາບຂອງຕົນ,ເພື່ອໃຫ້ຕໍ່ສູ້ກັບອະມາລີໄຄ
ຢາແລະພວກທີ່ໄດ້ແຍກອອກໄປນັ້ນຖືກ
ເອີ້ນວ່າຊາວອະມາລີໄຄຢາ.
46 29 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອອະມາລີໄຄຢາເຫັນວ່າຜູ້ຄົນຂອງໂມ
ໂຣໄນມີຈ�ນວນຫລາຍກວ່າຊາວອະມາລີ
ໄຄຢາ—ແລະລາວເຫັນອີກວ່າຜູ້ຄົນຂອງ
ລາວມີຄວາມສົງໃສຢູ່ກ່ຽວກັບຄວາມຍຸດ
ຕິທ�ຂອງອຸດົມການທີ່ພວກເຂົາຮັບໄວ້—
ສະນັ້ນ,ເມື່ອອະມາລີໄຄຢາຢ້ານກົວວ່າຕົນ

ຈະເອົາຊະນະຊາວນີໄຟບໍ່ໄດ້,ລາວຈຶ່ງໄດ້
ນ�ເອົາຜູ້ຄົນສ່ວນໜຶ່ງແລະອອກໄປຫາ
ແຜ່ນດິນນີໄຟ.
46 30ບັດນີ້ໂມໂຣໄນຄິດວ່າມັນບໍ່ເປັນການ
ສົມຄວນທີ່ຊາວເລມັນຈະມີກ�ລັງເພີ່ມເຕີມ
ຂຶ້ນອີກ;ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງຄິດຈະຕັດຈ�ນວນ
ຄົນຂອງອະມາລີໄຄຢາລົງ,ຫລືເອົາພວກ
ເຂົາເຫລົ່ານັ້ນກັບຄືນມາ,ແລະຂ້າອະມາ
ລີໄຄຢາຖິ້ມເສຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພາະເພິ່ນ
ຮູ້ວ່າອະມາລີໄຄຢາຈະຍຸຍົງໃຫ້ຊາວເລມັນ
ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ,ແລະເພິ່ນຮູ້ວ່າອະ
ມາລີໄຄຢາຈະເຮັດໄປເພື່ອລາວຈະໄດ້ບັນ
ລຸຈຸດປະສົງຂອງລາວ.
46 31ສະນັ້ນໂມໂຣໄນຄິດວ່າມັນສົມຄວນ
ທີ່ເພິ່ນຈະນ�ເອົາກອງທັບຂອງເພິ່ນ,ຊຶ່ງ
ຕຽມພ້ອມຢູ່ແລ້ວ,ແລະມີອາວຸດຢ່າງພ້ອມ
ພຽງ,ແລະເຂົ້າເຮັດພັນທະສັນຍາເພື່ອ
ຈະໄດ້ຮັກສາສັນຕິພາບ—ແລະເຫດການ
ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນໄດ້ນ�ກອງທັບຂອງ
ເພິ່ນແລະໄດ້ອອກເດີນທັບໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານເພື່ອຕັດທາງຂອງອະມາລີ
ໄຄຢາເສຍ.
46 32 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ໄດ້ເຮັດໄປຕາມຄວາມປາດຖະໜາຂອງ
ເພິ່ນ,ແລະເດີນທັບເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານ,ແລະໄດ້ສະກັດກອງທັບ
ຂອງອະມາລີໄຄຢາໄວ້.
46 33 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອະ
ມາລີໄຄຢາໄດ້ປົບໜີໄປກັບຜູ້ຄົນສ່ວນ
ໜ້ອຍໜຶ່ງຂອງລາວ,ແລະພວກທີ່ເຫລືອຢູ່
ກໍໄດ້ມອບຕົວໃຫ້ຢູ່ໃນກ�ມືຂອງໂມໂຣໄນ
ແລະຖືກນ�ກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນເຊຣາ
ເຮັມລາ.
46 34ບັດນີ້,ໂມໂຣໄນໂດຍທີ່ໄດ້ຖືກກ ແຕ່ງ

 34ກແອວ43:16.
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ຕັ້ງໂດຍຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນແລະໂດຍສຽງ
ຂອງປະຊາຊົນ,ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງມີອ�ນາດ
ທີ່ຈະຈັດການຕາມຄວາມປະສົງຂອງເພິ່ນ
ກັບກອງທັບຂອງຊາວນີໄຟ,ທີ່ຈະສະຖາ
ປະນາແລະໃຊ້ສິດອ�ນາດປົກຄອງພວກ
ເຂົາ.
46 35 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ໃດກໍຕາມທີ່ເປັນຊາວອະມາລີໄຄຢາທີ່ບໍ່
ຍອມເຂົ້າເຮັດພັນທະສັນຍາເພື່ອສະໜັບ
ສະໜູນອຸດົມການແຫ່ງອິດສະລະພາບ,
ເພື່ອຈະໄດ້ດ�ລົງຮັກສາການປົກຄອງອັນ
ເປັນອິດສະລະພາບໄວ້,ເພິ່ນກໍສັ່ງໃຫ້ຂ້າ
ຄົນນັ້ນຖິ້ມເສຍ;ແລະມັນມີຄົນພຽງໜ້ອຍ
ດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ປະຕິເສດພັນທະສັນຍາ
ແຫ່ງອິດສະລະພາບນີ້.
46 36 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນອີກ,
ຄືເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເອົາປ້າຍແຫ່ງເສລີພາບ
ປັກໄວ້ຢູ່ເທິງຫໍສູງທຸກບ່ອນ,ໃຫ້ປັກໄວ້ທົ່ວ
ແຜ່ນດິນທີ່ຊາວນີໄຟເປັນເຈົ້າຂອງ;ແລະ
ດັ່ງນັ້ນໂມໂຣໄນຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງເສລີພາບ
ຢ່າງມາດຕະຖານຂຶ້ນໃນບັນດາຊາວນີໄຟ.
46 37 ແລະພວກເຂົາເລີ່ມມີສັນຕິສຸກໃນ
ແຜ່ນດິນອີກ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ດ�ລົງຮັກ
ສາສັນຕິສຸກໄວ້ໃນແຜ່ນດິນຈົນເຖິງທ້າຍປີ
ທີສິບເກົ້າແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ.
46 38 ແລະຮີລາມັນແລະພວກກ ມະຫາ
ປະໂລຫິດກໍໄດ້ດ�ລົງຮັກສາລະບຽບວິໄນ
ຂອງສາດສະໜາຈັກໄວ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ມີສັນຕິສຸກແລະມີຄວາມປິຕິຍິນດີ
ທີ່ສຸດໃນສາດສະໜາຈັກເປັນເວລາສີ່ປີ.
46 39 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີຜູ້
ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄດ້ຕາຍໄປ,
ໂດຍກ ເຊື່ອຖືຢ່າງໜັກແໜ້ນວ່າຈິດວິນ

ຍານຂອງພວກເຂົາຖືກໄຖ່ໂດຍອົງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ;ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ລາໂລກນີ້
ໄປດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີດັ່ງນັ້ນ.
46 40 ແລະມີບາງຄົນທີ່ຕາຍໄປຍ້ອນການ
ໄຂ້ຄີງຮ້ອນຊຶ່ງມີຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆໃນບາງລະ
ດູ—ແຕ່ວ່າບໍ່ມີຄວາມຕາຍຫລາຍຍ້ອນ
ການໄຂ້ຄີງຮ້ອນເພາະວ່າຄຸນນະພາບ
ຂອງກ ຕົ້ນໄມ້ແລະຮາກໄມ້ຫລາຍຊະ
ນິດຊຶ່ງພຣະເຈົ້າໄດ້ຕຽມໄວ້ໃຫ້ເພື່ອປິ່ນປົວ
ພະຍາດເຫລົ່ານັ້ນ,ຊຶ່ງມັນຕ້ອງເກີດກັບ
ມະນຸດເພາະວ່າທ�ມະຊາດຂອງດິນຟ້າອາ
ກາດ—
46 41 ແຕ່ວ່າມີຫລາຍຄົນທີ່ໄດ້ຕາຍໄປ
ຍ້ອນຄວາມເຖົ້າແກ່;ແລະຜູ້ທີ່ຕາຍດ້ວຍ
ສັດທາໃນພຣະຄຣິດຈະກ ເປັນສຸກຢູ່ກັບ
ພຣະອົງ,ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຄິດໄວ້.

ບົດທີ47

ອະ ມາລີ ໄຄ ຢາ ໃຊ້ເລ່ຫລ່ຽມ,ຄາດຕະ
ກ�,ແລະກົນອຸບາຍເພື່ອຈະໄດ້ກາຍເປັນ
ກະສັດຂອງຊາວເລມັນ—ຊາວນີໄຟຜູ້ທີ່
ແຍກອອກໄປນັ້ນເປັນຄົນຊົ່ວແລະປ່າ
ເຖື່ອນຫລາຍກວ່າຊາວເລມັນ.ປະມານ72
ປີກ່ອນຄ.ສ.

47 1ບັດນີ້ພວກເຮົາຈະບັນທຶກເລື່ອງລາວ
ຂອງອະມາລີໄຄຢາແລະພວກທີ່ກ ໜີໄປ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານກັບລາວ;ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ລາວໄດ້ພາຄົນທີ່ໄປກັບລາວຂຶ້ນ
ໄປຫາຂ ແຜ່ນດິນນີໄຟໃນບັນດາຊາວ
ເລມັນ,ແລະຍຸຍົງຊາວເລມັນໃຫ້ຄຽດແຄ້ນ
ໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ກະສັດ
ຂອງຊາວເລມັນໄດ້ສົ່ງຂ່າວສານໄປທົ່ວ

 38ກແອວ46:6.
 39ກມຣນ7:3,41.
 40ກຄພ89:10.

 41ກພນມ14:13.
47 1ກແອວ46:33.
 ຂ2ນຟ5:5–8;
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ແຜ່ນດິນຂອງຕົນໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດ
ຂອງຕົນໃຫ້ພວກເຂົາຮວບຮວມກັນອີກ
ເພື່ອໄປສູ້ຮົບກັບຊາວນີໄຟ.
47 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເວລາ
ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນຂ່າວສານນັ້ນແລ້ວ
ພວກເຂົາກໍມີຄວາມຢ້ານກົວຫລາຍທີ່ສຸດ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາຢ້ານວ່າກະສັດຈະ
ບໍ່ພໍໃຈ,ແລະພວກເຂົາມີຄວາມຢ້ານກົວ
ທີ່ຈະໄປສູ້ຮົບກັບຊາວນີໄຟນ�ອີກເພາະ
ຢ້ານວ່າຕົນເອງຈະຖືກຂ້າຕາຍ.ແລະເຫດ
ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກເຂົາບໍ່ຍອມ,
ຫລືວ່າຄົນສ່ວນຫລາຍຂອງພວກເຂົາບໍ່
ຍອມເຮັດຕາມຄ�ສັ່ງຂອງກະສັດ.
47 3ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືກະສັດກໍໂມໂຫຮ້າຍຢ່າງໃຫຍ່ເພາະຜູ້
ຄົນບໍ່ເຊື່ອຟັງຕົນ;ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງມອບ
ອ�ນາດໃຫ້ອະມາລີໄຄຢາເປັນຜູ້ບັງຄັບ
ບັນຊາກອງທັບສ່ວນທີ່ເຊື່ອຟັງຄ�ສັ່ງຂອງ
ຕົນ,ແລະສັ່ງໃຫ້ອະມາລີໄຄຢາອອກໄປ
ບັງຄັບຜູ້ຄົນໃຫ້ຈັບອາວຸດ.
47 4ບັດນີ້ ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ເປັນຄວາມປາດຖະ
ໜາຂອງອະມາລີໄຄຢາ;ເພາະລາວເປັນ
ຄົນທີ່ມີກົນອຸບາຍທີ່ຈະເຮັດຄວາມຊົ່ວຢູ່
ແລ້ວສະນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ວາງແຜນຢູ່ໃນ
ໃຈວ່າລາວຈະໂຄ່ນລົ້ມກະສັດຂອງຊາວ
ເລມັນອອກຈາກບັນລັງ.
47 5ແລະບັດນີ້ອະມາລີໄຄຢາມີອ�ນາດ
ບັງຄັບບັນຊາຊາວເລມັນຜູ້ທີ່ສະໜັບສະ
ໜູນກະສັດ;ແລະລາວພະຍາຍາມຈະໃຫ້
ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງກະສັດນິຍົມຊົມຊອບລາວ
ອີກ;ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ອອກໄປຫາແຜ່ນ
ດິນບ່ອນໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າກ ໂອໄນດາ,ເພາະ
ວ່າແຜ່ນດິນນັ້ນເປັນບ່ອນທີ່ຊາວເລມັນທັງ
ໝົດໜີໄປຢູ່;ເພາະພວກເຂົາຮູ້ຈັກວ່າກອງ

ທັບຈະຍົກມາໂດຍຄິດວ່າກອງທັບຈະຍົກ
ມາເພື່ອທ�ລາຍພວກຕົນ,ສະນັ້ນພວກ
ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ອອກໄປຫາແຜ່ນດິນໂອໄນດາ
ເພື່ອໄປຫາສາງອາວຸດ.
47 6ແລະພວກເຂົາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ຄົນຜູ້
ໜຶ່ງເປັນກະສັດແລະເປັນຜູ້ນ�ແລະປົກ
ຄອງພວກເຂົາ,ເພາະພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງໃຈ
ຢ່າງແນ່ວແນ່ວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ຍອມໃຫ້
ຖືກບັງຄັບໃຫ້ໄປສູ້ຮົບກັບຊາວນີໄຟອີກ.
47 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ເທິງຈອມພູທີ່ເອີ້ນ
ວ່າອັນຕິປາ,ເພື່ອຕຽມສູ້ຮົບ.
47 8ບັດນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນເຈດຕະນາຂອງອະ
ມາລີໄຄຢາທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຂົາສູ້ຮົບກັນ
ຕາມຄ�ສັ່ງຂອງກະສັດ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈດ
ຕະນາຂອງອະມາລີໄຄຢານັ້ນແມ່ນຈະພະ
ຍາຍາມໃຫ້ກອງທັບເລມັນນິຍົມຊົມຊອບ
ລາວ,ເພື່ອວ່າລາວຈະໄດ້ວາງຕົວເປັນຫົວ
ໜ້າແລະໂຄ່ນລົ້ມກະສັດອອກຈາກບັນລັງ
ແລະລາວເອງຈະໄດ້ຂຶ້ນເປັນກະສັດແລະ
ຍຶດຄອງອານາຈັກ.
47 9ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືລາວໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງທັບຂອງລາວຕັ້ງຜ້າ
ເຕັ້ນຂຶ້ນຢູ່ໃນຮ່ອມພູໃກ້ກັບພູອັນຕິປາ.
47 10 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ຕອນກາງຄືນອະມາລີໄຄຢາໄດ້ສົ່ງຜູ້ຕາງ
ໜ້າຂຶ້ນໄປເທິງພູອັນຕິປາຢ່າງລັບໆ,ເພື່ອ
ເຊື້ອເຊີນລີຮອນໄທຫົວໜ້າຂອງພວກທີ່ຢູ່
ບ່ອນນັ້ນໃຫ້ລົງມາຕີນພູເພາະວ່າອະມາລີ
ໄຄຢາປາດຖະໜາທີ່ຈະເວົ້າກັບລາວ.
47 11 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ລີຮອນໄທໄດ້ຮັບຂ່າວນີ້ລາວກໍບໍ່ກ້າລົງມາ
ຫາຕີນພູ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ອະມາລີໄຄຢາໄດ້ສົ່ງຄົນໄປອີກເປັນເທື່ອທີ
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ສອງເພື່ອເຊື້ອເຊີນໃຫ້ລາວລົງມາ.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລີ ຮອນໄທບໍ່
ຍອມລົງມາອີກແລະອະມາລີໄຄຢາໄດ້ສົ່ງ
ຄົນໄປອີກເປັນເທື່ອທີສາມ.
47 12 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ອະມາລີໄຄຢາເຫັນວ່າລາວບໍ່ສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ລີຮອນໄທລົງມາຈາກຈອມພູ,ລາວເອງ
ຈຶ່ງໄດ້ຂຶ້ນໄປເທິງຈອມພູເກືອບຮອດຄ້າຍ
ຂອງລີຮອນໄທ,ແລະລາວກໍໄດ້ສົ່ງຂ່າວ
ໄປໃຫ້ລີຮອນໄທອີກເປັນເທື່ອທີສີ່ໂດຍ
ປາດຖະໜາໃຫ້ລາວລົງມາ,ແລະໃຫ້ນ�
ເອົາທະຫານອາລັກຂາມານ�.
47 13 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາທີ່ລີຮອນໄທລົງມາຫາອະມາລີໄຄຢາ
ພ້ອມດ້ວຍທະຫານອາລັກຂາຂອງລາວ,
ອະມາລີໄຄຢາຢາກໃຫ້ລາວກັບຄືນມາອີກ
ກັບກອງທັບຂອງລາວໃນຕອນກາງຄືນ,
ແລະມາລ້ອມຄົນທີ່ຢູ່ໃນຄ້າຍຂອງອະມາລີ
ໄຄຢາຊຶ່ງກະສັດໄດ້ໃຫ້ລາວມີອ�ນາດບັງ
ຄັບບັນຊາພວກທະຫານເຫລົ່ານັ້ນ,ແລະ
ວ່າລາວຈະມອບທະຫານເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ຢູ່
ໃນກ�ມືຂອງລີຮອນໄທ,ຖ້າຫາກລາວຈະ
ໃຫ້ລາວ(ອະມາລີໄຄຢາ)ເປັນຜູ້ລອງຫົວ
ໜ້າຄວບຄຸມກອງທັບທັງໝົດ.
47 14 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລີ
ຮອນໄທໄດ້ລົງມາພ້ອມດ້ວຍຄົນຂອງລາວ
ແລະລ້ອມຄົນຂອງອະມາລີໄຄຢາໄວ້,
ດັ່ງນັ້ນກ່ອນພວກເຂົາຈະຕື່ນນອນພວກ
ເຂົາກໍຖືກກອງທັບຂອງລີຮອນໄທອ້ອມໄວ້
ກ່ອນແລ້ວ.
47 15 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາຄົນຂອງອະມາລີໄຄຢາເຫັນວ່າພວກ
ຕົນຖືກປິດລ້ອມໄວ້,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ອ້ອນ
ວອນໃຫ້ອະມາລີໄຄຢາຍອມຕົວເຂົ້າຮ່ວມ

ກັບພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາເສຍ,ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຖືກທ�ລາຍ.ບັດນີ້ນີ້ແຫລະຄື
ສິ່ງທີ່ອະມາລີໄຄຢາປາດຖະໜາ.
47 16 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອະ
ມາລີໄຄຢາໄດ້ມອບຄົນຂອງລາວ,ຊຶ່ງມັນ
ເປັນກ ປໍລະປັກຕໍ່ ຄ�ສັ່ງຂອງກະສັດ.ນີ້
ເປັນສິ່ງທີ່ອະມາລີໄຄຢາປາດຖະໜາ,ເພື່ອ
ລາວຈະໄດ້ສ�ເລັດໃນແຜນການຂອງຕົນ
ໃນການໂຄ່ນລົ້ມກະສັດອອກຈາກບັນລັງ.
47 17ບັດນີ້ມັນເປັນທ�ນຽມໃນບັນດາຊາວ
ເລມັນທີ່ວ່າ,ຖ້າຫາກຜູ້ນ�ຫົວໜ້າຂອງ
ພວກເຂົາຖືກຂ້າຕາຍ,ພວກເຂົາກໍຕ້ອງ
ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ຜູ້ລອງຂຶ້ນເປັນຫົວໜ້າແທນ.
47 18 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອະ
ມາລີໄຄຢາໄດ້ໃຫ້ຂ້າໃຊ້ຜູ້ໜຶ່ງຂອງລາວ
ວາງຢາພິດລີຮອນໄທເທື່ອລະເລັກເທື່ອ
ລະໜ້ອຍຈົນວ່າລີຮອນໄທຕາຍໄປ.
47 19ບັດນີ້,ເມື່ອລີຮອນໄທຕາຍໄປແລ້ວ,
ຊາວເລມັນກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ອະມາລີໄຄຢາ
ເປັນຜູ້ນ�ຂອງພວກເຂົາແລະເປນັຫົວໜ້າ
ບັງຄັບບັນຊາຂອງພວກເຂົາ.
47 20 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອະ
ມາລີໄຄຢາໄດ້ອອກເດີນທາງໄປພ້ອມ
ດ້ວຍກອງທັບຂອງລາວ(ເພາະວ່າລາວໄດ້
ຮັບຄວາມສ�ເລັດທຸກຢ່າງຕາມຄວາມປາດ
ຖະໜາຂອງລາວແລ້ວ)ຫາແຜ່ນດິນນີໄຟ,
ໂດຍມຸ້ງໜ້າເຂົ້າໄປຫາເມືອງນີໄຟ,ຊຶ່ງເປັນ
ເມືອງຫລວງຂອງແຜ່ນດິນ.
47 21 ແລະກະສັດກໍໄດ້ອອກມາພົບອະມາ
ລີໄຄຢາພ້ອມດ້ວຍອາລັກຂາຂອງເພິ່ນ,
ເພາະຄິດວ່າອະມາລີໄຄຢາໄດ້ປະຕິບັດ
ຕາມຄ�ສັ່ງ,ແລະວ່າອະມາລີໄຄຢາໄດ້
ເຕົ້າໂຮມກອງທັບໃຫຍ່ເພື່ອໄປສູ້ຮົບກັບ
ຊາວນີໄຟ.
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47 22 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາທີ່ກະສັດອອກມາ
ພົບອະມາລີໄຄຢາລາວກໍໃຫ້ຂ້າໃຊ້ຂອງ
ຕົນອອກໄປຕ້ອນຮັບກະສັດ.ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ອອກໄປແລະກົ້ມຂາບລົງຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
ກະສັດ,ຄືກັບວ່າພວກເຂົາສະແດງຄວາມ
ຄາລະວະເພາະຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເພິ່ນ.
47 23 ແລະ  ເຫດ ການ ໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກະສັດກໍໄດ້ເດ່ມືອອກໄປເພື່ອໃຫ້ພວກ
ເຂົາລຸກຂຶ້ນ,ຕາມທ�ນຽມຂອງຊາວເລມັນ,
ດັ່ງທີ່ເປັນເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງສັນຕິພາບ,ຊຶ່ງ
ພວກເຂົາໄດ້ເອົາມາຈາກຊາວນີໄຟ.
47 24 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາເພິ່ນບອກໃຫ້ຂ້າໃຊ້ຂອງອະມາລີໄຄ
ຢາຄົນທ�ອິດລຸກຂຶ້ນຈາກພື້ນດິນ,ຈົ່ງເບິ່ງ
ຄົນນັ້ນໄດ້ແທງກະສັດທະລຸຫົວໃຈ;ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ.
47 25ບັດນີ້ຂ້າໃຊ້ຂອງກະສັດໄດ້ແລ່ນໜີ
ໄປ;ແລະຂ້າໃຊ້ຂອງອະມາລີໄຄຢາກໍສົ່ງ
ສຽງຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ:
47 26 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າໃຊ້ຂອງກະສັດເອງແທງ
ເພິ່ນຈົນທະລຸຫົວໃຈ,ແລະເພິ່ນໄດ້ລົ້ມລົງ
ແລະພວກເຂົາໄດ້ໜີໄປແລ້ວ;ຈົ່ງເບິ່ງ,ໃຫ້
ມາເບິ່ງໄວໆ.
47 27 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອະ
ມາລີໄຄຢາໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງທັບຂອງລາວ
ເຂົ້າມາເບິ່ງວ່າມັນມີອັນໃດເກີດຂຶ້ນກັບ
ກະສັດ; ແລະເວລາພວກເຂົາມາເຖິງ
ສະຖານທີ່ ເກີດເຫດແລະເຫັນກະສັດ
ນອນຈົມເລືອດຢູ່,ອະມາລີໄຄຢາກໍທ�ທ່າ
ໂມໂຫຮ້າຍຂຶ້ນ,ແລະກ່າວວ່າ:ຜູ້ ໃດກໍ
ຕາມທີ່ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ກະສັດຈົ່ງ
ອອກມາ,ແລະໄລ່ຕາມຂ້າໃຊ້ຂອງເພິ່ນໄປ
ເພື່ອຈະໄດ້ຂ້າພວກເຂົາຖິ້ມເສຍ.
47 28 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ

ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ກະສັດໄດ້ຍິນຂໍ້
ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ກໍໄດ້ອອກມາແລະໄລ່ຕາມ
ຂ້າໃຊ້ຂອງກະສັດໄປ.
47 29ບັດ ນີ້ເວລາຂ້າໃຊ້ຂອງກະສັດເຫັນ
ກອງທັບໄລ່ຕາມຕົນມາ,ພວກເຂົາກໍຕົກໃຈ
ແລະໜີເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,
ແລະຂ້າມໄປຫາແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ
ແລະເຂົ້າຮ່ວມກັບກ ຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນ.
47 30 ແລະກອງທັບທີ່ໄລ່ຕາມພວກນັ້ນໄປ
ໄດ້ກັບຄືນມາ,ເມື່ອບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນໃນການ
ໄລ່ຕາມ;ແລະດ້ວຍວ່າກົນອຸບາຍຂອງອະ
ມາລີໄຄຢາ,ລາວຈຶ່ງຊະນະໃຈຂອງຜູ້ຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນ.
47 31 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ມື້ຕໍ່ ມາລາວໄດ້ຍົກເຂົ້າເມືອງນີໄຟພ້ອມ
ດ້ວຍກອງທັບຂອງລາວ,ແລະເຂົ້າເປັນ
ເຈົ້າຂອງເມືອງ.
47 32 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືລາຊີນີໄດ້ຍິນວ່າກະສັດຖືກຂ້າຕາຍ—
ເພາະວ່າອະມາລີໄຄຢາໄດ້ສົ່ງນາຍທູດໄປ
ຫາລາຊີນີແຈ້ງບອກວ່າກະສັດຖືກຂ້າໃຊ້
ຂອງຕົນຂ້າຕາຍແລ້ວ,ແລະລາວໄດ້ໄລ່
ຕາມພວກເຂົາໄປພ້ອມດ້ວຍກອງທັບ,ແຕ່
ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ປົບໜີໄປ
ໄດ້—
47 33ສະນັ້ນ, ເມື່ອລາຊີນີໄດ້ຮັບຂ່າວນີ້
ນາງຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງຄົນໄປຫາອະມາລີໄຄຢາ,ບໍ່
ໃຫ້ລາວທ�ຮ້າຍຜູ້ຄົນຜູ້ຢູ່ໃນເມືອງນີ້;ແລະ
ນາງປາດຖະໜາໃຫ້ລາວເຂົ້າມາພົບນາງ;
ແລະນາງປາດຖະໜາໃຫ້ລາວພາພະຍານ
ມານ�ເພື່ອຈະໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ກ່ຽວກັບ
ການສິ້ນຊີວິດຂອງກະສັດ.
47 34 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອະ
ມາລີໄຄຢາໄດ້ນ�ເອົາຂ້າໃຊ້ຜູ້ທີ່ຂ້າກະສັດ
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ແລະຄົນທັງໝົດທີ່ຢູ່ນ�ລາວເຂົ້າໄປພົບ
ກັບລາຊີນີໃນບ່ອນທີ່ນາງນັ່ງຢູ່;ແລະພວກ
ເຂົາ ທຸກ ຄົນ ໄດ້ ໃຫ້ ຖ້ອຍຄ�ແກ່ນາງວ່າ
ກະສັດຖືກຂ້າໃຊ້ຂອງເພິ່ນເອງຂ້າຕາຍ;
ແລະພວກເຂົາເວົ້າອີກວ່າ:ການທີ່ພວກ
ເຂົາໜີໄປນີ້ຍັງບໍ່ເປັນຫລັກຖານພຽງພໍທີ່
ຈະກ່າວໂທດພວກເຂົາບໍ?ແລະພວກເຂົາ
ເຮັດໃຫ້ລາຊີນີພໍໃຈໃນເຫດຜົນຂອງການ
ຕາຍຂອງກະສັດດັ່ງນີ້.
47 35 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອະ
ມາລີໄຄຢາພະຍາຍາມສ້າງຕົນໃຫ້ເປັນທີ່ພໍ
ໃຈຂອງລາຊີນີແລະເອົານາງມາເປັນພັນ
ລະຍາຂອງຕົນ;ແລະດ້ວຍການຫລອກ
ລວງ,ແລະດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຂອງ
ຂ້າໃຊ້ທີ່ມີເລ່ຫລ່ຽມຂອງລາວ,ລາວຈຶ່ງໄດ້
ອານາຈັກມາປົກຄອງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນ
ທີ່ຍອມຮັບວ່າລາວໄດ້ເປັນກະສັດປົກຄອງ
ຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງ
ໝົດຂອງຊາວເລມັນ,ຊຶ່ງກ ປະກອບດ້ວຍ
ຊາວເລມັນແລະຊາວເລມູເອນແລະຊາວ
ອິດຊະມາເອນ,ແລະຊາວນີໄຟທີ່ແຍກ
ອອກໄປທັງໝົດ,ນັບຕັ້ງແຕ່ການປົກຄອງ
ຂອງນີໄຟຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້.
47 36 ບັດນີ້ກ ພວກທີ່ແຍກອອກໄປນັ້ນເຄີຍ
ໄດ້ຮັບການແນະນ�ມາແລະມີຄວາມ
ຮູ້ ແບບດຽວກັນກັບຊາວນີໄຟ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການແນະນ�ມາ
ໃນຂ ຄວາມຮູ້ແບບດຽວກັນກ່ຽວກັບພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ມັນເປັນ
ເລື່ອງແປກປະຫລາດທີ່ຈະເວົ້າວ່າຫລັງ
ຈາກພວກເຂົາໄດ້ແຍກອອກໄປບໍ່ດົນເທົ່າ
ໃດ,ພວກເຂົາກໍກາຍມາເປັນຄົນແຂງກະ
ດ້າງຫລາຍຂຶ້ນແລະຄ ບໍ່ສ�ນຶກຜິດ,ປ່າ
ເຖື່ອນ,ຊົ່ວຮ້າຍ,ແລະໂຫດຮ້າຍຫລາຍ

ກວ່າຊາວເລມັນອີກຊ�—ກິນດື່ມຢູ່ຕາມ
ປະເພນີຂອງຊາວເລມັນ;ປ່ອຍຕົວໃຫ້ເປັນ
ຄົນຂີ້ຄ້ານມັກງ່າຍ,ແລະມີກິເລດຕັນຫາ
ນາໆປະການ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້
ລືມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາໝົດແລ້ວ.

ບົດທີ48

ອະມາລີ ໄຄຢາຍຸຍົງໃຫ້ຊາວເລມັນຕໍ່ສູ້
ກັບຊາວນີໄຟ—ໂມໂຣໄນຕຽມຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນໃຫ້ປ້ອງກັນອຸດົມການແຫ່ງຄຣິດສະ
ຕຽນ—ເພິ່ນປິຕິຍິນດີໃນເສລີພາບແລະ
ອິດສະລະພາບແລະເປັນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.ປະມານ72ປີກ່ອນຄ.ສ.

48 1ແລະບັດນີ້ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄື,ທັນທີທີ່ອະມາລີໄຄຢາໄດ້ຂຶ້ນຄອງອາ
ນາຈັກລາວກໍໄດ້ປຸກລະດົມໃຈຂອງຊາວ
ເລມັນໃຫ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລາວໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ມີຜູ້ເວົ້າ
ກັບຊາວເລມັນຈາກຫໍສູງ,ຕ້ານກັບຊາວ
ນີໄຟ.
48 2ແລະລາວໄດ້ປຸກລະດົມໃຈຂອງພວກ
ເຂົາໃຫ້ເປັນສັດຕູກັບຊາວນີໄຟດັ່ງນີ້,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ໃນທ້າຍປີທີສິບເກົ້າແຫ່ງການ
ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ,ລາວໄດ້ສ�ເລັດ
ແຜນການຂອງລາວມາເຖິງບັດນີ້,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເມື່ອລາວໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນ
ກະສັດປົກຄອງຊາວເລມັນ,ລາວຈຶ່ງພະ
ຍາຍາມທີ່ຈະປົກຄອງທົ່ວແຜ່ນດິນ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ລາວຢາກປົກຄອງຜູ້ຄົນທັງໝົດໃນ
ທົ່ວແຜ່ນດິນ,ທັງຊາວເລມັນແລະຊາວ
ນີໄຟນ�ກັນ.
48 3ສະນັ້ນ ລາວຈຶ່ງສ�ເລັດແລ້ວຕາມ

 35ກຢຄ1:13–14.
 36ກຄມພປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,

ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.
 ຂຮຣ10:26–27;

ແອວ24:30.
 ຄຢມຢ8:12.
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ແຜນການຂອງລາວ, ເພາະວ່າລາວໄດ້
ເຮັດໃຫ້ ໃຈຂອງຊາວເລມັນແຂງກະດ້າງ
ແລະເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາມືດມົນ,
ແລະລາວໄດ້ຍຸຍົງໃຫ້ພວກເຂົາຄຽດແຄ້ນ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ລາວໄດ້ເຕົ້າໂຮມທະຫານ
ໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍເພື່ອຈະໄດ້ໄປສູ້ຮົບ
ກັບຊາວນີໄຟ.
48 4ຍ້ອນວ່າຈ�ນວນທະຫານຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍຂອງລາວ,ລາວຈຶ່ງໄດ້ຕັ້ງໃຈໄວ້ວ່າ
ລາວຈະເອົາຊະນະຊາວນີໄຟແລະຈະ
ເອົາພວກເຂົາມາສູ່ຄວາມເປັນທາດ.
48 5ແລະລາວໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຊາວໂຊຣ�ໃຫ້
ເປັນກ ຫົວໜ້ານາຍທະຫານ,ເພາະວ່າ
ພວກເຂົາມີຄວາມຮູ້ດີທີ່ສຸດກ່ຽວກັບກ�ລັງ
ພົນຂອງຊາວນີໄຟ,ແລະບ່ອນຕັ້ງກ�ລັງ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະເມືອງໃດທີ່ບໍ່ມີກ�
ລັງພຽງພໍ;ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພວກ
ເຂົາໃຫ້ເປັນນາຍທະຫານຊັ້ນຫົວໜ້າເພື່ອ
ບັງຄັບບັນຊາກອງທັບທະຫານຂອງລາວ.
48 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍກອງທັບເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານມຸ້ງໜ້າໄປຫາແຜ່ນດິນ
ເຊຣາເຮັມລາ.
48 7ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຂະນະ ທີ່ ອະມາລີໄຄຢາໄດ້ອ�ນາດມາ
ດ້ວຍກົນອຸບາຍແລະດ້ວຍຄ�ຫລອກລວງ
ຕ່າງໆ,ກົງກັນຂ້າມ,ໂມໂຣໄນໄດ້ກ ຕຽມ
ຈິດໃຈຂອງຜູ້ ຄົນໃຫ້ຊື່ສັດຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.
48 8ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ສົ່ງເສີມກ�ລັງ
ກອງທັບຂອງຊາວນີໄຟ,ແລະໄດ້ສ້າງ
ປ້ອມຍາມນ້ອຍຫລືບ່ອນສະສົມກ�ລັງຂຶ້ນ
ຫລາຍແຫ່ງ;ໂດຍຄູນດິນຂຶ້ນອ້ອມຮອບ
ເປັນຄູລ້ອມກອງທັບຂອງເພິ່ນໄວ້,ແລະ

ສ້າງກ�ແພງຫີນຂຶ້ນອ້ອມພວກທະຫານ
ໄວ້,ພ້ອມທັງຮອບເມືອງແລະຊາຍແດນ
ຂອງແຜ່ນດິນນ�ອີກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້
ສ້າງກ�ແພງຂຶ້ນໃຫ້ຮອບທົ່ວແຜ່ນດິນ.
48 9ແລະຄ້າຍໃດທີ່ມີກ�ລັງບໍ່ພຽງພໍເພິ່ນ
ກໍໄດ້ວາງຈ�ນວນທະຫານໄວ້ຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍ;ແລະເພິ່ນໄດ້ເສີມກ�ລັງແລະ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນຊຶ່ງຊາວນີໄຟເປັນເຈົ້າ
ຂອງເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
48 10 ແລະເພິ່ນໄດ້ຕຽມພ້ອມຢູ່ສະເໝີເພື່ອ
ວ່າຈະໄດ້ກ ສະໜັບສະໜູນເສລີພາບຂອງ
ພວກເຂົາ,ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາ,ເມຍ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະລູກຂອງພວກເຂົາ,
ແລະສັນຕິສຸກຂອງພວກເຂົາ,ແລະເພື່ອ
ວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ກັບພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,
ແລະເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັກສາສິ່ງທີ່ສັດ
ຕູຂອງພວກເຂົາເອີ້ນວ່າອຸດົມການແຫ່ງ
ຄຣິດສະຕຽນ.
48 11 ແລະ ໂມໂຣໄນເປັນຄົນແຂງແຮງ
ແລະມີກ�ລັງຫລາຍ;ແລະເພິ່ນເປັນຄົນ
ກ ສະຫລຽວສະຫລາດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນ
ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ປິຕິຍິນດີໃນການນອງເລືອດ;
ແຕ່ເປັນຄົນທີ່ປິຕິຍິນດີໃນເສລີພາບແລະ
ອິດສະລະພາບຂອງປະເທດຊາດຂອງຕົນ,
ແລະເພື່ອວ່າພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນຈະໄດ້ຫລີກ
ເວັ້ນຈາກຄວາມເປັນທາດແລະຂ້ອຍຂ້າ;
48 12 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນເປັນຄົນທີ່ມີໃຈຊຶ່ງ
ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຂອບພຣະໄທພຣະ
ເຈົ້າຂອງເພິ່ນ,ສ�ລັບສິດທິພິເສດແລະ
ພອນຕ່າງໆທີ່ ພຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້
ແກ່ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ;ແລະເພິ່ນເປັນຄົນທີ່
ອອກແຮງງານຢ່າງຂະຫຍັນຂັນແຂງເພື່ອ
ກ ຄວາມຜາສຸກແລະເພື່ອຄວາມປອດໄພ

485ກແອວ43:6.
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ຂອງຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ.
48 13 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ແລະ ເພິ່ນເປັນຄົນທີ່
ໝັ້ນຄົງ ຢູ່ ນ�ສັດທາໃນພຣະຄຣິດ,ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ກ່າວກ ຄ�ສາບານໄວ້ວ່າເພິ່ນຈະ
ປ້ອງກັນຜູ້ ຄົນຂອງເພິ່ນ,ສິດຂອງເພິ່ນ,
ແລະປະເທດຊາດຂອງເພິ່ນ,ແລະສາດ
ສະໜາຂອງເພິ່ນ,ເຖິງແມ່ນວ່າເພິ່ນຈະສູນ
ເສຍເລືອດເນື້ອຂອງເພິ່ນກໍຕາມ.
48 14ບັດນີ້ຊາວນີໄຟໄດ້ຮັບການສິດສອນ
ໃຫ້ປ້ອງກັນຕົວເອງຈາກສັດຕູ,ຈົນເຖິງ
ການນອງເລືອດຖ້າຫາກຈ�ເປັນ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮັບການສິດສອນ
ວ່າກ ບໍ່ໃຫ້ຮຸກຮານຜູ້ໃດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ບໍ່
ໃຫ້ຍົກດາບຂຶ້ນເລີຍເວັ້ນເສຍແຕ່ຈະເປັນ
ການຕໍ່ສູ້ສັດຕູ,ຍົກເວັ້ນແຕ່ຈະເປັນໄປເພື່ອ
ປົກປ້ອງຊີວິດຂອງຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ.
48 15 ແລະນີ້ຄືສັດທາຂອງພວກເຂົາ,ໂດຍ
ການປະຕິບັດແບບນີ້ພຣະເຈົ້າຈະເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນ
ດິນ,ຫລືອີກຄ�ໜຶ່ງ,ຖ້າພວກເຂົາຊື່ສັດ
ໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ
ແລ້ວພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຈະເລີນ
ຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈະ
ເຕືອນພວກເຂົາໃຫ້ອອກໜີໄປ,ຫລືວ່າໃຫ້
ຕຽມເພື່ອສົງຄາມ,ອີງຕາມຄວາມອັນຕະ
ລາຍຂອງພວກເຂົາ;
48 16 ແລະພຣະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້
ຈັກແກ່ພວກເຂົາອີກວ່າພວກເຂົາຄວນ
ຈະໄປທາງໃດເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບສັດຕູຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະໂດຍການກະທ�ດັ່ງນີ້,ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະໄດ້ປົດປ່ອຍພວກເຂົາ;ແລະນີ້
ຄືສັດທາຂອງໂມໂຣໄນແລະໃຈຂອງເພິ່ນ

ປາບປື້ມໃນສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ;ກ ບໍ່ແມ່ນໃນການ
ນອງເລືອດ,ແຕ່ໃນການເຮັດຄວາມດີ,ໃນ
ການປ້ອງກັນຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະໃນການຕ້ານທານກັບ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ.
48 17 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວຕາມ
ຄວາມຈິງກັບພວກທ່ານວ່າ,ຖ້າຫາກຄົນ
ທັງ ປວງໄດ້ ເປັນມາແລ້ວ ແລະເປັນຢູ່ ,
ແລະຈະເປັນຢູ່,ຄືກັນກັບໂມໂຣໄນ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ອ�ນາດຂອງນະລົກນັ້ນຈະສັ່ນສະ
ເທືອນຕະຫລອດການ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ກ ມານ
ຈະບໍ່ ມີ ອ�ນາດເໜືອໃຈຂອງລູກຫລານ
ມະນຸດເລີຍ.
48 18 ຈົ່ງເບິ່ງ, ເພິ່ນເປັນຄົນຄືກັນກັບ
ອ�ໂມນ,ລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຄືກັນກັບລູກຊາຍຜູ້ອື່ນໆຂອງໂມໄຊ
ຢາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຄືກັນກັບແອວມາ
ແລະພວກລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ ນ�ອີກ ,
ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າເຫລົ່ານັ້ນລ້ວນແລ້ວແຕ່
ເປັນຄົນຂອງພຣະເຈົ້າທັງນັ້ນ.
48 19ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຮີລາມັນແລະພີ່ນ້ອງ
ຂອງເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ຜູ້ຄົນໜ້ອຍໄປກວ່າ
ໂມໂຣໄນເລີຍ;ເພາະເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັ່ງສອນ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້
ໃຫ້ບັບຕິສະມາໄວ້ກັບການກັບໃຈແກ່ຄົນ
ທັງປວງທີ່ຍອມເຊື່ອຟັງຄ�ເວົ້າຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ.
48 20 ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ອອກໄປດັ່ງນີ້,ແລະ
ຜູ້ຄົນໄດ້ກ ຖ່ອມຕົວຍ້ອນຄ�ເວົ້າຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປັນທີ່ຊົງ
ຂ ໂປດປານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະດັ່ງ

 13ກແອວ46:20–22.
 14ກແອວ43:46–47;

3ນຟ3:20–21;
ມມ3:10–11;

ຄພ98:16.
 16ກແອວ55:19.
 17ກ1ນຟ22:26;

3ນຟ6:15.

 20ກຄມພຖ່ອມຕົນ,
ຄວາມຖ່ອມຕົນ.

 ຂ1ນຟ17:35.
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ນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ເປັນອິດສະລະຈາກສົງ
ຄາມແລະຈາກການຂັດແຍ້ງໃນບັນດາ
ພວກເຂົາເອງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນເວລາເຖິງ
ສີ່ປີ.
48 21 ແຕ່ວ່າຄືກັນກັບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເວົ້າໃນຕອນທ້າຍປີທີສິບເກົ້ານັ້ນ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ມັນມີສັນຕິສຸກໃນບັນດາພວກເຂົາ
ເອງ,ພວກເຂົາໄດ້ຖືກບັງຄັບຢ່າງບໍ່ເຕັມໃຈ
ໃຫ້ໄປຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຂົາ.
48 22 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະໂດຍສະຫລຸບ,ສົງ
ຄາມຂອງພວກເຂົາທີ່ເຮັດກັບຊາວເລມັນບໍ່
ເຄີຍຢຸດລົງເລີຍເປັນເວລາຫລາຍປີ,ທັງທີ່
ພວກເຂົາບໍ່ເຕັມໃຈຢາກເຮັດ.
48 23ບັດນີ້,ພວກເຂົາກ ເສຍໃຈທີ່ຕ້ອງຈັບ
ອາວຸດຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນອີກ,ເພາະວ່າ
ພວກເຂົາບໍ່ພໍໃຈກັບການນອງເລືອດເລີຍ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະນີ້ຍັງບໍ່ໝົດ—ພວກເຂົາ
ເສຍໃຈທີ່ໄດ້ເປັນທາງສົ່ງພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຂົາຢ່າງຫລວງຫລາຍອອກຈາກໂລກນີ້ໄປ
ສູ່ໂລກນິລັນດອນ,ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕຽມພ້ອມທີ່
ຈະພົບກັບພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາເລີຍ.
48 24 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຂົາຈະບໍ່
ຍອມເດັດຂາດທີ່ຈະສະລະຊີວິດຂອງຕົນ
ໄປລ້າໆ,ແລະປ່ອຍໃຫ້ກ ເມຍຂອງພວກ
ເຂົາແລະລູກຂອງພວກເຂົາຖືກຂ້າດ້ວຍ
ຄວາມຮ້າຍກາດແລະຄວາມປ່າເຖື່ອນ
ຂອງຄົນຊຶ່ງເຄີຍເປັນພີ່ນ້ອງກັນມາກ່ອນ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຂ ແຍກອອກ
ໄປຈາກສາດສະໜາຈັກ,ແລະໜີຈາກ
ພວກເຂົາໄປເພື່ອຈະໄດ້ກັບມາທ�ລາຍພີ່
ນ້ອງຂອງຕົນໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມກັບຊາວ
ເລມັນ.
48 25 ແທ້ຈງິແລ້ວ, ພວກເຂົາທົນບໍ່ໄດ້ທີ່

ພີ່ ນ້ອງຂອງພວກເຂົາຈະປິຕິຍິນດີຢູ່ກັບ
ເລືອດຂອງຊາວນີໄຟເພາະຄ�ສັນຍາຂອງ
ພຣະເຈົ້າທີ່ມີຢູ່ວ່າຕາບໃດທີ່ຍັງມີຄົນຮກັ
ສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ເພາະຄ�
ສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມີຢູ່ວາ່ຖ້າຫາກ
ພວກເຂົາຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ອົງພວກເຂົາຈະຮຸງ່ເຮອືງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ.

ບົດທີ49

ການຮຸກຮານຂອງຊາວເລມັນບໍ່ສາມາດ
ທີ່ ຈະຍຶດເອົາເມືອງອ�ໂມນໄນຮາແລະ
ເມືອງໂນອາທີ່ເປັນດ່ານປ້ອງກັນໄປໄດ້—
ອະມາລີໄຄຢາສາບແຊ່ງພຣະເຈົ້າແລະ
ສາບານວ່າຈະດື່ມເລືອດຂອງໂມໂຣໄນ—
ຮີລາມັນແລະພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນຮັກສາສາດ
ສະໜາຈັກໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຕໍ່ໄປ.ປະມານ72
ປີກ່ອນຄ.ສ.

49 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ໃນເດືອນທີສິບເອັດຂອງປີທີສິບເກົ້າ,ໃນ
ວັນທີ ສິບຂອງເດືອນນີ້ມີຄົນເຫັນກອງ
ທັບຂອງຊາວເລມັນຍົກໄປທາງແຜ່ນດິນ
ອ�ໂມນໄນຮາ.
49 2ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເມືອງນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່
ແລະໂມໂຣໄນໄດ້ຕັ້ງກອງທັບໄວ້ໃກ້ຊາຍ
ແດນຂອງເມືອງນີ້,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຄູນ
ດິນຂຶ້ນໂດຍຮອບເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງ
ຈາກລູກທະນູແລະກ້ອນຫີນຂອງຊາວ
ເລມັນ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ຕໍ່ສູ້
ດ້ວຍກ້ອນຫີນແລະດ້ວຍລູກທະນູ.
49 3ຈົ່ງ ເບິ່ງ , ຂ້າ ພະເຈົ້າກ່າວວ່າ ເມືອງ
ກ ອ�ໂມນໄນຮາໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ແລ້ວ.
ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ມັນໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ເປັນບາງສ່ວນ

 23ກຄພ42:45.
 24ກແອວ46:12.

 ຂຄມພປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,
ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.

493ກແອວ16:2–3,9,11.
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ຍ້ອນວ່າເມືອງນີ້ໄດ້ຖືກຊາວເລມັນທ�ລາຍ
ມາເທື່ອໜຶ່ງແລ້ວ  ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້ າຍ
ຂອງຜູ້ຄົນ,ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຄິດວ່າມັນ
ຈະເປັນເຫຍື່ອອັນງ່າຍດາຍສ�ລັບພວກ
ເຂົາອີກ.
49 4ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາຜິດຫວັງຫລາຍ
ທີ່ສຸດ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວນີໄຟໄດ້ຂຸດດິນ
ເຮັດເປັນຄັນຄູໄວ້ໂດຍຮອບ,ຊຶ່ງຄັນຄູນັ້ນ
ສູງສົມຄວນຈົນວ່າຊາວເລມັນແກວ່ງກ້ອນ
ຫີນແລະຍິງທະນູຂ້າມໄປບໍ່ໄດ້,ທັງຈະ
ເຂົ້າໂຈມຕີກໍບໍ່ໄດ້ນອກຈາກຈະເຂົ້າໄປ
ທາງປະຕູເທົ່ານັ້ນ.
49 5ບັດນີ້ເມື່ອຫົວໜ້ານາຍທະຫານຂອງ
ຊາວເລມັນເຫັນດັ່ງນັ້ນກໍແປກໃຈຢ່າງຍິ່ງ
ເພາະປັນຍາຂອງຊາວນີໄຟໃນການຕຽມ
ບ່ອນປ້ອງກັນຕົວຂອງພວກເຂົາ.
49 6ບັດນີ້ ພວກຜູ້ ນ�ຂອງຊາວເລມັນຄິດ
ວ່າ,ຍ້ອນຄວາມຫລວງຫລາຍຂອງຜູ້ຄົນ
ຂອງນີໄຟ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາຄິດວ່າ
ພວກເຂົາຈະມີຊ່ອງທາງເພື່ອເຂົ້າໂຈມຕີ
ຊາວນີໄຟຄືກັນກັບທີ່ເຄີຍກະທ�ມາແລ້ວ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາກໍໄດ້ຕຽມພ້ອມ
ຄືກັນ,ພວກເຂົາມີໂລ່ແລະມີແຜ່ນປົກ
ເອິກ;ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່
ເຮັດດ້ວຍໜັງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນເຄື່ອງນຸ່ງ
ທີ່ໜາເພື່ອປົກປິດຄວາມເປືອຍເປົ່າຂອງ
ພວກເຂົາ.
49 7 ແລະໂດຍທີ່ຕຽມພ້ອມຮຽບຮອ້ຍດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຂົາຈຶ່ງຄິດວາ່ພວກເຂົາຈະເອົາຊະນະ
ແລະຈະເອົາພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາໄປຫາ
ແອກແຫ່ງຄວາມເປັນທາດ,ຫລືຂາ້ຖິ້ມໄດ້
ຢ່າງງ່າຍດາຍ,ຫລືຈະທ�ລາຍສັດຕູເສຍ
ໃຫ້ໝົດຕາມຄວາມພໍໃຈຂອງພວກເຂົາ.
49 8ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາເກີດມີຄວາມ

ແປກປະຫລາດໃຈຫລາຍທີ່ສຸດເມື່ອພວກ
ເຂົາເຫັນວ່າຊາວນີໄຟໄດ້ກ ຕຽມຕໍ່ສູ້ກັບ
ພວກເຂົາໃນວິທີທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮູ້ໄດ້ເຫັນມາ
ກ່ອນໃນບັນດາລູກຫລານຂອງລີໄຮ.ບັດ
ນີ້ພວກເຂົາຕຽມຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນຕາມຄ�
ແນະນ�ຂອງໂມໂຣໄນ.
49 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນຫລືຊາວອະມາລີໄຄຢາແປກປະ
ຫລາດໃຈຢ່າງຍິ່ງກັບການຕຽມສົງຄາມ
ຂອງພວກເຂົາ.
49 10ບັດນີ້,ຖ້າຫາກກະສັດອະມາລີໄຄຢາ
ໄດ້ລົງມາຈາກກ ແຜ່ນດິນນີໄຟເພື່ອເປັນ
ຜູ້ ນ� ກອງທັບຂອງລາວ,ລາວອາດຈະ
ໃຫ້ຊາວເລມັນໂຈມຕີຊາວນີໄຟໃນເມືອງ
ອ�ໂມນໄນຮາທັນທີ;ເພາະວ່າລາວບໍ່ໄດ້
ຄິດເຖິງເລືອດເນື້ອຂອງຜູ້ ຄົນຂອງລາວ
ເລີຍ.
49 11 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ອະມາລີໄຄຢາບໍ່ໄດ້ລົງ
ມາສູ້ຮົບ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຫົວໜ້ານາຍທະ
ຫານຂອງລາວບໍ່ກ້າເຂົ້າໂຈມຕີຊາວນີໄຟ
ໃນເມືອງອ�ໂມນໄນຮາ,ເພາະວ່າໂມໂຣ
ໄນປ່ຽນວິທີດ�ເນີນການງານໃນບັນດາ
ຊາວນີໄຟ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຊາວເລມັນຜິດ
ຫວັງໃນສະຖານທີ່ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້
ຖອຍໜີໄປເພາະພວກເຂົາເຂົ້າໄປໂຈມຕີບໍ່
ໄດ້.
49 12ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຖອຍໜີເຂົ້າ
ໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ແລະຍົກ
ຍ້າຍຄ້າຍຂອງພວກເຂົາແລະເດີນທັບໄປ
ທາງແຜ່ນດິນໂນອາ,ໂດຍຄິດວ່າບ່ອນນັ້ນ
ຈະເປັນບ່ອນທີ່ດີທີ່ສຸດສ�ລັບພວກເຂົາທີ່
ຈະຕໍ່ສູ້ກັບຊາວນີໄຟ.
49 13 ເພາະພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າໂມໂຣໄນ
ໄດ້ເສີມກ�ລັງໄວ້,ຫລືສ້າງກ ຄ້າຍຍາມໄວ້
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ທຸກຫົວເມືອງໂດຍຮອບ;ສະນັ້ນ,ພວກເຂົາ
ຈຶ່ງ ເດີນທັບໄປຫາແຜ່ນດິນໂນອາດ້ວຍ
ມີຄວາມຕັ້ງໃຈອັນແນ່ວແນ່;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຫົວໜ້ານາຍທະຫານຂອງພວກເຂົາໄດ້
ອອກມາໃຫ້ຄ�ສາບານວ່າພວກເຂົາຈະ
ທ�ລາຍຜູ້ຄົນໃນເມືອງນັ້ນ.
49 14 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເກີດຄວາມແປກປະ
ຫລາດໃຈຫລາຍທີ່ສຸດແກ່ພວກເຂົາ,ເພາະ
ວ່າເມືອງໂນອາຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນເຄີຍເປັນບ່ອນ
ທີ່ອ່ອນແອ,ບັດນີ້,ໂດຍໃຊ້ວິທີຂອງໂມໂຣ
ໄນ,ມັນຈຶ່ງກາຍມາເປັນບ່ອນທີ່ເຂັ້ມແຂງ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫລາຍ
ກວ່າເມືອງອ�ໂມນໄນຮາອີກຊ�.
49 15 ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງນີ້ຄືປັນຍາຂອງ
ໂມໂຣໄນ;ເພາະເພິ່ນຄິດວ່າເມືອງອ�ໂມນ
ໄນຮາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຢ້ານກົວ,ແລະ
ໂດຍທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ເມືອງໂນອາເປັນສ່ວນ
ທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນ,ສະນັ້ນ
ພວກເຂົາຈະເດີນທັບໄປສູ້ຮົບທີ່ນັ້ນ,ແລະ
ມັນເປັນໄປຕາມຄວາມປາດຖະໜາຂອງ
ເພິ່ນດັ່ງນັ້ນ.
49 16 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ໂມໂຣໄນໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ
ລີໄຮໃຫ້ເປັນຫົວໜ້ານາຍທະຫານເພື່ອບັງ
ຄັບບັນຊາຜູ້ຄົນຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນ;ແລະແມ່ນ
ລີໄຮກ ຜູ້ດຽວກັນນີ້ທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນ
ຢູ່ໃນຮ່ອມພູທາງຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ�
ຊີໂດນ.
49 17 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນ,ຄືເວລາຊາວເລມັນຮູ້ຈັກວ່າລີໄຮ
ເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາເມືອງນີ້ພວກເຂົາກໍ
ຜິດຫວັງອີກ,ເພາະວ່າພວກເຂົາຢ້ານກົວ
ລີໄຮຫລາຍທີ່ສຸດ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຫົວ
ໜ້ານາຍທະຫານຂອງພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ຄ�
ສາບານໄວ້ແລ້ວວ່າພວກເຂົາຈະເຂົ້າໂຈມ

ຕີເມືອງນີ້;ສະນັ້ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຍົກ
ກອງທັບຂອງພວກເຂົາເຂົ້າມາ.
49 18ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວເລມັນບໍ່ສາມາດ
ເຂົ້າໄປໃນຄ້າຍຍາມຂອງຊາວນີໄຟບໍ່ວາ່
ຈະເປັນທາງໃດກໍຕາມ,ນອກຈາກຈະເປັນ
ທາງປະຕູເທົ່ານັ້ນຍ້ອນວ່າຄວາມສູງຂອງ
ຄັນຄູຊຶ່ງຄູນຂຶ້ນໄວ້ແລະຄວາມເລິກຂອງ
ຕະຄອງຊຶ່ງຂຸດໄວ້ໂດຍຮອບນອກຈາກ
ແຕ່ທາງປະຕູເທົ່ານັ້ນ.
49 19 ແ ລ ະ  ຊ າ ວນີໄຟໄດ້ຕຽມພ້ອມຢູ່
ສະເໝີດັ່ງນີ້ທີ່ຈະທ�ລາຍທຸກຄົນທີ່ພະຍາ
ຍາມປີນຂຶ້ນປ້ອມຍາມທາງອື່ນໂດຍການ
ແກວ່ງກ້ອນຫີນແລະຍິງລູກທະນູໃສ່.
49 20 ແລະນາຍຍາມໄດ້ຕຽມພ້ອມຢູ່ແບບ
ນີ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາເປັນຄົນແຂງ
ແຮງຫລາຍທີ່ສຸດ,ຊຶ່ງຕຽມພ້ອມດ້ວຍດາບ
ແລະກະຖຸນ,ເພື່ອຈະໄດ້ຟັນທຸກຄົນທີ່ພະ
ຍາຍາມບຸກເຂົ້າມາໃນຄ້າຍຍາມທາງປະຕູ
ຂອງພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕຽມ
ພ້ອມທີ່ຈະສູ້ຮົບກັບຊາວເລມັນດັ່ງນີ້.
49 21 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ນາຍທະຫານຂອງຊາວເລມັນໄດ້ຍົກກອງ
ທັບມາຢູ່ໜ້າທາງເຂົ້າແລະເລີ່ມຕໍ່ສູ້ກັບ
ຊາວນີໄຟ,ເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຄ້າຍ
ຍາມຂອງພວກເຂົາ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກ
ເຂົາຖືກໄລ່ອອກໄປເປັນບາງຄັ້ງ,ເຖິງຂະ
ໜາດທີ່ພວກເຂົາຖືກຂ້າຕາຍເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍ.
49 22ບັດນີ້ເວລາພວກເຂົາເຫັນວ່າພວກ
ເຂົາບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະຊາວນີໄຟທາງ
ປະຕູເຂົ້າ,ພວກເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມຂຸດຄັນຄູຂອງ
ຊາວນີໄຟລົງເພື່ອຈະໄດ້ມີຫົນທາງເຂົ້າໄປ
ຫາກອງທັບຂອງພວກຊາວນີໄຟ,ເພື່ອຈະ
ໄດ້ມີໂອກາດຕໍ່ສູ້ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ;ແຕ່ຈົ່ງ

 16ກແອວ43:35.
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ເບິ່ງ,ໃນຄວາມພະຍາຍາມເຫລົ່ານີ້ພວກ
ເຂົາຖືກກວາດອອກ ໄປ ໂດຍ ກ້ອນຫີນ
ແລະລູກທະນູຊຶ່ງຖືກຍິງມາໃສ່ພວກເຂົາ;
ແລະແທນທີ່ພວກເຂົາຈະຖົມຮ່ອງພວກ
ນັ້ນໂດຍການພັງດິນລົງມາມັນກັບເຕັມຂຶ້ນ
ສ່ວນໜຶ່ງດ້ວຍຄົນຕາຍແລະຄົນບາດເຈັບ
ຂອງພວກເຂົາ.
49 23 ແລະຊາວນີໄຟຈຶ່ງມີອ�ນາດທັງໝົດ
ເໜືອກວ່າ ສັດ ຕູຂອງພວກເຂົາ ແບບນີ້ ;
ແລະຊາວເລມັນໄດ້ພະຍາຍາມຢູ່ສະເໝີ
ທີ່ຈະທ�ລາຍຊາວນີໄຟຈົນວ່າຫົວໜ້ານາຍ
ທະຫານຂອງພວກເຂົາຖືກຂ້າຕາຍຈົນ
ໝົດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຊາວເລມັນຫລາຍກວ່າ
ພັນຄົນຖືກຂ້າຕາຍ,ກົງກັນຂ້າມ,ທາງຝ່າຍ
ຊາວນີໄຟບໍ່ມີຈັກຄົນເລີຍຖືກຂ້າຕາຍ.
49 24ມີຢູ່ ປະມານຫ້າສິບຄົນເທົ່ານັ້ນໄດ້
ຮັບບາດເຈັບ,ຜູ້ຊຶ່ງເປີດຮັບລູກທະນູຂອງ
ຊາວເລມັນທີ່ທາງເຂົ້າ,ແຕ່ພວກເຂົາຖືກ
ປ້ອງກັນໄວ້ດ້ວຍໂລ່ຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ແຜ່ນປົກເອິກຂອງພວກເຂົາ,ແລະເຄື່ອງ
ປ້ອງກັນຫົວຂອງພວກເຂົາ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ທີ່ຂາ,ຊຶ່ງ
ຫລາຍຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ.
49 25 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ,ຄື
ເວລາຊາວເລມັນເຫັນວ່າຫົວໜ້ານາຍທະ
ຫານຂອງຕົນຖືກຂ້າຕາຍໝົດແລ້ວພວກ
ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ປົບໜີເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນນີໄຟ
ເພື່ອແຈ້ງຄວາມກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍ
ອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງຕົນຕໍ່ອະມາລີໄຄຢາ
ຜູ້ເປັນກະສັດຂອງພວກເຂົາ,ຊຶ່ງເປັນຄົນ
ຂອງນີໄຟໂດຍກ�ເນີດ.
49 26 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວ

ໄດ້ໂມໂຫຮ້າຍໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງຕົນຫລາຍທີ່
ສຸດ,ຍ້ອນວ່າລາວບໍ່ໄດ້ບັນລຸຕາມຄວາມ
ປາດຖະໜາຂອງລາວທີ່ມີກັບຊາວນີໄຟ;
ເພາະລາວບໍ່ໄດ້ເອົາພວກເຂົາມາສູ່ແອກ
ແຫ່ງຄວາມເປັນທາດ.
49 27 ແທ້ຈງິແລ້ວ,ລາວມີຄວາມຄຽດແຄ້ນ
ຫລາຍທີ່ສຸດ,ແລະລາວໄດ້ກ ສາບແຊ່ງ
ພຣະເຈົ້າແລະໂມໂຣໄນນ�ອກີ,ໂດຍກ່າວ
ຂ ຄ�ສາບານວ່າລາວຈະກິນເລືອດຂອງ
ເພິ່ນ;ແລະນີ້ຍ້ອນວາ່ໂມໂຣໄນຮກັສາພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າໃນການຕຽມພ້ອມ
ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ.
49 28 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອີກ
ທາງໜຶ່ງຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ຖວາຍຄວາມ
ກ ຂອບພຣະໄທແດ່ພຣະເຈົ້າຂອງພວກ
ເຂົາ,ເພາະອ�ນາດອັນຫາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້
ຂອງພຣະອົງໃນການປົດປ່ອຍພວກເຂົາ
ໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງສັດຕູຂອງພວກເຂົາ.
49 29 ແລະປີທີສິບເກົ້າແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ສິ້ນ
ສຸດລົງດັ່ງນີ້.
49 30 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ແລະ ມັນມີສັນຕິສຸກ
ຕໍ່ເນື່ອງກັນໄປໃນບັນດາປະຊາຊົນຂອງ
ນີໄຟ,ແລະມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢ່າງ
ຍິ່ງຢູ່ໃນສາດສະໜາຈັກເພາະວ່າຄວາມ
ເອົາໃຈໃສ່ແລະຄວາມພາກພຽນຂອງ
ພວກເຂົາຊຶ່ງມີຕໍ່ ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ
ຊຶ່ງຮີລາມັນ,ຊິບລັນ,ແລະໂຄຣິອານທັນ,
ແລະອ�ໂມນແລະພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນໄດ້
ປະກາດກັບພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ໂດຍຄົນທັງໝົດຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ມີ
ກ ລະບຽບອັນສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າ,ໂດຍ
ການຮັບບັບຕິສະມາໄວ້ກັບການກັບໃຈ,
ແລະໄດ້ອອກໄປສັ່ງສອນໃນບັນດາຜູ້ຄົນ.

 27ກຄມພໝິ່ນປະໝາດ,
ການໝິ່ນປະໝາດ.

 ຂກຈກ23:12.
 28ກຄມພຂອບຄຸນ,

ຂອບໃຈ,ຄວາມຂອບຄຸນ.
 30ກແອວ43:2.



473 ແອວມາ50:1–10

ບົດທີ50

ໂມໂຣໄນສ້າງປ້ອມຍາມປ້ອງກັນແຜ່ນດິນ
ຂອງຊາວນີໄຟ—ພວກເຂົາໄດ້ສ້າງເມືອງ
ໃໝ່ຂຶ້ນຫລາຍເມືອງ—ສົງຄາມແລະການ
ທ�ລາຍໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບຊາວນີໄຟໃນວັນ
ເວລາຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າ
ກຽດຊັງ—ໂມຣິອານທັນແລະຜູ້ທີ່ແຍກ
ອອກໄປເຂົ້າຮ່ວມກັບລາວໄດ້ເສຍໄຊໃຫ້ທີ
ອານຄ�—ນີໄຟຮາໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປ,ແລະ
ເພໂຮຣັນລູກຊາຍຂອງເພິ່ນໄດ້ ຮັບຕ�
ແໜ່ງຂຶ້ນນັ່ງບັນລັງຕັດສິນແທນ.ປະມານ
72–67ປີກ່ອນຄ.ສ.

50 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືໂມໂຣໄນບໍ່ໄດ້ຢຸດຢັ້ງການຕຽມສົງຄາມ
ເພື່ອປ້ອງກັນຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນໃຫ້ພົ້ນຈາກ
ຊາວເລມັນ,ເພາະເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງທັບ
ຂອງເພິ່ນເລີ່ມເຮັດວຽກໃນຕົ້ນປີທີຊາວ
ແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ,ຄືພວກ
ທະຫານຄວນຂຸດດິນເຮັດເປັນຄັນຄູໄວ້
ຮອບເມືອງຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນທີ່ຊາວ
ນີໄຟເປັນເຈົ້າຂອງ.
50 2ແລະເທິງຄັນຄູເຫລົ່ານັ້ນເພິ່ນໄດ້ສັ່ງ
ໃຫ້ປັກຫລັກໄມ້ຂຶ້ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຫລັກໄມ້
ເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ສູງເທົ່າກັບຄົນໄວ້ຮອບເມືອງ.
50 3ແລະເພິ່ນສັ່ງວ່າພວກເຂົາຄວນເຮັດ
ຂອບເປັນໄມ້ແຫລມປັກໄວ້ເທິງຫລັກໄມ້
ເຫລົ່ານັ້ນແລະເຮັດໃຫ້ມັນສູງແຂງແກ່ນທີ່
ສຸດ.
50 4ແລະ ເພິ່ນໃຫ້ສ້າງຫໍສູງເພື່ອຈະໄດ້
ຫລຽວເຫັນຂ້າມໄມ້ແຫລມເຫລົ່ານັ້ນໄດ້,
ແລະເພິ່ນໃຫ້ສ້າງບ່ອນຫລົບໄພໄວ້ເທິງຫໍ
ສູງເຫລົ່ານັ້ນ,ເພື່ອວ່າກ້ອນຫີນແລະລູກ
ທະນູຂອງຊາວເລມັນຈະເຮັດອັນຕະລາຍ

ໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້.
50 5ແ ລະ ພວກເຂົາກໍຕຽມພ້ອມທີ່ຈະ
ແກວ່ງກ້ອນຫີນຈາກຫໍສູງນັ້ນຕາມຄວາມພໍ
ໃຈແລະຕາມກ�ລັງຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອ
ຈະໄດ້ຂ້າຜູ້ ທີ່ ພະຍາຍາມເຂົ້າມາໃກ້ກ�
ແພງເມືອງ.
50 6 ໂມໂຣໄນໄດ້ຕຽມທີ່ໝັ້ນໄວ້ຮອບເມືອງ
ທົ່ວແຜ່ນດິນຕາມນີ້ເພື່ອຕ້ານທານການມາ
ຮຸກຮານຂອງສັດຕູ.
50 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມໂຣ
ໄນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທະຫານຂອງເພິ່ນອອກໄປໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານທາງຕາເວັນອອກ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ກອງທັບເຫລົ່ານີ້ໄດ້ອອກໄປ
ຂັບໄລ່ຊາວເລມັນທັງໝົດທີ່ຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານທາງຕາເວັນອອກໃຫ້ກັບໄປ
ຫາແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາເອງ,ຊຶ່ງຢູ່ທາງ
ໃຕ້ຂອງແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ.
50 8ແລະແຜ່ນດິນນີໄຟໄດ້ຍາວຢຽດຊື່ໄປ
ຈາກທະເລທາງຕາເວັນອອກເຖິງທາງຕາ
ເວັນຕົກ.
50 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເວລາ
ໂມໂຣໄນໄດ້ຂັບໄລ່ຊາວເລມັນທັງໝົດ
ອອກຈາກຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານທາງຕາ
ເວັນອອກຊຶ່ງຢູ່ທາງເໜືອຂອງແຜ່ນດິນ
ຕ່າງໆຊຶ່ງເປັນແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາເອງ
ແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຜູ້ອາໄສທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ເຊຣາເຮັມລາແລະທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອ້ອມ
ແອ້ມນັ້ນເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ
ທາງຕາເວັນອອກຈົນເຖິງຊາຍແດນໃກ້ຝັ່ງ
ທະເລແລະເຂົ້າໄປເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນ
ນັ້ນ.
50 10 ແລະ ເພິ່ນໄດ້ວາງກອງທັບໄວ້ທາງ
ໃຕ້ ໃນຊາຍແດນຂອງພວກເຂົານ�ອີ ກ,
ແລະໃຫ້ພວກເຂົາສ້າງກ ບ່ອນປ້ອງກັນຂຶ້ນ
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ເພື່ອຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້ກອງທັບແລະຜູ້ຄົນ
ຂອງພວກເຂົາປອດໄພຈາກກ�ມືຂອງສັດ
ຕູຂອງພວກເຂົາ.
50 11 ແລະເພິ່ນໄດ້ຕັດທີ່ໝັ້ນທັງໝົດຂອງ
ຊາວ ເລມັນຢູ່ ໃນຖິ່ນແຫ້ ງແລ້ງກັນດານ
ທາງຕາເວັນອອກດັ່ງນີ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ທັງ
ທາງຕາເວັນຕົກນ�ອີກ,ໂດຍການເສີມ
ກ�ລັງແຍກທາງໄວ້ລະຫວ່າງຊາວນີໄຟ
ແລະຊາວເລມັນ, ລະຫວ່າງ ແຜ່ນດິນ
ເຊຣາເຮັມລາແລະແຜ່ນດິນນີໄຟ,ຈາກ
ທະເລທາງຕາເວັນຕົກໄປເຖິງຫົວແມ່ນ�
ຊີໂດນ—ຊາວນີໄຟໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນ
ດິນທັງໝົດທາງເໜືອໄດ້ຕາມໃຈຊອບ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ລວມທັງແຜ່ນດິນທັງໝົດຊຶ່ງຢູ່
ທາງເໜືອຂອງແຜ່ນດິນອຸດົມສົມບູນ.
50 12ດ້ວຍເຫດນີ້ໂມໂຣໄນພ້ອມກ�ລັງ
ກອງທັບຂອງເພິ່ນຈຶ່ງມີກ�ລັງເພີ່ມຂຶ້ນ
ທຸກໆມື້ເພາະວ່າຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການ
ຄຸ້ມກັນຊຶ່ງຜົນງານຂອງເພິ່ນໄດ້ນ�ອອກ
ມາໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນໄດ້ວ່າເພິ່ນກ�ລັງຕັດ
ກ�ລັງແລະອ�ນາດຂອງຊາວເລມັນອອກ
ຈາກແຜ່ນດິນຊຶ່ງເປັນຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອ
ບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາມີອ�ນາດປົກຄອງແຜ່ນດິນ
ຂອງພວກເຂົາ.
50 13 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ນີໄຟໄດ້ເລີ່ມສ້າງເມືອງໜຶ່ງຂຶ້ນ,ແລະພວກ
ເຂົາເອີ້ນເມືອງນັ້ນວ່າໂມໂຣໄນ;ແລະມັນ
ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ທະເລທາງຕາເວັນອອກ;ແລະມັນ
ຢູ່ທາງໃຕ້ໃກ້ກັບເສັ້ນເຂດແດນແຜ່ນດິນ
ຂອງຊາວເລມັນ.
50 14 ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມສ້າງເມືອງ
ໜຶ່ງ ຂຶ້ນອີກຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງເມືອງໂມ
ໂຣໄນກັບເມືອງອາໂຣນ,ໂດຍເຊື່ອມໂຍງ
ຊາຍແດນເມືອງອາໂຣນກັບເມືອງໂມໂຣ

ໄນເຂົ້າກັນ;ແລະພວກເຂົາເອີ້ນຊື່ເມືອງ
ຫລືແຜ່ນດິນນີ້ວ່ານີໄຟຮາ.
50 15 ແລະໃນ ປີ ດ ຽວກັນນັ້ນພວກເຂົາ
ກໍໄດ້ເລີ່ມສ້າງເມືອງຂຶ້ນຫລາຍແຫ່ງທາງ
ເໜືອນ�ອີກ,ແລະເມືອງໜຶ່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນ
ດ້ວຍວິທີພິເສດຊຶ່ງເອີ້ນວ່າລີໄຮ,ຊຶ່ງຢູ່
ທາງເໜືອໃກ້ກັບຝັ່ງທະເລ.
50 16 ແລະປີທີຊາວໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.
50 17 ແລະຜູ້ ຄົນຂອງນີໄຟຢູ່ໃນສະພາບ
ທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນຕົ້ນປີທີຊາວເອັດ
ແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້
ຄົນນີໄຟ.
50 18 ແລະພວກເຂົາໄດ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ
ຢ່າງຍິ່ງແລະກາຍເປັນຄົນຮັ່ງມີຢ່າງຍິ່ງ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ມີຄົນເພີ່ມທະວີ
ຂຶ້ນແລະໄດ້ພັດທະນາຫລາຍຂຶ້ນໃນແຜ່ນ
ດິນ.
50 19 ແລະ ພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນດັ່ງນັ້ນວ່າ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມີຄວາມເມດຕາປານີແລະ
ມີຄວາມຍຸດຕິທ�ຫລາຍປານໃດເພື່ອພຣະ
ອົງຈະໄດ້ສ�ເລັດໃນພຣະຄ�ທັງໝົດຂອງ
ພຣະອົງຊຶ່ງໄດ້ສັນຍາໄວ້ກັບລູກຫລານ
ມະນຸດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ວ່າ
ໃນເວລານີ້ພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງປະກົດ
ເປັນຈິງຂຶ້ນແລ້ວ,ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ກ່າວໄວ້
ກັບລີໄຮວ່າ:
50 20 ເຈົ້າ ແລະ ລູກຫລານຂອງເຈົ້າເປັນ
ສຸກແລ້ວ;ແລະພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບພອນ,
ຕາບໃດທີ່ພວກເຂົາຈະຮັກສາບັນຍັດຂອງ
ເຮົາພວກເຂົາຈະຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ.
ແຕ່ຈົ່ງຈ�ໄວ້ວ່າ,ຕາບໃດທີ່ພວກເຂົາຈະ
ບໍ່ຮັກສາບັນຍັດຂອງເຮົາພວກເຂົາຈະຖືກ
ກ ຕັດອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ.
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50 21 ແລະພວກເຮາົຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວາ່ຄ�ສັນ
ຍາເຫລົ່ານີ້ປະກົດເປັນ ຈງິກັບຜູ້ຄົນຂອງ
ນີໄຟແລ້ວ; ເພາະວ່າເປັນການຜິດພາດ
ແລະການຂັດແຍ້ງກັນຂອງພວກເຂົາ,ແທ້
ຈງິແລ້ວ,ການຄາດຕະກ�ຂອງພວກເຂົາ,
ການປຸ້ນຈີ້ຂອງພວກເຂົາ,ການນັບຖືຮບູ
ບູຊາຂອງພວກເຂົາ,ການໂສເພນີຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກ
ເຂົາ,ທີ່ມີຢູ່ໃນບັນດາພວກເຂົາເອງ,ຊຶ່ງມັນ
ໄດ້ນ�ເອົາສົງຄາມແລະຄວາມພນິາດມາສູ່
ຕົນ.
50 22 ແລະຄົນທີ່ຊື່ສັດໃນການຮັກສາພຣະ
ບັນ ຍັດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍຢູ່
ສະເໝີ,ຂະນະທີ່ພີ່ນ້ອງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຂົາເປັນພັນໆຄົນຖືກສົ່ງໄປສູ່ຄວາມ
ເປັນທາດ,ຫລືຕາຍດ້ວຍດາບ,ຫລືເສື່ອມ
ໂຊມຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື,ແລະເຂົ້າໄປສົມ
ທົບກັບຊາວເລມັນ.
50 23 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງນັບຕັ້ງແຕ່ວັນເວລາຂອງ
ນີໄຟເປັນຕົ້ນມາ,ມັນບໍ່ເຄີຍມີເວລາໃດ
ເລີຍທີ່ກ ສະຫງົບສຸກຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງ
ນີໄຟເກີນກວ່າໃນວັນເວລາຂອງໂມໂຣໄນ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເວລານີ້ເປັນປີທີຊາວເອັດ
ແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ.
50 24 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີທີ
ຊາວສອງແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ
ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍສັນຕິສຸກແລະປີທີຊາວ
ສາມກໍຄືກັນ.
50 25 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ຕົ້ນປີ ທີ ຊາວສີ່ແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນ,ມັນມີສັນຕິສຸກຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ຂອງນີໄຟອີກຖ້າຫາກມັນບໍ່ໄດ້ມີກ ການ
ຂັດແຍ້ງກັນເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້ຄົນຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນລີໄຮ,ແລະຜູ້ຄົນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ

ໂມຣິອານທັນ,ຊຶ່ງຢູ່ຕິດຊາຍແດນລີໄຮ;ຊຶ່ງ
ແຜ່ນດິນທັງສອງນີ້ມີຊາຍແດນຕິດກັບຝັ່ງ
ທະເລ.
50 26 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ
ແຜ່ນດິນໂມຣິອານທັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງເອົາ
ສິດທິສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜ່ນດິນລີໄຮ;ສະນັ້ນ
ມັນຈຶ່ງເລີ່ມມີການຂັດແຍ້ງກັນຂຶ້ນຫລາຍພໍ
ສົມຄວນລະຫວ່າງພວກເຂົາເອງ,ເຖິງຂະ
ໜາດທີ່ຜູ້ຄົນຂອງໂມຣິອານທັນຈັບອາວຸດ
ຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ກັບພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາເອງ,ແລະ
ຕັ້ງໃຈຈະຂ້າພວກເຂົາຖິ້ມດ້ວຍດາບ.
50 27 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ ຄົນຊຶ່ງເປັນເຈົ້າຂອງ
ແຜ່ນດິນລີໄຮໄດ້ໜີໄປເຂົ້າຄ້າຍຂອງໂມ
ໂຣໄນ,ແລະວິງວອນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
ຈາກເພິ່ນ;ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເປັນ
ຝ່າຍຜິດ.
50 28 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາຜູ້ຄົນຂອງໂມຣິອານທັນ,ຊຶ່ງຜູ້ນ�ຊື່
ວ່າໂມຣິອານທັນໄດ້ຍິນວ່າຜູ້ຄົນຂອງລີໄຮ
ໄດ້ໜີເຂົ້າໄປຄ້າຍຂອງໂມໂຣໄນ,ພວກ
ເຂົາຈຶ່ງມີຄວາມຢ້ານກົວຫລາຍເພາະຢ້ານ
ວ່າກອງທັບຂອງໂມໂຣໄນຈະມາໂຈມຕີ
ພວກເຂົາແລະທ�ລາຍພວກເຂົາ.
50 29ສະນັ້ນ ,  ໂມ ຣິ ອານທັນຈຶ່ງໃຫ້ຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນຈ�ໃສ່ໃຈວ່າຕ້ອງໜີໄປຫາແຜ່ນ
ດິນທີ່ ຢູ່ ທາງເໜືອ,ຊຶ່ງມັນມີແມ່ນ�ອັນ
ກວ້າງໃຫຍ່ປົກຄຸມຢູ່,ເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າໄປ
ເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນຊຶ່ງຢູ່ທາງເໜືອນັ້ນ.
50 30ແລະຈົ່ງ ເບິ່ງ , ພວກເຂົາເຮັດໃຫ້
ແຜນການນີ້ເປັນຜົນສ�ເລັດ,(ຊຶ່ງເປັນ
ເຫດໃຫ້ມີການເສົ້າສະຫລົດໃຈເກີດຂຶ້ນ)
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ໂມຣິອານທັນໂດຍທີ່ເປັນຄົນ
ທະເຍີທະຍານ,ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງໃຈຮ້າຍ
ໃຫ້ຂ້າໃຊ້ຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງຂອງລາວ,ແລະໄດ້

 23ກມຊຢ2:41.  25ກຄມພຂັດແຍ້ງ,ການຂັດແຍ້ງ.
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ທຸບຕີນາງຢ່າງສາຫັດ.
50 31 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນາງ
ໄດ້ລັກໜີ,ແລະຂ້າມໄປຫາຄ້າຍຂອງໂມ
ໂຣໄນ,ແລະບອກໃຫ້ໂມໂຣໄນຮູ້ທຸກສິ່ງ
ທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ ເກີດຂຶ້ນ,ແລະ
ເຈດຕະນາຂອງພວກເຂົາວ່າພວກເຂົາຈະ
ໜີໄປຫາແຜ່ນດິນທາງເໜືອ.
50 32ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ຄົນຊຶ່ງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ອຸດົມສົມບູນ,ຫລືຄວາມຈິງແລ້ວໂມໂຣໄນ
ຢ້ານວ່າຜູ້ຄົນຈະເຊື່ອຟັງຄ�ເວົ້າຂອງໂມຣິ
ອານທັນແລະຈະເຂົ້າໄປຮ່ວມກັບພວກ
ເຂົາ,ແລະພວກເຂົາຈະໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງ
ແຜ່ນດິນແຫ່ງຕ່າງໆ,ເພາະມັນອາດຈະ
ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ເກີດຜົນຮ້າຍໃນບັນດາຜູ້
ຄົນຂອງນີໄຟ,ດັ່ງນັ້ນ,ຜົນຮ້າຍນັ້ນຈະນ�
ໄປຫາການລົບລ້າງກ ເສລີພາບຂອງພວກ
ເຂົາ.
50 33ສະນັ້ນໂມໂຣໄນຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງກອງທັບ
ຂອງພວກເຂົາໄປ,ເພື່ອສະກັດຜູ້ຄົນຂອງ
ໂມຣິອານທັນໃຫ້ຢຸດການໜີໄປຫາແຜ່ນ
ດິນທາງເໜືອ.
50 34 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກທະຫານບໍ່ໄດ້ສະກັດພວກເຂົາຈົນ
ວ່າພວກເຂົາມາເຖິງຊາຍແດນຂອງແຜ່ນ
ດິນກ ຮ້າງ;ແລະບ່ອນນັ້ນພວກທະຫານ
ໄດ້ສະກັດພວກເຂົາໃກ້ທາງແຄບບ່ອນໜຶ່ງ
ຊຶ່ງຢູ່ລຽບຝັ່ງທະເລໄປຫາແຜ່ນດິນທາງ
ເໜືອ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃກ້ທະເລທາງຕາເວັນ
ຕົກແລະທາງຕາເວັນອອກ.
50 35 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກອງທັບທີ່ໂມໂຣໄນສົ່ງໄປນັ້ນໄດ້ຖືກນ�
ພາໂດຍຄົນຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່າທີອານຄ�,ແລະ
ໄດ້ພົບກັບຜູ້ຄົນຂອງໂມຣິອານທັນ;ແລະ
ຜູ້ຄົນຂອງໂມຣິອານທັນນີ້ເປັນຄົນດື້ດ້ານ

ຫລາຍທີ່ສຸດ,(ໂດຍຖືກຈູງໃຈດ້ວຍຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍແລະຄ�ຍົກຍ້ອງຂອງລາວ)ຈົນ
ວ່າມີການສູ້ຮົບເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງຄົນເຫລົ່າ
ນີ້,ຈຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ທີອານຄ�ຂ້າໂມຣິອານ
ທັນ,ແລະທີອານຄ�ໄດ້ນ�ເອົາພວກເຂົາ
ມາເປັນຊະເລີຍແລະກັບຄືນໄປຄ້າຍຂອງ
ໂມໂຣໄນ.ແລະປີທີຊາວສີ່ແຫ່ງການປົກ
ຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້
ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.
50 36 ແລະຜູ້ຄົນຂອງໂມຣິອານທັນໄດ້ຖືກ
ນ�ເອົາກັບຄືນມາດັ່ງນີ້.ແລະພວກເຂົາ
ໃຫ້ເຮັດຄ�ໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະຮັກສາສັນຕິ
ພາບຂອງພວກເຂົາໄວ້ແລະພວກເຂົາຖືກ
ນ�ກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນໂມຣິອານທັນຄື
ເກົ່າ,ແລະການຮ່ວມກັນລະຫວ່າງພວກ
ເຂົາກັບຜູ້ຄົນຂອງລີໄຮກໍເກີດຂຶ້ນ;ແລະ
ພວກເຂົາກໍຖືກນ�ກັບຄືນສູ່ແຜ່ນດິນຂອງ
ຕົນຄືເກົ່າ.
50 37 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ປີດຽວກັນນີ້ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟກໍໄດ້ມີສັນຕິສຸກ
ກັບຄືນມາຫາຕົນເອງເໝືອນເດີມ,ຄືນີໄຟ
ຮາຜູ້ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນຄົນທີສອງໄດ້
ສິ້ນຊີວິດໄປ,ໂດຍໄດ້ກະທ�ໜ້າທີ່ໃນບັນ
ລັງຕັດສິນດ້ວຍຄວາມຮອບຄອບຢ່າງສົມ
ບູນຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
50 38 ເຖິງ ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເພິ່ນໄດ້ປະຕິ
ເສດທີ່ຈະຮັບເອົາບັນທຶກເຫລົ່ານັ້ນຈາກ
ແອວມາແລະສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນຊຶ່ງແອວມາ
ແລະບັນພະບຸລຸດຂອງເພິ່ນຖືວ່າສັກສິດທີ່
ສຸດ;ສະນັ້ນແອວມາຈຶ່ງໄດ້ມອບມັນໄວ້ກັບ
ຮີລາມັນລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ.
50 39 ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ລູກຊາຍຂອງນີໄຟຮາໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້
ຮັບໜ້າທີ່ນັ່ງບັນລັງຕັດສິນແທນພໍ່ຂອງ

 32ກຄມພເສລີພາບ.  34ກແອວ46:17.
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ເພິ່ນ; ແທ້ຈິງແລ້ວ, ເພິ່ນຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້
ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນແລະຜູ້ປົກຄອງຜູ້
ຄົນດ້ວຍຄ�ສາບານແລະພິທີການອັນ
ສັກສິດທີ່ຈະຕັດສິນໂດຍຄວາມຊອບທ�,
ແລະຈະຮັກສາສັນຕິພາບແລະອິດສະລະ
ພາບຂອງຜູ້ຄົນ,ແລະຈະໃຫ້ສິດທິອັນສັກ
ສິດຂອງພວກເຂົາໃນການນະມັດສະການ
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃນການສະໜັບ
ສະໜູນແລະດ�ລົງຮັກສາອຸດົມການຂອງ
ພຣະເຈົ້າຕະຫລອດວັນເວລາຂອງເພິ່ນ,
ແລະໃນການນ�ຄົນຊົ່ວມາສູ່ຄວາມຍຸດຕິ
ທ�ຕາມການກະທ�ຄວາມຜິດຂອງພວກ
ເຂົາ.
50 40ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນມີຊື່ວ່າເພໂຮຣັນ.
ແລະເພໂຮຣັນກໍໄດ້ຮັບເອົາຕ�ແໜ່ງຈາກ
ບິດາຂອງເພິ່ນແລະໄດ້ເລີ່ມການປົກຄອງ
ຂອງເພິ່ນໃນທ້າຍປີທີຊາວສີ່ເພື່ອດູແລຜູ້
ຄົນຂອງນີໄຟ.

ບົດທີ51

ກຸ່ມນິຍົມກະສັດໄດ້ຊອກຫາວິທີທາງທີ່ຈະ
ປ່ຽນແປງກົດໝາຍແລະສະຖາປະນາໃຫ້
ມີກະສັດຂຶ້ນ—ເພໂຮຣັນແລະກຸ່ມອິດສະ
ລະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສຽງ
ຂອງຜູ້ຄົນ—ໂມໂຣໄນບັງຄັບໃຫ້ກຸ່ມນິຍົມ
ກະສັດປ້ອງກັນເສລີພາບຂອງຕົນຖ້າບໍ່ດັ່ງ
ນັ້ນພວກເຂົາຈະຖືກປະຫານຊີວິດ—ອະ
ມາລີໄຄຢາແລະຊາວເລມັນໄດ້ຍຶດເອົາ
ຫລາຍຫົວເມືອງທີ່ເປັນເຂດດ່ານໄປ—ທີ
ອານຄ�ຂັບໄລ່ຊາວເລມັນຜູ້ທີ່ມາຮຸກຮານ
ອອກໄປແລະໄດ້ຂ້າອະມາລີໄຄຢາຢູ່
ໃນຜ້າເຕັ້ນຂອງລາວ.ປະມານ67–66ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

51 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີ

ທີຊາວຫ້າແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ
ດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ມັນໄດ້ມີການສະຖາ
ປະນາສັນຕິພາບລະຫວ່າງຜູ້ຄົນຂອງລີໄຮ
ແລະຜູ້ ຄົນຂອງໂມຣິອານທັນກ່ຽວກັບ
ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາ,ແລະກໍເລີ່ມຕົ້ນປີ
ທີຊາວຫ້າດ້ວຍສັນຕິສຸກດັ່ງນີ້.
51 2 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ສັນຕິສຸກນັ້ນບໍ່ຍືນ
ຍາວໃນແຜ່ນດິນເລີຍ,ເພາະວ່າມັນເລີ່ມມີ
ການຂັດແຍ້ງກັນຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້ຄົນກ່ຽວ
ກັບຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນເພໂຮຣັນ;ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຄົນສ່ວນໜຶ່ງປາດຖະໜາຢາກປ່ຽນ
ແປງຂໍ້ຄວາມສອງສາມຂໍ້ຢູ່ໃນກົດໝາຍ.
51 3ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພໂຮຣັນບໍ່ຍອມປ່ຽນແປງ
ຫລືຍອມໃຫ້ກົດໝາຍນັ້ນປ່ຽນແປງໄປ;
ສະນັ້ນ,ເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ເຊື່ອຟັງພວກທີ່ສົ່ງໃບຄ�
ຮ້ອງມາກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງກົດໝາຍນີ້.
51 4ສະນັ້ນ,ພວກທີ່ປາດຖະໜາຢາກປ່ຽນ
ແປງກົດຈຶ່ງຄຽດແຄ້ນໃຫ້ເພິ່ນ,ແລະບໍ່
ຢາກໃຫ້ເພິ່ນເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນປົກຄອງ
ແຜ່ນດິນອີກຕໍ່ໄປ;ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງມີການໂຕ້
ຖຽງກັນຂຶ້ນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້,ແຕ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນ
ມີການນອງເລືອດກັນ.
51 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ທີ່ ປາດຖະໜາຈະໃຫ້ ເພໂຮຣັນຖືກປົດ
ອອກຈາກບັນລັງຕັດສິນຖືກເອີ້ນວ່າກຸ່ມນິ
ຍົມກະສັດ,ເພາະວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່
ຈະປ່ຽນແປງກົດໝາຍໃນວິທີທີ່ຈະໂຄ່ນລົ້ມ
ການປົກຄອງແບບອິດສະລະແລະເພື່ອ
ຈະໄດ້ສະຖາປະນາໃຫ້ມີກະສັດຂຶ້ນປົກ
ຄອງແຜ່ນດິນ.
51 6ແລະ ຜູ້ທີ່ປາດຖະໜາໃຫ້ເພໂຮຣັນ
ເປັນຫົວໜ້າຕັດສິນປົກຄອງແຜ່ນດິນຕໍ່ໄປ
ກໍຮັບເອົາຊື່ວ່າກຸ່ມອິດສະລະ,ແລະການ
ແບ່ງແຍກໃນບັນດາພວກເຂົາຈຶ່ງເປັນໄປ
ແບບນີ້,ເພາະກຸ່ມອິດສະລະໄດ້ສາບານ
ຫລືໃຫ້ພັນທະສັນຍາວ່າພວກເຂົາຈະດ�
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ລົງຮັກສາສິດທິຂອງພວກເຂົາແລະສິດ
ທິພິເສດຂອງສາດສະໜາຂອງພວກເຂົາ
ໂດຍການປົກຄອງແບບອິດສະລະ.
51 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເລື່ອງ
ທີ່ພວກເຂົາຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນໄດ້ມາຕົກລົງ
ກັນໄດ້ໂດຍສຽງຂອງຜູ້ຄົນ.ແລະເຫດ
ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືສຽງຂອງຜູ້ຄົນມາ
ທາງຂ້າງກຸ່ມອິດສະລະ,ແລະເພໂຮຣັນ
ຈຶ່ງໄດ້ຢູ່ໃນບັນລັງຕັດສິນຕໍ່ໄປຊຶ່ງເຮັດໃຫ້
ຜູ້ຄົນຊື່ນຊົມຫລາຍໃນບັນດາພີ່ນ້ອງຂອງ
ເພໂຮຣັນແລະຜູ້ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍທີ່
ຢູ່ໃນເສລີພາບກໍຊື່ນຊົມຄືກັນ,ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້
ກຸ່ມນິຍົມກະສັດມິດງຽບລົງ,ຈົນວ່າພວກ
ເຂົາບໍ່ກ້າຄັດຄ້ານນອກຈາກຈ�ຕ້ອງດ�ລົງ
ຮັກສາອຸດົມການແຫ່ງອິດສະລະພາບໄວ້.
51 8ບັດນີ້ກຸ່ມນິຍົມກະສັດເປັນພວກທີ່ຢູ່ໃນ
ກ ຕະກຸນສູງ,ແລະພວກເຂົາພະຍາຍາມທີ່
ຈະຂຶ້ນເປັນກະສັດ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນໂດຍຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາ
ອ�ນາດແລະສິດອ�ນາດເພື່ອປົກຄອງຜູ້
ຄົນ.
51 9 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຕອນນີ້ເປັນເວລາທີ່ອັນຕະ
ລາຍຫລາຍທີ່ຈະມີການຂັດແຍ້ງກັນໃນບັນ
ດາຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ອະມາ
ລີໄຄຢາໄດ້ປຸກລະດົມໃຈຂອງຊາວເລມັນ
ໃຫ້ຕໍ່ຕ້ານຜູ້ຄົນຊາວນີໄຟອີກ,ແລະລາວ
ໄດ້ເຕົ້າໂຮມເອົາທະຫານຈາກທຸກແຫ່ງຫົນ
ໃນແຜ່ນດິນ,ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຈັບອາວດຸ,
ແລະຕຽມເຮດັສົງຄາມດ້ວຍສຸດຄວາມພາກ
ພຽນ;ເພາະວາ່ລາວໄດ້ກ ສາບານໄວ້ວາ່
ລາວຈະກິນເລືອດຂອງໂມໂຣໄນໃຫ້ໄດ້.
51 10 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າຄ�
ສັນຍາທີ່ລາວເຮັດໄວ້ນັ້ນບໍ່ຮອບຄອບ;ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ລາວຍັງໄດ້ຕຽມຕົວແລະ

ຕຽມກອງທັບຂອງລາວເພື່ອຈະມາຕໍ່ສູ້ກັບ
ຊາວນີໄຟ.
51 11ບັດນີ້ກອງທະຫານຂອງລາວບໍ່ມີກ�
ລັງຫລາຍດັ່ງທີ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ,ຍ້ອນວ່າ
ຫລາຍພັນຖືກຂ້າຕາຍໄປດ້ວຍມືຂອງຊາວ
ນີໄຟ;ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາມີການສູນ
ເສຍຢ່າງໜັກກໍຕາມ,ອະມາລີໄຄຢາຍັງໄດ້
ເຕົ້າໂຮມກອງທັບອັນໃຫຍ່ໄດ້ຢ່າງແປກປະ
ຫລາດໃຈ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ລາວບໍ່ມີຄວາມ
ຢ້ານກົວເລີຍທີ່ຈະລົງມາຫາແຜ່ນດິນເຊຣາ
ເຮັມລາ.
51 12 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຕົວອະມາລີໄຄຢາເອງ
ທີ່ເປັນຫົວໜ້າກອງທັບຊາວເລມັນ.ແລະ
ມັນ ເປັນ ປີທີຊາວຫ້າແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນ;ແລະເປັນເວລາດຽວກັນ
ກັບຕອນທີ່ຊາວນີໄຟເລີ່ມຕົກລົງກັນໄດ້ໃນ
ເລື່ອງການງານຂອງການຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບ
ເພໂຮຣັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນນັ້ນ.
51 13 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພວກທີ່ມີຊື່ວ່າກຸ່ມນິຍົມກະສັດໄດ້ຍິນວ່າ
ຊາວເລມັນກ�ລັງຍົກທັບລົງມາສູ້ຮົບກັບ
ຕົນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງມີຄວາມຊື່ນຊົມຢູ່ໃນໃຈ;
ແລະພວກເຂົາບໍ່ຍອມຈັບອາວຸດ,ເພາະ
ວ່າພວກເຂົາຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຫົວໜ້າຜູ້ຕັດ
ສິນແລະກ ຜູ້ຄົນແຫ່ງເສລີພາບ,ຈົນວ່າ
ພວກເຂົາບໍ່ຍອມຈັບອາວຸດເພື່ອປ້ອງກັນ
ປະເທດຊາດຂອງຕົນ.
51 14 ແ ລ ະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາໂມໂຣໄນເຫັນສິ່ງນີ້,ແລະເຫັນອີກ
ວ່າຊາວເລມັນກ�ລັງມາຮອດຊາຍແດນ
ຂອງແຜ່ນດິນ,ເພິ່ນກໍໃຈຮ້າຍຢ່າງໃຫຍ່,
ຍ້ອນວ່າຄວາມດື້ດ້ານຂອງພວກເຂົາຜູ້ຊຶ່ງ
ເພິ່ນໄດ້ອອກແຮງຢ່າງພາກພຽນທີ່ສຸດເພື່ອ
ປ້ອງກັນພວກເຂົາໄວ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນ

518ກຄມພຈອງຫອງ,
ຄວາມຈອງຫອງ.

 9ກແອວ49:26–27.
 13ກແອວ46:10–16.
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ຄຽດແຄ້ນຫລາຍທີ່ສຸດຈົນວ່າຈິດວິນຍານ
ຂອງເພິ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນຕໍ່
ພວກເຂົາ.
51 15 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ໄດ້ສົ່ງໃບຄ�ຮ້ອງຕາມສຽງຂອງຜູ້ຄົນໄປ
ຫາຜູ້ປົກຄອງແຜ່ນດິນ,ໂດຍປາດຖະໜາ
ໃຫ້ເພິ່ນອ່ານມັນແລະມອບອ�ນາດໃຫ້
ແກ່ ເພິ່ນ(ໂມໂຣໄນ)ເພື່ອຈະໄດ້ບັງຄັບ
ຜູ້ ທີ່ແຍກອອກໄປເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ປ້ອງກັນ
ປະເທດຊາດຂອງຕົນຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍຂໍອະນຸ
ຍາດໃຫ້ຂ້າພວກເຂົາຖິ້ມເສຍ.
51 16 ເພາະມັນເປັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ປະ
ການທ�ອິດຂອງເພິ່ນທີ່ຈະໃຫ້ການຂັດ
ແຍ້ງແລະການແຕກແຍກກັນຢຸດຕິລົງ;
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເລື່ອງແບບນີ້ໄດ້ນ�ເອົາ
ຄວາມພິນາດທັງໝົດມາຫາພວກເຂົາມາ
ກ່ອນແລ້ວ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືມັນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມສຽງຂອງຜູ້ຄົນ.
51 17 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ
ໂຣໄນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງທັບຂອງເພິ່ນຍົກໄປ
ຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມນິຍົມກະສັດເພື່ອດຶງເອົາຄວາມ
ທະນົງຕົວ,ແລະຄວາມມັກໃຫຍ່ໄຝ່ສູງ
ຂອງພວກເຂົາລົງມາ,ແລະໃຫ້ພວກເຂົາ
ມາຢູ່ລະດັບດຽວກັບໂລກ,ຫລືໃຫ້ພວກ
ເຂົາຈັບອາວຸດເພື່ອສະໜັບສະໜູນອຸດົມ
ການແຫ່ງເສລີພາບ.
51 18 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືກອງ
ທະຫານໄດ້ອອກເດີນທາງໄປສູ້ຮົບກັບກຸ່ມ
ນິຍົມກະສັດ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ດຶງເອົາ
ຄວາມທະນົງຕົວແລະຄວາມມັກໃຫຍ່ໄຝ່
ສູງຂອງພວກເຂົາລົງມາ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຍົກອາວຸດແຫ່ງສົງ
ຄາມຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ກັບຄົນຂອງໂມໂຣໄນພວກ
ເຂົາຖືກໂຄ່ນລົງແລະຖືກໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ

ດຽວກັບໂລກ.
51 19 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືກ ຜູ້
ທີ່ແຍກອອກໄປຈ�ນວນສີ່ພັນຄົນຖືກໂຄ່ນ
ລົງດ້ວຍດາບ;ແລະພວກຜູ້ນ�ຂອງພວກ
ເຂົາທີ່ບໍ່ຖືກຂ້າໃນການສູ້ຮົບນັ້ນກໍໄດ້ຖືກ
ຈັບເຂົ້າຄຸກ,ເພາະວ່າມັນບໍ່ມີເວລາທີ່ຈະພິ
ຈາລະນາຄະດີໃນເວລານັ້ນ.
51 20 ແລະພວກທີ່ແຍກອອກໄປທີ່ເຫລືອ
ຢູ່ນັ້ນຢ້ານວ່າຕົວເອງຈະຖືກຂ້າຖິ້ມ,ຈຶ່ງ
ຍອມຕໍ່ຄັນປ້າຍແຫ່ງເສລີພາບ,ແລະຖືກ
ບັງຄັບໃຫ້ປັກກ ປ້າຍແຫ່ງເສລີພາບໄວ້
ເທິງຫໍສູງແລະຢູ່ໃນເມືອງຂອງພວກເຂົາ,
ແລະໃຫ້ຈັບອາວຸດປ້ອງກັນປະເທດຊາດ
ຂອງຕົນ.
51 21 ແລະໂມໂຣໄນໄດ້ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມນິຍົມ
ກະສັດສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້,ຈົນວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້
ຈັກກັນອີກເລີຍໃນຊື່ວ່າກຸ່ມນິຍົມກະສັດ;
ແລະເພິ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມດື້ດ້ານແລະ
ຄວາມທະນົງຕົວຂອງພວກທີ່ອ້າງວ່າຕົນ
ມາຈາກສາຍເລືອດຂອງຂຸນນາງຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້
ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້;ແລ້ວພວກເຂົາຖືກນ�ລົງ
ມາໃຫ້ຖ່ອມຕົວຄືກັນກັບພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະຍິນດີທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ຢ່າງກ້າຫານເພື່ອ
ອິດສະລະພາບແລະເພື່ອອິດສະລະພາບ
ຂອງພວກເຂົາຈາກຄວາມເປັນທາດ.
51 22 ຈົ່ງ ເບິ່ງ ,  ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືຂະນະທີ່ກ ໂມໂຣໄນກ�ລັງເຮັດໃຫ້ເສິກ
ເສືອແລະການຂັດແຍ້ງໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ສິ້ນສຸດລົງແລະໃຫ້ພວກເຂົາຫັນມາຫາ
ສັນຕິພາບແລະມາຫາຄວາມສີວິໄລ,ແລະ
ຕັ້ງຂໍ້ບັງຄັບເພື່ອຕຽມສົງຄາມຕໍ່ສູ້ກັບຊາວ
ເລມັນນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວເລມັນໄດ້ເຂົ້າມາ
ໃນແຜ່ນດິນໂມໂຣໄນກ່ອນແລ້ວ,ຊຶ່ງຢູ່ໃນ
ຊາຍແດນໃກ້ຝັ່ງທະເລ.

 19ກແອວ60:16.  20ກແອວ46:12–13.  22ກຄມພໂມໂຣໄນ,ນາຍທັບ.
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51 23 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ນີໄຟທີ່ຢູ່ໃນເມືອງໂມໂຣໄນບໍ່ມີກ�ລັງແຂງ
ແຮງພຽງພໍ;ສະນັ້ນອະມາລີໄຄຢາຈຶ່ງໄດ້
ຂັບໄລ່ແລະຂ້າຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ອະມາລີໄຄຢາໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງນັ້ນ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ເມືອງນີ້ເປັນສູນກາງໃຫຍ່ຂອງ
ຄ້າຍຍາມທັງໝົດຂອງຊາວນີໄຟ.
51 24 ແລະຜູ້ຄົນຂອງເມືອງໂມໂຣໄນກໍໄດ້
ໜີມາຫາເມືອງນີໄຟຮາ;ແລະຜູ້ຄົນຂອງ
ເມືອງລີໄຮໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຕຽມຕໍ່ສູ້
ແລະພ້ອມທີ່ຈະຮັບມືກັບຊາວເລມັນຄືກັນ.
51 25 ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອະມາ
ລີໄຄຢາບໍ່ຍອມໃຫ້ຊາວເລມັນຍົກທັບໄປສູ້
ຮົບກັບເມືອງນີໄຟຮາ,ແຕ່ໃຫ້ຕັ້ງທັບຢູ່ໃກ້
ຝັ່ງທະເລ,ໂດຍຈັດໃຫ້ມີທະຫານຍາມເພື່ອ
ປ້ອງກັນແລະຮັກສາເມືອງນັ້ນໄວ້.
51 26 ແລະລາວໄດ້ຍຶດ ເອົາຫລາຍຫົວ
ເມືອງເຊັ່ນເມືອງນີໄຟຮາ,ເມືອງລີໄຮ,
ແລະເມືອງໂມຣິອານທັນ,ແລະເມືອງ
ອອມເນີ,ແລະເມືອງກິດ,ແລະເມືອງມິວ
ເລັກ,ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ຕັ້ງຢູ່ຕາມຊາຍແດນໃກ້
ຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ.
51 27ຊາວ ເລມັນ ໄດ້ຍຶດເອົາຫລາຍຫົວ
ເມືອງມາໄດ້ດັ່ງນີ້,ຕາມເລ່ຫລ່ຽມຂອງອະ
ມາລີໄຄຢາ,ແລະດ້ວຍກ�ລັງທະຫານອັນ
ນັບບໍ່ຖ້ວນຂອງລາວຊຶ່ງຫົວເມືອງເຫລົ່າ
ນີ້ໄດ້ຮັບກ ການເສີມສ້າງໃຫ້ແໜ້ນໜາຂຶ້ນ
ດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງໂມໂຣໄນ;ແລະ
ມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວເລມັນມີທີ່ໝັ້ນຂອງຕົນ.
51 28 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເ ກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ເດີນທາງໄປຫາຊາຍແດນ
ຂອງແຜ່ນດິນອຸດົມສົມບູນແລະໄດ້ຕ້ອນ
ເອົາຊາວນີໄຟໄປທາງໜ້າພວກເຂົາແລະ

ໄດ້ຂ້າຫລາຍຄົນ.
51 29 ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ພົບກັບທີອານຄ�,ຜູ້ທີ່ກ ຂ້າໂມຣິ
ອານທັນນັ້ນຜູ້ ທີ່ ສະກັດຜູ້ຄົນຂອງລາວ
ຕອນທີ່ພວກເຂົາແຕກໜີໄປ.
51 30 ແລະ ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ລາວໄດ້ສະກັດອະມາລີໄຄຢາໄວ້,ຂະນະ
ທີ່ລາວກ�ລັງເດີນທັບມາພ້ອມດ້ວຍກ�ລັງ
ທະຫານອັນຫລວງຫລາຍຂອງລາວເພື່ອ
ຈະໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາແຜ່ນດິນອຸດົມສົມບູນ,
ແລະແຜ່ນດິນທາງເໜືອເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນ
ນ�ອີກ.
51 31 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງອະມາລີໄຄຢາຕ້ອງຜິດ
ຫວັ ງ ໂດຍຖືກທີອານຄ�ພ້ອມດ້ວຍ ທະ
ຫານຂອງລາວຕີໂຕ້ຕອບ,ເພາະວ່າພວກ
ເຂົາ ເຫລົ່ານັ້ນ ເປັນ ນັກຮົບ ທີ່ ຍິ່ງໃຫຍ່;
ເພາະວ່າທະຫານຂອງທີອານຄ�ທຸກຄົນ
ແຂງແຮງກວ່າຊາວເລມັນໃນດ້ານກ�ລັງ
ແລະມີຄວາມຊ�ນານໃນດ້ານການສູ້ຮົບ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຊະນະຊາວ
ເລມັນ.
51 32 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ຮາວີພວກນັ້ນ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ ພວກເຂົາໄດ້ຂ້າຟັນພວກນັ້ນຈົນຄ�.
ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທີອານຄ�
ແລະທະຫານຂອງລາວໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນພັກ
ຢູ່ໃນຊາຍແດນຂອງແຜ່ນດິນອຸດົມສົມບູນ;
ແລະອະມາລີໄຄຢາໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂອງ
ລາວຂຶ້ນທີ່ຊາຍແດນໃນຫາດຊາຍແຄມຝັ່ງ
ທະເລ,ແລະພວກນັ້ນຖືກຕ້ອນມາດັ່ງນີ້.
51 33 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ຕອນກາງຄືນ,ທີອານຄ�ແລະຂ້າໃຊ້ຂອງ
ລາວໄດ້ລັກອອກໄປທາງນອກແລະເຂົ້າ
ໄປໃນຄ້າຍຂອງອະມາລີໄຄຢາ;ແລະຈົ່ງ

 27ກແອວ48:8–9.  29ກແອວ50:35.
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ເບິ່ງ,ພວກເຂົານອນຫລັບສະໜິດຍ້ອນວ່າ
ຄວາມອ່ອນເພຍທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນໝົດມື້ແລະ
ຄວາມຮ້ອນໃນຕອນກາງເວັນ.
51 34 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທີ
ອານຄ�ໄດ້ ລັກ ເຂົ້າໄປໃນຜ້າເຕັ້ນ ຂອງ
ກະສັດຢ່າງລັບໆ,ແລະຊັດຫອກເຂົ້າໃສ່
ກາງຫົວໃຈຂອງກະສັດ;ແລະລາວໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ກະສັດຕາຍຄາທີ່ໂດຍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າ
ໃຊ້ຂອງກະສັດຮູ້ເມື່ອຄີງເລີຍ.
51 35 ແລະລາວໄດ້ ກັບ ຄືນໄປຫາຄ້າຍ
ຂອງລາວຢ່າງລັບໆ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ທະ
ຫານຂອງລາວກ�ລັງນອນຫລັບຢູ່,ແລະ
ລາວໄດ້ປຸກພວກເຂົາໃຫ້ຕື່ນຂຶ້ນແລະໄດ້
ເລົ່າເຫດການໃຫ້ພວກເຂົາຟັງເຖິງເລື່ອງ
ທັງໝົດທີ່ລາວໄດ້ເຮັດໄປນັ້ນ.
51 36 ແລະລາວໄດ້ໃຫ້ກອງທັບທະຫານ
ຂອງລາວຕຽມພ້ອມໄວ້,ຍ້ອນວ່າຊາວ
ເລມັນຈະຕື່ນຂຶ້ນແລະຈະຍົກທັບມາໂຈມ
ຕີພວກເຂົາ.
51 37 ແລະປີທີຊາວຫ້າແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ສິ້ນ
ສຸດລົງດັ່ງນີ້;ແລະວັນເວລາຂອງອະມາລີ
ໄຄຢາເອງກໍໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໄປເຊັ່ນດຽວກັນ.

ບົດທີ52

ອາມໂມຣອນຂຶ້ນແທນອະມາລີໄຄຢາໃນ
ຖານະ ເປັ ນ ກະ ສັດຂອງຊາວເລມັນ—
ໂມໂຣໄນ,ທີອານຄ�,ແລະລີໄຮນ�ພາ
ຊາວນີໄຟເພື່ອເອົາຊະນະສົງຄາມກັບຊາວ
ເລມັນ—ເມືອງມິວເລັກຖືກຍຶດກັບຄືນມາ,
ແລະຢາໂຄບຊາວໂຊຣ�ຖືກຂ້າຕາຍ.ປະ
ມານ66–64ປີກ່ອນຄ.ສ.

52 1ແລະບັດນີ້,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ໃນປີ ທີຊາວຫົກແຫ່ງການປົກຄອງຂອງ
ຜູ້ ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ຈົ່ງເບິ່ງ,

ເວລາຊາວເລມັນຕື່ນຂຶ້ນມາໃນຕອນເຊົ້າ,
ຊຶ່ງເປັນມື້ທ�ອິດຂອງເດືອນໜຶ່ງ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນອະມາລີໄຄຢາຕາຍຢູ່ໃນ
ຜ້າເຕັ້ນຂອງລາວ;ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້
ເຫັນອີກວ່າທີອານຄ�ຕຽມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະ
ສູ້ຮົບກັບພວກເຂົາໃນມື້ນັ້ນ.
52 2ແລະບັດນີ້,ເວລາຊາວເລມັນເຫັນດັ່ງ
ນີ້ແລ້ວພວກເຂົາກໍຕົກໃຈແລະມີຄວາມ
ຢ້ານກົວຫລາຍ;ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ລົ້ມ
ເລີກແຜນການຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະເດີນ
ທັບໄປຫາແຜ່ນດິນທາງເໜືອ,ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ຖອຍກອງທັບທັງໝົດເຂົ້າໄປໃນ
ເມືອງມິວເລັກ,ແລະເຂົ້າໄປຫາທີ່ກ�ບັງ
ໃນຄ້າຍຂອງພວກເຂົາ.
52 3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນ້ອງ
ຊາຍຂອງອະມາລີໄຄຢາໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້
ເປັນກະສັດປົກຄອງຜູ້ຄົນ;ແລະລາວມີ
ຊື່ວ່າອາມໂມຣອນ;ກະສັດອາມໂມຣອນ
ນ້ອງຊາຍຂອງກະສັດອະມາລີໄຄຢາຈຶ່ງໄດ້
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ປົກຄອງແທນດັ່ງນີ້.
52 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອາມ
ໂມຣອນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນປົກຄອງຫົວເມືອງ
ເຫລົ່ານັ້ນໄວ້,ເພາະພວກເຂົາໄດ້ເມືອງ
ເຫລົ່ານັ້ນມາດ້ວຍການເສຍເລືອດເນື້ອ;
ເພາະກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ເມືອງໃດມາ
ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ນອງເລືອດຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍ.
52 5ແລະບັດນີ້, ທີອານຄ�ເຫັນວ່າຊາວ
ເລມັນຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮັກສາເມືອງເຫລົ່ານັ້ນ
ແລະພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງແຜ່ນດິນທີ່
ພວກເຂົາໄດ້ມາ,ແລະໂດຍທີ່ ໄດ້ ເຫັນ
ຄວາມຫລວງຫລາຍຂອງຈ�ນວນຜູ້ຄົນ,ທີ
ອານຄ�ຈຶ່ງຄິດວ່າມັນບໍ່ສົມຄວນທີ່ລາວຈະ
ເຂົ້າໂຈມຕີພວກເຂົາໃນຄ້າຍເຫລົ່ານັ້ນ.
52 6ແຕ່ ລາວໄດ້ ຈັດວາງກ�ລັງທະຫານ
ຂອງລາວໄວ້ໂດຍຮອບ,ຄືກັນກັບວ່າກ�
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ລັງຕຽມເຮັດເສິກ; ແທ້ຈິງແລ້ວ, ລາວກ�
ລັງຕຽມປ້ອງກັນຕົວໃຫ້ພົ້ນຈາກພວກນັ້ນ,
ໂດຍກ ສ້າງກ�ແພງຂຶ້ນໂດຍຮອບແລະ
ຕຽມບ່ອນຕັ້ງກ�ລັງໄວ້.
52 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວ
ໄດ້ຕຽມສົງຄາມຢູ່ສະເໝີຈົນກວ່າໂມໂຣ
ໄນສົ່ງທະຫານຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄປ
ເພີ່ມກ�ລັງຂອງລາວ.
52 8ແລະ  ໂ ມໂຣໄນໄດ້ອອກຄ�ສັ່ງມາ
ຫາລາວອີກວ່າລາວຄວນກັກຂັງຊະເລີຍ
ເສິກທັງໝົດທີ່ຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງລາວໄວ້;
ເພາະວ່າຊາວເລມັນໄດ້ຈັບເອົາຊະເລີຍ
ເສິກເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄປ,ຄືລາວ
ຕ້ອງກັກຂັງຊະເລີຍເສິກຂອງຊາວເລມັນ
ທັງໝົດໄວ້ເພື່ອເປັນການໄຖ່ເອົາພວກທີ່
ຊາວເລມັນໄດ້ຈັບໄປນັ້ນ.
52 9ແລະເພິ່ນໄດ້ສັ່ງມາອີກວ່າລາວຄວນ
ຕັ້ງດ່ານຄ້າຍໄວ້ໃນແຜ່ນດິນອຸດົມສົມບູນ,
ແລະຍຶດເສັ້ນທາງກ ແຄບຊຶ່ງເຊື່ອມຕໍ່ຊຶ່ງ
ນ�ໄປສູ່ແຜ່ນດິນທາງເໜືອໄວ້,ຖ້າບໍ່ດັ່ງ
ນັ້ນຊາວເລມັນຈະຍຶດເອົາຈຸດນັ້ນແລະ
ຈະມີອ�ນາດລົບກວນພວກເຂົາທຸກໆ
ດ້ານ.
52 10 ແລະໂມໂຣໄນສັ່ງມາຫາລາວອີກ,
ໂດຍປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ລາວໝັ້ນຄົງຢູ່
ໃນການປົກປັກຮັກສາແຜ່ນດິນສ່ວນນີ້
ແລະໃຫ້ພະຍາຍາມຫາໂອກາດໂດຍທຸກ
ວິທີທາງທີ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່
ຊາວເລມັນໃນແຜ່ນດິນສ່ວນນີ້ໃຫ້ຫລາຍທີ່
ສຸດເທົ່າທີ່ຈະມີກ�ລັງເຮັດໄດ້ເພື່ອວ່າລາວ
ຈະໄດ້ຍຶດເມືອງຕ່າງໆຄືນມາເຖິງແມ່ນວ່າ
ມັນຈະໄດ້ມາໂດຍກົນອຸບາຍເລ່ຫລ່ຽມຫລື
ໂດຍວິທີໃດກໍຕາມ;ແລະໃຫ້ລາວຕັ້ງຄ້າຍ
ແລະເສີມກ�ລັງຂຶ້ນຕາມຫົວເມືອງຕ່າງໆ

ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງຊາວເລມັນ
ເທື່ອ.
52 11 ແລະເພິ່ນໄດ້ບອກລາວວ່າ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າ ຢາກມາຫາທ່ານ,ແຕ່ ຈົ່ ງເບິ່ງ, ຊາວ
ເລມັນໄດ້ເຂົ້າມາໂຈມຕີພວກເຮົາຢູ່ທາງ
ຊາຍແດນຂອງແຜ່ນດິນໃກ້ທະເລທາງຕາ
ເວັນຕົກ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄປ
ຕໍ່ຕ້ານພວກເຂົາ,ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງມາ
ຫາທ່ານບໍ່ໄດ້.
52 12ບັດນີ້, ກະສັດ (ອາມໂມຣອນ) ໄດ້
ອອກຈາກແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາໄປ,ແລະ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ແກ່ລາຊີນີກ່ຽວກັບການ
ຕາຍຂອງອ້າຍຂອງລາວ,ແລະລາວໄດ້
ເຕົ້າໂຮມຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ,
ແລະໄດ້ເດີນທັບອອກໄປສູ້ຮົບກັບຊາວ
ນີໄຟທີ່ຊາຍແດນໃກ້ທະເລທາງຕາເວັນ
ຕົກ.
52 13 ແລະລາວພະຍາຍາມລົບກວນຊາວ
ນີໄຟຢູ່ດັ່ງນັ້ນ,ແລະເພື່ອຈະຖອນກ�ລັງ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງພວກເຂົາໄປຍັງແຜ່ນດິນ
ສ່ວນນັ້ນໃນຂະນະທີ່ລາວສັ່ງຄົນທີ່ລາວ
ປະໄວ້ໃຫ້ດູແລເມືອງທີ່ໄດ້ມາ,ໃຫ້ພວກ
ເຂົາລົບກວນຊາວນີໄຟຕາມຊາຍແດນໃກ້
ທະເລທາງຕາເວັນອອກນ�ອີກ,ແລະໃຫ້
ເຂົ້າຍຶດເອົາແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາໃຫ້ໄດ້
ຫລາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ພວກເຂົາຈະເຮັດໄດ້,
ຕາມກ�ລັງຂອງກອງທັບຂອງຕົນ.
52 14 ແລະຊາວນີໄຟຈຶ່ງຢູ່ໃນສະພາບທີ່
ເປັນອັນຕະລາຍດັ່ງນີ້ໃນທ້າຍປີທີຊາວຫົກ
ແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້
ຄົນຂອງນີໄຟ.
52 15 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ໃນປີທີຊາວເຈັດແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນ,ຄືທີອານຄ�,ໂດຍຄ�ສັ່ງຂອງໂມ
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ໂຣໄນ—ຜູ້ທີ່ຈັດຕັ້ງກອງທັບຂຶ້ນເພື່ອປ້ອງ
ກັນຊາຍແດນທາງໃຕ້ແລະທາງຕາເວັນ
ຕົກຂອງແຜ່ນດິນ,ແລະໄດ້ເລີ່ມເດີນທັບ
ຂອງເພິ່ນມຸ້ງໜ້າໄປຫາແຜ່ນດິນອຸດົມສົມ
ບູນ,ເພື່ອວ່າເພິ່ນຈະໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອທີອານ
ຄ�ແລະກອງທັບຂອງລາວໃນການໄປຕີ
ເອົາເມືອງທີ່ສູນເສຍໄປນັ້ນຄືນມາ—
52 16 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທີ
ອານຄ�ໄດ້ຮັບຄ�ສັ່ງໃຫ້ເຂົ້າຕີເອົາເມືອງ
ມິວເລັກ,ແລະໃຫ້ຕີເອົາມັນຄືນມາຖ້າ
ຫາກເປັນໄປໄດ້.
52 17 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທີ
ອານຄ�ໄດ້ ຕຽມພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າ ໂຈມຕີ
ເມືອງມິວເລັກ,ແລະໄດ້ອອກເດີນທາງ
ພ້ອມດ້ວຍກອງທະຫານຂອງລາວເພື່ອໄປ
ສູ້ຮົບກັບຊາວເລມັນ;ແຕ່ລາວເຫັນວ່າມັນ
ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເອົາຊະນະພວກສັດຕູ
ໃນຂະນະທີ່ພວກນັ້ນຢູ່ໃນບ່ອນປ້ອງກັນ
ຂອງພວກເຂົາ;ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ລົ້ມເລີກ
ແຜນການຂອງລາວແລະກັບຄືນໄປຫາ
ເມືອງອຸດົມສົມບູນຄືເກົ່າ,ເພື່ອລໍຖ້າການ
ມາຂອງໂມໂຣໄນ,ເພື່ອລາວຈະໄດ້ຮັບກ�
ລັງເພີ່ມກອງທັບຂອງລາວອີກ.
52 18 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ
ໂຣໄນໄດ້ມາຮອດແຜ່ນດິນອຸດົມສົມບູນ
ພ້ອມດ້ວຍກອງທັບຂອງເພິ່ນ,ໃນຕອນ
ທ້າຍປີທີຊາວເຈັດແຫ່ງການປົກຄອງຂອງ
ຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ.
52 19 ແລະໃນຕົ້ນປີທີຊາວແປດ,ໂມໂຣໄນ
ແລະທີອານຄ�ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້ານາຍທະ
ຫານຫລາຍຄົນໄດ້ມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາ
ລືກັນເລື່ອງສົງຄາມ—ວ່າພວກຕົນຈະເຮັດ
ແນວໃດເພື່ອຈະໃຫ້ຊາວເລມັນອອກມາສູ້
ຮົບກັບຕົນ;ຫລືຊອກຫາວິທີໃດວິທີໜຶ່ງທີ່
ຈະລໍ້ໃຫ້ພວກນັ້ນອອກມາຈາກທີ່ໝັ້ນຂອງ
ພວກເຂົາ,ເພື່ອຕົນຈະໄດ້ປຽບສັດຕູແລະ

ຍຶດເອົາເມືອງມິວເລັກນັ້ນກັບຄືນມາ.
52 20 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນພວກ
ເຂົາໄດ້ສົ່ງຄະນະທູດໄປຫາກອງທັບຂອງ
ຊາວເລມັນ,ຊຶ່ງປົກປ້ອງເມືອງມິວເລັກ
ຢູ່ເພື່ອສັ່ງຄວາມໄປຫາຫົວໜ້າຂອງຊາວ
ເລມັນຜູ້ມີຊື່ວ່າຢາໂຄບ,ໂດຍປາດຖະ
ໜາໃຫ້ລາວພ້ອມດ້ວຍກອງທັບຂອງລາວ
ອອກມາເພື່ອມາພົບກັບຕົນຢູ່ໃນທົ່ງພຽງ
ຊຶ່ງຢູ່ລະຫວ່າງສອງເມືອງນັ້ນ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ
ຢາໂຄບຜູ້ເປັນຊາວໂຊຣ�ບໍ່ຍອມອອກມາ
ພ້ອມດ້ວຍກອງທັບຂອງລາວ,ເພື່ອພົບກັບ
ພວກນັ້ນຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ຮາບພຽງ.
52 21 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ໂມໂຣໄນໂດຍໝົດຫວັງທີ່ຈະໄດ້ພົບກັບ
ຊາວເລມັນຢູ່ໃນບ່ອນຊຶ່ງບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ປຽບ
ກັນ,ສະນັ້ນ,ເພິ່ນຈຶ່ງຕົກລົງໃຈເຮັດຕາມ
ແຜນທີ່ເພິ່ນຈະຫລອກລວງຊາວເລມັນໃຫ້
ອອກມາຈາກທີ່ໝັ້ນຂອງພວກເຂົາ.
52 22ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ທີອານຄ�ນ�
ເອົາທະຫານຈ�ນວນໜ້ອຍໜຶ່ງເດີນທັບ
ລົງໄປໃກ້ຝັ່ງທະເລ;ແລະໃນຕອນກາງ
ຄືນໂມໂຣໄນພ້ອມດ້ວຍກອງທັບຂອງເພິ່ນ
ໄດ້ເດີນທັບເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານທາງຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງມິວເລັກ;
ແລະໃນມື້ຕໍ່ມາ,ເມື່ອທະຫານຍາມຂອງ
ຊາວເລມັນເຫັນທີອານຄ�,ພວກເຂົາຈຶ່ງ
ໄດ້ແລ່ນໄປບອກຢາໂຄບຜູ້ເປັນນາຍຂອງ
ພວກເຂົາ.
52 23 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກອງທັບຂອງຊາວເລມັນໄດ້ຍົກທັບມາຕໍ່
ສູ້ກັບທີອານຄ�,ໂດຍຄິດວ່າຈ�ນວນຄົນ
ຂອງລາວບໍ່ຫລາຍແລະພວກເຂົາຈະເອົາ
ຊະນະທີອານຄ�ໄດ້.ແລະໃນເມື່ອທີອານ
ຄ�ເຫັນກອງທັບຂອງຊາວເລມັນຍົກມາຕໍ່
ສູ້ກັບຕົນລາວກໍເລີ່ມຖອຍທັບຂອງລາວລົງ
ໄປຫາຫາດຊາຍທະເລຂຶ້ນໄປທາງເໜືອ.
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52 24 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາຊາວເລມັນເຫັນວ່າທີອານຄ�ຖອຍ
ໜີໄປ,ພວກເຂົາຈຶ່ງມີກ�ລັງໃຈແລະໄລ່
ຕາມໄປຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.ແລະຂະນະທີ່ທີ
ອານຄ�ກ�ລັງລໍ້ຊາວເລມັນຜູ້ ກ�ລັງໄລ່
ຕາມພວກເຂົາມາໂດຍບໍ່ມີປະໂຫຍດຢູ່ນັ້ນ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ໂມໂຣໄນກໍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພາກສ່ວນ
ໜຶ່ງຂອງກອງທັບຊຶ່ງຢູ່ກັບເພິ່ນຍົກເຂົ້າໄປ
ໃນເມືອງແລະເຂົ້າຍຶດເອົາເມືອງນັ້ນ.
52 25 ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາເມືອງ
ດັ່ງນັ້ນແລະໄດ້ຂ້າຄົນທັງໝົດທີ່ຖືກປະໄວ້
ປ້ອງກັນເມືອງນັ້ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໄດ້ຂ້າຄົນ
ທັງໝົດທີ່ບໍ່ຍອມມອບອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມ
ຂອງພວກເຂົາ.
52 26 ແລະໂມໂຣໄນຈຶ່ງໄດ້ເມືອງມິວເລັກ
ຄືນມາໂດຍພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງກອງທັບ
ຂອງເພິ່ນດັ່ງນີ້,ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນເພິ່ນ
ໄດ້ເດີນທັບໄປພ້ອມກ�ລັງທີ່ເຫລືອຢູ່ເພື່ອ
ພົບກັບຊາວເລມັນເວລາພວກເຂົາກັບຄືນ
ມາຈາກການໄລ່ຕາມທີອານຄ�.
52 27 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນໄດ້ໄລ່ຕາມທີອານຄ�ຈົນມາຮອດໃກ້
ເມືອງອຸດົມສົມບູນ,ແລະເມື່ອພວກເຂົາໄດ້
ພົບກັບລີໄຮແລະກອງທັບຈ�ນວນໜ້ອຍ
ໜຶ່ງ,ຊຶ່ງຖືກປະໄວ້ປ້ອງກັນເມືອງອຸດົມສົມ
ບູນ.
52 28 ແລະ ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ, ເວລາຫົວໜ້າ
ນາຍ ທະຫານຂອງຊາວເລມັນ ເຫັນລີໄຮ
ພ້ອມດ້ວຍກອງທັບຂອງລາວມາຕໍ່ສູ້ກັບ
ຕົນ,ພວກເຂົາກໍໄດ້ໜີໄປດ້ວຍຄວາມສັບ
ສົນຫລາຍ,ເພາະຢ້ານວ່າພວກຕົນຈະເຂົ້າ
ເມືອງມິວເລັກບໍ່ທັນກ່ອນທີ່ລີໄຮຈະຕິດ
ຕາມມາທັນ;ເພາະວ່າພວກເຂົາອ່ອນເພຍ
ຫລາຍຍ້ອນການເດີນທັບ,ແລະຄົນຂອງ

ລີໄຮຍັງແຂງແຮງຢູ່.
52 29ບັດ ນີ້ຊາວເລມັນບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າໂມໂຣ
ໄນກ�ລັງລີ້ຢູ່ທາງຫລັງຂອງຕົນພ້ອມດ້ວຍ
ກອງທັບຂອງເພິ່ນ;ແລະພວກເຂົາມີແຕ່
ຟາງຢ້ານລີໄຮແລະທະຫານຂອງລາວ.
52 30ບັດ ນີ້ລີ ໄຮບໍ່ປາດຖະໜາທີ່ຈະຕິດ
ຕາມໄປໃຫ້ທັນພວກເຂົາຈົນກວ່າພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ພົບກັບໂມໂຣໄນແລະກອງທັບ
ຂອງເພິ່ນເສຍກ່ອນ.
52 31 ແ ລ ະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກ່ອນທີ່ຊາວເລມັນຈະຖອຍໄປໄດ້ໄກກໍຖືກ
ຊາວນີໄຟລ້ອມໄວ້ດ້ານໜຶ່ງໂດຍທະຫານ
ຂອງໂມໂຣໄນ,ແລະອີກດ້ານໜຶ່ງແມ່ນ
ທະຫານຂອງລີໄຮ,ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ຍັງແຂງ
ແຮງໝົດແລະມີກ�ລງັເຕັມທີ່;ແຕ່ວ່າຊາວ
ເລມັນອ່ອນເພຍຫລາຍຍ້ອນການເດີນທັບ
ມາໄກ.
52 32 ແລະໂມໂຣໄນໄດ້ສັ່ງຄົນຂອງເພິ່ນ
ໃຫ້ໂຈມຕີຊາວເລມັນຈົນວ່າພວກເຂົາຈະ
ຍອມມອບອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມຂອງພວກ
ເຂົາໃຫ້.
52 33 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຢາໂຄບໂດຍທີ່ເປັນຜູ້ນ�ຂອງຊາວເລມັນ,
ໂດຍທີ່ເປັນກ ຊາວໂຊຣ�ແລະໂດຍທີ່ມີ
ວິນຍານທີ່ບໍ່ຍອມເສຍໄຊ,ລາວຈຶ່ງໄດ້ນ�
ເອົາຊາວເລມັນອອກໄປສູ້ຮົບກັບໂມໂຣໄນ
ດ້ວຍຄວາມໂມໂຫຮ້າຍ.
52 34 ໂດຍທີ່ໂມໂຣໄນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງເດີນ
ທັບຂອງພວກເລມັນ,ສະນັ້ນຢາໂຄບຈຶ່ງ
ຕັ້ງໃຈຈະຂ້າພວກເຂົາແລະຕີຜ່າອອກ
ໄປຫາເມືອງມິວເລັກ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ໂມໂຣ
ໄນແລະທະຫານຂອງເພິ່ນມີກ�ລັງຫລາຍ
ກວ່າ;ສະນັ້ນຊາວນີໄຟຈຶ່ງບໍ່ເປີດທາງໃຫ້
ແກ່ຊາວເລມັນ.

 33ກແອວ31:12.
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52 35 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນຢ່າງດຸເດືອດທັງສອງ
ຝ່າຍ;ແລະທັງສອງຝ່າຍມີຄົນຖືກຂ້າຕາຍ
ເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແລະໂມໂຣໄນໄດ້ ຮັບບາດເຈັບແລະ
ຢາໂຄບຖືກຂ້າຕາຍ.
52 36 ແລະລີໄຮໄດ້ອ້ອມເຂົ້າຕີທາງດ້ານ
ຫລັງຂອງພວກສັດຕູດ້ວຍກອງທະຫານ
ທີ່ມີກ�ລັງຂອງລາວ,ດ້ວຍຄວາມໂມໂຫ
ທີ່ສຸດຈົນເຮັດໃຫ້ກອງທັບຫລັງຂອງຊາວ
ເລມັນຍອມມອບອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມຂອງ
ຕົນ;ແລະສ່ວນທີ່ເຫລືອຢູ່ນັ້ນກໍສັບສົນກັນ
ຢູ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະໜີໄປຫລືຈະຕໍ່ສູ້.
52 37ບັດນີ້ໂມໂຣໄນເຫັນຄວາມສັບສົນ
ຂອງຊາວເລມັນ,ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ເວົ້າກັບພວກ
ເຂົາວ່າ:ຖ້າຫາກພວກເຈົ້າຈະນ�ເອົາອາ
ວຸດແຫ່ງສົງຄາມມາມອບໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ,
ຈົ່ງເບິ່ງພວກເຮົາຈະໄວ້ຊີວິດຂອງພວກ
ເຈົ້າ.
52 38 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາຊາວເລມັນໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,
ຫົວໜ້ານາຍທະຫານຂອງພວກເຂົາທັງ
ໝົດທີ່ບໍ່ໄດ້ ຖືກຂ້າຕາຍຈຶ່ງໄດ້ອອກມາ
ແລະໂຍນອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມໄວ້ທີ່ຕີນ
ຂອງໂມໂຣໄນ,ແລະໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທະຫານ
ຂອງຕົນກະທ�ແບບດຽວກັນ.
52 39 ແຕ່ຈົ່ງ ເບິ່ງ,ມີຫລາຍຄົນທີ່ບໍ່ຍອມ
ເຮັດ;ແລະພວກທີ່ບໍ່ຍອມມອບດາບຂອງ
ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຖືກຈັບແລະມັດໄວ້,ແລະ
ອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມຂອງພວກເຂົາກໍຖືກ
ຍຶດໄປຈາກພວກເຂົາ,ແລະພວກເຂົາໄດ້
ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເດີນທາງພ້ອມດ້ວຍພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເຂົາໄປຫາແຜ່ນດິນອຸດົມສົມ
ບູນ.

52 40 ແລະບັດນີ້ຈ�ນວນຊະເລີຍເສິກທີ່
ຈັບໄດ້ນັ້ນມີຈ�ນວນຫລາຍກວ່າຈ�ນວນ
ຂອງຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນມີ
ຈ�ນວນຫລາຍກວ່າຄົນທັງສອງຝ່າຍທີ່ຖືກ
ຂ້າຕາຍໄປນັ້ນ.

ບົດທີ53

ຊະເລີຍເ ສິກຊາວເລມັນຖືກໃຊ້ໃຫ້ສ້າງ
ຄ້າຍປ້ອງກັນເມືອງອຸດົມສົມບູນ—ການ
ແຕກແຍກໃນບັນດາຊາວນີໄຟໄດ້ເຮັດໃຫ້
ຊາວເລມັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ—ຮີລາມັນບັງ
ຄັບບັນຊາຊາຍໜຸ່ມສອງພັນຄົນຜູ້ທີ່ເປັນ
ພວກລູກຊາຍຂອງຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນ.ປະ
ມານ64–63ປີກ່ອນຄ.ສ.

53 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ຈັດຄົນໄວ້ເພື່ອເຝົ້າຍາມຊະເລີຍ
ເສິກຊາວເລມັນ,ແລະໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ພວກ
ເຂົາອອກໄປຝັງສົບຜູ້ຄົນຂອງພວກເຂົາຜູ້
ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້
ຝັງສົບຂອງຊາວນີໄຟນ�ອີກ;ແລະໂມໂຣ
ໄນໄດ້ຈັດຄົນໄວ້ເພື່ອເຝົ້າຍາມພວກເຂົາ
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາກ�ລັງອອກແຮງງານ
ຢູ່ນັ້ນ.
53 2ແລະ ໂມໂຣໄນໄດ້ໄປຫາເມືອງມິວ
ເລັກ ກັບ ລີໄຮ,ແລະເຂົ້າຍຶດ ເອົາເມືອງ
ນີ້ແລະມອບເມືອງໃຫ້ລີໄຮປົກຄອງ.ບັດ
ນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ລີໄຮຜູ້ນີ້ຄືຜູ້ທີ່ສູ້ຮົບຢູ່ຮ່ວມກັບ
ໂມໂຣໄນຕະຫລອດມາໃນສະໜາມຮົບ
ທັງໝົດຂອງລາວ;ແລະລາວກໍເປັນຄົນ
ກ ເໝືອນດັ່ງໂມໂຣໄນແລະທັງສອງຄົນນີ້
ປິຕິຍິນດີໃນຄວາມປອດໄພຂອງກັນແລະ
ກັນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄົນທັງສອງກໍຮັກແພງ
ກັນຫລາຍ,ແລະເປັນທີ່ຮັກຫອມຂອງຜູ້
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ຄົນຂອງນີໄຟທັງໝົດນ�ອີກ.
53 3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກຊາວເລມັນ ສ�ເລັດ ການຝັງສົບຄົນ
ຕາຍຂອງພວກເຂົາແລະຂອງຊາວນີໄຟ
ແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫາແຜ່ນດິນ
ອຸດົມສົມບູນ;ແລະທີອານຄ�,ໂດຍຄ�ສັ່ງ
ຂອງໂມໂຣໄນ,ຈຶ່ງໃຫ້ພວກເຂົາເລີ່ມອອກ
ແຮງງານເຮັດຄັນຄູຮອບແຜ່ນດິນຫລື
ຮອບເມືອງອຸດົມສົມບູນ.
53 4ແລະລາວໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພວກເຂົາສ້າງ
ກ ກ�ແພງທີ່ເຮັດດ້ວຍທ່ອນໄມ້ຂຶ້ນຂ້າງໃນ
ຂອງຄັນຄູ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຂຸດດິນຄູນ
ໃສ່ກ�ແພງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ນັ້ນ;ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ໃຫ້ຊາວເລມັນອອກແຮງງານໄປ
ແບບນີ້ຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຮັດກ�ແພງ
ອ້ອມເມືອງອຸດົມສົມບູນໄວ້ໂດຍຮອບແລະ
ມັນສູງຂຶ້ນຫລາຍດ້ວຍກ�ແພງອັນແຂງ
ແກ່ນທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ທ່ອນແລະດິນ.
53 5ແລະເມືອງນີ້ຈຶ່ງກາຍມາເປັນທີ່ໝັ້ນ
ອັນແຂງແກ່ນທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ເວລານັ້ນມາ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ກັກຂັງພວກຊະເລີຍ
ເສິກຊາວເລມັນໄວ້ໃນເຂດກ�ແພງເມືອງ
ນີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນແຕ່ໃນເຂດກ�ແພງ
ເມືອງຊຶ່ງຊາວນີໄຟໄດ້ໃຫ້ຊາວເລມັນສ້າງ
ຂຶ້ນດ້ວຍມືຂອງພວກເຂົາເອງ.ບັດນີ້ໂມໂຣ
ໄນຈ�ຕ້ອງໃຫ້ຊາວເລມັນອອກແຮງງານ,
ເພາະວ່າມັນງ່າຍທີ່ຈະຮັກສາພວກຊະເລີຍ
ເສິກນັ້ນຂະນະທີ່ພວກເຂົາອອກແຮງງານ;
ແລະເພິ່ນໃຫ້ກ�ລັງທັບທັງໝົດຂອງເພິ່ນ
ຕຽມພ້ອມຢູ່ເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ເພິ່ນຈະເຂົ້າ
ໄປໂຈມຕີຊາວເລມັນ.
53 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ
ໂຣໄນໄດ້ເອົາຊະນະກອງທັບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່
ສຸດກອງໜຶ່ງຂອງຊາວເລມັນ,ແລະໄດ້ເຂົ້າ

ຍຶດເອົາເມືອງມິວເລັກຊຶ່ງເປັນທີ່ໝັ້ນອັນ
ແຂງແກ່ນທີ່ສຸດບ່ອນໜຶ່ງຂອງຊາວເລມັນ
ໃນແຜ່ນດິນນີໄຟ;ແລະເພິ່ນໄດ້ສ້າງຄຸກ
ຂຶ້ນສ�ລັບເປັນບ່ອນກັກຂັງຊະເລີຍເສິກ
ຂອງເພິ່ນ.
53 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ບໍ່ພະຍາຍາມທີ່ຈະສູ້ຮົບກັບຊາວເລມັນອີກ
ຕໍ່ໄປໃນປີນັ້ນ,ແຕ່ເພິ່ນໃຫ້ທະຫານຂອງ
ເພິ່ນຕຽມພ້ອມທີ່ຈະເຮັດເສິກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແລະໄດ້ໃຫ້ສ້າງບ່ອນປ້ອງກັນເພື່ອຕ້ານ
ທານກັບຊາວເລມັນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ກໍໄດ້ໃຫ້ພວກຜູ້ຊາຍຊ່ວຍເຫລືອພວກແມ່
ຍິງຂອງພວກເຂົາແລະເດັກນ້ອຍຂອງ
ພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມອຶດຢາກແລະ
ຄວາມທຸກ,ແລະໃຫ້ຜູ້ຄົນຈັດຫາອາຫານ
ໃຫ້ແກ່ກອງທັບຂອງຊາວນີໄຟນ�ອີກ.
53 8ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ໃນຂະນະທີ່ໂມໂຣໄນບໍ່ໄດ້ຢູ່ນ�ພວກເຂົາ
ນັ້ນ,ມັນໄດ້ມີການສວມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັນຂຶ້ນ
ໃນບັນດາຊາວນີໄຟຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດການ
ແຕກແຍກກັນຂຶ້ນ,ດັ່ງນັ້ນກອງທັບຂອງ
ຊາວເລມັນຈຶ່ງໄດ້ປຽບຊາວນີໄຟຂຶ້ນມາ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້
ເຂົ້າຄອບຄອງຫົວເມືອງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນ
ດິນທາງໃຕ້ໃກ້ທະເລທາງຕາເວັນຕົກ.
53 9ແລະນີ້ກໍຍ້ອນວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໃນ
ບັນດາພວກເຂົາເອງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຍ້ອນ
ວ່າມັນໄດ້ມີການແຕກແຍກແລະມີການ
ສວມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັນໃນບັນດາພວກເຂົາ
ເອງພວກເຂົາຈຶ່ງຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ.
53 10 ແລະ ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າມີ
ບາງຢ່າງທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບກ ຜູ້ຄົນຂອງ
ອ�ໂມນ,ຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ເຄີຍ
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ເປັນຊາວເລມັນ; ແຕ່ໂດຍອ�ໂມນ ແລະ
ພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນ, ຫລື ຈ ະເວົ້າວ່າໂດຍ
ອ�ນາດແລະພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ ,
ພວກເຂົາຈຶ່ງຂ ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະພວກເຂົາຖືກນ�ພາລົງ
ມາຫາແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາແລະໄດ້ຮັບ
ການຄຸ້ມຄອງຈາກຊາວນີໄຟນັບແຕ່ເວລາ
ນັ້ນມາ.
53 11 ແລະ ເປັນ ຍ້ອນຄ�ສາບານຂອງ
ພວກເຂົາ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ເວັ້ນຈາກການ
ຈັບອາວຸດທີ່ ຈະຕໍ່ສູ້ກັບພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ;
ເພາະພວກເຂົາເຮັດຄ�ສາບານໄວ້ວ່າຈະ
ບໍ່ຂ້າຟັນກ ອີກເລີຍ;ແລະເພາະຕາມຄ�
ສາບານຂອງພວກເຂົາ,ພວກເຂົາຈະຍອມ
ຕາຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາຈະຍອມຕົວ
ໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນມືຂອງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ
ຖ້າຫາກບໍ່ແມ່ນເພາະຄວາມສົງສານແລະ
ຄວາມຮັກອັນລົ້ນເຫລືອຊຶ່ງອ�ໂມນແລະ
ພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນມີເພື່ອພວກເຂົາ.
53 12 ແລະເພາະເປັນດ້ວຍເຫດນີ້ພວກ
ເຂົາຈຶ່ງຖືກເອົາລົງມາຫາແຜ່ນດິນເຊຣາ
ເຮັມລາ;ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຮັບກ ການ
ຄຸ້ມຄອງຈາກຊາວນີໄຟຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.
53 13 ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເວລາ
ພວກເຂົາເຫັນອັນຕະລາຍ,ແລະຄວາມ
ທຸກແລະຄວາມຍາກລ�ບາກຕ່າງໆນາໆ
ຊຶ່ງຊາວນີໄຟຕ້ອງຮັບແທນຕົນພວກເຂົາກໍ
ເກີດມີຄວາມເມດຕາສົງສານຂຶ້ນມາແລະ
ກ ປາດຖະໜາທີ່ຈະຈັບອາວຸດເພື່ອປ້ອງກັນ
ປະເທດຊາດຂອງຕົນ.
53 14 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາພວກເຂົາກ�ລັງຈະ
ຈັບອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມຂອງພວກເຂົາຂຶ້ນ,
ພວກເຂົາກໍຖືກຮີລາມັນແລະພີ່ນ້ອງຂອງ

ເພິ່ນຊັກຊວນບໍ່ໃຫ້ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ,ເພາະວ່າ
ພວກເຂົາກ�ລັງຈະກ ເຮັດຜິດຂ ຄ�ສາບານ
ຂອງພວກເຂົາທີ່ໄດ້ເຮັດໄວ້.
53 15 ແລະຮີລາມັນຢ້ານວ່າຖ້າຂືນເຮັດ,
ພວກເຂົາຈະສູນເສຍຈິດວິນຍານຂອງ
ພວກເຂົາໄປ;ສະນັ້ນທຸກຄົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຢູ່
ໃນພັນທະສັນຍານີ້ຈຶ່ງຕ້ອງທົນເບິ່ງພີ່ນ້ອງ
ຂອງຕົນລຸຍໄປກັບຄວາມທຸກຂອງພວກ
ເຂົາ,ໃນສະພາບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຢູ່ໃນ
ຂະນະນີ້.
53 16 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ພວກເຂົາມີລູກຊາຍຫລາຍຄົນ,ຜູ້ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້
ເຂົ້າຢູ່ໃນພັນທະສັນຍາວ່າຈະບໍ່ຍອມຈັບ
ອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມເພື່ອປ້ອງກັນຕົນໃຫ້
ພົ້ນຈາກສັດຕູ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຈັບ
ອາວຸດ,ແລະມາເຕົ້າໂຮມກັນໃນຕອນນີ້,
ແລະພວກເຂົາເອີ້ນຕົວເອງວ່າຊາວນີໄຟ.
53 17 ແລະພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ພັນທະສັນຍາ
ວ່າພວກເຂົາຈະຕໍ່ສູ້ເພື່ອເສລີພາບຂອງ
ຊາວນີໄຟ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພື່ອປ້ອງກັນ
ແຜ່ນດິນເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະຕາຍກໍ
ຕາມ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ພັນທະ
ສັນຍາວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ຍອມເສຍກ ເສ
ລີພາບຂອງພວກເຂົາໄປ,ແຕ່ວ່າຈະຕໍ່ສູ້
ທຸກວິທີທາງເພື່ອຈະໄດ້ປ້ອງກັນຊາວນີໄຟ
ແລະປ້ອງກັນຕົວເອງໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມ
ເປັນທາດ.
53 18ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ມີຊາຍໜຸ່ມທັງໝົດນ�
ກັນສອງພັນຄົນ,ຊຶ່ງໄດ້ເຂົ້າຢູ່ໃນພັນທະ
ສັນຍານີ້ແລະຈັບອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມຂອງ
ພວກເຂົາຂຶ້ນເພື່ອປ້ອງກັນປະເທດຊາດ
ຂອງຕົນ.
53 19 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍ

 10ຂແອວ23:8–13.
 11ກແອວ24:17–19.
 12ກແອວ27:23.

 13ກແອວ56:7.
 14ກຈບຊ30:2.
 ຂຄມພຄ�ສາບານ.

 17ກແອວ56:47.
ຄມພເສລີພາບ.
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ເຮັດໃຫ້ຊາວນີໄຟເສຍຫາຍມາກ່ອນເລີຍ,
ແລະໃນເວລານີ້ພວກເຂົາກໍມາເປັນຝ່າຍ
ສະໜັບສະໜູນອັນກວ້າງຂວາງອີກ.ເພາະ
ພວກເຂົາໄດ້ຈັບອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມຂອງ
ພວກເຂົາຂຶ້ນ,ແລະພວກເຂົາຢາກໃຫ້ຮີ
ລາມັນເປັນຜູ້ນ�ຂອງພວກເຂົາ.
53 20 ແລະພວກເຂົາເປັນຊາຍໜຸ່ມທຸກຄົນ,
ແລະພວກເຂົາເປັນຄົນກ ກ້າຫານທີ່ສຸດ,
ທັງດ້ານກ�ລັງແລະຄວາມວ່ອງໄວ;ແຕ່
ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຍັງບໍ່ໝົດ—ພວກເຂົາເປັນຄົນທີ່
ຂ ເອົາການເອົາງານຢູ່ຕະຫລອດວັນເວລາ
ບໍ່ວ່າອັນໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບມອບ
ໝາຍ.
53 21 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາເປັນຄົນຊື່ສັດ
ແລະມີສະຕິປັນຍາຫລາຍ,ເພາະວ່າພວກ
ເຂົາໄດ້ຮັບການສິດສອນໃຫ້ຮັກສາພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າແລະໃຫ້ກ ເດີນໄປ
ຢ່າງພາກພູມໃຈຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ.
53 22 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືຮີລາມັນໄດ້ເດີນທັບເປັນຜູ້ນ�ກອງທະ
ຫານໜຸ່ມກ ສອງພັນຄົນຂອງເພິ່ນໄປຊ່ວຍ
ຜູ້ຄົນທີ່ຊາຍແດນຂອງແຜ່ນດິນທາງໃຕ້ໃກ້
ທະເລທາງຕາເວັນຕົກ.
53 23 ແລະ ປີທີຊາວແປດແຫ່ງການປົກ
ຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້
ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.

ບົດທີ54

ອາມໂມຣອນແລະໂມໂຣໄນເຈລະຈາ
ກັນເພື່ອແລກປ່ຽນຊະເລີຍເສິກ—ໂມໂຣ
ໄນສັ່ງໃຫ້ຊາວເລມັນຖອນອອກໄປແລະ
ຢຸດຕິການໂຈມຕີອັນປ່າເຖື່ອນລົງ—ອາມ

ໂມຣອນສັ່ງໃຫ້ຊາວນີໄຟວາງອາວຸດຂອງ
ພວກເຂົາແລະໃຫ້ມາຂຶ້ນກັບຊາວເລມັນ.
ປະມານ63ປີກ່ອນຄ.ສ.

54 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ຕົ້ນປີທີຊາວເກົ້າແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນ,ຄືກ ອາມໂມຣອນໄດ້ສົ່ງຄ�ຂໍຮ້ອງ
ໄປຫາໂມໂຣໄນໂດຍປາດຖະໜາທີ່ຈະ
ແລກປ່ຽນຊະເລີຍເສິກກັນ.
54 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ
ໂຣໄນຮູ້ສຶກປິຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງໃນຄ�ຂໍຮ້ອງ
ນີ້ ເພາະວ່າເພິ່ນດີໃຈທີ່ຈະໄດ້ສະບຽງ
ອາຫານທີ່ເອົາໄປລ້ຽງຊະເລີຍເສິກຊາວ
ເລມັນນັ້ນມາລ້ຽງຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນເອງ;ແລະ
ເພິ່ນດີໃຈທີ່ຈະໄດ້ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຄືນມາ
ເສີມກ�ລັງກອງທັບຂອງເພິ່ນນ�ອີກ.
54 3ບັດນີ້ຊາວເລມັນໄດ້ຈັບເອົາພວກແມ່
ຍິງແລະເດັກນ້ອຍຫລາຍຄົນໄປເປັນຊະ
ເລີຍເສິກ,ແຕ່ຊະເລີຍເສິກທັງໝົດຂອງໂມ
ໂຣໄນ,ຫລືວ່າພວກຊະເລີຍເສິກທີ່ໂມໂຣ
ໄນຈັບມາບໍ່ມີພວກແມ່ຍິງຫລືເດັກນ້ອຍ
ຈັກຄົນເລີຍ;ສະນັ້ນໂມໂຣໄນຈຶ່ງຕົກລົງໃຈ
ໃຊ້ກົນອຸບາຍເພື່ອຈະໄດ້ຊະເລີຍເສິກຊາວ
ນີໄຟຈາກຊາວເລມັນໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດເທົ່າ
ທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.
54 4ສະນັ້ນ ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ຂຽນສານສະບັບ
ໜຶ່ງ,ແລະສົ່ງໄປນ�ຂ້າໃຊ້ຂອງອາມໂມ
ຣອນ,ຊຶ່ງເປັນຜູ້ດຽວກັນກັບຜູ້ທີ່ຖືສານມາ
ໃຫ້ໂມໂຣໄນ.ບັດນີ້ນີ້ຄືຂໍ້ຄວາມຊຶ່ງເພິ່ນ
ໄດ້ຂຽນເຖິງອາມໂມຣອນ,ມີຄວາມວ່າ:
54 5ຈົ່ງເບິ່ງອາມໂມຣອນ,ຂ້າພະເຈົ້າຂຽນ
ຫາທ່ານກ່ຽວກັບສົງຄາມເທື່ອນີ້ຊຶ່ງທ່ານ
ເປັນຜູ້ສ້າງຂຶ້ນຕໍ່ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຫລື

 20ກຄມພກ້າຫານ,ຄວາມ
ກ້າຫານ,ຢ່າງກ້າຫານ.

 ຂຄມພຊື່ສັດ,ຄວາມຊື່ສັດ.

 21ກຄມພເດີນ,ເດີນໄປ
ກັບພຣະເຈົ້າ.

 22ກແອວ56:3–5.

541ກແອວ52:3.
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ວ່າແທ້ຈິງແລ້ວກ ອ້າຍຂອງທ່ານເປັນຜູ້ສ້າງ
ຂຶ້ນມາ,ແລະຊຶ່ງທ່ານຍັງຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດຢູ່
ຕໍ່ໄປເຖິງແມ່ນວ່າອ້າຍຂອງທ່ານໄດ້ຕາຍ
ໄປແລ້ວ.
54 6ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກທ່ານບາງ
ຢ່າງກ່ຽວກັບກ ຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ແລະດາບແຫ່ງພຣະພິໂລດທີ່ຊົງລິດ
ອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ,ຊຶ່ງແຂວນ
ຢູ່ເທິງຫົວຂອງທ່ານຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ກັບໃຈ
ແລະຖອນກອງທັບຂອງທ່ານກັບຄືນໄປ
ແຜ່ນດິນຂອງທ່ານເອງ,ຫລືວ່າແຜ່ນດິນທີ່
ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງ,ຄືແຜ່ນດິນນີໄຟນັ້ນ.
54 7ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກທ່ານ
ເຖິງເລື່ອງນີ້ຖ້າຫາກທ່ານສາມາດທີ່ຈະ
ເຊື່ອຟັງມັນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ບອກທ່ານກ່ຽວກັບກ ນະລົກອັນເປັນຕາ
ຢ້ານທີ່ຄອຍຮັບຂ ຄາດຕະກອນຄືກັນກັບ
ຕົວທ່ານເອງຊຶ່ງອ້າຍຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຢູ່
ໃນຂະນະນີ້,ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ກັບໃຈແລະ
ລົ້ມເລີກຈຸດປະສົງອັນເປັນຄາດຕະກ�ນັ້ນ
ເສຍ,ແລະກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນຂອງ
ທ່ານເອງພ້ອມດ້ວຍກອງທັບຂອງທ່ານ.
54 8 ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານເຄີຍປະຕິເສດສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ມາກ່ອນແລ້ວ,ແລະເຄຍີໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບ
ຜູ້ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມາກ່ອນແລ້ວ,
ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າທ່ານກໍຈະເຮັດສິ່ງນີ້ອີກ.
54 9ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາໄດ້ຕຽມ
ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບມືກັບທ່ານ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ລົ້ມເລີກຈຸດປະສົງ
ຂອງທ່ານເສຍ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ທ່ານຈະດຶງເອົາ
ພຣະພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າລົງມາເທິງທ່ານ
ຊຶ່ງເປັນອົງທີ່ທ່ານບໍ່ຍອມຮັບ,ຈົນວ່າທ່ານ
ໄປສູ່ຄວາມພິນາດ.

54 10 ແຕ່ວ່າ,ຕາບໃດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຊົງພຣະຊົນຢູ່,ກອງທັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ຍົກມາຕີທ່ານຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ຖອຍກັບໄປ
ເສຍກ່ອນ,ແລະໃນບໍ່ຊ້ານີ້ຄວາມຕາຍຈະ
ມາຢ້ຽມຢາມທ່ານເພາະພວກເຮົາຈະຮັກ
ສາເມືອງແລະແຜ່ນດິນຂອງພວກເຮົາໄວ້
ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກເຮົາ
ຈະຮັກສາສາດສະໜາຂອງພວກເຮົາແລະ
ອຸດົມການຂອງພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຕໍ່
ໄປ.
54 11 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຂ້າ
ພະເຈົ້າເວົ້າກັບທ່ານກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້
ໂດຍບໍ່ມີປະໂຫຍດ;ເພາະທ່ານເປັນກ ລູກ
ຂອງນະລົກ;ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈົບສານ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໂດຍບອກທ່ານວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະບໍ່ແລກປ່ຽນຊະເລີຍເສິກ,ນອກ
ຈາກໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າທ່ານຈະສົ່ງມອບ
ຊາຍຜູ້ໜຶ່ງພ້ອມທັງເມຍຂອງລາວແລະ
ລູກຂອງລາວມາແລກກັບຊະເລີຍເສິກຜູ້
ໜຶ່ງຂອງທ່ານ;ຖ້າຫາກທ່ານເຮັດໄດ້,ຂ້າ
ພະເຈົ້າກໍຈະແລກປ່ຽນ.
54 12 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ເຮັດ
ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະມາສູ້ຮົບກັບທ່ານ
ພ້ອມດ້ວຍກອງທັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະມອບອາວຸດໃຫ້
ແກ່ພວກຜູ້ຍິງຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະເດັກ
ນ້ອຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ມາສູ້ຮົບກັບທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະຕິດ
ຕາມທ່ານໄປຈົນເຖິງແຜ່ນດິນຂອງທ່ານ,
ຊຶ່ງເປັນແຜ່ນດິນມູນມໍລະດົກບ່ອນທ�ອິດ
ກ ຂອງພວກເຮົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະເປັນ
ເລືອດຕໍ່ເລືອດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຊີວິດຕໍ່ຊີວິດ;
ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະສູ້ຮົບກັບທ່ານຈົນວ່າ

 5ກແອວ48:1.
 6ກຄມພຍຸດຕິທ�,

ຄວາມຍຸດຕິທ�.

 7ກຄມພນະລົກ.
 ຂແອວ47:18,22–24.

ຄມພຄາດຕະກ�,

ການຄາດຕະກ�.
 11ກຢຮ8:42–44.
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ທ່ານຈະຖືກທ�ລາຍໃຫ້ສິ້ນໄປຈາກຜືນ
ແຜ່ນດິນໂລກ.
54 13 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ�ລັງຄຽດແຄ້ນ
ຢູ່,ແລະ ຜູ້ ຄົນຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ ກໍຄື ກັນ;
ທ່ານພະຍາຍາມຈະຂ້າ ພວກເຮົາ ,ແຕ່
ພວກເຮົາພຽງແຕ່ຕໍ່ຕ້ານເພື່ອປ້ອງກັນຕົວ
ເທົ່ານັ້ນ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກທ່ານຍັງພະ
ຍາຍາມທ�ລາຍພວກເຮົາອີກພວກເຮົາກໍ
ຈະພະຍາຍາມທ�ລາຍທ່ານຄືກັນ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມເອົາແຜ່ນ
ດິນຂອງພວກເຮົາຄືນມາ,ຊຶ່ງເປັນແຜ່ນດິນ
ມູນມໍລະດົກບ່ອນທ�ອິດຂອງພວກເຮົາ.
54 14ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈົບສານຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າພຽງເທົ່ານີ້.ຂ້າພະເຈົ້າຄືໂມໂຣໄນ;
ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນ�ຂອງຊາວນີໄຟ.
54 15ບັດ ນີ້  ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ອາມໂມຣອນ,ເມື່ອລາວໄດ້ຮັບສານສະບັບ
ນີ້ແລ້ວ,ລາວກໍມີຄວາມຄຽດແຄ້ນຫລາຍ;
ແລະລາວໄດ້ຂຽນສານສະບັບໜຶ່ງຕອບ
ໂມໂຣໄນ,ແລະນີ້ຄືຂໍ້ຄວາມທີ່ລາວຂຽນ,
ມີຄວາມວ່າ:
54 16ຂ້າພະເຈົ້າຄືອາມໂມຣອນ,ກະສັດ
ຂອງຊາວເລມັນ;ຂ້າພະເຈົ້າເປັນນ້ອງຊາຍ
ຂອງອະມາລີໄຄຢາຜູ້ ທີ່ທ່ານກ ລອບຂ້າ
ນັ້ນ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະແກ້ແຄ້ນແທນ
ເພິ່ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະຍົກ
ທັບມາຕີທ່ານພ້ອມດ້ວຍກອງທັບຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຢ້ານຄ�
ຂູ່ຂອງທ່ານເລີຍ.
54 17 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ບັນພະບຸລຸດຂອງທ່ານ
ເຮັດຜິດຕໍ່ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ,ເຖງິຂະ
ໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ລັກເອົາກ ສິດທິໃນ
ການປົກຄອງຂອງພວກເຂົາໄປໃນເມື່ອສິດ
ທິນັ້ນເປັນຂອງພວກເຂົາແລ້ວໂດຍແທ້ຈງິ.

54 18 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກທ່ານຈະ
ຍອມວາງອາວຸດຂອງທ່ານ,ແລະຍອມຕົວ
ໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງສິດທິໂດຍແທ້ຈິງມາ
ປົກຄອງ,ເວລານັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າວາງອາວຸດແລະຈະບໍ່ກໍ່
ສົງຄາມອີກຕໍ່ໄປ.
54 19 ຈົ່ງເບິ່ງ,ທ່ານເວົ້າຂູ່ຂ້າພະເຈົ້າແລະ
ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງຫລາຍເທື່ອ;ແຕ່
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາບໍ່ຢ້ານຄ�ຂູ່ຂອງທ່ານ
ເລີຍ.
54 20 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ອະນຸ ຍາດໃຫ້ແລກປ່ຽນຊະເລີຍເສິກກັນ
ຕາມຄ�ຂໍຮ້ອງຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມຍິນ
ດີເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ເກັບອາຫານຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ສ�ລັບພວກທະຫານຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າເອງ;ແລະພວກເຮົາຈະໄດ້ເຮັດ
ເສິກກັນຕໍ່ໄປ,ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ເອົາ
ຊາວນີໄຟມາຢູ່ໃຕ້ສິດອ�ນາດຂອງພວກ
ເຮົາຫລືເພື່ອການສູນສິ້ນນິລັນດອນຂອງ
ພວກເຂົາ.
54 21 ແລະຄືສິ່ງທີ່ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າອົງນັ້ນ
ຜູ້ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າພວກເຮົາບໍ່ ຍອມຮັບ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກເລື່ອງນີ້ເລີຍ;ທັງ
ທ່ານເອງກໍບໍ່ຮູ້ຈັກຄືກັນ;ແຕ່ຖ້າຫາກຈະ
ເປັນໄປວ່າສິ່ງນີ້ມີຈິງ,ພວກເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ຈັກ
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະອົງໄດ້ສ້າງພວກ
ເຮົາຂຶ້ນມາຄືກັນກັບທ່ານ.
54 22 ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າມັນມີມານ
ແລະນະລົກແທ້,ຈົ່ງເບິ່ງພຣະອົງຈະບໍ່ສົ່ງ
ທ່ານໄປບ່ອນນັ້ນບໍເພື່ອວ່າທ່ານຈະໄດ້ຢູ່
ກັບອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ທີ່ທ່ານໄດ້ລອບ
ຂ້າ,ຜູ້ທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າເພິ່ນໄດ້ໄປຫາບ່ອນ
ນັ້ນ?ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ສ�ຄັນ
ເລີຍ.
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54 23ຂ້າພະເຈົ້າຄືອາມໂມຣອນ, ແລະ
ເປັນຜູ້ສືບເຊື້ອສາຍຂອງກ ໂຊຣ�,ຜູ້ທີ່ຖືກ
ບັນພະບຸລຸດຂອງທ່ານບີບບັງຄັບແລະພາ
ໜີມາຈາກເຢຣູຊາເລັມ.
54 24 ແລະຈົ່ງເບິ່ງບັດນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າເປັນ
ຊາວເລມັນຜູ້ອາດຫານ;ຈົ່ງເບິ່ງ,ສົງຄາມນີ້
ມີຂຶ້ນກໍເພື່ອຈະໄດ້ແກ້ແຄ້ນຄວາມຜິດຂອງ
ພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນ,ແລະເພື່ອຈະໄດ້ຮັກ
ສາສິດທິຂອງພວກເຂົາໃນການປົກຄອງ;
ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈົບສານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຫາໂມໂຣໄນພຽງເທົ່ານີ້.

ບົດທີ55

ໂມໂຣໄນປະຕິເສດບໍ່ແລກປ່ຽນຊະເລີຍ
ເສິກ—ທະຫານ ຍາມ ຊາວເລມັນຖືກ
ຫລອກໃຫ້ມຶນເມົາ,ແລະຊະເລີຍເສິກຊາວ
ນີໄຟໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ—ຊາວນີໄຟ
ໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງກິດໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍເລືອດ
ເນື້ອເລີຍ.ປະມານ63–62ປີກ່ອນຄ.ສ.

55 1ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ໂມໂຣໄນຮັບສານສະບັບນີ້ແລ້ວເພິ່ນກໍ
ໃຈຮ້າຍແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ,ເພາະເພິ່ນຮູ້ວ່າອາມ
ໂມຣອນມີຄວາມຮູ້ໂດຍສົມບູນເຖິງກ ກົນອຸ
ບາຍຂອງຕົນເອງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນຮູ້ວ່າ
ເຫດຜົນທີ່ອາມໂມຣອນຈະເອົາມາເຮັດສົງ
ຄາມກັບຊາວນີໄຟນັ້ນບໍ່ທ່ຽງທ�ເລີຍ.
55 2ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າ
ພະເຈົ້າຈະບໍ່ແລກປ່ຽນຊະເລີຍເສິກກັບ
ອາມໂມຣອນນອກຈາກວ່າລາວຈະລົ້ມ
ເລີກຈຸດປະສົງຂອງລາວຕາມສານຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້ານັ້ນ;ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ໃຫ້
ລາວມີອ�ນາດຫລາຍໄປກວ່າທີ່ລາວມີຢູ່
ໃນເວລານີ້.

55 3ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກສະຖານທີ່ທີ່
ຊາວເລມັນກັກຂັງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄວ້
ຊຶ່ງພວກເຂົາຈັບເອົາໄປເປັນຊະເລີຍ;ແລະ
ໂດຍທີ່ອາມໂມຣອນບໍ່ຍອມຮັບເງື່ອນໄຂ
ຕາມສານຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ລາວຕາມຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ;ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕາມຂ້າ
ພວກເຂົາຈົນກວ່າພວກເຂົາຈະຕ້ອງຂໍສັນ
ຕິພາບ.
55 4ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອໂມໂຣໄນກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ເພິ່ນ
ສັ່ງໃຫ້ມີການກວດຄົ້ນໃນບັນດາທະຫານ
ຂອງເພິ່ນເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ພົບຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ
ຊຶ່ງເປັນຜູ້ສືບເຊື້ອສາຍຂອງຊາວເລມັນຢູ່
ໃນບັນດາພວກຕົນ.
55 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ພົບກ ຄົນໜຶ່ງຊື່ ວ່າເລມັນ;ແລະ
ລາວເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງກະສັດຜູ້ຖືກອະມາລີ
ໄຄຢາລອບຂ້ານັ້ນ.
55 6ບັດນີ້ໂມໂຣໄນສັ່ງໃຫ້ເລມັນແລະທະ
ຫານຈ�ນວນໜ້ອຍໜຶ່ງອອກໄປຫາທະ
ຫານຍາມຊຶ່ງເຝົ້າຍາມຊາວນີໄຟຢູ່.
55 7ບັດນີ້ ຊາວນີໄຟຖືກກັກຂັງໄວ້ຢູ່ໃນ
ເມືອງກິດ;ສະນັ້ນໂມໂຣໄນຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ
ເລມັນໃຫ້ເອົາທະຫານຈ�ນວນໜ້ອຍໜຶ່ງ
ໄປກັບລາວ.
55 8ແລະເມື່ອເຖິງຕອນຄ�ມາເລມັນໄດ້
ໄປຫາທະຫານຍາມທີ່ເຝົ້າຍາມຊາວນີໄຟ
ຢູ່,ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາເຫັນເລມັນເຂົ້າ
ມາແລ້ວພວກທະຫານຍາມກໍຮ້ອງຂຶ້ນ;ແຕ່
ລາວໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາວ່າ:ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ;
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້ອຍກໍເປັນຊາວເລມັນ.ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພວກເຮົາໄດ້ໂຕນໜີມາຈາກຊາວນີໄຟໃນ
ເວລາທີ່ພວກເຂົາກ�ລັງນອນຫລັບຢູ່;ແລະ
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ຈົ່ງເບິ່ງພວກເຮົາໄດ້ລັກເອົາເຫລົ້າອະງຸ່ນ
ຂອງພວກເຂົາມານ�ອີກ.
55 9ບັດນີ້ເວລາຊາວເລມັນໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມ
ນີ້ແລ້ວ ພວກເຂົ າ ກໍຕ້ອນຮັບລາວດ້ວຍ
ຄວາມປິຕິຍິນດີ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າ
ກັບລາວວ່າ:ເອົາເຫລົ້າອະງຸ່ນຂອງເຈົ້າມາ
ນີ້ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ດື່ມ;ພວກເຮົາດີໃຈ
ຫລາຍທີ່ເຈົ້າໄດ້ເຫລົ້າອະງຸ່ນມານ�ເພາະ
ວ່າພວກເຮົາມີຄວາມອິດເມື່ອຍຫລາຍ.
55 10 ແລະເລມັນໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາວ່າ:
ໃຫ້ພວກເຮົາເກັບເຫລົ້າອະງຸ່ນນີ້ໄວ້ກ່ອນ
ຈົນກວ່າພວກເຮົາຈະອອກໄປສູ້ຮົບກັບ
ຊາວນີໄຟ.ແຕ່ຄ�ເວົ້ານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາຢາກດື່ມເຫລົ້າອະງຸ່ນຫລາຍກວ່າເກົ່າ;
55 11 ເພາະພວກເຂົາເວົ້າວ່າ:ພວກເຮົາມີ
ຄວາມອິດເມື່ອຍຫລາຍ,ສະນັ້ນໃຫ້ພວກ
ເຮົາດື່ມເຫລົ້າອະງຸ່ນຂອງເຈົ້າເສຍເຖີດ,
ແລະອີກບໍ່ດົນພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບເຫລົ້າ
ອະງຸ່ນທີ່ ເປັນສ່ວນແບ່ງຂອງພວກເຮົາ
ແລ້ວ,ຊຶ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີກ�ລັງ
ເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອໄປຕໍ່ສູ້ກັບຊາວນີໄຟ.
55 12 ແລະເລມັນຈຶ່ງເວົ້າກັບພວກເຂົາວ່າ:
ຖ້າພວກເຈົ້າຢາກດື່ມກໍເຊີນຕາມສະບາຍ.
55 13 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ດື່ມເຫລົ້າອະງຸ່ນຢ່າງສະບາຍ;
ແລະພວກເຂົາພໍໃຈໃນລົດຊາດຂອງມັນ,
ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງດື່ມຕໍ່ໄປອີກຢ່າງລື້ນ
ເລີງ;ແລະເຫລົ້ານັ້ນປຸກຫລາຍ,ເພາະໄດ້
ເຮັດມັນໃຫ້ປຸກແບບນັ້ນ.
55 14 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ດື່ມແລະມ່ວນຊື່ນກັນ;ແລະ
ບໍ່ດົນພວກເຂົາກໍມຶນເມົາໝົດ.
55 15 ແລະບັດນີ້ເມື່ອເລມັນແລະຄົນຂອງ
ລາວເຫັນວ່າພວກນັ້ນເມົາເຫລົ້າໝົດແລະ

ກ�ລັງນອນຫລັບສະໜິດຢູ່,ພວກເຂົາຈຶ່ງ
ໄດ້ກັບໄປຫາໂມໂຣໄນແລະເລົ່າເລື່ອງທັງ
ໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ເພິ່ນຟັງ.
55 16 ແລະບັດນີ້ມັນໄດ້ເປັນໄປຕາມແຜນ
ການຂອງໂມໂຣໄນ.ແລະໂມໂຣໄນຊຶ່ງ
ໄດ້ຕຽມທະຫານຂອງເພິ່ນໄວ້ພ້ອມດ້ວຍ
ອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມຢູ່ແລ້ວ;ແລະເພິ່ນໄດ້
ສົ່ງທະຫານໄປຫາເມືອງກິດຂະນະທີ່ຊາວ
ເລມັນກ�ລັງນອນຫລັບສະໜິດແລະມຶນ
ເມົາຢູ່,ແລະເພິ່ນໄດ້ສົ່ງອາວຸດແຫ່ງສົງ
ຄາມໄປໃຫ້ຊະເລີຍເສິກນ�ອີກ,ເຖງິຂະ
ໜາດທີ່ພວກເຂົາມີອາວຸດຄົບມື;
55 17 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນແຕ່ໃຫ້ແກ່ພວກ
ແມ່ຍິງຂອງພວກເຂົາ,ແລະເດັກນ້ອຍທັງ
ໝົດຂອງພວກເຂົາ,ຕາມແຕ່ຄວາມສາ
ມາດທີ່ຈະໃຊ້ອາວຸດໄດ້,ເມື່ອໂມໂຣໄນໄດ້
ມອບອາວຸດໃຫ້ແກ່ຊະເລີຍເສິກທຸກຄົນ,
ແລະທັງໝົດນີ້ເຮັດໄປໃນຄວາມງຽບທີ່
ສຸດ.
55 18 ແຕ່ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ພວກ
ເລມັນຕື່ນຂຶ້ນມາ,ຈົ່ງເບິ່ງພວກເຂົາຍັງມຶ
ນເມົາຢູ່ແລະຊາວນີໄຟຕ້ອງໄດ້ຂ້າພວກ
ເຂົາຖິ້ມ.
55 19 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມປາດຖະ
ໜາຂອງໂມໂຣໄນເລີຍ;ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເບີກ
ບານຢູ່ ໃນການຂ້າຟັນຫລືກ ການນອງ
ເລືອດ,ແຕ່ເພິ່ນເບີກບານຢູ່ໃນການຊ່ວຍ
ເຫລືອຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມ
ພິນາດ;ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ເພິ່ນຈະບໍ່ໄດ້
ນ�ຄວາມບໍ່ຍຸດຕິທ�ມາຫາເພິ່ນເລີຍ,ເພິ່ນ
ຈຶ່ງບໍ່ຍອມໂຈມຕີຊາວເລມັນແລະທ�ລາຍ
ພວກເຂົາໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາກ�ລັງມຶນ
ເມົາຢູ່.
55 20 ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ຕາມຄວາມປະສົງຂອງ
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ເພິ່ນແລ້ວ; ເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້ມອບອາວຸດ
ໃຫ້ຊະເລີຍເສິກຊາວນີໄຟທຸກຄົນຢູ່ພາຍ
ໃນກ� ແພງເມືອງແລະໃຫ້ອ�ນາດ ແກ່
ພວກເຂົາທີ່ ຈະໄດ້ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆຊຶ່ງຢູ່ ພາຍໃນກ�ແພງ
ເມືອງນັ້ນ.
55 21 ແລະຫລັງຈາກນັ້ນ ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ທະ
ຫານຂອງເພິ່ນຖອຍອອກໄປ,ແລະລ້ອມ
ກອງທັບຂອງຊາວເລມັນໄວ້.
55 22ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງນີ້ໄດ້
ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນກາງຄືນ,ເວລາທີ່ຊາວ
ເລມັນຕື່ນຂຶ້ນມາໃນຕອນເຊົ້າພວກເຂົາ
ກໍໄດ້ເຫັນວ່າຕົນເອງກ�ລັງຖືກຊາວນີໄຟ
ອ້ອມໄວ້ຢູ່ຂ້າງນອກເມືອງ,ແລະເຫັນຊະ
ເລີຍເສິກຂອງຕົນຖືອາວຸດຢູ່ຂ້າງໃນ.
55 23 ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງເຫັນວ່າຊາວນີໄຟ
ມີກ�ລັງຫລາຍກວ່າພວກເຂົາ;ແລະໃນ
ສະພາບນີ້ພວກເຂົາຮູ້ວ່າມັນບໍ່ສົມຄວນທີ່
ຈະເຂົ້າຕໍ່ສູ້ກັບຊາວນີໄຟ;ສະນັ້ນຫົວໜ້າ
ນາຍທະຫານຂອງພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງເອົາ
ອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ນ�ມັນອອກມາແລະໂຍນ
ມັນລົງທີ່ຕີນຂອງຊາວນີໄຟ,ວິງວອນຂໍ
ຄວາມເມດຕາສົງສານ.
55 24ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ເປັນຄວາມປາດຖະ
ໜາຂອງໂມໂຣໄນ.ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ເອົາພວກ
ເຂົາໄວ້ເປັນຊະເລີຍເສິກ,ແລະຍຶດເອົາ
ເມືອງນັ້ນ,ແລະໃຫ້ພວກເຂົາປ່ອຍຊະເລີຍ
ທັງໝົດຊຶ່ງເປັນຊາວນີໄຟ;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບກອງທັບຂອງໂມໂຣໄນ,
ແລະເປັນກ�ລັງສ�ຄັນໃນກອງທັບຂອງ
ເພິ່ນ.
55 25 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຊາວເລມັນຊຶ່ງເພິ່ນຍຶດໄວ້ເປັນ

ຊະເລີຍເລີ່ມເຮັດກ ວຽກງານເພື່ອດັດແປງ
ປ້ອມຍາມທົ່ວເມືອງກິດໃຫ້ມັນເຂັ້ມແຂງ
ຂຶ້ນຕື່ມອີກ.
55 26 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ເພິ່ນໄດ້ເສີມສ້າງເມືອງກິດຕາມຄວາມ
ປາດຖະໜາຂອງເພິ່ນແລ້ວ,ເພິ່ນກໍໄດ້ສັ່ງ
ໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນນ�ເອົາຊະເລີຍເສິກໄປ
ຫາເມືອງອຸດົມສົມບູນ;ແລະເພິ່ນໄດ້ຄຸ້ມ
ກັນເມືອງນັ້ນໄວ້ດ້ວຍກ�ລັງທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່
ສຸດ.
55 27 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ທັງໆທີ່ຊາວເລມັນມີກົນອຸບາຍຫລາຍຢ່າງ,
ຊາວນີໄຟຍັງໄດ້ຮັກສາແລະປ້ອງກັນຊະ
ເລີຍເສິກທັງໝົດທີ່ພວກເຂົາຈັບໄດ້,ແລະ
ໄດ້ຮັກສາແຜ່ນດິນແລະສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້
ປຽບທັງໝົດໃນການຍຶດເອົາເມືອງຕ່າງໆ
ຂອງພວກເຂົາຄືນມາ.
55 28 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ນີໄຟເລີ່ມໄດ້ຮັບໄຊຊະນະອີກ,ແລະກູ້ເອົາ
ສິດແລະສິດທິພິເສດຂອງພວກເຂົາຄືນ
ມາ.
55 29 ແລະ ຫລາຍເທື່ອທີ່ຊາວເລມັນໄດ້
ພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າລ້ອມຊາວນີໄຟໃນ
ຕອນກາງຄືນ,ແຕ່ໃນຄວາມພະຍາຍາມ
ເຫລົ່ານັ້ນພວກເຂົາໄດ້ເສຍຊະເລີຍເສິກ
ໄປຫລາຍຄົນ.
55 30 ແລະຫລາຍເທື່ອທີ່ຊາວເລມັນໄດ້ພະ
ຍາຍາມທີ່ຈະເກືອເຫລົ້າອະງຸ່ນຊາວນີໄຟ,
ເພື່ອຈະໄດ້ທ�ລາຍພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນ
ດ້ວຍຢາພິດຫລືວ່າດ້ວຍຄວາມມຶນເມົາ.
55 31 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວນີໄຟບໍ່ໄດ້ຊັກຊ້າ
ທີ່ຈະກ ລະນຶກເຖິງ ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າອົງ
ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາໃນເວລາທີ່ມີ
ຄວາມທຸກເລີຍ.ພວກເຂົາຈະຖືກນ�ໄປຖືກ
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ບ້ວງຂອງພວກເລມັນບໍ່ໄດ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກເຂົາຈະບໍ່ດື່ມເຫລົ້າອະງຸ່ນຂອງພວກ
ສັດຕູເວັ້ນເສຍແຕ່ຈະໃຫ້ຊະເລີຍເສິກຊາວ
ເລມັນບາງຄົນດື່ມເສຍກ່ອນ.
55 32 ແ ລ ະ  ພວ ກ ເຂົາລະມັດລະວັງຢູ່
ສະເໝີເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການຖືກວາງຢາພິດ
ໃນບັນດາພວກເຂົາ;ເພາະຖ້າຫາກເຫລົ້າ
ອະງຸ່ນເປັນພິດແກ່ຊາວເລມັນມັນກໍຈະ
ເປັນພິດແກ່ຊາວນີໄຟຄືກັນ;ແລະຊາວ
ນີໄຟໄດ້ລອງຊີມເຫລົ້າຂອງຊາວເລມັນ
ແບບນີ້.
55 33 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ມັນເປັນການສົມຄວນທີ່ໂມໂຣໄນຈະຕຽມ
ພ້ອມເພື່ອເຂົ້າໂຈມຕີເມືອງໂມຣິອານທັນ;
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ດ້ວຍຜົນງານຂອງພວກ
ເຂົາ,ຊາວເລມັນຈຶ່ງເສີມກ�ລັງເມືອງໂມຣິ
ອານທັນຈົນວ່າມັນເປັນທີ່ໝັ້ນອັນເຂັ້ມແຂງ
ທີ່ສຸດ.
55 34 ແລະພວກເຂົາໄດ້ນ�ເອົາກ�ລັງໃໝ່
ເຂົ້າມາໃນເມືອງ,ແລະສົ່ງສະບຽງອາຫານ
ມາເພີ່ມອີກ.
55 35 ແລະປີທີຊາວເກົ້າແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟກໍໄດ້
ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.

ບົດທີ56

ຮີລາມັນສົ່ງສານໄປຫາໂມໂຣໄນ,ເລົ່າເຖິງ
ສະພາບແຫ່ງສົງຄາມກັບຊາວເລມັນ—
ອານທິພັດແລະຮີລາມັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ
ຈາກຊາວເລມັນ—ຊາຍໜຸ່ມສອງພັນຄົນ
ຂອງຮີລາມັນຕໍ່ສູ້ດ້ວຍອ�ນາດອັນໜ້າອັດ
ສະຈັນໃຈແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຖືກຂ້າຕາຍເລີຍ.
ຂໍ້ທີ1,ປະມານ62ປີກ່ອນຄ.ສ.;ຂໍ້ທີ

2–19,ປະມານ66ປີກ່ອນຄ.ສ.;ແລະຂໍ້
ທີ20–57,ປະມານ65–64ປີກ່ອນຄ.ສ.

56 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ຕົ້ນປີທີສາມສິບແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນໃນມື້ທີສອງຂອງເດືອນໜຶ່ງ,ໂມໂຣ
ໄນໄດ້ຮັບສານຈາກຮີລາມັນກ່າວເຖິງການ
ງານຂອງຜູ້ຄົນໃນແຜ່ນດິນສ່ວນນັ້ນ.
56 2ແລະນີ້ຄືຄ�ເວົ້າທີ່ເພິ່ນໄດ້ຂຽນມາ,ມີ
ຄວາມວ່າ:ໂມໂຣໄນອ້າຍນ້ອງທີ່ຮັກຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ທັງໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະ
ທັງໃນຄວາມຍາກລ�ບາກຈາກສົງຄາມ
ຂອງພວກເຮົານີ້;ຈົ່ງເບິ່ງ,ອ້າຍນ້ອງທີ່ຮັກ
ແພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າມີເລື່ອງ
ຈະບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ ຈັກກ່ຽວກັບສົງຄາມ
ຂອງພວກເຮົາໃນແຜ່ນດິນພາກນີ້.
56 3ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວໜຸ່ມກ ສອງພັນຄົນເຫລົ່າ
ນີ້ ຊຶ່ງອ�ໂມນພາລົງມາຈາກແຜ່ນດິນ
ນີໄຟ—ບັດນີ້ທ່ານຮູ້ຈັກແລ້ວວ່າພວກເຂົາ
ເປັນຜູ້ ສືບຕະກຸນຂອງເລມັນຜູ້ເປັນລູກ
ຊາຍກົກຂອງລີໄຮບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຮົາ.
56 4ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຈ�ເປັນຕ້ອງທວນ
ຄືນແກ່ທ່ານກ່ຽວກັບຮີດຄອງປະເພນີຂອງ
ພວກເຂົາຫລືຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງພວກ
ເຂົາ,ເພາະທ່ານເອງກໍຮູ້ຈັກເລື່ອງທັງໝົດ
ນີ້ຢູ່ແລ້ວ—
56 5ສະນັ້ນມັນເປັນການພຽງພໍແລ້ວທີ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າຈະບອກທ່ານວ່າຊາຍໜຸ່ມສອງ
ພັນຄົນນີ້ໄດ້ຈັບອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມ,ແລະ
ໄດ້ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ ນ�ຂອງພວກ
ເຂົາ;ແລະພວກເຮົາໄດ້ຍົກອອກໄປເພື່ອ
ປ້ອງກັນປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ.
56 6ແລະບັດນີ້ ທ່ານກໍຮູ້ຈັກຢູ່ແລ້ວກ່ຽວ
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ກັບ ກ ພັນທະສັນຍາຊຶ່ງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໄວ້ວ່າພວກເຂົາ ຈະບໍ່
ຈັບອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເຂົາ.
56 7ແຕ່ໃນປີທີຊາວຫົກ ເວລາພວກເຂົາ
ໄດ້ເຫັນຄວາມທຸກແລະຄວາມຍາກລ�
ບາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ອົດທົນແທນພວກເຂົາ,
ພວກເຂົາເກືອບຈະກ ທ�ລາຍພັນທະສັນ
ຍາຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໄວ້ແລະວ່າຈະ
ຈັບອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມເພື່ອປ້ອງກັນພວກ
ເຮົາ.
56 8ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຍອມປ່ອຍໃຫ້
ພວກເຂົາທ�ລາຍພັນທະສັນຍາທີ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ເຮັດໄວ້,ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພຣະ
ເຈົ້າຈະເພີ່ມກ�ລັງໃຫ້ພວກເຮົາ,ເຖິງຂະ
ໜາດທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຈ�ເປັນຕ້ອງທົນທຸກ
ອີກຕໍ່ໄປຖ້າຫາກພວກເຂົາເຮັດຕາມຄ�
ສາບານທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໄວ້.
56 9ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ເປັນເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ພວກ
ເຮົາຈະໄດ້ມີຄວາມປິຕິຍິນດີຫລາຍທີ່ສຸດ.
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນປີທີຊາວຫົກ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ຮີລາມັນໄດ້ເດີນທັບນ�ໜ້າຊາຍໜຸ່ມສອງ
ພັນຄົນໄປຫາເມືອງຢູດາຍ,ເພື່ອຊ່ວຍ
ເຫລືອອານທິພັດ,ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້
ເປັນຜູ້ດູແລຜູ້ຄົນໃນແຜ່ນດິນພາກນັ້ນ.
56 10 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນ�ເອົາລູກຊາຍ
ສອງພັນຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,(ເພາະວ່າ
ພວກເຂົາມີຄ່າຄວນທີ່ຈະຖືກເອີ້ນວ່າລູກ
ຊາຍ)ໄປຮ່ວມກັບກອງທັບຂອງອານທິ
ພັດ,ຊຶ່ງດ້ວຍກ�ລັງນີ້ອານທິພັດມີຄວາມ
ປິຕິ ຍິນດີ ຢ່າງຍິ່ງ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວ
ເລມັນໄດ້ລົດກ�ລັງທັບຂອງລາວລົງແລະ
ທະຫານຂອງລາວຖືກຂ້າຕາຍຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍ,ດ້ວຍເຫດນີ້ພວກເຮົາຈຶ່ງເປັນທຸກ.

56 11 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ ຕາມ,ພວກເຮົາຍັງ
ປອບໃຈຕົວເອງໃນເລື່ອງນີ້ວ່າພວກເຂົາ
ໄດ້ຕາຍໄປເພື່ອອຸດົມການຂອງປະເທດ
ຊາດຂອງຕົນແລະເພື່ອພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາກ ເປັນ
ສຸກແລ້ວ.
56 12 ແລະຊາວເລມັນໄດ້ກັກຂັງຊະເລີຍ
ເສິກຫລາຍຄົນໄວ້ອີກ,ຊຶ່ງລ້ວນແຕ່ເປັນ
ຫົວໜ້ານາຍທະຫານ,ເພາະບໍ່ມີຜູ້ໃດອື່ນ
ເລີຍທີ່ພວກນັ້ນຈະໄວ້ຊີວິດ.ແລະພວກ
ເຮົາຄິດວ່າຂະນະນີ້ນາຍທະຫານເຫລົ່ານີ້
ອາດຈະຖືກກັກຂັງໄວ້ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີໄຟ;
ຖ້າຫາກພວກເຂົາຍັງບໍ່ທັນຖືກຂ້າເທື່ອ.
56 13 ແລະ ບັດນີ້ ນີ້ ແມ່ນ ເມືອງທີ່ຊາວ
ເລມັນຍຶດເອົາໄປໂດຍການເສຍເລືອດ
ເນື້ອຂອງຜູ້ກ້າຫານຂອງພວກເຮົາຫລາຍ
ຄົນ:
56 14 ແຜ່ນ ດິນ ແມນທາຍ, ຫລື ເມືອງ
ແມນທາຍ,ແລະເມືອງຊີເອສຣອມ,ແລະ
ເມືອງຄູມະໄນ,ແລະເມືອງອານທິພາຣາ.
56 15 ແລະເມືອງເຫລົ່ານີ້ຖືກພວກເລມັນ
ຍຶດເອົາໄປເວລາຂ້າພະເຈົ້າໄປຮອດເມືອງ
ຢູດາຍ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບກັບອານທິ
ພັດພ້ອມດ້ວຍທະຫານຂອງລາວທີ່ກ�ລັງ
ເຮັດວຽກຢູ່ຢ່າງໜັກສຸດກ�ລັງຢູ່ເພື່ອເສີມ
ສ້າງເມືອງໃຫ້ແໜ້ນໜາຂຶ້ນ.
56 16 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາມີຄວາມອ່ອນ
ເພຍຫລາຍທັງຮ່າງກາຍແລະທາງວິນ
ຍານ,ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ຢ່າງອາດ
ຫານໃນເວລາກາງເວັນແລະເຮັດວຽກ
ໜັກໃນເວລາກາງຄືນເພື່ອຮັກສາເມືອງ
ຂອງພວກເຂົາໄວ້;ແລະພວກເຂົາຕ້ອງທົນ
ທຸກຢ່າງສາຫັດຕໍ່ທຸກຢ່າງ.
56 17 ແລະບັດນີ້ພວກເຂົາຕັ້ງໃຈຈະເອົາ
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ຊະນະຫລື ຖືກຂ້າຢູ່ໃນບ່ອນນີ້; ສະນັ້ນ
ທ່ານຈະຄິດວ່າກ�ລັງຂອງຄົນກຸ່ມນ້ອຍໆ
ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້ານ�ມານີ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກ
ຊາຍໜຸ່ມຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ຄວາມ
ຫວັງແລະຄວາມສຸກແກ່ພວກເຂົາຫລາຍ
ຂະໜາດໃດ.
56 18 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາຊາວເລມັນເຫັນວ່າອານທິພັດໄດ້ຮັບ
ກ�ລັງເພີ່ມໃຫ້ກອງທັບຂອງລາວຫລາຍ
ຂຶ້ນ,ອາມໂມຣອນຈຶ່ງສັ່ງກອງທັບຂອງລາວ
ວ່າບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາມາໂຈມຕີເມືອງຢູດາຍ,
ຫລືຍົກມາສູ້ຮົບກັບພວກເຮົາ.
56 19 ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເປັນທີ່ໂປດປານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດັ່ງນີ້;ເພາະຖ້າຫາກ
ພວກເຂົາຍົກມາໂຈມຕີພວກເຮົາໃນຂະນະ
ທີ່ພວກເຮົາຍັງອ່ອນແອຢູ່ນັ້ນພວກເຂົາ
ອາດຈະທ�ລາຍກອງທັບນ້ອຍໆຂອງພວກ
ເຮົາໄດ້;ແຕ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້ຖືກປົກປັກຮັກ
ສາໄວ້ດັ່ງນີ້.
56 20ອາມໂມຣອນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງ
ລາວຮັກສາເມືອງເຫລົ່ານັ້ນຊຶ່ງພວກເຂົາ
ໄດ້ຍຶດເອົາມາໄດ້.ແລະປີທີຊາວຫົກໄດ້
ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.ແລະໃນຕົ້ນປີທີຊາວເຈັດ
ພວກເຮົາໄດ້ຕຽມເມືອງແລະຕຽມຕົວທີ່ຈະ
ສູ້ຮົບ.
56 21ບັດນີ້ພວກເຮົາປາດຖະໜາຈະໃຫ້
ຊາວເລມັນຍົກມາໂຈມຕີພວກເຮົາ;ເພາະ
ພວກເຮົາບໍ່ປາດຖະໜາທີ່ຈະຍົກໄປໂຈມຕີ
ພວກເຂົາໃນທີ່ໝັ້ນຂອງພວກເຂົາ.
56 22 ແລະ  ເຫດ ການ ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ຈັດວາງນັກສືບໄວ້ທົ່ວໄປເພື່ອ
ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊາວເລມັນ,
ວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ຍົກທັບຜ່ານພວກເຮົາໄປ
ໃນເວລາກາງຄືນຫລືໃນເວລາກາງເວັນ
ເພື່ອໄປໂຈມຕີເມືອງອື່ນໆຂອງພວກເຮົາຢູ່
ທາງເໜືອ.

56 23 ເພາະພວກເຮົາຮູ້ຈັກວ່າເມືອງເຫລົ່າ
ນັ້ນຍັງບໍ່ທັນມີກ�ລັງພຽງພໍທີ່ຈະປະເຊີນ
ໜ້າກັບສັດຕູເທື່ອ;ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງ
ປາດຖະໜາທີ່ຈະເຂົ້າໂຈມຕີພວກເຂົາທາງ
ຂ້າງຫລັງຖ້າຫາກພວກເຂົາຜ່ານພວກ
ເຮົາໄປ,ແລະໂດຍວິທີນີ້ພວກເຮົາກໍຈະ
ໄດ້ໂຈມຕີພວກເຂົາທາງຂ້າງຫລັງແລະ
ໃນຂະນະດຽວກັນພວກເຂົາຈະຖືກໂຈມຕີ
ທາງດ້ານໜ້າ.ພວກເຮົາຄິດວ່າພວກເຮົາ
ຈະເອົາຊະນະສັດຕູໄດ້;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກ
ເຮົາຕ້ອງຜິດຫວັງໃນຄວາມຕັ້ງໃຈເທື່ອນີ້.
56 24ພວກເຂົາບໍ່ກ້າຍົກກອງທັບທັງໝົດ
ຂອງພວກເຂົາຜ່ານໄປ,ທັງບໍ່ກ້າຍົກກອງ
ທັບບາງສ່ວນຜ່ານໄປເພາະຢ້ານວ່າຕົນ
ເອງບໍ່ມີກ�ລັງພຽງພໍ,ແລະຢ້ານວ່າຈະ
ເສຍໄຊ.
56 25 ແລະພວກເຂົາກໍບໍ່ກ້າເດີນທັບລົງໄປ
ຕີເມືອງເຊຣາເຮັມລາ;ທັງບໍ່ກ້າຂ້າມຫົວແມ່
ນ�ຊີໂດນໄປຫາເມືອງນີໄຟຮາຄືກັນ.
56 26 ແລະ ດ້ວ ຍກ� ລັ ງທັບຂອງພວກ
ເຂົາ,ພວກເຂົາຈຶ່ງຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮັກສາເມືອງ
ຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົາຍຶດໄດ້ດັ່ງນີ້.
56 27 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ໃນເດືອນທີສອງຂອງປີນີ້,ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ
ສະບຽງອາຫານຫລາຍຢ່າງຈາກພວກພໍ່
ຂອງຊາຍໜຸ່ມສອງພັນຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
56 28 ແລະມີ ຄົນອີກສອງພັນຄົນທີ່ຖືກ
ສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາຈາກແຜ່ນດິນເຊຣາ
ເຮມັລາ.ແລະພວກເຮາົຈຶ່ງມີຄົນພ້ອມແລ້ວ
ຢູ່ສະເໝີໜຶ່ງໝື່ນຄົນ,ແລະມີທັງສະບຽງ
ອາຫານສ�ລັບພວກເຂົາ,ແລະສ�ລບັເມຍ
ຂອງພວກເຂົາແລະລູກຂອງພວກເຂົາ.
56 29 ແລະ ຊາວ ເລມັນ ຈຶ່ງ ເຫັນວ່າກ�
ລັງຂອງພວກເຮົານັບມື້ນັບເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ
ເລື້ອຍໆດັ່ງນີ້ແລະສະບຽງອາຫານກໍຖືກ
ສົ່ງມາຄ�ຊູພວກເຮົາ,ພວກເຂົາກໍເລີ່ມມີ
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ຄວາມຢ້ານກົວຫລາຍຂຶ້ນ, ແລະ ໄດ້ຍົກ
ທັບໄປທັນທີເພື່ອຈະໄດ້ຢັບຢັ້ງບໍ່ໃຫ້ພວກ
ເຮົາໄດ້ຮັບສະບຽງອາຫານແລະກ�ລັງ
ເພີ່ມເຕີມ.
56 30ບັດນີ້ເວລາພວກເຮົາເຫັນວ່າຊາວ
ເລມັນເລີ່ມກະວົນກະວາຍກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້,
ພວກເຮົາຈຶ່ງຄິດຈະໃຊ້ກົນອຸບາຍກັບພວກ
ເຂົາ;ສະນັ້ນອານທິພັດຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າເດີນທັບໄປພ້ອມດ້ວຍພວກລູກຊາຍ
ໜຸ່ມຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອໄປຫາເມືອງທີ່ຢູ່
ໃກ້ຄຽງໃຫ້ເຮັດຄືກັບວ່າພວກເຮົາກ�ລັງ
ຂົນສະບຽງອາຫານໄປຫາເມືອງທີ່ຢູ່ໃກ້
ຄຽງນັ້ນ.
56 31 ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ເດີນທັບໄປໃກ້
ເມືອງອານທິພາຣາ,ຄ້າຍຄືກັບວ່າຈະກາຍ
ເມືອງນັ້ນໄປຫາອີກເມືອງໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນຊາຍ
ແດນໃກ້ແຄມທະເລ.
56 32 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ ເດີນທັບໄປຄ້າຍຄື ກັບວ່າ
ພວກເຮົາຈະໄປຫາເມືອງນັ້ນພ້ອມດ້ວຍ
ສະບຽງອາຫານຂອງພວກເຮົາ.
56 33 ແລະ ເຫດກ ານໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ອານທິພັດໄດ້ເດີນທັບໄປພ້ອມດ້ວຍກອງ
ທັບສ່ວນໜຶ່ງຂອງລາວ,ໂດຍໄດ້ປະສ່ວນ
ທີ່ເຫລືອໄວ້ເພື່ອຮັກສາຕົວເມືອງ.ແຕ່ວ່າ
ລາວບໍ່ໄດ້ຍົກໄປຈົນກວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະຍົກ
ໄປກ່ອນພ້ອມດ້ວຍກອງທັບນ້ອຍຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າແລະມາຮອດໃກ້ເມືອງອານທິພາ
ຣາ.
56 34 ແລະບັດນີ້,ຢູ່ໃນເມືອງອານທິພາຣາ
ນັ້ນມີກອງທັບທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດຂອງຊາວ
ເລມັນຕັ້ງຢູ່;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຢູ່ທີ່ນັ້ນມີກ�ລັງ
ພົນຫລາຍທີ່ສຸດ.
56 35 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາພວກເລມັນໄດ້ຮັບແຈ້ງຄວາມຈາກ
ນັກສືບ,ພວກເຂົາກໍໄດ້ ຍົກທັບມາພ້ອມ

ດ້ວຍກ�ລັງທັບຂອງພວກເຂົາແລະເຂົ້າ
ມາໂຈມຕີພວກເຮົາ.
56 36 ແລ ະ  ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ໜີໄປທາງໜ້າພວກເຂົາໄປ
ທາງເໜືອ.ແລະພວກເຮົາໄດ້ນ�ເອົາກອງ
ທັບທີ່ມີກ�ລັງຫລາຍທີ່ສຸດຂອງຊາວເລມັນ
ອອກໄປຈາກທີ່ໝັ້ນດັ່ງນີ້;
56 37 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນໄລຍະໄກບໍ່ໜ້ອຍ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ເມື່ອພວກເຂົາເຫັນກອງ
ທັບຂອງອານທິພັດຕິດຕາມມາດ້ວຍສຸດ
ກ�ລັງ,ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຫັນຂວາຫລືຊ້າຍ,
ແຕ່ໄດ້ຍົກທັບຕິດຕາມພວກເຮົາມາໃນ
ເສັ້ນທາງຊື່;ແລະດັ່ງທີ່ພວກເຂົາຄິດໄວ້,
ມັນເປັນເຈດຕະນາຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະຂ້າ
ພວກເຮົາເສຍກ່ອນທີ່ອານທິພັດຈະຍົກ
ທັບມາທັນພວກເຂົາ,ແລະນີ້ກໍເພື່ອວ່າ
ພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຖືກທະຫານຂອງພວກ
ເຮົາລ້ອມໄວ້.
56 38 ແລະບັດນີ້ເວລາອານທິພັດເຫັນວ່າ
ພວກເຮົາມີອັນຕະລາຍ,ຈຶ່ງຟ້າວເດີນທັບ
ຂອງລາວມາຢ່າງວ່ອງໄວ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນ
ເປັນເວລາກາງຄືນ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງ
ບໍ່ສາມາດຕິດຕາມພວກເຮົາມາທັນ,ທັງ
ອານທິພັດກໍຕິດຕາມພວກເຂົາບໍ່ທັນຄືກັນ;
ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຕັ້ງຄ້າຍພັກຂຶ້ນໃນ
ຄືນນັ້ນ.
56 39 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ຕອນເຊົ້ າມືດຂອງມື້ນັ້ນ,ຈົ່ງ ເບິ່ງ,ຊາວ
ເລມັນໄດ້ອອກໄລ່ຕາມພວກເຮົາມາອີກ
ແລ້ວ.ບັດນີ້ພວກເຮົາບໍ່ມີກ�ລັງພຽງພໍທີ່ຈະ
ຕໍ່ສູ້ກັບພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ທົນບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະໃຫ້ລູກຊາຍໜຸ່ມທັງຫລາຍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງ
ພວກເຂົາ;ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ເດີນທັບ
ຕໍ່ໄປ,ແລະພວກເຮົາໄດ້ເດີນທັບເຂົ້າໄປ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
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56 40ບັດນີ້ພວກເຂົາບໍ່ກ້າຫັນຂວາ ຫລື
ຊ້າຍເພາະພວກເຂົາຢ້ານວ່າພວກເຂົາຈະ
ຖືກອ້ອມໄວ້;ທັງຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍບໍ່ກ້າຫັນ
ຂວາຫລືຊ້າຍເພາະຢ້ານວ່າພວກເຂົາ
ຈະຕາມມາທັນ,ແລະພວກເຮົາຈະຕ້ານ
ທານພວກເຂົາບໍ່ໄດ້,ແຕ່ຈະຖືກຂ້າ,ແລ້ວ
ພວກເຂົາກໍຈະໜີໄປໄດ້;ແລະດ້ວຍເຫດ
ນີ້ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ປົບໜີໄປເລື້ອຍໆໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານໝົດມື້ນັ້ນຈົນຮອດຕອນ
ຄ�ມືດ.
56 41 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນອີກຄື,
ຕອນເຊົ້າມື້ໃໝ່ມາພວກເຮົາກໍເຫັນຊາວ
ເລມັນຕິດຕາມມາອີກ,ແລະພວກເຮົາກໍ
ໄດ້ໜີໄປທາງໜ້າພວກເຂົາຕໍ່ໄປ.
56 42 ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ຢຸດໄລ່ຫລັງຈາກຕາມມາບໍ່ໄກເທົ່າ
ໃດ;ແລະມັນເປັນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ
ສາມຂອງເດືອນເຈັດ.
56 43 ແລະບັດນີ້,ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າອານທິ
ພັດໄດ້ໄລ່ຕາມພວກນັ້ນມາທັນຫລືບໍ່,ແຕ່
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ ວ່າເປັນຫຍັງ
ສັດຕູຈຶ່ງຢຸດໄລ່ຕາມພວກເຮົາມັນອາດ
ຈະເປັນຈຸດປະສົງຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະໃຫ້
ພວກເຮົາເຂົ້າໂຈມຕີ,ເພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະ
ຖືກບ້ວງຂອງພວກເຂົາ;
56 44ສະນັ້ ນ  ພວກເຈົ້າຈະວ່າແນວໃດ,
ລູກຂອງພໍ່,ພວກເຈົ້າຈະອອກໄປສູ້ຮົບກັບ
ພວກເຂົາບໍ?
56 45ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບທ່ານ,
ອ້າຍນ້ອງໂມໂຣໄນທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຫັນກ ຄວາມ
ກ້າຫານແບບນີ້ມາກ່ອນເລີຍ,ບໍ່ເຄີຍເລີຍ,
ບໍ່ເຄີຍເຫັນຜູ້ໃດເລີຍແມ່ນແຕ່ໃນບັນດາ

ຊາວນີໄຟທັງໝົດ.
56 46 ເ ພາະຂ້າພະເຈົ້າຈົນເຖິງຂັ້ນເອີ້ນ
ພວກເຂົາວ່າລູກຊາຍ(ເພາະວ່າພວກເຂົາ
ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍຫລາຍ)ຈົນວ່າພວກເຂົາເອີ້ນ
ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ພໍ່ເອີຍ,ຈົ່ງເບິ່ງພຣະເຈົ້າ
ສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາ,ແລະພຣະອົງຈະບໍ່
ຍອມໃຫ້ພວກເຮົາຖືກຂ້າດອກ;ຂໍໃຫ້ພວກ
ເຮົາອອກໄປເທາະ;ພວກເຮົາຈະບໍ່ຂ້າພີ່
ນ້ອງຊາວເລມັນຂອງພວກເຮົາຖ້າຫາກ
ພວກເຂົາຈະປ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ຢູ່ຕາມລ�
ພັງ;ສະນັ້ນຂໍໃຫ້ພວກເຮົາອອກໄປເທາະ
ຢ້ານວ່າພວກສັດຕູຈະເອົາຊະນະກອງທັບ
ຂອງອານທິພັດ.
56 47ບັດນີ້ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍຕໍ່ສູ້ມາກ່ອນ,
ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ຢ້ານຄວາມຕາຍເລີຍ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ຄິດເຖິງກ ເສລີພາບຂອງພໍ່
ຂອງພວກເຂົາຫລາຍກວ່າຊີວິດຂອງຕົນ
ເອງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການ
ສິດສອນຈາກຂ ແມ່ຂອງພວກເຂົາ,ວ່າຖ້າ
ຫາກພວກເຂົາບໍ່ສົງໃສ,ແລ້ວພຣະເຈົ້າຈະ
ປົດປ່ອຍພວກເຂົາ.
56 48 ແລະພວກເຂົາໄດ້ທົບທວນຄ�ເວົ້າ
ຂອງແມ່ ຂອງພວກເຂົາກັບຂ້າພະເຈົ້າ,
ໂດຍກ່າວວ່າ:ພວກເຮົາບໍ່ສົງໃສເລີຍວ່າ
ແມ່ຂອງພວກເຮົາຮູ້ຈັກເລື່ອງນີ້.
56 49 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າພ້ອມດ້ວຍທະຫານສອງພັນຄົນໄດ້
ຫັນກັບໄປຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນທີ່ໄດ້ໄລ່ຕາມ
ພວກເຮົາມາ.ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ກອງທັບ
ຂອງອານທິພັດໄດ້ຍົກມາທັນແລະການສູ້
ຮົບອັນດຸເດືອດກໍເລີ່ມຕົ້ນ.
56 50 ໂດຍທີ່ກອງທັບຂອງອານທິພັດຍັງມີ
ຄວາມອ່ອນເພຍຫລາຍຢູ່ຍ້ອນການເດີນ
ທັບມາໄກພາຍໃນໄລຍະເວລາອັນສັ້ນໆ
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ແບບນີ້,ພວກເຂົາຈຶ່ງເກືອບຕົກຢູ່ໃນກ�ມື
ຂອງຊາວເລມັນ;ແລະຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ກັບຄືນມາພ້ອມດ້ວຍສອງພັນຄົນນີ້ແລ້ວ
ພວກເຂົາຄົງຈະໄດ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ
ຂອງພວກເຂົາໄປແລ້ວ.
56 51 ເພາ ະ ອານທິພັດ ແລະ ຜູ້ນ�ທະ
ຫານຫລາຍຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍດ້ວຍດາບ
ຍ້ອນວ່າຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງພວກເຂົາ
ຊຶ່ງເກີດມາຈາກການເດີນທັບຢ່າງວ່ອງ
ໄວ—ສະນັ້ນທະຫານຂອງອານທິພັດຈຶ່ງ
ມີຄວາມສັບສົນຍ້ອນການຕາຍຂອງພວກ
ຜູ້ນ�ຂອງພວກເຂົາ,ແລ້ວພວກເຂົາກໍເລີ່ມ
ແຕກໜີໄປຈາກຊາວເລມັນ.
56 52 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນຈຶ່ງມີກ�ລັງໃຈຂຶ້ນ,ແລະເລີ່ມໄລ່
ຕາມພວກເຂົາໄປ;ແລະຊາວເລມັນໄດ້ໄລ່
ພວກເຂົາໄປຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງເມື່ອຮີລາ
ມັນພ້ອມດ້ວຍສອງພັນຄົນຂອງເພິ່ນເຂົ້າ
ຕີທາງດ້ານຫລັງ,ແລະເລີ່ມຂ້າພວກເຂົາ
ລົງຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ກອງ
ທັບຂອງຊາວເລມັນທັງໝົດຕ້ອງຢຸດແລະ
ຫັນກັບມາສູ້ກັບຮີລາມັນ.
56 53ບັດນີ້ເວລາຄົນຂອງອານທິພັດເຫັນ
ວ່າຊາວເລມັນຫວນກັບຄືນໄປ,ພວກເຂົາ
ຈຶ່ງໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນເຂົ້າແລະເຂົ້າໄປໂຈມ
ຕີທາງດ້ານຫລັງຂອງຊາວເລມັນອີກ.
56 54 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາ,ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ທະຫານຂອງ
ອານທິພັດ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມດ້ວຍ
ສອງພັນຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລ້ອມຊາວ
ເລມັນໄວ້ແລະໄດ້ຂ້າພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາຖືກບັງຄັບ
ໃຫ້ມອບອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມແລະມອບ
ຕົວໃຫ້ເປັນຊະເລີຍເສິກ.

56 55 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາພວກເຂົາຍອມມອບຕົວໃຫ້ກັບພວກ
ເຮົາແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ນັບ
ຈ�ນວນຊາຍໜຸ່ມທັງໝົດທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ຮ່ວມກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຢ້ານວ່າຈະມີຫລາຍຄົນຖືກຂ້າ
ຕາຍ.
56 56 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປິຕິ
ຍິນດີຫລາຍທີ່ສຸດເພາະວ່າກ ບໍ່ມີຈັກຄົນ
ເລີຍທີ່ລົ້ມຕາຍກັບພື້ນດິນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກເຂົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ຄືກັນກັບວ່າພວກເຂົາຕໍ່ສູ້
ດ້ວຍພະລັງຂອງພຣະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ບໍ່
ເຄີຍມີຜູ້ໃດເຄີຍເຫັນການຕໍ່ສູ້ດ້ວຍພະລັງ
ອັນໜ້າອັດສະຈັນໃຈແບບນີ້ມາກ່ອນເລີຍ;
ແລະດ້ວຍພະລັງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ພວກເຂົາ
ຈຶ່ງໄດ້ໂຈມຕີຊາວເລມັນ,ຈົນເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາມີຄວາມຢ້ານກົວຫລາຍ;ແລະດ້ວຍ
ເຫດນີ້ຊາວເລມັນຈຶ່ງໄດ້ຍອມມອບຕົວເປັນ
ຊະເລີຍເສິກ.
56 57 ແລະ ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີ
ບ່ອນສ�ລັບ ໄວ້ຊະເລີຍເສິກ,ທີ່ຈະໃຫ້
ພວກເຮົາຮັກສາພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກ
ກອງທັບຂອງຊາວເລມັນ,ສະນັ້ນພວກ
ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຈັດສົ່ງພວກເຂົາໄປຫາແຜ່ນດິນ
ເຊຣາເຮັມລາ,ຊຶ່ງມີທະຫານສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ອານທິພັດຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຂ້ານ�ພາໄປ,ແລະ
ສ່ວນທີ່ເຫລືອຢູ່ນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພາພວກ
ເຂົາໄປຮ່ວມກັບຊາຍໜຸ່ມກ ຊາວອ�ໂມນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະເດີນທັບກັບຄືນໄປ
ຫາເມືອງຢູດາຍ.

ບົດທີ57

ຮີລາມັນທົບທວນເຖິງການຍຶດເອົາເມືອງ
ອານທິພາຣາແລະເຖິງການຍອມຈ�ນົນ
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ແລະພາຍຫລັງມາໄດ້ເປັນກ�ລັງປ້ອງກັນ
ເມືອງຄູມະໄນ—ຊາຍໜຸ່ມຊາວອ�ໂມນຕໍ່
ສູ້ຢ່າງອົງອາດກ້າຫານແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຖືກ
ຂ້າຕາຍເລີຍ;ມີແຕ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບເທົ່າ
ນັ້ນ—ກິດລາຍງານເຖິງການຂ້າຟັນແລະ
ການໂຕນໜີຂອງຊະເລີຍເສິກຊາວເລມັນ.
ປະມານ63ປີກ່ອນຄ.ສ.

57 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບສານສະບັບໜຶ່ງຈາກ
ກະສັດອາມໂມຣອນ,ທີ່ມີຄວາມວ່າຖ້າ
ຫາກຂ້າພະເຈົ້າສົ່ງຊະເລີຍເສິກທີ່ພວກ
ເຮົາຈັບໄດ້ຄືນໃຫ້ລາວແລ້ວລາວຈະມອບ
ເມືອງອານທິພາຣາໃຫ້ພວກເຮົາ.
57 2ແຕ່ ຂ້າ ພະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງສານຕອບກະ
ສັດ,ວ່າພວກເຮົາແນ່ໃຈວ່າກ�ລັງຄົນຂອງ
ພວກເຮົາມີພຽງພໍທີ່ຈະຕີເອົາເມືອງອານທິ
ພາຣາໄດ້ດ້ວຍກ�ລັງຂອງພວກເຮົາ;
ແລະການສົ່ງຊະເລີຍເພື່ອແລກປ່ຽນກັບ
ເມືອງນັ້ນພວກເຮົາຄິດວ່າມັນບໍ່ເປັນການ
ສະຫລາດເລີຍ,ແລະວ່າພວກເຮົາຈະສົ່ງ
ຊະເລີຍເສິກຄືນເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນ
ກັບຊະເລີຍເສິກເທົ່ານັ້ນ.
57 3ແລະອາມໂມຣອນປະຕິເສດສານ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະວ່າລາວບໍ່ຍອມ
ແລກປ່ຽນຊະເລີຍເສິກ; ສະນັ້ນພວກ
ເຮົາຈຶ່ງຕຽມພ້ອມເພື່ອຈະໄປຕີເອົາເມືອງ
ອານທິພາຣາ.
57 4ແຕ່ຜູ້ຄົນເມືອງອານທິພາຣາໄດ້ປະຖິ້ມ
ເມືອງແລະອອກໜີໄປຫາເມືອງຕ່າງໆຊຶ່ງ
ພວກເຂົາເປັນເຈົ້າຂອງຢູ່,ເພື່ອເສີມກ�ລັງ
ເມືອງເຫລົ່ານັ້ນ;ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ເມືອງ
ອານທິພາຣາຈຶ່ງຕົກຢູ່ໃນມືຂອງພວກເຮົາ
ດັ່ງນີ້.

57 5ແລະປີທີຊາວແປດແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.
57 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ຕົ້ນປີ ທີຊາວເກົ້າພວກເຮົາໄດ້ສະບຽງ
ອາຫານຊຸດໜຶ່ງແລະກ�ລັງພົນມາເພີ່ມ
ເຕີມກອງທັບອີກ,ຊຶ່ງໄດ້ມາຈາກແຜ່ນດິນ
ເຊຣາເຮັມລາ,ແລະມາຈາກແຜ່ນດິນອ້ອມ
ແອ້ມເປັນຈ�ນວນຫົກພັນຄົນ,ນອກນັ້ນຍັງ
ມີກ ຊາຍໜຸ່ມຊາວອ�ໂມນອີກຫົກສິບຄົນຜູ້
ທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມກັບກອງທັບນ້ອຍສອງພັນ
ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຊຶ່ງເປັນພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຂົາເອງ.ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກ
ເຮົາມີກ�ລັງເພີ່ມຂຶ້ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກ
ເຮົາໄດ້ຮັບສະບຽງອາຫານຢ່າງເຫລືອເຟືອ
ຕື່ມອີກ.
57 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ
ເປັນຄວາມປາດຖະໜາຂອງພວກເຮົາທີ່
ຈະສູ້ຮົບ ກັບກອງທັບທີ່ຖືກວາງໄວ້ເພື່ອ
ປ້ອງກັນເມືອງຄູມະໄນ.
57 8ແລະ  ບັ ດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຈາກນັ້ນໄປບໍ່ດົນພວກ
ເຮົາກໍໄດ້ສ�ເລັດຕາມຄວາມປາດຖະໜາ
ຂອງພວກເຮົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ດ້ວຍກ�ລັງ
ອັນເຂັ້ມແຂງຂອງພວກເຮົາ,ຫລືດ້ວຍ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງກ�ລັງອັນເຂັ້ມແຂງຂອງ
ພວກເຮົາ,ພວກເຮົາໄດ້ລ້ອມເມືອງຄູມະ
ໄນໄວ້ໃນຕອນກາງຄືນ,ໃກ້ເວລາທີ່ພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ຮັບສະບຽງອາຫານ.
57 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຮົາໄດ້ຕັ້ງຄ້າຍຢູ່ຮອບເມືອງເປັນເວລາ
ຫລາຍຄືນ;ແຕ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້ນອນກັບ
ດາບແລະຈັດເວນຍາມໄວ້ ເພື່ອຊາວ
ເລມັນຈະບໍ່ ໄດ້ມາໂຈມຕີພວກເຮົາໃນ
ເວລາກາງຄືນແລະຂ້າພວກເຮົາຖິ້ມຊຶ່ງ
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ພວກເຂົາເຄີຍພະຍາຍາມມາກ່ອນແລ້ວ
ຫລາຍ ເທື່ ອ; ແຕ່ທຸກໆ ເທື່ອທີ່ພວກເຂົາ
ພະຍາຍາມແບບນີ້ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ເສຍ
ເລືອດເນື້ອໄປ.
57 10ຫລັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນສະບຽງອາຫານ
ຂອງພວກເຂົາກໍມາຮອດແລະກ�ລັງທີ່ຈະ
ເຂົ້າເມືອງໃນເວລາກາງຄືນ.ແລະສະນັ້ນ,
ພວກເຮົາ,ຊາວນີໄຟແທນທີ່ຈະເປັນຊາວ
ເລມັນຈຶ່ງໄດ້ຈັບພວກເຂົາແລະຍຶດເອົາ
ສະບຽງອາຫານຂອງພວກເຂົາໄວ້.
57 11 ແລະເຖິງແມ່ນວ່າຊາວເລມັນຖືກຕັດ
ອອກຈາກຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຂອງພວກ
ເຂົາຕາມວິທີນີ້,ແຕ່ພວກເຂົາຍັງຕັ້ງໃຈ
ທີ່ຈະຮັກສາເມືອງນັ້ນໄວ້ຢູ່;ສະນັ້ນມັນ
ຈຶ່ງເປັນການສົມຄວນທີ່ພວກເຮົາຈະຍຶດ
ເອົາສະບຽງອາຫານເຫລົ່ານີ້ ແລະສົ່ງ
ມັນໄປຫາເມືອງຢູດາຍ,ແລະສົ່ງຊະເລີຍ
ເສິກຂອງພວກເຮົາໄປຫາແຜ່ນດິນເຊຣາ
ເຮັມລາ.
57 12 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາຜ່ານໄປບໍ່ເທົ່າໃດມື້ກ່ອນທີ່ຊາວ
ເລມັນຈະໝົດຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍ
ເຫລືອ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຍອມມອບ
ເມືອງໃຫ້ຢູ່ໃນກ�ມືຂອງພວກເຮົາ;ແລະ
ພວກເຮົາຈຶ່ງສ�ເລັດຜົນດັ່ງນີ້ຕາມແຜນ
ການຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຍຶດເອົາເມືອງຄູ
ມະໄນໄວ້.
57 13 ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື ຊະ
ເລີຍ ເສິກ ຂອງພວກເຮົາມີເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍ,ຊຶ່ງຫລາຍກວ່າຈ�ນວນ
ທະຫານຂອງພວກເຮົາ,ພວກເຮົາຈ�ເປັນ
ຕ້ອງໃຊ້ກ�ລັງທັງໝົດຂອງພວກເຮົາເພື່ອ
ເຝົ້າຍາມແລະໄດ້ຂ້າຈ�ນວນໜຶ່ງຖິ້ມ.
57 14 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍທີ່ພະຍາຍາມໂຕນໜີແລະຕໍ່
ສູ້ດ້ວຍກ້ອນຫີນ,ຫລືດ້ວຍໄມ້ຄ້ອນ,ຫລື

ດ້ວຍອັນໃດກໍແລ້ວແຕ່ທີ່ພວກເຂົາຈະຫາ
ມາໄດ້,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຂ້າ
ພວກເຂົາຖິ້ມເຖິງສອງພັນຄົນຫລັງຈາກທີ່
ພວກເຂົາຍອມມອບຕົວເປັນຊະເລີຍເສິກ
ແລ້ວ.
57 15ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງສົມຄວນສ�ລັບພວກ
ເຮົ າ ທີ່ຈະຂ້າພວກເຂົາ, ຫລື ຕ້ອງ ຍາມ
ພວກ ເຂົາ ດ້ ວຍດາບໃນມື, ແລະພວກ
ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ພາພວກເຂົາລົງໄປຫາແຜ່ນດິນ
ເຊຣາເຮັມລາ;ແລະເພາະສະບຽງອາຫານ
ຂອງພວກເຮົາລວມທັງເຄື່ອງທີ່ຍຶດມາໄດ້
ຈາກຊາວເລມັນກໍຍັງບໍ່ພໍສ�ລັບທະຫານ
ຂອງພວກເຮົາເອງຢູ່ແລ້ວ.
57 16 ແລະບັດນີ້,ໃນສະພາບອັນໜ້າວິຕົກ
ເຊັ່ນນີ້,ມັນຈຶ່ງເປັນເລື່ອງໜັກທີ່ສຸດທີ່ຈະ
ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຊະເລີຍເສິກເຫລົ່ານີ້;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຕົກລົງ
ໃຈທີ່ຈະສົ່ງພວກເຂົາໄປຫາແຜ່ນດິນເຊຣາ
ເຮັມລາ;ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ເລືອກເອົາ
ຄົນຂອງພວກເຮົາສ່ວນໜຶ່ງ,ແລະມອບ
ໜ້າທີ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຝົ້າຍາມຊະເລີຍເສິກ
ໃນຂະນະທີ່ກ�ລັງພາພວກເຂົາລົງໄປຫາ
ແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ.
57 17 ແຕ່ວ່າເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ມື້ຕໍ່ມາພວກເຂົາໄດ້ກັບຄືນມາ.ແລະບັດນີ້
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ສອບຖາມພວກເຂົາ
ກ່ຽວກັບຊະເລີຍເສິກເຫລົ່ານັ້ນເລີຍ;ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວເລມັນໄດ້ມາໂຈມຕີພວກເຮົາ,
ແລະພວກເຂົາມາທັນເວລາພໍດີເພື່ອຊ່ວຍ
ເຫລືອພວກເຮົາໃຫ້ພົ້ນຈາກການຕົກໄປຢູ່
ໃນກ�ມືຂອງພວກຊາວເລມັນ.ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ອາມໂມຣອນໄດ້ສົ່ງສະບຽງອາຫານ
ມາຊ່ວຍພວກເຂົາພ້ອມດ້ວຍກ�ລັງພົນ
ເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ.
57 18 ແລະ  ເ ຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກຜູ້ຊາຍຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງໄປກັບຊະ
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ເລີຍເສິກນັ້ນໄດ້ມາຮອດທັນເວລາເພື່ອຢັບ
ຢັ້ງສັດຕູໄວ້,ຂະນະທີ່ພວກເຂົາກ�ລັງຈະ
ຊະນະພວກເຮົາຢູ່ແລ້ວ.
57 19 ແຕ່ຈົ່ ງເບິ່ງ,ກອງທັບນ້ອຍຈ�ນວນ
ສອງພັນຫົກ ສິ ບຄົ ນນັ້ນ  ໄດ້ຕໍ່ສູ້ຢ່າງດຸ
ເດືອດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາເຂັ້ມແຂງ
ໃນການສູ້ຮົບແລະຕໍ່ຕ້ານກັບຊາວເລມັນ,
ແລະໄດ້ຂ້າທຸກຄົນທີ່ຂັດຂວາງພວກເຂົາ.
57 20 ແລະເວລາກອງທັບທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງ
ພວກເຮົາກ�ລັງຈະຍອມແພ້ໃຫ້ແກ່ຊາວ
ເລມັນຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ທະຫານສອງພັນຫົກ
ສິບຄົນນັ້ນຍັງເຂັ້ມແຂງແລະບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ
ເລີຍ.
57 21 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ພວກເຂົາໄດ້ເຊື່ອຟັງ
ແລະຕັ້ງໃຈປະຕິບັດຕາມຄ�ສັ່ງທຸກຄ�
ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນເປັນໄປເຊັ່ນ
ນີ້ຕາມສັດທາຂອງພວກເຂົາ;ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ຈື່ຈ�ຄ�ເວົ້າທີ່ພວກເຂົາເວົ້າກັບຂ້າ
ພະເຈົ້າວ່າກ ແມ່ຂອງພວກເຂົາໄດ້ສິດສອນ
ພວກເຂົາ.
57 22 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາເປັນໜີ້
ຊີ ວິດຕໍ່ພວກລູກຊາຍເຫລົ່ານີ້ກັບພວກທີ່
ຖືກເລືອກໃຫ້ໄປສົ່ງຊະເລີຍເສິກເຫລົ່ານັ້ນ
ສ�ລັບໄຊຊະນະເທື່ອນີ້;ເພາະພວກເຂົາ
ເປັນຜູ້ ທີ່ຕີຊາວເລມັນໃຫ້ແຕກຜ່າຍໄປ;
ສະນັ້ນພວກນັ້ນຈຶ່ງຖືກຂັບໄລ່ກັບໄປຫາ
ເມືອງແມນທາຍ.
57 23 ແລະພວກເຮາົໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງຄູມະ
ໄນໄວ;້ແລະບໍ່ໄດ້ຖືກທ�ລາຍທັງໝົດດ້ວຍ
ດາບ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຮາົກໍຍັງ
ໄດ້ຮບັການເສຍຫາຍຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
57 24 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັ ງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກຊາວເລມັນໄດ້ໜີໄປແລ້ວ,ຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ອອກຄ�ສັ່ງທັນທີວ່າໃຫ້ຍ້າຍ

ທະຫານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດ
ເຈັບອອກຈາກຜູ້ທີ່ຕາຍ,ແລະສັ່ງໃຫ້ປິ່ນ
ປົວບາດແຜຂອງພວກເຂົາ.
57 25 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ
ມີຢູ່ສອງຮ້ອຍຄົນໃນສອງພັນຫົກສິບຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ໄດ້ໝົດສະຕິໄປເພາະ
ການເສຍເລືອດຢ່າງໜັກ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ,ດ້ວຍພຣະກະລຸນາທິຄຸນຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ແລະຕໍ່ຄວາມແປກປະຫລາດໃຈ
ຫລາຍທີ່ສຸດແກ່ພວກເຮົາ,ແລະດ້ວຍ
ຄວາມປິຕິຍິນດີຫລາຍແກ່ກອງທັບທັງໝົດ
ຂອງພວກເຮົາ,ເພາະວ່າກ ບໍ່ມີຜູ້ໃດເລີຍ
ໃນພວກເຮົາທີ່ຖືກຂ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ບໍ່ມີເທົ່າໃດຄົນໃນບັນດາພວກເຮົາທີ່ໄດ້ຮັບ
ບາດເຈັບຫລາຍບ່ອນ.
57 26 ແລະບັດນີ້,ການຮັກສາທີ່ພວກເຂົາ
ໄດ້ຮັບນັ້ນເປັນການແປກປະຫລາດໃຈແກ່
ທົ່ວກອງທັບຂອງພວກເຮົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການໄວ້ຊີວິດໃນຂະນະທີ່
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາຫລາຍພັນຄົນຖືກຂ້າ
ຕາຍ.ແລະພວກເຮົາເຊື່ອຢ່າງແນ່ນອນ
ວ່າມັນເປັນກ ອ�ນາດອັນໜ້າອັດສະຈັນ
ໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ,ຍ້ອນວ່າຂ ສັດທາຂອງ
ພວກເຂົາມີຫລາຍທີ່ສຸດແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ຮັບການສິດສອນໃຫ້ເຊື່ອ—ວ່າມັນມີ
ພຣະເຈົ້າຜູ້ທ່ຽງທ�,ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່
ສົງໃສ,ຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ
ໄວ້ໂດຍອ�ນາດອັນໜ້າອັດສະຈັນຂອງ
ພຣະອົງ.
57 27ບັດນີ້ນີ້ຄືສັດທາຂອງພວກເຂົາຊຶ່ງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ;ພວກເຂົາຍັງ
ໜຸ່ມນ້ອຍ,ແລະຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາເຂັ້ມ
ແຂງ,ແລະພວກເຂົາມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈ
ໃນພຣະເຈົ້າຕະຫລອດເວລາ.

 21ກແອວ56:47–48.
 25ກແອວ56:56.

 26ກຄມພອ�ນາດ.
 ຂຄມພສັດທາ.
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57 28 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພະຍາບານຜູ້ຄົນ
ຂອງພວກເຮົາຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ,ແລະ
ໄດ້ຝັງສົບຄົນຂອງພວກເຮົາແລະຊາວ
ເລມັນຊຶ່ງມີຢູ່ຢ່າງຫລວງຫລາຍແລ້ວ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພວກເຮົາໄດ້ຖາມກິດກ່ຽວກັບຊະເລີຍ
ເສິກຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ພາລົງໄປຫາແຜ່ນດິນ
ເຊຣາເຮັມລາ.
57 29ບັດນີ້ກິດເປັນຫົວໜ້ານາຍທະຫານ
ຄວບຄຸມກຸ່ມທະຫານຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ຄຸມ
ພວກຊະເລີຍເສິກໄປຫາແຜ່ນດິນນັ້ນ.
57 30 ແລະບັດ ນີ້ ນີ້ຄື ຄ�ເວົ້າຂອງກິດທີ່
ໄດ້ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກ
ເຮົາໄດ້ເລີ່ມເດີນທາງລົງໄປຫາແຜ່ນດິນ
ເຊຣາເຮັມລາພ້ອມດ້ວຍຊະເລີຍເສິກຂອງ
ພວກເຮົາ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບພວກນັກສືບຂອງ
ກອງທັບຂອງພວກເຮົາຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຖືກສົ່ງໃຫ້
ໄປຕິດຕາມເບິ່ງຄ້າຍຂອງຊາວເລມັນ.
57 31 ແລະພວກນັ້ນໄດ້ຮ້ອງບອກພວກ
ເຮົາ,ໂດຍກ່າວວ່າ—ຈົ່ງເບິ່ງ,ກອງທັບ
ຂອງຊາວເລມັນກ�ລັງຍົກທັບໄປທາງ
ເມືອງຄູມະໄນ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາ
ໄດ້ເຂົ້າໂຈມຕີພວກທີ່ຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແລະຈະທ�ລາຍຜູ້ຄົນຂອງພວກ
ເຮົາ.
57 32 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາພວກຊະເລີຍເສິກຂອງພວກເຮົາໄດ້
ຍິນສຽງຮ້ອງບອກຂອງພວກເຂົາ,ພວກ
ເຂົາຈຶ່ງມີກ�ລັງໃຈຂຶ້ນ;ແລະພວກເຂົາໄດ້
ລຸກຂຶ້ນໃນການກະບົດຕໍ່ພວກເຮົາ.
57 33 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເປັນ
ຍ້ອນການກະບົດຂອງພວກເຂົາຈຶ່ງເປັນ
ເຫດໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງຟາດຟັນພວກເຂົາ.

ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ແລ່ນເຂົ້າມາຫາດາບຂອງພວກ
ເຮົາເປັນໝູ່,ມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສ່ວນ
ຫລາຍຖືກຂ້າຕາຍແລະພວກທີ່ເຫລືອ
ຕາຍນັ້ນໄດ້ແລ່ນຜ່າຍໜີໄປ.
57 34 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາພວກເຂົາໄດ້ໜີ
ໄປແລ້ວແລະພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໄລ່ຕາມ
ພວກເຂົາທັນ,ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ເດີນທັບ
ຢ່າງວ່ອງໄວກັບມາເມືອງຄູມະໄນ;ແລະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາໄດ້ມາເຖິງທັນເວລາ
ເພື່ອຈະໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຮົາໃນການປ້ອງກັນເມືອງໄວ້.
57 35 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການ
ປົດປ່ອຍໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງສັດຕູຂອງ
ພວກເຮົາອີກ.ແລະຂໍພຣະນາມຂອງພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຈົ່ງພຣະກະເສີມສ�
ລານເຖີດ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນແມ່ນພຣະອົງ
ທີ່ປົດປ່ອຍພວກເຮົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ທີ່ເຮັດ
ການອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ແກ່ພວກເຮົາ.
57 36ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ຂ້າພະເຈົ້າຮີລາມັນໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມຂອງ
ກິດແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ສຸກຢ່າງລົ້ນເຫລືອ,ຍ້ອນວ່າພຣະກະລຸນາ
ທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໄດ້ປົກປັກຮັກສາ
ພວກເຮົາໄວ້,ເພື່ອວ່າພວກເຮົາທັງໝົດຈະ
ບໍ່ໄດ້ຖືກຂ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ແນ່ໃຈວ່າຈິດວິນຍານຂອງຜູ້ທີ່ຕາຍໄປນັ້ນ
ໄດ້ກ ເຂົ້າໄປໃນທີ່ພັກຂອງພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາແລ້ວ.

ບົດທີ58

ຮີ ລາມັນ, ກິດ,ແລະທີອອມເນີຍຶດເອົາ
ເມືອງແມນທາຍຄືນມາດ້ວຍກົນອຸບາຍ—
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ຊາວເລມັນຖອນອອກໄປ—ພວກລູກຊາຍ
ຂອງຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນໄດ້ຮັບການປົກປັກ
ຮັກສາໄວ້ຊຶ່ງພວກເຂົາໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນການ
ປ້ອງ ກັນ ເສລີພາບແລະໝັ້ນ ຄົງຢູ່ກັບ
ສັດທາຂອງພວກເຂົາ.ປະມານ63–62ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

58 1ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືຈຸດປະສົງຕໍ່ໄປຂອງພວກເຮົາ
ແມ່ນຈະເອົາເມືອງແມນທາຍໃຫ້ໄດ້;ແຕ່
ຈົ່ງເບິ່ງ,ບໍ່ມີທາງທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາອອກຈາກເມືອງດ້ວຍ
ກ�ລັງທັບນ້ອຍຂອງພວກເຮົານີ້.ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາຈື່ກົນອຸບາຍທີ່ພວກເຮົາ
ເຄີຍໄດ້ເຮັດມາກ່ອນແລ້ວ;ສະນັ້ນພວກ
ເຮົາຈະກ ຫລອກໃຫ້ພວກເຂົາອອກມາຈາກ
ທີ່ໝັ້ນຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ.
58 2ແລະພວກເຂົາ ມີຈ�ນວນພົນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ,ຫລາຍກວ່າກອງທັບຂອງ
ພວກເຮົາຈົນວ່າພວກເຮົາບໍ່ກ້າອອກໄປ
ໂຈມຕີພວກເຂົາໃນທີ່ໝັ້ນຂອງພວກເຂົາ.
58 3ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນສົມຄວນທີ່ພວກເຮົາ
ຈະໃຫ້ຄົນຂອງພວກເຮົາຮັກສາແຜ່ນດິນ
ພາກຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຍຶດກັບຄືນມາ
ເປັນເຈົ້າຂອງອີກ;ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງສົມຄວນ
ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງລໍຖ້າຈົນກວ່າພວກເຮົາ
ຈະໄດ້ຮັບກ�ລັງເພີ່ມຈາກແຜ່ນດິນເຊຣາ
ເຮັມລາແລະໄດ້ຮັບສະບຽງອາຫານຕື່ມ
ອີກ.
58 4ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງນາຍທູດໄປຫາຜູ້ ປົກຄອງ
ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຮົາ,ເພື່ອໃຫ້ເພິ່ນຮູ້ຈັກ
ການງານຂອງຜູ້ຄົນຂອງພວກເຮົາ.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກເຮົາໄດ້

ຄອຍຖ້າຮັບສະບຽງອາຫານແລະກ�ລັງ
ເພີ່ມເຕີມຈາກແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ.
58 5ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ການລໍຄອຍນີ້ບໍ່ເປັນປະ
ໂຫຍດໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາເລີຍເພາະວ່າ
ແຕ່ລະມື້ຊາວເລມັນໄດ້ຮັບກ�ລັງເພີ່ມຂຶ້ນ
ພ້ອມທັງສະບຽງອາຫານເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍ;ແລະນີ້ ຄື ສະພາບຂອງ
ພວກເຮົາໃນໄລຍະນີ້.
58 6ແລະຊາວເລມັນກໍໄດ້ອອກມາໂຈມ
ຕີພວກເຮົາເປັນບາງຄັ້ງ,ໂດຍຕັ້ງໃຈທີ່ຈະ
ທ�ລາຍພວກເຮົາດ້ວຍກົນອຸບາຍ;ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດອອກຕໍ່
ສູ້ກັບພວກເຂົາເພາະກ�ລັງແລະທີ່ໝັ້ນ
ຂອງພວກເຂົາ.
58 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຮົາໄດ້ຄອຍຖ້າຢູ່ໃນສະພາບອັນທຸກຍາກ
ລ�ບາກເປັນເວລາຫລາຍເດືອນ,ຈົນວ່າ
ພວກເຮົາເກືອບຈະຕາຍຍ້ອນການຂາດ
ອາຫານ.
58 8ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຮົາໄດ້ຮັບອາຫານພ້ອມກັບກອງທະຫານ
ສອງພັນຄົນຊຶ່ງພວກເຂົາເຫລົ່ານີ້ເປັນຜູ້ທີ່
ຄຸ້ມກັນອາຫານມາເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອພວກ
ເຮົາ;ແລະນີ້ຄືຄວາມຊ່ວຍເຫລືອທັງໝົດ
ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ,ເພື່ອຈະໄດ້ປ້ອງກັນ
ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາຈາກການຕົກ
ໄປສູ່ກ�ມືຂອງສັດຕູຂອງພວກເຮົາ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເພື່ອຈະໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບສັດຕູຂອງພວກ
ເຮົາຊຶ່ງມີຈ�ນວນຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນ.
58 9ແລະບັດນີ້ສາເຫດຂອງຄວາມກັງວົນ
ໃຈເຫລົ່ານີ້ຂອງພວກເຮົາ,ຫລືສາເຫດວ່າ
ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ສົ່ງກ�ລັງ
ມາໃຫ້ພວກເຮົາຫລາຍກວ່ານີ້,ພວກເຮົາ
ບໍ່ຮູ້ຈັກ;ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງມີຄວາມໂສກ
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ເສົ້າ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ,
ຢ້ານວ່າບໍ່ທາງໃດກໍ ທາງໜຶ່ງການພິພາກ
ສາຂອງພຣະເຈົ້າຈະເກີດກັບແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຮົາ,ຈົນເຖິງການລົບລ້າງແລະເຖິງ
ຄວາມພິນາດຈົນໝົດສິ້ນ.
58 10ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ທຸ້ມເທຈິດ
ວິນຍານຂອງພວກເຮົາໃນການອະທິຖານ
ຫາພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອວ່າພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້
ພວກເຮົາມີກ�ລັງຂຶ້ນແລະປົດປ່ອຍພວກ
ເຮົາໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງສັດຕູຂອງພວກ
ເຮົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາມີກ�ລັງ
ເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັກສາເມືອງ
ຂອງພວກເຮົາ,ແລະແຜ່ນດິນຂອງພວກ
ເຮົາ,ແລະຊັບສິນຂອງພວກເຮົາໄວ້ເພື່ອ
ຄ�ຊູຜູ້ຄົນຂອງພວກເຮົາ.
58 11 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມພວກ
ເຮົາໂດຍໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າພຣະອົງຈະ
ປົດປ່ອຍພວກເຮົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງຂະ
ໜາດທີ່ພຣະອົງໄດ້ກ່າວຄວາມສະຫງົບ
ແກ່ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ,ແລະໄດ້
ປະທານສັດທາອັນແຮງກ້າໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຮົາ,ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງ
ໃນຄວາມລອດພົ້ນຂອງພວກເຮົາຈາກ
ພຣະອົງ.
58 12 ແລະພວກເຮົາກໍໄດ້ມີກ�ລັງໃຈຂຶ້ນ
ກັບກ�ລັງອັນເລັກນ້ອຍຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້
ຮັບນັ້ນ,ແລະພວກເຮົາເຈາະຈົງ ຢູ່ ກັບ
ຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເອົາຊະນະສັດຕູຂອງ
ພວກເຮົາ,ແລະເພື່ອກ ຮັກສາແຜ່ນດິນ
ຂອງພວກເຮົາ,ແລະຊັບສິນຂອງພວກ
ເຮົາ,ແລະເມຍຂອງພວກເຮົາ,ແລະລູກ
ຂອງພວກເຮົາ,ແລະອຸດົມການແຫ່ງຂ ເສ

ລີພາບຂອງພວກເຮົາໄວ້.
58 13 ແລະພວກເຮົາໄດ້ຍົກກ�ລັງອອກໄປ
ດ້ວຍສຸດກ�ລັງຂອງພວກເຮົາເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບ
ຊາວເລມັນຊຶ່ງຢູ່ໃນເມືອງແມນທາຍ;ແລະ
ພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງຄ້າຍຂຶ້ນທາງຂ້າງຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານຊຶ່ງຢູ່ໃກ້ເມືອງ.
58 14 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ມື້ຕໍ່ມາ,ເວລາຊາວເລມັນເຫັນວ່າພວກ
ເຮົາຢູ່ຂ້າງຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຊຶ່ງຢູ່ໃກ້
ເມືອງ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງນັກສືບມາສອດ
ແນມເບິ່ງພວກເຮົາເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮູ້
ຈັກເຖິງຈ�ນວນແລະກ�ລັງທັບຂອງພວກ
ເຮົາ.
58 15 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາພວກເຂົາເຫັນວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີກ�
ລັ ງ ຫລາຍຕາມຈ�ນວນຂອງພວກເຮົາ,
ແລະໂດຍຢ້ານວ່າພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາຕັດຂາດຈາກການຊ່ວຍເຫລືອ
ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ຍົກກ�ລັງອອກມາສູ້
ຮົບແລະຂ້າພວກເຮົາເສຍ,ແລະໂດຍ
ຄິດອີກວ່າພວກເຂົາຈະທ�ລາຍພວກເຮົາ
ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍກ�ລັງທະຫານອັນ
ຫລວງຫລາຍຂອງພວກເຂົາ,ສະນັ້ນພວກ
ເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມຕຽມຕົວເພື່ອອອກມາສູ້ຮົບກັບ
ພວກເຮົາ.
58 16 ແລະ ເມື່ອພວກເຮົາເຫັນວ່າພວກ
ເຂົາກ�ລັງຕຽມຕົວເພື່ອຈະອອກມາສູ້ ຮົບ
ກັບພວກເຮົາ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໃຫ້
ກິດພ້ອມດ້ວຍທະຫານສ່ວນໜຶ່ງໄປລີ້ຢູ່ໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ແລະທີອອມເນີກັບ
ຄົນຂອງລາວສ່ວນໜຶ່ງກໍໄປລີ້ຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານຄືກັນ.
58 17ບັດນີ້ກິດກັບຄົນຂອງລາວໄດ້ຢູ່ທາງ
ເບື້ອງຂວາແລະອີກພວກໜຶ່ງຢູ່ທາງເບື້ອງ
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ຊ້າຍ;ແລະ ເວລາທີ່ພວກເຂົາກ�ລັງລີ້ຢູ່
ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າ ພ້ອມດ້ວຍກອງ
ທັບທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຍັງຄົງຢູ່
ບ່ອນເກົ່າ,ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງ
ຄ້າຍຂຶ້ນແລະໄດ້ຄອຍຖ້າເວລາທີ່ຊາວ
ເລມັນຈະຍົກທັບອອກມາສູ້ຮົບກັບພວກ
ເຮົາ.
58 18 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນກໍໄດ້ອອກມາຕໍ່ສູ້ກັບພວກເຮົາດ້ວຍ
ກ�ລັງທັບອັນມະຫາສານຂອງພວກເຂົາ.
ແລະເວລາທີ່ພວກເຂົາຍົກມາແລະກ�ລັງ
ຈະເຂົ້າໂຈມຕີພວກເຮົາດ້ວຍດາບ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າກໍໃຫ້ທະຫານຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຢູ່ກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າຖອຍອອກໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ.
58 19 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນໄດ້ຕິດຕາມພວກເຮົາມາດ້ວຍຄວາມ
ວ່ອງໄວເພາະວ່າພວກເຂົາປາດຖະໜາທີ່
ຈະຕິດຕາມໃຫ້ທັນເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ຂ້າພວກເຮົາ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຕິດຕາມ
ພວກເຮົາເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;
ແລະພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານໄປທາງກາງຂອງ
ກິດແລະທີອອມເນີ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຊາວ
ເລມັນບໍ່ເຫັນພວກເຂົາ.
58 20 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາຊາວເລມັນໄດ້ຜ່ານໄປ,ຫລືວ່າກອງ
ທັບໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວກິດແລະທີອອມເນີ
ໄດ້ຍົກທັບອອກມາຈາກບ່ອນລີ້ຊ່ອນຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ກັ້ນພວກນັກສືບຂອງ
ຊາວເລມັນໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາກັບຄືນ
ໄປຫາເມືອງ.
58 21 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາພວກເຂົາກັ້ນພວກເລມັນໄວ້ແລ້ວ,
ພວກເຂົາ ຈຶ່ ງໄດ້ແລ່ນ ເຂົ້າ ໄປໃນເມືອງ
ແລະເຂົ້າໂຈມຕີແລະທ�ລາຍທະຫານ
ຍາມທີ່ປະໄວ້ເຝົ້າເມືອງ,ເຖິງຂະໜາດທີ່

ພວກເຂົາໄດ້ທ�ລາຍພວກເຂົາແລະໄດ້
ເຂົ້າຍຶດເອົາເມືອງນັ້ນ.
58 22ບັດນີ້ມັນເປັນໄປເຊັ່ນນີ້ຍ້ອນວ່າຊາວ
ເລມັນໄດ້ຍອມໃຫ້ກອງທັບທັງໝົດຂອງ
ພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,
ຍົກເວັ້ນແຕ່ທະຫານຍາມບໍ່ເທົ່າໃດຄົນເທົ່າ
ນັ້ນ.
58 23 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ໂດຍວິທີນີ້ກິດແລະທີອອມເນີຈຶ່ງໄດ້ຍຶດ
ເອົາທີ່ໝັ້ນຂອງພວກເຂົາໄດ້.ແລະເຫດ
ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ເດີນ
ທາງໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານດົນພໍສົມ
ຄວນ,ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ອອກໄປຕາມເສັ້ນ
ທາງຂອງພວກເຮົາມຸ້ງໜ້າໄປຫາແຜ່ນດິນ
ເຊຣາເຮັມລາ.
58 24 ແລະເວລາຊາວເລມັນເຫັນວ່າພວກ
ເຂົາກ�ລັງເດີນທັບມຸ້ງໜ້າໄປຫາແຜ່ນດິນ
ເຊຣາເຮັມລາ,ພວກເຂົາຈຶ່ງເກີດມີຄວາມ
ຢ້ານກົວຫລາຍທີ່ສຸດ,ຢ້ານວ່າຈະມີແຜນ
ການວາງໄວ້ເພື່ອຈະພາພວກເຂົາໄປສູ່
ຄວາມພິນາດ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມ
ຖອຍຄືນເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນແຕ່ໄດ້ຖອຍກັບໄປທາງ
ເກົ່າຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ຍົກມາ.
58 25 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເປັນເວລາກາງຄືນ
ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຕັ້ງຄ້າຍຂຶ້ນ,ເພາະ
ວ່າຫົວໜ້ານາຍທະຫານຂອງຊາວເລມັນ
ຄິດວ່າຊາວນີໄຟຈະອ່ອນເພຍຍ້ອນການ
ເດີນທັບຂອງພວກເຂົາ;ແລະໂດຍຄິດວ່າ
ຕົນເອງໄດ້ຂັບໄລ່ກອງທັບທັງໝົດຂອງ
ຊາວນີໄຟໄປແລ້ວສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່
ຄິດອັນໃດເລີຍກ່ຽວກັບເມືອງແມນທາຍ
ນັ້ນ.
58 26ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາຮອດຕອນກາງຄືນ,ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້
ໃຫ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້ານອນ,ແຕ່ວ່າໃຫ້
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ເດີນທັບຕໍ່ໄປຕາມເສັ້ນທາງອື່ນມຸ້ງໜ້າໄປ
ຫາເມືອງແມນທາຍ.
58 27 ແລະ ຍ້ອນວ່າການເດີນທັບຂອງ
ພວກເຮົາໃນຕອນກາງຄືນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນມື້
ຕໍ່ມາພວກເຮົາກໍເລີຍໜ້າຊາວເລມັນໄປ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ມາຮອດເມືອງ
ແມນທາຍກ່ອນພວກເຂົາ.
58 28 ແລະ  ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນມາ
ຕາມນີ້ແລ້ວ,ເປັນຍ້ອນກົນອຸບາຍ,ພວກ
ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງແມນທາຍໄດ້ໂດຍ
ບໍ່ໄດ້ເສຍເລືອດເນື້ອເລີຍ.
58 29 ແລະ ເຫດການ ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາກອງທັບຂອງຊາວເລມັນໄດ້ກັບມາ
ໃກ້ເມືອງ,ແລະເຫນັວ່າພວກເຮົາຕຽມ
ພ້ອມທີ່ຈະພົບກັບພວກເຂົາຢູ່,ພວກເຂົາກໍ
ແປກປະຫລາດໃຈຫລາຍທີ່ສຸດແລະເກີດ
ຄວາມຢ້ານກົວຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງຂຶ້ນ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ໜີເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
58 30 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືກອງທັບຂອງຊາວເລມັນໄດ້ໜີ
ອອກຈາກແຜ່ນດິນສ່ວນນີ້ທັງໝົດ.ແຕ່ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ເອົາພວກຜູ້ຍິງແລະ
ເດັກນ້ອຍເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຈາກ
ແຜ່ນດິນໄປນ�ພວກເຂົາ.
58 31 ແລະໃນເວລານີ້ ເມືອງ ກ ຕ່າງໆທີ່
ຊາວເລມັນໄດ້ ຍຶດເອົາໄປໄດ້ຕົກຢູ່ໃນ
ຄວາມຄອບຄອງຂອງພວກເຮົາແລ້ວ;
ແລະບິດາຂອງພວກເຮົາແລະຜູ້ຍິງຂອງ
ພວກເຮົາແລະເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຮົາ
ກໍກ�ລັງກັບຄືນໄປຫາເຮືອນຊານຂອງຕົນ,
ຍົກເວັ້ນແຕ່ພວກທີ່ຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍ
ເສິກແລະຖືກຊາວເລມັນພາໄປເທົ່ານັ້ນ.
58 32 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ກອງທັບຂອງພວກເຮົາ

ມີກ�ລັງບໍ່ຫລາຍທີ່ຈະຮັກສາຫລາຍຫົວ
ເມືອງແລະຊັບສິນຢ່າງຫລວງຫລາຍເຊັ່ນ
ນີ້ໄວ້ໄດ້.
58 33 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນ
ພຣະ ເຈົ້ າ ຂອງພວກເຮົາຜູ້ປະທານໄຊ
ຊະນະເໜືອແຜ່ນດິນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເມືອງແລະແຜ່ນ
ດນິເຫລົ່ານັ້ນຊຶ່ງເປັນຂອງພວກເຮົາຄນືມາ.
58 34ບັດນີ້ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກເຖິງສາເຫດວ່າ
ດ້ວຍເຫດໃດຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງຈຶ່ງບໍ່ສົ່ງກ�ລັງ
ມາໃຫ້ພວກເຮົາ;ແລະພວກຜູ້ຊາຍທີ່ມາ
ຊ່ວຍພວກເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ວ່າດ້ວຍເຫດໃດພວກ
ເຮົາຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບກ�ລັງເພີ່ມເຕີມ.
58 35 ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮາົບໍ່ຮູ້ວາ່ທາ່ນກ�ລັງ
ຕົກຢູ່ໃນຂັ້ນອັນຕະລາຍ,ແລະທ່ານໄດ້ນ�
ກ�ລັງໄປຊ່ວຍເຫລືອແຜ່ນດິນສ່ວນນັ້ນ;ຖາ້
ຫາກເປັນເຊັ່ນນີ້ພວກເຮາົກໍຈະບໍ່ຈົ່ມເລີຍ.
58 36 ແລະຖ້າຫາກມັນບໍ່ເປັນເຊັ່ນນີ້,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພວກເຮົາຢ້ານວ່າມັນຈະມີກ ການ
ແຕກແຍກໃນຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງ,ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງ
ບໍ່ສົ່ງຄົນມາເພີ່ມອີກ;ເພາະພວກເຮົາຮູ້ຈັກ
ວ່າມັນມີຜູ້ຄົນຢູ່ຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ຫລາຍ
ກວ່າທີ່ໄດ້ສົ່ງມາແລ້ວ.
58 37 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນບໍ່ສ�ຄັນເລີຍ—ພວກ
ເຮົາໄວ້ວາງໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະກ ປົດປ່ອຍ
ພວກເຮົາ,ທັງໆທີ່ກອງທັບຂອງພວກເຮົາ
ອ່ອນເພຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ປົດ
ປ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງສັດຕູ
ຂອງພວກເຮົາ.
58 38 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຕອນນີ້ຄືທ້າຍປີທີຊາວເກົ້າ,
ແລະພວກເຮົາໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນ
ຂອງພວກເຮົາ;ແລະຊາວເລມັນໄດ້ໜີກັບ
ໄປຫາແຜ່ນດິນນີໄຟແລ້ວ.
58 39 ແລະພວກລູກຊາຍຂອງຜູ້ຄົນຂອງ
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ອ�ໂມນຜູ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າເຖິງດ້ວຍ
ຄວາມຍ້ອງຍໍນັ້ນ ,ກໍຢູ່ ກັບຂ້າພະເຈົ້າຢູ່
ເມືອງແມນທາຍ;ແລະພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ຄ�ຊູພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະໄດ້
ຄຸ້ມຄອງພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກການຖືກຂ້າ
ດ້ວຍດາບ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ບໍ່ມີກ ຜູ້ໃດຖືກ
ຂ້າຕາຍເລີຍ.
58 40 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ພວກເຂົາໄດ້ຮັບບາດ
ເຈັບຫລາຍບ່ອນ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກ
ເຂົາຍັງໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນກ ເສລີພາບເປັນດ້ວຍ
ເຫດນີ້ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນ
ອິດສະລະ;ແລະນັບມື້ນັບວັນພວກເຂົາຍິ່ງ
ໝັ້ນຢູ່ໃນການລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາຫລາຍຂຶ້ນ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາຍຶດຖືທີ່ຈະຮັກສາ
ຂໍ້ກ�ນົດຂອງພຣະອົງ,ແລະການພິພາກ
ສາຂອງພຣະອົງ,ແລະພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະອົງຕະຫລອດເວລາ;ແລະພວກເຂົາ
ມີສັດທາຢ່າງລົ້ນເຫລືອໃນຄ�ທ�ນາຍກ່ຽວ
ກັບສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ.
58 41 ແລະບັດນີ້,ອ້າຍນ້ອງໂມໂຣໄນທີ່
ຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ,ຜູ້
ໄຖ່ພວກເຮົາແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນ
ອິດສະລະຈົ່ງໂປດຄຸ້ມຄອງທ່ານໄວ້ໃນທີ່
ປະທັບຂອງພຣະອົງຕະຫລອດໄປດ້ວຍ
ເຖີດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂໍໃຫ້ພຣະອົງຈົ່ງໂປດ
ຄຸ້ມຄອງຜູ້ຄົນພວກນີ້,ເພື່ອພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ຮັບຄວາມສ�ເລັດໃນການຍຶດເອົາທຸກ
ສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຊາວເລມັນໄດ້ຍຶດໄປຈາກ
ພວກເຮົາກັບຄືນມາ,ເພື່ອຈະໄດ້ຄ�ຊູພວກ
ເຮົາ.ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈົບ
ສານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເທົ່ານີ້.ຂ້າພະເຈົ້າຄືຮີ
ລາມັນລູກຊາຍຂອງແອວມາ.

ບົດທີ59

ໂມໂຣໄນຮ້ອງຂໍເພໂຮຣັນໃຫ້ເພີ່ມກ�ລັງ
ກອງທັບຂອງຮີລາມັນ—ຊາວເລມັນຍຶດ
ເອົາເມືອງນີໄຟຮາ—ໂມໂຣໄນໃຈຮ້າຍໃຫ້
ຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງ.ປະມານ62ປີກ່ອນຄ.ສ.

59 1ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ
ສາມສິບແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ
ດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ຫລັງຈາກໂມໂຣໄນ
ໄດ້ຮັບກ ສານຂອງຮີລາມັນແລະອ່ານ
ມັນແລ້ວ,ເພິ່ນກໍມີຄວາມປິຕິຍິນດີຢ່າງ
ຍິ່ງແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜາສຸກ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນມີຄວາມຊື່ນຊົມກັບຄວາມ
ສ�ເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຊຶ່ງຮີລາມັນໄດ້ຮັບໃນ
ການຍຶດເອົາແຜ່ນດິນຕ່າງໆທີ່ເສຍໄປກັບ
ຄືນມາ.
59 2ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເພິ່ນໄດ້ປະກາດໃຫ້
ຜູ້ຄົນທຸກຄົນຂອງເພິ່ນຮູ້ຈັກ,ແລະເພິ່ນໄດ້
ປະກາດໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນອ້ອມແອ້ມ
ນັ້ນຮູ້ຈັກນ�ອີກ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ປິຕິ
ຍິນດີນ�ກັນ.
59 3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ໄດ້ສົ່ງສານກ ສະບັບໜຶ່ງໄປຫາຂ ເພໂຮ
ຣັນໂດຍທັນທີ,ໂດຍປາດຖະໜາໃຫ້ເພິ່ນ
ເກນທະຫານເພື່ອເພີ່ມກ�ລັງໃຫ້ຮີລາມັນ,
ຫລືກອງທັບຂອງຮີລາມັນ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ເພິ່ນຈະສາມາດຮັກສາແຜ່ນດິນສ່ວນນັ້ນ
ໄວ້ໄດ້ຢ່າງສະບາຍຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫລືອຢ່າງແປກປະຫລາດໃນການ
ຍຶດເອົາມັນຄືນມາໄດ້.
59 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນເວລາ
ໂມໂຣໄນສົ່ງສານນີ້ໄປຫາແຜ່ນດິນເຊຣາ
ເຮັມລາແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ເລີ່ມວາງແຜນອີກ
ເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ສິ່ງຂອງທັງໝົດແລະຫົວ

 39ກແອວ56:56.
 40ກຄມພເສລີພາບ.

591ກແອວ56:1.
 3ກແອວ60:1–3.

 ຂແອວ50:40.



509 ແອວມາ59:5–60:1

ເມືອງຕ່າງໆທີ່ເຫລືອຢູ່ນັ້ນຄືນມາຊຶ່ງຊາວ
ເລມັນໄດ້ຍຶດເອົາໄປຈາກພວກເຂົາ.
59 5ແລະ ເຫ ດ ກາ ນ ໄດ້ ບັ ງເກີດຂຶ້ນຄື
ຂະນະທີ່ໂມໂຣໄນກ�ລັງຕຽມຕົວທີ່ຈະໄປ
ສູ້ຮົບກັບຊາວເລມັນຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ຄົນ
ຂອງນີໄຟຮາທີ່ມາເຕົ້າໂຮມກັນຈາກເມືອງ
ໂມໂຣໄນແລະຈາກເມືອງລີໄຮແລະຈາກ
ເມືອງໂມຣິອານທັນກ�ລັງຖືກຊາວເລມັນ
ໂຈມຕີ.
59 6ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ໜີ
ຈາກແຜ່ນດິນແມນທາຍ,ແລະຈາກແຜ່ນ
ດິນອ້ອມແອ້ມນັ້ນໄດ້ຂ້າມມາເຂົ້າຮ່ວມກັບ
ຊາວເລມັນໃນແຜ່ນດິນສ່ວນນີ້.
59 7ແລະພວກເຂົາ ມີຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແຕ່ລະມື້ພວກ
ເຂົາໄດ້ຮັບກ�ລັງ ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍຄ�ສັ່ງ
ຂອງອາມໂມຣອນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຍົກມາ
ສູ້ຮົບກັບຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຮາ,ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ເລີ່ມຂ້າພວກເຂົາຈົນວ່າຜູ້ຄົນເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ.
59 8ແລະກອງທັບຂອງພວກເຂົາມີກ�ລັງ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍຈົນວ່າຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ
ຮາທີ່ ເຫລືອຢູ່ ຈ�ເປັນຕ້ອງໜີໄປ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ວມກັບກອງທັບຂອງ
ໂມໂຣໄນ.
59 9ແລະບັດນີ້ຕາມຄວາມຄິດຂອງໂມໂຣ
ໄນນັ້ນເພິ່ນຄວນສົ່ງຄົນໄປເມືອງນີໄຟຮາ,
ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຄົນໃຫ້ຮັກສາເມືອງນີ້,
ແລະໂດຍທີ່ຮູ້ວ່າການທີ່ຈະຮັກສາເມືອງບໍ່
ໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງຊາວເລມັນນັ້ນແມ່ນ
ງ່າຍກວ່າຈະໄປຕີເອົາຄືນ,ເພິ່ນຄິດວ່າຜູ້
ຄົນໃນເມືອງນີ້ຈະຮັກສາເມືອງໄວ້ໄດ້ຢ່າງ
ງ່າຍດາຍ.
59 10ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ກ�ລັງທັງໝົດ

ຂອງເພິ່ນຢູ່ຮັກສາບ່ອນຕ່າງໆຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້
ຍຶດຄືນມາໄດ້.
59 11 ແລະ ບັດນີ້, ເມື່ອໂມໂຣໄນຮູ້ວ່າ
ເມືອງນີໄຟຮາຖືກຍຶດເອົາໄປແລ້ວ,ເພິ່ນ
ກໍເສົ້າສະຫລົດໃຈຫລາຍທີ່ສຸດແລະເກີດ
ມີຄວາມສົງໃສຂຶ້ນມາຍ້ອນວ່າຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນ,ຖ້າຫາກພວກເຂົາຄວນ
ຕົກໄປຢູ່ໃນກ�ມືຂອງພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຂົາຫລືບໍ່.
59 12ບັດນີ້ເລື່ອງນີ້ກໍເກີດຂຶ້ນກັບຫົວໜ້າ
ນາຍທະຫານຂອງເພິ່ນທັງໝົດ.ເຂົາເຈົ້າ
ກໍສົງໃສແລະແປກປະຫລາດໃຈຄືກັນ
ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນ,ແລະມັນ
ແປກປະຫລາດໃຈຫລາຍກ່ຽວກັບຊາວ
ເລມັນທີ່ມີອ�ນາດເໜືອກວ່າພວກເຂົາ.
59 13 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ
ໂຣໄນໄດ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງ,
ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າກ ບໍ່ເອົາຫົວຊາກ່ຽວກັບ
ອິດສະລະພາບຂອງປະເທດຊາດຂອງຕົນ.

ບົດທີ60

ໂມ ໂຣ ໄນ ຕໍ່ ວ່ າກັບເພໂຮຣັນພ້ອມທັງ
ຝ່າຍຜູ້ ປົກຄອງໃນການບໍ່ເອົາຫົວຊາຕໍ່
ກອງທັບ—ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ຍອມໃຫ້
ຄົນຊອບທ�ຖືກຂ້າ—ຊາວນີໄຟຕ້ອງໃຊ້
ອ�ນາດ,ແລະໃຊ້ທຸກວິທີເພື່ອປົດປ່ອຍ
ຕົນເອງໃຫ້ພົ້ນຈາກສັດຕູຂອງພວກເຂົາ—
ໂມໂຣໄນຂູ່ວ່າຈະຕໍ່ສູ້ກັບຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງ
ເວັ້ນເສຍແຕ່ຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງຈະໃຫ້ຄວາມ
ຊ່ວຍເຫລືອແກ່ກອງທັບຂອງເພິ່ນ.ປະ
ມານ62ປີກ່ອນຄ.ສ.

60 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ໄດ້ຂຽນໜັງສືໄປຫາຜູ້ປົກຄອງແຜ່ນດິນອີກ
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ຜູ້ຊື່ວ່າເພໂຮຣັນ,ແລະນີ້ຄືຂໍ້ຄວາມທີ່ເພິ່ນ
ຂຽນໄປ,ມີຄວາມວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ສົ່ງສານນີ້ມາຫາເພໂຮຣັນທີ່ຢູ່ໃນເມືອງ
ເຊຣາເຮັມລາ,ຜູ້ເປັນກ ຫົວໜ້າຜູ້ ຕັດສິນ
ແລະປົກຄອງແຜ່ນດິນທັງໝົດ,ແລະມາ
ຫາທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ
ສຽງຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ເພື່ອປົກຄອງແລະ
ດ�ເນີນການງານກ່ຽວກັບສົງຄາມເທື່ອນີ້.
60 2 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າມີສິ່ງທີ່ຈະ
ກ່າວກັບຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ເປັນການກ່າວໂທດ;
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຕົວພວກທ່ານເອງໄດ້ຖືກ
ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນ,ແລະຈັດຫາ
ຫອກແລະດາບ,ແລະຫາອາວຸດແຫ່ງ
ສົງຄາມທຸກຊະນິດໃຫ້ພວກເຂົາ,ແລະສົ່ງ
ພວກເຂົາອອກໄປສູ້ຮົບກັບຊາວເລມັນ,ບໍ່
ວ່າຈະເປັນບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຂົາຈະ
ເຂົ້າມາໃນແຜ່ນດິນຂອງພວກເຮົາ.
60 3ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບ
ພວກທ່ານໂດຍກົງວ່າ,ແລະຄົນຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ແລະຮີລາມັນກັບຄົນຂອງເພິ່ນ
ນ�ອີກ,ຕ້ອງທົນທຸກທໍລະມານຢ່າງແສນ
ສາຫັດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຕ້ອງທົນຕໍ່ຄວາມຫິວ
ເຂົ້າ,ຫິວນ�,ແລະຄວາມອິດເມື່ອຍ,ແລະ
ຄວາມທຸກນາໆປະການ.
60 4ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກພວກເຮົາຕ້ອງອົດ
ທົນຢູ່ກັບສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເທົ່ານັ້ນພວກເຮົາກໍ
ຈະບໍ່ຈົ່ມວ່າແລະຮ້ອງທຸກເລີຍ.
60 5ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ຄົນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກ
ຂ້າຕາຍໄປເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຫລາຍພັນຄົນໄດ້ລົ້ມຕາຍດ້ວຍ
ດາບ,ຊຶ່ງມັນບໍ່ຄວນເປັນໄປເລີຍຖ້າຫາກ
ພວກທ່ານໄດ້ສົ່ງກ�ລັງແລະໃຫ້ຄວາມ
ຊ່ວຍເຫລືອແກ່ກອງທັບຂອງພວກເຮົາພຽງ
ພໍ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ເອົາຫົວຊາ

ກັບພວກເຮົາເລີຍ.
60 6ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາຢາກຮູ້
ຈັກສາເຫດຂອງການບໍ່ເອົາຫົວຊາອັນໃຫຍ່
ຫລວງນີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຈັກ
ວ່າເປັນຫຍັງພວກທ່ານຈຶ່ງບໍ່ເອົາໃຈໃສ່.
60 7ພວກທ່ານຄິດບໍວ່າພວກທ່ານຈະນັ່ງ
ຢູ່ໃນບັນລັງຂອງພວກທ່ານໄດ້ຢ່າງໂງ່ຈ້າ
ແລະບໍ່ມີຄວາມຄິດໃນຂະນະທີ່ສັດຕູຂອງ
ພວກທ່ານກ�ລັງແຜ່ຂະຫຍາຍວຽກງານ
ແຫ່ງຄວາມຕາຍອ້ອມຮອບຕົວຂອງພວກ
ທ່ານຢູ່?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃນເວລານີ້ສັດຕູກ�
ລັງຂ້າພີ່ນ້ອງຂອງພວກທ່ານຢູ່ເປັນພັນໆ
ຄົນ—
60 8ແທ້ຈິງແລ້ວ, ພວກເຂົາໄດ້ລໍຄອຍ
ຄວາມ ຄຸ້ມຄອງຈາກພວກທ່ານ, ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ໄດ້ເລືອກພວກທ່ານໃຫ້ຢູ່ໃນຖານະ
ນີ້ເພື່ອພວກທ່ານຈະໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອພວກ
ເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພື່ອພວກທ່ານຈະໄດ້
ສົ່ງກອງທັບໄປໃຫ້ພວກເຂົາ,ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະມີກ�ລັງເພີ່ມຂຶ້ນ,ແລະຊ່ວຍເຫລືອ
ໃຫ້ຫລາຍພັນຄົນພົ້ນຈາກການຕາຍດ້ວຍ
ດາບ.
60 9ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຍັງບໍ່ໝົດ—ພວກທ່ານ
ໄດ້ ກັກສະບຽງອາຫານໄວ້ບໍ່ສົ່ ງໄປ ໃຫ້
ພວກເຂົາ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຄົນຈ�ນວນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍໄດ້ຕໍ່ສູ້ແລະຕ້ອງເສຍຊີວິດ
ໄປຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມີຄວາມປາດຖະໜາ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ຄົນພວກນີ້ມີຄວາມ
ຜາສຸກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະດ້ວຍເຫດນີ້
ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຕໍ່ສູ້ແລະກ�ລັງຈະກ ຕາຍ
ດ້ວຍຄວາມອຶດຫິວ,ເພາະການບໍ່ເອົາຫົວ
ຊາຂອງພວກທ່ານນີ້.
60 10 ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ—ເພາະວ່າພວກທ່ານຄວນ
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ຈະເປັນທີ່ຮັກຫອມ; ດັ່ງນັ້ນ, ແລະພວກ
ທ່ານຄວນຈະກະຕຸ້ນຕົວເອງໃຫ້ພາກພຽນ
ຫລາຍຂຶ້ນເພື່ອຄວາມຜາສຸກແລະອິດສະ
ລະພາບຂອງຜູ້ ຄົນພວກນີ້ ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພວກທ່ານບໍ່ເອົາຫົວຊາພວກເຂົາເລີຍເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ເລືອດຂອງຫລາຍພັນຄົນຈະ
ໄຫລລົງມາເທິງພວກທ່ານເພື່ອການແກ້
ແຄ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະເຈົ້າຮູ້ຈັກການ
ຮ້ອງໄຫ້ແລະຄວາມທຸກທໍລະມານທັງໝົດ
ຂອງພວກເຂົາແລ້ວ—
60 11 ຈົ່ງເບິ່ງ, ພວກທ່ານຄິດບໍວ່າ ພວກ
ທ່ານຈະນັ່ງຢູ່ໃນບັນລັງຂອງພວກທ່ານໄດ້,
ແລະກໍຍ້ອນວ່າພຣະກະລຸນາທິຄຸນຂອງ
ພຣະເຈົ້າພວກທ່ານບໍ່ຕ້ອງເຮັດຫຍັງເລີຍ
ແລະພຣະອົງຈະປົດປ່ອຍພວກທ່ານ?ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານຄິດແນວນີ້,ພວກ
ທ່ານກໍຄິດຜິດໄປແລ້ວ.
60 12ພວກທ່ານກ ຄິດບໍວ່າ,ພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກທ່ານຖືກຂ້າຕາຍກໍຍ້ອນວ່າຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ?ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານວ່າຖ້າຫາກພວກທ່ານຄິດ
ແບບນີ້ພວກທ່ານກໍຄິດຜິດໄປແລ້ວ;ເພາະ
ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,ພວກ
ທ່ານຈະຖືກລົງໂທດສ�ລັບການຕາຍຂອງ
ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍນັ້ນ;
60 13 ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຍອມໃຫ້
ກ ຄົນຊອບທ�ຕ້ອງຖືກຂ້າເພື່ອຄວາມຍຸດຕິ
ທ�ແລະການພິພາກສາຂອງພຣະອົງຈະ
ໄດ້ມາຫາຄົນຊົ່ວ;ສະນັ້ນພວກທ່ານບໍ່ຕ້ອງ
ຄິດວ່າຄົນຊອບທ�ຕົກໄປຍ້ອນວ່າພວກ
ເຂົາຖືກຂ້າ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າ
ໄປໃນທີ່ພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາແລ້ວ.
60 14 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ

ກັບພວກທ່ານວ່າ,ຂ້າພະເຈົ້າຢ້ານຫລາຍ
ທີ່ສຸດວ່າການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າຈະ
ມາຫາຜູ້ຄົນພວກນີ້,ຍ້ອນວ່າຄວາມບໍ່ເອົາ
ຫົວຊາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນຄວາມບໍ່ເອົາຫົວ
ຊາຂອງຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງຂອງພວກເຮົາທີ່ບໍ່
ເອົາໃຈໃສ່ເລີຍກັບພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກທ່ານບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເລີຍກັບຜູ້ທີ່
ຖືກຂ້າຕາຍ.
60 15 ເພາະຖ້າຫາກ ມັນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນ
ກ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຊຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນມາຈາກພວກ
ຫົວໜ້າຂອງພວກເຮົາກ່ອນແລ້ວ,ພວກ
ເຮົາກໍຈະຕ້ານທານສັດຕູຂອງພວກເຮົາໄດ້
ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາມີອ�ນາດເໜືອກວ່າ
ພວກເຮົາ.
60 16 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຖ້າຫາກມັນບໍ່ແມ່ນ
ຍ້ອນກ ສົງຄາມຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງພວກ
ເຮົ າ ເອງ ; ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຖ້າຫາກບໍ່ແມ່ນ
ຍ້ອນຂ ກຸ່ມນິຍົມກະສັດເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງເປັນ
ເຫດໃຫ້ການນອງເລືອດອັນແສນສາຫັດ
ເຊັ່ນນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາພວກເຮົາເອງ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາກ�ລັງ
ຂັດແຍ້ງກັນຖ້າຫາກພວກເຮົາຮ່ວມກ�ລັງ
ເຂົ້າກັນຄືກັນກັບພວກເຮົາເຄີຍເຮັດມາແຕ່
ກ່ອນແລ້ວ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຖ້າຫາກບໍ່ແມ່ນ
ຍ້ອນຄວາມຢາກໄດ້ອ�ນາດແລະສິດ
ອ�ນາດຊຶ່ງກຸ່ມນິຍົມກະສັດໄດ້ກໍ່ຄວາມ
ວຸ້ນວາຍກັບພວກເຮົາຢູ່ນີ້,ຖ້າຫາກພວກ
ເຂົາຊື່ສັດຕໍ່ອຸດົມການແຫ່ງອິດສະລະພາບ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະເຂົ້າມາຮ່ວມກັບ
ພວກເຮົາ,ແລະອອກໄປຕໍ່ສູ້ກັບສັດຕູຂອງ
ພວກເຮົາແທນທີ່ຈະຍົກດາບຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ກັນ
ເອງ,ອັນເປັນເຫດໃຫ້ເກີດການນອງເລືອດ
ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງພວກເຮົາເອງ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຖ້າຫາກພວກເຮົາອອກໄປສູ້ຮົບ
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ກັບສັດຕູດ້ວຍພະລັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ພວກເຮົາກໍຈະເຮັດໃຫ້ສັດຕູຂອງພວກເຮົາ
ຜ່າຍແພ້ໄປ,ແລະມັນຈະເປັນໄປເພື່ອໃຫ້
ພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງສ�ເລັດ.
60 17 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ຊາວເລມັນກ�ລັງ
ມາໂຈມຕີພວກເຮົາຢູ່,ກ�ລັງຍຶດເອົາແຜ່ນ
ດິນຂອງພວກເຮົາໄປ,ແລະພວກເຂົາກ�
ລັງຂ້າຜູ້ຄົນຂອງພວກເຮົາດ້ວຍດາບ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພວກແມ່ຍິງຂອງພວກເຮົາແລະ
ເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຮົາ,ແລະກໍຖືກຈັບ
ໄປເປັນຊະເລີຍນ�ອີກ,ເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມທຸກນາໆປະການ,
ແລະສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທີ່
ສຸດຂອງຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາອ�ນາດແລະ
ສິດອ�ນາດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນກຸ່ມນິຍົມ
ກະສັດເຫລົ່ານັ້ນ.
60 18 ແຕ່ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຄວນເວົ້າ
ຍືດຍາວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້?ເພາະພວກເຮົາ
ບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າພວກທ່ານເອງກ�ລັງສະແຫວງ
ຫາສິດອ�ນາດຢູ່ ຫລືບໍ່ .ພວກເຮົາ ບໍ່ຮູ້
ຈັກວ່າພວກທ່ານເອງກໍເປັນຜູ້ທໍລະຍົດຕໍ່
ປະເທດຊາດຂອງພວກທ່ານຄືກັນຫລືບໍ່.
60 19ຫລືວ່າພວກທ່ານບໍ່ເອົາຫົວຊາຍ້ອນ
ວ່າພວກທ່ານຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງປະເທດ
ແລະພວກທ່ານຖືກຫຸ້ມລ້ອມດ້ວຍກ�ລັງ
ອັນແໜ້ນໜາຊັ້ນບໍ,ຈົນວ່າພວກທ່ານບໍ່ໄດ້
ຈັດສົ່ງອາຫານໄປໃຫ້ພວກເຮົາ,ແລະບໍ່ສົ່ງ
ຄົນໄປເພີ່ມກ�ລັງກອງທັບຂອງພວກເຮົາ?
60 20ພວກທ່ານລືມພຣະບັນຍັດຂອງອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກທ່ານແລ້ວບໍ?
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານລືມການເປັນຊະ
ເລີຍຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາແລ້ວ
ບໍ?ພວກທ່ານລືມແລ້ວບໍວ່າພວກເຮົາໄດ້
ຮັບການປົດປ່ອຍໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງສັດ

ຕູມາຫລາຍເທື່ອແລ້ວ?
60 21ຫລືວ່າພວກທ່ານຄິດວ່າພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະປົດປ່ອຍພວກເຮົາຕໍ່ໄປຢູ່ບໍ,ໃນ
ຂະນະທີ່ພວກເຮົານັ່ງຢູ່ເທິງບັນລັງແລະບໍ່
ໃຊ້ສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈັດຫາໄວ້ໃຫ້ເປັນ
ປະໂຫຍດ?
60 22 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານຈະນັ່ງຢູ່ລ້າໆ
ໄດ້ບໍໃນຂະນະທີ່ພວກທ່ານຖືກຫຸ້ມລ້ອມ
ດ້ວຍຄົນຫລາຍພັນຄົນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ນັບ
ເປັນຫລາຍໝື່ນຄົນຜູ້ ຊຶ່ງນັ່ງຢູ່ ລ້າໆ,ໃນ
ຂະນະທີ່ຜູ້ຄົນຫລາຍພັນຄົນທີ່ຢູ່ທາງຊາຍ
ແດນກ�ລັງລົ້ມຕາຍດ້ວຍດາບ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຮັບບາດເຈັບແລະ
ເສຍເລືອດເນື້ອໄປ?
60 23ພວກທ່ານຄິດບໍວ່າພຣະເຈົ້າຈະຖື
ວ່າພວກທ່ານບໍ່ມີຄວາມຜິດຂະນະທີ່ພວກ
ທ່ານນັ່ງ ຢູ່ ຢ່າງເສີຍເມີຍແລະເບິ່ງ ສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້?ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າ,ບໍ່ເລີຍ.ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້
ພວກທ່ານຈື່ຈ�ໄວ້ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວ
ວ່າພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ພາຊະນະກ ຂ້າງ
ໃນສະອາດເສຍກ່ອນ,ແລ້ວຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພາ
ຊະນະຂ້າງນອກສະອາດນ�ດ້ວຍ.
60 24 ແລະບັດນີ້ , ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່
ກັບໃຈຈາກສິ່ງທີ່ພວກທ່ານໄດ້ເຮັດມານັ້ນ,
ແລະເລີ່ມຕື່ນທ�ງານ,ແລະສົ່ງອາຫານ
ແລະຄົນມາໃຫ້ພວກເຮົາຢ່າງໄວ,ແລະສົ່ງ
ໄປໃຫ້ຮີລາມັນນ�ອີກ,ເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ຄ�
ຊູພາກສ່ວນເຫລົ່ານັ້ນຂອງປະເທດຂອງ
ພວກເຮົາໄວ້,ຊຶ່ງເພິ່ນຍຶດຄືນມາໄດ້,ແລະ
ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ແຜ່ນດິນໃນຄວາມ
ຄອບຄອງຂອງພວກເຮົາທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ໃນ
ສ່ວນເຫລົ່ານີ້ຄືນມາ,ຈົ່ງເບິ່ງມັນເປັນການ
ສົມຄວນທີ່ພວກເຮົາຈະບໍ່ລົບກວນຊາວ
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ເລມັນອີກຕໍ່ໄປຈົນກວ່າພວກເຮົາຈະໃຫ້
ພາຊະນະຂ້າງໃນຂອງພວກເຮົາສະອາດ
ເສຍກ່ອນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນຫົວໜ້າຝ່າຍ
ຜູ້ປົກຄອງຂອງພວກເຮົາ.
60 25 ແລະຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ຍອມເຮັດ
ຕາມສານນີ້, ແລະອອກມາສະແດງໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນກ ວິນຍານແຫ່ງອິດສະລະ
ພາບອັນແທ້ຈິງ,ແລະພະຍາຍາມເສີມກ�
ລັງກອງທັບຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ,
ແລະສົ່ງອາຫານເພື່ອມາລ້ຽງພວກເຂົາ
ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະປະໃຫ້ກຸ່ມ
ອິດສະລະສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຮັກສາ
ແຜ່ນດິນສ່ວນນີ້ໄວ້,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ປະພະລັງແລະພອນຂອງພຣະເຈົ້າໄວ້ກັບ
ພວກເຂົາເພື່ອບໍ່ໃຫ້ອ�ນາດອັນໃດມາທ�
ລາຍພວກເຂົາໄດ້—
60 26 ແລະມັນຈະເປັນໄປຍ້ອນວ່າສັດທາ
ອັນ ໃຫຍ່ ຫລວງ ຂອງ ພວກເຂົາ,  ແລະ
ຄວາມອົດທົນຕໍ່ຄວາມຍາກລ�ບາກນາໆ
ປະການຂອງພວກເຂົາ—
60 27 ແ ລະ ຂ້າພະເຈົ້າຈະມາຫາພວກ
ທ່ານ,ແລະຖ້າຫາກຈະມີຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງໃນບັນ
ດາພວກທ່ານປາດຖະໜາຢາກມີອິດສະ
ລະພາບຢູ່,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຖ້າຫາກມັນຈະ
ມີແມ່ນແຕ່ແສງແຫ່ງອິດສະລະພາບໜ້ອຍ
ໜຶ່ງເຫລືອຢູ່,ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຈະຍຸຍົງ
ໃຫ້ເກີດການກະບົດຂຶ້ນໃນບັນດາພວກ
ທ່ານ,ຈົນວ່າພວກທີ່ປາດຖະໜາຈະແຍ້ງ
ຊີງເອົາອ�ນາດແລະສິດອ�ນາດຈະໝົດ
ສິ້ນໄປ.
60 28ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຈົ່ງເບິ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່
ຢ້ານອ�ນາດຫລືສິດອ�ນາດຂອງພວກ
ທ່ານເລີຍ,ແຕ່ຄືກ ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢ້ານກົວ;ແລະຕາມພຣະ

ບັນຍັດຂອງພຣະອົງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈັບ
ດາບເພື່ອປ້ອງກັນອຸດົມການຂອງປະເທດ
ຊາດຂອງຂ້າ ພະເຈົ້າ ໄວ້ , ແລະຍ້ອນ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກທ່ານພວກເຮົາ
ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ
ເຊັ່ນນີ້.
60 29 ຈົ່ງເບິ່ງ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ, ແທ້
ຈິງ ແລ້ວ,ບັດນີ້ເວລາມາຮອດແລ້ວຖ້າ
ຫາກພວກທ່ານບໍ່ຕື່ນຕົວໃນການປ້ອງກັນ
ປະເທດຊາດແລະລູກຫລານຂອງພວກ
ທ່ານແລ້ວ,ກ ດາບແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທ�
ຫ້ອຍຢູ່ເໜືອຫົວຂອງພວກທ່ານ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ມັນຈະຟັນລົງໃສ່ພວກທ່ານແລະ
ມາຢ້ຽມຢາມພວກທ່ານຈົນເຖິງຄວາມ
ພິນາດ.
60 30 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຍັງລໍຖ້າຄວາມ
ຊ່ວຍເຫລືອຈາກພວກທ່ານຢູ່;ແລະຖ້າ
ຫາກພວກທ່ານບໍ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແກ່
ພວກເຮົາ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະມາຫາ
ພວກທ່ານທີ່ແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ,ແລະ
ຈະຟັນພວກທ່ານດ້ວຍດາບ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ພວກທ່ານບໍ່ມີອ�ນາດທີ່ຈະຂັດຂວາງ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ໃນອຸດົມ
ການແຫ່ງອິດສະລະພາບຂອງພວກເຮົາ
ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ.
60 31 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່
ປ່ອຍໃຫ້ພວກທ່ານມີຊີວິດຢູ່ແລະກ້າວ
ໜ້າໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຫລາຍຂຶ້ນເພື່ອທ�
ລາຍຜູ້ຄົນທີ່ຊອບທ�ຂອງພຣະອົງ.
60 32 ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກທ່ານຄິດບໍວ່າພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະໄວ້ຊີວິດພວກທ່ານແລະສະ
ເດັດມາລົງໂທດຊາວເລມັນ,ຍ້ອນວ່າຮີດ
ຄອງປະເພນີຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຂົາທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນໜ້າກຽດຊັງ,

 25ກແອວ51:6;61:15.
 28ກກຈກ5:26–29.

 29ກຮລມ13:5;
3ນຟ2:19.
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ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງນີ້ໄດ້
ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນໂດຍຜູ້ທີ່ແຍກອອກໄປຈາກ
ພວກເຮົາ,ແລະໃນຂະນະທີ່ຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍຂອງພວກທ່ານເປັນເຫດຂອງຄວາມ
ຮັກຂອງພວກທ່ານນ�ຄວາມສັນລະເສີນ
ແລະສິ່ງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຂອງໂລກ?
60 33ພວກທ່ານຮູ້ຈັກແລ້ວວ່າພວກທ່ານ
ລະເມີດກົດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະພວກ
ທ່ານຮູ້ຈັກແລ້ວວ່າພວກທ່ານໄດ້ຢຽບຍ�
ມັນໄວ້ໃຕ້ຕີນຂອງພວກທ່ານ.ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ວ່າ:ຖ້າຫາກຜູ້ທີ່ເຈົ້າໄດ້ເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້
ປົກຄອງຂອງເຈົ້າບໍ່ກັບໃຈຈາກບາບແລະ
ຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາແລ້ວ,
ເຈົ້າຈົ່ງຂຶ້ນໄປສູ້ຮົບກັບພວກເຂົາ.
60 34 ແລະບັດນີ້ ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໂມ
ໂຣໄນມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດຕາມພັນທະ
ສັນຍາຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໄວ້ເພື່ອຮັກ
ສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ;ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານ
ຍຶດໝັ້ນຢູ່ໃນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະ
ສົ່ງສະບຽງອາຫານກັບຄົນຂອງພວກທ່ານ
ມາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະຮີລາມັນນ�ອີກ
ໂດຍໄວທີ່ສຸດ.
60 35 ແລະ ຈົ່ງເບິ່ງ, ຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ບໍ່ເຮັດຕາມນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະມາຫາພວກ
ທ່ານຢ່າງໄວ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະເຈົ້າຈະ
ບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກເຮົາຕາຍຍ້ອນຄວາມອຶດ
ຫິວ;ສະນັ້ນ,ພຣະອົງຈະມອບອາຫານ
ຂອງພວກທ່ານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ,ເຖິງແມ່ນ
ຈະເປັນໄປດ້ວຍດາບກໍຕາມ.ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ
ວ່າພວກທ່ານເຮັດໃຫ້ພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າສ�ເລັດ.
60 36 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນຫົວໜ້າ

ນາຍທະຫານຂອງພວກທ່ານ.ຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ໄດ້ກ ສະແຫວງຫາອ�ນາດ,ແຕ່ຈະດຶງ
ມັນລົງມາ.ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສະແຫວງຫາ
ກຽດຕິຍົດຂອງໂລກ,ແຕ່ເພື່ອລັດສະໝີ
ພາບຂອງພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະ
ອິດສະລະພາບແລະຄວາມຜາສຸກຂອງ
ປະເທດຊາດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະຂາ້ພະ
ເຈົ້າຂໍຈົບສານຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ພຽງເທົ່າ
ນີ້.

ບົດທີ61

ເພໂຮຣັນບອກໂມໂຣໄນເຖິງການຕໍ່ຕ້ານ
ແລະການກະບົດຕໍ່ຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງ—ກຸ່ມ
ນິຍົມກະສັດຍຶດເອົາເມືອງເຊຣາເຮັມລາໄປ
ແລະສ້າງມິດຕະພາບກັບຊາວເລມັນ—
ເພໂຮຣັນຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອທາງທະ
ຫານເພື່ອຈະໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບພວກກະບົດ.ປະ
ມານ62ປີກ່ອນຄ.ສ.

61 1ຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືບໍ່ດົນຫລັງຈາກທີ່ໂມໂຣໄນສົ່ງສານຂອງ
ເພິ່ນໄປຫາຫົວໜ້າຜູ້ປົກຄອງ,ແລ້ວເພິ່ນກໍ
ໄດ້ຮັບສານຈາກກ ເພໂຮຣັນຫົວໜ້າຜູ້ປົກ
ຄອງແລະນີ້ຄືເນື້ອຄວາມທີ່ເພິ່ນໄດ້ຮັບ:
61 2ຂ້າພະເຈົ້າເພໂຮຣັນຜູ້ເປັນຫົວໜ້າຜູ້
ປົກຄອງແຜ່ນດິນ,ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຫລົ່າ
ນີ້ມາຫາໂມໂຣໄນ,ຫົວໜ້ານາຍທະຫານ
ຂອງກອງທັບ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບທ່ານໂມໂຣໄນວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຊື່ນ
ຊົມໃນກ ຄວາມທຸກຂອງທ່ານເລີຍ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ມັນເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໂສກເສົ້າຫລາຍ.
61 3ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນມີບາງຄົນທີ່ຊື່ນຊົມໃນ
ຄວາມທຸກຂອງທ່ານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງຂະ

 36ກຄພ121:39–42. 611ກແອວ50:39–40.  2ກແອວ60:3–9.
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ໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ລຸກຂຶ້ນໃນການກະບົດ
ຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະຕໍ່ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຜູ້ເປັນກ ກຸ່ມອິດສະລະ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນມີ
ຄົນຫລວງຫລາຍທີ່ລຸກຂຶ້ນກະບົດ.
61 4ແລະ ມັ ນ ແມ່ ນຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມຈະ
ເອົາບັນລັງຕັດສິນໄປຈາກຂ້າພະເຈົ້າທີ່
ເປັນສາເຫດໃຫ້ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນໃຫຍ່
ຫລວງນີ້ເກີດຂຶ້ນ;ເພາະວ່າພວກເຂົາໃຊ້
ຄ�ຍົກຍ້ອງແລະຊັກຈູງໃຈຂອງຜູ້ຄົນເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄປນ�,ຊຶ່ງໄດ້ເປັນ
ສາເຫດໃຫ້ມີຄວາມທຸກຢ່າງສາຫັດເກີດ
ຂຶ້ນໃນບັນດາພວກເຮົາ;ພວກເຂົາກໍໄດ້ກັກ
ສະບຽງອາຫານຂອງພວກເຮົາໄວ້,ແລະ
ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ກຸ່ມອິດສະລະຈົນວ່າພວກເຂົາບໍ່
ກ້າມາຫາທ່ານ.
61 5ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ໄລ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າອອກຈາກບັນລັງຕັດສິນ,ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ໜີໄປຫາແຜ່ນດິນກີເດໂອນພ້ອມ
ດ້ວຍຄົນຈ�ນວນໜຶ່ງເທົ່າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ຫາໄດ້.
61 6ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງໃບປະ
ກາດໄປທົ່ວແຜ່ນດິນພາກນີ້;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,
ພວກເຂົາກ�ລັງພາກັນມາຫາພວກເຮົາແຕ່
ລະມື້,ແລະຮັບເອົາອາວຸດເພື່ອປ້ອງກັນ
ປະເທດຊາດຂອງພວກເຂົາແລະກ ອິດສະ
ລະພາບຂອງພວກເຂົາແລະເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບ
ຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບມາ.
61 7ແລະພວກເຂົາໄດ້ມາຫາພວກເຮົາ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກທີ່ລຸກຂຶ້ນໃນການກະ
ບົດຕໍ່ພວກເຮົາຕ້ອງຢຸດສະຫງັກໃນການຕໍ່
ຕ້ານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກ
ເຂົາມີຄວາມຢ້ານກົວພວກເຮົາແລະບໍ່ກ້າ
ອອກມາສູ້ຮົບກັບພວກເຮົາ.
61 8ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າໄປຄອບຄອງແຜ່ນ

ດິນຫລືເມືອງເຊຣາເຮັມລາ;ພວກເຂົາໄດ້
ສະຖາປະນາໃຫ້ມີກະສັດຂຶ້ນປົກຄອງພວກ
ເຂົາເອງ,ແລະກະສັດໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍ
ໄປຫາກະສັດຊາວເລມັນ,ຊຶ່ງໃນນັ້ນໄດ້ສັນ
ຍາຮ່ວມສ�ພັນທະໄມຕີກັບຊາວເລມັນ;ຊຶ່ງ
ໃນຄ�ສັນຍາສ�ພັນທະໄມຕີນັ້ນລາວຕົກ
ລົງວ່າຈະຮັກສາເມືອງເຊຣາເຮັມລາໄວ້,
ລາວຄິດວ່າການຮັກສານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້
ຊາວເລມັນສາມາດຍຶດເອົາແຜ່ນດິນຕ່າງໆ
ທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່,ແລະເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ເປັນ
ຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງຊາວເລມັນແລ້ວ,ລາວ
ເອງຈະໄດ້ເປັນກະສັດປົກຄອງຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້.
61 9ແລະ ບັດນີ້, ໃນສານຂອງທ່ານນັ້ນ
ທ່ານຕ�ນິຂ້າພະເຈົ້າ,ແຕ່ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ;
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໃຈຮ້າຍເລີຍ,ແຕ່ໄດ້ປິຕິຍິນ
ດີໃນນ�ໃຈອັນປະເສີດຂອງທ່ານ.ຂ້າພະ
ເຈົ້າເພໂຮຣັນບໍ່ໄດ້ສະແຫວງຫາອ�ນາດ
ອັນໃດເລີຍນອກຈາກບັນລັງຕັດສິນເພື່ອ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັກສາຄວາມຍຸດຕິທ�
ແລະເສລີພາບຂອງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນເສລີພາບສະເໝີມາຊຶ່ງໃນ
ນັ້ນພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນ
ກ ອິດສະລະ.
61 10 ແລະ ບັດນີ້, ຈົ່ງເບິ່ງພວກເຮົາຈະ
ຕໍ່ ຕ້ານຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຈົນເຖິງການນອງ
ເລືອດ.ພວກເຮົາຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຊາວເລມັນ
ເສຍເລືອດເນື້ອເລີຍຖ້າຫາກພວກເຂົາຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາເອງ.
61 11ພວກເຮົາຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຮົາຕ້ອງເສຍເລືອດເນື້ອເລີຍຖ້າ
ຫາກພວກເຂົາບໍ່ລຸກຂຶ້ນໃນການກະບົດ
ແລະຈັບດາບຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ກັບພວກເຮົາ.

 3ກແອວ51:6–7.
 6ກຄມພເສລີພາບ;

ອິດສະລະ,ອິດສະລະພາບ.
 9ກຢຮ8:31–36;

ຄພ88:86.
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61 12ພວກເຮົາຈະຍອມຕົວຂຶ້ນຢູ່ກັບແອກ
ແຫ່ງຄວາມເປັນທາດຖ້າຫາກມັນເປັນສິ່ງ
ຈ�ເປັນກັບຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,
ຫລືຖ້າຫາກພຣະອົງຈະບັນຊາພວກເຮົາ
ໃຫ້ເຮັດເຊັ່ນນີ້.
61 13 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ບັນຊາພວກ
ເຮົາໃຫ້ຍອມຕົວຂຶ້ນຢູ່ກັບສັດຕູຂອງພວກ
ເຮົາເລີຍ,ແຕ່ໃຫ້ພວກເຮົາກ ໄວ້ວາງໃຈໃນ
ພຣະອົງ,ແລະພຣະອົງຈະປົດປ່ອຍພວກ
ເຮົາ.
61 14ສະນັ້ນ, ໂມໂຣໄນອ້າຍນ້ອງທີ່ຮັກ
ແພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈົ່ງຕໍ່
ຕ້ານຄວາມຊົ່ວແລະຄວາມຊົ່ວໃດກໍຕາມ
ທີ່ພວກເຮົາບໍ່ອາດກ ຕ້ານທານໄດ້ດ້ວຍຄ�
ເວົ້າຂອງພວກເຮົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຊັ່ນດຽວ
ກັບການກະບົດແລະການແຕກແຍກນັ້ນ,
ຂໍ ໃຫ້ ພວກເຮົາຈົ່ງຕໍ່ ຕ້ານມັນດ້ວຍດາບ
ຂອງພວກເຮົາ,ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັກ
ສາອິດສະລະພາບຂອງພວກເຮົາໄວ້,ເພື່ອ
ພວກເຮົາຈະໄດ້ປິຕິຍິນດີໃນສິດທິອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງພວກເຮົາ,
ແລະໃນອຸດົມການຂອງພຣະຜູ້ໄຖ່ແລະ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ.
61 15ສະນັ້ນ,ຂໍໃຫ້ທ່ານມາຫາຂ້າພະເຈົ້າ
ໂດຍໄວ,ພ້ອມດ້ວຍຄົນຂອງທ່ານຈ�ນວນ
ໜຶ່ງ,ແລະໃຫ້ຄົນທີ່ເຫລືອຢູ່ນັ້ນຢູ່ໃຕ້ບັງ
ຄັບບັນຊາກອງທັບຂອງລີໄຮແລະຂອງ
ທີອານຄ�;ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີອ�ນາດທີ່ຈະດ�
ເນີນສົງຄາມໃນແຜ່ນດິນສ່ວນນັ້ນຕາມ
ກ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງເປັນ
ພຣະວິນຍານແຫ່ງອິດສະລະພາບທີ່ມີຢູ່
ກັບເຂົາເຈົ້າ.
61 16 ຈົ່ງເບິ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງສະບຽງ
ອາຫານເລັກໜ້ອຍມາໃຫ້ພວກເຂົາ,ເພື່ອ

ພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຫິວຕາຍຈົນກວ່າທ່ານ
ຈະມາເຖິງຂ້າພະເຈົ້າ.
61 17 ຈົ່ ງເຕົ້າໂຮມກ�ລັງທະຫານເທົ່າທີ່
ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ແລະໃຫ້ເດີນທັບມາ
ທີ່ນີ້,ແລະພວກເຮົາຈະໄປຕໍ່ສູ້ທັນທີກັບ
ພວກທີ່ແຕກແຍກອອກໄປດ້ວຍພະລັງ
ຂອງພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຕາມສັດທາທີ່
ພວກເຮົາມີ.
61 18 ແລະ ພວກເຮົາຈະຍຶດເອົາເມືອງ
ເຊຣາເຮັມລານັ້ນຄືນມາ,ເພື່ອພວກເຮົາ
ຈະໄດ້ມີອາຫານເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອສົ່ງໄປໃຫ້
ລີໄຮແລະທີອານຄ�;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກ
ເຮົາຈະອອກໄປຕໍ່ສູ້ກັບພວກເຂົາດ້ວຍພະ
ລັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະພວກເຮົາ
ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍອັນໃຫຍ່ຫລວງ
ນີ້ສິ້ນສຸດລົງ.
61 19 ແລະບັດນີ້,ໂມໂຣໄນ,ຂ້າພະເຈົ້າດີ
ໃຈຫລາຍທີ່ໄດ້ຮັບສານຂອງທ່ານ,ເພາະ
ວ່າຂ້າພະເຈົ້າກ�ລັງກຸ້ມໃຈຫລາຍບໍ່ຮູ້ວ່າ
ຈະເຮັດແນວໃດດີ,ວ່າມັນເປັນການຖືກ
ຕ້ອງຫລືບໍ່ທີ່ພວກເຮົາຈະອອກໄປສູ້ຮົບກັບ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາເອງ.
61 20 ແຕ່ ທ່ານ ໄດ້ເວົ້າວ່າຖ້າຫາກພວກ
ເຂົາບໍ່ກັບໃຈພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາໃຫ້
ທ່ານໄປສູ້ຮົບກັບພວກເຂົາ.
61 21 ຈົ່ ງ ຊ່ ວຍໃຫ້ລີໄຮແລະທີອານຄ�
ກ ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ຈົ່ງບອກ
ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ຢ້ານກົວ,ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າ
ຈະປົດປ່ອຍເຂົາເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພ້ອມ
ທັງທຸກຄົນທີ່ໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນເສລີພາບຊຶ່ງ
ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນອິດສະລະ.
ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈົບສານຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າຫາໂມໂຣໄນອ້າຍນ້ອງທີ່ຮັກແພງ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າພຽງເທົ່ານີ້.

 13ກຄມພສັດທາ;ໄວ້ວາງ
ໃຈ,ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.

 14ກແອວ43:47.
 15ກ2ກຣທ3:17.

ຄມພພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
 21ກຊກຢ10:12.
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ບົດທີ62

ໂມໂຣໄນເດີນທັບໄປຊ່ວຍເພໂຮຣັນໃນ
ແຜ່ນດິນກີ ເດໂອນ—ກຸ່ມນິຍົມກະສັດຜູ້
ປະຕິເສດບໍ່ປ້ອງກັນປະເທດຊາດຖືກປະ
ຫານຊີວິດ—ເພໂຮຣັນແລະໂມໂຣໄນ
ໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງນີໄຟຮາຄືນມາ—ຊາວ
ເລມັນຢ່າງຫລວງຫລາຍເຂົ້າຮ່ວມກັບຜູ້
ຄົນຂອງອ�ໂມນ—ທີອານຄ�ຂ້າອາມໂມ
ຣອນແລະລາວກໍຖືກຂ້າຕາຍຄືກັນ—
ຊາວເລມັນຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກແຜ່ນດິນ
ໄປ,ແລະສັນຕິພາບໄດ້ຖືກສະຖາປະນາ
ຂຶ້ນ—ຮີລາມັນກັບຄືນມາປະຕິບັດສາດສະ
ໜາກິດຄືເກົ່າແລະຈັດຕັ້ງສາດສະໜາຈັກ
ຂຶ້ນ.ປະມານ62–57ປີກ່ອນຄ.ສ.

62 1ແລະບັດນີ້ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືເມື່ອໂມໂຣໄນໄດ້ຮັບສານນີ້ໃຈຂອງ
ເພິ່ນໄດ້ຮັບພະລັງຂຶ້ນ,ແລະເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງລົ້ນເຫລືອຍ້ອນຄວາມ
ຊື່ສັດຂອງເພໂຮຣັນ,ຄືເພິ່ນເອງບໍ່ໄດ້ເປັນ
ກ ຄົນທໍລະຍົດຕໍ່ອິດສະລະພາບແລະຕໍ່
ປະເທດຊາດຂອງເພິ່ນ.
62 2ແຕ່ເພິ່ນກໍເປັນທຸກຫລາຍທີ່ສຸດຄືກັນ
ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກທີ່ຂັບໄລ່
ເພໂຮຣັນອອກຈາກບັນລັງຕັດສິນ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ໂດຍສະຫລຸບເພາະມັນມີພວກທີ່
ກະບົດຕໍ່ປະເທດຊາດແລະຕໍ່ພຣະເຈົ້າ
ຂອງພວກເຂົານ�ອີກ.
62 3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ
ໂຣໄນໄດ້ເອົາຄົນຈ�ນວນໜຶ່ງມານ�ຕາມ
ຄວາມປາດຖະໜາຂອງເພໂຮຣັນ,ແລະ
ມອບອ�ນາດໃຫ້ລີໄຮແລະທີອານຄ�ບັງ
ຄັບບັນຊາກອງທະຫານທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງ
ເພິ່ນ,ແລະເພິ່ນໄດ້ເດີນທັບໄປຫາແຜ່ນ

ດິນກີເດໂອນ.
62 4ແລະເພິ່ນໄດ້ຍົກກ ທຸງແຫ່ງຂ ເສລີພາບ
ຂຶ້ນໃນທຸກບ່ອນທີ່ເພິ່ນເຂົ້າໄປເຖິງ,ແລະ
ໄດ້ຮັບກ�ລັງເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່າທີ່ຈະຫາໄດ້ໃນ
ລະຫວ່າງການເດີນທັບຂອງເພິ່ນໄປຫາ
ແຜ່ນດິນກີເດໂອນນັ້ນ.
62 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີຜູ້
ຄົນຫລາຍພັນຄົນທີ່ໄດ້ພາກັນມາເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງທັບຂອງເພິ່ນ,ແລະໄດ້ຈັບດາບຂຶ້ນ
ເພື່ອປ້ອງກັນອິດສະລະພາບ,ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຕົກໄປສູ່ຄວາມເປັນທາດ.
62 6ແລະເວລາໂມໂຣໄນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກ�
ລັງຄົນເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ໃນລະຫວ່າງການ
ເດີນທັບຂອງເພິ່ນແລ້ວ,ເພິ່ນກໍມາຮອດ
ແຜ່ນດິນກີເດໂອນ,ແລະໄດ້ຮ່ວມກ�ລັງ
ຂອງເພິ່ນເຂົ້າກັບກ�ລັງຂອງເພໂຮຣັນ,
ແມ່ນແຕ່ມີກ�ລັງຫລາຍກວ່າກ�ລັງຄົນ
ຂອງເພຄັດ,ຜູ້ທີ່ເປັນກ ກະສັດຂອງພວກທີ່
ແຍກອອກໄປຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຂັບໄລ່ຂ ກຸ່ມອິດສະ
ລະອອກຈາກແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາໄປ
ແລະໄດ້ເຂົ້າເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນນັ້ນ.
62 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ
ໂຣໄນແລະເພໂຮຣັນໄດ້ລົງໄປພ້ອມດ້ວຍ
ກອງທັບຂອງພວກເພິ່ນເພື່ອເຂົ້າໄປໂຈມ
ຕີແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ,ແລະພວກເພິ່ນ
ໄດ້ພົບກັບທະຫານຂອງເພຄັດ,ເຖິງຂະ
ໜາດທີ່ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເຂົ້າສູ້ຮົບກັນ.
62 8ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເພຄັດໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ
ແລະທະຫານຂອງລາວຖືກຈັບໄປເປັນຊະ
ເລີຍເສິກ,ແລະເພໂຮຣັນກໍໄດ້ກັບຄືນສູ່
ບັນລັງຕັດສິນຂອງເພິ່ນເໝືອນເດີມ.
62 9ແລະຄົນຂອງເພຄັດໄດ້ຮັບການພິ
ຈາລະນາຄະດີຕາມກົດໝາຍ,ແລະກຸ່ມ
ນິຍົມກະສັດກໍໄດ້ຖືກຈັບແລະເອົາເຂົ້າ

621ກແອວ60:18.
 4ກແອວ46:12–13,36.

  ຄມພປ້າຍສັນຍານ.
 ຂຄມພເສລີພາບ.

 6ກແອວ61:4–8.
 ຂແອວ51:5–7.
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ຄຸກ;ແລະພວກເຂົາຖືກກ ຕັດສິນຕາມກົດ
ໝາຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຖ້າຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເປັນ
ທະຫານຂອງເພຄັດແລະເປັນກຸ່ມນິຍົມ
ກະສັດທີ່ຂັດຂວາງແລະບໍ່ຍອມຈັບອາວຸດ
ຂຶ້ນເພື່ອປ້ອງກັນປະເທດຊາດຂອງຕົນ,ຜູ້
ນັ້ນກໍຕ້ອງໄດ້ຖືກປະຫານຊີວິດ.
62 10 ແລະມັນຈຶ່ງເປັນການສົມຄວນທີ່ກົດ
ໝາຍນີ້ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ງ
ຄັດເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດຊາດ
ຂອງພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຜູ້ໃດກໍ
ຕາມທີ່ຖືກພົບວ່າປະຕິເສດອິດສະລະພາບ
ຍ່ອມຖືກປະຫານຊີວິດຕາມກົດໝາຍໂດຍ
ທັນທີ.
62 11 ແລະປີທີສາມສິບແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ສິ້ນ
ສຸດລົງດັ່ງນີ້;ໂມໂຣໄນກັບເພໂຮຣັນໄດ້ນ�
ສັນຕິສຸກຄືນມາໃຫ້ແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ,
ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງພວກເພິ່ນ,ໂດຍໄດ້
ປະຫານຊີວິດທຸກຄົນທີ່ບໍ່ຊື່ສັດຕໍ່ອຸດົມການ
ແຫ່ງອິດສະລະພາບ.
62 12 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນຕົ້ນ
ປີທີສາມສິບເອັດແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ໂມໂຣໄນໄດ້
ສັ່ງໃຫ້ສົ່ງສະບຽງອາຫານແລະກອງທັບທີ່
ມີກ�ລັງຄົນຫົກພັນຄົນໄປໃຫ້ຮີລາມັນໂດຍ
ທັນທີ,ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອເພິ່ນໃນການປ້ອງ
ກັນແຜ່ນດິນພາກນັ້ນ.
62 13 ແລະເພິ່ນກໍໄດ້ສົ່ງກອງທັບທີ່ມີກ�
ລັງຄົນຫົກພັນຄົນພ້ອມດ້ວຍອາຫານເປັນ
ຈ�ນວນພຽງພໍໄປໃຫ້ກອງທັບຂອງລີໄຮ
ແລະທີອານຄ�ນ�ອີກ.ແລະເຫດການ
ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືສິ່ງນີ້ກະທ�ໄປເພື່ອເສີມ
ກ�ລັງແຜ່ນດິນເພື່ອຈະໄດ້ຕ້ານທານຊາວ
ເລມັນ.

62 14 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ
ໂຣໄນກັບເພໂຮຣັນໂດຍທີ່ໄດ້ປະກອງ
ທະຫານໄວ້ໃນແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ,ແລ້ວທັງສອງກໍ
ໄດ້ອອກເດີນທັບໄປພ້ອມດ້ວຍທະຫານ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍມຸ້ງໜ້າໄປຫາແຜ່ນ
ດິນນີໄຟຮາ,ໂດຍຕັ້ງໃຈຈະເອົາຊະນະ
ຊາວເລມັນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນ.
62 15 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ຂະນະທີ່ພວກເພິ່ນເດີນທັບມຸ້ງໜ້າໄປຫາ
ແຜ່ນດິນນັ້ນ,ເຂົາເຈົ້າໄດ້ ພົບກັບຊາວ
ເລມັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ,ແລະໄດ້ຂ້າ
ພວກເຂົາຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ແລະໄດ້ຍຶດ
ເອົາສະບຽງອາຫານແລະອາວຸດແຫ່ງສົງ
ຄາມຂອງພວກເຂົາ.
62 16 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຫລັງ
ຈາກພວກເພິ່ນໄດ້ຈັບພວກເຂົາໄວ້ແລ້ວ,
ພວກເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າເຮັດພັນທະ
ສັນຍາວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ຈັບອາວຸດແຫ່ງ
ສົງຄາມຂຶ້ນສູ້ຮົບກັບຊາວນີໄຟອີກຕໍ່ໄປ.
62 17 ແລະເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ເຮັດພັນທະ
ສັນຍານີ້ແລ້ວພວກເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງພວກ
ເຂົາໄປຢູ່ກັບຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນ,ແລະ
ພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນມີຈ�ນວນປະມານສີ່
ພັນຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ.
62 18 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພວກເພິ່ນໄດ້ສົ່ງພວກເຂົາໄປແລ້ວພວກ
ເພິ່ນກໍໄດ້ເດີນທັບໄປຫາແຜ່ນດິນນີໄຟຮາ.
ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເວລາ
ພວກເພິ່ນໄປຮອດເມືອງນີໄຟຮາແລ້ວ,
ພວກເພິ່ນໄດ້ຕັ້ງຄ້າຍຂຶ້ນໃນທົ່ງພຽງທີ່ຢູ່ໃກ້
ກັບເມືອງນີໄຟຮາ.
62 19ບັດນີ້ໂມໂຣໄນປາດຖະໜາຈະໃຫ້
ຊາວເລມັນອອກມາສູ້ຮົບກັບພວກຕົນໃນ
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ທົ່ງພຽງ; ແຕ່ຊາວເລມັນຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມ
ເກັ່ງກ້າທີ່ສຸດຂອງພວກເພິ່ນ,ແລະໂດຍ
ທີ່ ເຫັນຈ�ນວນຄົນຢ່ າງຫລວງ ຫລາຍ ,
ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ກ້າອອກມາຕໍ່ສູ້ກັບ
ພວກເພິ່ນ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ອອກມາ
ຕໍ່ສູ້ໃນມື້ນັ້ນ.
62 20 ແລະເມື່ອເຖິງຕອນກາງຄືນ,ໂມໂຣ
ໄນໄດ້ອອກໄປໃນຄວາມມືດ,ແລະຂຶ້ນໄປ
ເທິງກ�ແພງເພື່ອສອດແນມເບິ່ງວ່າຊາວ
ເລມັນຕັ້ງຄ້າຍຢູ່ກັບກອງທັບຂອງພວກ
ເຂົາຢູ່ບ່ອນໃດຂອງເມືອງ.
62 21 ແລະ  ເຫດ ການ ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາຕັ້ງຄ້າຍຢູ່ທາງຕາເວັນອອກໃກ້
ທາງເຂົ້າ;ແລະພວກເຂົາທັງໝົດກ�ລັງ
ນອນຫລັບຢູ່.ແລະບັດນີ້ໂມໂຣໄນໄດ້ກັບ
ຄືນໄປຫາກອງທັບຂອງເພິ່ນແລະໃຫ້
ພວກເຂົາຕຽມເຊືອກກັບຂັ້ນໄດໂດຍດ່ວນ,
ເພື່ອຈະໄດ້ຢ່ອນລົງໄປຈາກສັນກ�ແພງ
ແລະເຂົ້າໄປຫາຂ້າງໃນ.
62 22 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ
ໂຣໄນໄດ້ໃຫ້ທະຫານຂອງເພິ່ນຍົກທັບ
ອອກໄປແລະຂຶ້ນໄປເທິງກ�ແພງ,ແລະ
ຢ່ອນຕົວລົງໄປຫາສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕົວເມືອງ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລົງໄປທາງຕາເວັນຕົກ,ບ່ອນ
ທີ່ຊາວເລມັນບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຄ້າຍຢູ່ກັບກອງທັບ
ຂອງພວກເຂົາ.
62 23 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຂົາ
ເຈົ້າທັງໝົດໄດ້ຢ່ອນຕົວລົງໄປໃນເມືອງ
ຕອນກາງຄືນໂດຍໃຊ້ເຊືອກທີ່ໝັ້ນໜຽວ
ແລະຂັ້ນໄດ;ເມື່ອຮອດຕອນເຊົ້າມາເຂົາ
ເຈົ້າທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ພາຍໃນກ�ແພງ
ເມືອງແລ້ວດັ່ງນັ້ນ.
62 24 ແ ລະ ບັດນີ້, ເວລາຊາວເລມັນຕື່ນ
ຂຶ້ນແລະເຫັນວ່າກອງທັບຂອງໂມໂຣໄນ

ຢູ່ພາຍໃນກ�ແພງເມືອງແລ້ວ,ພວກເຂົາ
ກໍຕົກໃຈຢ້ານທີ່ສຸດ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ພາກັນແລ່ນໜີອອກໄປຕາມທາງ
ເຂົ້າເມືອງນັ້ນ.
62 25 ແລະ ບັດນີ້ເມື່ອໂມໂຣໄນເຫັນວ່າ
ພວກເຂົາກ�ລັງໜີໄປຕໍ່ໜ້າເພິ່ນ,ເພິ່ນກໍ
ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທະຫານຂອງເພິ່ນຍົກອອກໄປຕໍ່
ສູ້ກັບພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ຂ້າພວກເຂົາຖິ້ມ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ແລະອ້ອມໄວ້ອີກຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ,ແລະຈັບເອົາພວກເຂົາໄປ
ເປັນຊະເລີຍເສິກ;ແລະສ່ວນທີ່ເຫລືອຢູ່
ນັ້ນກໍໜີເຂົ້າໄປຫາແຜ່ນດິນໂມໂຣໄນຊຶ່ງຢູ່
ຕິດຊາຍແດນໃກ້ຝັ່ງທະເລ.
62 26 ໂມໂຣໄນກັບເພໂຮຣັນໄດ້ຄອບຄອງ
ເມືອງນີໄຟຮາດັ່ງນີ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ສູນເສຍຈັກ
ຄົນເລີຍ;ແລະມີຊາວເລມັນເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍຖືກຂ້າຕາຍ.
62 27ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນຜູ້ທີ່ຖືກຈັບເປັນຊະເລີຍຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍມີຄວາມປາດຖະໜາທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ
ກັບກ ຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນແລະກາຍເປັນ
ຄົນທີ່ມີອິດສະລະພາບ.
62 28 ແລະ  ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ປາດຖະໜາຢາກເຂົ້າ
ຮ່ວມກໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມຄວາມປາດ
ຖະໜາຂອງພວກເຂົາ.
62 29ສະນັ້ນ,ຊະເລີຍເສິກທັງໝົດທີ່ເປັນ
ຊາວເລມັນຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບຜູ້ຄົນຂອງ
ອ�ໂມນແລະໄດ້ເລີ່ມອອກແຮງຢ່າງດຸ
ໝັ່ນ,ໄດ້ໄຖດິນ,ປູກພືດພັນນາໆຊະນິດ,
ແລະລ້ຽງສັດລວມທັງຝູງສັດໃຊ້ແຮງງານ
ທຸກຊະນິດ;ດັ່ງນັ້ນຊາວນີໄຟຈຶ່ງໄດ້ພົ້ນ
ຈາກພາລະອັນໜັກໜ່ວງໂດຍວິທີນີ້;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ພົ້ນ
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ຈາກພາລະທີ່ບໍ່ຕ້ອງເຝົ້າຍາມຊະເລີຍເສິກ
ທີ່ເປັນຊາວເລມັນອີກຕໍ່ໄປ.
62 30 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ
ໂຣໄນ, ຫລັງຈາກ ທີ່ເພິ່ນ ໄດ້ຄອບຄອງ
ເມືອງນີໄຟຮາ,ໄດ້ຈັບຊະເລີຍເສິກເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄວ້,ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້
ກອງທັບຂອງຊາວເລມັນລົດ ກ�ລັ ງລົ ງ
ຫລາຍ,ແລະໄດ້ຮັບຊາວນີໄຟຫລາຍຄົນ
ທີ່ຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍກັບຄືນມາ,ຊຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ກອງທັບຂອງໂມໂຣໄນມີກ�ລັງ
ຫລາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ;ສະນັ້ນໂມໂຣໄນຈຶ່ງ
ໄດ້ນ�ກອງທັບຈາກແຜ່ນດິນນີໄຟຮາໄປ
ຫາແຜ່ນດິນລີໄຮ.
62 31 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ຊາວເລມັນເຫັນວ່າໂມໂຣໄນກ�ລັງຈະມາ
ໂຈມຕີພວກເຂົາ,ພວກເຂົາຈຶ່ງຕື່ນຕົກໃຈ
ແລະໄດ້ປົບໜີໄປຕໍ່ໜ້າກອງທັບຂອງໂມ
ໂຣໄນ.
62 32 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ
ໂຣໄນກັບກອງທັບຂອງເພິ່ນໄດ້ໄລ່ຕາມ
ພວກເຂົາຈາກເມືອງໜຶ່ງໄປຫາອີກເມືອງ
ໜຶ່ງຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້ພົບກັບລີໄຮແລະ
ທີອານຄ�;ແລະຊາວເລມັນໄດ້ປົບໜີຈາກ
ລີໄຮແລະທີອານຄ�ໄປ,ຈົນລົງໄປຮອດ
ແຜ່ນດິນໂມໂຣໄນຊຶ່ງຢູ່ໃນຊາຍແດນໃກ້
ຝັ່ງທະເລ.
62 33 ແລະ ກອງທັບຂອງຊາວເລມັນໄດ້
ພາກັນມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ພວກເຂົາທັງໝົດເປັນກອງດຽວໃນແຜ່ນ
ດິນໂມໂຣໄນ.ບັດນີ້ອາມໂມຣອນຜູ້ເປັນ
ກະສັດຂອງຊາວເລມັນກໍຢູ່ໃນທີ່ນັ້ນຄືກັນ.
62 34 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ
ໂຣໄນແລະລີໄຮແລະທີອານຄ�ໄດ້ຕັ້ງ
ຄ້າຍຂຶ້ນອ້ອມຮອບຊາຍແດນແຜ່ນດິນໂມ

ໂຣໄນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຊາວເລມັນໄດ້ຖືກ
ລ້ອມໄວ້ຢູ່ທີ່ຊາຍແດນໃກ້ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານທາງໃຕ້,ແລະປິດລ້ອມຊາຍແດນ
ໃກ້ກັບຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານທາງຕາເວັນ
ອອກ.
62 35 ແລະ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງຄ້າຍຂຶ້ນໃນ
ຕອນຄ�ດັ່ງນີ້.ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ທັງຊາວນີໄຟ
ແລະຊາວເລມັນມີຄວາມອິດເມື່ອຍຫລາຍ
ຍ້ອນການເດີນທັບ ມາເປັນເວລານານ
ແລ້ວ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ວາງກົນອຸ
ບາຍແນວໃດໃນຕອນກາງຄືນ,ນອກຈາກ
ທີອານຄ�ຄົນດຽວເພາະວ່າລາວໄດ້ຄຽດ
ແຄ້ນໃຫ້ອາມໂມຣອນຫລາຍທີ່ສຸດ,ເຖງິ
ຂະໜາດທີ່ລາວເຈາະຈົງໃສ່ວ່າອາມໂມ
ຣອນແລະອະມາລີໄຄຢາອ້າຍຂອງລາວ
ເປັນກ ສາເຫດຂອງສົງຄາມທີ່ຍືດເຍື້ອຍາວ
ນານລະຫວ່າງເຂົາເຈົ້າກັບຊາວເລມັນ,ຊຶ່ງ
ເປັນສາເຫດຂອງສົງຄາມແລະການນອງ
ເລືອດຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແລະການອຶດຢາກຢ່າງຫລວງຫລາຍເຊັ່ນ
ນີ້.
62 36 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທີ
ອານຄ�ມີຄວາມຄຽດແຄ້ນຫລາຍຈຶ່ງໄດ້
ລອບເຂົ້າໄປໃນຄ້າຍຂອງຊາວເລມັນ,
ແລະຢ່ອນຕົວລົງຈາກສັນກ�ແພງເມືອງ.
ແລະລາວໄດ້ເຂົ້າໄປພ້ອມດ້ວຍເຊືອກ
ຈາກບ່ອນນັ້ນຫາບ່ອນນີ້,ຈົນວ່າລາວພົບ
ກະສັດແລະລາວໄດ້ກ ຊັດຫອກໃສ່ກະສັດ
ຖືກໃກ້ຫົວໃຈ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ກະສັດໄດ້ປຸກ
ຂ້າໃຊ້ຂອງຕົນຂຶ້ນກ່ອນຕົວເອງຈະຂາດ
ໃຈຕາຍ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ໄລ່
ຕາມທີອານຄ�ແລະຂ້າລາວ.
62 37 ບັ ດ ນີ້ ເ ຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາລີໄຮແລະໂມໂຣໄນຮູ້ເຖິງການຕາຍ
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ຂອງທີອານຄ�,ພວກເພິ່ນກໍເສົ້າສະຫລົດ
ໃຈຫລາຍທີ່ສຸດ;ຍ້ອນວ່າທີອານຄ�ເປັນ
ຄົນທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ຢ່າງກ້າຫານເພື່ອປະເທດຊາດ
ຂອງລາວ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ເປັນເພື່ອນແທ້ໆ
ຂອງເສລີພາບ;ແລະລາວໄດ້ທົນຕໍ່ຄວາມ
ທຸກຢ່າງແສນສາຫັດຢ່າງຫລວງຫລາຍມາ
ແລ້ວ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ລາວໄດ້ຕາຍໄປເສຍ
ແລ້ວຕາມທາງຂອງໂລກ.
62 38ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ
ໂຣໄນໄດ້ອອກເດີນທັບໃນມື້ຕໍ່ມາ,ແລະ
ໄດ້ເຂົ້າໂຈມຕີຊາວເລມັນ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂ້າພວກເຂົາລົງຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍ;ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂັບໄລ່ພວກເຂົາ
ອອກຈາກແຜ່ນດິນໄປ;ແລະພວກເຂົາໄດ້
ໜີໄປຈົນວ່າບໍ່ໄດ້ກັບຄືນມາຕໍ່ສູ້ກັບຊາວ
ນີໄຟອີກເລີຍໃນເວລານັ້ນ.
62 39 ແລະປີທີສາມສິບເອັດແຫ່ງການປົກ
ຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້
ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້;ຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ມີສົງຄາມ,
ແລະມີການນອງເລືອດ,ແລະມີຄວາມ
ອຶດຢາກ,ແລະມີຄວາມທຸກຢູ່ດັ່ງນັ້ນເປັນ
ເວລາຫລາຍປີ.
62 40 ແລະມັນໄດ້ມີການຄາດຕະກ�,ແລະ
ມີການຂັດແຍ້ງ,ແລະມີການແຕກແຍກ,
ແລະມີຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆປະການຢູ່ໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ເພື່ອເຫັນແກ່ກ ຄົນຊອບທ�,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເປັນຍ້ອນຄ�ອະທິຖານຂອງຄົນທີ່ຊອບ
ທ�,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຮັບການໄວ້ຊີວິດ.
62 41 ແຕ່ ຈົ່ງເບິ່ງ ,ຍ້ອນວ່າໄລຍະເວລາ
ຂອງ ສົ ງ ຄ າມ ນັ້ ນຍ າວ ນ ານ ຫລາຍ
ລະຫວ່າງຊາວນີໄຟແລະຊາວເລມັນຄົນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຈຶ່ງແຂງກະດ້າງຂຶ້ນ,
ເພາະໄລຍະເວລາອັນຍາວນານຂອງສົງ

ຄາມ;ແລະຄົນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຈຶ່ງ
ອ່ອນໂຍນລົງເພາະກ ຄວາມທຸກຂອງພວກ
ເຂົາ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຖ່ອມຕົວ
ລົງຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ຈົນເຖິງສ່ວນ
ເລິກແຫ່ງຄວາມຖ່ອມຕົວ.
62 42 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກໂມໂຣໄນໄດ້ເສີມກ�ລັງໃຫ້ພາກ
ຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບແຜ່ນດິນຂອງຊາວເລມັນ
ຈົນວ່າມີກ�ລັງພຽງພໍແລ້ວ,ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ກັບ
ຄືນໄປເມືອງເຊຣາເຮັມລາ;ແລະຮີລາມັນ
ກໍໄດ້ກັບໄປຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງ
ເພິ່ນຄືກັນ;ແລະມັນກໍມີການສະຖາປະນາ
ສັນຕິສຸກຂຶ້ນອີກເທື່ອໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ຂອງນີໄຟ.
62 43 ແລະໂມໂຣໄນໄດ້ມອບອ�ນາດຂອງ
ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາກອງທັບຂອງເພິ່ນໃຫ້ຢູ່ໃນ
ການບັນຊາຂອງລູກຊາຍຂອງເພິ່ນຜູ້ມີຊື່
ວ່າໂມໂຣໄນຮາ;ແລະເພິ່ນກໍໄດ້ກັບໄປຢູ່
ນ�ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນເພື່ອຈະໄດ້ໃຊ້ເວລາ
ທີ່ເຫລືອຢູ່ນັ້ນຂອງເພິ່ນກັບຄວາມສະຫງົບ
ສຸກ.
62 44 ແລະ ເພໂຮຣັນກໍໄດ້ກັບຄືນໄປຫາ
ບັນລັງຕັດສິນຂອງເພິ່ນເໝືອນເດີມ;ແລະ
ຮີລາມັນໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ສັ່ງສອນພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຜູ້ຄົນຄືນອີກ;ຍ້ອນວ່າມັນມີ
ສົງຄາມແລະການຂັດແຍ້ງກັນຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍເຊັ່ນນັ້ນມັນຈຶ່ງສົມຄວນທີ່ຈະຕັ້ງຂໍ້
ບັງຄັບຂຶ້ນອີກໃນສາດສະໜາຈັກ.
62 45ສະນັ້ນ,ຮີລາມັນແລະພີ່ນ້ອງຂອງ
ເພິ່ນຈຶ່ງອອກໄປແລະໄດ້ປະກາດພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍພະລັງອັນມະຫາ
ສານໃຫ້ຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ
ກ ສ�ນຶກເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຕົນ,ຊຶ່ງ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກັບໃຈຈາກບາບ
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ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຮັບບັບຕິສະມາໄວ້
ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາ.
62 46 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ສະຖາປະນາສາດສະໜາຈັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າຂຶ້ນອີກຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນ
ດິນ.
62 47 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງ
ຂໍ້ບັງຄັບຂຶ້ນຊຶ່ງກ່ຽວກັບກົດໝາຍ.ແລະມີ
ການເລືອກຕັ້ງກ ຜູ້ຕັດສິນແລະຫົວໜ້າ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນຂຶ້ນອີກ.
62 48 ແລະຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟກໍເລີ່ມກ ຈະເລີນ
ຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນຢ່າງຍິ່ງໃນແຜ່ນດິນອີກ,ແລະ
ເລີ່ມມີຜູ້ຄົນເພີ່ມທະວີຂຶ້ນແລະເຂັ້ມແຂງ
ຫລາຍຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນ.ແລະພວກເຂົາ
ເລີ່ມຮັ່ງມີເປັນດີຢ່າງຍິ່ງ.
62 49 ເຖິງ ແມ່ນ ວ່ າພວກເຂົາຈະມີເຄື່ອງ
ຂອງທີ່ມີຄຸນຄ່າ,ຫລືພະລັງ,ຫລືຄວາມ
ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຕ່າງໆ,ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່
ໄດ້ລະເມີເພີ້ຝັນດ້ວຍຄວາມທະນົງຕົວໃນ
ສາຍຕາຂອງຕົນເອງເລີຍ;ທັງພວກເຂົາບໍ່
ໄດ້ຊັກຊ້າທີ່ຈະລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ;ແຕ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ຖ່ອມຕົວທີ່ສຸດຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະ
ອົງ.
62 50 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາຈື່ຈ�ສະເໝີ
ເຖິງ ສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ກະທ�ເພື່ອພວກເຂົາ,ວ່າພຣະອົງໄດ້ປົດ
ປ່ອຍ ພວກເຂົາອອກຈາກຄວາມຕາຍ,
ແລະອອກຈາກພັນທະການ,ແລະອອກ
ຈາກຄຸກ,ແລະພົ້ນຈາກຄວາມທຸກນາໆປະ
ການ,ແລະພຣະອົງໄດ້ປົດປ່ອຍພວກເຂົາ
ໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງສັດຕູຂອງພວກເຂົາ.
62 51 ແລະພວກ ເຂົ າໄດ້ອະທິຖານຫາ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາຢູ່ສະເໝີ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານພອນໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ
ຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງ,ຈົນວ່າພວກ
ເຂົາໄດ້ໝັ້ນຄົງແລະຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນ
ດິນດັ່ງນີ້.
62 52 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຫດ
ການທັງໝົດນີ້ເປັນໄປ.ແລະຮີລາມັນໄດ້
ສິ້ນຊີວິດໄປ,ໃນປີທີສາມສິບຫ້າແຫ່ງການ
ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງ
ນີໄຟ.

ບົດທີ63

ຊິບລັນແລະຕໍ່ມາຮີລາມັນໄດ້ຄອບຄອງ
ບັນ ທຶກສັກສິດໄວ້—ຊາວນີໄຟຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍເດີນທາງໄປຫາແຜ່ນດິນທາງ
ເໜືອ—ເຮກອດສ້າງເຮືອໃຫຍ່ລ�ໜຶ່ງ,ຊຶ່ງ
ປ່ອຍມັນລົງສູ່ທະເລທາງຕາເວັນຕົກ—
ໂມໂຣໄນຮາເອົາຊະນະຊາວເລມັນໃນສະ
ໜາມຮົບ.ປະມານ56–52ປີກ່ອນຄ.ສ.

63 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນຕົ້ນ
ປີທີສາມສິບຫົກແຫ່ງການປົກຄອງຂອງ
ຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຄືກ ຊິບລັນ
ໄດ້ຄອບຄອງສິ່ງຂ ສັກສິດເຫລົ່ານີ້ໄວ້ຊຶ່ງ
ແອວມາໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ຮີລາມັນ.
63 2ແລະເພິ່ນເປັນຄົນທ່ຽງທ�,ແລະເພິ່ນ
ໄດ້ເດີນໄປຢ່າງພາກພູມໃຈຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະເພິ່ນໄດ້ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະ
ສ້າງຄວາມດີຢູ່ຕະຫລອດເວລາ,ທີ່ຈະຮັກ
ສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ
ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເພິ່ນ;ແລະອ້າຍຂອງ
ເພິ່ນກໍໄດ້ເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນ.
63 3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ

 47ກມຊຢ29:39.
 48ກແອວ50:20.

631ກແອວ38:1–2.
 ຂແອວ37:1–12.

  ຄມພສັກສິດ,
ຄວາມສັກສິດ.
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ໂຣໄນໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປຄືກັນ.ແລະປີທີສາມ
ສິບຫົກແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນໄດ້
ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນັ້ນ.
63 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ປີທີສາມສິບເຈັດແຫ່ງການປົກຄອງຂອງ
ຜູ້ຕັດສິນ,ມັນໄດ້ມີຜູ້ຊາຍກຸ່ມໃຫຍ່ກຸ່ມໜຶ່ງ
ເປັນຈ�ນວນເຖິງຫ້າພັນສີ່ຮ້ອຍຄົນ,ພ້ອມ
ດ້ວຍເມຍຂອງພວກເຂົາແລະລູກຂອງ
ພວກເຂົາ,ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກແຜ່ນດິນ
ເຊຣາເຮັມລາໄປຫາແຜ່ນດິນຊຶ່ງຢູ່ກ ທາງ
ເໜືອ.
63 5ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື ເຮ
ກອດເປັນຄົນທີ່ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຫລາຍທີ່
ສຸດ,ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ອອກໄປແລະສ້າງ
ເຮືອໃຫຍ່ລ�ໜຶ່ງທີ່ຊາຍແດນຂອງແຜ່ນດິນ
ອຸດົມສົມບູນ,ຊຶ່ງຢູ່ໃກ້ກັບແຜ່ນດິນຮ້າງ,
ແລະໄດ້ປ່ອຍມັນລົງສູ່ທະເລທາງຕາເວັນ
ຕົກໃກ້ກ ທາງແຄບຊຶ່ງນ�ໄປຫາແຜ່ນດິນ
ທາງເໜືອ.
63 6ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວນີໄຟເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍໄດ້ລົງໄປໃນເຮືອນັ້ນແລະ
ໄດ້ ຂີ່ ໄປພ້ອມດ້ວຍສະບຽງອາຫານຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ,ແລະມີແມ່ຍິງແລະເດັກ
ນ້ອຍຫລາຍຄົນນ�ອີກ;ແລະພວກເຂົາຂັບ
ເຮືອໄປທາງເໜືອ.ແລະປີທີສາມສິບເຈັດ
ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.
63 7ແລະໃນປີທີສາມສິບແປດ,ຜູ້ຊາຍຄົນ
ນີ້ກໍໄດ້ສ້າງເຮອືໃຫຍ່ອີກລ�ໜຶ່ງ.ແລະເຮອື
ລ�ທ�ອິດກໍໄດ້ກັບຄືນມາອີກ,ແລະມີຜູ້ຄົນ
ເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍລົງໄປໃນເຮືອ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ເອົາສະບຽງອາຫານຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍໄປນ�,ແລະອອກເດີນທາງ
ໄປຫາແຜ່ນດິນທາງເໜອືອີກ.

63 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືບໍ່ມີຜູ້
ໃດໄດ້ຂ່າວຄາວຂອງພວກເຂົາເລີຍ.ແລະ
ພວກເຮົາຄິດວ່າພວກເຂົາຈົມຢູ່ໃນຄວາມ
ເລິກຂອງທະເລເສຍແລ້ວ.ແລະເຫດການ
ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີເຮືອໃຫຍ່ອີກລ�ໜຶ່ງໄດ້
ແລ່ນອອກໄປອີກ;ແລະພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກ
ວ່າມັນໄປທາງໃດ.
63 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ປີນີ້ມີຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍທີ່
ອອກໄປຫາແຜ່ນດິນກ ທາງເໜືອ.ແລະປີ
ທີສາມສິບແປດໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.
63 10 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ປີທີສາມສິບເກົ້າແຫ່ງການປົກຄອງຂອງ
ຜູ້ຕັດສິນ,ຊິບລັນໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ,ແລະ
ໂຄຣິອານທັນໄດ້ອອກໄປຫາແຜ່ນດິນທາງ
ເໜືອໃນເຮືອລ�ໜຶ່ງ,ເພື່ອນ�ເອົາສະບຽງ
ອາຫານໄປໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ອອກໄປຫາແຜ່ນດິນ
ນັ້ນ.
63 11ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງເປັນການສົມຄວນສ�
ລັບຊິບລັນທີ່ຈະມອບສິ່ງສັກສິດເຫລົ່ານີ້ໃຫ້
ແກ່ລູກຊາຍຂອງກ ຮີລາມັນ,ຜູ້ມີຊື່ວ່າຮີລາ
ມັນ,ໂດຍເອີ້ນຕາມຊື່ບິດາຂອງລາວ.
63 12ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ອັກຂະລະທັງໝົດນັ້ນ
ຊຶ່ງຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງຮີລາມັນຖືກ
ຂຽນຂຶ້ນແລະຖືກສົ່ງອອກໄປໃນບັນດາ
ລູກຫລານມະນຸດຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນ
ນອກຈາກສ່ວນຕ່າງໆຊຶ່ງແອວມາສັ່ງຫ້າມ
ຂ ບໍ່ໃຫ້ສົ່ງອອກໄປ.
63 13 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາໄວ້ໃຫ້ເປັນສິ່ງ
ສັກສິດ,ແລະກ ມອບຕໍ່ໆກັນໄປຈາກຄົນ
ລຸ້ນໜຶ່ງຫາຄົນອີກລຸ້ນໜຶ່ງ;ສະນັ້ນ,ໃນປີນີ້,
ສິ່ງສັກສິດເຫລົ່ານີ້ຈຶ່ງຖືກມອບໃຫ້ແກ່ຮີລາ

 4ກແອວ22:31.
 5ກແອວ22:32;

ອທ10:20.

 9ກຮລມ3:11–12.
 11ກ ເບິ່ງຫົວຂໍ້ຂອງ

ໜັງສືຮີລາມັນ.

 12ກແອວ18:36.
 ຂແອວ37:27–32.
 13ກແອວ37:4.
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ມັນ,ກ່ອນການຕາຍຂອງຊິບລັນ.
63 14 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນອີກ
ໃນປີນີ້ຄືມີຜູ້ຄົນຈ�ນວນໜຶ່ງໄດ້ແຍກອອກ
ໄປຫາຊາວເລມັນ;ແລະພວກເຂົາຖືກຊັກ
ຊວນໃຫ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຊາວນີໄຟຄືນອີກ.
63 15 ແລະໃນປີດຽວກັນນີ້ອີກພວກເຂົາ
ໄດ້ຍົກທັບລົງມາພ້ອມດ້ວຍກອງທັບອັນມີ
ກ�ລັງມະຫາສານເພື່ອມາກໍ່ສົງຄາມກັບ
ຜູ້ຄົນຂອງໂມໂຣໄນຮາ,ຫລືກັບກອງທັບ
ຂອງກ ໂມໂຣໄນຮາ,ຊຶ່ງຕ້ອງເຮັດໃຫ້ພວກ

ເຂົາຕ້ອງຜ່າຍແພ້ແລະຖືກຂັບໄລ່ໃຫ້ກັບ
ຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາຄືເກົ່າ,
ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ.
63 16 ແລະໃນປີທີສາມສິບເກົ້າແຫ່ງການ
ປົກຄອງຂອງຜູ້ ຕັດສິນດູແລຜູ້ ຄົນຂອງ
ນີໄຟກໍສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.
63 17 ແລະເລື່ອງລາວຂອງແອວມາ,ແລະ
ຮີລາມັນລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ,ແລະຊິບລັນ
ນ�ອີກຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງເພິ່ນກໍໄດ້ສິ້ນ
ສຸດລົງດັ່ງນີ້.

 15ກແອວ62:43. [ຮີລາມັນ]
1 2ກແອວ50:40.

ບົດທີ1

ເພ ໂຮ ຣັນ ຜູ້ເປັນລູກຊາຍກາຍເປັນຫົວ
ໜ້າຜູ້ ຕັດສິນແລະຖືກລອບຂ້າໂດຍຄິດ
ຄູເມັນ—ແລ້ວເພຄິວເມໄນກໍຮັບຕ�ແໜ່ງ
ບັນລັງຕັດສິນແທນ—ໂຄຣິອານທະເມີນ�
ພາກອງທັບເລມັນ,ຍຶດເອົາເຊຣາເຮັມລາ
ໄປ,ແລະຂ້າເພຄິວເມໄນ—ໂມໂຣໄນ
ຮາຊະນະຊາວເລມັນແລະຍຶດເອົາເຊຣາ

ເຮັມລາຄືນມາ,ແລະໂຄຣິອານທະເມີຖືກ
ຂ້າ.ປະມານ52–50ປີກ່ອນຄ.ສ.

1 1ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີທີສີ່ສິບແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ມັນໄດ້
ເລີ່ມມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງຮ້າຍແຮງເກີດ
ຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ.
1 2 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ເພໂຮຣັນໄດ້ສິ້ນຊີວິດ



ໜັງສືຮີລາມັນ
ເລື່ອງລາວຂອງຊາວນີໄຟ.ສົງຄາມແລະການຂັດແຍ້ງຂອງພວກເຂົາ,ແລະການແຕກ
ແຍກຂອງພວກເຂົາ.ແລະເລື່ອງລາວຂອງການທ�ນາຍຂອງສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດຫລາຍ
ທ່ານທີ່ໄດ້ທ�ນາຍໄວ້ກ່ອນການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດນ�ອີກ,ຕາມບັນທຶກຂອງຮີລາ
ມັນນ�ອີກ,ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນ,ແລະຕາມບັນທຶກຂອງພວກລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ
ນ�ອີກ,ຈົນມາຮອດການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ.ແລະຊາວເລມັນເປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສນ�ອີກ.ແລະເລື່ອງລາວຂອງການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຂອງ
ພວກເຂົາ.ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບຄວາມຊອບທ�ຂອງຊາວເລມັນ,ແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະ
ຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງຊາວນີໄຟ,ຕາມບັນທຶກຂອງຮີລາມັນແລະລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ,ຈນົ
ມາເຖິງການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ,ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າໜັງສືຮີລາມັນ,ແລະອື່ນໆ.
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ໄປແລະໄດ້ໄປຕາມທາງຂອງໂລກແລ້ວ;
ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງເລີ່ມມີການຂັດແຍ້ງຢ່າງຮຸນ
ແຮງກ່ຽວກັບວ່າຜູ້ໃດໃນບັນດາອ້າຍນ້ອງ
ກັນຊຶ່ງເປັນພວກລູກຊາຍຂອງເພໂຮຣັນ
ຈະໄດ້ນັ່ງບັນລັງຕັດສິນ.
1 3ບັດນີ້ນີ້ຄືລາຍຊື່ຂອງຜູ້ທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ
ເພື່ອນັ່ງບັນລັງຕັດສິນຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້
ຄົນຂັດແຍ້ງກັນນ�ອີກ:ເພໂຮຣັນ,ເພອານ
ໄຄ,ແລະເພຄິວເມໄນ.
1 4ບັດນີ້ເພໂຮຣັນບໍ່ໄດ້ມີລູກຊາຍພຽງແຕ່
ສາມຄົນເທົ່ານັ້ນ(ເພາະເພິ່ນມີລູກຊາຍ
ຫລາຍຄົນ),ແຕ່ສາມຄົນນີ້ເປັນຜູ້ ທີ່ຂັດ
ແຍ້ງກັນເພື່ອນັ່ງບັນລັງຕັດສິນ;ສະນັ້ນ,
ພວກເຂົາຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການແບ່ງແຍກ
ກັນຂຶ້ນເປັນສາມກຸ່ມໃນບັນດາຜູ້ຄົນ.
1 5 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືເພໂຮຣັນໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ
ກ ສຽງຂອງຜູ້ຄົນໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນ
ແລະເປັນຜູ້ປົກຄອງດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ.
1 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພ
ຄິວເມໄນ,ເມື່ອລາວເຫັນວ່າຕົນເອງບໍ່ໄດ້
ນັ່ງບັນລັງຕັດສິນແລ້ວ,ລາວຈຶ່ງເຫັນພ້ອມ
ກັບສຽງຂອງຜູ້ຄົນ.
1 7ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພອານໄຄ,ແລະຜູ້ຄົນຜູ້
ທີ່ປາດຖະໜາໃຫ້ລາວເປັນຜູ້ປົກຄອງຂອງ
ຕົນກໍມີຄວາມຄຽດແຄ້ນຂຶ້ນ;ສະນັ້ນ,ລາວ
ຈຶ່ງໄດ້ຍຸຍົງຜູ້ ຄົນພວກນັ້ນໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໃນ
ການກະບົດຕໍ່ອ້າຍນ້ອງຂອງລາວເອງ.
1 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຂະນະ
ທີ່ລາວກ�ລັງກໍ່ການກະບົດຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ລາວໄດ້ຖືກຈັບໄປ,ແລະຖືກຕັດສິນຕາມ
ສຽງຂອງຜູ້ຄົນ,ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດປະ
ຫານຊີວິດ;ເພາະວ່າລາວໄດ້ກໍ່ການກະ
ບົດຂຶ້ນແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະທ�ລາຍ

ກ ເສລີພາບຂອງຜູ້ຄົນ.
1 9ບັດນີ້ເວລາພວກທີ່ຢາກໃຫ້ເພອານໄຄ
ເປັນຜູ້ປົກຄອງຂອງຕົນເຫັນວ່າເພອານໄຄ
ໄດ້ຮັບໂທດປະຫານຊີວິດແລ້ວ,ສະນັ້ນ
ພວກເຂົາຈຶ່ງຄຽດແຄ້ນ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,
ພວກເຂົາໄດ້ສົ່ງຄົນຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່າຄິດຄູເມັນ,
ໄປທີ່ບັນລັງຕັດສິນຂອງເພໂຮຣັນ,ແລະ
ລອບຂ້າເພໂຮຣັນໃນຂະນະທີ່ເພິ່ນນັ່ງຢູ່
ໃນບັນລັງຕັດສິນຢູ່ນັ້ນ.
1 10 ແລະຂ້າໃຊ້ຂອງເພໂຮຣັນໄດ້ໄລ່ຕິດ
ຕາມຄິດຄູເມັນໄປ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄິດຄູເມັນ
ໄດ້ປົບໜີໄປຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ສຸດຈົນວ່າບໍ່ມີ
ຜູ້ໃດໄລ່ຕາມລາວທັນ.
1 11 ແລະລາວໄດ້ກັບຄືນໄປຫາຜູ້ທີ່ໃຊ້
ລາວມາ,ແລະພວກເຂົາທັງໝົດໄດ້ເຮັດ
ພັນທະສັນຍາຮ່ວມກັນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໄດ້
ສາບານໂດຍອ້າງເຖິງພຣະຜູ້ສ້າງທີ່ເປັນ
ນິດຂອງພວກເຂົາ,ວ່າບໍ່ໃຫ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຜູ້
ໃດຮູ້ວ່າຄິດຄູເມັນໄດ້ລອບຂ້າເພໂຮຣັນ.
1 12ສະນັ້ນ,ຈຶ່ງບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ຈັກຄິດຄູເມັນ
ເລີຍໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ເພາະວ່າ
ລາວໄດ້ປອມຕົວເຂົ້າໄປລອບຂ້າເພໂຮ
ຣັນ.ແລະຄິດຄູເມັນພ້ອມດ້ວຍພັກພວກ
ຂອງລາວກໍໄດ້ເຮັດພັນທະສັນຍານ�ກັນ,
ໄດ້ປະປົນຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນ,ໂດຍວິທີທີ່ຈະ
ຊອກຫາພວກເຂົາບໍ່ເຫັນ;ແຕ່ຄົນທີ່ຖືກພົບ
ເຫັນຕ້ອງຮັບໂທດກ ປະຫານຊີວິດ.
1 13ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພຄິວເມໄນໄດ້
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍສຽງຂອງຜູ້ຄົນໃຫ້ເປັນ
ຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນ,ແລະເປັນຜູ້ປົກຄອງດູ
ແລຜູ້ຄົນແທນເພໂຮຣັນອ້າຍຂອງລາວ.
ແລະມັນເປັນໄປຕາມສິດທິຂອງລາວທີ່
ຄວນຈະໄດ້ຮັບ.ແລະທັງໝົດນີ້ເປັນໄປ
ໃນປີທີສີ່ສິບແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດ

 5ກມຊຢ29:26–29.  8ກຄມພເສລີພາບ.  12ກຄມພໂທດປະຫານຊີວິດ.
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ສິນແລະມັນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.
1 14 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີ
ທີສີ່ສິບເອັດແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດ
ສິນ,ຄືຊາວເລມັນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກອງທັບອັນ
ມີກ�ລັງຄົນນັບບໍ່ຖ້ວນ,ແລະປະກອບອາ
ວຸດດ້ວຍຫອກແລະດາບ,ແລະດ້ວຍຄັນ
ທະນູ,ແລະລູກທະນູ,ແລະດ້ວຍເຄື່ອງ
ປ້ອງກັນຫົວແລະແຜ່ນປົກເອິກ,ແລະ
ເຄື່ອງປ້ອງກັນທຸກຊະນິດ.
1 15ແລະພວກເຂົາໄດ້ຍົກທັບລົງມາອີກ
ເພື່ອຈະໄດ້ສູ້ຮົບກັບຊາວນີໄຟ.ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ຮັບການບັງຄັບບັນຊາໂດຍໂຄຣິ
ອານທະເມີ;ແລະລາວເປັນຜູ້ສືບເຊື້ອ
ສາຍຂອງເຊຣາເຮັມລາ;ແລະລາວເປັນ
ຜູ້ທີ່ແຍກອອກໄປຈາກບັນດາຊາວນີໄຟ;
ແລະເປັນຄົນຮ່າງໃຫຍ່ແລະມີກ�ລັງ
ຫລາຍ.
1 16ສະນັ້ນ, ກະສັດຂອງຊາວເລມັນຜູ້
ມີຊື່ວ່າ ທຸບະລອດ,ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງ
ກ ອາມໂມຣອນ,ຈຶ່ງຄິດວ່າໂຄຣິອານທະເມີ
ເປັນຄົນມີກ�ລັງແຂງແຮງ,ສະນັ້ນລາວ
ຈະສາມາດຢືນຕໍ່ສູ້ກັບຊາວນີໄຟໄດ້,ແລະ
ລາວກໍມີປັນຍາອັນແຫລມຄົມນ�ອີກ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ຖ້າສົ່ງລາວໄປລາວກໍຈະເອົາ
ຊະນະຊາວນີໄຟໄດ້—
1 17ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ຍຸຍົງພວກເຂົາໃຫ້
ຄຽດແຄ້ນ,ແລະລາວໄດ້ເຕົ້າໂຮມກອງທັບ
ຂອງລາວ,ແລະໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໂຄຣິອານທະ
ເມີເປັນຜູ້ນ�ຂອງພວກເຂົາ,ແລະລາວໄດ້
ສັ່ງໃຫ້ພວກເຂົາອອກເດີນທັບລົງໄປຫາ
ແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາເພື່ອສູ້ຮົບກັບຊາວ
ນີໄຟ.
1 18 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຍ້ອນວ່າມັນມີການຂັດແຍ້ງກັນແລະມີ

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍໃນຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງ,
ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ມີທະຫານຍາມພຽງ
ພໍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ;ເພາະພວກ
ເຂົາຄິດວ່າຊາວເລມັນຈະບໍ່ກ້າເຂົ້າມາ
ເຖິງໃຈກາງຂອງແຜ່ນດິນເພື່ອມາຍຶດເອົາ
ເມືອງເຊຣາເຮັມລາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນັ້ນ.
1 19 ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂຄ
ຣິອານທະເມີໄດ້ເດີນທັບນ�ໜ້າກອງທະ
ຫານອັນມະຫາສານຂອງລາວມາ,ແລະ
ເຂົ້າໂຈມຕີຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນ,ແລະ
ການເດີນທັບຂອງພວກເຂົານັ້ນວ່ອງໄວທີ່
ສຸດຈົນວ່າຊາວນີໄຟບໍ່ມີເວລາພຽງພໍທີ່ຈະ
ເຕົ້າໂຮມກ�ລັງກອງທັບຂອງຕົນ.
1 20ສະນັ້ນໂຄຣິ ອານທະເມີຈຶ່ງໄດ້ຂ້າ
ທະຫານຍາມທາງເຂົ້າເມືອງ,ແລະໄດ້ຍົກ
ກອງທັບເຂົ້າໄປໃນເມືອງພ້ອມດ້ວຍກອງ
ທັບທັງໝົດຂອງລາວ,ແລະພວກເຂົາໄດ້
ຂ້າທຸກຄົນທີ່ຂັດຂວາງພວກເຂົາ,ເຖິງຂະ
ໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າເປັນເຈົ້າຂອງ
ເມືອງທັງເມືອງ.
1 21 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພ
ຄິວເມໄນ,ຜູ້ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນໄດ້ແລ່ນ
ໜີໄປຕໍ່ໜ້າໂຄຣິອານທະເມີ,ໄປຮອດກ�
ແພງເມືອງ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືໂຄຣິອານທະເມີໄດ້ຟັນລາວຕິດກ�ແພງ
ຈົນລາວຕາຍ.ແລະວັນເວລາຂອງເພຄິວ
ເມໄນກໍໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.
1 22 ແລະບັດນີ້ ເວລາໂຄຣິອານທະເມີ
ເຫັນວ່າຕົນເອງໄດ້ຄອບຄອງເມືອງເຊຣາ
ເຮັມລາແລ້ວ,ແລະເຫັນວ່າຊາວນີໄຟໄດ້
ປົບໜີໄປຕໍ່ໜ້າພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ຖືກຂ້າ,
ແລະໄດ້ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກ,ແລະວ່າລາວໄດ້
ຍຶດທີ່ໝັ້ນອັນເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດໃນທົ່ວແຜ່ນ
ດິນໄດ້ແລ້ວ,ໃຈຂອງລາວກໍມີກ�ລງັຂຶ້ນ
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ເຖິງຂະໜາດທີ່ລາວຄິດຈະຍົກທັບໄປສູ້ຮົບ
ທົ່ວແຜ່ນດິນ.
1 23 ແລະບັດນີ້ລາວບໍ່ໄດ້ຢຸດຢູ່ໃນແຜ່ນ
ດິນເຊຣາເຮັມລາເລີຍ,ແຕ່ລາວໄດ້ຍົກທັບ
ໄປດ້ວຍກອງທັບໃຫຍ່ຂອງລາວ,ແລະມຸ້ງ
ໜ້າໄປຫາເມືອງອຸດົມສົມບູນ;ເພາະວ່າມັນ
ເປັນຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງລາວທີ່ຈະຍົກທັບ
ໄປແລະຈະຟາດຟັນໄປຕະຫລອດທາງ,
ເພື່ອຈະໄດ້ຍຶດເອົາແຜ່ນດິນພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆທາງເໜືອ.
1 24 ແລະໂດຍທີ່ຄິດວ່າກ�ລັງສ່ວນໃຫຍ່
ທີ່ສຸດຂອງຊາວນີໄຟຕັ້ງຢູ່ທີ່ໃຈກາງຂອງ
ແຜ່ນດິນ,ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ຍົກທັບໄປ
ໂດຍບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຕົ້າໂຮມກັນໄດ້ແຕ່
ເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆເທົ່ານັ້ນ;ແລະໂດຍວິທີນີ້
ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໂຈມຕີແລະຟາດຟັນ
ພວກເຂົາລົງກັບພື້ນດິນ.
1 25 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເທື່ອນີ້ໂຄຣິອານທະເມີ
ໄດ້ ເດີນທັບຜ່ານໃຈກາງຂອງແຜ່ນດິນ
ໄປມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂມໂຣໄນຮາໄດ້ປຽບ
ພວກເຂົາ,ເຖິງແມ່ນວ່າຊາວນີໄຟຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍຖືກຂ້າຕາຍໄປແລ້ວກໍຕາມ.
1 26 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ໂມໂຣໄນຮາຄິດວ່າ
ຊາວເລມັນບໍ່ກ້າເຂົ້າມາໃຈກາງຂອງແຜ່ນ
ດິນ,ພຽງແຕ່ວ່າຈະເຂົ້າໂຈມຕີຫົວເມືອງ
ຕ່າງໆໂດຍອ້ອມແອ້ມຊາຍແດນຄືກັນກັບ
ທີ່ຊາວເລມັນໄດ້ເຮັດມາກ່ອນແລ້ວ;ສະນັ້ນ
ໂມໂຣໄນຮາຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງທັບອັນເຂັ້ມ
ແຂງຂອງລາວໄປຮັກສາແຜ່ນດິນພາກ
ສ່ວນຕ່າງໆໂດຍອ້ອມຮອບໃກ້ຊາຍແດນ.
1 27 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວເລມັນບໍ່ໄດ້ຢ້ານກົວ
ໃນສິ່ງທີ່ລາວເຮັດໄປນັ້ນເລີຍ,ເພາະພວກ
ເຂົາໄດ້ຍົກທັບເຂົ້າເຖິງໃຈກາງຂອງແຜ່ນ
ດິນແລ້ວ,ແລະໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງຫລວງ

ຊຶ່ງຄືເມືອງເຊຣາເຮັມລາ,ແລະກ�ລັງເດີນ
ທັບຜ່ານຫລາຍຫົວເມືອງທີ່ສ�ຄັນທີ່ສຸດ
ຂອງແຜ່ນດິນ,ແລະຂ້າຜູ້ຄົນຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍກ່າຍກອງ,ທັງຜູ້ຊາຍ,ຜູ້ຍິງ,ແລະ
ເດັກນ້ອຍ,ຍຶດເອົາຫລາຍຫົວເມືອງແລະ
ທີ່ໝັ້ນຫລາຍບ່ອນ.
1 28 ແຕ່ເມື່ອໂມໂຣໄນຮາຮູ້ຈັກເລື່ອງນີ້
ແລ້ວ,ລາວກໍໄດ້ສົ່ງລີໄຮພ້ອມດ້ວຍກອງ
ທະຫານໄປປິດລ້ອມທັນທີເພື່ອຈະໄດ້ສະ
ກັດກັ້ນພວກເຂົາກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະມາ
ຮອດແຜ່ນດິນອຸດົມສົມບູນ.
1 29 ແລະລາວໄດ້ເຮັດເຊັ່ນນີ້;ແລະໄດ້
ສະກັດກັ້ນພວກເຂົາໄວ້ກ່ອນທີ່ພວກເຂົາ
ຈະມາຮອດແຜ່ນດິນອຸດົມສົມບູນ,ແລະ
ໄດ້ເຂົ້າໂຈມຕີພວກເຂົາ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ພວກເຂົາເລີ່ມຖອຍທັບກັບຄືນໄປເຊຣາ
ເຮັມລາ.
1 30 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ
ໂຣໄນຮາໄດ້ສະກັດກັ້ນພວກເຂົາໄວ້ໃນ
ລະຫວ່າງການຖອຍທັບຂອງພວກເຂົາ,
ແລະໄດ້ເຂົ້າສູ້ຮົບກັນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ມັນກາຍເປັນການຕໍ່ສູ້ອັນນອງເລືອດທີ່
ສຸດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍຖືກຂ້າ,ແລະໃນບັນດາພວກທີ່
ຕາຍນັ້ນມີກ ໂຄຣິອານທະເມີຢູ່ນ�.
1 31 ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງຊາວເລມັນຈະ
ຖອຍທັບໄປທາງໃດກໍບໍ່ໄດ້,ບໍ່ວ່າຈະເປັນ
ທາງເໜືອ,ຫລືທາງໃຕ້,ຫລືທາງຕາເວັນ
ອອກ,ຫລືທາງຕາເວັນຕົກ,ເພາະວ່າພວກ
ເຂົາຖືກຊາວນີໄຟອ້ອມໄວ້ທຸກດ້ານ.
1 32 ແລະສະຫລຸບຄວາມແລ້ວໂຄຣິອານ
ທະເມີໄດ້ນ�ເອົາຊາວເລມັນເຂົ້າໄປເຖິງໃຈ
ກາງຂອງຊາວນີໄຟ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກ
ເຂົາຕົກຢູ່ໃນອ�ນາດຂອງຊາວນີໄຟ,ແລະ

 30ກຮລມ1:15.
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ຕົວລາວເອງກໍຖືກຂ້າຕາຍ, ແລະ ຊາວ
ເລມັນໄດ້ຍອມມອບຕົວໃຫ້ຢູ່ໃນກ�ມືຂອງ
ຊາວນີໄຟ.
1 33 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ
ໂຣໄນຮາໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງເຊຣາເຮັມລາ
ຄືນອີກ,ແລະສັ່ງໃຫ້ຊາວເລມັນຜູ້ທີ່ຖືກຈັບ
ມາເປັນຊະເລີຍເສິກນັ້ນອອກຈາກແຜ່ນ
ດິນໂດຍສັນຕິ.
1 34 ແລະ ປີທີສີ່ສິບເອັດແຫ່ງການປົກ
ຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.

ບົດທີ2

ຮີລາມັນຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນກາຍ
ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນ—ແກດີອານທັນເປັນ
ຜູ້ນ�ຂອງພັກຄິດຄູເມັນ—ຂ້າໃຊ້ຂອງຮີລາ
ມັນຂ້າຄິດຄູເມັນ,ແລະພັກພວກຂອງແກ
ດີອານທັນປົບໜີເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ.ປະມານ50–49ປີກ່ອນຄ.ສ.

2 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີທີສີ່
ສິບສອງແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ,
ຫລັງຈາກໂມໂຣໄນຮາໄດ້ສະຖາປະນາສັນ
ຕິພາບຂຶ້ນອີກລະຫວ່າງຊາວນີໄຟກັບຊາວ
ເລມັນແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງບໍ່ມີຜູ້ໃດເລີຍທີ່ຈະຂຶ້ນ
ສູ່ບັນລັງຕັດສິນ;ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງເລີ່ມມີການ
ຂັດແຍ້ງກັນຂຶ້ນອີກໃນບັນດາຜູ້ຄົນກ່ຽວກັບ
ວ່າຜູ້ໃດສົມຄວນທີ່ຈະໄດ້ຂຶ້ນສູ່ບັນລັງຕັດ
ສິນແທນ.
2 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຮີລາ
ມັນຜູ້ ເປັນລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນໄດ້ຖືກ
ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ບັນລັງຕັດສິນແທນໂດຍ
ສຽງຂອງຜູ້ຄົນ.
2 3ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ຄິດຄູເມັນຜູ້ໄດ້ລອບຂ້າ
ເພໂຮຣັນໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະທ�ລາຍຊີ

ວິດຂອງຮີລາມັນຄືກັນ;ແລະລາວໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກພັກພວກຂອງ
ລາວ,ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດພັນທະສັນຍາຮ່ວມກັນ
ວ່າຈະບໍ່ບອກໃຫ້ຜູ້ໃດຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍຂອງລາວ.
2 4 ເພາະມີຊາຍຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່າກ ແກດີອານ
ທັນເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊ�ນິຊ�ນານໃນການ
ປາກເວົ້າແລະກົນອຸບາຍເລ່ຫລ່ຽມທີ່ຈະ
ເຮັດວຽກງານລັບກ່ຽວກັບການຄາດຕະກ�
ແລະປຸ້ນຈີ້;ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ກາຍມາ
ເປັນຜູ້ນ�ຂອງພັກຄິດຄູເມັນ.
2 5ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ເວົ້າດີນ�ພວກເຂົາ,
ແລະຄິດຄູເມັນນ�ອີກວ່າຖ້າຫາກພວກ
ເຂົາຈະໃຫ້ລາວໄດ້ຂຶ້ນນັ່ງບັນລັງຕັດສິນ
ແລ້ວລາວຈະໃຫ້ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນພັກຂອງລາວມີ
ອ�ນາດແລະສິດອ�ນາດທີ່ສູງໃນບັນດາ
ຜູ້ຄົນ;ສະນັ້ນຄິດຄູເມັນຈຶ່ງພະຍາຍາມທີ່
ຈະຂ້າຮີລາມັນເສຍ.
2 6ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ຂະນະທີ່ລາວກ�ລັງເດີນທາງໄປຫາບັນລັງ
ຕັດສິນເພື່ອຈະທ�ຮ້າຍຮີລາມັນຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງຂ້າໃຊ້ຄົນໜຶ່ງຂອງຮີລາມັນໄດ້ປອມ
ຕົວອອກໄປຂ້າງນອກໃນເວລາກາງຄືນ,
ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ຮູ້ ຈັກເຖິງແຜນການ
ຊຶ່ງພັກນີ້ວາງຂຶ້ນເພື່ອຈະໄດ້ທ�ຮ້າຍຮີລາ
ມັນ—
2 7ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ໃຊ້ ຂອງຮີລາມັນໄດ້ພົບກັບຄິດຄູເມັນ,
ແລະໄດ້ໃຫ້ສັນຍານແກ່ລາວ;ສະນັ້ນຄິດ
ຄູເມັນຈຶ່ງໄດ້ບອກໃຫ້ລາວຮູ້ເຖິງຄວາມ
ປາດຖະໜາຂອງຕົນ,ໂດຍປາດຖະໜາທີ່
ຈະໃຫ້ລາວນ�ລາວໄປຫາບັນລັງຕັດສິນ
ເພື່ອວ່າລາວຈະໄດ້ລອບຂ້າຮີລາມັນເສຍ.
2 8ແລະເວລາຂ້າໃຊ້ຂອງຮີລາມັນຮູ້ຈັກ

2 3ກຮລມ1:9.  4ກຄມພພວກໂຈນແກດີອານທັນ.
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ເຖິງເລື່ອງໃນໃຈຂອງຄິດຄູເມັນທັງໝົດ,
ແລະຮູ້ຈັກເຖິງຈຸດປະສົງຂອງລາວທີ່ຫວັງ
ຈະຂ້ າ, ແລະ ຮູ້ຈັກອີກວ່າ ມັນ ເ ປັນຈຸດ
ປະສົງຂອງທຸກຄົນທີ່ຢູ່ ໃນພັກຂອງລາວ
ທີ່ຫວັງຈະຂ້າຄືກັນ,ແລະຫວັງທີ່ຈະລັກ,
ແລະຫວັງທີ່ຈະຍຶດເອົາອ�ນາດ,(ແລະນີ້
ເປັນແຜນການກ ລັບ,ແລະການມົ້ວສຸມລັບ
ຂອງພວກເຂົາ)ຂ້າໃຊ້ຂອງຮີລາມັນເວົ້າ
ກັບຄິດຄູເມັນວ່າ:ໃຫ້ພວກເຮົາໄປຫາບັນ
ລັງຕັດສິນນ�ກັນເທາະ.
2 9ບັດນີ້ ມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄິດຄູເມັນພໍໃຈ
ຫລາຍທີ່ສຸດ,ເພາະຄິດວ່າລາວຈະໄດ້ຮັບ
ຜົນສ�ເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້;ແຕ່
ຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາກ�ລັງເດີນ
ທາງໄປຫາບັນລັງຕັດສິນຢູ່ ນັ້ນ,ຂ້າໃຊ້
ຂອງຮີລາມັນໄດ້ແທງຄິດຄູເມັນທະລຸຫົວ
ໃຈຈົນລາວໄດ້ລົ້ມຕາຍຄາທີ່ໂດຍບໍ່ມີສຽງ
ຮ້ອງຄາງເລີຍ.ແລະລາວໄດ້ແລ່ນໄປບອກ
ຮີລາມັນເຖິງເລື່ອງທັງໝົດທີ່ລາວໄດ້ເຫັນ,
ແລະໄດ້ຍິນ,ແລະໄດ້ເຮັດ.
2 10 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຮີ
ລາມັນຈຶ່ງ ໄດ້ ສົ່ງ ຄົນໄປຈັບພວກໂຈນ
ແລະກຸ່ມຄາດຕະກອນລັບພວກນີ້,ເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຖືກປະຫານຊີວິດຕາມກົດ
ໝາຍ.
2 11 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາແກດີອານທັນຮູ້ວ່າ
ຄິດຄູເມັນບໍ່ໄດ້ກັບຄືນມາລາວກໍຢ້ານວ່າ
ຕົວເອງຈະຖືກທ�ລາຍ;ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງ
ສັ່ງໃຫ້ພັກພວກຂອງລາວຕິດຕາມລາວໄປ.
ແລະພວກເຂົາໄດ້ໜີອອກຈາກແຜ່ນດິນ
ໂດຍທາງລັບເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານ;ແລະເວລາທີ່ຮີລາມັນສົ່ງຄົນໄປຈັບ
ພວກເຂົາ,ຈຶ່ງບໍ່ເຫັນພວກເຂົາໃນບ່ອນໃດ
ເລີຍ.

2 12 ແລະເລື່ອງລາວຂອງແກດີອານທັນ
ຈະຖືກເວົ້າເຖິງອີກຫລັງຈາກນີ້ໄປ.ແລະ
ປີທີສີ່ສິບສອງແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດ
ສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງ
ນີ້.
2 13 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງ
ໜັງສືເຫລັ້ມນີ້ທ່ານຈະເຫັນໄດ້ວ່າກ ແກ
ດີອານທັນຜູ້ນີ້ໄດ້ເປັນຕົ້ນເຫດຂອງການ
ໂຄ່ນລົ້ມ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນເກືອບຈະເປັນ
ການທ�ລາຍຜູ້ ຄົນຂອງນີໄຟໃຫ້ສູນສິ້ນ
ໄປ.
2 14 ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມ
ວ່າ ມັນແມ່ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງໜັງສື ຮີ
ລາມັນ,ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍເຖິງຕອນສຸດ
ທ້າຍຂອງໜັງສືນີໄຟ,ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເອົາເລື່ອງລາວທັງໝົດມາຂຽນໄວ້.

ບົດທີ3

ຊາວ ນີ ໄຟຢ່າງ ຫລວງຫລາຍອົບພະຍົບ
ໄປ ຫາ ແຜ່ນດິນທ າງເໜືອ—ພວກເຂົາ
ສ້າງເຮືອນຊານດ້ວຍປູນຊີມັງແລະຂຽນ
ບັນທຶກໄວ້ຫລາຍເລື່ອງ—ຫລາຍໝື່ນຄົນ
ໄດ້ ປ່ ຽນ ໃຈເຫລື້ອມໃສແລະຮັບບັບຕິ
ສະມາ—ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້ານ�ພາ
ມະນຸດໄປສູ່ຄວາມລອດ—ນີໄຟລູກຊາຍ
ຂອງຮີລາມັນຮັບຕ�ແໜ່ງເປັນຜູ້ຕັດສິນ.
ປະມານ49–39ປີກ່ອນຄ.ສ.

3 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີທີສີ່
ສິບສາມແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ,
ມັນບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນເລີຍໃນບັນດາຜູ້
ຄົນຂອງນີໄຟຍົກເວັ້ນແຕ່ມີຄວາມທະນົງ
ຕົວເລັກໜ້ອຍໃນສາດສະໜາຈັກ,ຊຶ່ງພາ
ໃຫ້ເກີດການແຕກແຍກກັນເລັກໜ້ອຍໃນ

 8ກ2ນຟ10:15.
ຄມພການມົ້ວສຸມລັບ.

 13ກຮລມ6:18;
4ນຟ1:42.
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ບັນດາຜູ້ຄົນ,ຊຶ່ງມັນໄດ້ຢຸດຕິລົງໃນທ້າຍປີ
ທີສີ່ສິບສາມ.
3 2ແລະມັນບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນເລີຍໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນໃນປີທີສີ່ສິບສີ່;ແລະທັງບໍ່ມີ
ການຂັດແຍ້ງກັນຫລາຍໃນປີທີສີ່ສິບຫ້າ.
3 3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ
ສີ່ສິບຫົກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນໄດ້ມີການຂັດ
ແຍ້ງກັນຂຶ້ນຫລາຍພໍສົມຄວນແລະມີການ
ແຕກແຍກກັນຫລາຍ;ຈຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ຜູ້
ຄົນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍອອກຈາກແຜ່ນ
ດິນເຊຣາເຮັມລາໄປ,ແລະໄດ້ອອກໄປຫາ
ແຜ່ນດິນກ ທາງເໜືອເພື່ອຈະໄດ້ເອົາແຜ່ນ
ດິນພາກນັ້ນເປັນມູນມໍລະດົກ.
3 4ແລະພວກເຂົາໄດ້ເດີນທາງໄປເປັນ
ໄລຍະໄກທີ່ສຸດ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາ
ມາຮອດແມ່ນ�ອັນກ ກວ້າງໃຫຍ່ແລະແມ່
ນ�ຫລາຍສາຍ.
3 5ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ກະຈັດກະ
ຈາຍກັນອອກໄປທົ່ວແຜ່ນດິນພາກນັ້ນ,
ແລະໄດ້ເຂົ້າໄປເອົາທີ່ດິນສ່ວນຕ່າງໆທີ່
ຍັງບໍ່ມີເຈົ້າຂອງຊຶ່ງຖືກປະໄວ້ໃຫ້ຮົກຮ້າງ
ແລະປາດສະຈາກຕົ້ນໄມ້,ຍ້ອນວ່າມັນ
ເຄີຍມີຜູ້ອາໄສເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ
ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້ມາກ່ອນແລ້ວ.
3 6ແລະບັດນີ້ແຜ່ນດິນນີ້ບໍ່ໄດ້ຮົກຮ້າງອີກ
ແລ້ວ,ເວັ້ນເສຍແຕ່ມັນບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້;ຍ້ອນວ່າ
ກ ຄວາມພິນາດອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງຜູ້ຄົນຜູ້
ເຄີຍອາໄສຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້ມາກ່ອນມັນຈຶ່ງ
ຖືກເອີ້ນວ່າຂ ແຜ່ນດິນຮ້າງ.
3 7ແລະມັນມີຕົ້ນໄມ້ຢູ່ພຽງເລັກໜ້ອຍໃນ
ແຜ່ນດິນ,ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຜູ້ຄົນທີ່ເຂົ້າ
ມາຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້ເປັນຜູ້ທີ່ຊ�ນິຊ�ນານ
ໃນການເຮັດປູນຊີມັງ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງ

ໄດ້ສ້າງເຮືອນຊານຂຶ້ນດ້ວຍປູນຊີມັງ,ເພື່ອ
ເປັນບ່ອນພັກພາອາໄສ.
3 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ ເພີ່ມທະວີ ຂຶ້ນ,ແລະຂະຫຍາຍ
ອອກໄປແລະໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ
ຈາກແຜ່ນດິນທາງໃຕ້ເຖິງແຜ່ນດິນທາງ
ເໜືອ,ແລະພວກເຂົາເລີ່ມແຜ່ຂະຫຍາຍ
ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາເລີ່ມຕົ້ນປົກຄຸມ
ທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນໂລກ,ຈາກທະເລທາງໃຕ້
ເຖິງທະເລທາງເໜືອ,ຈາກກ ທະເລທາງຕາ
ເວັນຕົກເຖິງທະເລທາງຕາເວັນອອກ.
3 9ແລະຜູ້ ຄົນ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທາງ
ເໜືອໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນຜ້າເຕັ້ນ,ແລະເຮືອນ
ຊານທີ່ເຮັດດ້ວຍປູນຊີມັງ,ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ບໍ່ວ່າຊະນິດໃດໆກໍຕາມ
ເຕີບໂຕຂຶ້ນເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ມີໄມ້
ໄວ້ສ້າງເຮືອນຊານຂອງພວກເຂົາເວລາ
ມັນໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ສ້າງບ້ານເມືອງຂອງພວກເຂົາ,
ແລະພຣະວິຫານຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ບ່ອນລີ້ໄພຂອງພວກເຂົາ,ແລະທ�ມະສາ
ລາຂອງພວກເຂົາ,ແລະອາຄານຕ່າງໆ
ຂອງພວກເຂົາຂຶ້ນ.
3 10 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນເນື່ອງ
ຈາກວ່າຕົ້ນໄມ້ໃນແຜ່ນດິນທາງເໜືອຫາ
ຍາກຫລາຍ,ຜູ້ຄົນຢູ່ທາງໃຕ້ຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງໄມ້
ຢ່າງຫລວງຫລາຍຂຶ້ນໄປກ ທາງເຮືອ.
3 11ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງສາມາດຊ່ວຍຜູ້
ຄົນຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທາງເໜືອສ້າງ
ບ້ານເມືອງຂຶ້ນ,ທັງເຮັດດ້ວຍໄມ້ແລະ
ດ້ວຍປູນຊີມັງ.
3 12 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີ
ກ ຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນຈ�ນວນຫລາຍຊຶ່ງເປັນ

3 3ກແອວ63:4.
 4ກມຊຢ8:8;

ມມ6:4.

 6ກມຊຢ21:25–27.
 ຂແອວ22:31.
 8ກແອວ22:27,32.

 10ກແອວ63:5–8.
 12ກແອວ27:21–26.
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ຊາວເລມັນໂດຍກ�ເນີດ, ໄດ້ຂຶ້ນໄປຫາ
ແຜ່ນດິນນີ້ຄືກັນ.
3 13 ແລະ ບັດນີ້ມີບັນທຶກຫລາຍສະບັບ
ທີ່ຫລາຍຄົນໃນຜູ້ຄົນພວກນີ້ຂຽນໄວ້ເຖິງ
ການກະທ�ຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້, ຊຶ່ງ ເປັນ
ເລື່ອງທີ່ຍືດຍາວກ່ຽວກັບພວກເຂົາເອງ.
3 14 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້
ພຽງແຕ່ໜຶ່ງສ່ວນຮອ້ຍເທົ່ານັ້ນຂອງການກະ
ທ�ຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເລື່ອງ
ລາວຂອງຊາວເລມັນແລະເລື່ອງລາວ
ຂອງຊາວນີໄຟ,ແລະສົງຄາມຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະການຂັດແຍ້ງຂອງພວກເຂົາ,
ແລະການແຕກແຍກຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ການສັ່ງສອນຂອງພວກເຂົາ,ແລະການ
ທ�ນາຍຂອງພວກເຂົາ,ແລະການຂົນສົ່ງ
ທາງນ�ຂອງພວກເຂົາແລະການສາ້ງເຮອື
ໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາ,ແລະການສ້າງກ ພຣະ
ວຫິານຂອງພວກເຂົາ,ແລະການສ້າງບ່ອນ
ລີ້ໄພແລະທ�ມະສາລາຂອງພວກເຂົາ,
ແລະຄວາມຊອບທ�ຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ,ແລະການ
ຄາດຕະກ�ຂອງພວກເຂົາ,ແລະການລກັ
ຂະໂມຍຂອງພວກເຂົາ,ແລະການປຸ້ນຈີ້
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງ
ແລະການໂສເພນີຂອງພວກເຂົາ,ບໍ່ສາ
ມາດຈະເອົາມາບັນຈຸໄວ້ໃນໜັງສືເຫລັ້ມນີ້
ໄດ້.
3 15 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນມີໜັງສືຫລາຍເຫລັ້ມ
ແລະບັນທຶກຫລາຍສະບັບຂອງທຸກແບບ,
ແລະສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນແມ່ນຊາວນີໄຟເປັນຜູ້
ຮັກສາໄວ້.
3 16 ແລະຊາວນີໄຟໄດ້ມອບສິ່ງເຫລົ່ານີ້
ກ ຕໍ່ໆກັນໄປຈາກຄົນລຸ້ນໜຶ່ງຫາຄົນອີກລຸ້ນ
ໜຶ່ງ,ຈົນວ່າມາຮອດເວລາພວກເຂົາຕົກ

ໄປສູ່ການລ່ວງລະເມີດແລະມີການຄາດ
ຕະກ�,ການປຸ້ນຈີ້, ແລະການຕາມລ່າ,
ແລະການຂັບໄລ່,ແລະການຂ້າຟັນ,ແລະ
ການແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນ
ດິນໂລກ,ແລະປະປົນເຂົ້າກັບຊາວເລມັນ
ຈົນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າຊາວນີໄຟ
ຂ ອີກຕໍ່ ໄປ,ກາຍເປັນຄົນຊົ່ວ,ແລະປ່າ
ເຖື່ອນ,ແລະຮ້າຍກາດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໄດ້
ກາຍເປັນຊາວເລມັນ.
3 17 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະກັບມາເວົ້າ
ເຖິງເລື່ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າອີກ;ສະນັ້ນ,
ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າມານີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ
ຫລັງຈາກມີການຂັດແຍ້ງ,ແລະມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ,ແລະສົງຄາມ,ແລະການແຕກ
ແຍກຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງ
ນີໄຟ.
3 18ປີທີສີ່ສິບຫົກແຫ່ງການປົກຄອງຂອງ
ຜູ້ຕັດສິນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ;
3 19 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ
ຍັງມີການຂັດແຍ້ງອັນໃຫຍ່ຫລວງເກີດຂຶ້ນ
ໃນແຜ່ນດິນຢູ່,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນໃນ
ປີທີສີ່ສິບເຈັດແລະປີທີສີ່ສິບແປດນ�ອີກ.
3 20 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຮີລາມັນຍັງໄດ້
ເຮັດໜ້າທີ່ຢູ່ເທິງບັນລັງຕັດສິນດ້ວຍຄວາມ
ຍຸດຕິທ�ແລະຄວາມຊອບທ�;ແທ້ ຈິງ
ແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ຍຶດຖືທີ່ຈະຮັກສາຂໍ້ກ�ນົດ,
ແລະການພິພາກສາ,ແລະພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະເພິ່ນໄດ້ເຮັດທຸກສິ່ງ
ທຸກຢ່າງທີ່ຖືກຕ້ອງໃນສາຍພຣະເນດຂອງ
ພຣະເຈົ້າຕະຫລອດເວລາ;ແລະເພິ່ນໄດ້
ໃຊ້ຊີວິດຕາມແບບຢ່າງຂອງບິດາຂອງ
ເພິ່ນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ເພິ່ນໄດ້ຮຸ່ງເຮືອງຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນ.
3 21 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ

 14ກ2ນຟ5:16;ຢຄ1:17;
3ນຟ11:1.

 16ກ1ນຟ5:16–19;
ແອວ37:4.

 ຂແອວ45:12–14.
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ມີລູກຊາຍສອງຄົນ. ເພິ່ນໄດ້ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ລູກ
ກົກ ວ່າ  ກ ນີໄຟ,ແລະຜູ້ຫລ້າວ່າ  ຂ ລີໄຮ.
ແລະພວກເຂົາທັງສອງເລີ່ມເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນ
ທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
3 22 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືສົງ
ຄາມແລະການຂັດແຍ້ງກັນເລີ່ມຢຸດລົງ
ແດ່ແລ້ວ,ໃນລະດັບໜ້ອຍໜຶ່ງ,ໃນບັນດາ
ຜູ້ ຄົນຂອງນີໄຟ,ໃນທ້າຍປີທີສີ່ສິບແປດ
ແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້
ຄົນຂອງນີໄຟ.
3 23 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ
ສີ່ສິບເກົ້າແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ,
ມັນໄດ້ມີສັນຕິສຸກຕໍ່ເນື່ອງກັນໄປໃນແຜ່ນ
ດິນ,ນອກຈາກການມົ້ວສຸມລັບຊຶ່ງໂຈນ
ກ ແກດີອານທັນຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໃນພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆຂອງແຜ່ນດິນທີ່ມີຜູ້ຄົນພັກພາອາໄສ
ຢູ່,ຊຶ່ງໃນເວລານັ້ນຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ນ�ຂອງຝ່າຍ
ປົກຄອງບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງເລີຍ;ສະນັ້ນພວກ
ເຂົາຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກທ�ລາຍໄປຈາກແຜ່ນດິນ.
3 24 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ປີດຽວກັນນີ້ມັນມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ
ຫລາຍທີ່ສຸດໃນສາດສະໜາຈັກ,ເຖິງຂະ
ໜາດທີ່ມີຫລາຍພັນຄົນເຂົ້າມາຮ່ວມສາດ
ສະໜາຈັກແລະໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໄວ້ກັບ
ການກັບໃຈ.
3 25 ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງ
ສາດສະໜາຈັກນັ້ນກວ້າງຂວາງຫລາຍ
ຂຶ້ນ,ແລະພອນຢ່າງຫລວງຫລາຍໄດ້ຖືກ
ຖອກເທລົງມາເທິງຜູ້ຄົນ,ຈົນວ່າມະຫາປະ
ໂລຫິດແລະຄູສອນເອງແປກໃຈເກີນກວ່າ
ທີ່ຈະຄ�ນວນໄດ້.

3 26 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືວຽກ
ງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຈະເລີນຮຸ່ງ
ເຮືອງຂຶ້ນຈົນນ�ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍມາ
ຫາການຮັບບັບຕິສະມາແລະເປັນອັນໜຶ່ງ
ອັນດຽວກັນກັບສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນເປັນຫລາຍ
ໝື່ນຄົນ.
3 27ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າເມດຕາປານີຕໍ່ທຸກໆຄົນທີ່ເອີ້ນ
ຫາພຣະນາມອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງດ້ວຍ
ຄວາມຈິງໃຈຂອງໃຈເຂົາ.
3 28 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ
ກ ປະຕູສະຫວັນໄດ້ເປີດໃຫ້ແກ່ຂ ທຸກຄົນຜູ້
ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້
ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.
3 29ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ
ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຕັ້ງໃຈຍຶດຖືກ ພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງຂ ມີຊີວິດແລະມີພະລັງ,ຊຶ່ງ
ຈະແຍກເລ່ຫລ່ຽມແລະບ້ວງແລະກົນ
ອຸບາຍຂອງມານອອກໄປ,ແລະນ�ເອົາ
ຄົນຂອງພຣະຄຣິດໄປໃນທາງຄັບແລະ
ຄ ແຄບຂ້າມງ ເຫວເລິກແຫ່ງຄວາມທຸກທໍ
ລະມານອັນເປັນນິດຊຶ່ງຕຽມໄວ້ໃຫ້ກືນຄົນ
ຊົ່ວ—
3 30 ແລະ ຈະນ�ເອົາຈິດວິນຍານຂອງ
ພວກເຂົາມາວາງໄວ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ
ຈິດວິນຍານທີ່ເປັນອະມະຕະຂອງພວກ
ເຂົ າ ມາວາງໄວ້ ທາງ ກ ເບື້ອງຂວາພຣະ
ຫັດຂອງພຣະເຈົ້າໃນອານາຈັກສະຫວັນ,
ເພື່ອນັ່ງຢູ່ຮ່ວມກັບອັບຣາຮາມ,ແລະກັບ
ອີຊາກ,ແລະກັບຢາໂຄບ,ແລະກັບບັນ

 21ກຄມພນີໄຟ,ລູກຊາຍ
ຂອງຮີລາມັນ.

 ຂຄມພລີໄຮ,ຜູ້ສອນສາດ
ສະໜາຊາວນີໄຟ.

 23ກຮລມ2:4.

 28ກ2ນຟ31:9,17.
 ຂກຈກ10:28;

ຣມ2:10–11.
 29ກຄມພພຣະຄ�

ຂອງພຣະເຈົ້າ.

 ຂຮຣ4:12;
ຄພ11:2.

 ຄ2ນຟ9:41;33:9.
 ງ 1ນຟ15:28–30.
 30ກມທ25:33–34.
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ພະບຸລຸດຜູ້ບໍລິສຸດທັງຫລາຍຂອງພວກເຮົາ
ເພື່ອຈະບໍ່ອອກໄປອີກ.
3 31 ແລະໃນປີນີ້ມັນຍັງມີຄວາມຊື່ນຊົມ
ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ,ແລະໃນທຸກ
ພາກພື້ນໂດຍອ້ອມຮອບເຖິງແມ່ນໃນທົ່ວ
ແຜ່ນດິນທີ່ຊາວນີໄຟເປັນເຈົ້າຂອງ.
3 32 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ
ໄດ້ມີສັນຕິສຸກແລະຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງລົ້ນ
ເຫລືອໃນເວລາທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງປີທີສີ່ສິບ
ເກົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນໄດ້ມີສັນຕິສຸກແລະ
ຄວາມຜາສຸກຕໍ່ເນື່ອງກັນໄປອີກໃນປີທີຫ້າ
ສິບແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ.
3 33 ແລະໃນປີທີຫ້າສິບເອັດແຫ່ງການ
ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນກໍຍັງມີສັນຕິສຸກຢູ່
ນອກຈາກມີຄວາມທະນົງຕົວຊຶ່ງເລີ່ມເຂົ້າ
ມາໃນສາດສະໜາຈັກ—ບໍ່ແມ່ນເຂົ້າມາໃນ
ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ແຕ່ເຂົ້າມາ
ໃນໃຈຂອງຜູ້ທີ່ອ້າງວ່າເປັນຂອງສາດສະ
ໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ—
3 34 ແລະພວກເຂົາໄດ້ລະເມີເພີ້ຝັນດ້ວຍ
ກ ຄວາມທະນົງຕົວ,ຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້ກົດ
ຂີ່ຂົ່ມເຫັງພີ່ນ້ອງຂອງຕົນຫລາຍຄົນ.ບັດນີ້
ນີ້ເປັນຄວາມຊົ່ວອັນໃຫຍ່ຫລວງຊຶ່ງໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ຜູ້ ຄົນທີ່ຖ່ອມຕົວເປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍຕ້ອງທົນທຸກຕໍ່ການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ
ນັ້ນ,ແລະຕ້ອງລຸຍໄປກັບຄວາມທຸກຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ.
3 35 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ພວກເຂົາຍັງ
ໄດ້  ກ ຖືສິນອົດເຂົ້າແລະ ຂ ອະທິຖານຢູ່
ເລື້ອຍໆແລະໄດ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ
ໃນຄ ຄວາມຖ່ອມຕົວຂອງພວກເຂົາ,ແລະ

ໝັ້ນຄົງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆນ�ສັດທາໃນພຣະ
ຄຣິດ,ຈົນເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງພວກ
ເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກແລະຄວາມ
ປອບໃຈ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົນງ ຊ�ລະໃຈຂອງ
ພວກເຂົາຈ ໃຫ້ບໍລິສຸດແລະສັກສິດຊຶ່ງ
ການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດນັ້ນມີມາຍ້ອນການ
ສ ຍອມຖວາຍໃຈຂອງພວກເຂົາແດ່ພຣະ
ເຈົ້າ.
3 36 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີທີ
ຫ້າສິບສອງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍສັນຕິສຸກຄື
ກັນ,ນອກຈາກຄວາມທະນົງຕົວອັນໃຫຍ່
ຫລວງໄດ້ເຂົ້າເຖິງໃຈຂອງຜູ້ຄົນ;ແລະມັນ
ເປັນຍ້ອນກ ຄວາມຮັ່ງມີເປັນດີແລະຄວາມ
ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢ່າງຍິ່ງໃນແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຂົາ;ແລະນັບມື້ນັບວັນມັນໄດ້ເຕີບ
ໂຕຂຶ້ນຢູ່ໃນພວກເຂົາ.
3 37 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີ
ທີຫ້າສິບສາມແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດ
ສິນ,ຮີລາມັນໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປ,ແລະລູກ
ຊາຍກົກຂອງເພິ່ນນີໄຟໄດ້ຂຶ້ນເປັນຜູ້ຕັດ
ສິນແທນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເພິ່ນໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ໃນບັນລັງຕັດສິນດ້ວຍ
ຄວາມຍຸດຕິທ�ແລະຄວາມທ່ຽງທ�;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແລະໄດ້ເດີນໃນເສັ້ນທາງຂອງ
ບິດາຂອງເພິ່ນ.

ບົດທີ4

ຜູ້ທີ່ແຍກອອກໄປຈາກຊາວນີໄຟໄດ້ຮ່ວມ
ກ�ລັງເຂົ້າກັບຊາວເລມັນແລະຍຶດເອົາ

 34ກຄມພຈອງຫອງ,
ຄວາມຈອງຫອງ.

 35ກຄມພຖືສິນອົດເຂົ້າ,
ການຖືສິນອົດເຂົ້າ.

 ຂຄມພອະທິຖານ,
ການອະທິຖານ,

ຄ�ອະທິຖານ.
 ຄຄມພຖ່ອມຕົນ,

ຄວາມຖ່ອມຕົນ.
 ງ ຄມພບໍລິສຸດ,ຜູ້ບໍລິສຸດ,

ຄວາມບໍລິສຸດ.
 ຈຄມພຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ,

ການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ.
 ສ2ຂຄ30:8;

ມຊຢ3:19.
 36ກຄມພຮັ່ງມີ,ຄວາມຮັ່ງມີ.
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ເຊຣາ ເຮັມລາ ໄປ—ຊາວນີໄຟ ເສຍ ໄຊ
ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ ຂອງພວກເຂົາ—
ສາດສະໜາຈັກເສື່ອມໂຊມລົງແລະຜູ້ຄົນ
ກັບກາຍມາເປັນຄົນອ່ອນແອຄືກັນກັບຊາວ
ເລມັນ.ປະມານ38–30ປີກ່ອນຄ.ສ.

4 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ
ຫ້າສິບສີ່ຄືມັນມີການແຕກແຍກຂຶ້ນຫລາຍ
ໃນສາດສະໜາຈັກ,ແລະມີກ ການຂັດແຍ້ງ
ກັນໃນບັນດາຜູ້ຄົນນ�ອີກ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ມີການນອງເລືອດຢ່າງໜັກເກີດຂຶ້ນ.
4 2ແລະຝ່າຍພວກກະບົດບາງສ່ວນຖືກ
ຂ້າແລະຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປຈາກແຜ່ນດິນ,
ແລະພວກເຂົາໄດ້ໄປຫາກະສັດຂອງຊາວ
ເລມັນ.
4 3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ຍຸຍົງຊາວເລມັນໃຫ້ມາເຮັດເສິກກັບ
ຊາວນີໄຟ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວເລມັນມີຄວາມ
ຢ້ານກົວຫລາຍທີ່ສຸດ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກ
ເຂົາບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງຄ�ເວົ້າຂອງພວກທີ່
ແຍກອອກໄປນັ້ນ.
4 4ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີທີຫ້າ
ສິບຫົກແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ,
ມັນໄດ້ມີກ ຜູ້ຄົນຜູ້ທີ່ແຍກອອກຈາກຊາວ
ນີໄຟໄປຫາຊາວເລມັນ;ແລະພວກເຂົາໄດ້
ຮັບຄວາມສ�ເລັດໃນການຍຸຍົງໃຫ້ຜູ້ອື່ນ
ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຊາວນີໄຟ;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ຕຽມເຮັດເສິກຕະຫລອດປີ.
4 5ແລະໃນປີທີຫ້າສິບເຈັດພວກເຂົາໄດ້
ຍົກທັບລົງມາສູ້ ຮົບກັບຊາວນີໄຟ,ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມວຽກງານແຫ່ງຄວາມ
ຕາຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ໃນປີ
ທີຫ້າສິບແປດແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມສ�ເລັດໃນ

ການເຂົ້າຄອບຄອງແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະແຜ່ນດິນທັງໝົດລວມ
ທັງແຜ່ນດິນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບແຜ່ນດິນອຸດົມສົມ
ບູນ.
4 6ແລະຊາວນີໄຟພ້ອມທັງກອງທັບຂອງ
ໂມໂຣໄນຮາຖືກຂັບໄລ່ເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນ
ອຸດົມສົມບູນ;
4 7ແລະບ່ອນນັ້ນຊາວນີໄຟໄດ້ສ້າງຄ້າຍ
ຂຶ້ນເພື່ອຕ້ານທານຊາວເລມັນ,ຈາກທະເລ
ທາງຕາເວັນຕົກຈົນເຖິງທາງຕາເວັນອອກ;
ຊຶ່ງເປັນການເດີນທາງມື້ໜຶ່ງສ�ລັບຊາວ
ນີໄຟ,ຕາມເສັ້ນທາງຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ເສີມ
ກ�ລັງແລະວາງກ�ລັງທັບຂອງພວກເຂົາ
ໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນປະເທດຊາດຂອງພວກ
ເຂົາໃນທາງເໜືອ.
4 8ແລະພວກທີ່ແຍກອອກໄປຈາກຊາວ
ນີໄຟນັ້ນໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກ
ກອງທັບອັນມີ ກ�ລັງຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ຈາກຊາວເລມັນ,ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້
ຍຶດເອົາແຜ່ນດິນຂອງຊາວນີໄຟທີ່ຢູ່ທາງ
ໃຕ້ໄປໝົດ.ແລະທັງໝົດນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ
ຫ້າສິບແປດແລະປີຫ້າສິບເກົ້າແຫ່ງການ
ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ.
4 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ
ຫົກສິບແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ,
ໂມໂຣໄນຮາແລະກ�ລັງຂອງເພິ່ນໄດ້
ຮັບຄວາມສ�ເລັດໃນການຍຶດເອົາແຜ່ນ
ດິນພາກສ່ວນຕ່າງໆຄືນມາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກເຂົາໄດ້ຍຶດເອົາຫລາຍຫົວເມືອງຊຶ່ງ
ຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງຊາວເລມັນຄືນມາ.
4 10 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ປີທີຫົກສິບເອັດແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມສ�ເລັດໃນ
ການຍຶດແຜ່ນດິນຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຍຶດ

4 1ກ3ນຟ11:29.  4ກຮລມ5:17.
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ເອົາເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງແຜ່ນດິນທັງໝົດທີ່ເສຍ
ໄປນັ້ນຄືນມາ.
4 11ບັດນີ້ການສູນເສຍຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ຂອງຊາວນີໄຟເທື່ອນີ້ແລະການຂ້າຟັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາພວກເຂົາ
ຊຶ່ງມັນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນເລີຍຖ້າຫາກມັນບໍ່ເປັນ
ຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດ
ຊັງຂອງພວກເຂົາຊຶ່ງມີຢູ່ໃນບັນດາພວກ
ເຂົາເອງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຢູ່ໃນບັນດາຜູ້
ຄົນທີ່ອ້າງຕົນເອງວ່າເປັນຂອງສາດສະໜາ
ຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
4 12 ແລະ ມັນເປັນຍ້ອນ ກ ຄວາມທະນົງ
ໃຈຂອງພວກເຂົາ,ເປັນຍ້ອນຂ ຄວາມຮັ່ງມີ
ເປັນດີຢ່າງຍິ່ງຂອງພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ມັນເປັນຍ້ອນການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງຂອງພວກ
ເຂົາທີ່ມີຕໍ່ຄົນຄ ທຸກຍາກລ�ບາກ,ກັກກັນ
ອາຫານຈາກຄົນອຶດຫິວ,ບໍ່ມອບເຄື່ອງນຸ່ງ
ຫົ່ມໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປືອຍເປົ່າ,ແລະຕົບໜ້າພີ່ນ້ອງ
ຂອງຕົນຜູ້ທີ່ຖ່ອມຕົວ,ເວົ້າເຍາະເຍີ້ຍສິ່ງ
ທີ່ສັກສິດ,ປະຕິເສດວິນຍານແຫ່ງການທ�
ນາຍແລະການເປີດເຜີຍ,ກໍ່ການຄາດຕະ
ກ�,ປຸ້ນຈີ້,ເວົ້າຕົວະ,ຂີ້ລັກມັກສົກ,ຫລິ້ນ
ຊູ້,ຂັດແຍ້ງກັນຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງ,ແລະປົບ
ໜີໄປຫາແຜ່ນດິນນີໄຟໃນບັນດາຊາວ
ເລມັນ—
4 13 ແລະ ເປັນຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນ
ໃຫຍ່ຫລວງນີ້,ແລະກ ການອວດອ້າງໃນ
ກ�ລັງຂອງພວກເຂົາເອງ,ພວກເຂົາຈຶ່ງຖືກ
ປະຖິ້ມໃຫ້ຢູ່ກັບກ�ລັງຂອງຕົນເອງ;ສະນັ້ນ
ພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແລະກັບ
ມາເປັນຄົນເປັນທຸກແລະຖືກທຸບຕີ,ຖືກ
ຂັບໄລ່ອອກໄປຕໍ່ໜ້າຊາວເລມັນ,ຈົນວ່າ
ຕ້ອງເສຍຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນ

ຂອງຕົນເອງທັງໝົດໄປ.
4 14 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ໂມໂຣໄນຮາໄດ້ສັ່ງສອນ
ຜູ້ຄົນຫລາຍເລື່ອງເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະກ ນີໄຟກັບລີໄຮຜູ້ຊຶ່ງເປັນ
ລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນກໍໄດ້ສັ່ງສອນຜູ້ຄົນ
ຫລາຍເລື່ອງຄືກັນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເພິ່ນ
ໄດ້ທ�ນາຍຫລາຍເລື່ອງແກ່ພວກເຂົາກ່ຽວ
ກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຂົາຖ້າຫາກ
ພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈຈາກບາບຂອງພວກ
ເຂົາ.
4 15 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ກັບໃຈ,ແລະຕາບໃດທີ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ກັບໃຈພວກເຂົາກໍໄດ້ຈະເລີນຮຸ່ງ
ເຮືອງຂຶ້ນ.
4 16 ເພາະເມື່ອໂມໂຣໄນຮາເຫັນວ່າພວກ
ເຂົາໄດ້ກັບໃຈແລ້ວເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ພາພວກ
ເຂົາໄປຕໍ່ສູ້ຈາກບ່ອນໜຶ່ງຫາອີກບ່ອນໜຶ່ງ,
ແລະຈາກເມືອງໜຶ່ງໄປຫາອີກເມືອງໜຶ່ງ,
ຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ພວກ
ເຂົາເປັນເຈົ້າຂອງແລະເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງແຜ່ນ
ດິນທັງໝົດຂອງພວກເຂົາຄືນມາ.
4 17 ແລະປີທີຫົກສິບເອັດແຫ່ງການປົກ
ຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.
4 18 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີ
ທີຫົກສິບສອງແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນ,ວ່າໂມໂຣໄນຮາບໍ່ສາມາດຍຶດເອົາ
ແຜ່ນດິນຄືນມາຈາກຊາວເລມັນອີກແລ້ວ.
4 19ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ລົ້ມເລີກແຜນ
ການຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະຍຶດເອົາແຜ່ນດິນ
ທີ່ເຫລືອຢູ່ຄືນມາ,ເພາະວ່າຊາວເລມັນມີ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ສຸດຈົນວ່າເປັນໄປ
ບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຊາວນີໄຟຈະມີອ�ນາດເໜອື
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ພວກເຂົາ;ສະນັ້ນໂມໂຣໄນຮາຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້
ກ�ລັງທັບທັງໝົດຂອງເພິ່ນໃຫ້ປົກປັກຮັກ
ສາແຜ່ນດິນສ່ວນທີ່ເພິ່ນຍຶດຄືນມາໄດ້ນັ້ນ.
4 20 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ,ຍ້ອນ
ວ່າຄວາມຫລວງຫລາຍຂອງຈ�ນວນຜູ້ຄົນ
ຂອງຊາວເລມັນຊາວນີໄຟຈຶ່ງເກີດມີຄວາມ
ຢ້ານກົວຫລາຍຂຶ້ນ,ຢ້ານວ່າຕົນເອງຈະ
ຜ່າຍແພ້,ແລະຖືກຢຽບຍ�ລົງ,ແລະຖືກ
ຂ້າ,ແລະຖືກທ�ລາຍ.
4 21 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາເລີ່ມຈື່ຈ�ຄ�
ທ�ນາຍຂອງແອວມາ,ແລະຄ�ທ�ນາຍ
ຂອງໂມໄຊຢານ�ອີກ;ແລະພວກເຂົາເຫັນ
ວ່າຕົນເອງເປັນຄົນແຂງຄໍ,ແລະວ່າພວກ
ເຂົາໄດ້ຖືວ່າພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ມີ
ຄຸນຄ່າ;
4 22 ແລະວ່າພວກເຂົາໄດ້ປ່ຽນແປງແລະ
ຢຽບຍ�ກ ກົດຂອງໂມໄຊຢາໄວ້ໃຕ້ຕີນຂອງ
ພວກເຂົາ,ຫລືວ່າເປັນກົດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າບັນຊາເພິ່ນໃຫ້ບອກແກ່ຜູ້ຄົນ;ແລະ
ພວກເຂົາເຫັນວ່າກົດຂອງພວກເຂົາເສື່ອມ
ໂຊມລົງ,ແລະວ່າພວກເຂົາໄດ້ກັບກາຍ
ເປັນຄົນຊົ່ວ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາຊົ່ວ
ຄືກັນກັບຊາວເລມັນ.
4 23 ແລະເປັນຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຂົາສາດສະໜາຈັກຈຶ່ງເລີ່ມກ ເສື່ອມ
ໂຊມລົງ;ແລະພວກເຂົາເລີ່ມບໍ່ເຊື່ອຖືໃນ
ວິນຍານແຫ່ງການທ�ນາຍແລະວິນຍານ
ແຫ່ງການເປີດເຜີຍ;ແລະການພິພາກສາ
ຂອງພຣະເຈົ້າກ�ລັງຫລຽວເບິ່ງໜ້າພວກ
ເຂົາຢູ່.
4 24 ແລະພວກເຂົາເຫັນວ່າຕົນເອງກັບ
ມາເປັນກ ຄົນອ່ອນແອຄືກັນກັບຊາວເລມັນ

ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ,ແລະພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ປົກປ້ອງພວກເຂົາ
ຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້
ຖອນໄປຈາກພວກເຂົາເພາະຂ ພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ປະທັບຢູ່ໃນ
ວິຫານທີ່ຄ ບໍ່ບໍລິສຸດ—
4 25ສະນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງຢຸດປົກ
ປ້ອງພວກເຂົາດ້ວຍອ�ນາດອັນມະຫັດ
ສະຈັນອັນຫາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້ຂອງພຣະອົງ,
ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຕົກໄປຢູ່ໃນສະພາບ
ຂອງກ ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືແລະຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍອັນເປັນຕາຢ້ານນັ້ນ;ແລະພວກເຂົາ
ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າຊາວເລມັນມີອ�ນາດຫລາຍ
ກວ່າພວກເຂົາ,ແລະພວກເຂົາຈະຕ້ອງ
ຕາຍຢ່າງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ຖ້າຫາກພວກເຂົາ
ບໍ່ກັບຄືນມາຂ ໃກ້ຊິດຢູ່ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.
4 26 ເພາະຈົ່ງ ເບິ່ ງ , ພວກເຂົາເຫັນວ່າ
ຊາວເລມັນມີກ�ລັງຫລາຍເທົ່າກັບກ�ລັງ
ຂອງພວກເຂົາ,ຊຶ່ງເປັນກ�ລັງຂອງຄົນຕໍ່
ຄົນ.ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕົກໄປສູ່ການລ່ວງ
ລະເມີດອັນໃຫຍ່ຫລວງດັ່ງນີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກເຂົາໄດ້ກັບມາອ່ອນແອເພາະການ
ລ່ວງລະເມີດຂອງພວກເຂົາໃນເວລາກ ບໍ່
ຫລາຍປີດັ່ງນີ້.

ບົດທີ5

ນີໄຟແລະລີໄຮອຸທິດຕົນເພື່ອສັ່ງສອນ—
ຊື່ຂອງພວກເພິ່ນເປັນສິ່ງທີ່ນ�ພາໃຫ້ພວກ
ເພິ່ນດ�ເນີນຊີ ວິດຕາມແບບແຜນຂອງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເພິ່ນ—ພຣະຄຣິດ
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ແອວ7:21;34:36.
 25ກຄມພບໍ່ເຊື່ອຖື,

ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື.
 ຂຢຄ6:5.
 26ກແອວ46:8;

ຮລມ12:3–4.
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ໄຖ່ຜູ້ທີ່ກັບໃຈ—ນີໄຟແລະລີໄຮເຮັດໃຫ້
ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ
ແລະພວກເພິ່ນຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກແລະຖືກ
ລ້ອມໄວ້ ດ້ວຍໄຟ—ເມກແຫ່ງຄວາມມືດ
ປົກຄຸມຜູ້ຄົນຈ�ນວນສາມຮ້ອຍຄົນ—ແຜ່ນ
ດິນສັ່ນສະເທືອນແລະມີສຽງບັນຊາໃຫ້
ພວກເຂົາກັບໃຈ—ນີໄຟແລະລີໄຮສົນທະ
ນາກັບເຫລົ່າທູດ,ແລະຝູງຊົນຖືກລ້ອມໄວ້
ດ້ວຍໄຟ.ປະມານ30ປີກ່ອນຄ.ສ.

5 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນປີ
ດຽວກັນນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ນີໄຟໄດ້ມອບບັນລັງ
ຕັດສິນໃຫ້ແກ່ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່າຊີໂຊຣ�.
5 2 ເພາະວ່າຜູ້ຄົນເປັນຜູ້ແຕ່ງຕັ້ງກົດໝາຍ
ແລະກ ອອກສຽງເລືອກເອົາຜູ້ປົກຄອງຂອງ
ພວກເຂົາເອງ,ແຕ່ຜູ້ທີ່ຂ ເລືອກເອົາຄວາມ
ຊົ່ວມີຫລາຍກວ່າຜູ້ທີ່ເລືອກເອົາຄວາມດີ,
ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງກ�ລັງສຸກເພື່ອຄວາມ
ພິນາດແລ້ວ,ເພາະວ່າກົດໝາຍໄດ້ເສື່ອມ
ໂຊມລົງ.
5 3ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະນີ້ຍັງບໍ່ໝົດ;ພວກ
ເຂົາ ເປັນຄົນແຂງຄໍ, ເຖິງຂະໜາດທີ່ກົດ
ໝາຍ ຫລື ຄວາມຍຸດຕິທ� ຈະປົກຄອງ
ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້,ນອກຈາກຈະພາໄປເຖິງ
ຄວາມພິນາດເທົ່ານັ້ນ.
5 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນີໄຟ
ໂສກເສົ້າຫລາຍເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຂົາ;ແລ້ວເພິ່ນຈຶ່ງກ ໄດ້ສະລະບັນລັງ
ຕັດສິນຂອງເພິ່ນເພື່ອໄປສັ່ງສອນພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າຕະຫລອດວັນເວລາທີ່ເຫລືອ
ຢູ່ຂອງເພິ່ນ,ແລະລີໄຮນ້ອງຊາຍຂອງເພິ່ນ
ກໍຄືກັນຕະຫລອດວັນເວລາທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງ
ເພິ່ນ;

5 5 ເພາະວ່າພວກເພິ່ນຈື່ຈ�ຄ�ເວົ້າຂອງຮີ
ລາມັນບິດາຂອງພວກເພິ່ນທີ່ໄດ້ເວົ້າໄວ້ກັບ
ພວກເພິ່ນ.ແລະນີ້ຄືຄ�ເວົ້າຂອງຮີລາມັນ
ຊຶ່ງກ່າວວ່າ:
5 6ຈົ່ງເບິ່ງ, ລູກຂອງພໍ່, ພໍ່ປາດຖະໜາ
ຢາກໃຫ້ລູກຈື່ຈ�ທີ່ຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະພໍ່ຢາກໃຫ້ລູກປະ
ກາດຂໍ້ຄວາມນີ້ຕໍ່ຜູ້ຄົນ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ໄດ້ຕັ້ງ
ຊື່ໃຫ້ລູກຕາມຊື່ຂອງກ ບິດາມານດາຄົນ
ທ�ອິດຜູ້ທີ່ໄດ້ອອກມາຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູ
ຊາເລັມ;ແລະພໍ່ເຮັດໄປເພື່ອຢາກໃຫ້ລູກ
ຈື່ຈ�ຊື່ຂອງລູກ;ແລ້ວລູກກໍຈະຈື່ຈ�ພວກ
ເພິ່ນແລະເວລາລູກຈື່ຈ�ພວກເພິ່ນລູກ
ກໍຈະຈື່ຈ�ຜົນງານຂອງພວກເພິ່ນ;ແລະ
ເວລາລູກຈື່ຈ�ຜົນງານຂອງພວກເພິ່ນລູກ
ຈະຮູ້ດີວ່າມັນຖືກເວົ້າເຖິງ,ແລະຂຽນໄວ້
ວ່າພວກເພິ່ນນັ້ນເປັນຂ ຜູ້ປະເສີດ.
5 7ສະນັ້ນ,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ຢາກໃຫ້ລູກເຮັດ
ສິ່ງທີ່ດີເພື່ອຈະໄດ້ຖືກເວົ້າເຖິງແລະຖືກ
ຂຽນໄວ້ຄືກັນກັບທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ຖືກເວົ້າ
ເຖິງແລະຖືກຂຽນເຖິງ.
5 8ແລະບັດ ນີ້ລູກຂອງພໍ່,ຈົ່ງເບິ່ງພໍ່ມີ
ບາງສິ່ງທີ່ຈະຂໍຈາກລູກຄືບໍ່ໃຫ້ລູກເຮັດສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ເພື່ອເປັນການອວດອ້າງ,ແຕ່ໃຫ້
ລູກເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເພື່ອເປັນການສະສົມ
ກ ຊັບສົມບັດໄວ້ໃນສະຫວັນເພື່ອຕົນເອງ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນເປັນສິ່ງທີ່ໝົດບໍ່ເປັນແລະ
ເປັນຢູ່ຊົ່ວນິລັນດອນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພື່ອ
ລູກຈະມີຂອງປະທານອັນມີຂ ຄຸນຄ່າແຫ່ງ
ຊີວິດນິລັນດອນ,ຊຶ່ງພວກເຮົາມີເຫດຜົນ
ທີ່ຈະຄິດວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້
ຮັບມັນມາແລ້ວ.
5 9 ໂອ້ຈົ່ງຈື່ຈ�ໄວ,້ຈື່ຈ�ໄວ,້ລູກຂອງພໍ່,

5 1ກຮລມ3:37.
 2ກມຊຢ29:25–27.
 ຂແອວ10:19.

 4ກແອວ4:15–20.
 6ກ1ນຟ1:1,5.
 ຂ2ນຟ33.

 8ກ3ນຟ13:19–21.
 ຂຄພ14:7.
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ກ ຖ້ອຍຄ�ຂອງກະສັດເບັນຢາມິນທີ່ໄດ້
ກ່າວກັບຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງ
ຈື່ຈ�ໄວ້ວ່າບໍ່ມີທາງຫລືວິທີອື່ນໃດເລີຍທີ່
ມະນຸດຈະລອດໄດ້,ນອກຈາກທາງໂລຫິດ
ທີ່ຂ ຊົດໃຊ້ແທນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ຈະ
ສະເດັດມາເທົ່ານັ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງ
ຈະສະເດັດມາເພື່ອຄ ໄຖ່ງ ໂລກ.
5 10 ແລະ ຈົ່ ງຈື່ ຈ�  ກ ຄ� ເວົ້າຂອງແອມ
ມິວເລັກນ�ອີກຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ເວົ້າຕໍ່ຊີເອສ
ຣອມ,ຢູ່ໃນເມືອງອ�ໂມນໄນຮານັ້ນ;ເພາະ
ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບລາວວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈະສະເດັດມາຢ່າງແນ່ນອນເພື່ອໄຖ່ຜູ້
ຄົນຂອງພຣະອົງ,ແຕ່ວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ໄຖ່
ພວກເຂົາໃນບາບຂອງພວກເຂົາ,ແຕ່ຈະ
ໄຖ່ພວກເຂົາຈາກບາບຂອງພວກເຂົາ.
5 11 ແລະພຣະອົງມີອ�ນາດຊຶ່ງໄດ້ຮັບ
ຈາກພຣະບິດາເພື່ອໄຖ່ມະນຸດຈາກບາບ
ຂອງພວກເຂົາຍ້ອນການກັບໃຈ;ສະນັ້ນ
ພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ກ ສົ່ງທູດຂອງພຣະອົງລົງມາ
ເພື່ອປະກາດຂ່າວກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂຂອງ
ການກັບໃຈ,ຊຶ່ງຈະນ�ໄປຫາອ�ນາດຂອງ
ພຣະຜູ້ໄຖ່,ໄປຫາຄວາມລອດຂອງຈິດວິນ
ຍານຂອງພວກເຂົາ.
5 12 ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງຈື່ໄວ້,ລູກຂອງພໍ່,ຈົ່ງ
ຈື່ໄວ້ວ່າລູກຈະຕ້ອງສ້າງກ ຮາກຖານຂອງ
ລູກຂຶ້ນເທິງຂ ດານຫີນຂອງພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງ
ພວກເຮົາ,ຄືພຣະຄຣິດ,ພຣະບຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ;ເພື່ອວ່າເມື່ອມານສົ່ງລົມພະຍຸ
ຮ້າຍຂອງມັນມາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຟ້າແມບ
ເຫລື້ອມກັບລົມບ້າໝູຂອງມັນມາ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເມື່ອໝາກເຫັບທັງໝົດແລະຄ ລົມ

ຝົນອັນແຮງກ້າຂອງມັນລົງມາຕີລູກ,ມນັ
ຈະບໍ່ມີອ�ນາດອັນໃດເໜືອລູກເລີຍທີ່ຈະ
ແກ່ລູກລົງໄປຫາເຫວເລິກແຫ່ງຄວາມທຸກ
ທໍລະມານແລະຄວາມຈິບຫາຍອັນບໍ່ສິ້ນ
ສຸດ,ເພາະດານຫີນບ່ອນທີ່ລູກຖືກສ້າງ
ຂຶ້ນເທິງມັນຊຶ່ງເປັນຮາກຖານທີ່ແໜ້ນໜາ,
ເປັນຮາກຖານຊຶ່ງຫາກມະນຸດສ້າງຂຶ້ນເທິງ
ມັນພວກເຂົາຈະຕົກໄປບໍ່ໄດ້.
5 13 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນີ້ຄື
ຄ�ເວົ້າຊຶ່ງຮີລາມັນໄດ້ກ ສິດສອນລູກຊາຍ
ຂອງເພິ່ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ສິດສອນ
ພວກເພິ່ນຫລາຍເລື່ອງຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຂຽນໄວ,້
ແລະຫລາຍເລື່ອງຊຶ່ງໄດ້ຂຽນໄວ້.
5 14 ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ຈື່ຈ�ຄ�ເວົ້າຂອງ
ເພິ່ນ;ແລະສະນັ້ນພວກເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ອອກ
ໄປ,ໂດຍຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ເພື່ອຈະໄດ້ສິດສອນພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟທັງ
ໝົດ,ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ເມືອງອຸດົມສົມ
ບູນໄປ;
5 15 ແລະ ຈາກນັ້ນກໍໄປຫາເມືອງກິດ;
ແລະ ຈາກ ເມືອງກິດກໍໄປ ຫາເມືອງມິວ
ເລັກ.
5 16 ແລະ ຈາກເມືອງໜຶ່ງກໍໄປຫາອີກ
ເມືອງໜຶ່ງຈົນວ່າພວກເພິ່ນໄດ້ອອກ ໄປ
ຫາບັນດາຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟທັງໝົດຊຶ່ງຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນທາງໃຕ້;ແລະຈາກທີ່ນັ້ນໄດ້ເຂົ້າ
ໄປໃນແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາໄປຫາບັນດາ
ຊາວເລມັນ.
5 17 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເພິ່ນໄດ້ສັ່ງສອນດ້ວຍພະລັງອັນຍິ່ງ

 9ກມຊຢ2:9.
 ຂມຊຢ3:17–18.

ຄມພຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.
 ຄຄມພໄຖ່,ການໄຖ່,

ຖືກໄຖ່.
 ງ ຄມພໂລກ—ຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່

ເຊື່ອຟັງພຣະບັນຍັດ.
 10ກແອວ11:34.
 11ກແອວ13:24–25.
 12ກອຊຢ28:16;

ຢຄ4:16.
 ຂມທ7:24–27;

ຄພ6:34;
ມຊ7:53.
ຄມພຫີນ;
ຫີນເສົາເອກ.

 ຄ3ນຟ14:25,27.
 13ກມຊຢ1:4.
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ໃຫຍ່,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້
ກ ພວກທີ່ແຍກອອກໄປຈາກຊາວນີໄຟຍອມ
ຈ�ນົນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ອອກ
ມາຮັບສາລະພາບບາບຂອງຕົນແລະຮັບ
ບັບຕິສະມາໄວ້ກັບການກັບໃຈ,ແລະກັບ
ຄືນໄປຫາຊາວນີໄຟທັນທີເພື່ອຈະພະຍາ
ຍາມແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດທີ່ຕົນໄດ້ກະທ�
ໄປນັ້ນ.
5 18 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ນີໄຟກັບລີໄຮໄດ້ສັ່ງສອນຊາວເລມັນດ້ວຍ
ອ�ນາດແລະສິດອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເຊັ່ນ
ນັ້ນ,ເພາະວ່າພວກເພິ່ນໄດ້ຮັບອ�ນາດ
ແລະສິດອ�ນາດເພື່ອຈະໄດ້ກ ກ່າວ,ແລະ
ພວກເພິ່ນໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ພວກເພິ່ນຄວນກ່າວ
ນ�ອີກ—
5 19ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງໄດ້ເກີດມີຄວາມແປກ
ໃຈຫລາຍທີ່ສຸດຕໍ່ຊາວເລມັນຈົນເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາກ ສ�ນຶກໄດ້, ເຖິງ ຂະໜາດທີ່
ໄດ້ມີຊາວເລມັນຈ�ນວນແປດພັນຄົນທີ່ຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາແລະແຜ່ນດິນ
ອ້ອມແອ້ມນັ້ນຮັບບັບຕິສະມາໄວ້ກັບການ
ກັບໃຈ,ແລະໄດ້ສ�ນຶກເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງຮີດຄອງປະເພນີຂອງບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຂົາ.
5 20 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ນີໄຟແລະລີໄຮໄດ້ອອກຈາກບ່ອນນັ້ນໄປ
ຫາແຜ່ນດິນນີໄຟ.
5 21 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຢູ່ທີ່
ນັ້ນພວກເພິ່ນຖືກກອງທັບຂອງຊາວເລມັນ
ຈັບໄປແລະເອາົເຂົ້າກ ຄຸກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເປັນຄຸກບ່ອນດຽວກັນກັບທີ່ອ�ໂມນແລະ
ພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນຖືກຂ້າໃຊ້ຂອງລິມໄຮເອົາ

ໄປກັກຂັງ.
5 22 ແລະຫລັງຈາກທີ່ພວກເພິ່ນຖືກຈັບ
ເຂົ້າຄຸກໄດ້ຫລາຍມື້ປາດສະຈາກເຂົ້ານ�,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຄຸກເພື່ອ
ຈະເອົາພວກເພິ່ນໄປຂ້າຖິ້ມເສຍ.
5 23 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ນີໄຟແລະລີໄຮໄດ້ຖືກອ້ອມໄວ້ຄືກັບວ່າ
ດ້ວຍກ ໄຟ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາບໍ່ກ້າ
ແຕະຕ້ອງພວກເພິ່ນເລີຍເພາະຢ້ານວ່າ
ໄຟຈະໄໝ້ພວກເຂົາ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ນີໄຟແລະລີໄຮບໍ່ໄດ້ຖືກໄຟໄໝ້ເລີຍ;ແລະ
ເບິ່ງຄືວ່າພວກເພິ່ນຢືນຢູ່ທ່າມກາງກອງໄຟ
ແລະໄຟບໍ່ໄດ້ໄໝ້ພວກເພິ່ນ.
5 24 ແລະເວລາພວກເພິ່ນເຫັນວ່າຕົນ
ເອງຖືກລ້ອມໄວ້ດ້ວຍກ ເລົາໄຟ,ແລະເຫັນ
ວ່າໄຟບໍ່ໄດ້ໄໝ້ຕົນ,ໃຈຂອງພວກເພິ່ນຈຶ່ງ
ມີກ�ລັງຂຶ້ນ.
5 25 ເພາະວ່າພວກເພິ່ນເຫັນວ່າຊາວ
ເລມັນບໍ່ກ້າແຕະຕ້ອງພວກເພິ່ນ;ທັງບໍ່ກ້າ
ເຂົ້າມາໃກ້ພວກເພິ່ນ,ແຕ່ວ່າຢືນຢູ່ຄືກັນ
ກັບເກີດເປັນຄົນໄບ້ດ້ວຍຄວາມແປກປະ
ຫລາດໃຈ.
5 26 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ນີໄຟແລະລີໄຮໄດ້ຢືນຂຶ້ນແລະເລີ່ມເວົ້າ
ກັບພວກເຂົາ,ມີຄວາມວ່າ:ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ,
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນແມ່ນພຣະເຈົ້າທີ່ສະແດງ
ສິ່ງ ອັດສະຈັນ ໃຈນີ້ໃຫ້ພວກທ່ານເຫັນ,
ເພື່ອສະແດງໃຫ້ພວກທ່ານເຫັນວ່າພວກ
ທ່ານຈະຂ້າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້.
5 27 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາພວກເພິ່ນກ່າວ
ຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ແຜ່ນດິນກໍສັ່ນສະເທືອນ
ຢ່າງໜັກ,ແລະກ�ແພງຄຸກກໍສັ່ນສະເທືອນ

 17ກຮລມ4:4.
 18ກຄພ100:5–8.

ຄມພທ�ນາຍ,ການ
ທ�ນາຍ,ຄ�ທ�ນາຍ.

 19ກຄມພປ່ຽນໃຈ,ການ
ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ;
ວຽກງານເຜີຍແຜ່.

 21ກມຊຢ7:6–7;21:23.

 23ກອພຍ3:2.
 24ກອພຍ14:24;

1ນຟ1:6;ຄພ29:12;
ຈສ—ປ1:16.
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ຄ້າຍຄືກັບວ່າມັນກ�ລັງຈະພັງລົງສູ່ພື້ນດິນ;
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນບໍ່ໄດ້ພັງລົງ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,
ຄົນທີ່ ຢູ່ໃນຄຸກນັ້ນເປັນຊາວເລມັນແລະ
ຊາວນີໄຟຜູ້ທີ່ແຍກອອກໄປນັ້ນ.
5 28 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ຖືກປົກຄຸມໄວ້ດ້ວຍເມກແຫ່ງ
ກ ຄວາມມືດ,ແລະຄວາມຢ້ານຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍໄດ້ເກີດກັບພວກເຂົາ.
5 29 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີ
ກ ສຽງດັງຂຶ້ນຄ້າຍຄືກັບວ່າສຽງນັ້ນຢູ່ເທິງ
ເມກແຫ່ງຄວາມມືດ,ມີຄວາມວ່າ:ເຈົ້າຈົ່ງ
ກັບໃຈ,ເຈົ້າຈົ່ງກັບໃຈ,ແລະຢ່າພະຍາ
ຍາມທ�ລາຍຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາອີກຕໍ່ໄປຜູ້
ຊຶ່ງເຮົາສົ່ງມາຫາພວກເຈົ້າເພື່ອປະກາດ
ຂ່າວປະເສີດ.
5 30 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາພວກເຂົາໄດ້ຍິນສຽງນີ້,ແລະເຫັນ
ວ່າບໍ່ແມ່ນສຽງຟ້າຮ້ອງ,ທັງບໍ່ແມ່ນສຽງກຶກ
ກ້ອງ,ແຕ່ວ່າມັນເປັນສຽງອ່ອນຫວານຂອງ
ຄວາມນິ້ມນວນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ,ຄ້າຍຄືກັບ
ວ່າເປັນກ ສຽງສື່ມໃສ່ຫູ,ແລະມັນໄດ້ສຽບ
ແທງເຂົ້າໄປໃນຈິດວິນຍານທຸກດວງ—
5 31ແລະທັງໆທີ່ສຽງນັ້ນນິ້ມນວນ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງແຜ່ນດິນຍັງສັ່ນສະເທືອນຫລາຍທີ່
ສຸດ,ແລະກ�ແພງຄຸກກໍສັ່ນສະເທືອນ
ອີກ,ຄ້າຍກັບວ່າມັນກ�ລັງຈະເພພັງລົງ
ສູ່ພື້ນດິນ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງເມກຊຶ່ງປົກຄຸມ
ພວກເຂົາຢູ່ນັ້ນກໍບໍ່ໄດ້ລ່ອງລອຍອອກໄປ
ເລີຍ—
5 32 ແລະ ຈົ່ງເບິ່ງ ມີສຽງດັງຂຶ້ນອີກ, ມີ
ຄວາມວ່າ:ເຈົ້າຈົ່ງກັບໃຈ,ເຈົ້າຈົ່ງກັບໃຈ,
ເພາະອານາຈັກສະຫວັນໃກ້ເຂົ້າມາເຖິງ
ແລ້ວ;ແລະຢ່າໄດ້ພະຍາຍາມທ�ລາຍຜູ້
ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາອີກຕໍ່ໄປ;ແລະເຫດການ

ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືແຜ່ນດິນແລະກ�ແພງ
ຄຸກໄດ້ສັ່ນສະເທືອນອີກ.
5 33 ແລະສຽງດັງມາອີກເປັນເທື່ອທີສາມ,
ແລະໄດ້ເວົ້າຂໍ້ຄວາມອັນໜ້າອັດສະຈັນ
ໃຈກັບພວກເຂົາຊຶ່ງມະນຸດບໍ່ສາມາດກ່າວ,
ແລະກ�ແພງໄດ້ສັ່ນອີກ,ແລະແຜ່ນດິນ
ໄດ້ສັ່ນສະເທືອນຄ້າຍຄືກັບວ່າມັນກ�ລັງ
ຈະແຍກອອກຈາກກັນ.
5 34 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນປົບໜີໄປບໍ່ໄດ້ຍ້ອນວ່າເມກແຫ່ງ
ຄວາມມືດນັ້ນໄດ້ປົກຄຸມພວກເຂົາໄວ້;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາເຄື່ອນໄຫວໄປມາບໍ່ໄດ້
ເລີຍເພາະຄວາມຢ້ານກົວທີ່ເກີດກັບພວກ
ເຂົາ.
5 35ບັດນີ້ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງໃນບັນດາພວກ
ເຂົາ ຊຶ່ງເປັນຊາວນີໄຟໂດຍກ�ເນີດ,ຊຶ່ງ
ແຕ່ກ່ອນເຄີຍເປັນສະມາຊິກຂອງສາດສະ
ໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າແຕ່ໄດ້ແຍກອອກໄປ
ຈາກພວກເຂົາ.
5 36 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ລາວໄດ້ຫັນຕົວໄປ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ລາວໄດ້
ເຫັນໜ້າຂອງນີໄຟແລະລີໄຮຜ່ານຄວາມ
ມືດຂອງເມກ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນໄດ້ກ ຮຸ່ງ
ເຫລື້ອມທີ່ສຸດຄືກັນກັບໜ້າຂອງເຫລົ່າທູດ.
ແລະລາວໄດ້ເຫັນພວກເພິ່ນຫລຽວໜ້າຂຶ້ນ
ໄປເທິງຟ້າ;ແລະພວກເພິ່ນຢູ່ໃນທ່າທາງທີ່
ກ�ລັງເວົ້າຫລືກ�ລັງເປັ່ງສຽງກັບຜູ້ໃດຜູ້
ໜຶ່ງຊຶ່ງພວກເພິ່ນຫລຽວເຫັນ.
5 37 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຊາຍຄົນນັ້ນໄດ້ຮ້ອງບອກຝູງຊົນເພື່ອໃຫ້
ພວກເຂົາຫລຽວມາເບິ່ງ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ໄດ້
ມີພະລັງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຫລົ່ານັ້ນສາມາດ
ຫລຽວມາເບິ່ງແລະພວກເຂົາໄດ້ເຫັນໜ້າ
ຂອງນີໄຟແລະລີໄຮ.

 28ກອພຍ14:20.
 29ກ3ນຟ11:3–14.

 30ກ1ກສ19:12;
ຄພ85:6.

 36ກອພຍ34:29–35;
ກຈກ6:15.
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5 38 ແລະ ຜູ້ຄົນໄດ້ເວົ້າກັບຊາຍຄົນນັ້ນ
ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເລື່ອງທັງໝົດນີ້ໝາຍຄວາມ
ວ່າແນວໃດ,ແລະຄົນທັງສອງນັ້ນກ�ລັງ
ສົນທະນາກັບຜູ້ໃດຢູ່?
5 39ບັດ ນີ້ຊາຍຄົນນັ້ນມີຊື່ວ່າອາມີນາ
ດາບ.ແລະອາມີນາດາບໄດ້ເວົ້າກັບຜູ້ຄົນ
ວ່າ:ພວກເພິ່ນກ�ລັງສົນທະນາກັບເຫລົ່າ
ທູດຂອງພຣະເຈົ້າ.
5 40 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນໄດ້ຖາມລາວວ່າ:ພວກເຮົາຈະເຮັດ
ກ ແນວໃດ,ເພື່ອຈະໃຫ້ເມກແຫ່ງຄວາມມືດ
ໜີຈາກພວກເຮົາໄປ?
5 41 ແລະອາມີນາດາບໄດ້ເວົ້າກັບພວກ
ເຂົາວ່າ:ພວກທ່ານຕ້ອງກ ກັບໃຈ,ແລະ
ຮ້ອງ ຂໍ ຕໍ່ ສ ຽ ງນັ້ ນຈົນວ່າ ພວກ ທ່ານມີ
ຂ ສັດທາໃນພຣະຄຣິດ,ຜູ້ຊຶ່ງແອວມາ,ແລະ
ແອມມິວເລັກ,ແລະຊີເອສຣອມໄດ້ສິດ
ສອນພວກທ່ານໄວ້;ແລະຖາ້ຫາກພວກ
ທ່ານປະຕິບັດຕາມນີ້,ເມກແຫ່ງຄວາມມືດ
ຈະເລື່ອນໄປຈາກພວກທ່ານ.
5 42 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ເລີ່ມຮ້ອງຂໍຕໍ່ສຽງຂອງຜູ້ທີ່
ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນສັ່ນສະເທືອນ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງຂໍຈົນວ່າເມກແຫ່ງ
ຄວາມມືດໄດ້ກະຈາຍໄປ.
5 43 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາພວກເຂົາຫລຽວເບິ່ງ,ແລະເຫັນ
ວ່າເມກແຫ່ງຄວາມມືດນັ້ນໄດ້ກະຈາຍໄປ
ແລະບໍ່ໄດ້ປິດບັງພວກເຂົາອີກແລ້ວ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພວກເຂົາເຫັນວ່າຕົນເອງຖືກກ ລ້ອມ
ໄວ້ດ້ວຍເລົາໄຟ,ແທ້ຈິງແລ້ວທຸກຄົນ.
5 44 ແລະນີໄຟກັບລີໄຮໄດ້ຢືນຢູ່ໃນທ່າມ

ກາງພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາຖືກ
ປິດອ້ອມຮອບ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄ້າຍຄືກັບວ່າ
ພວກເຂົາຢູ່ທ່າມກາງແປວໄຟ,ແຕ່ມັນບໍ່
ໄດ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ພວກເຂົາເລີຍ,ທັງບໍ່
ໄດ້ໄໝ້ລາມໄປຫາກ�ແພງຄຸກເລີຍ;ແລະ
ພວກເຂົາກໍເຕັມໄປດ້ວຍກ ຄວາມສຸກຈົນບໍ່
ອາດຈະພັນລະນາໄດ້ແລະເຕັມໄປດ້ວຍ
ລັດສະໝີພາບ.
5 45 ແລະ ຈົ່ງເບິ່ງ, ກ ພຣະວິນຍານສັກ
ສິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສະເດັດລົງມາຈາກ
ຟ້າສະຫວັນ,ແລະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນໃຈຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະພວກເຂົາຄືກັບເຕັມປ່ຽມ
ດ້ວຍໄຟ,ແລະພວກເຂົາສາມາດຂ ເວົ້າຂໍ້
ຄວາມອັນໜ້າອັດສະຈັນອອກມາ.
5 46 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີ
ສຽງດັງມາຫາພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນ
ເປັນສຽງທີ່ອ່ອນຫວານ,ຄ້າຍຄືກັບວ່າມັນ
ເປັນສຽງສື່ມໃສ່ຫູ,ມີຄວາມວ່າ:
5 47 ກ ສັນຕິ ສຸກ,ສັນຕິສຸກຈົ່ງມີແກ່ເຈົ້າ,
ຍ້ອນວ່າສັດທາຂອງເຈົ້າໃນຜູ້ທີ່ເຮົາຮກັ
ຫລາຍທີ່ສຸດ,ຜູ້ ທີ່ເປັນຢູ່ນັບຕັ້ງແຕ່ການ
ວາງຮາກຖານຂອງໂລກ.
5 48 ແລະບັດນີ້,ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຍິນຂໍ້
ຄວາມນີ້ແລ້ວພວກເຂົາກໍໄດ້ຫລຽວເບິ່ງ
ຄ້າຍຄືກັບວ່າສຽງນັ້ນມາຈາກໃສ;ແລະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນກ ຟ້າສະຫວັນ
ເປີດອອກ;ແລະເຫລົ່າທູດໄດ້ລົງມາຈາກ
ສະຫວັນແລະປະຕິບັດຕໍ່ພວກເຂົາ.
5 49 ແລະມັນມີຢູ່ປະມານສາມຮ້ອຍຄົນທີ່
ໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄ�ສັ່ງໃຫ້ອອກໄປແລະບໍ່
ໃຫ້ແປກໃຈ,ທັງບໍ່ໃຫ້ສົງໃສ.

 40ກກຈກ2:37–39.
 41ກຄມພກັບໃຈ,ການກັບໃຈ.
 ຂຄມພສັດທາ.
 43ກ3ນຟ17:24;19:14.

 44ກຄມພຊື່ນຊົມ,
ຄວາມຊື່ນຊົມ.

 45ກ3ນຟ9:20;ອທ12:14.
 ຂຄມພຂອງປະທານ

ແຫ່ງພຣະວິນຍານ.
 47ກຄມພສະຫງົບ,

ຄວາມສະຫງົບ.
 48ກ1ນຟ1:8.
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5 50 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ອອກໄປ,ແລະໄດ້ປະຕິບັດ
ແກ່ຜູ້ຄົນ,ປະກາດເລື່ອງທັ ງໝົດທີ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ຍິນແລະໄດ້ເຫັນມາຕໍ່ຜູ້ຄົນທົ່ວທຸກ
ພາກພື້ນໂດຍອ້ອມຮອບ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ຊາວເລມັນສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຍອມຮັບເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້,ຍ້ອນວ່າຫລັກຖານແລະຄວາມ
ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບມາ.
5 51 ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ກ ສ�ນຶກ
ຕົວກໍໄດ້ວາງອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມຂອງຕົນ,
ແລະປະຄວາມກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາ
ແລະຮີດຄອງປະເພນີຂອງບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຂົາ.
5 52 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ ສົ່ງແຜ່ນດິນທີ່ພວກເຂົາໄດ້
ຍຶດເອົາມານັ້ນຄືນໃຫ້ຊາວນີໄຟ.

ບົດທີ6

ຊາວເລມັນຜູ້ທີ່ຊອບທ�ສັ່ງສອນຊາວນີໄຟ
ຜູ້ທີ່ຊົ່ວ—ຜູ້ຄົນສອງຝ່າຍຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ
ຂຶ້ນໃນສະໄໝແຫ່ງສັນຕິສຸກແລະເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມອຸດົມສົມບູນ—ລູຊິເຟີ,ຜູ້ສ້າງ
ບາບ,ຍຸຍົງໃຈຂອງຄົນຊົ່ວແລະພວກ
ໂຈນແກດີອານທັນໃຫ້ກະທ�ການຄາດຕະ
ກ�ແລະສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ—ພວກເຂົາໂຄ່ນ
ລົ້ມຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງຂອງຊາວນີໄຟ.ປະ
ມານ29–23ປີກ່ອນຄ.ສ.

6 1ແລະ  ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື ປີ
ທີຫົກສິບສອງແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນໄດ້ຜ່ານໄປ,ເລື່ອງລາວທັງໝົດນີ້
ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຄືຊາວເລມັນສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້
ກາຍມາເປັນຄົນຊອບທ�,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ກ ຄວາມຊອບທ�ຂອງພວກເຂົາມີຫລາຍ

ກວ່າຊາວນີໄຟອີກຊ�,ຍ້ອນວ່າຄວາມໝັ້ນ
ຄົງແລະຄວາມສະໝ�ສະເໝີຂອງພວກ
ເຂົາຢູ່ໃນສັດທາ.
6 2 ເພາະ ຈົ່ງເບິ່ງ, ໄດ້ມີຊາວນີໄຟເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ກາຍມາເປັນຄົນ
ກ ແຂງກະດ້າງແລະບໍ່ສ�ນຶກຜິດແລະ
ຊົ່ວຮ້າຍ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາບໍ່ຍອມ
ຮັບຟັງພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າແລະຄ�ສັ່ງ
ສອນແລະຄ�ທ�ນາຍທັງໝົດທີ່ມາໃນບັນ
ດາພວກເຂົາ.
6 3 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສະມາຊິກຂອງ
ສາດສະໜາຈັກກໍຍັງມີຄວາມຜາສຸກພໍສົມ
ຄວນນ�ການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຂອງຊາວ
ເລມັນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຍ້ອນວ່າສາດສະໜາ
ຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງໄດ້ສະຖາປະນາຂຶ້ນ
ໃນບັນດາພວກເຂົາ.ແລະພວກເຂົາໄດ້
ກ ຜູກສ�ພັນທະໄມຕີຕໍ່ກັນ,ແລະໄດ້ປິຕິຍິນ
ດີນ�ກັນ,ແລະໄດ້ມີຄວາມຊື່ນຊົມຫລາຍ
ທີ່ສຸດ.
6 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນ ຫລາຍຄົນໄດ້ລົງ ມາເມືອງເຊຣາ
ເຮັມລາ,ແລະໄດ້ປະກາດແກ່ຊາວນີໄຟ
ເຖິງກ ການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຂອງພວກ
ເຂົ າ , ແລະໄດ້ຊັກຊວນພວກເຂົ າ ເຖິງ
ສັດທາແລະການກັບໃຈ.
6 5ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຫລາຍຄົນໄດ້ສັ່ງ
ສອນດ້ວຍອ�ນາດແລະສິດອ�ນາດອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ,ຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຊັກນ�
ຫລາຍຄົນລົງມາສູ່ສ່ວນເລິກແຫ່ງຄວາມ
ຖ່ອມຕົວ,ແລະເປັນຜູ້ຕິດຕາມທີ່ຖ່ອມຕົວ
ຂອງພຣະເຈົ້າແລະພຣະເມສານ້ອຍ.
6 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນຫລາຍຄົນໄດ້ເຂົ້າໄປຫາແຜ່ນດິນ
ທາງເໜືອ;ແລະນີໄຟກັບລີໄຮກໍໄປຫາ

 51ກແອວ31:5.
6 1ກຮລມ13:1.

 2ກຣມ1:28–32.
 3ກຄມພຜູກມິດ.

 4ກຄມພປ່ຽນໃຈ,ການ
ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ.
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ກ ແຜ່ນດິນທາງເໜືອຄືກັນເພື່ອສັ່ງສອນຜູ້
ຄົນ.ແລະປີທີຫົກສິບສາມໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ
ດັ່ງນີ້.
6 7ແລະ ຈົ່ງເບິ່ງ, ມັນມີສັນຕິສຸກຢູ່ທົ່ວ
ແຜ່ນ ດິນທັງໝົດ, ເຖິງ ຂະໜາດທີ່ຊາວ
ນີໄຟສາມາດເຂົ້າໄປຫາແຜ່ນດິນສ່ວນໃດ
ກໍໄດ້ຕາມແຕ່ພວກເຂົາຕ້ອງການບໍ່ວ່າໃນ
ບັນດາຊາວນີໄຟຫລືວ່າໃນບັນດາຊາວ
ເລມັນ.
6 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນຈະໄປບ່ອນໃດກໍໄດ້ຕາມແຕ່ພວກ
ເຂົາຕ້ອງການຄືກັນ,ບໍ່ວ່າໃນບັນດາຊາວ
ເລມັນ ຫລື ໃນ ບັນດາຊາວນີໄຟ; ແລະ
ພວກເ ຂົາໄດ້ ມີການຕິດຕໍ່ກັນຢ່າງເປັນ
ອິດສະລະດັ່ງນີ້,ເພື່ອຊື້ແລະເພື່ອຂາຍ,
ແລະເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ,ຕາມຄວາມ
ປາດຖະໜາຂອງໃຜລາວ.
6 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທັງ
ຊາວເລມັນແລະຊາວນີໄຟໄດ້ຮັ່ງມີເປັນດີ
ຢ່າງຍິ່ງ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ມີຄ�,ແລະມີ
ເງິນ,ແລະມີໂລຫະທີ່ມີຄຸນຄ່າຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍ,ທັງໃນແຜ່ນດິນທາງໃຕ້ແລະໃນ
ແຜ່ນດິນທາງເໜືອ.
6 10ບັດ ນີ້ແຜ່ນດິນທາງໃຕ້ຖືກເອີ້ນວ່າ
ລີໄຮ,ແລະແຜ່ນດິນທາງເໜືອຖືກເອີ້ນວ່າ
ກ ມິວເລັກ,ເພາະເອີ້ນຕາມຊື່ລູກຊາຍຂອງ
ເຊເດກີຢາ;ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ນ�ເອົາມິວ
ເລັກເຂົ້າໄປຫາແຜ່ນດິນພາກເໜືອ,ແລະ
ລີໄຮເຂົ້າໄປຫາແຜ່ນດິນທາງໃຕ້.
6 11 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນໄດ້ມີຄ�ຫລາຍຊະ
ນິດໃນແຜ່ນດິນທັງສອງບ່ອນ,ແລະເງິນ,
ແລະໂລຫະທີ່ມີຄ່າທຸກຊະນິດ;ແລະມີ
ນາຍຊ່າງທີ່ມີຝີມືປານີດນ�ອີກ,ຊຶ່ງໄດ້ຕີ
ໂລຫະທຸກຊະນິດ;ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນ

ລະອຽດງາມດີ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ກັບກາຍ
ເປັນຄົນຮັ່ງມີດັ່ງນີ້.
6 12ພວກເຂົາໄດ້ປູກພືດພັນຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍ,ທັງທາງເໜືອແລະທາງໃຕ້;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ
ຢ່າງຍິ່ງ , ທັງທາງເໜືອແລະທາງໃຕ້.
ແລະພວກເຂົາໄດ້ມີຄົນເພີ່ມທະວີຂຶ້ນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍແລະເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຢ່າງຍິ່ງ
ໃນແຜ່ນດິນ.ແລະພວກເຂົາໄດ້ລ້ຽງສັດ
ຫລາຍຊະນິດຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ມັນໄດ້ອອກແມ່ແຜ່ລູກຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍ.
6 13 ຈົ່ງເບິ່ງ ພວກຜູ້ຍິງກໍໄດ້ອອກແຮງ
ງານຢ່າງດຸໝັ້ນແລະເຂັນຝ້າຍ,ແລະໄດ້
ເຮັດຜ້າແພຫລາຍຊະນິດ,ຜ້າລີນິນຕ�ຢ່າງ
ດີແລະຜ້າທຸກຊະນິດ,ເພື່ອຈະໄດ້ປົກປິດ
ຄວາມເປືອຍເປົ່າຂອງພວກເຂົາ.ແລະປີທີ
ຫົກສິບສີ່ໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປຢ່າງສັນຕິດັ່ງນີ້.
6 14 ແລະໃນປີທີຫົກສິບຫ້າພວກເຂົາໄດ້
ມີຄວາມຜາສຸກແລະສັນຕິສຸກຢ່າງກວ້າງ
ຂວາງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນໄດ້ມີການສັ່ງສອນ
ຫລາຍຢ່າງແລະມີການທ�ນາຍຫລາຍ
ຢ່າງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ.ແລະປີທີຫົກ
ສິບຫ້າກໍໄດ້ຜ່ານໄປດັ່ງນີ້.
6 15 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ປີທີຫົກສິບຫົກແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ຊີໂຊຣ�ຖືກລອບຂ້າ
ໂດຍມືລຶກລັບໃນຂະນະທີ່ນັ່ງຢູ່ໃນບັນລັງ
ຕັດສິນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ໃນປີດຽວກັນນັ້ນ,ຄືລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ,ຜູ້
ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນແທນກໍຖືກລອບຂ້າຄືກັນ.
ແລະປີທີຫົກສິບຫົກໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.
6 16 ແລະໃນຕົ້ນປີທີຫົກສິບເຈັດຜູ້ຄົນ
ເລີ່ມເປັນຄົນຊົ່ວຄືນຄືເກົ່າ.

 6ກແອວ63:4–9;
ຮລມ3:11–12.

 10ກມຊຢ25:2–4;
ຮລມ8:21.

 15ກຮລມ5:1.



544ຮີລາມັນ6:17–24

6 17 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ປະທານພອນໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາມາດົນແລ້ວ
ດ້ວຍຂອງທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂລກຈົນວ່າມັນບໍ່
ມີການຍຸຍົງໃຫ້ຄຽດແຄ້ນ,ໃຫ້ເຮັດສົງຄາມ,
ຫລືໃຫ້ຂ້າຟັນກັນ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງ
ໄດ້ເລີ່ມໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບຂອງມີຄ່າຂອງພວກ
ເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາເລີ່ມພະຍາ
ຍາມຫາຜົນປະໂຫຍດເພື່ອຕົນເອງຈະໄດ້ມີ
ກຽດຕິຍົດສູງກວ່າຜູ້ອື່ນ;ສະນັ້ນພວກເຂົາ
ຈຶ່ງເລີ່ມທ�ການຄາດຕະກ�ຢ່າງກ ລັບໆ,
ແລະເລີ່ມລັກ,ແລະປຸ້ນຈີ້ເພື່ອຫາຜົນປະ
ໂຫຍດ.
6 18 ແລະ ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ, ຄາດຕະກອນ
ແລະພວກປຸ້ນຈີ້ເຫລົ່ານັ້ນເປັນພັກພວກ
ທີ່ຄິດຄູເມັນແລະກ ແກດີອານທັນໄດ້ຕັ້ງ
ຂຶ້ນ.ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ໃນບັນດາຊາວນີໄຟກໍມີພັກພວກຂອງແກ
ດີອານທັນຢ່າງຫລວງຫລາຍ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,
ມັນມີຈ�ນວນຫລາຍກວ່າໃນບັນດາຊາວ
ເລມັນພວກທີ່ຊົ່ວກວ່າ.ແລະພວກເຂົາຖືກ
ເອີ້ນວ່າໂຈນແລະຄາດຕະກອນຂອງແກດີ
ອານທັນ.
6 19 ແລະພວກເຂົາຄືພວກທີ່ໄດ້ລອບຂ້າ
ຊີໂຊຣ�ຜູ້ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນແລະລູກ
ຊາຍຂອງເພິ່ນ,ໃນຂະນະທີ່ພວກເພິ່ນຢູ່
ໃນບັນລັງຕັດສິນ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຊອກຫາ
ພວກເຂົາບໍ່ພົບເລີຍ.
6 20 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືເມື່ອຊາວເລມັນເຫັນວ່າມັນມີພວກໂຈນ
ປະປົນຢູ່ໃນບັນດາພວກເຂົາເອງພວກເຂົາ
ກໍເສົ້າສະຫລົດໃຈຫລາຍທີ່ສຸດ;ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ໃຊ້ທຸກວິທີທາງແລະອ�ນາດຂອງ
ພວກເຂົາເພື່ອທ�ລາຍພວກໂຈນເຫລົ່ານັ້ນ
ໃຫ້ໝົດສິ້ນໄປຈາກຜືນແຜ່ນດິນໂລກ.

6 21 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາຕານໄດ້ຍຸຍົງໃຈຂອງ
ຊາວນີໄຟສ່ວນຫລາຍ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກໂຈນເຫລົ່າ
ນັ້ນ,ແລະໄດ້ເຮັດພັນທະສັນຍາແລະຄ�
ສາບານກັບພວກເຂົາ,ວ່າພວກເຂົາຈະຄຸ້ມ
ຄອງແລະປົກປັກຮັກສາພວກດຽວກັນ,
ເຖິງແມ່ນຈະຢູ່ໃນສະພາບອັນຫຍຸ້ງຍາກ
ໃດໆກໍຕາມທີ່ພວກໂຈນໄດ້ຮັບ,ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບໂທດເພາະການຄາດຕະ
ກ�ຂອງພວກເຂົາ,ແລະການປຸ້ນຈີ້ຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະການຂີ້ລັກມັກສົກຂອງ
ພວກເຂົາ.
6 22 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ມີເຄື່ອງໝາຍຂອງພວກເຂົາ
ເອງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຄື່ອງໝາຍກ ລັບແລະ
ຄ� ເວົ້ າ ລັບໆ ຂອງພວກເຂົ າ;ແລະສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ຈັກພີ່ນ້ອງ
ທີ່ເຂົ້າມາໃນພັນທະສັນຍາ,ເພື່ອຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍໃດໆກໍຕາມທີ່ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ
ກະທ�ເຂົາຈະບໍ່ຖືກພີ່ນ້ອງຫລືຄົນທີ່ໄດ້
ເປັນຂອງພັກພວກຂອງຕົນທີ່ຮັບພັນທະ
ສັນຍານີ້ທ�ຮ້າຍ.
6 23 ແລະພວກເຂົາຈະໄດ້ຂ້າ,ແລະປຸ້ນ
ຈີ້,ແລະລັກ,ແລະທ�ການໂສເພນີແລະ
ເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆປະການດັ່ງນີ້,ກົງ
ກັນຂ້າມກັບກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງແລະ
ກົດຂອງພຣະເຈົ້ານ�ອີກ.
6 24 ແລະຜູ້ ໃດກໍຕາມທີ່ຢູ່ໃນພັກພວກ
ດຽວກັນເປີດເຜີຍກ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະ
ຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງພັກພວກດຽວກັນ
ໃຫ້ໂລກຮູ້ຈັກ,ຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້ຮັບການຕັດສິນ
ລົງໂທດ,ບໍ່ແມ່ນຕາມກົດໝາຍຂອງບ້ານ
ເມືອງ,ແຕ່ເປັນກົດໝາຍອັນຊົ່ວຮ້າຍຊຶ່ງ
ແກດີອານທັນແລະຄິດຄູເມັນໄດ້ຕັ້ງໄວ້.

 17ກ3ນຟ9:9.
 18ກຮລມ2:4,12–13.

 22ກຄມພການມົ້ວສຸມລັບ.
 24ກຄມພຊົ່ວຮ້າຍ,

ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ.
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6 25ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເປັນກ ຄ�ສາບານ
ແລະພັນທະສັນຍາລັບຊຶ່ງແອວມາໄດ້ສັ່ງ
ລູກຂອງເພິ່ນໄວ້ວ່າບໍ່ໃຫ້ເອົາອອກໄປໃຫ້
ໂລກຮູ້,ເພາະຢ້ານວ່າມັນຈະເປັນທາງນ�
ພາຜູ້ຄົນລົງໄປສູ່ຄວາມພິນາດ.
6 26ບັດນີ້ ຈົ່ງ ເບິ່ງ ,ແກດີອານທັນບໍ່ໄດ້
ເອົາຄ�ສາບານແລະພັນທະສັນຍາກ ລັບ
ເຫລົ່ານັ້ນມາຈາກບັນທຶກທີ່ຖືກມອບໃຫ້ແກ່
ຮີລາມັນ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນຖືກເອົາເຂົ້າໃສ່
ໃນໃຈຂອງແກດີອານທັນໂດຍຂ ຜູ້ດຽວກັນ
ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຊັກຊວນບິດາມານດາຜູ້ທ�ອິດ
ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ກິນໝາກໄມ້ທີ່ຕ້ອງຫ້າມ
ນັ້ນ—
6 27 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ມັນແມ່ນຜູ້ດຽວກັນນີ້
ທີ່ ໄດ້ວາງແຜນກັບກ ກາອິນ,ວ່າຖ້າຫາກ
ລາວຂ້າອາເບັນຜູ້ເປັນນ້ອງຊາຍຂອງລາວ
ແລ້ວສິ່ງທີ່ລາວເຮັດໄປນັ້ນຈະບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້
ຈັກແກ່ໂລກນີ້ເລີຍ.ແລະມັນໄດ້ວາງແຜນ
ກັບກາອິນແລະກັບຜູ້ເຊື່ອຟັງລາວນັບຕັ້ງ
ແຕ່ເວລານັ້ນມາ.
6 28 ແລະແມ່ນຜູ້ດຽວກັນນີ້ຄືກັນທີ່ໃສ່
ມັນໄວ້ໃນໃຈຂອງຜູ້ຄົນໃຫ້ກ ສ້າງຫໍຄອຍ
ທີ່ສູງທີ່ສຸດເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຂຶ້ນໄປເຖິງ
ສະຫວັນ.ແລະແມ່ນຜູ້ດຽວກັນນີ້ທີ່ຊັກນ�
ຜູ້ຄົນຜູ້ທີ່ໜີມາຈາກຫໍຄອຍໃຫ້ເຂົ້າມາໃນ
ແຜ່ນດິນນີ້;ເພື່ອເຜີຍແຜ່ວຽກງານແຫ່ງ
ຄວາມມືດແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງໄປທົ່ວ
ແຜ່ນດິນ,ຈົນວ່າມັນໄດ້ລາກຜູ້ຄົນໄປສູ່
ຄວາມພິນາດຂ ໝົດສິ້ນ,ແລະໄປສູ່ນະລົກ
ອັນເປັນນິດ.
6 29 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນຜູ້ດຽວກັນນີ້ທີ່ໃສ່
ມັນໄວ້ໃນໃຈຂອງກ ແກດີອານທັນສືບຕໍ່

ເຮັດວຽກງານແຫ່ງຄວາມມືດ,ແລະການ
ຄາດຕະກ�ຢ່າງລັບໆຕໍ່ໄປ;ແລະມັນໄດ້
ນ�ມັນອອກມານັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນ
ຂອງມະນຸດຈົນເຖິງເວລານີ້.
6 30 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ດຽວກັນນີ້ທີ່ກ ສ້າງ
ບາບທັງປວງ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນໄດ້ທ�
ວຽກງານແຫ່ງຄວາມມືດແລະຄາດຕະກ�
ລັບ,ແລະໄດ້ສົ່ງຕໍ່ແຜນການຂອງພວກ
ເຂົາ , ແລະຄ�ສາບານຂອງພວກເຂົາ ,
ແລະພັນທະສັນຍາຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ແຜນການອັນຊົ່ວຮ້າຍອັນເປັນຕາຢ້ານ
ຂອງພວກເຂົາຈາກລຸ້ນສູ່ລຸ້ນຕາມທີ່ມັນ
ຈະສາມາດຄອບຄອງໃຈຂອງລູກຫລານ
ມະນຸດໄດ້.
6 31 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນໄດ້ຄອບຄອງ
ໃຈຂອງຊາວນີໄຟໄດ້ຫລາຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາກັບມາເປັນຄົນ
ຊົ່ວທີ່ ສຸດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາສ່ວນ
ຫລາຍໄດ້ ຫັນໄປຈາກທາງແຫ່ງຄວາມ
ຊອບທ�,ແລະໄດ້ກ ຢຽບຍ�ພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າໄວ້ໃຕ້ຕີນຂອງພວກເຂົາ,
ແລະໄດ້ຫັນໄປສູ່ທາງຂອງຕົນ,ແລະໄດ້
ສ້າງຮູບບູຊາຂຶ້ນໃຫ້ຕົນເອງດ້ວຍຄ�ຂອງ
ພວກເຂົາແລະເງິນຂອງພວກເຂົາ.
6 32 ແລະ ເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທັງໝົດນີ້ໄດ້ມາຫາພວກ
ເຂົາໃນເວລາກ ບໍ່ເທົ່າໃດປີ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ສ່ວນຫລາຍຂອງມັນໄດ້ມາສູ່ພວກເຂົາ
ໃນປີທີຫົກສິບເຈັດແຫ່ງການປົກຄອງຂອງ
ຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ.
6 33 ແລະພວກເຂົາໄດ້ ເກັ່ງກ້າຂຶ້ນໃນ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາໃນປີທີຫົກ

 25ກແອວ37:27–32.
 26ກມຊ5:29,49–52.
 ຂ3ນຟ6:28;

ມຊ4:6–12.

 27ກມຊ5:18–33.
 28ກປຖກ11:1–4;ອທ1:3.
 ຂອທ8:9,15–25.
 29ກຮລມ2:4–13.

 30ກແອວ5:39–42;
ມຣນ7:12,17;ມຊ4:4.

 31ກ1ນຟ19:7.
 32ກແອວ46:8.
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ສິບແປດນ�ອີກ,ຈົນວ່າມັນເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່
ຊອບທ�ເສົ້າສະຫລົດໃຈແລະຄ�ຄວນ
ຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ.
6 34 ແລະ ພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນດັ່ງນັ້ນວ່າ
ຊາວນີໄຟ ໄດ້ ເລີ່ມເສື່ອມໂຊມລົ ງຢູ່ ໃນ
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື,ແລະເກັ່ງກ້າຢູ່ໃນຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງ,ໃນ
ເວລາດຽວກັນຊາວເລມັນກັບມາເລີ່ມເຕີບ
ໂຕຢ່າງຍິ່ງໃນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ
ຂອງພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາ
ໄດ້ເລີ່ມຮັກສາຂໍ້ກ�ນົດແລະພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະອົງ,ແລະເດີນຢູ່ໃນຄວາມຈິງ
ແລະຊື່ຕົງຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ.
6 35 ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງ ເຫັນດັ່ງນັ້ນວ່າ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມ
ກ ຖອຍອອກຈາກຊາວນີໄຟແລ້ວ,ເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມແຂງກະດ້າງ
ຂອງໃຈຂອງພວກເຂົາ.
6 36 ແລະ ພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນດັ່ງນັ້ນວ່າ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເລີ່ມຖອກເທພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະອົງລົງມາເທິງຊາວເລມັນ,ເພາະ
ຄວາມບອກລອນສອນງ່າຍແລະຄວາມ
ເຕັມໃຈຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະເຊື່ອໃນພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະອົງ.
6 37 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນໄດ້ຕາມລ້າພວກໂຈນແກດີອານທັນ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ສັ່ງສອນພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າຢູ່ ໃນບັນດາພວກທີ່ຊົ່ວຫລາຍ
ກວ່າ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກໂຈນເຫລົ່ານັ້ນ
ໄດ້ຖືກທ�ລາຍໃຫ້ສູນສິ້ນໄປຈາກບັນດາ
ຊາວເລມັນ.
6 38 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນອີກ
ດ້ານໜຶ່ງຄືຊາວນີໄຟໄດ້ຊຸກຍູ້ແລະໄດ້

ຊ່ວຍເຫລືອພວກເຂົາ,ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກ
ພວກທີ່ຊົ່ວຫລາຍກວ່າ,ຈົນວ່າພວກເຂົາ
ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວແຜ່ນດິນຂອງຊາວ
ນີໄຟ,ແລະໄດ້ລໍ້ລວງຄົນຊອບທ�ສ່ວນ
ຫລາຍໃຫ້ລົງມາເຊື່ອໃນວຽກງານຂອງ
ພວກເຂົາແລະມີສ່ວນໃນຂອງທີ່ລັກຂະ
ໂມຍມາ,ແລະຮ່ວມກັບພວກເຂົາໃນການ
ຄາດຕະກ�ແລະການມົ້ວສຸມລັບຂອງ
ພວກເຂົາ.
6 39ແລະພວກເຂົາໄດ້ມີອ�ນາດດ�ເນີນ
ການປົກຄອງແຕ່ຝ່າຍດຽວ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ ພວກເຂົາໄດ້ ຢຽບຍ�ໄວ້ ໃຕ້ ຕີນຂອງ
ພວກເຂົາແລະໄດ້ຂ້ຽນຕີແລະໄດ້ຫັນ
ຫລັງໃສ່ຜູ້ທີ່ກ ທຸກຍາກລ�ບາກແລະອ່ອນ
ນ້ອມ,ແລະຜູ້ຕິດຕາມທີ່ຖ່ອມຕົວຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.
6 40 ແລະ ພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນດັ່ງນັ້ນວ່າ
ພວກເຂົາໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບອັນເປັນຕາ
ຢ້ານ,ແລະກ�ລັງກ ສຸກເພື່ອຄວາມພິນາດ
ອັນເປັນນິດ.
6 41 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີທີ
ຫົກສິບແປດແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດ
ສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງ
ນີ້.

ຄ�ທ�ນາຍຂອງນີໄຟ,ລູກຊາຍຂອງຮີລາ
ມັນ—ພຣະເຈົ້ານາບຂູ່ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟວ່າ
ພຣະອົງຈະສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາ
ດ້ວຍພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງ,ແລະຈະ
ທ�ລາຍພວກເຂົາໃຫ້ພິນາດໄປຖ້າຫາກ
ພວກເຂົາບໍ່ ກັບໃຈຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກເຂົາ.ພຣະເຈົ້າລົງໂທດຜູ້ຄົນ

 35ກມຊຢ2:36;
ຄພ121:37.

 39ກພສສ109:16;

ແອວ5:54–56;
ຄພ56:16.

 40ກຮລມ5:2;11:37;

ຄພ18:6.
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ຂອງນີໄຟດ້ວຍພະຍາດໂລຄາ;ພວກເຂົາ
ກັບໃຈແລະຫັນມາຫາພຣະອົງ.ຊາມູເອນ,
ຄົນເລມັນ,ທ�ນາຍແກ່ຊາວນີໄຟ.

ມີຢູ່ໃນບົດທີ7ຈົນເຖິງບົດທີ16.

ບົດທີ7

ນີໄຟຖືກປະຕິເສດຢູ່ທາງເໜືອແລະໄດ້
ກັບຄືນມາເຊຣາເຮັມລາ—ເພິ່ນອະທິຖານ
ຢູ່ເທິງຫໍສູງຢູ່ໃນສວນຂອງເພິ່ນແລະເອີ້ນ
ໃຫ້ຜູ້ຄົນກັບໃຈຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະ
ຕາຍ.ປະມານ23–21ປີກ່ອນຄ.ສ.

7 1ຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ໃນປີທີຫົກສິບເກົ້າແຫ່ງການປົກຄອງຂອງ
ຜູ້ ຕັດສິນດູແລຜູ້ ຄົນຂອງນີໄຟ,ຄືນີໄຟ
ລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນໄດ້ກ ກັບມາຈາກ
ແຜ່ນດິນທາງເໜືອມາຫາແຜ່ນດິນເຊຣາ
ເຮັມລາ.
7 2 ເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້ອອກໄປຫາບັນດາ
ຜູ້ ຄົນຊຶ່ງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທາງເໜືອ,ແລະ
ໄດ້ສັ່ງສອນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ແກ່
ພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ທ�ນາຍຫລາຍເລື່ອງ
ຕໍ່ພວກເຂົາ;
7 3ແລະພວກເຂົາໄດ້ປະຕິເສດຄ�ເວົ້າ
ທັງໝົດຂອງເພິ່ນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ເພິ່ນຢູ່
ໃນບັນດາພວກເຂົາບໍ່ໄດ້,ແຕ່ໄດ້ກັບຄືນ
ມາຫາແຜ່ນດິນອັນເປັນບ້ານເກີດເມືອງ
ນອນຂອງເພິ່ນ.
7 4ແລະ ໂດຍທີ່ເຫັນວ່າຜູ້ຄົນຕົກຢູ່ໃນ
ສະພາບແຫ່ງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນເປັນຕາ
ຢ້ານ,ແລະພວກໂຈນແກດີອານທັນເຫລົ່າ
ນັ້ນໄດ້ຂຶ້ນຄອງບັນລັງຕັດສິນ—ຍາດແຍ່ງ
ເອົາອ�ນາດແລະສິດອ�ນາດຂອງແຜ່ນ

ດິນໄປ;ເມີນເສີຍຕໍ່ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ແລະກະທ�ສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ພຣະ
ພັກຂອງພຣະອົງ;ແລະບໍ່ໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິ
ທ�ແກ່ລູກຫລານມະນຸດ;
7 5ກ່າວໂຈມຕີຄົນຊອບທ�ເພາະຄວາມ
ຊອບທ�ຂອງພວກເຂົາ;ປ່ອຍຄົນຜິດແລະ
ຄົນຊົ່ວໄປໂດຍບໍ່ລົງໂທດເພາະເງິນຂອງ
ພວກເຂົາ;ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຍັງໄດ້ຢູ່
ໃນຕ�ແໜ່ງຫົວໜ້າຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງເພື່ອ
ປົກຄອງແລະເຮັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງ
ຕົນ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຫາຜົນປະໂຫຍດ
ແລະການຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນທາງກ ໂລກ
ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ຫລິ້ນຊູ້,ແລະລັກສິ່ງຂອງ,ແລະເຮັດການ
ຄາດຕະກ�,ແລະເຮັດຕາມຄວາມປະສົງ
ຂອງພວກເຂົາໄດ້ຢ່າງສະບາຍ—
7 6ບັດນີ້ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນໃຫຍ່ຫລວງ
ນີ້ໄດ້ມາສູ່ຊາວນີໄຟໃນເວລາບໍ່ເທົ່າໃດປີ;
ແລະເວລານີໄຟໄດ້ເຫັນສິ່ງເຫລົ່ານີ້,ໃຈ
ຂອງເພິ່ນກໍບວມຊ�ດ້ວຍຄວາມເສົ້າສະ
ຫລົດຢູ່ພາຍໃນຫົວອົກຂອງເພິ່ນ;ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ຮ້ອງຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ
ຂອງຈິດວິນຍານຂອງເພິ່ນວ່າ:
7 7 ໂອ້ , ຖ້ າ ຫາກຂ້ ານ້ອຍໄດ້ຢູ່ໃນວັນ
ເວລາຂອງສະໄໝທີ່ນີໄຟບັນພະບຸລຸດ
ຂອງຂ້ານ້ອຍຫາກໍ່ອອກມາຈາກແຜ່ນດິນ
ເຢຣູຊາເລັມ,ຂ້ານ້ອຍກໍຈະປິຕິຍິນດີກັບ
ເພິ່ນໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ;ເພາະ
ວ່າເວລານັ້ນຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນເປັນຄົນບອກ
ລອນສອນງ່າຍ,ໝັ້ນຄົງທີ່ຈະຮັກສາພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະຊ້າທີ່ຈະນ�
ໄປໃຫ້ເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ;ແລະພວກເຂົາ
ວ່ອງໄວທີ່ຈະເຊື່ອຟັງພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ—

7 1ກຮລມ6:6.  5ກມທ13:22;16:26.
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7 8ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຖ້າຫາກຂ້ານ້ອຍໄດ້ຢູ່ໃນ
ສະໄໝນັ້ນ,ແລ້ວຈິດວິນຍານຂອງຂ້ານ້ອຍ
ກໍຄົງມີແຕ່ຄວາມຜາສຸກຢູ່ໃນຄວາມຊອບ
ທ�ຂອງພີ່ນ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍ.
7 9ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້ານ້ອຍຍອມຮັບວ່ານີ້
ເປັນເວລາຂອງຂ້ານ້ອຍ,ແລະວ່າຈິດວິນ
ຍານຂອງຂ້ານ້ອຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເສົ້າ
ສະຫລົດໃຈເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນີ້ຂອງພີ່
ນ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍ.
7 10ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືມັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຫໍສູງຢູ່ໃນສວນ
ຂອງນີໄຟ,ຊຶ່ງຢູ່ແຄມທາງຫລວງທີ່ ນ�
ໄປຫາຕະຫລາດໃຫຍ່,ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງ
ເຊຣາເຮັມລາ;ສະນັ້ນ,ນີໄຟຈຶ່ງໄດ້ກົ້ມ
ຂາບລົງຢູ່ເທິງຫໍສູງຢູ່ໃນສວນຂອງເພິ່ນ,
ຊຶ່ງຫໍສູງນັ້ນຕັ້ງຢູ່ໃກ້ປະຕູສວນແຄມທາງ
ຫລວງ.
7 11 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີ
ພວກຜູ້ຊາຍຈ�ນວນໜຶ່ງຜ່ານມາເຫັນນີໄຟ
ຢູ່ເທິງຫໍສູງໃນຂະນະທີ່ເພິ່ນກ�ລັງທຸ້ມເທ
ຈິດວິນຍານຂອງເພິ່ນໄວ້ກັບພຣະເຈົ້າ ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ແລ່ນໄປບອກຜູ້ຄົນເຖິງ
ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນ,ແລະຜູ້ຄົນກໍໄດ້
ມາເຕົ້າໂຮມກັນເປັນຝູງໃຫຍ່ເພື່ອຈະໄດ້
ຮູ້ຈັກສາເຫດຂອງການເປັນທຸກອັນໃຫຍ່
ຫລວງເຊັ່ນນັ້ນເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ຜູ້ຄົນ.
7 12 ແລະບັດນີ້,ເມື່ອນີໄຟລຸກຂຶ້ນເພິ່ນກໍ
ໄດ້ເຫັນຝູງຊົນມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່.
7 13 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ໄດ້ເປີດປາກແລະເວົ້າກັບພວກເຂົາວ່າ:
ຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ເປັນຫຍັງພວກທ່ານຈຶ່ງມາເຕົ້າ
ໂຮມກັນຢູ່ນີ້?ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ບອກ

ພວກທ່ານເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກ
ທ່ານບໍ?
7 14 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຂຶ້ນມາເທິງຫໍ
ສູງນີ້ກໍເພື່ອວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ທຸ້ມເທຈິດ
ວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ກັບພຣະເຈົ້າ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະຄວາມເສົ້າສະຫລົດ
ຍິ່ງຂອງໃຈຂ້າພະເຈົ້າຊຶ່ງເປັນເພາະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກທ່ານ!
7 15 ແລະເປັນຍ້ອນຄວາມເປັນທຸກແລະ
ການຄ�ຄວນຂອງຂ້າພະເຈົ້າພວກທ່ານ
ຈຶ່ງໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນ,ແລະແປກໃຈ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານສົມຄວນທີ່ຈະແປກ
ໃຈ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານຄວນແປກໃຈ
ເພາະພວກທ່ານໄດ້ປ່ອຍຕົວໃຫ້ມານຄອບ
ຄອງໃຈຂອງພວກທ່ານຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ເຊັ່ນນີ້.
7 16 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກ
ທ່ານຈຶ່ ງປ່ອຍຕົວຂອງພວກທ່ານໃຫ້ແກ່
ການຊັກຈູງຂອງມັນຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມທີ່
ຈະເອົາຈິດວິນຍານຂອງພວກທ່ານໂຍນ
ລົງໄປສູ່ຄວາມທຸກທໍລະມານອັນເປັນນິດ
ແລະໄປສູ່ຄວາມຈິບຫາຍອັນບໍ່ມີສິ້ນສຸດ?
7 17 ໂອ້ພວກທ່ານຈົ່ງກັບໃຈ,ພວກທ່ານ
ຈົ່ງກັບໃຈເຖີດ!ເປັນກ ດ້ວຍເຫດໃດພວກ
ທ່ານຈຶ່ງຢາກຕາຍ?ຈົ່ງຫັນມາ,ຫັນມາ
ຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກທ່ານເຖີດ.ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະອົງ
ຈຶ່ງປະຖິ້ມພວກທ່ານ?
7 18 ເປັນຍ້ອນວ່າພວກທ່ານເຮັດໃຈແຂງ
ກະດ້າງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານບໍ່ເຊື່ອ
ຟັງສຸລະສຽງຂອງກ ຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກທ່ານໄດ້ຂ ກໍ່ກວນໃຫ້ພຣະອົງພຣະພິ
ໂລດໃຫ້ພວກທ່ານ.

 13ກມທ3:5–8.
 17ກອຊກ18:23,31–32.
 18ກອຊກ34:12;

ຢຮ10:14–16;
ແອວ5:38–41,57–60.
ຄມພຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ.

 ຂຢຄ1:8;
ແອວ12:36–37.
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7 19 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ແທນທີ່ຈະກ ເຕົ້າໂຮມ
ພວກທ່ານ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ກັບໃຈ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານກະ
ຈັດກະຈາຍໄປຈົນວ່າພວກທ່ານຈະກັບ
ກາຍມາເປັນຕ່ອນຊີ້ນສ�ລັບໝາແລະສັດ
ປ່າ.
7 20 ໂອ້, ພວກທ່ານລືມພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກທ່ານໄດ້ແນວໃດທັງໆທີ່ໃນມື້ນັ້ນເອງ
ທີ່ພຣະອົງໄດ້ປົດປ່ອຍພວກທ່ານອອກມາ?
7 21 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເປັນໄປເພື່ອຫາຜົນ
ປະໂຫຍດ,ເພື່ອໃຫ້ຄົນຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເພື່ອພວກທ່ານຈະໄດ້
ຄ�ແລະເງິນ.ແລະພວກທ່ານໄດ້ໝົກ
ໝຸ້ນຢູ່ກັບຂອງມີຄຸນຄ່າແລະສິ່ງທີ່ບໍ່ມີປະ
ໂຫຍດຂອງກ ໂລກນີ້,ເພື່ອສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ
ພວກທ່ານຈຶ່ງຂ້າ,ແລະປຸ້ນຈີ້,ແລະລັກ,
ແລະເປັນຂ ພະຍານເທັດປັກປ�ເພື່ອນ
ບ້ານຂອງພວກທ່ານ,ແລະເຮັດຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍນາໆປະການ.
7 22 ແ ລະ ເປັນຍ້ອນເຫດນີ້ ຄວາມຈິບ
ຫາຍຈະມາສູ່ພວກທ່ານຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ບໍ່ກັບໃຈ.ແຕ່ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ກັບໃຈ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ເມືອງໃຫຍ່ນີ້ແລະເມອືງໃຫຍ່
ຕ່າງໆຊຶ່ງຢູ່ອ້ອມແອ້ມນີ້ທີ່ພວກເຮົາເປັນ
ເຈົ້າຂອງຈະຖືກຍຶດເອົາໄປ,ຈົນວ່າພວກ
ທ່ານບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສ;ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ ປະທານກ ພະລັງໃຫ້ແກ່
ພວກທ່ານຄືກັນກັບຕອນທີ່ພຣະອົງເຄີຍ
ໄດ້ປະທານມາແລ້ວແຕ່ກ່ອນເພື່ອໃຫ້
ພວກທ່ານຢືນຕໍ່ສູ້ກັບສັດຕູຂອງພວກທ່ານ
ໄດ້.
7 23 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້

ກ່າວດັ່ງນີ້:ເຮົາຈະບໍ່ສະແດງພະລັງຂອງ
ເຮົາແກ່ຄົນທີ່ຊົ່ວ,ແກ່ຄົນໜຶ່ງຫລາຍກວ່າ
ອີກຄົນໜຶ່ງ,ຖ້າຫາກເຂົາບໍ່ກັບໃຈຈາກ
ບາບຂອງເຂົາ,ແລະເຊື່ອຟັງຄ�ຂອງເຮົາ.
ບັດນີ້ສະນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອີຍ,
ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານເຫັນວ່າຈະ
ເປັນກ ການດີສ�ລັບຊາວເລມັນຫລາຍ
ກວ່າພວກທ່ານຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ກັບ
ໃຈ.
7 24 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ພວກເຂົາມີຄວາມ
ຊອບທ�ຫລາຍກວ່າພວກທ່ານ,ເພາະວ່າ
ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດບາບຕ້ານຄວາມຮູ້ອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່ຊຶ່ງພວກທ່ານໄດ້ຮັບມາ;ສະນັ້ນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເມດຕາປານີພວກເຂົາ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ວັນເວລາ
ຂອງພວກເຂົາກ ຍືດຍາວອອກໄປຕື່ມອີກ
ແລະຈະເພີ່ມຈ�ນວນລູກຫລານຂອງພວກ
ເຂົາໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ,ໃນຂະນະທີ່ພວກທ່ານ
ຈະຖືກຂ ທ�ລາຍໃຫ້ໝົດສິ້ນໄປຖ້າຫາກ
ພວກທ່ານບໍ່ກັບໃຈ.
7 25 ແ ທ້ ຈິງແລ້ວ, ວິບັດແກ່ພວກທ່ານ
ເພາະຄວາມໜ້າກຽດຊັງອັນໃຫຍ່ຫລວງນີ້
ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນບັນດາພວກທ່ານ;ແລະພວກ
ທ່ານໄດ້ຮ່ວມຕົວເຂົ້າກັບມັນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກທ່ານໄດ້ຮ່ວມຕົວເຂົ້າກັບພັກກ ລັບນັ້ນ
ຊຶ່ງແກດີອານທັນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ!
7 26 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ກ ວິບັດຈະມາເຖິງພວກ
ທ່ານເພາະຄວາມທະນົງຕົວຊຶ່ງພວກທ່ານ
ຍອມໃຫ້ມັນເຂົ້າມາໃນໃຈຂອງພວກທ່ານ,
ຈົນເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານໄຝ່ຝັນເໜືອກວ່າສິ່ງ
ທີ່ດີງາມເພາະຂ ສິ່ງມີຄ່າອັນຫລວງຫລາຍ
ຂອງພວກທ່ານ!

 19ກ3ນຟ10:4–7.
 21ກຄມພຄວາມເປັນ

ຢູ່ທາງໂລກ.
 ຂອພຍ20:16;

ມທ15:19–20.
 22ກມຊຢ7:29.
 23ກຮລມ15:11–15.
 24ກແອວ9:16;ຄພ5:33.

 ຂແອວ9:19.
 25ກຮລມ3:23.
 26ກອຊຢ5:8–25.
 ຂຢຄ2:13.
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7 27 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ວິບັດແກ່ພວກທ່ານ
ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດ
ຊັງຂອງພວກທ່ານ!
7 28 ແລະ ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ກັບໃຈ,
ພວກທ່ານ ຈະຕ້ ອງຕາຍ; ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແຜ່ນດິນຂອງພວກທ່ານຈະຖືກຍຶດເອົາໄປ
ແລະພວກທ່ານຈະຖືກທ�ລາຍໄປຈາກ
ຜືນແຜ່ນດິນໂລກ.
7 29 ຈົ່ງເບິ່ງບັດນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກ່າວ
ດ້ວຍຕົວຂ້າພະເຈົ້າເອງ,ເພາະວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮູ້ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ດ້ວຍຕົວຂ້າພະ
ເຈົ້າເອງ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ ຮູ້ວ່າ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເປັນຄວາມຈິງເພາະອົງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກະທ�ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກ,
ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ວ່າມັນ
ຈະເກີດຂຶ້ນ.

ບົດທີ8

ບັນດາຜູ້ຕັດສິນທີ່ເສື່ອມຊາມພະຍາຍາມ
ທີ່ຈະຍຸຍົງຜູ້ຄົນໃຫ້ຕໍ່ຕ້ານນີໄຟ—ອັບຣາ
ຮາມ,ໂມເຊ,ຊີ ນັດ,ຊີ ໂນກ,ອີໄຊອັດ,
ເອຊາຢາ,ເຢເຣມີຢາ,ລີໄຮ,ແລະນີໄຟ
ຕ່າງກໍໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງພຣະຄຣິດ—
ໂດຍການດົນໃຈນີໄຟປະກາດເຖິງການ
ຄາດຕະກ�ຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນ.ປະມານ23–
21ປີກ່ອນຄ.ສ.

8 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລານີໄຟກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ມີຄົນທີ່ເປັນຜູ້ຕັດສິນຊຶ່ງເປັນຂອງພັກລັບ
ຂອງແກດີອານທັນ,ແລະພວກເຂົາຄຽດ
ແຄ້ນແລະພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງຂັດຄ້ານ
ເພິ່ນ,ໂດຍການຮ້ອງຕໍ່ຜູ້ຄົນວ່າ:ເປັນຫຍັງ
ພວກທ່ານຈຶ່ງບໍ່ຈັບເອົາຄົນຜູ້ນີ້ແລະເອົາ

ລາວມາເພື່ອຈະໄດ້ກ່າວໂທດລາວຕາມ
ຄວາມຜິດທີ່ລາວເຮັດມາ?
8 2 ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກທ່ານຍັງເບິ່ງ
ແລະຟັງຄົນຜູ້ນີ້ໝິ່ນປະໝາດຜູ້ຄົນພວກນີ້
ແລະຕໍ່ຕ້ານກົດໝາຍຂອງພວກເຮົາຢູ່?
8 3 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ນີໄຟໄດ້ເວົ້າກັບພວກ
ເຂົາກ່ຽວກັບການເສື່ອມໂຊມຂອງກົດ
ໝາຍຂອງພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ນີໄຟ
ໄດ້ເວົ້າຫລາຍເລື່ອງຊຶ່ງຂຽນໄວ້ບໍ່ໄດ້;ແລະ
ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ເພິ່ນໄດ້ກ່າວໄປກົງກັນຂ້າມ
ກັບພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ.
8 4ແລະຜູ້ຕັດສິນເຫລົ່ານັ້ນຄຽດແຄ້ນໃຫ້
ເພິ່ນຍ້ອນວ່າເພິ່ນໄດ້ກ ເວົ້າຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ
ກັບພວກເຂົາກ່ຽວກັບວຽກງານລັບແຫ່ງ
ຄວາມມືດຂອງພວກເຂົາ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ,ພວກເຂົາຍັງບໍ່ກ້າຈັບເພິ່ນເພາະ
ຄວາມຢ້ານກົວວ່າຜູ້ຄົນຈະຮ້ອງຂັດຄ້ານ
ພວກເຂົາ.
8 5ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຮ້ອງຕໍ່ຜູ້ຄົນ,
ມີຄວາມວ່າ:ດ້ວຍເຫດໃດພວກທ່ານຈຶ່ງ
ຍອມໃຫ້ຄົນຜູ້ນີ້ໝິ່ນປະໝາດພວກເຮົາ?
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ລາວໄດ້ກ່າວໂທດໃສ່ຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້ທັງໝົດຈົນເຖິງຄວາມພິນາດ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແລະເວົ້າວ່າເມືອງໃຫຍ່ເຫລົ່ານີ້
ຂອງພວກເຮົາຈະຖືກຍຶດເອົາໄປຈາກພວກ
ເຮົານ�ອີກ,ວ່າພວກເຮົາຈະບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາ
ໄສໃນນັ້ນ.
8 6ແລະບັດນີ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກວ່າມັນເປັນ
ໄປບໍ່ໄດ້,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາມີກ�ລັງ
ອັນເຂັ້ມແຂງ,ແລະເມືອງຂອງພວກເຮົາກໍ
ຍິ່ງໃຫຍ່,ສະນັ້ນສັດຕູຂອງພວກເຮົາຈະມີ
ກ�ລັງເໜືອກວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້.
8 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ຍຸຍົງໃຫ້ຜູ້ຄົນຄຽດແຄ້ນໃຫ້ນີໄຟດັ່ງ

 29ກແອວ5:45–46. 8 4ກ1ນຟ16:2–3.
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ນີ້,ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດແຍ້ງກັນຂຶ້ນ
ໃນບັນດາພວກເຂົາ;ເພາະວ່າມີບາງຄົນ
ໄດ້ຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ,ຢ່າຫຍຸ້ງກັບຄົນຜູ້ນີ້ເລີຍ
ເພາະວ່າເພິ່ນເປັນຄົນດີ,ແລະເລື່ອງທັງ
ໝົດທີ່ເພິ່ນໄດ້ກ່າວມານັ້ນຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງ
ແນ່ນອນຖ້າຫາກພວກເຮົາບໍ່ກັບໃຈ;
8 8ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ການຕັດສິນທັງ
ໝົດຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ແກ່ພວກເຮົາ
ຈະມາຫາພວກເຮົາ;ເພາະວ່າພວກເຮາົ
ຮູ້ ຈັກວ່າເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຕໍ່ພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຮົາ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງມັນມີຢູ່ຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍ,ແລະເພິ່ນກ ຮູ້ຈັກເລື່ອງທັງໝົດທີ່
ຈະເກີດກັບພວກເຮົາເຊັ່ນດຽວກັບທີ່ເພິ່ນຮູ້
ຈັກເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຮົາ;
8 9ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກ
ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເປັນສາດສະດາແລ້ວເພິ່ນຈະບໍ່
ສາມາດໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້
ໄດ້ດອກ.
8 10 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ຄົນ
ທີ່ພະຍາຍາມທ�ລາຍນີໄຟຈຶ່ງຖກືບັງຄັບບໍ່
ໃຫ້ຈັບນີໄຟແລະພວກເຂົາບໍ່ກ້າຈບັນີໄຟ
ຍ້ອນວາ່ພວກເຂົາມີຄວາມຢ້ານກົວ;ສະນັ້ນ
ເພິ່ນຈຶ່ງເລີ່ມກ່າວກັບພວກເຂົາອີກໂດຍທີ່
ເຫັນວ່າເພິ່ນໄດ້ຮບັຄວາມນິຍົມໃນສາຍຕາ
ຂອງຄົນບາງຄົນເຖງິຂະໜາດທີ່ຜູ້ຄົນທີ່
ເຫລືອຢູ່ນັ້ນເກີດມີຄວາມຢ້ານກົວຂຶ້ນມາ.
8 11ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງຖືກບັງຄັບໃຫ້ກ່າວ
ກັບພວກເຂົາຕື່ມອີກມີຄວາມວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ພວກທ່ານບໍ່ເຄີຍ
ອ່ານບໍວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບອ�ນາດໃຫ້

ແກ່ຊາຍຄົນໜຶ່ງແມ່ນແຕ່ໂມເຊໃຫ້ຕີນ�
ໃນກ ທະເລແດງແລະມັນກໍແຍກອອກໄປ
ທາງນັ້ນແລະທາງນີ້,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຊາວ
ອິດສະຣາເອນຜູ້ເປັນບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານໄປເທິງແຜ່ນດິນແຫ້ງ,
ແລະນ�ໄດ້ໄຫລກັບແລະຖ້ວມກອງທັບ
ຂອງຊາວເອຢິບແລະໄດ້ກືນກິນພວກເຂົາ
ໃຫ້ໝົດສິ້ນໄປ?
8 12 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ມອບອ�ນາດໃຫ້ຄົນຜູ້ນີ້ແລ້ວເຫດໃດ
ພວກທ່ານຈຶ່ງໂຕ້ຖຽງກັນອີກ,ແລະກ່າວ
ວ່າພຣະອົງບໍ່ໄດ້ມອບອ�ນາດໃຫ້ແກ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າຊຶ່ງໂດຍອ�ນາດນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບການຕັດສິນທີ່ຈະມາຫາພວກ
ທ່ານຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ກັບໃຈ?
8 13 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ບໍ່ພຽງແຕ່ພວກທ່ານປະ
ຕິເສດຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນແຕ່
ພວກທ່ານຍັງໄດ້ປະຕິເສດຄ�ເວົ້າທັງໝົດ
ຊຶ່ງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າໄວ້,
ແລະປະຕິເສດຄ�ເວົ້າຂອງໂມເຊຄົນນີ້
ອີກຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກທ່ານໄດ້ປະຕິເສດຄ�ເວົ້າຊຶ່ງ
ໂມເຊໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບການສະເດັດມາຂອງ
ພຣະເມຊີອາ.
8 14 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ໂມເຊບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍ
ຄ�ໄວ້ບໍວ່າພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຈະສະ
ເດັດມາ?ແລະເພິ່ນໄດ້ກ ຍົກງູທອງຂຶ້ນໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານສັນໃດ,ຜູ້ທີ່ຈະສະ
ເດັດມາຈະຖືກຍົກຂຶ້ນສັນນັ້ນ.
8 15 ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນຜູ້ທີ່ຫລຽວ
ເບິ່ງງູ ນັ້ນຈະກ ມີ ຊີ ວິດສັນໃດ,ຫລາຍຕໍ່

 8ກຮລມ7:29.
 11ກອພຍ14:16;

1ນຟ17:26;
ມຊຢ7:19;
ຄພ8:2–3;

ມຊ1:25.
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ແອວ33:19–22.
ຄມພພຣະເຢຊູຄຣດິ—

ຮູບແບບຫລືເຄື່ອງ
ໝາຍເຖິງພຣະຄຣິດ.

 15ກ1ນຟ17:41;
ແອວ37:45–47;
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ຫລາຍຄົນທີ່ຫລຽວເບິ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍສັດທາ,ໂດຍມີວິນຍານທີ່
ສ�ນຶກຜິດຈະຂ ມີຊີວິດສັນນັ້ນ,ເຖິງແມ່ນ
ຈົນໄປສູ່ຊີວິດນິລັນດອນ.
8 16 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ບໍ່ແມ່ນແຕ່ໂມເຊ
ຄົນ ດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ ໄດ້ ໃຫ້ ຖ້ອຍຄ�ກ່ຽວ
ກັບເລື່ອງນີ້,ແຕ່ສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດຄົນ
ກ ອື່ນໆກໍໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ໄວ້ຄືກັນ,ນັບຕັ້ງ
ແຕ່ວັນເວລາຂອງເພິ່ນຄືນໄປຫາວັນເວລາ
ຂອງອັບຣາຮາມ.
8 17 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ອັບຣາ
ຮາມໄດ້ເຫັນການສະເດັດມາຂອງພຣະອົງ,
ແລະກໍໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຍິນດີແລະ
ປິຕິຍິນດີຫລາຍ.
8 18 ແທ້ ຈິງແລ້ວ, ແລະຈົ່ງເບິ່ງ ຂ້າພະ
ເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າບໍ່ແມ່ນແຕ່ອັບ
ຣາຮາມເທົ່ານັ້ນທີ່ຮູ້ຈັກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ແຕ່
ຍັງມີກ ອີກຫລາຍທ່ານຜູ້ມີຊີວິດກ່ອນວັນ
ເວລາຂອງອັບຣາຮາມຜູ້ທີ່ຖືກເອີ້ນໂດຍ
ຂ ລະບຽບຂອງພຣະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຕາມ
ລະບຽບຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ;ແລະ
ມັນເປັນໄປດັ່ງນີ້ເພື່ອຈະໄດ້ສະແດງໃຫ້ຜູ້
ຄົນຮູ້ຈັກໄວ້ຫລາຍພັນປີກ່ອນການສະເດັດ
ມາຂອງພຣະອົງ,ວ່າການໄຖ່ກໍຈະມາເຖິງ
ພວກເຂົາ.
8 19 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກ
ທ່ານຮູ້ໄວ້ວ່ານັບຕັ້ງແຕ່ວັນເວລາຂອງອັບ
ຣາຮາມເປັນຕົ້ນມາມັນໄດ້ມີສາດສະດາ
ຫລາຍທ່ານທີ່ໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງເລື່ອງ

ເຫລົ່ານີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ສາດສະດາ
ກ ຊີນັດໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ຢ່າງກ້າຫານ;ຍ້ອນ
ການກະທ�ນີ້ເພິ່ນຈຶ່ງຖືກຂ້າຕາຍ.
8 20 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ຊີໂນກນ�ອີກ.ແລະ
ອີໄຊອັດນ�ອີກ,ແລະຂ ເອຊາຢານ�ອີກ,
ແລະຄ ເຢເຣມີຢາ,(ເຢເຣມີຢາຄືສາດສະ
ດາຜູ້ທີ່ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງການທ�ລາຍຂອງ
ງ ເຢຣູຊາເລັມ)ແລະບັດນີ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກ
ແລ້ວວ່າເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຖືກທ�ລາຍໄປ
ແລ້ວຕາມຄ�ເວົ້າຂອງເຢເຣມີຢາ.ໂອ້ເຫດ
ສັນໃດພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ສະ
ເດັດມາຕາມຄ�ທ�ນາຍຂອງເພິ່ນ?
8 21 ແລະບັດນີ້ພວກທ່ານຍັງຈະໂຕ້ຖຽງ
ກັນຢູ່ບໍວ່າກ ເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຖືກທ�ລາຍ
ແລ້ວຫລືບໍ່?ພວກທ່ານຍັງຈະເວົ້າຢູ່ບໍວ່າ
ຂ ພວກລູກຊາຍຂອງເຊເດກີຢາບໍ່ໄດ້ຖືກຂ້າ
ຕາຍໝົດທຸກຄົນນອກຈາກຄ ມິວເລັກເທົ່າ
ນັ້ນ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກທ່ານບໍ່ເຫັນ
ບໍວ່າລູກຫລານຂອງເຊເດກີຢາຢູ່ນ�ພວກ
ເຮົາ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກມາ
ຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມ?ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້
ຍັງບໍ່ໝົດ—
8 22ລີໄຮບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາກໍ
ໄດ້ຖືກໄລ່ອອກມາຈາກເຢຣູຊາເລັມຍ້ອນ
ວ່າເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ກ່ຽວກັບສິ່ງເຫລົ່າ
ນີ້,ແລະນີໄຟກໍໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ກ່ຽວກັບ
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຄືກັນ,ແລະບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຮົາເກືອບທັງໝົດນ�ອີກຈົນລົງມາ
ເຖິງເວລານີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເພິ່ນໄດ້
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ແຫ່ງເມນຄີເສເດັກ.
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 ງ ຢມຢ26:18;

1ນຟ1:4.
 21ກ2ນຟ6:8;

ອມນ1:15.
 ຂ2ກສ25:7;

ຢມຢ39:6;52:10.
 ຄອຊກ17:22–23;

ຮລມ6:10.
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ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງ ກ ການສະເດັດມາຂອງ
ພຣະຄຣິດ,ແລະໄດ້ລໍຖ້າ,ແລະປິຕິຍິນດີ
ໃນວັນເວລາຂອງພຣະອົງຊຶ່ງກ�ລັງຈະມາ
ເຖິງ.
8 23 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງຄືພຣະເຈົ້າ,
ແລະພຣະອົງສະຖິດຢູ່ນ�ພວກເພິ່ນ,ແລະ
ພຣະອົງໄດ້ສະແດງພຣະອົງເອງໃຫ້ປະຈັກ
ແກ່ພວກເພິ່ນ,ວ່າພວກເພິ່ນຖືກໄຖ່ໂດຍ
ພຣະອົງ;ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ສັນລະເສີນ
ພຣະອົງເພາະສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງນັ້ນ.
8 24 ແລະ ບັດນີ້ , ໂດຍ ທີ່ເຫັນວ່າພວກ
ທ່ານຮູ້ຈັກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວແລະຈະປະ
ຕິເສດມັນບໍ່ໄດ້ນອກຈາກວ່າພວກທ່ານຈະ
ເວົ້າຕົວະເທົ່ານັ້ນ,ສະນັ້ນຖ້າຫາກພວກ
ທ່ານເວົ້າຕົວະພວກທ່ານກໍຈະເປັນຜູ້ເຮັດ
ບາບຍ້ອນວ່າພວກທ່ານປະຕິເສດເລື່ອງ
ທັງໝົດນີ້ທັງໆທີ່ມີຫລັກຖານຢູ່ຢ່າງພຽງພໍ
ຊຶ່ງພວກທ່ານໄດ້ເຫັນມາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກທ່ານໄດ້ເຫັນກ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ,ທັງສິ່ງ
ຢູ່ໃນສະຫວັນ,ແລະທັງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຢູ່
ໃນໂລກກໍໄດ້ເປັນພະຍານວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້
ເປັນຄວາມຈິງ.
8 25ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກທ່ານໄດ້ປະຕິເສດ
ຄວາມຈິງແລະກ ກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ບໍ
ລິສຸດຂອງພວກທ່ານແລະໃນເວລານີ້
ແທນທີ່ພວກທ່ານຈະຂ ສະສົມຊັບສົມບັດ
ໄວ້ໃນສະຫວັນເພື່ອຕົນເອງຊຶ່ງບ່ອນນັ້ນ
ບໍ່ ມີສິ່ງໃດທີ່ຈະເນົ່າເປື່ອຍໄດ້,ແລະຢູ່
ບ່ອນນັ້ນບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ບໍ່ສະອາດຈະເຂົ້າໄປ
ໄດ້,ແຕ່ພວກທ່ານກ�ລັງກອບໂກຍເອົາ
ພຣະພິໂລດໄວ້ເພື່ອຕົນເອງໃນວັນແຫ່ງ

ຄ ການພິພາກສາ.
8 26 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃນເວລານີ້ພວກທ່ານ
ກ�ລັງສຸກເພາະຄວາມພິນາດອັນເປັນນິດ
ສ�ລັບການຄາດຕະກ�ຂອງພວກທ່ານ
ແລະກ ການລ່ວງປະເວນີແລະການຊົ່ວ
ຮ້າຍຂອງພວກທ່ານ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ກັບໃຈມັນຈະມາເຖິງ
ພວກທ່ານໃນບໍ່ຊ້ານີ້.
8 27 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງບັດນີ້ມັນຢູ່ໃກ້ໆ
ປະຕູຂອງທ່ານ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃຫ້ພວກ
ທ່ານໄປຫາບັນລັງຕັດສິນແລະຄົ້ນເບິ່ງ;
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ ຕັດສິນຂອງພວກທ່ານ
ໄດ້ຖືກລອບຂ້າແລະເພິ່ນກ�ລັງກ ນອນ
ຈົມກອງເລືອດຂອງເພິ່ນຢູ່;ແລະເພິ່ນຖືກ
ລອບຂ້າຂ ໂດຍນ້ອງຊາຍຂອງເພິ່ນ,ຜູ້ຊຶ່ງ
ຢາກນັ່ງບັນລັງຕັດສິນແທນ.
8 28 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ທັງສອງເປັນຄົນຂອງ
ພັກລັບຂອງພວກທ່ານນັ້ນເອງ,ຊຶ່ງຜູ້ກ ຕັ້ງ
ມັນຄືແກດີອານທັນແລະມານຮ້າຍຜູ້ພະ
ຍາຍາມທີ່ຈະທ�ລາຍຈິດວິນຍານຂອງ
ມະນຸດ.

ບົດທີ9

ພວກ ໄປເອົ າຂ່າວພົບຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນ
ຕາຍຄາບັນລັງຕັດສິນ—ຜູ້ໄປເອົາຂ່າວຖືກ
ຈັບເຂົ້າຄຸກແລະພາຍລຸນມາຖືກປ່ອຍຕົວ
ໄປ—ໂດຍການດົນໃຈນີໄຟຮູ້ຈັກວ່າຊີ
ອານທ�ເປັນຄາດຕະກອນ—ຫລາຍຄົນ
ຮັບຮູ້ວ່ານີໄຟເປັນສາດສະດາ.ປະມານ
23–21ປີກ່ອນຄ.ສ.

 22ກຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—
ການທ�ນາຍກ່ຽວກັບການ
ກ�ເນີດແລະການສິ້ນພຣະ
ຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

 24ກແອວ30:44;

ມຊ6:63.
 25ກມຊຢ2:36–38;3:12.
 ຂຮລມ5:8;

3ນຟ13:19–21.
 ຄຄພ10:20–23;

121:23–25.
 26ກຄມພການລ່ວງປະເວນີ.
 27ກຮລມ9:3,15.
 ຂຮລມ9:6,26–38.
 28ກຮລມ6:26–30.
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9 1ຈົ່ງເບິ່ງ, ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືເວລານີໄຟເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວໄດ້ມີ
ບາງຄົນຊຶ່ງຢູ່ໃນບັນດາພວກເຂົາແລ່ນໄປ
ຫາບັນລັງຕັດສິນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນມີນ�
ກັນຫ້າຄົນທີ່ໄປ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ລົມກັນ
ຕອນແລ່ນໄປນັ້ນວ່າ:
9 2ຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ພວກເຮົາຈະຮູ້ຈັກຢ່າງ
ແນ່ນອນວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນເປັນສາດສະດາແທ້
ຫລືບໍ່ແລະພຣະເຈົ້າບັນຊາໃຫ້ເພິ່ນທ�
ນາຍເລື່ອງໜ້າອັດສະຈັນເຊັ່ນນີ້ແກ່ພວກ
ເຂົາ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອວ່າພຣະອົງ
ຈະກະທ�ແບບນີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຮົາບໍ່
ເຊື່ອວ່າເພິ່ນເປັນສາດສະດາ;ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ,ຖ້າຫາກສິ່ງທີ່ເພິ່ນເວົ້າກ່ຽວກັບຫົວ
ໜ້າຜູ້ຕັດສິນວ່າເພິ່ນຖືກຂ້າຕາຍນັ້ນເປັນ
ຄວາມຈິງແລ້ວພວກເຮົາຈຶ່ງຈະເຊື່ອວ່າສິ່ງ
ທີ່ເພິ່ນເວົ້າມານັ້ນເປັນຄວາມຈິງ.
9 3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ແລ່ນໄປຢ່າງວ່ອງໄວເທົ່າທີ່ຈະ
ໄວໄດ້,ແລະເຂົ້າໄປຮອດບັນລັງຕັດສິນ;
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນລົ້ມຢູ່ກັບ
ພື້ນແລະກ ນອນຈົມກອງເລືອດຢູ່.
9 4ແລະບັດນີ້ ຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາພວກເຂົາ
ເຫັນເຊັ່ນນີ້ພວກເຂົາກໍແປກປະຫລາດໃຈ
ຢ່າງຍິ່ງ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ລົ້ມ
ລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ;ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອ
ວ່າຄ�ເວົ້າທີ່ນີໄຟເວົ້າກ່ຽວກັບຫົວໜ້າຜູ້ຕັດ
ສິນນັ້ນຈິງ.
9 5ແຕ່ບັດນີ້, ເມື່ອເຫັນແລ້ວພວກເຂົາກໍ
ເຊື່ອ,ແລະພວກເຂົາຢ້ານວ່າການພິພາກ
ສາທັງໝົດທີ່ນີໄຟເວົ້າມານັ້ນຈະເກີດກັບຜູ້
ຄົນ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຕົວສັ່ນແລະລົ້ມ
ລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ.
9 6ບັດນີ້,ໃນທັນທີທີ່ຜູ້ຕັດສິນຖືກລອບຂ້າ

ຕາຍ—ໂດຍນ້ອງຊາຍຂອງຕົນຊຶ່ງໄດ້ນຸ່ງ
ເຄື່ອງລຶກລັບເຂົ້າມາແທງແລ້ວກໍແລ່ນໜີ
ໄປ,ແລະພວກຂ້າໃຊ້ໄດ້ແລ່ນໄປບອກຜູ້
ຄົນ,ສົ່ງສຽງຮ້ອງປ່າວເຖິງເລື່ອງການຄາດ
ຕະກ�ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາພວກເຂົາ;
9 7ແລະຈົ່ງເບິ່ງຜູ້ຄົນໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນ
ທີ່ບັນລັງຕັດສິນ—ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາ
ມີຄວາມແປກປະຫລາດໃຈຫລາຍເວລາ
ພວກເຂົາເຫັນຄົນຫ້າຄົນນັ້ນລົ້ມຢູ່ກັບພື້ນ
ດິນ.
9 8ແລະ ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ, ຜູ້ຄົນບໍ່ຮູ້ຫຍັງ
ກ່ຽວກັບຝູງຊົນທີ່ມາເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ກ ສວນ
ຂອງນີໄຟນັ້ນ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງເວົ້າ
ກັນວ່າ:ຄົນພວກນີ້ຄືພວກທີ່ລອບຂ້າຜູ້ຕັດ
ສິນແລະພຣະເຈົ້າລົງໂທດພວກເຂົາເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໜີໄປຈາກພວກເຮົາບໍ່ໄດ້.
9 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ຄົນ
ໄດ້ຈັບພວກເຂົາ,ແລະມັດພວກເຂົາແລະ
ເອົາພວກເຂົາເຂົ້າຄຸກ.ແລະມີຂ່າວສານ
ສົ່ງອອກໄປທົ່ວວ່າຜູ້ຕັດສິນຖືກລອບຂ້າ
ແລະຄາດຕະກອນກໍໄດ້ຖືກຈັບເອົາເຂົ້າ
ຄຸກແລ້ວ.
9 10 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ມື້ຕໍ່ມາຜູ້ຄົນກໍໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອໄວ້
ທຸກແລະເພື່ອກ ຖືສິນອົດເຂົ້າໃນພິທີຝັງ
ສົບຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຊຶ່ງຖືກຂ້າ
ຕາຍ.
9 11 ແລະພວກຜູ້ຕັດສິນຜູ້ທີ່ໄປຟັງຄ�
ເວົ້າຂອງນີໄຟຢູ່ໃນສວນຂອງເພິ່ນນັ້ນກໍ
ໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນໃນພິທີຝັງສົບຄືກັນ.
9 12 ແລະເຫດການໄດ້ບັ ງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ສອບຖາມໃນບັນດາຜູ້ຄົນ,
ມີຄວາມວ່າ:ຄົນຫ້າຄົນທີ່ຖືກສົ່ງມາເພື່ອ
ສອບສວນກ່ຽວກັບຫົວໜ້າຜູ້ ຕັດສິນວ່າ

9 3ກຮລມ8:27.
 8ກຮລມ7:10.

 10ກຄມພຖືສິນອົດເຂົ້າ,
ການຖືສິນອົດເຂົ້າ.
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ເພິ່ນຖືກຂ້າຕາຍຫລືບໍ່ນັ້ນຢູ່ໃສ?ແລະຄົນ
ທັງຫລາຍຕອບແລະເວົ້າວ່າ:ກ່ຽວກັບຄົນ
ຫ້າຄົນທີ່ພວກທ່ານສົ່ງມານັ້ນພວກເຮົາບໍ່
ຮູ້ຈັກ,ແຕ່ວ່າມີຫ້າຄົນທີ່ເປັນຄາດຕະກອນ
ຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ຈັບເຂົ້າຄຸກແລ້ວ.
9 13 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກຜູ້ຕັດສິນຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ນ�ເອົາພວກຫ້າ
ຄົນນັ້ນມາແລະພວກເຂົາຖືກນ�ມາ,ແລະ
ຈົ່ງເບິ່ງພວກເຂົາຄືຄົນຫ້າຄົນທີ່ຖືກສົ່ງໄປ
ນັ້ນ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງພວກຜູ້ຕັດສິນໄດ້ສອບ
ຖາມພວກເຂົາເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງຕ່າງໆ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ບອກຜູ້ຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນເຖິງເລື່ອງທັງໝົດທີ່ພວກເຂົາໄດ້
ເຮັດ,ມີຄວາມວ່າ:
9 14ພວກເຮົາໄດ້ແລ່ນມາຫາບັນລັງຕັດ
ສິນແລະເມື່ອພວກເຮົາເຫັນທຸກສິ່ງທຸກ
ຢ່າງຄື ກັນກັບນີໄຟໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ໄວ້,
ພວກເຮົາກໍແປກປະຫລາດໃຈຫລາຍເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນ
ດິນ;ແລະເວລາພວກເຮົາຫາຍແປກປະ
ຫລາດໃຈແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງພວກເຂົາກໍໄດ້
ເອົາພວກເຮົາເຂົ້າຄຸກ.
9 15ບັດນີ້,ເລື່ອງການລອບຂ້າຜູ້ຕັດສິນນີ້
ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຜູ້ໃດເຮັດ,ແລະພວກ
ເຮົາຮູ້ ຈັກພຽງແຕ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້ແລ່ນ
ມາຕາມທີ່ພວກທ່ານປາດຖະໜາແລະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນຕາຍແລ້ວຕາມຄ�ເວົ້າຂອງ
ນີໄຟ.
9 16 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກຜູ້ຕັດສິນໄດ້ຊີ້ແຈງເລື່ອງນີ້ແກ່ຜູ້ຄົນ
ແລະໄດ້ຮ້ອງກ່າວໂທດນີໄຟ,ມີຄວາມວ່າ:
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາຮູ້ຈັກວ່ານີໄຟຜູ້ນີ້ຕ້ອງ
ຕົກລົງກັບຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງໃຫ້ຂ້າຜູ້ຕັດສິນ,ແລະ
ລາວຈຶ່ງໄດ້ປະກາດເລື່ອງນີ້ແກ່ພວກເຮົາ,

ເພື່ອລາວຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາປ່ຽນໃຈ
ເຫລື້ອມໃສຕາມສັດທາຂອງລາວ,ເພື່ອ
ລາວຈະໄດ້ຍົກຕົວເອງຂຶ້ນເປັນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່,
ເປັນຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເລືອກໄວ້ແລະເປັນ
ສາດສະດາ.
9 17 ແລະ ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ, ພວກເຮົາຈະ
ສອບສວນຊາຍຜູ້ນີ້ແລະລາວຈະສາລະ
ພາບຄວາມຜິດຂອງລາວແລະພວກເຮົາ
ຈະໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າຜູ້ໃດແທ້ຂ້າຜູ້ຕັດສິນ.
9 18 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫ້າ
ຄົນຖືກປ່ອຍຕົວໃນມື້ຝັງສົບນັ້ນ.ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍຕາມ,ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຕິຕຽນພວກຜູ້
ຕັດສິນກ່ຽວກັບຄ�ເວົ້າທີ່ເວົ້າປັກປ�ນີໄຟ,
ແລະໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັບຜູ້ຕັດສິນແຕ່ລະຄົນ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາຍອມຈ�ນົນ.
9 19 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຂົາຍັງໄດ້
ສັ່ງໃຫ້ຈັບມັດເອົານີໄຟມາແລະໃຫ້ມາຢືນ
ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຝູງຊົນ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ສອບ
ຖາມເພິ່ນຫລາຍຢ່າງເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ເພິ່ນ
ສັບສົນ,ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ກ່າວຫາ
ເພິ່ນໃຫ້ເຖິງຄວາມຕາຍ—
9 20 ໂດຍກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:ທ່ານເປັນຜູ້
ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ;ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ເຮັດຄາດ
ຕະກ�ນີ້?ບັດນີ້ຈົ່ງບອກມາແລະຍອມ
ຮັບຄວາມຜິດຂອງທ່ານສາ;ກ່າວວ່າ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງນີ້ແມ່ນເງິນ;ແລະພວກເຮົາຈະໄວ້ຊີ
ວິດຂອງທ່ານຖ້າຫາກທ່ານບອກພວກເຮົາ
ເຖິງການຕົກລົງຮ່ວມມືກັບຄາດຕະກອນ
ຄົນນັ້ນ.
9 21 ແຕ່ນີໄຟໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:
ໂອ້ ພວກກ ຄົນໂງ່ເອີຍ,ພວກທ່ານມີໃຈ
ສົກກະປົກ,ພວກທ່ານຕາບອດ,ພວກທ່ານ
ເປັນຄົນຂ ແຂງຄໍ,ພວກທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກທ່ານ

 21ກກຈກ7:51.  ຂຄມພກະບົດ,ການກະບົດ.
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ຈະປ່ອຍໃຫ້ພວກທ່ານໄປໃນທາງບາບ
ຂອງພວກທ່ານອີກດົນປານໃດ?
9 22 ໂ ອ້ພວກທ່ ານ ຄວນເລີ່ມຕົ້ນຄວນ
ຄາງແລະກ ເປັນທກຸ,ຍອ້ນວ່າໃນຂະນະນີ້
ຄວາມພິນາດອັນໃຫຍ່ຫລວງກ�ລັງຄອຍ
ຖ້າພວກທ່ານຢູ່,ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ກັບ
ໃຈ.
9 23ຈົ່ງເບິ່ງ ພວກທ່ານກ່າວວ່າ ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ຕົກລົງກັບຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງໃຫ້ລອບຂ້າ
ສີໂຊຣ�ຜູ້ຊຶ່ງເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນຂອງ
ພວກເຮົາ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານວ່າເປັນຍ້ອນຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ສະແດງຫລັກຖານແກ່ພວກທ່ານເພື່ອ
ພວກທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ ຈັກກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພື່ອເປັນພະຍານຕໍ່ ພວກ
ທ່ານວ່າຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຊຶ່ງມີຢູ່ໃນບັນດາ
ພວກທ່ານ.
9 24 ແລະ ຍ້ອນວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ
ສິ່ງນີ້ພວກທ່ານຈຶ່ງເວົ້າວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຕົກລົງກັບຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງໃຫ້ເຮັດສິ່ງນີ້;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຍ້ອນວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະແດງ
ເຄື່ອງໝາຍນີ້ແກ່ພວກທ່ານ,ພວກທ່ານຈຶ່ງ
ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະພະຍາຍາມ
ທີ່ຈະທ�ລາຍຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
9 25 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ສະແດງເຄື່ອງໝາຍອີກຢ່າງໜຶ່ງແກ່ພວກ
ທ່ານ,ແລະຈະເບິ່ງວ່າພວກທ່ານຈະພະ
ຍາຍາມທ�ລາຍຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນ
ເລື່ອງນີ້ຫລືບໍ່.
9 26 ຈົ່ງເບິ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າ:ໃຫ້ໄປຫາເຮືອນຂອງຊີອານທ�ຜູ້
ເປັນກ ນ້ອງຊາຍຂອງສີໂຊຣ�,ແລະເວົ້າ
ກັບລາວວ່າ—

9 27ນີໄຟຜູ້ທີ່ອ້າງຕົນເອງວ່າເປັນສາດ
ສະດາຜູ້ ໄດ້ທ�ນາຍກ່ຽວກັບຄວາມຊົ່ວ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄດ້
ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບເຈົ້າບໍໃນການລອບຂ້າສີ
ໂຊຣ�ຜູ້ເປັນອ້າຍຂອງເຈົ້າ?
9 28 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ລາວຈະເວົ້າກັບພວກ
ທ່ານວ່າ,ບໍ່.
9 29 ແລະພວກທ່ານຈົ່ງຖາມລາວອີກວ່າ:
ເຈົ້າໄດ້ຂ້າອ້າຍຂອງເຈົ້າບໍ່?
9 30 ແລະ  ລາວ ຈະຢືນ ຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມ
ຢ້ານກົວແລະບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເວົ້າແນວໃດ.
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ລາວຈະປະຕິເສດແລະ
ລາວຈະເຮັດທ�ທ່າວ່າລາວແປກໃຈ;ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ລາວກໍຈະອ້າງກັບພວກ
ທ່ານວ່າລາວບໍລິສຸດ.
9 31 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ໃຫ້ພວກທ່ານກວດຄົ້ນ
ຕົວລາວ,ແລະພວກທ່ານຈະໄດ້ເຫັນ
ເລືອດໃນສາຍເສື້ອຄຸມຂອງລາວ.
9 32 ແລະເວລາພວກທ່ານເຫັນສິ່ງເຫລົ່າ
ນີ້ແລ້ວ,ພວກທ່ານຈົ່ງຖາມວ່າ:ເລືອດນີ້ມາ
ແຕ່ໃສ?ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ບໍວ່າມັນເປັນເລືອດ
ຂອງອ້າຍເຈົ້າ?
9 33 ແລະເວລານັ້ນລາວຈະຕົວສັ່ນ,ແລະ
ໜ້າຊີດ,ຄ້າຍຄືກັບວ່າຄວາມຕາຍມາຮອດ
ລາວແລ້ວ.
9 34 ແລະເວລານັ້ນພວກທ່ານຈະເວົ້າວ່າ:
ຍ້ອນຄວາມຢ້ານແລະໜ້າຊີດທີ່ມີຢູ່ໃນໃບ
ໜ້າຂອງເຈົ້າ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາຈຶ່ງຮູ້ວ່າ
ເຈົ້າມີຄວາມຜິດ.
9 35 ແລ ະ ເວລານັ້ນ ລາວຈະມີຄວາມ
ຢ້ານກົວຫລາຍທີ່ສຸດ;ແລະແລ້ວລາວຈະ
ສາລະພາບກັບພວກທ່ານ,ແລະລາວຈະ
ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ອີກວ່າລາວບໍ່ໄດ້ເຮັດການ
ຄາດຕະກ�ນີ້.

 22ກມຊຢ7:24.  26ກຮລມ8:27.
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9 36 ແລະ ເວລານັ້ນ ລາວຈະກ່າວກັບ
ພວກທ່ານວ່າ ຂ້າພະເຈົ້ ານີໄຟບໍ່ຮູ້ຈັກ
ເລື່ອງນີ້ເລີຍນອກຈາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ໄດ້ ຮັບມາໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ.
ແລະເວລານັ້ນພວກທ່ານຈະຮູ້ວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າເປັນຄົນຊື່ສັດ,ແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງ
ຂ້າພະເຈົ້າມາຫາພວກທ່ານ.
9 37 ແລະ  ເຫດ ການ ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ໄປແລະເຮັດ,ຕາມທີ່ນີໄຟ
ໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຄ�
ເວົ້າຂອງເພິ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຄວາມ
ຈິງ;ເພາະອີງຕາມຄ�ທີ່ລາວໄດ້ປະຕິເສດ,
ແລະອີງຕາມຄ�ທີ່ລາວໄດ້ສາລະພາບນ�
ອີກ.
9 38 ແລະລາວຖືກນ�ຕົວມາເພື່ອພິສູດ
ວ່າ ລາວເອງເປັນຄາດຕະກອນ,ເຖິງຂະ
ໜາດທີ່ຄົນຫ້າຄົນໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວໄປແລະ
ນີໄຟກໍຖືກປ່ອຍຕົວໄປຄືກັນ.
9 39 ແລະຊາວນີໄຟບາງຄົນໄດ້ເຊື່ອໃນ
ຄ�ເວົ້າຂອງນີໄຟ;ແລະບາງຄົນໄດ້ເຊື່ອ
ໃນເລື່ອງນີ້ເພາະປະຈັກພະຍານຂອງ
ຫ້າຄົນນັ້ນ,ເພາະພວກເຂົາໄດ້ປ່ຽນໃຈ
ເຫລື້ອມໃສໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຢູ່ໃນຄຸກ.
9 40 ແລະບັດນີ້ມີບາງຄົນໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ເວົ້າວ່ານີໄຟເປັນສາດສະດາ.
9 41 ແລະມີຄົນອື່ນໆທີ່ເວົ້າວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ
ເພິ່ນເປັນພຣະເຈົ້າ,ເພາະຖ້າຫາກເພິ່ນບໍ່
ໄດ້ເປັນພຣະເຈົ້າແລ້ວເພິ່ນຈະຮູ້ຈັກທຸກສິ່ງ
ທຸກຢ່າງບໍ່ໄດ້.ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນໄດ້ບອກ
ພວກເຮົາເຖິງຄວາມນຶກຄິດທີ່ຢູ່ໃນໃຈຂອງ
ພວກເຮົາ,ແລະບອກເຖິງເລື່ອງຕ່າງໆນ�
ອີກ;ແລະແມ່ນແຕ່ເພິ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຮົາຮູ້ຈັກຄາດຕະກອນຕົວຈິງຂອງຫົວໜ້າ
ຜູ້ຕັດສິນຂອງພວກເຮົາ.

ບົດທີ10

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປະທານອ�ນາດແຫ່ງການ
ຜະນຶກໃຫ້ແກ່ນີໄຟ—ເພິ່ນມີອ�ນາດທີ່ຈະ
ມັດແລະແກ້ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກແລະຢູ່
ໃນສະຫວັນ—ເພິ່ນສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນກັບໃຈຖ້າ
ບໍ່ ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະຕາຍ—ພຣະວິນ
ຍານນ�ພາເພິ່ນຈາກຝູງຊົນກຸ່ມໜຶ່ງໄປ
ຫາຝູງຊົນອີກກຸ່ມໜຶ່ງ.ປະມານ21–20ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

10 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ
ມີການແບ່ງແຍກເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້ຄົນ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ແຍກກັນໄປ
ທາງນັ້ນທາງນີ້,ໄປຕາມທາງຂອງໃຜລາວ,
ປະໃຫ້ນີໄຟຢູ່ຕາມລ�ພັງ,ໃນຂະນະທີ່
ເພິ່ນກ�ລັງຢືນຢູ່ທ່າມກາງພວກເຂົາ.
10 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນີໄຟ
ເດີນທາງມຸ້ງໜ້າກັບໄປຫາບ້ານຂອງເພິ່ນ
ເອງ,ໂດຍທີ່ເພິ່ນໄດ້ກ ໄຕ່ຕອງເຖິງເລື່ອງ
ຕ່າງໆທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະແດງແກ່
ເພິ່ນ.
10 3ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ຂະນະທີ່ເພິ່ນກ�ລັງໄຕ່ຕອງ—ໂດຍທີ່ມີ
ຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈເພາະຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍຂອງຜູ້ ຄົນຊາວນີໄຟ,ວຽກງານລັບ
ແຫ່ງຄວາມມືດຂອງພວກເຂົາ,ແລະການ
ຄາດຕະກ�ຂອງພວກເຂົາ,ແລະການປຸ້ນ
ຈີ້ຂອງພວກເຂົາ,ແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ນາໆປະການຂອງພວກເຂົາ—ແລະເຫດ
ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂະນະທີ່ເພິ່ນກ�ລັງ
ໄຕ່ຕອງໃນໃຈຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ສຽງໄດ້ມາ
ຫາເພິ່ນມີຄວາມວ່າ:
10 4 ເຈົ້າເປັນສຸກແລ້ວນີໄຟເພາະສິ່ງທີ່ເຈົ້າ
ເຮັດໄປນັ້ນ;ເພາະເຮົາເຫັນແລ້ວວ່າເຈົ້າ

102ກຄມພໄຕ່ຕອງ.
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ປະກາດພຣະຄ�ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່
ເຈົ້າ,ແກ່ຜູ້ຄົນ ພວກນີ້ໂດຍ ກ ບໍ່ຮູ້ຈັກອິດ
ເມື່ອຍ.ແລະເຈົ້າກໍບໍ່ຢ້ານພວກເຂົາເລີຍ,
ແລະບໍ່ໄດ້ສະແຫວງຫາເພື່ອຂ ຊີວິດຂອງ
ຕົນເອງ,ແຕ່ກະທ�ຕາມຄ ຄວາມປະສົງ
ຂອງເຮົາ,ແລະຮັກສາບັນຍັດຂອງເຮົາ.
10 5ແລະບັດນີ້,ເພາະເຈົ້າໄດ້ເຮັດການນີ້
ໂດຍບໍ່ຮູ້ຈັກອິດເມື່ອຍດັ່ງນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາ
ຈະປະທານພອນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຕະຫລອດ
ການ;ແລະເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຍິ່ງໃຫຍ່
ໃນຄ�ເວົ້າແລະໃນການກະທ�ແລະໃນ
ສັດທາແລະໃນວຽກງານ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແມ່ນແຕ່ກ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈະເປັນໄປຕາມ
ຂ ຄ�ເວົ້າຂອງເຈົ້າ,ເພາະວ່າເຈົ້າຈະຄ ບໍ່ຂໍ
ສິ່ງທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ
ເລີຍ.
10 6ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າຄືນີໄຟ,ແລະເຮົາຄືພຣະ
ເຈົ້າ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາປະກາດແກ່ເຈົ້າຕໍ່ໜ້າ
ເຫລົ່າທູດຂອງເຮົາວ່າ,ເຈົ້າຈະມີອ�ນາດ
ເໜືອກວ່າຜູ້ຄົນພວກນີ້,ແລະເຮົາຈະລົງ
ໂທດໂລກດ້ວຍກ ຄວາມອຶດຢາກແລະ
ດ້ວຍພະຍາດໂລຄາ,ແລະຄວາມພິນາດ
ຕາມຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້.
10 7ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາໄດ້ໃຫ້ອ�ນາດແກ່ເຈົ້າ,
ຄືສິ່ງໃດທີ່ເຈົ້າຈະກ ຜະນຶກເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກນີ້ສິ່ງນັ້ນຈະຖືກຜະນຶກໃນສະຫວັນ;
ແລະສິ່ງໃດທີ່ ເຈົ້າຈະແກ້ໃຫ້ ຫລຸດເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກນີ້ສິ່ງນັ້ນຈະຖືກແກ້ໃຫ້ຫລຸດ
ໃນສະຫວັນ;ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ເຈົ້າຈະມີ
ອ�ນາດໃນບັນດາຜູ້ຄົນພວກນີ້.
10 8ແລະຖ້າຫາກເຈົ້າຈະກ່າວກັບພຣະ

ວິຫານນີ້ວ່າໃຫ້ມັນແຍກອອກເປັນສອງ,
ມັນກໍຈະເປັນໄປ.
10 9ແລະຖ້າເຈົ້າຈະກ່າວກັບກ ພູໜ່ວຍນີ້
ວ່າໃຫ້ມັນພັງລົງມາແລະກັບມາຮາບພຽງ,
ມັນກໍຈະເປັນໄປ.
10 10 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກເຈົ້າຈະກ່າວ
ວ່າ:ພຣະເຈົ້າຈະລົງໂທດຜູ້ຄົນພວກນີ້,ມັນ
ກໍຈະເກີດຂຶ້ນ.
10 11 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ, ເຮົາສັ່ງໃຫ້ເຈົ້າ
ໄປປະກາດກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້,ວ່າອົງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຜູ້ຊົງລິດອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້
ກ່າວດັ່ງນີ້:ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ກັບໃຈ,
ພວກທ່ານຈະຖືກລົງໂທດຈົນເຖິງກ ຄວາມ
ພິນາດ.
10 12 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນເວລາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຮັບສັ່ງຖ້ອຍ
ຄ�ເຫລົ່ານີ້ກັບນີໄຟແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ຢຸດສະ
ຫງັກແລະບໍ່ໄດ້ກັບໄປເຮືອນຂອງເພິ່ນ
ເລີຍ,ແຕ່ໄດ້ກັບໄປຫາຝູງຊົນທີ່ກະຈັດກະ
ຈາຍກັນຢູ່ທົ່ວແຜ່ນດິນ,ແລະເລີ່ມປະກາດ
ຕໍ່ພວກເຂົາເຖິງພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຊຶ່ງໄດ້ຮັບສັ່ງແກ່ເພິ່ນກ່ຽວກັບຄວາມ
ພິນາດຂອງພວກເຂົາຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່
ກັບໃຈ.
10 13ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ, ທັງໆທີ່ສິ່ງມະຫັດ
ສະຈັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຊຶ່ງນີໄຟໄດ້ເຮັດໄປໃຫ້
ຜູ້ຄົນເຫັນກ່ຽວກັບການຕາຍຂອງຫົວໜ້າຜູ້
ຕັດສິນ,ພວກເຂົາຍັງເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງ
ຢູ່ແລະບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າເລີຍ.
10 14ສະນັ້ນ ນີໄຟຈຶ່ງໄດ້ປະກາດພຣະ

 4ກຄມພພາກພຽນ,
ຄວາມພາກພຽນ.

 ຂຄມພເສຍສະລະ,
ການເສຍສະລະ.

 ຄ3ນຟ11:11.
 5ກ3ນຟ18:20;

ຄພ88:63–65.
 ຂອນ1:12.
 ຄ2ນຟ4:35;

ຄພ46:30.
 6ກຮລມ11:4–18.
 7ກມທ16:19.

ຄມພຜະນຶກ,ການຜະນຶກ.
 9ກມທ17:20;

ຢຄ4:6;
ມມ8:24;
ອທ12:30.

 11ກຮລມ5:2.
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ຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອີກ,ມີຄວາມວ່າ:
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່ າວດັ່ງນີ້,ຖ້າຫາກ
ພວກທ່ານບໍ່ກັບໃຈ,ພວກທ່ານຈະຖືກລົງ
ໂທດຈົນໄປສູ່ຄວາມພິນາດ.
10 15 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ນີໄຟປະກາດພຣະຄ�ກັບຜູ້ ຄົນເຫລົ່ານີ້
ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາຍັງເຮັດໃຈແຂງ
ກະດ້າງຢູ່ແລະບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງຄ�ເວົ້າ
ຂອງເພິ່ນເລີຍ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້
ໝິ່ນປະໝາດເພິ່ນ,ແລະໄດ້ພະຍາຍາມ
ຈັບເພິ່ນເພື່ອຈະເອົາເພິ່ນເຂົ້າຄຸກ.
10 16 ແຕ່ ຈົ່ງເບິ່ງ,ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ສະຖິດຢູ່ນ�ເພິ່ນ,ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງ
ຈັບເພິ່ນເຂົ້າຄຸກບໍ່ໄດ້,ເພາະພຣະວິນຍານ
ໄດ້ພາເພິ່ນອອກໄປຈາກທ່າມກາງພວກ
ເຂົາ.
10 17 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ໄດ້ອອກໄປໃນພຣະວິນຍານ,ຈາກຝູງຊົນ
ກຸ່ມ ໜຶ່ງຫາຝູງຊົນອີກ ກຸ່ມໜຶ່ງ, ປະກາດ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ຈົນວ່າເພິ່ນໄດ້ປະ
ກາດຕໍ່ຜູ້ຄົນໂດຍທົ່ວເຖິງ,ຫລືໄດ້ສົ່ງມັນ
ໄປຫາບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດ.
10 18 ແລະ  ເຫດ ການ ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງຄ�ຂອງເພິ່ນເລີຍ;
ແລະເລີ່ມມີການຂັດແຍ້ງກັນຂຶ້ນ,ເຖິງຂະ
ໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ແບ່ງແຍກແລະເລີ່ມ
ຂ້າຟັນກັນດ້ວຍດາບ.
10 19 ແລະປີທີເຈັດສິບເອັດແຫ່ງການປົກ
ຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້
ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.

ບົດທີ11

ນີໄຟທູນຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປ່ຽນໃຫ້ມີ

ຄວາມອຶດຢາກແທນສົງຄາມ—ຫລາຍຄົນ
ໄດ້ຕາຍໄປ—ພວກເຂົາກັບໃຈ,ແລະນີໄຟ
ອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໃຫ້ຝົນຕົກ
ລົງມາ—ນີໄຟແລະລີໄຮໄດ້ຮັບການເປີດ
ເຜີຍຫລາຍຢ່າງ—ພວກໂຈນແກດີອານ
ທັນສ້າງທີ່ໝັ້ນຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນແຜ່ນ
ດິນ.ປະມານ20–6ປີກ່ອນຄ.ສ.

11 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ປີທີເຈັດສິບສອງແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນມັນໄດ້ມີການຂັດແຍ້ງກັນຫລາຍ
ຂຶ້ນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ມັນມີສົງຄາມເກີດຂຶ້ນ
ຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ຂອງນີໄຟທັງໝົດ.
11 2ແ ລ ະ ມັນແມ່ນພວກໂຈນ ກ ລັບພັກ
ນີ້ ທີ່ ໄດ້ສ້າງວຽກງານແຫ່ງຄວາມພິນາດ
ແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ.ແລະເຮັດເສິກຢູ່
ຕະຫລອດປີນັ້ນ;ແລະໃນປີທີເຈັດສິບ
ສາມກໍຍັງມີສົງຄາມຢູ່ອີກ.
11 3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີ
ນີ້ນີໄຟໄດ້ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ມີ
ຄວາມວ່າ:
11 4 ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຂໍຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຜູ້
ຄົນພວກນີ້ຖືກທ�ລາຍດ້ວຍດາບເລີຍ;ແຕ່
ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ແຕ່ຂໍໃຫ້ມີກ ຄວາມ
ອຶດຢາກແທນທົ່ວແຜ່ນດິນນີ້ເຖີດ,ເພື່ອຈະ
ໄດ້ກະຕຸ້ນພວກເຂົາໃຫ້ລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,
ແລະບາງທີພວກເຂົາອາດຈະກັບໃຈແລະ
ຫັນມາຫາພຣະອົງ.
11 5ແລະມັນກໍໄດ້ເປັນໄປຕາມຄ�ອ້ອນ
ວອນຂອງນີໄຟ.ແລະມັນຈຶ່ງມີຄວາມອຶດ
ຢາກຫລາຍທີ່ສຸດໃນແຜ່ນດິນໃນບັນດາຜູ້
ຄົນຂອງນີໄຟທັງໝົດ.ແລະມັນມີຄວາມ

112ກຮລມ6:18–24;11:25–26.  4ກ1ກສ17:1;ຮລມ10:6.
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ອຶດຢາກຕິດຕໍ່ກັນໄປຈົນຮອດປີທີເຈັດສິບ
ສີ່ກໍຍັງມີຄວາມອຶດຢາກຢູ່,ແລະວຽກງານ
ແຫ່ງຄວາມພິນາດດ້ວຍດາບໄດ້ຢຸດຕິລົງ,
ແຕ່ວ່າຄວາມອຶດຢາກກັບມາຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
11 6ແລະຄວາມອຶດຢາກນີ້ໄດ້ມີຢູ່ຕໍ່ໄປຈົນ
ຮອດປີທີເຈັດສິບຫ້າອີກ.ເພາະແຜ່ນດິນ
ຖືກສາບແຊ່ງຈົນວ່າມັນແຫ້ງແລ້ງບໍ່ໃຫ້ພືດ
ພັນອອກໝາກເກີດຜົນໃນລະດູການ;ແລະ
ທັງແຜ່ນດິນໂລກຖືກສາບແຊ່ງແມ່ນແຕ່
ໃນບັນດາຊາວເລມັນເຊັ່ນດຽວກັບໃນບັນ
ດາຊາວນີໄຟຈົນພວກເຂົາເປັນພັນໆຖືກ
ລົງໂທດຈົນຕາຍໄປໃນແຜ່ນດິນສ່ວນທີ່ມີ
ຄົນຊົ່ວຢ່າງຫລວງຫລາຍອາໄສຢູ່.
11 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ຄົນ
ເຫັນວ່າຕົນເອງກ�ລັງຈະຕາຍໄປເພາະ
ຄວາມອຶດຢາກ,ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມ
ກ ສ�ນຶກເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາເລີ່ມ
ຄິດເຖິງຄ�ເວົ້າຂອງນີໄຟ.
11 8ແລະຜູ້ຄົນເລີ່ມວິງວອນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດ
ສິນແລະຜູ້ນ�ຂອງພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນ
ໃຫ້ເວົ້າກັບນີໄຟວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາຮູ້
ແລ້ວວ່າທ່ານເປັນຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະ
ສະນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາແດ່
ທ້ອນເພື່ອໃຫ້ພຣະອົງເອົາຄວາມອຶດຢາກ
ນີ້ໄປຈາກພວກເຮົາ,ຢ້ານວ່າກ ຄ�ທັງໝົດ
ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ເວົ້າໄວ້ກ່ຽວກັບຄວາມພິນາດ
ຂອງພວກເຮົານັ້ນຈະເກີດເປັນຈິງ.
11 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ຜູ້ຕັດສິນໄດ້ເວົ້າກັບນີໄຟຕາມຄ�ທີ່ຜູ້ຄົນ
ຕ້ອງການໃຫ້ເວົ້າ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືເວລານີໄຟເຫັນວ່າຜູ້ຄົນກັບໃຈ
ແລ້ວແລະໄດ້ຖ່ອມຕົວຢູ່ໃນຜ້າກະສອບ,

ແລ້ວເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ມີຄວາມວ່າ:
11 10 ໂອ້ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຈົ່ງທອດພຣະ
ເນດເຖີດ ຜູ້ ຄົນພວກນີ້ໄດ້ກັບໃຈແລ້ວ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ກວາດລ້າງພັກພວກ
ຂອງແກດີອານທັນອອກໄປຈາກບັນດາ
ພວກເຂົາແລ້ວເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາ
ໄດ້ສູນສິ້ນໄປ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຝັງແຜນ
ລັບຂອງພວກເຂົາໄວ້ໃນແຜ່ນດິນແລ້ວ.
11 11ບັດນີ້ , ໂອ້ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເພາະ
ຄວາມຖ່ອມຕົວຂອງພວກເຂົາເຫລົ່ານີ້ຂໍ
ໃຫ້ພຣະອົງຈົ່ງຖອນພຣະພິໂລດຂອງພຣະ
ອົງໄປເສຍ,ແລະຂໍໃຫ້ພຣະອົງຈົ່ງຜ່ອນ
ຄາຍພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງກັບຄວາມ
ພິນາດຂອງຄົນຊົ່ວເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້
ທ�ລາຍໄປແລ້ວ.
11 12 ໂອ້ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຂໍໃຫ້ພຣະອົງ
ເອົາພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງໄປເຖີດ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເອົາພຣະພິໂລດອັນຮຸນແຮງ
ຂອງພຣະອົງໄປ,ແລະຈົ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມ
ອຶດຢາກຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້ຢຸດລົງດ້ວຍເຖີດ.
11 13 ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຂໍຈົ່ງໂປດເຊື່ອ
ຟັງຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເຖີດ,ແລະຂໍໃຫ້ເປັນໄປ
ຕາມຄ�ເວົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເຖີດ,ແລະ
ຂໍຈົ່ງສົ່ງກ ຝົນລົງມາເທິງຜືນແຜ່ນດິນໂລກ
ດ້ວຍເຖີດເພື່ອມັນຈະອອກໝາກຂອງມັນ,
ແລະອອກພືດຂອງມັນໃນລະດູຂອງພືດ.
11 14 ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ພຣະອົງໄດ້
ຍິນກ ຖ້ອຍຄ�ຂອງຂ້ານ້ອຍເວລາຂ້ານ້ອຍ
ທູນວ່າຂໍໃຫ້ມີຄວາມອຶດຢາກເກີດຂຶ້ນເພື່ອ
ພະຍາດໂລຄາທີ່ເກີດມາຈາກດາບຈະໄດ້
ຢຸດຕິລົງ,ແລະຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າພຣະອົງໄດ້
ຍິນຄ�ອ້ອນວອນຂອງຂ້ານ້ອຍໃນເວລານີ້
ເພາະພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ:ຖ້າຫາກຜູ້ຄົນ
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ພວກນີ້ກັບໃຈ,ແລ້ວເຮົາຈະໄວ້ຊີວິດຂອງ
ພວກເຂົາ.
11 15 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ໂອ້ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ແລະພຣະ ອົງເຫັນວ່າ ພວກ ເຂົາກັບໃຈ
ແລ້ວ,ເພາະຄວາມອຶດຢາກແລະພະຍາດ
ໂລຄາແລະຄວາມພິນາດຊຶ່ງ ເກີດກັບ
ພວກເຂົາ.
11 16 ແລະ ບັດນີ້, ໂອ້ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ພຣະອົງ ຈະບໍ່ເອົາພຣະພິໂລດຂອງພຣະ
ອົງ ໄປບໍ, ແລະ  ຈະບໍ່ທົດລອງອີກບໍວ່າ
ພວກເຂົາຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງຫລືບໍ່?ແລະ
ຖ້າຫາກເປັນເຊັ່ນນັ້ນ,ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ພຣະອົງຈະອວຍພອນພວກເຂົາໄດ້ຕາມ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ກ່າວ
ໄວ້.
11 17 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ປີທີເຈັດສິບຫົກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ ເອົາ
ພຣະພິ ໂລດຂອງພຣະອົງໄປຈາກຜູ້ຄົນ,
ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ກ ຝົນຕົກລົງມາເທິງແຜ່ນ
ດິນ,ເຖງິຂະໜາດທີ່ມັນໄດ້ອອກໝາກຂອງ
ມັນໃນລະດູທີ່ມີໝາກ.ແລະເຫດການໄດ້
ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນໄດ້ອອກພືດຂອງມັນໃນ
ລະດູທີ່ມີພືດ.
11 18 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ຄົນໄດ້ມີຄວາມປິຕິ
ຍິນດີ ແລະໄດ້ ຖວາຍບາລະມີແດ່ພຣະ
ເຈົ້າ,ແລະທັງຜືນແຜ່ນດິນກໍເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມປິຕິຍິນດີ;ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ພະ
ຍາຍາມທ�ລາຍນີໄຟອີກຕໍ່ໄປ,ແຕ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ນັບຖືເພິ່ນວ່າເປັນສາດສະດາກ ຜູ້
ຍິ່ງໃຫຍ່,ແລະເປັນຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ,
ໂດຍທີ່ໄດ້ຮັບອ�ນາດແລະສິດອ�ນາດ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຈາກພຣະເຈົ້າ.
11 19 ແລະຈົ່ງ ເບິ່ງ,ລີໄຮນ້ອງຊາຍຂອງ
ເພິ່ນກໍ ບໍ່ ໄດ້ກ ນ້ອຍໜ້າໄປກວ່າເພິ່ນໃນ

ເລື່ອງກ່ຽວກັບຄວາມຊອບທ�ນີ້ເລີຍ.
11 20 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນດັ່ງ
ນີ້ຄືຜູ້ ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ເລີ່ມຈະເລີນຮຸ່ງ
ເຮືອງຂຶ້ນອີກໃນແຜ່ນດິນ,ແລະເລີ່ມເສີມ
ສ້າງແຜ່ນດິນທີ່ຮົກຮ້າງຂອງພວກເຂົາຂຶ້ນ,
ແລະເລີ່ມມີຜູ້ຄົນເພີ່ມທະວີຂຶ້ນແລະໄດ້
ຂະຫຍາຍອອກໄປຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້
ປົກຄຸມທັງຜືນແຜ່ນດິນທັງທາງເໜືອແລະ
ທາງໃຕ້,ຈາກທະເລທາງຕາເວັນຕົກຫາ
ທະເລທາງຕາເວັນອອກ.
11 21 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີທີ
ເຈັດສິບຫົກໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍສັນຕິສຸກ.
ແລະປີທີເຈັດສິບເຈັດກໍເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍສັນຕິ
ສຸກ;ແລະກ ສາດສະໜາຈັກກໍໄດ້ຂະຫຍາຍ
ໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ;ແລະຜູ້ຄົນສ່ວນ
ຫລາຍທັງຊາວເລມັນແລະຊາວນີໄຟໄດ້
ເຂົ້າຮ່ວມສາດສະໜາຈັກ;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ມີສັນຕິສຸກຫລາຍທີ່ສຸດໃນແຜ່ນດິນ;
ແລະປີທີເຈັດສິບເຈັດໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.
11 22 ແລະພວກເຂົາໄດ້ມີສັນຕິສຸກໃນປີທີ
ເຈັດສິບແປດອີກນອກຈາກວ່າມີການຂັດ
ແຍ້ງກັນຂຶ້ນເລັກໜ້ອຍກ່ຽວກັບຫລັກທ�
ຂອງຄ�ສອນຊຶ່ງສາດສະດາທັງຫລາຍໄດ້
ຂຽນໄວ້.
11 23 ແລະ ໃນປີທີເຈດັສິບເກົ້າກໍເລີ່ມມີ
ການຜິດຖຽງກັນຂຶ້ນ.ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດ ຂຶ້ນຄື  ນີໄຟກັບລີໄຮ,ແລະພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເພິ່ນຫລາຍຄົນຜູ້ທີ່ຮູ້ຈກັກ່ຽວກັບ
ຫລັກທ�ອັນແທ້ຈງິຂອງຄ�ສອນໂດຍທີ່ໄດ້
ຮັບກ ການເປີດເຜີຍທຸກໆມື້,ສະນັ້ນພວກ
ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງສອນຜູ້ຄົນ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ພວກເພິ່ນເຮັດໃຫ້ການຜິດຖຽງກັນຂອງ
ພວກເຂົາສິ້ນສຸດລົງໃນປີດຽວກັນນັ້ນ.
11 24 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

 17ກພບຍ11:13–17.
 18ກຮລມ10:5–11.

 19ກຮລມ5:36–44.
 21ກຄມພສາດສະໜາຈັກ

ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.
 23ກແອວ26:22;ຄພ107:19.
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ປີທີແປດສິບແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ມັນມີຜູ້ຄົນ
ຈ�ນວນໜຶ່ງຜູ້ ທີ່ແຍກອອກໄປຈາກຜູ້ຄົນ
ຂອງນີໄຟບໍ່ເທົ່າໃດປີມານີ້ໄດ້ຂ້າມໄປຫາ
ຊາວເລມັນແລະຮັບເອົາຊື່ຊາວເລມັນ,
ແລະມີຄົນອີກຈ�ນວນໜຶ່ງຊຶ່ງເປັນຜູ້ສືບ
ຕະກຸນແທ້ຈິງຂອງຊາວເລມັນຖືກພວກທີ່
ແຍກອອກໄປນັ້ນຍຸຍົງໃຫ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ພີ່
ນ້ອງຂອງຕົນ,ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມ
ເຮັດສົງຄາມກັບພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ.
11 25 ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດການຄາດຕະ
ກ�ແລະປຸ້ນຈີ້;ຈາກນັ້ນພວກເຂົາກໍຖອຍ
ກັບເຂົ້າໄປໃນພູເຂົາ,ແລະເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານແລະໃນບ່ອນລັບຂອງ
ພວກເຂົາ,ລີ້ຊ່ອນຕົວຢູ່ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດ
ພົບເຫັນ,ໂດຍມີຈ�ນວນຄົນເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ
ທຸກໆວັນ,ຕາບໃດທີ່ມີຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍແຍກອອກໄປຫາພວກເຂົາ.
11 26 ແລະໃນເວລາໜຶ່ງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃນ
ເວລາບໍ່ເທົ່າໃດປີ,ພວກເຂົາໄດ້ກັບກາຍ
ມາເປັນໂຈນພັກໃຫຍ່ທີ່ສຸດ;ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ຄົ້ນຫາແຜນລັບທັງໝົດຂອງແກດີ
ອານທັນອອກມາ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ກາຍ
ມາເປັນພວກໂຈນຂອງແກດີອານທັນດັ່ງນີ້.
11 27ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກໂຈນເຫລົ່ານີ້ໄດ້
ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໄດ້ສ້າງຄວາມພິນາດອັນ
ໃຫຍ່ຫລວງໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,
ແລະໃນບັນດາຜູ້ຄົນຊາວເລມັນນ�ອີກ.
11 28 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມນັ
ເປັນການສົມຄວນທີ່ຈະຢຸດຕິວຽກງານ
ແຫ່ງຄວາມພິນາດນີ້;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງ
ໄດ້ສົ່ງກອງທັບທີ່ມີກ�ລັງຄົນອັນເຂັ້ມແຂງ
ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານແລະ
ເຂົ້າໄປໃນພູເຂົາເພື່ອຊອກຫາພວກໂຈນ
ພັກນີ້,ເພື່ອຈະໄດ້ທ�ລາຍພວກເຂົາເສຍ.

11 29 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືໃນປີດຽວກັນນັ້ນພວກເຂົາໄດ້ຖືກຂັບ
ໄລ່ກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາຄື
ເກົ່າ.ແລະປີທີແປດສິບແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ສິ້ນ
ສຸດລົງດັ່ງນີ້.
11 30 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ຕົ້ນປີທີແປດສິບເອັດຄືພວກເຂົາໄດ້ຍົກ
ອອກໄປຕໍ່ສູ້ກັບພວກໂຈນພັກນີ້ອີກ,ແລະ
ໄດ້ທ�ລາຍພວກເຂົາເປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍ;ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ຮັບການເສຍ
ຫາຍຢ່າງໜັກຄືກັນ.
11 31 ແລະ  ພວກເຂົາໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້
ໜີອອກຈາກຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານແລະ
ອອກຈາກພູເຂົາຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຂົາເອງອີກເພາະມັນມີພວກໂຈນ
ເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຊຶ່ງມີຢູ່ທົ່ວໄປ
ໃນພູເຂົາແລະໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
11 32 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີ
ນີ້ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.ແລະພວກໂຈນໄດ້
ມີກ�ລັງເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກ,ແລະເຂັ້ມແຂງ
ຂຶ້ນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາສາມາດຕໍ່
ຕ້ານທັງກອງທັບຂອງຊາວນີໄຟແລະຂອງ
ຊາວເລມັນນ�ອີກ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ນ�
ເອົາຄວາມຢ້ານກົວຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງມາໃຫ້
ຜູ້ຄົນທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ.
11 33 ແທ້ ຈິ ງ ແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າໄປ
ຫາແຜ່ນດິນພາກສ່ວນຕ່າງໆຫລາຍແຫ່ງ,
ແລະໄດ້ເຮັດຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່
ຫລວງໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໄດ້
ຂ້າຜູ້ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍແລະໄດ້ຈັບ
ເອົາຫລາຍຄົນໄປເປັນຊະເລີຍໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ
ໂດຍສະເພາະພວກຜູ້ຍິງຂອງພວກເຂົາ
ແລະເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຂົາ.
11 34ບັດນີ້ຄວາມຊົ່ວອັນໃຫຍ່ຫລວງນີ້ຊຶ່ງ
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ມາສູ່ຜູ້ຄົນເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກ
ເຂົາ,ມັນໄດ້ປຸກໃຫ້ພວກເຂົາຕື່ນອີກເພື່ອ
ໃຫ້ພວກເຂົາລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.
11 35 ແລະປີທີແປດສິບເອັດແຫ່ງການປົກ
ຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.
11 36 ແລະໃນປີທີແປດສິບສອງພວກເຂົາ
ໄດ້ເລີ່ມກ ລືມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.ແລະໃນປີທີແປດສິບ
ສາມພວກເຂົາກໍຍິ່ງເກັ່ງກ້າຫລາຍຂຶ້ນໃນ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ.ແລະໃນປີທີແປດສິບສີ່
ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂທິດທາງຂອງພວກ
ເຂົາເລີຍ.
11 37 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ
ແປດສິບຫ້າພວກເຂົາໄດ້ແກ່ກ້າຫລາຍຂຶ້ນ
ໃນຄວາມທະນົງຕົວແລະໃນຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາກ�ລັງ
ສຸກອີກດັ່ງນັ້ນເພື່ອຄວາມພິນາດ.
11 38 ແລະປີທີແປດສິບຫ້າໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ
ດັ່ງນີ້.

ບົດທີ12

ມະນຸດບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະໂງ່ຈ້າແລະວ່ອງ
ໄວທີ່ຈະເຮັດຄວາມຊົ່ວ—ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຕີ ສອນຜູ້ ຄົນຂອງພຣະອົງ—ມະນຸດບໍ່ ມີ
ຄຸນຄ່າຫຍັງເລີຍຖ້າຈະປຽບທຽບໃສ່ກັບ
ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ—ໃນວັນແຫ່ງການ
ພິພາກສາ,ມະນຸດຈະໄດ້ຮັບຊີວິດອັນເປັນ
ນິດຫລືໄດ້ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດອັນ
ເປັນນິດ.ປະມານ6ປີກ່ອນຄ.ສ.

12 1ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມ

ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະຄວາມບໍ່ໜັກແໜ້ນຂອງ
ໃຈຂອງລູກຫລານມະນຸດດັ່ງນີ້ວ່າມັນ
ເປັນໄປແນວໃດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຮົາ
ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າໃນພຣະກະລຸນາທິຄຸນ
ອັນບໍ່ມີຂອບເຂດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ປະທານພອນແລະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ກ ໄວ້ວາງ
ໃຈໃນພຣະອົງຂ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນ.
12 2ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກເຮົາຈະເຫັນ
ໄດ້ໃນເວລາທີ່ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ໃນການເພີ່ມພູນໄຮ່ນາຂອງພວກເຂົາ,ຝູງ
ສັດຂອງພວກເຂົາແລະຝູງສັດໃຊ້ແຮງ
ງານຂອງພວກເຂົາ,ແລະຄ�ຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະເງິນຂອງພວກເຂົາ,ແລະສິ່ງ
ຂອງມີຄ່ານາໆປະການຂອງພວກເຂົາ
ແລະສິ່ງຂອງທີ່ເຮັດດ້ວຍຝີມືອັນປານີດ
ຂອງພວກເຂົາ,ໄວ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາ,
ແລະປົດປ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�
ມືຂອງສັດຕູ;ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງສັດຕູຂອງ
ພວກເຂົາອ່ອນລົງເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້
ມາເຮັດສົງຄາມກັບພວກເຂົາອີກ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະໂດຍສະຫລຸບ,ກະທ�ທຸກສິ່ງ
ທຸກຢ່າງເພື່ອຄວາມຜາສຸກແລະຄວາມສຸກ
ສະບາຍຂອງຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ມັນກໍຍັງມີຕອນທີ່ພວກເຂົາເຮັດໃຈ
ກ ແຂງກະດ້າງຢູ່ແລະໄດ້ຫລົງລືມພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,
ແລະໄດ້ຂ ຢຽບຍ�ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດໄວ້ໃຕ້ຕີນ
ຂອງພວກເຂົາ—ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະທັງ
ໝົດນີ້ຍ້ອນວ່າຄວາມສະບາຍຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢ່າງຍິ່ງ
ຂອງພວກເຂົາ.

 36ກແອວ46:8.
121ກພສສ36:7–8;

2ນຟ22:2;
ມຊຢ4:6.

  ຄມພໄວ້ວາງໃຈ,
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.

 ຂ2ຂຄ26:5;
ພສສ1:2–3.

 2ກຄມພປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,
ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.

 ຂແອວ5:53;
3ນຟ28:35.
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12 3ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນດັ່ງນັ້ນວ່າຖ້າ
ຫາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ກ ຕີສອນຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງດ້ວຍຄວາມທຸກນາໆປະການ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ, ຖ້າຫາກພຣະອົງບໍ່ ສະເດັດມາ
ຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາດ້ວຍຄວາມຕາຍແລະ
ດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວຫລາຍທີ່ສຸດ,ແລະ
ດ້ວຍຄວາມອຶດຢາກ,ແລະດ້ວຍພະຍາດ
ໂລຄາ,ພວກເຂົາກໍຈະບໍ່ຂ ລະນຶກເຖິງພຣະ
ອົງເລີຍ.
12 4 ໂອ້ ລູກຫລານມະນຸດເຈົ້າຊ່າງມາໂງ່
ແທ້ນໍ,ແລະອວດດີແທ້ນໍ,ແລະຊົ່ວແທ້ນໍ,
ແລະຕ�ຊ້າແທ້ນໍ,ແລະກ ວ່ອງໄວແທ້ນໍທີ່
ຈະເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ແລະຊັກຊ້າແທ້ນໍ
ທີ່ຈະເຮັດຄວາມດີ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວ່ອງໄວ
ແທ້ນໍທີ່ຈະເຊື່ອຟັງຄ�ເວົ້າຂອງມານຮ້າຍ
ແລະຂ ໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ
ຂອງໂລກ!
12 5ແທ້ຈິງແລ້ວ, ວ່ອງໄວແທ້ນໍທີ່ຈະລະ
ເມີເພີ້ຝັນດ້ວຍກ ຄວາມທະນົງຕົວ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ວ່ອງໄວແທ້ນໍທີ່ຈະອວດອ້າງແລະ
ເຮັດນາໆປະການຊຶ່ງເປັນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ;
ແລະຊັກຊ້າແທ້ນໍທີ່ຈະລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,
ແລະບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຟັງຄ�ແນະນ�ຂອງພຣະ
ອົງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຊັກຊ້າແທ້ນໍທີ່ຈະຂ ເດີນ
ໃນທາງແຫ່ງປັນຍາ!
12 6ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາບໍ່ປາດຖະໜາທີ່ຈະ
ໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາ,ຜູ້ກ ສ້າງພວກເຂົາ,ຂ ປົກຄອງ
ພວກເຂົາ,ແລະຄອບຄອງດູແລພວກເຂົາ;

ທັງໆທີ່ພຣະກະລຸນາທິຄຸນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ
ພຣະອົງແລະພຣະເມດຕາຂອງພຣະອົງມີ
ຕໍ່ພວກເຂົາ,ພວກເຂົາຍັງຖືວ່າຄ�ແນະນ�
ຂອງພຣະອົງບໍ່ມີຄ່າ,ແລະພວກເຂົາບໍ່
ຍອມໃຫ້ພຣະອົງເປັນຜູ້ນ�ທາງຂອງພວກ
ເຂົາ.
12 7 ໂອ້ລູກຫລານມະນຸດເອີຍເຈົ້າຊ່າງມາ
ກ ບໍ່ມີຄຸນຄ່າຫຍັງເລີຍແທ້ນໍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກເຂົາຍັງນ້ອຍໄປກວ່າຂີ້ຝຸ່ນດິນຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກ.
12 8 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂີ້ຝຸ່ນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ
ຍັງສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄປມາທາງນັ້ນທາງ
ນີ້ໄດ້,ເພື່ອແຍກອອກຈາກກັນດ້ວຍການ
ບັນຊາຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະເປັນ
ນິດຂອງພວກເຮົາ.
12 9ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງດ້ວຍສຸລະສຽງ
ຂອງພຣະອົງເນີນພູແລະພູເຂົາສັ່ນແລະ
ກ ຫວັ່ນໄຫວ.
12 10 ແລະໂດຍກ ອ�ນາດແຫ່ງສຸລະສຽງ
ຂອງພຣະອົງມັນຈຶ່ງແຕກອອກ,ແລະກັບ
ມາຮາບພຽງແລະກາຍມາເປັນຮ່ອມພູ.
12 11 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂດຍອ�ນາດແຫ່ງສຸລະ
ສຽງຂອງພຣະອົງກ ທັງແຜ່ນດິນໂລກສັ່ນ
ສະເທືອນ;
12 12 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂດຍອ�ນາດແຫ່ງສຸລະ
ສຽງຂອງພຣະອົງ,ຫີນຮາກຖານສັ່ນສະ
ເທືອນ,ເຖິງໃຈກາງ.
12 13 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ແລະ ຖ້າຫາກພຣະ
ອົງກ່າວກັບແຜ່ນດິນໂລກວ່າ—ຈົ່ງເລື່ອນ
ໄປ—ມັນກໍຈະເລື່ອນໄປ.

 3ກມຊຢ23:21;
ຄພ98:21;101:8.

 ຂອມ4:6–11.
 4ກອພຍ32:8.
 ຂມທ15:19;

ຮຣ3:12.
 5ກສພສ29:23.

ຄມພຈອງຫອງ,
ຄວາມຈອງຫອງ.

 ຂຄມພເດີນ,ເດີນໄປ
ກັບພຣະເຈົ້າ.

 6ກອຊຢ45:9;
ຄພ58:30;
ມຊ7:32–33.

 ຂຄພ60:4.
 7ກອຊຢ40:15,17;

ມຊຢ4:19;
ມຊ1:10.

 9ກ3ນຟ22:10.
 10ກ1ນຟ17:46.
 11ກມມ5:23;ອທ4:9.
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12 14 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຖ້າຫາກພຣະອົງກ່າວ
ກັບ ກ ແຜ່ນດິນໂລກວ່າ—ຈົ່ງ ຂ ກັບຄືນ
ໄປ,ເພື່ອຄ ຕໍ່ມື້ອອກໄປໃຫ້ເປັນຫລາຍຊົ່ວ
ໂມງ—ມັນກໍຈະເປັນໄປ;
12 15ແລ ະ  ດ້ວຍເຫດນີ້, ຕາມພຣະຄ�
ຂອງພຣະອົງ ແຜ່ນ ດິນ ໂລກຈຶ່ງ ກັບຄືນ
ໄປ,ແລະມັນຈຶ່ງປະກົດໃຫ້ມະນຸດເຫັນວ່າ
ດວງຕາເວັນນັ້ນຢູ່ບ່ອນເກົ່າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເປັນໄປຕາມນັ້ນເພາະ
ໂດຍແນ່ນອນມັນແມ່ນແຜ່ນດິນໂລກທີ່
ເຄື່ອນໄຫວໄປມາແລະບໍ່ແມ່ນດວງຕາ
ເວັນ.
12 16 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກພຣະອົງກ່າວ
ກັບ ກ ນ�ທີ່ເລິກທີ່ສຸດອີກວ່າ—ເຈົ້າຂ ຈົ່ງ
ແຫ້ງ—ມັນກໍຈະເປັນໄປ.
12 17 ຈົ່ງເ ບິ່ງ, ຖ້າຫາກພຣະອົງກ່າວກັບ
ພູເຂົາໜ່ວຍນີ້ວ່າ—ເຈົ້າຈົ່ງສູງຂຶ້ນ,ແລະ
ກ ຕົກລົງໃສ່ເມືອງນັ້ນເພື່ອຝັງມັນໄວ້—ຈົ່ງ
ເບິ່ງມັນກໍຈະເປັນໄປ.
12 18 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກຜູ້ໃດກ ເຊື່ອງ
ຊັບສົມບັດໄວ້ໃນແຜ່ນດິນ,ແລະເມື່ອພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວວ່າ—ໃຫ້ມັນຖືກຂ ສາບ
ແຊ່ງຍ້ອນວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ທີ່ເຊື່ອງ
ມັນໄວ້—ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນກໍຈະຖືກສາບແຊ່ງ.
12 19 ແລະຖ້າຫາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວ
ວ່າ—ເຈົ້າຈົ່ງຖືກສາບແຊ່ງ,ເພື່ອຈະບໍ່ໃຫ້ຜູ້
ໃດພົບເຫັນເຈົ້ານັບແຕ່ເວລານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ
ແລະຕະຫລອດການ—ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນຈະບໍ່
ມີຜູ້ໃດພົບເຫັນມັນໄດ້ນັບແຕ່ເວລານີ້ເປັນ
ຕົ້ນໄປແລະຕະຫລອດການ.
12 20 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ ກ່າວກັບມະນຸດວ່າ—ເພາະຄວາມ

ຊົ່ວຮ້າຍຂອງເຈົ້າ,ເຈົ້າຈະຖືກສາບແຊ່ງ
ຕະຫລອດການ—ມັນກໍຈະເປັນໄປ.
12 21 ແລະຖ້າຫາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວ
ວ່າ—ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງເຈົ້າ,ເຈົ້າ
ຈະຖືກຕັດອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງເຮົາ—
ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປດັ່ງນັ້ນ.
12 22 ແລະວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ພຣະອົງຈະກ່າວ
ເຊັ່ນນີ້,ເພາະມັນຈະເປັນໄປກັບເຂົາຜູ້ເຮັດ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ແລະເຂົາຈະລອດບໍ່ໄດ້;
ສະນັ້ນເພາະເຫດນີ້,ເພື່ອມະນຸດຈະໄດ້
ຮັບຄວາມລອດຈຶ່ງມີປະກາດເລື່ອງການ
ກັບໃຈ.
12 23ສະນັ້ນ,ຄົນທີ່ກັບໃຈແລະເຊື່ອຟັງສຸ
ລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາຍ່ອມເປັນສຸກ; ເພາະ
ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ຄືພວກທີ່ຈະໄດ້ຮັບກ ຄວາມ
ລອດ.
12 24 ແລະ ຂໍພຣະເຈົ້າໂປດປະທານໃນ
ຄວາມບໍລິບູນອັນຍິ່ງ ໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ
ເພື່ອມະນຸດຈະຖືກນ�ມາສູ່ ການກັບໃຈ
ແລະວຽກງານດີ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຖືກ
ນ�ກັບຄືນສູ່ກ ພຣະຄຸນເພື່ອພຣະຄຸນ,ຕາມ
ວຽກງານຂອງພວກເຂົາ.
12 25 ແລະຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້
ຮັບຄວາມລອດ.ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານມາ
ວ່າໃນວັນສຸດທ້າຍແລະຍິ່ງໃຫຍ່ນັ້ນຈະມີ
ບາງຄົນທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຈະຖືກປະຖິ້ມຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ;
12 26 ແທ້ ຈິງແລ້ວ, ຈະຖືກສົ່ງ ໄປຫາ
ສະພາບແຫ່ງຄວາມທຸກທໍລະມານອັນບໍ່ມີ
ວັນສິ້ນສຸດຕາມຄ�ທີ່ມີເວົ້າໄວ້ວ່າ:ຜູ້ທີ່ສ້າງ

 14ກຢຊ10:12–14.
 ຂອຊຢ38:7–8.
 ຄ2ກສ20:8–11.
 16ກມທ8:27.

 ຂອຊຢ44:27;51:10.
 17ກ3ນຟ8:10.
 18ກມມ1:18;

ອທ14:1.

 ຂຮລມ13:17.
 23ກຄມພລອດ,ຄວາມລອດ.
 24ກຄມພພຣະຄຸນ.
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ຄວາມດີຈະມີກ ຊີວິດອັນເປັນນິດ;ແລະຜູ້
ທີ່ສ້າງຄວາມຊົ່ວຈະໄດ້ຮັບຂ ຄວາມອັບປະ
ໂຫຍດອັນເປັນນິດ.ແລະເປັນໄປດັ່ງນັ້ນ.
ອາແມນ.

ຄ�ທ�ນາຍຂອງຊາມູເອນຄົນເລມັນທີ່ໃຫ້
ໄວ້ກັບຊາວນີໄຟ.

ມີຢູ່ໃນບົດທີ13ຈົນເຖິງບົດທີ15.

ບົດທີ13

ຊາມູເອນຄົນເລມັນທ�ນາຍເຖິງການທ�
ລາຍຂອງຊາວນີໄຟຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່
ກັບໃຈ—ພວກເຂົາແລະຂອງມີຄ່າຂອງ
ພວກເຂົາຖືກສາບແຊ່ງ—ພວກເຂົາປະ
ຕິເສດແລະແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ສາດສະ
ດາ,ຖືກຫຸ້ມລ້ອມໄວ້ດ້ວຍວິນຍານຮ້າຍ,
ແລະສະແຫວງຫາຄວາມສຸກໃນການເຮັດ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ.ປະມານ6ປີກ່ອນຄ.ສ.

13 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ປີທີແປດສິບຫົກ,ຊາວນີໄຟຍັງຢູ່ໃນຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຢູ່,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຍັງຢູ່ໃນຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍອັນໃຫຍ່ຫລວງ,ໃນຂະນະທີ່ກ ຊາວ
ເລມັນໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດໃນການ
ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າຕາມກົດ
ຂອງໂມເຊ.
13 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນປີ
ນີ້ມີຊາວເລມັນຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່າຊາມູເອນ,ເຂົ້າ
ມາໃນແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາແລະເລີ່ມສັ່ງ
ສອນຜູ້ຄົນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

ຄືເພິ່ນໄດ້ສັ່ງສອນກ່ຽວກັບການກັບໃຈໃຫ້
ແກ່ຜູ້ຄົນຢູ່ຫລາຍມື້,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຂັບ
ໄລ່ເພິ່ນອອກໄປ,ແລະເພິ່ນກ�ລັງຈະກັບ
ໄປຫາແຜ່ນດິນຂອງເພິ່ນເອງ.
13 3ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງເພິ່ນ,ວ່າເພິ່ນຄວນກັບຄືນ
ໄປອີກແລະທ�ນາຍແກ່ຜູ້ຄົນເຖິງເລື່ອງ
ອັນໃດກໍຕາມທີ່ຈະເຂົ້າມາໃນກ ໃຈຂອງ
ເພິ່ນ.
13 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົ າ ບໍ່ຍອມໃຫ້ເພິ່ນເຂົ້ າເມືອງ;  ສະນັ້ນ
ເພິ່ນຈຶ່ງອອກໄປແລະຂຶ້ນເທິງກ�ແພງ
ເມືອງນັ້ນແລະເດ່ມືອອກໄປແລະຮ້ອງ
ອອກມາດ້ວຍສຽງອັນດັງແລະທ�ນາຍແກ່
ຜູ້ຄົນເຖິງເລື່ອງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃສ່ໄວ້ໃນ
ໃຈຂອງເພິ່ນ.
13 5ແລະ ເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:
ຈົ່ ງ ເບິ່ ງຂ້າພະເຈົ້າຊາມູເອນ ເປັນຊາວ
ເລມັນ, ຂໍ ເວົ້າເຖິງພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ໃສ່ໄວ້ໃນໃຈຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງພຣະອົງໄດ້ໃສ່
ມັນໄວ້ໃນໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ກ່າວ
ກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້ວ່າກ ດາບແຫ່ງຄວາມຍຸດ
ຕິທ�ກ�ລັງຫ້ອຍຢູ່ເທິງຫົວຂອງຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້;ແລະກ່ອນສີ່ຮ້ອຍປີຈະຜ່ານໄປ,ດາບ
ແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທ�ຈະຕົກລົງມາໃສ່ຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້.
13 6ແທ້ຈິງແລ້ວ,ກ ຄວາມພິນາດຢ່າງໃຫຍ່
ຫລວງໄດ້ຄອຍຖ້າຜູ້ຄົນພວກນີ້ຢູ່,ແລະ
ມັນຈະມາຫາຜູ້ຄົນພວກນີ້ຢ່າງແນ່ນອນ
ແລະຈະບໍ່ມີສິ່ງໃດຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້ ລອດໄດ້ນອກຈາກການກັບໃຈແລະ

 26ກມທ25:46;
ຢຮ5:28–29;
ຣມ6:13.

 ຂຄມພອັບປະໂຫຍດ,

  ຄວາມອັບປະໂຫຍດ.
131ກຮລມ15:4–5.
 3ກຄພ100:5.
 5ກແອວ60:29;

  3ນຟ2:19.
 6ກແອວ45:10–14;

ຮລມ15:17.
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ສັດທາໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ,ຜູ້ຈະສະ
ເດັດມາໃນໂລກຢ່າງແນ່ນອນ,ແລະຈະ
ທົນທຸກທໍລະມານຫລາຍຢ່າງແລະຈະຖືກ
ຂ້າເພື່ອຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ.
13 7ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ ປະກາດເລື່ອງນີ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ,
ແລະເພິ່ນໄດ້ນ�ຂ່າວຂ ອັນໜ້າຊື່ນຊົມມາ
ສູ່ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຖືກສົ່ງມາຫາພວກທ່ານ
ແລະປະກາດແກ່ພວກທ່ານນ�ອີກ,ເພື່ອ
ພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂ່າວອັນໜ້າຊື່ນຊົມ
ນີ້;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງພວກທ່ານບໍ່ຍອມຮັບຂ້າພະ
ເຈົ້າເລີຍ.
13 8ສະນັ້ນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:
ເພາະຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງໃຈຂອງຜູ້
ຄົນຊາວນີໄຟ,ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈ
ເຮົາຈະເອົາພຣະຄ�ຂອງເຮົາໄປຈາກພວກ
ເຂົາ,ແລະເຮົາຈະກ ຖອນພຣະວິນຍານ
ຂອງເຮົາອອກຈາກພວກເຂົາ,ແລະເຮົາ
ຈະບໍ່ອົດທົນກັບພວກເຂົາຕໍ່ໄປອີກ,ແລະ
ເຮົາຈະຫັນໃຈຂອງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ
ມາຕໍ່ຕ້ານພວກເຂົາ.
13 9ແລະກ່ອນກ ສີ່ຮ້ອຍປີຈະຜ່ານໄປເຮົາ
ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຖືກລົງໂທດ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເຮົາຈະມາຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາດ້ວຍ
ດາບແລະດ້ວຍຄວາມອຶດຢາກແລະ
ດ້ວຍພະຍາດໂລຄາ.
13 10 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ເຮົາຈະມາຢ້ຽມຢາມ
ພວກເຂົາໃນພຣະພິ ໂລດອັນຮ້າຍແຮງ
ຂອງເຮົາ,ແລະຄົນລຸ້ນກ ທີສີ່ຜູ້ທີ່ເປັນສັດ
ຕູຂອງພວກເຈົ້າຈະມີຊີວິດຢູ່,ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ເຫັນຄວາມພິນາດທັງໝົດຂອງ

ພວກເຈົ້າ;ແລະສິ່ງນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງແນ່
ນອນຖ້າຫາກພວກເຈົ້າບໍ່ກັບໃຈ,ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ;ແລະຄົນລຸ້ນທີສີ່ຈະເຫັນ
ຄວາມພິນາດຂອງພວກເຈົ້າ.
13 11 ແຕ່ຖ້າ ຫາກພວກເຈົ້າກັບໃຈແລະ
ກ ຫັນມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຈົ້າເຮົາຈະເອົາພຣະພິໂລດ
ຂອງເຮາົໄປ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້,ຜູ້
ທີ່ກັບໃຈແລະຫັນມາຫາເຮົາຍ່ອມເປັນ
ສຸກ,ແຕ່ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ກັບໃຈ.
13 12 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ກ ວິບັດແກ່ເມືອງເຊຣາ
ເຮັມລາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເພາະ
ຄົນຊອບທ�ມັນຈຶ່ງຖືກຍົກເວັ້ນ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ວິບັດແກ່ເມືອງຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້,ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ,ເພາະເຮົາເຫັນວ່າມີຢູ່
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄົນສ່ວນ
ຫລາຍຂອງເມືອງຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ທີ່ຈະເຮັດໃຈ
ແຂງກະດ້າງຕໍ່ເຮົາ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ກ່າວ.
13 13 ແຕ່ຄົນທີ່ຈະກັບໃຈຍ່ອມເປັນສຸກ,
ເປັນຍ້ອນພວກເຂົາເຮົາຈຶ່ງຈະຍົກເວັ້ນ.
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກບໍ່ແມ່ນເພາະຄົນຊອບ
ທ�ທີ່ຢູ່ໃນເມືອງຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາ
ຈະໃຫ້ກ ໄຟລົງມາຈາກສະຫວັນແລະທ�
ລາຍມັນເສຍ.
13 14 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ເພື່ອເຫັນແກ່ຄົນຊອບ
ທ�ມັນຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ,ວ່າເວລາຈະມາ
ເຖິງເມື່ອໃດພວກເຈົ້າຈະຂັບໄລ່ຄົນຊອບ
ທ�ອອກຈາກບັນດາພວກເຈົ້າ,ເມື່ອນັ້ນ
ພວກເຈົ້າຈະສຸກເພື່ອຄວາມພິນາດ;ແທ້
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ຈິງແລ້ວ,ວິບັດແກ່ເມືອງຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຊຶ່ງ
ມີຢູ່ໃນນັ້ນ.
13 15 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ແລະ ວິບັດແກ່ເມືອງ
ກີເ ດ ໂ ອນ , ເ ພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ
ຄວາມໜ້າກຽດຊັງຊຶ່ງມີຢູ່ໃນນັ້ນ.
13 16 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະວິບັດແກ່ເມືອງທັງ
ໝົດຊຶ່ງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໂດຍຮອບ,ທີ່ຊາວ
ນີໄຟເປັນເຈົ້າຂອງເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງທີ່ມີຢູ່ໃນນັ້ນ.
13 17 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ແຜ່ນດິນຈະຖືກກ ສາບ
ແຊ່ງ,ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວ,ເພາະເຫັນແກ່
ຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາແລະຄວາມ
ໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາ.
13 18 ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນ,ຈອມ
ໂຍທາໄດ້ກ່າວ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະເຈົ້າອົງ
ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະແທ້ຈິງຂອງພວກເຮົາໄດ້
ກ່າວວ່າຜູ້ທີ່ກ ເຊື່ອງຊັບສົມບັດໄວ້ໃນແຜ່ນ
ດິນຈະຫາມັນບໍ່ພົບອີກເລີຍເພາະການ
ສາບແຊ່ງອັນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ມີກັບແຜ່ນດິນ,
ຍົກເວັ້ນແຕ່ຄົນຊອບທ�ຜູ້ທີ່ເຊື່ອງຊັບສິນ
ຂອງພວກເຂົາໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເທົ່າ
ນັ້ນ.
13 19 ເພາະເຮົາຈະ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ກ່າວ,ວ່າເຮົາຢາກໃຫ້ພວກເຂົາເຊື່ອງຊັບ
ສົມບັດຂອງພວກເຂົາໄວ້ກັບເຮົາ;ແລະ
ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອງຊັບສົມບັດຂອງພວກເຂົາໄວ້
ກັບເຮົາຈະຖືກສາບແຊ່ງເພາະບໍ່ມີຜູ້ໃດ
ທີ່ຈະເຊື່ອງຊັບສົມບັດຂອງຕົນໄວ້ກັບເຮົາ
ນອກຈາກຄົນທີ່ຊອບທ�ເທົ່ານັ້ນ;ແລະ
ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອງຊັບສົມບັດຂອງເຂົາໄວ້
ກັບເຮົາຈະຖືກສາບແຊ່ງແລະຊັບສົມບັດ

ກໍຄືກັນ,ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະໄຖ່ມັນຄືນມາ
ເພາະຄ�ສາບແຊ່ງທີ່ມີກັບແຜ່ນດິນ.
13 20 ແລະມື້ນັ້ນຈະມາເຖິງຄືພວກເຂົາຈະ
ເຊື່ອງຊັບສົມບັດຂອງພວກເຂົາໄວ້ເພາະ
ພວກເຂົາມີແຕ່ໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບຂອງມີຄ່າ;
ແລະເພາະພວກເຂົາມີແຕ່ໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບ
ຂອງມີຄ່າຂອງພວກເຂົາ,ແລະຈະເຊື່ອງ
ຊັບສົມບັດຂອງພວກເຂົາໄວ້ໃນເວລາທີ່
ພວກເຂົາຫລົບໜີໄປຈາກສັດຕູຂອງພວກ
ເຂົາ;ເພາະພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ເຊື່ອງຊັບສົມ
ບັດຂອງພວກເຂົາໄວ້ກັບເຮົາ,ພວກເຂົາ
ຈະຖືກສາບແຊ່ງແລະຊັບສົມບັດຂອງ
ພວກເຂົາກໍຄືກັນ,ແລະໃນມື້ນັ້ນພວກເຂົາ
ຈະຖືກລົງໂທດ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ.
13 21 ຈົ່ງເບິ່ງພວກທ່ານຜູ້ເປັນຜູ້ຄົນຂອງ
ເມືອງຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້,ແລະຈົ່ງກ ເຊື່ອຟັງຄ�
ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຖີດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຈົ່ງເຊື່ອຟັງພຣະຄ�ຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ກ່າວໄວ້;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ກ່າວ
ວ່າພວກທ່ານຈະຖືກສາບແຊ່ງເພາະຂອງ
ມີຄ່າຂອງພວກທ່ານ,ແລະຂອງມີຄ່າຂອງ
ພວກທ່ານຈະຖືກສາບແຊ່ງນ�ອີກເພາະ
ພວກທ່ານໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບມັນ,ແລະບໍ່ເຊື່ອ
ຟັງພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງຜູ້ປະທານມັນໃຫ້
ແກ່ພວກທ່ານ.
13 22ພວກທ່ານບໍ່ຈື່ຈ�ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກທ່ານໃນສິ່ງທີ່
ພຣະອົງປະທານໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ,ແຕ່
ພວກທ່ານຈື່ຈ�ກ ຂອງມີຄ່າຂອງພວກທ່ານ
ຢູ່ຕະຫລອດເວລາແລະບໍ່ຖວາຍຄວາມ
ຂອບພຣະໄທແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກທ່ານສ�ລັບສິ່ງເຫລົ່າ
ນັ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃຈຂອງພວກທ່ານບໍ່ໄດ້

 17ກຮລມ12:18.
 18ກມມ1:18;

ອທ14:1.

 21ກຄມພເຊື່ອຟັງ,
ການເຊື່ອຟັງ,ຟັງຄວາມ.

 22ກລກ12:34.

ຄມພຄວາມເປັນຢູ່ທາງ
ໂລກ;
ຮັ່ງມີ,ຄວາມຮັ່ງມີ.
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ອອກມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ແຕ່ມັນໄດ້
ພອງຂຶ້ນດ້ວຍຂ ຄວາມທະນົງຕົວອັນໃຫຍ່
ຫລວງ,ຈົນເຖິງການອວດອ້າງແລະຈົນ
ເຖິງການທະເຍີທະຍານ,ຄ ການອິດສາບັງ
ບຽດ,ການຜິດຖຽງກັນ,ການມີເຈດຕະນາ
ຮ້າຍ,ການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ,ແລະການຄາດ
ຕະກ�,ແລະການເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ນາໆປະການ.
13 23ດ້ວຍເຫດນີ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງ
ໃຫ້ການສາບແຊ່ງມາສູ່ແຜ່ນດິນແລະມາ
ສູ່ຂອງມີຄ່າຂອງພວກທ່ານນ�ອີກ,ແລະນີ້
ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກທ່ານ.
13 24 ແທ້ ຈິ ງ ແລ້ວ ,ວິບັດແກ່ຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້,ເພາະເວລານີ້ຊຶ່ງມາເຖິງແລ້ວ,ທີ່ພວກ
ທ່ານໄດ້ກ ຂັບໄລ່ສາດສະດາອອກໄປ,
ແລະເຍາະເຍີ້ຍພວກເພິ່ນ,ແລະແກວ່ງ
ກ້ອນຫີນໃສ່ພວກເພິ່ນ,ແລະໄລ່ຂ້າພວກ
ເພິ່ນ,ແລະເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆປະ
ການຕໍ່ພວກເພິ່ນຄືກັນກັບຜູ້ຄົນໃນສະໄໝ
ບູຮານເຮັດໄປນັ້ນ.
13 25 ແລະບັດນີ້ເວລາພວກທ່ານເວົ້າອອກ
ມາ,ພວກທ່ານເວົ້າວ່າ:ຖ້າຫາກພວກເຮົາ
ມີຊີ ວິດຢູ່ ໃນສະໄໝຂອງກ ບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຮົາ,ພວກເຮົາຈະບໍ່ຂ້າສາດ
ສະດາ;ພວກເຮົາຈະບໍ່ແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່
ພວກເພິ່ນ,ແລະຂັບໄລ່ພວກເພິ່ນອອກ
ໄປ.
13 26 ຈົ່ງເບິ່ງພວກທ່ານຍິ່ງຊົ່ວຮ້າຍຫລາຍ
ກວ່ າພວກເຂົາອີກຊ�; ເພາະຕາບໃດ ທີ່
ພຣະຜູ້ເ ປັນເຈົ້າ ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ,ຖ້າຫາກ
ກ ສາດສະດາຄົນໃດມາໃນບັນດາພວກ

ທ່ານແລະປະກາດພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າແກ່ພວກທ່ານ,ຊຶ່ງໃຫ້ຖ້ອຍຄ�
ເຖິງບາບແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກ
ທ່ານ,ແລ້ວພວກທ່ານກໍຂ ໂມໂຫຮ້າຍຂຶ້ນ,
ແລະຂັບໄລ່ເພິ່ນອອກໄປ,ແລະຊອກ
ຫາທຸກວິທີ ທາງທີ່ ຈະທ�ລາຍເພິ່ນ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານຈະເວົ້າວ່າເພິ່ນເປັນ
ຄ ສາດສະດາປອມ,ແລະວ່າເພິ່ນເປັນຄົນ
ບາບ,ແລະເປັນຂອງມານ,ເພາະເພິ່ນໄດ້
ງ ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ວ່າການກະທ�ຂອງພວກ
ທ່ານຊົ່ວ.
13 27 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ຖ້າຫາກມີຄົນໜຶ່ງເຂົ້າ
ມາໃນບັນ ດາພວກທ່ານແລະເວົ້າວ່ າ:
ເຮັດແນວນີ້;ແລະຈະບໍ່ມີຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ;
ເຮັດແນວນັ້ນແລ້ວພວກທ່ານຈະບໍ່ຕ້ອງ
ທົນທຸກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລາວຈະເວົ້າວ່າ:ຈົ່ງ
ດ�ເນີນໄປຕາມຄວາມຈອງຫອງຂອງໃຈ
ຂອງພວກທ່ານເອງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງດ�
ເນີນໄປຕາມຄວາມຈອງຫອງຂອງຕາຂອງ
ພວກທ່ານເອງ,ແລະຈົ່ງເຮັດສິ່ງໃດກໍຕາມ
ຕາມຄວາມປາດຖະໜາຂອງໃຈຂອງພວກ
ທ່ານ—ແລະຖ້າຫາກມີຄົນໃດເຂົ້າມາໃນ
ບັນດາພວກທ່ານແລະເວົ້າແບບນີ້ພວກ
ທ່ານກໍຈະຮັບເອົາລາວແລະເວົ້າວາ່ລາວ
ເປັນກ ສາດສະດາ.
13 28 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານຈະຍົກລາວ
ຂຶ້ນ,ແລະພວກທ່ານຈະມອບເຂົ້າຂອງ
ຂອງພວກທ່ານໃຫ້ລາວ;ພວກທ່ານຈະ
ມອບຄ�ຂອງພວກທ່ານໃຫ້ລາວ,ແລະ
ເງິນຂອງພວກທ່ານໃຫ້ລາວ,ແລະພວກ
ທ່ານຈະຕົກແຕ່ງລາວດ້ວຍເສື້ອຜ້າທີ່ມີລາ

 22ຂຄມພຈອງຫອງ,
ຄວາມຈອງຫອງ.

 ຄຄມພອິດສາ.
 24ກ2ຂຄ36:15–16;

1ນຟ1:20.

 25ກກຈກ7:51.
 26ກ2ຂຄ18:7;

ລກ16:31.
 ຂອຊຢ30:9–10.
 ຄມທ13:57.

 ງ ຄລຕ4:16.
 27ກມກ2:11.

ຄມພການຫລອກລວງ
ຂອງປະໂລຫິດ.
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ຄາແພງເພາະລາວໄດ້ກ ຍ້ອງຍໍພວກທ່ານ,
ແລະ ຍ້ອນວ່າ ລາວ ເວົ້າໃນທາງທີ່ພວກ
ທ່ານພໍໃຈ,ເວລານັ້ນພວກທ່ານຈະບໍ່ພົບ
ຄວາມຜິດໃນລາວ.
13 29 ໂອ້ພວກທ່ານຜູ້ຄົນລຸ້ນທີ່ຊົ່ວແລະ
ເສຍຄົນເອີຍ;ພວກທ່ານເປັນຄົນແຂງກະ
ດ້າງແລະພວກທ່ານເປັນຄົນແຂງຄໍ,ພວກ
ທ່ານຄິດວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະອົດທົນກັບ
ພວກທ່ານໄດ້ດົນປານໃດ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກທ່ານຈະປ່ອຍຕົວໃຫ້ກ ຄົນໂງ່ແລະ
ຂ ຕາບອດນ�ພາພວກທ່ານໄປດົນປານ
ໃດ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານຈະຄ ເລືອກ
ເອົາຄວາມມືດແທນງ ຄວາມສະຫວ່າງໄປ
ດົນປານໃດ?
13 30 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຈົ່ງເບິ່ງ, ພຣະພິໂລດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເກີດກັບພວກທ່ານ
ແລ້ວ;ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ສາບແຊ່ງແຜ່ນ
ດິນເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກທ່ານ.
13 31 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາມາເຖິງແລ້ວທີ່
ພຣະອົງຈະສາບແຊ່ງຂອງມີຄ່າຂອງພວກ
ທ່ານ,ເພື່ອໃຫ້ມັນກ ມື່ນຫລຸດໄປ,ເພື່ອ
ພວກທ່ານຈະຍຶດມັນໄວ້ບໍ່ໄດ້;ແລະໃນມື້
ແຫ່ງຄວາມຍາກຈົນຂອງພວກທ່ານ,ພວກ
ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດຮັກສາມັນໄວ້ໄດ້.
13 32 ແລະໃນມື້ແຫ່ງຄວາມຍາກຈົນຂອງ
ພວກທ່ານ,ພວກທ່ານຈະຮ້ອງຫາພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະພວກທ່ານຈະຮ້ອງໄປ
ໂດຍບໍ່ມີປະໂຫຍດ,ເພາະຄວາມເປົ່າປ່ຽວ
ໄດ້ມາຫາພວກທ່ານແລ້ວ,ແລະຄວາມ
ພິນາດຂອງພວກທ່ານນັ້ນກໍຈະມີຂຶ້ນຢ່າງ
ແນ່ນອນ;ແລະໃນມື້ນັ້ນພວກທ່ານຈະ
ຮ້ອງໄຫ້ແລະຄວນຄາງ,ຈອມໂຍທາໄດ້
ກ່າວ.ເວລານັ້ນພວກທ່ານຈະຄວນຄາງ

ແລະເວົ້າວ່າ:
13 33 ໂອ້ ກ ຖ້າຫາກພວກເຮົາໄດ້ກັບໃຈ,
ແລະ ບໍ່ ໄດ້ ຂ້າສາດສະດາ,ແລະບໍ່ ໄດ້
ຂ ແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ພວກເພິ່ນ,ແລະບໍ່ໄດ້
ຂັບໄລ່ພວກເພິ່ນອອກໄປ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ໃນມື້ນັ້ນພວກທ່ານຈະກ່າວວ່າ:ໂອ້ຖ້າ
ຫາກພວກເຮົາລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາໃນມື້ທີ່
ພຣະອົງປະທານຂອງມີຄ່າໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຮົາ,ມັນກໍຄົງຈະບໍ່ມື່ນຫລຸດໄປຈົນພວກ
ເຮົາຕ້ອງສູນເສຍມັນ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂອງ
ມີຄ່າຂອງພວກເຮົາໄປຈາກພວກເຮົາແລ້ວ.
13 34 ຈົ່ງເບິ່ງ, ພວກເຮົາວາງເຄື່ອງມືໄວ້
ບ່ອນນີ້ແລະໃນມື້ຕໍ່ມາມັນໄດ້ຫາຍໄປ;
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ດາບຂອງພວກເຮົາກໍຫາຍ
ໄປໃນມື້ທີ່ພວກເຮົາຊອກຫາມັນເພື່ອການ
ສູ້ຮົບ.
13 35 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຮົາໄດ້ເຊື່ອງຊັບ
ສົມບັດຂອງພວກເຮົາໄວ້ແລະມັນໄດ້ມື່ນ
ຫລຸດໄປຈາກພວກເຮົາເພາະຄວາມສາບ
ແຊ່ງທີ່ມີກັບແຜ່ນດິນ.
13 36 ໂອ້ຖ້າຫາກພວກເຮົາໄດ້ກັບໃຈໃນ
ມື້ທີ່ພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມາເຖິງ
ພວກເຮົາ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງແຜ່ນດິນໄດ້ຖືກ
ສາບແຊ່ງແລ້ວ,ແລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງກໍມື່ນ
ຫລຸດໄປ,ແລະພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຈະຍຶດ
ຖືມັນໄວ້ເລີຍ.
13 37 ຈົ່ງເບິ່ງ, ພວກເຮົາຖືກປິດລ້ອມໄວ້
ດ້ວຍວິນຍານຮ້າຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກ
ເຮົາຖືກປິດລ້ອມໄວ້ດ້ວຍບໍລິວານຂອງຜູ້
ທີ່ພະຍາຍາມຈະທ�ລາຍຈິດວິນຍານຂອງ
ພວກເຮົາ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຮົານັ້ນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ສຸດ.ໂອ້ພຣະຜູ້

 28ກ2ຕມທ4:3–4.
 29ກ2ນຟ28:9.
 ຂມທ15:14.

 ຄຢຮ3:19.
 ງ ໂຢບ24:13.
 31ກມມ1:17–18.

 33ກມມ2:10–15.
 ຂມທ23:37.
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ເປັນເຈົ້າ,ພຣະອົງຈະບໍ່ເອົາພຣະພິໂລດ
ຂອງພຣະອົງໄປຈາກພວກຂ້ານ້ອຍແດ່ບໍ?
ແລະນີ້ຈະເປັນຄ�ເວົ້າຂອງພວກທ່ານໃນ
ມື້ນັ້ນ.
13 38 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ກ ວັນເວລາແຫ່ງການ
ທົດລອງຂອງພວກທ່ານໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວ;
ພວກທ່ານໄດ້ຂ ເລື່ອນວັນແຫ່ງຄວາມລອດ
ຂອງພວກທ່ານຈົນວ່າມັນສາຍເກີນໄປ
ຢ່າງເປັນນິດ,ແລະຄວາມພິນາດຂອງ
ພວກທ່ານກໍແນ່ນອນແລ້ວ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເພາະຕະຫລອດຊີວິດຂອງພວກທ່ານ,
ພວກທ່ານມີແຕ່ສະແຫວງຫາສິ່ງທີ່ພວກ
ທ່ານບໍ່ສາມາດຍຶດຖືມັນໄວ້;ແລະພວກ
ທ່ານສະແຫວງຫາຄ ຄວາມສຸກໃນການ
ສ້າງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ຊຶ່ງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ກົງກັນ
ຂ້າມກັບທ�ມະຊາດຂອງຄວາມຊອບທ�
ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນທັງສາມພຣະອົງຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະ
ເປັນນິລັນດອນຂອງພວກເຮົາ.
13 39 ໂອ້ຜູ້ ຄົນຂອງແຜ່ນດິນເອີຍ,ຂໍໃຫ້
ພວກທ່ານຈົ່ງຟັງຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເຖີດ!ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ພຣະພິໂລດ
ຂອງພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າຈົ່ງຫັນໜີໄປຈາກ
ພວກທ່ານ,ແລະວ່າພວກທ່ານຈະກັບໃຈ
ແລະລອດ.

ບົດທີ14

ຊາມູ ເອນເວົ້າໄວ້ກ່ຽວກັບຄວາມແຈ້ງໃນ
ຍາມກາງຄືນແລະດາວດວງໃໝ່ທີ່ປະກົດ
ຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ພຣະຄຣິດກ�ເນີດ—ພຣະ
ຄຣິດໄຖ່ມະນຸດຈາກຄວາມຕາຍທາງໂລກ
ແລະທາງວິນຍານ—ເຄື່ອງໝາຍຂອງ
ການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງລວມທັງ

ສາມມື້ແຫ່ງຄວາມມືດ,ການພັງທະລາຍ
ຂອງກ້ອນຫີນ,ແລະການທ�ລາຍຢ່າງ
ຮ້າຍແຮງຂອງທ�ມະຊາດ.ປະມານ6ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

14 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກ ຊາມູເອນຄົນເລມັນໄດ້ທ�ນາຍອີກຫລາຍ
ເລື່ອງຊຶ່ງຂຽນໄວ້ບໍ່ໄດ້.
14 2ແລະ ຈົ່ງ ເບິ່ງ, ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບພວກ
ເຂົາວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ເຄື່ອງ
ໝາຍແກ່ພວກທ່ານ;ເພາະອີກຫ້າປີທີ່ຈະ
ມາເຖິງນີ້,ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລານັ້ນພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າຈະສະເດັດມາເພື່ອໄຖ່ຄົນ
ທັງປວງຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງພຣະ
ອົງ.
14 3ແລະ ຈົ່ງເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ສິ່ງ
ນີ້ ແກ່ພວກທ່ານ ເພື່ອເປັນ ກ ເຄື່ອງໝາຍ
ຂອງການສະເດັດມາ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນ
ຈະມີຄວາມແຈ້ງທີ່ສຸດໃນສະຫວັນ,ເຖິງຂະ
ໜາດທີ່ໃນຄືນກ່ອນທີ່ພຣະອົງຈະສະເດັດ
ມານັ້ນ,ມັນຈະບໍ່ມີຄວາມມືດເລີຍ,ເຖິງຂະ
ໜາດທີ່ມັນປະກົດແກ່ມະນຸດວ່າມັນເປັນ
ກາງເວັນ.
14 4ສະນັ້ນ, ມັນຈະມີມື້ໜຶ່ງກັບຄືນໜຶ່ງ
ແລະອີກມື້ໜຶ່ງ,ເບິ່ງຄືກັບວ່າເປັນມື້ດຽວ
ແລະບໍ່ມີກາງຄືນ;ແລະນີ້ຈະເປັນເຄື່ອງ
ໝາຍແກ່ພວກທ່ານ;ເພາະວ່າພວກທ່ານ
ຮູ້ຈັກເຖິງການຂຶ້ນຂອງດວງຕາເວັນແລະ
ການຕົກຂອງມັນນ�ອີກ;ສະນັ້ນພວກ
ທ່ານຈະຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມແນ່ນອນວ່າມັນ
ຈະມີສອງມື້ກັບໜຶ່ງຄືນເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ຄືນນັ້ນຈະບໍ່ມີຄວາມມືດແລະມັນຈະເປັນ
ຄືນກ່ອນທີ່ກ ພຣະອົງຈະກ�ເນີດ.

 38ກມມ2:15.
 ຂແອວ34:33–34.
 ຄແອວ41:10–11.

141ກຮລມ13:2.
 3ກ3ນຟ1:15.
 4ກຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—

  ການທ�ນາຍກ່ຽວກັບການ
ກ�ເນີດແລະການສິ້ນພຣະ
ຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.
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14 5ແລະ ຈົ່ງເບິ່ງ, ມັນຈະມີ ກ ດາວດວງ
ໃໝ່ປະກົດຂຶ້ນ,ຊຶ່ງເປັນດາວທີ່ພວກທ່ານ
ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນແລະດາວດວງນີ້ຈະ
ເປັນເຄື່ອງໝາຍແກ່ພວກທ່ານຄືກັນ.
14 6ແລະຈົ່ງ ເບິ່ງ ນີ້ ຍັງບໍ່ໝົດ,ມັນຈະມີ
ເຄື່ອງໝາຍແລະການແປກປະຫລາດ
ຫລາຍຢ່າງໃນທ້ອງຟ້າ.
14 7ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ທ່ານທຸກຄົນຈະແປກປະຫລາດໃຈແລະ
ອັດສະຈັນໃຈຫລາຍ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກ
ທ່ານຈະກ ລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ.
14 8ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ໃດ
ກໍຕາມທີ່ກ ເຊື່ອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,
ຜູ້ນັ້ນຈະມີຊີວິດອັນເປັນນິດ.
14 9ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນ
ຊາຂ້າພະເຈົ້າໂດຍທູດຂອງພຣະອົງ,ວ່າ
ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມາບອກເລື່ອງນີ້ແກ່ພວກ
ທ່ານ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ບັນຊາໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າທ�ນາຍເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ແກ່ພວກ
ທ່ານ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຂ້າ
ພະເຈົ້າວ່າ:ຈົ່ງປ່າວປະກາດຕໍ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້
ວ່າຈົ່ງກັບໃຈແລະຕຽມທາງຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ.
14 10 ແລະ ບັດນີ້, ເພາະຂ້າພະເຈົ້າເປັນ
ຄົນເລມັນ, ແລະເວົ້າກັບພວກທ່ານມາ
ແລ້ວເຖິງພຣະຄ�ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ບັນຊາຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ແລະເພາະມັນໄດ້ຕ�ນິພວກທ່ານ
ຢ່າງຮຸນແຮງ,ພວກທ່ານຈຶ່ງຄຽດແຄ້ນໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະທ�ລາຍ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະໄດ້ກ ຂັບໄລ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ອອກໄປຈາກບັນດາພວກທ່ານ.
14 11 ແລະຂໍໃຫ້ພວກທ່ານຈົ່ງຟັງຄ�ເວົ້າ

ຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່ອນເຖີດ,ເພາະວ່າດ້ວຍ
ເຈດຕະນານີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຂຶ້ນມາເທິງ
ກ�ແພງເມືອງນີ້,ເພື່ອພວກທ່ານຈະໄດ້ຍິນ
ແລະຮູ້ເຖິງການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ
ຊຶ່ງຄອຍຖ້າພວກທ່ານຢູ່ເພາະຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍຂອງພວກທ່ານ,ແລະເພື່ອວ່າພວກ
ທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງເງື່ອນໄຂຂອງການກັບ
ໃຈນ�ອີກ.
14 12 ແລະເພື່ອວາ່ພວກທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ຈກັ
ເຖິງການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິນ�
ອີກ,ຜູ້ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,ຜູ້ເປັນ
ກ ພຣະບິດາຂອງສະຫວັນແລະຂອງແຜ່ນ
ດິນໂລກ,ຜູ້ເປັນພຣະຜູ້ສ້າງສາລະພັດສິ່ງ
ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ;ແລະເພື່ອວາ່ພວກທ່ານຈະໄດ້
ຮູ້ເຖິງເຄື່ອງໝາຍຂອງການສະເດັດມາຂອງ
ພຣະອົງ,ດ້ວຍເຈດຕະນານີ້ພວກທ່ານຈະ
ໄດ້ເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.
14 13 ແລະຖ້າຫາກພວກທ່ານກ ເຊື່ອໃນ
ພຣະນາມຂອງພຣະອົງແລ້ວ,ພວກທ່ານ
ຈະກັບໃຈຈາກບາບທັງໝົດຂອງພວກ
ທ່ານ,ເພື່ອດ້ວຍເຫດນີ້ພວກທ່ານຈະໄດ້
ຮັບການປົດບາບໂດຍຂ ພຣະຄຸນຄວາມດີ
ຂອງພຣະອົງ.
14 14 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ອີກອັນໜຶ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະໃຫ້ ເຄື່ອງໝາຍອີກຢ່າງໜຶ່ງແກ່ພວກ
ທ່ານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄືເຄື່ອງໝາຍຂອງການ
ສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ.
14 15 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງຈະສິ້ນພຣະ
ຊົນຢ່າງແນ່ນອນເພື່ອກ ຄວາມລອດຈະມີ
ຂຶ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງເຫັນວ່າມັນຈ�
ເປັນແລະມັນເປັນການສົມຄວນທີ່ພຣະ
ອົງຈະສິ້ນພຣະຊົນ,ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດ

 5ກມທ2:1–2;
3ນຟ1:21.

 7ກ3ນຟ1:16–17.
 8ກຢຮ3:16.

 10ກຮລມ13:2.
 12ກມຊຢ3:8;

3ນຟ9:15;
ອທ4:7.

ຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ.
 13ກກຈກ16:30–31.
 ຂຄພ19:16–20.
 15ກຄມພພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ.
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ຂ ການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຄົນຕາຍ, ເພື່ອ
ໂດຍການສິ້ນພຣະຊົນນີ້ມະນຸດຈະຖືກນ�
ເຂົ້າມາຫາທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
14 16 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ການສິ້ນພຣະ
ຊົນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຟື້ນຄືນຊີວິດ,
ແລະກ ໄຖ່ມະນຸດຊາດທັງປວງຈາກຄວາມ
ຕາຍຄັ້ງທ�ອິດ—ຊຶ່ງເປັນຄວາມຕາຍທາງ
ວິນຍານ;ໂດຍຂ ການຕົກຂອງອາດາມ
ມະນຸດຊາດທັງປວງຈຶ່ງຖືກຄ ຕັດອອກຈາກ
ທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະຖືວ່າ
ງ ຕາຍແລ້ວ,ຊຶ່ງເປັນທັງທາງໂລກແລະ
ທາງວິນຍານ.
14 17 ແຕ່ ຈົ່ງເບິ່ງ, ການຟື້ນຄືນພຣະຊົນ
ຂອງພຣະຄຣິດກ ໄຖ່ມະນຸດຊາດ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນມະນຸດຊາດທັງປວງ,ແລະ
ນ�ພວກເຂົາກັບເຂົ້າໄປຫາທີ່ປະທັບຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
14 18 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະມັນເຮັດໃຫ້ເກີດ
ເງື່ອນໄຂແຫ່ງການກັບໃຈ,ຄືຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່
ກັບໃຈຜູ້ນັ້ນຍ່ອມບໍ່ຖືກໂຄ່ນລົງແລະໂຍນ
ເຂົ້າກອງໄຟ;ແຕ່ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່ກັບໃຈຜູ້
ນັ້ນຍ່ອມຖືກໂຄ່ນລົງແລະໂຍນເຂົ້າກອງ
ໄຟ;ແລະຄວາມຕາຍທາງວິນຍານຈະມາ
ເຖິງພວກເຂົາອີກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄືຄວາມ
ຕາຍຄັ້ງທີສອງ,ເພາະວ່າພວກເຂົາຖືກຕັດ
ອອກໄປອີກຈາກສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມ
ຊອບທ�.
14 19ສະນັ້ນພວກທ່ານຈົ່ງກັບໃຈ,ພວກ
ທ່ານຈົ່ງກັບໃຈເຖີດ,ເມື່ອພວກທ່ານຮູ້ຈັກ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວແຕ່ບໍ່ປະຕິ ບັດຕາມ
ພວກທ່ານຈະປ່ອຍໃຫ້ຕົນເອງມາຢູ່ພາຍ

ໃຕ້ການກ່າວໂທດ,ແລະພວກທ່ານຈະຖືກ
ນ�ລົງໄປຫາຄວາມຕາຍຄັ້ງທີສອງນີ້.
14 20 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄືກັນກັບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ກ່າວກັບພວກທ່ານມາແລ້ວ,ກ່ຽວກັບ
ກ ເຄື່ອງໝາຍອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ຄືເຄື່ອງໝາຍ
ຂອງການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ໃນມື້ ນັ້ນມື້ ທີ່ ພຣະອົງຈະຮັບເອົາ
ຄວາມຕາຍ,ດວງຕາເວັນຈະຂ ມືດດັບ
ແລະບໍ່ໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງຂອງມັນແກ່
ພວກທ່ານ,ແລະດວງເດືອນກັບດວງດາວ
ນ�ອີກ,ແລະມັນຈະບໍ່ມີຄວາມສະຫວ່າງ
ໃນຜືນແຜ່ນດິນນີ້ນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ພຣະ
ອົງຮັບເອົາຄວາມຕາຍໄປຈົນເຖິງຄ ສາມມື້,
ຈົນວ່າເຖິງເວລາທີ່ພຣະອົງຈະລຸກຂຶ້ນອີກ
ຈາກຄວາມຕາຍ.
14 21 ແທ້ຈງິແລ້ວ,ໃນເວລາທີ່ພຣະອົງຈະ
ປ່ອຍຈດິວນິຍານຂຶ້ນໄປມັນຈະມີກ ຟ້າຮອ້ງ
ແລະຟ້າແມບເຫລື້ອມເປັນເວລາຫລາຍ
ຊົ່ວໂມງແລະແຜ່ນດິນຈະສັ່ນຫວັ່ນໄຫວ
ແລະຫີນຊຶ່ງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້ທີ່ຢູ່ທາງເທງິ
ແລະທາງໃຕ້ໜ້າດິນຈະພັງທະລາຍ,ຊຶ່ງ
ພວກທ່ານຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າໃນເວລານີ້ຫີນນັ້ນ
ແຂງແກ່ນຊ�ໃດ,ຫລືແຜ່ນດິນທີ່ເປັນແຜ່ນ
ອັນກວາ້ງໃຫຍ່ຈະຂ ແຕກແຍກອອກໄປ;
14 22 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະແຍກອອກເປັນ
ສອງ,ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນໄປຈະກ ເຫັນ
ເປັນຮ່ອງແລະຮອຍແຕກ,ແລະເປັນເສດ
ແຕກຫັກຢູ່ທົ່ວທັງແຜ່ນດິນໂລກ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວທັງທາງເທິງແລະທາງໃຕ້ໜ້າດິນ.
14 23 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນຈະມີພະຍຸຝົນຟ້າ
ຄະນອງໃຫຍ່,ແລະພູຜາຫລາຍໜ່ວຍ

 15ຂແອວ42:23.
ຄມພການຟື້ນຄືນພຣະ
ຊົນ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດ.

 16ກຄມພແຜນແຫ່ງການໄຖ່.
 ຂຄມພການຕົກຂອງ

ອາດາມແລະເອວາ.

 ຄແອວ42:6–9.
 ງ ຄມພຄວາມຕາຍ

ທາງວິນຍານ.
 17ກຄມພໄຖ່,ການໄຖ່,

ຖືກໄຖ່.
 20ກ3ນຟ8:5–25.

 ຂລກ23:44.
 ຄມຊຢ3:10.
 21ກ3ນຟ8:6.
 ຂ3ນຟ10:9.
 22ກ3ນຟ8:18.
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ຈະພັງທະລາຍລົງເປັນຮ່ອມພູ,ແລະຈະ
ມີບ່ອນຫລາຍແຫ່ງຊຶ່ງດຽວນີ້ເອີ້ນກັນວ່າ
ຮ່ອມພູຈະກັບເປັນພູເຂົາ,ຊຶ່ງມີຄວາມສູງທີ່
ສຸດ.
14 24 ແລະທາງໃຫຍ່ຫລາຍສາຍຈະຂາດ
ອອກ,ແລະຫລາຍກ ຫົວເມືອງຈະກັບມາ
ຮົກຮ້າງ.
14 25 ແລະ ກ ຫລຸມຝັງສົບ ເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍຈະເປີດອອກ,ແລະປ່ອຍຄົນ
ຕາຍຂຶ້ນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ;ແລະ
ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງຫລວງຫລາຍຈະ
ມາປະກົດແກ່ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
14 26 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ທູດໄດ້ບອກຂ້າພະ
ເຈົ້າດັ່ງນີ້;ເພາະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າວ່າມັນຈະມີຟ້າຮ້ອງແລະຟ້າແມບ
ເຫລື້ອມເປັນເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງ.
14 27 ແລະ  ເພິ່ ນໄດ້ ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ວາ່ໃນຂະນະທີ່ຟ້າຮ້ອງແລະຟາ້ແມບ
ເຫລື້ອມ,ແລະພະຍຸຝົນຟ້າຄະນອງຍັງມີຢູ່,
ວາ່ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະເປັນໄປ,ກ ຄວາມມືດຈະ
ປົກຄຸມທັງແຜ່ນດິນໂລກເປັນເວລາສາມມື້.
14 28 ແລະທູດໄດ້ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ
ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍຈະໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່ອັດ
ສະຈັນໃຈຫລາຍກວ່ານັ້ນ,ເພາະມີເຈດຕະ
ນາທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າກ ເຄື່ອງໝາຍ
ແລະການແປກປະຫລາດເຫລົ່ານີ້ຈະເກີດ
ຂຶ້ນທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນນີ້ໂດຍມີເຈດຕະນາ
ທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ມີສາເຫດຂອງການບໍ່ເຊື່ອຖືໃນ
ບັນດາລູກຫລານມະນຸດ—
14 29 ແລະນີ້ດ້ວຍເຈດຕະນາວ່າຜູ້ໃດກໍ
ຕາມທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຜູ້ນັ້ນຈະລອດ,ແລະ

ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຈະບໍ່ເຊື່ອ,ກ ການພິພາກສາ
ອັນຊອບທ�ຈະມາສູ່ຜູ້ນັ້ນ;ແລະຖ້າຫາກ
ພວກເຂົາຖືກກ່າວໂທດ,ພວກເຂົາກໍເປັນຜູ້
ນ�ການກ່າວໂທດນັ້ນມາສູ່ຕົນເອງ.
14 30 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງຈື່ຈ�ໄວ້,ຈົ່ງຈື່ຈ�ໄວ້
ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ວ່າຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່
ຕາຍໄປ,ກໍເປັນຍ້ອນວ່າລາວສ້າງຄວາມ
ຕາຍໃຫ້ຕົວລາວເອງ,ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມ
ທີ່ກະທ�ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ຜູ້ນັ້ນກໍຈະນ�
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍມາສູ່ຕົວເຂົາເອງ;ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກທ່ານມີກ ອິດສະລະ;ພວກ
ທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດເພື່ອຕົວ
ເອງ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານ
ຂ ຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານແລະພຣະອົງ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານເປັນອິດສະລະ.
14 31ພຣະອົງປະທານມັນໃຫ້ພວກທ່ານ
ເພື່ອວ່າພວກທ່ານຈະໄດ້ກ ຮູ້ຈັກຄວາມດີ
ຈາກຄວາມຊົ່ວ,ແລະພຣະອົງຈະປະທານ
ມັນໃຫ້ພວກທ່ານເພື່ອວ່າພວກທ່ານຈະໄດ້
ຂ ເລືອກເອົາຊີວິດຫລືຄວາມຕາຍ;ແລະ
ພວກທ່ານສາມາດເຮັດຄວາມດີໄດ້ແລະ
ຖືກຄ ນ�ກັບຄືນຫາສິ່ງທີ່ດີ,ຫລືໃຫ້ສິ່ງທີ່ດີ
ກັບຄືນມາຫາພວກທ່ານ;ຫລືພວກທ່ານ
ສາມາດເຮັດຄວາມຊົ່ວໄດ້,ແລະໃຫ້ສິ່ງທີ່
ຊົ່ວກັບຄືນມາຫາພວກທ່ານ.

ບົດທີ15

ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າຕີສອນຊາວນີໄຟເພາະ
ພຣະອົງຮັກພວກເຂົາ—ຊາວເລມັນທີ່ປ່ຽນ
ໃຈເຫລື້ອມໃສມີສັດທາອັນໝັ້ນຄົງແລະ

 24ກ3ນຟ9:3–12.
 25ກມທ27:50–54;

3ນຟ23:9–11.
 26ກແອວ13:26.
 27ກ1ນຟ19:10;

3ນຟ8:3.

 28ກ1ນຟ12:4–5.
 29ກຄມພພິພາກສາ,ການ

ພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.
 30ກ2ນຟ2:26–29;

ມຊ6:56.
ຄມພອ�ເພີໃຈ.

 ຂຄມພຄວາມຮູ້.
 31ກມຣນ7:16.
 ຂ2ນຟ2:28–29;
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ແນ່ວແນ່—ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເມດຕາ
ຊາວເລມັນໃນຍຸກສຸດທ້າຍ.ປະມານ6ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

15 1ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍປະກາດກັບ
ພວກທ່ານວ່າຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ກັບໃຈ
ແລ້ວບ້ານເຮືອນຂອງພວກທ່ານຈະຖືກປະ
ຖິ້ມໃຫ້ກ ຮົກຮ້າງ.
15 2ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ກັບ
ໃຈເຫດຮ້າຍອັນໃຫຍ່ຫລວງນັ້ນຈະເຮັດ
ໃຫ້ພວກແມ່ຍິງຂອງພວກທ່ານເປັນທຸກໃນ
ມື້ທີ່ນາງຍັງເປັນແມ່ລູກອ່ອນຢູ່;ເພາະວ່າ
ພວກທ່ານຈະພະຍາຍາມໜີໄປແລະຈະ
ບໍ່ມີບ່ອນພັກພາອາໄສ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ວິບັດແກ່ນາງຜູ້ທີ່ກ ຖືພາເພາະນາງຈະໜັກ
ທ້ອງແລະໜີໄປບໍ່ໄດ້;ສະນັ້ນ,ນາງຈຶ່ງຈະ
ຖືກຢຽບຍ�ແລະຖືກປະຖິ້ມໃຫ້ຕາຍໄປ.
15 3ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວິບັດແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້ຜູ້ມີ
ຊື່ວ່າຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່
ກັບໃຈໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນເຄື່ອງ
ໝາຍແລະການແປກປະຫລາດທັງໝົດ
ນີ້ຊຶ່ງຈະສະແດງແກ່ພວກເຂົາ;ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພວກເຂົາເປັນຜູ້ຄົນທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ເລືອກໄວ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງຮັກຜູ້ຄົນ
ຂອງນີໄຟ,ແລະພຣະອົງໄດ້ຕີສອນພວກ
ເຂົານ�ອີກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃນເວລາທີ່ພວກ
ເຂົາກະທ�ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍພຣະອົງໄດ້ກ ຕີ
ສອນພວກເຂົາເພາະພຣະອົງຮັກພວກ
ເຂົາ.
15 4ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ພຣະອົງກຽດຊັງຊາວເລມັນເພາະວ່າພວກ
ເຂົາກະທ�ຄວາມຊົ່ວຢູ່ຕະຫລອດເວລາ,

ແລະມັນເປັນຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ກ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຂົາ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄວາມລອດໄດ້ມາ
ເຖິງພວກເຂົາແລ້ວໂດຍທາງການສັ່ງສອນ
ຂອງຊາວນີໄຟ;ແລະດ້ວຍເຈດຕະນານີ້
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ວັນເວລາຂອງ
ພວກເຂົາຂ ຍືດຍາວອອກໄປ.
15 5ແລະຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານ
ເຫັນວ່າພວກເຂົາກ ສ່ວນຫລາຍຢູ່ໃນທາງ
ແຫ່ງໜ້າທີ່ຂອງຕົນ,ແລະພວກເຂົາເດີນ
ໄປຢ່າງຮອບຄອບຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ແລະພວກເຂົາຍຶດຖື ທີ່ຈະຮັກສາ
ພຣະບັນຍັດແລະຮັກສາຂໍ້ກ�ນົດແລະ
ຮັກສາການພິພາກສາຂອງພຣະອົງຕາມ
ກົດຂອງໂມເຊ.
15 6ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າພວກເຂົາສ່ວນຫລາຍກ�ລັງກະ
ທ�ຢ່າງນີ້,ແລະພວກເຂົາກ�ລັງພະຍາ
ຍາມດ້ວຍຄວາມພາກພຽນອັນ ບໍ່ຮູ້ອິດ
ເມື່ອຍທີ່ຈະນ�ພາພີ່ນ້ອງທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງ
ພວກເຂົາມາສູ່ຄວາມຮູ້ ເລື່ອງຄວາມຈິງ;
ສະນັ້ນທຸກໆມື້ພວກເຂົາຈຶ່ງມີຄົນມາເພີ່ມ
ຫລາຍຂຶ້ນ.
15 7 ແລະ ຈົ່ງເບິ່ງ, ພວກທາ່ນໄດ້ຮູ້ດ້ວຍ
ຕົວເອງແລ້ວ,ເພາະພວກທ່ານໄດ້ເຫັນມາ
ແລ້ວ,ວ່າຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນໄດ້ຖືກນ�ມາ
ສູ່ຄວາມຮູ້ເລື່ອງຄວາມຈງິ,ແລະໃຫ້ຮູ້ເລື່ອງ
ຮດີຄອງປະເພນີອັນຊົ່ວຮາ້ຍແລະໜ້າກຽດ
ຊັງຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ຖືກຊັກຊວນໃຫ້ມາເຊື່ອພຣະຄ�ພີອັນສັກ
ສິດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃຫ້ມາເຊື່ອຄ�ທ�ນາຍ
ຂອງສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດຊຶ່ງມີຂຽນໄວ້ຊຶ່ງ
ໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ພວກເຂົາມີສັດທາໃນພຣະ
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ຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ແລະ ມາສູ່ການກັບໃຈ, ຊຶ່ງ
ສັດທາແລະການກັບໃຈນັ້ນໄດ້ນ�ການ
ກ ປ່ຽນແປງມາສູ່ໃຈຂອງພວກເຂົາ—
15 8ສະນັ້ນ,ພວກທ່ານຈຶ່ງຮູ້ດ້ວຍຕົວເອງ
ວ່າ,ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ໄດ້ມາເຖິງຈຸດນີ້
ຍ່ອມກ ໝັ້ນຄົງແລະແນ່ວແນ່ຢູ່ໃນສັດທາ,
ແລະຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນ
ອິດສະລະ.
15 9ແລະພວກທ່ານກໍຮູ້ອີກວາ່ພວກເຂົາ
ໄດ້ ກ ຝັງອາວດຸແຫ່ງສົ ງຄາມຂອງພວກ
ເຂົາໄວ້,ແລະພວກເຂົາຢ້ານທີ່ຈະເອົາມັນ
ຂຶ້ນມາເພາະຢ້ານວາ່ໃນທາງໃດທາງໜຶ່ງ
ພວກເຂົາຈະເຮດັບາບ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກ
ທ່ານເຫັນໄດ້ວ່າພວກເຂົາຢ້ານທີ່ຈະເຮດັ
ບາບ—ເພາະຈົ່ງເບິ່ງພວກເຂົາຈະຍອມ
ຕົວໃຫ້ສັດຕູຂອງພວກເຂົາຢຽບຍ�ແລະ
ຂ້າຖິ້ມ,ແລະຈະບໍ່ຍອມຍົກດາບຂອງພວກ
ເຂົາຂຶ້ນເພື່ອຕໍ່ສູ້ພວກເຂົາ,ແລະນີ້ກໍເປັນ
ເພາະສັດທາຂອງພວກເຂົາໃນພຣະຄຣດິ.
15 10 ແລະບັດນີ້,ເປັນຍ້ອນຄວາມແນ່ວ
ແນ່ຂອງພວກເຂົາໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້
ເຊື່ອຖື,ແລະເປັນຍ້ອນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ
ພວກເຂົາເວລາພວກເຂົາໄດ້ຮັບແສງສະ
ຫວ່າງມາແລ້ວເທື່ອໜຶ່ງ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະປະທານພອນໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ
ແລະຈະເຮັດໃຫ້ວັນເວລາຂອງພວກເຂົາ
ຍືດຍາວອອກໄປ,ທັງໆທີ່ພວກເຂົາເຄີຍ
ສ້າງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍມາກ່ອນ—
15 11 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖງິແມນ່ວາ່ພວກເຂົາ
ຈະເສື່ອມໂຊມລົງສູ່ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍຍັງຈະເຮດັໃຫ້ວນັເວລາຂອງ

ພວກເຂົາກ ຍືດຍາວອອກໄປ,ຈນົເຖິງເວລາ
ທີ່ກ່າວໄວ້ໂດຍບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ,
ແລະໂດຍສາດສະດາຂ ຊີນັດແລະສາດ
ສະດາຄົນອື່ນໆອີກຫລາຍທ່ານກ່ຽວກັບ
ຄ ການນ�ພີ່ນ້ອງຊາວເລມັນຂອງພວກເຮາົ
ກັບຄືນມາສູ່ຄວາມຮູ້ເລື່ອງຄວາມຈງິອີກ—
15 12 ແທ້ ຈິງ ແລ້ວ, ຂ້າ ພະເຈົ້າກ່າວກັບ
ພວກທ່ານວ່າກ ຄ�ສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະຖືກມອບໃຫ້ແກ່ຊາວເລມັນຜູ້ເປັນພີ່
ນ້ອງຂອງພວກເຂົາໃນຍຸກສຸດທ້າຍ;ແລະ
ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມ
ທຸກຫລາຍປານໃດກໍຕາມ,ແລະເຖິງແມ່ນ
ວ່າພວກເຂົາຈະຖືກຂ ຂັບໄລ່ໄປມາທົ່ວ
ຜືນແຜ່ນດິນໂລກ,ແລະຈະຖືກຕາມລ້າ,
ແລະຈະຖືກທຸບຕີ,ແລະຈະແຕກກະຈັດ
ກະຈາຍໄປ,ແລະບໍ່ມີບ່ອນພັກພາອາໄສກໍ
ຕາມ,ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍັງຈະຄ ເມດຕາ
ພວກເຂົາຢູ່.
15 13 ແລະຈະເປັນເຊັ່ນນີ້ຕາມຄ�ທ�ນາຍ,
ເພື່ອພວກເຂົາຈະກ ມາສູ່ຄວາມຮູ້ທີ່ແທ້ຈິງ,
ຊຶ່ງເປັນຄວາມຮູ້ເຖິງພຣະຜູ້ໄຖ່ແລະຂ ຜູ້
ລ້ຽງຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະແທ້ຈິງຂອງພວກເຂົາ,
ແລະຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາຝູງແກະຂອງ
ພຣະອົງ.
15 14ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າ,ມັນຈະເປັນກ ສິ່ງດີສ�ລັບພວກ
ເຂົາຫລາຍກວ່າພວກທ່ານຖ້າຫາກພວກ
ທ່ານບໍ່ກັບໃຈ.
15 15 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ວຽກງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ກ ຖືກສະແດງແກ່ພວກເຂົາຄືກັນກັບທີ່ໄດ້
ຖືກສະແດງແກ່ພວກທ່ານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,

 7ກຄມພປ່ຽນໃຈ,ການ
ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ.

 8ກແອວ23:6;27:27;
3ນຟ6:14.

 9ກແອວ24:17–19.
 11ກແອວ9:16.

 ຂຮລມ8:19.
 ຄ2ນຟ30:5–8.
 12ກອນ1:12–13.
 ຂມມ5:15.
 ຄ1ນຟ13:31;

2ນຟ10:18–19;

ຢຄ3:5–6.
 13ກ3ນຟ16:12.
 ຂຄມພຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ.
 14ກຮລມ7:23.
 15ກມທ11:20–23.
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ມັນໄດ້ຖືກສະແດງແກ່ຜູ້ທີ່ເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນ
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືເພາະຮີດຄອງປະເພນີຂອງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ,ພວກທ່ານໄດ້
ເຫັນມາດ້ວຍຕົວເອງແລ້ວວ່າພວກເຂົາຈະ
ບໍ່ເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຕໍ່ໄປອີກ
ແລ້ວ.
15 16ສະນັ້ນ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ
ວ່າ:ເຮົາຈະບໍ່ທ�ລາຍພວກເຂົາຈົນໝົດ
ສິ້ນ,ແຕ່ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກັບມາ
ຫາເຮົາອີກໃນວັນແຫ່ງຄວາມສະຫລຽວ
ສະຫລາດຂອງເຮົາ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ກ່າວ.
15 17 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ກ່າວ,ກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນຂອງຊາວນີໄຟ:ຖ້າ
ຫາກພວກເຂົາຈະບໍ່ກັບໃຈແລະບໍ່ຕັ້ງໃຈ
ທີ່ຈະເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງເຮົາແລ້ວ,
ເຮົາຈະກ ທ�ລາຍພວກເຂົາໃຫ້ໝົດສິ້ນ
ໄປ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ,ເພາະຄວາມ
ບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາທັງໆທີ່ເຮົາໄດ້ກະ
ທ�ວຽກງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຫລາຍຢ່າງໃນບັນ
ດາພວກເຂົາ;ແລະຕາບໃດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຊົງພຣະຊົນຢູ່ຢ່າງແນ່ນອນສັນໃດ,ສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ຈະເປັນໄປສັນນັ້ນ,ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ກ່າວ.

ບົດທີ16

ຊາວນີໄຟຜູ້ ທີ່ເຊື່ອຊາມູເອນໄດ້ຮັບບັບຕິ
ສະມາໂດຍນີໄຟ—ຊາມູເອນບໍ່ສາມາດຖືກ
ຂ້າໂດຍລູກທະນູແລະກ້ອນຫີນຂອງຊາວ
ນີໄຟທີ່ບໍ່ກັບໃຈ—ບາງຄົນເຮັດໃຈແຂງກະ
ດ້າງ,ແລະບາງຄົນໄດ້ເຫັນເຫລົ່າທູດ—
ພວກທີ່ບໍ່ເຊື່ອເວົ້າວ່າມັນບໍ່ມີເຫດຜົນເລີຍ
ທີ່ຈະເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດແລະການສະເດັດ

ມາຂອງພຣະອົງໃນເຢຣູຊາເລັມ.ປະມານ
6–1ປີກ່ອນຄ.ສ.

16 1ແລະບັດນີ້,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືມັນມີຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍທີ່
ໄດ້ຍິນຄ�ເວົ້າຂອງຊາມູເອນຄົນເລມັນຄົນ
ນີ້ຊຶ່ງໄດ້ເວົ້າຢູ່ເທິງກ�ແພງເມືອງ.ແລະ
ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າຂອງ
ເພິ່ນໄດ້ອອກໄປຊອກຫານີໄຟ;ແລະເມື່ອ
ພວກເຂົາອອກໄປແລະພົບເພິ່ນແລ້ວ
ພວກເຂົາໄດ້ສາລະພາບບາບຂອງພວກ
ເຂົາຕໍ່ເພິ່ນແລະບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດບາບນັ້ນ,
ໂດຍປາດຖະໜາທີ່ຈະຮັບບັບຕິສະມາໄວ້
ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
16 2ແຕ່ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນຄ�
ເວົ້າຂອງຊາມູເອນໄດ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ເພິ່ນ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ແກວ່ງກ້ອນຫີນໄປໃສ່
ເພິ່ນຢູ່ ເທິງກ�ແພງ,ແລະຫລາຍຄົນໄດ້
ຍິງທະນູໄປໃສ່ເພິ່ນນ�ອີກໃນເວລາທີ່ເພິ່ນ
ກ�ລັງຢືນຢູ່ເທິງກ�ແພງນັ້ນ,ແຕ່ພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສະຖິດຢູ່ກັບ
ເພິ່ນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດ
ແກວ່ງກ້ອນຫີນແລະຍິງທະນູໄປຖືກເພິ່ນ.
16 3ບັດນີ້ເມື່ອພວກເຂົາເຫັນວ່າພວກເຂົາ
ແຕະຕ້ອງເພິ່ນບໍ່ໄດ້,ຫລາຍຄົນຕື່ມອີກໄດ້
ເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າຂອງເພິ່ນເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ອອກໄປຫານີໄຟເພື່ອຮັບ
ບັບຕິສະມາ.
16 4 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ນີໄຟກ�ລັງໃຫ້ບັບຕິ
ສະມາຢູ່ ,ແລະທ�ນາຍ,ແລະສັ່ງສອນ,
ແລະປ່າວປະກາດການກັບໃຈແກ່ຜູ້ຄົນ,
ແລະສະແດງເຄື່ອງໝາຍແລະການແປກ
ປະຫລາດຕ່າງໆ,ແລະເຮັດກ ສິ່ງມະຫັດ
ສະຈັນໃນບັນດາຜູ້ຄົນ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະ

 17ກຮລມ13:6–10. 164ກຄມພມະຫັດສະຈັນ,ການມະຫັດສະຈັນ.
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ໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າພຣະຄຣິດຈະສະເດັດມາຂ ໃນ
ບໍ່ຊ້າ—
16 5 ໂດຍບອກພວກເຂົາເຖິງເລື່ອງທີ່ຈະ
ເກີດຂຶ້ນໃນບໍ່ຊ້າເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ຈກັ
ແລະຈື່ຈ�ມັນໄດ້ເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ມັນເກີດ
ຂຶ້ນວ່າມັນຖກືເຮັດໃຫ້ເປນັທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ພວກ
ເຂົາມາກ່ອນແລ້ວໂດຍມີເຈດຕະນາທີ່ຈະ
ໃຫ້ພວກເຂົາເຊື່ອຖື;ສະນັ້ນຫລາຍຕໍ່ຫລາຍ
ຄົນທີ່ເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າຂອງຊາມູເອນຈຶ່ງໄດ້
ອອກໄປຫາເພິ່ນເພື່ອຮບັບັບຕິສະມາເພາະ
ວ່າພວກເຂົາມາດ້ວຍການກັບໃຈແລະ
ດ້ວຍການສາລະພາບບາບຂອງພວກເຂົາ.
16 6ແຕ່ວ່າຄົນສ່ວນຫລາຍບໍ່ເຊື່ອໃນຄ�
ເວົ້າຂອງຊາມູເອນ;ສະນັ້ນເມື່ອພວກເຂົາ
ເຫັນວ່າກ້ອນຫີນແລະລູກທະນູຂອງພວກ
ເຂົາແຕະຕ້ອງເພິ່ນບໍ່ໄດ້,ພວກເຂົາຈຶ່ງ
ຮ້ອງບອກນາຍທະຫານຂອງພວກເຂົາ,ມີ
ຄວາມວ່າ:ຈັບຊາຍຜູ້ນີ້ແລ້ວມັດລາວໄວ້,
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງລາວຖືກຜີສິງ;ແລະເພາະ
ອ�ນາດຂອງຜີທີ່ຢູ່ກັບລາວ,ພວກເຮົາຈຶ່ງ
ແກວ່ງກ້ອນຫີນແລະຍິງທະນູໄປໃສ່ລາວ
ບໍ່ຖືກ;ສະນັ້ນຈົ່ງຈັບລາວແລະມັດລາວ
ໄວ້,ແລະເອົາລາວໄປ.
16 7ແລະເວລາທີ່ພວກນາຍທະຫານອອກ
ໄປເພື່ອຈະຈັບເພິ່ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນໄດ້ກະ
ໂດດລົງຈາກກ�ແພງເມືອງແລະໄດ້ໜີ
ອອກຈາກແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາໄປ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນໄປຫາບ້ານເມືອງຂອງ
ເພິ່ນ,ແລະເລີ່ມຕົ້ນສັ່ງສອນແລະທ�ນາຍ
ຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນເອງ.
16 8ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນບັນດາຊາວ
ນີໄຟໄດ້ຍິນເລື່ອງລາວຂອງເພິ່ນອີກ;ແລະ
ການງານຂອງຜູ້ຄົນເປັນໄປດັ່ງນັ້ນ.
16 9ແລະປີທີແປດສິບຫົກແຫ່ງການປົກ

ຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້
ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.
16 10 ແລະ ປີທີແປດສິບເຈັດແຫ່ງການ
ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນກໍໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງ
ນີ້ອີກ,ຜູ້ຄົນສ່ວນຫລາຍຍັງຢູ່ໃນຄວາມ
ທະນົງຕົວແລະຢູ່ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະຄົນສ່ວນນ້ອຍໄດ້ດ�ເນີນ
ຊີວິດໄປຢ່າງຮອບຄອບຫລາຍຂຶ້ນຕໍ່ພຣະ
ພັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
16 11 ແລະສະພາບເຊັ່ນນີ້ກໍເປັນໄປໃນປີທີ
ແປດສິບແປດແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດ
ສິນຄືກັນ.
16 12 ແລະມັນມີການປ່ຽນແປງພຽງເລັກ
ນ້ອຍໃນການງານຂອງຜູ້ຄົນນອກຈາກຜູ້
ຄົນເລີ່ມແຂງກະດ້າງຫລາຍຂຶ້ນໃນຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍແລະເຮັດສິ່ງທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າຫລາຍຂຶ້ນ,ໃນ
ປີທີແປດສິບເກົ້າແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນ.
16 13 ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ
ເກົ້າສິບແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ,
ມັນມີກ ເຄື່ອງໝາຍສ�ຄັນແລະການແປກ
ປະຫລາດປະກົດຂຶ້ນແກ່ຜູ້ຄົນ;ແລະຄ�
ເວົ້າຂອງສາດສະດາທັງຫລາຍຂ ເລີ່ມເປັນ
ຈິງຂຶ້ນມາ.
16 14 ແລະ ກ ທູດໄດ້ມາປະກົດແກ່ມະນຸດ,
ແລະນັກປາດ,ແລະໄດ້ປະກາດຂ່າວອັນ
ໜ້າ ຊື່ນ ຊົມແຫ່ງຄວາມປິຕິ ຍິນດີອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ແກ່ພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນໃນປີນີ້ຂໍ້ຄວາມ
ພຣະຄ�ພີຈຶ່ງເລີ່ມສ�ເລັດ.
16 15 ເຖິ ງ ຢ່ າງ ໃດກໍຕາມ,ຜູ້ຄົນຍິ່ງເລີ່ມ
ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງຫລາຍຂຶ້ນ,ທຸກຄົນ
ນອກຈາກຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຫລາຍທີ່ສຸດ,
ທັງຊາວນີໄຟແລະຊາວເລມັນນ�ອີກ,

 4ຂຮລມ14:2.
 13ກ3ນຟ1:4.

 ຂຮລມ14:3–7.
 14ກແອວ13:26.

 15ກອຊຢ5:21.
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ແລະເລີ່ມເຊື່ອຖືກ�ລັງຂອງຕົນເອງແລະ
ປັນຍາກ ຂອງຕົນເອງ,ໂດຍກ່າວວ່າ:
16 16ບາງສິ່ງ ໃນບັນດາຫລາຍສິ່ງພວກ
ເຂົາອາດເດົາຖືກ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາ
ຮູ້ວ່າວຽກງານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າອັດສະ
ຈັນທັງໝົດທີ່ເວົ້າເຖິງຈະບັງເກີດຂຶ້ນບໍ່ໄດ້.
16 17 ແລະພວກເ ຂົາ ເລີ່ມ ຫາ ເຫດຜົນ
ແລະໂຕ້ຖຽງກັນໃນບັນດາພວກເຂົາເອງ,
ມີຄວາມວ່າ:
16 18ຄືມັນກ ບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ຄົນຢ່າງພຣະ
ຄຣິດຈະສະເດັດມາ;ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນແທ້
ແລະວ່າພຣະອົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າແລະເປັນພຣະບິດາຂອງສະຫວັນ
ແລະຂອງແຜ່ນດິນໂລກດັ່ງທີ່ເວົ້າເຖິງ,
ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະອົງຈຶ່ງຈະບໍ່ສະເດັດ
ມາຫາພວກເຮົາເຊັ່ນດຽວກັບທີ່ພຣະອົງຈະ
ສະເດັດມາຫາຄົນທັງຫລາຍຊຶ່ງຈະຢູ່ທີ່ເຢຣູ
ຊາເລັມ?
16 19 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະ
ອົງຈຶ່ງຈະບໍ່ສະເດັດມາຫາແຜ່ນດິນນີ້ເຊັ່ນ
ດຽວກັບທີ່ພຣະອົງຈະສະເດັດມາສູ່ແຜ່ນ
ດິນເຢຣູຊາເລັມ?
16 20 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ພວກເຮົາຮູ້ວ່ານີ້ເປັນ
ກ ຮີດຄອງປະເພນີອັນຊົ່ວຮ້າຍຊຶ່ງຖືກມອບ
ໃຫ້ຕໍ່ໆກັນມາຈົນເຖິງພວກເຮົາໂດຍບັນ
ພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ,ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາ
ເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າອັດສະຈັນ
ຊຶ່ງຈະເກີດຂຶ້ນແຕ່ບໍ່ແມ່ນໃນບັນດາພວກ
ເຮົາ,ແຕ່ໃນແຜ່ນດິນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກແຜ່ນດິນ
ຊຶ່ງພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈະ
ສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນຄວາມໂງ່
ຈ້າລ້າຫລັງ,ເພາະວ່າພວກເຮົາຈະບໍ່ສາ
ມາດເປັນຂ ພະຍານດ້ວຍຕາຂອງພວກເຮົາ
ເອງວ່າມັນເປັນຄວາມຈິງ.

16 21 ແລະໂດຍເລ່ຫລ່ຽມແລະຄວາມລຶກ
ລັບຂອງມານຮ້າຍ,ພວກເຂົາຈະເຮັດການ
ລຶກລັບອັນໃຫຍ່ຫລວງບາງຢ່າງຊຶ່ງພວກ
ເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈ,ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາລົງ
ໄປເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງຄ�ເວົ້າຂອງພວກເຂົາ,
ແລະເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງພວກເຂົານ�ອີກ,
ເພາະວ່າພວກເຮົາຕ້ອງເພິ່ງພວກເຂົາໃຫ້
ສິດສອນພຣະຄ�ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ;ແລະ
ພວກເຂົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນຄວາມ
ໂງ່ຈ້າດັ່ງນີ້ຖ້າຫາກພວກເຮົາຍອມມອບ
ຕົວໃຫ້ກັບພວກເຂົາຕະຫລອດວັນເວລາ
ຂອງຊີວິດພວກເຮົາ.
16 22 ແລະມີອີກຫລາຍເລື່ອງທີ່ຜູ້ຄົນໄດ້
ຄິດຂຶ້ນມາເອງຢູ່ ໃນໃຈຂອງພວກເຂົາ,
ຊຶ່ງເປັນເລື່ອງໂງ່ແລະກ ບໍ່ມີປະໂຫຍດ;
ແລະພວກເຂົາວຸ້ນວາຍໃຈຫລາຍ,ເພາະ
ຊາຕານໄດ້ຍຸຍົງໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຢູ່ຕະຫລອດເວລາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ມັນໄດ້ທ່ອງທ່ຽວໄປມາແຜ່ຂ່າວລືແລະ
ການຂັດແຍ້ງທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນເພື່ອມັນຈະ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງຜູ້ຄົນແຂງກະດ້າງຕໍ່ສິ່ງ
ທີ່ດີແລະຕໍ່ສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ.
16 23 ແລະທັງໆທີ່ເຄື່ອງໝາຍແລະການ
ແປກປະຫລາດໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້
ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະສິ່ງມະຫັດ
ສະຈັນຫລາຍຢ່າງຊຶ່ງຄົນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ເຮັດ
ຂຶ້ນ,ຊາຕານກໍຍັງມີອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ເໜືອໃຈຂອງຜູ້ຄົນທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນຢູ່.
16 24 ແລະປີທີເກົ້າສິບແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ສິ້ນ
ສຸດລົງດັ່ງນີ້.
16 25ແລະໜັງສືຮີລາມັນ, ຕາມບັນທຶກ
ຂອງຮີ ລາມັນຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງຮີລາ
ມັນກໍໄດ້ຈົບລົງດັ່ງນີ້.

 18ກແອວ30:12–13.
 20ກຄມພປະເພນີ.

 ຂອທ12:5–6,19.
 22ກຄມພອວດອົ່ງ,

ຄວາມອວດອົ່ງ.
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 ຂແອວ37:3–5.
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ບົດທີ1

ນີໄຟຜູ້ ເປັນລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນອອກ
ຈາກແຜ່ນດິນໄປ,ແລະນີໄຟລູກຊາຍຂອງ
ເພິ່ນຮັກສາແຜ່ນຈາລຶກໄວ້—ເຖິງແມ່ນ
ເຄື່ອງໝາຍແລະການແປກປະຫລາດ
ປະກົດຂຶ້ນຢູ່ ທົ່ວໄປ,ແຕ່ຄົນຊົ່ວຍັງວາງ
ແຜນທີ່ຈະຂ້າຄົນຊອບທ�—ຄືນແຫ່ງການ
ກ�ເນີດຂອງພຣະຄຣິດມາເຖິງ—ເຄື່ອງ
ໝາຍຖືກມອບໃຫ້ແລະດາວດວງໃໝ່
ປະກົດຂຶ້ນ—ການເວົ້າຕົວະແລະການ
ຫລອກລວງເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ,ແລະພັກແກດີ
ອານທັນໄດ້ຂ້າຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ.ປະ
ມານຄ.ສ.1–4.

1 1ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີທີ
ເກົ້າສິບເອັດໄດ້ຜ່ານໄປແລະມັນເປັນ
ກ ຫົກຮ້ອຍປີນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ລີໄຮມາ
ຈາກເຢຣູຊາເລັມ;ແລະມັນເປັນປີທີ່ເລໂຄ
ນິອັດເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນແລະເປັນຜູ້ປົກ
ຄອງດູແລແຜ່ນດິນ.
1 2ແລະນີໄຟລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນໄດ້
ອອກຈາກແຜ່ນດິນເຊຣາເຮມັລາໄປ,ໂດຍ
ທີ່ໄດ້ມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ແກ່ກ ນີໄຟຜູ້ເປັນ

ລູກຊາຍກົກຂອງເພິ່ນໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັກສາ
ຂ ແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງແລະບັນທຶກ
ທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາມາ,ແລະສິ່ງ
ທັງໝົດຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ໃຫ້ສັກສິດ
ນັບຕັ້ງແຕ່ລີໄຮອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມ.
1 3ແລ້ວເພິ່ນໄດ້ອອກຈາກແຜ່ນດິນໄປ,
ແລະບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າເພິ່ນໄປຫາກ ບ່ອນໃດ,
ແລະນີໄຟຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງເພິ່ນກໍໄດ້
ຮັກສາບັນທຶກແທນເພິ່ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ບັນ
ທຶກຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້.
1 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ຕົ້ນປີທີເກົ້າສິບສອງ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄ�ທ�ນາຍ
ຂອງສາດສະດາເລີ່ມຈະສ�ເລັດໂດຍສົມ
ບູນຍິ່ງຂຶ້ນ;ເພາະມັນເລີ່ມມີເຄື່ອງໝາຍສ�
ຄັນແລະສິ່ງມະຫັດສະຈັນເກີດຂຶ້ນໃນບັນ
ດາຜູ້ຄົນ.
1 5ແຕ່ມີບາງຄົນເລີ່ມກ່າວວ່າ ເວລາໄດ້
ຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວສ�ລັບຄ�ຊຶ່ງຊາມູເອນ
ຊາວເລມັນກ ເວົ້າໄວ້ວ່າຈະເກີດເປັນຈິງ.
1 6ແລະພວກເຂົາເລີ່ມສະແດງຄວາມ
ປິຕິຍິນດີໃສ່ພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາ,ໂດຍກ່າວ
ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງເວລາໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວ,
ແລະຄ�ເວົ້າຂອງຊາມູເອນບໍ່ເກີດເປັນຈິງ;



ນີໄຟສະບັບທີສາມ
ໜັງສືນີໄຟ

ລູກຊາຍຂອງນີໄຟ,ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນ

ແລະຮີລາມັນເປັນລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນ,ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງແອວມາ,ຜູ້ເປັນລູກຊາຍ
ຂອງແອວມາ,ໂດຍເປັນຜູ້ສືບເຊື້ອສາຍຂອງນີໄຟຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງລີໄຮ,ຜູ້ທີ່ໄດ້ອອກ
ມາຈາກເຢຣູຊາເລັມໃນປີທ�ອິດແຫ່ງການປົກຄອງຂອງເຊເດກີຢາກະສັດຂອງຊາວຢູດາ.
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ສະນັ້ນ,ຄວາມປິຕິຍິນດີແລະສັດທາຂອງ
ພວກທ່ານທີ່ມີຕໍ່ສິ່ງນີ້ກໍບໍ່ມີປະໂຫຍດ.
1 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ຮ້ອງປ່າວໄປຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນ
ດິນ;ແລະຜູ້ຄົນທີ່ເຊື່ອເລີ່ມເສົ້າສະຫລົດ
ໃຈຫລາຍທີ່ສຸດເພາະຢ້ານໂດຍທາງໃດ
ທາງໜຶ່ງສິ່ງທີ່ເວົ້າໄວ້ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ.
1 8ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ຄົນທີ່ເຊື່ອໄດ້ລໍຖ້າຢູ່ຢ່າງ
ຈົດຈໍ່ສ�ລັບມື້ນັ້ນແລະຄືນນັ້ນແລະມື້ນັ້ນ
ຊຶ່ງຈະເປັນມື້ດຽວກັນຄືກັບວ່າບໍ່ມີກາງຄືນ,
ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າສັດທາຂອງ
ພວກເຂົາມີປະໂຫຍດ.
1 9ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີມື້
ໜຶ່ງທີ່ພວກທີ່ບໍ່ເຊື່ອຕັ້ງໄວ້ເພື່ອທຸກຄົນທີ່
ເຊື່ອໃນປະເພນີເຫລົ່ານັ້ນຈະກ ຖືກຂ້າຖ້າ
ຫາກເຄື່ອງໝາຍຊຶ່ງສາດສະດາຊາມູເອນ
ໃຫ້ໄວ້ບໍ່ເກີດເປັນຈິງ.
1 10ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ນີໄຟຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງນີໄຟເຫັນຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍນີ້ຂອງຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ,ໃຈຂອງ
ເພິ່ນກໍເສົ້າສະຫລົດຢ່າງຍິ່ງ.
1 11 ແລະ  ເຫດ ການ ໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເພິ່ນໄດ້ອອກໄປແລະຂາບລົງຢູ່ກັບພື້ນ
ດິນ,ແລະຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອງເພິ່ນ
ຢ່າງສຸດກ�ລັງເພື່ອຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເພື່ອພວກທີ່ກ�ລັງຈະຖືກທ�ລາຍ
ເພາະສັດທາຂອງພວກເຂົາໃນຮີດຄອງປະ
ເພນີຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ.
1 12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເພິ່ນໄດ້ຮ້ອງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢ່າງສຸດ
ກ�ລັງກ ໝົດມື້ນັ້ນ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ສຸລະ

ສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງເພິ່ນ,
ມີຄວາມວ່າ:
1 13 ຈົ່ງເງີຍໜ້າ ແລະ ເບີກບານເຖີດ;
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາໃກ້ເຂົ້າມາເຖິງແລ້ວ,
ແລະໃນຄືນນີ້ເຄື່ອງໝາຍຈະປະກົດຂຶ້ນ,
ແລະໃນກ ມື້ອື່ນເຮົາຈະເຂົ້າມາໃນໂລກ
ນີ້,ເພື່ອສະແດງແກ່ໂລກວ່າເຮົາຈະເຮັດ
ໃຫ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຊຶ່ງເຮົາຂ ເວົ້າໄວ້ໂດຍ
ປາກຂອງສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດຂອງເຮົາສ�
ເລັດ.
1 14 ຈົ່ງເບິ່ງ, ເຮົາຈະກ ມາຫາຜູ້ຄົນຂອງ
ເຮົາ ເອງ, ເພື່ອກະທ�ໃຫ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ
ຂ ສ�ເລັດຊຶ່ງ ເຮົາໄດ້ກະທ�ໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້
ຈັກແກ່ລູກຫລານມະນຸດນັບຕັ້ງແຕ່ຄ ການ
ວາງຮາກຖານຂອງໂລກ,ແລະເພື່ອກະ
ທ�ຕາມພຣະປະສົງຂອງງ ທັງສອງພຣະ
ອົງພຣະບິດາແລະຂອງພຣະບຸດ—ຂອງ
ພຣະບິດາເພາະເຮົາ,ແລະຂອງພຣະບຸດ
ເພາະເນື້ອໜັງຂອງເຮົາ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,
ເວລາໃກ້ເຂົ້າມາເຖິງແລ້ວ,ແລະຄືນນີ້
ເຄື່ອງໝາຍຈະປະກົດຂຶ້ນ.
1 15 ແລະ  ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະຄ�ທີ່ ກ່າວໄວ້ ກັບນີໄຟນັ້ນສ�ເລັດ
ແລ້ວ,ດັ່ງທີ່ກ່າວໄວ້;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາ
ດວງອາທິດຕົກແລ້ວມັນກ ບໍ່ມີຄວາມມືດ
ເລີຍ;ແລະຜູ້ຄົນເລີ່ມແປກປະຫລາດໃຈ
ເພາະວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມມືດໃນຕອນກາງ
ຄືນເລີຍ.
1 16 ແລະ ມີຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍຜູ້ບໍ່
ເຊື່ອຄ�ເວົ້າຂອງສາດສະດາໄດ້ກ ລົ້ມລົງຢູ່
ກັບພື້ນດິນແລະເປັນຄືກັນກັບຕາຍແລ້ວ,

 9ກຄມພຕາຍເພາະ
ຄວາມເຊື່ອ,ການຕາຍ
ເພາະຄວາມເຊື່ອ.

 12ກອນ1:4;
ແອວ5:46.

 13ກລກ2:10–11.

 ຂຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—
ການທ�ນາຍກ່ຽວກັບ
ການກ�ເນີດແລະ
ການສິ້ນພຣະຊົນຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ.

 14ກຢຮ1:11.

 ຂມທ5:17–18.
 ຄແອວ42:26.
 ງ ຄພ93:3–4.
 15ກຮລມ14:3.
 16ກຮລມ14:7.
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ເພາະພວກເຂົາຮູ້ວ່າຂ ແຜນການທ�ລາຍ
ອັນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ພວກເຂົາວາງໄວ້ສ�ລັບ
ຄົນທີ່ເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າຂອງສາດສະດາລົ້ມ
ເຫລວແລ້ວ;ເພາະເຄື່ອງໝາຍທີ່ໃຫ້ໄວ້ນັ້ນ
ໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ.
1 17 ແລະພວກເຂົາເລີ່ມຮູ້ຈັກວ່າພຣະ
ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຕ້ອງສະເດັດມາປະກົດ
ໃນບໍ່ດົນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂດຍສະຫລຸບ,ຜູ້
ຄົນທັງໝົດທີ່ຢູ່ທົ່ວແຜ່ນດິນຈາກທາງຕາ
ເວັນຕົກເຖິງທາງຕາເວັນອອກ,ທັງໃນ
ແຜ່ນດິນທາງເໜືອແລະໃນແຜ່ນດິນທາງ
ໃຕ້,ມີຄວາມແປກໃຈຢ່າງຍິ່ງຈົນວ່າພວກ
ເຂົາລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ.
1 18 ເພາະພວກເຂົາຮູ້ຈັກວ່າສາດສະ
ດາໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ມາ
ຫລາຍປີແລ້ວ,ແລະເຄື່ອງໝາຍຊຶ່ງໃຫ້ໄວ້
ກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ;ແລະພວກເຂົາເລີ່ມ
ຢ້ານກົວເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມ
ບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາ.
1 19 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມນັ
ບໍ່ມີຄວາມມືດຕະຫລອດຄືນນັ້ນ,ແຕ່ມັນ
ແຈ້ງຄືກັນກັບຕອນທ່ຽງຂອງກາງເວນັ.
ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືດວງອາ
ທິດໄດ້ຂຶ້ນມາອີກໃນຕອນເຊົ້າຕາມລະບຽບ
ອັນຖືກຕ້ອງຂອງມັນ;ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງ
ຮູ້ຈັກວ່າມັນເປັນມື້ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ກ ກ�ເນີດ,ເພາະເຄື່ອງໝາຍທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄວ.້
1 20 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ,ທຸກຂໍ້ຄວາມໄດ້
ເກີດຂຶ້ນຕາມຄ�ເວົ້າຂອງສາດສະດາ.
1 21 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນອີກຄື
ກ ດາວດວງໃໝ່ໄດ້ປະກົດຂຶ້ນຕາມຄ�ທີ່ໄດ້
ໃຫ້ໄວ້ຄືກັນ.

1 22 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນັບ
ແຕ່ເວລານັ້ນເປັນຕົ້ນໄປ,ຊາຕານໄດ້ແຜ່
ຂະຫຍາຍຄ�ຕົວະອອກໄປໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໃຈແຂງກະດ້າງໂດຍມີເຈດ
ຕະນາທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຊື່ອໃນເຄື່ອງ
ໝາຍແລະການແປກປະຫລາດເຫລົ່ານັ້ນ
ຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ເຫັນມາ;ເຖິງແມ່ນວ່າຈະ
ມີການເວົ້າຕົວະແລະການຫລອກລວງກໍ
ຕາມແຕ່ຄົນສ່ວນຫລາຍກໍຍັງເຊື່ອ,ແລະ
ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
1 23 ແລະເຫດການໄດ້ບັງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ນີໄຟໄດ້ອອກໄປໃນບັນດາຜູ້ຄົນ,ແລະຄົນ
ອື່ນໆອີກຫລາຍຄົນກໍຄືກັນ,ໄດ້ໃຫ້ບັບຕິ
ສະມາໄວ້ກັບການກັບໃຈ,ຊຶ່ງໃນການນັ້ນ
ມີກ ການປົດບາບຢ່າງຫລວງຫລາຍ.ແລະ
ຜູ້ຄົນເລີ່ມມີສັນຕິສຸກອີກດັ່ງນັ້ນໃນແຜ່ນ
ດິນ.
1 24 ແລະມັນບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນເລີຍ,
ນອກຈາກຄົນຈ�ນວນບໍ່ເທົ່າໃດຄົນທີ່ເລີ່ມ
ຕົ້ນສັ່ງສອນ,ໂດຍພະຍາຍາມພິສູດຕາມ
ພຣະຄ�ພີວ່າມັນບໍ່ກ ຈ�ເປັນທີ່ຈະປະຕິ
ບັດຕາມກົດຂອງໂມເຊອີກຕໍ່ໄປ.ບັດນີ້ໃນ
ເລື່ອງນີ້ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຜິດໂດຍບໍ່ເຂົ້າ
ໃຈພຣະຄ�ພີ.
1 25 ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືບໍ່ດົນ
ພວກເຂົາກໍໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ,ແລະ
ຍອມຮັບ ຄວາມຜິດ ທີ່ພວກເຂົາຕົກຢູ່,
ເພາະມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ພວກ
ເຂົາວ່າກົດຍັງບໍ່ກ ສົມບູນເທື່ອ,ແລະວ່າ
ມັນຈະຕ້ອງສົມບູນທຸກຂໍ້; ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຖ້ອຍຄ�ໄດ້ມາເຖິງພວກເຂົາວ່າມັນຕ້ອງ
ສົມບູນທັງໝົດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວ່າຈຸດໜຶ່ງ
ຫລືຂີດໜຶ່ງກໍຈະບໍ່ຜ່ານໄປຈົນກວ່າວ່າມັນ

 16ຂ3ນຟ1:9.
 19ກລກ2:1–7.
 21ກມທ2:1–2;

ຮລມ14:5.
 23ກຄມພປົດບາບ,

ການປົດບາບ.

 24ກແອວ34:13.
 25ກມທ5:17–18.
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ຈະສົມບູນເສຍກ່ອນ;ສະນັ້ນໃນປີດຽວກັນ
ນີ້ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຖືກນ�ມາສູ່ຄວາມຮູ້ເຖິງ
ຄວາມຜິດຂອງພວກເຂົາແລະໄດ້ຂ ສາລະ
ພາບຄວາມຜິດຂອງພວກເຂົາ.
1 26 ແລະປີທີ ເກົ້າສິບສອງໄດ້ຜ່ານໄປ
ດັ່ງນັ້ນ,ນ�ຂ່າວອັນໜ້າຊື່ນຊົມມາເຖິງຜູ້
ຄົນເພາະເຄື່ອງໝາຍໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຕາມ
ຄ�ທ�ນາຍຂອງສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດທັງ
ຫລາຍ.
1 27 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີ
ເກົ້ າ ສິບສາມໄດ້ຜ່ານໄປດ້ວຍສັນຕິສຸ ກ
ນອກຈາກພວກກ ໂຈນແກດີອານທັນເທົ່າ
ນັ້ນຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພູຜາປ່າດົງ,ຜູ້ທີ່ມາລົບ
ກວນບ້ານເມືອງ;ເພາະທີ່ໝັ້ນຂອງພວກ
ເຂົາແລະບ່ອນລີ້ຊ່ອນຕົວຂອງພວກເຂົາ
ນັ້ນເຂັ້ມແຂງຫລາຍຈົນວ່າຜູ້ຄົນເອົາຊະນະ
ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້
ເຮັດການຄາດຕະກ�ຢ່າງຫລວງຫລາຍ,
ແລະໄດ້ທ�ການຂ້າຟັນຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ໃນບັນດາຜູ້ຄົນ.
1 28 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ປີທີເກົ້າສິບສີ່ພວກເຂົາເລີ່ມມີກ�ລັງເພີ່ມ
ຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ເພາະມີຄົນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍທີ່ແຍກອອກໄປຈາກຊາວ
ນີໄຟໜີໄປຫາພວກເຂົາ,ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້
ເກີດຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຫລາຍແກ່ຊາວ
ນີໄຟເຫລົ່ານັ້ນທີ່ຄົງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ.
1 29 ແລະມີເຫດໃຫ້ເກີດຄວາມເສົ້າສະ
ຫລົດໃຈຫລາຍໃນບັນດາຊາວເລມັນນ�
ອີກ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ມີລູກ
ຫລານຢ່າງຫລວງຫລາຍທີ່ໄດ້ເຕີບໂຕ
ແລະເລີ່ມມີອາຍຸຫລາຍຂຶ້ນ,ຈົນເປັນຕົວ
ຂອງຕົວເອງ,ແລະຖືກບາງຄົນຊຶ່ງເປັນ

ກ ຊາວໂຊຣ�ຊັກນ�ໄປ,ໂດຍການເວົ້າ
ຕົວະແລະໂດຍການຍົກຍ້ອງຂອງພວກ
ເຂົາ,ເພື່ອໄປເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກໂຈນແກດີ
ອານທັນເຫລົ່ານັ້ນ.
1 30 ແລະຊາວເລມັນຈຶ່ງເປັນທຸກເຊັ່ນນັ້ນ
ເໝືອນກັນ,ແລະເລີ່ມເສື່ອມລົງໃນສັດທາ
ແລະຄວາມຊອບທ�ຂອງພວກເຂົາ,ເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຄົນລຸ້ນໃໝ່.

ບົດທີ2

ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງ
ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້ຄົນ—ຊາວນີໄຟ
ແລະຊາວເລມັນຮ່ວມມືກັນເພື່ອປົກປ້ອງ
ຕົນເອງຈາກພວກໂຈນແກດີອານທັນ—
ຊາວເລມັນທີ່ເຫລື້ອມໃສກັບເປັນຄົນຜິວ
ຂາວແລະຖືກເອີ້ນວ່າຊາວນີໄຟ.ປະມານ
ຄ.ສ.5–16.

2 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີທີ
ເກົ້າ ສິບຫ້າກໍໄດ້ຜ່ານໄປຄືກັນ,ແລະຜູ້
ຄົນເລີ່ມຫລົງລືມເຄື່ອງໝາຍແລະຄວາມ
ແປກປະຫລາດຊຶ່ງພວກເຂົາເຄີຍໄດ້ຍິນ
ມາ,ແລະເລີ່ມແປກໃຈໜ້ອຍລົງກ່ຽວກັບ
ເຄື່ອງໝາຍຫລືການແປກປະຫລາດຈາກ
ສະຫວັນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາເລີ່ມ
ແຂງກະດ້າງໃນໃຈແລະມືດດັບໃນຈິດ,
ແລະເລີ່ມບໍ່ເຊື່ອທຸກສິ່ງຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້
ຍິນແລະເຫັນມາ—
2 2ນຶກຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດບາງ
ຢ່າງໃນໃຈຂອງພວກເຂົາວ່າມະນຸດແລະ
ອ�ນາດຂອງມານເຮັດມັນຂຶ້ນເພື່ອຊັກຈູງ
ແລະກ ຫລອກລວງໃຈຂອງຜູ້ຄົນ;ແລະ
ຊາຕານໄດ້ຄອບຄອງໃຈຂອງຜູ້ຄົນອີກ

 25ຂມຊຢ26:29.
 27ກຄມພພວກໂຈນ

ແກດີອານທັນ.

 29ກແອວ30:59.
2 2ກຄມພຫລອກລວງ,

ການຫລອກລວງ,

ຄວາມຫລອກລວງ.
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ແລ້ວດັ່ງນັ້ນ, ເຖິງຂະໜາດທີ່ມັນໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ຕາຂອງພວກເຂົາບອດແລະຊັກນ�
ພວກເຂົ າໄປ ໃຫ້ ເຊື່ອວ່າຄ�ສອນຂອງ
ພຣະຄຣິດເປັນສິ່ງທີ່ໂງ່ຈ້າລ້າຫລັງແລະບໍ່
ມີປະໂຫຍດ.
2 3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ຄົນ
ເລີ່ມເກັ່ງກ້າຫລາຍຂຶ້ນໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງ;ແລະພວກເຂົາ
ບໍ່ເຊື່ອວ່າມັນຈະມີເຄື່ອງໝາຍຫລືການ
ແປກ ປະຫລາດ ເກີດ ຂຶ້ນ ຕື່ມອີກ;ແລະ
ຊາຕານໄດ້ກ ໄປຫາທົ່ວທຸກແຫ່ງຫົນຊັກ
ຈູງໃຈຂອງຜູ້ຄົນໄປໂດຍລໍ້ລວງພວກເຂົາ
ແລະເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍອັນໃຫຍ່ຫລວງໃນແຜ່ນດິນ.
2 4ແລະປີທີເກົ້າສິບຫົກໄດ້ຜ່ານໄປດັ່ງ
ນັ້ນ;ແລະປີທີເກົ້າສິບເຈັດນ�ອີກ;ແລະ
ປີທີເກົ້າສິບແປດແລະປີທີເກົ້າສິບເກົ້ານ�
ອີກ.
2 5ແລະໜຶ່ງຮ້ອຍປີໄດ້ຜ່ານໄປນັບຕັ້ງ
ແຕ່ ວັນເວລາຂອງ ກ ໂມໄຊ ຢາ, ຜູ້ເປັນ
ກະສັດຂອງຊາວນີໄຟ.
2 6ແລະຫົກຮ້ອຍເກົ້າປີໄດ້ຜ່ານໄປນັບ
ຕັ້ງແຕ່ລີໄຮອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມມາ.
2 7ແລະ  ເກົ້າປີ ໄດ້ຜ່ ານໄປນັບຕັ້ງແຕ່
ເວລາທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍປະທານໃຫ້,ຊຶ່ງສາດ
ສະດາໄດ້ເວົ້າໄວ້ວ່າພຣະຄຣິດຈະສະເດັດ
ມາສູ່ໂລກ.
2 8ບັດນີ້ຊາວນີໄຟໄດ້ເລີ່ມນັບເວລາຂອງ
ພວກເຂົານັບຕັ້ງແຕ່ເວລານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ
ເລີ່ມຈາກເວລາທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍປະທານ
ໃຫ້,ຫລືນັບຕັ້ງແຕ່ການສະເດັດມາຂອງ
ພຣະຄຣິດ;ສະນັ້ນ,ມັນຈຶ່ງເປັນເວລາພຽງ
ແຕ່ເກົ້າປີຜ່ານໄປ.
2 9ແລະນີໄຟຜູ້ເປັນບິດາຂອງນີໄຟຜູ້ໄດ້

ຮັບໜ້າທີ່ເພື່ອເກັບແຜ່ນຈາລຶກນັ້ນ,ບໍ່ກ ໄດ້
ກັບຄືນມາແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາອີກ,ແລະ
ບໍ່ມີຜູ້ໃດພົບເຫັນເພິ່ນຢູ່ບ່ອນໃດເລີຍໃນ
ທົ່ວແຜ່ນດິນ.
2 10 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ຄົນຍັງຄົງຢູ່ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ທັງໆທີ່ມີ
ການສັ່ງສອນແລະໃຫ້ຄ�ທ�ນາຍຫລາຍ
ຢ່າງໃນບັນດາພວກເຂົາ;ແລະປີທີສິບໄດ້
ຜ່ານໄປດັ່ງນີ້;ແລະປີທີສິບເອັດກໍໄດ້ຜ່ານ
ໄປດ້ວຍຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນ�ອີກ.
2 11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ປີ ທີ ສິບສາມມັນເລີ່ມມີ ສົງຄາມແລະ
ການຂັດແຍ້ງກັນຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນ;
ເພາະວ່າພວກໂຈນແກດີອານທັນກັບມີ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຂຶ້ນ,ແລະໄດ້ຂ້າ
ຜູ້ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ແລະເຮັດໃຫ້
ຫລາຍຫົວເມືອງແປນເປົ່າແລະໄດ້ຂະ
ຫຍາຍຄວາມຕາຍແລະການຂ້າຟັນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍທົ່ວແຜ່ນດິນ,ຈົນວ່າມັນເປັນ
ສິ່ງສົມຄວນທີ່ຜູ້ຄົນທັງໝົດທັງຊາວນີໄຟ
ແລະຊາວເລມັນຈະຈັບອາວຸດຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ກັບ
ພວກເຂົາ.
2 12ສະນັ້ນ,ຊາວເລມັນທັງໝົດຜູ້ໄດ້ປ່ຽນ
ໃຈເຫລື້ອມໃສໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້
ເຂົ້າສົມທົບກັບຊາວນີໄຟພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະຖືກບັງຄັບໃຫ້ຈັບອາວຸດຂຶ້ນຕໍ່
ສູ້ ກັບໂຈນແກດີອານທັນເຫລົ່ານັ້ນເພື່ອ
ຄວາມປອດໄພຂອງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ
ແລະພວກແມ່ຍິງຂອງພວກເຂົາແລະ
ພວກເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິດຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະສິດທິພິເສດຂອງສາດ
ສະໜາຈັກຂອງພວກເຂົາແລະສິດຂອງ
ການນະມັດສະການຂອງພວກເຂົາ,ແລະ

 3ກຄພ10:27.  5ກມຊຢ29:46–47.  9ກ3ນຟ1:2–3.



585 3ນີໄຟ2:13–3:2

ກ ອິດສະລະພາບ ແລະ ຂ ເສລີພາບຂອງ
ພວກເຂົານ�ອີກ.
2 13 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກ່ອນ ປີທີ ສິບ ສາມຈະຜ່ານພົ້ນ ໄປຊາວ
ນີໄຟໄດ້ຖືກຄຸກຄາມດ້ວຍການທ�ລາຍອັນ
ໃຫຍ່ຫລວງຍ້ອນວ່າສົງຄາມເທື່ອນີ້ໂຫດ
ຮ້າຍທາລຸນຫລາຍທີ່ສຸດ.
2 14 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນເຫລົ່ານັ້ນຜູ້ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ວມກັບ
ຊາວນີໄຟໄດ້ຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາຊາວ
ນີໄຟ;
2 15 ແລະ ກ ຄ�ສາບແຊ່ງທີ່ມີຢູ່ກັບພວກ
ເຂົາຖືກຖອນອອກໄປ,ແລະຜິວໜັງຂອງ
ພວກເຂົາກັບມາຂ ຂາວຄືກັນກັບຊາວນີໄຟ;
2 16 ແລະພວກຊາຍໜຸ່ມແລະພວກລູກ
ສາວຂອງພວກເຂົາກັບມາເປັນຄົນຈົບງາມ
ທີ່ສຸດ,ແລະພວກເຂົາຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນ
ດາຊາວນີໄຟແລະຖືກເອີ້ນວ່າຊາວນີໄຟ.
ແລະປີທີສິບສາມໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.
2 17 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ຕົ້ນປີທີສິບສີ່,ສົງຄາມລະຫວ່າງພວກໂຈນ
ແລະຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ດ�ເນີນຕໍ່ໄປແລະ
ມັນໄດ້ກັບມາຮ້າຍແຮງຫລາຍທີ່ສຸດ;ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຍັງໄດ້ປຽບ
ພວກໂຈນຢູ່,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້
ຂັບໄລ່ພວກເຂົາອອກໄປຈາກແຜ່ນດິນ
ຂອງຕົນເຂົ້າໄປໃນພູແລະບ່ອນລີ້ຊ່ອນ
ຂອງພວກເຂົາ.
2 18 ແລະ ປີທີສິບສີ່ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.
ແລະໃນປີທີສິບຫ້າພວກເຂົາໄດ້ຍົກມາ
ຕໍ່ສູ້ກັບຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ;ແລະເປັນຍ້ອນ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ແລະ
ການຂັດແຍ້ງແລະການແຕກແຍກກັນ

ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍເທື່ອຂອງພວກເຂົາ,ພວກ
ໂຈນແກດີອານທັນຈຶ່ງໄດ້ປຽບພວກເຂົາ.
2 19 ແລະປີທີສິບຫ້າໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້,
ແລະຜູ້ຄົນໄດ້ຢູ່ໃນສະພາບແຫ່ງຄວາມ
ທຸກຢູ່ດັ່ງນີ້;ແລະກ ດາບແຫ່ງຄວາມພິນາດ
ໄດ້ແຂວນຢູ່ເທິງຫົວຂອງພວກເຂົາ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາຈະຖືກມັນຟາດຟັນ,
ແລະນີ້ກໍເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກ
ເຂົາ.

ບົດທີ3

ກິດດີອານໄຮຜູ້ເປັນຫົວໜ້າໂຈນແກດີອານ
ທັນ ສັ່ງໃຫ້ ເລໂຄນິອັດ ແລະຊາວນີໄຟ
ຍອມຈ�ນົນແລະຍອມມອບແຜ່ນດິນໃຫ້
ພວກເຂົາ—ເລໂຄນິອັດແຕ່ງຕັ້ງກິດກິດ
ໂດໄນຂຶ້ນເປັນຫົວໜ້ານາຍທະຫານຂອງ
ກອງທັບ—ຊາວນີໄຟເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ເຊຣາ
ເຮັມລາແລະແຜ່ນດິນອຸດົມສົມບູນເພື່ອ
ປ້ອງກັນຕົວເອງ.ປະມານຄ.ສ.16–18.

3 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືໃນປີທີສິບຫົກນັບຕັ້ງແຕ່ການສະເດັດ
ມາຂອງພຣະຄຣິດ,ເລໂຄນິອັດຜູ້ປົກຄອງ
ແຜ່ນດິນໄດ້ຮັບສານຈາກຜູ້ນ�ແລະຜູ້
ປົກຄອງຂອງພວກໂຈນພັກນີ້;ແລະນີ້ຄືຂໍ້
ຄວາມທີ່ມີຂຽນໄວ້,ມີຄວາມວ່າ:
3 2 ເລໂຄນິອັດຜູ້ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ປົກຄອງ
ແຜ່ນດິນທີ່ມີກຽດສູງສົ່ງ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຂຽນສານນີ້ມາຫາທ່ານ,ແລະຂໍຍ້ອງ
ຍໍທ່ານເປັນຢ່າງສູງເພາະຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຂອງທ່ານ,ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຜູ້ຄົນ
ຂອງທ່ານນ�ອີກໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງ
ທີ່ພວກທ່ານຄິດວ່າເປັນສິດທິແລະເສລີ

 12ກຄມພອິດສະລະ,
ອິດສະລະພາບ.

 ຂຄມພເສລີພາບ.

 15ກແອວ17:15;23:18.
 ຂ2ນຟ5:21;30:6;

ຢຄ3:8.

 19ກແອວ60:29.



5863ນີໄຟ3:3–10

ພາບຂອງພວກທ່ານ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກ
ທ່ານ ຢູ່ ໃນຖານະດີຄ້ າຍຄືກັບວ່າພວກ
ທ່ານ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມອູ້ມ ຊູ ໂດຍພຣະຫັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າອົງໜຶ່ງໃນການປ້ອງກັນເສ
ລີພາບຂອງພວກທ່ານ,ແລະຊັບສົມບັດ
ຂອງພວກທ່ານ,ແລະປະເທດຂອງພວກ
ທ່ານ,ຫລືສິ່ງທີ່ພວກທ່ານເອີ້ນເຊັ່ນນັ້ນ.
3 3ແລະເບິ່ງເປັນໜ້າສົງສານສ�ລັບຂ້າ
ພະເຈົ້າເລໂຄນິອັດຜູ້ມີກຽດສູງສຸດ,ທີ່ພວກ
ທ່ານໂງ່ແລະອວດດີທີ່ຄິດວ່າພວກທ່ານ
ຈະສາມາດຢືນຕໍ່ສູ້ ກັບຄົນກ້າຫານຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍຜູ້ທີ່ຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ກ�ລັງຢືນຈັບ
ອາວຸດແລະຄອຍຖ້າຄ�ສັ່ງຢູ່ດ້ວຍຄວາມ
ຮ້ອນຮົນທີ່ສຸດ—ໃຫ້ຍົກໄປໂຈມຕີຊາວ
ນີໄຟແລະທ�ລາຍພວກເຂົາເສຍ.
3 4ແລະຂ້າພະເຈົ້າໂດຍທີ່ຮູ້ຈັກດີເຖິງ
ວິນຍານທີ່ບໍ່ຍອມຜ່າຍແພ້ຂອງພວກເຂົາ,
ແລະໂດຍທີ່ໄດ້ທົດສອບມາແລ້ວໃນສະ
ໜາມຮົບແລະຮູ້ຈັກດີເຖິງຄວາມກຽດຊັງ
ອັນເປັນນິດຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ພວກທ່ານ
ເພາະຄວາມຜິດພາດຫລາຍຢ່າງທີ່ພວກ
ທ່ານໄດ້ກະທ�ຕໍ່ພວກເຂົາ,ສະນັ້ນຖ້າ
ຫາກພວກເຂົາຍົກລົງມາຕໍ່ສູ້ກັບພວກທ່ານ
ແລ້ວພວກເຂົາຈະມາຢ້ຽມຢາມພວກທ່ານ
ດ້ວຍຄວາມພິນາດຈົນໝົດສິ້ນ.
3 5ສະນັ້ນ ຂ້າ ພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຂຽນສານ
ນີ້ປະທັບຕາດ້ວຍມືຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ,
ເຫັນແກ່ຄວາມຜາສຸກຂອງພວກທ່ານ
ເພາະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພວກທ່ານໃນ
ສິ່ງທີ່ພວກທ່ານເຊື່ອວ່າຖືກຕ້ອງ,ແລະ
ວິນຍານອັນສູງສັກຂອງພວກທ່ານໃນສະ
ໜາມຮົບ.
3 6ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຂຽນມາຫາ

ທ່ານເພື່ອປາດຖະໜາໃຫ້ພວກທ່ານຍອມ
ມອບເມືອງຂອງພວກທ່ານ,ແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກທ່ານ,ແລະຊັບສົມບັດຂອງພວກ
ທ່ານ,ແທນທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຂົາມາຢ້ຽມ
ຢາມພວກທ່ານດ້ວຍດາບແລະໃຫ້ຄວາມ
ພິນາດນັ້ນມາສູ່ພວກທ່ານ.
3 7ຫລື  ອີກ ຄ� ໜຶ່ງໃຫ້ພວກທ່ານຍອມ
ມອບຕົວໃຫ້ພວກເຮົາເສຍ,ແລະເຂົ້າມາ
ຮ່ວມກັບພວກເຮົາແລະມາຮູ້ຈັກກັບວຽກ
ງານອັນກ ລຶກລັບຂອງພວກເຮົາ,ແລະກັບ
ກາຍເປັນພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາເພື່ອພວກ
ທ່ານຈະໄດ້ເປັນຄືກັນກັບພວກເຮົາ—ບໍ່
ແມ່ນຂ້າທາດຂອງພວກເຮົາ,ແຕ່ເປັນພີ່
ນ້ອງແລະຫຸ້ນສ່ວນໃນເຂົ້າຂອງທັງໝົດ
ຂອງພວກເຮົາ.
3 8ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ ສາບານ
ກັບພວກທ່ານວ່າ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານເຮັດ
ຕາມນີ້ດ້ວຍຄ�ສາບານ,ພວກທ່ານຈະບໍ່
ຖືກທ�ລາຍ;ແຕ່ຖ້າພວກທ່ານບໍ່ຍອມເຮັດ
ຕາມນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄ�ສາບານກັບ
ພວກທ່ານວ່າ,ເດືອນໜ້ານີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ສັ່ງໃຫ້ກອງທັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າຍົກທັບລົງ
ມາໂຈມຕີພວກທ່ານ,ແລະພວກເຂົາຈະບໍ່
ຢັ້ງມືແລະຈະບໍ່ໄວ້ຊີວິດ,ແຕ່ຈະຂ້າພວກ
ທ່ານ,ແລະຈະໃຫ້ດາບຟາດຟັນລົງເທິງ
ພວກທ່ານຈົນວ່າພວກທ່ານຈະສູນສິ້ນ.
3 9ແລະຈົ່ ງ ເບິ່ ງ,  ຂ້າ ພະເຈົ້າຄືກິດດີ
ອານໄຮ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ປົກຄອງ
ກ ສະມາຄົມລັບແຫ່ງນີ້ຂອງແກດີອານທັນ;
ຊຶ່ງສະມາຄົມແລະວຽກງານຂອງມັນຂ້າ
ພະເຈົ້າຮູ້ວ່າຂ ດີ;ແລະມັນມີມາແຕ່ຄ ເກົ່າ
ກ່ອນແລະມັນຖືກມອບຕໍ່ໆກັນມາເຖິງ
ພວກເຮົາ.
3 10 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນສານມາຫາ

3 7ກຮລມ6:22–26.
 8ກອທ8:13–14.

 9ກຄມພການມົ້ວສຸມລັບ.
 ຂແອວ30:53.

 ຄຮລມ6:26–30;
ມຊ5:29,49–52.
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ທ່ານ,ເລໂຄນິອັດ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຫວັງ
ວ່າພວກທ່ານຈະມອບແຜ່ນດິນຂອງພວກ
ທ່ານ,ແລະຊັບສົມບັດຂອງພວກທ່ານໃຫ້
ໂດຍບໍ່ມີການເສຍເລືອດເນື້ອ,ເພື່ອຄົນ
ພວກນີ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ທີ່ແຍກອອກໄປ
ຈາກພວກທ່ານເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກທ່ານໃນການຍຶດເອົາສິດທິການປົກ
ຄອງຂອງພວກເຂົາໄປຈະໄດ້ຮັບສິດທິ
ແລະອ�ນາດປົກຄອງຂອງພວກເຂົາຄືນ
ມາ,ແລະຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ເຮັດຕາມ
ນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າຈະແກ້ແຄ້ນຄວາມເສຍຫາຍ
ຂອງພວກເຂົາ.ຂ້າພະເຈົ້າຄືກິດດີອານ
ໄຮ.
3 11 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ເວລາເລໂຄນິອັດໄດ້ຮັບສານນີ້ແລ້ວເພິ່ນ
ກໍແປກໃຈຢ່າງຍິ່ງເພາະຄວາມອວດດີຂອງ
ກິດດີອານໄຮໃນການຮຽກຮ້ອງຄວາມເປັນ
ເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນຂອງຊາວນີໄຟແລະ
ນາບຂູ່ຜູ້ຄົນແລະຈະແກ້ແຄ້ນຄວາມເສຍ
ຫາຍໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ
ນ�ອີກນອກຈາກພວກເຂົາໄດ້ສ້າງຄວາມ
ກ ເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຕົນເອງໂດຍແຍກອອກ
ໄປຫາພວກໂຈນທີ່ຊົ່ວແລະໜ້າກຽດຊັງ
ເຫລົ່ານັ້ນ.
3 12ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ເລໂຄນິອັດຜູ້ປົກຄອງ
ຜູ້ ນີ້ ເປັນຄົນທ່ ຽງທ�,ແລະຄ�ສັ່ງແລະ
ການນາບຂູ່ຂອງກ ໂຈນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນ
ມີຄວາມສະທ້ານຫວັ່ນໄຫວເລີຍ;ສະນັ້ນ
ເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເຊື່ອຟັງສານຂອງກິດດີອານ
ໄຮຜູ້ປົກຄອງຂອງພວກໂຈນເລີຍ,ແຕ່ວ່າ
ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າເພື່ອຂໍພະລັງໃນເວລາທີ່ພວກ
ໂຈນຈະຍົກທັບມາໂຈມຕີພວກເຂົາ.
3 13 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ສົ່ງຂ່າວໄປໃນ

ບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດ,ວ່າໃຫ້ພວກເຂົາຮວບ
ຮວມພວກແມ່ຍິງຂອງພວກເຂົາແລະເດັກ
ນ້ອຍຂອງພວກເຂົາ,ຝູງສັດລ້ຽງຂອງພວກ
ເຂົາແລະຝູງສັດໃຊ້ແຮງງານຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະເຂົ້າຂອງທັງໝົດຂອງພວກ
ເຂົາຢູ່ບ່ອນດຽວກັນ,ເວັ້ນເສຍແຕ່ແຜ່ນດິນ
ຂອງພວກເຂົາເທົ່ານັ້ນ.
3 14 ແລະເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ສ້າງບ່ອນປ້ອງ
ກັນຂຶ້ນໂດຍຮອບ,ແລະໃຫ້ບ່ອນນັ້ນມີກ�
ລັງຫລາຍທີ່ສຸດ.ແລະເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ກອງທັບ
ທັງໝົດທັງຂອງຊາວນີໄຟແລະຂອງຊາວ
ເລມັນຫລືຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນ
ບັນດາຊາວນີໄຟມາຕັ້ງປ້ອງກັນພວກເຂົາ
ໂດຍຮອບທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ,
ແລະປ້ອງກັນພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກພວກ
ໂຈນ.
3 15 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບພວກ
ເຂົ າ ວ່າ: ຕາບໃດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ າຊົງ
ພຣະຊົນຢູ່ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ກັບໃຈ
ຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທັງໝົດຂອງພວກທ່ານ
ແລະຮ້ອງທູນຕໍ່ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລ້ວ
ພວກທ່ານຈະບໍ່ມີທາງພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງ
ພວກໂຈນແກດີອານທັນເຫລົ່ານີ້ໄດ້.
3 16 ແລະຄ�ເວົ້າແລະຄ�ທ�ນາຍຂອງ
ເລໂຄນິອັດນັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າອັດສະ
ຈັນຫລາຍຈົນເຮັດໃຫ້ຄວາມຢ້ານກົວເກີດ
ກັບຜູ້ຄົນທັງໝົດ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ພະ
ຍາຍາມທ�ຕົວດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງ
ພວກເຂົາທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຄ�ຂອງເລໂຄ
ນິອັດ.
3 17 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເລ
ໂຄນິອັດໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ມີຫົວໜ້ານາຍທະ
ຫານເພື່ອຄວບຄຸມກອງທັບທັງໝົດຂອງ
ຊາວນີໄຟ,ເພື່ອຈະໄດ້ບັງຄັບບັນຊາໃນ

 11ກຮລມ14:30.  12ກແອວ54:5–11; 3ນຟ4:7–10.
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ເວລາທີ່ພວກໂຈນຈະຍົກທັບລົງມາຈາກ
ຖິ່ນແຫ້ ງແລ້ງກັນດານເພື່ອໂຈມຕີພວກ
ເຂົາ.
3 18ບັດນີ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າໃຫຍ່ທີ່
ສຸດໃນບັນດາຫົວໜ້ານາຍທະຫານທັງໝົດ
ແລະຜູ້ບັງຄັບບັນຊາກອງທັບທັງໝົດຂອງ
ຊາວນີໄຟມີຊື່ວ່າກ ກິດກິດໂດໄນ.
3 19ບັດນີ້ມັນເປັນທ�ນຽມໃນບັນດາຊາວ
ນີໄຟທັງໝົດທີ່ຈະແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້ານາຍທະ
ຫານຂອງພວກເຂົາ(ນອກຈາກໃນເວລາ
ແຫ່ງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ)ຈາກຄົນທີ່ມີວິນຍານ
ແຫ່ງການເປີດເຜີຍແລະກ ການທ�ນາຍ
ນ�ອີກ;ສະນັ້ນ,ກິດກິດໂດໄນຜູ້ນີ້ຈຶ່ງໄດ້
ເປັນສາດສະດາຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນບັນດາພວກ
ເຂົາ,ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນ.
3 20ບັດນີ້ ຜູ້ ຄົນໄດ້ກ່າວກັບກິດກິດໂດ
ໄນວ່າ:ຈົ່ງອະທິຖານຫາພຣະເຈົ້າເທາະ,
ແລະໃຫ້ພວກເຮົາຂຶ້ນໄປເທິງພູແລະເຂົ້າ
ໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເພື່ອພວກ
ເຮົາຈະໄດ້ໂຈມຕີພວກໂຈນແລະທ�ລາຍ
ພວກເຂົາເສຍໃນແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາ
ເອງ.
3 21ແຕ່ກິດກິດໂດໄນໄດ້ກ່າວກັບພວກ
ເຂົາວ່າ:ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ ສັ່ງຫ້າມ;ເພາະ
ຖ້າຫາກພວກເຮົາຂືນຂຶ້ນໄປໂຈມຕີພວກ
ເຂົາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຂ ສົ່ງພວກເຮົາໄປ
ສູ່ກ�ມືຂອງພວກເຂົາ;ສະນັ້ນພວກເຮົາ
ຈະຕຽມຕົວເອງໃນໃຈກາງແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຮົາ,ແລະພວກເຮົາຈະເຕົ້າໂຮມ
ກອງທັບທັງໝົດຂອງພວກເຮົາໄວ້,ແລະ
ພວກເຮົາຈະບໍ່ໄປໂຈມຕີພວກເຂົາ,ແຕ່
ພວກເຮົາຈະລໍຄອຍພວກເຂົາຈົນກວ່າ
ພວກເຂົາຈະຍົກທັບມາໂຈມຕີພວກເຮົາ;
ສະນັ້ນຕາບໃດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງພຣະ

ຊົນຢູ່,ຖ້າຫາກພວກເຮົາເຮັດຕາມນີ້ພຣະ
ອົງຈະສົ່ງພວກເຂົາມາສູ່ກ�ມືຂອງພວກ
ເຮົາ.
3 22 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ
ສິບເຈັດ,ໃນທ້າຍປີທີສິບເຈັດ,ມີການປະ
ກາດຂອງເລໂຄນິອັດອອກໄປຕະຫລອດ
ທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ເອົາ
ມ້າຂອງພວກເຂົາ,ແລະລົດຮົບຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະຝູງງົວຂອງພວກເຂົາ,ແລະຝູງ
ສັດລ້ຽງທັງໝົດຂອງພວກເຂົາ,ແລະຝູງ
ສັດໃຊ້ແຮງງານຂອງພວກເຂົາ,ແລະພືດ
ພັນທັນຍາຫານຂອງພວກເຂົາ,ແລະເຂົ້າ
ຂອງທັງໝົດຂອງພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ຍົກ
ອອກໄປເປັນພັນໆເປັນໝື່ນໆຈົນວ່າພວກ
ເຂົາໄດ້ອອກໄປຮອດບ່ອນທີ່ໄດ້ກ�ນົດໄວ້
ໃຫ້ພວກເຂົາໄປເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອປ້ອງກັນ
ຕົວໃຫ້ພົ້ນຈາກສັດຕູຂອງພວກເຂົາ.
3 23 ແລະແຜ່ນດິນຊຶ່ງໄດ້ ກ�ນົດໄວ້ຄື
ແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ,ແລະແຜ່ນດິນທີ່
ຢູ່ລະຫວ່າງແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາແລະ
ແຜ່ນດິນອຸດົມສົມບູນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຕາມ
ເສັ້ນທາງທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງແຜ່ນດິນອຸດົມສົມ
ບູນກັບແຜ່ນດິນຮ້າງ.
3 24 ແລະມັນມີຜູ້ຄົນຫລາຍພັນຄົນຜູ້ມີຊື່
ວ່າຊາວນີໄຟໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນໃນແຜ່ນ
ດິນນັ້ນ.ບັດນີ້ ເລໂຄນິອັດໄດ້ໃຫ້ ພວກ
ເຂົາໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທາງ
ໃຕ້ເພາະຄ�ສາບແຊ່ງຢ່າງໜັກຊຶ່ງມີກັບ
ກ ແຜ່ນດິນທາງເໜືອ.
3 25 ແລະພວກເຂົາໄດ້ເສີມກ�ລັງຂຶ້ນ
ເພື່ອຕ້ານທານກັບສັດຕູຂອງພວກເຂົາ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນດຽວແລະ
ໃນກຸ່ມດຽວ,ແລະພວກເຂົາຢ້ານກົວຄ�
ທີ່ເລໂຄນິອັດໄດ້ເວົ້າໄວ້,ເຖິງຂະໜາດທີ່

 18ກ3ນຟ6:6.
 19ກຄມພທ�ນາຍ,ການ

ທ�ນາຍ,ຄ�ທ�ນາຍ.
 21ກແອວ48:14.

 ຂ1ຊມອ14:12.
 24ກແອວ22:31.
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ພວກເຂົາໄດ້ກັບໃຈຈາກບາບທັງໝົດຂອງ
ພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ອະທິຖານ
ຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາ,ເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ກ ປົດປ່ອຍ
ພວກເຂົາໃນເວລາທີ່ສັດຕູຈະຍົກທັບມາ
ໂຈມຕີພວກເຂົາ.
3 26 ແລະພວກເຂົາເສົ້າສະຫລົດໃຈຢ່າງ
ຍິ່ງເພາະສັດຕູຂອງພວກເຂົາ.ແລະກິດ
ກິດໂດໄນໄດ້ໃຫ້ພວກເຂົາສ້າງກ ອາວຸດ
ແຫ່ງສົງຄາມທຸກຊະນິດ,ແລະໃຫ້ພວກ
ເຂົາມີ ກ�ລັງ ດ້ວຍເຄື່ອງປ້ອງກັນ,ແລະ
ດ້ວຍໂລ່,ແລະດ້ວຍເສື້ອຫຸ້ມເກາະ,ຕາມ
ແບບຢ່າງທີ່ເພິ່ນໄດ້ແນະນ�.

ບົດທີ4

ກອງທັບນີໄຟເອົາຊະນະພວກໂຈນແກ
ດີອານທັນ—ກິດດີອານໄຮຖືກຂ້າຕາຍ,
ແລະເຊັມນາໄຣຫາຜູ້ຮັບຕ�ແໜ່ງແທນ
ລາວຖືກແຂນຄໍ—ຊາວນີໄຟສັນລະເສີນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສ�ລັບໄຊຊະນະຂອງພວກ
ເຂົາ.ປະມານຄ.ສ.19–22.

4 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ທ້າຍປີ ທີ ສິບແປດກອງທັບຂອງໂຈນ
ເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຕຽມສູ້ຮົບແລະເລີ່ມລົງມາຈູ່
ໂຈມຈາກເນີນພູ,ແລະອອກມາຈາກຫົວພູ
ແລະຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ແລະຈາກທີ່
ໝັ້ນຕ່າງໆແລະບ່ອນລີ້ຊ່ອນຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະເລີ່ມເຂົ້າຄອບຄອງແຜ່ນດິນ
ທັງບ່ອນທາງໃຕ້ແລະທັງບ່ອນທາງເໜືອ,
ແລະເລີ່ມເຂົ້າຄອບຄອງແຜ່ນດິນທັງໝົດ
ຊຶ່ງຊາວນີໄຟກ ປະຖິ້ມໄວ້,ແລະຫົວເມືອງ
ຕ່າງໆຊຶ່ງຊາວນີໄຟໄດ້ປະຖິ້ມໄວ້ໃຫ້ຮົກ
ຮ້າງ.

4 2ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນບໍ່ມີສັດປ່າສ�ລັບທີ່ຈະ
ລ່າເນື້ອໃນແຜ່ນດິນເຫລົ່ານັ້ນຊຶ່ງຊາວນີໄຟ
ໄດ້ປະຖິ້ມ,ແລະມັນບໍ່ມີສັດປ່າທີ່ຈະໃຫ້
ພວກໂຈນລ່າເລີຍນອກຈາກມີແຕ່ຢູ່ໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານເທົ່ານັ້ນ.
4 3ແລະພວກໂຈນບໍ່ສາມາດດ�ລົງຊີວິດ
ນອກຈາກຈະເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານເພາະຄວາມອຶດຫິວຍ້ອນວ່າຊາວ
ນີໄຟໄດ້ປະຖິ້ມແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາໄວ້
ໃຫ້ຮົກຮ້າງແລະໄດ້ເຕົ້າໂຮມເອົາຝູງສັດ
ລ້ຽງຂອງພວກເຂົາແລະຝູງສັດໃຊ້ແຮງ
ງານຂອງພວກເຂົາແລະເຂົ້າຂອງທັງໝົດ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະພວກເຂົາຢູ່ເປັນກຸ່ມ
ດຽວ.
4 4ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງບໍ່ມີໂອກາດສ�ລັບພວກ
ໂຈນທີ່ຈະປຸ້ນແລະຈະຊອກຫາອາຫານ
ໄດ້,ນອກຈາກຈະຍົກມາສູ້ ຮົບຢ່າງເປີດ
ເຜີຍກັບຊາວນີໄຟເທົ່ານັ້ນ;ແລະຊາວ
ນີໄຟໂດຍທີ່ໄດ້ ຢູ່ ເປັນກຸ່ມດຽວ,ແລະມີ
ຈ�ນວນຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ແລະໂດຍ
ທີ່ໄດ້ເກັບມ້ຽນສະບຽງອາຫານ,ລວມທັງ
ມ້າແລະງົວ,ແລະຝູງສັດທຸກຊະນິດໄວ້
ສ�ລັບພວກເຂົາເອງ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະຢູ່
ລອດໄດ້ເປັນເວລາເຈັດປີ,ຊຶ່ງໃນໄລຍະ
ເວລານັ້ນພວກເຂົາມີຄວາມຫວັງວ່າພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ທ�ລາຍພວກໂຈນໃຫ້ໝົດສິ້ນ
ໄປຈາກຜືນແຜ່ນດິນ;ແລະປີທີສິບແປດ
ໄດ້ຜ່ານໄປດັ່ງນີ້.
4 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ປີທີສິບເກົ້າກິດດີອານໄຮເຫັນວ່າມັນສົມ
ຄວນທີ່ລາວຈະຍົກໄປສູ້ຮົບກັບຊາວນີໄຟ,
ເພາະວ່າມັນບໍ່ມີທາງອື່ນທີ່ພວກເຂົາຈະຢູ່
ລອດໄດ້ນອກຈາກຈະປຸ້ນແລະລັກແລະ
ຂ້າເທົ່ານັ້ນ.

 25ກຄມພໄວ້ວາງໃຈ,
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.

 26ກ2ນຟ5:14.
4 1ກ3ນຟ3:13–14,22.
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4 6ແລະພວກເຂົາບໍ່ກ້າທີ່ຈະກະຈັດກະ
ຈາຍໄປຕາມແຜ່ນດິນເທົ່າທີ່ຄວນເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ປູກເມັດພືດ,ເພາະຢ້ານ
ວ່າຊາວນີໄຟຈະຍົກທັບມາແລະຂ້າພວກ
ເຂົາເສຍ;ສະນັ້ນກິດດີອານໄຮຈຶ່ງອອກຄ�
ສັ່ງໃຫ້ກອງທັບຂອງລາວວ່າໃນປີນີ້ພວກ
ເຂົາຈະຍົກໄປສູ້ຮົບກັບຊາວນີໄຟ.
4 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ຍົກທັບມາສູ້ຮົບ;ແລະມັນເປັນໄປ
ໃນເດືອນທີຫົກ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມື້ທີ່ພວກ
ເຂົາຍົກທັບມາສູ້ຮົບນັ້ນເປັນມື້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ແລະເປັນໜ້າຢ້ານກົວຫລາຍທີ່ສຸດ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ແຕ່ງຕົວຕາມແບບຢ່າງຂອງ
ພວກໂຈນ;ແລະພວກເຂົາຄຽນໜັງແກະ
ຮອບແອວຊຶ່ງຍ້ອມດ້ວຍເລືອດ,ແລະຫົວ
ຂອງພວກເຂົາໂລ້ນ,ແລະມີເຄື່ອງປ້ອງກັນ
ຫົວ,ແລະການປະກົດຂອງກອງທັບຂອງ
ກິດດີອານໄຮນັ້ນມີຈ�ນວນພົນຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍແລະເປັນໜ້າຢ້ານກົວຫລາຍ,
ຍ້ອນວ່າເຄື່ອງປ້ອງກັນຂອງພວກເຂົາທີ່
ຍ້ອມດ້ວຍເລືອດ.
4 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເວລາ
ກອງທັບຊາວນີໄຟເຫັນການປະກົດຂອງ
ກອງທັບຂອງກິດດີອານໄຮແລ້ວ,ກໍໄດ້ລົ້ມ
ລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ,ແລະໄດ້ເປັ່ງສຽງຮ້ອງທູນ
ຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາ,ເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ໄວ້ຊີວິດ
ແລະປົດປ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມື
ຂອງພວກສັດຕູ.
4 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເວລາ
ກອງທັບຂອງກິດດີອານໄຮເຫັນດັ່ງນີ້ພວກ
ເຂົາຈຶ່ງມີຄວາມປິຕິຍິນດີ,ແລະກໍເລີ່ມຮ້ອງ
ໂຮຂຶ້ນດ້ວຍສຽງອັນດັງເພາະວ່າພວກເຂົາ
ຄິດວ່າຊາວນີໄຟໄດ້ລົ້ມລົງເພາະຄວາມ

ຢ້ານກົວກອງທັບຂອງພວກເຂົາ.
4 10 ແຕ່ວ່າໃນເລື່ອງນີ້ພວກເຂົາໄດ້ຜິດ
ຫວັງເພາະຊາວນີໄຟບໍ່ໄດ້ກ ຢ້ານກົວພວກ
ເຂົາເລີຍ;ແຕ່ພວກເຂົາຢ້ານກົວພຣະເຈົ້າ
ຂອງພວກເຂົາແລະໄດ້ອ້ອນວອນຫາ
ພຣະອົງເພື່ອຂໍຄວາມຄຸ້ມຄອງ;ສະນັ້ນ,
ເວລາກອງທັບຂອງກິດດີອານໄຮແລ່ນເຂົ້າ
ມາໃສ່ພວກເຂົາ,ພວກເຂົາກໍຕຽມພ້ອມຢູ່
ແລ້ວທີ່ຈະພົບກັບພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກເຂົາໄດ້ຕ້ອນຮັບພວກເຂົາດ້ວຍກ�
ລັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
4 11 ແລະການສູ້ຮົບໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນ
ທີຫົກ;ແລະການສູ້ຮົບເທື່ອນີ້ຍິ່ງໃຫຍ່
ແລະໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ການ
ຂ້າຟັນເທື່ອນີ້ໃຫຍ່ຫລວງແລະໂຫດຮ້າຍ
ທີ່ສຸດ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ມັນບໍ່ເຄີຍມີການຂ້າ
ຟັນທີ່ໃຫຍ່ຫລວງເຊັ່ນນີ້ມາກ່ອນເລີຍໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນຂອງລີໄຮນັບຕັ້ງແຕ່ເພິ່ນໄດ້
ອອກມາຈາກເຢຣູຊາເລັມ.
4 12 ແລະເຖິງແມ່ນວ່າກິດດີອານໄຮໄດ້
ກ ນາບຂູ່ແລະກ່າວຄ�ສາບານໄວ້ກໍຕາມ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວນີໄຟຍັງໄດ້ໄຊຊະນະພວກ
ເຂົາ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ແຕກ
ຜ່າຍໄປຕໍ່ໜ້າພວກເຂົາ.
4 13 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືກ ກິດ
ກິດໂດໄນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງທັບຂອງເພິ່ນໄລ່
ຕາມພວກເຂົາໄປໃຫ້ຮອດຊາຍແດນຂອງ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ແລະວ່າບໍ່ໃຫ້ໄວ້
ຊີວິດຜູ້ ໃດເລີຍທີ່ພວກເຂົາພົບເຫັນໃນ
ລະຫວ່າງທາງ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕິດຕາມ
ພວກເຂົາໄປດັ່ງນັ້ນ,ແລະໄດ້ຂ້າພວກເຂົາ
ໄປຈົນຮອດຊາຍແດນຂອງຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ,ຈົນວ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄ�ສັ່ງຂອງກິດ
ກິດໂດໄນສ�ເລັດ.

 10ກຄມພຢ້ານກົວ,
ຄວາມຢ້ານກົວ.

 12ກ3ນຟ3:1–10.
 13ກ3ນຟ3:18.
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4 14 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືກິດ
ດີອານໄຮ,ຜູ້ທີ່ຢືນຕໍ່ສູ້ດ້ວຍຄວາມອົງອາດ
ກ້າຫານໄດ້ຖືກໄລ່ຕາມໃນຂະນະທີ່ລາວໜີ
ໄປ;ແລະໂດຍທີ່ມີຄວາມອິດເມື່ອຍເພາະ
ການຕໍ່ສູ້ອັນຍືດຍາວຂອງລາວ,ລາວຈຶ່ງ
ຖືກຕາມທັນແລະຖືກຂ້າຕາຍ.ແລະນີ້ຄື
ທີ່ສຸດຂອງໂຈນກິດດີອານໄຮ.
4 15 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືກອງ
ທັບຊາວນີໄຟໄດ້ກັບຄືນມາຫາບ່ອນປອດ
ໄພຂອງພວກເຂົາອີກ.ແລະເຫດການ
ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີທີສິບເກົ້າໄດ້ຜ່ານໄປ,
ແລະພວກໂຈນບໍ່ໄດ້ຍົກມາສູ້ຮົບອີກ;ທັງ
ບໍ່ໄດ້ຍົກມາໃນປີທີຊາວຄືກັນ.
4 16 ແລະໃນປີທີຊາວເອັດພວກເຂົາກໍບໍ່
ໄດ້ຍົກມາສູ້ຮົບ,ແຕ່ວ່າພວກເຂົາໄດ້ຍົກມາ
ລ້ອມຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄວ້ໂດຍຮອບ;ເພາະ
ພວກເຂົາຄິດວ່າຖ້າຫາກພວກເຂົາກັນຜູ້
ຄົນຂອງນີໄຟຈາກແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາ,
ແລະລ້ອມໄວ້ທຸກດ້ານ,ແລະຖ້າຫາກ
ພວກເຂົາກັນພວກເຂົາຈາກຜົນປະໂຫຍດ
ພາຍນອກຂອງພວກເຂົາ,ແລ້ວພວກເຂົາ
ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄົນພວກເຂົາຕ້ອງຍອມ
ມອບຕົວຕາມຄວາມປາດຖະໜາຂອງ
ພວກເຂົາ.
4 17ບັດນີ້ພວກເຂົາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າ
ອີກ ຄົນ ໜຶ່ງ,ຊຶ່ງມີຊື່ວ່າ ເຊັມນາໄຣ ຫາ;
ສະນັ້ນເຊັມນາໄຣຫາຜູ້ນີ້ເອງທີ່ໄດ້ອອກ
ຄ�ສັ່ງໃຫ້ປິດລ້ອມເທື່ອນີ້.
4 18 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ສິ່ງນີ້ຈຶ່ງເປັນການໄດ້ປຽບ
ແກ່ຊາວນີໄຟ;ເພາະວ່າມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່
ພວກໂຈນຈະປິດລ້ອມໄດ້ຢ່າງດົນນານພໍທີ່
ຈະໄດ້ຮັບຜົນອັນໃດຈາກຊາວນີໄຟເພາະ
ສະບຽງອາຫານຂອງພວກເຂົາທີ່ພວກເຂົາ
ໄດ້ສະສົມໄວ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ,

4 19 ແລະເປັນຍ້ອນການຂາດເຂີນສະ
ບຽງອາຫານໃນບັນດາພວກໂຈນ;ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາບໍ່ມີອັນໃດກິນເລີຍນອກ
ຈາກຊີ້ນເທົ່ານັ້ນ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະຢູ່ລອດ
ໄດ້ຊຶ່ງເປັນຊີ້ນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເອົາມາຈາກ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;
4 20 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືສັດ
ກ ປ່າທີ່ເຄີຍຫາມາໄດ້ກໍກັບຫາຍາກຫລາຍ
ຂຶ້ນໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ພວກໂຈນກ�ລັງຈະຕາຍດ້ວຍຄວາມອຶດ
ຫິວ.
4 21 ແລະ ຊາວນີໄຟໄດ້ເລີ່ມເດີນທັບ
ຕະຫລອດທັງກາງເວັນ ແລະ  ກາງຄືນ,
ແລະໄດ້ ເຂົ້າໂຈມຕີກອງທັບຂອງພວກ
ເຂົາແລະໄດ້ຟາດຟັນພວກເຂົາລົງເປັນ
ພັນໆເປັນໝື່ນໆຄົນ.
4 22 ແລະມັນຈຶ່ງເປັນຄວາມປາດຖະໜາ
ຂອງຜູ້ ຄົນຂອງເຊັມນາໄຣຫາທີ່ຈະລົ້ມ
ເລີກແຜນການຂອງພວກເຂົາດັ່ງນີ້,ເພາະ
ຄວາມພິນາດອັນໃຫຍ່ຫລວງຊຶ່ງເກີດກັບ
ພວກເຂົາທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ,
4 23 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຊັມ
ນາໄຣຫາຈຶ່ງໄດ້ອອກຄ�ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງ
ລາວຖອນຕົວອອກຈາກການປິດລ້ອມ,
ແລະເດີນທັບຂຶ້ນໄປຫາຂົງເຂດທີ່ຢູ່ເໜືອ
ສຸດຂອງແຜ່ນດິນທາງເໜືອ.
4 24 ແລະບັດນີ້,ກິດກິດໂດໄນໂດຍທີ່ຮູ້
ຈັກແຜນການຂອງພວກເຂົາ,ແລະໂດຍ
ທີ່ຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມອ່ອນແອຂອງພວກເຂົາ
ເພາະຄວາມຕ້ອງການອາຫານຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະການຂ້າຟັນຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາພວກເຂົາ,ສະນັ້ນ
ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງທັບຂອງເພິ່ນອອກ
ໄປໃນເວລາກາງຄືນແລະໄດ້ດັກສະກັດ

 20ກ1ນຟ18:25.
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ທາງໜີຂອງພວກເຂົາແລະໄດ້ວາງກ�ລັງ
ໄວ້ຕາມເສັ້ນທາງທີ່ພວກເຂົາຈະໜີໄປ.
4 25ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດແບບນີ້ໃນ
ເວລາກາງຄືນ,ແລະໄດ້ເດີນທັບເລີຍໄປ
ທາງໜ້າຂອງພວກໂຈນ,ສະນັ້ນໃນມື້ຕໍ່
ມາເວລາພວກໂຈນເລີ່ມເດີນທັບຂອງ
ພວກເຂົາໄປ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ພົບກັບກອງ
ທັບຂອງຊາວນີໄຟທັງທາງດ້ານໜ້າຂອງ
ພວກເຂົາແລະທາງດ້ານຫລັງຂອງພວກ
ເຂົາ.
4 26 ແລະພວກໂຈນຜູ້ຢູ່ທາງໃຕ້ກໍໄດ້ຖືກ
ສະກັດກັ້ນໃນບ່ອນທີ່ພວກເຂົາໜີມາ.ແລະ
ທັງໝົດນີ້ເປັນໄປຕາມຄ�ສັ່ງຂອງກິດກິດ
ໂດໄນ.
4 27 ແລະ ມີຫລາຍພັນຄົນທີ່ໄດ້ຍອມ
ມອບຕົວເປັນຊະເລີຍເສິກຕໍ່ຊາວນີໄຟ ,
ແລະພວກທີ່ເຫລືອຢູ່ກໍຖືກຂ້າ.
4 28 ແລະເຊັມນາໄຣຫາຜູ້ນ�ຂອງພວກ
ເຂົາຖືກຈັບແຂວນຄໍຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຖືກແຂວນໄວ້ຢູ່ຍອດຕົ້ນໄມ້ຈົນເຖິງ
ແກ່ຄວາມຕາຍ.ແລະເວລາພວກເຂົາໄດ້
ແຂວນລາວໄວ້ຈົນເຖິງຕາຍແລ້ວ,ພວກ
ເຂົາກໍໄດ້ປ�ຕົ້ນໄມ້ນັ້ນລົງ,ແລະໄດ້ຮ້ອງ
ຂຶ້ນດ້ວຍສຽງອັນດັງ,ມີຄວາມວ່າ:
4 29ຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົ່ງປົກປັກຮັກສາຜູ້
ຄົນຂອງພຣະອົງດ້ວຍເຖີດໃນຄວາມຊອບ
ທ�ແລະໃນໃຈອັນບໍລິສຸດຂອງພວກເຂົາ,
ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກທີ່ພະ
ຍາຍາມຂ້າພວກເຂົາດ້ວຍອ�ນາດ,ແລະ
ການມົ້ວສຸມລັບຖືກໂຄ່ນລົງກັບພື້ນດິນຄື
ກັນກັບຊາຍຜູ້ນີ້ຖືກໂຄ່ນລົງກັບພື້ນດິນ.
4 30 ແລະພວກເຂົາໄດ້ມີຄວາມປິຕິຍິນ
ດີແລະຮ້ອງຂຶ້ນອີກເປັນສຽງດຽວກັນ,ມີ

ຄວາມວ່າ:ຂໍກ ພຣະເຈົ້າຂອງອັບຣາຮາມ,
ແລະພຣະເຈົ້າຂອງອີຊາກ,ແລະພຣະ
ເຈົ້າຂອງຢາໂຄບ,ຈົ່ງໂປດຄຸ້ມຄອງຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້ດ້ວຍເຖີດ,ຕາບໃດທີ່ພວກເຂົາ
ຍັງຂ ເອີ້ນຫາພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາຢູ່ເພື່ອຂໍຄວາມຄຸ້ມຄອງ.
4 31 ແລະເຫດການໄດ້ ບັ ງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາທັງໝົດໄດ້ເປັ່ງສຽງອອກມາເປັນ
ສຽງດຽວກັນໃນການຮ້ອງເພງ,ແລະກ ສັນ
ລະເສີນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາສ�ລັບສິ່ງ
ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ກະທ�ເພື່ອພວກ
ເຂົາ,ໃນການປົກປ້ອງພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້ຕົກ
ໄປສູ່ກ�ມືຂອງພວກສັດຕູຂອງພວກເຂົາ.
4 32 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງອອກ
ມາວ່າ:ກ ໂຮຊັນນາແດ່ອົງພຣະເຈົ້າສູງສຸດ.
ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງອອກມາວ່າ:ຂໍ
ພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂ ຜູ້ຊົງ
ລິດອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່,ພຣະເຈົ້າສູງສຸດ,ຈົ່ງ
ພຣະກະເສີມສ�ລານເຖີດ.
4 33 ແລະໃຈຂອງພວກເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມສຸກຈົນຫລັ່ງນ�ຕາອອກມາຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍເພາະພຣະກະລຸນາທິຄຸນ
ຂອງພຣະເຈົ້າໃນການປົດປ່ອຍພວກເຂົາ
ໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງສັດຕູຂອງພວກເຂົາ;
ແລະພວກເຂົາຮູ້ວ່າເປັນຍ້ອນການກັບໃຈ
ແລະການຖ່ອມຕົວຂອງພວກເຂົາ,ພວກ
ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍໃຫ້ພົ້ນຈາກ
ຄວາມພິນາດອັນເປັນນິດ.

ບົດທີ5

ຊາວນີໄຟກັບໃຈແລະປະຖິ້ມບາບຂອງ
ພວກເຂົາ—ມໍມອນຂຽນປະຫວັດສາດຂອງ

 30ກແອວ29:11.
 ຂອທ4:15.
 31ກແອວ26:8.

ຄມພຂອບຄຸນ,ຂອບ
ໃຈ,ຄວາມຂອບຄຸນ.

 32ກຄມພໂຮຊັນນາ.

 ຂ1ນຟ1:14.
ຄມພພຣະເຈົ້າ,
ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ.
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ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນໄວ້ແລະປະກາດພຣະຄ�
ອັນເປັນນິດແກ່ພວກເຂົາ—ອິດສະຣາເອນ
ຈະເຕົ້າໂຮມຈາກການແຕກກະຈັດກະຈາຍ
ອັນຍາວນານ.ປະມານຄ.ສ.22–26.

5 1ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ບໍ່ມີຜູ້ໃດຈັກຄົນ
ເລີຍໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດຂອງຊາວນີໄຟ
ໄດ້ສົງໄສໃນຄ�ເວົ້າຂອງສາດສະດາຜູ້ບໍ
ລິສຸດທັງຫລາຍທີ່ໄດ້ເວົ້າໄວ້;ເພາະພວກ
ເຂົາຮູ້ວ່າມັນຈ�ເປັນທີ່ມັນຈະຕ້ອງເປັນຈິງ.
5 2ແລະພວກເຂົາຮູ້ຈັກວ່າມັນສົມຄວນ
ທີ່ພຣະຄຣິດຕ້ອງສະເດັດມາເພາະເຄື່ອງ
ໝາຍຫລາຍຢ່າງຊຶ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕາມຄ�
ເວົ້າຂອງສາດສະດາ;ແລະເພາະຫລາຍ
ສິ່ງທີ່ໄດ້ເວົ້າໄວ້ນັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ,ພວກ
ເຂົາຈຶ່ງຮູ້ວ່າມັນຈ�ເປັນທີ່ທຸກສິ່ງຈະເກີດ
ຂຶ້ນຕາມຄ�ທີ່ໄດ້ເວົ້າໄວ້.
5 3ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ປະຖິ້ມບາບ
ທັງໝົດຂອງພວກເຂົາ,ແລະຄວາມໜ້າ
ກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາ,ແລະການໂສເພ
ນີຂອງພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະ
ເຈົ້າຈົນສຸດຄວາມພາກພຽນຕະຫລອດວັນ
ແລະຄືນ.
5 4ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາພວກເຂົາໄດ້ຈັບພວກໂຈນທັງໝົດ
ມາເປັນຊະເລີຍ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດ
ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຂ້າໜີລອດໄປໄດ້,ພວກເຂົາຈຶ່ງ
ໄດ້ເອົາຊະເລີຍເຂົ້າຄຸກ,ແລະໄດ້ສັ່ງສອນ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ແກ່ພວກຊະເລີຍ
ເຫລົ່ານັ້ນ;ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ໄດ້
ກັບໃຈຈາກບາບຂອງພວກເຂົາແລະໄດ້
ເຂົ້າເຮັດພັນທະສັນຍາວ່າພວກເຂົາຈະ
ບໍ່ເຮັດການຄາດຕະກ�ອີກຕໍ່ໄປໄດ້ຖືກ
ກ ປ່ອຍໄປ.

5 5ແຕ່ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເຮັດ
ພັນທະສັນຍາ,ແລະຄົນທີ່ຍັງມີຄວາມຄິດ
ຄາດຕະກ�ຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ພົບເຫັນວ່າໃຊ້
ຄ�ເວົ້າຂົ່ມຂູ່ພີ່ນ້ອງຂອງຕົນຢູ່ຈຶ່ງໄດ້ຖືກ
ຕັດສິນແລະລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ.
5 6ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຢຸດ
ການມົ້ວສຸມລັບອັນຊົ່ວຮ້າຍແລະໜ້າ
ກຽດຊັງທັງໝົດຊຶ່ງໃນນັ້ນມີຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຫລາຍ,ແລະການຄາດຕະກ�ຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍ.
5 7ແລະປີທີກ ຊາວສອງໄດ້ຜ່ານໄປດັ່ງນີ້,
ແລະປີທີຊາວສາມນ�ອີກ,ແລະປີທີຊາວ
ສີ່,ແລະປີທີຊາວຫ້າ;ແລະເວລາຊາວຫ້າ
ປີໄດ້ຜ່ານໄປດັ່ງນີ້.
5 8ແລະ ມີຫລາຍຢ່າງຫລາຍແນວເກີດ
ຂຶ້ນຊຶ່ງໃນສາຍຕາຂອງຄົນບາງຄົນເຫັນ
ວ່າມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າອັດ
ສະຈັນ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເລື່ອງລາວ
ທັງໝົດກໍບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເອົາມາຂຽນໄວ້
ໃນໜັງສືເຫລັ້ມນີ້ໄດ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໜັງສື
ເຫລັ້ມນີ້ບໍ່ສາມາດບັນທຶກແມ່ນແຕ່ກ ໜຶ່ງ
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້
ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນໄລຍະຊາວຫ້າປີ
ຜ່ານມາ;
5 9ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງມັນມີກ ບັນທຶກຊຶ່ງມີເລື່ອງ
ລາວຂອງຄວາມເປັນມາທັງໝົດຂອງຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້;ແລະມັນເປັນເລື່ອງລາວທີ່ສັ້ນໆ
ແຕ່ເປັນຄວາມຈິງຊຶ່ງໃຫ້ໄວ້ໂດຍນີໄຟ.
5 10ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້ າ ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດບັນ
ທຶກຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,
ຕາມບັນທຶກຂອງນີໄຟຊຶ່ງຖືກບັນທຶກໄວ້
ໃນແຜ່ນຈາລຶກທີ່ເອີ້ນວ່າແຜ່ນຈາລຶກຂອງ
ນີໄຟ.

5 4ກຄມພເສລີພາບ.
 7ກ3ນຟ2:8.

 8ກ3ນຟ26:6–12.
 9ກຮລມ3:13–15.
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5 11 ແລະ ຈົ່ງເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ບັນ
ທຶກໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຮັດດ້ວຍມືຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງຄືກັນ.
5 12 ແລະ ຈົ່ງ ເບິ່ງ , ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າຊື່ວ່າ
ກ ມໍມອນ,ໂດຍທີ່ຖືກເອີ້ນຕາມຂ ແຜ່ນດິນ
ມໍມອນ,ແຜ່ນດິນ ທີ່ ແອວມາໄດ້ ສະຖາ
ປະນາສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້ຄົນ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນເປັນສາດສະໜາຈັກແຫ່ງ
ທ�ອິດທີ່ຖືກສະຖາປະນາຂຶ້ນໃນບັນດາ
ພວກເຂົາຫລັງຈາກການລ່ວງລະເມີດຂອງ
ພວກເຂົາ.
5 13 ຈົ່ງເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າເປັນສານຸສິດ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການເອີ້ນຈາກພຣະ
ອົງໃຫ້ປະກາດພຣະຄ�ໃນບັນດາຜູ້ ຄົນ
ຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ມີຊີວິດ
ອັນເປັນນິດ.
5 14 ແລະມັນຈຶ່ງເປັນການສົມຄວນທີ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ,
ຄວນເຮັດກ ບັນທຶກກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເປັນມາ
ເຫລົ່ານີ້ໄວ້,ເພື່ອໃຫ້ຄ�ອະທິຖານຂອງຜູ້ທີ່
ໄດ້ຈາກໄປແລ້ວນັ້ນຊຶ່ງເປັນຜູ້ບໍລິສຸດໄດ້
ຮັບຄວາມສ�ເລັດຕາມສັດທາຂອງພວກ
ເຂົາ—
5 15 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ບັນທຶກເຫລັ້ມນ້ອຍຂອງ
ເລື່ອງລາວທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາ
ທີ່ລີໄຮອອກມາຈາກເຢຣູຊາເລັມ,ຈົນເຖິງ
ເວລານີ້.
5 16ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເຮັດບັນ
ທຶກຈາກເລື່ອງລາວຊຶ່ງຄົນທີ່ຢູ່ມາກ່ອນຂ້າ
ພະເຈົ້າໃຫ້ໄວ້,ຈົນຮອດຕອນຕົ້ນຂອງວັນ
ເວລາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;

5 17 ແລະແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ເຮັດກ ບັນ
ທຶກກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນມາ
ດ້ວຍຕາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ.
5 18 ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າບັນທຶກຊຶ່ງຂ້າ
ພະເຈົ້າເຮັດໄວ້ນັ້ນເປັນບັນທຶກທີ່ຖືກຕ້ອງ
ແລະເປັນຄວາມຈິງ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ມັນຍັງມີອີກຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງຊຶ່ງພວກ
ເຮົາບໍ່ສາມາດຈະກ ຂຽນໄວ້ໄດ້ຕາມພາສາ
ຂອງພວກເຮົາ.
5 19 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈົບການເວົ້າ
ເຖິງຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງໄວ້ພຽງເທົ່ານີ້,
ແລະຕໍ່ໄປນີ້ຈະເລີ່ມເລົ່າເລື່ອງລາວກ່ຽວ
ກັບສິ່ງທີ່ເປັນມາກ່ອນຂ້າພະເຈົ້າ.
5 20 ຂ້າພະເຈົ້າຄື ມໍມອນ,ແລະເປັນຜູ້
ສືບເຊື້ອສາຍໂດຍແທ້ຈິງຂອງລີໄຮ.ຂ້າ
ພະເຈົ້າມີເຫດຜົນທີ່ຈະຖວາຍພອນແດ່
ພຣະເຈົ້າແລະພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າພຣະເຢຊູຄຣິດ,ທີ່ພຣະອົງໄດ້
ນ�ພາບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາອອກ
ມາຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມ,(ແລະກ ບໍ່
ມີຜູ້ໃດຮູ້ຈັກເລື່ອງນີ້ເລີຍນອກຈາກພຣະ
ອົງເອງແລະຜູ້ທີ່ພຣະອົງໄດ້ນ�ອອກມາ
ຈາກແຜ່ນດິນນັ້ນ)ແລະວ່າພຣະອົງໄດ້
ປະທານຄວາມຮູ້ຢ່າງມະຫາສານໃຫ້ແກ່
ຂ້າພະເຈົ້າແລະຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄປ
ສູ່ຄວາມລອດແຫ່ງຈິດວິນຍານຂອງພວກ
ເຮົາ.
5 21ພຣະອົງໄດ້ປະທານພອນໃຫ້ແກ່
ກ ເຊື້ອສາຍຂອງຂ ຢາໂຄບໂດຍແນ່ແທ້,
ແລະໄດ້ຄ ເມດຕາລູກຫລານຂອງໂຢເຊັບ.
5 22 ແລະ ກ ຕາບໃດທີ່ ລູກ ຫລານຂອງ
ລີໄຮຍັງຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງຢູ່

 12ກມມ1:1–5.
 ຂມຊຢ18:4;

ແອວ5:3.
 14ກອນ1:13–18;

ຄພ3:19–20.
 17ກມມ1:1.
 18ກອທ12:25.
 20ກ1ນຟ4:36.

 21ກຄມພອິດສະຣາເອນ.
 ຂປຖກ32:28.
 ຄພບຍ33:13–17.
 22ກ2ນຟ1:20.
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ພຣະອົງໄດ້ປະທານພອນໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ
ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ
ຕາມຄ�ຂອງພຣະອົງ.
5 23 ແທ້ ຈິງແລ້ວ, ແລະ ແນ່ນອນທີ່ສຸດ
ພຣະອົງຈະເອົາກ ສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງ
ລູກຫລານຂອງໂຢເຊັບມາສູ່ ຂ ຄວາມຮູ້
ເລື່ອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າ
ຂອງພວກເຂົາ.
5 24 ແລະຕາບໃດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງ
ພຣະຊົນຢູ່ ຢ່າງແນ່ນອນສັນໃດ,ພຣະອົງ
ຈະກ ເຕົ້າໂຮມສ່ວນທີ່ເຫລືອຢູ່ທັງໝົດຂອງ
ລູກຫລານຂອງຢາໂຄບ,ຈາກສີ່ສ່ວນຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກເຂົ້າກັນສັນນັ້ນຊຶ່ງພວກເຂົາ
ໄດ້ແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປຕາມຜືນແຜ່ນ
ດິນໂລກ.
5 25 ແລະພຣະອົງໄດ້ເຮັດພັນທະສັນຍາ
ໄວ້ກັບເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບທັງໝົດສັນ
ໃດ,ພັນທະສັນຍາຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ເຮັດໄວ້
ກັບເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບຈະສ�ເລັດໃນ
ເວລາອັນເໝາະສົມຂອງພຣະອົງເອງສັນ
ນັ້ນ,ຈົນເຖິງກ ການນ�ເອົາເຊື້ອສາຍຂອງ
ຢາໂຄບທັງໝົດກັບມາຫາຄວາມຮູ້ເລື່ອງ
ພັນທະສັນຍາທີ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບ
ພວກເຂົາ.
5 26 ແລະ ເມື່ອນັ້ນພວກເຂົາຈະ ກ ຮູ້ຈັກ
ພຣະ ຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຂົາ ,ຄື ພຣະ ເຢຊູ
ຄຣິດພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະເມື່ອ
ນັ້ນພວກເຂົາຈະຖືກເຕົ້າໂຮມຈາກສີ່ສ່ວນ
ຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,ເຂົ້າມາຫາແຜ່ນດິນ
ຂອງພວກເຂົາເອງຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ໜີຈາກ
ໄປ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຕາບໃດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຊົງພຣະຊົນຢູ່ສັນໃດ,ມັນກໍຈະເປັນໄປ
ສັນນັ້ນ.ອາແມນ.

ບົດທີ6

ຊາວນີໄຟຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນ—ຄວາມ
ທະນົງຕົວ,ຄວາມຮັ່ງມີເປັນດີ,ແລະການ
ແບ່ງຊັ້ນວັນນະເກີດຂຶ້ນ—ສາດສະໜາຈັກ
ແຕກແຍກດ້ວຍຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ—
ຊາຕານນ�ພາຜູ້ຄົນໃນການກະບົດຢ່າງ
ເປີດເຜີຍ—ສາດສະດາຫລາຍທ່ານຂໍຮ້ອງ
ໃຫ້ມີການກັບໃຈແລະໄດ້ຖືກຂ້າ—ຜູ້ຄາດ
ຕະກ�ພວກເພິ່ນສົມຄົບຄິດກະບົດເພື່ອ
ໂຄ່ນລົ້ມຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງ.ປະມານຄ.ສ.
26–30.

6 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟທັງໝົດໄດ້ກັບຄືນໄປຫາ
ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາເອງໃນປີທີຊາວ
ຫົກ,ຜູ້ຊາຍທຸກຄົນ,ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ
ຂອງພວກເຂົາ,ພ້ອມທັງຝູງສັດລ້ຽງຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະຝູງສັດໃຊ້ແຮງງານຂອງ
ພວກເຂົາ,ມ້າຂອງພວກເຂົາແລະງົວຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງບໍ່ວ່າອັນ
ໃດກໍຕາມທີ່ເປັນຂອງພວກເຂົາ.
6 2 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາຍັງບໍ່ໄດ້ກິນສະບຽງອາຫານຂອງພວກ
ເຂົາທັງໝົດເທື່ອ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້
ເອົາສິ່ງຂອງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຊ້ທັງໝົດໄປກັບ
ພວກເຂົາ,ຊຶ່ງມີເມັດພືດທຸກຊະນິດທັງໝົດ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະຄ�ຂອງພວກເຂົາ,
ແລະເງິນຂອງພວກເຂົາ,ແລະຂອງມີຄ່າ
ທັງໝົດຂອງພວກເຂົາ,ແລະພວກເຂົາໄດ້
ກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາເອງ,
ແລະສິ່ງຂອງຂອງພວກເຂົາເອງ,ທັງຢູ່
ທາງເໜືອແລະຢູ່ທາງໃຕ້,ທັງໃນແຜ່ນດນິ
ທາງເໜອືແລະໃນແຜ່ນດິນທາງໃຕ້.

 23ກແອວ46:24.
 ຂ2ນຟ3:12.
 24ກຄມພອິດສະຣາເອນ—

ການເຕົ້າໂຮມຊາວ
ອິດສະຣາເອນ.

 25ກ3ນຟ16:5.

 26ກ2ນຟ30:5–8;
3ນຟ20:29–34.
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6 3ແລະພວກເຂົາໄດ້ແບ່ງປັນທີ່ດິນໃຫ້
ແກ່ພວກໂຈນເຫລົ່ານັ້ ນທີ່ ໄດ້ ເຂົ້ າເຮັດ
ພັນທະສັນຍາວ່າຈະຮັກສາສັນຕິສຸກໃນ
ແຜ່ນດິນ,ຜູ້ປາດຖະໜາເປັນຊາວເລມັນ
ຢູ່ຕໍ່ໄປ,ຕາມຈ�ນວນໜ້ອຍຫລາຍຂອງ
ພວກເຂົາ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ມີບ່ອນ
ທ�ມາຫາກິນ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ສະຖາ
ປະນາສັນຕິສຸກຂຶ້ນໃນທົ່ວແຜ່ນດິນດັ່ງ
ນັ້ນ.
6 4ແລະ ພວກເຂົາເລີ່ມຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ
ໃຫຍ່ຍິ່ງຂຶ້ນອີກ;ແລະປີທີຊາວຫົກແລະ
ຊາວເຈັດໄດ້ຜ່ານໄປ,ແລະມັນມີຄວາມ
ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຫລາຍໃນແຜ່ນດິນ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງກົດຂຶ້ນຕາມຄວາມ
ເປັນທ�ແລະຄວາມຍຸດຕິທ�.
6 5ແລະບັດນີ້ບໍ່ມີສິ່ງໃດໃນທົ່ວແຜ່ນດິນ
ທີ່ຈະຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ
ຕະຫລອດໄປໄດ້,ເວັ້ນເສຍແຕ່ພວກເຂົາ
ຈະຕົກໄປສູ່ການລ່ວງລະເມີດເທົ່ານັ້ນ.
6 6ແລະບັດນີ້ແມ່ນກິດກິດໂດໄນແລະຜູ້
ຕັດສິນເລໂຄນິອັດ,ແລະພວກທີ່ຖືກແຕ່ງ
ຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ນ�ເປັນຜູ້ສະຖາປະນາສັນຕິ
ສຸກອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນ.
6 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ
ໄດ້ມີຫລາຍເມືອງທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່,ແລະ
ຫລາຍເມືອງທີ່ເກົ່າແກ່ກໍໄດ້ຮັບການສ້ອມ
ແຊມ.
6 8ແລະ ມັນ ມີ ການສ້າງທາງຫລວງ
ຫລາຍສາຍ,ແລະຖະໜົນຫົນທາງຫລາຍ
ສາຍຊຶ່ງນ�ໄປຈາກເມືອງໜຶ່ງຫາອີກເມືອງ
ໜຶ່ງ, ແລະຈາກແຜ່ນດິນໜຶ່ງໄປຫາອີກ
ແຜ່ນດິນໜຶ່ງ,ແລະຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປຫາ
ອີກບ່ອນໜຶ່ງ.

6 9ແລະປີທີຊາວແປດໄດ້ຜ່ານໄປ,ແລະ
ຜູ້ຄົນກໍມີສັນຕິສຸກຕະຫລອດເວລາ.
6 10 ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ
ຊາວເກົ້າມັນໄດ້ເລີ່ມມີການໂຕ້ຖຽງກັນ
ເລັກໜ້ອຍໃນບັນດາຜູ້ຄົນ;ແລະມີບາງ
ຄົນລະເມີເພີ້ຝັນດ້ວຍກ ຄວາມທະນົງຕົວ
ແລະການອວດອ້າງເພາະຂອງມີຄ່າຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍຂອງພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຈົນນ�ໄປສູ່ການຂົ່ມເຫັງອັນໃຫຍ່ຫລວງ.
6 11 ເພາະວ່າມັນໄດ້ມີພໍ່ຄ້າຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍໃນແຜ່ນດິນ,ແລະທະນາຍຄວາມ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍນ�ອີກ.
6 12 ແລະ ຜູ້ຄົນເລີ່ມມີການແບ່ງຊັ້ນວັນ
ນະກັນຂຶ້ນ ຕາມກ ຄວາມຮັ່ງມີຂອງຕົນ,
ແລະຕາມໂອກາດຂອງພວກເຂົາທີ່ໄດ້
ຮຽນຮູ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ບາງຄົນຂາດຄວາມຮູ້
ເພາະຄວາມຍາກຈົນຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ຄົນອື່ນໆໄດ້ຮັບການສຶກສາຢ່າງກວ້າງ
ຂວາງເພາະຄວາມຮັ່ງມີຂອງພວກເຂົາ.
6 13ບາງຄົນໄດ້ລະເມີເພີ້ຝັນດ້ວຍຄວາມ
ທະນົງຕົວ,ແລະບາງຄົນເປັນຄົນຖ່ອມ
ຕົວທີ່ສຸດ;ບາງຄົນກໍໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນດ້ວຍ
ສຽງປ້ອຍດ່າ,ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນຍອມ
ຮັບການປ້ອຍດ່າແລະຍອມຮັບກ ການຂົ່ມ
ເຫັງແລະຄວາມທຸກນາໆປະການ,ແລະ
ບໍ່ຍອມໂຕ້ຕອບແລະຂ ໝິ່ນປະໝາດຄືນ,
ມີແຕ່ຖ່ອມຕົວແລະສ�ນຶກຜິດຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.
6 14 ແລະມັນຈຶ່ງມີຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ
ກັນໃນທົ່ວແຜ່ນດິນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ສາດ
ສະໜາຈັກເລີ່ມແຕກແຍກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ ສາດສະໜາຈັກໃນທົ່ວ

610ກຄມພຈອງຫອງ,
ຄວາມຈອງຫອງ.

 12ກ1ຕມທ6:17–19;

  ຮລມ4:12.
 13ກຄມພຂົ່ມເຫັງ,

ການຂົ່ມເຫັງ.

 ຂມທ5:39;
4ນຟ1:34;
ຄພ98:23–25.
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ແຜ່ນດິນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແຕກແຍກກັນໃນປີທີ
ສາມສິບນອກຈາກໃນບັນດາຊາວເລມັນ
ຈ�ນວນໜ້ອຍໜຶ່ງຜູ້ທີ່ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ
ມາສູ່ສັດທາທີ່ແທ້ຈິງ;ແລະພວກເຂົາຈະ
ບໍ່ຖິ້ມມັນໄປເພາະພວກເຂົາໝັ້ນຄົງ,ແລະ
ແນ່ວແນ່,ແລະບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ,ເຕັມໃຈທີ່ຈະ
ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ດ້ວຍສຸດກ ຄວາມພາກພຽນ.
6 15ບັດນີ້ ສາເຫດຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງຜູ້ຄົນແມ່ນຄືແນວນີ້—ຊາຕານໄດ້ມີ
ອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການຍຸຍົງໃຫ້ຜູ້ຄົນ
ເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆປະການ,ແລະ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຫລົງໄຫລດ້ວຍຄວາມ
ທະນົງຕົວ,ລໍ້ລວງພວກເຂົາໃຫ້ສະແຫວງ
ຫາອ�ນາດແລະສິດອ�ນາດ,ແລະຂອງ
ມີຄ່າ,ແລະສິ່ງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຂອງໂລກ.
6 16 ແລະຊາຕານໄດ້ຊັກນ�ໃຈຂອງຜູ້ຄົນ
ໃຫ້ເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆປະການດັ່ງນີ້;
ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຊື່ນຊົມຢູ່ກັບສັນຕິ
ສຸກພຽງແຕ່ບໍ່ເທົ່າໃດປີເທົ່ານັ້ນ.
6 17 ແລະດ້ວຍເຫດນີ້,ໃນຕົ້ນປີທີສາມ
ສິບ—ຜູ້ຄົນໄດ້ຖືກປະປ່ອຍໄວ້ເປັນເວລາ
ດົນນານຢູ່ນ�ກ ການລໍ້ລວງຂອງມານຕາມ
ແຕ່ມັນປາດຖະໜາທີ່ຈະພາພວກເຂົາໄປ,
ແລະໃຫ້ເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຕາມແຕ່ມັນ
ປາດຖະໜາທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດ—
ແລະຕົ້ນປີທີສາມສິບນີ້,ຜູ້ຄົນຈຶ່ງໄດ້ຕົກ
ຢູ່ໃນສະພາບແຫ່ງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນເປັນ
ຕາຢ້ານດັ່ງນີ້.
6 18ບັດນີ້ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດບາບໂດຍ
ກ ບໍ່ຮູ້ເທົ່າເຖິງການ,ເພາະພວກເຂົາຮູ້ຈັກ
ເຖິງພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າກ່ຽວກັບ

ພວກເຂົາ,ເພາະພວກເຂົາໄດ້ຮັບການສິດ
ສອນມາແລ້ວ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້
ຂ ກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າໂດຍເຈດຕະນາ.
6 19 ແລະບັດນີ້ມັນເປັນໄປໃນວັນເວລາ
ຂອງເລໂຄນິອັດຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງເລໂຄ
ນິອັດ,ເພາະວ່າເລໂຄນິອັດໄດ້ຮັບຕ�ແໜ່ງ
ແທນບິດາຂອງເພິ່ນແລະໄດ້ປົກຄອງຜູ້
ຄົນໃນປີນັ້ນ.
6 20 ແລະ ມັນເລີ່ມມີຄົນໄດ້ຮັບ ກ ການ
ດົນໃຈຈາກສະຫວັນແລະຖືກສົ່ງໄປຫາ
ບັນດາຜູ້ຄົນໃນທົ່ວແຜ່ນດິນເພື່ອສັ່ງສອນ
ແລະໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ຢ່າງອາດຫານເຖິງບາບ
ແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນ,ແລະໄດ້
ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ແກ່ພວກເຂົາກ່ຽວກັບການໄຖ່,
ຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະກະທ�ເພື່ອຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະອົງ,ຫລືອີກຄ�ໜຶ່ງຄືການຟື້ນ
ຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ;ແລະເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ຢ່າງອາດຫານເຖິງ
ຂ ການສິ້ນພຣະຊົນແລະການທຸກທໍລະ
ມານຂອງພຣະອົງ.
6 21ບັດນີ້ມັນໄດ້ມີຜູ້ຄົນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍທີ່ຄຽດແຄ້ນຫລາຍທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ຜູ້
ທີ່ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້;ແລະຜູ້
ທີ່ ຄຽດແຄ້ນນັ້ນສ່ວນຫລາຍເປັນພວກ
ຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນ,ແລະພວກທີ່ກ ໄດ້ເປັນ
ມະຫາປະໂລຫິດແລະພວກທະນາຍ
ຄວາມ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທະນາຍຄວາມ
ທັງໝົດໄດ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ໃຫ້ຖ້ອຍ
ຄ�ເຖິງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້.
6 22ບັດນີ້ ບໍ່ມີທະນາຍຄວາມຫລືວ່າຜູ້
ຕັດສິນຫລືວ່າມະຫາປະໂລຫິດຄົນໃດທີ່
ຈະມີອ�ນາດກ່າວໂທດຜູ້ໃດເຖິງຕາຍໄດ້

 14ກຄມພພາກພຽນ,
ຄວາມພາກພຽນ.

 17ກຄມພລໍ້ລວງ,ການລໍ້ລວງ.
 18ກມຊຢ3:11.

 ຂຄມພກະບົດ,ການກະບົດ.
 20ກຄມພສາດສະດາ;

ດົນໃຈ,ການດົນໃຈ.
 ຂຄມພຄຶງ,ການຄຶງ;

ຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.
 21ກຄພ121:36–37.

ຄມພປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,
ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.
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ນອກຈາກຜູ້ປົກຄອງແຜ່ນດິນຈະເປັນຜູ້ລົງ
ຊື່ໃນການກ່າວໂທດນັ້ນເທົ່ານັ້ນ.
6 23ບັດນີ້ມີຫລາຍຄົນໃນພວກທີ່ໃຫ້ຖ້ອຍ
ຄ�ເຖິງເລື່ອງທີ່ກ່ຽວກັບພຣະຄຣິດຜູ້ທີ່ໄດ້
ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ຢ່າງອາດຫານໄດ້ຖືກພວກຜູ້
ຕັດສິນຈັບໄປແລະຂ້າຢ່າງລັບໆເພື່ອ
ການຕາຍຂອງພວກເພິ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮູ້ໄປເຖິງ
ຜູ້ ປົກຄອງແຜ່ນດິນຈົນກວ່າຫລັງຈາກ
ພວກເພິ່ນຕາຍໄປແລ້ວ.
6 24ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ເປັນສິ່ງກົງກັນຂ້າມ
ກັບກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງທີ່ຈະລົງໂທດ
ປະຫານຊີວິດຄົນໃດຕາມໃຈຊອບເວັ້ນໄວ້
ແຕ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບອ�ນາດຈາກຜູ້ປົກ
ຄອງແຜ່ນດິນເສຍກ່ອນ—
6 25ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງມີໃບຄ�ຮ້ອງຂຶ້ນໄປ
ຫາແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ,ເຖິງຜູ້ປົກຄອງ
ແຜ່ນດິນເພື່ອກ່າວຟ້ອງຜູ້ຕັດສິນເຫລົ່ານີ້ທີ່
ໄດ້ກ່າວໂທດສາດສະດາຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈົນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ,ຊຶ່ງມັນບໍ່ເປັນ
ໄປຕາມກົດໝາຍ.
6 26ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຖືກຈັບແລະຖືກນ�ໄປຢູ່
ຕໍ່ໜ້າຜູ້ຕັດສິນ,ເພື່ອຮັບການຕັດສິນຕາມ
ຄວາມຜິດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໄປນັ້ນຕາມ
ກ ກົດໝາຍຊຶ່ງຜູ້ຄົນໄດ້ຕັ້ງໄວ້.
6 27ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ຕັດສິນເຫລົ່ານີ້ມີເພື່ອນຝູງແລະຍາດພີ່
ນ້ອງຫລາຍຄົນ;ແລະພວກທີ່ເຫລືອຢູ່,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທະນາຍຄວາມແລະ
ພວກມະຫາປະໂລຫິດເກືອບໝົດທຸກຄົນ
ໄດ້ຮ່ວມມືເຂົ້າກັບຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ຜູ້ຕັດສິນເຫລົ່ານັ້ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ
ໂທດຕາມກົດໝາຍ.
6 28 ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າເຮັດກ ພັນທະ

ສັນຍາຮ່ວມກັນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນພັນທະ
ສັນຍາຊຶ່ງ ຄົນແຕ່ເກົ່າກ່ອນໃຫ້ໄວ້ຊຶ່ງ
ພັນທະສັນຍານັ້ນຂ ມານໄດ້ໃຫ້ໄວ້,ເພື່ອ
ຈະໄດ້ຮ່ວມຫົວກັນຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຊອບທ�
ທັງມວນ.
6 29ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຮ່ວມຫົວກັນ
ຕໍ່ ສູ້ ກັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະ
ເຂົ້ າ ເຮັດພັນທະສັນຍາ ເພື່ອ ຈະໄດ້ ທ�
ລາຍຜູ້ຄົນທີ່ຊອບທ�ເຫລົ່ານັ້ນ,ເພື່ອຊ່ວຍ
ເຫລືອພວກທີ່ມີຄວາມຜິດຖານຄາດຕະກ�
ໃຫ້ພົ້ນຈາກເງື້ອມມືຂອງຄວາມຍຸດຕິທ�,
ຊຶ່ງກ�ລັງຈະອອກໃຊ້ຕາມກົດໝາຍ.
6 30 ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕໍ່ຕ້ານກົດໝາຍ
ແລະສິດທິຂອງປະເທດຊາດຂອງພວກ
ເຂົາ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດພັນທະສັນ
ຍາຮ່ວມກັນເພື່ອທ�ລາຍຜູ້ປົກຄອງແຜ່ນ
ດິນ,ແລະເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງກ ກະສັດຂຶ້ນປົກ
ຄອງແຜ່ນດິນ,ເພື່ອແຜ່ນດິນຈະບໍ່ໄດ້ມີເສ
ລີພາບອີກຕໍ່ໄປແຕ່ຈະຂຶ້ນກັບກະສັດ.

ບົດທີ7

ຫົວໜ້າຜູ້ ຕັດສິນຖືກຂ້າຕາຍ,ຜູ້ປົກຄອງ
ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ,ແລະຜູ້ ຄົນແບ່ງແຍກກັນ
ອອກເປັນຫລາຍເຜົ່າ—ຢາໂຄບຜູ້ຕໍ່ຕ້ານ
ພຣະຄຣິດກາຍເປັນກະສັດຂອງກຸ່ມມົ້ວສຸມ
ລັບ—ນີໄຟສັ່ງສອນເຖິງການກັບໃຈແລະ
ສັດທາໃນພຣະຄຣິດ—ເຫລົ່າທູດມາປະຕິ
ບັດສາດສະໜາກິດແກ່ເພິ່ນທຸກໆມື້,ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ໂຜດຍົກນ້ອງຊາຍຂອງເພິ່ນຂຶ້ນ
ຈາກຕາຍ—ຫລາຍຄົນກັບໃຈແລະຮັບ
ບັບຕິສະມາ.ປະມານຄ.ສ.30–33.

7 1ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະສະແດງ
ແກ່ພວກທ່ານວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ

 26ກມຊຢ29:25;
ແອວ1:14.

 28ກຄມພການມົ້ວສຸມລັບ.
 ຂຮລມ6:26–30.

 30ກ1ຊມອ8:5–7;
ແອວ51:5.
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ໃຫ້ມີກະສັດປົກຄອງແຜ່ນດິນ; ແຕ່ໃນປີ
ດຽວກັນນັ້ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃນປີທີສາມສິບ,
ພວກເຂົາໄດ້ທ�ລາຍບັນລັງຕັດສິນ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ໄດ້ລອບຂ້າຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນຂອງ
ແຜ່ນດິນ.
7 2ແລະຜູ້ຄົນໄດ້ແບ່ງແຍກເປັນສັດຕູກັນ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ແບ່ງແຍກກັນອອກເປັນ
ຫລາຍເຜົ່າ,ຕາມຄອບຄົວແລະຍາດພີ່
ນ້ອງແລະເພື່ອນຝູງຂອງພວກເຂົາ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ທ�ລາຍການປົກຄອງຂອງ
ແຜ່ນດິນດັ່ງນີ້.
7 3ແລະແຕ່ລະເຜົ່າກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ມີຫົວ
ໜ້າຫລືຜູ້ດູແລພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາ
ຈຶ່ງກັບເປັນເຜົ່າຕ່າງໆແລະເປັນຫົວໜ້າ
ເຜົ່າດັ່ງນີ້.
7 4ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນບັນດາພວກ
ເຂົາທີ່ບໍ່ມີຄອບຄົວໃຫຍ່ແລະຍາດພີ່ນ້ອງ
ແລະເພື່ອນຝູງຫລາຍຄົນ;ສະນັ້ນເຜົ່າ
ຂອງພວກເຂົາຈຶ່ງແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງ
ຂວາງ.
7 5ບັດນີ້ທັງໝົດນີ້ເປັນໄປ ແລະ ຍັງບໍ່
ທັນມີສົງຄາມເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາພວກເຂົາ
ເທື່ອ;ແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທັງໝົດນີ້ມາສູ່
ຜູ້ຄົນເພາະພວກເຂົາໄດ້ກ ຍອມຕົວໃຫ້ກັບ
ອ�ນາດຂອງຊາຕານ.
7 6ແລະຂໍ້ບັງຄັບຂອງຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງໄດ້
ຖືກທ�ລາຍໄປ,ເພາະກ ຄວາມມົ້ວສຸມລັບ
ຂອງເພື່ອນຝູງແລະຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ທີ່ຂ້າສາດສະດາ.
7 7ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການ
ຂັດແຍ້ງອັນໃຫຍ່ຫລວງໃນແຜ່ນດິນ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ຜູ້ຄົນທີ່ຊອບທ�ເກືອບຈະກາຍ
ມາເປັນຄົນຊົ່ວໄປຈົນໝົດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຍັງມີແຕ່ຄົນທີ່ຊອບທ�ຢູ່ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຄົນ

ເທົ່ານັ້ນໃນບັນດາພວກເຂົາ.
7 8ແລະເວລາຫົກປີຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານ
ໄປເທື່ອນັບແຕ່ຄົນສ່ວນຫລາຍໄດ້ຫັນໄປ
ຈາກຄວາມຊອບທ�ຂອງພວກເຂົາ,ຄືກັນ
ກັບໝາກິນສິ່ງທີ່ມັນກ ຮາກອອກມາ,ຫລື
ຄືກັນກັບໝູທີ່ລ້າງແລ້ວລົງໄປນອນລຸຍຢູ່
ໃນບວກອີກ.
7 9ບັດນີ້ກຸ່ມມົ້ວສຸມລັບນີ້,ຊຶ່ງນ�ຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍອັນໃຫຍ່ຫລວງມາສູ່ຜູ້ຄົນ,ໄດ້ມາ
ເຕົ້າໂຮມກັນແລະໄດ້ຕັ້ງຄົນຜູ້ໜຶ່ງຂຶ້ນເປັນ
ຫົວໜ້າຂອງພວກເຂົາຜູ້ທີ່ພວກເຂົາເອີ້ນ
ວ່າຢາໂຄບ;
7 10 ແລະພວກເຂົາໄດ້ເອີ້ນລາວວ່າເປັນ
ກະສັດຂອງພວກເຂົາ;ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້
ກາຍມາເປັນກະສັດປົກຄອງຄົນຊົ່ວກຸ່ມນີ້;
ແລະລາວເປັນຄົນສ�ຄັນທີ່ສຸດຄົນໜຶ່ງທີ່
ໄດ້ອອກສຽງຕໍ່ຕ້ານສາດສະດາຜູ້ຊຶ່ງໃຫ້
ຖ້ອຍຄ�ເຖິງພຣະເຢຊູ.
7 11 ແລະ ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາບໍ່ມີຈ�ນວນຄົນຫລາຍເທົ່າກັບ
ເຜົ່າຕ່າງໆ,ຜູ້ໄດ້ຮ່ວມເຂົ້າກັນເປັນໜຶ່ງແຕ່
ພວກຫົວໜ້າຂອງພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງກົດຂຶ້ນ,
ແຕ່ລະຄົນຕາມເຜົ່າຂອງຕົນເອງ;ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍຕາມພວກເຂົາກໍຍັງເປັນສັດຕູກັນຢູ່;
ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນຊອບ
ທ�,ແຕ່ພວກເຂົາກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັນກຽດ
ຊັງພວກທີ່ໄດ້ເຂົ້າເຮັດພັນທະສັນຍາເພື່ອ
ທ�ລາຍຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງ.
7 12ສະນັ້ນ,ຢາໂຄບໂດຍທີ່ເຫັນວ່າສັດ
ຕູມີຈ�ນວນຫລາຍກວ່າພວກຕົນ,ໂດຍທີ່
ລາວເອງເປັນກະສັດຂອງກຸ່ມນັ້ນ,ສະນັ້ນ
ລາວຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງລາວໜີໄປຫາ
ຂົງເຂດທີ່ຢູ່ເໜືອສຸດຂອງແຜ່ນດິນທາງ
ເໜືອ,ແລະຢູ່ ທີ່ນັ້ນຈະໄດ້ສ້າງກ ອານາ

7 5ກຣມ6:13–16;
ແອວ10:25.

 6ກ2ນຟ9:9.
 8ກສພສ26:11;

2ປຕ2:22.
 12ກ3ນຟ6:30.
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ຈັກຂຶ້ນເພື່ອພວກເຂົາເອງ,ຈົນວ່າມີພວກ
ທີ່ແຍກອອກໄປຮ່ວມກັບພວກເຂົາ,(ເພາະ
ຢາໂຄບໄດ້ເວົ້າຍຸຍົງພວກເຂົາວ່າມັນຈະ
ມີຜູ້ ຄົນແຍກອອກໄປຮ່ວມເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍ)ແລະພວກເຂົາກັບມາມີ
ກ�ລັງພຽງພໍທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ ກັບຜູ້ຄົນຂອງເຜົ່າ
ຕ່າງໆ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດເຊັ່ນນີ້.
7 13 ແລະການເດີນທັບຂອງພວກເຂົານັ້ນ
ວ່ອງໄວທີ່ສຸດເຖິງຂະໜາດທີ່ບໍ່ມີສິ່ງໃດຈະ
ຂັດຂວາງພວກເຂົາໄດ້ຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້
ອອກໄປພົ້ນຈາກໄລຍະທີ່ຜູ້ຄົນຈະຕາມມາ
ທັນ.ແລະປີທີສາມສິບໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້;
ແລະການງານຂອງຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟກໍເປັນ
ໄປດັ່ງນີ້.
7 14 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີ
ທີສາມສິບເອັດຄືພວກເຂົາໄດ້ແບ່ງແຍກ
ອອກເປັນຫລາຍເຜົ່າ,ທຸກຄົນຕາມຄອບ
ຄົວ, ຍາດພີ່ນ້ອງແລະເພື່ອນຝູງຂອງ
ເຂົາ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາຍັງໄດ້
ຕົກລົງກັນວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ເຮັດສົງຄາມ
ຕໍ່ຕ້ານກັນ,ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເປັນໜຶ່ງ
ເລື່ອງກົດໝາຍແລະລະບຽບການປົກ
ຄອງຂອງພວກເຂົາເພາະພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງ
ກົດຂຶ້ນຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ທີ່ເປັນ
ຫົວໜ້າແລະຜູ້ນ�ຂອງພວກເຂົາ.ແຕ່ວ່າ
ພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງກົດເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດຂຶ້ນວ່າບໍ່
ໃຫ້ແຕ່ລະເຜົ່າລ່ວງລະເມີດຊຶ່ງກັນແລະ
ກັນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ມັນໄດ້ມີສັນຕິສຸກຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນພໍສົມຄວນ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ໃຈຂອງພວກເຂົາໄດ້ຫັນເຫໄປຈາກພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,
ແລະພວກເຂົາໄດ້ແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ສາດ
ສະດາ,ແລະໄດ້ຂັບໄລ່ພວກເພິ່ນອອກໄປ
ຈາກບັນດາພວກເຂົາ.

7 15 ແລະ  ເ ຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກ ນີໄຟ—ໂດຍທີ່ໄດ້ຮັບການມາຢ້ຽມຢາມ
ຈາກເຫລົ່າທູດແລະໄດ້ຍິນສຸລະສຽງຂອງ
ພຣະເຈົ້ານ�ອີກ,ສະນັ້ນນີໄຟຈຶ່ງໄດ້ເຫັນ
ເຫລົ່າທູດ,ແລະເປັນພະຍານດ້ວຍຕາ,
ແລະມີອ�ນາດທີ່ຖືກປະທານໃຫ້ແກ່ເພິ່ນ
ເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບການປະຕິ
ບັດສາດສະໜາກິດຂອງພຣະຄຣິດ,ແລະ
ເປັນພະຍານດ້ວຍຕາເຖິງການຫັນເຫຢ່າງ
ວ່ອງໄວຈາກຄວາມຊອບທ�ໄປສູ່ຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງ
ພວກເຂົານ�ອີກ;
7 16ສ ະນັ້ນ, ໂດຍທີ່ມີຄວາມໂສກເສົ້າ
ເພາະຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງໃຈຂອງ
ພວກເຂົາແລະຄວາມບອດຂອງຈິດໃຈ
ຂອງພວກເຂົາ—ຈຶ່ງໄດ້ອອກໄປໃນປີດຽວ
ກັນນັ້ນ,ແລະເລີ່ມໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ຢ່າງອາດ
ຫານເລື່ອງການກັບໃຈແລະການປົດບາບ
ຜ່ານສັດທາໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ.
7 17 ແລະເພິ່ນໄດ້ປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກິດຫລາຍຢ່າງແກ່ພວກເຂົາ;ແລະບໍ່ສາ
ມາດຂຽນເລື່ອງທັງໝົດໄວ້ໄດ້,ແລະຖ້າຈະ
ຂຽນສ່ວນໜຶ່ງໄວ້ກໍຈະບໍ່ຄົບຖ້ວນ,ສະນັ້ນ
ມັນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກຂຽນໄວ້ເລີຍໃນໜັງສືເຫລັ້ມ
ນີ້.ແລະນີໄຟໄດ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ດ້ວຍກ ອ�ນາດແລະດ້ວຍສິດອ�ນາດອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່.
7 18 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ເພິ່ນ,ເພາະເພິ່ນ
ມີອ�ນາດຫລາຍກວ່າພວກເຂົາ,ເພາະມັນ
ເປັນໄປກ ບໍ່ໄດ້ທີ່ພວກເຂົາຈະບໍ່ເຊື່ອຄ�ເວົ້າ
ຂອງເພິ່ນ,ເພາະສັດທາຂອງເພິ່ນໃນອົງ
ພຣະເຢຊູຄຣດິເຈົ້ານັ້ນໃຫຍ່ຍິ່ງທີ່ສຸດຈນົວາ່
ເຫລົ່າທູດໄດ້ມາປະຕິບັດແກ່ເພິ່ນທຸກໆມື້.

 15ກ3ນຟ1:2.
 17ກຄມພອ�ນາດ.

 18ກ2ນຟ33:1;
ແອວ4:19.
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7 19ແລະ ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ
ເພິ່ນໄດ້ຂັບໄລ່ພວກຜີສ າງ ແ ລະ ກ ວິນ
ຍານອັນບໍ່ສະອາດອອກໄປ;ແລະ ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ເພິ່ນໄດ້ໂຜດຍົກນ້ອງຊາຍຂອງ
ເພິ່ນຂຶ້ນຈາກຕາຍ,ຫລັງຈາກທີ່ລາວຖືກຜູ້
ຄົນແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ຈົນເຖິງແກ່ຄວາມ
ຕາຍ.
7 20 ແລະຜູ້ຄົນໄດ້ເຫັນເຫດການນີ້ແລະ
ໄດ້ ເປັນພະຍານເຖິງເລື່ອງນີ້,  ແລະ ໄດ້
ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ເພິ່ນຍ້ອນອ�ນາດຂອງເພິ່ນ;
ແລະເພິ່ນໄດ້ ເຮັດສິ່ງມະຫັດສະຈັນອີກ
ກ ຫລາຍຢ່າງໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຕໍ່
ສາຍຕາຂອງຜູ້ຄົນນ�ອີກ.
7 21 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີທີ
ສາມສິບເອັດໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປ,ແລະມີຄົນ
ບໍ່ເທົ່າໃດຄົນທີ່ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແຕ່ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ປ່ຽນ
ໃຈເຫລື້ອມໃສໄດ້ສະແດງຕໍ່ຜູ້ຄົນໂດຍ
ແທ້ຈິງວ່າພວກເຂົາໄດ້ຖືກຢ້ຽມຢາມໂດຍ
ອ�ນາດແລະພຣະວິນຍານຂອງພຣະ
ເຈົ້າຊຶ່ງສະຖິດຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ,ຊຶ່ງໃນ
ພຣະອົງພວກເຂົາເຊື່ອຖື.
7 22 ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ໄດ້ຮັບ
ການຂັບໄລ່ຜີສາງອອກຈາກຕົວຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຈາກຄວາມ
ເຈັບ ໄຂ້ ໄ ດ້ ປ່ວຍຂອງພວກເຂົາ ແລະ
ຄວາມບໍ່ຢູ່ດີມີແຮງຂອງພວກເຂົານັ້ນ,ໄດ້
ປະກາດແກ່ຜູ້ຄົນໂດຍແທ້ຈິງວ່າພວກເຂົາ
ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໂດຍພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແລະໄດ້ຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ
ແລ້ວ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ສະແດງເຄື່ອງ
ໝາຍໃຫ້ປະຈັກນ�ອີກແລະໄດ້ເຮັດສິ່ງ
ມະຫັດສະຈັນຫລາຍຢ່າງໃນບັນດາຜູ້ຄົນ.

7 23ປີທີສາມສິບສອງກໍໄດ້ຜ່ານໄປດັ່ງ
ນີ້.ແລະນີໄຟໄດ້ຮ້ອງປ່າວຕໍ່ຜູ້ຄົນໃນຕົ້ນ
ປີທີສາມສິບສາມ;ແລະເພິ່ນໄດ້ສັ່ງສອນ
ເລື່ອງການກັບໃຈແລະການປົດບາບໃຫ້
ແກ່ພວກເຂົາ.
7 24ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານຈື່ຈ�
ໄວ້ນ�ອີກວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດເລີຍທີ່ໄດ້ຮັບການ
ນ�ມາສູ່ ການກັບໃຈໂດຍປາດສະຈາກ
ກ ການບັບຕິສະມາດ້ວຍນ�.
7 25ສະນັ້ນ ,ຈຶ່ ງ ມີຜູ້ຊາຍຫລາຍຄົນໄດ້
ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກນີໄຟ,ເພື່ອປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດນີ້ເພື່ອທຸກຄົນທີ່ມາຫາ
ພວກເພິ່ນຈະໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍນ�,
ແລະການຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍນ�ນີ້ຈະ
ເປັນພະຍານແລະປະຈັກພະຍານຕໍ່ພຣະ
ພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະຕໍ່ຜູ້ຄົນວ່າພວກ
ເຂົາໄດ້ກັບໃຈແລະໄດ້ຮັບກ ການປົດບາບ
ແລ້ວ.
7 26 ແລະໃນຕົ້ນປີນີ້ມີຄົນເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງ ຫລາຍໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໄວ້ກັບ
ການກັບໃຈ;ແລະເວລາສ່ວນຫລາຍຂອງ
ປີໄດ້ຜ່ານໄປດັ່ງນີ້.

ບົດທີ8

ພະຍຸຝົນຟ້າຄະນອງ,ແຜ່ນດິນໄຫວ,ໄຟ
ໄໝ້,ລົມບ້າໝູ,ແລະການພັງທະລາຍເປັນ
ຫລັກຖານເຖິງການຄຶງຂອງພຣະຄຣິດ—
ຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຖືກທ�
ລາຍ—ຄວາມມືດປົກຄຸມແຜ່ນດິນເປັນ
ເວລາສາມມື້ສາມຄືນ—ຜູ້ທີ່ລອດຕາຍໂສກ
ເສົ້າເສຍໃຈຫລາຍສ�ລັບຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື
ຂອງພວກເຂົາ.ປະມານຄ.ສ.33–34.

 19ກຄມພວິນຍານ—
ຜີມານຮ້າຍ.

 20ກ3ນຟ8:1.

 24ກຄມພບັບຕິສະມາ,
ໃຫ້ບັບຕິສະມາ.

 25ກຄພ20:37.

ຄມພປົດບາບ,
ການປົດບາບ.
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8 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືຕາມບັນທຶກຂອງພວກເຮົາ,ແລະພວກ
ເຮົາຮູ້ວ່າບັນທຶກຂອງພວກເຮົາຖືກຕ້ອງ,
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາຍຄົນນີ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັກສາບັນ
ທຶກນີ້ໄວ້ເປັນຄົນຊອບທ�—ເພາະວ່າເປັນ
ຄວາມຈິງແທ້ໆທີ່ເພິ່ນໄດ້ເຮັດສິ່ງມະຫັດ
ສະຈັນຫລາຍຢ່າງໃນພຣະນາມຂອງພຣະ
ເຢຊູ ; ແລະບໍ່ມີ ຄົນໃດທີ່ ຈະເຮັດກ ສິ່ງ
ມະຫັດສະຈັນໃນຂ ພຣະນາມຂອງພຣະ
ເຢຊູໄດ້ນອກຈາກຄົນນັ້ນຈະສະອາດໝົດ
ຈົດຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງລາວເສຍ
ກ່ອນ—
8 2ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ,
ຖ້າວັນເວລາຖືກຕ້ອງຕາມຊາຍຄົນນີ້ ຄິດ
ໄລ່ໄວ້,ປີທີກ ສາມສິບສາມກໍໄດ້ຜ່ານພົ້ນ
ໄປ;
8 3ແລະ ຜູ້ຄົນເລີ່ມຄອຍເຝົ້າຫາເຄື່ອງ
ໝາຍດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈຊຶ່ງສາດສະດາຊາ
ມູເອນຄົນເລມັນໄດ້ໃຫ້ໄວ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ໄດ້ລໍຖ້າເວລາທີ່ມັນຈະເກີດມີກ ຄວາມມືດ
ເປັນເວລາສາມມື້ສາມຄືນປົກຄຸມຜືນແຜ່ນ
ດິນ.
8 4ແລະມັນເລີ່ມມີຄວາມສົງໄສແລະມີ
ການໂຕ້ຖຽງກັນຢ່າງຮຸນແຮງໃນບັນດາຜູ້
ຄົນ,ທັງໆທີ່ກ ເຄື່ອງໝາຍຫລາຍຢ່າງໄດ້
ໃຫ້ໄວ້ແລ້ວ.
8 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ
ສາມສິບສີ່,ໃນເດືອນທ�ອິດ,ໃນວັນທີສີ່
ຂອງເດືອນ,ມັນໄດ້ມີລົມແຮງເກີດຂຶ້ນທົ່ວ
ແຜ່ນດິນຢ່າງທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດເຄີຍພົບເຫັນມາ
ກ່ອນເລີຍ.

8 6ແລະມັນໄດ້ມີພະຍຸຝົນຟ້າຄະນອງ
ໃຫຍ່ແລະຮ້າຍແຮງນ�ອີກ;ແລະມັນມີ
ກ ຟ້າຮ້ອງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດຂ ສັ່ນ
ສະເທືອນຄືກັບວ່າມັນຈະແຍກອອກຈາກ
ກັນ.
8 7ແລະມັນໄດ້ມີຟ້າແມບເຫລື້ອມຢ່າງ
ໜັກໃນທົ່ວແຜ່ນດິນ,ຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍພົບເຫັນ
ມາກ່ອນເລີຍ.
8 8ແລະ ກ ເມືອງເຊຣາເຮັມລາໄດ້ຖືກໄຟ
ໄໝ້.
8 9ແລະເມືອງໂມໂຣໄນໄດ້ຈົມລົງໄປໃນ
ຄວາມເລິກຂອງທະເລ,ແລະຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນ
ນັ້ນກໍໄດ້ຈົມລົງໄປໃນນ�.
8 10 ແລະດິນຖືກຫອບຂຶ້ນໄປຖົມເມືອງ
ໂມໂຣໄນຮາຈົນວ່າມັນເກີດເປັນພູເຂົາ
ໃຫຍ່ຂຶ້ນແທນເມືອງ.
8 11 ແລະ  ມັນມີຄວາມພິນາດອັນໃຫຍ່
ຫລວງແລະໜ້າຢ້ານກົວໃນແຜ່ນດິນທາງ
ໃຕ້.
8 12 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ມັນໄດ້ມີຄວາມພິນາດ
ອັ ນ ໃຫຍ່ຫລວງ ແລະ ໜ້າຢ້ານກົວໃນ
ແຜ່ນດິນທາງເໜືອຫລາຍກວ່າພາກອື່ນໆ;
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ທັງຜືນແຜ່ນດິນຖືກປ່ຽນໄປ
ຍ້ອນພະຍຸຝົນຟ້າຄະນອງແລະລົມບ້າ
ໝູ,ແລະຟ້າຮອ້ງແລະຟ້າແມບເຫລື້ອມ,
ແລະມັນໄດ້ມີແຜ່ນດິນໄຫວຢ່າງຮ້າຍແຮງ
ທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ;
8 13ແລະ ກ ເສັ້ນທາງຫລວງສາຍຕ່າງໆ
ໄດ້ຂາດອອກ,ແລະຖະໜົນທີ່ຮາບພຽງ
ໄດ້ເສຍຫາຍໄປ,ແລະບ່ອນທີ່ແປນກ້ຽງ

8 1ກ3ນຟ7:19–20;
ມມ9:18–19.

 ຂກຈກ3:6;
ຢຄ4:6.

 2ກ3ນຟ2:8.

 3ກ1ນຟ19:10;
ຮລມ14:20,27;
3ນຟ10:9.

 4ກຄມພຄຶງ,ການຄຶງ.
 6ກ1ນຟ19:11;

ຮລມ14:21.
 ຂມທ27:45,50–51.
 8ກ4ນຟ1:7–8.
 13ກຮລມ14:24;

3ນຟ6:8.
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ກັບກາຍເປັນຂຸມຂຸຄະ.
8 14 ແລະ ເມືອງໃຫຍ່ທີ່ມີຊື່ສຽງຫລາຍ
ເມືອງໄດ້ກ ຈົມ,ແລະຫລາຍເມືອງໄດ້ຖືກ
ເຜົາ,ແລະຫລາຍເມືອງໄດ້ສັ່ນສະເທືອນ
ຈົນວ່າອາຄານຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນເພພັງລົງ
ກັບພື້ນດິນ,ແລະຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນນັ້ນໄດ້ຖືກ
ຂ້າຕາຍ,ແລະສະຖານທີ່ຕ່າງໆໄດ້ຖືກປະ
ຖິ້ມໃຫ້ຮົກຮ້າງ.
8 15 ແລ ະ ມີບາງເມືອງທີ່ເຫລືອຢູ່; ແຕ່
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງມັນນັ້ນໃຫຍ່ຫລວງທີ່
ສຸດ,ແລະມີຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ
ຖືກຂ້າຕາຍ.
8 16 ແລະມີບາງຄົນຖືກລົມບ້າໝູຫອບໄປ
ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ເລີຍວ່າພວກເຂົາຖືກພາ
ໄປບ່ອນໃດ;ມີແຕ່ຮູ້ວ່າພວກເຂົາຖືກຫອບ
ໄປ.
8 17 ແລະ ທັງແຜ່ນດິນໂລກກັບປ່ຽນຮູບ
ໄປດັ່ງນີ້,ຍ້ອນວ່າພະຍຸຝົນຟ້າຄະນອງ,
ແລະ ຟ້າ ຮ້ອງ,ແລະຟ້ າ ແມບເຫລື້ອມ,
ແລະການສັ່ນສະເທືອນຂອງແຜ່ນດິນ.
8 18 ແລະ ຈົ່ ງເ ບິ່ງ,  ກ ຫີນໄດ້ແຍກອອກ
ເປັນສອງ;ມັນໄດ້ແຍກອອກຢູ່ທົ່ວແຜ່ນດິນ
ໂລກ,ເຖິງຂະໜາດມັນແຕກເປັນຕ່ອນໆ
ແລະເປັນຮອຍຕໍ່ແລະແຕກແຫງຢູ່ທົ່ວໄປ
ຕາມຜືນແຜ່ນດິນ.
8 19 ແ ລ ະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາຟ້າ ຮ້ອງ, ແລະຟ້າແມບເຫລື້ອມ,
ແລະລົມພະຍຸ,ແລະພະຍຸຝົນຟ້າຄະນອງ,
ແລະແຜ່ນດິນໄຫວຢຸດລົງ—ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,
ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນເປັນເວລາປະມານກ ສາມ
ຊົ່ວໂມງ;ແລະບາງຄົນເວົ້າວ່າມັນດົນກວ່າ
ນັ້ນ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເຫດການອັນໃຫຍ່
ຍິ່ງແລະໜ້າຢ້ານກົວທັງໝົດນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ
ເປັນເວລາປະມານສາມຊົ່ວໂມງ—ແລະ

ແລ້ວຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນໄດ້ມີຄວາມມືດປົກຄຸມ
ທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ.
8 20 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ
ໄດ້ມີຄວາມມືດອັນໜາແໜ້ນປົກຄຸມທົ່ວ
ຜືນແຜ່ນດິນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນ
ນັ້ນຜູ້ທີ່ລອດຕາຍສາມາດກ ສ�ພັດຂ ກິ່ນ
ອາຍແຫ່ງຄວາມມືດໄດ້;
8 21 ແລະມັນ ບໍ່ມີຄວາມສະຫວ່າງເລີຍ
ເພາະຄວາມມືດ,ບໍ່ມີທັງຄວາມສະຫວ່າງ
ຈາກແສງທຽນ,ຈາກແສງກະບອງ;ທັງກໍ່
ໄຟດ້ວຍໄມ້ແນວດີແລະໄມ້ແຫ້ງແທ້ໆກໍ
ບໍ່ຕິດ,ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມສະຫວ່າງ
ເລີຍ;
8 22 ແລະມັນບໍ່ມີຄວາມສະຫວ່າງທີ່ຈະ
ເຫັນໄດ້ເລີຍ,ທັງບໍ່ມີແສງໄຟ,ຫລືແສງມິງ
ມຽງ,ຫລືແສງຈາກດວງຕາເວັນ,ຫລືຈາກ
ດວງເດືອນ,ຫລືຈາກດວງດາວ,ເພາະ
ໝອກແຫ່ງຄວາມມືດຊຶ່ງປົກຄຸມຢູ່ທົ່ວຜືນ
ແຜ່ນດິນນັ້ນໜາຕຶບທີ່ສຸດ.
8 23 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ
ເປັນຢູ່ເຊັ່ນນີ້ເປັນເວລາກ ສາມມື້ທີ່ມັນບໍ່ມີ
ຄວາມສະຫວ່າງທີ່ຈະເຫັນໄດ້ເລີຍ;ແລະ
ມັນໄດ້ມີຄວາມໂສກເສົ້າແລະສຽງຄວນ
ຄາງແລະສຽງຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນທັງປວງຕະຫລອດເວລາ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ສຽງຄວນຄາງຂອງຜູ້ຄົນນັ້ນໃຫຍ່
ຫລວງເພາະຄວາມມືດແລະຄວາມພິນາດ
ອັນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ໄດ້ມາສູ່ພວກເຂົາ.
8 24 ແລະໄດ້ ຍິນ ສຽງ ຮ້ອງໄຫ້ຈົ່ມວ່າ
ໃນບ່ອນໜຶ່ງ,ມີຄວາມວ່າ:ໂອ້ຖ້າຫາກ
ພວກເຮົາໄດ້ກັບໃຈກ່ອນວັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ແລະໜ້າຢ້ານກົວນີ້,ແລະແລ້ວພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເຮົາກໍຄົງໄດ້ຮັບການໄວ້ຊີວິດ,
ແລະພວກເຂົາຄົງບໍ່ໄດ້ຖືກເຜົາຢູ່ໃນເມືອງ

 14ກ1ນຟ12:4.
 18ກຮລມ14:21–22.

 19ກລກ23:44.
 20ກອພຍ10:21–22.

 ຂ1ນຟ12:5;19:11.
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ກ ເຊຣາເຮັມລາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນັ້ນເລີຍ.
8 25 ແລະໄດ້ຍິນສຽງຮອ້ງໄຫ້ແລະຈົ່ມ
ໃນອີກບ່ອນໜຶ່ງ,ມີຄວາມວາ່:ໂອ້ຖາ້ຫາກ
ພວກເຮົາໄດ້ກັບໃຈກ່ອນວນັອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ແລະໜາ້ຢ້ານກົວນີ້,ແລະບໍ່ໄດ້ຂ້າແລະ
ບໍ່ໄດ້ແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ສາດສະດາ,ແລະ
ຂັບໄລ່ພວກເພິ່ນອອກໄປ;ແລ້ວແມ່ຂອງ
ພວກເຮົາແລະພວກລູກສາວທີ່ໜາ້ຮກັ
ຂອງພວກເຮົາ,ແລະລູກຫລານຂອງພວກ
ເຮົາກໍຄົງໄດ້ຮບັການໄວ້ຊີວິດ,ແລະຄົງບໍ່
ໄດ້ຖືກຝັງຢູ່ໃນເມືອງໂມໂຣໄນຮາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ນັ້ນ.ແລະສຽງຄວນຄາງຂອງຜູ້ຄົນນັ້ນໃຫຍ່
ຫລວງແລະເປັນໜາ້ຢ້ານກົວດັ່ງນັ້ນ.

ບົດທີ9

ຢູ່ ໃນຄວາມມືດນັ້ນ,ສຸລະສຽງຂອງພຣະ
ຄຣິດໄດ້ປະກາດການທ�ລາຍຂອງຜູ້ຄົນ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍແລະຫລາຍຫົວເມືອງ
ຍ້ອນວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ—
ພຣະອົງປ່າວປະກາດເຖິງການຖວາຍພຣະ
ອົງເອງ,ປະກາດວ່າກົດຂອງໂມເຊສ�
ເລັດແລ້ວ,ແລະເຊື້ອເຊີນມະນຸດໃຫ້ມາຫາ
ພຣະອົງແລະລອດ.ປະມານຄ.ສ.34.

9 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ
ໄດ້ມີກ ສຽງທີ່ໄດ້ຍິນທົ່ວກັນໄປໃນບັນດາ
ຄົນທັງໝົດຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກ,
ທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນນີ້,ມີຄວາມວ່າ:
9 2ວິບັດ,ວິບັດ,ວິບັດແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້;
ກ ວິບັດແກ່ຜູ້ອາໄສຂອງທັງແຜ່ນດິນໂລກ
ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈ;ເພາະວ່າມານ
ໄດ້ຂ ຫົວເຍາະເຍີ້ຍ,ແລະບໍລິວານຂອງມັນ
ປິຕິຍິນດີ,ເພາະພວກລູກສາວແລະພວກ
ລູກຊາຍຜູ້ທີ່ໜ້າຮັກຂອງຜູ້ຄົນຂອງພວກ

ເຮົາຖືກຂ້າຕາຍ;ແລະເພາະຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກ
ເຂົາເອງພວກເຂົາຈຶ່ງລົ້ມຕາຍໄປ.
9 3ຈົ່ ງ ເ ບິ່ ງ ,  ເ ຮົ າ ໄດ້ເຜົາເມືອງເຊຣາ
ເຮັມລາເມືອງໃຫຍ່ນັ້ນແລະຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນ
ນັ້ນດ້ວຍໄຟ.
9 4ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເມືອງໂມ
ໂຣໄນເມືອງໃຫຍ່ນັ້ນຈົມລົງໄປໃນຄວາມ
ເລິກຂອງທະເລ,ແລະຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນນັ້ນກໍ
ຈົມລົງໃນນ�ຄືກັນ.
9 5ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາໄດ້ຝັງເມືອງໂມໂຣ
ໄນຮາເມືອງໃຫຍ່ນັ້ນ,ແລະຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນ
ນັ້ນດ້ວຍດິນ,ເພື່ອເຊື່ອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາໃຫ້
ພົ້ນຈາກໜ້າເຮົາ,ເພື່ອເລືອດຂອງສາດ
ສະດາຜູ້ບໍລິສຸດແລະໄພ່ພົນຂອງເຮົາທັງ
ຫລາຍຈະບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນມາຫາເຮົາເພື່ອຟ້ອງ
ພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປ.
9 6ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮາົໄດ້ເຮດັໃຫ້ເມືອງກິນ
ການຈົມລງົໄປແລະຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນນັ້ນກໍໄດ້
ຖືກຝັງຢູ່ກັບຄວາມເລິກຂອງແຜ່ນດິນໂລກ;
9 7ແລະເມືອງໂອໄນຮາແລະຜູ້ອາໄສຢູ່
ໃນນັ້ນ,ແລະເມືອງໂມຄ�ແລະຜູ້ອາໄສ
ຢູ່ໃນນັ້ນແລະເມືອງເຢຣູຊາເລັມແລະຜູ້
ອາໄສຢູ່ໃນນັ້ນ,ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ກ ນ�ມາ
ຖ້ວມເມືອງທັງໝົດນີ້ເພື່ອເຊື່ອງຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກ
ເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກໜ້າເຮົາ,ເພື່ອເລືອດຂອງ
ສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດແລະໄພ່ພົນຂອງເຮົາ
ທັງຫລາຍຈະບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນມາຫາເຮົາເພື່ອຟ້ອງ
ພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປ.
9 8ແລະ ຈົ່ງເບິ່ງ, ເມືອງແກດີອານໄດ,
ແລະເມືອງແກດີອອມນາ,ແລະເມືອງ
ຢາໂຄບ,ແລະເມືອງກິມກິມໂນ,ຊຶ່ງເຮົາໄດ້
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ເຮັດໃຫ້ເມືອງເຫລົ່ານີ້ຈົມລົງໄປ;ແລະເຮົາ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີກ ເນີນພູເກີດຂຶ້ນແລະເຮັດ
ໃຫ້ຮ່ອມພູຂຶ້ນມາແທນບ່ອນ,ແລະເຮົາໄດ້
ຝັງຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນນັ້ນໄວ້ໃນຄວາມເລິກຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກ,ເພື່ອເຊື່ອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາໃຫ້
ພົ້ນຈາກໜ້າເຮົາ,ເພື່ອເລືອດຂອງສາດສະ
ດາແລະໄພ່ພົນຂອງເຮົາທັງຫລາຍຈະບໍ່
ໄດ້ຂຶ້ນມາຫາເຮົາເພື່ອຟ້ອງພວກເຂົາອີກຕໍ່
ໄປ.
9 9ແລະຈົ່ງເບິ່ງ, ເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄຟມາ
ໄໝ້ຢາໂຄບບູກາດເມືອງໃຫຍ່ນັ້ນຊຶ່ງເປັນ
ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຜູ້ຄົນຂອງກະສັດຢາໂຄບ,
ຍ້ອນວ່າບາບແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຂົາຊຶ່ງມັນຊົ່ວຮ້າຍເກີນກວ່າຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍທັງ ປວງໃນທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ
ຍ້ອນວ່າການຄາດຕະກ�ແລະການມົ້ວ
ສຸມກ ລັບຂອງພວກເຂົາ;ເພາະວ່າພວກ
ເຂົາໄດ້ທ�ລາຍສັນຕິສຸກຂອງຜູ້ຄົນຂອງ
ເຮົາແລະທ�ລາຍການປົກຄອງຂອງແຜ່ນ
ດິນ;ສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຖືກ
ເຜົາໄໝ້ໄປເພື່ອຈະໄດ້ຂ ທ�ລາຍພວກເຂົາ
ໃຫ້ພົ້ນຈາກໜ້າເຮົາ,ເພື່ອເລືອດຂອງສາດ
ສະດາແລະໄພ່ພົນຂອງເຮົາທັງຫລາຍຈະ
ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນມາຫາເຮົາເພື່ອຟ້ອງພວກເຂົາອີກ
ຕໍ່ໄປ.
9 10 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄຟມາ
ໄໝ້ເມືອງເລມັນ,ແລະເມືອງຈອດ,ແລະ
ເມືອງກາດ,ແລະເມືອງຄິດຄຸເມັນ,ແລະຜູ້
ອາໄສຢູ່ໃນນັ້ນເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຂົາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຂັບໄລ່ສາດສະ

ດາແລະໄດ້ແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ຜູ້ທີ່ເຮົາ
ສົ່ງໄປເພື່ອປະກາດແກ່ພວກເຂົາກ່ຽວກັບ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜາ້ກຽດຊັງ
ຂອງພວກເຂົານັ້ນ.
9 11 ແລະ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຂັບໄລ່
ພວກເພິ່ນອອກໄປ,ມັນຈຶ່ງບໍ່ມີຜູ້ ໃດເປັນ
ຄົນຊອບທ�ເລີຍໃນບັນດາພວກເຂົາ,ເຮົາ
ຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງກ ໄຟລົງມາທ�ລາຍພວກເຂົາ,
ເພື່ອເຊື່ອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມ
ໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກໜ້າ
ເຮົາ,ເພື່ອເລືອດຂອງສາດສະດາແລະໄພ່
ພົນຂອງເຮົາທັງຫລາຍທີ່ເຮົາໄດ້ສົ່ງໄປໃນ
ບັນດາພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນມາຫາເຮົາ
ຂ ຈາກພື້ນດິນເພື່ອຟ້ອງພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປ.
9 12 ແລະເຮົາໄດ້ ໃຫ້ ການທ�ລາຍອັນ
ໃຫຍ່ຫລວງກ ຫລາຍຢ່າງເກີດຂຶ້ນກັບແຜ່ນ
ດິນນີ້,ແລະກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້,ເພາະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງ
ພວກເຂົາ.
9 13 ໂອ້ ພວກເຈົ້າທຸກຄົນໄດ້ຮັບການ
ກ ໄວ້ ຊີວິດກໍຍ້ອນວ່າ ພວກເຈົ້າເ ປັນຄົນ
ຊອບທ�ຫລາຍກວ່າພວກເຂົາ,ບັດນີ້ພວກ
ເຈົ້າຍັງຈະບໍ່ຫັນກັບມາຫາເຮົາບໍ,ແລະກັບ
ໃຈຈາກບາບຂອງພວກເຈົ້າແລະປ່ຽນໃຈ
ເຫລື້ອມໃສ,ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຂ ປິ່ນປົວພວກ
ເຈົ້າ?
9 14 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຕາມຄວາມຈິງເຮົາກ່າວ
ກັບພວກເຈົ້າວ່າ,ຖ້າຫາກພວກເຈົ້າເຂົ້າ
ກ ມາຫາເຮົາພວກເຈົ້າຈະມີຂ ຊີວິດນິລັນ
ດອນ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄ ແຂນແຫ່ງຄວາມເມດຕາ
ສົງສານຂອງເຮົາໄດ້ເດ່ອອກມາຫາພວກ
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ເຈົ້າແລ້ວ,ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຈະເຂົ້າມາ
ຫາເຮົາ,ເຮົາຈະຮັບເອົາໄວ້;ແລະຄົນທີ່ມາ
ຫາເຮົາຈະເປັນສຸກ.
9 15 ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຄືພຣະເຢຊູຄຣິດພຣະ
ບຸດ ຂ ອງພຣະ ເຈົ້ າ.  ເຮົາໄດ້ ກ ສ້າງຟ້າ
ສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ,ລວມທັງທຸກ
ສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນ.ເຮົາໄດ້ຢູ່ກັບພຣະ
ບິດາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ.ຂ ເຮົາຢູ່ໃນພຣະບິດາແລະ
ພຣະບິດາຢູ່ ໃນເຮົາ,ແລະໃນເຮົາພຣະ
ບິດາແຜ່ບາລະມີພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.
9 16 ເຮົາໄດ້ມາຫາຄົນຂອງເຮົາເອງ,ແລະ
ຄົນຂອງເຮາົກ ບໍ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບເຮົາ.ແລະຂໍ້
ຄວາມພຣະຄ�ພີກ່ຽວກັບການສະເດັດມາ
ຂອງເຮົາໄດ້ສ�ເລັດແລ້ວ.
9 17 ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ຕ້ອນຮັບ
ເຮົາ,ເຮົາຈະກ ໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປັນບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະແມ່ນແຕ່ເຊັ່ນນັ້ນເຮົາ
ຈະໃຫ້ແກ່ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ຈະເຊື່ອໃນ
ນາມຂອງເຮົາ,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ ການໄຖ່ມາ
ເຖິງໂດຍທາງເຮົາ,ແລະໃນເຮົາຄ ກົດຂອງ
ໂມເຊຈຶ່ງສົມບູນ.
9 18 ເຮົາເປັນກ ຄວາມສະຫວ່າງແລະຊີ
ວິດຂອງໂລກ.ເຮົາຄືຂ ອາລະຟາແລະໂອ
ເມຄາ,ເປັນຕົ້ນແລະທີ່ສຸດ.
9 19 ແລະພວກເຈົ້າຢ່າໄດ້ຖວາຍເຄື່ອງ
ບູຊາດ້ວຍການຫລັ່ງເລືອດແກ່ເຮົາກ ອີກຕໍ່
ໄປ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຄື່ອງບູຊາແລະເຄື່ອງ

ເຜົາຂອງພວກເຈົ້າໝົດສິ້ນໄປແລ້ວ,ເພາະ
ເຮົາບໍ່ຮັບເອົາເຄື່ອງບູຊາແລະເຄື່ອງເຜົາ
ຂອງພວກເຈົ້າອີກແລ້ວ.
9 20 ແລະ ໃ ຫ້ ພວກເຈົ້າ ກ ຖວາຍໃຈທີ່
ຊອກຊ�ແລະວິນຍານທີ່ສ�ນຶກຜິດຂອງ
ພວກເຈົ້າແກ່ເຮົາເປັນເຄື່ອງບູຊາ,ແລະ
ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ມາຫາເຮົາດ້ວຍໃຈທີ່ຊອກ
ຊ�ແລະວິນຍານທີ່ສ�ນຶກຜິດ,ເຮົາຈະ
ໃຫ້ຂ ບັບຕິສະມາແກ່ຜູ້ນັ້ນດ້ວຍໄຟ,ແລະ
ດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເຖິງແມ່ນຈະ
ເປັນຊາວເລມັນກໍຕາມ,ເພາະສັດທາຂອງ
ພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ເຮົາໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາ
ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ,ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ
ດ້ວຍໄຟແລະດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,
ແລະພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກມັນ.
9 21 ຈົ່ງເບິ່ງ, ເຮົາໄດ້ມາສູ່ໂລກເພື່ອນ�
ເອົາການໄຖ່ມາສູ່ໂລກ,ເພື່ອຊ່ວຍໂລກໃຫ້
ລອດຈາກບາບ.
9 22ສະນັ້ນ,ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ກ ກັບໃຈແລະ
ມາຫາເຮົາຄືກັນກັບຂ ເດັກນ້ອຍ,ເຮົາຈະ
ຮັບຜູ້ ນັ້ນໄວ້ເພາະອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າປະກອບດ້ວຍຄົນເຊັ່ນນັ້ນ.ຈົ່ງເບິ່ງ,
ເພາະຄົນເຊັ່ນນັ້ນທີ່ເຮົາໄດ້ຄ ສະລະຊີວິດ
ຂອງເຮົາແທນ,ແລະຮັບເອົາຊີວິດນັ້ນຄືນ
ອີກ;ສະນັ້ນຈົ່ງກັບໃຈ,ແລະມາຫາເຮົາ
ເຈົ້າທັງຫລາຍທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,
ແລະລອດ.

 15ກຢຮ1:1–3;
ກລຊ1:16;
ຮລມ14:12;
ອທ4:7;ຄພ14:9.

 ຂຢຮ17:20–22;
3ນຟ11:27;19:23,29.

 16ກຢຮ1:11;
ຄພ6:21.

 17ກຢຮ1:12.
ຄມພບຸດແລະທິດາຂອງ
ພຣະເຈົ້າ;

ມະນຸດ—ມະນຸດ,ສັກ
ກະຍະພາບທີ່ຈະກາຍ
ເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະ
ບິດາເທິງສະຫວັນ.

 ຂຄມພໄຖ່,ການໄຖ່,ຖືກໄຖ່.
 ຄ3ນຟ12:19,46–47;

15:2–9.
 18ກຄມພຄວາມສະຫວ່າງ,

ຄວາມສະຫວ່າງ
ຂອງພຣະຄຣິດ.

 ຂພນມ1:8.

ຄມພອາລະຟາ
ແລະໂອເມຄາ.

 19ກແອວ34:13.
 20ກ3ນຟ12:19;

ຄພ20:37.
 ຂ2ນຟ31:13–14.
 22ກຄມພກັບໃຈ,ການກັບໃຈ.
 ຂມຣກ10:15;

ມຊຢ3:19;
3ນຟ11:37–38.

 ຄຢຮ10:15–18.
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ບົດທີ10

ມັນມີຄວາມງຽບສະຫງັດໃນແຜ່ນດິນເປັນ
ເວລາຫລາຍ ຊົ່ວ ໂມງ—ສຸ ລະສ ຽງຂອງ
ພຣະຄຣິດສັນຍາວ່າຈະເຕົ້າ ໂຮມຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະອົງເໝືອນດັ່ງແມ່ໄກ່ເຕົ້າໂຮມລູກ
ຂອງມັນ—ຄົນທີ່ຊອບທ�ຫລາຍກວ່າໄດ້
ຖືກຮັກສາໄວ້.ປະມານຄ.ສ.34–35.

10 1ແລະ  ບັດ ນີ້ ຈົ່ ງເບິ່ງ, ເຫດການໄດ້
ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ ຄົນທັງໝົດໃນແຜ່ນດິນ
ໄດ້ຍິນຂໍ້ ຄວາມເຫລົ່ານີ້, ແລະໄດ້ເປັນ
ພະຍານໃນເລື່ອງນີ້.ແລະຫລັງຈາກຂໍ້
ຄວາມເຫລົ່ານີ້ຈົບລົງແລ້ວມັນໄດ້ມີຄວາມ
ງຽບສະຫງັດໃນແຜ່ນດິນເປັນເວລາຫລາຍ
ຊົ່ວໂມງ;
10 2 ເພາະຜູ້ຄົນມີຄວາມແປກໃຈຫລາຍທີ່
ສຸດເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາຢຸດຮ້ອງໄຫ້
ແລະຢຸດຄວນຄາງນ�ການສູນເສຍຍາດ
ພີ່ນ້ອງຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ;ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງໄດ້
ມີຄວາມງຽບສະຫງັດໃນແຜ່ນດິນທັງໝົດ
ເປັນເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງ.
10 3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີສຸ
ລະສຽງມາຫາຜູ້ຄົນອີກ,ແລະພວກເຂົາ
ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ,ແລະໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງ
ສຽງນັ້ນ,ມີຄວາມວ່າ:
10 4 ໂອ້ເຈົ້າຜູ້ເປັນພົນລະເມືອງຂອງເມືອງ
ກ ໃຫຍ່ເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງຕົກໄປແລ້ວຊຶ່ງເປັນຜູ້
ສືບເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຜູ້ເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,ຈັກເທື່ອ
ແລ້ວທີ່ເຮົາໄດ້ເຕົ້າໂຮມເຈົ້າດັ່ງແມ່ໄກ່ເຕົ້າ
ໂຮມລູກຂອງມັນໄວ້ໃຕ້ປີກຂອງມັນ,ແລະ
ຂ ບ�ລຸງລ້ຽງເຈົ້າ.

10 5ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ກ ຈັກເທື່ອແລ້ວທີ່
ເຮົາໄດ້ເຕົ້າໂຮມເຈົ້າດັ່ງແມ່ໄກ່ເຕົ້າໂຮມ
ລູກຂອງມັນໄວ້ໃຕ້ປີກຂອງມັນ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ໂອ້ ເຈົ້າຜູ້ ເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນ,ຜູ້ຕົກໄປ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂອ້ເຈົ້າ
ຜູ້ເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,ເຈົ້າຜູ້ທີ່ຢູ່
ໃນເຢຣູຊາເລັມ,ເຈົ້າຕົກໄປແລ້ວ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຈັກເທື່ອແລ້ວທີ່ເຮົາໄດ້ເຕົ້າໂຮມເຈົ້າ
ດັ່ງແມ່ໄກ່ເຕົ້າໂຮມລູກຂອງມັນໄວ້ໃຕ້ປີກ
ຂອງມັນ,ແລະເຈົ້າບໍ່ຍິນຍອມ.
10 6 ໂອ້  ເຈົ້ າ ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນຜູ້
ທີ່ ເຮົາກ ໄວ້ຊີ ວິດ,ເຮົາຈະເຕົ້າໂຮມເຈົ້າ
ຫລາຍໆເທື່ອດັ່ງແມ່ໄກ່ເຕົ້າໂຮມລູກຂອງ
ມັນໄວ້ໃຕ້ປີກຂອງມັນ,ຖ້າຫາກເຈົ້າຈະກັບ
ໃຈແລະຂ ຫັນມາຫາເຮົາດ້ວຍຈຸດປະສົງ
ເຕັມທີ່ແຫ່ງຄ ໃຈ.
10 7ຖ້ າ ບໍ່ ດັ່ງນັ້ນ, ໂອ້ ເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນເອີຍບ່ອນຢູ່ຂອງເຈົ້າຈະກາຍເປັນ
ບ່ອນຮົກຮ້າງຈົນກວ່າຈະຮອດເວລາແຫ່ງ
ກ ພັນທະສັນຍາທີ່ເຮັດໄວ້ກັບບັນພະບຸລຸດ
ຂອງເຈົ້າສ�ເລັດຄົບຖ້ວນ.
10 8ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກຜູ້ຄົນໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມຮ້ອງໄຫ້ແລະຄວນ
ຄາງຕື່ມອີກເພາະການສູນເສຍຍາດພີ່ນ້ອງ
ແລະເພື່ອນຝູງຂອງພວກເຂົາ.
10 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືສາມ
ມື້ໄດ້ຜ່ານໄປ.ແລະເວລາຕອນເຊົ້າມື້ໃໝ່
ມາກ ຄວາມມືດໄດ້ກະຈາຍໄປຈາກຜືນ
ແຜ່ນດິນ,ແລະແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ເຊົາສັ່ນ
ສະເທືອນ,ແລະຫີນກໍເຊົາແຕກ,ແລະ
ສຽງຄວນຄາງອັນເປັນໜ້າຢ້ານກົວກໍໄດ້

104ກ3ນຟ8:14.
 ຂ1ນຟ17:3.
 5ກມທ23:37;

ຄພ43:24–25.

 6ກ3ນຟ9:13.
 ຂ1ຊມອ7:3;

ຮລມ13:11;
3ນຟ24:7.

 ຄອຊກ36:26.
 7ກຄມພພັນທະສັນຍາ.
 9ກ3ນຟ8:19.
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ມິດງຽບລົງ,ແລະສຽງກຶກກ້ອງທັງໝົດກໍ
ໄດ້ຜ່ານໄປ.
10 10 ແລະແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ຕໍ່ເຂົ້າກັນອີກ
ຄືຕັ້ງໝັ້ນຢູ່;ແລະຄວາມໂສກເສົ້າ,ແລະ
ການຮ້ອງໄຫ້,ແລະການຄວນຄາງຂອງ
ຜູ້ຄົນຜູ້ທີ່ລອດຕາຍໄດ້ມິດງຽບລົງ;ແລະ
ຄວາມໂສກເສົ້າຂອງພວກເຂົາໄດ້ ປ່ຽນ
ເປັນຄວາມສຸກ,ແລະການຄ�ຄວນຂອງ
ພວກເຂົາໄດ້ປ່ຽນເປັນການສັນລະເສີນ,
ແລະຂອບພຣະໄທແດ່ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ເຈົ້າ,ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຂົາ.
10 11 ແລະພຣະຄ�ໄດ້ກ ສ�ເລັດປານນີ້
ດັ່ງທີ່ສາດສະດາທັງຫລາຍໄດ້ເວົ້າໄວ້.
10 12 ແລະຜູ້ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ນັ້ນແມ່ນຜູ້ທີ່ຊອບ
ທ�ກ ຫລາຍກວ່າ,ແລະແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຕ້ອນ
ຮັບສາດສະດາແລະບໍ່ໄດ້ແກວ່ງກ້ອນຫີນ
ໃສ່ພວກເພິ່ນ;ແລະມັນແມ່ນພວກທີ່ບໍ່ໄດ້
ນອງເລືອດໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໄດ້ຮບັ
ການໄວ້ຊີວິດ—
10 13ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ
ແລະບໍ່ໄດ້ຈົມລົງແລະບໍ່ໄດ້ຖືກຝັງໄວ້ຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນໂລກ;ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຈົມ
ຢູ່ໃນຄວາມເລິກຂອງທະເລ;ແລະພວກ
ເຂົາບໍ່ ໄດ້ ຖືກໄຟເຜົາ, ທັງບໍ່ ໄດ້ຖືກທັບ
ແລະບໍ່ໄດ້ຖືກບົດໃຫ້ຕາຍ;ແລະພວກ
ເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກລົມບ້າໝູຫອບໄປ;ທັງບໍ່ໄດ້
ໝົດກ�ລັງດ້ວຍອາຍແລະຄວັນຂອງ
ຄວາມມືດ.
10 14 ແລະບັດນີ້,ຜູ້ໃດທີ່ອ່ານເລື່ອງນີ້ກໍຂໍ
ໃຫ້ຜູ້ນັ້ນເຂົ້າໃຈເຖີດ;ຜູ້ໃດທີ່ມີພຣະຄ�ພີກໍ
ຂໍໃຫ້ຜູ້ນັ້ນກ ຄົ້ນຄວ້າແລະເບິ່ງເອົາທ້ອນ,

ແລະຈົ່ງເບິ່ງຖ້າຫາກຄວາມຕາຍແລະ
ການທ�ລາຍທັງໝົດນີ້ດ້ວຍໄຟແລະດ້ວຍ
ຄວັນ,ແລະດ້ວຍພະຍຸຝົນຟ້າຄະນອງ,
ແລະດ້ວຍລົມບ້າໝູ,ແລະດ້ວຍຂ ການ
ແຕກແຍກຂອງແຜ່ນດິນໂລກເພື່ອດູດເອົາ
ພວກເຂົາໄປ,ແລະສິ່ງທັງໝົດນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນ
ໄປເພື່ອໃຫ້ຄ�ທ�ນາຍຂອງສາດສະດາຜູ້ບໍ
ລິສຸດຫລາຍທ່ານສ�ເລັດ.
10 15 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບທ່ານວ່າ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຫລາຍຄົນໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�
ກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເວລາພຣະຄຣິດສະ
ເດັດມາ,ແລະຖືກກ ຂ້າຕາຍເພາະພວກ
ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້.
10 16 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ສາດສະດາກ ຊີນັດໄດ້
ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,ແລະຊີ
ໂນກກໍໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຄືກັນ,
ເພາະພວກເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ໂດຍສະ
ເພາະກ່ຽວກັບພວກເຮົາຜູ້ເປັນລູກຫລານທີ່
ເຫລືອຢູ່ຂອງພວກເພິ່ນ.
10 17 ຈົ່ ງ ເ ບິ່ງ, ຢາໂຄບຜູ້ເປັນບັນພະບຸ
ລຸດຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ກ່ຽວ
ກັບລູກຫລານກ ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງໂຢເຊັບ
ຄືກັນ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ແລ້ວພວກເຮົາບໍ່
ແມ່ນລູກຫລານທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງໂຢເຊັບບໍ?
ແລະເລື່ອງລາວເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍ
ຄ�ກ່ຽວກັບພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຖືກຂຽນໄວ້ໃນ
ແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງບໍຊຶ່ງລີໄຮຜູ້ເປັນ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ນ�ອອກມາ
ຈາກເຢຣູຊາເລັມນັ້ນ?
10 18 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ທ້າຍປີທີສາມສິບສີ່ຄື,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າ

 11ກກຈກ3:18–20.
 12ກ2ນຟ26:8;

3ນຟ9:13.
 14ກຄມພພຣະຄ�ພີ—ຄຸນ

ຄ່າຂອງພຣະຄ�ພີ.

 ຂ1ນຟ19:11;
2ນຟ26:5.

 15ກຄມພຕາຍເພາະ
ຄວາມເຊື່ອ,ການຕາຍ
ເພາະຄວາມເຊື່ອ.

 16ກຮລມ8:19–20.
 17ກ2ນຟ3:4–5;

ແອວ46:24;
3ນຟ5:23–24.
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ຈະສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນວ່າ ຜູ້ຄົນຂອງ
ນີໄຟທີ່ລອດຕາຍ,ແລະລວມທັງຜູ້ທີ່ມີຊື່
ວ່າຊາວເລມັນທີ່ລອດຕາຍໄດ້ຮັບຄວາມ
ໂປດປານແລະພອນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຫລັ່ງລົງ
ມາເທິງຫົວຂອງພວກເຂົາ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ບໍ່ດົນຫລັງຈາກກ ການສະເດັດຂຶ້ນສະຫວັນ
ຂອງພຣະຄຣິດພຣະອົງໄດ້ສະແດງພຣະ
ອົງເອງໃຫ້ປະຈັກແກ່ພວກເຂົາແທ້ໆ—
10 19 ກ ໂດຍປະກົດຕົວແກ່ພວກເຂົາແລະ
ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ພວກເຂົາ;
ແລະເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດຂອງພຣະອົງຈະມີກ່າວ
ເຖິງຕໍ່ໄປຈາກນີ້.ສະນັ້ນສ�ລັບເວລານີ້
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈົບຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ມາປະກົດຕົວແກ່ຜູ້ຄົນ
ຂອງນີໄຟໃນຂະນະທີ່ຝູງຊົນກ�ລັງເຕົ້າ
ໂຮມກັນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອຸດົມສົມບູນ,ແລະ
ໄດ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ພວກເຂົາ;
ແລະໂດຍວິທີນີ້ພຣະອົງໄດ້ປະກົດແກ່
ພວກເຂົາ.

ມີຢູ່ໃນບົດທີ11ຈົນເຖິງບົດທີ26.

ບົດທີ11

ພຣະບິດາໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງບຸດທີ່ຮັກຂອງ
ພຣະອົງ—ພຣະຄຣິດມາປະກົດແລະປະ
ກາດການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະອົງ—ຝູງຊົນໄດ້
ລູບຄ�ຮອຍຢູ່ໃນພຣະຫັດແລະພຣະບາດ
ແລະຢູ່ໃນຂ້າງຂອງພຣະອົງ—ພວກເຂົາ
ຮ້ອງໂຮໂຮຊັນນາ—ພຣະອົງຈັດຕັ້ງແບບ

ແຜນບັບຕິສະມາ—ວິນຍານແຫ່ງການຂັດ
ແຍ້ງກັນມາຈາກມານ—ຄ�ສອນຂອງພຣະ
ຄຣິດຄືມະນຸດຄວນເຊື່ອແລະຮັບບັບຕິ
ສະມາແລະຮັບເອົາພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
ປະມານຄ.ສ.34.

11 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືມັນໄດ້ມີຊາວນີໄຟເປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ອ້ອມຮອບບໍລິ
ເວນພຣະວິຫານຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອຸດົມ
ສົມບູນ;ແລະພວກເຂົາກ�ລັງອັດສະຈັນ
ໃຈແລະງຶດງໍ້ກັນຢູ່,ແລະກ�ລັງບອກກັນ
ເຖິງຄວາມປ່ຽນແປງກ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະ
ໜ້າອັດສະຈັນຊຶ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.
11 2ແລະພວກເຂົາກ�ລັງເວົ້າເຖິງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດນີ້ຢູ່,ຜູ້ຊຶ່ງມີກ ເຄື່ອງໝາຍໃຫ້ໄວ້
ກ່ຽວກັບການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ.
11 3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ຂະນະທີ່ພວກເຂົາກ�ລັງສົນທະນາກັນຢູ່
ນັ້ນ,ພວກເຂົາໄດ້ຍິນກ ສຽງດັງຂຶ້ນຄືກັນ
ກັບວ່າມັນດັງມາຈາກຟ້າສະຫວັນແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ກວາດສາຍຕາໄປຮອບໆ
ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈສຽງທີ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ຍິນນັ້ນເລີຍ,ແລະມັນບໍ່ແມ່ນສຽງ
ໂຫດຫ້ຽມແລະທັງບໍ່ແມ່ນສຽງດັງ;ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ແລະທັງໆທີ່ມັນເປັນສຽງ
ຂ ເບົາປານນັ້ນມັນກໍຍັງໄດ້ສຽບແທງເຂົ້າ
ຈົນເຖິງກາງໃຈ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ບໍ່ມີສ່ວນ
ໃດຂອງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາທີ່ສຽງນັ້ນ
ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ສັ່ນໄດ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນໄດ້
ສຽບແທງພວກເຂົາຈົນເຖິງຮອດຈິດວິນ
ຍານທຸກສ່ວນ,ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງ
ພວກເຂົາຮ້ອນໄໝ້.

 18ກກຈກ1:9–11.
 19ກ3ນຟ11:12–15.
11 1ກ3ນຟ8:11–14.

 2ກຮລມ14:20–27.
 3ກພບຍ4:33–36;
  ຮລມ5:29–33.

 ຂ1ກສ19:11–13;
ຄພ85:6.
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11 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ຍິນສຽງນັ້ນອີກ,ແລະພວກເຂົາບໍ່
ເຂົ້າໃຈມັນ.
11 5ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ຍິນສຽງນັ້ນອີກ
ເປັນເທື່ອທີສາມ,ແລະໄດ້ງ່ຽງຫູຟັງແລະ
ຕາຂອງພວກເຂົາຫລຽວໄປທາງສຽງນັ້ນ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ແນມຂຶ້ນຟ້າສະຫວັນ,
ເພາະສຽງດັງມາຈາກບ່ອນນັ້ນ.
11 6ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເທື່ອທີສາມພວກເຂົາຈຶ່ງ
ເຂົ້າໃຈສຽງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຍິນນັ້ນ;ແລະ
ມັນກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:
11 7ຈົ່ງເບິ່ງກ ບຸດທີ່ຮັກຂອງເຮົາເຖີດ,ຂ ໃນ
ຜູ້ເຮົາພໍໃຈຫລາຍ,ໃນຜູ້ທີ່ສັນລະເສີນພຣະ
ນາມຂອງເຮົາ—ຈົ່ງຟັງທ່ານ.
11 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ,ເມື່ອ
ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈຄ�ເວົ້ານັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງ
ໄດ້ກວາດສາຍຕາຂຶ້ນໄປຟ້າສະຫວັນອີກ;
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາກ ໄດ້ເຫັນຊາຍຄົນ
ໜຶ່ງລົງມາຈາກສະຫວັນ;ແລະພຣະອົງ
ໄດ້ສວມເສື້ອຄຸມສີຂາວ;ແລະພຣະອົງໄດ້
ລົງມາຢືນຢູ່ທ່າມກາງພວກເຂົາ;ແລະຕາ
ຂອງຝູງຊົນທັງໝົດຈົດຈໍ່ຢູ່ທີ່ພຣະອົງ,ແລະ
ພວກເຂົາບໍ່ກ້າທີ່ຈະເປີດປາກ,ທັງບໍ່ກ້າສື່ມ
ກັນ,ແລະບໍ່ຮູ້ວ່າມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວ
ໃດເພາະພວກເຂົາຄິດວ່າພຣະອົງເປັນ
ທູດທີ່ມາປະກົດຕໍ່ພວກເຂົາ.
11 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພຣະ
ອົງໄດ້ເດ່ພຣະຫັດອອກໄປແລະເວົ້າກັບຜູ້
ຄົນ,ມີຄວາມວ່າ:
11 10 ຈົ່ງເບິ່ງ, ເຮົາຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ,ຜູ້ທີ່

ສາດສະດາໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ວ່າຈະມາຍັງ
ໂລກນີ້.
11 11 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ, ເຮົາເປັນ ກ ຄວາມສະ
ຫວ່າງແລະຊີວິດຂອງໂລກ;ແລະເຮົາໄດ້
ດື່ມຈາກຂ ຈອກອັນຂົມຂື່ນຊຶ່ງພຣະບິດາ
ໄດ້ປະທານໃຫ້ເຮົາແລ້ວ,ແລະຖວາຍບາ
ລະມີພຣະບິດາໂດຍຄ ຮັບເອົາບາບຂອງ
ໂລກມາໄວ້ກັບເຮົາ,ຊຶ່ງໃນເລື່ອງນີ້ເຮົາໄດ້
ຍອມປະຕິບັດຕາມງ ພຣະປະສົງຂອງພຣະ
ບິດາໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນມາ.
11 12 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວຝູງຊົນ
ທັງໝົດກໍໄດ້ລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ;ເພາະ
ພວກເຂົາຈື່ໄດ້ວ່າມັນມີກ ທ�ນາຍໄວ້ແລ້ວ
ໃນບັນດາພວກເຂົາວ່າພຣະຄຣິດຈະສະ
ເດັດມາຫາພວກເຂົາດ້ວຍຕົວພຣະອົງ
ເອງຫລັງຈາກທີ່ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດຂຶ້ນ
ສະຫວັນແລ້ວ.
11 13 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາມີ
ຄວາມວ່າ:
11 14 ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນ ແລະ ອອກມາຫາເຮົາ
ເຖີດ,ເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ ກ ເດ່ມືມາໃສ່ຂ້າງ
ຂອງເຮົາ,ແລະເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ຂ ລູບຄ�
ຮອຍຕະປູທີ່ພຣະຫັດແລະທີ່ພຣະບາດ
ຂອງເຮົານ�ອີກເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເຮົາ
ຄືຄ ພຣະເຈົ້າຂອງອິດສະຣາເອນແລະ
ພຣະເຈົ້າຂອງທັງງ ແຜ່ນດິນໂລກ,ແລະ
ໄດ້ຖືກປະຫານເພື່ອບາບຂອງໂລກ.
11 15 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຝູງ

 7ກມທ3:17;17:5;
ຈສ—ປ1:17.

 ຂ3ນຟ9:15.
 8ກ1ນຟ12:6;

2ນຟ26:1.
 11ກຄມພຄວາມສະຫວ່າງ,

ຄວາມສະຫວ່າງ

ຂອງພຣະຄຣິດ.
 ຂມທ26:39,42.
 ຄຢຮ1:29;

ຄພ19:18–19.
 ງ ມຣກ14:36;

ຢຮ6:38;
ຄພ19:2.

 12ກແອວ16:20.
 14ກຢຮ20:27.
 ຂລກ24:36–39;

ຄພ129:2.
 ຄອຊຢ45:3;

3ນຟ15:5.
 ງ 1ນຟ11:6.
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ຊົນໄດ້ອອກໄປ,ແລະໄດ້ເດ່ມືໄປໃສ່ຂ້າງ
ແລະໄດ້ລູບຄ�ຮອຍຕະປູທີ່ພຣະຫັດແລະ
ພຣະບາດຂອງພຣະອົງ;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ກະທ�ສິ່ງນີ້ໂດຍການອອກໄປເທື່ອລະ
ຄົນຈົນວ່າພວກເຂົາໝົດທຸກຄົນໄດ້ອອກ
ໄປແລະໄດ້ເຫັນດ້ວຍຕາຂອງຕົນເອງ,
ແລະໄດ້ລູບຄ�ດ້ວຍມືຂອງຕົນເອງ,ແລະ
ໄດ້ຮູ້ເຖິງຄວາມແນ່ນອນນີ້ແລະໄດ້ເປັນ
ພະຍານວ່າກ ມັນແມ່ນພຣະອົງແທ້ໆຜູ້ທີ່
ສາດສະດາທັງຫລາຍໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າຈະ
ສະເດັດມາ.
11 16 ແລະຫລັງຈາກທີ່ພວກເຂົາທຸກຄົນ
ໄດ້ ອອກໄປແລະໄດ້ເຫັນດ້ວຍຕາຂອງ
ຕົນເອງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງອອກມາ
ເປັນສຽງດຽວກັນ,ມີຄວາມວ່າ:
11 17 ໂຮຊັນນາ! ຂໍ ພຣະນາມຂອງພຣະ
ເຈົ້າຜູ້ສູງສຸດຈົ່ງພຣະກະເສີມສ�ລານເຖີດ!
ແລ້ວພວກເຂົາກໍໄດ້ກາບລົງແທບພຣະ
ບາດຂອງພຣະເຢຊູແລະໄດ້ກ ນະມັດ
ສະການພຣະອົງ.
11 18 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບກ ນີໄຟ(ເພາະວ່ານີໄຟ
ກໍໄດ້ຢູ່ໃນບັນດາຝູງຊົນນັ້ນ)ແລະພຣະອົງ
ໄດ້ບັນຊາໃຫ້ເພິ່ນອອກມາ.
11 19 ແລະນີໄຟໄດ້ລຸກຂຶ້ນແລະອອກໄປ,
ແລະກາບລົງຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າແລະໄດ້ຈູບພຣະບາດຂອງພຣະອົງ.
11 20 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາໃຫ້
ນີໄຟລຸກຂຶ້ນ.ແລະເພິ່ນກໍໄດ້ລຸກຂຶ້ນຢູ່ຕໍ່

ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ.
11 21 ແລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ
ເພິ່ນວ່າ:ເຮົາມອບກ ອ�ນາດແກ່ເຈົ້າເພື່ອ
ເຈົ້າຈະໄດ້ໃຫ້ຂ ບັບຕິສະມາແກ່ຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້ເມື່ອເຮົາກັບຂຶ້ນສະຫວັນອີກ.
11 22 ແລະພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນຄົນ
ກ ອື່ນໆມາອີກ,ແລະໄດ້ກ່າວກັບພວກເພິ່ນ
ໃນທ�ນອງດຽວກັນ;ແລະພຣະອົງໄດ້
ປະທານອ�ນາດໃຫ້ແກ່ພວກເພິ່ນເພື່ອຈະ
ໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາຄົນອື່ນ.ແລະພຣະອົງ
ໄດ້ກ່າວກັບພວກເພິ່ນວ່າ:ພວກເຈົ້າຈົ່ງໃຫ້
ບັບຕິສະມາຕາມວິທີນີ້ແລະມັນຈະຂ ບໍ່ມີ
ການໂຕ້ຖຽງກັນໃນບັນດາພວກເຈົ້າ.
11 23ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບ
ພວກເຈົ້າວ່າ,ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ກັບໃຈຈາກ
ບາບຂອງຕົນຕາມກ ຄ�ເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າ,
ແລະຂ ປາດຖະໜາທີ່ຈະຮັບບັບຕິສະມາ
ໃນພຣະນາມຂອງເຮົາ,ພວກເຈົ້າຈົ່ງໃຫ້
ບັບຕິສະມາເຂົາຕາມວິທີນີ້—ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າ
ຈົ່ງລົງໄປຄ ຢືນຢູ່ໃນນ�,ແລະເຈົ້າຈົ່ງໃຫ້
ບັບຕິສະມາເຂົາໃນພຣະນາມຂອງເຮົາ.
11 24 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຈົ້າຈົ່ງກ່າວ
ຄ�ເຫລົ່ານີ້ໂດຍເອີ້ນຊື່ຂອງເຂົາ,ກ່າວວ່າ:
11 25 ໂດຍໄດ້ຮັບກ ສິດອ�ນາດມອບໝາຍ
ຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດ,ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ບັບຕິ
ສະມາທ່ານໃນພຣະນາມຂອງຂ ພຣະບິດາ,
ແລະຂອງພຣະບຸດ,ແລະຂອງພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດ.ອາແມນ.
11 26 ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ພວກເຈົ້າ

 15ກຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—
ການປະກົດຕົວຂອງພຣະ
ຄຣິດຫລັງຈາກຊີວິດມະຕະ.

 17ກຄມພນະມັດສະການ.
 18ກ3ນຟ1:2,10.
 21ກຄມພອ�ນາດ.
 ຂຄມພບັບຕິສະມາ,

ໃຫ້ບັບຕິສະມາ.

 22ກ1ນຟ12:7;
3ນຟ12:1.

 ຂ3ນຟ18:34.
 23ກ3ນຟ12:2.
 ຂຄມພບັບຕິສະມາ,

ໃຫ້ບັບຕິສະມາ—ເງື່ອນໄຂ
ສ�ລັບການບັບຕິສະມາ.

 ຄ3ນຟ19:10–13.

 25ກມຊຢ18:13;
ຄພ20:73.
ຄມພບັບຕິສະມາ,
ໃຫ້ບັບຕິສະມາ—ສິດ
ອ�ນາດທີ່ຖືກຕ້ອງ.

 ຂຄມພພຣະເຈົ້າ,
ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ.
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ກ ຈຸ່ມເຂົາລົງໃນນ�,ແລະຂຶ້ນມາຈາກນ�
ອີກ.
11 27 ແລະ ຕາມວິທີນີ້ພວກເຈົ້າຈົ່ງໃຫ້
ບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງເຮົາ;ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບພວກ
ເຈົ້າ,ວ່າພຣະບິດາ,ແລະພຣະບຸດ,ແລະ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເປັນກ ໜຶ່ງ;ແລະເຮົາ
ຢູ່ໃນພຣະບິດາ,ແລະພຣະບິດາຢູ່ໃນເຮົາ,
ແລະພຣະບິດາກັບເຮົາເປັນໜຶ່ງ.
11 28 ແລະຕາມທີ່ເຮົາສັ່ງພວກເຈົ້າ,ພວກ
ເຈົ້າຈົ່ງໃຫ້ບັບຕິສະມາ.ແລະມັນຈະບໍ່ມີ
ການໂຕ້ຖຽງກັນໃນບັນດາພວກເຈົ້າ,ດັ່ງທີ່
ເຄີຍມີມາກ່ອນ;ທັງຈະກ ບໍ່ມີການໂຕ້ຖຽງ
ກັນໃນບັນດາພວກເຈົ້າກ່ຽວກັບຄ�ສອນ
ຂອງເຮົາດັ່ງທີ່ເຄີຍມີມາກ່ອນນັ້ນ.
11 29 ເພາະຕາມຈິງ, ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາ
ກ່າວກັບພວກເຈົ້າ,ຜູ້ທີ່ມີກ ວິນຍານແຫ່ງ
ຂ ການຂັດແຍ້ງນັ້ນບໍ່ໄດ້ມາຈາກເຮົາ,ແຕ່
ມາຈາກມານ,ຜູ້ເປັນບິດາຂອງການຂັດ
ແຍ້ງແລະມັນໄດ້ຍຸຍົງໃຈຂອງມະນຸດໃຫ້
ຂັດແຍ້ງກັນດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນ.
11 30 ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄ�ສອນຂອງເຮົາ
ທີ່ຈະຍຸຍົງໃຈຂອງມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມຄຽດ
ແຄ້ນຕໍ່ກັນ;ແຕ່ນີ້ເປັນຄ�ສອນຂອງເຮາົຄື
ຄວນໃຫ້ເລື່ອງເຊັ່ນນັ້ນໝົດໄປ.
11 31 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ,ເຮົາ
ກ່າວກັບພວກເຈົ້າ,ເຮົາຈະປະກາດກ ຄ�

ສອນຂອງເຮົາກັບພວກເຈົ້າ.
11 32 ແລະນີ້ຄືກ ຄ�ສອນຂອງເຮົາ,ແລະ
ມັນເປັນຄ�ສອນຊຶ່ງພຣະບິດາໄດ້ປະທານ
ໃຫ້ແກ່ເຮົາ,ແລະເຮົາຂ ເປັນພະຍານເຖິງ
ພຣະບິດາແລະພຣະບິດາເປັນພະຍານ
ເຖິງເຮົາ,ແລະຄ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເປັນ
ພະຍານເຖິງພຣະບິດາແລະເຖິງເຮົາ,
ແລະເຮົາເປັນພະຍານວ່າພຣະບິດາໄດ້
ບັນຊາໃຫ້ມະນຸດທັງປວງຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ
ກັບໃຈແລະເຊື່ອໃນເຮົາ.
11 33 ແລະ ຜູ້ ໃດກໍຕາມທີ່ເຊື່ອໃນເຮົາ,
ແລະຮັບກ ບັບຕິສະມາ,ຜູ້ນັ້ນຈະຂ ລອດ;
ແລະເຂົາຈະເປັນຜູ້ ທີ່ໄດ້ຮັບອານາຈັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າເປັນຄ ມູນມໍລະດົກ.
11 34 ແລະຜູ້ ໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນເຮົາ,
ແລະບໍ່ຮັບບັບຕິສະມາ,ຈະຕ້ອງອັບປະ
ໂຫຍດ.
11 35ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ,ເຮົາກ່າວກັບ
ພວກເຈົ້າ,ວ່ານີ້ຄືຄ�ສອນຂອງເຮົາແລະ
ເຮົາເປັນພະຍານເຖິງມັນຊຶ່ງມາຈາກພຣະ
ບິດາ;ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ກ ເຊື່ອໃນເຮົາ
ຍ່ອມເຊື່ອໃນພຣະບິດາຄືກັນ;ແລະຕໍ່ຜູ້
ນັ້ນພຣະບິດາຈະເປັນພະຍານເຖິງເຮົາ,
ເພາະພຣະອົງຈະສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມຜູ້
ນັ້ນຂ ດ້ວຍໄຟແລະດ້ວຍຄ ພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດ.
11 36 ແລະ ເມື່ອນັ້ນພຣະບິດາຈະເປັນ

 26ກຄມພບັບຕິສະມາ,
ໃຫ້ບັບຕິສະມາ—ບັບຕິ
ສະມາໂດຍການລົງໄປ
ໃນນ�ໝົດທັງຕົວ.

 27ກຢຮ17:20–22;
3ນຟ28:10;
ມມ7:7;
ຄພ20:28.

 28ກ1ກຣທ1:10;
ອຟຊ4:11–14;
ຄພ38:27.

 29ກ2ຕມທ2:23–24;
ມຊຢ23:15.
ຄມພຂັດແຍ້ງ,
ການຂັດແຍ້ງ.

 ຂປຈສອຟຊ4:26
(ພາກຫ້ອຍທ້າຍ);
ມຊຢ2:32–33.

 31ກ2ນຟ31:2–21.
 32ກຄມພຄ�ສອນຂອງ

ພຣະຄຣິດ.
 ຂ1ຢຮ5:7.

 ຄ3ນຟ28:11;
ອທ5:4.

 33ກມຣກ16:16.
ຄມພບັບຕິສະມາ,
ໃຫ້ບັບຕິສະມາ—ຈ�ເປັນ.

 ຂຄມພລອດ,ຄວາມລອດ.
 ຄຄມພລັດສະໝີພາບ

ຂອງຊັ້ນສູງ.
 35ກອທ4:12.
 ຂ3ນຟ9:20;12:2.
 ຄຄມພພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
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ພະຍານເຖິງເຮົາ,ແລະພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດຈະເປັນພະຍານເຖິງພຣະບິດາແລະ
ເຖິງເຮົາ;ເພາະວ່າພຣະບິດາກັບເຮົາແລະ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເປັນໜຶ່ງ.
11 37 ແລະ ເຮົ າ ກ່ າວກັບພວກເຈົ້າອີກ,
ພວກເຈົ້າຕ້ອງກັບໃຈ,ແລະກ ກາຍເປັນ
ເໝືອນດັ່ງເດັກນ້ອຍເສຍກ່ອນ,ແລະຮັບ
ບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງເຮົາ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຈົ້າຈະບໍ່ມີທາງທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິ່ງເຫລົ່າ
ນີ້ໄດ້ເລີຍ.
11 38 ແລະ ເຮົາກ່າວກັບພວກເຈົ້າອີກ,
ພວກເຈົ້າຕ້ອງກັບໃຈແລະຮັບບັບຕິສະມາ
ໃນນາມຂອງເຮົາເສຍກ່ອນ,ແລະກາຍ
ເປັນເໝືອນດັ່ງເດັກນ້ອຍ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າ
ຈະບໍ່ມີທາງທີ່ຈະໄດ້ອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າມາເປັນມູນມໍລະດົກໄດ້ເລີຍ.
11 39ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ,ເຮົາກ່າວກັບ
ພວກເຈົ້າ,ວ່ານີ້ຄືຄ�ສອນຂອງເຮົາ,ແລະ
ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ກ ສ້າງຢູ່ໃນຄ�ສອນນີ້ຍ່ອມ
ສ້າງຢູ່ເທິງດານຫີນຂອງເຮົາແລະຂ ປະຕູ
ນະລົກຈະເອົາຊະນະເຂົາບໍ່ໄດ້.
11 40 ແລະ ຜູ້ໃດ ກໍ ຕ າມທີ່ຈະປະກາດ
ຫລາຍຫລືໜ້ອຍໄປກວ່ານີ້,ແລະສະຖາ
ປະນາມັນຂຶ້ນເປັນຄ�ສອນຂອງເຮົາຜູ້ນັ້ນ
ແຫລະມາຈາກຄວາມຊົ່ວ,ແລະບໍ່ໄດ້ສ້າງ
ຢູ່ເທິງດານຫີນຂອງເຮົາ,ແຕ່ເຂົາໄດ້ສ້າງຢູ່
ໃນຮາກຖານຂອງກ ດິນຊາຍ,ແລະປະຕູ
ນະລົກຈະເປີດຮັບຄົນເຊັ່ນນັ້ນເມື່ອນ�ມາ
ຖ້ວມແລະລົມພະຍຸພັດຕີ.
11 41ສະນັ້ນ, ຈົ່ງອອກໄປຫາຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້ເຖີດແລະປະກາດພຣະຄ�ຊຶ່ງເຮົາໄດ້

ກ່າວໄປນັ້ນໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນ
ໂລກ.

ບົດທີ12

ພຣະເຢຊູເອີ້ນແລະມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້
ສານຸສິດສິບສອງຄົນ—ພຣະອົງສິດສອນ
ຊາວນີໄຟເໝືອນດັ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ ເທດ
ສະໜາຢູ່ໂນນພູ—ພຣະອົງກ່າວຄ�ບູລົມ
ສຸກ—ຄ�ສອນຂອງພຣະອົງຢູ່ເໜືອແລະ
ສູງກວ່າກົດຂອງໂມເຊ—ມະນຸດຖືກບັນ
ຊາໃຫ້ເປັນຄົນດີພ້ອມເໝືອນດັ່ງພຣະອົງ
ແລະພຣະບິດາຂອງພຣະອົງເປັນ—ປຽບ
ທຽບກັບມັດທາຍ5.ປະມານຄ.ສ.34.

12 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ກັບ
ນີໄຟແລະກັບຄົນທີ່ ໄດ້ຮັບການເອີ້ນ
ນັ້ນແລ້ວ,(ບັດນີ້ ຈ�ນວນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບ
ການເອີ້ນແລະໄດ້ຮັບອ�ນາດແລະສິດ
ອ�ນາດເພື່ອໃຫ້ບັບຕິສະມານັ້ນມີຢູ່ກ ສິບ
ສອງຄົນດ້ວຍກັນ)ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງ
ໄດ້ເດ່ພຣະຫັດອອກໄປຫາຝູງຊົນ,ແລະ
ກ່າວຢ່າງດັງໆກັບພວກເຂົາ,ມີຄວາມວ່າ:
ເຈົ້າຍ່ອມຂ ເປັນສຸກຖ້າຫາກເຈົ້າຈະເອົາ
ໃຈໃສ່ຕໍ່ຖ້ອຍຄ�ຂອງສິບສອງຄົນນີ້ຊຶ່ງ
ເຮົາໄດ້ຄ ເລືອກເອົາມາຈາກບັນດາພວກ
ເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່
ເຈົ້າແລະໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຈົ້າແລະ
ເຮົາໄດ້ມອບອ�ນາດໃຫ້ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາເຈົ້າດ້ວຍ
ນ�ແລະຫລັງຈາກເຈົ້າໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ

 37ກມຣກ10:15;
ລກ18:17;
ມຊຢ3:19;
3ນຟ9:22.

 39ກມທ7:24–29;

  ຮລມ5:12.
ຄມພຫີນ.

 ຂ3ນຟ18:12–13.
 40ກ3ນຟ14:24–27.
121ກ3ນຟ13:25.

 ຂຄມພພອນ,ໃຫ້
ພອນ,ເປັນພອນ.

 ຄຄມພເອີ້ນ,ການເອີ້ນ,
ຖືກເອີ້ນຈາກພຣະ
ເຈົ້າ,ຕ�ແໜ່ງ.
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ດ້ວຍນ�ແລ້ວ, ຈົ່ງເບິ່ງ, ເຮົາຈະໃຫ້ບັບຕິ
ສະມາເຈົ້າດ້ວຍໄຟແລະດ້ວຍພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດ;ສະນັ້ນເຈົ້າຍ່ອມເປັນສຸກຖ້າ
ຫາກເຈົ້າຈະເຊື່ອໃນເຮົາແລະຮັບບັບຕິ
ສະມາຫລັງຈາກທີ່ເຈົ້າໄດ້ເຫັນເຮົາແລະຮູ້
ວ່າເຮົາເປັນຢູ່.
12 2 ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ຜູ້ທີ່ຈະກ ເຊື່ອໃນ
ຄ�ເວົ້າຂອງເຈົ້າຈະເປັນສຸກຫລາຍກວາ່
ນີ້ເພາະວ່າເຈົ້າຈະໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ວ່າເຈົ້າໄດ້
ເຫັນເຮົາ,ແລະວ່າເຈົ້າຮູ້ວາ່ເຮົາເປັນຢູ່.ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຜູ້ໃດທີ່ຈະເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າຂອງ
ເຈົ້າແລະຂ ລົງມາສູ່ສ່ວນເລິກແຫ່ງຄວາມ
ຖ່ອມຕົວແລະຮບັບັບຕິສະມາຍ່ອມເປັນ
ສຸກເພາະວ່າຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້ຮັບການມາຢ້ຽມ
ຢາມຄ ດ້ວຍໄຟແລະດ້ວຍພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດແລະຈະໄດ້ຮັບການປົດບາບຂອງ
ຕົນ.
12 3ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄົນທີ່ກ ຍາກຈົນທາງວິນ
ຍານທີ່ຂ ມາຫາເຮົາຍ່ອມເປັນສຸກ,ເພາະ
ວ່າອານາຈັກສະຫວັນຈະເປັນຂອງຜູ້ນັ້ນ.
12 4ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ຄົນທັງປວງທີ່ໂສກ
ເສົ້າຍ່ອມເປັນສຸກ,ເພາະວ່າເຂົາຈະໄດ້ຮັບ
ການປອບໃຈ.
12 5ແລະກ ຄົນທີ່ອ່ອນໂຍນຍ່ອມເປັນສຸກ,
ເພາະວ່າເຂົາຈະໄດ້ຮັບຂ ແຜ່ນດິນໂລກ
ເປັນມູນມໍລະດົກ.
12 6ແລະຄົນທັງປວງທີ່ກ ຫິວແລະຂ ກະ

ຫາຍ  ຄ ຄວາມ ຊອບທ�ຍ່ອມ ເປັ ນສຸກ,
ເພາະວ່າເຂົາຈະເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດ.
12 7ແລະຄົນທີ່ມີໃຈ ກ ເມດຕາຍ່ອມເປັນ
ສຸກ,ເພາະວ່າເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາ
ຕອບແທນ.
12 8ແລະຄົນທັງປວງທີ່ມີໃຈກ ບໍລິສຸດຍ່ອມ
ເປັນສຸກ,ເພາະວ່າເຂົາຈະໄດ້ຂ ເຫັນພຣະ
ເຈົ້າ.
12 9ແລະ ກ ຄົນ ທັງ ປວງ ທີ່ ສ້າງ ຄວາມ
ສະຫງົບຍ່ອມເປັນສຸກ,ເພາະວ່າເຂົາ ຈະ
ຖືກເອີ້ນວ່າຂ ລູກຂອງພຣະເຈົ້າ.
12 10 ແລະຄົນ ທັງ ປວງ ທີ່ ຖືກ ກ ຂົ່ມເຫັງ
ເພາະເຫັນແກ່ພຣະນາມຂອງເຮົາຍ່ອມ
ເປັນສຸກ,ເພາະວ່າອານາຈັກສະຫວັນຈະ
ເປັນຂອງເຂົາ.
12 11 ແລະເຈົ້າຍ່ອມເປັນສຸກເມື່ອຄົນໝິ່ນ
ປະໝາດແລະຂົ່ມເຫັງເຈົ້າແລະກ່າວ
ຄວາມຊົ່ວນາໆປະການ,ແລະຫາຄວາມ
ຜິດໃສ່ເຈົ້າເພາະເຮົາ;
12 12 ເພາະເຈົ້າຈະມີຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງລົ້ນ
ເຫລືອແລະມີຄວາມຍິນດີຢ່າງຍິ່ງ,ເພາະ
ກ ລາງວັນຂອງເຈົ້າໃນສະຫວັນຈະໃຫຍ່ຍິ່ງ;
ເພາະສາດສະດາທີ່ຢູ່ມາກ່ອນເຈົ້າຖືກຂົ່ມ
ເຫັງເຊັ່ນນັ້ນ.
12 13ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ,ເຮົາກ່າວກັບ
ເຈົ້າ,ເຮົາບັນຊາເຈົ້າໃຫ້ເປັນກ ເກືອຂອງ

 2ກຄພ46:13–14.
ຄມພເຊື່ອ,ຄວາມເຊື່ອ.

 ຂອທ4:13–15.
 ຄ3ນຟ11:35;19:13.
 3ກຄພ56:17–18.

ຄມພຖ່ອມຕົນ,
ຄວາມຖ່ອມຕົນ.

 ຂມທ11:28–30.
 5ກຣມ12:16;

ມຊຢ3:19.
ຄມພອ່ອນໂຍນ,

ຄວາມອ່ອນໂຍນ.
 ຂຄມພແຜ່ນດິນໂລກ.
 6ກ2ນຟ9:51;

ອນ1:4.
 ຂຢມຢ29:13.
 ຄສພສ21:21.
 7ກຄມພເມດຕາ,ມີເມດ

ຕາ,ຄວາມເມດຕາ.
 8ກຄມພບໍລິສຸດ,ຜູ້ບໍລິ

ສຸດ,ຄວາມບໍລິສຸດ.
 ຂຄພ93:1.

 9ກຄມພຄົນທີ່ສ້າງ
ຄວາມສະຫງົບສຸກ.

 ຂຄມພບຸດແລະທິດາ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.

 10ກຄພ122:5–9.
ຄມພຂົ່ມເຫັງ,
ການຂົ່ມເຫັງ.

 12ກອທ12:4.
 13ກຄພ101:39–40.
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ໂລກ; ແຕ່ຖ້າຫາກເກືອນັ້ນໝົດລົດເຄັມ
ຂອງມັນໂລກຈະໄດ້ຄວາມເຄັມຈາກໃສ?
ຈາກນັ້ນເກືອຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດອັນໃດເລີຍ,
ແຕ່ຈະຖືກໂຍນຖິ້ມໃຫ້ຄົນຢຽບຍ�ເທົ່ານັ້ນ.
12 14ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ,ເຮົາກ່າວກັບ
ເຈົ້າ,ເຮົາບັນຊາໃຫ້ເຈົ້າເປັນແສງສະຫວ່າງ
ຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້.ເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງເນີນພູ
ຈະຖືກບັງລັບໄວ້ບໍ່ໄດ້.
12 15 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄົນຈະໃຕ້ກ ທຽນແລ້ວເອົາ
ກະບຸງມາກວມໄວ້ບໍ?ບໍ່ເລີຍ,ມີແຕ່ຈະຕັ້ງ
ມັນໄວ້ເທິງບ່ອນຕັ້ງທຽນແລະມັນຈະສ່ອງ
ແຈ້ງໄປທົ່ວທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນນັ້ນ.
12 16ສະນັ້ນຈົ່ງໃຫ້ກ ຄວາມສະຫວ່າງຂອງ
ເຈົ້າສ່ອງເຊັ່ນນັ້ນຕໍ່ໜ້າຜູ້ຄົນພວກນີ້,ເພື່ອ
ວ່າພວກເຂົາຈະເຫັນການດີຂອງເຈົ້າແລະ
ຖວາຍບາລະມີແດ່ພຣະບິດາຂອງເຈົ້າຜູ້
ສະຖິດຢູ່ໃນສະຫວັນ.
12 17ຢ່າຄິດວ່າເຮົາມານີ້ເພື່ອລຶບລ້າງກົດ
ແລະຖ້ອຍຄ�ຂອງສາດສະດາ.ເຮົາບໍ່ໄດ້
ມາເພື່ອລຶບລ້າງແຕ່ເຮົາມາເພື່ອເຮັດໃຫ້
ມັນສົມບູນ;
12 18 ເພາະຕາມຈິງແລ້ວເຮົາບອກເຈົ້າວ່າ
ແມ່ນແຕ່ຈຸດໜຶ່ງຫລືຂີດໜຶ່ງກໍບໍ່ໄດ້ຕົກ
ຫລົ່ນໄປຈາກກ ກົດ,ແຕ່ໃນເຮົາມັນໄດ້ສົມ
ບູນແລ້ວທັງໝົດ.
12 19 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາໄດ້ມອບກົດແລະ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະບິດາຂອງເຮົາໃຫ້
ແກ່ເຈົ້າເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ເຊື່ອໃນເຮົາ,ແລະ
ເພື່ອເຈົ້າ ຈະກັບໃຈຈາກບາບຂອງເຈົ້າ,
ແລະເຂົ້າມາຫາເຮົາດ້ວຍກ ໃຈທີ່ຊອກຊ�
ແລະດ້ວຍວິນຍານທີ່ສ�ນຶກຜິດ.ຈົ່ງເບິ່ງ,
ເຈົ້າມີພຣະບັນຍັດຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຈົ້າ,ແລະຂ ກົດ
ສົມບູນແລ້ວ.

12 20ສະນັ້ນຈົ່ງມາຫາເຮົາແລະເຈົ້າຈະ
ລອດ;ເພາະເຮົາບອກກັບເຈົ້າຕາມຈິງ,ວ່າ
ຖ້າຫາກເຈົ້າຈະບໍ່ຮັກສາບັນຍັດຂອງເຮົາ
ຊຶ່ງເຮົາບັນຊາເຈົ້າໃນເວລານີ້ບໍ່ວ່າໃນກໍ
ລະນີໃດກໍຕາມ,ເຈົ້າຈະເຂົ້າໄປໃນອານາ
ຈັກສະຫວັນບໍ່ໄດ້.
12 21 ເຈົ້າໄດ້ຍິນຄ�ເວົ້າຊຶ່ງກ່າວໄວ້ໃນສະ
ໄໝບູຮານແລະມີຂຽນໄວ້ຕໍ່ໜ້າເຈົ້າອີກ,
ວ່າຢ່າຂ້າຄົນ,ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ກ ຂ້າຄົນ
ຜູ້ນັ້ນຈະຕ້ອງຖືກພິພາກສາລົງໂທດໂດຍ
ພຣະເຈົ້າ;
12 22 ແຕ່ເຮົາບອກເຈົ້າວ່າຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່
ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນຜູ້ນັ້ນຈະ
ຖືກພິພາກສາລົງໂທດຈາກສານຂອງພຣະ
ອົງ.ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຈະເວົ້າກັບອ້າຍ
ນ້ອງຂອງຕົນວ່າ,ຄົນໂງ່ຈ້າ,ຜູ້ນັ້ນຈະຖືກ
ພິພາສາລົງໂທດຈາກສານສູງສຸດ,ແລະຜູ້
ໃດກໍຕາມທີ່ຈະເວົ້າວ່າ,ຄົນບ້າ,ຜູ້ນັ້ນຈະມີ
ໂທດເຖິງໄຟນະລົກ.
12 23ສະນັ້ນ,ຖ້າຫາກເຈົ້າຈະມາຫາເຮົາ,
ຫລືປາດຖະໜາທີ່ຈະມາຫາເຮົາແລະນຶກ
ຂຶ້ນໄດ້ວ່າເຈົ້າມີຂໍ້ຂຸ່ນເຄືອງກັບອ້າຍນ້ອງ
ຂອງເຈົ້າດ້ວຍເລື່ອງໃດເລື່ອງໜຶ່ງ—
12 24ກໍ ໃຫ້ກັບໄປ  ກ ຄືນດີກັບອ້າຍນ້ອງ
ຂອງເຈົ້າເສຍກ່ອນ,ແລ້ວຈຶ່ງມາຫາເຮົາ
ດ້ວຍຈຸດປະສົງເຕັມທີ່ແຫ່ງໃຈ,ແລະເຮົາ
ຈະຮັບເອົາເຈົ້າ.
12 25 ຈົ່ງຮີບປອງດອງກັບຄູ່ໂຈດຂອງເຈົ້າ
ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ກາງທາງນ�ກັນ,ຢ້ານວ່າຄູ່
ໂຈດຂອງເຈົ້າຈະມອບເຈົ້າໄວ້,ແລະເຈົ້າ
ຈະຖືກສົ່ງເຂົ້າຄຸກ.
12 26ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ,ເຮົາກ່າວກັບ
ເຈົ້າ,ເຈົ້າຈະອອກຈາກທີ່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ຈົນກວ່າ

 15ກລກ8:16.
 16ກ3ນຟ18:24.
 18ກຄມພກົດຂອງໂມເຊ.

 19ກ3ນຟ9:20.
ຄມພຫົວໃຈທີ່ຊອກຊ�.

 ຂ3ນຟ9:17.

 21ກອພຍ20:13;
ມຊຢ13:21;ຄພ42:18.

 24ກຄມພອະໄພ,ໃຫ້ອະໄພ.
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ເຈົ້າຈະໄດ້ໃຊ້ໜີ້ຈົນຄົບທຸກຊີໄນເສຍກ່ອນ.
ແລະໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າຢູ່ໃນຄຸກນັ້ນເຈົ້າຈະ
ມີເງິນຈັກກ ຊີໄນບໍ່ທີ່ຈະເອົາມາເປັນຄ່າໄຖ່
ຕົວ?ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ,ເຮົາກ່າວກັບ
ເຈົ້າ,ບໍ່ເລີຍ.
12 27 ຈົ່ງເບິ່ງ, ຄົນໃນສະໄໝກ່ອນໄດ້
ຂຽນໄວ້ວ່າ,ກ ຢ່າຫລິ້ນຊູ້ສູ່ຜົວເມຍຜູ້ອື່ນ;
12 28 ແຕ່ເຮາົກ່າວກັບເຈົ້າວາ່,ຜູ້ໃດກໍຕາມ
ທີ່ຫລຽວເບິ່ງແມ່ຍິງດ້ວຍກ ຄວາມໄຄ່ໃນຍິງ
ນັ້ນ,ຜູ້ນັ້ນກໍໄດ້ຫລິ້ນຊູ້ໃນໃຈຂອງຕົນແລ້ວ.
12 29 ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາໃຫ້ບັນຍັດແກ່ເຈົ້າ,ວ່າ
ຢ່າຍອມໃຫ້ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເຂົ້າມາໃນກ ໃຈ
ຂອງເຈົ້າເລີຍ;
12 30 ເພາະວ່າມັນຈະເປັນການດີກວ່າທີ່
ເຈົ້າຈະປະຕິເສດຕົນຈາກສິ່ງເຫລົ່ານີ້,ຊຶ່ງ
ໃນການນີ້ເຈົ້າຈະໄດ້ແບກກ ໄມ້ກາງແຂນ
ຂອງເຈົ້າເອງແທນທີ່ເຈົ້າຈະຖືກໂຍນລົງສູ່
ນະລົກ.
12 31ມັນມີຂຽນໄວ້,ວ່າຖ້າຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່
ຈະປະຮ້າງເມຍຂອງຕົນກໍໃຫ້ເຮັດໜັງສື
ກ ຢ່າຮ້າງໃຫ້ນາງ.
12 32ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ,ເຮົາກ່າວກັບ
ເຈົ້າ, ວ່າຜູ້ໃດກໍ ຕາມທີ່ຈະກ ປະຖິ້ມເມຍ
ຂອງຕົນນອກຈາກເພາະຜິດຖານຂ ຫລິ້ນ
ຊູ້,ຍ່ອມເປັນເຫດໃຫ້ນາງຄ ມີຊູ້;ແລະຜູ້
ໃດທີ່ຈະແຕ່ງງານກັບນາງຊຶ່ງຖືກຢ່າຍ່ອມ
ເປັນຊູ້.
12 33 ແລະ ມັນມີຂຽນໄວ້ອີກວ່າ, ຢ່າ
ສາ ບ າ ນ ເ ທັ ດ, ແຕ່ໃຫ້ປະຕິບັດ ກ ຄ�
ສາບານຂອງເຈົ້າຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;

12 34 ແຕ່ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ,ເຮົາກ່າວ
ກັບເຈົ້າ,ຢ່າກ ສາບານເລີຍ;ທັງຢ່າອ້າງ
ສະຫວັນ,ເພາະວ່າມັນເປັນພຣະທີ່ນັ່ງຂອງ
ພຣະເຈົ້າ;
12 35ຫລືຢ່າອ້າງແຜ່ນດິນໂລກ,ເພາະວ່າ
ມັນເປັນທີ່ຮອງພຣະບາດຂອງພຣະອົງ;
12 36ທັງຢ່າສາບານໂດຍອ້າງເຖິງຫົວຂອງ
ເຈົ້າ,ເພາະວ່າເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ຜົມເສັ້ນໜຶ່ງ
ກັບເປັນດ�ຫລືຂາວບໍ່ໄດ້;
12 37 ແຕ່ຈົ່ງໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ຂອງເຈົ້າເປັນດັ່ງນີ້,
ແມ່ນກໍໃຫ້ວາ່ແມ່ນ;ບໍ່ແມ່ນກໍໃຫ້ວາ່ບໍ່ແມ່ນ;
ເພາະຄ�ເວົ້າເກີນນີ້ໄປມາຈາກຄວາມຊົ່ວ.
12 38 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນມີຂຽນໄວ້ວ່າ,ກ ຕາ
ຕໍ່ຕາ,ແລະແຂ້ວຕໍ່ແຂ້ວ;
12 39 ແຕ່ເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າຢ່າກ ຕໍ່ສູ້ກັບ
ຄົນຊົ່ວ,ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດຕົບແກ້ມເບື້ອງຂວາ
ຂອງເຈົ້າ,ຈົ່ງຂ ປິ່ນແກ້ມເບື້ອງຊ້າຍໃຫ້ຜູ້
ນັ້ນນ�ອີກ;
12 40 ແລະຖ້າຄົນໃດຢາກຟ້ອງສານເອົາ
ເສື້ອຊັ້ນໃນຂອງເຈົ້າ, ກໍຈົ່ງເອົາເສື້ອຊັ້ນ
ນອກຂອງເຈົ້າໃຫ້ເຂົາເໝືອນກັນ;
12 41 ແລະຖ້າຜູ້ໃດຈະບັງຄັບໃຫ້ເຈົ້າຍ່າງ
ໄປໜຶ່ງຫລັກ,ກໍໃຫ້ ເຈົ້າໄປກັບເຂົາເຖິງ
ສອງຫລັກ.
12 42 ຈົ່ງກ ໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ຂໍເຈົ້າ,ແລະຢ່າໄດ້
ປິ່ນຫລັງໃສ່ຜູ້ຂໍຢືມເຈົ້າ.
12 43 ແລະຈົ່ງເບິ່ງມັນມີຂຽນໄວ້ອີກ,ວ່າ
ຈົ່ງຮັກເພື່ອນບ້ານຂອງເຈົ້າແລະກຽດຊັງ
ສັດຕູຂອງເຈົ້າ;
12 44 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,ຈົ່ງ

 26ກແອວ11:3.
 27ກ2ນຟ9:36;ຄພ59:6.
 28ກຄພ42:23.

ຄມພກິເລດຕັນຫາ.
 29ກກຈກ8:22.
 30ກມທ10:38;16:24;

ລກ9:23.

 31ກຄມພຢ່າຮ້າງ.
 32ກມຣກ10:11–12.
 ຂຄມພການລ່ວງປະເວນີ.
 ຄຄມພຫລິ້ນຊູ້.
 33ກຄມພຄ�ສາບານ.
 34ກຄມພຄ�ຫຍາບຄາຍ.
 38ກລລວ24:20.

 39ກ3ນຟ6:13;
4ນຟ1:34;
ຄພ98:23–32.

 ຂຄມພອົດທົນ,
ຄວາມອົດທົນ.

 42ກຢຄ2:17–19;
ມຊຢ4:22–26.
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ຮັກກ ສັດຕູຂອງເຈົ້າ,ຈົ່ງໃຫ້ພອນແກ່ຄົນທີ່
ປ້ອຍດ່າເຈົ້າ,ຈົ່ງເຮັດດີຕໍ່ຜູ້ທີ່ກຽດຊັງເຈົ້າ,
ແລະຈົ່ງຂ ອະທິຖານເພື່ອຜູ້ທີ່ໃຊ້ເຈົ້າຢ່າງ
ໝິ່ນປະໝາດແລະຂົ່ມເຫັງເຈົ້າ;
12 45 ເພື່ອວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ເປັນລູກຂອງພຣະ
ບິດາ ຂອງເຈົ້າ ຜູ້ປະ ທັບ ຢູ່ໃນສະຫວັນ;
ເພາະພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ດວງຕາເວັນຂຶ້ນ
ສ່ອງແສງໃສ່ຄົນຊົ່ວແລະຄົນດີ.
12 46ສະນັ້ນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງເປັນຂອງ
ສະໄໝກ່ອນ,ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນກົດ,ຈຶ່ງສົມບູນທັງ
ໝົດໃນເຮົາ.
12 47ສິ່ງກ ເກົ່າໝົດໄປ,ແລະທຸກສິ່ງເປັນ
ຂອງໃໝ່.
12 48ສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຢາກໃຫ້ເຈົ້າກ ດີພ້ອມ
ຄືກັນກັບເຮົາ,ຫລືພຣະບິດາຂອງເຈົ້າຜູ້
ປະທັບຢູ່ໃນສະຫວັນຊົງດີພ້ອມ.

ບົດທີ13

ພຣະເຢຊູສິດສອນຄ�ອະທິຖານຂອງພຣະ
ຜູ້ ເປັນເຈົ້າໃຫ້ແກ່ຊາວນີໄຟ—ພວກເຂົາ
ຄວນຮິບໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້ໃນສະຫວັນ—
ສານຸສິດສິບສອງຄົນຖືກບັນຊາໃຫ້ປະຕິ
ບັດສາດສະໜາກິດໂດຍບໍ່ຄິດກ່ຽວກັບສິ່ງ
ຂອງທາງໂລກ—ປຽບທຽບກັບມັດທາຍ6.
ປະມານຄ.ສ.34.

13 1ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ, ເຮົາກ່າວວ່າ
ເຮົາຢາກໃຫ້ ເຈົ້າກ ໃຫ້ທານແກ່ຄົນຍາກ
ຈົນ;ແຕ່ຈົ່ງລະວັງຢ່າໃຫ້ທານເພື່ອອວດ
ຄົນອື່ນ;ເພາະຖ້າເຮັດຢ່າງນັ້ນເຈົ້າຈະບໍ່
ໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກພຣະບິດາຂອງເຈົ້າຜູ້
ສະຖິດຢູ່ໃນສະຫວັນ.

13 2ສະນັ້ນ,ເມື່ອເຈົ້າໃຫ້ທານຢ່າໄດ້ເປົ່າ
ແກໄປກ່ອນໜ້າເຈົ້າ,ເໝືອນດັ່ງຄົນໜ້າ
ຊື່ໃຈຄົດເຄີຍເຮັດໃນທ�ມະສາລາແລະ
ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ,ເພື່ອໃຫ້ມະນຸດ
ກ ສັນລະເສີນ.ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບ
ເຈົ້າວ່າ,ພວກເຂົາໄດ້ຮັບລາງວັນຂອງ
ພວກເຂົາແລ້ວ.
13 3ແຕ່ເມື່ອເຈົ້າໃຫ້ທານ ຢ່າໃຫ້ມືຊ້າຍ
ຂອງເຈົ້າຮູ້ວ່າມືຂວາຂອງເຈົ້າເຮັດຫຍັງ;
13 4 ເພື່ອຂອງທານຂອງເຈົ້າ ຈະເປັນໄປ
ຢ່າງລັບໆແລະພຣະບິດາຂອງເຈົ້າຜູ້ເຫັນ
ໃນທີ່ລັບຈະໂຜດປະທານລາງວັນໃຫ້ແກ່
ເຈົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍ.
13 5ແລະເມື່ອເຈົ້າກ ອະທິຖານຈົ່ງຢ່າເຮັດ
ເໝືອນຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄົດ,ເພາະພວກເຂົາ
ມັກຢືນອະທິຖານໃນທ�ມະສາລາແລະ
ຕາມແຈຖະໜົນ,ເພື່ອຜູ້ ຄົນຈະໄດ້ເຫັນ
ພວກເຂົາ.ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າ
ວ່າ,ພວກເຂົາໄດ້ຮັບລາງວັນຂອງພວກ
ເຂົາແລ້ວ.
13 6ແຕ່ເວລາເຈົ້າອະທິຖານ,ຈົ່ງເຂົ້າໄປ
ໃນຫ້ອງແລະເມື່ອເຈົ້າປິດປະຕູແລ້ວ,ຈົ່ງ
ອະທິຖານຫາພຣະບິດາຂອງເຈົ້າຜູ້ສະຖິດ
ຢູ່ ໃນທີ່ລັບ;ແລະພຣະບິດາຂອງເຈົ້າຜູ້
ເຫັນໃນທີ່ລັບຈະໂຜດປະທານລາງວັນໃຫ້
ແກ່ເຈົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍ.
13 7ແຕ່ເມື່ອເຈົ້າອະທິຖານຢູ່,ຢ່າເວົ້າຊ�
ຄ�ເກົ່າ,ເໝືອນດັ່ງຄົນນອກສາດສະໜາ,
ເພາະວ່າພວກເຂົາຄິດວ່າຖ້າພວກເຂົາ
ເວົ້າຫລາຍໆເທື່ອພຣະອົງຈະໂຜດຮັບ
ຟັງ.
13 8ສະນັ້ນຢ່າເຮັດຄືພວກເຂົາ,ເພາະວ່າ

 44ກສພສ24:17;ແອວ48:23.
 ຂກຈກ7:59–60.
 47ກ3ນຟ15:2,7;

ຄພ22:1.

 48ກມທ5:48;
3ນຟ27:27.
ຄມພດີພ້ອມທຸກຢ່າງ.

131ກຄມພໃຫ້ທານ,

  ການໃຫ້ທານ.
 2ກຄພ121:34–35.
 5ກຄມພອະທິຖານ,ການອະ

ທິຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.
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ພຣະບິດາຂອງເຈົ້າກ ຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງ
ການກ່ອນທີ່ເຈົ້າຈະຂໍຈາກພຣະອົງ.
13 9ສະນັ້ນ ກ ຕາມວິ ທີນີ້ ເຈົ້າຈົ່ງ ຂ ອະທິ
ຖານ:ໂອ້ຄ ພຣະບິດາຂອງຂ້າພຣະອົງຜູ້
ສະຖິດຢູ່ໃນສະຫວັນ,ຂໍໃຫ້ພຣະນາມຂອງ
ພຣະອົງເປັນທີ່ເຄົາລົບບູຊາ.
13 10ຂໍໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງເປັນ
ໄປໃນແຜ່ນດິນໂລກເໝືອນດັ່ງທີ່ເປັນໄປ
ໃນສະຫວັນ.
13 11 ແລະຂໍຈົ່ງໂຜດຍົກໂທດໃຫ້ຂ້າພຣະ
ອົງເໝືອນດັ່ງທີ່ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຍົກໂທດໃຫ້
ຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດຕໍ່ຂ້າພຣະອົງ.
13 12 ແລະຂໍຢ່າກ ພາຂ້າພຣະອົງເຂົ້າໄປ
ໃນການທົດລອງ,ແຕ່ຂໍຈົ່ງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງ
ພົ້ນຈາກຄວາມຊົ່ວ.
13 13 ເ ພາະອານາຈັກ, ແລະ ອ�ນາດ,
ແລະລັດສະໝີພາບ,ກໍເປັນຂອງພຣະອົງ
ຕະຫລອດໄປ.ອາແມນ.
13 14 ເພາະວ່າ,ຖ້າຫາກເຈົ້າໃຫ້ກ ອະໄພ
ແກ່ເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນພຣະບິດາເທິງ
ສະຫວັນຂອງເຈົ້າກໍຈະໃຫ້ອະໄພແກ່ເຈົ້າຄື
ກັນ;
13 15 ແຕ່ຖ້າຫາກເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ອະໄພແກ່
ເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນພຣະບິດາຂອງເຈົ້າ
ກໍຈະບໍ່ໃຫ້ອະໄພແກ່ເຈົ້າຄືກັນ.
13 16ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ເມື່ອເຈົ້າກ ຖືສິນອົດ
ເຂົ້າຢ່າເຮັດໜ້າເສົ້າໝອງເໝືອນດັ່ງຄົນ
ໜ້າຊື່ໃຈຄົດ,ເພາະພວກເຂົາເຮັດໜ້າເສົ້າ
ໝອງເພື່ອຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນວ່າພວກ
ເຂົາຖືສິນອົດເຂົ້າ.ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວ

ກັບເຈົ້າວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບລາງວັນຂອງ
ພວກເຂົາແລ້ວ.
13 17 ແຕ່ເວລາເຈົ້າຖືສິນອົດເຂົ້າ,ຈົ່ງລ້າງ
ໜ້າ,ແລະເອົານ�ມັນທາຫົວຂອງເຈົ້າ;
13 18 ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນເຫັນວ່າເຈົ້າຖືສິນອົດ
ເຂົ້າ,ແຕ່ໃຫ້ພຣະບິດາຂອງເຈົ້າຜູ້ສະຖິດຢູ່
ໃນກ ທີ່ລັບເຫັນ,ແລະພຣະບິດາຂອງເຈົ້າ
ຜູ້ເຫັນຢູ່ໃນທີ່ລັບຈະໂຜດປະທານລາງວັນ
ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍ.
13 19ຢ່າຮິບໂຮມຊັບສົມບັດສ�ລັບຕົນໄວ້
ໃນໂລກ,ຊຶ່ງເປັນບ່ອນມອດແລະຂີ້ໝ້ຽງ
ກັດກິນໄດ້,ແລະເປັນບ່ອນທີ່ໂຈນເຈາະ
ເຂົ້າລັກເອົາໄດ້;
13 20 ແຕ່ຈົ່ງຮິບໂຮມ ກ ຊັບສົມບັດສ�ລັບ
ຕົນໄວ້ ໃນສະຫວັນ,ຊຶ່ງເປັນບ່ອນມອດ
ແລະຂີ້ໝ້ຽງກັດກິນບໍ່ໄດ້,ແລະທັງໂຈນ
ຈະເຈາະແລະລັກເອົາໄປບໍ່ໄດ້.
13 21 ເພາະວ່າຊັບສົມບັດຂອງເຈົ້າຢູ່ບ່ອນ
ໃດ,ໃຈຂອງເຈົ້າກໍຢູ່ບ່ອນນັ້ນຄືກັນ.
13 22 ກ ດວງສະຫວ່າງຂອງຮ່າງກາຍຄືຕາ;
ສະນັ້ນ,ຖ້າຫາກຕາຂອງເຈົ້າເປັນໜຶ່ງ,ໝົດ
ທັງຮ່າງຂອງເຈົ້າກໍຈະເຕັມໄປດ້ວຍແສງ
ສະຫວ່າງ.
13 23 ແຕ່ຖ້າຫາກຕາຂອງເຈົ້າຊົ່ວ,ໝົດທັງ
ຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ມືດ.ສະນັ້ນ,ຖ້າຫາກແສງສະຫວ່າງທີ່ຢູ່ໃນ
ຕົວຂອງເຈົ້າມືດໄປ,ຄວາມມືດນັ້ນຈະໃຫຍ່
ຫລວງພຽງໃດນໍ!
13 24 ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດເປັນ ກ ຂ້າໃຊ້ຂອງ
ສອງເຈົ້າບ່າວສອງນາຍໄດ້;ເພາະລາວຈະ

 8ກຄພ84:83.
 9ກມທ6:9–13.
 ຂຄມພອະທິຖານ,ການອະ

ທິຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.
 ຄຄມພພຣະເຈົ້າ,ຝ່າຍ

ພຣະເຈົ້າ—ພຣະເຈົ້າ
ອົງເປັນພຣະບິດາ.

 12ກປຈສມທ6:14(ພາກ
ຫ້ອຍທ້າຍ).

 14ກມຊຢ26:30–31;
ຄພ64:9.
ຄມພອະໄພ,ໃຫ້ອະໄພ.

 16ກອຊຢ58:5–7.
ຄມພຖືສິນອົດເຂົ້າ,

ການຖືສິນອົດເຂົ້າ.
 18ກຄພ38:7.
 20ກຮລມ5:8;8:25.
 22ກຄພ88:67.
 24ກ1ຊມອ7:3.
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ຊັງນາຍຜູ້ນີ້ແລະໄປຮັກນາຍຜູ້ນັ້ນ,ຫລືຈະ
ນັບຖືນາຍຜູ້ນີ້ແລະໝິ່ນປະໝາດນາຍຜູ້
ນັ້ນ.ເຈົ້າຈະເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າແລະ
ເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງເງິນຄ�ພ້ອມກັນບໍ່ໄດ້.
13 25 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອພຣະເຢຊູກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,
ພຣະອົງກໍໄດ້ຫລຽວເບິ່ງຄົນສິບສອງຄົນ
ຜູ້ທີ່ພຣະອົງໄດ້ເລືອກໄວ້ແລະກ່າວກັບ
ພວກເພິ່ນວ່າ:ຈົ່ງຈື່ຈ�ຄ�ເວົ້າຊຶ່ງເຮົາໄດ້
ເວົ້າມານັ້ນ.ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຈົ້າຄືຜູ້
ທີ່ເຮົາໄດ້ເລືອກໄວ້ເພື່ອຈະໄດ້ກ ປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້.ສະນັ້ນ
ເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າຢ່າຂ ຄິດເຖິງຊີວິດ
ຂອງເຈົ້າ,ວ່າເຈົ້າຈະກິນຫຍັງ,ຫລືເຈົ້າຈະ
ດື່ມຫຍັງ;ແລະຢ່າຄິດເຖິງຮ່າງກາຍຂອງ
ເຈົ້າ,ວ່າເຈົ້າຈະນຸ່ງຫຍັງ.ຊີວິດກໍຍິ່ງໃຫຍ່
ກວ່າອາຫານບໍ່ແມ່ນບໍ,ແລະຮ່າງກາຍກໍ
ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມບໍ່ແມ່ນບໍ?
13 26 ຈົ່ງ ເ ບິ່ ງ ນົ ກ ໃ ນອາກາດ, ມັນບໍ່
ໄດ້ຫວ່ານ,ທັງມັນບໍ່ໄດ້ ກ່ຽວຫລື ບໍ່ໄດ້
ເຕົ້າໂຮມໃສ່ເລົ້າໄວ້;ແຕ່ພຣະບິດາເທິງ
ສະຫວັນຂອງເຈົ້າຍັງລ້ຽງດູມັນ.ເຈົ້າປະ
ເສີດຫລາຍກວ່ານົກບໍ່ແມ່ນບໍ?
13 27 ໃຜໃນເຈົ້າເມື່ອຄິດເອົາຈະສາມາດ
ເພີ່ມຄວາມສູງຈັກສອກໜຶ່ງໃຫ້ຕົນເອງໄດ້
ບໍ?
13 28 ແລະ ເຫດໃດເຈົ້າຈຶ່ງຄິດເຖິງເຄື່ອງ
ນຸ່ງຫົ່ມ?ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງດອກໄມ້ໃນທົ່ງວ່າ
ມັນເຕີບໂຕຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?ມັນບໍ່ໄດ້ທ�
ງານ,ທັງບໍ່ໄດ້ເຂັນຝ້າຍ;
13 29 ແລະເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າເຖິງແມ່ນ
ໂຊໂລໂມນໃນຄວາມສະຫງ່າລາສີທັງໝົດ
ຂອງລາວກໍຍັງບໍ່ໄດ້ທົງເຄື່ອງງາມເທົ່າກັບ

ດອກໄມ້ເຫລົ່ານີ້ດອກໜຶ່ງ.
13 30ດັ່ງ ນັ້ນ ,ຖ້າຫາກພຣະເຈົ້າໄດ້ແຕ່ງ
ຫຍ້າໃນທົ່ງຢ່າງນັ້ນ,ຊຶ່ງເປັນຢູ່ມື້ນີ້ແລະມື້
ໜ້າຕ້ອງຖືກໂຍນຖິ້ມໃສ່ເຕົາໄຟ,ພຣະອົງ
ກໍຈະແຕ່ງເຈົ້າເຊັ່ນນັ້ນຖ້າຫາກເຈົ້າບໍ່ນ້ອຍ
ໜ້າໃນສັດທາ.
13 31ສະນັ້ນຢ່າຄິດໂດຍກ່າວວ່າຈະກິນ
ຫຍັງ?ຫລືດື່ມຫຍັງ?ຫລືນຸ່ງຫົ່ມຫຍັງ?
13 32 ເພາະພຣະບິດາ ເທິ ງສະຫວັນຂອງ
ເຈົ້າຮູ້ວ່າເຈົ້າຕ້ອງການສິ່ງທັງໝົດນີ້.
13 33 ແຕ່ເຈົ້າຈົ່ງສະແຫວງຫາກ ອານາຈັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າແລະຄວາມຊອບທ�ຂອງ
ພຣະອົງເສຍກ່ອນ,ແລ້ວພຣະອົງຈະເພີ່ມ
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ.
13 34ສະນັ້ນຢ່າຄິດເຖິງມື້ອື່ນ,ເພາະມື້ອື່ນ
ຈະຄິດເຖິງເລື່ອງຂອງມັນເອງ.ມື້ໜຶ່ງກໍພຽງ
ພໍແລ້ວກັບຄວາມຊົ່ວຂອງມື້ນັ້ນ.

ບົດທີ14

ພຣະເຢຊູບັນຊາວ່າ:ຢ່າກ່າວໂທດຜູ້ອື່ນ;
ໃຫ້ທູນຂໍຈາກພຣະເຈົ້າ;ລະວັງສາດສະ
ດາປອມ—ພຣະອົງສັນຍາວ່າຜູ້ທີ່ເຮັດ
ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາຈະໄດ້ຮັບ
ຄວາມລອດ—ປຽບທຽບກັບມັດທາຍ7.
ປະມານຄ.ສ.34.

14 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືເມື່ອພຣະເຢຊູຮັບສັ່ງຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້
ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ຫັນໄປທາງຝູງຊົນອີກ,
ແລະໄດ້ເປີດປາກກ່າວກັບພວກເຂົາອີກ,
ມີຄວາມວ່າ:ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ,ເຮົາ
ກ່າວກັບເຈົ້າ,ກ ຢ່າກ່າວໂທດຜູ້ອື່ນ,ເພື່ອ
ເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກກ່າວໂທດຄືນ.

 25ກຄມພປະຕິບັດ.
 ຂແອວ31:37–38;

ຄພ84:79–85.

 33ກລກ12:31.
141ກປຈສມທ7:1–2

(ພາກຫ້ອຍທ້າຍ);

  ຢຮ7:24.
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14 2 ກ ເພາະສິ່ງໃດທີ່ເຈົ້າເອົາມາກ່າວໂທດຜູ້
ອື່ນ,ເຈົ້າກໍຈະຖືກກ່າວໂທດໃນສິ່ງນັ້ນ;ແລະ
ເຈົ້າຕວງຜູ້ອື່ນດ້ວຍເຄື່ອງຜອງອັນໃດ,ເຈົ້າ
ກໍຈະຖືກຕວງດ້ວຍເຄື່ອງຜອງອັນນັ້ນຄືກັນ.
14 3ແລະເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຫລຽວເຫັນຂີ້
ເຫຍື້ອທີ່ຢູ່ໃນຕາຂອງພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າ,ແຕ່
ໄມ້ທັງທ່ອນທີ່ຢູ່ໃນຕາຂອງເຈົ້າ,ເຈົ້າບໍ່ຮູ້
ສຶກ?
14 4ຫລືເຈົ້າຈະເວົ້າກັບພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າໄດ້
ແນວໃດວ່າ:ໃຫ້ຂ້ອຍເຂ່ຍຂີ້ເຫຍື້ອອອກ
ຈາກຕາເຈົ້າເທາະ—ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ໄມ້ທັງ
ທ່ອນຢູ່ໃນຕາຂອງເຈົ້າ?
14 5 ເຈົ້າ ຄົນໜາ້ຊື່ໃຈຄົດ,ຈົ່ງເອາົໄມ້ທັງ
ກ ທ່ອນອອກຈາກຕາຂອງເຈົ້າເສຍກ່ອນ;
ແລ້ວເຈົ້າຈຶ່ງຈະເຫັນໄດ້ຄັກເພື່ອຈະໄດ້
ເຂ່ຍຂີ້ເຫຍື້ອອອກຈາກຕາຂອງພີ່ນ້ອງ
ຂອງເຈົ້າ.
14 6ຢ່າເອົາຂອງທີ່ກ ປະເສີດໃຫ້ໝາ,ຢ່າ
ໂຍນໄຂ່ມຸກໃສ່ຕໍ່ ໜ້າໝູ,ຢ້ານວ່າມັນຈະ
ຢຽບຍ�ເສຍແລະຈະຕ່າວຄືນມາຂົບເຈົ້າ
ນ�ອີກ.
14 7ຈົ່ງກ ໝັ່ນຂໍ,ແລ້ວເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ;ຈົ່ງ
ໝັ່ນຊອກ,ແລ້ວເຈົ້າຈະພົບ;ຈົ່ງໝັ່ນເຄາະ,
ແລ້ວຈະມີຜູ້ໄຂປະຕູໃຫ້.
14 8 ເພາະວ່າທຸກຄົນທີ່ໝັ່ນຂໍ,ຈະໄດ້ຮັບ;
ແລະທຸກຄົນທີ່ໝັ່ນຊອກ,ຈະພົບ;ແລະ
ທຸກຄົນທີ່ໝັ່ນເຄາະ,ຈະມີຜູ້ໄຂປະຕູໃຫ້.
14 9ຫລືມີຜູ້ໃດແດ່ໃນພວກເຈົ້າທີ່ຖ້າຫາກ
ລູກຂອງຕົນຂໍເຂົ້າປັ້ນໜຶ່ງ,ພໍ່ຈະເອົາກ້ອນ
ຫີນໃຫ້ບໍ?

14 10ຫລືຖ້າຫາກລູກຂອງຕົນຂໍປາ,ພໍ່ຈະ
ເອົາງູໃຫ້ບໍ?
14 11 ເຫດສະນັ້ນ, ເຈົ້າຜູ້ເປັນຄົນຊົ່ວກໍ
ຍັງຮູ້ຈັກເອົາຂອງດີໃຫ້ລູກຂອງຕົນ,ແລ້ວ
ພຣະບິດາຂອງເຈົ້າຜູ້ສະຖິດຢູ່ໃນສະຫວັນ
ຈະປະທານຂອງດີໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ທູນຂໍຈາກ
ພຣະອົງຫລາຍກວ່ານັ້ນອີກຈັກເທົ່າ?
14 12ສະນັ້ນ,ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງບໍ່ວ່າອັນໃດ
ກໍຕາມທີ່ເຈົ້າຢາກໃຫ້ມະນຸດເຮັດກັບເຈົ້າ,
ເຈົ້າຈົ່ງກ ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນກັບພວກເຂົາ,ເພາະ
ນີ້ຄືກົດແລະສາດສະດາ.
14 13 ຈົ່ ງ ເ ຂົ້າໄປທາງ ກ ປະຕູຄັບ; ເພາະ
ວ່າປະຕູກວ້າງຂວາງແລະທາງກໍຂ ກວ້າງ
ຂວາງຈະນ�ໄປຫາຄວາມພິນາດ,ແລະມີ
ຫລາຍຄົນເຂົ້າໄປໃນທາງນັ້ນ.
14 14 ເພາະວ່າ ກ ປະຕູທີ່ນ�ໄປສູ່ຊີວິດກໍ
ຄັບ,ແລະທາງກໍຂ ແຄບ,ແລະຄ ມີໜ້ອຍ
ຄົນທີ່ພົບທາງນີ້.
14 15 ຈົ່ ງລະວັງ ກ ສາດສະດາປອມ, ຜູ້ທີ່
ປອມຕົວຄືແກະມາຫາເຈົ້າ,ແຕ່ພາຍໃນ
ເຂົາເປັນໝາໄນຕົວຮ້າຍ.
14 16 ເຈົ້າຈະຮູ້ຈັກເຂົາໂດຍໝາກຜົນຂອງ
ເຂົາ.ຜູ້ຄົນຈະເກັບໝາກອະງຸ່ນຈາກເຄືອ
ໜາມບໍ,ຫລືເກັບໝາກເດື່ອຈາກຕົ້ນໜາມ
ບໍ?
14 17ດັ່ງນັ້ນ ຕົ້ນໄມ້ດີທຸກຕົ້ນຍ່ອມເກີດ
ໝາກຜົນດີ;ແຕ່ຕົ້ນໄມ້ບໍ່ດີຍ່ອມເກີດໝາກ
ຜົນບໍ່ດີ.
14 18ຕົ້ນດີຈະເກີດໝາກຜົນບໍ່ດີບໍ່ໄດ້,ຫລື
ຕົ້ນໄມ້ບໍ່ດີຈະເກີດໝາກຜົນດີບໍ່ໄດ້.

 2ກມມ8:19.
 5ກຢຮ8:3–11.
 6ກຄມພສັກສິດ,

ຄວາມສັກສິດ.
 7ກ3ນຟ27:29.

ຄມພອະທິຖານ,
ການອະທິຖານ,

ຄ�ອະທິຖານ.
 12ກຄມພເມດຕາສົງສານ,

ຄວາມເມດຕາສົງສານ.
 13ກລກ13:24;

3ນຟ27:33.
 ຂຄພ132:25.
 14ກ2ນຟ9:41;31:9,17–18;

ຄພ22.
 ຂ1ນຟ8:20.
 ຄ1ນຟ14:12.
 15ກຢມຢ23:21–32;

2ນຟ28:9,12,15.
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14 19ຕົ້ນໄມ້ທຸກຕົ້ນທີ່ກ ບໍ່ເກີດໝາກຜົນດີ
ຕ້ອງຖືກໂຄ່ນລົງ,ແລະຖືກໂຍນເຂົ້າໃນ
ກອງໄຟເສຍ.
14 20ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຈະຮູ້ຈັກເຂົາໂດຍກ ໝາກ
ຜົນຂອງເຂົາ.
14 21ບໍ່ແມ່ນໝົດທຸກຄົນທີ່ກ່າວກັບເຮົາວ່າ,
ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ແລ້ວ
ຈະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນອານາຈັກສະຫວັນໄດ້;ມີ
ແຕ່ຜູ້ທີ່ກະທ�ຕາມນ�ພຣະໄທຂອງພຣະ
ບິດາຂອງເຮົາຜູ້ສະຖິດຢູ່ໃນສະຫວັນເທົ່າ
ນັ້ນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໄດ້.
14 22ຫລາຍຄົນຈະ ກ ກ່າວກັບເຮົາໃນມື້
ນັ້ນວ່າ:ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ພຣະອົງເຈົ້າ
ເອີຍ,ພວກຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດ້ທ�ນາຍໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງບໍ,ແລະໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະອົງພວກຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ຂັບໄລ່
ຜີອອກໄປ,ແລະໃນພຣະນາມຂອງພຣະ
ອົງພວກຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ກະທ�ສິ່ງແປກປະ
ຫລາດຫລາຍຢ່າງບໍ່ແມ່ນບໍ?
14 23 ແລະເມື່ອນັ້ນເຮົາຈະບອກກັບພວກ
ເຂົາ ວ່າ :  ເຮົາ ບໍ່ ເ ຄີຍກ ຮູ້ຈັກ ພວກເຈົ້າ;
ພວກເຈົ້າຜູ້ທີ່ເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍເອີຍ,ຈົ່ງ
ຂ ຜ່າຍໜີໄປໃຫ້ພົ້ນຈາກເຮົາເສຍ.
14 24ສະນັ້ນ ,ຜູ້ໃດກໍ ຕາມ ທີ່ໄດ້ຍິນຄ�
ເຫລົ່ານີ້ຂອງເຮົາແລະປະຕິບັດຕາມ,ຜູ້
ນັ້ນກໍປຽບເໝືອນຄົນສະຫລາດຜູ້ປຸກເຮືອນ
ຂອງຕົນໃສ່ເທິງດານກ ຫີນ—
14 25 ແລະກ ຝົນຖັ່ງເທລົງມາ,ແລະນ�ກໍ
ນອງ,ແລະລົມກໍພັດ,ແລະປະທະເຮືອນ
ນັ້ນ;ແລະມັນບໍ່ຂ ພັງ,ເພາະວ່າມັນຖືກສ້າງ
ໃສ່ເທິງດານຫີນ.

14 26 ແຕ່ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຍິນຄ�ເຫລົ່ານີ້ຂອງ
ເຮົາແລ້ວບໍ່ປະຕິບັດຕາມກໍປຽບເໝືອນ
ຄົນໂງ່,ຜູ້ປຸກເຮືອນຂອງຕົນໃສ່ເທິງກ ດິນ
ຊາຍ—
14 27 ແລະຝົນຖັ່ງເທລົງມາ, ແລະນ�ກໍ
ນອງ,ແລະລົມກໍພັດ,ແລະປະທະເຮືອນ
ນັ້ນ;ແລະມັນພັງ,ແລະການພັງນັ້ນໃຫຍ່
ຫລວງ.

ບົດທີ15

ພຣະເຢຊູປະກາດວ່າກົດຂອງໂມເຊສົມ
ບູນໃນພຣະອົງ—ຊາວນີໄຟແມ່ນແກະອີກ
ຝູງໜຶ່ງຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ກ່າວເຖິງໃນເຢຣູ
ຊາເລັມ—ເພາະຄວາມຊົ່ວ ຮ້າຍ, ຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນເຢຣູຊາເລັມຈຶ່ງບໍ່
ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບແກະຂອງອິດສະຣາເອນທີ່
ແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປ.ປະມານຄ.ສ.34.

15 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້
ແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ທອດພຣະເນດເບິ່ງຝູງ
ຊົນໂດຍຮອບ,ແລະໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາ
ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າໄດ້ຍິນເລື່ອງທີ່ເຮາົສິດ
ສອນກ່ອນທີ່ເຮົາໄດ້ຂຶ້ນໄປເຝົ້າພຣະບິດາ
ຂອງເຮົາແລ້ວ;ສະນັ້ນ,ຜູ້ໃດທີ່ຈດົຈ�ຄ�
ເວົ້າເຫລົ່ານີ້ຂອງເຮາົແລະກ ປະຕິບັດຕາມ,
ເຮາົຈະຂ ຍົກຜູ້ນັ້ນຂຶ້ນໃນວນັສຸດທ້າຍ.
15 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ
ພຣະອົງເຫັນວ່າມີບາງຄົນໃນບັນດາພວກ
ເຂົາທີ່ແປກໃຈແລະສົງໄສວ່າພຣະອົງ

 19ກມທ3:10;
ແອວ5:36–41;
ຄພ97:7.

 20ກລກ6:43–45;
ມຣນ7:5.

 22ກແອວ5:17.

 23ກມຊຢ5:13;26:24–27.
 ຂລກ13:27.
 24ກຄມພຫີນ.
 25ກແອວ26:6;

ຮລມ5:12.
 ຂສພສ12:7.

 26ກ3ນຟ11:40.
151ກຢກບ1:22.
 ຂ1ນຟ13:37;

ຄພ5:35.
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ມີຄວາມປະສົງອັນໃດກ່ຽວກັບກ ກົດຂອງ
ໂມເຊ;ເພາະພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈຄ�ເວົ້າທີ່
ວ່າສິ່ງເກົ່າໄດ້ຜ່ານໄປ,ແລະວ່າທຸກສິ່ງ
ເປັນຂອງໃໝ່.
15 3ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາ
ວ່າ:ຢ່າໄດ້ແປກໃຈເລີຍທີ່ເຮົາໄດ້ກ່າວກັບ
ເຈົ້າວ່າສິ່ງເກົ່າໄດ້ຜ່ານໄປ,ແລະທຸກສິ່ງ
ເປັນຂອງໃໝ່.
15 4ຈົ່ງເບິ່ງ, ເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ ກ ກົດທີ່
ມອບໃຫ້ແກ່ໂມເຊນັ້ນສົມບູນແລ້ວ.
15 5ຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ເຮົາຄືຜູ້ທີ່ມອບກົດໃຫ້,ແລະ
ເຮົາ ຄື ຜູ້ ທີ່ໃຫ້ ພັນທະສັນຍາກັບ ອິດສະ
ຣາເອນຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ;ສະນັ້ນ,ໃນເຮົາກົດ
ສົມບູນແລ້ວ,ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ມາເພື່ອໃຫ້
ກົດນັ້ນຂ ສົມບູນ;ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງມີທີ່ສຸດ.
15 6ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາກ ບໍ່ໄດ້ທ�ລາຍສາດສະ
ດາ,ເພາະວ່າມີຫລາຍຕໍ່ຫລາຍອັນທີ່ຍັງບໍ່
ທັນສົມບູນໃນເຮົາເທື່ອ,ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາ
ກ່າວກັບເຈົ້າວ່າມັນຈະສົມບູນທັງໝົດ.
15 7ແລະເພາະວ່າເຮົາໄດ້ກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ
ສິ່ງເກົ່າໄດ້ຜ່ານໄປ,ແຕ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ທ�ລາຍຂໍ້
ຄວາມທີ່ເວົ້າໄວ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ.
15 8 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ພັນທະສັນຍາທີ່ເຮົາ
ໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບຜູ້ຄົນຂອງເຮົາຍັງບໍ່ສ�ເລັດ
ທັງໝົດເທື່ອ;ແຕ່ກົດທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ໂມເຊ
ນັ້ນມີທີ່ສຸດໃນເຮົາ.
15 9ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຄືກ ກົດ,ແລະຂ ຄວາມສະ
ຫວ່າງ.ຈົ່ງເບິ່ງທີ່ເຮົາແລະອົດທົນຈົນເຖິງ
ທີ່ສຸດ,ແລະເຈົ້າຈະຄ ມີຊີວິດ;ຍ້ອນເຮົາຈະ

ໃຫ້ຊີວິດນິລັນດອນແກ່ຄົນທີ່ງ ອົດທົນຈົນ
ເຖິງທີ່ສຸດ.
15 10 ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາໄດ້ມອບກ ບັນຍັດໃຫ້ແກ່
ເຈົ້າ;ສະນັ້ນຈົ່ງຮັກສາບັນຍັດຂອງເຮົາ.
ແລະນີ້ຄືກົດແລະສາດສະດາ,ເພາະກົດ
ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ຂ ເປັນພະຍານເຖິງເຮົາ
ໂດຍແທ້.
15 11 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອພຣະເຢຊູກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,
ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບສິບສອງຄົນຜູ້ຊຶ່ງພຣະ
ອົງໄດ້ເລືອກໄວ້ວ່າ:
15 12 ເ ຈົ້າ ເປັນສານຸສິດຂອງເຮົາ; ແລະ
ເຈົ້າເປັນຄວາມສະຫວ່າງຂອງຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້ ,  ຜູ້ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງເຊື້ອ
ສາຍຂອງກ ໂຢເຊັບ.
15 13 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄືກ ແຜ່ນດິນຊຶ່ງເປັນ
ມູນມໍລະດົກຂອງເຈົ້າ;ແລະພຣະບິດາໄດ້
ປະທານມັນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ.
15 14 ແລະບໍ່ເຄີຍມີຈັກເທື່ອທີ່ພຣະບິດາ
ໄດ້ໃຫ້ພຣະບັນຍັດແກ່ເຮົາກ ບອກເລື່ອງນີ້
ກັບພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າທີ່ເຢຣູຊາເລັມ.
15 15ທັງບໍ່ເຄີຍມີຈັກເທື່ອທີ່ພຣະບິດາໄດ້
ໃຫ້ພຣະບັນຍັດແກ່ເຮົາບອກພວກເຂົາ
ກ່ຽວກັບກ ເຜົ່າອື່ນໆຂອງເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນ,ຜູ້ທີ່ພຣະບິດາໄດ້ນ�ພາອອກໄປ
ຈາກແຜ່ນດິນ.
15 16ພຣະບິດາໄດ້ບັນຊາໃຫ້ເຮົາບອກ
ພວກເຂົາພຽງເທົ່ານີ້:
15 17ວ່ າ ເຮົາມີແກະອື່ນອີກ ຊຶ່ງບໍ່ເປັນ

 2ກຄມພກົດຂອງໂມເຊ.
 4ກມຊຢ13:27–31;

3ນຟ9:17–20.
 5ກ1ກຣທ10:1–4;

3ນຟ11:14.
ຄມພເຢໂຮວາ.

 ຂແອວ34:13.
 6ກ3ນຟ23:1–5.
 8ກ3ນຟ5:24–26.

 9ກ2ນຟ26:1.
 ຂຄມພຄວາມສະຫວ່າງ,

ຄວາມສະຫວ່າງ
ຂອງພຣະຄຣິດ.

 ຄຢຮ11:25;
ຄພ84:44.

 ງ ຄມພອົດທົນ,
ຄວາມອົດທົນ.

 10ກ3ນຟ12:20.

 ຂມຊຢ13:33.
 12ກຄມພໂຢເຊັບ,

ລູກຊາຍຂອງຢາໂຄບ.
 13ກ1ນຟ18:22–23.
 14ກ3ນຟ5:20.
 15ກ3ນຟ16:1–4.

ຄມພອິດສະຣາເອນ—
ສິບເຜົ່າທີ່ຫາຍໄປຂອງ
ອິດສະຣາເອນ.
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ຂອງຝູງນີ້;ແກະເຫລົ່ານັ້ນເຮົາຕ້ອງພາມາ
ເໝືອນກັນ,ແລ້ວພວກເຂົາຈະຟັງສຽງຂອງ
ເຮົາ;ແລ້ວຈະຮ່ວມເປັນຝູງດຽວກັນແລະມີ
ກ ຜູ້ລ້ຽງແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ.
15 18 ແລະບັດນີ້,ເພາະຄວາມແຂງຄໍແລະ
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ກ ເຂົ້າໃຈຄ�
ເວົ້າຂອງເຮົາ;ສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຮັບບັນຊາ
ຈາກພຣະບິດາວ່າບໍ່ໃຫ້ບອກພວກເຂົາອີກ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.
15 19 ແຕ່ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ
ພຣະບິດາໄດ້ບັນຊາເຮົາແລະເຮົາກໍໄດ້
ບອກເລື່ອງນີ້ກັບເຈົ້າ,ວ່າເຈົ້າໄດ້ຖືກແຍກ
ຈາກບັນດາພວກເຂົາເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກເຂົາ;ສະນັ້ນເພາະຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ,ພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ຈັກ
ຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບເຈົ້າ.
15 20 ແລະຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າ
ອີກວ່າພຣະບິດາໄດ້ແຍກເຜົ່າອື່ນໆອີກ
ອອກຈາກພວກເຂົາ;ແລະເພາະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ,ພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຮູ້
ຈັກຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນເຫລົ່ານັ້ນ.
15 21 ແລະຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າ
ວ່າ:ເຈົ້ານີ້ແຫລະຄືຜູ້ຄົນທີ່ເຮົາກ່າວເຖິງ
ວ່າ:ເຮົາມີແກະກ ອື່ນອີກຊຶ່ງບໍ່ເປັນຂອງຝູງ
ນີ້;ແກະເຫລົ່ານັ້ນເຮົາຕ້ອງພາມາເໝືອນ
ກັນ,ແລ້ວພວກເຂົາຈະຟັງສຽງຂອງເຮົາ;
ແລ້ວຈະຮ່ວມເປັນຝູງດຽວກັນ,ແລະມີຜູ້
ລ້ຽງແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ.
15 22 ແຕ່ ພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈເຮົາ, ເພາະ
ພວກເຂົາຄິດວ່າ ເ ປັນກ ຄົນຕ່າງຊາດ;
ເພາະພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າຄົນຕ່າງຊາດ

ຈະຂ ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໂດຍທາງການສັ່ງ
ສອນຂອງພວກເຂົາ.
15 23 ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈເຮົາເມື່ອ
ເຮົາກ່າວວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຍິນສຽງຂອງ
ເຮົາ;ແລະພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈເຮົາທີ່ວ່າ
ກ ຄົນຕ່າງຊາດຈະບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງຂອງເຮົາບໍ່
ວ່າເວລາໃດກໍຕາມ—ວ່າເຮົາຈະບໍ່ສະແດງ
ຕົນໃຫ້ປະຈັກແກ່ພວກເຂົານອກຈາກຈະ
ເປັນໂດຍຂ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເທົ່ານັ້ນ.
15 24 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າທັງໄດ້ຍິນກ ສຽງຂອງ
ເຮົາ,ແລະໄດ້ເຫັນເຮົາ;ແລະເຈົ້າຄືແກະ
ຂອງເຮົາ,ແລະເຈົ້າຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນ
ດາຜູ້ຄົນທີ່ພຣະບິດາຂ ປະທານໃຫ້ແກ່ເຮົາ.

ບົດທີ16

ພຣະເຢຊູຈະຢ້ຽມຢາມແກະອື່ນອີກທີ່ເສຍ
ໄປຂອງອິດສະຣາເອນ—ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ
ພຣະກິດຕິຄຸນຈະໄປຫາຄົນຕ່າງຊາດແລ້ວ
ຈຶ່ງໄປຫາເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ—ຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໄດ້ເຫັນດ້ວຍຕາ
ຂອງຕົນເອງເມື່ອພຣະອົງນ�ຊີໂອນຄືນມາ
ອີກ.ປະມານຄ.ສ.34.

16 1ແລະຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ,ເຮົາກ່າວ
ກັບເຈົ້າວ່າເຮົາມີກ ແກະອື່ນອີກຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນນີ້,ທັງບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນເຢຣູ
ຊາເລັມ,ທັງບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງແຜ່ນດິນນັ້ນໂດຍຮອບທີ່ເຮົາເຄີຍໄດ້
ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ.
16 2 ເພາະວ່າຄົນທີ່ເຮົາກ�ລັງເວົ້າເຖິງນີ້ຄື
ຄົນທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຍິນສຽງຂອງເຮົາເທື່ອ;ແລະ

 17ກຄມພຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ.
 18ກຄພ10:59.
 21ກຢຮ10:14–16.
 22ກຄມພຄົນຕ່າງຊາດ.
 ຂກຈກ10:34–48.
 23ກມທ15:24.

 ຂ1ນຟ10:11.
ຄມພພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.

 24ກແອວ5:38;
3ນຟ16:1–5.

 ຂຢຮ6:37;
ຄພ27:14.

161ກ3ນຟ15:15.
ຄມພອິດສະຣາເອນ—
ສິບເຜົ່າທີ່ຫາຍໄປຂອງ
ອິດສະຣາເອນ.
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ເຮົາກໍບໍ່ເຄີຍສະແດງຕົນໃຫ້ປະຈັກແກ່
ພວກເຂົາຈັກເທື່ອ.
16 3ແຕ່ວ່າເຮົາໄດ້ຮັບພຣະບັນຊາຈາກ
ພຣະບິດາວ່າໃຫ້ເຮົາໄປຫາກ ພວກເຂົາ,
ແລະໃຫ້ພວກເຂົາຍິນສຽງຂອງເຮົາ,ແລະ
ຈະນັບພວກເຂົາເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາແກະຂອງ
ເຮົາ,ເພື່ອຈະຮ່ວມເປັນຝູງດຽວກັນແລະມີ
ຜູ້ລ້ຽງແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ;ສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຈະໄປ
ປະກົດຕົວແກ່ພວກເຂົາ.
16 4ແລະເຮາົບັນຊາເຈົ້າວາ່ຈົ່ງຂຽນກ ຂໍ້
ຄວາມເຫລົ່ານີ້ໄວ້ຫລັງຈາກທີ່ເຮາົໄປແລ້ວ,
ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າຜູ້ຄົນຂອງເຮົາທີ່
ເຢຣູຊາເລັມຜູ້ທີ່ເຄີຍເຫັນເຮົາແລະຢູ່ກັບ
ເຮົາໃນການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງ
ເຮົາ,ບໍ່ທູນຂໍພຣະບິດາໃນນາມຂອງເຮາົ
ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ເລື່ອງເຈົ້າ
ໂດຍພຣະວນິຍານບໍລິສຸດ,ແລະເລື່ອງເຜົ່າ
ອື່ນໆຊຶ່ງພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກເພື່ອວາ່ຂໍ້ຄວາມ
ເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງເຈົ້າຈະຂຽນໄວ້ຈະໄດ້ຮບັການ
ຮັກສາໄວ້ແລະຖືກສະແດງໃຫ້ປະກົດແກ່
ຂ ຄົນຕ່າງຊາດ,ເພື່ອໂດຍທາງຄວາມບໍລິ
ບນູຂອງຄົນຕາ່ງຊາດພວກທີ່ເຫລອືຢູ່ຂອງ
ລູກຫລານຂອງພວກເຂົາ,ຊຶ່ງຈະກະຈດັກະ
ຈາຍໄປຕາມຜືນແຜ່ນດິນໂລກເພາະຄວາມ
ບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາຈະຖືກນ�ເຂົ້າມາ,
ຫລືຈະຖືກນ�ມາສູ່ຄ ຄວາມຮູ້ເລື່ອງເຮາົ,
ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຂົາ.
16 5ແ ລ ະ  ເ ມື່ ອ ນັ້ນເຮົາຈະ ກ ເຕົ້າໂຮມ
ພວກເຂົາເຂົ້າມາຈາກສີ່ສ່ວນຂອງແຜ່ນ
ດິນໂລກ;ແລະເມື່ອນັ້ນເຮົາຈະເຮັດໃຫ້

ຂ ພັນທະສັນຍາຊຶ່ງພຣະບິດາໄດ້ກະທ�ໄວ້
ກັບຜູ້ຄົນທັງໝົດຂອງຄ ເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນສ�ເລັດ.
16 6ແລະ ກ ຄົນຕ່າງຊາດຍ່ອມເປັນສຸກ,
ເພາະຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາທີ່ມີໃນ
ເຮົາ,ໂດຍຜ່ານທາງຂ ພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດທີ່ໄດ້ເປັນພະຍານຕໍ່ພວກເຂົາເຖິງເຮົາ
ແລະເຖິງພຣະບິດາ.
16 7ຈົ່ງເບິ່ງ, ເພາະຄວາມເຊື່ອຂອງພວກ
ເຂົາທີ່ມີໃນເຮົາ,ພຣະບິດາໄດ້ກ່າວ,ແລະ
ເພາະຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງເຈົ້າ,ໂອ້ເຊື້ອ
ສາຍອິດສະຣາເອນ,ດັ່ງນັ້ນໃນກ ຍຸກສຸດ
ທ້າຍຄວາມຈິງຈຶ່ງຈະມາເຖິງຄົນຕ່າງຊາດ,
ເພື່ອວ່າຄວາມສົມບູນຂອງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້
ຈະໄດ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ພວກເຂົາ.
16 8ແຕ່ພຣະບິດາໄດ້ ກ່າວວ່າ,ວິບັດແກ່
ຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອ—ເພາະວ່າທັງໆທີ່
ພວກເຂົາໄດ້ມາຢູ່ໃນຜືນແຜ່ນດິນນີ້ແລະ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາຊຶ່ງເປັນຂອງ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນຕ້ອງແຕກກ ກະ
ຈັດກະຈາຍໄປ;ແລະໄດ້ຂ ຂັບໄລ່ຜູ້ຄົນ
ຂອງເຮົາຊຶ່ງເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ
ອອກຈາກບັນດາພວກເຂົາແລະຖືກຢຽບ
ຍ�ໄວ້ໃຕ້ຕີນຂອງພວກເຂົາ;
16 9ແລະ ເປັນ ຍ້ອນ ພຣະເມດຕາຂອງ
ພຣະບິດາທີ່ມີຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດ,ແລະການ
ພິພາກສາຂອງພຣະບິດາທີ່ມີຕໍ່ຜູ້ຄົນຂອງ
ເຮົາຜູ້ເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນນ�ອີກ,
ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ,ເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າ,
ວ່າຫລັງຈາກທັງໝົດນີ້ແລະເຮົາໄດ້ເຮັດ

 3ກ3ນຟ17:4.
 4ກຄມພພຣະຄ�ພີ.
 ຂ1ນຟ10:14;

3ນຟ21:6.
 ຄອຊກ20:42–44;

3ນຟ20:13.
 5ກຄມພອິດສະຣາເອນ—

ການເຕົ້າໂຮມຊາວ
ອິດສະຣາເອນ.

 ຂ3ນຟ5:24–26.
 ຄ1ນຟ22:9;

3ນຟ21:26–29.
 6ກ1ນຟ13:30–42;

2ນຟ30:3.

 ຂ2ນຟ32:5;
3ນຟ11:32,35–36.
ຄມພພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.

 7ກຄມພການຟື້ນຟູ
ພຣະກິດຕິຄຸນ.

 8ກ1ນຟ13:14;ມມ5:9,15.
 ຂ3ນຟ20:27–29.
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ໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາຊຶ່ງເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນໄດ້ຮັບການລົງທັນ,ແລະໄດ້ຮັບ
ຄວາມເປັນທຸກແລະຖືກກ ຂ້າ,ແລະຖືກ
ຂັບໄລ່ອອກໄປ ຈາກ ບັນ ດາ ພວກເຂົາ,
ແລະຖືກພວກເຂົາກຽດຊັງແລະຖືກພວກ
ເຂົາເວົ້າຂວັນນິນທາ—
16 10 ແລະພຣະບິດາບັນຊາໃຫ້ເຮົາກ່າວ
ກັບເຈົ້າດັ່ງນີ້ ວ່າ:ໃນມື້ນັ້ນເມື່ອຄົນຕ່າງ
ຊາດເຮັດບາບເພື່ອຕໍ່ຕ້ານພຣະກິດຕິຄຸນ
ແລະປະຕິເສດຄວາມສົມບູນແຫ່ງພຣະກິດ
ຕິຄຸນຂອງເຮົາ,ແລະກ ລະເມີເພີ້ຝັນດ້ວຍ
ຄວາມທະນົງໃຈເໜືອກວ່າປະຊາຊາດທັງ
ປວງ,ແລະເໜືອກວ່າຜູ້ຄົນທັງປວງເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກ,ແລະຈະເຕັມໄປດ້ວຍການ
ເວົ້າຕົວະ,ແລະການຫລອກລວງ,ແລະ
ການກໍ່ກວນ,ແລະການໜ້າຊື່ໃຈຄົດ,ແລະ
ການຄາດຕະກ�,ແລະການປະຕິບັດໂດຍ
ຂ ການຫລອກລວງຂອງປະໂລຫິດ,ແລະ
ການໂສເພນີ,ແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງອັນ
ລີ້ລັບນາໆປະການ;ແລະຖ້າຫາກເມື່ອໃດ
ພວກເຂົາກະທ�ສິ່ງທັງໝົດນີ້ແລະບໍ່ຍອມ
ຮັບຄວາມສົມບູນແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ
ເຮົາ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະບິດາໄດ້ກ່າວວ່າ,ເຮົາ
ຈະເອົາຄວາມສົມບູນແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນ
ຂອງເຮົາໄປຈາກບັນດາພວກເຂົາ.
16 11 ແລະເວລານັ້ນ ເຮົາຈະກ ນຶກເຖິງ
ພັນທະສັນຍາທີ່ເຮົາໄດ້ກະທ�ໄວ້ກັບຜູ້ຄົນ
ຂອງເຮົາ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,
ແລະເຮົາຈະນ�ເອົາພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ
ເຮົາມາຫາພວກເຂົາ.
16 12 ແລະແລ້ວເຮົາຈະສະແດງແກ່ເຈົ້າ,

ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,ວ່າຄົນຕ່າງ
ຊາດຈະບໍ່ມີອ�ນາດເໜືອເຈົ້າ;ແຕ່ເຮົາຈະ
ນຶກເຖິງພັນທະສັນຍາຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່
ເຈົ້າ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,ແລະ
ເຈົ້າຈະມາສູ່ກ ຄວາມຮູ້ເລື່ອງຄວາມສົມບູນ
ແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງເຮົາ.
16 13 ແຕ່ຖ້າຫາກຄົນຕ່າງຊາດຈະກັບໃຈ
ແລະກັບມາຫາເຮົາ,ພຣະບິດາໄດ້ກ່າວ,
ຈົ່ງເບິ່ງໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,ເຮາົ
ຈະກ ນັບພວກເຂົາເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ຂອງເຮົາ.
16 14 ແລະ ເຮົາຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງ
ເຮົາຊຶ່ງເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນເຂົ້າ
ໄປໃນບັນດາພວກເຂົາເພື່ອຢຽບຍ�ພວກ
ເຂົາ,ພຣະບິດາໄດ້ກ່າວ.
16 15 ແຕ່ ຖ້າ ຫາກພວກເຂົາບໍ່ຫັນມາຫາ
ເຮົາ,ແລະບໍ່ເຊື່ອຟັງສຽງຂອງເຮົາ,ເຮົາ
ຈະຍອມໃຫ້ພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຮົາ
ຈະຍອມໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນ,ເຂົ້າໄປໃນບັນດາພວກ
ເຂົາແລະກ ຢຽບຍ�ພວກເຂົາ,ແລະພວກ
ເຂົາຈະເປັນເໝືອນດັ່ງເກືອທີ່ໝົດຄວາມ
ເຄັມຊຶ່ງນັບແຕ່ເວລານັ້ນໄປມັນຈະບໍ່ມີຄຸນ
ຄ່າ,ມີແຕ່ຈະຖືກໂຍນຖິ້ມແລະຖືກຢຽບ
ຍ�ໄວ້ໃຕ້ຕີນຂອງຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,ໂອ້ເຊື້ອ
ສາຍອິດສະຣາເອນ.
16 16ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ,ເຮົາກ່າວກັບ
ພວກເຈົ້າ,ພຣະບິດາໄດ້ສັ່ງເຮົາໄວ້ດັ່ງນີ້
ຄື—ໃຫ້ເຮົາມອບແຜ່ນດິນນີ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້ເພື່ອເປັນມູນມໍລະດົກຂອງພວກ
ເຂົາ.

 9ກອມ9:1–4.
 10ກມມ8:35–41.
 10ຂ2ນຟ26:29.
 11ກ3ນຟ21:1–11;

ມມ5:20.

 12ກຮລມ15:12–13.
 13ກຄລຕ3:7,29;

1ນຟ15:13–17;
2ນຟ10:18;
3ນຟ30:2;

ອຣຮ2:9–11.
 15ກມກ5:8–15;

3ນຟ20:16–19;
21:12–21;
ຄພ87:5.
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16 17 ແລະ ເວລານັ້ນ ກ ຄ�ເວົ້າຂອງສາດ
ສະດາເອຊາຢາຈະສ�ເລັດ,ຊຶ່ງກ່າວວ່າ:
16 18 ກ ຄົນຍາມ ຂ ຂ ອງເຈົ້າຈະເປັ່ງສຽງ;
ພວກເຂົາຈະຮ້ອງເພງພ້ອມກັນ,ເພາະວ່າ
ພວກເຂົາຈະເຫັນພ້ອມກັນເວລາທີ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້ານ�ຊີໂອນມາອີກ.
16 19 ຈົ່ງເປັ່ງສຽງປິຕິຍິນດີ,ຮ້ອງເພງນ�
ກັນ,ກຸງເຢຣູ ຊາເລັມເອີຍເຈົ້າຜູ້ ທີ່ ເປັນ
ເມືອງຮົກຮ້າງ;ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ອອຍໃຈຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງແລ້ວ,ພຣະອົງ
ໄດ້ໄຖ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວ.
16 20ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາງແຂນອັນສັກ
ສິດຂອງພຣະອົງໃນສາຍຕາຂອງປະຊາ
ຊາດທັງປວງ;ແລະທົ່ວທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນ
ໂລກຈະເຫັນການຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.

ບົດທີ17

ພຣະເຢຊູແນະນ�ໃຫ້ຝູງຊົນໄຕ່ຕອງກ່ຽວ
ກັບຄ�ເວົ້າຂອງພຣະອົງແລະອະທິຖານ
ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈ—ພຣະອົງປິ່ນປົວຄົນ
ເຈັບປ່ວຍ—ພຣະອົງອະທິຖານເພື່ອຝູງ
ຊົນໂດຍໃຊ້ພາສາທີ່ບໍ່ສາມາດຈະຂຽນໄວ້
ໄດ້—ເຫລົ່າທູດປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ແກ່ເດັກນ້ອຍແລະໄຟໄດ້ອ້ອມຮອບລູກໆ
ຂອງພວກເຂົາໄວ້.ປະມານຄ.ສ.34.

17 1ຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້
ແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ທອດພຣະເນດເບິ່ງຝູງ
ຊົນໂດຍຮອບອີກ,ແລະພຣະອົງກ່າວກັບ

ພວກເຂົາວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ເວລາຂອງເຮົາໃກ້
ເຂົ້າມາເຖິງແລ້ວ.
17 2 ເຮົາເຫັນວ່າເຈົ້າຍັງອ່ອນແອຢູ່ແລະ
ເຈົ້າຍັງບໍ່ກ ເຂົ້າໃຈຄ�ເວົ້າທັງໝົດຂອງເຮົາ
ໄດ້,ຊຶ່ງພຣະບິດາໄດ້ບັນຊາໃຫ້ເຮົາມາ
ບອກເຈົ້າໃນເທື່ອນີ້.
17 3ສະນັ້ນ,ເຈົ້າຈົ່ງກັບໄປບ້ານຂອງເຈົ້າ,
ແລະກ ໄຕ່ຕອງເຖິງເລື່ອງທີ່ເຮົາໄດ້ກ່າວໄປ
ນັ້ນ,ແລະທູນຖາມພຣະບິດາໃນນາມຂອງ
ເຮົາ,ເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈແລະຈົ່ງຂ ຕຽມ
ຈິດໃຈໄວ້ສ�ລັບຄ ມື້ອື່ນ,ແລະເຮົາຈະກັບ
ມາຫາເຈົ້າອີກ.
17 4ແຕ່ບັດນີ້ເຮົາຈະກ ໄປເຝົ້າພຣະບິດາ,
ແລະເຮົາຈະໄປຂ ປະກົດຕົວຕໍ່ເຜົ່າອິດສະ
ຣາເອນທີ່ຄ ຫາຍໄປນັ້ນ,ເພາະວ່າພວກ
ເຂົາບໍ່ໄດ້ຫາຍໄປສ�ລັບພຣະບິດາ,ເພາະ
ພຣະອົງຮູ້ວ່າພຣະອົງໄດ້ນ�ພວກເຂົາໄປ
ໄວ້ບ່ອນໃດ.
17 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້ແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້
ທອດພຣະເນດເບິ່ງຝູງຊົນໂດຍຮອບອີກ,
ແລະເຫັນວ່າພວກເຂົາຫລັ່ງນ�ຕາ,ແລະ
ໄດ້ຫລຽວເບິ່ງພຣະອົງຄືກັບວ່າຈະທູນຂໍໃຫ້
ພຣະອົງຢູ່ກັບພວກເຂົາຕື່ມອີກໜ້ອຍໜຶ່ງ.
17 6ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາ
ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ອຸທອນຂອງເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍ
ກ ຄວາມເມດຕາສົງສານເຈົ້າ.
17 7ມີຜູ້ໃດເຈັບປ່ວຍຢູ່ໃນບັນດາພວກເຈົ້າ
ບໍ່?ຈົ່ງນ�ເອົາພວກເຂົາມານີ້.ມີຜູ້ໃດທີ່
ເປັນລ່ອຍ,ຫລືຕາບອດ,ຫລືຂາເສຍ,ຫລື
ພິການ,ຫລືເປັນຂີ້ທູດ,ຫລືຫ່ຽວແຫ້ງ,ຫລື

 17ກ3ນຟ20:11–12.
 18ກອຊກ33:1–7.

ຄມພຍາມ,ຄົນຍາມ.
 ຂອຊຢ52:8–10.
171ກອສກັບຄືນໄປຫາ

ພຣະບິດາ.ເບິ່ງຂໍ້ທີ4.

 2ກຢຮ16:12;
ຄພ78:17–18.

 3ກຄມພໄຕ່ຕອງ.
 ຂຄພ132:3.
 ຄ3ນຟ19:2.
 4ກ3ນຟ18:39.

 ຂ3ນຟ16:1–3.
 ຄຄມພອິດສະຣາເອນ—

ສິບເຜົ່າທີ່ຫາຍໄປຂອງ
ອິດສະຣາເອນ.

 6ກຄມພເມດຕາສົງສານ,
ຄວາມເມດຕາສົງສານ.
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ຫູໜວກ,ຫລືເປັນທຸກອັນໃດບໍ່?ຈົ່ງນ�ເອົາ
ພວກເຂົາມານີ້ແລະເຮົາຈະປິ່ນປົວພວກ
ເຂົາ,ເພາະເຮົາມີຄວາມເມດຕາສົງສານ
ເຈົ້າ;ອຸທອນຂອງເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ເມດຕາສົງສານ.
17 8 ເພາະເຮົາເຫັນວ່າເຈົ້າປາດຖະໜາຈະ
ໃຫ້ເຮົາສະແດງແກ່ເຈົ້າເຖິງສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້
ກະທ�ແກ່ພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າທີ່ເຢຣູຊາເລັມ,
ເພາະເຮົາເຫັນວ່າເຈົ້າມີກ ສັດທາຂ ພຽງພໍທີ່
ຈະໃຫ້ເຮົາປິ່ນປົວເຈົ້າ.
17 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພຣະອົງກ່າວດັ່ງນີ້ແລ້ວ,ຝູງຊົນທັງໝົດໄດ້
ອອກໄປພ້ອມກັນ,ພ້ອມດ້ວຍຄົນເຈັບຂອງ
ພວກເຂົາແລະຄົນເປັນທຸກຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະຄົນເປ້ຍລ່ອຍຂອງພວກເຂົາ,
ແລະຄົນຕາບອດຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ຄົນໃບ້ຂອງພວກເຂົາ,ແລະພ້ອມດ້ວຍຄົນ
ທັງໝົດທີ່ເປັນທຸກໃດໆ;ແລະພຣະອົງໄດ້
ກ ປິ່ນປົວພວກເຂົາທຸກຄົນເມື່ອພວກເຂົາ
ຖືກພາມາຫາພຣະອົງ.
17 10 ແລະພວກເຂົາທັງໝົດທັງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ
ການປິ່ນປົວແລະຜູ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,
ໄດ້ກົ້ມຂາບລົງແທບພຣະບາດແລະໄດ້
ນະມັດສະການພຣະອົງ;ແລະຝູງຊົນເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄດ້ອອກມາກ ຈູບ
ພຣະບາດຂອງພຣະອົງ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ພວກເຂົາໄດ້ລ້າງພຣະບາດຂອງພຣະອົງ
ດ້ວຍນ�ຕາຂອງພວກເຂົາ.
17 11 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະອົງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ນ�ເອົາກ ເດັກນ້ອຍໆ
ຂອງພວກເຂົາມາ.

17 12ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ນ�ເອົາເດັກ
ນ້ອຍໆຂອງພວກເຂົາມານັ່ງຢູ່ພື້ນດິນອ້ອມ
ຮອບພຣະອົງ,ແລະພຣະເຢຊູໄດ້ປະທັບ
ຢືນຢູ່ເຄິ່ງກາງ;ແລະຝູງຊົນໄດ້ເປີດທາງ
ໃຫ້ຜູ້ຄົນນ�ເອົາເດັກນ້ອຍທັງໝົດເຂົ້າມາ
ຫາພຣະອົງ.
17 13 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພວກເຂົາໄດ້ນ�ເອົາເດັກນ້ອຍທັງໝົດມາ
ແລ້ວ,ແລະພຣະເຢຊູປະທັບຢືນຢູ່ເຄິ່ງ
ກາງ,ພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຝູງຊົນກ ຄຸເຂົ່າ
ລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ.
17 14 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພວກເຂົາໄດ້ຄຸເຂົ່າລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນແລ້ວ,
ພຣະເຢຊູຮ້ອງຄວນຄາງຢູ່ພາຍໃນພຣະ
ອົງ,ແລະກ່າວວ່າ:ຂ້າແດ່ພຣະບິດາ,ຂ້າ
ນ້ອຍກ ຫຍຸ້ງຍາກຈິດໃຈຫລາຍເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນທີ່ເປັນເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນ.
17 15 ແລະ ເມື່ອພຣະອົງກ່າວຂໍ້ຄວາມ
ເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ຄຸເຂົ່າລົງຢູ່ກັບ
ພື້ນດິນຄືກັນ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງພຣະອົງໄດ້ອະ
ທິຖານຫາພຣະບິດາ,ແລະສິ່ງທີ່ພຣະອົງ
ອະທິຖານນັ້ນບໍ່ອາດຈະຂຽນໄວ້ໄດ້,ແລະ
ຝູງຊົນທີ່ໄດ້ຍິນພຣະອົງໄດ້ເປັນພະຍານ
ເຖິງສິ່ງເຫລົ່ານີ້.
17 16 ແລະຕາມວິທີນີ້ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເປັນ
ພະຍານ:ກ ຕາບໍ່ເຄີຍໄດ້ເຫັນແລະຫູບໍ່
ເຄີຍໄດ້ຍິນເລື່ອງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າ
ອັດສະຈັນເຊັ່ນນີ້ມາກ່ອນດັ່ງທີ່ພວກເຮົາ
ໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນເລື່ອງທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້
ກ່າວກັບພຣະບິດາ;

 8ກລກ18:42.
 ຂ2ນຟ27:23;

ອທ12:12.
 9ກມຊຢ3:5;

3ນຟ26:15.

 10ກລກ7:38.
 11ກມທ19:13–14;

3ນຟ26:14,16.
 13ກລກ22:41;

ກຈກ20:36.

 14ກມຊ7:41.
 16ກອຊຢ64:4;

1ກຣທ2:9;
ຄພ76:10,114–119.
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17 17 ແລະບໍ່ມີກ ລີ້ນໃດຈະເວົ້າໄດ້,ທັງບໍ່
ມີຄົນໃດຈະຂຽນໄວ້ໄດ້,ທັງໃຈຂອງມະນຸດ
ຈະເຂົ້າໃຈເລື່ອງຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າອັດສະ
ຈັນເຊັ່ນນີ້ບໍ່ໄດ້ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາທັງໄດ້ເຫັນ
ແລະໄດ້ຍິນພຣະເຢຊູກ່າວ;ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດ
ເຂົ້າໃຈໄດ້ເຖິງຄວາມສຸກຊຶ່ງເຕັມຈິດວິນ
ຍານຂອງພວກເຮົາໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາ
ໄດ້ຍິນພຣະອົງອະທິຖານຕໍ່ພຣະບິດາເພື່ອ
ພວກເຮົາ.
17 18 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພຣະເຢຊູຈົບການອະທິຖານຫາພຣະບິດາ
ແລ້ວ,ພຣະອົງກໍລຸກຂຶ້ນ;ແຕ່ກ ຄວາມສຸກ
ຂອງຝູງຊົນນັ້ນຍັງມີຢູ່ຢ່າງຖ້ວມລົ້ນຈົນວ່າ
ພວກເຂົາໝົດກ�ລັງໄປ.
17 19 ແລະ  ເຫ ດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະເຢຊູ ໄດ້ ກ່າວກັບພວກເຂົາ,ແລະ
ບອກໃຫ້ພວກເຂົາລຸກຂຶ້ນ.
17 20 ແລະພວກເຂົາໄດ້ລຸກຂຶ້ນຈາກພື້ນ
ດິນ,ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາ
ວ່າ:ເຈົ້າເປັນສຸກແລ້ວເພາະສັດທາຂອງ
ເຈົ້າ.ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄວາມສຸກຂອງ
ເຮົາເຕັມປ່ຽມ.
17 21 ແລະເມື່ອພຣະອົງໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມ
ເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ພຣະອົງກໍກ ກັນແສງ,ແລະ
ຝູງຊົນໄດ້ເປັນພະຍານໃນເລື່ອງນີ້,ແລະ
ພຣະອົງໄດ້ເອົາເດັກນ້ອຍໆຂອງພວກເຂົາ
ມາເທື່ອລະຄົນ,ແລະຂ ອວຍພອນພວກ
ເຂົາ,ແລະອະທິຖານຫາພຣະບິດາເພື່ອ
ພວກເຂົາ.
17 22 ແລະເມື່ອພຣະອົງໄດ້ເຮັດສິ່ງນີ້ແລ້ວ,
ພຣະອົງກໍກັນແສງອີກ;
17 23 ແລະ  ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຝູງຊົນ,
ແລະເວົ້າ ກັບພວກເຂົາວ່າ:ຈົ່ງ ເບິ່ງລູກ

ນ້ອຍໆຂອງເຈົ້າ.
17 24ແລະເວລາພວກເຂົາຫລຽວໄປເບິ່ງ
ພວກເຂົາໄດ້ກວາດສາຍຕາຂຶ້ນໄປເທິງ
ຟ້າ,ແລະພວກເຂົາເຫັນຟ້າສະຫວັນເປີດ,
ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຫັນເຫລົ່າທູດພາກັນ
ລົງມາຈາກສະຫວັນຄືກັບວ່າຢູ່ທ່າມກາງ
ໄຟ;ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ລົງມາກ ອ້ອມຮອບ
ເດັກນ້ອຍເຫລົ່ານັ້ນໄວ້,ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ຖືກປິດລ້ອມໄວ້ດ້ວຍໄຟ;ແລະເຫລົ່າ
ທູດໄດ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ພວກ
ເຂົາ.
17 25 ແລະ ຝູງຊົນໄດ້ເຫັນ ແລະ ໄດ້ຍິນ
ແລະ  ໄ ດ້ເປັນພະຍານ; ແລະ ພວກເຂົາ
ຮູ້ ວ່າບັນທຶກຂອງພວກເຂົາ ເປັ ນຄວາມ
ຈິງເພາະພວກເຂົາທຸກຄົນໄດ້ເຫັນ,ແລະ
ໄດ້ ຍິນດ້ວຍຕົວເອງ;ແລະພວກເຂົາ ມີ
ຈ�ນວນຢູ່ປະມານສອງພັນຫ້າຮ້ອຍຄົນ,
ລວມທັງຜູ້ຊາຍ,ຜູ້ຍິງ,ແລະເດັກນ້ອຍ.

ບົດທີ18

ພຣະເຢຊູຈັດຕັ້ງສິນລະລຶກຂຶ້ນໃນບັນດາ
ຊາວນີໄຟ—ພວກເຂົາຖືກສັ່ງໃຫ້ອະທິຖານ
ເປັນປະຈ�ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ—ຜູ້
ທີ່ຮັບເນື້ອໜັງແລະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ
ໂດຍບໍ່ມີຄ່າຄວນຈະອັບປະໂຫຍດ—ສານຸ
ສິດໄດ້ຮັບອ�ນາດເພື່ອມອບພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດ.ປະມານຄ.ສ.34.

18 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພຣະ
ເຢຊູໄດ້ສັ່ງໃຫ້ສານຸສິດຂອງພຣະອົງໄປ
ເອົາກ ເຂົ້າຈີ່ແລະເຫລົ້າອະງຸ່ນຈ�ນວນ
ໜຶ່ງມາໃຫ້ພຣະອົງ.
18 2ແລະໃນຂະນະທີ່ພວກເພິ່ນອອກໄປ

 17ກ2ກຣທ12:4.
 18ກຄມພຊື່ນຊົມ,

ຄວາມຊື່ນຊົມ.

 21ກຢຮ11:35.
 ຂມຣກ10:14–16.
 24ກຮລມ5:23–24,43–45.

181ກມທ26:26–28.
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ຫາເຂົ້າຈີ່ແລະເຫລົ້າອະງຸ່ນຢູ່ນັ້ນ,ພຣະ
ອົງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຝູງຊົນນັ່ງລົງຢູ່ພື້ນດິນ.
18 3ແລະເມື່ອສານຸສິດກັບມາພ້ອມດ້ວຍ
ກ ເຂົ້າຈີ່ແລະເຫລົ້າອະງຸ່ນ,ພຣະອົງໄດ້ຮັບ
ເອົາເຂົ້າຈີ່ແລະຫັກມັນແລະໃຫ້ພອນແກ່
ມັນ;ແລະພຣະອົງໄດ້ມອບມັນໃຫ້ແກ່ສານຸ
ສິດແລະສັ່ງໃຫ້ພວກເພິ່ນກິນ.
18 4ແລະເມື່ອພວກເພິ່ນໄດ້ກິນແລະອີ່ມ
ແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພວກເພິ່ນເອົາໃຫ້
ຝູງຊົນກິນ.
18 5ແລະ ເມື່ອຝູງຊົນໄດ້ກິນ ແລະ ອີ່ມ
ແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບສານຸສິດວ່າ:ຈົ່ງ
ເບິ່ງຈະມີຜູ້ໜຶ່ງໃນບັນດາພວກເຈົ້າທີ່ຈະ
ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ,ແລະເຮົາຈະມອບ
ອ�ນາດໃຫ້ແກ່ລາວເພື່ອລາວຈະໄດ້ກ ຫັກ
ເຂົ້າຈີ່ແລະໃຫ້ພອນແກ່ມັນແລະເອົາມັນ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງເຮົາ,
ແລະໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອແລະຮັບບັບຕິ
ສະມາໃນນາມຂອງເຮົາ.
18 6ແລະສິ່ງນີ້ພວກເຈົ້າຈົ່ງຍຶດຖືປະຕິບັດ
ສະເໝີດັ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດຊຶ່ງເຮົາໄດ້ຫັກເຂົ້າ
ຈີ່ແລະໃຫ້ພອນແກ່ມັນແລະເອົາໃຫ້ເຈົ້າ
ກິນ.
18 7ແລະສິ່ງນີ້ເຈົ້າຈົ່ງເຮັດດ້ວຍ ກ ຄວາມ
ລະນຶກເຖິງເນື້ອກາຍຂອງເຮົາ,ຊຶ່ງເຮົາໄດ້
ສະແດງແກ່ເຈົ້າ.ແລະມັນຈະເປັນປະຈັກ
ພະຍານຕໍ່ພຣະບິດາວ່າເຈົ້າລະນຶກເຖິງ
ເຮົາຢູ່ຕະຫລອດເວລາ.ແລະຖ້າຫາກເຈົ້າ
ລະນຶກເຖິງເຮົາຢູ່ຕະຫລອດເວລາເຈົ້າຈະ
ມີວິນຍານຂອງເຮົາຢູ່ນ�ເຈົ້າ.
18 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພຣະອົງກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ພຣະ
ອົງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ສານຸສິດຂອງພຣະອົງຮັບເອົາ
ຈອກເຫລົ້າອະງຸ່ນແລະດື່ມມັນ,ແລະໃຫ້

ພວກເພິ່ນມອບໃຫ້ແກ່ຝູງຊົນນ�ອີກເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ດື່ມມັນ.
18 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເພິ່ນກໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມນີ້ແລະໄດ້ດື່ມມັນ
ແລະອີ່ມ;ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ມອບມັນໃຫ້
ແກ່ຝູງຊົນ,ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ດື່ມແລະ
ພວກເຂົາອີ່ມ.
18 10 ແລະ ເມື່ອສານຸສິດໄດ້ກະທ�ສິ່ງນີ້
ແລ້ວ,ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວກັບພວກເພິ່ນວ່າ:
ເຈົ້າເປັນສຸກແລ້ວເພາະສິ່ງນີ້ທີ່ເຈົ້າໄດ້ກະ
ທ�ໄປນັ້ນ,ເພາະນີ້ເປັນການເຮັດໃຫ້ບັນ
ຍັດຂອງເຮົາສ�ເລັດແລະນີ້ເປັນພະຍານ
ຕໍ່ພຣະບິດາວ່າເຈົ້າເຕັມໃຈປະຕິບັດຕາມ
ສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ບັນຊາເຈົ້າ.
18 11 ແລະນີ້ເຈົ້າຈົ່ງປະຕິບັດສະເໝີໄປກັບ
ຄົນທີ່ກັບໃຈແລະຮັບບັບຕິສະມາໃນນາມ
ຂອງເຮົາ;ແລະເຈົ້າຈົ່ງກະທ�ສິ່ງນີ້ດ້ວຍ
ຄວາມລະນຶກເຖິງເລືອດຂອງເຮົາ,ຊຶ່ງເຮົາ
ໄດ້ ຫລັ່ງເພື່ອເຈົ້າ,ເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ເປັນ
ພະຍານຕໍ່ພຣະບິດາວ່າເຈົ້າລະນຶກເຖິງ
ເຮົາຢູ່ຕະຫລອດເວລາ.ແລະຖ້າຫາກເຈົ້າ
ລະນຶກເຖິງເຮົາຢູ່ຕະຫລອດເວລາເຈົ້າຈະ
ມີວິນຍານຂອງເຮົາຢູ່ນ�ເຈົ້າ.
18 12 ແລະເຮົາໃຫ້ບັນຍັດແກ່ເຈົ້າວ່າຈົ່ງ
ກະທ�ສິ່ງເຫລົ່ານີ້.ແລະຖ້າຫາກເຈົ້າກະ
ທ�ຕາມສິ່ງເຫລົ່ານີ້ສະເໝີເຈົ້າຍ່ອມເປັນ
ສຸກ,ເພາະເຈົ້າຖືກສ້າງຢູ່ເທິງກ ດານຫີນ
ຂອງເຮົາ.
18 13 ແຕ່ຜູ້ໃດໃນບັນດາພວກເຈົ້າຈະກະ
ທ�ຫລາຍຫລືນ້ອຍໄປກວ່ານີ້ຍ່ອມບໍ່ໄດ້
ຖືກສ້າງຢູ່ເທິງດານຫີນຂອງເຮົາ;ແຕ່ໄດ້
ຖືກສ້າງຢູ່ເທິງດິນຊາຍ;ແລະເມື່ອຝົນຖັ່ງ
ເທລົງມາ,ແລະນ�ກໍນອງ,ແລະລົມກໍພັດ,
ແລະປະທະພວກເຂົາ,ພວກເຂົາຈະກ ພັງ,

 3ກຄມພສິນລະລຶກ.
 5ກມຣນ4.

 7ກມຣນ4:3.
 12ກຄມພຫີນ.

 13ກຄມພປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,
ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.
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ແລະ ຂ ປະຕູນະລົກຈະເປີດອອກພ້ອມ
ແລ້ວທີ່ຈະຮັບເອົາພວກເຂົາ.
18 14ສະນັ້ນ ເຈົ້າ ຍ່ອມເປັນສຸກຖ້າຫາກ
ເຈົ້າຈະຮັກສາບັນຍັດຂອງເຮົາ,ຊຶ່ງພຣະ
ບິດາໄດ້ບັນຊາເຮົາໃຫ້ມອບມັນແກ່ເຈົ້າ.
18 15ຕາມຈິ ງ ,ຕາມຈິ ງແລ້ວ , ເຮົາກ່າວ
ກັບເຈົ້າ,ຈົ່ງຄອຍເຝົ້າລະວັງແລະກ ອະທິ
ຖານຢູ່ສະເໝີ,ເພື່ອເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຖືກມານລໍ້
ລວງ,ແລະຖືກມັນນ�ໄປເປັນຊະເລີຍ.
18 16 ແລະເຊັ່ນດຽວກັບທີ່ເຮົາໄດ້ອະທິ
ຖານໃນບັນດາພວກເຈົ້າ,ໃຫ້ເຈົ້າອະທິ
ຖານໃນສາດສະໜາຈັກຂອງເຮົາໃນບັນ
ດາຜູ້ຄົນຂອງເຮົາທີ່ກັບໃຈແລະຮັບບັບຕິ
ສະມາໃນນາມຂອງເຮົາ.ຈົ່ງເບິ່ງເຮົາຄື
ກ ຄວາມສະຫວ່າງ;ເຮົາໄດ້ເຮັດເປັນຂ ຕົວ
ຢ່າງໄວ້ໃຫ້ເຈົ້າແລ້ວ.
18 17 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ກັບສານຸ
ສິດຂອງພຣະອົງແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ຫັນໄປ
ຫາຝູງຊົນອີກແລະກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:
18 18 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ,ເຮົາ
ກ່າວກັບເຈົ້າ,ເຈົ້າຕ້ອງຄອຍເຝົ້າລະວັງ
ແລະອະທິຖານຢູ່ສະເໝີເພື່ອເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້
ເຂົ້າໄປຫາການລໍ້ລວງ;ເພາະວ່າກ ຊາຕານ
ປາດຖະໜາຢາກໄດ້ເຈົ້າ,ເພື່ອມັນຈະໄດ້
ຝັດຮ່ອນເຈົ້າເໝືອນດັ່ງຝັດເຂົ້າເປືອກ.
18 19ສະນັ້ນເຈົ້າຕ້ອງອະທິຖານຫາພຣະ
ບິດາຢູ່ສະເໝີໃນນາມຂອງເຮົາ;
18 20 ແລະກ ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ເຈົ້າຈະຂໍຈາກ
ພຣະບິດາໃນນາມຂອງເຮົາຊຶ່ງຖືກຕ້ອງ,

ໂດຍເຊື່ອວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ,ຈົ່ງເບິ່ງມັນຈະ
ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ.
18 21 ຈົ່ງກ ອະທິຖານນ�ຄອບຄົວຂອງເຈົ້າ
ຫາພຣະບິດາໃນນາມຂອງເຮົາສະເໝີ,
ເພື່ອເມຍຂອງເຈົ້າແລະລູກຂອງເຈົ້າຈະ
ໄດ້ຮັບພອນ.
18 22 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ, ເຈົ້າຈົ່ງຊຸມນຸມກັນຢູ່
ເລື້ອຍໆ;ແລະເຈົ້າຢ່າໄດ້ຫ້າມຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາ
ຫາເຈົ້າເວລາເຈົ້າກ�ລັງຊຸມນຸມກັນຢູ່ນັ້ນ,
ແຕ່ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຂົ້າມາຫາເຈົ້າແລະຢ່າ
ໄດ້ຫ້າມເຂົາ;
18 23 ແຕ່ເຈົ້າຈົ່ງ ກ ອະທິຖານເພື່ອເຂົາ,
ແລະຢ່າໄດ້ຂັບໄລ່ເຂົາອອກໄປ;ແລະຖ້າ
ຫາກເປັນໄປວ່າເຂົາມາຫາເຈົ້າເປັນປະ
ຈ�ຈົ່ງອະທິຖານຫາພຣະບິດາເພື່ອເຂົາໃນ
ນາມຂອງເຮົາ.
18 24ສະນັ້ນ ຈົ່ງຍົກ ກ ຄວາມສະຫວ່າງ
ຂອງເຈົ້າຂຶ້ນເພື່ອມັນຈະສ່ອງແສງໄປທົ່ວ
ໂລກ. ຈົ່ ງ ເບິ່ງ ເຮົາຄື ຂ ຄວາມສະຫວ່າງ
ຊຶ່ງເຈົ້າຈະຍົກຂຶ້ນ—ພ້ອມທັງສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້
ເຫັນເຮົາກະທ�ໄປນັ້ນ.ຈົ່ງເບິ່ງເຈົ້າເຫັນ
ວ່າເຮົາໄດ້ອະທິຖານຫາພຣະບິດາ,ແລະ
ເຈົ້າທຸກຄົນໄດ້ເຫັນດ້ວຍຕາຂອງຕົນເອງ.
18 25 ແລະເຈົ້າເຫັນວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ສັ່ງໃຫ້
ກ ຜູ້ໃດໃນພວກເຈົ້າອອກໄປ,ແຕ່ໄດ້ສັ່ງໃຫ້
ເຈົ້າເຂົ້າມາຫາເຮົາ,ເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ຂ ສ�
ພັດແລະເຫັນ;ເຖິງແມ່ນເຊັ່ນນັ້ນເຈົ້າຈົ່ງ
ປະຕິບັດຕໍ່ໂລກ;ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຝ່າ
ຝືນບັນຍັດນີ້ຜູ້ນັ້ນຈະຍອມໃຫ້ຕົນຖືກຊັກ
ນ�ໄປຫາການລໍ້ລວງ.

 13ຂ3ນຟ11:39.
 15ກແອວ34:17–27.

ຄມພອະທິຖານ,ການອະ
ທິຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.

 16ກຄມພຄວາມສະຫວ່າງ,
ຄວາມສະຫວ່າງ
ຂອງພຣະຄຣິດ.

 ຂຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—ຕົວ
ຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

 18ກລກ22:31;
2ນຟ2:17–18;
ຄພ10:22–27.

 20ກມທ21:22;
ຮລມ10:5;ມຣນ7:26;

ຄພ88:63–65.
 21ກແອວ34:21.
 23ກ3ນຟ18:30.
 24ກມທ5:16.
 ຂມຊຢ16:9.
 25ກແອວ5:33.
 ຂ3ນຟ11:14–17.
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18 26 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້
ແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ທອດພຣະເນດໄປຫາ
ສານຸສິດທີ່ພຣະອົງເລືອກໄວ້ນັ້ນອີກ,ແລະ
ກ່າວກັບພວກເພິ່ນວ່າ:
18 27 ຈົ່ງເບິ່ງຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ,ເຮົາ
ກ່າວກັບເຈົ້າ,ເຮົາຈະມອບບັນຍັດອີກຂໍ້
ໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ,ແລະຫລັງຈາກນັ້ນເຮົາ
ຕ້ອງໄປເຝົ້າກ ພຣະບິດາຂອງເຮົາເພື່ອຈະ
ໄດ້ກະທ�ໃຫ້ພຣະບັນຍັດຂໍ້ຂ ອື່ນໆທີ່ພຣະ
ອົງໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ເຮົາສ�ເລັດ.
18 28 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄືບັນຍັດທີ່ເຮົາ
ຈະມອບໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ,ຄືເວລາເຈົ້າປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດນັ້ນຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃດກ ຮັບ
ສ່ວນເນື້ອໜັງແລະໂລຫິດຂອງເຮົາໂດຍ
ຂ ບໍ່ມີຄ່າຄວນ;
18 29 ເພາະວ່າຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ກິນເນື້ອໜັງ
ແລະດື່ມກ ໂລຫິດຂອງເຮົາໂດຍຂ ບໍ່ມີຄ່າ
ຄວນຜູ້ນັ້ນຍ່ອມກິນແລະດື່ມຄວາມອັບ
ປະໂຫຍດເຂົ້າໄປສູ່ດວງວິນຍານຂອງເຂົາ;
ສະນັ້ນຖ້າຫາກເຈົ້າຮູ້ວ່າຜູ້ໃດບໍ່ມີຄ່າຄວນ
ທີ່ຈະກິນເນື້ອໜັງແລະດື່ມໂລຫິດຂອງ
ເຮົາເຈົ້າຄວນຫ້າມເຂົາໄວ້.
18 30 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເຈົ້າຢ່າໄດ້ກ ຂັບ
ໄລ່ເຂົາອອກຈາກບັນດາພວກເຈົ້າ,ແຕ່
ເຈົ້າຈົ່ງປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ເຂົາ
ແລະຈົ່ງອະທິຖານຫາພຣະບິດາໃນນາມ
ຂອງເຮົາເພື່ອເຂົາແລະຖ້າຫາກເປັນໄປ
ວ່າເຂົາກັບໃຈແລະຮັບບັບຕິສະມາໃນ
ນາມຂອງເຮົາ,ເມື່ອນັ້ນເຈົ້າຈົ່ງຮັບເອົາເຂົາ

ໄວ້,ແລະຈົ່ງມອບເນື້ອໜັງແລະໂລຫິດ
ຂອງເຮົາໃຫ້ເຂົາ.
18 31 ແຕ່ຖ້າຫາກເຂົາບໍ່ກັບໃຈ ເຂົາຈະ
ບໍ່ຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,
ເພື່ອວ່າເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ທ�ລາຍຜູ້ຄົນຂອງ
ເຮົາ,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງເຮົາຮູ້ຈັກແກະກ ຂອງ
ເຮົາ,ແລະພວກເຂົາຖືກນັບໄວ້ແລ້ວ.
18 32 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເຈົ້າຈະບໍ່ຂັບໄລ່
ເຂົາອອກຈາກທ�ມະສາລາຂອງພວກ
ເຈົ້າ,ຫລືຈາກສະຖານທີ່ນະມັດສະການ
ຂອງພວກເຈົ້າ,ແຕ່ຈົ່ງປະຕິບັດສາດສະ
ໜາກິດແກ່ຄົນນັ້ນສະເໝີໄປເພາະເຈົ້າບໍ່
ສາມາດຈະຮູ້ໄດ້ວ່າເຂົາອາດຈະກັບມາ
ແລະກັບໃຈຫລືບໍ່,ແລະມາຫາເຮົາດ້ວຍ
ຈຸດປະສົງເຕັມທີ່ແຫ່ງໃຈ,ແລະເຮົາຈະ
ກ ປິ່ນປົວເຂົາ;ແລະເຈົ້າຈະເປັນທາງນ�
ຄວາມລອດມາສູ່ເຂົາ.
18 33ສະນັ້ນ,ຈົ່ງຮັກສາຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້
ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ບັນຊາເຈົ້າເພື່ອເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້
ເຂົ້າຢູ່ພາຍໃຕ້ກ ການກ່າວໂທດ;ເພາະ
ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ຖືກພຣະບິດາກ່າວໂທດ.
18 34 ແລະເຮົາໄດ້ມອບບັນຍັດເຫລົ່ານີ້ໃຫ້
ແກ່ເຈົ້າຍ້ອນວ່າການໂຕ້ຖຽງກັນຊຶ່ງເຄີຍ
ມີມາກ່ອນໃນບັນດາພວກເຈົ້າ.ແລະເຈົ້າ
ຍ່ອມເປັນສຸກຖ້າຫາກເຈົ້າກ ບໍ່ມີການໂຕ້
ຖຽງກັນໃນບັນດາພວກເຈົ້າເອງ.
18 35 ແລະບັດນີ້ເຮົາຈະໄປເຝົ້າພຣະບິດາ,
ເພາະມັນສົມຄວນທີ່ເຮົາຈະໄປເຝົ້າພຣະ
ບິດາກ ເພື່ອເຈົ້າ.
18 36 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ

 27ກຄມພພຣະເຈົ້າ,ຝ່າຍ
ພຣະເຈົ້າ—ພຣະເຈົ້າ
ອົງເປັນພຣະບິດາ.

 ຂ3ນຟ16:1–3.
 28ກ1ກຣທ11:27–30.
 ຂມມ9:29.
 29ກຄມພສິນລະລຶກ;

ເລືອດ,ໂລຫິດ.
 ຂຄພ46:4.
 30ກຄພ46:3.
 31ກຢຮ10:14;

ແອວ5:38;
3ນຟ15:24.

 32ກ3ນຟ9:13–14;

ຄພ112:13.
 33ກຄມພກ່າວໂທດ,

ການກ່າວໂທດ.
 34ກ3ນຟ11:28–30.
 35ກ1ຢຮ2:1;2ນຟ2:9;

ມຣນ7:27–28;
ຄພ29:5.
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ພຣະເຢຊູຈົບຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ພຣະ
ອົງໄດ້ເອົາກ ພຣະຫັດແຕະຕ້ອງຂ ສານຸສິດ
ແຕ່ລະຄົນຜູ້ທີ່ພຣະອົງເລືອກໄວ້ຈົນໄດ້
ແຕະຕ້ອງທຸກຄົນ,ແລະກ່າວກັບພວກເພິ່ນ
ໃນຂະນະທີ່ແຕະຕ້ອງພວກເພິ່ນຢູ່ນັ້ນ.
18 37 ແລະຝູງຊົນບໍ່ໄດ້ຍິນພຣະຄ�ທີ່ພຣະ
ອົງກ່າວ,ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເປັນ
ພະຍານ;ແຕ່ສານຸສິດໄດ້ເປັນພະຍານວ່າ
ພຣະອົງໄດ້ ປະທານກ ອ�ນາດໃຫ້ພວກ
ເພິ່ນເພື່ອຈະໄດ້ມອບຂ ພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນໆ.ແລະຕໍ່ໄປນີ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະສະແດງໃຫ້ພວກທ່ານຮູ້ວ່າບັນທຶກ
ນີ້ເປັນຄວາມຈິງ.
18 38 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພຣະເຢຊູໄດ້ແຕະຕ້ອງໝົດທຸກຄົນແລ້ວ,
ມັນໄດ້ມີກ ກ້ອນເມກມາປົກຄຸມຝູງຊົນໄວ້
ເຖິງຂະໜາດບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດຫລຽວເຫັນ
ພຣະເຢຊູໄດ້.
18 39 ແລະໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຖືກກ້ອນ
ເມກປົກຄຸມຢູ່ນັ້ນພຣະອົງໄດ້ຈາກພວກ
ເຂົາໄປ,ແລະໄດ້ສະເດັດຂຶ້ນສະຫວັນ.
ແລະພວກສານຸ ສິດ ໄດ້ເຫັນແລະໄດ້
ເປັນພະຍານວ່າພຣະອົງໄດ້ສະເດັດຂຶ້ນ
ສະຫວັນອີກເທື່ອໜຶ່ງ.
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ສານຸສິດສິບສອງຄົນປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກິດແກ່ຝູງຊົນແລະອະທິຖານເພື່ອຮັບເອົາ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ—ພວກເພິ່ນໄດ້ຮັບ
ບັບຕິສະມາແລະຮັບເອົາພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດແລະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດສາດ
ສະໜາກິດຈາກເຫລົ່າທູດ—ພຣະເຢຊູອະ

ທິຖານດ້ວຍຖ້ອຍຄ�ທີ່ບໍ່ສາມາດຂຽນໄວ້
ໄດ້—ພຣະອົງຢັ້ງຢືນເຖິງສັດທາອັນແຮງ
ກ້າຂອງຊາວນີໄຟເຫລົ່ານີ້.ປະມານຄ.ສ.
34.

19 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນ
ແລ້ວ,ຝູງຊົນກໍໄດ້ແຍກຍ້າຍກັນໄປ,ແລະ
ທຸກຄົນກໍໄດ້ພາເມຍຂອງຕົນແລະລູກ
ຂອງຕົນກັບໄປບ້ານເຮືອນຂອງໃຜລາວ.
19 2ແລະມັນໄດ້ມີຂ່າວລືໂດຍທັນທີໄປ
ທົ່ວໃນບັນດາຜູ້ຄົນກ່ອນມັນຈະຄ�ມືດ,ວ່າ
ພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່
ພວກເຂົາ,ແລະວ່າພຣະອົງຈະມາປະກົດ
ຕໍ່ຝູງຊົນອີກໃນມື້ອື່ນ.
19 3ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຕະຫລອດທັງຄືນ
ມັນໄດ້ມີສຽງເວົ້າກັນໄປທົ່ວກ່ຽວກັບພຣະ
ເຢຊູ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ສົ່ງຂ່າວໄປຍັງ
ຜູ້ ຄົນຈົນວ່າຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍໄດ້ຮູ້
ຈັກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍໄດ້ທ�ງານຢ່າງໜັກຕະຫລອດທັງ
ຄືນ,ເພື່ອວ່າໃນມື້ຕໍ່ມາພວກເຂົາຈະໄດ້ມີ
ໜ້າຢູ່ບ່ອນທີ່ພຣະເຢຊູຈະມາປະກົດຕົວຕໍ່
ຝູງຊົນອີກ.
19 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນມື້
ຕໍ່ມາຝູງຊົນກໍໄດ້ມາລວມກັນຢູ່ແລ້ວ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ນີໄຟແລະນ້ອງຊາຍຂອງເພິ່ນຜູ້ທີ່
ເພິ່ນໄດ້ໂຜດຍົກຂຶ້ນຈາກຕາຍຊື່ວ່າຕີໂມ
ທີ,ແລະລູກຊາຍຂອງເພິ່ນຊື່ວ່າໂຢນາ,
ແລະມາໂທໄນກັບນ້ອງຊາຍຂອງເພິ່ນຊື່
ວ່າມາໂທໄນຮາ,ແລະຄູເມັນ,ແລະຄູ
ເມັນອອນໄຮ,ແລະເຢເຣມີຢາ,ແລະເຊັມ
ນັນ,ແລະໂຢນາ,ແລະເຊເດກີຢາ,ແລະ

 36ກຄມພມື,ການວາງ.
 ຂ1ນຟ12:7;

3ນຟ19:4.

 37ກຄມພອ�ນາດ.
 ຂຄມພຂອງປະທານແຫ່ງ

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.

 38ກອພຍ19:9,16.
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ເອຊາຢາ—ທັງໝົດນີ້ຄືຊື່ຂອງສານຸສິດທີ່
ພຣະເຢຊູໄດ້ເລືອກໄວ້—ແລະເຫດການ
ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກເພິ່ນໄດ້ອອກໄປຢືນ
ຢູ່ເຄິ່ງກາງຝູງຊົນ.
19 5ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນມີຝູງຊົນຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍຈົນວ່າພວກເພິ່ນຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ພວກ
ເຂົາແຍກອອກເປັນສິບສອງກຸ່ມ.
19 6ແລະສານຸສິດສິບສອງຄົນໄດ້ສິດສອນ
ຝູງຊົນ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຝູງ
ຊົນຄຸເຂົ່າລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນແລະອະທິຖານ
ຫາພຣະບິດາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ.
19 7ແລະສານຸສິດກໍໄດ້ອະທິຖານຫາພຣະ
ບິດາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄືກັນ.
ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກເພິ່ນ
ໄດ້ລຸກຂຶ້ນແລະປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ແກ່ຜູ້ຄົນ.
19 8ແລະ ເມື່ອພວກເພິ່ນໄດ້ສິດສອນຂໍ້
ຄວາມດຽວກັນກັບທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ ກ່າວ
ໂດຍບໍ່ ຜິດຈາກພຣະຄ�ທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້
ກ່າວໄວ້ເລີຍຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເພິ່ນໄດ້ຄຸເຂົ່າ
ລົງແລະອະທິຖານຫາພຣະບິດາໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະເຢຊູ.
19 9ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ອະທິຖານຂໍສິ່ງທີ່
ພວກເພິ່ນປາດຖະໜາຫລາຍທີ່ສຸດ;ແລະ
ພວກເພິ່ນປາດຖະໜາຂໍໃຫ້ກ ພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດມາສະຖິດຢູ່ນ�ພວກເພິ່ນ.
19 10 ແລະເມື່ອພວກເພິ່ນອະທິຖານແລ້ວ
ພວກເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ລົງໄປຍັງແຄມແມ່ນ�,
ແລະຝູງຊົນໄດ້ຕິດຕາມພວກເພິ່ນໄປ.
19 11 ແລະເຫດການໄດ້ ບັ ງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ນີໄຟໄດ້ລົງໄປກ ໃນນ�ແລະຮັບບັບຕິ
ສະມາ.
19 12 ແລະ ເພິ່ນໄດ້ຂຶ້ນມາຈາກນ�ແລະ

ເລີ່ ມ ໃຫ້ບັບຕິສະມາ. ແລະ  ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້
ບັບຕິສະມາທຸກຄົນທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເລືອກ
ໄວ້.
19 13 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນເມື່ອ
ພວກ ເພິ່ນທຸກຄົນໄດ້ຮັ ບ ກ ບັບຕິ ສະມາ
ແລະຂຶ້ນມາຈາກນ�ແລ້ວ,ຂ ພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດໄດ້ສະເດັດລົງມາເທິງພວກເພິ່ນ,
ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດແລະດ້ວຍໄຟ.
19 14 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຄືກັນກັບວ່າພວກເພິ່ນ
ຖືກກ ລ້ອມໄວ້ດ້ວຍໄຟ;ແລະມັນໄດ້ລົງ
ມາຈາກສະຫວັນ,ແລະຝູງຊົນໄດ້ເຫັນກັບ
ຕາຂອງຕົນເອງ,ແລະໄດ້ເປັນພະຍານ
ເຖິງເລື່ອງນີ້ແລະເຫລົ່າທູດໄດ້ລົງມາຈາກ
ສະຫວັນແລະໄດ້ປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກິດແກ່ພວກເພິ່ນ.
19 15 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ຂະນະທີ່ເຫລົ່າທູດກ�ລັງປະຕິບັດສາດສະ
ໜາກິດແກ່ສານຸສິດຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະ
ເຢຊູໄດ້ສະເດັດລົງມາແລະປະທັບຢືນຢູ່
ເຄິ່ງກາງແລະປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ແກ່ພວກເພິ່ນ.
19 16 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຝູງຊົນ,ແລະບັນຊາ
ໃຫ້ພວກເຂົາຄຸເຂົ່າລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນອີກ,
ແລະບັນຊາໃຫ້ສານຸສິດຂອງພຣະອົງຄຸ
ເຂົ່າລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນຄືກັນ.
19 17 ແລະ ເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອທຸກຄົນໄດ້ຄຸເຂົ່າລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນແລ້ວ
ພຣະອົງໄດ້ບັນຊາໃຫ້ສານຸສິດຂອງພຣະ
ອົງອະທິຖານ.
19 18 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ, ພວກເພິ່ນເລີ່ມອະທິ
ຖານ;ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ອະທິຖານຫາ

199ກ3ນຟ9:20.
 11ກ3ນຟ11:23.
 13ກຄມພບັບຕິສະມາ,

  ໃຫ້ບັບຕິສະມາ.
 ຂ3ນຟ12:2;ມມ7:10.

ຄມພຂອງປະທານແຫ່ງ

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
 14ກຮລມ5:23–24,43–45;

3ນຟ17:24.
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ພຣະເຢຊູ, ເອີ້ນພຣະອົງວ່າພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າແລະພຣະເຈົ້າຂອງພວກເພິ່ນ.
19 19 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດອອກໄປຈາກວົງລ້ອມ
ຂອງພວກເພິ່ນແລະໄດ້ສະເດັດອອກໄປ
ຫ່າງຈາກພວກເພິ່ນເລັກໜ້ອຍແລະກົ້ມ
ຂາບລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ,ແລະພຣະອົງໄດ້
ກ່າວວ່າ:
19 20ພຣະບິດາເອີຍ,ຂ້ານ້ອຍຂໍຂອບພຣະ
ໄທທີ່ພຣະອົງໄດ້ປະທານພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດໃຫ້ແກ່ຄົນເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງຂ້ານ້ອຍເລືອກ
ໄວ້;ແລະເປັນຍ້ອນສັດທາຂອງພວກເຂົາ
ທີ່ ມີ ໃນຂ້ານ້ອຍ,ຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ເລືອກ
ພວກເຂົາຈາກໂລກ.
19 21ພຣະບິດາເອີຍ,ຂ້ານ້ອຍຂໍວິງວອນຂໍ
ພຣະອົງປະທານພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃຫ້
ແກ່ທຸກຄົນທີ່ຈະເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າຂອງພວກ
ເຂົາ.
19 22ພຣະບິດາເອີຍ,ພຣະອົງໄດ້ປະທານ
ພຣະ ວິນຍານບໍລິສຸ ດໃຫ້ ແກ່ພວກເຂາົ
ເພາະພວກເຂົາເຊື່ອໃນຂ້ານ້ອຍ;ແລະ
ພຣະອົງເຫັນວ່າພວກເຂົາເຊື່ອໃນຂ້ານ້ອຍ
ກໍເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ຍິນພວກເຂົາ,ແລະ
ພວກເຂົາອະທິຖານຫາຂ້ານ້ອຍ;ແລະ
ພວກເຂົາອະທິຖານຫາຂ້ານ້ອຍເພາະຂ້າ
ນ້ອຍຢູ່ກັບພວກເຂົາ.
19 23ແ ລະ  ບັ ດນີ້ພຣະບິດາເອີຍ, ຂ້າ
ນ້ອຍອະທິຖານຫາພຣະອົງເພື່ອພວກ
ເຂົາ,ແລະເພື່ອທຸກຄົນທີ່ຈະເຊື່ອໃນຄ�
ເວົ້າຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ເຊື່ອໃນຂ້ານ້ອຍ,ເພື່ອຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ຢູ່
ໃນພວກເຂົາກ ດັ່ງພຣະອົງຢູ່ໃນຂ້ານ້ອຍ,

ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ເປັນຂ ໜຶ່ງ.
19 24 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພຣະເຢຊູໄດ້ອະທິຖານຫາພຣະບິດາດັ່ງ
ນັ້ນແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດໄປຫາສາ
ນຸສິດຂອງພຣະອົງ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກ
ເພິ່ນຍັງອະທິຖານຫາພຣະອົງຢູ່ໂດຍບໍ່
ຢຸດຢັ້ງ;ແລະພວກເພິ່ນບໍ່ໄດ້ກ ເວົ້າຊ�ຄ�
ເກົ່າ,ເພາະວ່າພວກເພິ່ນໄດ້ຮັບມາແລ້ວວ່າ
ພວກເພິ່ນຄວນຂ ອະທິຖານແບບໃດ,ແລະ
ພວກເພິ່ນກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມປາດຖະ
ໜາ.
19 25 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະເຢຊູໄດ້ປະທານພອນໃຫ້ແກ່ພວກ
ເພິ່ນໃນຂະນະທີ່ພວກເພິ່ນ ກ�ລັງອະທິ
ຖານຫາພຣະອົງຢູ່ນັ້ນ,ແລະພຣະອົງໄດ້
ຍິ້ມໃສ່ພວກເພິ່ນ,ແລະຄວາມສະຫວ່າງ
ໃນກ ພຣະພັກຂອງພຣະອົງໄດ້ສ່ອງໃສ່
ພວກເພິ່ນ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງພວກເພິ່ນຂ ຂາວ
ຄືກັນກັບພຣະພັກແລະອາພອນຂອງ
ພຣະເຢຊູ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງຄວາມຂາວນັ້ນຍິ່ງ
ກວ່າຄວາມຂາວທັງປວງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ບໍ່ມີ
ສິ່ງໃດໃນແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຈະຂາວເທົ່າກັບ
ຄວາມຂາວນັ້ນ.
19 26 ແລະ ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວກັບພວກ
ເພິ່ນວ່າ:ຈົ່ງອະທິຖານຕໍ່ໄປເຖີດ;ແຕ່ເຖິງ
ປານນັ້ນພວກເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ຢຸດອະທິຖານ
ເລີຍ.
19 27 ແລະພຣະອົງໄດ້ຫັນໄປຈາກພວກ
ເພິ່ນອີກ,ແລະໄດ້ສະເດັດອອກໄປຫ່າງ
ຈາກພວກເພິ່ນເລັກໜ້ອຍ;ແລະກົ້ມຂາບ
ລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ;ແລະພຣະອົງໄດ້ອະທິ
ຖານຫາພຣະບິດາອີກ,ມີຄວາມວ່າ:

 23ກ3ນຟ9:15.
 ຂຢຮ17:21–23.

ຄມພເປັນອັນໜຶ່ງ
ດຽວກັນ,ຄວາມເປັນ

ອັນໜຶ່ງດຽວກັນ.
 24ກມທ6:7.
 ຂຄພ46:30.
 25ກຈບຊ6:23–27.

 ຂຄມພການປ່ຽນ
ສະພາບ—ຜູ້ປ່ຽນ
ສະພາບແລ້ວ.
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19 28ພຣະບິດາເອີຍ,ຂ້ານ້ອຍຂໍຂອບພຣະ
ໄທພຣະອົງທີ່ພຣະອົງກະທ�ໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່
ຂ້ານ້ອຍເລືອກໄວ້ກ ບໍລິສຸດ,ເພາະສັດທາ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະຂ້ານ້ອຍອະທິຖານ
ເພື່ອພວກເຂົາ,ແລະເພື່ອທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອ
ຄ�ຂອງພວກເຂົານ�ອີກ,ເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດໃນຂ້ານ້ອຍ,ໂດຍ
ທາງສັດທາໃນຄ�ຂອງພວກເຂົາ,ເຖິງຂະ
ໜາດທີ່ພວກເຂົາບໍລິສຸດໃນຂ້ານ້ອຍ.
19 29ພຣະບິດາເອີຍ,ຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດ້ອະທິ
ຖານເພື່ອໂລກ,ແຕ່ເພື່ອຄົນເຫລົ່ານັ້ນທີ່
ພຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍກ ຈາກ
ໂລກເພາະສັດທາຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະຖືກເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດໃນຂ້າ
ນ້ອຍ,ເພື່ອຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ຢູ່ໃນພວກເຂົາຄື
ກັນກັບພຣະບິດາຢູ່ໃນຂ້ານ້ອຍ,ເພື່ອພວກ
ເຮົາຈະໄດ້ເປັນໜຶ່ງ,ພື່ອຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ຮບັ
ບາລະມີໃນພວກເຂົາ.
19 30 ແລະເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມ
ເຫລົ່ານີ້ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາຫາສາ
ນຸສິດຂອງພຣະອົງອີກ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງພວກ
ເພິ່ນຍັງອະທິຖານຫາພຣະອົງຢູ່ຢ່າງຕັ້ງອົກ
ຕັ້ງໃຈໂດຍບໍ່ຢຸດຢັ້ງ;ແລະພຣະອົງໄດ້ຍິ້ມ
ໃສ່ພວກເພິ່ນອີກ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງພວກເພິ່ນ
ກ ຂາວເໝືອນດັ່ງພຣະເຢຊູ.
19 31 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພຣະ
ອົງໄດ້ສະເດັດອອກໄປຫ່າງຈາກພວກເພິ່ນ
ເລັກໜ້ອຍອີກແລະໄດ້ອະທິຖານຫາພຣະ
ບິດາ;
19 32 ແລະລີ້ນບໍ່ສາມາດກ່າວພຣະຄ�ທີ່
ພຣະອົງອະທິຖານນັ້ນໄດ້,ທັງມະນຸດບໍ່ສາ

ມາດກ ຂຽນຂໍ້ຄວາມທີ່ພຣະອົງອະທິຖານ
ນັ້ນໄດ້.
19 33 ແລະ ຝູງຊົນໄດ້ຍິນ ແລະ ໄດ້ເປັນ
ພະ ຍານ; ແລະ ໃຈຂອງພວກເຂົາເ ປດີ
ອອກແລະພວກເຂົາເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ພຣະອົງ
ໄດ້ອະທິຖານໃນໃຈຂອງພວກເຂົາ.
19 34 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພຣະຄ�ຊຶ່ງພຣະ
ອົງໄດ້ກ່າວອອກມານັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າ
ອັດສະຈັນຫລາຍຈົນຂຽນມັນໄວ້ບໍ່ໄດ້,ທັງ
ມະນຸດຈະກ ເອີ່ຍບໍ່ໄດ້.
19 35 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພຣະເຢຊູຈົບການອະທິຖານແລ້ວ,ແລະ
ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາຫາສານຸສິດອີກ,
ແລະໄດ້ກ່າວກັບພວກເພິ່ນວ່າ:ເຮົາບໍ່ເຄີຍ
ເຫັນກ ສັດທາອັນແຮງກ້າເຊັ່ນນີ້ໃນບັນດາ
ຊາວຢິວເລີຍ;ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງສະແດງສິ່ງ
ມະຫັດສະຈັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເຊັ່ນນີ້ກັບພວກ
ເຂົາບໍ່ໄດ້,ເພາະຄວາມຂ ບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງ
ພວກເຂົາ.
19 36ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,ບໍ່
ມີຜູ້ໃດເລີຍໃນບັນດາຊາວຢິວທີ່ເຄີຍເຫັນ
ສິ່ງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ເຫັນມານີ້;ທັງ
ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນເລື່ອງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ເຊັ່ນນີ້ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຍິນ.

ບົດທີ20

ພຣະເຢຊູຈັດຫາເຂົ້າຈີ່ແລະເຫລົ້າອະງຸ່ນ
ຢ່າງໜ້າອັດສະຈັນແລະປະຕິບັດສິນລະ
ລຶກແກ່ພວກເຂົາຕື່ມອີກ—ຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່
ຂອງຢາໂຄບຈະຮຽນຮູ້ເລື່ອງພຣະຜູ້ເປັນ

 28ກມຣນ7:48;
ຄພ50:28–29;
88:74–75.
ຄມພບໍລິສຸດ,
ຜູ້ບໍລິສຸດ,ຄວາມບໍລິສຸດ.

 29ກຢຮ17:6.
 30ກມທ17:2.
 32ກຄພ76:116.
 34ກ2ກຣທ12:4;

3ນຟ17:17.

 35ກຄມພສັດທາ.
 ຂມທ13:58.

ຄມພບໍ່ເຊື່ອຖື,
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື.
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ເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາແລະ
ຈະໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງອາເມ ຣິກາ—ພຣະ
ເຢຊູເປັນສາດສະດາຄືກັນກັບໂມເຊ,ແລະ
ຊາວນີໄຟແມ່ນລູກຫລານຂອງສາດສະ
ດາ—ຜູ້ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກຸ່ມອື່ນໆ
ຈະໄປເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ ເຢຣູຊາເລັມ.ປະ
ມານຄ.ສ.34.

20 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພຣະ
ອົງ ໄດ້ ບັນຊາໃຫ້ຝູງຊົນເຊົາ ອະທິຖານ,
ແລະສານຸສິດຂອງພຣະອົງກໍຄືກັນ.ແລະ
ພຣະອົງໄດ້ບັນຊາພວກເຂົາວ່າພວກເຂົາ
ບໍ່ຄວນເຊົາກ ອະທິຖານຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກ
ເຂົາ.
20 2ແລະພຣະອົງໄດ້ບັນຊາໃຫ້ພວກເຂົາ
ລຸກຢືນຂຶ້ນ.ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ລຸກຢືນ
ຂຶ້ນ.
20 3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພຣະ
ອົ ງ ໄດ້ຫັກເຂົ້າຈີ່ອີກເທື່ອ ໜຶ່ ງແລະໃຫ້
ພອນແກ່ມັນ,ແລະເອົາໃຫ້ສານຸສິດກິນ.
20 4ແລະເມື່ອພວກເພິ່ນໄດ້ກິນແລ້ວພຣະ
ອົງໄດ້ບັນຊາໃຫ້ພວກເພິ່ນຫັກເຂົ້າຈີ່,ແລະ
ເອົາໃຫ້ຝູງຊົນກິນ.
20 5ແລະເມື່ອພວກເພິ່ນໄດ້ເອົາໃຫ້ຝູງຊົນ
ແລ້ວພຣະອົງເອົາເຫລົ້າອະງຸ່ນໃຫ້ພວກ
ເພິ່ນດື່ມນ�ອີກ,ແລະບັນຊາໃຫ້ພວກເພິ່ນ
ເອົາໃຫ້ຝູງຊົນດື່ມ.
20 6ບັດນີ້,ທັງສານຸສິດແລະຝູງຊົນບໍ່ໄດ້
ເອົາກ ເຂົ້າຈີ່ແລະເຫລົ້າອະງຸ່ນມາໃຫ້ພຣະ
ອົງ;
20 7ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ກ ເອົາເຂົ້າຈີ່ໃຫ້ແກ່ຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນກິນ,ແລະໄດ້ເອົາເຫລົ້າອະງຸ່ນ

ໃຫ້ແກ່ຄົນເຫລົ່ານັ້ນດື່ມອີກ.
20 8ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາ
ວ່າ:ຄົນໃດທີ່ໄດ້ກ ກິນເຂົ້າຈີ່ຈາກປ່ຽງນີ້ກໍ
ເທົ່າກັບວ່າເຂົາໄດ້ກິນເນື້ອກາຍຂອງເຮົາ
ເຂົ້າໄປສູ່ຈິດວິນຍານຂອງເຂົາ;ແລະຄົນ
ໃດທີ່ໄດ້ດື່ມເຫລົ້າອະງຸ່ນຈາກຈອກນີ້ກໍ
ເທົ່າກັບວ່າເຂົາໄດ້ດື່ມເລືອດຂອງເຮົາເຂົ້າ
ໄປສູ່ຈິດວິນຍານຂອງເຂົາ;ແລະຈິດວນິ
ຍານຂອງເຂົາຈະບໍ່ຫິວຫລືກະຫາຍ,ແຕ່
ຈະອີ່ມ.
20 9ບັດນີ້,ເມື່ອຝູງຊົນໄດ້ກິນແລະດື່ມກັນ
ໝົດທຸກຄົນແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາເຕັມ
ໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານ;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ຮ້ອງອອກມາເປັນສຽງດຽວກັນແລະ
ຖວາຍບາລະມີແດ່ພຣະເຢຊູຜູ້ທີ່ພວກເຂົາ
ທັງໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນສຽງ.
20 10 ແລະເຫດການໄດ້ບັງກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພວກເຂົາທຸກຄົນໄດ້ຖວາຍບາລະມີແດ່
ພຣະເຢຊູແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບພວກ
ເຂົາວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງບັດນີ້ເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະ
ບັນຍັດຊຶ່ງພຣະບິດາບັນຊາເຮົາກ່ຽວກັບ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້ສ�ເລັດແລ້ວ,ຜູ້ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່
ເຫລືອຢູ່ຂອງເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.
20 11 ເຈົ້າຄົງຈ�ໄດ້ວາ່ເຮາົໄດ້ກ່າວກັບເຈົ້າ,
ແລະເວົ້າວ່າເມື່ອກ ຄ�ຂອງຂ ເອຊາຢາຈະ
ສ�ເລັດ—ຈົ່ງເບິ່ງມັນມີຂຽນໄວ,້ເຈົ້າມີມັນ
ຢູ່ຕໍ່ໜາ້ເຈົ້າ,ສະນັ້ນຈົ່ງຄົ້ນຄວາ້ມັນ—
20 12 ແລະຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ,ເຮົາ
ກ່າວກັບເຈົ້າ,ວ່າເມື່ອມັນສ�ເລັດເວລາ
ນັ້ນກ ພັນທະສັນຍາຊຶ່ງພຣະບິດາໄດ້ເຮັດ
ໄວ້ກັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງກໍຈະສ�ເລັດ,ໂອ້
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.

201ກ2ນຟ32:9;
ມຊຢ24:12.

 6ກມທ14:19–21.
 7ກຢຮ6:9–14.

 8ກຢຮ6:50–58;
3ນຟ18:7.
ຄມພສິນລະລຶກ.

 11ກ3ນຟ16:17–20;23:1–3.

 ຂ2ນຟ25:1–5;ມມ8:23.
 12ກ3ນຟ15:7–8.
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20 13 ແລະເມື່ອນັ້ນກ ຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່,ຊຶ່ງໄດ້
ແຕກຂ ກະຈັດກະຈາຍໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ
ໂລກຈະຄ ເຕົ້າໂຮມຈາກທາງຕາເວັນອອກ
ແລະຈາກທາງຕາເວັນຕົກ , ແລະຈາກ
ທາງໃຕ້ແລະຈາກທາງເໜືອ;ແລະພວກ
ເຂົາຈະຖືກນ�ມາສູ່ງ ຄວາມຮູ້ເລື່ອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາຜູ້
ໄດ້ໄຖ່ພວກເຂົາ.
20 14 ແລະ ພຣະບິດາໄດ້ບັນຊາເຮົາວ່າ
ເຮົາຄວນມອບກ ແຜ່ນດິນນີ້ໃຫ້ເຈົ້າເພື່ອ
ເປັນມູນມໍລະດົກ.
20 15 ແລະເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າ,ວ່າຖ້າຫາກ
ຄົນຕ່າງຊາດບໍ່ກ ກັບໃຈຫລັງຈາກທີ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ຮັບພອນແລ້ວ,ຫລັງຈາກພວກເຂົາ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາກະຈັດກະຈາຍ
ໄປ—
20 16 ເມື່ອນັ້ນເຈົ້າ, ຜູ້ເປັນຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່
ຂອງເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບຈະອອກໄປໃນ
ບັນດາພວກເຂົາ;ແລະເຈົ້າຈະຢູ່ໃນທ່າມ
ກາງຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຈ�ນວນຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍ;ແລະເຈົ້າຈະຢູ່ໃນບັນດາພວກ
ເຂົາເໝືອນດັ່ງສິງຢູ່ໃນບັນດາສັດໃນປ່າ,
ແລະດັ່ງກ ສິງໜຸ່ມຢູ່ໃນບັນດາຝູງແກະຊຶ່ງ
ຖ້າຫາກມັນຜ່ານໄປທັງຈະຂ ຢຽບຍ�ແລະ
ຈີກເປັນຕ່ອນໆ,ແລະບໍ່ມີໃຜປົດປ່ອຍໄດ້.
20 17ມືຂອງເຈົ້າຈະຍົກຢູ່ເທິງຜູ້ປໍລະປັກ
ຂອງເຈົ້າ,ແລະສັດຕູຂອງເຈົ້າຈະຖືກຕັດ
ອອກໄປທັງໝົດ.
20 18 ແລະ ເຮົາຈະ ກ ເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນຂອງ

ເຮົາເຂົ້າກັນດັ່ງຄົນເຕົ້າໂຮມມັດເຂົ້າໄວ້ໃນ
ລານ.
20 19 ເພາະເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງ
ເຮົາຜູ້ທີ່ພຣະບິດາໃຫ້ພັນທະສັນຍາ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ກ ເຂົາຂອງເຈົ້າ
ເປັນເຫລັກ,ແລະເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ກີບຕີນ
ຂອງເຈົ້າ ເປັນທອງເຫລືອງ.ແລະເຈົ້າ
ຈະໄດ້ທຸບຕີ ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍເປັນ
ຕ່ອນໆ;ແລະເຮົາຈະອຸທິດຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງພວກເຂົາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະ
ເຂົ້າຂອງຂອງພວກເຂົາຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຂອງທັງແຜ່ນດິນໂລກ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,
ເຮົາຄືຜູ້ທີ່ຈະກະທ�ສິ່ງນີ້.
20 20 ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນ,ພຣະ
ບິດາໄດ້ກ່າວ,ວ່າກ ດາບແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິ
ທ�ຂອງເຮົາຈະແຂວນຢູ່ເທິງຫົວຂອງພວກ
ເຂົາໃນມື້ນັ້ນ,ແລະຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່
ກັບໃຈມັນຈະຟາດຟັນລົງໃສ່ພວກເຂົາ,
ພຣະບິດາໄດ້ກ່າວ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນແຕ່
ຢູ່ເທິງຫົວຂອງທຸກປະຊາຊາດຂອງຄົນຕ່າງ
ຊາດ.
20 21 ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຮົາ
ຈະສະຖາປະນາກ ຄົນຂອງເຮົາ ຂຶ້ນ,ໂອ້
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.
20 22 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈະສະຖາປະນາຜູ້
ຄົນ ພວກນີ້ຂຶ້ນໃນແຜ່ນ ດິນນີ້, ເພື່ອໃຫ້
ກ ພັນທະສັນຍາຊຶ່ງ ເຮົາໄດ້ ເຮັດໄວ້ກັບ
ຢາໂຄບບັນພະບຸດລຸດຂອງເຈົ້າສ�ເລັດ;
ແລະມັນຈະເປັນຂ ເຢຣູຊາເລັມໃໝ່.ແລະ

 13ກ3ນຟ16:11–12;21:2–7.
 ຂຄມພອິດສະຣາເອນ—

ການກະຈັດກະຈາຍຂອງ
ຊາວອິດສະຣາເອນ.

 ຄຄມພອິດສະຣາເອນ—
ການເຕົ້າໂຮມຊາວ
ອິດສະຣາເອນ.

 ງ 3ນຟ16:4–5.
 14ກຄມພແຜ່ນດິນ

ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.
 15ກ3ນຟ16:10–14.
 16ກມມ5:24;

ຄພ19:27.
 ຂມກ5:8–9;

3ນຟ16:14–15;21:12.
 18ກມກ4:12.
 19ກມກ4:13.
 20ກ3ນຟ29:4.

 21ກ3ນຟ16:8–15.
 22ກປຖກ49:22–26;

ຄພ57:2–3.
 ຂອຊຢ2:2–5;

3ນຟ21:23–24;
ອທ13:1–12;
ຄພ84:2–4.
ຄມພເຢຣູຊາເລັມໃໝ່.
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ອ�ນາດຂອງສະຫວັນຈະມາຢູ່ທ່າມກາງຜູ້
ຄົນພວກນີ້;ແທ້ຈິງ ແລ້ວ,ແມ່ນແຕ່ຄ ເຮົາ
ຈະຢູ່ໃນທ່າມກາງພວກເຈົ້າ.
20 23 ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຄືຜູ້ທີ່ໂມເຊເວົ້າເຖິງ,ມີ
ຄວາມວ່າ:ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງເຈົ້າຈະຍົກກ ສາດສະດາຜູ້ໜຶ່ງຂຶ້ນ
ຈາກພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າໃຫ້ແກ່ເຈົ້າທີ່ເໝືອນ
ກັບຂ້າພະເຈົ້າ;ເຈົ້າຈົ່ງຟັງຜູ້ ນັ້ນໃນທຸກ
ເລື່ອງບໍ່ວ່າຈະເປັນອັນໃດກໍຕາມທີ່ຜູ້ນັ້ນ
ຈະກ່າວກັບເຈົ້າ.ແລະເຫດການຈະບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່ຟັງຖ້ອຍຄ�ຂອງ
ສາດສະດາຜູ້ນັ້ນຈະຖືກຕັດອອກຈາກບັນ
ດາຜູ້ຄົນ.
20 24ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,
ແລະສາດສະດາກ ທັງໝົດນັບຕັ້ງແຕ່ຊາມູ
ເອນແລະຄົນອື່ນໆຕໍ່ຈາກນັ້ນມາຫລາຍຕໍ່
ຫລາຍຄົນກໍໄດ້ເວົ້າແລະໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງ
ເຮົາ.
20 25 ແລະ ຈົ່ງເບິ່ງ, ເຈົ້າເປັນລູກຫລານ
ຂອງສາດສະດາ;ແລະເຈົ້າເປັນເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນ;ແລະເຈົ້າຢູ່ໃນກ ພັນທະ
ສັນຍາຊຶ່ງພຣະບິດາໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບບັນພະ
ບຸລຸດຂອງເຈົ້າ,ເມື່ອພຣະອົງກ່າວກັບອັບ
ຣາຮາມວ່າ:ແລະຂ ໃນລູກຫລານຂອງເຈົ້າ
ທຸກຕະກຸນຂອງແຜ່ນດິນໂລກຈະໄດ້ຮັບ
ພອນ.
20 26ພຣະບິດາຍົກເຮົາໃຫ້ກັບເຈົ້າກ່ອນ,
ແລະສົ່ງເຮົາມາໃຫ້ພອນແກ່ເຈົ້າໃນການ
ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າທຸກຄົນກ ຫັນໜີຈາກຄວາມຊົ່ວ

ຮ້າຍຂອງເຈົ້າ;ແລະນີ້ກໍເພາະວ່າເຈົ້າເປັນ
ລູກຫລານແຫ່ງພັນທະສັນຍາ—
20 27 ແລະຫລັງ ຈາກທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບພອນ
ແລ້ວເມື່ອນັ້ນພຣະບິດາຈະໃຫ້ພັນທະສັນ
ຍາຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ກະທ�ໄວ້ກັບອັບຣາຮາມ
ສ�ເລັດ,ມີຄວາມວ່າ:ກ ໃນລູກຫລານຂອງ
ເຈົ້າທຸກຕະກຸນຂອງແຜ່ນດິນໂລກຈະໄດ້
ຮັບພອນ—ເພື່ອການເທພຣະວິນຍານບໍ
ລິສຸດລົງມາເທິງຄົນຕ່າງຊາດໂດຍທາງ
ເຮົາ,ຊຶ່ງພອນທີ່ມີຢູ່ກັບຂ ຄົນຕ່າງຊາດນັ້ນ
ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຍິ່ງໃຫຍ່ເໜືອຄົນທັງ
ປວງ,ຈົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາກະຈັດກະ
ຈາຍໄປ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.
20 28 ແລະພວກເຂົາຈະເປັນກ ໄພພິບັດ
ຕໍ່ຜູ້ຄົນຂອງແຜ່ນດິນນີ້.ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ,ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມສົມບູນ
ແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງເຮົາແລ້ວ,ເມື່ອນັ້ນ
ຖ້າຫາກພວກເຂົາຍັງເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງ
ກັບເຮົາຢູ່,ເຮົາຈະສົ່ງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຂົາກັບຄືນໃສ່ຫົວຂອງພວກເຂົາ,
ພຣະບິດາໄດ້ກ່າວ.
20 29 ແລະ ເຮົາຈະ ກ ນຶກເຖິງພັນທະສັນ
ຍາຊຶ່ງເຮົາໄດ້ກະທ�ໄວ້ກັບຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ;
ແລະເຮົາໄດ້ໃຫ້ພັນທະສັນຍາກັບພວກ
ເຂົາວ່າເຮົາຈະຂ ເຕົ້າໂຮມພວກເຂົາໃນ
ເວລາອັນເໝາະສົມຂອງເຮົາ,ວ່າເຮົາຈະ
ມອບຄ ແຜ່ນດິນຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຂົາໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາຄືນຄືເກົ່າເປັນ
ມູນມໍລະດົກຄືແຜ່ນດິນງ ເຢຣູຊາເລັມ,ຊຶ່ງ

 22ຄອຊຢ59:20–21;
ມລກ3:1;
3ນຟ24:1.

 23ກພບຍ18:15–19;
ກຈກ3:22–23;
1ນຟ22:20–21.

 24ກກຈກ3:24–26;
1ນຟ10:5;
ຢຄ7:11.

 25ກຄມພພັນທະສັນຍາ
ຂອງອັບຣາຮາມ.

 ຂປຖກ12:1–3;22:18.
 26ກສພສ16:6.
 27ກຄລຕ3:8;

2ນຟ29:14;
ອຣຮ2:9.

 ຂ3ນຟ16:6–7.
 28ກ3ນຟ16:8–9.

 29ກອຊຢ44:21;
3ນຟ16:11–12.

 ຂຄມພອິດສະຣາເອນ—
ການເຕົ້າໂຮມຊາວ
ອິດສະຣາເອນ.

 ຄອມ9:14–15.
 ງ ຄມພເຢຣູຊາເລັມ.
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ເປັນແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາຂອງພວກ
ເຂົາຕະຫລອດໄປ,ພຣະບິດາໄດ້ກ່າວ.
20 30 ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືວັນ
ເວລາຈະມາເຖິງ,ເມື່ອຄວາມສົມບູນແຫ່ງ
ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງເຮົາຈະໄດ້ຖືກສັ່ງສອນ
ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ;
20 31 ແລະພວກເຂົາຈະກ ເຊື່ອໃນເຮົາ,ວ່າ
ເຮົາຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ,ພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ແລະຈະອະທິຖານຫາພຣະບິດາໃນ
ນາມຂອງເຮົາ.
20 32 ເມື່ອນັ້ນ ກ ຄົນຍາມກໍຈະເປັ່ງສຽງ,
ແລະພວກເຂົາຈະເປັ່ງສຽງໂຮຮ້ອງນ�ກັນ;
ເພາະວ່າພວກເຂົາຈະເຫັນດ້ວຍຕາ.
20 33 ເມື່ ອ ນັ້ ນ  ພຣະບິ ດ າຈະເຕົ້າໂຮມ
ພວກເຂົາເຂົ້າກັນອີກ,ແລະປະທານເຢຣູ
ຊາເລັມໃຫ້ພວກເຂົາເພື່ອເປັນແຜ່ນດິນ
ມູນມໍລະດົກຂອງພວກເຂົາ.
20 34 ເມື່ອນັ້ນພວກເຂົາຈະເປັ່ງສຽງດ້ວຍ
ຄວາມຊື່ນ ຊົມ—ກ ຮ້ອງເພງນ�ກັນ, ກຸງ
ເຢຣູຊາເລັມເອີຍເຈົ້າຜູ້ທີ່ເປັນເມືອງຮົກ
ຮ້າງ;ເພາະພຣະບິດາໄດ້ອອຍໃຈຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະອົງແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ໄຖ່ກຸງເຢຣູ
ຊາເລັມແລ້ວ.
20 35ພຣະບິດາໄດ້ກາງແຂນອັນສັກສິດ
ຂອງພຣະອົງໃນສາຍຕາຂອງປະຊາຊາດ
ທັງ ປວງ; ແລະທົ່ວທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນ
ໂລກຈະເຫັນການຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງພຣະ
ບິດາ;ແລະພຣະບິດາກັບເຮົາເປັນໜຶ່ງ.
20 36 ແລະເມື່ອນັ້ນເລື່ອງທີ່ມີຂຽນໄວ້ຈະ
ບັງເກີດຂຶ້ນ:ຈົ່ງກ ຕື່ນເຖີດ,ຈົ່ງຕື່ນຂຶ້ນອີກ,

ແລະຈົ່ງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ,ໂອ້ຊີໂອນ;ຈົ່ງ
ນຸ່ງຫົ່ມເສື້ອຜ້າອັນສວຍງາມເຖີດ,ໂອ້ເຢຣູ
ຊາເລັມນະຄອນສັກສິດເອີຍ,ເພາະວ່ານັບ
ແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ສົກກະປົກແລະບໍ່
ສະອາດເຂົ້າມາຫາເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປ.
20 37 ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນຈາກຝຸ່ນດິນ;ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນ,
ນັ່ງລົງ,ໂອ້ເຢຣູຊາເລັມ;ຈົ່ງປົດຕົວອອກ
ຈາກປອກຄໍ,ໂອ້ທິດາຜູ້ຖືກຈ່ອງຈ�ຂອງ
ຊີໂອນ.
20 38 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:
ເຈົ້າໄດ້ຂາຍຕົວໄປລ້າໆ,ແລະເຈົ້າຈະຖືກ
ໄຖ່ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນ.
20 39ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ,ເຮົາກ່າວກັບ
ເຈົ້າ,ວ່າຜູ້ຄົນຂອງເຮົາຈະຮູ້ຈັກຊື່ເຮົາ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ໃນມື້ນັ້ນພວກເຂົາຈະຮູ້ວ່າເຮົາຄື
ຄົນທີ່ເວົ້າ.
20 40 ແລະເມື່ອນັ້ນພວກເຂົາຈະເວົ້າວ່າ:
ຕີນຂອງຜູ້ ທີ່ຢູ່ເທິງພູນັ້ນງາມກ ພຽງໃດຜູ້
ທີ່ໄດ້ນ�ເອົາຂ່າວປະເສີດມາ;ທີ່ໄດ້ຂ ປະ
ກາດສັນຕິສຸກ;ທີ່ນ�ເອົາຂ່າວປະເສີດຂອງ
ຄວາມດີມາ,ທີ່ປະກາດຄວາມລອດ;ທີ່
ກ່າວກັບຊີໂອນວ່າ:ພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າຊົງ
ປົກຄອງ;
20 41 ແລະເມື່ອນັ້ນຈະມີສຽງຮອ້ງກ ອອກ
ໄປວ່າ:ເຈົ້າຈົ່ງອອກໄປ,ເຈົ້າຈົ່ງອອກໄປ,
ເຈົ້າຈົ່ງອອກໄປຈາກບ່ອນນັ້ນ,ຢ່າແຕະ
ຕ້ອງສິ່ງທີ່ຂ ບໍ່ສະອາດ;ຈົ່ງອອກໄປຈາກ
ທ່າມກາງຂອງມັນ;ເຈົ້າທີ່ຖືພາຊະນະຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົ່ງຮກັສາຕົວຄ ໃຫ້ສະອາດ.
20 42 ເພາະເຈົ້າກ ບໍ່ຕ້ອງຟ້າວອອກໄປຫລື

 31ກ3ນຟ5:21–26;
21:26–29.

 32ກອຊຢ52:8;
3ນຟ16:18–20.
ຄມພຍາມ,ຄົນຍາມ.

 34ກອຊຢ52:9.
 36ກອຊຢ52:1–3;

ຄພ113:7–10.
ຄມພຊີໂອນ.

 40ກອຊຢ52:7;
ນຮ1:15;
ມຊຢ15:13–18;
ຄພ128:19.

 ຂມຣກ13:10;

1ນຟ13:37.
 41ກອຊຢ52:11–15.
 ຂຄມພສະອາດແລະ

ບໍ່ສະອາດ.
 ຄຄພ133:5.
 42ກ3ນຟ21:29.
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ບໍ່ຕ້ອງຫລົບໜີໄປ;ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈະນ�ໜ້າເຈົ້າໄປ,ແລະພຣະເຈົ້າ ຂອງ
ອິດສະຣາເອນຈະຮັກສາທາງຫລັງຂອງ
ເຈົ້າ.
20 43 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າໃຊ້ຂອງເຮົາຈະເຮັດພາ
ລະກິດຂອງຕົນຢ່າງຮອບຄອບ;ລາວຈະ
ເປັນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະມີກຽດອັນສູງສົ່ງ.
20 44ດັ່ ງທີ່ຫລາຍ ຕໍ່ ຫລາຍຄົນແປກໃຈ
ໃນຕົ ວເຈົ້າ—ໜ້າຕາ ຂອ ງລາ ວ ບ າ ດ
ເຈັບຫລາຍກວ່າຄົນອື່ນ,ແລະຮ່າງກາຍ
ຂອງລາວບາດເຈັບຫລາຍກວ່າບຸດຂອງ
ມະນຸດ—
20 45 ແຕ່ລາວຈະເຮັດໃຫ້ຊົນຊາດທັງ
ຫລາຍກ ອັດສະຈັນໃຈ;ກະສັດຈະປາກບໍ່
ອອກ;ເພາະພວກເພິ່ນຈະໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່ບໍ່
ເຄີຍບອກເລົ່າ;ແລະພວກເພິ່ນຈະພິຈາ
ລະນາສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ.
20 46ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ,ເຮົາກ່າວກັບ
ເຈົ້າ,ສິ່ງທັງໝົດນີ້ຈະມາເຖິງຢ່າງແນ່ນອນ
ຕາມທີ່ພຣະບິດາໄດ້ບັນຊາເຮົາ.ເມື່ອນັ້ນ
ພັນທະສັນຍາທີ່ພຣະບິດາໄດ້ໃຫ້ໄວ້ກັບຜູ້
ຄົນຂອງພຣະອົງຈະສ�ເລັດ;ແລະເມື່ອ
ນັ້ນກ ເຢຣູຊາເລັມຈະມີຜູ້ຄົນຂອງເຮົາອາ
ໄສຢູ່ອີກ,ແລະມັນຈະເປັນແຜ່ນດິນມູນມໍ
ລະດົກຂອງພວກເຂົາ.

ບົດທີ21

ຊາວອິດສະຣາເອນຈະເຕົ້າໂຮມກັນເມື່ອ
ພຣະຄ�ພີມໍມອນອອກມາ—ຄົນຕ່າງຊາດ
ຈະໄດ້ ຮັບການສະຖາປະນາເປັນຜູ້ທີ່ມີ
ອິດສະລະພາບຢູ່ໃນອາເມຣິກາ—ພວກ
ເຂົາຈະລອດຖ້າຫາກພວກເຂົາເຊື່ອແລະ
ເຊື່ອຟັງ;ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາຈະຖືກ

ຕັດອອກແລະຖືກທ�ລາຍ—ຊາວອິດສະ
ຣາເອນຈະສ້າງເມືອງເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ຂຶ້ນ,
ແລະເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ຫາຍໄປຈະກັບຄືນມາ.
ປະມານຄ.ສ.34.

21 1 ແລະຕາມຈງິແລ້ວເຮາົກ່າວກັບເຈົ້າວາ່
ເຮາົຈະໃຫ້ເຄື່ອງໝາຍແກ່ເຈົ້າ,ເພື່ອເຈົ້າຈະ
ໄດ້ຮູ້ໃນກ ເວລາທີ່ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະເກີດຂຶ້ນ—
ຄືເຮົາຈະເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນຂອງເຮາົຈາກການ
ແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປເປັນເວລາດົນ
ນານຂອງພວກເຂົາ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນ,ແລະຈະສະຖາປະນາຊີໂອນຂອງ
ເຮົາຂຶ້ນໃນບັນດາພວກເຂົາອີກ;
21 2ແລະຈົ່ງເບິ່ງນີ້ຄືສິ່ງທີ່ເຮົາຈະໃຫ້ແກ່
ເຈົ້າເປັນເຄື່ອງໝາຍ—ເພາະຕາມຈິງແລ້ວ
ເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າເມື່ອສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງ
ເຮົາໄດ້ປະກາດແກ່ເຈົ້າ,ແລະສິ່ງທີ່ເຮົາ
ຈະປະກາດແກ່ເຈົ້າກ່ຽວກັບຕົວເຮົາເອງຕໍ່
ຈາກນີ້ໄປ,ແລະໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະ
ວິນຍານບໍລິສຸດຊຶ່ງເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຈາກ
ພຣະບິດາຈະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ຄົນຕ່າງຊາດ
ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງເຊື້ອສາຍຂອງ
ຢາໂຄບ,ແລະກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້ຂອງ
ເຮົາຜູ້ທີ່ຈະຖືກພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ແຕກກະ
ຈັດກະຈາຍໄປ;
21 3ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ, ເຮົາກ່າວກັບ
ເຈົ້າ,ເມື່ອກ ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຈະເປັນທີ່ຮູ້ແກ່
ພວກເຂົາຈາກພຣະບິດາ,ແລະຈະອອກ
ມາຈາກພຣະບິດາ,ຈາກພວກເຂົາມາເຖິງ
ເຈົ້າ;
21 4 ເພາະ ມັນ ເປັນ ຄວາມ ສະຫລຽວ
ສະຫລາດຂອງພຣະບິດາທີ່ພວກເຂົາສົມ
ຄວນຖືກສະຖາປະນາຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນນີ້,

 45ກອຊຢ52:15.
 46ກອທ13:5,11.

211ກຄມພຍຸກສຸດທ້າຍ.
 3ກອທ4:17;

  ຈສ—ປ1:34–36.
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ແລະຈັດຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ຄົນທີ່ມີກ ອິດສະລະ
ພາບໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະບິດາ,ເພື່ອສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ຈະໄດ້ອອກມາຈາກພວກເຂົາມາ
ຫາຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງລູກຫລານຂອງເຈົ້າ,
ເພື່ອຂ ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະບິດາຊຶ່ງໃຫ້
ໄວ້ກັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງຈະສ�ເລັດ,ໂອ້
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ;
21 5ສະນັ້ນ,ວຽກງານເຫລົ່ານີ້ແລະວຽກ
ງານທີ່ຈະມາເຖິງໃນບັນດາພວກເຈົ້ານັບ
ແຕ່ນີ້ໄປຈະອອກມາກ ຈາກຄົນຕ່າງຊາດ,
ແລະມາຫາຂ ລູກຫລານຂອງເຈົ້າ ຊຶ່ງ
ຈະເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ;
21 6 ເພາະພຣະບິດາເຫັນດັ່ງນັ້ນ ວ່າມັນ
ຄວນອອກມາຈາກກ ຄົນຕ່າງຊາດ,ເພື່ອ
ພຣະອົງຈະໄດ້ສະແດງອ�ນາດຂອງພຣະ
ອົງຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດ,ເພື່ອດ້ວຍເຫດຄືຖ້າ
ຫາກຄົນຕ່າງຊາດຈະບໍ່ເຮັດໃຈແຂງກະ
ດ້າງ,ວ່າພວກເຂົາຈະກັບໃຈແລະມາຫາ
ເຮົາແລະຮັບບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງ
ເຮົາ,ແລະຮູ້ເຖິງຫລັກທ�ອັນແທ້ຈິງຂອງ
ຄ�ສອນຂອງເຮົາ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ຂ ນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,ໂອ້
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ;
21 7ແລະເມື່ອສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນຄືກ ລູກ
ຫລານຂອງເຈົ້າຈະເລີ່ມຮູ້ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້—
ມັນຈະເປັນເຄື່ອງໝາຍໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ
ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າວຽກງານຂອງ
ພຣະບິດາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ,ເພື່ອເຮັດໃຫ້

ພັນທະສັນຍາຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ກະທ�ໄວ້ກັບ
ຜູ້ຄົນຜູ້ເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນສ�
ເລັດ.
21 8ແລະ ເມື່ອມື້ນັ້ນມາເຖິງ, ເຫດການ
ຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືກະສັດຈະປາກບໍ່ອອກ;
ເພາະພວກເພິ່ນຈະໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່ ບໍ່ເຄີຍ
ບອກເລົ່າ;ແລະພວກເພິ່ນຈະພິຈາລະນາ
ສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ.
21 9 ເພາະວ່າໃນມື້ນັ້ນເພື່ອເຮົາພຣະບິດາ
ຈະກະທ�ວຽກງານຢ່າງໜຶ່ງ,ຊຶ່ງຈະເປັນ
ວຽກງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະກ ໜ້າອັດສະຈັນ
ໃຈໃນບັນດາພວກເຂົາ;ແລະຈະມີຄົນໃນ
ບັນດາພວກເຂົາທີ່ຈະບໍ່ເຊື່ອເລື່ອງນີ້,ເຖິງ
ແມ່ນວ່າຈະມີຄົນມາປະກາດເລື່ອງນີ້ແກ່
ເຂົາກໍຕາມ.
21 10 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ຊີວິດຂອງຂ້າໃຊ້ຂອງ
ເຮົາຈະຢູ່ໃນມືເຮົາ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈະບໍ່
ທ�ຮ້າຍລາວເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະໄດ້ກ ຮັບ
ບາດເຈັບເພາະພວກເຂົາກໍຕາມ.ແຕ່ເຮົາ
ຈະປິ່ນປົວລາວເພາະວ່າເຮົາຈະສະແດງ
ໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນວ່າຄວາມສະຫລຽວ
ສະຫລາດຂ ຂອງເຮົານັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເລ່
ຫລ່ຽມຂອງມານ.
21 11ສະນັ້ນເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ໃດກໍຕາມທີ່ຈະບໍ່ເຊື່ອໃນຄ�ຂອງເຮົາ,ຜູ້
ເປັນພຣະເຢຊູຄຣິດຊຶ່ງພຣະບິດາຈະເຮັດ
ໃຫ້ກ ລາວນ�ອອກໄປຫາຄົນຕ່າງຊາດ
ແລະຈະປະທານອ�ນາດໃຫ້ລາວເພື່ອ
ລາວຈະນ�ມັນອອກໄປຫາຄົນຕ່າງຊາດ,

 4ກ1ນຟ13:17–19;
ຄພ101:77–80.

 ຂມມ5:20.
ຄມພພັນທະສັນຍາ
ຂອງອັບຣາຮາມ.

 5ກ3ນຟ26:8.
 ຂ2ນຟ30:4–5;

ມມ5:15;
ຄພ3:18–19.

 6ກ1ນຟ10:14;
ຢຄ5:54;
3ນຟ16:4–7.

 ຂຄລຕ3:7,29;
3ນຟ16:13;
ອຣຮ2:9–11.

 7ກ3ນຟ5:21–26.
 9ກອຊຢ29:14;

ກຈກ13:41;

1ນຟ22:8.
ຄມພການຟື້ນຟູ
ພຣະກິດຕິຄຸນ.

 10ກຄພ135:1–3.
 ຂຄພ10:43.
 11ກ2ນຟ3:6–15;

ມມ8:16,25.
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(ມັນຈະເປັນໄປຄືກັນກັບໂມເຊກ່າວໄວ້)
ພວກເຂົາຈະຖືກຂ ຕັດອອກຈາກບັນດາຜູ້
ຄົນຂອງເຮົາຜູ້ຢູ່ໃນພັນທະສັນຍາ.
21 12 ແລະຜູ້ຄົນຂອງເຮົາຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງ
ຢາໂຄບຈະຢູ່ໃນບັນດາຄົນຕ່າງຊາດ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຈະຢູ່ທ່າມກາງພວກເຂົາເໝືອນ
ດັ່ງກ ສິງໃນບັນດາສັດໃນປ່າ,ແລະດັ່ງສິງ
ໜຸ່ມຢູ່ໃນບັນດາຝູງແກະຊຶ່ງຖ້າຫາກມັນ
ຜ່ານໄປທັງຈະຂ ຢຽບຍ�ແລະຈີກເປັນ
ຕ່ອນໆ,ແລະບໍ່ມີໃຜປົດປ່ອຍໄດ້.
21 13ມືຂອງພວກເຂົາຈະຍົກຢູ່ເທິງຜູ້ປໍລະ
ປັກຂອງພວກເຂົາ,ແລະສັດຕູຂອງພວກ
ເຂົາຈະຖືກຕັດອອກໄປທັງໝົດ.
21 14 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວິບັດແກ່ຄົນຕ່າງຊາດ
ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກ ກັບໃຈ;ເພາະເຫດ
ການຈະບັງເກີດຂຶ້ນໃນມື້ນັ້ນ,ພຣະບິດາໄດ້
ກ່າວ,ວ່າເຮົາຈະເອົາມ້າຂອງເຈົ້າໄປຈາກ
ທ່າມກາງພວກເຈົ້າ,ແລະເຮົາຈະທ�ລາຍ
ລໍ້ຂອງເຈົ້າ;
21 15 ແລະ ເຮົາ ຈະທ�ລາຍ ເມືອງທັງ
ຫລາຍໃນແຜ່ນດິນຂອງເຈົ້າ,ແລະຈະຢຽບ
ຍ�ທີ່ໝັ້ນທັງໝົດຂອງເຈົ້າ;
21 16 ແລະເຮົາຈະຕັດການໃຊ້ຄາຖາອອກ
ໄປຈາກແຜ່ນດິນຂອງເຈົ້າ,ແລະເຈົ້າຈະບໍ່
ມີໝໍດູອີກຕໍ່ໄປ;
21 17 ກ ຮູບຄວັດສະຫລັກຂອງເຈົ້າເຮົາຈະ
ຕັດອອກນ�ອີກ,ແລະຮູບບູຊາຂອງເຈົ້າ
ອອກຈາກທ່າມກາງພວກເຈົ້າ,ແລະເຈົ້າ
ຈະບໍ່ກາບໄຫວ້ວຽກງານຈາກມືຂອງເຈົ້າ
ອີກຕໍ່ໄປ;
21 18 ແລະເຮົາຈະຖອນປ່າອອກຈາກທ່າມ

ກາງພວກເຈົ້າ;ເຮົາຈະທ�ລາຍເມືອງຂອງ
ເຈົ້ານ�ອີກ.
21 19 ແລະ ເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກ ການເວົ້າຕົວະ,ແລະການຫລອກລວງ,
ແລະການອິດສາບັງບຽດ,ແລະການຜິດ
ຖຽງກັນ,ແລະການຫລອກລວງຂອງປະ
ໂລຫິດ,ແລະການໂສເພນີຈະສູນສິ້ນໄປ
ທັງໝົດ.
21 20 ເພາະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນ,ພຣະ
ບິດາໄດ້ກ່າວ,ວ່າໃນມື້ນັ້ນຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່
ຈະບໍ່ກັບໃຈແລະບໍ່ມາຫາບຸດທີ່ຮັກຂອງ
ເຮົາ,ເຮົາຈະຕັດເຂົາອອກຈາກບັນດາຜູ້
ຄົນຂອງເຮົາ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ;
21 21 ແລະເຮົາຈະທ�ການແກ້ແຄ້ນແລະ
ໂມໂຫຮ້າຍພວກເຂົາດັ່ງທີ່ກັບຄົນນອກ
ສາດສະໜາ,ຢາ່ງທີ່ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ.
21 22 ແຕ່ຖ້າຫາກພວກເຂົາຈະກັບໃຈແລະ
ເຊື່ອຟັງຄ�ຂອງເຮົາ,ແລະບໍ່ເຮັດໃຈແຂງ
ກະດ້າງແລ້ວ,ເຮົາຈະກ ສະຖາປະນາສາດ
ສະໜາຈັກຂອງເຮົາຂຶ້ນໃນບັນດາພວກ
ເຂົາ,ແລະພວກເຂົາຈະເຂົ້າມາສູ່ພັນທະ
ສັນຍາແລະຖືກຂ ນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາຜູ້
ທີ່ເຫລືອຢູ່ນີ້ຂອງຢາໂຄບ,ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ມອບ
ແຜ່ນດິນນີ້ໃຫ້ເປັນມູນມໍລະດົກຂອງພວກ
ເຂົາ;
21 23 ແລະພວກເຂົາຈະຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຄົນ
ຂອງເຮົາ,ຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງຢາໂຄບ,ແລະ
ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນຂອງເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນທີ່ຈະກັບມາອີກ,ເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະສ້າງເມືອງໜຶ່ງຂຶ້ນ,ຊຶ່ງຈະຖືກເອີ້ນວ່າ
ກ ເຢຣູຊາເລັມໃໝ່.

 11ຂຄພ1:14.
 12ກມກ5:8–15;

3ນຟ20:16.
 ຂ3ນຟ16:13–15.
 14ກ2ນຟ10:18;33:9.
 17ກອພຍ20:3–4;

ມຊຢ13:12–13;
ຄພ1:16.
ຄມພການນັບຖືຮູບບູຊາ.

 19ກ3ນຟ30:2.
 22ກຄມພຍຸກສະໄໝ.
 ຂ2ນຟ10:18–19;

3ນຟ16:13.
 23ກ3ນຟ20:22;

ອທ13:1–12.
ຄມພເຢຣູຊາເລັມໃໝ່.
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21 24 ແລະແລ້ວພວກເຂົາຈະຊ່ວຍເຫລືອ
ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາເພື່ອພວກເຂົາທີ່ແຕກກະຈັດ
ກະຈາຍກັນໄປຕາມຜືນແຜ່ນດິນຈະໄດ້ຖືກ
ເຕົ້າໂຮມມາສູ່ເຢຣູຊາເລັມໃໝ່.
21 25 ແລະແລ້ວກ ອ�ນາດຂອງສະຫວັນ
ຈະລົງມາເທິງບັນດາພວກເຂົາ;ແລະຂ ເຮົາ
ຈະຢູ່ໃນທ່າມກາງພວກເຂົາເໝືອນກັນ.
21 26ແລະແລ້ວວຽກງານຂອງພຣະບິດາ
ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນມື້ນັ້ນ,ເມື່ອພຣະກິດຕິຄຸນ
ນີ້ຖືກສັ່ງສອນໃນບັນດາຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້.ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບ
ເຈົ້າວ່າໃນມື້ນັ້ນວຽກງານຂອງພຣະບິດາ
ຈະກ ເລີ່ມຕົ້ນໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດຂອງ
ເຮົາທີ່ແຕກກະຈັດກະຈາຍກັນໄປ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແມ່ນແຕ່ເຜົ່າທີ່ຂ ຫາຍໄປ,ຊຶ່ງພຣະ
ບິດາໄດ້ນ�ພວກເຂົາອອກໄປຈາກເຢຣູ
ຊາເລັມ.
21 27 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ວຽກງານຈະເລີ່ມຕົ້ນ
ດ້ວຍພຣະບິດາໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດ
ຂອງເຮົາທີ່ກ ແຕກກະຈັດກະຈາຍກັນໄປ,
ເພື່ອຕຽມທາງໄວ້ຊຶ່ງໂດຍທາງນັ້ນພວກ
ເຂົາຈະມາຫາເຮົາ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ເອີ້ນຫາພຣະບິດາໃນນາມຂອງເຮົາ.
21 28 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະແລ້ວວຽກງານຈະ
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍພຣະບິດາໃນບັນດາປະຊາ
ຊາດທັງປວງໃນການຕຽມທາງໄວ້ຊຶ່ງທາງ
ນັ້ນພຣະອົງຈະກ ເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນຂອງພຣະ
ອົງກັບບ້ານສູ່ແຜ່ນດິນຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກ
ຂອງພວກເຂົາ.
21 29 ແລະພວກເຂົາຈະອອກຈາກປະຊາ
ຊາດທັງໝົດ;ແລະພວກເຂົາຈະບໍ່ອອກໄປ

ດ້ວຍກ ຄວາມຮີບຮ້ອນ,ຫລືຫລົບໜີໄປ,
ເພາະເຮົາຈະນ�ໜ້າພວກເຂົາໄປ,ພຣະ
ບິດາໄດ້ກ່າວ,ແລະເຮົາຈະຮັກສາທາງ
ຫລັງຂອງພວກເຂົາ.
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ເມືອງຊີໂອນແລະຫລັກຂອງມັນຈະຖືກ
ສະຖາປະນາຂຶ້ນໃນຍຸກສຸດທ້າຍ,ແລະ
ຊາວອິດສະຣາເອນຈະຖືກເຕົ້າໂຮມເຂົ້າ
ກັນໃນຄວາມເມດຕາແລະຄວາມອ່ອນ
ໂຍນ—ພວກເຂົາຈະໄຊຊະນະ—ປຽບ
ທຽບກັບເອຊາຢາ54.ປະມານຄ.ສ.34.

22 1 ແລະເມື່ອນັ້ນສິ່ງທີ່ມີຂຽນໄວ້ຈະເກີດ
ຂຶ້ນ:ຈົ່ງຮອ້ງລ�ທ�ເພງເຖີດ,ໂອ້ເຈົ້າຜູ້ເປັນ
ເໝືອນຍິງໝັນ;ຈົ່ງກ ຮອ້ງລ�ທ�ເພງແລະ
ມ່ວນຊື່ນເຖີດ,ເຈົ້າຜູ້ບໍ່ເຄີຍເຈັບທ້ອງອອກ
ລູກເອີຍ;ເພາະວາ່ເຈົ້າຈະມີລູກຫລາຍກວາ່
ຍິງທີ່ມີຜົວ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ.
22 2ຈົ່ງເຮັດຜ້າເຕັ້ນຂອງເຈົ້າໃຫ້ກວ້າງ
ຂວາງ,ແລະຕໍ່ເຊືອກຜ້າເຕັ້ນຂອງເຈົ້າໃຫ້
ຍາວ;ແລະສຽບກ ຫລັກຂອງເຈົ້າໃຫ້ແໜ້ນ;
22 3 ເພາະເຈົ້າຈະຂະຫຍາຍເຂດອອກໄປ
ທາງມືຂວາແລະຊ້າຍ,ແລະຜູ້ຄົນຂອງ
ເຈົ້າໄດ້ກ ຄົນຕ່າງຊາດມາເປັນມໍລະດົກ
ແລະເຮັດໃຫ້ເມືອງຮົກຮ້າງເປັນບ່ອນອາ
ໄສ.
22 4ຢ່າສູ່ຢ້ານ, ເຈົ້າຈະບໍ່ອາຍ; ທັງເຈົ້າ
ຈະບໍ່ຈ�ນົນ,ເພາະເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກເຮັດໃຫ້
ກ ອາຍ;ເຈົ້າຈະລືມຄວາມອາຍໃນໄວເຍົາ
ຂອງເຈົ້າ,ແລະຈະບໍ່ຈື່ຈ�ຄວາມຕ�ນິໃນ

 25ກ1ນຟ13:37.
 ຂອຊຢ2:2–4;

3ນຟ24:1.
 26ກ1ນຟ14:17;

3ນຟ21:6–7.
 ຂຄມພອິດສະຣາເອນ—

ສິບເຜົ່າທີ່ຫາຍໄປຂອງ
ອິດສະຣາເອນ.

 27ກ3ນຟ16:4–5.
 28ກຄມພອິດສະຣາເອນ—

ການເຕົ້າໂຮມຊາວ
ອິດສະຣາເອນ.

 29ກອຊຢ52:12;
3ນຟ20:42.

221ກຄມພຮ້ອງ.
 2ກຄມພສະເຕກ.
 3ກຄມພຄົນຕ່າງຊາດ.
 4ກ2ນຟ6:7,13.
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ຄາວໄວເຍົາຂອງເຈົ້າ, ແລະ ຈະບໍ່ຈື່ຈ�
ຄວາມຕ�ນິຂອງຄວາມເປັນໝ້າຍຂອງເຈົ້າ
ອີກຕໍ່ໄປ.
22 5 ເພາະຜູ້ສ້າງຂອງເຈົ້າ,ສາມີຂອງເຈົ້າ,
ຈອມໂ ຍ ທ າຄືພຣະນາມຂອງພຣະອົງ;
ແລະພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຈົ້າ,ແລະພຣະຜູ້ບໍລິ
ສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ—ພຣະອົງຈະຖືກ
ເອີ້ນວ່າພຣະເຈົ້າຂອງທັງແຜ່ນດິນໂລກ.
22 6 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນເຈົ້າເປັນ
ເໝືອນເມຍສາວທີ່ຖືກຜົວປະຖິ້ມແລະມີ
ວິນຍານໂສກເສົ້າ,ແລະເປັນເມຍສາວ
ຄາວເຈົ້າເປັນໝ້າຍ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ
ເຈົ້າກ່າວ.
22 7 ເຮົາໄດ້ປະຖິ້ມເຈົ້າພຽງແຕ່ໄລຍະຊົ່ວ
ຄາວ,ແຕ່ເຮົາຈະເອົາເຈົ້າຄືນດ້ວຍຄວາມ
ຮັກອັນສຸດຊຶ້ງ.
22 8 ໃນຄວາມໂມໂຫຮ້າຍເລັກໜ້ອຍເຮົາ
ໄດ້ເຊື່ອງໜ້າເຮົາຈາກເຈົ້າຊົ່ວຄາວ,ແຕ່
ດ້ວຍຄວາມກະລຸນາອັນເປັນນິດເຮົາຈະ
ມີກ ເມດຕາຕໍ່ເຈົ້າ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຈົ້າໄດ້ກ່າວ.
22 9 ເພາະກ ການນີ້,ເໝືອນຂ ຜືນນ�ແຫ່ງ
ໂນອາຕໍ່ເຮົາ,ເພາະເຮົາໄດ້ສັນຍາວ່າຜືນ
ນ�ແຫ່ງໂນອາຈະບໍ່ໄຫລຖ້ວມແຜ່ນດິນ
ໂລກອີກຕໍ່ໄປສັນໃດ,ເຮົາຈຶ່ງສັນຍາວ່າ
ເຮົາຈະບໍ່ໂມໂຫຮ້າຍເຈົ້າສັນນັ້ນ.
22 10 ກ ພູ ໃຫຍ່ແລະພູ ນ້ອຍອາດພັງທະ
ລາຍລົງ,ແຕ່ຄວາມຮັກຂອງເຮົາຂ ໝັ້ນຄົງ
ບໍ່ສິ້ນສຸດໄດ້,ທັງເຮົາຈະຮັກສາສັນຍາແຫ່ງ
ສັນຕິພາບໄວ້ສືບໄປ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ມີ
ຄວາມເມດຕາຕໍ່ເຈົ້າໄດ້ກ່າວ.
22 11 ໂອ້ ເຈົ້າ ຜູ້ ເປັນທຸກ,ຜູ້ຖືກໂຍນໄປ

ດ້ວຍພະຍຸຝົນຟ້າຄະນອງ,ແລະບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການປອບໂຍນ!ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈະວາງກ ຫີນ
ຂອງເຈົ້າດ້ວຍສີສວຍງາມ,ແລະຈະວາງ
ຮາກຖານຂອງເຈົ້າດ້ວຍຫີນປະເສີດ.
22 12 ແລະເຮົາຈະສ້າງປ່ອງຢ້ຽມຂອງເຈົ້າ
ດ້ວຍທັບທິມ,ແລະປະຕູຂອງເຈົ້າດ້ວຍ
ແກ້ວເຈຍລະໄນ,ແລະກ�ແພງເມືອງທັງ
ໝົດຂອງເຈົ້າດ້ວຍເພັດນິນຈິນດາ.
22 13 ແລະລູກຫລານກ ທັງໝົດຂອງເຈົ້າ
ຈະໄດ້ຮັບການສິດສອນເລື່ອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ;ແລະສັນຕິສຸກຂອງລູກຫລານຂອງ
ເຈົ້າຈະຍິ່ງໃຫຍ່.
22 14 ເ ຈົ້າຈະຖືກສະຖາປະນາຂຶ້ນໃນ
ກ ຄວາມຊອບທ�;ເຈົ້າຈະຫ່າງຈາກການ
ກົດຂີ່ເພາະເຈົ້າຈະບໍ່ຢ້ານ,ແລະຫ່າງຈາກ
ຄວາມຫວາດກົວເພາະມັນຈະບໍ່ມາໃກ້
ເຈົ້າ.
22 15 ຈົ່ງເບິ່ງ, ພວກເຂົາຈະຮ່ວມກັນຕໍ່ສູ້
ເຈົ້າຢ່າງແນ່ນອນ,ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໂດຍເຮົາ;ຜູ້
ໃດກໍຕາມທີ່ຈະຮ່ວມກັນຕໍ່ຕ້ານເຈົ້າກໍຈະ
ລົ້ມລົງ.
22 16 ຈົ່ງເບິ່ງ, ເຮົາໄດ້ສ້າງຊ່າງຕີເຫລັກ
ເປົ່າຖ່ານໃນໄຟ,ແລະນ�ເຄື່ອງມືທີ່ເຂົາ
ສ້າງອອກມາ;ແລະເຮົາໄດ້ສ້າງຜູ້ມ້າງເພ
ເພື່ອທ�ລາຍ.
22 17ບໍ່ມີອາວຸດໃດໆທີ່ຖືກເຮັດຂຶ້ນເພື່ອໃຊ້
ກັບເຈົ້າຈະໄດ້ຜົນ;ແລະເຈົ້າຈະລົງໂທດ
ລີ້ນທຸກລີ້ນທີ່ຈະລຸກຂຶ້ນໝິ່ນປະໝາດເຈົ້າ
ໃນການພິພາກສາ.ນີ້ຄືມໍລະດົກຂອງຜູ້
ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະຄວາມ
ຊອບທ�ຂອງພວກເຂົາມາຈາກເຮົາ,ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ.

 8ກຄມພເມດຕາ,ມີເມດຕາ,
ຄວາມເມດຕາ.

 9ກອຊຢ54:9.
 ຂຄມພນ�ຖ້ວມໃນວັນ

ເວລາຂອງໂນອາ.
 10ກອຊຢ40:4.
 ຂພສສ94:14;

ຄພ35:25.

 11ກພນມ21:18–21.
 13ກຢມຢ31:33–34.
 14ກຄມພຊອບທ�,

ຄວາມຊອບທ�.
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ພຣະເຢຊູເ ຫັນພ້ອມກັບຄ�ຂອງເອຊາ
ຢາ—ພຣະອົງບັນຊາໃຫ້ຜູ້ຄົນຄົ້ນຫາສາດ
ສະດາ—ຄ�ຂອງຊາມູເອນຄົນເລມັນກ່ຽວ
ກັບການຟື້ນຄືນຊີວິດຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນ
ແຜ່ນຈາລຶກ.ປະມານຄ.ສ.34.

23 1ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າ
ວ່າເຈົ້າຄວນກ ຄົ້ນຫາສິ່ງເຫລົ່ານີ້.ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເຮົາໃຫ້ບັນຍັດແກ່ເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ຄົ້ນ
ຫາສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຢ່າງພາກພຽນ;ເພາະວ່າຄ�
ເວົ້າຂອງຂ ເອຊາຢານັ້ນໃຫຍ່ຍິ່ງ.
23 2 ເພາະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າໄວ້ໃນທຸກເລື່ອງກ່ຽວ
ກັບຜູ້ຄົນຂອງເຮົາແທ້ໆຜູ້ຊຶ່ງເປັນເຊື້ອ
ສາຍອິດສະຣາເອນ;ສະນັ້ນຈຶ່ງຈ�ເປັນທີ່
ເພິ່ນຈະຕ້ອງເວົ້າກັບຄົນຕ່າງຊາດເໝືອນ
ກັນ.
23 3ແລະທຸກເລື່ອງທີ່ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າໄວ້ໄດ້
ເກີດຂຶ້ນແລະກ ຈະເກີດຂຶ້ນຕາມຄ�ທີ່ເພິ່ນ
ເວົ້າ.
23 4ສະນັ້ນຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ໃນຄ�ຂອງເຮົາ;
ຈົ່ງຂຽນເລື່ອງທີ່ເຮົາບອກເຈົ້າ;ແລະຕາມ
ພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາທີ່ເຫັນວ່າສົມ
ຄວນມັນຈະອອກໄປຫາຄົນຕ່າງຊາດ.
23 5ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຈະເຊື່ອຟັງຄ�ຂອງ
ເຮົາແລະກັບໃຈແລະຮັບບັບຕິສະມາ
ຜູ້ນັ້ນຈະລອດ.ຈົ່ງຄົ້ນຫາກ ສາດສະດາ,
ເພາະວ່າຫລາຍຄົນໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ໄວ້ເຖິງ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້.
23 6ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອພຣະເຢຊູກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,
ພຣະອົງກໍໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາອີກ,ຫລັງ

ຈາກທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊີ້ແຈງພຣະຄ�ພີທັງໝົດ
ກັບພວກເຂົາຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ຮັບມາ,ພຣະ
ອົງໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາ
ຢາກໃຫ້ເຈົ້າຂຽນພຣະຄ�ພີອື່ນທີ່ເຈົ້າຍັງບໍ່
ມີ.
23 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພຣະ
ອົງໄດ້ກ່າວກັບນີໄຟວ່າ:ຈົ່ງເອົາບັນທຶກທີ່
ເຈົ້າມີອອກມາ.
23 8ແລະເວລານີໄຟໄດ້ເອົາບັນທຶກອອກ
ມາແລະວາງໄວ້ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ,
ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ທອດພຣະເນດເບິ່ງມັນ
ແລະກ່າວວ່າ:
23 9ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,ເຮົາ
ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກ ຊາມູເອນຄົນເລມັນຂ້າໃຊ້ຂອງ
ເຮົາໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້,ວ່າໃນມື້
ທີ່ພຣະບິດາຈະແຜ່ບາລະມີພຣະນາມຂອງ
ພຣະອົງໃນເຮົາຈະມີຂ ໄພ່ພົນຂອງເຮົາ
ຄ ເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ຈະງ ລຸກຂຶ້ນ
ຈາກຄວາມຕາຍ,ແລະຈະມາປະກົດແກ່ຜູ້
ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ແລະຈະປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດແກ່ພວກເຂົາ.ແລະພຣະ
ອົງໄດ້ກ່າວກັບພວກເພິ່ນວ່າ:ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນ
ເຊັ່ນນັ້ນບໍ?
23 10 ແລະສານຸສິດຂອງພຣະອົງໄດ້ຕອບ
ພຣະອົງແລະກ່າວວ່າ:ແມ່ນແລ້ວ,ພຣະ
ອົງເຈົ້າເອີຍ,ຊາມູເອນໄດ້ທ�ນາຍຕາມ
ພຣະຄ� ຂອງ ພຣະອົງ ,ແລະພຣະຄ�
ເຫລົ່ານັ້ນສ�ເລັດແລ້ວທັງໝົດ.
23 11 ແລະ ພຣະ ເຢຊູ ໄດ້ກ່າວກັບພວກ
ເພິ່ນວ່າ:ດ້ວຍເຫດໃດເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ຂຽນເລື່ອງ
ນີ້ໄວ້,ເລື່ອງທີ່ໄພ່ພົນຂອງເຮົາຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍໄດ້ລຸກຂຶ້ນແລະໄດ້ມາປະກົດແກ່

231ກຄມພພຣະຄ�ພີ.
 ຂ2ນຟ25:1–5;

ມມ8:23.
ຄມພເອຊາຢາ.

 3ກ3ນຟ20:11–12.
 5ກລກ24:25–27.
 9ກຮລມ13:2.
 ຂຄມພໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ.

 ຄຮລມ14:25.
 ງ ມທ27:52–53.

ຄມພການຟື້ນຄືນພຣະ
ຊົນ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດ.
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ຜູ້ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍແລະໄດ້ປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດແກ່ພວກເຂົາ?
23 12 ແລ ະ ເຫ ດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ນີໄຟຈ�ໄດ້ວ່າເລື່ອງນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກຂຽນໄວ້.
23 13 ແລະ ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດ ຂຶ້ນຄື
ພຣະເຢຊູໄດ້ບັນຊາໃຫ້ຂຽນເລື່ອງນີ້ໄວ້;
ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງມີຂຽນໄວ້ຕາມທີ່ພຣະອົງໄດ້
ບັນຊາ.
23 14 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ກ ຊີ້ແຈງພຣະຄ�ພີທັງ
ໝົດແລ້ວຊຶ່ງພວກເພິ່ນໄດ້ຂຽນໄວ້,ພຣະ
ອົງໄດ້ບັນຊາໃຫ້ພວກເພິ່ນສິດສອນເລື່ອງ
ທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊີ້ແຈງມານັ້ນແກ່ພວກເຂົາ.

ບົດທີ24

ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຈັດຕຽມທາງ
ສ�ລັບການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງ—ພຣະ
ຄຣິດຈະປະທັບນັ່ງເປັນຜູ້ພິພາກສາ—
ຊາວອິດສະຣາເອນຖືກບັນຊາໃຫ້ຈ່າຍ
ສ່ວນສິບແລະຖວາຍເຄື່ອງບູຊາ—ປຶ້ມ
ແຫ່ງຄວາມຊົງຈ�ຖືກຮັກສາໄວ້—ປຽບ
ທຽບກັບມາລາກີ3.ປະມານຄ.ສ.34.

24 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພຣະ
ອົງບັນຊາໃຫ້ພວກເພິ່ນຂຽນຖ້ອຍຄ�ຊຶ່ງ
ພຣະບິດາໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ມາລາກີຊຶ່ງ
ພຣະອົງຈະບອກແກ່ພວກເພິ່ນ.ແລະເຫດ
ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງຈາກທີ່ພວກ
ເພິ່ນໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ແລ້ວພຣະ
ອົງໄດ້ຊີ້ແຈງກັບພວກເພິ່ນ.ແລະນີ້ຄືຂໍ້
ຄວາມທີ່ພຣະອົງໄດ້ບອກແກ່ພວກເພິ່ນ,

ມີຄວາມວ່າ:ພຣະບິດາກ່າວກັບມາລາກີ
ດັ່ງນີ້—ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈະສົ່ງກ ທູດຂອງເຮົາ
ໄປຈັດຕຽມທາງໄວ້ສ�ລັບເຮົາ,ແລ້ວໃນ
ທັນໃດນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງທີ່ພວກ
ເຈົ້າສະແຫວງຫາກໍຈະສະເດັດມາທີ່ພຣະ
ວິຫານຂອງພຣະອົງ,ເຖິງແມ່ນທູດແຫ່ງ
ພັນທະສັນຍາຊຶ່ງພວກເຈົ້າເບີກບານໃນ
ພຣະອົງ;ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງຈະມາ,ຈອມ
ໂຍທາໄດ້ກ່າວ.
24 2ແຕ່ໃຜຈະກ ຢູ່ໃນວັນທີ່ພຣະອົງສະເດັດ
ມາ?ໃຜຈະຢືນຢູ່ເມື່ອພຣະອົງສະເດັດມາ
ປະກົດ?ເພາະວ່າພຣະອົງເປັນເໝືອນດັ່ງ
ໄຟທີ່ຂ ຫລອມໂລຫະ,ແລະເປັນເໝືອນດັ່ງ
ສະບູທີ່ມີພະລັງແຮງຂອງຄົນຊັກຜ້າ.
24 3ແລະພຣະອົ ງຈະ ປະທັບ ນັ່ງດັ່ງຜູ້
ຫລອມເງິນໃຫ້ບໍລິສຸດ;ແລະພຣະອົງຈະ
ຊ�ລະກ ພວກລູກຊາຍຂອງເລວີ,ແລະ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍລິສຸດດັ່ງດຽວກັນກັບ
ຄ�ແລະເງິນທີ່ຫລອມແລ້ວ,ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະນ�ເຄື່ອງຖວາຍບູຊາທີ່ຖືກຕ້ອງມາ
ຂ ຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
24 4 ເມື່ອນັ້ນເຄື່ອງຖວາຍຂອງຢູດາແລະ
ເຢຣູຊາເລັມຈະເປັນທີ່ພໍພຣະໄທຕໍ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າດັ່ງໃນສະໄໝບູຮານແລະດັ່ງປີ
ກ່ອນໆ.
24 5ແລະ ເຮົາຈະມາໃກ້ເຈົ້າເພື່ອພິພາກ
ສາ;ແລະເຮົາຈະເປັນພະຍານຕໍ່ສູ້ພວກ
ໝໍເວດມົນຄາຖາໃນທັນທີ,ແລະຕໍ່ສູ້ພວກ
ທີ່ຫລິ້ນຊູ້ສູ່ຜົວເມຍ,ແລະຕໍ່ສູ້ພວກທີ່ເປັນ
ພະຍານເທັດ,ແລະຕໍ່ສູ້ພວກທີ່ສໍ້ໂກງຄ່າ
ແຮງງານຂອງລູກຈ້າງ,ຕໍ່ສູ້ພວກທີ່ເອົາ

 14ກລກ24:44–46.
24 1ກຄພ45:9.
 2ກ3ນຟ25:1.
 ຂຊກຢ13:9;

ຄພ128:24.

  ຄມພການສະເດັດມາ
ຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ;
ແຜ່ນດິນໂລກ—ການ
ຊ�ລະລ້າງແຜ່ນດິນໂລກ.

 3ກພບຍ10:8;
ຄພ84:31–34.

 ຂຄພ13.
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ປຽບແມ່ໝ້າຍ ແລະ ກ ເດັກກ�ພ້າ, ແລະ
ຄົນຕ່າງດ້າວ,ແລະຕໍ່ສູ້ພວກທີ່ບໍ່ຢ�ເກງ
ເຮົາ,ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວ.
24 6 ເພາະ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ເຮົາບໍ່
ປ່ຽນແປງ;ສະນັ້ນພວກເຈົ້າຜູ້ເປັນເຊື້ອ
ສາຍຂອງຢາໂຄບຍັງບໍ່ສູນສິ້ນໄປເທື່ອ.
24 7 ເຖິງແມ່ນຕັ້ງແຕ່ວັນເວລາຂອງບັນພະ
ບຸລຸດຂອງພວກເຈົ້າ,ພວກເຈົ້າໄດ້ກ ໄປ
ຈາກພິທີການຂອງເຮົາ,ແລະບໍ່ໄດ້ຮັກສາ
ມັນ.ຈົ່ງຂ ກັບມາຫາເຮົາແລະເຮົາຈະກັບ
ໄປຫາພວກເຈົ້າ,ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວ.ແຕ່
ພວກເຈົ້າຖາມວ່າ:ພວກຂ້າພຣະອົງຈະ
ເຮັດຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະສາມາດກັບໄປຫາພຣະ
ອົງໄດ້?
24 8ມັນເປັນການຖືກຕ້ອງບໍທີ່ມະນຸດສໍ້
ໂກງພຣະເຈົ້າ?ແຕ່ເຈົ້າໄດ້ສໍ້ໂກງເຮົາ.ແຕ່
ພວກເຈົ້າຖາມວ່າ: ສໍ້ ໂກງຢ່າງໃດ?ກໍສໍ້
ໂກງໃນເລື່ອງໜຶ່ງກ ສ່ວນສິບແລະຂ ເຄື່ອງ
ຖວາຍຕ່າງໆນັ້ນແຫລະ.
24 9ພວກເຈົ້າຖືກສາບແຊ່ງດ້ວຍຄ�ສາບ
ແຊ່ງ,ກໍເພາະວ່າຄົນທັງຊາດສໍ້ໂກງເຮົາ.
24 10 ຈົ່ງນ�ເງິນເຕັມຈ�ນວນໜຶ່ງກ ສ່ວນ
ສິບມາຍັງຄັງເພື່ອວ່າຈະມີອາຫານໃນ
ບ້ານຂອງເຮົາ;ຈົ່ງລອງເຮັດຢ່າງນັ້ນກັບ
ເຮົາເບິ່ງ,ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວ,ແລະພວກ
ເຈົ້າຈະເຫັນວ່າເຮົາຈະໄຂປະຕູສະຫວັນ
ແລະຖອກເທຂ ພຣະພອນລົງມາຍັງພວກ
ເຈົ້າຈົນວ່າບໍ່ມີບ່ອນໃສ່ມັນໄວ້.
24 11 ແລະເຮົາຈະຕິຕຽນຜູ້ທີ່ກືນກິນເພາະ
ເຫັນແກ່ພວກເຈົ້າ,ແລະມັນຈະບໍ່ທ�ຮ້າຍ
ຜົນຈາກດິນຂອງພວກເຈົ້າ;ທັງຕົ້ນອະງຸ່ນ

ຂອງພວກເຈົ້າກໍຈະມີໝາກຫລາຍກ່ອນ
ເວລາ,ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວ.
24 12 ແລະທຸກປະຊາຊາດຈະເອີ້ນພວກ
ເຈົ້າວ່າຜູ້ມີຄວາມສຸກ,ເພາະດິນແດນຂອງ
ພວກເຈົ້າຈະເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຢ່າງຜາສຸກ,
ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວ.
24 13ພວກເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຈາໃສ່ຮ້າຍເຮົາ,
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ.ແຕ່ພວກເຈົ້າ
ຖາມວ່າ:ພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ເວົ້າຈາໃສ່
ຮ້າຍຫຍັງແດ່ແກ່ພຣະອົງ?
24 14ພວກເຈົ້າ ໄດ້ເວົ້າວ່າ:ຮັບໃຊ້ພຣະ
ເຈົ້ານັ້ນບໍ່ມີປະໂຫຍດ,ແລະມີປະໂຫຍດ
ຫຍັງທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມພິທີການຕ່າງໆ
ຂອງພຣະອົງແລະເສຍໃຈຕໍ່ສິ່ງທີ່ພວກ
ເຮົາ ໄດ້ ເຮັດ ມາຕໍ່ ພຣະພັກຂອງຈອມ
ໂຍທາ?
24 15 ແລະບັດນີ້ພວກເຮົາເອີ້ນຄົນອວດ
ດີວ່າຄົນມີຄວາມສຸກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄົນທີ່
ເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍວ່າສູງສົ່ງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ວ່າແຕ່ຄົນທົດລອງພຣະເຈົ້າກໍບໍ່ ໄດ້ຮັບ
ໂທດຫຍັງເລີຍ.
24 16 ແລ້ວຄົນທີ່ຢ�ເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ກ ເວົ້າກັນເລື້ອຍໆ,ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ຮັບຟັງແລະໄດ້ຍິນ;ແລະຢູ່ ຕໍ່ພຣະ
ພັກຂອງພຣະອົງມີຂ ໜັງສືແຫ່ງຄວາມຊົງ
ຈ�ເຫລັ້ມໜຶ່ງທີ່ບັນທຶກລາຍຊື່ຂອງຄົນທີ່
ຢ�ເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄວ້,ແລະເຄົາລົບ
ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.
24 17ພວກ ເຂົາຈະເປັນຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,
ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວ,ໃນມື້ ນັ້ນເມື່ອເຮົາ
ກ ຮວບຮວມເຄື່ອງເພັດຂອງເຮົາ;ແລະເຮົາ

 5ກຢກບ1:27.
 7ກຄມພປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,

ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.
 ຂຮລມ13:11;

3ນຟ10:6;
ມຣນ9:22.

 8ກຄມພສ່ວນສິບ,
ເງິນສ່ວນສິບ.

 ຂຄມພເຄື່ອງຖວາຍ.
 10ກຄພ64:23;119.
 ຂຄມພພອນ,

ໃຫ້ພອນ,ເປັນພອນ.

 16ກມຣນ6:5.
 ຂຄພ85:9;

ມຊ6:5.
  ຄມພປຶ້ມແຫ່ງຄວາມຊົງຈ�.
 17ກຄພ101:3.
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ຈະລະເວັ້ນມັນດັ່ງມະນຸດລະເວັ້ນບຸດຂອງ
ຕົນທີ່ຮັບໃຊ້ຕົນ.
24 18 ເມື່ອນັ້ນເຈົ້າຈະກັບມາແລະກ ຫລິງ
ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄົນຊອບ
ທ�ແລະຄົນຊົ່ວ,ລະຫວ່າງຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະ
ເຈົ້າແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ຮັບໃຊ້ພຣະອົງ.

ບົດທີ25

ໃນການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງ,ຄົນອວດ
ດີແລະຄົນຊົ່ວຈະຖືກເຜົາຄືກັນກັບເຟືອງ
ເຂົ້າ—ເອລີຢາຈະກັບຄືນມາກ່ອນມື້ອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ແລະໜ້າຢ້ານກົວນັ້ນ—ປຽບທຽບ
ກັບມາລາກີ4.ປະມານຄ.ສ.34.

25 1 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ມື້ນັ້ນຍ່ອມມາເຖິງເມື່ອ
ຈະກ ໄໝ້ດັ່ງເຕົາໄຟ;ແລະຂ ຄົນອວດດີທັງ
ໝົດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄົນທັງໝົດທີ່ເຮັດຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຈະເປັນຄືກັນກັບເຟືອງເຂົ້າ;ແລະ
ເມື່ອວັນນັ້ນມາເຖິງມັນຈະໄໝ້ພວກເຂົາ
ຈົນບໍ່ມີຫຍັງເຫລືອ,ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວ,
ແລະມັນຈະບໍ່ເຫລືອທັງຮາກຫລືກິ່ງໃຫ້
ພວກເຂົາເລີຍ.
25 2ແຕ່ສ�ລັບເຈົ້າທີ່ຢ�ເກງນາມຂອງເຮົາ,
ກ ພຣະບຸດແຫ່ງຄວາມຊອບທ�ຈະລຸກຂຶ້ນ
ດ້ວຍປີກຂອງພຣະອົງທີ່ປິ່ນປົວ,ແລະເຈົ້າ
ຈະອອກໄປແລະຂ ເຕີບໂຕຂຶ້ນດັ່ງຄ ລູກງົວ
ໃນຄອກ.
25 3ແລະເຈົ້າຈະກ ຢຽບຍ�ຄົນຊົ່ວ;ເພາະ

ພວກເຂົາຈະເປັນດັ່ງຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຢູ່ໃຕ້ສົ້ນຕີນ
ຂອງເຈົ້າໃນມື້ທີ່ເຮົາຈະດ�ເນີນການນີ້ ,
ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວ.
25 4ຈົ່ງຈື່ຈ�ກົດຂອງໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງ
ເຮົ າ , ພ້ ອມທັ ງຂໍ້ກ�ນົດ ແລະ ການ ພິ
ພາກສາຊຶ່ງເຮົາໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ລາວທີ່ພູ
ກ ໂຮເຣັບສ�ລັບຊາວອິດສະຣາເອນທຸກ
ຄົນ.
25 5ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈະສົ່ງສາດສະດາກ ເອລີ
ຢາມາຫາເຈົ້າກ່ອນການມາຂອງຂ ວັນອັນ
ໜ້າຢ້ານກົວແລະສ�ຄັນຍິ່ງຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ;
25 6ແລະລາວຈະ ກ ຫັນໃຈພໍ່ມາຫາລູກ,
ແລະຫັນໃຈລູກໄປຫາພໍ່,ບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະ
ມາແລະທ�ລາຍແຜ່ນດິນໂລກດ້ວຍຄ�
ສາບແຊ່ງ.

ບົດທີ26

ພຣະເຢຊູຊີ້ແຈງທັງໝົດນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນ
ເຖິງມື້ສຸດທ້າຍ—ເດັກແດງທາລົກແລະ
ເດັກນ້ອຍເວົ້າເລື່ອງມະຫັດສະຈັນທີ່ບໍ່ອາດ
ສາມາດຂຽນໄວ້ໄດ້—ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສາດ
ສະໜາຈັກຂອງພຣະຄຣິດຖືວ່າສິ່ງຂອງທັງ
ໝົດທີ່ພວກເຂົາມີເປັນຂອງສ່ວນລວມ.ປະ
ມານຄ.ສ.34.

26 1 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອພຣະເຢຊູເລົ່າເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວພຣະ

 18ກຄມພການສາມາດສັງ
ເກດ,ຂອງປະທານແຫ່ງ.

251ກອຊຢ24:6;
1ນຟ22:15;
3ນຟ24:2;
ຄພ29:9;64:23–24;
133:64;
ຈສ—ປ1:37.
ຄມພແຜ່ນດິນໂລກ—
ການຊ�ລະລ້າງ

  ແຜ່ນດິນໂລກ.
 ຂ2ນຟ20:33.

ຄມພຈອງຫອງ,
ຄວາມຈອງຫອງ.

 2ກອທ9:22.
 ຂຄພ45:58.
 ຄອມ6:4;

1ນຟ22:24.
 3ກ3ນຟ21:12.
 4ກອພຍ3:1–6.

 5ກ2ກສ2:1–2;
ຄພ2:1;110:13–16;
128:17–18.
ຄມພຄວາມລອດສ�ລັບ
ຄົນຕາຍ;
ຜະນຶກ,ການຜະນຶກ;
ເອລີຢາ.

 ຂຄມພການສະເດັດມາຄັ້ງທີ
ສອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

 6ກຄພ2:2.
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ອົງຈຶ່ງໄດ້ຊີ້ແຈງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຕໍ່ຝູງຊົນ;
ແລະພຣະອົງໄດ້ ຊີ້ ແຈງເລື່ອງທັງ ໝົດຕໍ່
ພວກເຂົາ,ທັງເລື່ອງໃຫຍ່ແລະເລື່ອງນອ້ຍ.
26 2ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ:ກ ພຣະຄ�
ພີເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງພວກເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມີຢູ່ນ�,ພຣະ
ບິດາຈຶ່ງໄດ້ ບັນຊາໃຫ້ ເຮົາມອບໃຫ້ແກ່
ພວກເຈົ້າ;ເພາະມັນເປັນຄວາມສະຫລຽວ
ສະຫລາດຂອງພຣະອົງທີ່ມັນຄວນຖືກສົ່ງຕໍ່
ໄປໃຫ້ຜູ້ຄົນລຸ້ນຫລັງ.
26 3ແລະພຣະອົງໄດ້ຊີ້ແຈງເລື່ອງທັງໝົດ
ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນເຖິງເວລາທີ່ພຣະອົງຈະສະ
ເດັດມາໃນກ ລັດສະໝີພາບຂອງພຣະ
ອົງ—ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົນກະທັ້ງທຸກເລື່ອງທີ່
ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຜືນແຜ່ນດິນໂລກ,ຈົນກະ
ທັ້ງຂ ວັດຖຸຕ່າງໆເປື່ອຍໄປດ້ວຍໄຟ,ແລະ
ແຜ່ນດິນໂລກຈະຄ ຫົດເຂົ້າດັ່ງມ້ວນກະ
ດາດ,ແລະຟ້າສະຫວັນກັບແຜ່ນດິນກໍຈະ
ລ່ວງພົ້ນໄປ;
26 4ແລະຈົນກະທັ້ງເປັນວັນກ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ແລະສຸດທ້າຍ,ເມື່ອທຸກຜູ້ຄົນ,ແລະທຸກ
ຕະກຸນ,ແລະທຸກປະຊາຊາດ,ແລະທຸກ
ພາສາຈະມາຂ ຢືນຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ເພື່ອຮັບການພິພາກສາ,ຕາມວຽກ
ງານຂອງພວກເຂົາບໍ່ວ່າຈະເປັນວຽກງານ
ດີຫລືວຽກງານຊົ່ວ—
26 5ຖ້າຫາກມັນເປັນວຽກງານດີ,ກໍຈະໄດ້
ອອກມາຫາກ ການຟື້ນຄືນຊີວິດອັນເປັນ
ນິດ;ແລະຖ້າຫາກມັນເປັນວຽກງານຊົ່ວ,

ກໍຈະໄດ້ອອກມາຫາການຟື້ນຄືນຊີວິດທີ່
ອັບປະໂຫຍດ;ໂດຍເປັນທາງສອງເສັ້ນ
ຄຽງຄູ່ກັນໄປ,ເສັ້ນໜຶ່ງຢູ່ມືເບື້ອງໜຶ່ງແລະ
ອີກເສັ້ນໜຶ່ງຢູ່ ມືອີກເບື້ອງໜຶ່ງ,ອີງຕາມ
ພຣະເມດຕາ,ແລະຕາມຂ ຄວາມຍຸດຕິ
ທ�,ແລະຕາມຄວາມບໍລິສຸດຊຶ່ງມີໃນພຣະ
ຄຣິດ,ຜູ້ຊຶ່ງເປັນຢູ່ມາຄ ກ່ອນໂລກເລີ່ມຕົ້ນ.
26 6ແລະບັດນີ້ບໍ່ອາດຂຽນມັນໄວ້ໃນໜັງ
ສືເຫລັ້ມນີ້ໄດ້ເຖິງແມ່ນໃນກ ໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍ
ຂອງເລື່ອງຊຶ່ງພຣະເຢຊູໄດ້ສິດສອນໄວ້
ແທ້ໆແກ່ຜູ້ຄົນ;
26 7ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງກ ແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟໄດ້
ບັນຈຸຫລາຍກວ່ານີ້ຂອງເລື່ອງຊຶ່ງພຣະອົງ
ໄດ້ສິດສອນຜູ້ຄົນ.
26 8ແລະສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນໄວ້
ຊຶ່ງເປັນພຽງສ່ວນເລັກໜ້ອຍຂອງເລື່ອງທັງ
ໝົດທີ່ພຣະອົງໄດ້ສິດສອນຜູ້ຄົນ;ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າຂຽນມັນໄວ້ໂດຍມີເຈດຕະນາວ່າ
ມັນອາດຈະຖືກນ�ມາສູ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້ອີກ
ກ ຈາກຄົນຕ່າງຊາດຕາມພຣະຄ�ທີ່ພຣະ
ເຢຊູໄດ້ກ່າວໄວ້.
26 9ແລະ  ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຮັບເລື່ອງນີ້
ແລ້ວ,ຊຶ່ງສົມຄວນທີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບ
ມັນກ່ອນ,ເພື່ອທົດລອງສັດທາຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າພວກເຂົາ
ເຊື່ອເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເມື່ອນັ້ນກ ເລື່ອງທີ່ຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຈະສະແດງໃຫ້ປະຈັກແກ່ພວກເຂົາ.
26 10 ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າພວກເຂົາ

262ກອສມລກ3–4,ຖືກອ້າງ
ເຖິງໃນ3ນຟ24–25.

 3ກຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—
ລັດສະໝີພາບຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ.

 ຂອມ9:13;
2ປຕ3:10,12;
ມມ9:2.
ຄມພແຜ່ນດິນໂລກ—
ການຊ�ລະລ້າງແຜ່ນ

  ດິນໂລກ;
ໂລກ—ທີ່ສຸດຂອງໂລກ.

 ຄມມ5:23.
 4ກຮລມ12:25;

3ນຟ28:31.
 ຂມຊຢ16:10–11.

ຄມພພິພາກສາ,ການ
ພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.

 5ກດນອ12:2;ຢຮ5:29.
 ຂຄມພຍຸດຕິທ�,

ຄວາມຍຸດຕິທ�.
 ຄອທ3:14.

ຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—
ການເປັນຢູ່ຂອງ
ພຣະຄຣິດກ່ອນມະຕະ.

 6ກຢຮ21:25;
3ນຟ5:8.

 7ກຄມພແຜ່ນຈາລຶກ.
 8ກ3ນຟ21:5–6.
 9ກອທ4:4–10.
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ບໍ່ເຊື່ອເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,ເມື່ອນັ້ນເລື່ອງທີ່ຍິ່ງ
ໃຫຍ່ກວ່ານີ້ຈະຖືກກ ກີດກັນໄວ້ຈາກພວກ
ເຂົາ,ຊຶ່ງນ�ໄປສູ່ການກ່າວໂທດພວກເຂົາ.
26 11 ຈົ່ງ ເບິ່ງ, ຂ້າ ພະເຈົ້າ ກ�ລັງຈະຂຽນ
ເລື່ອງທັງໝົດທີ່ບັນທຶກຢູ່ໃນແຜ່ນຈາລຶກ
ຂອງນີໄຟຢູ່ພໍດີ,ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ຫ້າມໄວ້ແລະກ່າວວ່າ:ເຮາົຈະກ ທົດລອງ
ສັດທາຂອງຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ.
26 12ສະນັ້ ນ ຂ້ າພະເຈົ້າມໍມອນຈຶ່ງຂຽນ
ເລື່ອງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າ
ເທົ່ານັ້ນ.ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ,ມໍມອນ
ຈົບຂໍ້ຄວາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະຕໍ່ໄປ
ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະເລີ່ມຂຽນເລື່ອງຊຶ່ງຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ຮັບບັນຊາ.
26 13ສ ະນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານ
ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສິດສອນຜູ້ຄົນໂດຍ
ແທ້ເປັນເວລາສາມມື້,ແລະຫລັງຈາກນັ້ນ
ພຣະອົງໄດ້ມາກ ປະກົດຕໍ່ພວກເຂົາເປັນ
ບາງຄັ້ງບາງຄາວ,ແລະໄດ້ຫັກຂ ເຂົ້າຈີ່
ເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ,ແລະໃຫ້ພອນແກ່
ມັນ,ແລະໄດ້ມອບມັນໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ.
26 14 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັ ງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະອົງໄດ້ສິດສອນແລະປະຕິບັດສາດ
ສະໜາກິດແກ່ກ ເດັກນ້ອຍຂອງຝູງຊົນຊຶ່ງ
ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ,ແລະພຣະອົງໄດ້ຂ ມາຍ
ລີ້ນຂອງພວກເຂົາ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າ
ເລື່ອງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າອັດສະຈັນກັບ
ພໍ່ຂອງພວກເຂົາ,ແມ່ນແຕ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າສິ່ງ
ທີ່ພຣະອົງໄດ້ເປີດເຜີຍກັບຜູ້ຄົນມາແລ້ວ;
ແລະພຣະອົງໄດ້ມາຍລີ້ນຂອງພວກເຂົາ
ເພື່ອພວກເຂົາຈະເວົ້າອອກມາໄດ້.

26 15 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກທີ່ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດຂຶ້ນສະຫວັນ—
ເທື່ອທີສອງທີ່ພຣະອົງໄດ້ປະກົດຕົວຕໍ່ພວກ
ເຂົາ,ແລະໄດ້ກັບຂຶ້ນໄປຫາພຣະບິດາ,
ຫລັງຈາກໄດ້ກ ປິ່ນປົວຄົນເຈັບປ່ວຍແລະ
ຄົນເປ້ຍລ່ອຍທັງໝົດ,ແລະໄດ້ເປີດຕາ
ໃຫ້ຄົນຕາບອດແລະໄດ້ເປີດຫູໃຫ້ຄົນຫູ
ໜວກ,ແລະເຖິງຂະໜາດທີ່ໄດ້ປິ່ນປົວ
ພະຍາດນາໆປະການໃນບັນດາພວກເຂົາ,
ແລະໄດ້ໂຜດຍົກຊາຍຄົນໜຶ່ງຄືນຈາກ
ຕາຍ,ແລະໄດ້ສະແດງອ�ນາດຂອງພຣະ
ອົງໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນ,ແລ້ວໄດ້ສະເດັດຂຶ້ນ
ໄປເຝົ້າພຣະບິດາ—
26 16 ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ມື້ຕໍ່ມາຄືຝູງຊົນໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນ,ແລະ
ພວກເຂົາທັງໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນກ ເດັກ
ນ້ອຍເຫລົ່ານີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງຂະໜາດ
ເດັກແດງທາລົກກໍໄດ້ເປີດປາກເວົ້າເລື່ອງ
ໜ້າອັດສະຈັນອອກມາ;ແລະເລື່ອງທີ່
ພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າອອກມານັ້ນຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້
ຜູ້ໃດຂຽນໄວ້.
26 17 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືກ ສາ
ນຸສິດຜູ້ຊຶ່ງພຣະເຢຊູໄດ້ເລືອກໄວ້ໄດ້ເລີ່ມ
ຕົ້ນຂ ບັບຕິສະມາແລະສິດສອນຫລາຍ
ຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ໄດ້ມາຫາພວກເພິ່ນຕັ້ງແຕ່
ເວລານັ້ນໄປ;ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່
ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະ
ເຢຊູກໍເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
26 18 ແລະຫລາຍຄົນໃນບັນດາພວກເຂົາ
ໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນເລື່ອງຊຶ່ງບໍ່ອາດຈະ
ເວົ້າໄດ້,ຊຶ່ງມັນກ ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຂຽນໄວ້.

 10ກແອວ12:9–11.
 11ກອທ12:6.
 13ກຢຮ21:14.
 ຂ3ນຟ20:3–9.

ຄມພສິນລະລຶກ.
 14ກ3ນຟ17:11–12.

 ຂແອວ32:23;
3ນຟ26:16.

 15ກ3ນຟ17:9.
ຄມພປິ່ນປົວ,ການປິ່ນປົວ;
ມະຫັດສະຈັນ,ການ
ມະຫັດສະຈັນ.

 16ກມທ11:25.
 17ກ3ນຟ19:4–13.
 ຂ4ນຟ1:1.
 18ກ3ນຟ26:11.
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26 19 ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ສິດສອນ, ແລະ
ໄດ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ກັນແລະ
ກັນ;ແລະພວກເຂົາຖືວ່າສິ່ງຂອງກ ທັງ
ໝົດທີ່ພວກເຂົາມີຂ ເປັນຂອງສ່ວນລວມ,
ທຸກຄົນປະຕິບັດຕໍ່ກັນຢ່າງທ່ຽງທ�.
26 20 ແລະເຫດການໄດ້ບັ ງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງດັ່ງທີ່ພຣະ
ເຢຊູໄດ້ບັນຊາພວກເຂົາ.
26 21 ແລະຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະເຢຊູຖືກເອີ້ນວ່າກ ສາດສະ
ໜາຈັກຂອງພຣະຄຣິດ.

ບົດທີ27

ພຣະເຢຊູບັນຊາໃຫ້ພວກເຂົາເອີ້ນສາດສະ
ໜາຈັກຕາມພຣະນາມຂອງພຣະອົງ—ພາ
ລະກິດແລະການເສຍສະລະຊົດໃຊ້ຂອງ
ພຣະອົງປະກອບເປັນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ
ພຣະອົງ—ມະນຸດຖືກບັນຊາໃຫ້ກັບໃຈ
ແລະຮັບບັບຕິສະມາເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ຮັບການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດໂດຍພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດ—ພວກເຂົາຄວນເປັນດັ່ງທີ່
ພຣະເຢຊູເປັນ.ປະມານຄ.ສ.34–35.

27 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ໄລຍະເວລາທີ່ສານຸສິດຂອງພຣະເຢຊູກ�
ລັງເດີນທາງໄປສັ່ງສອນເລື່ອງທີ່ພວກເພິ່ນ
ໄດ້ຍິນແລະໄດ້ເຫັນມານັ້ນ,ແລະໄດ້ໃຫ້
ບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ,
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືສານຸສິດໄດ້ມາ
ກ ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອອະທິຖານແລະຂ ຖືສິນ
ອົດເຂົ້າຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ.

27 2ແລະພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາກ ປະກົດ
ຕົວຕໍ່ພວກເພິ່ນອີກ,ເພາະພວກເພິ່ນໄດ້
ອະທິຖານຫາພຣະບິດາໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະອົງ,ແລະພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດ
ມາຢືນຢູ່ທ່າມກາງພວກເພິ່ນ,ແລະຖາມ
ພວກເພິ່ນວ່າ:ເຈົ້າຕ້ອງການອັນໃດຈາກ
ເຮົາ?
27 3ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບພຣະອົງ
ວ່າ:ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ພວກຂ້ານ້ອຍຢາກ
ໃຫ້ພຣະອົງບອກພວກຂ້ານ້ອຍວ່າພວກຂ້າ
ນ້ອຍຄວນເອີ້ນຊື່ຂອງສາດສະໜາຈັກນີ້ວ່າ
ແນວໃດເພາະວ່າໄດ້ມີການໂຕ້ຖຽງກັນໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.
27 4ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບພວກ
ເພິ່ນວ່າ:ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ,ເຮົາກ່າວ
ກັບເຈົ້າ,ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຜູ້ ຄົນຈຶ່ງຈົ່ມ
ແລະໂຕ້ຖຽງກັນເພາະເລື່ອງນີ້?
27 5ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ອ່ານພຣະຄ�ພີບໍ,ຊຶ່ງ
ມັນບອກໄວ້ວ່າເຈົ້າຕ້ອງຮັບເອົາກ ພຣະ
ນາມຂອງພຣະຄຣິດ,ຊຶ່ງເປັນນາມຂອງ
ເຮົາ?ເພາະໂດຍນາມນີ້ເຈົ້າຈະຖືກເອີ້ນໃນ
ວັນສຸດທ້າຍ;
27 6ແລະຜູ້ໃດທີ່ຮັບນາມຂອງເຮົາ,ແລະ
ກ ອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ,ຜູ້ນັ້ນຈະລອດໃນ
ວັນສຸດທ້າຍ.
27 7ສະນັ້ນ,ອັນໃດກໍຕາມທີ່ເຈົ້າຈະເຮັດ,
ຈົ່ງເຮັດໃນນາມຂອງເຮົາ;ສະນັ້ນເຈົ້າຈົ່ງ
ເອີ້ນສາດສະໜາຈັກຕາມນາມຂອງເຮົາ;
ແລະເຈົ້າຈົ່ງເອີ້ນຫາພຣະບິດາໃນນາມ
ຂອງເຮົາເພື່ອພຣະອົງຈະປະທານພອນ
ໃຫ້ແກ່ສາດສະໜາຈັກເພື່ອເຫັນແກ່ເຮົາ.

 19ກ4ນຟ1:3.
 ຂຄມພອຸທິດຖວາຍ,ກົດ

ແຫ່ງການອຸທິດຖວາຍ.
 21ກມຊຢ18:17.

ຄມພສາດສະໜາຈັກ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

271ກຄພ29:6.
 ຂແອວ6:6.

ຄມພຖືສິນອົດເຂົ້າ,
ການຖືສິນອົດເຂົ້າ.

 2ກ3ນຟ26:13.
ຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—

  ການປະກົດຕົວຂອງພຣະ
ຄຣິດຫລັງຈາກຊີວິດມະຕະ.

 5ກຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—
ການຮັບເອົາພຣະນາມຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດໄວ້ກັບເຮົາ.

 6ກ3ນຟ15:9.
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27 8ແລະ ມັນຈະເປັນ ກ ສາດສະໜາຈັກ
ຂ ຂອງເຮົາໄດ້ແນວໃດຖ້າຫາກມັນບໍ່ມີຊື່
ຕາມນາມຂອງເຮົາ?ເພາະຖ້າຫາກສາດ
ສະໜາຈັກມີຊື່ຕາມຊື່ຂອງໂມເຊ,ແລ້ວມັນ
ກໍຈະເປັນສາດສະໜາຈັກຂອງໂມເຊ;ຫລື
ຖ້າຫາກມັນມີຊື່ຕາມຊື່ຂອງມະນຸດ,ມັນກໍ
ຈະເປັນສາດສະໜາຈັກຂອງມະນຸດ;ແຕ່
ຖ້າຫາກມັນມີຊື່ຕາມນາມຂອງເຮົາ,ມັນກໍ
ຈະເປັນສາດສະໜາຈັກຂອງເຮົາຖ້າຫາກ
ເປັນໄປວ່າມັນຖືກສ້າງເທິງພຣະກິດຕິຄຸນ
ຂອງເຮົາ.
27 9ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າ, ວ່າ
ເຈົ້າຖືກສ້າງເທິງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງເຮົາ;
ສະນັ້ນອັນໃດກໍຕາມທີ່ເຈົ້າຈະເອີ້ນເຈົ້າ
ຈົ່ງເອີ້ນຕາມນາມຂອງເຮົາ;ສະນັ້ນຖາ້
ຫາກເຈົ້າເອີ້ນຫາພຣະບິດາເພື່ອສາດສະ
ໜາຈັກ,ແລະຖ້າຫາກມັນເປັນໄປໃນນາມ
ຂອງເຮົາພຣະບິດາຈະຮັບຟັງເຈົ້າ;
27 10 ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າສາດສະ
ໜາຈັກຖືກສ້າງຂຶ້ນເທິງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ
ເຮົາແລ້ວພຣະບິດາຈະສະແດງວຽກງານ
ຂອງພຣະອົງອອກມາໃນນັ້ນ.
27 11 ແຕ່ຖ້າຫາກມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເທິງ
ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງເຮົາ,ແລະມັນຖືກສ້າງ
ຂຶ້ນເທິງວຽກງານຂອງມະນຸດ,ຫລືເທິງ
ວຽກງານຂອງມານ,ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວ
ກັບເຈົ້າພວກເຂົາຈະມີຄວາມສຸກໃນວຽກ
ງານຂອງພວກເຂົາພຽງຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງເທົ່າ
ນັ້ນ,ແລະໃນບໍ່ຊ້າເວລາສຸດທ້າຍຍ່ອມ
ມາເຖິງ,ແລະພວກເຂົາຈະຖືກກ ໂຄ່ນລົງ

ແລະໂຍນເຂົ້າກອງໄຟ,ຊຶ່ງຈາກບ່ອນນັ້ນ
ຈະບໍ່ມີທາງຫວນກັບຄືນໄດ້.
27 12 ເພາະວ່າວຽກງານຂອງພວກເຂົາຈະ
ກ ຕິດຕາມພວກເຂົາ,ເປັນຍ້ອນວຽກງານ
ຂອງພວກເຂົາທີ່ພວກເຂົາຖືກໂຄ່ນລົງ;
ສະນັ້ນຈົ່ງຈື່ຈ�ສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ບອກເຈົ້າ.
27 13 ຈົ່ງເບິ່ງເຮົາໄດ້ມອບກ ພຣະກິດຕິຄຸນ
ຂອງເຮົາໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ,ແລະນີ້ຄືພຣະກິດຕິ
ຄຸນຊຶ່ງເຮົາໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ—ຄືເຮົາໄດ້
ມາເກີດໃນໂລກເພື່ອກະທ�ຕາມຂ ພຣະ
ປະສົງຂອງພຣະບິດາຂອງເຮົາ,ເພາະວ່າ
ພຣະບິດາຂອງເຮົາໄດ້ສົ່ງເຮົາມາ.
27 14 ແລະພຣະບິດາຂອງເຮົາໄດ້ສົ່ງເຮົາ
ມາເພື່ອວ່າເຮົາຈະໄດ້ຖືກກ ຍົກຂຶ້ນເທິງໄມ້
ກາງແຂນ;ແລະຫລັງຈາກເຮົາໄດ້ຖືກຍົກ
ຂຶ້ນເທິງໄມ້ກາງແຂນເພື່ອວ່າເຮົາຈະໄດ້
ຂ ຊັກນ�ຄົນທັງຫລາຍມາຫາເຮົາ,ດັ່ງທີ່ເຮົາ
ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນໂດຍມະນຸດສັນໃດມະນຸດ
ກໍຈະໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນໂດຍພຣະບິດາສັນນັ້ນ,
ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ມາຢືນຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງເຮົາເພື່ອຮັບຄ ການພິພາກສາຕາມ
ວຽກງານຂອງພວກເຂົາ,ບໍ່ວ່າຈະເປັນວຽກ
ງານດີຫລືວຽກງານຊົ່ວ—
27 15 ແລະເປັນດ້ວຍເຫດນີ້ ເຮົາຈຶ່ງຖືກ
ກ ຍົກຂຶ້ນ;ສະນັ້ນຕາມອ�ນາດຂອງພຣະ
ບິດາ,ເຮົາຈຶ່ງຈະຊັກນ�ຄົນທັງຫລາຍມາ
ຫາເຮົາ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການພິ
ພາກສາຕາມວຽກງານຂອງພວກເຂົາ.
27 16 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ໃດກໍ ຕາມທີ່ ກ ກັບໃຈແລະຂ ຮັບບັບຕິ

 8ກຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—ປະ
ມຸກຂອງສາດສະໜາຈັກ.

 ຂຄພ115:4.
 11ກແອວ5:52.
 12ກພນມ14:13;

ຄພ59:2.
 13ກຄພ76:40–42.

ຄມພພຣະກິດຕິຄຸນ.
 ຂຢຮ6:38–39.
 14ກ1ນຟ11:32–33;

ມຊ7:55.
 ຂຢຮ6:44;

2ນຟ9:5;
ຄພ27:18.

 ຄຄມພພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ—ພິພາກສາ.

 15ກຄມພຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.
 16ກຄມພກັບໃຈ,ການກັບໃຈ.
 ຂຄມພບັບຕິສະມາ,

ໃຫ້ບັບຕິສະມາ.



653 3ນີໄຟ27:17–27

ສະມາໃນນາມຂອງເຮົາຜູ້ນັ້ນຈະເຕັມປ່ຽມ;
ແລະຖ້າຫາກເຂົາຄ ອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈະຖືວ່າເຂົາບໍ່ມີຄວາມຜິດຕໍ່
ພຣະພັກຂອງພຣະບິດາຂອງເຮົາໃນມື້ນັ້ນ
ທີ່ເຮົາຈະຢືນຂຶ້ນເພື່ອພິພາກສາໂລກ.
27 17 ແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ,ຜູ້
ນັ້ນກໍຈະເປັນຜູ້ທີ່ຖືກໂຄ່ນລົງແລະໂຍນ
ເຂົ້າກອງໄຟ,ຊຶ່ງຈາກບ່ອນນັ້ນເຂົາຈະກັບ
ຄືນມາອີກບໍ່ໄດ້,ເພາະຄວາມກ ຍຸດຕິທ�
ຂອງພຣະບິດາ.
27 18 ແລະ ນີ້ຄືພຣະຄ�ທີ່ພຣະອົງໄດ້
ປະທານໃຫ້ ແກ່ ລູກຫລານມະນຸດ.ແລະ
ເພາະດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້
ພຣະຄ�ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ກ່າວໄວ້ສ�ເລັດ,
ແລະພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເວົ້າຕົວະ,ແຕ່ໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງສ�ເລັດທັງໝົດ.
27 19 ແລະກ ສິ່ງທີ່ບໍ່ສະອາດຈະບໍ່ສາມາດ
ເຂົ້າໄປໃນອານາຈັກຂອງພຣະອົງໄດ້;
ສະນັ້ນຈະບໍ່ມີສິ່ງໃດສາມາດເຂົ້າໄປໃນ
ຂ ທີ່ພັກຂອງພຣະອົງໄດ້ນອກຈາກຜູ້ທີ່ໄດ້
ຄ ຊ�ລະລ້າງອາພອນຂອງເຂົາໃຫ້ຂາວ
ສະອາດແລ້ວດ້ວຍເລືອດຂອງເຮົາ,ເພາະ
ສັດທາແລະການກັບໃຈຈາກບາບທັງໝົດ
ແລະຄວາມຊື່ສັດຈົນເຖິງທີ່ສຸດຂອງເຂົາ.
27 20 ບັດນີ້ນີ້ຄືພຣະບັນຍັດ:ຈົ່ງກ ກັບໃຈ,
ເຈົ້າທັງຫລາຍຈົນເຖິງທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນ
ໂລກ,ແລະຈົ່ງມາຫາເຮົາແລະຂ ຮບັບັບຕິ
ສະມາໃນນາມຂອງເຮົາ,ເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້
ຮັບຄ ການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດໂດຍການຮບັ

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ເພື່ອເຈົ້າຈະຢືນຢູ່
ໂດຍງ ບໍ່ມີມົນທິນຕໍ່ໜາ້ເຮາົໃນວນັສຸດທ້າຍ.
27 21ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ,ເຮົາກ່າວກັບ
ເຈົ້າ,ນີ້ຄືພຣະກິດຕິຄຸນຂອງເຮົາແລະເຈົ້າ
ຮູ້ເຖິງສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນຈະກະທ�ໃນສາດສະ
ໜາຈັກຂອງເຮົາ;ເພາະວຽກງານທີ່ເຈົ້າ
ເຫັນເຮົາເຮັດມາແລ້ວສິ່ງນັ້ນເຈົ້າຈົ່ງເຮັດ
ຕາມເໝືອນກັນ;ເພາະສິ່ງໃດທີ່ເຈົ້າເຫັນ
ເຮົາເຮັດມາແລ້ວເຖິງແມ່ນສິ່ງນັ້ນເຈົ້າຈົ່ງ
ກະທ�.
27 22ສະນັ້ນ,ຖ້າຫາກເຈົ້າເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້
ເຈົ້າຍ່ອມເປັນສຸກ,ເພາະວ່າເຈົ້າຈະຖືກຍົກ
ຂຶ້ນໃນວັນສຸດທ້າຍ.
27 23 ຈົ່ງຂຽນເລື່ອງທີ່ເຈົ້າເຫັນ ແລະ ໄດ້
ຍິນມານັ້ນ,ນອກຈາກເລື່ອງທີ່ກ ຖືກຫ້າມ
ໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.
27 24 ຈົ່ງຂຽນວຽກງານຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້
ໄວ້,ຊຶ່ງມັນຈະເກີດຂຶ້ນ,ດັ່ງທີ່ມີຂຽນໄວ້ກ່ຽວ
ກັບເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ.
27 25 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຈາກບັນດາໜັງສືທີ່ມີ
ຂຽນໄວ້ແລະທີ່ຈະຂຽນ,ຜູ້ຄົນພວກນີ້ຈະ
ໄດ້ຮັບກ ການພິພາກສາ,ເພາະຕາມໜັງສື
ເຫລົ່ານັ້ນຂ ວຽກງານຂອງພວກເຂົາຈຶ່ງຈະ
ໄດ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ມວນມະນຸດ.
27 26 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ທຸກສິ່ງໄດ້ຖືກກ ຂຽນ
ໄວ້ໂດຍພຣະບິດາ;ສະນັ້ນໂລກຈະໄດ້ຮັບ
ການພິພາກສາຈາກໜັງສືທີ່ຈະຂຽນ.
27 27 ແລະຈົ່ງຮູ້ ໄວ້ວ່າກ ເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ພິ
ພາກສາຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້,ຕາມການພິ

 16ຄ1ນຟ13:37.
ຄມພອົດທົນ,
ຄວາມອົດທົນ.

 17ກຄມພຍຸດຕິທ�,
ຄວາມຍຸດຕິທ�.

 19ກແອວ11:37.
 19ຂຄພ84:24.

ຄມພພັກຜ່ອນ.
 ຄພນມ1:5;7:14;

ແອວ5:21,27;13:11–13.
 20ກອທ4:18.
 ຂຄມພບັບຕິສະມາ,ໃຫ້

ບັບຕິສະມາ—ຈ�ເປັນ.
 ຄຄມພຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ,

ການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ.
 ງ ຄພ4:2.
 23ກ3ນຟ26:16.
 25ກ2ນຟ33:10–15;

ຄມ1:11.
 ຂ1ນຟ15:32–33.
 26ກ3ນຟ24:16.

ຄມພໜັງສືທະ
ບຽນແຫ່ງຊີວິດ.

 27ກ1ນຟ12:9–10;
ມມ3:19.
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ພາກສາຊຶ່ງເຮົາຈະມອບໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ,ຊຶ່ງ
ຈະຍຸດຕິທ�.ສະນັ້ນເຈົ້າຂ ຄວນເປັນຄົນ
ແນວໃດ?ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າ
ວ່າເຖິງແມ່ນຄ ດັ່ງທີ່ເຮົາເປັນ.
27 28 ແລະບັດນີ້ເຮົາກ ໄປເຝົ້າພຣະບິດາ.
ແລະຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າ,ສິ່ງ
ໃດກໍຕາມທີ່ເຈົ້າຈະຂໍຈາກພຣະບິດາໃນ
ນາມຂອງເຮົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ.
27 29ສະນັ້ນ,ຈົ່ງກ ໝັ່ນຂໍ,ແລ້ວເຈົ້າຈະໄດ້
ຮັບ;ຈົ່ງໝັ່ນເຄາະ,ແລ້ວຈະມີຄົນໄຂປະຕູ
ໃຫ້;ເພາະວ່າທຸກຄົນທີ່ໝັ່ນຂໍກໍໄດ້ຮັບ;
ແລະທຸກຄົນທີ່ໝັ່ນເຄາະກໍມີຄົນໄຂປະຕູ
ໃຫ້.
27 30 ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງຄວາມສຸກຂອງ
ເຮົ າ ໃຫຍ່ຍິ່ງຈົນເຕັມບໍລິບູນເພາະເຈົ້າ,
ແລະເພາະຄົນລຸ້ນນີ້;ແທ້ ຈິງແລ້ວ,ເຖິງ
ແມ່ນພຣະບິດາກໍປິຕິ ຍິນດີແລະເຫລົ່າ
ທູດທີ່ສັກສິດທັງຫລາຍນ�ອີກ,ເພາະເຈົ້າ
ແລະຄົນລຸ້ນນີ້;ເພາະກ ບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນພວກ
ເຂົາເສຍໄປ.
27 31 ຈົ່ງເບິ່ງ, ເຮົາຢາກໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈ;
ເພາະເຮົາໝາຍເຖິງຜູ້ກ ຄົນລຸ້ນນີ້ທີ່ມີຊີວິດ
ຢູ່ ຂ ຕອນນີ້;ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນພວກເຂົາ
ເສຍໄປ;ແລະເຮົາມີຄ ຄວາມສຸກຫລາຍ
ແທ້ໆນ�ພວກເຂົາ.
27 32 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາເສົ້າສະ
ຫລົດໃຈເພາະຄົນລຸ້ນກ ທີສີ່ນັບຈາກຄົນ
ລຸ້ນນີ້ໄປຈະຖືກມານຈັບໄປເປັນຊະເລີຍ
ເຖິງ ແມ່ນ ດັ່ງ ບຸດ ແຫ່ງ ຄວາມຈິບ ຫາຍ;
ເພາະວ່າພວກເຂົາຈະຂາຍເຮົາເພື່ອເງິນ

ແລະເພື່ອຄ�, ແລະເພື່ອສິ່ງ ທີ່ ຂ ມອດ
ແລະຂີ້ໝ້ຽງກັດກິນແລະເປັນບ່ອນທີ່ໂຈນ
ເຈາະເຂົ້າລັກເອົາໄດ້,ແລະໃນມື້ນັ້ນເຮົາ
ຈະມາຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາຈົນເຖິງຂັ້ນທີ່ນ�
ເອົາວຽກງານຂອງພວກເຂົາກັບມາໃສ່ຫົວ
ຂອງພວກເຂົາເອງ.
27 33 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພຣະເຢຊູໄດ້ຈົບຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວພຣະອົງ
ໄດ້ກ່າວກັບສານຸສິດຂອງພຣະອົງວ່າ:ຈົ່ງ
ເຂົ້າໄປທາງກ ປະຕູຄັບ;ເພາະປະຕູຄັບ,
ແລະທາງແຄບນັ້ນແຫລະທີ່ນ�ໄປສູ່ຊີວິດ,
ແລະມີໜ້ອຍຄົນທີ່ຈະພົບເຫັນມັນ;ແຕ່ວ່າ
ປະຕູແລະທາງທີ່ນ�ໄປຫາຄວາມຕາຍ
ນັ້ນກວ້າງຂວາງຫລາຍແລະມີຄົນເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍເດີນໄປທາງນັ້ນ,ຈົນ
ວ່າຕາເວັນຄ້ອຍຄ�,ແລ້ວພວກເຂົາກໍບໍ່
ອາດສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້.

ບົດທີ28

ເກົ້າຄົນໃນສານຸສິດສິບສອງຄົນປາດຖະ
ໜາແລະໄດ້ຮັບຄ�ສັນຍາວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ມູນມໍລະດົກໃນອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດ
ເວລາພວກເພິ່ນສິ້ນຊີວິດໄປ—ຊາວນີໄຟ
ອີກສາມຄົນປາດຖະໜາແລະໄດ້ຮັບ
ອ�ນາດໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມຕາຍເພື່ອວ່າ
ພວກເພິ່ນຈະໄດ້ຢູ່ ໃນແຜ່ນດິນໂລກຈົນ
ກວ່າພຣະເຢຊູຈະສະເດັດມາອີກ—ພວກ
ເພິ່ນໄດ້ປ່ຽນສະພາບແລະໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່
ເອີ່ຍປາກບໍ່ໄດ້,ແລະໃນປະຈຸບັນນີ້ພວກ

 27ຂຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—ຕົວ
ຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

 ຄມທ5:48;
3ນຟ12:48.

 28ກຢຮ20:17.
 29ກມທ7:7;

3ນຟ14:7.

 30ກຢຮ17:12.
 31ກ3ນຟ28:23.
 ຂ3ນຟ9:11–13;10:12.
 ຄຄມພຊື່ນຊົມ,

ຄວາມຊື່ນຊົມ.
 32ກ2ນຟ26:9–10;

ແອວ45:10,12.

 ຂມທ6:19–21;
3ນຟ13:19–21.

 33ກມທ7:13–14;
3ນຟ14:13–14;
ຄພ22.
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ເພິ່ນກໍຍັງປະຕິບັດສາດສະໜາກິດໃນທ່າມ
ກາງມະນຸດຢູ່.ປະມານຄ.ສ.34–35.

28 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຫລັງ
ຈາກພຣະເຢຊູ ໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້, ພຣະ
ອົງໄດ້ເວົ້າກັບສານຸສິດຂອງພຣະອົງແຕ່ລະ
ຄົນ,ໂດຍກ່າວກັບພວກເພິ່ນວ່າ:ພວກເຈົ້າ
ປາດຖະໜາອັນໃດຈາກເຮົາ,ຫລັງຈາກ
ເຮົາໄປເຝົ້າພຣະບິດາ?
28 2ແລະທັງ ໝົດນອກຈາກສາມຄົນໄດ້
ທູນວ່າ: ພວກຂ້ານ້ອຍປາດຖະໜາວ່າ
ຫລັງຈາກທີ່ ພວກຂ້ານ້ອຍມີຊີ ວິດຢູ່ຈົນ
ຮອດສຸດອາຍຸຂອງມະນຸດ,ວ່າການປະຕິ
ບັດສາດສະໜາກິດຂອງພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້
ເຖິງທີ່ສຸດແລ້ວ,ຊຶ່ງໃນການນັ້ນພຣະອົງໄດ້
ເອີ້ນພວກຂ້ານ້ອຍມາ,ຂໍໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍ
ໄດ້ຂຶ້ນໄປເຝົ້າພຣະອົງໃນອານາຈັກຂອງ
ພຣະອົງໂດຍໄວດ້ວຍເທີ້ນ.
28 3ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບພວກເພິ່ນ
ວ່າ:ພວກເຈົ້າເປັນສຸກແລ້ວເພາະວ່າພວກ
ເຈົ້າປາດຖະໜາສິ່ງນີ້ຈາກເຮາົ;ສະນັ້ນ,
ຫລັງຈາກທີ່ພວກເຈົ້າມີອາຍຸໄດ້ເຈັດສິບ
ສອງປີພວກເຈົ້າຈະໄດ້ໄປຫາເຮົາໃນອາ
ນາຈັກຂອງເຮົາ;ແລະພວກເຈົ້າຈະໄດ້
ກ ພັກຜ່ອນຢູ່ກັບເຮົາ.
28 4ແລະຫລັງຈາກທີ່ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບ
ພວກເພິ່ນແລ້ວພຣະອົງໄດ້ຫັນພຣະພັກ
ມາຫາອີກສາມຄົນ,ແລະໄດ້ກ່າວກັບພວກ
ເພິ່ນວ່າ:ພວກເຈົ້າຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດສິ່ງໃດ
ໃຫ້ພວກເຈົ້າ,ເມື່ອເຮົາໄປເຝົ້າພຣະບິດາ?
28 5ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ສະຫລົດຢູ່ໃນໃຈ,

ເພາະວ່າພວກເພິ່ນບໍ່ກ້າທູນພຣະອົງເຖິງ
ສິ່ງທີ່ພວກເພິ່ນປາດຖະໜາ.
28 6ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບພວກເພິ່ນ
ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາກ ຮູ້ຈັກຄວາມຄິດຂອງ
ພວກເຈົ້າ,ແລະພວກເຈົ້າປາດຖະໜາສິ່ງ
ດຽວກັນກັບທີ່ຂ ໂຢຮັນທີ່ຮັກຂອງເຮົາໄດ້
ປາດຖະໜາ,ຜູ້ໄດ້ຢູ່ກັບເຮົາໃນການປະຕິ
ບັດສາດສະໜາກິດຂອງເຮົາ,ກ່ອນທີ່ເຮົາ
ຖືກຊາວຢິວຍົກຂຶ້ນ.
28 7ສະນັ້ນ,ພວກເຈົ້າເປັນສຸກກວ່ານັ້ນ,
ເພາະພວກເຈົ້າຈະກ ບໍ່ຕ້ອງຊີມລົດຊາດ
ຂອງຂ ຄວາມຕາຍເລີຍ;ແຕ່ພວກເຈົ້າຈະ
ມີຊີວິດຢູ່ເພື່ອຈະໄດ້ເຫັນສິ່ງທັງໝົດທີ່ພຣະ
ບິດາຈະກະທ�ກັບລູກຫລານມະນຸດ,ຈົນ
ວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈະສ�ເລັດຕາມນ�
ພຣະໄທຂອງພຣະບິດາ,ເມື່ອນັ້ນເຮົາຈະ
ມາໃນລັດສະໝີພາບຂອງເຮົາພ້ອມດ້ວຍ
ຄ ອ�ນາດແຫ່ງສະຫວັນ.
28 8ແລະພວກເຈົ້າຈະບໍ່ຕ້ອງຮບັຄວາມ
ເຈັບປວດຂອງຄວາມຕາຍເລີຍ;ແຕ່ວ່າ
ເວລາເຮົາມາໃນລັດສະໝີພາບຂອງເຮາົ
ພວກເຈົ້າຈະຖືກປ່ຽນໄປຊົ່ວພັບຕາດຽວ
ຈາກກ ຄວາມເປັນມະຕະໄປສູ່ຂ ຄວາມເປັນ
ອະມະຕະ;ແລະເມື່ອນັ້ນພວກເຈົ້າຈະເປັນ
ສຸກໃນອານາຈກັຂອງພຣະບິດາຂອງເຮາົ.
28 9ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ພວກເຈົ້າຈະບໍ່ມີ
ຄວາມເຈັບປວດເວລາທີ່ພວກເຈົ້າຢູ່ໃນ
ເນື້ອໜັງ,ທັງບໍ່ມີຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ
ນອກຈາກຈະເປັນເພາະບາບຂອງໂລກ
ເທົ່ານັ້ນ;ແລະທັງໝົດນີ້ເຮົາຈະກະທ�
ໄປເພື່ອສະໜອງຄວາມປາດຖະໜາຂອງ

283ກຄມພພັກຜ່ອນ.
 6ກອມ4:13;

ແອວ18:32.
 ຂຢຮ21:21–23;

ຄພ7:1–4.
 7ກ4ນຟ1:14;

  ມມ8:10–11;
ອທ12:17.

 ຂຄມພບຸກຄົນທີ່ຖືກ
ປ່ຽນສະພາບແລ້ວ.

 ຄ3ນຟ20:22.
 8ກ3ນຟ28:36–40.

ຄມພມະຕະ,ຄວາມ
ເປັນມະຕະ.

 ຂຄມພອະມະຕະ,ຄວາມ
ເປັນອະມະຕະ.
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ພວກເຈົ້າ,ເພາະພວກເຈົ້າມີຄວາມປະສົງ
ທີ່ຈະກ ຊັກນ�ຈິດວິນຍານຂອງມະນຸດໃຫ້
ມາຫາເຮົາໃນເວລາທີ່ໂລກຍັງຕັ້ງຢູ່.
28 10 ແລະເພາະເຫດນີ້ພວກເຈົ້າຈຶ່ງຈະ
ກ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ;ແລະພວກເຈົ້າ
ຈະໄດ້ນັ່ງລົງໃນອານາຈັກຂອງພຣະບິດາ
ຂອງເຮົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄວາມສຸກຂອງ
ພວກເຈົ້າຈະບໍລິບູນ,ດັ່ງເຊັ່ນພຣະບິດາໄດ້
ປະທານຄວາມສຸກອັນບໍລິບູນໃຫ້ແກ່ເຮົາ;
ແລະພວກເຈົ້າຈະເປັນດັ່ງເຮົາ,ດັ່ງທີ່ເຮົາ
ເປັນດັ່ງພຣະບິດາ,ແລະພຣະບິດາກັບເຮົາ
ເປັນຂ ໜຶ່ງ;
28 11 ແລະ ກ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເປັນ
ພະຍານເຖິງພຣະບິດາແລະເຮົາ;ແລະ
ເປັນຍ້ອນເຮົາພຣະບິດາຈຶ່ງປະທານພຣະ
ວິນຍານບໍລິສຸດໃຫ້ແກ່ລູກຫລານມະນຸດ.
28 12 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,
ພຣະອົງໄດ້ແຕະຕ້ອງພວກເພິ່ນແຕ່ລະຄົນ
ດ້ວຍນິ້ວພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຍົກເວັ້ນ
ແຕ່ສາມຄົນຊຶ່ງຈະຢູ່ຕໍ່ໄປ,ແລະຫລັງຈາກ
ນັ້ນພຣະອົງກໍໄດ້ຈາກໄປ.
28 13 ແລະຈົ່ງ ເບິ່ງ,ຟ້າສະຫວັນໄດ້ເປີດ
ອອກ,ແລະພວກເພິ່ນຖືກກ ພາຂຶ້ນໄປ
ສະຫວັນ,ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ເຫັນແລະ
ໄດ້ຍິນເລື່ອງຊຶ່ງບໍ່ອາດຈະເວົ້າໄດ້.
28 14 ແລະພວກເພິ່ນຖືກກ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເວົ້າ;
ທັງພວກເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອ�ນາດໃຫ້ເວົ້າເຖິງ
ເລື່ອງຊຶ່ງພວກເພິ່ນໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນ
ນັ້ນ;
28 15 ແລະພວກເພິ່ນບອກບໍ່ໄດ້ວ່າພວກ
ເພິ່ນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຫລືຢູ່ນອກຮ່າງກາຍ;

ເພາະວ່າພວກເພິ່ນໄດ້ຮູ້ສຶກເໝືອນເປັນ
ກ ການປ່ຽນສະພາບຂອງຕົນ,ຄືພວກເພິ່ນ
ຖືກປ່ຽນຈາກຮ່າງກາຍແຫ່ງເນື້ອໜັງໄປສູ່
ສະພາບທີ່ເປັນອະມະຕະ,ເພື່ອພວກເພິ່ນ
ຈະໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່ເປັນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້.
28 16 ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເພິ່ນໄດ້ລົງມາປະຕິບັດສາດສະໜາກິດໃນ
ຜືນແຜ່ນດິນໂລກອີກ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ພວກເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່
ພວກເພິ່ນໄດ້ຍິນແລະໄດ້ເຫັນມາ,ເພາະ
ມັນເປັນພຣະບັນຊາທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ຮັບ
ຈາກສະຫວັນ.
28 17 ແລະ ບັດນີ້, ພວກເພິ່ນເປັນມະຕະ
ຢູ່ ຫລື  ເປັນອະມະຕະຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ປ່ຽນ
ສະພາບຂອງພວກເພິ່ນນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່
ຮູ້;
28 18 ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ພຽງເທົ່ານີ້ຕາມ
ບັນທຶກຊຶ່ງໄດ້ຮັບມາ—ພວກເພິ່ນໄດ້ອອກ
ໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນແລະໄດ້ປະຕິບັດສາດ
ສະໜາກິດແກ່ຜູ້ຄົນທັງປວງ,ໄດ້ເຕົ້າໂຮມ
ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ເຊື່ອຈາກການສັ່ງ
ສອນຂອງພວກເພິ່ນເຂົ້າມາສູ່ສາດສະໜາ
ຈັກ;ໄດ້ບັບຕິສະມາໃຫ້ພວກເຂົາ,ແລະ
ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ຮັບບັບຕິສະມານັ້ນ
ໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
28 19 ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ຖືກຄົນທີ່ບໍ່ເປັນ
ຂອງສາດສະໜາຈັກຈັບເອົາເຂົ້າຄຸກ.ແລະ
ກ ຄຸກກໍຂັງພວກເພິ່ນໄວ້ບໍ່ໄດ້,ເພາະວ່າມັນ
ໄດ້ແຍກອອກເປັນສອງ.
28 20 ແລະພວກເພິ່ນຖືກໂຍນລົງໄປໃນ
ແຜ່ນດິນ;ແຕ່ພວກເພິ່ນໄດ້ຕີແຜ່ນດິນດ້ວຍ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ເຖງິຂະໜາດທີ່

 9ກຟລປ1:23–24;
ຄພ7:5–6.

 10ກຄພ84:36–38.
 ຂຢຮ17:20–23.

 11ກ2ນຟ31:17–21;
3ນຟ11:32.

 13ກ2ກຣທ12:2–4.
 14ກຄພ76:114–116.

 15ກມຊ1:11.
ຄມພການປ່ຽນສະພາບ.

 19ກກຈກ16:26;
ແອວ14:26–28.
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ໂດຍກ ອ�ນາດຂອງພຣະອົງພວກເພິ່ນໄດ້
ຖືກປົດປ່ອຍຈາກຄວາມເລິກຂອງແຜ່ນດິນ;
ແລະສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງ ບໍ່ສາມາດຂຸດ
ຫລຸມໃຫ້ເລິກພໍທີ່ຈະຂັງພວກເພິ່ນໄວ້ໄດ້.
28 21 ແລະພວກເພິ່ນຖືກໂຍນເຂົ້າໄປໃນ
ກ ເຕົາໄຟສາມເທື່ອແລະບໍ່ໄດ້ຮບັອັນຕະ
ລາຍ.
28 22 ແລະພວກເພິ່ນຖືກໂຍນເຂົ້າໃນກ ຖ�
ສັດຮ້າຍສອງເທື່ອ; ແລະ ຈົ່ງເບິ່ ງ ພວກ
ເພິ່ນໄດ້ຫລິ້ນຢູ່ກັບສັດເຫລົ່ານັ້ນຄືກັນກັບ
ເດັກນ້ອຍຫລິ້ນກັບລູກແກະທີ່ຍັງກິນນົມຢູ່,
ແລະບໍ່ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ.
28 23 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເພິ່ນໄດ້ອອກໄປດັ່ງນັ້ນໃນບັນດາຜູ້
ຄົນຂອງນີໄຟທັງໝົດ,ແລະໄດ້ສັ່ງສອນ
ກ ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະຄຣິດໃຫ້ແກ່ຜູ້
ຄົນທັງໝົດໃນຜືນແຜ່ນດິນ;ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ແລະໄດ້ຮ່ວມເຂົ້າໃນສາດສະໜາຈັກ
ຂອງພຣະຄຣິດ,ແລະຂ ຄົນລຸ້ນນັ້ນຈຶ່ງໄດ້
ຮັບພອນດັ່ງນີ້ຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະເຢຊູ.
28 24 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມໍມອນຂໍຈົບ
ການເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ໄວ້ເທົ່ານີ້
ກ່ອນ.
28 25 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ�ລງັຈະຂຽນກ ຊື່
ຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ຕ້ອງຊີມລົດຊາດຂອງຄວາມຕາຍ
ໄວ້,ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຫ້າມຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ໃຫ້ຂຽນ,ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຂຽນ
ມັນໄວ້ເພາະວາ່ມັນຖືກປິດໄວ້ຈາກໂລກ.
28 26 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພວກ
ເພິ່ນ,ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ປະຕິບັດສາດສະ

ໜາກິດແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ.
28 27 ແລະຈົ່ງເບິ່ງພວກເພິ່ນຈະຢູ່ໃນບັນ
ດາຄົນຕ່າງຊາດ,ແລະຄົນຕ່າງຊາດຈະບໍ່
ຮູ້ຈັກພວກເພິ່ນເລີຍ.
28 28ພວກເພິ່ນຈະຢູ່ໃນບັນດາຊາວຢິວ
ເໝືອນກັນ,ແລະຊາວຢິວຈະບໍ່ຮູ້ຈັກພວກ
ເພິ່ນເລີຍ.
28 29 ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຫັນວ່າສົມຄວນໃນຄວາມ
ສະຫລຽວສະຫລາດຂອງພຣະອົງທີ່ພວກ
ເພິ່ນຈະປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ເຜົ່າ
ອິດສະຣາເອນທັງໝົດທີ່ແຕກກ ກະຈັດກະ
ຈາຍກັນໄປ,ແລະແກ່ທຸກປະຊາຊາດ,
ທຸກຕະກຸນ,ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄົນທັງ
ປວງ,ແລະຈະນ�ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ອອກມາຈາກພວກນັ້ນມາຫາພຣະເຢຊູ
ເພື່ອຄວາມປາດຖະໜາຂອງພວກເພິ່ນຈະ
ສ�ເລັດ,ແລະເປັນຍ້ອນອ�ນາດທີ່ເຮັດໃຫ້
ເຊື່ອຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່ກັບພວກເພິ່ນ.
28 30 ແລະ ພວກ ເພິ່ນ ເປັນ ເໝືອນດັ່ງ
ກ ເຫລົ່າທູດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະຖ້າຫາກ
ພວກເພິ່ນຈະອະທິຖານຫາພຣະບິດາໃນ
ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູພວກເພິ່ນກໍຈະ
ສາມາດປະກົດຕົວໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງເຫັນໄດ້
ຕາມແຕ່ພວກເພິ່ນເຫັນວ່າສົມຄວນ.
28 31ສະນັ້ນ,ພວກເພິ່ນຈະກະທ�ວຽກ
ງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າອັດສະຈັນ
ກ່ອນມື້ອັນກ ຍິ່ງໃຫຍ່ຈະມາເຖິງເມື່ອທຸກຜູ້
ຄົນຈະຕ້ອງມາຢືນຕໍ່ໜ້າບັນລັງພິພາກສາ
ຂອງພຣະຄຣິດຢ່າງແນ່ນອນ.
28 32 ແທ້ຈິງແລ້ວແມ່ນແຕ່ໃນບັນດາຄົນ

 20ກມມ8:24.
 21ກດນອ3:22–27;

4ນຟ1:32.
 22ກດນອ6:16–23;

4ນຟ1:33.
 23ກຄມພພຣະກິດຕິຄຸນ.

 23ຂ3ນຟ27:30–31.
 25ກ3ນຟ19:4.
 29ກຄມພອິດສະຣາເອນ—

ການກະຈັດກະຈາຍຂອງ
ຊາວອິດສະຣາເອນ;
ອິດສະຣາເອນ—ສິບ

ເຜົ່າທີ່ຫາຍໄປຂອງ
ອິດສະຣາເອນ.

 30ກຄມພທູດ,ເທວະດາ.
 31ກຮລມ12:25;

3ນຟ26:4–5.
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ຕ່າງຊາດພວກເພິ່ນຈະກະທ�ວຽກງານ
ອັນກ ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າອັດສະຈັນກ່ອນ
ວັນພິພາກສານັ້ນ.
28 33 ແລະ ຖ້າຫາກທ່ານມີພຣະຄ�ພີທັງ
ໝົດຊຶ່ງໃຫ້ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບວຽກງານອັນ
ໜາ້ອັດສະຈັນໃຈທັງໝົດຂອງພຣະຄຣດິ,
ທ່ານກໍຈະຮູ້ຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະຄຣດິວາ່
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະຕ້ອງເກີດຂຶ້ນຢ່າງແນ່ນອນ.
28 34 ແລະວບັິດແກ່ຄົນທີ່ຈະກ ບໍ່ເຊື່ອຟັງ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຢຊູແລະຂອງຂ ຄົນທີ່
ພຣະອົງໄດ້ເລືອກໄວ້ແລະສົ່ງໄປໃນບັນດາ
ພວກເຂົານ�ອີກ;ເພາະວ່າຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່
ຮບັຟັງພຣະຄ�ຂອງພຣະເຢຊູແລະຖ້ອຍ
ຄ�ຂອງຄົນທີ່ພຣະອົງໄດ້ສົ່ງໄປ,ຜູ້ນັ້ນກໍບໍ່
ໄດ້ຮບັເອົາພຣະອົງ;ແລະສະນັ້ນພຣະອົງກໍ
ຈະບໍ່ຮບັເອົາພວກເຂົາໃນວນັສຸດທ້າຍ;
28 35 ແລະມັນຈະເປັນການດີກວ່າສ�ລັບ
ເຂົາຖ້າຫາກເຂົາບໍ່ໄດ້ເກີດມາ.ເພາະທ່ານ
ຄິດບໍວ່າທ່ານຈະກ�ຈັດຄວາມຍຸດຕິທ�
ຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ ເຄືອງແຄ້ນໄດ້,ຜູ້ຖືກ
ກ ຢຽບຍ�ຢູ່ໃຕ້ຕີນຂອງມະນຸດ,ເພື່ອໂດຍ
ການນັ້ນຄວາມລອດຈະມາໄດ້?
28 36 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບຄົນເຫລົ່ານັ້ນຜູ້ທີ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ເລືອກໄວ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ
ກ່ຽວກັບສາມຄົນທີ່ຖືກພາຂຶ້ນໄປໃນຟ້າ
ສະຫວັນ,ຄືຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າພວກເພິ່ນ
ໄດ້ຖືກຊ�ລະຈາກຄວາມເປັນມະຕະໄປຫາ
ຄວາມເປັນອະມະຕະແລ້ວຫລືບໍ່—
28 37 ແຕ່ ຈົ່ງ ເບິ່ງ , ນັບຕັ້ງແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ຂຽນມາ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທູນຖາມພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ແລະພຣະອົງໄດ້ສະແດງໃຫ້ຂ້າ

ພະເຈົ້າປະຈັກວ່າມັນຈ�ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີ
ການປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍຂອງ
ພວກເພິ່ນ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເພິ່ນຈະຕ້ອງ
ໄດ້ຊີມລົດຊາດຂອງຄວາມຕາຍ;
28 38ສະນັ້ນ,ເພື່ອພວກເພິ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຊີມ
ລົດຊາດຂອງຄວາມຕາຍ,ມັນຈຶ່ງມີການ
ກ ປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍຂອງພວກ
ເພິ່ນ,ເພື່ອພວກເພິ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮບັຄວາມ
ເຈັບປວດຫລືຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ
ນອກຈາກເປັນເພາະບາບຂອງໂລກ.
28 39ບັດນີ້ການປ່ຽນແປງນີ້ຍັງບໍ່ເທົ່າກັບ
ການປ່ຽນແປງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນສຸດ
ທ້າຍ;ແຕ່ມັນມີການປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນ
ກັບພວກເພິ່ນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຊາຕານບໍ່
ມີອ�ນາດເໜືອພວກເພິ່ນ,ຄືມັນຈະບໍ່ສາ
ມາດກ ລໍ້ລວງພວກເພິ່ນໄດ້;ແລະພວກ
ເພິ່ນໄດ້ຮັບຂ ການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດແລ້ວ
ໃນເນື້ອໜັງ,ຈົນວ່າພວກເພິ່ນເປັນຜູ້ຄ ບໍ
ລິສຸດແລະຈົນວ່າອ�ນາດຂອງແຜ່ນດິນ
ໂລກບໍ່ສາມາດຍຶດພວກເພິ່ນໄວ້ໄດ້.
28 40 ແລະພວກເພິ່ນຈະຄົງຢູ່ໃນສະພາບ
ເຊັ່ນນີ້ຈົນເຖິງມື້ພິພາກສາຂອງພຣະຄຣິດ;
ແລະໃນມື້ນັ້ນພວກເພິ່ນຈະໄດ້ຮັບການ
ປ່ຽນແປງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່ານີ້,ແລະຈະຖືກ
ຮັບເຂົ້າໄປໃນອານາຈັກຂອງພຣະບິດາ
ເພື່ອຈະບໍ່ໄດ້ອອກໄປອີກ,ແຕ່ຈະຢູ່ກັບ
ພຣະເຈົ້າໃນຟ້າສະຫວັນຊົ່ວນິລັນດອນ.

ບົດທີ29

ການອອກມາຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນຄື
ເຄື່ອງໝາຍທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ

 32ກ2ນຟ25:17.
 34ກອທ4:8–12.
 ຂຄມພສາດສະດາ.
 35ກຮລມ12:2.

 38ກຄມພບຸກຄົນທີ່ຖືກ
ປ່ຽນສະພາບແລ້ວ.

 39ກຄມພລໍ້ລວງ,ການລໍ້ລວງ.
 ຂຄມພຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ,

ການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ.
 ຄຄມພສັກສິດ,

ຄວາມສັກສິດ.
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ເຕົ້າໂຮມຊາວອິດສະຣາເອນ ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະອົງສ�ເລັດ—
ຜູ້ທີ່ປະຕິເສດການເປີດເຜີຍແລະຂອງ
ປະທານຂອງພຣະອົງໃນຍຸກສຸດທ້າຍຈະ
ຖືກສາບແຊ່ງ.ປະມານຄ.ສ.34–35.

29 1ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບທ່ານວ່າເມື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຫັນສົມ
ຄວນໃນຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດຂອງ
ພຣະອົງ,ວ່າຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ຈະກ ມາສູ່
ຄົນຕ່າງຊາດ,ຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງ
ເມື່ອນັ້ນທ່ານຈະຮູ້ວ່າຂ ພັນທະສັນຍາຊຶ່ງ
ພຣະບິດາໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບລູກຫລານອິດສະ
ຣາເອນກ່ຽວກັບການກັບຄືນມາຫາແຜ່ນ
ດິນຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກຂອງພວກເຂົານັ້ນ
ເລີ່ມຈະສ�ເລັດແລ້ວ.
29 2ແລະທ່ານຈະຮູ້ວ່າພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດເວົ້າໄວ້
ຈະສ�ເລັດທັງໝົດ;ແລະທ່ານບໍ່ຄວນເວົ້າ
ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ ຊັກຊ້າໃນການສະ
ເດັດມາຫາລູກຫລານອິດສະຣາເອນ.
29 3ແລະທ່ານບໍ່ຄວນຄິດຢູ່ໃນໃຈວ່າຄ�
ທີ່ເວົ້າໄວ້ນັ້ນບໍ່ມີປະໂຫຍດ,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈື່ຈ�ພັນທະສັນຍາຊຶ່ງພຣະ
ອົງໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງຜູ້ເປັນ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.
29 4 ແລະເມື່ອທ່ານເຫັນຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້
ອອກມາໃນບັນດາພວກທ່ານ,ເມື່ອນັ້ນທ່ານ
ບໍ່ຄວນໝິ່ນປະໝາດການກະທ�ຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປ,ເພາະວ່າກ ດາບແຫ່ງ

ຂ ຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນພຣະ
ຫັດເບື້ອງຂວາຂອງພຣະອົງ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,
ໃນມື້ນັ້ນຖ້າຫາກວ່າທ່ານໝິ່ນປະໝາດ
ການກະທ�ຂອງພຣະອົງແລ້ວພຣະອົງຈະ
ເຮດັໃຫ້ມັນຕາມມາທັນທ່ານຢ່າງວອ່ງໄວ.
29 5 ກ ວິບັດແກ່ຄົນທີ່ຂ ໝິ່ນປະໝາດການ
ກະທ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ວິບັດແກ່ຄົນທີ່ຄ ປະຕິເສດພຣະຄຣິດແລະ
ວຽກງານຂອງພຣະອົງ!
29 6ແທ້ຈິງແລ້ວ,ກ ວິບັດແກ່ຄົນທີ່ປະຕິເສດ
ການເປີດເຜີຍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະ
ເວົ້າວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ກະທ�ວຽກງານ
ໂດຍການເປີດເຜີຍ,ຫລືໂດຍການທ�
ນາຍ,ຫລືໂດຍຂ ຂອງປະທານ,ຫລືໂດຍ
ພາສາ,ຫລືໂດຍການປິ່ນປົວ,ຫລືໂດຍ
ອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຕໍ່ໄປອີກ
ແລ້ວ!
29 7ແທ້ຈິງແລ້ວ, ແລະ ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ຈະ
ເວົ້າສິ່ງນີ້ອອກມາໃນມື້ນັ້ນເພື່ອຫາກ ຜົນ
ປະໂຫຍດ,ວ່າມັນຂ ບໍ່ມີສິ່ງມະຫັດສະຈັນ
ເກີດຂຶ້ນໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດ;ເພາະຄົນທີ່
ທ�ການນີ້ຈະເປັນດັ່ງຄ ບຸດແຫ່ງຄວາມຈິບ
ຫາຍ,ຊຶ່ງຄົນເຊັ່ນນີ້ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເມດ
ຕາເລີຍຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະຄຣິດທີ່ໃຫ້
ໄວ້!
29 8ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະທ່ານບໍ່ຄວນກ ດູຖູກ
ຫລືຂ ໝິ່ນປະໝາດ,ຫລືເຍາະເຍີ້ຍຄ ຊາວ
ຢິວ,ຫລືຄົນໃດຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນອີກຕໍ່ໄປ; ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈື່ຈ�ພັນທະສັນຍາຂອງ

291ກ2ນຟ30:3–8.
 ຂມມ5:14,20.
 2ກລກ12:45–48.
 4ກ3ນຟ20:20.
 ຂຄມພຍຸດຕິທ�,

ຄວາມຍຸດຕິທ�.
 5ກ2ນຟ28:15–16.

 ຂມມ8:17;ອທ4:8–10.
 ຄມທ10:32–33.
 6ກມມ9:7–11,15.
 ຂຄມພຂອງປະທານ

ແຫ່ງພຣະວິນຍານ.
 7ກຄມພການຫລອກລວງ

ຂອງປະໂລຫິດ.

 ຂ2ນຟ28:4–6;
ມມ9:15–26.

 ຄຄມພບຸດແຫ່ງ
ຄວາມຈິບຫາຍ.

 8ກ1ນຟ19:14.
 ຂ2ນຟ29:4–5.
 ຄຄມພຊາວຢິວ.



6603ນີໄຟ29:9–30:2

ພຣະອົງທີ່ໃຫ້ໄວ້ກັບພວກເຂົາ,ແລະພຣະ
ອົງຈະກະທ�ຕໍ່ພວກເຂົາຕາມທີ່ພຣະອົງໄດ້
ສາບານໄວ້.
29 9ສະນັ້ນທ່ານບໍ່ຕ້ອງຄິດວ່າທ່ານຈະສາ
ມາດຫັນພຣະຫັດເບື້ອງຂວາຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄປທາງຊ້າຍໄດ້,ເພື່ອວ່າພຣະອົງ
ຈະບໍ່ດ�ເນີນການພິພາກສາຈົນເຖິງການ
ເຮັດໃຫ້ພັນທະສັນຍາຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ເຮັດ
ໄວ້ກັບເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນສ�ເລັດ.

ບົດທີ30

ຄົນຕ່າງຊາດໃນຍຸກສຸດທ້າຍຖືກບັນຊາ
ໃຫ້ກັບໃຈ,ມາຫາພຣະຄຣິດ,ແລະຖືກ
ນັບເຂົ້າຢູ່ນ�ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.ປະ
ມານຄ.ສ.34–35.

30 1ຈົ່ງເຊື່ອຟັງ, ໂອ້ ຄົນຕ່າງຊາດ, ແລະ
ຈົ່ງຟັງພຣະຄ�ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ພຣະ
ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່,ຊຶ່ງພຣະ
ອົງໄດ້ກ ບັນຊາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກ່ຽວກັບ

ທ່ານ,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ບັນຊາຂ້າ
ພະເຈົ້າໃຫ້ຂຽນໄວ້,ມີຄວາມວ່າ:
30 2ຈົ່ງຫັນມາ,ເຈົ້າກ ຄົນຕ່າງຊາດທັງປວງ,
ຈາກທາງອັນຊົ່ວຮ້າຍຂອງເຈົ້າ;ແລະຂ ກບັ
ໃຈຈາກການເຮັດຊົ່ວຂອງເຈົ້າ,ຈາກການ
ເວົ້າຕົວະແລະການຫລອກລວງຂອງເຈົ້າ,
ແລະຈາກການໂສເພນີຂອງເຈົ້າ,ແລະ
ຈາກຄວາມໜ້າກຽດຊັງອັນລີ້ລັບຂອງເຈົ້າ,
ແລະການຂາບໄຫວ້ຮູບບູຊາຂອງເຈົ້າ,
ແລະການຄາດຕະກ�ຂອງເຈົ້າ,ແລະການ
ຫລອກລວງຂອງປະໂລຫິດຂອງເຈົ້າ,ແລະ
ການອິດສາບັງບຽດຂອງເຈົ້າ,ແລະການ
ຜິດຖຽງກັນຂອງເຈົ້າ,ແລະຈາກຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງທັງໝົດ
ຂອງເຈົ້າ,ແລະມາຫາເຮົາແລະຮບັບັບຕິ
ສະມາໃນນາມຂອງເຮົາ,ເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້
ຮັບການປົດບາບຂອງເຈົ້າ,ແລະເພື່ອຈະ
ໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວນິຍານບໍລິສຸດ,ເພື່ອ
ເຈົ້າຈະຖືກຄ ນັບເຂົ້າຢູ່ກບັຜູ້ຄນົຂອງເຮາົຜູ້
ເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.

301ກ3ນຟ5:12–13.
 2ກຄມພຄົນຕ່າງຊາດ.
 ຂຄມພກັບໃຈ,ການກັບໃຈ.

 ຄຄລຕ3:27–29;
2ນຟ10:18–19;
3ນຟ16:10–13;

21:22–25;
ອຣຮ2:10.



ນີໄຟສະບັບທີສີ່
ໜັງສືນີໄຟ

ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງນີໄຟ—ຊຶ່ງເປັນສານຸສິດຜູ້ໜຶ່ງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ

ເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຕາມບັນທຶກຂອງເພິ່ນ.

ຊາວນີໄຟແລະຊາວເລມັນທັງໝົດປ່ຽນໃຈ
ເຫລື້ອມໃສເຂົ້າຮ່ວມສາດສະໜາຈັກຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ—ພວກເຂົາມີເຂົ້າຂອງທັງ

ໝົດນ�ກັນເປັນສ່ວນລວມ,ເຮັດສິ່ງມະຫັດ
ສະຈັນ,ແລະຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ—
ຫລັງຈາກສອງສັດຕະວັດ,ການແຕກແຍກ,



661 4ນີໄຟ1:1–10

1 3ກກຈກ4:32;
3ນຟ26:19.
ຄມພອຸທິດຖວາຍ,ກົດ
ແຫ່ງການອຸທິດຖວາຍ.

 5ກຄມພປິ່ນປົວ,ການປິ່ນປົວ.
 ຂຢຮ14:12.

ຄມພມະຫັດສະຈັນ,
ການມະຫັດສະຈັນ.

 8ກ3ນຟ8:8.
 9ກ3ນຟ9:4,7.

ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ສາດສະໜາຈັກທີ່ບໍ່ຖືກ
ຕ້ອງ,ແລະການຂົ່ມເຫັງເລີ່ມເກີດຂຶ້ນ—
ຫລັງຈາກສາມຮ້ອຍປີ,ທັງຊາວນີໄຟແລະ
ຊາວເລມັນກາຍເປັນຄົນຊົ່ວ—ອາມມາ
ຣອນເຊື່ອງແຜ່ນຈາລຶກທີ່ສັກສິດໄວ້.ປະ
ມານຄ.ສ.35–321.

1 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີທີ
ສາມສິບສີ່ຜ່ານໄປ,ແລະປີທີສາມສິບຫ້າ
ນ�ອີກ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງສານຸສິດຂອງພຣະ
ເຢຊູໄດ້ຈັດຕັ້ງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະ
ຄຣິດຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນທັງໝົດໂດຍຮອບ.
ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນໄດ້ມາຫາພວກ
ເພິ່ນ,ແລະໄດ້ກັບໃຈຈາກບາບຂອງຕົນ
ຢ່າງແທ້ຈິງ,ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະເຢຊູ;ແລະພວກເຂົາໄດ້
ຮັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດນ�ອີກ.
1 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ
ສາມສິບຫົກຄື,ຜູ້ຄົນທັງໝົດທົ່ວຜືນແຜ່ນ
ດິນໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ທັງຊາວນີໄຟແລະຊາວເລມັນ,ແລະ
ບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງແລະການໂຕ້ຖຽງກັນໃນ
ບັນດາພວກເຂົາ,ແລະທຸກຄົນກໍໄດ້ປະຕິ
ບັດຕໍ່ກັນໂດຍທ່ຽງທ�.
1 3ແລະພວກເຂົາມີເຂົ້າຂອງກ ທັງໝົດ
ນ�ກັນເປັນສ່ວນລວມ;ສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ມີຄົນ
ຮັ່ງມີ ຫລືຄົນຍາກຈົນ,ຂ້າທາດຫລືຜູ້
ເປັນອິດສະລະ,ແຕ່ພວກເຂົາທຸກຄົນເປັນ
ອິດສະລະ,ແລະເປັນຜູ້ມີສ່ວນໃນຂອງ
ປະທານຈາກສະຫວັນ.
1 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີທີ
ສາມສິບເຈັດກໍໄດ້ຜ່ານໄປອີກ,ແລະມັນກໍ

ຍັງມີສັນຕິສຸກຢູ່ຕໍ່ໄປໃນແຜ່ນດິນ.
1 5ແລະມີວຽກງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າ
ອັດສະຈັນທີ່ສານຸສິດຂອງພຣະເຢຊູເຮັດ
ຂຶ້ນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ກ ປິ່ນປົວ
ຄົນເຈັບປ່ວຍ,ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍຄືນມີ
ຊີວິດອີກ,ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນເປ້ຍລ່ອຍຍ່າງ
ໄດ້,ແລະຄົນຕາບອດເຫັນຮຸ່ງ,ແລະຄົນ
ຫູໜວກໄດ້ຍິນ;ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ເຮັດສິ່ງ
ຂ ມະຫັດສະຈັນນາໆປະການໃນບັນດາລູກ
ຫລານມະນຸດ;ແລະພວກເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເຮັດ
ສິ່ງມະຫັດສະຈັນໂດຍວິທີອື່ນນອກຈາກ
ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນ.
1 6ແລະປີທີສາມສິບແປດໄດ້ຜ່ານໄປດັ່ງ
ນີ້,ແລະປີທີສາມສິບເກົ້າແລະປີທີສີ່ສິບ
ເອັດ,ແລະປີທີສີ່ສິບສອງນ�ອີກ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຈົນເຖິງປີທີສີ່ສິບເກົ້າຜ່ານໄປ,ແລະ
ປີທີຫ້າສິບເອັດອີກ,ແລະປີທີຫ້າສິບສອງ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົນປີທີຫ້າສິບເກົ້າຜ່ານໄປນ�
ອີກ.
1 7ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢ່າງຍິ່ງໃນແຜ່ນດິນ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້
ສ້າງເມືອງຂຶ້ນອີກໃນບ່ອນຊຶ່ງເຄີຍເປັນ
ເມື່ອງທີ່ຖືກເຜົາໄໝ້ໄປແລ້ວ.
1 8ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນກ ເມືອງເຊຣາ
ເຮັມລາຊຶ່ງເປັນເມືອງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນັ້ນກໍໄດ້
ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ອີກ.
1 9ແຕ່ວ່າມີຫລາຍເມືອງຊຶ່ງໄດ້ກ ຈົມລົງ,
ແລະນ�ເຂົ້າມາແທນທີ່;ສະນັ້ນຈຶ່ງສ້າງ
ເມືອງເຫລົ່ານັ້ນຂຶ້ນໃໝ່ບໍ່ໄດ້.
1 10 ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ,
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ແລະມີຄົນເພີ່ມທະວີຂຶ້ນຢ່າງໄວ,ແລະກັບ
ເປັນຜູ້ຄົນທີ່ກ ຈົບງາມແລະໜ້າຊົມທີ່ສຸດ.
1 11 ແລະ  ພວ ກເຂົາໄດ້ແຕ່ງງ ານກັນ,
ແລະຍົກໃຫ້ແຕ່ງງານກັນ,ແລະໄດ້ຮັບ
ພອນຫລາຍປະການຕາມຄ�ສັນຍາຊຶ່ງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກະທ�ໄວ້ກັບພວກເຂົາ.
1 12 ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເດີນໄປຕາມ
ກ ການປະຕິບັດແລະພິທີການຂອງຂ ກົດ
ຂອງໂມເຊອີກຕໍ່ໄປ;ແຕ່ວ່າພວກເຂົາໄດ້
ເດີນໄປຕາມພຣະບັນຍັດຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້
ຮັບຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າ
ຂອງພວກເຂົາ,ໂດຍຄ ການຖືສິນອົດເຂົ້າ
ແລະການອະທິຖານ,ແລະການຊຸມນຸມ
ກັນເລື້ອຍໆເພື່ອອະທິຖານແລະເພື່ອຟັງ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
1 13 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືບໍ່
ມີການຂັດແຍ້ງກັນໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດ
ໃນທົ່ວແຜ່ນດິນ,ແຕ່ມີສິ່ງມະຫັດສະຈັນ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຕ່າງໆທີ່ເຮັດຂຶ້ນໃນບັນດາສາ
ນຸສິດຂອງພຣະເຢຊູ.
1 14 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີ
ທີເຈັດສິບເອັດຜ່ານໄປແລະປີ ທີເຈັດ
ສິບສອງອີກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະໂດຍສະ
ຫລຸບ,ຈົນຮອດປີທີເຈັດສິບເກົ້າໄດ້ຜ່ານ
ໄປ;ແທ້ຈິງແລ້ວຈົນຮອດໜຶ່ງຮ້ອຍປີຜ່ານ
ໄປ,ແລະສານຸສິດຂອງພຣະເຢຊູຜູ້ທີ່ພຣະ
ອົງໄດ້ເລືອກໄວ້ກໍໄດ້ຈາກໄປຫາກ ທີ່ສຸຂະ
ເສີມຂອງພຣະເຈົ້າທັງໝົດແລ້ວເວັ້ນເສຍ
ແຕ່ຂ ສາມຄົນທີ່ຈະຍັງຄົງຢູ່ຕໍ່ໄປ;ແລະມີ

ຄ ສານຸສິດຜູ້ອື່ນໆໄດ້ຮັບງ ແຕ່ງຕັ້ງແທນ;
ແລະຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໃນ
ລຸ້ນນັ້ນກໍໄດ້ຈາກໄປເໝືອນກັນ.
1 15 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ
ກ ບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນໃນແຜ່ນດິນ,ຍ້ອນ
ວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງມີຢູ່ໃນໃຈ
ຂອງຜູ້ຄົນ.
1 16 ແລະມັນກ ບໍ່ມີການອິດສາບັງບຽດ,
ບໍ່ມີການຜິດຖຽງກັນ,ບໍ່ມີການວຸ້ນວາຍ,ບໍ່
ມີການໂສເພນີ,ບໍ່ມີການເວົ້າຕົວະ,ບໍ່ມີ
ການຄາດຕະກ�,ຂ ບໍ່ມີກິເລດຕັນຫາຢ່າງ
ໃດເລີຍ;ແລະໂດຍແນ່ນອນແລ້ວຄົງບໍ່ມີ
ຜູ້ຄົນກຸ່ມໃດທີ່ມີຄ ຄວາມສຸກຫລາຍໄປກວ່າ
ນີ້ໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງປວງທີ່ພຣະຫັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມາ.
1 17ມັນບໍ່ມີໂຈນ,ຫລືຄາດຕະກອນ,ທັງ
ບໍ່ມີຊາວເລມັນຫລືຊາວໃດໆເລີຍ;ແຕ່
ຄົນທັງໝົດຢູ່ເປັນກ ພວກດຽວກັນ,ເປັນລູກ
ຂອງພຣະຄຣິດ,ແລະທາຍາດຂອງອານາ
ຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
1 18 ແລະພວກເຂົາໄດ້ເປັນສຸກຫລາຍ
ແທ້ໆ!ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານ
ພອນໃຫ້ພວກເຂົາສ�ລັບການກະທ�ຂອງ
ພວກເຂົາທັງໝົດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາ
ໄດ້ຮັບພອນແລະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ເຖິງ
ແມ່ນໜຶ່ງຮ້ອຍສິບປີຜ່ານໄປ;ແລະຄົນ
ລຸ້ນທ�ອິດນັບແຕ່ພຣະຄຣິດກໍໄດ້ຈາກໄປ,
ແລະມັນກໍບໍ່ໄດ້ມີການຂັດແຍ້ງກັນໃນທົ່ວ
ແຜ່ນດິນເລີຍ.

 10ກມມ9:6.
 12ກ2ນຟ25:30;

3ນຟ15:2–8.
 ຂຄມພກົດຂອງໂມເຊ.
 12ຄມຣນ6:5;

ຄພ88:76–77.
 14ກຄມພທີ່ສຸຂະເສີມ.
 ຂ3ນຟ28:3–9.

ຄມພບຸກຄົນທີ່ຖືກ
ປ່ຽນສະພາບແລ້ວ.

 ຄຄມພສານຸສິດ.
 ງ ຄມພແຕ່ງຕັ້ງ,

ການແຕ່ງຕັ້ງ.
 15ກຄມພສະຫງົບ,

ຄວາມສະຫງົບ.
 16ກຄມພເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນ,

ຄວາມເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນ.
 ຂຄມພກິເລດຕັນຫາ.
 ຄມຊຢ2:41;

ແອວ50:23.
ຄມພຊື່ນຊົມ,
ຄວາມຊື່ນຊົມ.

 17ກຢຮ17:21.
ຄມພຊີໂອນ.
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1 19 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ນີໄຟ,ຜູ້ທີ່ເຮັດບັນທຶກອັນສຸດທ້າຍນີ້ໄດ້
ສິ້ນຊີວິດໄປ,(ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ເຮັດບັນທຶກໄວ້
ໃນກ ແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟ)ແລະອາໂມ
ລູກຊາຍຂອງເພິ່ນໄດ້ເຮັດບັນທຶກນີ້ແທນ;
ແລະລາວກໍໄດ້ເຮັດບັນທຶກໄວ້ໃນແຜ່ນ
ຈາລຶກຂອງນີໄຟນ�ອີກ.
1 20 ແລະລາວໄດ້ຮັກສາບັນທຶກຢູ່ແປດ
ສິບສີ່ປີ,ແລະສັນຕິສຸກກໍຍັງມີຢູ່ໃນແຜ່ນ
ດິນ, ນອກຈາກຜູ້ ຄົນສ່ວນໜ້ອຍໜຶ່ງທີ່
ອອກໄປຈາກສາດສະໜາຈັກແລະເອີ້ນຊື່
ຕົນວ່າຊາວເລມັນ;ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງເລີ່ມມີ
ຊາວເລມັນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອີກ.
1 21 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອາ
ໂມໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປຄືກັນ,(ແລະມັນເປັນ
ໜຶ່ງຮ້ອຍເກົ້າສິບສີ່ປີນັບແຕ່ການສະເດັດ
ມາຂອງພຣະຄຣິດ)ແລະອາໂມລູກຊາຍ
ຂອງລາວໄດ້ຮັກສາບັນທຶກແທນ;ແລະ
ລາວກໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກຂອງ
ນີໄຟຄືກັນ;ແລະມັນມີຂຽນໄວ້ໃນໜັງສື
ນີໄຟນ�ອີກຊຶ່ງແມ່ນໜັງສືເຫລັ້ມນີ້.
1 22 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືສອງ
ຮ້ອຍປີໄດ້ຜ່ານໄປ;ແລະຄົນລຸ້ນທີສອງໄດ້
ຜ່ານໄປໝົດນອກຈາກບໍ່ເທົ່າໃດຄົນເທົ່າ
ນັ້ນ.
1 23 ແລະ ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມໍມອນຢາກ
ໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຜູ້ຄົນໄດ້ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປ
ທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ,ແລະວ່າພວກເຂົາກັບ
ເປັນຄົນຮັ່ງມີຢ່າງຍິ່ງ,ເພາະຄວາມຈະເລີນ
ຮຸ່ງເຮືອງຂອງພວກເຂົາໃນພຣະຄຣິດ.

1 24 ແລະບັດນີ້,ໃນປີທີສອງຮ້ອຍໜຶ່ງໄດ້
ເລີ່ມມີບາງຄົນໃນບັນດາພວກເຂົາທີ່ລະເມີ
ເພີ້ຝັນດ້ວຍກ ຄວາມທະນົງຕົວເຊັ່ນການ
ນຸ່ງຖືເສື້ອຜ້າທີ່ມີລາຄາແພງ,ແລະໃສ່
ເຄື່ອງປະດັບຢ່າງດີນາໆຊະນິດແລະໃຊ້
ຂອງດີໆຂອງໂລກ.
1 25 ແລະນັບແຕ່ເວລານັ້ນໄປພວກເຂົາບໍ່
ໄດ້ມີສິ່ງຂອງແລະເຂົ້າຂອງຮວມກັນກ ເປັນ
ສ່ວນລວມໃນບັນດາພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປ.
1 26 ແລະພວກເຂົາເລີ່ມແບ່ງຊັ້ນວັນນະ
ກັນ;ແລະພວກເຂົາເລີ່ມສ້າງກ ສາດສະ
ໜາຈັກຂອງຕົນເອງຂຶ້ນເພື່ອຫາຂ ຜົນປະ
ໂຫຍດ,ແລະເລີ່ມປະຕິເສດສາດສະໜາ
ຈັກທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະຄຣິດ.
1 27 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ສອງຮ້ອຍສິບປີຜ່ານໄປກໍໄດ້ມີສາດສະ
ໜາຈັກຢູ່ຫລາຍແຫ່ງໃນແຜ່ນດິນ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ມີຫລາຍສາດສະໜາຈັກຊຶ່ງອ້າງວ່າ
ຕົນຮູ້ຈັກພຣະຄຣິດ,ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ກ ປະ
ຕິເສດພຣະກິດຕິຄຸນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພຣະ
ອົງ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຍອມຮັບ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆປະການ,ແລະໄດ້
ປະຕິບັດສິ່ງທີ່ສັກສິດແກ່ຄົນທີ່ຖືກຂ ຫ້າມ
ເພາະຄວາມບໍ່ມີຄ່າຄວນ.
1 28 ແລະກ ສາດສະໜາຈັກແຫ່ງນີ້ໄດ້ມີ
ສະມາຊິກເພີ່ມທະວີຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ຍ້ອນວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ແລະຍ້ອນວ່າ
ອ�ນາດຂອງຊາຕານຜູ້ຊຶ່ງມີອ�ນາດເໜືອ
ໃຈຂອງພວກເຂົາ.
1 29 ແ ລະ ອີກອັນໜຶ່ງ, ມັນມີສາດສະ
ໜາຈັກ ອີກ ແຫ່ ງ ໜຶ່ງທີ່ປະ ຕິເສດພຣະ

 19ກຄມພແຜ່ນຈາລຶກ.
 24ກຄມພຈອງຫອງ,

ຄວາມຈອງຫອງ.
 25ກ4ນຟ1:3.
 26ກ1ນຟ22:23;

2ນຟ28:3;
ມມ8:32–38.

 ຂຄພ10:56.
ຄມພການຫລອກລວງ
ຂອງປະໂລຫິດ.

 27ກຄມພປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,
ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.

 ຂ3ນຟ18:28–29.
 28ກຄມພມານ—ສາດສະ

ໜາຈັກຂອງມານ.
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ຄຣິດ; ແລະພວກເຂົາໄດ້ ກ ຂົ່ມເຫັງສາດ
ສະໜາຈັກທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະຄຣິດ,ຍ້ອນ
ວ່າ ຄວາມຖ່ອມຕົວຂອງພວກເຂົາແລະ
ຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາໃນພຣະຄຣິດ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ໝິ່ນປະໝາດພວກເຂົາ
ຍ້ອນວ່າສິ່ງມະຫັດສະຈັນຫລາຍຢ່າງຊຶ່ງ
ກະທ�ຂຶ້ນໃນບັນດາພວກເຂົາ.
1 30ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້ອ�ນາດ
ແລະສິດອ�ນາດຂົ່ມຂູ່ສານຸສິດຂອງພຣະ
ເຢຊູຜູ້ທີ່ຢູ່ກັບພວກເຂົາ,ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ ເອົາພວກເພິ່ນເຂົ້າກ ຄຸກ; ແຕ່ໂດຍ
ອ�ນາດຂອງພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່
ກັບພວກເພິ່ນ,ຄຸກຈຶ່ງແຍກອອກເປັນສອງ,
ແລະພວກເພິ່ນກໍ ໄດ້ອອກໄປເຮັດສິ່ງ
ມະຫັດສະຈັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນບັນດາພວກ
ເຂົາ.
1 31 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແລະ ທັງໆທີ່
ສິ່ງມະຫັດສະຈັນທັງໝົດນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ກໍ
ຕາມ,ແຕ່ຜູ້ຄົນກໍຍັງເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງ
ຢູ່,ແລະໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຂ້າພວກເພິ່ນ
ເໝືອນດັ່ງຊາວຢິວທີ່ຢູ່ເຢຣູຊາເລັມພະຍາ
ຍາມຂ້າພຣະເຢຊູຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ອົງ.
1 32 ແລະ ເຂົາໄດ້ໂຍນພວກເພິ່ນເຂົ້າ
ກ ເຕົາຂ ໄຟ,ແຕ່ພວກເພິ່ນໄດ້ອອກມາໂດຍ
ບໍ່ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຢ່າງໃດ.
1 33 ແລະເຂົາໄດ້ໂຍນພວກເພິ່ນເຂົ້າໃນ
ກ ຖ�ສັດຮ້າຍອີກ,ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ຫລິ້ນ
ຢູ່ກັບສັດຮ້າຍເຫລົ່ານັ້ນຄືກັນກັບເດັກນ້ອຍ
ຫລິ້ນຢູ່ ນ�ລູກແກະ;ແລະພວກເພິ່ນໄດ້
ອອກມາຈາກສັດເຫລົ່ານັ້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບ
ອັນຕະລາຍເລີຍ.

1 34 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຜູ້ຄົນກໍຍັງເຮັດ
ໃຈແຂງກະດ້າງຢູ່,ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້
ຖືກຊັກນ�ໄປໂດຍພວກນັກທ�ແລະໂດຍ
ສາດສະດາປອມຫລາຍຄົນເພື່ອໃຫ້ສ້າງ
ສາດສະໜາຈັກຫລາຍບ່ອນຂຶ້ນ,ແລະໃຫ້
ເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆປະການ.ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ກ ທຸບຕີຜູ້ຄົນຂອງພຣະເຢຊູ;
ແຕ່ວ່າຜູ້ຄົນຂອງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ໂຕ້ຕອບ
ເລີຍ.ແລະພວກເຂົາໄດ້ເສື່ອມໂຊມລົງດັ່ງ
ນັ້ນຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືໄປແຕ່ລະປີແລະ
ຢູ່ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຈົນວ່າສອງຮ້ອຍສາມ
ສິບປີຜ່ານໄປ.
1 35 ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ໃນປີນີ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃນປີສອງຮ້ອຍສາມ
ສິບເອັດ,ມັນເກີດມີການແບ່ງແຍກກັນຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫລວງໃນບັນດາຜູ້ຄົນ.
1 36 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ປີ ນີ້ ມັນໄດ້ ເກີດມີ ຜູ້ ຄົນກຸ່ມໜຶ່ງຊຶ່ງມີຊື່
ວ່າຊາວນີໄຟ,ແລະພວກເຂົາເປັນຜູ້ທີ່
ມີຄວາມເຊື່ອຢ່າງແທ້ຈິງໃນພຣະຄຣິດ;
ແລະໃນບັນດາພວກເຂົາມີພວກອື່ນອີກທີ່
ຊາວເລມັນເອີ້ນວ່າ—ຊາວຢາໂຄບ,ຊາວ
ໂຢເຊັບ,ແລະຊາວໂຊຣ�;
1 37ສະນັ້ນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດຢ່າງ
ແທ້ຈິງ,ແລະຜູ້ນະມັດສະການຢ່າງແທ້ຈິງ
ຂອງພຣະຄຣິດ,(ລວມທັງກ ສານຸສິດສາມ
ຄົນຂອງພຣະເຢຊູຊຶ່ງຈະຄົງຢູ່ຕໍ່ໄປ)ຖືກ
ເອີ້ນວ່າຊາວນີໄຟ,ແລະຊາວຢາໂຄບ,
ແລະຊາວໂຢເຊັບ,ແລະຊາວໂຊຣ�.
1 38 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ທີ່
ປະຕິເສດພຣະກິດຕິຄຸນຖືກເອີ້ນວ່າຊາວ
ເລມັນ,ຊາວເລມູເອນ,ແລະຊາວອິດຊະ

 29ກຄມພຂົ່ມເຫັງ,
ການຂົ່ມເຫັງ.

 30ກ3ນຟ28:19–20.
 32ກ3ນຟ28:21.

 ຂດນອ3:26–27.
 33ກ3ນຟ28:22.
 34ກ3ນຟ12:39;

ຄພ98:23–27.

 37ກ3ນຟ28:6–7;
ມມ8:10–11.
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ມາເອນ;ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເສື່ອມໂຊມ
ຢູ່ ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອ ຖື , ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້
ກ ກະບົດຕໍ່ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະຄຣິດ
ໂດຍເຈດຕະນາ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ສິດ
ສອນລູກຫລານຂອງພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້ເຊື່ອ,
ເໝືອນດັ່ງທີ່ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ,ທີ່
ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນມາ.
1 39 ແລະເປັນຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະ
ຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຂົາຄືກັນກັບທີ່ເປັນມາແລ້ວນັບຕັ້ງ
ແຕ່ຕົ້ນມາ.ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງຖືກກ ສິດ
ສອນໃຫ້ກຽດຊັງລູກຂອງພຣະເຈົ້າ,ຄືກັນ
ກັບຊາວເລມັນຖືກສິດສອນໃຫ້ກຽດຊັງລູກ
ຫລານຊາວນີໄຟນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນມາ.
1 40 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືສອງ
ຮ້ອຍສີ່ສິບສີ່ປີຜ່ານໄປແລະການງານ
ຂອງຜູ້ຄົນເປັນໄປດັ່ງນັ້ນ.ແລະຜູ້ຄົນສ່ວນ
ທີ່ຊົ່ວຫລາຍກວ່າກໍເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ,ແລະກັບ
ມີຈ�ນວນຫລາຍກວ່າຜູ້ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ.
1 41 ແລະພວກເຂົາຍັງຄົງສ້າງສາດສະ
ໜາຈັກໃຫ້ຕົນເອງຢູ່ຕໍ່ໄປ,ແລະຕົກແຕ່ງ
ມັນດ້ວຍຂອງມີຄ່ານາໆຊະນິດ.ແລະສອງ
ຮ້ອຍຫ້າສິບປີໄດ້ຜ່ານໄປດັ່ງນີ້,ແລະສອງ
ຮ້ອຍຫົກສິບປີກໍຜ່ານໄປອີກ.
1 42 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ຄົນກຸ່ມທີ່ຊົ່ວເລີ່ມເຮັດຄ�ສາບານແລະ
ເຮັດກ ການມົ້ວສຸມລັບຂອງແກດີອານທັນ
ຂຶ້ນອີກ.
1 43 ແລະຜູ້ຄົນຜູ້ມີຊື່ວ່າຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ
ເລີ່ມອວດດີໃນໃຈ,ຍ້ອນວ່າຂອງມີຄ່າຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍຂອງພວກເຂົາ,ແລະກັບມາ
ຖືຕົວຄືກັນກັບຊາວເລມັນພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຂົາ.

1 44 ແລະ ນັບແຕ່ເວລານີ້ໄປ ສານຸສິດ
ກໍ ເລີ່ມເສົ້າສະຫລົດໃຈເພາະກ ບາບຂອງ
ໂລກ.
1 45 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ສາມຮ້ອຍປີຜ່ານໄປ,ທັງຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ
ແລະຜູ້ຄົນຂອງເລມັນກັບມາເປັນຄົນຊົ່ວ
ຫລາຍຂຶ້ນເທົ່າໆກັນ.
1 46 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂຈນ
ແກດີອານທັນໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວຜືນ
ແຜ່ນດິນ;ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຈັກຄົນທີ່ຊອບທ�
ນອກຈາກສານຸສິດຂອງພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນ.
ແລະພວກເຂົາໄດ້ຄ້າຂາຍຄ�ແລະເງິນ
ຢູ່ໃນຮ້ານຄ້າຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ແລະໄດ້
ເຮັດການຄ້າຂາຍອື່ນໆນ�ອີກ.
1 47 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກສາມຮ້ອຍຫ້າປີຜ່ານໄປ,(ແລະ
ຜູ້ຄົນຍັງຄົງຢູ່ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຢູ່)ອາໂມ
ໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປ;ແລະອາມມາຣອນນ້ອງ
ຊາຍຂອງລາວໄດ້ຮັກສາບັນທຶກແທນ.
1 48 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ສາມຮ້ອຍຊາວປີຜ່ານໄປ,ອາມມາຣອນ
ໂດຍຖືກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຊົງນ�ໄດ້
ເຊື່ອງກ ບັນທຶກທີ່ສັກສິດໄວ້—ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແມ່ນບັນທຶກສັກສິດທັງໝົດຊຶ່ງຖືກມອບ
ຕໍ່ໆກັນມາຈາກລຸ້ນສູ່ລຸ້ນ—ຈົນເຖິງປີທີ
ສາມຮ້ອຍຊາວນັບຕັ້ງແຕ່ການສະເດັດມາ
ຂອງພຣະຄຣິດ.
1 49 ແລະລາວໄດ້ເຊື່ອງມັນໄວ້ກັບພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເພື່ອມັນຈະຖືກກ ນ�ອອກມາ
ຫາເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ອີກ,
ຕາມຄ�ທ�ນາຍແລະຕາມຄ�ສັນຍາຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ແລະບັນທຶກຂອງອາມ
ມາຣອນຈົບລົງດັ່ງນີ້.
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ໜັງສືມໍມອນ
ບົດທີ1

ອາມມາຣອນແນະນ�ມໍມອນກ່ຽວກັບແຜ່ນ
ຈາລຶກສັກສິດ—ສົງຄາມລະຫວ່າງຊາວ
ນີໄຟກັບຊາວເລມັນ—ຊາວນີໄຟສາມຄົນ
ຖືກພາໜີໄປ—ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ຄວາມບໍ່
ເຊື່ອຖື,ເວດມົນ,ແລະຄາຖາອາຄົມມີຂຶ້ນ.
ປະມານຄ.ສ.321–326.

1 1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ກ ມໍມອນເຮັດ
ຂ ບັນທຶກກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຫັນແລະໄດ້ຍິນແລະເອີ້ນໜັງສືນີ້ວ່າ
ໜັງສືມໍມອນ.
1 2ແລະມັນຄົງເປັນໄລຍະເວລາໃກ້ກັບ
ຕອນທີ່ກ ອາມມາຣອນເຊື່ອງບັນທຶກໄວ້ກັບ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານັ້ນ,ເພິ່ນໄດ້ມາຫາຂ້າພະ
ເຈົ້າ,(ຕອນນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າມີອາຍຸປະມານ
ສິບປີ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມມີຂ ຄວາມຮູ້
ແດ່ແລ້ວຕາມແບບການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ)ແລະອາມມາຣອນໄດ້
ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ຂ້ອຍເຫັນວ່າເຈົ້າ
ເປັນເດັກທີ່ຈິງຈັງແລະເຈົ້າຮູ້ຈັກສັງເກດ;
1 3ສະນັ້ນ,ເມື່ອເຈົ້າມີອາຍຸໄດ້ຊາວສີ່ປີ
ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ເຈົ້າຈົດຈ�ເລື່ອງທີ່ເຈົ້າໄດ້ສັງ
ເກດມາກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້;ແລະເວລາ
ເຈົ້າມີອາຍຸໄດ້ເທົ່ານັ້ນຈົ່ງໄປຫາແຜ່ນດິນ
ອານທ�,ໄປຫາເນີນພູທີ່ມີຊື່ວ່າກ ຊິມ;ແລະ
ບ່ອນນັ້ນແຫລະທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຝັງແຜ່ນຈາລຶກ
ສັກສິດທັງໝົດກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄວ້ກັບ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
1 4ແ ລ ະ  ຈົ່ງເບິ່ງ, ໃຫ້ເຈົ້າເອົາ ກ ແຜ່ນ

ຈາລຶກຂອງນີໄຟ,ແລະສ່ວນທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່
ນັ້ນໃຫ້ເຈົ້າປະມັນໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ມັນຢູ່ນັ້ນ;
ແລະໃຫ້ບັນທຶກເລື່ອງທັງໝົດທີ່ເຈົ້າສັງ
ເກດມາກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄວ້ໃນແຜ່ນ
ຈາລຶກຂອງນີໄຟນັ້ນ.
1 5 ແລະຂ້າພະເຈົ້າມໍມອນໂດຍເປັນຜູ້ສືບ
ຕະກຸນຂອງກ ນີໄຟ,(ແລະບດິາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າກໍມີຊື່ວ່າມໍມອນ)ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶ່ງຈື່ຈ�
ເລື່ອງຊຶ່ງອາມມາຣອນໄດ້ສັ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄວ.້
1 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ຂ້າພະເຈົ້າມີອາຍຸໄດ້ສິບເອັດປີ,ບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພາຂ້າພະເຈົ້າໄປຫາແຜ່ນ
ດິນທາງໃຕ້,ຈົນໄປຮອດແຜ່ນດິນເຊຣາ
ເຮັມລາ.
1 7ທົ່ວແຜ່ນດິນໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍອາຄານ
ບ້ານເຮືອນຕ່າງໆ,ແລະມີຜູ້ຄົນຢູ່ ຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍຄືກັບວ່າດິນຊາຍໃນທະເລ.
1 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີນີ້ຄື
ມັນເລີ່ມມີສົງຄາມລະຫວ່າງຊາວນີໄຟ,ຊຶ່ງ
ຊາວນີໄຟໄດ້ສົມທົບເຂົ້າກັບຊາວຢາໂຄບ
ແລະຊາວໂຢເຊັບແລະຊາວໂຊຣ�;ແລະ
ສົງຄາມນີ້ເປັນໄປລະຫວ່າງຊາວນີໄຟກັບ
ຊາວເລມັນແລະຊາວເລມູເອນແລະຊາວ
ອິດຊະມາເອນ.
1 9ບັດນີ້ຊາວເລມັນແລະຊາວເລມູເອນ
ແລະຊາວອິດຊະມາເອນຖືກເອີ້ນວ່າຊາວ
ເລມັນ, ແລະສົງຄາມນີ້ ແມ່ນລະຫວ່າງ
ຊາວນີໄຟກັບຊາວເລມັນ.
1 10 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືສົງ
ຄາມເລີ່ມເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາພວກເຂົາທີ່
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ຊາຍແດນເຊຣາເຮັມລາ,ໃກ້ແມ່ນ�ຊີໂດນ.
1 11 ແລະ ເຫດກາ ນໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຊາວນີໄຟໄດ້ເຕົ້າໂຮມພົນທະຫານໄວ້ເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ມີ
ຈ�ນວນຫລາຍກວ່າສາມໝື່ນຄົນ.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກເຂົາໄດ້
ມີການສູ້ຮົບກັນຫລາຍເທື່ອໃນປີດຽວກັນ
ນີ້,ຊຶ່ງຊາວນີໄຟໄດ້ເອົາຊະນະຊາວເລມັນ
ແລະໄດ້ຂ້າພວກເຂົາເປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍ.
1 12 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນ ໄດ້ລົ້ມເລີກແຜນ ການ ຂອງ ພວກ
ເຂົາ,ແລະມັນຈຶ່ງໄດ້ມີສັນຕິສຸກຢູ່ໃນແຜ່ນ
ດິນອີກ;ແລະສັນຕິສຸກໄດ້ຄົງຢູ່ເປັນເວລາ
ປະມານສີ່ປີ,ຄືບໍ່ມີການຂ້າຟັນກັນເລີຍ.
1 13 ແຕ່ວ່າ ຄວາມຊົ່ວຮ້ າຍໄດ້ ແຜ່ຂະ
ຫຍາຍໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເອົາສານຸສິດກ ທີ່ຮັກ
ຂອງພຣະອົງໄປ,ແລະວຽກງານແຫ່ງການ
ມະຫັດສະຈນັແລະການປິ່ນປົວໄດ້ຢຸດລົງ
ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນ.
1 14 ແລະບໍ່ມີກ ຂອງປະທານມາຈາກພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະຂ ພຣະວນິຍານບໍລິສຸດບໍ່
ໄດ້ສະເດັດມາຫາຜູ້ໃດ,ເພາະຄວາມຊົ່ວ
ຮາ້ຍແລະຄວາມຄ ບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາ.
1 15 ແລະຂ້າພະເຈົ້າຊຶ່ງມີອາຍຸໄດ້ສິບຫ້າ
ປີແລະພໍມີຄວາມຄິດແດ່ແລ້ວ,ສະນັ້ນ
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຮັບການສະເດັດມາຢ້ຽມ
ຢາມຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະໄດ້ຊີມລົດ
ຊາດແລະຮູ້ເຖິງພຣະກະລຸນາທິຄຸນຂອງ
ພຣະເຢຊູ.
1 16 ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພະຍາຍາມສັ່ງ

ສອນຜູ້ຄົນພວກນີ້,ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຖືກປິດ
ປາກໄວ້,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້
ສັ່ງສອນພວກເຂົາ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງພວກເຂົາ
ໄດ້ກ ກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາໂດຍ
ເຈດຕະນາ;ແລະສານຸສິດທີ່ຮັກຖືກຂ ພາ
ໜີໄປຈາກແຜ່ນດິນ,ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກເຂົາ.
1 17 ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຄົງຢູ່ໃນບັນດາພວກ
ເຂົາ,ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສັ່ງສອນ
ພວກເຂົາ,ເພາະຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງ
ໃຈຂອງພວກເຂົາ;ແລະເພາະຄວາມແຂງ
ກະດ້າງຂອງໃຈຂອງພວກເຂົານີ້,ແຜນ່ດິນ
ຈຶ່ງຖືກກ ສາບແຊ່ງເພາະພວກເຂົາ.
1 18 ແລະພວກໂຈນແກດີອານທັນເຫລົ່າ
ນີ້,ຜູ້ຊຶ່ງຢູ່ໃນບັນດາຊາວເລມັນ,ໄດ້ລົບ
ກວນແຜ່ນດິນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຜູ້ອາໄສ
ຢູ່ໃນນັ້ນເລີ່ມເຊື່ອງກ ຊັບສົມບັດຂອງຕົນ
ໄວ້ໃນດິນ;ແລະມັນໄດ້ສູນຫາຍໄປເພາະ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສາບແຊ່ງແຜ່ນດິນໄວ້,
ເພາະພວກເຂົາຈະຍຶດມັນໄວ້ບໍ່ໄດ້,ທັງຈະ
ເອົາມັນຄືນມາອີກກໍບໍ່ໄດ້.
1 19 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ
ມີເວດມົນ,ຄາຖາ,ແລະໄສຍະສາດ;ແລະ
ອ�ນາດຂອງມານຮ້າຍກະທ�ຂຶ້ນຢູ່ທົ່ວຜືນ
ແຜ່ນດິນ,ຈົນວ່າເຮັດໃຫ້ຄ�ທ�ນາຍຂອງ
ອະບີນາໄດແລະຂອງຊາມູເອນຄົນເລມັນ
ໄດ້ຮັບຄວາມສ�ເລັດທັງໝົດ.

ບົດທີ2

ມໍມອນນ�ພາກອງທັບນີໄຟ—ເລືອດແລະ
ການຂ້າຟັນຂະຫຍາຍອອກໄປທົ່ວແຜ່ນ

 13ກ3ນຟ28:2,12.
 14ກມຣນ10:8–18,24.
 ຂຄມພພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
 ຄຄມພບໍ່ເຊື່ອຖື,

ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື.
 16ກຄມພກະບົດ,ການກະບົດ.
 ຂມມ8:10.
 17ກ2ນຟ1:7;

ແອວ45:10–14,16.
 18ກຮລມ13:18–20;

ອທ14:1–2.
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ດິນ—ຊາວນີໄຟຄ�ຄວນ ແລະ ໄວ້ທຸກ
ເພາະຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈກັບຄວາມອັບ
ປະໂຫຍດ—ວັນເວລາແຫ່ງພຣະຄຸນຂອງ
ພວກເຂົາໄດ້ຜ່ານໄປ—ມໍມອນຮັບແຜ່ນ
ຈາລຶກຂອງນີໄຟໄວ້—ສົງຄາມດ�ເນີນຕໍ່
ໄປ.ປະມານຄ.ສ.327–350.

2 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ປີດຽວກັນນັ້ນໄດ້ມີສົງຄາມອີກລະຫວ່າງ
ຊາວເລມັນກັບຊາວນີໄຟ.ແລະເຖິງແມ່ນ
ວ່າຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍມີອາຍຸນ້ອຍຢູ່ແຕ່ວ່າມີ
ຮ່າງກາຍໃຫຍ່ສູງ;ສະນັ້ນຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ
ຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ນ�ຂອງ
ພວກເຂົາ,ຫລືເປັນຜູ້ນ�ກອງທັບຂອງ
ພວກເຂົາ.
2 2ສະນັ້ນ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາຂ້າພະເຈົ້າມີອາຍຸໄດ້ສິບຫົກປີຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ອອກນ�ໜ້າກອງທັບຂອງຊາວ
ນີໄຟເພື່ອໄປຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນ;ສະນັ້ນ
ເວລາສາມຮ້ອຍຊາວຫົກປີໄດ້ຜ່ານໄປ.
2 3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ປີສາມຮ້ອຍຊາວເຈັດຊາວເລມັນໄດ້ເຂົ້າ
ມາໂຈມຕີພວກເຮົາດ້ວຍກ�ລັງອັນຫລວງ
ຫລາຍທີ່ສຸດ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ກອງທັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕົກ
ໃຈ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຍອມຕໍ່ສູ້,ແລະ
ພວກເຂົາເລີ່ມຖອຍໄປຫາແຜ່ນດິນທາງ
ເໜືອ.
2 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຮົາໄດ້ມາຮອດເມືອງໜຶ່ງມີຊື່ວ່າອານໂກ
ລາ,ແລະພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າໄປເປັນເຈົ້າ
ຂອງເມືອງນັ້ນ,ແລະໄດ້ຕຽມພ້ອມເພື່ອ
ປ້ອງກັນຕົວໃຫ້ພົ້ນຈາກຊາວເລມັນ.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກເຮົາໄດ້
ເສີມສ້າງກ�ລັງປ້ອງກັນເມືອງຈົນໝົດ
ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາ;ເຖິງແມ່ນ

ວ່າພວກເຮົາໄດ້ເສີມສ້າງກ�ລັງທັງໝົດໄວ້
ກໍຕາມແຕ່ຊາວເລມັນກໍຍັງໄດ້ມາໂຈມຕີ
ພວກເຮົາແລະໄດ້ຂັບໄລ່ພວກເຮົາອອກ
ຈາກເມືອງນັ້ນໄປ.
2 5ແລະພວກເຂົາໄດ້ຂັບໄລ່ພວກເຮົາ
ອອກຈາກແຜ່ນດິນດາວິດນ�ອີກ.
2 6ແລະພວກເຮົາໄດ້ເດີນທັບຕໍ່ໄປແລະ
ມາຮອດແຜ່ນດິນໂຢຊວຍ,ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ຕາມ
ຊາຍແດນທາງ ຕາ ເວັນ ຕົກ ໃກ້ກັບຝັ່ງ
ທະເລ.
2 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຮົາໄດ້ທ້ອນໂຮມຜູ້ຄົນຂອງພວກເຮົາຢ່າງ
ວ່ອງໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້,ເພື່ອພວກ
ເຮົາຈະໄດ້ທ້ອນໂຮມພວກເຂົາໄວ້ເປັນກຸ່ມ
ດຽວກັນ.
2 8ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ແຜ່ນດິນນັ້ນເຕັມໄປດ້ວຍ
ພວກໂຈນແລະຊາວເລມັນ;ແລະທັງໆທີ່
ຄວາມພິນາດອັນໃຫຍ່ຫລວງຊຶ່ງລໍຖ້າຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່,ພວກເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ກັບໃຈ
ຈາກການເຮັດຄວາມຊົ່ວຂອງພວກເຂົາ;
ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງມີເລືອດແລະການຂ້າຟັນ
ຕະຫລອດທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ,ທັງຝ່າຍຊາວ
ເລມັນແລະຝ່າຍຊາວນີໄຟເຊັ່ນດຽວກັນ;
ແລະມັນມີການປະຕິວັດທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ.
2 9ແລະບັດນີ້,ຊາວເລມັນມີກະສັດຄົນ
ໜຶ່ງຊື່ວ່າອາໂຣນ;ແລະລາວໄດ້ມາສູ້ຮົບ
ກັບພວກເຮົາດ້ວຍກ�ລັງທັບສີ່ໝື່ນສີ່ພັນ
ຄົນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ຕໍ່ຕ້ານລາວດ້ວຍກ�ລັງສີ່ໝື່ນ
ສອງພັນຄົນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເອົາຊະນະລາວດ້ວຍ
ກ�ລັງກອງທັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈົນເຮັດໃຫ້
ລາວປົບໜີໄປຕໍ່ໜ້າຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ທັງໝົດນີ້ໄດ້ເປັນໄປແລະສາມຮ້ອຍ
ສາມສິບປີກໍໄດ້ຜ່ານໄປ.
2 10 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
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ຊາວນີໄຟໄດ້ກັບໃຈຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກເຂົາ, ແລະເລີ່ມຮ້ອງໄຫ້ຂຶ້ນຄື
ກັນກັບທີ່ສາດສະດາຊາມູເອນໄດ້ທ�ນາຍ
ໄວ້;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງບໍ່ ມີຜູ້ ໃດທີ່ຈະຮັກສາ
ສິ່ງທີ່ເປັນຂອງຕົນເອງໄວ້ໄດ້ເພາະວ່າຂະ
ໂມຍ,ແລະໂຈນ,ແລະຄາດຕະກອນ,
ແລະການໃຊ້ໄສຍະສາດ,ແລະການໃຊ້
ເວດມົນ,ແລະຄາຖາອາຄົມຊຶ່ງມີຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນ.
2 11ມັນຈຶ່ງເລີ່ມມີການໄວ້ທຸກ ແລະ ມີ
ການ ຄ� ຄວນຢູ່ດັ່ ງນັ້ນທົ່ວຜືນແຜ່ນ ດິນ
ເພາະສິ່ງເຫລົ່ານີ້,ແລະໂດຍສະເພາະຢ່າງ
ຍິ່ງແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ.
2 12 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ຂ້າພະເຈົ້າມໍມອນເຫັນການຄ�ຄວນແລະ
ການໄວ້ ທຸກຂອງພວກເຂົາແລະເຫັນ
ຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຂອງພວກເຂົາຕໍ່
ພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ໃຈຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າກໍເລີ່ມປິຕິຍິນດີຢູ່ພາຍໃນໂດຍທີ່
ຮູ້ຈັກຄວາມເມດຕາແລະຄວາມອົດກັ້ນ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ສະນັ້ນໂດຍທີ່ຄິດ
ວ່າພຣະອົງຈະເມດຕາພວກເຂົາເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ປ່ຽນໃຈເປັນຄົນຊອບທ�ອີກ.
2 13 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງຄວາມສຸກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ມີປະໂຫຍດອັນໃດເລີຍເພາະກ ຄວາມ
ເສົ້າສະຫລົດໃຈຂອງພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນເພື່ອ
ການກັບໃຈເພາະພຣະກະລຸນາທິຄຸນຂອງ
ພຣະເຈົ້າ;ແຕ່ເປັນຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ
ຂອງຜູ້ທີ່ຂ ອັບປະໂຫຍດເພາະພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄ ຄວາມ
ສຸກໃນບາບສະເໝີໄປ.
2 14 ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ມາຫາພຣະເຢຊູ

ດ້ວຍກ ໃຈທີ່ຊອກຊ�ແລະວິນຍານທີ່ສ�
ນຶກຜິດ,ແຕ່ວ່າພວກເຂົາໄດ້ຂ ສາບແຊ່ງ
ພຣະເຈົ້າ,ແລະປາດຖະໜາທີ່ຈະຕາຍ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາຍັງດີ້ນລົນ
ດ້ວຍດາບເພື່ອປ້ອງກັນຊີວິດຂອງພວກ
ເຂົາຢູ່.
2 15 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຫວນຄືນມາຫາຂ້າພະເຈົ້າອີກ,ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າເຫັນວ່າກ ວັນແຫ່ງຂ ພຣະຄຸນສ�
ລັບພວກເຂົາໄດ້ຄ ຜ່ານໄປແລ້ວ,ທັງທາງ
ໂລກແລະທາງວິນຍານ;ເພາະວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ເຫັນພວກເຂົາຫລາຍພັນຄົນຖືກ
ໂຄ່ນລົງຂະນະທີ່ພວກເຂົາມີການກະບົດ
ຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາຢ່າງເປີດເຜີຍ,
ແລະກອງກັນຂຶ້ນຄືກັນກັບກອງຝຸ່ນສັດທີ່
ຢາຍໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ.ແລະສາມຮ້ອຍ
ສີ່ສິບສີ່ປີກໍໄດ້ຜ່ານໄປດັ່ງນີ້.
2 16 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ປີທີສາມຮ້ອຍສີ່ສິບຫ້າຊາວນີໄຟໄດ້ເລີ່ມ
ໜີໄປທາງໜ້າຊາວເລມັນ;ແລະພວກເຂົາ
ຖືກໄລ່ຕິດຕາມໄປຮອດແຜ່ນດິນເຈຊອນ,
ກ່ອນທີ່ຊາວເລມັນຈະສາມາດຢັບຢັ້ງຊາວ
ນີໄຟໄວ້ໄດ້.
2 17 ແລະບັດນີ້,ເມືອງເຈຊອນນີ້ຕັ້ງຢູ່ໃກ້
ກັບກ ແຜ່ນດິນທີ່ອາມມາຣອນໄດ້ມ້ຽນບັນ
ທຶກໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເພື່ອມັນຈະບໍ່
ໄດ້ຖືກທ�ລາຍ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າ
ກໍໄດ້ໄປຕາມຄ�ເວົ້າຂອງອາມມາຣອນ
ແລະໄດ້ເອົາແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟອອກ
ມາແລະໄດ້ເຮັດບັນທຶກຕາມຄ�ເວົ້າຂອງ
ອາມມາຣອນ.

213ກ2ກຣທ7:10;
ແອວ42:29.

 ຂຄມພອັບປະໂຫຍດ,
ຄວາມອັບປະໂຫຍດ.

 ຄແອວ41:10.
 14ກຄມພຫົວໃຈທີ່ຊອກຊ�.
 ຂຄມພໝິ່ນປະໝາດ,

ການໝິ່ນປະໝາດ.

 15ກຮລມ13:38.
 ຂຄມພພຣະຄຸນ.
 ຄຢມຢ8:20;ຄພ56:16.
 17ກມມ1:1–4.
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2 18 ໃນແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ບັນທຶກເລື່ອງ ລາວຕ່າງໆໄວ້ຢ່າງຄົບ
ຖ້ວນກ່ຽວກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມ
ໜ້າກຽດຊັ ງທັ ງໝົດ ;ແຕ່ວ່ າໃນ  ກ ແຜ່ນ
ຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່
ໃຫ້ບັນທຶກເລື່ອງລາວຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວ
ກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດ
ຊັງຂອງພວກເຂົາໄວ້,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພາບ
ຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດ
ຊັງນັ້ນມີ ຢູ່ໃນສາຍຕາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຕະຫລອດເວລານັບຕັ້ງແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າພໍທີ່
ຈະເຫັນທາງຂອງມະນຸດໄດ້.
2 19 ແລະຂ້າພະເຈົ້າເປັນທຸກຫລາຍຍ້ອນ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຄົນເຫລົ່ານີ້;ເພາະວ່າ
ໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເສົ້າ
ສະຫລົດໃຈຍ້ອນວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ຄົນເຫລົ່ານີ້ມາຕະຫລອດວັນເວລາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ຍັງຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະຖືກກ ຍົກຂຶ້ນໃນວັນ
ສຸດທ້າຍ.
2 20 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ປີນີ້ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຖືກຂ້າຕາຍແລະຖືກ
ຂັບໄລ່ ອອກໄປ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືພວກເຮົາຖືກຂັບໄລ່ຂຶ້ນໄປທາງ
ເໜືອຈົນວ່າພວກເຮົາມາຮອດແຜ່ນດິນທີ່
ມີຊື່ວ່າເຊມ.
2 21 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາ ໄດ້ ເສີມກ�ລັ ງເມືອງເຊມຂຶ້ນ,
ແລະພວກເຮົາ ໄດ້ເຕົ້ າໂຮມຜູ້ຄົນຂອງ
ພວກເຮົາໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດ
ໄດ້,ເພື່ອບາງທີພວກເຮົາອາດຈະຊ່ວຍກັນ
ໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມພິນາດໄດ້.
2 22 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີ
ທີສາມຮ້ອຍສີ່ສິບຫົກພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມມາ

ໂຈມຕີພວກເຮົາອີກ.
2 23 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ແລະໄດ້ຂໍຮ້ອງຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອໃຫ້ພວກ
ເຂົາ ຢືນ  ກ ຕໍ່ ສູ້ຢ່ າງກ້າຫານຕໍ່ ໜ້າຊາວ
ເລມັນເພື່ອເມຍຂອງພວກເຂົາ,ແລະເພື່ອ
ລູກຂອງພວກເຂົາ,ແລະເພື່ອເຮືອນຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະເພື່ອບ້ານຂອງພວກເຂົາ.
2 24 ແລະຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປຸກ
ລະດົມໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ
ແດ່,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປົບ
ໜີໄປຕໍ່ໜ້າຊາວເລມັນ,ແຕ່ໄດ້ຢືນດ້ວຍ
ຄວາມກ້າຫານຕໍ່ສູ້ພວກເຂົາ.
2 25 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ດ້ວຍກ�ລັງທັບສາມໝື່ນ
ຄົນຕ້ານກັບກ�ລັງທັບຫ້າໝື່ນຄົນ.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກເຮົາໄດ້
ຢືນຕໍ່ສູ້ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງຈນົວ່າພວກ
ເຂົາໄດ້ໜີໄປຕໍ່ໜ້າພວກເຮົາ.
2 26 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພວກເຂົາກ�ລັງໜີໄປນັ້ນພວກເຮົາໄດ້
ໄລ່ຕິດຕາມໄປດ້ວຍກ�ລັງທັບຂອງພວກ
ເຮົາ,ແລະໄດ້ພົບກັບພວກເຂົາອີກ,ແລະ
ໄດ້ເອົາຊະນະພວກເຂົາ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມພະລັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້
ຢູ່ກັບພວກເຮົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຮົາ
ໄດ້ໃຊ້ກ�ລັງຂອງຕົນເອງ,ເພາະພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສະຖິດຢູ່
ກັບພວກເຮົາ;ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງກັບມາ
ອ່ອນແອຄືກັນກັບພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາ.
2 27 ແລະໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າເສົ້າສະ
ຫລົດຍ້ອນວ່າຄວາມສູນເສຍອັນໃຫຍ່
ຫລວງຂອງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງ

 18ກຄມພແຜ່ນຈາລຶກ.
 19ກມຊຢ23:22;

ອທ4:19.
 23ກມຊຢ20:11;

ແອວ43:45.
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ຂອງພວກເຂົາ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາໄດ້
ອອກໄປສູ້ຮົບກັບ ຊາວ ເລມັນແລະ ກັບ
ພວກໂຈນແກດີອານທັນ,ຈົນວ່າພວກເຮົາ
ໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາແຜ່ນດິນມູນມໍລະດົກຂອງ
ພວກເຮົາຄືນມາອີກ.
2 28 ແລະ  ປີທີສາມຮ້ອຍສີ່ສິບເກົ້າໄດ້
ຜ່ານພົ້ນໄປ.ແລະໃນປີທີສາມຮ້ອຍຫ້າ
ສິບພວກເຮົາໄດ້ ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງກັບຊາວ
ເລມັນແລະພວກໂຈນແກດີອານທັນ,ຊຶ່ງ
ໃນນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງປັນແຜ່ນດິນມູນມໍ
ລະດົກຂອງພວກເຮົາ.
2 29 ແລະຊາວເລມັນໄດ້ມອບແຜ່ນດິນ
ທາງເໜືອໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຈົນຮອດກ ທາງແຄບຊຶ່ງນ�ໄປສູ່ແຜ່ນດິນ
ທາງໃຕ້.ແລະພວກເຮົາໄດ້ມອບແຜ່ນດິນ
ທາງໃຕ້ທັງໝົດໃຫ້ຊາວເລມັນ.

ບົດທີ3

ມໍມອນຮ້ອງ ການກັບໃຈຕໍ່ຊາວນີໄຟ—
ພວກເຂົາ ໄດ້ ຮັບໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ແລະອວດອ້າງໃນພະລັງຂອງຕົນເອງ—
ມໍມອນປະຕິເສດບໍ່ນ�ພາພວກເຂົາ,ແລະ
ເພິ່ນອະທິຖານເພື່ອພວກເຂົາຢ່າງໝົດ
ຫວັງ—ພຣະຄ�ພີມໍມອນເຊື້ອເຊີນສິບສອງ
ເຜົ່າຂອງອິດສະຣາເອນໃຫ້ເຊື່ອໃນພຣະ
ກິດຕິຄຸນ.ປະມານຄ.ສ.360–362.

3 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນບໍ່ໄດ້ມາສູ້ຮົບອີກຈົນວ່າເວລາສິບ
ປີຜ່ານໄປ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ໃຫ້ຊາວນີໄຟ,ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຕຽມ
ບ້ານເມືອງແລະຕຽມອາວຸດຂອງພວກ
ເຂົາໄວ້ສ�ລັບເວລາສູ້ຮົບ.
3 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ໃຫ້
ປ່າວເຕືອນຜູ້ຄົນພວກນີ້ວ່າ—ຈົ່ງກັບໃຈ,
ແລະມາຫາເຮົາ,ແລະຮັບບັບຕິສະມາ,
ແລະຈັດຕັ້ງສາດສະໜາຈັກຂອງເຮົາຂຶ້ນ
ອີກ,ແລະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການໄວ້ຊີວິດ.
3 3ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປ່າວເຕືອນຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້,ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຜົນ;ແລະພວກເຂົາບໍ່
ເຂົ້າໃຈວ່າແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານີ້ແຫລະ
ທີ່ໄວ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາມາຕະຫລອດ,
ແລະໃຫ້ໂອກາດພວກເຂົາເພື່ອຈະມີການ
ກັບໃຈ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງພວກເຂົາໄດ້ເຮັດ
ໃຈແຂງກະດ້າງຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.
3 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກສິບປີນີ້ຜ່ານໄປ,ຊຶ່ງລວມເປັນສາມ
ຮ້ອຍຫົກສິບປີນັບຕັ້ງແຕ່ການສະເດັດມາ
ຂອງພຣະຄຣິດ,ກະສັດຊາວເລມັນໄດ້ສົ່ງ
ສານມາຫາຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້
ຈັກວ່າພວກເຂົາກ�ລັງຈະຍົກທັບມາສູ້ຮົບ
ກັບພວກເຮົາອີກ.
3 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄປເຕົ້າ
ໂຮມກັນຢູ່ແຜ່ນດິນຮ້າງ,ໄປຫາເມືອງໜຶ່ງ
ຊຶ່ງຢູ່ໃນຊາຍແດນໃກ້ກັບທາງແຄບ,ຊຶ່ງນ�
ໄປຫາແຜ່ນດິນທາງໃຕ້.
3 6ແລະບ່ອນນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ວາງກອງ
ທັບຂອງພວກເຮົາໄວ້ເພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະ
ໄດ້ສະກັດກັ້ນກອງທັບຊາວເລມັນ,ເພື່ອ
ວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາເປັນເຈົ້າຂອງ
ແຜ່ນດິນຕອນໃດໆຂອງພວກເຮົາ;ສະນັ້ນ
ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ເສີມກ�ລັງຕ້ານທານພວກ
ເຂົາໄວ້ດ້ວຍກ�ລັງທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ.
3 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ປີທີສາມຮ້ອຍຫົກສິບເອັດຊາວເລມັນໄດ້

 29ກແອວ22:32.
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ຍົກກອງທັບລົງມາຮອດເມືອງຮ້າງ ເພື່ອ
ມາສູ້ຮົບກັບພວກເຮົາ;ແລະເຫດການໄດ້
ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນປີນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ເອົາ
ຊະນະພວກເຂົາ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາ
ໄດ້ແຕກຖອຍໄປຫາແຜ່ນດິນຂອງພວກ
ເຂົາເອງອີກ.
3 8ແລະ ໃນປີທີສາມຮ້ອຍຫົກສິບສອງ
ພວກເຂົາໄດ້ຍົກທັບລົງມາສູ້ຮົບອີກ.ແລະ
ພວກເຮົາ ໄດ້ ເອົາ ຊະນະພວກເຂົາ ອີກ,
ແລະໄດ້ຂ້າພວກເຂົາເປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍ,ແລະໄດ້ໂຍນສົບຂອງພວກເຂົາ
ລົງໃນທະເລ.
3 9ແລະບັດນີ້, ຍ້ອນວ່າສິ່ງຍິ່ງໃຫຍ່ຊຶ່ງ
ຊາວນີໄຟຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໄປ,
ພວກເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນກ ອວດອ້າງໃນພະ
ລັງຂອງຕົນເອງ,ແລະເລີ່ມສາບານຕໍ່ຟ້າ
ສະຫວັນວ່າພວກເຂົາຈະແກ້ແຄ້ນດ້ວຍ
ຕົນເອງເພື່ອເລືອດຂອງພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຂົາຜູ້ທີ່ຖືກສັດຕູຂອງພວກເຂົາຂ້າຕາຍ.
3 10 ແລະພວກເຂົາໄດ້ສາບານໂດຍອ້າງ
ເຖິງຟ້າສະຫັວນ,ແລະໂດຍອ້າງເຖິງພຣະ
ທີ່ນັ່ງຂອງພຣະເຈົ້ານ�ອີກ,ວ່າພວກເຂົາ
ກ ຈະຂຶ້ນໄປສູ້ຮົບກັບສັດຕູຂອງພວກເຂົາ,
ແລະຈະທ�ລາຍພວກເຂົາໃຫ້ສູນສິ້ນໄປ
ຈາກແຜ່ນດິນ.
3 11 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າມໍມອນໄດ້ປະຕິເສດເດັດຂາດນັບ
ແຕ່ເວລານັ້ນໄປວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເປັນ
ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາແລະເປັນຜູ້ນ�ຂອງຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້,ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມ
ໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາ.
3 12 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນ�ພາພວກ
ເຂົາຫລາຍເທື່ອມາແລ້ວໂດຍບໍ່ໄດ້ຄິດຄ�

ນຶງເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາແລະ
ໄດ້ຮັກພວກເຂົາດ້ວຍສຸດໃຈຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຕາມກ ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງ
ມີຢູ່ໃນຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະຈິດວິນຍານຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າທຸ້ມເທອອກມາໃນຄ�ອະທິຖານ
ຫາພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕະຫລອດທັງ
ວັນເພື່ອພວກເຂົາ;ແຕ່ປານນັ້ນພວກເຂົາ
ກໍຍັງຂ ບໍ່ມີສັດທາ,ຍ້ອນວ່າຄວາມແຂງກະ
ດ້າງຂອງໃຈຂອງພວກເຂົາ.
3 13 ແລະສາມເທື່ອທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປົດ
ປ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງສັດຕູ
ຂອງພວກເຂົາ,ແຕ່ພວກເຂົາກໍຍັງບໍ່ໄດ້ກັບ
ໃຈຈາກບາບຂອງພວກເຂົາເລີຍ.
3 14 ແລະເວລາພວກເຂົາກ ສາບານໂດຍ
ອ້າງເຖິງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ແລະພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພຣະເຢຊູຄຣິດ
ຂອງພວກເຮົາຊົງຫ້າມ,ວ່າພວກເຂົາຈະ
ຂຶ້ນໄປຫາສັດຕູເພື່ອສູ້ຮົບແລະແກ້ແຄ້ນ
ດ້ວຍຕົນເອງແທນເລືອດຂອງພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຂົາ,ຈົ່ງເບິ່ງສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາຫາຂ້າພະເຈົ້າ,ມີຄວາມວ່າ:
3 15 ກ ການແກ້ແຄ້ນເປັນຂອງເຮົາ,ແລະ
ເຮົາຈະຂ ຕອບໂຕ້ໃຫ້;ແລະເປັນຍ້ອນວ່າ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້ບໍ່ໄດ້ກັບໃຈຫລັງຈາກທີ່ເຮົາ
ໄດ້ປົດປ່ອຍພວກເຂົາ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາ
ຈະຖືກທ�ລາຍໃຫ້ສູນສິ້ນໄປອອກຈາກຜືນ
ແຜ່ນດິນໂລກ.
3 16 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງເດັດຂາດວ່າຂ້າ
ພະເຈົ້າຈະບໍ່ຂຶ້ນໄປສູ້ຮົບກັບສັດຕູຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດຕາມຄ�
ບັນຊາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະຂາ້ພະ
ເຈົ້າໄດ້ຢືນເປັນພະຍານເປັນຄົນກາງເພື່ອ

3 9ກ2ນຟ4:34.
 10ກ3ນຟ3:20–21;

ມມ4:4.

 12ກຄມພຮັກ,ຄວາມຮັກ.
 ຂມມ5:2.
 14ກ3ນຟ12:34–37.

 15ກຄມພແກ້ແຄ້ນ,
ການແກ້ແຄ້ນ.

 ຂຄພ82:23.
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ສະແດງໃຫ້ປະຈັກແກ່ໂລກເຖິງສິ່ງທີ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນມາຕາມການ
ສະແດງໃຫ້ປະຈັກຂອງພຣະວິນຍານຊຶ່ງ
ໄດ້ໃຫ້ຫລັກຖານກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ.
3 17ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂຽນກ ຫາທ່ານ
ຜູ້ເປັນຄົນຕ່າງຊາດ,ແລະຫາທ່ານຜູ້ເປັນ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນນ�ອີກ,ເມື່ອເຖິງ
ເວລາທີ່ວຽກງານຈະເລີ່ມຕົ້ນ,ວ່າທ່ານຈະ
ຕຽມພ້ອມເພື່ອກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນມູນມໍ
ລະດົກຂອງທ່ານ;
3 18 ແ ທ້ຈິງແລ້ວ, ຈົ່ງເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າ
ຂຽນຫາທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຂຽນຫາທ່ານຜູ້ເປັນສິບສອງເຜົ່າ
ຂອງອິດສະຣາເອນ,ຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບກ ການ
ຕັດສິນຕາມວຽກງານຂອງທ່ານໂດຍຄົນ
ສິບສອງເຜົ່າຊຶ່ງພຣະເຢຊູໄດ້ເລືອກໄວ້
ໃຫ້ເປັນສານຸສິດຂອງພຣະອົງໃນແຜ່ນດິນ
ເຢຣູຊາເລັມ.
3 19 ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນຫາຜູ້ທີ່
ເຫລືອຢູ່ຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ອີກ,ຜູ້ທີ່ຈະຮັບ
ການຕັດສິນໂດຍຄົນກ ສິບສອງຄົນຜູ້ ທີ່
ພຣະເຢຊູໄດ້ເລືອກໄວ້ໃນແຜ່ນດິນນີ້;ແລະ
ພວກເຂົາກໍຈະໄດ້ຮັບການຕັດສິນຈາກຄົນ
ສິບສອງຄົນຊຶ່ງພຣະເຢຊູໄດ້ເລືອກໄວ້ໃນ
ແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມນ�ອີກ.
3 20 ແລະພຣະວິນຍານໄດ້ສະແດງສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ປະຈັກແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ;ສະນັ້ນ
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂຽນຫາທ່ານທຸກຄົນ.ແລະ
ດ້ວຍເຫດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂຽນຫາທ່ານ
ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າທ່ານທຸກຄົນຈະ
ຕ້ອງຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າກ ບັນລັງພິພາກສາຂອງ

ພຣະຄຣິດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ທຸກຄົນທີ່ເປັນ
ເຊື້ອສາຍແລະເປັນຂ ຄອບຄົວມະນຸດ
ຂອງອາດາມ;ແລະວ່າທຸກຄົນຈະຕ້ອງຢືນ
ຮັບການຕັດສິນຕາມຜົນງານຂອງທ່ານ,ບໍ່
ວ່າມັນຈະດີຫລືຊົ່ວ;
3 21 ແລະເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ກ ເຊື່ອໃນພຣະ
ກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ຊຶ່ງທ່ານຈະ
ມີມັນຢູ່ໃນບັນດາພວກທ່ານ;ແລະເພື່ອວ່າ
ຂ ຊາວຢິວຜູ້ ຄົນແຫ່ງພັນທະສັນຍາຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໄດ້ມີຄ ພະຍານອື່ນອີກ
ນອກຈາກພຣະອົງຜູ້ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນ
ແລະໄດ້ຍິນ,ວ່າພຣະເຢຊູຜູ້ທີ່ພວກເຂົາ
ຂ້າ,ຄືງ ພຣະຄຣິດອົງນັ້ນແລະພຣະເຈົ້າ
ອົງນັ້ນ.
3 22 ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາທີ່ຈະ
ຊັກຊວນທ່ານກ ທັງຫລາຍທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນ
ດິນໂລກໃຫ້ກັບໃຈແລະຕຽມຕົວເພື່ອຢືນ
ຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງພິພາກສາຂອງພຣະຄຣິດ.

ບົດທີ4

ສົງຄາມແລະການຂ້າຟັນລັນແທງເກີດຂຶ້ນ
ຕໍ່ ໄປ—ຄົນຊົ່ວທ�ລາຍຄົນຊົ່ວ—ຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍເກີດຂຶ້ນຊຶ່ງຮ້າຍແຮງກວ່າທີ່ເຄີຍ
ເປັນມາໃນອິດສະຣາເອນທັງໝົດ—ພວກ
ຜູ້ ຍິງແລະເດັກນ້ອຍຖືກມອບໃຫ້ເປັນ
ເຄື່ອງຖວາຍແກ່ຮູບບູຊາ—ຊາວເລມັນ
ເລີ່ມກ�ຈັດຊາວນີໄຟຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກເຂົາ.
ປະມານຄ.ສ.363–375.

4 1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ປີທີສາມຮ້ອຍຫົກສິບສາມຊາວນີໄຟໄດ້

 17ກ2ນຟ30:3–8;
3ນຟ29:1.

 18ກມທ19:28;
ລກ22:29–30;
ຄພ29:12.

 19ກ1ນຟ12:9–10.
 20ກຄມພພິພາກສາ,ການ

ພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.
 ຂຄພ27:11.
 21ກຄພ3:20.

 ຂຄມພຊາວຢິວ.
 ຄ2ນຟ25:18.
 ງ 2ນຟ26:12;

ມຊຢ7:27.
 22ກແອວ29:1.
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ຍົກກອງທັບຂອງພວກເຂົາອອກຈາກແຜ່ນ
ດິນຮ້າງຂຶ້ນໄປສູ້ຮົບກັບຊາວເລມັນ.
4 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືກອງ
ທັບຂອງຊາວນີໄຟໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ຄືນມາຍັງ
ແຜ່ນດິນຮ້າງອີກ.ແລະເວລາທີ່ພວກເຂົາ
ຍັງອິດເມື່ອຍຢູ່ນັ້ນ,ກອງທັບຊຶ່ງຍັງສົດຊື່ນ
ຢູ່ຂອງຊາວເລມັນໄດ້ເຂົ້າມາໂຈມຕີພວກ
ເຂົາ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນຢ່າງຮນຸ
ແຮງ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຊາວເລມັນເຂົ້າເປັນ
ເຈົ້າຂອງເມືອງຮ້າງ,ແລະໄດ້ຂ້າຊາວນີໄຟ
ເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ,ທັງໄດ້ຈັບຊາວ
ນີໄຟໄປເປັນຊະເລີຍເປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍ.
4 3ແລະພວກທີ່ເຫລືອຕາຍໄດ້ໜີໄປຢູ່
ກັບຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງທີອານຄ�.ບັດນີ້
ເມືອງທີອານຄ�ນີ້ຕັ້ງຢູ່ໃນຊາຍແດນໃກ້ຝັ່ງ
ທະເລ;ແລະມັນກໍຢູ່ໃກ້ເມືອງຮ້າງອີກ.
4 4ແລະກ ຍ້ອນວ່າ ກອງທັບຂອງຊາວ
ນີໄຟຍົກທັບຂຶ້ນໄປຕີຊາວເລມັນຈຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາຖືກຟາດຟັນ;ເພາະຖ້າຫາກ
ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນການຍົກທັບໄປຕີນັ້ນ,ຊາວ
ເລມັນຈະບໍ່ມີອ�ນາດເໜືອພວກເຂົາໄດ້.
4 5ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ການພິພາກສາຂອງພຣະ
ເຈົ້າຈະຕາມທັນຄົນຊົ່ວ;ແລະມັນແມ່ນຄົນ
ຊົ່ວທີ່ຖືກຄົນຊົ່ວກ ລົງໂທດ;ເພາະມັນແມ່ນ
ຄົນຊົ່ວນີ້ແຫລະທີ່ຍຸຍົງໃຈຂອງລູກຫລານ
ມະນຸດໃຫ້ຂ້າຟັນກັນ.
4 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນໄດ້ຕຽມພ້ອມເພື່ອຈະໄດ້ຍົກກອງ
ທັບມາຕີເອົາເມືອງທີອານຄ�.
4 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ
ສາມຮ້ອຍຫົກສິບສີ່ຊາວເລມັນໄດ້ຍົກທັບ
ມາຕີເມືອງທີອານຄ�ເພື່ອຈະໄດ້ເປັນເຈົ້າ
ຂອງເມືອງທີອານຄ�ນ�ອີກ.

4 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາຖືກຊາວນີໄຟຕີໂຕ້ຕອບແລະຂັບໄລ່
ກັບຄືນໄປ.ແລະເມື່ອຊາວນີໄຟເຫັນວ່າ
ຕົນໄດ້ຂັບໄລ່ຊາວເລມັນກັບຄືນໄປ,ພວກ
ເຂົາກໍໄດ້ອວດອ້າງພະລັງຂອງຕົນອີກ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ຍົກທັບອອກໄປດ້ວຍ
ສຸດກ�ລັງຂອງຕົນ,ແລະເຂົ້າຍຶດເອົາ
ເມືອງຮ້າງຄືນມາອີກ.
4 9ແລະບັດນີ້ເລື່ອງທັງໝົດນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ
ແລ້ວ,ແລະທັງສອງຝ່າຍມີຄົນນັບເປັນ
ຫລາຍພັນຖືກຂ້າຕາຍ,ທັງຊາວນີໄຟແລະ
ຊາວເລມັນ.
4 10 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີ
ທີສາມຮ້ອຍຫົກສິບຫົກໄດ້ຜ່ານໄປ,ແລະ
ຊາວເລມັນໄດ້ຍົກທັບມາສູ້ຮົບກັບຊາວ
ນີໄຟອີກ;ແຕ່ຊາວນີໄຟກໍບໍ່ໄດ້ກັບໃຈຈາກ
ຄວາມຊົ່ວທີ່ພວກເຂົາເຮັດໄປນັ້ນ,ແລະ
ຍັງຄົງຈົມຢູ່ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກ
ເຂົາຢູ່ຕະຫລອດເວລາ.
4 11 ແລະມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສ�ລັບລີ້ນທີ່
ຈະບັນລະຍາຍ,ຫລືສ�ລັບມະນຸດທີ່ຈະ
ຂຽນຄ�ບັນລະຍາຍຢ່າງບໍລິບູນເຖິງພາບ
ອັນໜ້າຫວາດກົວຂອງເລືອດແລະການ
ຂ້າຟັນຊຶ່ງມີຢູ່ ໃນບັນດາຜູ້ ຄົນ,ທັງຂອງ
ຊາວນີໄຟແລະຊາວເລມັນ;ແລະໃຈທຸກ
ດວງແຂງກະດ້າງຈົນເບີກບານໃນການ
ຫລັ່ງເລືອດຢູ່ຕະຫລອດເວລາ.
4 12 ແລະຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າແລ້ວມັນບໍ່ເຄີຍມີກ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງເຊັ່ນນີ້ມາກ່ອນເລີຍໃນ
ບັນດາລູກຫລານຂອງລີໄຮ,ຫລືແມນ່
ແຕ່ໃນບັນດາເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນທັງ
ໝົດ,ດັ່ງທີ່ເປັນຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນພວກນີ້.
4 13 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
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ເລມັນໄດ້ເຂົ້າເປັນເຈົ້າຂອງເມືອງຮ້າງ,
ແລະນີ້ເພາະວ່າກ ຈ�ນວນຄົນຂອງພວກ
ເຂົາມີ ຫລາຍກວ່າຈ�ນວນຄົນຂອງຊາວ
ນີໄຟ.
4 14 ແລະພວກເຂົາໄດ້ເດີນທັບມຸ້ງໜ້າ
ໄປຕີເອົາເມືອງທີອານຄ�ອີກ,ແລະໄດ້ຂັບ
ໄລ່ຜູ້ອາໄສອອກຈາກເມືອງນັ້ນໄປ,ແລະ
ໄດ້ຈັບເອົາຫລາຍຄົນໄປເປັນຊະເລີຍເສິກ
ລວມທັງພວກຜູ້ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ,ແລະ
ໄດ້ມອບພວກເຂົາເປັນເຄື່ອງຖວາຍແກ່
ພຣະເຈົ້າທີ່ເປັນກ ຮູບບູຊາຂອງພວກເຂົາ.
4 15 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ປີທີສາມຮ້ອຍຫົກສິບເຈັດ,ຊາວນີໄຟໂດຍ
ທີ່ມີຄວາມຄຽດແຄ້ນຫລາຍທີ່ສຸດຍ້ອນວ່າ
ຊາວເລມັນໄດ້ເອົາພວກຜູ້ຍິງແລະເດັກ
ນ້ອຍຂອງພວກເຂົາໄປເປັນເຄື່ອງຖວາຍ,
ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຍົກທັບໄປສູ້ຮົບກັບຊາວ
ເລມັນດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນທີ່ສຸດ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເອົາຊະນະຊາວ
ເລມັນ,ແລະໄດ້ຂັບໄລ່ພວກເຂົາອອກ
ຈາກແຜ່ນດິນຂອງຕົນໄປ.
4 16 ແລະຊາວເລມັນບໍ່ໄດ້ຍົກທັບມາຕີ
ຊາວນີໄຟອີກຈົນຮອດປີທີສາມຮ້ອຍເຈັດ
ສິບຫ້າ.
4 17 ແລະໃນປີນີ້ພວກເຂົາໄດ້ຍົກທັບລົງ
ມາຕີ ຊາວນີໄຟດ້ວຍກ�ລັງທັງໝົດຂອງ
ພວກເຂົາ;ແລະບໍ່ໄດ້ນັບຈ�ນວນຄົນຂອງ
ພວກເຂົາເພາະຄວາມຫລວງຫລາຍຂອງ
ຈ�ນວນຂອງພວກເຂົາ.
4 18 ແລະກ ນັບແຕ່ເວລານີ້ໄປຊາວນີໄຟ
ບໍ່ໄດ້ມີອ�ນາດເໜືອຊາວເລມັນອີກ,ແຕ່
ເລີ່ມຖືກພວກເຂົາກວາດລ້າງຕົນຄືກັນກັບ
ນ�ຄ້າງຢູ່ຕໍ່ໜ້າດວງຕາເວັນ.
4 19 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ

ເລມັນໄດ້ຍົກທັບລົງມາຕີເມືອງຮ້າງ;ແລະ
ມັນໄດ້ມີການສູ້ຮົບກັນຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ສຸດ
ໃນແຜ່ນດິນຮ້າງ,ຊຶ່ງໃນການສູ້ຮົບນີ້ພວກ
ເຂົາໄດ້ເອົາຊະນະຊາວນີໄຟ.
4 20 ແລະພວກເຂົາ ໄດ້ໜີໄປທາງໜ້າ
ພວກເຂົາອີກ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ມາຮອດ
ເມືອງໂບອາດ;ແລະບ່ອນນັ້ນພວກເຂົາໄດ້
ຕັ້ງຫລັກຕໍ່ສູ້ຊາວເລມັນດ້ວຍຄວາມອາດ
ຫານ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຊາວເລມັນບໍ່ໄດ້ເອົາ
ຊະນະພວກເຂົາຈົນວ່າຊາວເລມັນໄດ້ຍົກ
ທັບມາອີກເປັນເທື່ອທີສອງ.
4 21 ແລະເມື່ອພວກເຂົາຍົກທັບມາເປັນ
ເທື່ອທີສອງ,ຊາວນີໄຟຈຶ່ງຖືກຂັບໄລ່ແລະ
ຖືກຂ້າຟັນອີກຊຶ່ງເປັນການຂ້າຟັນທີ່ໃຫຍ່
ຫລວງທີ່ສຸດ;ພວກແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ
ຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກເອົາໄປເປັນເຄື່ອງ
ຖວາຍແກ່ຮູບບູຊາອີກ.
4 22 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ນີໄຟໄດ້ປົບໜີໄປຈາກພວກເຂົາອີກ,ໂດຍ
ໄດ້ເອົາຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນທັງໝົດໄປ
ນ�,ລວມທັງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຕົວເມືອງແລະຢູ່ໃນ
ໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ.
4 23 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມໍມອນໂດຍທີ່
ເຫັນວ່າຊາວເລມັນກ�ລັງຈະລົບລ້າງແຜ່ນ
ດິນ,ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ໄປຫາເນີນພູ
ກ ຊິມ,ແລະໄດ້ເອົາບັນທຶກທັງໝົດຊຶ່ງອາມ
ມາຣອນໄດ້ເຊື່ອງໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ນັ້ນຂຶ້ນມາ.

ບົດທີ5

ມໍມອນນ�ພາກອງທັບຊາວນີໄຟອີກໃນ
ສະໜາມຮົບອັນນອງເລືອດແລະເຕັມ
ໄປດ້ວຍການຂ້າຟັນລັນແທງ—ພຣະຄ�

 13ກມມ5:6.
 14ກຄມພການນັບຖືຮູບບູຊາ.

 18ກມມ3:3.
 23ກມມ1:3.
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ພີມໍມອນຈະອອກມາເພື່ອໃຫ້ຊາວອິດສະ
ຣາເອນທຸກຄົນແນ່ໃຈວ່າພຣະເຢຊູຄືພຣະ
ຄຣິດ—ຊາວເລມັນຈະເປັນຄົນຜິວດ�,ສົກ
ກະປົກ,ແລະໜ້າກຽດຊັງ—ພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ຮັບພຣະກິດຕິຄຸນຈາກຄົນຕ່າງຊາດໃນ
ຍຸກສຸດທ້າຍ.ປະມານຄ.ສ.375–384.

5 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ອອກໄປໃນບັນດາຊາວນີໄຟ,
ແລະໄດ້ ຖອນກ ຄ�ສາບານຄືນຊຶ່ງຂ້າ
ພະເຈົ້າເຮັດໄວ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຊ່ວຍ
ເຫລືອພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປ;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ມອບອ�ນາດບັນຊາກອງທັບທະຫານ
ຂອງພວກເຂົາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຄືນ,ເພາະວ່າ
ພວກເຂົາເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຄືກັບວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າສາມາດປົດປ່ອຍພວກເຂົາຈາກຄວາມ
ທຸກຂອງພວກເຂົາໄດ້.
5 2ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ ບໍ່ມີຄວາມ
ຫວັງເລີຍເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກເຖິງ
ການຕັດສິນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງຈະ
ມາຫາພວກເຂົາ;ເພາະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ກັບ
ໃຈຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ,ແຕ່
ໄດ້ພາກັນດີ້ນລົນເພື່ອຊີວິດຂອງຕົນຕາມ
ລ�ພັງໂດຍບໍ່ມີການເອີ້ນຫາພຣະອົງຜູ້ໄດ້
ສ້າງພວກເຂົາມາ.
5 3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນໄດ້ຍົກທັບມາຕີພວກເຮົາໃນຂະນະ
ທີ່ພວກເຮົາກ�ລັງໜີໄປຫາເມືອງຈໍແດນ;
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ກັບຄືນ
ໄປຈົນວ່າພວກເຂົາຍຶດເອົາເມືອງບໍ່ໄດ້ໃນ
ເວລານັ້ນ.
5 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນໄດ້ຍົກທັບມາຕີອີກ,ແລະພວກເຮົາ
ໄດ້ຮັກສາເມືອງໄວ້ໄດ້.ແລະມີເມືອງອື່ນໆ

ອີກທີ່ຊາວນີໄຟຮັກສາໄວ້ຊຶ່ງເປັນທີ່ໝັ້ນ
ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຊາວເລມັນເຂົ້າມາໃນ
ແຜ່ນດິນຊຶ່ງຢູ່ທາງໜ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້,
ເພື່ອເຂົ້າມາທ�ລາຍຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ຂອງພວກເຮົາ.
5 5ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື ບ້ານ
ເມືອງບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຮົາຜ່ານໄປ,
ແລະບໍ່ໄດ້ເຕົ້າໂຮມຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນນັ້ນເຂົ້າ
ກັນ,ກໍຖືກຊາວເລມັນທ�ລາຍໝົດ,ທັງ
ຕົວເມືອງແລະໝູ່ບ້ານ,ແລະເມືອງໃຫຍ່
ກໍຖືກເຜົາດ້ວຍໄຟ;ແລະເວລາສາມຮ້ອຍ
ເຈັດສິບເກົ້າປີໄດ້ຜ່ານໄປດັ່ງນີ້.
5 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ປີທີສາມຮ້ອຍແປດສິບຊາວເລມັນໄດ້ຍົກ
ທັບມາສູ້ຮົບກັບພວກເຮົາອີກ,ແລະພວກ
ເຮົາໄດ້ຢືນຕໍ່ສູ້ພວກເຂົາຢ່າງອາດຫານ,
ແຕ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດເພາະວ່າພວກເຂົາມີ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຈົນວ່າພວກເຂົາ
ໄດ້ຢຽບຍ�ຜູ້ຄົນຂອງຊາວນີໄຟໄວ້ໃຕ້ຕີນ
ຂອງພວກເຂົາ.
5 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຮົາໄດ້ປົບໜີໄປອີກ,ແລະຜູ້ໃດທີ່ປົບໜີ
ໄວກວ່າຊາວເລມັນກໍໜີລອດ,ແລະຜູ້ທີ່
ໜີບໍ່ທັນກໍຖືກຊາວເລມັນກວາດລ້າງແລະ
ຖືກທ�ລາຍໄປ.
5 8ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າມໍມອນ
ບໍ່ປາດຖະໜາທີ່ຈະທໍລະມານຈິດວິນຍານ
ຂອງມະນຸດໂດຍນ�ເອົາພາບຂອງເລືອດ
ແລະການຂ້າຟັນອັນເປັນຕາຢ້ານເຊັ່ນ
ນີ້ທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າມາໂຍນໃສ່ຕໍ່
ໜ້າມະນຸດ;ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າສິ່ງເຫລົ່າ
ນີ້ຈະຕ້ອງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງແນ່ນອນ,ແລະ
ວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ລີ້ຊ່ອນຢູ່ຈະຕ້ອງຖືກ
ກ ເປີດເຜີຍໃນທ່າມກາງປວງຊົນ—

5 1ກມມ3:11.
 2ກມມ3:12.

 8ກລກ12:2–3;
2ນຟ27:11;

ຄພ1:3.
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5 9ແລະເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ກໍຈະກ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ
ແກ່ຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ນ�ອີກ,
ແລະມາຫາຄົນຕ່າງຊາດນ� ອີກ ,ຜູ້ຊຶ່ງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວວ່າຈະເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນພວກນີ້ແຕກຂ ກະ
ຈັດກະຈາຍໄປ,ແລະພວກເຂົາຈະນັບ
ວ່າຜູ້ຄົນພວກນີ້ບໍ່ມີຄຸນຄ່າອັນໃດໝົດ—
ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຄ ຂຽນໄວ້ໂດຍ
ຫຍໍ້ແລະບໍ່ກ້າໃຫ້ເລື່ອງລາວອັນຄົບຖ້ວນ
ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນມາ,ເພາະ
ພຣະບັນຊາຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບມາ,ແລະ
ເພື່ອວ່າພວກທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ມີຄວາມເສົ້າສະ
ຫລົດໃຈເກີນໄປເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້.
5 10 ແລະ ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ, ເລື່ອງນີ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບລູກຫລານຂອງພວກເຂົາ,
ແລະກັບຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ມີຄວາມເອົາໃຈ
ໃສ່ຕໍ່ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນນ�ອີກ,ເພື່ອ
ໃຫ້ເຂົ້າໃຈແລະຮູ້ຈັກວ່າພອນຂອງພວກ
ເຂົານັ້ນມາຈາກໃສ.
5 11 ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າຄົນເຊັ່ນນັ້ນຈະ
ເສົ້າສະຫລົດໃຈເພາະຄວາມສູນເສຍຂອງ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກເຂົາຈະເສົ້າສະຫລົດໃຈຍ້ອນວ່າ
ຄວາມພິນາດຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້;ພວກເຂົາ
ຈະເສົ້າສະຫລົດໃຈທີ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້ບໍ່ກັບໃຈ
ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຖືກກອດຮັດໄວ້ໃນ
ອ້ອມພຣະພາຫາຂອງພຣະເຢຊູ.
5 12 ບັດນີ້ ກ ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ມີຂຽນໄວ້ເຖິງ
ຂ ຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບ;

ແລະມັນຖືກຂຽນໄວ້ຕາມວິທີນີ້ເພາະພຣະ
ເຈົ້າຮູ້ວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຈະບໍ່ນ�ມນັອອກ
ມາໃຫ້ພວກເຂົາ;ແລະມນັຈະຖືກຄ ເຊື່ອງ
ໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເພື່ອມນັຈະໄດ້ອອກ
ມາໃນເວລາອັນເໝາະສົມຂອງພຣະອົງ.
5 13 ແລະນີ້ຄືພຣະບັນຊາຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ຮັບມາ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນຈະອອກ
ມາຕາມພຣະບັນຊາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ເມື່ອພຣະອົງເຫັນວ່າສົມຄວນໃນຄວາມ
ສະຫລຽວສະຫລາດຂອງພຣະອົງ.
5 14 ແລະຈົ່ ງ ເບິ່ງ,ມັນຈະອອກໄປຫາ
ກ ຊາວຢິວຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອ;ແລະເພາະເຈດຕະ
ນານີ້ ມັນຈະອອກໄປ—ເພື່ອມັນຈະໄດ້
ຂ ຊັກຊວນພວກເຂົາໃຫ້ເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູ
ຄືພຣະຄຣິດ,ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງ
ພຣະຊົນຢູ່;ເພື່ອພຣະບິດາຈະໄດ້ນ�ຈຸດ
ປະສົງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະນິລັນດອນຂອງ
ພຣະອົງມາໂດຍທາງພຣະບຸດທີ່ຮັກຂອງ
ພຣະອົງ,ໃນການນ�ເອົາຊາວຢິວຫລື
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນທັງໝົດກັບຄືນ
ຫາແຜ່ນດິນມູນມໍລະດົກຂອງພວກເຂົາ,
ຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາປະທານໃຫ້,ເພື່ອເປັນການເຮັດ
ໃຫ້ຄ ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະອົງສ�ເລັດ;
5 15 ແລະເພື່ອລູກຫລານຂອງກ ຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້ຈະໄດ້ມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະກິດ
ຕິຄຸນຂອງພຣະອົງຢ່າງເຕັມປ່ຽມ,ຊຶ່ງຈະ
ຂ ອອກໄປຫາພວກເຂົາຈາກຄົນຕ່າງຊາດ;
ເພາະຜູ້ຄົນພວກນີ້ຈະແຕກຄ ກະຈັດກະ
ຈາຍໄປ,ແລະຈະງ ກາຍເປັນຄົນຜິວດ�,

 9ກ4ນຟ1:49.
 ຂ3ນຟ16:8.
 ຄມມ1:1.
 12ກອນ1:16;

ຮລມ15:11–13.
ຄມພພຣະຄ�ພີມໍມອນ.

 ຂຄພ3:16–20.

 ຄມມ8:4,13–14;
ມຣນ10:1–2.

 14ກ2ນຟ29:13;30:7–8.
ຄມພຊາວຢິວ.

 ຂ2ນຟ25:16–17.
 ຄ3ນຟ29:1–3.
 15ກ3ນຟ21:3–7,24–26.

 ຂ1ນຟ13:20–29,38;
ມມ7:8–9.

 ຄ1ນຟ10:12–14;
3ນຟ16:8.

 ງ 2ນຟ26:33.
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ສົກກະປົກ,ແລະໜ້າກຽດຊັງ,ເກີນກວ່າຜູ້
ທີ່ເຄີຍເປັນມາແລ້ວໃນບັນດາຊາວເລມັນ,
ແລະນີ້ເປັນຍ້ອນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື ແລະ
ການນັບຖືຮູບບູຊາຂອງພວກເຂົາ.
5 16 ເພາະຈົ່ ງ ເບິ່ງ ,ພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ລົ້ມເລີກກ ຄວາມພະຍາ
ຍາມກັບບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາແລ້ວ;
ແລະພວກເຂົາປາດສະຈາກພຣະຄຣິດ
ແລະພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນໂລກນີ້;ແລະພວກ
ເຂົາຖືກຂັບໄລ່ໄປມາຄືກັນກັບຂ ຂີ້ແກບທີ່ຢູ່
ຕໍ່ໜ້າລົມ.
5 17ຄັ້ງໜຶ່ງພວກເຂົາເຄີຍເປັນຄົນທີ່ໜ້າ
ຊົມ,ແລະພວກເຂົາມີພຣະຄຣິດເປັນກ ຜູ້
ລ້ຽງຂອງພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະເຈົ້າ
ອົງເປັນພຣະບິດາເປັນຜູ້ນ�ພາພວກເຂົາ.
5 18 ແຕ່ ບັດນີ້,  ຈົ່ງ ເບິ່ ງ ,ພວກເຂົາຖືກ
ຊາຕານກ ພາໄປຄືກັນກັບຂີ້ແກບພັດຢູ່ຕໍ່
ໜ້າລົມ,ຫລືວ່າຄືກັນກັບພາຊະນະທີ່ຖືກ
ຄື້ນທະເລຟາດໄປມາໂດຍປາດສະຈາກ
ໃບເຮືອຫລືສະໝໍ,ຫລືປາດສະຈາກສິ່ງ
ທີ່ຈະນ�ມັນໄປ;ແລະຄືກັນກັບເຮືອເປັນຢູ່
ສັນໃດ,ພວກເຂົາກໍເປັນຢູ່ສັນນັ້ນ.
5 19 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ເກັບພອນຂອງພວກເຂົາໄວ້,ຊຶ່ງພວກເຂົາ
ຄວນຈະໄດ້ຮັບໃນແຜ່ນດິນເພື່ອກ ຄົນຕ່າງ
ຊາດຜູ້ຈະມາເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນ.
5 20 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືພວກເຂົາຈະຖືກຄົນຕ່າງຊາດຂັບໄລ່
ແລະແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປ;ແລະຫລັງ
ຈາກທີ່ພວກເຂົາຖືກຄົນຕ່າງຊາດຂັບໄລ່
ແລະແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປແລ້ວ,ຈົ່ງ

ເບິ່ງ,ເວລານັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະກ ນຶກ
ເຖິງຂ ພັນທະສັນຍາຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ເຮັດໄວ້
ກັບອັບຣາຮາມ,ແລະກັບເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນທັງໝົດ.
5 21 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານຶກເຖິງ ກ ຄ�
ອະທິຖານຂອງຄົນທີ່ຊອບທ�ນ�ອີກ;ຊຶ່ງ
ພວກເຂົາໄດ້ວິງວອນທູນຂໍພຣະອົງເພື່ອ
ພວກເຂົາ.
5 22 ແລະ ເວລານັ້ນ, ໂອ້ ຄົນຕ່າງຊາດ,
ທ່ານຈະຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ແນວໃດ,ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ກັບໃຈແລະ
ຫັນຈາກທາງຊົ່ວຂອງທ່ານ?
5 23ທ່ານຮູ້ບໍວ່າທ່ານຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ?ທ່ານຮູ້ບໍວ່າພຣະອົງມີອ�ນາດ
ທັງໝົດ,ແລະໂດຍກ ຄ�ບັນຊາອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງແຜ່ນດິນໂລກຈະຂ ກໍ້
ເຂົ້າກັນດັ່ງມ້ວນກະດາດ?
5 24 ສະນັ້ນ,ທ່ານຈົ່ງກັບໃຈເຖີດ,ແລະຈົ່ງ
ຖ່ອມຕົວລົງຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ,ຖ້າ
ບໍ່ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຈະສະເດັດມາໃນຄວາມ
ຍຸດຕິທ�ເພື່ອຕັດສິນລົງໂທດທ່ານ—ຖ້າບໍ່
ດັ່ງນັ້ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງລູກຫລານ
ຂອງຢາໂຄບຈະເຂົ້າໄປໃນບັນດາພວກ
ທ່ານດັ່ງກ ສິງ,ແລະຈະຈີກທ່ານອອກເປັນ
ຕ່ອນໆ,ແລະຈະບໍ່ມີໃຜຈະປົດປ່ອຍໄດ້.

ບົດທີ6

ຊ າ ວ ນີໄ ຟ ໄ ດ້ ເ ຕົ້າໂຮມກັນທີ່ແຜ່ນ
ດິ ນຄູ ໂມຣາ ສ� ລັ ບ ການ ສູ້ ຮົບ ຄັ້ງສຸດ
ທ້າຍ—ມໍມອນເຊື່ອງແຜ່ນຈາລຶກສັກສິດ

 16ກປຖກ6:3;
ອທ2:15.

 ຂພສສ1:4.
 17ກຄມພຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ.
 18ກ2ນຟ28:21.

 19ກ3ນຟ20:27–28.
 20ກ3ນຟ16:8–12.
 ຂຄມພພັນທະສັນຍາ

ຂອງອັບຣາຮາມ.
 21ກອນ1:12–18;

ມມ9:36–37.
 23ກຮລມ12:8–17.
 ຂ3ນຟ26:3.
 24ກມກ5:8;

3ນຟ20:15–16.
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ໄວ້ໃນເນີນພູຄູໂມຣາ—ຊາວເລມັນໄດ້ຮັບ
ໄຊຊະນະ,ແລະປະຊາຊາດນີໄຟຖືກທ�
ລາຍ ໄປ—ຫລາຍແສນຄົນ ຖືກ ຂ້າຕາຍ
ດ້ວຍດາບ.ປະມານຄ.ສ.385.

6 1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດບັນທຶກ
ກ່ຽວກັບກ ຄວາມພິນາດຂອງຊາວນີໄຟຜູ້
ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າສ�ເລັດແລ້ວ.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກເຮົາໄດ້
ເດີນທັບໄປກ່ອນໜ້າຊາວເລມັນ.
6 2ແລະຂ້າພະເຈົ້າມໍມອນໄດ້ຂຽນສານ
ເຖິງກະສັດຂອງຊາວເລມັນ,ແລະໄດ້ຂໍ
ຮ້ອງໃຫ້ເພິ່ນໃຫ້ໂອກາດແກ່ພວກເຮົາເພື່ອ
ພວກເຮົາຈະໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນຂອງ
ພວກເຮົາໃຫ້ໄປຫາກ ແຜ່ນດິນຄູໂມຣາໃກ້
ກັບເນີນພູມີຊື່ວ່າຄູໂມຣາ,ແລະບ່ອນນັ້ນ
ພວກເຮົາຈະຕໍ່ສູ້ກັບພວກເຂົາໄດ້.
6 3ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັ ງເກີດຂຶ້ນຄື
ກະສັດຂອງຊາວເລມັນໄດ້ຍິນຍອມຕາມ
ຄ�ຂໍຮ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
6 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຮົາໄດ້ເດີນທັບໄປເຖິງແຜ່ນດິນຄູໂມຣາ,
ແລະພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຢູ່ອ້ອມເນີນ
ພູຄູໂມຣາ;ແລະມັນເປັນບ່ອນທີ່ມີຜືນນ�
ອັນກວ້າງໃຫຍ່,ແລະມີແມ່ນ�ຫລາຍສາຍ
ແລະມີຫ້ວຍນ�ຢູ່ຢ່າງຫລວງຫລາຍ;ແລະ
ບ່ອນນີ້ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະໄດ້
ປຽບຊາວເລມັນ.
6 5ແລະ ເມື່ອສາມຮ້ອຍແປດສິບສີ່ປີ
ຜ່ານໄປ,ພວກເຮົາໄດ້ເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນຂອງ
ພວກເຮົາທີ່ເຫລືອຢູ່ ທັງໝົດມາຫາແຜ່ນ
ດິນຄູໂມຣາ.

6 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ພວກເຮົາ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມຜູ້ ຄົນ ຂອງພວກ
ເຮົາທັງໝົດເຂົ້າເປັນກຸ່ມດຽວກັນທີ່ແຜ່ນ
ດິນຄູ ໂມຣາ ແລ້ວ,ຈົ່ງ ເບິ່ ງຂ້ າພະ ເຈົ້າ
ມໍມອນເລີ່ມເຖົ້າແກ່ລົງ;ແລະໂດຍທີ່ຮູ້ຈັກ
ວ່າມັນຈະເປັນການຕໍ່ສູ້ຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງ
ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະໂດຍທີ່ໄດ້ຮັບ
ບັນຊາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ບັນທຶກສັກສິດຊຶ່ງບັນພະ
ບຸລຸດຂອງພວກເຮົາມອບໃຫ້ຕໍ່ໆກັນມາຕົກ
ຢູ່ໃນກ�ມືຂອງຊາວເລມັນ,(ເພາະວ່າຊາວ
ເລມັນຈະທ�ລາຍມັນ)ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າ
ຈຶ່ງເຮັດກ ບັນທຶກນີ້ຈາກແຜ່ນຈາລຶກຂອງ
ນີໄຟ,ແລະຂ ເຊື່ອງບັນທຶກທັງໝົດຊຶ່ງຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ຮັບມອບໝາຍມາໂດຍພຣະຫັດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄວ້ໃນເນີນພູຄູໂມຣາ,
ຍົກເວັ້ນແຕ່ແຜ່ນຈາລຶກສ່ວນໜ້ອຍໜຶ່ງ
ຄ ເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມອບມັນໃຫ້ແກ່
ງ ໂມໂຣໄນລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
6 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ພ້ອມດ້ວຍເມຍຂອງພວກ
ເຂົາແລະລູກຂອງພວກເຂົາ,ໄດ້ຫລຽວ
ເຫັນກ ກອງທັບຂອງຊາວເລມັນກ�ລັງມຸ້ງ
ໜ້າມາຫາພວກເຂົາ;ແລະດ້ວຍຄວາມ
ຢ້ານກົວຕໍ່ຄວາມຕາຍອັນເປັນຕາຢ້ານ
ຊຶ່ງມີຢູ່ເຕັມອົກຂອງຄົນຊົ່ວທຸກຄົນ,ພວກ
ເຂົາໄດ້ຄອຍຕ້ອນຮັບພວກນັ້ນຢູ່.
6 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ຍົກທັບມາສູ້ຮົບກັບພວກເຮົາ,ແລະ
ທຸກຄົນກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວທີ່ສຸດ
ເພາະຄວາມຫລວງຫລາຍຂອງຈ�ນວນ
ຄົນຂອງພວກເຂົາ.

6 1ກ1ນຟ12:19;
ຈຣ1:10;
ແອວ45:9–14;
ຮລມ13:5–11.

 2ກອທ9:3.
 6ກຄມພແຜ່ນຈາລຶກ.
 ຂອທ15:11.
 ຄຄມ1:2.

 ງ ມມ8:1.
 7ກ1ນຟ12:15.
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6 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ເຂົ້າມາໂຈມຕີຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ດ້ວຍດາບ,ແລະດ້ວຍທະນູ,ແລະດ້ວຍ
ລູກທະນູ,ແລະດ້ວຍຂວານ,ແລະດ້ວຍ
ອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມທຸກຊະນິດ.
6 10 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ຖືກໂຄ່ນລົງ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແມ່ນແຕ່ຫລາຍໝື່ນຄົນຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່ກັບຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ທ່າມກາງພວກເຂົາ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ຜ່ານຂ້າພະເຈົ້າໄປຄື
ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າສິ້ນສຸດລົງ.
6 11 ແລະເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຜ່ານໄປແລະ
ໄດ້ໂຄ່ນຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າລົງກ ຈົນໝົດ
ແລ້ວນອກຈາກພວກເຮົາຊາວສີ່ຄົນເທົ່າ
ນັ້ນ(ຊຶ່ງໃນບັນດາຄົນເຫລົ່ານີ້ມີໂມໂຣໄນ
ລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ)ແລະໂດຍການ
ລອດຊີວິດຈາກພວກທີ່ຕາຍຂອງຜູ້ ຄົນ
ຂອງພວກເຮົາ,ໃນມື້ຕໍ່ມາ,ຫລັງຈາກຊາວ
ເລມັນກັບໄປຄ້າຍຂອງພວກເຂົາ,ຈາກ
ຈອມເນີນພູຄູໂມຣາ,ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຜູ້
ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໜຶ່ງໝື່ນຄົນທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້ານ�ໜ້າໄປຖືກໂຄ່ນລົງຈົນໝົດ.
6 12 ແລະພວກເຮົາກໍໄດ້ເຫັນສົບຂອງສິບ
ພັນຄົນຊຶ່ງໂມໂຣໄນລູກຊາຍຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້ານ�ພາໄປອີກ.
6 13 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ໜຶ່ງໝື່ນຄົນຂອງກິດ
ກິດໂດນາກໍລົ້ມຕາຍຢູ່,ແລະລາວກໍຢູ່ໃນ
ທ່າມກາງພວກເຂົານັ້ນ.
6 14 ແລະເລມາກໍໄດ້ລົ້ມຕາຍຢູ່ກັບໜຶ່ງ
ໝື່ນຄົນຂອງລາວ;ແລະກິນການກໍໄດ້
ລົ້ມຕາຍຢູ່ກັບໜຶ່ງໝື່ນຄົນຂອງລາວ;ແລະ
ລິມຮາກໍໄດ້ລົ້ມຕາຍຢູ່ກັບໜຶ່ງໝື່ນຄົນຂອງ

ລາວ;ແລະເຈນີອ�ກໍໄດ້ລົ້ມຕາຍຢູ່ກັບໜຶ່ງ
ໝື່ນຄົນຂອງລາວ;ພ້ອມທັງຄູມະໄນຮາ,
ແລະໂມໂຣໄນຮາ,ແລະອານທິໂອນ�,
ແລະຊິບລ�,ແລະເຊມ,ແລະຈອດ,ຕ່າງ
ກໍໄດ້ລົ້ມຕາຍຢູ່ກັບໜຶ່ງໝື່ນຄົນຂອງຕົນ.
6 15 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີ
ຫົວໜ້າທະຫານຄົນອື່ນອີກສິບຄົນທີ່ໄດ້
ລົ້ມຕາຍດ້ວຍອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມຢູ່ກັບໜຶ່ງ
ໝື່ນຄົນຂອງຕົນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຜູ້ຄົນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າກ ທັງໝົດໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍຈົນ
ໝົດ,ຍົກເວັ້ນແຕ່ຊາວສີ່ຄົນທີ່ຢູ່ກັບຂ້າພະ
ເຈົ້ານີ້,ແລະບໍ່ເທົ່າໃດຄົນທີ່ໜີໄປຫາແຜ່ນ
ດິນທາງໃຕ້,ແລະບໍ່ເທົ່າໃດຄົນທີ່ແຕກໄປ
ຫາຊາວເລມັນ;ແລະເນື້ອໜັງ,ແລະກະ
ດູກ,ແລະເລືອດຂອງພວກເຂົາເຕັມຊະ
ຊາຍຢູ່ຕາມຜືນແຜ່ນດິນ,ຖືກຖິ້ມໃຫ້ເປື່ອຍ
ເນົ່າຢູ່ໃນແຜ່ນດິນດ້ວຍນ�ມືຂອງຄົນທີ່ຂ້າ
ພວກເຂົາ,ແລະຖືກປ່ອຍໃຫ້ສະຫລາຍ
ໄປແລະກັບໄປຫາແຜ່ນດິນແມ່ຂອງພວກ
ເຂົາ.
6 16 ແລະ ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເປັນທຸກ,ດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດຍ້ອນການ
ຕາຍຂອງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ຮ້ອງອອກມາວ່າ:
6 17 ໂອ້ທ່ານຜູ້ສວຍງາມ,ທ່ານອອກໄປ
ຈາກທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ!
ໂອ້ທ່ານຜູ້ສວຍງາມ,ທ່ານບໍ່ຍອມຮັບພຣະ
ເຢຊູອົງນັ້ນໄດ້ແນວໃດ,ຜູ້ຢືນວາພຣະ
ພາຫາຕ້ອນຮັບທ່ານຢູ່!
6 18 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດເຊັ່ນ
ນີ້,ທ່ານກໍຈະບໍ່ລົ້ມຕາຍ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ທ່ານ
ໄດ້ລົ້ມຕາຍໄປ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າໂສກເສົ້າ
ເພາະການສູນເສຍທ່ານ.
6 19 ໂອ້ ທ່ານຜູ້ເປັນລູກຊາຍແລະລູກ

 11ກ1ນຟ12:19–20;ຮລມ15:17.  15ກແອວ9:24.
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ສາວທີ່ສວຍງາມ,ທ່ານຜູ້ເປັນພໍ່ແລະແມ່,
ທ່ານຜູ້ເປັນສາມີແລະພັນລະຍາ,ທ່ານຜູ້
ສວຍງາມ,ເປັນໄປໄດ້ແນວໃດທີ່ທ່ານມາ
ລົ້ມຕາຍໄປແບບນີ້!
6 20 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ທ່ານໄດ້ຈາກໄປແລ້ວ,
ແລະຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າບໍ່ສາມາດນ�ທ່ານກັບຄືນມາໄດ້.
6 21 ແລະມື້ນັ້ນຈະມາຮອດໃນບໍ່ຊ້ານີ້ຊຶ່ງ
ຮາ່ງກາຍທີ່ເປັນມະຕະຂອງທ່ານຈະຕ້ອງ
ສວມໃສ່ຄວາມເປັນອະມະຕະແລະຮາ່ງ
ກາຍຊຶ່ງກ�ລັງເນົ່າເປື່ອຍຢູ່ນີ້ຈະກັບເປັນ
ຮາ່ງກາຍທີ່ ກ ເນົ່າເປື່ອຍບໍ່ໄດ້ໃນບໍ່ຊ້າ;
ແລະເມື່ອນັ້ນທ່ານຈະຕ້ອງຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນ
ລັງພິພາກສາຂອງພຣະຄຣດິ,ເພື່ອຮບັການ
ພິພາກສາຕາມວຽກງານຂອງທ່ານ;ແລະ
ຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າທ່ານເປັນຄົນຊອບທ�,
ເມື່ອນັ້ນທ່ານຈະໄດ້ຮັບພອນດັ່ງບັນພະບຸ
ລຸດຂອງທ່ານຜູ້ຈາກໄປກ່ອນທ່ານ.
6 22 ໂອ້ຖ້າທ່ານໄດ້ກັບໃຈກ່ອນຄວາມ
ພິນາດອັນໃຫຍ່ຫລວງນີ້ໄດ້ມາເຖິງທ່ານ.
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ທ່ານໄດ້ຈາກໄປແລ້ວ,ແລະ
ພຣະບິດາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະບິດາຜູ້ສະ
ຖິດນິລັນດອນແຫ່ງສະຫວັນຮູ້ເຖິງສະພາບ
ຂອງທ່ານ;ແລະພຣະອົງກະທ�ກັບທ່ານ
ຕາມກ ຄວາມຍຸດຕິທ�ແລະຕາມຂ ຄວາມ
ເມດຕາຂອງພຣະອົງ.

ບົດທີ7

ມໍມອນເຊື້ອ ເຊີນຊາວເລມັນໃນຍຸກສຸດ
ທ້າຍໃຫ້ເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ,ໃຫ້ຮັບເອົາ
ພຣະກິດຕິ ຄຸນຂອງພຣະອົງ, ແລະຮັບ

ຄວາມລອດ—ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະຄຣິສ
ຕະທ�ຄ�ພີຈະເຊື່ອໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ.
ປະມານຄ.ສ.385.

7 1ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າ
ກັບກ ຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ຜູ້ທີ່ໄດ້
ຮັບການຍົກເວັ້ນ,ຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະປະທານສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ເວົ້າໄປນີ້ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ,ເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ຮູ້ຈັກເຖິງເລື່ອງຕ່າງໆຂອງບັນພະ
ບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າເວົ້າກັບທ່ານວ່າ,ທ່ານຜູ້ເປັນເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນທີ່ເຫລືອຢູ່;ແລະນີ້ຄືຄ�ທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ:
7 2ຈົ່ ງຮູ້ໄວ້ວ່າ ທ່ານເປັນ ກ ເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນ.
7 3ຈົ່ງຮູ້ໄວ້ວ່າທ່ານຕ້ອງກັບໃຈຖ້າບໍ່ດັ່ງ
ນັ້ນ,ທ່ານຈະລອດບໍ່ໄດ້.
7 4ຈົ່ງຮູ້ໄວ້ວ່າທ່ານຕ້ອງປະຖິ້ມອາວຸດ
ແຫ່ງສົງຄາມຂອງທ່ານເສຍ,ແລະບໍ່ໃຫ້
ເບີກບານໃນການຫລັ່ງເລືອດອີກຕໍ່ໄປ,
ແລະບໍ່ຕ້ອງຈັບມັນຂຶ້ນມາອີກເວັ້ນເສຍ
ແຕ່ເວລາທີ່ພຣະເຈົ້າບັນຊາທ່ານເທົ່ານັ້ນ.
7 5ຈົ່ງຮູ້ໄວ້ວາ່ທ່ານຕ້ອງມາຫາກ ຄວາມຮູ້
ເລື່ອງກ່ຽວກັບບັນພະບຸລຸດຂອງທ່ານ,ແລະ
ກັບໃຈຈາກບາບແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທັງ
ໝົດຂອງທ່ານ,ແລະຂ ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ,ວ່າພຣະອົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ແລະວ່າພຣະອົງໄດ້ຖືກຊາວຢິວຂ້າ,
ແລະໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະບິດາພຣະ
ອົງໄດ້ເປັນຄືນມາມີຊີວິດອີກ,ຊຶ່ງໂດຍການ
ນັ້ນພຣະອົງໄດ້ຄ ໄຊຊະນະເໜອືຫລຸມສົບ;

 21ກ1ກຣທ15:53–54.
 22ກຄມພຍຸດຕິທ�,

ຄວາມຍຸດຕິທ�.
 ຂຄມພເມດຕາ,ມີເມດ

ຕາ,ຄວາມເມດຕາ.
7 1ກຮລມ15:11–13.
 2ກແອວ10:3.
 5ກ2ນຟ3:12.

 ຂຄມພສັດທາ;ເຊື່ອ,
ຄວາມເຊື່ອ.

 ຄອຊຢ25:8;
ມຊຢ16:7–8.
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ແລະ ໃນພຣະອົງຄວາມເຈບັປວດແຫ່ງ
ຄວາມຕາຍໄດ້ຖືກກືນໄວ້ນ�ອີກ.
7 6ແລະພຣະອົງເຮັດໃຫ້ເກີດມີກ ການ
ຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຄົນຕາຍ,ຊຶ່ງໂດຍການ
ນັ້ນມະນຸດຈະຕ້ອງຖືກຍົກຂຶ້ນມາຢືນຢູ່ຕໍ່
ໜ້າຂ ບັນລັງພິພາກສາຂອງພຣະອົງ.
7 7ແລະພຣະອົງໄດ້ນ�ກ ການໄຖ່ມາສູ່
ໂລກ,ຊຶ່ງໂດຍການນັ້ນຜູ້ທີ່ຖືກພົບວ່າຂ ບໍ່
ມີຄວາມຜິດຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງໃນ
ວັນພິພາກສາຍ່ອມໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້
ເຂົ້າຄ ໄປຢູ່ໃນທີ່ປະທັບຂອງພຣະເຈົ້າໃນ
ອານາຈັກຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອຮ້ອງເພງ
ສັນລະເສີນໂດຍບໍ່ຢຸດຢັ້ງຮ່ວມກັບງ ຜູ້ຂັບ
ຮ້ອງຢູ່ເບື້ອງເທິງ,ເພື່ອສັນລະເສີນພຣະ
ບິດາ,ແລະພຣະບຸດ,ແລະພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດ,ຊຶ່ງເປັນຈ ພຣະເຈົ້າດຽວກັນ,ໃນ
ສະພາວະແຫ່ງສ ຄວາມສຸກອັນບໍ່ມີທີ່ສຸດ.
7 8ສະນັ້ນຈົ່ງ ກັບໃຈ, ແລະຮັບບັບຕິ
ສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ,ແລະ
ຍຶດໝັ້ນໃນກ ພຣະກິດຕິ ຄຸນຂອງພຣະ
ຄຣິດ,ຊຶ່ງຈະຖືກວາງຢູ່ຕໍ່ໜ້າທ່ານ,ບໍ່ພຽງ
ແຕ່ມີຢູ່ໃນຂ ບັນທຶກນີ້ເທົ່ານັ້ນແຕ່ມີຢູ່ໃນ
ບັນທຶກຊຶ່ງຈະມາຫາຄົນຕ່າງຊາດຄ ຈາກ
ຊາວຢິວນ�ອີກ,ຊຶ່ງບັນທຶກນັ້ນຈະອອກ
ຈາກຄົນຕ່າງຊາດງ ມາຫາທ່ານ.
7 9 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ເລື່ອງນີ້ມີຂຽນໄວ້ໂດຍ
ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານຂ ເຊື່ອເລື່ອງ
ນັ້ນ;ແລະຖ້າຫາກທ່ານເຊື່ອເລື່ອງນັ້ນ;
ທ່ານຈະເຊື່ອເລື່ອງນີ້ຄືກັນ;ແລະຖ້າຫາກ

ທ່ານເຊື່ອເລື່ອງນີ້ທ່ານຈະຮູ້ກ່ຽວກັບບັນ
ພະບຸລຸດຂອງທ່ານ,ແລະຈະຮູ້ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານອັນໜ້າອັດສະຈັນໃຈນ�ອີກຊຶ່ງ
ກະທ�ຂຶ້ນໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າໃນ
ບັນດາພວກເຂົາ.
7 10 ແ ລະ ທ່ານຈະຮູ້ອີກວາ່ ທ່ານເປັນ
ສ່ວນໜຶ່ງທີ່ ເຫລືອຢູ່ຂອງເຊື້ອສາຍຂອງ
ຢາໂຄບ;ສະນັ້ນທາ່ນຈຶ່ງຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນແຫ່ງພັນທະສັນຍາທ�ອິດ;
ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າທ່ານເຊື່ອໃນ
ພຣະຄຣິດ,ແລະຮບັບັບຕິສະມາດ້ວຍນ�
ກ່ອນ,ແລ້ວດ້ວຍໄຟແລະດ້ວຍພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດ,ຕາມກ ຕົວຢ່າງຂອງພຣະຜູ້
ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງພວກເຮົາ,ຕາມສິ່ງທີ່
ພຣະອົງບັນຊາພວກເຮາົ,ມັນຈະດີກັບທ່ານ
ໃນວນັແຫ່ງການພິພາກສານັ້ນ.ອາແມນ.

ບົດທີ8

ຊາວເລມັນ ຊອກທ�ລາຍຊາວນີໄຟ—
ພຣະຄ�ພີມໍມອນຈະອອກມາໂດຍອ�ນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ—ຄ�ສາບແຊ່ງເຖິງຜູ້ທີ່ມີ
ຈິດໃຈໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນແລະຕໍ່ຕ້ານ
ວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ—ບັນທຶກ
ຂອງນີໄຟຈະອອກມາໃນເວລາທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ,
ເສື່ອມໂຊມ,ແລະມີການປະຖິ້ມຄວາມ
ເຊື່ອ.ປະມານຄ.ສ.400–421.

8 1ຈົ່ ງ ເ ບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າ ກ ໂມໂຣໄນເຮັດ

 6ກຄມພການຟື້ນຄືນພຣະ
ຊົນ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດ.

 ຂຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—
ພິພາກສາ;ພິພາກສາ,
ການພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.

 7ກຄມພໄຖ່,ການໄຖ່,
ຖືກໄຖ່.

 ຂຄມພຮັບຮອງ,
ການຮັບຮອງ.

 ຄ1ນຟ10:21;
ຄພ76:62;ມຊ6:57.

 ງ ມຊຢ2:28.
 ຈຄພ20:28.

ຄມພພຣະເຈົ້າ,
ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ.

 ສຄມພຊື່ນຊົມ,
ຄວາມຊື່ນຊົມ.

 8ກຄມພພຣະກິດຕິຄຸນ.

 ຂຄມພພຣະຄຣິສ
ຕະທ�ຄ�ພີ.

 ຄ2ນຟ29:4–13.
 ງ 1ນຟ13:38.
 9ກຄມພພຣະຄ�ພີມໍມອນ.
 ຂ1ນຟ13:38–41.
 10ກ2ນຟ31:5–9.
8 1ກຄມພໂມໂຣໄນ,ລູກ

ຊາຍຂອງມໍມອນ.
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ຂ ບັນທຶກຂອງມໍມອນບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຈົບແລ້ວ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າມີພຽງບໍ່ເທົ່າ
ໃດເລື່ອງທີ່ຈະຂຽນ,ຊຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ບິດາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າສັ່ງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຂຽນໄວ້.
8 2ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກການສູ້ຮົບກ ຄັ້ງໃຫຍ່ແລະໜ້າ
ສະຫຍົດສະຫຍອງທີ່ຄູໂມຣານັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ຊາວນີໄຟຜູ້ທີ່ໜີໄປຫາແຜ່ນດິນທາງໃຕ້
ໄດ້ຖືກຂ ຊາວເລມັນຕິດຕາມລ່າຈົນຖືກທ�
ລາຍໄປໝົດ.
8 3ແລະບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືກພວກ
ເຂົາຂ້ານ�ອີກ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຖືກປ່ອຍ
ໃຫ້ຢູ່ກ ຜູ້ດຽວເພື່ອຂຽນເລື່ອງເສົ້າສະຫລົດ
ໃຈກ່ຽວກັບຄວາມພິນາດຂອງຜູ້ຄົນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ຈາກ
ໄປແລ້ວ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້
ຄ�ສັ່ງຂອງບິດາຂ້າພະເຈົ້າສ�ເລັດແລ້ວ.
ແລະພວກເຂົາຈະຂ້າຂ້າພະເຈົ້າຫລືບໍ່,ຂ້າ
ພະເຈົ້າກໍບໍ່ຮູ້.
8 4ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂຽນບັນທຶກ
ແລະຈະເຊື່ອງມັນໄວ້ໃນດິນ;ແລະບ່ອນ
ໃດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປນັ້ນບໍ່ສ�ຄັນແລ້ວ.
8 5ຈົ່ງເບິ່ງ,ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ
ກ ບັນທຶກນີ້,ແລະເພິ່ນໄດ້ຂຽນຈຸດປະສົງ
ຂອງມັນໄວ້.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ຂຽນມັນໄວ້ອີກຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າມີບ່ອນ
ຂຽນໃນຂ ແຜ່ນຈາລຶກ,ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີ,
ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ມີໂລຫະອີກ,ເພາະຂ້າ
ພະເຈົ້າຢູ່ຄົນດຽວ.ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຖືກຂ້າຢູ່ໃນການສູ້ຮົບພ້ອມທັງຍາດພີ່ນ້ອງ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າທັງໝົດ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າ

ບໍ່ມີໝູ່ເພື່ອນເລີຍທັງບໍ່ມີບ່ອນຈະໄປຫາ;
ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ຍອມໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຊີວິດຢູ່ດົນປານໃດ.
8 6ຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ສີ່ຮ້ອຍປີໄດ້ຜ່ານໄປນັບຕັ້ງ
ແຕ່ການສະເດັດມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ແລະພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ.
8 7ແລະ  ຈົ່ ງເ ບິ່ງ, ຊາວເລມັນໄດ້ຕາມ
ລ່າຊາວນີໄຟຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຈາກ
ເມືອງໜຶ່ງໄປຫາອີກເມືອງໜຶ່ງແລະຈາກ
ບ່ອນໜຶ່ງໄປຫາອີກບ່ອນໜຶ່ງ,ຈົນວ່າບໍ່
ເຫລືອຈັກຄົນ;ແລະກ ການຕົກຂອງພວກ
ເຂົານັ້ນໃຫຍ່ຫລວງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄວາມ
ພິນາດຂອງຊາວນີໄຟຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ນັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າອັດສະຈັນທີ່ສຸດ.
8 8ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນແມ່ນພຣະຫັດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ທ�ການນີ້.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ
ອີກ,ຊາວເລມັນກ�ລັງເຮັດກ ສົງຄາມຕໍ່ສູ້
ກັນເອງຢູ່;ແລະທັງທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນນີ້ເປັນ
ຮອບໜຶ່ງຂອງການຄາດຕະກ�ແລະການ
ນອງເລືອດທີ່ຕໍ່ ເນື່ອງກັນບໍ່ມີຍາມເຊົາ;
ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ວ່າສົງຄາມຈະສິ້ນສຸດລົງ
ຕອນໃດ.
8 9ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່
ເວົ້າກ່ຽວກັບພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປ,ເພາະວ່າ
ບໍ່ ມີ ຜູ້ ໃດເລີຍທີ່ເຫລືອຢູ່ນອກຈາກຊາວ
ເລມັນແລະກ ພວກໂຈນເທົ່ານັ້ນທີ່ຍັງມີຊີ
ວິດຢູ່ໃນຜືນແຜ່ນດິນ.
8 10 ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າທີ່ທ່ຽງ
ແທ້ເລີຍນອກຈາກກ ສານຸສິດຂອງພຣະ
ເຢຊູ,ຜູ້ທີ່ຄົງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຈົນຮອດເວລາ
ທີ່ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນໃຫຍ່ຫລວງ;

 1ຂຄມພແຜ່ນຈາລຶກ.
 2ກມມ6:2–15.
 ຂຄພ3:18.
 3ກມຣນ9:22.
 5ກມມ2:17–18.

 ຂມມ6:6.
 6ກແອວ45:10.
 7ກ1ນຟ12:2–3.
 8ກ1ນຟ12:20–23.
 9ກມມ2:8.

 10ກ3ນຟ28:7;
ອທ12:17.
ຄມພສານຸສິດຊາວ
ນີໄຟສາມຄົນ.
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ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ພວກ
ເພິ່ນຂ ຢູ່ກັບຜູ້ຄົນອີກ;ແລະພວກເພິ່ນຍັງ
ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຫລືບໍ່ນັ້ນບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້.
8 11 ແຕ່ຈົ່ງ ເບິ່ງ, ກ ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພວກເພິ່ນ,ແລະ
ພວກເພິ່ນໄດ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່
ພວກເຮົາ.
8 12 ແລະ ຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ຮັບບັນທຶກນີ້ແລະ
ບໍ່ຕ�ນິຕິຕຽນມັນເພາະຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ຢູ່ໃນ
ນັ້ນ,ຜູ້ນັ້ນຈະຮູ້ຈັກເຖິງກ ເລື່ອງສ�ຄັນກວ່າ
ນີ້.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຄືໂມໂຣໄນ;ແລະ
ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້,ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້
ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ທ່ານ.
8 13 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈົບການເວົ້າ
ກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄວ້ເທົ່ານີ້.ຂ້າພະເຈົ້າ
ເປັນລູກຊາຍຂອງມໍມອນ,ແລະບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນກ ຜູ້ສືບຕະກຸນຂອງນີໄຟ.
8 14 ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄືຜູ້ທີ່ກ ເຊື່ອງບັນ
ທຶກໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແຜ່ນຈາລຶກນີ້
ບໍ່ມີຄ່າຫຍັງ,ຕາມພຣະບັນຊາຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ເພາະວ່າພຣະອົງກ່າວຢ່າງແນ່
ນອນວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະໄດ້ມັນໄປຂ ເພື່ອຫາ
ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ;ແຕ່ວ່າບັນທຶກທີ່ຢູ່
ໃນນັ້ນມີຄ່າທີ່ສຸດແລະຜູ້ໃດທີ່ຈະນ�ມັນ
ໄປສູ່ຄວາມສະຫວ່າງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ປະທານພອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ນັ້ນ.
8 15 ເພາະວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ມີອ�ນາດນ�ມນັ
ໄປສູ່ຄວາມສະຫວ່າງໄດ້ນອກຈາກພຣະ
ເຈົ້າຈະປະທານໃຫ້ແກ່ຜູ້ນັ້ນເທົ່ານັ້ນ;ເພາະ
ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງວາ່ມັນຈະເປັນໄປ
ເພາະການທີ່ກ ເຫັນແກ່ລັດສະໝີພາບຂອງ

ພຣະອົງແຕ່ຢ່າງດຽວ,ຫລືເພື່ອຄວາມຜາ
ສຸກຂອງຜູ້ຄົນແຫ່ງພັນທະສັນຍາຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນສະໄໝບູຮານແລະເພື່ອຜູ້ທີ່
ໄດ້ແຕກກະຈດັກະຈາຍໄປດົນນານແລ້ວ.
8 16 ແລະກ ຄົນທີ່ຈະນ�ສິ່ງນີ້ມາຫາຄວາມ
ສະຫວ່າງຍ່ອມເປັນສຸກ;ເພາະວ່າມັນຈະ
ຖືກຂ ນ�ອອກຈາກຄວາມມືດໄປຫາແສງສະ
ຫວ່າງຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ມັນຈະຖືກນ�ອອກມາຈາກດິນ,ແລະ
ມັນຈະສ່ອງແສງສະຫວາ່ງອອກຈາກຄວາມ
ມືດ,ແລະມາສູ່ຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້ຄົນ;ແລະ
ມັນຈະເປັນໄປໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ.
8 17 ແລະຖ້າຫາກມີກ ຄວາມຜິດກໍເປັນ
ຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພວກເຮົາຮູ້ວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມຜິດ;ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍ ຕາມພຣະເຈົ້າຮູ້ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ;
ສະນັ້ນ,ຜູ້ທີ່ຂ ວິຈານກໍໃຫ້ຜູ້ນັ້ນລະວັງຕົວ
ໄວ້ຢ້ານວ່າເຂົາຈະຢູ່ໃນອັນຕະລາຍຂອງ
ໄຟນະລົກ.
8 18 ແລະຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າ:ຈົ່ງສະແດງມັນຕໍ່
ເຮົາ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະຖືກລົງໂທດ—ກໍ
ໃຫ້ຜູ້ນັ້ນລະວັງໄວ້ຢ້ານວ່າເຂົາຈະສັ່ງໃນ
ສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງຫ້າມ.
8 19 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ໃດທີ່ກ ຕັດສິນຜູ້ອື່ນ
ຢ່າງຮີບດ່ວນຈະຖືກຕັດສິນຢ່າງຮີບດ່ວນຄື
ກັນ;ເພາະວ່າເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕາມ
ວຽກງານຂອງເຂົາ;ສະນັ້ນ,ຄົນທີ່ທ�ຮ້າຍ
ຄົນອື່ນຍ່ອມຖືກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທ�ຮ້າຍຄື
ກັນ.
8 20 ຈົ່ງເບິ່ງສິ່ງທີ່ຂໍ້ຄວາມພຣະຄ�ພີກ່າວ
ໄວ້ ຄື—ມະນຸດບໍ່ຄວນທ�ຮ້າຍຕໍ່ກັນ,ທັງ

 10ຂມມ1:16.
 11ກ3ນຟ28:24–26.
 12ກ3ນຟ26:6–11.
 13ກ3ນຟ5:20.
 14ກມຣນ10:1–2.
 ຂຈສ—ປ1:46.

 15ກຄພ4:5.
 16ກ2ນຟ3:6–7,11,13–14.
 ຂອຊຢ29:18;

2ນຟ27:29.
 17ກມມ9:31,33;

ອທ12:23–28.

 ຂ3ນຟ29:5;
ອທ4:8.

 19ກປຈສມທ7:1–2(ພາກ
ຫ້ອຍທ້າຍ);
3ນຟ14:1–2;
ມຣນ7:14.
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ພວກເຂົາບໍ່ຄວນຕັດສິນກັນ;ເພາະວ່າການ
ຕັດສິນນັ້ນເປັນຂອງເຮົາ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ກ່າວ,ແລະການແກ້ແຄ້ນເປັນຂອງເຮົາ
ນ�ອີກ,ແລະເຮົາຈະເປັນຜູ້ຕອບແທນ.
8 21 ແລະຜູ້ໃດທີ່ເວົ້າໂດຍສະແດງຄວາມ
ໂມໂຫແລະຕໍ່ຕ້ານວຽກງານຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ແລະກໍ່ກວນຜູ້ຄົນແຫ່ງພັນທະ
ສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າຜູ້ເປັນເຊື້ອ
ສາຍອິດສະຣາເອນ,ແລະກ່າວວ່າ:ພວກ
ເຮົາຈະທ�ລາຍວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ແລະພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ ຈະບໍ່ຈື່ຈ�
ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະອົງຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໄວ້
ກັບເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນດອກ—ຜູ້ດຽວ
ກັນນັ້ນກໍຢູ່ ໃນຂັ້ນອັນຕະລາຍທີ່ຈະຖືກ
ໂຄ່ນລົງແລະໂຍນເຂົ້າກອງໄຟ;
8 22 ເພາະວ່າກ ຈຸດປະສົງອັນເປັນນິລັນ
ດອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະດ�ເນນີຕໍ່ໄປ,
ຈົນກວ່າຄ�ສັນຍາຂອງພຣະອົງຈະສ�ເລັດ
ທັງໝົດ.
8 23 ຈົ່ງຄົ້ນຄວ້າຄ�ທ�ນາຍຂອງກ ເອຊາ
ຢາ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂຽນໄວ້ບໍ່ໄດ້.ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບທ່ານ
ວ່າໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ຈາກໄປກ່ອນ
ຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ທີ່ເຄີຍເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນ
ນີ້ຈະຕ້ອງຂ ທູນຂໍຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນຈາກພື້ນດິນ;ແລະຕາບ
ໃດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງພຣະຊົນຢູ່ພຣະ
ອົງຈະນຶກເຖິງພັນທະສັນຍາທີ່ພຣະອົງໄດ້
ເຮັດໄວ້ກັບພວກເຂົາ.
8 24 ແລະພຣະອົງຮູ້ເຖິງກ ຄ�ອະທິຖານ

ຂອງພວກເຂົາວ່າມັນເປັນໄປເພື່ອພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເຂົາ.ແລະພຣະອົງຮູ້ຈັກສັດທາ
ຂອງພວກເຂົາ,ເພາະໃນພຣະນາມຂອງ
ພຣະອົງພວກເຂົາຈຶ່ງສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍ
ຂ ພູໄດ້;ແລະໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ
ພວກເຂົາຈຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນໂລກ
ສັ່ນສະເທືອນໄດ້,ແລະໂດຍອ�ນາດແຫ່ງ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້
ເຮັດຄ ຄຸກພັງທະລາຍລົງກັບພື້ນດິນ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນແຕ່ເຕົາໄຟຮ້ອນແຮງທັງ
ສັດປ່າແລະງູພິດກໍຍັງເຮັດອັນຕະລາຍ
ໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້,ເພາະອ�ນາດແຫ່ງຄ�
ຂອງພຣະອົງ.
8 25 ແລະ ຈົ່ງເບິ່ງ, ກ ຄ�ອະທິຖານຂອງ
ຄົນເຫລົ່ານັ້ນເປັນໄປເພື່ອຄົນຜູ້ທີ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະຍອມໃຫ້ນ�ເອົາສິ່ງເຫລົ່ານີ້
ອອກມາ.
8 26 ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຈ�ຕ້ອງເວົ້າວ່າມັນ
ຈະ ບໍ່ ມາເຖິງ, ເພາະມັນຈະມາຢ່ າງ ແນ່
ນອນ,ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວແລ້ວ
ວ່າມັນຈະກ ອອກຈາກແຜ່ນດິນໂດຍພຣະ
ຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດ
ຈະຢັບຢັ້ງໄດ້;ແລະມັນຈະມາໃນມື້ທີ່ຜູ້
ຄົນເວົ້າກັນວ່າຂ ສິ່ງມະຫັດສະຈັນໝົດໄປ
ແລ້ວ;ແລະມັນຈະມາຄືກັນກັບວ່າຜູ້ໃດຜູ້
ໜຶ່ງຈະເວົ້າອອກຄ ຈາກຄົນຕາຍ.
8 27 ແລະມັນຈະມາໃນມື້ທີ່ກ ເລືອດຂອງ
ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຈະຕ້ອງທູນຕໍ່ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເພາະຂ ການມົ້ວສຸມລັບແລະ
ວຽກງານແຫ່ງຄວາມມືດ.

 22ກຄພ3:3.
 23ກ3ນຟ20:11;23:1.
 ຂອຊຢ29:4;

2ນຟ3:19–20;26:16.
 24ກອນ1:12–18;

ມມ9:36;
ຄພ10:46.

 ຂຢຄ4:6;
ຮລມ10:9.

 ຄແອວ14:27–29.
 25ກມມ5:21.
 26ກອຊຢ29:4;

2ນຟ33:13.
 ຂມມ9:15–26;

ມຣນ7:27–29,33–37.
 ຄ2ນຟ26:15–16;

ມມ9:30;
ມຣນ10:27.

 27ກອທ8:22–24;
ຄພ87:6–7.

 ຂຄມພການມົ້ວສຸມລັບ.
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8 28 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ມັນຈະມາໃນມື້ທີ່
ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ ຈະຖືກປະຕິເສດ,
ແລະກ ສາດສະໜາຈັກຕ່າງໆກັບມາເສື່ອມ
ຄວາມສັກສິດແລະລະເມີ ເພີ້ຝັນ ດ້ວຍ
ຄວາມທະນົງໃຈ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນໃນວັນ
ທີ່ຜູ້ນ�ຂອງສາດສະໜາຈັກແລະຜູ້ສອນ
ຈະລຸກຂຶ້ນໃນຄວາມທະນົງໃຈຂອງຕົນ,
ຈົນເຖິງການອິດສາບັງບຽດຜູ້ຄົນທີ່ເປັນ
ຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງຄົນອື່ນ.
8 29 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະມາໃນມື້ກ ທີ່ຈະ
ໄດ້ຍິນເຖິງເລື່ອງໄຟ,ແລະພະຍຸຝົນຟ້າຄະ
ນອງ,ແລະຂ ອາຍຄວັນໃນຕ່າງແດນ;
8 30 ແລະຈະໄດ້ຍິນເຖິງເລື່ອງກ ສົງຄາມ,
ຂ່າວລືເລື່ອງສົງຄາມ,ແລະແຜ່ນດິນໄຫວ
ໃນບ່ອນຕ່າງໆນ�ອີກ.
8 31 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມນັຈະມາໃນມື້ທີ່ຈະມີ
ສິ່ງສົກກະປົກທີ່ສຸດຢູ່ເທິງຜືນແຜ່ນດິນໂລກ;
ມັນຈະມີການຄາດຕະກ�,ແລະການປຸ້ນ
ຈີ້,ແລະການເວົ້າຕົວະ,ແລະການຫລອກ
ລວງ,ແລະການໂສເພນີ,ແລະການກະ
ທ�ທີ່ເປັນໜ້າກຽດຊັງນາໆປະການ;ຈະ
ເປັນເວລາທີ່ຈະມີຫລາຍຄົນກ່າວວາ່ເຮດັ
ແນວນີ້ຫລືເຮັດແນວນັ້ນໂລດ,ແລະມນັ
ຈະບໍ່ກ ເປັນຫຍັງດອກ,ເພາະພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະຂ ສົ່ງເສີມການກະທ�ເຊັ່ນນີ້ໃນວນັ
ສຸດທ້າຍ.ແຕ່ວບັິດແກ່ຄົນເຊັ່ນນັ້ນ,ເພາະ
ວາ່ເຂົາຢູ່ໃນຄ ນ�ບີແຫ່ງຄວາມຂົມຂື່ນແລະ
ໃນພັນທະການແຫ່ງຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍ.
8 32 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະມາໃນມື້ທີ່ຈະມີ
ສາດສະໜາຈັກຕ່າງໆຖືກສ້າງຂຶ້ນຊຶ່ງກ່າວ

ວ່າ:ຈົ່ງມາຫາເຮົາ,ແລະດ້ວຍເງິນຂອງ
ທ່ານ,ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການອະໄພຈາກ
ບາບຂອງທ່ານ.
8 33 ໂອ້ ທ່ານຜູ້ເປັນຄົນຊົ່ວ ແລະ ເສຍ
ຄົນແລະແຂງຄໍເອີຍ,ດ້ວຍເຫດໃດທ່ານ
ຈຶ່ງສ້າງສາດສະໜາຈັກໃຫ້ຕົນເອງເພື່ອ
ຫາກ ຜົນປະໂຫຍດ?ດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຈຶ່ງ
ຂ ປ່ຽນພຣະຄ�ອັນສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າ
ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ນ�ເອົາຄ ຄວາມອັບປະ
ໂຫຍດມາໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງທ່ານ?ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ທ່ານຈົ່ງພິຈາລະນາການເປີດເຜີຍ
ຂອງພຣະເຈົ້າ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາຍ່ອມ
ມາເຖິງໃນມື້ນັ້ນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຕ້ອງສ�ເລັດ
ທັງໝົດ.
8 34 ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະແດງ
ເລື່ອງຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜາ້ອັດສະຈນັກ່ຽວກັບ
ສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງມາໃນບໍ່ຊ້ານີ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ,
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງເມື່ອເວລາມາເຖິງໃນມື້ນັ້ນສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ຈະອອກມາໃນບັນດາພວກທ່ານ.
8 35 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບທ່ານຄື
ກັບວ່າທ່ານຢູ່ ຕໍ່ໜ້າຂ້າພະເຈົ້າ,ແຕ່ວ່າ
ທ່ານບໍ່ໄດ້ຢູ່.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະເຢຊູຄຣິດ
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນທ່ານ,ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກການກະທ�ຂອງທ່ານ.
8 36 ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າທ່ານໄດ້ກ ເດີນ
ໄປໃນຄວາມທະນົງໃຈຂອງທ່ານ;ແລະມີ
ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຂ ຍົກຕົນ
ເອງຂຶ້ນໃນຄວາມທະນົງໃຈຂອງຕົນຈນົ
ເຖິງການນຸ່ງຄ ເສື້ອຜ້າທີ່ສວຍງາມຫລາຍ,
ຈົນເຖິງຂັ້ນມີການອິດສາບັງບຽດ,ແລະ

 28ກ2ຕມທ3:1–7;
1ນຟ14:9–10;
2ນຟ28:3–32;ຄພ33:4.

 29ກຢອ2:28–32;
2ນຟ27:2–3.

 ຂ1ນຟ19:11;
ຄພ45:39–42.

 30ກມທ24:6;
1ນຟ14:15–17.

 31ກ2ນຟ28:21–22.
 ຂ2ນຟ28:8.
 ຄແອວ41:11.
 33ກຄມພການຫລອກລວງ

ຂອງປະໂລຫິດ.

 ຂ1ນຟ13:26–29.
 ຄຄມພອັບປະໂຫຍດ,

ຄວາມອັບປະໂຫຍດ.
 36ກຄມພເດີນ,ເດີນໄປ

ກັບພຣະເຈົ້າ.
 ຂຢຄ2:13.
 ຄແອວ5:53.
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ການຜິດຖຽງກັນ,ແລະມີເຈດຕະນາຮ້າຍ
ຕໍ່ກັນ,ແລະຂົ່ມເຫັງ,ແລະເຮັດຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍນາໆປະການ;ແລະທັງສາດສະໜາ
ຈັກຂອງທ່ານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ທຸກໆບ່ອນກັບ
ມາສົກກະປົກເພາະຄວາມທະນົງໃຈຂອງ
ທ່ານ.
8 37 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ທ່ານຮັກກ ເງິນ,ແລະ
ຮັກເຂົ້າຂອງຂອງທ່ານ,ແລະຮັກເສື້ອຜ້າ
ທີ່ສວຍງາມຫລາຍຂອງທ່ານ,ແລະການ
ຕົກແຕ່ງສາດສະໜາຈັກຂອງທ່ານຫລາຍ
ກວ່າທີ່ທ່ານຮັກຄົນຍາກຈົນແລະຄົນຂັດ
ສົນ,ຄົນເຈັບປ່ວຍ,ແລະຄົນທີ່ເປັນທຸກ.
8 38 ໂອ້ທ່ານຄົນສົກກະປົກ,ທ່ານຄົນໜ້າ
ຊື່ໃຈຄົດ,ທ່ານຜູ້ສອນ,ຜູ້ຊຶ່ງຂາຍຕົວເພື່ອ
ສິ່ງທີ່ຈະເນົ່າເປື່ອຍໄດ້,ດ້ວຍເຫດໃດທ່ານ
ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາດສະໜາຈັກທີ່ບໍລິສຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້ານັ້ນສົກກະປົກ?ດ້ວຍເຫດໃດ
ທ່ານຈຶ່ງກ ອັບອາຍທີ່ຈະຮັບເອົາພຣະນາມ
ຂອງພຣະຄຣິດ?ດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຈຶ່ງບໍ່
ຄິດວ່າຄຸນຄ່າຂອງຄວາມສຸກອັນບໍ່ມີບ່ອນ
ຈົບນັ້ນສ�ຄັນກວ່າຂ ຄວາມທຸກທໍລະມານ
ຊຶ່ງບໍ່ເຄີຍຕາຍ—ຍ້ອນວ່າຄ ຄ�ສັນລະເສີນ
ຂອງໂລກບໍ?
8 39ດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຈຶ່ງຕົກແຕ່ງຕົວ
ດ້ວຍສິ່ງທີ່ບໍ່ມີ ຊີວິດ,ແລະຍັງຍອມໃຫ້
ຄົນຫິວໂຫຍ,ແລະຄົນຂັດສົນ,ແລະຄົນ
ເປື່ອຍເປົ່າ,ແລະຄົນເຈັບປ່ວຍ,ແລະຄົນ
ທີ່ເປັນທຸກຜ່ານທ່ານໄປ,ແລະບໍ່ຫລຽວແລ
ພວກເຂົາ?
8 40 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຈຶ່ງ
ສ້າງກ ຄວາມໜ້າກຽດຊັງອັນລີ້ລັບຂຶ້ນເພື່ອ
ຫາຜົນປະໂຫຍດ,ແລະເຮັດໃຫ້ແມ່ໝ້າຍ

ຕ້ອງໂສກເສົ້າຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ແລະເຮັດໃຫ້ເດັກກ�ພ້າຕ້ອງໂສກ
ເສົ້າຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະ
ເຮັດໃຫ້ເລືອດພໍ່ຂອງພວກເຂົາແລະສາມີ
ຂອງພວກເຂົາຕ້ອງຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈາກພື້ນດິນ,ເພື່ອການແກ້ແຄ້ນເທິງ
ຫົວຂອງທ່ານ?
8 41 ຈົ່ງເບິ່ງ, ດາບແຫ່ງການແກ້ແຄ້ນ
ແຂວນຢູ່ເທິງຫົວທ່ານ;ແລະເວລາຈະມາ
ເຖິງໃນບໍ່ຊ້ານີ້ທີ່ພຣະອົງຈະກ ແກ້ແຄ້ນ
ທ່ານແທນເລືອດຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ເພາະວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ທົນຕໍ່ການ
ຮ້ອງຂໍຂອງພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປ.

ບົດທີ9

ໂມໂຣໄນເຊື້ອເຊີນຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ
ໃຫ້ ກັບໃຈ—ເພິ່ນໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງພຣະ
ເຈົ້າແຫ່ງສິ່ງມະຫັດສະຈັນ,ຜູ້ມອບການ
ເປີດເຜີຍແລະຖອກເທຂອງປະທານແລະ
ເຄື່ອງໝາຍເທິງຜູ້ທີ່ ຊື່ສັດ—ສິ່ງມະຫັດ
ສະຈັນຢຸດລົງກໍເພາະວ່າຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື—
ເຄື່ອງໝາຍຈະຕິດຕາມໄປກັບຜູ້ທີ່ເຊື່ອ—
ມະນຸດຖືກຕັກເຕືອນໃຫ້ເປັນຄົນສະຫລາດ
ແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດ.ປະມານຄ.ສ.
401–421.

9 1ແລະບັດນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າກ່ຽວກັບ
ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດນ�ອີກ.
9 2ຈົ່ງເບິ່ງ,ທ່ານຈະເຊື່ອໃນມື້ແຫ່ງການ
ສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມທ່ານຫລືບໍ່—ຈົ່ງເບິ່ງ,
ເວລາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສະເດັດມາ,ແທ້ຈງິ
ແລ້ວ,ແມ່ນໃນກ ວນັອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນັ້ນເມື່ອ

 37ກ2ນຟ28:9–16.
 38ກຣມ1:16;

2ຕມທ1:8;
1ນຟ8:25–28;

ແອວ46:21.
 ຂມຊຢ3:25.
 ຄ1ນຟ13:9.
 40ກຄມພການມົ້ວສຸມລັບ.

 41ກ1ນຟ22:14.
9 2ກມລກ4:5;

3ນຟ28:31.
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ຂ ແຜນ່ດນິໂລກຈະຖືກກໍ້ເຂົ້າກັນຄືກັນກັບ
ມ້ວນກະດາດ,ແລະທາດຕ່າງໆຈະຄ ລະ
ລາຍດ້ວຍຄວາມຮ້ອນອັນແຮງກ້າ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ໃນມື້ຍິ່ງໃຫຍ່ນັ້ນທ່ານຈະຖືກນ�ມາ
ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະພັກຂອງພຣະເມສານ້ອຍ
ຂອງພຣະເຈົ້າ—ເວລານັ້ນທ່ານຈະກ່າວບໍ
ວ່າບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ?
9 3 ເວລານັ້ນທ່ານຍັງຈະປະຕິເສດພຣະ
ຄຣິດອີກຢູ່ບໍຫລືທ່ານຈະສາມາດຫລຽວ
ເບິ່ງພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ບໍ?
ທ່ານຄິດບໍວ່າທ່ານຈະສາມາດຢູ່ກັບພຣະ
ອົງພາຍໃຕ້ຄວາມສ�ນຶກຜິດຂອງທ່ານ
ໄດ້?ທ່ານຄິດບໍວ່າທ່ານຈະມີຄວາມສຸກທີ່
ຈະຢູ່ກັບພຣະອົງຜູ້ບໍລິສຸດອົງນັ້ນໄດ້ເມື່ອ
ຈິດວິນຍານຂອງທ່ານທໍລະມານຢູ່ດ້ວຍ
ຄວາມສ�ນຶກຜິດວ່າທ່ານເຄີຍເຮັດຜິດຕໍ່
ກົດຂອງພຣະອົງ?
9 4ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບທ່ານວ່າ
ທ່ານຈະທຸກທໍລະມານໃຈທີ່ຈະຢູ່ກັບພຣະ
ເຈົ້າຜູ້ບໍລິສຸດແລະທ່ຽງທ�ພາຍໃຕ້ຄວາມ
ສ�ນຶກຜິດໃນຄວາມສົກກະປົກຂອງທ່ານ
ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ,ຍິ່ງກວ່າທ່ານ
ຈະຢູ່ກັບຈິດວິນຍານທີ່ກ ອັບປະໂຫຍດໃນ
ຂ ນະລົກ.
9 5 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເມື່ອທ່ານຖືກນ�ມາໃຫ້
ເຫັນກ ຄວາມເປືອຍເປົ່າຂອງທ່ານຕໍ່ພຣະ
ພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະໃຫ້ເຫັນລັດສະໝີ
ພາບຂອງພຣະເຈົ້ານ�ອີກ,ແລະໃຫ້ເຫັນ

ຄວາມບໍລິສຸດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ມັນຈະ
ເຮັດໃຫ້ເກີດແປວໄຟທີ່ບໍ່ຮູ້ມອດຢູ່ໃນຕົວ
ທ່ານ.
9 6 ໂອ້ແລ້ວທ່ານກ ຜູ້ບໍ່ເຊື່ອ,ທ່ານຈົ່ງຂ ຫນັ
ມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ຈົ່ງທນູຂໍ ຕໍ່ພຣະ
ບິດາຢ່າງສຸດກ�ລັງໃນພຣະນາມຂອງພຣະ
ເຢຊູເພື່ອທ່ານອາດຈະພົບວ່າທ່ານບໍ່ມີ
ມົນທິນມີແຕ່ຄ ຄວາມບໍລິສຸດ,ຄວາມງາມ,
ແລະຄວາມຂາວ,ໂດຍຖືກເຮດັໃຫ້ສະອາດ
ແລ້ວດ້ວຍໂລຫິດຂອງງ ພຣະເມສານ້ອຍ
ໃນວນັອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະສຸດທ້າຍນັ້ນ.
9 7ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າ
ກັບທ່ານຜູ້ກ ປະຕິເສດການເປີດເຜີຍຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແລະເວົ້າວ່າມັນໝົດໄປແລ້ວ,
ວ່າບໍ່ມີການເປີດເຜີຍ,ຫລືການທ�ນາຍ,
ຫລືຂອງປະທານ,ຫລືການປິ່ນປົວ,ຫລື
ການເວົ້າດ້ວຍພາສາອື່ນ,ແລະຂ ການແປ
ຄວາມໝາຍຂອງພາສາອື່ນ;
9 8ຈົ່ງ ເບິ່ງ  ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບທ່ານວ່າ
ຄົນທີ່ປະຕິເສດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ຮູ້ຈັກກ ພຣະ
ກິດຕິຄຸນຂອງພຣະຄຣດິ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເຂົາບໍ່ໄດ້ອ່ານພຣະຄ�ພີ;ຖ້າຫາກອ່ານ
ເຂົາກໍບໍ່ຂ ເຂົ້າໃຈມັນ.
9 9 ເ ຮົາ ບໍ່ ໄດ້ອ່ານບໍວ່າພຣະເຈົ້າເປັນ
ກ ເໝືອນກັນ ເຊັ່ນ ມື້ວານນີ້, ມື້ນີ້ ,ແລະ
ຕະຫລອດການ,ແລະໃນພຣະອົງບໍ່ມີ
ຄວາມຜັນແປທັງບໍ່ມີເງົາຂອງຄວາມປ່ຽນ
ແປງເລີຍ?

 2ຂມມ5:23;
ຄພ63:20–21.
ຄມພໂລກ—ທີ່
ສຸດຂອງໂລກ.

 ຄອມ9:13;
3ນຟ26:3.

 4ກຄມພອັບປະໂຫຍດ,
ຄວາມອັບປະໂຫຍດ.

 ຂຄມພນະລົກ.
 5ກ2ນຟ9:14.

 6ກຄມພບໍ່ເຊື່ອຖື,
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື.

 ຂອຊກ18:23,32;
ຄພ98:47.

 ຄຄມພບໍລິສຸດ,ຜູ້ບໍລິ
ສຸດ,ຄວາມບໍລິສຸດ.

 ງ ຄມພພຣະເມສານ້ອຍ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.

 7ກ3ນຟ29:6–7.
 ຂ1ກຣທ12:7–10;

ຫຼຊ1:7.
 8ກຄມພພຣະກິດຕິຄຸນ.
 ຂມທ22:29.
 9ກຮຣ13:8;

1ນຟ10:18–19;
ແອວ7:20;
ມຣນ8:18;
ຄພ20:12.
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9 10 ແລະບັດນີ້,ຖ້າຫາກທ່ານນຶກຄິດໃຫ້
ຕົວເອງເຖິງພຣະເຈົ້າທີ່ຜັນແປໄດ້,ແລະ
ໃນພຣະເຈົ້ານັ້ນມີເງົາຂອງຄວາມປ່ຽນແປງ
ເວລານັ້ນທ່ານກໍນຶກຄິດໃຫ້ຕົນເອງເຖິງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າແຫ່ງ
ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ.
9 11 ແ ຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະສະແດງ
ພຣະເຈົ້າແຫ່ງສິ່ງມະຫັດສະຈັນແກ່ທ່ານ,
ເຖິງແມ່ນພຣະເຈົ້າຂອງອັບຣາຮາມ,ແລະ
ພຣະເຈົ້າ ຂອງອີຊາກ,ແລະພຣະເຈົ້າ
ຂອງຢາໂຄບ;ແລະຄືກ ພຣະເຈົ້າອົງດຽວ
ກັນນັ້ນທີ່ສ້າງຟ້າສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນ
ໂລກ,ແລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນ.
9 12 ຈົ່ງເບິ່ງ , ພຣະອົງໄດ້ສ້າງອາດາມ,
ແລະເປັນຍ້ອນກ ອາດາມຂ ການຕົກຂອງ
ມະນຸດຈຶ່ງມີມາ.ແລະເປັນຍ້ອນການຕົກ
ຂອງມະນຸດພຣະເຢຊູຄຣິດຈຶ່ງສະເດັດ
ມາ,ຜູ້ເປັນພຣະບິດາແລະພຣະບຸດ;ແລະ
ເປັນຍ້ອນພຣະເຢຊູຄຣິດຄ ການໄຖ່ຂອງ
ມະນຸດຈຶ່ງມີມາ.
9 13 ແລະເປັນຍ້ອນການໄຖ່ຂອງມະນຸດ,
ຊຶ່ງມາໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດ,ຄົນທັງຫລາຍ
ຈຶ່ງຖືກນ�ກັບໄປຫາທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ດ້ວຍການນີ້ມະນຸດ
ທັງປວງຈຶ່ງຖືກໄຖ່,ເປັນຍ້ອນການສິ້ນ
ພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດ
ກ ການຟື້ນຄືນຊີວິດ,ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການ
ໄຖ່ເພື່ອໃຫ້ພົ້ນຈາກການຂ ນອນຫລັບອັນ
ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ,ຊຶ່ງເມື່ອເວລາສຽງແກດັງ

ຂຶ້ນອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າຈະປຸກມະນຸດ
ທັງປວງໃຫ້ຕື່ນຈາກການນອນຫລັບ;ແລະ
ຄົນທັງຫລາຍຈະອອກມາທັງຜູ້ນ້ອຍແລະ
ຜູ້ໃຫຍ່,ແລະທຸກຄົນຈະຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າບ່ອນ
ພິພາກສາຂອງພຣະອົງໂດຍຖືກໄຖ່ແລະ
ຫລຸດຈາກຄ ສາຍຮັດແຫ່ງຄວາມຕາຍຊົ່ວ
ນິລັນດອນ,ຊຶ່ງຄວາມຕາຍນັ້ນເປັນຄວາມ
ຕາຍທາງໂລກ.
9 14 ແລະເວລານັ້ນກ ການພິພາກສາຂອງ
ພຣະຜູ້ ບໍລິສຸດຈະມາຫາພວກເຂົາ;ແລະ
ເວລານັ້ນຄົນທີ່ຂ ສົກກະປົກຈະຄົງສົກກະ
ປົກຢູ່ ຄືເກົ່າ;ແລະຄົນທີ່ຊອບທ�ຈະຄົງ
ຊອບທ�ຢູ່ຄືເກົ່າ;ແລະຄົນທີ່ເປັນສຸກຈະ
ຄົງເປັນສຸກຢູ່ຄືເກົ່າ;ແລະຄົນທີ່ບໍ່ເປັນສຸກ
ກໍຄົງບໍ່ເປັນສຸກຢູ່ຄືເກົ່າ.
9 15 ແລະບັດນີ້,ໂອ້ທ່ານທັງຫລາຍທີ່ນຶກ
ຄິດໃຫ້ຕົນເອງວ່າພຣະເຈົ້າຈະເຮັດກ ສິ່ງ
ມະຫັດສະຈັນບໍ່ໄດ້,ຂ້າພະເຈົ້າຈະຖາມ
ທ່ານວ່າສິ່ງທັງໝົດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າມານີ້
ເກີດຂຶ້ນແລ້ວບໍ?ເວລາສຸດທ້າຍມາຮອດ
ແລ້ວບໍ?ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບທ່ານ
ວ່າຍັງບໍ່ ທັນມາຮອດເທື່ອ;ແລະພຣະ
ເຈົ້າຍັງບໍ່ເຊົາເປັນພຣະເຈົ້າແຫ່ງສິ່ງມະຫັດ
ສະຈັນເທື່ອ.
9 16 ຈົ່ງເບິ່ງ,ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າກະທ�ບໍ່ໄດ້
ເປັນ ໜ້າ ມະຫັດສະຈັນແກ່ສາຍຕາຂອງ
ພວກເຮົາບໍ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະແມ່ນໃຜ
ທີ່ຈະເຂົ້າໃຈກ ວຽກງານອັນໜ້າອັດສະຈັນ
ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້?

 11ກປຖກ1:1;
ມຊຢ4:2;
ຄພ76:20–24.
ຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ.

 12ກມຊຢ3:26.
 ຂຄມພການຕົກຂອງ

ອາດາມແລະເອວາ.
 ຄຄມພໄຖ່,ການໄຖ່,

ຖືກໄຖ່.
 13ກຮລມ14:15–18.
 ຂຄພ43:18.
 ຄຄພ138:16.
 14ກຄມພພິພາກສາ,ການ

ພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.
 ຂແອວ7:21;

ຄພ88:35.

 15ກມຣນ7:35–37;
ຄພ35:8.
ຄມພມະຫັດສະຈັນ,
ການມະຫັດສະຈັນ.

 16ກພສສ40:5;
ຄພ76:114;
ມຊ1:3–5.
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9 17ຜູ້ໃດຈະເວົ້າວ່າມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງມະຫັດ
ສະຈັນຊຶ່ງໂດຍກ ພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງຟ້າ
ສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກຈຶ່ງຖືກສ້າງ
ຂຶ້ນ;ແລະໂດຍອ�ນາດຂອງຄ�ຂອງພຣະ
ຜູ້ສ້າງມະນຸດຈຶ່ງຖືກຂ ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍຄ ຂີ້
ຝຸ່ນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ;ແລະໂດຍອ�ນາດ
ຂອງຄ�ຂອງພຣະອົງສິ່ງມະຫັດສະຈັນຈຶ່ງ
ເກີດຂຶ້ນ?
9 18 ແລະຜູ້ໃດຈະເວົ້າວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດ
ບໍ່ໄດ້ເຮັດກ ສິ່ງມະຫັດສະຈັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ຫລາຍ ຢ່ າ ງ?ແລະມີສິ່ ງມະຫັດສະຈັນ
ອັນຍິ່ງ ໃຫຍ່ຫລາຍຢ່ າງ ເກີດຂຶ້ນໂດຍມື
ຂອງອັກຄະສາວົກ.
9 19 ແລະຖ້າຫາກມີ ກ ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ
ກະທ�ຂຶ້ນ ໃນສະໄໝນັ້ນ,ດ້ວຍເຫດໃດ
ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຈະເລີກເປັນພຣະເຈົ້າແຫ່ງສິ່ງ
ມະຫັດສະຈັນແລະຍັງເປັນອົງຜູ້ບໍ່ປ່ຽນ
ແປງຢູ່ໄປເລື້ອຍໆ?ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າກ່າວກັບທ່ານວ່າພຣະອົງບໍ່ປ່ຽນແປງ;
ຖ້າຫາກມີການປ່ຽນແປງພຣະອົງຈະເລີກ
ເປັນພຣະເຈົ້າ;ແລະພຣະອົງຈະບໍ່ເລີກ
ເປັນພຣະເຈົ້າ,ແລະພຣະອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າແຫ່ງສິ່ງມະຫັດສະຈັນຢູ່.
9 20 ແລະເຫດຜົນທີ່ ພຣະອົງເລີກເຮັດ
ກ ສິ່ງມະຫັດສະຈັນໃນບັນດາລູກຫລານ
ມະນຸດເປັນເພາະວ່າພວກເຂົາເສື່ອມໂຊມ
ຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື,ແລະອອກຈາກທິດ
ທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ,ແລະບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າຜູ້
ຊຶ່ງພວກເຂົາຄວນຂ ໄວ້ວາງໃຈ.

9 21 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບທ່ານວ່າ
ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ,ໂດຍບໍ່
ສົງໄສຈັກດີ້,ກ ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ເຂົາຂໍຈາກ
ພຣະບິດາໃນພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ
ເຂົາຈະໄດ້ຮັບສິ່ງນັ້ນ;ແລະຄ�ສັນຍາມີ
ກັບຄົນທັງປວງ,ເຖິງແມ່ນທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນ
ດິນໂລກ.
9 22 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະເຢຊູຄຣິດພຣະ
ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນັ້ນກັບສານຸ
ສິດຂອງພຣະອົງຜູ້ທີ່ຈະຄົງຢູ່ຕໍ່ໄປ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະກັບສານຸສິດທັງໝົດຂອງພຣະ
ອົງຊຶ່ງຝູງຊົນໄດ້ຍິນວ່າ:ທ່ານຈົ່ງກ ອອກ
ໄປທົ່ວໂລກ,ແລະຈົ່ງສັ່ງສອນພຣະກິດຕິ
ຄຸນໃຫ້ແກ່ມະນຸດທຸກຄົນ;
9 23 ແລ ະ  ຄົ ນ ທີ່ ເຊື່ອ ແລະ ຮັບບັບຕິ
ສະມາຈະລອດ,ແຕ່ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຈະກ ອັບ
ປະໂຫຍດ;
9 24 ແລະ ກ ເຄື່ອງໝາຍເຫລົ່ານີ້ຈະຕິດ
ຕາມຄົນ ທີ່ເຊື່ອໄປ—ໃນພຣະນາມຂອງ
ເຮົາເຂົາຈະຂັບໄລ່ຂ ຜີສາດອອກໄປ;ເຂົາ
ຈະເວົ້າອອກມາເປັນພາສາອື່ນ;ແລະເຂົາ
ຈະຈັບງູໄດ້;ແລະຖ້າຫາກເຂົາດື່ມສິ່ງທີ່
ເປັນພິດມັນຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍແກ່ເຂົາ;
ເຂົາຈະເອົາຄ ມືວາງໃສ່ຄົນປ່ວຍໄຂ້ແລະ
ຄົນປ່ວຍຈະຫາຍດີ;
9 25 ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເຊື່ອໃນນາມຂອງ
ເຮົາ,ໂດຍບໍ່ສົງໄສຈັກດີ້,ເຮົາຈະກ ຢືນຢັນ
ຄ�ເວົ້າຂອງເຮົາທັງໝົດກັບເຂົາ,ເຖິງກັບທີ່
ສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ.
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 ຂຄມພສ້າງ,ການສ້າງ.
 ຄປຖກ2:7;

ມຊຢ2:25.
 18ກຢຮ6:14.
 19ກຄພ63:7–10.
 20ກຜປ6:11–13;

ອທ12:12–18;

ມຣນ7:35–37.
 ຂຄມພໄວ້ວາງໃຈ,

ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.
 21ກມທ21:22;

3ນຟ18:20.
 22ກມຣກ16:15–16.

ຄມພວຽກງານເຜີຍແຜ່.
 23ກຄມພອັບປະໂຫຍດ,

ຄວາມອັບປະໂຫຍດ.
 24ກມຣກ16:17–18.

ຄມພເຄື່ອງໝາຍ.
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9 26 ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງຜູ້ໃດຈະສາມາດ
ຢືນຕໍ່ຕ້ານວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້?ກ ຜູ້ໃດຈະສາມາດປະຕິເສດຄ�ຂອງ
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້?ຜູ້ໃດຈະລຸກຂຶ້ນຕໍ່
ຕ້ານອ�ນາດທີ່ຊົງລິດຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ?ຜູ້ໃດຈະໝິ່ນປະໝາດວຽກງານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ?ຜູ້ໃດຈະດູໝິ່ນລູກໆ
ຂອງພຣະຄຣິດ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ທ່ານທັງຫລາຍ
ຜູ້ຂ ໝິ່ນປະໝາດວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ທ່ານນັ້ນແຫລະຈະແປກໃຈແລະຈະ
ຕາຍ.
9 27 ໂອ້ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ,ຈົ່ງຢ່າໄດ້ໝິ່ນປະ
ໝາດເລີຍ,ແລະຢ່າໄດ້ແປກໃຈເລີຍ,ແຕ່
ຈົ່ງເຊື່ອຟັງພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ແລະໃຫ້ທູນຂໍພຣະບິດາໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຢຊູເພື່ອສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານ
ຕ້ອງການ,ຢ່າສົງໄສເລີຍ,ແຕ່ຈົ່ງເຊື່ອ,
ແລະເລີ່ມຕົ້ນຄືກັນກັບໃນຄາວກ່ອນ,ແລະ
ກ ມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍສຸດຂ ໃຈ,
ແລະຄ ເຮັດວຽກງານຂອງຄວາມລອດໃຫ້
ຕົນເອງດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວແລະຕົວສັ່ນ
ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ.
9 28 ຈົ່ ງ  ກ ສະຫລາດໃນວັນເວລາແຫ່ງ
ການ ທົດ ລອງ ຂອງ ທ່ ານ; ຈົ່ງເອົາຕົວ
ອອກໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກສິ່ງທີ່ບໍ່ສະອາດທັງ
ໝົດ;ຢ່າໄດ້ຂໍ ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍ
ເພື່ອຂ ຄວາມໄຄ່ຂອງທ່ານ,ແຕ່ໃຫ້ຂໍດ້ວຍ
ຄວາມໝັ້ນຄົງອັນບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ,ເພື່ອທ່ານ
ຈະບໍ່ໄດ້ຍອມຕໍ່ການລໍ້ລວງ,ແຕ່ວ່າເພື່ອ

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໃຊ້ຄ ພຣະເຈົ້າອົງທີ່ທ່ຽງແທ້
ແລະຊົງພຣະຊົນຢູ່.
9 29 ຈົ່ງເບິ່ງວ່າທ່ານຈະບໍ່ຮັບບັບຕິສະມາ
ໂດຍກ ບໍ່ມີຄ່າຄວນ;ຈົ່ງເບິ່ງວ່າທ່ານຈະບໍ່
ຮັບສ່ວນສິນລະລຶກຂອງພຣະຄຣິດໂດຍ
ຂ ບໍ່ມີຄ່າຄວນ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງວ່າທ່ານຈະເຮັດ
ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງດ້ວຍຄວາມຄ ມີຄ່າຄວນ,
ແລະເຮັດໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ;ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະ
ຊົນຢູ່,ແລະຖ້າຫາກທ່ານເຮັດເຊັ່ນນີ້ແລະ
ອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ,ແລ້ວທ່ານຈະບໍ່ມີ
ທາງທີ່ຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປເລີຍ.
9 30 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບທ່ານຄື
ກັນກັບຂ້າພະເຈົ້າກ ເວົ້າຈາກຄົນຕາຍ;
ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າທ່ານຈະໄດ້ຍິນຄ�
ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
9 31ຢ່າ ໄ ດ້ກ່າວໂທດຂ້າພະເຈົ້າຍ້ອນ
ກ ຄວາມຂາດຕົກບົກພ່ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ທັງບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພາະຄວາມຂາດ
ຕົກບົກພ່ອງຂອງເພິ່ນ,ທັງຄົນທີ່ຂຽນໄວ້
ກ່ອນເພິ່ນເລີຍ;ແຕ່ທາງທີ່ດີຈົ່ງຖວາຍ
ຄວາມຂອບຄຸນແດ່ພຣະເຈົ້າທີ່ພຣະອົງໄດ້
ສະແດງຄວາມຂາດຕົກບົກພ່ອງຂອງພວກ
ເຮົາໃຫ້ປະຈັກແກ່ທ່ານ,ເພື່ອວ່າທ່ານຈະ
ໄດ້ຮຽນຮູ້ໃຫ້ຮອບຄອບດີກວ່າທີ່ພວກເຮົາ
ເປັນມາ.
9 32ແລະ ບັດນີ້, ຈົ່ງເບິ່ງພວກເຮົາໄດ້
ຂຽນບັນທຶກນີ້ຕາມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ
ຂອງພວກເຮົາ,ດ້ວຍອັກຂະລະຊຶ່ງເອີ້ນ
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ໃຫ້ບັບຕິສະມາ—
ເງື່ອນໄຂສ�ລັບ
ການບັບຕິສະມາ.

 ຂ1ກຣທ11:27–30;
3ນຟ18:28–32.

 ຄຄມພຄ່າຄວນ,ການ
ມີຄ່າຄວນ.

 30ກມມ8:26;
ມຣນ10:27.

 31ກມມ8:17;
ອທ12:22–28,35.
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ກັນໃນບັນດາພວກເຮົາວ່າພາສາເອຢິບທີ່
ກ ປັບປຸງໃໝ່,ໂດຍໄດ້ຖືກມອບຕໍ່ໆກັນມາ
ແລະປ່ຽນແປງໄປຕາມວິທີເວົ້າຂອງພວກ
ເຂົາ.
9 33 ແລະຖ້າຫາກແຜ່ນຈາລຶກຂອງພວກ
ເຮົາໃຫຍ່ພໍ,ພວກເຮົາອາດຈະຂຽນເປັນພາ
ສາເຮັບເຣີ;ແຕ່ພວກເຮົາກໍໄດ້ປ່ຽນແປງພາ
ສາເຮັບເຣີນ�ອີກ;ແລະຖ້າຫາກພວກເຮົາ
ຂຽນເປັນພາສາເຮັບເຣີໄດ້,ຈົ່ງເບິ່ງ,ທ່ານ
ຈະບໍ່ພົບຄວາມຂາດຕົກບົກພ່ອງໃນບັນ
ທຶກຂອງພວກເຮົາເລີຍ.
9 34 ແຕ່ພຣະ ຜູ້ເປັນເຈົ້າຮູ້ຈັກເລື່ອງທີ່
ພວກເຮົາຂຽນໄວ້,ແລະຮູ້ອີກວ່າບໍ່ມີບຸກ
ຄົນອື່ນໃດຮູ້ ພາສາຂອງພວກເຮົາ;ແລະ
ດ້ວຍເຫດວ່າບໍ່ມີບຸກຄົນໃດຮູ້ພາສາຂອງ
ພວກເຮົາ, ສະນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງຈະຕຽມ
ກ ທາງເພື່ອການແປຄວາມໝາຍນັ້ນ.
9 35 ແລະເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ມີຂຽນໄວ້ເພື່ອ

ພວກເຮົາຈະໄດ້ກ�ຈັດເລືອດຂອງພີ່ນ້ອງ
ຜູ້ເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນກ ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືອອກ
ຈາກອາພອນຂອງພວກເຮົາ.
9 36 ແລະ ຈົ່ ງເບິ່ງ, ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ
ກ ປາດຖະໜາໃຫ້ກັບພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນການກັບຄືນມາສູ່ຄວາມ
ຮູ້ເລື່ອງພຣະຄຣິດ,ອັນເປັນໄປຕາມຄ�ອະ
ທິຖານຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າທັງໝົດຜູ້
ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ.
9 37 ແລະຂໍອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າຈົ່ງຍິນ
ຍອມໃຫ້ຄ�ອະທິຖານຂອງພວກເຂົາໄດ້
ຮັບຄ�ຕອບຕາມສັດທາຂອງພວກເຂົາ;
ແລະຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າອົງເປັນພຣະບິດາຈົ່ງ
ນຶກເຖິງພັນທະສັນຍາຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ເຮັດ
ໄວ້ກັບເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ;ແລະຂໍ
ໃຫ້ພຣະອົງຈົ່ງປະທານພອນໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຂົາຕະຫລອດການ,ໂດຍທາງສັດທາໃນ
ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.ອາແມນ.

 32ກ1ນຟ1:2;
ມຊຢ1:4.

 34ກມຊຢ8:13–18;
ອທ3:23,28;

ຄພ17:1.
 35ກ2ນຟ26:15.
 36ກມມ8:24–26;

ຄພ10:46–49.

[ອີເທີ]
1 1ກຄມພໂມໂຣໄນ,ລູກ

ຊາຍຂອງມໍມອນ.

ບັນທຶກຂອງຊາວຢາເຣັດທີ່ໄດ້ມາຈາກແຜ່ນຈາລຶກຊາວສີ່ແຜ່ນຊຶ່ງຜູ້
ຄົນຂອງລິມໄຮໄດ້ພົບເຫັນໃນວັນເວລາຂອງກະສັດໂມໄຊຢາ.



ໜັງສືອີເທີ

ບົດທີ1

ໂມໂຣໄນຫຍໍ້ການບັນທຶກຂອງອີເທີເຂົ້າ
ກັ ນ—ລ� ດັບກ ານສືບເຊື້ ອສາ ຍຂອ ງ
ອີ ເ ທີ—ພາສາ ຂອງ ຊາວ ຢາເຣັດ ບໍ່ ໄດ້
ສັບສົນໃນສະໄໝຂອງຫໍຄອຍເມືອງບາ
ເບນ—ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສັນຍາວ່າຈະນ�

ພວກເຂົາໄປຫາແຜ່ນດິນທີ່ເລືອກໄວ້ແລະ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນປະຊາຊາດທີ່ຍິ່ງ
ໃຫຍ່.

1 1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ ໂມໂຣໄນໃຫ້
ເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນສະໄໝກ່ອນ
ຊຶ່ງໄດ້ຖືກທ�ລາຍໄປແລ້ວໃນຜືນແຜ່ນ
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 1ຂມມ5:23;
ຄພ87:6–7.

 2ກແອວ37:21;
ອທ15:33.

 3ກອມນ1:22;
ມຊຢ28:17;
ຮລມ6:28.

 4ກອສຄວບໄລຍະດຽວກັນ

ກັບປະຖົມມະການ1–10.
 6ກອທ12:2;15:34.

ດິນທາງເໜືອນີ້ໂດຍຂ ພຣະຫັດຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
1 2ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດບັນທຶກຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຈາກແຜ່ນຈາລຶກກ ຊາວສີ່ແຜ່ນ
ຊຶ່ງຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮໄດ້ພົບເຫັນ,ຊຶ່ງມີຊື່ວ່າ
ໜັງສືອີເທີ.
1 3ແລະ ຄືກັນກັບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດໄວ້
ແລ້ວວ່າ,ໃນພາກທ�ອິດຂອງບັນທຶກນີ້ມີ
ຢູ່ແລ້ວໃນບັນດາຊາວຢິວຊຶ່ງເວົ້າກ່ຽວກັບ
ການສ້າງໂລກແລະກ່ຽວກັບອາດາມນ�
ອີກແລະເລື່ອງລາວນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາຂອງ
ອາດາມຈົນມາຮອດເວລາຂອງກ ຫໍຄອຍ
ສູງໃຫຍ່ນັ້ນ,ແລະເລື່ອງອັນໃດກໍຕາມຊຶ່ງ
ເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາລູກຫລານມະນຸດຈົນ
ຮອດເວລານັ້ນ—
1 4ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຂຽນເລື່ອງ
ເຫລົ່ານັ້ນຊຶ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ກ ເວລາ
ຂອງອາດາມຈົນມາຮອດເວລານັ້ນ;ເພາະ
ມັນມີຢູ່ ແລ້ວໃນແຜ່ນຈາລຶກ;ແລະຜູ້ໃດ
ກໍຕາມທີ່ ພົບພໍ້ ແຜ່ນຈາລຶກ,ຜູ້ ນັ້ນຈະມີ
ອ�ນາດເພາະວ່າເຂົາຈະໄດ້ເລື່ອງລາວ
ໂດຍຄົບຖ້ວນ.
1 5ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເລື່ອງ
ລາວໂດຍຄົບຖ້ວນ,ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ໃຫ້ໄວ້ພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງເລື່ອງລາວນັບຕັ້ງ
ແຕ່ຫໍຄອຍຈົນກະທັ້ງພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນ
ຖືກທ�ລາຍໝົດ.
1 6ແ ລະ ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ເລື່ອງລາວໄວ້
ຕາມນີ້ .  ຜູ້ ທີ່ຂຽນບັນທຶກນີ້ມີຊື່ວ່າກ ອີເທີ,
ແລະລາວເປັນຜູ້ສືບຕະກຸນຂອງໂຄຣິ
ອານທໍ.
1 7 ໂຄຣິອານທໍເປັນລູກຊາຍຂອງໂມຣັນ.

1 8ແລະໂມຣັນເປັນລູກຊາຍຂອງອີເທັມ.
1 9ແລະອີເທັມເປັນລູກຊາຍຂອງເອຫາ.
1 10 ແລະເອຫາເປັນລູກຊາຍຂອງເຊດ.
1 11 ແລະເຊດເປັນລູກຊາຍຂອງຊິບລັນ.
1 12 ແລະຊິບລັນເປັນລູກຊາຍຂອງຄອມ.
1 13 ແລະຄອມເປັນລູກຊາຍຂອງໂຄຣິ
ອານທ�.
1 14 ແລະໂຄຣິອານທ�ເປັນລູກຊາຍຂອງ
ອາມນີແກດາ.
1 15 ແລະອາມນີແກດາເປັນລູກຊາຍຂອງ
ອາໂຣນ.
1 16 ແລະອາໂຣນເປັນຜູ້ສືບຕະກຸນຂອງ
ເຫັດ,ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງຮີອາທ�.
1 17 ແລະຮີອາທ�ເປັນລູກຊາຍຂອງລິບ.
1 18 ແລະລິບເປັນລູກຊາຍຂອງກີເຊ.
1 19 ແລະກີເຊເປັນລູກຊາຍຂອງໂຄຣ�.
1 20 ແລະໂຄຣ�ເປັນລູກຊາຍຂອງເລວີ.
1 21 ແລະເລວີເປັນລູກຊາຍຂອງຄິມ.
1 22 ແລະຄິມເປັນລູກຊາຍຂອງໂມຣິ
ອານທັນ.
1 23 ແລະໂມຣິອານທັນເປັນຜູ້ສືບຕະກຸນ
ຂອງຣິບລາຄິດ.
1 24 ແລະ ຣິບລາຄິດເປັນລູກຊາຍຂອງ
ເຊັດ.
1 25 ແລະເຊັດເປັນລູກຊາຍຂອງເຫັດ.
1 26 ແລະເຫັດເປັນລູກຊາຍຂອງຄອມ.
1 27 ແລະຄອມເປັນລູກຊາຍຂອງໂຄຣິ
ອານທ�.
1 28 ແລະໂຄຣິອານທ�ເປັນລູກຊາຍຂອງ
ອີເມີ.
1 29 ແລະອີເມີເປັນລູກຊາຍຂອງໂອເມ.
1 30 ແລະໂອເມເປັນລູກຊາຍຂອງຊູນ.



694ອີເທີ1:31–41

1 31 ແລະຊູນເປັນລູກຊາຍຂອງຄີບ.
1 32 ແລະ ຄີບເປັນລູກຊາຍຂອງໂອໄຣ
ຮາ,ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງຢາເຣັດ;
1 33 ກ ຢາເຣັດຜູ້ນີ້ແຫລະຄືຜູ້ທີ່ມາຈາກຫໍ
ສູງໃຫຍ່ພ້ອມດ້ວຍນ້ອງຊາຍແລະຄອບ
ຄົວຂອງພວກເຂົາ, ພ້ອມທັງຜູ້ອື່ນແລະ
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ,ໃນວັນເວລາທີ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຮັດໃຫ້ພາສາຂອງມະນຸດ
ຂ ສັບສົນກັນ,ແລະສາບານໃນພຣະພິໂລດ
ຂອງພຣະອົງວ່າຜູ້ຄົນທັງຫລາຍຈະກະຈັດ
ກະຈາຍໄປຕາມຄ ຜືນແຜ່ນດິນໂລກ;ແລະ
ຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມະນຸດ
ຈຶ່ງກະຈັດກະຈາຍໄປ.
1 34 ແລະກ ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດໂດຍທີ່
ເປັນຄົນຮ່າງໃຫຍ່ສູງແລະມີກ�ລັງຫລາຍ,
ແລະໂດຍທີ່ເປັນຜູ້ໂປດປານທີ່ສຸດຂອງ
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ,ຢາເຣັດຜູ້ເປັນອ້າຍຈຶ່ງ
ເວົ້າກັບລາວວ່າ:ຈົ່ງຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າເຖີດ,ເພື່ອພຣະອົງຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ພາສາ
ຂອງພວກເຮົາສັບສົນຈົນວ່າພວກເຮົາເວົ້າ
ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ.
1 35 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນ້ອງ
ຊາຍຂອງຢາເຣັດໄດ້ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມີຄວາມເມດ
ຕາສົງສານຕໍ່ຢາເຣັດ;ສະນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງ
ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາສາຂອງຢາເຣັດສັບສົນ;
ແລະຢາເຣັດກັບນ້ອງຊາຍຂອງລາວກໍບໍ່
ໄດ້ສັບສົນ.
1 36 ຈາກນັ້ນ ຢາເຣັດໄດ້ເວົ້າກັບນ້ອງ
ຊາຍຂອງລາວວ່າ:ຈົ່ງຮ້ອງທູນຂໍພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອີກ,ເພື່ອບາງທີພຣະອົງຈະຫັນ
ເອົາພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງໄປຈາກໝູ່
ເພື່ອນຂອງພວກເຮົາ,ເພື່ອພຣະອົງຈະບໍ່

ເຮັດໃຫ້ພາສາຂອງພວກເຂົາສັບສົນ.
1 37 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນ້ອງ
ຊາຍຂອງຢາເຣັດໄດ້ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ແລະພຣະອົງມີຄວາມເມດຕາປານີຕໍ່
ໝູ່ເພື່ອນຂອງພວກເຂົາ,ພ້ອມທັງຄອບຄົວ
ຂອງພວກເຂົານ�ອີກ,ຄືພາສາຂອງພວກ
ເຂົາບໍ່ໄດ້ສັບສົນ.
1 38 ແ ລ ະ ເ ຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຢາເຣັດໄດ້ເວົ້າກັບນ້ອງຊາຍຂອງລາວອີກ,
ມີຄວາມວ່າ:ຈົ່ງໄປທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າວ່າພຣະອົງຈະຂັບໄລ່ພວກເຮົາອອກ
ຈາກແຜ່ນດິນບໍ່ແລະຖ້າຫາກພຣະອົງຈະ
ຂັບໄລ່ພວກເຮົາອອກຈາກແຜ່ນດິນໄປຈົ່ງ
ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະອົງວ່າພວກເຮົາຈະໄປຫາ
ບ່ອນໃດ?ແລະເພື່ອບາງທີພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະໄດ້ນ�ພາພວກເຮົາໄປຫາແຜ່ນດິນ
ທີ່ກ ປະເສີດເລີດລ�ກວ່າແຜ່ນດິນອື່ນໃດ
ໃນໂລກນີ້?ແລະຖ້າຫາກມັນເປັນເຊັ່ນນັ້ນ
ກໍຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຊື່ສັດຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນດິນນັ້ນມາເປັນມູນມໍ
ລະດົກຂອງພວກເຮົາ.
1 39 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນ້ອງ
ຊາຍຂອງຢາເຣັດກໍໄດ້ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຕາມທີ່ໄດ້ເວົ້າໄວ້ດ້ວຍປາກຂອງ
ຢາເຣັດ.
1 40 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະ ຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ຍິນນ້ອງ ຊາຍ ຂອງ
ຢາເຣັດ , ແລະມີຄວາມເມດຕາປານີຕໍ່
ລາວ,ແລະໄດ້ກ່າວກັບລາວວ່າ:
1 41 ຈົ່ງໄປເຕົ້າໂຮມຝູງສັດລ້ຽງຂອງເຈົ້າ
ທັງໂຕຜູ້ແລະໂຕແມ່ທຸກຊະນິດ,ແລະ
ເມັດພືດເຄື່ອງປູກຂອງຝັງທຸກໆຊະນິດນ�
ອີກ;ພ້ອມທັງກ ຄອບຄົວຂອງເຈົ້າ;ແລະ
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ຢາເຣັດອ້າຍຂອງເຈົ້າພ້ອມທັງຄອບຄົວ
ຂອງລາວອີກ; ແລະຂ ໝູ່ເພື່ອນຂອງເຈົ້າ
ພ້ອມທັງຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ;ແລະໝູ່
ເພື່ອນຂອງຢາເຣັດພ້ອມທັງຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຂົາ.
1 42 ແລະເວລາເຈົ້າເຮັດຕາມນີ້ແລ້ວເຈົ້າ
ຈົ່ງກ ນ�ໜ້າພວກເຂົາລົງໄປຫາຮ່ອມພູທາງ
ເໜືອ.ແລະເຮົາຈະພົບກັບເຈົ້າຢູ່ບ່ອນນັ້ນ,
ແລະເຮົາຈະຂ ນ�ທາງເຈົ້າໄປຫາແຜ່ນດິນ
ອັນຄ ປະເສີດເລີດລ�ກວ່າແຜ່ນດິນທັງໝົດ
ໃນໂລກ.
1 43 ແລະ ບ່ອນນັ້ນ ເຮົາຈະໃຫ້ພອນ
ແກ່ເຈົ້າແລະລູກຫລານຂອງເຈົ້າ,ແລະ
ສະຖາປະນາປະຊາຊາດທີ່ ຍິ່ງໃຫຍ່ນັ້ນ
ໄວ້ໃຫ້ເຮົາຈາກລູກຫລານຂອງເຈົ້າ,ແລະ
ຈາກລູກຫລານຂອງອ້າຍຂອງເຈົ້າ,ແລະ
ຜູ້ທີ່ຈະໄປພ້ອມກັບເຈົ້າ,ແລະຈະບໍ່ມີປະ
ຊາຊາດໃດໆໃນຜືນແຜ່ນດິນໂລກນີ້ທີ່ຈະ
ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າປະຊາຊາດຊຶ່ງເຮົາຈະສະຖາ
ປະນາໃຫ້ຕົວເຮົາເອງ,ຈາກລູກຫລານ
ຂອງເຈົ້າ.ແລະເຮົາຈະໃຫ້ເຈົ້າດັ່ງນີ້ຍ້ອນ
ວ່າເຈົ້າໄດ້ຂໍເຮົາເປັນເວລາອັນຍາວນານ.

ບົດທີ2

ຊາວ ຢາເຣັດ ຕຽມ ພ້ອມເພື່ອການເດີນ
ທາງໄປຫາແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ—ມັນ
ເປັນແຜ່ນດິນບ່ອນທີ່ມະນຸດຈະຕ້ອງຮັບ
ໃຊ້ພຣະຄຣິດຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະຖືກກວາດ
ອອກໄປ—ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສົນທະນາກັບ
ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດເປັນເວລາສາມ
ຊົ່ວໂມງ—ຊາວຢາເຣັດສ້າງເຮືອຈ�ນວນ
ໜຶ່ງ—ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຖາມນ້ອງຊາຍຂອງ

ຢາເຣັດວ່າເຮັດແນວໃດເຮືອນັ້ນຈຶ່ງຈະມີ
ແສງສະຫວ່າງ.

2 1ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຢາເຣັດແລະນ້ອງຊາຍຂອງລາວພ້ອມ
ທັງຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ,ພ້ອມດ້ວຍ
ໝູ່ ເພື່ອນຂອງຢາເຣັດແລະນ້ອງຊາຍ
ຂອງລາວພ້ອມທັງຄອບຄົວຂອງພວກ
ເຂົາເຫລົ່ານັ້ນ,ລົງໄປຫາຮ່ອມພູຊຶ່ງຢູ່ທາງ
ເໜືອ,(ແລະຮ່ອມພູນັ້ນມີຊື່ວ່າກ ນີມໂຣດ,
ຊຶ່ງເອີ້ນຕາມຊື່ນາຍພານທີ່ມີຊື່ສຽງຜູ້ໜຶ່ງ)
ພ້ອມທັງຝູງສັດລ້ຽງຂອງພວກເຂົາຊຶ່ງ
ພວກເຂົາໄດ້ເຕົ້າໂຮມໄວ້,ທັງໂຕຜູ້ແລະ
ໂຕແມ່ທຸກຊະນິດ.
2 2ແລະພວກເຂົາໄດ້ຫ້າງແຮ້ວຈັບນົກໃນ
ອາກາດ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕຽມພາຊະນະ
ຊຶ່ງໃນນັ້ນພວກເຂົາຈະໄດ້ເອົາປາຈາກນ�
ໄປກັບພວກເຂົາ.
2 3ແລະພວກເຂົາໄດ້ເອົາເດເຊເຣັດໄປ
ນ�ຊຶ່ງ ແປວ່າໂຕເຜິ້ງ,ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ເອົາຝູງເຜິ້ງໄປນ�ດັ່ງນັ້ນ;ແລະສິ່ງທີ່
ມີຢູ່ໃນຜືນແຜ່ນດິນນາໆຊະນິດ,ເມັດພືດ
ເຄື່ອງປູກຂອງຝັງທຸກຊະນິດ.
2 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເວລາ
ພວກເຂົາລົງມາຮອດຮ່ອມພູນີມໂຣດແລ້ວ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະເດັດລົງມາແລະ
ກ່າວກັບນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດ;ແລະ
ພຣະອົງໄດ້ປະທັບຢູ່ໃນກ ກ້ອນເມກ,ແລະ
ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດກໍບໍ່ໄດ້ເຫັນພຣະອົງ
ເລີຍ.
2 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາພວກເຂົາໃຫ້ເຂົ້າໄປ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,

 41ຂອທ6:16.
 42ກ1ນຟ2:1–2;

ອຣຮ2:3.

 ຂຄພ84:88.
 ຄ1ນຟ13:30.
2 1ກປຖກ10:8.

 4ກຈບຊ11:25;
ຄພ34:7–9;
ຈສ—ປ1:68.
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ໄປຫາສ່ວນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດໄປເຖິງ.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ສະເດັດອອກທາງໜ້າພວກເຂົາ,ແລະ
ໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາຂະນະທີ່ພຣະອົງປະ
ທັບຢູ່ໃນກ ກ້ອນເມກ,ແລະຊີ້ທາງທີ່ພວກ
ເຂົາຄວນຈະໄປຫາ.
2 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ,ແລະໄດ້ສ້າງເຮືອບັນທຸກຊຶ່ງ
ດ້ວຍເຮືອນັ້ນພວກເຂົາຈະໄດ້ໃຊ້ຂ້າມແມ່
ນ�ຫລາຍສາຍແລະໄດ້ຮັບການຊີ້ທາງ
ຕະຫລອດເວລາໂດຍພຣະຫັດຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
2 7ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກ
ເຂົາຢຸດພັກໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເລີຍ
ທະເລໄປ,ແຕ່ພຣະອົງຢາກໃຫ້ພວກເຂົາ
ເລີຍໄປຈົນເຖິງກ ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ
ຊຶ່ງປະເສີດເລີດລ�ກວ່າແຜ່ນດິນອື່ນໃດທັງ
ສິ້ນຊຶ່ງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຮັກສາໄວ້ໃຫ້
ຄົນຊອບທ�.
2 8ແລະ ພຣະອົງໄດ້ສາບານກັບນ້ອງ
ຊາຍຂອງຢາເຣັດດ້ວຍພຣະພິໂລດວ່າ,ຜູ້
ໃດກໍຕາມທີ່ຈະເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນແຫ່ງ
ຄ�ສັນຍານີ້ນັບແຕ່ເວລານັ້ນໄປຕະຫລອດ
ການ,ຜູ້ນັ້ນຈະຕ້ອງກ ຮັບໃຊ້ພຣະອົງຜູ້
ເປັນພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ແລະອົງດຽວ
ເທົ່ານັ້ນ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະຖືກ
ຂ ກວາດອອກໄປເມື່ອຄວາມສົມບູນແຫ່ງ
ພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງມາຫາພວກເຂົາ.
2 9ແລະບັດນີ້ , ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ເຖິງ
ພຣະດ�ລັດຂອງພຣະເຈົ້າກ່ຽວກັບແຜ່ນ
ດິນນີ້ , ຄື ເປັນແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ;

ແລະຊາດໃດກໍຕາມທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຊາດ
ນັ້ນຈະຕ້ອງຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ
ເຂົາຈະຖືກກວາດອອກໄປເວລາຄວາມສົມ
ບູນແຫ່ງພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງມາຫາ
ພວກເຂົາ.ແລະຄວາມສົມບູນແຫ່ງພຣະ
ພິໂລດຂອງພຣະອົງຈະມາຫາພວກເຂົາໃນ
ເວລາພວກເຂົາສຸກຢູ່ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ.
2 10 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ເປັນແຜ່ນດິນທີ່ປະ
ເສີດເລີດລ�ກວ່າແຜ່ນດິນອື່ນໃດທັງສິ້ນ;
ດັ່ງນັ້ນຜູ້ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຈະຕ້ອງຮັບໃຊ້
ພຣະເຈົ້າ;ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະຖືກກວາດອອກ
ໄປເພາະວ່າມັນເປັນພຣະດ�ລັດອັນເປັນ
ນິດຂອງພຣະເຈົ້າ.ແລະມັນຈະບໍ່ເກີດ
ຂຶ້ນຈົນກວ່າຈະຮອດກ ຄວາມສົມບູນຂອງ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໃນບັນດາລູກຫລານຂອງ
ແຜ່ນດິນທີ່ພວກເຂົາຈະຖືກຂ ກວາດອອກ
ໄປ.
2 11 ແລະມັນຈະມາຫາທ່ານ, ໂອ້ທ່ານ
ກ ຄົນຕ່າງຊາດ,ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະ
ດ�ລັດຂອງພຣະເຈົ້າ—ເພື່ອທ່ານຈະກັບ
ໃຈ,ແລະບໍ່ຢູ່ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງທ່ານ
ຕໍ່ໄປຈົນກວ່າຄວາມສົມບູນນັ້ນມາຮອດ,
ເພື່ອທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ນ�ເອົາຄວາມສົມບູນ
ແຫ່ງພຣະພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າລົງມາຫາ
ທ່ານຄືກັນກັບຜູ້ອາໄສຂອງແຜ່ນດິນເຄີຍ
ເຮັດມາແລ້ວ.
2 12 ຈົ່ງເບິ່ງ, ນີ້ເປັນແຜ່ນດິນທີ່ປະເສີດ
ເລີດລ�,ແລະປະຊາດຊາດໃດກໍຕາມທີ່
ຈະມາເປັນເຈົ້າຂອງມັນຈະເປັນກ ອິດສະ
ລະຈາກຄວາມເປັນທາດ,ແລະຈາກການ
ເປັນຊະເລີຍແລະຈາກປະຊາຊາດອື່ນ
ທັງໝົດພາຍໃຕ້ສະຫວັນຊັ້ນຟ້ານີ້,ຖ້າ

 5ກອພຍ13:21–22.
 7ກ1ນຟ4:14.

ຄມພແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.

 8ກອທ13:2.
 ຂຈຣ1:3,10;

ແອວ37:28;
ອທ9:20.

 10ກ2ນຟ28:16.
 ຂ1ນຟ17:37–38.
 11ກ2ນຟ28:32.
 12ກຄມພເສລີພາບ.
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ຫາກເຂົາພຽງແຕ່ຈະ ຂ ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ
ຂອງແຜ່ນດິນ,ຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ,ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້
ສະແດງໃຫ້ ປະຈັກມາແລ້ວໂດຍເລື່ອງທີ່
ພວກເຮົາຂຽນໄວ້.
2 13 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມເຮັດບັນ
ທຶກຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕໍ່ໄປ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື ພຣະຜູ້ ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ນ�ເອົາຢາເຣັດແລະນ້ອງຊາຍ
ຂອງລາວມາຈົນຮອດທະເລໃຫຍ່ແບ່ງ
ແຍກແຜ່ນດິນ.ແລະເມື່ອພວກເຂົາມາ
ຮອດທະເລແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນ
ຂຶ້ນ;ແລະພວກເຂົາເອີ້ນບ່ອນນັ້ນວາ່ໂມ
ຣິອານຄູເມີ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນ
ຜ້າເຕັ້ນນັ້ນຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລແຫ່ງນັ້ນເປັນ
ເວລາສີ່ປີ.
2 14 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ທ້າຍປີທີສີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະເດັດລົງ
ມາຫານ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດອີກ,ແລະປະ
ທັບຢູ່ໃນກ້ອນເມກແລະໄດ້ກ່າວກັບລາວ.
ແລະພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ ກ່າວກັບນ້ອງ
ຊາຍຂອງຢາເຣັດເປັນເວລາສາມຊົ່ວໂມງ,
ແລະກ ຕີສອນລາວຍ້ອນວ່າລາວບໍ່ໄດ້ຈື່ຈ�
ທີ່ຈະຂ ເອີ້ນຫາພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າເລີຍ.
2 15 ແລະ ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດໄດ້ກັບ
ໃຈຈາກຄວາມຊົ່ວທີ່ລາວໄດ້ເຮັດໄປນັ້ນ,
ແລະໄດ້ເອີ້ນຫາພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າເພື່ອພີ່ນ້ອງຂອງລາວຜູ້ທີ່ຢູ່ນ�
ລາວ.ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບອກລາວ
ວ່າ:ເຮົາຈະຍົກໂທດໃຫ້ເຈົ້າແລະພີ່ນ້ອງ
ຂອງເຈົ້າກ່ຽວກັບບາບຂອງພວກເຂົາ;ແຕ່
ວ່າເຈົ້າຢ່າໄດ້ເຮັດບາບອີກຕໍ່ໄປ,ແລະເຈົ້າ

ຈົ່ງຈ�ໄວ້ວ່າກ ວິນຍານຂອງເຮົາຈະບໍ່ຂ ພະ
ຍາຍາມຢູ່ກັບມະນຸດສະເໝີໄປ;ດັ່ງນັ້ນ,
ຖ້າຫາກເຈົ້າເຮັດບາບອີກຕໍ່ໄປຈົນສຸກເຕັມ
ທີ່ແລ້ວ,ເຈົ້າຈະຖືກຕັດອອກຈາກທີ່ປະທັບ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ແລະນີ້ຄືຄວາມນຶກ
ຄິດຂອງເຮົາກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນຊຶ່ງເຮົາຈະ
ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າເພື່ອເປັນມູນມໍລະດົກຂອງເຈົ້າ;
ເພາະວ່າມັນຈະເປັນແຜ່ນດິນທີ່ຄ ປະເສີດ
ເລີດລ�ກວ່າແຜ່ນດິນອື່ນໃດທັງສິ້ນ.
2 16 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ:ຈົ່ງ
ລົງມືເຮັດວຽກ,ແລະສ້າງເຮືອຕາມແບບ
ຊຶ່ງເຮົາເຮັດໄວ້ກ່ອນນັ້ນ.ແລະເຫດການ
ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດໄດ້
ລົງມືສ້າງເຮືອພ້ອມທັງພີ່ນ້ອງຂອງລາວ,
ແລະໄດ້ສ້າງເຮືອຕາມແບບທີ່ພວກເຂົາໄດ້
ເຮັດມາແລ້ວຕາມກ ຄ�ແນະນ�ຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະມັນນ້ອຍແລະເບົາຢູ່
ເທິງໜ້ານ�ຄືກັນກັບຄວາມເບົາຂອງນົກທີ່
ຢູ່ເທິງໜ້ານ�.
2 17 ແລະເຮອືເຫລົ່ານັ້ນຖືກສ້າງຂຶ້ນຕາມ
ວິທີອັນກ ແໜນ້ໜາທີ່ສຸດ,ຈນົວ່າມັນສາ
ມາດບັນຈຸນ�ໄດ້ຄືກັນກັບຊາມ;ແລະທອ້ງ
ຂອງມັນແໜ້ນໜາຄືກັນກັບຊາມ;ແລະ
ຂ້າງຂອງມັນແໜນ້ໜາຄືກັນກັບຊາມ,ແລະ
ທ້າຍທັງສອງເບື້ອງສ້ວຍແຫລມ;ແລະທາງ
ເທິງຂອງມັນແໜນ້ໜາຄືກັນກັບຊາມ;ແລະ
ຄວາມຍາວຂອງມັນຄືກັນກັບຄວາມຍາວ
ຂອງຕົ້ນໄມ້;ແລະປະຕູຂອງມັນ,ເວລາປິດ
ແລ້ວ,ມັນແໜນ້ໜາຄືກັນກັບຊາມ.
2 18 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນ້ອງ
ຊາຍຂອງຢາເຣັດໄດ້ທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ມີຄວາມວ່າ:ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຂ້ານ້ອຍ

 12ຂອຊຢ60:12.
 14ກຄມພຕີສອນ,ການຕີສອນ.
 ຂຄມພອະທິຖານ,ການອະ

ທິຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.

 15ກອທ15:19.
 ຂປຖກ6:3;

2ນຟ26:11;
ມມ5:16.

 ຄອທ9:20.
 16ກ1ນຟ17:50–51.
 17ກອທ6:7.
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ໄດ້ເຮັດວຽກຊຶ່ງພຣະອົງບັນຊາຂ້ານ້ອຍ
ແລ້ວ,ແລະຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຮັດເຮືອຕາມທີ່
ພຣະອົງແນະນ�ໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຮັດ.
2 19 ແລະຈົ່ ງ ທອດພຣະເນດເບິ່ງ,ໂອ້
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ມັນ ບໍ່ມີ ແສງສະຫວ່າງ
ຢູ່ໃນເຮືອເລີຍ?ແລະຂ້ານ້ອຍຈະບັງຄັບ
ເຮືອໄປທາງໃດ?ພວກຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງ
ຕາຍເພາະວ່າພວກຂ້ານ້ອຍຫາຍໃຈບໍ່ໄດ້
ໃນເຮືອ,ນອກຈາກດ້ວຍອາກາດທີ່ຢູ່ໃນ
ນັ້ນ;ສະນັ້ນພວກຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງຕາຍ.
2 20 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ
ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ໃຫ້
ເຈົ້າເຈາະຮູຂ້າງເທິງຮູໜຶ່ງແລະເຈາະທ້ອງ
ເຮືອອີກຮູໜຶ່ງ.ແລະເມື່ອເຈົ້າຈະຕ້ອງທົນ
ທຸກເພາະຂາດອາກາດໃຫ້ເຈົ້າເປີດຮູແລະ
ຮັບອາກາດ.ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປວ່ານ�
ໄຫລເຂົ້າມາຫາເຈົ້າ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ໃຫ້ເຈົ້າປິດຮູ
ເພື່ອເຈົ້າຈະບໍ່ຕາຍດ້ວຍນ�ຖ້ວມ.
2 21 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນ້ອງ
ຊາຍຂອງຢາເຣັດໄດ້ເຮັດຕາມນັ້ນ,ຕາມທີ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບັນຊາໃຫ້ເຮັດ.
2 22 ແລະລາວໄດ້ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອີກມີຄວາມວ່າ:ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ຂໍຈົ່ງໂປດທອດພຣະເນດເຖີດ,ຂ້ານ້ອຍ
ໄດ້ເຮັດຕາມທີ່ພຣະອົງໄດ້ບັນຊາຂ້ານ້ອຍ
ແລ້ວ,ແລະຂ້ານ້ອຍໄດ້ຕຽມພາຊະນະໄວ້
ສ�ລັບຜູ້ຄົນຂອງຂ້ານ້ອຍແລ້ວ,ແລະຈົ່ງ
ທອດພຣະເນດເຖີດ,ມັນບໍ່ມີແສງສະຫວ່າງ
ເລີຍຢູ່ໃນນັ້ນ.ຈົ່ງທອດພຣະເນດເຖີດ,
ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ພຣະອົງຈະປ່ອຍໃຫ້
ພວກຂ້ານ້ອຍຂ້າມນ�ອັນກວ້າງໃຫຍ່ດ້ວຍ
ຄວາມມືດບໍ?
2 23 ແລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ
ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດວ່າ:ເຈົ້າຢາກໃຫ້

ເຮົາເຮັດສິ່ງໃດໃຫ້ເຈົ້າເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ມີ
ແສງສະຫວ່າງຢູ່ໃນພາຊະນະຂອງເຈົ້າ?
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າບໍ່ສາມາດມີປ່ອງຢ້ຽມ
ເພາະວ່າມັນຈະແຕກອອກເປັນປ່ຽງໆ,ທັງ
ເຈົ້າບໍ່ສາມາດເອົາໄຟໄປກັບເຈົ້າເພາະວ່າ
ເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ໄປດ້ວຍແສງໄຟ.
2 24 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າຈະເປັນຄືກັບປາ
ວານຢູ່ໃນກາງທະເລ;ເພາະວ່າຄື້ນທະເລ
ຈະມາກະທົບຖ້ວມເຈົ້າ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ,ເຈົ້າຈະຂຶ້ນມາອີກຈາກຄວາມເລິກ
ຂອງທະເລ;ເພາະວ່າກ ລົມນັ້ນພັດອອກ
ຈາກປາກຂອງເຮົາ,ແລະເຮົາຈະສົ່ງຂ ຝົນ
ແລະນ�ຖ້ວມໄປນ�ອີກ.
2 25 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຕຽມເຈົ້າໄວ້ຕໍ່ສູ້ສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້;ເພາະວ່າເຈົ້າຈະຂ້າມຄວາມເລິກ
ອັນກວ້າງໃຫຍ່ນີ້ໄປບໍ່ໄດ້ນອກຈາກວ່າເຮົາ
ຈະຕຽມເຈົ້າຕໍ່ສູ້ກັບຄື້ນທະເລແລະລົມທີ່
ພັດມາແລະນ�ຖ້ວມທີ່ຈະມາຫາເຈົ້າເສຍ
ກ່ອນ.ສະນັ້ນເຈົ້າຢາກໃຫ້ເຮົາຕຽມສິ່ງໃດ
ໃຫ້ເຈົ້າເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ມີແສງສະຫວ່າງ
ເວລາເຈົ້າຖືກກືນເຂົ້າໄປໃນຄວາມເລິກທີ່
ສຸດຂອງທະເລ?

ບົດທີ3

ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດເຫັນນິ້ວພຣະຫັດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງ
ແຕະຕ້ອງຫີນສິບຫົກກ້ອນນັ້ນ—ພຣະ
ຄຣິດໄດ້ສະແດງຮ່າງກາຍທາງວິນຍານ
ແກ່ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດ—ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້
ອັນສົມບູນບໍ່ສາມາດຖືກກີດກັນຈາກພາຍ
ໃນມ່ານ—ສິ່ງແປຄວາມໝາຍຖືກເຮັດຂຶ້ນ
ເພື່ອນ�ເອົາບັນທຶກຂອງຊາວຢາເຣັດໄປ
ຫາແສງສະຫວ່າງ.

 24ກອທ6:5.  ຂພສສ148:8.
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3 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນ້ອງ
ຊາຍຂອງຢາເຣັດ,(ບັດນີ້ພາຊະນະທີ່ຕຽມ
ໄວ້ມີຢູ່ແປດລ�)ໄດ້ອອກໄປຫາພູເຂົາຊຶ່ງ
ເອີ້ນກັນວ່າພູເຊເລັມ,ຍ້ອນວ່າຄວາມສູງທີ່
ສຸດຂອງມັນ,ແລະລາວໄດ້ຫລອມຫີນໃຫ້
ເປັນກ້ອນນ້ອຍສິບຫົກກ້ອນອອກຈາກຫີນ
ກ້ອນໜຶ່ງ,ແລະມັນຂາວແລະໄສຄືກັນ
ກັບແກ້ວທີ່ສ່ອງຊອດໄດ້,ແລະລາວໄດ້ຖື
ມັນຂຶ້ນໄປເທິງຈອມພູແລະໄດ້ຮ້ອງທູນຕໍ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ມີຄວາມວ່າ:
3 2 ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ພຣະອົງໄດ້ກ່າວ
ວ່າພວກຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງຖືກນ�ຖ້ວມ
ອ້ອມຮອບ.ບັດນີ້ຈົ່ງທອດພຣະເນດເຖີດ,
ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຂໍຢ່າພຣະພິໂລດຂ້າ
ໃຊ້ຂອງພຣະອົງເລີຍ;ຍ້ອນວ່າຄວາມອ່ອນ
ແອຂອງລາວທີ່ມີຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ;
ເພາະວ່າພວກຂ້ານ້ອຍຮູ້ຈັກວ່າພຣະອົງບໍ
ລິສຸດແລະປະທັບຢູ່ໃນຟ້າສະຫວັນ,ແລະ
ວ່າພວກຂ້ານ້ອຍບໍ່ມີຄ່າຄວນຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະອົງ;ຍ້ອນກ ການຕົກໂດຍຂ ທ�
ມະຊາດຂອງພວກຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງກັບມາຊົ່ວ
ຢູ່ຕະຫລອດເວລາ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ໂອ້
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ພຣະອົງໄດ້ປະທານພຣະ
ບັນຍັດແກ່ພວກຂ້ານ້ອຍວ່າພວກຂ້ານ້ອຍ
ຕ້ອງເອີ້ນຫາພຣະອົງ,ເພື່ອພວກຂ້ານ້ອຍ
ຈະໄດ້ຮັບຄ�ຕອບຕາມຄວາມປາດຖະໜາ
ຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ.
3 3ຈົ່ ງທອດພຣະເນດເຖີດ, ໂອ້ ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ພຣະອົງໄດ້ ລົງໂທດພວກຂ້າ
ນ້ອຍຍ້ອນວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກຂ້າ
ນ້ອຍ,ແລະໄດ້ຂັບໄລ່ພວກຂ້ານ້ອຍໄປ
ໃນຊົ່ວເວລາຫລາຍປີມາແລ້ວ,ພວກຂ້າ
ນ້ອຍໄດ້ຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;ເຖິງ

ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພຣະອົງຍັງກ ເມດຕາພວກ
ຂ້ານ້ອຍຢູ່.ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຂໍຈົ່ງໂຜດ
ທອດພຣະເນດພວກຂ້ານ້ອຍດ້ວຍຄວາມ
ສົງສານ,ແລະຂໍໂຜດຫັນເອົາພຣະພິໂລດ
ຂອງພຣະອົງອອກໄປຈາກຄົນເຫລົ່ານີ້
ຂອງພຣະອົງດ້ວຍເຖີດ,ແລະຢ່າໄດ້ປ່ອຍ
ໃຫ້ພວກເຂົາຂ້າມຄວາມເລິກຂອງທະເລ
ດ້ວຍຄວາມມືດເລີຍ;ແຕ່ຂໍຈົ່ງໂຜດທອດ
ພຣະເນດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງຂ້ານ້ອຍໄດ້ຫລໍ່
ຫລອມອອກຈາກຫີນ.
3 4ແລະຂ້ານ້ອຍຮູ້,ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ວ່າພຣະອົງມີກ ອ�ນາດທຸກຢ່າງ,ແລະສາ
ມາດເຮັດອັນໃດກໍໄດ້ຕາມທີ່ພຣະອົງປາດ
ຖະໜາເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງມະນຸດ;ໂອ້
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ,ສະນັ້ນຂໍຈົ່ງໂຜດແຕະ
ຕ້ອງຫີນເຫລົ່ານີ້ດ້ວຍນິ້ວພຣະຫັດຂອງ
ພຣະອົງ,ແລະຕຽມມັນໄວ້ ເພື່ອມັນຈະ
ສ່ອງແສງອອກມາໃນຄວາມມືດ,ແລະມັນ
ຈະໄດ້ສ່ອງແສງອອກມາຫາພວກຂ້ານ້ອຍ
ຢູ່ໃນພາຊະນະຊຶ່ງພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ຕຽມ
ໄວ້ແລ້ວ,ເພື່ອວ່າພວກຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ມີ
ແສງສະຫວ່າງໃນຂະນະທີ່ຂ້າມນ�ທະເລ
ໄປນັ້ນ.
3 5ຈົ່ງທອດພຣະເນດດ້ວຍເຖີດ,ໂອ້ພຣະ
ອົງເຈົ້າເອີຍ,ພຣະອົງເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້.ພວກ
ຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າພຣະອົງສາມາດສະແດງລິດ
ເດດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້,ຊຶ່ງກ ເບິ່ງເປັນເລື່ອງ
ເລັກນ້ອຍໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງມະນຸດ.
3 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເວລາ
ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່າ
ນີ້ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເດ່
ພຣະຫັດອອກມາແລະແຕະຕ້ອງຫີນ
ເຫລົ່ານັ້ນເທື່ອລະກ້ອນດ້ວຍນິ້ວພຣະຫັດ

3 2ກຄມພການຕົກຂອງ
ອາດາມແລະເອວາ.

 ຂມຊຢ3:19.

 3ກອທ1:34–43.
 4ກຄມພອ�ນາດ.
 5ກອຊຢ55:8–9;

1ນຟ16:29.
 6ກຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ.
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ຂອງພຣະອົງ.ແລະຂ ມ່ານຖືກເອົາອອກໄປ
ຈາກຕາຂອງນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດ,ແລະ
ລາວໄດ້ເຫັນນິ້ວພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ;ແລະມັນຄືກັນກັບນິ້ວມືຂອງມະນຸດ,
ທີ່ມີເນື້ອໜັງແລະກະດູກ,ແລະນ້ອງຊາຍ
ຂອງຢາເຣັດໄດ້ລົ້ມລົງຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ.
3 7ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຫັນວ່ານ້ອງ
ຊາຍຂອງຢາເຣັດໄດ້ລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ;
ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບລາວວ່າ:
ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນເຖີດ,ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງລົ້ມລົງ?
3 8ແລະລາວໄດ້ທູນຕອບພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າວ່າ:ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນນິ້ວພຣະຫັດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະຂ້ານ້ອຍຢ້ານວ່າ
ພຣະອົງຈະລົງໂທດຂ້ານ້ອຍ;ເພາະວາ່ຂ້າ
ນ້ອຍບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມີເນື້ອໜັງ
ແລະກະດູກ.
3 9ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບລາວ
ວ່າ:ເປັນຍ້ອນສັດທາຂອງເຈົ້າ,ເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້
ເຫັນວ່າເຮົາຈະຮັບເອົາກ ເນື້ອໜັງແລະກະ
ດູກ;ແລະບໍ່ເຄີຍມີຜູ້ໃດເລີຍທີ່ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
ເຮົາດ້ວຍສັດທາອັນໃຫຍ່ຫລວງຄືກັນກັບ
ເຈົ້າ;ເພາະວ່າຖ້າຫາກບໍ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນເຈົ້າ
ຈະເຫັນນິ້ວພຣະຫັດຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້.ເຈົ້າ
ເຫັນຫລາຍກວ່ານີ້ບໍ່?
3 10 ແລະລາວໄດ້ທູນຕອບວ່າ:ບໍ່;ພຣະ
ອົງເຈົ້າເອີຍ,ຈົ່ງໂຜດປະກົດຕົວໃຫ້ຂ້າ
ນ້ອຍເຫັນແດ່ທ້ອນ.
3 11 ແລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ
ລາວວ່າ:ເຈົ້າເຊື່ອຄ�ເວົ້າຂອງເຮົາບໍ່?

3 12 ແລະລາວໄດ້ຕອບວາ່:ເຊື່ອ,ພຣະອງົ
ເຈົ້າເອີຍ,ຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າພຣະອົງກ່າວດ້ວຍ
ຄວາມຈິງ,ເພາະວາ່ພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າ
ແຫ່ງຄວາມຈງິ,ແລະບໍ່ກ ສາມາດເວົ້າຕົວະ.
3 13 ແລະເວລາລາວກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້
ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ ປະກົດ
ຕົວໃຫ້ລາວເຫັນ,ແລະກ່າວວ່າ:ຂ ຍ້ອນ
ວ່າເຈົ້າຮູ້ຈັກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເຈົ້າຈຶ່ງຖືກໄຖ່
ອອກຈາກການຕົກແລ້ວ;ສະນັ້ນເຈົ້າຈຶ່ງ
ຖືກນ�ເອົາກັບມາຫາທີ່ປະທັບຂອງເຮົາ;
ສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຄ ປະກົດຕົວແກ່ເຈົ້າ.
3 14 ຈົ່ງເບິ່ງ, ເຮົາຄື ຜູ້ທີ່ຖືກຕຽມໄວ້ນັບ
ຕັ້ງແຕ່ການວາງຮາກຖານຂອງໂລກເພື່ອ
ກ ໄຖ່ຖອນຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຄື
ພຣະເຢຊູຄຣິດ.ເຮົາຄືຂ ພຣະບິດາແລະ
ພຣະບຸດ.ໂດຍຜ່ານທາງເຮົາມະນຸດຊາດ
ທັງປວງຈະມີຄ ຊີວິດອັນຕະຫລອດການ,
ຕະຫລອດທັງທຸກຄົນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະ
ນາມຂອງເຮົາ;ແລະພວກເຂົາຈະກາຍ
ເປັນງ ບຸດແລະທິດາຂອງເຮົາ.
3 15 ແລະເຮົາບໍ່ເຄີຍປະກົດຕົວແກ່ມະນຸດ
ຜູ້ທີ່ເຮົາສ້າງມາກ່ອນເລີຍ,ເພາະວ່າມະນຸດ
ບໍ່ເຄີຍກ ເຊື່ອໃນເຮົາຄືກັນກັບເຈົ້າເຊື່ອ.
ເຈົ້າເຫັນແລ້ວບໍວ່າເຈົ້າໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ
ຕາມຂ ຮູບລັກສະນະຂອງເຮົາ?ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ມະນຸດທັງໝົດໄດ້ຖືກສ້າງມາຕັ້ງແຕ່
ຕົ້ນຕາມຮູບລັກສະນະຂອງເຮົາເອງ.
3 16 ຈົ່ງເບິ່ງ,ຮ່າງກາຍຊຶ່ງເຈົ້າເຫັນຢູ່ດຽວ
ນີ້,ເປັນຮ່າງກາຍທາງກ ວິນຍານຂອງເຮົາ;
ແລະເຮົາໄດ້ສ້າງມະນຸດຕາມລັກສະນະ

 6ຂອທ12:19,21.
 9ກຄມພເນື້ອໜັງ;

ພຣະເຢຊູຄຣິດ;
ມະຕະ,ຄວາມເປັນມະຕະ.

 12ກຮຣ6:18.
 13ກຄພ67:10–11.
 ຂອນ1:6–8.

 ຄຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—
ການເປັນຢູ່ຂອງ
ພຣະຄຣິດກ່ອນມະຕະ.

 14ກຄມພໄຖ່,ການໄຖ່,ຖືກໄຖ່;
ພຣະຜູ້ໄຖ່.

 ຂມຊຢ15:1–4.
 ຄມຊຢ16:9.

 ງ ຄມພບຸດແລະທິດາ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.

 15ກຄມພເຊື່ອ,ຄວາມເຊື່ອ.
 ຂປຖກ1:26–27;

ມຊຢ7:27;
ຄພ20:17–18.

 16ກຄມພວິນຍານ.
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ຮ່າງກາຍທາງວິນຍານຂອງເຮົາ;ແລະຄື
ກັນກັບທີ່ເຮົາປະກົດແກ່ເຈົ້າໃນທາງວິນ
ຍານສັນໃດເຮົາຈະປະກົດແກ່ຜູ້ຄົນຂອງ
ເຮົາໃນທາງເນື້ອໜັງສັນນັ້ນ.
3 17 ແລະບັດນີ້,ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣ
ໄນກ່າວໄວ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ອາດບັນທຶກ
ເລື່ອງລາວຂອງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄວ້ໄດ້ຢ່າງຄົບ
ຖ້ວນ,ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງພຽງພໍສ�ລັບຂ້າພະ
ເຈົ້າທີ່ຈະກ່າວວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ປະກົດແກ່
ຊາຍຄົນນີ້ໃນທາງວິນຍານແລ້ວ,ຕາມ
ແບບແລະໃນຮູບຮ່າງລັກສະນະຂອງ
ຮ່າງກາຍອັນດຽວກັນກັບທີ່ພຣະອົງໄດ້
ກ ສະແດງແກ່ຊາວນີໄຟມາແລ້ວ.
3 18 ແລະພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດສາດສະ
ໜາກິດແກ່ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດຊຶ່ງຄືກັນ
ກັບທີ່ພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ແກ່ຊາວນີໄຟ;ແລະທັງໝົດນີ້ກໍເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ຊາຍຄົນນີ້ຮູ້ຈັກວ່າພຣະອົງຄືພຣະເຈົ້າ,
ຍ້ອນວ່າວຽກງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຫລາຍຢ່າງ
ຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະແດງແກ່ລາວ.
3 19 ແລະເປັນຍ້ອນຄວາມຮູ້ຂອງຊາຍ
ຄົນນີ້ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດກີດກັນລາວຈາກການ
ເຫັນພາຍໃນກ ມ່ານ;ແລະລາວໄດ້ເຫັນ
ນິ້ວພຣະຫັດຂອງພຣະເຢຊູ,ຊຶ່ງເວລາເຫັນ
ແລ້ວລາວກໍລົ້ມລົງດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ,
ເພາະລາວຮູ້ວ່າມັນເປັນນິ້ວພຣະຫັດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະລາວບໍ່ມີສັດທາອີກ
ຕໍ່ໄປ,ເພາະວ່າລາວຮູ້ແລ້ວໂດຍບໍ່ມີຄວາມ
ສົງໄສເລີຍ.
3 20ດັ່ງນັ້ນ,ຍ້ອນວ່າລາວມີຄວາມຮູ້ອັນ
ສົມບູນກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ,ຈຶ່ງກ ບໍ່ສາມາດ
ກີດກັນລາວຈາກພາຍໃນມ່ານ;ສະນັ້ນ
ລາວຈຶ່ງໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູ;ແລະພຣະອົງ

ໄດ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ລາວ.
3 21 ແລະເຫດການໄດ້ ບັ ງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວກັບນ້ອງຊາຍຂອງ
ຢາເຣັດວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າຢ່າໄດ້ໃຫ້ສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນອອກ
ໄປຫາໂລກມະນຸດ,ຈົນກວ່າກ ເວລາຈະມາ
ຮອດເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ແຜ່ບາລະມີນາມຂອງ
ເຮົາໃນເນື້ອໜັງ;ດັ່ງນັ້ນ,ເຈົ້າຈົ່ງເກັບກ�
ເລື່ອງທີ່ເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນທັງໝົດ
ໄວ້,ແລະຢ່າໄດ້ເປີດເຜີຍມັນຕໍ່ຄົນໃດ.
3 22 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາເຈົ້າຈະມາຫາ
ເຮົາ,ເຈົ້າຈົ່ງຂຽນມັນແລະຜະນຶກມັນໄວ້,
ເພື່ອຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດແປຄວາມໝາຍຂອງມັນ
ໄດ້;ເພາະເຈົ້າຈະຂຽນມັນເປັນພາສາທີ່
ເຂົາອ່ານບໍ່ໄດ້.
3 23 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຫີນກ ສອງກ້ອນນີ້,ເຮົາ
ຈະເອົາໃຫ້ເຈົ້າ,ແລະເຈົ້າຈົ່ງຜະນຶກມັນໄວ້
ກັບສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະຂຽນນັ້ນ.
3 24 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພາສາຊຶ່ງເຈົ້າຈະຂຽນ
ນັ້ນເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ;ດັ່ງ
ນັ້ນໃນເວລາອັນເໝາະສົມຂອງເຮາົ,ເຮົາ
ຈະເຮັດໃຫ້ຫີນເຫລົ່ານີ້ຂະຫຍາຍເລື່ອງທີ່
ເຈົ້າຈະຂຽນອອກສູ່ສາຍຕາຂອງມະນຸດ.
3 25 ແລະເວລາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ
ຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ສະແດງ
ໃຫ້ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດເຫັນຜູ້ອາໄສ
ກ ທັງໝົດຂອງແຜ່ນດິນໂລກມາແຕ່ກ່ອນ,
ແລະທັງໝົດທີ່ຈະເປັນຢູ່ນ�ອີກ;ແລະ
ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ປິດບັງຄົນເຫລົ່ານັ້ນຈາກ
ສາຍຕາຂອງລາວເລີຍຈົນເຖິງທີ່ສຸດຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກ.
3 26 ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບລາວ
ໃນເວລາກ່ອນນັ້ນ,ວ່າກ ຖ້າຫາກລາວ

 17ກ3ນຟ11:8–10.
 19ກຄມພມ່ານ.
 20ກອທ12:19–21.

 21ກອທ4:1.
 23ກຄມພອຸລີມແລະທຸມມີມ.
 25ກມຊ1:8.

 26ກອທ3:11–13.
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ຂ ເຊື່ອໃນພຣະອົງວ່າ ພຣະອົງສາມາດ
ສະແດງຄ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແກ່ລາວ—ມັນ
ກໍຈະຖືກສະແດງແກ່ລາວ;ສະນັ້ນພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ປິດບັງສິ່ງໃດຈາກລາວ
ເລີຍ,ເພາະລາວຮູ້ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສາ
ມາດສະແດງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແກ່ລາວ.
3 27 ແລະພຣະ ຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າບອກລາວ
ວ່າ:ຈົ່ງຂຽນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ແລະກ ຜະນຶກ
ມັນໄວ້;ແລະເຮົາຈະສະແດງມັນແກ່ລູກ
ຫລານມະນຸດໃນເວລາອັນເໝາະສົມຂອງ
ເຮົາ.
3 28 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາລາວວ່າລາວຈະ
ຕ້ອງຜະນຶກກ ຫີນສອງກ້ອນທີ່ລາວຮັບມາ
ນັ້ນ,ແລະບໍ່ໃຫ້ສະແດງມັນຕໍ່ຜູ້ໃດ,ຈົນ
ກວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະສະແດງມັນແກ່ລູກ
ຫລານມະນຸດເອງ.

ບົດທີ4

ໂມໂຣໄນຖືກບັນຊາໃຫ້ຜະນຶກການຂຽນ
ຂອງນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດໄວ້—ມັນຈະ
ບໍ່ ໄດ້ ຖືກເປີດເຜີຍຈົນກວ່າມະນຸດຈະມີ
ສັດທາຄືກັນກັບນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດ—
ພຣະຄຣິດບັນຊາໃຫ້ມະນຸດເຊື່ອຖືໃນຄ�
ຂອງພຣະອົງແລະຄ�ຂອງສານຸສິດຂອງ
ພຣະອົງ—ມະນຸດຖືກບັນຊາໃຫ້ກັບໃຈ,
ເຊື່ອຟັງພຣະກິດຕິຄຸນ,ແລະຮບັຄວາມ
ລອດ.

4 1ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊານ້ອງ
ຊາຍ ຂອງຢາເຣັດໃຫ້ລົງໄປຈາກພູເຂົາ
ຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະ

ໃຫ້ກ ຂຽນເລື່ອງທີ່ລາວໄດ້ເຫັນໄວ້,ແລະ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອົາອອກມາ
ຫາລູກຫລານມະນຸດຂ ຈົນກວ່າຫລັງຈາກ
ພຣະອົງຈະຖືກຍົກຂຶ້ນເທິງໄມ້ກາງແຂນ;
ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ກະສັດໂມໄຊຢາຈຶ່ງໄດ້
ເກັບມັນໄວ້,ເພື່ອມັນຈະບໍ່ໄດ້ອອກມາຫາ
ໂລກນີ້ຈົນກວ່າຫລັງຈາກພຣະຄຣິດໄດ້ມາ
ປະກົດຕົວຕໍ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ.
4 2ແລະຫລັງ ຈາກພຣະຄຣິດໄດ້ມາ
ປະກົດຕົວຢ່າງແທ້ຈິງຕໍ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ
ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ບັນຊາວ່າສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ
ຄວນຖືກສະແດງໃຫ້ປະຈັກ.
4 3ແລະບັດນີ້,ຫລັງຈາກນັ້ນພວກເຂົາ
ທັງໝົດໄດ້ເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື;
ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດເລີຍນອກຈາກຊາວເລມັນ
ເທົ່ານັ້ນ,ແລະພວກເຂົາປະຕິເສດພຣະ
ກິດຕິຄຸນຂອງພຣະຄຣດິ;ສະນັ້ນຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຮັບບັນຊາໃຫ້ກ ເຊື່ອງມັນໄວ້ໃນ
ດິນອີກ.
4 4ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນເລື່ອງຊຶ່ງ
ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດໄດ້ເຫັນນັ້ນໄວ້ໃນ
ແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້;ແລະບໍ່ເຄີຍມີເລື່ອງ
ໃດທີ່ສະແດງອອກໃຫ້ເປັນເລື່ອງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ໄປກວ່າເລື່ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ປະຈັກແກ່ນ້ອງ
ຊາຍຂອງຢາເຣັດ.
4 5ດັ່ງນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງບັນຊາຂ້າ
ພະເຈົ້າໃຫ້ຂຽນເລື່ອງນີ້ໄວ້;ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າກໍໄດ້ຂຽນມັນໄວ້.ແລະພຣະອົງໄດ້
ບັນຊາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າກ ຜະນຶກມັນໄວ້;ແລະ
ພຣະອົງໄດ້ບັນຊາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຜະນຶກ
ການແປຂອງມັນໄວ້ນ�ອີກ;ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຜະນຶກຂ ສິ່ງແປຄວາມໝາຍໄວ້

 26ຂຄມພເຊື່ອ,ຄວາມເຊື່ອ.
 ຄອທ4:4.
 27ກ2ນຟ27:6–8.
 28ກຄພ17:1.

4 1ກອທ12:24.
ຄມພພຣະຄ�ພີ.

 ຂອທ3:21.
 3ກມມ8:14.

 5ກອທ5:1.
 ຂຄພ17:1;

ຈສ—ປ1:52.
ຄມພອຸລີມແລະທຸມມີມ.
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ຕາມພຣະບັນຊາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
4 6 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບຂ້າ
ພະເຈົ້າວ່າ:ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຈະບໍ່ອອກໄປ
ຫາຄົນຕ່າງຊາດຈົນກວ່າຈະຮອດມື້ທີ່ພວກ
ເຂົາຈະກັບໃຈຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະກັບມາເປັນຄົນສະອາດຕໍ່
ພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
4 7ແລະໃນມື້ນັ້ນພວກເຂົາຈະໃຊ້ສັດທາ
ໃນເຮົາ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ,ຄືກັນກັບ
ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດເຮັດໄປນັ້ນ,ເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບກ ການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິ
ສຸດໃນເຮົາ,ເວລານັ້ນເຮົາຈະສະແດງສິ່ງທີ່
ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດໄດ້ເຫັນໃຫ້ປະຈັກ
ແກ່ພວກເຂົາ,ຈົນກະທັ້ງການເປີດເຜີຍ
ທັງໝົດຂອງເຮົາແກ່ພວກເຂົາ,ພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ,ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,ຂ ພຣະບິດາ
ແຫ່ງຟ້າສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກລວມ
ທັງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນນັ້ນກ່າວໄວ້.
4 8ແລະຄົນທີ່ ກ ຂັດຄ້ານພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍຂໍໃຫ້ເຂົາຖືກສາບແຊ່ງ;
ແລະຄົນທີ່ຂ ປະຕິເສດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ກໍຂໍໃຫ້
ເຂົາຖືກສາບແຊ່ງ;ເພາະວ່າເຮົາຈະຄ ບໍ່
ສະແດງສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່ານີ້ແກ່ພວກເຂົາ,
ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ກ່າວ;ເພາະເຮົາຄືຜູ້ທີ່
ກ່າວ.
4 9ແລະ ດ້ວຍຄ�ບັນຊາຂອງເຮົາ ຟ້າ
ສະຫວັນຈຶ່ງເປີດອອກແລະກ ປິດ;ແລະ
ດ້ວຍຄ�ຂອງເຮົາຂ ແຜ່ນດິນໂລກຈຶ່ງສັ່ນ
ສະເທືອນ;ແລະດ້ວຍຄ�ບັນຊາຂອງເຮົາ

ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນນັ້ນຈຶ່ງຕາຍໄປເຖິງແມ່ນດ້ວຍ
ໄຟເຜົາ.
4 10 ແລະ ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນຄ�ຂອງເຮົາ
ຍ່ອມບໍ່ເຊື່ອໃນຄ�ຂອງສານຸສິດຂອງເຮົາ
ຄືກັນ;ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້
ກ່າວກໍໃຫ້ເຈົ້າຕັດສິນເອງ;ເພາະວ່າເຈົ້າ
ຈະຮູ້ຈັກວ່າແມ່ນເຮົານີ້ແຫລະຄືຜູ້ກ່າວໃນ
ກ ວັນສຸດທ້າຍນັ້ນ.
4 11 ແຕ່ວ່າຄົນທີ່ກ ເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້
ກ່າວມານີ້,ເຮົາຈະໄປຢ້ຽມຢາມເຂົາດ້ວຍ
ການສະແດງວິນຍານຂອງເຮົາໃຫ້ປະຈັກ,
ແລ້ວເຂົາຈະຮູ້ ຈັກແລະເປັນພະຍານ.
ເປັນຍ້ອນວິນຍານຂອງເຮົາເຂົາຈຶ່ງຈະຂ ຮູ້
ຈັກສິ່ງເຫລົ່ານີ້ວ່າເປັນຄ ຄວາມຈິງ;ເພາະ
ວ່າມັນຈະຊັກຊວນໃຫ້ມະນຸດສ້າງຄວາມດີ.
4 12 ແລະສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ຊັກຊວນມະນຸດ
ໃຫ້ສ້າງຄວາມດີນັ້ນມາຈາກເຮົາ;ເພາະວ່າ
ກ ຄວາມດີບໍ່ໄດ້ມາຈາກຜູ້ໃດນອກຈາກມາ
ຈາກເຮົາເທົ່ານັ້ນ.ເຮົາຄືຜູ້ດຽວກັນກັບຜູ້ທີ່
ນ�ພາມະນຸດໄປຫາຄວາມດີທັງໝົດ;ຄົນທີ່
ຂ ບໍ່ເຊື່ອໃນຄ�ຂອງເຮົາຈະບໍ່ເຊື່ອໃນເຮົາ
ວ່າເຮົາຊົງພຣະຊົນຢູ່;ແລະຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອ
ໃນເຮົາກໍຈະບໍ່ເຊື່ອໃນພຣະບິດາຜູ້ສົ່ງເຮົາ
ມາ.ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຄືພຣະບິດາ,ເຮົາ
ຄືຄ ຄວາມສະຫວ່າງ,ແລະງ ຊີວິດແລະ
ຄວາມຈິງຂອງໂລກ.
4 13 ຈົ່ງ ກ ມາຫາເຮົາ, ໂອ້ ເຈົ້າຄົນຕ່າງ
ຊາດເອີຍ,ແລະເຮົາຈະສະແດງສິ່ງທີ່ຍິ່ງ
ໃຫຍ່ກວ່ານີ້ແກ່ເຈົ້າຄື,ຄວາມຮູ້ທີ່ຖືກເຊື່ອງ

 7ກຄມພຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ,
ການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ.

 ຂມຊຢ3:8.
 8ກ3ນຟ29:5–6;

ມມ8:17.
 ຂ2ນຟ27:14;28:29–30.
 ຄແອວ12:10–11;

3ນຟ26:9–10.
 9ກ1ກສ8:35;

ຄພ77:8.
 ຂຮລມ12:8–18;

ມມ5:23.
 10ກ2ນຟ33:10–15.
 11ກຄພ5:16.
 ຂຄມພປະຈັກພະຍານ.
 ຄອທ5:3–4;

ມຣນ10:4–5.
 12ກແອວ5:40;

ມຣນ7:16–17.
 ຂ3ນຟ28:34.
 ຄຄມພຄວາມສະຫວ່າງ,

ຄວາມສະຫວ່າງ
ຂອງພຣະຄຣິດ.

 ງ ຢຮ8:12;
ແອວ38:9.

 13ກ3ນຟ12:2–3.
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ໄວ້ຍ້ອນວ່າຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື.
4 14 ຈົ່ ງມ າຫາເຮົາ, ໂອ້ ເຈົ້າເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນເອີຍ,ແລະສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ຊຶ່ງພຣະບິດາໄດ້ເກັບກ�ໄວ້ໃຫ້ເຈົ້ານັບຕັ້ງ
ແຕ່ການວາງຮາກຖານຂອງໂລກຈະຖືກ
ກ ສະແດງໃຫ້ປະຈັກແກ່ເຈົ້າ,ແລະມັນຍັງບໍ່
ໄດ້ມາຫາເຈົ້າເທື່ອຍ້ອນວ່າຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື.
4 15 ຈົ່ງເບິ່ງ, ເວລາເຈົ້າເປີດມ່ານຂອງ
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືນັ້ນອອກຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຄົງ
ຢູ່ໃນສະພາບອັນເປັນຕາຢ້ານຂອງຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງ
ໃຈ,ແລະຄວາມມືດມົວຂອງຈິດໃຈເວລາ
ນັ້ນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າອັດສະຈັນຊຶ່ງ
ຖືກກ ເຊື່ອງໄວ້ບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າເຫັນຕັ້ງແຕ່ການ
ວາງຮາກຖານຂອງໂລກ—ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເວລາເຈົ້າເອີ້ນຫາພຣະບິດາໃນນາມຂອງ
ເຮົາດ້ວຍໃຈທີ່ຊອກຊ�,ແລະວິນຍານທີ່
ສ�ນຶກຜິດ,ເວລານັ້ນເຈົ້າຈະຮູ້ຈັກວ່າພຣະ
ບິດາໄດ້ນຶກເຖິງພັນທະສັນຍາຊຶ່ງພຣະອົງ
ເຮັດໄວ້ກັບບັນພະບຸລຸດຂອງເຈົ້າ,ໂອ້ເຊື້ອ
ສາຍອິດສະຣາເອນ.
4 16 ແລະເວລານັ້ນກ ການເປີດເຜີຍຂອງ
ເຮົາຊຶ່ງເຮົາໃຫ້ໂຢຮັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ
ຂຽນໄວ້ຈະຖືກເປີດອອກຕໍ່ສາຍຕາຂອງ
ຜູ້ ຄົນທັງໝົດ.ຈົ່ງຈື່ຈ�ໄວ້ວ່າເວລາເຈົ້າ
ຈະເຫັນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວເຈົ້າຈະຮູ້ຈັກວ່າ
ເວລາໃກ້ເຂົ້າມາເຖິງແລ້ວທີ່ມັນຈະຖືກ
ສະແດງໃຫ້ປະຈັກໂດຍຢ່າງແທ້ຈິງ.
4 17ສະນັ້ນກ , ເວລາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບບັນ
ທຶກນີ້ເຈົ້າຈະຮູ້ຈັກວ່າວຽກງານຂອງພຣະ

ບິດາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນແລ້ວ.
4 18ສະນັ້ນ,ຈົ່ງກ ກັບໃຈເຈົ້າທັງຫລາຍ
ທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,ແລະຈົ່ງມາຫາ
ເຮົາ,ແລະເຊື່ອໃນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ
ເຮົາ,ແລະຮັບຂ ບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງ
ເຮົາ;ເພາະວ່າຄົນທີ່ເຊື່ອແລະຮັບບັບຕິ
ສະມາຈະລອດ,ແຕ່ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຈະອັບປະ
ໂຫຍດ;ແລະຄ ເຄື່ອງໝາຍຈະຕິດຕາມຄົນ
ທີ່ເຊື່ອໃນນາມຂອງເຮົາ.
4 19 ແລະຄົນທີ່ຖືກພົບວ່າກ ຊື່ສັດຕໍ່ນາມ
ຂອງເຮົາຍ່ອມເປັນສຸກໃນວັນສຸດທ້າຍ,
ເພາະວ່າເຂົາຈະຖືກຍົກຂຶ້ນໃຫ້ຢູ່ໃນອານາ
ຈັກຊຶ່ງໄດ້ຕຽມໄວ້ແລ້ວໃຫ້ເຂົາຂ ນັບຕັ້ງ
ແຕ່ການວາງຮາກຖານຂອງໂລກ.ແລະຈົ່ງ
ເບິ່ງເຮົາຄືຜູ້ທີ່ກ່າວມັນ.ອາແມນ.

ບົດທີ5

ພະຍານສາມຄົນແລະຜົນງານເອງຈະຢືນ
ເປັນປະຈັກພະຍານເຖິງຄວາມຈິງອັນສົມ
ບູນຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນ.

5 1ແລະບັ ດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນໄດ້
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບບັນຊາ,
ຕາມຄວາມຈື່ຈ�ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ບອກທ່ານແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງ
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ ຜະນຶກໄວ້;ສະນັ້ນຢ່າ
ໄດ້ແຕະຕ້ອງມັນເລີຍເພື່ອຈະແປເພາະວ່າ
ທ່ານຖືກຫ້າມຈາກສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ,ເວັ້ນເສຍ
ແຕ່ມັນຈະເປັນໄປໂດຍຄວາມສະຫລຽວ
ສະຫລາດຂອງພຣະເຈົ້າໃນເວລາຕໍ່ໄປ.

 14ກຄພ121:26–29.
 15ກ2ນຟ27:10.
 16ກພນມ1:1;

1ນຟ14:18–27.
 17ກ3ນຟ21:1–9,28.
 18ກ3ນຟ27:20;

ມຣນ7:34.

 ຂຢຮ3:3–5.
ຄມພບັບຕິສະມາ,ໃຫ້
ບັບຕິສະມາ—ຈ�ເປັນ.

 ຄຄມພຂອງປະທານ
ແຫ່ງພຣະວິນຍານ.

 19ກມຊຢ2:41;
ຄພ6:13.

ຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—
ການຮັບເອົາພຣະນາມຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດໄວ້ກັບເຮົາ.

 ຂ2ນຟ9:18.
5 1ກ2ນຟ27:7–8,21;

ອທ4:4–7.
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5 2ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບສິດ
ທິພິເສດເພື່ອຈະໄດ້ ສະແດງແຜ່ນ ຈາລຶກ
ແກ່ ກ ຄົນເຫລົ່ານັ້ນຜູ້ທີ່ ຈະຊ່ວຍນ�ວຽກ
ງານນີ້ອອກມາ;
5 3ແລະຈະສະແດງຕໍ່ຄົນກ ສາມຄົນໂດຍ
ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນພວກເພິ່ນ
ຈຶ່ງຈະຂ ຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມແນ່ນອນວ່າສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ເປັນຄ ຄວາມຈິງ.
5 4ແລະດ້ວຍປາກຂອງກ ພະຍານສາມ
ຄົນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະຖືກສະຖາປະນາຂຶ້ນ;
ແລະປະຈັກພະຍານຂອງສາມຄົນ,ແລະ
ວຽກງານນີ້ຊຶ່ງເປັນວຽກງານທີ່ຈະສະແດງ
ເຖິງອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າແລະຄ�ຂອງ
ພຣະອົງ ອີກ,ອັນເປັນສິ່ງທີ່ ພຣະບິດາ,
ແລະພຣະບຸດ,ແລະພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
ເປັນພະຍານ—ແລະທັງໝົດນີ້ຈະຢູ່ເປັນ
ປະຈັກພະຍານກ່າວໂທດໂລກໃນວັນສຸດ
ທ້າຍ.
5 5ແລະ ຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າ ພວກເຂົາ
ກັບໃຈແລະເຂົ້າກ ມາຫາພຣະບິດາໃນ
ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ,ພວກເຂົາຈະຖືກ
ຮັບເຂົ້າໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
5 6ແລະບັດນີ້,ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີສິດ
ອ�ນາດໃນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ທ່ານຈົ່ງຕັດ
ສິນເຖີດ;ເພາະວ່າທ່ານຈະຮູ້ຈັກວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າມີສິດອ�ນາດເວລາທ່ານເຫັນຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ແລະພວກເຮົາຈະຢືນຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າໃນວັນສຸດທ້າຍ.ອາແມນ.

ບົດທີ6

ເຮືອຂອງຊາວຢາເຣັດຖືກລົມພັດໄປຫາ

ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ—ຜູ້ຄົນສັນລະ
ເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສ�ລັບພຣະກະລຸນາ
ທິຄຸນຂອງພຣະອົງ—ໂອໄຣຮາໄດ້ຖືກແຕ່ງ
ຕັ້ງໃຫ້ເປັນກະສັດປົກຄອງພວກເຂົາ—
ຢາເຣັດແລະນ້ອງຊາຍຂອງລາວໄດ້ສິ້ນ
ຊີວິດໄປ.

6 1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນເລີ່ມ
ຂຽນບັນທຶກຂອງຢາເຣັດແລະນ້ອງຊາຍ
ຂອງລາວຕໍ່ໄປ.
6 2 ເພາະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຫລັງ
ຈາກພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ຕຽມກ ກ້ອນຫີນ
ເຫລົ່ານັ້ນຊຶ່ງນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດນ�ຂຶ້ນ
ໄປເທິງພູເຂົາແລ້ວ,ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດ
ໄດ້ລົງມາຈາກພູນັ້ນ,ແລະລາວໄດ້ເອົາ
ກ້ອນຫີນໃສ່ໄວ້ໃນພາຊະນະຊຶ່ງຕຽມໄວ້
ແລ້ວ,ກ້ອນໜຶ່ງໄວ້ແຕ່ລະສົ້ນຂອງເຮືອ;
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນໄດ້ໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງ
ແກ່ພາຊະນະເຫລົ່ານັ້ນ.
6 3ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້
ກ້ອນຫີນສ່ອງແສງໃນຄວາມມືດ,ເພື່ອໃຫ້
ຄວາມແຈ້ງແກ່ພວກຜູ້ຊາຍ,ພວກແມ່ຍິງ,
ແລະເດັກນ້ອຍ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້
ຂ້າມຜືນນ�ອັນກວ້າງໃຫຍ່ໃນຄວາມມືດ.
6 4 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເວລາ
ພວກເຂົາຕຽມອາຫານທຸກຢ່າງໄວ້ຮຽບຮອ້ຍ
ແລ້ວເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ດ�ລົງຄົງຢູ່ໄດ້
ໃນທະເລນ�ນັ້ນ,ແລະອາຫານສ�ລັບສັດ
ລ້ຽງແລະຝູງສັດໃຊ້ແຮງງານຂອງພວກ
ເຂົາ,ພ້ອມທັງສັດປ່າແລະນົກນາໆຊະ
ນິດທີ່ພວກເຂົາຄວນເອົາໄປນ�ອີກ—ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອພວກເຂົາ

 2ກ2ນຟ27:12–14;
ຄພ5:9–15.

 3ກ2ນຟ11:3;27:12.
 ຂຄພ5:25.
 ຄອທ4:11.

 4ກ ເບິ່ງຄພ17ແລະຂໍ້
ທີ1–3;ເບິ່ງ“ປະຈັກ
ພະຍານຂອງພະຍານສາມ
ຄົນ”ນ�ອີກໃນພາກໜ້າ
ຕົ້ນຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນ.

 5ກມມ9:27;
ມຣນ10:30–32.

6 2ກອທ3:3–6.
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ຈດັແຈງຮຽບຮອ້ຍແລ້ວພວກເຂາົໄດ້ລົງໄປ
ຫາພາຊະນະຫລືເຮອືຂອງພວກເຂົາແລະ
ອອກທະເລໄປ,ໂດຍມອບຕົນໄວ້ກັບພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.
6 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດກ ລົມແຮງ
ພັດຢູ່ເທິງໜ້ານ�ພັດໄປທາງແຜ່ນດິນແຫ່ງ
ຄ�ສັນຍາ;ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງຖືກລົມພັດຍູ້
ໄປເທິງຄື້ນຂອງທະເລດັ່ງນັ້ນ.
6 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາຖືກຝັງຢູ່ ໃນຄວາມເລິກຂອງທະເລ
ຫລາຍເທື່ອຍ້ອນວ່າຟອງນ�ຂະໜາດ
ໃຫຍ່ຊຶ່ງພັດພວກເຂົາແລະພະຍຸຝົນຟ້າ
ຄະນອງໃຫຍ່ແລະຮ້າຍແຮງຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນ
ຍ້ອນຄວາມຮ້າຍກາດຂອງລົມ.
6 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເວລາ
ພວກເຂົາຖືກຝັງຢູ່ ໃນຄວາມເລິກຂອງ
ທະເລນ�ກໍເຮັດອັນຕະລາຍໃຫ້ພວກເຂົາ
ບໍ່ໄດ້ເລີຍ,ເພາະພາຊະນະຂອງພວກເຂົາ
ນັ້ນກ ແໜ້ນໜາຄືກັນກັບຊາມ,ແລະພວກ
ມັນແໜ້ນໜາຄືກັນກັບຂ ເຮືອຂອງໂນອາ;
ສະນັ້ນເວລາທີ່ພວກເຂົາຈົມລົງນ�ເລິກ
ພວກເຂົາກໍຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ,
ແລະພຣະອົງກໍໄດ້ນ�ພວກເຂົາຂຶ້ນມາໜ້າ
ນ�ອີກ.
6 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລົມບໍ່
ໄດ້ຢຸດພັດໄປທາງແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ
ເລີຍໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຢູ່ເທິງແຜ່ນນ�;
ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຖືກຍູ້ໄປທາງໜ້າລົມ
ນັ້ນ.
6 9ແລະພວກເຂົາໄດ້ກ ຮ້ອງສັນລະເສີນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ນ້ອງຊາຍ
ຂອ ງ ຢາເຣັດໄດ້ຮ້ອງສັນ ລະ ເສີນພຣະ

ຜູ້ ເປັນເຈົ້າໝົດມື້; ແລະລາວໄດ້ຂ ຂອບ
ພຣະຄຸນແລະສັນລະເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຕະຫລອດທັງວັນ;ແລະເມື່ອຮອດຕອນ
ກາງຄືນ,ພວກເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ຢຸດສັນລະເສີນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
6 10 ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖືກພັດໄປດັ່ງນັ້ນ;
ແລະບໍ່ມີຜີສາດທະເລຕົວໃດສາມາດທ�
ລາຍພວກເຂົາໄດ້ເລີຍ,ທັງປາວານກໍເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາເສຍຫາຍບໍ່ໄດ້;ແລະພວກ
ເຂົາມີແສງສະຫວາ່ງຢູ່ຕະຫລອດເວລາ
ເຖິງແມ່ນຈະຢູ່ເທິງນ�ຫລືໃຕ້ນ�.
6 11 ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖືກພັດໄປຢູ່ເທິງ
ໜ້ານ�ເປັນເວລາສາມຮ້ອຍສີ່ສິບສີ່ມື້.
6 12 ແລະພວກເຂົາໄດ້ຂຶ້ນຝັ່ງຂອງແຜ່ນ
ດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.ແລະເວລາພວກເຂົາ
ກ້າວຕີນຂຶ້ນຝັ່ງຂອງແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນ
ຍາແລ້ວ,ພວກເຂົາກໍກົ້ມຂາບລົງຢູ່ກັບພື້ນ
ດິນ,ແລະໄດ້ຖ່ອມຕົວຕໍ່ພຣະພັກຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະໄດ້ຫລັ່ງນ�ຕາ
ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເພາະ
ຄວາມສຸກຍ້ອນວ່າພຣະກະລຸນາທິຄຸນອັນ
ລົ້ນເຫລືອຂອງພຣະອົງທີ່ມີຕໍ່ພວກເຂົາ.
6 13 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ອອກໄປຕາມຜືນແຜ່ນດິນ
ແລະເລີ່ມໄຖດິນ.
6 14 ແລະຢາເຣັດມີລູກຊາຍຢູ່ສີ່ຄົນ;ແລະ
ພວກເຂົາມີຊື່ວ່າຢາຄົມ,ແລະກຽວກາ,
ແລະເມຮາ,ແລະໂອໄຣຮາ.
6 15 ແລະນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດກໍມີລູກ
ຊາຍແລະລູກສາວຫລາຍຄົນຄືກັນ.
6 16 ແລະກ ໝູ່ເພື່ອນຂອງຢາເຣັດແລະ
ນ້ອງຊາຍຂອງລາວມີຈ�ນວນປະມານ
ຊາວສອງຄົນ;ແລະພວກເຂົາເກີດລູກ

 5ກອທ2:24–25.
 7ກອທ2:17.
 ຂປຖກ6:14;

ມຊ7:43.
 9ກຄມພຮ້ອງ.
 ຂ1ຂຄ16:7–9;

ແອວ37:37;
ຄພ46:32.

 16ກອທ1:41.
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ຊາຍແລະລູກສາວຫລາຍຄົນກ່ອນທີ່ຈະ
ມາຮອດແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍານີ້;ແລະ
ສະນັ້ນພວກເ ຂົາຈຶ່ງເ ລີ່ ມມີຈ�ນວນຄົນ
ຫລາຍຂຶ້ນ.
6 17 ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮັບການສິດສອນ
ໃຫ້ກ ເດີນໄປຢ່າງຖ່ອມຕົວຕໍ່ພຣະພັກຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮັບ
ການຂ ສິດສອນຈາກເບື້ອງບົນນ�ອີກ.
6 18 ແລະ  ເຫດ ການ ໄດ້ ບັ ງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາເລີ່ມແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປທົ່ວ
ແຜ່ນດິນແລະເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ,ແລະໄດ້ໄຖ
ດິນ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ໝັ້ນຄົງຫລາຍຂຶ້ນ
ໃນແຜ່ນດິນ.
6 19 ແລະນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດເລີ່ມເຖົ້າ
ແກ່ລົງ,ແລະເຫັນວ່າໃນບໍ່ຊ້ານີ້ຕົນເອງກໍ
ຈະຕ້ອງລົງໄປສູ່ຫລຸມຝັງສົບແລ້ວ;ດັ່ງນັ້ນ
ລາວຈຶ່ງເວົ້າກັບຢາເຣັດວ່າ:ໃຫ້ພວກເຮົາ
ເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນຂອງພວກເຮົາເພື່ອພວກ
ເຮົາຈະໄດ້ນັບຈ�ນວນພວກເຂົາ,ເພື່ອ
ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າພວກເຂົາປາດ
ຖະໜາອັນໃດຈາກພວກເຮົາກ່ອນທີ່ພວກ
ເຮົາຈະລົງໄປສູ່ຫລຸມຝັງສົບ.
6 20 ແລະຜູ້ຄົນໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນຕາມ
ນັ້ນ.ບັດນີ້ຈ�ນວນລູກຊາຍແລະລູກສາວ
ຂອງນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດມີຊາວສອງ
ຄົນ;ແລະຈ�ນວນລູກສາວແລະລູກຊາຍ
ຂອງຢາເຣັດມີສິບສອງຄົນ,ລາວມີລູກ
ຊາຍຢູ່ສີ່ຄົນ.
6 21 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ນັບຈ�ນວນຜູ້ ຄົນຂອງຕົນ;ແລະ
ຫລັງຈາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນັບຈ�ນວນແລ້ວ,
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສອບຖາມເຖິງຄວາມປາດຖະ
ໜາຂອງພວກເຂົາວ່າພວກເຂົາປາດຖະ

ໜາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດຫຍັງໃຫ້ພວກເຂົາ
ກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະລົງໄປສູ່ຫລຸມຝັງສົບ.
6 22 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ຄົນປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກ ເຈີມລູກ
ຊາຍຄົນໜຶ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເປັນກະສັດ
ປົກຄອງພວກເຂົາ.
6 23 ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ເປັນການໂສກ
ເສົ້າ ຫລາຍສ�ລັບ ເຂົາເຈົ້າ.ແລະນ້ອງ
ຊາຍຂອງຢາເຣັດໄດ້ເວົ້າກັບຜູ້ຄົນເຫລົ່າ
ນັ້ນວ່າ:ສິ່ງນີ້ຈະກ ນ�ໄປສູ່ການເປັນຊະ
ເລີຍຢ່າງແນ່ນອນ.
6 24 ແຕ່ວ່າຢາເຣັດໄດ້ເວົ້າກັບນ້ອງຊາຍ
ວ່າ:ຈົ່ງປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາມີກະສັດເສຍ.
ແລະສະນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາ
ວ່າ:ພວກເຈົ້າຈົ່ງເລືອກເອົາກະສັດຈາກ
ບັນດາລູກຊາຍຂອງພວກເຮົາຜູ້ ທີ່ພວກ
ເຈົ້າພໍໃຈ.
6 25 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ເລືອກເອົາລູກກົກຂອງນ້ອງ
ຊາຍຂອງຢາເຣັດຜູ້ທີ່ມີຊື່ວ່າເພແກກ.
ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພແກກ
ປະຕິເສດແລະບໍ່ຍອມເປັນກະສັດຂອງ
ພວກເຂົາ.ແລະຜູ້ຄົນຢາກໃຫ້ບິດາຂອງ
ລາວບັງຄັບລາວໃຫ້ເປັນ,ແຕ່ບິດາຂອງ
ລາວບໍ່ຍອມ;ແລະລາວໄດ້ບອກພວກເຂົາ
ວ່າບໍ່ຄວນບັງຄັບຜູ້ໃດໃຫ້ເປັນກະສັດຂອງ
ພວກເຂົາ.
6 26 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ເລືອກເອົານ້ອງຊາຍທັງໝົດ
ຂອງເພແກກ,ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດຍອມຮັບ.
6 27 ແລະ ເຫດການໄດ້ ບັ ງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກລູກຊາຍຂອງຢາເຣັດກໍບໍ່ຍອມຈັກຄົນ
ນອກຈາກຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນ;ແລະໂອໄຣຮາ

 17ກຄມພເດີນ,ເດີນໄປ
ກັບພຣະເຈົ້າ.

 ຂຄມພເປີດເຜີຍ,

ການເປີດເຜີຍ.
 22ກຄມພເຈີມ,ການເຈີມ.
 23ກ1ຊມອ8:10–18;

ມຊຢ29:16–23.
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ກໍໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນກະສັດປົກ
ຄອງຜູ້ຄົນ.
6 28 ແລະລາວໄດ້ເລີ່ມປົກຄອງແລະຜູ້
ຄົນກໍເລີ່ມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນແລະພວກ
ເຂົາກັບມາເປັນຄົນຮັ່ງມີເປັນດີຢ່າງຍິ່ງ.
6 29 ແລະເຫດການໄດ້ ບັ ງເກີດຂຶ້ນຄື
ຢາເຣັດໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປ,ແລະນ້ອງຊາຍ
ຂອງລາວກໍຄືກັນ.
6 30 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂອ
ໄຣຮາໄດ້ເດີນໄປຢ່າງຖ່ອມຕົວຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະໄດ້ຈື່ຈ�ສິ່ງທີ່
ຍິ່ງໃຫຍ່ຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດເພື່ອ
ບິດາຂອງລາວ,ແລະລາວໄດ້ສິດສອນຜູ້
ຄົນຂອງລາວອີກວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ເຮັດສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແນວໃດເພື່ອບັນພະບຸ
ລຸດຂອງພວກເຂົາ.

ບົດທີ7

ໂອໄຣຮາປົກຄອງດ້ວຍຄວາມຊອບທ�—
ທ່າມກາງການຍຶດອ�ນາດແລະການຜິດ
ຖຽງກັນ,ການຊີງດີຊີງເດັ່ນໃນອານາຈັກ
ຂອງຊູນແລະໂຄຮໍເລີ່ມເກີດຂຶ້ນ—ສາດ
ສະດາປະນາມຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະການ
ນັບຖືຮູບບູຊາຂອງຜູ້ຄົນ,ຊຶ່ງຈາກນັ້ນພວກ
ເຂົາກໍໄດ້ກັບໃຈ.

7 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂອ
ໄຣຮາໄດ້ດ�ເນີນການຕັດສິນໃນແຜ່ນດິນ
ດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທ�ຕະຫລອດວັນເວລາ
ຂອງລາວຊຶ່ງມີຢູ່ຢ່າງຍາວນານ.
7 2ແລະລາວໄດ້ ມີ ລູກ ຊາຍແລະລູກ
ສາວຫລາຍຄົນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລາວມີລູກ
ທັງໝົດສາມສິບເອັດຄົນ,ຊຶ່ງໃນຈ�ນວນນີ້
ເປັນລູກຊາຍຊາວສາມຄົນ.

7 3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວ
ມີ ລູກອີກຜູ້ ໜຶ່ງຊື່ຄີບໃນໄວຊະລາຂອງ
ລາວ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຄີບ
ໄດ້ປົກຄອງແທນ;ແລະຄີບໄດ້ມີລູກຊາຍຊື່
ວ່າໂຄຣິຮໍ.
7 4ແລະເວລາໂຄຣິຮໍມີອາຍຸໄດ້ສາມສິບ
ສອງປີ ລາວໄດ້ກະບົດຕໍ່ບິດາຂອງຕົນ,
ແລະໄດ້ຂ້າມໄປຫາແຜ່ນດິນນີຮໍ;ແລະ
ລາວໄດ້ມີລູກຊາຍແລະລູກສາວຫລາຍ
ຄົນ,ແລະພວກເຂົາເປັນຄົນຈົບງາມທີ່
ສຸດ;ດັ່ງນັ້ນໂຄຣິຮໍຈຶ່ງໄດ້ດຶງເອົາຜູ້ຄົນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍມາຢູ່ກັບລາວ.
7 5ແລະເວລາລາວເຕົ້າໂຮມກ�ລັງທັບ
ໄດ້ແລ້ວລາວຈຶ່ງຂຶ້ນມາຫາແຜ່ນດິນໂມຣັນ
ບ່ອນທີ່ກະສັດຢູ່ແລະໄດ້ຈັບເອົາກະສັດ
ໄປເປັນຊະເລີຍຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ກ ຄ�ເວົ້າຂອງ
ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດເກີດເປັນຈິງທີ່ວ່າ
ພວກເຂົາຈະຖືກນ�ໄປສູ່ການເປັນຊະ
ເລີຍ.
7 6ບັດນີ້ແຜ່ນດິນໂມຣັນບ່ອນທີ່ກະສັດຢູ່
ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບແຜ່ນດິນຊຶ່ງຊາວນີໄຟເອີ້ນ
ວ່າແຜ່ນດິນຮ້າງ.
7 7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຄີບ
ກັບຜູ້ຄົນຂອງລາວຖືກກວາດໄປເປັນຊະ
ເລີຍຂອງໂຄຣິຮໍຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງຕົນ,
ຈົນວ່າຄີບເຖົ້າແກ່ຫລາຍແລ້ວ;ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍຕາມໃນໄວຊະລາຂອງລາວ,ລາວ
ຍັງໄດ້ລູກຊາຍອີກຊື່ວ່າຊູນຂະນະທີ່ລາວ
ເປັນຊະເລີຍ.
7 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊູນ
ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ອ້າຍຂອງຕົນ,ແລະຊູນແຂງ
ແຮງຂຶ້ນ,ແລະກັບມາມີກ�ລັງຫລາຍຕາມ
ກ�ລັງຂອງມະນຸດ;ແລະລາວກໍຍິ່ງໃຫຍ່
ໃນການຕັດສິນນ�ອີກ.

7 5ກອທ6:23.
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7 9ດັ່ງນັ້ນ, ລາວຈຶ່ງມາຫາເນີນພູເອຟະ
ຣາອີມ,ແລະລາວໄດ້ຫລອມແຮ່ຈາກເນີນ
ພູນັ້ນ,ແລະໄດ້ເຮັດດາບດ້ວຍເຫລັກໃຫ້
ຜູ້ທີ່ລາວດຶງມາຫາລາວ;ແລະຫລັງຈາກ
ລາວໄດ້ເອົາດາບໃຫ້ພວກເຂົາເປັນອາວຸດ
ແລ້ວ,ລາວກໍກັບຄືນໄປຫາເມືອງນີຮໍ,ແລະ
ໄດ້ສູ້ຮົບກັບໂຄຣິຮໍອ້າຍຂອງຕົນ,ໂດຍວິທີ
ນີ້ລາວຈຶ່ງໄດ້ຍຶດເອົາອານາຈັກຄືນມາໃຫ້
ຄີບບິດາຂອງລາວ.
7 10 ແລະ ບັດນີ້ຍ້ອນວ່າຜົນງານທີ່ຊູນ
ເຮັດໄປນັ້ນ,ບິດາຂອງລາວຈຶ່ງໄດ້ມອບອາ
ນາຈັກໃຫ້ລາວ;ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມ
ປົກຄອງແທນບິດາຂອງລາວ.
7 11 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວ
ໄດ້ດ�ເນີນການຕັດສິນດ້ວຍຄວາມຊອບ
ທ�;ແລະລາວໄດ້ແຜ່ອານາຈັກຂອງລາວ
ອອກໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ,ເພາະວ່າຜູ້ຄົນ
ກັບມາມີຈ�ນວນຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
7 12 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊູນ
ໄດ້ມີລູກຊາຍແລະລູກສາວຫລາຍຄົນຄື
ກັນ.
7 13 ແລະ ໂຄຣິຮໍໄດ້ກັບໃຈຈາກຄວາມ
ຊົ່ວຫລາຍຢ່າງຊຶ່ງລາວໄດ້ເຮັດໄປນັ້ນ;ດັ່ງ
ນັ້ນຊູນຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ລາວມີອ�ນາດໃນອານາ
ຈັກຂອງຕົນ.
7 14 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂຄ
ຣິຮໍມີ ລູກຊາຍແລະລູກສາວຫລາຍຄົນ.
ແລະໃນບັນດາພວກລູກຊາຍຂອງໂຄຣິຮໍ
ມີຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່າໂນອາ.
7 15 ແ ລະ ເ ຫ ດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ໂນອາໄດ້ກະບົດຕໍ່ກະສັດຊູນ,ແລະຕໍ່ໂຄຣິ
ຮໍບິດາຂອງຕົນ,ແລະໄດ້ດຶງເອົາໂຄຮໍນ້ອງ
ຊາຍຂອງລາວ,ແລະອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນ
ທັງໝົດແລະຜູ້ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍໄປ
ນ�.
7 16 ແລະລາວໄດ້ມາສູ້ຮົບກັບກະສັດຊູນ,

ດ້ວຍເຫດນີ້ລາວຈຶ່ງໄດ້ຮັບແຜ່ນດິນມູນມໍ
ລະດົກບ່ອນທ�ອິດຂອງພວກເຂົາ;ແລະ
ລາວໄດ້ກາຍມາເປັນກະສັດປົກຄອງແຜ່ນ
ດິນສ່ວນນັ້ນ.
7 17 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວ
ໄດ້ສູ້ຮົບກັບກະສັດຊູນອີກ;ແລະລາວໄດ້
ຈັບກະສັດຊູນ,ແລະເອົາໄປເປັນຊະເລີຍ
ໃນແຜ່ນດິນໂມຣັນ.
7 18 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນເມື່ອ
ໃກ້ ເວລາ ທີ່ ລາວ ຈະປະຫານຊີວິດຊູນ,
ພວກລູກຊາຍຂອງຊູນໄດ້ລອບເຂົ້າໄປໃນ
ເຮືອນຂອງໂນອາໃນຕອນກາງຄືນ,ແລະ
ໄດ້ຂ້າລາວແລະໄດ້ມ້າງປະຕູຄຸກ,ແລະ
ນ�ເອົາບິດາຂອງພວກເຂົາອອກມາແລະ
ໄດ້ນ�ຊູນກັບຄືນໄປປົກຄອງອານາຈັກ
ຂອງຕົນຄືເກົ່າ.
7 19ດັ່ງນັ້ນ, ລູກຊາຍຂອງໂນອາຈຶ່ງໄດ້
ເລີ່ມສ້າງອານາຈັກຂຶ້ນແທນລາວ;ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາກໍບໍ່ມີອ�ນາດ
ເໜືອກະສັດຊູນອີກຕໍ່ໄປ,ແລະຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່
ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງກະສັດຊູນໄດ້
ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢ່າງຍິ່ງແລະຍິ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນ
ຫລາຍທີ່ສຸດ.
7 20 ແລະປະເທດຖືກແຍກອອກໄປແລະ
ມັນມີຢູ່ສອງອານາຈັກຄືອານາຈັກຂອງ
ຊູນ,ແລະອານາຈັກຂອງໂຄຮໍລູກຊາຍ
ຂອງໂນອາ.
7 21 ແລະໂຄຮໍລູກຊາຍຂອງໂນອາໄດ້ໃຫ້
ຜູ້ຄົນຂອງຕົນໄປຕໍ່ສູ້ກັບຊູນ,ຊຶ່ງໃນການ
ສູ້ຮົບນີ້ຊູນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະແລະໄດ້ປະ
ຫານຊີວິດໂຄຮໍ.
7 22 ແລະບັດນີ້ໂຄຮໍມີລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງຊື່
ວ່ານີມໂຣດ;ແລະນີມໂຣດໄດ້ຍົກອານາ
ຈັກຂອງໂຄຮໍໃຫ້ຊູນ,ແລະລາວເປັນທີ່ພໍ
ໃຈໃນສາຍຕາຂອງຊູນ;ດັ່ງນັ້ນຊູນຈຶ່ງໄດ້
ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອອັນສ�ຄັນແກ່ລາວ,
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ແລະລາວຈຶ່ງໄດ້ເຮັດຕາມໃຈຊອບຢູ່ໃນ
ອານາຈັກຂອງຊູນ.
7 23 ແລະໃນສະໄໝການປົກຄອງຂອງ
ຊູນນີ້ກໍມີສາດສະດາຈ�ນວນໜຶ່ງ,ຊຶ່ງພຣະ
ຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ສົ່ງມາໃນບັນດາຜູ້ຄົນອີກ,
ໂດຍໄດ້ທ�ນາຍວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະ
ການນັບຖືກ ຮູບບູຊາຂອງຜູ້ຄົນນັ້ນກ�ລັງ
ຈະນ�ເອົາການສາບແຊ່ງມາໃຫ້ແຜ່ນດິນ,
ແລະພວກເຂົາຈະຖືກທ�ລາຍຖ້າຫາກ
ພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈ.
7 24 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ຄົນໄດ້ໝິ່ນປະໝາດສາດສະດາ,ແລະໄດ້
ເຍາະເຍີ້ຍພວກເພິ່ນ.ແລະເຫດການໄດ້
ບັງເກີດຂຶ້ນຄືກະສັດຊູນໄດ້ລົງໂທດຜູ້ຄົນ
ທັງໝົດທີ່ໝິ່ນປະໝາດສາດສະດາ.
7 25 ແລະລາວໄດ້ອອກກົດໝາຍໄປທົ່ວ
ແຜ່ນດິນ,ຊຶ່ງໃຫ້ອ�ນາດແກ່ສາດສະດາ
ເພື່ອຈະສາມາດໄປຫາບ່ອນໃດກໍຕາມ
ແລ້ວແຕ່ພວກເພິ່ນຕ້ອງການ;ແລະດ້ວຍ
ເຫດນີ້ຜູ້ຄົນຈຶ່ງຖືກນ�ມາສູ່ການກັບໃຈ.
7 26 ແລະຍ້ອນວ່າຜູ້ຄົນໄດ້ກັບໃຈຈາກ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະປະຖິ້ມການນັບຖືຮູບ
ບູຊາຂອງພວກເຂົາ,ແລະພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້
ຍົກເວັ້ນພວກເຂົາ,ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມ
ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນອີກໃນແຜ່ນດິນ.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊູນໄດ້ມີລູກ
ຊາຍແລະລູກສາວຫລາຍຄົນໃນໄວຊະ
ລາຂອງລາວ.
7 27 ແລະມັນບໍ່ມີສົງຄາມອີກໃນວັນເວລາ
ຂອງຊູນ;ແລະລາວໄດ້ລະນຶກເຖິງສິ່ງສ�
ຄັນທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດເພື່ອບັນພະ
ບຸລຸດຂອງລາວໃນການນ�ເອົາພວກເຂົາ
ກ ຂ້າມຄວາມເລິກທີ່ສຸດຂອງທະເລມາຫາ
ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ;ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງ

ໄດ້ດ�ເນີນການຕັດສິນດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິ
ທ�ຕະຫລອດວັນເວລາຂອງລາວ.

ບົດທີ8

ມັນມີການຜິດຖຽງກັນແລະມີການຂັດແຍ້ງ
ກັນເລື່ອງອານາຈັກ—ເອຄິດຈັດຕັ້ງຄ�
ສາບານການມົ້ວສຸມລັບເພື່ອປະຫານຊີວິດ
ກະສັດ—ການມົ້ວສຸມລັບເປັນຂອງມານ
ແລະຜົນຄືການທ�ລາຍປະຊາຊາດ—ຄົນ
ຕ່າງຊາດໃນສະໄໝປະຈຸບັນຖືກເຕືອນໃຫ້
ຕໍ່ຕ້ານການມົ້ວສຸມລັບຊຶ່ງພະຍາຍາມໂຄ່ນ
ລົ້ມອິດສະລະພາບຂອງແຜ່ນດິນ,ປະຊາ
ຊາດ,ແລະປະເທດຊາດທັງໝົດ.

8 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊູນ
ໄດ້ລູກຊາຍອີກຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່າໂອເມ,ແລະ
ໂອເມໄດ້ປົກຄອງແທນລາວ.ແລະໂອເມ
ໄດ້ມີລູກຊາຍຊື່ວ່າຢາເຣັດ;ແລະຢາເຣັດ
ໄດ້ມີລູກຊາຍແລະລູກສາວຫລາຍຄົນ.
8 2ແລະຢາເຣັດໄດ້ກະບົດຕໍ່ບິດາຂອງ
ຕົນ,ແລະມາຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງເຫັດ.
ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວໄດ້
ເວົ້າຍ້ອງຍໍຜູ້ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ຍ້ອນ
ວ່າຄ�ເວົ້າອັນມີເລ່ຫລ່ຽມຂອງລາວຈົນວ່າ
ລາວໄດ້ອານາຈັກເຄິ່ງໜຶ່ງມາປົກຄອງ.
8 3ແລະເມື່ອລາວໄດ້ອານາຈັກມາເຄິ່ງ
ໜຶ່ງແລ້ວ,ລາວກໍໄດ້ມາສູ້ຮົບກັບບິດາຂອງ
ຕົນ,ແລະລາວໄດ້ຈັບເອົາບິດາຂອງຕົນ
ໄປເປັນຊະເລີຍ,ແລະເຮັດໃຫ້ບິດາຂອງ
ຕົນທ�ງານໃນຂະນະທີ່ເປັນຊະເລີຍ;
8 4ແລະບັດນີ້ ,ໃນໄລຍະເວລາແຫ່ງ
ການປົກຄອງຂອງໂອເມ,ລາວໄດ້ຕົກຢູ່
ໃນຄວາມເປັນຊະເລີຍເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຊີວິດ
ຂອງລາວ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

 23ກຄມພການນັບຖືຮູບບູຊາ.  27ກອທ6:4,12.
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ຄືລາວໄດ້ມີລູກຊາຍແລະລູກສາວຫລາຍ
ຄົນ,ຊຶ່ງໃນບັນດາລູກພວກນີ້ມີສອງຄົນຊື່
ວ່າເອຊະໂຣມແລະໂຄຣິອານທະເມີ.
8 5ແລະພວກເຂົາຄຽດແຄ້ນຫລາຍທີ່ສຸດ
ຍ້ອນການກະທ�ຂອງຢາເຣັດອ້າຍຂອງ
ຕົນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຈັດກອງ
ທັບແລະໄດ້ສູ້ຮົບກັບຢາເຣັດ.ແລະເຫດ
ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກເຂົາໄດ້ສູ້ຮົບ
ກັບຢາເຣັດໃນເວລາກາງຄືນ.
8 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເວລາ
ພວກເຂົາ ໄດ້ ຂ້າ ຄົນໃນກອງທັບຂອງ
ຢາເຣັດແລ້ວແລະກ�ລັງຈະຂ້າລາວນ�
ອີກ;ແລະລາວໄດ້ວິງວອນພວກເຂົາໃຫ້
ໄວ້ຊີວິດລາວ,ແລະລາວຈະຍົກອານາຈັກ
ຄືນໃຫ້ບິດາຂອງຕົນ.ແລະເຫດການໄດ້
ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກເຂົາໄດ້ໄວ້ຊີວິດລາວ.
8 7ແລະບັດນີ້ຢາເຣັດໄດ້ມີຄວາມເສົ້າສະ
ຫລົດໃຈຫລາຍທີ່ສຸດຍ້ອນການສູນເສຍ
ອານາຈັກໄປນັ້ນ,ເພາະວ່າໃຈຂອງລາວ
ຢູ່ກັບອານາຈັກແລະການຍ້ອງຍໍສັນລະ
ເສີນຂອງໂລກ.
8 8ບັດນີ້ໂດຍທີ່ລູກສາວຂອງຢາເຣັດເປັນ
ຄົນຊ�ນິ ຊ�ນານທີ່ສຸດ,ແລະໂດຍທີ່ໄດ້
ເຫັນຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຂອງບິດາຕົນ,
ນາງຈຶ່ງໄດ້ຄິດວາງແຜນເພື່ອຈະກູ້ເອົາອາ
ນາຈັກຄືນມາໃຫ້ບິດາຂອງນາງໃຫ້ໄດ້.
8 9ບັດນີ້ລູກສາວຂອງຢາເຣັດເປັນຄົນ
ງາມທີ່ສຸດ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືນາງໄດ້ເວົ້າກັບບິດາຂອງນາງວ່າ:ແມ່ນ
ຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ພໍ່ມີຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ
ເຊັ່ນນີ້?ພໍ່ບໍ່ໄດ້ອ່ານບັນທຶກຊຶ່ງບັນພະບຸ
ລຸດຂອງພວກເຮົານ�ຂ້າມຄວາມເລິກທີ່
ສຸດຂອງທະເລອັນກວ້າງໃຫຍ່ມາບໍ?ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ມັນບໍ່ມີເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບຄົນໃນສະ

ໄໝກ່ອນບໍທີ່ໃຊ້ແຜນການກ ລັບຂອງພວກ
ເຂົາ,ຊຶ່ງໃນແຜນການນັ້ນພວກເຂົາໄດ້ຍຶດ
ເອົາອານາຈັກຫລາຍແຫ່ງແລະມີຄວາມ
ຮຸ່ງເຮືອງເຫລືອງເຫລື້ອມ?
8 10 ແລະບັດນີ້,ສະນັ້ນ,ຂໍໃຫ້ພໍ່ຈົ່ງໃຫ້
ຄົນໄປນ�ເອົາເອຄິດລູກຊາຍຂອງຄິມນໍ
ມາ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກເອງເປັນຄົນງາມ,
ແລະລູກຈະກ ຟ້ອນລ�ຕໍ່ໜ້າລາວ,ແລະ
ລູກຈະເຮັດໃຫ້ລາວພໍໃຈ,ຈົນວ່າລາວຢາກ
ໄດ້ລູກໄປເປັນພັນລະຍາຂອງລາວ;ດັ່ງນັ້ນ
ຖ້າຫາກລາວປາດຖະໜາຈາກພໍ່ວ່າໃຫ້ພໍ່
ຍົກລູກໃຫ້ເປັນພັນລະຍາຂອງລາວ,ເມື່ອ
ນັ້ນພໍ່ຈົ່ງກ່າວວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍົກນາງ
ໃຫ້ທ່ານຖ້າຫາກທ່ານເອົາຫົວບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຜູ້ເປັນກະສັດມາໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າ.
8 11 ແລະ ບັດນີ້ໂອເມ ແມ່ນເພື່ອນຂອງ
ເອ ຄິ ດ;ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ ອຢາເຣັດໄດ້ສັ່ງໃຫ້
ຄົນໄປເອີ້ນເອຄິດມາຫາ,ລູກສາວຂອງ
ຢາເຣັດກໍໄດ້ຟ້ອນລ�ຕໍ່ໜ້າລາວ,ເຖິງຂະ
ໜາດທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວພໍໃຈ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ລາວຢາກໄດ້ນາງມາເປັນພັນລະຍາ.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເອຄິດໄດ້ເວົ້າ
ກັບຢາເຣັດວ່າ:ໃຫ້ນາງມາເປັນພັນລະຍາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າສາ.
8 12 ແລະຢາເຣັດເວົ້າກັບລາວວ່າ:ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະຍົກນາງໃຫ້ທ່ານ,ຖ້າຫາກທ່ານຈະ
ເອົາຫົວຂອງບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ເປັນ
ກະສັດມາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ.
8 13 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເອ
ຄິດໄດ້ເຕົ້າໂຮມຍາດພີ່ນ້ອງທັງໝົດຂອງ
ຕົນໃນຄອບຄົວຂອງຢາເຣັດແລະໄດ້ເວົ້າ
ກັບພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນວ່າ:ພວກທ່ານຈະ
ສາບານກັບຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບໍວ່າພວກທ່ານ

8 9ກຮລມ6:26–30;
3ນຟ6:28;

ມຊ5:51–52.
 10ກມຣກ6:22–28.
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ຈະຊື່ສັດຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າໃນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ປາດຖະໜາຈາກພວກທ່ານ?
8 14 ແລ ະ  ເ ຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາທັງໝົດໄດ້ ກ ສາບານກັບລາວ,
ໂດຍອ້ າງເຖິງ ພຣະເຈົ້າ ແຫ່ ງສະຫວັນ ,
ແລະອ້າງເຖິງຟ້າສະຫວັນນ�ອີກ,ແລະ
ອ້າງເຖິງແຜ່ນດິນໂລກນ�ອີກ,ແລະອ້າງ
ວ່າຖ້າຫາກຜູ້ໃດຫັນປ່ຽນບໍ່ປະຕິບັດຕາມ
ສິ່ງທີ່ເອຄິດປາດຖະໜາຜູ້ນັ້ນຈະສູນເສຍ
ຫົວຂອງຕົນ;ແລະຜູ້ໃດທີ່ເປີດເຜີຍອັນໃດ
ກໍຕາມທີ່ເອຄິດບອກໃຫ້ຕົນຮູ້,ຜູ້ນັ້ນຈະສູນ
ເສຍຊີວິດຂອງຕົນ.
8 15 ແ ລ ະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນດີກັບເອຄິດດັ່ງນັ້ນ.ແລະ
ເອຄິດໄດ້ໃຫ້ພວກເຂົາກ່າວກ ຄ�ສາບານ
ຊຶ່ງມອບໃຫ້ຄົນໃນສະໄໝບູຮານຜູ້ ທີ່
ສະແຫວງຫາອ�ນາດ,ຊຶ່ງຕໍ່ກັນມາຈາກ
ຂ ກາອິນຜູ້ເປັນຄາດຕະກອນນັບຕັ້ງແຕ່
ການເລີ່ມຕົ້ນມາ.
8 16 ແລະອ�ນາດຂອງມານໄດ້ຮັກສາຄ�
ສາບານນີ້ໄວ້ເພື່ອຈະໄດ້ມອບຄ�ສາບານ
ເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນຕໍ່ໄປ,ເພື່ອໃຫ້ພວກ
ເຂົາຄົງຢູ່ໃນຄວາມມືດ,ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອ
ຜູ້ ທີ່ສະແຫວງຫາອ�ນາດໃຫ້ມີອ�ນາດ,
ແລະເພື່ອຂ້າ,ແລະເພື່ອປຸ້ນຈີ້,ແລະເພື່ອ
ຕົວະຍົວະ,ແລະເພື່ອເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ນາໆປະການແລະການໂສເພນີ.
8 17 ແລະແມ່ນລູກສາວຂອງຢາເຣດັນີ້
ແຫລະທີ່ໄດ້ນ�ມັນມາໄວ້ໃນໃຈຂອງລາວ
ເພື່ອໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າຫາສິ່ງເກົ່າແກ່ເຫລົ່ານີ້;
ແລະຢາເຣັດໄດ້ນ�ມັນມາໄວ້ໃນໃຈຂອງ
ເອຄິດ;ດັ່ງນັ້ນເອຄິດຈຶ່ງໄດ້ມອບມັນໃຫ້ແກ່
ຍາດພີ່ນ້ອງແລະໝູ່ເພື່ອນຂອງລາວ,ແລະ

ນ�ພວກເຂົາໄປດ້ວຍຄ�ສັນຍາທີ່ຈບົງາມ
ໃຫ້ເຮດັສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ລາວປາດຖະໜາ.
8 18 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ຈັດຕັ້ງກ ການມົ້ວສຸມລັບຂຶ້ນ,
ຄືກັນກັບໃນສະໄໝກ່ອນ;ຊຶ່ງການມົ້ວສຸມ
ລັບນັ້ນເປັນໜ້າກຽດຊັງແລະຊົ່ວຮ້າຍຍິ່ງ
ກວ່າສິ່ງໃດໆ,ໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ;
8 19 ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດ
ວຽກໃນການມົ້ວສຸມລັບ,ທັງພຣະອົງບໍ່ມີ
ພຣະປະສົງໃຫ້ມະນຸດຂ້າຟັນກັນ,ແຕ່ໃນ
ທຸກສິ່ງພຣະອົງຊົງຫ້າມມັນນັບຕັ້ງແຕ່ການ
ເລີ່ມຕົ້ນຂອງມະນຸດເປັນຕົ້ນມາ.
8 20 ແລະບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນບໍ່
ໄດ້ຂຽນແບບສະບັບຂອງຄ�ສາບານແລະ
ການມົ້ວສຸມລັບຂອງພວກເຂົາໄວ້,ເພາະ
ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ຂ້າພະເຈົ້າວ່າມັນມີຢູ່
ແລ້ວກັບຄົນທັງປວງ,ແລະມັນມີຢູ່ແລ້ວ
ໃນບັນດາຊາວເລມັນ.
8 21 ແລະມັນເປັນເຫດໃຫ້ເກີດກ ຄວາມ
ພິນາດແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ�
ລັງເວົ້າເຖິງຢູ່ດຽວນີ້,ແລະມັນນ�ຄວາມ
ພິນາດມາໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟນ�ອີກ.
8 22 ແລະປະຊາຊາດໃດກໍຕາມທີ່ຈະສະ
ໜັບສະໜູນການມົ້ວສຸມລັບແບບນີ້,ເພື່ອ
ໃຫ້ໄດ້ອ�ນາດແລະຜົນປະໂຫຍດຈົນໃຫ້
ມັນແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວປະຊາຊາດ;ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ປະຊາຊາດນັ້ນຈະຖືກທ�ລາຍ;ເພາະ
ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ກ ເລືອດ
ຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຊຶ່ງຖືກພວກເຂົາ
ຫລັ່ງຮ້ອງທູນພຣະອົງຈາກພື້ນດິນສະເໝີ
ໄປເພື່ອຂ ການແກ້ແຄ້ນຄົນເຫລົ່ານັ້ນແລະ
ພຣະອົງບໍ່ແກ້ແຄ້ນພວກເຂົາ.

 14ກຄມພໝິ່ນປະໝາດ,
ການໝິ່ນປະໝາດ.

 15ກຄມພຄ�ສາບານ.

 ຂປຖກ4:7–8;ມຊ5:28–30.
 18ກຄມພການມົ້ວສຸມລັບ.
 21ກຮລມ6:28.

 22ກມມ8:27,40–41.
 ຂຄມພແກ້ແຄ້ນ,

ການແກ້ແຄ້ນ.
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8 23ດັ່ງນັ້ນ,ໂອ້ທ່ານຄົນຕ່າງຊາດ,ມັນ
ແມ່ນຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ ທີ່ຈະໃຫ້ສິ່ງເຫລົ່າ ນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່
ທ່ານ ,  ເພື່ອ ໂດຍການນີ້ທ່ານ ຈະກັບໃຈ
ຈາກບາບຂອງທ່ານ,ແລະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ການ
ມົ້ວສຸມລັບຢູ່ເໜືອທ່ານ,ຊຶ່ງສ້າງຂຶ້ນເພື່ອ
ໃຫ້ມີກ ອ�ນາດແລະຮັບຜົນປະໂຫຍດ—
ແລະວຽກງານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວຽກງານ
ແຫ່ງຄວາມພິນາດຍ່ອມມາສູ່ທ່ານ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແມ່ນດາບແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າຜູ້ ສະຖິດນິລັນດອນຈະຕົກລົງ
ມາໃສ່ທ່ານເພື່ອການໂຄ່ນລົ້ມ,ແລະເພື່ອ
ຄວາມພິນາດຂອງທ່ານຖ້າຫາກທ່ານຈະ
ປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ມີຢູ່.
8 24ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາ
ທ່ານ,ເມື່ອທ່ານເຫັນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນ
ໃນບັນດາພວກທ່ານ,ທ່ານຄວນຈະຕື່ນ
ຂຶ້ນສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງສະພາບອັນເປັນ
ຕາຢ້ານຂອງທ່ານ,ຍ້ອນວ່າການມົ້ວສຸມ
ລັບນີ້ຊຶ່ງຈະມີຢູ່ໃນບັນດາພວກທ່ານ;ຖ້າ
ບໍ່ດັ່ງນັ້ນວິບັດຈົ່ງມີກັບມັນ,ເພາະເລືອດ
ຂອງຄົນທັງຫລາຍທີ່ຖືກຂ້າຕາຍໄດ້ຮ້ອງ
ຂຶ້ນຈາກພື້ນດິນເພື່ອແກ້ແຄ້ນມັນ,ແລະ
ແກ້ແຄ້ນຜູ້ທີ່ສ້າງມັນຂຶ້ນມາ.
8 25 ເພາະວ່າເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຜູ້ໃດທີ່ສ້າງມັນຍ່ອມສະແຫວງຫາທີ່ຈະ
ລົບລ້າງກ ອິດສະລະພາບຂອງແຜ່ນດິນ,
ປະຊາຊາດ,ແລະປະເທດຊາດທັງໝົດ;
ແລະຈະນ�ເອົາຄວາມພິນາດມາສູ່ຜູ້ຄົນ
ທັງໝົດ,ເພາະວ່າມັນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ
ບິດາຂອງຄວາມຂີ້ຕົວະທັງໝົດ,ແມ່ນຄົນ
ຂີ້ຕົວະຜູ້ດຽວກັນນັ້ນທີ່ຂ ຫລອກລວງບິດາ

ມານດາຜູ້ທ�ອິດຂອງເຮົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແມ່ນຄົນຂີ້ຕົວະຜູ້ດຽວກັນນີ້ແຫລະທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ມະນຸດເຮັດຄາດຕະກ�ນັບຕັ້ງແຕ່ການ
ເລີ່ມຕົ້ນມາ;ເປັນຜູ້ທີ່ ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງ
ມະນຸດແຂງກະດ້າງຈົນໄດ້ຂ້າສາດສະດາ
ທັງຫລາຍ,ແລະໄດ້ແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່
ພວກເພິ່ນ,ແລະຂັບໄລ່ພວກເພິ່ນອອກໄປ
ນັບແຕ່ຕອນຕົ້ນ.
8 26 ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນຈຶ່ງໄດ້ຮບັ
ບັນຊາໃຫ້ຂຽນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເພື່ອຄວາມ
ຊົ່ວຕ່າງໆຈະໄດ້ໝົດໄປ,ແລະວ່າເວລາຈະ
ມາຮອດຊຶ່ງຊາຕານຈະກ ບໍ່ມີອ�ນາດເໜອື
ໃຈຂອງລູກຫລານມະນຸດ,ມີແຕ່ເຂົາຈະຖືກ
ຂ ຊັກຈູງໃຫ້ເຮດັແຕ່ຄວາມດີຕະຫລອດໄປ,
ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ມາຫາອ່າງນ�ແຫ່ງຄວາມ
ຊອບທ�ທັງປວງແລະລອດ.

ບົດທີ9

ອານາຈັກສົ່ງຕໍ່ຈາກຜູ້ໜຶ່ງຫາອີກຜູ້ໜຶ່ງຕາມ
ເຊື້ອສາຍ,ຕາມກົນອຸບາຍເລ່ຫລ່ຽມ,ແລະ
ຕາມການຄາດຕະກ�—ອີເມີເຫັນພຣະບຸດ
ແຫ່ງຄວາມຊອບທ�—ສາດສະດາຫລາຍ
ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກັບໃຈ—ມີຄວາມ
ອຶດຢາກເກີດຂຶ້ນແລະມີງູພິດກັດຕອດຜູ້
ຄົນ.

9 1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນເລີ່ມ
ເຮັດບັນທຶກຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕໍ່ໄປ.ສະນັ້ນ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຍ້ອນ
ວ່າກ ການມົ້ວສຸມລັບຂອງເອຄິດແລະໝູ່
ເພື່ອນຂອງລາວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້
ໂຄ່ນລົ້ມອານາຈັກຂອງໂອເມ.

 23ກ1ນຟ22:22–23;
ມຊ6:15.

 25ກຄມພອິດສະລະ,
ອິດສະລະພາບ.

 ຂປຖກ3:1–13;
2ນຟ9:9;
ມຊຢ16:3;
ມຊ4:5–19.

 26ກ1ນຟ22:26.
 ຂ2ນຟ33:4;

ມຣນ7:12–17.
9 1ກອທ8:13–17.
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9 2 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຍັງໄດ້ເມດຕາສົງສານໂອເມ,ພ້ອມທັງລູກ
ຊາຍແລະລູກສາວຂອງລາວຜູ້ທີ່ບໍ່ພະຍາ
ຍາມທ�ລາຍລາວ.
9 3ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຕືອນໂອເມ
ໃນຄວາມຝັນວ່າລາວຄວນອອກໄປຈາກ
ແຜ່ນດິນ;ດັ່ງນັ້ນໂອເມຈຶ່ງໄດ້ອອກໄປຈາກ
ແຜ່ນດິນພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຂອງລາວ,
ແລະໄດ້ເດີນທາງໄປຫລາຍມື້,ແລະມາ
ຮອດແລະຜ່ານເນີນພູ ກ ຊິມໄປ, ແລະ
ໄດ້ມາຮອດຂ ບ່ອນຊຶ່ງຊາວນີໄຟໄດ້ຖືກທ�
ລາຍ,ແລະຈາກບ່ອນນັ້ນໄປທາງຕາເວັນ
ອອກ,ແລະມາຮອດບ່ອນໃກ້ຝັ່ງທະເລຊຶ່ງ
ມີຊື່ວ່າອາບລ�,ແລະບ່ອນນັ້ນລາວໄດ້ຕັ້ງ
ຜ້າເຕັ້ນຂຶ້ນພ້ອມທັງລູກຊາຍແລະລູກ
ສາວຂອງລາວນ�ອີກ,ແລະຄົນໃນຄອບ
ຄົວຂອງລາວທັງໝົດນອກຈາກຢາເຣັດ
ແລະຄອບຄົວຂອງລາວເທົ່ານັ້ນ.
9 4ແລະ ເຫດການ ໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຢາເຣັດໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນກະສັດປົກ
ຄອງຜູ້ ຄົນດ້ວຍມື ຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ;
ແລະລາວໄດ້ຍົກລູກສາວຂອງລາວໃຫ້
ເປັນພັນລະຍາຂອງເອຄິດ.
9 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເອ
ຄິດພະຍາຍາມທີ່ຈະຂ້າພໍ່ເຖົ້າຂອງຕົນ;
ແລະລາວໄດ້ຂໍຮ້ອງຜູ້ທີ່ລາວໃຫ້ກ່າວຄ�
ສາບານດ້ວຍຄ�ສາບານຂອງຄົນໃນສະ
ໄໝບູຮານ,ແລະພວກນັ້ນກໍໄດ້ຫົວພໍ່ເຖົ້າ
ຂອງເອຄິດ,ໃນຂະນະທີ່ຢາເຣັດນັ່ງຢູ່ໃນ
ບັນລັງກ່າວຄ�ປາໄສຕໍ່ຜູ້ຄົນ.
9 6 ເພາະການແຜ່ສັງຄົມທີ່ຊົ່ວຮ້າຍແລະ
ລຶກລັບນີ້ເປັນໄປຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງຈົນວ່າ
ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງຜູ້ຄົນທັງໝົດເສື່ອມ
ໂຊມ;ສະນັ້ນຢາເຣັດຈຶ່ງຖືກລອບຂ້າໃນ

ບັນລັງຂອງລາວເອງ,ແລະເອຄິດໄດ້ຂຶ້ນ
ປົກຄອງແທນ.
9 7ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື ເອ
ຄິດເລີ່ມມີຄວາມອິດສາບັງບຽດລູກຊາຍ
ຄົນໜຶ່ງຂອງຕົນ,ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ເອົາ
ລູກຊາຍຂອງຕົນຂັງໄວ້ໃນຄຸກ,ແລະໃຫ້
ຂັງໄວ້ໂດຍເອົາອາຫານໃຫ້ກິນພຽງເລັກ
ໜ້ອຍຫລືວ່າບໍ່ໃຫ້ກິນເລີຍຈົນເຖິງແກ່
ຄວາມຕາຍ.
9 8ແລະບັດນີ້ນ້ອງຊາຍຂອງຜູ້ທີ່ຕາຍ,(ມີ
ຊື່ວ່ານີມຣາ)ໄດ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ບິດາຂອງ
ລາວຍ້ອນສິ່ງທີ່ບິດາຂອງລາວໄດ້ເຮັດກັບ
ອ້າຍຂອງລາວ.
9 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນີມ
ຣາໄດ້ເຕົ້າໂຮມຄົນຈ�ນວນໜຶ່ງ,ແລະໄດ້
ໜີອອກຈາກແຜ່ນດິນໄປ,ແລະໄດ້ຂ້າມ
ໄປຢູ່ກັບໂອເມ.
9 10 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເອ
ຄິດໄດ້ລູກຊາຍຕື່ມອີກ,ແລະພວກເຂົາໄດ້
ເອົາຊະນະໃຈຂອງຜູ້ຄົນເຖິງແມ່ນພວກ
ເຂົາໄດ້ສາບານກັບລາວວ່າຈະເຮັດຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍນາໆປະການຕາມທີ່ລາວປາດຖະ
ໜາ.
9 11ບັດນີ້ຜູ້ຄົນຂອງເອຄິດປາດຖະໜາ
ຜົນປະໂຫຍດ,ຄືກັນກັບທີ່ເອຄິດປາດຖະ
ໜາອ�ນາດ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກລູກຊາຍຂອງ
ເອຄິດຈຶ່ງໄດ້ແຈກຢາຍເງິນໃຫ້ພວກເຂົາ,
ຊຶ່ງດ້ວຍວິທີນີ້ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ດຶງຜູ້ຄົນ
ສ່ວນຫລາຍມາຫາພວກເຂົາ.
9 12 ແລະມັນ ເລີ່ມມີສົງຄາມລະຫວ່າງ
ພວກລູກຊາຍຂອງເອຄິດກັບຕົວເອຄິດ
ເອງເປັນເວລາຫລາຍປີ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົນ
ວ່າໄປສູ່ຄວາມພິນາດຂອງຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນອາ
ນາຈັກເກືອບໝົດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນທັງ

 3ກມມ1:3;4:23.  ຂມມ6:1–15.
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ໝົດນອກຈາກຄົນສາມສິບຄົນກັບພວກທີ່
ໜີໄປກັບເຊື້ອສາຍຂອງໂອເມເທົ່ານັ້ນ.
9 13ດັ່ງນັ້ນ,ໂອເມຈຶ່ງໄດ້ກັບຄືນມາຫາ
ແຜ່ນດິນຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກຂອງຕົນອີກ.
9 14 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນ ຄື
ໂອເມເລີ່ມເຖົ້າແກ່ລົງ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ລາວກໍຍັງໄດ້ລູກຊາຍອີກຄົນໜຶ່ງໃນໄວ
ຊະລາຂອງລາວຊື່ວ່າອີເມີ;ແລະລາວໄດ້
ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ອີເມີເປັນກະສັດປົກຄອງແທນ.
9 15 ແລະຫລັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ
ອີເມີໃຫ້ເປັນກະສັດແທນແລ້ວ,ລາວໄດ້
ເຫັນສັນຕິສຸກໃນແຜ່ນດິນຢູ່ສອງປີ,ແລະ
ລາວໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປ,ໂດຍທີ່ໄດ້ເຫັນວັນ
ເວລາຊຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເສົ້າສະຫລົດ
ໃຈເປັນເວລາຍາວນານ.ແລະເຫດການ
ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອີເມີໄດ້ປົກຄອງແທນ
ລາວ,ແລະໄດ້ກະທ�ຕາມຕົວຢ່າງຂອງ
ບິດາຕົນ.
9 16 ແລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເລີ່ມເອົາຄ�
ສາບແຊ່ງອອກໄປຈາກແຜ່ນດິນອີກ,ແລະ
ເຊື້ອສາຍຂອງອີເມີໄດ້ຈະເລີນຮຸງ່ເຮອືງ
ຢ່າງຍິ່ງພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງອີເມີ;
ແລະໃນເວລາຫົກສິບສອງປີພວກເຂົາກັບ
ມາເປນັຄົນເຂັ້ມແຂງຢ່າງຍິ່ງ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ພວກເຂົາກາຍມາເປັນຄົນຮັ່ງມີຢ່າງຍິ່ງ—
9 17 ໂດຍມີໝາກໄມ້ນາໆຊະນິດ,ແລະ
ເຄື່ອງປູກຂອງຝັງ,ແລະຜ້າໄໝ,ແລະຜ້າ
ລີນິນຢ່າງດີ,ແລະຄ�,ແລະເງິນ,ແລະ
ຂອງມີຄ່າຫລາຍຢ່າງ;
9 18 ແລະກໍມີຝູງສັດລ້ຽງ,ງົວເຖິກ,ແລະ
ງົວແມ່,ແລະແກະ,ແລະໝູ,ແລະແບ້,
ແລະສັດອື່ນໆອີກຫລາຍຊະນິດທີ່ມີປະ
ໂຫຍດສ�ລັບເປັນອາຫານຂອງມະນຸດນ�
ອີກ.

9 19 ແລະພວກເຂົາກໍມີກ ຝູງມ້າ,ແລະລໍ,
ແລະກໍມີຊ້າງແລະມີຄູຣີລ�ແລະຄູມ�ນ�
ອີກ;ຊຶ່ງທັງໝົດເປັນປະໂຫຍດແກ່ມະນຸດ,
ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນຝູງຊ້າງ,ຄູຣີລ�,
ແລະຄູມ�.
9 20 ແລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຖອກເທ
ພຣະພອນລົງມາເທິງແຜ່ນດິນດັ່ງນີ້ ຊຶ່ງ
ເປັນແຜ່ນດິນທີ່ກ ປະເສີດເລີດລ�ກວ່າ
ແຜ່ນດິນອື່ນໃດທັງສິ້ນ;ແລະພຣະອົງໄດ້
ບັນຊາວ່າຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຈະເປັນເຈົ້າຂອງ
ແຜ່ນດິນຜູ້ນັ້ນຄວນຄອບຄອງມັນໄວ້ໃຫ້
ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຂົາຈະ
ຖືກຂ ທ�ລາຍເວລາເຂົາສຸກໃນຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍ;ເພາະກັບຄົນເຊັ່ນນັ້ນ,ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ກ່າວ:ເຮົາຈະຖອກເທຄວາມບໍລິ
ບູນແຫ່ງຄວາມໂມໂຫຂອງເຮົາອອກມາ.
9 21 ແລະອີເມີໄດ້ດ�ເນີນການຕັດສິນ
ດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທ�ຕະຫລອດວັນເວລາ
ຂອງລາວ,ແລະລາວໄດ້ມີລູກຊາຍແລະ
ລູກສາວຫລາຍຄົນ;ແລະມີລູກຊາຍຜູ້ໜຶ່ງ
ຊື່ວ່າໂຄຣິອານທ�,ແລະລາວໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ
ໃຫ້ໂຄຣິອານທ�ຂຶ້ນປົກຄອງແທນ.
9 22 ແລະຫລັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້
ໂຄຣິອານທ�ປົກຄອງແທນແລ້ວລາວກໍ
ມີຊີວິດຢູ່ຕື່ມອີກສີ່ປີ,ແລະລາວກໍໄດ້ເຫັນ
ສັນຕິສຸກໃນແຜ່ນດິນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ເຖິງແມ່ນລາວໄດ້ເຫັນກ ພຣະບຸດແຫ່ງ
ຄວາມຊອບທ�,ແລະລາວມີຄວາມປິຕິຍິນ
ດີແລະປາບປື້ມໃນວັນເວລາຂອງລາວ;
ແລະລາວກໍໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປໃນຄວາມ
ສະຫງົບສຸກ.
9 23 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂຄ
ຣິອານທ�ໄດ້ກະທ�ຕາມຕົວຢ່າງຂອງບິດາ
ຕົນ,ແລະໄດ້ສ້າງເມືອງໃຫຍ່ຫລາຍເມືອງ,
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ແລະໄດ້ໃຫ້ຄວາມດີແກ່ຜູ້ຄົນຕະຫລອດ
ວັນເວລາຂອງລາວ.ແລະເຫດການໄດ້
ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວບໍ່ມີລູກເລີຍຈົນວ່າລາວ
ເຖົ້າແກ່ຊະລາລົງ.
9 24 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພັນ
ລະຍາຂອງລາວໄດ້ສິ້ນຊີວິດເມື່ອນາງມີອາ
ຍຸໄດ້ໜຶ່ງຮ້ອຍສອງປີ.ແລະເຫດການໄດ້
ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນໄວຊະລາຂອງໂຄຣິອານ
ທ�,ລາວໄດ້ຮັບເອົາຍິງສາວຄົນໜຶ່ງມາ
ເປັນພັນລະຍາ,ແລະໄດ້ມີລູກຊາຍແລະ
ລູກສາວຫລາຍຄົນ;ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງມີຊີວິດ
ຢູ່ຈົນເຖິງໜຶ່ງຮ້ອຍສີ່ສິບສອງປີ.
9 25 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວ
ມີລູກຊາຍຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່າຄອມ,ແລະຄອມໄດ້
ຂຶ້ນປົກຄອງແທນ;ແລະລາວໄດ້ປົກຄອງຢູ່
ສີ່ສິບເກົ້າປີ,ແລະລາວໄດ້ມີລູກຊາຍຊື່ວ່າ
ເຫັດ;ແລະເຫັດໄດ້ມີລູກຊາຍແລະລູກ
ສາວຫລາຍຄົນຄືກັນ.
9 26 ແລະຜູ້ຄົນໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ
ທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນອີກ,ແລະເລີ່ມມີຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຫລາຍໃນແຜ່ນດິນອີກແລະເຫັດ
ເລີ່ມຖືແຜນລຶກລັບຂອງສະໄໝກ່ອນອີກ
ເພື່ອທ�ລາຍບິດາຂອງຕົນ.
9 27 ແລະ ເຫດກ ານໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ລາວໄດ້ປົດບິດາຂອງຕົນອອກຈາກບັນລັງ,
ໂດຍການຂ້າດ້ວຍດາບຂອງຕົນເອງ;ແລະ
ລາວໄດ້ຂຶ້ນປົກຄອງແທນ.
9 28 ແລະມີສາດສະດາຫລາຍທ່ານໃນ
ແຜ່ນດິນອີກ,ມາປ່າວເຕືອນເລື່ອງການກັບ
ໃຈຕໍ່ຜູ້ຄົນທັງຫລາຍວ່າ—ພວກເຂົາຕ້ອງ
ຕຽມທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ
ຄ�ສາບແຊ່ງຈະມາສູ່ຜືນແຜ່ນດິນ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ມັນຈະມີຄວາມອຶດຢາກຢ່າງໃຫຍ່
ຫລວງຊຶ່ງຈະເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຂົາຖືກ

ທ�ລາຍຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈ.
9 29 ແຕ່ວ່າຜູ້ຄົນບໍ່ເຊື່ອຄ�ຂອງສາດສະ
ດາເລີຍ,ແຕ່ໄດ້ຂັບໄລ່ພວກເພິ່ນອອກໄປ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ໂຍນຫລາຍທ່ານລົງ
ໃນຂຸມແລະປະໃຫ້ພວກເພິ່ນຕາຍ.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກເຂົາໄດ້
ເຮັດສິ່ງທັງໝົດນີ້ຕາມຄ�ສັ່ງຂອງກະສັດ
ເຫັດ.
9 30 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ
ເລີ່ມ ມີການຂາດແຄນເກີດຂຶ້ນຢ່າງ ໃຫຍ່
ຫລວງໃນແຜ່ນດິນ,ແລະຜູ້ອາໄສຢູ່ເລີ່ມ
ຖືກທ�ລາຍຢ່າງວ່ອງໄວດ້ວຍການຂາດ
ແຄນນັ້ນ,ເພາະວ່າມັນບໍ່ມີຝົນຕົກລົງມາ
ເທິງຜືນແຜ່ນດິນເລີຍ.
9 31 ແລະມັນໄດ້ມີງູພິດອອກໄປຕາມຜືນ
ແຜ່ນດິນອີກ,ແລະມັນໄດ້ຕອດຜູ້ຄົນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືຝູງສັດລ້ຽງຂອງພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມ
ແຕກໜີຜ່າຍງູພິດໄປທາງໃຕ້ຊຶ່ງຊາວນີໄຟ
ເອີ້ນວ່າກ ເຊຣາເຮັມລາ.
9 32 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີ
ສັດຫລາຍໂຕທີ່ຕາຍໄປລະຫວ່າງທາງ;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຍັງມີຝູງສັດລ້ຽງເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໜີໄປຮອດແຜ່ນດິນ
ທາງໃຕ້.
9 33 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ກ ງູເຊົາຕິດຕາມ
ທ�ຮ້າຍຝູງສັດທີ່ພະຍາຍາມໜີໄປນັ້ນ,ແຕ່
ໃຫ້ມັນກັນເສັ້ນທາງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນຜ່ານ
ໄປໄດ້,ແລະຖ້າວ່າຜູ້ໃດຈະລອງຜ່ານໄປ
ຜູ້ນັ້ນກໍຈະລົ້ມຕາຍເພາະຖືກງູພິດຕອດ.
9 34 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ຄົນໄດ້ຕິດຕາມເສັ້ນທາງຂອງສັດເຫລົ່າ
ນັ້ນ,ແລະໄດ້ກິນຊາກສັດທີ່ລົ້ມຕາຍຕາມ
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ທາງຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້ກິນໝົດກ້ຽງ.ບັດ
ນີ້ເວລາຜູ້ ຄົນເຫັນວ່າພວກເຂົາຈະຕ້ອງ
ຕາຍພວກເຂົາກໍເລີ່ມກ ກັບໃຈຈາກຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາແລະໄດ້ຮ້ອງທູນຕໍ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
9 35 ແ ລ ະ  ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາພວກເຂົາກ ຖ່ອມຕົວພຽງພໍຕໍ່ພຣະ
ພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະອົງກໍໄດ້ສົ່ງ
ຝົນລົງມາເທິງຜືນແຜ່ນດິນ;ແລະຜູ້ຄົນກໍ
ເລີ່ມຟື້ນຂຶ້ນມາໃໝ່,ແລະມັນເລີ່ມມີໝາກ
ໄມ້ໃນຂົງເຂດທາງເໜືອ,ແລະໃນຂົງເຂດ
ອ້ອມແອ້ມນັ້ນ.ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ສະແດງອ�ນາດຂອງພຣະອົງແກ່ພວກເຂົາ
ໃນການປົກປັກຮັກສາພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນ
ຈາກຄວາມອຶດຢາກ.

ບົດທີ10

ກະສັດຜູ້ໜຶ່ງຂຶ້ນປົກຄອງແທນກະສັດອີກຜູ້
ໜຶ່ງຕໍ່ໆກັນໄປ—ກະສັດບາງຄົນຊອບທ�;
ບາງຄົນກໍຊົ່ວ—ເວລາມີຄວາມຊອບທ�ຜູ້
ຄົນກໍຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແລະໄດ້ຮັບພອນ
ຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

10 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຊັດ
ຜູ້ ສືບຕະກຸນຂອງເຫັດ—ເພາະເຫັດໄດ້
ຕາຍໄປດ້ວຍຄວາມອຶດຢາກກັບຄົນໃນ
ຄອບຄົວຂອງລາວທັງໝົດນອກຈາກເຊັດ
ຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນ—ດັ່ງນັ້ນ,ເຊັດຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມ
ຕົ້ນສ້າງຜູ້ຄົນຜູ້ທີ່ຊຸດໂຊມຄືນອີກ.
10 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຊັດ
ໄດ້ລະນຶກເຖິງຄວມພິນາດຂອງບັນພະບຸ
ລຸດຂອງລາວ;ແລະລາວໄດ້ສ້າງອານາ
ຈັກອັນຊອບທ�ຂຶ້ນ;ເພາະວ່າລາວຈື່ຈ�ສິ່ງ
ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກະທ�ໃນການນ�ພາ

ຢາເຣັດແລະນ້ອງຊາຍຂອງລາວກ ຂ້າມ
ຄວາມເລິກຂອງທະເລມາ;ແລະລາວໄດ້
ເດີນໃນທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະ
ລາວໄດ້ມີລູກຊາຍແລະລູກສາວຫລາຍ
ຄົນ.
10 3ແລະລູກຊາຍກົກຂອງລາວຊື່ວ່າເຊັດ,
ໄດ້ກະບົດຕໍ່ລາວ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເຊັດ
ໄດ້ຖືກຂ້າດ້ວຍມືຂອງໂຈນ,ເພາະຂອງມີ
ຄ່າອັນຫລວງຫລາຍຂອງລາວ,ຊຶ່ງໄດ້ນ�
ສັນຕິສຸກມາສູ່ບິດາຂອງລາວອີກ.
10 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືບິດາ
ຂອງລາວໄດ້ສ້າງຫລາຍເມືອງຂຶ້ນໃນຜືນ
ແຜ່ນດິນ,ແລະຜູ້ຄົນເລີ່ມແຜ່ຂະຫຍາຍໄປ
ທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນອີກ.ແລະເຊັດໄດ້ມີຊີວິດ
ຢູ່ດົນນານທີ່ສຸດ;ແລະລາວໄດ້ມີລູກຊາຍ
ຄົນໜຶ່ງຊື່ຣິບລາຄິດ.ແລະລາວໄດ້ສິ້ນຊີ
ວິດໄປ,ແລະຣິບລາຄິດໄດ້ຂຶ້ນປົກຄອງ
ແທນ.
10 5ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຣິບລາຄິດບໍ່ໄດ້ເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໃນສາຍ
ພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເລີຍ,ຍ້ອນ
ວ່າລາວມີ ມະເຫສີແລະກ ນາງສະໜົມ
ຫລາຍຄົນ,ແລະໄດ້ວາງພາລະອັນເຫລືອ
ທີ່ຈະທົນໄດ້ໃຫ້ກັບຜູ້ ຄົນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ລາວໄດ້ເກັບພາສີນ�ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານັ້ນດ້ວຍ
ຄ່າພາສີອັນແພງ;ແລະດ້ວຍພາສີນັ້ນ
ລາວຈຶ່ງໄດ້ສ້າງອາຄານອັນກວ້າງໃຫຍ່
ຫລາຍແຫ່ງ.
10 6ແລະລາວໄດ້ສ້າງບັນລັງອັນງົດງາມ
ທີ່ສຸດໃຫ້ຕົນເອງແລະໄດ້ສ້າງຄຸກຫລາຍ
ແຫ່ງນ�ອີກ,ແລະຄົນໃດທີ່ບໍ່ຍອມເສຍພາ
ສີລາວກໍເອົາເຂົາເຂົ້າຄຸກ;ແລະຄົນໃດທີ່ບໍ່
ສາມາດເສຍພາສີລາວກໍເອົາເຂົາເຂົ້າຄຸກ;
ແລະລາວໄດ້ໃຫ້ພວກເຂົາອອກແຮງງານ

 34ກແອວ34:34;
ຄພ101:8.

 35ກຄພ5:24.
10 2ກອທ6:1–12.

 5ກຢຄ3:5;
ມຊຢ11:2.
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ໜັກຕະຫລອດເວລາເພື່ອລ້ຽງຕົນ; ແລະ
ຄົນໃດທີ່ບໍ່ຍອມອອກແຮງງານລາວກໍສັ່ງ
ໃຫ້ຂ້າຄົນນັ້ນຖິ້ມ.
10 7ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ສິ່ງຂອງດີໆທັງໝົດ,
ແທ້ຈິງ ແລ້ວ ,  ເຖິງ ແມ່ນຄ�ແນວດີຂອງ
ລາວ,ລາວກໍສັ່ງໃຫ້ຫລໍ່ຫລອມໃຫ້ບໍລິສຸດຢູ່
ໃນຄຸກ;ແລະງານຝີມືດີນາໆຊະນິດລາວ
ກໍສັ່ງໃຫ້ເຮັດຢູ່ໃນຄຸກ.ແລະເຫດການໄດ້
ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບ
ຄວາມທຸກຍາກລ�ບາກຫລາຍເພາະການ
ໂສເພນີແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງ
ລາວ.
10 8ແລະ ເມື່ອລາວປົກຄອງເປັນເວລາສີ່
ສິບສອງປີຜູ້ຄົນໄດ້ລຸກຂຶ້ນໃນການກະບົດ
ຕໍ່ລາວ;ແລະມັນເລີ່ມມີສົງຄາມເກີດຂຶ້ນ
ອີກໃນແຜ່ນດິນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຣິບລາຄິດ
ຖືກຂ້າຕາຍ,ແລະຜູ້ສືບຕະກຸນຂອງລາວກໍ
ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກແຜ່ນດິນໄປ.
10 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກຫລາຍປີຜ່ານໄປ,ໂມຣິ ອານທັນ,
(ໂດຍທີ່ເປັນຜູ້ສືບຕະກຸນຂອງຣິບລາຄິດ)
ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກ�ລັງທັບຈາກຜູ້ຄົນຜູ້ທີ່ຖືກ
ຂັບໄລ່ອອກໄປ,ແລະໄດ້ຍົກໄປສູ້ຮົບກັບຜູ້
ຄົນແລະລາວໄດ້ຍຶດເອົາຫລາຍຫົວເມືອງ;
ແລະສົງຄາມກັບມາຮ້າຍແຮງຫລາຍຂຶ້ນ,
ແລະມັນໄດ້ຄົງຢູ່ເປັນເວລາຫລາຍປີ;
ແລະລາວໄດ້ມີອ�ນາດປົກຄອງທົ່ວແຜ່ນ
ດິນ,ແລະໄດ້ສະຖາປະນາຕົນເອງຂຶ້ນເປັນ
ກະສັດປົກຄອງທົ່ວແຜ່ນດິນ.
10 10 ແລະຫລັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຕົນ
ເອງເປັນກະສັດແລ້ວ,ລາວໄດ້ຫລຸດຜ່ອນ
ພາລະຂອງຜູ້ຄົນໃຫ້ເບົາບາງລົງ,ຊຶ່ງດ້ວຍ
ການນີ້ລາວຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ
ໃນສາຍຕາຂອງຜູ້ຄົນ,ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງລາວໃຫ້ເປັນກະສັດຂອງພວກ
ເຂົາ.

10 11 ແລະລາວໄດ້ໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທ�ແກ່
ຜູ້ຄົນ,ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ຕົວເອງເພາະການ
ໂສເພນີຢ່າງຫລວງຫລາຍຂອງລາວ;ດັ່ງ
ນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ຖືກຕັດອອກຈາກທີ່ປະທັບ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
10 12 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ
ຣິອານທັນໄດ້ສ້າງເມືອງຫລາຍເມືອງຂຶ້ນ,
ແລະຜູ້ຄົນກັບມາຮັ່ງມີເປັນດີຢ່າງຍິ່ງພາຍ
ໃຕ້ການປົກຄອງຂອງລາວ,ທັງອາຄານ
ແລະຄ�ແລະເງິນ,ແລະທາງການປູກ
ຝັງພືດພັນທັນຍາຫານ,ແລະທາງຝູງສັດ
ລ້ຽງ,ແລະສັດໃຊ້ແຮງງານ,ແລະສິ່ງດັ່ງ
ກ່າວຖືກນ�ກັບຄືນມາຫາພວກເຂົາອີກ.
10 13 ແລະໂມຣິອານທັນໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງ
ຍາວນານ,ແລະແລ້ວລາວໄດ້ມີລູກຊາຍ
ຊື່ວ່າຄິມ;ແລະຄິມໄດ້ປົກຄອງແທນບິດາ
ຂອງລາວຢູ່ແປດປີ,ແລະບິດາຂອງລາວກໍ
ໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືຄິມບໍ່ໄດ້ປົກຄອງດ້ວຍຄວາມຊອບ
ທ�,ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງບໍ່ເປັນທີ່ໂປດປານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
10 14 ແລະນ້ອງຊາຍຂອງລາວໄດ້ລຸກຂຶ້ນ
ໃນການກະບົດຕໍ່ລາວ,ຊຶ່ງດ້ວຍການນີ້
ລາວຈຶ່ງໄດ້ເອົາອ້າຍມາເປັນຊະເລີຍ;ແລະ
ຄິມໄດ້ຄົງຢູ່ເປັນຊະເລີຍຕະຫລອດວັນ
ເວລາຂອງລາວ;ແລະລາວໄດ້ມີລູກຊາຍ
ແລະລູກສາວຫລາຍຄົນໃນຂະນະທີ່ເປັນ
ຊະເລີຍນັ້ນ,ແລະໃນໄວຊະລາຂອງລາວ,
ລາວໄດ້ມີລູກຊາຍອີກຊື່ວ່າເລວີ;ແລະຄິມ
ໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປ.
10 15 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເລວີ
ໄດ້ເປັນຊະເລີຍຫລັງຈາກບິດາຂອງລາວ
ເປັນເວລາສີ່ສິບສອງປີ,ແລະລາວໄດ້ກໍ່ສົງ
ຄາມກັບກະສັດຂອງແຜ່ນດິນ,ດ້ວຍເຫດນີ້
ລາວຈຶ່ງໄດ້ອານາຈັກມາເປັນຂອງຕົນ.
10 16 ແລະຫລັງຈາກລາວໄດ້ອານາຈັກມາ
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ເປັນຂອງຕົນແລ້ວລາວໄດ້ເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກ
ຕ້ອງໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ ເປັນ
ເຈົ້າ;ແລະຜູ້ຄົນຈຶ່ງໄດ້ຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນ;ແລະລາວໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງຍາວ
ນານ,ແລະໄດ້ມີລູກຊາຍແລະລູກສາວ
ຫລາຍຄົນ;ແລະລາວໄດ້ມີລູກຊາຍອີກ
ຊື່ວ່າໂຄຣ�,ຊຶ່ງລາວໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນ
ກະສັດແທນ.
10 17 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ໂຄຣ�ເຮັດແຕ່ສິ່ງທີ່ດີໃນສາຍພຣະເນດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕະຫລອດວັນເວລາ
ຂອງລາວ;ແລະລາວໄດ້ມີລູກຊາຍແລະ
ລູກສາວຫລາຍຄົນ;ແລະຫລັງຈາກທີ່ລາວ
ມີຊີ ວິດຢູ່ ດົນນານແລ້ວລາວກໍໄດ້ຈາກ
ໄປຄືກັນກັບຄົນອື່ນໆຂອງແຜ່ນດິນໂລກ;
ແລະກີເຊໄດ້ຂຶ້ນປົກຄອງແທນ.
10 18 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືກີເຊ
ໄດ້ຈາກໄປອີກ,ແລະລິບໄດ້ຂຶ້ນປົກຄອງ
ແທນ.
10 19 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລິບ
ເຮັດສິ່ງທີ່ດີໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຄືກັນ.ແລະໃນວັນເວລາຂອງລິບ
ນັ້ນງູກ ພິດຖືກທ�ລາຍຈົນໝົດສິ້ນ.ດັ່ງນັ້ນ
ຜູ້ ຄົນຈຶ່ງໄດ້ໄປຫາແຜ່ນດິນທາງໃຕ້ເພື່ອ
ຊອກຫາອາຫານໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງແຜ່ນດິນ,
ເພາະວ່າແຜ່ນດິນນັ້ນເຕັມໄປດ້ວຍສັດປ່າ.
ແລະຕົວລິບເອງກໍກາຍເປັນນາຍພານ
ໃຫຍ່ຜູ້ໜຶ່ງ.
10 20 ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ສ້າງເມືອງໃຫຍ່
ເມືອງໜຶ່ງຂຶ້ນໃກ້ກັບຊ່ອງແຄບຂອງແຜ່ນ
ດິນໃກ້ ກັບບ່ອນຊຶ່ງທະເລແບ່ງແຜ່ນດິນ
ອອກ.
10 21 ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ປົກປັກຮັກສາ
ແຜ່ນດິນທາງໃຕ້ໄວ້ເປັນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ

ດານເພື່ອຈະໄດ້ສັດໄວ້ ລ່າ.ແລະສ່ວນ
ແຜ່ນດິນທາງເໜືອນັ້ນເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ອາ
ໄສຢູ່.
10 22 ແລະພວກເຂົາມີການອຸດສາຫະກ�
ຢ່າງຍິ່ງ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຊື້ຂາຍແລະ
ທ�ການຄ້າລະຫວ່າງກັນເພື່ອຈະໄດ້ຜົນ
ປະໂຫຍດ.
10 23 ແລະພວກເຂົາໄດ້ຂຸດຄົ້ນແຮ່ນາໆ
ຊະນິດ,ແລະໄດ້ຫລໍ່ຫລອມຄ�,ແລະເງິນ,
ແລະກ ເຫລັກ,ແລະທອງເຫລືອງ,ແລະ
ໂລຫະນາໆຊະນິດ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຂຸດ
ຄົ້ນມັນຂຶ້ນມາຈາກດິນ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາ
ຈຶ່ງໄດ້ຄູນດິນຂຶ້ນເປັນກອງໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ໄດ້
ແຮ່ເປັນຄ�,ແລະເປັນເງິນ,ແລະເປັນ
ເຫລັກ,ແລະເປັນທອງແດງ.ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ຜະລິດສິ່ງອື່ນໆອີກຫລາຍຢ່າງ.
10 24 ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕ�ຜ້າໄໝແລະ
ຜ້າລີນິນຕ�ຢ່າງດີ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດ
ເສື້ອຜ້າຫລາຍຊະນິດ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ຫຸ້ມຫໍ່ຄວາມເປືອຍເປົ່າຂອງພວກເຂົາ.
10 25 ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດເຄື່ອງມືນາໆ
ຊະນິດເພື່ອໄຖດິນ,ທັງເພື່ອຂຸດແລະເພື່ອ
ຫວ່ານ,ແລະເພື່ອເກັບກ່ຽວແລະເພື່ອ
ພວນ,ແລະເພື່ອນວດນ�ອີກ.
10 26 ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດເຄື່ອງມືນາໆ
ຊະນິດຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໂດຍໃຊ້ແຮງ
ງານຂອງສັດຂອງພວກເຂົາ.
10 27 ແລະພວກເຂົາໄດ້ສ້າງອາວຸດແຫ່ງ
ສົງຄາມທຸກຊະນິດ.ແລະພວກເຂົາໄດ້
ເຮັດວຽກນາໆຊະນິດດ້ວຍຝີມືແປກຢ່າງ
ຍິ່ງ.
10 28 ແລະ ບໍ່ເຄີຍມີຜູ້ໃດເລີຍທີ່ໄດ້ຮັບ
ພອນຫລາຍກວ່າພວກເຂົາ,ແລະມີຄວາມ
ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໂດຍພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້

 19ກອທ9:31.  23ກ2ນຟ5:15.
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 33ກຄມພການມົ້ວສຸມລັບ; ຄ�ສາບານ.

ເປັນເຈົ້າຫລາຍກວ່ານີ້.ແລະພວກເຂົາໄດ້
ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທີ່ປະເສີດເລີດລ�ກວ່າແຜ່ນ
ດິນອື່ນໃດທັງສິ້ນ,ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນັ້ນ.
10 29 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລິບ
ມີຊີ ວິດຢູ່ ຢ່າງຍາວນານ,ແລະໄດ້ມີລູກ
ຊາຍແລະລູກສາວຫລາຍຄົນ;ແລະລາວ
ກໍມີລູກຊາຍອີກຊື່ວ່າຮີອາທ�.
10 30 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຮີອາ
ທ�ໄດ້ປົກຄອງແທນບິດາຂອງລາວ.ແລະ
ເມື່ອຮີອາທ�ໄດ້ປົກຄອງຢູ່ຊາວສີ່ປີ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ອານາຈັກຖືກຍຶດໄປຈາກລາວ.ແລະ
ລາວໄດ້ຕົກເປັນຊະເລີຍຫລາຍປີ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແມ່ນຕະຫລອດວັນເວລາທີ່ເຫລືອຢູ່
ຂອງລາວ.
10 31 ແລະລາວໄດ້ມີລູກຊາຍຊື່ວ່າເຫັດ,
ແລະເຫັດໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມເປັນຊະ
ເລີຍຕະຫລອດວັນເວລາຂອງລາວ.ແລະ
ເຫັດມີ ລູກຊື່ວ່າອາໂຣນ,ແລະອາໂຣນ
ໄດ້ ຢູ່ ໃນຄວາມເປັນຊະເລີຍຕະຫລອດ
ວັນເວລາຂອງລາວຄືກັນ;ແລະລາວມີ
ລູກຊາຍຊື່ວ່າອາມນີແກດາ,ແລະອາມ
ນີແກດາກໍໄດ້ ຢູ່ ໃນຄວາມເປັນຊະເລີຍ
ຕະຫລອດວັນເວລາຂອງລາວຄືກັນ;ແລະ
ລາວມີລູກຊາຍຊື່ວ່າໂຄຣິອານທ�,ແລະ
ໂຄຣິອານທ�ກໍໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມເປັນຊະເລີຍ
ຕະຫລອດວັນເວລາຂອງລາວຄືກັນ;ແລະ
ລາວມີລູກຊາຍຊື່ວ່າຄອມ.
10 32 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຄອມໄດ້ຍຶດເອົາອານາຈັກໄປເຄິ່ງໜຶ່ງ.
ແລະລາວໄດ້ປົກຄອງອານາຈັກສ່ວນນັ້ນ
ເປັນເວລາສີ່ສິບສອງປີ;ແລະລາວໄດ້ໄປ
ສູ້ຮົບກັບກະສັດອາມກິດ,ແລະທັງສອງໄດ້
ຕໍ່ສູ້ກັນເປັນເວລາຫລາຍປີຊຶ່ງລະຫວ່າງ

ເວລານັ້ນຄອມໄດ້ມີອ�ນາດເໜືອອາມກິດ,
ແລະໄດ້ຍຶດເອົາອານາຈັກສ່ວນທີ່ເຫລືອຢູ່
ມາເປັນເຈົ້າຂອງ.
10 33 ແລະໃນວັນເວລາຂອງຄອມມັນເລີ່ມ
ມີພວກໂຈນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ;ແລະພວກເຂົາ
ເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ນ�ເອົາແຜນເກົ່າມາໃຊ້,ແລະ
ໄດ້ເວົ້າກ ຄ�ສາບານຕາມວິທີຂອງຄົນສະ
ໄໝບູຮານ,ແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະທ�ລາຍ
ອານາຈັກອີກ.
10 34ບັດນີ້ຄອມໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບພວກເຂົາຢ່າງ
ໜັກ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ລາວກໍຍັງເອົາ
ຊະນະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້.

ບົດທີ11

ສົງຄາມ,ການແຕກແຍກ,ແລະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຄອບງ�ຊີວິດຂອງຊາວຢາເຣັດ—
ສາດສະດາໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງການທ�ລາຍ
ຂອງຊາວຢາເຣັດເວັ້ນເສຍແຕ່ພວກເຂົາ
ຈະກັບໃຈເສຍກ່ອນ—ຜູ້ຄົນບໍ່ຍອມຮັບຟັງ
ຄ�ຂອງສາດສະດາ.

11 1ແລະ ໃນວັນເວລາຂອງຄອມ ໄດ້ມີ
ສາດສະດາຫລາຍທ່ານອີກ,ແລະໄດ້ທ�
ນາຍເຖິງ ຄວາມພິນາດອັນໃຫຍ່ຫລວງ
ຂອງຜູ້ ຄົນ ຖ້າ ຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈ,
ແລະຫັນໄປຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະປະ
ຖິ້ມການຄາດຕະກ�,ແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກເຂົາ.
11 2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ຄົນ
ບໍ່ຍອມຮັບຟັງຄ�ຂອງສາດສະດາ,ແລະ
ພວກເພິ່ນໄດ້ໜີໄປຫາຄອມເພື່ອຄວາມ
ປອດໄພ,ເພາະວ່າຜູ້ຄົນພະຍາຍາມທີ່ຈະ
ທ�ລາຍພວກເພິ່ນ.
11 3ແ ລະ ພວກເພິ່ນໄດ້ທ�ນາຍຫລາຍ
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116ກອມນ1:22;
ອທ14:21.

 8ກຄມພເມດຕາ,ມີເມດຕາ,
ຄວາມເມດຕາ.

 13ກມຊຢ16:2.

ເລື່ອ ງແກ່ຄອມ; ແລະ ລາວໄດ້ຮັບພອນ
ຕະຫລອດວັນເວລາທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງລາວ.
11 4ແລະລາວໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງດົນນານ,
ແລະໄດ້ມີລູກຊາຍຊື່ວ່າຊິບລ�;ແລະຊິບ
ລ�ໄດ້ຂຶ້ນປົກຄອງແທນ.ແລະນ້ອງຊາຍ
ຂອງຊິບລ�ໄດ້ກະບົດຕໍ່ລາວ,ແລະເລີ່ມມີ
ສົງຄາມໃຫຍ່ທີ່ສຸດທົ່ວແຜ່ນດິນ.
11 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນ້ອງ
ຊາຍຂອງຊິບລ�ໃຫ້ຂ້າສາດສະດາທັງໝົດ
ຊຶ່ງໄດ້ທ�ນາຍເຖິງຄວາມພິນາດຂອງຜູ້
ຄົນ;
11 6ແລະມັນໄດ້ມີຄວາມສູນເສຍອັນໃຫຍ່
ຫລວງທົ່ວແຜ່ນດິນ,ເພາະພວກເພິ່ນໄດ້
ໃຫ້ ຖ້ອຍຄ�ວ່ າຄ�ສາບ ແຊ່ ງອັນໃຫຍ່
ຫລວງຈະມາສູ່ແຜ່ນດິນ,ແລະມາສູ່ຜູ້ຄົນ
ນ�ອີກ,ແລະວ່າມັນຈະມີຄວາມພິນາດອັນ
ໃຫຍ່ຫລວງໃນບັນດາພວກເຂົາທີ່ບໍ່ເຄີຍມີ
ມາກ່ອນໃນຜືນແຜ່ນດິນໂລກເລີຍ,ແລະ
ວ່າກະດູກຂອງພວກເຂົາກະຈາຍກ ກອງ
ກັນຂຶ້ນເທິງແຜ່ນດິນຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່
ກັບໃຈຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ
ເສຍກ່ອນ.
11 7ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຊື່ອຟັງສຸລະສຽງ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເລີຍ,ຍ້ອນວ່າການ
ມົ້ວສຸມລັບອັນຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ;ດັ່ງ
ນັ້ນມັນຈຶ່ງເລີ່ມມີສົງຄາມແລະມີ ການ
ຂັດແຍ້ງກັນຂຶ້ນທົ່ວແຜ່ນດິນ,ແລະມັນມີ
ຄວາມອຶດຢາກແລະພະຍາດໂລຄາຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍນ�ອກີເຖິງຂະໜາດທີ່ມັນ
ໄດ້ມີຄວາມພິນາດອັນໃຫຍ່ຫລວງຢ່າງທີ່
ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນໃນຜືນແຜ່ນດິນໂລກ;
ແລະທັງໝົດນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນເວລາຂອງ
ຊິບລ�.
11 8ແລະຜູ້ຄົນເລີ່ມກັບໃຈຈາກຄວາມຊົ່ວ

ຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ;ແລະຕາບໃດທີ່ພວກ
ເຂົາກັບໃຈພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍັງມີກ ເມດຕາ
ຕໍ່ພວກເຂົາຢູ່ສະເໝີ.
11 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊິບ
ລ�ຖືກຂ້າ,ແລະເຊດຖືກຈັບໄປເປັນຊະ
ເລີຍ,ແລະໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມເປັນຊະເລີຍ
ຕະຫລອດວັນເວລາຂອງລາວ.
11 10 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເອ
ຫາລູກຊາຍຂອງລາວໄດ້ຮັບອານາຈັກມາ
ປົກຄອງແທນ;ແລະລາວໄດ້ປົກຄອງຜູ້ຄົນ
ຕະຫລອດວັນເວລາຂອງລາວ.ແລະລາວ
ໄດ້ເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆປະການໃນ
ວັນເວລາຂອງລາວ,ຊຶ່ງດ້ວຍເຫດນີ້ມັນຈຶ່ງ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂ້າຟັນກັນຢ່າງໜັກ
ໃນເວລາອັນສັ້ນໆຂອງລາວ.
11 11 ແລະອີ ເທັມ,ໂດຍທີ່ເປັນຜູ້ສືບຕະ
ກຸນຂອງເອຫາ,ຈຶ່ງໄດ້ຮັບອານາຈັກມາປົກ
ຄອງ;ແລະລາວໄດ້ເຮັດສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍໃນ
ວັນເວລາຂອງລາວຄືກັນ.
11 12 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ວັນເວລາຂອງອີເທັມ,ໄດ້ມີສາດສະດາ
ຫລາຍທ່ານມາທ�ນາຍແກ່ຜູ້ຄົນອີກ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພວກເພິ່ນໄດ້ທ�ນາຍວ່າພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະທ�ລາຍພວກເຂົາໃຫ້ໝົດສິ້ນ
ໄປຈາກຜືນແຜ່ນດິນໂລກຖ້າຫາກພວກ
ເຂົາບໍ່ກັບໃຈຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຂົາເສຍກ່ອນ.
11 13 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ຄົນໄດ້ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງ,ແລະບໍ່ຍອມ
ກ ເຊື່ອຟັງຄ�ຂອງພວກເພິ່ນເລີຍ;ແລະ
ສາດສະດາໂສກເສົ້າແລະໄດ້ອອກໄປ
ຈາກບັນດາຜູ້ຄົນ.
11 14 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອີ
ເທັມໄດ້ດ�ເນີນການຕັດສິນດ້ວຍຄວາມ
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ຊົ່ວຮ້າຍຕະຫລອດວັນເວລາທັງໝົດຂອງ
ລາວ; ແລະລາວໄດ້ ມີລູກຊາຍຊື່ວ່າໂມ
ຣັນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ
ຣັນໄດ້ຂຶ້ນປົກຄອງແທນແລະໂມຣັນໄດ້
ເຮັດສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ.
11 15 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໄດ້
ເກີດມີກ ການກະບົດຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້ຄົນ,
ຍ້ອນວ່າການມົ້ວສຸມລັບນັ້ນຊຶ່ງສ້າງຂຶ້ນ
ເພື່ອຫາອ�ນາດແລະຫາຜົນປະໂຫຍດ;
ແລະເກີດມີຜູ້ ໜຶ່ງທີ່ ຍິ່ງ ໃຫຍ່ໃນຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍໃນບັນດາພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ສູ້
ຮົບກັບໂມຣັນ,ຊຶ່ງດ້ວຍເຫດນີ້ລາວຈຶ່ງໄດ້
ໂຄ່ນລົ້ມອານາຈັກໄປເຄິ່ງໜຶ່ງ;ແລະລາວ
ໄດ້ປົກຄອງອານາຈັກເຄິ່ງນັ້ນເປັນເວລາ
ຫລາຍປີ.
11 16 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ
ຣັນໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມຄືນ,ແລະໄດ້ຍຶດເອົາອາ
ນາຈັກຄືນມາອີກ.
11 17 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີ
ຄົນໜຶ່ງອີກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່;ແລະລາວເປັນຜູ້
ສືບຕະກຸນຂອງນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດ.
11 18 ແລະ  ເ ຫດກ ານໄ ດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ລາວໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມໂມຣັນແລະຍຶດເອົາອາ
ນາຈັກ;ດັ່ງນັ້ນ,ໂມຣັນຈຶ່ງໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມ
ເປັນຊະເລີຍຕະຫລອດວັນເວລາທີ່ເຫລືອ
ຢູ່ຂອງລາວ;ແລະລາວໄດ້ມີລູກຊາຍຊື່ວ່າ
ໂຄຣິອານທໍ.
11 19 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ໂຄຣິອານທໍໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມເປັນຊະເລີຍ
ຕະຫລອດວັນເວລາຂອງລາວ.
11 20 ແລະໃນວັນເວລາຂອງໂຄຣິອານທໍ
ໄດ້ມີສາດສະດາຫລາຍທ່ານມາທ�ນາຍ
ເຖິງເລື່ອງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າອັດສະຈັນ

ອີກ,ແລະໄດ້ປ່າວປະກາດການກັບໃຈຕໍ່ຜູ້
ຄົນ,ແລະຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະດ�ເນີນກ ການພິພາກ
ສາພວກເຂົາຈົນເຖິງຄວາມພິນາດທັງໝົດ
ຂອງພວກເຂົາ;
11 21 ແລະວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະສົ່ງ
ຫລືນ�ເອົາກ ຄົນອື່ນມາເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນ
ດິນໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະອົງ,ຕາມວິທີທີ່
ພຣະອົງນ�ເອົາບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ
ມານັ້ນ.
11 22 ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຍອມຮັບຄ�ທັງ
ໝົດຂອງສາດສະດາເລີຍ,ຍ້ອນວ່າສັງຄົມ
ລັບແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງອັນຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກເຂົາ.
11 23 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂຄ
ຣິອານທໍໄດ້ມີລູກຊາຍຊື່ວ່າກ ອີເທີ,ແລະ
ລາວໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປ,ໂດຍຢູ່ໃນຄວາມເປັນ
ຊະເລີຍຕະຫລອດວັນເວລາຂອງລາວ.

ບົດທີ12

ສາດສະດາອີເທີຊັກຊວນໃຫ້ຜູ້ຄົນເຊື່ອ
ໃນພຣະເຈົ້າ—ໂມໂຣໄນເວົ້າຢ�ເຖິງການ
ແປກປະຫລາດແລະສິ່ງອັດສະຈັນທີ່ເຮັດ
ໄດ້ດ້ວຍສັດທາ—ສັດທາເຮັດໃຫ້ນ້ອງຊາຍ
ຂອງຢາເຣັດສາມາດເຫັນພຣະຄຣິດ—
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມອບຄວາມອ່ອນແອໃຫ້
ມະນຸດເພື່ອບາງທີເຂົາອາດຈະຖ່ອມຕົວ
ລົງ—ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດຍ້າຍພູຊີຣິນ
ໄດ້ດ້ວຍສັດທາ—ສັດທາ,ຄວາມຫວັງ,
ແລະຄວາມໃຈບຸນເປັນສິ່ງຈ�ເປັນຕໍ່ຄວາມ
ລອດ—ໂມໂຣໄນເຫັນພຣະເຢຊູໜ້າຕໍ່ໜ້າ.

12 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອີເທີ
ມີຊີວິດຢູ່ໃນວັນເວລາຂອງກ ໂຄຣິອານທະ

 15ກຄມພກະບົດ,ການກະບົດ.
 20ກຄມພພິພາກສາ,ການພິ

ພາກສາ,ຜູ້ພິພາກສາ.
 21ກອທ13:20–21.

 23ກອທ1:6;15:33–34.
121ກອທ13:13–31.
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ເມີ;ແລະໂຄຣິອານທະເມີເປັນກະສັດປົກ
ຄອງທົ່ວແຜ່ນດິນ.
12 2ແລະກ ອີເທີເປັນສາດສະດາຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນອີເທີຈຶ່ງໄດ້ອອກມາໃນ
ວັນເວລາຂອງໂຄຣິອານທະເມີ,ແລະໄດ້
ເລີ່ມທ�ນາຍແກ່ຜູ້ຄົນ,ເພາະວ່າຈະຂ ຫ້າມ
ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຍ້ອນພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງສະຖິດຢູ່ກັບເພິ່ນ.
12 3 ເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້ກ ປ່າວປະກາດຕັ້ງ
ແຕ່ຕອນເຊົ້າຈົນຮອດຕາເວັນຕົກດິນ,
ແລະຊັກຊວນຜູ້ຄົນໃຫ້ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ
ເພື່ອຈະນ�ໄປສູ່ການກັບໃຈຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຂົາຈະຖືກຂ ທ�ລາຍ,ໂດຍກ່າວກັບ
ພວກເຂົາວ່າດ້ວຍຄ ສັດທາທຸກສິ່ງທຸກ
ຢ່າງຍ່ອມສ�ເລັດ—
12 4ດັ່ ງນັ້ນ,ຜູ້ໃດທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຜູ້
ນັ້ນອາດຈະກ ມຸ້ງຫວັງຢ່າງແນ່ນອນສ�ລັບ
ໂລກທີ່ຈະດີກວ່ານີ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ
ທາງເບື້ອງຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າ,
ຊຶ່ງຄວາມຫວັງນີ້ມາຈາກສັດທາອັນເຮັດ
ຂ ຫລັກໝັ້ນໃຫ້ແກ່ຈິດວິນຍານຂອງມະນຸດ,
ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາແນ່ໃຈແລະແນ່ວແນ່,
ຄ ເຮັດວຽກງານດີໃຫ້ຫລາຍຢູ່ສະເໝີ,ອນັ
ຈະນ�ໄປຫາງ ການຖວາຍບາລະມີແດ່
ພຣະເຈົ້າ.
12 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອີເທີ
ໄດ້ທ�ນາຍເລື່ອງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າອັດ
ສະຈັນແກ່ຜູ້ຄົນ,ຊຶ່ງພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອຍ້ອນ
ວ່າພວກເຂົາບໍ່ເຫັນມັນ.
12 6ແລະບັດ ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນຈະ

ເວົ້າບາງຢ່າງກ່ຽວກັບສິ່ງເຫລົ່ານີ້;ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະສະແດງຕໍ່ໂລກວ່າກ ສັດທາຄືສິ່ງທີ່
ຂ ມຸ້ງຫວັງໄວ້ແລະຍັງຄ ບໍ່ທັນເຫັນ;ດັ່ງນັ້ນ
ຈົ່ງຢ່າໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນເລີຍ,ເພາະທ່ານບໍ່
ເຫັນຍ້ອນວ່າທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບພະຍານຈົນ
ກວ່າຫລັງຈາກງ ການທົດລອງສັດທາຂອງ
ທ່ານ.
12 7 ເພາະເປັນດ້ວຍສັດທາທີ່ພຣະຄຣິດໄດ້
ມາປະກົດຕົວແກ່ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຮົາ,ຫລັງຈາກພຣະອົງໄດ້ຟື້ນຄືນພຣະ
ຊົນແລ້ວ;ແລະພຣະອົງຈະບໍ່ປະກົດຕົວ
ແກ່ພວກເຂົາຈົນກວ່າຫລັງຈາກພວກເຂົາ
ມີສັດທາໃນພຣະອົງແລ້ວ;ດັ່ງນັ້ນ,ມນັຈຶ່ງ
ຕ້ອງເປັນໄປວ່າບາງຄົນມີສັດທາໃນພຣະ
ອົງ,ເພາະວ່າພຣະອົງບໍ່ໄດ້ປະກົດຕົວແກ່
ໂລກ.
12 8ແຕ່ເປັນຍ້ອນສັດທາຂອງມະນຸດພຣະ
ອົ ງ ຈຶ່ງຈະມາປະກົດຕົວ ແກ່ໂລກ,ແລະ
ຖວາຍບາລະມີພຣະນາມຂອງພຣະບິດາ,
ແລະຕຽມທາງໄວ້ເພື່ອໂດຍທາງນັ້ນຜູ້
ອື່ນຈະໄດ້ ມີ ສ່ວນໃນຂອງປະທານຈາກ
ສະຫວັນ,  ເພື່ອ ເ ຂົາ ຈະ ໄດ້ຫວັງໃນສິ່ງ
ເຫລົ່ານັ້ນຊຶ່ງພວກເຂົາຍັງບໍ່ທັນເຫັນເທື່ອ.
12 9ດັ່ງນັ້ນ , ທ່ານຈະມີຄວາມຫວັງອີກ,
ແລະເປັນຜູ້ມີສ່ວນໃນຂອງປະທານນັ້ນ,
ຖ້າພຽງແຕ່ທ່ານມີສັດທາ.
12 10 ຈົ່ງເບິ່ງເປັນດ້ວຍສັດທາຄົນໃນສະ
ໄໝກ່ອນຈຶ່ງຖືກກ ເອີ້ນຕາມລະບຽບອັນ
ສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າ.
12 11 ດັ່ ງນັ້ນ, ດ້ວຍສັດທາ ພຣະອົງຈຶ່ງ

 2ກຄມພອີເທີ.
 ຂຢມຢ20:9;

ອນ1:26;
ແອວ43:1.

 3ກຄພ112:5.
 ຂອທ11:12,20–22.
 ຄຄມພສັດທາ.

 4ກຄມພຫວັງ,ຄວາມຫວັງ.
 ຂຮຣ6:19.
 ຄ1ກຣທ15:58.
 ງ 3ນຟ12:16.
 6ກຮຣ11:1.
 ຂຣມ8:24–25.
 ຄແອວ32:21.

 ງ 3ນຟ26:11;
ຄພ105:19;121:7–8.

 10ກແອວ13:3–4.
ຄມພເອີ້ນ,ການ
ເອີ້ນ,ຖືກເອີ້ນຈາກ
ພຣະເຈົ້າ,ຕ�ແໜ່ງ.
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ປະທານກົດຂອງໂມເຊໃຫ້.ແຕ່ດ້ວຍຂອງ
ປະທານຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງພຣະ
ເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຕຽມເສັ້ນທາງກ ອັນປະເສີດທີ່ສຸດ
ໃຫ້;ແລະເປັນດ້ວຍສັດທາມັນຈຶ່ງສ�ເລັດ.
12 12 ເພາະຖ້າຫາກບໍ່ມີກ ສັດທາໃນບັນດາ
ລູກຫລານມະນຸດພຣະເຈົ້າຈະເຮັດຂ ສິ່ງ
ມະຫັດສະຈັນໃນບັນດາພວກເຂົາບໍ່ໄດ້;
ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງບໍ່ປະກົດຕົວຈົນກວ່າ
ຫລັງຈາກທີ່ພວກເຂົາມີສັດທາ.
12 13 ຈົ່ ງ ເ ບິ່ ງ ,  ມັ ນແມ່ນສັດທາຂອງ
ແອວມາແລະແອມມິວເລັກທີ່ ເຮັດໃຫ້
ກ ຄຸກພັງທະລາຍລົງພື້ນດິນ.
12 14 ຈົ່ງ ເບິ່ງ ,ມັນແມ່ນສັດທາຂອງນີໄຟ
ແລະລີໄຮທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການກ ປ່ຽນແປງ
ກັບຊາວເລມັນ,ຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບ
ບັບຕິສະມາດ້ວຍໄຟແລະດ້ວຍຂ ພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດ.
12 15 ຈົ່ງ ເບິ່ງ, ມັນ ແມ່ນ ສັດທາ ຂອງ
ກ ອ�ໂມນແລະພີ່ນ້ອງຂອງລາວຊຶ່ງໄດ້
ຂ ເຮັດສິ່ງມະຫັດສະຈັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເຊັ່ນນີ້
ໃນບັນດາຊາວເລມັນ.
12 16 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຄົນທັງປວງທີ່ເຮັດ
ກ ສິ່ງມະຫັດສະຈັນກໍເຮັດດ້ວຍຂ ສັດທາ,
ເຖິງແມ່ນຜູ້ ທີ່ ເປັນຢູ່ມາກ່ອນພຣະຄຣິດ
ແລະຜູ້ທີ່ເປັນຢູ່ພາຍຫລັງພຣະຄຣິດກໍຄື
ກັນ.
12 17 ແລະມັນເປັນຍ້ອນສັດທາທີ່ສານຸສິດ
ສາມຄົນໄດ້ຮັບສັນຍາວ່າພວກເພິ່ນກ ບໍ່
ຈ�ເປັນຕ້ອງຊີມລົດຊາດຂອງຄວາມຕາຍ

ເລີຍ;ແລະພວກເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບສັນຍານີ້ຈົນ
ກວ່າຫລັງຈາກພວກເພິ່ນມີສັດທາ.
12 18 ແລະທັງບໍ່ວ່າເວລາໃດກໍຕາມຈະບໍ່
ມີຜູ້ໃດສາມາດເຮັດສິ່ງມະຫັດສະຈັນໄດ້
ເລີຍຈົນກວ່າຜູ້ນັ້ນຈະມີສັດທາເສຍກ່ອນ;
ດັ່ງນັ້ນກ່ອນອື່ນໝົດເຂົາຕ້ອງເຊື່ອໃນພຣະ
ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າເສຍກ່ອນ.
12 19 ແລະມີຫລາຍຄົນທີ່ມີສັດທາອັນແຮງ
ກ້າ,ແມ່ນແຕ່ກ ກ່ອນພຣະຄຣດິສະເດັດມາ,
ຜູ້ບໍ່ສາມາດຖືກກີດກັນຈາກພາຍໃນຂ ມ່ານ,
ແຕ່ໄດ້ເຫັນດ້ວຍຕາຂອງຕົນເອງຊຶ່ງສິ່ງ
ເຫລົ່ານັ້ນພວກເຂົາໄດ້ເຫັນແລ້ວດ້ວຍຕາ
ແຫ່ງສັດທາ,ແລະພວກເຂົາກໍພໍໃຈ.
12 20 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາເຫັນໃນບັນ
ທຶກນີ້ວ່າຄົນຜູ້ໜຶ່ງໃນຈ�ນວນຄົນເຫລົ່າ
ນີ້ຄືນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດ;ຍ້ອນວ່າລາວ
ມີສັດທາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນພຣະເຈົ້າ,
ເວລາພຣະເຈົ້າເດ່ກ ນິ້ວພຣະຫັດອອກມາ
ພຣະອົງຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຊື່ອງມັນໄວ້ໃຫ້ພົ້ນ
ຈາກສາຍຕາຂອງນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດ
ໄດ້,ເພາະດ້ວຍພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງທີ່ຮັບ
ສັ່ງກັບລາວຊຶ່ງຄ�ນັ້ນລາວໄດ້ຮັບມາໂດຍ
ສັດທາ.
12 21 ແລະ ຫລັງ ຈາກ ນ້ອງ ຊາຍ ຂອງ
ຢາເຣັດເຫັນນິ້ວພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າແລ້ວ,ເປັນເພາະກ ສັນຍາທີ່ນ້ອງຊາຍ
ຂອງຢາເຣັດໄດ້ຮັບມາໂດຍສັດທາ,ພຣະ
ຜູ້ ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ສາມາດບັງສິ່ງໃດໃຫ້ພົ້ນ
ຈາກສາຍຕາຂອງລາວໄດ້;ດັ່ງນັ້ນພຣະ

 11ກ1ກຣທ12:31.
 12ກ2ນຟ27:23;

ມຊຢ8:18;
ມຣນ7:37;
ຄພ35:8–11.

 ຂມທ13:58;
ມມ9:20.

 13ກແອວ14:26–29.
 14ກຮລມ5:50–52.

 ຂຮລມ5:45;
3ນຟ9:20.

 15ກແອວ17:29–39.
 ຂອສຕາມທີ່ໄດ້ບອກ

ເລົ່າໃນແອວ17–26.
 16ກຄມພມະຫັດສະຈັນ,

ການມະຫັດສະຈັນ.
 ຂຮຣ11:7–40.
 17ກ3ນຟ28:7;

ມມ8:10–12.
 19ກ2ນຟ11:1–4;

ຢຄ4:4–5;
ຈຣ1:11;
ແອວ25:15–16.

 ຂອທ3:6.
ຄມພມ່ານ.

 20ກອທ3:4.
 21ກອທ3:25–26.
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ອົງຈຶ່ງສະແດງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແກ່ລາວ,
ເພາະພຣະອົງບໍ່ສາມາດກີດກັນລາວໃຫ້ຢູ່
ນອກຂ ມ່ານອີກຕໍ່ໄປ.
12 22 ແລະ  ເປັນ ດ້ວຍສັດທາທີ່ບັນພະບຸ
ລຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບກ ສັນຍາວ່າສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ຈະມາຫາພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ
ໂດຍຜ່ ານຄົນ ຕ່ າງຊາດ;ສະນັ້ນພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ.
12 23 ແລະຂ້າພະເຈົ້າທູນຕໍ່ພຣະອົງວ່າ:
ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ຄົນຕ່າງຊາດຈະເຍາະ
ເຍີ້ຍສິ່ງເຫລົ່ານີ້,ເພາະກ ຄວາມອ່ອນແອ
ຂອງການຂຽນຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ;ເພາະ
ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກ
ຂ້ານ້ອຍຂ ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຄ�ເວົ້າໂດຍສັດທາ,
ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍຍິ່ງ
ໃຫຍ່ໃນການຂຽນ;ເພາະພຣະອົງເຮັດໃຫ້
ຜູ້ຄົນພວກນີ້ເວົ້າໄດ້ຫລາຍເພາະພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່
ພວກເຂົາ;
12 24 ແລະ ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກຂ້າ
ນ້ອຍຂຽນໄດ້ພຽງໜ້ອຍດຽວ,ເພາະຄວາມ
ບໍ່ຊ�ນິຊ�ນານຂອງມືຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ.
ຈົ່ງ ເບິ່ງ ,ພຣະອົງບໍ່ ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ພວກຂ້າ
ນ້ອຍຍິ່ງໃຫຍ່ໃນກ ການຂຽນຄືກັນກັບນ້ອງ
ຊາຍຂອງຢາເຣັດ,ເພາະພຣະອົງເຮັດໃຫ້
ເລື່ອງຊຶ່ງລາວຂຽນໄວ້ນັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ຄືກັນກັບ
ພຣະອົງ,ຈົນວ່າເກີນກ�ລັງຂອງມະນຸດທີ່
ຈະອ່ານມັນໄດ້.
12 25ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ຄ�ເວົ້າຂອງພວກ

ຂ້ານ້ອຍມີອ�ນາດແລະຍິ່ງໃຫຍ່ນ�ອີກ,
ຈົນວ່າພວກຂ້ານ້ອຍຂຽນໄວ້ບໍ່ໄດ້;ດັ່ງນັ້ນ,
ເວລາພວກຂ້ານ້ອຍຂຽນພວກຂ້ານ້ອຍ
ຈຶ່ງເຫັນຄວາມອ່ອນແອຂອງຕົນ,ແລະສະ
ດຸດຍ້ອນວ່າການວາງຄ�ເວົ້າຂອງພວກຂ້າ
ນ້ອຍ;ແລະຂ້ານ້ອຍຢ້ານວ່າຄົນຕ່າງຊາດ
ຈະກ ເຍາະເຍີ້ຍຄ�ເວົ້າຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ.
12 26 ແລະເວລາຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຂໍ້ຄວາມ
ນີ້ແລ້ວ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າວ່າ:ຄົນໂງ່ຈະກ ເຍາະເຍີ້ຍ,ແຕ່ວ່າເຂົາ
ຈະເປັນທຸກ;ແລະຄຸນງາມຄວາມດີຂອງ
ເຮົາມີພຽງພໍສ�ລັບຄົນທີ່ອ່ອນໂຍນ,ເພື່ອ
ເຂົາຈະບໍ່ເອົາປຽບຄວາມອ່ອນແອຂອງ
ເຈົ້າ.
12 27 ແລະຖ້າຫາກມະນຸດມາຫາເຮົາ,ເຮົາ
ຈະສະແດງໃຫ້ເຂົາເຫັນກ ຄວາມອ່ອນແອ
ຂອງເຂົາ.ເຮົາຈະຂ ມອບຄວາມອ່ອນແອ
ໃຫ້ມະນຸດເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຖ່ອມຕົວ;ແລະ
ຄ ພຣະຄຸນຂອງເຮົາມີພຽງພໍສ�ລັບຄົນທັງ
ປວງທີ່ງ ຖ່ອມຕົວຕໍ່ໜ້າເຮົາ;ເພາະຖ້າຫາກ
ເຂົາຖ່ອມຕົວຕໍ່ໜ້າເຮົາ,ແລະມີສັດທາໃນ
ເຮົາ,ເວລານັ້ນເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ຈ ອ່ອນ
ແອນັ້ນກັບມາເຂັ້ມແຂງສ�ລັບເຂົາ.
12 28 ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈະສະແດງໃຫ້ຄົນຕ່າງ
ຊາດເຫັນຄວາມອ່ອນແອຂອງເຂົາ,ແລະ
ເຮົາຈະສະແດງໃຫ້ເຂົາເຫັນວ່າກ ສັດທາ,
ຄວາມຫວັງ,ແລະຄວາມໃຈບຸນຈະນ�
ພວກເຂົາມາຫາເຮົາ—ຊຶ່ງເປັນອ່າງນ�
ແຫ່ງຄວາມຊອບທ�ທັງປວງ.
12 29 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນເວລາໄດ້

 21ຂອທ3:20;
ຄພ67:10–13.

 22ກອນ1:13.
 23ກມມ8:17;9:33.
 ຂ2ນຟ33:1.
 24ກຄມພພາສາ.
 25ກ1ກຣທ2:14.

 26ກຄລຕ6:7.
 27ກຢຄ4:7.
 ຂອພຍ4:11;

1ກຣທ1:27.
 ຄຄມພພຣະຄຸນ.
 ງ ລກ18:10–14;

ຄພ1:28.

ຄມພຖ່ອມຕົນ,
ຄວາມຖ່ອມຕົນ.

 ຈລກ9:46–48;
2ກຣທ12:9.

 28ກ1ກຣທ13;
ມຣນ7:39–47.
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ຍິນຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ກໍສະບາຍໃຈ
ຂຶ້ນ ,ແລະທູນວ່າ: ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ພຣະປະສົງອັນຊອບທ�ຂອງພຣະອົງຈະ
ສ�ເລັດ,ເພາະວ່າຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າພຣະອົງ
ເຮັດວຽກງານໃຫ້ລູກຫລານມະນຸດຕາມ
ສັດທາຂອງເຂົາ;
12 30 ເພາະນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດເວົ້າກັບ
ພູຊີຣິນວ່າ,ຈົ່ງກ ຍ້າຍໄປ—ແລະມັນກໍໄດ້
ຍ້າຍໄປ.ແລະຖ້າຫາກລາວບໍ່ມີສັດທາມັນ
ກໍຈະບໍ່ຍ້າຍໄປ;ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງເຮັດ
ວຽກງານຫລັງຈາກທີ່ມະນຸດມີສັດທາ.
12 31 ເພາະວ່າ ພຣະອົງໄດ້ສະແດງພຣະ
ອົງເອງໃຫ້ປະຈັກແກ່ສານຸສິດຂອງພຣະ
ອົງຕາມນັ້ນ;ເພາະຫລັງຈາກທີ່ພວກເຂົາມີ
ກ ສັດທາແລະໄດ້ເວົ້າໃນພຣະນາມຂອງ
ພຣະອົງ,ພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ປະກົດຕົວຕໍ່ພວກ
ເຂົາດ້ວຍອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່.
12 32 ແລະຂ້ານ້ອຍຈື່ໄດ້ອີກວ່າພຣະອົງ
ກ່າວວ່າພຣະອົງໄດ້ຕຽມທີ່ພັກໄວ້ໃຫ້ແກ່
ມະນຸດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນໃນທ່າມກາງ
ກ ຜາສາດຂອງພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ,ຊຶ່ງ
ໃນນັ້ນມະນຸດຈະໄດ້ມີຂ ຄວາມຫວັງອັນປະ
ເສີດທີ່ສຸດ;ດັ່ງນັ້ນມະນຸດຈຶ່ງຕ້ອງມີຄວາມ
ຫວັງ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຂົາຈະຮັບມູນມໍລະດົກ
ໃນບ່ອນທີ່ພຣະອົງຕຽມໄວ້ບໍ່ໄດ້.
12 33 ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ຂ້ານ້ອຍຈື່ໄດ້ອີກ
ວ່າພຣະອົງກ່າວວ່າພຣະອົງກ ຮັກໂລກ,
ຈົນຍອມເສຍສະລະພຣະຊົນເພື່ອໂລກ,
ເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບພຣະຊົນຄືນອີກ
ເພື່ອຕຽມບ່ອນໄວ້ໃຫ້ລູກຫລານມະນຸດ.

12 34 ແລະບັດນີ້ ຂ້າ ນ້ອຍຮູ້ວ່າກ ຄວາມ
ຮັກນີ້ຊຶ່ງພຣະອົງມີຕໍ່ລູກຫລານມະນຸດເປັນ
ຄວາມໃຈບຸນ;ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກມະນຸດບໍ່
ມີຄວາມໃຈບຸນແລ້ວເຂົາຈະຮັບບ່ອນຊຶ່ງ
ພຣະອົງຕຽມໄວ້ໃນຜາສາດຂອງພຣະບິດາ
ຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້.
12 35ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້ານ້ອຍຮູ້ຈັກສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງ
ພຣະອົງກ່າວ,ວ່າຖ້າຫາກຄົນຕ່າງຊາດບໍ່ມີ
ຄວາມໃຈບຸນ,ເພາະຄວາມອ່ອນແອຂອງ
ພວກຂ້ານ້ອຍ,ວ່າພຣະອົງຈະພິສູດເຂົາ,
ແລະເອົາກ ພອນສະຫວັນໄປຈາກເຂົາ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນສິ່ງຊຶ່ງເຂົາໄດ້ຮັບ,
ແລະຈະມອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຈະມີຄວາມໃຈ
ບຸນຢ່າງລົ້ນເຫລືອ.
12 36 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ອະທິຖານຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂໍ
ໃຫ້ພຣະອົງປະທານກ ຄຸນງາມຄວາມດີໃຫ້
ແກ່ຄົນຕ່າງຊາດ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ມີ
ຄວາມໃຈບຸນ.
12 37 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:
ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມໃຈບຸນມັນກໍ
ບໍ່ສ�ຄັນສ�ລັບເຈົ້າ,ເຈົ້າເປັນຄົນຊື່ສັດ;
ດັ່ງນັ້ນອາພອນຂອງເຈົ້າຈຶ່ງຖືກຊ�ລະລ້າງ
ໃຫ້ກ ຂາວສະອາດແລ້ວ.ແລະຍ້ອນວ່າ
ເຈົ້າເຫັນຂ ຄວາມອ່ອນແອຂອງເຈົ້າເອງ,
ເຈົ້າຈຶ່ງຖືກເຮັດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ,ຈົນວ່າສາ
ມາດໄປນັ່ງລົງໃນບ່ອນຊຶ່ງເຮົາໄດ້ຕຽມໄວ້
ໃນຜາສາດຂອງພຣະບິດາຂອງເຮົາ.
12 38 ແລະບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນຂໍ

 30ກມທ17:20;
ຢຄ4:6;
ຮລມ10:6,9.
ຄມພອ�ນາດ.

 31ກຄມພສັດທາ.
 32ກຢຮ14:2;

ອນ1:27;

ຄພ72:4;98:18.
 ຂຄມພຫວັງ,ຄວາມຫວັງ.
 33ກຢຮ3:16–17.
 34ກມຣນ7:47.

ຄມພໃຈບຸນ,
ຄວາມໃຈບຸນ;
ຮັກ,ຄວາມຮັກ.

 35ກມທ25:14–30.
ຄມພຂອງປະທານ;
ຕາລັນຕົນ.

 36ກຄມພພຣະຄຸນ.
 37ກຄພ38:42;

88:74–75;135:4–5.
 ຂອທ12:27.
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ກ່າວຄ�ອ�ລາຄົນຕ່າງຊາດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແລະທັງພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າຮັກແພງນ�ອີກ,ຈົນກວ່າພວກເຮົາຈະ
ພົບກັນອີກຕໍ່ໜ້າກ ບັນລັງພິພາກສາຂອງ
ພຣະຄຣິດ,ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຄົນທັງໝົດຈະ
ຮູ້ຈັກວ່າຂ ອາພອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຈຸດ
ດ່າງດ�ດ້ວຍເລືອດຂອງທ່ານ.
12 39 ແລະເວລານັ້ນທ່ານຈະຮູ້ວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ກ ເຫັນພຣະເຢຊູ,ແລະວ່າພຣະອົງ
ໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າຂ ໜ້າຕໍ່ໜ້າ,ແລະ
ວ່າພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍ
ຄວາມຖ່ອມຕົວຢ່າງງ່າຍດາຍ,ຄືກັນກັບ
ຄົນຜູ້ໜຶ່ງເວົ້າກັບຄົນອີກຜູ້ໜຶ່ງໃນພາສາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້;
12 40 ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຂຽນໄວ້ພຽງ
ໜ້ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນ,ເພາະຄວາມອ່ອນແອ
ໃນການຂຽນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
12 41 ແລະບັດນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນ�ໃຫ້
ທ່ານກ ສະແຫວງຫາພຣະເຢຊູອົງນີ້ຜູ້ຊຶ່ງ
ສາດສະດາແລະອັກຄະສາວົກໄດ້ຂຽນ
ໄວ້,ເພື່ອພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະບິດາ,ແລະຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ເຈົ້ານ�ອີກ,ແລະພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
ຊຶ່ງຂ ເປັນພະຍານເຖິງພວກພຣະອົງ,ເພື່ອ
ຈະຢູ່ນ�ແລະສະຖິດຢູ່ໃນທ່ານຕະຫລອດ
ໄປ.ອາແມນ.

ບົດທີ13

ອີເທີເວົ້າກ່ຽວກັບເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ທີ່ຈະຖືກ
ສ້າງຂຶ້ນໃນອາເມຣິກາໂດຍລູກຫລານຂອງ

ໂຢເຊັບ—ເພິ່ນທ�ນາຍ,ຖືກຂັບໄລ່,ຂຽນ
ປະຫວັດສາດຂອງຊາວຢາເຣັດໄວ້,ແລະ
ບອກລ່ວງໜ້າເຖິງການທ�ລາຍຂອງຊາວ
ຢາເຣັດ—ສົງຄາມເກີດຂຶ້ນທົ່ວແຜ່ນດິນ.

13 1ແລະບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນຈະ
ເລີ່ມເຮັດບັນທຶກຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຈົບຊຶ່ງ
ມັນກ່ຽວກັບຄວາມພິນາດຂອງຜູ້ຄົນຜູ້ທີ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນມາ.
13 2 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາບໍ່ຍອມຮັບຄ�
ທັງໝົດຂອງອີເທີ;ເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້ບອກ
ພວກເຂົາແທ້ໆເຖິງເລື່ອງທັງໝົດນັບຕັ້ງແຕ່
ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມະນຸດເປັນຕົ້ນມາ;ແລະ
ວ່າຫລັງຈາກນ�ກ ແຫ້ງລົງຈາກແຜ່ນດິນນີ້
ແລ້ວມັນກໍກາຍມາເປັນແຜ່ນດິນທີ່ປະເສີດ
ເລີດລ�ກວ່າແຜ່ນດິນອື່ນໆທັງໝົດ,ເປັນ
ແຜ່ນດິນທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເລືອກໄວ້;
ດັ່ງນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງມີພຣະປະສົງທີ່
ຈະໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນຜືນແຜ່ນດິນນີ້ຂ ຮັບ
ໃຊ້ພຣະອົງ;
13 3ແລະ ວ່າມັນຈະເປັນບ່ອນຕັ້ງຂອງ
ເມືອງກ ເຢຣູຊາເລັມໃໝ່,ຊຶ່ງຈະຂ ລົງມາ
ຈາກສະຫວັນ,ແລະເປັນບ່ອນລີ້ໄພອັນ
ສັກສິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
13 4ຈົ່ງເບິ່ງ , ອີເທີໄດ້ເຫັນວັນເວລາຂອງ
ພຣະຄຣິດ, ແລະເພິ່ນໄດ້ ເວົ້າກ່ຽວກັບ
ເມືອງກ ເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້.
13 5ແລະເພິ່ນໄດ້ ເວົ້າກ່ຽວກັບເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນນ�ອີກ,ແລະກ ເຢຣູຊາເລັມ
ຊຶ່ງຈາກທີ່ນັ້ນຂ ລີໄຮຈະອອກມາ—ຫລັງ
ຈາກທີ່ມັນຖືກທ�ລາຍແລ້ວມັນຈະຖືກ

 38ກຄມພພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ—ພິພາກສາ.

 ຂຢຄ1:19.
 39ກຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—

ການປະກົດຕົວຂອງພຣະ
ຄຣິດຫລັງຈາກຊີວິດມະຕະ.

 ຂປຖກ32:30;
ອພຍ33:11.

 41ກຄພ88:63;101:38.
 ຂ3ນຟ11:32.
132ກປຖກ7:11–24;8:3.
 ຂອທ2:8.

 3ກ3ນຟ20:22;21:23–24.
ຄມພເຢຣູຊາເລັມໃໝ່.

 ຂພນມ3:12;21:2.
 4ກຄມພຊີໂອນ.
 5ກຄມພເຢຣູຊາເລັມ.
 ຂ1ນຟ1:18–20.



728ອີເທີ13:6–13

ສ້າງຂຶ້ນຄືນອີກໃຫ້ເປັນຄ ນະຄອນສັກສິດ
ແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດັ່ງນັ້ນຈະເປັນເຢຣູ
ຊາເລັມໃໝ່ບໍ່ໄດ້ເພາະວ່າມັນເປັນມາແລ້ວ
ໃນສະໄໝກ່ອນ;ແຕ່ວ່າມັນຈະຖືກສ້າງຄືນ
ອີກ,ແລະກາຍເປັນນະຄອນສັກສິດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະມັນຈະຖືກສ້າງໃຫ້
ແກ່ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ—
13 6ແລະວ່າເມືອງກ ເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ຈະ
ຖືກສ້າງຂຶ້ນຢູ່ ໃນແຜ່ນດິນນີ້ໃຫ້ແກ່ລູກ
ຫລານຂອງຂ ໂຢເຊັບທີ່ເຫລືອຢູ່,ຊຶ່ງສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ມັນມີຄ ແບບຢ່າງມາແລ້ວ.
13 7 ເພາະວ່າດັ່ງທີ່ໂຢເຊັບໄດ້ນ�ເອົາບິດາ
ຂອງເພິ່ນໄປຫາແຜ່ນດິນກ ເອຢິບ,ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ຕາຍຢູ່ທີ່ນັ້ນ;ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ນ�ເອົາສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງ
ລູກຫລານຂອງໂຢເຊັບອອກມາຈາກແຜ່ນ
ດິນເຢຣູຊາເລັມ,ເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ເມດ
ຕາລູກຫລານຂອງໂຢເຊັບເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະບໍ່ຂ ຕາຍດັ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ເມດຕາບິດາ
ຂອງໂຢເຊັບເພື່ອເພິ່ນຈະບໍ່ຕາຍ.
13 8ດັ່ ງ ນັ້ ນ ,  ເຊື້ ອສາຍທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງ
ໂຢເຊັບຈະຖືກສະຖາປະນາຂຶ້ນໃນກ ແຜ່ນ
ດິນນີ້ ; ແລະມັນຈະເປັນແຜ່ນດິນມູນມໍ
ລະດົກຂອງພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາ
ຈະສ້າງນະຄອນສັກສິດຖວາຍແດ່ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຄືກັນກັບເມືອງເຢຣູຊາເລັມໃນ
ສະໄໝກ່ອນ;ແລະພວກເຂົາຈະບໍ່ສັບສົນ
ອີກຂ ຕໍ່ໄປ,ຈົນກວ່າທີ່ສຸດຈະມາເຖິງເມື່ອ

ແຜ່ນດິນໂລກຈະສິ້ນໄປ.
13 9ແລະມັນຈະເປັນສະຫວນັກ ໃໝ່ແລະ
ແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່;ແລະມນັຈະເປັນຄືຂອງ
ເກົ່າແຕ່ວ່າຂອງເກົ່າໄດ້ສູນສິ້ນໄປແລ້ວ,
ແລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈະເປັນຂອງໃໝ່ໝົດ.
13 10 ແລະຈາກນັ້ນເຢຣູ ຊາເລັມໃໝ່ຈະ
ມາ;ແລະຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນັ້ນຍ່ອມເປັນສຸກ,
ເພາະເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຂອງພວກເຂົາກ ຂາວ
ສະອາດແລ້ວໂດຍທາງໂລຫິດຂອງພຣະ
ເມສານ້ອຍ;ແລະເຂົາຄືພວກທີ່ຖືກນັບ
ເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາລູກຫລານທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງ
ໂຢເຊັບ,ຜູ້ເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.
13 11 ແລະຈາກນັ້ນເຢຣູຊາເລັມເກົ່າຈະ
ມາອີກ;ແລະຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນນັ້ນຍ່ອມເປັນ
ສຸກ,ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ຮັບການຊ�ລະລ້າງ
ໃຫ້ຂາວສະອາດແລ້ວດ້ວຍໂລຫິດຂອງ
ພຣະເມສານ້ອຍ;ແລະເຂົາຄືພວກທີ່ໄດ້
ກະຈັດກະຈາຍກັນໄປແລະຖືກກ ເຕົ້າໂຮມ
ເຂົ້າມາຈາກສີ່ສ່ວນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,
ແລະຈາກແຜ່ນດິນທາງຂ ເໜືອແລະເປັນ
ຜູ້ມີສ່ວນໃນການເຮັດໃຫ້ພັນທະສັນຍາຊຶ່ງ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບຄ ອັບຣາຮາມ,ບັນ
ພະບຸລຸດຂອງເຂົາສ�ເລັດ.
13 12 ແລະເວລາທີ່ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ມາເຖິງ,ມັນ
ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຄວາມພຣະຄ�ພີບັງເກີດ
ຂຶ້ນມາ,ຊຶ່ງກ່າວໄວ້ວ່າ,ຜູ້ເປັນກ ຕົ້ນຈະ
ເປັນປາຍ,ແລະຜູ້ເປັນປາຍຈະເປັນຕົ້ນ.
13 13 ແລະຂ້າພະເຈົ້າກ�ລັງຈະຂຽນຕື່ມ
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ອີກແຕ່ວ່າຖືກຫ້າມໄວ້;ຄ�ທ�ນາຍຂອງ
ອີເທີນັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ໜ້າອັດ ສະຈັນ
ແທ້ໆ;ແຕ່ພວກເຂົາກໍຖືວ່າມັນບໍ່ມີຄຸນຄ່າ
ຫຍັງໝົດ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຂັບໄລ່ເພິ່ນ
ອອກໄປແລະເພິ່ນໄດ້ໄປລີ້ຊ່ອນຕົວຢູ່ໃນ
ຖ�ໃນຕອນກາງເວັນ,ແລະໃນຕອນກາງ
ຄືນເພິ່ນໄດ້ອອກໄປເບິ່ງສິ່ງຕ່າງໆທີ່ເກີດ
ຂຶ້ນກັບຜູ້ຄົນ.
13 14 ແລະໃນເວລາທີ່ເພິ່ນລີ້ຢູ່ໃນຖ�ນັ້ນ,
ເພິ່ນໄດ້ເຮັດບັນທຶກທີ່ເຫລືອຢູ່ນີ້,ໂດຍເຫັນ
ຄວາມພິນາດທີ່ເກີດກັບຜູ້ຄົນໃນຕອນກາງ
ຄືນ.
13 15 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ປີດຽວກັນກັບປີທີ່ເພິ່ນຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກ
ບັນດາຜູ້ຄົນມັນເລີ່ມມີສົງຄາມໃຫຍ່ໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນ,ເພາະວ່າມີຫລາຍຄົນຊຶ່ງເປັນ
ພວກຍິ່ງໃຫຍ່ລຸກຂຶ້ນ,ແລະພະຍາຍາມທ�
ລາຍໂຄຣິອານທະເມີໂດຍໃຊ້ແຜນລັບທີ່
ຊົ່ວຮ້າຍຊຶ່ງໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ.
13 16 ແລະບັດນີ້ໂຄຣິອານທະເມີ,ໂດຍທີ່
ຕົນເອງໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຂອງສົງຄາມທັງ
ໝົດ,ແລະເລ່ຫລ່ຽມທັງໝົດຂອງໂລກ,ດັ່ງ
ນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ສູ້ຮົບກັບພວກທີ່ພະຍາຍາມ
ທ�ລາຍລາວ.
13 17 ແຕ່ວ່າລາວບໍ່ໄດ້ກັບໃຈເລີຍ,ທັງບໍ່ມີ
ລູກຊາຍຫລືລູກສາວທີ່ຈົບງາມຂອງລາວ
ຄົນໃດກັບໃຈເລີຍ;ທັງບໍ່ມີລູກຊາຍຫລື
ລູກສາວທີ່ຈົບງາມຂອງໂຄຣິຮໍຄົນໃດກັບ
ໃຈເລີຍ;ແລະໂດຍສະຫລຸບ,ບໍ່ມີລູກຊາຍ
ຫລືລູກສາວທີ່ຈົບງາມຂອງຄົນໃດທັງຜືນ
ແຜ່ນດິນໂລກກັບໃຈຈາກບາບຂອງຕົນ
ເລີຍ.
13 18ດັ່ງນັ້ນ, ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ໃນປີ ທ�ອິດທີ່ອີເທີອາໄສຢູ່ໃນຖ�ນັ້ນມີ

ຜູ້ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍຖືກຂ້າຕາຍໂດຍ
ດາບຂອງກ ການມົ້ວສຸມລັບເຫລົ່ານັ້ນໃນ
ການຕໍ່ສູ້ກັບໂຄຣິອານທະເມີເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ຍຶດເອົາອານາຈັກໄປ.
13 19 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກລູກຊາຍຂອງໂຄຣິອານທະເມີໄດ້ຕໍ່ສູ້
ຢ່າງດຸເດືອດແລະໄດ້ເສຍເລືອດເນື້ອໄປ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
13 20 ແລະໃນປີທີສອງພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາຫາອີເທີ,ແລະສັ່ງໃຫ້
ເພິ່ນໄປທ�ນາຍແກ່ກ ໂຄຣິອານທະເມີວ່າ,
ຖ້າຫາກລາວແລະຄົນໃນຄອບຄົວຂອງ
ລາວທັງໝົດກັບໃຈ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ມອບອານາຈັກໃຫ້ແກ່ລາວແລະຈະໄວ້ຊີ
ວິດຜູ້ຄົນ—
13 21ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະຖືກທ�ລາຍ
ພ້ອມກັບຄົນໃນຄອບຄົວຂອງລາວຍົກ
ເວັ້ນແຕ່ຕົວລາວເອງ.ແລະລາວຈະມີຊີວິດ
ຢູ່ເພື່ອຈະໄດ້ເຫັນຄ�ທ�ນາຍສ�ເລັດຊຶ່ງມີ
ເວົ້າໄວ້ກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນອີກກ ພວກໜຶ່ງທີ່ຈະ
ໄດ້ຮັບແຜ່ນດິນມາເປັນມູນມໍລະດົກຂອງ
ພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາຈະເປັນຜູ້ຝັງສບົ
ຂອງໂຄຣິອານທະເມີ;ແລະທຸກຄົນຈະຖືກ
ທ�ລາຍໄປຍົກເວັ້ນແຕ່ຂ ໂຄຣິອານທະເມີ
ຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນ.
13 22 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂຄ
ຣິອານທະເມີບໍ່ໄດ້ກັບໃຈເລີຍ,ທັງຄົນໃນ
ຄອບຄົວຂອງລາວແລະທັງຜູ້ຄົນກໍບໍ່ໄດ້
ກັບໃຈ;ແລະສົງຄາມກໍບໍ່ໄດ້ຢຸດຕິ ລົງ,
ແລະພວກເຂົາພະຍາຍາມທີ່ຈະຂ້າອີເທີ,
ແຕ່ວ່າເພິ່ນໄດ້ໜີໄປກ່ອນພວກເຂົາແລະ
ໄດ້ລີ້ຊ່ອນຕົວຢູ່ໃນຖ�ອີກ.
13 23 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຊ
ເຣັດໄດ້ຍົກທັບມາ,ແລະລາວໄດ້ເຂົ້າມາສູ້

 18ກອທ8:9–26.
 20ກອທ12:1–2.

 21ກອມນ1:19–21;
ອທ11:21.

 ຂອທ15:29–32.
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ຮົບກັບໂຄຣິອານທະເມີອີກ;ແລະລາວໄດ້
ຮັບໄຊຊະນະ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ໃນປີທີສາມ
ລາວໄດ້ເອົາໂຄຣິອານທະເມີມາເປັນຊະ
ເລີຍ.
13 24 ແລະໃນປີທີສີ່ ລູກຊາຍຂອງໂຄຣິ
ອານທະເມີໄດ້ເອົາຊະນະເຊເຣັດ,ແລະ
ໄດ້ຍຶດເອົາອານາຈັກຄືນມາໃຫ້ບິດາຂອງ
ຕົນອີກ.
13 25ບັດນີ້ມັນໄດ້ມີສົງຄາມເກີດຂຶ້ນທົ່ວ
ຜືນແຜ່ນດິນ,ທຸກຄົນພ້ອມດ້ວຍພັກຂອງ
ຕົນກໍໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິ່ງທີ່ຕົນປາດຖະໜາ.
13 26 ແລະໂດຍສະຫລຸບ,ມັນມີພວກໂຈນ
ແລະມີຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆປະການຢູ່ທົ່ວ
ຜືນແຜ່ນດິນ.
13 27 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂຄຣິ
ອານທະເມີໄດ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ເຊເຣັດຫລາຍ
ທີ່ສຸດ,ແລະລາວໄດ້ຍົກທັບໄປພ້ອມດ້ວຍ
ກອງທັບຂອງລາວເພື່ອໄປສູ້ຮົບ;ແລະທັງ
ສອງໄດ້ປະທະກັນດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນ
ອັນຮ້າຍແຮງ;ແລະທັງສອງໄດ້ປະທະກັນ
ໃນຮ່ອມພູກິນການ;ແລະການສູ້ຮົບນັ້ນ
ກັບມາຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ.
13 28 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຊ
ເຣັດໄດ້ຕໍ່ສູ້ເປັນເວລາສາມມື້.ແລະເຫດ
ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂຄຣິອານທະເມີໄດ້
ເອົາຊະນະລາວ,ແລະໄດ້ຕິດຕາມລາວໄປ
ຈົນວ່າໄປຮອດທົ່ງພຽງເຮຊະລອນ.
13 29 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຊ
ເຣັດໄດ້ສູ້ຮົບກັບລາວອີກໃນທົ່ງພຽງນັ້ນ;
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ລາວໄດ້ເອົາຊະນະໂຄຣິ
ອານທະເມີ,ແລະໄດ້ຂັບໄລ່ລາວໃຫ້ຄືນ
ໄປຫາຮ່ອມພູກິນການອີກ.
13 30 ແລະໂຄຣິອານທະເມີໄດ້ສູ້ຮົບກັບ
ເຊເຣັດອີກໃນຮ່ອມພູກິນການ,ຊຶ່ງລາວໄດ້

ຮັບໄຊຊະນະແລະລາວໄດ້ຂ້າເຊເຣັດ.
13 31 ແລະເຊເຣັດໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຄຣິອານ
ທະເມີໄດ້ຮັບບາດເຈັບທີ່ກົກຂາ,ຈົນວ່າ
ລາວບໍ່ໄດ້ອອກໄປສູ້ຮົບອີກເປັນເວລາສອງ
ປີ,ຊຶ່ງໃນໄລຍະເວລານັ້ນຜູ້ຄົນທັງໝົດໃນ
ຜືນແຜ່ນດິນກ�ລັງຂ້າຟັນກັນຢູ່,ແລະບໍ່ມີ
ຜູ້ໃດຫ້າມປາມພວກເຂົາເລີຍ.

ບົດທີ14

ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນນ�ຄວາມສາບ
ແຊ່ງມາສູ່ແຜ່ນດິນ—ໂຄຣິອານທະເມີເຂົ້າ
ຮ່ວມເຮັດສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານກີເລອາດ,ແລ້ວຕໍ່
ຕ້ານລິບ,ແລະຫລັງຈາກນັ້ນຕໍ່ຕ້ານຊີດ—
ເລືອດແລະການຂ້າຟັນກັນມີຢູ່ທົ່ວແຜ່ນ
ດິນ.

14 1ແລະບັດນີ້ມັນເລີ່ມມີຄ� ກ ສາບແຊ່ງ
ອັນໃຫຍ່ຫລວງທົ່ວແຜ່ນດິນເພາະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນ,ຊຶ່ງໃນຄ�ສາບແຊ່ງ
ນັ້ນ,ຖ້າຫາກຜູ້ໃດຈະວາງອາວຸດຫລືດາບ
ໄວ້ເທິງຮ້ານຫລືເກັບມ້ຽນໄວ້ບ່ອນທີ່ຕົນ
ເຄີຍເອົາໄວ້,ຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນມື້ຕໍ່ມາ,ພວກເຂົາ
ຈະຫາມັນບໍ່ພົບ,ເພາະວ່າຄ�ສາບແຊ່ງທົ່ວ
ແຜ່ນດິນນັ້ນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ສຸດ.
14 2ດັ່ງນັ້ນທຸກໆຄົນຈຶ່ງເກັບກ�ສິ່ງທີ່ຕົນ
ເປັນເຈົ້າຂອງໄວ້ໃກ້ມື,ແລະຈະບໍ່ຢືມຂອງ
ຜູ້ໃດ,ທັງບໍ່ເອົາໃຫ້ຜູ້ໃດຢືມ;ທຸກໆຄົນໄດ້
ຈັບດ້າມດາບຂອງຕົນໄວ້ໃນມືຂວາ,ເພື່ອ
ປ້ອງກັນຊັບສົມບັດຂອງຕົນ,ແລະຊີວິດ
ຂອງຕົນພ້ອມທັງເມຍຂອງຕົນແລະລູກ
ຂອງຕົນ.
14 3ແລະບັດນີ້,ຫລັງຈາກສອງປີຜ່ານໄປ,
ແລະຫລັງຈາກການຕາຍຂອງເຊເຣັດ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ນ້ອງຊາຍຂອງເຊເຣັດໄດ້ຍົກທັບມາ

141ກຮລມ12:18;13:17–23;   ມມ1:17–18;2:10–14.
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ແລະລາວໄດ້ສູ້ຮົບກັບໂຄຣິອານທະເມີ,
ຊຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ໂຄຣິອານທະເມີໄດ້ຮັບໄຊ
ຊະນະແລະໄດ້ໄລ່ຕິດຕາມລາວໄປໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານເອຄິດ.
14 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນ້ອງ
ຊາຍຂອງເຊເຣັດໄດ້ສູ້ຮົບກັບລາວຢູ່ໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານເອຄິດ,ແລະການສູ້ຮົບ
ນັ້ນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ,ແລະຄົນເປັນຈ�ນວນ
ຫລາຍພັນຄົນໄດ້ລົ້ມຕາຍໄປດ້ວຍດາບ.
14 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂຄຣິ
ອານທະເມີໄດ້ປິດລ້ອມຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານໄວ້;ແລະນ້ອງຊາຍຂອງເຊເຣັດໄດ້
ຍົກທັບອອກຈາກຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານໃນ
ເວລາກາງຄືນ,ແລະໄດ້ຂ້າຄົນໃນກອງທັບ
ຂອງໂຄຣິອານທະເມີສ່ວນໜຶ່ງ,ໃນຂະນະ
ທີ່ພວກເຂົາເມົາເຫລົ້າຢູ່.
14 6ແລະລາວໄດ້ຍົກທັບມາຮອດແຜ່ນດິນ
ໂມຣັນ,ແລະໄດ້ຂຶ້ນນັ່ງບັນລັງແທນໂຄຣິ
ອານທະເມີ.
14 7ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື ໂຄ
ຣິອານທະເມີໄດ້ອາໄສຢູ່ນ�ກອງທັບຂອງ
ລາວໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເປັນເວລາ
ສອງປີ,ຊຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບກ�ລັງ
ມາໃຫ້ກອງທັບຂອງລາວຫລາຍຂຶ້ນ.
14 8ບັດນີ້ນ້ອງຊາຍຂອງເຊເຣັດ,ຊຶ່ງມີຊື່ວ່າ
ກີເລອາດ,ກໍໄດ້ຮັບກ�ລັງມາໃຫ້ກອງທັບ
ຂອງລາວຫລາຍຂຶ້ນ,ຍ້ອນວ່າການມົ້ວສຸມ
ລັບ.
14 9ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ມະຫາປະໂລຫິດຂອງລາວເອງໄດ້ລອບຂ້າ
ລາວໃນຂະນະທີ່ລາວກ�ລັງນັ່ງຢູ່ໃນບັນ
ລັງ.
14 10 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຄົນ
ຜູ້ໜຶ່ງຂອງພວກມົ້ວສຸມລັບໄດ້ລອບຂ້າຄົນ
ນັ້ນໃນທາງລັບ;ແລະໄດ້ຍຶດເອົາອານາຈັກ
ມາເປັນຂອງຕົນ;ແລະລາວມີຊື່ວ່າລິບ;

ແລະລິບເປັນຄົນຮ່າງໃຫຍ່ກວ່າຄົນອື່ນໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດ.
14 11 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ປີທ�ອິດຂອງລິບ,ໂຄຣິອານທະເມີໄດ້ຍົກ
ທັບມາຫາແຜ່ນດິນໂມຣັນແລະໄດ້ສູ້ຮົບ
ກັບລິບ.
14 12 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ລາວໄດ້ສູ້ຮົບກັບລິບ,ຊຶ່ງໃນການສູ້ຮົບນັ້ນ
ລິບໄດ້ຟັນແຂນຂອງລາວຈົນລາວໄດ້ຮັບ
ບາດເຈັບ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ກອງທັບ
ຂອງໂຄຣິອານທະເມີຍັງໄດ້ມຸ້ງໜ້າເຂົ້າຫາ
ລິບອີກ,ຈົນວ່າລາວໄດ້ປົບໜີໄປເຖິງຊາຍ
ແດນແຄມຝັ່ງທະເລ.
14 13 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂຄ
ຣິອານທະເມີໄດ້ໄລ່ຕາມລາວໄປ;ແລະ
ລິບກໍໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບລາວໃນແຄມຝັ່ງທະເລນັ້ນ.
14 14 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລິບ
ໄດ້ຟາດຟັນກອງທັບຂອງໂຄຣິອານທະເມີ,
ຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້ໜີໄປຫາຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານເອຄິດອີກ.
14 15 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລິບ
ໄດ້ ໄລ່ ຕາມໂຄຣິ ອານທະເມີ ໄປອີກຈົນ
ຮອດທົ່ງພຽງອາກົດ.ແລະໂຄຣິອານທະເມີ
ໄດ້ເອົາທຸກຄົນໄປນ�ລາວຂະນະທີ່ລາວ
ກ�ລັງປົບໜີໄປທາງໜ້າລິບໄປຍັງແຜ່ນ
ດິນສ່ວນນັ້ນບ່ອນທີ່ລາວໜີໄປ.
14 16 ແລະເວລາລາວໄດ້ມາຮອດທົ່ງພຽງ
ອາກົດແລ້ວ,ລາວກໍໄດ້ສູ້ຮົບກັບລິບ,ແລະ
ລາວໄດ້ຟາດຟັນລິບຈົນເຖິງແກ່ຄວາມ
ຕາຍ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ນ້ອງຊາຍຂອງ
ລິບກໍໄດ້ຍົກມາສູ້ຮົບກັບໂຄຣິອານທະເມີ
ເປັນການແກ້ແຄ້ນ,ແລະການສູ້ຮົບນັ້ນ
ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ,ຈົນເຮັດໃຫ້ໂຄຣິອານທະ
ເມີໜີໄປທາງໜ້າກອງທັບຂອງນ້ອງຊາຍ
ຂອງລິບອີກ.
14 17ບັດນີ້ນ້ອງຊາຍຂອງລິບມີຊື່ວ່າຊີດ.
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ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊີດໄດ້ໄລ່
ຕາມໂຄຣິອານທະເມີ ໄປ,ແລະລາວໄດ້
ໂຄ່ນລົ້ມຫລາຍຫົວເມືອງ,ແລະລາວໄດ້
ຂ້າທັງພວກແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ,ແລະ
ໄດ້ເຜົາບ້ານເມືອງຖິ້ມ.
14 18 ແລະ ຜູ້ ຄົນຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນ
ມີຄວາມຢ້ານກົວຊີດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມີສຽງ
ຮ້ອງໄປທົ່ວແຜ່ນດິນວ່າ—ຜູ້ໃດຈະສາມາດ
ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າກອງທັບຂອງຊີດໄດ້?ຈົ່ງເບິ່ງ,
ລາວໄດ້ກວາດລ້າງແຜ່ນດິນທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າລາວ
ຈົນໝົດສິ້ນ!
14 19 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ຄົນເລີ່ມເຕົ້າໂຮມເຂົ້າກັນເປັນກອງທັບ
ຕະຫລອດທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ.
14 20 ແ ລະ ພວ ກເຂົາໄດ້ແບ່ງແຍກກັນ
ອອກ;ແລະສ່ວນໜຶ່ງໄດ້ໜີໄປຫາກອງທັບ
ຂອງຊີດ,ແລະອີກສ່ວນໜຶ່ງໄດ້ໜີໄປຫາ
ກອງທັບຂອງໂຄຣິອານທະເມີ.
14 21 ແລະສົງຄາມນັ້ນຮ້າຍແຮງແລະຍືດ
ເຍື້ອຍາວນານທີ່ສຸດ,ແລະພາບຂອງການ
ນອງເລືອດແລະການຂ້າຟັນກັນນັ້ນມີຢູ່
ຢ່າງດົນນານທີ່ສຸດ,ຈົນວ່າທັງຜືນແຜ່ນດິນ
ເຕັມໄປດ້ວຍກ ຊາກສົບຂອງຄົນຕາຍ.
14 22 ແລະສົງຄາມໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງ
ໄວແລະຮີບດ່ວນທີ່ສຸດຈົນວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດ
ຢຸດຝັງຊາກສົບເລີຍ,ມີແຕ່ເດີນທັບຕໍ່ໄປ
ຈາກການຂ້າຟັນບ່ອນນີ້ໄປຫາການຂ້າຟັນ
ບ່ອນນັ້ນ,ໂດຍປະຖິ້ມຊາກສົບໄວ້ທັງຊາຍ
ແລະຍິງ,ແລະເດັກນ້ອຍໃຫ້ກ່າຍກອງ
ຢູ່ຕາມຜືນແຜ່ນດິນເພື່ອໃຫ້ກ ໂຕໜອນ
ເຈາະກິນ.
14 23ແລະຊາກສົບໄດ້ສົ່ງກິ່ນເໝັນໄປທົ່ວ
ຜືນແຜ່ນດິນເຖິງແມ່ນຕະຫລອດທົ່ວຜືນ
ແຜ່ນດິນ;ດັ່ງນັ້ນຜູ້ ຄົນຈຶ່ງຖືກລົບກວນ

ທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນເພາະກິ່ນເໝັນ
ນັ້ນ.
14 24 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຊີດຍັງບໍ່ຢຸດໃນ
ການໄລ່ຕາມໂຄຣິອານທະເມີໄປ;ເພາະວ່າ
ລາວສາບານວ່າຈະແກ້ແຄ້ນໂຄຣິອານທະ
ເມີເອງ,ເພື່ອເລືອດຂອງອ້າຍລາວທີ່ຖືກ
ຂ້າຕາຍ,ແລະພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ມາຫາອີເທີວ່າໂຄຣິອານທະເມີຈະ
ບໍ່ຖືກຂ້າ.
14 25 ແລະ ພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນດັ່ງນັ້ນວ່າ
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມ
ພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນໃນຄວາມບໍລິບູນແຫ່ງ
ພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງ,ແລະຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງນັ້ນໄດ້ຕຽມ
ທາງໄວ້ໃຫ້ຄວາມພິນາດອັນເປັນນິດຂອງ
ພວກເຂົາ.
14 26 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊີດ
ໄດ້ ໄລ່ ຕາມໂຄຣິອານທະເມີ ໄປທາງຕາ
ເວັນອອກຈົນມາຮອດຊາຍແດນແຄມຝັ່ງ
ທະເລ,ແລະບ່ອນນັ້ນລາວໄດ້ສູ້ຮົບກັບຊີດ
ເປັນເວລາສາມມື້.
14 27 ແລະ ຄວາມພິນາດໃນບັນດາກອງ
ທັບຂອງຊີດເປັນໜ້າຢ້ານກົວທີ່ສຸດຈົນວ່າ
ພວກທະຫານຂອງຊີດເລີ່ມຢ້ານຕົກໃຈ,
ແລະເລີ່ມປົບໜີໄປທາງໜ້າຂອງກອງທັບ
ຂອງໂຄຣິອານທະເມີ;ແລະພວກເຂົາໄດ້
ແຕກໜີໄປຫາແຜ່ນດິນໂຄຣິຮໍ,ແລະໄດ້
ກວາດລ້າງຜູ້ອາໄສຢູ່ທັງໝົດທີ່ບໍ່ຍອມເຂົ້າ
ຮ່ວມກັບພວກເຂົາໄປຕໍ່ໜ້າພວກເຂົາ.
14 28 ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂຶ້ນໃນ
ຮ່ອມພູໂຄຣິຮໍ;ແລະໂຄຣິອານທະເມີກໍ
ໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂອງລາວຂຶ້ນໃນຮ່ອມພູເຊີ.
ບັດນີ້ຮ່ອມພູເຊີນັ້ນຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບເນີນພູຄອມ
ນໍ;ດັ່ງນັ້ນໂຄຣິອານທະເມີຈຶ່ງໄດ້ເຕົ້າໂຮມ

 21ກອທ11:6.  22ກອຊຢ14:9–11.
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ກອງທັບຂອງລາວຢູ່ເທິງເນີນພູຄອມນໍ,
ແລະໄດ້ເປົ່າແກດັງກ້ອງໄປຫາກອງທັບ
ຂອງຊີດເພື່ອເຊື້ອເຊີນພວກເຂົາອອກມາ
ສູ້ຮົບ.
14 29 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ອອກມາ,ແຕ່ຖືກຂັບໄລ່ຄືນ
ໄປ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຍົກ ທັບ ມາເປັນ
ເທື່ອທີສອງ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖືກຂັບໄລ່
ຄືນໄປອີກ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືພວກເຂົາໄດ້ຍົກທັບມາອີກເປັນເທື່ອທີ
ສາມ,ແລະການສູ້ຮົບນັ້ນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ.
14 30 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊີດ
ໄດ້ຟັນໂຄຣິອານທະເມີຈົນວ່າລາວມີບາດ
ແຜເລິກຫລາຍບ່ອນ;ແລະໂຄຣິອານທະ
ເມີ,ໂດຍທີ່ໄດ້ເສຍເລືອດຫລາຍຈົນວ່າໄດ້
ສະຫລົບໄປ,ແລະຖືກຫາມໄປຖິ້ມຄືກັບ
ວ່າລາວຕາຍແລ້ວ.
14 31 ບັດນີ້ການສູນເສຍທັງຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຍິງ
ແລະເດັກນ້ອຍຂອງສອງຝ່າຍນັ້ນແມ່ນ
ໃຫຍ່ຫລວງທີ່ສຸດຈົນວາ່ຊີດຕ້ອງສັ່ງໃຫ້
ກອງທັບຂອງລາວບໍ່ໃຫ້ໄລ່ຕາມກອງທັບ
ຂອງໂຄຣິອານທະເມີໄປ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາ
ຈຶ່ງໄດ້ກັບຄືນໄປຫາຄ້າຍຂອງພວກເຂົາ.

ບົດທີ15

ຊາວຢາເຣັດຈ�ນວນຫລາຍລ້ານຄົນຖືກ
ຂ້າຕາຍໃນສະໜາມຮົບ—ຊີດແລະໂຄ
ຣິອານທະເມີເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນທັງໝົດເພື່ອ
ສູ້ຮົບໃນສົງຄາມແຫ່ງມະຕະ—ພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າລົ້ມເລີກຄວາມ
ພະຍາຍາມກັບພວກເຂົາ—ປະຊາຊາດ
ຢາເຣັດຖືກທ�ລາຍຈົນໝົດສິ້ນ—ໂຄຣິ
ອານທະເມີຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່.

15 1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນເມື່ອ
ບາດແຜຂອງໂຄຣິອານທະເມີຫາຍດີແລ້ວ,
ລາວເລີ່ມຈື່ຈ�ກ ຄ�ເວົ້າທີ່ອີເທີໄດ້ເວົ້າກັບ
ລາວ.
15 2ລາວເຫັນວ່າຜູ້ຄົນຂອງລາວເກືອບ
ສອງລ້ານຄົນຖືກຂ້າຕາຍດ້ວຍດາບ,ແລະ
ລາວເລີ່ມມີຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ມີຊາຍຊະກັນທີ່ຖືກຂ້າຕາຍສອງ
ລ້ານຄົນພ້ອມທັງເມຍຂອງພວກເຂົາແລະ
ລູກຂອງພວກເຂົາ.
15 3ລາວຈຶ່ງເລີ່ມກັບໃຈຈາກຄວາມຊົ່ວຊຶ່ງ
ລາວໄດ້ເຮັດໄປນັ້ນ;ລາວເລີ່ມນຶກເຖິງຄ�
ເວົ້າທີ່ອອກມາຈາກປາກຂອງສາດສະດາ
ທັງຫລາຍ,ແລະລາວເຫັນວ່າມັນສ�ເລັດ
ແລ້ວຕາມນັ້ນທຸກຂໍ້ຈົນຮອດບັດນີ້;ແລະ
ຈິດວິນຍານຂອງລາວໂສກເສົ້າຫລາຍ
ແລະບໍ່ຍອມທີ່ຈະສະບາຍໃຈເລີຍ.
15 4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວ
ໄດ້ຂຽນສານຫາຊີດ,ເພື່ອສະແດງຄວາມ
ປາດຖະໜາໃຫ້ຊີດຍົກເວັ້ນຜູ້ຄົນ,ແລະ
ລາວຈະມອບອານາຈັກໃຫ້ເພື່ອເຫັນແກ່ຊີ
ວິດຂອງຜູ້ຄົນ.
15 5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເວລາ
ຊີດໄດ້ຮັບສານຂອງລາວແລ້ວ,ລາວຈຶ່ງ
ໄດ້ຂຽນສານຕອບໂຄຣິອານທະເມີ,ວ່າຖ້າ
ຫາກໂຄຣິອານທະເມີຍອມມອບຕົວເພື່ອ
ຊີດຈະໄດ້ຂ້າລາວດ້ວຍດາບຂອງຕົນແລ້ວ,
ລາວຈະໄວ້ຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນ.
15 6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ຄົນບໍ່ໄດ້ກັບໃຈຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຂົາເລີຍ;ແລະຜູ້ຄົນຂອງໂຄຣິອານ
ທະເມີຖືກຍຸຍົງໃຫ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງ
ຊີດ;ແລະຜູ້ຄົນຂອງຊີດໄດ້ຖືກຍຸຍົງໃຫ້
ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງໂຄຣິອານທະເມີ;
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ດັ່ງນັ້ນ,ຜູ້ຄົນຂອງຊີດຈຶ່ງໄດ້ສູ້ຮົບກັບຜູ້ຄົນ
ຂອງໂຄຣິອານທະເມີ.
15 7ແລະເວລາໂຄຣິອານທະເມີເຫັນວ່າ
ຕົນເອງກ�ລັງຈະເສຍໄຊລາວຈຶ່ງໄດ້ໜີໄປ
ຕໍ່ໜ້າຜູ້ຄົນຂອງຊີດອີກ.
15 8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວ
ໄດ້ມາຮອດນ�ຣິບລີອານຄ�,ຊຶ່ງແປວ່າ
ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານຫລືໃຫຍ່ກວ່ານ�ທັງ
ໝົດ;ດັ່ງນັ້ນ,ເວລາພວກເຂົາມາຮອດແມ່
ນ�ນີ້ແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂຶ້ນ;
ແລະຊີດກໍໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂຶ້ນໃກ້ກັນນັ້ນ;
ແລະສະນັ້ນໃນມື້ຕໍ່ມາພວກເຂົາໄດ້ອອກ
ມາສູ້ຮົບກັນອີກ.
15 9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ ສູ້ຮົບກັນຢ່າງດຸເດືອດທີ່ສຸດ,ຊຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ໂຄຣິອານທະເມີໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
ອີກ,ແລະລາວໄດ້ສະຫລົບໄປເພາະການ
ເສຍເລືອດຢ່າງໜັກ.
15 10ແ ລ ະ  ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກອງທັບຂອງໂຄຣິອານທະເມີໄດ້ມຸ້ງໜ້າ
ເຂົ້າຫາກອງທັບຂອງຊີດຈົນວ່າໄດ້ຮັບໄຊ
ຊະນະຈາກສັດຕູ,ຈົນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ
ຕ້ອງປົບໜີຕໍ່ໜ້າພວກເຂົາ;ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ໜີໄປທາງໃຕ້,ແລະຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນ
ຂອງພວກເຂົາຂຶ້ນໃນບ່ອນທີ່ເອີ້ນວ່າໂອ
ແກດ.
15 11 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືກອງ
ທັບຂອງໂຄຣິອານທະເມີ ໄດ້ ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນ
ຂອງພວກເຂົາຂຶ້ນໃກ້ ກັບເນີນພູ ຣາມາ;
ແລະມັນເປັນເນີນພູແຫ່ງດຽວກັນກັບບ່ອນ
ທີ່ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າມໍມອນໄດ້ກ ເຊື່ອງ
ບັນທຶກສັກສິດໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
15 12 ແລະ ເຫດການໄດ້ ບັ ງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນທັງໝົດໃນທົ່ວ

ຜືນແຜ່ນດິນ,ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຂ້າ,ນອກຈາກ
ອີເທີເທົ່ານັ້ນ.
15 13 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອີເທີ
ໄດ້ ເຫັນການປະພຶດທັງໝົດຂອງຜູ້ຄົນ;
ແລະເພິ່ນເຫັນວ່າຜູ້ຄົນທີ່ສະໜັບສະໜູນ
ໂຄຣິອານທະເມີໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບກອງທັບ
ຂອງໂຄຣິອານທະເມີ;ແລະຜູ້ຄົນທີ່ສະ
ໜັບສະໜູນຊີດກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບກອງທັບ
ຂອງຊີດ.
15 14ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້ເວລາປະ
ມານສີ່ປີເພື່ອເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ຢູ່ໃນ
ຜືນແຜ່ນດິນ,ແລະເພື່ອຕົນຈະໄດ້ຮັບກ�
ລັງໃຫ້ຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍໄດ້.
15 15 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາຜູ້ຄົນມາເຕົ້າໂຮມກ�ລັງກັນໝົດທຸກ
ຄົນແລ້ວ,ທຸກຄົນຈຶ່ງໄປກັບກອງທັບທີ່ຕົນ
ຕ້ອງການພ້ອມດ້ວຍເມຍຂອງຕົນແລະ
ລູກຂອງຕົນ—ທັງຜູ້ຊາຍ,ຜູ້ຍິງ,ແລະເດັກ
ນ້ອຍກໍໄດ້ຖືອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມ,ໂດຍມີ
ໂລ່,ແລະກ ແຜ່ນປົກເອິກ,ແລະເຄື່ອງປ້ອງ
ກັນຫົວ,ແລະນຸ່ງຫົ່ມຕາມວິທີການຂອງ
ສົງຄາມ—ພວກເຂົາໄດ້ເດີນທັບເຂົ້າຫາ
ກັນເພື່ອສູ້ຮົບ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນ
ຕະຫລອດມື້ນັ້ນແຕ່ບໍ່ມີຝ່າຍໃດຊະນະ.
15 16 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ເຖິງຕອນກາງຄືນມາພວກເຂົາກໍອິດເມື່ອຍ
ແລະໄດ້ກັບຄືນໄປຄ້າຍຂອງໃຜລາວ;
ແລະຫລັງຈາກກັບຄືນໄປເຖິງຄ້າຍແລ້ວ
ພວກເຂົາກໍເລີ່ມຄ�ຄວນຍ້ອນວ່າການສູນ
ເສຍຜູ້ຄົນທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ;ແລະສຽງຮ້ອງ
ຂອງພວກເຂົາແລະການຄ�ຄວນຂອງ
ພວກເຂົານັ້ນດັງແຮງທີ່ສຸດ,ຈົນເຮັດໃຫ້ມີ
ສຽງດັງກ້ອງສະໜັ່ນທີ່ສຸດໃນອາກາດ.
15 17 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
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ມື້ຕໍ່ມາພວກເຂົາໄດ້ອອກໄປສູ້ຮບົກັນອີກ,
ແລະການສູ້ຮບົໃນມື້ ນັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະ
ເປັນໜາ້ຢ້ານກົວທີ່ສຸດ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ກໍບໍ່ມີຝ່າຍໃດຈະເອົາຊະນະໄດ້,ແລະເມື່ອ
ເຖິງຕອນກາງຄືນມາພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້
ອາກາດດັງກ້ອງສະໜັ່ນໄປດ້ວຍສຽງຮ້ອງ
ໄຫ້ແລະສຽງຄວນຄາງ,ດ້ວຍສຽງຈົ່ມວ່າ
ຂອງພວກເຂົາຍ້ອນວ່າການສູນເສຍຜູ້ຄົນ
ຂອງພວກເຂົາທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ.
15 18 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂຄ
ຣິອານທະເມີໄດ້ຂຽນສານໄປຫາຊີດອີກ,
ໂດຍປາດຖະໜາບໍ່ໃຫ້ລາວມາສູ້ຮົບອີກ,
ແຕ່ໃຫ້ລາວເອົາອານາຈັກໄປແລະໃຫ້ໄວ້
ຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນ.
15 19 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະວິນຍານຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເລີກລົ້ມຄວາມພະຍາຍາມ
ກັບ ພວກເ ຂົາ ແ ລ້ວ , ແລະ ກ ຊາຕານມີ
ອ�ນາດເຕັມທີ່ເໜືອໃຈຂອງຜູ້ຄົນ;ເພາະ
ພວກເຂົາຍອມຕົນໃຫ້ກັບຄວາມແຂງກະ
ດ້າງຂອງໃຈຂອງພວກເຂົາ,ແລະມີຄວາມ
ມືດດັບໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະຖືກທ�ລາຍ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງ
ໄດ້ອອກໄປສູ້ຮົບກັນອີກ.
15 20 ແລະ  ເຫດ ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນຕະຫລອດມື້ນັ້ນ,ແລະ
ເມື່ອເຖິງຕອນກາງຄືນມາພວກເຂົາກໍນອນ
ຢູ່ກັບດາບຂອງພວກເຂົາ.
15 21 ແລະໃນມື້ຕໍ່ມາພວກເຂົາກໍໄດ້ຕໍ່ສູ້
ກັນຈົນຮອດຕອນກາງຄືນ.
15 22 ແລະເມື່ອເຖິງຕອນກາງຄືນ,ພວກ
ເຂົາກໍກ ມຶນເມົາດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນ,ຄື
ກັນກັບຄົນເມົາເຫລົ້າອະງຸ່ນ;ແລະພວກ
ເຂົາກໍໄດ້ນອນຢູ່ກັບດາບຂອງພວກເຂົາອີກ.
15 23 ແລະໃນມື້ຕໍ່ມາພວກເຂົາກໍໄດ້ຕໍ່ສູ້

ກັນອີກ;ແລະເມື່ອເຖິງຕອນກາງຄືນພວກ
ເຂົາກໍລົ້ມຕາຍກັນໝົດຍົກເວັ້ນແຕ່ຜູ້ຄົນ
ຂອງໂຄຣິອານທະເມີຫ້າສິບສອງຄົນ,ແລະ
ຜູ້ຄົນຂອງຊີດຫົກສິບເກົ້າຄົນເທົ່ານັ້ນ.
15 24 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ນອນຢູ່ກັບດາບຂອງພວກເຂົາ
ໃນຄືນນັ້ນ,ແລະໃນມື້ຕໍ່ມາພວກເຂົາກໍໄດ້
ຕໍ່ສູ້ກັນອີກ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນດ້ວຍ
ກ�ລັງຂອງພວກເຂົາແລະດ້ວຍດາບຂອງ
ພວກເຂົາແລະດ້ວຍເຄື່ອງປ້ອງກັນອາວດຸ
ຂອງພວກເຂົາຕະຫລອດມື້ນັ້ນ.
15 25 ແລະເມື່ອຮອດຕອນກາງຄືນຜູ້ຄົນ
ຂອງຊີດເຫລືອຢູ່ສາມສິບສອງຄົນ,ແລະຜູ້
ຄົນຂອງໂຄຣິອານທະເມີເຫລືອຢູ່ຊາວເຈດັ
ຄົນ.
15 26 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ພາກັນກິນດື່ມແລະໄດ້
ເຂົ້ານອນ,ແລະໄດ້ຕຽມຕົວເພື່ອຄວາມຕາຍ
ໃນມື້ຕໍ່ມາ.ແລະພວກເຂົາເປັນຄົນຮາ່ງໃຫຍ່
ສູງແລະມີກ�ລງັຕາມກ�ລງັຂອງມະນຸດ.
15 27 ແລະເຫດການໄດ້ ບັງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນເປັນເວລາສາມຊົ່ວ
ໂມງ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ສະຫລົບໄປດ້ວຍ
ການເສຍເລືອດຢ່າງໜກັ.
15 28 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເວລາ
ຜູ້ຄົນຂອງໂຄຣິອານທະເມີໄດ້ຮບັກ�ລງັພໍທີ່
ຈະຍ່າງໄປໄດ້ແລ້ວ,ພວກເຂົາກໍຕຽມທ່າທີ່
ຈະໜີໄປເພື່ອເອົາຕົວລອດ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊດີ
ໄດ້ລຸກຂຶ້ນພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຄົນຂອງລາວ,ແລະ
ລາວໄດ້ສາບານດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນວ່າ
ລາວຈະຂ້າໂຄຣິອານທະເມີໃຫ້ໄດ້ຖ້າບໍ່ດັ່ງ
ນັ້ນລາວກໍຈະຕາຍດ້ວຍດາບ.
15 29ດັ່ ງ ນັ້ນ ,  ລາວຈຶ່ງໄດ້ໄລ່ຕາມພວກ
ເຂົາໄປ,ແລະໃນມື້ຕໍ່ມາຊີດກໍຕາມມາທັນ;
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ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອພວກ
ເຂົາທຸກຄົນໄດ້ ລົ້ມຕາຍດ້ວຍດາບກ ໝົດ
ແລ້ວ,ນອກຈາກໂຄຣິອານທະເມີກັບຊີດ
ເທົ່ານັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງຊີດໄດ້ສະຫລົບໄປເພາະ
ການເສຍເລືອດຢ່າງໜັກ.
15 30 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂຄ
ຣິອານທະເມີໄດ້ເນີ້ງຕົວເອື່ອຍດາບ,ແລະ
ພັກຜ່ອນຢູ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ,ແລ້ວລາວໄດ້ຕັດຫົວ
ຊີດຈົນຂາດ.
15 31 ແລະ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກລາວໄດ້ຕັດຫົວຂອງຊີດຂາດ
ແລ້ວ,ຊີດໄດ້ເອົາມືຊູຕົວເອງໃຫ້ລຸກຂຶ້ນ
ແລະກໍລົ້ມລົງອີກ;ແລະຫລັງຈາກທີ່ລາວ
ຊັກເພື່ອຫາຍໃຈ,ລາວກໍໄດ້ຂາດໃຈຕາຍ.
15 32 ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືກ ໂຄ
ຣິອານທະເມີໄດ້ລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ,ຄືກັນ

ກັບຄົນທີ່ຕາຍແລ້ວ.
15 33 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຮບັສັ່ງກັບ
ອີເທີ,ແລະກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:ຈົ່ງອອກໄປ.
ແລະອີເທີໄດ້ອອກໄປ,ແລະເຫນັວາ່ພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສ�ເລດັແລວ້ທງັ
ໝົດ;ແລະເພິ່ນໄດ້ຈບົກ ບັນທຶກຂອງເພິ່ນ;
(ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ແມ່ນແຕ່ໜຶ່ງ
ສ່ວນຮອ້ຍ)ແລະເພິ່ນໄດ້ເຊື່ອງມັນໄວ້ດ້ວຍ
ວິທີທີ່ຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮໄດ້ພົບເຫັນມັນ.
15 34 ບດັນີ້ຄ�ສຸດທ້າຍຊຶ່ງກ ອີເທີໄດ້ຂຽນ
ໄວ້ມີດັ່ງນີ້:ບໍ່ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະມີພຣະ
ປະສົງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າປ່ຽນແປງສະພາບ,ຫລື
ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຍອມຕາມພຣະປະສົງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນເນື້ອໜັງນັ້ນ,ມນັບໍ່ສ�
ຄັນຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະລອດ
ໃນອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າ.ອາແມນ.

 29ກອທ13:20–21.
 32ກອມນ1:20–22.
 33ກມຊຢ8:9;

ແອວ37:21–31;
ອທ1:1–5.

 34ກອທ12:2.

[ໂມໂຣໄນ]
1 1ກຄມພໂມໂຣໄນ,

ລູກຊາຍຂອງມໍມອນ.

 2ກ1ນຟ12:20–23.
 ຂແອວ45:14.
 3ກມທ10:32–33;

3ນຟ29:5.



ໜັງສືໂມໂຣໄນ
ບົດທີ1

ໂມໂຣໄນຂຽນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາວ
ເລມັນ—ຊາວນີໄຟຜູ້ທີ່ບໍ່ປະຕິເສດພຣະ
ຄຣດິຖືກຂ້າຕາຍ.ປະມານຄ.ສ.401–421.

1 1ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ ໂມໂຣໄນຫລັງຈາກ
ຫຍໍ້ເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ຄົນຢາເຣັດຈົບແລ້ວ,
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າຈະໄດ້ຂຽນອີກ,ແຕ່ວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ຕາຍເທື່ອ;ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຊາວເລມັນເຫັນຂ້າພະເຈົ້າ

ເພາະພວກເຂົາຈະທ�ລາຍຂ້າພະເຈົ້າ.
1 2 ເພາະ ຈົ່ ງເບິ່ ງ ,  ກ ສົງຄາມລະຫວ່າງ
ພວກເຂົາເອງກໍໂຫດຮ້າຍທີ່ ສຸດ;ແລະ
ເປັນຍ້ອນຄວາມຄຽດແຄ້ນຂອງພວກເຂົາ,
ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຂ ຂ້າຊາວນີໄຟທຸກຄົນທີ່ບໍ່
ປະຕິເສດພຣະຄຣິດ.
1 3ແລະຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນຈະບໍ່ກ ປະຕິ
ເສດພຣະຄຣິດ;ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຊັດ
ເຊພະເນຈອນໄປຫາບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າຈະໄປໄດ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງ
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ຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ.
1 4ດັ່ງ ນັ້ນ ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂຽນອີກເລັກ
ໜ້ອຍ,ກົງກັນຂ້າມກັບຂ້າພະເຈົ້າຄິດໄວ້;
ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າຈະໄດ້ຂຽນ
ຕື່ມອີກ;ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍຂຽນຕື່ມອີກເລັກ
ໜ້ອຍ,ເພື່ອບາງທີມັນອາດຈະມີຄຸນຄ່າແກ່
ຊາວເລມັນ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ໃນມື້
ໜຶ່ງຂ້າງໜ້າຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ.

ບົດທີ2

ພຣະ ເ ຢຊູ ໄ ດ້ມອບອ�ນາດໃຫ້ອັກຄະ
ສາວົກຊາວນີໄຟສິບສອງຄົນເພື່ອຈະໄດ້
ມອບຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດ.ປະມານຄ.ສ.401–421.

2 1ພຣະຄ�ຂອງພຣະຄຣດິຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້
ກ່າວກັບກ ສານຸສິດສິບສອງຄົນຂອງພຣະ
ອົງຜູ້ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ເລືອກໄວ້ໃນຂະນະທີ່
ພຣະອົງວາງພຣະຫັດໃສ່ພວກເພິ່ນ—
2 2 ແລະພຣະອົງໄດ້ເອີ້ນຊື່ຂອງພວກເພິ່ນ,
ໂດຍກ່າວວ່າ:ເຈົ້າຈົ່ງເອີ້ນຫາພຣະບິດາໃນ
ນາມຂອງເຮົາ,ໃນຄ�ອະທິຖານຢ່າງມີພະ
ລັງ;ແລະຫລັງຈາກເຈົ້າເຮດັສິ່ງນີ້ແລ້ວ,ເຈົ້າ
ຈະມີກ ອ�ນາດເພື່ອວາ່ຄົນທີ່ເຈົ້າຈະປົກຂ ມື
ໃສ່ເຂົາ,ເຈົ້າຈະມອບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
ໃຫ້;ແລະຄ ເຈົ້າຈົ່ງມອບໃຫ້ໃນນາມຂອງ
ເຮາົ,ເພາະອັກຄະສາວກົຂອງເຮາົເຮດັດັ່ງນີ້.
2 3ບັດນີ້ ພຣະຄຣິດໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້
ກັບພວກເພິ່ນໃນເວລາທີ່ພຣະອົງສະເດັດ
ມາປະກົດຕົວຕໍ່ພວກເພິ່ນເປັນຄັ້ງທ�ອິດ;

ແລະຝູງຊົນບໍ່ໄດ້ຍິນ,ແຕ່ວ່າສານຸສິດທຸກ
ຄົນໄດ້ຍິນ;ແລະຄົນທັງຫລາຍທີ່ພວກ
ເພິ່ນໄດ້ກ ປົກມືໃສ່,ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກໍ
ໄດ້ສະເດັດລົງມາຫາຄົນເຫລົ່ານັ້ນ.

ບົດທີ3

ຜູ້ເປັນແອວເດີແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດແລະຄູ
ສອນໂດຍການວາງມື.ປະມານຄ.ສ.401–
421.

3 1ວິທີທີ່ສານຸສິດຜູ້ຊຶ່ງຖືກເອີ້ນວາ່ກ ແອວເດີ
ຂອງສາດສະໜາຈກັ,ໄດ້ຂ ແຕ່ງຕັ້ງປະໂລ
ຫິດແລະຄູສອນ—
3 2ຫລັງຈາກທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ອະທິຖານ
ຫາພຣະບິດາໃນພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ
ແລ້ວ,ພວກເພິ່ນໄດ້ປົກມື ໃສ່ພວກເຂົາ,
ແລະກ່າວວ່າ:
3 3 ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຂ້າ
ພະເຈົ້າແຕ່ງຕັ້ງທ່ານໃຫ້ເປັນປະໂລຫິດ
(ຫລືຖ້າຫາກເຂົາຈະເປັນຄູສອນ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າແຕ່ງຕັ້ງທ່ານໃຫ້ເປັນຄູສອນ)ເພື່ອ
ສັ່ງສອນການກັບໃຈແລະກ ການປົດບາບ
ໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ໂດຍຄວາມອົດ
ທົນແຫ່ງສັດທາຕໍ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ
ຈົນເຖິງທີ່ສຸດ.ອາແມນ.
3 4ແລະຕາມວິທີນີ້ພວກເພິ່ນໄດ້ກ ແຕ່ງ
ຕັ້ງປະໂລຫິດແລະຄູສອນ,ຕາມຂ ຂອງ
ປະທານແລະການເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ
ໃຫ້ແກ່ມະນຸດ;ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ແຕ່ງ
ຕັ້ງພວກເຂົາໂດຍຄ ອ�ນາດຂອງພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດ,ຊຶ່ງຢູ່ໃນພວກເພິ່ນ.

2 1ກ3ນຟ13:25.
 2ກຄມພອ�ນາດ.
 ຂຄມພມື,ການວາງ.
 ຄ3ນຟ18:37.
 3ກກຈກ19:6.

3 1ກແອວ6:1.
ຄມພແອວເດີ.

 ຂຄມພແຕ່ງຕັ້ງ,
ການແຕ່ງຕັ້ງ.

 3ກຄມພປົດບາບ,

ການປົດບາບ.
 4ກຄພ18:32;20:60.
 ຂຄມພຂອງປະທານ.
 ຄ1ນຟ13:37;

ມຣນ6:9.
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ບົດທີ4

ວິທີແອວເດີແລະປະໂລຫິດປະຕິບັດສິນ
ລະລຶກໃຫ້ພອນແກ່ເຂົ້າຈີ່ມີອະທິບາຍໄວ້.
ປະມານຄ.ສ.401–421.

4 1ນີ້ຄືກ ວິທີຂອງຂ ແອວເດີແລະປະໂລ
ຫິດປະຕິບັດເນື້ອໜັງແລະໂລຫິດຂອງ
ພຣະຄຣິດໃຫ້ຄົນໃນສາດສະໜາຈັກ;ແລະ
ພວກເພິ່ນໄດ້ຄ ປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະຄຣິດ;ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຮູ້ວ່າມັນ
ເປັນວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງ;ແລະແອວເດີຫລືປະ
ໂລຫິດໄດ້ປະຕິບັດມັນ—
4 2ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ຄຸເຂົ່າລົງພ້ອມກັບ
ຄົນໃນສາດສະໜາຈັກ,ແລະໄດ້ອະທິ
ຖານຫາພຣະບິດາໃນພຣະນາມຂອງພຣະ
ຄຣິດ,ມີຄວາມວ່າ:
4 3 ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ,ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດ
ນິລັນດອນ,ພວກຂ້າພຣະອົງທູນຂໍພຣະ
ອົງໃນພຣະນາມຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະ
ອົງ;ພຣະເຢຊູຄຣິດ,ໂປດປະທານພອນ
ແລະເຮັດໃຫ້ກ ເຂົ້າຈີ່ນີ້ສັກສິດແກ່ຈິດວິນ
ຍານຂອງເຂົາທັງຫລາຍຜູ້ທີ່ຮັບສ່ວນເພື່ອ
ເຂົາຈະໄດ້ຮັບປະທານດ້ວຍຂ ຄວາມລະ
ນຶກເຖິງພຣະກາຍຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະ
ອົງ,ແລະເປັນສັກຂີພະຍານຕໍ່ພຣະອົງ,
ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ,ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດນິ
ລັນດອນ,ວ່າເຂົາເຕັມໃຈຮັບຄ ພຣະນາມ
ຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ,ແລະລະນຶກ
ເຖິງພຣະອົງຕະຫລອດເວລາແລະຮັກສາ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງຊຶ່ງປະທານໃຫ້

ເຂົາ,ເພື່ອເຂົາຈະມີງ ພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະອົງຢູ່ດ້ວຍຕະຫລອດເວລາ.ອາແມນ.

ບົດທີ5

ລະບຽບການປະຕິບັດສິນລະລຶກໃຫ້ພອນ
ແກ່ ເຫລົ້າອະງຸ່ນໄດ້ຖືກຕັ້ງໄວ້.ປະມານ
ຄ.ສ.401–421.

5 1ນີ້ຄືກ ວິທີໃຫ້ພອນແກ່ເຫລົ້າອະງຸ່ນ—
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ເອົາຈອກມາ,ແລະ
ກ່າວວ່າ:
5 2 ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ,ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດ
ນິລັນດອນ,ພວກຂ້າພຣະອົງທູນຂໍພຣະ
ອົງໃນພຣະນາມຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະ
ອົງ,ພຣະເຢຊູຄຣິດ,ໂປດປະທານພອນ
ແລະເຮັດໃຫ້ກ ເຫລົ້າອະງຸ່ນນີ້ສັກສິດແກ່
ຈິດວິນຍານຂອງເຂົາທັງຫລາຍຜູ້ທີ່ດື່ມ,
ເພື່ອເຂົາຈະເຮັດດ້ວຍຂ ຄວາມລະນຶກເຖິງ
ໂລຫິດຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຊຶ່ງຫລັ່ງ
ເພື່ອເຂົາ;ເພື່ອເຂົາຈະເປັນສັກຂີພະຍານຕໍ່
ພຣະອົງ,ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ,ພຣະບິດາຜູ້ສະ
ຖິດນິລັນດອນ,ວ່າເຂົາລະນຶກເຖິງພຣະອົງ
ຕະຫລອດເວລາ,ເພື່ອເຂົາຈະມີພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະອົງຢູ່ດ້ວຍ.ອາແມນ.

ບົດທີ6

ຄົນທີ່ກັບໃຈໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາແລະໄດ້
ຮັບການຜູກມິດ—ສະມາຊິກຂອງສາດສະ
ໜາຈັກຜູ້ ທີ່ກັບໃຈໄດ້ ຮັບການອະໄພ—

4 1ກ3ນຟ18:1–7.
 ຂຄມພແອວເດີ.
 ຄຄພ20:76–77.
 3ກຄມພສິນລະລຶກ.
 ຂລກ22:19;

1ກຣທ11:23–24;
3ນຟ18:7.

 ຄຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—
ການຮັບເອົາພຣະ
ນາມຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດໄວ້ກັບເຮົາ.

 ງ ຄມພພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດ.

5 1ກ3ນຟ18:8–11;

ຄພ20:78–79.
 2ກຄພ27:2–4.

ຄມພສິນລະລຶກ.
 ຂລກ22:19–20;

1ກຣທ11:25.
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ການປະຊຸມຖືກດ�ເນີນໂດຍອ�ນາດຂອງ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.ປະມານຄ.ສ.401–
421.

6 1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າກ່ຽວກັບ
ການໃຫ້ ກ ບັບຕິສະມາ.ຈົ່ ງເບິ່ງ ແອວເດີ,
ປະໂລຫິດ, ແລະ ຄູສອນ ໄດ້ຮັ ບບັ ບຕິ
ສະມາ;ແລະພວກເພິ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບບັບຕິ
ສະມານອກຈາກວ່າພວກເພິ່ນຈະນ�ຜົນ
ອອກມາວ່າພວກເພິ່ນມີຂ ຄ່າຄວນ.
6 2ທັງພວກເພິ່ນຈະບໍ່ຮັບຜູ້ໃດມາສູ່ການ
ຮັບບັບຕິສະມານອກຈາກຄົນເຫລົ່ານັ້ນຈະ
ອອກມາດ້ວຍໃຈທີ່ກ ຊອກຊ�ແລະວິນ
ຍານທີ່ສ�ນຶກຜິດ,ແລະເປັນພະຍານຕໍ່
ສາດສະໜາຈັກວ່າພວກເຂົາໄດ້ກັບໃຈ
ແທ້ໆຈາກບາບທັງໝົດຂອງພວກເຂົາ.
6 3ແລະຈະບໍ່ຮັບຜູ້ໃດມາສູ່ບັບຕິສະມາ
ນອກຈາກເຂົາຈະກ ຮັບພຣະນາມຂອງ
ພຣະຄຣິດເສຍກ່ອນ,ໂດຍມີຄວາມຕັ້ງໃຈ
ທີ່ຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງຈົນເຖິງທີ່ສຸດ.
6 4ແລະຫລັງຈາກທີ່ ເຂົາໄດ້ຮັບບັບຕິ
ສະມາແລ້ວ,ແລະອ�ນາດຂອງພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດໄດ້ກະທ�ແລະກ ຊ�ລະລ້າງ
ເຂົາໃຫ້ສະອາດແລ້ວ,ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຖືກນັບ
ເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງສາດສະໜາຈັກ
ຂອງພຣະຄຣິດ;ແລະຂ ຊື່ຂອງເຂົາໄດ້ຖືກ

ຮັບໄວ້,ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຖືກຈົດຈ�ແລະ
ບ�ລຸງລ້ຽງດ້ວຍພຣະຄ�ອັນປະເສີດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອຮັກສາເຂົາຢູ່ໃນທາງທີ່ຖືກ
ຕ້ອງ,ເພື່ອໃຫ້ເຂົາຄ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການອະ
ທິຖານຕະຫລອດເວລາ,ໂດຍງ ເພິ່ງອາໄສ
ແຕ່ໃນພຣະຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະຄຣິດ
ຢ່າງດຽວ,ອົງຜູ້ເປັນຈ ຜູ້ສ້າງແລະເປັນຜູ້
ເຮັດໃຫ້ສັດທາຂອງເຂົາສົມບູນ.
6 5ແລະຄົນໃນກ ສາດສະໜາຈັກໄດ້ຊຸມ
ນຸມກັນຢູ່ຂ ເລື້ອຍໆ,ເພື່ອຄ ຖືສິນອົດເຂົ້າ
ແລະເພື່ອອະທິຖານແລະເພື່ອສົນທະນາ
ກັນກ່ຽວກັບຄວາມຜາສຸກຂອງຈິດວິນຍານ
ຂອງພວກເຂົາ.
6 6ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ມາຊຸມນຸມກັນຢູ່
ເລື້ອຍໆເພື່ອຮັບສ່ວນເຂົ້າຈີ່ແລະເຫລົ້າ
ອະງຸ່ນ,ດ້ວຍຄວາມລະນຶກເຖິງອົງພຣະ
ເຢຊູເຈົ້າ.
6 7ແລະພວກເຂົາເຄັ່ງຄັດທີ່ຈະເອົາໃຈ
ໃສ່  ກ ບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມຊົ່ວຮ້ າຍໃນບັນ ດາ
ພວກເຂົາ;ແລະຜູ້ໃດຖືກພົບວ່າໄດ້ກະທ�
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ແລະມີພະຍານຂອງສາດ
ສະໜາຈັກຂ ສາມຄົນກ່າວໂທດຜູ້ນັ້ນຕໍ່ໜ້າ
ຄ ແອວເດີ,ແລະຖ້າຫາກເຂົາບໍ່ກັບໃຈ,
ແລະບໍ່ງ ສາລະພາບຜິດແລ້ວ,ຊື່ຂອງເຂົາ
ຍ່ອມຖືກຈ ລຶບອອກ,ແລະເຂົາຈະບໍ່ຖືກ
ນັບເຂົ້າຢູ່ກັບບັນດາຜູ້ຄົນຂອງພຣະຄຣິດ.

6 1ກຄມພບັບຕິສະມາ,
ໃຫ້ບັບຕິສະມາ.

 ຂຄມພຄ່າຄວນ,ການ
ມີຄ່າຄວນ.

 2ກຄມພຫົວໃຈທີ່ຊອກຊ�.
 3ກຄມພພຣະເຢຊູຄຣິດ—

ການຮັບເອົາພຣະ
ນາມຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດໄວ້ກັບເຮົາ.

 4ກຄມພບໍລິສຸດ,ຜູ້ບໍລິ
ສຸດ,ຄວາມບໍລິສຸດ.

 ຂຄພ20:82.

 ຄແອວ34:39;
3ນຟ18:15–18.

 ງ 2ນຟ31:19;
ຄພ3:20.

 ຈຮຣ12:2.
 5ກຄມພສາດສະໜາຈັກ

ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.
 ຂ3ນຟ18:22;

4ນຟ1:12;
ຄພ88:76.

 ຄຄມພຖືສິນອົດເຂົ້າ,
ການຖືສິນອົດເຂົ້າ.

 7ກຄພ20:54.
 ຂຄພ42:80–81.

ຄມພພະຍານ.
 ຄແອວ6:1.

ຄມພແອວເດີ.
 ງ ຄມພສາລະພາບ,

ການສາລະພາບ.
 ຈອພຍ32:33;

ຄພ20:83.
ຄມພການຖືກໄລ່ອອກ.
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6 8ແຕ່ ກ ວ່າທຸກເທື່ອທີ່ເຂົາກັບໃຈແລະ
ສະແຫວງຫາການໃຫ້ອະໄພດ້ວຍເຈດຕະ
ນາອັນແທ້ຈິງ,ເຂົາກໍຈະໄດ້ຮັບຂ ການໃຫ້
ອະໄພ.
6 9ແລະສາດສະໜາຈກັ ກ ດ�ເນີນການ
ປະຊຸມຂອງພວກເຂົາຕາມວິທີການທ�ງານ
ຂອງພຣະວນິຍານແລະໂດຍອ�ນາດຂອງ
ຂ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ;ເພາະດັ່ງທີ່ອ�ນາດ
ຂອງພຣະວນິຍານບໍລິສຸດໄດ້ນ�ພາພວກ
ເຂົາໃຫ້ເຮັດຢ່າງໃດບໍ່ວ່າໃຫ້ສັ່ງສອນ,ຫລື
ແນະນ�,ຫລືອະທິຖານ,ຫລືໄຫວ້ວອນ,
ຫລືຮອ້ງເພງ,ມັນກໍເປັນໄປຢ່າງນັ້ນ.

ບົດທີ7

ການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນທີ່ພັກຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ—ອະທິຖານດ້ວຍເຈດຕະ
ນາອັນແທ້ຈິງ—ພຣະວິນຍານຂອງພຣະ
ຄຣິດຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດຮູ້ ຈັກຄວາມດີຈາກ
ຄວາມຊົ່ວ—ຊາຕານຊັກຈູງມະນຸດໃຫ້ປະ
ຕິເສດພຣະຄຣິດແລະເຮັດຄວາມຊົ່ວ—
ສາດສະດາໄດ້ສະແດງໃຫ້ປະຈັກເຖິງການ
ສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ—ໂດຍຜ່ານ
ສັດທາ,ສິ່ງມະຫັດສະຈັນຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນແລະ
ເຫລົ່າທູດປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ—
ມະນຸດຄວນມີຄວາມຫວັງໃນຊີວິດນິລັນ
ດອນແລະຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມໃຈບຸນ.ປະ
ມານຄ.ສ.401–421.

7 1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນຂຽນ
ຄ�ຂອງ ມໍ ມອນ ບິ ດາ ຂອງຂ້າພະເຈົ້ າ
ໄວ້ ເລັກໜ້ອຍ,ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ ເວົ້າກ່ຽວກັບ

ກ ສັດທາ,ຄວາມຫວັງ,ແລະຄວາມໃຈ
ບຸນ;ເພາະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບຜູ້ຄົນຕາມວິທີນີ້
ເມື່ອເພິ່ນສິດສອນພວກເຂົາໃນທ�ມະສາ
ລາຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ສ້າງໄວ້ເປັນສະຖານທີ່
ນະມັດສະການ.
7 2ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມໍມອນຂໍເວົ້າກັບ
ທ່ານ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະ
ມັນເປັນດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າອົງ
ເປັນພຣະບິດາ,ແລະອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ,ແລະພຣະປະສົງອັນ
ບໍລິສຸດຂອງພຣະອົງ,ເພາະຂອງປະທານ
ແຫ່ງກ ການເອີ້ນຂອງພຣະອົງທີ່ມີແກ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຮັບອະນຸດຍາດ
ໃຫ້ເວົ້າກັບທ່ານໃນເທື່ອນີ້.
7 3ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າກັບທ່ານຜູ້
ເປັນຂອງສາດສະໜາຈັກ,ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຕິດ
ຕາມແລະເປັນຜູ້ທີ່ຮັກສັນຕິສຸກຂອງພຣະ
ຄຣິດ,ແລະຊຶ່ງມີຄວາມຫວັງຢ່າງພຽງພໍ
ຊຶ່ງດ້ວຍຄວາມຫວັງນີ້ທ່ານຈະເຂົ້າໄປໃນ
ກ ທີ່ພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້,ນັບແຕ່
ເວລານີ້ເປັນຕົ້ນໄປຈົນກວ່າທ່ານຈະໄດ້ພັກ
ຜ່ອນຢູ່ກັບພຣະອົງໃນສະຫວັນ.
7 4ແລະບັດນີ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າ
ພະເຈົ້າຕັດສິນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ກ່ຽວກັບທ່ານ
ເພາະການກ ເດີນດ້ວຍສັນຕິສຸກຂອງທ່ານ
ກັບລູກຫລານມະນຸດ.
7 5 ເພາະ ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ຈ�ເຖິງພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຊຶ່ງກ່າວໄວ້ວ່າໂດຍວຽກ
ງານຂອງເຂົາທ່ານຈະກ ຮູ້ຈັກເຂົາ;ເພາະ
ຖ້າຫາກວຽກງານຂອງເຂົາດີ,ເຂົາກໍເປັນ
ຄົນດີເໝືອນກັນ.

 8ກມຊຢ26:30–31.
 ຂຄມພອະໄພ,ໃຫ້ອະໄພ.
 9ກຄພ20:45;46:2.
 ຂຄມພພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
7 1ກ1ກຣທ13;

ອທ12:3–22,27–37;
ມຣນ8:14;10:20–23.

 2ກຄມພເອີ້ນ,ການ
ເອີ້ນ,ຖືກເອີ້ນຈາກ
ພຣະເຈົ້າ,ຕ�ແໜ່ງ.

 3ກຄມພພັກຜ່ອນ.
 4ກ1ຢຮ2:6;

ຄພ19:23.
 5ກ3ນຟ14:15–20.
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7 6 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະເຈົ້າກ່າວວ່າຄົນ
ກ ຊົ່ວຈະເຮັດສິ່ງດີບໍ່ໄດ້;ເພາະຖ້າຫາກເຂົາ
ຖວາຍສິ່ງຂອງຫລືຂ ອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ
ມັນກໍບໍ່ເປັນປະໂຫຍດກັບເຂົາເລີຍນອກ
ຈາກວ່າເຂົາຈະເຮັດດ້ວຍເຈດຕະນາອັນ
ແທ້ຈິງ.
7 7 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ຈະບໍ່ນັບວ່າມັນເປັນ
ຄວາມຊອບທ�ສ�ລັບເຂົາ.
7 8 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກຄົນກ ຊົ່ວຈະໃຫ້
ສິ່ງຂອງ,ເຂົາຈະເຮັດໄປຢ່າງຂ ບໍ່ເຕັມໃຈ;
ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງນັບວ່າເຂົາຍັງມີສິ່ງຂອງນັ້ນຢູ່;
ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງນັບວ່າເຂົາຊົ່ວຕໍ່ພຣະພັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.
7 9ແລະ ເຊັ່ນດຽວກັນມັນຈະຖືກນັບວ່າ
ຊົ່ວຕໍ່ມະນຸດຄືກັນຖ້າຫາກເຂົາອະທິຖານ
ແຕ່ບໍ່ ແມ່ນກ ດ້ວຍເຈດຕະນາອັນແທ້ຈິງ
ຂອງໃຈ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະບໍ່ເປັນປະ
ໂຫຍດກັບເຂົາເລີຍ,ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຈະ
ບໍ່ຮັບຄົນເຊັ່ນນັ້ນ.
7 10ດັ່ງນັ້ນ,ຄົນຊົ່ວຈະເຮັດສິ່ງທີ່ດີບໍ່ໄດ້;
ທັງເຂົາຈະໃຫ້ສິ່ງທີ່ດີບໍ່ໄດ້.
7 11 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ອ່າງນ�ຂົມຈະໃຫ້ນ�
ດີອອກມາບໍ່ໄດ້;ທັງອ່າງນ�ດີຈະໃຫ້ນ�ຂົມ
ອອກມາບໍ່ໄດ້;ດັ່ງນັ້ນ,ຄົນທີ່ຮັບໃຊ້ມານ
ຈະຂ ຕິດຕາມພຣະຄຣິດບໍ່ໄດ້;ແລະຖ້າ
ຫາກເຂົາຕິດຕາມພຣະຄຣິດເຂົາຈະເປັນ
ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງມານບໍ່ໄດ້.

7 12 ດັ່ງນັ້ນ,ສິ່ງທີ່ກ ດີທັງໝົດມາຈາກພຣະ
ເຈົ້າ;ແລະສິ່ງທີ່ຂ ຊົ່ວມາຈາກມານ;ເພາະ
ມານເປັນສັດຕູກັບພຣະເຈົ້າ,ແລະຕໍ່ສູ້ກັບ
ພຣະອົງຢູ່ຕະຫລອດເວລາ,ແລະເຊື້ອເຊີນ
ແລະຊັກຈູງມະນຸດໃຫ້ເຮດັຄ ບາບແລະ
ເຮດັຄວາມຊົ່ວຢູ່ຕະຫລອດເວລາ.
7 13 ແ ຕ່ ຈົ່ງ ເ ບິ່ ງ, ສິ່ງທີ່ເປັນຂອງພຣະ
ເຈົ້າເຊື້ອເຊີນແລະຊັກຈູງໃຫ້ມະນຸດເຮັດ
ຄວາມດີຢູ່ຕະຫລອດເວລາ;ດັ່ງນັ້ນ,ທຸກ
ສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຊື້ອເຊີນແລະກ ຊັກຈູງໃຫ້
ເຮັດຄວາມດີ,ແລະໃຫ້ຮັກພຣະເຈົ້າແລະ
ໃຫ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງ,ແມ່ນມາຈາກການ
ຂ ດົນໃຈຈາກພຣະເຈົ້າ.
7 14ດັ່ງນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ຈົ່ງລະວັງໃຫ້ດີ,ເພື່ອທ່ານຈະບໍ່ຕັດສິນວ່າ
ສິ່ງທີ່ກ ຊົ່ວມາຈາກພຣະເຈົ້າ,ຫລືວ່າສິ່ງທີ່
ດີແລະເປັນຂອງພຣະເຈົ້າມາຈາກມານ.
7 15 ເພາະຈົ່ ງເບິ່ ງ , ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ມັນຖືກມອບໃຫ້ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້
ກ ຕັດສິນ,ເພື່ອທ່ານຈະຮູ້ຈັກຄວາມດີຈາກ
ຄວາມຊົ່ວ;ແລະວິທີທີ່ຈະຕັດສິນນັ້ນແຈ່ມ
ແຈ້ງດີ,ເພື່ອທ່ານຈະຮູ້ດ້ວຍຄວາມຮູ້ອັນ
ສົມບູນເໝືອນດັ່ງຄວາມສະຫວ່າງຂອງ
ກາງເວັນກັບຄວາມມືດຂອງກາງຄືນ.
7 16 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ກ ພຣະວນິຍານຂອງ
ພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ມະນຸດທຸກ
ຄົນ,ເພື່ອເຂົາຈະຂ ຮູ້ຈັກຄວາມດີຈາກ
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ຄວາມຊົ່ວ;ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍສະແດງ
ວິທີທີ່ຈະຕັດສິນໃຫ້ແກ່ທ່ານເພາະວາ່ທຸກ
ສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຮດັຄວາມດີ,
ແລະຊັກຊວນໃຫ້ເຊື່ອໃນພຣະຄຣດິ,ຖືກ
ສົ່ງມາໂດຍອ�ນາດແລະຂອງປະທານ
ຂອງພຣະຄຣິດ;ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະຮູ້ດ້ວຍ
ຄວາມຮູ້ອັນສົມບູນວ່າສິ່ງນັ້ນມາຈາກພຣະ
ເຈົ້າ.
7 17 ແຕ່ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ຊັກຊວນມະນຸດ
ໃຫ້ເຮັດຄວາມກ ຊົ່ວແລະບໍ່ເຊື່ອໃນພຣະ
ຄຣິດ,ແລະປະຕິເສດພຣະອົງ,ແລະບໍ່
ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ,ເມື່ອນັ້ນທ່ານຈະຮູ້ດ້ວຍ
ຄວາມຮູ້ ອັນສົມບູນວ່າມັນມາຈາກມານ;
ເພາະມານທ�ງານຕາມວິທີນີ້,ເພາະມານ
ຈະບໍ່ຊັກຊວນມະນຸດໃຫ້ເຮັດຄວາມດີ,
ແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວກໍບໍ່ມີເລີຍ;ທັງບໍລິວານ
ຂອງມັນກໍບໍ່ເຮັດ;ທັງຄົນທີ່ຍອມຕົວຂຶ້ນຢູ່
ກັບມັນກໍບໍ່ເຮັດ.
7 18 ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ໂດຍທີ່ເຫັນວ່າທ່ານຮູ້ຈັກຄວາມສະຫວ່າງ
ຊຶ່ງໂດຍຄວາມສະຫວ່າງນັ້ນທ່ານຈະຕັດ
ສິນຊຶ່ງຄວາມສະຫວ່າງນັ້ນຄືກ ຄວາມສະ
ຫວ່າງຂອງພຣະຄຣິດ,ຈົ່ງເບິ່ງວ່າທ່ານຈະ
ບໍ່ຕັດສິນຜິດ;ເພາະທ່ານຂ ຕັດສິນຢ່າງໃດ
ພຣະເຈົ້າຈະຕັດສິນທ່ານຢ່າງນັ້ນ.
7 19ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຂໍວິງວອນທ່ານ,
ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ໃຫ້ສະແຫວງຫາ
ຢ່າງພາກພຽນໃນກ ຄວາມສະຫວ່າງຂອງ
ພຣະຄຣິດເພື່ອທ່ານຈະຮູ້ຈັກຄວາມດີຈາກ
ຄວາມຊົ່ວ;ແລະຖ້າຫາກທ່ານຈະຍຶດຖືທຸກ

ສິ່ງທີ່ດີໄວ້,ແລະບໍ່ຕ�ນິຕິຕຽນມັນ,ທ່ານ
ຈະເປັນຂ ລູກຂອງພຣະຄຣິດຢ່າງແນ່ນອນ.
7 20 ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ຈະເປັນໄປໄດ້ແນວໃດທີ່ທ່ານຈະຍຶດຖືທຸກ
ສິ່ງທີ່ດີໄວ້ໄດ້?
7 21 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມາເຖິງສັດທາ
ນັ້ນ,ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ເວົ້າເຖິງແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກທ່ານ
ເຖິງວິທີທີ່ທ່ານຈະສາມາດຍຶດຖືທຸກສິ່ງທີ່ດີ
ໄວ້ໄດ້.
7 22 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ພຣະເຈົ້າ ກ ຮູ້ທຸກສິ່ງ
ໂດຍທີ່ ເປັນຢູ່ຈາກເປັນນິດເຖິງເປັນນິດ,
ຈົ່ ງ ເບິ່ງ,ພຣະອົງ ໄດ້ ສົ່ງ ຂ ເຫລົ່າທູດມາ
ປະຕິ ບັດສາດສະໜາກິດແກ່ລູກຫລານ
ມະນຸດ,ເພື່ອສະແດງໃຫ້ປະຈັກເຖິງການ
ສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ;ແລະໂດຍ
ພຣະຄຣິດທຸກສິ່ງທີ່ດີຈຶ່ງຈະມີມາ.
7 23 ແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ປະກາດກັບສາດ
ສະດາດ້ວຍພຣະໂອດຂອງພຣະອົງເອງ,
ວ່າພຣະຄຣິດຈະສະເດັດມາ.
7 24 ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມີຫລາຍວິທີທີ່ພຣະອົງ
ໄດ້ສະແດງສິ່ງທີ່ດີໃຫ້ປະຈັກແກ່ລູກຫລານ
ມະນຸດ;ແລະທຸກສິ່ງທີ່ ດີມາຈາກພຣະ
ຄຣິດ;ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມະນຸດກໍຈະກ ຕົກໄປ,
ແລະບໍ່ມີສິ່ງທີ່ດີມາຫາເຂົາໄດ້.
7 25ດັ່ງນັ້ນ,ໂດຍການປະຕິບັດສາດສະ
ໜາກິດຂອງກ ເຫລົ່າທູດ,ແລະໂດຍທຸກ
ຄ�ຊຶ່ງອອກມາຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ມະນຸດຈຶ່ງເລີ່ມໃຊ້ສັດທາໃນພຣະ
ຄຣິດ;ແລະໂດຍສັດທາເຊັ່ນນັ້ນ,ເຂົາຈຶ່ງ
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ຄພ50:24;88:7–13.
ຄມພຄວາມສະຫວ່າງ,
ຄວາມສະຫວ່າງ
ຂອງພຣະຄຣິດ.

 ຂປຈສມທ7:1–2(ພາກ

ຫ້ອຍທ້າຍ);
ລກ6:37;
ຢຮ7:24.

 19ກຄພ84:45–46.
 ຂມຊຢ15:10–12;27:25.

ຄມພບຸດແລະທິດາ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.

 22ກຄມພພຣະເຈົ້າ,
ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ.

 ຂມຊ5:58.
ຄມພທູດ,ເທວະດາ.

 24ກ2ນຟ2:5.
 25ກແອວ12:28–30.
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ໄດ້ຍຶດຖືທຸກສິ່ງທີ່ດີໄວ້;ແລະເປັນດັ່ງນັ້ນ
ຈົນເຖິງການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ.
7 26 ແລະຫລັງຈາກພຣະອົງໄດ້ສະເດັດ
ມາແລ້ວມະນຸດກໍໄດ້ຮັບຄວາມລອດໂດຍ
ການມີສັດທາໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ;
ແລະໂດຍສັດທາເຂົາຈຶ່ງກາຍເປັນບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.ແລະພຣະຄຣິດຊົງພຣະ
ຊົນຢູ່ຢ່າງແນ່ນອນສັນໃດ,ພຣະອົງໄດ້ຮັບ
ສັ່ງຂໍ້ຄວາມນີ້ກັບບັນພະບຸລຸດຂອງເຮົາສັນ
ນັ້ນ,ມີຄວາມວ່າ:ກ ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ດີທີ່ເຈົ້າ
ທູນຂໍພຣະບິດາໃນນາມຂອງເຮົາ,ດ້ວຍ
ສັດທາໂດຍເຊື່ອວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ມັນກໍຈະເປັນໄປກັບເຈົ້າເຊັ່ນນັ້ນ.
7 27ດັ່ງນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ກ ສິ່ງມະຫັດສະຈັນໝົດໄປແລ້ວບໍເພາະ
ພຣະຄຣິດໄດ້ສະເດັດຂຶ້ນໄປສະຫວັນ,
ແລະປະທັບຢູ່ທາງເບື້ອງຂວາພຣະຫັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອຂ ຮຽກຮ້ອງສິດແຫ່ງ
ຄວາມເມດຕາຈາກພຣະບິດາຊຶ່ງພຣະອົງ
ມີຕໍ່ລູກຫລານມະນຸດ?
7 28 ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ຕອບທີ່ສຸດຂອງ
ກົດແລ້ວ,ແລະພຣະອົງຂໍຮັບເອົາຄົນທັງ
ປວງທີ່ມີສັດທາໃນພຣະອົງ;ແລະຄົນທີ່ມີ
ສັດທາໃນພຣະອົງຈະກ ແນບສະໜິດໃນ
ທຸກສິ່ງທີ່ດີ;ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງຂ ວິງວອນ
ແທນລູກຫລານມະນຸດ;ແລະພຣະອົງປະ
ທັບຢູ່ເປັນນິລັນດອນໃນຟ້າສະຫວັນ.
7 29 ແລະເພາະພຣະອົງໄດ້ກະທ�ການ
ນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າສິ່ງ
ມະຫັດສະຈັນໝົດໄປແລ້ວບໍ?ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າ
ພະເຈົ້າກ່າວກັບທ່ານວ່າ,ບໍ່ເລີຍ;ແລະທັງ

ເຫລົ່າທູດກໍບໍ່ໄດ້ເລີກປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກິດແກ່ລູກຫລານມະນຸດເລີຍ.
7 30 ເພາະຈົ່ງ ເບິ່ງ,ພວກເພິ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບ
ພຣະອົງ,ເພື່ອປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ຕາມຄ�ບັນຊາຂອງພຣະອົງ,ໂດຍສະແດງ
ຕົວແກ່ຜູ້ມີສັດທາຢ່າງເຂັ້ມແຂງແລະມີຈິດ
ໃຈໝັ້ນຄົງໃນຄວາມເປັນເໝືອນພຣະເຈົ້າ
ທຸກແບບ.
7 31 ແລະໜ້າທີ່ປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກິດຂອງພວກເພິ່ນຄືຮຽກຮ້ອງມະນຸດມາ
ສູ່ ການກັບໃຈ,ແລະເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ວຽກ
ງານແຫ່ງພັນທະສັນຍາຂອງພຣະບິດາສ�
ເລັດ,ຊຶ່ງພຣະອົງກະທ�ໄວ້ກັບລູກຫລານ
ມະນຸດ,ເພື່ອຕຽມທາງໃນບັນດາລູກຫລານ
ມະນຸດ,ໂດຍການປະກາດພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະຄຣິດແກ່ພາຊະນະທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ເລືອກໄວ້,ເພື່ອເຂົາຈະສະແດງປະຈັກ
ພະຍານເຖິງພຣະອົງ.
7 32 ແລະໂດຍການກະທ�ເຊັ່ນນັ້ນ,ອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຕຽມທາງເພື່ອມະນຸດ
ທີ່ເຫລືອຢູ່ຈະມີກ ສັດທາໃນພຣະຄຣິດ,ວ່າ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະມີບ່ອນຢູ່ໃນໃຈ
ຂອງເຂົາຕາມອ�ນາດຂອງພຣະອົງ;ແລະ
ຕາມວິທີນີ້ພຣະບິດາຈະນ�ພັນທະສັນຍາ
ມາຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບລູກຫລານ
ມະນຸດ.
7 33 ແລະ ພຣະຄຣິດໄດ້ກ່າວວ່າ: ກ ຖ້າ
ຫາ ກ ເ ຈົ້າມີສັດທາໃນເຮົາ,  ເຈົ້າຈະ ມີ
ອ�ນາດເຮັດສິ່ງໃດກໍໄດ້ຕາມທີ່ເຮົາເຫັນວ່າ
ຂ ສົມຄວນ.
7 34 ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ:ຈົ່ງກ ກັບ

 26ກ3ນຟ18:20.
ຄມພອະທິຖານ,ການອະ
ທິຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.

 27ກຄມພມະຫັດສະຈັນ,
ການມະຫັດສະຈັນ.

 ຂອຊຢ53:12;

ມຊຢ14:12.
 28ກຣມ12:9;

ຄພ98:11.
 ຂ1ຢຮ2:1;

2ນຟ2:9.
ຄມພວິງວອນແທນ,

ຜູ້ວິງວອນແທນ.
 32ກຄມພສັດທາ.
 33ກມທ17:20.
 ຂຄພ88:64–65.
 34ກ3ນຟ27:20;

ອທ4:18.
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ໃຈເຖີດເຈົ້າທັງຫລາຍທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນ
ໂລກ,ແລະຈົ່ງມາຫາເຮົາ,ແລະຮັບບັບຕິ
ສະມາ ໃນພຣະນາມຂອງ ເຮົາ,  ແລະ ມີ
ສັດທາໃນເຮົາ,ເພື່ອເຈົ້າຈະລອດ.
7 35 ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ, ຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບທ່ານເປັນ
ຄວາມຈິງແລ້ວພຣະເຈົ້າຈະສະແດງແກ່
ທ່ານດ້ວຍກ ອ�ນາດແລະລັດສະໝີພາບ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຂ ວັນສຸດທ້າຍ,ວ່າເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ເປັນຄວາມຈິງ,ແລະຖ້າຫາກມັນ
ເປັນຄວາມຈິງວັນແຫ່ງສິ່ງມະຫັດສະຈັນ
ໝົດໄປແລ້ວບໍ?
7 36ຫລືເຫລົ່າທູດເລີກມາປະກົດຕົວແກ່
ລູກຫລານມະນຸດແລ້ວບໍ?ຫລືພຣະອົງໄດ້
ກ ເກັບອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
ໄປຈາກເຂົາແລ້ວບໍ?ຫລືພຣະອົງຈະກະ
ທ�ຕາບໃດທີ່ເວລາຍັງເຫລືອຢູ່,ຫລືໂລກ
ຍັງຕັ້ງຢູ່,ຫລືຍັງມີຄົນຜູ້ດຽວເຫລືອຢູ່ໃນ
ຜືນແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລອດ?
7 37 ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບທ່ານວ່າ,
ບໍ່ເລີຍ;ເພາະເປັນຍ້ອນສັດທາກ ສິ່ງມະຫັດ
ສະຈັນຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນ;ແລະເປັນຍ້ອນສັດທາ
ເຫລົ່າທູດຈຶ່ງໄດ້ມາປະກົດຕົວແລະປະ
ຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ມະນຸດ;ດັ່ງນັ້ນ,
ຖ້າຫາກສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໝົດໄປວິບັດຍ່ອມມີ
ແກ່ລູກຫລານມະນຸດ,ເພາະມັນເປັນຍ້ອນ
ຂ ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື,ແລະທຸກສິ່ງກໍບໍ່ມີປະ
ໂຫຍດ.
7 38 ເພາະຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະຄຣິດ
ແລ້ວ,ບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະລອດໄດ້ນອກຈາກເຂົາ

ຈະມີສັດທາໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ;
ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໝົດໄປ,ແລ້ວ
ສັດທາກໍໝົດໄປຄືກັນ;ແລະສະພາບຂອງ
ມະນຸດຈະເປັນຕາຢ້ານຫລາຍຂະໜາດ
ໃດ,ເພາະເຂົາຈະເປັນຄືກັນກັບວ່າບໍ່ມີ
ການໄຖ່ກະທ�ຂຶ້ນເລີຍ.
7 39 ແຕ່ ຈົ່ງ ເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຕັດສິນສິ່ງທີ່ດີກວ່າ
ນີ້ຈາກທ່ານ,ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຕັດສິນວ່າ
ທ່ານມີສັດທາໃນພຣະຄຣິດເພາະຄວາມ
ອ່ອນໂຍນຂອງທ່ານເພາະຖ້າຫາກທ່ານ
ບໍ່ ມີສັດທາໃນພຣະອົງແລ້ວ,ທ່ານກໍບໍ່
ກ ເໝາະສົມທີ່ຈະຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາຜູ້
ຄົນຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະອົງ.
7 40 ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າກັບທ່ານ
ກ່ຽວກັບກ ຄວາມຫວັງ.ທ່ານຈະບັນລຸເຖິງ
ສັດທາໄດ້ແນວໃດຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ມີຄວາມ
ຫວັງ?
7 41 ແລະ ແມ່ນອັນໃດທີ່ທ່ານຈະມີ
ກ ຄວາມຫວັງຕໍ່?ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບທ່ານວ່າທ່ານຈະມີຂ ຄວາມຫວັງໂດຍ
ທາງ ການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດ ແລະ
ໂດຍອ�ນາດຂອງການຟື້ນຄືນພຣະຊົນ
ຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອຖືກຍົກຂຶ້ນສູ່ຄ ຊີວິດນິ
ລັນດອນ,ແລະນີ້ເພາະສັດທາຂອງທ່ານທີ່
ມີໃນພຣະອົງຕາມສັນຍາ.
7 42ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກຜູ້ໃດມີກ ສັດທາກໍ
ຂ ຈ�ຕ້ອງມີຄວາມຫວັງ;ເພາະວ່າປາດສະ
ຈາກສັດທາຈະມີຄວາມຫວັງບໍ່ໄດ້ເລີຍ.
7 43 ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າ

 35ກ2ນຟ33:11.
 ຂຄພ35:8.
 36ກມຣນ10:4–5,7,19.
 37ກມທ13:58;

ມມ9:20;
ອທ12:12–18.

 ຂມຣນ10:19–24.
 39ກຄມພຄ່າຄວນ,ການ

ມີຄ່າຄວນ.
 40ກອທ12:4.

ຄມພຫວັງ,ຄວາມຫວັງ.
 41ກຄພ138:14.

 ຂຕຕ1:2;ຢຄ4:4;
ແອວ25:16;
ມຣນ9:25.

 ຄຄມພຊີວິດນິລັນດອນ.
 42ກຄມພສັດທາ.
 ຂມຣນ10:20.
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ກ່າວກັບທ່ານວ່າມະນຸດຈະມີສັດທາແລະ
ຄວາມຫວັງບໍ່ໄດ້,ນອກຈາກວ່າເຂົາຈະມີ
ກ ໃຈອ່ອນໂຍນແລະຕ�ຕ້ອຍ.
7 44ຖ້າຫາກເປັນເຊັ່ນນັ້ນ,ກ ສັດທາແລະ
ຄວາມຫວັ ງ ຂອງ ເຂົາກໍບໍ່ ມີ ປະໂຫຍດ
ເພາະວ່າຄົນເຊັ່ນນັ້ນຈະບໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບ
ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້ານອກຈາກຜູ້ທີ່
ມີໃຈອ່ອນໂຍນແລະຕ�ຕ້ອຍ,ແລະຖ້າ
ຫາກຜູ້ໃດອ່ອນໂຍນແລະຕ�ຕ້ອຍໃນໃຈ,
ແລະຂ ສາລະພາບໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະ
ວິນຍານບໍລິສຸດວ່າພຣະເຢຊູຄືພຣະຄຣິດ,
ຜູ້ນັ້ນຕ້ອງມີຄວາມໃຈບຸນ,ເພາະຖ້າຫາກ
ເຂົາບໍ່ມີຄວາມໃຈບຸນເຂົາກໍບໍ່ເປັນອັນໃດ
ເລີຍ;ດັ່ງນັ້ນເຂົາຕ້ອງມີຄວາມໃຈບຸນ.
7 45 ແລະກ ຄວາມໃຈບຸນອົດທົນໄດ້ດົນ
ນານ,ແລະມີຄວາມເມດຕາ,ແລະບໍ່
ຂ ອິດສາບັງບຽດ,ແລະບໍ່ອວດອົ່ງ,ແລະ
ບໍ່ສະແຫວງຫາເພື່ອຕົນເອງ,ບໍ່ຄຽດງ່າຍ,
ບໍ່ຄິດຊົ່ວ,ແລະບໍ່ປິຕິຍິນດີໃນຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍແຕ່ປິຕິຍິນດີໃນຄວາມຈິງ,ທົນແບກ
ຫາບທຸກສິ່ງ,ເຊື່ອທຸກສິ່ງ,ຫວັງທຸກສິ່ງ,ອົດ
ທົນທຸກສິ່ງ.
7 46ດັ່ງນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ມີຄວາມໃຈບຸນ,ທ່ານ
ກໍບໍ່ມີຄ່າອັນໃດເລີຍ,ເພາະຄວາມໃຈບຸນ
ດ�ລົງຢູ່ຕະຫລອດໄປ.ດັ່ງນັ້ນ,ຈົ່ງຍຶດໝັ້ນ
ຢູ່ກັບຄວາມໃຈບຸນ,ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ທີ່ສຸດໃນທຸກສິ່ງ,ເພາະວ່າທຸກສິ່ງຕ້ອງໝົດ
ສິ້ນໄປ—

7 47 ແຕ່ກ ຄວາມໃຈບຸນຄືຂ ຄວາມຮັກອັນ
ບໍລິ ສຸດຂອງພຣະຄຣິດ,ແລະມັນອົດທົນ
ຕະຫລອດການ;ແລະຜູ້ໃດຖືກພົບວ່າມີ
ມັນໃນວັນສຸດທ້າຍ,ຍ່ອມຈະເປັນການດີ
ກັບຜູ້ນັ້ນ.
7 48ດັ່ງນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຈົ່ງກ ອະທິຖານຫາພຣະບິດາດ້ວຍ
ສຸດພະລັງແຫ່ງໃຈ,ເພື່ອທ່ານຈະເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມຮັກນີ້,ຊຶ່ງພຣະອົງປະທານໃຫ້
ທຸກຄົນຊຶ່ງເປັນຂ ຜູ້ຕິດຕາມທີ່ແທ້ຈິງຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ,ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ;
ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ກາຍເປັນບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ;ເພື່ອວ່າເມື່ອພຣະອົງສະເດັດມາເຮົາ
ຈະຄ ເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະອົງ,ເພາະວ່າເຮົາ
ຈະເຫັນພຣະອົງຢ່າງທີ່ພຣະອົງເປັນຢູ່ນັ້ນ,
ເພື່ອເຮົາຈະມີຄວາມຫວັງນີ້;ເພື່ອເຮົາຈະ
ຖືກງ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດຄືກັນກັບພຣະອົງທີ່ບໍ
ລິສຸດ.ອາແມນ.

ບົດທີ8

ການ ບັ ບຕິ ສ ະມາໃຫ້ເດັກນ້ອຍໆເປັນ
ຄວາມຊົ່ວ ທີ່ ໜ້າ ກຽດຊັງ—ເດັກນ້ອຍໆ
ໄດ້ຮັບຄວາມລອດເພາະການຊົດໃຊ້ຂອງ
ພຣະຄຣິດ—ສັດທາ,ການກັບໃຈ,ການ
ມີໃຈອ່ອນໂຍນແລະຄວາມຕ�ຕ້ອຍໃນ
ໃຈ,ການຮັບເອົາພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,
ແລະການອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດຈະນ�ໄປສູ່
ຄວາມລອດ.ປະມານຄ.ສ.401–421.

 43ກຄມພອ່ອນໂຍນ,
ຄວາມອ່ອນໂຍນ.

 44ກແອວ7:24;
ອທ12:28–34.

 ຂລກ12:8–9.
ຄມພສາລະພາບ,
ການສາລະພາບ;
ປະຈັກພະຍານ.

 45ກ1ກຣທ13.

 ຂຄມພອິດສາ.
 47ກ2ນຟ26:30.

ຄມພໃຈບຸນ,ຄວາມໃຈບຸນ.
 ຂຢຊ22:5.

ຄມພຮັກ,ຄວາມຮັກ.
 48ກຄມພອະທິຖານ,ການອະ

ທິຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.
 ຂຄມພເຊື່ອຟັງ,ການເຊື່ອ

ຟັງ,ຟັງຄວາມ;

ພຣະເຢຊູຄຣິດ—ຕົວຢ່າງ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

 ຄ1ຢຮ3:1–3;
3ນຟ27:27.

 ງ 3ນຟ19:28–29.
ຄມພບໍລິສຸດ,ຜູ້ບໍລິ
ສຸດ,ຄວາມບໍລິສຸດ.
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8 1ສານສະບັບໜຶ່ງຂອງກ ບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າມໍມອນທີ່ຂຽນຫາຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນ;
ແລະເພິ່ນໄດ້ຂຽນຫາຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ດົນຫລັງ
ຈາກການເອີ້ນສູ່ການປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະເພິ່ນໄດ້ຂຽນຫາ
ຂ້າພະເຈົ້າໃນທ�ນອງນີ້,ມີຄວາມວາ່:
8 2 ໂມໂຣໄນລູກທີ່ຮັກຂອງພໍ່,ພໍ່ມີຄວາມ
ປິຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງທີ່ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ
ຂອງລູກນຶກເຖິງລູກ,ແລະເອີ້ນລູກມາສູ່
ການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງພຣະ
ອົງ,ແລະມາສູ່ວຽກງານອັນສັກສິດຂອງ
ພຣະອົງ.
8 3ພໍ່ນຶກເຖິງລູກສະເໝີໃນຄ�ອະທິຖານ
ຂອງພໍ່,ໂດຍການອະທິຖານຫາພຣະເຈົ້າ
ອົງ ເປັນພຣະບິດາຕະຫລອດເວລາໃນ
ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ,ພຣະບຸດຜູ້ບໍລິ
ສຸດຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອໂດຍທາງກ ພຣະ
ກະລຸນາທິຄຸນແລະຂ ພຣະຄຸນອັນບໍ່ມີຂອບ
ເຂດຂອງພຣະອົງ,ພຣະອົງຈະປົກປັກຮັກ
ສາລູກໂດຍທາງຄວາມອົດທົນແຫ່ງສັດທາ
ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງຈົນເຖິງທີ່ສຸດ.
8 4ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ຂໍເວົ້າກັບ
ລູກກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ພໍ່ໂສກເສົ້າ
ຫລາຍທີ່ສຸດ;ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ພໍ່ໂສກເສົ້າ
ທີ່ມີກ ການໂຕ້ຖຽງກັນຢູ່ໃນບັນດາພວກລູກ.
8 5 ເພາະຖ້າຫາກເລື່ອງທີ່ພໍ່ຮູ້ມານັ້ນເປັນ
ຄວາມຈິງ,ມັນໄດ້ມີການໂຕ້ຖຽງກັນໃນບັນ
ດາພວກລູກກ່ຽວກັບການບັບຕິສະມາໃຫ້
ແກ່ເດັກນ້ອຍໆ.
8 6ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ປາດຖະໜາ
ໃຫ້ລູກເຮັດວຽກຢ່າງພາກພຽນ,ເພື່ອຈະ

ເອົາຄວາມຜິດອັນຮ້າຍແຮງນີ້ໄປຈາກບັນ
ດາພວກລູກ;ເພາະດ້ວຍເຈດຕະນານີ້ພໍ່
ຈຶ່ງໄດ້ຂຽນສານມາຫາລູກ.
8 7 ເພາະໃນທັນທີທີ່ພໍ່ຮູ້ຈັກເລື່ອງເຫລົ່າ
ນີ້ກ່ຽວກັບພວກລູກພໍ່ກໍໄດ້ທູນຖາມພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.ແລະກ ພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງພໍ່ໂດຍ
ອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິ ສຸດ,ມີ
ຄວາມວ່າ:
8 8ຈົ່ງຟັງພຣະຄ�ຂອງພຣະຄຣິດ,ພຣະ
ຜູ້ໄຖ່ຂອງລູກ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະພຣະ
ເຈົ້າຂອງເຈົ້າ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາມາໃນໂລກນີ້ບໍ່
ແມ່ນເພື່ອເອີ້ນເອົາຄົນຊອບທ�ແຕ່ເພື່ອ
ເອີ້ນເອົາຄົນບາບມາສູ່ການກັບໃຈ;ກ ຄົນທີ່
ສະບາຍບໍ່ຕ້ອງການໝໍ,ແຕ່ຄົນທີ່ເຈັບປ່ວຍ
ຕ້ອງການໝໍ;ດັ່ງນັ້ນ,ຂ ເດັກນ້ອຍໆຄ ເປັນ
ຄົນດີເພາະພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຮັດງ ບາບ
ໄດ້;ດັ່ງນັ້ນໃນເຮົາ,ການສາບແຊ່ງທີ່ມີກັບ
ຈ ອາດາມຈຶ່ງຖືກເອົາໄປຈາກເຂົາ;ແລະໃນ
ເຮົາ,ກົດກ່ຽວກັບສ ພິທີຕັດຈຶ່ງຖືກເອົາໄປ
ຈາກເຂົາ.
8 9ແລະພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ສະແດງ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ປະຈັກ ແກ່ພໍ່
ຕາມນີ້;ດັ່ງນັ້ນ,ລູກທີ່ຮັກຂອງພໍ່,ພໍ່ຮູ້ວ່າ
ມັນເປັນການເຍາະເຍີ້ຍພຣະເຈົ້າຢ່າງຮຸນ
ແຮງທີ່ພວກລູກຈະໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ເດັກ
ນ້ອຍໆ.
8 10 ຈົ່ງເບິ່ງ ພໍ່ກ່າວກັບລູກວ່າ ລູກຈົ່ງ
ສິດສອນເລື່ອງຕໍ່ໄປນີ້—ເຊັ່ນການກັບໃຈ
ແລະການບັບຕິສະມາໃຫ້ຄົນທີ່ກ ຮູ້ຈັກຮັບ
ຜິດຊອບແລະສາມາດເຮັດບາບໄດ້;ແທ້

8 1ກຄມ1:1.
 3ກມຊຢ4:11.
 ຂຄມພພຣະຄຸນ.
 4ກ3ນຟ11:22,28;18:34.
 7ກຄມພພຣະຄ�

ຂອງພຣະເຈົ້າ.

 8ກມຣກ2:17.
 ຂມຣກ10:13–16.
 ຄມຊຢ3:16;ຄພ74:7.
 ງ ຄມພບາບ.
 ຈ 2ນຟ2:25–27.

ຄມພການຕົກຂອງ

ອາດາມແລະເອວາ.
 ສປຖກ17:10–11.

ຄມພພິທີຕັດ.
 10ກຄມພຮັບຜິດຊອບ,

ຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບ,
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
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ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງສິດສອນຜູ້ເປັນບິດາມານດາ
ວ່າພວກເຂົາຕ້ອງກັບໃຈແລະຮັບບັບຕິ
ສະມາ , ແລະ ຖ່ອ ມ ຕົວ ຄືກັນກັບ ຂ ລູກ
ນ້ອຍໆຂອງພວກເຂົາ,ແລ້ວພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ອມກັບລູກນ້ອຍໆ
ຂອງພວກເຂົາທັງໝົດ.
8 11 ແລະ  ກ ລູກນ້ອຍໆຂອງພວກເຂົາບໍ່
ຕ້ອງການການກັບໃຈຫລືຮັບບັບຕິສະມາ.
ຈົ່ງເບິ່ງ,ການບັບຕິສະມາແມ່ນກະທ�ໄວ້
ກັບການກັບໃຈເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ພຣະບັນ
ຍັດສ�ເລັດອັນນ�ໄປສູ່ຂ ການປົດບາບ.
8 12 ແຕ່ກ ເດັກນ້ອຍໆມີຊີວິດຢູ່ໃນພຣະ
ຄຣິດ,ເຖິງແມ່ນຕັ້ງແຕ່ການວາງຮາກຖານ
ຂອງໂລກມາ;ຖ້າຫາກບໍ່ເປັນດັ່ງນັ້ນ,ພຣະ
ເຈົ້າກໍຄົງເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທ�,ແລະ
ເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ປ່ຽນແປງຢູ່ສະເໝີແລະ
ຂ ເລືອກໜ້າຄົນ;ເພາະວ່າມີເດັກນ້ອຍໆຈັກ
ຄົນແລ້ວທີ່ຕາຍໄປໂດຍປາດສະຈາກການ
ບັບຕິສະມາ!
8 13ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກເດັກນ້ອຍໆຈະລອດ
ບໍ່ໄດ້ໂດຍປາດສະຈາກການບັບຕິສະມາ,
ພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນກໍຕ້ອງຕົກໄປສູ່ນະລົກ
ອັນບໍ່ມີບ່ອນສິ້ນສຸດ.
8 14 ຈົ່ງເບິ່ງພໍ່ກ່າວກັບລູກວ່າ,ຄົນທີ່ຄິດ
ວ່າເດັກນ້ອຍໆຕ້ອງໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ
ຍ່ອມຢູ່ໃນນ�ບີແຫ່ງຄວາມຂົມຂື່ນແລະ
ໃນພັນທະການແຫ່ງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ;ເພາະ
ເຂົາບໍ່ມີກ ສັດທາ,ຄວາມຫວັງ,ຫລືຄວາມ
ໃຈບຸນເລີຍ;ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກເຂົາຖືກຕັດ

ອອກໄປໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຄິດນັ້ນ,
ເຂົາຈະຕ້ອງຕົກໄປສູ່ນະລົກ.
8 15 ເພາະມັນເປັນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນ
ເປັນຕາຢ້ານທີ່ຈະຄິດວ່າພຣະເຈົ້າຊ່ວຍ
ເດັກນ້ອຍຄົນໜຶ່ງໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມລອດ
ເພາະການບັບຕິສະມາ,ແລະອີກຄົນໜຶ່ງ
ຕ້ອງຕົກໄປສູ່ຄວາມອັບປະໂຫຍດຍ້ອນວ່າ
ບໍ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ.
8 16ວິບັດ ແກ່ຄົນທີ່ບິດເບືອນທາງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕາມນີ້ເພາະເຂົາຈະຕົກ
ໄປສູ່ຄວາມອັບປະໂຫຍດຖ້າຫາກເຂົາບໍ່
ກັບໃຈ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ເວົ້າດ້ວຍຄວາມອາດ
ຫານໂດຍມີກ ສິດອ�ນາດຈາກພຣະເຈົ້າ;
ແລະພໍ່ບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ອ�ນາດຂອງ
ມະນຸດ;ເພາະຂ ຄວາມຮັກທີ່ສົມບູນຍ່ອມ
ຂັບໄລ່ຄວາມຢ້ານກົວທັງໝົດຄ ອອກໄປ.
8 17 ແລະພໍ່ເຕັມໄປດ້ວຍກ ຄວາມໃຈບຸນ,
ຊຶ່ງເປັນຄວາມຮັກອັນເປັນນິດ;ດັ່ງນັ້ນ,ສ�
ລັບພໍ່ແລ້ວເດັກນ້ອຍທຸກຄົນເທົ່າທຽມກັນ
ໝົດ;ດັ່ງນັ້ນ,ພໍ່ຈຶ່ງຮັກຂ ເດັກນ້ອຍໆທຸກ
ຄົນດ້ວຍຄວາມຮັກທີ່ສົມບູນ;ແລະເຂົາ
ເທົ່າທຽມກັນໝົດແລະເປັນຜູ້ມີສ່ວນໃນ
ຄວາມລອດ.
8 18 ເພາະພໍ່ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ເປັນພຣະ
ເຈົ້າທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທ�,ທັງບໍ່ເປັນຜູ້ທີ່ປ່ຽນແປງຢູ່
ສະເໝີ;ແຕ່ພຣະອົງຈະບໍ່ມີກ ວັນປ່ຽນແປງ
ຈາກຊົ່ວນິລັນດອນເຖິງຂ ຊົ່ວນິລັນດອນ.
8 19 ກ ເດັກນ້ອຍໆບໍ່ສາມາດກັບໃຈ;ດັ່ງ
ນັ້ນ,ຈຶ່ງເປັນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນເປັນຕາ

 10ຂຄມພເດັກ,ເດັກນ້ອຍ;
ຖ່ອມຕົນ,ຄວາມຖ່ອມຕົນ.

 11ກຄມພເດັກ,ເດັກນ້ອຍ;
ບັບຕິສະມາ,ໃຫ້ບັບຕິ
ສະມາ—ເງື່ອນໄຂສ�
ລັບການບັບຕິສະມາ.

 ຂຄມພປົດບາບ,
ການປົດບາບ.

 12ກຄພ29:46–47;93:38.

 ຂອຟຊ6:9;
2ນຟ26:33;
ຄພ38:16.

 14ກ1ກຣທ13;
ອທ12:6;
ມຣນ7:25–28;10:20–23.

 16ກຄມພສິດອ�ນາດ.
 ຂຄມພຮັກ,ຄວາມຮັກ.
 ຄ1ຢຮ4:18.

 17ກຄມພໃຈບຸນ,ຄວາມໃຈບຸນ.
 ຂມຊຢ3:16–19.
 18ກແອວ7:20;

ມມ9:9.
ຄມພພຣະເຈົ້າ,
ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ.

 ຂມຣນ7:22.
 19ກລກ18:15–17.
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ຢ້ານທີ່ຈະປະຕິເສດພຣະເມດຕາອັນບໍ
ລິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ພຣະອົງ ມີຕໍ່ເຂົາ,
ເພາະເຂົາທັງໝົດມີ ຊີ ວິດຢູ່ ໃນພຣະອົງ
ເພາະຂ ພຣະເມດຕາຂອງພຣະອົງ.
8 20 ແລະຄົນທີ່ເວົ້າວ່າເດັກນ້ອຍໆຕ້ອງ
ຮັບບັບຕິສະມາຍ່ອມປະຕິເສດພຣະເມດ
ຕາຂອງພຣະຄຣິດ,ແລະຖືວ່າກ ການຊົດ
ໃຊ້ແລະອ�ນາດແຫ່ງການໄຖ່ຂອງພຣະ
ອົງບໍ່ມີຄ່າ.
8 21ວິບັດແກ່ຄົນເຊັ່ນນັ້ນ,ເພາະເຂົາຢູ່ໃນ
ຂັ້ນອັນຕະລາຍແຫ່ງຄວາມຕາຍ,ກ ນະລົກ,
ແລະຄວາມທໍລະມານທີ່ຂ ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ;
ພໍ່ເວົ້າເລື່ອງນີ້ຢ່າງອາດຫານເພາະພຣະ
ເຈົ້າບັນຊາພໍ່ໃຫ້ເວົ້າ.ຈົ່ງຟັງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້
ແລະຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນຈະ
ຢືນກ່າວໂທດລູກທີ່ຄ ບັນລັງພິພາກສາຂອງ
ພຣະຄຣິດ.
8 22 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງເດກັນ້ອຍໆທຸກຄົນກ ມີ
ຊີວິດຢູ່ໃນພຣະຄຣດິ,ແລະລວມທງັທຸກ
ຄົນທີ່ຢູ່ໂດຍປາດສະຈາກຂ ກົດ.ເພາະວາ່
ອ�ນາດແຫ່ງຄ ການໄຖ່ມາເຖິງເຂົາທຸກຄົນ
ທີ່ບໍ່ມີກົດ;ດັ່ງນັ້ນ,ຄົນທີ່ບໍ່ຖືກກ່າວໂທດ,
ຫລືຄົນທີ່ບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການກ່າວໂທດຍ່ອມ
ກັບໃຈບໍ່ໄດ້;ແລະການບັບຕິສະມາຈະບໍ່ມີ
ຜົນປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍແກ່ຄົນເຫລົ່ານັ້ນ—
8 23 ແຕ່ວ່າມັນເປັນການເຍາະເຍີ້ຍພຣະ

ເຈົ້າ,ເປັນການປະຕິເສດພຣະເມດຕາຂອງ
ພຣະຄຣດິ,ແລະອ�ນາດຂອງພຣະວນິຍານ
ສັກສິດຂອງພຣະອົງ,ແລະເປັນການໃຫ້
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນກ ວຽກງານທີ່ບໍ່ມີຄ່າ.
8 24 ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຂອງພໍ່,ບໍ່ຄວນຈະໃຫ້ມີ
ເລື່ອງເຊັ່ນນີ້ເກີດຂຶ້ນເລີຍ;ເພາະກ ການກັບ
ໃຈແມ່ນສ�ລັບຜູ້ທີ່ຝ່າຝືນກົດເຫລົ່ານັ້ນ.
8 25 ແລະຜົນທ�ອິດຂອງກ ການກັບໃຈຄື
ຂ ການບັບຕິສະມາ;ແລະການບັບຕິສະມາ
ມາໂດຍສັດທາອັນນ�ໄປສູ່ການເຮັດໃຫ້
ພຣະບັນຍັດສ�ເລັດ;ແລະການເຮດັໃຫ້
ພຣະບັນຍັດສ�ເລັດນ�ມາຊຶ່ງຄ ການປົດ
ບາບ.
8 26 ແລະການປົດບາບນ�ມາຊຶ່ງກ ຄວາມ
ອ່ອນໂຍນ,ແລະຄວາມຕ�ຕ້ອຍໃນໃຈ;
ແລະເພາະຄວາມອ່ອນໂຍນແລະຄວາມ
ຕ� ຕ້ອຍໃນໃຈ ການມາ ຢ້ຽມ ຢາມຂອງ
ຂ ພຣະວິນຍານບໍ ລິ ສຸດຍ່ອມມາເຖິງຊຶ່ງ
ຄ ພຣະຜູ້ປອບໂຍນເຮັດໃຫ້ເຕັມປ່ຽມໄປ
ດ້ວຍງ ຄວາມຫວັງແລະຈ ຄວາມຮັກທີ່ສົມ
ບູນ,ຊຶ່ງຄວາມຮັກນັ້ນອົດທົນດ້ວຍສ ຄວາມ
ພາກພຽນຕໍ່ຊ ການອະທິຖານຈົນທີ່ສຸດຈະ
ມາເຖິງ,ເມື່ອຍ ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າທັງ
ໝົດຈະໄດ້ຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າ.
8 27 ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ຈະຂຽນຫາລູກ
ອີກຖ້າຫາກພໍ່ບໍ່ໄດ້ໄປຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນ

 19ຂຄມພເມດຕາ,ມີເມດ
ຕາ,ຄວາມເມດຕາ.

 20ກຄມພຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້;
ແຜນແຫ່ງການໄຖ່.

 21ກຄມພນະລົກ.
 ຂຢຄ6:10;

ມຊຢ28:3;
ຄພ19:10–12.

 ຄຄມພພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ—ພິພາກສາ.

 22ກຄມພລອດ,ຄວາມ
ລອດ—ຄວາມລອດ
ຂອງເດັກນ້ອຍ.

 ຂກຈກ17:30;
ຄພ76:71–72.

 ຄຄມພໄຖ່,ການໄຖ່,ຖືກໄຖ່.
 23ກຄພ22:2.
 24ກຄມພກັບໃຈ,ການກັບໃຈ.
 25ກຄມພບັບຕິສະມາ,ໃຫ້

ບັບຕິສະມາ—ເງື່ອນໄຂ
ສ�ລັບການບັບຕິສະມາ.

 ຂມຊ6:58–60.
 ຄຄພ76:52.

ຄມພປົດບາບ,
ການປົດບາບ.

 26ກຄມພອ່ອນໂຍນ,

ຄວາມອ່ອນໂຍນ.
 ຂຄມພພຣະວນິຍານບໍລິສຸດ.
 ຄຄມພພຣະຜູ້ປອບໂຍນ.
 ງ ຄມພຫວັງ,ຄວາມຫວັງ.
 ຈ 1ປຕ1:22;

1ນຟ11:22–25.
 ສຄມພພາກພຽນ,

ຄວາມພາກພຽນ.
 ຊຄມພອະທິຖານ,ການອະ

ທິຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.
 ຍຄມພໄພ່ພົນຂອງ

ພຣະເຈົ້າ.
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ໃນໄວໆນີ້. ຈົ່ງເບິ່ງ, ກ ຄວາມທະນົງຕົວ
ຂອງຊົນຊາດນີ້,ຫລືຜູ້ຄົນຂອງຊາວນີໄຟ
ປະກົດເປັນຄວາມພິນາດຂອງພວກເຂົາ
ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈ.
8 28 ຈົ່ງອະທິຖານເພື່ອພວກເຂົາ,ລູກຂອງ
ພໍ່,ເພື່ອການກັບໃຈຈະມາເຖິງພວກເຂົາ.
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ຢ້ານວ່າພຣະວິນຍານເລີກ
ກ ຄວາມພະຍາຍາມກັບພວກເຂົາ;ແລະຜູ້
ຄົນໃນແຜ່ນດິນສ່ວນນີ້ກ�ລັງພະຍາຍາມ
ທ�ລາຍອ�ນາດແລະສິດອ�ນາດທັງໝົດ
ຊຶ່ງມາຈາກພຣະເຈົ້າ;ແລະພວກເຂົາກ�
ລັງຂ ປະຕິເສດພຣະວນິຍານບໍລິສຸດ.
8 29 ແລະຫລັງຈາກທີ່ ບໍ່ ຍອມຮັບເອົາ
ຄວາມຮູ້ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເຊັ່ນນີ້,ລູກຂອງພໍ່,
ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍໃນບໍ່ຊ້ານີ້,ແລ້ວຈະ
ເຮັດໃຫ້ຄ�ທ�ນາຍຊຶ່ງສາດສະດາທີ່ເວົ້າ
ໄວ້ສ�ເລັດເຊັ່ນດຽວກັນກັບພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດເອງຂອງເຮົາ.
8 30ລາກ່ອນ,  ລູກຂອງພໍ່,ຈົນກວ່າພໍ່
ຈະຂຽນຫາລູກອີກ,ຫລືຈະພົບລູກອີກ.
ອາແມນ.

ສານສະບັບທີສອງຂອງມໍມອນຫາໂມໂຣ
ໄນລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ.

ມີບັນທຶກໄວ້ໃນບົດທີ9.

ບົດທີ9

ທັງຊາວເລມັນແລະຊາວນີໄຟໂຫດຮ້າຍ
ແລະເສື່ອມຊາມ—ພວກເຂົາທໍລະມານ
ແລະເຂັ່ນຂ້າຊຶ່ງ ກັນແລະກັນ—ມໍມອນ

ອະທິຖານຂໍໃຫ້ພຣະຄຸນແລະພຣະກະລຸ
ນາທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າຄຸ້ມຄອງໂມໂຣໄນ
ຕະຫລອດການ.ປະມານຄ.ສ.401.

9 1 ລູກທີ່ ຮັກຂອງພໍ່,ພໍ່ຂຽນເຖິງລູກອີກ
ເພື່ອລູກຈະໄດ້ຮູ້ວາ່ພໍ່ຍັງມີຊີວດິຢູ່;ແຕ່ພໍ່ໄດ້
ຂຽນເລື່ອງທີ່ໜາ້ໂສກເສົ້າແດ່ເລັກໜອ້ຍ.
9 2 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ໄດ້ທ�ການສູ້ຮົບຢ່າງ
ໜັກກັບຊາວເລມັນ,ຊຶ່ງໃນການສູ້ຮົບຄັ້ງ
ນີ້ພວກເຮົາບໍ່ຊະນະພວກເຂົາ;ແລະອາ
ຄີອານທັດໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍແລ້ວ,ພ້ອມທັງ
ລູຣ�ແລະເອັມຣອນນ�ອີກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແລະພວກເຮົາໄດ້ສູນເສຍຄົນທີ່ດີໆຂອງ
ພວກເຮົາໄປເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ.
9 3ແລະບັດ ນີ້ ຈົ່ ງເບິ່ງ,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່
ຢ້ານວ່າຊາວເລມັນຈະທ�ລາຍຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້ ; ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ ກັບໃຈ,ແລະ
ຊາຕານໄດ້ຍຸຍົງພວກເຂົາໃຫ້ຜິດຖຽງກັນຢູ່
ຕະຫລອດເວລາ.
9 4ຈົ່ງເບິ່ງ, ພໍ່ໄດ້ທ�ງານກັບພວກເຂົາ
ຕະຫລອດໄປ;ແລະເມື່ອພໍ່ເວົ້າກັບພວກ
ເຂົາດ້ວຍພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງກ ຮຸນ
ແຮງພວກເຂົາກໍຕົວສັ່ນແລະຄຽດແຄ້ນ
ໃຫ້ພໍ່;ແລະເມື່ອພໍ່ເວົ້າກັບພວກເຂົາດ້ວຍ
ຄ�ເວົ້າທີ່ອ່ອນຫວານພວກເຂົາກໍເຮັດໃຈ
ແຂງກະດ້າງຕໍ່ມັນ;ດັ່ງນັ້ນ,ພໍ່ຈຶ່ງຢ້ານວ່າ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເລີກ
ຂ ພະຍາຍາມກັບພວກເຂົາແລ້ວ.
9 5 ເພາະພວກເຂົາຄຽດແຄ້ນທີ່ສຸດຈົນ
ພໍ່ຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່
ຄວາມຕາຍເລີຍ;ແລະພວກເຂົາສູນເສຍ
ຄວາມຮັກຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ກັນ;ແລະ

 27ກຄພ38:39.
ຄມພຈອງຫອງ,
ຄວາມຈອງຫອງ.

 28ກມມ5:16.

 ຂແອວ39:6.
ຄມພບາບທີ່ອະໄພ
ໃຫ້ບໍ່ໄດ້.

9 4ກ2ນຟ1:26–27;

ຄພ121:41–43.
 ຂຄພ1:33.
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ພວກເຂົາ ກ ກະຫາຍເລືອດ ແລະ ກໍ່ການ
ແກ້ແຄ້ນກັນຢູ່ຕະຫລອດການ.
9 6ແລະ  ບັດນີ້, ລູກທີ່ຮັກຂອງພໍ່, ເຖິງ
ແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະມີໃຈແຂງກະດ້າງຢູ່
ກໍຕາມ,ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາທ�ງານກ ຢ່າງພາກ
ພຽນ;ເພາະຖ້າຫາກພວກເຮົາຢຸດຂ ທ�
ງານ,ພວກເຮົາກໍຈະຖືກນ�ໄປຢູ່ພາຍໃຕ້
ການກ່າວໂທດ;ເພາະພວກເຮົາມີວຽກງານ
ທີ່ຈະເຮັດເວລາພວກເຮົາຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ
ທີ່ເຮັດດ້ວຍດິນໜຽວນີ້,ເພື່ອພວກເຮົາຈະ
ເອົາຊະນະສັດຕູຂອງຄວາມຊອບທ�ທັງ
ມວນ,ແລະພັກຜ່ອນຈິດວິນຍານຂອງ
ພວກເຮົາໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
9 7ແລະບັດນີ້ ພໍ່ ຈະຂຽນບາງຢ່າງກ່ຽວ
ກັບຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້.
ເພາະຕາມທີ່ພໍ່ໄດ້ຍິນມາຈາກອາໂມຣອນ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວເລມັນມີຊະເລີຍເສິກຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍ,ຜູ້ຍິງ,ແລະ
ເດັກນ້ອຍ,ຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ມາຈາກຫໍສູງ
ເຊີໄຣຊາ.
9 8ແລະພວກເຂົາໄດ້ຂ້າຜົວແລະພໍ່ຂອງ
ພວກແມ່ ຍິງແລະເດັກນ້ອຍເຫລົ່ານັ້ນ;
ແລະພວກເຂົາໃຫ້ແມ່ຍິງກິນເນື້ອໜັງຜົວ
ຂອງຕົນ,ແລະໃຫ້ເດັກນ້ອຍກິນເນື້ອໜັງພໍ່
ຂອງຕົນ;ແລະບໍ່ເອົານ�ໃຫ້ພວກເຂົາດື່ມ,
ຖ້າໃຫ້ດື່ມກໍພຽງເລັກໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນ.
9 9ແລະເຖິງແມ່ນວ່າຊາວເລມັນຈະກະ
ທ�ສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າກຽດຊັງອັນໃຫຍ່ຫລວງ
ນີ້,ແຕ່ມັນກໍຍັງບໍ່ຮ້າຍແຮງໄປກວ່າຜູ້ຄົນ
ຂອງພວກເຮົາຜູ້ຢູ່ໃນເມືອງໂມຣິອານທ�
ເລີຍ.ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ເອົາລູກ
ສາວຂອງຊາວເລມັນຫລາຍຄົນມາເປັນຊະ
ເລີຍ;ແລະຫລັງຈາກເອົາສິ່ງອັນເປັນທີ່ຮັກ

ແລະມີຄ່າທີ່ສຸດເໜືອກວ່າທຸກສິ່ງໄປຈາກ
ພວກນາງແລ້ວ,ຊຶ່ງຄືກ ພົມມະຈັນແລະ
ຂ ຄວາມບໍລິສຸດ—
9 10 ແລະຫລັງຈາກພວກເຂົາກະທ�ສິ່ງນີ້
ແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຂ້າພວກນາງດ້ວຍວິທີ
ການທີ່ປ່າເຖື່ອນທີ່ສຸດ,ໂດຍທໍລະມານຮາ່ງ
ກາຍຂອງພວກນາງຈນົເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ;
ແລະຫລັງຈາກເຮດັການນີ້ແລ້ວ,ພວກເຂົາ
ກໍກິນເນື້ອໜງັຂອງພວກນາງເໝືອນກັບສັດ
ປ່າ,ເພາະວ່າຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງໃຈ
ຂອງພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂາົເຮດັໄປເພື່ອ
ເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງຄວາມກ້າຫານ.
9 11 ໂອ້ລູກທີ່ຮັກຂອງພໍ່,ເປັນໄປໄດ້ແນວ
ໃດທີ່ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ປາດສະຈາກຄວາມສີວິ
ໄລ—
9 12 (ແລະ ພຽງສອງສາມປີຜ່ານມານີ້
ພວກເຂົາຍັງເປັນຄົນທີ່ສຸພາບແລະໜ້າ
ຊົມຢູ່)
9 13 ແຕ່ວ່າ ໂອ້ ລູກຂອງພໍ່, ເປັນໄປໄດ້
ແນວໃດທີ່ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ມີຄວາມເບີກບານ
ຢູ່ກັບຄວາມໜ້າກຽດຊັງເຖິງຂະໜາດນີ້—
9 14ພວກເຮົາຈະຫວັງໄດ້ ແນວໃດວ່າ
ພຣະເຈົ້າຈະກ ຢັບຢັ້ງພຣະຫັດໃນການພິ
ພາກສາລົງໂທດພວກເຮົາ?
9 15 ຈົ່ງເບິ່ງ,ໃຈຂອງພໍ່ຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ:ວິບັດ
ແກ່ຜູ້ ຄົນພວກນີ້.ຂໍຈົ່ງໂປດອອກມາໃນ
ການພິພາກສາເຖີດ,ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ,ຂໍ
ຈົ່ງເຊື່ອງບາບ,ແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ແລະ
ຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນ
ຈາກພຣະພັກຂອງພຣະອົງເຖີດ!
9 16 ແລະ ອີກຢ່ າງ ໜຶ່ງ,ລູກຂອງພໍ່, ມີ
ກ ແມ່ໝ້າຍຫລາຍຄົນກັບລູກສາວຂອງ
ພວກເຂົາທີ່ຍັງຢູ່ໃນເມືອງເຊີໄຣຊາ;ແລະ

 5ກມມ4:11–12.
 6ກຄມພພາກພຽນ,

ຄວາມພາກພຽນ.

 ຂຢຄ1:19;ອນ1:20.
ຄມພໜ້າທີ່.

 9ກຄມພພົມມະຈັນ.

 ຂຄມພຄຸນນະທ�.
 14ກແອວ10:23.
 16ກຄມພແມ່ໝ້າຍ.
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ສະບຽງອາຫານສ່ວນທີ່ຊາວເລມັນບໍ່ໄດ້
ເອົາໄປນ�,ຈົ່ງເບິ່ງ,ກອງທັບຂອງຊີເນໄຟ
ໄດ້ເກັບເອົາໄປໝົດ,ແລະປະຖິ້ມໃຫ້ພວກ
ເຂົາຊັດເຊພະເນຈອນໄປທຸກແຫ່ງຫົນເພື່ອ
ຊອກຫາອາຫານ;ແລະຍິງຊະລາຫລາຍ
ຄົນໄດ້ເປັນລົມຕາມທາງແລະຕາຍໄປ.
9 17 ແລະກອງທັບຊຶ່ງຢູ່ກັບພໍ່ກໍອ່ອນກ�
ລັງ;ແລະກອງທັບຂອງຊາວເລມັນນັ້ນ
ຢູ່ລະຫວ່າງເຊີໄຣຊາກັບພໍ່;ແລະມີຜູ້ຍິງ
ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນໜີໄປຫາກອງທັບຂອງ
ກ ອາໂຣນແລ້ວກໍຕົກເປັນຜູ້ຮັບເຄາະຂອງ
ຄວາມປ່າເຖື່ອນອັນເປັນຕາຢ້ານຂອງ
ພວກເຂົາ.
9 18 ໂອ້ຜູ້ຄົນຂອງພໍ່ຊ່າງມາຊົ່ວຮາ້ຍແທ້
ນໍ!ພວກເຂົາບໍ່ມີລະບຽບແລະບໍ່ມີຄວາມ
ເມດຕາເລີຍ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ເປນັພຽງແຕ່ມະນຸດ
ເທົ່ານັ້ນ,ແລະພໍ່ມີແຕ່ກ�ລັງຂອງມະນຸດ,
ແລະພໍ່ບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຫ້ພວກເຂົາປະຕິ
ບັດຕາມຄ�ສັ່ງຂອງພໍ່ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ.
9 19 ແລະພວກເຂົາກັບມາເຂັ້ມແຂງໃນ
ຄວາມຊົ່ວຊ້າຂອງພວກເຂົາ;ແລະພວກ
ເຂົາປ່າເຖື່ອນໂດຍບໍ່ຍົກເວັ້ນຜູ້ໃດ;ບໍ່ວ່າ
ໜຸ່ມຫລືແກ່;ແລະພວກເຂົາເບີກບານ
ກັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງນອກຈາກສິ່ງທີ່ດີ;ແລະ
ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງພວກແມ່ຍິງ
ແລະເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຂົາທົ່ວຜືນແຜ່ນ
ດິນນີ້ມີຫລາຍກວ່າທຸກສິ່ງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ລີ້ນບອກບໍ່ໄດ້,ທັງຂຽນໄວ້ກໍບໍ່ໄດ້.
9 20 ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ຈະບໍ່ເວົ້າ
ເຖິງສະພາບທີ່ໜ້າຢ້ານກົວນີ້ອີກຕໍ່ໄປ.ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ລູກຮູ້ຈກັແລ້ວເຖິງຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້;ລູກຮູ້ ວາ່ພວກເຂົາຢູ່ໂດຍ

ປາດສະຈາກຫລັກການ,ແລະປາດສະ
ຈາກຄວາມຮູ້ສຶກ;ແລະຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງ
ພວກເຂົານັ້ນກ ຮ້າຍແຮງກວ່າຊາວເລມັນ.
9 21 ຈົ່ງ ເບິ່ ງ,  ລູກ ຂອງພໍ່,ພໍ່ບໍ່ສາມາດ
ອ້ອນວອນຫາພຣະເຈົ້າເພື່ອພວກເຂົາ
ເພາະພໍ່ຢ້ານວ່າພຣະອົງຈະລົງໂທດພໍ່.
9 22 ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ໄດ້ອ້ອນ
ວອນຫາພຣະເຈົ້າເພື່ອລູກ,ແລະພໍ່ໄວ້ວາງ
ໃຈໃນພຣະຄຣິດວ່າລູກຈະລອດ;ແລະພໍ່
ອະທິຖານຫາພຣະເຈົ້າເພື່ອພຣະອົງຈະ
ກ ໄວ້ຊີວດິຂອງລູກ,ເພື່ອເບິ່ງຜູ້ຄົນຂອງພຣະ
ອົງກັບມາຫາພຣະອົງ,ຫລືໄປຫາຄວາມ
ພິນາດທັງສິ້ນຂອງພວກເຂົາ;ເພາະພໍ່ຮູ້ວາ່
ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່
ຂ ກັບໃຈແລະກັບມາຫາພຣະອົງ.
9 23 ແລະຖ້າຫາກພວກເຂົາຕາຍໄປມັນ
ຈະເປັນເໝືອນດັ່ງຊາວຢາເຣັດ,ເພາະ
ຄວາມຈົງໃຈຂອງພວກເຂົາໃນກ ການ
ສະແຫວງຫາເລືອດແລະຂ ການແກ້ແຄ້ນ.
9 24 ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປວາ່ພວກເຂົາ
ຕາຍໄປ,ພວກເຮົາກໍຮູ້ວາ່ພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຮົາເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄດ້ກ ແຕກ
ໄປຫາຊາວເລມັນ,ແລະຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍຕື່ມອີກທີ່ຈະແຕກໄປຫາພວກ
ເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງຂຽນໄວ້ແດ່ບາງເລື່ອງຖ້າ
ຫາກລູກໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນແລະພໍ່ຈະ
ຕາຍໄປແລະບໍ່ເຫັນລູກ;ແຕ່ພໍ່ວາງໃຈວາ່
ພໍ່ຈະໄດ້ເຫັນລູກໃນບໍ່ຊ້ານີ້;ເພາະພໍ່ມີບັນ
ທຶກສັກສິດທີ່ຢາກຂ ມອບໃຫ້ລູກ.
9 25ລູກຂອງພໍ່,ຈົ່ງຊື່ສັດໃນພຣະຄຣິດ;
ແລະຢ່າໃຫ້ເລື່ອງຊຶ່ງພໍ່ຂຽນມານີ້ເຮັດໃຫ້
ລູກໂສກເສົ້າ,ທີ່ຈະທ່ວງດຶງລູກລົງໄປຫາ

 17ກມມ2:9.
 20ກຮລມ6:34–35.
 22ກມມ8:3.
 ຂມລກ3:7;

ຮລມ13:11;
3ນຟ10:6;24:7.

 23ກມມ4:11–12.
 ຂອທ15:15–31.

 24ກແອວ45:14.
 ຂມມ6:6.
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ຄວາມຕາຍ, ແຕ່ຂໍໃຫ້ພຣະຄຣິດຈົ່ງຍົກ
ລູກຂຶ້ນ,ແລະຂໍໃຫ້ກ ຄວາມທຸກທໍລະມານ
ແລະການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ,ແລະ
ການປະກົດຕົວຕໍ່ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຮົາ,ແລະພຣະເມດຕາແລະຄວາມອົດ
ກັ້ນຂອງພຣະອົງ,ແລະຄວາມຫວັງໃນ
ລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງແລະຂ ຊີວິດ
ນິລັນດອນຈົ່ງ ມີຢູ່ ໃນຄ ຈິດໃຈຂອງລູກ
ຕະຫລອດການດ້ວຍເທີ້ນ.
9 26 ແລະຂໍໃຫ້ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າອົງ
ເປັນພຣະບິດາ,ຊຶ່ງພຣະທີ່ນັ່ງຂອງພຣະອົງ
ຢູ່ສູງໃນຟ້າສະຫວັນ,ແລະອົງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ,ຜູ້ປະທັບຢູ່ທາງ
ກ ເບື້ອງຂວາພຣະຫັດແຫ່ງອ�ນາດຂອງ
ພຣະອົງ,ຈົນກວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈະຂຶ້ນຢູ່
ກັບພຣະອົງ,ຈົ່ງຢູ່ແລະສະຖິດຢູ່ກັບລູກ
ຕະຫລອດການດ້ວຍເທີ້ນ.ອາແມນ.

ບົດທີ10

ປະຈກັພະຍານເຖິງພຣະຄ�ພີມໍມອນມາ
ໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວນິຍານບໍລິສຸດ—
ຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວນິຍານຖືກແຈກ
ຈາ່ຍ ໃຫ້ ແ ກ່ຜູ້ ທີ່ຊື່ ສັດ—ຂອງ ປະທານ
ແຫ່ງ ພຣະ ວິນຍານ ຄຽງ ຄູ່ ກັນໄປ ກັບ
ສັດທາ—ຄ�ເວົ້າຂອງໂມໂຣໄນກ່າວຂຶ້ນມາ
ຈາກພື້ນດິນ—ຈົ່ງມາຫາພຣະຄຣິດ,ເປນັ
ຄົນດີພ້ອມໃນພຣະອົງ,ແລະເຮດັໃຫ້ຈດິວນິ
ຍານຂອງທ່ານບໍລິສຸດ.ປະມານຄ.ສ.421.

10 1ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນຂຽນເລື່ອງທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າດີໄວ້ແດ່;ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າຂຽນເຖິງກ ຊາວເລມັນ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກ
ເຂົາຮູ້ວ່າຫລາຍກວ່າສີ່ຮ້ອຍຊາວປີຜ່ານ
ໄປແລ້ວນັບແຕ່ໄດ້ຮັບເຄື່ອງໝາຍຂອງ
ການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ.
10 2ແລະຂ້າພະເຈົ້າກ ຜະນຶກບັນທຶກນີ້ໄວ້,
ຫລັງຈາກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບທ່ານຈັກ
ສອງສາມຄ�ເປັນການແນະນ�ທ່ານ.
10 3ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນ�ທ່ານວ່າ
ເມື່ອທ່ານອ່ານເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຖ້າມັນເປັນ
ຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດຂອງພຣະເຈົ້າ
ວ່າທ່ານຄວນອ່ານມັນ,ໃຫ້ທ່ານຈື່ຈ�ໄວ້ວ່າ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເມດຕາລູກຫລານມະນຸດ
ຫລາຍພຽງໃດ,ຕັ້ງແຕ່ການສ້າງອາດາມ
ລົງມາຈົນເຖິງເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້,ແລະກ ໄຕ່ຕອງເລື່ອງນີ້ຢູ່ໃນຂ ໃຈ
ທ່ານ.
10 4ແລະ ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້
ແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນ�ທ່ານໃຫ້ກ ທູນ
ຖາມພຣະເຈົ້າ,ພຣະບິດາຜູ້ ສະຖິດນິລັນ
ດອນໃນພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ,ຖ້າ
ຫາກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຂ ບໍ່ຈິງ;ແລະຖ້າຫາກ
ທ່ານທູນຖາມດ້ວຍຄ ໃຈຈິງ,ດ້ວຍເຈດຕະ
ນາງ ອັນແທ້ຈິງ,ໂດຍມີຈ ສັດທາໃນພຣະ
ຄຣິດ,ພຣະອົງຈະສ ສະແດງຊ ຄວາມຈິງ
ຂອງເລື່ອງນີ້ ໃຫ້ປະຈັກແກ່ທ່ານ,ໂດຍ
ອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.

 25ກຄມພຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.
 ຂຄມພຊີວິດນິລັນດອນ.
 ຄຄມພຈິດໃຈ.
 26ກລກ22:69;

ກຈກ7:55–56;
ມຊຢ5:9;
ແອວ28:12.

101ກຄພ10:48.
 2ກມມ8:4,13–14.

  ຄມພພຣະຄ�ພີ—
ພຣະຄ�ພີທີ່ໄດ້ທ�
ນາຍໄວ້ຈະອອກມາ.

 3ກພບຍ11:18–19.
ຄມພໄຕ່ຕອງ.

 ຂພບຍ6:6–7.
 4ກຄມພອະທິຖານ,ການອະ

ທິຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.
 ຂ1ນຟ13:39;14:30;

ມຊຢ1:6;
ອທ4:10–11;5:3.

 ຄຄມພຊື່ສັດ,ຄວາມຊື່ສັດ.
 ງ ຢກບ1:5–7;

ມຣນ7:9.
 ຈຄມພສັດທາ.
 ສຄມພເປີດເຜີຍ,

ການເປີດເຜີຍ.
 ຊຄມພຈິງ,ຄວາມຈິງ.
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10 5ແລະໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດທ່ານຈະກ ຮູ້ຈັກຂ ຄວາມຈິງຂອງ
ທຸກເລື່ອງ.
10 6 ແລະສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ດີຍ່ອມທ່ຽງທ�
ແລະເປັນຈງິ;ດັ່ງນັ້ນ,ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ດີຈະປະ
ຕິເສດພຣະຄຣດິ,ແຕ່ຮບັວາ່ພຣະອົງເປັນຢູ່.
10 7ແລະທ່ານຈະຮູ້ ວ່າພຣະອົງເປັນຢູ່,
ໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ;
ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນ�ທ່ານບໍ່ໃຫ້ປະ
ຕິເສດອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ;ເພາະພຣະ
ອົງທ�ງານດ້ວຍອ�ນາດກ ຕາມສັດທາ
ຂອງລູກຫລານມະນຸດ,ເຊັ່ນດຽວກັບມື້ນີ້
ແລະມື້ອື່ນ,ແລະຕະຫລອດການ.
10 8ແລະ  ອີກ ຢ່ າ ງ ໜຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ
ແນະນ�ທ່ານ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ບໍ່
ໃຫ້ປະຕິເສດຂອງກ ປະທານຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ເພາະມັນມີຢູ່ຢ່າງຫລວງຫລາຍ;ແລະ
ມັນມາຈາກພຣະເຈົ້າອົງດຽວກັນ.ແລະມີວິ
ທີຂ ຕ່າງໆທີ່ຈະໃຫ້ຂອງປະທານເຫລົ່ານີ້;
ແຕ່ເປັນພຣະເຈົ້າອົງດຽວກັນທີ່ທ�ງານທັງ
ໝົດທຸກຢ່າງ;ແລະປະທານຂອງເຫລົ່ານີ້
ໃຫ້ມະນຸດໂດຍການສະແດງພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ປະຈັກແກ່ມະນຸດ,ເພື່ອ
ເປັນປະໂຫຍດແກ່ພວກເຂົາ.
10 9 ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ປະທານກ ໃຫ້ຄົນໜຶ່ງ
ໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອເຂົາ
ຈະຂ ສິດສອນຄ�ແຫ່ງປັນຍາ;
10 10 ແລະໃຫ້ອີກຄົນໜຶ່ງເພື່ອເຂົາຈະສິດ
ສອນຄ�ແຫ່ງຄວາມຮູ້ໂດຍພຣະວິນຍານ
ດຽວກັນ;

10 11 ແລະ ໃຫ້ອີກຄົນໜຶ່ງມີ ກ ສັດທາ
ອັນໃຫຍ່ຍິ່ງ;ແລະໃຫ້ອີກຄົນໜຶ່ງ,ຂອງ
ປະທານແຫ່ງຂ ການປິ່ນປົວໂດຍພຣະວິນ
ຍານດຽວກັນ;
10 12 ແລະ ອັນໜຶ່ງ, ໃຫ້ອກີຄົນໜຶ່ງ, ເພື່ອ
ເຂົາຈະເຮດັກ ສິ່ງມະຫັດສະຈນັອັນຍິ່ງໃຫຍ່;
10 13 ແລະອັນໜຶ່ງ,ໃຫ້ອີກຄົນໜຶ່ງ,ເພື່ອ
ເຂົາຈະທ�ນາຍກ່ຽວກັບທຸກສິ່ງ;
10 14 ແລະອັນໜຶ່ງ,ໃຫ້ອີກຄົນໜຶ່ງ,ການ
ເຫັນທູດແລະວິນຍານທີ່ປະຕິບັດສາດສະ
ໜາກິດ;
10 15 ແລະອັນໜຶ່ງ,ໃຫ້ອີກຄົນໜຶ່ງ,ພາສາ
ທຸກພາສາ;
10 16 ແລະອັນໜຶ່ງ,ໃຫ້ອີກຄົນໜຶ່ງ,ການ
ແປຄວາມໝາຍຂອງພາສາແລະກ ພາສາ
ຕ່າງໆ.
10 17 ແລະຂອງປະທານທັງໝົດນີ້ມາໂດຍ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຄຣິດ;ແລະມັນ
ມາສູ່ທຸກຄົນໄດ້ຕ່າງໆກັນຕາມທີ່ພຣະອົງພໍ
ພຣະໄທ.
10 18 ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນ�ທ່ານ,ພີ່
ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ໃຫ້ທ່ານ
ຈ�ໄວ້ວ່າຂອງປະທານທີ່ດີກ ທຸກຢ່າງມາ
ຈາກພຣະຄຣິດ.
10 19 ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນ�ທ່ານ,ພີ່
ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ໃຫ້ທ່ານ
ຈ�ໄວ້ວ່າພຣະອົງເປັນກ ເໝືອນກັນເຊັ່ນມື້
ວານນີ້,ມື້ນີ້,ແລະຕະຫລອດການ,ແລະ
ວ່າຂອງປະທານຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າມາທັງ
ໝົດນີ້,ຊຶ່ງເປັນທາງວິນຍານຈະບໍ່ໝົດໄປ

 5ກຄພ35:19.
ຄມພການສາມາດສັງເກດ,
ຂອງປະທານແຫ່ງ;
ປະຈັກພະຍານ.

 ຂຢຮ8:32.
 7ກ1ນຟ10:17–19.
 8ກຄມພຂອງປະທານ

ແຫ່ງພຣະວິນຍານ.
 ຂຄພ46:15.
 9ກ1ກຣທ12:8–11;

ຄພ46:8–29.
 ຂຄພ88:77–79,118.
 11ກຄມພສັດທາ.
 ຂຄມພປິ່ນປົວ,ການປິ່ນປົວ.

 12ກຄມພມະຫັດສະຈັນ,
ການມະຫັດສະຈັນ.

 16ກຄມພການເວົ້າພາສາ,
ຂອງປະທານແຫ່ງ.

 18ກຢກບ1:17.
 19ກຮຣ13:8.
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ຈັກເທື່ອ,ຕາບໃດທີ່ໂລກຍັງຕັ້ງຢູ່, ນອກ
ຈາກຈະເປັນໄປຕາມຂ ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງ
ລູກຫລານມະນຸດເທົ່ານັ້ນ.
10 20ດັ່ງນັ້ນ,ຈຶ່ງຕ້ອງມີກ ສັດທາ;ແລະຖ້າ
ຫາກມີສັດທາກໍຕ້ອງມີຄວາມຫວັງເໝືອນ
ກັນ;ແລະຖ້າຫາກມີຄວາມຫວັງກໍຕ້ອງມີ
ຄວາມໃຈບຸນເໝືອນກັນ.
10 21 ແລະຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ມີກ ຄວາມໃຈ
ບຸນທ່ານຈະບໍ່ມີທາງລອດຢູ່ໃນອານາຈັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າ;ທັງທ່ານຈະລອດຢູ່ໃນອາ
ນາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່
ມີສັດທາ;ທັງທ່ານຈະລອດບໍ່ໄດ້ຖ້າຫາກ
ທ່ານບໍ່ມີຄວາມຫວັງ.
10 22 ແລະຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ມີຄວາມຫວັງ
ທ່ານກໍຈ�ຕ້ອງຢູ່ໃນຄວາມໝົດຫວັງ;ແລະ
ຄວາມໝົດຫວັງມາເຖິງເພາະຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍ.
10 23 ແລະພຣະຄຣິດໄດ້ກ່າວກັບບັນພະ
ບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄວ້ແທ້ໆວ່າ:ກ ຖ້າຫາກ
ເຈົ້າມີສັດທາເຈົ້າຈະສາມາດເຮັດທຸກສິ່ງທີ່
ເຮົາເຫັນວ່າສົມຄວນ.
10 24 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າກັບທີ່ສຸດ
ຂອງແຜ່ນດິນໂລກ—ວ່າຖ້າຫາກມື້ນັ້ນມາ
ເຖິງຊຶ່ງອ�ນາດແລະຂອງປະທານຂອງ
ພຣະເຈົ້າໝົດໄປໃນບັນດາພວກທ່ານ,ມັນ
ກໍຈະເປັນກ ເພາະຂ ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື.
10 25 ແລະວິບັດແກ່ລູກຫລານມະນຸດຖ້າ
ຫາກມັນເປັນໄປເຊັ່ນນີ້;ເພາະວ່າຈະກ ບໍ່
ມີຜູ້ໃດເລີຍທີ່ເຮັດຄວາມດີໃນບັນດາພວກ

ທ່ານ,ບໍ່ມີຈັກຄົນເລີຍ.ເພາະຖ້າຫາກເຖິງ
ແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວໃນບັນດາພວກທ່ານເຮັດ
ຄວາມດີ,ເຂົາຄົນນັ້ນຈະທ�ງານດ້ວຍ
ອ�ນາດແລະຂອງປະທານຂອງພຣະເຈົ້າ.
10 26 ແລະວິບັດແກ່ຄົນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ໝົດສິ້ນແລະຕາຍ,ເພາະເຂົາ
ຍ່ອມກ ຕາຍຢູ່ໃນຂ ບາບຂອງເຂົາ,ແລະ
ເຂົາຈະລອດຢູ່ໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ
ບໍ່ໄດ້;ແລະຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າເລື່ອງນີ້ຕາມ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະຄຣິດ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ໄດ້ເວົ້າຕົວະ.
10 27 ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນ�ທ່ານໃຫ້
ຈົດຈ�ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້;ເພາະເວລາຈະມາ
ໂດຍໄວທີ່ທ່ານຈະຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້
ເວົ້າຕົວະ,ເພາະທ່ານຈະເຫັນຂ້າພະເຈົ້າຢູ່
ທີ່ບ່ອນພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະກ່າວກັບທ່ານວ່າ:ເຮົາ
ບໍ່ໄດ້ປະກາດກ ຄ�ຂອງເຮົາແກ່ເຈົ້າບໍ?ຊຶ່ງ
ຊາຍຄົນນີ້ຂຽນໄວ້,ເໝືອນຄົນຕາຍຂ ຮ້ອງ
ຂຶ້ນມາຈາກຄວາມຕາຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ
ດັ່ງຄົນຕາຍເວົ້າອອກມາຈາກຄ ຝຸ່ນດິນ?
10 28ຂ້າພະເຈົ້າປະກາດເລື່ອງເຫລົ່ານີ້
ເພື່ອໃຫ້ຄ�ທ�ນາຍສ�ເລັດ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,
ມັນຈະອອກຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະເຈົ້າ
ຜູ້ເປັນນິດ;ແລະພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງຈະ
ກ ອອກຈາກລຸ້ນສູ່ລຸ້ນ.
10 29 ແລະພຣະເຈົ້າຈະສະແດງແກ່ທ່ານ,
ວ່າເລື່ອງຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຂຽນໄວ້ນັ້ນເປັນ
ຄວາມຈິງ.

 19ຂມຣນ7:37.
 20ກອທ12:3–37.
 21ກ1ກຣທ13;

ມຣນ7:1,42–48.
ຄມພໃຈບຸນ,ຄວາມໃຈບຸນ.

 23ກມຣນ7:33.
 24ກມຣນ7:37.
 ຂຄມພບໍ່ເຊື່ອຖື,

ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື.
 25ກປຈສພສສ14:1–7

(ພາກຫ້ອຍທ້າຍ);
ຣມ3:10–12.

 26ກອຊກ18:26–27;
1ນຟ15:32–33;
ມຊຢ15:26.

 ຂຢຮ8:21.

 27ກ2ນຟ33:10–11.
 ຂ2ນຟ3:19–20;27:13;

33:13;
ມມ9:30.

 ຄອຊຢ29:4.
 28ກ2ນຟ29:2.
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10 30 ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ
ແນະນ�ທ່ານໃຫ້ກ ມາຫາພຣະຄຣິດ,ແລະ
ຍຶດຖືຂອງປະທານທີ່ດີໄວ້ທຸກຢ່າງ,ແລະ
ຂ ບໍ່ແຕະຕ້ອງຂອງຊົ່ວຫລືສິ່ງທີ່ບໍ່ສະອາດ.
10 31 ແລະຈົ່ງກ ຕື່ນ,ແລະລຸກຂຶ້ນເຖີດ,ໂອ້
ເຢຣູຊາເລັມ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,ຈົ່ງສວມອາພອນ
ສວຍງາມເຖີດ,ໂອ້ ທດິາຂອງຂ ຊີໂອນ;
ແລະຈົ່ງເຮັດໃຫ້ຄ ຫລັກຂອງທ່ານງ ແຂງ
ແຮງ ແລະຂະ ຫຍາຍເຂດຂອງ ທ່ານ
ຕະຫລອດການ,ເພື່ອທ່ານຈະຈ ບໍ່ສັບສົນ
ອີກຕໍ່ໄປ,ເພື່ອພັນທະສັນຍາຂອງພຣະບິດາ
ຜູ້ສະຖິດນິລັນດອນຊຶ່ງໄດ້ເຮດັໄວ້ກັບທ່ານ
ຈະສ�ເລັດ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.
10 32 ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງກ ມາຫາພຣະຄຣິດ,
ແລະຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນຂ ຄົນດີ ພ້ອມໃນ
ພຣະອົງ,ແລະປະຕິເສດຕົນຈາກຄວາມ
ບໍ່ເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະເຈົ້າທຸກຢ່າງ;ແລະ
ຖ້າຫາກທ່ານປະຕິເສດຕົນຈາກຄວາມບໍ່
ເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະເຈົ້າທຸກຢ່າງ,ແລະ
ຄ ຮັກພຣະເຈົ້າດ້ວຍສຸດພະລັງ,ຄວາມນຶກ
ຄິດ,ແລະກ�ລັງຂອງທ່ານ,ເມື່ອນັ້ນພຣະ
ຄຸນຂອງພຣະອົງຈຶ່ງພຽງພໍສ�ລັບທ່ານ,
ເພື່ອໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ,ທ່ານຈະ
ດີພ້ອມໃນພຣະຄຣິດ;ແລະຖ້າຫາກໂດຍ

ງ ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າທ່ານດີພ້ອມໃນ
ພຣະຄຣິດ,ທ່ານຍ່ອມບໍ່ມີທາງປະຕິເສດ
ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເລີຍ.
10 33 ແລະ ອີກ ຢ່ າ ງໜຶ່ງ,ຖ້າຫາກໂດຍ
ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າທ່ານດີພ້ອມໃນ
ພຣະຄຣິດ,ແລະບໍ່ປະຕິເສດອ�ນາດຂອງ
ພຣະອົງ,ເມື່ອນັ້ນທ່ານຍ່ອມໄດ້ຮັບກ ການ
ຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດໃນພຣະຄຣິດໂດຍພຣະ
ຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ,ໂດຍທາງການຫລັ່ງ
ຂ ໂລຫິດຂອງພຣະຄຣິດ,ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພັນທະ
ສັນຍາຂອງພຣະບິດາອັນນ�ໄປສູ່ຄ ການ
ປົດບາບຂອງທ່ານ,ເພື່ອທ່ານຈະກາຍມາ
ເປັນງ ຜູ້ບໍລິສຸດ,ປາດສະຈາກມົນທິນ.
10 34 ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄ�ອ�
ລາຕໍ່ທຸກຄົນ.ໃນບໍ່ຊ້ານີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປ
ກ ພັກຢູ່ໃນຂ ທີ່ສຸຂະເສີມຂອງພຣະເຈົ້າ,ຈົນ
ກວ່າຄ ວິນຍານແລະຮ່າງກາຍຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະງ ເຂົ້າຮ່ວມກັນອີກ,ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະຖືກນ�ອອກມາດ້ວຍໄຊຊະນະທາງ
ຈ ອາກາດ,ເພື່ອມາພົບທ່ານຕໍ່ໜ້າບ່ອນພິ
ພາກສາອັນໜ້າສ ພໍພຣະໄທຂອງຊ ພຣະ
ເຢໂຮວາຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່,ຍ ຜູ້ພິພາກສາຜູ້ສະຖິດ
ນິລນັດອນຂອງທັງຄົນເປັນແລະຄົນຕາຍ.
ອາແມນ.

 30ກ1ນຟ6:4;
ມມ9:27;
ອທ5:5.

 ຂແອວ5:57.
 31ກອຊຢ52:1–2.
 ຂຄມພຊີໂອນ.
 ຄຄມພສະເຕກ.
 ງ ອຊຢ54:2.
 ຈອທ13:8.
 32ກມທ11:28;

2ນຟ26:33;
ຢຄ1:7;

ອມນ1:26.
 ຂມທ5:48;

3ນຟ12:48.
ຄມພດີພ້ອມທຸກຢ່າງ.

 ຄຄພ4:2;59:5–6.
 ງ 2ນຟ25:23.
 33ກຄມພຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ,

ການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ.
 ຂຄມພຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.
 ຄຄມພປົດບາບ,

ການປົດບາບ.
 ງ ຄມພສັກສິດ,

ຄວາມສັກສິດ.
 34ກຄມພພັກຜ່ອນ.
 ຂຄມພທີ່ສຸຂະເສີມ.
 ຄຄມພວິນຍານ.
 ງ ຄມພການຟື້ນຄືນພຣະ

ຊົນ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດ.
 ຈ 1ທສນ4:17.
 ສຢຄ6:13.
 ຊຄມພເຢໂຮວາ.
 ຍຄມພພຣະເຢຊູ

ຄຣິດ—ພິພາກສາ.

ຈົບ



ພາກຫ້ອຍທ້າຍ

ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ

ລຳ�ດັບປະຫວັດສາດ

ຄວາມກົມກຽວຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ



ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ

ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີໃຫ້ຄ�ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄ�ສອນ,ຫລັກທ�,ຜູ້ຄົນ,ແລະສະຖານທີ່ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຂັດເລືອກມາ
ຈາກພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີທີ່ສັກສິດ,ພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ຄ�ສອນແລະພັນທະສັນຍາ,ແລະໄຂ່ມຸກອັນລ�
ຄ່າ.ມັນຍັງໄດ້ຈັດຫາຂໍ້ອ້າງອີງພຣະຄ�ພີທີ່ສ�ຄັນໃຫ້ທ່ານເພື່ອສຶກສາແຕ່ລະຫົວຂໍ້ນ�ອີກ.ຄູ່ມືສາມາດຊ່ວຍ
ເຫລືອທ່ານໃນການສຶກສາພຣະຄ�ພີຂອງທ່ານເປັນສ່ວນຕົວແລະເປັນຄອບຄົວ.ມັນສາມາດຊ່ວຍເຫລືອ
ທ່ານໃນການຕອບຄ�ຖາມກ່ຽວກັບພຣະກິດຕິຄຸນ,ສຶກສາຫົວຂໍ້ຕ່າງໆໃນພຣະຄ�ພີ,ຕຽມຄ�ປາໄສແລະບົດ
ຮຽນ,ແລະເພີ່ມຄວາມຮູ້ແຈ້ງແລະປະຈັກພະຍານຂອງທ່ານໃນພຣະກິດຕິຄຸນ.

ແຜນພາບຕໍ່ໄປນີ້ອະທິບາຍຫົວຂໍ້ເປັນຕົວຢ່າງໃນຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ

ແຜ່ນດິນໂລກ.ເບິ່ງສ້າງ,ການສ້າງ;ໂລກນຳ�ອກີ
ດາວພະເຄາະທີ່ເຮົາອາໄສຢູ່,ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ

ໂດຍພຣະເຈົ້າຜ່ານພຣະເຢຊູຄຣິດເພື່ອໃຫ້ມະນຸດ
ໃຊ້ໃນຊ່ວງຢູ່ໃນການທົດລອງທີ່ເປັນມະຕະ.
ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງມັນແມ່ນເພື່ອຈະໄດ້ຮຸ່ງ
ເຫລື້ອມແລະສູງສົ່ງ(ຄພ77:1–2;130:8–9).
ແຜ່ນດິນໂລກຈະກາຍເປັນມູນມໍລະດົກນິລັນດອນ
ຂອງຜູ້ທີ່ດ�ລົງຊີວິດຢ່າງມີຄ່າຄວນຕໍ່ລັດສະໝີ
ພາບຊັ້ນສູງ(ຄພ88:14–26).ເຂົາເຈົ້າຈະຊື່ນຊົມ
ກັບທີ່ປະທັບຂອງພຣະບິດາແລະພຣະບຸດ(ຄພ
76:62).

ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນຳສ�ລັບມະນຸຳດ:ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບ
ໃຫ້ມະນຸດຄອບຄອງທຸກສິ່ງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ,
ປຖກ1:28(ມຊ2:28).ແຜ່ນດິນໂລກນີ້ເປັນຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ອພຍ9:29(ພສສ24:1).ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານແຜ່ນດິນໂລກນີ້ໃຫ້ແກ່ມະນຸດ,
ພສສ115:16.ແມ່ນເຮົາທີ່ໄດ້ນິລະມິດສ້າງໂລກນີ້
ຂຶ້ນມາແລະໄດ້ສ້າງມະນຸດທຸກຄົນໃຫ້ອາໄສຢູ່ໃນ
ທີ່ນັ້ນ,ອຊຢ45:12.

ໂດຍອ�ນາດແຫ່ງພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງມະນຸດ
ຈຶ່ງໄດ້ມາສູ່ແຜ່ນດິນໂລກ,ຢຄ4:9.

ແຜ່ນດິນໂລກຈະຖືກມອບໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ຮັບເອົາ
ພຣະວິນຍານສັກສິດເພື່ອການນ�ພາຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ,ຄພ45:56–58(ຄພ103:7).ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຟັງຕໍ່
ພຣະກິດຕິຄຸນຈະໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ດີຂອງແຜ່ນດິນໂລກ
ເປັນລາງວັນ,ຄພ59:3.ຄົນຈົນແລະຄົນອ່ອນ
ໂຍນຂອງແຜ່ນດິນໂລກຈະໄດ້ຮັບມັນເປັນມູນມໍລະ
ດົກ,ຄພ88:17(ມທ5:5;3ນຟ12:5).

ພວກເຮົາຈະສ້າງແຜ່ນດິນໂລກ,ແລະພວກເຮົາ
ຈະພິສູດມັນ,ອຣຮ3:24–25.

ອີດສະເຕີ.ເບິ່ງການຟື້ນຄືນພຣະຊົນ,ການຟື້ນ
ຄືນຊີວິດ;ພຣະເຢຊູຄຣິດ

ທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ.ເບິ່ງໂລກ—ທີ່ສຸດຂອງ
ໂລກ

ຫົວຂໍ້ເປັນອັກສອນ
ຕົວໜາ.

ຫົວຂໍ້ຮ່ວມດ້ວຍຄວາມ
ໝາຍສັ້ນໆ

ບາງຫົວຂໍ້ຈະມີຫົວຂໍ້
ຫຍ່ອຍ.ຫົວຂໍ້ເຫລົ່ານີ້
ເປັນຕົວເນີ້ງ.

ຂໍ້ອ້າງອີງພຣະຄ�ພີທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງຈະຢູ່ໃນວົງເລັບ.

ບາງເທື່ອຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງໃດເລື່ອງໜຶ່ງຈະບໍ່
ຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ທ່ານຄົ້ນຫາ.
ຄ�ວ່າເບິ່ງທີ່ເປັນຕົວເນີ້ງ
ຈະພາທ່ານໄປຫາຫົວຂໍ້ທີ່
ມີຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.

ບາງເທື່ອຫົວຂໍ້ອື່ນໆຢູ່ໃນ
ຄູ່ມືມີຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຫົວຂໍ້ທີ່ທ່ານກ�ລັງສຶກສາ.
ຄ�ວ່າເບິ່ງ...ນຳ�ອີກທີ່
ເປັນຕົວເນີ້ງຈະພາທ່ານ
ໄປຫາຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເຫລົ່ານັ້ນ.

ຂໍ້ອ້າງອີງພຣະຄ�ພີທີ່
ຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈ
ຄວາມໝາຍທີ່ຢູ່ໃນວົງ
ເລັບ.

ຂໍ້ອ້າງອີງພຣະຄ�ພີແຕ່ລະ
ຂໍ້ຈະຢູ່ຂ້າງຫລັງຂໍ້ຄວາມ
ສັ້ນໆທີ່ຍົກມາຈາກພຣະ
ຄ�ພີຫລືຂໍ້ຄວາມສະ
ຫລຸບຂອງພຣະຄ�ພີ.

ຄ�ວ່າເບິ່ງທີ່ເປັນຕົວເນີ້ງ
(ຫລືເບິ່ງ...ນຳ�ອີກ)ຕິດ
ຕາມດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍຂີດ
ຈະບອກທ່ານວ່າຂໍ້ມູນນັ້ນ
ຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ຫຍ່ອຍ(“ທີ່ສຸດ
ຂອງໂລກ”)ຂອງຫົວຂໍ້
ໃຫຍ່(“ໂລກ”).



ກະສັດ

ໜັງສືສອງເຫລັ້ມໃນພຣະຄ�ພີເດີມ.ໜັງສື
ທັງສອງເຫລັ້ມນີ້ເລົ່າປະຫວັດສາດຂອງຊາວ
ອິດສະຣາເອນນັບຈາກການກະບົດຂອງອາ
ໂດນີຢາ,ລູກຊາຍຄົນທີສີ່ຂອງກະສັດດາວິດ
(ປະມານ1015ປີກ່ອນຄ.ສ.),ເຖິງຕອນ
ການຈັບໄປເປັນຊະເລີຍເທື່ອສຸດທ້າຍຂອງຢູ
ດາ(ປະມານ586ປີກ່ອນຄ.ສ.).ໜັງສືທັງ
ສອງບັນຈຸປະຫວັດສາດທັງໝົດຂອງອານາ
ຈັກພາກເໜືອ(ສິບເຜົ່າຂອງອິດສະຣາເອນ)
ນັບແຕ່ຕອນແຍກອອກຈາກກັນຈົນເຖິງຊາວ
ອັດຊີເຣຍໄດ້ເອົາພວກເຂົາໄປເປັນຊະເລີຍຢູ່
ປະເທດທາງພາກເໜືອ.ເບິ່ງລ�ດັບປະຫວັດ
ສາດໃນພາກຫ້ອຍທ້າຍນ�ອີກ.

ກະສັດທີໜຶ່ງ:ບົດທີ1ບັນຍາຍວັນເວລາ
ສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດຂອງກະສັດດາວິດ.ບົດທີ
2–11ບັນທຶກກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງໂຊໂລໂມນ.
ບົດທີ12–16ບອກເຖິງຜູ້ຂຶ້ນແທນໂຊໂລໂມນ,
ເຣໂຮໂບອາມແລະເຢໂຣໂບອາມ.ເຢໂຣໂບ
ອາມເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການແບ່ງແຍກອາ
ນາຈັກຂອງອິດສະຣາເອນ.ກະສັດອົງອື່ນໆກໍ
ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງ.ບົດທີ17–21ບັນທຶກພາກ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ຂອງເອລີຢາຕອນເພິ່ນໄດ້ຕັກເຕືອນອາຮາບ,
ກະສັດຂອງອິດສະຣາເອນ.ບົດທີ22ບັນທຶກ
ສົງຄາມກັບຊີເຣຍຊຶ່ງໃນສົງຄາມນີ້ອາຮາບ
ແລະເຢໂຮຊາຟັດ,ກະສັດຂອງຢູດາ,ໄດ້ລວມ
ກ�ລັງເຂົ້າກັນ.ສາດສະດາມີກາອີຢາໄດ້ທ�
ນາຍຕໍ່ຕ້ານກະສັດ.

ກະສັດທີສອງ:ບົດທີ1:1–2:11ເລົ່າຊີວິດ
ຂອງເອລີຢາຕໍ່,ລວມທັງການຂຶ້ນໄປສະຫວັນ
ຂອງເອລີ ຢາ ໃນລົດມ້າທີ່ ເປັນໄຟ. ບົດທີ
2–9ກ່າວເຖິງການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ດ້ວຍສັດທາແລະອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ
ເອລີຊາ.ບົດທີ10ບອກກ່ຽວກັບເຢຮູ,ກະສັດ,
ແລະເຖິງວິທີທີ່ເພິ່ນໄດ້ທ�ລາຍຄອບຄົວຂອງ
ອາຮາບແລະປະໂລຫິດຂອງພຣະບາອານ.
ບົດທີ11–13ບັນທຶກການປົກຄອງທີ່ຊອບທ�
ຂອງໂຢອາດແລະການຕາຍຂອງເອລີຊາ.
ບົດທີ14–17ບອກເຖິງກະສັດອົງຕ່າງໆຜູ້ໄດ້

ປົກຄອງໃນອິດສະຣາເອນແລະຢູດາ,ສ່ວນ
ຫລາຍໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ.ບົດທີ15ບັນທຶກ
ການທີ່ອັດຊີເຣຍຍຶດຄອງສິບສອງເຜົ່າຂອງ
ອິດສະຣາເອນ.ບົດທີ18–20ບັນທຶກເຖິງຊີ
ວິດທີ່ຊອບທ�ຂອງເຮເຊກີຢາ,ກະສັດຂອງຢູ
ດາ,ແລະສາດສະດາເອຊາຢາ.ບົດທີ21–
23ບອກກ່ຽວກັບກະສັດມານາເຊແລະໂຢຊີ
ຢາ.ຕາມທີ່ບອກເລົ່າກັນມາ,ມານາເຊເປນັຜູ້
ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຕາຍຍ້ອນຄວາມເຊື່ອຂອງ
ເອຊາຢາ.ໂຢຊີຢາໄດ້ເປັນກະສັດທີ່ຊອບທ�
ຜູ້ໄດ້ສະຖາປະນາກົດໝາຍຄືນໃໝ່ໃນບັນດາ
ຊາວຢິວ.ບົດທີ24–25ບັນທຶກການຈັບໄປ
ເປັນຊະເລີຍຂອງຊາວບາບີໂລນ.

ກະຕັນຍູ,ຄວາມກະຕັນຍູ.ເບິ່ງຂອບຄຸນ,
ຂອບໃຈ,ຄວາມຂອບຄຸນ

ກະບົດ,ການກະບົດ.ເບິ່ງຈົ່ມ;ບາບ;ປະຖິ້ມ
ຄວາມເຊື່ອ,ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ;ມານ
ນຳ�ອີກ

ການທ້າທາຍຫລືການຕໍ່ຕ້ານພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ລວມທັງການປະຕິເສດທີ່ຈະຕິດຕາມຜູ້
ນ�ທີ່ພຣະອົງໄດ້ເລືອກໄວ້ແລະຕັ້ງໃຈທີ່ຈະບໍ່
ເຊື່ອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ.

ຢ່າກະບົດຕໍ່ສູ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຈບຊ14:9.
ຄົນຊົ່ວຮ້າຍຫາເຫດແຕ່ທ�ລາຍ,ສພສ17:11.
ເຄາະກ�ເປັນຂອງລູກຫລານທີ່ກະບົດ,ອຊຢ
30:1.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ໄຖ່ຜູ້ໃດທີ່ກະບົດຕໍ່
ພຣະອົງແລະຕາຍໄປໃນບາບຂອງພວກ
ເຂົາ,ມຊຢ15:26.ຊາວອາມລິໄຊໄດ້ອອກມາ
ກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍ,ແອວ3:18–
19.

ຄົ ນ ກະບົດຈະຖືກສຽບແທງດ້ວຍຄວາມ
ໂສກເສົ້າຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ຄພ1:3.ພຣະພິ
ໂລດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເກີດກັບຄົນກະ
ບົດ,ຄພ56:1(ຄພ63:1–6).

ຊາຕານໄດ້ກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ,ມຊ4:3.

ກັບໃຈ,ການກັບໃຈ.ເບິ່ງສາລະພາບ,ການ
ສາລະພາບ;ຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້;ປົດ
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ບາບ,ການປົດບາບ;ພຣະເຢຊູຄຣິດ;ຫົວ
ໃຈທີ່ຊອກຊ�;ອະໄພ,ໃຫ້ອະໄພນຳ�ອີກ

ການປ່ຽນຄວາມຄິດແລະຈິດໃຈທີ່ສ້າງ
ຄວາມນຶກ ຄິ ດທີ່ສົດຊື່ນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ, ຕໍ່ຕົນ
ເອງ,ແລະຕໍ່ຊີວິດໂດຍທົ່ວໄປ.ການກັບໃຈ
ໝາຍຄວາມວ່າບຸກຄົນໄດ້ຫັນໜີຈາກຄວາມ
ຊົ່ວແລະຫັນໃຈແລະຄວາມປະສົງຂອງ
ຕົນໄປຫາພຣະເຈົ້າ,ຍອມຕົນຕໍ່ພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າແລະປາດຖະໜາແລະປະ
ຖິ້ມບາບ.ການກັບໃຈທີ່ແທ້ຈິງມາຈາກການ
ມີຄວາມຮັກຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະຄວາມປາດຖະ
ໜາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈທີ່ຈະເຊື່ອຟັງພຣະບັນ
ຍັດຂອງພຣະອົງ.ທຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບໄດ້ເຮັດບາບແລະຕ້ອງກັບໃຈກ່ອນຈະ
ກ້າວໜ້າໄປສູ່ຄວາມລອດ.ພຽງແຕ່ຜ່ານການ
ຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເທົ່ານັ້ນທີ່ການກັບ
ໃຈຂອງເຮົາຈະເກີດຜົນແລະຖືກຍອມຮັບ
ໂດຍພຣະເຈົ້າ.

ໃຫ້ ພວກທ່ານສາລະພາບບາບຕໍ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ອຊຣ10:11.ຈົ່ງເລີກຈາກການຊົ່ວ
ຊ້າທັງໝົດທີ່ພວກເຈົ້າກ�ລັງເຮັດຢູ່ນັ້ນສາ;ຈົ່ງ
ເລີກເຮັດຊົ່ວ,ອຊຢ1:16.ຈົ່ງຫັນໜີຈາກການ
ຊົ່ວຊ້າທັງໝົດທີ່ພວກເຈົ້າກ�ລັງເຮັດນັ້ນສາ,
ອຊກ18:30–31.

ຈົ່ ງ ຖິ້ມໃຈເກົ່າ ເອົາໃຈໃໝ່ເຊົາເຮັດບາບ
ສາເພາະວ່າອານາຈັກສະຫວັນມາໃກ້ແລ້ວ,
ມທ3:2.ໃນສະຫວັນຈະມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນ
ດີຫລາຍທີ່ຄົນບາບຜູ້ໜຶ່ງຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈ
ໃໝ່,ລກ15:7.ພຣະເຈົ້າສັ່ງແກ່ມະນຸດທັງ
ປວງໃນທົ່ວທຸກບ່ອນໃຫ້ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈ
ໃໝ່,ກຈກ17:30(2ນຟ9:23;3ນຟ11:31–
40;ຄພ133:16).ຄວາມທຸກໃຈຕາມຢ່າງ
ຊອບພຣະໄທພຣະເຈົ້ານັ້ນຍ່ອມເຮັດໃຫ້ກັບ
ໃຈເສຍໃໝ່,2ກຣທ7:10.

ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງຊົງ
ລິດອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນ
ແປງອັນໃຫຍ່ຫລວງໃນໃຈຂອງພວກເຮົາ,
ຈົນວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີໃຈທີ່ຈະກະທ�ຄວາມຊົ່ວ
ອີກຕໍ່ໄປ,ມຊຢ5:2.ຖ້າຫາກເຂົາສາລະພາບ
ບາບແລະກັບໃຈ,ແລ້ວເຈົ້າຈົ່ງໃຫ້ອະໄພແກ່

ເຂົາ,ມຊຢ26:29.ຫລັງຈາກການສັ່ງສອນ
ຂອງແອວມາ,ຫລາຍຄົນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນກັບໃຈ,
ແອວ14:1.ຢ່າຜັດວັນແຫ່ງການກັບໃຈຂອງ
ພວກທ່ານ,ແອວ34:33.ແອວມາໄດ້ສິດສອນ
ຮີລາມັນເຖິງການກັບໃຈແລະການປ່ຽນໃຈ
ເຫລື້ອມໃສຂອງເພິ່ນ,ແອວ36(ມຊຢ27:8–
32).ການກັບໃຈຈະມາສູ່ມະນຸດບໍ່ໄດ້ຖ້າຫາກ
ບໍ່ມີການລົງໂທດ,ແອວ42:16.ໃຫ້ບາບຂອງ
ລູກເທົ່ານັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ກັງວົນໃຈລູກ,ດວ້ຍ
ຄວາມກັງວົນໃຈນັ້ນມັນຈະນ�ລູກລົງມາສູ່
ການກັບໃຈ,ແອວ42:29.ໃຫ້ພວກເຈົ້າຖວາຍ
ໃຈທີ່ຊອກຊ�ແລະວິນຍານທີ່ສ�ນຶກຜິດຂອງ
ພວກເຈົ້າແກ່ເຮົາເປັນເຄື່ອງບູຊາ,3ນຟ9:20.
ຄົນໃດກໍຕາມທີ່ກັບໃຈແລະມາຫາເຮົາຄືກັນ
ກັບເດັກນ້ອຍ,ເຮົາຈະຮັບຜູ້ນັ້ນໄວ້,3ນຟ
9:22.ຈົ່ງກັບໃຈ,ເຈົ້າທັງຫລາຍເຖິງທີ່ສຸດຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກ,3ນຟ27:20.ທຸກເທື່ອທີ່ເຂົາ
ກັບໃຈ,ເຂົາກໍຈະໄດ້ຮັບການອະໄພ,ມຣນ
6:8.

ຢ່ າ ກ່າວສິ່ງໃດນອກຈາກການກັບໃຈແກ່
ຄົນລຸ້ນນີ້,ຄພ6:9(ຄພ11:9).ຄວາມຊື່ນຊົມ
ຂອງພຣະອົງນັ້ນຈະຍິ່ງໃຫຍ່ພຽງໃດນ�ຈິດວິນ
ຍານທີ່ກັບໃຈ,ຄພ18:13.ມະນຸດທຸກໆຄົນຈະ
ຕ້ອງກັບໃຈຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະທຸກທໍລະມານ,ຄພ
19:4.ຄົນທີ່ເຮັດບາບແລະບໍ່ກັບໃຈຈະຖືກຂັບ
ໄລ່ອອກໄປ,ຄພ42:28.ຜູ້ທີ່ສາລະພາບແລະ
ປະຖິ້ມບາບຂອງຕົນຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ,
ຄພ58:42–43.ຄົນຕາຍຜູ້ທີ່ກັບໃຈຈະຖືກໄຖ່,
ຄພ138:58.

ພວກເຮົາເຊື່ອໃນການກັບໃຈ,ຫຼຊ1:4.

ກາຍຊາ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່,ເປັນຕ�ແໜ່ງຂອງຈັກ
ກະພັດໂຣມທີ່ຜູ້ຄົນຮູ້ຈັກກັນດີ.ມັນຖືກໃຊ້ໃນ
ພຣະຄ�ພີເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງການປົກຄອງ
ຫລືອ�ນາດທາງໂລກ.

ສິ່ງທີ່ເປັນຂອງກາຍຊາຈົ່ງຄືນໃຫ້ແກ່ກາຍ
ຊາ,ມທ22:21(ມຣກ12:17;ລກ20:25;ຄພ
63:26).

ກາຍຊາ3
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ກາດ,ລູກຊາຍຂອງຢາໂຄບ.ເບິ່ງຢາໂຄບ,
ລູກຊາຍຂອງອີຊາກ;ອິດສະຣາເອນນຳ�
ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ລູກຊາຍຂອງຢາໂຄບ
ກັບສີລະປາ(ປຖກ30:10–11).ຜູ້ສືບຕະກຸນ
ຂອງເພິ່ນໄດ້ກາຍເປັນເຜົ່າໜຶ່ງຂອງອິດສະ
ຣາເອນ.

ເຜົ່າຂອງກາດ:ສ�ລັບພອນຂອງຢາໂຄບທີ່
ມອບໃຫ້ແກ່ເຜົ່າຂອງກາດ,ໃຫ້ເບິ່ງປະຖົມມະ
ການ49:19.ສ�ລັບພອນຂອງໂມເຊທີ່ມອບ
ໃຫ້ແກ່ເຜົ່າຂອງກາດ,ໃຫ້ເບິ່ງພຣະບັນຍັດ
ສອງ33:20–21.ອີງຕາມພອນເຫລົ່ານີ້,ຜູ້ສືບ
ຕະກຸນຂອງກາດຕ້ອງເປັນນັກຮົບ.ແຜ່ນດິນ
ທີ່ຖືກມອບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງກາ
ນາອານແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຕາເວັນອອກຂອງແມ່
ນ�ຈໍແດນແລະເປັນພື້ນທີ່ທີ່ດີຊຶ່ງມີນ�ຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ.

ກາດຜູ້ພະຍາກອນ.ເບິ່ງພຣະຄ�ພີ—ພຣະ
ຄ�ພີທີ່ສູນເສຍໄປນຳ�ອີກ

ສາດສະດາຄົນໜຶ່ງແລະເປັນເພື່ອນທີ່ຊື່
ສັດແລະເປັນຜູ້ໃຫ້ຄ�ແນະນ�ແກ່ດາວິດໃນ
ສະໄໝພຣະຄ�ພີເດີມ(1ຊມອ22:5;2ຊມອ
24:11–19).ເພິ່ນໄດ້ຂຽນໜັງສືເຫລັ້ມໜຶ່ງເຖິງ
ການກະທ�ຂອງດາວິດ,ຊຶ່ງກາຍເປັນພຣະຄ�
ພີທີ່ໄດ້ສູນເສຍໄປແລ້ວ(1ຂຄ29:29).

ການາອານ,ຊາວການາອານ

ໃນສະໄໝຂອງພຣະຄ�ພີເດີມ,ລູກຊາຍ
ຄົນທີສີ່ຂອງຮາມ(ປຖກ9:22;10:1,6)ແລະ
ຫລານຊາຍຂອງໂນອາ.ຊາວການາອານ
ໝາຍເຖິງຄົນຈາກແຜ່ນດິນບ່ອນທີ່ການາອານ
ໄດ້ອາໄສຢູ່ມາແຕ່ດັ້ງເດີມແລະໝາຍເຖິງລູກ
ຫລານຂອງລາວນ�ອີກ.ຊາວການາອານກໍ
ເປັນຊື່ໜຶ່ງຂອງຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ບ່ອນລຸ່ມຕາມ
ຝັ່ງແມ່ນ�ເມດີແຕຣາເນຂອງຟີລິດສະຕິນນ�
ອີກ.ບາງເທື່ອຊື່ນີ້ຖືກໃຊ້ເພື່ອອະທິບາຍເຖິງຜູ້
ອາໄສທັງໝົດທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນຊາວອິດສະຣາເອນ
ຂອງປະເທດທາງຕາເວັນຕົກຂອງຈໍແດນ,ຊຶ່ງ
ຊາວກຣີກເອີ້ນວ່າໂປນີເຊຍ.

ການກ�ນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ.ເບິ່ງແຕ່ງຕັ້ງລ່ວງ
ໜ້າ,ການແຕ່ງຕັ້ງລ່ວງໜ້າ

ການຂາດສິນທ�.ເບິ່ງການຂາດສິນທ�ທາງ
ເພດ;ຊົ່ວຮ້າຍ,ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ;ຕັນຫາໜ້າ
ມືດ,ຄວາມຕັນຫາໜ້າມືດ;ພົມມະຈັນ

ການຂາດສິນທ�ທາງເພດ.ເບິ່ງການລ່ວງ
ປະເວນີ;ຕັນຫາໜ້າມືດ,ຄວາມຕັນຫາໜ້າ
ມືດ;ຫລິ້ນຊູ້ນຳ�ອີກ

ການຫລິ້ນຊູ້ດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ,ການລ່ວງ
ປະເວນີ,ການຮ່ວມເພດກັບເພດດຽວກັນ,
ການເປັນກະເທີຍຜູ້ຍິງ,ການຮ່ວມເພດກັບຄົນ
ໃນຄອບຄົວດຽວກັນ,ຫລືການເຮັດສິ່ງໃດໆທີ່
ບໍ່ສັກສິດ,ຜິດທ�ມະຊາດ,ຫລືກິດຈະກ�ທາງ
ເພດທີ່ບໍ່ບໍລິສຸດ.

ມາເທາະຈົ່ງເອົາເຫລົ້າໃຫ້ພໍ່ດື່ມຈົນເມົາ,
ເພື່ອພວກເຮົາ ຈະໄດ້ ນອນນ�ເພິ່ນ,ປຖກ
19:30–36.ຣູເບັນໄດ້ ລັກນອນນ�ນາງບິນ
ຮາເມຍນ້ອຍຄົນໜຶ່ງຂອງພໍ່ຕົນ,ປຖກ35:22
(ປຖກ49:4;1ຂຄ5:1).ການສົມສູ່ກັບຊາຍ
ດ້ວຍກັນແລະການເຮັດຢ່າງບ້າຄັ່ງເຊັ່ນນີ້
ເປັນທີ່ໜ້າກຽດຊັງ,ລລວ18:22–23.ຖ້າວ່າ
ຊາຍຜູ້ໜຶ່ງຂົ່ມຂືນຜູ້ຍິງ,ພຽງແຕ່ຜູ້ຊາຍເທົ່ານັ້ນ
ທີ່ມີຄວາມຜິດ,ພບຍ22:25–27.

ຜູ້ໃດທີ່ແນມເບິ່ງຜູ້ຍິງດ້ວຍໃຈຄິດຢາກໄດ້
ຍິງນັ້ນ,ຜູ້ນັ້ນໄດ້ຫລິ້ນຊູ້ໃນໃຈກັບຍິງນັ້ນແລ້ວ,
ມທ5:28(3ນຟ12:28).ການຜິດສິນທ�ທາງ
ເພດ,ການຊົ່ວຮ້າຍ,ຄວາມປາດຖະໜາໃນ
ທາງຊົ່ວຮ້າຍເປັນການຂາບໄຫວ້ຮູບບູຊາ,
ກລຊ3:5.ໃນຍຸກສຸດທ້າຍນັ້ນຄົນທັງຫລາຍ
ຈະເກີດຄວາມລ�ບາກຢ່າງຮ້າຍແຮງ,2ຕມທ
3:1–3.

ບາບ ທາງການຮ່ວມເພດເປັນຄວາມໜ້າ
ກຽດຊັງ,ແອວ39:3–5.

ການຄືນສູ່ສະພາບເດີມ,ການຟື້ນຟູ.ເບິ່ງ
ການຟື້ນຟູພຣະກິດຕິຄຸນນຳ�ອີກ

ກ ານ ນ� ກັບຄື ນມາ ຂ ອງ ສິ່ງ ຂອງຫລື
ສະພາບການບາງຢ່າງທີ່ຖືກເອົາໄປຫລືສູນ
ເສຍໄປ.

ກາດ,ລູກຊາຍຂອງຢາໂຄບ 4
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ວິນຍານກັບຮ່າງກາຍຈະຮວມເຂົ້າກັນ
ໃນຮູບລັກສະນະອັນສົມບູນຂອງມັນ,ແອວ
11:43–44.ການນ�ກັບຄືນມານັ້ນຄືການນ�
ເອົາຄວາມຊົ່ວກັບມາຫາສິ່ງທີ່ຊົ່ວ,ຄວາມຊອບ
ທ�ກັບມາຫາສິ່ງທີ່ຊອບທ�,ແອວ41:10–15.

ພວກເຮົາເຊື່ອໃນການກັບຄືນມາຂອງຄົນ
ສິບເຜົ່າແລະວ່າແຜ່ນດິນໂລກຈະຖືກເຮັດ
ໃໝ່ແລະໄດ້ຮັບລັດສະໝີພາບແຫ່ງສຸຂະເສີມ
ຂອງມັນ,ຫຼຊ1:10(ຄພ133:23–24).

ການຄຸມກ�ເນີດ.ເບິ່ງຄອບຄົວ;ແຕ່ງງານ,
ການແຕ່ງງານນຳ�ອີກ

ການຄຸມຈ�ນວນລູກທີ່ຈະມາເກີດນ�ພໍ່ແມ່
ໂດຍການຈ�ກັດຈ�ນວນຫລືການປ້ອງກັນ
ການຖືພາລ່ວງໜ້າ.

ຈົ່ ງ ມີ ລູກ ເຕົ້າໃຫ້ມາກຫລາຍ,ແລະເພີ່ມ
ທະວີຈົນເຕັມແຜ່ນດິນໂລກ,ປຖກ1:28(ມຊ
2:28). ເດັກນ້ອຍຄືຂອງຂວັນທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໂຜດປະທານ,ພສສ127:3–5.

ຄອບຄົວຂອງລີໄຮຕ້ອງມີລູກຫລານລ້ຽງໄວ້
ໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,1ນຟ7:1.

ການແຕ່ງງານໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກ
ພຣະເຈົ້າເພື່ອມະນຸດ,ຄພ49:15–17.ຄົນທີ່
ໄດ້ຮັບຄວາມສູງສົ່ງຈະໄດ້ຮັບຄວາມສົມບູນ
ແລະຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຊື້ອສາຍຕະຫລອດ
ການແລະຕະຫລອດໄປ,ຄພ132:19,63.

ການສ້າງວິນຍານ.ເບິ່ງສ້າງ,ການສ້າງ;
ມະນຸດນຳ�ອີກ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສ້າງທຸກສິ່ງທັງປວງທາງ
ວິນຍານກ່ອນ,ແລ້ວພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ສ້າງມັນໃນ
ເນື້ອໜັງ(ມຊ3:5).

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສ້າງພືດພັນທັນຍາຫານ
ທັງໝົດກ່ອນມັນມາຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ,
ປຖກ2:4–6(ອຣຮ5:5).

ເພາະໂດຍອ�ນາດແຫ່ງວິນຍານຂອງເຮົາ,
ເຮົາໄດ້ສ້າງທຸກສິ່ງ,ທ�ອິດແມ່ນຝ່າຍວິນຍານ,
ທີສອງແມ່ນຝ່າຍໂລກ,ຄພ29:31–32.ສິ່ງທີ່
ເປັນຝ່າຍໂລກມີຮູບລັກສະນະເປັນຄືກັນກັບ
ສິ່ງທີ່ເປັນຝ່າຍວິນຍານ,ຄພ77:2.

ເຮົາໄດ້ສ້າງໂລກແລະມະນຸດກ່ອນພວກ
ເຂົາເປັນຢູ່ໃນເນື້ອໜັງ,ມຊ6:51.

ການສະໜັບສະໜູນຜູ້ນ�ຂອງສາດສະໜາ
ຈັກ.ເບິ່ງເຫັນຊອບນ�ກັນນຳ�ອີກ

ການປະຕິຍານທີ່ຈະສົ່ງເສີມຜູ້ຄົນທີ່ຮັບໃຊ້
ໃນຕ�ແໜ່ງຊັ້ນຜູ້ໃຫຍ່ແລະໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງ
ສາດສະໜາຈັກ.

ໃຫ້ໂຢຊວຍຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຊຸມຊົນທັງໝົດ,ແລະ
ແຕ່ ຕັ້ງລາວຕໍ່ໜ້າພວກເຂົາ,ຈບຊ27:18–
19.ປະຊາຊົນໄດ້ຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ,ຂໍໃຫ້ກະສັດຈົ່ງ
ໝັ້ນຍືນ,1ຊມອ10:24.ຈົ່ງເຊື່ອໝັ້ນສິ່ງທີ່ຜູ້
ທ�ນວຍບອກພວກທ່ານ,ແລະພວກທ່ານຈະ
ເຮັດສ�ເລັດໜ້າທີ່,2ຂຄ20:20.

ຈົ່ງຍອມຢູ່ໃນໂອວາດຜູ້ນ�ຂອງພວກເຈົ້າ,
ຮຣ13:17.

ລູກຈະເປັນທີ່ ໂປດປານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ເພາະລູກບໍ່ໄດ້ຈົ່ມ,1ນຟ3:6.ຜູ້ທີ່ໄດ້
ຕ້ອນຮັບສາດສະດາໄດ້ຮັບການໄວ້ຊີວິດ,
3ນຟ10:12–13.ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຖ້ອຍຄ�
ຂອງສິບສອງຄົນນີ້,3ນຟ12:1.

ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂດຍສຽງຂອງເຮົາເອງຫລື
ໂດຍສຽງຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ,ມັນກໍເໝືອນ
ກັນ,ຄພ 1:38.ຖ້ອຍຄ�ທີ່ພວກເຈົ້າຈະໄດ້
ຮັບ,ກໍຄືກັບວ່າມັນມາຈາກປາກຂອງເຮົາເອງ,
ຄພ21:5.ຄົນໃດທີ່ຮັບເອົາຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ,
ກໍຮັບເອົາເຮົາຄືກັນ,ຄພ84:35–38.ຄົນໃດ
ທີ່ຮັບເອົາເຮົາ,ຈະຮັບເອົາຄົນທີ່ເຮົາໄດ້ສົ່ງມາ,
ຄພ112:20.ຖ້າຫາກຜູ້ຄົນຂອງເຮົາບໍ່ເຊື່ອ
ຟັງສຽງຂອງຜູ້ຊາຍເຫລົ່ານີ້ຜູ້ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ກ�
ນົດໄວ້,ແລ້ວພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບພອນ,ຄພ
124:45–46.

ການສາມາດສັງເກດ,ຂອງປະທານແຫ່ງ.
ເບິ່ງຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານນຳ�
ອີກ

ທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຫລື ຮູ້ບາງສິ່ງຜ່ານອ�ນາດ
ຂອງພຣະວິນຍານ.ຂອງປະທານແຫ່ງການ
ສາມາດຫລິງເຫັນເປັນຂອງປະທານໜຶ່ງຂອງ
ພຣະວິນຍານ.ມັນຮ່ວມດ້ວຍການຮູ້ຈັກບຸກຄະ
ລິກລັກສະນະທີ່ແທ້ຈິງຂອງຜູ້ຄົນແລະເປັນ

ການສາມາດສັງເກດ,ຂອງປະທານແຫ່ງ5
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ແຫລ່ງ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງການສະແດງ
ໃຫ້ປະຈັກທາງວິນຍານ.

ມະນຸດເບິ່ງພາຍນອກແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ເບິ່ງພາຍໃນຈິດໃຈ,1ຊມອ16:7.ເຄາະກ�
ເປັນຂອງຜູ້ ທີ່ ເອີ້ນສິ່ງທີ່ຊົ່ວວ່າເປັນສິ່ງທີ່ ດີ,
ອຊຢ5:20(2ນຟ15:20).

ສິ່ງທີ່ເປັນຂອງພຣະເຈົ້າເປັນການສາມາດ
ຫລິງເຫັນເລື່ອງທາງວິນຍານ,1ກຣທ2:14.
ໃຫ້ຄົນໜຶ່ງອີກຮູ້ຈັກຫລິງເຫັນວິນຍານຕ່າງໆ,
1ກຣທ12:10.

ອ�ໂມນສາມາດຫລິງເຫັນຄວາມນຶກຄິດ
ຂອງເພິ່ນໄດ້,ແອວ18:18.ສຽງທີ່ເບົາໄດ້ສຽບ
ແທງຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິນ,3ນຟ11:3.

ເພື່ອ ວ່ າເຈົ້ າຈະ ບໍ່ຖືກ ຫລອກລວງ,ຈົ່ງ
ສະແຫວງຫາຂອງປະທານທີ່ດີທີ່ສຸດ,ຄພ
46:8,23.ຜູ້ ນ�ຂອງສາດສະໜາຈັກໄດ້ຮັບ
ອ�ນາດທີ່ຈະຫລິງເຫັນຂອງປະທານແຫ່ງ
ພຣະວິນຍານ,ຄພ46:27.ຮ່າງກາຍນັ້ນຊຶ່ງ
ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສະຫວ່າງເຂົ້າໃຈທຸກສິ່ງ
ທັງປວງ,ຄພ88:67.

ໂມເຊໄດ້ເຫັນແຜ່ນດິນໂລກ,ໂດຍໄດ້ຫລິງ
ເຫັນມັນດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ,ມຊ
1:27.

ການຕົກຂອງອາດາມແລະເອວາ.ເບິ່ງ
ຄວາມຕາຍທາງວິນຍານ;ຄວາມຕາຍທາງ
ຮ່າງກາຍ;ຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້;ໄຖ່,ການ
ໄຖ່,ຖືກໄຖ່;ແຜນແຫ່ງການໄຖ່;ພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ;ມະຕະ,ຄວາມເປັນມະຕະ;ມະນຸດທີ່
ມີຈິດໃຈທ�ມະດາ;ອາດາມ;ເອວານຳ�ອີກ

ຂັ້ນຕອນທີ່ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊາດກາຍເປັນ
ມະຕະຢູ່ ເທິງແຜ່ນດິນໂລກນີ້.ເມື່ອອາດາມ
ແລະເອວາໄດ້ກິນໝາກໄມ້ທີ່ຕ້ອງຫ້າມ,ເຂາົ
ເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນມະຕະ,ນັ້ນແມ່ນ,ຂຶ້ນກັບ
ບາບແລະຄວາມຕາຍ.ອາດາມໄດ້ກາຍເປັນ
“ເນື້ອໜັງທ�ອິດ”ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ(ມຊ
3:7).ການເປີດເຜີຍຍຸກສຸດທ້າຍເຮັດໃຫ້ແຈ່ມ
ແຈ້ງວ່າການຕົກເປັນພອນແລະວ່າອາດາມ
ແລະເອວາຄວນໄດ້ຮັບກຽດໃນຖານະທີ່ເປັນ
ພໍ່ແມ່ຜູ້ທ�ອິດຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ.

ການຕົກເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ ສ�ຄັນສ�ລັບ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງມະນຸດ.ເພາະພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ຮູ້ ວ່າການຕົກຈະເກີດຂຶ້ນ,ພຣະອົງຈຶ່ງ
ໄດ້ວາງແຜນຊີວິດກ່ອນມະຕະໃຫ້ມີພຣະຜູ້
ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ.ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ມາໃນເວລາ
ອັນຮຸ່ງໂລດທີ່ຈະຊົດໃຊ້ສ�ລັບການຕົກຂອງ
ອາດາມແລະສ�ລັບບາບສ່ວນຕົວຂອງທຸກ
ຄົນນ�ອີກຕາມເງື່ອນໄຂແຫ່ງການກັບໃຈ
ຂອງມະນຸດ.

ຖ້າ ຂືນກິນເມື່ອໃດເຈົ້າຈະຕາຍເມື່ອນັ້ນ,
ປຖກ2:17(ມຊ3:17).ດັ່ງນັ້ນນາງຈຶ່ງປິດເອົາ
ໝາກໄມ້ມາກິນ,ປຖກ3:6(ມຊ4:12).

ດ້ວຍວ່າຄົນທັງປວງໄດ້ ຕາຍເພາະກ່ຽວ
ເນື່ອງກັບອາດາມສັນໃດຄົນທັງປວງກໍຈະຖືກ
ບັນດານໃຫ້ມີຊີວິດເພາະກ່ຽວເນື່ອງກັບພຣະ
ຄຣິດສັນນັ້ນ,1ກຣທ15:22.

ມະນຸດຊາດທັງປວງຊຶ່ງຢູ່ໃນສະພາບຫາຍ
ຍະນະຢູ່ ໃນສະພາບຕົກຕ�,1ນຟ10:6.
ທາງຖືກຕຽມໄວ້ຕັ້ງແຕ່ການຕົກຂອງມະນຸດ,
2ນຟ2:4.ຫລັງຈາກອາດາມແລະເອວາ
ໄດ້ຮັບສ່ວນໝາກໄມ້ທີ່ຕ້ອງຫ້າມແລ້ວເຂົາ
ທັງສອງຖືກໄລ່ອອກຈາກສວນເອເດນໃຫ້ໄປ
ໄຖດິນ,2ນຟ2:19.ອາດາມຕົກເພື່ອມະນຸດ
ຈະໄດ້ເປັນຢູ່,2ນຟ2:15–26.ມະນຸດທີ່ມີຈິດ
ໃຈທ�ມະດາເປັນສັດຕູກັບພຣະເຈົ້າ,ແລະ
ເປັນມາແລ້ວຕັ້ງແຕ່ການຕົກຂອງອາດາມ,
ມຊຢ3:19.ອາໂຣນໄດ້ສິດສອນບິດາຂອງ
ລາໂມໄນກ່ຽວກັບການຕົກ,ແອວ22:12–14.
ຈະຕ້ອງມີການຊົດໃຊ້ເກີດຂຶ້ນຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ
ມະນຸດຊາດທັງປວງຕ້ອງຕົກແລະຫລົງທາງ
ໄປ,ແອວ34:9.ບິດາມານດາຜູ້ທ�ອິດຂອງ
ພວກເຮົາຖືກຕັດອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທັງທາງໂລກແລະທາງວິນ
ຍານ,ແອວ42:2–15(ຮລມ14:16).ຍ້ອນ
ການຕົກທ�ມະຊາດຂອງພວກຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງ
ກັບມາຊົ່ວຢູ່,ອທ3:2.

ໂດຍການລ່ວງລະເມີດກົດທີ່ສັກສິດເຫລົ່າ
ນີ້ມະນຸດຈຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນມະນຸດທີ່ຕົກໄປ,ຄພ
20:20(ຄພ29:34–44).

ດັ່ງທີ່ ເຈົ້າໄດ້ ຕົກເຈົ້າຈະໄດ້ຖືກໄຖ່,ມຊ
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5:9–12.ໂດຍເຫດຜົນຂອງການລ່ວງລະເມີດ
ການຕົກຈຶ່ງມີມາ,ມຊ6:59.ມະນຸດຈະໄດ້ຮັບ
ໂທດເພາະບາບຂອງຕົນ,ຫຼຊ1:2.

ການຖືກໄລ່ອອກ.ເບິ່ງກະບົດ,ການກະບົດ;
ປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ
ນຳ�ອີກ

ການຖືກໄລ່ອອກເປັນການລົງໂທດທີ່ໜັກ
ໜ່ວງທີ່ສຸດໃນສາດສະໜາຈັກ.ບຸກຄົນທີ່ຖືກ
ໄລ່ອອກບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາ
ຈັກອີກຕໍ່ໄປ.ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສາດສະໜາຈັກ
ຈະໄລ່ບຸກຄົນອອກຈາກສາດສະໜາຈັກພຽງ
ແຕ່ເມື່ອເຂົາເລືອກທີ່ຈະດ�ລົງຊີວິດທີ່ກົງກັນ
ຂ້າມກັບພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ
ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕັດສິນຕົນເອງອອກຈາກການ
ເປັນສະມາຊິກໃນສາດສະໜາຈັກ.

ໃຈຂອງຫລາຍຄົນແຂງກະດ້າງ,ແລະຊື່
ຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກລຶບ,ແອວ1:24(ແອວ
6:3).ຖ້າຫາກເຂົາບໍ່ກັບໃຈເຂົາຈະບໍ່ຖືກນັບ
ເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,3ນຟ18:31
(ມຊຢ26).

ຄົນຫລິ້ນຊູ້ ທີ່ບໍ່ກັບໃຈຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກ
ໄປ,ຄພ42:24.ຄົນທີ່ເຮັດບາບແລະບໍ່ກັບໃຈ
ຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ,ຄພ42:28.ລະບຽບ
ການໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ສ�ລັບການແກ້ໄຂບັນຫາ
ທີ່ສ�ຄັນຢູ່ໃນສາດສະໜາຈັກ,ຄພ102(ຄພ
42:80–93).ອະທິການໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນ
ຜູ້ຕັດສິນໃນອິດສະຣາເອນ,ຄພ107:72.ສັງ
ຄົມສາດສະໜາມີສິດທີ່ຈະຈັດການກັບສະມາ
ຊິກຂອງຕົນສ�ລັບການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ,
ຄພ134:10.

ການນັບຖືຮູບບູຊາ

ການນະມັດສະການຮູບບູຊາຫລືການຕິດ
ແທດຫລືການອຸທິດຕົນຕໍ່ສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງຫລາຍ
ເກີນໄປ.

ຢ່ານະມັດສະການພຣະອື່ນນອກຈາກເຮົາ
ແຕ່ເທົ່ານັ້ນ,ອພຍ20:3(ມຊຢ12:35;13:12–
13).ຖ້າພວກເຈົ້າຂາບໄຫວ້ພຣະອື່ນ,ພວກ
ເຈົ້າຈະຖືກທ�ລາຍຢ່າງແນ່ນອນ,ພບຍ8:19.

ຄວາມອວດດີກໍເປັນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍເທົ່າກັບ
ການຂາບໄຫວ້ຮູບບູຊາ,1ຊມອ15:23.ພວກ
ເຈົ້າປະຖິ້ມເຮົາ,ອຊຢ57:8.ພວກເຈົ້າໄດ້ສັນ
ລະເສີນບັນດາພຣະທີ່ເຮັດດ້ວຍເງິນ,ດ້ວຍຄ�,
ດນອ5:23.

ພວກເຈົ້າຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າແລະເງິນຄ�
ພ້ອມກັນກໍບໍ່ໄດ້,ມທ6:24.ຄວາມໂລບເປັນ
ການຂາບໄຫວ້ຮູບບູຊາ,ກລຊ3:5.ລູກທັງ
ຫລາຍຂອງເຮົາເອີຍ,ຈົ່ງລະວັງຮັກສາຕົນຈາກ
ບັນດາຮູບບູຊາ,1ຢຮ5:21.

ວິ ບັດແກ່ ຄົນທີ່ນະມັດສະການຮູບບູຊາ,
2ນຟ 9:37.ການນັບຖືຮູບບູຊາຂອງຜູ້ຄົນ
ຂອງນີໄຟໄດ້ນ�ເອົາສົງຄາມແລະຄວາມ
ພິນາດມາສູ່ຕົນ,ແອວ50:21.

ມະນຸດທຸກຄົນໄດ້ເດີນໄປໃນທາງຂອງຕົນ
ເອງ,ຄພ1:16.ໃຫ້ພວກເຂົາອອກແຮງດ້ວຍ
ມືຂອງຕົນເອງເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ເຄົາ
ລົບຮູບບູຊາ,ຄພ52:39.

ບິດາຂອງອັບຣາຮາມໄດ້ຖືກພາໄປຫລົງຜິດ
ໂດຍການນັບຖືຮູບບູຊາ,ອຣຮ1:27.

ການບັບຕິສະມາຂອງເດັກແດງທາລົກ.ເບິ່ງ
ເດັກ,ເດັກນ້ອຍ;ບັບຕິສະມາ,ໃຫ້ບັບຕິ
ສະມາ—ການບັບຕິສະມາບໍ່ແມ່ນສ�ລັບ
ເດັກແດງທາລົກ;ລອດ,ຄວາມລອດ—
ຄວາມລອດຂອງເດັກນ້ອຍ;ຮັບຜິດຊອບ,
ຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບ,ຄວາມຮັບຜິດຊອບນຳ�
ອີກ

ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຈ�ເປັນເລື່ອງການບັບຕິ
ສະມາໃຫ້ເດັກແດງທາລົກແລະເດັກນ້ອຍທີ່
ຍັງບໍ່ເຖິງອາຍຸທີ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບ,ຊຶ່ງເປັນ
ແປດປີ.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວໂທດການບັບຕິ
ສະມາໃຫ້ເດັກແດງທາລົກ(ມຣນ8:10–21).
ເດັກນ້ອຍເກີດມາຢ່າງໄຮ້ດຽງສາແລະປາດ
ສະຈາກບາບ.ຊາຕານບໍ່ມີອ�ນາດທີ່ຈະລໍ້ລວງ
ເດັກນ້ອຍໄດ້ຈົນກວ່າເຂົາເຖິງອາຍຸທີ່ສາມາດ
ຮັບຜິດຊອບ(ຄພ29:46–47)ສະນັ້ນເຂົາຈຶ່ງບໍ່
ຈ�ເປັນທີ່ຈະກັບໃຈຫລືຮັບບັບຕິສະມາ.ເດັກ
ນ້ອຍຄວນຮັບບັບຕິສະມາເມື່ອເຖິງອາຍຸແປດ
ປີ(ຄພ68:25–27).

ການບັບຕິສະມາຂອງເດັກແດງທາລົກ7
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ການປະຕິບັດຕໍ່ຄົນເຈັບປ່ວຍ.ເບິ່ງເຈີມ,
ການເຈີມ;ຖານະປະໂລຫິດ;ນ�ມັນ;
ປິ່ນປົວ,ການປິ່ນປົວ;ມື,ການວາງນຳ�ອີກ

ພອນທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບປ່ວຍໂດຍຜູ້
ຊາຍທີ່ດ�ລົງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສ
ເດັກ,ຮ່ວມດ້ວຍການໃຊ້ນ�ມັນທີ່ສັກສິດ.

ວາງມືໃສ່ນາງດ້ວຍເທີ້ນ,ມທ9:18.ພຣະ
ເຢຊູໄດ້ວາງມືໃສ່ຄົນເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍບາງຄົນ
ແລະໄດ້ໂຜດພວກເຂົາໃຫ້ຫາຍດີ,ມຣກ6:5.
ອັກຄະສາວົກຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ເອົານ�ມນັ
ຊະໂລມທາພວກເຂົາຫລາຍຄົນໃຫ້ຫາຍດີພະ
ຍາດ,ມຣກ6:13.ແອວເດີຕ້ອງເຈີມແລະປິ່ນ
ປົວຄົນເຈັບປ່ວຍ,ຢກບ5:14–15.

ເຈົ້າຈະບໍ່ປິ່ນປົວຄົນເຈັບປ່ວຍ,ຍົກເວັ້ນແຕ່
ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດໂດຍຄົນທີ່ປາດຖະໜາ
ມັນເທົ່ານັ້ນ,ຄພ24:13–14.ແອວເດີຈະວາງ
ມືຂອງພວກເຂົາໃສ່ເທິງຄົນເຈັບປ່ວຍ,ຄພ
42:44.ຈົ່ງວາງມືຂອງເຈົ້າໃສ່ເທິງຄົນທີ່ເຈັບ
ປ່ວຍ,ແລະພວກເຂົາຈະຫາຍດີ,ຄພ66:9.

ການຟື້ນຟູພຣະກິດຕິຄຸນ.ເບິ່ງສະມິດ,
ໂຈເຊັບ,ຜູ້ລູກ;ຍຸກສະໄໝ;ປະຖິ້ມຄວາມ
ເຊື່ອ,ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ;ພຣະກິດຕິ
ຄຸນນຳ�ອີກ

ການສະຖາປະນາຄວາມຈງິແລະພິທີການ
ແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າຄືນມາໃໝ່
ໃນບັນດາມະນຸດຢູ່ເທິງໂລກ.ພຣະກິດຕິຄຸນ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຖືກສູນເສຍໄປຈາກ
ແຜ່ນດິນໂລກຜ່ານການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອທີ່
ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫລັງຈາກການປະຕິບັດສາດສະ
ໜາກິດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກຂອງອັກຄະສາວກົ
ຂອງພຣະຄຣິດ.ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອນັ້ນ
ແມ່ນຈ�ເປັນຕໍ່ການຟື້ນຟູພຣະກິດຕິຄຸນ.ຜາ່ນ
ພາບນິມິດ,ການປະຕິບັດຂອງເຫລົ່າທູດ,ແລະ
ການເປີດເຜີຍຕໍ່ມະນຸດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ,
ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຟື້ນຟູພຣະກິດຕິຄຸນຄືນມາໃໝ່.
ການຟື້ນຟູໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍສາດສະດາໂຈເຊັບ
ສະມິດ(ຈສ—ປ1;ຄພ128:20–21)ແລະໄດ້
ສືບຕໍ່ມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນຜ່ານວຽກງານຂອງ
ສາດສະດາທີ່ມີຊີວດິຢູ່ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ພູບ່ອນທີ່ຕັ້ງພຣະວິຫານຈະສູງກວ່າທຸກໆ
ແຫ່ງ,ອຊຢ2:2(ມກ4:2;2ນຟ12:2).ພຣະ
ເຈົ້າຈະເຮັດການງຶດງໍ້,ອຊຢ29:14(2ນຟ
25:17–18;ຄພ4:1).ພຣະເຈົ້າຈະຕັ້ງອານາ
ຈັກໜຶ່ງຂຶ້ນຊຶ່ງຈະບໍ່ສູນຫາຍໄປຈັກເທື່ອ,ດນອ
2:44.

ອີລາຍຕ້ອງມາກ່ອນ,ແລະ ເພື່ອຈັດແຈງ
ທຸກສິ່ງໃຫ້ພ້ອມ,ມທ17:11(ມຣກ9:12;ຄພ
77:14).ເວລາຈະມາເຖິງເມື່ອທຸກສິ່ງຈະຖືກ
ຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່,ກຈກ3:21(ຄພ27:6).ໃນຍຸກສະ
ໄໝຂອງຄວາມສົມບູນແຫ່ງເວລາ,ພຣະເຈົ້າ
ຈະຮວບຮວມສິ່ງສາລະພັດ,ອຟຊ1:10.ຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນທູດອົງໜຶ່ງມີຂ່າວປະເສີດອັນ
ເປັນນິດນ�ໄປປະກາດ,ພນມ14:6.

ຄວາມສົມບູນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຈະມາສູ່ຄົນ
ຕ່າງຊາດ,1ນຟ15:13–18.ຊາວຢິວຈະຖືກ
ນ�ກັບຄືນສູ່ສາດສະໜາຈກັ,2ນຟ9:2.ໃນຍຸກ
ສຸດທ້າຍຄວາມຈງິຈຶ່ງຈະມາເຖິງ,3ນຟ16:7.

ກັບພວກທ່ານຂ້າພະເຈົ້າຂໍມອບຖານະ
ປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນໃຫ້,ຄພ13(ຈສ—ປ
1:69).ເຮົາໄດ້ມອບຂໍກະແຈຂອງອານາຈັກ
ເທື່ອສຸດທ້າຍໃຫ້,ຄພ 27:6,13–14(ຄພ
128:19–21).ເຕົ້າໂຮມເຜົ່າຕ່າງໆຂອງອິດສະ
ຣາເອນເຂົ້າກັນແລະຟື້ນຟູທຸກສິ່ງທັງປວງ,
ຄພ77:9.ຂໍກະແຈຂອງຍຸກສະໄໝນີ້ຈຶ່ງຖືກ
ມອບໄວ້,ຄພ110:16(ຄພ65:2).ຖານະ
ປະໂລຫິດໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ໃນຍຸກສະໄໝຂອງ
ຄວາມສົມບູນແຫ່ງເວລາ,ຄພ112:30.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນສອງພຣະອົງ,ຈສ—
ປ1:17.ເຮົາຈະເປີດເຜີຍຖານະປະໂລຫິດ
ແກ່ເຈົ້າ,ໂດຍມືຂອງເອລີຢາ,ຈສ—ປ1:38
(ມລກ4:5–6).

ການມີເມຍຫລາຍຄົນ.ເບິ່ງແຕ່ງງານ,ການ
ແຕ່ງງານ—ການມີເມຍຫລາຍຄົນ

ການມົ້ວສຸມລັບ.ເບິ່ງກາອິນ;ພວກໂຈນ
ແກດີອານທັນນຳ�ອີກ

ຜູ້ຄົນກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກັນໂດຍການເຮັດ
ຄ�ສາບານວ່າຈະບັນລຸຈຸດປະສົງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກເຂົາ.

ການປະຕິບັດຕໍ່ຄົນເຈັບປ່ວຍ 8
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ບິດາແຫ່ງຄວາມຂີ້ຕົວະຍຸຍົງໃຫ້ລູກຫລານ
ມະນຸດເຮັດການມົ້ວສຸມລັບ,2ນຟ9:9.ເຮົາ
ຈະຕ້ອງທ�ລາຍວຽກງານລັບແຫ່ງຄວາມມືດ,
2ນຟ10:15.ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ທີ່ເຮັດການມົ້ວສຸມລັບ,ແອວ
37:30. ແກດີອານທັນຜູ້ ນີ້ ໄດ້ເປັນຕົ້ນເຫດ
ເກືອບຈະເປັນການທ�ລາຍຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໃຫ້
ສູນສິ້ນໄປ,ຮລມ2:4–13.ຊາຕານໄດ້ເອົາເຂົ້າ
ໃສ່ໃນໃຈຂອງຜູ້ຄົນເພື່ອໃຫ້ເຮັດຄ�ສາບານ
ແລະເຮັດພັນທະສັນຍາລັບ,ຮລມ6:21–31.
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃນການມົ້ວສຸມ
ລັບ,ອທ8:19.ປະຊາຊາດໃດກໍຕາມທີ່ສະ
ໜັບສະໜູນການມົ້ວສຸມລັບປະຊາຊາດນັ້ນ
ຈະຖືກທ�ລາຍ,ອທ8:22–23.ພວກເຂົາບໍ່
ໄດ້ຍອມຮັບຄ�ທັງໝົດຂອງສາດສະດາເລີຍ,
ຍ້ອນວ່າສັງຄົມລັບຂອງພວກເຂົາ,ອທ11:22.

ນັບແຕ່ວັນເວລາຂອງກາອິນ,ມັນໄດ້ມີການ
ມົ້ວສຸມລັບ,ມຊ5:51.

ການຢູ່ເປັນໂສດ.ເບິ່ງແຕ່ງງານ,ການແຕ່ງ
ງານ

ການລ່ວງປະເວນີ.ເບິ່ງຕັນຫາໜ້າມືດ,
ຄວາມຕັນຫາໜ້າມືດ;ພົມມະຈັນ;ຫລິ້ນ
ຊູ້ນຳ�ອີກ

ການຮ່ວມເພດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍ
ລະຫວ່າງສອງຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານກັນ.ບາງ
ຄັ້ງໃນພຣະຄ�ພີມັນກໍຖືກໃຊ້ເປັນສັນຍາລັກ
ເຖິງການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອຄືກັນ.

ຈົ່ງລະເວັ້ນຈາກການຫລິ້ນຊູ້,ກຈກ15:20.
ຮ່າງ ກາຍບໍ່ ແມ່ນສ� ລັບ ການຫລິ້ນຊູ້,ແຕ່
ແມ່ນສ�ລັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,1ກຣທ6:13–
18.ເພື່ອປ້ອງກັນການຫລິ້ນຊູ້,ໃຫ້ຊາຍທຸກ
ຄົນມີເມຍຂອງຕົນເອງ,1ກຣທ7:2–3.ສິ່ງນີ້
ແຫລະແມ່ນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ,ຄືໃຫ້
ພວກເຈົ້າເວັ້ນຈາກການຜິດສິນທ�ທາງເພດ,
1ທສນ4:3.

ຢາໂຄບໄດ້ເຕືອນຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟບໍ່ໃຫ້ລ່ວງ
ປະເວນີ,ຢຄ3:12.ພວກທ່ານກ�ລງັສຸກເພື່ອ
ຄວາມພິນາດ,ເພາະການຄາດຕະກ�ຂອງ
ພວກທ່ານແລະການລ່ວງປະເວນີ,ຮລມ8:26.

ຕ້ອງກັບໃຈຈາກການລ່ວງປະເວນີກ່ອນຈະ
ເຂົ້າຮ່ວມສາດສະໜາຈັກໄດ້,ຄພ42:74–78.

ການລົງໄປໃນນ�ໝົດທັງຕົວ.ເບິ່ງບັບຕິ
ສະມາ,ໃຫ້ບັບຕິສະມາ—ບັບຕິສະມາໂດຍ
ການລົງໄປໃນນ�ໝົດທັງຕົວ

ການຮ່ວມເພດກັບເພດດຽວກັນ.ເບິ່ງຕັນຫາ
ໜ້າມືດ,ຄວາມຕັນຫາໜ້າມືດ;ຫລິ້ນຊູ້ນຳ�
ອີກ

ການຮ່ວມເພດກັບເພດດຽວກັນ.ພຣະເຈົ້າ
ສັ່ງຫ້າມການກະທ�ທາງເພດເຊັ່ນນີ້.

ເອົາພວກເຂົາອອກມາໃຫ້ ພວກເຮົາສາ,
ປຖກ19:1–11(ມຊ5:51–53).ຊາຍຢ່າໄດ້
ສົມສູ່ກັບຊາຍ;ເພາະການກະທ�ເຊັ່ນນີ້ພຣະ
ເຈົ້າຊັງທີ່ສຸດ,ລລວ18:22(ລລວ20:13).ຢ່າ
ໃຫ້ຊາວອິດສະຣາເອນບໍ່ວ່າຊາຍຫລືຍິງເປັນ
ໂສເພນີ,ພບຍ23:17.ພວກເຂົາເຮັດບາບ
ຢ່າງເປີດເຜີຍດັ່ງຊາວໂຊໂດມໄດ້ເຮັດ,ອຊຢ
3:9(2ນຟ13:9).

ພວກຜູ້ຊາຍເຕັມດ້ວຍໄຟແຫ່ງກິເລດຕັນຫາ
ຕໍ່ກັນແລະກັນ,ຣມ1:27.ຄົນຊົ່ວຊ້າອະທ�ຈະ
ບໍ່ມີສ່ວນໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ,1ກຣທ
6:9–10.ກົດໝາຍນັ້ນບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້ສ�ລັບຄົນດີ,
ແຕ່ຕັ້ງໄວ້ສ�ລັບຄົນທີ່ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍ
ໃຫ້ກັບຜູ້ອື່ນ,1ຕມທ1:9–10.ຄົນທີ່ມົ້ວສຸມ
ການຜິດສິນທ�,ຈະທຸກທໍລະມານຕະຫລອດ
ໄປເປັນນິດ,ຢດ1:7.

ການເຕົ້າໂຮມຊາວອິດສະຣາເອນ.ເບິ່ງ
ອິດສະຣາເອນ—ການເຕົ້າໂຮມຊາວ
ອິດສະຣາເອນ

ການເວົ້າພາສາ,ຂອງປະທານແຫ່ງ.ເບິ່ງ
ຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານ;ລີ້ນນຳ�
ອີກ

ຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດທີ່
ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ດົນໃຈບຸກຄົນໃຫ້ກ່າວ,ໃຫ້
ເຂົ້າໃຈ,ຫລືແປພາສາທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກດີ.ພວກເຮົາ
ເຊື່ອໃນຂອງປະທານແຫ່ງການເວົ້າພາສາ
(ຫຼຊ1:7).

ການເວົ້າພາສາ,ຂອງປະທານແຫ່ງ9
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ເຂົາເຈົ້າເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,
ແລະເລີ່ມປາກພາສາຕ່າງໆ,ກຈກ2:4.ຜູ້ທີ່
ເວົ້າພາສາແປກໆກໍບໍ່ໄດ້ເວົ້າຕໍ່ມະນຸດ,ແຕ່ທູນ
ຕໍ່ກັບພຣະເຈົ້າ,1ກຣທ14:1–5,27–28.ການ
ເວົ້າພາສາເປັນເຄື່ອງໝາຍແກ່ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອ,
1ກຣທ14:22–28.

ເມື່ອ ນັ້ນ ການບັບຕິສະມາດ້ວຍໄຟແລະ
ດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະມາເຖິງ;ແລະ
ເມື່ອນັ້ນພວກທ່ານຈະເວົ້າໄດ້ດ້ວຍລີ້ນຂອງ
ທູດ,2ນຟ31:13–14.ອາມາລະໄຄໄດ້ຊັກ
ຊວນມະນຸດທັງປວງໃຫ້ເຊື່ອໃນຂອງປະທານ
ແຫ່ງການເວົ້າພາສາ,ອມນ1:25.

ມັນຖືກມອບໃຫ້ແກ່ບາງຄົນເພື່ອເວົ້າພາສາ
ຕ່າງໆ;ແລະແກ່ອີກຄົນໜຶ່ງເພື່ອແປພາສາ
ຕ່າງໆ,ຄພ46:24–25(1ກຣທ12:10;ມຣນ
10:8,15–16).ຂໍຈົ່ງຖອກເທຂອງປະທານ
ແຫ່ງການເວົ້າພາສາລົງມາ,ຄພ109:36.

ການແຕ່ງຕັ້ງຂອງຖານະປະໂລຫິດ.ເບິ່ງ
ແຕ່ງຕັ້ງ,ການແຕ່ງຕັ້ງ

ການແຕ່ງງານໃນພຣະວິຫານ.ເບິ່ງແຕ່ງ
ງານ,ການແຕ່ງງານ

ການແປຂອງໂຈເຊັບສະມິດ(ປຈສ).ເບິ່ງ
ສະມິດ,ໂຈເຊັບ,ຜູ້ລູກນຳ�ອີກ

ການດັດແປງຫລືການແປພຣະຄຣສິຕະທ�
ຄ�ພີຂອງກະສັດເຈມສ໌ສະບັບເປັນພາສາອັງ
ກິດ,ຊຶ່ງສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ເລີ່ມ
ຕົ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາປີ1830.ພຣະເຈົ້າໄດ້ບັນ
ຊາເພິ່ນໃຫ້ແປແລະນັບຖືມັນວາ່ເປັນການເອີ້ນ
ຢ່າງໜຶ່ງຂອງເພິ່ນໃນຖານະທີ່ເປັນສາດສະດາ.

ເຖິງແມ່ນວ່າໂຈເຊັບໄດ້ສ�ເລດັການແປ
ເກືອບທັງໝົດເມື່ອເຖິງເດືອນກໍລະກົດປີ1833,
ແຕ່ເພິ່ນຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ການແປຈົນເຖິງມື້ຕາຍ
ຂອງເພິ່ນໃນປີ1844ໃນການແກ້ໄຂຂະນະທີ່
ຕຽມການແປເພື່ອຈັດພິມ.ເຖິງແມ່ນວາ່ເພິ່ນໄດ້
ຈັດພິມພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການແປຕອນເພິ່ນ
ຍັງມີຊີວິດຢູ່,ແຕ່ຖ້າຫາກເພິ່ນມີຊີວດິຢູ່ຕໍ່ໄປ
ເພິ່ນຄົງໄດ້ປ່ຽນແປງເພີ່ມເຕີມໝົດທັງເຫລັ້ມໃຫ້
ສ�ເລັດ.The Reorganized Church of 
Jesus Christ of Latter Day Saintsໄດ້ຈດັ

ພິມສະບັບທ�ອິດຂອງການແປທີ່ດົນໃຈຂອງ
ໂຈເຊັບສະມິດໃນປີ1867.ນບັແຕ່ນັ້ນມາເຂາົ
ເຈົ້າກໍໄດ້ຈັດພິມຫລາຍເທື່ອຕື່ມອີກ.

ສາດ ສະ ດາໄ ດ້ ຮ ຽນ ຮູ້ ຫລາຍ ສິ່ງ ໃນ
ລະຫວ່າງທີ່ດ�ເນີນການແປ.ເພິ່ນໄດ້ຮັບ
ຫລາຍພາກຂອງພຣະຄ�ພີຄ�ສອນແລະ
ພັນທະສັນຍາກໍເພາະການແປວຽກງານນີ້
ແຫລະ(ດັ່ງເຊັ່ນຄພ76;77;91;ແລະ132).
ພ້ອມນີ້,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍັງໄດ້ໃຫ້ຄ�ແນະນ�
ສະເພາະແກ່ໂຈເຊັບກ່ຽວກັບການແປ,ຊຶ່ງ
ຖືກບັນທຶກໄວ້ຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີຄ�ສອນແລະ
ພັນທະສັນຍາ(ຄພ37:1;45:60–61;76:15–
18;90:13;91;94:10;104:58;124:89).
ໜັງສືໂມເຊແລະໂຈເຊັບສະມິດ—ມັດທາຍ,
ຕອນນີ້ມີບັນຈຸຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີໄຂ່ມຸກອັນລ�
ຄ່າ,ຊຶ່ງເອົາມາຈາກການແປຂອງໂຈເຊັບ
ສະມິດໂດຍກົງ.

ການແປຂອງໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ນ�ສິ່ງທີ່
ແຈ່ມແຈ້ງແລະມີຄ່າກັບຄືນມາຊຶ່ງໄດ້ສູນ
ເສຍໄປຈາກພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ(1ນຟ
13).ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ເປັນພຣະຄຣິສຕະ
ທ�ຄ�ພີທີ່ຮັບຮູ້ກັນເປັນທາງການຂອງສາດ
ສະໜາຈັກ,ແຕ່ການແປນີ້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແຈ້ງ
ຫລາຍຢ່າງທີ່ໜ້າສົນໃຈແລະມີຄ່າສ�ລບັ
ຄວາມເຂົ້າໃຈພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພ.ີມັນຍັງ
ເປັນພະຍານເຖິງການເອີ້ນແຫ່ງສະຫວັນແລະ
ການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງສາດສະດາ
ໂຈເຊັບສະມິດນ�ອີກ.

ການໄຖ່,ແຜນແຫ່ງ.ເບິ່ງແຜນແຫ່ງການໄຖ່

ການກະຈັດກະຈາຍຂອງຊາວອິດສະ
ຣາເອນ.ເບິ່ງອິດສະຣາເອນ—ການກະ
ຈັດກະຈາຍຂອງຊາວອິດສະຣາເອນ

ການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ.ເບິ່ງໂກກ;ເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງການ
ເວລາ;ພຣະເຢຊູຄຣິດ;ມາໂກກ;ອາມາ
ເຄໂດນນຳ�ອີກ

ໃນຕອນຕົ້ນຂອງສະໄໝພັນປີ,ພຣະຄຣິດ
ຈະສະເດັດກັບຄືນມາສູ່ແຜ່ນດິນໂລກ.ເຫດ
ການນີ້ຈະເປັນຈຸດຈົບຂອງຄວາມເປັນມະຕະ

ການແຕ່ງຕັ້ງຂອງຖານະປະໂລຫິດ 10
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ແຫ່ງການທົດລອງຂອງແຜ່ນດິນໂລກນີ້.ຄົນ
ຊົ່ວຈະຖືກເອົາອອກໄປຈາກແຜ່ນດິນໂລກ
ແລະຄົນຊອບທ�ຈະຖືກຍົກຂຶ້ນສູ່ເມກໃນ
ຂະນະທີ່ແຜ່ນດິນໂລກຖືກຊ�ລະລ້າງ.ເຖິງ
ແມ່ນວ່າຜູ້ຄົນບໍ່ຮູ້ວ່າພຣະຄຣິດຈະສະເດັດມາ
ເມື່ອໃດໃນຄັ້ງທີສອງ,ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ບອກ
ເຖິງເຄື່ອງໝາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນວັນນັ້ນໃກ້
ຈະມາເຖິງ(ມທ24;ຈສ—ມ1).

ຂ້ອຍຮູ້ຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ໃນສະຫວັນຜູ້ທີ່ຈະມາໃນທີ່
ສຸດ,ໂຢບ19:25.ທຸກຄົນຈະມາກົ້ມສາບານ
ສັດຊື່ຕໍ່ເຮົາ,ອຊຢ45:23(ຄພ88:104).ຜູ້
ໜຶ່ງມີຮູບຮ່າງເໝືອນມະນຸດໄດ້ມາໂດຍມີເມກ
ອ້ອມຮອບເພິ່ນໄວ້,ດນອ7:13(ມທ26:64;
ລກ21:25–28).ພວກເຂົາຈະແນມເບິ່ງຜູ້ທີ່
ພວກເຂົາແທງຈົນຕາຍ,ຊກຢ12:10.ມີຄົນ
ຖາມວ່າ,ບາດແຜຫຍັງທີ່ມືຂອງເຈົ້າ,ຊກຢ
13:6(ຄພ45:51).ຜູ້ໃດແດ່ຈະສາມາດທົນຕໍ່
ວັນທີ່ພຣະອົງສະເດັດມາ?ເພາະພຣະອົງຈະ
ເປັນດັ່ງໄຟທີ່ຫລອມໂລຫະ,ມລກ3:2(3ນຟ
24:2;ຄພ128:24).

ບຸດມະນຸດຈະມາປະກົດດ້ວຍສະຫງ່າລາສີ
ແຫ່ງພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ,ມທ16:27(ມທ
25:31).ບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ວ່າວັນຫລືໂມງນັ້ນຈະມາ
ເຖິງເມື່ອໃດມີແຕ່ພຣະບິດາຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ
ຮູ້,ມທ24:36(ຄພ49:7;ຈສ—ມ1:38–48).
ພຣະເຢຊູເຈົ້າອົງນີ້ຈະມາປະກົດຢ່າງທີ່ພວກ
ເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະອົງຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນນັ້ນແຫລະ,
ກຈກ1:11.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເອງຈະສະເດັດ
ລົງມາຈາກສະຫວັນ,1ທສນ4:16.ວັນຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະມາເຖິງເໝືອນດັ່ງຂະໂມຍ
ມາໃນຕອນກາງຄືນ,2ປຕ3:10.ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະສະເດັດມາພ້ອມເຫລົ່າທູດຂອງພຣະ
ອົງນັບເປັນໝື່ນໆ,ຢດ1:14.ພຣະອົງຈະສະ
ເດັດມາມີເມກເປັນຂະບວນແຫ່;ແລະຕາທຸກ
ໜ່ວຍຈະເຫັນພຣະອົງ,ພນມ1:7.

ພຣະເຢຊູຈະຢືນຂຶ້ນເພື່ອພິພາກສາໂລກ,
3ນຟ27:14–18.

ຈົ່ງຕຽມ,ຈົ່ງຕຽມ,ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃກ້
ຈະມາແລ້ວ,ຄພ1:12.ເຮົາຈະເປີດເຜີຍຕົວ
ເຮົາຈາກສະຫວັນດ້ວຍອ�ນາດ,ແລະດ�

ລົງຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກເປັນເວລາພັນປິ,ຄພ
29:9–12.ຈົ່ງເປັ່ງສຽງຂອງເຈົ້າແລະເອີ້ນ
ການກັບໃຈ,ຕຽມທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສ�
ລັບການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະອົງ,
ຄພ34:5–12.ເຮົາຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ,ແລະ
ເຮົາຈະມາຫາພຣະວິຫານຂອງເຮົາໂດຍໃນ
ທັນໃດນັ້ນ,ຄພ36:8(ຄພ133:2).ວັນນັ້ນຈະ
ມາເຖິງໃນບໍ່ດົນນີ້ທີ່ພວກເຈົ້າຈະໄດ້ເຫັນເຮົາ,
ແລະຮູ້ວ່າເຮົາດ�ລົງຢູ່,ຄພ38:8.ຄົນທີ່ຢ້ານ
ກົວເຮົາຈະເຝົ້າຄອຍເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງການມາ
ຂອງບຸດມະນຸດ,ຄພ45:39.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈະເປີດພຣະພັກຂອງພຣະອົງ,ຄພ88:95.ມື້
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າຢ້ານກົວຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຢູ່ໃກ້,ຄພ110:16.ເມື່ອພຣະຜູ້ຊ່ວຍ
ໃຫ້ລອດຈະມາປະກົດພວກເຮົາຈະເຫັນພຣະ
ອົງດັ່ງທີ່ພຣະອົງເປັນຢູ່,ຄພ130:1.ພຣະຜູ້
ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຈະປະທັບຢືນຢູ່ໃນທ່າມກາງ
ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງແລະຈະປົກຄອງ,ຄພ
133:25.ນີ້ແມ່ນໃຜຜູ້ທີ່ລົງມາຈາກພຣະເຈົ້າ
ໃນສະຫວັນດ້ວຍອາພອນຍ້ອມສີ,ຄພ133:46
(ອຊຢ63:1).

ການສະເດັດຂຶ້ນສະຫວັນ.ເບິ່ງການສະເດັດ
ມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ;ພຣະ
ເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ການຈາກໄປເປັນທາງການຂອງພຣະຜູ້
ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຈາກແຜ່ນດິນໂລກ,ສີ່ສິບມື້ຫລັງ
ຈາກການຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ.ການ
ສະເດັດຂຶ້ນສະຫວັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເທິງພູໝາກ
ກອກເທດຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງບັນດາສານຸສິດ(ມຣກ
16:19;ລກ24:51).ໃນເວລານັ້ນທູດສອງອົງ
ຈາກສະຫວັນໄດ້ເປັນພະຍານວ່າພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະສະເດັດກັບມາໃນອະນາຄົດ“ຢ່າງທີ່
ໄດ້ເຫັນ”(ກຈກ1:9–12).

ການຕາຍທາງວິນຍານ.ເບິ່ງຄວາມຕາຍ
ທາງວິນຍານ

ການປ່ຽນສະພາບ.ເບິ່ງຂໍກະແຈຂອງຖານະ
ປະໂລຫິດ;ພຣະເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ສະພາບຂອງຜູ້ຄົນທີ່ປ່ຽນແປງຊົ່ວໄລຍະ

ການປ່ຽນສະພາບ11
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ໜຶ່ງໃນການປະກົດຕົວແລະໃນທ�ມະຊາດ—
ນັ້ນຄື , ຖື ກຍົກຂຶ້ນສູງກວ່ າທາງ ລະດັບວິນ
ຍານ—ເພື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດທົນຕໍ່ການ
ປະທັບຢູ່ ແລະລັດສະໝີ ພາບຂອງບຸກຄົນ
ຈາກສະຫວັນໄດ້.

ການຳປ່ຽນຳສະພາບຂອງພຣະຄຣິດ:ເປໂຕ,
ຢາໂກໂບ,ແລະໂຢຮັນໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າທີ່ຮຸ່ງເຫລື້ອມແລະປ່ຽນສະພາບຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
ເຂົາເຈົ້າ.ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດເຄີຍໄດ້ສັນຍາ
ວ່າເປໂຕຈະໄດ້ຮັບຂໍກະແຈຂອງອານາຈັກ
ສະຫວັນ(ມທ16:13–19;17:1–9;ມຣກ9:2–
10;ລກ9:28–36;2ປຕ1:16–18).ໃນເຫດ
ການທີ່ສ�ຄັນນີ້,ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ,ໂມເຊ,
ແລະອີລາຍ(ເອລີຢາ)ໄດ້ມອບຂໍກະແຈຂອງ
ຖານະປະໂລຫິດທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້ໃຫ້ແກ່ເປໂຕ,
ຢາໂກໂບ,ແລະໂຢຮັນ.ດ້ວຍຂໍກະແຈຂອງ
ຖານະປະໂລຫິດເຫລົ່ານີ້,ອັກຄະສາວົກໄດ້ມີ
ອ�ນາດທີ່ຈະດ�ເນີນວຽກງານຂອງອານາຈັກ
ຕໍ່ໄປຫລັງຈາກການສະເດັດຂຶ້ນສະຫວັນຂອງ
ພຣະເຢຊູ.

ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ສິດສອນວ່າຢູ່ເທິງພູ
ແຫ່ງ ການປ່ຽນສະພາບ,ເປໂຕ,ຢາໂກໂບ,
ແລະໂຢຮັນກໍໄດ້ປ່ຽນສະພາບເໝືອນກັນ.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນພາບນິມິດກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນ
ໂລກຕາມທີ່ມັນຈະເປັນໃນສະພາບທີ່ຮຸ່ງ
ເຫລື້ອມຂອງມັນໃນອະນາຄົດ(ຄພ63:20–
21).ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນໂມເຊແລະເອລີຢາ,ຊຶ່ງ
ທັງສອງໄດ້ປ່ຽນສະພາບແລ້ວ,ແລະໄດ້ຍິນສຸ
ລະສຽງຂອງພຣະບິດາ.ພຣະບິດາໄດ້ກ່າວວ່າ,
“ນີ້ຄືບຸດທີ່ຮັກຂອງເຮົາ,ຜູ້ເຮົາພໍໃຈຫລາຍ;ຈົ່ງ
ຟັງທ່ານ”(ມທ17:5).

ຜູ້ປ່ຽນຳສະພາບແລ້ວ:ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງອິດສະຣາເອນ,ອພຍ24:9–11.ໜ້າ
ຂອງເພິ່ນສ່ອງແສງເຫລື້ອມໃນຂະນະທີ່ເພິ່ນ
ໄດ້ກ່າວກັບພຣະເຈົ້າ,ອພຍ34:29(ມຣກ
9:2–3).

ພຣະພັກຂອງພຣະເຢຊູຜ່ອງເຫລື້ອມ,ມທ
17:2(ມຣກ9:2–3).ຊາວອິດສະຣາເອນເບິ່ງ
ໜ້າຂອງໂມເຊບໍ່ໄດ້,2ກຣທ3:7.

ໃບໜ້າຂອງອະບີນາໄດສົ່ງແສງສະຫວ່າງ

ອອກມາດ້ວຍລັດສະໝີພາບ,ມຊຢ 13:5–
9.ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກອ້ອມໄວ້ຄືກັບວ່າດ້ວຍໄຟ,
ຮລມ5:23,36,43–45(3ນຟ17:24;19:14).
ພວກເພິ່ນຂາວຄືກັນກັບພຣະພັກຂອງພຣະ
ເຢຊູ,3ນຟ19:25.ພວກເພິ່ນໄດ້ຮູ້ສຶກເໝືອນ
ເປັນການປ່ຽນສະພາບຂອງຕົນ,3ນຟ28:15.

ບໍ່ເຄີຍມີມະນຸດຄົນໃດເຄີຍເຫັນພຣະເຈົ້າໃນ
ເນື້ອໜັງເລີຍ,ຍົກເວັ້ນແຕ່ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ມີຊີ
ວິດຊີວາໂດຍພຣະວິນຍານ,ຄພ67:10–12.
ໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານຕາຂອງພວກ
ເຮົາໄດ້ເປີດ,ຄພ76:12.

ລັດສະໝີພາບຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຢູ່ກັບ
ໂມເຊ,ມຊ1:2.ລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງ
ໄດ້ຢູ່ນ�ຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ
ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ,ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ຖືກປ່ຽນສະພາບ,ມຊ1:11.ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຫັນຟ້າສະຫວັນເປີດ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກ
ຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍລັດສະໝີພາບ,ມຊ7:3–4.

ການຟື້ນຄືນພຣະຊົນ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດ.
ເບິ່ງຄວາມຕາຍທາງຮ່າງກາຍ;ຊົດໃຊ້,
ການຊົດໃຊ້;ພຣະເຢຊູຄຣິດ;ວິນຍານ;ອະ
ມະຕະ,ຄວາມເປັນອະມະຕະ;ຮ່າງກາຍ
ນຳ�ອີກ

ການລວມເຂົ້າກັນຂອງຮ່າງກາຍທີ່ເປັນວິນ
ຍານແລະຮ່າງກາຍທີ່ເປັນເນື້ອໜັງແລະ
ກະດູກຫລັງຈາກຄວາມຕາຍ.ຫລັງຈາກການ
ຟື້ນຄືນຊີວິດ,ວິນຍານແລະຮ່າງກາຍຈະບໍ່
ມີວັນແຍກອອກຈາກກັນອີກແລະບຸກຄົນນັ້ນ
ຈະກາຍເປັນອະມະຕະ.ທຸກຄົນທີ່ເກີດຢູ່ເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກຈະຟື້ນຄືນຊີວິດເພາະພຣະ
ເຢຊູຄຣິດໄດ້ເອົາຊະນະຄວາມຕາຍ(1ກຣທ
15:20–22).

ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນຜູ້ທ�ອິດທີ່ໄດ້ຟື້ນຄືນ
ພຣະຊົນຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ(ກຈກ26:23;
ກລຊ1:18;ພນມ1:5).ພຣະຄ�ພີໃໝ່ມີຫລັກ
ຖານພຽງພໍວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ລຸກຂຶ້ນດ້ວຍພຣະ
ກາຍຂອງພຣະອົງ:ອຸບມຸງຂອງພຣະອົງເປົ່າ
ວ່າງ,ພຣະອົງໄດ້ກິນປາແລະນ�ເຜິ້ງ,ພຣະ
ອົງມີພຣະກາຍທີ່ເປັນເນື້ອໜັງແລະກະດູກ,
ຜູ້ຄົນໄດ້ຈັບບາຍພຣະອົງ,ແລະທູດໄດ້ກ່າວ

ການຟື້ນຄືນພຣະຊົນ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດ 12
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ວ່າພຣະອົງໄດ້ຟື້ນຄືນພຣະຊົນແລ້ວ (ມຣກ
16:1–6; ລກ24:1–12 ,36–43 ;ຢຮ20:1–
18).ການເປີດເຜີຍຍຸກສຸດທ້າຍຢືນຢັນຄວາມ
ເປັນຈິງຂອງການຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະ
ຄຣິດແລະການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງມະນຸດຊາດ
ທັງປວງ(ແອວ11:40–45;40;3ນຟ11:1–
17;ຄພ76;ມຊ7:62).

ທຸກຄົນຈະບໍ່ຟື້ນຄືນຊີວິດສູ່ລັດສະໝີພາບ
ອັນດຽວກັນ(1ກຣທ15:39–42;ຄພ76:89–
98),ທັງທຸກຄົນຈະບໍ່ຟື້ນຄືນຊີວິດໃນເວລາ
ດຽວກັນ(1ກຣທ15:22–23;ແອວ40:8;ຄພ
76:64–65,85;88:96–102).ໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະເຈົ້າຢ່າງຫລວງຫລາຍໄດ້ຟື້ນຄືນຊີວິດ
ຫລັງຈາກພຣະຄຣິດໄດ້ຟື້ນຄືນພຣະຊົນ(ມທ
27:52).ຄົນຊອບທ�ຈະຟື້ນຄືນຊີວິດກ່ອນຄົນ
ຊົ່ວແລະຈະອອກມາໃນການຟື້ນຄືນຊີວິດຄັ້ງ
ທ�ອິດ(1ທສນ4:16);ຄົນບາບທີ່ບໍ່ກັບໃຈ
ຈະອອກມາໃນການຟື້ນຄືນຊີວິດຄັ້ງສຸດທ້າຍ
(ພນມ20:5–13;ຄພ76:85).

ເຖິງແມ່ນວ່າເນື້ອກາຍຂ້ອຍຈະຖືກພະຍາດ
ກັດກິນເມື່ອຍັງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂ້ອຍຈະໄດ້ເຫັນ
ພຣະເຈົ້າ,ໂຢບ19:26(ມຊ5:10).ເຮົາຈະໄຂ
ຫລຸມຝັງສົບຂອງພວກເຂົາອອກ,ແລະເອົາ
ພວກເຂົາອອກມາ,ອຊກ37:12.

ອຸບມຸງຝັງສົບທັງຫລາຍໄດ້ໄຂອອກ,ແລະ
ຫລາຍ ຄົ ນ ກໍ ຄືນ ສູ່ຊີ ວິ ດ, ມທ  27:52–53
(3ນຟ23:9).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນຄືນມາ,ລກ
24:34.ວິນຍານບໍ່ມີເນື້ອໜັງບໍ່ມີກະດູກ,ດັ່ງ
ທີ່ພວກເຈົ້າເຫັນເຮົາມີຢູ່ນີ້,ລກ24:39.ເຮົານີ້
ແຫລະເປັນເຫດໃຫ້ຄົນທັງປວງເປັນຄືນມາ
ທັງເປັນຊີວິດ,ຢຮ11:25.ອັກຄະສາວົກສິບ
ສອງຄົນໄດ້ສິດສອນວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຟື້ນຄືນ
ພຣະຊົນແລ້ວ,ກຈກ1:21–22(ກຈກ2:32;
3:15;4:33).ທຸກຄົນໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ມີຊີວິດ
ໃນພຣະຄຣິດ,1ກຣທ15:1–22.ຄົນທີ່ຕາຍ
ໃນພຣະຄຣິດຈະເປັນຄືນມາສູ່ຊີວິດກ່ອນ,
1ທສນ4:16.ຜູ້ໃດທີ່ມີສ່ວນໃນການຄືນມາ
ຈາກຕາຍຄັ້ງທ�ອິດກໍເປັນສຸກແລະບໍລິສຸດ,
ພນມ20:6.

ພຣະຄຣິດໄດ້ມອບພຣະຊົນຊີບຂອງພຣະ

ອົງແລະໄດ້ຮັບເອົາມັນຄືນເພື່ອພຣະອົງຈະ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຄົນ
ຕາຍ,2ນຟ2:8(ມຊຢ13:35;15:20;ແອວ
33:22;40:3;ຮລມ14:15).ປາດສະຈາກການ
ຟື້ນຄືນພຣະຊົນ,ເຮົາຕ້ອງຂຶ້ນຢູ່ກັບຊາຕານ,
2ນຟ9:6–9.ການຟື້ນຄືນຊີວິດຈະເກີດກັບ
ມະນຸດທຸກຄົນ,2ນຟ9:22.ອະບີນາໄດໄດ້
ສິດສອນກ່ຽວກັບການຟື້ນຄືນຊີວິດຄັ້ງທ�ອິດ,
ມຊຢ15:21–26.ຄົນຊົ່ວຈຶ່ງຄົງຢູ່ເໝືອນກັບວ່າ
ບໍ່ມີການໄຖ່ເກີດຂຶ້ນເລີຍ,ເວັ້ນເສຍແຕ່ຈະເປັນ
ການແກ້ສາຍຮັດແຫ່ງຄວາມຕາຍອອກ,ແອວ
11:41–45.ແອວມາໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ
ສະພາບຂອງຈິດວິນຍານລະຫວ່າງການຕາຍ
ກັບການຟື້ນຄືນຊີວິດ,ແອວ40:6,11–24.

ໃນການສະເດັດມາຂອງພຣະຜູ້ ເ ປັນ
ເຈົ້າ,ຄົນທີ່ຕາຍໃນພຣະຄຣິດຈະອອກມາ,
ຄພ  29 :13  (ຄພ45 :45–46;88:97–98;
133:56).ຈົ່ງຮ້ອງໄຫ້ໂດຍສະເພາະເພື່ອຄົນ
ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຫວັງແຫ່ງການຟື້ນຄືນຊີວິດອັນຮຸ່ງ
ເຫລື້ອມ,ຄພ42:45.ຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ກົດຈະມີສ່ວນ
ໃນການຟື້ນຄືນຊີວິດຄັ້ງທ�ອິດ,ຄພ45:54.
ເຂົາເຈົ້າຈະລຸກຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍແລະຈະ
ບໍ່ຕາຍຫລັງຈາກນັ້ນ,ຄພ63:49.ການຟື້ນ
ຄືນຊີວິດຈາກບັນດາຄົນຕາຍຄືການໄຖ່ຈິດວິນ
ຍານ,ຄພ88:14–16.ວິນຍານກັບທາດ,ສ�
ພັນກັນຢ່າງແຍກບໍ່ໄດ້,ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສົມ
ບູນແຫ່ງຄວາມຊື່ນຊົມ,ຄພ93:33.ທູດຜູ້ທີ່
ໄດ້ຟື້ນຄືນຊີວິດແລ້ວມີຮ່າງກາຍທີ່ເປັນເນື້ອ
ໜັງແລະກະດູກ,ຄພ129:1.ຄວາມຮູ້ແຈ້ງ
ໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບໃນຊີວິດນີ້ມັນຈະ
ລຸກຂຶ້ນກັບພວກເຮົາໃນການຟື້ນຄືນຊີວິດ,ຄພ
130:18–19.

ການວາງມື.ເບິ່ງມື,ການວາງ

ການແຕ່ງເມຍຫລາຍຄົນ.ເບິ່ງແຕ່ງງານ,
ການແຕ່ງງານ—ການມີເມຍຫລາຍຄົນ

ການຫລອກລວງຂອງປະໂລຫິດ

ມະນຸດສັ່ງສອນແລະຕັ້ງຕົນເອງຂຶ້ນເປັນ
ຄວາມສະຫວ່າງໃຫ້ໂລກເພື່ອພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ຫາຜົນປະໂຫຍດແລະຄ�ສັນລະເສີນຂອງ
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ທາງໂລກ; ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ສະແຫວງຫາ
ເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງຊີໂອນ(2ນຟ26:29).

ຈົ່ງລ້ຽງຝູງແກະທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຝາກໄວ້ກັບ
ພວກເຈົ້າ,ບໍ່ແມ່ນເພື່ອເຫັນແກ່ຄ່າຈ້າງລາງ
ວັນ,1ປຕ5:2.

ເມື່ອສາດສະໜາຈັກທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຫາຜົນ
ປະໂລຫິດພວກເຂົາຈະຕ້ອງຖືກນ�ລົງຕ�,
1 ນຟ  22:23  (ມມ 8:32–41). ເພາະການ
ຫລອກລວງຂອງປະໂລຫິດແລະຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍ,ພຣະເຢຊູຈະຖືກຄຶງ,2ນຟ10:5.ການ
ຫລອກລວງຂອງປະໂລຫິດຖືກບັງຄັບໃຊ້ໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນແລ້ວກໍໝາຍຄວາມວ່າຄວາມ
ພິນາດທັງໝົດກໍຈະເກີດຂຶ້ນແກ່ພວກເຂົາ,
ແອວ1:12.ຄົນຕ່າງຊາດຈະເຕັມໄປດ້ວຍການ
ຫລອກລວງຂອງປະໂລຫິດນາໆປະການ,
3ນຟ16:10.

ກາຢະຟາ.ເບິ່ງຊາດູກາຍ;ອັນນານຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່,ມະຫາປະໂລຫິດແລະ
ລູກເຂີຍຂອງອັນນາ.ກາຢະຟາເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່
ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຢຊູແລະສານຸສິດຂອງພຣະອົງ
ຫລາຍທີ່ສຸດ(ມທ26:3–4;ຢຮ11:47–51;
18:13–14).

ກາມາລີເອນ.ເບິ່ງຟາຣີຊາຍນຳ�ອີກ

ຟາຣີຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ຜູ້ຄົນຮູ້ຈັກກັນດີໃນພຣະ
ຄ�ພີໃໝ່ຜູ້ຮູ້ຈັກແລະໄດ້ສິດສອນກົດຂອງ
ຊາວຢິວ.ອັກຄະສາວົກໂປໂລເປັນນັກຮຽນ
ຄົນໜຶ່ງຂອງລາວ(ກຈກ22:3).ລາວເປັນຄົນ
ໜຶ່ງທີ່ມີອິດທິພົນຫລາຍຢູ່ໃນສານຊານເຮດ
ຣິນ(ກຈກ5:34–40).

ກາມມະລົມ.ເບິ່ງການຕົກຂອງອາດາມແລະ
ເອວາ;ຕັນຫາໜາ້ມືດ,ຄວາມຕັນຫາໜາ້
ມືດ;ມະນຸດທີ່ມີຈດິໃຈທ�ມະດານຳ�ອີກ

ບາງສິ່ງທີ່ບໍ່ ແມ່ນທາງວິນຍານ;ໂດຍສະ
ເພາະແລ້ວຄ�ນີ້ອາດຖືກໃຊ້ເພື່ອໝາຍເຖິງ
ສິ່ງທີ່ເປັນມະຕະແລະທາງຝ່າຍໂລກ(ຄພ
67:10)ຫລືທາງໂລກ,ທາງເນື້ອໜັງ,ແລະ
ຕັນຫາໜ້າມືດ(ມຊຢ16:10–12).

ການມີຈິດໃຈທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຕັນຫາຄືຄວາມ

ຕາຍ,2ນຟ9:39.ມານກ່ອມມະນຸດໄປໃນ
ຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍກາມມະລົມ,
2ນຟ 28:21. ພວກເຂົາເຫັນຕົວເອງຢູ່ໃນ
ສະພາບແຫ່ງກາມມະລົມ,ມຊຢ4:2.ຜູ້ໃດທີ່
ຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບແຫ່ງກາມມະລົມຂອງຕົນ
ເອງຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບຕົກຕ�ຂອງຕົນ,
ມຊຢ16:5.ທຸກຜູ້ຄົນທັງປວງຕ້ອງເກີດຈາກ
ພຣະເຈົ້າ,ປ່ຽນຈາກສະພາບແຫ່ງກາມມະ
ລົມແລະຕົກຕ�ຂອງພວກເຂົາ,ມຊຢ27:25.
ມະນຸດຊາດກາຍເປັນຄົນມີກາມມະລົມ,ຕນັ
ຫາໜ້າມືດ,ແລະຕ�ຊ້າ,ແອວ42:10.

ຜູ້ທີ່ເຮັດຕາມຄວາມປະສົງແລະຄວາມ
ປາດຖະໜາອັນເປັນຕັນຫາຂອງຕົນ,ເຂົາຈະ
ຕົກໄປ,ຄພ3:4.ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຫັນພຣະ
ເຈົ້າດ້ວຍຈິດໃຈແຫ່ງກາມມະລົມ,ຄພ67:10–
12.

ມະນຸດໄດ້ເລີ່ມມີກາມມະລົມ,ຕັນຫາໜ້າ
ມືດ,ແລະຕ�ຊ້າ,ມຊ5:13;6:49.

ກ່າວໂທດ,ການກ່າວໂທດ.ເບິ່ງພິພາກສາ,
ການພິພາກສາ,ຜູ້ພິພາກສາ;ພິພາກສາ,
ການພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍນຳ�ອີກ

ທີ່ຈະຕັດສິນຫລືຖືກຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດ
ໂດຍພຣະເຈົ້າ.

ພຣະເຈົ້າຈະກ່າວໂທດຄົນທີ່ວາງແຜນອັນ
ຊົ່ວຮ້າຍ,ສພສ12:2.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕີສອນພວກເຮົາເພື່ອບໍ່ໃຫ້
ພວກເຮົາຖືກພິພາກສາລົງໂທດດ້ວຍກັນກັບ
ໂລກ,1ກຣທ11:32.

ຄ�ເວົ້າ,ການກະທ�,ແລະຄວາມຄິດຂອງ
ເຮົາຈະກ່າວໂທດເຮົາ,ແອວ12:14.ເມື່ອຮູ້
ຈັກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວແຕ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ,
ມະນຸດຈະປ່ອຍໃຫ້ຕົນເອງມາຢູ່ພາຍໃຕ້ການ
ກ່າວໂທດ,ຮລມ14:19.ຖ້າຫາກພວກເຮົາຢຸດ
ທ�ງານ,ພວກເຮົາກໍຈະຖືກນ�ໄປຢູ່ພາຍໃຕ້
ການກ່າວໂທດ,ມຣນ9:6.

ຄົນທີ່ບໍ່ໃຫ້ອະໄພຄວາມຜິດແກ່ພີ່ນ້ອງຂອງ
ຕົນຈະຖືກກ່າວໂທດຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຄພ64:9.ຄົນໃດທີ່ເຮັດບາບຕໍ່
ຄວາມສະຫວ່າງຫລາຍກໍຈະຖືກກ່າວໂທດ

ກາຢະຟາ 14
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ຫລາຍ,ຄພ 82:3. ທັງສາດສະໜາຈັກມາຢູ່
ພາຍໃຕ້ການກ່າວໂທດຈົນກວ່າເຂົາຈະກັບໃຈ
ແລະຈື່ຈ�ພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ຄພ84:54–57.

ກ້າຫານ,ຄວາມກ້າຫານ,ຢ່າງກ້າຫານ.ເບິ່ງ
ສັດທາ;ຢ້ານກົວ,ຄວາມຢ້ານກົວນຳ�ອີກ

ເປັນການບໍ່ຢ້ານ,ໂດຍສະເພາະການເຮັດ
ສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ຈົ່ ງ ເດັ ດ ດ່ຽວແລະກ້າຫານ,ພບຍ 31:6
(ຢຊ1:6–7).ຈົ່ງຕັ້ງໃຈເຊື່ອຟັງແລະປະຕິບັດ
ຕາມທຸກໆສິ່ງທີ່ໄດ້ມີຂຽນໄວ້,ຢຊ23:6.

ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປະທານໃຈອັນຢ້ານກົວໃຫ້
ແກ່ເຮົາ,2ຕມທ1:7.

ໃຈຂອງລາວເລີ່ມມີກ�ລັງຂຶ້ນເວລາລາວໄດ້
ຍິນ,ແອວ15:4(ແອວ62:1).ພວກລູກຊາຍ
ຂອງຮີລາມັນເປັນຄົນກ້າຫານທີ່ສຸດ,ແອວ
53:20–21.ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຫັນຄວາມກ້າ
ຫານແບບນີ້ມາກ່ອນເລີຍ,ແອວ56:45.

ຈົ່ງກ້າຫານ,ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫລາຍ,
ແລະກ້າວຕໍ່ ໄປ,ຕໍ່ໄປເຖິງໄຊຊະນະ,ຄພ
128:22.

ກາເຫລັບ

ຄົນໜຶ່ງໃນຈ�ນວນຜູ້ຄົນທີ່ໂມເຊໄດ້ສົ່ງໄປ
ຊອກຫາແຜ່ນດິນການາອານໃນປີທີສອງຫລັງ
ຈາກການອົບພະຍົບ.ລາວແລະໂຢຊວຍສອງ
ຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ກັບຄືນມາລາຍງານຄວາມຈິງ
ກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນ(ຈບຊ13:6,30;14:6–38).
ເຂົາເຈົ້າສອງຄົນເທົ່ານັ້ນໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງ
ໝົດທີ່ໄດ້ໜີຈາກເອຢິບລອດຊີວິດໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານຫລັງຈາກ40ປີ(ຈບຊ26:65;
32:12;ພບຍ1:36)ແລະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນການາ
ອານ(ຢຊ14:6–14;15:13–19).

ກາອິນ.ເບິ່ງການມົ້ວສຸມລັບ;ຄາດຕະກ�,
ການຄາດຕະກ�;ອາດາມ;ອາເບັນນຳ�ອີກ

ລູກຊາຍຂອງອາດາມແລະເອວາຜູ້ໄດ້ຂ້າ
ນ້ອງຊາຍຂອງຕົນຊື່ອາເບັນ(ປຖກ4:1–16).

ສິ່ງທີ່ລາວຖວາຍຖືກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປະ
ຕິເສດ,ປຖກ4:3–7(ມຊ5:5–8,18–26).
ໄດ້ຂ້ານ້ອງຊາຍຂອງລາວຊື່ອາເບັນ,ປຖກ

4:8–14(ມຊ5:32–37).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ສາບແຊ່ງລາວແລະໄດ້ເຮັດເຄື່ອງໝາຍໄວ້
ໃນຕົວຂອງລາວ,ປຖກ4:15(ມຊ5:37–41).

ອາດາມແລະເອວາໄດ້ມີລູກຊາຍແລະ
ລູກສາວຫລາຍຄົນກ່ອນລາວໄດ້ເກີດມາ,ມຊ
5:1–3,16–17.ຮັກຊາຕານຫລາຍກວ່າພຣະ
ເຈົ້າ,ມຊ5:13,18.ໄດ້ເຂົ້າເຮັດພັນທະສັນຍາ
ທີ່ບໍ່ດີກັບຊາຕານ,ມຊ5:29–31.

ກິດຈະການຂອງອັກຄະສາວົກ.ເບິ່ງລູກາ
ນຳ�ອີກ

ໜັງສື ເຫລັ້ມນີ້ແມ່ນພາກທີສອງຂອງການ
ຂຽນໃນສອງພາກຊຶ່ງລູກາໄດ້ຂຽນເຖິງເທໂອ
ຟີໂລ.ພາກທ�ອິດຖືກເອີ້ນວ່າຂ່າວປະເສີດ
ຕາມລູກາ.ບົດທີ1–12ບັນທຶກກິດຈະກ�
ຂອງການສອນສາດສະໜາທີ່ສ�ຄັນບາງຢ່າງ
ຂອງອັກຄະສາວົກສິບສອງພາຍໃຕ້ການຊີ້ນ�
ຂອງເປໂຕທັນທີຫລັງຈາກການສິ້ນພຣະຊົນ
ຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດແລະການຟື້ນຄືນ
ພຣະຊົນ.ບົດທີ13–28ໃຫ້ໂຄງຮ່າງກ່ຽວກັບ
ການເດີນທາງຈ�ນວນໜຶ່ງຂອງອັກຄະສາວົກ
ໂປໂລແລະວຽກງານເຜີຍແຜ່.

ກິເລດຕັນຫາ.ເບິ່ງຕັນຫາໜ້າມືດ,ຄວາມ
ຕັນຫາໜ້າມືດນຳ�ອີກ

ມີຄວາມປາດຖະໜາຢ່າງແຮງກັບບາງສິ່ງ
ໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກບໍ່ຄວນ.

ຢ່າໃຫ້ຄວາມງາມຂອງນາງເປັນທີ່ຍົວະເຍົ້າ
ໃຈເຈົ້າໄດ້,ສພສ6:25.

ຜູ້ໃດແນມເບິ່ງຜູ້ຍິງດ້ວຍໃຈຄິດຢາກໄດ້ຍິງ
ນັ້ນຜູ້ນັ້ນໄດ້ຫລິ້ນຊູ້ໃນໃຈກັບຍິງນັ້ນແລ້ວ,
ມທ5:28(3ນຟ12:28).ພວກຜູ້ຊາຍເຕັມໄປ
ດ້ວຍໄຟແຫ່ງກິເລດຕັນຫາຕໍ່ກັນ,ຣມ1:27.
ຈະຮວບຮວມຄ�ສອນໄວ້ສ�ລັບເພື່ອຕອບ
ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາ,2ຕມທ
4:3–4.

ລາບານເຫັນຊັບສົມບັດຂອງພວກເຮົາແລະ
ມີຄວາມໂລບມາກຢາກໄດ້ມັນ,1ນຟ3:25.
ບໍ່ຫລົງໄຫລແລະໄຝ່ຝັນຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ເຫັນໄດ້,
ແອວ39:3–4,9.

ຄົນ ທີ່ຫລຽວເບິ່ງ ຜູ້ຍິງດ້ວຍຄວາມໄຄ່ໃນ
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ນາງຈະປະຕິເສດຄວາມເຊື່ອ,ຄພ42:23.ຈົ່ງ
ຢຸດຈາກຕັນຫາລາມົກທັງໝົດຂອງພວກເຈົ້າ,
ຄພ88:121.

ກິ່ງງ່າຂອງຢູດາ.ເບິ່ງຢູດາ(ລູກຊາຍຂອງ
ຢາໂຄບ)—ກິ່ງງ່າຂອງຢູດາ

ກິ່ງງ່າຂອງໂຢເຊັບ.ເບິ່ງເອຟະຣາອີມ—ກິ່ງ
ງ່າຂອງເອຟະຣາອີມຫລືໂຢເຊັບ

ກິ່ງງ່າຂອງເອຟະຣາອີມ.ເບິ່ງເອຟະຣາອີມ—
ກິ່ງງ່າຂອງເອຟະຣາອີມຫລືໂຢເຊັບ

ກີເດໂອນ(ພຣະຄ�ພີມໍມອນ)

ຜູ້ນ�ຊາວນີໄຟທີ່ຊື່ສັດ.

ເປັນຊາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະເປັນສັດຕູຂອງ
ກະສັດໂນອາ, ມຊຢ  19:4–8.ໄດ້ ແນະນ�
ກະສັດລິມໄຮ,ມຊຢ20:17–22.ໄດ້ສະເໜີ
ແຜນການທີ່ຈະປົບໜີຈາກຄວາມເປັນທາດ
ຂອງຊາວເລມັນ,ມຊຢ22:3–9.ຖືກນີຮໍຂ້າ,
ແອວ1:8–10.

ກີເດໂອນ(ພຣະຄ�ພີເດີມ)

ຜູ້ນ�ທີ່ໄດ້ປົດປ່ອຍອິດສະຣາເອນຈາກຊາວ
ມີດີອານ(ຜປ6:11–40;7–8).

ກຸງໂຣມ.ເບິ່ງຈັກກະພົບໂຣມນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່,ຕົວເມືອງຂອງຈັກກະພົບ
ໂຣມ,ຕັ້ງຢູ່ແຄມແມ່ນ�ຕີເບໃນປະເທດອີຕາລີ
(ກຈກ18:2;19:21;23:11).ໂປໂລໄດ້ສອນ
ພຣະກິດຕິຄຸນໃນກຸງໂຣມຕອນເພິ່ນເປັນນັກ
ໂທດຂອງລັດຖະບານໂຣມ(ກຈກ28:14–31;
ໂຣມ1:7,15–16).

ກຸ່ມ.ເບິ່ງຖານະປະໂລຫິດນຳ�ອີກ

ຄ�ວ່າກຸ່ມສາມາດຖືກໃຊ້ໃນສອງວິທີທາງ:
(1)ກຸ່ມໃດກຸ່ມໜຶ່ງໂດຍສະເພາະຂອງພວກ
ຜູ້ຊາຍທີ່ມີຕ�ແໜ່ງດຽວກັນໃນຖານະປະໂລ
ຫິດ.(2)ຈ�ນວນສະມາຊິກຫລາຍຫລືໜ້ອຍ
ໃນກຸ່ມຖານະປະໂລຫິດທີ່ຕ້ອງໄປຮ່ວມປະ
ຊຸມເພື່ອດ�ເນີນທຸລະກິດຂອງສາດສະໜາຈັກ
(ຄພ107:28).

ກຸ່ມຂອງຝ່າຍປະທານສູງສຸດ,ຫລືອັກຄະ

ສາວົກສິບສອງ,ແລະສາວົກເຈັດສິບແລະ
ຄວາມສ�ພັນຂອງພວກເພິ່ນທີ່ມີຕໍ່ກັນແລະ
ກັນ ໄດ້ ຖືກ ບັນຍາຍໄວ້ , ຄພ 107:22–26,
33–34(ຄພ124:126–128). ການຕັດສິນ
ຂອງກຸ່ມ ເຫລົ່ານີ້ຕ້ອງ ເປັນເອກະສັນ,ຄພ
107:27.ການຕັດສິນຂອງກຸ່ມຕ້ອງເຮັດໄປໃນ
ຄວາມຊອບທ�,ຄພ107:30–32.ໜ້າທີ່ຂອງ
ປະທານກຸ່ມຖານະປະໂລຫິດໄດ້ຖືກອະທິ
ບາຍໄວ້,ຄພ107:85–96.ກຸ່ມແອວເດີໄດ້ຖືກ
ແຕ່ງຕັ້ງສ�ລັບຜູ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດປະ
ຈ�,ຄພ124:137.

ເກັບກ່ຽວ

ບາງເທື່ອພຣະຄ�ພີ ໃຊ້ຄ�ວ່າເກັບກ່ຽວ
ເປັນຄ�ອຸປະມາທີ່ໝາຍເຖິງການນ�ຜູ້ຄົນມາສູ່
ສາດສະໜາຈັກ,ຊຶ່ງເປັນອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ,ຫລືໃນເວລາແຫ່ງ
ການພິພາກສາ,ດັ່ງເຊັ່ນການສະເດັດມາຄັ້ງທີ
ສອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ລະດູຮ້ອນຜ່ານພົ້ນລະດູເກັບກ່ຽວຈວນຈະ
ໝົດແຕ່ໝູ່ເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ,ຢມຢ
8:20(ຄພ56:16).

ພືດຜົນທີ່ພໍເກັບກ່ຽວກໍຫລາຍແທ້,ແຕ່ຄົນ
ງານຍັງມີໜ້ອຍຢູ່,ມທ9:37.ລະດູເກັບກ່ຽວ
ແມ່ນຄາວສິ້ນສຸດໂລກ,ມທ 13:39.ຜູ້ໃດ
ຫວ່ານສິ່ງໃດລົງກໍຈະເກັບກ່ຽວສິ່ງນັ້ນ,ຄລຕ
6:7–9(ຄພ6:33).

ທົ່ງກໍຂາວພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເກັບກ່ຽວ,ຄພ
4:4.ການເກັບກ່ຽວສິ້ນສຸດລົງແລ້ວແລະຈດິ
ວນິຍານຂອງເຈົ້າບໍ່ລອດ,ຄພ45:2.ເວລາແຫ່ງ
ການເກັບກ່ຽວມາເຖິງແລ້ວ,ແລະຄ�ຂອງເຮາົ
ຈ�ເປັນຕ້ອງສ�ເລດັຄົບຖ້ວນ,ຄພ101:64.

ແກ້ແຄ້ນ,ການແກ້ແຄ້ນ.ເບິ່ງເປັນສັດຕູກັນ,
ຄວາມເປັນສັດຕູກັນນຳ�ອີກ

ການແກ້ແຄ້ນຫລືການໂຕ້ຕອບສ�ລັບ
ຄວາມເຈັບປວດຫລືການເຮັດໃຫ້ຜິດໃຈ.

ພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າຈະມາພ້ອມດ້ວຍການ
ແກ້ແຄ້ນ,ອຊຢ35:4.
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ການແກ້ແຄ້ນເປັນທຸລະຂອງເຮົາ, ຣມ
12:19(ມມ3:15;8:20).

ດາບແຫ່ງ ການແກ້ແ ຄ້ນແຂວນຢູ່ເທິງຫົວ
ທ່ານ,ມມ8:40–41.

ເຮົາຈະແກ້ແຄ້ນຄົນຊົ່ວ,ເພາະເຂົາຈະບໍ່ກັບ
ໃຈ,ຄພ29:17.

ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຈະມາໃນວັນເວລາ
ຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະການແກ້ແຄ້ນ,ມຊ
7:45–46.

ກົງກັນຂ້າມ,ການກົງກັນຂ້າມ.ເບິ່ງຍາກລ�
ບາກ,ຄວາມຍາກລ�ບາກ

ກົດ.ເບິ່ງກົດຂອງໂມເຊ;ເຊື່ອຟັງ,ການເຊື່ອ
ຟັງ,ຟັງຄວາມ;ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ;
ພອນ,ໃຫ້ພອນ,ເປັນພອນນຳ�ອີກ

ພຣະບັນຍັດ ຫລື ກົດຂອງພຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງ
ພອນແລະການລົ ງ ໂທດແມ່ນ ຂຶ້ນ ຢູ່ກັ ບ
ສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ.ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຟັງກົດ
ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບພອນທີ່ສັນຍາໄວ້.ສາດ
ສະດາໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ສອນວ່າຜູ້ຄົນຄວນ
ເຊື່ອຟັງ,ໃຫ້ກຽດ,ແລະສະໜັບສະໜູນກົດ
ຂອງແຜ່ນດິນນ�ອີກ(ຫຼຊ1:12).

ກົດຂອງໂມເຊເປັນກົດທີ່ຕຽມເພື່ອນ�
ຊາຍແລະຍິງມາສູ່ພຣະຄຣິດ.ມັນເປັນກົດ
ສັ່ງຫ້າມ,ການສັ່ງ,ແລະພິທີການ.ໃນວັນ
ເວລານີ້ກົດຂອງພຣະຄຣິດ,ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ກົດ
ຂອງໂມເຊສ�ເລັດຄົບຖ້ວນ,ເປັນຄວາມສົມ
ບູນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຫລື“ກົດບັນຍັດອັນ
ຄົບຖ້ວນຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີອິດສະລະພາບ”(ຢກບ
1:25).

ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານພຣະບັນຍັດໃຫ້ແກ່
ອາດາມ,ປຖກ1:28;2:16–17.ພຣະເຈົ້າໄດ້
ປະທານກົດໃຫ້ແກ່ໂນອາ,ປຖກ9:1.ກົດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຄົບຖ້ວນ,ເປັນທີ່ເຊີດຊູໃຈໃຫ້
ມີແຮງຂຶ້ນໃໝ່,ພສສ19:7.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ເປັນຜູ້ໃຫ້ກົດຂອງພວກເຮົາ,ອຊຢ33:22.

ມີຜູ້ໃຫ້ກົດແຕ່ອົງດຽວເທົ່ານັ້ນແຫລະ,ຢກບ
4:12.

ບ່ອນໃດບໍ່ມີກົດໄວ້ໃຫ້ຍ່ອມບໍ່ມີໂທດ,2ນຟ
9:25.ມີກົດໃຫ້ໄວ້,ແອວ42:17–22.ມະນຸດ

ຈະຖືກພິພາກສາຕາມກົດ,ແອວ42:23.ພຣະ
ຄຣິດຄືກົດ,3ນຟ15:9.

ກົດທຸກປະການເປັນທາງຝ່າຍວິນ ຍານ,
ຄພ29:34.ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ຮັບກົດຂອງ
ສາດສະໜາຈັກໂດຍການເປີດເຜີຍ,ຄພ42.
ຜູ້ທີ່ຮັກສາກົດຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ຈ�ເປັນຕ້ອງ
ຝ່າຝືນກົດໝາຍຂອງແຜ່ນດິນ,ຄພ58:21.
ຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະຄຣິດເປັນກົດທີ່
ທຸກສິ່ງທັງປວງຖືກປົກຄອງ,ຄພ88:7–13.
ພຣະອົງໄດ້ປະທານກົດສ�ລັບທຸກສິ່ງທັງປວງ,
ຄພ88:42–43.ຜູ້ຄົນຄວນຍຶດຖືກົດຂອງບ້ານ
ເມືອງ,ຄພ98:4–5.ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຮັບ
ພອນປະການໃດຈາກພຣະເຈົ້າ,ຍ່ອມເປັນໄປ
ເພາະການເຊື່ອຟັງຕໍ່ກົດນັ້ນ,ຄພ130:20–
21.ສາດສະໜາຈັກໄດ້ປະກາດຄວາມເຊື່ອ
ຂອງຕົນກ່ຽວກັບກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງ,
ຄພ134.

ມະນຸດຊາດຈະລອດໄດ້ໂດຍການປະຕິບັດ
ຕາມກົດແລະພິທີການແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນ,
ຫຼຊ1:3.

ກົດຂອງໂມເຊ.ເບິ່ງກົດ;ສະອາດແລະບໍ່
ສະອາດ;ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນ;
ໂມເຊນຳ�ອີກ

ພຣະເຈົ້າໄດ້ ປະທານກົດຜ່ານທາງໂມເຊ
ໃຫ້ແກ່ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນເພື່ອແທນ
ກົດທີ່ສູງກວ່າອັນທີ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຮັກ
ສາ(ອພຍ34;ປຈສ,ອພຍ34:1–2;ປຈສ,
ພບຍ10:2[ພາກຫ້ອຍທ້າຍ]).ກົດຂອງໂມເຊ
ປະກອບດ້ວຍຫລັກທ�,ຂໍ້ກ�ນົດ,ພິທີການ,ພິ
ທີ,ແລະເຄື່ອງໝາຍຫລາຍຢ່າງເພື່ອເຕືອນ
ຜູ້ຄົນກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງພວກເຂົາ.ມັນຍັງປະກອບດ້ວຍກົດກ່ຽວ
ກັບສິນທ�,ສາດສະໜາ,ແລະພຣະບັນຍັດ
ແລະການປະຕິບັດທາງໂລກ—ລວມທັງການ
ເສຍສະລະ(ລລວ1–7)—ຊຶ່ງມີຈຸດເປົ້າໝາຍ
ໃຫ້ເຕືອນພວກເຂົາກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າແລະ
ໜ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາຕໍ່ພຣະອົງ(ມຊຢ13:30).
ສັດທາ,ການກັບໃຈ,ການບັບຕິສະມາໃນນ�,
ແລະການປົດບາບເປັນພາກສ່ວນຂອງກົດ,
ເຊັ່ນດຽວກັບພຣະບັນຍັດສິບປະການແລະ
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ພຣະບັນຍັດຂໍ້ອື່ນໆທີ່ມີຄ່າສູງກວ່າທາງສິນ
ທ�.ກົດສ່ວນຫລາຍຂອງພິທີການໄດ້ສົມບູນ
ໃນລະຫວ່າງການສິ້ນພຣະຊົນແລະການຟື້ນ
ຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ຊຶ່ງສິ້ນສຸດ
ການເສຍສະລະໂດຍການຫລັ່ງໂລຫິດ(ແອວ
34:13–14).ກົດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກປະຕິບັດພາຍ
ໃຕ້ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນແລະເປັນ
ພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ຕຽມເພື່ອການຍຶດໝັ້ນຂອງ
ມັນມາສູ່ພຣະຄຣິດ.

ທ�ອິດເຮົາຈະມອບກົດໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ,
ແຕ່ມັນຈະເປັນຕາມກົດຂອງບັນຍັດຝ່າຍໂລກ,
ປຈສ,ອພຍ34:1–2.

ກົດບັນຍັດຈຶ່ງເປັນຜູ້ດູແລເພື່ອນ�ເຮົາມາສູ່
ພຣະຄຣິດ,ຄລຕ3:19–24.

ພວກເຮົາຍັງຮັກສາກົດຂອງໂມເຊແລະລະ
ນຶກຫາພຣະຄຣິດດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ,2ນຟ
25:24–30.ຄວາມລອດບໍ່ໄດ້ມາເຖິງໂດຍທາງ
ກົດຂອງໂມເຊແຕ່ຝ່າຍດຽວ,ມຊຢ12:27–
13:32. ໃນເຮົາກົດຂອງໂມເຊຈຶ່ງສົມບູນ,
3ນຟ9:17.ກົດທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ໂມເຊນັ້ນມີທີ່
ສຸດໃນເຮົາ,3ນຟ15:1–10.

ເພາະການບໍ່ເຊື່ອຟັງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ເອົາໂມເຊແລະຖານະປະໂລຫິດທີ່ສັກສິດໄປ
ຈາກລູກຫລານຂອງອິດສະຣາເອນ,ປະກົດ
ຂອງບັນຍັດຝ່າຍໂລກໄວ້ໃຫ້,ຄພ84:23–27.

ໂກກ.ເບິ່ງການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ;ມາໂກກນຳ�ອີກ

ກະສັດອົງໜຶ່ງຂອງມາໂກກ.ເອເຊກຽນໄດ້
ທ�ນາຍວ່າໂກກຈະຮຸກຮານອິດສະຣາເອນ
ໃນເວລາຂອງການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ(ອຊກ38–39).ການສູ້ຮົບອີກ
ຄັ້ງໜຶ່ງ,ຖືກເອີ້ນວ່າການສູ້ຮົບຂອງໂກກແລະ
ມາໂກກ,ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງທ້າຍຂອງໄລຍະ
ພັນປີ(ພນມ20:7–9;ຄພ88:111–116).

ໂກເນລີໂອ.ເບິ່ງຄົນຕ່າງຊາດ;ນາຍ
ທະຫານ;ເປໂຕນຳ�ອີກ

ນາຍທະຫານຄົນໜຶ່ງທີ່ກາຍຊາເຣຍ,ໄດ້ຮັບ
ບັບຕິສະມາຈາກເປໂຕ(ກຈກ10).ລາວອາດ
ເປັນຄົນຕ່າງຊາດຄົນທ�ອິດທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ສາດສະໜາຈັກໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມ
ໃສນັບຖືສາດສະໜາຢູດາກ່ອນ.ການບັບຕິ
ສະມາຂອງໂກເນລີໂອແລະຄອບຄົວຂອງ
ລາວໄດ້ເປີດທາງໃຫ້ແກ່ພຣະກິດຕິຄຸນເພື່ອ
ສັ່ງສອນຄົນຕ່າງຊາດ.ເປໂຕ,ອັກຄະສາວົກ
ຊັ້ນຜູ້ໃຫຍ່,ຜູ້ມີຂໍກະແຈຂອງອານາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກໃນເວລານັ້ນ,
ໄດ້ນ�ພາການສັ່ງສອນນີ້.

ໂກໂມຣາ.ເບິ່ງໂຊໂດມນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ເມືອງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຊຶ່ງຖືກ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທ�ລາຍ(ປຖກ19:12–29).

ໂກລີອາດ.ເບິ່ງດາວິດນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ຍັກໃຫຍ່ຂອງຊາວຟີລິດ
ສະຕິນຜູ້ໄດ້ເວົ້າທ້າກອງທະຫານຊາວອິດສະ
ຣາເອນ.ດາວິດໄດ້ຮັບເອົາການເວົ້າທ້າຂອງ
ລາວແລະໄດ້ຂ້າລາວດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ(1ຊມອ17).

ໂກໂລຊາຍ,ສານເຖິງ.ເບິ່ງສານຂອງ
ໂປໂລ;ໂປໂລນຳ�ອີກ

ໜັງສືໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່.ມັນເປັນຈົດໝາຍ
ຕົ້ນສະບັບທີ່ ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ຂຽນ
ເຖິງຊາວໂກໂລຊາຍຫລັງຈາກເອປາຟາໄດ້
ມາຢ້ຽມຢາມລາວ,ຜູ້ຊຶ່ງເປັນຜູ້ປະກາດຂ່າວ
ຂອງສາດສະໜາຈັກຢູ່ໃນເມືອງໂກໂລຊາຍ
(ກລຊ1:7–8).ເອປາຟາໄດ້ບອກໂປໂລວ່າ
ຊາວໂກໂລຊາຍພວມເຮັດຄວາມຜິດໜັກ—
ພວກເຂົາຄິດວ່າພວກເຂົາດີກວ່າຄົນອື່ນໆ
ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັກສາພິທີການບາງ
ຢ່າງດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ(ກລຊ2:16),
ບໍ່ຍອມເຮັດຕາມຄວາມຕ້ອງການທາງຮ່າງ
ກາຍບາງຢ່າງ,ແລະນະມັດສະການທູດ
(ກລຊ2:18).ການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ຊາວໂກໂລຊາຍຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາກ�ລັງ
ໄດ້ຮັບການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ.ພວກເຂົາຍັງ
ຮູ້ສຶກອີກວ່າພວກເຂົາເຂົ້າໃຈຄວາມລຶກລັບ
ຂອງຈັກກະວານຫລາຍກວ່າສະມາຊິກຂອງ
ສາດສະໜາຈັກຄົນອື່ນໆ.ໃນສານຂອງລາວ,
ໂປໂລໄດ້ຕິເຕືອນພວກເຂົາໂດຍການສິດ
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ສອນວ່າການໄຖ່ມາເຖິງຜ່ານທາງພຣະຄຣິດ
ເທົ່ານັ້ນແລະວ່າເຮົາຕ້ອງສະຫລາດແລະ
ຮັບໃຊ້ພຣະອົງ.

ບົດທີ1ແມ່ນຄ�ທັກທາຍຂອງໂປໂລຕໍ່ຊາວ
ໂກໂລຊາຍ.ບົດທີ2–3ແມ່ນຄ�ສອນແລະ
ບັນຈຸບົດຄວາມເຖິງພຣະຄຣິດວ່າເປັນພຣະ
ຜູ້ ໄຖ່,ເຖິງສິ່ງອັນຕະລາຍຂອງການນະມັດ
ສະການຈອມປອມ,ແລະເຖິງຄວາມສ�ຄັນ
ຂອງການຟື້ນຄືນຊີວິດ.ບົດທີ4ສິດສອນວ່າ
ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຕ້ອງສະຫລາດໃນທຸກສິ່ງ
ທັງປວງ.

ກອງປະຊຸມໃນສະຫວັນ.ເບິ່ງສົງຄາມໃນ
ສະຫວັນ;ຊີວິດກ່ອນເກີດ;ແຜນແຫ່ງການ
ໄຖ່ນຳ�ອີກ

ໂອ ກາດໃນຊີວິດກ່ອນມະຕະ ເມື່ອພຣະ
ບິດາໄດ້ສະເໜີແຜນຂອງພຣະອົງຕໍ່ລູກໆທາງ
ວິນຍານຂອງພຣະອົງຜູ້ທີ່ຈະມາສູ່ໂລກນີ້.

ເຫລົ່າທູດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເປັ່ງສຽງໂຮ່ຮ້ອງ
ຍິນດີ,ໂຢບ38:4–7.ຕັ້ງບັນລັງຂອງເຮົາໄວ້ໃນ
ທີ່ສູງສຸດເໜືອດວງດາວຕ່າງໆຂອງພຣະເຈົ້າ,
ອຊຢ14:12–13.

ມີສົງຄາມໃນສະຫວັນ,ພນມ12:7–11.
ກ່ອນພວກເພິ່ນເກີດ,ພວກເພິ່ນໄດ້ຮັບບົດ

ຮຽນທ�ອິດຂອງພວກເພິ່ນຢູ່ໃນໂລກວິນຍານ,
ຄພ138:56.

ຊາຕານໄດ້ກະບົດໃນຊີວິດກ່ອນມະຕະ,ມຊ
4:1–4.ຜູ້ຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ແຈ້ງໄດ້ຖືກຈັດໄວ້
ກ່ອນໂລກເປັນມາ,ອຣຮ3:22.ບັນດາພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນ,ອຣຮ4:26.ບັນດາ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ສິ້ນສຸດວຽກງານທີ່ພວກພຣະອົງ
ໄດ້ແນະນ�ໃຫ້ເຮັດ,ອຣຮ5:2.

ເກີດໃໝ່,ເກີດຈາກພຣະເຈົ້າ.ເບິ່ງທີ່ຖື
ກ�ເນີດ;ບັບຕິສະມາ,ໃຫ້ບັບຕິສະມາ;ບຸດ
ແລະທິດາຂອງພຣະເຈົ້າ;ປ່ຽນໃຈ,ການ
ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ;ມະນຸດທີ່ມີຈິດໃຈທ�
ມະດາ;ລູກໆຂອງພຣະຄຣິດນຳ�ອີກ

ເພື່ອໃຫ້ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນໃຈ
ຂອງບຸກຄົນເພື່ອເຂົາຈະບໍ່ມີຄວາມປາດຖະ

ໜາທີ່ຈະເຮັດຄວາມຊົ່ວ,ມີແຕ່ປາດຖະໜາທີ່
ຈະສະແຫວງຫາສິ່ງທີ່ເປັນຂອງພຣະເຈົ້າ.

ເຮົາຈະໃຫ້ເຂົາມີຄວາມຄິດແລະຈິດໃຈ
ໃໝ່,ອຊກ11:19(ອຊກ18:31;36:26).

ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດໄດ້
ເກີດມາ,ບໍ່ແມ່ນຈາກເລືອດເນື້ອ,ແຕ່ເກີດຈາກ
ພຣະເຈົ້າ,ຢຮ1:12–13.ຍົກເວັ້ນແຕ່ມະນຸດ
ຈະເກີດຈາກນ�ແລະພຣະວິນຍານ,ເຂົາຈະ
ເຂົ້າໄປໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້,ຢຮ
3:3–7.ພວກເຮົາສາມາດເກີດໃໝ່ອີກໂດຍ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,1ປຕ1:3–23.ຜູ້ໃດ
ກໍຕາມທີ່ເກີດຈາກພຣະເຈົ້າກໍບໍ່ເຮັດບາບອີກ
ຕໍ່ໄປ,ປຈສ,1ຢຮ3:9.ເພາະທຸກຄົນທີ່ເກີດ
ຈາກພຣະເຈົ້າກໍມີໄຊຕໍ່ໂລກ,1ຢຮ5:4.

ຄົນທີ່ເກີດຈາກພຣະຄຣິດເຮດັພັນທະສັນ
ຍາກັບພຣະເຈົ້າ,ມຊຢ3:19;5:2–7.ຄົນທັງ
ປວງຕ້ອງເກີດໃໝ່;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເກີດຈາກ
ພຣະເຈົ້າ, ມຊຢ 27:25–26(ແອວ5:49).
ພວກທ່ານໄດ້ເກີດຈາກພຣະເຈົ້າທາງວນິຍານ
ແລ້ວບໍ,ແອວ5:12–19.ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ເກີດ
ໃໝ່ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອານາຈັກສະຫວັນມາ
ເປັນມູນມໍລະດົກ,ແອວ7:14.

ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເຊື່ອໃນຄ�ຂອງເຮົາຈະໄດ້
ເກີດໃໝ່ຈາກເຮົາ,ແມ່ນແຕ່ດ້ວຍນ�ແລະ
ດ້ວຍພຣະວິນຍານ,ຄພ5:16.

ພວກເຈົ້າຈະຕ້ອງໄດ້ເກີດໃໝ່ອີກເຂົ້າໃນອາ
ນາຈັກສະຫວັນ,ມຊ6:59.

ເກືອ

ຖືກໃຊ້ ເປັນສິ່ງ ໜຶ່ງທີ່ສ�ຄັນໃນການກັນ
ອາຫານບໍ່ໃຫ້ເນົ່າໃນໂລກສະໄໝບູຮານ;ມັນ
ຖືກນັບວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຈ�ເປັນສ�ລັບຊີວິດ.

ເມຍຂອງໂລດໄດ້ກາຍເປັນເສົາເກືອ,ປຖກ
19:26.

ເຈົ້າທັງຫລາຍເປັນເກືອສ�ລັບມວນມະນຸດ
ສະໂລກ,ມທ5:13(ລກ14:34;3ນຟ12:13).

ຜູ້ ຄົນແຫ່ງພັນທະສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ ຖືກນັບວ່າເປັນເກືອຂອງແຜ່ນດິນ
ໂລກ,ຄພ101:39–40.ຖ້າຫາກໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະເຈົ້າບໍ່ ໄດ້ ເປັນຜູ້ ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງ
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ມະນຸດ,ພວກເຂົາກໍຄືກັນກັບເກືອທີ່ໝົດລົດ
ເຄັມຂອງມັນ,ຄພ103:9–10.

ກຽດຄ້ານ,ຄວາມກຽດຄ້ານ

ບໍ່ເຂັ້ມແຂງແລະບໍ່ມີພາກສ່ວນໃນວຽກງານ
ທີ່ຊອບທ�.

ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່ຢາກເຮັດວຽກກໍຢ່າໃຫ້ຜູ້ນັ້ນ
ກິນ,2ທສນ3:10.

ພວກເຂົາຈຶ່ງກາຍເປັນຄົນກຽດຄ້ານ,ເຕັມ
ໄປດ້ວຍການກໍ່ກວນ,2ນຟ5:24.ໃຫ້ລະເວັ້ນ
ຈາກຄວາມຂີ້ຄ້ານມັກງ່າຍ,ແອວ38:12.

ຄົນທີ່ກຽດຄ້ານຈະບໍ່ກິນອາຫານຂອງຄົນ
ທ�ງານ,ຄພ42:42.ວິບັດແກ່ເຈົ້າຜູ້ທີ່ຈະບໍ່
ອອກແຮງດ້ວຍມືຂອງຕົນເອງ,ຄພ56:17.ຈົ່ງ
ກະຕືລືລົ້ນໃນອຸດົມການດີ,ຄພ58:27.ເຊົາ
ກຽດຄ້ານ,ຄພ88:124.

ກຽດຊັງ,ຄວາມກຽດຊັງ.ເບິ່ງແກ້ແຄ້ນ,ການ
ແກ້ແຄ້ນ;ເປັນສັດຕູກັນ,ຄວາມເປັນສັດຕູ
ກັນ;ຮັກ,ຄວາມຮັກນຳ�ອີກ

ກຽດຊັງເປັນການບໍ່ມັກບາງຄົນຫລືບາງສິ່ງ
ຫລາຍ.

ເຮົາແມ່ນພຣະເຈົ້າ,ເຮົານ�ການລົງໂທດມາ
ສູ່ພວກທີ່ກຽດຊັງເຮົາຕະຫລອດທັງລູກຫລານ
ຂອງພວກເຂົາ,ອພຍ20:5.ມີຫົກຢ່າງທີ່ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າກຽດຊັງ,ສພສ6:16.ລູກທີ່ໂງ່ຈ້າ
ເບົາປັນຍາເຮັດໃຫ້ແມ່ຖືກໝິ່ນປະໝາດ,ສພສ
15:20.ພວກເຮົາດູໝິ່ນປະໝາດແລະປະຖິ້ມ
ທ່ານໄປ,ອຊຢ53:3.

ຈົ່ງຮັກສັດຕູຂອງເຈົ້າ,ມທ5:44.ເຂົາຈະຊັງ
ນາຍຜູ້ນີ້ແລະໄປຮັກນາຍຜູ້ນັ້ນເຂົາຈະສັດຊື່
ຕໍ່ນາຍຜູ້ນີ້ແລະຈະໝິ່ນປະໝາດນາຍຜູ້ນັ້ນ,
ມທ6:24.ຄົນທັງປວງຈະກຽດຊັງພວກເຈົ້າ
ເພາະເຫັນແກ່ນາມຂອງເຮົາ,ມທ10:22.ທຸກ
ຄົນທີ່ເຮັດຊົ່ວກໍກຽດຊັງຄວາມສະຫວ່າງ,ຢຮ
3:20.ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງປະໝາດຄວາມໜຸ່ມ
ຂອງເຈົ້າ,1ຕມທ4:12.

ເພາະວ່າເຂົາຮັ່ງມີ,ເຂົາຈຶ່ງດູຖູກຄົນທຸກ
ຍາກ,2ນຟ9:30.ຢ່າໄດ້ໝິ່ນປະໝາດການ
ເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈົ້າເລີຍ,ຢຄ4:8.ພວກ

ເຂົາມີຄວາມກຽດຊັງພວກເຮົາຢ່າງບໍ່ສິ້ນສຸດ,
ຢຄ7:24.

ມະນຸດຈະຖືວ່າຄ�ແນະນ�ຂອງພຣະເຈົ້າ
ໄຮ້ປະໂຫຍດ,ແລະດູຖູກພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ອົງ,ຄພ3:7.

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຖືກກຽດຊັງແລະຖືກຂົ່ມເຫັງ
ເພາະການເວົ້າວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພາບ
ນັ້ນ,ຈສ—ປ1:25.

ຂັດແຍ້ງ,ການຂັດແຍ້ງ.ເບິ່ງກະບົດ,ການ
ກະບົດນຳ�ອີກ

ການ ຜິດ ຖ ຽ ງ ກັ ນ , ການໂຕ້ຖຽງ, ແລະ
ການວິວາດ.ການຂັດແຍ້ງ,ໂດຍສະເພາະ
ລະຫວ່າງສະມາຊິກໃນສາດສະໜາຈັກຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຫລືລະຫວ່າງສະມາຊິກໃນ
ຄອບຄົວ,ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ພໍພຣະໄທຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ.

ຂໍຢ່າໃຫ້ຄົນຂອງໝູ່ເຮົາຕ້ອງຜິດຖຽງກັນ
ເລີຍ ,ປຖກ 13 :8 .ການອວດອ້າງສ້ າງແຕ່
ເລື່ອງເດືອດຮ້ອນເກາະຜິດ,ສພສ13:10.

ຖ້າຜູ້ໃດມີເລື່ອງຕໍ່ກັນກໍຈົ່ງຍົກໂທດໃຫ້ກັນ
ແລະກັນດັ່ງທີ່ພຣະຄຣິດໄດ້ໂຜດຍົກໂທດ,
ກລຊ3:13.ຈົ່ງຫລີກເວັ້ນຈາກການໂຕ້ຖຽງອັນ
ໂງ່ງ່າວ,ຕຕ3:9.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບັນຊາມະນຸດບໍ່ໃຫ້ຂັດແຍ້ງ
ກັນ,2ນຟ26:32.ພວກທ່ານຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້
ລູກຫລານຂອງພວກທ່ານຕໍ່ສູ້ແລະຜິດຖຽງ
ກັນ,ມຊຢ4:14.ແອວມາສັ່ງວ່າບໍ່ໃຫ້ມີການ
ຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ໃນບັນດາສະມາຊິກຂອງສາດ
ສະໜາຈັກ,ມຊຢ18:21.ຊາຕານແຜ່ຂ່າວລື
ແລະການຂັດແຍ້ງ,ຮລມ16:22.ມານເປັນ
ບິດາຂອງການຂັດແຍ້ງແລະຍຸຍົງໃຈຂອງ
ມະນຸດໃຫ້ຂັດແຍ້ງກັນ,3ນຟ11:29(ມຊຢ
23:15).

ໃຫ້ ສະຖາປະນາພຣະກິດຕິຄຸນຂອງເຮົາ
ຂຶ້ນ,ເພື່ອຈະບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນຫລາຍ,ຄພ
10:62–64.ຈົ່ງເຊົາຂັດແຍ້ງກັນ,ຄພ136:23.

ຂ້າ.ເບິ່ງຄາດຕະກ�,ການຄາດຕະກ�;
ໂທດປະຫານຊີວິດ
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ຂ່າວຄາວ

ໜັງສືສອງເຫລັ້ມໃນພຣະຄ�ພີເດີມ. ທັງ
ສອງເຫລັ້ມໄດ້ບອກປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງເຫດ
ການຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຈົນ
ເຖິງການປະກາດຂອງໄຊຣັດອະນຸຍາດໃຫ້
ຊາວຢິວກັບຄືນເຢຣູຊາເລັມ.

ພຣະທ�ຂ່າວຄາວທີໜຶ່ງ:ບົດທີ1–9ບອກ
ລ�ດັບເຊື້ອສາຍຈາກອາດາມເຖິງໂຊນ.ຂ່າວ
ຄາວບົດທີ10ການມໍລະນະກ�ຂອງໂຊນ.
ບົດທີ11–22ເລົ່າເຫດການກ່ຽວພັນກັບການ
ປົກຄອງຂອງດາວິດ.ບົດທີ23–27ອະທິບາຍ
ວ່າໂຊໂລໂມນໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນກະສັດ
ແລະຊາວເລວີໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງໃຫ້ເປັນລະບຽບ.
ບົດທີ28ອະທິບາຍວ່າດາວິດໄດ້ບັນຊາໂຊ
ໂລໂມນໃຫ້ສ້າງພຣະວິຫານ.ບົດທີ29ບັນທຶກ
ການມໍລະນະກ�ຂອງດາວິດ.

ພຣະທ�ຂ່າວຄາວທີສອງ:ບົດທີ1–9ເລົ່າ
ເຫດການກ່ຽວພັນກັບການປົກຄອງຂອງໂຊ
ໂລໂມນ.ບົດທີ10–12ບອກເຖິງການປົກ
ຄອງຂອງເຣໂຮໂບອາມລູກຊາຍຂອງໂຊໂລ
ໂມນ,ລະຫວ່າງອານາຈັກໃຫຍ່ຂອງອິດສະ
ຣາເອນໄດ້ຖືກແຍກອອກເປັນອານາຈັກພາກ
ເໜືອແລະອານາຈັກພາກໃຕ້.ບົດທີ13–
36ບັນຍາຍເຖິງການປົກຄອງຂອງກະສັດອົງ
ຕ່າງໆຈົນເຖິງການຍຶດຄອງອານາຈັກຂອງ
ຢູດາໂດຍເນບູກາດເນັດສາ.ໜັງສືມ້ວນທ້າຍ
ດ້ວຍຄ�ສັ່ງຂອງໄຊຣັດວ່າລູກຫລານຂອງ
ຢູດາທີ່ເປັນຊະເລີຍສາມາດກັບຄືນໄປເຢຣູ
ຊາເລັມ.

ຂ່າວລື.ເບິ່ງນິນທາ;ເວົ້າຈາບໍ່ດີນຳ�ອີກ

ຊາຕານທ່ອງທ່ຽວ ໄປມາແຜ່ຂ່າວລືແລະ
ການຂັດແຍ້ງ—ບາງເທື່ອອີງຕາມຄວາມຈິງ
ບາງສ່ວນ—ເພື່ອຫັນຜູ້ຄົນໄປຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ
ແລະຄວາມດີ(ຮລມ16:22;ຈສ—ປ1:1).
ເຄື່ອງໝາຍຢ່າງໜຶ່ງຂອງການສະເດັດມາຄັ້ງ
ທີສອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນວ່າຜູ້ຄົນຈະ
ກ່າວເຖິງສົງຄາມແລະມີຂ່າວລືເລື່ອງສົງຄາມ
(ມທ24:6;ຄພ45:26;ຈສ—ມ1:23).

ຂຸ່ນເຄືອງໃຈ

ທີ່ຈະລະເມີດກົດແຫ່ງສະຫວັນ,ທີ່ຈະເຮັດ
ບາບ,ຫລືທີ່ຈະສ້າງຄວາມບໍ່ສະບາຍໃຈຫລື
ຄວາມເຈັບປວດ;ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ພໍໃຈຫລື
ເຮັດໃຫ້ໃຈຮ້າຍ.

ການຜິດຖຽງກັນກໍສ�ກັບເຫລັກໄລປະຕູ
ອັດຕັນຕົນໄວ້,ສພສ18:19.

ຖ້າ ຕາເບື້ອງຂວາຂອງເຈົ້າເປັນຕົ້ນເຫດ
ພາໃຫ້ເຈົ້າເຮັດບາບ,ຈົ່ງຄວັດມັນອອກ,ມທ
5:29.ຖ້າຜູ້ໃດເປັນຕົ້ນເຫດພາໃຫ້ເດັກນ້ອຍ
ຄົນໜຶ່ງໃນບັນດາເດັກນ້ອຍເຫລົ່ານີ້ທີ່ເຊື່ອໃນ
ເຮົາຕົກໃນບາບແມ່ນຈະເອົາຫີນໂມ້ແປ້ງກ້ອນ
ໃຫຍ່ຜູກຄໍຜູ້ນັ້ນແລະຖິ້ມລົງໃນທະເລເລິກ
ເສຍກໍດີກວ່າ,ມທ18:6(ຄພ121:19–22).

ຖ້າຫາກອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງເຈົ້າໄດ້ເຮັດ
ຜິດຕໍ່ເຈົ້າແລະສາລະພາບ,ໃຫ້ເຈົ້າຄືນດີກັບ
ເຂົາ,ຄພ42:88.ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ມະນຸດຈະເຮັດ
ໃຫ້ພຣະເຈົ້າຂຸ່ນເຄືອງ,ຍົກເວັ້ນແຕ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາ
ລະພາບວ່າພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນທຸກສິ່ງ
ທັງປວງແລະບໍ່ເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະອົງ,ຄພ59:21.

ເຂດແຈ໊ກສັນ,ລັດມີເຊີຣີ(ສະຫະລັດອາເມຣິ
ກາ).ເບິ່ງເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ນຳ�ອີກ

ສະຖານທີ່ເຕົ້າໂຮມກັນຂອງໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະເຈົ້າໃນຍຸກສຸດທ້າຍ;ນັ້ນຄື,ຈຸດໃຈກາງ
ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະສະຖາປະນາເຢຣູຊາເລັມ
ໃໝ່ ຂຶ້ນ  (ຄພ57–58 ; 82 ;  101:69–71;
105:28).

ຂົ່ມເຫັງ,ການຂົ່ມເຫັງ.ເບິ່ງຍາກລ�ບາກ,
ຄວາມຍາກລ�ບາກນຳ�ອີກ

ທີ່ຈະກໍ່ຄວາມທຸກທໍລະມານໃຈຫລືຄວາມ
ເຈັບປວດແກ່ຄົນອື່ນເພາະຄວາມເຊື່ອຖືຂອງ
ເຂົາຫລືຖານະໃນສັງຄົມຂອງເຂົາ;ທີ່ຈະລົບ
ກວນຫລືບີບບັງຄັບ.

ຜູ້ໃດຖືກຂົ່ມເຫັງເພາະເຫັນແກ່ຄວາມຊອບ
ທ�ກໍເປັນສຸກ,ມທ5:10(3ນຟ12:10).ຈົ່ງ
ອະທິ ຖານເພື່ອຜູ້ ທີ່ຂົ່ມເຫັງເຈົ້າ,ມທ5:44
(3ນຟ12:44).
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ເພາະວ່າເຂົາຮັ່ງມີ,ເຂົາຈຶ່ງຂົ່ມເຫັງຄົນອ່ອນ
ໂຍນ, 2ນຟ 9:30 (2 ນຟ  28:1 2–13). ຄົນ
ຊອບທ�ທີ່ມຸ້ງຫາພຣະຄຣິດທັງທີ່ມີການຂົ່ມ
ເຫັງທຸກຢ່າງຈະບໍ່ຕາຍ,2ນຟ26:8.

ສິ່ງທັງໝົດເຫລົ່ານີ້ຈະເປັນປະສົບການໃຫ້
ແກ່ເຈົ້າ,ຄພ122:7.

ຂໍກະແຈຂອງຖານະປະໂລຫິດ.ເບິ່ງຍຸກສະ
ໄໝ;ຖານະປະໂລຫິດ;ຝ່າຍປະທານສູງ
ສຸດນຳ�ອີກ

ຂໍກະແຈຄືສິດຂອງຝ່າຍປະທານ,ຫລືອ�
ນາດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບໃຫ້ມະນຸດເພື່ອຊີ້ນ�,
ຄວບຄຸມ,ແລະປກົຄອງຖານະປະໂລຫິດຂອງ
ພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນໂລກ.ຜູ້ດ�ລງົຖານະປະໂລຫິດ
ໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້ຮັບຕ�ແໜ່ງຂອງຝ່າຍປະທານ
ເພື່ອຮັບເອົາຂໍກະແຈຈາກຜູ້ທີ່ມີສິດອ�ນາດ
ເໜອືເຂົາ.ຜູ້ດ�ລົງຖານະປະໂລຫິດໃຊ້ຖານະ
ປະໂລຫິດພຽງແຕ່ໃນຂອບເຂດທີ່ຜູ້ມີຂໍກະແຈ
ກ�ນົດໄວ.້ປະທານຂອງສາດສະໜາຈັກເປັນ
ພຽງຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ມີແລະໄດ້ຮບັສິດອ�ນາດ
ທີ່ຈະນ�ໃຊ້ຂໍກະແຈຂອງຖານະປະໂລຫິດທັງ
ໝົດ(ຄພ107:65–67,91–92;132:7).

ເປໂຕໄດ້ຮັບຂໍກະແຈຂອງອານາຈັກ,ມທ
16:19.

ມີຄາເອນ(ອາດາມ)ໄດ້ຮັບຂໍກະແຈແຫ່ງ
ຄວາມລອດພາຍໃຕ້ການຊີ້ນ�ຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ, ຄພ78:16. ຂໍກະແຈຂອງອານາຈັກ
ເປັນຂອງຝ່າຍປະທານສູງສຸດສະເໝີໄປ,ຄພ
81:2.ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກ
ຖືຂໍກະແຈແຫ່ງຄວາມລຶກລັບຂອງຄວາມຮູ້
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ຄພ84:19.ອັກຄະສາວົກສິບ
ສອງຖືຂໍກະແຈພິເສດ,ຄພ107:35;112:16,
32;124:128.ໂຈເຊັບສະມິດແລະອໍລີເວີ
ຄາວເດີຣີໄດ້ຮັບຂໍກະແຈກ່ຽວກັບການເຕົ້າ
ໂຮມຂອງຊາວອິດສະຣາເອນ,ພຣະກິດຕິຄຸນ
ຂອງອັບຣາຮາມ,ແລະອ�ນາດແຫ່ງການຜະ
ນຶກ,ຄພ110:11–16.ຝ່າຍປະທານສູງສຸດ
ແລະອັກຄະສາວົກສິບສອງຖືຂໍກະແຈແຫ່ງ
ຍຸກສະໄໝຂອງຄວາມສົມບູນແຫ່ງເວລາ,ຄພ
112:30–34.ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຖານະປະໂລຫິດ

ຖືຂໍກະແຈ,ຄພ124:123.ຜູ້ທີ່ມີຂໍກະແຈສາ
ມາດໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້,ຄພ128:11.

ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນຖືຂໍກະແຈ
ແຫ່ງການປະຕິບັດຂອງເຫລົ່າທູດແລະພຣະ
ກິດຕິຄຸນແຫ່ງການກັບໃຈແລະການບັບຕິ
ສະມາ,ຈສ—ປ1:69(ຄພ13).

ຂໍ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ1.ເບິ່ງຄ�ຖະ
ແຫລງນະໂຍບາຍ;ແຕ່ງງານ,ການແຕ່ງ
ງານ—ການມີເມຍຫລາຍຄົນ;ວູດຣັບ,
ວິວເຝີດນຳ�ອີກ

ຖືກພິມໄວ້ໃນທ້າຍພຣະຄ�ພີຄ�ສອນແລະ
ພັນທະສັນຍາ,ສ່ວນທ�ອິດຂອງຂໍ້ປະກາດ
ຢ່າງເປັນທາງການ1ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈກັກັນອີກວາ່
ເປັນຄ�ຖະແຫລງນະໂຍບາຍ.ມນັໄດ້ຖືກມອບ
ໃຫ້ໂດຍປະທານວິວເຝີດວູດຣບັແລະໄດ້ສະ
ເໜີຕໍ່ສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກຢູ່ກອງປະ
ຊຸມໃຫຍ່ສາມັນໃນວັນທີ6ເດືອນຕຸລາ1890.
ຕົ້ນປີ1862,ກົດໝາຍຂໍ້ຕ່າງໆເປັນເວລາຊາວ
ຫ້າປີຈາກນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ການມີເມຍຫລາຍ
ຄົນເປັນສິ່ງຜິດກົດໝາຍຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມ
ຣິກາ.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະແດງພາບນິມິດ
ແລະການເປີດເຜີຍແກ່ວວິເຝີດວດູຣບັເຖງິສິ່ງ
ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຖ້າຫາກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່
ເຊົາເລື່ອງການມີເມຍຫລາຍຄົນ.ຄ�ຖະແຫລງ
ນະໂຍບາຍເປັນທາງການໄດ້ປະກາດວາ່ຈະບໍ່
ມີການມີເມຍຫລາຍຄົນອີກຕໍ່ໄປ.

ຂໍ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ2.ເບິ່ງຄິມ
ໂບ,ສະເປັນເຊີດັບເບິນຢູ;ຖານະປະໂລ
ຫິດນຳ�ອີກ

ໃບຖະແຫລງຄ�ສອນກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ສາມາດ
ດ�ລົງຖານະປະໂລຫິດຂອງພຣະເຈົ້າ,ບັດ
ນີ້ໄດ້ຖືກພິມໄວ້ຢູ່ໃນທ້າຍພຣະຄ�ພີຄ�ສອນ
ແລະພັນທະສັນຍາ.ໃນຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາປີ
1978,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ປະທານ
ສະເປັນເຊີດັບເບິນຢູຄິມໂບວ່າຖານະປະໂລ
ຫິດຄວນຖືກມອບໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຜູ້ຊາຍທຸກ
ຄົນຂອງສາດສະໜາຈັກທີ່ມີຄ່າຄວນ.ສິ່ງນີ້ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ຖານະປະໂລຫິດມີໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊາຍທີ່ມີ
ຄ່າຄວນທຸກຄົນແລະພອນຂອງພຣະວິຫານ
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ມີໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກທີ່ມີຄ່າຄວນທຸກຄົນ,ບໍ່ວ່າ
ເຊື້ອຊາດຫລືຜິວພັນຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມ.
ໃນວັນທີ30ເດືອນກັນຍາ1978,ຂໍ້ປະກາດນີ້
ໄດ້ຖືກນ�ສະເໜີຢູ່ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນ
ຂອງສາດສະໜາຈັກແລະກໍໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ຢ່າງ
ເປັນເອກະສັນ.

ຂອງປະທານ.ເບິ່ງຂອງປະທານແຫ່ງພຣະ
ວິນຍານ;ຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດນຳ�ອີກ

ພຣະເຈົ້າປະທານພອນແລະຂອງປະທານ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍໃຫ້ແກ່ມະນຸດ

ມີຂອງປະທານທາງວິນຍານຫລາຍຢ່າງ,
1ກຣທ12:4–10.ຈົ່ງຮ້ອນໃຈສະແຫວງຫາ
ຂອງພຣະລາຊາທານອັນສ�ຄັນກວ່ານັ້ນ,
1ກຣທ12:31.ຂອງປະທານອັນດີທຸກຢ່າງ
ແມ່ນມາຈາກພຣະເຈົ້າ,ຢກບ1:17.

ອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍ່ລິສຸດແມ່ນ
ຂອງປະທານຂອງພຣະເຈົ້າ,1ນຟ10:17.ຜູ້
ທີ່ກ່າວວ່າບໍ່ມີຂອງປະທານຜູ້ນັ້ນບໍ່ຮູ້ພຣະ
ກິດຕິຄຸນຂອງພຣະຄຣິດ,ມມ9:7–8.ຂອງ
ປະທານທີ່ດີທຸກຢ່າງມາຈາກພຣະຄຣິດ,ມຣນ
10:8–18.

ຊີ ວິດນິລັນດອນເປັນຂອງປະທານອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຂອງປະທານທັງໝົດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ຄພ14:7(1ນຟ15:36).ຂອງປະທານ
ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ຜູ້ທີ່ຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຄພ
46:8–11.ທຸກຄົນບໍ່ໄດ້ຮັບຂອງປະທານທັງ
ໝົດໃຫ້ຕົນເອງ,ຄພ46:11–29.

ຂອງປະທານສັກສິດ.ເບິ່ງພຣະວິຫານ,
ບ້ານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານຳ�ອີກ

ໃນຄວາມໝາຍທົ່ວໄປ,ຂອງປະທານແຫ່ງ
ອ�ນາດຈາກພຣະເຈົ້າ.ສະມາຊິກທີ່ ມີຄ່າ
ຄວນຂອງສາດສະໜາຈັກສາມາດໄດ້ຮັບຂອງ
ປະທານແຫ່ງອ�ນາດຜ່ານພິທີການໃນພຣະ
ວິຫານຊຶ່ງມອບຄ�ແນະນ�ແລະພັນທະສັນ
ຍາແຫ່ງຖານະປະໂລຫິດສັກສິດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ
ທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການກ່ອນຈະໄດ້ຮັບຄວາມສູງ
ສົ່ງ.ຂອງປະທານສັກສິດແມ່ນຮ່ວມດ້ວຍຄ�
ແນະນ�ກ່ຽວກັບແຜນແຫ່ງຄວາມລອດ.

ຢູ່ ທີ່ ນັ້ນພວກເຈົ້າ ຈະໄດ້ ຮັບພອນດ້ວຍ
ອ�ນາດຈາກເບື້ອງບົນ,ຄພ38:32,38(ລກ
24:49;ຄພ43:16).ສ້າງບ້ານຫລັງໜຶ່ງ,ຊຶ່ງໃນ
ບ້ານຫລັງນັ້ນເຮົາປາດຖະໜາທີ່ຈະມອບພອນ
ໃຫ້ແກ່ຄົນເຫລົ່ານັ້ນທີ່ເຮົາໄດ້ເລືອກໄວ້,ຄພ
95:8.ເຮົາໄດ້ຕຽມຂອງປະທານສັກສິດແລະ
ພອນອັນຍິ່ງໃຫຍ່,ຄພ105:12,18,33.ຫລາຍ
ຄົນຈະປິຕິຍິນດີເພາະຂອງປະທານສັກສິດທີ່ຜູ້
ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາໄດ້ຮັບ,ຄພ110:9.ລັດສະໝີ
ພາບ,ກຽດຕິຍົດ,ແລະຂອງປະທານສັກສິດ
ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍພິທີການໃນບ້ານທີ່ສັກສິດ
ຂອງເຮົາ,ຄພ124:39.ຜູ້ທີ່ຖືກເອີ້ນຈາກພຣະ
ບິດາ,ເຊັ່ນດຽວກັບອາໂຣນ,ໄດ້ຮັບຂໍກະແຈ
ຂອງຖານະປະໂລຫິດ,ຄພ132:59.

ຂອງປະທານທາງວິນຍານ.ເບິ່ງຂອງ
ປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານ

ຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານ.ເບິ່ງຂອງ
ປະທານນຳ�ອີກ

ພອນພິເສດທາງວິນຍານທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ປະທານໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ມີຄ່າຄວນສ�ລັບຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງແລະສ�ລັບໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້າໃຊ້ເພື່ອເປັນພອນໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນ.ສ�ລັບ
ຄ�ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຂອງປະທານແຫ່ງພຣະ
ວິນຍານ,ໃຫ້ສຶກສາຄ�ສອນແລະພັນທະສັນ
ຍາ46:11–33;1ກຣທ12:1–12;ມຣນ10:8–
18.

ຈົ່ງຮ້ອນໃຈສະແຫວງຫາຂອງພຣະລາ
ຊາທານອັນສ�ຄັນກວ່ານັ້ນ,1ກຣທ12:31
(1ກຣທ14:1).

ຊາວນີໄຟໄດ້ຮັບຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນ
ຍານຫລາຍຢ່າງ,ແອວ9:21.ວິບັດແກ່ຄົນທີ່
ເວົ້າວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ກະທ�ວຽກງານໂດຍ
ຂອງປະທານຫລືໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ,3ນຟ29:6.ພຣະ
ເຈົ້າປະທານຂອງປະທານໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ຊື່ສັດ,
ມມ9:7.ຂອງປະທານມາໂດຍພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະຄຣິດ,ມຣນ10:17.

ມີຂອງປະທານຫລາຍຢ່າງແລະແກ່ທຸກຄົນ
ຂອງປະທານຖືກມອບໃຫ້ໂດຍພຣະວິນຍານ,

ຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານ23
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ຄພ46:11.ຜູ້ນ�ຂອງສາດສະໜາຈັກໄດ້ຮັບ
ອ�ນາດໃນການຫລິງເຫັນຂອງປະທານແຫ່ງ
ພຣະວິນຍານ,ຄພ46:27.ປະທານຂອງສາດ
ສະໜາຈັກມີຂອງປະທານທັງປວງທີ່ພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ປະທານໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າຂອງສາດສະໜາ
ຈັກ,ຄພ107:91–92.

ຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.ເບິ່ງ
ຂອງປະທານ;ຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນ
ຍານ;ພຣະເຈົ້າ,ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ;ພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດນຳ�ອີກ

ມັນເປັນສິດຂອງສະມາຊິກຂອງສາດສະ
ໜາຈັກທຸກຄົນຜູ້ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາແລ້ວທີ່ມີ
ຄ່າຄວນທີ່ຈະມີອິດທິພົນຂອງພຣະວິນຍານບໍ
ລິສຸດເປັນເພື່ອນຕະຫລອດເວລາ.ຫລັງຈາກ
ການຮັບບັບຕິສະມາຂອງບຸກຄົນເຂົ້າມາໃນ
ສາດສະໜາຈັກທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ແລ້ວ,ເຂົາຈະໄດ້ຮັບຂອງປະທານແຫ່ງພຣະ
ວິນຍານບໍລິສຸດໂດຍການວາງມືຈາກບຸກຄົນ
ທີ່ມີສິດອ�ນາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ(ກຈກ8:12–
25;ມຣນ2;ຄພ39:23).ການຮັບເອົາຂອງ
ປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດມັກຈະຖືກ
ກ່າວເຖິງວ່າເປັນການຮັບບັບຕິສະມາໂດຍໄຟ
(ມທ3:11;ຄພ19:31).

ມະນຸດໄດ້ຖືກບັນຊາໃຫ້ກັບໃຈ,ຮັບບັບຕິ
ສະມາ,ແລະຮັບເອົາຂອງປະທານແຫ່ງພຣະ
ວິນຍານບໍ ລິ ສຸດ, ກຈກ 2:38.ເປໂຕແລະ
ໂຢຮັນໄດ້ມອບຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດໂດຍການວາງມື,ກຈກ8:14–22.
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍການ
ວາງມື,ກຈກ19:2–6.

ການປົດບາບມາເຖິງໂດຍໄຟແລະໂດຍ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,2ນຟ31:17.

ພວກເຮົາເຊື່ອໃນການວາງມືເພື່ອຮັບຂອງ
ປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ຫຼຊ1:4.

ຂອບຄຸນ,ຂອບໃຈ,ຄວາມຂອບຄຸນ.ເບິ່ງ
ນະມັດສະການ;ພອນ,ໃຫ້ພອນ,ເປັນ
ພອນນຳ�ອີກ

ຄວາມກະຕັນຍູສ�ລັບພອນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ
ພຣະເຈົ້າ.ການສະແດງຄວາມກະຕັນຍູເປັນ

ສິ່ງພໍພຣະໄທຕໍ່ພຣະເຈົ້າ,ແລະການນະມັດ
ສະການທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນຮ່ວມດ້ວຍການຂອບ
ພຣະໄທພຣະອົງ.ເຮົາຄວນຂອບພຣະໄທ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສ�ລັບທຸກສິ່ງທັງປວງ.

ເປັນການດີແທ້ທີ່ໂມທະນາຂອບພຣະໄທ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ພສສ92:1.ຈົ່ງເຂົ້າມາເຝົ້າ
ພຣະອົງດ້ວຍການໂມທະນາຂອບພຣະໄທ,
ພສສ95:1–2.ຈົ່ງຂອບພຣະໄທພຣະອົງ,ແລະ
ສັນລະເສີນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ,ພສສ100.

ຈົ່ງໂມທະນາຂອບພຣະໄທຢູ່ບໍ່ຂາດ,ອຟຊ
1:15–16.ຈົ່ງມີໃຈກະຕັນຍູ,ກລຊ3:15.ຄ�
ສັນລະເສີນ,ແລະສະຫງ່າລາສີ,ແລະຄ�ໂມ
ທະນາຂອບພຣະໄທ,ແລະກຽດຕິຍົດຈົ່ງເປັນ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ພນມ7:12.

ໂອ້ພວກທ່ານຄວນຈະຂອບພຣະໄທກະສັດ
ແຫ່ງສະຫວັນຂອງພວກທ່ານຫລາຍປານໃດ
ນໍ,ມຊຢ2:19–21.ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນການຂອບ
ພຣະໄທທຸກໆມື້,ແອວ34:38.ເວລາລູກຕື່ນ
ຂຶ້ນຕອນເຊົ້າກໍຂໍໃຫ້ໃຈຂອງລູກເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມຂອບພຣະໄທພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແອວ
37:37.

ເຈົ້ າ ຄວນເຮັດທຸກສິ່ງດ້ວຍຄ�ອະທິຖານ
ແລະຄວາມຂອບພຣະໄທ,ຄພ46:7.ເຈົ້າ
ຕ້ອງຂອບພຣະໄທພຣະເຈົ້າ, ຄພ46:32.
ເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ດ້ວຍຄວາມຂອບພຣະໄທ,
ຄພ59:15–21.ໄດ້ຮັບພອນນີ້ຈາກພຣະຫັດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ດ້ວຍໃຈທີ່ຮູ້ບຸນຄຸນ,
ຄພ62:7.ຄົນທີ່ຮັບເອົາທຸກສິ່ງທັງປວງດ້ວຍ
ຄວາມຂອບພຣະໄທຈະຖືກເຮັດໃຫ້ຮຸ່ງເຮືອງ,
ຄພ78:19.ຈົ່ງຖວາຍຄວາມຂອບພຣະໄທໃນ
ທຸກສິ່ງ,ຄພ98:1(1ທສນ5:18).ຈົ່ງສັນລະ
ເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍຄ�ອະທິຖານທີ່ເປັນ
ຄວາມສັນລະເສີນແລະຄວາມຂອບພຣະໄທ,
ຄພ136:28.

ໄຂ່ມຸກອັນລ�ຄ່າ.ເບິ່ງສະມິດ,ໂຈເຊັບ,
ຜູ້ລູກ;ພຣະຄ�ພີ;ວິໄນສາດສະໜານຳ�ອີກ

ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກເປັນເໝືອນດັ່ງ“ໄຂ່ມຸກອັນລ�ຄ່າ”(ມທ
13:45–46).

ຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ 24
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ໄຂ່ມຸກອັນລ�ຄ່າ ເປັນຊື່ໜຶ່ງຂອງພຣະຄ�
ພີສີ່ ເຫລັ້ມທີ່ເອີ້ນວ່າ“ໜັງສືມາດຕະຖານ”
ຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງ
ໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ.ໄຂ່ມຸກອັນລ�ຄ່າສະບັບ
ທ�ອິດໄດ້ຖືກຈັດພິມໃນປີ1851ແລະບັນຈຸ
ບາງຕອນຊຶ່ງເວລານີ້ມີບັນຈຸຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີ
ຄ�ສອນແລະພັນທະສັນຍາ.ສະບັບທີ່ຈັດ
ພິມນັບແຕ່ປີ1902ບັນຈຸ(1)ບົດຄວາມການ
ແປຄວາມໝາຍພຣະທ�ປະຖົມມະການຂອງ
ໂຈເຊັບສະມິດ,ຖືກເອີ້ນວ່າໜັງສືໂມເຊ,ແລະ
ໄດ້ແປມັດທາຍ24,ຊຶ່ງຖືກເອີ້ນວ່າໂຈເຊັບ
ສະມິດ—ມັດທາຍ;(2)ການແປໜັງສືເອຢິບ
ໃນເຈ້ຍພາໄພລັດຈ�ນວນໜຶ່ງຂອງໂຈເຊັບ
ສະມິດທີ່ເພິ່ນໄດ້ມັນມາໃນປີ1835,ຖືກເອີ້ນ
ວ່າໜັງສືອັບຣາຮາມ;(3)ບົດຄວາມຈາກການ
ບັນທຶກຂອງໂຈເຊັບສະມິດກ່ຽວກັບປະຫວັດ
ສາດຂອງສາດສະໜາຈັກທີ່ເພິ່ນໄດ້ຂຽນໃນປີ
1838,ຖືກເອີ້ນວ່າໂຈເຊັບສະມິດ—ປະຫວັດ;
ແລະ(4)ຫລັກແຫ່ງຄວາມເຊື່ອ,ສິບສາມຂໍ້
ແຫ່ງຄວາມເຊື່ອແລະຄ�ສອນ.

ເຂົ້າໃຈ,ຄວາມເຂົ້າໃຈ.ເບິ່ງຄວາມຮູ້;ຈິງ,
ຄວາມຈິງ;ສະຕິປັນຍານຳ�ອີກ

ການມີຄວາມຮູ້ເຖິງຫລືການໄດ້ຮັບຄວາມ
ໝາຍຂອງບາງສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມຈິງ,ລວມທັງ
ການນ�ໃຊ້ມັນໃນຊີວິດ.

ຢ່າເຊື່ອໝັ້ນຈັກເທື່ອໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄິດວ່າເຈົ້າ
ຮູ້ ຈັກ,ສພສ3:5.ຈົ່ງຫາເອົາປັນຍາໃຫ້ໄດ້,
ສພສ4:7.

ພຣະເຢຊູ ໄດ້ ກ່າວເປັນຄ�ອຸປະມາແລະ
ບາງຄົນບໍ່ເຂົ້າໃຈ,ມທ13:12–17.ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ເປີດຈິດໃຈຂອງພວກເພິ່ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈ,
ລກ24:45.

ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈຂໍ້ຄວາມນີ້,ມັນ
ກໍເປັນເພາະພວກທ່ານບໍ່ທູນຖາມ,2ນຟ32:4
(3ນຟ17:3).ບັນທຶກໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ເພື່ອ
ວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ອ່ານແລະເຂົ້າໃຈ,ມຊຢ
1:2–5.ເປັນຍ້ອນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງພວກ
ເຂົາ,ພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ເຂົ້າໃຈພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ມຊຢ26:3.ເຂົາເຈົ້າເປັນຄົນມີຄວາມ

ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກຊຶ້ງ,ແອວ17:2–3.ພຣະຄ�
ເລີ່ມເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຮົາສະຫວ່າງ
ຂຶ້ນ,ແອວ32:28.

ໃຫ້ພວກເຮົາມາເຈລະຈານ�ກັນເພື່ອວ່າ
ພວກເຈົ້າຈະເຂົ້າໃຈ,ຄພ50:10–12,19–23.
ພໍ່ແມ່ຕ້ອງສອນລູກໆຂອງພວກເຂົາໃຫ້ເຂົ້າ
ໃຈ,ຄພ68:25.ວຽກງານແລະສິ່ງລີ້ລັບຂອງ
ພຣະເຈົ້າພຽງແຕ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໂດຍພຣະ
ວິນຍານສັກສິດເທົ່ານັ້ນ,ຄພ76:114–116.
ຊາຕານພະຍາຍາມຫັນຫົວໃຈຂອງມະນຸດໄປ
ຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈ,ຄພ78:10.ຄວາມສະ
ຫວ່າງຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ໃຫ້ຊີວິດຊີວາແກ່
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາ,ຄພ88:11.

ເຂົ້ານົກ

ຫຍ້າຫລືເມັດພືດທີ່ເປັນພິດຊຶ່ງຄ້າຍຄືກັນ
ກັບເຂົ້າຫວີດ.ບໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກກັນ
ຈົນກວ່າເຖິງເວລາເກັບກ່ຽວເຂົ້າຫວີດ(ມທ
13:24–30;ຄພ86:1–7).

ເຂົ້າແລງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ເບິ່ງສິນລະລຶກ

ເຂົ້າແລງຄາບສຸດທ້າຍ.ເບິ່ງສິນລະລຶກ;ປັດ
ສະຄານຳ�ອີກ

ອີງຕາມພຣະຄ�ພີໃໝ່,ເຂົ້າແລງຄາບສຸດ
ທ້າຍທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບປະທານກ່ອນພຣະອົງ
ຖືກຈັບແລະຖືກຄຶງ(ລກ22:14–18).ພຣະ
ອົງແລະອັກຄະສາວົກສິບສອງຄົນຂອງພຣະ
ອົງໄດ້ກິນເຂົ້າແລງຄາບນີ້ໃນລະຫວ່າງງານ
ປັດສະຄາ(ມທ26:17–30;ມຣກ14:12–18;
ລກ22:7–13).

ພຣະ ຜູ້ ຊ່ ວຍໃຫ້ລອດໄດ້ອວຍພອນເຂົ້າ
ຈີ່ ແລະນ�ອະງຸ່ນແລ້ວໄດ້ມອບມັນໃຫ້ແກ່
ອັກຄະສາວົກ,ມທ26:26–29(ມຣກ14:22–
25 ; ລກ 22 :7–20) .ພຣະ ເຢຊູໄດ້ລ້າງຕີນ
ໃຫ້ແກ່ພວກອັກຄະສາວົກ,ຢຮ13.ຢູດາໄດ້
ຖືກເອີ້ນວ່າເປັນຜູ້ທໍລະຍົດຕໍ່ພຣະເຢຊູ,ຢຮ
13:21–26(ມທ26:20–25).

ຄັງ.ເບິ່ງຄວາມຜາສຸກນຳ�ອີກ

ສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ອະທິການໄດ້ຮບັ,ໄດ້ຖືກ
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ຮກັສາໄວ,້ແລະເບກີສິ່ງຂອງທີ່ໄພ່ພົນຍຸກສຸດ
ທ້າຍບໍລິຈາກດ້ວຍຄວາມອຸທິດຖວາຍໃຫ້ແກ່
ຄົນຍາກຈນົ.ຄັງແຕ່ລະບ່ອນອາດໃຫຍ່ນ້ອຍ
ຕາມແຕ່ສະພາບການຮຽກຮ້ອງ.ໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະເຈົ້າທີ່ຊື່ສັດໄດ້ບໍລິຈາກພອນສະຫວນັ,
ຄວາມຊ�ນານ,ວດັຖຸປະສົງ,ແລະຊບັສິນທາງ
ການເງິນໃຫ້ແກ່ອະທິການເພື່ອດູແລຄົນຍາກ
ຈນົໃນເວລາທີ່ຂັດສົນ.ສະນັ້ນ,ຄັງອາດຮວ່ມ
ດ້ວຍລາຍການການຮັບໃຊ້ບໍລິການ,ເງິນ,
ອາຫານ,ຫລືເຄື່ອງຂອງອື່ນໆທີ່ມີໄວ້ໃຫ້.ອະທິ
ການເປັນຕົວແທນຂອງຄັງແລະການບໍລິຈາກ
ສິ່ງຂອງແລະການຮັບໃຊ້ຕາມທີ່ຕ້ອງການ
ແລະຕາມການຊີ້ນ�ຈາກພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ(ຄພ42:29–36;82:14–19).

ໃຫ້ເກັບເອົາຜົນລະປູກໄວ້ເພື່ອເປັນເຄື່ອງ
ບັນເທົາທຸກເວລາມີຄວາມອຶດຢາກໃນໄລຍະ
ເຈັດປີ,ປຖກ41:34–36,46–57.ຈົ່ງນ�ເງິນ
ເຕັມຈ�ນວນໜຶ່ງສ່ວນສິບມາຍັງຄັງ,ມລກ
3:10(3ນຟ24:10).

ໃຫ້ອະທິການກ�ນົດຄັງແຫ່ງໜຶ່ງໃຫ້ແກ່
ສາດສະໜາຈັກໜ່ວຍນີ້,ຄພ51:13.ສິ່ງຂອງ
ທີ່ເຫລືອຄວນມອບມັນເຂົ້າຄັງຂອງເຮົາ,ຄພ
70:7–8.ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຄວນຈັດຕັ້ງ
ແລະສະຖາປະນາຄັງຂຶ້ນ,ຄພ78:1–4.ເດັກ
ນ້ອຍມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກ
ຄັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຖ້າຫາກວ່າພໍ່ແມ່ຂອງ
ພວກເຂົາບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ຈະມອບໃຫ້,ຄພ83:5.

ຄັບຣີເອນ.ເບິ່ງທູດ,ເທວະດາ;ໂນອາ,ປິຕຸ
ໃນພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ;ມາຣີ,ມານດາ
ຂອງພຣະເຢຊູນຳ�ອີກ

ທູດອົງ ໜຶ່ງ ທີ່ ສົ່ງ ມາຫາດານີເອນ(ດນອ
8:16;9:21),ຊາຂາຣີຢາ(ລກ1:11–19;ຄພ
27:7),ມາຣີ(ລກ1:26–38),ແລະຄົນອື່ນໆ
(ຄພ128:21).ສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດໄດ້
ບອກວ່າຄັບຣີເອນແມ່ນສາດສະດາໂນອາໃນ
ພຣະຄ�ພີເດີມ.

ຄາດຕະກ�,ການຄາດຕະກ�.ເບິ່ງກາອິນ;
ໂທດປະຫານຊີວິດນຳ�ອີກ

ການຂ້າຄົນດ້ວຍເຈດຕະນາແລະບໍ່ຍຸດຕິ

ທ�.ການຄາດຕະກ�ເປັນການບາບທີ່ກ່າວ
ໂທດນັບແຕ່ດຶກດ�ບັນ(ປຖກ4:1–12;ມຊ
5:18–41).

ຜູ້ ໃດ ກໍຕາມທີ່ຂ້າເພື່ອນມະນຸດກໍຈະຖືກ
ເພື່ອນມະນຸດຄົນອື່ນຂ້າເໝືອນກັນ,ປຖກ9:6
(ປຈສ,ປຖກ9:12–13;ອພຍ21:12;ແອວ
34:12).ຢ່າຂ້າຄົນ,ອພຍ20:13(ພບຍ5:17;
ມທ5:21–22;ມຊຢ13:21;ຄພ59:6).

ພຣະ ເຢຊູ ໄດ້ ກ່ າວວ່າ,ຢ່ າຂ້າຄົນ, ມທ
19:18.ຜູ້ຂ້າຄົນຈະໄດ້ຮັບພາກສ່ວນຂອງເຂົາ
ໃນຄວາມຕາຍຄັ້ງທີສອງ,ພນມ21:8.

ພວກເຈົ້າຈຶ່ງມີໃຈເປັນຄາດຕະກອນ,1ນຟ
17:44.ວິບັດແກ່ຄາດຕະກອນທີ່ຂ້າຄົນໂດຍ
ເຈດຕະນາ,2ນຟ9:35.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ບັນຊາວ່າມະນຸດຈະບໍ່ເຮັດການຄາດຕະກ�,
2ນຟ26:32.ການຄາດຕະກ�ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າ
ກຽດຊັງຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແອວ39:5–6.

ຄົນທີ່ຂ້າຄົນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ,
ຄພ42:18.ຄົນໃດທີ່ຂ້າຄົນຈະຖືກສົ່ງໄປຕາມ
ກົດໝາຍຂອງແຜ່ນດິນ,ຄພ42:79.

ຄາລະວະ,ຄວາມຄາລະວະ.ເບິ່ງຢ້ານກົວ,
ຄວາມຢ້ານກົວ;ໃຫ້ກຽດນຳ�ອີກ

ຄວາມນັບຖືທີ່ເລິກຊຶ້ງຕໍ່ສິ່ງທີ່ສັກສິດ;ຄວາມ
ປະຫລາດໃຈ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາໂມເຊໃຫ້ຖອດ
ເກີບອອກ,ເພາະວ່າເພິ່ນກ�ລັງຢືນຢູ່ທີ່ບ່ອນ
ສັກສິດ,ອພຍ3:4–5.ພຣະເຈົ້າເປັນທີ່ຢ້ານ
ກົວແລະເກງກົວສຸດຂີດ,ພສສ89:7.

ບົວລະບັດພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ
ຢ�ເກງ,ຮຣ12:28.

ໂມໂຣໄນກົ້ມຂາບລົງພື້ນດິນ,ແລະອະທິ
ຖານຢ່າງສຸດກ�ລັງ,ແອວ46:13.ຝູງຊົນກໍໄດ້
ລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນແລະໄດ້ນະມັດສະການ
ພຣະຄຣິດ,3ນຟ11:12–19.

ກົ້ມຂາບລົງຕໍ່ໜ້າເຮົາ,ຄພ5:24.ທຸກສິ່ງກົ້ມ
ຂາບລົງຢ່າງຖ່ອມຕົວດ້ວຍຄວາມຄາລະວະຢູ່
ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະເຈົ້າ,ຄພ76:93.ຈິດໃຈ
ຂອງພວກເຈົ້າຖືກເຮັດໃຫ້ມືດມົນເພາະພວກ
ເຈົ້າໄດ້ເຮັດຫລິ້ນໆກັບສິ່ງທີ່ພວກເຈົ້າໄດ້ຮັບ,
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ຄພ84:54–57.ທຸກຫົວເຂົ່າຈະຄຸລົງແລະທຸກ
ລີ້ນຈະສາລະພາບ,ຄພ88:104.ເນື່ອງຈາກ
ຄວາມນັບຖືຫລືຄວາມຄາລະວະຕໍ່ພຣະນາມ
ຂອງພຣະຜູ້ສູງສຸດ,ສາດສະໜາຈັກຈຶ່ງໄດ້ເອີ້ນ
ຖານະປະໂລຫິດນັ້ນຕາມເມນຄີເສເດັກ,ຄພ
107:4.ພອນຈະຖືກຖອກເທລົງມາເທິງຄົນທີ່
ນອບນ້ອມຄາລະວະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ໃນບ້ານ
ຂອງພຣະອົງ,ຄພ109:21.

ຄາລີເລ

ໃນສະໄໝບູຮານແລະສະໄໝໃໝ່,ອະນາ
ເຂດທາງພາກເໜືອຂອງອິດສະຣາເອນເກືອບ
ທັງໝົດທີ່ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ�
ຈໍແດນແລະທະເລຄາລີເລ.ຄາລີເລມີຄວາມ
ຍາວປະມານຫົກສິບໄມ(ເກົ້າສິບເຈັດກິໂລ
ແມັດ)ມີຄວາມກວ້າງສາມສິບໄມ(ສີ່ສິບແປດ
ກິໂລແມັດ).ໃນສະໄໝບູຮານ,ມັນບັນຈຸແຜ່ນ
ດິນບ່ອນທີ່ດີທີ່ສຸດບາງຕອນແລະເປັນເມືອງ
ທີ່ ອັ່ງອໍ ໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນຂອງອິດສະຣາເອນ.
ທາງຫລວງທີ່ສ�ຄັນຊຶ່ງພາໄປຫາດາມັສກັດ,
ເອຢິບ,ແລະອິດສະຣາເອນພາກຕາເວັນອອກ
ແມ່ນຜ່ານໄປທາງຄາລີເລ.ອາກາດທີ່ດີເລີດ
ແລະດິນທີ່ອຸດົມສົມບູນຊ່ວຍໃຫ້ຕົ້ນໝາກ
ກອກເທດ,ເຂົ້າຫວີດ,ເຂົ້າບາເລ,ແລະຕົ້ນ
ໝາກອະງຸ່ນຜະລິດໝາກຜົນທີ່ໃຫຍ່ໂຕ.ການ
ປະມຸງຢູ່ໃນທະເລຄາລີເລກໍໃຫ້ຜົນດີຫລາຍທີ່
ສາມາດສົ່ງອອກຂາຍນອກປະເທດແລະເປັນ
ແຫລ່ງທີ່ສ�ຄັນຂອງຄວາມລ�ລວຍ.ພຣະຜູ້
ຊ່ວຍໃຫ້ລອດໄດ້ໃຊ້ເວລາຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນແຂວງຄາລີເລ.

ຄວາມສະຫວ່າງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຈະຮຸ່ງແຈ້ງໃນ
ຄາລີເລ,ອຊຢ9:1–3(2ນຟ19:1–3).

ພຣະເຢຊູໄດ້ເດີນທາງໄປທົ່ວແຂວງຄາລີເລ
ສິດສອນ,ປະກາດ,ແລະປິ່ນປົວ,ມທ4:23.
ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູໄດ້ຟື້ນຄືນພຣະຊົນແລ້ວ,
ພຣະອົງໄດ້ປະກົດຢູ່ໃນແຂວງຄາລີເລ,ມຣກ
14:28(ຢຮ21:1–14).ຂ່າວເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ໄດ້ຊ່າລືໄປທົ່ວຂົງເຂດຄາລີເລ,ລກ4:14.
ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດສິ່ງມະຫັດສະຈັນຢູ່ທີ່ບ້ານ
ການາແຂວງຄາລີເລ,ຢຮ2:11.

ທະເລຄາລີເລ:ທະເລຄາລີເລຕັ້ງຢູ່ໃນພາກ
ເໜືອຂອງປະເທດອິດສະຣາເອນ.ມັນກໍຖືກ
ເອີ້ນວ່າທະເລກິນເນເຣດນ�ອີກໃນພຣະຄ�
ພີເດີມແລະທະເລສາບເຄັນເນສາເຣັດຫລື
ຕີເບເຣຍໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່.ພຣະເຢຊູໄດ້ເທດ
ສະໜາຫລາຍເທື່ອຢູ່ທີ່ນັ້ນ(ມທ13:2).ທະເລ
ນັ້ນເປັນຮູບຄືນ�ເຕົ້າ,ຍາວ12.5ໄມ(20ກິໂລ
ແມັດ)ແລະກວ້າງ7.5ໄມ(12ກິໂລແມັດ)ໃນ
ບ່ອນທີ່ກວ້າງສຸດ.ມັນຕ�ກວ່າໜ້ານ�ທະເລ
680ຟິດ(207ແມັດ),ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ອາກາດຢູ່
ທີ່ນັ້ນມັກຈະຮ້ອນອົບເອົ້າຫລາຍ.ອາກາດທີ່
ໜາວເຢັນຈະລົງມາຈາກຄ້ອຍສູງແລະປະທະ
ໃສ່ກັບແອຮ້ອນຢູ່ເທິງໜ້ານ�ແລ້ວມັກຈະເຮັດ
ໃຫ້ເກີດຝົນຕົກຟ້າລົມກະທັນຫັນ(ລກ8:22–
24).

ຄາວາຣີ.ເບິ່ງໂຄລະໂຄທາ
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ແອວເດີຄົນທີສອງຂອງສາດສະໜາຈັກທີ່
ໄດ້ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່ແລະເປັນຄົນໜຶ່ງໃນ
ພະຍານສາມຄົນຕໍ່ ທີ່ມາແລະເຖິງຄວາມ
ຈິງແທ້ຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນ.ເພິ່ນໄດ້ເປັນຜູ້
ຂຽນໃນຂະນະທີ່ໂຈເຊັບສະມິດແປພຣະຄ�
ພີມໍມອນຈາກແຜ່ນຈາລຶກຄ�(ຈສ—ປ1:66–
68).

ໄ ດ້ຮັບການເປັນພະຍານເຖິງຄວາມຈິງ
ເລື່ອງການແປພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ຄພ6:17,
22–24 . ໄດ້ ຖື ກແຕ່ງ ຕັ້ງ ໂດຍໂຢຮັນບັບຕິ
ສະໂຕ,ຄພ 13(ຄພ27:8;ຈສ—ປ1:68–
73, ເບິ່ງ ໝາຍເຫດສ�ລັບຂໍ້ ທີ71).ຫລັງ
ຈາກພວກເຈົ້າໄດ້ຮັບສັດທາແລະໄດ້ເຫັນ
ມັນດ້ວຍຕາຂອງພວກເຈົ້າ,ພວກເຈົ້າຈະເປັນ
ພະຍານວ່າພວກເຈົ້າໄດ້ເຫັນສິ່ງເຫລົ່ານີ້,ຄພ
17:3,5.ເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ປະຈັກແກ່ເຈົ້າ,
ໂດຍພຣະວິນຍານຂອງເຮົາໃນຫລາຍຄັ້ງ,ວ່າ
ເລື່ອງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຂຽນໄວ້ເປັນຄວາມຈິງ,ຄພ
18:2.ໄດ້ຖືກກ�ນົດແລະຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນ
ຜູ້ພິທັກຮັກສາການເປີດເຜີຍ,ຄພ70:3.ໄດ້
ຮັບຂໍກະແຈແຫ່ງຖານະປະໂລຫິດນ�ໂຈເຊັບ
ສະມິດ,ຄພ110.
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ຄ່າຄວນ,ການມີຄ່າຄວນ.ເບິ່ງຊອບທ�,
ຄວາມຊອບທ�ນຳ�ອີກ

ການເປັນຄົນຊອບທ�ແລະໄດ້ຮັບການຮັບ
ຮູ້ໃນພຣະເນດຂອງພຣະເຈົ້າແລະຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກ
ແຕ່ງຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ເປັນຜູ້ນ�.

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຮັບເອົາໄມ້ກາງແຂນຂອງຕົນກໍບໍ່ສົມ
ຄວນເປັນສາວົກຂອງເຮົາ,ມທ10:38.ຄົນ
ງານກໍຄວນຈະໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານຂອງຕົນ,
ລກ10:7(ຄພ31:5).

ຈົ່ງເບິ່ງວ່າທ່ານຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງດ້ວຍ
ຄວາມມີຄ່າຄວນ,ມມ9:29.ພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້
ຮັບບັບຕິສະມານອກຈາກວ່າພວກເຂົາມີຄ່າ
ຄວນ,ມຣນ6:1.

ຄົນທີ່ກຽດຄ້ານຈະບໍ່ຖືກນັບວ່າມີຄ່າຄວນທີ່
ຈະຢືນຢູ່,ຄພ107:100.ຄົນໃດທີ່ບໍ່ອົດທົນກັບ
ການຕີສອນຄົນໆນັ້ນກໍບໍ່ມີຄ່າຄວນພໍສ�ລັບ
ອານາຈັກຂອງເຮົາ,ຄພ136:31.ຖານະປະ
ໂລຫິດໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຜູ້ຊາຍທີ່ມີ
ຄ່າຄວນທຸກຄົນ,ຂປ2.

ຄິດຄູເມັນ.ເບິ່ງພວກໂຈນແກດີອານທັນ
ນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ຫົວໜ້າຂອງກຸ່ມຄົນ
ຊົ່ວຊຶ່ງຕໍ່ມາໄດ້ຮູ້ຈັກກັນວ່າພວກໂຈນແກດີ
ອານທັນ(ຮລມ1:9–12;2).

ຄິດໄຕ່ຕອງ.ເບິ່ງໄຕ່ຕອງ

ຄິມໂບ,ສະເປັນເຊີດັບເບິນຢູ.ເບິ່ງຂໍ້ປະ
ກາດຢ່າງເປັນທາງການ2ນຳ�ອີກ

ປະທານຄົນທີສິບສອງຂອງສາດສະໜາ
ຈັກນັບແຕ່ມັນໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ1830.
ສະເປັນເຊີດັບເບິນຢູຄິມໂບໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນ
ປະທານຈາກເດືອນທັນວາປີ1973ເຖິງ
ເດືອນພະຈິກ1985.ເພິ່ນໄດ້ເກີດໃນປີ1895
ແລະໄດ້ເສຍຊີວິດໄປໃນປີ1985ຕອນມີອາຍຸ
ໄດ້ເກົ້າສິບປີ.

ໃນເດືອນມິຖຸນາ1978,ຝ່າຍປະທານສູງ
ສຸດໄດ້ປະກາດວ່າປະທານຄິມໂບໄດ້ຮັບການ
ເປີດເຜີຍວ່າໃຫ້ມອບຖານະປະໂລຫິດແລະ

ພອນຂອງພຣະວິຫານໃຫ້ສະມາຊິກຜູ້ຊາຍທີ່ມີ
ຄ່າຄວນທຸກຄົນ,ຂປ2.

ຄຶງ,ການຄຶງ.ເບິ່ງໂຄລະໂຄທາ;ຊົດໃຊ້,
ການຊົດໃຊ້;ພຣະເຢຊູຄຣິດ;ໄມ້ກາງແຂນ
ນຳ�ອີກ

ເປັນແບບແຜນຂອງການຄຶງຂອງຊາວໂຣມ,
ປະຕິບັດກັນລະຫວ່າງສະໄໝຂອງພຣະຄ�
ພີໃໝ່,ຊຶ່ງດ້ວຍວິທີດັ່ງກ່າວບຸກຄົນຈະຖືກ
ປະຫານໂດຍການຖືກມັດຫລືຕອກດ້ວຍຕະ
ປູໃສ່ໃນມືແລະຕີນໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນ.ຕາມ
ປົກກະຕິແລ້ວສິ່ງນີ້ຈະກະທ�ຕໍ່ຂ້າທາດແລະ
ໂທດອາຊະຍາກ�ທີ່ຕ�ທີ່ສຸດ.ກ່ອນຈະຖືກຄຶງ
ບຸກຄົນໄດ້ຖືກຂ້ຽນຕີຫລືຖືກລົງໂທດຢ່າງໜັກ
(ມຣກ15:15).ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຜູ້ທີ່ຈະຖືກ
ຄຶງຕ້ອງໄດ້ແບກໄມ້ກາງແຂນຂອງຕົນໄປຫາ
ບ່ອນຄຶງ(ຢຮ19:16–17).ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງເຂົາ
ຈະຖືກພວກທະຫານທີ່ສັ່ງປະຫານຍຶດເອົາໄປ
(ມທ27:35).ໄມ້ກາງແຂນຈະຖືກຕອກລົງພື້ນ
ດິນເພື່ອວ່າຕີນຂອງຜູ້ຖືກຄຶງຈະຢູ່ສູງກວ່າໜ້າ
ດິນພຽງແຕ່ໜຶ່ງສອກຫລືສອງສອກເທົ່ານັ້ນ.
ພວກທະຫານຈະເຝົ້າຍາມໄມ້ກາງແຂນຈົນ
ກວ່າຜູ້ຖືກຄຶງໄດ້ຕາຍໄປ,ຊຶ່ງບາງເທື່ອອາດ
ເຖິງສາມມື້(ຢຮ19:31–37).

ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຖືກຄຶງເພາະວາ່ພຣະອົງ
ຖືກຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອກ່າວຫາວາ່ພຣະອົງກະບົດ
ຕໍ່ຕ້ານກາຍຊາແລະໝິ່ນປະໝາດເພາະວ່າ
ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າພຣະອົງເປັນພຣະບຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.ເສື້ອຄຸມສີມ້ວງ(ຢຮ19:2),ມົງກຸດ
ໜາມ,ແລະສິ່ງໃຊ້ເຍາະເຍີ້ຍອື່ນໆໄດ້ຖກືມອບ
ໃຫ້ແກ່ພຣະເຢຊູ(ມທ26:67;ມຣກ14:65).

ກຸ່ມຄົນຊົ່ວຈະແທງພຣະຫັດແລະພຣະ
ບາດຂອງພຣະເມຊີອາ,ພສສ22:11–18.
ພຣະຄຣິດຈະໄປດັ່ງລູກແກະພວມຖືກນ�ໄປ
ຂ້າ,ອຊຢ53:7.

ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກລ່ວງໜາ້ເຖິງການຄຶງຂອງ
ພຣະອົງ,ມທ20:18–19.ການຄຶງຂອງພຣະ
ຄຣດິໄດ້ຖືກບັນຍາຍໄວ,້ມທ27:22–50(ມຣກ
15:22–37;ລກ23:26–46;ຢຮ19:17–30).

ນີໄຟໄດ້ເຫັນພາບນິມິດກ່ຽວກັບການຄຶງ
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ຂອງພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ, 1ນຟ
11:33.ນີໄຟໄດ້ບອກເຖິງການຮັບທຸກທໍລະ
ມານແລະການຄຶງຂອງ ພຣະຄຣິດ,1ນຟ
19:9–14.ຢາໂຄບໄດ້ບອກເຖິງການປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດແລະການຄຶງຂອງພຣະຜູ້ບໍລິ
ສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ,2ນຟ6:9.ພະຍຸຝົນ
ຟ້າຄະນອງ,ແຜ່ນດິນໄຫວ,ໄຟໄໝ້,ລົມບ້າໝູ
ໃນອາເມຣິກາເປັນຫລັກຖານເຖິງການຄຶງຂອງ
ພຣະຄຣິດຢູ່ເຢຣູຊາເລັມ,3ນຟ8.

ເຮົາຄືພຣະເຢຊູຜູ້ຖືກຄຶງ,ຄພ45:51–52.
ການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງພຣະຄຣິດ
ໃນບັນດາຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ຕາຍໄປນັ້ນຖືກຈ�ກັດ
ເວລາສັ້ນໆຊຶ່ງເປັນໄປໃນລະຫວ່າງການຄຶງ
ແລະການຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ,ຄພ
138:27.

ຄຸກຂອງວິນຍານ.ເບິ່ງນະລົກ

ຄຸກຄາດເທດ(ສະຫະລັດອາເມຣິກາ).ເບິ່ງ
ສະມິດ,ໂຈເຊັບ,ຜູ້ລູກ;ສະມິດ,ໄຮຣ�
ນຳ�ອີກ

ໂຈເຊັບແລະໄຮຣ�ສະມິດໄດ້ຖືກກຸ່ມອັນ
ຕະພານຂ້າຕາຍໃນວັນທີ27ເດືອນມິຖຸນາ,
1844 , ຢູ່ ທີ່ຄຸກໃນເມືອງຄາດເທດ, ລັດອິລິ
ນອຍ,ສະຫະລັດອາເມຣິກາ(ຄພ135).

ຄຸກລີເບີຕີ,ລັດມີເຊີຣີ(ສະຫະລັດອາເມຣິ
ກາ).ເບິ່ງສະມິດ,ໂຈເຊັບ,ຜູ້ລູກນຳ�ອີກ

ຄຸກນອ້ຍແຫ່ງໜຶ່ງບອ່ນທີ່ສາດສະດາໂຈເຊບັ
ສະມິດແລະຄົນອື່ນໆໄດ້ຖືກຂັງໄວ້ໃນນັ້ນຢ່າງບໍ່
ຍຸດຕິທ�ຈາກເດືອນພະຈກິປີ1838ເຖງິເດອືນ
ເມສາປີ1839.ໃນຂະນະທີ່ຕົກຢູ່ໃນສະພາບ
ການທີ່ທຸກຍາກລ�ບາກນັ້ນ,ໂຈເຊັບໄດ້ຮບັການ
ເປີດເຜຍີບາງຢາ່ງໂດຍສະເພາະ,ໄດ້ທ�ນາຍ,
ແລະໄດ້ຮບັການດົນໃຈໃຫ້ຂຽນຈດົໝາຍທີ່ສ�
ຄັນເຖິງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ,ຖ້ອຍຄ�ທີ່ຂັດ
ເລືອກອອກມາໄດ້ຖືກບັນຈຸຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີຄ�
ສອນແລະພັນທະສັນຍາ121–123.

ຄຸນນະທ�.ເບິ່ງຊື່ສັດ,ຄວາມຊື່ສັດ;ພົມມະ
ຈັນ;ອ�ນາດນຳ�ອີກ

ຄວາມຊື່ສັດແລະຄວາມດີເດັ່ນທາງສິນທ�,

ອ�ນາດແລະພະລັງ(ລກ8:46),ຫລືຄວາມ
ບໍລິສຸດທາງເພດ(ມຣນ9:9).

ເຈົ້າເປັນຄົນດີ,ນຣ3:11.ພວກທີ່ມືສະອາດ
ແລະໃຈບໍລິສຸດຈະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນພຣະວິຫານ
ທີ່ສັກສິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ພສສ24:3–4.
ເມຍທີ່ດີນ�ກຽດສັກສີມາສູ່ຜົວ,ສພສ12:4.
ຄຸນຄ່າຂອງຍິງທີ່ມີຄຸນນະທ�ແມ່ນເກີນກວ່າ
ເພັດນິນຈິນດາ,ສພສ31:10–31.

ເອົາຄຸນນະທ�ເພີ່ມຄວາມເຊື່ອ,2ປຕ1:5
(ຄພ4:6).

ທົດລອງຄຸນນະທ�ແຫ່ງພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ແອວ31:5.

ໃຫ້ ຄຸນນະທ�ປະດັບຄວາມນຶກຄິດຂອງ
ທ່ານຢ່າງບໍ່ເສື່ອມຄາຍ,ຄພ121:45.

ພວກເຮົາເຊື່ອໃນການມີຄຸນນະທ�,ຫຼຊ
1:13(ຟລປ4:8).

ຄູສອນ,ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນ.ເບິ່ງ
ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນນຳ�ອີກ

ຕ�ແໜ່ງໃນຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນ

ໜ້າທີ່ຂອງຄູສອນຄືດູແລສາດສະໜາຈັກ,
ຄພ20:53–60.ຕ�ແໜ່ງຂອງຄູສອນເປັນ
ສ່ວນປະກອບທີ່ຈ�ເປັນຂອງຖານະປະໂລຫິດ
ທີ່ຕ�ກວ່າ,ຄພ84:30,111.ປະທານຂອງ
ກຸ່ມຄູສອນຄືຄວບຄຸມຄູສອນຊາວສີ່ຄົນ,ຄພ
107:86.

ຄູໂມຣາ,ພູ.ເບິ່ງສະມິດ,ໂຈເຊັບ,ຜູ້ລູກ;
ພຣະຄ�ພີມໍມອນ;ໂມໂຣໄນ,ລູກຊາຍຂອງ
ມໍມອນນຳ�ອີກ

ພູນ້ອຍໜ່ວຍໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກ
ຂອງລັດນິວຢອກ,ສະຫະລັດອາເມຣິກາ.ຢູ່ທີ່
ນີ້ສາດສະດາໃນສະໄໝບູຮານຊື່ໂມໂຣໄນໄດ້
ເຊື່ອງແຜ່ນຈາລຶກຄ�ທີ່ບັນຈຸບັນທຶກບາງຕອນ
ຂອງປະຊາຊາດນີໄຟແລະຊາວຢາເຣັດໄວ້.
ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ຖືກໂມໂຣໄນຜູ້ທີ່ໄດ້ຟື້ນ
ຄືນຊີວິດແລ້ວພາໄປຫາພູໜ່ວຍນີ້ໃນປີ1827
ເພື່ອໄປເອົາແຜ່ນຈາລຶກແລະແປພາກສ່ວນ
ໜຶ່ງໃນນັ້ນ.ການແປນີ້ແມ່ນພຣະຄ�ພີມໍມອນ.

ຊາວນີໄຟໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທີ່ຄູໂມຣາ,
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ມມ6:2–4.ຄູໂມຣາຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທີ່ມີແມ່ນ�
ຫລາຍສາຍ,ມມ6:4.ມໍມອນໄດ້ເຊື່ອງແຜ່ນ
ຈາລຶກໄວ້ໃນພູຄູໂມຣາ,ມມ6:6.ທຸກຄົນນອກ
ຈາກຊາວນີໄຟຊາວສີ່ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍຢູ່ພູ
ຄູໂມຣາ,ມມ6:11.

ພວກເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວອັນໜ້າຊື່ນຊົມຈາກພູ
ຄູໂມຣາ,ຄພ128:20.

ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ເອົາແຜ່ນຈາລຶກໄປຈາກ
ພູຄູໂມຣາ,ຈສ—ປ1:42,50–54,59.

ເຄັດເຊມາເນ.ເບິ່ງຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້;
ໝາກກອກເທດ,ພູນຳ�ອີກ

ສວນແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ຖືກກ່າວເຖິງໃນພຣະຄ�ພີ
ໃໝ່ວ່າຖືກຕັ້ງຢູ່ໃກ້ພູໝາກກອກເທດ.ໃນພາ
ສາອາຣັບ,ຄ�ວ່າເຄັດເຊມາເນໝາຍເຖິງ“
ເຄື່ອງໂມ້ໝາກກອກ.”ພຣະເຢຊູໄດ້ໄປຫາ
ສວນໃນຍາມກາງຄືນບ່ອນທີ່ຢູດາໄດ້ທໍລະຍົດ
ຕໍ່ພຣະອົງ.ຢູ່ທີ່ນັ້ນພຣະອົງໄດ້ອະທິຖານແລະ
ທົນທຸກທໍລະມານໃນສວນເຄັດເຊມາເນເພື່ອ
ບາບຂອງມະນຸດຊາດ(ມທ26:36,39;ມຣກ
14:32;ຢຮ18:1;ແອວ21:9;ຄພ19:15–19).

ເຄຣູບີມ

ຮູ ບ ລັ ກ ສ ະ ນ ະ ທີ່ ສ ະແດງເຖິງສັດໃນ
ສະຫວັນ,ລັກສະນະທີ່ແນ່ນອນບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ.
ເຄຣູບີມໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້ຮັກສາສະຖານທີ່ສັກ
ສິດ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເອົາເຄຣູບີມມາເຝົ້າ
ສວນຂອງຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ,ປຖກ3:24(ແອວ
12:21–29;42:2–3;ມຊ4:31).ເຄື່ອງໝາຍ
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ເຄຣູບີມຖືກວາງໄວ້ເທິງ
ຝາອັດຫີບ,ອພຍ25:18,22(1ກສ6:23–28;
ຮຣ9:5).ເຄຣູບີມຖືກກ່າວເຖິງໃນພາບນິມິດ
ຂອງເອເຊກຽນ,ອຊກ10;11:22.

ຄົນຕ່າງຊາດ

ດັ່ງທີ່ ໃຊ້ໃນ ພຣະຄ� ພີ,ຄົນຕ່າງຊາດມີ
ຫລາຍຄວາມໝາຍ.ບາງເທື່ອມັນອ້າງເຖິງ
ຜູ້ ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນເຊື້ອສາຍຂອງຊາວອິດສະ
ຣາເອນ,ບາງເທື່ອແມ່ນຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນເຊື້ອ
ສາຍຂອງຊາວຢິວ,ແລະບາງເທື່ອແມ່ນປະຊາ

ຊາດທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະກິດຕິຄຸນ,ເຖິງແມ່ນວ່າບາງ
ຄົນຈະມີສາຍເລືອດຂອງຊາວອິດສະລາເອນ
ກໍຕາມໃນບັນດາຜູ້ຄົນ.ການໃຊ້ຄ�ນີ້ໃນຕອນ
ຫລັງເປັນຈຸດພິເສດຂອງຄ�ໂດຍສະເພາະດັ່ງ
ທີ່ໃຊ້ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນແລະຄ�ສອນແລະ
ພັນທະສັນຍາ.

ຊາວອິດສະຣາເອນຈະບໍ່ແຕ່ງງານກັບຄົນ
ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ(ຄົນຕ່າງ
ຊາດ),ພບຍ7:1–3.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໃຫ້
ແສງແຈ້ງແກ່ຊາວໂລກ,ອຊຢ42:6.

ເປໂຕໄດ້ຖືກບັນຊາໃຫ້ນ�ພຣະກິດຕິຄຸນໄປ
ຫາຄົນຕ່າງຊາດ,ກຈກ10:9–48.ພຣະເຈົ້າ
ກໍໄດ້ໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດມີໂອກາດກັບໃຈໃໝ່,
ກຈກ11:18.ພວກເຮົາຮັບບັບຕິສະມາເຂົ້າ
ເປັນສາດສະໜາຈັກດຽວກັນ,ບໍ່ວ່າເຮົາຈະ
ເປັນຄົນຢິວຫລືຄົນຕ່າງຊາດກໍຕາມ,1ກຣທ
12:13.ຄົນຕ່າງຊາດຄວນເປັນຜູ້ຮັບມໍລະດົກ
ຮ່ວມກັນໃນພຣະຄຣິດໂດຍທາງພຣະກິດຕິ
ຄຸນ,ອຟຊ3:6.

ພຣະຄ�ພີມໍມອນໄດ້ຖືກຂຽນເຖິງຄົນຕ່າງ
ຊາດ, ໜ້າ ວິ ເຄາະສະບັບຂອງພຣະຄ�ພີ
ມໍມອນ(ມມ3:17).ຊາຍຜູ້ໜຶ່ງໃນບັນດາຄົນ
ຕ່າງຊາດໄດ້ອອກໄປໃນນ�,1ນຟ13:12.
ໜັງສື ເຫລັ້ມອື່ນໄດ້ມາຈາກຄົນຕ່າງຊາດ,
1ນຟ13:39.ຄວາມສົມບູນຂອງພຣະກິດຕິ
ຄຸນຈະມາສູ່ຄົນຕ່າງຊາດ,1ນຟ15:13(3ນຟ
16:7;ຄພ20:9).ແຜ່ນດິນນີ້ຈະເປັນແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງເສລີພາບສ�ລັບຄົນຕ່າງຊາດ,2ນຟ
10:11.ຄົນຕ່າງຊາດປຽບເໝືອນຕົ້ນໝາກ
ກອກປ່າ,ຢຄ5.

ພຣະກິດຕິຄຸນຕ້ອງອອກມາໃນເວລາທີ່ຄົນ
ຕ່າງຊາດມາເຖິງ,ຄພ45:28(ຄພ19:27).
ພຣະຄ�ຈະອອກໄປເຖິງທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນ
ໂລກ,ໄປຫາຄົນຕ່າງຊາດກ່ອນ,ແລະຈາກ
ນັ້ນມັນຈະໄປຫາຊາວຢິວ,ຄພ90:8–10.
ສາວົກເຈັດສິບຕ້ອງເປັນພະຍານພິເສດຕໍ່ຄົນ
ຕ່າງຊາດ,ຄພ107:25.ຈົ່ງສົ່ງພວກແອວເດີ
ຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງເຮົາໄປຍັງປະຊາ
ຊາດທັງຫລາຍ,ທ�ອິດຫາຄົນຕ່າງຊາດ,ແລະ
ຈາກນັ້ນຫາຊາວຢິວ,ຄພ133:8.
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ຄົນຕາຍ,ຄວາມລອດສ�ລັບ.ເບິ່ງຄວາມ
ລອດສ�ລັບຄົນຕາຍ

ຄົນທີ່ສ້າງຄວາມສະຫງົບສຸກ.ເບິ່ງສະຫງົບ,
ຄວາມສະຫງົບນຳ�ອີກ

ບຸກຄົນທີ່ນ�ຄວາມສະຫງົບມາໃຫ້ຫລືສົ່ງ
ເສີມຄວາມສະຫງົບ(ມທ5:9;3ນຟ12:9).
ຄົນທີ່ສ້າງຄວາມສະຫງົບສຸກອາດເປັນບຸກຄົນ
ທີ່ປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນນ�ອີກ(ມຊຢ15:11–
18).

ຄົນບໍລິສຸດ.ເບິ່ງມາຣີ,ມານດາຂອງພຣະ
ເຢຊູນຳ�ອີກ

ຊາຍຫລືຍິງທີ່ບັນລຸພາວະການແຕ່ງງານ
ຜູ້ບໍ່ເຄີຍຮ່ວມສ�ພັນເພດ.ໃນພຣະຄ�ພີ,ຄົນ
ບໍລິ ສຸດອາດເປັນຕົວແທນໃຫ້ ບາງຄົນທີ່ມີ
ຄວາມບໍລິສຸດທາງສິນທ�(ພນມ14:4).

ຍິງສາວຜູ້ໜຶ່ງຈະຖືພາແລະອອກລູກເປັນຜູ້
ຊາຍ,ອຊຢ7:14(ມທ1:23;2ນຟ17:14).

ອານາຈັກສະຫວັນເປັນເໝືອນຍິງສາວບໍລິ
ສຸດສິບຄົນ,ມທ25:1–13.

ໃນເມືອງນາຊາເຣັດນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຍິງ
ຜູ້ບໍລິສຸດຄົນໜຶ່ງ,ຜູ້ເປັນມານດາຂອງພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,1ນຟ11:13–18.ນາງມາຣີໄດ້
ເປັນຍິງບໍລິສຸດ,ເປັນພາຊະນະທີ່ປະເສີດແລະ
ຖືກເລືອກໄວ້,ແອວ7:10.

ຄົນອະທ�.ເບິ່ງສົກກະປົກ,ຄວາມສົກກະ
ປົກ;ຊົ່ວຮ້າຍ,ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ;ບາບ;ບໍ່
ຊອບທ�,ຄວາມບໍ່ຊອບທ�ນຳ�ອີກ

ບາງຄົນຫລືບາງສິ່ງທີ່ ບໍ່ ສອດຄ່ອງກັບ
ພຣະປະສົງຫລືພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ;
ຊົ່ວຮ້າຍແລະບໍ່ສັກສິດ.

ທາງຂອງຄົນອະທ�ຈະຈິບຫາຍໄປ,ພສສ
1:6.

ຖ້າຄົນຊອບທ�ຈະລອດພົ້ນໄດ້ຍາກ,ແລ້ວ
ຄົນອະທ�ຈະໄປຢູ່ໃສ,1ປຕ4:18.

ປະຕິເສດຕົນຈາກຄວາມບໍ່ເປັນເໝືອນດັ່ງ
ພຣະເຈົ້າທຸກຢ່າງ,ມຣນ10:32.

ການແກ້ແຄ້ນມາຢ່າງໄວເທິງຄົນອະທ�,

ຄພ97:22.ໃນບັນດາຄົນອະທ�,ພຣະຜູ້ຊ່ວຍ
ໃຫ້ລອດບໍ່ເອີ່ຍຄ�,ຄພ138:20.

ໂຄລະໂຄທາ.ເບິ່ງຄຶງ,ການຄຶງ;ພຣະເຢຊູ
ຄຣິດນຳ�ອີກ

ໂ ຄ ລ ະ ໂ ຄ ທ າ ໝ າ ຍຄວາມວ່າ “ຫົວ
ກະໂຫລກ”ໃນພາສາອາຣັບ.ມັນແມ່ນຊື່
ຂອງສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ພຣະຄຣິດຖືກຄຶງ(ມທ
27 :33 ; ມຣກ15 :22;ຢຮ19:17).ຊື່ນີ້ໃນ
ພາສາລາຕິນແມ່ນຄາວາຣີ(ລກ23:33).

ໂຄລອບ

ດາວດວງທີ່ຢູ່ໃກ້ສຸດກັບພຣະບັນລັງຂອງ
ພຣະເຈົ້າ(ອຣຮ3:2–3,9).

ອັບຣາຮາມໄດ້ເຫັນໂຄລອບແລະໝູ່ດາວ,
ອຣຮ 3 :2–18.  ເວລາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ຕາມເວລາຂອງໂຄລອບ,ອຣຮ
3:4,9(ອຣຮ5:13).

ໂຄຣິອານທະເມີ.ເບິ່ງຊາວຢາເຣັດນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີ ມໍມອນ,ກະສັດຂອງຊາວ
ຢາເຣັດແລະເປັນຄົນສຸດທ້າຍຂອງປະຊາ
ຊາດຊາວຢາເຣັດ.

ໄ ດ້ ຖື ກ ພົ ບ ເຫັນໂດຍຜູ້ຄົນຂອງເຊຣາ
ເຮັມລາ,ອມນ1:21.ໄດ້ເປັນກະສັດປົກຄອງ
ທົ່ວແຜ່ນດິນ,ອທ12:1–2.ໄດ້ຖືກເຊເຣັດຈັບ
ຕົວໄປແລະໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍໂດຍພວກ
ລູກຊາຍຂອງລາວ,ອທ13:23–24.ໄດ້ສູ້ຮົບ
ກັບສັດຕູຕ່າງໆ,ອທ13:28–14:31.ໄດ້ກັບ
ໃຈ,ອທ15:3.ໄດ້ສູ້ຮົບຄັ້ງສຸດທ້າຍກັບຊີດ,
ອທ15:15–32.

ໂຄຣິອານທັນ.ເບິ່ງແອວມາ,ລູກຊາຍຂອງ
ແອວມານຳ�ອີກ

ໃ ນ ພ ຣ ະ ຄ� ພີມໍມອນ,ລູກຊາຍຂອງ
ແອວມາ,ຜູ້ຊຶ່ງເປັນລູກຊາຍຂອງແອວມາ.

ໄດ້ໄປຫາຊາວໂຊຣ�,ແອວ31:7.ໄດ້ປະຖິ້ມ
ການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດເພື່ອຕິດຕາມ
ຍິງໂສເພນີຄົນໜຶ່ງໄປ,ແອວ39:3.ແອວມາ
ໄດ້ແນະນ�ລາວເຖິງສະພາບຫລັງຈາກຄວາມ
ຕາຍ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດ,ແລະການຊົດໃຊ້,
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ແອວ39–42.ໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້ສັ່ງສອນຄືນອີກ,
ແອວ 42:31. ໄດ້ອອກໄປຫາ ແຜ່ນດິນທາງ
ເໜືອໃນເຮືອລ�ໜຶ່ງ,ແອວ63:10.

ໂຄຣິຫໍ.ເບິ່ງຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດນຳ�ອີກ

ຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ
ຜູ້ໄດ້ອອກຄ�ສັ່ງຢາກເຫັນເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງ
ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ;ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້
ເຮັດໃຫ້ໂຄຣິຫໍກາຍເປັນຄົນໄບ້(ແອວ30:6–
60).

ຄອບຄົວ.ເບິ່ງເດັກ,ເດັກນ້ອຍ;ແຕ່ງງານ,
ການແຕ່ງງານ;ພໍ່,ມະຕະ;ມານດາ,ແມ່
ນຳ�ອີກ

ດັ່ງທີ່ໃຊ້ໃນພຣະຄ�ພີ, ຄອບຄົວແມ່ນ
ປະກອບດ້ວຍສາມີແລະພັນລະຍາ,ລູກໆ,
ແລະບາງເທື່ອຍາດພີ່ນ້ອງຄົນອື່ນໆທີ່ອາໄສຢູ່
ໃນບ້ານດຽວກັນຫລືຢູ່ພາຍໃຕ້ຫົວໜ້າຄອບ
ຄົວດຽວກັນ.ຄອບຄົວກໍສາມາດມີພຽງແຕ່ພໍ່
ຫລືແມ່ຄົນດຽວພ້ອມດ້ວຍລູກໆ,ສາມີແລະ
ພັນລະຍາທີ່ບໍ່ມີລູກ,ຫລືແມ່ນແຕ່ຄົນໂສດທີ່
ອາໄສຢູ່ຄົນດຽວກໍໄດ້.

ທົ່ວໄປ:ໂດຍຜ່ານທາງເຈົ້າເຮົາຈະອວຍ
ພອນຊົນຊາດທັງປວງ, ປຖກ12:3(ປຖກ
28:14;ອຣຮ2:11).ເຮົາຈະເປັນພຣະເຈົ້າ
ແຫ່ງ ເຜົ່າຕ່າງໆຂອງຊາດອິດສະຣາເອນ,
ຢມຢ31:1.

ພຣະບິດາໄດ້ບັນດານໃຫ້ທຸກໆຄອບຄົວໃນ
ສະຫວັນແລະທີ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກດ�ລົງຢູ່,
ອຟຊ3:14–15.

ອາດາມແລະເອວາໄດ້ມີຄອບຄົວຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດ,2ນຟ2:20.

ລັດສະໝີພາບຂອງພວກເຂົາຈະເປັນຄວາມ
ຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຊື້ອສາຍຕະຫລອດການ,ຄພ
132:19.ເຮົາຈະມອບມົງກຸດແຫ່ງຊີວິດນິລັນ
ດອນໃນໂລກນິລັນດອນໃຫ້ແກ່ລາວ,ຄພ
132:55.ການຜະນຶກລູກໆເຂົ້າກັບພໍ່ແມ່ເປັນ
ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງວຽກງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ
ຄວາມສົມບູນແຫ່ງເວລາ,ຄພ138:48.

ເຮົາໄດ້ສ້າງຊາຍແລະຍິງ,ແລະໄດ້ກ່າວ
ກັບພວກເຂົາວ່າ:ຈົ່ງມີລູກເຕົ້າໃຫ້ມາກຫລາຍ,

ມຊ2:27–28.ເປັນການບໍ່ສົມຄວນທີ່ຜູ້ຊາຍ
ຕ້ອງຢູ່ໂດດດ່ຽວ,ມຊ3:18.ອາດາມແລະ
ເອວາໄດ້ທ�ງານນ�ກັນ,ມຊ5:1.

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງພໍ່ແມ່:ອັບຣາຮາມ
ຈະບອກສອນລູກຫລານຂອງເພິ່ນ,ແລະ
ພວກເຂົາຈະຮັກສາທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ປຖກ18:17–19.ຈົ່ງສິດສອນລູກເຕົ້າຂອງ
ພວກເຈົ້າໃຫ້ຮຽນຮູ້ ເອົາ,ພບຍ6:7(ພບຍ
11:19).ຮັກລູກໃຫ້ຕີສອນເຂົາ,ສພສ13:24
(ສພສ23:13).ຈົ່ງສັ່ງສອນລູກໃຫ້ຮູ້ທາງດ�
ເນີນຊີວິດ,ສພສ22:6.ຈົ່ງໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານ
ສະໜຸກຢູ່ກັບຍິງທີ່ທ່ານຮັກ,ປຍຈ9:9.ລູກ
ຫລານຂອງເຈົ້າທັງໝົດຈະຖືກສິດສອນເລື່ອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ອຊຢ54:13(3ນຟ22:13).

ຈົ່ງອົບລົມສັ່ງສອນເຂົາໃນການລ້ຽງດູຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ອຟຊ6:1–4(ອນ1:1).ຖ້າ
ຜູ້ໃດບໍ່ອຸດໜູນຄົນໃນຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ
ແລ້ວ,ຜູ້ນັ້ນກໍໄດ້ປະຕິເສດຄວາມເຊື່ອແລ້ວ,
1ຕມທ5:8.

ເພິ່ນໄດ້ແນະນ�ພວກເຂົາດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກ
ທັງໝົດຂອງບິດາມານດາທີ່ປານີ,1ນຟ8:37.
ພວກເຮົາເວົ້າເຖິງພຣະຄຣິດເພື່ອລູກຫລານ
ຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພວກເຂົາຈະຫລຽວ
ຫາແຫລ່ງໃດ,2ນຟ25:26.ຜົວຂອງພວກເຂົາ
ແລະເມຍຂອງພວກເຂົາກໍຮັກລູກໆຂອງພວກ
ເຂົາ,ຢຄ3:7.ຈົ່ງສິດສອນໃຫ້ພວກເຂົາຮັກ
ກັນແລະຮັບໃຊ້ຊຶ່ງກັນແລະກັນ,ມຊຢ4:14–
15.ເຈົ້າຈົ່ງປ້ອງກັນຄອບຄົວຂອງເຈົ້າຈົນເຖິງ
ການນອງເລືອດ,ແອວ43:47.ຈົ່ງອະທິຖານ
ນ�ຄອບຄົວຂອງເຈົ້າເພື່ອເມຍຂອງເຈົ້າແລະ
ລູກຂອງເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບພອນ,3ນຟ18:21.

ພໍ່ແມ່ຕ້ອງສິດສອນພຣະກິດຕິຄຸນໃຫ້ແກ່
ລູກໆ,ຄພ68:25.ທຸກໆຄົນມີໜ້າທີ່ທີ່ຈະຈັດ
ຫາໃຫ້ຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ,ຄພ75:28.ເດັກ
ນ້ອຍທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູຈາກ
ພໍ່ແມ່ຂອງຕົນ,ຄພ83:4.ຈົ່ງລ້ຽງດູລູກໆຂອງ
ພວກເຈົ້າໃນຄວາມສະຫວ່າງແລະຄວາມ
ຈິງ,ຄພ93:40.ເຈົ້າຕ້ອງຈັດບ້ານເຮືອນຂອງ
ເຈົ້າໃຫ້ເປັນລະບຽບ,ຄພ93:43–44,50.ຜູ້
ດ�ລົງຖານະປະໂລຫິດຄວນເປັນອິດທິພົນໃຫ້
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ແກ່ຄົນອື່ນໂດຍຄວາມຮັກອັນບໍ່ແກ້ງເຮັດ,ຄພ
121:41.

ອາດາມແລະ ເອວາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເລື່ອງທັງ
ໝົດເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ພວກລູກໆຂອງພວກເຂົາ,
ມຊ5:12.

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງລູກ:ຈົ່ງນັບຖືພໍ່ແມ່
ຂອງເຈົ້າ,ອພຍ20:12.ລູກເອີຍ,ຈົ່ງເອົາໃຈ
ໃສ່ຕໍ່ສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ບອກສອນ,ສພສ1:8(ສພສ
13:1;23:22).

ພຣະເຢຊູອ່ອນນ້ອມຍອມຟັງພໍ່ແມ່ຂອງ
ພຣະອົງ,ລກ2:51.ພຣະເຢຊູໄດ້ກະທ�ຕາມ
ພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ,ຢຮ
6:38(3ນຟ27:13).ຈົ່ງນົບນ້ອມເຊື່ອຟັງບິດາ
ມານດາຂອງຕົນ,ອຟຊ6:1(ກລຊ3:20).

ຖ້າຫາກລູກກັບໃຈ,ຄວາມເຄືອງແຄ້ນຂອງ
ພວກເຈົ້າຈະຫັນໜີໄປ,ຄພ98:45–48.ທິດາ
ທີ່ຊື່ສັດຂອງເອວາໄດ້ນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ
ອົງທ່ຽງແທ້ແລະຊົງພຣະຊົນຢູ່,ຄພ138:38–
39.

ຄອບຄົວນິຳລນັຳດອນຳ:ຄ�ສອນແລະພັນທະ
ສັນຍາໄດ້ຕັ້ງຄວາມສ�ພັນທ�ມະຊາດຂອງ
ການແຕ່ງງານແລະຄອບຄົວນິລັນດອນ.ການ
ແຕ່ງງານຊັ້ນສູງແລະການສືບຕໍ່ຂອງຄອບຄົວ
ເຮັດໃຫ້ສາມີແລະພັນລະຍາກາຍເປັນພຣະ
ເຈົ້າ(ຄພ132:15–20).

ຄຽດແຄ້ນ,ຄວາມຄຽດແຄ້ນ.ເບິ່ງກຽດຊັງ,
ຄວາມກຽດຊັງ;ຮັກ,ຄວາມຮັກນຳ�ອີກ

ຄວາມຄຽດແຄ້ນເປັນການສະແດງອອກ
ເຖິງອາລົມຮ້າຍ.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຕືອນໄພ່
ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ຄວບຄຸມຄວາມຄຽດແຄ້ນ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ(ມທ5:22).ບໍ່ວ່າຈະເປັນພໍ່ແມ່
ຫລືລູກໆບໍ່ຄວນຂົ່ມເຫັງຄົນອື່ນໃນຄອບຄົວ.
ໃນພຣະຄ�ພີ,ສ່ວນຫລາຍແລ້ວຄວາມຄຽດ
ແຄ້ນຈະປຽບໃສ່ກັບໄຟ(2ນຟ15:25;ຄພ
1:13).

ກາອິນຈຶ່ງຄຽດແຄ້ນແລະໜ້າບູດບຶ້ງ,ປຖກ
4:5 . ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໂກດຮ້າຍຊ້າແລະມີ
ຄວາມເມດຕາອັນໝັ້ນຄົງຍິ່ງ,ພສສ145:8.
ຄ�ຕອບອັນອ່ອນຫວານລະງັບຄວາມໂກດ

ໄວ້,ສພສ15:1.ຄົນໃຈຮ້ອນເຮັດໃຫ້ເກີດມີ
ການຜິດຖຽງກັນ;ແຕ່ຄວາມອົດທົນພາກພຽນ
ນ�ເອົາສັນຕິສຸກມາໃຫ້,ສພສ15:18(ສພສ
14:29).ເພື່ອປະຊາຊົນຈະໄດ້ສັນລະເສີນ
ນາມຂອງເຮົາ,ເຮົາຈະຢັບຢັ້ງຄວາມໂກດຮ້າຍ
ຂອງເຮົາໄວ້,ອຊຢ48:9.ເຮົາຈະຍິນດີຕ້ອນ
ຮັບຜູ້ຄົນທີ່ສືບຕໍ່ຍົວະເຮົາໃຫ້ໂກດຮ້າຍ,ອຊຢ
65:2–3.

ຖ້າ ຜູ້ ໃດຕົບແກ້ມເບື້ອງຂວາຂອງເຈົ້າຈົ່ງ
ປິ່ນ ໃຫ້ ເຂົ າ ຕົບແກ້ມເບື້ອງຊ້າຍດ້ວຍ,ມທ
5:39.ຝ່າຍພໍ່ແມ່ຢ່າເຮັດໃຫ້ລູກຂອງຕົນຂັດ
ເຄືອງໃຈ,ອຟຊ6:4.

ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າບອກຄວາມຈິງແກ່ພວກ
ທ່ານ,ພວກທ່ານຈຶ່ງຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ,
ມຊຢ13:4.ເຮົາຈະມາຢ້ຽມຢາມຜູ້ຄົນພວກນີ້
ດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນຂອງເຮົາ,ແອວ8:29.

ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ມະນຸດຈະເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າຂຸ່ນ
ເຄືອງ,ຫລືພຣະພິໂລດ,ຍົກເວັ້ນແຕ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາ
ລະພາບວ່າພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນທຸກສິ່ງ
ທັງປວງ,ຄພ59:21.ເຮົາ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ພຣະພິໂລດກັບຄົນຊົ່ວ,ຄພ63:32.

ເຄື່ອງຖວາຍ.ເບິ່ງຄວາມຜາສຸກ;ເສຍ
ສະລະ,ການເສຍສະລະ;ສ່ວນສິບ,ເງິນ
ສ່ວນສິບ;ຖືສິນອົດເຂົ້າ,ການຖືສິນອົດ
ເຂົ້າ;ໃຫ້ທານ,ການໃຫ້ທານນຳ�ອີກ

ຂອງຂວັນທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
ພຣະຄ�ພີເດີມມັກໃຊ້ຄ�ທີ່ອ້າງເຖິງການເສຍ
ສະລະຫລືເຜົາຖວາຍ.ສາດສະໜາຈັກໃນ
ທຸກວັນນີ້ໃຊ້ການບໍລິຈາກຖືສິນອົດເຂົ້າແລະ
ການບໍລິຈາກອື່ນໆດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ
(ລວມທັງເວລາ,ພອນສະຫວັນ,ແລະຊັບສິນ)
ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອຄົນຍາກຈົນແລະເພື່ອອຸດົມ
ການທີ່ດີອື່ນໆ.

ພວກເຈົ້າໄດ້ສໍ້ໂກງໃນເລື່ອງໜຶ່ງສ່ວນສິບ
ແລະເຄື່ອງຖວາຍຕ່າງໆນັ້ນແຫລະ,ມລກ
3:8–10.

ຈົ່ງກັບໄປຄືນດີກັບອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງຕົນ
ສາກ່ອນຈຶ່ງກັບຄືນມາຖວາຍເຄື່ອງບູຊາຂອງ
ເຈົ້າ,ມທ5:23–24.

ເຄື່ອງຖວາຍ33
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ຖວາຍທັງຈິດວິນຍານຂອງພວກທ່ານເປັນ
ເຄື່ອງບູຊາແດ່ພຣະຄຣິດ, ອມນ 1: 26.ຖ້າ
ຫາກຜູ້ຄົນຖວາຍສິ່ງຂອງໂດຍບໍ່ ແມ່ນດ້ວຍ
ເຈດຕະນາອັນແທ້ແຈ້ງ,ມັນກໍບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ
ກັບເຂົາເລີຍ,ມຣນ7:6.

ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນຈະບໍ່ຖືກເອົາ
ໄປຈາກແຜ່ນດິນໂລກນີ້ອີກຈັກເທື່ອຈົນກວ່າ
ພວກບຸດຂອງເລວີຈະຖວາຍເຄື່ອງບູຊາແດ່
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າຄືນອີກໃນຄວາມຊອບທ�,
ຄພ13.ໃນມື້ນີ້,ວັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຈົ່ງ
ຖວາຍເຄື່ອງບູຊາຂອງເຈົ້າແລະສິນລະລຶກ
ຂອງເຈົ້າແດ່ພຣະຜູ້ສູງສຸດ,ຄພ59:12.ໃຫ້
ພວກເຮົາໃນຖານະເປັນສາດສະໜາຈັກໜຶ່ງ
ແລະຜູ້ຄົນກຸ່ມໜຶ່ງນ�ເຄື່ອງຖວາຍບູຊາມາ
ຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນຄວາມຊອບທ�,
ຄພ128:24.

ເຄື່ອງປ້ອງກັນ

ເຄື່ອງປ້ອງກັນຮ່າງກາຍໃສ່ຈາກການຟັນ
ຫລືຊຸກດັນຈາກອາວຸດ.ຄ�ນີ້ເຄີຍມີຄວາມ
ໝາຍວ່າຄຸນສົມບັດທາງວິນຍານທີ່ປົກປ້ອງ
ບຸກຄົນຈາກການລໍ້ລວງຫລືຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ.

ຈົ່ງສວມຍຸດທະພັນຄົບຊຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,
ອຟຊ6:10–18(ຄພ27:15–18).

ເຄື່ອງໝາຍ.ເບິ່ງເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງການ
ເວລາ;ສາດສະໜາຈັກ,ເຄື່ອງໝາຍຂອງ
ສາດສະໜາຈັກທີ່ແທ້ຈິງ;ມະຫັດສະຈັນ,
ການມະຫັດສະຈັນນຳ�ອີກ

ເຫດການຫລືປະສົບການຊຶ່ງຜູ້ຄົນເຂົ້າ
ໃຈວ່າເປັນຫລັກຖານຫລືເຄື່ອງພິສູດກ່ຽວ
ກັບບາງສິ່ງ.ຕາມປົກກະຕິແລ້ວເຄື່ອງໝາຍ
ອັນໜ້າອັດສະຈັນໃຈສະແດງໃຫ້ປະຈັກຈາກ
ພຣະເຈົ້າ.ຊາຕານກໍມີອ�ນາດທີ່ຈະສະແດງ
ເຄື່ອງໝາຍໃນບາງສະພາບການ.ໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະເຈົ້າຄວນສະແຫວງຫາຂອງປະທານແຫ່ງ
ພຣະວິນຍານແຕ່ບໍ່ຄວນສະແຫວງຫາເຄື່ອງ
ໝາຍເພື່ອສະໜອງຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ
ຫລືຢືນຢັນສັດທາ.ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ປະທານເຄື່ອງໝາຍໃຫ້ເມື່ອພຣະອົງເຫັນວ່າ
ສົມຄວນຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຊື່ອ(ຄພ58:64).

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໃຫ້ເຈົ້າເຫັນໝາຍສ�
ຄັນຢ່າງໜຶ່ງ,ອຊຢ7:14(2ນຟ17:14).ພຣະ
ເຈົ້າຈະກະທ�ສິ່ງໜ້າງຶດງໍ້ແລະການອັດສະ
ຈັນໃນຟ້າສະຫວັນແລະໃນແຜ່ນດິນໂລກ,
ດນອ6:27.

ຄົນໃນສະໄໝຊົ່ວແລະຄິດທໍລະຍົດສະ
ແຫວງຫາໝາຍສ�ຄັນ,ມທ12:39(ມທ16:4;
ລກ11:29).ໝາຍສ�ຄັນເຫລົ່ານີ້ຈະຕິດຕາມ
ຄົນທີ່ເຊື່ອ,ມຣກ16:17(ມມ9:24;ອທ4:18;
ຄພ84:65).

ເຊເຣັມຮຽກຮ້ອງຢາກເຫັນເຄື່ອງໝາຍ,ຢຄ
7:13–20. ໂຄຣິຫໍສັ່ງຢາກເຫັນເຄື່ອງໝາຍ,
ແອວ30:48–60.ຈະສະແດງເຄື່ອງໝາຍເມື່ອ
ນັ້ນພວກເຮົາຈະເຊື່ອ,ແອວ32:17.ຄົນສ່ວນ
ຫລາຍກໍຍັງເຊື່ອເຄື່ອງໝາຍແລະການແປກ
ປະຫລາດ,3ນຟ1:22.ຜູ້ຄົນຫລົງລືມເຄື່ອງ
ໝາຍແລະຄວາມແປກປະຫລາດ,3ນຟ2:1.
ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບພະຍານຈົນກວ່າຫລັງຈາກການ
ທົດລອງສັດທາຂອງທ່ານ,ອທ12:6.

ຢ່າຮຽກຮ້ອງສິ່ງມະຫັດສະຈັນ,ຍົກເວັ້ນແຕ່
ເຮົາຈະບັນຊາ,ຄພ24:13.ສັດທາບໍ່ໄດ້ມາ
ເຖິງໂດຍເຄື່ອງໝາຍ,ແຕ່ເຄື່ອງໝາຍຕິດຕາມ
ຄົນທີ່ເຊື່ອ,ຄພ63:7–11.

ໃນວັນເຫລົ່ານັ້ນພຣະຄຣິດປອມຈະເກີດ
ຂຶ້ນ,ແລະສາດສະດາປອມ,ແລະຈະສະແດງ
ເຄື່ອງໝາຍແລະການແປກປະຫລາດ,ຈສ—
ມ1:22.

ເຄື່ອງໝາຍຂອງສາດສະໜາຈັກທີ່ແທ້ຈິງ.
ເບິ່ງສາດສະໜາຈັກ,ເຄື່ອງໝາຍຂອງ
ສາດສະໜາຈັກທີ່ແທ້ຈິງ

ເຄື່ອງໝາຍເຖິງການກ�ເນີດແລະການສິ້ນ
ພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.ເບິ່ງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ເຫດການທີ່ເກີດພ້ອມກັບການກ�ເນີດແລະ
ການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ

ການຳກ�ເນີດ:ຍິງສາວຜູ້ໜຶ່ງຈະຖືພາແລະ
ຈະອອກລູກເປັນຜູ້ຊາຍ,ອຊຢ7:14.ຜູ້ປົກ
ຄອງຄົນໜຶ່ງສ�ລັບຊາດອິດສະຣາເອນຈະ
ອອກມາຈາກເບັດເລເຮັມ,ມກ5:2.
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ຊາມູເອນຄົນເລມັນໄດ້ທ�ນາຍເຖິງຄວາມ
ແຈ້ງຂອງມື້ໜຶ່ງ,ຄືນໜຶ່ງ,ແລະອີກມື້ໜຶ່ງ;ດາວ
ດວງໃໝ່;ແລະເຄື່ອງໝາຍອື່ນໆອີກ,ຮລມ
14:2–6.ເຄື່ອງໝາຍໄດ້ເກີດເປັນຈິງ,3ນຟ
1:15–21.

ການຳສິ້ນຳພຣະຊົນຳ:ຊາມູເອນຄົນເລມັນໄດ້
ທ�ນາຍເຖິງ ຄວາມມືດ,ຟ້າຮ້ອງແລະຟ້າ
ແມບ ເຫລື້ອມ ,  ແລະແຜ່ນດິນໄຫວ, ຮລມ
14:20–27.ເຄື່ອງໝາຍໄດ້ເກີດເປັນຈິງ,3ນຟ
8:5–23.

ເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງການເວລາ.ເບິ່ງການສະ
ເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ;
ເຄື່ອງໝາຍ;ຍຸກສຸດທ້າຍນຳ�ອີກ

ເຫດການແລະປະສົບການທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້
ປະທານໃຫ້ຜູ້ຄົນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ບາງສິ່ງທີ່ສ�ຄັນໃນວຽກງານຂອງພຣະອົງໄດ້
ເກີດຂຶ້ນຫລືຈະເກີດຂຶ້ນໃນບໍ່ດົນ.ໃນຍຸກສຸດ
ທ້າຍ,ເຄື່ອງໝາຍຫລາຍຢ່າງສ�ລັບການສະ
ເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ
ໄດ້ຖືກທ�ນາຍໄວ້.ສິ່ງສັນຍານເຫລົ່ານີ້ຈະ
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ຊື່ສັດຮັບຮູ້ແຜນຂອງພຣະເຈົ້າ,
ຖືກເຕືອນ,ແລະຕຽມຕົວ.

ພູບ່ອນທີ່ຕັ້ງພຣະວິຫານຈະສູງກວ່າທຸກໆ
ແຫ່ງພູນັ້ນຈະຕັ້ງຢູ່ສູງສົ່ງເທິງເນີນພູທັງໝົດ,
ອຊຢ2:2–3.ພຣະອົງຈະຍົກທຸງສັນຍານຂຶ້ນ
ແລະເຕົ້າໂຮມຊາວອິດສະຣາເອນ,ອຊຢ
5:26(2 ນຟ15:26–30). ດວງຕາເວັນຈະ
ມືດດັບແລະດວງເດືອນກໍຈະບໍ່ສ່ອງແຈ້ງ,
ອຊຢ13:10(ຢອ3:15;ຄພ29:14).ຜູ້ຄົນ
ຈະລະເມີດກົດບັນຍັດແລະຝ່າຝືນພັນທະ
ສັນຍາອັນເປັນນິດ,ອຊຢ24:5.ຊາວນີໄຟ
ຈະກ່າວສຽງດັງອຸດອິດອອກຈາກຂີ້ຝຸ່ນດິນ,
ອຊຢ29:4(2ນຟ27).ຊາວອິດສະຣາເອນ
ຈະຖືກເຕົ້າໂຮມດ້ວຍອ�ນາດ,ອຊຢ49:22–
23(1ນຟ21:22–23;3ນຟ20–21).ພຣະ
ເຈົ້າຈະຈັດຕັ້ງອານາຈັກໜຶ່ງຂຶ້ນຊຶ່ງຈະບໍ່ສູນ
ຫາຍໄປຈັກເທື່ອ,ດນອ2:44(ຄພ65:2).ສົງ
ຄາມ,ຄວາມຝັນ,ແລະພາບນິມິດຈະເກີດຂຶ້ນ
ກ່ອນການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງ,ຢອ2.ເຮົາ

ຈະນ�ຊົນຊາດທັງໝົດມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອ
ເຮັດເສິກຕໍ່ສູ້ກັບນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ,ຊກຢ
14:2(ອຊກ38–39).ວັນນັ້ນກ�ລັງມາເຖິງທີ່
ຈະເຜົາໄໝ້ດັ່ງເຕົາອົບ,ມລກ4:1(3ນຟ25:1;
ຄພ133:64;ຈສ—ປ1:37).

ໄພອັນໃຫຍ່ຫລວງຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນການ
ສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງ,ມທ24(ຈສ—ມ1).
ໂປໂລໄດ້ບັນຍາຍເຖິງການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ
ແລະວັນເວລາທີ່ລ�ບາກຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນ
ຍຸກສຸດທ້າຍ,2ຕມທ3–4.ສາດສະດາສອງ
ທ່ານຈະຖືກຂ້າແລະຟື້ນຄືນຊີວິດໃນກຸງເຢຣູ
ຊາເລັມ,ພນມ11(ຄພ77:15).ພຣະກິດຕິຄຸນ
ຈະຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່ໃນຍຸກສຸດທ້າຍໂດຍ
ການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງທູດ,ພນມ
14:6–7(ຄພ13;27;110:11–16;128:8–
24).ບາບີໂລນຈະຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນແລະຈະຖືກ
ທ�ລາຍ,ພນມ17–18.

ຊາວອິດສະຣາເອນຈະຖືກເຕົ້າໂຮມດ້ວຍ
ອ�ນາດ,1ນຟ21:13–26(ອຊຢ49:13–26;
3ນຟ20–21).ນີ້ຄືເຄື່ອງໝາຍ,ເພື່ອເຈົ້າຈະ
ໄດ້ຮູ້ໃນເວລາ,3ນຟ21:1.ພຣະຄ�ພີມໍມອນ
ຈະອອກມາໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ,
ມມ8.

ຊາວເລມັນຈະບານສະພັ່ງ,ຄພ49:24–25.
ຄົນຊົ່ວຈະຂ້າຄົນຊົ່ວ,ຄພ63:32–35(ພນມ
9).ສົງຄາມຈະລຸກລາມໄປເຖິງປະຊາຊາດ
ທັງປວງ,ຄພ87:2.ເຄື່ອງໝາຍ,ຄວາມປັ່ນ
ປ່ວນຂອງດິນຟ້າອາກາດ,ແລະເຫລົ່າທູດ
ຈັດຕຽມທາງສ�ລັບການສະເດັດມາຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຄພ88:86–94.ຄວາມມືດຈະປົກ
ຄຸມແຜ່ນດິນໂລກ,ຄພ112:23–24.ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້
ຕຽມພ້ອມສ�ລັບການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງ,
ຄພ133.

ຄ�ສາບານ.ເບິ່ງຄ�ສາບານແລະພັນທະ
ສັນຍາຂອງຖານະປະໂລຫິດ;ພັນທະສັນ
ຍານຳ�ອີກ

ດັ່ງທີ່ໃຊ້ໃນພຣະຄ�ພີ,ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ
ເປັນພັນທະສັນຍາທີ່ສັກສິດຫລືຄ�ສັນຍາ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຄົນຊົ່ວ,ລວມທັງຊາຕານ
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ແລະບໍລິວານຂອງມັນ,ກໍໄດ້ເຮັດຄ�ສາບານ
ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ.
ໃນສະໄໝຂອງພຣະຄ�ພີເດີມ,ຄ�ສາບານ
ເປັນສິ່ງຮັບຮູ້ກັນ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພຣະ
ເຢຊູຄຣິດໄດ້ສອນວ່າຜູ້ຄົນບໍ່ຄວນສາບານໃນ
ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າຫລືການສ້າງຂອງ
ພຣະອົງ(ມທ5:33–37).

ເຮາົຈະເຮັດໃຫ້ຄ�ສາບານຊຶ່ງເຮາົໄດ້ປະຕິ
ຍານໄວ້ກັບອັບຣາຮາມສ�ເລັດ,ປຖກ26:3.
ເມື່ອຊາຍຄົນໜຶ່ງບະບົນໄວ້ວາ່ຈະຜູກມັດຈດິ
ວນິຍານຂອງຕົນ,ລາວຕອ້ງບໍ່ເຮດັຜິດຄ�ສັນ
ຍານັ້ນ,ຈບຊ30:2.ພວກເຂົາສາບານວາ່ພວກ
ເຂົາຈະຍຶດຖືກົດຂອງພຣະເຈົ້າ,ນມຢ10:29.

ຈົ່ງປະຕິບັດຕາມທີ່ຕົນໄດ້ສາບານໄວ້ກັບ
ພຣະຜູ້ ເ ປັນເຈົ້າ , ມທ5 :33(ປຍຈ5:4–5;
3ນຟ12:33).ພຣະເຈົ້າສາບານວ່າຄົນຊື່ສັດ
ຈະລອດ,ຮຣ6:13–18.

ເມື່ອໂຊຣ�ໄດ້ໃຫ້ຄ�ສາບານ,ຄວາມຢ້ານ
ກົວຂອງພວກເຮົາກໍໝົດໄປ,1ນຟ4:37.ຜູ້
ຄົນຂອງອ�ໂມນໄດ້ສາບານວ່າເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່
ຂ້າຟັນອີກເລີຍ,ແອວ53:11.ຊາວນີໄຟທີ່ຊົ່ວ
ຮ້າຍໄດ້ເຮັດຄ�ສາບານແລະເຮັດພັນທະສັນ
ຍາລັບກັບຊາຕານ,ຮລມ6:21–30.

ຜູ້ ຄົນ ໄດ້ ຮັບ ຊີ ວິດນິ ລັນດອນຜ່ານຄ�
ສາບານແລະພັນທະສັນຍາຂອງຖານະປະ
ໂລຫິດ,ຄພ84:33–42.ພັນທະສັນຍາ,ການ
ສັນຍາ,ພັນທະການ,ພັນທະ,ຄ�ສາບານທີ່
ບໍ່ໄດ້ຖືກຜະນຶກໂດຍພຣະວິນຍານສັກສິດແຫ່ງ
ຄ�ສັນຍາສິ້ນສຸດລົງເມື່ອຄົນຕາຍໄປ,ຄພ
132:7.

ຄ�ສາບານແລະພັນທະສັນຍາຂອງຖານະ
ປະໂລຫິດ.ເບິ່ງຄ�ສາບານ;ຖານະປະໂລ
ຫິດ;ພັນທະສັນຍານຳ�ອີກ

ຄ�ສາບານເປັນ ຄ�ປະຕິຍານຢືນຢັນວ່າ
ຈະຈິງໃຈແລະຊື່ສັດຕໍ່ຄ�ສັນຍາ.ພັນທະສັນ
ຍາເປັນຄ�ສັນຍາທີ່ໜັກແໜ້ນລະຫວ່າງສອງ
ຝ່າຍ.ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນຄືການ
ຮັບເອົາພັນທະສັນຍາເທົ່ານັ້ນ.ຜູ້ດ�ລົງຖານະ
ປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກໄດ້ຮັບຖານະ

ປະໂລຫິດໂດຍການກ່າວຄ�ສາບານຢູ່ໃນໃຈ
ເທົ່າໆກັບໂດຍພັນທະສັນຍາ.ເມື່ອຜູ້ດ�ລົງ
ຖານະປະໂລຫິດຊື່ສັດແລະເຮັດໜ້າທີ່ຂອງ
ຕົນດັ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊີ້ນ�,ແລ້ວພຣະອົງຈະ
ອວຍພອນເຂົາ.ຜູ້ທີ່ຊື່ສັດຈົນເຖິງທີ່ສຸດແລະ
ເຮັດທຸກສິ່ງທີ່ເຂົາຖືກຂໍໃຫ້ເຮັດແລ້ວເຂົາຈະ
ໄດ້ຮັບທຸກສິ່ງທີ່ພຣະບິດາມີ(ຄພ84:33–39).

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດພັນທະສັນຍາໄວ້
ກັບອັບຣາຮາມ,ແລະອັບຣາຮາມກໍເຊື່ອຟັງ,
ປຖກ15:18;17:1;22:16–18.ພວກປະໂລ
ຫິດໃນສະໄໝຂອງເອເຊກຽນບໍ່ໄດ້ດູແລຝູງ
ແກະ,ອຊກ34:2–3.ພວກປະໂລຫິດໃນສະ
ໄໝມາລາກີເຮັດໃຫ້ພັນທະສັນຍາເສື່ອມຊາມ,
ມລກ1–2.

ຄ�ສອນແລະພັນທະສັນຍາ.ເບິ່ງສະມິດ,
ໂຈເຊັບ,ຜູ້ລູກ;ປຶ້ມພຣະບັນຍັດ;ພຣະຄ�
ພີ;ວິໄນສາດສະໜານຳ�ອີກ

ການຮວບຮວມການເປີດເຜີຍອັນສູງສົ່ງ
ໃນຍຸກສຸດທ້າຍແລະການປະກາດທີ່ດົນໃຈ.
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ແກ່
ໂຈເຊັບສະມິດແລະຜູ້ສືບຕ�ແໜ່ງຫລາຍຄົນ
ສ�ລັບການສ້າງຕັ້ງແລະການຄວບຄຸມອານາ
ຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກໃນຍຸກ
ສຸດທ້າຍ.ຄ�ສອນແລະພັນທະສັນຍາເປັນ
ສ່ວນໜຶ່ງໃນໜັງສືມາດຕະຖານໃນສາດສະ
ໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກ
ສຸດທ້າຍ,ພ້ອມດ້ວຍພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ,
ພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ແລະໄຂ່ມຸກອັນລ�ຄ່າ.ຄ�
ສອນແລະພັນທະສັນຍາເປັນໜັງສືພິເສດ,
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເພາະວ່າມັນບໍ່ໄດ້ເປັນ
ການແປຂອງບັນທຶກບູຮານ;ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ປະທານການເປີດເຜີຍເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ແກ່ສາດ
ສະດາທີ່ພຣະອົງໄດ້ເລືອກໄວ້ໃນສະໄໝໃໝ່
ນີ້ເພື່ອຈະໄດ້ຟື້ນຟູອານາຈັກຂອງພຣະອົງຄືນ
ມາໃໝ່.ໃນການເປີດເຜີຍບຸກຄົນຈະໄດ້ຍິນສຸ
ລະສຽງທີ່ອ່ອນນ້ອມແຕ່ໜັກແໜ້ນຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູຄຣິດ(ຄພ18:35–36).

ປະຫວັດຂອງໂຈເຊັບສະມິດກ່າວວ່າຄ�
ສອນແລະພັນທະສັນຍາເປັນຮາກຖານຂອງ

ຄ�ສາບານແລະພັນທະສັນຍາຂອງຖານະປະໂລຫິດ 36
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ສາດສະໜາຈັກໃນຍຸກສຸດທ້າຍແລະເປັນຜົນ
ປະໂຫຍດຕໍ່ໂລກ(ຄພ70ຫົວເລື່ອງ).ການ
ເປີດເຜີຍໃນນັ້ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນວຽກງານການຕຽມ
ທາງສ�ລັບການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງ
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ,ໃນການບັນລຸຖ້ອຍຄ�ທັງ
ໝົດທີ່ສາດສະດາໄດ້ກ່າວໄວ້ນັບແຕ່ການເລີ່ມ
ຕົ້ນຂອງໂລກ.

ຄ�ສອນຂອງພຣະຄຣິດ.ເບິ່ງແຜນແຫ່ງ
ການໄຖ່;ພຣະກິດຕິຄຸນນຳ�ອີກ

ຫລັກທ�ແລະຄ�ສອນແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ຄ�ສັ່ງສອນຂອງຂ້ອຍຈະຕົກລົງເໝືອນຝົນ
ຫ່າໃຫຍ່,ພບຍ32:2.ຄົນທີ່ມັກຈົ່ມກໍຈະຍິນດີ
ຮັບຟັງຄ�ບອກສອນ,ອຊຢ29:24.

ປະຊາຊົນກໍປະຫລາດໃຈຫລາຍໃນຄ�ສັ່ງ
ສອນຂອງພຣະອົງ,ມທ7:28.ສິ່ງທີ່ເຮົາສັ່ງ
ສອນບໍ່ແມ່ນຂອງເຮົາ,ແຕ່ແມ່ນຄ�ສັ່ງສອນ
ຈາກພຣະອົງຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຊ້ເຮົາມາ,ຢຮ7:16.
ພຣະຄ�ພີທຸກຕອນເປັນປະໂຫຍດໃນການ
ສອນ,2ຕມທ3:16.

ນີ້ ຄື ຄ�ສອນຂອງພຣະຄຣິດ,ແລະຄືຄ�
ສອນອັນດຽວແລະແທ້ຈິງຂອງພຣະບິດາ,
2ນຟ31:21(2ນຟ32:6).ຈະບໍ່ມີການໂຕ້
ຖຽງກັນໃນບັນດາພວກເຈົ້າກ່ຽວກັບຄ�ສອນ
ຂອງເຮົາ,3ນຟ11:28,32,35,39–40.

ຊາຕານຈະຍຸຍົງໃຈຂອງຜູ້ຄົນໃຫ້ມີການຂັດ
ແຍ້ງກັນກ່ຽວກັບຫລັກທ�ຂອງຄ�ສອນຂອງ
ເຮົາ,ຄພ10:62–63,67.ຈົ່ງສິດສອນລູກໆ
ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄ�ສອນເລື່ອງການກັບໃຈ,ສັດທາ
ໃນພຣະຄຣິດ,ການຮັບບັບຕິສະມາ,ແລະ
ຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ຄພ
68:25.ສິດສອນຄ�ສອນຂອງອານາຈັກໃຫ້
ກັນແລະກັນ,ຄພ88:77–78.ຄ�ສອນຂອງ
ຖານະປະໂລຫິດຈະກັ່ນລົງມາເທິງຈິດວິນຍານ
ຂອງທ່ານ,ຄພ121:45.

ຄ�ຖະແຫລງນະໂຍບາຍ.ເບິ່ງແຕ່ງງານ,
ການແຕ່ງງານ—ການມີເມຍຫລາຍຄົນ;
ວູດຣັບ,ວິວເຝີດນຳ�ອີກ

ຂໍ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການໂດຍປະທານ

ວິວເຝີດວູດຣັບໃນປີ1890ໄດ້ບອກຢ່າງ
ແຈ່ມແຈ້ງວ່າສາດສະໜາຈັກແລະສະມາ
ຊິກໄດ້ຍິນຍອມຕໍ່ກົດໝາຍຂອງແຜ່ນດິນ
ແລະບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດການມີເມຍຫລາຍຄົນ
ອີກຕໍ່ໄປ(ຂປ—1).ປະທານວູດຣັບໄດ້ລະບຸ
ຄ�ຖະແຫລງນະໂຍບາຍຕິດຕາມດ້ວຍພາບ
ນິມິດແລະການເປີດເຜີຍຈາກພຣະເຈົ້າ.

ຄ�ແນະນ�.ເບິ່ງສາດສະດານຳ�ອີກ

ການຕັກເຕືອນ,ການເຕືອນ,ການແນະນ�,
ການຊີ້ນ�ຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະຜູ້ນ�
ຂອງພຣະອົງທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໄວ້.

ຂ້ອຍຂໍໃຫ້ຄ�ແນະນ�ແກ່ເຈົ້າ,ອພຍ18:19.
ພຣະເຈົ້າຈະນ�ພາຂ້ານ້ອຍດ້ວຍຄ�ແນະນ�
ຂອງພຣະອົງ,ພສສ73:24.ຊາດຈະຫລົ້ມຈົມ
ແທ້ຫາກບໍ່ມີການນ�ພາ,ສພສ11:14.

ພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກທະນາຍຄວາມ
ໄດ້ຂັດຂວາງພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ,ລກ
7:30.

ມີການສຶກສາເປັນສິ່ງດີຖ້າຫາກເຂົາຍອມ
ເຊື່ ອ ຟັ ງ ຄ� ແນະນ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,2ນຟ
9:29.

ຟັງ ຄ�ແນະນ�ຂອງພຣະອົງຜູ້ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ
ເຈົ້າ,ຄພ78:2.ຮັບຄ�ແນະນ�ຈາກລາວຜູ້
ທີ່ ເຮົາ ໄດ້ແຕ່ງ ຕັ້ງໄວ້,ຄພ 108:1. ລາວໄດ້
ສະແຫວງຫາທີ່ຈະສະຖາປະນາຄ�ແນະນ�
ຂອງລາວເອງຂຶ້ນ ແທນຄ�ແນະນ�ທີ່ເຮົາ
ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໄວ້,ຄພ124:84.ຈົ່ງເຊື່ອຟັງຄ�
ແນະນ�ຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາໂຈເຊັບ,ຄພ
124:89.ຖ້າຫາກຄົນໃດບໍ່ໄດ້ສະແຫວງຫາຄ�
ແນະນ�ຂອງເຮົາ,ແລ້ວເຂົາຈະບໍ່ມີອ�ນາດ,
ຄພ136:19.

ຄ�ບູລົມສຸກ.ເບິ່ງເທດສະໜາຢູ່ໂນນພູນຳ�
ອີກ

ຄ�ສອນຫລາຍພາກທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເທດສະ
ໜາຢູ່ໂນນພູຊຶ່ງບັນຍາຍຄຸນສົມບັດທີ່ງົດງາມ
ແລະທາງວິນຍານ(ມທ5:3–12;ລູກາ6:20–
23).ຄ�ບູລົມສຸກໄດ້ຖືກຈັດໄວ້ໃນລັກສະນະ
ທີ່ແຕ່ລະຂໍ້ໄດ້ຕໍ່ເຕີມໃຫ້ຂໍ້ທີ່ຜ່ານມາ.ບັນທຶກ
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ກ່ຽວກັບຄ�ບູລົມສຸກທີ່ລະອຽດແລະຖືກຕ້ອງ
ກວ່າແມ່ນມີຢູ່ໃນ3ນຟ12.

ຄ�ຫຍາບຄາຍ.ເບິ່ງໝິ່ນປະໝາດ,ການ
ໝິ່ນປະໝາດນຳ�ອີກ

ບໍ່ມີຄວາມນັບຖືຫລືໝິ່ນປະໝາດສິ່ງສັກ
ສິດ;ໂດຍສະເພາະ,ບໍ່ມີຄວາມຄາລະວະຕໍ່
ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຢ່າໃຊ້ຊື່ຂອງເຮົາໄປໃນທາງຊົ່ວຮ້າຍເພາະ
ເຮົາແມ່ນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຈົ້າຂອງ
ເຈົ້າ,ອພຍ20:7(2ນຟ26:32;ມຊຢ13:15;
ຄພ136:21).ດ້ວຍເຫດໃດພວກເຮົາຈຶ່ງໝິ່ນ
ປະໝາດພັນທະສັນຍາຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ເຮົາ,ມລກ2:10.

ຖ້ອຍຄ�ເປົ່າໆທຸກຄ�ທີ່ມະນຸດເວົ້າຈະຕ້ອງ
ໃຫ້ການເພາະຄ�ນັ້ນໃນວັນພິພາກສາ,ມທ
12:34–37.ຄ�ສັນລະເສີນແລະຄ�ປ້ອຍດ່າ
ກໍອອກມາຈາກປາກອັນດຽວກັນ,ຊຶ່ງບໍ່ຄວນ
ໃຫ້ເປັນຢ່າງນີ້ເລີຍ,ຢກບ3:10.

ຄ�ເວົ້າຂອງພວກເຮົາຈະກ່າວໂທດພວກ
ເຮົາ,ແອວ12:14(ມຊຢ4:30).

ໃຫ້ມະນຸດທັງປວງລະວັງວິທີທີ່ພວກເຂົາຈະ
ໃຊ້ນາມຂອງເຮົາໃນປາກຂອງພວກເຂົາ,ຄພ
63:61–62.

ຄ�ອະທິຖານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ເບິ່ງອະທິ
ຖານ,ການອະທິຖານ,ຄ�ອະທິຖານນຳ�ອີກ

ການອະທິຖານທີ່ກ່າວໂດຍພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້
ລອດສ�ລັບສານຸສິດຂອງພຣະອົງຊຶ່ງເປັນ
ແບບແຜນໃຫ້ແກ່ການອະທິຖານທັງໝົດ(ມທ
6:9–13;3ນຟ13:9–13).

ຄ�ອຸປະມາ

ເລື່ອງເລົ່າທີ່ລຽບງ່າຍໃຊ້ເພື່ອສະແດງແລະ
ສອນຄວາມຈິງຫລືຫລັກທ�ທາງວິນຍານ.ຄ�
ອຸປະມານັ້ນຂຶ້ນຢູ່ ກັບການປຽບທຽບສິ່ງຂອງ
ທ�ມະດາຫລືເຫດການໃສ່ກັບຄວາມຈິງ,
ແລະຄວາມໝາຍຕົ້ນຕໍຫລືຂ່າວສານຂອງ
ຄ�ອຸປະມາສ່ວນຫລາຍແລ້ວຈະສັບຊ້ອນຕໍ່ຜູ້
ຟັງຜູ້ບໍ່ຕຽມພ້ອມທາງວິນຍານທີ່ຈະຮັບເອົາມັນ
(ມທ13:10–17).

ພຣະເຢຊູມັກຈະສອນດ້ວຍຄ�ອຸປະມາ.ສ�
ລັບລາຍຊື່ຄ�ອຸປະມາທີ່ສ�ຄັນຂອງພຣະອົງ,
ໃຫ້ເບິ່ງຄວາມກົມກຽວຂອງພຣະກິດຕິຄຸນໃນ
ພາກຫ້ອຍທ້າຍ.

ຄວາມຄິດ.ເບິ່ງໄຕ່ຕອງ;ອ�ເພີໃຈນຳ�ອີກ

ແນວຄິດ,ສິ່ງທີ່ຄິດຂຶ້ນ,ແລະພາບໃນຈິດ
ໃຈຂອງບຸກຄົນ.ພະລັງທີ່ຈະຄິດເປັນຂອງ
ປະທານຈາກພຣະເຈົ້າ,ແລະເຮົາມີອິດສະ
ລະທີ່ຈະເລືອກວິທີທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ພະລັງທີ່ຈະ
ຄິດຂອງເຮົາ.ວິທີທີ່ເຮົາຄິດມີຄວາມກະທົບ
ກະເທືອນຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງຕໍ່ຄຸນສົມບັດແລະ
ການປະພຶດ,ຕະຫລອດທັງຖານະຂອງເຮົາ
ຫລັງຈາກຊີວິດນີ້.ຄວາມຄິດທີ່ຊອບທ�ຈະນ�
ໄປສູ່ຄວາມລອດ;ຄວາມຄິດທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຈະນ�
ໄປສູ່ຄວາມອັບປະໂຫຍດ.

ພຣະອົງຮູ້ຄວາມຄິດແລະຄວາມປາດຖະ
ໜາທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ,1ຂຄ28:9.ລາວ
ຄິດແບບໃດລາວກໍເປັນຄົນແບບນັ້ນ,ສພສ
23:7.ຄວາມຄິດເຮົານັ້ນບໍ່ຄືຄວາມຄິດຂອງ
ພວກເຈົ້າ,ອຊຢ55:7–9.

ພຣະເຢຊູຮູ້ຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ,ມທ
12:25(ລກ5:22;6:8).ແມ່ນສິ່ງທີ່ອອກມາ
ຈາກພາຍໃນມະນຸດນັ້ນແຫລະທີ່ເຮັດໃຫ້
ມະນຸດຊົ່ວມົວໝອງ,ມຣກ7:20–23.ປາບ
ຄວາມຄິດທຸກປະການລົງໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຈົນ
ເຖິງນ້ອມຟັງພຣະຄຣິດ,2ກຣທ10:5.ສິ່ງໃດ
ທີ່ຊັດຈິງ,ສິ່ງໃດທີ່ຍຸດຕິທ�,ສິ່ງໃດທີ່ບໍລິສຸດ,
ຫລືສິ່ງໃດທີ່ໜ້າຮັກ,ຈົ່ງພິຈາລະນາເຖິງສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້,ຟລປ4:8.

ຈົ່ງຈ�ໄວ້ວ່າການມີຈິດໃຈທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ
ຕັນຫາຄືຄວາມຕາຍ,ແລະການມີຈິດໃຈທີ່
ສະແຫວງຫາສິນທ�ຄືຊີວິດນິລັນດອນ,2ນຟ
9:39.ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ລະວັງຕົວ,ແລະ
ຄວາມນຶກຄິດຂອງພວກທ່ານ,ພວກທ່ານຈະ
ຕ້ອງຕາຍ,ມຊຢ4:30.ຄວາມນຶກຄິດຂອງ
ພວກເຮົາຈະກ່າວໂທດພວກເຮົາ,ແອວ12:14.

ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມນຶກຄິດ
ແລະຄວາມເຈດຕະນາຂອງໃຈເຈົ້າ,ຄພ6:16
(ຄພ33:1).ຈົ່ງເບິ່ງທີ່ເຮົາໃນຄວາມນຶກຄິດ
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ທຸກຢ່າງ,ຄພ6:36.ໃຫ້ສະສົມຖ້ອຍຄ�ແຫ່ງ
ຊີວິດໄວ້ໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຈົ້າອອກໄປ,ຄພ
84:85.ຈົ່ງຕັດຄວາມນຶກຄິດທີ່ໄຮ້ປະໂຫຍດ
ຂອງພວກເຈົ້າ,ຄພ88:69.ຄວາມນຶກຄິດໃນ
ໃຈຂອງມະນຸດຈະຖືກເປີດເຜີຍ,ຄພ88:109.
ໃຫ້ຄຸນນະທ�ປະດັບຄວາມນຶກຄິດຂອງທ່ານ
ຢ່າງບໍ່ເສື່ອມຄາຍ,ຄພ121:45.

ຄວາມນຶກຄິດຂອງມະນຸດມີຄວາມຊົ່ວ
ຕະຫລອດເວລາ,ມຊ8:22.

ຄວາມສະຫວ່າງ,ຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະ
ຄຣິດ.ເບິ່ງຈິງ,ຄວາມຈິງ;ສ�ນຶກ,ຄວາມ
ສ�ນຶກ;ພຣະເຢຊູຄຣິດ;ພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດ;ຮູ້ແຈ້ງ,ຄວາມຮູ້ແຈ້ງ,ຜູ້ຄົນທີ່ມີຄວາມ
ຮູ້ແຈ້ງນຳ�ອີກ

ພະລັງແຫ່ງສະຫວັນ,ອ�ນາດ,ຫລືອິດທິ
ພົນທີ່ມາຈາກພຣະເຈົ້າຜ່ານພຣະຄຣິດແລະ
ມອບຊີວິດແລະຄວາມສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່ທຸກ
ສິ່ງ.ມັນແມ່ນກົດຊຶ່ງໂດຍກົດນັ້ນທຸກສິ່ງໄດ້
ຖືກປົກຄອງໃນສະຫວນັແລະເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກ(ຄພ88:6–13).ມັນຍັງຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຄົນ
ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງຂອງພຣະກິດຕິຄຸນນ�ອກີ
ແລະຊ່ວຍເຫລືອເຂົາເຈົ້າໃຫ້ໄປຫາທາງແຫ່ງ
ພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ນ�ໄປສູ່ຄວາມລອດ(ຢຮ
3:19–21;12:46;ແອວ26:15;32:35;ຄພ
93:28–29,31–32,40,42).

ບໍ່ຄວນເຂົ້າໃຈຜິດເລື່ອງຄວາມສະຫວ່າງ
ຂອງພຣະຄຣິດກັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
ຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະຄຣິດບໍ່ແມ່ນບຸກ
ຄົນ.ມັນເປັນອິດທິພົນທີ່ມາຈາກພຣະເຈົ້າ
ແລະຕຽມບຸກຄົນໃຫ້ຮັບເອົາພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດ.ມັນເປັນອິດທິພົນສ�ລັບຄວາມດີໃນຊີວິດ
ຂອງຜູ້ຄົນທັງປວງ(ຢຮ1:9;ຄພ84:46–47).

ການສະແດງໃຫ້ປະຈັກຢ່າງໜຶ່ງຂອງຄວາມ
ສະຫວ່າງຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນຄວາມສ�ນຶກ,
ຊຶ່ງຊ່ວຍເຫລືອບຸກຄົນໃຫ້ເລືອກລະຫວ່າງ
ຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຜິດ(ມຣນ7:16).
ເມື່ອຜູ້ຄົນຮຽນຮູ້ຫລາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບພຣະກິດຕິ
ຄຸນ,ຄວາມສ�ນຶກຂອງເຂົາຈະຮູ້ສຶກໄວຫລາຍ
ຂຶ້ນ(ມຣນ7:12–19).ຜູ້ຄົນທີ່ເຊື່ອຟັງຕໍ່ຄວາມ
ສະຫວ່າງຂອງພຣະຄຣິດຈະຖືກພາໄປສູ່ພຣະ

ກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ(ຄພ84:46–
48).

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນຄວາມສະຫວ່າງຂອງ
ຂ້າພຣະອົງ,ພສສ27:1.ໃຫ້ ພວກເຮົາເດີນ
ໄປໃນຄວາມສະຫວ່າງຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ມອບໃຫ້ນັ້ນ,ອຊຢ2:5(2ນຟ12:5).ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະເປັນຄວາມສະຫວ່າງອັນເປັນນິດ,
ອຊຢ60:19.

ນີ້ແມ່ນຄວາມສະຫວ່າງອັນແທ້ຈິງຄືຄວາມ
ສະຫວ່າງທີ່ເຂົ້າມາໃນໂລກແລະສ່ອງແກ່ຄົນ
ທັງປວງ,ຢຮ 1:4–9(ຢຮ3:19;ຄພ6:21;
34:1–3).ເຮົາເປັນຄວາມສະຫວ່າງຂອງໂລກ,
ຢຮ8:12(ຢຮ9:5;ຄພ11:28).

ອັນໃດກໍຕາມທີ່ເປັນຄວາມສະຫວ່າງຍ່ອມ
ດີ,ແອວ32:35.ພຣະຄຣິດຄືຊີວິດແລະເປັນ
ຄວາມສະຫວາ່ງຂອງໂລກ,ແອວ38:9(3ນຟ
9:18;11:11;ອທ4:12).ພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ມະນຸດທຸກຄົນ
ເພື່ອເຂົາຈະຮູ້ ຈັກຄວາມດີຈາກຄວາມຊົ່ວ,
ມຣນ7:15–19.

ສິ່ ງທີ່ ມ າ ຈ າກ ພຣະເຈົ້າເປັນຄວາມສະ
ຫວ່າງ,ຄວາມສະຫວ່າງນັ້ນຈະຮຸ່ງແຈ້ງຫລາຍ
ຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆຈົນເຖິງ ວັນທີ່ ສົມບູນ,ຄພ
50:24.ພຣະວິນຍານໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງແກ່
ມະນຸດທຸກຄົນ,ຄພ84:45–48(ຄພ93:1–
2).ຄົນທີ່ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງຈະ
ໄດ້ຮັບຄວາມສະຫວ່າງແລະຄວາມຈິງ,ຄພ
93:27–28.ຄວາມສະຫວ່າງແລະຄວາມຈິງ
ຈະປະຖິ້ມມານຮ້າຍຜູ້ນັ້ນ,ຄພ93:37.

ຄວາມສຸກ.ເບິ່ງຊື່ນຊົມ,ຄວາມຊື່ນຊົມ

ຄວາມຕາຍຄັ້ງທີສອງ.ເບິ່ງຄວາມຕາຍທາງ
ວິນຍານ

ຄວາມຕາຍທາງວນິຍານ.ເບິ່ງການຕົກຂອງ
ອາດາມແລະເອວາ;ນະລົກ;ບຸດແຫ່ງ
ຄວາມຈບິຫາຍ;ມານ;ລອດ,ຄວາມລອດ;
ອັບປະໂຫຍດ,ຄວາມອັບປະໂຫຍດນຳ�ອກີ

ການແຍກອອກຈາກພຣະເຈົ້າແລະອິດທິ
ພົນຂອງພຣະອົງ;ທີ່ຈະຕາຍໃນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວ
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ກັບຄວາມຊອບທ�. ລູຊິເຟີ ແລະໜຶ່ງສ່ວນ
ສາມຂອງເຫລົ່າສະຫວັນໄດ້ຮັບທຸກທໍລະມານ
ກັບຄວາມຕາຍທາງວິນຍານເມື່ອພວກເຂົາ
ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກສະຫວັນ(ຄພ29:36–
37).

ຄວາມຕາຍທາງວິນຍານໄດ້ມາສູ່ໂລກໂດຍ
ການຕົກຂອງອາດາມ(ມຊ6:48).ມະນຸດທີ່ມີ
ຄວາມຄິດ,ຄ�ເວົ້າ,ແລະວຽກງານຊົ່ວແມ່ນ
ຕາຍແລ້ວທາງວິນຍານໃນຂະນະທີ່ຍັງມີຊີວິດ
ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ(1ຕມທ5:6).ຜ່ານການ
ຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແລະໂດຍການ
ເຊື່ອຟັງຕໍ່ຫລັກທ�ແລະພິທີການຂອງພຣະ
ກິດຕິຄຸນ,ຊາຍແລະຍິງຈຶ່ງສາມາດກັບມາ
ສະອາດຈາກບາບແລະເອົາຊະນະຄວາມ
ຕາຍທາງວິນຍານ.

ຄວາມຕາຍທາງວິນຍານກໍຍັງເກີດຂຶ້ນຫລັງ
ຈາກການຕາຍຂອງຮ່າງກາຍທີ່ເປັນມະຕະ
ອີກ.ທັງຄົນທີ່ໄດ້ຟື້ນຄືນຊີວິດແລ້ວແລະມານ
ພ້ອມທັງບໍລິວານຂອງມັນຈະຖືກພິພາກສາ.
ຜູ້ທີ່ກະບົດດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈຕໍ່ຕ້ານຄວາມ
ສະຫວ່າງແລະຄວາມຈິງຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ
ຈະໄດ້ຮັບທຸກທໍລະມານກັບຄວາມຕາຍທາງ
ວິນຍານ.ຄວາມຕາຍນີ້ກໍຖືກເອີ້ນວ່າຄວາມ
ຕາຍເທື່ອທີສອງ(ແອວ12:16;ຮລມ14:16–
19;ຄພ76:36–38).

ຄົນຊົ່ວຈະຖືກຂັບໄລ່ໜີໄປສິ້ນ,ພສສ37:9.
ການເອົາໃຈໃສ່ກັບທ�ມະຊາດຂອງມະນຸດ

ກໍຄືຄວາມຕາຍ,ຣມ 8:6(2ນຟ9:39).ກິ
ເລດຕັນຫາຈ່ອງດຶງຄົນເຫລົ່ານັ້ນລົງສູ່ຄວາມ
ພິນາດແລະຈິບຫາຍ,1ຕມທ 6:9.ບາບ
ນ�ຄວາມຕາຍມາໃຫ້,ຢກບ1:15.ຜູ້ທີ່ມີໄຊ
ຊະນະຈະບໍ່ຖືກອັນຕະລາຍຈາກຄວາມຕາຍ
ຄັ້ງ ທີ ສອງ, ພນມ 2 :11 .ຄວາມຕາຍຄັ້ງທີ
ສອງຈະບໍ່ມີອ�ນາດເໜືອຄົນເຫລົ່ານັ້ນ,ພນມ
20:6,12–14.ຄົນຊົ່ວຈະມີພາກສ່ວນໃນບຶງ
ໄຟທີ່ໄໝ້ຢູ່ປົນກັບມາດ:ຊຶ່ງເປັນຄວາມຕາຍ
ຄັ້ງທີສອງ,ພນມ21:8(ຄພ63:17–18).

ມະນຸດເປັນອິດສະລະທີ່ຈະເລືອກເສລີພາບ
ແລະຊີວິດນິລັນດອນຫລືຈະເລືອກການເປັນ
ຊະເລີຍແລະຄວາມຕາຍ,2ນຟ2:27(2ນຟ

10:23;ແອວ29:5;ຮລມ14:30–31).ພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ຕຽມທາງເພື່ອການໜີຂອງພວກເຮົາ
ຈາກຄວາມຕາຍແລະນະລົກ,2ນຟ9:10.
ເຮັດໃຫ້ຕົວຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມເຈັບ
ປວດແຫ່ງນະລົກເພື່ອພວກທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ
ທຸກທໍລະມານກັບຄວາມຕາຍເທື່ອທີສອງ,ຢຄ
3:11.ມະນຸດທີ່ມີຈິດໃຈທ�ມະດາເປັນສັດຕູ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ມຊຢ3:19.ຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈົ່ງປະທານການກັບໃຈໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ
ດ້ວຍເຖີດເພື່ອພວກທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມ
ເຈັບປວດຈາກຄວາມຕາຍເທື່ອທີສອງ,ແອວ
13:30.ແອວມາຖືກປິດລ້ອມດ້ວຍສາຍໂສ້
ແຫ່ງຄວາມຕາຍອັນເປັນນິດ,ແອວ36:18.
ຄົນຊົ່ວຕາຍໃນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມຊອບ
ທ�,ແອວ40:26(ແອວ12:16).ການຕົກນ�
ເອົາຄວາມຕາຍທາງວິນຍານມາສູ່ມະນຸດຊາດ
ທັງປວງ,ແອວ42:9(ຮລມ14:16–18).

ເມື່ອອາດາມຕົກ,ລາວຈຶ່ງຕາຍທາງວິນ
ຍານ,ຄພ29:40–41,44.

ຄວາມຕາຍທາງຮ່າງກາຍ.ເບິ່ງການຕົກ
ຂອງອາດາມແລະເອວາ;ການຟື້ນຄືນ
ພຣະຊົນ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດ;ມະຕະ,
ຄວາມເປັນມະຕະ;ລອດ,ຄວາມລອດນຳ�
ອີກ

ການແຍກຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ວິນຍານ
ອອກ ຈາກກັນ.  ການ ຕົກໄດ້ນ�ຄວາມເປັນ
ມະຕະແລະຄວາມຕາຍມາສູ່ແຜ່ນດິນໂລກ
(2ນຟ2:22;ມຊ6:48).ການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດໄດ້ເອົາຊະນະຄວາມຕາຍເພື່ອວ່າ
ທຸກຄົນຈະໄດ້ຟື້ນຄືນຊີວິດ(1ກຣທ15:21–
23).ການຟື້ນຄືນຊີວິດແມ່ນມີໃຫ້ລ້າໆສ�ລັບ
ທຸກຄົນບໍ່ວ່າເຂົາໄດ້ເຮັດຄວາມດີຫລືຄວາມ
ຊົ່ວໃນຊີວິດນີ້ກໍຕາມ(ແອວ11:42–44).ແຕ່
ລະຄົນຈະປະສົບກັບການຕາຍທາງຮ່າງກາຍ
ພຽງເທື່ອດຽວເພາະວ່າຫລັງຈາກເຮົາໄດ້ຟື້ນ
ຄືນຊີວິດແລ້ວ,ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະບໍ່ຕາຍ
ອີກຕໍ່ໄປ(ແອວ11:45).

ທຸກໆຄົນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ກໍຈະຕາຍໄປໝົດຕ່າງ
ກໍຈະພາກັນກັບຄືນເປັນຂີ້ຝຸ່ນດິນອີກ,ໂຢບ

ຄວາມຕາຍທາງຮ່າງກາຍ 40
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



34:15.ເມື່ອຜູ້ໜຶ່ງໃນປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າ
ຕາຍໄປພຣະອົງກໍໂສກເສົ້າ ເສຍໃຈແທ້ໆ,
ພສສ116:15.ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາຈະກັບ
ເປັນຂີ້ຝຸ່ນດິນອີກ,ແລະວິນຍານຂອງພວກ
ເຮົາກໍຈະກັບຄືນໄປຫາພຣະເຈົ້າ,ປຍຈ12:7.

ຄວາມຕາຍໄດ້ມີມາທາງມະນຸດ,1ກຣທ
15:21.ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຖືລູກກະແຈແຫ່ງ
ຄວາມຕາຍແລະແດນມໍລະນາ,ພນມ1:18.
ຈະບໍ່ມີຄວາມຕາຍ,ຫລືຄວາມໂສກເສົ້າອີກຕໍ່
ໄປ,ພນມ21:4.

ຄວາມຕາຍຜ່ານມາຫາມະນຸດທັງປວງ,
2ນຟ9:6,11(ແອວ12:24).ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍ
ຫລຽວເບິ່ງຄວາມຕາຍດ້ວຍຄວາມສະທ້ານ
ຢ້ານກົວ,ແອວ27:28.ແອວມາໄດ້ອະທິບາຍ
ກ່ຽວກັບສະພາບຂອງຈິດວິນຍານລະຫວ່າງ
ການຕາຍກັບການຟື້ນຄືນຊີວິດ,ແອວ40:11.

ຄົນທີ່ຕາຍໃນເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຊີມລົດຊາດຂອງ
ຄວາມຕາຍ,ຄພ42:46.ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກກ�ນົດ
ໃຫ້ຕາຍຈະຫາຍດີ,ຄພ42:48.ເຮົາຈະພິສູດ
ພວກເຈົ້າໃນທຸກສິ່ງທັງປວງແມ່ນແຕ່ຈົນເຖິງ
ຄວາມຕາຍ,ຄພ98:14.

ເຈົ້ າ ຈະ ຄືນ ໄປ ເປັນ ດິນ ອີກ,ມຊ 4:25.
ອາດາມຕົກ,ແລະໂດຍການຕົກຂອງເພິ່ນ
ຄວາມຕາຍຈຶ່ງໄດ້ມາເຖິງ,ມຊ6:48.

ຄວາມເປັນຢູ່ທາງໂລກ.ເບິ່ງເງິນ;ຈອງຫອງ,
ຄວາມຈອງຫອງ;ອວດອົ່ງ,ຄວາມອວດ
ອົ່ງ;ຮັ່ງມີ,ຄວາມຮັ່ງມີນຳ�ອີກ

ຄວາມປາດຖະ ໜາທີ່ ບໍ່ຊອບທ�ແລະ
ຄວາມພະຍາຍາມສ�ລັບຄວາມລ�ລວຍແລະ
ສິ່ງຂອງທາງໂລກໃນຂະນະທີ່ປະຖິ້ມສິ່ງທີ່
ເປັນທາງວິນຍານ.

ຖ້າຄົນໃດຄົນໜຶ່ງຈະໄດ້ຊັບສົມບັດໝົດທັງ
ໂລກແຕ່ຕ້ອງເສຍຈິດວິນຍານຂອງຕົນຄົນ
ນັ້ນຈະໄດ້ປະໂຫຍດອັນໃດ,ມທ16:26.

ພວກເຂົາໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ
ຂອງໂລກ,ແອວ4:8(ແອວ31:27).

ຈົ່ງປ່ອຍວາງສິ່ງທີ່ເປັນຂອງໂລກນີ້,ຄພ
25:10.ໃຈຂອງມະນຸດໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ເປັນ
ຂອງໂລກນີ້ຫລາຍ,ຄພ121:35.

ຄວາມຜາສຸກ.ເບິ່ງເຄື່ອງຖວາຍ;ຍາກຈນົ;ຖື
ສິນອົດເຂົ້າ,ການຖືສິນອົດເຂົ້າ;ໃຫ້ທານ,
ການໃຫ້ທານ;ຮບັໃຊ້,ການຮບັໃຊ້ນຳ�ອີກ

ຂັ້ນຕອນຂອງແລະວິທີສ�ລັບການດູແລ
ຄວາມຕ້ອງການທາງວິນຍານແລະທາງໂລກ
ຂອງຜູ້ຄົນ.

ຈົ່ງມີໃຈກວ້າງຂວາງຕໍ່ຄົນຍາກຈົນກັບຄົນ
ຂັດສົນໃນດິນແດນຂອງພວກເຈົ້າ,ພບຍ
15:11.ຜູ້ທີ່ໃຫ້ທານແກ່ຄົນທຸກຈະບໍ່ຂັດສົນ
ເລີຍ,ສພສ28:27.ສິ່ງນີ້ບໍ່ແມ່ນການຖືສິນອົດ
ເຂົ້າທີ່ເຮົາໄດ້ເລືອກບໍ?ຈົ່ງແບ່ງປັນອາຫານ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ອຶດຫິວ,ຈົ່ງໃຫ້ທີ່ພັກແກ່ຜູ້ທີ່ຍາກ
ຈົນ,ອຊຢ58:6–7.

ເມື່ອເຮົາຫິວເຂົ້າພວກເຈົ້າກໍເອົາໃຫ້ເຮົາ
ກິນ;ເມື່ອເຮົາຫິວນ�ພວກເຈົ້າກໍເອົາໃຫ້ເຮົາ
ດື່ມ.ເມື່ອພວກເຈົ້າໄດ້ເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແກ່ຜູ້
ທີ່ຕ�ຕ້ອຍທີ່ສຸດຄົນໜຶ່ງໃນພວກພີ່ນ້ອງເຫລົ່າ
ນີ້ຂອງເຮົາ,ພວກເຈົ້າກໍໄດ້ເຮັດແກ່ເຮົາເໝືອນ
ກັນ,ມທ25:35–40.

ຈົ່ ງ ໃຫ້ ເຂົ້າ ຂອງແກ່ ຄົນທີ່ຂັດສົນ,ມຊຢ
4:16–26.ພວກເຂົາໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ກັນຕາມ
ຄວາມຈ�ເປັນແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາ
ທາງໂລກແລະທາງວິນຍານ,ມຊຢ18:29.
ພວກເຂົາໄດ້ຖືກບັນຊາໃຫ້ຮ່ວມກັນຖືສິນອົດ
ເຂົ້າແລະອະທິຖານເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງ
ຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ,ແອວ6:6.ຈົ່ງອະທິຖານ
ເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງພວກທ່ານແລະເພື່ອ
ຄວາມຜາສຸກຂອງຄົນທີ່ຢູ່ ອ້ອມຮອບພວກ
ທ່ານ,ແອວ34:27–28.ພວກເຂົາມີເຂົ້າຂອງ
ທັງໝົດນ�ກັນເປັນສ່ວນລວມ,4ນຟ1:3.

ຈົ່ງນຶກເຖິງຄົນຍາກຈົນ,ຄພ42:30–31.
ຢ້ຽມຢາມຄົນຍາກຈົນແລະຄົນຂັດສົນ,ຄພ
44:6.ໃນທຸກສິ່ງໃຫ້ຈື່ຈ�ຄົນຍາກຈົນແລະຄົນ
ຂັດສົນ,ຄພ52:40.ວິບັດແກ່ພວກເຈົ້າຄົນທີ່
ຮັ່ງມີທີ່ຈະບໍ່ມອບເຂົ້າຂອງຂອງພວກເຈົ້າໃຫ້
ແກ່ຄົນຍາກຈົນ,ແລະວິບັດແກ່ພວກເຈົ້າຄົນ
ທີ່ຍາກຈົນ,ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍອີ່ມ,ແລະຜູ້ທີ່ໂລບມາກ
ໂລພາແລະຈະບໍ່ອອກແຮງ,ຄພ56:16–17.

ໃນຊີໂອນບໍ່ມີຄົນຍາກຈົນໃນບັນດາພວກ
ເຂົາ,ມຊ7:18.

ຄວາມຜາສຸກ41
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ຄວາມມືດຂ້າງນອກ.ເບິ່ງຄວາມຕາຍທາງວນິ
ຍານ;ນະລົກ;ບຸດແຫ່ງຄວາມຈບິຫາຍ;ມານ

ຄວາມມືດທາງວິນຍານ.ເບິ່ງຊົ່ວຮ້າຍ,
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນຳ�ອີກ

ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຫລືຄວາມໂງ່ຈ້າຂອງສິ່ງທີ່
ເປັນທາງວິນຍານ.

ເຄາະກ�ເປັນຂອງຄົນທີ່ປ່ຽນມືດເປັນແຈ້ງ,
ອຊຢ5:20(2ນຟ15:20).ຄວາມມືດຈະປົກ
ຄຸມແຜ່ນດິນໂລກ,ແລະຄວາມມືດຈະປົກຄຸມ
ພວກເຂົາ,ອຊຢ60:2.

ພຣະເຢຊູ ຈະສ່ອງ ສະຫວ່ າ ງແກ່ຄົນທັງ
ຫລາຍ ທີ່ຢູ່ ໃນບ່ອນມືດ ,ລກ 1: 79.ຄວາມ
ສະຫວ່າງສ່ອງ ເຂົ້າມາ ໃນຄວາມມືດແລະ
ຄວາມມືດນັ້ນກໍເອົາຊະນະຄວາມສະຫວ່າງ
ບໍ່ໄດ້ຈັກເທື່ອ,ຢຮ1:5(ຄພ45:7).ກາງຄືນ
ກໍລ່ວງໄປຫລາຍແລ້ວແລະກາງເວັນກໍໃກ້
ເຂົ້າມາແລ້ວ,ຣມ13:12.ຢ່າເຂົ້າໄປມີສ່ວນ
ໃດໆກັບການກະທ�ຝ່າຍຄວາມມືດອັນບໍ່ມີ
ປະໂຫຍດຫຍັງ,ອຟຊ5:8–11.

ເພາະພວກທ່ານບໍ່ທູນຖາມ,ພວກທ່ານຈຶ່ງ
ບໍ່ຖືກພາມາຫາຄວາມສະຫວ່າງແຕ່ຕ້ອງຕາຍ
ຢູ່ໃນຄວາມມືດ,2ນຟ32:4.ຊາຕານເຜີຍແຜ່
ວຽກງານແຫ່ງຄວາມມືດ,ຮລມ6:28–31.

ອ�ນາດແຫ່ງຄວາມມືດແຜ່ຂະຫຍາຍໄປ
ທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ,ຄພ38:8,11–12.ໂລກ
ທັງໂລກຮ້ອງຄວນຄາງຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມມືດ
ແລະບາບ,ຄພ84:49–54.ຖ້າຫາກດວງຕາ
ຂອງພວກເຈົ້າເຫັນແກ່ລັດສະໝີພາບຂອງເຮົາ
ແຕ່ຢ່າງດຽວ,ຈະບໍ່ມີຄວາມມືດໃນພວກເຈົ້າ,
ຄພ88:67.

ວຽກງານແຫ່ງ ຄວາມມືດຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມແຜ່
ອອກໄປໃນບັນດາພວກລູກຊາຍທັງປວງຂອງ
ມະນຸດ,ມຊ5:55.

ຄວາມມືດພາຍນອກ.ເບິ່ງນະລົກ

ຄວາມລຶກລັບຂອງພຣະເຈົ້າ

ຄວາມລຶກລັບຂອງພຣະເຈົ້າເປັນຄວາມຈິງ
ທາງວິນຍານຊຶ່ງຮູ້ດ້ວຍໂດຍທາງການເປີດ
ເຜີຍເທົ່ານັ້ນ.ພຣະເຈົ້າເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບ

ຂອງພຣະອົງຕໍ່ຄົນທີ່ເຊື່ອຟັງພຣະກິດຕິຄຸນ.
ຄວາມລຶກລັບບາງຢ່າງຂອງພຣະເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້
ຖືກເປີດເຜີຍເທື່ອ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ໂຜດໃຫ້ພວກເຈົ້າຮູ້ເຖິງຄວາມ
ລຶກລັບຂອງອານາຈັກສະຫວັນ,ມທ13:11.
ເຖິງແມ່ນເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມລຶກລັບທັງປວງ
ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມໃຈບຸນ,ເຮົາກໍບໍ່ມີຄ່າອັນໃດ,
1ກຣທ13:2.

ນີໄຟມີຄວາມຮູ້ຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງເຖິງຄວາມ
ລຶກລັບຂອງພຣະເຈົ້າ,1ນຟ1:1.ມັນໄດ້ຖືກ
ມອບໃຫ້ຫລາຍຄົນເພື່ອຈະຮູ້ຄວາມລຶກລັບ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແອວ12:9.ພຣະເຈົ້າຈະເຮັດ
ໃຫ້ຄົນເຊັ່ນນັ້ນຮູ້ເຖິງຄວາມລຶກລັບຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ແອວ26:22.ຄວາມລຶກລັບເຫລົ່ານີ້ຍັງ
ບໍ່ທັນເປັນທີ່ຮູ້ໂດຍສົມບູນແກ່ພໍ່,ແອວ37:11.
ມີຄວາມລຶກລັບຫລາຍຢ່າງທີ່ມະນຸດບໍ່ຮູ້ຈັກ
ນອກຈາກພຣະເຈົ້າເອງ,ແອວ40:3.

ຄວາມລຶກລັບຂອງຄວາມເປັນເໝືອນພຣະ
ເຈົ້າຊ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ພຽງໃດ,ຄພ 19:10.ຖ້າ
ພວກເຈົ້າຖາມ,ພວກເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການເປີດ
ເຜີຍແລະຮູ້ ຄວາມລຶກລັບຂອງອານາຈັກ,
ຄພ42:61,65(1ກຣທ2:7,11–14).ຄົນທີ່
ຮັກສາພຣະບັນຍັດຈະໄດ້ຮັບຄວາມລຶກລັບ
ຂອງອານາຈັກ,ຄພ63:23.ຕໍ່ພວກເຂົາເຮົາ
ຈະເປີດເຜີຍຄວາມລຶບລັບທັງປວງ,ຄພ76:7.
ຖານະປະໂລຫິດທີ່ສູງກວ່າຖືຂໍກະແຈແຫ່ງ
ຄວາມລຶກລັບ,ຄພ84:19.ຕອນພຣະອົງສະ
ເດັດມາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເປີດເຜີຍສິ່ງລີ້ລັບ
ຊຶ່ງບໍ່ມີຄົນໃດຮູ້,ຄພ101:32–33.ຖານະປະ
ໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກມີສິດທິພິເສດທີ່ຈະ
ໄດ້ຮັບເອົາຄວາມລຶກລັບຂອງອານາຈັກ,ຄພ
107:19.

ຄວາມລອດ,ແຜນແຫ່ງ.ເບິ່ງແຜນແຫ່ງ
ການໄຖ່

ຄວາມລອດຂອງເດັກນ້ອຍ.ເບິ່ງເດັກ,ເດັກ
ນ້ອຍ;ລອດ,ຄວາມລອດ—ຄວາມລອດ
ຂອງເດັກນ້ອຍ

ຄວາມລອດສ�ລັບຄົນຕາຍ.ເບິ່ງປຶ້ມແຫ່ງ
ຄວາມຊົງຈ�;ແຜນແຫ່ງການໄຖ່;ລອດ,
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ຄວາມລອດ;ລ�ດັບການສືບເຊື້ອສາຍນຳ�
ອີກ

ໂອກາດສ�ລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຕາຍໄປປາດສະຈາກ
ການໄດ້ຮັບພິທີການຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງພຣະ
ກິດຕິຄຸນເພື່ອໃຫ້ພິທີການເຫລົ່ານີ້ຖືກກະທ�
ແທນເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນພຣະວິຫານໂດຍສະມາ
ຊິກຜູ້ມີຄ່າຄວນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ຂອງສາດສະໜາ
ຈັກ.ຄົນຕາຍໄດ້ຖືກສິດສອນພຣະກິດຕິຄຸນຢູ່
ໃນໂລກວິນຍານແລະອາດຮັບເອົາພິທີການ
ທີ່ຖືກກະທ�ແທນເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນໂລກມະຕະ.

ສະມາຊິກທີ່ຊື່ສັດຂອງສາດສະໜາຈັກໄດ້
ຊອກຫາແລະຕຽມປະຫວັດຄອບຄົວເພື່ອພິ
ຈາລະນາລາຍຊື່ແລະວັນເກີດຂອງບັນພະບຸ
ລຸດເພື່ອວ່າພິທີການຊ່ວຍໃຫ້ລອດຈະໄດ້ຖືກ
ກະທ�ແທນເຂົາເຈົ້າ.

ກ່າວແກ່ພວກທີ່ເປັນຊະເລີຍວ່າ,ຈົ່ງພາກັນ
ໄປເປັນອິດສະລະເຖີດ,ອຊຢ 49:9(ອຊຢ
24:22;1ນຟ21:9).ປະກາດການປົດປ່ອຍ
ແກ່ຊະເລີຍເສິກ,ອຊຢ61:1(ລກ4:18).ລາວ
ຈະນ�ພໍ່ກັບລູກມາພົບກັນອີກ,ມລກ4:5–6
(3ນຟ25:5–6;ຄພ110:13–16).

ຜູ້ຕາຍແລ້ວຈະໄດ້ຍິນສຸລະສຽງພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ , ຢຮ 5:25. ຖ້າ ບໍ່ເປັນຢ່າງ
ນັ້ນຄົນທັງຫລາຍທີ່ຮັບບັບຕິສະມາເພື່ອຄົນ
ຕາຍນັ້ນຈະໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ,1ກຣທ
15:29.ພຣະຄຣິດໄດ້ໄປປະກາດແກ່ບັນດາ
ວິນຍານທີ່ຖືກຄຸກຢູ່,1ປຕ3:18–20.ດ້ວຍ
ເຫດນີ້ແຫລະຂ່າວປະເສີດໄດ້ປະກາດແກ່
ພວກຄົນທີ່ຕາຍໄປແລ້ວເໝືອນກັນ,1ປຕ
4:6.

ພຣະບຸດໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາວິນຍານຢູ່
ໃນຄຸກ,ຄພ76:73.ຈາກນັ້ນການໄຖ່ຄົນເຫລົ່າ
ນັ້ນຈະເກີດກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສ່ວນຂອງພວກເຂົາ
ໃນຄຸກ,ຄພ88:99.ອ່າງບັບຕິສະມາບໍ່ໄດ້ມີ
ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກເພື່ອວ່າໄພ່ພົນຂອງເຮົາ
ຈະໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາແທນຄົນທີ່ໄດ້ລ່ວງລັບ
ໄປແລ້ວ,ຄພ124:29.ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຕາຍໄປ
ຜູ້ທີ່ຈະຮັບເອົາພຣະກິດຕິຄຸນຈະເປັນທາຍາດ
ແຫ່ງອານາຈັກຊັ້ນສູງ,ຄພ137:7–10.ພຣະ
ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ມາປະກົດໂດຍປະກາດ

ເສລີພາບແກ່ຊະເລີຍຜູ້ຊື່ສັດຕະຫລອດມາ,
ຄພ138:18.

ວິນຍານຫລາຍຕໍ່ຫລາຍດວງທີ່ຢູ່ໃນຄຸກໄດ້
ອອກມາ,ມຊ7:57.

ຄວາມຮູ້.ເບິ່ງເຂົ້າໃຈ,ຄວາມເຂົ້າໃຈ;ຈິງ,
ຄວາມຈິງ;ສະຕິປັນຍານຳ�ອີກ

ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະຄວາມແຈ່ມແຈ້ງ,ໂດຍ
ສະເພາະເລື່ອງຄວາມຈິງທີ່ສອນຫລືຢືນຢັນ
ໂດຍພຣະວິຫານ.

ພຣະ ຜູ້ ເປັນເຈົ້າເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ຮູ້ເຫັນ,
1ຊມອ2:3.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ຮອບ
ດ້ານ,ໂຢບ37:16.ການຢ�ເກງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າເປັນບໍ່ເກີດແຫ່ງປັນຍາ,ສພສ1:7.ຄົນ
ທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງແທ້ຈິງເປັນຄົນມິດງຽບ
ຢູ່,ສພສ17:27.ຄົນທີ່ຮູ້ເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈະມີຢູ່ເຕັມດິນແດນ,ອຊຢ11:9(2ນຟ21:9;
30:15).

ພວກເຈົ້າໄດ້ເອົາກະແຈທີ່ໄຂໄປສູ່ຄວາມຮູ້
ໄວ້,ລກ11:52.ຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດເກີນ
ກວ່າຄວາມຮູ້,ອຟຊ3:19.ເພື່ອຈະເອົາຄຸນນະ
ທ�ເພີ່ມຄວາມເຊື່ອ,ແລະເອົາຄວາມຮູ້ເພີ່ມ
ຄວາມດີ,2ປຕ1:5.

ນີໄຟມີຄວາມຮູ້ ຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງເຖິງພຣະ
ກະລຸນາທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ,1ນຟ1:1.ພວກ
ເຂົາຈະມາຮູ້ ກ່ຽວກັບພຣະຜູ້ ໄຖ່ຂອງພວກ
ເຂົາ,2ນຟ6:11.ຄົນຊອບທ�ຈະມີຄວາມຮູ້
ອັນສົມບູນກ່ຽວກັບຄວາມຊອບທ�ຂອງພວກ
ເຂົາ,2ນຟ9:14.ພຣະວິນຍານໃຫ້ຄວາມຮູ້,
ແອວ18:35.ຄວາມຮູ້ຂອງພວກທ່ານສົມບູນ
ໃນເລື່ອງນັ້ນ,ແອວ32:34.ຊາວເລມັນຈະມາ
ສູ່ຄວາມຮູ້ທີ່ແທ້ຈິງເຖິງພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກ
ເຂົາ,ຮລມ15:13.ພວກທ່ານຈະຮູ້ດ້ວຍຄວາມ
ຮູ້ອັນສົມບູນວ່າສິ່ງນັ້ນມາຈາກພຣະເຈົ້າ,ມຣນ
7:15–17.

ໄພ່ ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຈະພົບຂຸມຊັບແຫ່ງ
ຄວາມຮູ້,ຄພ89:19.ຄວາມຮູ້ອັນບໍລິສຸດຈະ
ຂະຫຍາຍວິນຍານອອກໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງ,
ຄພ121:42.ຜູ້ທີ່ມີຂໍກະແຈຂອງຖານະປະໂລ
ຫິດທີ່ສັກສິດບໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໄດ້
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ຮັບຄວາມຮູ້ເລື່ອງຄວາມຈິງ,ຄພ128:11.ຖ້າ
ຫາກບຸກຄົນໃດໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ໃນຊີວິດນີ້,ບຸກ
ຄົນນັ້ນຈະມີມັນຫລາຍກວ່າຄົນອື່ນຢູ່ໃນໂລກ
ທີ່ຈະມາເຖິງ,ຄພ130:19.ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະ
ລອດໃນຄວາມໂງ່ຈ້າ,ຄພ131:6.

ງູທອງ.ເບິ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດ;ໂມເຊນຳ�ອີກ

ງູ ທອງເຫລືອງທີ່ໂມເຊໄດ້ເຮັດຂຶ້ນຕາມ
ພຣະບັນຊາຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອປິ່ນປົວຊາວ
ອິດສະຣາເອນຜູ້ໄດ້ຖືກງູຮ້າຍຕອດ(ງູທີ່ມີ
ພິດ)ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ(ຈບຊ21:8–
9).ງູທອງເຫລືອງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກມັດຕິດໄວ້
ເທິງຮາວໄມ້ແລະ“ຍົກມັນໄວ້ເພື່ອວ່າຜູ້ໃດ
ກໍຕາມທີ່ ຫລຽວເບິ່ງມັນຈະລອດ”(ແອວ
33:19–22).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປຽບທຽບ
ການຍົກງູຕົວນັ້ນຂຶ້ນໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານໃສ່ກັບການທີ່ພຣະອົງເອງໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນ
ຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ(ໂຢຮັນ3:14–15).ການ
ເປີດເຜີຍຍຸກສຸດທ້າຍຢືນຢັນເລື່ອງລາວກ່ຽວ
ກັບງູຮ້າຍແລະເຖິງວິທີທີ່ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບການ
ປິ່ນປົວ(1ນຟ17:41;2ນຟ25:20;ຮລມ
8:14–15).

ເງິນ.ເບິ່ງຄວາມເປັນຢູ່ທາງໂລກ;ສ່ວນສິບ,
ເງິນສ່ວນສິບ;ໃຫ້ທານ,ການໃຫ້ທານ;
ຮັ່ງມີ,ຄວາມຮັ່ງມີນຳ�ອີກ

ຫລຽນ,ເຈ້ຍ,ໃບຮັບຮອງ,ຫລືບາງສິ່ງທີ່ຜູ້
ຄົນໃຊ້ຈ່າຍສ�ລັບສິ່ງຂອງຫລືການບໍລິການ.
ບາງເທື່ອມັນກໍເປັນເຄື່ອງໝາຍເຖິງວັດຖຸນິ
ຍົມ.

ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ຈະຊື້ເອົາພວກເຈົ້າໃຫ້ເປັນອິດ
ສະລະ,ອຊຢ52:3.

ອັກຄະສາວົກສິບສອງໄດ້ຖືກບອກວ່າບໍ່ໃຫ້
ເອົາຫຍັງໄປນ�,ບໍ່ໃຫ້ເອົາຖົງ,ອາຫານ,ເງິນ
ໃສ່ກະເປົາຕອນອອກເດີນທາງ,ມຣກ6:8.
ເປໂຕໄດ້ບອກຊີໂມນຜູ້ເປັນໝໍເວດມົນຄາຖາ
ວ່າເງິນຂອງລາວຈະຈິບຫາຍໄປກັບລາວ,
ກຈກ8:20.ການຮັກເງິນຄ�ເປັນເຄົ້າມູນຂອງ
ຄວາມຊົ່ວທຸກຢ່າງ,1ຕມທ6:10.

ຢ່າໄດ້ໃຊ້ເງິນເພື່ອສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າ,2ນຟ

9:50–51(ອຊຢ55:1–2;2ນຟ26:25–27).
ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຮັດການເພື່ອເງິນ,ພວກ
ເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍ,2ນຟ26:31.ກ່ອນທີ່ພວກ
ທ່ານຈະຊອກຫາຄວາມຮັ່ງມີນັ້ນ,ພວກທ່ານ
ຄວນຊອກຫາອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າກ່ອນ,
ຢຄ2:18–19.ສາດສະໜາຈັກຕ່າງໆຈະກ່າວ
ວ່າດ້ວຍເງິນຂອງທ່ານທ່ານຈະໄດ້ຮັບອະໄພ
ຈາກບາບຂອງທ່ານ,ມມ8:32,37.

ຄົນທີ່ມອບເງິນໃຫ້ສ�ລັບອຸດົມການຂອງ
ຊີໂອນຈະບໍ່ມີທາງສູນເສຍລາງວັນຂອງເຂົາ
ໄປ,ຄພ84:89–90.

ເງິນຄ�.ເບິ່ງເງິນນຳ�ອີກ

ຄ�ຂອງພາສາອາຣັບໝາຍເຖິງ“ຂອງມີ
ຄ່າ”(ມທ6:24;ລກ16:9;ຄພ82:22).

ຈັກກະພົບໂຣມ.ເບິ່ງກຸງໂຣມນຳ�ອີກ

ຈັກກະພົບໂຣມໃນສະໄໝບູຮານ.ໃນຍຸກ
ສະໄໝຂອງອັກຄະສາວົກ,ຈັກກະພົບໂຣມ
ເປັນຈັກກະພັດໜຶ່ງ ທີ່ ມີ ອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່
ສຸດຢູ່ໃນໂລກ.ຈັກກະພັດນີ້ແມ່ນຮ່ວມດ້ວຍ
ທຸກສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນເຂດເອີຟຣັດ,ດານູບ,ຣາຍ,
ແອັດແລນຕິກ,ແລະທະເລຊາຍຊາຫາຣາ.
ຟີລິດສະຕິນໄດ້ກາຍເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບ
ມັນ63ປີກ່ອນຄ.ສ.,ເມື່ອປອມເປຍຶດຄອງ
ເຢຣູຊາເລັມ.ເຖິງແມ່ນວ່າຊາວໂຣມໄດ້ໃຫ້ສິດ
ແກ່ຊາວຢິວໃນຫລາຍຢ່າງກໍຕາມ,ແຕ່ຊາວ
ຢິວຍັງກຽດຊັງກົດໝາຍຂອງຊາວໂຣມຢູ່ແລະ
ຫາວິທີກະບົດຢູ່ຕະຫລອດເວລາ.

ໂປໂລຜູ້ເປັນສັນຊາດໂຣມໄດ້ໃຊ້ພາສາ
ກຣີກ ຊຶ່ ງ ເ ປັນ ພາ ສາ ທີ່ ມັກ ໃ ຊ້ ກັນ ຢູ່ໃນ
ຈັກກະພົບ,ເພື່ອປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນ
ຕະຫລອດທົ່ວຈັກກະພົບ.

ສິ່ ງ ທີ່ ເ ປັ ນ ຂອງ ກາຍຊາຈົ່ງຄືນໃຫ້ແກ່
ກາຍຊາ,ມທ 22:17–22.ໂປໂລໄດ້ຂໍຮ້ອງ
ສິດທິຂອງລາວໃນຖານະເປັນສັນຊາດໂຣມ,
ກຈກ16:37–39(ກຈກ22:25–29).

ຈິງ,ຄວາມຈິງ.ເບິ່ງຄວາມສະຫວ່າງ,ຄວາມ
ສະຫວ່າງຂອງພຣະຄຣິດ;ຄວາມຮູ້;ຮູ້
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ແຈ້ງ,ຄວາມຮູ້ແຈ້ງ,ຜູ້ຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ແຈ້ງ
ນຳ�ອີກ

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມັນເປັນຢູ່,ແລະດັ່ງ
ທີ່ມັນເຄີຍເປັນ,ແລະສິ່ງທີ່ມັນຈະເປັນ(ຄພ
93:24) . ຄວາມຈິງ ຍັງ ຖືກອ້າງ ເຖິງ ວ່າເປັນ
ຄວາມສະຫວ່າງແລະການເປີດເຜີຍຈາກ
ສະຫວັນ.

ຄວາມສັດຊື່ຂອງຄົນຈະຟົ້ງຈາກແຜ່ນດິນ
ຂຶ້ນໄປ,ພສສ85:11(ມຊ7:62).

ພວກເຈົ້າຈະຮູ້ຈັກຄວາມຈິງແລະຄວາມຈິງ
ນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າເປັນອິດສະລະ,ຢຮ
8:32.ເຮົານີ້ແຫລະເປັນທາງນັ້ນ,ເປັນຄວາມ
ຈິງ,ແລະເປັນຊີວິດ,ຢຮ14:6.ຖ້າພວກເຮົາ
ເວົ້າວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີບາບພວກເຮົາກໍຫລອກ
ລວງຕົນເອງ,1ຢຮ1:8.

ຄົນຜິດຍ່ອມຖືເອົາຄວາມຈິງເປັນເລື່ອງຮຸນ
ແຮງ,1ນຟ16:2.ຄົນຊອບທ�ຮັກຄວາມຈິງ,
2ນຟ9:40.ພຣະວິນຍານກ່າວດ້ວຍຄວາມຈິງ
ແລະບໍ່ຕົວະ,ຢຄ4:13.ພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າ
ແຫ່ງຄວາມຈິງແລະເວົ້າຕົວະບໍ່ໄດ້,ອທ3:12.
ໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດທ່ານ
ຈະຮູ້ຈັກຄວາມຈິງຂອງທຸກເລື່ອງ,ມຣນ10:5.

ຄວາມຈິງຈະກ�ລັງຢູ່ຕະຫລອດການແລະ
ຕະຫລອດໄປ,ຄພ1:39.ເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມສະ
ຫວ່າງໂດຍພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມຈິງ,ຄພ
6:15.ພຣະຄ�ພີມໍມອນບັນຈຸຄວາມຈິງແລະ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ຄພ19:26.ພຣະຜູ້
ປອບໂຍນໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໄປເພື່ອສອນຄວາມ
ຈິງ,ຄພ50:14.ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບພຣະຄ�ໂດຍ
ພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມຈິງໄດ້ຮັບມັນດັ່ງທີ່
ສັ່ງສອນໄວ້ໂດຍພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມຈງິ,
ຄພ50:17–22.ປະກາດຄວາມຈິງອີງຕາມ
ການເປີດເຜີຍຊຶ່ງເຮົາໄດ້ມອບໃຫ້ພວກເຈົ້າ,
ຄພ75:3–4.ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ເປັນຄວາມຈິງຄື
ຄວາມສະຫວ່າງ,ຄພ84:45.ຄວາມສະຫວ່າງ
ຂອງພຣະຄຣິດຄືຄວາມສະຫວ່າງແຫ່ງຄວາມ
ຈິງ,ຄພ88:6–7,40.ພຣະວິນຍານຂອງເຮົາ
ຄືຄວາມຈິງ,ຄພ88:66.ຄວາມຮູ້ແຈ້ງ,ຫລື
ຄວາມສະຫວ່າງແຫ່ງຄວາມຈິງ,ບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງ
ຂຶ້ນ,ຄພ93:29.ລັດສະໝີພາບຂອງພຣະເຈົ້າ

ເປັນຄວາມຮູ້ແຈ້ງ,ຫລືເປັນຄວາມສະຫວ່າງ
ແລະຄວາມຈິງ,ຄພ93:36.ເຮົາໄດ້ບັນຊາ
ພວກເຈົ້າໃຫ້ລ້ຽງດູລູກໆຂອງພວກເຈົ້າໃນ
ຄວາມສະຫວ່າງແລະຄວາມຈິງ,ຄພ93:40.

ພຣະອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດຂອງເຮົາເຕັມໄປ
ດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ,ມຊ1:6.

ຈິດໃຈ

ມັນສະໝອງ;ພະລັງຂອງຄວາມຄິດທີ່ຮູ້ສຶກ
ຕົວ.

ຈົ່ງບົວລະບັດຮັບໃຊ້ພຣະອົງດ້ວຍສຸດໃຈ
ແລະສຸດຄວາມຄິດ,1ຂຄ28:9.

ຈົ່ງຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າ
ຂອງເຈົ້າດ້ວຍສຸດຈິດ,ມທ22:37.

ການມີຈິດໃຈທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຕັນຫາຄືຄວາມ
ຕາຍ;ການມີຈິດໃຈທີ່ສະແຫວງຫາສິນທ�ຄື
ຊີວິດນິລັນດອນ,2ນຟ9:39.ສຸລະສຽງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າສູ່ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ອນ1:10.ພຣະຄ�ໄດ້ໃຫ້ຜົນທີ່ມີອ�ນາດ
ແກ່ຈິດໃຈຂອງຜູ້ຄົນຍິ່ງກວ່າດາບ,ແອວ31:5.

ເຮົາຈະບອກເຈົ້າໃນຈິດໃຈຂອງເຈົ້າ,ຄພ
8:2.ສຶກສາມັນຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງເຈົ້າກ່ອນ,ຄພ
9:8.ໃຫ້ຄວາມນອບນ້ອມແຫ່ງຊົ່ວນິລັນດອນ
ຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຈົ້າ,ຄພ43:34.ໃນ
ເວລາທີ່ຜ່ານມາຈິດໃຈຂອງພວກເຈົ້າຖືກເຮັດ
ໃຫ້ມືດມົນ,ຄພ84:54.ໃຫ້ເຂົ້ານອນແຕ່ຫົວ
ຄ�,ໃຫ້ຕື່ນແຕ່ເຊົ້າ,ເພື່ອຮ່າງກາຍແລະຈິດ
ໃຈຂອງພວກເຈົ້າຈະສົດຊື່ນ,ຄພ88:124.

ຊາຕານບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ,
ມຊ4:6.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງວ່າຊີໂອນ,ເພາະວ່າພວກເຂົາມີໃຈ
ດຽວແລະມີຄວາມຄິດດຽວ,ມຊ7:18.

ຈິດວິນຍານ.ເບິ່ງວິນຍານ;ຮ່າງກາຍນຳ�ອີກ

ພຣະຄ�ພີກ່າວເຖິງຈິດວິນຍານໃນສາມ
ແບບ:(1)ຮ່າງກາຍທີ່ເປັນວິນຍານ,ກ່ອນ
ມະຕະແລະຫລັງຈາກມະຕະ(ແອວ40:11–
14;ອຣຮ3:23);(2)ວິນຍານແລະຮ່າງກາຍ
ໄດ້ຮວມເຂົ້າກັນໃນຄວາມເປັນມະຕະ(ຄພ
88:15;ອຣຮ5:7);ແລະ(3)ບຸກຄົນທີ່ຟື້ນຄືນ
ຊີວິດແລະເປັນອະມະຕະຊຶ່ງວິນຍານແລະ
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ຮ່າງກາຍຈະບໍ່ແຍກອອກຈາກກັນອີກ(2ນຟ
9:13;ຄພ88:15–16).

ເລືອດສາມາດລຶບລ້າງບາບໄດ້ເພາະມັນ
ແມ່ນຊີວິດ,ລລວ17:11.ພຣະອົງໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ
ມີແຮງຂຶ້ນໃໝ່,ພສສ23:1–3.

ຈົ່ງຮັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍສຸດຈິດ,ມທ
22:37(ມຣກ12:30).

ມານກ່ອມຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂົາ,2ນຟ
28:21.ຖວາຍທັງຈິດວິນຍານຂອງພວກທ່ານ
ເປັນເຄື່ອງ ບູຊາແດ່ພຣະອົງ, ອມນ1:26.
ພຣະຄ�ເລີ່ມເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງເຮົາ
ຂະຫຍາຍອອກ,ແອວ32:28.ຈິດວິນຍານ
ຂອງເຂົາຈະບໍ່ຫິວຫລືກະຫາຍ,3ນຟ20:8.
ເຂົ້າຈີ່ແລະນ�ຂອງສິນລະລຶກເປັນສິ່ງຊ�ລະ
ຈິດວິນຍານຂອງຄົນທີ່ຮັບສ່ວນໃຫ້ບໍລິສຸດ,
ມຣນ4–5(ຄພ20:77–79).

ຜູ້ທ�ງານໃນອານາຈັກຈະນ�ຄວາມລອດ
ມາໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂົາຜ່ານການ
ຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ,ຄພ4:2,4.ຄຸນຄ່າຂອງ
ຈິດວິນຍານແມ່ນຍິ່ງໃຫຍ່,ຄພ18:10.

ພວກເຈົ້າໄດ້ເກີດໃນໂລກໂດຍນ�,ໂລຫິດ,
ແລະວິນຍານ,ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ສ້າງ,ແລະໄດ້ກາຍ
ເປັນຈິດວິນຍານທີ່ມີຊີວິດ,ມຊ6:59.

ຄຸນຳຄ່າຂອງຈິດວິນຳຍານຳ:ທຸກໆຄົນເປັນ
ລູກໆທາງວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ.ພຣະອົງ
ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນ�ລູກໆທຸກຄົນຂອງພຣະ
ອົງແລະຖືວ່າທຸກຄົນສ�ຄັນ.ເພາະເຂົາເປັນ
ລູກໆຂອງພຣະອົງ,ເຂົາຈຶ່ງມີຄວາມສາມາດ
ທີ່ຈະກາຍເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະອົງໄດ້.ດັ່ງນັ້ນ,
ເຂົາຈຶ່ງມີຄວາມສ�ຄັນຢ່າງຫລວງຫລາຍ.

ມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີທີ່ມີຄົນບາບຜູ້ໜຶ່ງຖິ້ມ
ໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່,ລກ15:10.ພຣະເຈົ້າຮັກ
ໂລກຫລາຍທີ່ສຸດຈົນໄດ້ປະທານພຣະບຸດອົງ
ດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດຂອງພຣະອົງ,ຢຮ3:16.

ພວກເຂົາທົນບໍ່ໄດ້ທີ່ຈິດວິນຍານຂອງຜູ້ໜຶ່ງ
ຈະຕ້ອງຕາຍ,ມຊຢ28:3.ຈິດວິນຍານໃນ
ເວລານີ້ບໍ່ແມ່ນບໍທີ່ມີຄ່າຕໍ່ພຣະເຈົ້າດັ່ງຈິດວິນ
ຍານໃນເວລາຂອງການສະເດັດມາຂອງພຣະ
ອົງ,ແອວ39:17.

ສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດສ�ລັບເຈົ້າແມ່ນການທີ່

ຈະນ�ຈດິວນິຍານມາຫາເຮາົ,ຄພ15:6.ຈົ່ງຈ�
ໄວ້ວາ່ຄຸນຄ່າຂອງຈດິວນິຍານແມ່ນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນ
ສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈົ້າ,ຄພ18:10–15.

ນີ້ຄືວຽກງານແລະລັດສະໝີພາບຂອງເຮົາ
ຄືການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນອະມະຕະ
ແລະຊີວິດນິລັນດອນຂອງມະນຸດ,ມຊ1:39.

ຈິບຫາຍ.ເບິ່ງບຸດແຫ່ງຄວາມຈິບຫາຍ

ເຈັບປ່ວຍ,ພະຍາດໂລຄາ

ຄືການປ່ວຍໂຊຫລືເປັນພະຍາດ.ໃນຂໍ້
ພຣະຄ�ພີ,ບາງເທື່ອການປ່ວຍໂຊທາງຮ່າງ
ກາຍເປັນສິ່ງບົ່ງບອກເຖິງຄວາມຂາດຄວາມ
ຢູ່ເຢັນເປັນສຸກທາງວິນຍານ(ອຊຢ1:4–7;
33:24).

ເຮາົໄດ້ຍິນຄ�ອະທິຖານຂອງເຈົ້າແລະເຫັນ
ນ�ຕາຂອງເຈົ້າ. ເຮາົຈະໃຫ້ເຈົ້າຫາຍປ່ວຍ,
2ກສ20:1–5(2ຂຄ32:24;ອຊຢ38:1–5).

ພຣະ ເຢຊູໄດ້ເດີນທາງໄປທົ່ວ ເພື່ອປິ່ນ
ປົວຄົນທີ່ເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍຕ່າງໆ,ມທ4:23–
24  (1 ນຟ11 :31 ;ມຊຢ3 :5–6).ຄົນທີ່ມີ
ສຸຂະພາບດີບໍ່ຕ້ອງການໝໍ,ມີແຕ່ຄົນເຈັບປ່ວຍ
ເທົ່ານັ້ນ,ມທ9:10–13(ມຣກ2:14–17;ລກ
5:27–32).ມີຜູ້ໃດເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍບໍ່?ໃຫ້ເຊີນ
ບັນດາເຖົ້າແກ່ມາ,ຢກບ5:14–15.

ພຣະຄຣິດຈະຮັບເອົາຄວາມເຈັບປວດແລະ
ຄວາມປ່ວຍໄຂ້ຂອງຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ,ແອວ
7:10–12.ພຣະເຢຊູໄດ້ປິ່ນປົວຄົນເຈັບໄຂ້ໄດ້
ປ່ວຍໃນບັນດາຊາວນີໄຟ,3ນຟ26:15.

ຈົ່ງບ�ລຸງລ້ຽງຄົນທີ່ເຈັບປ່ວຍດ້ວຍຄວາມ
ອ່ອນໂຍນທຸກຢ່າງ,ດ້ວຍສະໝຸນໄພແລະ
ອາຫານອ່ອນ,ຄພ42:43(ແອວ46:40).ໃນ
ທຸກສິ່ງໃຫ້ຈື່ຈ�ຄົນເຈັບປ່ວຍແລະຄົນທີ່ເປັນ
ທຸກ,ຄພ52:40.ຈົ່ງວາງມືຂອງເຈົ້າໃສ່ເທິງຄົນ
ທີ່ເຈັບປ່ວຍ,ແລະພວກເຂົາຈະຫາຍດີ,ຄພ
66:9.

ເຈຣອມ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ບຸດຂອງເອໂນດແລະ
ເຫລັນຂອງລີໄຮ.ລາວໄດ້ຮັກສາບັນທຶກຂອງ
ຊາວນີໄຟເປັນເວລາຫົກສິບປີ,420–361ປີ
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ກ່ອນຄ.ສ. (ອນ1:25;ຈຣ1:13).ລາວເປັນ
ຊາຍທີ່ຊື່ສັດ ຜູ້ໄດ້ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ຂຽນຫຍັງ
ຫລາຍກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ(ຈຣ1:2).

ໜັງສືເຈຣອມ:ມີພຽງສິບຫ້າຂໍ້ຢູ່ໃນໜັງສືນີ້
ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ.ເຈຣອມໄດ້ບັນທຶກໄວ້
ວ່າຊາວນີໄຟສືບຕໍ່ດ�ລົງຊີວິດຕາມກົດຂອງ
ໂມເຊແລະໄດ້ລໍຄອຍຢ່າງກະຕືລືລົ້ນສ�ລັບ
ການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ.ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ຖືກນ�ພາໂດຍບັນດາກະສັດຜູ້ມີສັດທາອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່.ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນເມື່ອ
ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອຟັງຕໍ່ສາດສະດາ,ປະໂລຫິດ,
ແລະຄູສອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຈົດເຊັນບັນຊີ.ເບິ່ງເພັນຕາຕຸກນຳ�ອີກ

ໜັງສືເຫລັ້ມທີສີ່ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ.ໂມເຊ
ໄດ້ຂຽນພຣະທ�ຈົດເຊັນບັນຊີ.ພຣະທ�ຈົດ
ເຊັນບັນຊີເລົ່າເລື່ອງການເດີນທາງຂອງຊາວ
ອິດສະຣາເອນຈາກພູຊີນາຍໄປຫາທົ່ງພຽງ
ໂມອາບແຫ່ງການາອານ.ບົດຮຽນທີ່ສ�ຄັນບົດ
ຮຽນໜຶ່ງທີ່ມັນສອນແມ່ນວ່າຜູ້ຄົນຂອງພຣະ
ເຈົ້າຕ້ອງເດີນໄປດ້ວຍສັດທາ,ໄວ້ວາງໃຈໃນ
ຄ�ສັນຍາຂອງພຣະອົງ,ຖ້າຫາກພວກເຂົາ
ຢາກມີຄວາມສ�ເລັດຜົນຕໍ່ໄປ.ມັນບອກເລື່ອງ
ລາວກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າໄດ້ລົງໂທດຊາວອິດສະ
ຣາເອນສ�ລັບການບໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງພວກເຂົາ
ແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກົດຂອງຊາວອິດສະ
ຣາເອນ.ຊື່ຂອງໜັງສືນີ້ໄດ້ມາຈາກຈ�ນວນສ�
ມະໂນຄົວ(ຈບຊ1–2;26).

ບົດທີ1–10ບອກເຖິງການຕຽມອອກເດີນ
ທາງຈາກພູຊີນາຍຂອງຊາວອິດສະຣາເອນ.
ບົດທີ11–14ບັນຍາຍເຖິງການເດີນທາງ,ສົ່ງ
ພວກນັກສືບໄປຫາການາອານ,ແລະຊາວ
ອິດສະຣາເອນປະຕິເສດເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.ບົດທີ15–19ບັນທຶກກົດ
ຕ່າງໆແລະເຫດການໃນປະຫວັດສາດ.ບົດ
ທີ20–36ເປັນປະຫວັດສາດຂອງຜູ້ຄົນປີສຸດ
ທ້າຍໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.

ຈົ່ມ.ເບິ່ງກະບົດ,ການກະບົດນຳ�ອີກ

ການເວົ້າ ພຶມພ�ແລະຈົ່ມຕໍ່ຕ້ານພຣະ
ປະສົງ,ແຜນ,ຫລືຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຜູ້ຄົນເວົ້າຈົ່ມໃຫ້ໂມເຊ,ອພຍ15:23–16:3.
ພວກຢິວຈຶ່ງພາກັນຈົ່ມໃຫ້ພຣະເຢຊູ,ຢຮ

6:41.
ເລມັນກັບເລມູເອນໄດ້ຈົ່ມຫລາຍສິ່ງຫລາຍ

ຢ່າງ,1ນຟ2:11–12(1ນຟ3:31;17:17).
ຢ່າຈົ່ມເລີຍກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ເຫັນ,

ຄພ25:4.

ໂຈເຊັບສະມິດຜູ້ລູກ.ເບິ່ງສະມິດ,ໂຈເຊັບ,
ຜູ້ລູກ

ຈອງຫອງ,ຄວາມຈອງຫອງ.ເບິ່ງຄວາມ
ເປັນຢູ່ທາງໂລກ;ເງິນ;ຖ່ອມຕົນ,ຄວາມ
ຖ່ອມຕົນ;ອວດອົ່ງ,ຄວາມອວດອົ່ງ;ຮັ່ງມີ,
ຄວາມຮັ່ງມີນຳ�ອີກ

ການຂາດຄວາມຖ່ອມຕົວຫລືການສອນ
ຍາກ.ຄວາມຈອງຫອງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຕໍ່ຕ້ານ
ກັນແລະຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ.ຄົນທີ່ອວດດີຈະ
ຍົກຕົນເອງຂຶ້ນສູງກວ່າຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບເຂົາ
ແລະເຮັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງຕົນແທນ
ທີ່ຈະເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຄວາມອວດດີ,ຄວມອິດສາ,ຄວາມຫົວແຂງ,
ແລະຄວາມຖືຕົວກໍເປັນລັກສະນະຂອງຄົນທີ່
ອວດດີນ�ອີກ.

ຈົ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຈົ້າບໍ່ລືມໄລພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຢ້ານວ່າພວກເຈົ້າຈະກາຍເປັນຄົນ
ຈອງຫອງພອງຕົນ,ພບຍ8:11–14.ເຮົາຊັງ
ຄວາມຫຍາບຊ້າແລະການອວດດີ,ສພສ
8:13(ສພສ6:16–17).ຄວາມຈອງຫອງນ�
ໄປສູ່ການທ�ລາຍ,ສພສ16:18.ໃນມື້ນັ້ນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ອວດດີຖ່ອມ
ຕົວລົງ,ອຊຢ2:11–12(2ນຟ12:11–12).
ຄວາມອວດອົ່ງຂອງເຈົ້າໄດ້ລໍ້ລວງເຈົ້າເອງ,
ອບຢ1:3.ຄົນທີ່ອວດດີທັງໝົດຈະເປັນຄືກັນ
ກັບເຟືອງເຂົ້າ,ມລກ4:1(1ນຟ22:15;3ນຟ
25:1;ຄພ29:9).

ຜູ້ໃດທີ່ຍົກຕົວຂຶ້ນຜູ້ນັ້ນຈະຖືກລົດໃຫ້ນ້ອຍ
ລົງ,ມທ23:12(ຄພ101:42).ພຣະເຈົ້າຕໍ່ສູ້
ຄົນທີ່ອວດດີ,1ປຕ5:5.

ອາຄານໃຫຍ່ ແລະກວ້າງຂວາງຫລັງນີ້
ຄືຄວາມຈອງຫອງຂອງໂລກ,1ນຟ11:36
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(1ນຟ 12:18). ເມື່ອເຂົາມີການສຶກສາ ເຂົາ
ຄິດວ່າເຂົາສະຫລຽວສະຫລາດ ຄິດວ່າຕົນ
ສະຫລຽວສະຫລາດ,2ນຟ9:28–29.ພວກ
ທ່ານຈຶ່ງຄິດລະເມີ ເພີ້ຝັນດ້ວຍຄວາມທະນົງ
ໃຈ, ຢຄ  2: 13,  16  ( ແອວ 4 :8–12).ພວກ
ທ່ານຖອດຄວາມທະນົງຕົວອອກແລ້ວບໍ,ແອວ
5:28.ຄວາມທະນົງຕົວອັນໃຫຍ່ຫລວງໄດ້ເຂົ້າ
ເຖິງໃຈຂອງຜູ້ຄົນ,ຮລມ3:33–36.ລູກຫລານ
ມະນຸດວ່ອງໄວແທ້ນໍທີ່ຈະໄຝ່ຝັນໃນຄວາມ
ທະນົງຕົວ,ຮລມ12:4–5.ຄວາມທະນົງຕົວ
ຂອງຊົນຊາດນີ້ປະກົດເປັນຄວາມພິນາດຂອງ
ພວກເຂົາ,ມຣນ8:27.

ຈົ່ງລະວັງຄວາມຈອງຫອງ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຈົ້າຈະກາຍເປັນເໝືອນດັ່ງຊາວນີໄຟ,
ຄພ38:39.ຈົ່ງຢຸດຈາກຄວາມຈອງຫອງແລະ
ຄວາມບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ທັງໝົດຂອງພວກເຈົ້າ,ຄພ
88:121.

ຈອມໂຍທາ.ເບິ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ພຣະນາມໜຶ່ງອີກສ�ລັບພຣະເຢຊູຄຣິດ.
ພຣະອົງປົກຄອງເຫລົ່າທູດໃນສະຫວັນແລະ
ແຜ່ນດິນໂລກແລະນ�ພາຄົນຊອບທ�ຕ້ານ
ກັບຄວາມຊົ່ວ(ຄພ29:9;121:23).

ຈອມໂຍທາຄືພຣະເຈົ້າແຫ່ງຄວາມມີໄຊ,
ພສສ24:10.

ພຣະເຈົ້າຂອງອິດສະຣາເອນຄືຈອມໂຍທາ,
1ນຟ20:2.

ວິນ ຍານຂອງເຮົ າຈະບໍ່ພະຍາຍາມກັບ
ມະນຸດສະເໝີໄປ,ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວ,ຄພ
1:33.

ເຈີມ,ການເຈີມ.ເບິ່ງການປະຕິບັດຕໍ່ຄົນເຈັບ
ປ່ວຍ;ນ�ມັນນຳ�ອີກ

ໃນສະໄໝບູຮານ,ສາດສະດາຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຈີມດ້ວຍນ�ມັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຈະປະ
ຕິບັດໜ້າທີ່ພິເສດ,ດັ່ງເຊັ່ນອາໂຣນຫລືປະໂລ
ຫິດຫລືກະສັດຜູ້ຈະປົກຄອງອິດສະຣາເອນ.
ໃນສາດສະໜາຈັກທຸກວັນນີ້,ການເຈີມແມ່ນ
ການຢອດນ�ມັນທີ່ໄດ້ອຸທິດແລ້ວຢອດໜຶ່ງ
ຫລືສອງຢອດໃສ່ຫົວຂອງບຸກຄົນຊຶ່ງເປັນ
ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງພອນພິເສດ.ສິ່ງນີ້ສາມາດ

ກະທ�ໄດ້ພຽງແຕ່ພາຍໃຕ້ສິດອ�ນາດແລະ
ອ�ນາດຂອງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສ
ເດັກ.ຫລັງຈາກການເຈີມ,ບຸກຄົນທີ່ກະທ�
ໂດຍສິດອ�ນາດຂອງຖານະປະໂລຫິດດຽວ
ກັນນັ້ນອາດຜະນຶກການເຈີມແລະມອບພອນ
ພິເສດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຖືກເຈີມ.

ເຈີມພວກເຂົາ,ແລະຫົດສົງພວກເຂົາເພື່ອ
ວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ບົວລະບັດຮັບໃຊ້ເຮົາ,
ອພຍ28:41(ລລວ8:6–12,30).ຫົດສົງລາວ
ໃຫ້ປົກຄອງປະຊາຊົນອິດສະຣາເອນຂອງເຮົາ,
1ຊມອ9:16;10:1.

ພວກແອວເດີຕ້ອງເຈີມແລະໃຫ້ພອນ
ແກ່ຄົນເຈັບປ່ວຍ,ຢາໂກໂບ5:14–15(ຄພ
42:44).

ເຈົ້າບ່າວ.ເບິ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ພຣະເຢຊູຄຣິດມີສັນຍາລັກໃນພຣະຄ�ພີ
ວ່າເປັນເຈົ້າບ່າວ.ສາດສະໜາຈັກມີສັນຍາລັກ
ວ່າເປັນເຈົ້າສາວຂອງພຣະອົງ.

ສາວບໍລິສຸດສິບຄົນໄດ້ອອກໄປພົບກັບເຈົ້າ
ບ່າວ,ມທ25:1–13.ເຈົ້າສາວຍ່ອມເປັນຂອງ
ເຈົ້າບ່າວ,ໂຢຮັນ3:27–30.ຄວາມສຸກມີແກ່
ຄົນທັງຫລາຍທີ່ໄດ້ຮັບເຊີນມາໃນງານລ້ຽງມຸງ
ຄຸນສົມຣົດຂອງພຣະເມສານ້ອຍ,ພນມ19:5–
10.

ຈົ່ ງຕຽມພ້ອມສ�ລັບການສະເດັດມາຂອງ
ເຈົ້າບ່າວ,ຄພ33:17.ຈົ່ງຕຽມພ້ອມສ�ລັບເຈົ້າ
ບ່າວ,ຄພ65:3.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊັ້ນຜູ້ໃຫຍ່.ເບິ່ງສາວົກເຈັດສິບ;
ຝ່າຍປະທານສູງສຸດ;ອະທິການຜູ້ຄວບຄຸມ;
ອັກຄະສາວົກ

ໃຈ.ເບິ່ງເກີດໃໝ່,ເກີດຈາກພຣະເຈົ້າ;ຫົວ
ໃຈທີ່ຊອກຊ�ນຳ�ອີກ

ເ ປັນ ສັນຍາລັກຂອງຈິດໃຈແລະຄວາມ
ປາດຖະໜາຂອງມະນຸດແລະເປັນແຫລ່ງທີ່
ໃຊ້ປຽບທຽບອາລົມແລະຄວາມຮູ້ສຶກທັງໝົດ.

ຈົ່ງຮັກພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າ
ດ້ວຍສຸດຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ,ພບຍ6:5(ພບຍ
6:3–7;ມທ22:37;ລກ10:27;ຄພ59:5).
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ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຊອກຫາຊາຍຄົນໜຶ່ງຕາມ
ທີ່ພຣະອົງປະສົງ,1ຊມອ13:14.ມະນຸດເບິ່ງ
ພາຍນອກແຕ່ເຮົາເບິ່ງພາຍໃນຈິດໃຈ,1ຊມອ
16:7.ຜູ້ທີ່ບໍລິສຸດໃນຄວາມຄິດແລະການກະ
ທ�ຈະຂຶ້ນໄປທີ່ເນີນພູຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ແລະຈະໄດ້ຮັບພອນ,ພສສ24:3–5(2ນຟ
25:16).ລາວຄິດແບບໃດລາວກໍເປັນຄົນແບບ
ນັ້ນ,ສພສ23:7.ເອລີຢາຈະນ�ພໍ່ກັບລູກມາ
ພົບກັນອີກ,ມລກ4:5–6(ລກ1:17;ຄພ2:2;
110:14–15;138:47;ຈສ—ປ1:38–39).

ຜູ້ທີ່ມີໃຈບໍລິສຸດກໍເປັນສຸກ,ມທ5:8(3ນຟ
12:8).ຄົນຊົ່ວຍ່ອມເອົາສິ່ງຊົ່ວອອກມາຈາກ
ຄັງຊົ່ວແຫ່ງໃຈຂອງຕົນ,ລກ6:45.

ຈົ່ງຕາມພຣະບຸດດ້ວຍຄວາມມຸ້ງໝາຍເຕັມ
ທີ່ແຫ່ງໃຈ,2ນຟ31:13.ພວກທ່ານໄດ້ເກີດ
ຈາກພຣະເຈົ້າທາງວິນຍານແລ້ວບໍແລະເຄີຍ
ປະສົບການປ່ຽນແປງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ໃນໃຈຂອງ
ພວກທ່ານແລ້ວບໍ,ແອວ5:14.ໃຫ້ຖວາຍໃຈ
ທີ່ຊອກຊ�ແລະວິນຍານທີ່ສ�ນຶກຜິດແດ່ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ,3ນຟ9:20(3ນຟ12:19;ອທ
4:15;ມຣນ6:2).

ເຮົາຈະບອກເຈົ້າໃນຈິດໃຈແລະໃນຫົວໃຈ
ຂອງເຈົ້າໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ຄພ8:2.

ໃຈບຸນ,ຄວາມໃຈບຸນ.ເບິ່ງຄວາມຜາສຸກ;
ເມດຕາສົງສານ,ຄວາມເມດຕາສົງສານ;
ຮັກ,ຄວາມຮັກ;ຮັບໃຊ້,ການຮັບໃຊ້ນຳ�
ອີກ

ຄວາມຮັກອັນບໍລິສຸດຂອງພຣະຄຣິດ(ມຣນ
7:47);ຄວາມຮັກທີ່ພຣະຄຣິດມີຕໍ່ລູກຫລານ
ມະນຸດແລະວ່າລູກຫລານມະນຸດຄວນມີຕໍ່ກັນ
ແລະກັນ(2ນຟ26:30;33:7–9;ອທ12:33–
34);ຄວາມຮັກທີ່ສູງສຸດ,ມີກຽດສູງສຸດ,ເຂັ້ມ
ແຂງທີ່ສຸດ,ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມຮັກແພງເທົ່າ
ນັ້ນ.

ຄວາມຮູ້ເຮັດໃຫ້ອວດອົ່ງ, ແຕ່ຄວາມຮັກ
ເຮັດໃຫ້ຈະເລີນຂຶ້ນ,1ກຣທ8:1.ຄວາມໃຈ
ບຸນ,ຄວາມຮັກອັນບໍລິສຸດ,ແມ່ນເກີນກວ່າ
ແລະຍິ່ງໃຫຍ່ ກວ່າທຸກສິ່ງທັງປວງ,1ກຣທ
13.ຈຸດປະສົງຂອງຄ�ສັ່ງນີ້ແມ່ນເພື່ອກໍ່ໃຫ້

ເກີດຄວາມຮັກຈາກໃຈບໍລິສຸດ,1ຕມທ1:5.
ເອົາຄວາມຮັກພີ່ນ້ອງເພີ່ມຄວາມເຫລື້ອມໃສ,
2ເປໂຕ1:7.

ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາວ່າມະນຸດທັງ
ປວງຄວນມີຄວາມໃຈບຸນ,2ນຟ26:30(ມຣນ
7:44–47).ໃຫ້ ເບິ່ງວ່າພວກທ່ານມີສັດທາ,
ຄວາມຫວັງ,ແລະຄວາມໃຈບຸນ,ແອວ7:24.
ຄວາມຮັກທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມີຕໍ່ມະນຸດເປັນ
ຄວາມ ໃຈບຸນ , ອທ  12 : 33–34 .ຖ້າຫາກ
ມະນຸດບໍ່ມີຄວາມໃຈບຸນແລ້ວເຂົາຈະຮັບບ່ອນ
ຊຶ່ງຕຽມໄວ້ໃນຜາສາດຂອງພຣະບິດາບໍ່ໄດ້,
ອທ12:34(ມຣນ10:20–21).ໂມໂຣໄນໄດ້
ຂຽນຖ້ອຍຄ�ຂອງມໍມອນໄວ້ກ່ຽວກັບສັດທາ,
ຄວາມຫວັງ,ແລະຄວາມໃຈບຸນ,ມຣນ7.

ຄວາມໃຈບຸນເຮັດໃຫ້ມະນຸດເໝາະສົມສ�
ລັບວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າ,ຄພ4:5–6(ຄພ
12:8). ຈົ່ງ ຫຸ້ມຫໍ່ຕົນເອງດ້ວຍພັນທະແຫ່ງ
ຄວາມໃຈບຸນ,ຄພ88:125.ໃຫ້ອຸທອນຂອງ
ທ່ານເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍຄວາມໃຈບຸນ,ຄພ
121:45.

ສະຕິປັນຍາ.ເບິ່ງເຂົ້າໃຈ,ຄວາມເຂົ້າໃຈ;
ຄວາມຮູ້;ຈິງ,ຄວາມຈິງນຳ�ອີກ

ຄວາມ ສ າ ມາດ ຫລື  ຂອງປະທານຈາກ
ພຣະເຈົ້າທີ່ຈະຕັດສິນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.ບຸກຄົນ
ທີ່ໄດ້ຮັບປັນຍາຜ່ານປະສົບການແລະການ
ສຶກສາແລະໂດຍເຮັດຕາມຄ�ແນະນ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.ປາດສະຈາກຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ມະນຸດຈະບໍ່ມີປັນຍາທີ່ແທ້ຈິງ
(2ນຟ9:28;27:26).

ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານສະຕິປັນຍາໃຫ້ແກ່ໂຊ
ໂລໂມນ,1ກສ4:29–30.ປັນຍາແມ່ນສິ່ງສ�
ຄັນອັນສຸດຍອດ:ສະນັ້ນຈົ່ງຫາເອົາປັນຍາໃຫ້
ໄດ້,ສພສ4:7.ຄິດເຖິງຕົນຈຶ່ງທົນຮຽນເອົາທຸກ
ສິ່ງ,ສພສ19:8.

ພຣະເຢຊູໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍສະຕິປັນຍາ,ລກ
2:40,52.ຖ້າຄົນໃດໃນພວກເຈົ້າຂາດສະຕິ
ປັນຍາ,ກໍໃຫ້ຜູ້ນັ້ນທູນຂໍຈາກພຣະເຈົ້າ,ຢກບ
1:5(ຄພ42:68;ຈສ—ປ1:11).

ຂ້າພະເຈົ້າບອກພວກທ່ານເຖິງເລື່ອງເຫລົ່າ

ສະຕິປັນຍາ49
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ນີ້ເພື່ອພວກທ່ານຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບປັນຍາ,
ມຊຢ2:17.ຈົ່ງຮຽນຮູ້ປັນຍາໃນໄວໜຸ່ມຂອງ
ລູກ,ແອວ37:35.

ໄພ່ ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຈະພົບສະຕິປັນຍາ
ແລະຂຸມຊັບແຫ່ງຄວາມຮູ້,ຄພ89:19.ໃຫ້ຄົນ
ທີ່ໂງ່ຈ້າຮຽນຮູ້ປັນຍາໂດຍການຖ່ອມຕົວແລະ
ເອີ້ນຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຄພ136:32.

ສະເຕກ

ໜ່ວຍງານການຈັດຕັ້ງແລະໜ່ວຍງານບໍລິ
ຫານຢ່າງໜຶ່ງຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ.ສະເຕກ
ປະກອບດ້ວຍຫວອດຫລືສາຂາຫລາຍແຫ່ງ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັນຈະມີເຂດແດນແລະ
ເຮັດເປັນຄືພາບຜ້າເຕັ້ນທີ່ຖືກບັນຍາຍໄວ້ໃນ
ເອຊາຢາ54:2:ທີ່ວ່າ“ຈົ່ງຕໍ່ເຊືອກຜ້າເຕັ້ນ
ຂອງເຈົ້າໃຫ້ຍາວ;ແລະສຽບຫລັກຂອງເຈົ້າ
ໃຫ້ແໜ້ນ.”ແຕ່ລະສະເຕກຂອງຊີໂອນຈະຄ�
ຊູແລະຊ່ວຍເຫລືອສາດສະໜາຈັກໃນວິທີທີ່
ຜ້າເຕັ້ນຫລືສະຖານທີ່ນະມັດສະການຖືກຄ�
ຊູໄວ້ດ້ວຍຫລັກ.ສະເຕກເປັນສະຖານທີ່ເຕົ້າ
ໂຮມສ�ລັບຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງອິດສະຣາເອນທີ່
ກະຈັດກະຈາຍໄປ(ຄພ82:13–14;101:17–
21).

ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ຫລັກຂອງທ່ານແຂງແຮງແລະ
ຂະຫຍາຍເຂດຂອງທ່ານ,ມຣນ10:31(ຄພ
82:14).

ກ�ນົດສະເຕກອື່ນໆໄວ້ໃຫ້ຊີໂອນທີ່ນອກ
ເໜືອໄປຈາກສະເຕກແຫ່ງນີ້ ,ຄພ 109:59.
ການເຕົ້າໂຮມຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນຊີໂອນ,ແລະ
ເທິງສະເຕກຂອງນາງ,ຈະເກີດຂຶ້ນເພື່ອການ
ປົກປ້ອງ,ຄພ115:6(ຄພ101:21).ບ່ອນອື່ນ
ຄວນຖືກກ�ນົດໃຫ້ເປັນສະເຕກ,ຄພ115:18.
ປະທານກຸ່ມມະຫາປະໂລຫິດໄດ້ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນ
ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການເບິ່ງຄວາມເໝາະສົມ
ຂອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນຜູ້ຈະຖືກກ�ນົດໃຫ້ເປັນ
ປະທານສະເຕກ,ຄພ124:133–134.ຈົ່ງ
ອອກໄປຍັງແຜ່ນດິນຊີໂອນ,ເພື່ອວ່າສະເຕກ
ຂອງນາງຈະຖືກເຮັດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ,ຄພ
133:9.

ສະຖານທີ່ນະມັດສະການ.ເບິ່ງສັກສິດທີ່
ສຸດ;ພຣະວິຫານ,ບ້ານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ;ຫີບຄ�ໝັ້ນສັນຍານຳ�ອີກ

ບ້ານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ສູນກາງນະມັດ
ສະການຂອງອິດສະຣາເອນໃນລະຫວ່າງ
ການອົບພະຍົບໜີຈາກເອຢິບ.ແທ້ຈິງແລ້ວ
ສະຖານທີ່ ນະມັດສະການອາດເປັນພຣະ
ວິຫານທີ່ຍົກຍ້າຍໄປນ�ໄດ້ແລະສາມາດ
ແຍກອອກເປັນສ່ວນໆແລະປະກອບເຂົ້າ
ກັນໄດ້.ລູກຫລານຂອງອິດສະຣາເອນໄດ້ໃຊ້
ສະຖານທີ່ນະມັດສະການຈົນກວ່າພວກເຂົາ
ໄດ້ສ້າງພຣະວິຫານຂອງໂຊໂລໂມນ(ຄພ
124:38).

ພຣະເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍແບບແຜນຂອງສະ
ຖານທີ່ນະມັດສະການແກ່ໂມເຊ(ອພຍ26–
27),ແລະລູກຫລານຂອງອິດສະຣາເອນໄດ້
ສ້າງມັນຕາມແບບແຜນນັ້ນ(ອພຍ35–40).
ເມື່ອສະຖານທີ່ນະມັດສະການສ�ເລັດຮຽບ
ຮ້ອຍ,ເມກໄດ້ມາປົກຄຸມຜ້າເຕັ້ນໄວ້,ແລະ
ລັດສະໝີພາບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຕັມຢູ່
ໃນສະຖານທີ່ນະມັດສະການ(ອພຍ40:33–
34).ເມກໄດ້ເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງການປະທັບ
ຢູ່ຂອງພຣະເຈົ້າ.ໃນຍາມກາງຄືນ,ມີແສງເປັນ
ໄຟພຸ່ງຂຶ້ນເທິງຫໍເຕັ້ນສັກສິດ.ເມື່ອເມກປົກຄຸມ
ຢູ່ເທິງຫໍເຕັ້ນ,ລູກຫລານຂອງອິດສະຣາເອນ
ຈະຕັ້ງຄ້າຍພັກ.ເມື່ອເມກໄດ້ຍ້າຍໄປຈາກ
ຫໍເຕັ້ນ,ພວກເຂົາກໍໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍຄ້າຍພັກ
(ອພຍ40:36–38;ຈບຊ9:17–18).ລູກຫລານ
ຂອງອິດສະຣາເອນໄດ້ຫາມສະຖານທີ່ນະມັດ
ສະການໄປນ�ໃນໄລຍະທີ່ຊັດເຊພະເນຈອນ
ໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານແລະໃນຕອນ
ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຍຶດຄອງແຜ່ນດິນການາ
ອານ.ຫລັງຈາກການຍຶດຄອງນັ້ນ,ສະຖານທີ່
ນະມັດສະການໄດ້ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນທີ່ຊໂີລ,ບ່ອນທີ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເລືອກໄວ້(ຢຊ18:1).ຫລັງ
ຈາກລູກຫລານຂອງອິດສະຣາເອນໄດ້ສ້າງ
ພຣະວິຫານຂອງໂຊໂລໂມນແລ້ວ,ສະຖານທີ່
ນະມັດສະການທັງໝົດກໍໄດ້ສາບສູນໄປຈາກ
ປະຫວັດສາດ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະເອຊາຢາໄດ້ໃຊ້ສະ
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ຖານທີ່ນະມັດສະການ ເປັນສັນຍາລັກຂອງ
ເມືອງຊີໂອນແລະເຢຣູຊາເລັມໃນເວລາຂອງ
ການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ(ອຊຢ33:20;ມຊ7:62).

ສະພາສູງ

ສະພາຂອງມະຫາປະໂລຫິດສິບສອງຄົນ
ໃນຕອນຕົ້ນຂອງການຟື້ນຟູສາດສະໜາ

ຈັກ,ຄ�ວ່າສະພາສູງແມ່ນໝາຍເຖິງໜ່ວຍ
ປົກຄອງສອງກຸ່ມ:(1)ກຸ່ມອັກຄະສາວົກສິບ
ສອງຂອງສາດສະໜາຈັກ(ຄພ107:33,38);
ແລະ(2)ສະພາສູງທີ່ຮັບໃຊ້ພາຍໃນແຕ່ລະ
ສະເຕກ(ຄພ102;107:36).

ສະພາວະທີສອງ.ເບິ່ງມະຕະ,ຄວາມເປັນ
ມະຕະ

ສະພາອັກຄະສາວົກສິບສອງ.ເບິ່ງອັກຄະ
ສາວົກ

ສະມິດ,ໂຈເຊັບ,ຜູ້ພໍ່.ເບິ່ງສະມິດ,ໂຈເຊັບ,
ຜູ້ລູກ;ສະມິດ,ລູສີແມັກນຳ�ອີກ

ພໍ່ຂອງສາດສະດາໂຈເຊັບ ສະມິດ. ເພິ່ນ
ເກີດໃນວັນທີ12ເດືອນກໍລະກົດ,1771.ເພິ່ນ
ໄດ້ ແຕ່ງງານກັບນາງລູສີແມັກ,ແລະພວກ
ເພິ່ນມີລູກເກົ້າຄົນ(ຈສ—ປ1:4).ໂຈເຊັບໄດ້
ກາຍເປັນຜູ້ ເຊື່ອທີ່ຊື່ສັດຕໍ່ການເປີດເຜີຍຍຸກ
ສຸດທ້າຍແລະໄດ້ເປັນປິຕຸຄົນທ�ອິດຂອງ
ສາດສະໜາຈັກ.ເພິ່ນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນທີ
14ເດືອນກັນຍາ,1840.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍຄ�ແນະນ�ແກ່ເພິ່ນ
ຜ່ານໂຈເຊັບລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ,ຄພ4;23:5.
ໃຫ້ຜູ້ ຮັບໃຊ້ທີ່ອາວຸໂສຂອງເຮົາສືບຕໍ່ຢູ່ກັບ
ຄອບຄົວຂອງລາວ,ຄພ90:20.ຜູ້ຮັບໃຊ້ຜູ້
ອາວຸໂສຂອງເຮົາໂຈເຊັບຜູ້ທີ່ນັ່ງຢູ່ກັບອັບ
ຣາຮາມທາງຂວາມືຂອງລາວ,ຄພ124:19.
ໂຈເຊັບສະມິດ,ຜູ້ລູກ,ໄດ້ເຫັນພໍ່ຂອງເພິ່ນໃນ
ພາບນິມິດຢູ່ໃນອານາຈັກຊັ້ນສູງ,ຄພ137:5.

ທູດອົງໜຶ່ງໄດ້ບັນຊາໂຈເຊັບສະມິດຜູ້ລູກ
ໃຫ້ບອກພໍ່ຂອງເພິ່ນກ່ຽວກັບພາບທີ່ເພິ່ນໄດ້
ເຫັນ,ຈສ—ປ1:49–50.

ສະມິດ,ໂຈເຊັບ,ຜູ້ລູກ.ເບິ່ງການຟື້ນຟູພຣະ
ກິດຕິຄຸນ;ການແປຂອງໂຈເຊັບສະມິດ
(ປຈສ);ໄຂ່ມຸກອັນລ�ຄ່າ;ຄ�ສອນແລະ
ພັນທະສັນຍາ;ພຣະຄ�ພີມໍມອນ;ພາບທີ່
ມາໃຫ້ເຫັນຄັ້ງທ�ອິດນຳ�ອີກ

ສາດສະດາທີ່ຖືກເລືອກໃຫ້ຟື້ນຟູສາດສະ
ໜາຈັກທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຄືນມາສູ່
ແຜ່ນດິນໂລກ.ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ເກີດໃນລັດ
ເວີໝ້ອນໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາແລະໄດ້ມີ
ຊີວິດຈາກປີ1805ເຖິງ1844.

ໃນປີ1820,ພຣະເຈົ້າອົງເປັນພຣະບິດາ
ແລະພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ປະກົດຕໍ່ໂຈເຊັບ,
ແລະເພິ່ນໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າບໍ່ມີສາດສະໜາຈັກ
ແຫ່ງໃດຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ(ຈສ—ປ
1:1–20).ຕໍ່ມາທູດໂມໂຣໄນໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ
ເພິ່ນ,ຜູ້ໄດ້ເປີດເຜີຍບ່ອນທີ່ແຜ່ນຈາລຶກຄ�ທີ່
ບັນຈຸບັນທຶກຂອງຜູ້ຄົນໃນສະໄໝບູຮານທີ່ໄດ້
ອາໄສຢູ່ໃນທະວີບອາເມຣິກາ(ຈສ—ປ1:29–
54).

ໂ ຈ ເ ຊັບໄດ້ແປແຜ່ນຈາລຶກຄ� ແລະ ໃນ
ປີ1830ໄດ້ຈັດພິມມັນເປັນພຣະຄ�ພີມໍມອນ
(ຈສ—ປ1:66–67,75).ໃນປີ1829,ເພິ່ນ
ໄດ້ ຮັບສິດອ�ນາດຖານະປະໂລຫິດຈາກ
ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕແລະຈາກເປໂຕ,ຢາໂກ
ໂບ,ແລະໂຢຮັນ(ຄພ13;27:12;128:20;
ຈສ—ປ1:68–70).

ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບການຊີ້ນ�ຈາກພຣະເຈົ້າ,ໃນ
ວັນທີ6ເດືອນເມສາ,1830,ໂຈເຊັບແລະ
ຄົນອື່ນໆຫລາຍຄົນໄດ້ຟື້ນຟູສາດສະໜາຈັກ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຄືນມາໃໝ່(ຄພ20:1–4).
ພາຍໃຕ້ການນ�ພາຂອງໂຈເຊັບ,ສາດສະໜາ
ຈັກຈຶ່ງໄດ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນປະເທດການາດາ,
ປະເທດອັງກິດ,ແລະພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນພາກ
ຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ,ໂດຍ
ສະເພາະໃນລັດໂອໄຮໂອ,ລັດມີເຊີຣີ,ແລະ
ລັດອິລິນອຍ.ການຂົ່ມເຫັງທີ່ຮ້າຍແຮງໄດ້ຕິດ
ຕາມໂຈເຊັບແລະໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ວ່າ
ເຂົາເຈົ້າຈະໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ບ່ອນໃດກໍຕາມ.
ໃນວັນທີ27ເດືອນມິຖຸນາ,1844,ໂຈເຊັບ
ແລະໄຮຣ�ອ້າຍຂອງເພິ່ນໄດ້ຖືກຂ້າຍ້ອນ
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ຄວາມເຊື່ອໃນເມືອງຄາດເທດ,ລັດອິລິນອຍ,
ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ.

ໂຢເຊັບ,ລູກຊາຍຂອງຢາໂຄບ,ໄດ້ທ�ນາຍ
ກ່ຽວກັບໂຈເຊັບສະມິດ,2ນຟ3:6–15.

ໂດຍທີ່ຮູ້ເຖິງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຈະມາເຖິງ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເອີ້ນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະ
ອົງໂຈເຊັບສະມິດ,ຄພ1:17(ຄພ19:13).
ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນອັກຄະ
ສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແລະເປັນແອວເດີ
ຄົນທ�ອິດຂອງສາດສະໜາຈັກນີ້,ຄພ20:2.
ໂຈເຊັບໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນອັກຄະສາວົກໂດຍ
ເປໂຕ,ຢາໂກໂບ,ແລະໂຢຮັນ,ຄພ27:12.
ໂຈເຊັບແລະຊິດນີຣິກດອນໄດ້ເປັນພະຍານ
ວ່າພວກເພິ່ນໄດ້ເຫັນພຣະອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດ
ຈາກພຣະບິດາ,ຄພ76:23.ພ້ອມດ້ວຍອໍລີເວີ
ຄາວເດີຣີ,ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໃນພາບນິມິດ,ຄພ110:1–4.ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນໂຈເຊັບໃຫ້ເປັນແອວເດີຄວບຄຸມ,
ເປັນຜູ້ແປ,ຜູ້ເປີດເຜີຍ,ຜູ້ພະຍາກອນ,ແລະ
ສາດສະດາ,ຄພ124:125.ໂຈເຊັບສະມິດ
ໄດ້ເຮັດເພື່ອຄວາມລອດຂອງມະນຸດໃນໂລກນີ້
ຫລາຍກວ່າຄົນອື່ນ,ຍົກເວັ້ນແຕ່ພຣະເຢຊູເທົ່າ
ນັ້ນ,ຄພ135:3.

ພຣະຄ�ພີທີ່ໄດ້ນຳ�ອອກມາໂດຍສາດສະດາ
ໂຈເຊັບສະມິດ:ໂຈເຊັບໄດ້ແປພາກສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງແຜ່ນຈາລຶກຄ�ທີ່ທູດໂມໂຣໄນໄດ້ມອບ
ໃຫ້ເພິ່ນ,ຊຶ່ງການແປນັ້ນໄດ້ຖືກຈັດພິມໃນປີ
1830ເປັນພຣະຄ�ພີມໍມອນ.ເພິ່ນຍັງໄດ້ຮບັ
ການເປີດເຜີຍຫລາຍຢ່າງຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ນ�ອີກໃຫ້ເຄົ້າໂຄງກ່ຽວກັບຄ�ສອນຂັ້ນພື້ນ
ຖານແລະອົງການຂອງສາດສະໜາຈກັ.ການ
ເປີດເຜີຍຫລາຍຢ່າງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຮວບຮວມ
ໄວ້ໃນໜັງສືທີ່ເອີ້ນວ່າຄ�ສອນແລະພັນທະ
ສັນຍາ.ເພິ່ນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການນ�ໜງັ
ສືໄຂ່ມຸກອັນລ�ຄາ່ອອກມາ,ຊຶ່ງບັນຈຸການແປທີ່
ດົນໃຈຂອງການຂຽນບາງຢ່າງຂອງໂມເຊ,ອັບ
ຣາຮາມ,ແລະມດັທາຍ,ຄດັເລືອກເອົາມາຈາກ
ປະຫວັດແລະປະຈັກພະຍານສ່ວນຕົວຂອງ
ເພິ່ນ,ແລະຂໍ້ຄວາມສິບສາມຂໍ້ເລື່ອງຄ�ສອນ
ແລະຄວາມເຊື່ອຖືທີ່ສາດສະໜາຈກັຍຶດໝັ້ນ.

ສະມິດ,ໂຈເຊັບແອັຟ

ປະທານຄົນທີຫົກຂອງສາດສະໜາຈັກ;
ເປັນລູກຊາຍຄົນດຽວຂອງໄຮຣ�ແລະນາງ
ແມຣີຟຽວດິງສະມິດ.ເພິ່ນໄດ້ເກີດໃນວັນທີ
13ເດືອນພະຈິກປີ1838ແລະໄດ້ເສຍຊີວິດ
ໃນວັນທີ19ເດືອນພະຈິກປີ1918.

ໂຈເຊັບແອັຟສະມິດໄດ້ຮັບພາບນິມິດ
ເລື່ອງການໄຖ່ຄົນຕາຍ,ຄພ138.

ສະມິດ,ຊາມູເອນເອັຈ.ເບິ່ງສະມິດ,
ໂຈເຊັບ,ຜູ້ລູກນຳ�ອີກ

ນ້ອງຊາຍຂອງສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດ
(ຈສ—ປ1:4).ຊາມູເອນໄດ້ເກີດໃນປີ1808
ແລະໄດ້ເສຍຊີວິດໃນປີ1844.ເພິ່ນເປັນ
ພະຍານຄົນໜຶ່ງໃນພະຍານແປດຄົນຂອງ
ພຣະຄ�ພີມໍມອນແລະໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ສອນ
ສາດສະໜາຄົນທ�ອິດໃຫ້ສາດສະໜາຈັກ
ທີ່ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່(ຄພ23:4;52:30;
61:33–35;66:7–8;75:13).

ສະມິດ,ລູສີແມັກ.ເບິ່ງສະມິດ,ໂຈເຊັບ,
ຜູ້ພໍ່;ສະມິດ,ໂຈເຊັບ,ຜູ້ລູກນຳ�ອີກ

ແມ່ຂອງສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດແລະ
ພັນລະຍາຂອງໂຈເຊັບສະມິດ,ຜູ້ພໍ່(ຈສ—ປ
1:4,7,20).ນາງໄດ້ເກີດໃນວັນທີ8ເດອືນ
ກໍລະກົດ,1776ແລະໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນທີ5
ເດືອນພຶດສະພາ,1856.

ໂຈເຊັບໄດ້ເຫັນແມ່ຂອງເພິ່ນໃນພາບນິມິດ
ຢູ່ໃນອານາຈັກຊັ້ນສູງ,ຄພ137:5.

ສະມິດ,ເອມມາເຮວ.ເບິ່ງສະມິດ,ໂຈເຊັບ,
ຜູ້ລູກນຳ�ອີກ

ພັນລະຍາຂອງສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດ.
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊານາງເອມມາໃຫ້
ເລືອກເພງສວດໃຫ້ສ�ລັບສາດສະໜາຈັກ.
ນາງຍັງໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນປະທານສະມາຄົມສະຕີ
ສົງເຄາະຄົນທ�ອິດນ�ອີກ.

ການເປີດ ເຜີຍ ໄດ້ ຖືກ ມອບໃຫ້ເອມມາ
ສະມິດກ່ຽວກັບພຣະປະສົງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ , ຄພ 25. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ແນະນ�
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ນາງເອມມາສະມິດເລື່ອງການແຕ່ງງານ,ຄພ
132:51–56.

ສະມິດ,ໄຮຣ�.ເບິ່ງສະມິດ,ໂຈເຊັບ,ຜູ້ລູກ
ນຳ�ອີກ

ອ້າຍແລະຜູ້ຮ່ວມງານທີ່ຊື່ສັດຄົນໜຶ່ງຂອງ
ໂຈເຊັບ ສະມິດ. ໄຮຣ�ໄດ້ ເກີດໃນວັນທີ  9
ເດືອນກຸມພາ,1800.ເພິ່ນໄດ້ ຮັບໃຊ້ ເປັນຜູ້
ຊ່ວຍຂອງໂຈເຊັບໃນຝ່າຍປະທານຂອງສາດ
ສະໜາ ຈັກ ,ຕະຫລອດທັງໄດ້ ເປັນປິຕຸ ຄົນ
ທີສອງຂອງສາດສະໜາຈັກ.ເມື່ອວັນທີ27
ເດືອນມິຖຸນາ,1844,ເພິ່ນໄດ້ຖືກຂ້າຍ້ອນ
ຄວາມເຊື່ອພ້ອມກັບໂຈເຊັບໃນຄຸກຄາດເທດ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍຄ�ແນະນ�
ຕໍ່ໄຮຮ�ຜ່ານທາງໂຈເຊັບນ້ອງຊາຍຂອງ
ເພິ່ນ,ຄພ11;23:3.ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາໄຮຣ�
ສະມິດເປັນສຸກແລ້ວເພາະຄວາມຊື່ສັດຂອງ
ໃຈລາວ,ຄພ124:15.ໄຮຣ�ໄດ້ຖືກບັນຊາ
ໃຫ້ຮັບຕ�ແໜ່ງເປັນປິຕຸຂອງສາດສະໜາຈັກ,
ຄພ124:91–96,124.ໂຈເຊັບແລະໄຮຮ�ໄດ້
ຖືກຂ້າຍ້ອນຄວາມເຊື່ອໃນຄຸກຄາດເທດ,ຄພ
135.ໄຮຣ�ແລະວິນຍານທີ່ໂປດປານອື່ນໆຜູ້
ທີ່ໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ເພື່ອໃຫ້ອອກມາໃນຄວາມ
ສົມບູນແຫ່ງເວລາ,ຄພ138:53.

ສະຫງົບ,ຄວາມສະຫງົບ.ເບິ່ງຄົນທີ່ສ້າງ
ຄວາມສະຫງົບສຸກ;ພັກຜ່ອນ;ພັນປີນຳ�
ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີ,ສັນຕິສຸກ (ຄວາມສະຫງົບ)
ສາ ມາດໝາຍເຖິ ງທັງອິດສະລະພາບຈາກ
ການຂັດແຍ້ງແລະຄວາມວຸ້ນວາຍຫລືຄວາມ
ສະຫງົບພາຍໃນແລະຄວາມປອບໂຍນທີ່
ເກີດຈາກພຣະວິນຍານທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານ
ໃຫ້ແກ່ໄພ່ພົນທີ່ຊື່ສັດຂອງພຣະອົງ.

ອິດສະລະພາບຈາກການຳຂັດແຍ້ງແລະ
ຄວາມວຸ້ນຳວາຍ:ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ເສິກສົງຄາມ
ຢຸດຕິລົງ,ພສສ46:9.ປະຊາຊົນຈະບໍ່ຕຽມເຂົ້າ
ສູ່ການສົງຄາມອີກຈັກເທື່ອ,ອຊຢ2:4.

ຈົ່ງຢູ່ຢ່າງສະຫງົບສຸກກັບທຸກໆຄົນ;ຢ່າແກ້
ແຄ້ນເລີຍ,ຣມ12:18–21.

ສັນຕິສຸກກໍຍັງມີຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ,4ນຟ1:4,
15–20.

ຈົ່ງ ເລີກເຮັດສົງຄາມແລະປະກາດສັນຕິ
ສຸກ,ຄພ98:16.ຈົ່ງຍົກປ້າຍສັນຍານແຫ່ງສັນ
ຕິພາບຂຶ້ນ,ຄພ105:39.

ສັນຳ ຕິສຸກຈາກພຣະເຈົ້າແກ່ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຟັງ:
ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຈະຖືກເອີ້ນວ່າອົງສັນຕິ
ລາດ,ອຊຢ9:6.ສັນຕິສຸກຈະບໍ່ມີສ�ລັບພວກ
ຄົນຊົ່ວ,ອຊຢ48:22.

ກໍ ມີກອງທັບເທວະ ດາແ ຫ່ງ ສະຫວັນໝູ່
ໃຫຍ່, ຮ່ວມກັນຮ້ອງເພງສັນລະເສີນພຣະ
ເຈົ້າວ່າລັດສະໝີພາບຈົ່ງມີແກ່ພຣະເຈົ້າໃນ
ສະຫວັນທີ່ສູງສຸດແລະທີ່ແຜ່ນດິນໂລກຈົ່ງມີ
ສັນຕິສຸກ,ລກ2:13–14.ເຮົາມອບສັນຕິສຸກ
ໄວ້ກັບພວກເຈົ້າ,ຢຮ14:27.ສັນຕິສຸກອັນມາ
ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊຶ່ງເກີນຄວາມເຂົ້າໃຈຈະເຝົ້າ
ຮັກສາຈິດໃຈແລະຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າທັງ
ຫລາຍ,ຟລປ4:7.

ຜູ້ຄົນຂອງກະສັດເບັນຢາມິນໄດ້ຮັບຄວາມ
ສະຫງົບໃນຈິດສ�ນຶກ,ມຊຢ4:3.ຕີນຂອງ
ຜູ້ທີ່ຢູ່ເທິງພູຊຶ່ງປະກາດຄວາມສັນຕິສຸກນັ້ນ
ງາມພຽງໃດ,ມຊຢ15:14–18(ອຊຢ52:7).
ແອວມາໄດ້ຮ້ອງທູນຂໍຈາກພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ
ແລະໄດ້ພົບສັນຕິສຸກ,ແອວ38:8.ວິນຍານ
ຂອງຜູ້ທີ່ຊອບທ�ຈະຖືກຮັບເຂົ້າໃນສະພາບ
ຂອງສັນຕິສຸກ,ແອວ40:12.

ເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຄວາມສະຫງົບແກ່ຈິດ
ໃຈຂອງເຈົ້າບໍກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້,ຄພ6:23.ຈົ່ງ
ເດີນໄປໃນຄວາມອ່ອນໂຍນແຫ່ງພຣະວິນ
ຍານຂອງເຮົາ,ແລະເຈົ້າຈະມີຄວາມສັນຕິ
ສຸກໃນເຮົາ,ຄພ19:23.ຄົນທີ່ເຮັດວຽກງານ
ແຫ່ງຄວາມຊອບທ�ຈະໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກ,ຄພ
59:23.ຈົ່ງຫຸ້ມຫໍ່ ຕົນເອງດ້ວຍພັນທະແຫ່ງ
ຄວາມໃຈບຸນ,ຊຶ່ງເປັນພັນທະແຫ່ງຄວາມດີ
ພ້ອມແລະສັນຕິສຸກ,ຄພ88:125.ລູກເອີຍ,
ສັນຕິສຸກຈົ່ງມີແກ່ຈິດວິນຍານຂອງເຈົ້າ,ຄພ
121:7.

ໂດຍທີ່ພົບວ່າມີສັນຕິສຸກຫລາຍຂຶ້ນ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ສະແຫວງຫາພອນຂອງບັນພະບຸ
ລຸດ,ອຣຮ1:2.

ສະຫງົບ,ຄວາມສະຫງົບ53
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ສະໄໝບູຮານ.ເບິ່ງອາດາມ

ສະຫລາກ

ວິທີເລືອກຫລືກ� ຈັດການເລືອກຫລາຍ
ຢ່າງ,ສ່ວນຫລາຍແມ່ນເຮັດໂດຍການເລືອກ
ເອົາເຈ້ຍໃບໜຶ່ງຫລືເອົາໄມ້ອັນໜຶ່ງ.ສິ່ງນີ້ເອີ້ນ
ວ່າສະຫລາກ.

ພວກເຂົາກໍໄດ້ແບ່ງປັນເຄື່ອງນຸ່ງຂອງພຣະ
ອົງໂ ດຍໃຊ້ ສ ະຫລາກ, ມທ  27:35 (ພສສ
22:18;ມຣກ15:24;ລກ23:34;ຢຮ19:24).
ພວກເຂົ າໄດ້ໃຊ້ສະຫລາກ ,ແລະຜູ້ທີ່ຖືກ
ເລືອກແມ່ນມັດເທຍ,ກຈກ1:23–26.

ພວກເຮົາຈົກສະຫລາກກັນວ່າຜູ້ໃດໃນກຸ່ມ
ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນບ້ານຂອງລາບານ,
1ນຟ3:11.

ສະຫວັນ.ເບິ່ງທີ່ສຸຂະເສີມ;ລັດສະໝີພາບ
ຂອງຊັ້ນສູງ;ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຫລື
ອານາຈັກສະຫວັນນຳ�ອີກ

ຄ�ວ່າສະຫວັນມີຄວາມໝາຍຕົ້ນຕໍຢູ່ສອງ
ຢ່າງໃນພຣະຄ�ພີ.(1)ມັນເປັນບ່ອນທີ່ພຣະ
ເຈົ້າອາໄສຢູ່ແລະເປັນບ້ານໃນອະນາຄົດ
ຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ(ປຖກ28:12;
ພສສ11:4;ມທ6:9).(2)ມັນຢູ່ອ້ອມຮອບ
ແຜ່ນດິນໂລກ(ປຖກ1:1,17;ອພຍ24:10).
ສະຫວັນບໍ່ແມ່ນທີ່ສຸຂະເສີມ,ຊຶ່ງເປັນສະຖານ
ທີ່ຊົ່ວຄາວບ່ອນທີ່ວິນຍານທີ່ຊື່ສັດຂອງຄົນທີ່
ເຄີຍມີຊີວິດຢູ່ແລະໄດ້ຕາຍໄປຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ໂລກ.ພຣະເຢຊູໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມທີ່ສຸຂະເສີມ
ຫລັງຈາກທີ່ພຣະອົງໄດ້ສິ້ນພຣະຊົນຢູ່ເທິງໄມ້
ກາງແຂນ,ແຕ່ໃນມື້ທີສາມ,ພຣະອົງໄດ້ບອກ
ນາງມາຣີວ່າພຣະອົງຍັງບໍ່ໄດ້ກັບໄປຫາພຣະ
ບິດາເທື່ອ(ລກ23:39–44;ຢຮ20:17;ຄພ
138:11–37).

ຂ້ານ້ອຍຫລຽວເບິ່ງຟ້າສະຫວັນທີ່ພຣະອົງ
ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມາ,ພສສ8:3.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ສ້າງສະຫວັນດ້ວຍຄ�ສັ່ງຂອງພຣະອົງ,ພສສ
33 :6 . ໂອ້ລູຊິເຟີເອີຍ ເຈົ້າໄດ້ຕົກລົງຈາກ
ສະຫວັນແລ້ວນໍ,ອຊຢ14:12(2ນຟ24:12).
ຟ້າສະຫວັນຈະດັບສູນໄປດັ່ງໜັງສື ມ້ວນທີ່

ໄດ້ມ້ວນໄວ້,ອຊຢ34:4.ເຮົາກ�ລັງສ້າງຟ້າ
ສະຫວັນໃໝ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່,ອຊຢ
65:17.ພຣະເຈົ້າຈະໄຂປະຕູສະຫວັນ,ມລກ
3:10.

ຂ້ າ ແ ດ່ພຣະບິດາເຈົ້າຜູ້ສະຖິດຢູ່ໃນສະ
ຫວັນ,ຂໍໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງເປັນທີ່ເຄົາ
ລົບບູຊາ,ມທ6:9(3ນຟ13:9).ໂປໂລໄດ້
ຖືກຮັບຂຶ້ນໄປເຖິງສະຫວັນຊັ້ນທີສາມ,2ກຣທ
12:2.ໃນສະຫວັນກໍງຽບສະຫງັດ,ພນມ8:1
(ຄພ88:95–98).

ຖ້າຫາກເຂົາອົດທົນຢ່າງຊື່ສັດຈົນເຖິງທີ່ສຸດ
ແລ້ວເຂົາຈະຖືກຮັບເຂົ້າສູ່ສະຫວັນ,ມຊຢ
2:41.ເຈົ້າຈະໄດ້ເປັນລູກຂອງພຣະບິດາຂອງ
ເຈົ້າຜູ້ປະທັບຢູ່ໃນສະຫວັນ,3ນຟ12:45.

ເຮົາຈະມາໃນໝູ່ເມກແຫ່ງຟ້າສະຫວັນ,ຄພ
45:16.ເອລີຢາໄດ້ຖືກຮັບຂຶ້ນໄປສະຫວັນ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຊີມລົດຊາດຂອງຄວາມຕາຍ,ຄພ
110:13.ສິດຂອງຖານະປະໂລຫິດກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບອ�ນາດແຫ່ງສະຫວັນ,ຄພ121:36.ມີຮ່າງ
ກາຍສອງປະເພດຢູ່ໃນສະຫວັນ,ຄພ129:1.

ຊີໂອນໄດ້ຖືກຮັບຂຶ້ນໄປສະຫວັນ,ມຊ7:23.

ສະອາດແລະບໍ່ສະອາດ.ເບິ່ງກົດຂອງ
ໂມເຊ;ສົກກະປົກ,ຄວາມສົກກະປົກ;ບໍລິ
ສຸດ,ຜູ້ບໍລິສຸດ,ຄວາມບໍລິສຸດນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເປີດ
ເຜີຍຕໍ່ໂມເຊແລະຊາວອິດສະຣາເອນໃນສະ
ໄໝບູຮານວ່າອາຫານສະເພາະບາງຢ່າງເທົ່າ
ນັ້ນທີ່ຖືວ່າສະອາດຫລື,ອີກຄ�ໜຶ່ງ,ເໝາະສົມ
ທີ່ຈະບໍລິໂພກ.ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອາຫານ
ທີ່ຊາວອິດສະຣາເອນນັບຖືວ່າສະອາດແລະ
ບໍ່ສະອາດມີຄວາມສ�ຄັນຫລາຍໃນຊີວິດ
ຂອງເຂົາເຈົ້າທາງສາດສະໜາແລະທາງສັງ
ຄົມ.ສັດສາວາສິ່ງ,ນົກ,ແລະປາບາງຊະນິດ
ຖືກນັບວ່າສະອາດແລະເໝາະສົມທີ່ຈະບໍລິ
ໂພກ,ສ່ວນສັດທີ່ບໍ່ສະອາດນັ້ນເຂົາເຈົ້າຖືກ
ສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບໍລິໂພກ(ລລວ11;ພບຍ14:3–
20).ຜູ້ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດກໍຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່
ສະອາດຄືກັນ.

ໃນ ຄວາມ ຮູ້ ສຶກທາງວິນຍານ, ສະອາດ
ໝາຍເຖິງການເປັນອິດສະລະຈາກບາບແລະ
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ຄວາມປາດຖະໜາທີ່ເປັນບາບ.ໃນຄວາມຮູ້
ສຶກນີ້ຖ້ອຍຄ�ນີ້ຈຶ່ງຖືກໃຊ້ເພື່ອບັນລະຍາຍ
ເຖິງບຸກຄົນທີ່ມີຄຸນນະທ�ແລະຫົວໃຈທີ່ບໍ
ລິສຸດ(ພສສ24:4) .ຜູ້ຄົນແຫ່ງພັນທະສັນ
ຍາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບຄ�ແນະນ�ພິເສດ
ສະເໝີໃຫ້ເປັນຄົນສະອາດ(3ນຟ20:41;ຄພ
38:42;133:5).

ພວກທີ່ບໍລິສຸດໃນຄວາມຄິດແລະການກະ
ທ�ຈະມີສິດຂຶ້ນໄປທີ່ເນີນພູຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ພສສ24:3–5.

ບໍ່ຕ້ອງຖືຄົນໃດຄົນໜຶ່ງວ່າສະອາດຫລືເປັນ
ມົນທິນ,ກຈກ10:11–28.

ພວກທ່ານຈະເງີຍໜ້າເບິ່ງພຣະເຈົ້າໃນມື້
ນັ້ນດ້ວຍໃຈອັນບໍລິສຸດແລະດ້ວຍມືທີ່ສະອາດ
ໄດ້ບໍ,ແອວ5:19.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຕີສອນຊີໂອນຈົນກວ່າ
ມັນສະອາດ,ຄພ90:36.ພວກເຈົ້າທີ່ຖືພາ
ຊະນະຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົ່ງຮັກສາຕົວໃຫ້
ສະອາດ,ຄພ133:4–5,14(ອຊຢ52:11).

ສັກສິດ,ຄວາມສັກສິດ.ເບິ່ງຊ�ລະໃຫ້ບໍລິ
ສຸດ,ການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ;ບໍລິສຸດ,ຜູ້ບໍລິ
ສຸດ,ຄວາມບໍລິສຸດນຳ�ອີກ

ສັກສິດ, ມີ ຄຸນສົມບັດຢ່າງພຣະເຈົ້າ,ມີ
ຄວາມບໍລິສຸດຫລືຄວາມດີພ້ອມທາງວິນຍານ
ແລະທາງສິນທ�.ຄວາມສັກສິດບົ່ງບອກເຖິງ
ຄວາມບໍລິສຸດຂອງຫົວໃຈແລະຄວາມປະສົງ
ຂອງບຸກຄົນ.ກົງກັນຂ້າມກັບຄ�ວ່າສັກສິດ
ແມ່ນຄ�ວ່າທ�ມະດາຫລືຫຍາບຄາຍ.

ພວກເຈົ້າຈະເປັນປະຊາຊົນຂອງເຮົາໃນ
ຖານະປະໂລຫິດ,ແລະເປັນປະຊາຊາດທີ່ສັກ
ສິດ,ອພຍ19:5–6(1ປຕ2:9).ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ບັນຊາຊາວອິດສະຣາເອນວ່າ:ພວກ
ເຈົ້າຕ້ອງບໍລິສຸດເພາະເຮົາບໍລິສຸດ,ລລວ
11:44–45.ໃຜມີສິດຂຶ້ນໄປທີ່ເນີນພູຄືພວກທີ່
ບໍລິສຸດໃນຄວາມຄິດແລະການກະທ�,ພສສ
24:3–4.ຕ້ອງສິດສອນປະຊາຊົນຂອງເຮົາ
ໃຫ້ຮູ້ວ່າສິ່ງໃດສັກສິດແລະສິ່ງໃດບໍ່ສັກສິດ,
ອຊກ44:23.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນເຮົາດ້ວຍການເອີ້ນທີ່ສັກ

ສິດ,2ຕມທ1:8–9.ເຈົ້າໄດ້ຮູ້ພຣະຄ�ພີອັນ
ສັກສິດຕັ້ງແຕ່ຄາວເຈົ້າຍັງນ້ອຍພຸ້ນ,2ຕມທ
3:15.ມະນຸດໄດ້ກ່າວຄ�ທີ່ມາຈາກພຣະເຈົ້າ
ຕາມທີ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເຈົ້າຊົງດົນໃຈ,
2ປຕ1:21.

ມະນຸດທັງ ປວງຕ້ອງຖືກພິພາກສາຕາມ
ຄວາມຈິງແລະຄວາມບໍລິສຸດຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພຣະ
ເຈົ້າ,2ນຟ2:10.ມະນຸດທີ່ມີຈິດໃຈທ�ມະດາ
ກາຍມາເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຜ່ານການ
ຊົດໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດ,ມຊຢ3:19.ເດີນໄປ
ຕາມລະບຽບອັນສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແອວ
7:22(ແອວ13:11–12).ສານຸສິດສາມຄົນ
ໄດ້ຮັບການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດແລ້ວໃນເນື້ອໜັງ
ແລະໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສັກສິດ,3ນຟ28:1–9,
36–39.

ຢ່າເຮັດຫລິ້ນໆກັບສິ່ງທີ່ສັກສິດ,ຄພ6:12.
ເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດຂຽນສິ່ງທີ່ສັກສິດນອກຈາກ
ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບມັນຈາກເຮົາ,ຄພ9:9.ສະມາ
ຊິກຕ້ອງສະແດງໃຫ້ປະຈັກວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄ່າ
ຄວນຕໍ່ສາດສະໜາຈັກໂດຍການເດີນໄປໃນ
ຄວາມບໍລິສຸດຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ຄພ20:69.ເຈົ້າຈະຜູກມັດຕົວເອງທີ່ຈະກະ
ທ�ໃນຄວາມສັກສິດທັງໝົດ,ຄພ43:9.ສາ
ນຸສິດຂອງເຮົາຈະຢືນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສັກສິດ,
ຄພ45:32.ສິ່ງທີ່ມາຈາກເບື້ອງເທິງເປັນສິ່ງ
ສັກສິດ,ຄພ63:64.ເດັກນ້ອຍໆບໍລິສຸດ,ຄພ
74:7.ບ້ານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນສະຖານ
ທີ່ສັກສິດ,ຄພ109:13.ອຸທິດຖວາຍບ່ອນນັ້ນ
ແລະມັນຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສັກສິດ,ຄພ124:44.

ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຄືພຣະນາມໜຶ່ງອີກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ມຊ6:57(ມຊ7:35).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ເຕົ້າໂຮມຜູ້ທີ່ພຣະອົງເລືອກໄວ້ໄປສູ່ນະຄອນ
ສັກສິດ,ມຊ7:62.

ສັກສິດທີ່ສຸດ.ເບິ່ງສະຖານທີ່ນະມັດສະການ;
ພຣະວິຫານ,ບ້ານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ນຳ�ອີກ

ເ ປັ ນ ຫ້ອງທີ່ສັກສິດທີ່ສຸດໃນສະຖານທີ່
ນະມັດສະການຂອງໂມເຊແລະຕໍ່ມາໃນພຣະ
ວິຫານ.ສັກສິດທີ່ສຸດກໍຖືກເອີ້ນວ່າ“ບ່ອນສັກ
ສິດທີ່ສຸດ”ນ�ອີກ(ອພຍ26:33–34).
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ສັ່ງສອນ.ເບິ່ງພຣະກິດຕິຄຸນ;ວຽກງານເຜີຍ
ແຜ່ນຳ�ອີກ

ການບອກຂ່າວສານທີ່ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ
ຫລາຍຂຶ້ນເລື່ອງຫລັກທ�ຫລືຄ�ສອນຂອງ
ພຣະກິດຕິຄຸນ.

ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ຫົດສົງແຕ່ງຕັ້ງເຮົາໄວ້
ເພື່ອນ�ເອົາຂ່າວປະເສີດໄປສູ່ຜູ້ອ່ອນໂຍນ,
ອຊຢ61:1(ລກ4:16–21).ຈົ່ງໄປຍັງນິເນ
ເວແລະປະກາດຖ້ອຍຄ�ແກ່ປະຊາຊົນ,ຢນ
3:2–10.

ຕັ້ ງແຕ່ເວລານັ້ນມາພຣະເຢຊູກໍເລີ່ມຕົ້ນ
ປ່າວປະກາດ,ມທ4:17.ເຈົ້າທັງຫລາຍຈົ່ງໄປ
ທົ່ວໂລກ,ປະກາດຂ່າວປະເສີດແກ່ມະນຸດສະ
ໂລກທັງໝົດ,ມຣກ16:15.ພວກເຮົາປະກາດ
ເລື່ອງພຣະຄຣິດຜູ້ຖືກຄຶງ,1ກຣທ1:22–24.
ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດໄປປະກາດແກ່ບັນດາວິນ
ຍານທີ່ຖືກຄຸກຢູ່,1ປຕ3:19.

ບໍ່ມີຫຍັງເລີຍນອກຈາກການສັ່ງສອນແລະ
ການກະຕຸ້ນພວກເຂົາຢູ່ຕະຫລອດວັນເວລາຢູ່
ໃນຄວາມຢ້ານກົວພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ອນ1:23.
ເພິ່ນໄດ້ສັ່ງພວກເຂົາວ່າບໍ່ໃຫ້ສັ່ງສອນສິ່ງອື່ນ
ນອກຈາກຈະເປັນເລື່ອງຂອງການກັບໃຈແລະ
ມີສັດທາໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ມຊຢ18:20.
ການສິດສອນພຣະຄ�ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ໄດ້ນ�ພາ
ຜູ້ຄົນມາເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ,ແອວ31:5.

ເຈົ້າບໍ່ຄວນຄິດວ່າເຈົ້າຖືກເອີ້ນໃຫ້ສັ່ງສອນ
ຈົນກວ່າເຈົ້າຖືກເອີ້ນ,ຄພ11:15.ຈະບໍ່ຖືກ
ມອບໃຫ້ແກ່ຄົນໃດເພື່ອໄປສັ່ງສອນຍົກເວັ້ນ
ແຕ່ເຂົາຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ,ຄພ42:11.
ພຣະກິດຕິຄຸນນີ້ຈະຖືກສັ່ງສອນແກ່ທຸກປະຊາ
ຊາດ,ຄພ133:37.

ໄດ້ເລີ່ມມີການສັ່ງສອນພຣະກິດຕິຄຸນຕັ້ງແຕ່
ຕົ້ນ,ມຊ5:58.

ສັດທາ.ເບິ່ງເຊື່ອ,ຄວາມເຊື່ອ;ພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ;ໄວ້ວາງໃຈ,ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ;ຫວັງ,
ຄວາມຫວັງນຳ�ອີກ

ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນບາງສິ່ງຫລືໃນບາງຄົນ.
ດັ່ງທີ່ມັກໃຊ້ຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີ,ສັດທາຄືຄວາມ
ໝັ້ນໃຈແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູ

ຄຣິດທີ່ນ�ພາບຸກຄົນໄປເຊື່ອຟັງພຣະອົງ.ຈະ
ຕ້ອງມີສັດທາໃນພຣະເຢຊູຄຣິດກ່ອນມັນຈະ
ນ�ພາບຸກຄົນໄປສູ່ຄວາມລອດ.ໄພ່ພົນຍຸກສຸດ
ທ້າຍກໍມີສັດທາໃນພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ,ພຣະ
ວິນຍານບໍລິສຸດ,ອ�ນາດຖານະປະໂລຫິດ,
ແລະພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ສ�ຄັນເລື່ອງການຟື້ນ
ຟູພຣະກິດຕິຄຸນນ�ອີກ.

ສັດທາແມ່ນຮ່ວມດ້ວຍຄວາມຫວັງໃນສິ່ງ
ທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນ,ແຕ່ເປັນຄວາມຈິງ(ຮຣ11:1;
ແອວ32:21;ອທ12:6).ສັດທາຈະມີມາໂດຍ
ການໄດ້ຍິນພຣະກິດຕິຄຸນຊຶ່ງສິດສອນໂດຍ
ຜູ້ປະຕິບັດທີ່ມີສິດທີ່ຖືກພຣະເຈົ້າສົ່ງມາ(ຣມ
10:14–17).ສິ່ງມະຫັດສະຈັນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ
ກ່ອນສັດທາ,ແຕ່ສັດທາທີ່ເຂັ້ມແຂງຈະຖືກພັດ
ທະນາຂຶ້ນໂດຍຄວາມເຊື່ອຕໍ່ພຣະກິດຕິຄຸນ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.ອີກຄ�ໜຶ່ງ,ສັດທາມາ
ເຖິງໂດຍຄວາມຊອບທ�(ແອວ32:40–43;
ອທ12:4,6,12;ຄພ63:9–12).

ສັດທາທີ່ແທ້ຈິງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງມະຫັດ
ສະຈັນ,ພາບນິມິດ,ຄວາມຝັນ,ການປິ່ນປົວ,
ແລະຂອງປະທານທັງໝົດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່
ພຣະອົງປະທານໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.
ໂດຍສັດທາບຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບການປົດບາບ
ແລະໃນທີ່ສຸດຈະສາມາດອາໄສຢູ່ໃນທີ່ປະ
ທັບຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້.ການຂາດສັດທາຈະພາ
ບຸກຄົນໄປສູ່ຄວາມໝົດຫວັງ,ຊຶ່ງມາເຖິງເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ(ມຣນ10:22).

ຄົນທີ່ຊອບທ�ຈະມີຊີວິດຢູ່ດ້ວຍວ່າເຂົາຊື່
ສັດ,ຮບກ2:4.

ຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າດີແລ້ວ,
ມທ 9:22(ມຣກ5:34;ລກ7:50).ໃຫ້ເປັນ
ໄປຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຈົ້າເຖີດ,ມທ
9:29.ຖ້າພວກເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອທໍ່ເມັດຜັກ
ກາດ,ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ພວກເຈົ້າເຮັດບໍ່ໄດ້,ມທ
17:20(ລກ17:6).ເຮົາໄດ້ອະທິຖານສ�ລັບ
ເຈົ້າ,ເພື່ອຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າຈະບໍ່ຂາດ
ໄປ,ລກ 22:32.ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະຄຣິດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນນີ້ມີແຮງ
ຂຶ້ນມາ,ກຈກ3:16.ຄວາມເຊື່ອເກີດຂຶ້ນໄດ້
ກໍເພາະການໄດ້ຍິນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,
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ຣມ 10:17. ຖ້າພຣະຄຣິດບໍ່ໄດ້ຟື້ນຄືນພຣະ
ຊົນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຈົ້າກໍບໍ່ມີປະໂຫຍດ
ເໝືອນກັນ,1ກຣທ15:14.ແມ່ນຄວາມເຊື່ອ
ທີ່ສະແດງອອກໂດຍທາງຄວາມຮັກ,ຄລຕ
5:6.ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຖືກໃຫ້ພົ້ນນັ້ນກໍຍ້ອນ
ພຣະ ຄຸນດ້ວຍທາງຄວາມ ເຊື່ອ , ອຟຊ  2: 8
(2ນຟ25:23).ຈົ່ງຍົກເອົາຄວາມເຊື່ອເປັນ
ເຂນ,ອຟຊ6:16(ຄພ27:17).ເຮົາໄດ້ຕໍ່ສູ້
ຢ່າງສຸດກ�ລັງເຮົາໄດ້ຮັກສາຄວາມເຊື່ອໄວ້
ແລ້ວ,2ຕມທ4:7.ຄວາມເຊື່ອຄືຄວາມແນ່
ນອນໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຫວັງໄວ້,ຮຣ11:1.ຖ້າບໍ່
ມີຄວາມເຊື່ອແລ້ວຈະເປັນທີ່ພໍພຣະໄທຕໍ່ພຣະ
ອົງບໍ່ໄດ້,ຮຣ11:6.ຄວາມເຊື່ອກໍຢ່າງດຽວກັນ
ຖ້າບໍ່ມີການປະຕິບັດກໍຕາຍແລ້ວ,ຢກບ2:17–
18,22.

ເຮົາຈະໄປແລະເຮັດສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ບັນຊາ,1ນຟ3:7.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສາມາດ
ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ເພື່ອລູກຫລານມະນຸດ,
ຖ້າຫາກເຂົາຈະສະແດງສັດທາໃນພຣະອົງ,
1ນຟ7:12.ເຂັມໃນເລຍໂຮນາທ�ງານຕາມ
ສັດທາ,1ນຟ16:28.ຈົ່ງກັບໃຈແລະຮັບ
ບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ,ໂດຍ
ມີສັດທາທີ່ສົມບູນໃນພຣະຜູ້ ບໍລິສຸດ,2ນຟ
9:23.ພຣະຄຣິດເຮັດສິ່ງມະຫັດສະຈັນໃນບັນ
ດາລູກຫລານມະນຸດຕາມສັດທາຂອງພວກ
ເຂົາ,2ນຟ26:13(ອທ12:12;ມຣນ7:27–
29,34–38).ບາບຂອງເອໂນດໄດ້ຖືກອະໄພ
ໃຫ້ເພາະສັດທາຂອງລາວໃນພຣະຄຣິດ,
ອນ1:3–8.ຄວາມລອດບໍ່ມາຫາຄົນແນວນັ້ນ
ນອກຈາກໂດຍສັດທາໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ເຈົ້າ,ມຊຢ3:12.ໃຈປ່ຽນແປງແລ້ວໂດຍມີ
ສັດທາໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ,ມຊຢ5:7.
ຄ�ອະທິຖານຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້
ຮັບຄ�ຕອບຕາມສັດທາຂອງພວກເຂົາ,ມຊຢ
27:14.ຈົ່ງໂຜດປະທານກ�ລັງໃຫ້ພວກຂ້າ
ນ້ອຍຕາມສັດທາຂອງພວກຂ້ານ້ອຍອັນມີຢູ່
ໃນພຣະຄຣິດ,ແອວ14:26.ຈົ່ງເອີ້ນຫາພຣະ
ນາມຂອງພຣະເຈົ້າໃນສັດທາ,ແອວ22:16.
ສັດທາບໍ່ແມ່ນການມີຄວາມຮູ້ອັນສົມບູນເຖິງ
ເລື່ອງຕ່າງໆ,ແອວ32:21(ອທ12:6).ເພື່ອ

ມັນຈະໄດ້ງອກງາມຂຶ້ນມາແລະຈົ່ງບ�ລຸງ
ມັນດ້ວຍສັດທາຂອງພວກທ່ານ,ແອວ33:23
(ແອວ32:28).ການຮັກສາຂອງພວກເຂົາໄດ້
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຊື່ອຢ່າງແນ່ນອນວ່າມັນ
ເປັນອ�ນາດອັນໜ້າອັດສະຈັນໃຈຂອງພຣະ
ເຈົ້າຍ້ອນວ່າສັດທາຂອງພວກເຂົາມີຫລາຍທີ່
ສຸດ,ແອວ57:25–27.ເມື່ອຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນ
ຫລຽວເບິ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍສັດທາ
ຈະມີຊີວິດ,ຮລມ8:15.ເຮົາເຫັນວ່າເຈົ້າມີ
ສັດທາພຽງພໍທີ່ຈະໃຫ້ເຮົາປິ່ນປົວເຈົ້າ,3ນຟ
17:8.ຄວາມເຊື່ອຄືສິ່ງທີ່ມຸ້ງຫວັງໄວ້ແລະຍັງ
ບໍ່ທັນເຫັນ,ອທ12:6.ຄົນທັງປວງທີ່ເຮັດສິ່ງ
ມະຫັດສະຈັນກໍເຮັດດ້ວຍສັດທາ,ອທ12:12–
18.ຖ້າຫາກເຂົາມີສັດທາໃນເຮົາ,ເວລານັ້ນ
ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ອ່ອນແອນັ້ນກັບມາເຂັ້ມ
ແຂງສ�ລັບເຂົາ,ອທ12:27–28,37.ມໍມອນ
ໄດ້ສິດສອນກ່ຽວກັບສັດທາ,ຄວາມຫວັງ,
ແລະຄວາມໃຈບຸນ,ມຣນ7.ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ດີ
ທີ່ເຈົ້າທູນຂໍພຣະບິດາໃນນາມຂອງເຮົາ,ດ້ວຍ
ສັດທາໂດຍເຊື່ອວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ມັນກໍຈະເປັນໄປກັບເຈົ້າເຊັ່ນນັ້ນ,ມຣນ7:26.
ຄົນທີ່ມີສັດທາໃນພຣະຄຣິດຈະແນບສະໜິດ
ໃນທຸກສິ່ງທີ່ດີ,ມຣນ7:28.ຖ້າຫາກທ່ານທູນ
ຖາມ,ໂດຍມີສັດທາໃນພຣະຄຣິດ,ພຣະອົງ
ຈະສະແດງຄວາມຈິງຂອງເລື່ອງນີ້ໃຫ້ປະຈັກ,
ມຣນ10:4.

ປາດສະຈາກສັດທາເຈົ້າຈະເຮັດຫຍັງບໍ່
ໄດ້;ສະນັ້ນຈົ່ງຂໍດ້ວຍສັດທາ,ຄພ8:10.ມັນ
ຈະຖືກມອບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕາມສັດທາໃນຄ�ອະ
ທິຖານຂອງເຂົາເຈົ້າ,ຄພ10:47,52.ມະນຸດ
ທັງປວງຈະຕ້ອງອົດທົນດ້ວຍສັດທາໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງຈົນເຖິງທີ່ສຸດ,ຄພ20:25,
29.ພຣະວິນຍານຈະຖືກມອບໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ
ໂດຍການອະທິຖານດ້ວຍສັດທາ,ຄພ42:14.
ສັດທາບໍ່ ໄດ້ມາເຖິງໂດຍເຄື່ອງໝາຍ,ແຕ່
ເຄື່ອງໝາຍຕິດຕາມຄົນທີ່ເຊື່ອ,ຄພ63:9–
12.ພໍ່ແມ່ຕ້ອງສິດສອນລູກໆເລື່ອງສັດທາໃນ
ພຣະຄຣິດ,ຄພ68:25.ຈົ່ງສະແຫວງຫາການ
ຮຽນຮູ້,ແມ່ນແຕ່ໂດຍການສຶກສາແລະໂດຍ
ສັດທານ�ອີກ,ຄພ88:118.

ສັດທາ57
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ສັດທາໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າເປັນຫລັກ
ທ�ເບື້ອງຕົ້ນແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນ,ຫຼຊ1:4.

ສັນຍາລັກ

ການໃຊ້ບາງຢ່າງເພື່ອປຽບທຽບຫລືເຮັດ
ໃຫ້ເໝືອນບາງສິ່ງ.ໃນພຣະຄ�ພີສັນຍາລັກ
ຈະຖືກໃຊ້ສິ່ງຂອງ,ເຫດການ,ຫລືສະພາບ
ການທີ່ຮູ້ ຈັກກັນດີເພື່ອເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່
ຫລັກທ�ຫລືຄ�ສອນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ.
ຍົກຕົວຢ່າງ,ສາດສະດາແອວມາໃນພຣະຄ�
ພີມໍມອນໄດ້ໃຊ້ເມັດພືດເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ(ແອວ32).

ສາດສະດາຕະຫລອດທົ່ວພຣະຄ�ພີໄດ້ໃຊ້
ສັນຍາລັກເພື່ອສອນກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຄຣິດ.
ສັນຍາລັກບາງຢ່າງເຫລົ່ານີ້ແມ່ນລວມທັງພິທີ
ສະຫລອງແລະພິທີການຕ່າງໆ(ມຊ6:63),
ການເສຍສະລະ(ຮຣ9:11–15;ມຊ5:7–8),
ສິນລະລຶກ(ປຈສ,ມຣກ14:20–24[ພາກ
ຫ້ອຍທ້າຍ];ລກ22:13–20),ແລະການບັບຕິ
ສະມາ(ຣມ6:1–6;ຄພ128:12–13).ຫລາຍ
ຊື່ໃນພຣະຄ�ພີເປັນສັນຍາລັກ.ພິທີການໃນ
ຫໍເຕັ້ນສັກສິດໃນພຣະຄ�ພີເດີມແລະກົດ
ຂອງໂມເຊເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຄວາມຈິງນິ
ລັນດອນ(ຮຣ8–10;ມຊຢ13:29–32;ແອວ
25:15;ຮລມ8:14–15).ສ�ລັບຕົວຢ່າງອື່ນໆ,
ເບິ່ງມທ5:13–16;ຢຮ3:14–15;ຢຄ4:5;
ແອວ37:38–45.

ສັນລະເສີນ.ເບິ່ງຂອບຄຸນ,ຂອບໃຈ,ຄວາມ
ຂອບຄຸນ;ລັດສະໝີພາບ

ສ້າງ,ການສ້າງ.ເບິ່ງການສ້າງວິນຍານ;
ຕອນຕົ້ນ;ແຜ່ນດິນໂລກ;ພຣະເຢຊູຄຣິດ;
ວັນຊະບາໂຕນຳ�ອີກ

ເພື່ອຈັດລະບຽບ.ພຣະເຈົ້າ,ໂດຍທີ່ທ�ງານ
ຜ່ານທາງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ,ໄດ້ຈັດລະບຽບທາດມູນໃນທ�ມະຊາດ
ເພື່ອປະກອບຟ້າແລະແຜ່ນດິນໂລກ.ພຣະ
ບິດາເທິງສະຫວັນແລະພຣະເຢຊູໄດ້ສ້າງ
ມະນຸດຕາມຮູບຮ່າງລັກສະນະຂອງພວກພຣະ
ອົງ(ມຊ2:26–27).

ໃນຕອນຕົ້ນພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງຟ້າສະຫວັນ
ແລະແຜ່ນດິນໂລກ,ປຖກ1:1.ເຮົາຈະສ້າງ
ມະນຸດໃຫ້ຄ້າຍຄືເຮົາ,ປຖກ1:26(ມຊ2:26–
27;ອຣຮ4:26).

ທຸກສິ່ງ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍພຣະອົງ,ຢຮ
1:3,10.ໂດຍພຣະອົງນັ້ນພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງ
ທຸກສິ່ງທັງປວງໃນຟ້າສະຫວັນ,ກລຊ1:16
(ມຊຢ3:8;ຮລມ14:12).ດ້ວຍພຣະບຸດນັ້ນ
ພຣະອົງໄດ້ສ້າງໂລກທັງຫລາຍ,ຮຣ1:2.

ມະນຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນແຕ່ຕອນຕົ້ນ,ມຊຢ
7:27.ເຮົາໄດ້ສ້າງຟ້າສະຫວັນແລະແຜ່ນ
ດິນໂລກລວມທັງທຸກສິ່ງທັງປວງ,3ນຟ9:15
(ມມ9:11,17).ມະນຸດທັງໝົດໄດ້ຖືກສ້າງມາ
ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຕາມຮູບຮ່າງລັກສະນະຂອງເຮົາ
ເອງ,ອທ3:15.

ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ສ້າງຟ້າສະຫວັນແລະ
ແຜ່ນດິນໂລກ,ຄພ 14:9.ພຣະອົງໄດ້ສ້າງ
ມະນຸດ,ຊາຍແລະຍິງ,ຕາມຮູບຮ່າງລັກສະ
ນະຂອງພຣະອົງເອງ,ຄພ20:18.

ໂລກຕ່າງໆຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນເຮົາໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ
ມາ,ມຊ1:33.ໂດຍພຣະອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດ
ຂອງເຮົາ,ເຮົາໄດ້ສ້າງຟ້າສະຫວັນ,ມຊ2:1.
ເຮົາ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ໄດ້ສ້າງທຸກສິ່ງທັງ
ປວງທາງວິນຍານກ່ອນມັນຈະເປັນຢູ່ທາງທ�
ມະຊາດຢູ່ເທິງຜືນແຜ່ນດິນໂລກ,ມຊ3:5.
ແຜ່ນດິນໂລກນັບເປັນລ້ານໆທີ່ຄືກັນນີ້,ນີ້ຄົງບໍ່
ໄດ້ເປັນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການສ້າງຂອງພຣະ
ອົງ,ມຊ7:30.ບັນດາພຣະເຈົ້າໄດ້ວາງລະບຽບ
ແລະປະກອບຟ້າສະຫວັນ,ອຣຮ4:1.

ສາດສະດາ.ເບິ່ງທ�ນາຍ,ການທ�ນາຍ,
ຄ�ທ�ນາຍ;ປະທານ;ເປີດເຜີຍ,ການເປີດ
ເຜີຍ;ຜູ້ພະຍາກອນນຳ�ອີກ

ບຸກຄົນທີ່ຖືກເອີ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າແລະໃຫ້
ກ່າວແທນພຣະເຈົ້າ.ໃນຖານະອັກຄະທູດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ສາດສະດາໄດ້ຮັບພຣະບັນຍັດ,
ການທ�ນາຍ,ແລະການເປີດເຜີຍຈາກພຣະ
ເຈົ້າ.ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງເພິ່ນແມ່ນທີ່ຈະ
ປະກາດພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າແລະລັກ
ສະນະທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະອົງແກ່ມະນຸດຊາດ
ແລະເພື່ອສະແດງຄວາມໝາຍຂອງການກະ
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ທ�ຂອງພຣະອົງຕໍ່ເຂົາ.ສາດສະດາປະນາມ
ບາບແລະບອກລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນ
ຂອງມັນ.ເພິ່ນເປັນຄົນສັ່ງສອນຄວາມຊອບ
ທ�.ບາງຄັ້ງສາດສະດາອາດຖືກດົນໃຈໃຫ້
ບອກເຖິງອະນາຄົດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ມະນຸດຊາດ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມໜ້າທີ່ຮັບຜິດ
ຊອບຕົ້ນຕໍແມ່ນເພື່ອເປັນພະຍານເຖິງພຣະ
ຄຣິດ.ປະທານຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍແມ່ນສາດ
ສະດາຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກໃນ
ປະຈຸບັນ.ສະມາຊິກໃນຝ່າຍປະທານສູງສຸດ
ແລະອັກຄະສາວົກສິບສອງໄດ້ຖືກສະໜັບສະ
ໜູນເປັນສາດສະດາ,ຜູ້ພະຍາກອນ,ແລະຜູ້
ເປີດເຜີຍ.

ຢາກໃຫ້ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກໆ
ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນຜູ້ທ�ນາຍ,ຈບຊ
11:29.ເມື່ອມີຜູ້ ທ�ນາຍໃນທ່າມກາງພວກ
ເຈົ້າ,ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະປະກົດເຮົາເອງ
ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຫັນທາງນິມິດ,ຈບຊ12:6.
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສົ່ງສາດສະດາໄປເຕືອນ
ຊາວອິດສະຣາເອນ,2ກສ 17:13(2ຂຄ
36:15–16;ຢມຢ7:25).ເຮົາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າ
ໃຫ້ເປັນຜູ້ທ�ນາຍແກ່ປະຊາຊາດທັງຫລາຍ,
ຢມຢ1:5,7.ພຣະອົງໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມລັບ
ຂອງພຣະອົງແກ່ຜູ້ທ�ນາຍຄືຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງ
ພຣະອົງ,ອມ3:7.

ພຣະອົງໄດ້ກ່າວໄວ້ໂດຍປາກຂອງຜູ້ທ�
ນາຍບໍລິສຸດຂອງພຣະອົງ,ລກ1:70(ກຈກ
3:21).ຜູ້ ທ�ນາຍທຸກຄົນໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະ
ຄຣິດ,ກຈກ10:43.ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງຜູ້ປະກາດ
ພຣະທ�ໄວ້ໃນສາດສະໜາຈັກ,1ກຣທ12:28
(ອຟຊ4:11).ສາດສະໜາຈັກໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ
ເທິງຮາກຖານຂອງອັກຄະສາວົກແລະສາດ
ສະດາ,ອຟຊ2:19–20.

ຜູ້ຄົນບໍ່ຍອມຮັບຖ້ອຍຄ�ຂອງສາດສະດາ,
1ນຟ3:17–18(2ນຟ26:3).ໂດຍພຣະວິນ
ຍານທຸກຢ່າງຍ່ອມເປັນທີ່ຮູ້ແກ່ສາດສະດາ,
1ນຟ22:1–2.ພຣະຄຣິດໄດ້ມາຫາຊາວນີໄຟ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພຣະອົງເວົ້າໄວ້

ໂດຍປາກຂອງສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດຂອງພຣະ
ອົງສ�ເລັດ,3ນຟ1:13(ຄພ42:39).

ຜູ້ທີ່ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຖ້ອຍຄ�ຂອງສາດສະດາ
ຈະຖືກຕັດອອກ,ຄພ1:14.ຄົນທີ່ເຊື່ອຖ້ອຍ
ຄ�ຂອງສາດສະດາຈະມີຊີວິດນິລັນດອນ,
ຄພ20:26.ຖ້ອຍຄ�ຂອງສາດສະດາທີ່ພວກ
ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ,ກໍຄືກັນກັບວ່າມັນມາຈາກ
ປາກຂອງເຮົາເອງ,ຄພ21:4–6.ການເປີດ
ເຜີຍແລະພຣະບັນຍັດສ�ລັບສາດສະໜາຈັກ
ມາເຖິງພຽງແຕ່ຜ່ານຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໄວ້ເທົ່າ
ນັ້ນ,ຄພ43:1–7.ໜ້າທີ່ຂອງປະທານຄືຄວບ
ຄຸມທັງສາດສະໜາຈັກແລະເປັນເໝືອນດັ່ງ
ໂມເຊ,ທີ່ຈະເປັນສາດສະດາ,ຄພ107:91–
92.

ພວກເຮົາເຊື່ອໃນສາດສະດາ,ຫຼຊ1:6.

ສາດສະດາຍິງ.ເບິ່ງທ�ນາຍ,ການທ�ນາຍ,
ຄ�ທ�ນາຍນຳ�ອີກ

ຜູ້ຍິງທີ່ໄດ້ຮັບປະຈັກພະຍານເຖິງພຣະເຢຊູ
ແລະຊື່ນຊົມກັບວິນຍານແຫ່ງການເປີດເຜີຍ.
ສາດສະດາຍິງບໍ່ມີຖານະປະໂລຫິດຫລືຂໍ
ກະແຈຂອງມັນ.ເຖິງແມ່ນວ່າມີພຽງແຕ່ຜູ້ຍິງບໍ່
ເທົ່າໃດຄົນເທົ່ານັ້ນຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີທີ່ຖືກເອີ້ນ
ວ່າສາດສະດາຍິງ,ແຕ່ມີຫລາຍຄົນທ�ນາຍ,
ດັ່ງເຊັ່ນເຣເບກາ,ຮັນນາ,ເອລີຊາເບັດ,ແລະ
ມາຣີ.

ມີຣີອາມໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າສາດສະດາຍິງ,
ອພຍ15:20.ເດໂບຣາໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າສາດສະ
ດາຍິງ,ຜປ4:4.ຮຸນດາໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າສາດສະ
ດາຍິງ,2ກສ22:14(2ຂຄ34:22).

ອານາໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າສາດສະດາຍິງ,ລກ
2:36.

ສາດສະໜາຈັກ,ເຄື່ອງໝາຍຂອງສາດສະ
ໜາຈັກທີ່ແທ້ຈິງ.ເບິ່ງເຄື່ອງໝາຍ;ສາດ
ສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ;ສາດສະ
ໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກ
ສຸດທ້າຍນຳ�ອີກ

ຄ�ສອນແລະວຽກງານຂອງສາດສະໜາ
ຈັກໜຶ່ງຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບການຮັບ
ຮູ້ຈາກພຣະເຈົ້າແລະເປັນວິທີທາງທີ່ພຣະຜູ້

ສາດສະໜາຈັກ,ເຄື່ອງໝາຍຂອງສາດສະໜາຈັກທີ່ແທ້ຈິງ59
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ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະຖາປະນາໃຫ້ລູກໆຂອງພຣະ
ອົງເພື່ອຮັບຄວາມສົມບູນໃນພຣະພອນຂອງ
ພຣະອົງ.ເຄື່ອງໝາຍຂອງສາດສະໜາຈັກທີ່
ແທ້ຈິງມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຝ່າຍພຣະ
ເຈົ້າ:ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງມະນຸດໃຫ້ມີຮູບລັກສະ
ນະຄ້າຍຄືກັບພຣະອົງເອງ,ປຖກ1:26–27.
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບໂມເຊໜ້າຕໍ່ໜ້າ,
ອພຍ33:11.

ນີ້ແມ່ນຊີວິດນິລັນດອນຄືພວກເຂົາຮູ້ຈັກ
ພຣະເຈົ້າພຣະບິດາແລະພຣະເຢຊູຄຣິດ,ຢຮ
17:3.

ພຣະບິດາແລະພຣະບຸດມີພຣະກາຍທີ່ເປັນ
ເນື້ອໜັງແລະກະດູກ,ຄພ130:22–23.

ພຣະ ບິດາ ແລະ ພຣະ ບຸດ ໄດ້ປະກົດຕໍ່
ໂຈເຊັບສະມິດ,ຈສ—ປ1:15–20.ພວກເຮົາ
ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ,ພຣະບິດາຜູ້ ສະຖິດນິລັນ
ດອນ,ຫຼຊ1:1.

ຫລັກທ�ແລະພິ ທີ ການຳເບື້ອງຕົ້ນຳ:ຖ້າຜູ້
ໃດບໍ່ ບັງ ເກີດຈາກນ� ແລະພຣະວິນຍານ,
ຢຮ3:3–5.ແຕ່ລະຄົນໃນພວກເຈົ້າຕ້ອງຖິ້ມ
ໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ແລະຮັບບັບຕິສະມາ,ໃນ
ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ກຈກ2:38.
ຈາກນັ້ນພວກເພິ່ນໄດ້ວາງມືໃສ່ເທິງພວກເຂົາ,
ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,
ກຈກ8:14–17.ກາຍເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ
ໂດຍການມີສັດທາໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ,ຄລຕ
3:26–27.

ຈົ່ງ ກັບໃຈ,ແລະຮັບບັບຕິສະມາໃນນາມ
ຂອງພຣະບຸດທີ່ຮັກຂອງເຮົາ,2ນຟ31:11–
21.

ຄົ ນ ທັງຫລາຍທີ່ເຊື່ອໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ
ແລະໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໂດຍການ
ວາງມື,ຄພ76:50–53.

ຖານະປະໂລຫິດທີ່ຖືກຕ້ອງຈ�ເປັນຕໍ່ການ
ໃຫ້ບັບຕິສະມາແລະມອບຂອງປະທານແຫ່ງ
ພຣະ ວິນ ຍານບໍລິສຸ ດ, ຈສ—ປ 1:70–72.
ຫລັກທ�ແລະພິທີການເບື້ອງຕົ້ນຂອງພຣະ
ກິດຕິຄຸນໄດ້ຖືກບອກໄວ້,ຫຼຊ1:4.

ການຳເປີດເຜີຍ:ຊົນຊາດໃດທີ່ບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ

ນ�ໜ້າກໍເປັນຊົນຊາດທີ່ ຂາດວິໄນ,ສພສ
29:18.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປີດເຜີຍແຜນການ
ຂອງພຣະອົງແກ່ສາດສະດາຂອງພຣະອົງ,ອມ
3:7.

ສາດສະໜາຈັກໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເທິງຮາກ
ຖານຂອງການເປີດເຜີຍ,ມທ16:17–18(ຄພ
33:13).

ວິ ບັດແກ່ຄົນທີ່ເວົ້າວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່
ກະທ�ວຽກງານໂດຍການເປີດເຜີຍອີກແລ້ວ,
3ນຟ29:6.

ການເປີດເຜີຍແລະພຣະບັນຍັດມາເຖິງ
ໂດຍຜ່ານທາງຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໄວ້ເທົ່ານັ້ນ,ຄພ
43:2–7.

ພວກເຮົາເຊື່ອທັງໝົດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເປີດ
ເຜີຍ,ຫຼຊ1:9.

ສາດສະດາ:ສາດສະໜາຈັກໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ
ຢູ່ເທິງຮາກຖານຂອງອັກຄະສາວົກແລະສາດ
ສະດາ,ອຟຊ2:19–20.ອັກຄະສາວົກແລະ
ສາດສະດາຈ�ເປັນຕໍ່ສາດສະໜາຈັກ,ອຟຊ
4:11–16.

ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້ເປັນຜູ້ພະຍາ
ກອນ,ສາດສະດາ,ແລະອັກຄະສາວົກ,ຄພ
21:1–3.

ພວກເຮົາເຊື່ອໃນສາດສະດາ,ຫຼຊ1:6.

ສິດອ�ນຳາດ:ພຣະເຢຊູໄດ້ປະທານອ�ນາດ
ແລະສິດອ�ນາດໃຫ້ແກ່ສາວົກຂອງພຣະອົງ,
ລກ9:1–2(ຢຮ15:16).

ນີ ໄຟ ລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນ ໄດ້ ຮັບສິດ
ອ�ນາດອັນຍິ່ງ ໃຫຍ່ ຈາກພຣະເຈົ້າ, ຮລມ
11:18(3ນຟ7:17).

ສາດສະດາໄດ້ຮັບພຣະບັນຍັດສ�ລັບສາດ
ສະໜາຈັກ,ຄພ21:4–5.ບໍ່ມີຄົນໃດຄວນສັ່ງ
ສອນພຣະກິດຕິຄຸນຫລືເສີມສ້າງສາດສະ
ໜາຈັກຍົກເວັ້ນແຕ່ເຂົາຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງ
ຕັ້ງໂດຍຄົນໃດຄົນໜຶ່ງທີ່ມີສິດອ�ນາດ,ຄພ
42:11.ແອວເດີຄວນສັ່ງສອນພຣະກິດຕິຄຸນ,
ໂດຍກະທ�ໃນສິດອ�ນາດ,ຄພ68:8.

ບຸກຄົນທີ່ສັ່ງສອນຫລືປະຕິບັດແທນພຣະ
ເຈົ້າຕ້ອງຖືກເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າໂດຍຜູ້ມີສິດ
ອ�ນາດ,ຫຼຊ1:5.

ສາດສະໜາຈັກ,ເຄື່ອງໝາຍຂອງສາດສະໜາຈັກທີ່ແທ້ຈິງ 60
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ພຣະຄ�ພີເພີ່ມເຕີມທີ່ຈະອອກມາ:ກິ່ງງ່າ
ຂອງຢູດາ ຈະ ຮ່ ວມກັບກິ່ ງງ່າຂອງໂຢເຊັບ,
ອຊກ37:15–20.

ການອອກມາຂອງພຣະຄ�ພີຍຸກສຸດທ້າຍ
ໄດ້ຖືກບອກໄວ້ລ່ວງໜ້າ,1ນຟ13:38–41.

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຈະເປີດເຜີຍ
ເລື່ອງສ�ຄັນແລະຍິ່ງໃຫຍ່ອີກຫລາຍເລື່ອງ,
ຫຼຊ1:9.

ການຳຈັດຕັ້ງສາດສະໜາຈັກ:ສາດສະໜາ
ຈັກໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນຢູ່ເທິງຮາກຖານຂອງອັກຄະ
ສາວົກແລະສາດສະດາ,ອຟຊ2:19–20.
ອັກຄະສາວົກແລະສາດສະດາຈ�ເປັນຕໍ່ສາດ
ສະໜາຈັກ,ອຟຊ4:11–16.ພຣະຄຣິດເປັນ
ປະມຸກຂອງສາດສະໜາຈັກ,ອຟຊ5:23.

ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະຄຣິດຕ້ອງຖືກ
ເອີ້ນຕາມພຣະນາມຂອງພຣະອົງ,3ນຟ27:8.

ພວກເຮົາເຊື່ອໃນການຈັດວາງລະບຽບງານ
ຢ່າງດຽວກັນກັບທີ່ມີຢູ່ໃນສາດສະໜາຈັກສະ
ໄໝບູຮານ,ຫຼຊ1:6.

ວຽກງານຳເຜີຍແຜ່:ເຫດສະນັ້ນພວກເຈົ້າຈົ່ງ
ໄປຈົ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນທຸກຊາດເປັນລູກສິດ,ມທ
28:19–20.ສາວົກເຈັດສິບໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້ໄປ
ສັ່ງສອນພຣະກິດຕິຕຸນ,ລກ10:1.

ພວກເຂົາປາດຖະໜາຈະປະກາດຄວາມ
ລອດໃຫ້ແກ່ມະນຸດສະໂລກທັງໝົດ,ມຊຢ
28:3.

ພວກແອວເດີຕ້ອງອອກໄປສັ່ງສອນພຣະ
ກິດຕິຄຸນຂອງເຮົາ,ເປັນຄູ່ໆ,ຄພ42:6.ພຣະ
ກິດຕິຄຸນຕ້ອງຖືກສັ່ງສອນໃຫ້ແກ່ມະນຸດສະ
ໂລກທັງໝົດ,ຄພ58:64.

ຂອງປະທານຳທາງວິນຳຍານຳ:ພວກເຂົາເລີ່ມ
ປາກພາສາຕ່າງໆ,ກຈກ2:4.ບັນດາເຖົ້າແກ່
ຕ້ອງປິ່ນປົວຄົນເຈັບປ່ວຍ,ຢກບ5:14.

ບໍ່ໃຫ້ປະຕິເສດຂອງປະທານຂອງພຣະເຈົ້າ,
ມຣນ10:8.

ຂອງ ປະທານທາງ ວິນຍານໄດ້ຖືກລະບຸ
ໄວ້,ຄພ46:13–26(1ກຣທ12:1–11;ມຣນ
10:9–18).

ພຣະ ວິຫ ານຳ : ເຮົາຈະຕັ້ງພັນທະສັນຍາ

ແລະຈະຕັ້ງພຣະວິຫານຢູ່ທ່າມກາງພວກເຂົາ
ຕະຫລອດໄປ,ອຊກ37:26–27.ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະມາຍັງພຣະວິຫານໃນທັນໃດ,ມລກ
3:1.

ນີໄຟໄດ້ສ້າງພຣະວິຫານ,2ນຟ5:16.
ໄພ່ ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຖືກຕີສອນສ�ລັບ

ຄວາມລົ້ມເຫລວທີ່ຈະສ້າງບ້ານຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ຄພ95(ຄພ88:119).ຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະສ້າງພຣະວິຫານເພື່ອເຮັດ
ພິ ທີ ການສັກສິດສະເໝີ,ຄພ 124:37–44.
ການສ້າງພຣະວິຫານແລະການເຮັດພິທີການ
ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນວຽກງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນ
ຍຸກສຸດທ້າຍ,ຄພ138:53–54.

ສາດສະໜາຈັກ,ຊື່ຂອງ.ເບິ່ງສາດສະໜາ
ຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ;ສາດສະໜາຈັກ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດ
ທ້າຍ;ມໍມອນນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ເມື່ອພຣະເຢຊູຄຣິດ
ໄດ້ສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມຊາວນີໄຟທີ່ຊອບທ�ບໍ່
ດົນຫລັງຈາກການຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະ
ອົງ,ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າສາດສະໜາຈັກຂອງ
ພຣະອົງຄວນມີຊື່ຕາມພຣະນາມຂອງພຣະອົງ
(3ນຟ27:3–8).ໃນສະໄໝປະຈຸບັນພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍຊື່ຂອງສາດສະໜາຈັກ
ວ່າເປັນ“ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ”(ຄພ115:4).

ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.ເບິ່ງ
ການຟື້ນຟູພຣະກິດຕິຄຸນ;ສາດສະໜາ
ຈັກ,ເຄື່ອງໝາຍຂອງສາດສະໜາຈັກທີ່
ແທ້ຈິງ;ສາດສະໜາຈັກ,ຊື່ຂອງ;ສາດສະ
ໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນ
ຍຸກສຸດທ້າຍ;ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ;ອານາ
ຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຫລືອານາຈັກສະຫວັນ
ນຳ�ອີກ

ກຸ່ ມ ໜຶ່ງຂອງຜູ້ທີ່ເຊື່ອຜູ້ໄດ້ຮັບເອົາພຣະ
ນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ໂດຍການບັບຕິ
ສະມາແລະການຢືນຢັນ.ສາດສະໜາຈັກທີ່
ແທ້ຈິງຕ້ອງເປັນສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ;ຕ້ອງມີສິດອ�ນາດ,ຄ�ສອນ,ກົດ,

ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ61
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ພິທີການ,ແລະພຣະນາມຂອງພຣະອົງ;ແລະ
ຕ້ອງປົກຄອງໂດຍພຣະອົງຜ່ານຕົວແທນທີ່ໄດ້
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໄວ້.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ໂຜດໃຫ້ມີຄົນທີ່ເຊື່ອເພີ່ມ
ຈ�ນວນຂຶ້ນທຸກໆວັນ,ກຈກ2:47.ພວກເຮົາ
ທີ່ມີຫລາຍຄົນກໍຮ່ວມເຂົ້າເປັນຮ່າງກາຍດຽວ
ກັນໃນພຣະຄຣິດ,ຣມ12:5.ເຮົາທັງຫລາຍ
ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໂດຍພຣະວິນຍານອົງດຽວ,
1ກຣທ12:13.ສາດສະໜາຈັກໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ
ເທິງຮາກຖານຂອງອັກຄະສາວົກແລະສາດ
ສະດາ,ອຟຊ2:19–20.ອັກຄະສາວົກແລະ
ສາດສະດາຈ�ເປັນຕໍ່ສາດສະໜາຈັກ,ອຟຊ
4:11–16.ພຣະຄຣິດເປັນປະມຸກຂອງສາດສະ
ໜາຈັກ,ອຟຊ5:23.

ເຖິງແມ່ນວ່າມັນມີສາດສະໜາຈັກຫລາຍ
ບ່ອນກໍຕາມ,ແຕ່ລະບ່ອນກໍເປັນສາດສະໜາ
ຈັກດຽວກັນ,ມຊຢ25:19–22.ສາດສະໜາ
ຈັກໄດ້ຖືກຊ�ລະໃຫ້ສະອາດແລະຖືກເຮັດ
ໃຫ້ເປັນລະບຽບ,ແອວ6:1–6.ສາດສະໜາ
ຈັກຂອງພຣະຄຣິດຕ້ອງຖືກເອີ້ນຕາມພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງ,3ນຟ27:8.ຄົນໃນສາດ
ສະໜາຈັກໄດ້ຊຸມນຸມກັນຢູ່ເລື້ອຍໆ,ເພື່ອຖືສິນ
ອົດເຂົ້າແລະເພື່ອອະທິຖານແລະເພື່ອສົນ
ທະນາກັນ,ມຣນ6:5.

ນີ້ແມ່ນສາດສະໜາຈັກທີ່ແທ້ຈິງແລະດ�ລົງ
ຢູ່ແຫ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນ,ຄພ1:30.ສາດສະໜາ
ຈັກຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໃນຍຸກ
ສຸດທ້າຍນີ້,ຄພ20:1.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເອີ້ນຜູ້
ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງໃຫ້ເສີມສ້າງສາດສະໜາ
ຈັກຂອງພຣະອົງ,ຄພ39:13.ເພາະສາດສະ
ໜາຈັກຂອງເຮົາຈະຖືກເອີ້ນດັ່ງນັ້ນໃນຍຸກສຸດ
ທ້າຍ,ຄພ115:4.

ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່
ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ.ເບິ່ງການຟື້ນຟູພຣະກິດ
ຕິຄຸນ;ສາດສະໜາຈັກ,ເຄື່ອງໝາຍຂອງ
ສາດສະໜາຈັກທີ່ແທ້ຈິງ;ສາດສະໜາຈັກ,
ຊື່ຂອງ;ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດນຳ�ອີກ

ຊື່ ທີ່ ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ສາດສະໜາຈັກຂອງ

ພຣະຄຣິດໃນຍຸກສຸດທ້າຍເພື່ອໃຫ້ມັນແຕກ
ຕ່າງຈາກສາດສະໜາຈັກໃນຍຸກສະໄໝອື່ນໆ
(ຄພ115:3–4).

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຖອກເທຄວາມຮູ້ລົງມາ
ເທິງຫົວຂອງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ,ຄພ121:33.
ໂຈເຊັບສະມິດແມ່ນສາດສະດາແລະຜູ້ພະ
ຍາກອນຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ,ຄພ127:12.
ວັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃກ້ຈະ
ມາເຖິງແລ້ວສ�ລັບໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ,ຄພ
128:21,24.ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ຊ່ວຍເຕົ້າ
ໂຮມໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ,ຄພ135:3.ໄພ່ພົນ
ຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມໆເພື່ອໃຫ້
ເດີນທາງໄປຫາເຂດຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະ
ລັດອາເມຣິກາ,ຄພ136:2.ກົດຂອງການແຕ່ງ
ງານໄດ້ຖືກບົ່ງໄວ້ສ�ລັບໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ,
ຂປ1.ຖານະປະໂລຫິດໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ແກ່
ສະມາຊິກຜູ້ຊາຍທຸກຄົນຂອງສາດສະໜາຈັກ
ທີ່ມີຄ່າຄວນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນ
ຍຸກສຸດທ້າຍ,ຂປ2.

ເລື່ອງລາວຂອງພາບທີ່ມາໃຫ້ເຫັນຄັ້ງທ�
ອິດຕໍ່ໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍທຸກຄົນ,ຈສ—ປ
1:1.

ສາດສະໜາຈັກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າກຽດຊັງ.
ເບິ່ງມານ—ສາດສະໜາຈັກຂອງມານ

ສາດສະໜາຈັກທີ່ໜ້າກຽດຊັງ.ເບິ່ງມານ—
ສາດສະໜາຈັກຂອງມານ

ສານຂອງໂປໂລ.ເບິ່ງໂປໂລ;ຊື່ຂອງສານ
ແຕ່ລະສະບັບນຳ�ອີກ

ໜັງສືສິບສີ່ເຫລັ້ມໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່ຊຶ່ງຕົ້ນ
ສະບັບເປັນສານທີ່ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ສົ່ງ
ໄປຫາສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກ.ສານ
ເຫລົ່ານີ້ຖືກແຍກເປັນຫລາຍກຸ່ມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1ແລະ2ເທສະໂລນິຳກ(ຄ.ສ.50–51)

ໂປໂລໄດ້ຂຽນສານເຖິງຊາວເທສະໂລນິກ
ຈາກໂກຣິນໂທລະຫວ່າງການໄປສອນສາດ
ສະໜາເທື່ອທີສອງຂອງລາວ.ວຽກງານຂອງ
ລາວຢູ່ເທສະໂລນິກໄດ້ຖືກບັນຍາຍໄວ້ໃນກິດ

ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ 62
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ຈະການ17.ລາວຢາກກັບຄືນໄປເທສະໂລ
ນິກ,ແຕ່ລາວກໍບໍ່ສາມາດເຮັດ(1ທສນ2:18).
ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງຕີໂມທຽວໄປໃຫ້ກ�ລັງ
ໃຈຜູ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສແລະມາລາຍງານ
ລາວກ່ຽວກັບຄວາມທຸກສຸກຂອງສະມາຊິກ.
ສານສະບັບທ�ອິດແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມຂອບ
ພຣະໄທຂອງລາວສ�ລັບການກັບຄືນມາຂອງ
ຕີໂມທຽວ.ສານສະບັບທີສອງແມ່ນຖືກຂຽນບໍ່
ດົນຫລັງຈາກນັ້ນ.

1ແລະ  2  ໂກຣິ ນຳໂທ,ຄາລາເຕຍ, ໂຣມ
(ຄ.ສ.55–57)

ໂປໂລ ໄດ້ ຂ ຽນ ສານເຖິງຊາວໂກຣິນໂທ
ລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປສອນສາດສະໜາ
ເທື່ອທີສາມຂອງລາວເພື່ອຕອບຄ�ຖາມແລະ
ດັດແປງຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບໃນບັນດາໄພ່
ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ໂກຣິນໂທ.

ສານເຖິງຊາວຄາລາເຕຍອາດຖືກຂຽນເຖິງ
ໜ່ວຍສາດສະໜາຈັກຫລາຍແຫ່ງຕະຫລອດ
ທົ່ວຄາລາເຕຍ.ສະມາຊິກບາງຈ�ນວນຂອງ
ສາດສະໜາຈັກໄດ້ປະຖິ້ມພຣະກິດຕິຄຸນໄປ
ຕາມຄວາມເຫັນຊອບກົດໝາຍຂອງຊາວຢິວ.
ໃນຈົດໝາຍສະບັບນີ້,ໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍຈຸດ
ປະສົງຂອງກົດຂອງໂມເຊແລະຄຸນຄ່າຂອງ
ສາດສະໜາທີ່ເຊີດຊູທາງວິນຍານ.

ໂປໂລໄດ້ຂຽນສານເຖິງຊາວໂຣມຈາກ
ເມືອງໂກຣິນໂທ,ໃນການຕຽມໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະເຈົ້າຊາວໂຣມສ�ລັບການຢ້ຽມຢາມຂອງ
ລາວທີ່ລາວຫວັງຈະໄປຫາພວກເຂົາ.ຈດົ
ໝາຍສະບັບນີ້ກໍຍັງຢືນຢັນຄ�ສອນທີ່ຊາວ
ຢິວບາງຈ�ນວນຜູ້ໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສເປັນ
ຊາວຄຣິດສະຕຽນກ�ລັງໂຕ້ຖຽງກັນຢູ່.

ຟີ ລິບ ປອຍ, ໂກໂລຊາຍ,  ເອ ເຟ ໂຊ,
ຟີເລໂມນຳ,ເຮັບເຣີ(ຄ.ສ.60–62)

ໂປໂລໄດ້ຂຽນສານໃນຂະນະທີ່ລາວຢູ່ໃນ
ຄຸກເທື່ອທ�ອິດຢູ່ໃນກຸງໂຣມ.

ໂປໂລໄດ້ຂຽນສານເຖິງຊາວຟິລິບປອຍ
ສ່ວນຫລາຍແລ້ວແມ່ນສະແດງຄວາມກະຕັນຍູ
ແລະຄວາມຮັກແພງຂອງລາວຕໍ່ໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະເຈົ້າຊາວຟີລິບປອຍແລະໃຫ້ກ�ລັງໃຈ

ພວກເຂົາເນື່ອງດ້ວຍຄວາມຜິດຫວັງຂອງ
ພວກເຂົາກັບການຕິດຄຸກຂອງລາວເປັນເວລາ
ດົນນານ.

ໂປໂລໄດ້ຂຽນສານເຖິງຊາວໂກໂລຊາຍ
ຕາມການລາຍງານທີ່ ແຈ້ງບອກວ່າໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະເຈົ້າຊາວໂກໂລຊາຍກ�ລັງເຮັດ
ຄວາມ ຜິດ ທີ່ຮ້ າຍ ແຮງ. ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າ
ຄວາມດີພ້ອມທຸກຢ່າງມາເຖິງໂດຍການຮັກ
ສາພິທີການພາຍນອກຝ່າຍດຽວຢ່າງລະມັດ
ລະວັງແທນທີ່ຈະພັດທະນາຄຸນລັກສະນະ
ຂອງຕົນໃຫ້ເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະຄຣິດ.

ສານເຖິງຊາວເອເຟໂຊເປັນສະບັບທີ່ສ�
ຄັນຫລາຍ,ເພາະວ່າມັນບັນຈຸຄ�ສອນຂອງ
ໂປໂລກ່ຽວກັບສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະ
ຄຣິດ.

ສານເຖິງຟີເລໂມນເປັນຈົດໝາຍສ່ວນຕົວ
ກ່ຽວກັບໂອເນຊີໂມຂ້າທາດຜູ້ທີ່ໄດ້ຂະໂມຍ
ຈາກເຈົ້ານາຍ,ຟີເລໂມນ,ແລະໄດ້ລັກໜີໄປ
ກຸງໂຣມ.ໂປໂລໄດ້ສົ່ງໂອເນຊີໂມກັບຄືນໄປ
ຫາເຈົ້ານາຍຂອງລາວພ້ອມດ້ວຍຈົດໝາຍຂໍ
ໃຫ້ອະໄພໂທດໃຫ້ແກ່ໂອເນຊີໂມ.

ໂປໂລໄດ້ຂຽນສານເຖິງຊາວເຮັບເຣີເຖິງ
ສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກຊາວຢິວເພື່ອ
ຊັກຊວນພວກເຂົາວ່າກົດຂອງໂມເຊໄດ້ສ�
ເລັດຄົບຖ້ວນແລ້ວໃນພຣະຄຣິດແລະວ່າກົດ
ຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ມາແທນ
ກົດຂອງໂມເຊແລ້ວ.

1ແລະ2ຕີໂມທຽວ,ຕີໂຕ(ຄ.ສ.64–65)

ໂປໂລໄດ້ຂຽນສານເຫລົ່ານີ້ຫລັງຈາກລາວ
ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກຈາກຄຸກຢູ່ກຸງໂຣມເທື່ອທ�
ອິດ.

ໂ ປ ໂລໄດ້ເດີນທາງໄປເມືອງເອເຟໂຊ,
ບ່ອນທີ່ລາວໄດ້ປະຕີໂມທຽວໄວ້ທີ່ນັ້ນເພື່ອຢຸດ
ຢັ້ງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຄາດຄະເນ
ບາງຢ່າງ,ໂດຍທີ່ຕັ້ງໃຈຈະກັບຄືນມາ.ລາວ
ໄດ້ຂຽນສານສະບັບທ�ອິດເຖິງຕີໂມທຽວ,ບາງ
ທີອາດຈາກເມືອງມາເກໂດເນຍ,ເພື່ອແນະນ�
ແລະຊຸກຍູ້ລາວໃນການບັນລຸພາລະກິດຂອງ
ລາວ.

ໂ ປ ໂລໄດ້ຂຽນສານເຖິງຕີໂຕ ລະຫວ່າງ
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ເວລາທີ່ລາວໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກຈາກຄຸກ.ລາວ
ອາດໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມກະເຣເຕ,ບ່ອນທີ່ຕີໂຕ
ຮັບໃຊ້ຢູ່.ຈົດໝາຍສະບັບນີ້ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ
ແມ່ນກ່ຽວກັບການດ�ລົງຊີວິດທີ່ຊອບທ�ແລະ
ລະບຽບວິໄນພາຍໃນສາດສະໜາຈັກ.

ໂປໂລໄດ້ຂຽນສານສະບັບທີສອງເຖິງຕີໂມ
ທຽວໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຄຸກເທື່ອທີສອງ,ບໍ່ດົນ
ກ່ອນໂປໂລໄດ້ຖືກຂ້າຍ້ອນຄວາມເຊື່ອຂອງ
ລາວ.ສານສະບັບນີ້ບັນຈຸຖ້ອຍຄ�ສຸດທ້າຍ
ຂອງໂປໂລແລະສະແດງເຖິງຄວາມກ້າຫານ
ທີ່ຍອດຍ້ຽມແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງລາວ
ຈົນເຖິງຂັ້ນທີ່ລາວໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ.

ສານຸສິດ.ເບິ່ງຊາວຄຣິດສະຕຽນ;ປ່ຽນໃຈ,
ການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ;ອັກຄະສາວົກ;
ແອກນຳ�ອີກ

ຜູ້ ຕິດຕາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ມີຊີວິດ
ຕາມຄ�ສອນຂອງພຣະຄຣິດ(ຄພ41:5).
ຄ�ວ່າສານຳຸສິດໄດ້ຖືກໃຊ້ເພື່ອບັນຍາຍເຖິງ
ອັກຄະສາວົກສິບສອງຜູ້ພຣະຄຣິດໄດ້ເອີ້ນ
ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ໃນຊ່ວງມະຕະຂອງພຣະອົງ(ມທ10:1–4).
ຄ�ວ່າສານຳຸສິດຍັງຖືກໃຊ້ເພື່ອບັນຍາຍເຖິງ
ຜູ້ຊາຍສິບສອງຄົນທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເລືອກທີ່
ຈະນ�ພາສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະອົງໃນ
ທ່າມກາງຊາວນີໄຟແລະຊາວເລມັນ(3ນຟ
19:4).

ຈົ່ ງຜະນຶກກົດໄວ້ໃນບັນດາສານຸສິດຂອງ
ເຮົາ,ອຊຢ8:16.

ຖ້າພວກເຈົ້າຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນຖ້ອຍຄ�ຂອງເຮົາ,
ພວກເຈົ້າກໍເປັນສານຸສິດຂອງເຮົາ,ຢຮ8:31.

ມໍມອນເປັນສານຸສິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,
3ນຟ5:12–13.ພວກທ່ານເປັນສານຸສິດຂອງ
ເຮົາ,3ນຟ15:12.ສານຸສິດສາມຄົນຈະບໍ່ໄດ້
ຊີມລົດຊາດຂອງຄວາມຕາຍ,3ນຟ28:4–10.

ສຽງເຕືອນຈະມາເຖິງໂດຍປາກຂອງສານຸ
ສິດຂອງເຮົາ,ຄພ1:4.ສານຸສິດຂອງເຮົາຈະ
ຢືນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສັກສິດ,ຄພ45:32.ຜູ້ທີ່ບໍ່
ຈື່ຈ�ຄົນຍາກຈົນ,ຄົນຂັດສົນ,ຄົນເຈັບປ່ວຍ
ແລະຄົນທີ່ເປັນທຸກບໍ່ໄດ້ເປັນສານຸສິດຂອງ

ເຮົາ,ຄພ52:40.ຄົນໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່ເຕັມໃຈທີ່
ຈະມອບຊີວິດຂອງຕົນບໍ່ໄດ້ເປັນສານຸສິດຂອງ
ເຮົາ,ຄພ103:27–28.

ສານຸສິດຊາວນີໄຟ.ເບິ່ງສານຸສິດຊາວນີໄຟ
ສາມຄົນ

ສານຸສິດຊາວນີໄຟສາມຄົນ.ເບິ່ງສານຸສິດ;
ຊາວນີໄຟ;ບຸກຄົນທີ່ຖືກປ່ຽນສະພາບແລ້ວ
ນຳ�ອີກ

ສານຸສິດຊາວນີໄຟສາມຄົນທີ່ພຣະຄຣິດໄດ້
ເລືອກໄວ້ຊຶ່ງກ່າວເຖິງໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານພອນອັນດຽວ
ກັນທີ່ໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ໂຢຮັນຜູ້ເປັນທີ່ຮັກ
ໃຫ້ແກ່ສານຸສິດສາມຄົນ—ເພື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າຈະ
ໄດ້ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກເພື່ອນ�ຈິດວິນຍານ
ມາສູ່ພຣະຄຣິດຈົນກວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ສະເດັດມາອີກ.ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນສະພາບເພື່ອ
ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຮູ້ສຶກເຈັບປວດແລະບໍ່ຕາຍ
(3ນຟ28).

ພຣະຄຣິດໄດ້ຍອມເຮັດຕາມຄວາມປາດ
ຖະໜາຂອງສານຸສິດສາມຄົນທີ່ຈະມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່
ໄປຈົນກວ່າພຣະອົງຈະສະເດັດມາອີກ,3ນຟ
28:1–9.ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ເຄີຍຮັບທຸກເວດທະນາ
ດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດຂອງຄວາມຕາຍຫລື
ຄວາມໂສກເສົ້າ,3ນຟ28:7–9.ເຂົາເຈົ້າຈະ
ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສົມບູນແຫ່ງຄວາມຊື່ນ
ຊົມ,3ນຟ28:10.ພວກເພິ່ນໄດ້ຖືກພາຂຶ້ນ
ໄປສະຫວັນຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ,3ນຟ28:13–17.
ພວກເພິ່ນໄດ້ອອກໄປປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກິດແກ່ຜູ້ຄົນແລະໄດ້ທົນກັບການຂົ່ມເຫັງ,
3ນຟ28:18–23.ພວກເພິ່ນໄດ້ປະຕິບັດສາດ
ສະໜາກິດແກ່ມໍມອນ,3ນຟ28:24–26(ມມ
8:10–11).ເຂົາເຈົ້າຈະປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກິດແກ່ຊາວຕ່າງຊາດ,ຊາວຢິວ,ເຜົ່າທີ່ແຕກ
ກະຈັດກະຈາຍກັນໄປ,ແລະບັນດາປະຊາ
ຊາດທັງປວງ,3ນຟ28:27–29.ຊາຕານບໍ່ມີ
ອ�ນາດເໜືອກວ່າພວກເພິ່ນ,3ນຟ28:39.

ສາບານ.ເບິ່ງຄ�ສາບານ;ຄ�ຫຍາບຄາຍ;
ໝິ່ນປະໝາດ,ການໝິ່ນປະໝາດ
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ສາບແຊ່ງ,ຄ�ສາບແຊ່ງ.ເບິ່ງຄ�ຫຍາບຄາຍ;
ອັບປະໂຫຍດ,ຄວາມອັບປະໂຫຍດນຳ�ອກີ

ໃນພຣະຄ�ພີ,ຄ�ສາບແຊ່ງໄດ້ຖືກນ�ເອົາ
ມາໃຊ້ຢູ່ໃນກົດແຫ່ງສະຫວັນເພື່ອອະນຸຍາດ
ຫລື ນ�ການພິພາກສາແລະຜົນສະທ້ອນ
ມາໃຫ້ບາງສິ່ງ,ບາງຄົນ,ແລະຜູ້ຄົນໂດຍສະ
ເພາະເນື່ອງດ້ວຍຄວາມບໍ່ຊອບທ�.ຄ�ສາບ
ແຊ່ງເປັນການສະແດງໃຫ້ປະຈັກເຖິງຄວາມ
ຮັກແລະຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະເຈົ້າ.ມັນ
ອາດຈະຖືກດ�ເນີນການໂດຍພຣະເຈົ້າໂດຍ
ກົງຫລືປະກາດໂດຍຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ມີສິດອ�ນາດ
ຂອງພຣະອົງ.ບາງເທື່ອ,ເຫດຜົນແທ້ໆສ�ລັບ
ຄ�ສາບແຊ່ງພຽງແຕ່ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ຮູ້ຈັກ.
ນອກເໜືອຈາກນັ້ນ,ສະພາບຢູ່ໃນການສາບ
ແຊ່ງຕົກຢູ່ທີ່ຜູ້ຕັ້ງໃຈບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າແລະ
ແຍກຕົນເອງອອກຈາກພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າອາດເອົາຄ�ສາບແຊ່ງໄປ
ເພາະສັດທາຂອງບຸກຄົນຫລືຜູ້ຄົນໃນພຣະ
ເຢຊູຄຣິດແລະການເຊື່ອຟັງກົດແລະພິທີ
ການຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ(ແອວ23:16–18;
3ນຟ2:14–16;ຫຼຊ1:3).

ພຣະເຈົ້າໄດ້ສາບແຊ່ງງູເພາະການລໍ້ລວງ
ອາດາມແລະເອວາ,ປຖກ 3:13–15(ມຊ
4:19–21).ແຜ່ນດິນໄດ້ຖືກສາບແຊ່ງເພາະ
ເຫັນແກ່ອາດາມແລະເອວາ,ປຖກ3:17–19
(ມຊ4:23–25).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສາບແຊ່ງ
ກາອິນເພາະການຂ້າອາເບັນ,ປຖກ4:11–16
(ມຊ5:22–41).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສາບແຊ່ງ
ການາອານແລະລູກຫລານຂອງລາວ,ປຖກ
9:25–27(ມຊ7:6–8;ອຣຮ1:21–27).ອິດສະ
ຣາເອນຈະໄດ້ຮັບພອນຖ້າຫາກເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະ
ເຈົ້າ,ແລະຈະຖືກສາບແຊ່ງຖ້າຫາກບໍ່ເຊື່ອຟັງ,
ພບຍ28(ພບຍ29:18–28).ເກຮາສີແລະ
ລູກຫລານຂອງລາວກໍໄດ້ຖືກສາບແຊ່ງດ້ວຍ
ພະຍາດຂີ້ທູດຂອງນາອາມານ,2ກສ5:20–
27.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສາບແຊ່ງປະຊາຊາດ
ອິດສະຣາເອນໃນສະໄໝບູຮານເພາະການບໍ່
ຈ່າຍເງິນສ່ວນສິບແລະການບໍລິຈາກຕ່າງໆ,
ມລກ3:6–10.

ພຣະເຢຊູໄດ້ສາບແຊ່ງຕົ້ນໝາກເດື່ອແລະ
ມັນໄດ້ ຕາຍໄປ, ມຣກ11:11–14,20–21.
ພຣະເຢຊູໄດ້ສາບແຊ່ງເມືອງໂຂຣາຊິນ,ເມືອງ
ເບັດຊາອີດາ,ແລະເມືອງກາເປນາອູມ,ລກ
10:10–15.

ເພາະ ຊາວ ເລມັນບໍ່ຟັງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ພວກເຂົາຈຶ່ງຖືກແຍກອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງ
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າແລະຖືກສາບແຊ່ງ,2ນຟ
5:20–24.ທຸກຄົນໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ມາຫາ
ພຣະເຈົ້າ,2ນຟ26:33.ພຣະເຈົ້າຈະສາບ
ແຊ່ງຄົນທີ່ທ�ການໂສເພນີ,ຢຄ2:31–33.
ຊາວນີໄຟຕ້ອງຖືກສາບແຊ່ງຫລາຍກວ່າຊາວ
ເລມັນຍົກເວັ້ນແຕ່ພວກເຂົາຈະກັບໃຈ,ຢຄ
3:3–5.ຜູ້ຄົນທີ່ກະບົດນ�ຄ�ສາບແຊ່ງມາສູ່
ຕົນເອງ,ແອວ3:18–19(ພບຍ11:26–28).
ໂຄຣິຫໍໄດ້ຖືກສາບແຊ່ງເພາະການນ�ພາຜູ້ຄົນ
ໄປຈາກພຣະເຈົ້າ,ແອວ30:43–60.ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ສາບແຊ່ງແຜ່ນດິນແລະຄວາມ
ຮັ່ງມີຂອງຊາວນີໄຟເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ຜູ້ ຄົນ,ຮລມ 13:22–23(2ນຟ1:7;ແອວ
37:31).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສາບແຊ່ງຊາວ
ຢາເຣັດທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ,ອທ9:28–35.ການຊົດໃຊ້
ຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ຍົກເອົາການສາບແຊ່ງຂອງ
ອາດາມໄປຈາກເດັກນ້ອຍໆ,ມຣນ8:8–12.

ຜູ້ ທີ່ຫັນໜີຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຖືກສາບ
ແຊ່ງ,ຄພ 41:1.ແຜ່ນດິນໂລກຈະຖືກທ�
ລາຍດ້ວຍຄ�ສາບແຊ່ງຍົກເວັ້ນແຕ່ຈະມີບ້ວງ
ບາງຊະນິດເພື່ອເຊື່ອມບັນພະບຸລຸດໃສ່ກັບລູກ
ຫລານ,ຄພ128:18(ມລກ4:5–6).

ຄ�ຫຍາບຄາຍ:ການສາບແຊ່ງກໍຍັງໃຊ້
ພາສາທີ່ຫຍາບຄາຍ,ໝິ່ນປະໝາດ,ຫລືດູ
ຖູກ.

ຜູ້ຄົນບໍ່ຄວນສາບແຊ່ງພໍ່ຫລືແມ່ຂອງຕົນ,
ອພຍ21:17(ມທ15:4).ຢ່າສາບແຊ່ງຜູ້ນ�
ຊົນຊາດຂອງພວກເຈົ້າ,ອພຍ22:28(ປຍຈ
10:20).ຊາຍແລະຍິງບໍ່ຄວນສາບແຊ່ງພຣະ
ເຈົ້າ,ລລວ24:13–16.

ເປໂຕໄດ້ສາບແຊ່ງຕອນລາວປະຕິເສດວ່າ
ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູ,ມທ26:69–74.

ສາບແຊ່ງ,ຄ�ສາບແຊ່ງ65
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ຊາວນີໄຟທີ່ຊົ່ວຮ້າຍໄດ້ສາບແຊ່ງພຣະເຈົ້າ
ແລະຢາກຕາຍ,ມມ2:14.

ສາລະພາບ,ການສາລະພາບ.ເບິ່ງກັບໃຈ,
ການກັບໃຈ;ອະໄພ,ໃຫ້ອະໄພນຳ�ອີກ

ພຣະຄ�ພີໃຊ້ການສາລະພາບຢ່າງໜ້ອຍ
ໃນສອງວິທີທາງ.ໃນຄວາມໝາຍໜຶ່ງ,ການ
ສາລະພາບຄືການກ່າວເຖິງສັດທາຂອງບາງ
ຄົນໃນບາງສິ່ງ,ດັ່ງເຊັ່ນການສາລະພາບວ່າ
ພຣະເຢຊູຄືພຣະຄຣິດ(ມທ10:32;ຣມ10:9;
1ຢຮ4:1–3;ຄພ88:104).

ໃນຄວາມໝາຍໜຶ່ງອີກ,ການສາລະພາບຄື
ການຍອມຮັບຄວາມຜິດ,ດັ່ງເຊັ່ນໃນການສາ
ລະພາບບາບ.ມັນແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງທຸກຄົນທີ່
ຈະສາລະພາບບາບທັງໝົດຂອງພວກເຂົາຕໍ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະຮັບເອົາການໃຫ້ອະໄພ
ຈາກພຣະອົງ(ຄພ58:42–43).ເມື່ອຈ�ເປັນ,
ຄວນສາລະພາບບາບຕໍ່ຄົນທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດບາບ
ຕໍ່.ຄວນສາລະພາບບາບທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ຂອງສາດສະໜາຈັກ(ໃນຫລາຍໆກໍລະ
ນີນັ້ນຈະເປັນອະທິການ).

ລາວຕ້ອງສະລະພາບບາບຂອງຕົນ,ລລວ
5:5.ພວກເຂົາຈະສາລະພາບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກເຂົາ,ລລວ26:40–42.ຂໍໃຫ້ເຈົ້າ
ເວົ້າຄວາມຈິງຕໍ່ໜ້າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ
ອິດສະຣາເອນແລະສາລະພາບຜິດສາ,ຢຊ
7:19.

ຜູ້ ຄົນໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາຈາກລາວໃນແມ່
ນ�ຈໍແດນ,ສາລະພາບບາບກ�ຂອງຕົນ,ມທ
3:5–6.

ຜູ້ ລ່ວງລະເມີດທີ່ສາລະພາບບາບຂອງຕົນ
ຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ,ມຊຢ26:29.

ສາລະພາບບາບຂອງເຈົ້າ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າ
ຈະໄດ້ທົນກັບການລົງໂທດ,ຄພ19:20.ຄົນ
ທີ່ກັບໃຈຈະສາລະພາບແລະປະຖິ້ມບາບ
ຂອງຕົນ,ຄພ58:43.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມີເມດ
ຕາແກ່ຜູ້ສາລະພາບບາບດ້ວຍຫົວໃຈທີ່ຖ່ອມ,
ຄພ61:2.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອະໄພບາບໃຫ້ແກ່
ຜູ້ສາລະພາບບາບແລະທູນຂໍການໃຫ້ອະໄພ,
ຄພ64:7.

ສາວົກເຈັດສິບ.ເບິ່ງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງ
ເມນຄີເສເດັກ;ອັກຄະສາວົກນຳ�ອີກ

ຕ�ແໜ່ງທີ່ພວກຜູ້ຊາຍໄດ້ຮັບແຕ່ງຕັ້ງໃນ
ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກ.ປະຈຸ
ບັນນີ້ , ກຸ່ມສາວົກເຈັດສິບແມ່ນຮ່ວມດ້ວຍ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊັ້ນຜູ້ໃຫຍ່ແລະສາວົກເຈັດສິບປະ
ຈ�ເຂດ.ສາວົກເຈັດສິບຮັບໃຊ້ໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພາຍໃຕ້ການຊີ້ນ�ຂອງ
ຝ່າຍປະທານສູງສຸດແລະກຸ່ມອັກຄະສາວົກ
ສິບສອງ(ເບິ່ງຄພ107:34).ພວກເພິ່ນອຸທິດ
ເວລາທັງໝົດຂອງຕົນເພື່ອປະຕິບັດສາດສະ
ໜາກິດ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເລືອກເອົາເຈັດສິບຄົນ,
ລກ10:1.

ສາວົກເຈັດສິບຖືກເອີ້ນໃຫ້ສັ່ງສອນພຣະ
ກິດຕິຄຸນແລະເປັນພະຍານພິເສດເຖິງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ,ຄພ107:25–26.ສາວົກເຈັດສິບ
ຕ້ອງກະທ�ໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນ�ຂອງອັກຄະສາວົກສິບສອງ
ໃນການເສີມສ້າງສາດສະໜາຈັກແລະຄວບ
ຄຸມທຸລະກິດທັງໝົດຂອງສາດສະໜາຈັກໃນ
ປະຊາຊາດທັງປວງ,ຄພ107:34.ໃຫ້ເລືອກ
ເອົາສາວົກເຈັດສິບຄົນອື່ນໆອີກ,ຈົນກວ່າມີ
ເຈັດຄູນເຈັດສິບ,ຖ້າຫາກວຽກງານຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການ,ຄພ107:93–97.ກຸ່ມສາວົກເຈັດ
ສິບໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອກຸ່ມແອວເດີທີ່ເຄື່ອນ
ທີ່ເພື່ອເປັນພະຍານເຖິງນາມຂອງເຮົາໃນທົ່ວ
ໂລກ,ຄພ124:138–139.

ສິດທິຂອງອ້າຍກົກ.ເບິ່ງພັນທະສັນຍາ;
ລູກກົກນຳ�ອີກ

ສິດທິຂອງການໄດ້ຮັບມູນມໍລະດົກທີ່ເປັນ
ຂອງອ້າຍກົກ.ໃນຄວາມໝາຍທີ່ແຈ່ມແຈ້ງ,
ສິດທິຂອງອ້າຍກົກແມ່ນລວມທັງສິດທິໃດໆ
ຫລືສິດທິທັງໝົດຫລືມູນມໍລະດົກທັງໝົດທີ່
ສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງເມື່ອເຂົາໄດ້ເກີດມາໃນ
ຄອບຄົວແລະຕະກຸນ.

ໃຫ້ຂາຍສິດທິຂອງອ້າຍກົກໃຫ້ຂ້ອຍໃນມື້
ນີ້,ປຖກ25:29–34(ປຖກ27:36).ລູກກົກ
ນັ່ງລຽນຕາມສິດທິຂອງອ້າຍກົກ,ປຖກ43:33.
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ເພິ່ນໄດ້ມອບພອນໃຫ້ເອຟະຣາອີມກ່ອນມາ
ນາເຊ,ປຖກ48:14–20(ຢມຢ31:9).ສິດທິ
ຂອງອ້າຍກົກເປັນຂອງໂຢເຊັບ,1ຂຄ5:2.

ເອຊາວໄດ້ຂາຍສິດທິອ້າຍກົກຂອງລາວໄປ,
ຮຣ12:16.

ພວກເຈົ້າເປັນທາຍາດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ,ຄພ86:9.ຊີໂອນມີສິດທິຂອງຖານະປະ
ໂລຫິດໂດຍທາຍາດ,ຄພ113:8(ອຣຮ2:9–
11).

ສິດອ�ນາດ.ເບິ່ງຂໍກະແຈຂອງຖານະປະໂລ
ຫິດ;ແຕ່ງຕັ້ງ,ການແຕ່ງຕັ້ງ;ຖານະປະໂລ
ຫິດ;ເອີ້ນ,ການເອີ້ນ,ຖືກເອີ້ນຈາກພຣະ
ເຈົ້າ,ຕ�ແໜ່ງ;ອ�ນາດນຳ�ອີກ

ມະນຸດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຖືກເອີ້ນຫລື
ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ກະ
ທ�ແທນແລະເພື່ອພຣະເຈົ້າພຣະບິດາຫລື
ພຣະເຢຊູຄຣິດໃນການເຮັດວຽກງານຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.

ເຮົ າ ໄດ້ສົ່ງເຈົ້າໄປ,ອພຍ 3:12–15.ກ່າວ
ທຸກໆສິ່ງທີ່ເຮົາສັ່ງເຈົ້າ,ອພຍ7:2.

ພຣະອົງໄດ້ປະທານອ�ນາດໃຫ້ແກ່ສານຸສິດ
ສິບສອງຄົນ,ມທ10:1.ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າທັງຫລາຍ
ໄດ້ເລືອກເອົາເຮົາ,ແຕ່ຝ່າຍເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາ
ພວກເຈົ້າ,ແລະແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າທັງຫລາຍ,ຢຮ
15:16.

ນີໄຟກັບລີໄຮໄດ້ສັ່ງສອນດ້ວຍສິດອ�ນາດ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່,ຮລມ5:18.ນີໄຟ,ລູກຊາຍຂອງ
ຮີລາມັນ,ເປັນຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ,ໂດຍທີ່ໄດ້
ຮັບອ�ນາດແລະສິດອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຈາກ
ພຣະເຈົ້າ,ຮລມ11:18(3ນຟ7:17).ພຣະ
ເຢຊູໄດ້ມອບອ�ນາດແລະສິດອ�ນາດໃຫ້ແກ່
ອັກຄະສາວົກສິບສອງຊາວນີໄຟ,3ນຟ12:1–
2.

ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ຖືກເອີ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າ,
ແລະຖືກແຕ່ງຕັ້ງ,ຄພ20:2.ບໍ່ມີຄົນໃດຈະ
ສັ່ງສອນພຣະກິດຕິຄຸນຫລືເສີມສ້າງສາດສະ
ໜາຈັກຂອງເຮົາຂຶ້ນຍົກເວັ້ນແຕ່ເຂົາຈະໄດ້ຮັບ
ການແຕ່ງຕັ້ງແລະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຕໍ່ສາດສະໜາ
ຈັກວ່າເຂົາມີສິດອ�ນາດ,ຄພ42:11.ພວກ

ແອວເດີຕ້ອງສັ່ງສອນພຣະກິດຕິຄຸນ,ໂດຍກະ
ທ�ໃນສິດອ�ນາດ,ຄພ68:8.ຖານະປະໂລ
ຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກມີສິດອ�ນາດເພື່ອປະ
ຕິບັດໃນເລື່ອງທາງວິນຍານ,ຄພ107:8,18–
19.ອັນໃດກໍຕາມທີ່ເຮັດໄປໃນສິດອ�ນາດອັນ
ສັກສິດຈະກາຍເປັນກົດ,ຄພ128:9.

ບຸກຄົນທີ່ສັ່ງສອນຫລືປະຕິບັດແທນພຣະ
ເຈົ້າຕ້ອງຖືກເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າໂດຍຜູ້ມີສິດ
ອ�ນາດ,ຫຼຊ1:5.

ສິນທ�.ເບິ່ງການຂາດສິນທ�ທາງເພດ;
ການລ່ວງປະເວນີ;ພົມມະຈັນ;ຫລິ້ນຊູ້

ສິນມະຫາສະນິດ.ເບິ່ງສິນລະລຶກ

ສິນລະລຶກ.ເບິ່ງເຂົ້າແລງຄາບສຸດທ້າຍ;
ເສຍສະລະ,ການເສຍສະລະ;ຊົດໃຊ້,
ການຊົດໃຊ້;ນ�ທີ່ປະກອບດ້ວຍຊີວິດ;
ບັບຕິສະມາ,ໃຫ້ບັບຕິສະມາ;ພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ;ໄມ້ກາງແຂນ;ອາຫານທິບແຫ່ງຊີ
ວິດນຳ�ອີກ

ສ� ລັ ບ ໄພ່ ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ,ສິນລະລຶກ
ໝາຍເຖິງພິທີຂອງການຮັບສ່ວນເຂົ້າຈີ່ແລະ
ນ�ໃນການລະນຶກເຖິງການເສຍສະລະຊົດ
ໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດ.ເຂົ້າຈີ່ເປັນຕ່ອນໆເປັນ
ຕົວແທນໃຫ້ແກ່ເນື້ອກາຍທີ່ສີກຂາດ;ນ�ເປັນ
ຕົວແທນໃຫ້ແກ່ໂລຫິດທີ່ພຣະອົງໄດ້ຫລັ່ງເພື່ອ
ຊົດໃຊ້ແທນບາບຂອງເຮົາ(1ກຣທ11:23–
25;ຄພ27:2).ເມື່ອສະມາຊິກທີ່ມີຄຸນຄ່າຂອງ
ສາດສະໜາຈັກຮັບສ່ວນສິນລະລຶກ,ເຂົາເຈົ້າ
ສັນຍາທີ່ຈະຮັບເອົາພຣະນາມຂອງຂອງພຣະ
ຄຣິດໄວ້ກັບຕົນ,ທີ່ຈະລະນຶກເຖິງພຣະອົງ
ຕະຫລອດເວລາ,ແລະທີ່ຈະຮັກສາພຣະບັນ
ຍັດຂອງພຣະອົງ.ຜ່ານພິທີການນີ້,ສະມາຊິກ
ຂອງສາດສະໜາຈັກຕໍ່ພັນທະສັນຍາແຫ່ງການ
ບັບຕິສະມາຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໃນລະຫວ່າງການກິນເຂົ້າແລງຄາບສຸດ
ທ້າຍ,ພຣະເຢຊູໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບພິທີສິນ
ລະລຶກໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງກິນເຂົ້າແລງກັບ
ອັກຄະສາວົກສິບສອງ(ມທ26:17–28;ລູກາ
22:1–20).
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ພຣະເຢຊູໄດ້ຈັບເອົາເຂົ້າຈີ່ຂຶ້ນມາ, ແລະ
ຂອບພຣະຄຸນ;ແລະພຣະອົງກໍຈັບເອົາຈອກ
ຂຶ້ນມາ,ແລະຂອບພຣະຄຸນ,ມທ26:26–28
(ມຣກ14:22–24;ລກ22:19–20).ຜູ້ທີ່ກິນ
ເນື້ອກາຍຂອງເຮົາ,ແລະດື່ມເລືອດຂອງເຮົາ,
ກໍມີຊີວິດນິລັນດອນ,ຢຮ6:54.ຜູ້ກິນແລະດື່ມ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ສັງເກດເຖິງພຣະກາຍກໍກິນແລະ
ດື່ມເປັນເຫດໃຫ້ຕົນຖືກພິພາກສາລົງໂທດ,
1ກຣທ11:29(3ນຟ18:29).

ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນສານຸສິດຊາວນີໄຟສິບ
ສອງຄົນຂອງພຣະອົງກ່ຽວກັບສິນລະລຶກ,
3ນຟ18:1–11.ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນສານຸສິດ
ເຫລົ່ານີ້ເພື່ອຫ້າມຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄ່າຄວນຈາກການ
ຮັບສ່ວນສິນລະລຶກ,3ນຟ18:28–29(ມມ
9:29).ຄ�ອະທິຖານສ�ລັບສິນລະລຶກໄດ້ຖືກ
ມອບໃຫ້,ມຣນ4–5(ຄພ20:75–79).

ສິນລະລຶກຕ້ອງຖືກປະຕິບັດໂດຍປະໂລຫິດ
ຫລືແອວເດີ,ຄພ20:46,76.ຄູສອນແລະ
ມັກຄະນາຍົກບໍ່ມີສິດອ�ນາດທີ່ຈະໃຫ້ພອນ
ສິນລະລຶກ,ຄພ20:58.ນ�ຕ່າງໆທີ່ນອກເໜືອ
ໄປຈາກນ�ເຫລົ້າສາມາດໃຊ້ສ�ລັບສິນລະ
ລຶກໄດ້,ຄພ27:1–4.

ສິບສອງເຜົ່າຂອງອິດສະຣາເອນ.ເບິ່ງ
ອິດສະຣາເອນ—ສິບສອງເຜົ່າຂອງອິດສະ
ຣາເອນ

ສິບໂປລາ.ເບິ່ງໂມເຊນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ, ເມຍຂອງໂມເຊແລະ
ລູກສາວຂອງເຢທະໂຣ(ອພຍ2:21;18:2).

ສິບເຜົ່າ.ເບິ່ງອິດສະຣາເອນ

ສຸຂະພາບ.ເບິ່ງພຣະວາຈາແຫ່ງປັນຍາ

ສຸພາສິດ

ຂໍ້ຄວາມຫລືຄ�ແນະນ�ສັ້ນໆເລື່ອງສິນທ�

ພຣະທ�ສຸພາສິດ:ໜັງສືເຫລັ້ມໜຶ່ງໃນພຣະ
ຄ�ພີເດີມທີ່ບັນຈຸຄ�ອຸປະມາ,ຂໍ້ຄວາມ,ແລະ
ກາບກອນຫລາຍເລື່ອງ,ບາງເລື່ອງແມ່ນຂຽນ
ໂດຍໂຊໂລໂມນ.ພຣະທ�ສຸພາສິດມັກຈະຖືກ
ກ່າວເຖິງເລື້ອຍໆຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່.

ບົດທີ1–9ບັນຈຸຄ�ອະທິບາຍເຖິງປັນຍາທີ່
ແທ້ຈິງ.ບົດທີ10–24ບັນຈຸຂໍ້ຄວາມຈ�ນວນ
ໜຶ່ງກ່ຽວກັບວິທີດ�ລົງຊີວິດທີ່ຖືກຕ້ອງແລະທີ່
ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.ບົດທີ25–29ບັນຈຸສຸພາສິດຂອງ
ໂຊໂລໂມນທີ່ຄົນຂອງເຮເຊກີຢາ,ກະສັດຂອງ
ຢູດາ,ໄດ້ບັນທຶກໄວ້.ບົດທີ30–31ຮ່ວມດ້ວຍ
ການບັນຍາຍເຖິງຜູ້ຍິງທີ່ມີຄຸນນະທ�.

ສູງສົ່ງ,ຄວາມສູງສົ່ງ.ເບິ່ງຊີວິດນິລັນດອນ;
ຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້;ມະນຸດ—ມະນຸດ,ສັກ
ກະຍະພາບທີ່ຈະກາຍເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະ
ບິດາເທິງສະຫວັນ;ມົງກຸດ,ສວມມົງກຸດ;
ລັດສະໝີພາບຂອງຊັ້ນສູງນຳ�ອີກ

ສະພາບສູງສຸດແຫ່ງຄວາມສຸກແລະລັດສະ
ໝີພາບໃນອານາຈັກຊັ້ນສູງ.

ຢູ່ຊ້ອງໜ້າພຣະອົງນັ້ນມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນ
ດີ,ພສສ16:11.

ພວກເຂົາ ເປັນພຣະເຈົ້າ,ແມ່ນແຕ່ເປັນ
ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ—ດັ່ງນັ້ນ,ທຸກສິ່ງທັງປວງ
ເປັນຂອງພວກເຂົາ,ຄພ76:58–59.ໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບມູນມໍລະດົກຂອງ
ພວກເຂົາແລະຖືກເຮັດໃຫ້ເທົ່າທຽມກັບພຣະ
ອົງ,ຄພ88:107.ທູດເຫລົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ
ຕາມກົດຂອງເຮົາ;ສະນັ້ນ,ພວກເຂົາຈະຄົງ
ຢູ່ຕາມລ�ພັງ,ໂດຍປາດສະຈາກຄວາມສູງ
ສົ່ງ,ຄພ132:17.ຊາຍແລະຍິງຕ້ອງແຕ່ງ
ງານອີງຕາມກົດຂອງພຣະເຈົ້າກ່ອນຈະໄດ້
ຮັບຄວາມສູງສົ່ງໄດ້,ຄພ132:19–20.ປະຕູທີ່
ນ�ໄປສູ່ຄວາມສູງສົ່ງກໍຄັບແລະທາງກໍແຄບ,
ຄພ132:22–23.ອັບຣາຮາມ,ອີຊາກ,ແລະ
ຢາໂຄບໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຄວາມສູງສົ່ງຂອງພວກ
ເຂົາ,ຄພ132:29,37.ເຮົາຜະນຶກຄວາມສູງ
ສົ່ງໄວ້ເທິງເຈົ້າ,ຄພ132:49.

ເສກາຣີຢາ

ສາດສະດາຂອງພຣະຄ�ພີເດີມທີ່ໄດ້ທ�
ນາຍປະມານ520ປີກ່ອນຄ.ສ.ເພິ່ນມີຊີ
ວິດຢູ່ໃນເວລາດຽວກັນກັບສາດສະດາຮັກກາຍ
(ອຊຣ5:1;6:14).

ພຣະທ�ເຊກາຣີຢາ:ໜັງສືເຫລັ້ມນີ້ມີຊື່ສຽງ
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ເພາະຄ�ທ�ນາຍຂອງມັນກ່ຽວກັບການປະຕິ
ບັດສາດສະໜາກິດໃນຊ່ວງມະຕະຂອງພຣະ
ຄຣິດແລະການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງ
ພຣະອົງ(ຊກຢ9:9;11:12–13;12:10;13:6).
ບົດທີ1–8ບັນຈຸພາບນິມິດຫລາຍຕອນກ່ຽວ
ກັບອະນາຄົດຂອງຜູ້ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ.ບົດທີ
9–14ບັນຈຸພາບນິມິດກ່ຽວກັບພຣະເມຊີອາ,
ຍຸກສຸດທ້າຍ,ການເຕົ້າໂຮມຂອງຊາວອິດສະ
ຣາເອນ,ສົງຄາມໃຫຍ່ຄັ້ງສຸດທ້າຍ,ແລະການ
ສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງ.

ເສຍສະລະ,ການເສຍສະລະ.ເບິ່ງສິນລະ
ລຶກ;ຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້;ພຣະເຢຊູຄຣິດ;
ເລືອດ,ໂລຫິດ;ຫົວໃຈທີ່ຊອກຊ�ນຳ�ອີກ

ໃນສະໄໝບູຮານ,ການເສຍສະລະໝາຍ
ເຖິງການເຮັດໃຫ້ບາງສິ່ງຫລືບາງຄົນສັກສິດ.
ຕອນນີ້ມັນມີຄວາມໝາຍອີກວ່າການສະລະ
ໄປຫລືການທົນຮັບການສູນເສຍສິ່ງຂອງທາງ
ໂລກເພື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະອານາຈັກ
ຂອງພຣະອົງ.ສະມາຊິກໃນສາດສະໜາຈັກ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຄວນເຕັມໃຈທີ່ຈະເສຍ
ສະລະທຸກສິ່ງເພື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ໂຈເຊັບ
ສະມິດໄດ້ສອນວ່າ“ສາດສະໜາທີ່ບໍ່ຮຽກ
ຮ້ອງການເສຍສະລະທຸກສິ່ງຈະບໍ່ມີວັນມີ
ອ�ນາດພຽງພໍທີ່ຈະສ້າງສັດທາອັນຈ�ເປັນໃຫ້
ແກ່ຊີວິດແລະຄວາມລອດ.”ໃນມຸມຂອງນິ
ລັນດອນ,ພອນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍການເສຍສະລະ
ເປັນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ປ່ອຍ
ໄປ.

ຫລັງຈາກອາດາມແລະເອວາໄດ້ຖືກຂັບ
ໄລ່ອອກຈາກສວນເອເດນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ປະທານກົດແຫ່ງການເສຍສະລະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.
ກົດນີ້ລວມທັງການຖວາຍລູກຫົວປີຂອງສັດ
ແຕ່ລະຊະນິດ.ການເສຍສະລະນີ້ເປັນເຄື່ອງ
ໝາຍເຖິງການເສຍສະລະທີ່ຈະຖືກກະທ�
ໂດຍພຣະບຸດອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ(ມຊ5:4–8).ການປະຕິບັດນີ້ໄດ້ສືບຕໍ່
ຈົນເຖິງເວລາພຣະເຢຊູຄຣິດສິ້ນພຣະຊົນ,ຊຶ່ງ
ໄດ້ຢຸດຕິການມອບສັດເປັນເຄື່ອງຖວາຍຕາມ
ພິທີການຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ(ແອວ34:13–
14).ໃນສາດສະໜາຈັກທຸກວັນນີ້ສະມາ

ຊິກຮັບສ່ວນສິນລະລຶກທີ່ເປັນເຂົ້າຈີ່ແລະ
ນ�ໃນການລະນຶກເຖິງການເສຍສະລະຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ.ສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາ
ຈັກຂອງພຣະຄຣິດທຸກວັນນີ້ກໍຖືກຂໍໃຫ້ເສຍ
ສະລະໃຈທີ່ຊອກຊ�ແລະວິນຍານທີ່ສ�ນຶກ
ຜິດນ�ອີກ(3ນຟ9:19–22).ນີ້ໝາຍຄວາມ
ວ່າເຂົາເຈົ້າຖ່ອມຕົວ,ເປັນຄົນທີ່ກັບໃຈ,ແລະ
ເຕັມໃຈທີ່ຈະເຊື່ອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.

ອັບຣາຮາມໄດ້ມັດອີຊາກລູກຊາຍຂອງຕົນ
ແລະໄດ້ວາງລາວລົງໄວ້ເທິງແທ່ນບູຊາ,ປຖກ
22:1–18(ຢຄ4:5).ຈົ່ງເຜົາຖວາຍເຄື່ອງບູຊາ,
ອພຍ20:24.ສັດທີ່ຈະເອົາມາຖວາຍຕ້ອງບໍ່
ມີບ່ອນຕ�ໜິ,ພບຍ15:19–21.ເຊື່ອຟັງກໍດີ
ກວ່າຖວາຍ,1ຊມອ15:22.

ທີ່ຈະຮັກກໍປະເສີດຫລາຍກວ່າຂອງຖວາຍ
ແລະເຄື່ອງເຜົາບູຊາທັງປວງ,ມຣກ12:32–
33.ເຮົາໄດ້ຮັບການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດຜ່ານ
ການເສຍສະລະຂອງພຣະຄຣິດ,ຮຣ10:10–
14.

ພຣະຄຣິດໄດ້ຖວາຍພຣະອົງເອງໃຫ້ເປັນ
ເຄື່ອງບູຊາເພື່ອບາບ,2ນຟ2:6–7.ການເສຍ
ສະລະຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ແລະຄັ້ງສຸດທ້າຍນີ້ຈະ
ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນ
ຈະບໍ່ມີຂອບເຂດແລະມັນຈະເປັນນິລັນດອນ,
ແອວ34:8–14.ຢ່າເຜົາສັດຖວາຍບູຊາອີກ;
ແຕ່ໃຫ້ຖວາຍໃຈທີ່ຊອກຊ�ແລະວິນຍານ
ທີ່ ສ�ນຶກຜິດແດ່ພຣະເຈົ້າ, 3ນຟ9:19–20
(ພສສ51:16–17;ຄພ59:8).

ວັນນີ້ ເປັນວັນແຫ່ງການເສຍສະລະ,ຄພ
64:23(ຄພ97:12).ທຸກຄົນຜູ້ເຕັມໃຈທີ່ຈະ
ຍຶດຖືພັນທະສັນຍາຂອງພວກເຂົາໂດຍການ
ເສຍສະລະຈະໄດ້ຮບັການຍອມຮັບຈາກ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຄພ 97:8.ໂຈເຊັບແອັຟ
ສະມິດໄດ້ເຫັນວິນຍານຂອງຄົນທ່ຽງທ�,ຜູ້
ໄດ້ເສຍສະລະໃນລັກສະນະດຽວກັນກັບການ
ເສຍສະລະຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ,ຄພ
138:13.ການໄຖ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຜ່ານການເສຍ
ສະລະຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ເທິງໄມ້
ກາງແຂນ,ຄພ138:35.

ເສຍສະລະ,ການເສຍສະລະ69
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ເສບູໂລນ.ເບິ່ງຢາໂຄບ,ລູກຊາຍຂອງ
ອີຊາກ;ອິດສະຣາເອນນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ລູກຊາຍຂອງຢາໂຄບ
ກັບນາງເລອາ(ປຖກ30:19–20).

ເຜົ່າຂອງເສບູໂລນຳ:ຢາໂຄບໄດ້ອວຍພອນ
ເຜົ່າຂອງເສບູໂລນ(ປຖກ49:13).ເຜົ່າຂອງ
ເສບູໂລນ ໄດ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມກັບເດໂບຣາແລະ
ບາຣັກເພື່ອຕໍ່ສູ້ສັດຕູຂອງອິດສະຣາເອນ(ຜປ
4:4–6,10).ພວກເຂົາຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບ
ກີເດໂອນນ�ອີກໃນການຕໍ່ ສູ້ຊາວມີດີອານ
(ຜປ6:33–35).

ເສຟານີຢາ

ສາດສະດາຂອງພຣະຄ�ພີເດີມຜູ້ໄດ້ມີຊີ
ວິດຢູ່ໃນລະຫວ່າງການປົກຄອງຂອງໂຈໄຊຢາ
(639–608ປີກ່ອນຄ.ສ.).

ພຣະທ�ເສຟານີຳຢາ:ບົດທີ1ກ່າວເຖິງວັນ
ທີ່ຈະມາເຖິງທີ່ຈະເຕັມໄປດ້ວຍພຣະພິໂລດ
ແລະບັນຫາ.ບົດທີ2ຕັກເຕືອນຜູ້ຄົນຂອງ
ອິດສະຣາເອນໃຫ້ສະແຫວງຫາຄວາມຊອບ
ທ�ແລະຄວາມອ່ອນໂຍນ.ບົດທີ3ບອກເຖິງ
ການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງ,ເມື່ອປະຊາຊາດ
ທັງປວງຈະມາໂຮມກັນເພື່ອເຮັດເສິກ.ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະປົກຄອງ
ໃນທ່າມກາງພວກເຂົາ.

ເສລີພາບ.ເບິ່ງຊະເລີຍ,ການເປັນຊະເລີຍ;
ອິດສະລະ,ອິດສະລະພາບ;ອ�ເພີໃຈນຳ�
ອີກ

ສະພາວະຫລືສະພາບຂອງຄວາມສາມາດ
ທີ່ຈະກະທ�ແລະຄິດຢ່າງມີອິດສະລະ.ການ
ເຊື່ອຟັງຕໍ່ຫລັກທ�ພຣະກິດຕິຄຸນປົດປ່ອຍບຸກ
ຄົນຈາກຄວາມເປັນທາດຂອງບາບທາງວິນ
ຍານ(ໂຢຮັນ8:31–36).

ຂ້ານ້ອຍຈະໃຊ້ຊີວິດໃນເສລີພາບ:ເພາະຂ້າ
ນ້ອຍພະຍາຍາມເຮັດຕາມຂໍ້ຄ�ສັ່ງຂອງພຣະ
ອົງ,ພສສ119:45.

ທີ່ໃດທີ່ມີພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຢູ່ນ�,ທີ່ນັ້ນກໍມີເສລີພາບ,2ກຣທ3:17.ຈົ່ງ
ຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ຊຶ່ງໃນນັ້ນພຣະຄຣິດຈຶ່ງໄດ້ປົດປ່ອຍ

ພວກເຮົາໃຫ້ເປັນອິດສະລະ,ຄລຕ5:1(ຄພ
88:86).

ມະນຸດເປັນອິດສະລະທີ່ຈະເລືອກເສລີພາບ
ແລະຊີວິດນິລັນດອນ,2ນຟ2:27.ແຜ່ນດິນນີ້
ຈະເປັນແຜ່ນດິນແຫ່ງເສລີພາບ,2ນຟ10:11.
ໂມໂຣໄນຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງເສລີພາບຢ່າງມາດຕະ
ຖານຂຶ້ນໃນບັນດາຊາວນີໄຟ,ແອວ46:36.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ
ປະກາດເສລີພາບແກ່ວິນຍານທີ່ຖືກຈ່ອງຈ�,
ຄພ138:18,31,42.

ເສລຸບບາເບນ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ, ເມື່ອໄຊຣັດໄດ້ອະນຸ
ຍາດໃຫ້ ຊາວຢິວ ກັບຄືນມາຟີລິດ ສະຕິນ,
ເຊຣຸບບາເບນໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ປົກ
ຄອງຫລືຕົວແທນຂອງວັງຊາວຢິວ.ຊື່ເປີເຊຍ
ຂອງເພິ່ນແມ່ນເສັດບັດຊາ(ອຊຣ1:8).ເພິ່ນມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້ອມແຊມພຣະວິຫານໃນ
ເຢຣູຊາເລັມ(ອຊຣ3:2,8;5:2).

ສົກກະປົກ,ຄວາມສົກກະປົກ.ເບິ່ງຄົນ
ອະທ�;ສະອາດແລະບໍ່ສະອາດ;ຊົ່ວ
ຮ້າຍ,ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ;ບາບ;ບໍ່ຊອບທ�,
ຄວາມບໍ່ຊອບທ�ນຳ�ອີກ

ການບໍ່ມີຄວາມສະອາດທາງວິນຍານກໍເປັນ
ເພາະຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະບໍ່ເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະ
ເຈົ້າ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຊ�ລະລ້າງມົນທິນໃຫ້
ສິ້ນໄປຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ,ອຊຢ4:4(2ນຟ
14:4).

ອາ ນາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ສົກກະປົກ,
1ນຟ15:34(ແອວ7:21).ຜູ້ທີ່ສົກກະປົກຈະ
ຍັງສົກກະປົກຢູ່,2ນຟ9:16(ມມ9:14).ພວກ
ທ່ານຈະຮູ້ສຶກແນວໃດຖ້າຫາກພວກທ່ານໄດ້
ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າບ່ອນພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ,ອາ
ພອນຂອງພວກທ່ານເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສົກ
ກະປົກ,ແອວ5:22.

ພວກເຂົາຈະຍັງສົກກະປົກຢູ່ຄືເກົ່າ,ຄພ
88:35.

ເມື່ອໃດເຮົາຈຶ່ງຈະໄດ້ພັກຜ່ອນ,ແລະຖືກ
ຊ�ລະລ້າງຈາກຄວາມສົກກະປົກ,ມຊ7:48.

ເສບູໂລນ 70
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ສົງຄາມ.ເບິ່ງສະຫງົບ,ຄວາມສະຫງົບນຳ�
ອີກ

ການສູ້ຮົບຫລືການຂັດແຍ້ງດ້ວຍອາວຸດ;
ການຕໍ່ສູ້ດ້ວຍອາວຸດ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຫັນ
ດ້ວຍກັບການເຮັດສົງຄາມພຽງແຕ່ໃນກໍລະນີ
ທີ່ບໍ່ເຫັນທາງອື່ນແລ້ວເທົ່ານັ້ນສ�ລັບໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອປ້ອງກັນຄອບຄົວ,ຊັບສົມ
ບັດ,ສິດ,ສິດທິພິເສດແລະອິດສະລະພາບ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ(ແອວ43:9,45–47).

ໂມໂຣໄນໄດ້ພະຍາຍາມປ້ອງກັນຜູ້ຄົນ
ຂອງເພິ່ນ,ສິດຂອງເພິ່ນ,ແລະປະເທດຊາດ
ຂອງເພິ່ນ,ແລະສາດສະໜາຂອງເພິ່ນ,ແອວ
48:10–17.

ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍແລະ
ການທ�ນາຍກ່ຽວກັບສົງຄາມ,ຄພ87.ຈົ່ງ
ເລີກເຮັດສົງຄາມແລະປະກາດສັນຕິສຸກ,ຄພ
98:16,34–46.ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າມະນຸດມີສິດ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງທີ່ຈະປ້ອງກັນຕົນເອງ,ໝູ່ເພື່ອນ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະຊັບສົມບັດ,ແລະລັດຖະ
ບານ,ຄພ134:11.

ພວກເຮົາເຊື່ອໃນການເຊື່ອຟັງ,ການຍົກ
ຍ້ອງ,ແລະໃນການສະໜັບສະໜູນກົດໝາຍ,
ຫຼຊ1:12.

ສົງຄາມໃນສະຫວັນ.ເບິ່ງກອງປະຊຸມໃນ
ສະຫວັນ;ຊີວິດກ່ອນເກີດນຳ�ອີກ

ການຂັດແຍ້ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດກ່ອນ
ມະຕະໃນບັນດາລູກໆທາງວິນຍານຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.

ຊາຕານໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກສະຫວັນ
ແລະຖິ້ມລົງມາສູ່ໂລກ,ພນມ12:4,7–9.

ມານພ້ອມດ້ວຍວິນຍານໜຶ່ງສ່ວນສາມໃນ
ສະຫວັນໄດ້ຖືກໂຍນລົງມາ,ຄພ29:36–37.
ລູຊິເຟີໄດ້ກະບົດຕໍ່ຕ້ານພຣະບຸດອົງດຽວທີ່ຖື
ກ�ເນີດ,ຄພ76:25–26.

ຊາຕານໄດ້ສະແຫວງຫາລັດສະໝີພາບ
ຂອງພຣະບິດາແລະທີ່ຈະທ�ລາຍອ�ເພີໃຈ
ຂອງມະນຸດ,ມຊ 4:1–4(ອຊຢ14:12–15;
ອຣຮ3:27–28).ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຈົ້າໄດ້
ຮັກສາສະພາວະທ�ອິດຂອງພວກເຂົາ,ໄດ້ມາ

ສູ່ແຜ່ນດິນໂລກ,ແລະໄດ້ຮັບຮ່າງກາຍ,ອຣຮ
3:26.

ສຽງ.ເບິ່ງເປີດເຜີຍ,ການເປີດເຜີຍນຳ�ອີກ

ດັ່ງທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີ,ບາງເທື່ອເປັນຂ່າວ
ສານອອກສຽງທີ່ກ່າວໂດຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຫລືອັກຄະທູດຂອງພຣະອົງ.ສຸລະສຽງຂອງ
ພຣະວິນຍານອາດບໍ່ດັງແຕ່ເຂົ້າເຖິງໃຈຫລື
ຄວາມຄິດ.

ອາດາມແລະເອວາໄດ້ຍິນສຸລະສຽງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ປຖກ3:8(ມຊ4:14).ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບເອລີຢາໃນສຽງແຜ່ວເບົາ,
1ກສ19:11–13.

ຄົນຊອບທ�ຕິດຕາມສຸລະສຽງຂອງຜູ້ລ້ຽງທີ່
ດີ,ຢຮ10:1–16.ທຸກຄົນທີ່ຢູ່ຝ່າຍຄວາມຈິງກໍ
ຍ່ອມຟັງສຽງຂອງເຮົາ,ຢຮ18:37.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຊື່ອຟັງສຽງຮຽກຮ້ອງຂອງ
ພຣະວິນຍານ,1ນຟ4:6–18.ສຸລະສຽງມາ
ເຖິງຂ້າພະເຈົ້າ,ມີຄວາມວ່າ:ເອໂນດ,ບາບ
ຂອງເຈົ້າໄດ້ຮັບການອະໄພໃຫ້ແລ້ວ,ອນ1:5.
ມັນເປັນສຸລະສຽງອ່ອນຫວານຂອງຄວາມນິ້ມ
ນວນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແລະໄດ້ສຽບແທງເຂົ້າ
ໄປໃນຈິດວິນຍານທຸກດວງ,ຮລມ5:29–33
(3ນຟ11:3–7).

ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂດຍສຽງຂອງເຮົາເອງຫລື
ໂດຍສຽງຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ,ມັນກໍເໝືອນ
ກັນ,ຄພ1:38.ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຂົາຈະ
ກ່າວເມື່ອໄດ້ຮັບການດົນໃຈໂດຍພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດຈະເປັນສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ຄພ68:2–4.ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອຟັງສຽງ
ຂອງເຮົາຈະເຫັນໜ້າເຮົາແລະຮູ້ວ່າເຮົາເປັນ
ຢູ່,ຄພ93:1.

ສ�ນຶກ,ຄວາມສ�ນຶກ.ເບິ່ງຄວາມສະຫວ່າງ,
ຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະຄຣິດນຳ�ອີກ

ຄວາມຮູ້ສຶກພາຍໃນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ
ແລະສິ່ງທີ່ຜິດທີ່ມາຈາກຄວາມສະຫວ່າງຂອງ
ພຣະຄຣິດໃນມະນຸດທັງປວງ(ມຣນ7:16).
ພວກເຮົາໄດ້ເກີດມາພ້ອມດ້ວຍຄວາມສາ
ມາດທ�ມະຊາດທີ່ຈະບອກໄດ້ວ່າອັນໃດຖືກ
ຕ້ອງແລະອັນໃດຜິດເພາະຄວາມສະຫວ່າງ
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ຂອງພຣະຄຣິດທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ(ຄພ
84:46).ຄວາມສາມາດນີ້ຖືກເອີ້ນວ່າຄວາມສ�
ນຶກ.ການຄອບຄອງມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນຜູ້ຮັບ
ຜິດຊອບ.ເຊັ່ນດຽວກັບຄວາມສາມາດອື່ນໆ,
ຄວາມສ�ນຶກຂອງເຮົາອາດຕາຍໄປຜ່ານການ
ບາບແລະການໃຊ້ມັນໃນທາງທີ່ຜິດ.

ພວກທ�ມະຈານແລະພວກຟາຣິຊາຍຮູ້
ສຶກຜິດຈາກຄວາມສ�ນຶກຂອງຕົນ,ຢຮ8:9.
ຄວາມສ�ນຶກຂອງພວກເຂົາກໍຍັງເປັນພະຍານ
ນ�ອີກ,ຣມ2:14–15.ຄົນຂີ້ຕົວະຄືຄົນທີ່ໃຈ
ສ�ນຶກຜິດຂອງພວກເຂົາຖືກໝາຍໄວ້ດ້ວຍ
ເຫລັກແດງເຜົາໄໝ້,1ຕມທ4:2.

ມະນຸດໄດ້ຮັບການແນະນ�ຢ່າງພຽງພໍຈົນຮູ້
ຈັກຄວາມດີຈາກຄວາມຊົ່ວ,2ນຟ2:5.ກະສັດ
ເບັນຢາມິນມີຈິດສ�ນຶກອັນໃສສະອາດຕໍ່ພຣະ
ພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ມຊຢ2:15.ຊາວນີໄຟ
ກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ,ໂດຍທີ່ມີຄວາມ
ສະຫງົບໃນຈິດສ�ນຶກ,ມຊຢ4:3.ຊີເອສຣອມ
ໄດ້ທໍລະມານພາຍໃຕ້ການສ�ນຶກໃນຄວາມ
ຜິດຂອງຕົນເອງ,ແອວ14:6.ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ
ຄວາມຊື່ນຊົມຫລືຄວາມສ�ນຶກຜິດຈາກມະ
ໂນທ�ອີງຕາມຄວາມປາດຖະໜາຂອງເຮົາ,
ແອວ29:5.ການລົງໂທດແລະກົດທີ່ທ່ຽງທ�
ນ�ຄວາມສ�ນຶກຜິດຈາກມະໂນທ�ມາໃຫ້,
ແອວ42:18.ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຄຣິດໄດ້
ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ມະນຸດທຸກຄົນເພື່ອເຂົາຈະຮູ້
ຈັກຄວາມດີຈາກຄວາມຊົ່ວ,ມຣນ7:16.

ທຸກຄົນຄວນມີອິດສະລະທີ່ຈະໃຊ້ຄວາມສ�
ນຶກ,ຄພ134:2.ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສ�ນຶກ
ປາດສະຈາກຄວາມຜິດ,ຄພ135:4.

ພວກເຮົາເຊື່ອຖືສິດທິແຫ່ງການນະມັດ
ສະການພຣະເຈົ້າຕາມການບອກຂອງຄວາມ
ຮູ້ສຶກຜິດຊອບຂອງເຮົາເອງ,ຫຼຊ1:11.

ສວນເຄັດເຊມາເນ.ເບິ່ງເຄັດເຊມາເນ

ສວນອະງຸ່ນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ເບິ່ງທົ່ງ;
ອິດສະຣາເອນນຳ�ອີກ

ສັນຍາລັກສ�ລັບທົ່ງທ�ງານທາງວິນຍານ.
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວໃນພຣະຄ�ພີ,ສວນອະງຸ່ນ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແມ່ນກ່າວເຖິງເຊື້ອສາຍ

ອິດສະຣາເອນຫລືອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນໂລກ.ບາງເທື່ອມັນກ່າວເຖິງຜູ້ຄົນ
ທົ່ວໄປໃນໂລກ.

ສວນອະງຸ່ນຂອງຈອມໂຍທາແມ່ນເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນ,ອຊຢ5:7(2ນຟ15:7).

ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຄ�ອຸປະມາກ່ຽວກັບຄົນ
ທ�ງານຢູ່ໃນສວນອະງຸ່ນ,ມທ20:1–16.

ຊາວອິດສະຣາເອນເປັນເໝືອນດັ່ງຕົ້ນໝາກ
ກອກເທດທີ່ໄດ້ຮັບການບົວລະບັດຢູ່ໃນສວນ
ອະງຸ່ນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຢຄ5.ຄົນຮັບໃຊ້
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະອອກໄປລິງ່າໄມ້ໃນ
ສວນອະງຸ່ນຂອງພຣະອົງເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍ,
ຢຄ6.

ພຣະ ຜູ້ ເປັນເຈົ້າຈະອວຍພອນທຸກຄົນທີ່
ອອກແຮງຢູ່ໃນສວນອະງຸ່ນຂອງພຣະອົງ,ຄພ
21:9(ແອວ28:14).ພວກເຈົ້າຈົ່ງອອກແຮງ
ໃນສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍ,
ຄພ43:28.

ສວນເອເດນ.ເບິ່ງເອເດນ

ສ່ວນສິບ,ເງິນສ່ວນສິບ.ເບິ່ງເຄື່ອງຖວາຍ;
ເງິນນຳ�ອີກ

ໜຶ່ງໃນສິບສ່ວນຂອງລາຍໄດ້ທຸກໆປີຂອງ
ບຸກຄົນທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜ່ານ
ທາງສາດສະໜາຈັກ.ທຶນຈາກເງິນສ່ວນສິບ
ຖືກໃຊ້ເພື່ອສ້າງຕຶກໂບດແລະພຣະວິຫານ,
ເພື່ອຄ�ຈູນວຽກງານການເຜີຍແຜ່ ສາດສະ
ໜາ,ແລະເພື່ອສ້າງສາອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.

ອັບຣາຮາມໄດ້ ຖວາຍໜຶ່ງສ່ວນສິບຂອງ
ທຸກສິ່ງທີ່ເພິ່ນມີໃຫ້ແກ່ເມນຄີເສເດັກ,ປຖກ
14:18–20(ຮຣ7:1–2,9;ແອວ13:15).ສ່ວນ
ສິບທັງໝົດເປັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ:ມັນເປັນ
ຂອງສັກສິດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ລລວ27:30–
34.ພວກເຈົ້າຕ້ອງຈ່າຍໜຶ່ງສ່ວນສິບຂອງທຸກ
ສິ່ງ,ພບຍ14:22,28.ພວກເຂົາໄດ້ນ�ໜຶ່ງ
ສ່ວນສິບຂອງທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຂົາມີມາຖວາຍ,
2ຂຄ31:5.ມັນເປັນການຖືກຕ້ອງບໍທີ່ມະນຸດ
ສໍ້ໂກງພຣະເຈົ້າ?ສໍ້ໂກງຢ່າງໃດ?ກໍສໍ້ໂກງໃນ
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ເລື່ອງໜຶ່ງສ່ວນສິບແລະ ເຄື່ອງຖວາຍຕ່າງໆ
ນັ້ນແຫລະ,ມລກ3:8–11(3ນຟ24:8–11).

ຄົນທີ່ຈ່າຍສ່ວນສິບຈະບໍ່ ຖືກເຜົາໄໝ້ໃນ
ການສະເດັດມາຂອງພຣະ ອົງ ,ຄພ 64: 23
(ຄພ85:3). ບ້ານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ຖືກສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍເງິນສ່ວນສິບຂອງຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງ,ຄພ97:11–12.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ເປີດເຜີຍກົດສ່ວນສິບ,ຄພ119.ເງິນສ່ວນສິບ
ຈະຖືກຈັດການໂດຍສະພາ,ຄພ120.

ສອນ,ຜູ້ສອນ,ຄູສອນ.ເບິ່ງພຣະວິນຍານບໍ
ລິສຸດນຳ�ອີກ

ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຄົນອື່ນ,ໂດຍສະເພາະ
ກ່ຽວກັບຄວາມຈິງຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ,ແລະ
ນ�ພາເຂົາໄປສູ່ຄວາມຊອບທ�.ຜູ້ຄົນທີ່ສອນ
ພຣະກິດຕິຄຸນຄວນໄດ້ຮັບການຊີ້ນ�ໂດຍ
ພຣະວິນຍານ.ພໍ່ແມ່ທຸກຄົນເປັນຜູ້ສອນພາຍ
ໃນຄອບຄົວຂອງຕົນ.ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ
ຄວນສະແຫວງຫາແລະເຕັມໃຈທີ່ຈະຮັບເອົາ
ຄ�ແນະນ�ຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະຜູ້ນ�
ຂອງພຣະອົງ.

ຈົ່ ງ ສອນມັນໃຫ້ແກ່ພວກລູກຫລານຂອງ
ພວກ ເ ຈົ້ າ , ພບຍ 4: 8–9. ຈົ່ງສິດສອນລູກ
ຫລານຂອງພວກເຈົ້າໃຫ້ຮຽນຮູ້ເອົາ,ພບຍ6:7
(ພບຍ11:18–19).ຈົ່ງສັ່ງສອນລູກໃຫ້ຮູ້ທາງ
ດ�ເນີນຊີວິດ,ສພສ22:6.ລູກໆຂອງພວກ
ເຈົ້າຈະໄດ້ຖືກສິດສອນເລື່ອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ອຊຢ54:13(3ນຟ22:13).

ພວກຂ້ານ້ອຍຮູ້ ວ່າທ່ານເປັນຄູສອນມາ
ຈາກພຣະເຈົ້າ,ຢຮ3:2.ເມື່ອເຈົ້າສອນຄົນ
ອື່ນເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ສອນຕົນເອງກ່ອນ,ຣມ
2:21.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການສິດສອນມາແດ່ແລ້ວ
ໃນສິ່ງທີ່ຮຽນຮູ້ທັງໝົດຂອງບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,1ນຟ1:1(ອນ1:1).ປະໂລຫິດແລະ
ຜູ້ສອນຕ້ອງສອນຢ່າງພາກພຽນຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ
ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຮັບເອົາບາບຂອງຜູ້ຄົນໄວ້
ເທິງຫົວຂອງພວກເຂົາເອງ,ຢຄ1:18–19.ຈົ່ງ
ເຊື່ອຟັງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະເປີດຫູຂອງພວກ
ທ່ານ,ມຊຢ2:9.ພວກທ່ານຈະສອນລູກໆ

ຂອງພວກທ່ານໃຫ້ຮັກກັນແລະຮັບໃຊ້ຊຶ່ງກັນ
ແລະກັນ,ມຊຢ4:15.ບໍ່ໃຫ້ໄວ້ວາງໃຈຜູ້ສັ່ງ
ສອນຜູ້ໃດຖ້າຫາກເຂົາບໍ່ໄດ້ເປັນຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ມຊຢ23:14.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຖອກເທ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງລົງມາທົ່ວແຜ່ນດິນ
ເພື່ອຕຽມໃຈຂອງພວກເຂົາເພື່ອຮັບພຣະຄ�,
ແອວ16:16.ເຂົາເຈົ້າກໍສິດສອນດ້ວຍອ�ນາດ
ແລະສິດອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແອວ17:2–
3.ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການສິດສອນຈາກແມ່ຂອງ
ພວກເຂົາ,ແອວ56:47(ແອວ57:21).

ຕາບໃດທີ່ເຂົາຍັງສະແຫວງຫາປັນຍາເຂາົ
ຈະໄດ້ຮັບຄ�ແນະນ�,ຄພ1:26.ຈົ່ງສອນກັນ
ແລະກັນຕາມໜ້າທີ່ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພວກ
ເຈົ້າ,ຄພ38:23.ສອນຫລັກທ�ພຣະກິດຕິ
ຄຸນຂອງເຮົາ,ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�
ພີແລະພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ຄພ42:12.ເຈົ້າ
ຈະໄດ້ຮັບການສິດສອນຈາກເບື້ອງບົນ,ຄພ
43:15–16.ພໍ່ແມ່ຕ້ອງສອນລູກໆຂອງພວກ
ເຂົາ,ຄພ68:25–28.ຈົ່ງສອນຄ�ສອນຂອງ
ອານາຈັກໃຫ້ກັນແລະກັນ,ຄພ88:77–78,
118.ຈົ່ງກ�ນົດໃຫ້ມີຜູ້ສອນໃນບັນດາພວກ
ເຈົ້າ,ຄພ88:122.ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສອນຄວາມສະ
ຫວ່າງແລະຄວາມຈິງໃຫ້ແກ່ລູກໆຂອງເຈົ້າ,
ແລະນີ້ຄືສາເຫດຂອງຄວາມທຸກທໍລະມານ
ຂອງເຈົ້າ,ຄພ93:39–42.

ເພື່ອສອນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຢ່າງເປັນອິດສະລະ
ກັບລູກໆຂອງເຈົ້າ,ມຊ6:57–61.

ການຳສອນຳດ້ວຍພຣະວິນຳຍານຳ:ຖ້ອຍຄ�ທີ່
ພວກເຈົ້າຈະເວົ້ານັ້ນຈະບໍ່ມາຈາກພວກເຈົ້າ
ເອງ,ແຕ່ແມ່ນພຣະວິນຍານທີ່ຈະກ່າວໃນ
ພວກເຈົ້າ,ມທ10:19–20.ເມື່ອພຣະອົງອະທິ
ບາຍພຣະຄ�ພີໃຫ້ພວກເຮົາຟັງໃຈຂອງພວກ
ເຮົາກໍຮ້ອນຮົນເໝືອນໄຟພາຍໃນພວກເຮົາບໍ່
ແມ່ນຫລື,ລກ24:32.ພຣະກິດຕິຄຸນໄດ້ຖືກສັ່ງ
ສອນໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານ,1ກຣທ
2:1–14.

ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າດ້ວຍອ�ນາດແລະສິດອ�ນາດ
ຈາກພຣະເຈົ້າ ,ມຊຢ 13:5–9(ແອວ17:3;
ຮລມ5:17).

ເຈົ້ າ ຈະ ມີວິນຍານຂອງເຮົາ ໃນການໃຫ້
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ມະນຸດຍອມຮັບ,ຄພ 11:21. ເຈົ້າຈະຖືກໄດ້
ຍິນໃນທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າສອນໂດຍພຣະຜູ້ປອບ
ໂຍນ,ຄພ28:1 (ຄພ52:9). ຖ້າຫາກພວກ
ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານພວກເຈົ້າ ຈະບໍ່
ສອນ,ຄພ42:14(ຄພ42:6).ສອນລູກຫລານ
ມະນຸດໂດຍອ�ນາດຂອງວິນຍານຂອງເຮົາ,
ຄພ43:15.ແອວເດີຕ້ອງສັ່ງສອນພຣະກິດຕິ
ຄຸນໂດຍພຣະວິນຍານ,ຄພ50:13–22.ມັນ
ຈະຖືກມອບໃຫ້ແກ່ພວກເຈົ້າໃນຊົ່ວໂມງນັ້ນ
ເອງວ່າພວກເຈົ້າຈະກ່າວຫຍັງ,ຄພ84:85
(ຄພ100:5–8).

ຊະເຕຟາໂນ

ສະເຕຟາໂນໄດ້ຖືກຂ້າຍ້ອນຄວາມເຊື່ອ
ເພື່ອພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດແລະເພື່ອສາດສະ
ໜາຈັກຂອງພຣະອົງໃນສະໄໝຂອງພຣະຄ�
ພີໃໝ່.ການສັ່ງສອນຂອງລາວໄດ້ຖືກບອກໄວ້
ລ່ວງໜ້າແລະອາດເປັນອິດທິພົນໃຫ້ແກ່ວຽກ
ງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງໂປໂລ,ຜູ້ມີໜ້າຢູ່ຕອນ
ທີ່ສະເຕຟາໂນຕໍ່ສູ້ຄະດີຢູ່ສານຊານເຮດຣິນ
(ກຈກ8:1;22:20).

ສະເຕຟາໂນເປັນຜູ້ ໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ຊາຍ
ເຈັດຄົນທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ຮັບໃຊ້ອັກຄະ
ສາວົກສິບສອງ,ກຈກ6:1–8.ສະເຕຟາໂນ
ໄດ້ເຮັດສິ່ງມະຫັດສະຈັນແລະໝາຍສ�ຄັນ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່,ກຈກ6:8.ສະເຕຟາໂນໄດ້ໂຕ້
ຖຽງກັບຊາວຢິວ,ກຈກ 6:9–10.ລາວຖືກ
ກ່າວຫາແລະໄດ້ຖືກນ�ຕົວຂຶ້ນໄປຍັງສານ
ຊານເຮດຣິນ,ກຈກ6:11–15.ສະເຕຟາໂນ
ໄດ້ສະເໜີຄະດີຂອງລາວ,ກຈກ7:2–53.ໂດຍ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ລາວໄດ້
ເຫັນພຣະບິດາແລະພຣະບຸດໃນພາບນິມິດ,
ກຈກ7:55–56.ສະເຕຟາໂນໄດ້ຖືກສັງຫານ
ເພາະປະຈັກພະຍານຂອງລາວ,ກຈກ7:54–
60.

ຊະເລີຍ,ການເປັນຊະເລີຍ.ເບິ່ງອິດສະລະ,
ອິດສະລະພາບນຳ�ອີກ

ຄວາມເປັນທາດທາງຮ່າງກາຍຫລືທາງວິນ
ຍານ.

ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນໄດ້ຕົກເປັນຊະເລີຍ
ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ,ອຊກ
39:23.

ຜູ້ໃດທີ່ກ�ນົດໄວ້ໃຫ້ເປັນຊະເລີຍຜູ້ນັ້ນກໍຈະ
ຕ້ອງໄປເປັນຊະເລີຍ,ພນມ13:10.

ຄົນຊົ່ວຮ້າຍຈະຖືກນ�ລົງໄປສູ່ການເປັນຊະ
ເລີຍຂອງມານ,1ນຟ14:4,7.ມະນຸດເປັນ
ອິດສະລະທີ່ຈະເລືອກເສລີພາບແລະຊີວິດ
ນິລັນດອນຫລືຈະເລືອກການເປັນຊະເລີຍ
ແລະຄວາມຕາຍ,2ນຟ2:27.ຄວາມປະສົງ
ຂອງເນື້ອໜັງຈະໃຫ້ອ�ນາດແກ່ວິນຍານຂອງ
ມານທີ່ຈະຈັບກຸມ,2ນຟ2:29.ພວກທ່ານໄດ້
ເກັບຄວາມເປັນຊະເລີຍຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກທ່ານໄວ້ພຽງພໍຫລືບໍ່ໃນຄວາມຊົງຈ�,
ແອວ5:5–6.ຜູ້ທີ່ຈະເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງຍ່ອມ
ຖືກມານເອົາໄປເປັນຊະເລີຍ,ແອວ12:11.
ຈົ່ງຄອຍເຝົ້າລະວັງແລະອະທິຖານຢູ່ສະເໝີ,
ເພື່ອເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຖືກມານລໍ້ລວງ,ແລະຖືກມັນ
ນ�ໄປເປັນຊະເລີຍ,3ນຟ18:15.

ຊັດຣາກ.ເບິ່ງດານີເອນນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ຊັດຣາກ,ເມຊາກ,
ແລະອາເບັດເນໂກເປັນຊາຍໜຸ່ມຊາວອິດສະ
ຣາເອນສາມຄົນຜູ້ຊຶ່ງພ້ອມດ້ວຍດານີເອນ,
ໄດ້ຖືກພາໄປຫາວັງຂອງເນບູກາດເນັດສາ,
ກະສັດແຫ່ງບາບີໂລນ.ຊື່ເຮັບເຣີຂອງຊັດຣາກ
ແມ່ນຮານານີຢາ.ຊາຍໜຸ່ມສີ່ຄົນໄດ້ປະຕິເສດ
ບໍ່ຍອມເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເສື່ອມເສຍໂດຍການ
ກິນຊີ້ນແລະດື່ມເຫລົ້າອະງຸ່ນຂອງກະສັດ
(ດນອ1).ຊັດຣາກ,ເມຊາກ,ແລະອາເບັດ
ເນໂກຖືກກະສັດສັ່ງໃຫ້ໂຍນເຂົ້າເຕົາໄຟຮ້ອນ
ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ຢ່າງມະຫັດ
ສະຈັນ(ດນອ3).

ຊາຂາຣີຢາ.ເບິ່ງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ;ເອລີ
ຊາເບັດນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່,ບິດາຂອງໂຢຮັນບັບຕິ
ສະໂຕ.ຊາຂາຣີຢາໄດ້ມີຕ�ແໜ່ງເປັນປະໂລ
ຫິດແລະປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນພຣະວິຫານ.

ຊາຂາຣີຢາໄດ້ຖືກຂ້າລະຫວ່າງພຣະວິຫານ
ແລະແທ່ນບູຊາ,ມທ23:35(ລກ11:51).
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ທູດຄັບຣີເອນໄດ້ສັນຍາຊາຂາຣີຢາແລະເອລີ
ຊາເບັດເມຍຂອງລາວວ່າເຂົາເຈົ້າຈະມີລູກ
ຊາຍຄົນໜຶ່ງ,ລກ 1:5–25(ຄພ27:7).ລາວ
ສາມາດເວົ້າໄດ້,ລກ1:59–79.

ຊາດູກາຍ.ເບິ່ງຊາວຢິວນຳ�ອີກ

ເປັນ ກຸ່ມ ນ້ອຍແຕ່ ມີອ�ນາດຫລາຍທາງ
ການເມືອງໃນບັນດາຊາວຢິວ.ເຂົາເຈົ້າເປັນ
ທີ່ຮູ້ ຈັກກັນດີວ່າເປັນຄົນທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດໃນ
ຄວາມເຊື່ອເລື່ອງເຮັດຕາມກົດຂອງໂມເຊ
ແລະປະຕິເສດຄວາມເປັນຈິງກ່ຽວກັບວນິ
ຍານແລະທູດແລະກ່ຽວກັບຄ�ສອນເລື່ອງ
ການຟື້ນຄືນຊີວິດແລະຊີ ວິດນິລັນດອນ
(ມຣກ12:18–27;ກຈກ4:1–3;23:7–8).

ຊາຕານ.ເບິ່ງມານ

ຊານເຮດຣິນ.ເບິ່ງຊາວຢິວນຳ�ອີກ

ສະພາສູງແລະສານສູງສຸດຂອງຊາວ
ຢິວທັງຝ່າຍບ້ານເມືອງແລະສາດສະໜາ.
ຊານເຮດຣິນປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກເຈັດ
ສິບເອັດຄົນຄັດເລືອກຈາກບັນດາຫົວໜ້າປະ
ໂລຫິດ,ເລຂາທິການ,ແລະຜູ້ເຖົ້າແກ່.ໃນ
ພຣະຄ�ພີ,ມັນມັກຈະຖືກເອີ້ນວາ່ສະພາ(ມທ
26:59;ມຣກ14:55;ກຈກ5:34).

ຊາມາເຣຍ.ເບິ່ງຊາວຊາມາເຣຍນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ເມືອງຫລວງຂອງອາ
ນາຈັກພາກເໜືອຂອງອິດສະຣາເອນ(1ກສ
16:23–24).ເພາະພະລັງອັນເຂັ້ມແຂງຂອງ
ກອງທັບທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງຄ້ອຍພູ,ຊາວອັດຊີເຣຍ
ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຍຶດເອົາຕົວເມືອງນີ້ໄດ້,ແຕ່ຫລັງ
ຈາກໄດ້ປິດລ້ອມເມືອງໄວ້ເປັນເວລາສາມປີ
ພວກເຂົາຈຶ່ງສາມາດຍຶດເອົາມັນໄດ້(2ກສ
17:5–6).ເຮໂຣດໄດ້ສ້ອມແປງເມືອງຂຶ້ນໃໝ່
ແລະເອີ້ນມັນວ່າຊີບັດ.ໃນສະໄໝຂອງພຣະ
ຄ�ພີໃໝ່,ຊາມາເຣຍເປັນຊື່ຂອງພາກກາງ
ຂອງຟີລິດສະຕິນທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງ
ແມ່ນ�ຈໍແດນ.

ຊາມູເອນ,ສາດສະດາໃນພຣະຄ�ພີເດີມ

ລູກຊາຍຂອງເອນການາກັບນາງຮັນນາ,

ຊາມູ ເອນໄດ້ເກີດມາເພື່ອເປັນຄ�ຕອບໃຫ້
ແກ່ຄ�ອະທິຖານຂອງແມ່ລາວ(1ຊມອ1).
ຕອນຍັງນ້ອຍລາວໄດ້ຖືກພາໄປຢູ່ນ�ເອລີ,ຜູ້
ເປັນມະຫາປະໂລຫິດຢູ່ພຣະວິຫານຂອງພຣະ
ເຈົ້າຢູ່ເມືອງຊີໂລ(1ຊມອ2:11;3:1).ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນຊາມູເອນຕອນລາວຍັງ
ນ້ອຍໃຫ້ເປັນສາດສະດາ(1ຊມອ3).ຫລງັ
ຈາກເອລີໄດ້ຕາຍໄປ,ຊາມູເອນໄດ້ກາຍເປັນ
ສາດສະດາແລະຜູ້ຕັດສິນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ
ອິດສະຣາເອນແລະໄດ້ສະຖາປະນາກົດ
ໝາຍ,ລະບຽບ,ແລະແບບແຜນການນະມັດ
ສະການຝ່າຍສາດສະໜາໃນແຜ່ນດິນຄືນມາ
ໃໝ່(1ຊມອ4:15–18;7:3–17).

1ຊາມູເອນ28:5–20ບັນຈຸເລື່ອງລາວຂອງ
ຊາມູເອນທີ່ໄດ້ຖືກເອີ້ນເອົາວິນຍານຄືນມາ
ໂດຍຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນໝໍຜີຢູ່ເມືອງເອນໂດ
ເຣຕາມຄ�ຂໍຮ້ອງຂອງກະສັດໂຊນ.ສິ່ງນີ້ຄົງ
ບໍ່ແມ່ນພາບນິມິດຈາກພຣະເຈົ້າ,ເພາະວ່າໝໍຜີ
ຫລືຜູ້ມີເວດມົນຄາຖາບໍ່ມີອ�ນາດທີ່ຈະສັ່ງໃຫ້
ສາດສະດາເຮັດຕາມຄ�ຂໍຮ້ອງຂອງພວກເຂົາ.

ໜັງສືຂອງຊາມູເອນຳສະບັບທີໜຶ່ງແລະ
ສອງ:ໃນພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີບາງສະບັບ,
ໜັງສືຂອງຊາມູເອນສະບັບທີ1ແລະ2ຖືກ
ຮວມໄວ້ເປັນປຶ້ມເຫລັ້ມດຽວກັນ.ໃນບາງ
ສະບັບກໍຖືກແຍກເປັນສອງເຫລັ້ມ.ໜັງສືສອງ
ເຫລັ້ມນີ້ໄດ້ຮວບຮວມປະຫວັດສາດເປັນເວລາ
ປະມານ130ປີ,ຈາກຕອນຊາມູເອນເກີດຈົນ
ເຖິງກ່ອນການສິ້ນຊີວິດຂອງກະສັດດາວິດ.

ພຣະທ�ຊາມູເອນຳທີໜຶ່ງ:ບົດທີ1–3ບັນ
ຍາຍວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສາບແຊ່ງແລະ
ລົງໂທດຄອບຄົວຂອງເອລີແລະໄດ້ເອີ້ນຊາມູ
ເອນໃຫ້ເປນັມະຫາປະໂລຫິດແລະຜູ້ຕດັສນິ.
ບົດທີ4–6ບອກກ່ຽວກັບຫີບຄ�ໝັ້ນສັນຍາໄດ້
ຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງຊາວຟີລິດສະຕິນ.ບົດທີ
7–8ບັນທຶກຄ�ເຕືອນຂອງຊາມູເອນກຽ່ວກັບ
ການມີພຣະປອມແລະມີກະສັດທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ.
ບົດທີ9–15ບັນຍາຍເຖງິການແຕ່ງຕັ້ງໂຊນໃຫ້
ເປັນກະສັດແລະການປົກຄອງຂອງເພິ່ນໃນ
ຖານະກະສັດ.ບົດທີ16–31ເລົ່າປະຫວດັຂອງ
ດາວິດແລະການມີອ�ນາດຂອງເພິ່ນ—ຊາມູ

ຊາມູເອນ,ສາດສະດາໃນພຣະຄ�ພີເດີມ75
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ເອນໄດ້ເຈມີດາວດິ ຜູ້ໄດ້ຂ້າໂກລີອາດ.ໂຊນ
ກຽດຊັງດາວດິ,ແຕ່ດາວິດປະຕິເສດບໍ່ຍອມຂ້າ
ໂຊນເຖິງແມ່ນເພິ່ນມີໂອກາດທີ່ຈະເຮດັກໍຕາມ.

ພຣະທ�ຊາມູເອນຳທີສອງ:ໜັງສືບັນຈຸລາຍ
ລະອຽດເລື່ອງການປົກຄອງດາວິດໃນຖານະ
ກະສັດຂອງຢູດາແລະໃນທີ່ສຸດຂອງອິດສະ
ຣາເອນທັງໝົດ.ບົດທີ1–4ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງການດີ້ນລົນລະຫວ່າງຜູ້ຕິດຕາມຂອງ
ດາວິດ,ຫລັງຈາກເພິ່ນໄດ້ ຂຶ້ນເປັນກະສັດ
ຂອງຢູດາ,ແລະຜູ້ຕິດຕາມຂອງໂຊນ.ບົດທີ
5–10ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີທີ່ດາວິດກາຍເປັນ
ຜູ້ມີພະລັງຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນ.ບົດທີ11–
21ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເສື່ອມໂຊມຂອງພະ
ລັງທາງວິນຍານຂອງດາວິດເພາະການບາບ
ແລະການກະບົດຂອງເພິ່ນພາຍໃນຄອບ
ຄົວຂອງເພິ່ນເອງ.ບົດທີ22–24ບັນຍາຍເຖິງ
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງດາວິດທີ່ຈະຄືນດີກັບ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ຊາມູເອນຄົນເລມັນ

ສາດສະດາຊາວເລມັນໃນພຣະຄ�ພີ
ມໍມອນທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສົ່ງໄປສອນແລະ
ເຕືອນຊາວນີໄຟບໍ່ດົນກ່ອນການກ�ເນີດຂອງ
ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ.ຊາມູເອນໄດ້ທ�ນາຍ
ເຄື່ອງໝາຍທີ່ກ່ຽວພັນກັບການກ�ເນີດແລະ
ການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແລະ
ຄວາມພິນາດຂອງຊາວນີໄຟ(ຮລມ13–16).

ຊາເລັມ.ເບິ່ງເມນຄີເສເດັກ;ເຢຣູຊາເລັມ
ນຳ�ອີກ

ເມືອງໜຶ່ງໃນພຣະຄ�ພີເດີມບ່ອນທີ່ເມນຄີ
ເສເດັກປົກຄອງ.ມັນອາດຕັ້ງຢູ່ບ່ອນທີ່ໃນທຸກ
ວັນນີ້ເອີ້ນວ່າເຢຣູຊາເລັມ.ຄ�ວ່າ“ຊາເລັມ”
ຄ້າຍຄືຄ�ເຮັບເຣີທີ່ໝາຍເຖິງ“ສັນຕິສຸກ.”

ເມນຄີເສເດັກຜູ້ທີ່ເປັນກະສັດແຫ່ງນະຄອນ
ຊາເລັມໄດ້ເອົາເຂົ້າຈີ່ກັບເຫລົ້າອະງຸ່ນມາ,
ປຖກ14:18.

ເມນຄີເຊເດັກ,ກະສັດແຫ່ງເມືອງຊາເລັມ,
ເປັນປະໂລຫິດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ ສູງສຸດ,ຮຣ
7:1–2.

ເມນຄີເສເດັກເປັນກະສັດປົກຄອງແຜ່ນດິນ
ຊາເລັມ,ແອວ13:17–18.

ຊາຣາ.ເບິ່ງອັບຣາຮາມນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ເມຍຄົນທ�ອິດຂອງອັບ
ຣາຮາມ.ໃນຕອນເຖົ້າແກ່ນາງໄດ້ກາຍເປັນ
ແມ່ຂອງອີຊາກ(ປຖກ18:9–15;21:2).

ຊາໄຣຢາ.ເບິ່ງລີໄຮ,ບິດາຂອງນີໄຟນຳ�ອີກ

ໃນ ພຣະ ຄ�ພີມໍ ມອນ, ເມຍຂອງ ລີໄຮ
(1ນຟ5:1–8;8:14–16;18:19)ແລະແມ່
ຂອງເລມັນ,ເລມູເອນ,ແຊມ,ນີໄຟ,ຢາໂຄບ,
ໂຈເຊັບ,ແລະລູກສາວຫລາຍຄົນ(1ນຟ2:5;
2ນຟ5:6).

ຊາວໂກຣິນໂທ,ສານເຖິງ.ເບິ່ງສານຂອງ
ໂປໂລ;ໂປໂລນຳ�ອີກ

ໜັງສື ສອງເຫລັ້ມໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່.ມັນ
ເປັນໜັງສືສະບັບຕົ້ນທີ່ໂປໂລໄດ້ຂຽນເຖິງໄພ່
ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໃນໂກຣິນໂທເພື່ອດັດແປງ
ຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບໃນບັນດາພວກເຂົາ.
ຊາວໂກຣິນໂທໄດ້ອາໄສໃນສັງຄົມທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ
ຫລາຍທາງສິນທ�.

ໂກຣິນຳໂທສະບັບທີໜຶ່ງ:ບົດທີ1ບັນຈຸຄ�
ທັກທາຍຂອງໂປໂລແລະຄ�ຕັກເຕືອນຂອງ
ເພິ່ນຕໍ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ເປັນນ�ໜຶ່ງໃຈ
ດຽວກັນ.ບົດທີ2–6ຄ�ຕັກເຕືອນຂອງໂປໂລ
ຕໍ່ຄວາມຜິດຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຊາວ
ໂກຣິນໂທ.ບົດທີ7–12ບັນຈຸຄ�ຕອບຂອງ
ໂປໂລຕໍ່ຄ�ຖາມບາງຢ່າງ.ບົດທີ13–15ມີ
ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍເລື່ອງຄວາມໃຈບຸນ,
ຂອງປະທານທາງວິນຍານ,ແລະການຟື້ນຄືນ
ຊີວິດ.ບົດທີ16ບັນຈຸຄ�ແນະນ�ຂອງໂປໂລ
ເພື່ອໃຫ້ຍຶດໝັ້ນໃນສັດທາ.

ໂກຣິນຳໂທສະບັບທີສອງ:ບົດທີ1ບັນຈຸຄ�
ທັກທາຍຂອງໂປໂລແລະຄ�ປອບໂຍນ.ບົດ
ທີ2ບັນຈຸຄ�ແນະນ�ສ່ວນຕົວສ�ລັບຕີໂຕ.
ບົດທີ3–7ກ່ຽວກັບພະລັງຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ
ໃນຊີວິດຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າແລະຜູ້ນ�
ຂອງເຂົາເຈົ້າ.ບົດທີ8–9ແນະນ�ໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະເຈົ້າໃຫ້ເປັນຜູ້ມອບໃຫ້ແກ່ຄົນຍາກຈົນ
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ດ້ວຍຄວາມເບີກບານໃຈ.ບົດທີ10–12ເປັນ
ການປະກາດຕ�ແໜ່ງຂອງໂປໂລໃນຖານະ
ເປັນອັກຄະສາວົກ.ບົດທີ13ເປັນຄ�ແນະນ�
ໃຫ້ເປັນຄົນດີພ້ອມທຸກຢ່າງ.

ຊາວຄາລາເຕຍ,ສານເຖິງ.ເບິ່ງສານຂອງ
ໂປໂລ;ໂປໂລນຳ�ອີກ

ໜັງ ສື ເຫລັ້ມໜຶ່ງໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່.ຕົ້ນ
ສະບັບເປັນຈົດໝາຍທີ່ອັກຄະສາວົກໂປໂລ
ໄດ້ຂຽນເຖິງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ອາໄສຢູ່
ທົ່ວຄາລາເຕຍ.ເນື້ອໃຫຍ່ໃຈຄວາມຂອງຈົດ
ໝາຍນີ້ແມ່ນວ່າອິດສະລະພາບທີ່ແທ້ຈິງສາ
ມາດຖືກພົບເຫັນພຽງແຕ່ຢູ່ໃນການດ�ລົງຊີ
ວິດຕາມພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ເທົ່ານັ້ນ.ຖ້າຫາກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບ
ເອົາການສິດສອນຂອງຊາວຄຣິດສະຕຽນທີ່
ເປັນຊາວຢິວຜູ້ຮັກສາກົດຂອງໂມເຊຢ່າງເອົາ
ຈິງເອົາຈັງ,ແລ້ວເຂົາເຈົ້າຈະຈ�ກັດຫລືທ�
ລາຍອິດສະລະພາບຂອງຕົນທີ່ພົບເຫັນໃນ
ພຣະຄຣິດ.ຢູ່ໃນສານໂປໂລໄດ້ສະຖາປະນາ
ການເປັນອັກຄະສາວົກຂອງເພິ່ນເອງ,ໄດ້
ອະທິບາຍຄ�ສອນແຫ່ງຄວາມຊອບທ�ໂດຍ
ສັດທາ,ແລະຢືນຢັນຄຸນຄ່າຂອງສາດສະໜາ
ທາງແຫ່ງວິນຍານ.

ໃນບົດທີ1ແລະ2,ໂປໂລໄດ້ສະແດງຄວາມ
ເສຍໃຈກັບຂ່າວທີ່ເພິ່ນໄດ້ຮັບເລື່ອງການປະ
ຖິ້ມຄວາມເຊື່ອໃນບັນດາຊາວຄາລາເຕຍແລະ
ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈງ້ກ່ຽວກັບຕ�ແໜງ່ຂອງ
ເພິ່ນໃນບັນດາອັກຄະສາວົກ.ບົດທີ3ແລະ4
ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄ�ສອນຂອງສັດທາແລະ
ວຽກງານ.ບົດທີ5ແລະ6ບັນຈຸຄ�ເທດສະໜາ
ເລື່ອງຜົນຂອງຄ�ສອນແຫ່ງສັດທາ.

ຊາວຄຣິດສະຕຽນ.ເບິ່ງສານຸສິດ;ໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະເຈົ້ານຳ�ອີກ

ຊື່ທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຄ�ນີ້ຖືກໃຊ້ທົ່ວໄປຕະຫລອດທົ່ວ
ໂລກກໍຕາມ,ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຕິດ
ຕາມທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະຄຣິດໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະເຈົ້າ(ກຈກ9:13,32,41;1ກຣທ
1:2;ຄພ115:4).

ສາ ນຸ ສິດ ຖືກເອີ້ນວ່າຊາວຄຣິດສະຕຽນ,
ກຈກ11:26.ຖ້າມີຜູ້ໃດໄດ້ຮັບທຸກເພາະມີຊື່ວ່າ
ເປັນຄຣິດສະຕຽນກໍຢ່າໃຫ້ຜູ້ນັ້ນມີຄວາມລະ
ອາຍ,1ເປໂຕ4:16.

ເພາະພັນທະສັນຍາພວກທ່ານຈະຖືກເອີ້ນ
ວ່າລູກຂອງພຣະຄຣິດ,ມຊຢ5:7.ຜູ້ທີ່ເຊື່ອ
ຢ່າງແທ້ຈິງຖືກເອີ້ນວ່າຄຣິດສະຕຽນໂດຍຜູ້
ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກ,
ແອວ46:13–16.

ຊາວຊາມາເຣຍ.ເບິ່ງຊາມາເຣຍນຳ�ອີກ

ຜູ້ຄົນໃນພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີທີ່ອາໄສຢູ່
ໃນຊາມາເຣຍຫລັງຈາກອານາຈັກພາກເໜືອ
ຂອງອິດສະຣາເອນໄດ້ຖືກຍຶດໄປໂດຍຊາວ
ອັດຊີເຣຍ.ຊາວຊາມາເຣຍພາກສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນ
ຊາວອິດສະຣາເອນແລະພາກສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນ
ຄົນຕ່າງຊາດ.ສາດສະໜາຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນ
ການປະປົນກັນທັງຄວາມເຊື່ອແລະການປະຕິ
ບັດຂອງຊາວຢິວແລະຊາວເພເກັນທີ່ບໍ່ມີສາດ
ສະໜາ.ຄ�ອຸປະມາເລື່ອງໄທຊາມາເຣຍຜູ້ໃຈ
ດີໃນລູກາ10:25–37ສະແດງເຖິງຄວາມ
ກຽດຊັງທີ່ຊາວຢິວມີຕໍ່ຊາວຊາມາເຣຍເພາະ
ວ່າຊາວຊາມາເຣຍໄດ້ປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອຈາກ
ສາດສະໜາຂອງຊາວອິດສະຣາເອນ.ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊັກນ�ອັກຄະສາວົກໃຫ້ສອນ
ພຣະກິດຕິຄຸນແກ່ຊາວຊາມາເຣຍ(ກຈກ1:6–
8).ຟີລິບໄດ້ສິດສອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະ
ຄຣິດຢ່າງມີປະສິດທິພາບແກ່ຊາວຊາມາເຣຍ
ແລະໄດ້ເຮັດສິ່ງມະຫັດສະຈັນຫລາຍຢ່າງໃນ
ບັນດາພວກເຂົາ(ກຈກ8:5–39).

ຊາວເທສະໂລນິກ,ສານເຖິງ.ເບິ່ງສານຂອງ
ໂປໂລ;ໂປໂລນຳ�ອີກ

ໜັງສືສອງເຫລັ້ມໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່.ມັນ
ເປັນຈົດໝາຍສະບັບຕົ້ນທີ່ໂປໂລໄດ້ຂຽນເຖິງ
ຊາວເທສະໂລນິກໃນຂະນະທີ່ລາວຢູ່ເມືອງ
ໂກຣິນໂທລະຫວ່າງການໄປຢ້ຽມຢາມເອີຣົບ
ເທື່ອທ�ອິດຂອງລາວປະມານຄ.ສ.50.ວຽກ
ງານຂອງລາວໃນເມືອງເທສະໂລນິກໄດ້ຖືກ
ບັນຍາຍໄວ້ໃນກິດຈະການ17.ໂປໂລຢາກ
ກັບຄືນໄປເມືອງເທສະໂລນິກແຕ່ບໍ່ສາມາດ
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ເຮັດໄດ້(1ທສນ2:18).ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງ
ຕີໂມທຽວໄປໃຫ້ກ�ລັງໃຈຜູ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມ
ໃສແລະມາລາຍງານລາວກ່ຽວກັບຄວາມ
ທຸກສຸກຂອງສະມາຊິກ.ໂປໂລໄດ້ຂຽນສານ
ສະບັບທ�ອິດເນື່ອງດ້ວຍຄວາມຂອບພຣະ
ໄທຂອງລາວສ�ລັບການກັບຄືນມາຂອງຕີໂມ
ທຽວ.

ເທສະໂລນຳິກສະບັບທີໜຶ່ງ:ບົດທີ1–2ບັນ
ຈຸຄ�ທັກທາຍຂອງໂປໂລແລະຄ�ອະທິຖານ
ຂອງລາວສ�ລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ;ບົດທີ
3–5ໄດ້ໃຫ້ຄ�ແນະນ�ເລື່ອງການເຕີບໂຕທາງ
ວິນຍານ,ຄວາມຮັກ,ແລະພົມມະຈັນ,ຄວາມ
ພາກພຽນ,ແລະການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ເທສະໂລນຳິກສະບັບທີສອງ:ບົດທີ1ບັນ
ຈຸຄ�ອະທິຖານສ�ລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ.
ບົດທີ2ກ່າວເຖິງການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອທີ່
ຈະເກີດຂຶ້ນ.ບົດທີ3ບັນຈຸຄ�ອະທິຖານຂອງ
ໂປໂລເພື່ອອຸດົມການແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນຈະ
ມີໄຊ.

ຊາວນີໄຟ.ເບິ່ງຊາວເລມັນ;ນີໄຟ,ລູກຊາຍ
ຂອງລີໄຮ;ພຣະຄ�ພີມໍມອນນຳ�ອີກ

ຜູ້ຄົນກຸ່ມໜຶ່ງໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ຫລາຍ
ຄົນເປັນຜູ້ ສືບຕະກຸນຂອງສາດສະດານີໄຟ,
ລູກຊາຍຂອງລີໄຮ.ພວກເຂົາໄດ້ແຍກຕົວ
ອອກຈາກຊາວເລມັນແລະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ
ເປັນຄົນຊອບທ�ກວ່າຊາວເລມັນ.ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ,ໃນທີ່ສຸດພວກເຂົາກໍໄດ້ຖືກຊາວເລມັນ
ທ�ລາຍເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ.

ຊາວນີໄຟແຍກຕົວອອກຈາກຊາວເລມັນ,
2ນຟ5:5–17.ທຸກຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນຊາວເລມັນ
ກໍເປັນຊາວນີໄຟ,ຢຄ1:13.ຊາວນີໄຟຍັງໄດ້
ຮັບກ�ລັງໃຈດ້ວຍອຸດົມການທີ່ດີກວ່າ,ແອວ
43:6–9,45.ຊາວນີໄຟບໍ່ເຄີຍມີເວລາໃດເລີຍ
ທີ່ສະຫງົບສຸກເກີນກວ່າໃນວັນເວລາຂອງໂມ
ໂຣໄນ,ແອວ50:23.ຊາວນີໄຟໄດ້ຖືກຊ່ວຍ
ໃຫ້ລອດເພາະຄ�ອະທິຖານຂອງຄົນທີ່ຊອບ
ທ�,ແອວ62:40.ຊາວນີໄຟໄດ້ເລີ່ມເສື່ອມ
ໂຊມລົງຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື,ຮລມ6:34–35.

ພຣະເຢຊູໄດ້ສິດສອນແລະປະຕິບັດສາດ
ສະໜາກິດໃນບັນດາຊາວນີໄຟ,3ນຟ11:1–
28:12.ຜູ້ຄົນທັງໝົດໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະມີເຂົ້າຂອງທັງໝົດນ�
ກັນເປັນສ່ວນລວມ,4ນຟ1:2–3.ມັນບໍ່ມີການ
ຂັດແຍ້ງກັນ,ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າມີຢູ່ໃນ
ໃຈຂອງພວກເຂົາ,ແລະພວກເຂົາເປັນຄົນທີ່
ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດ,4ນຟ1:15–16.ຊາວນີໄຟ
ເລີ່ມອວດດີແລະຖືຕົວ,4ນຟ1:43.ມີເລືອດ
ແລະການຂ້າຟັນຕະຫລອດທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ,
ມມ 2:8. ຊາວນີໄຟໄດ້ຊົ່ວຮ້າຍຫລາຍຂຶ້ນ
ແລະມໍມອນໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ນ�ພາພວກເຂົາ,
ມມ3:9–11.ຊາວນີໄຟທັງໝົດໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ
ຍົກເວັ້ນແຕ່ຊາວສີ່ຄົນ,ມມ6:7–15.ຊາວນີໄຟ
ທຸກຄົນຜູ້ບໍ່ປະຕິເສດພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກຂ້າ,
ມຣນ1:2.

ຊາວນີໄຟໄດ້ຖືກທ�ລາຍເພາະຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍແລະບາບຂອງພວກເຂົາ,ຄພ3:18.ຈົ່ງ
ລະວັງຄວາມທະນົງຕົວຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຈົ້າ
ຈະກາຍເປັນເໝືອນດັ່ງຊາວນີໄຟ,ຄພ38:39.

ຊາວຟີລິບປອຍ,ສານເຖິງ.ເບິ່ງສານຂອງ
ໂປໂລ;ໂປໂລນຳ�ອີກ

ຈົດໝາຍທີ່ໂປໂລໄດ້ຂຽນເຖິງໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະເຈົ້າໃນຟີລິບປອຍໃນຂະນະທີ່ລາວຕິດ
ຄຸກຢູ່ກຸງໂຣມເທື່ອທ�ອິດ.ຕອນນີ້ມັນເປັນ
ພຣະທ�ຟີລິບປອຍໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່.

ບົດທີ1ບັນຈຸຄ�ທັກທາຍຂອງໂປໂລແລະ
ຄ�ແນະນ�ຂອງລາວກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໜຶ່ງ,
ຄວາມອ່ອນນ້ອມ,ແລະຄວາມບາກບັ່ນ.ບົດທີ
2ເນັ້ນວ່າທຸກຄົນຈະກົ້ມຂາບພຣະຄຣິດແລະ
ວ່າແຕ່ລະຄົນຕ້ອງເຮັດວຽກງານຂອງຄວາມ
ລອດໃຫ້ຕົນເອງ.ໃນບົດທີ3,ໂປໂລໄດ້ອະທິ
ບາຍວ່າລາວໄດ້ເສຍສະລະທຸກສິ່ງເພື່ອພຣະ
ຄຣິດ.ໃນບົດທີ4,ໂປໂລໄດ້ຂອບໃຈໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະເຈົ້າຊາວຟີລິບປອຍສ�ລັບຄວາມ
ຊ່ວຍເຫລືອຂອງພວກເຂົາ.

ຊາວຢາເຣັດ.ເບິ່ງພຣະຄ�ພີມໍມອນ;
ຢາເຣັດ;ຢາເຣັດ,ນ້ອງຊາຍຂອງນຳ�ອີກ

ຜູ້ຄົນໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນທີ່ເປັນລູກຫລານ
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ຂອງຢາເຣັດ, ນ້ອງຊາຍຂອງລາວ, ແລະໝູ່
ເພື່ອນຂອງເຂົາເຈົ້າ(ອທ1:33–41).ພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ນ�ພາເຂົາເຈົ້າຈາກຫໍບາເບນໄປຫາອາເມ
ຣິກາ,ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ(ອທ1:42–43;
2–3;6:1–18).ເຖິງແມ່ນວ່າຄັ້ງໜຶ່ງປະຊາຊາດ
ຂອງເຂົາເຈົ້າມີຈ�ນວນເຖິງໜຶ່ງລ້ານຄົນ,ແຕ່
ທັງໝົດໄດ້ຖືກທ�ລາຍໂດຍສົງຄາມຊຶ່ງເກີດ
ຂຶ້ນເນື່ອງດ້ວຍຄົນຊົ່ວ(ອທ14–15).

ຊາວຢິວ.ເບິ່ງຢູດາ(ລູກຊາຍຂອງຢາໂຄບ);
ອິດສະຣາເອນນຳ�ອີກ

ຊາວຢິວອາດເປັນໄດ້ທັງ(1)ຜູ້ສືບຕະກຸນ
ຂອງຢູດາ,ລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງໃນຈ�ນວນລູກ
ຊາຍສິບສອງຄົນຂອງຢາໂຄບ,(2)ຜູ້ຄົນໃນ
ສະໄໝບູຮານໃນອານາຈັກພາກໃຕ້ຂອງຢູດາ,
ຫລື(3)ຜູ້ຄົນທີ່ປະພຶດຕົນຕາມສາດສະໜາ,
ການດ�ລົງຊີວິດ,ແລະຮີດຄອງປະເພນີຕາມ
ສາດສະໜາຢູດາແຕ່ອາດເປັນຫລືບໍ່ໄດ້ເປັນ
ຊາດຢິວໂດຍກ�ເນີດກໍໄດ້.ມັນໄດ້ກາຍເປັນ
ຄວາມເຄີຍຊິນທີ່ຈະກ່າວຄ�ວ່າຊາວຢິວເພື່ອ
ໝາຍເຖິງຕະກຸນຂອງຢາໂຄບ,ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງ
ຜິດ.ມັນຄວນຖືກໃຊ້ພຽງແຕ່ກັບຄົນຈາກອາ
ນາຈັກຢູດາຫລື,ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໃນປະ
ຈຸບັນນີ້,ຄົນຂອງເຜົ່າຢູດາແລະຊົນເຜົ່າອື່ນໆ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ.

ອ�ນາດຈະບໍ່ຖືກເອົາໄປຈາກຢູດາຈົນກວ່າ
ຊີໂລມາ,ປຖກ49:10.

ຂ່າວປະເສີດນັ້ນເປັນລິດອ�ນາດຂອງພຣະ
ເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ,
ພວກຢິວກ່ອນ,ຣມ1:16.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະລ້ຽງຄົນຜູ້ໜຶ່ງເປັນສາດ
ສະດາໃນບັນດາຊາວຢິວ—ຄືພຣະເມຊີອາ,
1ນຟ10:4.ເມື່ອໜັງສືໄດ້ອອກມາຈາກປາກ
ຂອງຊາວຢິວ,ເລື່ອງທີ່ຂຽນໄວ້ແມ່ນແຈ່ມແຈ້ງ
ແລະບໍລິສຸດ,1ນຟ14:23.ຊາວຢິວຈະກະ
ຈັດກະຈາຍໄປໃນບັນດາປະຊາຊາດທັງປວງ,
2ນຟ25:15.ຊາວຢິວເປັນຜູ້ຄົນແຫ່ງພັນທະ
ສັນຍາຂອງເຮົາໃນສະໄໝບູຮານ,2ນຟ29:4.
ຊາວຢິວຊຶ່ງກະຈັດກະຈາຍໄປຈະເລີ່ມເຊື່ອໃນ
ພຣະຄຣິດ,2ນຟ30:7.ຊາວຢິວຈະບໍ່ຍອມ

ຮັບຫີນຊຶ່ງຢູ່ເທິງນັ້ນພວກເຂົາຈະໄດ້ສ້າງ,ຢຄ
4:14–16.ຊາວຢິວຈະມີພະຍານອື່ນອີກວ່າ
ພຣະເຢຊູຄືພຣະຄຣິດອົງນັ້ນ,ມມ3:20–21.

ສາດສະດາສອງທ່ານຈະຖືກຍົກຂຶ້ນໃຫ້ປະ
ຊາຊາດຊາວຢິວໃນຍຸກສຸດທ້າຍ,ຄພ77:15.
ຈົ່ງເອີ້ນຫາປະຊາຊາດ,ທ�ອິດຫາຄົນຕ່າງ
ຊາດ,ແລະຈາກນັ້ນຫາຊາວຢິວ,ຄພ133:8.

ໃນວັນເຫລົ່ານັ້ນຄວາມທຸກຍາກລ�ບາກທີ່
ສຸດຈະເກີດກັບຊາວຢິວ,ຈສ—ມ1:18.

ຊາວເລມັນ.ເບິ່ງຊາວນີໄຟ;ພຣະຄ�ພີ
ມໍມອນ;ເລມັນນຳ�ອີກ

ຜູ້ຄົນກຸ່ມໜຶ່ງໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ຊຶ່ງຜູ້ຄົນ
ສ່ວນຫລາຍເປັນເຊື້ອສາຍຂອງເລມັນ,ລູກ
ຊາຍກົກຂອງລີໄຮ.ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່ານີໄຟ
ແລະເຊື້ອສາຍຂອງລາວໄດ້ເຮັດຜິດຕໍ່ພວກ
ເຂົາ(ມຊຢ10:11–17).ຜົນກໍຄື,ພວກເຂົາໄດ້
ກະບົດຕໍ່ຊາວນີໄຟແລະມັກຈະປະຕິເສດຄ�
ສອນເລື່ອງພຣະກິດຕິຄຸນສະເໝີ.ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ,ບໍ່ດົນກ່ອນການມາກ�ເນີດຂອງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ,ຊາວເລມັນໄດ້ຮັບເອົາພຣະກິດຕິ
ຄຸນແລະເປັນຄົນຊອບທ�ຫລາຍກວ່າຊາວ
ນີໄຟ(ຮລມ6:34–36).ສອງຮ້ອຍປີຫລັງຈາກ
ພຣະຄຣິດໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມອາເມຣິກາ,ທງັ
ຊາວເລມັນແລະຊາວນີໄຟໄດ້ກາຍເປັນຄົນ
ຊົ່ວແລະເລີ່ມຕົ້ນປະກາດສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານກັນ
ແລະກັນ.ປະມານຄ.ສ.400,ຊາວເລມັນໄດ້
ທ�ລາຍຊາວນີໄຟຈົນໝົດສິ້ນ.

ຊາວເລມັນໄດ້ຊະນະລູກຫລານຂອງນີໄຟ,
1ນຟ12:19–20.ຊາວເລມັນໄດ້ກຽດຊັງຊາວ
ນີໄຟ,2ນຟ5:14.ຊາວເລມັນຈະເປັນໄພ
ພິບັດຕໍ່ຊາວນີໄຟ,2ນຟ5:25.ພຣະຄ�ພີ
ມໍມອນຈະນ�ຄວາມຮູ້ເລື່ອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຂົາແລະເລື່ອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດມາໃຫ້ພວກເຂົາ,2ນຟ30:3–
6(ໜ້າວິເຄາະສະບັບຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນ).

ຊາວເລມັນເປັນຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງຊາວຢິວ,
ຄພ19:27.ຊາວເລມັນຈະບານສະພັ່ງເໝືອນ
ດັ່ງດອກກຸຫລາບກ່ອນການສະເດັດມາຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຄພ49:24.

ຊາວເລມັນ79
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ຊາວອາມາລະໄຄ(ພຣະຄ�ພີມໍມອນ)

ຊາວນີໄຟຜູ້ປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອກຸ່ມໜຶ່ງຜູ້ໄດ້
ນ�ພາຊາວເລມັນມາເຮັດເສິກກັບຊາວນີໄຟ
(ແອວ21–24;43).

ຊາວອາມາລະໄຄ(ພຣະຄ�ພີເດີມ)

ເຜົ່າອາຣັບທີ່ໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານປາຣານລະຫວ່າງອາຣາບາແລະ
ເມດີແຕຣາເນ.ພວກເຂົາມັກເຮັດສົງຄາມກັບ
ຊາວເຮັບເຣີຈາກວັນເວລາຂອງໂມເຊ(ອພຍ
17:8)ຈົນເຖິງວັນເວລາຂອງໂຊນແລະດາວິດ
(1ຊມອ15;27:8;30;2ຊມອ8:11–12).

ຊາວເຮັບເຣີ,ສານເຖິງ.ເບິ່ງສານຂອງ
ໂປໂລ;ໂປໂລນຳ�ອີກ

ໜງັສືໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່.ໂປໂລໄດ້ຂຽນຈດົ
ໝາຍສະບັບນີ້ເຖິງສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາ
ຈັກທີ່ເປັນຊາວຢິວເພື່ອເກ້ຍກ່ອມເຂົາເຈົ້າວາ່
ສ່ວນສ�ຄັນຂອງກົດຂອງໂມເຊໄດ້ສົມບູນແລ້ວ
ໃນພຣະຄຣິດແລະວ່າກົດແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນ
ທີ່ສູງກວາ່ຂອງພຣະຄຣດິໄດ້ມາທົດແທນ.ເມື່ອ
ໂປໂລໄດ້ກັບມາທີ່ເຢຣູຊາເລັມໃນບັ້ນທ້າຍ
ຂອງການໄປສອນສາດສະໜາເທື່ອທີສາມ
ຂອງເພິ່ນ(ປະມານຄ.ສ.60),ເພິ່ນໄດ້ພົບເຫັນ
ວ່າສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກທີ່ເປັນຊາວ
ຢິວຍັງປະຕິບັດຕາມກົດຂອງໂມເຊຢູ່(ກຈກ
21:20).ເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍສິບປີຫລັງຈາກ
ກອງປະຊຸມຂອງສາດສະໜາຈກັຢູ່ເຢຣູຊາເລັມ
ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າພິທີການບາງຢ່າງໃນກົດຂອງ
ໂມເຊບໍ່ຈ�ເປັນຕໍ່ຄວາມລອດຂອງຊາວຄຣດິ
ສະຕຽນຄົນຕ່າງຊາດ.ປະກົດວ່າ,ບໍ່ດົນຫລັງ
ຈາກນັ້ນໂປໂລໄດ້ຂຽນເຖິງຊາວເຮັບເຣີເພື່ອ
ສະແດງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນໂດຍທາງພຣະຄ�ພີ
ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງແລະໂດຍເຫດຜົນທີ່ເໝາະ
ສົມວ່າເປັນຫຍັງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ຈ�ເປັນຕ້ອງປະ
ຕິບັດຕາມກົດຂອງໂມເຊອີກຕໍ່ໄປ.

ບົດທີ1ແລະ2ອະທິບາຍວ່າພຣະເຢຊູ
ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເຫລົ່າທູດ.ບົດທີ3–7ປຽບທຽບ
ພຣະເຢຊູໃສ່ກັບໂມເຊແລະໃສ່ກັບກົດຂອງ
ໂມເຊແລະເປັນພະຍານວ່າພຣະອົງຍິ່ງໃຫຍ່
ກວ່າທັງສອງ.ທັງສອງໄດ້ສິດສອນວ່າຖານະ

ປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກແມ່ນຍິ່ງໃຫຍ່
ກວ່າຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນ.ບົດທີ
8–9ອະທິບາຍພິທີການຂອງໂມເຊທີ່ຕຽມ
ຜູ້ຄົນສ�ລັບການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ຂອງພຣະຄຣິດແລະເຖິງວິທີທີ່ພຣະຄຣິດ
ເປັນຜູ້ເປັນກາງຂອງພັນທະສັນຍາໃໝ່(ແອວ
37:38–45;ຄພ84:21–24).ບົດທີ10ເປັນ
ຄ�ແນະນ�ໃຫ້ມີຄວາມພາກພຽນແລະຊື່ສັດ.
ບົດທີ11ເປັນຄ�ປາໄສກ່ຽວກັບສັດທາ.ບົດທີ
12ໃຫ້ຄ�ແນະນ�ແລະການທັກທາຍ.ບົດທີ
13ກ່ຽວພັນກັບລະບຽບການແຕ່ງງານທີ່ມີກຽດ
ແລະຄວາມສ�ຄັນຂອງການເຊື່ອຟັງ.

ຊິບລັນ.ເບິ່ງແອວມາ,ລູກຊາຍຂອງແອວມາ
ນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງຂອງ
ແອວມາຜູ້ເປັນລູກ.ຊິບລັນໄດ້ສອນພຣະກິດ
ຕິຄຸນໃຫ້ແກ່ຊາວໂຊຣ�ແລະໄດ້ຖືກຂົ່ມເຫັງ
ເພາະຄວາມຊອບທ�ຂອງລາວ.ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ປົດປ່ອຍລາວຈາກການຂົ່ມເຫັງເພາະ
ຄວາມຊື່ສັດແລະຄວາມອົດທົນຂອງລາວ
(ແອວ38).ຊິບລັນກໍໄດ້ຮັກສາບັນທຶກຂອງ
ຊາວນີໄຟນ�ອີກຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ(ແອວ63:1–
2,11–13).

ຊີນັດ

ສາດສະດາຂອງຊາວອິດສະຣາເອນໃນສະ
ໄໝຂອງພຣະຄ�ພີເດີມຜູ້ໄດ້ທ�ນາຍເຖິງພາ
ລະກິດຂອງພຣະຄຣິດທີ່ພົບເຫັນພຽງແຕ່ໃນ
ພຣະຄ�ພີມໍມອນເທົ່ານັ້ນ.

ໄດ້ທ�ນາຍກ່ຽວກັບການຝັງພຣະສົບຂອງ
ພຣະຄຣິດແລະສາມວັນທີ່ປົກຄຸມໄປດ້ວຍ
ຄວາມມືດ,1ນຟ19:10,12.ໄດ້ບອກລ່ວງ
ໜ້າກ່ຽວກັບການເຕົ້າໂຮມຂອງຊາວອິດສະ
ຣາເອນ,1ນຟ19:16.ຢາໂຄບໄດ້ອ້າງເຖິງ
ຄ�ອຸປະມາຂອງຊີນັດກ່ຽວກັບຕົ້ນໝາກກອກ
ເທດແລະຕົ້ນໝາກກອກປ່າ,ຢຄ5.ຢາໂຄບ
ໄດ້ຊີ້ແຈງຄ�ປຽບທຽບຂອງຊີນັດ,ຢຄ6:1–10.
ໄດ້ສອນກ່ຽວກັບການອະທິຖານແລະການ
ນະມັດສະການ,ແອວ33:3–11.ໄດ້ສອນວ່າ
ການໄຖ່ມາເຖິງໂດຍທາງພຣະຄຣິດ,ແອວ

ຊາວອາມາລະໄຄ(ພຣະຄ�ພີມໍມອນ) 80
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34:7. ໄດ້ຖືກຂ້າເພາະປະຈັກພະຍານທີ່ກ້າ
ຫານຂອງເພິ່ນ,ຮລມ8:19.ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບ
ການນ�ຊາວເລມັນກັບຄືນມາ,ຮລມ15:11.
ໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງການທ�ລາຍໃນຕອນພຣະ
ຄຣິດສິ້ນພຣະຊົນ,3ນຟ10:15–16.

ຊີນາຍ,ພູ.ເບິ່ງກົດຂອງໂມເຊ;ໂມເຊນຳ�
ອີກ

ພູໜ່ວຍໜຶ່ງຢູ່ແຈແຫລມຊີນາຍ,ໃກ້ບ່ອນທີ່
ໂມເຊແລະຊາວອິດສະຣາເອນຕັ້ງຄ້າຍເປັນ
ເວລາສາມເດືອນຫລັງຈາກທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອົບ
ພະຍົບຈາກປະເທດເອຢິບ;ມັນຍັງຖືກເອີ້ນອີກ
ວ່າພູໂຮເຣັບ(ອພຍ3:1).ຢູ່ທີ່ນີ້ພຣະເຈົ້າໄດ້
ປະທານກົດຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່ໂມເຊສ�ລັບ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ;ພ້ອມນີ້ຢູ່ທີ່ນີ້ຍັງ
ໄດ້ສ້າງຫໍເຕັ້ນສັກສິດຂຶ້ນນ�ອີກ(ອພຍ19:2;
20:18;24:12;32:15).

ຊີນິບ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ຊາຍຜູ້ທີ່ໄດ້ນ�ພາຜູ້
ຄົນກຸ່ມໜຶ່ງກັບໄປແຜ່ນດິນນີໄຟ;ເພິ່ນໄດ້ກາຍ
ເປັນກະສັດຂອງພວກເຂົາແລະໄດ້ນ�ພາ
ພວກເຂົາໃນຄວາມຊອບທ�(ມຊຢ9–10).

ຊີໂນກ

ສາດສະດາຂອງຊາວອິດສະຣາເອນໃນສະ
ໄໝຂອງພຣະຄ�ພີເດີມຜູ້ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງພຽງ
ແຕ່ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນເທົ່ານັ້ນ.

ໄດ້ທ�ນາຍເຖິງການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະ
ຄຣິດ,1ນຟ19:10.ໄດ້ເວົ້າເຖິງພຣະບຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແອວ33:15(ແອວ34:7).ໄດ້ຖືກ
ສັງຫານເພາະຄວາມຈິງ,ແອວ33:17.ໄດ້
ທ�ນາຍກ່ຽວກັບການສະເດັດມາຂອງພຣະເມ
ຊີອາ,ຮລມ8:20.

ຊີເມໂອນ.ເບິ່ງຢາໂຄບ,ລູກຊາຍຂອງ
ອີຊາກ;ອິດສະຣາເອນນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ລູກຊາຍຄົນທີສອງຂອງ
ຢາໂຄບກັບເມຍຊື່ ເລອາ(ປຖກ29:33;
35:23;ອພຍ1:2).ລາວໄດ້ຮ່ວມມືກັບເລວີໃນ
ການສັງຫານຊາວຊີເຄມ(ປຖກ34:25–31).

ຄ�ທ�ນາຍຂອງຢາໂຄບກ່ຽວກັບຊີເມໂອນມີ
ຢູ່ໃນປະຖົມມະການ49:5–7.

ເຜົ່າຂອງຊີເມໂອນຳ:ລູກຫລານຂອງຊີເມ
ໂອນມັກອາໄສຢູ່ ນ�ເຜົ່າຂອງຢູດາແລະຢູ່
ພາຍໃນຊາຍແດນອານາຈັກຂອງຢູດາ(ຢຊ
19:1–9;1ຂຄ4:24–33).ເຜົ່າຂອງຊີເມໂອນ
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບຢູດາໃນການເຮັດເສິກຕໍ່ຕ້ານ
ຊາວການາອານ(ຜປ1:3,17).ຕໍ່ມາພວກ
ເຂົາກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບກອງທັບຂອງດາວິດນ�
ອີກ(1ຂຄ12:25).

ຊີໂມນເປໂຕ.ເບິ່ງເປໂຕ

ຊີໂມນແຫ່ງການາອານ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່,ອັກຄະສາວົກດັ້ງເດີມຄົນ
ໜຶ່ງໃນສິບສອງຄົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ(ມທ
10:2–4).

ຊີເອສຣອມ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ທະນາຍຄວາມໃນ
ເມື ອ ງ ອ�ໂມນໄນຮາ.ແອວມາແລະແອມ
ມິວເລັກໄດ້ເຫັນຜ່ານທາງພຣະວິນຍານວ່າ
ຊີເອສຣອມຂີ້ຕົວະ.ຈາກນັ້ນລາວໄດ້ປ່ຽນ
ໃຈເຫລື້ອມໃສພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະຄຣິດ
(ແອວ11:21–46;15:1–12).

ຊີດ.ເບິ່ງຊາວຢາເຣັດນຳ�ອີກ

ຜູ້ ນ� ຊາວ ຢາເຣັດ ຄົນ ໜຶ່ງໃນພຣະຄ�ພີ
ມໍມອນ.ລາວໄດ້ຖືກຂ້າໃນທ້າຍການສູ້ຮົບ
ຄັ້ງທີ່ໄດ້ກວາດລ້າງຊາວຢາເຣັດໝົດທັງຊາດ
(ອທ14:17–15:31).

ຊີວິດ.ເບິ່ງຄວາມສະຫວ່າງ,ຄວາມ
ສະຫວ່າງຂອງພຣະຄຣິດ;ຊີວິດນິລັນດອນ
ນຳ�ອີກ

ການເປັນຢູ່ທາງໂລກແລະທາງວິນຍານ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.

ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ພວກເຈົ້າເລືອກເອົາ
ລະຫວ່າງຊີວິດແລະຄວາມດີ,ພບຍ30:15–
20.ພຣະອົງກໍຈະໃຫ້ເຫັນທາງທີ່ນ�ໄປສູ່ຊີວິດ,

ຊີວິດ81
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ພສສ16:11. ຄົນສັດຊື່ຈະໄດ້ຊີວິດຍືນຍາວ,
ສພສ21:21.

ຜູ້ທີ່ຮັກສາຊີວິດຂອງຕົນໄວ້ກໍຈະເສຍຊີວິດ:
ແຕ່ຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອເຫັນແກ່ເຮົາ
ກໍຈະໄດ້ຊີວິດ,ມທ10:39(ມທ16:25;ມຣກ
8:35 ;ລກ9:24 ;  17:33 ).ບຸດມະນຸດບໍ່ໄດ້
ມາເພື່ອທ�ລາຍຊີວິດມະນຸດ,ແຕ່ເພື່ອຊ່ວຍ
ເຫລືອເຂົາໃຫ້ລອດ,ລກ9:56.ພຣະທ�ນັ້ນ
ມີຊີວິດຢູ່ໃນພຣະອົງເອງ,ແລະຊີວິດນັ້ນເປັນ
ຄວາມສະຫວ່າງຂອງມະນຸດ,ຢຮ1:4.ຜູ້ໃດ
ທີ່ວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະອົງຜູ້ທີ່ໃຊ້ເຮົາມາໄດ້
ຜ່ານພົ້ນຈາກຄວາມຕາຍເຂົ້າສູ່ຊີວິດແລ້ວ,
ຢຮ5:24.ເຮົານີ້ແຫລະເປັນທາງນັ້ນ,ເປັນ
ຄວາມຈິງ,ແລະເປັນຊີວິດ,ຢຮ14:6.ຖ້າ
ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດມີຄຸນ
ຄ່າພຽງແຕ່ສ�ລັບຊີວິດນີ້ເທົ່ານັ້ນ,ພວກເຮົາກໍ
ເປັນຄົນທີ່ໜ້າສັງເວດທີ່ສຸດ,1ກຣທ15:19–
22.ການນັບຖືພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບພຣະສັນຍາອັນ
ປະເສີດສ�ລັບຊີວິດໃນປະຈຸບັນແລະໃນອະ
ນາຄົດອີກດ້ວຍ,1ຕມທ4:8.

ລູກຫລານຂອງພວກເຮົາຈະມຸ້ງຫາຊີວິດນັ້ນ
ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ,2ນຟ25:23–27.ຊີວິດ
ນີ້ເປັນເວລາສ�ລັບມະນຸດທີ່ຈະຕຽມພ້ອມເພື່ອ
ພົບກັບພຣະເຈົ້າ,ແອວ34:32(ແອວ12:24).
ເຮົາເປັນຄວາມສະຫວ່າງແລະຊີວິດຂອງ
ໂລກ,3ນຟ9:18(ມຊຢ16:9;3ນຟ11:11;
ອທ4:12).

ຄົນ ທີ່ ຊື່ ສັດຍ່ອມເປັນສຸກ,ບໍ່ວ່າໃນຊີວິດ
ຫລືໃນຄວາມຕາຍ,ຄພ50:5.ນີ້ແມ່ນຊີວິດນິ
ລັນດອນທີ່ຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າແລະພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ,ຄພ132:24.

ນີ້ແມ່ນວຽກງານແລະລັດສະໝີພາບຂອງ
ເຮົາຄືທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນອະມະຕະ
ແລະຊີວິດນິລັນດອນຂອງມະນຸດ,ມຊ1:39.

ຊີວິດກ່ອນເກີດ.ເບິ່ງກອງປະຊຸມໃນ
ສະຫວັນ;ສົງຄາມໃນສະຫວັນ;ຕອນຕົ້ນ;
ມະນຸດນຳ�ອີກ

ຊີວິດກ່ອນຊີວິດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.ຊາຍ
ແລະຍິງທຸກຄົນໄດ້ອາໄສຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າໃນ
ຖານະລູກທາງວິນຍານຂອງພຣະອົງກ່ອນມາ

ສູ່ໂລກເປັນມະນຸດມະຕະ.ບາງເທື່ອສິ່ງນີ້ຖືກ
ເອີ້ນວ່າສະພາວະທ�ອິດ(ອຣຮ3:26).

ເມື່ອພຣະເຈົ້າສ້າງຈັກກະວານ,ພວກເທວະ
ດາຂອງພຣະອົງກໍເປັ່ງສຽງໂຮຮ້ອງຍິນດີທັງ
ນັ້ນ,ໂຢບ38:4–7.ວິນຍານຂອງພວກເຮົາກໍ
ຈະກັບຄືນໄປຫາພຣະເຈົ້າຜູ້ປະທານໃຫ້ນັ້ນ,
ປຍຈ12:7.ເຮົາໄດ້ໃຫ້ຊີວິດແກ່ເຈົ້າກ່ອນເຈົ້າ
ໄດ້ເກີດມາ,ຢມຢ1:4–5.

ພວກເຮົາເປັນເຊື້ອສາຍຂອງພຣະອົງ,ກຈກ
17:28.ພຣະອົງໄດ້ເລືອກພວກເຮົາໄວ້ຕັ້ງແຕ່
ກ່ອນການວາງຮາກຖານຂອງໂລກ,ອຟຊ
1:3–4.ພວກເຮົາຄວນຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຂອງພຣະ
ບິດາແຫ່ງບັນດາວິນຍານຈິດ,ຮຣ12:9.ບັນ
ດາທູດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັກສາສະພາວະທ�ອິດຂອງ
ຕົນ,ຖືກລ່າມໂສ້ໄວ້ເປັນນິດ,ຢດ1:6(ອຣຮ
3:26).ມານແລະບໍລິວານຂອງມັນຖືກຊັດ
ຖິ້ມລົງເສຍ,ພນມ12:9.

ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກເອີ້ນແລະຖືກຕຽມໄວ້ນັບຕັ້ງ
ແຕ່ການວາງຮາກຖານຂອງໂລກ,ແອວ13:3.

ພຣະເຢຊູຄຣິດຫລຽວເບິ່ງຄວາມກວ້າງ
ໃຫຍ່ໄພສານຂອງຊົ່ວນິລັນດອນແລະເຫລົ່າ
ທູດສະຫວັນທັງໝົດກ່ອນໂລກໄດ້ຖືກສ້າງ
ຂຶ້ນ,ຄພ38:1.ມະນຸດກໍໄດ້ຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າໃນ
ຕອນຕົ້ນຄືກັນ,ຄພ93:29(ຮລມ14:17;ຄພ
49:17).ວິນຍານທີ່ສູງສັກໄດ້ຖືກເລືອກໄວ້ແຕ່
ຕອນຕົ້ນໃຫ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງໃນສາດສະໜາ
ຈັກ,ຄພ138:53–55.ຫລາຍຄົນໄດ້ຮັບບົດ
ຮຽນທ�ອິດຂອງພວກເພິ່ນຢູ່ໃນໂລກວິນຍານ,
ຄພ138:56.

ທຸກສິ່ງ ທັງ ປວງໄດ້ຖືກສ້າງທາງວິນຍານ
ກ່ອນມັນຈະເປັນຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ,ມຊ3:5.
ເຮົາໄດ້ສ້າງໂລກ,ແລະມະນຸດກ່ອນພວກເຂົາ
ເປັນຢູ່ໃນເນື້ອໜັງ,ມຊ6:51.ອັບຣາຮາມໄດ້
ເຫັນຜູ້ຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ແຈ້ງຊຶ່ງຖືກຈັດໄວ້ກ່ອນ
ໂລກເປັນມາ,ອຣຮ3:21–24.

ຊີວິດນິລັນດອນ.ເບິ່ງສູງສົ່ງ,ຄວາມສູງສົ່ງ;
ຊີວິດ;ຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້;ມົງກຸດ,ສວມ
ມົງກຸດ;ລັດສະໝີພາບຂອງຊັ້ນສູງນຳ�ອີກ

ທີ່ຈະມີຊີວິດຕະຫລອດການເປັນຄອບຄົວ
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ໃນທີ່ປະທັບຂອງພຣະເຈົ້າ(ຄພ132:19–20,
24, 55). ຊີວິດນິລັນດອນເປັນຂອງປະທານ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດສ�ລັບມະນຸດ.

ພຣະອົງເປັນຜູ້ມີຖ້ອຍຄ�ແຫ່ງຊີວິດນິລັນ
ດອນ,ຢຮ6:68.ນີ້ແມ່ນຊີວິດນິລັນດອນ,ຄືໃຫ້
ພວກເຂົາຮູ້ຈັກພຣະອົງຜູ້ເປັນພຣະເຈົ້າທ່ຽງ
ແທ້ແຕ່ອົງດຽວ,ແລະຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູຄຣິດ,
ຢຮ17:3(ຄພ132:24).ຈົ່ງອົດທົນຕໍ່ສູ້ຈົນສຸດ
ກ�ລັງແຫ່ງຄວາມເຊື່ອແລະຍຶດເອົາຊີວິດນິ
ລັນດອນ,1ຕມທ6:12.

ມະນຸດເປັນອິດສະລະທີ່ຈະເລືອກເສລີພາບ
ແລະຊີວິດນິ ລັນດອນ,2ນຟ2:27(ຮລມ
14:31).ການມີຈິດໃຈທີ່ສະແຫວງຫາສິນທ�ຄື
ຊີວິດນິລັນດອນ,2ນຟ9:39.ແລ້ວພວກທ່ານ
ຢູ່ໃນທາງແຄບນີ້ຊຶ່ງນ�ໄປຫາຊີວິດນິລັນດອນ,
2ນຟ31:17–20.ການເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ
ແລະອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດຄືຊີວິດນິລັນດອນ,
2ນຟ33:4(3ນຟ15:9).

ຄົນທີ່ມີຊີວິດນິລັນດອນເປັນຄົນທີ່ຮັ່ງມີ,ຄພ
6:7(ຄພ11:7).ຊີວິດນິລັນດອນເປັນຂອງ
ປະທານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຂອງປະທານທັງ
ໝົດຂອງພຣະເຈົ້າ,ຄພ14:7(ຣມ6:23).ຄົນ
ຊອບທ�ຈະໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກໃນໂລກນີ້ແລະ
ຊີວິດນິລັນດອນໃນໂລກທີ່ຈະມາເຖິງ,ຄພ
59:23.ຜູ້ທີ່ອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດຈະໄດ້ສວມ
ມົງກຸດແຫ່ງຊີວິດນິລັນດອນ,ຄພ66:12(ຄພ
75:5).ທຸກຄົນທີ່ຕາຍປາດສະຈາກພຣະກິດ
ຕິຄຸນຜູ້ທີ່ຈະຮັບມັນໄວ້ຖ້າເຂົາເຈົ້າມີຊີວິດຢູ່
ເປັນຜູ້ຮັບມູນມໍລະດົກຂອງອານາຈັກຊັ້ນສູງ,
ຄພ137:7–9.

ວຽກງານແລະລັດສະໝີພາບຂອງພຣະ
ເຈົ້າຄືການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນອະ
ມະຕະແລະຊີວິດນິລັນດອນຂອງມະນຸດ,ມຊ
1:39.ພຣະເຈົ້າມອບຊີວິດນິລັນດອນໃຫ້ແກ່
ຄົນທີ່ເຊື່ອຟັງ,ມຊ5:11.

ຊີວິດອັນເປັນນິດ.ເບິ່ງຊີວິດນິລັນດອນ

ຊີໂອນ.ເບິ່ງເຢຣູຊາເລັມໃໝ່;ເອນົກນຳ�ອີກ

ຜູ້ທີ່ມີໃຈບໍລິສຸດ(ຄພ97:21).ຊີໂອນຍັງ
ໝາຍເຖິງສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ທີ່ມີໃຈບໍລິສຸດອາ

ໄສຢູ່.ເມືອງທີ່ເອນົກແລະຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນໄດ້
ສ້າງຂຶ້ນແລະໃນທີ່ສຸດໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນສະຫວັນ
ເພາະຄວາມຊອບທ�ຈຶ່ງຖືກເອີ້ນວ່າຊີໂອນ
(ຄພ38:4;ມຊ7:18–21,69).ໃນຍຸກສຸດ
ທ້າຍເມືອງທີ່ຊື່ວ່າຊີໂອນຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ
ໃກ້ເຂດແຈ໊ກສັນ,ລັດມີເຊີຣີ(ສະຫະລັດອາ
ເມຣິກາ),ຊຶ່ງເຜົ່າອິດສະຣາເອນຈະເຕົ້າໂຮມ
ໃນທີ່ນັ້ນ(ຄພ103:11–22;133:18).ໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກແນະນ�ໃຫ້ສ້າງເມືອງ
ຊີໂອນຂຶ້ນບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່ເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່
ໃນໂລກ.

ເມື ອງຂອງດາວິດໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າ ຊີໂອນ,
1ກສ8:1.ຄ�ສັ່ງສອນມາຈາກພູເຂົາຊີໂອນ,
ອຊຢ2:2–3(ມກ4:2;2ນຟ12:2–3).ພຣະຜູ້
ໄຖ່ຈະມາຫາຊີໂອນ,ອຊຢ59:20.ເຮົາຈະເອົາ
ຄົນໜຶ່ງໃນພວກເຈົ້າຈາກແຕ່ລະເມືອງ,ແລະ
ສອງຄົນຈາກແຕ່ລະຕະກຸນ,ແລະເຮົາຈະນ�
ພວກເຈົ້າກັບຄືນມາຍັງພູຊີໂອນ,ຢມຢ3:14.
ໃນພູຊີໂອນແລະໃນເຢຣູຊາເລັມຈະໄດ້ຮັບ
ການປົດປ່ອຍ,ຢອ2:32(ອບຢ1:17).

ພວກທີ່ພະຍາຍາມໄປຫາຊີໂອນຂອງເຮົາ
ໃນມື້ນັ້ນຈະມີຄວາມສຸກ,1ນຟ13:37.ລູກ
ສາວຂອງຊີໂອນເປັນຄົນຈອງຫອງ,2ນຟ
13:16(ອຊຢ3:16).ວິບັດແກ່ຜູ້ຊຶ່ງຢູ່ຢ່າງບໍ່ທຸກ
ຮ້ອນໃນຊີໂອນ,2ນຟ28:19–25.

ສະແຫວງທີ່ຈະນ�ແລະສະຖາປະນາອຸດົມ
ການຂອງຊີໂອນ,ຄພ6:6(ຄພ11:6).ລາວ
ຜູ້ທີ່ເຮົາໄດ້ດົນໃຈໃຫ້ນ�ພາອຸດົມການຂອງ
ຊີໂອນໄປໜ້າໃນອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເພື່ອ
ຄວາມດີ,ຄພ21:7.ເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ຈະຖືກ
ເອີ້ນວ່າຊີໂອນ,ຄພ45:66–67.ເມືອງອິນດີ
ເພັນເດັນ,ລັດມີເຊີຣີ,ເປັນສະຖານທີ່ສ�ລັບ
ເມືອງຊີໂອນ,ຄພ57:1–3.ການຂ້ຽນຕີຈະ
ຖອກເທລົງມາເທິງລູກຫລານຂອງຊີໂອນຈົນ
ກວ່າພວກເຂົາຈະກັບໃຈ,ຄພ84:58.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ
ວ່າຊີໂອນ,ເພາະວ່າພວກເຂົາມີໃຈດຽວແລະ
ມີຄວາມຄິດດຽວ,ມຊ7:18–19.ຊີໂອນ(ເຢຣູ
ຊາເລັມໃໝ່)ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນທະວີບອາເມຣິ
ກາ,ຫຼຊ1:10.
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ຊື່ຂອງສາດສະໜາຈັກ.ເບິ່ງສາດສະໜາຈັກ,
ຊື່ຂອງ;ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ

ຊື່ສັດ,ຄວາມຊື່ສັດ.ເບິ່ງຊອບທ�,ຄວາມ
ຊອບທ�ນຳ�ອີກ

ຄວາມຊອບທ�,ຄວາມຊື່ສັດ,ແລະຄວາມ
ຈິງໃຈ.ຄື ການຈິງໃຈ,ຊື່ສັດ,ແລະປາດສະ
ຈາກຄວາມຫລອກລວງ.

ຂ້ອຍຈະຢືນ ຢັນວ່າຂ້ອຍບໍ່ຜິດຈົນເທົ່າມື້
ຕາຍ,ໂຢບ27:5.ຄົນທີ່ຮັກສາວາຈາພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າພໍໃຈຍິ່ງ,ສພສ12:22.ຊາຍທີ່ຊື່ສັດ
ຈະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ,ສພສ20:7.ຈົ່ງເຮັດ
ຕາມຄ�ສັນຍາທີ່ທ່ານວ່າຈະເຮັດ,ປຍຈ5:4–
5.

ພວກເຮົາໄດ້ປະຖິ້ມສິ່ງທີ່ໜ້າອັບອາຍທຸກ
ຢ່າງທີ່ເຮັດໃນທີ່ລັບລີ້,2ກຣທ4:1–2.ຈົ່ງດ�
ເນີນຊີວິດອັນດີງາມ,1ປຕ2:12.

ວບັິດແກ່ຄົນຂີ້ຕົວະ,ເພາະເຂົາຈະຖືກໂຍນ
ລົງນະລົກ,2ນຟ9:34.ພຣະວນິຍານກ່າວ
ດ້ວຍຄວາມຈິງແລະບໍ່ຕົວະ,ຢຄ4:13.ຜູ້
ໃດກໍຕາມທີ່ຂໍຢືມຈາກເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນກໍ
ຄວນສົ່ງຄືນຂອງທີ່ຕົນຢືມມາ,ມຊຢ4:28(ຄພ
136:25).ຈົ່ງເບິ່ງວາ່ລູກປະຕິບັດໂດຍທ່ຽງທ�,
ຕັດສິນໂດຍຊອບທ�,ແລະກະທ�ຄວາມດີ,
ແອວ41:14.ພວກເຂົາເປັນຄົນທີ່ເອົາການເອົາ
ງານຢູ່ຕະຫລອດວັນເວລາບໍ່ວ່າອັນໃດກໍຕາມ
ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮບັມອບໝາຍ,ແອວ53:20.

ໃຫ້ທຸກຄົນປະຕິບັດຕໍ່ກັນຢ່າງຊື່ສັດ,ຄພ
51:9.ທຸກຄົນທີ່ຮູ້ວ່າຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາຊື່
ສັດກໍໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກເຮົາ,ຄພ97:8.
ຄວນສະແຫວງຫາຊາຍທີ່ຊື່ສັດ,ສະຫລາດ,
ແລະສ�ລັບຕ�ແໜ່ງທາງການເມືອງ,ຄພ
98:4–10.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຮັກໄຮຣ�ສະມິດ
ເພາະຄວາມຊື່ສັດຂອງໃຈລາວ,ຄພ124:15.
ຈົ່ງພະຍາຍາມຢ່າງພາກພຽນເພື່ອຊອກຫາ
ສິ່ງທີ່ເພື່ອນບ້ານຂອງພວກເຈົ້າເຮັດເສຍ,ຄພ
136:26.

ພວກເຮົາເຊື່ອໃນການເປັນຄົນສັດຊື່,ຫຼຊ
1:13.

ຊື່ນຊົມ,ຄວາມຊື່ນຊົມ.ເບິ່ງເຊື່ອຟັງ,ການ
ເຊື່ອຟັງ,ຟັງຄວາມນຳ�ອີກ

ສະພາບຂອງຄວາມສຸກອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ມາ
ຈາກການດ�ລົງຊີວິດທີ່ຊອບທ�.ຈຸດປະສົງ
ຂອງຊີວິດມະຕະແມ່ນເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມ
ຊື່ນຊົມ(2ນຟ2:22–25).ຄວາມຊື່ນຊົມອັນ
ເຕັມສ່ວນຈະມາເຖິງພຽງແຕ່ຜ່ານທາງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດເທົ່ານັ້ນ(ຢຮ15:11;ຄພ93:33–
34;101:36).

ຄົນ ອ່ອນໂຍນຈະພົບຄວາມສຸກອີກເທື່ອ
ໜຶ່ງໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ອຊຢ29:19(2ນຟ
27:30).

ເຮົານ�ຂ່າວປະເສີດມາບອກໃຫ້ພວກເຈົ້າຮູ,້
ລກ2:10.ຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີຂອງພວກເຈົ້າ
ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດເອົາໄປຈາກພວກເຈົ້າໄດ້,ຢຮ
16:22.ຜົນຂອງພຣະວິນຍານຄືຄວາມຮັກ,
ຄວາມຍິນດີ,ສັນຕິສຸກ,ຄລຕ5:22.

ໝາກໄມ້ຈາກຕົ້ນນັ້ນໄດ້ເຮດັໃຫ້ຈດິວນິຍານ
ຂອງພໍ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງໃຫຍ່
ຫລວງ,1ນຟ8:12.ມະນຸດເປັນຢູ່ກໍເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ມີຄວາມສຸກ,2ນຟ2:25.ຄວາມ
ສຸກຂອງຄົນຊອບທ�ຈະບໍລິບູນຕະຫລອດ
ໄປ,2ນຟ9:18.ເຂົາຈະໄດ້ຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າໃນ
ສະພາບແຫ່ງຄວາມສຸກທີ່ບໍ່ມີວັນສິ້ນສດຸ,ມຊຢ
2:41.ຂ້າພະເຈົ້າຈະສະລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງເພື່ອວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຜາສຸກອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້,ແອວ
22:15.ບາງທີຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະເປັນເຄື່ອງ
ມືໃນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າໃນການນ�ຈິດ
ວິນຍານດວງໜຶ່ງມາສູ່ການກັບໃຈ,ແລະນີ້
ຄືຄວາມສຸກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແອວ29:9.ພໍ່ບໍ່
ເຄີຍເຫັນຄວາມສຸກແລະຄວາມສະຫວ່າງອັນ
ໃດທີ່ໜາ້ອັດສະຈນັເຊັ່ນນີ້,ແອວ36:20.

ວິນຍານຂອງເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານ
ຂອງເຈົ້າເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ,ຄພ11:13.
ຄວາມຊື່ນຊົມຂອງພວກເຈົ້າຈະຍິ່ງໃຫຍ່ພຽງ
ໃດນ�ເຂົາໃນອານາຈັກຂອງພຣະບິດາຂອງ
ເຮົາ,ຄພ18:15–16.ໃນໂລກນີ້ຄວາມສຸກ
ຂອງພວກເຈົ້າບໍ່ບໍລິບູນ,ແຕ່ໃນເຮົາຄວາມສຸກ
ຂອງພວກເຈົ້າບໍລິບູນ,ຄພ101:36.
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ໃນຊີວິດນີ້ຂ້າພຣະອົງຈະມີຄວາມສຸກ,ມຊ
5:10–11.

ເຊດ.ເບິ່ງອາດາມນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ລູກຊາຍທີ່ຊອບທ�ຂອງ
ອາດາມແລະເອວາ.

ເຊດເປັນຄົນດີ,ແລະລັກສະນະຂອງລາວ
ເປັນເໝືອນລັກສະນະຂອງບິດາຂອງລາວ,
ຄພ107:42–43(ປຖກ5:3).ເຊດເປັນຄົນໜຶ່ງ
ໃນບັນດາຜູ້ຄົນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຢູ່ໃນໂລກວິນຍານ,
ຄພ138:40.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງຕໍ່ເຊດ,
ມຊ6:1–3,8–14.

ເຊມ.ເບິ່ງໂນອາ,ປິຕຸໃນພຣະຄຣິສຕະທ�
ຄ�ພີນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ລູກຊາຍທີ່ຊອບທ�ຂອງ
ໂນອາແລະອີງຕາມທີ່ບອກເລົ່າກັນມາ,ເປັນ
ບັນພະບຸລຸດຂອງຊາວເຊມ,ລວມທັງຊາວ
ອາຣັບ,ຊາວເຮັບເຣີ,ຊາວບາບີໂລນ,ຊາວ
ຊີເຣຍ,ຊາວໂປນີເຊຍ,ຊາວອັດຊີເຣຍ(ປຖກ
5:29–32;6:10;7:13;9:26;10:21–32;ມຊ
8:12).ໃນການເປີດເຜີຍຍຸກສຸດທ້າຍ,ເຊມ
ຖືກກ່າວເຖິງວ່າເປັນ“ມະຫາປະໂລຫິດທີ່ຍິ່ງ
ໃຫຍ່”(ຄພ138:41).

ເຊເດກີຢາ.ເບິ່ງມິວເລັກນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ກະສັດອົງສຸດທ້າຍຂອງ
ຢູດາ(2ກສ24:17–20;25:2–7).ເຊເດກີຢາ
ໄດ້ເອົາສາດສະດາເຢເຣມີຢາເຂົ້າຄຸກ(ຢມຢ
32:1–5),ແລະເຢເຣມີຢາໄດ້ທ�ນາຍກ່ຽວກັບ
ການໄປເປັນຊະເລີຍຂອງເຊເດກີຢາ(ຢມຢ
34:2–8,21).ລີໄຮແລະຄອບຄົວຂອງເພິ່ນ
ໄດ້ອາໄສຢູ່ເຢຣູຊາເລັມລະຫວ່າງປີທ�ອິດ
ຂອງການປົກຄອງຂອງເຊເດກີຢາ(1ນຟ
1:4).ລູກຊາຍທຸກຄົນຂອງເຊເດກີຢານອກ
ຈາກຄົນດຽວໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໝົດ;ລູກຊາຍ
ຂອງເພິ່ນຊື່ມິວເລັກໄດ້ໜີໄປຫາຊີກໂລກ
ເບື້ອງຕາເວັນຕົກ(ຢມຢ52:10;ອມນ1:15;
ຮລມ8:21).

ເຊຣາເຮັມລາ.ເບິ່ງມິວເລັກ;ອ�ໂມນ,ຜູ້
ເປັນເຊື້ອສາຍຂອງເຊຣາເຮັມລານຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ເຊຣາເຮັມລາໝາຍ
ເຖິ ງ  ( 1 ) ຊາຍ ຄົນໜຶ່ງທີ່ນ�ພາຜູ້ຄົນຂອງ
ມິວເລັກ,(2)ຊື່ຂອງເມືອງຕັ້ງຕາມຊື່ຂອງ
ລາວ,(3)ແຜ່ນດິນເຊຣາເຮັມລາ,ຫລື(4)ຜູ້
ຄົນທີ່ຕິດຕາມລາວ.

ຊາວເຊຣາເຮັມລາຊື່ນຊົມທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ສົ່ງຊາວນີໄຟມາ,ອມນ1:14.ຊາວເຊຣາ
ເຮັມລາໄດ້ໃຫ້ລ�ດັບການສືບເຊື້ອສາຍຂອງ
ບັນພະບຸລຸດ,ອມນ1:18.ອ�ໂມນເປັນຜູ້ສືບ
ຕະກຸນຂອງເຊຣາເຮັມລາ,ມຊຢ7:3,13.ສາດ
ສະໜາຈັກໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ໃນເມືອງເຊຣາ
ເຮັມລາ,ແອວ5:2.ເພາະຄົນຊອບທ�ຄົນຊົ່ວ
ຈຶ່ງລອດໃນເຊຣາເຮັມລາ,ຮລມ13:12.ເມືອງ
ເຊຣາເຮັມລາໄດ້ຖືກເຜົາໄໝ້ຕອນພຣະຄຣິດ
ສິ້ນພຣະຊົນ,3ນຟ8:8,24.

ເຊເຣັມ.ເບິ່ງຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດນຳ�ອີກ

ຊາຍຄົນໜຶ່ງໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນຜູ້ໄດ້ປະ
ຕິເສດພຣະຄຣິດແລະຢາກເຫັນເຄື່ອງໝາຍ
(ຢຄ7:1–20).

ແຊມ.ເບິ່ງລີໄຮ,ບິດາຂອງນີໄຟນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ລູກຊາຍຄົນທີສາມ
ຂອງລີໄຮ(1ນຟ2:5).ລາວເປັນຄົນທ່ຽງທ�
ແລະເປັນຊາຍທີ່ສັກສິດຜູ້ໄດ້ເລືອກຕິດຕາມ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ(1ນຟ2:17;2ນຟ5:5–6;
ແອວ3:6).

ແຊມຊັນ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,“ຜູ້ຕັດສິນ”ຄົນທີສິບ
ສອງຂອງອິດສະຣາເອນ.ລາວເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ
ກັນດີເລື່ອງກ�ລັງວັງຊາຂອງລາວ,ແຕ່ລາວບໍ່
ສະຫລາດເລື່ອງການຕັດສິນໃຈແລະການກະ
ທ�ທາງສິນທ�(ຜປ13:24–16:31).

ຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້.ເບິ່ງກັບໃຈ,ການກັບ
ໃຈ;ການຕົກຂອງອາດາມແລະເອວາ;
ການຟື້ນຄືນພຣະຊົນ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດ;
ຄຶງ,ການຄຶງ;ເຄັດເຊມາເນ;ສິນລະລຶກ;
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ເສຍສະລະ,ການເສຍສະລະ;ຊ�ລະໃຫ້
ບໍລິສຸດ,ການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ;ໄຖ່,ການ
ໄຖ່,ຖືກໄຖ່;ບຸດແລະທິດາຂອງພຣະເຈົ້າ;
ປົດບາບ,ການປົດບາບ;ແຜນແຫ່ງການ
ໄຖ່;ພຣະຄຸນ;ພຣະເຢຊູຄຣິດ;ເມດຕາ,
ມີເມດຕາ,ຄວາມເມດຕາ;ໄມ້ກາງແຂນ;
ລູກໆຂອງພຣະຄຣິດ;ລອດ,ຄວາມລອດ;
ເລືອດ,ໂລຫິດ;ອະໄພ,ໃຫ້ອະໄພ;ອະມະ
ຕະ,ຄວາມເປັນອະມະຕະ;ຮັບຮອງ,ການ
ຮັບຮອງນຳ�ອີກ

ການເຮັດໃຫ້ມະນຸດຄືນດີນ�ພຣະເຈົ້າ.
ດັ່ງທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີ,ການຊົດໃຊ້ແມ່ນ

ການຮັບເອົາໂທດສ�ລັບການເຮັດບາບ,ຊຶ່ງ
ໂດຍການນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຍົກບາບອອກຈາກຄົນ
ບາບທີ່ກັບໃຈແລະອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາຄືນດີ
ນ�ພຣະເຈົ້າ.ພຣະເຢຊູຄຣິດເທົ່ານັ້ນທີ່ສາ
ມາດເຮັດການຊົດໃຊ້ອັນບໍລິບູນສ�ລັບມະນຸດ
ຊາດທັງປວງ.ພຣະອົງສາມາດເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ
ໄດ້ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ຖືກເລືອກແລະຖືກ
ແຕ່ງຕັ້ງໄວ້ແລ້ວໃນກອງປະຊຸມມະຫາສານ
ກ່ອນໂລກນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ(ອທ3:14;ມຊ
4:1–2;ອຣຮ3:27),ການເປັນພຣະບຸດແຫ່ງ
ສະຫວັນຂອງພຣະອົງ,ແລະຊີວິດທີ່ປາດສະ
ຈາກບາບຂອງພຣະອົງ.ການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະ
ອົງລວມທັງການຮັບທຸກທໍລະມານສ�ລັບບາບ
ຂອງມວນມະນຸດ,ການຫລັ່ງໂລຫິດຂອງພຣະ
ອົງ,ແລະການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງແລະ
ການຟື້ນຄືນພຣະຊົນຈາກຫລຸມຝັງສົບ(ອຊຢ
53:3–12;ລກ22:44;ມຊຢ3:5–11;ແອວ
7:10–13;ຄພ19:16–19).ເພາະການຊົດໃຊ້
ນັ້ນ,ທຸກຜູ້ຄົນຈະລຸກຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍດ້ວຍ
ຮ່າງກາຍທີ່ເປັນອະມະຕະ(1ກຣທ15:22).
ການຊົດໃຊ້ຍັງຈັດທາງໄວ້ສ�ລັບເຮົານ�ອີກ
ເພື່ອຮັບການໃຫ້ອະໄພຈາກບາບຂອງເຮົາ
ແລະມີຊີວິດຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າຕະຫລອດການ.
ແຕ່ຄົນທີ່ມີອາຍຸເຖິງກະສຽນທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບ
ແລະໄດ້ຮັບກົດສາມາດໄດ້ຮັບພອນເຫລົ່າ
ນີ້ພຽງແຕ່ຖ້າຫາກເຂົາມີສັດທາໃນພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ,ກັບໃຈຈາກບາບຂອງເຂົາ,ຮັບພິທີການ
ແຫ່ງຄວາມລອດ,ແລະເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະບັນຍັດ

ຂອງພຣະເຈົ້າ.ຄົນທີ່ມີອາຍຸບໍ່ເຖິງກະສຽນທີ່
ຈະຮັບຜິດຊອບແລະຄົນທີ່ປາດສະຈາກກົດ
ຈະຖືກໄຖ່ຜ່ານການຊົດໃຊ້(ມຊຢ15:24–25;
ມຣນ8:22).ພຣະຄ�ພີສິດສອນຢ່າງແຈ່ມ
ແຈ້ງວ່າຖ້າຫາກພຣະຄຣິດບໍ່ໄດ້ຊົດໃຊ້ແທນ
ບາບຂອງເຮົາ,ແລ້ວບໍ່ມີກົດ,ພິທີການ,ຫລື
ການເສຍສະລະໃດຈະສາມາດຕອບສະໜອງ
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຄວາມຍຸດຕິທ�
ໄດ້,ແລະມະນຸດບໍ່ສາມາດຢູ່ໃນທີ່ປະທັບຂອງ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ອີກ(2ນຟ2;9).

ນີ້ ແຫລະແມ່ນເລືອດຂອງເຮົາ,ຊຶ່ງເປັນ
ເລືອດທີ່ຫລັ່ງໄຫລອອກສ�ລັບຄົນຈ�ນວນ
ຫລາຍເພື່ອການບາບຈະໄດ້ຮັບການອະໄພ,
ມທ26:28.ເຫື່ອຂອງພຣະອົງຄືກັບວ່າເປັນ
ເລືອດໄຫລຢາດລົງດິນເປັນເມັດໃຫຍ່,ລູກ
າ22:39–44.ນັ້ນແມ່ນເນື້ອກາຍຂອງເຮົາ
ເອງຊຶ່ງເຮົາໃຫ້ເພື່ອວ່າໂລກຈະໄດ້ມີຊີວິດ
ຢູ່,ໂຢຮັນ6:51.ເຮົານີ້ແຫລະທີ່ເປັນເຫດໃຫ້
ຄົນທັງປວງເປັນຄືນມາທັງເປັນຊີວິດ,ໂຢຮັນ
11:25.ພຣະຄຣິດນັ້ນເປັນຕົ້ນກ�ເນີດແຫ່ງ
ຄວາມລອດພົ້ນອັນຕະຫລອດໄປເປັນນິດແກ່
ຄົນທັງປວງທີ່ເຊື່ອຟັງ,ຮຣ5:9.ເຮົາໄດ້ຮັບ
ການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດໂດຍການຫລັ່ງໂລຫິດ
ຂອງພຣະຄຣິດ,ຮຣ9;10:1–10.ພຣະຄຣິດ
ກໍເໝືອນກັນໄດ້ຮັບທຸກທໍລະມານຄັ້ງໜຶ່ງແທນ
ຄວາມຜິດບາບ,1ເປໂຕ3:18.ໂລຫິດຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດກໍຊ�ລະເຮົາທັງຫລາຍຈາກ
ບາບກ�ທັງສິ້ນ,1ຢຮ1:7.

ພຣະອົງຖືກຍົກຂຶ້ນເທິງໄມ້ກາງແຂນແລະ
ຖືກປະຫານເພື່ອບາບຂອງໂລກ,1ນຟ
11:32–33.ການໄຖ່ມາເຖິງຄົນທີ່ມີໃຈຊອກ
ຊ�ແລະວິນຍານທີ່ສ�ນຶກຜິດ,2ນຟ2:3–
10,25–27.ພຣະອົງໄດ້ຖວາຍພຣະອົງເອງ
ໃຫ້ເປັນເຄື່ອງບູຊາເພື່ອບາບ,2ນຟ2:7.ການ
ຊົດໃຊ້ໄຖ່ມະນຸດຈາກການຕົກແລະຊ່ວຍເຂົາ
ເຈົ້າໃຫ້ລອດຈາກຄວາມຕາຍແລະນະລກົ,
2ນຟ9:5–24.ຈ�ຕ້ອງມີການຊົດໃຊ້ອັນບໍ່ມີ
ຂອບເຂດ,2ນຟ9:7.ຈົ່ງຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າ
ທາງການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດ,ຢຄ4:11.
ໂລຫິດຂອງພຣະອົງຊົດໃຊ້ແທນບາບຂອງຜູ້
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ທີ່ເຮັດບາບໂດຍບໍ່ຮູ້,ມຊຢ3:11–18.ມະນຸດ
ໄດ້ ຮັບຄວາມ ລອດ ໂດຍຜ່ານທາງການຊົດ
ໃຊ້ ,ມຊຢ 4 :6–8.ຖ້າຫາກບໍ່ແມ່ນການຊົດ
ໃຊ້,ພວກເຂົາກໍຕ້ອງຕາຍຢ່າງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້,
ມຊຢ13:27–32.ພຣະອົງຈະຊົດໃຊ້ເພື່ອບາບ
ຂອງໂລກ,ແອວ34:8–16.ພຣະເຈົ້າເອງຈຶ່ງ
ຊົດໃຊ້ເພື່ອບາບຂອງໂລກ,ເພື່ອນ�ແຜນແຫ່ງ
ຄວາມເມດຕາມາໃຫ້,ແອວ42:11–30.ເຮົາ
ຄືພຣະເຈົ້າຂອງທັງແຜ່ນດິນໂລກ,ໄດ້ຖືກປະ
ຫານເພື່ອບາບຂອງໂລກ,3ນຟ11:14.

ເຮົາ,ພຣະເຈົ້າ,ໄດ້ທົນທຸກທໍລະມານກັບສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ແທນທຸກຄົນ,ຄພ19:16.ເດັກນ້ອຍໆ
ຖືກໄຖ່ຜ່ານພຣະອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດຂອງເຮົາ,
ຄພ29:46–47.ຈົ່ງເບິ່ງຄວາມທຸກທໍລະມານ
ແລະຄວາມຕາຍຂອງຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດບາບ,
ຄພ45:3–5.

ສິ່ງນີ້ເປັນລັກສະນະດຽວກັນກັບການເສຍ
ສະລະຂອງພຣະອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດ,ມຊ5:7.
ໂດຍທາງການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດມະນຸດ
ຊາດທັງປວງຈະລອດ,ຫຼຊ1:3.

ຊົ່ວຮ້າຍ,ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ.ເບິ່ງຄົນອະທ�;
ຄວາມມືດທາງວິນຍານ;ສົກກະປົກ,ຄວາມ
ສົກກະປົກ;ບາບ;ບໍ່ຊອບທ�,ຄວາມບໍ່
ຊອບທ�ນຳ�ອີກ

ຄວາມຊົ່ວ,ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ;ການບໍ່ເຊື່ອຟັງ
ຕໍ່ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ.

ແລ້ວຂ້ອຍຈະເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແຮງນີ້,
ແລະເຮັດຜິດບາບຕໍ່ສູ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດ,
ປຖກ39:7–9.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ສົນໃຈນ�ຄົນ
ຊົ່ວ:ແຕ່ພຣະອົງຮັບຟັງຄ�ອະທິຖານຂອງຄົນ
ຊອບທ�,ສພສ15:29.ເມື່ອຄົນອະທ�ຄອງ
ອ�ນາດ,ປະຊາຊົນກໍເປັນທຸກ,ສພສ29:2
(ຄພ98:9).

ຈົ່ງກ�ຈັດຄົນຊົ່ວຊ້າໃຫ້ອອກໄປຈາກພວກ
ເຈົ້າເສຍ,1ກຣທ5:13.ພວກເຮົາຕໍ່ສູ້ກັບວິນ
ຍານທີ່ຊົ່ວຮ້າຍໃນສະຖານທີ່ສູງ,ອຟຊ6:12.

ຈົ່ງອອກມາຈາກຄົນຊົ່ວເຖີດ,ແລະຈົ່ງຢ່າ
ແຕະຕ້ອງສິ່ງທີ່ບໍ່ສະອາດຂອງພວກເຂົາ,ແອວ
5:56–57(ຄພ38:42).ນີ້ຄືພາວະສຸດທ້າຍ

ຂອງຄົນຊົ່ວ,ແອວ34:35(ແອວ40:13–14).
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍບໍ່ເຄີຍເປັນຄວາມສຸກເລີຍ,
ແອວ41:10.ມັນແມ່ນຄົນຊົ່ວທີ່ຖືກຄົນຊົ່ວລົງ
ໂທດ,ມມ4:5(ຄພ63:33).

ເມື່ອຊົ່ວໂມງນັ້ນມາເຖິງຈະເກີດການແຍກ
ຄົນຊອບທ�ແລະຄົນຊົ່ວອອກຈາກກັນ,ຄພ
63:54.

ທີ່ສຸດຂອງຄົນຊົ່ວຈະມາເຖິງດັ່ງນັ້ນ,ຈສ—
ມ1:55.

ໂຊໂດມ.ເບິ່ງໂກໂມຣານຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ເມືອງຊົ່ວຮ້າຍທີ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ທ�ລາຍ(ປຖກ19:12–29).

ໂຊນ,ກະສັດຂອງອິດສະຣາເອນ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ກະສັດອົງທ�ອິດຂອງ
ອິດສະຣາເອນກ່ອນມັນຖືກແບ່ງແຍກ.ເຖິງ
ແມ່ນວ່າເພິ່ນເປັນຄົນຊອບທ�ໃນຕອນຕົ້ນ
ຂອງການຂຶ້ນປົກຄອງຂອງເພິ່ນ,ແຕ່ພາຍລຸນ
ມາເພິ່ນໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຍິ່ງຈອງຫອງ
ແລະບໍ່ເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະເຈົ້າ(1ຊມອ9–31).

ໂຊໂລໂມນ.ເບິ່ງດາວິດ;ບັດເຊບານຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ລູກຊາຍຂອງດາວິດກັບ
ນາງບັດຊີບາ(2ຊມອ12:24).ໂຊໂລໂມນໄດ້
ເປັນກະສັດຂອງອິດສະຣາເອນຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ.

ດາວິດໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໂຊໂລໂມນໃຫ້ເປັນ
ກະສັດ,1ກສ1:11–53.ດາວິດໄດ້ສັ່ງໂຊໂລ
ໂມນໃຫ້ເດີນໃນທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
1ກສ2:1–9.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສັນຍາວ່າ
ຈະປະທານສະຕິປັນຍາແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ
ໃຫ້ເພິ່ນ,1ກສ3:5–15.ໄດ້ຕັດສິນລະຫວ່າງ
ແມ່ສອງຄົນແລະໄດ້ຮູ້ວ່າຄົນໃດເປັນແມ່ທີ່
ແທ້ຈິງຂອງເດັກນ້ອຍ,1ກສ3:16–28.ໄດ້
ແຕ່ງສຸພາສິດແລະໄດ້ແຕ່ງເພງ,1ກສ4:32.
ໄດ້ສ້າງພຣະວິຫານ,1ກສ6;7:13–51.ໄດ້
ອຸທິດພຣະວິຫານ,1ກສ8.ລາຊີນີແຫ່ງເຊບາ
ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ,1ກສ10:1–13.ໂຊໂລໂມນ
ໄດ້ແຕ່ງງານກັບຄົນຕ່າງຊາດຊາວອິດສະ
ຣາເອນ,ແລະພວກເມຍຂອງເພິ່ນໄດ້ພາເພິ່ນ
ໄປນະມັດສະການພຣະປອມ,1ກສ11:1–8.
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ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ພຣະພິໂລດໃຫ້ໂຊໂລ
ໂມນ,1ກສ 11:9–13.ໄດ້ ເສຍຊີວິດ,1ກສ
11:43.ດາວິດໄດ້ທ�ນາຍເຖິງຄວາມຮຸ່ງເຮືອງ
ຂອງການປົກຄອງຂອງໂຊໂລໂມນ,ພສສ72.

ໂຊໂລໂມນກໍໄດ້ມີ ເມຍແລະສາວ ໃຊ້
ຫລາຍຄົນ,ແລະບາງຄົນບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ຈາກ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຄພ132:38(ຢຄ2:24).

ໂຊໂລແຫ່ງຕາໂຊ.ເບິ່ງໂປໂລ

ໂຊຣ�,ຊາວໂຊຣ�

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ຄົນໃຊ້ຂອງລາບານ
ຜູ້ໄດ້ເດີນທາງໄປກັບນີໄຟແລະລີໄຮໄປຫາ
ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ(1ນຟ4:31–38).
ເພາະຄວາມຊື່ ສັດຂອງໂຊຣ�,ລີໄຮຈຶ່ງໄດ້
ອວຍພອນລາວພ້ອມດ້ວຍພວກລູກຊາຍຂອງ
ລີໄຮ(2ນຟ1:30–32).ລູກຫລານຂອງລາວ
ໄດ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າຊາວໂຊຣ�(ຢຄ1:13).

ຊອບທ�,ຄວາມຊອບທ�.ເບິ່ງຄ່າຄວນ,ການ
ມີຄ່າຄວນ;ຊື່ສັດ,ຄວາມຊື່ສັດ;ເດີນ,ເດີນ
ໄປກັບພຣະເຈົ້າ;ບໍ່ຊອບທ�,ຄວາມບໍ່ຊອບ
ທ�;ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້ານຳ�ອີກ

ການເປັນຄົນທ່ຽງທ�,ບໍລິສຸດ,ມີຄຸນນະທ�,
ແລະຊື່ຕົງ;ກະທ�ໃນຄວາມເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ;ຫລີກລ້ຽງຈາກບາບ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະອວຍພອນຜູ້ທີ່ເຊື່ອຟັງ,
ພສສ5:12.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຝົ້າເບິ່ງຄົນຊອບ
ທ�,ພສສ34:15,17(1ປຕ3:12).ເມື່ອຄົນ
ຊອບທ�ຄອງອ�ນາດ,ປະຊາຊົນກໍເປັນສຸກ,
ສພສ29:2(ຄພ98:9–10).

ຜູ້ໃດອຶດຫິວຄວາມຊອບທ�ກໍເປັນສຸກ,ມທ
5:6(3ນຟ12:6).ເຈົ້າທັງຫລາຍຈົ່ງສະແຫວງ
ຫາອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າກ່ອນແລະຄວາມ
ຊອບທ�ຂອງພຣະອົງ,ມທ6:33.ຄົນຊອບທ�
ຈະເຂົ້າສູ່ຊີວິດນິລັນດອນ,ມທ25:46.ຄ�ອະ
ທິຖານຂອງຜູ້ຊອບທ�ມີລິດສັກສິດເຮັດໃຫ້
ເກີດຜົນ,ຢກບ5:16.

ຄົນທີ່ຊອບທ�ຍ່ອມເປັນທີ່ໂປດປານຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,1ນຟ17:35.ພຣະອົງຈະຮັກສາຄົນ
ຊອບທ�;ພວກເຂົາບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ,1ນຟ22:17,

22.ຊາຕານຈະບໍ່ມີອ�ນາດເພາະຄວາມຊອບ
ທ�ຂອງຜູ້ຄົນຂອງພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ,1ນຟ
22:26. ຖ້າ ຫາກບໍ່ ມີຄວາມຊອບທ�ກໍ ບໍ່ມີ
ຄວາມສຸກ,2ນຟ2:13.ຄົນຊອບທ�ຈະໄດ້
ຮັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າມາເປັນມູນມໍລະ
ດົກ,2ນຟ9:18.ຄົນຊອບທ�ບໍ່ຢ້ານຖ້ອຍຄ�
ແຫ່ງຄວາມຈິງ,2ນຟ9:40.ມະນຸດທຸກຄົນ
ຈະຕ້ອງປ່ຽນແປງສູ່ສະພາບແຫ່ງຄວາມຊອບ
ທ�,ມຊຢ27:25–26.ຊື່ຂອງຄົນຊອບທ�ຈະ
ຖືກຂຽນໄວ້ໃນໜັງສືທະບຽນແຫ່ງຊີວິດ,ແອວ
5:58.ພວກທ່ານສະແຫວງຫາຄວາມສຸກໂດຍ
ການສ້າງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ຊຶ່ງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ກົງ
ກັນຂ້າມກັບທ�ມະຊາດຂອງຄວາມຊອບທ�,
ຮລມ13:38.

ເພງຂອງຄົນຊອບທ�ເປັນຄ�ອະທິຖານຫາ
ເຮົາ,ຄພ25:12.ຈົ່ງຢືນເຖີດ,ໂດຍມີແຜ່ນປົກ
ເອິກແຫ່ງຄວາມຊອບທ�,ຄພ27:16(ອຟຊ
6:14 ) . ຄວາມຕາຍຂອງຄົນຊອບທ� ຈະ
ຫວານຊື່ນສ�ລັບເຂົາ,ຄພ42:46.ຄົນຊອບ
ທ�ຈະຖືກເຕົ້າໂຮມເຂົ້າກັນຈາກບັນດາປະຊາ
ຊາດທັງປວງ,ຄພ45:71.ມະນຸດຈະເຮັດໃຫ້
ເກີດຄວາມຊອບທ�ຢ່າງຫລວງຫລາຍດ້ວຍ
ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຕົນເອງ,ຄພ58:27.
ຄົນທີ່ເຮັດວຽກງານແຫ່ງຄວາມຊອບທ�ຈະໄດ້
ຮັບສັນຕິສຸກໃນໂລກນີ້ແລະຊີວິດນິລັນດອນ
ໃນໂລກທີ່ຈະມາເຖິງ,ຄພ59:23.ໃນການສະ
ເດັດມາຄັ້ງທີສອງ,ຈະເກີດການແຍກຄົນຊອບ
ທ�ແລະຄົນຊົ່ວອອກຈາກກັນ,ຄພ63:54.
ອ�ນາດແຫ່ງສະຫວັນຈະຖືກບັງຄັບບໍ່ໄດ້ຫລື
ຖືກຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ນອກຈາກຕາມຫລັກທ�
ແຫ່ງຄວາມຊອບທ�ເທົ່ານັ້ນ,ຄພ121:36.
ໃນບັນດາຄົນຊອບທ�ມີແຕ່ສັນຕິສຸກ,ຄພ
138:22.

ຜູ້ຄົນຂອງຊີໂອນໄດ້ດ�ລົງຢູ່ໃນຄວາມຊອບ
ທ�, ມຊ 7:18.ອັບ ຣາຮາມເປັນຜູ້ ຕິດຕາມ
ຄວາມຊອບທ�,ອຣຮ1:2.

ເຊື່ອ,ຄວາມເຊື່ອ.ເບິ່ງສັດທາ;ບໍ່ເຊື່ອຖື,
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື;ພຣະເຢຊູຄຣິດ;ໄວ້ວາງ
ໃຈ,ຄວາມໄວ້ວາງໃຈນຳ�ອີກ

ການມີສັດທາໃນບາງຄົນຫລືຍອມຮັບວ່າ
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ບາງສິ່ງເປັນຄວາມຈິງ.ບຸກຄົນຈະຕ້ອງກັບໃຈ
ແລະເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດກ່ອນຈະໄດ້ຮັບ
ການຊ່ວຍໃຫ້ລອດໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ
ໄດ້(ຄພ20:29).

ຈົ່ງເຊື່ອໃຈພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າ
ຂອງພວກທ່ານ;ຈົ່ງເຊື່ອໃນສາດສະດາຂອງ
ພຣະອົງ,2ຂຄ20:20.ດານີເອນບໍ່ໄດ້ຖືກທ�
ຮ້າຍຢູ່ໃນຖ�ສິງເພາະວ່າລາວເຊື່ອໃນພຣະ
ເຈົ້າ,ດນອ6:23.

ເຈົ້າເຊື່ອຢ່າງໃດກໍຈະເປັນຢ່າງນັ້ນສ�ລັບ
ເຈົ້າ, ມທ8:13.ຖ້າພວກເຈົ້າມີ ຄວາມເຊື່ອ
ພວກເຈົ້າກໍຈະໄດ້ຮັບຕາມທີ່ອະທິຖານ,ມທ
21:22.ຢ່າວິຕົກເລີຍຈົ່ງເຊື່ອເທົ່ານັ້ນ,ມຣກ
5:36.ທຸກສິ່ງເປັນໄປໄດ້ສ�ລັບຜູ້ທີ່ເຊື່ອ,ມຣກ
9:23–24.ຜູ້ທີ່ເຊື່ອແລະຮັບບັບຕິສະມາຈະ
ລອດ,ມຣກ16:16(2ນຟ2:9;3ນຟ11:33–
35).ຄົນທີ່ວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະບຸດນັ້ນຈະມີຊີ
ວິດອັນເປັນນິດ,ຢຮ3:16,18,36(ຢຮ5:24;
ຄພ10:50).ພວກຂ້ານ້ອຍເຊື່ອແລະຮູ້ແລ້ວ
ວ່າພຣະອົງເປັນພຣະຄຣິດ,ຢຮ6:69.ຜູ້ທີ່ວາງ
ໃຈເຊື່ອໃນເຮົາເຖິງແມ່ນວ່າຕາຍໄປແລ້ວກໍຍັງ
ມີຊີວິດຢູ່,ຢຮ11:25–26.ພວກເຮົາຜູ້ທີ່ເຊື່ອ
ຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໄປໃນທີ່ພັກ,ຮຣ4:3.ເຊື່ອໃນພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ,ແລະຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນ,1ຢຮ
3:23.

ພຣະເມຊີອາຈະບໍ່ທ�ລາຍຜູ້ໃດທີ່ເຊື່ອຖື
ໃນພຣະອົງ,2ນຟ6:14.ຊາວຢິວຈະຖືກຂົ່ມ
ເຫັງຈົນວ່າພວກເຂົາຈະຖືກຊັກຊວນໃຫ້ເຊື່ອ
ໃນພຣະຄຣິດ,2ນຟ25:16.ຖ້າຫາກພວກ
ທ່ານເຊື່ອສິ່ງທັງໝົດນີ້ໃຫ້ເບິ່ງວ່າພວກທ່ານ
ເຮັດຕາມນັ້ນ,ມຊຢ4:10.ພຣະບຸດຈະຮັບເອົາ
ການລ່ວງລະເມີດຂອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນຜູ້ທີ່ເຊື່ອ
ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ,ແອວ11:40.ຄົນ
ທີ່ເຊື່ອຖືໃນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍບໍ່ດື້
ດ້ານໃຈຍ່ອມເປັນສຸກ,ແອວ32:16.ຖ້າຫາກ
ພວກທ່ານເຮັດບໍ່ໄດ້ຫລາຍໄປກວ່າຄວາມ
ປາດຖະໜາທີ່ຈະເຊື່ອ,ກໍຂໍໃຫ້ຄວາມປາດຖະ
ໜານີ້ເກີດຜົນໃນພວກທ່ານ,ແອວ32:27.ຖ້າ
ຫາກພວກທ່ານເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງພຣະ
ອົງແລ້ວ,ພວກທ່ານຈະກັບໃຈ,ຮລມ14:13.

ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດຍ່ອມເຊື່ອໃນ
ພຣະບິດາຄືກັນ,3ນຟ11:35.ບໍ່ເຄີຍມີມະນຸດ
ຄົນໃດທີ່ເຊື່ອໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຄືກັນກັບນ້ອງ
ຊາຍຂອງຢາເຣັດເຊື່ອ,ອທ3:15.ທຸກສິ່ງທຸກ
ຢ່າງທີ່ເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດຖືກສົ່ງ
ມາໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະຄຣິດ,ມຣນ7:16–
17.

ຜູ້ ໃດກໍຕາມທີ່ເຊື່ອໃນພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຖືກສະແດງໃຫ້ປະຈັກໂດຍພຣະວິນ
ຍານ,ຄພ5:16.ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະກາຍເປັນພຣະບຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ຄພ11:30(ຢຮ1:12).ແກ່ບາງຄົນ
ມັນຖືກມອບໃຫ້ເພື່ອຈະເຊື່ອຖ້ອຍຄ�ຂອງຄົນ
ອື່ນ,ຄພ46:14.ເຄື່ອງໝາຍຈະຕິດຕາມຄົນທີ່
ເຊື່ອ,ຄພ58:64(ຄພ63:7–12).

ຜູ້ທີ່ເຊື່ອ,ກັບໃຈ,ແລະຮັບບັບຕິສະມາຈະ
ໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ມຊ6:52.

ເຊື່ອຟັງ,ການເຊື່ອຟັງ,ຟັງຄວາມ.ເບິ່ງກົດ;
ຊື່ນຊົມ,ຄວາມຊື່ນຊົມ;ເດີນ,ເດີນໄປກັບ
ພຣະເຈົ້າ;ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ;
ພອນ,ໃຫ້ພອນ,ເປັນພອນ;ຫູ,ພຣະກັນ
ນຳ�ອີກ

ທີ່ຈະໄດ້ຍິນແລະເຊື່ອຟັງສຸລະສຽງຫລືຄ�
ສອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ໃນຄວາມໝາຍ
ທາງວິນຍານ,ການເຊື່ອຟັງຄືການເຮັດຕາມ
ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ.

ໂນອາໄດ້ເຮັດຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງໄວ້ທຸກ
ປະການ,ປຖກ6:22.ອັບຣາຮາມໄດ້ເຊື່ອຟັງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ປຖກ22:15–18.ພວກຂ້າ
ນ້ອຍຈະເຮັດທຸກໆສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ສັ່ງໄວ້,
ອພຍ24:7.ອິດສະຣາເອນເອີຍ,ຈົ່ງເຊື່ອຟັງ
ແລະປະຕິບັດຕາມ,ພບຍ6:1–3.ພຣະອົງຈະ
ສົ່ງຜູ້ປະກາດພຣະຄ�ຜູ້ໜຶ່ງດັ່ງໂມເຊ,ແລະຜູ້
ຄົນຕ້ອງເຊື່ອຟັງເພິ່ນ,ພບຍ18:15.ຈົ່ງຮັກ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະຈົ່ງເຊື່ອຟັງພຣະອົງ,
ພບຍ30:20.ເຊື່ອຟັງກໍດີກວ່າຖວາຍແກະ
ໂຕດີທີ່ສຸດເປັນເຄື່ອງບູຊາ,1ຊມອ15:20–
23.ເຊື່ອຟັງພຣະອົງກໍດີກວ່າຖວາຍແກະໂຕ
ດີທີ່ສຸດ,1ຊມອ15:22.ຈົ່ງຢ�ເກງພຣະເຈົ້າ,

ເຊື່ອຟັງ,ການເຊື່ອຟັງ,ຟັງຄວາມ89
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ແລະ ເຮັດຕາມຂໍ້ຄ�ສັ່ງຂອງພຣະອົງ,ປຍຈ
12:13–14.ພວກຂ້າພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຍອມຟັງ
ຜູ້ປະກາດພຣະຄ�ຄືຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ,
ດນອ9:6.

ບໍ່ແມ່ນວ່າ ທຸກຄົນທີ່ເອີ້ນເຮົາວ່າພຣະອົງ
ເຈົ້າພຣະອົງເຈົ້າແລ້ວຈະເຂົ້າໄປໃນອານາ
ຈັກຂອງພຣະບິດາໄດ້ເຂົ້າໄດ້ແຕ່ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດ
ຕາມນ�ພຣະໄທຂອງພຣະບິດາ,ມທ7:21
(3ນຟ14:21).ຜູ້ໃດທີ່ເຕັມໃຈປະຕິບັດຕາມ
ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ນັ້ນກໍຈະຮູ້ວ່າສິ່ງ
ທີ່ເຮົາສັ່ງສອນນັ້ນມາຈາກພຣະເຈົ້າ,ຢຮ7:17.
ເຮົາຈ�ຕ້ອງເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າຫລາຍກວ່າ
ມະນຸດ,ກຈກ5:29.ຝ່າຍບຸດທັງຫລາຍ,ຈົ່ງ
ນົບນ້ອມເຊື່ອຟັງບິດາມານດາຂອງຕົນ,ອຟຊ
6:1(ກລຊ3:20).

ເຮົາຈະໄປແລະເຮັດສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ບັນຊາ,1ນຟ3:7.ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຊື່ອຟັງສຽງ
ຮຽກຮ້ອງຂອງພຣະວິນຍານ,1ນຟ4:6–18.
ຖ້າລູກຫລານມະນຸດຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າແລ້ວພຣະອົງຍ່ອມບ�ລຸງລ້ຽງດູພວກ
ເຂົາ,1ນຟ17:3.ຄົນຊອບທ�ທີ່ເຊື່ອຟັງຄ�
ເວົ້າຂອງສາດສະດາຈະບໍ່ຕາຍ,2ນຟ26:8.
ຈົ່ງລະວັງຢ້ານວ່າພວກທ່ານຈະເລືອກເຊື່ອຟັງ
ວິນຍານຊົ່ວ,ມຊຢ2:32–33,37(ຄພ29:45).
ມະນຸດຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຕາມວິນຍານທີ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ເລືອກເຊື່ອຟັງ,ແອວ3:26–27.ຖ້າ
ຫາກພວກທ່ານບໍ່ເຊື່ອຟັງສຽງຂອງຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ,
ພວກທ່ານກໍບໍ່ແມ່ນແກະຂອງພຣະອົງ,ແອວ
5:38(ຮລມ7:18).

ຈົ່ງເຊື່ອຟັງ, ໂອ້ ເຈົ້າຜູ້ຄົນແຫ່ງສາດສະ
ໜາຈັກຂອງເຮົາ,ຄພ1:1.ມະນຸດຄວນເຮັດ
ຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ
ຂອງຕົນເອງ,ຄພ58:26–29.ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່
ມະນຸດຈະເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າຂຸ່ນເຄືອງ,ຍົກເວັ້ນ
ແຕ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາລະພາບວ່າພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ
ຢູ່ໃນທຸກສິ່ງທັງປວງແລະບໍ່ເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະບັນ
ຍັດຂອງພຣະອົງ,ຄພ59:21.ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະເຮັດຕາມສັນຍາເມື່ອພວກເຈົ້າເຮັດ
ຕາມສິ່ງທີ່ເຮົາກ່າວ,ຄພ82:10.ຄົນທີ່ເຊື່ອຟັງ
ສຸລະສຽງຂອງພຣະວິນຍານໄດ້ຮັບຄວາມສະ

ຫວ່າງແລະມາຫາພຣະບິດາ,ຄພ84:46–47.
ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອຟັງສຽງຂອງເຮົາຈະເຫັນໜ້າ
ເຮົາແລະຮູ້ວ່າເຮົາເປັນຢູ່,ຄພ93:1.ພວກ
ເຂົາຊັກຊ້າໃນການເຊື່ອຟັງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;
ສະນັ້ນ,ພຣະອົງຈຶ່ງຊັກຊ້າໃນການໄດ້ຍິນຄ�
ອະທິຖານຂອງພວກເຂົາ,ຄພ101:7–9.ຜູ້ທີ່ບໍ່
ເຊື່ອຟັງພຣະບັນຍັດຈະຖືກຕີສອນ,ຄພ103:4
(ມຊ4:4).ຜູ້ຄົນຕ້ອງຖືກຕີສອນຈົນກວ່າພວກ
ເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ການເຊື່ອຟັງ,ຄພ105:6.ເມື່ອ
ພວກເຮົາໄດ້ຮັບພອນປະການໃດຈາກພຣະ
ເຈົ້າ,ຍ່ອມເປັນໄປເພາະການເຊື່ອຟັງຕໍ່ກົດນັ້ນ
ຊຶ່ງມັນໄດ້ຖືກກ�ນົດໄວ້ແລ້ວ,ຄພ130:21.

ອາດາມໄດ້ເຊື່ອຟັງ,ມຊ5:5.ພວກເຮົາຈະ
ພິສູດພວກເຂົາເພື່ອເບິ່ງວ່າພວກເຂົາຈະເຮັດ
ທຸກສິ່ງທັງປວງສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈະບັນຊາພວກເຂົາຫລືບໍ່,ອຣຮ3:25.

ເຊື້ອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ.ເບິ່ງອັບຣາ
ຮາມ—ເຊື້ອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ

ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.ເບິ່ງອິດສະຣາເອນ

ໄຊຣັດ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ກະສັດຂອງເປີເຊຍຜູ້
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການທ�ນາຍຂອງເອຊາຢາເກີດ
ເປັນຈິງ  (2ຂຄ36:22–23; ອຊຢ44:28;
45:1)ໂດຍການປ່ອຍໃຫ້ຊາວຢິວກັບຄືນສູ່
ເຢຣູຊາເລັມເພື່ອໄປສ້ອມແປງພຣະວິຫານ,
ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເປັນຊະເລີຍທີ່ບາ
ບີໂລນບາງສ່ວນສິ້ນສຸດລົງ.ເອຊາຢາໄດ້ທ�
ນາຍໄວ້ປະມານ180ປີກ່ອນກະສັດໄດ້ກະ
ທ�ການນັ້ນ.

ຊ�ລະລ້າງ,ຖືກຊ�ລະລ້າງ,ການຊ�ລະ
ລ້າງ.ເບິ່ງຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້;ບັບຕິ
ສະມາ,ໃຫ້ບັບຕິສະມານຳ�ອີກ

ການເຮັດໃຫ້ສະອາດ,ທາງຮ່າງກາຍຫລື
ຈິດໃຈ.ຕາມສັນຍາລັກແລ້ວ,ບຸກຄົນທີ່ກັບໃຈ
ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສະອາດຈາກຄວາມໜັກໜ່ວງ
ຂອງບາບໃນຊີວິດແລະຜົນຂອງມັນຈາກ
ການເສຍສະລະຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.
ການຊ�ລະລ້າງບາງຢ່າງທີ່ປະຕິບັດພາຍໃຕ້

ເຊື້ອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ 90
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ສິດອ�ນາດຂອງຖານະປະໂລຫິດທີ່ຖືກຕ້ອງ
ເປັນພິທີການທີ່ສັກສິດ.

ພວກປະໂລຫິດຈະຕ້ອງຊັກເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ
ອາບນ�ຊ�ລະຮ່າງກາຍ,ຈບຊ19:7. ໂຜດ
ຊ�ລະລ້າງຄວາມຊົ່ວຂອງຂ້ານ້ອຍໃຫ້ສິ້ນໄປ,
ພສສ51:2,7.ຈົ່ງຊ�ລະຕົວຂອງພວກເຈົ້າ
ໃຫ້ສະອາດ,ຈົ່ງເລີກຈາກການຊົ່ວຊ້າ,ອຊຢ
1:16–18.

ພຣະເຢຊູໄດ້ລ້າງຕີນໃຫ້ອັກຄະສາວົກຂອງ
ພຣະອົງ,ຢຮ 13:4–15(ຄພ88:138–139).
ຈົ່ງຮັບບັບຕິສະມາ,ແລະຊ�ລະບາບກ�ຂອງ
ເຈົ້າ,ກຈກ22:16(ແອວ7:14;ຄພ39:10).

ບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດທີ່ຈະລອດໄດ້ຖ້າບໍ່ຊ�ລະ
ອາພອນຂອງເຂົາໃຫ້ຂາວສະອາດເສຍກ່ອນ,
ແອວ5:21(3ນຟ27:19).ອາພອນຂອງເຂົາ
ເຈົ້າຖືກລ້າງໃຫ້ຂາວສະອາດແລ້ວໂດຍໂລຫິດ
ຂອງພຣະຄຣິດ,ແອວ13:11(ອທ13:10).

ໂດຍການຮັກສາພຣະບັນຍັດພວກເຂົາ
ອາດຈະໄດ້ຮັບການລ້າງແລະຊ�ລະຈາກ
ບາບທັງໝົດຂອງພວກເຂົາ,ຄພ76:52.ການ
ເຈີມແລະການຊ�ລະລ້າງຂອງພວກເຈົ້າໄດ້
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍພິທີການໃນບ້ານອັນສັກສິດ
ຂອງເຮົາ,ຄພ124:39–41.

ຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ,ການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ.
ເບິ່ງຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້;ພຣະເຢຊູຄຣິດ;
ຮັບຮອງ,ການຮັບຮອງນຳ�ອີກ

ຂັ້ນຕອນຂອງການກາຍເປັນອິດສະລະຈາກ
ບາບ,ບໍລິສຸດ,ສະອາດ,ແລະສັກສິດຜ່ານ
ການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ(ມຊ6:59–
60).

ພຣະເຈົ້າໄດ້ເລືອກພວກເຈົ້າໄວ້ເພື່ອໂຜດ
ໃຫ້ພົ້ນຜ່ານການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດຈາກພຣະ
ວິນຍານ,2ທສນ2:13.ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການ
ຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດດ້ວຍການຖວາຍພຣະກາຍ
ຂອງພຣະເຢຊູ,ຮຣ10:10.ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບ
ທຸກທໍລະມານເພື່ອວ່າພຣະອົງຈະໄດ້ຊ�ລະຜູ້
ຄົນດ້ວຍໂລຫິດຂອງພຣະອົງເອງ,ຮຣ13:12.

ມະຫາປະໂລຫິດໄດ້ຮັບການຊ�ລະໃຫ້ບໍ
ລິສຸດແລະອາພອນຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກລ້າງ

ໃຫ້ຂາວສະອາດແລ້ວໂດຍໂລຫິດຂອງພຣະ
ເມສານ້ອຍ,ແອວ13:10–12.ການຊ�ລະໃຫ້
ບໍລິສຸດໄດ້ມາເຖິງຄົນທີ່ຍອມຖວາຍໃຈຂອງ
ພວກເຂົາແດ່ພຣະເຈົ້າ,ຮລມ3:33–35.ຈົ່ງ
ກັບໃຈເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິ
ສຸດໂດຍການຮັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,3ນຟ
27:20.

ການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດຜ່ານພຣະຄຸນຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນຖືກຕ້ອງແລະຈິງ,ຄພ
20:31.ພຣະເຢຊູໄດ້ມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂລກບໍລິ
ສຸດ,ຄພ76:41.ຈົ່ງຊ�ລະຕົນເອງໃຫ້ບໍລິສຸດ
ເພື່ອໃຫ້ຈິດໃຈຂອງພວກເຈົ້າເຫັນແກ່ພຣະ
ເຈົ້າແຕ່ຢ່າງດຽວ,ຄພ88:68.

ຍາກຈົນ.ເບິ່ງເຄື່ອງຖວາຍ;ຄວາມຜາສຸກ;
ຖືສິນອົດເຂົ້າ,ການຖືສິນອົດເຂົ້າ;ຖ່ອມ
ຕົນ,ຄວາມຖ່ອມຕົນ;ໃຫ້ທານ,ການໃຫ້
ທານນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີ,ຄົນຍາກຈົນສາມາດໝາຍ
ເຖິງ(1)ຄົນທີ່ ຂາດແຄນສິ່ງຂອງ,ດັ່ງເຊັ່ນ
ອາຫານ,ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ,ແລະທີ່ພັກພາອາໄສ,
ຫລື(2)ຜູ້ທີ່ຖ່ອມຕົວແລະບໍ່ຈອງຫອງ.

ຍາກຈົນຳໃນສິ່ງຂອງ:ຢ່າໄດ້ເປັນຄົນໃຈຄັບ
ແຄບຕໍ່ຄົນທີ່ມີຄວາມຂັດສົນ,ພບຍ15:7.ຄົນ
ຊົ່ວຂົ່ມເຫັງຄົນຍາກຈົນຢ່າງຈອງຫອງ,ພສສ
10:2.ຜູ້ທີ່ໃຫ້ທານແກ່ຄົນທຸກຈະບໍ່ຂັດສົນ
ເລີຍ,ສພສ28:27.ຈົ່ງໃຫ້ທີ່ພັກແກ່ຜູ້ທີ່ຍາກ
ຈົນ,ອຊຢ58:6–7.

ຖ້າ ເຈົ້າ ຢາກເປັນຜູ້ດີຄົບຖ້ວນ,ຈົ່ງແຈກ
ທານໃຫ້ແກ່ຄົນຍາກຈົນ,ມທ19:21(ມຣກ
10:21;ລກ18:22).ພຣະເຈົ້າໄດ້ເລືອກເອົາ
ຄົນທຸກຈົນໃນໂລກນີ້,ຢກບ2:5.

ເພາະວາ່ເຂົາຮັ່ງມີເຂົາຈຶ່ງດູຖູກຄົນທຸກຍາກ,
2ນຟ9:30.ເພື່ອໃຫ້ມີການປດົບາບຂອງພວກ
ທ່ານ,ຈົ່ງແບງ່ປັນເຂົ້າຂອງຂອງພວກທ່ານໃຫ້
ແກ່ຄົນຍາກຈນົ,ມຊຢ4:26.ພວກເຂົາໄດ້ແບ່ງ
ປັນເຂົ້າຂອງຂອງພວກເຂົາໃຫ້ແກ່ຄົນຍາກ
ຈົນ,ແອວ1:27.ຖ້າຫາກພວກທ່ານຫັນໜາ້
ໜີຈາກຄົນຂັດສົນ,ການອະທິຖານຂອງພວກ
ທ່ານກໍບໍ່ມີປະໂຫຍດ,ແອວ34:28.ຊາວນີໄຟ
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ມີເຂົ້າຂອງທັງໝົດນ�ກັນເປັນສ່ວນລວມ;ບໍ່ມີ
ຜູ້ໃດຮັ່ງມີແລະຍາກຈນົ,4ນຟ1:3.

ຈົ່ງນຶກເຖິງຄົນຍາກຈົນ,ຄພ42:30(ຄພ
52:40).ວິບັດແກ່ຄົນຍາກຈົນຜູ້ທີ່ຫົວໃຈບໍ່
ຊອກຊ�,ຄພ56:17–18.ຄົນຍາກຈົນຈະເຂົ້າ
ມາໃນງານສົມຣົດຂອງພຣະເມສານ້ອຍ,ຄພ
58:6–11.ອະທິການຕ້ອງຊອກຫາຄົນຍາກ
ຈົນ,ຄພ84:112.ກົດຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຊີ້ນ�
ເລື່ອງການດູແລຄົນຍາກຈົນ,ຄພ104:17–18.

ບໍ່ມີຄົນຍາກຈົນໃນບັນດາພວກເຂົາ,ມຊ
7:18.

ຄົນຳທີ່ຍາກຈົນຳທາງວິນຳຍານຳ:ຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້ຮັບ
ພອນຫລາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຖ່ອມຕົວ
ເພາະຄວາມຍາກຈົນ,ແອວ32:4–6,12–16.
ຄົນທີ່ຍາກຈົນທາງວິນຍານທີ່ມາຫາເຮົາຍ່ອມ
ເປັນສຸກ,3ນຟ12:3(ມທ5:3).

ຄົນຍາກຈົນແລະຄົນອ່ອນໂຍນຈະມີພຣະ
ກິດຕິຄຸນສັ່ງສອນໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ,ຄພ35:15.

ຍາກລ�ບາກ,ຄວາມຍາກລ�ບາກ.ເບິ່ງ
ຂົ່ມເຫັງ,ການຂົ່ມເຫັງ;ຕີສອນ,ການຕີ
ສອນ;ລໍ້ລວງ,ການລໍ້ລວງ;ອົດທົນ,ຄວາມ
ອົດທົນນຳ�ອີກ

ຜ່ານຄວາມຍາກລ�ບາກ—ການທົດລອງ,
ບັນຫາ,ແລະຄວາມໂສກເສົ້າ—ມະນຸດສາ
ມາດມີ ປະສົບການຫລາຍຢ່າງທີ່ນ�ໄປສູ່
ຄວາມເຕີບໂຕທາງວິນຍານແລະຄວາມກ້າວ
ໜ້ານິລັນດອນໂດຍການຫັນໄປຫາພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ.

ພ ຣ ະ ເ ຈົ້າພຣະອົງເອງໄດ້ຊ່ວຍກູ້ເອົາ
ພວກເຈົ້າ ໃຫ້ ພົ້ນຈາກຄວາມຍາກລ�ບາກ
ຕະຫລອດທັງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທຸກຢ່າງດ້ວຍ,
1ຊມອ10:19.ເມື່ອເດືອດຮ້ອນຈຶ່ງຮ້ອງຫາອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້ຊ່ວຍຊູ,ພສສ107:6,13,
19,28.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າ
ຜ່ານພົ້ນຄວາມຍາກລ�ບາກໄປໄດ້,ແຕ່ພຣະ
ອົງເອງຈະຢູ່ໃນທີ່ນັ້ນເພື່ອສິດສອນພວກເຈົ້າ,
ອຊຢ30:20–21.

ມັນຈ�ເປັນວ່າຕ້ອງມີການກົງກັນຂ້າມໃນ
ທຸກຢ່າງ,2ນຟ2:11.

ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍມີຄວາມຂົມພວກ
ເຂົາຈະຮູ້ ຄວາມຫວານບໍ່ ໄດ້ ,ຄພ29:39.
ຄວາມຍາກລ�ບາກຂອງເຈົ້າຈະເປັນຢູ່ພຽງ
ຊົ່ວຄາວ,ຄພ121:7–8.ສິ່ງທັງໝົດເຫລົ່ານີ້ຈະ
ເປັນປະສົບການໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ,ແລະຈະເກີດຂຶ້ນ
ເພື່ອຄວາມດີຂອງເຈົ້າ,ຄພ122:5–8.

ພວກເຂົາຈະໄດ້ຊີມລົດຊາດອັນຂົມຂື່ນ,
ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະຮູ້ຈັກໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ຄວາມ
ດີ,ມຊ6:55.

ຍາມ,ຄົນຍາມ.ເບິ່ງເຕືອນ,ຄ�ເຕືອນນຳ�
ອີກ

ການລະມັດລະວັງ,ການເຝົ້າຍາມ.ບຸກຄົນ
ທີ່ ຄອຍເຝົ້າແລະເຊື່ອຟັງ ແມ່ນພ້ອມແລະ
ໄດ້ຕຽມຕົວແລ້ວ.ຄົນຍາມເປັນຜູ້ນ�ຜູ້ໄດ້ຖືກ
ເອີ້ນໂດຍຕົວແທນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້
ຮັບໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃດໜຶ່ງໂດຍສະເພາະ
ສ�ລັບຄວາມຜາສຸກຂອງຄົນອື່ນ.ບຸກຄົນທີ່ໄດ້
ຖືກເອີ້ນໃຫ້ເປັນຜູ້ນ�ກໍມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ພິເສດໃຫ້ເປັນຄົນຍາມຕະຫລອດທົ່ວໂລກນ�
ອີກ.

ເຮົາໄດ້ຕັ້ງເຈົ້າໃຫ້ເປັນຄົນຍາມ,ອຊກ3:17–
21.ຄົນຍາມທີ່ເປັ່ງສຽງຕັກເຕືອນຄົນອື່ນຈະ
ລອດຊີວິດ,ອຊກ33:7–9.

ຈົ່ງ ເຝົ້າ ລະວັງ ຢູ່:  ເພາະພວກເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະມາເວລາໃດ,ມທ24:42–
43  ( ມ ທ  25 : 1 3;  ມ ຣກ  1 3:35– 37; ຄພ
133:10–11).ຈົ່ງເຝົ້າລະວັງແລະອະທິຖານຢູ່
ເພື່ອພວກເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປສູ່ການລໍ້ລອງ,
ມທ26:41(3ນຟ18:15,18).

ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ລະວັງຕົວ,ຄວາມນຶກ
ຄິດຂອງພວກທ່ານ,ຄ�ເວົ້າຂອງພວກທ່ານ,
ການກະທ�ຂອງພວກທ່ານ,ພວກທ່ານຈະ
ຕ້ອງຕາຍ,ມຊຢ4:30.ແອວມາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງປະ
ໂລຫິດແລະແອວເດີໃຫ້ເປັນປະທານແລະ
ເບິ່ງແຍງສາດສະໜາຈັກ,ແອວ6:1.

ຄົນທີ່ບໍ່ຫລຽວຫາພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຈະ
ຖືກຕັດອອກ,ຄພ45:44.ອະທິການແລະຄົນ
ອື່ນໆໄດ້ຖືກເອີ້ນແລະແຕ່ງຕັ້ງຈາກພຣະເຈົ້າ
ເພື່ອດູແລສາດສະໜາຈັກ,ຄພ46:27.ພຣະ

ຍາກລ�ບາກ,ຄວາມຍາກລ�ບາກ 92
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຈັດໃຫ້ມີຄົນຍາມຮັກສາສວນ
ອະງຸ່ນ,ຄພ101:44–58.

ຍຸກສະໄໝ.ເບິ່ງການຟື້ນຟູພຣະກິດຕິຄຸນ;ຂໍ
ກະແຈຂອງຖານະປະໂລຫິດ;ຖານະປະໂລ
ຫິດ;ພຣະກິດຕິຄຸນນຳ�ອີກ

ຍຸກສະໄໝພຣະກິດຕິຄຸນເປັນຊ່ວງເວລາຊຶ່ງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມີຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ມີສິດອ�ນາດຢ່າງ
ໜ້ອຍໜຶ່ງຄົນຢູ່ໃນໂລກນີ້ຜູ້ມີຂໍກະແຈຂອງ
ຖານະປະໂລຫິດທີ່ສັກສິດ.

ອາດາມ ,  ເອ ນົກ ,  ໂນອາ, ອັບ ຣາຮາມ,
ໂມເຊ,ພຣະເຢຊູຄຣິດ,ໂຈເຊັບສະມິດ,ແລະ
ຄົນອື່ນໆຕ່າງກໍ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຍຸກສະໄໝໃໝ່
ແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນ.ເມື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈັດ
ຕັ້ງຍຸກສະໄໝ,ພຣະກິດຕິຄຸນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ
ໃໝ່ເພື່ອວ່າຜູ້ຄົນຂອງຍຸກສະໄໝນັ້ນບໍ່ຈ�
ເປັນຕ້ອງເພິ່ງພາອາໄສຍຸກສະໄໝທີ່ຜ່ານມາ
ແລ້ວສ�ລັບຄວາມຮູ້ເລື່ອງແຜນແຫ່ງຄວາມ
ລອດ.ຍຸກສະໄໝທີ່ ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍໂຈເຊັບ
ສະມິດຮູ້ຈັກກັນວ່າ“ຍຸກສະໄໝຂອງຄວາມ
ສົມບູນແຫ່ງເວລາ.”

ພຣະເຈົ້າແຫ່ງຟ້າສະຫວັນຈະຕັ້ງອານາຈັກ
ໜຶ່ງຂຶ້ນ,ດນອ2:44(ຄພ65).

ໃນຍຸກສຸດທ້າຍນັ້ນເຮົາຈະຖອກເທພຣະ
ວິນຍານຂອງເຮົາລົງໃສ່ມະນຸດທັງປວງ,ກຈກ
2:17(ຢອ2:28).ພຣະຄຣິດຈ�ຕ້ອງຢູ່ໃນຟ້າ
ສະຫວັນຈົນກວ່າເຖິງເວລາທີ່ທຸກສິ່ງຈະຖືກຕັ້ງ
ຂຶ້ນໃໝ່,ກຈກ3:21.ເມື່ອເວລາກ�ນົດຄົບບໍລິ
ບູນແລ້ວ,ພຣະເຈົ້າຈະຮວບຮວມສິ່ງສາລະພັດ
ໄວ້ໃນພຣະຄຣິດ,ອຟຊ1:10.

ເຮົາຈະສະຖາປະນາສາດສະໜາຈັກຂອງ
ເຮົາຂຶ້ນໃນບັນດາພວກເຂົາ,3ນຟ21:22.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມອບຂໍກະແຈແຫ່ງອາ
ນາຈັກແລະຍຸກສະໄໝແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນ
ເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍໃຫ້,ຄພ27:13.ຂໍກະແຈ
ຂອງຍຸກສະໄໝນີ້ຈຶ່ງຖືກມອບໄວ້ຢູ່ໃນມືຂອງ
ພວກທ່ານ,ຄພ110:12–16.ຂໍກະແຈຂອງຍຸກ
ສະໄໝທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່ໃນ
ຍຸກສະໄໝຂອງຄວາມສົມບູນແຫ່ງເວລາ,ຄພ
128:18–21.

ຍຸກສຸດທ້າຍ.ເບິ່ງການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ;ເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງການ
ເວລານຳ�ອີກ

ວັນເວລາທີ່ເຮົາມີຊີວິດຢູ່ຕອນນີ້.ຍຸກ(ຫລື
ຍຸກສະໄໝຂອງເວລາ)ກ່ອນການສະເດັດມາ
ຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ພໍ່ຈະບອກເຖິງສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບພວກ
ເຈົ້າໃນຍຸກສຸດທ້າຍ,ປຖກ49:1.ຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ໃນ
ສະຫວັນສະຖານຜູ້ທີ່ຈະມາໃນທີ່ສຸດ,ໂຢບ
19:25.ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ,ບ້ານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະຖືກສະຖາປະນາຂຶ້ນ,ອຊຢ2:2.

ໃນຍຸກສຸດທ້າຍຄວາມລ�ບາກຢ່າງຮ້າຍ
ແຮງຈະເກີດຂຶ້ນ,2ຕມທ3:1–7.ໃນຍຸກສຸດ
ທ້າຍຜູ້ຄົນທີ່ເວົ້າເຍາະເຍີ້ຍຈະປະຕິເສດການ
ສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງ,2ປຕ3:3–7.

ຂ້າພະເຈົ້າທ�ນາຍຕໍ່ພວກທ່ານກ່ຽວກັບຍຸກ
ສຸດທ້າຍ,2ນຟ26:14–30.

ດັ່ງນັ້ນສາດສະໜາຈັກຂອງເຮົາຈະຖືກ
ເອີ້ນໃນຍຸກສຸດທ້າຍ,ວ່າສາດສະໜາຈັກຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ,ຄພ
115:4.

ພຣະຄຣິດຈະສະເດັດມາໃນຍຸກສຸດທ້າຍ,
ມຊ7:60.

ຍຸດຕິທ�,ຄວາມຍຸດຕິທ�.ເບິ່ງຊົດໃຊ້,ການ
ຊົດໃຊ້;ເມດຕາ,ມີເມດຕາ,ຄວາມເມດ
ຕານຳ�ອີກ

ຜົນສະທ້ອນທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດຂອງພອນສ�ລັບ
ຄວາມຄິດແລະການກະທ�ທີ່ຊອບທ�,ແລະ
ການລົງໂທດສ�ລັບບາບທີ່ບໍ່ກັບໃຈ.ຄວາມ
ຍຸດຕິທ�ເປັນກົດນິລັນດອນທີ່ຮຽກຮ້ອງການ
ທ�ໂທດໃນທຸກເທື່ອທີ່ລະເມີດກົດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ(ແອວ42:13–24).ຄົນບາບຕ້ອງຮັບໂທດ
ຖ້າຫາກເຂົາບໍ່ກັບໃຈ(ມຊຢ2:38–39;ຄພ
19:17).ຖ້າຫາກເຂົາກັບໃຈ,ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້
ລອດຈະໃຊ້ແທນໂທດຜ່ານການຊົດໃຊ້,ຮຽກ
ຮ້ອງຄວາມເມດຕາ(ແອວ34:16).

ບຸກຄົນທີ່ ເຮັດບາບຈະຕ້ອງຕາຍ,ອຊກ
18:4.ສິ່ງທີ່ ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າຕ້ອງການຈາກ
ພວກເຮົາແມ່ນໃຫ້ເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ,ມກ6:8.
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ພຣະອົງທ່ຽງທ�ແລະຈະໂຜດບາບຂອງ
ພວກເຮົາ,1ຢຮ1:9.

ຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ແຍກຄົນ
ຊົ່ວອອກຈາກຄົນຊອບທ�,1ນຟ15:30.ການ
ຊົດໃຊ້ເປັນການພຽງພໍກັບຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງ
ຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະອົງ,2ນຟ9:26.
ມະນຸດຊາດທັງປວງຕົກແລ້ວແລະຢູ່ໃນກ�ມື
ແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທ�,ແອວ42:14.ການຊົດ
ໃຊ້ກໍພຽງພໍແກ່ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງຄວາມຍຸດຕິ
ທ�,ແອວ42:15.ລູກຄິດວ່າຄວາມເມດຕາ
ຂະໂມຍຄວາມຍຸດຕິທ�ໄດ້ບໍ,ແອວ42:25.
ຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະເຈົ້າແຂວນຢູ່ເທິງຫົວ
ຂອງທ່ານຍົກເວັ້ນແຕ່ທ່ານຈະກັບໃຈ,ແອວ
54:6.

ຄວາມຍຸດຕິທ�ແລະການພິພາກສາເປັນ
ໂທດຊຶ່ງ ຕັ້ງໄວ້ ກັບກົດຂອງເຮົາ ,ຄພ82:4.
ຄວາມຍຸດຕິທ�ຈະດ�ເນີນຕໍ່ໄປໃນທາງຂອງ
ມັນເອງແລະອ້າງສິດໃນຄົນຂອງມັນເອງ,
ຄພ88:40.ບໍ່ມີ ຄົນໃດຈະຖືກຍົກເວັ້ນຈາກ
ຄວາມຍຸດຕິທ�ແລະກົດຂອງພຣະເຈົ້າ,ຄພ
107:84.

ດານ.ເບິ່ງຢາໂຄບ,ລູກຊາຍຂອງອີຊາກ;
ອິດສະຣາເອນນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ບຸດຂອງຢາໂຄບແລະ
ນາງ ບິ ນຮາ ,  ເອື້ອຍ ລ້ຽງຂອງນາງລາເຊັນ
(ປຖກ30:5–6)

ເຜົ່າຂອງດານຳ:ສ�ລັບພອນຂອງຢາໂຄບ
ກ່ຽວກັບດານ,ເບິ່ງປຖກ49:16–18.ສ�ລັບ
ພອນຂອງໂມເຊກ່ຽວກັບເຜົ່າຂອງດານ,ເບິ່ງ
ພບຍ33:22.ຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນ
ຖານຢູ່ການາອານແລ້ວ,ເຜົ່າຂອງດານໄດ້ຮັບ
ແຜ່ນດິນສ່ວນນ້ອຍໜຶ່ງແຕ່ອຸດົມສົມບູນຫລາຍ
(ຢຊ19:40–48).ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ຫລາຍທີ່ຈະປົກປ້ອງມັນຈາກຊາວອາໂມ(ຜປ
1:34)ແລະຈາກຊາວຟີລິດສະຕິນ(ຜປ13:2,
25;18:1).ຜົນກໍຄື,ຊາວດານໄດ້ຍ້າຍຂຶ້ນໄປ
ທາງເໜືອຂອງຟີລິດສະຕິນ(ຜປ18),ອ້ອມ
ເມືອງລາອິດ,ແລະຕັ້ງຊື່ເມືອງນີ້ວ່າດານ.
ເມືອງນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງ

ຟີລິດສະຕິນ,ຊຶ່ງຕໍ່ອອກໄປ“ຈາກເມືອງດານ
ເຖິງເມືອງເບເອນເຊບາ.”

ດານີເອນ

ຜູ້ສ�ຄັນໃນພຣະທ�ດານີເອນໃນພຣະຄ�ພີ
ເດີມ;ສາດສະດາຂອງພຣະເຈົ້າແລະເປັນຜູ້
ທີ່ມີສັດທາອັນຍິ່ງໃຫຍ່.

ບໍ່ມີໃຜຮູ້ກ່ຽວກັບພໍ່ແມ່ຂອງລາວ,ເຖິງແມ່ນ
ລາວປະກົດວ່າມາຈາກເຊື້ອສາຍຂອງກະສັດ
(ດນອ1:3).ລາວໄດ້ຖືກຈັບໄປຫາບາບີໂລນ,
ບ່ອນທີ່ລາວໄດ້ຊື່ໃໝ່ວ່າເບັນເຕຊັດຊາເຣ
(ດນອ1:6–7).ດານີເອນແລະອີກສາມຄົນທີ່
ຖືກຈັບໄປກໍໄດ້ປະຕິເສດອາຫານຂອງກະສັດ
ທີ່ກ່ຽວພັນເລື່ອງສາດສະໜາ(ດນອ1:8–16).

ດານີເອນເປັນທີ່ມັກຊອບຂອງເນບູກາດ
ເນັດສາແລະດາຣີອຸດເພາະການແປຄວາມ
ຝັນຂອງລາວ(ດນອ2;4;6).ລາວຍັງໄດ້ອ່ານ
ແລະແປຖ້ອຍຄ�ທີ່ຂຽນໄວ້ຢູ່ເທິງຝາ(ດນອ
5).ສັດຕູຂອງລາວໄດ້ວາງແຜນກ�ຈັດລາວ,
ແລະລາວໄດ້ຖືກໂຍນເຂົ້າຖ�ສິງ,ແຕ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ຮັກສາຊີວິດຂອງລາວໄວ້(ດນອ
6).

ພຣະທ�ດານຳີເອນຳ:ໜັງສືເຫລັ້ມນີ້ມີຢູ່ດ້ວຍ
ກັນສອງພາກ:ບົດທີ1–6ເປັນເລື່ອງລາວກ່ຽວ
ກັບດານີເອນແລະເພື່ອນສາມຄົນຂອງລາວ;
ບົດທີ7–12ເປັນຄ�ທ�ນາຍກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ດາ
ນີເອນໄດ້ເຫັນ.ໜັງສືສິດສອນເຖິງຄວາມສ�
ຄັນຂອງການຊື່ສັດຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະສະແດງ
ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອວຍພອນຄົນທີ່ຊື່ສັດ.

ສ່ວນໃຫຍ່ໃນປຶ້ມແມ່ນການແປຄວາມຝັນ
ຂອງກະສັດເນບູກາດເນັດສາ.ໃນຄວາມຝັນ,
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າໃນຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້
ຖືກປຽບທຽບໃສ່ກັບຫີນທີ່ຖືກຕັດອອກມາຈາກ
ພູ.ຫີນນັ້ນຈະກິ້ງລົງໄປຈົນເຕັມທົ່ວແຜ່ນດິນ
ໂລກ(ດນອ2;ເບິ່ງຄພ65:2ນ�ອີກ).

ດາມັສກັດ

ເມືອງເກົ່າແກ່ຂອງຊີເຣຍ.
ດາມັສກັດຕັ້ງຢູ່ ໃນທົ່ງທີ່ອຸດົມສົມບູນຢູ່

ແຄມຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານແລະມີນ�ໃຊ້
ຢ່າງຫລວງຫລາຍຈາກແມ່ນ�ບາຣາດາ.ມັນ

ດານ 94
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ຖືກກ່າວເຖິງເລື້ອຍໆຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີ(ເລີ່ມຕົ້ນ
ດ້ວຍປຖກ14:15).ໂປໂລພວມເດີນທາງໄປ
ຫາດາມັສກັດເມື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ໄດ້ຟື້ນ
ຄືນພຣະຊົນແລ້ວໄດ້ມາປະກົດຕໍ່ລາວ(ກຈກ
9:1–27;22:5–16;26:12–20).

ດາຣີອຸດ.ເບິ່ງບາເບນ,ບາບີໂລນນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ກະສັດຂອງເມເດຍຜູ້ໄດ້
ປົກຄອງໃນບາບີໂລນຫລັງຈາກການສິ້ນຊີວິດ
ຂອງເບັນຊັດຊາເຣ(ດນອ5:31;6:9,25–28;
9:1;11:1).

ດາວິດ.ເບິ່ງບັດເຊບາ;ເພງສັນລະເສີນນຳ�
ອີກ

ກະສັດຂອງອິດສະຣາເອນໃນສະໄໝບູຮານ
ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ.

ດາວິດເປັນລູກຊາຍຂອງເຢຊີຂອງເຜົ່າຢູ
ດາ.ລາວເປັນຊາຍໜຸ່ມທີ່ກ້າຫານຜູ້ເຄີຍຂ້າ
ໂຕສິງ,ໂຕໝີ,ແລະຍັກໃຫຍ່ໂກລີອາດຊາວ
ຟີລິດສະຕິນ(1ຊມອ17).ດາວິດໄດ້ຖືກເລືອກ
ແລະຖືກເຈີມໃຫ້ເປັນກະສັດຂອງອິດສະ
ຣາເອນ.ເຊັ່ນດຽວກັບໂຊນ,ໃນຊີວິດຕອນ
ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຂອງລາວ,ລາວໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດ
ອາຊະຍາກ�ທີ່ຮ້າຍແຮງ,ແຕ່ບໍ່ເໝືອນໂຊນ,
ລາວສາມາດສ�ນຶກຜິດ.ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງສາ
ມາດພົບການໃຫ້ອະໄພ,ຍົກເວັ້ນແຕ່ໃນກໍລະ
ນີຂອງການຂ້າອູຣິອາ(ຄພ132:39).ຊີວິດ
ຂອງລາວສາມາດແຍກອອກເປັນສີ່ພາກສ່ວນ
ໄດ້:(1)ທີ່ເບັດເລເຣັມ,ບ່ອນລາວເປັນຄົນລ້ຽງ
ແກະ(1ຊມອ16–17);(2)ໃນວັງຂອງກະສັດ
ໂຊນ(1ຊມອ18:1–19:18);(3)ເປັນຜູ້ຫລົບ
ໄພ(1ຊມອ19:18–31:13;2ຊມອ1);(4)
ເປັນກະສັດປົກຄອງຢູດາທີ່ເຮັບໂຣນ(2ຊມອ
2–4),ແລະຕໍ່ມາເປັນກະສັດປົກຄອງອິດສະ
ຣາເອນທັງໝົດ(2ຊມອ5–24;1ກສ1:1–
2:11).

ບາບຂອງດາວິດທີ່ເປັນຊູ້ກັບບັດເຊບາໄດ້
ນ�ໂຊກຮ້າຍຫລາຍຢ່າງມາສູ່ຊີວິດຊ່ວງໄລຍະ
ຊາວປີສຸດທ້າຍຂອງເພິ່ນ.ປະຊາຊາດທັງປວງ
ໄດ້ຈະເລີນກ້າວໜ້າລະຫວ່າງການປົກຄອງ
ຂອງເພິ່ນ,ແຕ່ດາວິດເອງໄດ້ຮັບທຸກທໍລະມານ

ຈາກຜົນສະທ້ອນທີ່ມາຈາກບາບຂອງເພິ່ນ.ມີ
ການຜິດຖຽງກັນຢູ່ໃນຄອບຄົວບໍ່ໄດ້ຂາດຊຶ່ງ
ໃນກໍລະນີຂອງອັບຊາໂລມແລະອາໂດນີຢາ,
ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການກະບົດ.ເຫດການ
ເຫລົ່ານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການປະກາດຂອງນາທານ
ຕໍ່ດາວິດເກີດເປັນຈິງເພາະການບາບຂອງ
ເພິ່ນ(2ຊມອ12:7–13).

ເຖິງແມ່ນຈະມີ ເລື່ອງພິນາດເຫລົ່ານີ້,ແຕ່
ການປົກຄອງຂອງດາວິດເປັນຊ່ວງໄລຍະທີ່
ຮຸ່ງເຫລື້ອມທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາວ
ອິດສະຣາເອນ,ເພາະ(1)ເພິ່ນໄດ້ເຕົ້າໂຮມ
ເຜົ່າຕ່າງໆເຂົ້າກັນເປັນປະຊາຊາດດຽວ,(2)
ເພິ່ນສາມາດຄອບຄອງປະເທດໄດ້ໂດຍປາດ
ສະຈາກຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງໃດໆ,(3)ເພິ່ນປົກຄອງ
ໂດຍມີສາດສະໜາເປັນພື້ນຖານເພື່ອວ່າ
ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ເປັນກົດຂອງ
ອິດສະຣາເອນ.ດ້ວຍເຫດຜົນເຫລົ່ານີ້,ຕໍ່
ມາການປົກຄອງຂອງດາວິດຈຶ່ງເຫັນວ່າເປັນ
ຍຸກທອງຄ�ແລະເປັນຮູບແບບຂອງຍຸກທີ່ຮຸ່ງ
ເຮືອງໃນເວລາທີ່ພຣະເມຊີອາຈະສະເດັດມາ
(ອຊຢ16:5;ຢມຢ23:5;ອຊກ37:24–28).

ຊີວິດຂອງດາວິດສະແດງເຖິງຄວາມຈ�ເປັນ
ທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດໃນຄວາມ
ຊອບທ�.ຕອນຍັງໜຸ່ມ,ເພິ່ນຖືກກ່າວເຖິງວ່າ
ເປັນຊາຍທີ່ເຮັດຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ“ປະສົງ”
(1ຊມອ13:14);ເມື່ອເປັນຜູ້ໃຫຍ່,ເພິ່ນໄດ້
ເວົ້າດ້ວຍພຣະວິນຍານແລະໄດ້ຮັບການເປີດ
ເຜີຍຫລາຍຢ່າງ.ແຕ່ເພິ່ນຕ້ອງໄດ້ຊົດໃຊ້ຢ່າງ
ໜັກສ�ລັບການບໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງເພິ່ນຕໍ່ພຣະບັນ
ຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ(ຄພ132:39).

ດີພ້ອມທຸກຢ່າງ

ພັດທະນາເຖິງສົມບູນແບບ,ທັງໝົດ,ແລະ
ເຕັມສ່ວນ;ຊອບທ�ແທ້ໆ.ດີພ້ອມທຸກຢ່າງ
ກໍສາມາດໝາຍເຖິງປາດສະຈາກບາບຫລື
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ.ພຣະຄຣິດພຽງຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນ
ທີ່ດີພ້ອມທຸກຢ່າງແທ້ໆ.ຜູ້ຕິດຕາມທີ່ແທ້ຈິງ
ຂອງພຣະຄຣິດອາດກາຍເປັນຜູ້ທີ່ດີພ້ອມທຸກ
ຢ່າງຜ່ານພຣະຄຸນແລະການຊົດໃຊ້ຂອງ
ພຣະອົງ.
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ຈົ່ງສັດຊື່ຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,1ກສ8:61.
ເຈົ້າທັງຫລາຍຕ້ອງເປັນຄົນດີທີ່ສຸດ,ເໝືອນ

ຢ່າງພຣະບິດາຂອງເຈົ້າຜູ້ສະຖິດຢູ່ໃນສະຫວັນ
ເປັນຜູ້ດີທີ່ສຸດ,ມທ5:48(3ນຟ12:48).ຖ້າ
ຜູ້ໃດບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດທາງວາຈາ,ຜູ້ນັ້ນກໍເປັນຄົນ
ດີຄົບຖ້ວນ,ຢກບ3:2.

ສັດທາບໍ່ແມ່ນການມີຄວາມຮູ້ອັນສົມບູນ
ເຖິງເລື່ອງຕ່າງໆ,ແອວ32:21,26.ມີການຊົດ
ໃຊ້ເກີດຂຶ້ນເພື່ອພຣະເຈົ້າຈະເປັນພຣະເຈົ້າ
ທີ່ດີພ້ອມ,ແອວ42:15.ໂມໂຣໄນເປັນຄົນທີ່
ສະຫລຽວສະຫລາດ,ແອວ48:11–13,17–
18.ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກມອບ
ໃຫ້ແກ່ມະນຸດທຸກຄົນເພື່ອຕດັສິນແລະຮູ້ດ້ວຍ
ຄວາມຮູ້ອັນສົມບູນວ່າສິ່ງນັ້ນມາຈາກພຣະ
ເຈົ້າຫລືມາຈາກມານ,ມຣນ7:15–17.ຈົ່ງ
ມາຫາພຣະຄຣິດ,ແລະຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນຄົນດີ
ພ້ອມໃນພຣະອົງ,ມຣນ10:32.

ຈົ່ງດ�ເນີນຕໍ່ໄປດ້ວຍຄວາມອົດທົນຈົນກວ່າ
ພວກເຈົ້າຈະຖືກເຮັດໃຫ້ດີພ້ອມ,ຄພ67:13.
ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ຄືຜູ້ທີ່ທ່ຽງທ�ແລະຖືກເຮັດໃຫ້
ດີພ້ອມທຸກຢ່າງຜ່ານພຣະເຢຊູ,ຄພ76:69.
ຕ�ແໜ່ງໃນສາດສະໜາຈັກແມ່ນເພື່ອການ
ເຮັດໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງເຮົາດີພ້ອມ,ຄພ124:143
(ອຟຊ4:11–13).ຄົນເປັນຈະດີພ້ອມບໍ່ໄດ້
ຖ້າຫາກປາດສະຈາກຄົນຕາຍຂອງພວກເຂົາ,
ຄພ128:15,18.

ໂນອາເປັນຄົນທ່ຽງທ�,ແລະດີພ້ອມໃນລຸ້ນ
ຂອງລາວ,ມຊ8:27.

ດື່ມ,ຖືກດື່ມ.ເບິ່ງພຣະວາຈາແຫ່ງປັນຍາ

ດູໝິ່ນ.ເບິ່ງກຽດຊັງ,ຄວາມກຽດຊັງ

ເດັກ,ເດັກນ້ອຍ.ເບິ່ງການບັບຕິສະມາຂອງ
ເດັກແດງທາລົກ;ຄອບຄົວ;ຊົດໃຊ້,ການ
ຊົດໃຊ້;ພອນ,ໃຫ້ພອນ,ເປັນພອນ—
ການໃຫ້ພອນແກ່ເດັກນ້ອຍ;ລອດ,ຄວາມ
ລອດ—ຄວາມລອດຂອງເດັກນ້ອຍ;ຮັບ
ຜິດຊອບ,ຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບ,ຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບນຳ�ອີກ

ຄົນໜຸ່ມ,ຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ເຕັມກະສຽນເທື່ອ.ພໍ່ແມ່
ຕ້ອງຫັດໃຫ້ລູກເພື່ອເຊື່ອຟັງຕາມພຣະປະສົງ

ຂອງພຣະເຈົ້າ.ເດັກນ້ອຍບໍ່ມີບາບຈົນກວ່າ
ເຂົາເຖິງອາຍຸທີ່ຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບ(ມຣນ8:22;
ຄພ68:27).

ເດັກນ້ອຍຄືຂອງຂວັນຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ພສສ127:3–5.ຈົ່ງສັ່ງສອນລູກໃຫ້ຮູ້ທາງດ�
ເນີນຊີວິດ,ສພສ22:6.

ຈົ່ ງ ປ່ອຍເດັກນ້ອຍມາຫາເຮົາແລະຢ່າ
ຫ້າມພວກເຂົາ,ມທ19:14.ຈົ່ງເຊື່ອຟັງບິດາ
ມານດາຂອງຕົນ,ອຟຊ6:1–3(ກລຊ3:20).

ປາດສະຈາກການຕົກ,ອາດາມແລະເອວາ
ຄົງບໍ່ ມີ ລູກຫລານ,2ນຟ2:22–23.ຈົ່ງສິດ
ສອນລູກຫລານໃຫ້ເດີນໃນທາງແຫ່ງຄວາມຈງິ
ແລະຄວາມມີສະຕິສ�ປະສັນຍະ,ມຊຢ4:14–
15. ເດັກນ້ອຍໆມີ ຊີ ວິດນິ ລັນດອນ,ມຊຢ
15:25.ພຣະເຢຊູໄດ້ເອົາເດັກນ້ອຍມາແລະ
ອວຍພອນພວກເຂົາ,3ນຟ17:21.ລູກຫລານ
ທັງໝົດຂອງເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການສິດສອນ
ເລື່ອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະສັນຕິສຸກຂອງ
ລູກຫລານຂອງເຈົ້າຈະຍິ່ງໃຫຍ່,3ນຟ22:13
(ອຊຢ54:13).ເດັກນ້ອຍໆບໍ່ຕ້ອງການການ
ກັບໃຈຫລືຮັບບັບຕິສະມາ,ມຣນ8:8–24.

ເດັກນ້ອຍໆໄດ້ຮັບການໄຖ່ນັບແຕ່ການວາງ
ຮາກຖານຂອງໂລກຜ່ານພຣະອົງດຽວທີ່ຖື
ກ�ເນີດຂອງເຮົາ,ຄພ29:46–47.ພໍ່ແມ່ຕ້ອງ
ສິດສອນຫລັກທ�ພຣະກິດຕິຄຸນແລະພາກ
ປະຕິບັດໃຫ້ແກ່ລູກໆ,ຄພ68:25,27–28.
ເດັກນ້ອຍໆບໍລິສຸດຜ່ານການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະ
ຄຣິດ,ຄພ74:7.ພໍ່ແມ່ຖືກບັນຊາໃຫ້ລ້ຽງດູ
ລູກໆຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຄວາມສະຫວ່າງແລະ
ຄວາມຈິງ,ຄພ93:40.ເດັກນ້ອຍຜູ້ໄດ້ຕາຍ
ກ່ອນອາຍຸທີ່ຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບກໍລອດໃນອາ
ນາຈັກຊັ້ນສູງ,ຄພ137:10.

ເດເຊເຣັດ.ເບິ່ງຊາວຢາເຣັດນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ໝາຍຄວາມວ່າ“ນ�
ເຜິ້ງ”ໃນພາສາຂອງຊາວຢາເຣັດ(ອທ2:3).

ເດໂບລາ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ສາດສະດາຍິງຜູ້ຕັດສິນ
ອິດສະຣາເອນແລະຊຸກຍູ້ບາຣັກໃຫ້ຕໍ່ຕ້ານ
ຊາວການາອານ(ຜປ4).ເພງຂອງເດໂບຣາ

ດື່ມ,ຖືກດື່ມ 96
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ແລະບາຣກັສະຫລອງການປົດປ່ອຍຂອງຊາວ
ອິດສະຣາເອນຈາກຄວາມເປັນທາດ(ຜປ5).

ເດລີລາ.ເບິ່ງຟີລິດສະຕິນນຳ�ອີກ

ຍິງຊາວຟີລິດສະຕິນໃນພຣະຄ�ພີເດີມຜູ້
ໄດ້ຫລອກລວງແລະທໍລະຍົດຕໍ່ແຊມຊັນ(ຜປ
16).

ດົນໃຈ,ການດົນໃຈ.ເບິ່ງເປີດເຜີຍ,ການ
ເປີດເຜີຍ;ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດນຳ�ອີກ

ພຣະເຈົ້າໄດ້ ປະທານການນ�ພາແຫ່ງສະ
ຫວັນໃຫ້ແກ່ມະນຸດ.ການດົນໃຈມັກຈະມາເຖິງ
ໂດຍທາງພຣະວິນຍານໃນຫລາຍວິທີທາງສູ່
ຈິດໃຈຫລືຫົວໃຈຂອງບຸກຄົນ.

ຫລັງຈາກໄຟກໍມີສຽງກະຊິບເບົາໆດັງແວ່ວ
ມາ,1ກສ19:12.

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະສິດສອນພວກເຈົ້າ
ທຸກສິ່ງແລະຈະເຕືອນໃຫ້ພວກເຈົ້າລະນຶກ
ເຖິງທຸກສິ່ງ,ຢຮ14:26.ພຣະວິນຍານແຫ່ງ
ຄວາມຈິງຈະນ�ເຈົ້າທັງຫລາຍໄປສູ່ຄວາມຈິງ
ທັງໝົດ,ຢຮ16:13.

ພຣະວິນຍານໄດ້ນ�ຂ້າພະເຈົ້າໄປ,ໂດຍບໍ່
ຮູ້ລ່ວງໜ້າເຖິງສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄວນຈະເຮັດ,
1ນຟ4:6.ສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ເຂົ້າມາສູ່ຈິດໃຈຂ້າພະເຈົ້າ,ອນ1:10.ທຸກສິ່ງ
ທີ່ເຊື້ອເຊີນແລະຊັກຈູງໃຫ້ມະນຸດເຮັດຄວາມ
ດີແມ່ນມາຈາກການດົນໃຈຈາກພຣະເຈົ້າ,
ມຣນ7:13–16.

ເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຄວາມສະຫງົບແກ່ຈິດໃຈ
ຂອງເຈົ້າບໍ,ຄພ6:23.ເຮົາຈະບອກເຈົ້າໃນຈິດ
ໃຈແລະໃນຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ,ຄພ8:2.ພຣະ
ວິນຍານຂອງເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງເຈົ້າ
ແຈ້ງສະຫວ່າງ,ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານ
ຂອງເຈົ້າເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ,ຄພ11:13.
ມັນຈະຖືກມອບໃຫ້ເຈົ້າໃນເວລາທີ່ເຈົ້າຈະ
ກ່າວຫລືຂຽນ,ຄພ24:6(ຄພ84:85).ສຽງ
ອັນເບົາໆໄດ້ສື່ມຜ່ານແລະສຽບແທງທຸກສິ່ງ
ທັງປວງ,ຄພ85:6.

ດົນຕີ,ເພງ.ເບິ່ງເພງສວດ;ຮ້ອງນຳ�ອີກ

ທ�ນອງເພງແລະເພງສວດທີ່ຮ້ອງແລະ

ອະທິຖານນັບຕັ້ງແຕ່ສະໄໝຂອງພຣະຄຣິສ
ຕະທ�ຄ�ພີເປັນຕົ້ນມາເພື່ອສະແດງຄວາມ
ຊື່ນຊົມ,ສັນລະເສີນ,ແລະນະມັດສະການ
(2ຊມອ6:5).ມັນສາມາດເປັນຮູບແບບຂອງ
ການອະທິຖານ.ເພງສັນລະເສີນອາດຖືກຮ້ອງ
ດ້ວຍທ�ນອງເພງທີ່ລຽບງ່າຍແລະເຄື່ອງ
ຫລິ້ນດົນຕີ.

ນ າ ງ ມີ ຣີ ອາມ, ເອື້ອຍຂອງອາໂຣນ ແລະ
ໂມເຊ,ໄດ້ຕີກອງແລະພວກຜູ້ຍິງຟ້ອນລ�,
ອພຍ15:20.ຊາວເລວີຜູ້ທີ່ເປັນນັກດົນຕີໄດ້
ຕົບແສ່ງແລະດີດພິນແລະປະໂລຫິດຮ້ອຍ
ຊາວຄົນໄດ້ເປົ່າແກ,2ຂຄ5:12.

ພຣະເຢຊູແລະສາວົກສິບສອງຄົນໄດ້ຮ້ອງ
ເພງສວດໃນລະຫວ່າງເຂົ້າແລງຄາບສຸດທ້າຍ,
ມທ26:30.ຈົ່ງສິດສອນແລະຕັກເຕືອນກັນ
ແລະກັນດ້ວຍເພງຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນແລະ
ເພງນະມັດສະການ,ກລຊ3:16.

ພວກທ່ານຮູ້ສຶກຢາກຮ້ອງເພງສັນລະເສີນ
ຄວາມຮັກທີ່ໄຖ່ບໍ,ແອວ5:26.

ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າເບີກບານໃນ
ເພງຈາກໃຈ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພງຂອງຄົນຊອບ
ທ�ເປັນຄ�ອະທິຖານ,ຄພ25:12.ຈົ່ງສັນລະ
ເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍການຮ້ອງເພງ,ດ້ວຍ
ດົນຕີ,ແລະດ້ວຍການເຕັ້ນລ�,ຄພ136:28.

ເດີນ,ເດີນໄປກັບພຣະເຈົ້າ.ເບິ່ງຊອບທ�,
ຄວາມຊອບທ�;ເຊື່ອຟັງ,ການເຊື່ອຟັງ,
ຟັງຄວາມ;ວິທີທາງນຳ�ອີກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງກັບຄ�ສອນຂອງ
ພຣະເຈົ້າແລະການດ�ລົງຊີວິດຕາມທີ່ພຣະ
ເຈົ້າປະສົງໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງດ�ລົງຊີວິດ;
ການຍິນຍອມແລະເຊື່ອຟັງຕໍ່ການກະຕຸ້ນ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.

ເຮົາຈະທົດສອບເບິ່ງວ່າພວກເຂົາຈະເຮັດ
ຕາມຂໍ້ຄ�ສັ່ງຂອງເຮົາຫລືບໍ່,ອພຍ16:4.ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້ຂອງດີແກ່ຜູ້ທີ່ເດີນໄປຢ່າງພາກ
ພູມໃຈຢ່າງບໍ່ອັ້ນ,ພສສ84:11.ຄົນທີ່ຮັກສາ
ກົດບັນຍັດທັງຫລາຍຂອງເຮົາແລະເຊື່ອຟັງຂໍ້
ຄ�ສັ່ງທັງໝົດຂອງເຮົາຈະເປັນຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,
ອຊກ11:20–21(ພບຍ8:6).ສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ
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ເຈົ້າຕ້ອງການຈາກພວກເຈົ້ານັ້ນແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ຊີ
ວິດຢ່າງຖ່ອມຕົວກັບພຣະເຈົ້າ,ມກ6:8(ຄພ
11:12).

ດ�ເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມສະຫວ່າງ,ເໝືອນ
ດັ່ງພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນຄວາມສະຫວ່າງ,1ຢຮ1:7
(2ຢຮ1:6;3ຢຮ1:4;4ນຟ1:12).

ເດີນໄປໃນທາງທີ່ຄັບຊຶ່ງນ�ໄປສູ່ຊີວິດ,
2ນຟ33:9.ກະສັດເບັນຢາມິນມີຈິດສ�ນຶກອັນ
ໃສສະອາດຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ມຊຢ
2:27.ໜ້າທີ່ຂອງທ່ານຄືທີ່ຈະເດີນໄປໂດຍບໍ່ມີ
ຄວາມຜິດຕາມລະບຽບອັນສັກສິດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ແອວ7:22.

ສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກຈະສະແດງ
ໃຫ້ປະຈັກເຖິງການດ�ເນີນຊີວິດແລະການ
ເວົ້າຈາຢ່າງພຣະເຈົ້າ,ຄພ20:69.ຈົ່ງເອົາໃຈ
ໃສ່ຕໍ່ສາດສະດາແລະເດີນໄປໃນຄວາມບໍລິ
ສຸດທັງໝົດຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ຄພ21:4.ສອນລູກໆໃຫ້ອະທິຖານແລະ
ເດີນໄປຢ່າງພາກພູມໃຈຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຄພ68:28.

ສະໜດິຢູ່ໃນເຮາົ,ແລະເຮາົຈະແນບສະໜດິ
ຢູ່ໃນເຈົ້າ;ສະນັ້ນຈົ່ງເດີນໄປກັບເຮາົ,ມຊ6:34.

ຕັນຫາໜ້າມືດ,ຄວາມຕັນຫາໜ້າມືດ.ເບິ່ງ
ການຂາດສິນທ�ທາງເພດ;ການລ່ວງປະ
ເວນີ;ກິເລດຕັນຫາ;ພົມມະຈັນ;ຫລິ້ນຊູ້
ນຳ�ອີກ

ຄວາມມັກຫລືຄວາມປາດຖະໜາສ�ລັບ
ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈທາງຮ່າງກາຍ,ໂດຍສະເພາະ
ການຂາດສິນທ�ທາງເພດ.

ເມຍຂອງນາຍກໍຫລົງມັກໂຢເຊັບ,ປຖກ
39:7.

ຜູ້ໃດທີ່ແນມເບິ່ງຜູ້ຍິງດ້ວຍໃຈຄິດຢາກໄດ້ຍິງ
ນັ້ນ,ຜູ້ນັ້ນໄດ້ຫລິ້ນຊູ້ໃນໃຈກັບຍິງນັ້ນແລ້ວ,ມທ
5:28(3ນຟ12:28).ໃຫ້ງົດເວັ້ນຈາກຕັນຫາ
ແນວມະນຸດ,ຊຶ່ງທ�ການຕໍ່ສູ້ຈດິວນິຍານ,1ປຕ
2:11.ຕັນຫາຂອງເນື້ອກາຍແລະຕັນຫາຂອງ
ຕາບໍ່ໄດ້ເກີດມາຈາກພຣະບິດາ,1ຢຮ2:16.

ບໍ່ຫລົງໄຫລແລະໄຝ່ຝັນຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ເຫັນໄດ້,
ແອວ39:9.

ໂດຍການລ່ວງລະເມີດກົດທີ່ສັກສິດເຫລົ່າ
ນີ້,ມະນຸດຈຶ່ງກັບມີຕັນຫາລາຄະ,ຄພ20:20.
ຖ້າຫາກຄົນໃດຫລິ້ນຊູ້ໃນໃຈຂອງເຂົາ,ເຂົາ
ຈະບໍ່ມີພຣະວິນຍານສະຖິດຢູ່ນ�,ຄພ63:16.
ຈົ່ງຢຸດຈາກຄວາມປາດຖະໜາທີ່ຕັນຫາລາມົກ
ທັງໝົດຂອງພວກເຈົ້າ,ຄພ88:121.

ມະນຸດໄດ້ເລີ່ມມີກາມມະລົມ,ຕັນຫາໜ້າ
ມືດ,ແລະຕ�ຊ້າ,ມຊ5:13(ມຊຢ16:3;ມຊ
6:49).

ຕາ

ໃນພຣະຄ�ພີ,ສ່ວນຫລາຍແລ້ວຕາມັກຈະ
ຖືກໃຊ້ເປັນສັນຍາລັກເຖິງຄວາມສາມາດຂອງ
ບຸກຄົນທີ່ ຈະຮັບເອົາຄວາມສະຫວ່າງຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.ຕາມສັນຍາລັກແລ້ວ,ຕາຂອງບຸກ
ຄົນຍັງສະແດງເຖິງສະພາບທາງວິນຍານແລະ
ຄວາມເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເປັນຂອງພຣະເຈົ້ານ�ອີກ.

ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແມ່ນບໍລິ
ສຸດ,ເຮັດໃຫ້ດວງຕາແຈ້ງສະຫວ່າງຂຶ້ນ,ພສສ
19:8.ຄົນໂງ່ ຈ້າມີ ຕາແຕ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ,ຢມຢ
5:21(ມຣກ8:18).

ຕາເປັນດັ່ງແສງສະຫວ່າງສ�ລັບຮ່າງກາຍ,
ມທ 6 :22  (ລກ11:34;3 ນຟ13:22;ຄພ
88:67).ຕາຂອງພວກເຈົ້າກໍເປັນສຸກເພາະ
ພວກເຈົ້າໄດ້ເຫັນ,ມທ13:16.ຕາທີ່ເຂົ້າໃຈ
ຂອງພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະຫວ່າງ,
ອຟຊ1:17–18.

ວິບັດແກ່ຄົນສະຫລາດໃນສາຍຕາຂອງຕົນ,
2ນຟ15:21(ອຊຢ5:21).ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຖື
ສິນອົດເຂົ້າແລະອະທິຖານເພື່ອໃຫ້ຕາຂອງຜູ້
ຄົນເປີດ,ມຊຢ27:22.ຊາຕານໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕາ
ຂອງພວກເຂົາບອດ,3ນຟ2:2.ບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ມີ
ອ�ນາດນ�ພຣະຄ�ພີມໍມອນອອກມາໄດ້ນອກ
ຈາກເພາະເຫັນແກ່ລັດສະໝີພາບຂອງພຣະ
ເຈົ້າແຕ່ຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ,ມມ8:15.

ໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານຕາຂອງ
ພວກເຮົາໄດ້ເປີດແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ
ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມສະຫວ່າງ,ຄພ76:12.
ແມ່ນຜ່ານພຣະອົງຜູ້ ເຮັດໃຫ້ດວງຕາຂອງ
ພວກເຈົ້າແຈ້ງສະຫວ່າງ,ຄພ88:11.ຖ້າຫາກ

ຕັນຫາໜ້າມືດ,ຄວາມຕັນຫາໜ້າມືດ 98
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ດວງຕາຂອງພວກເຈົ້າເຫັນແກ່ລັດສະໝີພາບ
ຂອງເຮົາແຕ່ຢ່າງດຽວ,ທັງຮ່າງກາຍຂອງພວກ
ເຈົ້າຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສະຫວ່າງ,ຄພ
88:67.

ຕາຍເພາະຄວາມເຊື່ອ,ການຕາຍເພາະ
ຄວາມເຊື່ອ

ບຸກຄົນທີ່ຍອມສູນເສຍຊີວິດຂອງຕົນແທນ
ການປະຖິ້ມພຣະຄຣິດ,ພຣະກິດຕິຄຸນ,ຫລື
ຄວາມເຊື່ອທີ່ຊອບທ�ຫລືຫລັກທ�ຂອງເຂົາ.

ເ ລື ອ ດທີ່ ຊອບ ທ�ຂ ອ ງອາ ເບັ ນ ແ ລະ
ຊາຂາຣິຢາຈະເປັນພະຍານຕໍ່ຕ້ານຄົນຊົ່ວ,
ມທ23:35(ລກ11:50).ຜູ້ໃດທີ່ສະລະຊີວິດ
ຂອງຕົນເພື່ອເຫັນແກ່ເຮົາແລະແກ່ຂ່າວປະ
ເສີດຜູ້ ນັ້ນກໍ ຈະຖືກຊ່ວຍຊີວິດໃຫ້ພົ້ນໄດ້,
ມຣກ8:35(ຄພ98:13).ພວກເຂົາໄດ້ແກວ່ງ
ກ້ອນຫີນໃສ່ຊະເຕຟາໂນ,ກຈກ7:59(ກຈກ
22:20).ໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວກັບໜັງສືພິໄນກ�ກໍ
ຈະຕ້ອງພິສູດວ່າຜູ້ເຮັດໜັງສືນັ້ນຕາຍແລ້ວ,
ຮຣ9:16–17.

ອະບີນາໄດໄດ້ລົ້ມລົງ,ຮັບຄວາມຕາຍດ້ວຍ
ໄຟ,ມຊຢ17:20.ຊາວອ�ໂມນໄນຮາທີ່ປ່ຽນ
ໃຈເຫລື້ອມໃສໄດ້ຖືກໂຍນເຂົ້າກອງໄຟ,ແອວ
14:8–11.ຫລາຍຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍເພາະ
ພວກເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫລົ່າ
ນີ້,3ນຟ10:15.

ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ວາງຊີວິດຂອງເຂົາໃນອຸດົມ
ການຂອງເຮົາຈະພົບຊີວິດນິລັນດອນ,ຄພ
98 :13–14 . ໂຈເຊັບສະມິດແລະໄຮຮ�
ສະມິດໄດ້ຖືກຂ້າເພາະການຟື້ນຟູພຣະກິດ
ຕິຄຸນຄືນມາໃໝ່,ຄພ135.ໂຈເຊັບສະມິດ
ໄດ້ຜະນຶກປະຈັກພະຍານຂອງເພິ່ນໄວ້ດ້ວຍ
ເລືອດຂອງເພິ່ນ,ຄພ136:39.

ຕາລັນຕົນ

ການວັດແທກນ�ໜັກໃນສະໄໝບູຮານຫລື
ຈ�ນວນເງິນທີ່ມີຄ່າຫລວງຫລາຍ.ມັນຍັງຖືກ
ໃຊ້ເປັນສັນຍາລັກສ�ລັບບາງສິ່ງທີ່ມີຄ່າຫລວງ
ຫລາຍຄືກັນ,ດັ່ງເຊັ່ນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ(ມທ25:14–29;ອທ12:35;ຄພ
60:2,13).

ຕີສອນ,ການຕີສອນ.ເບິ່ງຍາກລ�ບາກ,
ຄວາມຍາກລ�ບາກນຳ�ອີກ

ການດັດແປງຫລືການໃສ່ວິໄນທີ່ໄດ້ມອບ
ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນຫລືກຸ່ມຜູ້ຄົນເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອ
ເຂົາເຈົ້າພັດທະນາຫລືເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ.

ຢ່ າ ໂກດເຄືອງ ໃຈເມື່ອຜູ້ຊົ ງລິດອ�ນາດ
ຍິ່ງໃຫຍ່ຕີສອນ,ໂຢບ 5:17(ສພສ3:11).
ຄວາມສຸກເປັນຂອງຜູ້ທີ່ພຣະອົງຕີສອນ,ພສສ
94:12.

ພຣະຄ�ພີທຸກຕອນໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ເພື່ອຕີ
ສອນ,ເພື່ອກ່າວຕັກເຕືອນວ່າກ່າວ,2ຕມທ
3:16.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕີສອນຜູ້ທີ່ພຣະອົງຮັກ,
ຮຣ12:5–11.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຫັນສົມຄວນທີ່ຈະຕີສອນ
ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ,ມຊຢ23:21–22.ຖ້າ
ຫາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ຕີສອນຜູ້ຄົນຂອງພຣະ
ອົງ,ພວກເຂົາຈະບໍ່ລະນຶກເຖິງພຣະອົງເລີຍ,
ຮລມ12:3.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບນ້ອງ
ຊາຍຂອງຢາເຣັດ,ແລະຕີສອນລາວ,ອທ
2:14.

ເຂົາໄດ້ຖືກຕີສອນ,ເພື່ອວ່າເຂົາຈະໄດ້ກັບ
ໃຈ, ຄພ1:27. ຜູ້ທີ່ເຮົາຮັກ  ເຮົາຈະຕີສອນ
ດ້ວຍເພື່ອວ່າບາບຂອງພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບ
ການອະໄພ,ຄພ95:1.ທຸກຄົນທີ່ບໍ່ອົດທົນຕໍ່
ການຕີສອນຈະບໍ່ສາມາດຖືກຊ�ລະໃຫ້ບໍລິ
ສຸດໄດ້,ຄພ101:2–5.ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາຕ້ອງຖືກ
ຕີສອນຈົນກວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ການເຊື່ອ
ຟັງ,ຄພ105:6.ຄົນໃດທີ່ບໍ່ອົດທົນກັບການຕີ
ສອນຄົນໆນັ້ນກໍບໍ່ມີຄ່າຄວນພໍສ�ລັບອານາ
ຈັກຂອງເຮົາ,ຄພ136:31.

ຕີໂຕ.ເບິ່ງສານຂອງໂປໂລ;ຕີໂຕ,ສານ
ເຖິງ;ໂປໂລນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່,ຜູ້ ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ
ຊາວກຣີກຄົນໜຶ່ງ ຜູ້ໄດ້ ເດີນທາງໄປເຢຣູ
ຊາເລັມກັບໂປໂລແລະຕໍ່ມາໄດ້ກາຍເປັນ
ຜູ້ສອນສາດສະໜາ(ຄລຕ2:1–4;2ຕມທ
4:10).ຕີໂຕໄດ້ເອົາສານສະບັບທ�ອິດຂອງ
ໂປໂລໄປໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເມືອງ
ໂກຣິນໂທ(2ກຣທ7:5–8,13–15).

ຕີໂຕ99
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ຕີໂຕ,ສານເຖິງ.ເບິ່ງສານຂອງໂປໂລ;
ຕີໂຕ;ໂປໂລນຳ�ອີກ

ລະຫວ່າງທີ່ໂປໂລໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກຈາກ
ຄຸກຂອງຊາວໂຣມ ,ລາວ ໄດ້ ຂຽນ ສານເຖິງ
ຕີໂຕ,ຜູ້ຢູ່ກະເຣເຕ.ສ່ວນຫລາຍແລ້ວຈົດ
ໝາຍສະບັບນັ້ນໄດ້ບັນຈຸຄ�ຖາມທີ່ກ່ຽວກັບ
ວິໄນພາຍໃນແລະການຈັດຕັ້ງຂອງສາດສະ
ໜາຈັກ.

ບົດທີ1ບັນຈຸຄ�ທັກທາຍຂອງໂປໂລພ້ອມ
ທັງຄ�ແນະນ�ທົ່ວໄປແລະຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້
ເປັນອະທິການ.ບົດທີ2–3ບັນຈຸຄ�ສອນທົ່ວ
ໄປແລະຂ່າວສານສ່ວນຕົວເຖິງຕີໂຕກ່ຽວ
ກັບການປະຕິບັດຕໍ່ກຸ່ມຕ່າງໆໃນສາດສະໜາ
ຈັກຂອງຊາວກະເຣເຕ.ໂປໂລໄດ້ຊຸກຍູ້ໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ເອົາຊະນະຄວາມເສື່ອມ
ຊາມ,ໃຫ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ແລະຊື່ສັດ,ແລະ
ຮັກສາວຽກງານດີເອົາໄວ້.

ຕີໂມທຽວ.ເບິ່ງໂປໂລນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່,ຜູ້ສອນສາດສະໜາໜຸ່ມ
ຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນຄູ່ຂອງໂປໂລລະຫວ່າງການປະ
ຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງໂປໂລ(ກຈກ16:1–
3;2ຕມທ1:1–5);ພໍ່ຂອງລາວເປັນຄົນກຣີກ
ແລະແມ່ເປັນຄົນຢິວ;ລາວກັບພໍ່ແມ່ຂອງລາວ
ໄດ້ອາໄສຢູ່ເມືອງລີສະຕຣາ.

ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຕີໂມທຽວວ່າເປັນ“ລູກ
ຊາຍຂອງຕົນເອງໃນສັດທາ”(1ຕມທ1:2,
18;2ຕມທ1:2).ຕີໂມທຽວອາດເປັນຜູ້ທີ່
ໂປໂລໄວ້ວາງໃຈຫລາຍທີ່ສຸດແລະເປັນຜູ້
ຊ່ວຍທີ່ມີຄວາມສາມາດຫລາຍ(ຟລປ2:19–
23).

ຕີໂມທຽວ,ສານເຖິງ.ເບິ່ງສານຂອງໂປໂລ;
ຕີໂມທຽວ;ໂປໂລນຳ�ອີກ

ໜັງ ສື ສອງເຫລັ້ມໃນພຣະຄ�ພີ ໃໝ່.ມັນ
ເປັນໜັງສືສະບັບຕົ້ນທີ່ໂປໂລໄດ້ຂຽນເຖິງຕີໂມ
ທຽວ.

ຕີໂມທຽວສະບັບທ�ອິດ: ໂປໂລໄດ້ຂຽນ
ສານສະບັບທ�ອິດຫລັງຈາກລາວໄດ້ຕິດຄຸກ
ເທື່ອທ�ອິດ.ລາວໄດ້ປະຕີໂມທຽວໄວ້ເມືອງເອ

ເຟໂຊ,ໂດຍທີ່ຕັ້ງໃຈຈະກັບຄືນມາ(1ຕມທ
3:14).ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ໂປໂລໄດ້ຮູ້ສຶກ
ວ່າລາວຈະໄປເຖິງຊ້າ,ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້
ຂຽນເຖິງຕີໂມທຽວ,ບາງທີຈາກມາເກໂດເນຍ
(1ຕມທ1:3),ເພື່ອແນະນ�ຊຸກຍູ້ລາວໃນການ
ບັນລຸພາລະກິດຂອງລາວ.

ບົດທີ1ບັນຈຸຄ�ທັກທາຍຂອງໂປໂລແລະ
ຄ�ແນະນ�ຂອງລາວນ�ອີກກ່ຽວກັບການ
ຄາດຄະເນທີ່ໂງ່ຈ້າຊຶ່ງແຊກຊຶມເຂົ້າມາໃນ
ສາດສະໜາຈັກ.ບົດທີ2–3ໃຫ້ຄ�ແນະນ�
ກ່ຽວກັບການນະມັດສະການໃນສາທາລະ
ນະແລະກ່ຽວກັບລັກສະນະແລະການກະ
ທ�ຂອງຜູ້ປົກຄອງ.ບົດທີ4–5ບັນຈຸຄ�ບັນ
ລະຍາຍກ່ຽວກັບການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອໃນ
ຍຸກສຸດທ້າຍແລະແນະນ�ຕີໂມທຽວກ່ຽວກັບ
ວິທີປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ຜູ້ທີ່ລາວນ�
ພາ.ບົດທີ6ເປັນຄ�ແນະນ�ເພື່ອພິສູດສັດທາ
ແລະຫລີກເວັ້ນຈາກຄວາມຮັ່ງມີທາງໂລກ.

ຕີໂມທຽວສະບັບທີສອງ:ໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດ
ໝາຍສະບັບທີສອງລະຫວ່າງທີ່ລາວໄດ້ເຂົ້າ
ຄຸກເທື່ອທີສອງ,ບໍ່ດົນກ່ອນຖືກຂ້າຍ້ອນຄວາມ
ເຊື່ອ.ມັນບັນຈຸຖ້ອຍຄ�ສຸດທ້າຍຂອງອັກຄະ
ສາວົກແລະສະແດງຄວາມກ້າຫານແລະ
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວປະເຊີນ
ກັບຄວາມຕາຍ.

ບົດທີ1ບັນຈຸຄ�ທັກທາຍຂອງໂປໂລແລະ
ຄ�ສັ່ງຕໍ່ຕີໂມທຽວ.ບົດທີ2–3ໃຫ້ຄ�ເຕືອນ
ແລະຄ�ແນະນ�ຫລາຍຢ່າງ,ພ້ອມດ້ວຍຄ�
ທ້າທາຍທີ່ຈະປະເຊີນສິ່ງອັນຕະລາຍທີ່ຢູ່ຂ້າງ
ໜ້າ.ບົດທີ4ເປັນຂ່າວສານເຖິງໝູ່ເພື່ອນຂອງ
ໂປໂລ,ບັນຈຸຄ�ແນະນ�ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຈະຈັດ
ການກັບການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.

ແຕກກະຈັດກະຈາຍ,ການແຕກກະຈັດ
ກະຈາຍ.ເບິ່ງອິດສະຣາເອນ—ການກະ
ຈັດກະຈາຍຂອງຊາວອິດສະຣາເອນ

ແຕ່ງງານ,ການແຕ່ງງານ.ເບິ່ງຄອບຄົວ;
ຢ່າຮ້າງນຳ�ອີກ

ພັນທະສັນຍາຫລືການສັນຍາທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາຍຄົນໜຶ່ງແລະຍິງ

ຕີໂຕ,ສານເຖິງ 100
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ຄົນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທັງສອງເປັນສາມີແລະພັນ
ລະຍາ.ພຣະເຈົ້າໄດ້ ແຕ່ງຕັ້ງການແຕ່ງງານ
(ຄພ49:15).

ບໍ່ເປັນການສົມຄວນທີ່ຜູ້ຊາຍຕ້ອງຢູ່ໂດດ
ດ່ຽວ,ປຖກ2:18(ມຊ3:18).ຜູ້ຊາຍຈຶ່ງຈາກ
ພໍ່ແມ່ແລະໄປຕິດພັນຢູ່ກັບເມຍຂອງຕົນແລະ
ເຂົາທັງສອງກໍກາຍເປັນໜຶ່ງ,ປຖກ2:24(ມທ
19:5;ອຣຮ5:18).

ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກັນແລ້ວນັ້ນຢ່າ
ໃຫ້ມະນຸດເຮັດໃຫ້ພາກຈາກກັນ,ມທ19:6
(ມຣກ10:9).ໃນຍຸກສຸດທ້າຍຈະມີບາງຄົນປະ
ຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,ພວກເຂົາຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອົາກັນ
ເປັນຜົວເມຍ,1ຕມທ4:1–3.ຈົ່ງໃຫ້ການແຕ່ງ
ງານຂອງພວກເຈົ້າເປັນທີ່ຍົກຍ້ອງ,ຮຣ13:4.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາພວກລູກຊາຍ
ຂອງລີໄຮໃຫ້ແຕ່ງງານກັບພວກລູກສາວຂອງ
ອິດຊະມາເອນ,1ນຟ7:1,5(1ນຟ16:7–8).

ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງອາດາມແລະເອວາໃຫ້
ເປັນຜົວເມຍກັນ,ມຊ3:7,18,21–25.

ພັນຳທະສັນຳຍາໃໝ່ແລະເປັນຳນຳິດຂອງການຳ
ແຕ່ງງານຳ:ການແຕ່ງງານທີ່ປະຕິບັດພາຍໃຕ້
ກົດແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນແລະຖານະປະໂລຫິດ
ທີ່ສັກສິດແມ່ນສ�ລັບຊີວິດມະຕະແລະຊົ່ວນິ
ລັນດອນ.ດັ່ງນັ້ນຊາຍແລະຍິງທີ່ມີຄ່າຄວນ
ຈຶ່ງໄດ້ຜະນຶກເຂົ້າກັນຢູ່ໃນພຣະວິຫານໃນ
ການແຕ່ງງານທີ່ຈະເປັນສາມີພັນລະຍາສືບຕໍ່
ໄປຕະຫລອດຊົ່ວນິລັນດອນ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນກ່ຽວກັບກົດຂອງການ
ແຕ່ງງານ,ລກ20:27–36.ຢູ່ໃນພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຜູ້ ຍິງກໍຕ້ອງເພິ່ງຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຊາຍກໍ
ຕ້ອງເພິ່ງຜູ້ຍິງ,1ກຣທ11:11.ຜົວເມຍຈົ່ງນັບ
ຖືກັນເໝືອນເປັນຜູ້ຮ່ວມກັນຮັບພຣະຄຸນແຫ່ງ
ຊີວິດ,1ປຕ3:7.

ສິ່ງໃດທີ່ເຈົ້າຈະຜະນຶກເທິງແຜ່ນດິນໂລກນີ້
ສິ່ງນັ້ນຈະຖືກຜະນຶກໃນສະຫວັນ,ຮລມ10:7
(ມທ16:19).

ກ່ອນຈະໄດ້ບັນລຸເຖິງລະດັບສູງສຸດຂອງອາ
ນາຈັກຊັ້ນສູງໄດ້,ມະນຸດຕ້ອງເຂົ້າສູ່ລະບຽບ
ຂອງພັນທະສັນຍາໃໝ່ແລະເປັນນິດຂອງ
ການແຕ່ງງານ,ຄພ131:1–4.ຖ້າຫາກຜູ້ຊາຍ

ແຕ່ງເອົາເມຍບໍ່ແມ່ນໂດຍເຮົາ,ພັນທະສັນຍາ
ແລະການແຕ່ງງານຂອງພວກເຂົາທັງສອງຈະ
ບໍ່ມີຜົນເມື່ອພວກເຂົາຕາຍໄປ,ຄພ132:15.
ຖ້າຫາກຜູ້ຊາຍແຕ່ງເອົາເມຍໂດຍຄ�ຂອງເຮົາ
ແລະໂດຍພັນທະສັນຍາໃໝ່ແລະເປັນນິດ,
ແລະຖືກຜະນຶກໂດຍພຣະວິນຍານສັກສິດ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ,ມັນຈະເກີດຜົນເມື່ອພວກເຂົາ
ອອກໄປຈາກໂລກ,ຄພ132:19.

ການຳແຕ່ງງານຳກັບຄົນຳຕ່າງສາດສະໜາ:
ການແຕ່ງງານລະຫວ່າງຊາຍແລະຍິງຜູ້ປະ
ຕິບັດແລະນັບຖືສາດສະໜາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ເຈົ້າຈະບໍ່ຫາເມຍທີ່ການາອານນີ້ໃຫ້ລູກ
ຊາຍຂອງຂ້ອຍ,ປຖກ24:3.ຖ້າຢາໂຄບເອົາ
ລູກສາວຂອງເຫັດມາເປັນເມຍ,ກໍໃຫ້ຂ້ອຍ
ຕາຍເສຍດີກວ່າ,ປຖກ27:46(ປຖກ28:1–
2).ຊາວອິດສະຣາເອນຈະບໍ່ແຕ່ງງານກັບຊາວ
ການາອານ,ພບຍ7:3–4.ຊາວອິດສະຣາເອນ
ໄດ້ແຕ່ງງານກັບຊາວການາອານ,ໄດ້ນະມັດ
ສະການພຣະປອມ,ແລະໄດ້ຖືກສາບແຊ່ງ,
ຜປ3:1–8.ບັນດາພວກພັນລະຍາຂອງໂຊໂລ
ໂມນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນຫັນໜີໄປນະມັດສະການ
ພຣະເຈົ້າປອມ,1ກສ11:1–6.ພວກເຮົາຈະ
ບໍ່ໃຫ້ພວກລູກສາວຂອງພວກເຮົາແຕ່ງງານ
ກັບຄົນໃນແຜ່ນດິນນີ້,ທັງບໍ່ເອົາພວກລູກສາວ
ຂອງພວກເຂົາໃຫ້ມາເປັນເມຍຂອງພວກລູກ
ຊາຍຂອງພວກເຮົາ,ນມຢ10:30.

ຢ່າຜູກພັນກັບຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນຖານະທີ່ບໍ່
ສະເໝີກັນ,2ກຣທ6:14.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດເຄື່ອງໝາຍໄວ້ໃນ
ຕົວຂອງຊາວເລມັນເພື່ອວ່າຊາວນີໄຟຈະບໍ່
ປະປົນແລະເຊື່ອໃນຮີດຄອງປະເພນີອັນບໍ່
ຖືກຕ້ອງຂອງພວກເຂົາ,ແອວ3:6–10.

ຖ້າຫາກຜູ້ຊາຍແຕ່ງເອົາເມຍບໍ່ແມ່ນໂດຍ
ເຮົາ,ພັນທະສັນຍາແລະການແຕ່ງງານຂອງ
ພວກເຂົາທັງສອງຈະບໍ່ມີຜົນເມື່ອພວກເຂົາ
ຕາຍໄປ,ຄພ132:15.

ບັນດາພວກລູກຊາຍຂອງມະນຸດໄດ້ເອົາ
ພວກນາງມາເປັນເມຍແມ່ນແຕ່ຕາມທີ່ພວກ
ເຂົາຈະເລືອກ,ມຊ8:13–15.

ການຳມີເມຍຫລາຍຄົນຳ:ການແຕ່ງງານຂອງ
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ຜູ້ຊາຍກັບຜູ້ຍິງຈ�ນວນສອງ ຫລື ຫລາຍ
ກວ່ານັ້ນໃນຕອນທີ່ມີຊີວິດຢູ່.ການແຕ່ງງານ
ເອົາເມຍຄົນໜຶ່ງແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ຂອງມະນຸດ,ຍົກເວັ້ນແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບັນ
ຊາໂດຍການເປີດເຜີຍ(ຢຄ2:27–30).ໂດຍ
ການເປີດເຜີຍ,ການເອົາເມຍຫລາຍຄົນໄດ້
ຖືກອະນຸຍາດໃນສະໄໝຂອງພຣະຄ�ພີເດີມ
ແລະໃນໄລຍະຕອນຕົ້ນຂອງສາດສະໜາຈັກ
ທີ່ໄດ້ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່ໂດຍການຊີ້ນ�ຂອງ
ສາດສະດາຜູ້ດ�ລົງຂໍກະແຈຂອງຖານະປະ
ໂລຫິດ(ຄພ132:34–40,45).ບໍ່ມີການປະ
ຕິບັດກັນອີກຢູ່ໃນສາດສະໜາຈັກ(ຂປ1);
ທຸກວັນນີ້,ການມີເມຍຫລາຍກວ່າໜຶ່ງຄົນບໍ່
ເໝາະສົມກັບການເປັນສະມາຊິກໃນສາດສະ
ໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກ
ສຸດທ້າຍ.

ນາງ ຊາຣາຍໄດ້ມອບນາງຮາກາໃຫ້ເປັນ
ເມຍຂອງອັບຣາມ,ປຖກ16:1–11.ຢາໂຄບ
ໄດ້ຮັບເອົານາງເລອາແລະນາງຣາເຊັນພ້ອມ
ດ້ວຍສາວໃຊ້ຂອງພວກນາງມາເປັນເມຍ,
ປຖກ  29:21–28 (ປຖກ30 :4,9,26).ຖ້າ
ຊາຍຄົນໃດເອົາເມຍຄົນທີສອງລາວຕ້ອງສືບ
ຕໍ່ເບິ່ງແຍງເມຍຄົນທີໜຶ່ງດ້ານອາຫານ,ເຄື່ອງ
ນຸ່ງຫົ່ມ,ແລະສິດທິຢູ່ ໃນລະດັບເດີມ,ອພຍ
21:10.ດາວິດແລະເມຍສອງຄົນຂອງລາວ
ໄດ້ຂຶ້ນໄປຫາເມືອງເຮັບໂຣນ,2ຊມອ2:1–2.

ອັບຣາຮາມ,ອີຊາກ,ແລະຢາໂຄບໄດ້ເຮັດ
ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກບັນຊາໃຫ້ເຮັດຄືໃນການມີ
ເມຍຫລາຍຄົນ,ຄພ132:37.ດາວິດແລະໂຊ
ໂລໂມນບໍ່ໄດ້ເຮັດບາບໃນສິ່ງໃດຍົກເວັ້ນແຕ່
ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ຄພ132:38–39.

ແຕ່ງຕັ້ງ,ການແຕ່ງຕັ້ງ.ເບິ່ງສິດອ�ນາດ;ຕ�
ແໜ່ງ,ເຈົ້າໜ້າທີ່;ຖານະປະໂລຫິດ;ມື,
ການວາງ;ເອີ້ນ,ການເອີ້ນ,ຖືກເອີ້ນຈາກ
ພຣະເຈົ້າ,ຕ�ແໜ່ງນຳ�ອີກ

ທີ່ຈະກ�ນົດຫລືມອບສິດອ�ນາດຫລືຕ�
ແໜ່ງ.ທີ່ຈະໃຊ້ສິດອ�ນາດໃນສາດສະໜາ
ຈັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ບຸກຄົນຕ້ອງຖືກເອີ້ນ

ຈາກພຣະເຈົ້າ,ໂດຍການທ�ນາຍ,ແລະໂດຍ
ການວາງມືໂດຍຜູ້ທີ່ມີສິດອ�ນາດ(ຫຼຊ1:5).
ເຖິງແມ່ນວ່າບຸກຄົນໄດ້ຮັບສິດອ�ນາດໂດຍ
ການແຕ່ງຕັ້ງ,ແຕ່ເຂົາຕ້ອງໃຊ້ມັນຕາມການຊີ້
ນ�ຂອງຜູ້ທີ່ດ�ລົງຂໍກະແຈສ�ລັບສິດອ�ນາດ
ນັ້ນໂດຍສະເພາະ.

ເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາເຈົ້າໄວ້ເພື່ອໃຫ້ເປັນສາດ
ສະດາແກ່ປະຊາຊາດທັງຫລາຍ,ຢມຢ1:5.

ບໍ່ ແມ່ນເຈົ້າທັງຫລາຍໄດ້ເລືອກເອົາເຮົາ,
ແຕ່ຝ່າຍເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາພວກເຈົ້າ,ແລະ
ແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າທັງຫລາຍ,ຢຮ15:16.

ໂດຍໄດ້ ຮັບ ສິດອ�ນາດຈາກພຣະເຈົ້າ,
ແອວມາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດ,ມຊຢ18:18.
ພວກຜູ້ຊາຍໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງສູ່ຖານະປະໂລຫິດ
ສູງດ້ວຍພິທີການອັນສັກສິດ,ແອວ13:1–
9.ພຣະເຢຊູໄດ້ເອີ້ນແລະແຕ່ງຕັ້ງສານຸສິດ
ສິບສອງຄົນ,3ນຟ12:1.ຜູ້ເປັນແອວເດີແຕ່ງ
ຕັ້ງປະໂລຫິດແລະຄູສອນໂດຍການວາງມື,
ມຣນ3.

ຕ້ອງລໍຖ້າໄປຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ,ເພາະເຈົ້າຍັງບໍ່
ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເທື່ອ,ຄພ5:17.ໂຈເຊັບສະມິດ
ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນອັກຄະສາວົກຂອງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ,ຄພ20:2(ຄພ27:12).ບໍ່ມີໃຜ
ຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງສູ່ຕ�ແໜ່ງໃນສາດສະ
ໜາຈັກປາດສະຈາກການອອກສຽງຂອງສາດ
ສະໜາຈັກ,ຄພ20:65.ມັນຈະບໍ່ຖືກມອບ
ໃຫ້ແກ່ຄົນໃດເພື່ອໄປສັ່ງສອນພຣະກິດຕິຄຸນ
ຂອງເຮົາ,ຍົກເວັ້ນແຕ່ເຂົາຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງ
ຕັ້ງໂດຍຄົນໃດຄົນໜຶ່ງທີ່ມີສິດອ�ນາດ,ຄພ
42:11.ພວກແອວເດີໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເພື່ອສັ່ງ
ສອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງເຮົາ,ຄພ50:13–18.
ມັນເປັນໜ້າທີ່ຂອງອັກຄະສາວົກສິບສອງທີ່
ຈະແຕ່ງຕັ້ງແລະວາງລະບຽບເຈົ້າໜ້າທີ່ອື່ນໆ
ຂອງສາດສະໜາຈັກ,ຄພ107:58.

ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ສະແຫວງຫາພອນຂອງ
ບັນພະບຸລຸດ,ແລະສິດທິຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຄວນ
ຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ,ອຣຮ1:2.ໂຈເຊັບ
ສະມິດແລະອໍລີເວີຄາວເດີຣີໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ
ກັນສູ່ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນ,ຈສ—ປ
1:68–72.
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ແຕ່ງຕັ້ງເປັນທາງການ,ການແຕ່ງຕັ້ງເປັນທາງ
ການ.ເບິ່ງມື,ການວາງ;ເອີ້ນ,ການເອີ້ນ,
ຖືກເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າ,ຕ�ແໜງ່ນຳ�ອກີ

ການໄດ້ຖືກເລືອກແລະຖືກອຸທິດສ�ລັບ
ຈຸດປະສົງທີ່ສັກສິດ.ການມອບໝາຍນີ້ແມ່ນ
ສ�ລັບການຮັບໃຊ້ໃດໜຶ່ງໂດຍສະເພາະພາຍ
ໃນອົງການຂອງສາດສະໜາຈັກໂດຍການ
ວາງມືຂອງບຸກຄົນທີ່ໄດ້ມີສິດອ�ນາດທີ່ຖືກ
ຕ້ອງ.ພຽງແຕ່ຄົນທີ່ຄວບຄຸມກຸ່ມຖານະປະໂລ
ຫິດເທົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບຂໍກະແຈຕອນເຂົາເຈົ້າຮັບ
ເອົາການແຕ່ງຕັ້ງເປັນທາງການ.ຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້
ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນທາງການສ�ລັບຕ�ແໜ່ງ
ອື່ນໆທີ່ນອກເໜືອໄປກວ່າປະທານກຸ່ມຖານະ
ປະໂລຫິດຈະໄດ້ຮັບພອນຂອງຖານະປະໂລ
ຫິດ,ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍກະແຈພ້ອມດ້ວຍພອນ
ນັ້ນ.

ຈົ່ງເລືອກເອົາບາຣະນາບາກັບໂຊໂລໄວ້ສ�
ລັບພາລະກິດ,ກຈກ13:2–3.

ອະທິ ການຄົນອື່ນໆເພື່ອຈະຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
ເປັນທາງການ,ຄພ68:14.ອະທິການ,ຜູ້ຕັດ
ສິນທົ່ວໄປ,ຈະຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນທາງການສູ່
ການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດນີ້,ຄພ107:17,
74.

ມະນຸດຕ້ອງໄດ້ຮັບການເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າ
ໂດຍການພະຍາກອນແລະໂດຍການວາງມື,
ຫຼຊ1:5.

ແຕ່ງຕັ້ງລ່ວງໜ້າ,ການແຕ່ງຕັ້ງລ່ວງໜ້າ.ເບິ່ງ
ຊີວິດກ່ອນເກີດນຳ�ອີກ

ການແຕ່ງຕັ້ງລູກໆທາງວິນຍານຂອງພຣະ
ເຈົ້າໄວ້ລ່ວງໜ້າກ່ອນມາສູ່ຄວາມເປັນມະຕະ
ແມ່ນເພື່ອບັນລຸພາລະກິດບາງຢ່າງໃນຊ່ວງ
ໄລຍະຊີວິດມະຕະຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ ກ�ນົດບ່ອນໃຫ້ປະຊາຊົນ,
ພບຍ32:8.ເຮົາເລືອກເຈົ້າໄວ້ກ່ອນເຮົາໄດ້ໃຫ້
ຊີວິດແກ່ເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ເປັນສາດສະດາ,ຢມຢ
1:5.

ພຣະ ເຈົ້າໄດ້ກ�ນົດເວລາກ່ອນແຕ່ງຕັ້ງ,
ກຈກ17:26.ຄົນທັງຫລາຍທີ່ພຣະອົງໄດ້ສັງ
ເກດຮູ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວ,ພຣະອົງກໍໄດ້ກ�ນົດໄວ້

ກ່ອນ,ຣມ8:28–30.ພຣະອົງໄດ້ເລືອກພວກ
ເຮົາໄວ້ຕັ້ງແຕ່ກ່ອນການວາງຮາກຖານຂອງ
ໂລກ,ອຟຊ1:3–4.ພຣະອົງໄດ້ຖືກເລືອກໄວ້
ກ່ອນວາງຮາກຖານສ້າງໂລກໃຫ້ເປັນພຣະຜູ້
ໄຖ່,1ປຕ1:19–20(ພນມ13:8).

ເຂົາເຈົາໄດ້ຖືກເອີ້ນແລະຖືກຕຽມໄວ້ນັບ
ຕັ້ງແຕ່ການວາງຮາກຖານຂອງໂລກ,ແອວ
13:1–9.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນຜູ້ທີ່ສູງສັກແລະ
ຍິ່ງໃຫຍ່ຜູ້ໄດ້ຖືກເລືອກໄວ້ແຕ່ຕອນຕົ້ນ,ຄພ
138:55–56.

ບຸດທີ່ຮັກຂອງເຮົາໄດ້ຖືກເລືອກໄວ້ຕັ້ງແຕ່
ຕົ້ນ , ມຊ 4:2.ອັບຣາຮາມໄດ້ຖືກເລືອກໄວ້
ກ່ອນເພິ່ນມາເກີດ,ອຣຮ3:23.

ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ.ເບິ່ງເອເດນນຳ�ອີກ

ຕົ້ນໄມ້ຕົ້ນໜຶ່ງໃນສວນເອເດນແລະທີ່ສຸຂະ
ເສີມຂອງພຣະເຈົ້າ(ປຖກ2:9;ພນມ2:7).ໃນ
ຄວາມຝັນຂອງລີໄຮຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດເປັນຕົວ
ແທນໃຫ້ແກ່ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າແລະຖືກ
ກ່າວເຖິງວ່າເປັນຂອງປະທານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່
ສຸດໃນຂອງປະທານທັງໝົດຂອງພຣະເຈົ້າ
(1ນຟ8;11:21–22,25;15:36).

ທູດເຄຣຸບແລະດາບທີ່ລຸກເປັນແສງໄຟ
ປ້ອງກັນທາງໄປຫາຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ,ປຖກ
3:24(ແອວ12:21–23;42:2–6).

ໂຢຮັນໄດ້ເຫັນຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ,ແລະໃບ
ຂອງມັນໃຊ້ສ�ລັບປິ່ນປົວບັນດາປະຊາຊາດ
ທັງຫລາຍໃຫ້ຫາຍດີ,ພນມ22:2.

ລີໄຮໄດ້ເຫັນຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ,1ນຟ8:10–
35.ນີໄຟໄດ້ເຫັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ບິດາຂອງເພິ່ນໄດ້
ເຫັນ,1ນຟ11:8–9.ຮາວເຫລັກນ�ພາໄປຫາ
ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ,1ນຟ11:25(1ນຟ15:22–
24).ເຫວເລິກອັນເປັນຕາຢ້ານແຍກຄົນຊົ່ວ
ອອກຈາກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ,1ນຟ15:28,
36.ຈ�ເປັນຕ້ອງມີການກົງກັນຂ້າມເຖິງວ່າ
ໝາກໄມ້ທີ່ຕ້ອງຫ້າມຍັງກົງກັນຂ້າມກັບຕົ້ນໄມ້
ແຫ່ງຊີວິດ,2ນຟ2:15.ຈົ່ງມາຫາພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າແລະຮັບໝາກໄມ້ຈາກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ,
ແອວ5:34,62.ຖ້າຫາກບິດາມານດາຄົນທ�
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ອິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ກິນໝາກໄມ້ຈາກຕົ້ນໄມ້
ແຫ່ງຊີວິດອີກແລ້ວ,ທັງສອງກໍຈະທຸກທໍລະ
ມານຕະຫລອດການ,ແອວ12:26.ຖ້າຫາກ
ພວກທ່ານບໍ່ ບ�ລຸງລ້ຽງພຣະຄ�,ພວກທ່ານ
ຈະເກັບໝາກຂອງຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດບໍ່ໄດ້ເລີຍ,
ແອວ32:40.

ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ
ໄວ້ໃນກາງສວນ,ມຊ3:9(ອຣຮ5:9).ພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ອາດາມອອກໄປຈາກສວນເອເດນ
ຢ້ານວ່າລາວຈະຮັບສ່ວນໝາກໄມ້ຈາກຕົ້ນໄມ້
ແຫ່ງຊີວິດແລະມີຊີວິດຢູ່ຕະຫລອດການ,ມຊ
4:28–31.

ຕົວະ.ເບິ່ງຊື່ສັດ,ຄວາມຊື່ສັດ;ເວົ້າຈາບໍ່
ດີ;ຫລອກລວງ,ການຫລອກລວງ,ຄວາມ
ຫລອກລວງນຳ�ອີກ

ການສື່ ສານທີ່ມີມູນຖານເປັນຄວາມເທັດ
ຫລືບໍ່ມີຄວາມຈິງໃນຈຸດປະສົງທີ່ຈະຫລອກ
ລວງ.

ຢ່າລັກ ຫລື ຕົ້ມ ຫລື ຕົວະ, ລລວ 19:11.
ຂ້າພຣະອົງກຽດຊັງການຕົວະຕົ້ມທຸກປະການ,
ພສສ119:163.ຄົນເວົ້າຕົວະນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າກຽດຊັງໜັກ,ສພສ12:22.ພວກເຂົາເປັນ
ປະຊາຊົນຂອງເຮົາພວກເຂົາຈະບໍ່ ຫລອກ
ລວງເຮົາ,ອຊຢ63:8.

ມານເປັນພໍ່ຂອງການຕົວະທັງສິ້ນ,ຢຮ8:44
(2ນຟ2:18;ອທ8:25;ມຊ4:4).ເຈົ້າບໍ່ໄດ້
ຕົວະຕໍ່ມະນຸດແຕ່ຕົວະຕໍ່ພຣະເຈົ້າ,ກຈກ5:4
(ແອວ12:3).ຖ້າຜູ້ໃດເວົ້າວ່າ,ຂ້າພະເຈົ້າຮັກ
ພຣະເຈົ້າແຕ່ຍັງກຽດຊັງພີ່ນ້ອງຂອງຕົນຢູ່,ຜູ້
ນັ້ນກໍເປັນຄົນຂີ້ຕົວະ,1ຢຮ4:20.ຄົນຂີ້ຕົວະ
ທຸກຄົນມີພາກສ່ວນຢູ່ໃນຄວາມຕາຍຄັ້ງທີ
ສອງ,ພນມ21:8(ຄພ63:17).

ວິບັດແກ່ຄົນຂີ້ຕົວະ,ເພາະເຂົາຈະຖືກໂຍນ
ລົງນະລົກ,2ນຟ9:34.ຫລາຍຄົນຈະສອນ
ຄ�ສອນທີ່ຜິດ,ໂດຍກ່າວວ່າ:ຈົ່ງຕົວະໜ້ອຍ
ໜຶ່ງແລະບໍ່ມີອັນຕະລາຍແນວໃດໃນການ
ເຮັດສິ່ງນີ້,2ນຟ28:8–9(ຄພ10:25).ພວກ
ທ່ານຄິດເອງໄດ້ບໍວ່າພວກທ່ານຈະເວົ້າຕົວະ
ຕໍ່ພຣະເຈົ້າໄດ້,ແອວ5:17.ພຣະອົງເປັນພຣະ

ເຈົ້າແຫ່ງຄວາມຈິງແລະເວົ້າຕົວະບໍ່ໄດ້,ອທ
3:12(ຈບຊ23:19;1ຊມອ15:29;ຕຕ1:2;
ຮຣ6:18;ອນ1:6).

ຄົນທີ່ຕົວະແລະບໍ່ກັບໃຈຈະຖືກຂັບໄລ່
ອອກໄປ,ຄພ42:21.ຄົນຂີ້ຕົວະຈະໄດ້ຮັບລັດ
ສະໝີພາບຂອງຊັ້ນຕ�ເປັນມູນມໍລະດົກ,ຄພ
76:81,103–106.

ພວກເຮົາເຊື່ອໃນການເປັນຄົນສັດຊື່,ຫຼຊ
1:13.

ຕອນຕົ້ນ.ເບິ່ງສ້າງ,ການສ້າງ;ຊີວິດກ່ອນ
ເກີດ;ພຣະເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນກ່າວເຖິງເວລາກ່ອນ
ຊີ ວິດມະຕະນີ້—ນັ້ນຄື,ຊີວິດກ່ອນມະຕະ.
ບາງເທື່ອພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງວ່າ
ເປັນຕົ້ນ.

ໃນຕອນຕົ້ນພຣະເຈົ້າໄດ້ນິລະມິດສ້າງຟ້າ
ສະຫວັນ,ແລະແຜ່ນດິນໂລກ,ປຖກ1:1(ມຊ
2:1).

ເ ມື່ອຕົ້ນເດີມນັ້ນພຣະທ�ເປັນຢູ່ແລ້ວ,
ໂຢຮັນ1:1.

ເຮົາຄືອາລະຟາແລະໂອເມຄາ,ເປັນຕົ້ນ
ແລະທີ່ສຸດ,3ນຟ9:18.

ພຣະຄຣິດເປັນຕົ້ນແລະທີ່ສຸດ,ຄພ19:1.
ພັນທະສັນຍາໃໝ່ແລະເປັນນິດ,ແມ່ນເປັນ
ມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ,ຄພ22:1.ໃນຕອນຕົ້ນມະນຸດ
ກໍໄດ້ຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າ,ຄພ93:23,29.ວິນຍານ
ທີ່ສູງສັກແລະຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້ຖືກເລືອກໄວ້ແຕ່
ຕອນຕົ້ນໃຫ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງ,ຄພ138:55.

ພຣະອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດຂອງເຮົາໄດ້ຢູ່ກັບ
ເຮົາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ,ມຊ2:26.

ເຕືອນ,ຄ�ເຕືອນ.ເບິ່ງຍາມ,ຄົນຍາມນຳ�
ອີກ

ການແຈ້ງຄວາມຫລືການເຕືອນ.ສາດສະ
ດາ,ຜູ້ນ�,ແລະພໍ່ແມ່ເຕືອນແລະສອນຄົນ
ອື່ນໆໃຫ້ ເຊື່ອຟັງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ າແລະຄ�
ສອນຂອງພຣະອົງ.

ຢາໂຄບໄດ້ເຕືອນຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໃຫ້ຕໍ່ຕ້ານ
ບາບທຸກຢ່າງ,ຢຄ3:12.
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ສຽງເຕືອນແມ່ນສ�ລັບທຸກຜູ້ຄົນ,ຄພ1:4.
ຈົ່ງ ໃຫ້ການສັ່ງສອນຂອງພວກເຈົ້າເປັນສຽງ
ເຕືອນ,ຄພ38:41.ນີ້ຄືວັນແຫ່ງການເຕືອນ,
ຄພ  63:58.  ທຸກຄົນຜູ້ ໄດ້ຖືກ ເຕືອນຄວນ
ເຕືອນເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນ,ຄພ88:81.ເຮົາ
ຈຶ່ງໄດ້ເຕືອນພວກເຈົ້າ,ແລະເຕືອນພວກເຈົ້າ
ລ່ວງໜ້າ,ໂດຍໃຫ້ພຣະວາຈາແຫ່ງປັນຍາແກ່
ພວກເຈົ້າ,ຄພ89:4.

ໄຕ່ຕອງ.ເບິ່ງເປີດເຜີຍ,ການເປີດເຜີຍ;ອະ
ທິຖານ,ການອະທິຖານ,ຄ�ອະທິຖານນຳ�
ອີກ

ທີ່ຈະນັ່ງສະມາທິ ແລະ ຄິດຄັກໆ, ສ່ວນ
ຫລາຍແມ່ນກ່ຽວກັບຂໍ້ພຣະຄ�ພີຫລືສິ່ງອື່ນໆ
ທີ່ເປັນຂອງພຣະເຈົ້າ.ເມື່ອຮ່ວມດ້ວຍການອະ
ທິຖານ,ການໄຕ່ຕອງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເປັນຂອງ
ພຣະເຈົ້າແລ້ວຈະໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍແລະ
ຄວາມເຂົ້າໃຈ.

ມາຣີໄດ້ຄິດຮ�ເພິງຢູ່ໃນໃຈ,ລກ2:19.
ໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້ານັ່ງໄຕ່ຕອງຢູ່ໃນໃຈຢູ່

ນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືກພາໄປ,1ນຟ11:1.ໃຈ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄ�ນຶງເຖິງຂໍ້ພຣະຄ�ພີ,2ນຟ
4:15.ນີໄຟເດີນທາງໄປ,ໄດ້ໄຕ່ຕອງເຖິງເລື່ອງ
ຕ່າງໆທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະແດງ,ຮລມ
10:2–3.ເຈົ້າຈົ່ງກັບໄປບ້ານຂອງເຈົ້າແລະ
ໄຕ່ຕອງເຖິງເລື່ອງທີ່ເຮົາໄດ້ກ່າວໄປນັ້ນ,3ນຟ
17:3.ໃຫ້ຈ�ໄວ້ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເມດຕາ
ຫລາຍພຽງໃດ,ແລະໄຕ່ຕອງເລື່ອງນີ້ຢູ່ໃນໃຈ
ທ່ານ,ມຣນ10:3.

ໄຕ່ຕອງເຖິງເລື່ອງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບ,ຄພ30:3.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຄິດໄຕ່ຕອງກ່ຽວກັບສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສ�ພັດຕາແຫ່ງ
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາ,ຄພ76:19.ຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ນັ່ງໄຕ່ຕອງຂໍ້ພຣະຄ�ພີຢູ່ໃນຫ້ອງ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຄພ138:1–11.

ຂ້າພະເຈົ້າຄິດແລ້ວຄິດອີກ,ຈສ—ປ1:12.

ຕ�ແໜ່ງ,ເຈົ້າໜ້າທີ່.ເບິ່ງແຕ່ງຕັ້ງ,ການ
ແຕ່ງຕັ້ງ;ຖານະປະໂລຫິດນຳ�ອີກ

ຕ�ແໜ່ງແຫ່ງສິດອ�ນາດຫລືໜ້າທີ່ຮັບຜິດ
ຊອບໃນການຈັດຕັ້ງ,ສ່ວນຫລາຍຖືກໃຊ້ໃນ

ພຣະຄ�ພີເພື່ອໝາຍເຖິງຕ�ແໜງ່ແຫ່ງສິດ
ອ�ນາດຂອງຖານະປະໂລຫິດ;ອາດໝາຍເຖິງ
ໜ້າທີ່ມອບໝາຍຕໍ່ຕ�ແໜ່ງນ�ອີກຫລືບຸກຄົນ
ທີ່ດ�ລົງຕ�ແໜ່ງດັ່ງກ່າວ.

ສະມາຊິກທຸກຄົນບໍ່ມີຕ�ແໜ່ງດຽວກັນ,ຣມ
12:4.

ພວກເຮົາໄດ້ກະທ�ໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາໃຫ້
ຫລ້ອນແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຢຄ1:19.ເມນຄີ
ເສເດັກໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ຂອງຖານະປະໂລຫິດສູງ,
ແອວ13:18.ໜ້າທີ່ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ຂອງເຫລົ່າທູດຄືຮຽກຮ້ອງມະນຸດມາສູ່ການ
ກັບໃຈ,ມຣນ7:31.

ບໍ່ມີໃຜຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງສູ່ຕ�ແໜ່ງໃນ
ສາດສະໜາຈັກນີ້ປາດສະຈາກການອອກສຽງ
ຂອງໜ່ວຍສາດສະໜາຈັກນັ້ນ,ຄພ20:65.
ໃຫ້ທຸກຄົນຢືນຢູ່ ໃນໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງ,ຄພ
84:109.ມີປະທານ,ຫລືເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມ,
ຖືກກ�ນົດຈາກຄົນເຫລົ່ານັ້ນທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງສູ່
ຕ�ແໜ່ງຕ່າງໆໃນຖານະປະໂລຫິດສອງຢ່າງ
ນີ້,ຄພ107:21.ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ທີ່ຄວບຄຸມຕ�
ແໜ່ງຕ່າງໆໃນກຸ່ມຖານະປະໂລຫິດໄດ້ຖືກ
ບັນຍາຍໄວ້,ຄພ107:85–98.ໃຫ້ທຸກໆຄົນ
ຮຽນຮູ້ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ,ແລະກະທ�ໃນຕ�ແໜ່ງ
ທີ່ເຂົາຖືກກ�ນົດໃຫ້,ຄພ107:99–100.ເຮົາ
ມອບເຈົ້າໜ້າທີ່ຊຶ່ງເປັນຂອງຖານະປະໂລຫິດ
ຂອງເຮົາໃຫ້ແກ່ພວກເຈົ້າ,ຄພ124:123.

ຖານະປະໂລຫິດ.ເບິ່ງຂໍກະແຈຂອງຖານະ
ປະໂລຫິດ;ຄ�ສາບານແລະພັນທະສັນ
ຍາຂອງຖານະປະໂລຫິດ;ສິດອ�ນາດ;
ແຕ່ງຕັ້ງ,ການແຕ່ງຕັ້ງ;ຖານະປະໂລຫິດ
ແຫ່ງເມນຄີເສເດັກ;ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງ
ອາໂຣນ;ອ�ນາດນຳ�ອີກ

ສິດ ອ�ນາດແລະອ�ນາດທີ່ ພຣະເຈົ້າ
ປະທານໃຫ້ມະນຸດທີ່ຈະກະທ�ທຸກສິ່ງສ�ລັບ
ຄວາມລອດຂອງມະນຸດ(ຄພ50:26–27).
ສະມາຊິກຜູ້ຊາຍຂອງສາດສະໜາຈັກທີ່ດ�
ລົງຖານະປະໂລຫິດໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງໃຫ້ເປັນກຸ່ມ
ແລະໄດ້ຮັບສິດອ�ນາດໃຫ້ປະຕິບັດພິທີການ
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ແລະບໍລິຫານງານບາງຢ່າງໂດຍສະເພາະໃນ
ສາດສະໜາຈັກ.

ການເຈີມຂອງພວກເຂົາຈະເປັນຖານະປະ
ໂລຫິດທີ່ເປັນນິດ,ອພຍ40:15(ຈບຊ25:13).

ເຮົາ ໄດ້ ແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າ,ຢຮ15:16. ເຈົ້າທັງ
ຫລາຍເປັນວິຫານຝ່າຍວິນຍານ,ເປັນປະໂລ
ຫິດບໍລິສຸດ,1ປຕ2:5.ພວກເຈົ້າເປັນຊາດທີ່
ຖືກເລືອກໄວ້,ເປັນປະໂລຫິດຫລວງ,1ປຕ
2:9(ອພຍ19:6).

ພວກຜູ້ຊາຍຖືກເອີ້ນໃຫ້ເປັນມະຫາປະໂລ
ຫິດຍ້ອນສັດທາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະວຽກງານ
ດີຂອງເຂົາເຈົ້າ,ແອວ 13:1–12.ເຮົາມອບ
ອ�ນາດແກ່ເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ບັບຕິສະມາ,3ນຟ
11:21.ເຈົ້າຈະມີອ�ນາດທີ່ຈະມອບພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດ,ມຣນ2:2.

ເຮົາຈະເປີດເຜີຍຖານະປະໂລຫິດແກ່ເຈົ້າ,
ໂດຍມືຂອງເອລີຢາ,ຄພ2:1(ຈສ—ປ1:38).
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຢືນຢັນຖານະປະໂລຫິດ
ໃຫ້ແກ່ອາໂຣນນ�ອີກແລະລູກຫລານຂອງ
ເພິ່ນ,ຄພ84:18.ຖານະປະໂລຫິດດັ່ງກ່າວທີ່
ສູງກວ່າປະຕິບັດພຣະກິດຕິຄຸນ,ຄພ84:19.
ພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ເອົາໂມເຊໄປຈາກທ່າມກາງ
ພວກເຂົາ,ແລະຖານະປະໂລຫິດສັກສິດ,
ຄພ84:25.ຄ�ສາບານແລະພັນທະສັນຍາ
ຂອງຖານະປະໂລຫິດໄດ້ຖືກບັນຍາຍໄວ້,
ຄພ84:33–42.ຖານະປະໂລຫິດໄດ້ສືບຕໍ່ດ�
ລົງຢູ່ຜ່ານທາຍາດຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຈົ້າ,ຄພ86:8.ໃນສາດສະໜາຈັກ,ມີຖານະ
ປະໂລຫິດຢູ່ດ້ວຍກັນສອງຢ່າງ,ຄພ107:1.
ຖານະປະໂລຫິດທ�ອິດເປັນຖານະປະໂລຫິດ
ສັກສິດ,ຕາມລະບຽບຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ຄພ107:2–4.ສິດຂອງຖານະປະໂລຫິດ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບອ�ນາດແຫ່ງສະຫວັນຢ່າງແຍກ
ກັນບໍ່ໄດ້,ຄພ121:36.ບໍ່ມີອ�ນາດຫລືອິດ
ທິພົນໃດສາມາດຫລືຈະດ�ລົງຮັກສາໄວ້ໄດ້
ໂດຍອາໄສຖານະປະໂລຫິດ,ນອກຈາກໂດຍ
ການຊັກຊວນແລະໂດຍຄວາມຮັກອັນບໍ່ແກ້ງ
ເຮັດ,ຄພ121:41.ສະມາຊິກຜູ້ຊາຍທີ່ຊື່ສັດ,ຜູ້
ມີຄຸນຄ່າທຸກຄົນໃນສາດສະໜາຈັກຈະໄດ້ຮັບ
ຖານະປະໂລຫິດ,ຂປ2.

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າມະນຸດຕ້ອງໄດ້ຖືກເອີ້ນ
ຈາກພຣະເຈົ້າ,ຫຼຊ1:5.

ຖານະປະໂລຫິດ,ຂໍກະແຈຂອງ.ເບິ່ງຂໍ
ກະແຈຂອງຖານະປະໂລຫິດ

ຖານະປະໂລຫິດສູງ.ເບິ່ງຖານະປະໂລຫິດ
ແຫ່ງເມນຄີເສເດັກ

ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກ.ເບິ່ງ
ຖານະປະໂລຫິດ;ເມນຄີເສເດັກ;ແອວເດີ
ນຳ�ອີກ

ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກເປັນ
ຖານະປະໂລຫິດທີ່ສູງກວ່າຫລືຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ;
ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນເປັນຖານະປະ
ໂລຫິດທີ່ຕ�ກວ່າ.ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນ
ຄີເສເດັກປະກອບດ້ວຍຂໍກະແຈແຫ່ງພອນ
ທາງວິນຍານຂອງສາດສະໜາຈັກ.ຜ່ານພິທີ
ການຕ່າງໆຂອງຖານະປະໂລຫິດທີ່ສູງກວ່າ,
ອ�ນາດຂອງຄວາມເປັນເໝືອນພຣະເຈົ້າໄດ້
ຖືກສະແດງໃຫ້ປະຈັກແກ່ມະນຸດ(ຄພ84:18–
25;107:18–21).

ທ�ອິດພຣະເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍຖານະປະໂລ
ຫິດທີ່ສູງກວ່ານີ້ແກ່ອາດາມ.ປິຕຸແລະສາດ
ສະດາໃນທຸກຍຸກທຸກສະໄໝມີສິດອ�ນາດນີ້
(ຄພ84:6–17).ຕອນທ�ອິດມັນຖືກເອີ້ນວ່າ
ຖານະປະໂລຫິດທີ່ສັກສິດ,ຕາມລະບຽບຂອງ
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.ຕໍ່ມາມັນຖືກຮູ້ຈັກກັນ
ວ່າຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກ(ຄພ
107:2–4).

ເມື່ ອ ລູ ກຫລານຂອງອິດສະຣາເອນບໍ່ໄດ້
ດ�ລົງ ຊີ ວິດຕາມສິດທິພິເສດແລະພັນທະ
ສັນຍາຂອງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສ
ເດັກ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເອົາກົດທີ່ສູງກວ່າໄປ
ຈາກພວກເຂົາແລະໄດ້ປະທານຖານະປະໂລ
ຫິດແລະກົດທີ່ຕ�ກວ່າໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ(ຄພ
84:23–26).ທັງສອງເອີ້ນວ່າຖານະປະໂລຫິດ
ແຫ່ງອາໂຣນແລະກົດຂອງໂມເຊ.ເມື່ອພຣະ
ເຢຊູໄດ້ມາສູ່ໂລກ,ພຣະອົງໄດ້ນ�ຖານະປະ
ໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກຄືນມາໃຫ້ຊາວຢິວ
ແລະເລີ່ມຕົ້ນສ້າງຕັ້ງສາດສະໜາຈັກໃນບັນ
ດາພວກເຂົາ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຖານະປະ
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ໂລຫິດແລະສາດສະໜາຈັກໄດ້ສູນເສຍໄປ
ອີກເພາະການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.ຕໍ່ມາມັນ
ໄດ້ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່ຜ່ານໂຈເຊັບສະມິດ,
ຜູ້ ລູກ ( ຄພ 27 : 12–1 3;  12 8:20 ; ຈສ—ປ
1:73).

ພາຍໃນຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສ
ເດັກນັ້ນມີຕ�ແໜ່ງຂອງແອວເດີ,ມະຫາປະ
ໂລຫິດ,ປິຕຸ,ສາວົກເຈັດສິບ,ແລະອັກຄະ
ສາວົກ(ຄພ107).ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນ
ຄີເສເດັກຈະເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງອານາ
ຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກສະເໝີ
ໄປ.

ປ ະທານຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະ
ເຢຊູຄຣິ ດແຫ່ງໄ ພ່ພົນ ຍຸກ ສຸດ ທ້າຍ ເປັນ
ປະທານຂອງຖານະປະໂລຫິດທີ່ສູງກວ່າຫລື
ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກ,ແລະ
ເພິ່ນມີຂໍກະແຈທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອານາ
ຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.ຕ�
ແໜ່ງຂອງປະທານແມ່ນສ�ລັບຄົນດຽວເທົ່າ
ນັ້ນ,ແລະເພິ່ນເປັນພຽງຄົນດຽວຢູ່ໃນໂລກ
ນີ້ທີ່ໄດ້ຮັບສິດອ�ນາດໃຫ້ໃຊ້ຂໍກະແຈທັງ
ໝົດຂອງຖານະປະໂລຫິດ(ຄພ107:64–67;
132:7).

ພຣະ ຄຣິດຈະເປັນປະໂລຫິດຕະຫລອດ
ການຕາມລະບຽບຂອງເມນຄີເສເດັກ,ພສສ
110:4(ຮຣ5:6,10;7:11).

ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກປະຕິ
ບັດພຣະກິດຕິຄຸນ,ຮຣ7(ຄພ84:18–25).

ເມນຄີເສເດັກໄດ້ສະແດງສັດທາອັນແຮງກ້າ
ແລະໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ຂອງຖານະປະໂລຫິດສູງ,
ແອວ13:18.

ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກໄດ້
ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ໂຈເຊັບສະມິດແລະອໍລີເວີ
ຄາວເ ດີຣີ ,ຄພ 27:12–13(ຈສ—ປ1:72).
ໄດ້ຮັບຖານະປະໂລຫິດໂດຍຄ�ສາບານແລະ
ພັນທະສັນຍາ,ຄພ84:33–42.ມີສອງຝ່າຍ
ຫລືສອງໝວດໃຫຍ່,ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງ
ເມນຄີເສເດັກແລະແຫ່ງອາໂຣນ,ຄພ107:6.
ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກຖືສິດທີ່ຈະ
ປະຕິບັດໃນເລື່ອງທາງວິນຍານທັງໝົດ,ຄພ

107:8–18.ໂມເຊ,ອີລາຍ,ແລະເອລີຢາໄດ້
ມອບຂໍກະແຈຂອງຖານະປະໂລຫິດໃຫ້ແກ່
ໂຈເຊັບສະມິດແລະອໍລີເວີຄາວເດີຣີ,ຄພ
110:11–16.ບັດນີ້ເຮົາມອບເຈົ້າໜ້າທີ່ຊຶ່ງເປັນ
ຂອງຖານະປະໂລຫິດຂອງເຮົາໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຈົ້າ,ເພື່ອວ່າພວກເຈົ້າຈະຖືຂໍກະແຈນັ້ນ,ຄພ
124:123.

ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເລວີ.ເບິ່ງຖານະປະ
ໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນ

ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນ.ເບິ່ງກົດຂອງ
ໂມເຊ;ຖານະປະໂລຫິດ;ອາໂຣນ,ອ້າຍ
ຂອງໂມເຊນຳ�ອີກ

ຖານະປະໂລຫິດທີ່ຕ�ກວ່າ(ຮຣ7:11–12;
ຄພ107:13–14).ຕ�ແໜ່ງຂອງຖານະປະໂລ
ຫິດນີ້ຄືອະທິການ,ປະໂລຫິດ,ຄູສອນ,ແລະ
ມັກຄະນາຍົກ(ຄພ84:30;107:10,14–15,
87–88).ໃນສະໄໝບູຮານ,ພາຍໃຕ້ກົດຂອງ
ໂມເຊ,ມີມະຫາປະໂລຫິດ,ປະໂລຫິດ,ແລະ
ຊາວເລວີ.ເພາະວ່າຊາວອິດສະຣາເອນໃນ
ສະໄໝບູຮານໄດ້ກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ,ໂມເຊ
ແລະຖານະປະໂລຫິດທີ່ສັກສິດຈຶ່ງຖືກເອົາ
ໄປຈາກເຂົາເຈົ້າແລະຖານະປະໂລຫິດທີ່ຕ�
ກວ່າໄດ້ດ�ລົງຢູ່ຕໍ່ໄປ.ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິເສດ
ຮັບການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດແລະຮັບເອົາຖານະ
ປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກແລະພິທີການ
ຂອງມັນ(ຄພ84:23–26).ຖານະປະໂລຫິດ
ແຫ່ງອາໂຣນກ່ຽວພັນກັບພິທີການທາງໂລກ
ແລະພາຍນອກຂອງກົດແລະພຣະກິດຕິຄຸນ
(1ຂຄ23:27–32;ຄພ84:26–27;107:20).
ມັນມີຂໍກະແຈແຫ່ງການປະຕິບັດຂອງເຫລົ່າ
ທູດ,ຂອງພຣະກິດຕິຄຸນແຫ່ງການກັບໃຈ,
ແລະຂອງການບັບຕິສະມາ(ຄພ13).ຖານະ
ປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນໄດ້ຖືກຟື້ນຟູຄືນສູ່ແຜ່ນ
ດິນໂລກໃນຍຸກສະໄໝນີ້ໃນວັນທີ15ເດືອນ
ພຶດສະພາປີ1829.ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕໄດ້
ມອບມັນໃຫ້ແກ່ໂຈເຊັບສະມິດແລະອໍລີເວີ
ຄາວເດີຣີ,ໃກ້ເມືອງຮາມໂມນີ,ລັດເພັນໂຊ
ເວເນຍ(ຄພ13;ຈສ—ປ1:68–73).

ແລະລາວຈະມີພັນທະສັນຍາແຫ່ງຖານະ
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ປະໂລຫິດອັນເປັນນິດ,ຈບຊ25:13.ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ ຈະຊ�ລະພວກລູກຊາຍຂອງເລວີ,
ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍລິສຸດ,ມລກ 3:3
(3ນຟ24:3).

ບໍ່ຫ່ອນມີຜູ້ໃດຕັ້ງຕົນເອງຢູ່ໃນຕ�ແໜ່ງນີ້,
ຮຣ5:4.ຄວາມບໍລິບູນບໍ່ບັນລຸໄດ້ທາງຖານະ
ປະໂລຫິດແຫ່ງເລວີ,ຮຣ7:11.

ຖານະປະໂລຫິດນີ້ຈະບໍ່ຖືກເອົາໄປຈາກ
ແຜ່ນດິນໂລກອີກຈັກເທື່ອ,ຈົນກວ່າພວກ
ບຸດຂອງເລວີຈະຖວາຍເຄື່ອງບູຊາ,ຄພ13.
ໂຈເຊັບສະມິດແລະອໍລີເວີຄາວເດີຣີໄດ້ຖືກ
ແຕ່ງຕັ້ງສູ່ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນ,ຄພ
27:8.ຖານະປະໂລຫິດທີ່ຕ�ກວ່າມີຂໍກະແຈ
ແຫ່ງການປະຕິບັດຂອງເຫລົ່າທູດ,ຄພ84:26
(ຄພ13).ມີຖານະປະໂລຫິດຢູ່ດ້ວຍກັນສອງ
ຢ່າງ,ນັ້ນຄື,ເມນຄີເສເດັກແລະອາໂຣນ,ຄພ
107:1.ຖານະປະໂລຫິດທີສອງຖືກເອີ້ນວ່າ
ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນ,ຄພ107:13.

ຖືກເລືອກ

ຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກຄືຜູ້ທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າດ້ວຍສຸດ
ຫົວໃຈແລະດ�ລົງຊີວິດໃຫ້ເປັນທີ່ພໍພຣະໄທ
ແກ່ພຣະອົງ.ຜູ້ທີ່ດ�ລົງຊີວິດເຊັ່ນນັ້ນຂອງການ
ເປັນອັກຄະສາວົກຈະຖືກເລືອກໂດຍພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າເພື່ອຈະໄດ້ຢູ່ໃນບັນດາລູກໆທີ່ເລືອກ
ໄວ້ຂອງພຣະອົງໃນວັນໜຶ່ງ

ຖ້າເປັນໄປໄດ້,ພວກເຂົາຈະຫລອກລວງ
ຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກ,ມທ24:24.ໂຢຮັນໄດ້ຊື່ນຊົມ
ເພາະລູກຂອງສຸພາບສະຕີຜູ້ຖືກເລືອກເປັນ
ຄົນຈິງຈັງແລະຊື່ສັດ,2ຢຮ1.

ບາບຂອງເຈົ້າໄດ້ຖືກອະໄພໃຫ້ແລ້ວ,ແລະ
ເຈົ້າເປັນສະຕີຜູ້ຖືກເລືອກ,ຄພ25:3.ຜູ້ທີ່ຖືກ
ເລືອກໄດ້ຍິນສຽງເຮົາແລະບໍ່ເຮັດໃຈແຂງກະ
ດ້າງ,ຄພ29:7.ແມ່ນແຕ່ເຊັ່ນນັ້ນເຮາົຈະເຕົ້າ
ໂຮມຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກໄວ້ຂອງເຮົາຈາກສີ່ສ່ວນ
ຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,ຄພ33:6.ພຣະຄ�ພີຈະ
ຖືກມອບໃຫ້ເພື່ອຄວາມລອດຂອງຜູ້ທີ່ເຮາົ
ເລືອກໄວ້ເອງ,ຄພ35:20–21.ຄົນທີ່ຂະຫຍາຍ
ການເອີ້ນຂອງຖານະປະໂລຫິດກາຍເປັນຜູ້ທີ່
ຖືກເລືອກໄວ້ຂອງພຣະເຈົ້າ,ຄພ84:33–34.

ເພື່ອເຫັນແກ່ຜູ້ ທີ່ຖືກເລືອກໄວ້,ວັນແຫ່ງ
ຄວາມຍາກລ�ບາກຈະສັ້ນລົງ,ຈສ—ມ1:20.

ຖືສິນອົດເຂົ້າ,ການຖືສິນອົດເຂົ້າ.ເບິ່ງເຄື່ອງ
ຖວາຍ;ຄວາມຜາສຸກ;ຍາກຈົນ;ໃຫ້ທານ,
ການໃຫ້ທານນຳ�ອີກ

ການບໍ່ກິນຫລືດື່ມດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ
ສ�ລັບຈຸດປະສົງຂອງການທີ່ຈະເຂົ້າໃກ້ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະທູນຂໍພອນຈາກພຣະອົງ.
ເມື່ອຄົນໃດຄົນໜຶ່ງຫລືກຸ່ມໃດກຸ່ມໜຶ່ງຖືສິນ
ອົດເຂົ້າ,ເຂົາເຈົ້າຄວນຈະອະທິຖານຂໍໃຫ້ຕົນ
ເຂົ້າໃຈເຖິງພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າແລະ
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງວິນຍານນ�
ອີກ.ການຖືສິນອົດເຂົ້າໄດ້ຖືກກະທ�ກັນມາ
ຕະຫລອດໂດຍຜູ້ທີ່ເຊື່ອຢ່າງແທ້ຈິງ.

ສາດສະໜາຈັກທຸກວັນນີ້,ວັນຊະບາໂຕມື້
ໜຶ່ງຂອງແຕ່ລະເດືອນໄດ້ຖືກຈັດໄວ້ເພື່ອຈຸດ
ປະສົງຂອງການຖືສິນອົດເຂົ້າ.ໃນຊ່ວງໄລຍະ
ເວລານີ້,ສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກຈະ
ບໍ່ກິນເຂົ້າແລະດື່ມນ�ເປັນເວລາຊາວສີ່ຊົ່ວ
ໂມງ.ແລ້ວເຂົາເຈົ້າຈະບໍລິຈາກເງິນທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ໃຊ້ສ�ລັບອາຫານໃນມື້ນັ້ນໃຫ້ສາດສະໜາ
ຈັກ.ເງິນສ່ວນນີ້ເອີ້ນວ່າເງິນຖືສິນອົດເຂົ້າ.
ສາດສະໜາຈັກໃຊ້ເງິນຖືສິນອົດເຂົ້າເພື່ອ
ຊ່ວຍເຫລືອຄົນຍາກຈົນແລະຄົນຂັດສົນ.

ພວກເຮົ າ ໄ ດ້ ຖື ສິນ ອົດ ເຂົ້ າ ແລະໄດ້
ສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາ,ອຊຣ8:21–
23,31.ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ກິນເຂົ້າແລະອ້ອນວອນ
ຫາພຣະເຈົ້າຂອງສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ,ນມຢ1:4.
ໃຫ້ພາກັນຖືສິນອົດເຂົ້າເພື່ອຂ້ອຍ,ແລະຢ່າ
ກິນຫລືດື່ມຫຍັງໃນສາມມື້,ອສທ4:16.ຂ້າ
ພຣະອົງຖ່ອມຕົວດ້ວຍການຖືສິນອົດເຂົ້າ,
ພສສ35:13.ສິ່ງນີ້ບໍ່ແມ່ນການຖືສິນອົດເຂົ້າທີ່
ເຮົາໄດ້ເລືອກບໍ,ອຊຢ58:3–12.ຂ້າພະເຈົ້າ
ຕັ້ງໜ້າອ້ອນວອນຂໍຕໍ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຖື
ສິນອົດເຂົ້າ,ດນອ9:3.ຈົ່ງກັບຄືນມາຫາເຮົາ
ຢ່າງເຕັມໃຈດ້ວຍການອົດເຂົ້າ,ຢອ2:12.
ເມືອງນິເນເວໄດ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ,ແລະໄດ້
ອົດເຂົ້າ,ຢນ3:5.

ພຣະເຢຊູໄດ້ອົດອາຫານສີ່ສິບມື້,ມທ4:2
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(ອພຍ34:28;1ກສ19:8;ລກ4:1–2).ບໍ່ໃຫ້
ຄົນອື່ນຮູ້ໄດ້ວ່າເຈົ້າກ�ລັງຖືສິນອົດເຂົ້າ,ມທ
6:18(3ນຟ13:16).ຜີແນວນີ້ບໍ່ເຄີຍຖືກຂັບ
ອອກເວັ້ນແຕ່ດ້ວຍການອະທິຖານແລະຖືສິນ
ອົດເຂົ້າ,ມທ17:21.

ຖືສິນອົດເຂົ້າແລະອະທິຖານຕໍ່ໄປ,ອມນ
1:26(4ນຟ1:12).ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຖືສິນອົດ
ເຂົ້າ,ແລະອະທິຖານຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ
ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ,ມຊຢ27:22.ຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ຖືສິນອົດເຂົ້າແລະອະທິຖານມາ
ຫລາຍມື້ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮູ້ເລື່ອງເຫລົ່າ
ນີ້,ແອວ5:46.ລູກໆຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມກັນຖືສິນອົດເຂົ້າແລະອະທິຖານຢ່າງ
ສຸດກ�ລັງ,ແອວ6:6.ພວກລູກຊາຍຂອງໂມ
ໄຊຢາໄດ້ຍອມຕົນໃນການອະທິຖານແລະ
ການຖືສິນອົດເຂົ້າ,ແອວ17:3,9.ເວລາແຫ່ງ
ການຖືສິນອົດເຂົ້າແລະອະທິຖານໄດ້ເກີດ
ຂຶ້ນຫລັງຈາກການຕາຍຂອງຊາວນີໄຟຫລາຍ
ຄົນ,ແອວ28:5–6.ພວກເຂົາໄດ້ຖືສິນອົດ
ເຂົ້າແລະອະທິຖານຫລາຍທີ່ສຸດ,ແອວ45:1
(ຮລມ3:35).

ໃຫ້ອາຫານຂອງເຈົ້າຖືກຈັດຕຽມດ້ວຍໃຈທີ່
ເຫັນແກ່ພຣະອົງເທົ່ານັ້ນເພື່ອວ່າການຖືສິນ
ອົດເຂົ້າຂອງເຈົ້າຈະສົມບູນ,ຄພ59:13–14.
ພວກເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ໃນການອະທິຖານແລະ
ການຖືສິນອົດເຂົ້າ,ຄພ88:76.

ຖ່ອມຕົນ,ຄວາມຖ່ອມຕົນ.ເບິ່ງຈອງຫອງ,
ຄວາມຈອງຫອງ;ຍາກຈົນ;ຫົວໃຈທີ່ຊອກ
ຊ�;ອ່ອນໂຍນ,ຄວາມອ່ອນໂຍນ;ອ່ອນ
ແອ,ຄວາມອ່ອນແອນຳ�ອີກ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອ່ອນໂຍນແລະສອນງ່າຍ,
ຫລືສະພາບຂອງການເປັນຄົນອ່ອນໂຍນ
ແລະສອນງ່າຍ.ຄວາມຖ່ອມຕົວແມ່ນຮ່ວມ
ດ້ວຍການຮັບຮູ້ ຂອງເຮົາທີ່ຕ້ອງເພິ່ງອາໄສ
ພຣະເຈົ້າແລະຄວາມປາດຖະໜາທີ່ຈະເຮັດ
ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ນ�ພາພວກເຈົ້າໃນການເດີນ
ທາງຜ່ານຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເປັນເວລາສີ່
ສິບປີ,ພບຍ8:2.ຂ້າພຣະອົງຖ່ອມຕົວດ້ວຍ

ການຖືສິນອົດເຂົ້າ,ພສສ35:13.ຄົນແກ່ແລະ
ຍັງໂງ່ຈ້າບໍ່ຍອມຟັງຄ�ແນະນ�ຢູ່ລາວກໍສູ້ຄົນ
ໜຸ່ມທີ່ຍາກຈົນແຕ່ສະຫລາດສະຫລຽວບໍ່ໄດ້,
ປຍຈ4:13.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ນ�ຜູ້ທີ່ຖ່ອມໃຈ,
ອຊຢ57:15.

ຜູ້ ເປັນ ໃຫຍ່ ທີ່ສຸດໃນອານາຈັກສະຫວັນ
ແມ່ນຜູ້ທີ່ຖ່ອມຕົວລົງເໝືອນດັ່ງເດັກນ້ອຍຜູ້
ນີ້ , ມທ 18:4. ຜູ້ ໃດທີ່ຖ່ອມຕົວລົງຜູ້ນັ້ນຈະ
ຖືກຍົກຂຶ້ນ,ມທ23:12(ລກ14:11;18:14).
ພຣະເຢຊູ ໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງແລະຍອມເຊື່ອ
ຟັງຈົນເຖິງຄວາມມໍລະນາ,ຟລປ2:8(ລກ
22:42;23:46).ພຣະເຈົ້າຕໍ່ສູ້ຄົນທີ່ອວດດີ,ແຕ່
ປະທານພຣະຄຸນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຖ່ອມໃຈ,1ປຕ
5:5–6(2ນຟ9:42).

ຈົ່ງຖ່ອມຕົວຂອງພວກທ່ານເຖິງສ່ວນເລິກ
ແຫ່ງ ຄວາມຖ່ອມຕົວ, ມຊຢ4:11 (2ນຟ
9:42;3ນຟ12:2).ພວກທ່ານຖ່ອມຕົວພຽງ
ພໍແລ້ວບໍ,ແອວ5:27–28.ຜູ້ຄົນທີ່ຖ່ອມຕົວ
ເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄດ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ
ເລື້ອຍໆໃນຄວາມຖ່ອມຕົວຂອງພວກເຂົາ,
ຮລມ3:33–35.ເຮົາຈະມອບຄວາມອ່ອນແອ
ໃຫ້ມະນຸດເພື່ອເຂົາຈະຖ່ອມຕົວ,ອທ12:27.

ຄວາມຖ່ອມຕົວຄືເງື່ອນໄຂສ�ລັບການບັບຕິ
ສະມາ,ຄພ20:37.ຈົ່ງຖ່ອມຕົວລົງຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາ
ແລະພວກເຈົ້າຈະເຫັນເຮົາແລະຮູ້ວ່າເຮົາດ�
ລົງຢູ່,ຄພ67:10.ຈົ່ງຖ່ອມຕົວແລະພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະໃຫ້ຄ�ຕອບແກ່ຄ�ອະທິຖານຂອງ
ເຈົ້າ,ຄພ112:10.ໃຫ້ຄົນທີ່ໂງ່ຈ້າຮຽນຮູ້ປັນ
ຍາໂດຍການຖ່ອມຕົວ,ຄພ136:32.ວິນຍານ
ຂອງເຮົາໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໄປເພື່ອໃຫ້ຄວາມສະ
ຫວ່າງແກ່ຄົນຖ່ອມຕົວ,ຄພ136:33.

ໄຖ່,ການໄຖ່,ຖືກໄຖ່.ເບິ່ງການຕົກຂອງ
ອາດາມແລະເອວາ;ຄວາມຕາຍທາງວິນ
ຍານ;ຄວາມຕາຍທາງຮ່າງກາຍ;ຊົດໃຊ້,
ການຊົດໃຊ້;ພຣະເຢຊູຄຣິດ;ລອດ,ຄວາມ
ລອດນຳ�ອີກ

ເພື່ອປົດປ່ອຍ,ເພື່ອຈ່າຍຄ່າ,ຫລືເພື່ອໄຖ່
ຖອນ,ດັ່ງເຊັ່ນບຸກຄົນທີ່ເປັນອິດສະລະຈາກ
ຄວາມເປັນທາດໂດຍການຈ່າຍທົດແທນ.
ການໄຖ່ແມ່ນອ້າງເຖິງການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະ
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ເຢຊູຄຣິດ ແລະ ການປົດປ່ອຍຈາກບາບ.
ການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ໄຖ່ມະນຸດຊາດ
ທັງປວງຈາກຄວາມຕາຍທາງຮ່າງກາຍ.ຜ່ານ
ການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະອົງ,ຜູ້ທີ່ມີສັດທາໃນ
ພຣະອົງແລະຜູ້ທີ່ກັບໃຈກໍ ຈະຖືກໄຖ່ຈາກ
ຄວາມຕາຍທາງວິນຍານນ�ອີກ.

ເຮົາຜູ້ດຽວທີ່ຊ່ວຍເຈົ້າໄດ້,ອຊຢ44:22.ເຮົາ
ຈະຊ່ວຍກູ້ເອົາປະຊາຊົນນີ້ໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມ
ຕາຍ,ຮສອ13:14(ພສສ49:15).

ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນດ້ວຍໂລຫິດ
ຂອງພຣະຄຣິດ,ອຟຊ1:7,14(ຮຣ9:11–15;
1ປຕ1:18–19;ແອວ5:21;ຮລມ5:9–12).

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ໄຖ່ຈິດວິນຍານຂອງພໍ່
ຈາກນະລົກ,2ນຟ1:15.ການໄຖ່ຈຶ່ງມາເຖິງ
ໂດຍຜ່ານທາງພຣະເມຊີອາຜູ້ບໍລິສຸດ,2ນຟ
2:6–7,26(ມຊຢ15:26–27;26:26).ພວກ
ເຂົາໄດ້ຮ້ອງສັນລະເສີນຄວາມຮັກທີ່ໄຖ່,ແອວ
5:9(ແອວ5:26;26:13). ຄົນຊົ່ວຈຶ່ງຄົງຢູ່
ເໝືອນກັບວ່າບໍ່ມີການໄຖ່ເກີດຂຶ້ນເລີຍ,ແອວ
11:40–41(ແອວ34:16;42:13;ຮລມ14:16–
18).ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ນ�ເອົາການໄຖ່ມາສູ່
ໂລກ,ມມ7:5–7.ອ�ນາດແຫ່ງການໄຖ່ມາເຖິງ
ເຂົາທຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີກົດ,ມຣນ8:22(ຄພ45:54).

ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການໄຖ່ຈາກ
ການຕົກທາງວິນຍານຂອງພວກເຂົາ,ຄພ
29:44.ເດັກນ້ອຍໆໄດ້ຮັບການໄຖ່ນັບແຕ່ການ
ວາງຮາກຖານຂອງໂລກ,ຄພ29:46.ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ,ຄພ84:99.
ໂຈເຊັບແອັຟສະມິດໄດ້ເຫັນໃນພາບນິມິດ
ກ່ຽວກັບຄົນຕາຍ,ຄພ138.

ອາດາມແລະເອວາໄດ້ປິຕິຍິນດີໃນການ
ໄຖ່ຂອງຕົນ,ມຊ5:9–11.

ທະເລແດງ.ເບິ່ງໂມເຊນຳ�ອີກ

ຜືນນ� ລະຫວ່າງ ປະເທດເອຢິບແລະ
ປະເທດອາຣາເບຍ.ອ່າວທັງສອງທີ່ຢູ່ທາງ
ພາກເໜືອຂອງມັນປະກອບເປັນຝັ່ງທະເລແຈ
ແຫລມຊີນາຍ.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ແຍກທະເລ
ແດງອອກໄປສອງຢ່າງໜ້າມະຫັດສະຈັນເພື່ອ
ວ່າຊາວອິດສະຣາເອນພາຍໃຕ້ການຊີ້ນ�

ຂອງໂມເຊຈະສາມາດຍ່າງຂ້າມມັນໄປເທງິ
ແຜ່ນດິນແຫ້ງ(ອພຍ14:13–31;ຮຣ11:29).
ການທີ່ໂມເຊໄດ້ແຍກທະເລອອກເປັນສອງ
ໄດ້ຖືກຢືນຢັນໃນການເປີດເຜີຍຍຸກສຸດທ້າຍ
(1ນຟ4:2;ຮລມ8:11;ຄພ8:3;ມຊ1:25).

ທະເລຕາຍ

ທະເລເກືອຢູ່ ພາກໃຕ້ສຸດຂອງທົ່ງຈໍແດນ.
ມັນຍັງເປັນທີ່ຮູ້ ຈັກກັນດີວ່າເປັນທະເລເກືອ.
ຊັ້ນໜ້າຂອງມັນຕ�ກວ່າທະເລເມດີແຕຣາເນ
ປະມານ1300ຟີດ(395ແມັດ).ນະຄອນ
ໂຊໂດມ,ນະຄອນໂກໂມຣາ,ແລະໂສອາຫລື
ເບລາໄດ້ຕັ້ງຢູ່ແຄມທະເລນີ້(ປຖກ14:2–3).

ໃນການບັນລຸຄ�ທ�ນາຍແລະໃນການ
ເປັນເຄື່ອງໝາຍຢ່າງໜຶ່ງເຖິງການສະເດັດມາ
ຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ,ນ�ໃນ
ທະເລຕາຍຈະຈືດ,ແລະຈະນ�ຊີວິດໄປສູ່ທີ່
ນັ້ນ(ອຊກ47:8–9).

ທາຍາດ

ບຸກຄົນທີ່ມີສິດຈະໄດ້ຮັບຂອງປະທານທາງ
ຮ່າງກາຍຫລືວິນຍານ.ໃນພຣະຄ�ພີ,ຄົນ
ຊອບທ�ໄດ້ຖືກສັນຍາວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ
ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພຣະເຈົ້າມີເປັນມູນມໍລະດົກ.

ອັບຣາຮາມຢາກມີຜູ້ສືບມໍລະດົກ,ປຖກ
15:2–5.

ໂລກນີ້ເປັນຂອງອັບຣາຮາມຍ້ອນສັດທາທີ່
ຊອບທ�ຂອງເພິ່ນ,ຣມ4:13.ພວກເຮົາເປັນ
ລູກຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະຖ້າເຮົາທັງຫລາຍ
ເປັນລູກ,ແລ້ວເຮົາກໍເປັນຜູ້ຮັບມໍລະດົກຈາກ
ພຣະເຈົ້າ,ແລະເປັນຜູ້ຮ່ວມຮັບມໍລະດົກກັບ
ພຣະຄຣິດ,ຣມ8:16–17(ຄພ84:38).ເຈົ້າ
ເປັນບຸດ,ເປັນທາຍາດຂອງພຣະເຈົ້າຜ່ານ
ພຣະຄຣິດ,ຄລຕ4:7.ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງພຣະ
ບຸດຂອງພຣະອົງໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບສັບພະທຸກສິ່ງ
ທັງປວງເປັນມໍລະດົກ,ຮຣ1:2.

ຜູ້ທີ່ລໍຖ້າການໄຖ່ບາບຂອງພວກເຂົາເປັນ
ທາຍາດຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ມຊຢ
15:11.ຜູ້ຄົນໄດ້ກາຍເປັນລູກຂອງພຣະຄຣິດ
ແລະທາຍາດຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ,
4ນຟ1:17.
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ຄົນທີ່ໄດ້ຕາຍປາດສະຈາກຄວາມຮູ້ເລື່ອງ
ພຣະກິດຕິຄຸນອາດກາຍເປັນທາຍາດແຫ່ງ
ອານາຈັກຊັ້ນສູງ,ຄພ137:7–8.ຄົນຕາຍຜູ້
ທີ່ກັບໃຈເປັນທາຍາດແຫ່ງຄວາມລອດ,ຄພ
138:58–59.

ອັບຣາຮາມໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຮັບມູນມໍລະດົກທີ່
ຖືກຕ້ອງເພາະຄວາມຊອບທ�ຂອງເພິ່ນ,ອຣຮ
1:2.

ທີອານຄ�

ຜູ້ນ�ນາຍທະຫານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາວນີໄຟ
ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ(ແອວ50:35;51–52;
61–62).

ທີ່ສຸຂະເສີມ.ເບິ່ງສະຫວັນນຳ�ອີກ

ສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂລກວິນຍານຊຶ່ງໃນນັ້ນວິນ
ຍານທີ່ຊອບທ�ຜູ້ໄດ້ຈາກໂລກນີ້ໄປກ�ລັງລໍ
ຖ້າຮ່າງກາຍທີ່ຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຕົນ.ມັນເປັນ
ສະພາບແຫ່ງຄວາມສຸກແລະສັນຕິສຸກ.

ຄ�ວ່າທີ່ສຸຂະເສີມກໍຍັງຖືກໃຊ້ໃນພຣະ
ຄ�ພີນ�ອີກທີ່ໝາຍເຖິງໂລກວິນຍານ(ລກ
23:43),ອານາຈັກຊັ້ນສູງ(2ກຣທ12:4),
ແລະສະພາບອັນຮຸ່ງເຫລື້ອມໃນໄລຍະພັນປີຢູ່
ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ(ຫຼຊ1:10).

ຜູ້ ໃດທີ່ມີໄຊຊະນະເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ນັ້ນກິນ
ຜົນຈາກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ,ຊຶ່ງຢູ່ໃນສວນຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ພນມ2:7.

ທີ່ສຸຂະເສີມຂອງພຣະເຈົ້າຕ້ອງປ່ອຍວິນ
ຍານຂອງຄົນຊອບທ�ຂຶ້ນມາ,2ນຟ9:13.
ວິນຍານຂອງຄົນທີ່ຊອບທ�ໄດ້ຖືກຮັບເຂົ້າ
ໃນສະພາບຂອງສັນຕິສຸກ,ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າທີ່
ສຸຂະເສີມ,ແອວ40:11–12.ສານຸສິດທັງໝົດ
ຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຈາກໄປຫາທີ່ສຸຂະເສີມ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ເວັ້ນເສຍແຕ່ສາມຄົນ,4ນຟ
1:14.ໃນບໍ່ຊ້ານີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປພັກຢູ່ໃນທີ່
ສຸຂະເສີມຂອງພຣະເຈົ້າ,ມຣນ10:34.

ພຣະຄຣິດໄດ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່
ວິນຍານທີ່ຊອບທ�ໃນທີ່ສຸຂະເສີມ,ຄພ138.

ທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ.ເບິ່ງໂລກ—ທີ່ສຸດ
ຂອງໂລກ

ທີ່ຖືກ�ເນີດ.ເບິ່ງເກີດໃໝ່,ເກີດຈາກພຣະ
ເຈົ້າ;ບຸດແລະທິດາຂອງພຣະເຈົ້າ;ລູກໆ
ຂອງພຣະຄຣິດ;ອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດນຳ�
ອີກ

ຄືການເກີດ.ການກ�ເນີດຄືການຄອດ,ຄື
ການສ້າງ,ຫລືຖືກເອີ້ນໃຫ້ເປັນ.ໃນພຣະຄ�
ພີ , ຖ້ອຍຄ� ເຫລົ່າ ນີ້ມັກຈະຖືກໃຊ້ເລື້ອຍໆ
ເຖິງການເກີດຈາກພຣະເຈົ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຽງພຣະບຸດອົງດຽວທີ່ຖື
ກ�ເນີດຂອງພຣະບິດາເທົ່ານັ້ນໃນຄວາມເປັນ
ມະຕະ,ແຕ່ຜູ້ຄົນທັງປວງອາດເປັນຜູ້ຖືກ�ເນີດ
ທາງວິນຍານຂອງພຣະຄຣິດໂດຍການຮັບ
ເອົາພຣະອົງ,ເຊື່ອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ອົງ,ແລະກາຍເປັນຄົນໃໝ່ຜ່ານອ�ນາດຂອງ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.

ວັນ ນີ້ ເຮົ າ ໄດ້ ໃຫ້ກ�ເນີດເຈົ້າ,ພສສ2:7
(ກຈກ13:33;ຮຣ1:5–6;5:5).

ລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງຄືການເປັນ
ພຣະອົງ ດຽວທີ່ ຖື ກ�ເນີດ ຈາກພຣະບິດາ,
ຢຮ 1 :14  (2 ນຟ25:12;ແອວ12:33–34;
ຄພ76:23).ພຣະເຈົ້າຮັກໂລກຫລາຍຈົນໄດ້
ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວທີ່ ຖືກ�ເນີດຂອງ
ພຣະອົງ,ຢຮ3:16(ຄພ20:21).

ພຣະຄຣິດໄດ້ໃຫ້ກ�ເນີດຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ
ທາງວິນຍານ,ມຊຢ5:7.

ທຸກຄົນເຫລົ່ານັ້ນທີ່ຖືກ�ເນີດຜ່ານພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າເປັນສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະບຸດ
ຫົວປີ,ຄພ93:22.

ທູດ,ເທວະດາ

ມີບຸກຄົນຢູ່ສອງແບບໃນສະຫວັນທີ່ເອີ້ນວ່າ
ທູດ:ຜູ້ທີ່ເປັນວິນຍານແລະຜູ້ທີ່ມີຮ່າງກາຍທີ່
ເປັນເນື້ອໜັງແລະກະດູກ.ທູດທີ່ເປັນວິນຍານ
ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຮ່າງກາຍທີ່ເປັນເນື້ອໜັງແລະກະ
ດູກ,ຫລືເຂົາເຈົ້າເປັນວິນຍານຜູ້ເຄີຍມີຮ່າງ
ກາຍມະຕະແລະຕອນນີ້ພວມລໍຖ້າການຟື້ນ
ຄືນຊີວິດ.ທູດທີ່ມີຮ່າງກາຍທີ່ເປັນເນື້ອໜັງ
ແລະກະດູກແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ເປັນຄືນມາມີຊີວິດ
ຫລືໄດ້ປ່ຽນສະພາບແລ້ວ.

ມີແຫລ່ງອ້າງອີງຫລາຍບ່ອນຢູ່ໃນພຣະຄ�
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ພີເຖິງວຽກງານຂອງເຫລົ່າທູດ.ບາງເທື່ອທູດ
ກ່າວດ້ວຍສຽງຟ້າຮ້ອງໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ກ່າວຂ່າວສານຂອງພຣະເຈົ້າ(ມຊຢ27:11–
16).ຜູ້ຊາຍມະຕະທີ່ຊອບທ�ກໍຖືກເອີ້ນວ່າທູດ
ຄືກັນ(ປຈສ,ປຖກ19:15[ພາກຫ້ອຍທ້າຍ]).
ທູດບາງອົງຮັບໃຊ້ຢູ່ອ້ອມຮອບພຣະທີ່ນັ່ງຂອງ
ພຣະເຈົ້າໃນສະຫວັນ(ແອວ36:22).

ຂໍ້ ພຣະຄ�ພີກໍໄດ້ກ່າວເຖິງບໍລິວານຂອງ
ມານຄືກັນ.ນີ້ຄືວິນຍານທີ່ຕິດຕາມລູຊິເຟີແລະ
ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະເຈົ້າ
ໃນຊີວິດກ່ອນມະຕະແລະຖືກໂຍນລົງສູ່ໂລກ
(ພນມ12:1–9;2ນຟ9:9,16;ຄພ29:36–
37).

ຢາໂຄບໄດ້ເຫັນບັນດາທູດຂອງພຣະເຈົ້າ
ກ�ລັງຍ່າງຂຶ້ນຍ່າງລົງ,ປຖກ28:12.ທູດຂອງ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ພົບກັບຢາໂຄບ,ປຖກ32:1–2.
ກີເດໂອນໄດ້ເຫັນທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໜ້າ
ຕໍ່ໜ້າ,ຜປ6:22.ທູດໄດ້ເດ່ມືອອກໄປເພື່ອທ�
ລາຍເຢຣູຊາເລັມ,2ຊມອ24:16.ທູດໄດ້ປຸກ
ເອລີຢາແລະໄດ້ບອກເພິ່ນໃຫ້ລຸກຂຶ້ນແລະ
ກິນເຂົ້າ,1ກສ19:5–7.ດານີເອນໄດ້ເຫັນ
ທູດຄັບຣີເອນໃນພາບນິມິດ,ດນອ8:15–16.
ທູດມີຄາເອນໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອດານີເອນ,ດນອ
10:13.

ທູດຄັບຣີເອນຖືກສົ່ງມາຈາກພຣະເຈົ້າ,ລກ
1:19,26–27.ບໍລິວານຂອງມານຈະຖືກລ່າມ
ໂສ້ໄວ້ຈົນເຖິງເວລາແຫ່ງການພິພາກສາ,ຢດ
1:6(2ເປໂຕ2:4).

ຜູ້ ຄົນໄດ້ເຫັນເຫລົ່າທູດພາກັນລົງມາຈາກ
ສະຫວັນ,3ນຟ17:24.ໂມໂຣໄນໄດ້ຂຽນກ່ຽວ
ກັບການປະຕິບັດຂອງເຫລົ່າທູດ,ມຣນ7:25–
32.

ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນຖືຂໍກະແຈ
ແຫ່ງການປະຕິບັດຂອງເຫລົ່າທູດ,ຄພ13.
ໂມໂຣໄນ,ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ,ເປໂຕ,ຢາໂກ
ໂບ,ໂຢຮັນ,ໂມເຊ,ເອລີຢາ,ແລະອີລາຍທັງ
ໝົດໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ໂຈເຊັບສະມິດໃນຖານະ
ທູດ,ຄພ27:5–12.ພວກເຈົ້າບໍ່ສາມາດທົນ
ກັບການປະຕິບັດຂອງເຫລົ່າທູດ,ຄພ67:13.
ມີຄາເອນ,ອັກຄະທູດ,ແມ່ນອາດາມ,ຄພ

107:54.ທູດເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຟື້ນຄືນຊີວິດແລ້ວ,ມີ
ຮ່າງກາຍທີ່ເປັນເນື້ອໜັງແລະກະດູກ,ຄພ
129.ບໍ່ມີເຫລົ່າທູດຜູ້ປະຕິບັດຕໍ່ແຜ່ນດິນໂລກ
ນີ້ນອກຈາກຄົນທີ່ເປັນຂອງມັນ,ຄພ130:5.
ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງຕໍ່ກົດແຫ່ງການແຕ່ງງານນິລັນ
ດອນຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານທັງບໍ່
ຖືກຍົກໃຫ້ແຕ່ງງານຈະຖືກກ�ນົດໃຫ້ເປັນທູດ
ສະຫວັນ,ຄພ132:16–17.

ທູນຂໍ.ເບິ່ງອະທິຖານ,ການອະທິຖານ,ຄ�
ອະທິຖານນຳ�ອີກ

ຄືການສອບຖາມ,ຖາມ,ຫລືອອ້ນວອນ
ພຣະເຈົ້າທູນຂໍບາງສິ່ງທີ່ພິເສດ.

ຈົ່ງໝັ່ນຂໍແລ້ວເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ,ມທ7:7.ຖ້າ
ຄົນໃດໃນພວກເຈົ້າຂາດສະຕິປັນຍາ,ກໍໃຫ້ຜູ້
ນັ້ນທູນຂໍຈາກພຣະເຈົ້າ,ຢກບ1:5(ຈສ—ປ
1:7–20).

ທູນ ຖາມເຮົາດ້ວຍສັດທາ,1ນຟ 15:11.
ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້,
ມັນກໍເປັນເພາະພວກທ່ານບໍ່ທູນຖາມ,2ນຟ
32:4.ທູນຂໍດ້ວຍໃຈຈິງ,ມຊຢ4:10.ພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ປະທານສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ພວກທ່ານຂໍດ້ວຍ
ສັດທາ,ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ,ມຊຢ4:21.
ທູນຖາມພຣະເຈົ້າຖ້າຫາກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ຈິງ,
ມຣນ10:4.

ພວກເຂົາຮັກຄວາມມືດຫລາຍກວ່າຄວາມ
ສະຫວ່າງ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ທູນຂໍຈາກ
ເຮົາ,ຄພ10:21.ເຈົ້າຖືກບັນຊາໃຫ້ທູນຂໍຈາກ
ພຣະເຈົ້າໃນທຸກສິ່ງ,ຄພ46:7.

ເທດສະໜາຢູ່ໂນນພູ.ເບິ່ງຄ�ບູລົມສຸກ;
ພຣະເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ຄ�ເທດສະໜາທີ່ກ່າວໂດຍອົງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດເຈົ້າແກ່ສານຸສິດຂອງພຣະອົງຜູ້ກ�ລັງ
ຈະຖືກສົ່ງອອກໄປເຜີຍແຜ່(ມທ5–7;ລກ
6:20–49).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວເທດສະ
ໜາບໍ່ດົນຫລັງຈາກໄດ້ເອີ້ນອັກຄະສາວົກສິບ
ສອງ.

ຄ�ເທດສະໜາໄດ້ຖືກອະທິບາຍໂດຍການ
ແປພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີຂອງໂຈເຊັບສະມິດ
ແລະໂດຍຄ�ເທດສະໜາທີ່ຄ້າຍຄືກັນຊຶ່ງ
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ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນ 3ນຟ 12–14 ທີ່ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າພາກສ່ວນທີ່ສ�ຄັນຂອງຄ�ເທດ
ສະໜາໄດ້ຖືກສູນເສຍໄປຈາກເລື່ອງລາວໃນ
ມັດທາຍ.

ເທເລີ,ຈອນ

ປະທານຄົນທີສາມຂອງສາດສະໜາຈັກ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ.

ໄດ້ຖືກເອີ້ນສູ່ສະພາອັກຄະສາວົກສິບສອງ,
ຄພ  118 : 6 (ຄພ 124: 128–129) . ໄດ້ຖືກ
ບາດເຈັບຕອນມີການສັງຫານ,ຄພ 135:2.
ໄດ້ຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ ຄົນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຊຶ່ງໂຈເຊັບ
ແອັຟສະມິດໄດ້ເຫັນໃນໂລກວິນຍານ,ຄພ
138:53–56.

ແທ່ນບູຊາ.ເບິ່ງເສຍສະລະ,ການເສຍ
ສະລະນຳ�ອີກ

ສະຖານທີ່ ໃຊ້ສ�ລັບການເຜົາເຄື່ອງບູຊາ,
ການຖວາຍ,ແລະນະມັດສະການ.

ໂນອາໄດ້ ສ້າງ ແທ່ນບູຊາແທ່ນໜຶ່ງຖວາຍ
ແກ່ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະ ເຜົາເຄື່ອງບູຊາ
ຖວາຍ,ປຖກ 8 :20 .ອັບຣາມໄດ້ສ້າງແທ່ນ
ບູຊາແທ່ນໜຶ່ງຖວາຍແກ່ ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ,
ປຖກ12:7–8.ອັບຣາຮາມໄດ້ມັດອີຊາກລູກ
ຊາຍຂອງເພິ່ນໄວ້ເທິງແທ່ນບູຊາ,ປຖກ22:9
(ປຖກ22:1–13) .ຢາໂຄບໄດ້ ສ້າງແທ່ນ
ບູຊາແທ່ນໜຶ່ງຂຶ້ນແລະໄດ້ເອີ້ນບ່ອນນັ້ນວ່າ
ເບັດເອນ,ປຖກ35:6–7.ເອລີຢາໄດ້ສ້າງແທ່ນ
ບູຊາແທ່ນໜຶ່ງແລະໄດ້ທ້າທາຍພວກປະໂລ
ຫິດຂອງບາອານ,1ກສ18:17–40.

ເມື່ອເຈົ້າເອົາເຄື່ອງມາຖວາຍທີ່ເທິງແທ່ນ
ບູຊາ,ທ�ອິດໃຫ້ ເຈົ້າກັບໄປຄືນດີກັບອ້າຍ
ເອື້ອຍນ້ອງຂອງເຈົ້າສາກ່ອນ,ມທ5:23–24.
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນດວງວິນຍານຢູ່ໃຕ້ແທ່ນ
ບູຊາເປັນດວງວິນຍານຂອງຄົນທັງຫລາຍທີ່
ໄດ້ຖືກຂ້າເພາະປະກາດພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ພນມ6:9(ຄພ135:7).

ລີໄຮໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາດ້ວຍຫີນ,ແລະ
ຖວາຍຄວາມຂອບພຣະຄຸນແດ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,1ນຟ2:7.

ອັບຣາຮາມໄດ້ຖືກໄວ້ຊີວິດຈາກຄວາມຕາຍ
ເທິງແທ່ນບູຊາຂອງເອເຄນາ,ອຣຮ1:8–20.

ເທວະດາ.ເບິ່ງທູດ,ເທວະດາ

ທົ່ງ.ເບິ່ງສວນອະງຸ່ນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;
ໂລກນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີ,ເປັນສະຖານທີ່ເປີດແປນທີ່ຜູ້
ຄົນໃຊ້ເຮັດຮົ້ວເຮັດສວນຫລືປູກຫຍ້າ.ສ່ວນ
ຫລາຍມັນປຽບເໝືອນໂລກແລະຜູ້ຄົນໃນ
ໂລກ.

ທົ່ງຄືໂລກ,ມທ13:38.ອານາຈັກສະຫວັນ
ປຽບເໝືອນຊັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນທົ່ງ,ມທ13:44.

ພໍ່ໄດ້ເຫັນທົ່ງອັນກວ້າງໃຫຍ່,1ນຟ8:9,20.
ເຂົ້າຢູ່ໃນທົ່ງສຸກແລ້ວ,ແອວ26:5.

ທົ່ງກໍຂາວພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເກັບກ່ຽວ,ຄພ
4:4(ຄພ6:3;11:3;12:3;14:3;31:4;33:3,
7).ທົ່ງຄືໂລກ,ຄພ86:1–2.ເຮົາຈະປຽບທຽບ
ອານາຈັກດັ່ງກ່າວໃສ່ກັບຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ມີທົ່ງ,
ຄພ88:51.

ໂທດປະຫານຊີວິດ.ເບິ່ງຄາດຕະກ�,ການ
ຄາດຕະກ�ນຳ�ອີກ

ການລົງໂທດຈົນເຖິງຕາຍເພາະການເຮັດ
ອາຊະຍາກ�,ໂດຍສະເພາະກ່ຽວພັນກັບການ
ລົງໂທດເນື່ອງດ້ວຍການຄາດຕະກ�.

ຜູ້ ໃດກໍຕາມທີ່ຂ້າເພື່ອນມະນຸດກໍຈະຖືກ
ເພື່ອນມະນຸດຄົນອື່ນຂ້າ,ປຖກ9:6(ປຈສ,
ປຖກ9:12–13).ຄາດຕະກອນຈະຖືກລົງໂທດ
ເຖິງຕາຍ,ຈບຊ35:16.

ຄາດຕະກອນທີ່ຂ້າຄົນໂດຍເຈດຕະນາຈະ
ຕ້ອງຕາຍ,2ນຟ9:35.ເຈົ້າຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ໂທດປະຫານຊີວິດຕາມກົດ,ແອວ1:13–14.
ຄົນທີ່ເຮັດຄາດຕະກ�ຈະຖືກລົງໂທດເຖິງແກ່
ຄວາມຕາຍ,ແອວ1:18.ກົດໝາຍຕ້ອງການ
ຊີວິດຂອງເຂົາຜູ້ເປັນຄາດຕະກອນ,ແອວ
34:12.

ຄົນທີ່ຂ້າຄົນຈະຕາຍ,ຄພ42:19.

ໂທມາ

ໃນ ພຣະ ຄ�ພີໃໝ່,ຜູ້ໜຶ່ງໃນກຸ່ມອັກຄະ
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ສາວົກສິບສອງດັ້ງເດີມຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້
ລອດລະຫວ່າງການປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກິດໃນຊ່ວງມະຕະຂອງພຣະອົງ.(ມທ10:2–
3;ຢຮ14:5).ຊື່ໃນພາສາກຣີກແມ່ນຝາແຝດ
(ຢຮ20:24–29;21:2).ເຖິງແມ່ນວ່າໂທມາໄດ້
ສົງໄສເລື່ອງການຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະ
ເຢຊູຈົນເຖິງຕອນທີ່ລາວໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍ
ໃຫ້ລອດດ້ວຍຕົນເອງ,ແລ້ວບຸກຄະລິກລັກສະ
ນະທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງລາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວເຕັມ
ໃຈທີ່ຈະປະເຊີນກັບການຂົ່ມເຫັງແລະຄວາມ
ຕາຍນ�ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ(ຢຮ11:16;20:19–
25).

ທ�ນາຍ,ການທ�ນາຍ,ຄ�ທ�ນາຍ.ເບິ່ງ
ສາດສະດາ;ສາດສະດາຍິງ;ເປີດເຜີຍ,
ການເປີດເຜີຍ;ຜູ້ພະຍາກອນນຳ�ອີກ

ຄ�ທ�ນາຍຮ່ວມດ້ວຍຄ�ດົນໃຈຫລືການ
ຂຽນຈາກສະຫວັນ,ຊຶ່ງບຸກຄົນໄດ້ຮັບຜ່ານ
ທາງການເປີດເຜີຍຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
ປະຈັກພະຍານເຖິງພຣະເຢຊູເປັນວິນຍານ
ຂອງການທ�ນາຍ(ພນມ19:10).ຄ�ທ�ນາຍ
ອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບອະດີດ,ປະຈຸບັນ,ຫລືອະ
ນາຄົດ.ເມື່ອບຸກຄົນໃດໜຶ່ງກ່າວຄ�ທ�ນາຍ,
ເພິ່ນຈະກ່າວຫລືຂຽນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າປະສົງ
ໃຫ້ເພິ່ນຮູ້ເພື່ອເປັນການດີສ�ລັບເພິ່ນຫລື
ເປັນການດີສ�ລັບຄົນອື່ນໆ.ຜູ້ຄົນສາມາດຮັບ
ການທ�ນາຍຫລືການເປີດເຜີຍສ�ລັບຊີວິດ
ຂອງຕົນເອງໄດ້.

ຢາກໃຫ້ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກໆ
ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນຜູ້ທ�ນາຍ,ຈບຊ
11:29.ລູກຊາຍຍິງພວກເຈົ້າຈະປະກາດພຣະ
ທ�,ຢອ2:28(ກຈກ2:17–18).ພຣະອົງໄດ້
ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງພຣະອົງແກ່ຜູ້ທ�ນາຍ
ຄືຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ,ອມ3:7.

ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຈະຕີຄວາມໝາຍຂອງຄ�ທ�
ນາຍໃນພຣະຄ�ພີເອົາເອງບໍ່ໄດ້,2ປຕ1:20.

ຊາວນີໄຟໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍຫລາຍເລື່ອງ
ແລະໄດ້ມີວິນຍານແຫ່ງການທ�ນາຍ,ຢຄ
4:6,13.ແອວມາແລະແອມມິວເລັກໄດ້ຮູ້
ຈັກເຈດຕະນາຂອງໃຈຂອງຊີເອສຣອມໂດຍ

ວິນຍານແຫ່ງການທ�ນາຍ,ແອວ12:7.ວິບັດ
ແກ່ຄົນທີ່ເວົ້າວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ກະທ�ວຽກ
ງານໂດຍການທ�ນາຍ,3ນຟ29:6.ຈົ່ງຄົ້ນ
ຄວ້າຄ�ທ�ນາຍຂອງເອຊາຢາ,ມມ8:23.

ຄ�ທ�ນາຍຈະສ�ເລັດຄົບຖ້ວນທັງໝົດ,
ຄພ1:37–38.

ມະນຸດຕ້ອງໄດ້ຖືກເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າໂດຍ
ການພະຍາກອນ,ຫຼຊ1:5.

ທ�ມະສາລາ.ເບິ່ງຊາວຢິວນຳ�ອີກ

ສະຖານທີ່ຊຸມນຸມໃຊ້ສ�ລັບຈຸດປະສົງຂອງ
ສາດສະໜາ.ໃນສະໄໝຂອງພຣະຄ�ພີໃໝ່,
ເຄື່ອງໃຊ້ ໃນນັ້ນກໍບໍ່ ມີ ຫຍັງຫລາຍ,ມີຫີບ
ໜ່ວຍໜຶ່ງທີ່ບັນຈຸກໍ້ບັນຍັດແລະການຂຽນສັກ
ສິດອື່ນໆ,ໂຕະອ່ານໜັງສື,ແລະຕັ່ງນັ່ງນະມັດ
ສະການ.

ສະພາໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກຜູ້ເຖົ້າແກ່ເປັນ
ຜູ້ ດູ ແລທ�ມະສາລາແຕ່ ລະແຫ່ງ . ເຂົ າເຈົ້າ
ເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈວ່າຜູ້ໃດຄວນຖືກອະນຸຍາດ
ໃຫ້ເຂົ້າໄປຫລືຄວນຖືກກີດກັນ(ຢຮ9:22;
12:42).ໜ້າທີ່ສ�ຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຫົວໜ້າທ�ມະ
ສາລາ(ມຣກ5:22;ລູກາ13:14).ໂດຍທົ່ວ
ໄປແລ້ວລາວຈະເປັນຜູ້ຂຽນ,ດູແລຕຶກ,ແລະ
ຄວບຄຸມພິທີນະມັດສະການ.ບຸກຄົນໜຶ່ງໄດ້
ປະຕິບັດໜ້າທີ່ສະໝຽນ(ລກ4:20).

ມີສະຖານທ�ມະສາລາຢູ່ທຸກໝູ່ບ້ານບ່ອນທີ່
ຊາວຢິວອາໄສຢູ່,ທັງໃນຟີລິດສະຕິນແລະໃນ
ບ່ອນອື່ນໆ.ສິ່ງນີ້ເປັນການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ໃຫຍ່
ຫລວງໃນການປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດເພາະວ່າຜູ້ສອນສາດສະໜາ
ຂອງສາດສະໜາຈັກໃນສະໄໝນັ້ນສາມາດ
ກ່າວຢູ່ໃນທ�ມະສາລາ(ກຈກ13:5,14;14:1;
17:1,10;18:4).ການປະຕິບັດທີ່ເໝືອນກັນນີ້
ກໍມີຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ສອນສາດສະໜາໃນພຣະ
ຄ�ພີມໍມອນ(ແອວ16:13;21:4–5;32:1),
ເຊັ່ນດຽວກັບໃນບັນດາຜູ້ສອນສາດສະໜາລຸ້ນ
ທ�ອິດໃນຍຸກສະໄໝນີ້(ຄພ66:7;68:1).

ນະທານາເອັນ.ເບິ່ງບາຣະໂທໂລມາຍນຳ�ອກີ

ອັກຄະສາວົກຂອງພຣະຄຣິດແລະເພື່ອນ
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ຂອງຟີລິບໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່ (ຢຮ 1:45–
51) .ລາວມາຈາກບ້ານການາໃນເມືອງຄາ
ລີເ ລ (ຢຮ  21 :2) .  ພຣະ ຄຣິດໄດ້ກ່າວ ວ່າ
ນະທານາເອັນເປັນຊາວອິດສະຣາເອນທີ່ປາດ
ສະຈາກອຸບາຍ(ຢຮ1:47).ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ
ຜູ້ຄົນຄິດວ່າລາວກັບບາຣະໂທໂລມາຍເປັນ
ຄົນໆດຽວກັນ(ມທ10:3;ມຣກ3:18;ລກ
6:14;ຢຮ1:43–45).

ນະມັດສະການ.ເບິ່ງພຣະເຈົ້າ,ຝ່າຍພຣະ
ເຈົ້ານຳ�ອີກ

ຄວາມຮັກ,ຄວາມຄາລະວະ,ການຮັບໃຊ້,
ແລະການອຸ ທິດຕົນສ�ລັບ ພຣະເຈົ້າ (ຄພ
20:19).ການນະມັດສະການແມ່ນຮ່ວມດ້ວຍ
ການອະທິຖານ,ການຖືສິນອົດເຂົ້າ,ການຮັບ
ໃຊ້ໃນສາດສະໜາຈັກ,ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ພິທີການຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ,ແລະການປະ
ຕິບັດອື່ນໆທີ່ສະແດງຄວາມອຸທິດຕົນແລະ
ຄວາມຮັກຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.

ຢ່ານະມັດສະການພຣະອື່ນນອກຈາກເຮົາ,
ອພຍ  20 :3  (ອພຍ32:1–8, 19–35;ພສສ
81:9).

ນະມັດສະການພຣະບິດາດ້ວຍຈິດວິນຍານ
ແລະຄວາມຈິງ,ຢຮ4:23.ຈົ່ງນະມັດສະການ
ພຣະອົງຜູ້ທີ່ໄດ້ສ້າງສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນ
ໂລກ,ພນມ14:7(ຄພ133:38–39).

ນະມັດສະການພຣະອົງດ້ວຍສຸດພະລັງ,
ສຸດຈິດໃຈ,ແລະສຸດກ�ລັງຂອງພວກທ່ານ,
2ນຟ 25 :29 . ພວກເພິ່ນໄດ້ ເຊື່ອໃນພຣະ
ຄຣິດແລະນະມັດສະການພຣະບິດາໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງ,ຢຄ4:5.ຊີນັດໄດ້ສອນວ່າ
ມະນຸດຄວນອະທິຖານແລະນະມັດສະການ
ໃນທຸກສະຖານທີ່ ,ແອວ33:3–11.ນະມັດ
ສະການພຣະເຈົ້າດ້ວຍວິນຍານແລະດ້ວຍ
ຄວາມຈິງ,ບໍ່ວ່າພວກທ່ານຈະຢູ່ບ່ອນໃດກໍ
ຕາມ,ແອວ34:38.ຜູ້ ຄົນໄດ້ກາບລົງແທບ
ພຣະບາດຂອງພຣະເຢຊູແລະໄດ້ນະມັດ
ສະການພຣະອົງ,3ນຟ11:17.

ມະນຸດທັງປວງຈະຕ້ອງກັບໃຈ,ເຊື່ອໃນ
ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ແລະນະມັດ

ສະການພຣະບິດາໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ,
ຄພ20:29.ເຮົາມອບຄ�ກ່າວເຫລົ່ານີ້ແກ່ພວກ
ເຈົ້າເພື່ອພວກເຈົ້າຈະເຂົ້າໃຈແລະຮູ້ວ່າຈະ
ນະມັດສະການຢ່າງໃດ,ແລະຮູ້ວ່າພວກເຈົ້າ
ນະມັດສະການສິ່ງໃດ,ຄພ93:19.

ພຣະເຈົ້າອົງດຽວນີ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ນະມັດສະການ,ມຊ1:12–20.ພວກເຮົາເຊື່ອ
ຖືສິດທິແຫ່ງການນະມັດສະການພຣະເຈົ້າຜູ້ມີ
ລິດທານຸພາບ,ຫຼຊ1:11.

ນະລົກ.ເບິ່ງຄວາມຕາຍທາງວິນຍານ;ບຸດ
ແຫ່ງຄວາມຈິບຫາຍ;ມານ;ອັບປະໂຫຍດ,
ຄວາມອັບປະໂຫຍດນຳ�ອີກ

ການເປີດເຜີຍຍຸກສຸດທ້າຍກ່າວເຖິງນະລົກ
ຢ່າງໜ້ອຍໃນຄວາມໝາຍສອງຢ່າງ.ທ�ອິດ,
ມັນເປັນສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວຢູ່ໃນໂລກ
ວິນຍານສ�ລັບຜູ້ ທີ່ ບໍ່ເຊື່ອໃນຕອນທີ່ເປັນ
ມະຕະ.ໃນຄວາມໝາຍນີ້,ນະລົກມີຈຸດຈົບ.
ວິນຍານທີ່ຢູ່ບ່ອນນັ້ນຈະໄດ້ຮັບການສິດສອນ
ເລື່ອງພຣະກິດຕິຄຸນ,ແລະບາງເທື່ອຫລັງ
ຈາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກັບໃຈແລ້ວ,ເຂົາເຈົ້າຈະຟື້ນ
ຄືນຊີວິດໄປສູ່ລັດສະໝີພາບລະດັບໃດໜຶ່ງທີ່
ເໝາະສົມສ�ລັບເຂົາເຈົ້າ.ຜູ້ທີ່ບໍ່ກັບໃຈ,ແຕ່ບໍ່
ໄດ້ເປັນບຸດແຫ່ງຄວາມຈິບຫາຍ,ຈະຄົງຢູ່ໃນ
ນະລົກຕໍ່ໄປໃນໄລຍະພັນປີ.ຫລັງຈາກໜຶ່ງພັນ
ປີແຫ່ງຄວາມທໍລະມານ,ເຂົາເຈົ້າຈະຟື້ນຄືນຊີ
ວິດສູ່ລັດສະໝີພາບຂອງຊັ້ນຕ�(ຄພ76:81–
86;88:100–101).

ສອງ,ມັນເປັນສະຖານທີ່ຖາວອນຂອງຜູ້ທີ່
ບໍ່ໄດ້ຖືກໄຖ່ໂດຍການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ.ໃນຄວາມໝາຍນີ້,ນະລົກເປັນສະຖານ
ທີ່ຖາວອນ.ມັນເປັນສະຖານທີ່ສ�ລັບຜູ້ທີ່ຖືກ
ພົບວ່າ“ຍັງສົກກະປົກຢູ່”(ຄພ88:35,102).
ນີ້ເປັນບ່ອນຂອງຊາຕານ,ບໍລິວານຂອງມັນ,
ແລະບຸດແຫ່ງຄວາມຈິບຫາຍ—ຜູ້ທີ່ປະຕິເສດ
ພຣະບຸດຫລັງຈາກທີ່ພຣະບິດາໄດ້ເປີດເຜີຍ
ພຣະອົງແລ້ວ—ຈະອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນຊົ່ວນິລັນ
ດອນ(ຄພ76:43–46).

ບາງເທື່ອພຣະຄ�ພີກ່າວເຖິງນະລົກວ່າເປັນ
ຄວາມມືດພາຍນອກ.
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ຈິດວິນຍານຂອງດາວິດຈະບໍ່ຖືກປະຖິ້ມໄວ້
ໃນນະລົກ,ພສສ16:10(ພສສ86:13).

ຕ້ອງຕົກນະລົກຢູ່ໃນໄຟຊຶ່ງມອດບໍ່ເປັນຈັກ
ເທື່ອ,ມຣກ 9: 43  (ມຊຢ 2 :38). ເມື່ອຢູ່ໃນ
ແດນມໍລະນາກໍ ເປັນທຸກເວດທະນາຫລາຍ
ເສດຖີນັ້ນຈຶ່ງເງີຍໜ້າຂຶ້ນ,ລກ16:22–23(ຄພ
104:18).ຄວາມຕາຍແລະແດນມໍລະນາກໍໄດ້
ສົ່ງຄົນທັງຫລາຍໃນທີ່ນັ້ນຄືນມາ,ພນມ20:13.

ມີບ່ອນໜຶ່ງຕຽມໄວ້ແລ້ວ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ
ນະລົກອັນເປັນຕາຢ້ານ,1ນຟ15:35.ຄວາມ
ປະສົງຂອງເນື້ອໜັງໃຫ້ອ�ນາດແກ່ວິນຍານ
ຂອງມານທີ່ຈະນ�ເຮົາລົງນະລົກ,2ນຟ2:29.
ພຣະຄຣິດໄດ້ຕຽມທາງເພື່ອການປົດປ່ອຍ
ຂອງພວກເຮົາຈາກຄວາມຕາຍແລະນະລົກ,
2ນຟ9:10–12.ຜູ້ທີ່ຍັງສົກກະປົກຢູ່ຄືເກົ່າ
ຈະອອກໄປຫາຄວາມທໍລະມານອັນເປັນນິດ,
2ນຟ9:16.ມານກ່ອມຈິດວິນຍານຂອງພວກ
ເຂົາແລະພາພວກເຂົາລົງໄປຫານະລົກຢ່າງ
ລະມັດລະວັງ,2ນຟ28:21.ພຣະເຢຊູໄດ້
ໄຖ່ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈາກນະລົກ,
2ນຟ33:6.ເຮັດໃຫ້ຕົວຫລຸດພົ້ນຈາກຄວາມ
ເຈັບປວດແຫ່ງນະລົກ,ຢຄ3:11.ຈະຖືກມານ
ເອົາໄປເປັນຊະເລີຍແລະຖືກນ�ໄປດ້ວຍ
ຄວາມປະສົງຂອງມັນລົງໄປຫາຄວາມພິນາດ
ຄືສາຍໂສ້ແຫ່ງນະລົກ,ແອວ12:11.ຄົນຊົ່ວ
ຈະຖືກໄລ່ໃຫ້ອອກໄປຫາຄວາມມືດພາຍນອກ
ຈົນກວ່າເຖິງເວລາແຫ່ງການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງ
ເຂົາ,ແອວ40:13–14.ຄົນສົກກະປົກຈະທຸກ
ທໍລະມານໃຈທີ່ຈະຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າຍິ່ງກວ່າຈະຢູ່
ໃນນະລົກ,ມມ9:4.

ການລົງໂທດຊຶ່ງເຮົາມອບໃຫ້ຈາກມືຂອງ
ເຮົາ ແມ່ນການລົງ ໂທດທີ່ ບໍ່ມີທີ່ສຸດ ,ຄພ
19:10–12.ນະລົກເປັນບ່ອນຕຽມໄວ້ສ�ລັບ
ມານກັບບໍລິວານຂອງມັນ,ຄພ29:37–38.ຜູ້
ທີ່ຮັບຮູ້ພຣະເຈົ້າຈະຖືກປົດປ່ອຍຈາກຄວາມ
ຕາຍແລະໂສ້ແຫ່ງນະລົກ,ຄພ138:23.

ນັບຖື.ເບິ່ງຄາລະວະ,ຄວາມຄາລະວະ;ໃຫ້
ກຽດນຳ�ອີກ

ທີ່ຈະຖືວ່າບຸກຄົນຫລືບາງສິ່ງທີ່ມີຄ່າແລະ
ລາຄາ,ໂດຍສະເພາະໃນເລື່ອງພຣະກິດຕິຄຸນ.

ທ່ານຖືກດູໝິ່ນປະໝາດ,ແລະພວກເຮົາບໍ່
ໄດ້ນັບຖືທ່ານເລີຍ,ອຊຢ53:3–4.

ຊຶ່ງເປັນທີ່ນັບຖືໃນທ່າມກາງມະນຸດກໍເປັນທີ່
ລັງກຽດຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ລກ16:15.
ຢ່າເຮັດສິ່ງໃດໃນທາງຊີງດີຫລືຖືດີກັນ,ຟລປ
2:3.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຖືວ່າ ເນື້ອໜັງທັງຫລາຍ
ເປັນອັນດຽວ,1ນຟ17:35.ໃຫ້ທຸກຄົນນັບ
ຖືເພື່ອນບ້ານຄືກັບຕົນເອງ,ມຊຢ27:4(ຄພ
38:24–25).

ໃນວັນທີ່ພວກເຂົາມີສັນຕິສຸກພວກເຂົາຖື
ຄ�ແນະນ�ຂອງເຮົາເປັນເລື່ອງຫລິ້ນໆ,ຄພ
101:8.

ນາງມາຣີຍິງສາວບໍລິສຸດ.ເບິ່ງມາຣີ,ມານດາ
ຂອງພຣະເຢຊູ

ນາຊາເຣັດ.ເບິ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ຄຸ້ມບ້ານໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ຄ້ອຍພູເບື້ອງຕາເວັນຕົກ
ຂອງທະເລຄາລີເລ.ນາຊາເຣັດເປັນບ້ານເກີດ
ເມືອງນອນຂອງພຣະເຢຊູ(ມທ2:23).ພຣະ
ເຢຊູໄດ້ສອນໃນທ�ມະສາລາຢູ່ນາຊາເຣັດ,
ແລະໄດ້ປະກາດວ່າພຣະອົງໄດ້ເຮັດສ�ເລັດ
ຕາມທີ່ມີທ�ນາຍໄວ້ຢູ່ໃນເອຊາຢາ61:1–2
(ມທ13:54–58;ມຣກ6:1–6;ລກ4:16–30).

ນາຍທະຫານ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນກອງທັບໂຣມຜູ້ເປັນນາຍທະ
ຫານຈ�ນວນ50ຫາ100ຄົນ.ທະຫານກຸ່ມນີ້
ເປັນກຸ່ມໜຶ່ງໃນຈ�ນວນຫົກສິບກຸ່ມຂອງກອງ
ທັບໃຫຍ່ຂອງຊາວໂຣມ.(ເບິ່ງມທ8:5;ລກ
23:47;ກຈກ10:1–8.)

ນາຍພາສີ.ເບິ່ງຈັກກະພົບໂຣມນຳ�ອີກ

ໃນກຸງໂຣມສະໄໝບູຮານ,ເປັນຄົນທີ່ໄປ
ເກັບພາສີໃຫ້ລັດຖະບານ.ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ
ຄົນເກັບພາສີຈະຖືກຊາວຢິວກຽດຊັງ.ຄົນເກັບ
ພາສີບາງຄົນໄດ້ຮັບເອົາພຣະກິດຕິຄຸນຢ່າງ
ເຕັມໃຈ(ມທ9:9–10;ລກ19:2–8).

ນາທານ.ເບິ່ງດາວິດນຳ�ອີກ

ສາດສະດາໃນພຣະຄ�ພີເດີມໃນວັນເວລາ
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ຂອງກະສັດດາວິດ.ເມື່ອດາວິດໄດ້ສະເໜີສ້າງ
ພຣະວິຫານສ�ລັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ,ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ແນະນ�ນາທານໃຫ້ບອກດາວິດ
ວ່າບໍ່ໃຫ້ເພິ່ນສ້າງມັນ.ນາທານກໍຍັງໄດ້ຕິຕຽນ
ດາວິດນ�ອີກທີ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ອູຣິອານາຍ
ທະຫານຄົນໜຶ່ງຂອງເພິ່ນຖືກຂ້າຕາຍ,ແລະ
ການເອົານາງບັດເຊບາເມຍຂອງອູຣິອາມາ
ເປັນມະເຫສີ(2ຊມອ12:1–15;ຄພ132:38–
39).ສາດົກ,ພ້ອມດ້ວຍນາທານ,ໄດ້ເຈີມໂຊ
ໂລໂມນລູກຊາຍຂອງດາວິດໃຫ້ເປັນກະສັດ
(1ກສ1:38–39,45).

ນາອາມານ.ເບິ່ງເອລີຊານຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາກອງທັບ
ທະຫານຂອງກະສັດຊີເຣຍ.ລາວຍັງເປັນພະ
ຍາດຂີ້ທູດນ�ອີກ.ຜ່ານສັດທາຂອງນາງສາວ
ໃຊ້ຊາວອິດສະຣາເອນລາວຈຶ່ງໄດ້ໄປຫາສາດ
ສະດາເອລີຊາ.ລາວໄດ້ຫາຍດີຈາກພະຍາດ
ຂີ້ທູດໂດຍການຖ່ອມຕົວແລະລົງໄປອາບ
ນ�ເຈັດເທື່ອຢູ່ໃນແມ່ນ�ຈໍແດນຕາມທີ່ສາດ
ສະດາເອລີຊາໄດ້ແນະນ�(2ກສ5:1–19;ລກ
4:27).

ນາໂອມີ.ເບິ່ງຣຸດນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ຜູ້ຍິງທີ່ຊອບທ�ແລະ
ເປັ ນ ເ ມຍຂອງ ເອລີ ເມເຫລັກ ( ນຣ 1 –4 ).
ເອລີເມເຫລັກແລະນາງນາໂອມີໄດ້ພາຄອບ
ຄົວໄປທີ່ໂມອາບເພື່ອໜີຈາກຄວາມອຶດຢາກ.
ຫລັງຈາກເອລີເມຫລັກແລະລູກຊາຍສອງຄົນ
ຂອງນາງໄດ້ຕາຍໄປ,ນາງນາໂອມີຈຶ່ງໄດ້ກັບ
ຄືນໄປເບັດເລເຮັມພ້ອມດ້ວຍນາງຣຸດລູກໄພ້
ຂອງນາງ.

ນາຮູມ

ສາດສະດາໃນພຣະຄ�ພີເດີມແຫ່ງຄາລີເລ
ຜູ້ໄດ້ບັນທຶກຄ�ທ�ນາຍຂອງເພິ່ນໄວ້ປະມານ
642ຫາ606ປີກ່ອນຄ.ສ.

ພຣະທ�ນຳາຮູມ:ບົດທີ1ກ່າວເຖິງໂລກທີ່
ຖືກເຜົາໃນການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງແລະ
ເຖິງຄວາມເມດຕາແລະອ�ນາດຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ.ບົດທີ2ບອກເຖິງຄວາມພິນາດຂອງ

ນິເນເວ,ຊຶ່ງບອກລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະມາ
ເຖິງໃນຍຸກສຸດທ້າຍ.ບົດທີ3ສືບຕໍ່ບອກລ່ວງ
ໜ້າກ່ຽວກັບຄວາມພິນາດທີ່ໜ້າເສົ້າສະຫລົດ
ໃຈຂອງນິເນເວ.

ນິນທາ.ເບິ່ງຂ່າວລື;ເວົ້າຈາບໍ່ດີນຳ�ອີກ

ທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຫລືລາຍລະອຽດກ່ຽວ
ກັບຄົນໜຶ່ງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ

ຖ້ອຍຄ�ເປົ່າໆທຸກຄ�ທີ່ມະນຸດເວົ້າເຂົາຈະ
ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເພາະຄ�ນັ້ນໃນວັນພິພາກ
ສາ,ມທ12:36.ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຖືກຕັກ
ເຕືອນບໍ່ໃຫ້ເປັນຄົນມັກຢູ່ລ້າທ່ຽວຂຶ້ນເຮືອນ
ນັ້ນເຮືອນນີ້,ເວົ້າຂວັນນິນທາຜູ້ອື່ນ,1ຕມທ
5:11–14.

ຢ່ າ ກ່ າວຮ້າຍເພື່ອນບ້ານຂອງພວກເຈົ້າ,
ຄພ 42:27.ຈົ່ງເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່
ອ້າຍນ້ອງຂອງເຈົ້າໃນການສົນທະນາທຸກຢ່າງ
ຂອງເຈົ້າ,ຄພ108:7.

ນິເນເວ.ເບິ່ງໂຢນາ;ອັດຊີເຣຍນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ຫົວເມືອງໃຫຍ່ຂອງອັດ
ຊີເຣຍແລະເປັນເວລາຫລາຍກວ່າສອງຮ້ອຍ
ປີເປັນສູນການຄ້າຢູ່ແຄມແມ່ນ�ເບື້ອງຕາເວັນ
ອອກຕີກຣິດ.ມັນເສື່ອມໂຊມລົງຕອນຈັກກະ
ພົບອັດຊີເຣຍຕົກໄປ,606ປີກ່ອນຄ.ສ.

ເຊັນນາເກຣິບ,ກະສັດຂອງອັດຊີເຣຍ,ໄດ້
ອາໄສຢູ່ເມືອງນິເນເວ,2ກສ19:36.ໂຢນາໄດ້
ຖືກສົ່ງໄປເອີ້ນໃຫ້ຜູ້ຄົນໃນເມືອງກັບໃຈ,ຢນ
1:1–2(ຢນ3:1–4).ຜູ້ຄົນໃນເມືອງນິເນເວໄດ້
ກັບໃຈ,ຢນ3:5–10.

ພຣະຄຣິດໄດ້ໃຊ້ເມືອງນິເນເວເປັນຕົວຢ່າງ
ເລື່ອງການກັບໃຈຢູ່ຕໍ່ໜ້າຊາວຢິວ,ມທ12:41.

ນີໂກເດມ.ເບິ່ງຟາຣີຊາຍນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່,ຜູ້ ປົກຄອງທີ່ຊອບທ�
ຂອງຊາວຢິວ(ບາງທີແຫ່ງຊານເຮດຣິນ)ແລະ
ຟາຣີຊາຍ(ຢຮ3:1).

ເພິ່ນ ໄດ້ ກ່າວກັບພຣະເຢຊູໃນຕອນກາງ
ຄືນ,ຢຮ3:1–21.ເພິ່ນໄດ້ປົກປ້ອງພຣະຄຣິດ
ກັບພວກຟາຣີຊາຍ,ຢຮ7:50–53.ເພິ່ນໄດ້
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ນ�ເຄື່ອງຫອມໄປຍັງບ່ອນຝັງພຣະເຢຊູ,ຢຮ
19:39–40.

ນີໄຟ,ລູກຊາຍຂອງນີໄຟ,ລູກຊາຍຂອງຮີລາ
ມັນ.ເບິ່ງສານຸສິດ;ນີໄຟ,ລູກຊາຍຂອງຮີ
ລາມັນນຳ�ອີກ

ສານຸ ສິດຄົນໜຶ່ງໃນສິບສອງຄົນຊຶ່ງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດທີ່ໄດ້ຟື້ນຄືນພຣະຊົນເລືອກໄວ້ໃນ
ພຣະຄ�ພີມໍມອນ(3ນຟ1:2–3;19:4).ສາດ
ສະດາຜູ້ນີ້ໄດ້ອະທິຖານຢ່າງແຮງກ້າຫາພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າແທນຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ.ນີໄຟໄດ້ຍິນ
ສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ(3ນຟ1:11–
14).ທູດກໍໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມນີໄຟຄືກັນ,ເພິ່ນ
ໄດ້ໄລ່ຜີມານອອກໄປ,ໄດ້ນ�ນອ້ງຊາຍຂອງ
ເພິ່ນຄືນມາມີຊີວິດ,ແລະໄດ້ສະແດງປະຈັກ
ພະຍານທີ່ບໍ່ ສາມາດປະຕິເສດໄດ້(3ນຟ
7:15–19;19:4).ນີໄຟໄດ້ຮັກສາບັນທຶກພຣະ
ຄ�ພີ(3ນຟ1:2–3).

ໜັງສື ນຳີໄຟສະບັບທີ ສາມ:ໜັງສືທີ່ຂຽນ
ໂດຍນີໄຟ,ລູກຊາຍຂອງນີໄຟ,ໃນພຣະຄ�ພີ
ມໍມອນ.ບົດທີ1–10ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄ�ທ�
ນາຍທີ່ໄດ້ເກີດເປັນຈິງກ່ຽວກັບການສະເດັດ
ມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ເຄື່ອງໝາຍກ່ຽວກັບ
ການກ�ເນີດຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກບອກໄວ້;
ຜູ້ ຄົນໄດ້ກັບໃຈ;ແຕ່ຈາກນັ້ນພວກເຂົາໄດ້
ຫັນໄປເປັນຄົນຊົ່ວ.ໃນທີ່ສຸດພະຍຸຝົນຟ້າຄະ
ນອງ,ແຜ່ນດິນໄຫວ,ຝົນຕົກຟ້າລົມທີ່ໂຫດ
ຮ້າຍ,ແລະຄວາມພິນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້ເປັນ
ເຄື່ອງໝາຍເຖິງການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະ
ຄຣິດ.ບົດທີ11–28ບັນທຶກເຖິງການສະເດັດ
ມາອາເມຣິກາຂອງພຣະຄຣິດ.ນີ້ຄືພາກສ່ວນ
ສ�ຄັນຂອງໜັງສືນີໄຟສະບັບທີສາມ.ພຣະຄ�
ຂອງພຣະຄຣິດຫລາຍຄ�ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບ
ຄ�ເທດສະໜາຂອງພຣະອົງທີ່ມີບັນທຶກໄວ້ຢູ່
ໃນພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ(ຍົກຕົວຢ່າງ,ມທ
5–7ແລະ3ນຟ12–14).ບົດທີ29–30ແມ່ນ
ຄ�ຂອງມໍມອນຕໍ່ປະຊາຊາດຍຸກສຸດທ້າຍ.

ໜັງສືນຳີໄຟສະບັບທີສີ່:ໜັງສືເຫລັ້ມນີ້ມີພຽງ
ແຕ່ສີ່ສິບເກົ້າຂໍ້,ທັງໝົດຢູ່ໃນບົດດຽວ,ແຕ່ມັນ
ລວມເຖິງສາມຮ້ອຍປີຂອງປະຫວັດສາດຂອງ

ຊາວນີໄຟ(ຄ.ສ.34–321).ຜູ້ຂຽນຫລາຍລຸ້ນ
ຄົນ,ລວມທັງນີໄຟ,ໄດ້ຊ່ວຍຂຽນເລື່ອງລາວ
ໃສ່ໃນບັນທຶກນີ້ຂໍ້1–19ບອກວ່າຫລັງຈາກ
ທີ່ພຣະຄຣິດທີ່ໄດ້ຟື້ນຄືນພຣະຊົນໄດ້ໄປຢ້ຽມ
ຢາມ,ຊາວນີໄຟແລະຊາວເລມັນໄດ້ປ່ຽນໃຈ
ເຫລື້ອມໃສພຣະກິດຕິຄຸນ.ສັນຕິສຸກ,ຄວາມ
ຮັກ,ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງມີຢູ່ທົ່ວ
ໄປ.ສານຸສິດຊາວນີໄຟສາມຄົນ,ຜູ້ຊຶ່ງພຣະ
ຄຣິດໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໄປເທິງແຜ່ນ
ດິນໂລກຈົນເຖິງການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງ
ຂອງພຣະອົງ(3ນຟ28:4–9),ໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່
ຜູ້ຄົນ.ນີໄຟໄດ້ປະບັນທຶກໄວ້ນ�ອາໂມດລູກ
ຊາຍຂອງເພິ່ນ.ຂໍ້19–47ແມ່ນບັນທຶກການ
ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງອາໂມ(84ປີ)
ແລະກ່ຽວກັບອາໂມລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ(112
ປີ).ໃນຄ.ສ.201,ຄວາມຈອງຫອງໄດ້ເລີ່ມ
ຕົ້ນສ້າງບັນຫາໃນບັນດາຜູ້ຄົນ,ຜູ້ໄດ້ແຍກຊັ້ນ
ວັນນະແລະເລີ່ມຕົ້ນສາດສະໜາຈັກປອມຂຶ້ນ
ເພື່ອຫາລາຍໄດ້(4ນຟ1:24–34).

ຂໍ້ ສຸດທ້າຍຂອງໜັງສື ນີໄຟສະບັບທີສີ່
ສະແດງວ່າຜູ້ຄົນໄດ້ຫັນໄປເຮັດຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍອີກ(4ນຟ1:35–49).ໃນຄ.ສ.305,
ອາໂມລູກຊາຍຂອງອາໂມໄດ້ຕາຍໄປແລະ
ນ້ອງຊາຍຂອງລາວຊື່ອາມມາຣອນໄດ້ເຊື່ອງ
ແຜ່ນຈາລຶກທັງໝົດໄວ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພ.
ຕໍ່ມາອາມມາຣອນໄດ້ມອບບັນທຶກໃຫ້ແກ່
ມໍມອນ,ຜູ້ໄດ້ບັນທຶກເຫດການຕ່າງໆທີ່ເກີດ
ຂຶ້ນໃນວັນເວລາຂອງເພິ່ນໄວ້ແລະຈາກນັ້ນ
ໄດ້ຫຍໍ້ມັນເຂົ້າກັນ(ມມ1:2–4).

ນີໄຟ,ລູກຊາຍຂອງລີໄຮ.ເບິ່ງຊາວນີໄຟ;
ລີໄຮ,ບິດາຂອງນີໄຟນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ລູກຊາຍທີ່ຊອບທ�
ຂອງລີໄຮກັບນາງຊາໄຣຢາ(1ນຟ1:1–4;
2:5).ນີໄຟມີສັດທາອັນແຮງກ້າໃນພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າ(1ນຟ3:7)ແລະກາຍເປັນ
ສາດສະດາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່,ເປັນຜູ້ຮັກສາບັນທຶກ,
ແລະຜູ້ນ�ຂອງຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ.

ເປັນຄົນເຊື່ອຟັງແລະໄດ້ອະທິຖານດ້ວຍ
ສັດທາ,1ນຟ2:16.ໄດ້ກັບຄືນໄປເຢຣູຊາເລັມ
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ເພື່ອໄປເອົາແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງ,1ນຟ
3–4.ໄດ້ກັບຄືນໄປເຢຣູຊາເລັມເພື່ອໄປນ�
ເອົາຄອບຄົວຂອງອິດຊະມາເອນເຂົ້າໄປໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,1ນຟ7.ໄດ້ຮັບພາບ
ນິມິດແບບດຽວກັນກັບທີ່ລີໄຮໄດ້ຮັບ,1ນຟ
10:17–22;11.ໄດ້ເຫັນອະນາຄົດຂອງຜູ້ຄົນ
ຂອງເພິ່ນແລະການຟື້ນຟູພຣະກິດຕິຄຸນໃນ
ພາບນິມິດ,1ນຟ12–13.ໄດ້ແປຄວາມໝາຍ
ຂອງພາບນິມິດກ່ຽວກັບຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີ ວິດ,
1ນຟ15:21–36.ໄດ້ເຮັດຄັນທະນູຫັກແຕ່
ຜ່ານສັດທາຈຶ່ງໄດ້ຫາອາຫານມາໄດ້,1ນຟ
16:18–32.ໄດ້ສ້າງເຮືອໃຫຍ່ແລະໄດ້ເດີນ
ທາງໄປຫາແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສນັຍາ,1ນຟ
17–18.ຊາວນີໄຟແລະຊາວເລມັນໄດ້ແຍກ
ອອກຈາກກັນ,2ນຟ5.ໄດ້ສະແດງປະຈັກ
ພະຍານເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ,2ນຟ33.

ໜັງສືນຳີໄຟສະບັບທີໜຶ່ງ:ບົດທີ1ເຖິງ18:8
ສ່ວນຫລາຍແລ້ວແມ່ນກ່ຽວກັບສາດສະດາ
ລີໄຮແລະຄອບຄົວຂອງເພິ່ນທີ່ໜີຈາກເຢຣູ
ຊາເລັມ.ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເດີນທາງຜ່ານຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານທີ່ແຫ້ງແລ້ງຈົນກວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້
ໄປເຖິງທະເລ.1ນຟ18:9–23ບອກເຖິງການ
ເດີນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າໄປຫາແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�
ສັນຍາ,ຕາມການຊີ້ນ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ເຖິງແມ່ນເລມັນກັບເລມູເອນໄດ້ກໍ່ການກະ
ບົດກໍຕາມ.ບົດທີ19–22ບອກເຖິງຈຸດປະສົງ
ຂອງນີໄຟກ່ຽວກັບການຮັກສາບັນທຶກ(1ນຟ
6;19:18)—ເພື່ອຊັກຊວນທຸກຄົນໃຫ້ລະນຶກ
ເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຂົາ.
ເພິ່ນໄດ້ອ້າງເຖິງເອຊາຢາ(1ນຟ20–21)
ແລະໄດ້ແປຄວາມໝາຍຂ່າວສານຂອງເອຊາ
ຢາ,ດ້ວຍຄວາມຫວັງທີ່ຈະໃຫ້ທຸກຄົນມາຮູ້ຈັກ
ພຣະເຢຊູຄຣິດວ່າເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ
ແລະພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຂົາ(1ນຟ22:12).

ໜັງສືນຳີໄຟສະບັບທີສອງ:ບົດທີ1–4ບັນຈຸ
ຄ�ສອນສຸດທ້າຍຂອງລີໄຮແລະຄ�ທ�ນາຍ
ກ່ອນເພິ່ນເສຍຊີວິດໄປ,ລວມທັງພອນທີ່ເພິ່ນ
ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ລູກຊາຍແລະຜູ້ສືບຕະກຸນ
ຂອງເພິ່ນ.ບົດທີ5ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງ
ຊາວນີໄຟຈຶ່ງແຍກຕົວອອກຈາກຊາວເລມັນ.

ຊາວນີໄຟໄດ້ສ້າງພຣະວິຫານ,ໄດ້ສອນກົດ
ຂອງໂມເຊ,ແລະຮັກສາບັນທຶກ.ບົດທີ6–10
ບັນຈຸຄ�ຂອງຢາໂຄບ,ນ້ອງຊາຍຂອງນີໄຟ.
ຢາໂຄບໄດ້ທົບທວນປະຫວັດສາດຂອງຢູດາ
ແລະໄດ້ທ�ນາຍກ່ຽວກັບພຣະເມຊີອາ,ຊຶ່ງ
ບາງສ່ວນໄດ້ຖືກເອົາອອກມາຈາກການຂຽນ
ຂອງສາດສະດາເອຊາຢາ.ໃນບົດທີ11–33
ນີໄຟໄດ້ບັນທຶກປະຈັກພະຍານຂອງເພິ່ນເຖິງ
ພຣະຄຣິດ,ປະຈັກພະຍານຂອງຢາໂຄບ,ຄ�
ທ�ນາຍກ່ຽວກັບຍຸກສຸດທ້າຍ,ແລະຫລາຍບົດ
ຈາກພຣະທ�ເອຊາຢາໃນພຣະຄ�ພີເດີມ.

ແຜ່ນຳຈາລຶກຂອງນຳີໄຟ:ເບິ່ງ

ແຜ່ນຈາລຶກນີໄຟ,ລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນ.
ເບິ່ງລີໄຮ,ຜູ້ສອນສາດສະໜາຊາວນີໄຟ;
ຮີລາມັນ,ລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ສາດສະດາແລະຜູ້
ສອນສາດສະໜາຊາວນີໄຟທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.

ເປັນລູກຊາຍກົກຂອງຮີລາມັນ,ຮລມ3:21.
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນ,ຮລມ
3:37.ເພິ່ນກັບລີໄຮນ້ອງຊາຍຂອງເພິ່ນໄດ້
ຊວ່ຍໃຫ້ຊາວເລມນັຫລາຍຄນົປຽ່ນໃຈເຫລື້ອມ
ໃສພຣະກິດຕິຄຸນ,ຮລມ5:18–19.ໄດ້ຖືກ
ອ້ອມໄວ້ດ້ວຍໄຟແລະຖືກປ່ອຍອອກຈາກຄຸກ,
ຮລມ5:20–52.ໄດ້ອະທິຖານຢູ່ເທິງຫໍສູງຢູ່ໃນ
ສວນຂອງເພິ່ນ,ຮລມ7:6–10.ໄດ້ເປີດເຜີຍ
ການລອບຂ້າຫົວໜາ້ຜູ້ຕັດສິນ,ຮລມ8:25–28;
9:1–38.ໄດ້ຮັບອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຈາກພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຮລມ10:3–11.ໄດ້ທູນຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າສົ່ງຄວາມອຶດຢາກມາແລະຂໍໃຫ້ພຣະ
ອົງຢຸດຄວາມອຶດຢາກ,ຮລມ11:3–18.

ນີຮໍ.ເບິ່ງຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ;ການຫລອກ
ລວງຂອງປະໂລຫິດນຳ�ອີກ

ຊາຍທີ່ຊົ່ວຮ້າຍໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ.ນີຮໍ
ເປັນຄົນທ�ອິດທີ່ໃຊ້ອ�ນາດຈອມປອມໃນ
ບັນດາຊາວນີໄຟ.ຫລັງຈາກໄດ້ສອນຄ�ສອນ
ທີ່ຜິດແລະໄດ້ຂ້າກີເດໂອນແລ້ວ,ນີຮໍກໍໄດ້
ຖືກປະຫານເພາະການຄາດຕະກ�ຂອງລາວ
(ແອວ1).ຜູ້ທີ່ຕິດຕາມນີຮໍໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດ
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ແລະເຮັດຕາມຄ�ສອນທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຂອງລາວ
ເປັນເວລາດົນນານຫລັງຈາກນີຮໍໄດ້ຕາຍໄປ.

ແອວມາແລະແອມມິວເລັກໄດ້ຖືກຄຸມຂັງ
ໂດຍຜູ້ຕັດສິນຕາມລະບຽບຂອງນີຮໍ, ແອວ
14:14–18.ຄົນເຫລົ່ານັ້ນມີອາຊີບດຽວກັນກັບ
ນີຮໍຜູ້ຖືກຂ້າຕາຍ,ແອວ16:11.ຫລາຍຄົນຖື
ລະບຽບຂອງຊາວນີຮໍ,ແອວ21:4.ຜູ້ຄົນເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຂ້າພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຂົາເຮັດຕາມລະບຽບຂອງຊາວນີຮໍ,
ແອວ24:28.

ເນັບທະລີ.ເບິ່ງຢາໂຄບ,ລູກຊາຍຂອງ
ອີຊາກ;ອິດສະຣາເອນນຳ�ອີກ

ລູກຊາຍຄົນທີຫົກໃນບັນດາພວກລູກຊາຍ
ສິບສອງຄົນຂອງຢາໂຄບແລະເປັນລູກຊາຍ
ຄົນທີສອງຂອງນາງບິນຮາ,ສາວໃຊ້ຂອງນາງ
ຣາເຊັນ(ປຖກ30:7–8).ເນັບທະລີມີລູກຊາຍ
ສີ່ຄົນ(1ຂຄ7:13).

ເຜົ່າ ຂອງເນັບທະລີ:ພອນຂອງຢາໂຄບ
ທີ່ມອບໃຫ້ເນັບທະລີມີບັນທຶກໄວ້ໃນປະຖົມ
ມະການ49:21.ພອນຂອງໂມເຊທີ່ມອບໃຫ້
ເຜົ່າໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນພຣະບັນຍັດສອງ
33:23.

ເນບູກາດເນັດສາ.ເບິ່ງດານີເອນ;ບາເບນ,
ບາບີໂລນນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ກະສັດຂອງບາບີໂລນ
(604–561ປີກ່ອນຄ.ສ.)ຜູ້ໄດ້ປາບຢູດາ
(2ກສ24:1–4)ແລະໄດ້ປິດລ້ອມເມືອງເຢຣູ
ຊາເລັມ(2ກສ24:10–11).ສາດສະດາລີໄຮ
ໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ໜີຈາກເຢຣູຊາເລັມປະມານ
600ປີກ່ອນຄ.ສ.ເພື່ອຫລີກເວັ້ນຈາກການ
ຖືກຈັບໄປບາບີໂລນ(1ນຟ1:4–13)ຕອນ
ເນບູກາດເນັດສາພາກະສັດເຊເດກີຢາແລະ
ຜູ້ຄົນໄປ(2ກສ25:1,8–16,20–22).ດານີ
ເອນໄດ້ແປຄວາມຝັນຂອງເນບູກາດເນັດສາ
(ດນອ2;4).

ເນເຫມີຢາ

ຊາຍຜູ້ມີ ກຽດຊາວອິດສະຣາເອນໃນບາບີ
ໂລນຢູ່ ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ(ອາດເປັນຊາວ

ເລວີຫລືເຜົ່າຂອງຢູດາ)ຜູ້ມີຕ�ແໜ່ງເປັນຜູ້ລໍ
ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນວັງຂອງອາກຕາເຊເຊັດ,ຊຶ່ງໂດຍ
ການນີ້ລາວຈຶ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສ້ອມແປງ
ກ�ແພງເມືອງເຢຣູຊາເລັມຄືນໃໝ່.

ພຣະທ�ເນເຫມີຢາ:ໜັງສືເຫລັ້ມນີ້ບນັຈຸ
ເລື່ອງລາວທີ່ຕໍ່ເນື່ອງຈາກພຣະທ�ເອຊະຣາ.
ມັນບັນຈຸເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜາ້
ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງວຽກງານທີ່ເຢຣູ
ຊາເລັມຫລັງຈາກທີ່ຊາວຢິວໄດ້ກັບມາຈາກ
ການເປັນຊະເລີຍທີ່ບາບີໂລນ.ບດົທີ1–7ບອກ
ເຖິງການຢ້ຽມຢາມເຢຣູຊາເລັມເທື່ອທ�ອດິ
ຂອງເນເຫມີຢາແລະການສ້ອມແປງກ�ແພງ
ຄືນໃໝ່,ເຖິງແມ່ນຈະປະເຊີນກັບການກີດກັນ
ອັນໃຫຍ່ຫລວງກໍຕາມ.ບົດທີ8–10ບັນຍາຍ
ກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບທາງສາດສະໜາແລະ
ທາງສັງຄົມທີ່ເນເຫມີຢາໄດ້ພະຍາຍາມດ�
ເນີນການ.ບົດທີ11–13ບອກລາຍຊື່ຂອງຄົນ
ທີ່ມີຄ່າຄວນແລະໃຫ້ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບການ
ອຸທິດກ�ແພງ.ຂໍ້4–31ຂອງບົດທີ13ບນັທຶກ
ການຢ້ຽມຢາມເຢຣູຊາເລັມເທື່ອທີສອງເນເຫມີ
ຢາຫລັງຈາກໄດ້ຈາກໄປເປັນເວລາສິບສອງປີ.

ແນະນ�

ດັ່ງທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີ,ແນະນ�ໝາຍເຖິງ
ການແນະນ�ຫລືສອນ.

ເຮົາຈຶ່ງແນະນ�ເຈົ້າໃຫ້ຊື້ຄ�ທີ່ຫລອມບໍລິ
ສຸດແລ້ວ,ພນມ3:18.

ຢ່າໄດ້ພະຍາຍາມແນະນ�ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ຢຄ4:10.ພຣະອົງໄດ້ແນະນ�ດ້ວຍຄວາມ
ສະຫລຽວສະຫລາດໃນວຽກງານທັງໝົດຂອງ
ພຣະອົງ,ແອວ37:12.

ບາບຂອງພວກເຈົ້າໄດ້ຂຶ້ນມາຫາເຮົາເພາະ
ພວກເຈົ້າສະແຫວງຫາຄ�ແນະນ�ໃນວິທີທາງ
ຂອງພວກເຈົ້າເອງ,ຄພ56:14.

ໂນອາ,ປິຕຸໃນພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ.ເບິ່ງ
ຄັບຣີເອນ;ນ�ຖ້ວມໃນວັນເວລາຂອງ
ໂນອາ;ຮຸ້ງກິນນ�;ເຮືອໃຫຍ່ນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ລູກຊາຍຂອງລາເມັກ
ແລະປິຕຸຄົນທີສິບນັບຈາກອາດາມ(ປຖກ
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5:29–32). ເພິ່ນໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງພຣະ
ຄຣດິແລະໄດ້ສັ່ ງສອນການກັບໃຈແກ່ ຄົນ
ລຸ້ນທີ່ຊົ່ວຮາ້ຍ.ເມື່ອຜູ້ຄົນປະຕິເສດຂ່າວສານ
ຂອງເພິ່ນ,ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ບັນຊາເພິ່ນໃຫ້ສ້າງ
ເຮອືໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນແລະສ�
ລັບສັດທັງຫລາຍເມື່ອແຜ່ນດິນໂລກຖືກນ�
ຖ້ວມເພື່ອທ�ລາຍຄົນຊົ່ວ(ປຖກ6:13–22;
ມຊ8:16–30).ສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດໄດ້
ສອນວາ່ໂນອາຄືທູດຄັບຣີເອນແລະຢືນຢູ່ຄຽງ
ຂ້າງອາດາມດ�ລງົຂໍກະແຈແຫ່ງຄວາມລອດ.

ເພິ່ນກັບລູກຊາຍຂອງເພິ່ນຊື່ຢາເຟດ,ເຊມ,
ແລະຮາມ,ແລະເມຍຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກ
ຊ່ວຍຊີວິດໄວ້ເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງເຮືອໃຫຍ່
ຕາມຄ�ສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ,ປຖກ6–8(ຮຣ
11:7; 1 ປຕ3:20) . ພຣະຜູ້ເ ປັນເຈົ້າໄດ້ຕໍ່
ພັນທະສັນຍາທີ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບເອນົກ
ແລະໂນອາ,ປຖກ 9:1–17(ປຈສ,ປຖກ
9:15,21–25;ມຊ7:49–52).

ໂນອາໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຕໍ່ຖານະປະໂລຫິດ
ໂດຍເມທູເຊລາຕອນເພິ່ນມີອາຍຸໄດ້ສິບປີ,ຄພ
107:52.

ຜູ້ ຄົນ ໄດ້ພະຍາຍາມເອົາຊີວິດຂອງເພິ່ນ,
ແຕ່ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ ໄດ້ ຮັກສາຊີວິດ
ຂອງເພິ່ນໄວ້,ມຊ8:18.ເພິ່ນໄດ້ກາຍເປັນຜູ້
ສັ່ງສອນເລື່ອງຄວາມຊອບທ�ແລະໄດ້ສອນ
ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ມຊ8:19,
23–24(2ປຕ2:5).

ໂນອາ,ລູກຊາຍຂອງຊີນິບ

ກະສັດທີ່ຊົ່ວຮາ້ຍໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ.ລາວ
ໄດ້ປົກຄອງຊາວນີໄຟກຸ່ມໜຶ່ງໃນແຜ່ນດິນນີໄຟ.

ໂນອາໄດ້ເຮັດການບາບຫລາຍຢ່າງ,ມຊຢ
11:1–15.ໂນອາໄດ້ສັ່ງປະຫານຊີວິດສາດ
ສະດາອະບີນາໄດ,ມຊຢ13:1(ມຊຢ17:1,
5–20).ໂນອາໄດ້ຖືກເຜົາທັງເປັນ,ມຊຢ19:20.

ເນື້ອໜັງ.ເບິ່ງກາມມະລົມ;ມະຕະ,ຄວາມ
ເປັນມະຕະ;ມະນຸດທີ່ມີຈິດໃຈທ�ມະດາ;
ຮ່າງກາຍນຳ�ອີກ

ເນື້ອໜັງມີຄວາມໝາຍຫລາຍຢ່າງ:(1)ເນື້ອ

ໜັງອ່ອນໆປະກອບເປັນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ
ຊາດ,ສັດ,ຝູງນົກ,ຫລືປາ;(2)ຄວາມເປັນ
ມະຕະ;ຫລື(3)ທ�ມະຊາດທາງຮ່າງກາຍຫລື
ກາມມະລົມຂອງມະນຸດ.

ຜິວໜັງຂອງຮ່າງກາຍ:ສັດຈະເປັນອາຫານ
ສ�ລັບເຈົ້າ,ປຖກ9:3.ບໍ່ຄວນຂ້າສັດແບບບໍ່
ຈ�ເປັນ,ປຈສ,ປຖກ9:10–11(ຄພ49:21).

ຝູງສັດແລະຝູງນົກແມ່ນສ�ລັບມະນຸດ
ທີ່ ຈະກິນແລະໃຊ້ເປັນເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ,ຄພ
49:18–19(ຄພ59:16–20).ເຮົາຄວນກິນຊີ້ນ
ພຽງເລັກໜ້ອຍ,ຄພ89:12–15.

ຄວາມເປັນຳມະຕະ:ພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດ
ອົງດຽວຂອງພຣະບິດາໃນຄວາມເປັນມະຕະ,
ຢຮ1:14(ມຊຢ15:1–3).

ອາດາມໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຊາຍຄົນທ�ອິດ,ມຊ
3:7.

ກາມ ມະລົມທ�ມະຊາດຂອງມະນຸຳດ:ຄ�
ສາບແຊ່ງຈະມາສູ່ ຜູ້ທີ່ວາງໃຈໃນກ�ລັງຂອງ
ຕົນ,ຢມຢ17:5.

ຈິດໃຈພ້ອມຢູ່ແລ້ວກໍຈິງແຕ່ຮ່າງກາຍກໍອ່ອນ
ແຮງ,ມຣກ14:38.ຕັນຫາຂອງເນື້ອກາຍບໍ່ໄດ້
ເກີດມາຈາກພຣະບິດາ,1ຢຮ2:16.

ນີໄຟເສົ້າສະຫລົດເພາະເນື້ອໜັງແລະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງລາວ,2ນຟ4:17–18,34.
ຢ່າທ�ຕົນເອງໃຫ້ເຂົ້າກັບມານແລະເນື້ອໜັງ,
2ນຟ10:24.

ນົກເຂົາ,ເຄື່ອງໝາຍຂອງ.ເບິ່ງພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດນຳ�ອີກ

ເຄື່ອງໝາຍທີ່ຈັດໄວ້ແລ້ວອັນທີ່ໂຢຮັນບັບຕິ
ສະໂຕຈະຮູ້ຈັກພຣະເມຊີອາໄດ້(ຢຮ1:32–
34).ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ສິດສອນວ່າເຄື່ອງ
ໝາຍເປັນຮູບນົກເຂົາໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໄວ້ກ່ອນ
ການສ້າງໂລກເພື່ອເປັນພະຍານສ�ລັບພຣະ
ວິນຍານບໍລິສຸດ;ສະນັ້ນ,ມານຈຶ່ງບໍ່ສາມາດ
ມາໃນຮູບຂອງນົກເຂົາ.

ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າເໝືອນດັ່ງນົກ
ເຂົາລົງມາ,ມທ3:16.

ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູ ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ,
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ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ສະເດັດລົງມາເທິງ
ພຣະອົງເປັນໂຕນົກເຂົາ,1ນຟ11:27.

ຂ້າ ພະເຈົ້າ, ໂຢຮັນ, ເປັນພະຍານ,ແລະ
ເບິ່ງແມ,ຟ້າສະຫວັນໄດ້ເປີດອອກ,ແລະພຣະ
ວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ສະເດັດລົງມາເທິງພຣະອົງ
ເປັນຮູບນົກເຂົາ,ຄພ93:15.

ນ�ຖ້ວມໃນວັນເວລາຂອງໂນອາ.ເບິ່ງ
ໂນອາ,ປິຕຸໃນພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ;ຮຸ້ງ
ກິນນ�;ເຮືອໃຫຍ່ນຳ�ອີກ

ໃນວັນເວລາຂອງໂນອາແຜ່ນດິນໂລກໄດ້
ຖືກນ�ຖ້ວມຈົນໝົດ.ນີ້ຄືການບັບຕິສະມາ
ຂອງແຜ່ນດິນໂລກແລະເປັນສັນຍາລັກຂອງ
ການຊ�ລະລ້າງ(1ປຕ3:20–21).

ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ມີນ�ຖ້ວມເທິງແຜ່ນດິນໂລກ
ເພື່ອທ�ລາຍທຸກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່,ປຖກ6:17
(ມຊ7:34,43,50–52;8:17,30).ນ�ໄດ້ຖ້ວມ
ແຜ່ນດິນໂລກ,ປຖກ7:10.ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງ
ຮຸງກິນນ�ໄວ້ໃນທ້ອງຟ້າເພື່ອເປັນເຄື່ອງໝາຍ
ແຫ່ງພັນທະສັນຍາ,ປຖກ9:9–17.

ຫລັງຈາກນ�ແຫ້ງລົງ,ແຜ່ນດິນອາເມຣິກາ
ກໍໄດ້ກາຍເປັນແຜ່ນດິນທີ່ປະເສີດເລີດລ�,ອທ
13:2.

ຄົ ນ ຊົ່ວຈະຕາຍໃນນ�ຖ້ວມ, ມຊ 7:38;
8:24.

ນ�ທີ່ປະກອບດ້ວຍຊີວິດ.ເບິ່ງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດນຳ�ອີກ

ເຄື່ ອ ງ ໝາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ
ແລະຄ�ສອນຂອງພຣະອົງ.ດັ່ງທີ່ນ�ເປັນສິ່ງ
ສ�ຄັນທີ່ຄ�ຈູນຊີວິດ,ພຣະຜູ້ ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ
ແລະຄ�ສອນຂອງພຣະອົງ(ນ�ທີ່ປະກອບ
ດ້ວຍຊີ ວິດ)ກໍ ເປັນສິ່ງສ�ຄັນຕໍ່ຊີວິດນິລັນ
ດອນ.

ດັ່ງນ�ເຢັນໆຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຫິວນ�ສົດຊື່ນສັນ
ໃດຄວາມຊ່ວຍຊູຂອງພຣະອົງກໍໃຫ້ສົດຊື່ນ
ສັນນັ້ນ,ອຊຢ 12:3.ເຂົາໄດ້ຫັນໜີໄປຈາກ
ເຮົາຜູ້ເປັນບໍ່ນ�ພຸທີ່ປະກອບດ້ວຍຊີວິດ,ຢມຢ
2:13.

ຜູ້ໃດທີ່ດື່ມນ�ຊຶ່ງເຮົາຈະໃຫ້ນັ້ນຈະບໍ່ຢາກ

ອີກຈັກເທື່ອ,ຢຮ4:6–15.ຖ້າຜູ້ໃດຫິວນ�ໃຫ້
ມາຫາເຮົາແລະດື່ມ,ຢຮ7:37.

ຮາວເຫລັກນ�ພາໄປຫານ�ພຸທີ່ປະກອບ
ດ້ວຍຊີວິດ,1ນຟ11:25.

ຮັບ ເອົານ� ທີ່ ປະກອບດ້ວຍຊີວິດຢ່າງມີ
ອິດສະລະ, ຄພ 10 :66. ພຣະບັນຍັດຂອງ
ເຮົາຈະເປັນບໍ່ນ�ທີ່ປະກອບດ້ວຍຊີວິດ,ຄພ
63:23.

ນ�ມັນ.ເບິ່ງການປະຕິບັດຕໍ່ຄົນເຈັບປ່ວຍ;
ເຈີມ,ການເຈີມ;ໝາກກອກເທດ,ຕົ້ນນຳ�
ອີກ

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ເມື່ອນ�ມັນຖືກກ່າວ
ເຖິງໃນພຣະຄ�ພີນັ້ນໝາຍເຖິງນ�ມັນໝາກ
ກອກ.ຈາກສະໄໝຂອງພຣະຄ�ພີເດີມ,ນ�
ມັນໝາກກອກຖືກໃຊ້ຕາມພິທີການຢູ່ໃນພຣະ
ວິຫານແລະສະຖານທີ່ນະມັດສະການ,ສ�
ລັບການເຈີມ,ສ�ລັບໄຕ້ຕະກຽງ,ແລະສ�
ລັບອາຫານ.ບາງເທື່ອນ�ມັນໝາກກອກເປັນ
ເຄື່ອງໝາຍສ�ລັບຄວາມບໍລິສຸດແລະສ�ລັບ
ພຣະວິນຍານທີ່ສັກສິດແລະອິດທິພົນຂອງ
ມັນ(1ຊມອ10:1,6;16:13;ອຊຢ61:1–3).

ພວກປະໂລຫິດຈະທານ�ມັນໃສ່ລຸ່ມໃບຫູ
ເບື້ອງຂວາ,ລລວ14:28–29.ຂ້ອຍເປັນຜູ້ທີ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສົ່ງມາໃຊ້ນ�ມັນສັກສິດຫົດສົງ
ເຈົ້າໃຫ້ເປັນກະສັດປົກຄອງປະຊາຊົນຂອງ
ພຣະອົງ,1ຊມອ15:1.ໄຫນ�ມັນຂອງແມ່
ໝ້າຍບໍ່ເຄີຍຂາດນ�ມັນ,1ກສ17:10–16.
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເອົານ�ມັນເຈີມຫົວຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ພສສ23:5.

ພວກເພິ່ນໄດ້ເອົານ�ມັນຊະໂລມທາຫລາຍ
ຄົນໃຫ້ຫາຍດີພະຍາດ,ມຣກ6:13.ຂໍໃຫ້ຜູ້
ເຖົ້າແກ່ອະທິຖານເພື່ອລາວ,ຊະໂລມທາລາວ
ດ້ວຍນ�ມັນ,ຢກບ5:13–15.

ຈົ່ງຕັດໄສ້ຕະກຽງຂອງເຈົ້າແລະໃຫ້ມັນລຸກ
ຢູ່ແລະມີນ�ມັນຢູ່ນ�ເຈົ້າ,ຄພ33:17(ມທ
25:1–13).

ນອນ

ສະພາບຂອງການພັກຜ່ອນທີ່ບຸກຄົນບໍ່
ເຄື່ອນໄຫວແລະບໍ່ຮູ້ເມື່ອຄີງ.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
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ໄດ້ແນະນ�ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງບໍ່ໃຫ້ນອນ
ຫລາຍກວ່າຈ�ເປັນ(ຄພ88:124).ການນອນ
ກໍຍັງເປັນສັນຍາລັກທາງຄວາມຕາຍທາງວິນ
ຍານນ�ອີກ(1ກຣທ11:30;2ນຟ1:13)ຫລື
ຄວາມຕາຍທາງຮ່າງກາຍ(ມມ9:13).

ບັງຄັບ,ການບັງຄັບ.ເບິ່ງພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດນຳ�ອີກ

ການຍຸຍົງຢ່າງແຂງຂັນໃຫ້ເຮັດຫລືບໍ່ໃຫ້
ເຮັດບາງສິ່ງ,ໂດຍສະເພາະໂດຍອິດທິພົນ
ແລະອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.

ຂ້ອຍອົດທົນໄວ້ໄດ້ຍາກເພາະຢາກເວົ້າ
ອອກມາ,ໂຢບ32:18.

ຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດກໍບັງຄັບພວກເຮົາ
ຢູ່,2ກຣທ5:14.

ພຣະວິນຍານກະຕຸ້ນຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຂ້າ
ລາບານສາ,1ນຟ4:10.ພຣະວິນຍານໄດ້
ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ,ແອວ14:11.ຂ້າພະເຈົ້າ
ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດຕາມພັນທະສັນຍາ,
ແອວ60:34.ອາມມາຣອນໂດຍຖືກພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດຊົງນ�ໄດ້ເຊື່ອງບັນທຶກທີ່ສັກສິດ
ໄວ້,4ນຟ1:48.

ສິ່ງທີ່ມາຈາກເບື້ອງເທິງຄວນກ່າວເຖິງໂດຍ
ການບັງຄັບຂອງພຣະວິນຍານ,ຄພ63:64.

ບັດເຊບາ.ເບິ່ງດາວິດນຳ�ອີກ

ເມຍຂອງອູຣິອາ;ຕໍ່ມາ,ມະເຫສີຂອງດາວິດ
ແລະມານດາຂອງໂຊໂລໂມນ.ກະສັດດາວິດ
ໄດ້ສົມສູ່ກັບນາງ.ເພິ່ນຍັງໄດ້ສົ່ງຜົວຂອງນາງ
ໄປແນວໜ້າເພື່ອຈະໃຫ້ອູຣິຢາຖືກຂ້າຕາຍ
(2ຊມອ11),ຊຶ່ງບາບນັ້ນມີຜົນສະທ້ອນນິລັນ
ດອນສ�ລັບດາວິດ(ຄພ132:39).

ບັບຕິສະມາ,ໃຫ້ບັບຕິສະມາ.ເບິ່ງການບັບຕິ
ສະມາຂອງເດັກແດງທາລົກ;ເກີດໃໝ່,
ເກີດຈາກພຣະເຈົ້າ;ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ;
ພິທີການນຳ�ອີກ

ຈາກພາສາກຣີກໝາຍເຖິງ“ຈຸ່ມ”ຫລື“ລົງ
ໄປໃນນ�ໝົດທັງຕົວ.”ບັບຕິສະມາໂດຍການ
ລົງໄປໃນນ�ໝົດທັງຕົວໂດຍຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີສິດ

ອ�ນາດເປັນພິທີການເບື້ອງຕົ້ນຂອງພຣະກິດ
ຕິຄຸນແລະຈ�ເປັນຕໍ່ການກາຍເປັນສະມາ
ຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ.ສັດທາໃນພຣະເຢຊູ
ຄຣິດແລະການກັບໃຈຕ້ອງມາກ່ອນການ
ບັບຕິສະມາ.ມັນຕ້ອງຕິດຕາມໂດຍການຮັບ
ເອົາຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
ກ່ອນຈະສົມບູນ(2ນຟ31:13–14).ບັບຕິ
ສະມາໂດຍນ�ແລະພຣະວິນຍານແມ່ນຈ�
ເປັນສ�ລັບບຸກຄົນກ່ອນເຂົາຈະສາມາດເຂົ້າ
ໄປໃນອານາຈັກຊັ້ນສູງ.ອາດາມເປັນຜູ້ທ�ອິດ
ທີ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ(ມຊ6:64–65).ພຣະ
ເຢຊູກໍໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາຄືກັນເພື່ອໃຫ້ສ�
ເລັດຕາມຄວາມຊອບທ�ທຸກຢ່າງແລະເພື່ອ
ສະແດງວິທີໃຫ້ແກ່ມະນຸດຊາດທັງປວງ(ມທ
3:13–17;2ນຟ31:5–12).

ເພາະວ່າທຸກຄົນຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກບໍ່ມີ
ໂອກາດທີ່ຈະຮັບເອົາພຣະກິດຕິຄຸນຕອນເປັນ
ມະຕະ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້
ເຮັດພິທີບັບຕິສະມາແທນຄົນທີ່ໄດ້ຕາຍໄປ
ແລ້ວ.ສະນັ້ນ,ຄົນທີ່ຮັບເອົາພຣະກິດຕິຄຸນໃນ
ໂລກວິນຍານຈະເໝາະສົມເພື່ອເຂົ້າໄປໃນອາ
ນາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຈ�ເປັນຳ:ຈົ່ງຍອມໃຫ້ເປັນໄປຢ່າງນີ້ສາເພື່ອ
ໃຫ້ສ�ເລັດຕາມຄວາມຊອບທ�ທຸກຢ່າງ,ມທ
3:15.ພຣະເຢຊູໄດ້ມາເຖິງແລະໄດ້ຮັບບັບຕິ
ສະມາຈາກໂຢຮັນ,ມຣກ1:9.ພວກຟາຣີຊາຍ
ແລະພວກທະນາຍຄວາມທັງຫລາຍໄດ້ຂັດ
ຂວາງພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ,ໂດຍການບໍ່
ຮັບບັບຕິສະມາ,ລກ7:30.ຖ້າຜູ້ໃດບໍ່ບັງເກີດ
ຈາກນ�ແລະຈາກພຣະວິນຍານ,ຜູ້ນັ້ນຈະ
ເຂົ້າໄປໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້,ຢຮ
3:5.ແຕ່ລະຄົນໃນພວກທ່ານຕ້ອງຖິ້ມໃຈເກົ່າ
ເອົາໃຈໃໝ່ແລະຮັບບັບຕິສະມາ,ກຈກ2:38.

ພຣະອົງໄດ້ບັນຊາຄົນທັງປວງວ່າພວກເຂົາ
ຕ້ອງກັບໃຈແລະຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງ,2ນຟ9:23–24.ມະນຸດ
ຕ້ອງຕິດຕາມພຣະຄຣິດ,ຮັບບັບຕິສະມາ,ຮັບ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ແລະອົດທົນຈົນເຖິງທີ່
ສຸດເພື່ອຈະລອດ,2ນຟ31.ຄ�ສອນຂອງ
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ພຣະຄຣິດແມ່ນວ່າມະນຸດຄວນເຊື່ອແລະຮັບ
ບັບຕິສະມາ,3ນຟ11:20–40.

ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຖ້ອຍຄ�ຂອງພວກເຈົ້າ,ແລະ
ບໍ່ຮັບບັບຕິສະມາໃນນ�ໃນນາມຂອງເຮົາ,ຈະ
ອັບປະໂຫຍດ,ຄພ84:74.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ອະທິບາຍຕໍ່ອາດາມວ່າເປັນ
ຫຍັງຈຶ່ງຈ�ເປັນຕ້ອງກັບໃຈແລະຮັບບັບຕິ
ສະມາ,ມຊ6:52–60.

ບັບຕິສະມາໂດຍການຳລົງໄປໃນນຳ�ໝົດທັງ
ຕົວ:ພຣະເຢຊູ,ເມື່ອພຣະອົງຮັບບັບຕິສະມາ
ແລ້ວ,ພຣະອົງກໍຂຶ້ນຈາກນ�,ມທ3:16(ມຣ
ກ1:10).ໂຢຮັນກໍໃຫ້ຜູ້ຄົນຮັບບັບຕິສະມາທີ່
ບ້ານໄອນົນເພາະວ່າຢູ່ທີ່ນັ້ນມີນ�ຫລາຍ,ຢຮ
3:23.ຟີລິບແລະຂ້າຣາຊການໄດ້ລົງໄປໃນ
ນ�,ກຈກ8:38.ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຖືກຝັງໄວ້ກັບ
ພຣະອົງດ້ວຍການຮັບບັບຕິສະມາ,ຣມ6:4
(ກລຊ2:12).

ຕິດຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະພຣະຜູ້ຊ່ວຍ
ໃຫ້ລອດຂອງທ່ານລົງໄປໃນນ�,2ນຟ31:13.
ແອວມາ,ເຮລາມ,ແລະຄົນອື່ນໆກໍຝັງຕົວຢູ່
ໃນນ�,ມຊຢ18:12–16.ແລະຫລັງຈາກນັ້ນ
ໃຫ້ເຈົ້າຈຸ່ມເຂົາລົງໃນນ�,3ນຟ11:25–26.

ແບບແຜນທີ່ຖືກຕ້ອງເລື່ອງການບັບຕິສະມາ
ໄດ້ຖືກອະທິບາຍໄວ້,ຄພ20:72–74.ພວກ
ເຂົາຮັບບັບຕິສະມາຕາມວິທີການຝັງຂອງພຣະ
ອົງ,ໂດຍຖືກຝັງໄວ້ໃນນ�ໃນພຣະນາມຂອງ
ພຣະອົງ,ຄພ76:50–51.

ອາດາມໄດ້ຖືກວາງໄວ້ໃຕ້ນ�ແລະຖືກນ�
ຂຶ້ນມາຈາກນ�,ມຊ6:64.ບັບຕິສະມາໂດຍ
ການລົງໄປໃນນ�ໝົດທັງຕົວເພື່ອການປົດ
ບາບ,ຫຼຊ1:4.

ການຳບັບຕິສະມາເພື່ອການຳປົດບາບ:ຈົ່ງລຸກ
ຂຶ້ນຮັບບັບຕິສະມາແລະຊ�ລະບາບກ�ຂອງ
ເຈົ້າ,ກຈກ22:16.

ຫລັງຈາກບັບຕິສະມາການປົດບາບຂອງ
ພວກທ່ານຈະມາເຖິງໂດຍໄຟແລະໂດຍພຣະ
ວິນຍານບໍລິສຸດ,2ນຟ31:17.ຈົ່ງມາເຖີດມາ
ຮັບບັບຕິສະມາໄວ້ກັບການກັບໃຈ,ເພື່ອພວກ
ທ່ານຈະຖືກລ້າງຈາກບາບຂອງພວກທ່ານ,
ແອວ 7 :14. ຄົນທີ່ຈະເຊື່ອແລະຮັບບັບຕິ

ສະມາຍ່ອມເປັນສຸກ,ເພາະວ່າເຂົາຈະໄດ້ຮັບ
ການປົດບາບຂອງຕົນ,3ນຟ12:1–2.

ຈົ່ງປະກາດການກັບໃຈແລະສັດທາໃນ
ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ,ແລະການປົດບາບ
ໂດຍການບັບຕິສະມາ,ຄພ19:31.

ພວກເຮົາເຊື່ອໃນການບັບຕິສະມາໂດຍ
ການລົງໄປໃນນ�ໝດົທັງຕົວເພື່ອການປົດ
ບາບ,ຫຼຊ1:4.

ສິດ ອ�ນຳາດທີ່ຖືກຕ້ອງ:ພວກເຈົ້າຈົ່ງໄປ
ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນທຸກຊາດເປັນລູກສິດ,ໃຫ້ເຂົາ
ຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະບິດາ,
ຂອງພຣະບຸດ,ແລະຂອງພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດ,ມທ28:19(ຄພ68:8).

ກະ ສັດ ລິ ມ ໄຮ ກັບ ຜູ້ ຄົນ ຂອງ ເພິ່ນເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍປາດຖະໜາທີ່ຈະຮັບ
ບັບຕິສະມາ;ແຕ່ວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນແຜ່ນດິນມີ
ສິດອ�ນາດຈາກພຣະເຈົ້າ,ມຊຢ21:33.ເຮົາ
ມອບອ�ນາດແກ່ເຈົ້າເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ໃຫ້ບັບຕິ
ສະມາ,3ນຟ11:19–21.

ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນຖືຂໍກະແຈ
ຂອງການບັບຕິສະມາໂດຍການລົງໄປໃນນ�
ໝົດທັງຕົວເພື່ອການປົດບາບ,ຄພ13.ພວກ
ເຂົາເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກເຮົາເພື່ອ
ໃຫ້ບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງເຮົາ,ຄພ18:29.

ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕໄດ້ມອບສິດອ�ນາດທີ່
ຈະໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ໂຈເຊັບສະມິດແລະອໍ
ລີເວີຄາວເດີຣີ,ຈສ—ປ1:68–69.

ເງື່ອນຳໄຂສ�ລັບການຳບັບຕິສະມາ:ຈົ່ງກັບ
ໃຈ,ແລະຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງ
ບຸດທີ່ຮັກຂອງເຮົາ,2ນຟ31:11.ພວກທ່ານ
ຕ້ອງກັບໃຈແລະເກີດໃໝ່,ແອວ7:14.ຈົ່ງ
ເບິ່ງວ່າທ່ານຈະບໍ່ຮັບບັບຕິສະມາໂດຍບໍ່ມີ
ຄ່າຄວນ,ມມ9:29.ຈົ່ງສິດສອນຜູ້ເປັນບິດາ
ມານດາວ່າພວກເຂົາຕ້ອງກັບໃຈແລະຮັບ
ບັບຕິສະມາ,ແລະຖ່ອມຕົວ,ມຣນ8:10.

ເງື່ອນໄຂສ�ລັບຜູ້ທີ່ປາດຖະໜາທີ່ຈະຮັບ
ບັບຕິສະມາໄດ້ຖືກຕັ້ງໄວ້,ຄພ20:37.ເດັກ
ນ້ອຍຈະຮັບບັບຕິສະມາເພື່ອການປົດບາບ
ຂອງພວກເຂົາເມື່ອມີອາຍຸໄດ້ແປດປີ,ຄພ
68:25,27.
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ພັນຳທະສນັຳຍາທີ່ໄດ້ເຮັດຜ່ານຳການຳບັບຕິ
ສະມາ:ພວກທ່ານໄດ້ເຂົ້າເຮັດພັນທະສັນຍາ
ກັບພຣະອົງ,ວ່າພວກທ່ານຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງ
ແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ,ມຊຢ
18:8–10,13.

ຄົນທີ່ກັບໃຈ,ຮັບເອົາພຣະນາມຂອງພຣະ
ຄຣິດ,ແລະຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງຈະໄດ້
ຮັບໂດຍການຮັບບັບຕິສະມາ,ຄພ20:37.

ການຳບັບຕິສະມາແທນຳຄນົຳຕາຍ:ການບັບຕິ
ສະມາແທນຄົນຕາຍນັ້ນຈະໝາຍຄວາມວ່າ
ຢ່າງໃດ,1ກຣທ15:29.

ການບັບຕິສະມາແທນຄົນຕາຍໄດ້ຖືກປະຕິ
ບັດເພື່ອການປົດບາບ,ຄພ124:29;127:5–9;
128:1;138:33.

ການຳບັບຕິສະມາບໍ່ແມ່ນຳສ�ລັບເດັກແດງທາ
ລົກ:ມັນເປັນການເຍາະເຍີ້ຍພຣະເຈົ້າຢ່າງຮຸນ
ແຮງທີ່ພວກທ່ານຈະໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ເດັກ
ນ້ອຍໆ,ມຣນ8:4–23.

ເດັກນ້ອຍຈະຕ້ອງຮັບບັບຕິສະມາເມື່ອມີອາ
ຍຸໄດ້ແປດປີ,ຄພ68:27.ເດັກນ້ອຍທັງປວງຜູ້
ໄດ້ຕາຍກ່ອນອາຍຸທີ່ຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບກໍລອດ
ໃນອານາຈັກສະຫວັນ,ຄພ137:10.

ບັບຕິສະໂຕ.ເບິ່ງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ

ບ້ານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ເບິ່ງພຣະວິຫານ,
ບ້ານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ບ້ານເຮືອນ.ເບິ່ງຄອບຄົວນຳ�ອີກ

ບ້ານເຮືອນຄວນເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງພຣະ
ກິດຕິຄຸນແລະກິດຈະກ�ຂອງຄອບຄົວ.

ຜູ້ ຊາຍຄວນຢູ່ ບ້ານເພື່ອເຮັດໃຫ້ເມຍມີ
ຄວາມສຸກ,ພບຍ24:5.

ພຣະອົງໄດ້ບອກລາວກັບເມືອບ້ານ,ມຣກ
8:26.ໃຫ້ລູກຫລານຮຽນຮູ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ແກ່
ຄອບຄົວ,1ຕມທ5:4.ໃຫ້ເປັນຄົນມີສະຕິ,
ເປັນຄົນບໍລິສຸດ,ເປັນຄົນເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກ
ບ້ານການເຮືອນ,ຕຕ2:5.

ຈົ່ງກັບໄປບ້ານຂອງເຈົ້າແລະໄຕ່ຕອງເຖິງ
ເລື່ອງທີ່ເຮົາໄດ້ກ່າວໄປນັ້ນ,3ນຟ17:2–3.
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂໍຮ້ອງພວກເຂົາໃຫ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອ

ເມຍຂອງພວກເຂົາ,ແລະເພື່ອລູກຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະເພື່ອເຮືອນຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ເພື່ອບ້ານຂອງພວກເຂົາ,ມມ2:23.

ຜູ້ເປັນພໍ່ໄດ້ຖືກບັນຊາໃຫ້ພາກພຽນແລະ
ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກັບບ້ານເຮືອນ,ຄພ93:43–
44,48–50.

ບາບ.ເບິ່ງກະບົດ,ການກະບົດ;ຂຸ່ນເຄືອງ
ໃຈ;ຄົນອະທ�;ສົກກະປົກ,ຄວາມສົກກະ
ປົກ;ຊົ່ວຮ້າຍ,ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ;ບໍ່ຊອບທ�,
ຄວາມບໍ່ຊອບທ�;ໜ້າກຽດຊັງ,ຄວາມໜ້າ
ກຽດຊັງນຳ�ອີກ

ຕັ້ງໃຈບໍ່ເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.

ຜູ້ທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນບາບກ�ໄວ້ຊີວິດຈະບໍ່ຈະ
ເລີນຮຸ່ງເຮືອງ,ສພສ28:13.ເຖິງແມ່ນວ່າບາບ
ຂອງພວກເຈົ້ານັ້ນເປັນສີ ແດງເຂັ້ມແຕ່ ເຮົາ
ກໍຈະຊ�ລະໃຫ້ຂາວສະອາດດັ່ງຫິມະ,ອຊຢ
1:18.ຄົນບາບຈະຕາຍ,ແລະຄົນຊອບທ�ຈະ
ລອດ,ອຊກ18.

ພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າຮັບເອົາ
ບາບກ�ຂອງມະນຸດສະໂລກໄປເສຍ,ຢຮ
1:29.ຈົ່ງຮັບບັບຕິສະມາ,ແລະຊ�ລະບາບ
ກ�ຂອງເຈົ້າ,ກຈກ22:16.ຄ່າຈ້າງຂອງຄວາມ
ຜິດບາບກໍຄືຄວາມຕາຍ,ຣມ6:23.ຖ້າຜູ້ໃດຮູ້
ວ່າອັນໃດເປັນການດີແລະບໍ່ເຮັດ,ຜູ້ນັ້ນຈຶ່ງມີ
ບາບ,ຢກບ4:17.

ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ຕົວຂ້ານ້ອຍສັ່ນຕໍ່ສິ່ງ
ທີ່ຫລຽວເຫັນເປັນບາບບໍ,2ນຟ4:31.ວິບັດ
ແກ່ຄົນທັງປວງທີ່ຕາຍໃນບາບຂອງຕົນ,2ນຟ
9:38.ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງເບິ່ງບາບບໍ່ໄດ້ນອກຈາກຈະ
ມີແຕ່ຄວາມກຽດຊັງມັນເທົ່ານັ້ນ,ແອວ13:12.
ຢ່າຄິດຂຶ້ນມາເອງວ່າລູກຈະຖືກນ�ກັບຄືນ
ຈາກບາບໄປຫາຄວາມສຸກ,ແອວ41:9–10.
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ສາມາດເບິ່ງບາບດ້ວຍລະ
ດັບການຍິນຍອມແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດ,ແອວ
45:16(ຄພ1:31).ເດັກນ້ອຍໆບໍ່ສາມາດເຮັດ
ບາບໄດ້,ມຣນ8:8.

ໃນການກັບໃຈ,ມະນຸດຕ້ອງສາລະພາບ
ແລະປະຖິ້ມບາບຂອງຕົນເສຍກ່ອນ,ຄພ
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58:42–43. ບາບທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າ ຈະຄົງຢູ່
ກັບຄົນທີ່ບໍ່ໃຫ້ອະໄພ,ຄພ 64:9.ຄົນໃດທີ່
ເຮັດບາບຕໍ່ຄວາມສະຫວ່າງຫລາຍກໍຈະຖືກ
ກ່າວໂທດຫລາຍ,ຄພ82:3.ຄົນທີ່ເຮັດບາບ
ບາບເກົ່າຈະກັບຄືນມາ,ຄພ82:7.ເມື່ອພວກ
ເຮົາພະຍາຍາມປົກປິດບາບຂອງພວກເຮົາ,
ສະຫວັນຈະຖອນຕົວ,ຄພ121:37.

ບາບທີ່ອະໄພໃຫ້ບໍ່ໄດ້.ເບິ່ງຄາດຕະກ�,
ການຄາດຕະກ�;ບຸດແຫ່ງຄວາມຈິບຫາຍ;
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ;ໝິ່ນປະໝາດ,ການ
ໝິ່ນປະໝາດນຳ�ອີກ

ບາບຂອງການປະຕິເສດພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດ,ບາບທີ່ບໍ່ສາມາດອະໄພໃຫ້ໄດ້.

ຄ�ເວົ້າທີ່ໝິ່ນປະໝາດຕໍ່ສູ້ພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ,ມທ12:31–
32(ມຣກ3:29;ລກ12:10).ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສ�
ລັບຄົນທີ່ໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແລ້ວທີ່
ຈະນ�ເຂົາມາສູ່ການກັບໃຈອີກໄດ້,ຮຣ6:4–
6.ຖ້າພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ເລື່ອງຄວາມ
ຈິງແລ້ວແຕ່ຍັງເຈດຕະນາເຮັດບາບຢູ່ເຄື່ອງ
ບູຊາລຶບລ້າງບາບກໍຈະບໍ່ມີເຫລືອຢູ່ຕໍ່ໄປ,ຮຣ
10:26.

ຖ້າລູກປະຕິເສດພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແລະ
ລູກຮູ້ ວ່າຕົນປະຕິເສດ,ນີ້ເປັນບາບທີ່ອະໄພ
ໃຫ້ບໍ່ໄດ້ເລີຍ,ແອວ39:5–6(ຢຄ7:19).

ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ ຮັບການໃຫ້ອະໄພ,ໂດຍ
ທີ່ໄດ້ປະຕິເສດພຣະບຸດອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດ,
ໂດຍທີ່ ໄດ້ ຄຶງພຣະອົງສ�ລັບຕົນເອງ,ຄພ
76:30–35.ການໝິ່ນປະໝາດພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດຈະບໍ່ຖືກອະໄພໃຫ້,ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນບໍລິ
ສຸດຕ້ອງເສຍຊີວິດຫລັງຈາກພວກເຈົ້າໄດ້ຮັບ
ເອົາພັນທະສັນຍາໃໝ່ແລະເປັນນິດຂອງເຮົາ,
ຄພ132:26–27.

ບາເບນ,ບາບີໂລນ.ເບິ່ງເນບູກາດເນັດສາ;
ໂລກນຳ�ອີກ

ເມືອງຫລວງຂອງບາບີໂລນ.
ບາເບນຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍນິມໂຣດແລະ

ເປັນເມືອງເກົ່າແກ່ເມືອງໜຶ່ງໃນແຜ່ນດິນເມໂຊ
ໂປຕາເມຍ,ຫລືຊີນາ(ປຖກ10:8–10).ພຣະ

ຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາສາສັບສົນຕອນຜູ້
ຄົນພວມສ້າງຫໍບາເບນຂຶ້ນ(ປຖກ11:1–9;
ອທ1:3–5,33–35).ຕໍ່ມາບາບີໂລນໄດ້ກາຍ
ເປັນເມືອງຫລວງຂອງເນບູກາດເນັດສາ.ເພິ່ນ
ໄດ້ສ້າງເມືອງອັນກວ້າງໃຫຍ່ຊຶ່ງເວລານີ້ຍັງມີ
ຊາກເມືອງຮ້າງດັ່ງກ່າວເຫລືອຢູ່.ບາບີໂລນໄດ້
ກາຍເປັນເມືອງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຫລາຍທີ່ສຸດແລະ
ນັບແຕ່ນັ້ນມາມັນໄດ້ກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງໂລກ.

ຈົ່ງແລ່ນໜີຈາກບາບີໂລນເສຍ,ຢມຢ51:6.
ບາບີໂລນຈະຖືກສະຖາປະນາຂຶ້ນແລະຈະ

ພັງທະລາຍລົງ,ພນມ17–18.
ບາບີໂລນຈະຖືກທ�ລາຍ,2ນຟ25:15.
ບາບີໂລນຈະພັງທະລາຍ,ຄພ1:16.ເຮົາ

ຈະບໍ່ໄວ້ຊີວິດຄົນໃດທີ່ເຫລືອຢູ່ໃນບາບີໂລນ,
ຄພ64:24.ຈົ່ງອອກໄປຈາກບາບີໂລນ,ຄພ
133:5,7,14.

ບາລາອາມ

ສາດສະດາຄົນໜຶ່ງໃນພຣະຄ�ພີເດີມຜູ້
ຢາກສາບແຊ່ງຊາວອິດສະຣາເອນເລື່ອງເງິນ.
ເພິ່ນໄດ້ຖືກບັນຊາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າວ່າບໍ່
ໃຫ້ສາບແຊ່ງຊາວອິດສະຣາເອນ(ຈບຊ22–
24).

ໂຕລໍຂອງບາລາອາມບໍ່ຍອມເດີນໄປຂ້າງ
ໜ້າເພາະທູດສະຫວັນໄດ້ຢືນຂວາງທາງໄວ້,
ຈບຊ22:22–35.

ບາຣະໂທໂລມາຍ.ເບິ່ງນະທານາເອັນນຳ�
ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່, ຜູ້ໜຶ່ງໃນກຸ່ມອັກຄະ
ສາວົກສິບສອງດັ້ງເດີມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ
(ມທ10:2–4).

ບາຣະນາບາ

ຊື່ທີ່ຕັ້ງໃຫ້ແກ່ໂຢເຊັບ,ຊາວເລວີຂອງເກາະ
ໄຊປຣັດ,ຜູ້ໄດ້ຂາຍນາຂອງຕົນແລະນ�ເອົາ
ເງິນມາມອບໃຫ້ແກ່ພວກອັກຄະສາວົກ(ກຈກ
4:36–37).ເຖິງແມ່ນວ່າລາວບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນໜຶ່ງ
ໃນກຸ່ມອັກຄະສາວົກສິບສອງດັ້ງເດີມ,ແຕ່ລາວ
ກໍໄດ້ກາຍເປັນອັກຄະສາວົກ(ກຈກ14:4,14)
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ແລະໄດ້ຮັບໃຊ້ຫລາຍເທື່ອໃນການເດີນທາງ
ຂອງຜູ້ສອນສາດສະໜາ(ກຈກ11:22–30;
12:25; 13–15 ;1 ກຣທ9:6;ຄລຕ2:1,9;
ກລຊ4:10).

ບາຣາບາ

ຊື່ຂອງຄົນທີ່ຖືກປ່ອຍໄປແທນທີ່ຈະປ່ອຍ
ພຣະເຢຊູໃນເວລາທີ່ຖືກຄຶງ.ບາຣາບາເປັນ
ຄົນກະບົດ,ຄາດຕະກອນ,ແລະເປັນໂຈນ
(ມທ27:16–26;ມຣກ15:6–15;ລກ23:18–
25;ຢຮ18:40).

ພໍ່ແມ່,ບິດາມານດາ.ເບິ່ງພໍ່,ມະຕະ;
ມານດາ,ແມ່ນຳ�ອີກ

ພໍ່ແລະແມ່.ສາມີແລະພັນລະຍາທີ່ມີຄ່າ
ຄວນຜູ້ໄດ້ ຜະນຶກເຂົ້າ ກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນ
ການແຕ່ງງານຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ
ສາມາດບັນລຸບົດບາດຂອງຕົນໃນຖານະເປັນ
ບິດາມານດາຕະຫລອດຊົ່ວນິລັນດອນ.“ພໍ່
ແມ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ສັກສິດທີ່ຈະລ້ຽງ
ດູລູກເຕົ້າດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຄວາມຊອບ
ທ�,ທີ່ຈະຈັດຫາສິ່ງຈ�ເປັນຕ່າງໆທາງວິນ
ຍານແລະທາງໂລກໃຫ້ລູກ,ແລະສອນເຂົາ
ໃຫ້ຮັກແລະຮັບໃຊ້ຊຶ່ງກັນແລະກັນ,ຮັກສາ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະເປັນພົນລະ
ເມືອງທີ່ເຊື່ອຟັງກົດໝາຍບ່ອນທີ່ຕົນອາໄສຢູ່”
(“ຄອບຄົວ:ການປະກາດຕໍ່ໂລກ,”Ensign, 
Nov.2010,129).

ຝ່າຍບຸດທັງຫລາຍ,ຈົ່ງນອບນ້ອມເຊື່ອຟັງ
ບິດາມານດາຂອງຕົນ,ອຟຊ6:1–3(ກລຊ
3:20).

ອາດາມແລະເອວາເປັນບິດາມານດາຜູ້ທ�
ອິດຂອງເຮົາ,1ນຟ5:11.ຄ�ສາບແຊ່ງຈະຕົກ
ລົງເທິງຫົວຂອງບິດາມານດາຂອງລູກ,2ນຟ
4:6.ຈົ່ງສອນຜູ້ເປັນບິດາມານດາວ່າພວກເຂົາ
ຕ້ອງກັບໃຈແລະຮັບບັບຕິສະມາ,ມຣນ8:10.

ພໍ່ແມ່ໄດ້ຮັບບັນຊາໃຫ້ສອນພຣະກິດຕິຄຸນ
ໃຫ້ແກ່ລູກໆຂອງຕົນ,ຄພ68:25.ເດັກນ້ອຍ
ທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູຈາກພໍ່ແມ່
ຂອງຕົນ,ຄພ83:4.

ບາບຂອງພໍ່ແມ່ຈະບໍ່ຕົກລົງເທິງຫົວຂອງ
ລູກໆ,ມຊ6:54.

ບຸກຄົນທີ່ຖືກປ່ຽນສະພາບແລ້ວ

ບຸກຄົນທີ່ຖືກປ່ຽນແປງເພື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າຈະ
ບໍ່ປະສົບກັບຄວາມເຈັບປວດຫລືຄວາມຕາຍ
ຈົນກວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຟື້ນຄືນຊີວິດສູ່ຄວາມເປັນ
ອະມະຕະ.

ເອນົກໄດ້ຕິດສະໜິດກັບພຣະເຈົ້າ:ແລະ
ລາວກໍ ໄດ້ ຫາຍຕົວໄປ;ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້
ຮັບເອົາລາວໄປ,ປຖກ5:24(ຮຣ11:5;ຄພ
107:48–49).ບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າອຸບມຸງຂອງໂມເຊ
ຢູ່ໃສຈົນເຖິງທຸກວນັນີ້,ພບຍ34:5–6(ແອວ
45:19).ລົມພະຍຸກໍພັດຫອບເອົາເອລີຢາຂຶ້ນສູ່
ສະຫວັນ,2ກສ2:11.

ຖ້າເຮົາຢາກໃຫ້ລາວມີຊີວິດຢູ່ຈົນເຮົາກັບ
ມາ,ຈະກ່ຽວຂ້ອງອັນໃດກັບເຈົ້າ,ຢຮ21:22–
23(ຄພ7:1–3).

ເຈົ້າຈະບໍ່ຕ້ອງຊີມລົດຊາດຂອງຄວາມຕາຍ
ເລີຍ,3ນຟ28:7.ເພື່ອພວກເພິ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຊີມ
ລົດຊາດຂອງຄວາມຕາຍມັນຈຶ່ງມີການປ່ຽນ
ແປງເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍຂອງພວກເພິ່ນ,
3ນຟ28:38(4ນຟ1:14;ມມ8:10–11).

ໂຢຮັນຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຈະມີຊີວິດຢູ່ຈົນກວ່າ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສະເດັດມາ,ຄພ7.ເຮົາໄດ້
ເອົາເມືອງຊີໂອນຂອງເອນົກເຂົ້າມາໄວ້ໃນ
ຊວງເອິກຂອງເຮົາເອງ,ຄພ38:4(ມຊ7:21,
31,69).ເອນົກແລະພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນເປັນ
ເມືອງທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້ຈົນກວ່າວັນແຫ່ງຄວາມ
ຊອບທ�ຈະມາເຖິງ,ຄພ45:11–12.ເອລີຢາ
ໄດ້ຖືກຮັບຂຶ້ນໄປສະຫວັນໂດຍບໍ່ໄດ້ຊີມລົດ
ຊາດຂອງຄວາມຕາຍ,ຄພ110:13.

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ລົງມາເທິງຫລາຍ
ຄົນ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖືກຮັບຂຶ້ນໄປຫາ
ຊີໂອນ,ມຊ7:27.

ບຸດແລະທິດາຂອງພຣະເຈົ້າ.ເບິ່ງເກີດ
ໃໝ່,ເກີດຈາກພຣະເຈົ້າ;ຊົດໃຊ້,ການຊົດ
ໃຊ້;ທີ່ຖືກ�ເນີດ;ມະນຸດ;ລູກໆຂອງພຣະ
ຄຣິດນຳ�ອີກ

ພຣະ ຄ� ພີ ໃຊ້ ຖ້ອຍຄ�ເຫລົ່ານີ້ໃນສອງ
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ແບບ.ໃນຄວາມໝາຍໜຶ່ງ,ເຮົາເປັນລູກທາງ
ວິນຍານແທ້ໆຂອງພຣະບິດາເ ທິງສະຫວັນ.
ໃນຄວາມໝາຍໜຶ່ງອີກ,ບຸດແລະທິດາຂອງ
ພຣະເຈົ້າຄືຜູ້ທີ່ໄດ້ເກີດໃໝ່ຜ່ານການຊົດໃຊ້
ຂອງພຣະຄຣິດ.

ລູກໆ ທາງ ວິນຳຍານຳຂອງພຣະບິດາ:ພວກ
ເຈົ້າຄື ບັນດາພຣະທັງຫລາຍ,ເປັນພວກລູກ
ຊາຍອົງສູງສຸດທັງໝົດ,ພສສ82:6.

ພວກເຮົາເປັນເຊື້ອສາຍຂອງພຣະເຈົ້າ,
ກຈກ17:29.ຄວນຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຂອງພຣະບິດາ
ແຫ່ງບັນດາວິນຍານຈິດ,ຮຣ12:9.

ຂ້າ ພະເຈົ້າເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,ມຊ
1:13.

ເ ດັ ກ ນຳ້ອຍໄດ້ເກີດໃໝ່ຜ່ານຳການຳຊົດໃຊ້:
ສ່ວນບັນດາຜູ້ທີ່ຕ້ອນຮັບພຣະອົງພຣະອົງໄດ້
ປະທານສິດໃຫ້ກາຍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,
ຢຮ1:12(ຣມ8:14;3ນຟ9:17;ຄພ11:30).
ບັດນີ້ເຮົາເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,1ຢຮ3:1–2.

ພວກທ່ານຈະຖືກເອີ້ນວ່າລູກຂອງພຣະ
ຄຣິດ,ບຸດຂອງພຣະອົງແລະທດິາຂອງພຣະ
ອົງ , ມຊຢ5 :7 .  ທຸກຄົນຕ້ອງເກີດໃໝ່ເສຍ
ກ່ອນ,ກາຍເປັນບຸດແລະທິດາຂອງພຣະອົງ,
ມຊຢ27:25.ພວກເຂົາຈະກາຍເປັນບຸດແລະ
ທິດາຂອງເຮົາ,ອທ3:14.ທ່ານຈະເປັນລູກ
ຂອງພຣະຄຣິດຢ່າງແນ່ນອນ,ມຣນ7:19.

ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບພຣະກິດຕິຄຸນຂອງເຮົາ
ເປັນບຸດແລະທິດາ,ຄພ25:1.ພວກເຂົາເປັນ
ພຣະເຈົ້າ,ແມ່ນແຕ່ເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,
ຄພ76:58.

ດັ່ ງ ນັ້ນ ຄົນ ທັງປວງຈະກາຍເປັນບຸດຂອງ
ເຮົາ,ມຊ6:68.ຫລາຍຄົນໄດ້ເຊື່ອແລະກາຍ
ເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,ມຊ7:1.

ບຸດມະນຸດ.ເບິ່ງພຣະເຈົ້າ,ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ;
ພຣະເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ຕ�ແໜງ່ທີ່ພຣະເຢຊູຄຣດິໄດ້ໃຊ້ເມື່ອກ່າວ
ເຖິງຕົນເອງ(ລກ9:22;21:36).ນັ້ນໝາຍ
ຄວາມວ່າພຣະຜູ້ບໍລິສຸດ.ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດເປັນ
ພຣະນາມໜຶ່ງຂອງພຣະເຈົ້າອົງເປັນພຣະບິດາ.
ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ເອີ້ນຕົນເອງວາ່ບຸດມະນຸດ,

ມັນເປັນການປະກາດຢ່າງເປີດເຜີຍເຖິງຄວາມ
ສ�ພັນແຫ່ງສະຫວັນຂອງພຣະອົງນ�ພຣະ
ບິດາ.ຕ�ແໜ່ງນີ້ໄດ້ຖືກພົບເຫັນເລື້ອຍໆໃນ
ພຣະທ�.ການເປີດເຜີຍຍຸກສຸດທ້າຍຢືນຢັນ
ຄວາມໝາຍພິເສດແລະຄວາມສັກສິດຂອງ
ພຣະນາມນີ້ຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ(ຄພ
45:39;49:6,22;58:65;ມຊ6:57).

ບຸດແຫ່ງຄວາມຈິບຫາຍ.ເບິ່ງຄວາມຕາຍ
ທາງວິນຍານ;ນະລົກ;ບາບທີ່ອະໄພໃຫ້ບໍ່
ໄດ້;ມານ;ອັບປະໂຫຍດ,ຄວາມອັບປະ
ໂຫຍດນຳ�ອີກ

ບໍ ລິ ວານຂອງຊາຕານຜູ້ທີ່ຈະທຸກທໍລະ
ມານກັບ ມັນ ໃນຊົ່ວນິລັນດອນ. ບຸດແຫ່ງ
ຄວາມຈິບຫາຍແມ່ນຮ່ວມດ້ວຍ(1)ບໍລິວານ
ຂອງຊາຕານແລະໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກ
ສະຫວັນເພາະການກະບົດກ່ອນໂລກມະຕະ,
ແລະ(2)ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ມາເກີດຢູ່
ໃນໂລກທີ່ມີຮ່າງກາຍແຕ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ຊາຕານ
ແລະຫັນມາຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ.ຜູ້ຄົນໃນກຸ່ມທີ
ສອງຈະຟື້ນຄືນຊີວິດຈາກຄວາມຕາຍແຕ່ຈະ
ບໍ່ໄດ້ຖືກໄຖ່ຈາກຄວາມຕາຍ(ທາງວິນຍານ)
ຄັ້ງທີສອງແລະບໍ່ສາມາດອາໄສຢູ່ໃນອານາ
ຈັກຂອງລັດສະໝີພາບ(ຄພ88:32,35).

ບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນພວກເຂົາໄດ້ເສຍໄປເວັ້ນໄວ້
ແຕ່ຜູ້ທີ່ຖືກໝາຍໄວ້ສ�ລັບຄວາມຈິບຫາຍ,ຢຮ
17:12.ກໍເຫລືອວິໄສທີ່ຈະນ�ພວກເຂົາມາສູ່
ການກັບໃຈອີກໄດ້,ຮຣ6:4–6(ຮຣ10:26–
29).

ຜູ້ ນັ້ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາເລີຍແລະ
ວາລະສຸດທ້າຍຂອງເຂົາຄືຄວາມທຸກທໍລະ
ມານທີ່ ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ,ມຊຢ 2:36–39.ເຂົາ
ຈຶ່ງເປັນຄືກັນກັບບໍ່ມີການໄຖ່ເລີຍ,ມຊຢ16:5.
ຄົນທີ່ ປະຕິເສດສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງພຣະ
ຄຣິດເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດຈະກາຍເປັນບຸດ
ແຫ່ງຄວາມຈິບຫາຍ,3ນຟ29:7.

ພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພໃນ
ໂລກນີ້ຫລືໃນໂລກທີ່ຈະມາເຖິງ,ຄພ76:30–
34(ຄພ84:41;132:27).ພວກເຂົາເທົ່ານັ້ນ
ທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ຖືກໄຖ່ຈາກການຕາຍຄັ້ງທີສອງ,
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ຄພ 76:34–48.ບຸດແຫ່ງຄວາມຈິບຫາຍປະ
ຕິເສດພຣະວິນຍານສັກສິດຫລັງຈາກໄດ້ຮັບ
ມັນ,ຄພ76:35.ບຸດແຫ່ງຄວາມຈິບຫາຍປະ
ຕິເສດພຣະບຸດຫລັງຈາກທີ່ພຣະບິດາໄດ້ເປີດ
ເຜີຍພຣະອົງ,ຄພ76:43.

ກາອິນຈະໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າຜູ້ຈິບຫາຍ,ມຊ
5:22–26.

ເບັດທານີ

ໝູ່ ບ້ ານທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ພັກເຊົາລະ
ຫວ່າງອາທິດສຸດທ້າຍໃນຊີວິດມະຕະຂອງ
ພຣະອົງ(ມທ21:17;ມຣກ11:11).ຕັ້ງຢູ່ເທິງ
ພູດອຍທາງຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຂອງພູໝາກ
ກອກເທດ,ເບັດທານີເປັນບ້ານຂອງລາຊາໂຣ,
ມາຣີ,ແລະມາທາ(ຢຮ11:1–46;12:1).

ເບັດເລເຮັມ

ເມືອງນ້ອຍໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ປະມານຫ້າໄມ(ແປດ
ກິໂລແມັດ)ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຢຣູຊາເລັມ.
ໃນພາສາເຮັບເຣີ , ເບັດເລເຮັມໝາຍເຖິງ
“ບ້ານແຫ່ງອາຫານ”;ມັນຍັງຖືກເອີ້ນອີກວ່າ
ເອຟະລາທາ,ໝາຍເຖິງ“ອຸດົມສົມບູນ.”ພຣະ
ເຢຊູຄຣິດໄດ້ກ�ເນີດໃນເບັດເລເຮັມ(ມີກາ
5:2;ມທ2:1–8).ມັນເປັນສະຖານທີ່ຝັງສົບ
ຂອງນາງລາເຊັນ(ປຖກ35:19;48:7).

ນາງຣຸດແລະໂບອາດໄດ້ອາໃສຢູ່ທີ່ນັ້ນ,
ນຣ1:22.ຊາມູເອນໄດ້ເຈີມດາວິດຢູ່ທີ່ນັ້ນ,
1ຊມອ16:1–13;17:12,15;20:6,28.

ເຮໂຣດໄດ້ສັ່ງຂ້າເດັກນ້ອຍຢູ່ທີ່ນັ້ນ,ມທ
2:16.

ເບັດເອນ

ໃນພາສາເຮບັເຣ,ີໝາຍເຖງິ“ບາ້ນຂອງ
ພຣະເຈົ້າ”ແລະເປນັສະຖານທີ່ແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ສັກ
ສິດທີ່ສຸດໃນອິດສະຣາເອນ.ມນັຕັ້ງຢູ່ທາງເໜອື
ຂອງເຢຣູຊາເລັມປະມານສິບໄມ(ສບິຫົກກິໂລ
ແມັດ)ທາງເໜອືຂອງເຢຣູຊາເລັມ.ຢູ່ທີ່ນີ້ອັບຣາ
ຮາມໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາຂຶ້ນເມື່ອເພິ່ນໄປເຖິງກາ
ນາອານເປັນເທື່ອທ�ອິດ(ປຖກ12:8;13:3).
ຢູ່ທີ່ນີ້ຢາໂຄບໄດ້ເຫັນພາບນິມິດເປັນຂັ້ນໄດຂຶ້ນ
ໄປເຖງິຟາ້ສະຫວັນ(ປຖກ28:10–19).ມນັຍັງ

ເປັນສະຖານທີ່ສັກສິດໃນວນັເວລາຂອງຊາມູ
ເອນນ�ອີກ(1ຊມອ7:16;10:3).

ເບັນຊັດຊາເຣ.ເບິ່ງບາເບນ,ບາບີໂລນນຳ�
ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ກະສັດຄົນສຸດທ້າຍແຫ່ງ
ບາບີໂລນ,ປົກຄອງກ່ອນເຈົ້າໄຊຣັດໄດ້ເອົາ
ຊະນະບາບີໂລນ;ບຸດຂອງເນບູກາດເນັດສາ
ແລະເປັນຜູ້ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນປົກຄອງແທນ(ດນອ
5:1–2).

ເບັນຢາມິນ,ບິດາຂອງໂມໄຊຢາ.ເບິ່ງໂມໄຊ
ຢາ,ລູກຊາຍຂອງເບັນຢາມິນນຳ�ອີກ

ສາດສະດາແລະກະສັດຄົນໜຶ່ງໃນພຣະຄ�
ພີມໍມອນ(ມຊຢ1–6).

ໄດ້ແກ້ບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງເພື່ອສະຖາປະນາ
ສັນຕິ ສຸກໃນແຜ່ນດິນ,ອມນ1:23–25(ຄມ
1:12–18). ໄດ້ສິດສອນລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ,
ມຊຢ1:1–8.ໄດ້ມອບອານາຈັກໃຫ້ໂມໄຊຢາ
ລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ,ມຊຢ1:9–18.ຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຟັງຄ�ປາໄສເທື່ອ
ສຸດທ້າຍຂອງເພິ່ນ,ມຊຢ2:1–8.ໄດ້ກ່າວຄ�
ປາໄສຕໍ່ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ,ມຊຢ2:9–4:30.ຜູ້
ຄົນຂອງເພິ່ນໄດ້ເຮັດພັນທະສັນຍາກັບພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ມຊຢ5–6.

ເບັນຢາມິນ,ລູກຊາຍຂອງຢາໂຄບ.ເບິ່ງ
ຢາໂຄບ,ລູກຊາຍຂອງອີຊາກ;ອິດສະ
ຣາເອນນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ລູກຊາຍຄົນທີສອງຂອງ
ຢາໂຄບກັບນາງລາເຊັນ(ປຖກ35:16–20).

ເຜົ່າ ຂອງເ ບັນຳຢາມິນຳ:ຢາໂຄບໄດ້ອວຍ
ພອນເບັນຢາມິນ(ປຖກ49:27).ລູກຫລານ
ຂອງເບັນຢາມິນເປັນເຊື້ອສາຍນັກຮົບ.ບຸກຄົນ
ສ�ຄັນສອງຄົນທີ່ເປັນຊາວເບັນຢາມິນແມ່ນ
ໂຊນ,ກະສັດຂອງຊາວອິດສະຣາເອນຄົນ
ທ�ອິດ(1ຊມອ9:1–2),ແລະໂປໂລ,ອັກຄະ
ສາວົກໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່(ຣມ11:1).

ແບບແຜນ

ແບບຢ່າງທີ່ບຸກຄົນສາມາດເຮດັຕາມເພື່ອ
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ຈະໄດ້ຮບັຜົນຢ່າງແນ່ນອນ.ໃນພຣະຄ�ພ,ີຄ�
ວາ່ແບບແຜນຕາມປົກກະຕິແລ້ວໝາຍເຖິງ
ຕົວຢ່າງຂອງການດ�ລົງຊີວດິໃນວິທີໃດວິທີ
ໜຶ່ງຫລືສ�ລັບການສ້າງບາງສິ່ງ.

ພຣະ ຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າ ໄ ດ້ ບັນ ຊາຊາວອິດສະ
ຣາເອນໃຫ້ສ້າງສະຖານທີ່ນະມັດສະການ
ຕາມແບບແຜນທີ່ໄດ້ສະແດງຕໍ່ໂມເຊ,ອພຍ
25.ດາວິດໄດ້ມອບແບບແຜນການສ້າງພຣະ
ວຫິານໃຫ້ແກ່ໂຊໂລໂມນ,1ຂຄ28:11–13.

ພຣະເຢຊູຄຣິດຈະໄດ້ສະແດງໃນເຮາົໃຫ້
ເຫັນແບບແຜນສ�ລັບຄົນທີ່ຈະເຊື່ອໃນພຣະ
ອົງ,1ຕມທ1:16.

ເຮົາຈະມອບແບບແຜນໃນທຸກສິ່ງໃຫ້ແກ່
ພວກເຈົ້າ,ເພື່ອວ່າພວກເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກຫລອກ
ລວງ,ຄພ52:14.

ໂບອາດ.ເບິ່ງຣດຸນຳ�ອກີ

ຜົວຂອງນາງຣຸດ(ນຣ4:9–10);ພໍ່ຕູ້ທວດ
ຂອງດາວິດ,ກະສັດແຫ່ງອິດສະຣາເອນ(ນຣ
4:13–17);ແລະບັນພະບຸລຸດຂອງພຣະຄຣດິ,
ຈອມກະສັດ(ລກ3:32).

ບໍລິສຸດ,ຜູ້ບໍລິສຸດ,ຄວາມບໍລິສຸດ.ເບິ່ງ
ສະອາດແລະບໍ່ສະອາດ;ຊ�ລະໃຫ້ບໍລິ
ສຸດ,ການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດນຳ�ອກີ

ເປັນອິດສະລະຈາກບາບຫລືຄວາມຜິດ;ບໍ່
ມີບ່ອນຕ�ນິ.ບຸກຄົນກາຍເປັນຄົນບໍລິສຸດເມື່ອ
ຄວາມຄິດແລະການກະທ�ຂອງເຂົາສະອາດ
ໃນທຸກວິທີທາງ.ບຸກຄົນທີ່ເຄີຍເຮດັບາບສາ
ມາດກາຍເປັນຄົນບໍລິສຸດໄດ້ຜ່ານສັດທາໃນ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ,ການກັບໃຈ,ແລະການຮບັ
ເອົາພິທີການຕ່າງໆຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ.

ພວກທີ່ມືສະອາດແລະໃຈບໍລິສຸດພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະອວຍພອນ,ພສສ24:3–5.ຄົນທີ່
ຖືພາຊະນະຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົ່ງຮກັສາຕວົ
ໃຫ້ບໍລິສຸດ,ອຊຢ52:11(ຄພ133:4–5).

ຜູ້ທີ່ມີໃຈບໍລິສຸດກໍເປັນສຸກ,ມທ5:8(3ນຟ
12:8).ສິ່ງໃດທີ່ບໍລິສຸດຈົ່ງພິຈາລະນາເຖິງສິ່ງ
ເຫລົ່ານັ້ນ,ຟລປ4:8(ຫຼຊ1:13).

ກ່ອນການຕົກ,ອາດາມແລະເອວາໄດ້

ຢູ່ໃນສະພາບຂອງຄວາມໄຮ້ດຽງສາ,2ນຟ
2:23.ທ່ານທັງຫລາຍຜູ້ທີ່ມີໃຈບໍລິສຸດ,ຈົ່ງເງຍີ
ໜ້າຂຶ້ນແລະຮັບພຣະຄ�ອັນໜ້າພໍພຣະໄທ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ຢຄ3:2–3.ພວກທ່ານຈະເງຍີ
ໜ້າເບິ່ງພຣະເຈົ້າໃນມື້ນັ້ນດ້ວຍໃຈອັນບໍລິສຸດ
ແລະດ້ວຍມືທີ່ສະອາດໄດ້ບໍ,ແອວ5:19.ການ
ເປັນຄົນຂາວສະອາດບໍລິສຸດແລະປາດສະ
ຈາກມົນທິນຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ເຂົາເຈົ້າ
ຈຶ່ງເບິ່ງບາບບໍ່ໄດ້ນອກຈາກຈະມີແຕ່ຄວາມ
ກຽດຊັງມັນເທົ່ານັ້ນ,ແອວ13:12.ເລືອດຂອງ
ຜູ້ບໍລິສຸດຈະຢືນເປັນພະຍານ,ແອວ14:11.ບໍ
ລິສຸດຄືກັນກັບພຣະຄຣດິທີ່ບໍລິສຸດ,ມຣນ7:48
(ມມ9:6).

ພຣະຄຣິດຈະເກັບຜູ້ຄນົທີ່ບໍລິສດຸໄວ້ສ�ລບັ
ພຣະອົງ,ຄພ43:14.ວນິຍານຂອງມະນຸດແຕ່
ລະຄົນບໍລິສຸດໃນຕອນຕົ້ນ,ຄພ93:38.ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາວາ່ຕ້ອງສ້າງບ້ານຫລັງ
ໜຶ່ງຂຶ້ນໃນຊີໂອນຊຶ່ງໃນນັ້ນຜູ້ທີ່ມີຈິດໃຈບໍລິ
ສຸດຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າ,ຄພ97:10–17.ນີ້ຄື
ຊີໂອນ—ຜູ້ທີ່ມີໃຈບໍລິສຸດ,ຄພ97:21.ຄົນບໍລິ
ສຸດຈະບໍ່ຖືກກ່າວໂທດກັບຄົນທີ່ບໍ່ທ່ຽງທ�,ຄພ
104:7.ໂຈເຊັບແລະໄຮຣ�ສະມິດບໍ່ມີຄວາມ
ຜິດກັບການກ່າວຫາໃດໆ,ຄພ135:6–7.

ເດັກນ້ອຍປາດສະຈາກບາບຈາກການວາງ
ຮາກຖານຂອງໂລກ,ມຊ6:54.

ບໍ່ສະອາດ.ເບິ່ງສະອາດແລະບໍ່ສະອາດ

ບໍ່ສັກສິດ.ເບິ່ງຄົນອະທ�

ບໍ່ຊອບທ�,ຄວາມບໍ່ຊອບທ�.ເບິ່ງຄນົ
ອະທ�;ສົກກະປົກ,ຄວາມສົກກະປົກ;ຊົ່ວ
ຮາ້ຍ,ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍ;ຊອບທ�,ຄວາມ
ຊອບທ�;ບາບນຳ�ອີກ

ຄົນຊົ່ວ,ຄົນບໍ່ທ່ຽງທ�;ຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ຮກັພຣະ
ເຈົ້າຫລືບໍ່ຮກັສິ່ງທີ່ເປັນຂອງພຣະເຈົ້າແລະຜູ້
ທີ່ບໍ່ສົ່ງເສີມອຸດົມການຂອງພຣະອົງ.

ຄົນຊົ່ວຊ້າອະທ�ຈະບໍ່ມີສ່ວນໃນອານາຈກັ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,1ກຣທ6:9–10.ຄົນທີ່ມີແຕ່
ຄວາມສຸກຢູ່ກັບຄວາມບໍ່ຊອບທ�ຈະອັບປະ
ໂຫຍດ,2ທສນ2:12.ພຣະເຢຊູຄຣດິສາມາດ
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ຊ�ລະລ້າງເຮາົຈາກຄວາມບໍ່ຊອບທ�ທັງໝົດ,
1ຢຮ1:9.

ກະສັດທີ່ບໍ່ຊອບທ�ຈຶ່ງບິດເບືອນທາງແຫ່ງ
ຄວາມຊອບທ� ທັ ງໝົດ, ມຊຢ29:23.ຮາກ
ຖານຂອງຄວາມພິນາດໄດ້ຖືກວາງໄວ້ໂດຍ
ຄວາມບໍ່ຊອບທ�ຂອງພວກທະນາຍຄວາມ
ແລະຜູ້ຕັດສິນ,ແອວ10:27.

ເຮົາສົ່ງພວກເຈົ້າໄປເພື່ອຕ�ນິໂລກເຖງິ
ການກະທ�ທີ່ບໍ່ຊອບທ�,ຄພ84:87.ຈດິວນິ
ຍານຈ�ເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສດຸ
ຈາກຄວາມບໍ່ຊອບທ�ທຸກຢ່າງ,ຄພ88:17–
18.ທ�ມະຊາດຂອງມະນຸດເກືອບທຸກຄົນຄື
ຈະເລີ່ມໃຊ້ອ�ນາດການຄອບຄອງທີ່ບໍ່ຊອບ
ທ�,ຄພ121:39.

ບໍ່ເຊື່ອຖື,ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື.ເບິ່ງເຊື່ອ,ຄວາມ
ເຊື່ອນຳ�ອີກ

ຂາດສັດທາໃນພຣະເຈົ້າແລະໃນພຣະກດິ
ຕິຄຸນຂອງພຣະອົງ.

ຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອພຣະອງົຈຶ່ງ
ບໍ່ໄດ້ເຮັດການອັດສະຈນັຫລາຍ,ມທ13:58.
ເພາະພວກເຂົາຂາດຄວາມເຊື່ອສານຸສິດຂອງ
ພຣະເຢຊູຈຶ່ງຂັບໄລ່ຜີມານຮາ້ຍອອກບໍ່ໄດ້,ມທ
17:14–21.ໂຜດຊ່ວຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອ
ຫລາຍກວ່ານີ້ແດ່ທ້ອນ,ມຣກ9:23–24.ພຣະ
ເຢຊູໄດ້ຕ�ນິຕິຕຽນອັກຄະສາວົກຂອງພຣະອົງ
ທີ່ສົງໄສແລະດື້ດ້ານທັງບໍ່ເຊື່ອຂອງພວກເພິ່ນ,
ມຣກ16:14.ຄວາມບໍ່ສັດຊື່ຈະເຮດັໃຫ້ຄວາມ
ສັດຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າເສຍປະໂຫຍດບໍ,ຣມ3:3.

ການທີ່ຄົນຜູ້ດຽວຕາຍກໍດີກວ່າປະຊາຊາດ
ຈະເສື່ອມໂຊມແລະຕາຍຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອ
ຖື,1ນຟ4:13.ເມື່ອເວລານັ້ນມາເຖິງພວກ
ເຂົາຈະເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື,ພຣະ
ອົງຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກະຈັດກະຈາຍໄປ
ແລະຖືກລົງທັນ,2ນຟ1:10–11(ຄພ3:18).
ເປັນຍ້ອນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາ,ພວກ
ເຂົາຈຶ່ງບໍ່ເຂົ້າໃຈພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ມຊຢ
26:1–5.ເຮົາຈຶ່ງເຮັດສິ່ງມະຫັດສະຈນັອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ເຊັ່ນນີ້ກັບຊາວຢິວບໍ່ໄດ້,ເພາະຄວາມບໍ່
ເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາ,3ນຟ19:35.

ໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາຈິດໃຈຂອງພວກເຈົ້າ
ຖືກເຮັດໃຫ້ມືດມົນເພາະຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື,ຄພ
84:54–58.

ບໍ່ມີທີ່ສຸດ.ເບິ່ງພຣະເຈົ້າ,ຝ່າຍພຣະເຈົ້ານຳ�
ອີກ

ພຣະນາມໜຶ່ງອີກຂອງພຣະເຈົ້າ,ບົ່ງບອກ
ເຖິງທ�ມະຊາດນິລັນດອນຂອງພຣະອົງ(ຄພ
19:10–12;ມຊ1:3;7:35).

ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່.ເບິ່ງເວົ້າຈາບໍ່ດີນຳ�ອີກ

ການເຮັດ ຫລິ້ນໆ ກັບ ສິ່ ງທີ່ສັກສິດ (ຄພ
84:54).

ໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍບໍ່ຄວນນຶກຄິດທີ່ໄຮ້ປະ
ໂຫຍດ,ຫລືການຫົວເຮຮາ,ຄພ88:69.ຈົ່ງ
ຢຸດຈາກຄວາມທະນົງຕົວຂອງພວກເຈົ້າແລະ
ຄວາມບໍ່ເອົາໃຈໃສ່,ຄພ88:121.

ໃບໜ້າ

ການສະແດງອອກຢູ່ເທິງໃບໜ້າຂອງບຸກ
ຄົນ,ຊຶ່ງສ່ວນຫລາຍສະທ້ອນເຖິງຄຸນສົມບັດ
ທາງວິນຍານແລະສະພາບຂອງຈິດໃຈ

ຈິດໃຈລ�ອຽງຂອງເຂົາຕໍ່ສູ້ເຂົາເອງ,ອຊຢ
3:9 . ກະສັດຈຶ່ງ ໜ້າ ຊີດແລະຢ້ານຫລາຍ,
ດນອ5:6.

ໃບໜ້າ ຂອງເພິ່ນມີລັກສະນະຄືແສງຟ້າ
ແມບ,ມທ28:3.ໃບໜ້າຂອງພຣະອົງເຫລື້ອມ
ເໝືອນດັ່ງຕາເວັນ,ພນມ1:16.

ພວກທ່ານໄດ້ຮັບເງົາຂອງພຣະອົງໄວ້ໃນໃບ
ໜ້າຂອງພວກທ່ານແລ້ວບໍ,ແອວ5:14,19.
ອ�ໂມນໄດ້ເຫັນສີໜ້າຂອງກະສັດປ່ຽນແປງ
ໄປ,ແອວ18:12.

ຈົ່ ງ ຖື ສິ ນອົດ ເຂົ້າແລະອະທິຖານດ້ວຍ
ຄວາມຍິນດີໃນໃຈແລະໃບໜ້າທີ່ຊື່ນບານ,
ຄພ 59:14–15.ພຣະພັກຂອງພຣະອົງຮຸ່ງ
ເຫລື້ອມແຈ້ງກວ່າຄວາມສະຫວ່າງຂອງດວງ
ຕາເວັນ,ຄພ110:3.

ປະຈັກພະຍານ.ເບິ່ງເປັນພະຍານ;
ພະຍານ;ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດນຳ�ອີກ

ຄວາມຮູ້ແລະພະຍານທາງວິນຍານໄດ້ຖືກ
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ມອບໃຫ້ໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ປະຈັກ
ພະຍານສາມາດເປັນການປະກາດເປັນທາງ
ການຫລືຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍກ່ຽວກັບສິ່ງ
ທີ່ບຸກຄົນເຫັນວ່າເປັນຄວາມຈິງ(ຄພ102:26).

ຂ້ອຍຮູ້ຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ໃນສະຫວັນສະຖານ,ໂຢບ
19:25–26.

ຢ່າລະອາຍທີ່ຈະເປັນພະຍານຝ່າຍພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຂອງເຮົາ,2ຕມທ1:8.ເນື້ອຄວາມ
ຂອງການປະກາດພຣະທ�ກໍເປັນຄ�ພະຍານ
ຝ່າຍພຣະເຢຊູ,ພນມ19:10.

ຢືນເປັນພະຍານຂອງພຣະເຈົ້າໃນທຸກເວລາ,
ມຊຢ18:9.ໂດຍບໍ່ເຫັນທາງອື່ນແລ້ວທີ່ຈະກູ້ຜູ້
ຄົນກັບຄືນນອກຈາກຈະພະຍາຍາມຢ່າງເຕັມທີ່
ດ້ວຍປະຈັກພະຍານອັນບໍລິສຸດເພື່ອຕ�ນິພວກ
ເຂົາ,ແອວ4:19–20.ຂ້າພະເຈົ້າມີທຸກສິ່ງທຸກ
ຢ່າງທີ່ເປັນປະຈັກພະຍານວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນ
ຄວາມຈິງ,ແອວ30:41–44.ທາ່ນບໍ່ເຫັນຍ້ອນ
ວາ່ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮບັພະຍານຈນົກວາ່ຫລັງຈາກ
ການທົດລອງສັດທາຂອງທ່ານ,ອທ12:6.

ເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຄວາມສະຫງົບແກ່ຈິດໃຈ
ຂອງເຈົ້າບໍ?ເຈົ້າຈະມີພະຍານໃດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ໄປກວ່າພະຍານຈາກພຣະເຈົ້າ,ຄພ6:22–
23.ແລະບັດນີ້,ຫລັງຈາກປະຈັກພະຍານ
ຫລາຍຢ່າງທີ່ໃຫ້ໄວ້ເຖິງພຣະອົງ,ນີ້ຄືປະຈັກ
ພະຍານຊຶ່ງພວກເຮົາມອບໃຫ້ເຖິງພຣະອົງ,
ຄພ 76:22–24.ເຮົາສົ່ງພວກເຈົ້າອອກໄປ
ເປັນພະຍານແລະເຕືອນຜູ້ຄົນ,ຄພ88:81–
82.ຜູ້ເປັນພະຍານໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປແລ້ວ,ແລະ
ປະຈັກພະຍານຂອງພວກເພິ່ນຍັງມີພະລັງຢູ່,
ຄພ135:4–5.

ເອນົກໄດ້ ເຫັນເຫລົ່າທູດສະແດງປະຈັກ
ພະຍານເຖິງພຣະບິດາແລະພຣະບຸດ,ມຊ
7:27.ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະຖືກກຽດ
ຊັງແລະຖືກຂົ່ມເຫັງເພາະການເວົ້າວ່າຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພາບນັ້ນກໍຕາມ,ແຕ່ມັນເປັນ
ຄວາມຈິງ,ຈສ—ປ1:24–25.

ປະຕິບັດ.ເບິ່ງຖານະປະໂລຫິດ;ຮັບໃຊ້,
ການຮັບໃຊ້ນຳ�ອີກ

ທີ່ຈະເຮັດວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ຢູ່ ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.ຜູ້ ຮັບໃຊ້ທີ່ຖືກເລືອກ
ຂອງພຣະເຈົ້າຈະຕ້ອງຖືກເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າ
ກ່ອນຈະສາມາດປະຕິບັດວຽກງານຂອງພຣະ
ອົງໄດ້.ເມື່ອຜູ້ ປະຕິບັດທີ່ແທ້ຈິງເຮັດຕາມ
ພຣະປະສົງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເຂາົເປັນ
ຕົວແທນໃຫ້ແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນການເຮັດ
ວຽກງານທີ່ເປັນທາງການຂອງຕົນແລະເປັນ
ຕົວແທນຂອງພຣະອົງ(ຄພ64:29),ດັ່ງນັ້ນ
ຈຶ່ງເຮັດວຽກງານທີ່ຈ�ເປັນສ�ລັບຄວາມລອດ
ຂອງມະນຸດຊາດ.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານ
ອັກຄະສາວົກ,ສາດສະດາ,ຜູ້ປະກາດຂ່າວ,
ມະຫາປະໂລຫິດ,ສາວົກເຈັດສິບ,ແອວເດີ,
ອະທິການ,ປະໂລຫິດ,ຄູສອນ,ມັກຄະນາ
ຍົກ,ຜູ້ຊ່ວຍ,ແລະການປົກຄອງເພື່ອເຮັດໃຫ້
ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າດີພ້ອມ,ສ�ລັບວຽກງານ
ແຫ່ງການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ(1ກຣທ
12:12–28;ອຟຊ4:11–16;ຄພ20;107).

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເລືອກເອົາເພິ່ນໃຫ້ປະຕິ
ບັດໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ພບຍ
18:5.ຜູ້ຄົນຈະເອີ້ນພວກເຈົ້າວ່າເປັນຜູ້ປະຕິ
ບັດຂອງພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ,ອຊຢ61:6.

ບຸດມະນຸດບໍ່ໄດ້ມາເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນຮັບໃຊ້
ຕົນ,ແຕ່ມາເພື່ອຮັບໃຊ້,ມທ20:26–28.ເຮົາ
ໄດ້ປະກົດແກ່ເຈົ້າເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າໃຫ້ເປັນ
ຜູ້ຮັບໃຊ້ແລະເປັນພະຍານຂອງເຮົາ,ກຈກ
26:16–18.ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ອະຍຸຕິທ�ຊຶ່ງຈະ
ລືມການງານທີ່ພວກເຈົ້າໄດ້ເຮັດດ້ວຍຄວາມ
ຮັກໃນການຮັບໃຊ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ,ຮຣ
6:10.ຖ້າຜູ້ໃດບໍລິການຮັບໃຊ້,ກໍໃຫ້ບໍລິການ
ຮັບໃຊ້ເໝືອນຜູ້ຮັບກ�ລັງທີ່ພຣະເຈົ້າໂຜດ
ປະທານໃຫ້,1ປຕ4:10–11.

ພວກເຂົາໄດ້ສິດສອນ,ແລະໄດ້ປະຕິ
ບັດສາດສະໜາກິດແກ່ກັນແລະກັນ,3ນຟ
26:19.

ມັນເປັນໜ້າທີ່ຂອງອັກຄະສາວົກສິບສອງ
ທີ່ ຈະແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດ,ຄພ
107:39–40.ມະຫາປະໂລຫິດຄົນໜຶ່ງອາດ
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນທາງການສ�ລັບການປະຕິບັດ
ເລື່ອງຝ່າຍໂລກ,ຄພ107:71–72.ສາວົກເຈັດ
ສິບເຫລົ່ານີ້ຕ້ອງເປັນຜູ້ປະຕິບັດສາດສະໜາ
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ກິດເຄື່ອນທີ່,ຄພ 107:93–97.ພວກແອວເດີ
ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກິດປະຈ�ຢູ່ກັບສາດສະໜາຈັກຂອງເຮົາ,ຄພ
124:137.

ປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.
ເບິ່ງກະບົດ,ການກະບົດ;ການຟື້ນຟູພຣະ
ກິດຕິຄຸນນຳ�ອີກ

ບຸກຄົນ,ສາດສະໜາຈັກ,ຫລືຕະຫລອດທັງ
ປະຊາຊາດທີ່ຫັນໜີຈາກຄວາມຈິງ.

ການຳປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອທົ່ວໄປ:ຊາວອິດສະ
ຣາເອນຕ້ອງປົກປ້ອງໃຈຂອງຕົນເພື່ອບໍ່ໃຫ້
ຫັນໜີໄປຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ພບຍ29:18.
ຊົນຊາດໃດທີ່ບໍ່ມີພຣະເຈົ້ານ�ໜ້າກໍເປັນຊົນ
ຊາດທີ່ຂາດວິໄນ,ສພສ29:18.ພວກເຂົາໄດ້
ຝ່າຝືນພັນທະສັນຍາອັນເປັນນິດ,ອຊຢ24:5.

ລົມກໍ ພັດປະທະເຮືອນຢ່າງແຮງ,ແລະ
ເຮືອນນັ້ນກໍໄດ້ເຈື່ອນເພພັງລົງ,ມທ7:27.
ເຮົາຮູ້ສຶກປະຫລາດໃຈທີ່ເຈົ້າຕ່າວຄືນຢ່າງຮີບ
ດ່ວນໄປຫາພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ແຕກຕ່າງເສຍ,
ຄລຕ1:6.

ພວກເຂົ າ ໄດ້ ເລີ່ມຕົ້ນໃນທາງດີແຕ່ໄດ້
ຫລົງທາງໄປໃນໝອກ,1ນຟ8:23(1ນຟ
12:17).ຫລັງຈາກພວກເຂົາຊີມໝາກໄມ້ນັ້ນ
ແລ້ວພວກເຂົາກໍຕົກລົງໄປໃນທາງຕ້ອງຫ້າມ,
1ນຟ8:28.ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອຂອງຊາວ
ນີໄຟເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ສະດຸດແກ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອ,
ແອວ4:6–12.ສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກ
ຫລາຍຄົນໄດ້ກາຍເປັນຄົນອວດດີແລະໄດ້
ຂົ່ມເຫັງສະມາຊິກຄົນອື່ນໆ,ຮລມ3:33–34
(ຮລມ4:11–13;5:2–3).ເມື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ
ຂຶ້ນ,ບາງເທື່ອພວກເຂົາເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງ
ແລະຫລົງລືມພຣະອົງ,ຮລມ12:2;13:38.
ຊາວນີໄຟໄດ້ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງແລະໄດ້
ຕົກຢູ່ໃຕ້ອ�ນາດຂອງຊາຕານ,3ນຟ2:1–
3.ໂມໂຣໄນໄດ້ທ�ນາຍກ່ຽວກັບການປະຖິ້ມ
ຄວາມເຊື່ອໃນຍຸກສຸດທ້າຍ,ມມ8:28,31–41.

ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນ
ການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງ,ຄພ1:13–16.

ການຳປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອຂອງສາດສະໜາຈັກ
ຄຣິດສະຕຽນຳລຸ້ນຳເດີມ:ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ເຂົ້າໃກ້
ເຮົາແຕ່ປາກ,ອຊຢ29:10,13.ຄວາມມືດຈະ
ປົກຄຸມແຜ່ນດິນໂລກ,ອຊຢ60:2.ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມອຶດຢາກພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເກີດຂຶ້ນ,ອມ8:11.

ຈະມີພຣະຄຣິດປອມແລະສາດສະດາ
ປອມປະກົດຂຶ້ນ,ມທ24:24.ຝູງໝາໄນທີ່
ຮ້າຍກາດຈະມາໃນທ່າມກາງພວກທ່ານ,
ກຈກ20:29.ເຮົາຮູ້ສຶກປະຫລາດໃຈທີ່ເຈົ້າທັງ
ຫລາຍພາກັນປະຖິ້ມພຣະອົງຢ່າງຮີບດ່ວນ,
ຄລຕ1:6.ຈະມີການຕົກໄປກ່ອນການສະເດັດ
ມາຄັ້ງທີສອງ,2ທສນ2:3.ບາງຄົນຫລົງໄປ
ຈາກຄວາມຈິງ,2ຕມທ2:18.ບາງຄົນເຮັດ
ເໝືອນຄົນນັບຖືພຣະເຈົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ,ແຕ່
ປະຕິເສດອ�ນາດໃນນັ້ນ,2ຕມທ3:2–5.
ເວລາຈະມາເຖິງເມື່ອຜູ້ຄົນຈະບໍ່ຍອມຟັງຫລັກ
ຄ�ສອນ,2ຕມທ4:3–4.ຈະມີສາດສະດາ
ແລະຄູສອນປອມເກີດຂຶ້ນໃນທ່າມກາງຜູ້ຄົນ,
2ເປໂຕ2:1.ບາງຄົນໄດ້ແອບແຝງເຂົ້າມາ
ປະຕິເສດອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຢດ1:4.ບາງ
ຄົນໄດ້ອວດວ່າເປັນອັກຄະສາວົກແຕ່ບໍ່ໄດ້
ເປັນ,ພນມ2:2.

ນີໄຟໄດ້ເຫັນຮາກຖານຂອງສາດສະໜາຈັກ
ໃຫຍ່ແລະໜ້າກຽດຊັງ,1ນຟ13:26.ຄົນຕ່າງ
ຊາດໄດ້ເຕະສະດຸດແລະໄດ້ສ້າງສາດສະໜາ
ຈັກຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ,2ນຟ26:20.

ເຂົາໄດ້ໜີໄປຈາກພິທີການຂອງເຮົາແລະ
ໄດ້ຝ່າຝືນພັນທະສັນຍາອັນເປັນນິດຂອງເຮົາ,
ຄພ1:15.ຄວາມມືດປົກຄຸມແຜ່ນດິນໂລກ
ແລະຄວາມມືດອັນຮ້າຍແຮງປົກຄຸມຈິດໃຈຜູ້
ຄົນ,ຄພ112:23.

ໂຈເຊັບໄດ້ຖືກບອກວ່າສາດສະໜາຈັກທັງ
ໝົດນັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ;ຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາຫ່າງ
ໄກຈາກພຣະເຈົ້າ,ຈສ—ປ1:19.

ປະຖົມມະການ.ເບິ່ງເພັນຕາຕຸກນຳ�ອີກ

ພຣະທ�ປະຖົມມະການເປັນໜັງສືເຫລັ້ມ
ທ�ອິດຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີເດີມແລະສາດສະດາ
ໂມເຊເປັນຄົນຂຽນ.ມັນໃຫ້ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບ
ການເລີ່ມຕົ້ນ,ດັ່ງເຊັ່ນການສ້າງແຜ່ນດິນໂລກ,
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ການເນລະມິດສ້າງສັດສາວາສິ່ງແລະມະນຸດ
ໄວ້ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ,ການຕົກຂອງອາດາມ
ແລະເອວາ,ການເປີດເຜີຍເລື່ອງພຣະກິດຕິ
ຄຸນຕໍ່ອາດາມ,ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຜົ່າແລະ
ເຊື້ອສາຍ,ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງພາສາຕ່າງໆທີ່ບາ
ເບນ,ແລະການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄອບຄົວອັບຣາ
ຮາມທີ່ພາໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນ.ບົດບາດຂອງໂຢເຊັບໃນຖານະທີ່ເປັນ
ຜູ້ຊ່ວຍກູ້ຊາວອິດສະຣາເອນກໍໄດ້ຖືກເນັ້ນໜກັ
ຢູ່ໃນໜງັສືປະຖົມມະການນີ້ຄືກັນ.

ການເປີດເຜີຍຍຸກສຸດທ້າຍຢືນຢັນແລະໃຫ້
ຄວາມແຈ່ມແຈ້ງກ່ຽວກັບໜັງສືປະຖົມມະການ
(1ນຟ5;ອທ1;ມຊ1–8;ອຣຮ1–5).

ໃນພຣະທ�ປະຖົມມະການ,ບົດທີ1–4ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບການສ້າງໂລກແລະການເຕີບໃຫຍ່
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຄອບຄົວຂອງອາດາມ.ບົດ
ທີ5–10ບັນທຶກປະຫວັດຂອງໂນອາ.ບົດທີ
11–20ບອກເຖິງອັບຣາຮາມແລະຄອບຄົວ
ຂອງເພິ່ນຈົນເຖິງສະໄໝຂອງອີຊາກ.ບົດທີ
21–35ຕິດຕາມຄອບຄົວຂອງອີຊາກ.ບົດທີ
36ບອກເຖິງເອຊາວແລະຄອບຄົວຂອງລາວ.
ບົດທີ37–50ບອກເຖິງຄອບຄົວຂອງຢາໂຄບ
ແລະໃຫ້ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບໂຢເຊັບຖືກຂາຍ
ໄປປະເທດເອຢິບແລະບົດບາດຂອງລາວໃນ
ການຊ່ວຍກູ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.

ປະທັບຢູ່ໃນທຸກບ່ອນ.ເບິ່ງພຣະເຈົ້າ,ຝ່າຍ
ພຣະເຈົ້ານຳ�ອີກ

ຄວາມສາມາດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ສາມາດ
ປະທັບຢູ່ໃນທຸກບ່ອນຜ່ານພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະອົງ(ພສສ139:7–12;ຄພ88:7–13,
41).

ປະທານ.ເບິ່ງສາດສະດາ;ຝ່າຍປະທານສູງ
ສຸດນຳ�ອີກ

ຕ�ແໜ່ງສ�ລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມຂອງອົງ
ການ.ປະທານຂອງສາດສະໜາຈັກເປັນສາດ
ສະດາ,ຜູ້ພະຍາກອນ,ແລະຜູ້ເປີດເຜີຍ(ຄພ
21:1;107:91–92),ແລະສະມາຊິກຂອງສາດ
ສະໜາຈັກຕ້ອງເອີ້ນສາດສະດາຂອງສາດສະ
ໜາຈັກຕາມຕ�ແໜ່ງທີ່ວ່າ“ປະທານ”(ຄພ

107:65).ເພິ່ນເປັນຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນຢູ່ເທິງແຜ່ນ
ດິນໂລກທີ່ມີສິດອ�ນາດເພື່ອໃຊ້ຂໍກະແຈທັງ
ໝົດຂອງຖານະປະໂລຫິດ.

ຫົວໜ້າກຸ່ມຖານະປະໂລຫິດແລະອົງການ
ອື່ນໆຂອງສາດສະໜາຈັກກໍມີຕ�ແໜ່ງຂອງ
ປະທານຄືກັນ.

ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານຂໍກະແຈຂອງ
ອານາຈັກໃຫ້ໂຈເຊັບສະມິດ,ຄພ81:1–2.
ປະທານສາມຄົນປະກອບເປັນກຸ່ມຂອງຝ່າຍ
ປະທານຂອງສາດສະໜາຈັກ,ຄພ107:21–
24.ປະທານຖືກແຕ່ງຕັ້ງຕາມລະບຽບຂອງ
ເມນຄີ ເສ ເ ດັກ ,ຄພ  107 :29 .ໜ້າທີ່ຂອງ
ປະທານປົກຄອງມັກຄະນາຍົກ,ຄູສອນ,ປະ
ໂລຫິດ,ແລະແອວເດີໄດ້ຖືກອະທິບາຍໄວ,້
ຄພ107:85–89(ຄພ124:136–138,142).
ມີປະທານເຈັດຄົນທີ່ປົກຄອງສາວົກເຈັດສິບ,
ຄພ107:93–95.ປະທານສະເຕກໄດ້ຖືກແຕ່ງ
ຕັ້ງໄວ້,ຄພ124:133–135.

ປະເພນີ

ຄວາມເຊື່ອແລະການປະຕິບັດທີ່ສົ່ງຕໍ່ກັນ
ມາຈາກລຸ້ນສູ່ລຸ້ນ(2ທສນ2:15).ໃນພຣະຄ�
ພີ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຕືອນຄົນຊອບທ�ເປັນ
ປະຈ�ວ່າຄວນຫລີກເວັ້ນຈາກຮີດຄອງປະເພ
ນີທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຂອງມະນຸດ(ລລວ18:30;ມຣກ
7:6–8;ມຊຢ1:5;ຄພ93:39–40).

ປະໂລຫິດ,ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນ.
ເບິ່ງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນ;ມະຫາ
ປະໂລຫິດ;ອາໂຣນ,ອ້າຍຂອງໂມເຊນຳ�
ອີກ

ຕ�ແໜ່ງຂອງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາ
ໂຣນ.ໃນສະໄໝບູຮານ,ໜ້າທີ່ສູງສຸດໃນຖາ
ນະປະໂລຫິດຂອງຊາວເລວີແມ່ນຖືກປະຕິບັດ
ໂດຍອາໂຣນແລະຕະກຸນຂອງເພິ່ນເທົ່ານັ້ນ.
ເມື່ອພຣະຄຣິດໄດ້ບັນລຸກົດຂອງໂມເຊແລ້ວ,
ກົດລະບຽບນີ້ກໍໄດ້ຖືກຍົກເລີກ.

ໜ້າທີ່ຂອງປະໂລຫິດໃນສາດສະໜາຈັກທີ່
ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່ໄດ້ຖືກບັນຍາຍໄວ້,ຄພ
20:46–52.
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ປະໂລຫິດ,ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສ
ເດັກ.ເບິ່ງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສ
ເດັກ;ມະຫາປະໂລຫິດນຳ�ອີກ

ບຸກຄົນທີ່ປະຕິບັດຕາມພິທີການຕ່າງໆທາງ
ສາດສະໜາສ�ລັບຄົນອື່ນແລະເຈາະຈົງໃສ່
ພຣະເຈົ້າ.ສ່ວນຫລາຍໃນພຣະຄ�ພີ,ຕາມ
ປົກກະຕິປະໂລຫິດເປັນມະຫາປະໂລຫິດ
ຕາມລະບຽບຂອງເມນຄີເສເດັກ(ແອວ13:2).
ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົມບູນແຫ່ງລັດສະໝີ
ພາບຂອງພຣະເຈົ້າຫລັງຈາກການຟື້ນຄືນຊີ
ວິດຈະກາຍເປັນປະໂລຫິດແລະກະສັດໃນ
ໂລກຊັ້ນສູງ.

ເມນຄີເສເດັກເປັນປະໂລຫິດຂອງພຣະເຈົ້າ
ອົງສູງສຸດ,ປຖກ14:18.ເຈົ້າຈະໄດ້ເປັນປະ
ໂລຫິດຕະຫລອດການຕາມລະບຽບຂອງເມນ
ຄີເສເດັກ,ພສສ110:4(ຮຣ5:6;7:17,21).

ພຣະຄຣິດໄດ້ຕັ້ງເຮົາທັງຫລາຍໄວ້ໃຫ້ເປັນ
ປະໂລຫິດຂອງພຣະເຈົ້າແລະພຣະບິດາຂອງ
ພຣະອົງ,ພນມ1:6(ພນມ5:10;20:6).

ໃຫ້ຈື່ຈ�ໄວ້ວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ແຕ່ງ
ຕັ້ງປະໂລຫິດຕາມຖານະອັນສັກສິດຂອງພຣະ
ອົງ,ແອວ13:1–20.

ຄົນທີ່ຈະອອກມາໃນການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງ
ຄົນທ່ຽງທ�ແມ່ນບັນດາປະໂລຫິດແລະເຫລົ່າ
ກະສັດ,ຄພ76:50,55–60.

ປະຫວັດຄອບຄົວ.ເບິ່ງຄວາມລອດສ�ລັບ
ຄົນຕາຍ;ລ�ດັບການສືບເຊື້ອສາຍ

ປັດສະຄາ.ເບິ່ງເຂົ້າແລງຄາບສຸດທ້າຍ;
ພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້ານຳ�ອີກ

ງານລ້ຽງປັດສະຄາຖືກຕັ້ງໄວ້ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອ
ລູກຫລານຂອງອິດສະຣາເອນຈື່ຈ�ຕອນທີ່ທູດ
ຜູ້ທ�ລາຍໄດ້ຜ່ານກາຍເຮອືນຂອງພວກເຂົາໄປ
ແລະໄດ້ປົດປ່ອຍພວກເຂົາຈາກຊາວເອຢິບ
(ອພຍ12:21–28;13:14–15).ເລືອດຂອງລູກ
ແກະທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຕ�ໜິຊຶ່ງຖືກໃຊ້ເປັນເຄື່ອງ
ໝາຍເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດຊາວອິດສະຣາເອນໃນ
ສະໄໝບູຮານ,ກໍເປັນເຄື່ອງໝາຍເຖິງພຣະເຢຊູ
ຄຣດິ,ພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງການ
ເສຍສະລະຂອງພຣະອົງໄດ້ໄຖ່ມະນຸດຊາດ.

ນີ້ແມ່ນພິທີການຂອງງານປັດສະຄາ,ອພຍ
12:43.

ພຣະ ເຢຊູ ແລະອັກຄະສາວົກຂອງພຣະ
ອົງໄດ້ ສະຫລອງງານປັດສະຄາໃນການກິນ
ເຂົ້າແລງຄາບສຸດທ້າຍ,ມທ26:17–29(ມຣກ
14:12–25).ເບິ່ງແມພຣະເມສານ້ອຍຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ຜູ້ຊຶ່ງຮັບເອົາບາບກ�ຂອງໂລກ,ຢຮ
1:29,36.ພຣະຄຣິດຜູ້ເປັນປັດສະຄາຂອງເຮົາ
ໄດ້ຖືກຂ້າບູຊາແທນເຮົາ,1ກຣທ5:7.ເຮົາ
ໄດ້ຖືກໄຖ່ໂດຍໂລຫິດຂອງພຣະຄຣິດ,ຄືກັນ
ກັບລູກແກະທີ່ປາດສະຈາກບ່ອນຕ�ນິ,1ປຕ
1:18–19.

ມີສັດທາໃນພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ
ຜູ້ເອົາບາບຂອງໂລກໄປ,ແອວ7:14.

ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຮັກສາພຣະວາຈາ
ແຫ່ງປັນຍາຈະຖືກຮັກສາໄວ້ເໝືອນດັ່ງລູກ
ຫລານຂອງອິດສະຣາເອນ,ຄພ89:21.

ພຣະເມສານ້ອຍໄດ້ຖືກປະຫານນັບຕັ້ງແຕ່
ການວາງຮາກຖານຂອງໂລກ,ມຊ7:47.

ປັນຍາຈານ

ໜັງສືເຫລັ້ມໜຶ່ງໃນພຣະຄ�ພີເດີມຊຶ່ງບັນຈຸ
ພາບສະທ້ອນເຖິງບັນຫາອັນໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ
ຂອງຊີວິດ.

ຜູ້ ຂ ຽນ ປຶ້ມ,ຜູ້ສັ່ງສອນ,ກໍຂຽນຢ່າງມາກ
ມາຍຈາກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງຜູ້ທີ່ປາດ
ສະຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈເລື່ອງພຣະກິດຕິຄຸນ.
ເພິ່ນຂຽນຕາມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຊາວໂລກ—
ນັ້ນຄື,ຄົນທີ່“ຢູ່ໃຕ້ຟ້າສະຫວັນ”(ປຍຈ1:9).
ເນື້ອໃນສ່ວນຫລາຍຢູ່ໃນປຶ້ມເບິ່ງເປັນເລື່ອງ
ຮ້າຍແລະສິ້ນຫວັງ(ປຍຈ9:5,10).ນີ້ບໍ່
ແມ່ນວິທີທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປະສົງໃຫ້ເຮົາຄິດ
ເຫັນຊີວິດແຕ່ເປັນສິ່ງທີ່ຜູ້ສັ່ງສອນໄດ້ສັງເກດ
ເຫັນສິ່ງທີ່ປະກົດຕໍ່ຜູ້ຄົນຢູ່ໃນໂລກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮຽນ
ຮູ້.ສ່ວນທີ່ເປັນທາງວິນຍານສ່ວນຫລາຍຂອງ
ປຶ້ມແມ່ນບົດທີ11ແລະ12,ບ່ອນທີ່ຜູ້ຂຽນ
ໄດ້ສະຫລຸບວ່າສິ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ມີຄ່າອັນ
ເປັນນິດແມ່ນການເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.

ປ່າສັກສິດ.ເບິ່ງພາບທີ່ມາໃຫ້ເຫັນຄັ້ງທ�ອິດ
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ປ້າຍສັນຍານ

ໃນພຣະຄ�ພີ,ທຸງຫລືສັນຍາລັກທີ່ຢູ່ອ້ອມ
ຮອບໃນບ່ອນທີ່ຜູ້ຄົນເຕົ້າໂຮມກັນໃນຄວາມ
ເປັນໜຶ່ງໃນຈຸດປະສົງຫລືເອກະລັກ.ໃນສະ
ໄໝບູຮານປ້າຍສັນຍານເປັນສິ່ງທີ່ໃຊ້ລວມ
ກ�ລັງທະຫານຢູ່ໃນສະໜາມຮົບ.ພຣະຄ�ພີ
ມໍມອນແລະສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດເປັນສັນຍາລັກຂອງປ້າຍສັນຍານຕໍ່ປະ
ຊາຊາດທັງປວງຂອງແຜ່ນດິນໂລກ.

ພຣະອົງຈະເຮັດສັນຍານເອີ້ນເອົາຊາດໜຶ່ງ
ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ,ອຊຢ5:26(2ນຟ15:26).ລາຊາ
ວົງຂອງດາວິດຈະເປັນສັນຍາລັກ,ອຊຢ11:10
(2ນຟ21:10;ຄພ113:6).

ຈົ່ງຍົກປ້າຍສັນຍານແຫ່ງສັນຕິພາບຂຶ້ນ,
ຄພ105:39.

ປ້າຍແຫ່ງເສລີພາບ.ເບິ່ງໂມໂຣໄນ,ນາຍ
ທັບນຳ�ອີກ

ປ້າຍທີ່ໂມໂຣໄນໄດ້ຍົກຂຶ້ນ,ຜູ້ຊຶ່ງເປັນຫົວ
ໜ້າຜູ້ ບັງຄັບບັນຊາກອງທັບຂອງຊາວນີໄຟ
ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ.ໂມໂຣໄນໄດ້ເຮັດປ້າຍ
ຂຶ້ນເພື່ອດົນໃຈຊາວນີໄຟໃຫ້ປົກປ້ອງສາດສະ
ໜາ,ອິດສະລະພາບ,ສັນຕິສຸກ,ແລະຄອບ
ຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໂມໂຣໄນໄດ້ເຮັດປ້າຍແຫ່ງເສລີພາບຈາກ
ເສື້ອຄຸມຂອງເພິ່ນ,ແອວ46:12–13.ຄົນທີ່
ຮັກປ້າຍນີ້ໄດ້ເຂົ້າເຮັດພັນທະສັນຍາ,ແອວ
46:20–22.ໂມໂຣໄນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເອົາປ້າຍປັກ
ໄວ້ຢູ່ເທິງຫໍສູງທຸກບ່ອນ,ແອວ46:36(ແອວ
51:20).

ປິຕຸ,ແຫ່ງປິຕຸ.ເບິ່ງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງ
ເມນຄີເສເດັກ;ປິຕຸພອນ;ຜູ້ປະກາດຂ່າວ;
ພໍ່,ມະຕະນຳ�ອີກ

ພຣະຄ�ພີກ່າວເຖິງປິຕຸສອງຊະນິດ:(1)ຕ�
ແໜ່ງໃນຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກ,
ບາງເທື່ອຖືກເອີ້ນວ່າຜູ້ປະກາດຂ່າວ;(2)ພໍ່
ຂອງຄອບຄົວ.ປິຕຸທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈະ
ມອບພອນພິເສດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງສາດ
ສະໜາຈັກທີ່ມີຄ່າຄວນ.

ປິຕຸທີ່ໄດ້ຮັບການຳແຕ່ງຕັ້ງ:ໃຫ້ບາງຄົນເປັນ
ຜູ້ປະກາດພຣະທ�ແລະບາງຄົນເປັນຜູ້ປະ
ກາດຂ່າວປະເສີດ,ອຟຊ4:11(ຫຼຊ1:6).

ມັນເປັນໜ້າທີ່ຂອງອັກຄະສາວົກສິບສອງ
ທີ່ຈະແຕ່ງຕັ້ງເປັນຜູ້ ປະກາດຂ່າວປະເສີດ,
ຄພ107:39.ໄຮຣ�ຈະໄດ້ຮັບຕ�ແໜ່ງຖານະ
ປະໂລຫິດແລະປິຕຸ,ຄພ124:91–92,124;
135:1.

ພໍ່ : ຢາໂຄບໄດ້ໃຫ້ພອນແກ່ພວກລູກຊາຍ
ຂອງເພິ່ນແລະລູກຫລານຂອງພວກເຂົາ,
ປຖກ49:1–28.

ຂ້າພະເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະກ່າວຢ່າງເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່
ພວກທ່ານເຖິງກະສັດດາວິດ,ກຈກ2:29.

ລີໄຮໄດ້ແນະນ�ແລະໃຫ້ພອນແກ່ຜູ້ຄົນ
ຂອງເພິ່ນ,2ນຟ4:3–11.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຮັບມູນມໍລະດົກທີ່
ຖືກຕ້ອງ,ໂດຍຖືສິດຊຶ່ງເປັນຂອງບັນພະບຸລຸດ,
ອຣຮ1:2–4.

ປິຕຸພອນ.ເບິ່ງປິຕຸ,ແຫ່ງປິຕຸ;ຜູ້ປະກາດ
ຂ່າວ;ພໍ່,ມະຕະນຳ�ອີກ

ພອນທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງສາດສະ
ໜາຈັກທີ່ມີ ຄ່າຄວນໂດຍປິຕຸທີ່ໄດ້ຮັບການ
ແຕ່ງຕັ້ງ.ປິຕຸພອນບັນຈຸຄ�ແນະນ�ຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າສ�ລັບບຸກຄົນທີ່ຮັບເອົາພອນແລະ
ປະກາດວ່າເຂົາເປັນທາຍາດຂອງໃຜໃນເຊື້ອ
ສາຍອິດສະຣາເອນ.ພໍ່ສາມາດມອບພອນພິ
ເສດໃນຖານະປິຕຸຂອງຄອບຄົວຂອງຕົນ,ແຕ່
ພອນເຊັ່ນນັ້ນບໍ່ໄດ້ຖືກບັນທຶກຫລືເກັບກ�ໄວ້
ໂດຍສາດສະໜາຈັກ.

ອິດສະຣາເອນໄດ້ເອົາມືຂວາວາງເທິງຫົວ
ຂອງເອຟະຣາອີມ,ປຖກ48:14.ຢາໂຄບໄດ້
ໃຫ້ພອນແກ່ພວກລູກຊາຍຂອງເພິ່ນແລະລູກ
ຫລານຂອງພວກເຂົາ,ປຖກ49.

ລີໄຮໄດ້ໃຫ້ພອນແກ່ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ,2ນຟ
4:3–11.

ປິ່ນປົວ,ການປິ່ນປົວ.ເບິ່ງການປະຕິບັດຕໍ່
ຄົນເຈັບປ່ວຍ;ເຈີມ,ການເຈີມນຳ�ອີກ

ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫາຍດີຫລືມີສຸຂະພາບດີຄືນ
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ອີກ, ທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ວິນຍານ. ພຣະຄ�
ພີບັນຈຸຫລາຍຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວທີ່
ມະຫັດສະຈັນໂດຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະຜູ້ຮັບ
ໃຊ້ຂອງພຣະອົງ.

ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້ທີ່ປິ່ນປົວຮັກສາເຈົ້າ
ໃຫ້ດີ,ອພຍ15:26.ນາອາມານໄດ້ຈຸ່ມຕົນເອງ
ລົງໄປໃນແມ່ນ�ຈໍແດນເຈັດເທື່ອແລ້ວກໍຫາຍ
ດີພະຍາດ,2ກສ5:1–14.ພວກເຮົາຖືກປິ່ນ
ປົວໃຫ້ດີຍ້ອນໂທດກ�ທີ່ທ່ານຮັບ,ອຊຢ53:5
(ມຊຢ14:5).ດວງຕາເວັນຂຶ້ນແລະຈະນ�
ເອົາການປິ່ນປົວມາສູ່ເຂົາດັ່ງແສງດວງອາທິດ,
ມລກ4:2.

ພຣະເຢຊູໂຜດຮັກສາຄົນໃຫ້ຫາຍດີຈາກພະ
ຍາດໂລຄາທຸກຊະນິດ,ມທ4:23(ມທ9:35).
ພຣະອົງໃຫ້ສິດອ�ນາດແກ່ເພິ່ນເພື່ອໃຫ້ພະ
ຍາດໂລຄາທັງການເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍທຸກຢ່າງດີ
ໄດ້,ມທ10:1.ພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ຂ້ານ້ອຍມາປິ່ນ
ປົວໃນທີ່ຊອກຊ�,ລກ4:18.

ຄົ ນ ເຫລົ່ າ ນັ້ນ ໄດ້ຮັ ບການປິ່ນ ປົວໂດຍ
ອ�ນາດຂອງພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ,
1ນຟ11:31.ຖ້າຫາກເຈົ້າເຊື່ອໃນການໄຖ່
ຂອງພຣະຄຣິດເຈົ້າກໍຈະຫາຍດີໄດ້,ແອວ
15:8.ພຣະອົງໄດ້ປິ່ນປົວພວກເຂົາທຸກຄົນ,
3ນຟ17:9.

ຄົນທີ່ມີສັດທາໃນເຮົາທີ່ຈະຮັບການປິ່ນປົວ
ໃຫ້ຫາຍດີຈະຫາຍດີ,ຄພ42:48.ໃນນາມ
ຂອງເຮົາພວກເຂົາຈະປິ່ນປົວຄົນເຈັບປ່ວຍ,
ຄພ84:68.

ພວກເຮົາເຊື່ອໃນຂອງປະທານແຫ່ງການ
ຮັກສາ,ຫຼຊ1:7.

ປີລາດ,ປົນຕີໂອ

ຜູ້ປົກຄອງຊາວໂຣມໃນຢູດາຍ,ຄ.ສ.26–
36(ລກ3:1) .  ເພິ່ນກຽດຊັງຊາວຢິວແລະ
ສາດສະໜາຂອງເຂົາແລະໄດ້ສັ່ງຂ້າຊາວ
ຄາລີເລບາງຈ�ນວນ(ລກ13:1).ພຣະເຢຊູ
ໄດ້ຖືກກ່າວຫາແລະໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ນ�ໄປ
ຄຶງຕອນທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າປີລາດ(ມທ27:2,11–
26,58–66;ມຣກ15;ລກ23;ຢຮ18:28–
19:38).

ປຶ້ມພຣະບັນຍັດ.ເບິ່ງຄ�ສອນແລະພັນທະ
ສັນຍາ;ເປີດເຜີຍ,ການເປີດເຜີຍນຳ�ອີກ

ໃນປີ1833,ຈ�ນວນຂອງການເປີດເຜີຍ
ທີ່ ຮັບ ໂດຍສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດ ຖືກ
ຕຽມໄວ້ສ�ລັບການຈັດພິມໃນປຶ້ມທີ່ມີຊື່ວ່າ
A Book of Commandments for the 
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(ປຶ້ມພຣະບັນຍັດເພື່ອການປົກຄອງສາດສະ
ໜາຈັກຂອງພຣະຄຣິດ).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ສືບຕໍ່ສື່ສານກັບຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ,ແລະ
ການເປີດເຜີຍຢ່າງຫລວງຫລາຍທີ່ຖືກຮວບ
ຮວມໄວ້ໄດ້ຖືກຈັດພິມສອງປີຈາກນັ້ນເປັນ
ພຣະຄ�ພີຄ�ສອນແລະພັນທະສັນຍາ.

ຄພ1ເປັນຄ�ນ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້
ກ່າຍໜັງສືພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ,ຄພ1:6.
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ທ້າທາຍຄົນທີ່ສະຫລາດທີ່
ສຸດໃຫ້ກ່າຍເອົາຂໍ້ຄວາມສ່ວນໜ້ອຍໜຶ່ງຂອງ
ການເປີດເຜີຍຂອງພຣະອົງໃນປຶ້ມພຣະບັນ
ຍັດ,ຄພ67:4–9.ຜູ້ພິທັກຮັກສາໄດ້ຖືກກ�ນົດ
ໄວ້ເພື່ອໃຫ້ຈັດພິມການເປີດເຜີຍ,ຄພ70:1–5.

ປຶ້ມແຫ່ງຄວາມຊົງຈ�.ເບິ່ງລ�ດັບການສືບ
ເຊື້ອສາຍ;ໜັງສືທະບຽນແຫ່ງຊີວິດນຳ�ອີກ

ໜັງສືທີ່ອາດາມໄດ້ເລີ່ມຂຽນຊຶ່ງໄດ້ບັນທຶກ
ວຽກງານຂອງລູກຫລານຂອງເພິ່ນໄວ້;ມີບັນ
ທຶກອື່ນອີກທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້ໂດຍ
ສາດສະດາແລະສະມາຊິກທີ່ຊື່ສັດນັບແຕ່
ເວລານັ້ນມາ.ອາດາມແລະລູກຫລານຂອງ
ເພິ່ນໄດ້ຮັກສາປຶ້ມແຫ່ງຄວາມຊົງຈ�,ຊຶ່ງໃນ
ນັ້ນເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂຽນດ້ວຍວິນຍານແຫ່ງການ
ດົນໃຈ,ແລະໜັງສືຂອງຄົນລຸ້ນຕ່າງໆ,ຊຶ່ງ
ບັນທຶກລ�ດັບການສືບເຊື້ອສາຍ(ມຊ6:5,8).
ບັນທຶກເຊັ່ນນີ້ອາດມີສ່ວນໃນການພິຈາລະນາ
ການພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງເຮົາ.

ປຶ້ມແຫ່ງຄວາມຊົງຈ�ໄດ້ຖືກຂຽນໄວ້,ມລກ
3:16–18(3ນຟ24:16–18).

ທຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຂຽນໄວ້ຢູ່
ໃນປຶ້ມແຫ່ງຄວາມຊົງຈ�ຈະບໍ່ພົບມູນມໍລະດົກ
ໃນວັນນັ້ນ,ຄພ85:9.ຄົນທີ່ຕາຍແລ້ວກໍຖືກ
ຕັດສິນຕາມການກະທ�ຂອງພວກເຂົາດັ່ງທີ່ມີ
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ບັນທຶກໄວ້ໃນໜັງສືເຫລົ່ານັ້ນ,ຄພ128:7.ໃຫ້
ພວກເຮົາຖວາຍໜັງສືເຫລັ້ມໜຶ່ງທີ່ມີບັນທຶກ
ຂອງຄົນຕາຍຂອງພວກເຮົາ,ຄພ128:24.

ປຶ້ມແຫ່ງຄວາມຊົງຈ�ຖືກຮັກສາໄວ້,ມຊ
6:5–8.ພວກເຮົາມີປຶ້ມແຫ່ງຄວາມຊົງຈ�,ມຊ
6:46.ອັບຣາຮາມໄດ້ພະຍາຍາມຂຽນບັນທຶກ
ໄວ້ໃຫ້ລູກຫລານຂອງເພິ່ນ,ອຣຮ1:31.

ເປັນສັດຕູກັນ,ຄວາມເປັນສັດຕູກັນ.ເບິ່ງແກ້
ແຄ້ນ,ການແກ້ແຄ້ນ;ອິດສາ;ຮັກ,ຄວາມ
ຮັກນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີ,ຄວາມເປັນສັດຕູກັນ,ການມີ
ເຈດຕະນາຮ້າຍ,ແລະຄວາມກຽດຊັງ.

ເຮົາຈະໃຫ້ເຈົ້າກັບຍິງນັ້ນກຽດຊັງກັນ,ປຖກ
3:15(ມຊ4:21).

ຈິດໃຈແຫ່ງກາມມະລົມເປັນສັດຕູຕໍ່ພຣະ
ເຈົ້າ,ຣມ8:7.ການເປັນມິດຕໍ່ໂລກຄືການເປັນ
ສັດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ,ຢກບ4:4.

ໃນວັນນັ້ນຄວາມກຽດຊັງຈະໝົດໄປຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
ເຮົາ,ຄພ101:26.

ເປັນດັ່ງພຣະເຈົ້າ.ເບິ່ງສູງສົ່ງ,ຄວາມສູງສົ່ງ;
ຊີວິດນິລັນດອນ;ມະນຸດ—ມະນຸດ,ສັກ
ກະຍະພາບທີ່ຈະກາຍເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະ
ບິດາເທິງສະຫວັນ

ເປັນພະຍານ.ເບິ່ງປະຈັກພະຍານນຳ�ອີກ

ການສະແດງເປັນພະຍານໂດຍອ�ນາດ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ;ການປະກາດທີ່
ໜັກແໜ້ນກ່ຽວກັບຄວາມຈິງອີງຕາມຄວາມຮູ້
ຫລືຄວາມເຊື່ອຖືຂອງບຸກຄົນ.

ພຣະຜູ້ປອບໂຍນຈະເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່
ເຮົາ,ຢຮ15:26.ພຣະອົງໄດ້ສັ່ງພວກຂ້າພະ
ເຈົ້າໃຫ້ປະກາດແລະເປນັພະຍານ,ກຈກ
10:42.

ພະຍານສາມຄົນຈະໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງຄວາມ
ຈິງ,2ນຟ27:12.ອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍລິ ສຸດຍ່ອມນ�ຄ�ເວົ້າ ໄປຫາໃຈຂອງລູກ
ຫລານມະນຸດ,2ນຟ33:1.ພຣະຄ�ພີເປັນ
ພະຍານເຖິງພຣະຄຣິດ,ຢຄ7:10–11(ຢຮ
5:39).ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເປັນພະຍານຕໍ່ພວກທ່ານ

ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ເວົ້າມາແລ້ວວ່າເປັນຄວາມຈິງ,ແອວ5:45
(ແອວ34:8).

ພວກເຈົ້າຈະເປັນພະຍານເຖິງສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ
ໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ,ຄພ17:3–5.ສິ່ງ
ຊຶ່ງພຣະວິນຍານເປັນພະຍານແກ່ເຈົ້າ,ໃຫ້ເຈົ້າ
ເຮັດ,ຄພ46:7.ເຮົາສົ່ງພວກເຈົ້າອອກໄປເປັນ
ພະຍານແລະເຕືອນ,ຄພ88:81.

ເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນ,ຄວາມເປັນອັນໜຶ່ງ
ດຽວກັນ.ເບິ່ງພຣະເຈົ້າ,ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ
ນຳ�ອີກ

ການກາຍເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນໃນຄວາມ
ຄິດ, ໃນຄວາມປາດຖະໜາ,ແລະໃນຈຸດ
ປະສົງ,ທ�ອິດນ�ພຣະບິດາຜູ້ ສະຖິດຢູ່ໃນ
ສະຫວັນແລະພຣະເຢຊູຄຣິດ,ແລະຈາກນັ້ນ
ນ�ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຄົນອື່ນໆ.

ມັນເປັນການດີທີ່ປະຊາຊົນຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍ
ຄວາມປອງດອງຢ່າງນີ້,ພສສ133:1.

ເຮົາກັບພຣະບິດາກໍເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນ,
ຢຮ10:30(ຄພ50:43).ພຣະເຢຊູໄດ້ອະທິ
ຖານຂໍໃຫ້ທຸກຄົນເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນເຊັ່ນ
ດຽວກັບພຣະອົງກັບພຣະບິດາຂອງພຣະອົງທີ່
ເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນ,ຢຮ17:11–23(3ນຟ
19:23).ເຮົາຂໍຮ້ອງພວກເຈົ້າທຸກຄົນໃຫ້ຖືກ
ຕ້ອງປອງດອງກັນຢ່າຖືພັກຖືພວກຈົ່ງຮ່ວມ
ເຂົ້າກັນເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນ,1ກຣທ1:10.

ຈົ່ງຕັ້ງໃຈເດັດດ່ຽວແລະໃຈດຽວ,ສາມັກ
ຄີກັນໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ,2ນຟ1:21.ໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະເຈົ້າຄວນໃຫ້ໃຈຂອງພວກເຂົາຜູກ
ພັນກັນໄວ້ໃນຄວາມເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນ,
ມຊຢ18:21.ພຣະເຢຊູໄດ້ອະທິຖານສ�ລັບ
ຄວາມເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນໃນບັນດາສານຸສິດ
ຊາວນີໄຟຂອງພຣະອົງ,3ນຟ19:23.ສານຸ
ສິດໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອອະທິຖານແລະຖື
ສິນອົດເຂົ້າຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ,3ນຟ27:1.

ພຣະບິດາ,ພຣະບຸດ,ແລະພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນ,ຄພ20:27–28
(ຄພ35:2;50:43).ມັນເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າທີ່
ຈະເຂົ້າຮ່ວມນ�ສາດສະໜາຈັກທີ່ແທ້ຈິງ,ຄພ
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23:7.ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຈົ້າຈະທູນຂໍດ້ວຍ
ສັດທາ,ໂດຍການຮ່ວມກັນໃນຄ�ອະທິຖານ,
ແລ້ວພວກເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ,ຄພ29:6.ຖ້າຫາກ
ພວກເຈົ້າບໍ່ເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນພວກເຈົ້າກໍບໍ່
ແມ່ນຂອງເຮົາ,ຄພ38:27.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ
ວ່າຊີໂອນເພາະວ່າພວກເຂົາມີໃຈດຽວແລະ
ມີຄວາມຄິດດຽວ,ມຊ7:18.

ເປໂຕ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່,ແຕ່ກ່ອນເປໂຕມີຊື່ວ່າ
ຊີເມໂອນຫລືຊີໂມນ(2ປຕ1:1),ຊາວປະ
ມຸງແຫ່ງເບັດຊາອີດາອາໄສຢູ່ກາເປນາອູມ
ກັບເມຍຂອງລາວ.ພຣະເຢຊູໄດ້ປິ່ນປົວແມ່
ເຖົ້າຂອງເປໂຕ(ມຣກ1:29–31).ເປໂຕໄດ້
ຖືກເອີ້ນພ້ອມກັບອັນເດອານ້ອງຊາຍຂອງ
ລາວໃຫ້ເປັນສານຸສິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ
(ມທ4:18–22;ມຣກ1:16–18;ລູກາ5:1–
11).ຊື່ອາຣັບຂອງລາວ,ເກຟາ,ໝາຍເຖິງ
“ຜູ້ພະຍາກອນ”ຫລື“ຫີນ,”ຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງໃຫ້ລາວ(ຢຮ1:40–42;ປຈສ,ຢຮ
1:42[ພາກຫ້ອຍທ້າຍ]).ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະຄ�
ພີໃໝ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມອ່ອນແອທາງໂລກ
ຂອງເປໂຕ,ແຕ່ມັນກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນນ�ອີກ
ວ່າລາວໄດ້ເອົາຊະນະມັນແລະໄດ້ຖືກເຮດັ
ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຜ່ານສັດທາຂອງລາວໃນພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ.

ເປໂຕໄດ້ສາລະພາບວ່າພຣະເຢຊູຄືພຣະ
ຄຣິດແລະພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ(ຢຮ6:68–
69),ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເລືອກລາວໃຫ້ຖື
ຂໍກະແຈຂອງອານາຈັກຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ
(ມທ16:13–19).ຢູ່ເທິງພູ ແຫ່ງການປ່ຽນ
ສະພາບ,ເປໂຕໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ
ຕອນພຣະອົງປ່ຽນລັກສະນະ,ເຊັ່ນດຽວກັບ
ໂມເຊແລະອີລາຍ(ເອລີຢາ)(ມທ17:1–9).

ເປໂຕໄດ້ເປັນອັກຄະສາວົກຊັ້ນຜູ້ໃຫຍ່ໃນ
ສະໄໝຂອງລາວ.ຫລັງຈາກການສິ້ນພຣະຊົນ,
ການຟື້ນຄືນພຣະຊົນ,ແລະການສະເດັດຂຶ້ນ
ສະຫວັນຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ,ລາວໄດ້
ເອີ້ນສາດສະໜາຈັກໃຫ້ມາຮ່ວມກັນແລະໄດ້
ເອີ້ນຄົນໃໝ່ໃຫ້ເປັນອັກຄະສາວົກແທນຢູດາ

ອິສະກາຣິອົດ(ກຈກ1:15–26).ເປໂຕແລະ
ໂຢຮັນໄດ້ປິ່ນປົວຄົນເປ້ຍລ່ອຍມາແຕ່ເກີດ
(ກຈກ3:1–16)ແລະໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກຈາກ
ຄຸກຢ່າງມະຫັດສະຈັນ(ກຈກ5:11–29;12:1–
19).ຜ່ານການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງ
ເປໂຕ,ພຣະກິດຕິຄຸນຈຶ່ງໄດ້ເປີດແກ່ຄົນຕ່າງ
ຊາດເປັນເທື່ອທ�ອິດ(ກຈກ10–11).ໃນຍຸກ
ສຸດທ້າຍ,ເປໂຕ,ພ້ອມດ້ວຍຢາໂກໂບແລະ
ໂຢຮັນ,ໄດ້ລົງມາຈາກສະຫວັນແລະໄດ້ມອບ
ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກແລະຂໍ
ກະແຈໃນນັ້ນໃຫ້ແກ່ໂຈເຊັບສະມິດແລະອໍລີ
ເວີຄາວເດີຣີ(ຄພ27:12–13;128:20).

ສານຳສະບັບທ�ອິດຂອງເປໂຕ:ສານສະບັບ
ທ�ອິດໄດ້ຖືກຂຽນຈາກ“ບາບີໂລນ”(ບາງທີ
ກຸງໂຣມ)ແລະໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫາໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະເຈົ້າໃນເຂດທີ່ທຸກວັນນີ້ເອີ້ນວ່າເອເຊຍ
ມາຍເນີບໍ່ດົນຫລັງຈາກເນໂຣໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂົ່ມ
ເຫັງຊາວຄຣິດສະຕຽນ.

ບົດທີ1ກ່າວເຖິງບົດບາດທີ່ແຕ່ງຕັ້ງລ່ວງ
ໜ້າຂອງພຣະຄຣິດໃນຖານະເປັນພຣະຜູ້
ໄຖ່.ບົດທີ2–3ອະທິບາຍວ່າພຣະຄຣິດເປັນ
ຫີນເສົາເອກຂອງສາດສະໜາຈັກ,ວ່າໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະເຈົ້າດ�ລົງຖານະປະໂລຫິດຫລວງ,
ແລະວ່າພຣະຄຣິດໄດ້ສັ່ງສອນດວງວິນຍານ
ຢູ່ໃນຄຸກ.ບົດທີ4–5ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງ
ພຣະກິດຕິຄຸນຈຶ່ງຖືກສິດສອນໃຫ້ແກ່ຄົນຕາຍ
ແລະວ່າເປັນຫຍັງພວກແອວເດີຕ້ອງລ້ຽງດູ
ຝູງແກະ.

ສານຳສະບັບທີສອງຂອງເປໂຕ:ບົດທີ1ຊັກ
ຊວນໄພ່ ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ແນ່ໃຈເລື່ອງ
ການເອີ້ນແລະການເລືອກ.ບົດທີ2ເຕືອນ
ຕ້ານຄູສອນປອມ.ບົດທີ3ກ່າວເຖິງຍຸກສຸດ
ທ້າຍແລະການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງ
ພຣະຄຣິດ.

ເປເຫລັກ

ໃນ ພຣະ ຄ�ພີເດີມ, ລູກຊາຍຂອງເອເບ
ແລະເປັນຫລ້ອນຂອງເຊມ.ໃນສະໄໝຂອງ
ລາວຄົນ ໃນໂລກໄດ້ແບ່ງແຍກກັນ (ປຖກ
10:22–25).
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ແປພາສາ

ການສະແດງຄວາມ ໝາຍຂອງແນວຄິດ
ທີ່ມອບໃຫ້ໃນພາສາໜຶ່ງ ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍ
ເໝືອນກັນໃນອີກພາສາໜຶ່ງ(ມຊຢ8:8–13;
ຫຼຊ1:8).ໃນພຣະຄ�ພີສ່ວນຫລາຍມັນໝາຍ
ເຖິງຂອງປະທານຈາກພຣະເຈົ້າ(ແອວ9:21;
ຄພ8;9:7–9).ບາງເທື່ອມັນໝາຍຄວາມວ່າ
ການພັດທະນາຫລືການດັດແປງການແປຫລື
ຕໍ່ເຕີມຖ້ອຍຄ�ທີ່ເສຍໄປ(ຄພ45:60–61).
ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ຖືກບັນຊາໃຫ້ແປການແປ
ພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີຂອງກະສັດເຈມສ໌ທີ່ດົນ
ໃຈ(ຄພ42:56;76:15).

ໂຈເຊັບສະມິດມີອ�ນາດທີ່ຈະແປຜ່ານ
ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າ,ໂດຍອ�ນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ຄພ1:29.ເຈົ້າມີຂອງປະທານ
ເພື່ອແປ,ຄພ5:4.ເຮົາໄດ້ມອບຂອງປະທານ
ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ,ຖ້າເຈົ້າປາດຖະໜາຈາກເຮົາ,
ເພື່ອແປ,ຄພ 6:25.ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານ
ອ�ນາດຈາກເບື້ອງບົນໃຫ້ແກ່ໂຈເຊັບສະມິດ
ເພື່ອແປພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ຄພ20:8.

ໂດຍການໃຊ້ອຸລີມແລະທຸມມີມຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ແປອັກຂະລະຈ�ນວນໜຶ່ງ,ຈສ—ປ1:62
(ມຊຢ8:13;28:13).

ປົກຄອງ,ການປົກຄອງ.ເບິ່ງລັດຖະທ�ມະ
ນູນນຳ�ອີກ

ເມື່ອພຣະເຢຊູຄຣດິສະເດັດຄືນມາ,ພຣະອົງ
ຈະສະຖາປະນາການປົກຄອງທີ່ຊອບທ�ຂຶ້ນ.

ພຣະອົງຈະເປັນຜູ້ປົກຄອງພວກເຮົາ,ອຊຢ
9:6(2ນຟ19:6).

ສິ່ ງ ທີ່ ເປັນ ຂອງກາຍຊາ ຈົ່ ງ ຄືນໃຫ້ແກ່
ກາຍຊາ,ມທ 22:21(ຄພ63:26).ທຸກຄົນ
ຕ້ອງຍອມຢູ່ໃຕ້ອ�ນາດການປົກຄອງ,ຣມ
13:1.ຈົ່ງອະທິຖານເພື່ອບັນດາຜູ້ນ�ປະເທດ,
1ຕມທ2:1–2.ຈົ່ງເຕືອນສະຕິເຂົາໃຫ້ຢູ່ໃຕ້
ບັງຄັບຜູ້ປົກຄອງແລະຜູ້ມີອ�ນາດ,ຕຕ3:1.
ເພາະເຫັນແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເຈົ້າທັງຫລາຍ
ຈົ່ງຍອມຢູ່ໃຕ້ຂໍ້ບັງຄັບທຸກຢ່າງທີ່ມະນຸດຕັ້ງໄວ້,
1ປຕ2:13–14.ໂລກນີ້ເປັນກ�ມະສິດຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ,ພນມ11:15.

ໃຫ້ຄົນທ່ຽງທ�ເປັນກະສັດຂອງພວກທ່ານ,
ມຊຢ23:8.ຈົ່ງເຮັດທຸລະກິດຂອງພວກທ່ານ
ໂດຍການອອກສຽງຂອງຜູ້ຄົນ,ມຊຢ29:26.

ພຣະຄຣິດຈະເປັນຜູ້ປົກຄອງຂອງເຮົາເມື່ອ
ພຣະອົງສະເດັດມາ,ຄພ41:4.ຜູ້ທີ່ຮັກສາກົດ
ຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ຈ�ເປັນຕ້ອງຝ່າຝືນກົດຂອງ
ແຜ່ນດິນ,ຄພ58:21.ເມື່ອຄົນຊົ່ວປົກຄອງ,ຜູ້
ຄົນຈະໂສກເສົ້າ,ຄພ98:9–10.ການປົກຄອງ
ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງໂດຍພຣະເຈົ້າເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງມະນຸດຊາດ,ຄພ134:1–5.ມະນຸດຖືກ
ຜູກມັດໃຫ້ສະໜັບສະໜູນແລະສົ່ງເສີມການ
ປົກຄອງ,ຄພ134:5.

ພວກເຮົາເຊື່ອໃນການຂຶ້ນຢູ່ກັບກະສັດ,ປະ
ທານາທິບໍດີ,ຜູ້ປົກຄອງ,ແລະຜູ້ພິພາກສາ,
ຫຼຊ1:12.

ປົດບາບ,ການປົດບາບ.ເບິ່ງກັບໃຈ,ການ
ກັບໃຈ;ຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້;ພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ;ອະໄພ,ໃຫ້ອະໄພນຳ�ອີກ

ການໃຫ້ອະໄພສ�ລັບການເຮັດສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກ
ຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການກັບໃຈ.ການ
ປົດບາບແມ່ນຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ໂດຍການ
ຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.ບຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບ
ການປົດບາບຖ້າຫາກເຂົາມີສັດທາໃນພຣະ
ຄຣິດ,ກັບໃຈຈາກບາບຂອງຕົນ,ຮັບເອົາພິທີ
ການຕ່າງໆຂອງການບັບຕິສະມາແລະການ
ວາງມືສ�ລັບຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດ,ແລະການເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ(ຫຼຊ1:3–4).

ເຖິງແມ່ນວ່າບາບຂອງພວກເຈົ້ານັ້ນເປັນສີ
ແດງເຂັ້ມແຕ່ເຮົາກໍຈະຊ�ລະໃຫ້ຂາວສະອາດ
ດັ່ງຫິມະ,ອຊຢ1:16–18.

ນີ້ແຫລະແມ່ນເລືອດຂອງເຮາົຊຶ່ງເປັນເລືອດ
ທີ່ຫລັ່ງໄຫລອອກເພື່ອຄວາມຜິດບາບຈະໄດ້ຮບັ
ການອະໄພ,ມທ26:28(ຮຣ9:22–28;ຄພ27:2).
ຕ້ອງຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ແລະຮບັບັບຕິສະມາ
ເພື່ອວ່າບາບກ�ຈະໄດ້ຮັບການອະໄພ,ກຈກ
2:38(ລກ3:3;ຄພ107:20).ທກຸຄົນທີ່ເຊື່ອໃນ
ພຣະເຢຊູຈະໄດ້ຮບັການອະໄພບາບກ�,ກຈກ
10:43(ມຊຢ3:13).
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ພຣະຄຣິດເປັນແຫລ່ງສ�ລັບຄົນທີ່ຫລຽວ
ຫາການປົດບາບ,2ນຟ 25 :26. ເພື່ອໃຫ້ມີ
ການປົດບາບຂອງເຮົາ,ເຮົາຕ້ອງດູແລຄົນ
ຍາກຈົນແລະຄົນຂັດສົນ,ມຊຢ4:11–12,
26.ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ກັບໃຈຈະມີສິດທິໃນຄວາມ
ເມດຕາ,ໄປສູ່ການປົດບາບຂອງເຂົາ,ແອວ
12:34.ການເຮັດໃຫ້ພຣະບັນຍັດສ�ເລັດນ�
ມາຊຶ່ງການປົດບາບ,ມຣນ8:25.

ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນຖືຂໍກະແຈ
ຂອງການບັບຕິສະມາໂດຍການລົງໄປໃນນ�
ໝົດທັງຕົວເພື່ອການປົດບາບ,ຄພ13(ຄພ
84:64,74;ຫຼຊ1:4).ເຮົາ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ບໍ່
ຈື່ຈ�ບາບຂອງພວກເຂົາອີກເລີຍ,ຄພ58:42–
43(ອຊກ18:21–22).ຄົນເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖືກສິດ
ສອນເລື່ອງການບັບຕິສະມາແທນເພື່ອການ
ປົດບາບ,ຄພ138:33.

ໂປໂລ.ເບິ່ງສານຂອງໂປໂລນຳ�ອີກ

ອັກຄະສາວົກໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່.ຊື່ເຮັບເຮີ
ຂອງໂປໂລແມ່ນໂຊໂລ,ແລະລາວໄດ້ໃຊ້ຊື່
ນີ້ຈົນເຖິງເວລາທີ່ລາວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນພາລະກິດ
ຂອງລາວໃນບັນດາຄົນຕ່າງຊາດ.ແຕ່ກ່ອນ
ລາວໄດ້ຂົ່ມເຫັງສາດສະໜາຈັກແຕ່ພາຍລຸນ
ມາໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຕໍ່ຄວາມຈິງຂອງມັນ
ຫລັງຈາກໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູຄຣິດຢູ່ໃນພາບ
ນິມິດ.ໂປໂລໄດ້ເດີນທາງໄປສອນສາດສະ
ໜາທີ່ສ�ຄັນສາມເທື່ອແລະໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍ
ຫລາຍສະບັບເຖິງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ.ຈົດ
ໝາຍສິບສີ່ສະບັບເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຮວມເຂົ້າເປັນ
ພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່ໃນທຸກວັນນີ້.
ໃນທີ່ສຸດລາວໄດ້ຖືກສົ່ງໄປເຂົ້າຄຸກຢູ່ກຸງໂຣມ
ແລະໄດ້ຖືກປະຫານຊີວິດ,ບາງທີອາດເປັນ
ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງຂອງຄ.ສ.65.

ໄດ້ເຫັນຊອບກັບການແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່
ສະເຕຟາໂນ,ກຈກ7:57–8:1.ໄດ້ຂົ່ມເຫັງໄພ່
ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ,ກຈກ8:3.ພວມເດີນທາງ
ໄປດາມັສກັດເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ມາປະກົດຕໍ່
ລາວ,ກຈກ9:1–9.ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາຈາກ
ອານາເນຍ,ກຈກ9:10–18.ຫລັງຈາກໄດ້ໄປ
ພັກເຊົາຢູ່ອາຣາເບຍ,ລາວໄດ້ກັບຄືນໄປດາ

ມັສກັດເພື່ອສັ່ງສອນ,ກຈກ9:19–25(ຄລຕ
1:17).ຫລັງຈາກປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໄດ້ສາມ
ປີ, ລາວໄດ້ກັບຄືນໄປເຢຣູ ຊາເລັມ,ກຈກ
9:26–30(ຄລຕ1:18–19).ໄດ້ເດີນທາງໄປ
ສອນສາດສະໜາສາມເທື່ອ,ສັ່ງສອນພຣະ
ກິດຕິຄຸນແລະຈັດຕັ້ງສາຂາຂອງສາດສະໜາ
ຈັກຫລາຍບ່ອນຂຶ້ນໃນຫລາຍພາກສ່ວນຂອງ
ຈັກກະພົບໂຣມ,ກຈກ13:1–14:26;15:36–
18:22;18:23–21:15.ເມື່ອລາວໄດ້ກັບຄືນ
ມາເຢຣູຊາເລັມຫລັງຈາກການໄປສອນສາດ
ສະໜາເທື່ອທີສາມຂອງລາວ,ລາວໄດ້ຖືກຈັບ
ແລະຖືກສົ່ງໄປກາຍຊາເຣຍ,ກຈກ21:7–
23:35.ໄດ້ຢູ່ໃນຄຸກທີ່ກາຍຊາເຣຍເປັນເວລາ
ສອງປີ,ກຈກ24:1–26:32.ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປກຸງ
ໂຣມເພື່ອຂຶ້ນສານແລະໄດ້ປະເຊີນກັບເຮືອ
ຫລົ້ມໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງ,ກຈກ27:1–
28:11.

ເປີດເຜີຍ,ການເປີດເຜີຍ.ເບິ່ງຄວາມ
ສະຫວ່າງ,ຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະ
ຄຣິດ;ສຽງ;ດົນໃຈ,ການດົນໃຈ;ທ�ນາຍ,
ການທ�ນາຍ,ຄ�ທ�ນາຍ;ຝັນ;ພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າ;ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ;ພາບ
ນິມິດນຳ�ອີກ

ການສື່ ສານຈາກພຣະເຈົ້ານ�ລູກໆຂອງ
ພຣະອົງຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.ການເປີດເຜີຍ
ອາດມາເຖິງຜ່ານຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະ
ຄຣິດແລະພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຜາ່ນທາງ
ການດົນໃຈ,ພາບທີ່ມາໃຫ້ເຫັນ,ຄວາມຝັນ,
ຫລືການມາຢ້ຽມຢາມຂອງທູດ.ການເປີດເຜີຍ
ຈະໃຫ້ການນ�ພາແກ່ຄົນຊອບທ�ໄປສູ່ຄວາມ
ລອດນິລັນດອນໃນອານາຈັກຊັ້ນສູງ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປີດເຜີຍວຽກງານຂອງ
ພຣະອົງຕໍ່ສາດສະດາຂອງພຣະອົງແລະຢືນ
ຢັນຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຊື່ອວ່າການເປີດເຜີຍຕໍ່ສາດສະດາ
ເປັນຄວາມຈິງ(ອມ3:7).ຜ່ານການເປີດເຜີຍ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໃຫ້ການນ�ພາທຸກຄົນທີ່
ສະແຫວງຫາການເປີດເຜີຍແລະຜູ້ມີສັດທາ,
ກັບໃຈ,ແລະເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ.“ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເປັນຜູ້
ເປີດເຜີຍ,”ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ກ່າວ,ແລະ“ບໍ່
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ມີມະນຸດຄົນໃດສາມາດໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດປາດສະຈາກການໄດ້ຮັບການເປີດ
ເຜີຍ.”

ໃນສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ຝ່າຍປະທານສູງສຸດແລະກຸ່ມອັກຄະສາວົກ
ສິບສອງເປັນສາດສະດາ,ຜູ້ພະຍາກອນ,ແລະ
ຜູ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາດສະໜາຈັກແລະຕໍ່ໂລກ.
ປະທານຂອງສາດສະໜາຈັກເປັນພຽງຜູ້ດຽວ
ເທົ່ານັ້ນທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານສິດອ�ນາດໃຫ້
ຮັບການເປີດເຜີຍສ�ລັບສາດສະໜາຈັກ(ຄພ
28:2–7).ທຸກຄົນສາມາດໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍ
ສ�ລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ.

ມະນຸດຈະບໍ່ໄດ້ລ້ຽງຊີວິດດ້ວຍອາຫານແຕ່
ຢ່າງດຽວແຕ່ດ້ວຍທຸກຖ້ອຍຄ�ທີ່ອອກມາຈາກ
ປາກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ພບຍ8:3(ມທ4:4;
ຄພ98:11).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວດ້ວຍສຽງກະ
ຊິບເບົາໆ,1ກສ19:12.ຊົນຊາດໃດທີ່ບໍ່ມີ
ນິມິດຊົນຊາດນັ້ນກໍຈະຈິບຫາຍ,ສພສ29:18.
ຕາມຈິງແລ້ວອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດສິ່ງ
ໃດໂດຍບໍ່ບອກແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າເຖິງແຜນ
ການຂອງພຣະອົງແກ່ຜູ້ທ�ນາຍຄືຜູ້ຮັບໃຊ້
ຂອງພຣະອົງ,ອມ3:7.

ຊີໂມນບາຣະໂຢນາເອີຍເຈົ້າກໍເປັນສຸກ
ເພາະວ່າບໍ່ແມ່ນມະນຸດທີ່ເປີດຄວາມຈິງນີ້ໃຫ້
ແກ່ເຈົ້າຮູ້,ແຕ່ແມ່ນພຣະບິດາຂອງເຮົາ,ມທ
16:15–19.ພຣະວິນຍານຈະນ�ເຈົ້າທັງຫລາຍ
ໄປສູ່ຄວາມຈິງທັງໝົດແລະຈະປະກາດໃຫ້
ເຈົ້າທັງຫລາຍຮູ້ເຖິງສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນທີ່ຈະເກີດ
ຂຶ້ນ,ຢຮ16:13.ຖ້າຄົນໃດໃນພວກເຈົ້າຂາດ
ສະຕິປັນຍາ,ກໍໃຫ້ຜູ້ນັ້ນທູນຂໍຈາກພຣະເຈົ້າ,
ຢກບ1:5.

ທຸກເລື່ອງຈະຖືກເປີດເຜີຍ,2ນຟ27:11.
ເຮົາຈະໃຫ້ແກ່ລູກຫລານມະນຸດເປັນບັນທັດ,
2ນຟ28:30.ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ເປັນຄວາມລັບທີ່ຈະ
ບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍ,2ນຟ30:17.ພຣະວິນຍານ
ບໍລິ ສຸດຈະສະແດງທຸກຢ່າງແກ່ພວກທ່ານ,
2ນຟ32:5.ບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະຮູ້ຈັກທາງຂອງພຣະ
ເຈົ້ານອກຈາກພຣະອົງຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້,ຢຄ
4:8.ແອວມາໄດ້ຖືສິນອົດເຂົ້າແລະອະທິຖານ
ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍ,ແອວ5:46.ສິ່ງ

ທີ່ບໍ່ເຄີຍຖືກເປີດເຜີຍຈະຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ແກ່
ຄົນທີ່ຊອບທ�,ແອວ26:22.ຄົນທີ່ປະຕິເສດ
ການເປີດເຜີຍບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດແລະບໍ່ເຂົ້າໃຈພຣະຄ�ພ,ີມມ9:7–
8.ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບພະຍານຈົນກວ່າຫລັງຈາກ
ການທົດລອງສັດທາຂອງທ່ານ,ອທ12:6.

ຄ�ຂອງເຮົາຈະເກີດເປັນຈິງ,ຄພ1:38.ເຮົາ
ບໍ່ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຄວາມສະຫງົບແກ່ຈິດໃຈຂອງ
ເຈົ້າບໍກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້,ຄພ6:22–23.ເຮົາຈະ
ບອກເຈົ້າໃນຈິດໃຈແລະໃນຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ,
ຄພ8:2–3.ຖ້າຫາກມັນຖືກຕ້ອງເຮົາຈະເຮັດ
ໃຫ້ຊວງອົກຂອງເຈົ້າຮ້ອນຮົນ,ຄພ9:8.ຢ່າ
ປະຕິເສດພຣະວິນຍານແຫ່ງການເປີດເຜີຍ,
ຄພ11:25.ຄົນທີ່ທູນຂໍຈະໄດ້ຮັບການເປີດ
ເຜີຍຕື່ມໃສ່ການເປີດເຜີຍ,ຄພ42:61.ສິ່ງໃດ
ກໍຕາມທີ່ພວກເຂົາຈະກ່າວເມື່ອໄດ້ຮັບການດົນ
ໃຈໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະເປັນສຸລະ
ສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຄພ68:4.ພຣະເຈົ້າ
ຈະມອບຄວາມຮູ້ໃຫ້ເຈົ້າ,ຄພ121:26.

ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ເຫັນພຣະບິດາແລະ
ພຣະບຸດ,ຈສ—ປ1:17.ພວກເຮົາເຊື່ອທັງ
ໝົດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍແລະຈະເປີດ
ເຜີຍ,ຫຼຊ1:7,9.

ປ່ຽນໃຈ,ການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ.ເບິ່ງເກີດ
ໃໝ່,ເກີດຈາກພຣະເຈົ້າ;ສານຸສິດນຳ�ອີກ

ການປ່ຽນຄວາມເຊື່ອ,ຫົວໃຈ,ແລະຊີວິດ
ຂອງບຸກຄົນເພື່ອຍອມຮັບແລະເຮັດໃຫ້ສອດ
ຄ່ອງກັບພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ(ກຈກ
3:19).

ການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສລວມທັງການຕັດ
ສິນໃຈຢ່າງມີສະຕິເພື່ອເຊົາເຮັດສິ່ງທີ່ຜ່ານມາ
ແລະປ່ຽນແປງເພື່ອກາຍເປັນສານຸສິດຂອງ
ພຣະຄຣິດ.ການກັບໃຈ,ການບັບຕິສະມາເພື່ອ
ການປົດບາບ,ການຮັບເອົາພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດໂດຍການວາງມື,ແລະມີສັດທາຕໍ່ໄປໃນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູຄຣິດເຮັດໃຫ້ການ
ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສບໍລິບູນ.ມະນຸດທີ່ມີຈິດໃຈ
ທ�ມະດາຈະຖືກປ່ຽນແປງເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນກາຍ
ເປັນຄົນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ
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ແລະສະອາດ, ເກີດໃໝ່ໃນພຣະຄຣິດພຣະ
ເຢຊູ(2ກຣທ5:17;ມຊຢ3:19).

ຜູ້ຄົນຕ້ອງ ກັບ ໃຈແລະກາຍເປັນເໝືອນ
ເດັກນ້ອຍ,ມທ18:3(ມຊຢ3:19).ເມື່ອເຈົ້າ
ກັບຄືນມາຫາເຮົາແລ້ວເຈົ້າຕ້ອງຊູແຮງບັນດາ
ພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າໄວ້,ລກ22:32.ຄົນທີ່ຮັບເອົາ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈໄດ້
ຮັບບັບຕິສະມາ,ກຈກ2:37–41.ຈົ່ງນ�ຄົນ
ບາບຄົນໜຶ່ງຕ່າວຄືນມາຈາກທາງທີ່ຜິດຂອງ
ຕົນ,ຢກບ5:20.

ເອໂນດໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ,ອນ1:2–
5.ຖ້ອຍຄ�ຂອງກະສັດເບັນຢາມິນໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫລວງໃນຜູ້ຄົນ,
ມຊຢ5:2(ແອວ5:12–14).ມະນຸດທັງປວງ,
ຕ້ອງເກີດໃໝ່ເສຍກ່ອນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ
ເກີດຈາກພຣະເຈົ້າ,ມຊຢ27:25.ແອວມາ
ແລະພວກລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາໄດ້ປ່ຽນໃຈ
ເຫລື້ອມໃສ,ມຊຢ27:33–35.ບິດາຂອງລາ
ໂມໄນໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ,ແອວ22:15–
18.ໂດຍອ�ນາດແລະພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ພວກເຂົາຈຶ່ງປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແອວ53:10.ການກັບໃຈນັ້ນໄດ້
ນ�ການປ່ຽນແປງມາສູ່ໃຈ,ຮລມ15:7.ຫລາຍ
ຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໄດ້ສະແດງ
ວ່າພວກເຂົາໄດ້ຖືກຢ້ຽມຢາມໂດຍອ�ນາດ
ແລະພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ,3ນຟ
7:21.ເພາະສັດທາຂອງພວກເຂົາໃນພຣະ
ຄຣິດໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ,
ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍໄຟແລະ
ດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,3ນຟ9:20.

ເຂົາຈະອອກໄປແລະສັ່ງສອນເຖິງການກັບ
ໃຈ,ແລະຫລາຍຄົນຈະປ່ຽນໃຈເຫລື້ອໃສ,ຄພ
44:3–4.

ຜະນຶກ,ການຜະນຶກ.ເບິ່ງຖານະປະໂລຫິດ;
ພິທີການ;ເອລີຢານຳ�ອີກ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພິທີການທີ່ປະຕິບັດໂດຍສິດ
ອ�ນາດຂອງຖານະປະໂລຫິດຢູ່ໃນໂລກໃຊ້
ການໄດ້ຢູ່ໃນສະຫວັນ.ພິທີການຕ່າງໆໄດ້ຖືກ
ຜະນຶກເມື່ອມັນຖືກຮັບຮູ້ໂດຍພຣະວິນຍານສັກ

ສິດແຫ່ງຄ�ສັນຍາ,ຊຶ່ງເປັນພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດ.

ສິ່ງໃດທີ່ພວກເຈົ້າຜູກມັດໄວ້ເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກນີ້ສິ່ງນັ້ນຈະຖືກຜູກມັດໄວ້ໃນສະຫວັນ,
ມທ16:19(ມທ18:18;ຄພ124:93;132:46).
ພວກເຈົ້າຖືກປະທັບຕາໝາຍໄວ້ໂດຍພຣະ
ວິນຍານສັກສິດແຫ່ງຄ�ສັນຍາ,ອຟຊ1:13.

ເຮົາໄດ້ໃຫ້ອ�ນາດແກ່ເຈົ້າ,ຄືສິ່ງໃດທີ່ເຈົ້າ
ຈະຜະນຶກເທິງແຜ່ນດິນໂລກນີ້ສິ່ງນັ້ນຈະຖືກ
ຜະນຶກໃນສະຫວັນ,ຮລມ10:7.

ອ�ນາດໄດ້ ຖືກ ມອບໃຫ້ ແກ່ພວກເຂົາ
ເພື່ອຜະນຶກທັງເທິງແຜ່ນດິນໂລກແລະໃນ
ສະຫວັນ,ຄພ1:8.ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລັດສະໝີພາບ
ຊັ້ນສູງໄດ້ຖືກຜະນຶກໂດຍພຣະວິນຍານສັກ
ສິດແຫ່ງຄ�ສັນຍາ,ຄພ76:50–70.ເອລີຢາ
ມອບຂໍກະແຈທີ່ມີອ�ນາດແຫ່ງການຜະນຶກໄວ້
ໃນມືຂອງໂຈເຊັບສະມິດ,ຄພ110:13–16.ນີ້
ເປັນອ�ນາດການຜະນຶກແລະການຜູກມັດ,
ຄພ128:14.ຄ�ຂອງການທ�ນາຍທີ່ແນ່ນອນ
ແທ້ໆໝາຍເຖິງການທີ່ຮູ້ວ່າເຂົາຖືກຜະນຶກໄວ້
ສູ່ຊີວິດນິລັນດອນ,ຄພ131:5.ພັນທະສັນຍາ
ທັງປວງທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຜະນຶກໂດຍພຣະວິນຍານ
ສັກສິດແຫ່ງຄ�ສັນຍາຈະສິ້ນສຸດລົງເມື່ອຄົນ
ຕາຍໄປ,ຄພ132:7.ວຽກງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່
ຈະຕ້ອງເຮັດໃນພຣະວິຫານແມ່ນຮ່ວມດ້ວຍ
ການຜະນຶກລູກໆເຂົ້າກັບພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາ,
ຄພ138:47–48.

ຜິດຖຽງ.ເບິ່ງຂັດແຍ້ງ,ການຂັດແຍ້ງ

ຜູກມິດ.ເບິ່ງເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນ,ຄວາມເປັນ
ອັນໜຶ່ງດຽວກັນ;ຮກັ,ຄວາມຮກັນຳ�ອີກ

ສ�ລັບໄພ່ ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ,ການຜູກມິດ
ຮ່ວມດ້ວຍການເປັນເພື່ອນທີ່ດີ,ການຮັບໃຊ້,
ການເຊີດຊູ,ແລະການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນ.

ຈົ່ ງ ຮັ ກ ເພື່ອນມະນຸດເໝືອນຮັກຕົນເອງ,
ລລວ19:18(ມທ19:19;ຄພ59:6).

ເມື່ອເຈົ້າກັບຄືນມາຫາເຮົາແລ້ວເຈົ້າຕ້ອງ
ຊູແຮງບັນດາພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າໄວ້,ລກ22:32.
ຖ້າພວກເຈົ້າຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນທຸກຄົນກໍຈະຮູ້
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ວ່າພວກເຈົ້າເປັນສາວົກຂອງເຮົາ,ຢຮ13:35.
ຈົ່ງລ້ຽງແກະຂອງເຮົາ,ຢຮ21:15–17.ພວກ
ເຂົາໄດ້ວອນຂໍຢ່າງຫລວງຫລາຍຂໍໃຫ້ເຮົາກະ
ລຸນາພວກເຂົາໄດ້ມີສ່ວນໃນການຊ່ວຍເຫລືອ
ພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ,2ກຣທ8:1–5.
ພວກເຮົາກໍຮ່ວມສາມັກຄີທ�ກັບພຣະບິດາ
ແລະກັບພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ,1ຢຮ1:3.

ຊາວນີໄຟແລະຊາວເລມັນໄດ້ຜູກສ�
ພັນທະໄມຕີຕໍ່ກັນ,ຮລມ6:3.

ໃຫ້ທຸກໆຄົນນັບຖືອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນເໝືອນ
ດັ່ງຕົນເອງ,ຄພ38:24–25.ຖ້າຫາກພວກເຈົ້າ
ບໍ່ເປັນໜຶ່ງພວກເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເປັນຂອງເຮົາ,ຄພ
38:27.ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບເອົາທ່ານເປັນເພື່ອນ
ຮ່ວມສະມາຊິກເພື່ອເປັນເພື່ອນແລະອາ້ຍ
ນ້ອງຂອງທ່ານ,ຄພ88:133.

ຜູ້ຍິງ,ກຸ່ມຜູ້ຍິງ.ເບິ່ງພີ່ນ້ອງ,ບຣະເດີຫລື
ອ້າຍນ້ອງ;ມະນຸດ;ເອື້ອຍນ້ອງນຳ�ອີກ

ຜູ້ຍິງທີ່ໃຫຍ່ແລ້ວ,ທິດາຂອງພຣະເຈົ້າ.ຄ�
ວາ່ຜູ້ຍງິບາງເທື່ອໄດ້ຖືກໃຊ້ໃນພຣະຄ�ພີເປັນ
ຕ�ແໜງ່ທີ່ໜາ້ນັບຖື(ຢຮ19:26;ແອວ19:10).

ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງຊາຍແລະຍິງ,ປຖກ1:27
(ມຊ2:27;6:9;ອຣຮ4:27).ຜູ້ຍິງທີ່ມີຄຸນ
ນະທ�ມີຄ່າເກີນກວ່າເພັດນິນຈິນດາ,ສພສ
31:10–31.

ຜູ້ ຍິງ ເປັນກຽດຕິຍົດຂອງຜູ້ຊາຍ,1ກຣທ
11:7.ຢູ່ໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້ຍິງກໍຕ້ອງເພິ່ງ
ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຊາຍກໍຕ້ອງເພິ່ງຜູ້ຍິງ,1ກຣທ
11:11.ພວກຜູ້ຍິງຄວນແຕ່ງຕົວຢ່າງສຸພາບ
ຮຽບຮ້ອຍ,1ຕມທ2:9–10.

ເຮົາ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຊື່ນຊົມໃນພົມມະ
ຈັນຂອງຜູ້ຍິງ,ຢຄ2:28.

ບາບຂອງເຈົ້າໄດ້ຖືກອະໄພໃຫ້ແລ້ວ,ແລະ
ເຈົ້າເປັນສະຕີຜູ້ຖືກເລືອກ,ຄພ25:3.ຜູ້ຍິງ
ມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູຈາກສາມີຂອງ
ພວກນາງ,ຄພ83:2.

ຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ.ເບິ່ງມານນຳ�ອີກ

ຄົນໃດຄົນໜຶ່ງຫລືສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທີ່ບິດເບືອນ
ແຜນແຫ່ງຄວາມລອດຂອງພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ແທ້
ຈິງແລະໄດ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດຢ່າງເປີດແປນ

ຫລືແບບລີ້ລັບ.ໂຢຮັນຜູ້ເປີດເຜີຍໄດ້ບັນຍາຍ
ກ່ຽວກັບຜູ້ຕໍ່ສູ້ພຣະຄຣດິວາ່ເປັນຄົນຕົວະ(1ຢຮ
2:18–22;4:3–6;2ຢຮ1:7).ຜູ້ຕໍ່ສູ້ພຣະຄຣດິ
ຫລາຍທີ່ສຸດແມ່ນລູຊິເຟີ,ແຕ່ມັນມີບໍລິວານ
ຫລາຍ,ທັງຜູ້ເປັນວນິຍານແລະຜູ້ເປັນມະນຸດ.

ບຸດແຫ່ງຄວາມຈິບຫາຍຕໍ່ຕ້ານແລະຍົກ
ຕົນເອງຂຶ້ນເໜືອທຸກຄົນທີ່ເອີ້ນວ່າພຣະເຈົ້າ,
2ທສນ2:1–12.ມັນຫລອກລວງຄົນທັງຫລາຍ
ຢູ່ໃນໂລກດ້ວຍການເຮັດສິ່ງມະຫັດສະຈັນ,
ພນມ13:13–17.

ເຊເຣັມໄດ້ປະຕິເສດພຣະຄຣິດແລະໄດ້
ຫລອກລວງຫລາຍຄົນ,ຢຄ7:1–23.ນີຮໍໄດ້
ສິດສອນຄ�ສອນທີ່ຜິດ,ໄດ້ສະຖາປະນາສາດ
ສະໜາຈັກຂຶ້ນ,ແລະໄດ້ແນະນ�ອ�ນາດຈອມ
ປອມ,ແອວ1:2–16.ໂຄຣິຫໍໄດ້ຫົວເຍາະເຍີ້ຍ
ພຣະຄຣິດ,ການຊົດໃຊ້,ແລະວິນຍານແຫ່ງ
ການທ�ນາຍ,ແອວ30:6–60.

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກເຈີມໄວ້.ເບິ່ງພຣະເມຊີອາ;ພຣະ
ເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ພຣະເຢຊູຖືກເອີ້ນວ່າພຣະຄຣິດ(ພາສາ
ກຣີກ)ຫລືພຣະເມຊີອາ(ພາສາອາຣັບ).ທັງ
ສອງຄ�ໝາຍເຖິງ“ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກເຈີມໄວ້.”ພຣະ
ອົງເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກເຈີມໄວ້ຂອງພຣະບິດາເພື່ອ
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ພຣະບິດາໃນທຸກສິ່ງທັງ
ປວງກ່ຽວກັບຄວາມລອດຂອງມະນຸດຊາດ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຫົດສົງແຕ່ງຕັ້ງເຮົາໄວ້,
ອຊຢ61:1–3.

ພຣະອົງໄດ້ຫົດສົງແຕ່ງຕັ້ງຂ້ານ້ອຍໄວ້ໃຫ້
ປະກາດຂ່າວປະເສີດ,ລກ4:16–22.ພຣະ
ເຢຊູໄດ້ຖືກຫົດສົງໄວ້ໂດຍພຣະເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະບິດາ,ກຈກ4:27.ພຣະເຈົ້າໄດ້ຫົດສົງ
ພຣະເຢຊູໄທນາຊາເຣັດ,ກຈກ10:38.

ຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກ.ເບິ່ງເອີ້ນ,ການເອີ້ນ,ຖືກເອີ້ນ
ຈາກພຣະເຈົ້າ,ຕ�ແໜ່ງນຳ�ອີກ

ຜູ້ທີ່ຖືກພຣະເຈົ້າເລືອກໄວ້ສ�ລັບໜ້າທີ່ຮັບ
ຜິດຊອບພິເສດ.

ເຮົາເຮັດຄ�ໝັ້ນສັນຍາໄວ້ກັບຄົນທີ່ເຮົາໄດ້
ເລືອກເອົາເຂົານັ້ນ,ພສສ89:3.
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ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າເປັນຊາດທີ່ຖືກເລືອກ
ໄວ້,ເປັນປະໂລຫິດຫລວງ,1ປຕ2:9.

ພຣະຄຣິດເປັນພຣະບຸດທີ່ຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ
ແລະຖືກເລືອກໄວ້ແລ້ວຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ,ມຊ4:2.

ຜູ້ທີ່ນິຍົມກະສັດ

ໃນພຣະ ຄ�ພີ ມໍ ມອນ ,  ກຸ່ ມ ໜຶ່ ງທີ່ຢາກ
ໂຄ່ນລົ້ມການປົກຄອງຂອງຊາວນີໄຟ(ແອວ
51:1–8).

ຜູ້ທ�ລາຍ.ເບິ່ງມານນຳ�ອີກ

ຊາຕານຄືຜູ້ທ�ລາຍ.

ພຣະຜູ້ເ ປັນເຈົ້າຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ທ�ລາຍ
ເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງເຈົ້າ,ອພຍ12:23.

ຜູ້ທ�ລາຍເດີນທະຍານໄປເທິງໜ້ານ�,ຄພ
61:19.ຄົນຍາມສາມາດຮັກສາສວນອະງຸ່ນ
ຂອງເຮົາຈາກຜູ້ທ�ລາຍ,ຄພ101:51–54.

ຜູ້ປະກາດຂ່າວ.ເບິ່ງປິຕຸ,ແຫ່ງປິຕຸ;ປິຕຸ
ພອນນຳ�ອີກ

ຜູ້ ດ� ລົ ງຫລືປະກາດຂ່າວປະເສີດແຫ່ງ
ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.ໂຈເຊັບ
ສະມິດໄດ້ສິດສອນວ່າຜູ້ມອບພອນເປັນປິຕຸ.
ປິຕຸໄດ້ຖືກເອີ້ນແລະຖືກແຕ່ງຕັ້ງພາຍໃຕ້ການ
ຊີ້ນ�ຂອງອັກຄະສາວົກສິບສອງເພື່ອມອບ
ພອນພິເສດທີ່ເອີ້ນວ່າປິຕຸພອນ.

ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າເອີ້ນບາງຄົນເປັນອັກຄະ
ສາວົກ,ແລະບາງຄົນເປັນສາດສະດາ,ແລະ
ບາງຄົນເປັນຜູ້ ປະກາດຂ່າວ,ອຟຊ4:11.
ຈົ່ງເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດ,
2ຕມທ4:5.

ພວກເຮົາເຊື່ອໃນອັກຄະສາວົກ,ສາດສະ
ດາ,ສິດຍາພິບານ,ຄູສອນ,ຜູ້ປະກາດຂ່າວ
ປະເສີດ,ຫຼຊ1:6.

ຜູ້ປໍລະປັກ.ເບິ່ງມານ

ຜູ້ພະຍາກອນ.ເບິ່ງສາດສະດາ;ອຸລີມແລະ
ທຸມມີມນຳ�ອີກ

ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບສິດອ�ນາດຈາກພຣະເຈົ້າ
ໃຫ້ເຫັນສິ່ງທີ່ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຊື່ອງຊ້ອນຈາກ

ໂລກດ້ວຍຕາທາງວິນຍານ(ມຊ6:35–38).
ເພິ່ນເປັນຜູ້ເປີດເຜີຍແລະສາດສະດາ(ມຊຢ
8:13–16).ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ອ�ໂມນໄດ້
ສອນວ່າພຽງແຕ່ຜູ້ພະຍາກອນເທົ່ານັ້ນທີ່ສາ
ມາດໃຊ້ສິ່ງແປຄວາມໝາຍ,ຫລືອຸລີມແລະ
ທຸມມີມ(ມຊຢ8:13;28:16).ຜູ້ພະຍາກອນຮູ້
ຈັກອະດີດ,ປະຈຸບັນ,ແລະອະນາຄົດ.ໃນສະ
ໄໝບູຮານ,ສາດສະດາມັກຖືກເອີ້ນເລື້ອຍໆ
ວ່າເປັນຜູ້ພະຍາກອນ(1ຊມອ9:9;2ຊມອ
24:11).

ໂຈເຊັບ ສະມິດ ເປັນຜູ້ພະຍາກອນທີ່ຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຂອງຍຸກສຸດທ້າຍ(ຄພ21:1;135:3).
ນອກເໜືອຈາກນີ້,ຝ່າຍປະທານສູງສຸດແລະ
ສະພາອັກຄະສາວົກສິບສອງຖືກສະໜັບສະ
ໜູນເປັນສາດສະດາ,ຜູ້ພະຍາກອນ,ແລະຜູ້
ເປີດເຜີຍ.

ພວກເຂົາເປັນຄົນກະບົດທີ່ບອກພວກຜູ້ທ�
ນາຍໃຫ້ມິດງຽບ,ອຊຢ30:9–10.

ເຮົາຈະຍົກຜູ້ພະຍາກອນທີ່ປະເສີດຜູ້ໜຶ່ງ
ຂຶ້ນມາຈາກຜົນແອວຂອງເຈົ້າ,2ນຟ3:6–15.

ນີ້ຄືປັນຍາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄືທີ່ຈະເປັນຜູ້ພະ
ຍາກອນ,ຜູ້ເປີດເຜີຍ,ຜູ້ແປ,ແລະສາດສະ
ດາ,ຄພ107:92.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ�ນົດ
ໄຮຮ�ສະມິດໃຫ້ເປັນສາດສະດາ,ຜູ້ພະຍາ
ກອນ,ແລະຜູ້ເປີດເຜີຍຂອງສາດສະໜາຈັກ,
ຄພ124:91–94.

ຜູ້ລ້ຽງ.ເບິ່ງຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ;ພຣະເຢຊູຄຣິດນຳ�
ອີກ

ຕາມສັນຍາລັກແລ້ວ,ບຸກຄົນທີ່ເປັນຫ່ວງ
ເປັນໃຍນ�ລູກໆຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າເປັນຜູ້ລ້ຽງຂອງຂ້ານ້ອຍ,
ພສສ 23:1.ຜູ້ລ້ຽງແກະຄວນດູແລຝູງແກະ,
ອຊກ34:2–3.

ຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ.ເບິ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ພຣະເຢຊູ ຄຣິດ ຄືຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ.ຕາມຄວາມ
ປຽບທຽບແລ້ວ,ຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງເປັນເໝືອນ
ດັ່ງແກະທີ່ພຣະເຢຊູດູແລ.

ພຣະຜູ້ ເປັນ ເຈົ້ າເປັນຜູ້ລ້ຽງຂ້າພຣະອົງ,

ຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ145
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ພສສ23:1.ພຣະອົງຈະລ້ຽງແກະຕົນດັ່ງຜູ້ລ້ຽງ
ແກະຄົນໜຶ່ງ,ອຊຢ40:11.ເຮົາກໍຈະນ�ເອົາ
ແກະທີ່ໄດ້ແຕກຝູງໄປກັບຄືນມາ,ອຊກ34:12.

ເຮົານີ້ແຫລະເປັນຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ,ຢຮ10:14–15.
ພຣະເຢຊູຄືຜູ້ລ້ຽງແກະອົງໃຫຍ່,ຮຣ13:20.

ພຣະອົງໄດ້ນັບຈ�ນວນແກະຂອງພຣະ
ອົງແລະພວກເຂົາຈະຮູ້ຈັກພຣະອົງ,1ນຟ
22:25.ພຣະຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີໄດ້ເອີ້ນຫາພວກທ່ານ
ຢູ່,ນັ້ນຄືພຣະຄຣິດ,ແອວ5:38,60.ຈະເປັນ
ຝູງດຽວກັນ,ແລະມີ ຜູ້ ລ້ຽງພຽງແຕ່ ຜູ້ດຽວ,
3ນຟ15:21(ຢຮ10:16).

ແຜນແຫ່ງການໄຖ່.ເບິ່ງການຕົກຂອງ
ອາດາມແລະເອວາ;ຊົດໃຊ້,ການຊົດ
ໃຊ້;ພຣະກິດຕິຄຸນ;ພຣະເຢຊູຄຣິດ;ລອດ,
ຄວາມລອດນຳ�ອີກ

ຄວາມສົມບູນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ,ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອນ�ຄວາມ
ເປັນອະມະຕະແລະຊີວິດນິລັນດອນມາໃຫ້
ມະນຸດ.ມັນລວມທັງການສ້າງ,ການຕົກ,ແລະ
ການຊົດໃຊ້,ຕະຫລອດທັງກົດທຸກຂໍ້ທີ່ພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້,ພິທີການ,ແລະຄ�ສອນ.
ແຜນຂອງພຣະອົງເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ສ�ລັບຜູ້
ຄົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສູງສົ່ງແລະຢູ່ນ�ພຣະ
ເຈົ້າຕະຫລອດການ(2ນຟ2;9).ພຣະຄ�ພີ
ຍັງອ້າງເຖິງແຜນນີ້ວ່າເປັນແຜນແຫ່ງຄວາມ
ລອດ,ແຜນແຫ່ງຄວາມສຸກ,ແລະແຜນແຫ່ງ
ຄວາມເມດຕາ.

ຍ້ອນການບາບຂອງພວກເຮົານັ້ນທ່ານຈຶ່ງ
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ,ອຊຢ53:5(ມຊຢ14:5).

ບໍ່ມີນາມອື່ນໃດທົ່ວໃຕ້ຟ້າເພື່ອໃຫ້ເຮາົທັງ
ຫລາຍຕ້ອງໄດ້ພົ້ນ,ກຈກ4:12.ຄົນທັງປວງໄດ້
ຕາຍເພາະກ່ຽວເນື່ອງກັບອາດາມສັນໃດຄົນ
ທັງປວງກໍຈະຖືກບັນດານໃຫ້ມີຊີວດິເພາະກ່ຽວ
ເນື່ອງກັບພຣະຄຣິດສັນນັ້ນ,1ກຣທ15:22.
ເຈົ້າທັງຫລາຍໄດ້ຖືກໂຜດໃຫ້ພົ້ນກໍຍ້ອນພຣະ
ຄຸນດ້ວຍທາງຄວາມເຊື່ອ,ອຟຊ2:8(2ນຟ
25:23).ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາເລື່ອງຊີວດິນິລັນ
ດອນຕັ້ງແຕ່ດຶກດ�ບັນ,ຕຕ1:2.ພຣະເຢຊູ
ເປັນຕົ້ນກ�ເນີດແຫ່ງຄວາມລອດນິລັນດອນ,

ຮຣ5:8–9.ແຜນແຫ່ງການໄຖ່ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້
ແກ່ຄົນຕາຍ,1ປຕ3:18–20;4:6(ຄພ138).

ຄວາມຕາຍເຮັດໃຫ້ແຜນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະຜູ້ສ້າງຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ສ�
ເລັດ,2ນຟ9:6.ແຜນຂອງພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຮົາຍິ່ງໃຫຍ່ພຽງໃດ,2ນຟ9:13.ແຜນ
ແຫ່ງການໄຖ່ພາໃຫ້ການຟື້ນຄືນຊີວິດແລະ
ການປົດບາບເກີດຂຶ້ນ,ແອວ 12:25–34.
ອາໂຣນໄດ້ສິດສອນບິດາຂອງລາໂມໄນກ່ຽວ
ກັບແຜນແຫ່ງການໄຖ່,ແອວ22:12–14.ແອມ
ມິວເລັກໄດ້ອະທິບາຍແຜນແຫ່ງຄວາມລອດ,
ແອວ34:8–16.ແອວມາໄດ້ອະທິບາຍແຜນ
ແຫ່ງຄວາມລອດ,ແອວ42:5–26,31.

ຄ�ສອນຂອງການສ້າງ,ການຕົກ,ການ
ຊົດໃຊ້,ແລະການບັບຕິສະມາຖືກຢືນຢັນຢູ່
ໃນການເປີດເຜີຍຂອງສະໄໝປະຈຸບັນ,ຄພ
20:17–29.ແຜນໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໄວ້ກ່ອນໂລກ
ມີມາ,ຄພ128:22.

ວຽກງານແລະລັດສະໝີພາບຂອງພຣະ
ເຮົາຄືການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນອະ
ມະຕະແລະຊີວິດນິລັນດອນຂອງມະນຸດ,ມຊ
1:39.ນີ້ຄືແຜນແຫ່ງຄວາມລອດເພື່ອມະນຸດ
ທັງປວງ,ມຊ6:52–62.ພວກເຮົາຈະພິສູດ
ພວກເຂົາໂດຍວິທີນີ້,ອຣຮ3:22–26.

ແຜນແຫ່ງຄວາມລອດ.ເບິ່ງແຜນແຫ່ງການ
ໄຖ່

ແຜ່ນຈາລຶກ.ເບິ່ງແຜ່ນຈາລຶກຄ�;ພຣະຄ�ພີ
ມໍມອນນຳ�ອີກ

ໃນສະໄໝບູຮານ ຜູ້ຄົນໃນບາງບ່ອນໄດ້
ຂຽນປະຫວັດສາດແລະບັນທຶກໄວ້ໃນແຜ່ນ
ຈາລຶກທີ່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະ,ຊຶ່ງເປັນຢ່າງນີ້ໃນ
ກໍລະນີຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນ.ສ�ລັບຂໍ້ມູນ
ເພີ່ມເຕີມ,ໃຫ້ເບິ່ງ“ບົດວິເຄາະໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວ
ກັບພຣະຄ�ພີ ມໍມອນ”ໃນໜ້າຄ�ນ�ຂອງ
ພຣະຄ�ພີມໍມອນ.

ແຜ່ນຈາລຶກຄ�.ເບິ່ງແຜ່ນຈາລຶກ;ພຣະຄ�ພີ
ມໍມອນນຳ�ອີກ

ບັນທຶກທີ່ຖືກຂຽນໄວ້ຢູ່ໃນແຜ່ນຈາລຶກຄ�.
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ມັນບອກເຖິງເລື່ອງລາວຂອງຄົນສອງເຜົ່າທີ່ຢູ່
ໃນທະວີບອາເມຣິກາ.ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ແປ
ແລະຈັດພິມພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜ່ນຈາລຶກ
ເຫລົ່ານີ້ .ການແປດັ່ງກ່າວຖືກເອີ້ນວ່າພຣະ
ຄ�ພີມໍມອນ.(ສ�ລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ,
ໃຫ້ເບິ່ງ“ຄ�ນ�”ແລະ“ປະຈັກພະຍານຂອງ
ສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດ”ຢູ່ໃນທາງໜ້າ
ຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນ.)

ແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງ.ເບິ່ງແຜ່ນຈາລຶກ
ນຳ�ອີກ

ບັ ນ ທຶກກ່ຽວກັບຊາວຢິວຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ ເຖິງ
600ປີກ່ອນຄ.ສ.,ບັນຈຸການຂຽນຫລາຍຢ່າງ
ຂອງສາດສະດາ(1ນຟ5:10–16).ບັນທຶກນີ້
ຖືກຮັກສາໄວ້ໂດຍລາບານ,ໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້
ອາວຸໂສຊາວຢິວໃນເຢຣູຊາເລັມ.ໃນຂະນະ
ທີ່ລີໄຮແລະຄອບຄົວຂອງເພິ່ນຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານ,ລີໄຮໄດ້ສົ່ງລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ
ກັບຄືນໄປເຢຣູຊາເລັມເພື່ອໄປເອົາບັນທຶກ
ນີ້(1ນຟ3–4).(ສ�ລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ,ເບິ່ງ
“ຄ�ອະທິບາຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບພຣະຄ�ພີມໍມອນ,”
ຊຶ່ງຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ.)

ແຜ່ນດິນໂລກ.ເບິ່ງສ້າງ,ການສ້າງ;ໂລກ
ນຳ�ອີກ

ດາວພະເຄາະທີ່ເຮາົອາໄສຢູ່,ໄດ້ຖກືສ້າງ
ຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າຜ່ານພຣະເຢຊູຄຣດິເພື່ອ
ໃຫ້ມະນຸດໃຊ້ໃນຊ່ວງຢູ່ໃນການທົດລອງທີ່ເປັນ
ມະຕະ.ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງມັນແມ່ນເພື່ອ
ຈະໄດ້ຮຸ່ງເຫລື້ອມແລະສູງສົ່ງ(ຄພ77:1–2;
130:8–9).ແຜນ່ດິນໂລກຈະກາຍເປັນມູນມໍ
ລະດົກນິລັນດອນຂອງຜູ້ທີ່ດ�ລົງຊີວດິຢ່າງມີ
ຄ່າຄວນຕໍ່ລັດສະໝີພາບຊັ້ນສູງ(ຄພ88:14–
26).ເຂົາເຈົ້າຈະຊື່ນຊມົກບັທີ່ປະທັບຂອງພຣະ
ບິດາແລະພຣະບຸດ(ຄພ76:62).

ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນຳສ�ລັບມະນຸຳດ:ພຣະເຈົ້າໄດ້
ມອບໃຫ້ມະນຸດຄອບຄອງທຸກສິ່ງເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກ,ປຖກ1:28(ມຊ2:28).ແຜ່ນດິນໂລກ
ນີ້ເປັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ອພຍ9:29(ພສສ
24:1).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານແຜ່ນດິນ
ໂລກນີ້ໃຫ້ແກ່ມະນຸດ,ພສສ115:16.ແມ່ນ

ເຮົາທີ່ໄດ້ນິລະມິດສ້າງໂລກນີ້ຂຶ້ນມາແລະໄດ້
ສ້າງມະນຸດທຸກຄົນໃຫ້ອາໄສຢູ່ໃນທີ່ນັ້ນ,ອຊຢ
45:12.

ໂ ດຍ ອ�ນາດແຫ່ງພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງ
ມະນຸດຈຶ່ງໄດ້ມາສູ່ແຜ່ນດິນໂລກ,ຢຄ4:9.

ແຜ່ນດິນໂລກຈະຖືກມອບໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ຮັບ
ເອົາພຣະວິນຍານສັກສິດເພື່ອການນ�ພາຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ,ຄພ45:56–58(ຄພ103:7).ຜູ້ທີ່
ເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະກິດຕິຄຸນຈະໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ດີຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກເປັນລາງວັນ,ຄພ59:3.ຄົນຈົນ
ແລະຄົນອ່ອນໂຍນຂອງແຜ່ນດິນໂລກຈະໄດ້
ຮັບມັນເປັນມູນມໍລະດົກ,ຄພ88:17(ມທ5:5;
3ນຟ12:5).

ພວກເຮົາຈະສ້າງແຜ່ນດິນໂລກ,ແລະພວກ
ເຮົາຈະພິສູດມັນ,ອຣຮ3:24–25.

ສິ່ງທີ່ມີຕນົຳຕົວທີ່ມີຊີວິດຢູ່:ໂລກກໍຍັງຢູ່ເປັນ
ໂລກເໝືອນເດີມ,ປຍຈ1:4.

ທະ ເ ລ ແ ກ້ ວ ມ ະນີ ຄືແຜ່ ນດິນໂລກ ໃນ
ສະພາບທີ່ບໍລິສຸດ,ອະມະຕະ,ແລະນິລັນ
ດອນຂອງມັນ,ຄພ77:1.ແຜ່ນດິນໂລກຈະ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດແລະຖືກ
ຕຽມສ�ລັບລັດສະໝີພາບຂອງຊັ້ນສູງ,ຄພ
88:18–19.

ແຜ່ນດິນໂລກເປັນທຸກອອກສຽງ,ມຊ7:48.

ການຳແບ່ງແຍກຂອງແຜນ່ຳດນິຳໂລກ:ໃຫ້ນ�
ມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ບ່ອນດຽວ,ປຖກ1:9.ໃນສະ
ໄໝຂອງເປເຫລັກຄົນໃນໂລກນີ້ໄດ້ແບ່ງແຍກ
ກັນ,ປຖກ10:25.

ຫລັງຈາກນ�ແຫ້ງລົງ,ມັນກໍກາຍມາເປັນ
ແຜ່ນດິນທີ່ປະເສີດເລີດລ�,ອທ13:2.

ແຜ່ນດິນໂລກຈະເປັນເໝືອນດັ່ງທີ່ມັນເຄີຍ
ເປັນກ່ອນທີ່ມັນໄດ້ແຍກອອກຈາກກັນ,ຄພ
133:24.

ການຳຊ�ລະລ້າງແຜ່ນຳດິນຳໂລກ:ຝົນໄດ້ຕົກ
ເປັນເວລາສີ່ສິບມື້,ປຖກ7:4.

ແຜ່ນດິນໂລກຈະຖືກຮັກສາໄວ້ສ�ລັບໃຫ້
ໄຟເຜົາຜານເສຍຈົນເຖິງວັນພິພາກສາ,2ປຕ
3:7.

ຫລັງຈາກວັນນີ້ການເຜົາໄໝ້ຈະມາເຖິງ,ຄພ
64:24.
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ແຜ່ນດິນໂລກປາດຖະໜາຢາກຖືກຊ�ລະ
ລ້າງຈາກຄວາມສົກກະປົກ,ມຊ7:48.

ພາວະສຸດທ້າຍຂອງແຜນ່ຳດິນຳໂລກ:ແຜ່ນ
ດິນໂລກຈະຫົດເຂົ້າດັ່ງມ້ວນກະດາດແລະ
ຈະລ່ວງພົ້ນໄປ,3ນຟ26:3(ຄພ29:23).ມັນ
ຈະເປັນສະຫວັນໃໝ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່,
ອທ13:9(ຄພ29:23).

ທະເ ລ ແກ້ ວ ມະນີຄືແ ຜ່ ນດິ ນໂ ລກ ໃນ
ສະພາບທີ່ບໍ່ ລິສຸດ,ອະມະຕະ,ແລະນິລັນ
ດອນຂອງມັນ,ຄພ77:1.ແຜ່ນດິນໂລກຈ�
ເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດແລະ
ຖືກຕຽມໄວ້ສ�ລັບລັດສະໝີພາບຂອງຊັ້ນສູງ,
ຄພ88:18–19.ແຜ່ນດິນໂລກນີ້ຈະຖືກເຮັດ
ໃຫ້ເປັນເໝືອນດັ່ງແກ້ວໃສແລະຈະເປັນອຸລີມ
ແລະທຸມມີມ,ຄພ130:8–9.

ເປັນເວລາໜຶ່ງພັນປີແຜ່ນດິນໂລກຈະພັກ
ຜ່ອນ,ມຊ7:64.ແຜ່ນດິນໂລກຈະຖືກເຮັດ
ໃໝ່,ຫຼຊ1:10.

ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ

ແຜ່ນດິນທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສັນຍາວ່າຈະ
ປະທານໃຫ້ຜູ້ຕິດຕາມທີ່ຊື່ສັດຂອງພຣະອົງ,
ແລະສ່ວນຫລາຍແລ້ວແມ່ນສ�ລັບລູກຫລານ
ຂອງເຂົາເຈົ້ານ�ອີກ.ມີແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນ
ຍາຫລາຍບ່ອນ.ສ່ວນຫລາຍແລ້ວໃນພຣະຄ�
ພີມໍມອນ,ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາທີ່ກ່າວເຖິງ
ແມ່ນອາເມຣິກາ.

ນີ້ແມ່ນດິນແດນທີ່ເຮົາຈະມອບໃຫ້ແກ່ເຊື້ອ
ສາຍຂອງເຈົ້າ,ປຖກ12:7(ອຣຮ2:19).ເຮົາ
ຈະມອບດິນແດນການາອານໃຫ້ແກ່ເຈົ້າແລະ
ເຊື້ອສາຍຂອງເຈົ້າ,ປຖກ17:8(ປຖກ28:13).
ໂມເຊໄດ້ບອກຂອບເຂດດິນແດນສ�ລັບຊາວ
ອິດສະຣາເອນໃນການາອານ,ຈບຊ34:1–12
(ຈບຊ27:12).

ພວກເຈົ້າຈະຖືກພາໄປຫາແຜ່ນດິນແຫ່ງ
ຄ�ສັນຍາ,1ນຟ2:20(1ນຟ5:5).ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ນ�ຄົນຊອບທ�ໄປຫາແຜ່ນດິນທີ່
ມີຄ່າ,1ນຟ17:38.ຖ້າຫາກລູກຫລານຂອງ
ລີໄຮຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລ້ວ
ພວກເຂົາຈະຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�

ສັນຍາ,2ນຟ1:5–9.ຊາວອິດສະຣາເອນຈະ
ກັບມາຫາແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາຂອງເຂົາ,
2ນຟ24:1–2(ອຊຢ14:1–2).ຊາດໃດກໍ
ຕາມທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍານີ້
ຄວນຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຂົາຈະຖືກ
ກວາດອອກໄປ,ອທ2:9–12.

ນີ້ຄືແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ,ແລະສະຖານ
ທີ່ສ�ລັບເມືອງຊີໂອນ,ຄພ57:2.ຢູດາຈະ
ເລີ່ມກັບໄປຍັງແຜ່ນດິນຂອງອັບຣາຮາມ,ຄພ
109:64.

ເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນທະວີບ
ອາເມຣິກາ,ຫຼຊ1:10.

ແຜ່ນປົກເອິກ.ເບິ່ງອຸລີມແລະທຸມມີມ
ນຳ�ອີກ

ຂໍ້ພຣະຄ�ພີກ່າວເຖິງແຜ່ນປົກເອິກສອງຊະ
ນິດ:(1)ສ່ວນທາງໜາ້ທີ່ປົກປ້ອງເສື້ອຫລື
ເຄື່ອງປ້ອງກັນຂອງທະຫານ.ໃນແບບເຄື່ອງ
ໝາຍ,ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຄວນສວມແຜ່ນ
ປົກເອິກແຫ່ງຄວາມຊອບທ�ເພື່ອປົກປ້ອງຕົນ
ເອງຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ(ອຊຢ59:17;ອຟຊ
6:14).(2)ເສື້ອຜ້າຊັ້ນໜຶ່ງທີ່ມະຫາປະໂລ
ຫິດນຸ່ງໃນກົດຂອງໂມເຊ(ອພຍ28:13–30;
39:8–21).ມັນຖືກເຮດັດ້ວຍຜ້າລີນິນແລະປະ
ດັບດ້ວຍກ້ອນຫີນທີ່ມີຄ່າສິບສອງເມັດ.ບາງ
ເທື່ອກ່າວເຖິງໃນຄວາມກ່ຽວພັນກັບອຸລີມແລະ
ທຸມມີມ(ຄພ17:1;ຈສ—ປ1:35,42,52).

ຜົນທ�ອິດ

ຜົນລະປູກທ�ອິດທີ່ເກັບກ່ຽວໃນລະດູ.ໃນ
ສະໄໝຂອງພຣະຄ�ພີ ເດີມ,ເຂົາເຈົ້າ ໄດ້
ຖວາຍມັນໃຫ້ແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ(ລລວ23:9–
20).ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນຜົນທ�ອິດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ
ເພາະໃນການນັ້ນພຣະອົງໄດ້ເປັນຜູ້ທ�ອິດທີ່
ຟື້ນຄືນພຣະຊົນ(1ກຣທ15:20,23;2ນຟ
2:9).ຜູ້ທີ່ຮັບເອົາພຣະກິດຕິຄຸນແລະອົດທົນ
ຈົນເຖິງທີ່ສຸດດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດກໍເປັນສັນຍາ
ລັກຂອງການເປັນຜົນທ�ອິດ,ເພາະເຂົາເຈົ້າ
ເປັນຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຜູ້ທີ່ຕາມພຣະເມສານ້ອຍໄປເປັນຜົນທ�ອິດ
ທີ່ຖວາຍໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ,ພນມ14:4.

ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ 148
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ຜູ້ທີ່ລົງໄປພ້ອມກັບພຣະຄຣິດກ່ອນເປັນຜົນ
ທ�ອິດ,ຄພ88:98.

ຜົວ,ສາມີ.ເບິ່ງຄອບຄົວ;ແຕ່ງງານ,ການ
ແຕ່ງງານ

ເຜົ່າທີ່ສູນເສຍໄປ.ເບິ່ງອິດສະຣາເອນ—ສິບ
ເຜົ່າທີ່ຫາຍໄປຂອງອິດສະຣາເອນ

ຝັນ.ເບິ່ງເປີດເຜີຍ,ການເປີດເຜີຍນຳ�ອີກ

ວິທີໜຶ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າເປີດເຜີຍພຣະປະສົງ
ຂອງພຣະອົງຕໍ່ຊາຍແລະຍິງຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ບໍ່ແມ່ນທຸກຄວາມ
ຝັນຈະເປັນການເປີດເຜີຍ.ຄວາມຝັນທີ່ດົນໃຈ
ແມ່ນໝາກຜົນຂອງສັດທາ.

ລາວໄດ້ຝັນເຫັນຂັ້ນໄດແຕ່ດິນຈົນຈຸຟ້າ,
ປຖກ  28 :12 . ໂຢເຊັບໄດ້ຝັນ, ປຖກ 37:5.
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະກ່າວກັບລາວທາງຄວາມ
ຝັນ,ຈບຊ12:6.ເນບູກາດເນັດຊາໄດ້ຝັນຢ່າງ
ໜຶ່ງ,ດນອ2:1–3.ຜູ້ເຖົ້າຈະຝັນ,ຢອ2:28
(ກຈກ2:17).

ເທວະດາຕົນໜຶ່ງໄດ້ປະກົດຂຶ້ນຕໍ່ລາວໃນ
ຄວາມຝັນ,ມທ1:20(ມທ2:19).

ລີໄຮໄດ້ບັນທຶກໄວ້ຫລາຍເລື່ອງທີ່ເພິ່ນໄດ້
ເຫັນໃນຄວາມຝັນ,1ນຟ1:16.ລີໄຮໄດ້ຝັນ
ເຫັນເລື່ອງໜຶ່ງ,1ນຟ8.

ຝ່າຍປະທານ.ເບິ່ງຝ່າຍປະທານສູງສຸດ

ຝ່າຍປະທານສູງສຸດ.ເບິ່ງຂໍກະແຈຂອງ
ຖານະປະໂລຫິດ;ປະທານ;ເປີດເຜີຍ,
ການເປີດເຜີຍນຳ�ອີກ

ປະທານຂອງສາດສະໜາຈັກແລະທີ່ປຶກ
ສາຂອງເພິ່ນ.ພວກເພິ່ນເປັນກຸ່ມຂອງມະຫາ
ປະໂລຫິດສາມຄົນແລະຄວບຄຸມສາດສະໜາ
ຈັກທັງໝົດ.ຝ່າຍປະທານສູງສຸດຖືຂໍກະແຈ
ຂອງຖານະປະໂລຫິດ.

ຂໍ ກະແຈຂອງ ອາ ນາຈັກເປັນຂອງຝ່າຍ
ປະທານຂອງຖານະປະໂລຫິດສູງສະເໝີໄປ,
ຄພ81:2.ຝ່າຍປະທານຂອງຖານະປະໂລຫິດ
ສູງມີສິດທີ່ຈະປະຕິບັດໃນຕ�ແໜ່ງທັງປວງ,

ຄພ107:9,22.ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຮັບເອົາເຮົາກໍ
ຮັບເອົາຝ່າຍປະທານສູງສຸດ,ຄພ112:20,
30.ຝ່າຍປະທານສູງສຸດແມ່ນເພື່ອຮັບເອົາ
ການເປີດເຜີຍແທນທັງສາດສະໜາຈັກ,ຄພ
124:126.

ພະຍາດຂີ້ທູດ

ເປັນພະຍາດແຜ່ລາມທີ່ຮ້າຍກາດຊຶ່ງກ່າວ
ເຖິງໃນພຣະຄ�ພີເດີມແລະພຣະຄ�ພີໃໝ່.
ຫລາຍຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງຢູ່ໃນພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�
ພີກໍຕິດພະຍາດນີ້ຄືກັນ,ລວມທັງໂມເຊ(ອພຍ
4:6–7),ເອື້ອຍຂອງເພິ່ນຊື່ມີຣີອາມ(ຈບຊ
12:10),ນາອາມານ(2ກສ5),ແລະກະສັດ
ອຸດສີຢາ(2ຂຄ26:19–21).

ພຣະເຢຊູໄດ້ປິ່ນປົວຄົນຂີ້ທູດຫລາຍຄົນ,
ມທ 8:2–4(ມຣກ1:40–45;ລກ5:12–15;
3ນຟ17:7–9).ພຣະເຢຊູໄດ້ປິ່ນປົວຄົນຂີ້ທູດ
ສິບຄົນ,ລກ17:11–19.

ພະຍານ.ເບິ່ງປະຈັກພະຍານນຳ�ອີກ

ຄ�ຖະແຫລງຫລືຫລັກຖານອື່ນໆທີ່ບອກ
ວ່າບາງສິ່ງເປັນຄວາມຈິງ;ປະຈັກພະຍານ.
ພະຍານຍັງສາມາດເປັນບາງຄົນທີ່ໃຫ້ຄ�ຖະ
ແຫລງຫລືຫລັກຖານອີງຕາມຄວາມຮູ້ສ່ວນ
ຕົວຂອງຕົນ;ດັ່ງເຊັ່ນ,ບາງຄົນທີ່ສະແດງ
ປະຈັກພະຍານ.

ຢ່າເປັນພະຍານບໍ່ຈິງ,ອພຍ20:16.
ພຣະກິດຕິຄຸນຈະຖືກສັ່ງສອນໄປທົ່ວໂລກ

ເພື່ອ ເປັນ ພະຍານຕໍ່ ທຸກຊາດ,ມທ 24 :14
(ຈສ—ມ1:31).ພວກເຈົ້າຈະເປັນພະຍານໃຫ້
ແກ່ເຮົາ,ກຈກ1:8.ພຣະວິນຍານໄດ້ຮ່ວມເປັນ
ພະຍານກັບວິນຍານຂອງພວກເຮົາ,ຣມ8:16
(1ຢຮ5:6).

ພວກທ່ານເຕັມໃຈທີ່ຈະຢືນເປັນພະຍານ
ຂອງພຣະເຈົ້າໃນທຸກເວລາ,ມຊຢ18:8–9.
ເຮົາຮັບສ່ວນສິບລະລຶກເພື່ອເປັນພະຍານຕໍ່
ພຣະບິດາວ່າເຮົາຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດແລະ
ລະນຶກເຖິງພຣະເຢຊູຕະຫລອດເວລາ,3ນຟ
18:10–11(ມຣນ4–5;ຄພ20:77–79).ທ່ານ
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ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບພະຍານຈົນກວ່າຫລັງຈາກການ
ທົດລອງສັດທາຂອງທ່ານ,ອທ12:6.

ກົດຂອງການເປັນພະຍານ:ດ້ວຍປາກຂອງ
ພະຍານສອງຫລືສາມຄົນທຸກໆຄ�ຈະຖືກ
ສະຖາປະນາ,ຄພ 6 :28  (ພບຍ17:6;ມທ
18:16;2ກຣທ13:1;ອທ5:4;ຄພ128:3).
ເຮົາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພວກເຈົ້າໃຫ້ເປັນອັກຄະສາວົກ
ແລະເປັນພະຍານພິເສດເຖິງນາມຂອງເຮົາ,
ຄພ27:12(ຄພ107:23).ສາວົກເຈັດສິບໄດ້
ຖືກເອີ້ນໃຫ້ເປັນພະຍານພິເສດຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດ
ແລະໃນທົ່ວໂລກ,ຄພ107:25.ໃຫ້ມີຜູ້ບັນ
ທຶກ,ແລະໃຫ້ເຂົາເປັນພະຍານທີ່ເຫັນກັບຕາ
ເຖິງການຮັບບັບຕິສະມາຂອງພວກເຈົ້າ,ຄພ
127:6(ຄພ128:2–4).

ພະຍານຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນ.ເບິ່ງ
ພະຍານ;ພຣະຄ�ພີມໍມອນນຳ�ອີກ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາຄົນອື່ນໆທີ່ນອກ
ເໜືອໄປຈາກສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດເພື່ອ
ໃຫ້ເປັນພະຍານເຖິງຄວາມສັກສິດຂອງພຣະ
ຄ�ພີມໍມອນ(ຄພ17;128:20).ເບິ່ງປະຈັກ
ພະຍານຂອງພະຍານເຫລົ່ານີ້ໃນ“ຄ�ນ�”ຢູ່
ທາງໜ້າຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນ.

ໂດຍຄ�ເວົ້າ ຂອງຄົນສາມຄົນເຮົາຈະ
ສະຖາປະນາຄ�ເວົ້າຂອງເຮົາ,2ນຟ11:3.
ພະຍານຈະຕ້ອງສະແດງປະຈັກພະຍານເຖິງ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງຕໍ່ ລູກຫລານມະນຸດ,
2ນຟ 27:12–13.ດ້ວຍປາກຂອງພະຍານ
ສາມຄົນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະໄດ້ສະຖາປະນາຂຶ້ນ,
ອທ5:4.

ດ້ວຍສັດທາພະຍານສາມຄົນຈະໄດ້ເຫັນ
ແຜ່ນຈາລຶກ,ຄພ17.

ພະແຣັດ,ພາລີພາກເກີ

ອ້າຍຂອງອໍສັນພະແຣັດແລະຜູ້ໜຶ່ງໃນ
ອັກຄະສາວົກສິບສອງຄົນຂອງກຸ່ມທ�ອິດທີ່
ຖືກເອີ້ນຫລັງຈາກສາດສະໜາຈັກໄດ້ຖືກຟື້ນຟູ
ຄືນມາໃໝ່ໃນສະໄໝປະຈຸບັນ(ຄພ124:128–
129).ພາລີພະແຣັດໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້ເປັນຜູ້
ສອນສາດສະໜາລຸ້ນທ�ອິດໃນຫລາຍໆລຸ້ນ
ເມື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມອບການເປີດເຜີຍ

ໃຫ້ລາວຜ່ານທາງໂຈເຊັບສະມິດໃນເດືອນ
ຕຸລາປີ1830(ຄພ32;50:37).

ພະແຣັດ,ອໍສັນ

ຜູ້ໜຶ່ງໃນອັກຄະສາວົກສິບສອງຄົນຂອງກຸ່ມ
ທ�ອິດທີ່ຖືກເອີ້ນຫລັງຈາກສາດສະໜາຈັກໄດ້
ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່ໃນສະໄໝປະຈຸບັນ(ຄພ
124:128–129).ລາວໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງ
ສາດສະໜາຈັກພຽງແຕ່ຫົກອາທິດເທົ່ານັ້ນ
ເມື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມອບການເປີດເຜີຍ
ໃຫ້ລາວຜ່ານທາງໂຈເຊັບສະມິດ(ຄພ34).
ອໍສັນພະແຣັດກໍໄດ້ເປັນຜູ້ສອນສາດສະໜາ
ສ�ລັບສາດສະໜາຈັກນ�ອີກ(ຄພ52:26;
75:14)ແລະໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນນັກປະຫວັດສາດ
ຂອງສາດສະໜາຈັກເປັນເວລາຫລາຍປີ.

ພຣະກັນ.ເບິ່ງຫູ,ພຣະກັນ

ພຣະກິດຕິຄຸນ.ເບິ່ງຄ�ສອນຂອງພຣະຄຣິດ;
ຍຸກສະໄໝ;ແຜນແຫ່ງການໄຖ່ນຳ�ອີກ

ແຜນແຫ່ງຄວາມລອດຂອງພຣະເຈົ້າ,ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ຜ່ານການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ.ພຣະກິດຕິຄຸນຮ່ວມດ້ວຍຄວາມ
ຈິງນິລັນດອນຫລືກົດໝາຍ,ພັນທະສັນຍາ,
ແລະພິທີການທີ່ຈ�ເປັນສ�ລັບມະນຸດຊາດ
ເພື່ອກັບຄືນໄປຫາທີ່ປະທັບຂອງພຣະເຈົ້າ.
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຟື້ນຟູຄວາມສົມບູນຂອງພຣະກິດ
ຕິຄຸນຄືນສູ່ແຜ່ນດິນໂລກໃນສັດຕະວັດທີສິບ
ເກົ້າຜ່ານສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດ.

ເຈົ້າທັງຫລາຍຈົ່ງໄປທົ່ວໂລກປະກາດຂ່າວ
ປະເສີດ,ມຣກ16:15.

ຂໍ້ຄວາມທີ່ແຈ່ມແຈ້ງແລະມີຄ່າທີ່ສຸດຂອງ
ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເມສານ້ອຍຖືກກັກ
ໄວ້,1ນຟ13:32.ນີ້ຄືພຣະກິດຕິຄຸນຂອງເຮົາ,
3ນຟ27:13–21(ຄພ39:6).

ພຣະຄ�ພີມໍມອນບັນຈຸຄວາມສົມບູນຂອງ
ພຣະກິດຕິຄຸນ,ຄພ20:8–9(ຄພ42:12).ນີ້
ຄືພຣະກິດຕິຄຸນ,ຄພ76:40–43.ຖານະປະ
ໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກປະຕິບັດພຣະກິດຕິ
ຄຸນ,ຄພ84:19.ທຸກຄົນຈະໄດ້ຍິນຄວາມສົມ
ບູນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນໃນພາສາຂອງເຂົາເອງ,

ພະຍານຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນ 150
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ຄພ 90:11.ພຣະບຸດສັ່ງສອນພຣະກິດຕິຄຸນ
ໃຫ້ແກ່ວິນຍານຂອງຄົນຕາຍ,ຄພ138:18–
21,28–37.

ພຣະກິດຕິຄຸນໄດ້ຖືກສັ່ງສອນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ,ມຊ
5:58.ຫລັກທ�ແລະພິທີການເບື້ອງຕົ້ນຂອງ
ພຣະກິດຕິຄຸນໄດ້ຖືກບັນຍາຍໄວ້,ຫຼຊ1:4.

ພຣະກິດຕິຄຸນ,ການຟື້ນຟູ.ເບິ່ງການຟື້ນຟູ
ພຣະກິດຕິຄຸນ

ພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ.ເບິ່ງພຣະຄ�ພີ;
ພຣະຄ�ພີເດີມ;ພຣະຄ�ພີໃໝ່;ຢູດາ(ລູກ
ຊາຍຂອງຢາໂຄບ)—ກິ່ງງ່າຂອງຢູດາ;
ວິໄນສາດສະໜາ;ອາພໍກະຣາຟາ;ເອຟະ
ຣາອີມ—ກິ່ງງ່າຂອງເອຟະຣາອີມຫລື
ໂຢເຊັບນຳ�ອີກ

ການຂຽນ ທີ່ ສະ ສົມໄວ້ຂອງຊາວເຮັບເຣີ
ແລະຊາວຄຣິດສະຕຽນຊຶ່ງບັນຈຸການເປີດ
ເຜີຍຈາກສະຫວັນ.ຄ�ວ່າພຣະຄຣິສຕະທ�
ຄ�ພີໝາຍເຖິງ“ໜັງສື.”ພຣະຄຣິສຕະທ�
ຄ�ພີເປັນວຽກງານຂອງສາດສະດາແລະຜູ້
ຂຽນຫລາຍທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບການດົນໃຈຊຶ່ງກະ
ທ�ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງພຣະວິນຍານທີ່ສັກ
ສິດ(2ປຕ1:21).

ພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີຂອງຊາວຄຣິດສະ
ຕຽນມີຢູ່ ສອງພາກ,ຮູ້ ຈັກກັນດີວ່າພຣະຄ�
ພີເດີມແລະພຣະຄ�ພີໃໝ່.ພຣະຄ�ພີເດີມ
ປະກອບດ້ວຍໜັງສືພຣະຄ�ພີທີ່ໃຊ້ກັນໃນບັນ
ດາຊາວຢິວຂອງຟີລິດສະຕິນລະຫວ່າງການ
ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດໃນຊ່ວງມະຕະຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ພຣະຄ�ພີໃໝ່ບັນຈຸການ
ຂຽນໃນຍຸກສະໄໝຂອງອັກຄະສາວົກແລະຖື
ວ່າມີຄວາມສັກສິດແລະສິດອ�ນາດດຽວກັນ
ກັບພຣະຄ�ພີຂອງຊາວຢິວ.ໜັງສືພາກຕ່າງໆ
ຂອງພຣະຄ�ພີເດີມໄດ້ເອົາມາຈາກວັນນະ
ຄະດີຂອງຊາດຊຶ່ງຄວບຄຸມຫລາຍສັດຕະວັດ
ແລະຖືກຂຽນໄວ້ໃນພາສາເຮັບເຣີເກືອບທັງ
ໝົດ,ໃນຂະນະທີ່ໜັງສືພາກຕ່າງໆຂອງພຣະ
ຄ�ພີໃໝ່ເປັນວຽກງານຂອງຄົນລຸ້ນດຽວກັນ
ແລະສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຖືກຂຽນໄວ້ໃນພາສາກຣີກ.

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມຄ�ວ່າພຣະຄ�ພີໃນພາ

ສາເຮັບເຣີແປວ່າ“ພັນທະສັນຍາ.”ພັນທະສັນ
ຍາເດີມຄືກົດທີ່ໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ໂມເຊເມື່ອ
ຊາວອິດສະຣາເອນປະຕິເສດຄວາມສົມບູນ
ແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນຊຶ່ງຜູ້ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າມີຢູ່
ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຂອງຄວາມເປັນມະຕະ.ພັນທະສັນ
ຍາໃໝ່ຄືພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້
ສິດສອນໄວ້.

ໃນພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີຂອງຊາວເຮັບເຣີ
(ພຣະຄ�ພີ ເດີມ)ໜັງ ສື ຕ່າງໆໄດ້ຖືກແຍກ
ອອກເປັນສາມໝວດ:ກົດ,ສາດສະດາ,ແລະ
ການຂຽນ.ພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີທີ່ໂລກຂອງ
ຊາວຄຣິດສະຕຽນໃຊ້ໄດ້ແຍກໜັງສືຕ່າງໆ
ຕາມເນື້ອເລື່ອງ,ດັ່ງເຊັ່ນທາງປະຫວັດສາດ,
ບົດກະວີ,ແລະການທ�ນາຍ.

ໜັງສືຕ່າງໆຂອງພາກພຣະຄ�ພີໃໝ່ຖືກ
ຮຽບຮຽງໄວ້ດັ່ງນີ້:ພຣະກິດຕິຄຸນສີ່ເຫລັ້ມແລະ
ກິດຈະການ;ສານຂອງໂປໂລ;ສານທົ່ວໄປ
ຂອງຢາໂກໂບ,ເປໂຕ,ໂຢຮັນ,ແລະຢູດາ;
ແລະພຣະນິມິດຂອງໂຢຮັນ.

ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງ
ໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍຄາລະວະແລະນັບຖືພຣະ
ຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີແລະຢືນຢັນອີກວ່າພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຍັງດ�ເນີນການເປີດເຜີຍເພີ່ມເຕີມ
ຜ່ານທາງສາດສະດາຂອງພຣະອົງໃນຍຸກສຸດ
ທ້າຍຊຶ່ງສະໜັບສະໜູນແລະຢືນຢັນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງເລື່ອງລາວໃນພຣະຄຣິສຕະທ�
ຄ�ພີກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ຂອງພຣະເຈົ້າກັບ
ມະນຸດຊາດ.

ກິ່ງ ງ່າຂອງຢູດາ(ພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ)
ແລະກິ່ງງ່າຂອງໂຢເຊັບ(ພຣະຄ�ພີມໍມອນ)
ຈະກາຍເປັນໜຶ່ງໃນພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ອຊກ37:15–20.

ຄວາມຈິງຂອງພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີຈະ
ຖືກສະຖາປະນາຂຶ້ນໂດຍພຣະຄ�ພີຍຸກສຸດ
ທ້າຍ,1ນຟ13:38–40.ພຣະຄຣິສຕະທ�
ຄ�ພີແລະພຣະຄ�ພີມໍມອນຈະຮ່ວມກັນເຮັດ
ໃຫ້ຄ�ສອນທີ່ຜິດຍອມຈ�ນົນ,2ນຟ3:12.
ພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ!ພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�
ພີ!ພວກເຮົາມີພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີຢູ່ແລ້ວ,
2ນຟ29:3–10.ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອພຣະຄຣິສຕະ
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ທ�ຄ�ພີຈະເຊື່ອພຣະຄ�ພີມໍມອນຄືກັນ,ມມ
7:8–10.

ແອວເດີຈະສິດສອນຫລັກທ�ພຣະກິດຕິຄຸນ
ຂອງເຮົາ,ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ
ແລະພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ຄພ42:12.

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ
ເປັນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າຕາບໃດທີ່ແປມັນ
ຖືກຕ້ອງ,ຫຼຊ1:8.

ພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ,ການແປຂອງໂຈເຊັບ
ສະມິດ(ປຈສ).ເບິ່ງການແປຂອງໂຈເຊັບ
ສະມິດ(ປຈສ)

ພຣະຄຣິດ.ເບິ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດ

ພຣະຄຸນ.ເບິ່ງຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້;ພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ;ເມດຕາ,ມີເມດຕາ,ຄວາມເມດ
ຕາ;ລອດ,ຄວາມລອດນຳ�ອີກ

ອ�ນາດທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຈາກພຣະເຈົ້າ
ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຊາຍແລະຍິງເພື່ອຮັບເອົາ
ພອນໃນຊີວິດນີ້ແລະເພື່ອໄດ້ຮັບຊີວິດນິລັນ
ດອນແລະຄວາມສູງສົ່ງຫລັງຈາກເຂົາເຈົ້າໃຊ້
ສັດທາ,ໄດ້ກັບໃຈ,ແລະໄດ້ພະຍາຍາມຈົນ
ສຸດຄວາມສາມາດທີ່ຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດ.
ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຫລືພະລັງຈາກສະຫວັນ
ເຊັ່ນນັ້ນໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ຜ່ານຄວາມເມດຕາ
ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ.ທຸກຄົນທີ່ເປັນ
ມະຕະຕ້ອງການພຣະຄຸນຈາກສະຫວັນເພາະ
ການຕົກຂອງອາດາມແລະເພາະຄວາມອ່ອນ
ແອຂອງມະນຸດນ�ອີກ.

ພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງໄດ້ມີມາໂດຍທາງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ,ຢຮ1:17.ພວກເຮົາພົ້ນດ້ວຍ
ພຣະຄຸນຂອງພຣະຄຣິດ,ກຈກ15:11(ຣມ
3:23–24;ຄພ138:14).ໂດຍທາງພຣະອົງ
ເຮົາຈຶ່ງເຂົ້າໄປໃນຮົ່ມພຣະຄຸນ,ຣມ5:2.ທ່ານ
ທັງຫລາຍພົ້ນກໍຍ້ອນພຣະຄຸນດ້ວຍທາງຄວາມ
ເຊື່ອ,ອຟຊ2:8.ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້ານ�
ຄວາມລອດພົ້ນມາໃຫ້,ຕຕ2:11.ຈົ່ງເຂົ້າໄປ
ດ້ວຍໃຈກ້າຫານເຖິງທີ່ນັ່ງແຫ່ງພຣະຄຸນ,ຮຣ
4:16.ພຣະເຈົ້າປະທານພຣະຄຸນແກ່ຜູ້ທີ່ຖ່ອມ
ຕົວ,1ປຕ5:5.

ບໍ່ມີໃຜຈະຢູ່ໃນທີ່ປະທັບຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້
ນອກຈາກເປັນພຣະຄຸນຄວາມດີ,ແລະພຣະ
ເມດຕາ,ແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເມຊີອາຜູ້
ບໍລິສຸດ,2ນຟ 2:8.ຈະເປັນໂດຍພຣະຄຸນ
ຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ທ່ານຈະລອດ,2ນຟ
10:24.ຫລັງຈາກພວກເຮົາເຮັດທຸກຢ່າງໄດ້
ແລ້ວໂດຍພຣະຄຸນພວກເຮົາຈຶ່ງລອດ,2ນຟ
25:23.ເປັນຍ້ອນພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງພວກ
ເຮົາຈຶ່ງມີອ�ນາດເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້,ຢຄ
4:7.ມະນຸດໄດ້ຖືກນ�ກັບຄືນສູ່ພຣະຄຸນເພື່ອ
ພຣະຄຸນ,ຕາມວຽກງານຂອງພວກເຂົາ,ຮລມ
12:24.ຄຸນງາມຄວາມດີຂອງເຮົາມີພຽງພໍສ�
ລັບຄົນທີ່ອ່ອນໂຍນແລະທຸກຄົນທີ່ຖ່ອມຕົວ,
ອທ12:26–27.ໂມໂຣໄນໄດ້ອະທິຖານຂໍໃຫ້
ຄົນຕ່າງຊາດໄດ້ຮັບຄຸນງາມຄວາມດີເພື່ອວ່າ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ມີຄວາມໃຈບຸນ,ອທ12:36,
41.ໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າທ່ານຈຶ່ງດີ
ພ້ອມໃນພຣະຄຣິດ,ມຣນ10:32–33.

ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບຈາກພຣະຄຸນໜຶ່ງຫາອີກ
ພຣະຄຸນໜຶ່ງ,ຄພ93:12–13,20.

ພຣະຄ�.ເບິ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດ—ການເປັນຢູ່
ຂອງພຣະຄຣິດກ່ອນມະຕະ

ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ.ເບິ່ງເປີດເຜີຍ,ການ
ເປີດເຜີຍ;ພຣະຄ�ພີ;ພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະເຈົ້ານຳ�ອີກ

ຄ�ແນະນ�,ພຣະບັນຍັດ,ຫລືຂ່າວສານ
ຈາກພຣະເຈົ້າ.ລູກໆຂອງພຣະເຈົ້າອາດໄດ້
ຮັບພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງໂດຍກົງໂດຍການ
ເປີດເຜີຍຜ່ານພຣະວິນຍານຫລືຈາກຜູ້ຮັບ
ໃຊ້ທີ່ຖືກເລືອກໄວ້ຂອງພຣະອົງ(ຄພ1:38).

ມະນຸດຈະບໍ່ ໄດ້ ລ້ຽງ ຊີວິດດ້ວຍອາຫານ
ແຕ່ຢ່າງດຽວແຕ່ດ້ວຍທຸກຄ�ທີ່ອອກມາຈາກ
ພຣະໂອດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ພບຍ8:3
(ມທ4:4;ຄພ84:43–44).ພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ອົງເປັນແສງໂຄມນ�ທາງໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ,ພສສ
119:105.

ພວກເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດແລະໄດ້ເວົ້າພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍ
ຄວາມກ້າຫານ,ກຈກ4:31–33.

ພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ,ການແປຂອງໂຈເຊັບສະມິດ(ປຈສ) 152
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ຮາວເຫລັກຄືພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ ທີ່
ນ�ພາໄປຫາຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ,1ນຟ11:25
(1ນຟ15:23–25).ພວກເຈົ້າມີໃຈແຂງເກີນ
ກວ່າທີ່ຈະຮູ້ສຶກ,ພວກເຈົ້າຈຶ່ງຈະຮູ້ສຶກໃນຄ�
ຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້,1ນຟ17:45–46.ວິບັດ
ແກ່ຄົນທີ່ປະຕິເສດພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,
2ນຟ27:14(2ນຟ28:29;ອທ4:8).ມຸ້ງໜ້າ,
ຊື່ນຊົມດ້ວຍພຣະຄ�ຂອງພຣະຄຣິດ,2ນຟ
31:20(2ນຟ32:3).ເປັນຍ້ອນຄວາມບໍ່ເຊື່ອ
ຖືຂອງພວກເຂົາ,ພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ເຂົ້າໃຈພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ມຊຢ26:3(ແອວ12:10).
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພຣະຄ�ພີຢ່າງພາກພຽນ,
ເພື່ອເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ແອວ17:2.ທົດລອງຄຸນນະທ�ແຫ່ງພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແອວ31:5.ແອວມາປຽບ
ທຽບພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃສ່ກັບເມັດພືດ,
ແອວ32:28–43.

ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຂົາຈະກ່າວເມື່ອໄດ້
ຮັບການດົນໃຈໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
ຈະເປັນພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຄພ
68:4.ດ�ລົງຊີວິດຕາມທຸກຄ�ທີ່ອອກມາຈາກ
ພຣະໂອດຂອງພຣະເຈົ້າ,ຄພ84:44–45.

ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ສະສົມຖ້ອຍຄ�ຂອງເຮົາຈະບໍ່
ຖືກຫລອກລວງ,ຈສ—ມ1:37.

ພຣະຄ�ພີ.ເບິ່ງໄຂ່ມຸກອັນລ�ຄ່າ;ຄ�ສອນ
ແລະພັນທະສັນຍາ;ພຣະຄຣິສຕະທ�
ຄ�ພີ;ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ;ພຣະຄ�ພີ
ມໍມອນ;ວິໄນສາດສະໜານຳ�ອີກ

ຖ້ອຍຄ�,ທັງເປັນການຂຽນແລະການ
ເວົ້າ,ໂດຍຜູ້ຊາຍທີ່ສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າເມື່ອ
ໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
ພຣະຄ�ພີທີ່ເປັນທາງການຂອງສາດສະໜາ
ຈັກໃນປະຈຸບັນແມ່ນຮ່ວມດ້ວຍພຣະຄຣິສຕະ
ທ�ຄ�ພີ,ພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ຄ�ສອນແລະ
ພັນທະສັນຍາ,ແລະໄຂ່ມຸກອັນລ�ຄ່າ.ພຣະ
ເຢຊູແລະຜູ້ຂຽນຂອງພຣະຄ�ພີໃໝ່ນັບຖືວ່າ
ພຣະຄ�ພີເດີມເປັນພຣະຄ�ພີເຫລັ້ມໜຶ່ງ(ມທ
22:29;ຢຮ5:39;2ຕມທ3:15;2ປຕ1:20–
21).ເບິ່ງລ�ດັບປະຫວັດສາດໃນພາກຫ້ອຍ
ທ້າຍນ�ອີກ.

ເມື່ອພຣະອົງໄດ້ອະທິບາຍພຣະຄ�ພີໃຫ້
ພວກເຮົາຟັງນັ້ນໃຈຂອງພວກເຮົາກໍ ຮ້ອນ
ຮົນເໝືອນໄຟພາຍໃນພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນບໍ,
ລກ24:32.ເຈົ້າທັງຫລາຍຄົ້ນຫາໃນພຣະຄ�
ພີເພາະຄິດວ່າຈະພົບຊີວິດນິລັນດອນ:ແມ່ນ
ພຣະຄ�ພີນີ້ແຫລະທີ່ເປັນພະຍານໃຫ້ເຮົາ,ຢຮ
5:39.

ພຣະຄ�ຂອງພຣະຄຣິດຈະບອກພວກທ່ານ
ທຸກຢ່າງທີ່ພວກທ່ານຄວນເຮັດ,2ນຟ32:3.
ເມື່ອຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນໄດ້ຖືກຊັກຊວນໃຫ້
ມາເຊື່ອພຣະຄ�ພີອັນສັກສິດກໍໝັ້ນຄົງແລະ
ແນ່ວແນ່ໃນສັດທາ,ຮລມ15:7–8.

ມະນຸດເຮັດຜິດພາດໃນການບິດເບືອນຂໍ້
ພຣະຄ�ພີແລະບໍ່ເຂົ້າໃຈມັນ,ຄພ10:63.
ຖ້ອຍຄ�ເຫລົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນຂອງມະນຸດຫລື
ຂອງຄົນໃດ,ແຕ່ເປັນຂອງເຮົາ,ຄພ18:34–
36.ການອອກມາຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນພິສູດ
ຕໍ່ຊາວໂລກວ່າພຣະຄ�ພີເປັນຄວາມຈິງ,ຄພ
20:2,8–12.ຈົ່ງອຸທິດເວລາແກ່ການສຶກສາ
ພຣະຄ�ພີ,ຄພ26:1.ພຣະຄ�ພີໄດ້ຖືກມອບ
ໃຫ້ເພື່ອເປັນການແນະນ�ໄພ່ພົນຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ຄພ33:16.ພຣະຄ�ພີໄດ້ຖືກມອບໃຫ້
ເພື່ອຄວາມລອດຂອງຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກໄວ້,ຄພ
35:20.ຈົ່ງສອນຫລັກທ�ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ
ເຮົາ,ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີແລະ
ພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ຄພ42:12.ກົດຂອງເຮົາ
ກ່ຽວກັບສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງໃຫ້ໄວ້ຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີ
ຂອງເຮົາ,ຄພ42:28.ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ຖືກກ່າວ
ເມື່ອໄດ້ຮັບການດົນໃຈໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດຈະເປັນພຣະຄ�ພີ,ຄພ68:4.

ພຣະຄ�ພີທີ່ສູນຳເສຍໄປ:ມີການຂຽນທີ່ສັກ
ສິດຫລາຍເຫລັ້ມທີ່ພຣະຄ�ພີໄດ້ກ່າວເຖິງແຕ່
ເຮົາບໍ່ມີຢູ່ ໃນທຸກວັນນີ້,ຊຶ່ງໃນບັນດາການ
ຂຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນໜັງສືແລະຜູ້ຂຽນເຫລົ່າ
ນີ້:ພັນທະສັນຍາ(ອພຍ24:7),ສົງຄາມຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ(ຈບຊ21:14),ຢາຊາ(ຢຊ
10:13;2ຊມອ1:18),ການປະຕິບັດຂອງໂຊ
ໂລໂມນ(1ກສ11:41),ຊາມູເອນຜູ້ພະຍາ
ກອນ(1ຂຄ29:29),ສາດສະດານາທານ
(2ຂຄ9:29),ສາດສະດາເຊມາອີຢາ(2ຂຄ
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12:15), ສາດສະດາອິດໂດ (2ຂຄ 13:22),
ເຢຮູ (2ຂຄ20 :34),ຖ້ອຍຄ�ຂອງຜູ້ພະຍາ
ກອນ (2ຂຄ 33: 19 ), ເອນົກ (ຢ ດ 1: 14) ,
ແລະຖ້ອຍຄ�ຂອງຊີໂນກ,ນີອ�,ແລະຊີນັດ
(1ນຟ19:10),ຊີນັດ(ຢຄ5:1),ຊີໂນກແລະ
ອີໄຊອັດ(ຮລມ8:20),ແລະໜັງສືແຫ່ງຄວາມ
ຊົງຈ�(ມຊ6:5);ແລະສານເຖິງຊາວໂກຣິນ
ໂທ(1ກຣທ5:9),ເຖິງຊາວເອເຟໂຊ(ອຟຊ
3:3),ແລະຈາກລາວດີເກອາ(ກລຊ4:16),
ແລະຈາກຢູດາ(ຢດ1:3).

ພຣະຄ�ພີທີ່ຕ້ອງຮັກສາໄວ້:ພວກເຮົາຄວນ
ຈະໄດ້ບັນທຶກເຫລົ່ານີ້ເພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້
ຮັກສາພາສາທີ່ເວົ້າໂດຍສາດສະດາໄວ້,1ນຟ
3:19–20.ຂ້າພະເຈົ້າຄວນຮັກສາແຜ່ນຈາລຶກ
ເຫລົ່ານີ້ໄວ້,ຢຄ1:3.ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຮັກສາ
ໄວ້ໂດຍພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ມຊຢ1:5.ຈົ່ງ
ຮັກສາສິ່ງສັກສິດເຫລົ່ານີ້ໄວ້,ແອວ37:47.

ພຣະຄ�ພີຈະຖືກຮັກສາໄວ້ໃນຄວາມປອດ
ໄພ,ຄພ42:56.

ຈົ່ງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມທັງໝົດທີ່ຈະຮັກ
ສາມັນໄວ້,ຈສ—ປ1:59.

ຄຸນຳຄ່າຂອງພຣະຄ�ພີ:ເຈົ້າຈົ່ງອ່ານກົດບັນ
ຍັດນີ້ຕໍ່ໜ້າປະຊາຊົນອິດສະຣາເອນທຸກໆຄົນ,
ພບຍ31:10–13.ຢ່າໃຫ້ໜັງສືກົດບັນຍັດນີ້
ຫ່າງໄກຈາກປາກຂອງເຈົ້າ,ຢຊ1:8.ກົດບັນ
ຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສົມບູນ,ເປັນທີ່ຟື້ນ
ຟູຈິດໃຈ,ພສສ 19:7.ຖ້ອຍຄ�ຂອງພຣະ
ອົງເປັນແສງໂຄມນ�ທາງໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ,ພສສ
119:105.

ແມ່ນ ພຣະຄ�ພີນີ້ແຫລະທີ່ເປັນພະຍານ
ໃຫ້ເຮົາ , ຢຮ5:39.ພຣະຄ�ພີທຸກຕອນໄດ້
ຮັບການດົນໃຈຈາກພຣະເຈົ້າແລະເປັນປະ
ໂຫຍດໃນການສອນແລະການກ່າວຕັກ
ເຕືອນ,2ຕມທ3:15–16.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປຽບທຽບພຣະຄ�ພີທັງໝົດ
ກັບຕົວພວກເຮົາ,ເພື່ອມັນຈະໄດ້ເປັນຜົນປະ
ໂຫຍດແລະເປັນການຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຮົາ,
1ນຟ19:23.ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເບີກ
ບານໃນພຣະຄ�ພີ,2ນຟ4:15–16.ພວກເຮົາ
ເຮັດການຢ່າງພາກພຽນທີ່ຈະບັນທຶກ,ເພື່ອຊັກ

ຊວນລູກຫລານຂອງພວກເຮົາ,ແລະພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເຮົາອີກ,ໃຫ້ເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ,
2ນຟ25:23.ພວກເຂົາໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພຣະຄ�
ພີ,ແລະບໍ່ເຊື່ອຟັງຄ�ເວົ້າຂອງຄົນຊົ່ວຜູ້ນີ້
ອີກຕໍ່ໄປ,ຢຄ7:23(ແອວ14:1).ຖ້າຫາກບໍ່
ມີແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້,ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ຄວາມທຸກທໍລະມານຢູ່ໃນຄວາມໂງ່ຈ້າຫລ້າ
ຫລັງ,ມຊຢ1:2–7.ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພຣະ
ຄ�ພີຢ່າງພາກພຽນ,ເພື່ອເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮູ້ຈັກ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແອວ17:2–3.ພຣະ
ຄ�ພີອື່ນໆໄດ້ຖືກປົກປັກຮັກສາໄວ້ເພື່ອນ�
ເອົາຈິດວິນຍານທັງຫລາຍມາຫາຄວາມລອດ,
ແອວ37:1–19(2ນຟ3:15).ພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າຈະນ�ເອົາຄົນຂອງພຣະຄຣິດໄປ,
ຮລມ3:29.

ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຂົາກ່າວເມື່ອໄດ້ຮັບ
ການດົນໃຈໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະເປັນ
ພຣະຄ�ພີແລະເປັນອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ
ໄປສູ່ຄວາມລອດ,ຄພ68:4.ໃຫ້ພິມຄວາມສົມ
ບູນຂອງພຣະຄ�ພີຂອງເຮົາເພື່ອຈຸດປະສົງ
ຂອງການສ້າງສາສາດສະໜາຈັກຂອງເຮົາ
ແລະເພື່ອຕຽມຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,ຄພ104:58–
59.

ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ສະສົມຖ້ອຍຄ�ຂອງເຮົາຈະບໍ່
ຖືກຫລອກລວງ,ຈສ—ມ1:37.

ພຣະຄ�ພີທີ່ໄດ້ ທ�ນຳາຍໄວ້ຈະອອກມາ:
ເອຊາຢາໄດ້ບອກລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບການອອກ
ມາຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ອຊຢ29:11–14.
ຈົ່ງເອົາໄມ້ທ່ອນໜຶ່ງມາແລະຂຽນໃສ່ນັ້ນວ່າ
ອານາຈັກຢູດາ,ອຊກ37:15–20.

ໜັງສືເຫລັ້ມອື່ນຈະອອກມາ,1ນຟ13:39.
ເຈົ້າກໍບໍ່ຈ�ເປັນຕ້ອງຄິດວ່າພຣະຄຣິສຕະທ�
ຄ�ພີບັນຈຸ ຄ�ເວົ້າທັງໝົດຂອງເຮົາ,2ນຟ
29:10–14.ຈົ່ງຍຶດໝັ້ນໃນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ
ພຣະຄຣິດ,ຊຶ່ງຈະຖືກວາງຢູ່ຕໍ່ໜ້າທ່ານໃນ
ບັນທຶກທີ່ຈະອອກມາ,ມມ7:8–9.ຄົນທີ່ຈະ
ນ�ສິ່ງນີ້ມາຫາຄວາມສະຫວ່າງຍ່ອມເປັນສຸກ,
ມມ8:16.ຈົ່ງຂຽນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ແລະເຮົາຈະ
ສະແດງມັນໃນເວລາອັນເໝາະສົມຂອງເຮົາ
ເອງ,ອທ3:27(ອທ4:7).
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ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພຣະອົງຈະເປີດເຜີຍອີກ
ຫລາຍເລື່ອງ,ຫຼຊ1:9.

ພຣະຄ�ພີເດີມ.ເບິ່ງພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ;
ພຣະຄ�ພີ;ເພັນຕາຕຸກນຳ�ອີກ

ການຂຽນຂອງສາດສະດາສະໄໝບູຮານຜູ້
ໄດ້ກະທ�ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງພຣະວິນຍານ
ສັກສິດແລະໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງພຣະຄຣິດ
ແລະການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງພຣະ
ອົງເປັນເວລາຫລາຍສັດຕະວັດ.ມັນຍັງບັນຈຸ
ປະຫວັດສາດຂອງອັບຣາຮາມແລະຜູ້ສືບຕະ
ກຸນຂອງເພິ່ນນ�ອີກ,ເລີ່ມຈາກອັບຣາຮາມ,
ແລະພັນທະສັນຍາ,ຫລືພຣະຄ�ພີ,ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດໄວ້ນ�ອັບຣາຮາມແລະລູກ
ຫລານຂອງເພິ່ນ.

ໜັງສືຫ້າເຫລັ້ມທ�ອິດຂອງພຣະຄ�ພີເດີມ
ທີ່ຂຽນໂດຍໂມເຊ.ນັ້ນຄືປະຖົມມະການ,ອົບ
ພະຍົບ,ລະບຽບພວກເລວີ,ຈົດເຊັນບັນຊີ,
ແລະພຣະບັນຍັດສອງ.ປະຖົມມະການອ້າງ
ເຖິງທີ່ມາຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,ມະນຸດຊາດ,ພາ
ສາ,ເຊື້ອຊາດ,ແລະການເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຊື້ອ
ສາຍອິດສະຣາເອນ.

ໜັ ງ ສື ປະຫວັດສາດບອກເຖິງເຫດການ
ຕ່າງໆຂອງອິດສະຣາເອນ.ໜັງສື ເຫລົ່ານີ້ຄື
ໂຢຊວຍ,ພວກຜູ້ປົກຄອງ,ຣຸດ,1ແລະ2ຊາ
ມູເອນ,1ແລະ2ກະສັດ,1ແລະ2ຂ່າວຄາວ,
ເອຊະຣາ,ເນເຫມີຢາ,ແລະເອສະເທີ.

ປຶ້ມກາບກອນບັນທຶກປັນຍາແລະວັນນະ
ຄະດີຂອງສາດສະດາ.ປຶ້ມເຫລົ່ານັ້ນຄືໂຢບ,
ເພງສັນລະເສີນ,ສຸພາສິດ,ປັນຍາຈານ,ຍອດ
ເພງ,ແລະເພງຄ�ຄວນ.

ສາດສະດາໄດ້ເຕືອນຊາວອິດສະຣາເອນ
ເຖິງຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນແລະໄດ້ເປັນ
ພະຍານເຖິງ ພອນທີ່ ມາຈາກການເຊື່ອຟັງ.
ພວກເພິ່ນໄດ້ທ�ນາຍເຖິງການສະເດັດມາ
ຂອງພຣະຄຣິດ,ຜູ້ ຈະຊົດໃຊ້ສ�ລັບຄວາມ
ຜິດບາບຂອງຜູ້ທີ່ກັບໃຈ,ຮັບພິທີການຕ່າງໆ,
ແລະດ�ລົງຊີວິດຕາມພຣະກິດຕິຄຸນ.ໜັງສື
ຂອງສາດສະດາແມ່ນເອຊາຢາ,ເຢເຣມີຢາ,
ເອເຊກຽນ,ດານີເອນ,ໂຮເຊອາ,ໂຢເອນ,
ອາໂມ,ໂອບາດີຢາ,ໂຢນາ,ມີກາ,ນາຮູມ,

ຮາບາກຸກ,ເສຟານີຢາ,ຮັກກາຍ,ເຊກາຣີຢາ,
ແລະມາລາກີ.

ໜັງ ສື ພຣະຄ�ພີເດີມສ່ວນຫລາຍໄດ້ຖືກ
ຂຽນເປັນພາສາເຮັບເຣີ.ການຂຽນສ່ວນໜ້ອຍ
ໜຶ່ງເປັນພາສາອາຣັບທີ່ເປັນພາສາຄ້າຍຄື
ກັນ.

ພຣະຄ�ພີທີ່ສູນເສຍໄປ.ເບິ່ງພຣະຄ�ພີ—
ພຣະຄ�ພີທີ່ສູນເສຍໄປ

ພຣະຄ�ພີມໍມອນ.ເບິ່ງສະມິດ,ໂຈເຊັບ,
ຜູ້ລູກ;ແຜ່ນຈາລຶກ;ແຜ່ນຈາລຶກຄ�;
ພະຍານຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນ;ພຣະຄ�ພີ;
ມໍມອນ,ສາດສະດາຊາວນີໄຟ;ວິໄນສາດ
ສະໜາ;ເອຟະຣາອີມ—ກິ່ງງ່າຂອງເອຟະ
ຣາອີມຫລືໂຢເຊັບນຳ�ອີກ

ໜຶ່ງໃນພຣະຄ�ພີສີ່ເຫລັ້ມຊຶ່ງສາດສະໜາ
ຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດ
ທ້າຍຮັບຮູ້.ມັນເປັນການຫຍໍ້ບັນທຶກໂດຍສາດ
ສະດາມໍມອນກ່ຽວກັບບັນທຶກຂອງຜູ້ຄົນໃນສະ
ໄໝບູຮານທີ່ອາໄສຢູ່ອາເມຣິກາ.ມັນໄດ້ຖືກ
ຂຽນໄວ້ເພື່ອເປັນພະຍານວ່າພຣະເຢຊູຄືພຣະ
ຄຣິດ.ກ່ຽວກັບບັນທຶກນີ້,ສາດສະດາໂຈເຊັບ
ສະມິດ,ຜູ້ໄດ້ແປມັນໂດຍຂອງປະທານແລະ
ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ,ໄດ້ກ່າວວ່າ:“ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ບອກບັນດາອ້າຍນ້ອງວ່າພຣະຄ�ພີ
ມໍມອນເປັນໜັງສືທີ່ຖືກຕ້ອງຫລາຍກວ່າໜັງສື
ໃດໆຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ,ແລະເປັນຫີນເສົາ
ເອກຂອງສາດສະໜາຂອງເຮົາ,ແລະມະນຸດ
ຈະເຂົ້າໃກ້ພຣະເຈົ້າຫລາຍຂຶ້ນໂດຍການຍຶດ
ໝັ້ນກັບກົດເກນຂອງໜັງສືເຫລັ້ມນີ້”(ເບິ່ງຄ�
ນ�ຢູ່ທາງໜ້າຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນ).

ພຣະຄ�ພີມໍມອນເປັນບັນທຶກທາງສາດສະ
ໜາຂອງຜູ້ຄົນສາມກຸ່ມຊຶ່ງໄດ້ຍົກຍ້າຍຈາກ
ໂລກເກົ່າໄປຫາທະວີບອາເມຣິກາ.ກຸ່ມຜູ້ຄົນ
ເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖືກນ�ພາໂດຍສາດສະດາຜູ້ໄດ້
ບັນທຶກປະຫວັດສາດທາງສາດສະໜາແລະ
ທາງໂລກຂອງພວກເຂົາໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກ.
ພຣະຄ�ພີມໍມອນບັນທຶກການສະເດັດມາຢ້ຽມ
ຢາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຕໍ່ຜູ້ຄົນໃນອາເມຣິກາ
ຫລັງຈາກການຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ.
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ມີສັນຕິສຸກເປັນເວລາສອງຮ້ອຍປີຫລັງຈາກ
ການສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມຂອງພຣະຄຣິດ.

ໂມໂຣໄນ,ສາດສະດາແລະນັກປະຫວັດ
ສາດຄົນສຸດທ້າຍຂອງຊາວນີໄຟ,ໄດ້ຜະນຶກ
ບັນທຶກສະບັບຫຍໍ້ຂອງຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ແລະໄດ້
ເຊື່ອງມັນໄວ້ເມື່ອປະມານຄ.ສ.421.ໃນປີ
1823,ໂມໂຣໄນທີ່ໄດ້ຟື້ນຄືນຊີວິດແລ້ວໄດ້ມາ
ຢ້ຽມຢາມໂຈເຊັບສະມິດແລະຕໍ່ມາໄດ້ມອບ
ບັນທຶກບູຮານແລະສັກສິດເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ເພິ່ນ
ເພື່ອແປແລະນ�ອອກມາສູ່ໂລກໃນຖານະ
ເປັນປະຈັກພະຍານອີກຢ່າງໜຶ່ງເຖິງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ.

ໂຢເຊັບເປັນດັ່ງລໍປ່າ ຜູ້ຊຶ່ງປຽບຄືລູກມ້າ
ເຖິງ ໂຕງາມຕາມເນີນພູ ພຸ້ນ,ປຖກ49:22–
26. ຄວາມຈິງຈະຟົ້ງຈາກແຜ່ນດິນຂຶ້ນໄປ,
ພສສ85:11(ມມ8:16; ມຊ7:62).ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະເຮັດສັນຍານເອີ້ນເອົາຊາດໜຶ່ງ
ແລະຈະຜິວເອົາພວກເຂົາມາ,ອຊຢ5:26.
ສຽງຈະກ່າວຂຶ້ນມາຈາກພື້ນດິນ,ອຊຢ29:4
(2ນຟ26:14–17).ພາບນິມິດຂອງເຫດການ
ທັງໝົດເຫລົ່ານີ້ໄດ້ກາຍເປັນດັ່ງໜັງສືມ້ວນທີ່
ຖືກປະທັບຕາໄວ້,ອຊຢ29:11(ອຊຢ29:9–
18;2ນຟ27:6–26).ກິ່ງງ່າຂອງໂຢເຊັບແລະ
ຂອງຢູດາຈະເປັນໜຶ່ງໃນພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ອຊກ37:15–20.

ມີຝູງແກະອື່ນທີ່ເປັນຝູງແກະຂອງເຮົາ,ແຕ່ບໍ່
ຢູ່ໃນຝູງນີ້,ຢຮ10:16(3ນຟ15:16–24).

ພຣະຄ�ພີມໍມອນແລະພຣະຄຣິສຕະທ�
ຄ�ພີຈະເຕີບໂຕໄປດ້ວຍກັນ,2ນຟ3:12–
21.ພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຮຽກຮ້ອງ
ອອກໄປຫາທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,2ນຟ
29:2.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ພັນທະສັນຍາ
ກັບເອໂນດວ່າຈະນ�ພຣະຄ�ພີມໍມອນອອກ
ມາໃຫ້ຊາວເລມັນ,ອນ1:15–16.ພຣະຄ�ພີ
ມໍມອນໄດ້ຖືກຂຽນໄວ້ດ້ວຍມີເຈດຕະນາວ່າ
ເຮົາຈະເຊື່ອພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ,ມມ7:9.
ພຣະຄ�ພີມໍມອນຈະຢູ່ເປັນປະຈັກພະຍານ
ກ່າວໂທດໂລກ,ອທ5:4.ໃຫ້ທູນຖາມພຣະ
ເຈົ້າຖ້າຫາກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ຈິງ,ມຣນ10:4.

ພຣະຄຣິດໄດ້ສະແດງປະຈັກພະຍານວ່າ

ພຣະຄ�ພີມໍມອນເປັນຄວາມຈິງ,ຄພ17:6.
ພຣະຄ�ພີມໍມອນບັນຈຸຄວາມສົມບູນຂອງ
ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ຄພ20:9
(ຄພ20:8–12;42:12).

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພຣະຄ�ພີມໍມອນເປັນ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ຫຼຊ1:8.

ພຣະຄ�ພີໃໝ່.ເບິ່ງພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ;
ພຣະຄ�ພີນຳ�ອີກ

ການຂຽນທີ່ດົນໃຈຊຸດໜຶ່ງ(ສະບັບຕົ້ນເປັນ
ພາສາກຣີກ)ກ່ຽວກັບຊີວິດແລະການປະ
ຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,
ອັກຄະສາວົກ,ແລະຜູ້ຕິດຕາມຄົນອື່ນໆຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ.ພຣະຄ�ພີໃໝ່ໄດ້ຖືກແຍກ
ອອກເປັນຫລາຍພຣະທ�,ກິດຈະການຂອງ
ອັກຄະສາວົກ,ສານຂອງໂປໂລ,ສານທົ່ວໄປ,
ແລະພຣະທ�ພຣະນິມິດ.

ພຣະທ�ສີ່ເຫລັ້ມ—ໜງັສືມັດທາຍ,ມາຣະ
ໂກ,ລູກາ,ແລະໂຢຮັນ—ເປັນເລື່ອງລາວ
ກ່ຽວກັບພຣະຊົນຊີບຂອງພຣະຄຣິດ.ພຣະ
ທ�ກິດຈະການບັນທຶກປະຫວດັສາດຂອງ
ສາດສະໜາຈັກແລະອັກຄະສາວກົ,ໂດຍສະ
ເພາະການເດີນທາງໄປສອນສາດສະໜາຂອງ
ໂປໂລ,ຫລັງຈາກການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະ
ຄຣິດ.ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລໃຫ້ຄ�ແນະນ�ແກ່
ຜູ້ນ�ແລະສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກ.
ຈດົໝາຍອື່ນໆໄດ້ຖືກຂຽນໂດຍອັກຄະສາວກົ
ຄົນອື່ນໆແລະໃຫ້ຄ�ແນະນ�ເພີ່ມເຕີມແກ່ໄພ່
ພົນຍຸກສຸດທ້າຍລຸ້ນເດີມ.ພຣະທ�ພຣະນິມິດ,
ຊຶ່ງຂຽນໂດຍອັກຄະສາວກົໂຢຮນັ,ສ່ວນຫລາຍ
ບັນຈຸຄ�ທ�ນາຍທີ່ກ່ຽວກັບຍຸກສຸດທ້າຍ.

ພຣະເຈົ້າ,ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ.ເບິ່ງພຣະບິດາ
ຜູ້ສະຖິດຢູ່ໃນສະຫວັນ;ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;
ພຣະເຢຊູຄຣິດ;ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດນຳ�
ອີກ

ມີສາມພຣະອົງຢູ່ໃນຝ່າຍພຣະເຈົ້າ:ພຣະ
ເຈົ້າ,ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດນິລັນດອນ;ພຣະບຸດ
ຂອງພຣະອົງ,ພຣະເຢຊູຄຣິດ;ແລະພຣະ
ວິນຍານບໍ ລິສຸດ. ພວກເຮົາເຊື່ອໃນແຕ່ລະ
ພຣະອົງ(ຫຼຊ1:1).ຈາກການເປີດເຜີຍຍຸກ

ພຣະຄ�ພີໃໝ່ 156
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ສຸດທ້າຍພວກເຮົາຮຽນຮູ້ວ່າພຣະບິດາແລະ
ພຣະບຸດມີພຣະກາຍທີ່ເປັນເນື້ອໜັງແລະກະ
ດູກແລະວ່າພຣະວິນຍານບໍລິສຸດມີພຣະກາຍ
ທີ່ເປັນພຣະວິນຍານ,ປາດສະຈາກເນື້ອໜັງ
ແລະກະດູກ(ຄພ130:22–23).ສາມພຣະ
ອົງນີ້ເປັນໜຶ່ງແລະຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນຢ່າງ
ສົມບູນແບບໃນຈຸດປະສົງແລະຄ�ສອນ(ຢຮ
17:21–23;2ນຟ31:21;3ນຟ11:27,36).

ພຣະເຈົ້າອົງເປັນຳພຣະບິດາ:ໂດຍທົ່ວໄປ
ແລ້ວແມ່ນພຣະບິດາ,ຫລືເອໂລຮິມ,ຜູ້ທີ່ກ່າວ
ເຖິງວ່າມີຕ�ແໜ່ງເປັນພຣະເຈົ້າ.ພຣະອົງຖືກ
ເອີ້ນວ່າພຣະບິດາເພາະພຣະອົງເປັນພຣະ
ບິດາຂອງວິນຍານຂອງເຮົາ(ຈບຊ16:22;
27:16;ມລກ2:10;ມທ6:9;ອຟຊ4:6;ຮຣ
12:9).ພຣະເຈົ້າອົງເປັນພຣະບິດາເປັນຜູ້
ປົກຄອງສູງສຸດແຫ່ງຈັກກະວານ.ພຣະອົງມີ
ອ�ນາດທັງໝົດ(ປຖກ18:14;ແອວ26:35;
ຄພ19:1–3),ຮູ້ຈັກທຸກຢ່າງ(ມທ6:8;2ນຟ
2:24),ແລະປະທັບຢູ່ໃນທຸກບ່ອນຜ່ານທາງ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ(ພສສ139:7–
12;ຄພ88:7–13,41).ມະນຸດຊາດມີຄວາມ
ສ�ພັນພິເສດກັບພຣະເຈົ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ມະນຸດ
ແຕກຕ່າງຈາກທຸກສິ່ງທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງມາ:ຊາຍ
ແລະຍິງເປັນລູກໆທາງວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ
(ພສສ82:6;1ຢຮ3:1–3;ຄພ20:17–18).

ມີບັນທຶກໄວ້ຫລາຍຕອນເຖິງພຣະເຈົ້າອົງ
ເປັນພຣະບິດາທີ່ໄດ້ມາປະກົດແລະກ່າວຕໍ່
ມະນຸດ.ພຣະຄ�ພີກ່າວວ່າພຣະອົງໄດ້ກ່າວ
ຕໍ່ອາດາມແລະເອວາ(ມຊ4:14–31)ແລະ
ໄດ້ແນະນ�ພຣະເຢຊູຄຣິດຫລາຍເທື່ອ(ມທ
3:17;17:5;ຢຮ12:28–29;3ນຟ11:3–7).
ພຣະອົງໄດ້ປະກົດຕົວຕໍ່ສະເຕຟາໂນ(ກຈກ
7:55–56)ແລະໂຈເຊັບສະມິດ(ຈສ—ປ
1:17).ຕໍ່ມາພຣະອົງໄດ້ປະກົດຕົວຕໍ່ໂຈເຊັບ
ສະມິດແລະຊິດນີຣິກດອນ(ຄພ76:20,23).
ຕໍ່ຜູ້ ທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າແລະໄດ້ຊ�ລະລ້າງຕົນ
ເອງຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ,ບາງເທື່ອພຣະ
ເຈົ້າຈະປະທານສິດທິພິເສດໃຫ້ເຫັນແລະຮູ້
ດ້ວຍຕົນເອງວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າ(ມທ
5:8;3ນຟ12:8;ຄພ76:116–118;93:1).

ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍ,ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າ
ນ້ອຍເອີຍ,ດ້ວຍເຫດໃດພຣະອົງຈຶ່ງປະຖິ້ມຂ້າ
ນ້ອຍເສຍ,ມຣກ15:34.ຄົນເຫລົ່ານີ້ເປັນຜູ້ຮບັ
ໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າອົງສູງສຸດ,ກຈກ16:17.ເຮາົ
ເປັນເຊື້ອສາຍຂອງພຣະເຈົ້າ,ກຈກ17:28–29.

ເຈົ້າຕ້ອງຖວາຍສິນລະລຶກຂອງເຈົ້າແດ່
ພຣະຜູ້ສູງສຸດ,ຄພ59:10–12.

ເອນົກໄດ້ເຫັນວິນຍານທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງ,
ມຊ6:36.ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຄືພຣະນາມຂອງພຣະ
ອົງ,ມຊ6:57.

ພຣະເຈົ້າອົງເປັນຳພຣະບຸດ:ພຣະເຈົ້າອົງທີ່
ຮູ້ຈັກກັນວ່າພຣະເຢໂຮວາຄືພຣະບຸດພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ(ອຊຢ12:2;43:11;49:26;1ກຣທ
10:1–4;1ຕມທ1:1;ພນມ1:8;2ນຟ22:2).
ພຣະເຢຊູເຮັດວຽກງານພາຍໃຕ້ການຊີ້ນ�
ຂອງພຣະບິດາແລະເປັນໜຶ່ງຮ່ວມກັບພຣະ
ອົງ.ມະນຸດຊາດທັງປວງເປັນອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ
ຂອງພຣະອົງ,ເພາະພຣະອົງເປັນອ້າຍໃຫຍ່
ຂອງລູກໆຂອງເອໂລຮິມ.ຂໍ້ອ້າງອີງພຣະຄ�
ພີບາງຂໍ້ກ່າວເຖິງພຣະອົງໂດຍຄ�ທີ່ວ່າພຣະ
ເຈົ້າ.ຍົກຕົວຢ່າງ,ພຣະຄ�ພີກ່າວວ່າ“ພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ສ້າງສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ”
(ປຖກ1:1),ແຕ່ແທ້ໆແລ້ວແມ່ນພຣະເຢຊູທີ່
ໄດ້ເປັນພຣະຜູ້ສ້າງພາຍໃຕ້ການຊີ້ນ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າອົງເປັນພຣະບິດາ(ຢຮ1:1–3,10,
14;ຮຣ1:1–2).

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແຈ້ງບອກຕົນເອງວ່າເຮົາ
ເປັນຜູ້ເຮົາເປັນ,ອພຍ3:13–16.ເຮົາຄືພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ[ພຣະເຢໂຮວາ],ແລະນອກຈາກ
ເຮົາບໍ່ມີພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດອື່ນໃດອີກແລ້ວ,
ອຊຢ43:11(ອຊຢ45:21).

ເຮົາເປັນຄວາມສະຫວ່າງຂອງໂລກ,ຢຮ
8:12.ກ່ອນອັບຣາຮາມເກີດເຮົານີ້ກໍເປັນຢູ່
ແລ້ວ,ຢຮ8:58.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກິດໃນບັນດາຜູ້ຄົນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍທີ່ເຮັດດ້ວຍ
ດິນໜຽວ,ມຊຢ3:5–10.ອະບີນາໄດໄດ້ອະທິ
ບາຍເຖິງການທີ່ພຣະຄຣິດເປັນທັງພຣະບິດາ
ແລະພຣະບຸດ,ມຊຢ 15:1–4(ອທ3:14).
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາປະກົດຕໍ່ນ້ອງຊາຍຂອງ
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ຢາເຣັດ,ອທ3.ຈົ່ງຟັງພຣະຄ�ຂອງພຣະຄຣິດ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ,ມຣນ
8:8.ພຣະເຢໂຮວາເປັນຜູ້ພິພາກສາຂອງທັງ
ຄົນເປັນແລະຄົນຕາຍ,ມຣນ10:34.

ພຣະເຢຊູໄດ້ມາປະກົດຕໍ່ໂຈເຊັບສະມິດ
ແລະຊິດນີຣິກດອນ,ຄພ76:20,23.ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຢໂຮວາໄດ້ມາປະກົດຕົວໃນ
ພຣະວິຫານເຄີດແລນ,ຄພ110:1–4.

ພຣະເຢໂຮວາໄດ້ກ່າວກັບອັບຣາຮາມ,
ອຣຮ 1:16–19.ພຣະເຢຊູໄດ້ມາປະກົດຕໍ່
ໂຈເຊັບສະມິດ,ຈສ—ປ1:17.

ພຣະເຈົ້າອົງເປັນຳພຣະວິນຳຍານຳບໍລິສຸດ:
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກໍເປັນພຣະເຈົ້າຄືກັນ
ແລະຍັງຖືກເອີ້ນວ່າພຣະວິນຍານສັກສິດ,
ພຣະວິນຍານ,ແລະພຣະວິນຍານຂອງພຣະ
ເຈົ້ານ�ອີກໃນບັນດາພຣະນາມແລະຕ�
ແໜ່ງອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້.ດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍ
ເຫລືອຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ມະນຸດສາ
ມາດຮູ້ຈັກພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະບິດາແລະຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຄືພຣະຄຣິດ
(1ກຣທ12:3).

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະສິດສອນພວກເຈົ້າ
ໃນເວລານັ້ນວ່າຄວນຈະເວົ້າຢ່າງໃດ,ລກ
12:12.ພຣະຜູ້ຊ່ວຍຄືພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,
ຢຮ14:26(ຢຮ16:7–15).ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້
ຄ�ແນະນ�ແກ່ບັນດາອັກຄະສາວົກດ້ວຍລິດ
ເດດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ກຈກ1:2.
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເປັນພະຍານເຖິງພຣະ
ເຈົ້າແລະພຣະຄຣິດ,ກຈກ5:29–32(1ກຣທ
12:3).ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກໍເປັນພະຍານໃຫ້
ແກ່ພວກເຮົາເໝືອນກັນ,ຮຣ10:10–17.

ໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
ທ່ານຈະຮູ້ຈັກຄວາມຈິງຂອງທຸກເລື່ອງ,ມຣນ
10:5.

ພຣະ ວິນຍານບໍລິສຸດເປັນພຣະວິນຍານ
ແຫ່ງການເປີດເຜີຍ,ຄພ8:2–3(ຄພ68:4).

ພຣະທ�.ເບິ່ງມັດທາຍ;ມາຣະໂກ;ໂຢຮັນ,
ລູກຊາຍຂອງເຊເບດາຍ;ລູການຳ�ອີກ

ບັນທຶກຫລືປະຈັກພະຍານສີ່ເຫລັ້ມເຖິງ

ຊີວິດມະຕະຂອງພຣະເຢຊູແລະເຫດການ
ຕ່າງໆກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ຂອງພຣະອົງໃນໜັງສືສີ່ເຫລັ້ມທ�ອິດຂອງ
ພຣະຄ�ພີໃໝ່.ໜັງສືທີ່ຂຽນໂດຍມັດທາຍ,ມາ
ຣະໂກ,ລູກາ,ແລະໂຢຮັນ,ໄດ້ບັນທຶກການ
ເປັນພະຍານເຖິງຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດ.ໜັງສື
3ນີໄຟຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນມີຄວາມຄ້າຍ
ຄືກັນໃນຫລາຍວິທີທາງກັບພຣະທ�ສີ່ເຫລັ້ມ
ເຫລົ່ານີ້ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່.

ຕົ້ນສະບັບຂອງໜັງສືຕ່າງໆໃນພຣະຄ�ພີ
ໃໝ່ຖືກຂຽນໃນພາສາກຣີກ.ຄ�ວ່າພຣະກິດ
ຕິຄຸນໃນພາສາກຣີກແປວ່າ“ຂາ່ວປະເສີດ.”
ຂ່າວປະເສີດນັ້ນຄືພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຊົດໃຊ້
ຊຶ່ງຈະໄຖ່ມະນຸດຊາດທັງປວງຈາກຄວາມຕາຍ
ແລະປະທານລາງວັນໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຕາມວຽກ
ງານຂອງເຂົາ(ຢຮ3:16;ຣມ5:10–11;2ນຟ
9:26;ແອວ34:9;ຄພ76:69).

ເບິ່ງຄວາມກົມກຽວຂອງພຣະກິດຕິຄຸນໃນ
ພາກຫ້ອຍທ້າຍນ�ອີກ

ພຣະນິມິດຂອງໂຢຮັນ.ເບິ່ງໂຢຮັນ,ລູກຊາຍ
ຂອງເຊເບດາຍ;ໜັງສືນິມິດນຳ�ອີກ

ໜັງສືເຫລັ້ມສຸດທ້າຍຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່,
ບັນຈຸ ການເປີດເຜີຍທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ອັກຄະ
ສາວົກໂຢຮັນ.ເພິ່ນໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເຫັນ
ປະຫວັດສາດຂອງໂລກ,ໂດຍສະເພາະໃນຍຸກ
ສຸດທ້າຍ(ພນມ1:1–2;1ນຟ14:18–27;ຄພ
77).ພຣະນິມິດຂອງໂຢຮັນກໍຮູ້ຈັກກັນອີກວ່າ
ເປັນໜັງສືນິມິດ.

ໂຢຮັນໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍນີ້ກ່ຽວກັບວັນ
ເວລາຂອງພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າຕອນຢູ່ເກາະ
ປັດໂມ(ພນມ1:9–10),ໃກ້ຝັ່ງເອເຊຍ,ບໍ່ໄກ
ຈາກເມືອງເອເຟໂຊ.ບໍ່ຮູ້ຄັກແນ່ກ່ຽວກັບວັນທີ
ຂອງການເປີດເຜີຍນີ້.

ຂໍ້ຄວາມສ�ຄັນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈໜັງສືນີ້
ແມ່ນຮ່ວມຢູ່ໃນ1ນຟ14:18–27ແລະຄພ77
(ອທ4:15–16).

ບົດທີ1–3ເປັນຄ�ນ�ສູ່ປຶ້ມແລະຈົດໝາຍ
ເຖິງ ສາດສະໜາຈັກເຈັດແຫ່ງໃນເອເຊຍ.
ໂຢຮັນໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອໄພ່
ພົນຂອງພຣະເຈົ້າແກ້ບັນຫາບາງຢ່າງໂດຍ
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ສະເພາະ. ບົດທີ 4–5 ບັນທຶກ ພາບນິມິດທີ່
ໂຢຮັນໄດ້ຮັບ ທີ່ສະແດງເຖິງອ�ນາດ ທີ່ສ ະ
ຫງ່ າຜ່າເຜີຍແລະຊອບທ�ຂອງ ພຣະເຈົ້ າ
ແລະພຣະຄຣິດ.ໃນບົດທີ6–9,11,ໂຢຮັນ
ໄດ້ບັນທຶກວ່າໄດ້ເຫັນໜັງສືເຫລັ້ມໜຶ່ງທີ່ມີຕາ
ປະທັບເຈັດດວງ,ແຕ່ລະດວງເປັນຕົວແທນໃຫ້
ໜຶ່ງພັນປີແຫ່ງປະຫວັດສາດຝ່າຍໂລກຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກ.ສ່ວນຫລາຍແລ້ວບົດເຫລົ່ານີ້
ກ່ຽວພັນກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຕາປະທັບ
ດວງທີເຈັດ(ເບິ່ງພນມ8–9;11:1–15).ບົດ
ທີ10ບັນຍາຍໜັງສືທີ່ໂຢຮັນໄດ້ກິນ.ໜັງສື
ດັ່ງກ່າວເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດໃນອະ
ນາຄົດທີ່ເພິ່ນຈະປະຕິບັດ.ບົດທີ12ບັນທຶກ
ພາບນິມິດເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ
ໃນສະຫວັນເມື່ອຊາຕານໄດ້ກະບົດແລະຖືກ
ຂັບໄລ່ອອກໄປ.ສົງຄາມທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ນັ້ນ
ໄດ້ດ�ເນີນຕໍ່ໄປຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.ໃນບົດ
ທີ13,17–19,ໂຢຮັນໄດ້ບັນຍາຍເຖິງຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງອານາຈັກຢູ່ໃນໂລກທີ່ຄວບຄຸມ
ໂດຍຊາຕານແລະໄດ້ບັນທຶກຊາຕາກ�ຂອງ
ພວກເຂົາ,ລວມທັງຄວາມພິນາດຄັ້ງສຸດທ້າຍ
ຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ.ບົດທີ14–16ບັນຍາຍ
ເຖິງຄວາມຊອບທ�ຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ
ໃນບັນດາຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍບໍ່ດົນກ່ອນການ
ສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະຄຣິດ.ບົດທີ
20–22ບັນຍາຍເຖິງໄລຍະພັນປີ,ເມືອງເຢຣູ
ຊາເລັມໃໝ່ທີ່ສວຍງາມ,ແລະເຫດການສຸດ
ທ້າຍແຫ່ງປະຫວັດສາດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ.

ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ.ເບິ່ງກົດ;ເຊື່ອ
ຟັງ,ການເຊື່ອຟັງ,ຟັງຄວາມ;ບາບ;
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ;ພຣະບັນຍັດ,ສິບ
ປະການນຳ�ອີກ

ກົດແລະຂໍ້ກ�ນົດທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້
ມະນຸດຊາດ,ບໍ່ວ່າຈະເປັນສ່ວນຕົວຫລືເປັນ
ສ່ວນລວມ.ການຮັກສາພຣະບັນຍັດຈະນ�
ພອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມາໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຟັງ
(ຄພ130:21).

ໂນອາໄດ້ເຮັດຕາມທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສັ່ງ
ໄວ້ທຸກປະການ,ປຖກ6:22.ໃຊ້ຊີວິດຕາມ

ບັນຍັດແລະຄ�ສັ່ງທັງຫລາຍຂອງເຮົາ,ລລວ
26:3.ຈົ່ງເຮັດຕາມຄ�ທີ່ພໍ່ບອກສອນ,ແລະ
ເຈົ້າຈະມີຊີວິດ,ສພສ4:4(ສພສ7:2).

ຖ້າພວກເຈົ້າຮັກເຮົາ,ພວກເຈົ້າກໍຈະເຊື່ອ
ຟັງກົດບັນຍັດຂອງເຮົາ,ຢຮ14:15(ຄພ
42:29).ເມື່ອພວກເຮົາຂໍສິ່ງໃດຈາກພຣະອົງ
ພວກເຮົາກໍໄດ້ຮັບສິ່ງນັ້ນ,ເພາະພວກເຮົາເຊື່ອ
ຟັງຂໍ້ຄ�ສັ່ງຂອງພຣະອົງ,1ຢຮ3:22.ກົດບັນ
ຍັດຂອງພຣະອົງນັ້ນບໍ່ຍາກໜັກເກີນໄປ,1ຢຮ
5:3.

ບໍ່ ຫວັ່ນໄຫວໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດ,
1ນຟ2:10.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ໃຫ້ພຣະບັນ
ຍັດນອກຈາກພຣະອົງຕຽມທາງໄວ້ໃຫ້,1ນຟ
3:7.ຂ້າພະເຈົ້າກໍຕ້ອງເຮັດຕາມຄ�ສັ່ງອັນເຄັ່ງ
ຄັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ຢຄ2:10.ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າ
ຈະຮັກສາບັນຍັດຂອງເຮົາເຈົ້າຈະຮຸ່ງເຮືອງຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນ,ຈຣ1:9(ແອວ9:13;50:20).ຈົ່ງ
ຮຽນຮູ້ໃນໄວໜຸ່ມຂອງລູກເພື່ອຮັກສາພຣະບັນ
ຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແອວ37:35.

ພຣະບັນຍັດເຫລົ່ານີ້ ເປັນຂອງເຮົາ,ຄພ
1:24.ຈົ່ງຄົ້ນຄວ້າພຣະບັນຍັດເຫລົ່ານີ້,ຄພ
1:37.ຄົນທີ່ບໍ່ຮັກສາພຣະບັນຍັດຈະລອດບໍ່
ໄດ້,ຄພ18:46(ຄພ25:15;56:2).ພຣະບັນ
ຍັດຂອງເຮົາເປັນທາງຝ່າຍວິນຍານ;ມັນບໍ່
ເປັນທາງຝ່າຍທ�ມະຊາດຫລືທາງຝ່າຍໂລກ,
ຄພ29:35.ພຣະບັນຍັດໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ເພື່ອ
ວ່າເຮົາຈະສາມາດເຂົ້າໃຈພຣະປະສົງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຄພ82:8.

ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້,ຍົກເວັ້ນແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ບັນຊາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດ,ມຊ5:6.ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະພິສູດມະນຸດເພື່ອເບິ່ງວ່າພວກເຂົາ
ຈະເຮັດທຸກສິ່ງທັງປວງສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ພຣະອົງ
ບັນຊາພວກເຂົາ,ອຣຮ3:25.

ພຣະບັນຍັດສອງ.ເບິ່ງເພັນຕາຕຸກນຳ�ອີກ

ໜັງສືເຫລັ້ມທີຫ້າໃນພຣະຄ�ພີເດີມ.
ພຣະບັນຍັດສອງບັນຈຸຄ�ປາໄສສາມບົດ

ສຸດທ້າຍຂອງໂມເຊ,ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນ
ທົ່ງໂມອາບກ່ອນເພິ່ນໄດ້ປ່ຽນສະພາບຮ່າງ
ກາຍ.ຄ�ປາໄສບົດທ�ອິດ(ບົດທີ1–4)ແມ່ນ
ຄ�ແນະນ�.ບົດທີສອງ(ບົດທີ5–26)ມີຢູ່

ພຣະບັນຍັດສອງ159
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ດ້ວຍກັນສອງພາກ: (1)ບົດທີ 5–11—ພຣະ
ບັນຍັດສິບປະການແລະຄ�ອະທິບາຍກ່ຽວ
ກັບກົດເຫລົ່ານັ້ນ;ແລະ(2)ບົດທີ12–26—
ຫລັກຂອງກົດ,ຊຶ່ງເປັນຈຸດໃຈກາງໃຫຍ່ຂອງ
ໜັງສືທັງເຫລັ້ມ.ຄ�ປາໄສບົດທີສາມ(ບົດທີ
27–30)ບັນຈຸການຕໍ່ພັນທະສັນຍາທີ່ສັກສິດ
ລະຫວ່າງຊາວອິດສະຣາເອນແລະພຣະເຈົ້າ
ແລະການປະກາດພອນທີ່ມາເຖິງເມື່ອເຊື່ອຟັງ
ແລະຄ�ສາບແຊ່ງທີ່ມາເຖິງເມື່ອບໍ່ເຊື່ອຟັງ.
ບົດທີ31–34ບັນຍາຍເຖິງການນ�ກົດໄປໃຫ້
ຊາວເລວີ,ເພງຂອງໂມເຊແລະພອນອັນສຸດ
ທ້າຍ,ແລະການຈາກໄປຂອງໂມເຊ.

ພຣະບັນຍັດ,ສິບປະການ.ເບິ່ງພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ;ໂມເຊນຳ�ອີກ

ກົດສິບຂໍ້ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້ຜ່ານ
ທາງສາດສະດາໂມເຊເພື່ອຄວບຄຸມການປະ
ພຶດທາງໂລກ.

ໃນພາສາເຮັບເຣີກົດເຫລົ່ານີ້ຖືກເອີ້ນວ່າ
“ສິບຄ�.”ມັນຍັງຖືກເອີ້ນວ່າພັນທະສັນຍາ
ນ�ອີກ(ພບຍ9:9)ຫລືປະຈັກພະຍານ(ອພຍ
25:21;32:15).ພຣະບັນຍັດສິບປະການຂອງ
ພຣະເຈົ້າທີ່ໄດ້ປະທານໃຫ້ໂມເຊ,ແລະຈາກ
ເພິ່ນຕໍ່ໃຫ້ຊາວອິດສະຣາເອນ,ມີບັນຍາຍໄວ້
ໃນອພຍ19:9–20:23;32:15–19;34:1.
ພຣະບັນຍັດໄດ້ຖືກສະຫລັກໄວ້ຢູ່ໃນຫີນສອງ
ແຜ່ນ,ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ຢູ່ ໃນຫີບຄ�ໝັ້ນ
ສັນຍາ;ສະນັ້ນແລ້ວຫີບຄ�ໝັ້ນສັນຍາຈຶ່ງຖືກ
ເອີ້ນວ່າຫີບພັນທະສັນຍາ(ຈບຊ10:33).ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຊຶ່ງອ້າງອີງຈາກພບຍ6:4–5ແລະ
ລລວ19:18,ໄດ້ສະຫລຸບພຣະບັນຍັດສິບ
ປະການໃນ“ພຣະບັນຍັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສອງຂໍ້”
(ມທ22:37–39).

ພຣະບັນຍັດສິບປະການໄດ້ຖືກກ່າວຍ�ອີກ
ຢູ່ໃນການເປີດເຜີຍຍຸກສຸດທ້າຍ(ປຈສ,ອພຍ
34:1–2,14[ພາກຫ້ອຍທ້າຍ];ມຊຢ12:32–
37;13:12–24;ຄພ42:18–28;59:5–13).

ພຣະບາອານ.ເບິ່ງການນັບຖືຮູບບູຊາ
ນຳ�ອີກ

ພຣະ ເຈົ້າແຫ່ງດວງອາທິດເພດຊາຍຊຶ່ງ

ມີຜູ້ ຄົ ນ ນະມັດສະການ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ໃນ
ໂປນີ ເ ຊ ຍ  ( 1ກສ 1 6:31 ) ແຕ່ ໄດ້ນະມັດ
ສະການໃນວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນສະຖານທີ່
ຕ່າງໆ:ຊາວໂມອາບເອີ້ນວ່າພຣະບາອານ
ແຫ່ງເປອໍ(ຈບຊ25:1–3),ທີ່ເມືອງຊີເຄມ
ຖືກເອີ້ນວ່າພຣະບາອານແຫ່ງຄ�ໝັ້ນສັນຍາ
(ຜປ8:33;9:4),ທີ່ເອັກໂຣນຖືກເອີ້ນວ່າພຣະ
ບາອານເສບຸບ(2ກສ1:2).ພຣະບາອານ
ອາດເປັນພຣະຊະນິດດຽວກັນກັບພຣະເບນ
ແຫ່ງບາບີໂລນແລະຊີອຸດແຫ່ງກຣີກ.ຄ�ວ່າ
ພຣະບາອານສະແດງອອກເຖິງຄວາມສ�ພັນ
ລະຫວ່າງເຈົ້ານາຍແລະຂ້າທາດຂອງເຂົາ.
ສັນຍາລັກທົ່ວໄປສ�ລັບພຣະບາອານຄືໂຕງົວ
ເຖິກ.ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເຈົ້າແມ່ອັດຊະຕາກຖືກ
ນະມັດສະການຄຽງຄູ່ໄປກັບພຣະບາອານ.

ບາງເທື່ອພຣະບາອານຖືກຮ່ວມເຂົ້າກັບຊື່
ອື່ນຫລືຄ�ອື່ນເພື່ອສະແດງເຖິງຄວາມກ່ຽວ
ພັນກັບພຣະບາອານ,ເຊັ່ນສະຖານທີ່ຊຶ່ງເພິ່ນ
ຖືກນະມັດສະການຫລືບຸກຄົນທີ່ມີທັດສະນະ
ເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະບາອານ.ຕໍ່ມາ,ເພາະວ່າ
ພຣະບາອານມີຄວາມໝາຍທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຫລາຍ,
ຄ�ວ່າໂບເຊັດຈຶ່ງຖືກໃຊ້ແທນຊື່ຊຶ່ງເອົາມາ
ເຂົ້າຮ່ວມກັບຊື່ ເຫລົ່ານັ້ນ.ໂບເຊັດແປວາ່
“ຄວາມອັບອາຍ.”

ພຣະບິດາເທິງສະຫວນັ.ເບິ່ງພຣະເຈົ້າ,ຝ່າຍ
ພຣະເຈົ້າ;ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູ່ໃນສະຫວນັ

ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດນິລັນດອນ.ເບິ່ງພຣະ
ເຈົ້າ,ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ;ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູ່
ໃນສະຫວັນ

ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູ່ໃນສະຫວັນ.ເບິ່ງພຣະ
ເຈົ້າ,ຝ່າຍພຣະເຈົ້ານຳ�ອີກ

ພຣະບິດາຂອງດວງວິນຍານຂອງມະນຸດ
ຊາດທັງ ປວງ(ພສສ82:6;ມທ5:48;ຢຮ
10:34;ຣມ8:16–17;ຄລຕ4:7;1ຢຮ3:2).
ພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດ
ຂອງພຣະອົງໃນເນື້ອໜັງ.ມະນຸດໄດ້ຖືກບັນ
ຊາໃຫ້ເຊື່ອຟັງແລະຄາລະວະຕໍ່ພຣະບິດາ
ແລະໃຫ້ອະທິຖານຫາພຣະອົງໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຢຊູ.
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ຖ້າເຈົ້າຍົກໂທດໃຫ້ຄົນອື່ນທີ່ໄດ້ເຮັດຜິດ
ຕໍ່ເຈົ້າພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງເຈົ້າກໍຈະ
ຍົກໂທດໃຫ້ເຈົ້າເໝືອນກັນ,ມທ6:14(ມທ
18:35;3ນຟ13:14).ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ
ຮູ້ວ່າພວກເຈົ້າຕ້ອງການສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ມທ
6:26–33(3ນຟ13:26–33).ພຣະບິດາເທິງ
ສະຫວັນຂອງພວກເຈົ້າຈະປະທານພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດແກ່ຜູ້ທີ່ຂໍຈາກພຣະອົງຫລາຍພຽງ
ໃດ,ລກ11:11–13.ສາທຸການແດ່ພຣະເຈົ້າຄື
ພຣະບິດາຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ,ອຟຊ
1:3.

ພວກທ່ານເປັນໜີ້ມາຕະຫລອດການຕໍ່ພຣະ
ບິດາເທິງສະຫວັນຂອງພວກທ່ານ,ມຊຢ2:34.
ພຣະຄຣິດຖວາຍບາລະມີພຣະນາມຂອງພຣະ
ບິດາ,ອທ12:8.

ໄພ່ ພົນຂອງພຣະເຈົ້ າຄວນເປັນພະຍານ
ເຖິງການຖືກຂົ່ມເຫັງຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ອນທີ່ພຣະ
ບິດາຈະອອກມາຈາກສະຖານທີ່ລີ້ລັບຂອງ
ພຣະອົງ,ຄພ123:1–3,6.

ພວກເຮົາໄດ້ປະສົບກັບພອນອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ແລະປະເສີດຈາກພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ,
ຈສ—ປ1:73.

ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.ເບິ່ງພຣະເຈົ້າ,ຝ່າຍ
ພຣະເຈົ້າ;ພຣະເຢຊູຄຣິດ

ພຣະຜູ້ສ້າງ.ເບິ່ງສ້າງ,ການສ້າງ;ພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ

ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ.ເບິ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ນຳ�ອີກ

ຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ. ຜ່ານການຊົດໃຊ້ຂອງ
ພຣະອົງ,ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ສະເໜີການໄຖ່
ແລະຄວາມລອດໃຫ້ແກ່ມະນຸດຊາດທັງປວງ.
“ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ”ແມ່ນພຣະນາມແລະ
ຕ�ແໜ່ງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນແສງແຈງ້ແລະເປນັ
ຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຂອງຂ້າພຣະອົງ,ພສສ27:1
(ອພຍ15:1–2;2ຊມອ22:2–3).ເຮາົຄືພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ;ແລະເຮົາຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນພຣະ
ຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ,ອຊຢ43:11(ຄພ76:1).

ຈົ່ງໃສ່ຊື່ໃຫ້ເດັກວ່າເຢຊູ:ເພາະເພິ່ນຈະ
ໂຜດຊ່ວຍປະຊາຊົນຂອງຕົນໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກ
ບາບກ�ຂອງພວກເຂົາ,ມທ1:21.ໃນວັນນີ້
ແກ່ພວກເຈົ້າພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນອົງໜຶ່ງຄື
ພຣະຄຣິດໄດ້ມາບັງເກີດ,ລກ2:11.ພຣະ
ເຈົ້າຮັກໂລກຈົນໄດ້ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວທີ່
ຖືກ�ເນີດເພື່ອມະນຸດຈະພົ້ນໄດ້,ຢຮ3:16–
17.ບໍ່ມີນາມອື່ນໃດທົ່ວໃຕ້ຟ້ານອກຈາກຈະ
ເປັນພຣະຄຣິດເພື່ອໃຫ້ມະນຸດທັງຫລາຍຕ້ອງ
ໄດ້ພົ້ນ,ກຈກ4:10–12(2ນຟ25:20;ມຊຢ
3:17;5:8;ຄພ18:23;ມຊ6:52).ເຮົາຄອງ
ຄອຍພຣະຜູ້ໂຜດຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນສະເດັດມາຈາກ
ສະຫວັນຄືອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ,ຟລປ3:20.
ພຣະບິດາໄດ້ໃຊ້ພຣະບຸດມາເປັນພຣະຜູ້ໂຜດ
ຊ່ວຍມະນຸດສະໂລກ,1ຢຮ4:14.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ລ້ຽງຄົນຜູ້ໜຶ່ງໃຫ້ເປັນ
ພຣະເມຊີອາ,ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງໂລກ,
1ນຟ10:4.ພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ
ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງໂລກ,1ນຟ
13:40.ຄວາມຮູ້ເລື່ອງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້
ລອດຈະແຜ່ໄປທົ່ວທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກຕະ
ກຸນ,ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄົນທັງປວງ,ມຊຢ
3:20.ພຣະຄຣິດໄດ້ສິ້ນພຣະຊົນເພື່ອວ່າ
ຄວາມລອດຈະມີມາ,ຮລມ14:15–16.

ການຮັບຮອງແລະການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ
ຜ່ານພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດແມ່ນຖືກຕ້ອງແລະ
ຈິງ,ຄພ20:30–31.ເຮົາຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ,
ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງໂລກ,ຄພ43:34.

ພຣະອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດຂອງເຮົາເປັນພຣະ
ຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ,ມຊ1:6.ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນ
ທີ່ໄດ້ເຊື່ອໃນພຣະບຸດແລະກັບໃຈຈາກບາບ
ຂອງພວກເຂົາຈະລອດ,ມຊ5:15.

ພຣະຜູ້ໄຖ່.ເບິ່ງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ;ພຣະ
ເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ຂອງມະນຸດຊາດເພາະວ່າພຣະອົງ,ຜາ່ນການ
ຊົດໃຊ້ຂອງພຣະອົງ,ໄດ້ຈ່າຍຄ່າແທນບາບ
ຂອງມະນຸດຊາດແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຟື້ນ
ຄືນຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນທັງປວງ.
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ຂ້ອຍຮູ້ວ່າພຣະຜູ້ໄຖ່ຊົງພຣະຊົນ, ໂຢບ
19:25.ພຣະຜູ້ ໄຖ່ ອົງບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາ
ເອນຈະຊ່ວຍພວກເຈົ້າໃຫ້ພົ້ນ,ອຊຢ41:14
(ອຊຢ43:14;48:17;54:5;59:20).ເຮົາຄືອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້ຊ່ວຍຊູເຈົ້າໃຫ້ພົ້ນແລະຜູ້
ໄຖ່ໂທດຂອງເຈົ້າ,ອຊຢ49:26(ອຊຢ60:16).

ຈົ່ງ ໃສ່ ຊື່ໃຫ້ ເດັກນີ້ວ່າ ເຢຊູ : ເພາະເພິ່ນ
ຈະຊ່ວຍປະຊາຊົນຂອງຕົນໃຫ້ ລອດພົ້ນ
ຈາກບາບກ�ຂອງພວກເຂົາ,ມທ1:21.ບຸດ
ມະນຸດໄດ້ມາເພື່ອສະລະຊີວິດຂອງຕົນເປັນ
ຄ່າໄຖ່ຄົນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ,ມທ20:28
(1ຕມທ2:5–6).ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ
ອິດສະຣາເອນໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມພົນລະເມືອງ
ຂອງພຣະອົງ,ລກ1:68.ພວກເຮົາໄດ້ຄືນດີ
ກັບພຣະເຈົ້າໂດຍການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະ
ອົງ,ຣມ5:10.ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ສະລະພຣະ
ອົງເອງແທນພວກເຮົາທັງຫລາຍ,ເພື່ອຊ່ວຍກູ້
ເອົາພວກເຮົາໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທຸກ
ຢ່າງ,ຕຕ2:13–14.ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຊ�ລະ
ເຮົາໃຫ້ສະອາດຈາກບາບຂອງເຮົາດ້ວຍໂລ
ຫິດຂອງພຣະອົງເອງ,ພນມ1:5.

ການໄຖ່ຈຶ່ງມາເຖິງໂດຍຜ່ານທາງພຣະເມ
ຊີອາຜູ້ບໍລິສຸດ,2ນຟ2:6–7,26.ພຣະບຸດ
ໄດ້ຮັບເອົາຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະການລ່ວງ
ລະເມີດຂອງພວກເຂົາມາໄວ້ນ�ພຣະອົງເອງ,
ແລະໄຖ່ພວກເຂົາ,ແລະຕອບສະໜອງຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຄວາມຍຸດຕິທ�,ມຊຢ
15:6–9,18–27.ພຣະຄຣິດໄດ້ສະເດັດມາ
ເພື່ອໄຖ່ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໄວ້ກັບ
ການກັບໃຈ,ແອວ9:26–27.ພຣະອົງຈະສະ
ເດັດມາໃນໂລກນີ້ເພື່ອໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ,
ແອວ11:40–41.ການໄຖ່ມາເຖິງຜ່ານການ
ກັບໃຈ,ແອວ42:13–26.ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້
ສະເດັດມາເພື່ອໄຖ່ໂລກ,ຮລມ5:9–12.ພຣະ
ຄຣິດໄດ້ໄຖ່ມະນຸດຊາດຈາກຄວາມຕາຍທາງ
ຮ່າງກາຍແລະວິນຍານ,ຮລມ14:12–17.
ການໄຖ່ຈຶ່ງມາເຖິງໂດຍຜ່ານທາງພຣະຄຣິດ,
3ນຟ9:17.ເຮົາຄືຜູ້ທີ່ຖືກຕຽມໄວ້ນັບຕັ້ງແຕ່
ການວາງຮາກຖານຂອງໂລກເພື່ອໄຖ່ຖອນຜູ້
ຄົນຂອງເຮົາ,ອທ3:14.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຈົ້າໄດ້ຮັບ
ຄວາມຕາຍໃນເນື້ອໜັງ,ຄພ18:11.ພຣະ
ຄຣິດໄດ້ທົນທຸກທໍລະມານເພື່ອທຸກຄົນຖ້າ
ຫາກພວກເຂົາກັບໃຈ,ຄພ19:1,16–20.ເດັກ
ນ້ອຍໆໄດ້ຮັບການໄຖ່ຜ່ານພຣະອົງດຽວທີ່ຖື
ກ�ເນີດ,ຄພ29:46.ເຮົາໄດ້ສົ່ງພຣະບຸດອົງ
ດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດຂອງເຮົາມາຍັງໂລກເພື່ອການ
ໄຖ່ໂລກ,ຄພ49:5.ພຣະຄຣິດເປັນຄວາມສະ
ຫວ່າງແລະພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງໂລກ,ຄພ93:8–
9.ໂຈເຊັບແອັຟສະມິດໄດ້ຮັບພາບນິມິດກ່ຽວ
ກັບການໄຖ່ຄົນຕາຍ,ຄພ138.

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າໂດຍທາງການຊົດໃຊ້
ຂອງພຣະຄຣິດ,ມະນຸດຊາດທັງປວງຈະລອດ,
ຫຼຊ1:3.

ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດ.ເບິ່ງບຸດມະນຸດ;ພຣະເຈົ້າ,
ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ;ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູ່ໃນ
ສະຫວັນນຳ�ອີກ

ພຣະນາມໜຶ່ງອີກສ�ລັບພຣະເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະບິດາ(ມຊ6:57).

ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ.ເບິ່ງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ

ພຣະຜູ້ເປັນກາງ.ເບິ່ງຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້;
ພຣະເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ຜູ້ເຮດັແທນຫລືຄົນໄກ່ເກ່ຍ.ພຣະເຢຊູຄຣດິ
ເປັນຜູ້ເປັນກາງລະຫວາ່ງພຣະເຈົ້າກັບມະນຸດ.
ການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະອົງໄດ້ເຮດັໃຫ້ເປັນໄປ
ໄດ້ສ�ລັບມະນຸດທີ່ຈະກັບໃຈສ�ລບັບາບຂອງ
ເຂົາແລະກັບມາປອງດອງກັບພຣະເຈົ້າ.

ບໍ່ມີຜູ້ໃດມາເຖິງພຣະບິດາໄດ້ນອກຈາກ
ມາທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ຢຮ14:6.ມີຜູ້ເປັນ
ກາງແຕ່ຜູ້ດຽວລະຫວ່າງພຣະເຈົ້າກັບມະນຸດ,
1ຕມທ2:5.ພຣະຄຣິດເປັນຜູ້ເປັນກາງຂອງ
ພັນທະສັນຍາທີ່ດີກວ່າ,ຮຣ8:6(ຮຣ9:15;
12:24;ຄພ107:19).

ພຣະເມຊີອາທີ່ສັກສິດຈະວິງວອນແທນ
ລູກຫລານມະນຸດທັງປວງ,2ນຟ2:9(ອຊຢ
53:12;ມຊຢ14:12).ລູກຄວນຫວັງເພິ່ງພຣະ
ຜູ້ເປັນກາງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ອົງນີ້,2ນຟ2:27–28.
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ພວກເຮົາຖືກເຮັດໃຫ້ດີພ້ອມທຸກຢ່າງຜ່ານ
ພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນກາງຂອງພັນທະສັນຍາໃໝ່,
ຄພ76:69.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ເບິ່ງພຣະເຈົ້າ,ຝ່າຍພຣະ
ເຈົ້າ;ພຣະເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ຕ�ແໜ່ງທີ່ມີຄວາມນັບຖືແລະໃຫ້ກຽດຢ່າງ
ເລິກຊຶ້ງຕໍ່ ພຣະເຈົ້າອົງເປັນພຣະບິດາແລະ
ພຣະຜູ້ ຊ່ວຍໃຫ້ ລອດພຣະເຢຊູຄຣິດ.ຕ�
ແໜ່ງນີ້ອ້າງເຖິງໜ້າທີ່ຂອງພວກພຣະອົງວ່າ
ເປັນພຣະຜູ້ສູງສຸດ,ເປັນພຣະອາຈານທີ່ຊົງຮັກ
ປົກຄອງການສ້າງຂອງພວກພຣະອົງ.

ມີຫຍັງ ແດ່ ຍາກສ�ລັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ປຖກ18:14.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວແກ່ໂມເຊ
ໜ້າຕໍ່ໜ້າ,ອພຍ33:11.ຈົ່ງຮັກພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຂອງເຈົ້າດ້ວຍສຸດຫົວໃຈ,ພບຍ6:5(ມທ
22:37;ມຣກ12:30).ສ່ວນຂ້າພະເຈົ້າກັບ
ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວພວກເຮົາຈະ
ບົວລະບັດຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຢຊ24:15.
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນຜູ້ລ້ຽງຂອງຂ້າພຣະອົງ,
ພສສ23:1.ພຣະອົງມີລິດທານຸພາບແລະ
ເຂັ້ມແຂງ,ມີໄຊໃນສະໜາມຮົບ,ພສສ24:8.
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຢໂຮວາເປັນຜູ້ຊ່ວຍຊູ
ຂ້າພຣະອົງ,ອຊຢ12:2(2ນຟ22:2).ເຮົາ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງ
ເຈົ້າແລະພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຈົ້າ,ອຊຢ60:16.

ຈົ່ງຂາບໄຫວ້ນະມັດສະການພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງທ່ານ,ມທ4:10
(ລກ4:8).ເຫດການອັນໃຫຍ່ຍິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ກະທ�,ມຣກ5:19.ມີອົງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດເຈົ້າອົງດຽວ,1ກຣທ8:6.ມີພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອົງດຽວ,ມີຄວາມເຊື່ອດຽວ,ມີບັບຕິສະມາ
ດຽວ,ອຟຊ4:5.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເອງຈະສະ
ເດັດລົງມາຈາກສະຫວັນ,1ທສນ4:16.

ເຮົາຈະໄປແລະເຮັດສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ບັນຊາ,1ນຟ3:7.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະພິພາກ
ສາຄົນຍາກຈົນດ້ວຍຄວາມຊອບທ�,2ນຟ
30:9.ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ພຣະເຈົ້າຂອງອັບ
ຣາຮາມ,ໄດ້ປົດປ່ອຍຊາວອິດສະຣາເອນຈາກ
ຄວາມເປັນທາດ,ແອວ29:11.ຈະບໍ່ມີສິ່ງໃດ

ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນພວກນີ້ລອດໄດ້ນອກຈາກ
ການກັບໃຈແລະມີສັດທາໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ຮລມ13:6(ມຊຢ3:12).

ຈົ່ງຟັງພຣະຄ�ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຈົ້າ,ຄພ15:1.ຈົ່ງສະແຫວງ
ຫາພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສະເໝີໄປ,
ຄພ101:38.ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າຈະແຕ່ງກາຍ
ໃນສີແດງໃນການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງ,ຄພ
133:48(ອຊຢ63:1–4).

ອັບຣາຮາມໄດ້ກ່າວກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໜ້າ
ຕໍ່ໜ້າ,ອຣຮ3:11.ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຫລັກທ�
ເບື້ອງຕົ້ນແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນຄືສັດທາໃນອົງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ,ຫຼຊ1:4.

ພຣະຜູ້ປົດປ່ອຍ.ເບິ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະຜູ້ປົດປ່ອຍຂອງ
ມະນຸດຊາດເພາະວ່າພຣະອົງຊ່ວຍກູ້ທຸກຄົນ
ຈາກຄວາມເປັນທາດຂອງຄວາມຕາຍແລະ
ຄົນທີ່ກັບໃຈຈາກໂທດແຫ່ງການບາບ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງຂ້າພຣະອົງ
ແລະເປັນປ້ອມປ້ອງກັນຂ້າພຣະອົງ,2ຊມອ
22:2(ພສສ18:2;144:2).ພຣະອົງຄືພຣະ
ຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຂອງຂ້າພຣະອົງ,ພສສ40:17
(ພສສ70:5).

ພຣະຜູ້ ໂຜດຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຈະມາຈາກພູ
ຊີໂອນ,ຣມ11:26.

ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຮັບຮູ້ພຣະບຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າວ່າເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ແລະພຣະຜູ້ປົດ
ປ່ອຍຂອງເຂົາເຈົ້າ,ຄພ138:23.

ພຣະຜູ້ປອບໂຍນ.ເບິ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດ;
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດນຳ�ອີກ

ພຣະຄ�ພີກ່າວເຖິງພຣະຜູ້ປອບໂຍນສອງ
ອົງ.ອົງທ�ອິດແມ່ນພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ(ຢຮ
14:26–27;ມຣນ8:26;ຄພ21:9;42:17;
90:11).ພຣະຜູ້ປອບໂຍນອົງທີສອງແມ່ນອົງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ(ຢຮ14:18,21,23).ເມື່ອ
ບາງຄົນຮັບເອົາພຣະຜູ້ປອບໂຍນອົງທີສອງ,
ພຣະເຢຊູຄຣິດຈະມາປະກົດຕໍ່ເຂົາເປັນບາງ
ຄັ້ງ,ຈະເປີດເຜີຍພຣະບິດາ,ແລະຈະສິດສອນ
ເຂົາໜ້າຕໍ່ໜ້າ(ຄພ130:3).
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ພຣະຜູ້ປອບໂຍນອົງທີສອງ.ເບິ່ງພຣະຜູ້
ປອບໂຍນ

ພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ.ເບິ່ງຊົດໃຊ້,
ການຊົດໃຊ້;ປັດສະຄາ;ພຣະເຢຊູຄຣິດ
ນຳ�ອີກ

ພຣະນາມໜຶ່ງອີກສ�ລັບພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້
ລອດຊຶ່ງອາ້ງວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ເປນັເຄື່ອງຖວາຍ
ເສຍສະລະແທນພວກເຮົາ.

ພຣະ ອົງ ໄດ້ ຖືກ ນ� ໄປຂ້າເໝືອນດັ່ງລູກ
ແກະ,ອຊຢ53:7(ມຊຢ14:7).

ເບິ່ງແມ,ພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້
ໄດ້ຮັບເອົາບາບກ�ຂອງໂລກອອກເສຍ,ຢຮ
1:29(ແອວ7:14).ພວກເຈົ້າໄດ້ຖືກໄຖ່ດ້ວຍ
ພຣະໂລຫິດອັນມີຄ່າຂອງພຣະຄຣິດ,ເໝືອນ
ດັ່ງເລືອດລູກແກະທີ່ບໍ່ມີຕ�ໜິຫລືຮອຍດ່າງ,
1ປຕ1:18–20.ພຣະເມສານ້ອຍທີ່ຖືກຂ້າ
ແລ້ວນັ້ນເປັນຜູ້ສົມຄວນ,ພນມ5:12.ເຮົາເອົາ
ຊະນະຊາຕານແລ້ວດ້ວຍໂລຫິດຂອງພຣະ
ເມສານ້ອຍ,ພນມ12:11.

ອາພອນເຫລົ່ານີ້ຖືກເຮັດໃຫ້ຂາວສະອາດ
ໃນໂລຫິດຂອງພຣະເມສານ້ອຍຍ້ອນວ່າ
ພວກເຂົາມີສັດທາໃນພຣະອົງ,1ນຟ12:11.
ພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າຄືພຣະບຸດ
ຂອງພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດນິລັນດອນ,ແລະ
ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງໂລກ,1ນຟ13:40
(1ນຟ11:21).ຈົ່ງທູນຂໍຕໍ່ພຣະບິດາຢ່າງສຸດ
ກ�ລັງໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູເພື່ອທ່ານ
ອາດຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສະອາດດ້ວຍໂລຫິດຂອງ
ພຣະເມສານ້ອຍ,ມມ9:6(ພນມ7:14;ແອວ
34:36).

ບຸດມະນຸດເປັນພຣະເມສານ້ອຍທີ່ຖືກປະ
ຫານນັບແຕ່ການວາງຮາກຖານຂອງໂລກ,ມຊ
7:47.

ພຣະເມຊີອາ.ເບິ່ງຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກເຈີມໄວ້;ພຣະ
ເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ຄ�ສັບພາສາອາຣັບແລະເຮັບເຣີຊຶ່ງໝາຍ
ຄວາມວ່າ“ຜູ້ຖືກເຈີມໄວ້.”ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່
ພຣະເຢຊູຖືກເອີ້ນວ່າພຣະຄຣິດ,ຊຶ່ງເປັນພາ
ສາກຣີກທີ່ເທົ່າກັບຄ�ວ່າພຣະເມຊີອາ.ໝາຍ

ເຖິງສາດສະດາ,ປະໂລຫິດ,ກະສັດ,ແລະຜູ້
ປົດປ່ອຍທີ່ໄດ້ຖືກເຈີມໄວ້ຜູ້ທີ່ຊາວຢິວໄດ້ຄອຍ
ຖ້າດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ.

ຊາວຢິວຫລາຍຄົນພຽງແຕ່ຊອກຫາຜູ້ປົດ
ປ່ອຍຈາກອ�ນາດຂອງຊາວໂຣມແລະຊອກ
ຫາຄວາມຮຸ່ງເຮືອງຫລາຍກວ່າຂອງປະເທດ
ຊາດເທົ່ານັ້ນ;ດັ່ງນັ້ນເມື່ອພຣະເມຊີອາສະ
ເດັດມາ,ຜູ້ນ�ແລະຫລາຍຄົນໄດ້ປະຕິເສດ
ພຣະອົງ.ພຽງແຕ່ຄົນທີ່ຖ່ອມຕົວແລະຊື່ສັດ
ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເຫັນໃນຕົວພຣະເຢຊູແຫ່ງ
ນາຊາເຣັດວ່າເປັນພຣະຄຣິດທີ່ແທ້ຈິງ(ອຊຢ
53;ມທ16:16;ຢຮ4:25–26).

ພຣະເມຊີອາຈະມີພຣະວິນຍານ,ສັ່ງສອນ
ພຣະກິດຕິຄຸນ,ແລະປະກາດເສລີພາບ,ອຊຢ
61:1–3(ລກ4:18–21).

ເຮົາໄດ້ພົບພຣະເມຊີອາແລ້ວຊຶ່ງແປວ່າ
ພຣະຄຣິດ,ຢຮ1:41(ຢຮ4:25–26).

ພຣະເຈົ້າຈະລ້ຽງຄົນຜູ້ໜຶ່ງໃຫ້ເປັນພຣະເມຊີ
ອາໃນບັນດາຊາວຢິວ,ຫລືອີກຄ�ໜຶ່ງເອີ້ນວ່າ,
ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ,1ນຟ10:4.ພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າຄືພຣະເມຊີອາຜູ້ທີ່ຈະສະເດັດ
ມາ,1ນຟ10:17.ການໄຖ່ຈຶ່ງມາເຖິງໂດຍ
ຜ່ານທາງພຣະເມຊີອາຜູ້ບໍລິສຸດ,2ນຟ2:6.
ພຣະເມຊີອາຈະສະເດັດມາໃນຄວາມສົມບູນ
ແຫ່ງເວລາ,2ນຟ2:26.ພຣະເມຊີອາຈະລຸກ
ຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍ,2ນຟ25:14.

ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເມຊີອາຂ້າພະເຈົ້າ
ຂໍມອບຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນ,ຄພ13.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ,ເຮົາຄືພຣະເມຊີ
ອາ,ກະສັດແຫ່ງຊີໂອນ,ມຊ7:53.

ພຣະເຢຊູຄຣິດ.ເບິ່ງກັບໃຈ,ການກັບໃຈ;
ການຕົກຂອງອາດາມແລະເອວາ;ການ
ສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ;
ການສະເດັດຂຶ້ນສະຫວັນ;ການປ່ຽນ
ສະພາບ—ການປ່ຽນສະພາບຂອງພຣະ
ຄຣິດ;ການຟື້ນຄືນພຣະຊົນ,ການຟື້ນຄືນ
ຊີວິດ;ຄຶງ,ການຄຶງ;ໂຄລະໂຄທາ;ຄວາມ
ສະຫວ່າງ,ຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະ
ຄຣິດ;ງູທອງ;ເຈົ້າບ່າວ;ສັດທາ;ສ້າງ,
ການສ້າງ;ສິນລະລຶກ;ເສຍສະລະ,ການ
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ເສຍສະລະ;ສ�ນຶກ,ຄວາມສ�ນຶກ;ຊົດ
ໃຊ້,ການຊົດໃຊ້;ຕອນຕົ້ນ;ໄຖ່,ການໄຖ່,
ຖືກໄຖ່;ທີ່ຖືກ�ເນີດ;ເທດສະໜາຢູ່ໂນນ
ພູ;ນ�ທີ່ປະກອບດ້ວຍຊີວິດ;ບຸດມະນຸດ;
ບໍ່ມີທີ່ສຸດ;ປົດບາບ,ການປົດບາບ;ຜູ້ທີ່
ໄດ້ຖືກເຈີມໄວ້;ຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ;ແຜນແຫ່ງການ
ໄຖ່;ພຣະຄຸນ;ພຣະເຈົ້າ,ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ;
ພຣະທ�;ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ;ພຣະຜູ້ໄຖ່;
ພຣະຜູ້ເປັນກາງ;ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ພຣະຜູ້
ປົດປ່ອຍ;ພຣະຜູ້ປອບໂຍນ;ພຣະເມສາ
ນ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ;ພຣະເມຊີອາ;ມາຣີ,
ມານດາຂອງພຣະເຢຊູ;ໄມ້ກາງແຂນ;ເຢ
ໂຮວາ;ລູກກົກ;ເລືອດ,ໂລຫິດ;ວິງວອນ
ແທນ,ຜູ້ວິງວອນແທນ;ວິທີທາງ;ຫີນ;
ຫີນເສົາເອກ;ອາລະຟາແລະໂອເມຄາ;
ອາຫານທິບແຫ່ງຊີວິດ;ເອມານູເອນ;ເຮົາ
ເປັນນຳ�ອີກ

ພຣະຄຣິດ(ພາສາກຣີກ)ແລະພຣະເມຊີ
ອາ(ພາສາເຮັບເຣີ)ໝາຍເຖິງ“ຜູ້ທີ່ຖືກເຈີມ.”
ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນລູກກົກທາງວິນຍານຂອງ
ພຣະບິດາ(ຮຣ1:6;ຄພ93:21).ພຣະອົງເປັນ
ພຣະອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດຈາກພຣະບິດາໃນ
ເນື້ອໜັງ(ຢຮ1:14;3:16).ພຣະອົງເປັນພຣະ
ເຢໂຮວາ(ຄພ110:3–4)ແລະໄດ້ຮັບການ
ແຕ່ງຕັ້ງລ່ວງໜ້າຕໍ່ການເອີ້ນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ
ພຣະອົງກ່ອນການສ້າງໂລກ.ພາຍໃຕ້ການຊີ້
ນ�ຂອງພຣະບິດາ,ພຣະເຢຊູໄດ້ສ້າງແຜ່ນດິນ
ໂລກແລະທຸກສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນ(ຢຮ1:3,14;ມຊ
1:31–33).ພຣະອົງໄດ້ມາກ�ເນີດນ�ນາງມາຣີ
ໃນເບັດເລເຮັມ,ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດທີ່ປາດສະຈາກ
ບາບ,ແລະໄດ້ທ�ການຊົດໃຊ້ທີ່ດີເລີດແທນ
ບາບຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງໂດຍການຫລັ່ງ
ໂລຫິດແລະປະທານຊີວິດຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ
(ມທ2:1;1ນຟ11:13–33;3ນຟ27:13–16;
ຄພ76:40–42).ພຣະອົງໄດ້ຟື້ນຄືນພຣະຊົນ,
ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນສິ່ງປະກັນວ່າມະນຸດຊາດທັງ
ປວງກໍຈະຟື້ນຄືນຊີວິດຄືກັນ.ຜ່ານການຊົດໃຊ້
ແລະການຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ,ຜູ້ທີ່
ກັບໃຈຈາກບາບຂອງຕົນແລະເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າຈະສາມາດອາໄສຢູ່ນ�

ພຣະເຢຊູແລະພຣະບິດາຕະຫລອດການ
(2ນຟ9:10–12;21–22;ຄພ76:50–53,62).

ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ມາ
ເກີດຢູ່ໃນໂລກນີ້.ຊີວິດຂອງພຣະອົງເປັນຕົວ
ຢ່າງທີ່ດີເລີດເຖິງວິທີທີ່ມະນຸດຊາດທັງປວງ
ຄວນດ�ລົງຊີວິດ.ຄ�ອະທິຖານ,ພອນ,ແລະ
ພິທີການຂອງຖານະປະໂລຫິດທັງໝົດຄວນ
ເປັນໄປໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.ພຣະອົງ
ເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງບັນດາພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າທັງຫລາຍ,ເປັນມະຫາກະສັດຂອງບັນດາ
ກະສັດທັງຫລາຍ,ເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ,ເປັນພຣະ
ຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ,ແລະເປັນພຣະເຈົ້າຂອງທັງ
ແຜ່ນດິນໂລກ.

ພຣະເຢຊູ ຄຣິດຈະສະເດັດມາອີກໃນອ�
ນາດແລະລັດສະໝີພາບເພື່ອປົກຄອງຢູ່
ເທິງແຜ່ນດິນໂລກໃນໄລຍະພັນປີ.ໃນວັນສຸດ
ທ້າຍ,ພຣະອົງຈະພິພາກສາມະນຸດຊາດທັງ
ປວງ(ແອວ11:40–41;ຈສ—ມ1).

ການຳສະຫລຸບພຣະຊົນຳຊີບຂອງພຣະອົງ(ໃນ
ລ�ດັບຂອງເຫດການຳທີ່ເກີດຂຶ້ນຳ):ການກ�ເນີດ
ແລະພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກບອກ
ໄວ້ລ່ວງໜ້າ,ລກ1:26–38(ອຊຢ7:14;9:6–
7;1ນຟ11).ໄດ້ກ�ເນີດ,ລກ2:1–7(ມທ
1:18–25).ໄດ້ຮບັພິທີຕັດ,ລກ2:21.ໄດ້ຖືກ
ນ�ໄປຖວາຍທີ່ພຣະວິຫານ,ລກ2:22–38.
ພວກໂຫລາຈານໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ,ມທ2:1–
12.ໂຢເຊັບແລະນາງມາຣີໄດ້ພາພຣະອົງໜີ
ໄປຫາປະເທດເອຢິບ,ມທ2:13–18.ໄດ້ຖືກ
ພາໄປຫາເມືອງນາຊາເຣັດ,ມທ2:19–23.ໄດ້
ໄປຢ້ຽມຢາມພຣະວິຫານຕອນມີອາຍຸໄດ້ສິບ
ສອງພັນສາ,ລກ2:41–50.ມີນ້ອງຊາຍແລະ
ນ້ອງສາວ,ມທ13:55–56(ມຣກ6:3).ໄດ້
ຮັບບັບຕິສະມາ,ມທ3:13–17(ມຣກ1:9–
11;ລກ3:21–22).ໄດ້ຖືກມານພະຍາຍາມລໍ້
ລວງ,ມທ4:1–11(ມຣກ1:12–13;ລກ4:1–
13).ໄດ້ເອີ້ນເອົາສານຸສິດຂອງພຣະອົງ,ມທ
4:18–22(ມທ9:9;ມຣກ1:16–20;2:13–14;
ລກ5:1–11,27–28;6:12–16;ຢຮ1:35–51).
ໄດ້ມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ອັກຄະສາວົກ,ມທ
10:1–4(ມຣກ3:13–19;ລກ6:12–16).ໄດ້
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ກ່າວເທດສະໜາຢູ່ໂນນພູ,ມທ5–7.ໄດ້ບອກ
ເຖິງການສິ້ນພຣະຊົນແລະການຟື້ນຄືນພຣະ
ຊົນຂອງພຣະອົງ,ມທ16:21(ມທ17:22–23;
20:17–19;ມຣກ8:31;9:30–32;10:32–34;
ລກ9:22;18:31–34).ໄດ້ປ່ຽນລັກສະນະພຣະ
ກາຍ,ມທ17:1–9(ມຣກ9:2–8;ລກ9:28–
36).ໄດ້ສົ່ງສາວກົເຈດັສິບອອກໄປ,ລກ10:1–
20.ໄດ້ສະເດັດເຂົ້າໄປເຢຣູຊາເລັມຢ່າງຜູ້ມີໄຊ,
ມທ21:1–11(ມຣກ11:1–11;ລກ19:29–
40;ຢຮ12:12–15).ໄດ້ຈດັຕັ້ງສິນລະລຶກ,
ມທ26:26–29(ມຣກ14:22–25;ລກ22:19–
20).ໄດ້ຮບັທຸກທໍລະມານແລະອະທິຖານຢູ່
ໃນສວນເຄັດເຊມາເນ,ມທ26:36–46(ມຣກ
14:32–42;ລກ22:39–46).ໄດ້ຖືກທໍລະຍົດ,
ຖືກຈບັ, ແລະຖືກປະຖິ້ມ, ມທ 26:47–56
(ມຣກ14:43–53;ລກ22:47–54;ຢຮ18:2–
13).ໄດ້ຖືກຄຶງ,ມທ27:31–54(ມຣກ15:20–
41;ລກ23:26–28,32–49;ຢຮ19:16–30).
ໄດ້ຟື້ນຄືນພຣະຊົນ,ມທ28:1–8(ມຣກ16:1–
8;ລກ24:1–12;ຢຮ20:1–10).ໄດ້ມາປະກົດ
ຫລັງຈາກພຣະອົງໄດ້ຟື້ນຄືນພຣະຊົນ,ມທ
28:9–20(ມຣກ16:9–18;ລກ24:13–48;ຢຮ
20:11–31;ກຈກ1:3–8;1ກຣທ15:5–8).ໄດ້
ສະເດັດຂຶ້ນໄປສະຫວນັ,ມຣກ16:19–20(ລກ
24:51–53;ກຈກ1:9–12).

ໄດ້ມາປະກົດຕໍ່ຊາວນີໄຟ,3ນຟ11:1–17
(3ນຟ11–26).

ໄດ້ ມາປະກົດຕໍ່ ໂຈເຊັບສະມິດ,ຈສ—ປ
1:15–20.

ການຳທ� ນຳາຍກ່ຽວກັບການຳກ�ເນີດແລະ
ການຳສິ້ນຳພຣະຊນົຳ ຂອງພຣະເຢຊູ ຄຣິດ:ຍິງ
ສາວຜູ້ໜຶ່ງຈະຖືພາແລະຈະອອກລູກເປັນຜູ້
ຊາຍ,ອຊຢ7:14(1ນຟ11:13–20).ຈະມີຜູ້
ປົກຄອງຄົນໜຶ່ງອອກມາຈາກເບັດເລເຮັມສ�
ລັບຊາດອິດສະຣາເອນ,ມກ5:2.

ຊາມູເອນຄົນເລມັນໄດ້ທ�ນາຍເຖິງຄວາມ
ແຈ້ງຂອງມື້ໜຶ່ງ,ຄືນໜຶ່ງ,ແລະອີກມື້ໜຶ່ງ;ດາວ
ດວງໃໝ່;ແລະເຄື່ອງໝາຍອື່ນໆອີກ,ຮລມ
14:2–6.ຊາມູເອນຄົນເລມັນໄດ້ທ�ນາຍເຖິງ
ຄວາມມືດ,ຟ້າຮ້ອງແລະຟ້າແມບເຫລື້ອມ,

ແລະແຜ່ນດິນໄຫວ,ຮລມ14:20–27.ເຄື່ອງ
ໝາຍຂອງການກ�ເນີດຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ເກີດ
ເປັນຈິງ,3ນຟ1:15–21.ເຄື່ອງໝາຍຂອງ
ການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ເກີດເປັນ
ຈິງ,3ນຟ8:5–23.

ການຳປະກົດຕົວຂອງພຣະຄຣິດຫລັງຈາກ
ຊີວິດມະຕະ:ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູເປັນຄືນມາ
ຈາກຕາຍແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ປະກົດແກ່ນາງ
ມາຣີ,ມຣກ16:9(ຢຮ20:11–18).ພຣະເຢຊູ
ໄດ້ຍ່າງລົມໄປກັບສານຸສິດສອງຄົນຂອງພຣະ
ອົງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງໄປຫາເມືອງເອມາອຸດ,ລກ
24:13–34.ພຣະເຢຊູໄດ້ປະກົດແກ່ອັກຄະ
ສາວົກ,ຜູ້ໄດ້ສ�ພັດພຣະຫັດແລະພຣະບາດ
ຂອງພຣະອົງ,ລກ24:36–43(ຢຮ20:19–
20). ພຣະເຢຊູໄດ້ປະກົດແກ່ໂທມາ,ຢຮ
20:24–29.ພຣະເຢຊູໄດ້ປະກົດແກ່ສານຸສິດ
ທີ່ທະເລຕີເບເຣຍ,ຢຮ21:1–14.ພຣະເຢຊູ
ໄດ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດເປັນເວລາສີ່ສິບມື້
ຫລັງຈາກພຣະອົງໄດ້ຟື້ນຄືນພຣະຊົນ,ກຈກ
1:2–3.ສະເຕຟາໂນໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູກ�
ລັງຢືນຢູ່ທາງເບື້ອງຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ກຈກ7:55–56.ພຣະເຢຊູໄດ້ປະກົດແກ່
ໂຊໂລ,ກຈກ9:1–8(ປຈສ,ກຈກ9:7;ກຈກ
26:9–17).ຜູ້ຄົນຫລາຍກວ່າ500ຄົນໄດ້ເຫັນ
ພຣະຄຣິດ,1ກຣທ15:3–8.

ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ປະກົດຕົວແກ່ຜູ້ຄົນຂອງ
ນີໄຟ,3ນຟ11:1–17.ຜູ້ຄົນ2500ຄົນໄດ້
ເຫັນແລະໄດ້ຍິນພຣະເຢຊູ,3ນຟ17:16–
25.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມມໍມອນ,
ມມ1:15.

ໂຈເຊັບສະມິດແລະຊິດນີຣິກດອນໄດ້
ເຫັນພຣະເຢຊູຢູ່ທາງເບື້ອງຂວາພຣະຫັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ, ຄພ76:22–23.ໂຈເຊັບສະມິດ
ແລະອໍລີເວີຄາວເດີຣີໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຢູ່ໃນພຣະວິຫານເຄີດແລນ,ຄພ110:1–4.

ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູ,ຈສ—ປ
1:15–17.

ການຳເປັນຳ ຢູ່ຂອງພຣະຄຣິດກ່ອນຳມະຕະ:
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະກົດແກ່ອັບຣາມ,ປຖກ
12:7(ປຖກ17:1;18:1;ອຣຮ2:6–8).ພຣະ
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ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວແກ່ໂມເຊໜ້າຕໍ່ໜ້າ,ອພຍ
33:11(ພບຍ34:10;ມຊ1:1–2).ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປະທັບຢືນຢູ່ເທິງແທ່ນ
ບູຊາ,ອມ9:1.

ເມື່ອຕົ້ນເດີມນັ້ນພຣະທ�ໄດ້ສະຖິດຢູ່ກັບ
ພຣະເຈົ້າ.ພຣະທ�ໄດ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດ,
ແລະອາໄສຢູ່ໃນທ່າມກາງເຮົາທັງຫລາຍ,ຢຮ
1:1,14(1ຢຮ1:1–3).ກ່ອນອັບຣາຮາມເກີດ,
ເຮົານີ້ກໍເປັນຢູ່ແລ້ວ,ຢຮ8:58.ຂໍໂຜດໃຫ້ຂ້າ
ນ້ອຍມີສະຫງ່າລາສີຢູ່ຊ້ອງໜ້າພຣະອົງເຖີດ
ຊຶ່ງຂ້ານ້ອຍໄດ້ມີກັບພຣະອົງກ່ອນສ້າງໂລກ
ນັ້ນ,ຢຮ17:5.

ເອຊາຢາໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ແທ້ໆເໝືອນດັ່ງຂ້າພະເຈົ້າແລະຢາໂຄບ
ນ້ອງຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະອົງ,
2ນຟ11:2–3.ໃນມື້ອື່ນເຮົາຈະເຂົ້າມາໃນ
ໂລກ,3ນຟ1:12–14.ພຣະຄຣິດໄດ້ເປັນຢູ່
ກ່ອນໂລກເລີ່ມຕົ້ນ,3ນຟ26:5(ຢຮ6:62).
ຄືກັນກັບທີ່ເຮົາປະກົດແກ່ເຈົ້າສັນໃດເຮົາຈະ
ປະກົດແກ່ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາໃນທາງເນື້ອໜັງສັນ
ນັ້ນ,ອທ3:14–17.

ເອນົກໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະໄດ້ຕິດ
ຕາມພຣະອົງ,ຄພ107:48–49.

ບຸດທີ່ຮັກຂອງເຮົາ,ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮັກແລະທີ່
ຖືກເລືອກໄວ້ແລ້ວຂອງເຮົານັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ,ມຊ
4:2.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ:ເຮົາຈະສົ່ງ
ຜູ້ໃດໄປ?ແລະຜູ້ໜຶ່ງຊຶ່ງເໝືອນດັ່ງບຸດມະນຸດ
ໄດ້ຕອບວ່າ:ຂ້າພຣະອົງຢູ່ນີ້ເດ,ຂໍຈົ່ງສົ່ງຂ້າ
ພຣະອົງໄປເຖີດ,ອຣຮ3:27.

ການຳປົກຄອງຂອງພຣະຄຣິດໃນລະຫວ່າງ
ພັນຳປີ:ມີລູກຊາຍຜູ້ໜຶ່ງຖືກມອບໝາຍໃຫ້ໝູ່
ເຮົາແລ້ວ,ອຊຢ9:6(2ນຟ19:6).ເຮົາກ�ລັງ
ຢູ່ທ່າມກາງໝູ່ເຈົ້າ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ,
ຊກຢ2:10–12(ຊກຢ14:9).

ພຣະເຈົ້າຈະໃຫ້ພຣະເຢຊູນັ່ງຢູ່ເທິງບັນລັງ
ຂອງກະສັດດາວິດ,ລກ1:30–33.ພຣະຄຣິດ
ຈະປົກຄອງຕະຫລອດຊົ່ວນິລັນດອນ,ພນມ
11:15.ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຈະຄຸ້ມຄອງຮ່ວມ
ກັບພຣະຄຣິດໃນລະຫວ່າງພັນປີ,ພນມ20:4
(ຄພ76:63).

ເພາະຄວາມຊອບທ�ຂອງຜູ້ຄົນ,ຊາຕານ
ຈຶ່ງບໍ່ມີອ�ນາດ,1ນຟ22:26(ພນມ20:1–3).

ເຮົ າ ຈະ ດ� ລົ ງ ຢູ່ໃນຄວາມຊອບທ�ກັບ
ມະນຸດຢູ່ ເທິງແຜ່ນດິນໂລກເປັນເວລາພັນ
ປີ,ຄພ29:11(ຄພ43:29–30).ຈົ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບ
ອ�ນາດທີ່ດ�ລົງຢູ່,ຈົນກວ່າພຣະອົງຈະປົກ
ຄອງຜູ້ຊຶ່ງມີສິດທີ່ຈະປົກຄອງ,ຄພ58:22
(1ກຣທ15:25).

ພຣະຄຣິດຈະປົກຄອງແຜ່ນດິນໂລກເອງ,
ຫຼຊ1:10(ອຊຢ32:1).

ການຳຮັບເອົາພຣະນຳາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ໄວ້ກັບເຮົາ:ບໍ່ມີນາມອື່ນໃດທົ່ວໃຕ້ຟ້າເພື່ອ
ໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍຕ້ອງໄດ້ພົ້ນ,ກຈກ4:12
(2ນຟ31:21).ພວກອັກຄະສາວົກຊົມຊື່ນຍິນ
ດີເພາະພວກເພິ່ນຖືວ່າຕົນເປັນຜູ້ສົມຄວນທີ່
ຕ້ອງໝິ່ນປະໝາດເພາະເຫັນແກ່ພຣະນາມ
ຂອງພຣະອົງ,ກຈກ5:38–42.ກົດບັນຍັດຂອງ
ພຣະອົງຄື,ໃຫ້ພວກເຮົາເຊື່ອໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ,
1ຢຮ3:23.

ເປັນພະຍານວ່າພວກທ່ານເຕັມໃຈຮັບ
ເອົາພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດໂດຍການບັບຕິ
ສະມາ,2ນຟ31:13.ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຢາກໃຫ້
ພວກທ່ານຮັບເອົາພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ,
ມຊຢ5:6–12(ມຊຢ1:11).ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່
ປາດຖະໜາທີ່ຈະຮັບເອົາພຣະນາມຂອງພຣະ
ຄຣິດຜູ້ນັ້ນກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບສາດສະໜາຈັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ມຊຢ25:23.ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອ
ຖືຢ່າງແທ້ຈິງໃນພຣະຄຣິດກໍໄດ້ຍອມຮັບເອົາ
ພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ,ແອວ46:15.ປະຕູ
ສະຫວັນໄດ້ເປີດໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນ
ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ຮລມ3:28.
ຄົນທີ່ຖືກພົບວ່າຊື່ສັດຕໍ່ນາມຂອງເຮົາຍ່ອມ
ເປັນສຸກໃນວັນສຸດທ້າຍ,ອທ4:19.ເຂົາເຕັມ
ໃຈຮັບພຣະນາມຂອງພຣະບຸດ,ມຣນ4:3(ຄພ
20:77).

ຈົ່ງຮັບເອົາພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ,ຄພ
18:21–25.

ສິດອ�ນຳາດ:ມີລູກຊາຍຜູ້ໜຶ່ງຖືກມອບໝາຍ
ໃຫ້ໝູ່ເຮົາແລ້ວ,ອຊຢ9:6(2ນຟ19:6).
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ພຣະເຢຊູໄດ້ສິດສອນດ້ວຍສິດອ�ນາດ,
ມທ7:28–29(ມຣກ1:22).ບຸດມະນຸດມີສິດ
ອ�ນາດເທິງແຜ່ນດິນໂລກນີ້ທີ່ຈະອະໄພບາບ
ກ�,ມທ9:6.ພຣະເຢຊູສັ່ງຜີມານຮ້າຍແລະ
ມັນກໍຍອມຟັງຄວາມພຣະອົງ,ມຣກ1:27(ລກ
4:33–36).ພຣະເຢຊູໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງອັກຄະສາວົກ
ໃຫ້ມີອ�ນາດ,ມຣກ3:14–15.ພຣະເຢຊູສອນ
ດ້ວຍອ�ນາດ,ລກ4:32.ພຣະບິດາໄດ້ມອບ
ການພິພາກສາທັງໝົດໃຫ້ແກ່ພຣະບຸດ,ຢຮ
5:22,27.ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຈີມພຣະເຢຊູດ້ວຍ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແລະດ້ວຍອ�ນາດ,
ກຈກ 10 :38. ພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກເລືອກໄວ້
ກ່ອນການວາງຮາກຖານຂອງໂລກ,1ປຕ
1:20(ອທ3:14).ພຣະຄຣິດຖືລູກກະແຈແຫ່ງ
ຄວາມຕາຍແລະແດນມໍລະນາ,ພນມ1:18.

ມະນຸດທັງປວງໄດ້ມາຂຶ້ນຢູ່ກັບພຣະຄຣິດ,
2ນຟ 9:5.ພຣະເຢຊູຄຣິດ,ພຣະບຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ພຣະບິດາແຫ່ງສະຫວັນແລະແຜ່ນ
ດິນໂລກ,ພຣະຜູ້ສ້າງທຸກສິ່ງຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ,ຮລມ
14:12.

ພຣະຄຣິດໄດ້ມາຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະ
ບິດາ,ຄພ19:24.ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບຄວາມສົມ
ບູນແຫ່ງລັດສະໝີພາບຂອງພຣະບິດາ;ແລະ
ພຣະອົງໄດ້ຮັບອ�ນາດທັງໝົດ,ຄພ93:3–4,
16–17(ຢຮ3:35–36).

ຕົວຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ:ເຮົາໄດ້ວາງ
ແບບຢ່າງໄວ້ໃຫ້ພວກເຈົ້າແລ້ວ,ຢຮ13:15.
ເຮົານີ້ແຫລະເປັນທາງນັ້ນ,ເປັນຄວາມຈິງ,
ແລະເປັນຊີວິດ,ຢຮ14:6.ພຣະຄຣິດໄດ້ທົນ
ທຸກທໍລະມານແທນເຮົາທັງຫລາຍເໝືອນກັນ,
ໂດຍໃຫ້ເປັນແບບຢ່າງແກ່ພວກເຮົາ,ເພື່ອ
ພວກເຮົາຈະໄດ້ຕິດຕາມຮອຍພຣະບາດຂອງ
ພຣະອົງ,1ປຕ2:21.

ນອກຈາກມະນຸດຈະທ�ຕາມຕົວຢ່າງຂອງ
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່,ເຂົາ
ຈະລອດບໍ່ໄດ້,2ນຟ31:16.ເຮົາຈຶ່ງຢາກໃຫ້
ເຈົ້າດີພ້ອມຄືກັນກັບເຮົາ,3ນຟ12:48.ສິ່ງ
ນີ້ເຈົ້າຕ້ອງຍຶດຖືປະຕິບັດສະເໝີດັ່ງທີ່ເຮົາໄດ້
ເຮັດ,3ນຟ18:6.ເຮົາໄດ້ເຮັດເປັນຕົວຢ່າງໄວ້
ໃຫ້ເຈົ້າແລ້ວ,3ນຟ18:16.ວຽກງານທີ່ເຈົ້າໄດ້

ເຫັນເຮົາເຮັດມາແລ້ວສິ່ງນັ້ນເຈົ້າຈົ່ງເຮັດຕາມ
ເໝືອນກັນ,3ນຟ27:21,27.ຜູ້ຕິດຕາມທີ່ແທ້
ຈິງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຈະເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະ
ອົງ,ມຣນ7:48.

ປະຈັກພະຍານຳເຖິງພຣະເຢຊູຄຣິດ:ໂປໂລ
ໄດ້ເປັນພະຍານວ່າພຣະເຢຊູຄືພຣະຄຣິດ,
ກຈກ 18:5.ແມ່ນແຕ່ຜີມານຮ້າຍກໍຍັງເປັນ
ພະຍານວ່າພວກມັນຮູ້ ຈັກພຣະເຢຊູ,ກຈກ
19:15.ບໍ່ມີຜູ້ ໃດດອກອາດເວົ້າໄດ້ວ່າພຣະ
ເຢຊູຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເວັ້ນໄວ້ແຕ່ຜູ້ທີ່ກ່າວ
ໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,1ກຣທ12:3.ທຸກ
ຫົວເຂົ່າຈະຄຸເຂົ່າລົງແລະທຸກລີ້ນຈະຍອມຮັບ
ວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຟລປ
2:10–11.

ພວກເຮົາເວົ້າເຖິງພຣະຄຣິດ,ພວກເຮົາປິຕິ
ຍິນດີໃນພຣະຄຣິດ,ພວກເຮົາສັ່ງສອນເລື່ອງ
ພຣະຄຣິດ,ພວກເຮົາທ�ນາຍເຖິງພຣະຄຣິດ,
2ນຟ 25:26.ພຣະຄ�ພີມໍມອນຈະເຮັດໃຫ້
ຊາວຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູ
ຄືພຣະຄຣິດ,2ນຟ26:12(ໜ້າວິເຄາະສະບັບ
ຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນ).ບັນດາສາດສະດາ
ແລະພຣະຄ�ພີເປັນພະຍານເຖິງພຣະຄຣິດ,
ຢຄ7:11,19.ສະແຫວງຫາພຣະເຢຊູອົງນີ້ຜູ້
ຊຶ່ງສາດສະດາແລະອັກຄະສາວົກໄດ້ຂຽນໄວ້,
ອທ12:41.

ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະອົງແລະໄດ້ຍິນສຸ
ລະສຽງກ່າວເປັນພະຍານວ່າພຣະອົງເປັນ
ພຣະອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດ,ຄພ76:20–24.ນີ້ຄື
ຊີວິດນິລັນດອນ—ທີ່ຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າແລະ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ,ຄພ132:24.

ພວກເຮົາເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ,ພຣະບິດາຜູ້ສະ
ຖິດນິລັນດອນ,ແລະໃນພຣະບຸດຂອງພຣະ
ອົງ,ພຣະເຢຊູຄຣິດ,ຫຼຊ1:1.ພວກເຮົາເຊື່ອ
ວ່າພຣະຄຣິດຈະປົກຄອງແຜ່ນດິນໂລກເອງ,
ຫຼຊ1:10.

ປະມຸກຂອງສາດສະໜາຈກັ:ພຣະຄຣິດ
ເປັນປະມຸກຂອງສາດສະໜາຈັກ,ອຟຊ5:23
(ອຟຊ1:22; 4:15).ພຣະອົງເປັນຫົວຂອງ
ກາຍ,ຄືສາດສະໜາຈັກ,ກລຊ1:18.

ນີ້ ແມ່ນສາດສະໜາຈັກຂອງເຮົາ,ມຊຢ

ພຣະເຢຊູຄຣິດ 168
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



26:22 (ມຊຢ27:13).ພຣະຄຣິດເປັນຜູ້ສ້າງ
ແລະເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ສັດທາຂອງເຂົາສົມບູນ,
ມຣນ6:1–4.

ສາດສະໜາຈັກນີ້ເຮົາໄດ້ສະຖາປະນາມັນ
ຂຶ້ນ,ຄພ33:5(3ນຟ27:3–8).

ພິພາກສາ:ພຣະອົງຈະຕັດສິນບັນດາຊົນ
ຊາດຢ່າງຍຸດຕິທ�,ພສສ9:8(3ນຟ27:16).
ພຣະອົງຈະປົກຄອງຄົນທຸກຊາດທຸກພາສາ,
ພສສ96:13.ພຣະເຈົ້າຈະຕັດສິນຄົນຊອບທ�
ແລະຄົນຊົ່ວຊ້າ,ປຍຈ3:17.ພຣະອົງຈະຕັດ
ສິນໃນທ່າມກາງຊົນຊາດທັງຫລາຍ,ອຊຢ2:4
(ມກ4:3;2ນຟ12:4).ພຣະອົງຈະຕັດສິນຄົນ
ທຸກລ�ບາກຢ່າງຍຸດຕິທ�,ອຊຢ11:2–4.

ພຣະບິດາໄດ້ມອບການພິພາກສາທັງໝົດ
ໃຫ້ແກ່ພຣະບຸດ,ຢຮ5:22.ແຕ່ເຖິງແມ່ນເຮົາ
ຕັດສິນ,ການຕັດສິນຂອງເຮົາກໍຖືກຕ້ອງ,ຢຮ
8:16.ພຣະເຈົ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພຣະອົງໄວ້ໃຫ້ເປັນ
ຜູ້ພິພາກສາທັງຄົນເປັນແລະຄົນຕາຍ,ກຈກ
10:42(2ຕມທ4:1).ພຣະເຈົ້າຈະໃຫ້ພຣະ
ເຢຊູຄຣິດພິພາກສາຄວາມເລິກລັບໃນໃຈຂອງ
ມະນຸດທັງຫລາຍ,ຣມ2:16.ພວກເຮົາທຸກຄົນ
ຈະຕ້ອງຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງພິພາກສາຂອງພຣະ
ຄຣິດ,ຣມ14:10(2ກຣທ5:10;ແອວ12:12;
ມມ3:20;7:6;ອທ12:38;ຄພ135:5).

ມະນຸດທັງປວງຍ່ອມມາຫາພຣະເຈົ້າເພື່ອ
ຮັບການພິພາກສາຂອງພຣະອົງຕາມຄວາມ
ຈິງ ແລະຄວາມບໍ ລິ ສຸດຊຶ່ງ ມີ ຢູ່ ໃນພຣະ
ອົງ,2ນຟ2:10.ຢືນຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າເພື່ອຮັບການພິພາກສາຕາມການກະ
ທ�,ແອວ5:15(ແອວ12:15;33:22;3ນຟ
27:14).

ພຣະເຈົ້າແລະພຣະຄຣິດເປັນຜູ້ພິພາກສາ,
ຄພ76:68.

ລັດສະໝີພາບຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ:ລັດສະ
ໝີພາບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຕັມຢູ່ໃນສະຖານ
ທີ່ ນະ ມັດ ສະການ,ອພຍ 4 0: 34–38 .ສະ
ຫງ່າລາສີຂອງພຣະອົງຈະແຜ່ກະຈາຍໄປທົ່ວ
ໂລກ,ອຊຢ6:3(2ນຟ16:3).ລັດສະໝີພາບ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະສ່ອງໃສ່ເຈົ້າ,ອຊຢ
60:1–2.

ບຸດມະນຸດຈະມາປະກົດດ້ວຍສະຫງ່າລາສີ
ແຫ່ງພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ,ມທ16:27.ຂໍ
ໂຜດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍມີສະຫງ່າລາສີຢູ່ຊ້ອງໜ້າ
ພຣະອົງກ່ອນສ້າງໂລກນັ້ນ,ຢຮ17:5.

ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນຈະປົກ
ຄອງດ້ວຍລັດສະໝີພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່,1ນຟ
22:24.ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງໃນລັດສະໝີ
ພາບຂອງພຣະອົງ,ຢຄ4:4.ພຣະບຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າຈະສະເດັດມາດ້ວຍລັດສະໝີພາບ
ຂອງພຣະອົງ,ແອວ5:50.ພຣະອົງໄດ້ຊີ້ແຈງ
ເລື່ອງທັງໝົດຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນເຖິງເວລາທີ່ພຣະ
ອົງຈະສະເດັດມາໃນລັດສະໝີພາບຂອງພຣະ
ອົງ,3ນຟ26:3.

ອັກຄະສາວົກຂອງເຮົາຈະຢືນຢູ່ດ້ວຍເສື້ອ
ຄຸມແຫ່ງຄວາມຊອບທ�ເໝືອນດັ່ງທີ່ເຮົາເປັນ,
ຄພ29:12(ຄພ45:44).ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ
ລັດສະໝີພາບຂອງພຣະບຸດ,ຢູ່ທາງຂວາພຣະ
ຫັດຂອງພຣະບິດາ,ຄພ76:19–23.ໂຢຮັນ
ໄດ້ເຫັນແລະເປັນພະຍານເຖິງຄວາມສົມບູນ
ແຫ່ງລັດສະໝີພາບຂອງເຮົາ,ຄພ93:6(ຢຮ
1:14).ພຣະພັກຂອງພຣະອົງຮຸ່ງເຫລື້ອມແຈ້ງ
ກວ່າຄວາມສະຫວ່າງຂອງດວງຕາເວັນ,ຄພ
110:3.

ລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງໄດ້ຢູ່ນ�ຂ້າພະ
ເຈົ້າ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະພັກຂອງ
ພຣະອົງ,ມຊ1:1–11.ນີ້ແມ່ນວຽກງານແລະ
ລັດສະໝີພາບຂອງເຮົາ,ມຊ1:39.

ຮູບແບບຫລືເຄື່ອງໝາຍເຖິງພຣະຄຣິດ:
ອາເບັນໄດ້ເອົາລູກແກະເຖິກຫົວປີໄປຖວາຍ,
ປຖກ4:4(ມຊ5:20).ໃຫ້ເອົາອີຊາກລູກຊາຍ
ຄົນດຽວຂອງເຈົ້າໄປນ�,ແລະມອບລາວເປັນ
ເຄື່ອງຖວາຍ,ປຖກ22:1–13(ຢຄ4:5).ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາລູກຫລານຂອງອິດສະ
ຣາເອນໃຫ້ເອົາລູກແກະທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຕ�ໜິມາ
ເປັນເຄື່ອງຖວາຍ,ອພຍ12:5,21,46(ຈບຊ
9:12;ຢຮ1:29;19:33;1ປຕ1:19;ພນມ
5:6).ນີ້ແມ່ນອາຫານທິບຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໃຫ້ພວກເຈົ້າກິນ,ອພຍ16:2–15(ຢຮ6:51).
ຈົ່ງໃຊ້ໄມ້ເທົ້າຂອງເຈົ້າຕີໂງ່ນຫີນແລະນ�ກໍ
ຈະໄຫລອອກມາໃຫ້ປະຊາຊົນດື່ມ,ອພຍ17:6
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(ຢຮ4:6–14;1ກຣທ10:1–4).ໂຕແບ້ຈະຮັບ
ແບກການບາບທັງໝົດຂອງພວກເຂົາ,ລລວ
16:20–22(ອຊຢ53:11;ມຊຢ14:11;15:6–
9).ໂມເຊໄດ້ຍົກຫລັກທີ່ມີງູທອງເຫລືອງຕິດໄວ້
ຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍກູ້ຊີວິດຜູ້ທີ່ຫລຽວເບິ່ງມັນ,ຈບຊ
21:8–9(ຢຮ3:14–15;ແອວ33:19;ຮລມ
8:14–15).ໂຢນາໄດ້ຢູ່ໃນທ້ອງປາເປັນເວລາ
ສາມມື້ສາມຄືນ,ຢນ1:17(ມທ12:40).

ສິ່ງນີ້ເປັນລັກສະນະດຽວກັນກັບການເສຍ
ສະລະຂອງພຣະອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດຈາກພຣະ
ບິດາ,ມຊ5:4–8.

ພຣະວາຈາແຫ່ງປັນຍາ

ກົດສ�ລັບສຸຂະພາບທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ເປີດເຜີຍເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທາງຮ່າງກາຍ
ແລະທາງວິນຍານຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ
(ຄພ89).ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັນຖືກກ່າວເຖິງ
ວາ່ເປັນພຣະວາຈາແຫ່ງປັນຍາ.ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ສອນຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງສະເໝີກ່ຽວ
ກັບຫລັກທ�ເລື່ອງສຸຂະພາບ.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ໂຈເຊັບສະມິດກ່ຽວກັບອາຫານ
ຊະນິດໃດທີ່ຄວນກິນແລະຊະນິດໃດທີ່ຄວນ
ຫລີກລ້ຽງ,ພ້ອມດ້ວຍຄ�ສັນຍາທີ່ຈະປະທານ
ພອນໃຫ້ສ�ລັບຮ່າງກາຍແລະວິນຍານໃນ
ການເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະວາຈາແຫ່ງປັນຍາ.

ຢ່າດື່ມເຫລົ້າອະງຸ່ນຫລືເຫລົ້າປຸກ,ລລວ
10:9.ຄົນໂງ່ຈ້າອັບປັນຍາທີ່ປ່ອຍຕົນໃຫ້ເມົາ
ເຫລົ້າ,ສພສ20:1.ບໍ່ມີຜູ້ໃດຊົມຊື່ນຍ້ອນໄດ້
ຊີມລົດເຫລົ້າ,ອຊຢ24:9.ດານີເອນໄດ້ຕັດ
ສິນໃຈວ່າຈະບໍ່ໃຫ້ຕົນເອງເປັນມົນທິນຍ້ອນ
ກິນອາຫານແລະເຫລົ້າອະງຸ່ນຂອງກະສັດ,
ດນອ1:8.

ຖ້ າ ຜູ້ ໃ ດ ທ� ລາຍວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ,
ພຣະເຈົ້າກໍຈະທ�ລາຍຜູ້ນັ້ນ,1ກຣທ3:16–
17.ຄົນຂີ້ເຫລົ້າຈະບໍ່ມີສ່ວນໃນອານາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,1ກຣທ6:10(ຄລຕ5:21).

ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ສັ່ງຫ້າມວ່າມະນຸດບໍ່ຄວນກິນ
ຊີ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກພຣະເຈົ້າ,ຄພ
49:18–21.ທຸກສິ່ງຊຶ່ງເກີດຈາກແຜ່ນດິນໂລກ
ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ໃຊ້ສອຍ,ບໍ່ໃຫ້ເກີນ

ຂອບເຂດ,ຄພ59:20.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ແນະນ�ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເຫລົ້າ
ອະງຸ່ນ,ເຫລົ້າປຸກ,ຢາດູດ,ແລະເຄື່ອງດື່ມ
ຮ້ອນ,ຄພ89:1–9.ສະໝຸນໄພ,ໝາກໄມ້,ຊີ້ນ,
ແລະເມັດພືດຖືກກ�ນົດໄວ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງມະນຸດແລະສັດສາວາສິ່ງ,ຄພ89:10–
17.ການເຊື່ອຟັງກົດພຣະວາຈາແຫ່ງປັນຍາ
ຈະນ�ພອນຝ່າຍໂລກແລະຝ່າຍວິນຍານມາ
ໃຫ້,ຄພ89:18–21.

ພຣະວິຫານ,ບ້ານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ເບິ່ງ
ຂອງປະທານສັກສິດ;ສະຖານທີ່ນະມັດ
ສະການ;ສັກສິດທີ່ສຸດ;ພິທີການນຳ�ອີກ

ຕາມຈິງແລ້ວເປັນບ້ານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາຜູ້ຄົນຂອງພຣະ
ອົງສະເໝີໃຫ້ສ້າງພຣະວຫິານ,ເປັນອາຄານທີ່
ສັກສິດຊຶ່ງໃນນັ້ນໄພ່ພົນທີ່ມີຄ່າຄວນຂອງພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດພິທີສະຫລອງຫລືພິທີການ
ຂອງພຣະກິດຕິຄຸນສ�ລບັຕົນເອງແລະສ�ລບັ
ຜູ້ທີ່ໄດ້ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາ
ຢ້ຽມຢາມພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງ,ແລະອາ
ຄານເຫລົ່ານີ້ເປັນອາຄານທີ່ສັກສິດຫລາຍກວາ່
ສະຖານທີ່ນະມັດສະການແຫ່ງອື່ນໆທັງໝົດ.

ສະຖານທີ່ນະມັດສະການທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ
ໂດຍໂມເຊແລະລູກຫລານຂອງອິດສະ
ຣາເອນເປັນພຣະວິຫານທີ່ຍົກຍ້າຍໄປໄດ້.
ຊາວອິດສະຣາເອນໄດ້ໃຊ້ມັນໃນລະຫວ່າງ
ການອົບພະຍົບຈາກປະເທດເອຢິບ.

ພຣະວິຫານແຫ່ງທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຊຶ່ງກ່າວເຖິງ
ໃນພຣະຄ�ພີເດີມແມ່ນພຣະວິຫານຫລັງທີ່ໄດ້
ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍໂຊໂລໂມນໃນເຢຣູຊາເລັມ
(2ຂຄ2–5).ມັນໄດ້ຖືກທ�ລາຍ600ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.ໂດຍຊາວບາບີໂລນແລະໄດ້ຖືກສ້ອມ
ແປງຄືນໃໝ່ໂດຍເຊຣຸບບາເບນປະມານ70
ປີຕໍ່ມາ(ອຊຣ1–6).ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງພຣະ
ວິຫານແຫ່ງນີ້ໄດ້ຖືກເຜົາ37ປີກ່ອນຄ.ສ.,
ແລະຕໍ່ມາເຮໂຣດຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້ສ້າງມັນຂຶ້ນ
ໃໝ່.ຊາວໂຣມໄດ້ທ�ລາຍພຣະວິຫານໃນ
ຄ.ສ.70.

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ຜູ້ຕິດຕາມທີ່ຊອບ
ທ�ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກນ�ພາໃຫ້ສ້າງແລະ
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ນະມັດສະການໃນພຣະວິຫານ(2ນຟ5:16;
ມຊຢ1:18;3ນຟ11:1).ການສ້າງແລະການ
ໃຊ້ພຣະວິຫານຢ່າງຖືກຕ້ອງເປັນເຄື່ອງໝາຍ
ຂອງພຣະວິຫານທີ່ແທ້ຈິງໃນທຸກຍຸກທຸກສະ
ໄໝ,ລວມທັງການຟື້ນຟູສາດສະໜາຈັກຄືນ
ມາໃໝ່ໃນວັນເວລາຂອງເຮົາ.ພຣະວິຫານ
ເຄີດແລນເປັນພຣະວິຫານແຫ່ງທ�ອິດທີ່ຖືກ
ສ້າງຂຶ້ນແລະອຸທິດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນຍຸກ
ສະໄໝນີ້.ນັບແຕ່ນັ້ນມາພຣະວິຫານຫລາຍຕໍ່
ຫລາຍແຫ່ງໄດ້ຖືກອຸທິດໃນຫລາຍປະເທດ
ຕະຫລອດທົ່ວໂລກ.

ຜູ້ໃດຈະຢືນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ສັກສິດ,ພສສ
24:3–5.ໃຫ້ພວກເຮົາຂຶ້ນໄປຍັງພຣະວິຫານ
ຂອງພຣະເຈົ້າຂອງຢາໂຄບ,ອຊຢ2:2–3(ມກ
4:1–2;2ນຟ12:2–3).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະມາ
ຍັງພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງໃນທັນໃດ,ມລກ
3:1(3ນຟ24:1;ຄພ36:8;42:36).

ພຣະເຢຊູ ໄດ້ ຊ�ລະພຣະວິຫານ, ມທ
21:12–16(ມຣກ11:15–18;ລກ19:45–48).

ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກບັນຊາໃຫ້ສ້າງ
ພຣະວິຫານຢູ່ລັດມີເຊີຣີ,ຄພ57:3(ຄພ84:3–
5).ໄດ້ສະຖາປະນາບ້ານຂອງພຣະເຈົ້າ,ຄພ
88:119(ຄພ109:8).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຕິ
ຕຽນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າສ�ລັບຄວາມລົ້ມ
ເຫລວທີ່ຈະສ້າງພຣະວິຫານ,ຄພ95:1–12.
ເຮົາຈະບໍ່ມາຫາພຣະວິຫານທີ່ບໍ່ບໍລິສຸດ,ຄພ
97:15–17.ເຮົາໄດ້ຍອມຮັບເອົາບ້ານແຫ່ງ
ນີ້,ແລະນາມຂອງເຮົາຈະຢູ່ທີ່ນີ້,ຄພ110:7–
8.ຜູ້ຄົນຂອງພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ຖືກບັນຊາ
ສະເໝີໃຫ້ສ້າງບ້ານແດ່ພຣະນາມຂອງພຣະ
ອົງ,ຄພ124:39.ວຽກງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ຈະ
ຕ້ອງເຮັດໃນພຣະວິຫານແມ່ນຮ່ວມດ້ວຍການ
ຜະນຶກລູກໆເຂົ້າກັບພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາ,ຄພ
138:47–48.ວຽກງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຍຸກສຸດ
ທ້າຍແມ່ນຮ່ວມດ້ວຍການສ້າງພຣະວິຫານ,
ຄພ138:53–54.

ພຣະວິຫານເຄີດແລນ,ລັດໂອໄຮໂອ(ສະຫະ
ລັດອາເມຣິກາ)

ພຣະວິຫານແຫ່ງທ�ອິດທີ່ສາດສະໜາຈັກ

ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນສະໄໝປະຈຸບັນ.ໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງມັນຢູ່ໃນເມືອງເຄີດແລນ,
ຕາມພຣະບັນຊາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ(ຄພ
94:3–9).ຈຸດປະສົງຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນເພື່ອຈັດຫາ
ສະຖານທີ່ໃຫ້ສະມາຊິກທີ່ມີຄ່າຄວນຮັບເອົາ
ອ�ນາດ,ສິດອ�ນາດ,ແລະຄວາມສະຫວ່າງ
ທາງວິນຍານ(ຄພ109–110).ມັນໄດ້ຖືກອຸ
ທິດໃນວັນທີ27ເດືອນມີນາ;1836;ຄ�ອະ
ທິຖານການອຸທິດໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ສາດສະ
ດາໂຈເຊັບສະມິດໂດຍການເປີດເຜີຍ(ຄພ
109).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານການເປີດ
ເຜີຍທີ່ສ�ຄັນຫລາຍຢ່າງແລະໄດ້ນ�ຂໍກະແຈ
ທີ່ຈ�ເປັນສ�ລັບການຟື້ນຟູໃຫ້ຢູ່ໃນພຣະ
ວິຫານແຫ່ງນີ້ແຫລະ(ຄພ110;137).ມນັບໍ່
ໄດ້ຖືກໃຊ້ສ�ລັບພິທີການທັງໝົດຂອງພຣະ
ວິຫານທີ່ມອບໃຫ້ໃນພຣະວິຫານທຸກວັນນີ້.

ພຣະວິນຍານສັກສິດ.ເບິ່ງພຣະວິນຍານບໍ
ລິສຸດ

ພຣະວິນຍານສັກສິດແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.ເບິ່ງ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດນຳ�ອີກ

ພຣະວິນຍານບໍ ລິສຸດເປັນ ພຣະວິນຍານ
ສັກສິດແຫ່ງຄ�ສັນຍາ(ກຈກ2:33).ພຣະ
ອົງຢືນຢັນການກະທ�ທີ່ຊອບທ�,ພິທີການ,
ແລະພັນທະສັນຍາຂອງມະນຸດທີ່ພຣະເຈົ້າ
ຮັບຮູ້ .ພຣະວິນຍານສັກສິດແຫ່ງຄ�ສັນຍາ
ເປັນພະຍານຕໍ່ພຣະບິດາວ່າພິທີການຊ່ວຍໃຫ້
ລອດໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະວ່າ
ພັນທະສັນຍາທີ່ພົວພັນກັນໄດ້ຖືກຮັກສາ.

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຜະນຶກໂດຍພຣະວິນຍານສັກສິດ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາໄດ້ຮັບທຸກສິ່ງທີ່ພຣະບິດາມີ,
ຄພ76:51–60(ອຟຊ1:13–14).ພັນທະສັນ
ຍາແລະການປະຕິບັດທັງໝົດຈະຕ້ອງຖືກຜະ
ນຶກໂດຍພຣະວິນຍານສັກສິດແຫ່ງຄ�ສັນຍາ
ເພື່ອຈະມີຜົນຫລັງຈາກຊີວິດນີ້,ຄພ132:7,
18–19,26.

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.ເບິ່ງຂອງປະທານ
ແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ;ດົນໃຈ,ການ
ດົນໃຈ;ນົກເຂົາ,ເຄື່ອງໝາຍຂອງ;ບັບຕິ
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ສະມາ,ໃຫ້ບັບຕິສະມາ;ບາບທີ່ອະໄພໃຫ້
ບໍ່ໄດ້;ເປີດເຜີຍ,ການເປີດເຜີຍ;ພຣະເຈົ້າ,
ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ;ພຣະຜູ້ປອບໂຍນ;ພຣະວິນ
ຍານສັກສິດແຫ່ງຄ�ສັນຍານຳ�ອີກ

ສະມາ ຊິກ ອົງທີສາມໃນຝ່ າຍພຣະ ເຈົ້າ
(1ຢຮ5:7;ຄພ20:28).ພຣະອົງມີພຣະກາຍ
ທີ່ເປັນພຣະວິນຍານ,ບໍ່ມີພຣະກາຍທີ່ເປັນເນື້ອ
ໜັງແລະກະດູກ(ຄພ130:22).ພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດມັກຖືກກ່າວເຖິງວ່າເປັນພຣະວິນຍານ,
ຫລືພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ.

ພຣະວິນຍານບໍ ລິ ສຸດປະຕິບັດບົດບາດ
ຫລາຍຢ່າງທີ່ສ�ຄັນໃນແຜນແຫ່ງຄວາມລອດ.
(1)ພຣະອົງເປັນພະຍານເຖິງພຣະບິດາແລະ
ພຣະບຸດ(1ກຣທ12:3;3ນຟ28:11;ອທ
12:41).(2)ພຣະອົງເປີດເຜີຍຄວາມຈິງຂອງ
ທຸກເລື່ອງ(ຢຮ14:26;16:13;ມຣນ10:5;
ຄພ39:6).(3)ພຣະອົງຊ�ລະລ້າງຜູ້ໄດ້ກັບໃຈ
ແລະຮັບບັບຕິສະມາ(ຢຮ3:5;3ນຟ27:20;
ມຊ6:64–68).(4)ພຣະອົງເປັນພຣະວິນ
ຍານສັກສິດແຫ່ງຄ�ສັນຍາ(ຄພ76:50–53;
132:7,18–19,26).

ອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດສາມາດ
ມາເຖິງບຸກຄົນໄດ້ກ່ອນຮັບບັບຕິສະມາແລະ
ເປັນພະຍານວ່າພຣະກິດຕິຄຸນເປັນຄວາມ
ຈິງ.ແຕ່ສິດທີ່ຈະມີພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເປັນ
ເພື່ອນຕະຫລອດເວລາ,ຕອນທີ່ບຸກຄົນມີຄ່າ
ຄວນ,ເປັນຂອງປະທານທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບພຽງ
ແຕ່ໂດຍການວາງມືຂອງຜູ້ດ�ລົງຖານະປະໂລ
ຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກຫລັງຈາກການບັບຕິ
ສະມາທີ່ຖືກຕ້ອງເຂົ້າໃນສາດສະໜາຈັກທີ່ແທ້
ຈິງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ສິດສອນວ່າບາບທັງໝົດສາ
ມາດຖືກອະໄພໃຫ້ໄດ້ຍົກເວັ້ນແຕ່ການໝິ່ນ
ປະໝາດພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເທົ່ານັ້ນ(ມທ
12:31–32;ມຣກ3:28–29;ລກ12:10;ຮຣ
6:4–8;ຄພ76:34–35).

ພຣະວິນຍານເຮັດໃຫ້ມະນຸດປະຕິບັດຕາມ
ກົດບັນຍັດຕ່າງໆຂອງພຣະເຈົ້າ,ອຊກ36:27.

ອັກຄະສາວົກໄດ້ ຖືກສັ່ງໃຫ້ ບັບຕິສະມາ
ໃນພຣະນາມຂອງພຣະບິດາ,ຂອງພຣະບຸດ,

ແລະຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ມທ28:19.
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະສິດສອນພວກເຈົ້າທຸກ
ສິ່ງ,ຢຮ14:26.ຊາຍທີ່ບໍລິສຸດໄດ້ກ່າວຄ�ທີ່ມາ
ຈາກພຣະເຈົ້າຕາມທີ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດດົນ
ໃຈ,2ປຕ1:21.

ນີໄຟໄດ້ຖືກຊົງນ�ໂດຍພຣະວິນຍານ,1ນຟ
4:6.ຄວາມລຶກລັບຂອງພຣະເຈົ້າຈະຖືກເປີດ
ເຜີຍອອກໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາໂດຍອ�ນາດຂອງ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,1ນຟ10:17–19.ພຣະ
ວິນຍານບໍລິສຸດສະແດງທຸກຢ່າງທີ່ພວກທ່ານ
ຄວນເຮັດ,2ນຟ32:5.ໂດຍອ�ນາດຂອງ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດທ່ານຈະຮູ້ຈັກຄວາມຈິງ
ຂອງທຸກເລື່ອງ,ມຣນ10:5.

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະບອກເຈົ້າໃນຈິດໃຈ
ແລະໃນຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ,ຄພ8:2.ພຣະວິນ
ຍານພາໃຫ້ເຮັດຄວາມດີ,ຄພ11:12.ພຣະ
ວິນຍານບໍລິສຸດຮູ້ທຸກສິ່ງ,ຄພ35:19.ພຣະ
ວິນຍານບໍລິສຸດສັ່ງສອນເຖິງສິ່ງທີ່ເປັນສັນຕິ
ສຸກຂອງອານາຈັກ,ຄພ36:2(ຄພ39:6).ຖ້າ
ຫາກພວກເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານ,ພວກ
ເຈົ້າຈະບໍ່ສິດສອນ,ຄພ42:14.ພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດເປັນພະຍານເຖິງພຣະບິດາແລະພຣະ
ບຸດ,ຄພ42:17(1ກຣທ12:3;3ນຟ11:32,
35–36).ແກ່ບາງຄົນມັນຖືກມອບໃຫ້ໂດຍ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເພື່ອຈະຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູ
ຄຣິດຄືພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,ຄພ46:13.ສິ່ງ
ໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຂົາຈະກ່າວເມື່ອໄດ້ຮັບການ
ດົນໃຈໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະເປັນພຣະ
ຄ�ພີ,ຄພ68:4.ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະຖືກ
ສົ່ງໄປໃຫ້ໃນການເປັນພະຍານເຖິງທຸກສິ່ງທັງ
ປວງທີ່ພວກເຈົ້າຈະກ່າວ,ຄພ100:8.ພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດຈະເປັນເພື່ອນຂອງທ່ານສະເໝີ,
ຄພ121:45–46.

ພັກຜ່ອນ.ເບິ່ງສະຫງົບ,ຄວາມສະຫງົບ;ວັນ
ຊະບາໂຕນຳ�ອີກ

ຄວາມມ່ວນຊື່ນກັບສັນຕິສຸກແລະອິດສະ
ລະພາບຈາກຄວາມກັງວົນໃຈແລະຄວາມ
ວຸ້ນວາຍ.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສັນຍາສະຖານ
ທີ່ພັກຜ່ອນໄວ້ສ�ລັບຜູ້ຕິດຕາມທີ່ຊື່ສັດໃນ
ລະຫວ່າງຊີວິດນີ້.ພຣະອົງຍັງໄດ້ຕຽມສະຖານ
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ທີ່ພັກຜ່ອນໄວ້ສ�ລັບເຂົາເຈົ້າໃນຊີວິດໜ້ານ�
ອີກ.

ເຮົາຈະນ�ພາເຈົ້າໄປແລະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ
ການພັກຜ່ອນ,ອພຍ33:14.

ຈົ່ງມາຫາເຮົາ,ແລະເຮົາຈະໃຫ້ພວກເຈົ້າ
ໄດ້ຮັບຄວາມເຊົາເມື່ອຍ,ມທ11:28–29.

ພວກເຮົາຈຶ່ງອອກແຮງເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້
ເຂົ້າໄປໃນທີ່ພັກຂອງພຣະອົງ,ຢຄ1:7(ຮຣ
4:1–11).ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ກັບໃຈຈະເຂົ້າໄປໃນ
ທີ່ພັກຂອງເຮົາ,ແອວ12:34.ມີຄົນຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດແລະເຂົ້າໄປ
ໃນທີ່ພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແອວ13:12–
16.ທີ່ສຸຂະເສີມເປັນສະພາບຂອງການພັກ
ຜ່ອນ,ແອວ40:12(ແອວ60:13).ຈະບໍ່ມີສິ່ງ
ໃດສາມາດເຂົ້າໄປໃນທີ່ພັກຂອງພຣະອົງໄດ້
ນອກຈາກຜູ້ທີ່ໄດ້ຊ�ລະລ້າງອາພອນຂອງເຂົາ
ໃຫ້ຂາວສະອາດແລ້ວດ້ວຍໂລຫິດຂອງເຮົາ,
3ນຟ27:19.

ປະກາດການກັບໃຈແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້,ເພື່ອ
ວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ພັກຜ່ອນນ�ເຂົາໃນອານາຈັກ
ຂອງພຣະບິດາຂອງເຮົາ, ຄພ15:6(ຄພ
16:6).ຄົນທີ່ຕາຍໄປແລ້ວຈະໄດ້ພັກຜ່ອນ
ຈາກວຽກງານທັງໝົດຂອງພວກເຂົາ,ຄພ
59:2(ພນມ14:13).ທີ່ພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຄືຄວາມສົມບູນແຫ່ງລັດສະໝີພາບຂອງ
ພຣະອົງ,ຄພ84:24.

ພັນທະສັນຍາ.ເບິ່ງຄ�ສາບານ;ຄ�ສາບານ
ແລະພັນທະສັນຍາຂອງຖານະປະໂລຫິດ;
ພັນທະສັນຍາຂອງອັບຣາຮາມ;ພັນທະສັນ
ຍາໃໝ່ແລະເປັນນິດນຳ�ອີກ

ການຕົກ ລົງ ລະຫວ່າງ ພຣະເຈົ້ າແລະ
ມະນຸດ,ແຕ່ທັງສອງຝ່າຍບໍ່ໄດ້ກະທ�ເທົ່າທຽມ
ກັນໃນການຕົກລົງ.ພຣະເຈົ້າມີເງື່ອນໄຂສ�
ລັບພັນທະສັນຍາ,ແລະມະນຸດຕົກລົງທີ່ຈະ
ເຮັດຕາມສິ່ງທີ່ພຣະອົງຂໍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດ.
ແລ້ວພຣະເຈົ້າສັນຍາທີ່ຈະປະທານພອນບາງ
ຢ່າງໃຫ້ສ�ລັບການເຊື່ອຟັງຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ເຮົາໄດ້ຮັບຫລັກທ�ແລະພິທີການໂດຍ
ພັນທະສັນຍາ.ສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາ

ຈັກຜູ້ເຮັດພັນທະສັນຍາເຊັ່ນນັ້ນສັນຍາວ່າຈະ
ໃຫ້ກຽດແກ່ມັນ.ຕົວຢ່າງ,ສະມາຊິກໄດ້ເຮັດ
ພັນທະສັນຍານ�ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕອນຮັບ
ບັບຕິສະມາແລະຕໍ່ພັນທະສັນຍາເຫລົ່ານັ້ນ
ໂດຍການຮັບເອົາສິນລະລຶກ.ເຂົາເຈົ້າເຮັດ
ພັນທະສັນຍາຕື່ມອີກຢູ່ໃນພຣະວິຫານ.ຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນຄົນແຫ່ງພັນທະສັນ
ຍາແລະໄດ້ຮັບພອນຢ່າງຫລວງຫລາຍເມື່ອ
ເຂົາເຈົ້າຮັກສາພັນທະສັນຍາຂອງເຂົາເຈົ້ານ�
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ເຮົາຈະຕັ້ງພັນທະສັນຍາໄວ້ກັບເຈົ້າ,ປຖກ
6:18.ຮັກສາພັນທະສັນຍາຂອງເຮົາ;ແລ້ວ
ພວກເຈົ້າກໍຈະເປັນປະຊາຊົນຂອງເຮົາ,ອພຍ
19:5.ຢ່າເຮັດຂໍ້ຕົກລົງໃດໆກັບພວກເຂົາຫລື
ກັບບັນດາພຣະຂອງພວກເຂົາ,ອພຍ23:32.
ໃຫ້ຮັກສາວັນຊະບາໂຕເປັນເຄື່ອງໝາຍອັນສ�
ຄັນແຫ່ງພັນທະສັນຍາ,ອພຍ31:16.ເຮົາຈະ
ບໍ່ລຶບລ້າງພັນທະສັນຍາທີ່ມີໄວ້ກັບພວກເຈົ້າ
ຈັກເທື່ອ,ຜປ2:1.ໄພ່ພົນຂອງເຮົາໄດ້ເຮັດ
ພັນທະສັນຍາກັບເຮົາໂດຍການຖວາຍເຄື່ອງ
ບູຊາ,ພສສ50:5(ຄພ97:8).

ຈົ່ງລະນຶກເຖິງພັນທະສັນຍາອັນບໍລິສຸດຂອງ
ພຣະອົງ,ລກ1:72(ຄພ90:24).

ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ລົງມາເທິງຜູ້
ຄົນແຫ່ງພັນທະສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
1ນຟ 14:14.ພັນທະສັນຍາທີ່ໄດ້ເຮັດໄວ້
ກັບອັບຣາຮາມຈະສ�ເລັດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ,
1ນຟ 15:18(3ນຟ16:5,11–12;21:7;
ມມ9:37).ຜູ້ຄົນຂອງເບັນຢາມິນເຕັມໃຈທີ່ຈະ
ເຂົ້າເຮັດພັນທະສັນຍາກັບພຣະເຈົ້າເພື່ອຈະ
ກະທ�ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ,ມຊຢ
5:5.ການບັບຕິສະມາເປັນປະຈັກພະຍານ
ວ່າມະນຸດໄດ້ເຂົ້າເຮັດພັນທະສັນຍາກັບພຣະ
ເຈົ້າທີ່ຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງ,ມຊຢ18:13.ພວກ
ເຈົ້າເປັນລູກຫລານແຫ່ງພັນທະສັນຍາ,3ນຟ
20:25–26.ເຫລົ່າທູດບັນລຸແລະເຮັດໃຫ້
ວຽກງານແຫ່ງພັນທະສັນຍາຂອງພຣະບິດາສ�
ເລັດ,ມຣນ7:29–31.ການຫລັ່ງໂລຫິດຂອງ
ພຣະຄຣິດແມ່ນພັນທະສັນຍາ,ມຣນ10:33.

ທຸກຄົນທີ່ເປັນຂອງສາດສະໜາຈັກນີ້ຂອງ
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ພຣະຄຣິດຈະຍຶດຖືທີ່ຈະຮັກສາພັນທະສັນຍາ
ທັງໝົດ,ຄພ42:78.ຄົນທີ່ຮັກສາພັນທະສັນ
ຍາຍ່ອມເປັນສຸກ,ຄພ54:6.ຄົນໃດທີ່ຝ່າຝືນ
ພັນທະສັນຍານີ້ຈະສູນເສຍໜ້າທີ່ແລະຕ�
ແໜ່ງຂອງຕົນໃນສາດສະໜາຈັກ,ຄພ78:11–
12.ທຸກຄົນເຫລົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບຖານະປະໂລ
ຫິດໄດ້ຮັບຄ�ສາບານແລະພັນທະສັນຍາ,
ຄພ84:39–40.ພວກເຂົາເຕັມໃຈທີ່ຈະຍຶດຖື
ພັນທະສັນຍາຂອງພວກເຂົາໂດຍການເສຍ
ສະລະ,ຄພ97:8.ພັນທະສັນຍາຂອງການ
ແຕ່ງງານສາມາດເປັນນິລັນດອນໄດ້,ຄພ
132.ນີ້ຈະເປັນພັນທະສັນຍາຂອງພວກເຮົາ,
ວ່າພວກເຮົາຈະດ�ເນີນຊີວິດຕາມພິທີການທັງ
ປວງ,ຄພ136:4.

ພັນທະສັນຍາຂອງອັບຣາຮາມ.ເບິ່ງພັນທະ
ສັນຍາ;ພິທີຕັດ;ອັບຣາຮາມນຳ�ອີກ

ອັບຣາຮາມໄດ້ຮັບພຣະກິດຕິຄຸນແລະໄດ້
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງສູ່ຖານະປະໂລຫິດທີ່ສູງກວ່າ(ຄພ
84:14;ອຣຮ2:11),ແລະເພິ່ນໄດ້ແຕ່ງງານ
ລະດັບຊັ້ນສູງ,ຊຶ່ງເປັນພັນທະສັນຍາແຫ່ງ
ຄວາມສູງສົ່ງ(ຄພ131:1–4;132:19,29).
ອັບຣາຮາມໄດ້ຮັບຄ�ສັນຍາວ່າພອນທັງໝົດ
ຂອງພັນທະສັນຍາເຫລົ່ານີ້ຈະຖືກມອບໃຫ້ແກ່
ລູກຫລານຂອງເພິ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງມະຕະນີ້(ຄພ
132:29–31;ອຣຮ2:6–11).ພ້ອມດຽວກັນນີ້,
ພັນທະສັນຍາແລະຄ�ສັນຍາເຫລົ່ານີ້ຖືກເອີ້ນ
ວ່າພັນທະສັນຍາຂອງອັບຣາຮາມ.ການຟື້ນຟູ
ພັນທະສັນຍານີ້ເປັນການຟື້ນຟູພຣະກິດຕິຄຸນ
ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ,ເພາະຜ່ານການຟື້ນຟູນີ້ປະ
ຊາຊາດທັງປວງຂອງແຜ່ນດິນໂລກຈະໄດ້ຮັບ
ພອນ(ຄລຕ3:8–9,29;ຄພ110:12;124:58;
ອຣຮ2:10–11).

ພັນທະສັນຍາໃໝ່ແລະເປັນນິດ.ເບິ່ງ
ພັນທະສັນຍານຳ�ອີກ

ຄວາມສົມບູນແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ(ຄພ66:2).ມັນເປັນສິ່ງໃໝ່ທຸກເທື່ອ
ທີ່ມັນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍອີກຫລັງຈາກການປະ
ຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ.ມັນເປັນນິດໃນຄວາມໝາຍທີ່
ວ່າມັນເປັນພັນທະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າແລະ

ໄດ້ຊື່ນຊົມກັບມັນໃນທຸກຍຸກທຸກສະໄໝຂອງ
ພຣະກິດຕິຄຸນບ່ອນທີ່ຜູ້ຄົນເຕັມໃຈທີ່ຈະຮັບ
ເອົາມັນ.ພັນທະສັນຍາໃໝ່ແລະເປັນນິດໄດ້
ຖືກເປີດເຜີຍໃໝ່ຕໍ່ມະນຸດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ
ໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດຜ່ານສາດສະດາໂຈເຊັບ
ສະມິດ.ມັນບັນຈຸພິທີການທີ່ສັກສິດຊຶ່ງປະຕິ
ບັດໂດຍສິດອ�ນາດຂອງຖານະປະໂລຫິດ—
ດັ່ງເຊັ່ນການບັບຕິສະມາແລະການແຕ່ງງານ
ໃນພຣະວິຫານ—ຊຶ່ງຈັດຕຽມໄວ້ສ�ລັບຄວາມ
ລອດ,ຄວາມເປັນອະມະຕະ,ແລະຊີວິດນິລັນ
ດອນຂອງມະນຸດ.ເມື່ອຜູ້ຄົນຮັບເອົາພຣະກິດ
ຕິຄຸນແລະສັນຍາວ່າຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ພຣະເຈົ້າກໍເຮັດພັນທະສັນຍາ
ທີ່ຈະປະທານພັນທະສັນຍາໃໝ່ແລະເປັນນິດ
ຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ.

ເຮົາຈະຕັ້ງພັນທະສັນຍາລະຫວ່າງເຮົາກັບ
ເຈົ້າ,ປຖກ17:7.ລາວຈະໄດ້ຮັບພັນທະສັນ
ຍາແຫ່ງຖານະປະໂລຫິດອັນເປັນນິດ,ຈບຊ
25:13.ຜູ້ຄົນໄດ້ປ່ຽນພິທີການແລະໄດ້ຝ່າຝືນ
ພັນທະສັນຍາອັນເປັນນິດ,ອຊຢ24:5(ຄພ
1:15).ເຮົາຈະເຮັດພັນທະສັນຍາອັນເປັນ
ນິດກັບພວກເຈົ້າ,ອຊຢ55:3(ຢມຢ32:40).
ມັນຈະເປັນພັນທະສັນຍາອັນເປັນນິດ,ອຊກ
37:26.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງພັນທະສັນຍາໃໝ່
ຂຶ້ນ, ແລະເຮັດໃຫ້ ພັນທະສັນຍາເດີມພົ້ນ
ສະໄໝໄປ,ຮຣ8:13.ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ເປັນ
ກາງຂອງພັນທະສັນຍາໃໝ່,ຮຣ12:24(ຄພ
76:69).

ນີ້ ຄືພັນທະສັນຍາໃໝ່ແລະເປັນນິດ,ຄພ
22:1. ເຮົາ ໄດ້ ສົ່ງພັນທະສັນຍາອັນເປັນນິດ
ຂອງເຮົາມາໃນໂລກ,ຄພ45:9(ຄພ49:9).
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຄວາມສົມບູນແຫ່ງພຣະ
ກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອົງອອກໄປ,ພັນທະສັນ
ຍາອັນເປັນນິດຂອງພຣະອົງ,ຄພ66:2(ຄພ
133:57).ກ່ອນຈະໄດ້ບັນລຸເຖິງລະດັບສູງສຸດ
ໃນອານາຈັກຊັ້ນສູງໄດ້,ມະນຸດຕ້ອງເຂົ້າສູ່
ລະບຽບຂອງພັນທະສັນຍາໃໝ່ແລະເປັນນິດ
ຂອງການແຕ່ງງານ,ຄພ131:1–2.ພັນທະສັນ
ຍາໃໝ່ແລະເປັນນິດໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໄວ້ສ�ລັບ
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ຄວາມສົມບູນແຫ່ງລັດສະໝີພາບຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ຄພ132:6,19.

ພັນທະສັນຍາອັນເປັນນິດ.ເບິ່ງພັນທະສັນ
ຍາ;ພັນທະສັນຍາໃໝ່ແລະເປັນນິດ

ພັນປີ.ເບິ່ງການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ;ນະລົກນຳ�ອີກ

ຊ່ວງໄລຍະໜຶ່ງພັນປີແຫ່ງສັນຕິສຸກທີ່ຈະ
ເລີ່ມຕົ້ນຕອນພຣະຄຣິດສະເດັດກັບມາເພື່ອ
ປົກຄອງແຜ່ນດິນໂລກດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ
(ຫຼຊ1:10).

ຊົນຊາດທັງຫລາຍຈະບໍ່ເຮັດເສິກອີກຕໍ່ໄປ,
ອຊຢ2:4(ມກ4:3;2ນຟ12:4).ດິນແດນທີ່
ເຄີຍເປັນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຈະກາຍເປັນ
ດັ່ງສວນເອເດນ,ອຊກ36:35.

ພວກເຂົາໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບພຣະຄຣິດໃນ
ລະຫວ່າງພັນປີ,ພນມ20:4.

ເພາະ ຄວາມຊອບທ�, ຊາຕານຈຶ່ ງບໍ່ມີ
ອ�ນາດ,1ນຟ22:26.

ເຮົາຈະດ�ລົງຢູ່ໃນຄວາມຊອບທ�ຢູ່ເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກເປັນເວລາພັນປີ,ຄພ29:11.
ເມື່ອພັນປີຜ່ານພົ້ນໄປ,ເຮົາຈະລະເວັ້ນແຜ່ນ
ດິນໂລກໄວ້ຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ,ຄພ29:22.ຊ່ວງ
ໄລຍະພັນ ປີ ອັນຍິ່ງ ໃຫຍ່ ຈະມາເຖິງ,ຄພ
43:30.ລູກຫລານຂອງຄົນຊອບທ�ຈະເຕີບ
ໂຕຂຶ້ນປາດສະຈາກບາບ,ຄພ45:58.ເດັກ
ນ້ອຍຈະເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຈົນກວ່າເຂົາຈະເຖົ້າ
ແກ່;ມະນຸດຈະຖືກປ່ຽນໄປໃນພິບຕາດຽວ,
ຄພ63:51.ໃນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງພັນປີທີເຈັດ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຊ�ລະແຜ່ນດິນໂລກໃຫ້
ບໍລິສຸດ,ຄພ77:12.ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີຊີວິດ
ອີກຈົນກວ່າພັນປີຜ່ານພົ້ນໄປ,ຄພ88:101.
ຊາຕານຈະຖືກມັດໄວ້ເປັນເວລາໜຶ່ງພັນປີ,
ຄພ88:110.ຄ�ບັນຍາຍກ່ຽວກັບພັນປີ,ຄພ
101:23–34.

ເປັນເວລາໜຶ່ງພັນປີແຜ່ນດິນໂລກຈະພັກ
ຜ່ອນ,ມຊ7:64.

ພາສາ

ຄ�,ເປັນລາຍລັກອັກສອນຫລືຄ�ເວົ້າ,

ຮ່ວມເຂົ້າກັນໃນແບບແຜນໃດໜຶ່ງໂດຍສະ
ເພາະເພື່ອສື່ສານຂໍ້ມູນ,ຄວາມນຶກຄິດ,ແລະ
ແນວຄິດ . ວິ ທີທີ່ເຮົາໃຊ້ພາສາເປັນການ
ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາຕໍ່ພຣະ
ເຈົ້າແລະຕໍ່ຄົນອື່ນໆ.ໃນການສະເດັດມາຄັ້ງ
ທີສອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈະປະທານພາສາທີ່ບໍລິສຸດໃຫ້ແກ່ມະນຸດຊາດ
(ຊຟຢ3:8–9).

ມະນຸດທົ່ວທັງແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ປາກເວົ້າ
ພາສາດຽວກັນ,ປຖກ11:1.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາສາສັບສົນຕະຫລອດທົ່ວໂລກ,
ປຖກ11:4–9.

ທຸກຄົນໄດ້ ຍິນພວກເຂົາເລີ່ມປາກພາສາ
ຕ່າງໆ,ກຈກ2:1–6.

ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ຮັບສັ່ງກັບມະນຸດຕາມ
ພາສາຂອງພວກເຂົາ,2ນຟ31:3(ຄພ1:24).
ເບັນຢາມິນໄດ້ສອນພາສາຂອງບັນພະບຸລຸດ
ຂອງເພິ່ນໃຫ້ພວກລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ,ເພື່ອ
ວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ເປັນຄົນສະຫລາດ,ມຊຢ
1:2–5.

ຜູ້ທີ່ເວົ້າຈາອ່ອນໂຍນແລະເສີມສ້າງແມ່ນ
ມາຈາກພຣະເຈົ້າຖ້າຫາກເຂົາປະຕິບັດຕາມ
ພິທີການຂອງເຮົາ,ຄພ52:16.ມາຄຸ້ນເຄີຍ
ກັບປຶ້ມທີ່ດີທັງປວງ,ແລະກັບພາສາ,ຄ�ເວົ້າ,
ແລະຜູ້ຄົນ,ຄພ90:15.

ອາດາມແລະລູກຫລານຂອງເພິ່ນມີພາສາ
ຊຶ່ງບໍລິສຸດແລະບໍ່ເສື່ອມໂຊມ,ມຊ6:5–6,46.
ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານພາສາທີ່ມີອ�ນາດຫລາຍ
ໃຫ້ແກ່ເອນົກ,ມຊ7:13.

ພາກພຽນ,ຄວາມພາກພຽນ

ສະໜ�ສະເໝີ,ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ກ້າ
ຫານ,ໂດຍສະເພາະໃນການຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າແລະການເຊື່ອຟັງພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ອົງ.

ຈົ່ງເຊື່ອຟັງເຮົາແມ,ອຊຢ55:2.
ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ໂຜດປະທານລາງວັນແກ່ຜູ້

ທີ່ສະແຫວງຫາພຣະອົງ,ຮຣ11:6.ຈົ່ງອົດສາ
ພະຍາຍາມຈົນສຸດກ�ລັງ,ເພື່ອຈະເອົາຄຸນນະ
ທ�ເພີ່ມຄວາມເຊື່ອ,2ປຕ1:5.
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ຈົ່ງສິດສອນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍ
ຄວາມພາກພຽນ,ຢຄ1:19.ພວກເຂົາໄດ້ຄົ້ນ
ຄວ້າພຣະຄ�ພີຢ່າງພາກພຽນ,ແອວ17:2.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຕັມໃຈທີ່ຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດ
ດ້ວຍສຸດຄວາມພາກພຽນ,3ນຟ6:14.ຂໍໃຫ້
ພວກເຮົາທ�ງານຢ່າງພາກພຽນ,ມຣນ9:6.

ຈົ່ງກະຕືລືລົ້ນໃນອຸດົມການດີ,ຄພ58:27.
ທັງບໍ່ໃຫ້ກຽດຄ້ານແຕ່ໃຫ້ທ�ງານດ້ວຍກ�ລັງ
ຂອງພວກເຈົ້າ,ຄພ75:3.ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງ
ພາກພຽນຕໍ່ຖ້ອຍຄ�ແຫ່ງຊີວິດນິລັນດອນ,
ຄພ84:43.ໃຫ້ທຸກໆຄົນຮຽນຮູ້ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ,
ແລະກະທ�ໃນຄວາມພາກພຽນທັງໝົດ,ຄພ
107:99.

ພາດທຣິດ,ເອດເວີດ

ເປັນສະມາຊິກແລະຜູ້ນ�ລຸ້ນທ�ອິດຂອງ
ສາດສະໜາຈັກຫລັງຈາກມັນໄດ້ຖືກຟື້ນຟູ
ຄືນມາໃໝ່ ໃນສະໄໝປະຈຸ ບັນ. ເອດເວີດ
ພາດທຣິດໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນອະທິການຄົນທ�
ອິດຂອງສາດສະໜາຈັກ(ຄພ36;41:9–11;
42:10;51:1–18;115;124:19).

ພາບທີ່ມາໃຫ້ເຫັນຄັ້ງທ�ອິດ.ເບິ່ງການຟື້ນ
ຟູພຣະກິດຕິຄຸນ;ສະມິດ,ໂຈເຊັບ,ຜູ້ລູກ
ນຳ�ອີກ

ການມາປະກົດຂອງພຣະເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ບິດາແລະພຣະບຸດຂອງພຣະອົງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດຕໍ່ສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດຢູ່ໃນປ່າ.

ໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງຂອງປີ1820,ໂຈເຊັບ
ສະມິດ,ຜູ້ລູກ,ມີອາຍຸໄດ້ສິບຫ້າປີ.ເພິ່ນໄດ້
ອາໄສຢູ່ ກັບຄອບຄົວຂອງເພິ່ນຢູ່ໃນເມືອງ
ພາໄມຣາ,ລັດນິວຢອກ.ຢູ່ທາງຕາເວັນຕົກບໍ່
ໄກຈາກເຮືອນມີປ່າໃຫຍ່ຢູ່ແຫ່ງໜຶ່ງ.ໂຈເຊັບ
ໄດ້ໄປຫາບ່ອນນັ້ນເພື່ອອະທິຖານຫາພຣະ
ເຈົ້າຢາກຮູ້ວ່າສາດສະໜາຈັກແຫ່ງໃດຖືກ
ຕ້ອງ.ເພິ່ນມີຄວາມປະທັບໃຈຫລາຍໃນຂະນະ
ທີ່ອ່ານພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີວ່າເພິ່ນຕ້ອງ
ສະແຫວງຫາຄ�ຕອບຈາກພຣະເຈົ້າ(ຢກບ
1:5–6).ໃນຄ�ຕອບຕໍ່ຄ�ອະທິຖານຂອງເພິ່ນ,
ພຣະບິດາແລະພຣະບຸດໄດ້ປະກົດຕໍ່ເພິ່ນ
ແລະໄດ້ບອກເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມສາດສະ

ໜາຈັກແຫ່ງໃດເລີຍຢູ່ເທິງໂລກໃນຕອນນັ້ນ,
ເພາະທຸກແຫ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ(ຈສ—ປ1:15–20).
ປະສົບການທີ່ສັກສິດນີ້ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຫດການ
ທີ່ຕິດຕໍ່ກັນຊຶ່ງໄດ້ນ�ການຟື້ນຟູພຣະກິດຕິຄຸນ
ແລະສາດສະໜາຈັກທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະຄຣິດ
ມາໃຫ້.

ພາບນິມິດ.ເບິ່ງເປີດເຜີຍ,ການເປີດເຜີຍ;
ຝັນ;ພາບທີ່ມາໃຫ້ເຫັນຄັ້ງທ�ອິດນຳ�ອີກ

ພາບການເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບບາງເຫດການ,
ບາງຄົນ,ຫລືບາງສິ່ງຜ່ານອ�ນາດຂອງພຣະ
ວິນຍານບໍລິສຸດ.

ຕົວຢ່າງຂອງພາບນິມິດທີ່ສ�ຄັນແມ່ນລວມ
ທັ ງ ດັ່ ງ ຕໍ່ ໄປນີ້ :ພາບນິມິດຂອງເອເຊ ກຽນ
ກ່ຽວກັບຍຸກສຸດທ້າຍ(ອຊກ37–39),ພາບ
ນິມິດຂອງສະເຕຟາໂນກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູປະ
ທັບຢືນຢູ່ທາງເບື້ອງຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ(ກຈກ7:55–56),ການເປີດເຜີຍຂອງ
ໂຢຮັນກ່ຽວກັບຍຸກສຸດທ້າຍ(ພນມ4–21),
ພາບນິມິດຂອງລີໄຮແລະນີໄຟກ່ຽວກັບຕົ້ນ
ໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ(1ນຟ8;10–14),ພາບນິມິດ
ຂອງແອວມາຜູ້ເປັນລູກກ່ຽວກັບທູດຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ(ມຊຢ27),ພາບນິມິດຂອງນ້ອງ
ຊາຍຂອງຢາເຣັດກ່ຽວກັບຜູ້ອາໄສທັງໝົດຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກ(ອທ3:25),ພາບນິມິດກ່ຽວກັບ
ລັດສະໝີພາບ(ຄພ76),ພາບນິມິດທີ່ມອບ
ໃຫ້ໂຈເຊັບສະມິດແລະອໍລີເວີຄາວເດີຣີໃນ
ພຣະວິຫານເຄີດແລນ(ຄພ110),ພາບນິມິດ
ຂອງໂຈເຊັບແອັຟສະມິດກ່ຽວກັບການໄຖ່
ຄົນຕາຍ(ຄພ138),ພາບນິມິດຂອງໂມເຊ
ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າແລະການສ້າງຂອງພຣະ
ອົງ(ມຊ1),ພາບນິມິດຂອງເອນົກກ່ຽວກັບ
ພຣະເຈົ້າ(ມຊ6–7),ແລະພາບທີ່ມາໃຫ້ເຫັນ
ຄັ້ງທ�ອິດຂອງໂຈເຊັບສະມິດ(ຈສ—ປ1).

ຊົນຊາດໃດທີ່ບໍ່ມີນິມິດ,ຊົນຊາດນັ້ນກໍຈະ
ຈິບຫາຍ,ສພສ29:18.ຊາຍໜຸ່ມຈະເຫັນນິມິດ
ຕ່າງໆ,ຢອ2:28(ກຈກ2:17).

ພຣະອົງໄດ້ປະທານຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າໂດຍພາບນິມິດ,2ນຟ4:23.

ເພິ່ນແມ່ນທູດສະຫວັນທີ່ຖືກສົ່ງມາຈາກທີ່
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ປະທັບຂອງພຣະເຈົ້າ,ຈສ—ປ 1:33. ພວກ
ເຮົາເຊື່ອໃນການພະຍາກອນ,ການເປີດເຜີຍ,
ພາບທີ່ມາໃຫ້ເຫັນ,ຫຼຊ1:7.

ພອນ,ໃຫ້ພອນ,ເປັນພອນ.ເບິ່ງການປະຕິ
ບັດຕໍ່ຄົນເຈັບປ່ວຍ;ກົດ;ຂອບຄຸນ,ຂອບ
ໃຈ,ຄວາມຂອບຄຸນ;ປິຕຸພອນ;ພຣະຄຸນ
ນຳ�ອີກ

ເພື່ອມອບພຣະກະລຸນາຈາກສະຫວັນໃຫ້
ບາງຄົນ.ອັນໃດກໍຕາມທີ່ເພີ່ມໃສ່ກັບຄວາມ
ສຸກ ທີ່ ແທ້ຈິງ, ຄວາມຢູ່ ເຢັນເປັນ ສຸກ ,ຫລື
ຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າແມ່ນພອນ.

ພອນທຸກປະການແມ່ນຂຶ້ນກັບກົດນິລັນ
ດອນ(ຄພ130:20–21).ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າ
ປະສົງໃຫ້ລູກໆຂອງພຣະອົງພົບຄວາມສຸກໃນ
ຊີວິດ(2ນຟ2:25),ພຣະອົງປະທານພອນໃຫ້
ເຂົາອີງຕາມຄວາມເຊື່ອຟັງຂອງເຂົາຕໍ່ພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະອົງ(ຄພ82:10),ໃນການ
ຕອບຄ�ອະທິຖານຫລືພິທີການຂອງຖານະ
ປະໂລຫິດ(ຄພ19:38;107:65–67),ຫລື
ຜ່ານພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ(2ນຟ25:23).

ຂໍ້ຄວາມທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີກ່ຽວກັບພອນແມ່ນຄ�
ບູລົມສຸກ(ມທ5:1–12;3ນຟ12:1–12).

ທົ່ວໄປ:ເຮົາຈະໃຫ້ເຈົ້າເປັນຊົນຊາດທີ່ຍິ່ງ
ໃຫຍ່,ແລະເຮົາຈະອວຍພອນເຈົ້າ,ປຖກ
12:2–3(1ນຟ15:18;ອຣຮ2:9–11).ຄົນ
ຊອບທ�ຈະໄດ້ຮັບພອນນາໆປະການ,ສພສ
10:6.ຄົນຊື່ສັດໃຊ້ຊີວິດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ສຸກ,ສພສ28:20.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໄຂປະຕູ
ສະຫວັນແລະຖອກເທພຣະພອນລົງມາຍັງ
ພວກເຈົ້າ,ມລກ3:10(3ນຟ24:10).

ຄ� ບູລົມ ສຸກ ສັນ ຍາ ພອນ, ມທ5:1–12
(3ນຟ12:1–12). ຄວາມສຸກມີແກ່ຄົນທັງ
ຫລາຍທີ່ໄດ້ຮັບເຊີນມາໃນງານລ້ຽງມຸງຄຸນສົມ
ຣົດຂອງພຣະເມສານ້ອຍ,ພນມ19:9.

ຄົນທີ່ຊອບທ�ຍ່ອມເປັນທີ່ໂປດປານຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,1ນຟ17:35(ມຊຢ10:13).ຖ້າ
ຫາກລູກເຊື່ອຟັງ,ພໍ່ຈະໃຫ້ພອນແກ່ລູກ,2ນຟ
1:28.ພໍ່ໃຫ້ພອນແກ່ລູກທີ່ເປັນພອນດຽວກັນ,
2ນຟ4:9.ພຣະອົງຈະປະທານພອນໃຫ້ພວກ

ທ່ານໂດຍທັນທີ,ມຊຢ2:24.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ປະທານພອນແລະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄວ້ວາງໃຈ
ໃນພຣະອົງຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນ,ຮລມ12:1.

ຈົ່ງຊ່ວຍນ�ວຽກງານຂອງເຮົາອອກມາ,
ແລະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບພອນ,ຄພ6:9.ຈົ່ງອະທິ
ຖານສະເໝີ,ແລະພອນຂອງເຈົ້າຈະຍິ່ງໃຫຍ່,
ຄພ19:38.ຈົ່ງຮັບບັບຕິສະມາ,ແລ້ວເຈົ້າຈະ
ໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານຂອງເຮົາແລະພອນອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢ່າງທີ່ເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ,ຄພ
39:10.ເພາະພອນຈະມາເຖິງຫລັງຈາກຄວາມ
ທຸກຍາກລ�ບາກຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ຄພ58:4.
ມະນຸດບໍ່ເຊື່ອຟັງ;ເຮົາຍົກເລີກແລະເຂົາບໍ່
ໄດ້ຮັບພອນ,ຄພ58:32.ເຈົ້າຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈ
ພອນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ພຣະບິດາໄດ້ຕຽມໄວ້ໃຫ້
ເຈົ້າເທື່ອ,ຄພ78:17.ຈາກຖານະປະໂລຫິດ
ສູງການປະຕິບັດພິທີການແລະພອນມາເຖິງ
ສາດສະໜາຈັກ,ຄພ107:65–67.ມີກົດຊຶ່ງ
ໃນນັ້ນພອນທັງປວງໄດ້ຖືກກ�ນດົໄວ້ແລ້ວ,
ຄພ130:20.ຜູ້ຄົນທັງປວງທີ່ຢາກມີພອນຈາກ
ມືຂອງເຮົາຈະປະຕິບັດຕາມກົດ,ຄພ132:5.
ພອນທັງປວງຖືກເກັບໄວ້ສ�ລັບຄົນທີ່ຮັກພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຄພ138:52.

ອັບຣາຮາມໄດ້ສະແຫວງຫາພອນຂອງບັນ
ພະບຸລຸດແລະສິດທິທີ່ຈະປະຕິບັດພອນດັ່ງ
ກ່າວ,ອຣຮ1:2.

ການຳໃຫ້ພອນຳແກ່ເດັກນຳ້ອຍ:ພຣະອົງກໍໄດ້
ອູ້ມເດັກນ້ອຍນັ້ນວາງມືໃສ່ແລະອວຍພອນ
ພວກເຂົາ,ມຣກ10:16.

ພຣະອົງໄດ້ເອົາເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຂົາມາ
ເທື່ອລະຄົນ,ແລະອວຍພອນພວກເຂົາ,3ນຟ
17:21.

ພວກແອວເດີຕ້ອງໃຫ້ພອນເດັກນ້ອຍໃນ
ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ຄພ20:70.

ພິທັກຮັກສາ,ຜູ້ພິທັກຮັກສາ,ການພິທັກ
ຮັກສາ.ເບິ່ງເອີ້ນ,ການເອີ້ນ,ຖືກເອີ້ນຈາກ
ພຣະເຈົ້າ,ຕ�ແໜ່ງນຳ�ອີກ

ບຸກຄົນທີ່ດູແລທຸລະກິດຫລືຊັບສິນຂອງ
ຄົນອື່ນ.ສິ່ງທີ່ຜູ້ ພິ ທັກຮັກສາດູແລຖືກເອີ້ນ
ວ່າການພິທັກຮັກສາ.ທຸກສິ່ງທັງປວງຢູ່ເທິງ

ພິທັກຮັກສາ,ຜູ້ພິທັກຮັກສາ,ການພິທັກຮັກສາ177
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ແຜ່ນດິນໂລກເປັນກ�ມະສິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ;ພວກເຮົາເປັນຜູ້ພິທັກຮັກສາຂອງພຣະ
ອົງ. ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດລາຍງານການ
ພິທັກຮັກສາຂອງເຮົາຕໍ່ຜູ້ແທນທີ່ມີສິດອ�ນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້.ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຮັບການ
ເອີ້ນໃຫ້ຮັບໃຊ້ຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຫລືຜູ້ຮັບ
ໃຊ້ທີ່ມີສິດອ�ນາດຂອງພຣະອົງ,ການພິທັກ
ຮັກສານັ້ນອາດຮ່ວມດ້ວຍພາລະກິດທາງວິນ
ຍານແລະທາງໂລກນ�ອີກ(ຄພ29:34).

ເຈົ້າເປັນຜູ້ສັດຊື່ໃນຂອງເລັກນ້ອຍ,ເຮົາຈະ
ໃຫ້ເຈົ້າຮັບຜິດຊອບດູແລສິ່ງຂອງຫລາຍຢ່າງ,
ມທ25:14–23.ຜູ້ໃດໄດ້ຮັບຫລາຍກໍຈະທວງ
ເອົາກັບຜູ້ນັ້ນຫລາຍ,ລກ12:48(ຄພ82:3).
ພຣະເຢຊູໄດ້ເລົ່າຄ�ອຸປະມາເລື່ອງຜູ້ຈັດການ
ທີ່ບໍ່ທ່ຽງທ�,ລກ16:1–8.

ຜູ້ໃດທີ່ຖືກພົບວ່າເປັນຜູ້ພິທັກຮກັສາທີ່ຊື່ສັດ
ຈະມີຄວາມຊື່ນຊົມກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຄພ
51:19.ທຸກໆຄົນຈະໄດ້ລາຍງານເລື່ອງລາວ
ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນຄວາມພິທັກຮກັສາຂອງ
ເຂົາ,ຄພ72:3–5.ຜູ້ພິທັກຮກັສາທີ່ຊື່ສັດແລະ
ສະຫລາດຈະໄດ້ຮັບທຸກສິ່ງທັງປວງເປັນມູນມໍ
ລະດົກ,ຄພ78:22.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເຮດັ
ໃຫ້ທຸກຄົນຮັບຜິດຊອບເປັນຜູ້ພິທັກຮກັສາ
ພອນຝ່າຍແຜ່ນດິນໂລກ,ຄພ104:11–17(ຄພ
42:32).ຈົ່ງພາກພຽນເພື່ອວ່າພວກເຈົ້າຈະໄດ້
ເປັນຜູ້ພິທັກຮກັສາທີ່ສະຫລາດ,ຄພ136:27.

ພິທີການ.ເບິ່ງຄວາມລອດສ�ລັບຄົນຕາຍ;
ຜະນຶກ,ການຜະນຶກ;ພຣະວິຫານ,ບ້ານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ລອດ,ຄວາມລອດ;
ລ�ດັບການສືບເຊື້ອສາຍນຳ�ອີກ

ພິທີການແລະພິທີທີ່ສັກສິດ.ພິທີການທີ່
ລວມທັງການປະຕິບັດທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງວິນ
ຍານ.ພິທີການກໍໝາຍເຖິງກົດແລະຂໍ້ກ�ນົດ
ຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍ.

ພິທີການໃນສາດສະໜາຈັກຮ່ວມດ້ວຍການ
ປະຕິບັດຕໍ່ ຄົນເຈັບປ່ວຍ(ຢກບ5:14–15),
ການໃຫ້ພອນສິນລະລຶກ(ຄພ20:77,79),
ການບັບຕິສະມາໂດຍການລົງໄປໃນນ�ໝົດ

ທັງຕົວ(ມທ3:16;ຄພ20:72–74),ການໃຫ້
ພອນແກ່ເດັກນ້ອຍ(ຄພ20:70),ການມອບ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ(ຄພ20:68;33:15),
ການມອບຖານະປະໂລຫິດ(ຄພ84:6–16;
107:41–52),ພິທີການຂອງພຣະວິຫານ(ຄພ
124:39),ແລະການແຕ່ງງານໃນພັນທະສັນ
ຍາໃໝ່ແລະເປັນນິດ(ຄພ132:19–20).

ເຈົ້າຈົ່ງສິດສອນພວກເຂົາໃຫ້ຮູ້ຂໍ້ຄ�ສັ່ງ,
ອພຍ18:20.ກໍໄດ້ຮັກສາກົດບັນຍັດທັງຫລາຍ
ຂອງເຮົາ,ແລະເຊື່ອຟັງຂໍ້ຄ�ສັ່ງທັງໝົດຂອງ
ເຮົາ,ອຊກ11:20.

ຜູ້ຄົນໄດ້ເຄັ່ງຄັດໃນການຍຶດຖືພິທີການຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແອວ30:3.ມີປະໂຫຍດຫຍັງທີ່ເຮົາ
ຈະປະຕິບັດຕາມພິທີການຕ່າງໆຂອງພຣະອົງ,
3ນຟ24:13–14.

ຄົນທີ່ອະທິຖານແລະສ�ນຶກຜິດເຮົາຈະ
ຮັບຮູ້ຖ້າຫາກເຂົາປະຕິບັດຕາມພິທີການຂອງ
ເຮົາ,ຄພ52:14–19.

ມະນຸດຊາດທັງປວງຈະລອດໄດ້,ໂດຍການ
ປະຕິບັດຕາມກົດແລະພິທີການແຫ່ງພຣະກິດ
ຕິຄຸນ,ຫຼຊ1:3.

ພິທີການຳກະທ�ແທນຳ:ພິທີທາງສາດສະໜາ
ປະຕິບັດໂດຍຜູ້ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ແທນຜູ້ທີ່ໄດ້ລ່ວງ
ລັບໄປແລ້ວ.ພິທີການເຫລົ່ານີ້ຈະໄດ້ຜົນກໍ
ຕໍ່ເມື່ອຜູ້ທີ່ຖືກກະທ�ແທນຍອມຮັບພິທີການ
ເຫລົ່ານັ້ນ,ຮັກສາພັນທະສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບມັນ,ແລະໄດ້ຮັບການຜະນຶກໂດຍພຣະວິນ
ຍານສັກສິດແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.ພິທີການເຫລົ່ານີ້
ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢູ່ໃນພຣະວິຫານໃນທຸກວັນນີ້.

ຖ້າຫາກພຣະເຈົ້າບໍ່ບັນດານໃຫ້ຄົນຕາຍ
ຄືນຂຶ້ນມາແທ້ດ້ວຍເຫດໃດຈຶ່ງມີຄົນຮັບບັບຕິ
ສະມາແທນຄົນຕາຍ,1ກຣທ15:29.

ການບັບຕິສະມາແທນຄົນຕາຍຖືກປະຕິບັດ
ຢູ່ໃນພຣະວິຫານ,ຄພ124:29–36.ວິນຍານ
ຢູ່ໃນໂລກວິນຍານໄດ້ຖືກສິດສອນເລື່ອງການ
ບັບຕິສະມາແທນເພື່ອການປົດບາບ,ຄພ
138:29–34.

ພິທີການກະທ�ແທນ.ເບິ່ງຄວາມລອດສ�ລັບ
ຄົນຕາຍ;ພິທີການ—ພິທີການກະທ�ແທນ
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ພິທີຕັດ.ເບິ່ງພັນທະສັນຍາຂອງອັບຣາຮາມ
ນຳ�ອີກ

ເຄື່ອງໝາຍຂອງພັນທະສັນຍາຂອງອັບຣາ
ຮາມສ�ລັບຜູ້ຊາຍຊາວອິດສະຣາເອນໃນຍຸກ
ສະໄໝພຣະຄ�ພີເດີມ(ປຖກ17:10–11,23–
27;ປຈສ,ປຖກ17:11[ພາກຫ້ອຍທ້າຍ]).ພິ
ທີຕັດໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍການຕັດ“ໜັງຫຸ້ມ
ປາຍອະໄວຍະວະເພດ”ຂອງເດັກແດງທາລົກ
ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຊາຍຜູ້ໃຫຍ່ອອກ.ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດ
ຈະຊື່ນຊົມກັບສິດທິພິເສດແລະຮັບເອົາໜ້າ
ທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງພັນທະສັນຍາ.ພິທີຕັດທີ່
ເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງພັນທະສັນຍາໄດ້ຖືກເຊົາ
ປະຕິບັດກັນເນື່ອງດ້ວຍພາລະກິດຂອງພຣະ
ຄຣິດ(ມຣນ8:8;ຄພ74:3–7).

ພິພາກສາ,ການພິພາກສາ,ຜູ້ພິພາກສາ.
ເບິ່ງກ່າວໂທດ,ການກ່າວໂທດ;ພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ—ພິພາກສາ;ພິພາກສາ,ການພິພາກ
ສາຄັ້ງສຸດທ້າຍນຳ�ອີກ

ເພື່ອປະເມີນການປະພຶດໃນຄວາມສ�ພັນຕໍ່
ຫລັກທ�ຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ;ເພື່ອຕັດສິນໃຈ;
ເພື່ອຈະໄດ້ຫລິງເຫັນຄວາມດີຈາກຄວາມຊົ່ວ.

ໂມເຊໄດ້ນັ່ງພິຈາລະນາເພື່ອຕັດສິນຜູ້ຄົນ,
ອພຍ18:13.ຈົ່ງທ່ຽງທ�ເມື່ອພວກເຈົ້າຕັດສິນ
ຄະດີທາງກົດໝາຍ,ລລວ19:15.

ຢ່າຕັດສິນຄົນອື່ນ,ເພື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຈະບໍ່
ຕັດສິນເຈົ້າ,ມທ7:1(ປຈສ,ມທ7:1–2;ລກ
6:37;3ນຟ14:1).ແຕ່ຄົນບາບທັງຫລາຍທີ່
ມີກົດບັນຍັດແລະເຮັດຜິດບາບກໍຈະຖືກໂທດ
ຕາມກົດບັນຍັດນັ້ນ,ຣມ2:12.ໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະເຈົ້າຈະຕັດສິນໂລກ,1ກຣທ6:2–3.

ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າອົງຜູ້ຢູ່ຕະຫລອດໄປ
ເປັນນິດໄດ້ຖືກຕັດສິນໂດຍທາງໂລກ,1ນຟ
11:32.ອັກຄະສາວົກສິບສອງຂອງພຣະເມສາ
ນ້ອຍຈະມາຕັດສິນຝູງຊົນສິບສອງເຜົ່າຂອງ
ອິດສະຣາເອນ,1ນຟ 12:9(ຄພ29:12).
ຄວາມຕາຍ,ນະລົກ,ມານ,ແລະທຸກຢ່າງ
ທີ່ຖືກຍຶດໄວ້ນັ້ນຕ້ອງຖືກພິພາກສາ,2ນຟ
28:23(1ນຟ15:33).ຖາ້ຫາກພວກທ່ານ
ຕັດສິນຄົນທີ່ຂໍເຂົ້າຂອງຈາກພວກທ່ານ,ການ

ກ່າວໂທດພວກທ່ານຈະທ່ຽງທ�ຫລາຍກວ່າ
ນັ້ນພຽງໃດເພາະການບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຂອງຂອງ
ພວກທ່ານ,ມຊຢ4:22.ມະນຸດຈະຖືກພິພາກ
ສາຕາມວຽກງານຂອງຕົນເອງ,ແອວ41:3.
ຕັດສິນໂດຍຊອບທ�,ແລະຄວາມຍຸດຕິທ�
ຈະກັບຄືນມາຫາລູກອີກ,ແອວ41:14.ໂລກ
ຈະໄດ້ຮັບການພິພາກສາຈາກໜັງສືທີ່ຈະຂຽນ,
3ນຟ27:23–26(ພນມ20:12).ຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່
ຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ອີກຈະຮັບການຕັດສິນໂດຍ
ຄົນສິບສອງຄົນຜູ້ທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເລືອກໄວ້
ໃນແຜ່ນດິນນີ້,ມມ3:18–20.ມໍມອນໄດ້ອະທິ
ບາຍວິທີທີ່ຈະຕັດສິນຄວາມດີຈາກຄວາມຊົ່ວ,
ມຣນ7:14–18.

ຈົ່ງໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະວິນຍານນັ້ນຊຶ່ງພາ
ໃຫ້ຕັດສິນຢ່າງຊອບທ�,ຄພ11:12.ພວກເຈົ້າ
ຄວນກ່າວໃນໃຈຂອງພວກເຈົ້າວ່າ—ໃຫ້ພຣະ
ເຈົ້າຕັດສິນລະຫວ່າງຂ້າພະເຈົ້າກັບທ່ານ,ຄພ
64:11.ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈະພິພາກສາປະຊາຊາດ,ຄພ64:37–38.
ພຣະບຸດໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາວິນຍານຢູ່ໃນ
ຄຸກເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການພິພາກສາ
ຕາມມະນຸດໃນເນື້ອໜັງ,ຄພ76:73(1ປຕ
4:6).ອະທິການຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນທົ່ວໄປ,ຄພ
107:72–74.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະພິພາກສາ
ມະນຸດທັງປວງຕາມວຽກງານຂອງພວກເຂົາ,
ຕາມຄວາມປາດຖະໜາຂອງໃຈຂອງພວກ
ເຂົາ,ຄພ137:9.

ພິພາກສາ,ການພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.ເບິ່ງ
ກ່າວໂທດ,ການກ່າວໂທດ;ພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ—ພິພາກສາ;ພິພາກສາ,ການພິພາກ
ສາ,ຜູ້ພິພາກສານຳ�ອີກ

ການພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ
ຫລັງຈາກການຟື້ນຄືນຊີວິດ.ພຣະເຈົ້າ,ຜ່ານ
ທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ຈະພິພາກສາແຕ່ລະຄົນ
ເພື່ອພິຈາລະນາລັດສະໝີພາບນິລັນດອນທີ່
ເຂົາຈະໄດ້ຮັບ.ການພິພາກສານີ້ຈະອີງຕາມ
ການເຊື່ອຟັງຂອງແຕ່ລະຄົນຕໍ່ພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ລວມທັງການຮັບຮູ້ການເສຍ
ສະລະຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ພິພາກສາ,ການພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ179
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ພຣະບິດາໄດ້ມອບການພິພາກສາທັງໝົດ
ໃຫ້ແກ່ພຣະບຸດ, ຢຮ 5 :22. ເຮົາທຸກຄົນຈະ
ຕ້ອງຢືນຢູ່ ຕໍ່ໜ້າບັນລັງພິພາກສາຂອງພຣະ
ຄຣິດ,ຣມ14:10. ຄົນທີ່ຕາຍແລ້ວຈະຖືກພິ
ພາກສາຕາມສິ່ງທີ່ມີບັນທຶກໄວ້,ພນມ20:12
(ຄພ128:6–7).

ທ່ານຈະຖືກນ�ມາຫາການພິພາກສາເພາະ
ການກະທ�ທຸກຢ່າງຂອງທ່ານ,1ນຟ10:20.
ອັກຄະສາວົກສິບສອງຄົນກັບສານຸສິດຊາວ
ນີໄຟສິບສອງຄົນຈະຕັດສິນອິດສະຣາເອນ,
1ນຟ 12:9–10(ຄພ29:12).ທຸກຄົນຕ້ອງ
ປະກົດຢູ່ ຕໍ່ ໜ້າບັນລັງພິພາກສາຂອງພຣະ
ຜູ້ບໍລິສຸດ,2ນຟ9:15.ຈົ່ງຕຽມຈິດວິນຍານ
ຂອງທ່ານໄວ້ສ�ລັບວັນອັນຮຸ່ງເຮືອງເຫລືອງ
ເຫລື້ອມນັ້ນ,2ນຟ9:46.ພວກທ່ານເຫັນຕົວ
ເອງໄດ້ບໍວ່າຢູ່ໜ້າສານຂອງພຣະເຈົ້າ,ແອວ
5:17–25.ພຣະເຢຊູຄຣິດຈະຢືນຂຶ້ນເພື່ອພິ
ພາກສາໂລກ,3ນຟ27:16.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະສະເດັດມາດ້ວຍການ
ສາບແຊ່ງເພື່ອພິ ພາກສາຄົນອະທ�,ຄພ
133:2.

ພີ່ນ້ອງ,ບຣະເດີຫລືອ້າຍນ້ອງ.ເບິ່ງຜູ້ຍິງ,
ກຸ່ມຜູ້ຍິງ;ມະນຸດ;ເອື້ອຍນ້ອງນຳ�ອີກ

ໃນຖານະທີ່ເປັນລູກໆຂອງພຣະບິດາເທິງ
ສະຫວັນ , ຊາຍແລະຍິງທຸກຄົນເປັນອ້າຍ
ເອື້ອຍນ້ອງກັນທາງວິນຍານ.ໃນສາດສະໜາ
ຈັກ,ສະມາຊິກຜູ້ຊາຍແລະໝູ່ເພື່ອນຂອງ
ສາດສະໜາຈັກມັກຖືກເອີ້ນວ່າບຣະເດີຫລື
ວ່າອ້າຍນ້ອງ.

ເມື່ອເຈົ້າກັບຄືນມາຫາເຮົາ,ແລ້ວເຈົ້າຕ້ອງ
ຊູແຮງບັນດາພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າໄວ້,ລກ22:32.
ຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ຮັກພີ່ນ້ອງຂອງຕົນຜູ້ນັ້ນກໍຍັງຢູ່ໃນ
ຄວາມຕາຍ,1ຢຮ3:10–17.

ຈົ່ງຄິດວ່າພີ່ນ້ອງຂອງພວກທ່ານກໍເໝືອນ
ກັນກັບຕົວຂອງພວກທ່ານເອງ,ຢຄ2:17.

ໃຫ້ທຸກໆຄົນນັບຖືອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນເໝືອນ
ດັ່ງຕົນເອງ,ຄພ38:24–25.ຈົ່ງເພີ່ມຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອ້າຍນ້ອງຂອງເຈົ້າໃນການ
ສົນທະນາທຸກຢ່າງຂອງເຈົ້າ,ຄພ108:7.

ພູໝາກກອກເທດ.ເບິ່ງໝາກກອກເທດ,ພູ

ເພັນຕາຕຸກ.ເບິ່ງຈົດເຊັນບັນຊີ;ປະຖົມ
ມະການ;ພຣະຄ�ພີເດີມ;ພຣະບັນຍັດ
ສອງ;ໂມເຊ;ລະບຽບພວກເລວີ;ອົບ
ພະຍົບນຳ�ອີກ

ຊື່ໜຶ່ງອີກທີ່ເອີ້ນໜັງສືຫ້າເຫລັ້ມທ�ອິດໃນ
ພຣະຄ�ພີເດີມ—ປະຖົມມະການ,ອົບພະຍົບ,
ລະບຽບພວກເລວີ,ຈົດບັນຊີ,ແລະພຣະບັນ
ຍັດສອງ.ຊາວຢິວໄດ້ອ້າງເຖິງໜັງສືເຫລົ່ານີ້
ວ່າເປັນໂທຣາຫລືກົດຂອງອິດສະຣາເອນ.
ໂມເຊເປັນຄົນຂຽນໜັງສືເຫລົ່ານີ້ (1ນຟ
5:10–11).

ເພັນເຕຄໍສະເຕ.ເບິ່ງກົດຂອງໂມເຊນຳ�ອີກ

ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງກົດຂອງໂມເຊ, ງານ
ລ້ຽງຂອງວັນເພັນເຕຄໍສະເຕຫລືໝາກຜົນ
ທ�ອິດໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນຫ້າສິບມື້ຫລັງຈາກງານ
ປັດສະຄາ(ລລວ23:16).ວັນເພັນເຕຄໍສະເຕ
ເປັນການສະເຫລີມສະຫລອງການເກັບກ່ຽວ,
ແລະໃນພຣະຄ�ພີເດີມມັນຖືກເອີ້ນວ່າເທດ
ສະການແຫ່ງການເກັບກ່ຽວຫລືເທດສະການ
ປຸກຕູບ.ແມ່ນເທດສະການນີ້ແຫລະທີ່ກ�ລັງ
ສະຫລອງກັນຢູ່ຕອນອັກຄະສາວົກໃນເຢຣູ
ຊາເລັມເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
ແລະເວົ້າພາສາຕ່າງໆ(ກຈກ2;ຄພ109:36–
37).

ເພໂຮຣັນ

ຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນຊາວນີໄຟຄົນທີສາມໃນ
ພຣະຄ�ພີມໍມອນ(ແອວ50:39–40;51:1–7;
59–62).

ເພງຂອງໂຊໂລໂມນ

ໜັງສືເຫລັ້ມໜຶ່ງໃນພຣະຄ�ພີເດີມ.ສາດສະ
ດາໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ສອນວ່າເພງຂອງໂຊ
ໂລໂມນບໍ່ໄດ້ເປັນການຂຽນທີ່ດົນໃຈ.

ເພງຄ�ຄວນ,ພຣະທ�

ໜັງສືເຫລັ້ມໜຶ່ງໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ຂຽນ
ໂດຍເຢເຣມີຢາ.ມັນບັນຈຸກາບກອນຫລືເພງ
ຄ�ຄວນເພາະການຕົກຂອງເຢຣູຊາເລັມແລະ

ພີ່ນ້ອງ,ບຣະເດີຫລືອ້າຍນ້ອງ 180
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ປະຊາຊາດອິດສະຣາເອນ.ໜັງສືເຫລັ້ມນີ້ໄດ້
ຖືກຂຽນຂຶ້ນຫລັງຈາກການຕົກຂອງນະຄອນ
ປະມານ586ປີກ່ອນຄ.ສ.

ເພງສັນລະເສີນ.ເບິ່ງດາວິດ;ດົນຕີ,ເພງ
ນຳ�ອີກ

ກາບກອນຫລືເພງສວດທີ່ດົນໃຈ.

ໜັງ ສືເພງສັນຳລະ ເສີ ນຳ: ໜັງສືເຫລັ້ມໜຶ່ງ
ໃນພຣະຄ�ພີເດີມທີ່ ບັນຈຸເພງສັນລະເສີນ
ຈ�ນວນໜຶ່ງ,ຊຶ່ງຫລາຍບົດແມ່ນກ່ຽວກັບພຣະ
ຄຣິດ.ພຣະທ�ເພງສັນລະເສີນມັກຈະຖືກກ່າວ
ເຖິງເລື້ອຍໆຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່.

ດາວິດໄດ້ຂຽນເພງສັນລະເສີນຫລາຍບົດ.
ເພງສັນລະເສີນໄດ້ຖືກຂຽນຂຶ້ນເພື່ອສັນລະ
ເສີນພຣະເຈົ້າ.ຫລາຍບົດໄດ້ກາຍເປັນເພງ.

ເພງສວດ.ເບິ່ງດົນຕີ,ເພງ;ຮ້ອງນຳ�ອີກ

ເພງສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ

ອັກຄະສາວົກສິບສອງໄດ້ຮ້ອງເພງສັນລະ
ເສີນບົດໜຶ່ງກ່ອນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄປຫາສວນ
ເຄັດເຊມາເນ,ມທ26:30.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນເອມມາສະມິດໃຫ້
ເລືອກເພງສວດອັນສັກສິດ,ຄພ25:11.ເພງ
ຂອງຄົນຊອບທ�ເປັນຄ�ອະທິຖານຫາເຮົາ,
ແລະຈະໄດ້ຮັບຄ�ຕອບດ້ວຍພອນຢູ່ເທິງຫົວ
ຂອງພວກເຂົາ,ຄພ25:12.ຈົ່ງສັນລະເສີນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍການຮ້ອງເພງແລະ
ດ້ວຍດົນຕີ,ຄພ136:28.

ແພດເຕັນ,ເດວິດດັບເບິນຢູ

ສະມາຊິກໃນກຸ່ມອັກຄະສາວົກສິບສອງ
ກຸ່ມທ�ອິດທີ່ຖືກເລືອກໃນຍຸກສະໄໝຍຸກສຸດ
ທ້າຍ.ເດວິດແພດເຕັນເປັນຜູ້ທ�ອິດທີ່ຕາຍ
ຍ້ອນຄວາມເຊື່ອຂອງສາດສະໜາຈັກທີ່ຖືກ
ຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່,ໂດຍທີ່ຖືກຂ້າຢູ່ໃນການສູ້
ຮົບທີ່ແມ່ນ�ຄຣຸກໃນລັດມີເຊີຣີໃນປີ1838.

ໄດ້ຖືກຂໍຮ້ອງໃຫ້ເຮັດພາລະກິດຂອງລາວ
ໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍແລະເຮັດພາລະກິດຢ່າງໜຶ່ງ,
ຄພ114:1.ໄດ້ຖືກນ�ໄປຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ຄພ124:19,130.

ພົມມະຈັນ.ເບິ່ງການລ່ວງປະເວນີ;ຄຸນນະ
ທ�;ຕັນຫາໜ້າມືດ,ຄວາມຕັນຫາໜ້າມືດ;
ຫລິ້ນຊູ້ນຳ�ອີກ

ຄວາມບໍລິສຸດທາງເພດຂອງຊາຍແລະຍິງ.

ໂຢເຊັບໄດ້ຕໍ່ຕ້ານການຊັກຊວນຂອງເມຍ
ຂອງໂປຕີຟາ,ປຖກ39:7–21(ຄພ42:24;
59:6).ຢ່າຫລິ້ນຊູ້,ອພຍ20:14.ເມຍທີ່ດີນ�
ກຽດສັກສີມາສູ່ຜົວ,ສພສ12:4(ສພສ31:10).

ເຈົ້າຮູ້ບໍວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າແມ່ນພຣະ
ວິຫານຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,1ກຣທ
6:18–19.ຈົ່ງເປັນແບບຢ່າງໃນຄວາມບໍລິສຸດ
ຂອງເຈົ້າ,1ຕມທ4:12.

ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ເປິເປື້ອນຈະສາມາດອາໄສຢູ່
ກັບພຣະເຈົ້າໄດ້,1ນຟ10:21.ເພາະເຮົາ,ອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຊື່ນຊົມໃນພົມມະຈັນຂອງຜູ້
ຍິງ,ຢຄ2:28.ບາບຂອງກາມມະລົມທາງການ
ຮ່ວມເພດເປັນສິ່ງໜ້າກຽດຊັງ,ແອວ39:1–13.
ພົມມະຈັນແລະຄຸນນະທ�ເປັນທີ່ຮັກແລະມີ
ຄ່າທີ່ສຸດເໜືອກວ່າທຸກສິ່ງ,ມຣນ9:9.

ພວກເຮົາເຊື່ອໃນການເປັນຄົນບໍລິສຸດ,ຫຼຊ
1:13.

ພໍ່,ມະຕະ.ເບິ່ງຄອບຄົວ;ພໍ່ແມ່,ບິດາ
ມານດາ;ປິຕຸ,ແຫ່ງປິຕຸ;ປິຕຸພອນນຳ�ອີກ

ຕ�ແໜ່ງສັກສິດທີ່ກ່າວເຖິງຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງຜູ້
ໄດ້ມີຫລືໄດ້ຮັບເດັກນ້ອຍຄົນໜຶ່ງມາລ້ຽງເປັນ
ລູກຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ຈົ່ງນັບຖືພໍ່ແມ່ຂອງເຈົ້າ,ອພຍ20:12(ພບຍ
5:16;ມທ19:19;ມຊຢ13:20).ພໍ່ຈະດັດແປງ
ກໍ່ສ້າງລູກຜູ້ທີ່ຕົນພາກພູມໃຈນ�,ສພສ3:12.

ພໍ່ແມ່ຢ່າເຮັດໃຫ້ລູກຂອງຕົນຂັດເຄືອງໃຈ,
ອຟຊ6:1–4.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການສິດສອນມາແດ່ແລ້ວ
ໃນສິ່ງທີ່ຮຽນຮູ້ທັງໝົດຂອງບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,1ນຟ1:1.ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນ
ທ່ຽງທ�—ເພາະເພິ່ນໄດ້ສິດສອນຂ້າພະເຈົ້າ,
ອນ1:1.ແອວມາໄດ້ອະທິຖານເພື່ອລູກຊາຍ
ຂອງເພິ່ນ,ມຊຢ27:14.ແອວມາໄດ້ໃຫ້ຄ�
ສັ່ງແກ່ພວກລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ,ແອວ36–42.
ຮີລາມັນໄດ້ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ພວກລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ
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ຕາມຊື່ຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງເພິ່ນ,ຮລມ5:5–
12.ມໍມອນນຶກເຖິງລູກຊາຍຂອງເພິ່ນສະເໝີ
ໃນຄ�ອະທິຖານຂອງເພິ່ນ,ມຣນ8:2–3.

ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຈະຖືກຮຽກຮ້ອງຈາກມືຂອງ
ບັນພະບຸລຸດ,ຄພ 29:48.ທຸກໆຄົນໄດ້ຮັບ
ໜ້າທີ່ໃຫ້ຈັດຫາໃຫ້ຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ,ຄພ
75:28.

ເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄປຫາພໍ່ຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ຈສ—ປ1:49.

ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ.ເບິ່ງສາດສະໜາຈັກ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ;ສາດສະໜາຈັກຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ;
ຊາວຄຣິດສະຕຽນນຳ�ອີກ

ສະມາຊິກທີ່ຊື່ສັດຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ

ຈົ່ ງ ທ້ອນ ໂຮມເອົາພວກຄົນສັດຊື່ຕໍ່ເຮົາ,
ພສສ50:5.

ໂຊໂລໄດ້ເຮັດຫລາຍສິ່ງທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະເຈົ້າທີ່ເຢຣູຊາເລັມ,ກຈກ9:1–21.ເປໂຕ
ກໍໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ອາ
ໄສຢູ່ເມືອງລິດດາຄືກັນ,ກຈກ9:32.ພຣະຄຸນ
ແລະສັນຕິສຸກແກ່ທຸກຄົນໃນນະຄອນໂຣມທີ່
ເອີ້ນໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ,ຣມ1:7.
ເຈົ້າທັງຫລາຍເປັນພົນລະເມືອງອັນດຽວກັນ
ກັບພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ,ອຟຊ2:19–
21.

ຂ້ າ ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນສາດສະໜາຈັກຂອງ
ພຣະເມສານ້ອຍ,ຜູ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ,
1ນຟ14:12.ມະນຸດທີ່ມີຈິດໃຈທ�ມະດາເປັນ
ສັດຕູກັບພຣະເຈົ້າເວັ້ນເສຍແຕ່ເຂົາຈະກາຍ
ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍການຊົດໃຊ້
ຂອງພຣະຄຣິດ,ມຊຢ3:19.

ເຮົາ,ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ,ໄດ້ໃຫ້ພອນແຜ່ນ
ດິນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງໄພ່ພົນຂອງເຮົາ,
ຄພ61:17.ຊາຕານເຮັດສົງຄາມກັບໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ຄພ76:28–29.ຈົ່ງທ�ງານ
ຢ່າງພາກພຽນເພື່ອຕຽມໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ
ໄວ້ສ�ລັບການພິພາກສາຊຶ່ງຈະມາເຖິງ,ຄພ
88:84–85.ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຄວນແບ່ງ

ປັນເຂົ້າຂອງຂອງພວກເຂົາໃຫ້ແກ່ຄົນຍາກ
ຈົນແລະຄົນທີ່ເປັນທຸກ,ຄພ105:3.ຕ�ແໜ່ງ
ທີ່ເຮົາໄດ້ມອບໃຫ້ເພື່ອວຽກງານຂອງການ
ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແລະການເຮັດໃຫ້
ໄພ່ພົນຂອງເຮົາດີພ້ອມ,ຄພ124:143(ອຟຊ
4:12).

ພວກໂຈນແກດີອານທັນ.ເບິ່ງການມົ້ວສຸມ
ລັບນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ພວກໂຈນທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນ
ໂດຍຊາວນີໄຟທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຊື່ແກດີອານທັນ.ກຸ່ມ
ຂອງພວກເຂົາແມ່ນຂຶ້ນກັບຄ�ສາບານທີ່ເປັນ
ຄວາມລັບແລະຜີມານຊາຕານ.

ແກດີອານທັນໄດ້ສ້າງຄວາມພິນາດໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊາດນີໄຟ,ຮລມ2:12–13.ມານໄດ້
ມອບຄ�ສາບານແລະພັນທະສັນຍາລັບໃຫ້
ແກ່ແກດີອານທັນ,ຮລມ6:16–32.ການມົ້ວ
ສຸມລັບໄດ້ນ�ຄວາມພິນາດມາສູ່ປະຊາຊາດ
ຢາເຣັດ,ອທ8:15–26.

ພວກຜູ້ປົກຄອງ,ພຣະທ�

ໜັງສືເຫລັ້ມໜຶ່ງໃນພຣະຄ�ພີເດີມ.ພຣະ
ທ�ພວກຜູ້ປົກຄອງກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາວອິດສະ
ຣາເອນຈາກເວລາທີ່ໂຢຊວຍໄດ້ຕາຍໄປເຖິງ
ການເກີດຂອງຊາມູເອນ.

ບົດທີ1–3ເປັນບົດຄ�ນ�ຂອງພຣະທ�
ພວກຜູ້ປົກຄອງທັງເຫລັ້ມ.ມັນອະທິບາຍວ່າ
ເພາະຊາວອິດສະຣາເອນບໍ່ໄດ້ຂັບໄລ່ສັດຕູ
ຂອງພວກເຂົາອອກໄປ(ຜປ1:16–35),ຊາວ
ອິດສະຣາເອນຈຶ່ງຕ້ອງຮັບທຸກທໍລະມານກັບ
ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ:ການສູນເສຍສັດທາ,ການແຕ່ງ
ງານກັບຄົນນອກສາດສະໜາ,ແລະການ
ນັບຖືຮູບບູຊາ.ບົດທີ4–5ເລົ່າປະສົບການ
ຂອງນາງເດໂບຣາແລະບາຣັກ,ຜູ້ ໄດ້ປົດ
ປ່ອຍຊາວອິດສະຣາເອນຈາກຊາວການາ
ອານ.ບົດທີ6–8ເປັນປະສົບການທີ່ສົ່ງເສີມ
ສັດທາຂອງກີເດໂອນ,ຜູ້ຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ອວຍພອນໃຫ້ປົດປ່ອຍອິດສະຣາເອນຈາກ
ຊາວມີດີອານ.ໃນບົດທີ9–12,ຜູ້ຊາຍຫລາຍ
ຄົນທີ່ຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ຕັດສິນໃນອິດສະຣາເອນ
ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຊາວອິດສະຣາເອນສ່ວນ
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ຫລາຍປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ ແລະ ໄດ້ຖືກປົກ
ຄອງໂດຍຄົນຕ່າງຊາດ.ບົດທີ13–16ບອກ
ເຖິງ ຄວາມກ້ າວໜ້ າແລະການຕົກ ຂອງ ຜູ້
ຕັດສິນຄົນສຸດທ້າຍຊື່ແຊມຊັນ.ບົດທີ,17–
21ສຸດທ້າຍ,ສາມາດບັນຍາຍວ່າເປັນພາກ
ຫ້ອຍທ້າຍທີ່ເປີດເຜີຍບາບອັນຮ້າຍແຮງຂອງ
ອິດສະຣາເອນ.

ຟາຣາໂອ.ເບິ່ງເອຢິບ;ເອຢິບໂຕນຳ�ອີກ

ລູກຊາຍກົກຂອງເອຢິບໂຕ,ລູກສາວຂອງ
ຮາມ(ອຣຮ1:25).ພ້ອມນີ້,ກໍຍັງເປັນຕ�ແໜ່ງ
ທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ກະສັດຂອງຊາວເອຢິບນ�ອີກ
(ອຣຮ1:27).

ຟາຣີຊາຍ.ເບິ່ງຊາວຢິວນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່,ກຸ່ມສາດສະໜາໃນບັນ
ດາຊາວຢິວຊຶ່ງຊື່ນີ້ບອກເຖິງການຢູ່ຫ່າງຫລື
ແຍກຕົວ.ພວກຟາຣີຊາຍພູມໃຈກັບຕົນເອງ
ຫລາຍເລື່ອງການຮັກສາກົດຂອງໂມເຊຢ່າງ
ເຄັ່ງຄັດແລະຫລີກເວັ້ນຈາກການສ�ພັນກັບ
ຄົນຕ່າງຊາດ.ພວກເຂົາເຊື່ອໃນຊີວິດຫລັງ
ຈາກຄວາມຕາຍ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດ,ແລະ
ການເປັນຢູ່ຂອງເຫລົ່າທູດແລະວິນຍານ.
ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າກົດທາງວາຈາແລະຮີດ
ຄອງປະເພນີກໍມີຄວາມສ�ຄັນເທົ່າໆກັບກົດທີ່
ມີຂຽນໄວ້.ຄ�ສອນຂອງພວກເຂົາໄດ້ຜ່ອນຜັນ
ສາດສະໜາລົງມາເປັນການຮັກສາກົດແລະ
ຊຸກຍູ້ຄວາມຈອງຫອງທາງວິນຍານ.ພວກເຂົາ
ເຮັດໃຫ້ຊາວຢິວຫລາຍຄົນເກີດຄວາມສົງໄສ
ພຣະຄຣິດແລະພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອົງ.
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະນາມພວກຟາຣີຊາຍ
ແລະວຽກງານຂອງພວກເຂົາໃນມັດທາຍ
23;ມາຣະໂກ7:1–23;ແລະລູກາ11:37–44.

ຟີລິດສະຕິນ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ເຜົ່າໜຶ່ງທີ່ດັ້ງເດີມມາ
ຈາກເກາະກາຟະໂຕ(ອມ9:7)ແລະໄດ້ມາ
ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນດິນແດນທີ່ອຸດົມສົມບູນຢູ່
ບ່ອນລຸ່ມຕາມຝັ່ງແມ່ນ�ເມດີແຕຣາເນຈາກ
ຢົບປາເຖິງທະເລຊາຍຂອງປະເທດເອຢິບ

ກ່ອນສະໄໝຂອງອັບຣາຮາມ(ປຖກ21:32).
ເປັນເວລາຫລາຍປີທີ່ມີສົງຄາມລະຫວ່າງຊາວ
ຟີລິດສະຕິນແລະຊາວອິດສະຣາເອນ.ໃນທີ່
ສຸດຟີລິດສະຕິນ,ຊື່ຂອງອະນາເຂດຂອງຟີລິດ
ສະຕິນ,ໄດ້ກາຍເປັນຊື່ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີສ�ລັບ
ແຜ່ນດິນທີ່ສັກສິດທັງໝົດ.

ຊາວອິດສະຣາເອນໄດ້ຕົກເປັນທາດຂອງ
ຊາວຟີລິດສະຕິນເປັນເວລາສີ່ສິບປີ,ຜປ13:1.
ແຊມຊັນໄດ້ຕໍ່ສູ້ຊາວຟີລິດສະຕິນ,ຜປ13–16.
ໂກລິອາດເປັນຊາວຟີລິດສະຕິນແຫ່ງກາດ,
1ຊມອ17.ດາວິດໄດ້ເອົາຊະນະຊາວຟີລິດ
ສະຕິນ,1ຊມອ19:8.

ຟີລິບ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່,ຟີລິບ,ແຫ່ງເມືອງເບັດ
ຊາອີດາ,ເປັນຜູ້ໜຶ່ງໃນບັນດາອັກຄະສາວົກ
ສິບສອງຄົນຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ(ມທ
10:2–4;ຢຮ1:43–45).

ຟີລິບອີກຄົນໜຶ່ງເປັນຜູ້ໜຶ່ງໃນເຈັດຄົນທີ່
ຖືກເລືອກໃຫ້ຮັບໃຊ້ອັກຄະສາວົກສິບສອງ
(ກຈກ6:2–6).ລາວໄດ້ສັ່ງສອນໃນຊາມາ
ເຣຍແລະແກ່ຂ້າຣາຊການຊາວເອທິໂອເປຍ
(ກຈກ8).

ຟີເລໂມນ.ເບິ່ງໂປໂລນຳ�ອີກ

ຊາຍຊາວຄຣິດສະຕຽນຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຂ້າທາດຄົນໜຶ່ງຊື່ໂອເນຊີໂມ,
ຜູ້ໄດ້ໜີໄປແລະເຂົ້າຮ່ວມກັບໂປໂລ.ໂປໂລ
ໄດ້ສົ່ງໂອເນຊີໂມກັບໄປຫາຟີເລໂມນພ້ອມ
ດ້ວຍຈົດໝາຍຂໍໃຫ້ຟີເລໂມນອະໄພໃຫ້ຂ້າ
ທາດຂອງລາວ.

ຟີເລໂມນ,ສານເຖິງ.ເບິ່ງສານຂອງໂປໂລ;
ໂປໂລນຳ�ອີກ

ໜັ ງ ສື ໃນພຣະ ຄ�ພີໃໝ່, ເອົາມາຈາກ
ການຂຽນຂອງໂປໂລ.ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລ
ເຖິງຟີເລໂມນເປັນຈົດໝາຍສ່ວນຕົວກ່ຽວ
ກັບໂອເນຊີໂມ,ຂ້າທາດຜູ້ໄດ້ຂະໂມຍຈາກ
ຟີເລໂມນເຈົ້ານາຍຂອງລາວ,ແລະໄດ້ໜີໄປ
ກຸງໂຣມ.ໂປໂລໄດ້ສົ່ງລາວກັບໄປຫາເຈົ້ານາຍ
ຂອງລາວຢູ່ໂກໂລຊາຍພ້ອມກັບຕີຂີໂກ,ຜູ້ຈະ
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ເອົາຈົດໝາຍຂອງໂປໂລໄປເມືອງໂກໂລຊາຍ.
ໂປໂລໄດ້ຂໍໃຫ້ໂອເນຊີໂມໄດ້ຮັບການອະໄພ
ໂທດແລະຖືກຮັບເອົາຄືນໃນຖານະເພື່ອນ
ຊາວຄຣິດສະຕຽນ.ໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍ
ສະບັບນີ້ໃນຂະນະທີ່ລາວຢູ່ໃນຄຸກຢູ່ກຸງໂຣມ
ເປັນເທື່ອທ�ອິດ.

ແຟ້ວສ໌,ວິວລຽມດັບເບິນຢູ

ສະມາຊິກໃນລຸ້ນທ�ອິດໃນສາດສະໜາ
ຈັກຫລັງຈາກມັນໄດ້ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່ໃນ
ປີ1830.ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ ເອີ້ນວິວລຽມ
ແຟ້ວສ໌ໃຫ້ເປັນນັກພິມສ�ລັບສາດສະໜາຈັກ
(ຄພ57:11;58:40;70:1).

ໄຟ.ເບິ່ງນະລົກ;ບັບຕິສະມາ,ໃຫ້ບັບຕິ
ສະມາ;ແຜ່ນດິນໂລກ—ການຊ�ລະລ້າງ
ແຜ່ນດິນໂລກ;ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
ນຳ�ອີກ

ສັນ ຍາ ລັກສ�ລັບການຊ�ລະລ້າງ,ການ
ເຮັດໃຫ້ສະອາດ,ຫລືການເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດ.ໄຟ
ກໍສາມາດໃຊ້ເປັນສັນຍາລັກເຖິງທີ່ປະທັບຂອງ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຄືກັນ.

ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຈົ້າເປັນດັ່ງໄຟທີ່ເຜົາ
ຜານ,ພບຍ 4:24.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ແສງຟ້າແມບເຫລື້ອມເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້,ພສສ
104:4.ຈອມໂຍທາຈະຊ່ວຍກູ້ເອົາພວກເຂົາ
ດ້ວຍແປວໄຟອັນແກ່ກ້າ,ອຊຢ29:6(2ນຟ
27:2).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະສະເດັດມາພ້ອມ
ກັບໄຟ,ອຊຢ66:15.ພຣະອົງເປັນດັ່ງໄຟທີ່
ຫລອມໂລຫະ,ມລກ3:2(3ນຟ24:2;ຄພ
128:24).

ເພິ່ນຈະໃຫ້ພວກເຈົ້າຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍ
ພຣະວິນຍານບໍລິ ສຸດ,ແລະດ້ວຍໄຟ,ມທ
3:11(ລກ3:16).

ຄົນຊອບທ�ຈະໄດ້ຮັບການຮັກສາດ້ວຍໄຟ,
1ນຟ22:17.ຄົນຊົ່ວຈະຖືກທ�ລາຍດ້ວຍໄຟ,
2ນຟ30:10.ນີໄຟໄດ້ອະທິບາຍເຖິງວິທີທີ່ເຮົາ
ຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍໄຟແລະດ້ວຍພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດ,2ນຟ31:13–14(3ນຟ9:20;
12:1;19:13;ອທ12:14;ຄພ33:11).

ເຈົ້າຈົ່ງປະກາດການປົດບາບໂດຍການ

ບັບຕິສະມາ,ແລະໂດຍໄຟ,ຄພ19:31.ສາດ
ສະໜາຈັກໃຫຍ່ແລະໜ້າກຽດຊັງຈະຖືກໂຄ່ນ
ລົ້ມລົງດ້ວຍໄຟເຜົາຜານ,ຄພ29:21.ແຜ່ນ
ດິນໂລກຈະສູນສິ້ນໄປເໝືອນດັ່ງດ້ວຍໄຟ,ຄພ
43:32.ທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເປັນ
ຄືກັນກັບໄຟຫລໍ່ຫລອມ,ຄພ133:41.

ອາດາມໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍໄຟແລະ
ດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ມຊ6:66.

ມະຕະ,ຄວາມເປັນມະຕະ.ເບິ່ງການຕົກ
ຂອງອາດາມແລະເອວາ;ຄວາມຕາຍທາງ
ຮ່າງກາຍ;ໂລກ;ຮ່າງກາຍນຳ�ອີກ

ເວລາຈາກຕອນເກີດຈົນເຖິງເວລາຕາຍ
ທາງຮ່າງກາຍ.ສິ່ງນີ້ບາງເທື່ອຖືກເອີ້ນວາ່
ສະພາວະທີສອງ.

ຖ້າ ເຈົ້າ ຂືນກິນເມື່ອໃດເຈົ້າຈະຕາຍເມື່ອ
ນັ້ນ,ປຖກ2:16–17(ມຊ3:16–17).ຮ່າງກາຍ
ຂອງພວກເຮົາຈະກັບເປັນຂີ້ຝຸ່ນດິນອີກແລະ
ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາກໍຈະກັບຄືນໄປຫາ
ພຣະເຈົ້າ,ປຍຈ12:7(ປຖກ3:19;ມຊ4:25).

ຢ່າໃຫ້ຄວາມຜິດບາບໄດ້ປົກຄອງຮ່າງກາຍ
ທີ່ຕ້ອງຕາຍຂອງພວກເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປ,ຣມ6:12.
ສິ່ງທີ່ຕາຍເປັນຕ້ອງຖືກປ່ຽນແປງສູ່ສິ່ງທີ່ຕາຍບໍ່
ເປັນ,1ກຣທ15:53(ອນ1:27;ມຊຢ16:10;
ມມ6:21).

ສະພາບຂອງມະນຸດກາຍເປັນສະພາວະ
ແຫ່ງການທົດລອງ,2ນຟ2:21(ແອວ12:24;
42:10).ອາດາມຕົກເພື່ອມະນຸດຈະໄດ້ເປັນຢູ່,
2ນຟ2:25.ພວກທ່ານໄດ້ຄອຍຖ້າເບິ່ງຮ່າງ
ກາຍທີ່ເປັນມະຕະນີ້ຖືກຍົກຂຶ້ນໄປຫາຄວາມ
ເປັນອະມະຕະບໍ,ແອວ5:15.ຊີວິດນີ້ເປັນ
ເວລາທີ່ຈະຕຽມພ້ອມເພື່ອພົບກັບພຣະເຈົ້າ,
ແອວ34:32.

ຢ່າສູ່ຢ້ານຄວາມຕາຍ,ເພາະຄວາມສຸກຂອງ
ພວກເຈົ້າບໍ່ບໍລິບູນໃນໂລກນີ້,ຄພ101:36.

ຜູ້ທີ່ຮັກສາສະພາວະທີສອງຂອງເຂົາຈະມີ
ລັດສະໝີພາບ,ອຣຮ3:26.

ມະນຸດ.ເບິ່ງການສ້າງວິນຍານ;ບຸດແລະ
ທິດາຂອງພຣະເຈົ້າ;ຜູ້ຍິງ,ກຸ່ມຜູ້ຍິງ;ພຣະ
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ເຈົ້າ,ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ;ພີ່ນ້ອງ,ບຣະເດີຫລື
ອ້າຍນ້ອງ;ວິນຍານ;ເອື້ອຍນ້ອງນຳ�ອີກ

ອ້າງເຖິງມະນຸດຊາດທັງປວງ,ທັງຊາຍແລະ
ຍິງທຸກຄົນ.ຊາຍແລະຍິງທັງປວງເປັນລູກ
ທາງວິນຍານຂອງພຣະບິດາເທິງ ສະຫວັນ.
ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ມາເກີດຢູ່ ໃນໂລກມະຕະ,
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຮ່າງກາຍທີ່ເປັນມະຕະ.ຮ່າງ
ກາຍເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນຕາມຮູບຮ່າງລັກ
ສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ.(ປຖກ1:26–27).ຊາຍ
ແລະຍິງຜູ້ຊື່ສັດໃນການຮັບເອົາພິທີການທີ່
ຈ�ເປັນ,ຮັກສາພັນທະສັນຍາຂອງພວກເຂົາ,
ແລະເຊື່ອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າຈະ
ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຄວາມສູງສົ່ງຂອງພວກເຂົາ
ແລະກາຍເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະເຈົ້າ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງມະນຸດໃຫ້ຄ້າຍຄືພຣະ
ອົງ , ປຖກ 1 :27(ມຊຢ7:27;ຄພ20:17–
18).ມະນຸດສ�ຄັນຫຍັງແດ່ທີ່ພຣະອົງຕ້ອງຄິດ
ເຖິງພວກເຂົາ,ພສສ8:4–5.ເຮົາຈະປະນາມ
ຜູ້ທີ່ວາງໃຈໃນກ�ລັງຂອງຄົນທີ່ຕາຍເປັນນັ້ນ,
ຢມຢ17:5(2ນຟ4:34;28:26,31).

ເມື່ອເຮົາກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ,ເຮົາກໍເລີກ
ຄວາມປະພຶດຢ່າງເດັກນ້ອຍນັ້ນເສຍ,1ກຣທ
13:11.

ມ ະນຸ ດ ເປັນຢູ່ກໍເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ມີ
ຄວາມສຸກ,2ນຟ2:25.ມະນຸດທີ່ມີຈິດໃຈທ�
ມະດາເປັນສັດຕູຂອງພຣະເຈົ້າ,ມຊຢ3:19.
ເຈົ້າຄວນເປັນຄົນແນວໃດ,3ນຟ27:27.

ວຽກງານຂອງມະນຸດຈະລົ້ມເຫລວ,ແຕ່ບໍ່
ແມ່ນວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າ,ຄພ3:3.ເຈົ້າ
ບໍ່ຄວນຢ້ານກົວມະນຸດຫລາຍກວ່າພຣະເຈົ້າ,
ຄພ3:7(ຄພ30:11;122:9).ທຸກສິ່ງໄດ້ເກີດ
ຂຶ້ນເພື່ອເປັນປະໂຫຍດແລະເພື່ອການໃຊ້
ສອຍຂອງມະນຸດ,ຄພ59:18.

ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້ວ່າມະນຸດບໍ່ໄດ້ເປັນອັນໃດ
ເລີຍ,ມຊ1:10.ວຽກງານແລະລັດສະໝີພາບ
ຂອງພຣະເຈົ້າຄືການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ
ເປັນອະມະຕະແລະຊີວິດນິລັນດອນຂອງ
ມະນຸດ,ມຊ1:39.

ມະນຸຳດ,ລູກທາງວິນຳຍານຳຂອງພຣະບິດາ
ເທິງສະຫວັນຳ:ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂາບລົງດິນທູນວ່າ,

ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ພຣະອົງເປັນຜູ້ໃຫ້ຊີວິດ
ແກ່ຄົນທັງປວງ,ຈບຊ16:22(ຈບຊ27:16).
ພວກເຈົ້າເປັນປະຊາຊົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຈົ້າ,ພບຍ14:1.
ພວກເຈົ້າຄືບັນດາພຣະແລະທຸກຄົນເປັນ
ພວກລູກຂອງອົງສູງສຸດ,ພສສ82:6.ໝູ່ເຈົ້າ
ເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງຊີວິດຢູ່,ຮສອ
1:10.ພວກເຮົາທຸກຄົນມີພຣະບິດາອົງດຽວກັນ
ບໍ່ແມ່ນບໍ?ບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າອົງດຽວກັນບໍທີ່ສ້າງ
ພວກເຮົາທຸກຄົນ,ມລກ2:10.

ພວກເຮົາເປັນເຊື້ອສາຍຂອງພຣະເຈົ້າ,
ກຈກ17:29.ພຣະວິນຍານເປັນພະຍານວ່າ
ພວກເຮົາເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ,ຣມ8:16.
ພວກເຮົາຄວນຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຂອງພຣະບິດາເຈົ້າ
ແຫ່ງບັນດາວິນຍານຈິດ,ຮຣ12:9.

ວິນຍານຂອງມະນຸດທຸກຄົນຍ່ອມຖືກນ�
ກັບບ້ານໄປຫາພຣະເຈົ້າຜູ້ປະທານຊີວິດໃຫ້
ແກ່ເຂົາ,ແອວ40:11.

ຜູ້ອາໄສຂອງໂລກເປັນບຸດແລະທິດາທີ່ຖື
ກ�ເນີດຂອງພຣະເຈົ້າ,ຄພ76:24.ໃນຕອນ
ຕົ້ນມະນຸດໄດ້ຢູ່ນ�ພຣະເຈົ້າ,ຄພ93:23,29.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງມະນຸດທັງປວງທາງວນິ
ຍານກ່ອນເຂົາໄດ້ເປັນຢູ່ ເທິງຜືນແຜ່ນດິນ
ໂລກ,ມຊ3:5–7.ເຮົາຄືພຣະເຈົ້າ;ເຮົາໄດ້
ສ້າງໂລກ,ແລະມະນຸດກ່ອນພວກເຂົາເປັນຢູ່
ໃນເນື້ອໜັງ,ມຊ6:51.

ມະນຸຳດ,ສັກກະຍະພາບທີ່ຈະກາຍເປັນຳເໝອືນຳ
ດັ່ງພຣະບິດາເທິງສະຫວນັຳ:ເຈົ້າທັງຫລາຍຕ້ອງ
ເປັນຄົນດີທີ່ສຸດເໝືອນຢ່າງພຣະບິດາຂອງເຈົ້າ,
ມທ5:48(3ນຟ12:48).ມີຄ�ຂຽນໄວ້ໃນກົດ
ບັນຍັດຂອງພວກເຈົ້າບໍ່ແມ່ນບໍວາ່ເຈົ້າທັງຫລາຍ
ເປັນພຣະ,ຢຮ10:34(ຄພ76:58).ເຮາົເປນັຜູ້
ຮບັມໍລະດົກຈາກພຣະເຈົ້າແລະເປັນຜູ້ຮວ່ມຮບັ
ມໍລະດົກກັບພຣະຄຣິດ,ຣມ8:17.ພວກເຈົ້າ
ເປັນບຸດແລະຖ້າເປັນບຸດແລ້ວກໍເປັນເຈົ້າຂອງ
ມໍລະດົກຂອງພຣະເຈົ້າຜ່ານທາງພຣະຄຣິດ,
ຄລຕ4:7.ເມື່ອພຣະອົງຈະສະເດັດມາປະກົດ,
ເຮົາທັງຫລາຍຈະເປັນເໝືອນພຣະອົງ,1ຢຮ
3:2.ຜູ້ທີ່ໄຊຊະນະເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ນັ້ນນັ່ງກັບເຮາົ
ເທງິບນັລງັຂອງເຮົາ,ພນມ3:21.
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ເຮົາຈະໃຫ້ພວກເຂົາກາຍມາເປັນບຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,3ນຟ9:17.

ຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບອານາຈັກຊັ້ນສູງເປັນມໍລະດົກ
ຄືຜູ້ທີ່ເປັນພຣະເຈົ້າ,ແມ່ນແຕ່ເປັນບຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ຄພ76:50,58.ເມື່ອນັ້ນພວກເຂົາ
ຈະກາຍເປັນພຣະເຈົ້າ,ເພາະວ່າພວກເຂົາມີ
ອ�ນາດທັງປວງ,ຄພ132:20.

ມະນຸດທີ່ມີຈິດໃຈທ�ມະດາ.ເບິ່ງການຕົກ
ຂອງອາດາມແລະເອວາ;ກາມມະລົມ;
ເກີດໃໝ່,ເກີດຈາກພຣະເຈົ້ານຳ�ອີກ

ບຸກຄົນທີ່ເລືອກໃຫ້ກິເລດຕັນຫາ,ຄວາມ
ປາດຖະໜາ,ຄວາມຢາກ,ແລະຄວາມຮູ້ສຶກ
ຂອງເນື້ອໜັງມີອິດທິພົນເໜືອຕົນແທນການ
ກະຕຸ້ນຂອງພຣະວິນຍານທີ່ສັກສິດ.ບຸກຄົນ
ເຊັ່ນນັ້ນສາມາດເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເປັນທາງຮ່າງ
ກາຍແຕ່ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເປັນທາງວິນຍານ.ທຸກ
ຄົນມີກາມມະລົມ,ຫລືມະຕະ,ເພາະວ່າການ
ຕົກຂອງອາດາມແລະເອວາ.ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງ
ເກີດໃໝ່ຜ່ານການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ເພື່ອຈະໄດ້ປະຖິ້ມມະນຸດທີ່ມີຈິດໃຈທ�ມະ
ດາ.

ມະນຸດທີ່ມີຈິດໃຈທ�ມະດາຈະຮັບສິ່ງທີ່ເປັນ
ຂອງພຣະວິນຍານກໍບໍ່ໄດ້,1ກຣທ2:14.

ມະນຸດທີ່ມີຈິດໃຈທ�ມະດາເປັນສັດຕູຂອງ
ພຣະເຈົ້າແລະຄວນປະຖິ້ມ,ມຊຢ3:19.ຜູ້ໃດ
ທີ່ຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບແຫ່ງກາມມະລົມຂອງ
ຕົນເອງຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບຕົກຕ�ຂອງ
ຕົນ,ມຊຢ16:5(ແອວ42:7–24;ຄພ20:20).
ມີມະນຸດທີ່ມີຈິດໃຈທ�ມະດາຜູ້ໃດທີ່ຈະຮູ້ຈັກ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,ແອວ26:19–22.ມະນຸດທີ່ມີ
ຈິດໃຈທ�ມະດາແລະມີກາມມະລົມຢູ່ໃນ
ໂລກໂດຍບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ,ແອວ41:11.

ເພາະການລ່ວງລະເມີດຂອງເຂົາ,ມະນຸດ
ຈຶ່ງຕາຍທາງວິນຍານ,ຄພ29:41.ທັງບໍ່ມີ
ມະນຸດທີ່ມີຈິດໃຈທ�ມະດາຄົນໃດສາມາດ
ທົນຢູ່ຕໍ່ໜ້າທີ່ປະທັບຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້,ຄພ
67:12.

ມະນຸດໄດ້ເລີ່ມມີກາມມະລົມ,ຕັນຫາໜ້າ
ມືດ,ແລະຕ�ຊ້າ,ມຊ5:13(ມຊ6:49).

ມະຫັດສະຈັນ,ການມະຫັດສະຈັນ.ເບິ່ງ
ເຄື່ອງໝາຍ;ສັດທານຳ�ອີກ

ເຫດການພິເສດທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍອ�ນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.ສິ່ງມະຫັດສະຈັນເປັນສ່ວນ
ປະກອບທີ່ສ�ຄນັໃນວຽກງານຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ.ມັນລວມທັງການປິ່ນປົວ,ການນ�ຄົນ
ຕາຍຄືນມາມີຊີວິດອີກ,ແລະການຟື້ນຄືນຊີ
ວິດ.ສິ່ງມະຫັດສະຈັນເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.ສັດທາ
ເປັນສິ່ງຈ�ເປັນຫລາຍກ່ອນສິ່ງມະຫັດສະຈັນ
ຈະສະແດງໃຫ້ປະຈັກ(ມຣກ6:5–6;ມມ
9:10–20;ອທ12:12).

ເມື່ອຟາລາໂອກ່າວ,ໃຫ້ສະແດງສິ່ງມະຫັດ
ສະຈັນ,ອພຍ7:9.

ບໍ່ ມີ ຜູ້ ໃດທີ່ເຮັດສິ່ງມະຫັດສະຈັນໃນນາມ
ຂອງເຮົາແລະພາຍຫລັງມາຈະກັບມາເວົ້າ
ໝິ່ນປະໝາດເຮົາ,ມຣກ9:39.ບ້ານການາ
ເປັນບ່ອນທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດສິ່ງມະຫັດສະຈັນ
ເທື່ອທ�ອິດຂອງພຣະອົງ,ຢຮ2:11.

ເຮົາ ຄື ພຣະເຈົ້າ ແຫ່ງ ສິ່ງ ມະຫັດສະຈັນ,
2ນຟ27:23.ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າເຮັດສິ່ງ
ມະຫັດສະຈັນ,ແອວ23:6.ພຣະຄຣິດສາມາດ
ເຮັດສິ່ງມະຫັດສະຈັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແກ່ຜູ້ຄົນ
ທີ່ຢູ່ໃນທະວີບອາເມຣິກາເພາະພວກເຂົາມີ
ສັດທາອັນຍິ່ງໃຫຍ່,3ນຟ19:35.ພຣະເຈົ້າຍັງ
ບໍ່ໄດ້ເລີກເປັນພຣະເຈົ້າແຫ່ງສິ່ງມະຫັດສະຈັນ,
ມມ9:15.

ຢ່າຮຽກຮ້ອງສິ່ງມະຫັດສະຈັນ,ຍົກເວັ້ນແຕ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບັນຊາເຈົ້າ,ຄພ24:13–
14 . ແກ່ ບາງ ຄົນມັນຖືກມອບໃຫ້ເພື່ອເຮັດ
ວຽກງານແຫ່ງການມະຫັດສະຈັນ,ຄພ46:21
(ມຣນ10:12).

ມະຫາປະໂລຫິດ.ເບິ່ງຖານະປະໂລຫິດ
ແຫ່ງເມນຄີເສເດັກ;ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງ
ອາໂຣນນຳ�ອີກ

ຕ�ແໜ່ງໜຶ່ງໃນຖານະປະໂລຫິດ.ພຣະຄ�
ພີກ່າວເຖິງ“ມະຫາປະໂລຫິດ”ໃນຄວາມ
ໝາຍສອງຢ່າງ:(1)ຕ�ແໜ່ງໃນຖານະປະໂລ
ຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກ;ແລະ(2)ພາຍໃຕ້ກົດ
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ຂອງໂມເຊ,ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມຖານະປະໂລ
ຫິດແຫ່ງອາໂຣນ.

ຄວ າມໝາ ຍທ�ອິດໝາຍເຖິງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດໃນຖານະມະຫາປະໂລຫິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.
ອາດາມແລະປິຕຸທຸກຄົນກໍໄດ້ເປັນມະຫາປະ
ໂລຫິດຄືກັນ.ທຸກວັນນີ້,ມະຫາປະໂລຫິດສາມ
ຄົນຕັ້ງເປັນຝ່າຍປະທານສູງສຸດຂອງສາດສະ
ໜາຈັກແລະຄວບຄຸມຜູ້ດ�ລົງຖານະປະໂລ
ຫິດແລະສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກທັງ
ໝົດ.ມີຜູ້ຊາຍທີ່ມີຄ່າຄວນຫລາຍຄົນຕື່ມອີກທີ່
ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຕໍ່ມະຫາປະໂລຫິດຕາມທີ່ເຫັນ
ວ່າເໝາະສົມຕະຫລອດທົ່ວສາດສະໜາຈັກ
ໃນທຸກວັນນີ້.ມະຫາປະໂລຫິດອາດຖືກເອີ້ນ,
ແຕ່ງຕັ້ງເປັນທາງການ,ແລະແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນ
ອະທິການກໍໄດ້(ຄພ68:19;107:69–71).

ໃນຄວາມໝາຍຢ່າງທີສອງ,ພາຍໃຕ້ກົດ
ຂອງໂມເຊ,ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມຖານະປະໂລ
ຫິດແຫ່ງອາໂຣນໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າມະຫາປະໂລ
ຫິດ.ຕ�ແໜ່ງນີ້ແມ່ນສົ່ງຕໍ່ຈາກພໍ່ຫາລູກແລະ
ຜ່ານລູກຊາຍກົກໃນຄອບຄົວຂອງອາໂຣນ,
ອາໂຣນເອງໄດ້ເປັນມະຫາປະໂລຫິດຄົນທ�
ອິດໃນຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນ(ອພຍ
28–29;ລລວ8;ຄພ84:18).

ເມນຄີເສເດັກເປັນປະໂລຫິດຂອງພຣະເຈົ້າ
ອົງສູງສຸດ,ປຖກ14:18(ແອວ13:14).

ມະຫາປະໂລຫິດໄດ້ຖືກເອີ້ນແລະຖືກຕຽມ
ໄວ້ນັບຕັ້ງແຕ່ການວາງຮາກຖານຂອງໂລກ,
ແອວ13:1–10.

ມະຫາປະໂລຫິດປະຕິບັດໃນເລື່ອງທາງວິນ
ຍານ,ຄພ107:10,12,17.

ມັກຄະນາຍົກ.ເບິ່ງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງ
ອາໂຣນນຳ�ອີກ

ການເອີ້ນໃນການຮັບໃຊ້ຂອງສາດສະໜາ
ຈັກໃນວັນເວລາຂອງອັກຄະສາວົກໂປໂລ
(ຟລປ1:1;1ຕມທ3:8–13)ແລະໜ້າທີ່ໃນ
ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນ(ຄພ20:38,
57–59;84:30,111;107:85).

ມັດທາຍ.ເບິ່ງພຣະທ�ນຳ�ອີກ

ອັກຄະສາວົກຄົນໜຶ່ງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ

ແລະຜູ້ ຂຽນໜັງສືເຫລັ້ມທ�ອິດໃນພຣະຄ�
ພີໃໝ່.ມັດທາຍ,ຊາວຢິວຜູ້ເປັນຄົນເກັບພາ
ສີໃຫ້ຊາວໂຣມທີ່ເມືອງກາເປນາອູມ,ບາງທີ
ເຄີຍໄດ້ຮັບໃຊ້ເຮໂຣດອັນຕິປາ.ກ່ອນລາວ
ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສລາວເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າ
ເລວີ,ລູກຊາຍຂອງອາລະຟາຍ(ມຣກ2:14).
ບໍ່ດົນຫລັງຈາກການເອີ້ນຂອງລາວໃຫ້ເປັນສາ
ນຸສິດຂອງພຣະເຢຊູ,ລາວໄດ້ຈັດງານລ້ຽງຂຶ້ນ
ຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍໄດ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນດ້ວຍ(ມທ
9:9–13;ມຣກ2:14–17;ລກ5:27–32).ບາງ
ທີມັດທາຍອາດມີຄວາມຮູ້ອັນກວ້າງໄກກ່ຽວ
ກັບຂໍ້ຄວາມໃນພຣະຄ�ພີເດີມແລະສາມາດ
ເຫັນຫລາຍສິ່ງທີ່ເກີດເປັນຈິງຕາມການທ�
ນາຍໄວ້ກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ບໍ່
ມີການບອກເລົ່າຫລາຍກ່ຽວກັບຊີວິດໃນບັ້ນ
ທ້າຍຂອງອັກຄະສາວົກ.ຕາມທີ່ບອກເລົ່າກັນ
ມາລາວໄດ້ຕາຍຍ້ອນຄວາມເຊື່ອ.

ພຣະທ�ມັດທາຍ:ໜັງສືເຫລັ້ມທ�ອິດໃນ
ພຣະຄ�ພີໃໝ່.ບາງທີພຣະທ�ມັດທາຍໄດ້
ຖືກຂຽນຂຶ້ນໃນຕອນຕົ້ນເພື່ອໃຫ້ຊາວຢິວ
ໃນຟີລິດສະຕິນ.ມັນໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ອ້າງອີງຫລາຍ
ຂໍ້ຈາກພຣະຄ�ພີເດີມ.ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງ
ມັດທາຍແມ່ນເພື່ອສະແດງວ່າພຣະເຢຊູຄື
ພຣະເມຊີອາຜູ້ຊຶ່ງສາດສະດາໃນພຣະຄ�
ພີເດີມໄດ້ກ່າວເຖິງ.ລາວຍັງໄດ້ເນັ້ນອີກວ່າ
ພຣະເຢຊູເປັນກະສັດແລະຜູ້ພິພາກສາຂອງ
ມະນຸດ.

ສ�ລັບເຫດການຕ່າງໆໃນຊີວິດຂອງພຣະ
ຜູ້ ຊ່ວຍໃຫ້ລອດທີ່ໄດ້ບັນຍາຍໄວ້ໃນພຣະທ�
ມັດທາຍ,ເບິ່ງຄວາມກົມກຽວຂອງພຣະກິດຕິ
ຄຸນໃນພາກຫ້ອຍທ້າຍ.

ມັດເທຍ.ເບິ່ງອັກຄະສາວົກ—ການເລືອກ
ອັກຄະສາວົກນຳ�ອີກ

ຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກໃຫ້ມາຮັບຕ�ແໜ່ງແທນຢູດາ
ອິສະກາຣິອົດໃນຖານະເປັນສະມາຊິກໃນກຸ່ມ
ອັກຄະສາວົກສິບສອງ(ກຈກ1:15–26).ລາວ
ເປັນສານຸສິດຕະຫລອດໄລຍະທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້
ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດໃນຊ່ວງມະຕະຂອງ
ພຣະອົງ(ກຈກ1:21–22).
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ມາ.ເບິ່ງສານຸສິດ;ເຊື່ອຟັງ,ການເຊື່ອຟັງ,
ຟັງຄວາມນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີ,ສ່ວນຫລາຍແລ້ວໝາຍເຖິງ
ການເຂົ້າໃກ້ບາງຄົນໂດຍການຕິດຕາມຫລື
ການເຊື່ອຟັງ,ດັ່ງເຊັ່ນໃນສ�ນວນທີ່ວ່າ“ຈົ່ງ
ມາຫາພຣະຄຣິດ,ແລະຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນຄົນດີ
ພ້ອມໃນພຣະອົງ”(ມຣນ10:32).

ຈົ່ງມາຟັງເຮົາເທີ້ນ,ແລະເຊີນມາຫາເຮົາ,
ອຊຢ55:3.

ຈົ່ງມາຫາເຮົາ,ທຸກຄົນທີ່ອິດເມື່ອຍຈາກການ
ແບກພາລະໜັກ,ມທ11:28.ຈົ່ງປ່ອຍໃຫ້ເດັກ
ນ້ອຍມາຫາເຮົາ,ມທ19:14.ຖ້າຜູ້ ໃດຕ້ອງ
ການຕາມເຮົາມາໃຫ້ຕັດສິດຂອງຕົນເອງ,ລກ
9:23.ຜູ້ທີ່ມາຫາເຮົາຈະບໍ່ຫິວເຂົ້າຈັກເທື່ອ,ຢຮ
6:35.

ພຣະຄຣິດເຊື້ອເຊີນທຸກຄົນໃຫ້ມາຫາພຣະ
ອົງ , 2ນຟ26:33.ຈົ່ງມາຫາເຮົາແລະເຈົ້າ
ຈະລອດ,3ນຟ12:20.ຈົ່ງມາຫາພຣະຄຣິດ,
ມຣນ10:32.

ເຊື້ອເຊີນທຸກຄົນໃຫ້ມາຫາພຣະຄຣິດ,ຄພ
20:59.ມາຫາເຮົາ,ແລະຈິດວິນຍານຂອງເຈົ້າ
ຈະມີຊີວິດ,ຄພ45:46.

ມາໂກກ.ເບິ່ງການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ;ໂກກນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ,ແຜ່ນດິນແລະ
ຜູ້ ຄົນໃກ້ທະເລດ�.ກະສັດຂອງເຂົາເຈົ້າ,
ໂກກ,ຈະນ�ພາກອງທັບມາໂກກໄປສູ້ຮົບຄັ້ງ
ສຸດທ້າຍກ່ອນການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງ
ພຣະຄຣິດ(ອຊກ38:2;39:6).ພຣະຄ�ພີ
ກ່າວເຖິງການສູ້ຮົບອີກຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ
ໂກກແລະມາໂກກໃນທ້າຍພັນປີລະຫວ່າງ
ກອງທັບຂອງພຣະເຈົ້າແລະກອງທັບຂອງ
ມານ(ພນມ20:7–9;ຄພ88:111–116).

ມາສ໌,ທອມມັສບີ

ປະທານຄົນທ�ອິດຂອງກຸ່ມອັກຄະສາວົກ
ສິບສອງຫລັງຈາກສາດສະໜາຈັກໄດ້ຖືກຟື້ນ
ຟູຄືນມາໃໝ່ໃນປີ1830.ເພິ່ນດ�ລົງຂໍກະແຈ
ຂອງອານາຈັກກ່ຽວກັບອັກຄະສາວົກສິບສອງ

(ຄພ112:16)ແລະ,ໃນປີ1838,ໄດ້ຖືກບັນ
ຊາໂດຍການເປີດເຜີຍເພື່ອໃຫ້ຈັດພິມພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ(ຄພ118:2).ພາກ
31ຂອງຄ�ສອນແລະພັນທະສັນຍາແມ່ນ
ເຈາະຈົງໃສ່ເພິ່ນ.ທ່ານມາສ໌ໄດ້ຖືກຕັດອອກ
ຈາກສາດສະໜາຈັກໃນປີ1839ແຕ່ໄດ້ຮັບ
ບັບຕິສະມາຄືນໃໝ່ໃນເດືອນກໍລະກົດປີ
1857.

ມາທາ.ເບິ່ງມາຣີແຫ່ງເບັດທານີ;ລາຊາໂຣ
ນຳ�ອີກ

ເອື້ອຍຂອງລາຊາໂຣແລະນາງມາຣີ ໃນ
ພຣະຄ�ພີໃໝ່(ລກ10:38–42;ຢຮ11:1–46;
12:2).

ມານ.ເບິ່ງນະລົກ;ບຸດແຫ່ງຄວາມຈິບຫາຍ;
ຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ;ຜູ້ທ�ລາຍ;ລູຊິເຟີ;
ວິນຍານ—ຜີມານຮ້າຍນຳ�ອີກ

ຊາຕານ.ມານເປັນສັດຕູຂອງຄວາມຊອບ
ທ�ແລະຂອງຄົນທີ່ສະແຫວງຫາທີ່ຈະເຮັດ
ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ.ມັນເປັນບຸດ
ທາງວິນຍານແທ້ໆຂອງພຣະເຈົ້າແລະຄັ້ງ
ໜຶ່ງເຄີຍເປັນທູດທີ່ມີສິດອ�ນາດຢູ່ໃນທີ່ປະທັບ
ຂອງພຣະເຈົ້າ(ອຊຢ14:12;2ນຟ2:17).
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ມັນໄດ້ກະບົດໃນຊີວິດ
ກ່ອນມະຕະແລະໄດ້ຊັກຊວນລູກໆທາງວິນ
ຍານຂອງພຣະບິດາໜຶ່ງສ່ວນສາມໃຫ້ກະ
ບົດກັບມັນ(ຄພ29:36;ມຊ4:1–4;ອຣຮ
3:27–28).ພວກເຂົາໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກ
ສະຫວັນ,ໄດ້ຖືກປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ມີໂອກາດທີ່
ຈະໄດ້ຮັບຮ່າງກາຍມະຕະແລະປະສົບການ
ຊີວິດມະຕະ,ແລະຈະອັບປະໂຫຍດຊົ່ວນິລັນ
ດອນ.ນັບແຕ່ເວລາມານໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກ
ຈາກສະຫວັນ,ມັນໄດ້ຫລອກລວງມະນຸດ
ທັງໝົດຢູ່ບໍ່ຂາດແລະນ�ພາເຂົາໄປຈາກ
ວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອວ່າຈະໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ມະນຸດຊາດເສົ້າສະຫລົດໃຈຄືກັນກັບມັນ
(ພນມ12:9;2ນຟ2:27;9:8–9).

ພຣະເຢຊູໄດ້ສັ່ງຜີມານຮ້າຍໃຫ້ອອກໄປ,
ມທ17:18.ບຶງໄຟທີ່ໄໝ້ຢູ່ຕະຫລອດໄປເປັນ
ນິດໄດ້ຖືກຈັດຕຽມໄວ້ສ�ລັບມານແລະບໍລິ
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ວານຂອງມັນ,ມທ 25:41. ຈົ່ງຕໍ່ສູ້ກັບມານ
ແລະມັນຈະໜີຈາກພວກເຈົ້າໄປ,ຢກບ4:7.

ຄົນຊົ່ວຈະຖືກນ�ລົງໄປສູ່ການເປັນຊະເລີຍ
ຂອງມານ,1ນຟ14:7.ມານເປັນບິດາຂອງ
ຄວາມຂີ້ຕົວະທັງປວງ,2ນຟ2:18(ມຊ4:4).
ມານສະແຫວງຫາເພື່ອມະນຸດທັງປວງຈະໄດ້
ເສົ້າສະຫລົດໃຈຄືກັນກັບມັນ,2ນຟ2:27.ຖ້າ
ຫາກເນື້ອໜັງຈະບໍ່ລຸກຂຶ້ນອີກຕໍ່ໄປ,ວິນຍານ
ຂອງພວກເຮົາຍ່ອມຕ້ອງມາຂຶ້ນຢູ່ກັບມານ,
2ນຟ9:8–9.ມານຈະເຮັດໃຫ້ຄົນໂຫດຮ້າຍ,
ສະຫງົບ,ແລະຍົກຍໍ,2ນຟ28:20–23.ສິ່ງ
ທີ່ບໍ່ດີມາຈາກມານ,ອມນ1:25(ແອວ5:40;
ມຣນ7:12,17).ຈົ່ງລະວັງຢ້ານວ່າຈະມີການ
ຂັດແຍ້ງກັນເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາພວກທ່ານ,
ແລະພວກທ່ານຈະເຊື່ອຟັງວິນຍານຊົ່ວ,ມຊຢ
2:32.ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ແມ່ນແກະຂອງຜູ້
ລ້ຽງແກະທີ່ດີ,ພວກທ່ານເປັນແກະຂອງມານ,
ແອວ5:38–39.ມານຈະບໍ່ຄ�ຊູລູກຫລານ
ຂອງມັນ,ແອວ30:60.ຈົ່ງອະທິຖານຢູ່ສະເໝີ
ເພື່ອພວກທ່ານຈະບໍ່ຖືກຊັກນ�ໄປໂດຍການ
ລໍ້ລວງຂອງມານ,ແອວ34:39(3ນຟ18:15,
18).ຈົ່ງສ້າງຮາກຖານຂອງລູກເທິງດານຫີນ
ຂອງພຣະຜູ້ໄຖ່ເພື່ອວ່າເມື່ອມານສົ່ງລົມພະ
ຍຸຂອງມັນມາມັນຈະບໍ່ມີອ�ນາດອັນໃດເໜືອ
ທ່ານຫລືເໜືອລູກ,ຮລມ5:12.ມານເປັນຜູ້
ສ້າງບາບທັງປວງ,ຮລມ6:26–31.

ມານໄດ້ສະແຫວງຫາທີ່ຈະວາງແຜນອັນ
ມີເລ່ຫລ່ຽມ,ຄພ10:12.ມັນຈ�ເປັນວ່າມານ
ຈະຕ້ອງລໍ້ລວງລູກຫລານມະນຸດ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງ
ນັ້ນພວກເຂົາຈະບໍ່ສາມາດເປັນຕົວແທນ,ຄພ
29:39.ອາດາມໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມປະສົງຂອງ
ມານເພາະລາວຜ່າຍແພ້ຕໍ່ການລໍ້ລວງ,ຄພ
29:40.ບຸດແຫ່ງຄວາມຈິບຫາຍຈະປົກຄອງນ�
ມານແລະບໍລິວານຂອງມັນໃນຊົ່ວນິລັນດອນ,
ຄພ76:32–33,44.ມານຈະຖືກມັດໄວ້ເປັນ
ເວລາໜຶ່ງພັນປີ,ຄພ88:110(ພນມ20:2).
ຄົນຊົ່ວຄົນນັ້ນໄດ້ເອົາຄວາມສະຫວ່າງແລະ
ຄວາມຈິງໄປ,ຄພ93:39.

ຊາຕານໄດ້ຮັກສາສະພາວະທ�ອິດຂອງ
ມັນ,ອຣຮ3:28.

ສາດສະໜາຈັກຂອງມານຳ:ທຸກການຈັດຕັ້ງ
ທີ່ຊົ່ວແລະເປັນຂອງໂລກຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ
ນີ້ທີ່ບິດເບືອນຈາກພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ບໍລິສຸດ
ແລະດີພ້ອມທຸກຢ່າງແລະຕໍ່ສູ້ກັບພຣະເມສາ
ນ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ.

ມານໄດ້ຈັດຕັ້ງສາດສະໜາຈັກໃຫຍ່ແລະ
ໜ້າກຽດຊັງຂຶ້ນ,1ນຟ13:6(1ນຟ14:9).ມີ
ພຽງສາດສະໜາຈັກສອງແຫ່ງ,ແຫ່ງໜຶ່ງເປັນ
ຂອງພຣະເມສານ້ອຍແລະອີກແຫ່ງໜຶ່ງເປັນ
ຂອງມານ,1ນຟ14:10(ແອວ5:39).

ຢ່າຂັດແຍ້ງກັບສາດສະໜາຈັກໃດເລີຍ,
ນອກຈາກສາດສະໜາຈັກຂອງມານເທົ່ານັ້ນ,
ຄພ18:20.ສາດສະໜາຈັກໃຫຍ່ແລະໜ້າ
ກຽດຊັງຈະຖືກໂຄ່ນລົ້ມລົງ,ຄພ29:21.

ມ່ານ

ຄ�ໜຶ່ງທີ່ ຖືກໃຊ້ໃນພຣະຄ�ພີເພື່ອໝາຍ
ເຖິງ(1)ສິ່ງຂັ້ນສະຖານທີ່ນະມັດສະການຫລື
ພຣະວິຫານ,(2)ເປັນສັນຍາລັກສ�ລັບການ
ແຍກລະຫວ່າງພຣະເຈົ້າແລະມະນຸດ,(3)
ຜ້າບາງໆທີ່ຜູ້ ຄົນໃຊ້ຄຸມໜ້າແລະຫົວ,ຫລື
(4)ຄວາມຊົງຈ�ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ລຶບອອກເພື່ອ
ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນຈື່ຈ�ຊີວິດກ່ອນມະຕະ.

ຜ້າກັ້ງຈະແຍກບ່ອນສັກສິດຈາກບ່ອນສັກ
ສິດທີ່ສຸດ,ອພຍ26:33.

ຜ້າກັ້ງໃນພຣະວິຫານກໍໄດ້ຈີກອອກເປັນ
ສອງຕ່ອນແຕ່ເທິງຮອດລຸ່ມຕອນຄຶງພຣະ
ຄຣິດ,ມທ27:51(ມຣກ15:38;ລກ23:45).
ດຽວນີ້ເຮົາທັງຫລາຍເຫັນພໍມົວໆເໝືອນເບິ່ງ
ໃນແວ່ນ;ແຕ່ເວລານັ້ນຈະໄດ້ເຫັນພຣະພັກ
ຢ່າງຄັກ,1ກຣທ13:12.

ມ່ານອັນມືດມົວແຫ່ງຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຖືກໂຍນ
ຖິ້ມໄປຈາກຈິດໃຈຂອງເພິ່ນແລ້ວ,ແອວ19:6.
ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດບໍ່ສາມາດຖືກກີດກັນ
ຈາກການເຫັນສິ່ງທີ່ປິດບັງຢູ່ພາຍໃນບໍ່ໄດ້,ອທ
3:19(ອທ12:19).

ມ່ານຈະຖືກສີກອອກແລະພວກເຈົ້າຈະ
ເຫັນເຮົາ , ຄພ 67:10(ຄພ38:8).ມ່ານທີ່
ເປັນເຄື່ອງຄຸມຂອງພຣະວິຫານຂອງເຮົາຈະ
ຖືກເອົາອອກໄປ,ຄພ101:23.ມ່ານໄດ້ຖືກ
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ເອົາອອກໄປຈາກຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ,ຄພ
110:1.

ຄວາມ ມືດຈະປົກຄຸມແຜ່ນດິນໂລກ,ມຊ
7:61.

ມານາ.ເບິ່ງອາຫານທິບແຫ່ງຊີວິດ;ອົບ
ພະຍົບນຳ�ອີກ

ວັດຖຸກົມໆກ້ອນນ້ອຍໆມີລົດຊາດຄືກັນກັບ
ນ�ເຜິ້ງ(ອພຍ16:14–31)ຫລືຄືກັນກັບນ�
ມັນສົດ(ຈບຊ11:7–8).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ຈັດຫາໃຫ້ເພື່ອລ້ຽງດູລູກຫລານຂອງອິດສະ
ຣາເອນລະຫວ່າງສີ່ສິບປີໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານ(ອພຍ16:4–5,14–30,35;ຢຊ5:12;
1ນຟ17:28).

ລູກຫລານຂອງອິດສະຣາເອນເອີ້ນມັນວ່າ
ມານາ  (ຫລື ມາຮູ ໃນພາສາເຮັບເຣີ)—ຊຶ່ງ
ໝາຍຄວາມວ່າ“ແມ່ນຫຍັງ?”—ເພາະວ່າ
ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ(ອພຍ16:15).
ມັນ ຍັ ງ ຖືກ ເອີ້ນວ່ າ “ອາຫານເທບ”ແລະ
“ອາຫານທິບຈາກສະຫວັນ”(ພສສ78:24–
25;ຢຮ6:31).ມັນເປັນເຄື່ອງໝາຍເຖິງພຣະ
ຄຣິດ,ຜູ້ ຊຶ່ງຈະເປັນອາຫານທິບແຫ່ງຊີວິດ
(ຢຮ6:31–35).

ມານາເຊ.ເບິ່ງໂຢເຊັບ,ລູກຊາຍຂອງ
ຢາໂຄບ;ອິດສະຣາເອນ;ເອຟະຣາອີມ
ນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ເປັນລູກຊາຍກົກຂອງ
ນາງ ອາ ເຊນັດ ກັ ບໂຢເຊັບຜູ້ຖືກຂາຍໄປ
ປະເທດເອຢິບ(ປຖກ41:50–51).ລາວກັບ
ເອຟະຣາອີມນ້ອງຊາຍຂອງລາວເປັນຫລານ
ຊາຍຂອງຢາໂຄບ(ອິດສະຣາເອນ)ແຕ່ໄດ້
ຖືກຮັບເປັນລູກບຸນທ�ແລະໄດ້ຮັບພອນຈາກ
ເພິ່ນຄືກັບວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປັນລູກຊາຍຂອງ
ເພິ່ນແທ້ໆ(ປຖກ48:1–20).

ເຜົ່າຂອງມານຳາເຊ:ລູກຫລານຂອງມານາ
ເຊໄດ້ຖືກນັບເຂົ້າໃນບັນດາເຜົ່າຕ່າງໆຂອງ
ອິດສະຣາເອນ(ຈບຊ1:34–35;ຢຊ13:29–
31).ພອນຂອງໂມເຊທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ເຜົ່າຂອງ
ໂຢເຊັບ,ຊຶ່ງໄດ້ມອບໃຫ້ເອຟະຣາອີມແລະ
ມານາເຊນ�ອີກ,ມີບັນທຶກໄວ້ຢູ່ໃນພຣະບັນ

ຍັດສອງ33:13–17.ສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜ່ນດິນ
ທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ແມ່ນຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກ
ຂອງຈໍແດນແລະຕໍ່ກັບແຜ່ນດິນເອຟະຣາອີມ.
ເຂົາເຈົ້າກໍມີຫົວເມືອງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກ
ຂອງຈໍແດນນ�ອີກໃນທົ່ງທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງ
ບາຊານແລະກີເລອາດ.ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ,ເຜົ່າ
ຂອງມານາເຊຈະຊ່ວຍເຫລືອເຜົ່າຂອງເອຟະ
ຣາອີມໃນການເຕົ້າໂຮມອິດສະຣາເອນທີ່ກະ
ຈັດກະຈາຍໄປ(ພບຍ33:13–17).ສາດສະ
ດາລີໄຮໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນເປັນເຊື້ອສາຍ
ຂອງມານາເຊ(ແອວ10:3).

ມານຍາ.ເບິ່ງຫລອກລວງ,ການຫລອກ
ລວງ,ຄວາມຫລອກລວງນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີ,ມານຍາແມ່ນການຕົວະແບບ
ມີເລ່ຫລ່ຽມ

ຄວາມ ສຸກ ເປັນຂອງຜູ້ຫວິດການຫລອກ
ລວງທັງສິ້ນ,ພສສ32:2(ພສສ34:13;1ປຕ
2:1).

ນະທານາເອັນເປັນຄົນອິດສະຣາເອນແທ້
ໃນຕົວລາວບໍ່ມີ ອຸບາຍເລີຍ,ຢຮ1:47(ຄພ
41:9–11).

ຄວາມຮູ້ອັນບໍລິສຸດຂະຫຍາຍຈິດວິນຍານ
ປາດສະຈາກອຸບາຍ,ຄພ121:42.

ມານດາ,ແມ່.ເບິ່ງຄອບຄົວ;ພໍ່ແມ່,ບິດາ
ມານດາ;ເອວານຳ�ອີກ

ຕ�ແໜ່ງທີ່ສັກສິດຂອງຜູ້ຍິງຜູ້ໃຫ້ກ�ເນີດ
ຫລື ເອົາເດັກນ້ອຍມາລ້ຽງເປັນລູກບຸນທ�.
ມານດາຊ່ວຍເຫລືອໃນແຜນຂອງພຣະເຈົ້າ
ໂດຍການຈັດຫາຮ່າງກາຍທີ່ເປັນມະຕະໃຫ້ແກ່
ລູກໆທາງວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ.

ອາດາມໃສ່ຊື່ ໃຫ້ເມຍຂອງຕົນວ່າເອວາ
ເພາະນາງເປັນແມ່ຂອງມະນຸດທັງປວງ,ປຖກ
3:20(ມຊ4:26).ຈົ່ງນັບຖືພໍ່ແມ່ຂອງເຈົ້າ,
ອພຍ20:12(ອຟຊ6:1–3;ມຊຢ13:20).ຈົ່ງ
ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ສິ່ງທີ່ແມ່ບອກສອນ,ສພສ1:8.
ລູກທີ່ໂງ່ຈ້າເບົາປັນຍາເຮັດໃຫ້ແມ່ຖືກໝິ່ນປະ
ໝາດ,ສພສ15:20(ສພສ10:1).ເມື່ອແມ່
ຂອງເຈົ້າເຖົ້າແກ່ຈົ່ງຮູ້ຈັກບຸນຄຸນຂອງເພິ່ນ,
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ສພສ 23:22.ພວກລູກໆຕ່າງກໍພໍໃຈໃນຕົວ
ນາງແລະຜູ້ເປັນຜົວກໍຍ້ອງ ຍໍຊົມເຊີຍນາງ
ດ້ວຍ,ສພສ31:28.

ມານດາຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຢືນຢູ່ໃກ້ໄມ້ກາງ
ແຂນ,ຢຮ19:25–27.

ນັກຮົບຊາວເລມັນສອງພັນຄົນໄດ້ຮັບການ
ສິດສອນຈາກແມ່ຂອງພວກເຂົາ,ແອວ56:47
(ແອວ57:21).

ແມ່ ເອວາຜູ້ ປະເສີດຂອງພວກເຂົາ ເປັນ
ຜູ້ໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ສ�ຄັນທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ໃຫ້ ຄ�ແນະນ�ຢູ່ ໃນໂລກວິນຍານ,ຄພ
138:38–39.

ມາລາກີ

ສາດສະດາໃນພຣະຄ�ພີເດີມຜູ້ໄດ້ຂຽນ
ແລະທ�ນາຍປະມານ430ປີກ່ອນຄ.ສ.

ພຣະທ�ມາລາກີ:ໜັງສືຫລືການທ�ນາຍ
ຂອງມາລາກີ ເປັນໜັງສືເຫລັ້ມສຸດທ້າຍຢູ່
ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ.ເບິ່ງຄືວ່າມີເນື້ອໃຫຍ່ໃຈ
ຄວາມຢູ່ສີ່ຢ່າງຄື:(1)ບາບຂອງຊາວອິດສະ
ຣາເອນ—ມາລາກີ1:6–2:17;3:8–9;(2)
ການພິພາກສາທີ່ຈະມາສູ່ຊາວອິດສະຣາເອນ
ເພາະການບໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງພວກເຂົາ—ມາລາກີ
1:14;2:2–3,12;3:5;(3)ຄ�ສັນຍາສ�ລັບ
ການເຊື່ອຟັງ—ມາລາກີ3:10–12,16–18;
4:2–3;ແລະ(4)ການທ�ນາຍທີ່ກ່ຽວກັບຊາວ
ອິດສະຣາເອນ—ມາລາກີ3:1–5;4:1,5–6
(ຄພ2;128:17;ຈສ—ປ1:37–39).

ໃນການທ�ນາຍຂອງເພິ່ນ,ມາລາກີໄດ້
ຂຽນເຖິງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ(ມລກ3:1;ມທ
11:10),ກົດສ່ວນສິບ(ມລກ3:7–12),ການ
ສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
(ມລກ4:5),ແລະການກັບມາຂອງເອລີຢາ
(ມລກ4:5–6;ຄພ2;128:17;ຈສ—ປ1:37–
39).ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດໄດ້ອ້າງເຖິງມາລາ
ກີບົດທີ3ແລະ4ທັງໝົດແກ່ຊາວນີໄຟ(3ນຟ
24–25).

ມາຣະໂກ.ເບິ່ງພຣະທ�ນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່,ໂຢຮັນມາຣະໂກເປັນ
ລູກຊາຍຂອງນາງມາຣີ,ຜູ້ອາໄສຢູ່ເມືອງເຢຣູ

ຊາເລັມ(ກຈກ12:12);ລາວອາດເປັນລູກພີ່
ນ້ອງ(ຫລືຫລານຊາຍ)ຂອງບາຣະນາບາ
(ກລຊ4:10).ລາວໄດ້ໄປກັບໂປໂລແລະ
ບາຣະນາບາຈາກເຢຣູຊາເລັມໃນການເດີນ
ທາງໄປສອນສາດສະໜາເທື່ອທ�ອິດຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ,ແລະໄດ້ປະເຂົາເຈົ້າໄວ້ຢູ່ເມືອງ
ເປກາ(ກຈກ12:25;13:5,13).ຕໍ່ມາລາວໄດ້
ໄປຫາເກາະໄຊປຣັດກັບບາຣະນາບາ(ກຈກ
15:37–39).ລາວໄດ້ຢູ່ໃນກຸງໂຣມນ�ໂປໂລ
(ກລຊ4:10;ຟລມ1:24);ແລະລາວໄດ້ຢູ່
ເມືອງບາບີໂລນນ�ເປໂຕ(ບາງທີຢູ່ກຸງໂຣມ)
(1ປຕ5:13).ສຸດທ້າຍ,ລາວໄດ້ຢູ່ເມືອງເອເຟ
ໂຊກັບຕີໂມທຽວ(2ຕມທ4:11).

ພຣະທ�ມາຣະໂກ:ໜັງສືເຫລັ້ມທີສອງໃນ
ພຣະຄ�ພີໃໝ່.ພຣະທ�ມາຣະໂກອາດຖືກ
ຂຽນພາຍໃຕ້ການຊີ້ນ�ຂອງເປໂຕ.ຈຸດປະສົງ
ຂອງເພິ່ນແມ່ນທີ່ຈະບັນຍາຍເຖິງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າວ່າເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ດ�ລົງຊີ
ວິດແລະປະຕິບັດຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນ.ມາຣະ
ໂກບັນຍາຍດ້ວຍພະລັງແລະຄວາມຖ່ອມຕົວ
ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກປະທັບໃຈທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ປະ
ຕິບັດກັບຜູ້ຄົນທົ່ວໄປ.ຕາມທີ່ບອກເລົ່າກັນມາ
ຫລັງຈາກການຕາຍຂອງເປໂຕ,ມາຣະໂກໄດ້
ໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດເອຢິບ,ໄດ້ຈັດຕັ້ງສາດ
ສະໜາຈັກຂຶ້ນໃນເມືອງອາເລັກຊັນເດຍ,ແລະ
ໄດ້ຕາຍຍ້ອນຄວາມເຊື່ອ.

ສ�ລັບເຫດການຕ່າງໆໃນຊີວິດຂອງພຣະ
ຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດທີ່ໄດ້ບັນຍາຍໄວ້ໃນພຣະທ�
ມາຣະໂກ,ເບິ່ງຄວາມກົມກຽວຂອງພຣະກິດຕິ
ຄຸນໃນພາກຫ້ອຍທ້າຍ.

ມາຣີ,ມານດາຂອງພຣະເຢຊູ.ເບິ່ງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ;ໂຢເຊັບ,ສາມີຂອງນາງມາຣີນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່,ຍິງບໍລິສຸດທີ່ພຣະເຈົ້າ
ອົງເປັນພຣະບິດາໄດ້ເລືອກໃຫ້ເປັນມານດາ
ຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງໃນເນື້ອໜັງ.ຫລັງ
ຈາກໄດ້ໃຫ້ກ�ເນີດແກ່ພຣະເຢຊູແລ້ວ,ມາຣີ
ໄດ້ມີລູກຄົນອື່ນໆນ�ອີກ(ມຣກ6:3).

ນາງໄດ້ເປັນຄູ່ໝັ້ນຂອງໂຢເຊັບ,ມທ1:18
(ລກ1:27).ໂຢເຊັບໄດ້ຖືກບອກວ່າບໍ່ໃຫ້ປະ
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ຮ້າງນາງມາຣີ ຫລື ຖອນໝັ້ນກັບນາງ, ມທ
1:18–25.ພວກໂຫລາຈານໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ
ນາງມາຣີ,ມທ2:11.ນາງມາຣີແລະໂຢເຊັບ
ໄດ້ໜີໄປປະເທດເອຢິບກັບກຸມມານນ້ອຍເຢຊູ,
ມທ 2 :13–14. ຫ ລັງຈາກເຮໂ ຣດ ໄດ້ຕາຍ
ໄປ,ຄອບຄົວໄດ້ກັບຄືນສູ່ເມືອງນາຊາເຣັດ,
ມທ2:19–23.ທູດຄັບຣີເອນໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ
ນາງ,ລກ1:26–38.ນາງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເອລີ
ຊາເບັດ,ພີ່ນ້ອງຂອງນາງ,ລກ1:36,40–45.
ນາງມາຣີໄດ້ຮ້ອງເພງສັນລະເສີນພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ລກ1:46–55.ນາງມາຣີໄດ້ໄປເມືອງເບັດ
ເລເຮັມກັບໂຢເຊັບ,ລກ2:4–5.ນາງມາຣີໄດ້
ໃຫ້ກ�ເນີດແກ່ພຣະເຢຊູແລະໄດ້ວາງພຣະ
ອົງໄວ້ໃນຮາງຫຍ້າ,ລກ2:7.ພວກລ້ຽງແກະ
ໄດ້ໄປຫາເມືອງເບັດເລເຮັມເພື່ອຢ້ຽມຢາມ
ກຸມມານນ້ອຍເຢຊູ,ລກ2:16–20.ນາງມາຣີ
ແລະໂຢເຊັບໄດ້ພາພຣະເຢຊູໄປຫາພຣະ
ວິຫານໃນເມືອງເຢຣູຊາເລັມ,ລກ2:21–38.
ນາງມາຣີແລະໂຢເຊັບໄດ້ພາພຣະເຢຊູໄປ
ງານປັດສະຄາ,ລກ2:41–52.ນາງມາຣີໄດ້ໄປ
ງານແຕ່ງງານທີ່ບ້ານການາ,ຢຮ2:2–5.ພຣະ
ຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ,ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ເທິງໄມ້ກາງ
ແຂນ,ໄດ້ຂໍໃຫ້ໂຢຮັນດູແລມານດາຂອງພຣະ
ອົງ,ຢຮ19:25–27.ນາງມາຣີໄດ້ຢູ່ກັບພວກ
ອັກຄະສາວົກຫລັງຈາກພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກພາ
ຂຶ້ນໄປສູ່ສະຫວັນ,ກຈກ1:14.

ນາງມາຣີເປັນຜູ້ຍິງບໍລິສຸດຄົນໜຶ່ງທີ່ຈົບງາມ
ທີ່ສຸດເກີນກວ່າຜູ້ຍິງບໍລິສຸດຄົນອື່ນໆ,1ນຟ
11:13–20.ມານດາຂອງພຣະຄຣິດຈະມີຊື່ວ່າ
ມາຣີ,ມຊຢ3:8.ນາງມາຣີຈະເປັນຍິງບໍລິສຸດ,
ເປັນພາຊະນະທີ່ປະເສີດແລະຖືກເລືອກໄວ້
ແລ້ວ,ແອວ7:10.

ມາຣີ,ມານດາຂອງມາຣະໂກ.ເບິ່ງມາຣະ
ໂກນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່,ມານດາຂອງໂຢຮັນມາ
ຣະໂກ,ຜູ້ໄດ້ຂຽນພຣະທ�ມາຣະໂກ(ກຈກ
12:12).

ມາຣີມັກດາລິນ

ຍິງຄົນໜຶ່ງໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່ຜູ້ໄດ້ກາຍເປັນ

ສານຸສິດທີ່ອຸທິດຕົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.ມັກ
ດາລິນຍັງຖືກເອີ້ນອີກວ່າມັກດາລາ,ຕາມຊື່
ສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ນາງອາໄສຢູ່.ມັນຕັ້ງຢູ່ແຄມ
ທະເລທາງເບື້ອງຕາເວັນຕົກຂອງທະເລຄາລີ
ເລ.

ນາງໄດ້ຢູ່ໃກ້ໄມ້ກາງແຂນ, ມທ 27:56
(ມຣກ15:40;ຢຮ19:25).ນາງໄດ້ຢູ່ໃນພິທີ
ຝັງພຣະສົບຂອງພຣະຄຣິດ,ມທ27:61(ມຣກ
15:47).ນາງໄດ້ຢູ່ທີ່ອຸບມຸງໃນມື້ເຊົ້າຂອງການ
ຟື້ນຄືນພຣະຊົນ,ມທ28:1(ມຣກ16:1;ລກ
24:10;ຢຮ20:1,11).ພຣະເຢຊູໄດ້ມາປະກົດ
ຕໍ່ນາງເປັນຜູ້ທ�ອິດຫລັງຈາກພຣະອົງໄດ້ຟື້ນ
ຄືນພຣະຊົນ,ມຣກ16:9(ຢຮ20:14–18).ຜີ
ມານຮ້າຍເຈັດໂຕໄດ້ອອກໄປຈາກນາງ,ລກ
8:2.

ມາຣີແຫ່ງເບັດທານີ.ເບິ່ງມາທາ;ລາຊາໂຣ
ນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່, ເອື້ອຍຂອງລາຊາໂຣ
ແລະນ້ອງສາວຂອງນາງມາທາ.

ນາງມາຣີໄດ້ນັ່ງຟັງຢູ່ທີ່ພຣະບາດຂອງພຣະ
ເຢຊູ, ລກ10:39,42.ນາງມາຣີແລະນາງ
ມາທາເອື້ອຍຂອງນາງໄດ້ສົ່ງຄົນໄປຫາພຣະ
ເຢຊູ,ຢຮ11:1–45.ນາງໄດ້ເອົານ�ມັນຫອມ
ລ້າງພຣະບາດໃຫ້ແກ່ພຣະເຢຊູ,ຢຮ12:3–8.

ມິວເລັກ.ເບິ່ງເຊເດກີຢານຳ�ອີກ

ລູກຊາຍຂອງກະສັດເຊເດກີຢາໃນພຣະຄ�
ພີເດີມ(ປະມານ589ປີກ່ອນຄ.ສ.).ພຣະ
ຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີບັນທຶກວ່າລູກຊາຍທຸກຄົນ
ຂອງເຊເດກີຢາໄດ້ຖືກຂ້າ(2ກສ25:7),ແຕ່
ພຣະຄ�ພີມໍມອນໄດ້ແຈ້ງວ່າມິວເລັກໄດ້ລອດ
ຊີວິດ(ຮລມ8:21).

ເຊຣາເຮັມລາເປັນຜູ້ສືບຕະກຸນຂອງມິວ
ເລັກ,ມຊຢ25:2.ຜູ້ຄົນຂອງມິວເລັກໄດ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມຊາວນີໄຟ,ມຊຢ25:13.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ນ�ມິວເລັກເຂົ້າໄປຫາແຜ່ນດິນທາງພາກ
ເໜືອ,ຮລມ6:10.ລູກຊາຍທຸກຄົນຂອງເຊເດ
ກີຢາໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍນອກຈາກມິວເລັກ,ຮລມ
8:21.
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ມີກາ

ສາດສະດາໃນພຣະຄ�ພີເດີມ. ເພິ່ນເປັນ
ຄົນຂອງເມືອງໂມເລເຊັດກາດສາ,ໃນທົ່ງພຽງ
ຂອງຢູດາ,ແລະໄດ້ທ�ນາຍໃນຂະນະທີ່ເຮເຊ
ກີຢາເປັນກະສັດແຫ່ງຢູດາ(ມກ1:1–2).

ພຣະທ�ມີກາ:ມີກາເປັນໜັງສືເຫລັ້ມດຽວ
ເທົ່ານັ້ນໃນພຣະຄ�ພີເດີມທີ່ບອກວ່າເມືອງ
ເບັດເລເຮັມເປັນສະຖານທີ່ທີ່ພຣະເມຊີອາ
ຈະກ�ເນີດ(ມກ5:2).ໃນໜັງສືເຫລັ້ມນີ້ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ແນະນ�ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງແລະ
ໄດ້ເລົ່າພຣະກະລຸນາທິຄຸນທີ່ຜ່ານມາຂອງ
ພຣະອົງໃຫ້ພວກເຂົາຟັງ;ພຣະອົງໄດ້ຮຽກ
ຮ້ອງຄວາມຍຸດຕິທ�,ຄວາມເມດຕາ,ແລະ
ຄວາມອ່ອນນ້ອມຈາກພວກເຂົາ(ມກ6:8).

ມີຄາເອນ.ເບິ່ງອັກຄະທູດ;ອາດາມນຳ�ອີກ

ຊື່ຂອງອາດາມທີ່ຮູ້ຈັກກັນຕອນມີຊີວິດກ່ອນ
ມະຕະ.ເພິ່ນຖືກເອີ້ນວ່າອັກຄະທູດ.ໃນພາສາ
ເຮັບເຣີຊື່ນີ້ໝາຍເຖິງ“ຜູ້ທີ່ເປັນເໝືອນພຣະ
ເຈົ້າ.”

ມີຄາເອນ, ເຈົ້າຊາຍອົງໃຫຍ່, ໄດ້ມາຊ່ວຍ
ດານີ ເອນ,ດນອ 10:1 3, 21 (ຄພ 78:16).
ມີຄາເອນເຈົ້າຊາຍອົງໃຫຍ່ຈະມາປະກົດໃນ
ຍຸກສຸດທ້າຍ,ດນອ12:1.

ມີຄາເອນອັກຄະທູດໄດ້ຜິດຖຽງກັບມານ,
ຢດ1:9.ມີຄາເອນແລະເຫລົ່າທູດຂອງເພິ່ນ
ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບພະຍານາກ,ພນມ12:7(ດນອ7).

ມີຄາເອນແມ່ນອາດາມ,ຄພ 27:11(ຄພ
107:53–57;128:21).ມີຄາເອນ,ອັກຄະທູດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຈະເປົ່າແກຂອງລາວ,
ຄພ 29:26.ມີຄາເອນຈະເຕົ້າໂຮມກອງທັບ
ຂອງເພິ່ນແລະຕໍ່ສູ້ກັບຊາຕານ,ຄພ88:112–
115.ໄດ້ຍິນສຽງຂອງມີຄາເອນສັງເກດເຫັນ
ມານ,ຄພ128:20.

ມີຊີວິດຊີວາ.ເບິ່ງການຟື້ນຄືນພຣະຊົນ,
ການຟື້ນຄືນຊີວິດນຳ�ອີກ

ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີ ຊີວິດ,ທີ່ຈະຟື້ນຄືນຊີວິດ,
ຫລືທີ່ຈະປ່ຽນບຸກຄົນເພື່ອວ່າເຂົາຈະສາມາດ
ຢູ່ໃນທີ່ປະທັບຂອງພຣະເຈົ້າ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ບັນດານໃຫ້ພວກເຮາົເປັນຄືນ
ມາສູ່ຊີວິດກັບພຣະຄຣິດ,ອຟຊ2:4–5(ກລຊ
2:6,12–13).ຝ່າຍກາຍພຣະອົງຖືກປະຫານ
ໃນເນື້ອໜັງ,ແຕ່ຝ່າຍວິນຍານພຣະອົງຖືກບັນ
ດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນ,1ປຕ3:18(ຄພ138:7).

ບໍ່ເຄີຍມີມະນຸດຄົນໃດເຄີຍເຫັນພຣະເຈົ້າ,
ຍົກເວັ້ນແຕ່ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ມີຊີວິດຊີວາໂດຍ
ພຣະວິນຍານ,ຄພ67:11.ການໄຖ່ແມ່ນຜ່ານ
ພຣະອົງທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງທັງປວງມີຊີວິດຊີວາ,
ຄພ88:16–17.ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຈະຖືກ
ເຮັດໃຫ້ມີຊີວິດຊີວາຄືນອີກແລະຖືກພາຂຶ້ນ
ໄປເຝົ້າພຣະຄຣິດ,ຄພ88:96.

ອາດາມໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ມີຊີວິດຊີວາຂຶ້ນໃນ
ຈິດໃຈ,ມຊ6:65.

ມີຣີອາມ.ເບິ່ງໂມເຊນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ເອື້ອຍຂອງໂມເຊ(ຈບຊ
26:59).

ໄດ້ຊອມເບິ່ງອູ່ທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ອໍ້,ອພຍ2:1–
8.ໄດ້ຕີກອງນ�ພາກຸ່ມຜູ້ຍິງອອກໜ້າ,ອພຍ
15:20–21.ໄດ້ເວົ້າຕໍ່ສູ້ໂມເຊແລະໄດ້ຖືກທ�
ໂທດດ້ວຍໂຣກຜິວໜັງ,ແລ້ວໄດ້ຫາຍດີ,ຈບຊ
12:1–15(ພບຍ24:9).

ມື,ການວາງ.ເບິ່ງການປະຕິບັດຕໍ່ຄົນເຈັບ
ປ່ວຍ;ຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດ;ແຕ່ງຕັ້ງ,ການແຕ່ງຕັ້ງ;ແຕ່ງຕັ້ງເປັນ
ທາງການ,ການແຕ່ງຕັ້ງເປັນທາງການ
ນຳ�ອີກ

ເປັນການວາງມືໃສ່ເທິງຫົວຂອງຄົນໃດຄົນ
ໜຶ່ງຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງພິທີການຂອງ
ຖານະປະໂລຫິດ.ພິທີການຫລາຍຢ່າງຂອງ
ຖານະປະໂລຫິດໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍການ
ວາງມື , ດັ່ງເຊັ່ນພິທີການແຕ່ງຕັ້ງ,ການໃຫ້
ພອນ,ການປະຕິບັດຕໍ່ຄົນເຈັບປ່ວຍ,ການຢືນ
ຢັນການເປັນສະມາຊິກໃນສາດສະໜາຈັກ,
ແລະການມອບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.

ໂມເຊໄດ້ວາງມືໃສ່ເທິງຫົວຂອງໂຢຊວຍ,
ດັ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາ,ຈບຊ27:18,
22–23(ພບຍ34:9).

ມື,ການວາງ193
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ພຣະເຢຊູໄດ້ວາງມືໃສ່ຄົນເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ
ບາງຄົນ, ແລະ ໂ ຜດຮັກສ າພ ວກເ ຂົາໃຫ້
ຫາຍດີ,ມຣກ6:5(ມມ9:24).ອັກຄະສາວົກ
ໄດ້ວາງມືໃສ່ ເຈັດຄົນທີ່ຈະຊ່ວຍເຫລືອພວກ
ເພິ່ນ,ກຈກ6:5–6.ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້
ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍການວາງມື,ກຈກ8:14–17.
ອານາເນຍໄດ້ວາງມືໃສ່ໂຊໂລແລະໂຜດໃຫ້
ລາວເຫັນຮຸ່ງອີກ,ກຈກ9:12,17–18.ໂປໂລ
ໄດ້ວາງມືໃສ່ເທິງຫົວຂອງເພິ່ນແລະໄດ້ປິ່ນ
ປົວເພິ່ນ,ກຈກ28:8.ໂປໂລໄດ້ສິດສອນເຖິງ
ເລື່ອງບັບຕິສະມາແລະພິທີວາງມື,ຮຣ6:2.

ແອວມາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດແລະແອວ
ເດີໂດຍການວາງມື,ແອວ6:1.ພຣະເຢຊູໄດ້
ປະທານອ�ນາດໃຫ້ສານຸສິດຂອງພຣະອົງ
ເພື່ອຈະໄດ້ມອບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໂດຍ
ການວາງມື,3ນຟ18:36–37.ເຈົ້າຈະປົກມືໃສ່
ເພື່ອມອບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃຫ້,ມຣນ2:2.

ພວກແອວເດີຕ້ອງວາງມືຂອງພວກເຂົາໃສ່
ເທິງຫົວຂອງເດັກນ້ອຍເພື່ອມອບພອນໃຫ້,
ຄພ20:70.ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດໂດຍການວາງມື,ຄພ35:6(ຫຼຊ1:4).
ພວກແອວເດີຈະວາງມືໃສ່ເທິງຫົວຂອງຄົນທີ່
ເຈັບປ່ວຍ,ຄພ42:44(ຄພ66:9).ເດັກນ້ອຍ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການວາງມືຫລັງຈາກບັບຕິສະມາ,
ຄພ68:27.ໄດ້ຮັບຖານະປະໂລຫິດໂດຍການ
ວາງມື,ຄພ84:6–16.

ເມັດຜັກກາດ

ເມັດຂອງຕົ້ນຜັກກາດ.ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນ
ເມັດນ້ອຍໆ,ແຕ່ຕົ້ນຂອງມັນສູງໃຫຍ່.ພຣະ
ເຢຊູໄດ້ປຽບທຽບອານາຈັກສະຫວັນໃສ່ກັບ
ເມັດຜັກກາດ(ມທ13:31).

ຖ້າຫາກພວກເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອທໍ່ເມັດຜັກ
ກາດ,ພວກເຈົ້າກໍຈະສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍພູໄດ້,
ມທ17:20.

ເມຊາກ.ເບິ່ງດານີເອນນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ຊັດຣາກ,ເມຊາກ,ແລະ
ອາເບັດເນໂກເປັນຊາຍໜຸ່ມຊາວອິດສະຣາ
ເອນສາມຄົນ ,  ຜູ້ ຊຶ່ ງພ້ອມດ້ວຍດານີ ເອນ,
ໄດ້ຖືກພາໄປຫາວັງຂອງເນບູກາດເນັດສາ,

ກະສັດແຫ່ງບາບີໂລນ.ຊື່ເຮັບເຣີຂອງເມຊາກ
ແມ່ນມີຊາເອນ.ຊາຍໜຸ່ມສີ່ຄົນໄດ້ປະຕິເສດບໍ່
ຍອມເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເສື່ອມເສຍໂດຍການກິນ
ຊີ້ນແລະດື່ມເຫລົ້າອະງຸ່ນຂອງກະສັດ(ດນອ
1).ຊັດຣາກ,ເມຊາກ,ແລະອາເບັດເນໂກຖືກ
ກະສັດສັ່ງໃຫ້ໂຍນເຂົ້າເຕົາໄຟຮ້ອນແຕ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້(ດນອ3).

ເມດຕາ,ມີເມດຕາ,ຄວາມເມດຕາ.ເບິ່ງຊົດ
ໃຊ້,ການຊົດໃຊ້;ຍຸດຕິທ�,ຄວາມຍຸດຕິ
ທ�;ພຣະຄຸນ;ພຣະເຢຊູຄຣິດ;ອະໄພ,ໃຫ້
ອະໄພນຳ�ອີກ

ວິນຍານແຫ່ງຄວາມເມດຕາສົງສານ,ຄວາມ
ອ່ອນໂຍນ,ແລະການໃຫ້ອະໄພ.ຄວາມເມດ
ຕາເປັນຄຸນສົມບັດຢ່າງໜຶ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ.
ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ສະເໜີມອບຄວາມເມດ
ຕາແກ່ເຮົາຜ່ານການເສຍສະລະຊົດໃຊ້ຂອງ
ພຣະອົງ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາ
ແລະປານີ,ອພຍ34:6(ພບຍ4:31).ຄວາມ
ຮັກຂອງພຣະອົງກໍດ�ລົງຢູ່ຕະຫລອດໄປເປັນ
ນິດ,1ຂຄ16:34.ພຣະຄຸນຄວາມດີກັບຄວາມ
ຮັກອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຈະປະດັບຂ້າພຣະອົງໄວ້ສືບ
ໄປ,ພສສ23:6.ຄວາມສຸກເປັນຂອງຜູ້ທີ່ເຮັດ
ດີກັບຄົນຍາກຈົນ,ສພສ14:21.ເຮົາປາດຖະ
ໜາຄວາມເມດຕາບໍ່ແມ່ນການເຜົາຖວາຍແກ່
ເຮົາ,ຮສອ6:6.

ຜູ້ ໃດມີໃຈກະລຸນາກໍເປັນສຸກ:ເພາະວ່າຜູ້
ນັ້ນຈະໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາ,ມທ5:7(3ນຟ
12:7).ວິບັດແກ່ຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄົດຜູ້ໄດ້ຈ່າຍ
ເງິນສ່ວນສິບແຕ່ໄດ້ປະຂໍ້ສ�ຄັນຂອງກົດບັນ
ຍັດຄືຄວາມຍຸດຕິທ�,ຄວາມເມດຕາ,ແລະ
ສັດທາ,ມທ23:23.ຈົ່ງເມດຕາປານີເໝືອນ
ຢ່າງພຣະບິດາຂອງພວກເຈົ້າມີຄວາມເມດ
ຕາປານີ,ລກ6:36.ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນກິດຈະການ
ອັນຊອບທ�ທີ່ເຮົາເອງໄດ້ເຮັດ,ແຕ່ພຣະອົງ
ໄດ້ຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ລອດດ້ວຍພຣະເມດຕາຂອງ
ພຣະອົງ,ຕຕ3:5.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມີຄວາມເມດຕາອັນລະອຽດ
ອ່ອນຕໍ່ທຸກຄົນ,1ນຟ1:20.ຄົນທີ່ບໍ່ກັບໃຈ
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ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາເລີຍ,ມຊຢ2:38–
39.ພຣະເຈົ້າມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ຄົນທັງປວງທີ່
ເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ,ແອວ32:22.
ຄວາມເມດຕາສາມາດສະໜອງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ
ແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິ ທ�ໄດ້ ,ແອວ34:16.ລູກ
ຄິດວ່າຄວາມເມດຕາຂະໂມຍຄວາມຍຸດຕິທ�
ໄດ້ບໍ,ແອວ42:25(ແອວ42:13–25).ເດັກ
ນ້ອຍໆມີຊີວິດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດເພາະພຣະເມດ
ຕາຂອງພຣະອົງ,ມຣນ8:19–20(ຄພ29:46).

ພຣະພາຫາແຫ່ງຄວາມເມດຕາຂອງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດໄດ້ຊົດໃຊ້ເພື່ອບາບຂອງພວກເຈົ້າ,
ຄພ29:1.ໂດຍຄຸນນະທ�ຂອງໂລຫິດທີ່ເຮົາ
ໄດ້ຫລັ່ງ,ເຮົາໄດ້ອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະບິດາແທນ
ເຂົາທີ່ເຊື່ອໃນນາມຂອງເຮົາ,ຄພ38:4.ຄົນທີ່
ໄດ້ຮັກສາພັນທະສັນຍາຈະໄດ້ຮັບຄວາມເມດ
ຕາ,ຄພ54:6.ເຮົາ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ໃຫ້ອະ
ໄພບາບ,ແລະມີເມດຕາແກ່ຜູ້ສາລະພາບ
ບາບຂອງຕົນດ້ວຍຫົວໃຈທີ່ຖ່ອມ,ຄພ61:2.
ເຮົາ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ສະແດງຄວາມເມດຕາ
ຕໍ່ຄົນທີ່ອ່ອນໂຍນ,ຄພ97:2.ແລະຄົນໃດທີ່
ຮັບເອົາເຈົ້າດັ່ງເດັກນ້ອຍໆ,ກໍໄດ້ຮັບເອົາອາ
ນາຈັກຂອງເຮົາ;ເພາະພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບ
ຄວາມເມດຕາ,ຄພ99:3.

ຄວາມເມດຕາຈະອອກໄປຕໍ່ພຣະພັກຂອງ
ພຣະອົງ,ມຊ7:31.

ເມດຕາສົງສານ,ຄວາມເມດຕາສົງສານ.
ເບິ່ງໃຈບຸນ,ຄວາມໃຈບຸນ;ເມດຕາ,ມີເມດ
ຕາ,ຄວາມເມດຕາ;ຮັກ,ຄວາມຮັກນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີ,ຄວາມເມດຕາສົງສານມີ
ຄວາມໝາຍແທ້ໆວ່າ“ທີ່ຈະເປັນທຸກນ�.”ມັນ
ກໍຍັງໝາຍເຖິງການທີ່ຈະສະແດງຄວາມເສຍ
ໃຈນ�,ຄວາມອີດູຕົນ,ແລະຄວາມເມດຕາຕໍ່
ຄົນອື່ນ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ
ໃຫ້ສະແດງຄວາມເມດຕາສົງສານ,ຊກຢ7:8–
10.

ພຣະເຢຊູມີໃຈເມດຕາສົງສານ,ມທ9:36
(ມທ20:34;ມຣກ1:41;ລກ7:13).ໄທຊາ
ມາເຣຍຄົນໜຶ່ງມີໃຈເມດຕາສົງສານລາວ,ລກ

10:33.ຈົ່ງມີຄວາມເມດຕາສົງສານກັນ,1ປຕ
3:8.

ພຣະຄຣິດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາສົງ
ສານຕໍ່ລູກຫລານມະນຸດ,ມຊຢ15:9.ອຸທອນ
ຂອງເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາສົງສານ
ເຈົ້າ,3ນຟ17:6.

ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ອະທິຖານຂໍຄວາມເມດ
ຕາສົງສານຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຄພ121:3–
5.

ເມຍ,ພັນລະຍາ.ເບິ່ງຄອບຄົວ;ແຕ່ງງານ,
ການແຕ່ງງານ

ເມທູເຊລາ.ເບິ່ງເອນົກນຳ�ອີກ

ລູ ກ ຊ າຍຂອງເອນົກໃນພຣະຄ�ພີເດີມ.
ເມທູເຊລາໄດ້ມີຊີວິດຢູ່969ປີ(ປຖກ5:21–
27;ລກ3:37;ມຊ8:7).ເພິ່ນເປັນສາດສະ
ດາທີ່ຊອບທ�ຜູ້ໄດ້ຖືກປະໄວ້ເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກຕອນເມືອງຂອງເອນົກຖືກຍົກຂຶ້ນໄປ
ສະຫວັນ.ເພິ່ນໄດ້ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກເພື່ອ
ໃຫ້ມີລູກຫລານສືບຕໍ່ໄປຊຶ່ງຈາກຕະກຸນນີ້ທີ່
ໂນອາໄດ້ເກີດມາ(ມຊ8:3–4).

ເມນຄີເສເດັກ.ເບິ່ງຊາເລັມ;ຖານະປະໂລ
ຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກນຳ�ອີກ

ມະຫາປະໂລຫິດ,ສາດສະດາ,ແລະຜູ້ນ�
ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ຜູ້ໄດ້ມີຊີວິດຢູ່
ຫລັງຈາກນ�ຖ້ວມແລະລະຫວ່າງວັນເວລາ
ຂອງອັບຣາຮາມ.ເພິ່ນຖືກເອີ້ນວ່າກະສັດຂອງ
ຊາເລັມ(ເຢຣູຊາເລັມ),ກະສັດແຫ່ງສັນຕິສຸກ,
ກະສັດແຫ່ງຄວາມຊອບທ�(ໃນພາສາເຮັບເຣີ
ໝາຍຄວາມວ່າເມນຄີເສເດັກ),ແລະເປັນປະ
ໂລຫິດຂອງພຣະເຈົ້າສູງສຸດ.

ອັບຣາຮາມໄດ້ຈ່າຍເງິນສ່ວນສິບໃຫ້ແກ່
ເມນຄີເສເດັກ,ປຖກ14:18–20.ຜູ້ຄົນຂອງ
ເມນຄີເສເດັກມີຄວາມຊອບທ�,ແລະໄດ້ຂຶ້ນ
ສະຫວັນ,ປຈສ,ປຖກ14:25–40.

ພຣະຄຣິດເປັນມະຫາປະໂລຫິດຕາມ
ລະບຽບຂອງເມນຄີເສເດັກ,ຮຣ5:6.ເມນຄີ
ເສເດັກເປັນກະສັດຂອງເມືອງຊາເລັມ,ເປັນ
ປະໂລຫິດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ສູງສຸດ,ຮຣ7:1–3.
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ບໍ່ມີຜູ້ໃດຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເມນຄີເສເດັກ,ແອວ
13:14–19.

ອັບ ຣາ ຮາມໄດ້ຮັບຖານະປະໂລຫິດຈາກ
ເມນຄີເສເດັກ,ຄພ84:14.ດ້ວຍຄວາມນັບຖື
ຕໍ່ພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ສາດສະໜາ
ຈັກໃນສະໄໝບູຮານໄດ້ເອີ້ນຖານະປະໂລຫິດ
ທີ່ສູງກວ່ານັ້ນວ່າຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີ
ເສເດັກ,ຄພ107:1–4.

ແມ່ນ�ຈໍແດນ

ແມ່ນ�ຈໍແດນເລີ່ມຕົ້ນຈາກທະເລຄາລີເລລົງ
ໄປຫາທະເລຕາຍ.ແມ່ນ�ສາຍນີ້ຍາວ100ໄມ
(160ກິໂລແມັດ)ແລະປະກອບດ້ວຍແມ່ນ�
ນ້ອຍຫລາຍສາຍຈາກພູເຮີໂມນ.ມັນເປັນແມ່
ນ�ທີ່ສ�ຄັນທີ່ສຸດໃນອິດສະຣາເອນ.

ເຫດການສອງຢ່າງທີ່ສ�ຄັນທີ່ກ່ຽວພັນກັບ
ແມ່ນ�ສາຍນີ້ແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ແຍກ
ນ�ໃຫ້ຊາວອິດສະຣາເອນຂ້າມໄປ(ຢຊ3:14–
17),ແລະການບັບຕິສະມາຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ(ມທ3:13–17;1ນຟ10:9).

ແມ່ໝ້າຍ.ເບິ່ງຄວາມຜາສຸກນຳ�ອີກ

ຜູ້ຍິງທີ່ສາມີໄດ້ຕາຍປະແລະບໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານ
ໃໝ່.

ລູກກ�ພ້າແລະແມ່ໝ້າຍຈະມາແລະກິນ,
ພບຍ14:29.

ແມ່ໝ້າຍທີ່ຍາກຈົນໄດ້ຖວາຍເງິນທັງໝົດ
ທີ່ນາງມີ,ມຣກ12:41–44.ຢ້ຽມຢາມລູກກ�
ພ້າແລະຍິງໝ້າຍທີ່ມີຄວາມທຸກຮ້ອນ,ຢກບ
1:27.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເປັນພະຍານຕໍ່ສູ້ພວກທີ່
ເອົາປຽບແມ່ໝ້າຍ,3ນຟ24:5(ຊກຢ7:10).

ແມ່ໝ້າຍແລະເດັກກ�ພ້າຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການຈັດຫາໃຫ້,ຄພ83:6(ຄພ136:8).

ມົງກຸດ,ສວມມົງກຸດ.ເບິ່ງຊີວິດນິລັນດອນ
ນຳ�ອີກ

ເຄື່ອງປະດັບທີ່ເປັນວົງມົນຊຶ່ງຜູ້ປົກຄອງ
ສວມໄວ້ເທິງຫົວ.ມັນສາມາດເປັນເຄື່ອງໝາຍ
ແຫ່ງອ�ນາດຊັ້ນສູງ, ເຂດຄອບຄອງ,ການ
ເປັນພຣະເຈົ້າ.ຜູ້ທີ່ອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດໂດຍ

ການຮັກສາພຣະບັນຍັດທັງໝົດຂອງພຣະເຈົ້າ
ຈະໄດ້ຮັບມົງກຸດແຫ່ງຊີວິດນິລັນດອນ.(ເບິ່ງ
ຄພ20:14;ມຊ7:56;ຈສ—ມ1:1.)

ມົງກຸດແຫ່ງຄວາມຊອບທ�ຖືກຈັດໄວ້ຖ້າ
ເຮົາແລ້ວ,2ຕມທ4:8.ພວກເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບມົງ
ກຸດອັນສະຫງ່າລາສີທີ່ບໍ່ມີວັນເສົ້າໝອງ,1ປຕ
5:4.

ຄົນຕາຍຊຶ່ງຕາຍໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໄດ້
ຮັບມົງກຸດແຫ່ງຄວາມຊອບທ�,ຄພ29:13.
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບມົງກຸດໃນຜາສາດຂອງ
ພຣະບິດາຂອງເຮົາ,ຄພ59:2.ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຕຽມໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ຂຶ້ນມາຮັບ
ເອົາມົງກຸດທີ່ໄດ້ຕຽມໄວ້ໃຫ້ພວກເຂົາ,ຄພ
78:15.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສັນຍາວ່າຈະມອບ
ມົງກຸດແຫ່ງລັດສະໝີພາບໃຫ້ແກ່ໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະເຈົ້າທາງມືຂວາຂອງພຣະອົງ,ຄພ104:7.

ໂມເຊ.ເບິ່ງການປ່ຽນສະພາບ—ການປ່ຽນ
ສະພາບຂອງພຣະຄຣິດ;ກົດຂອງໂມເຊ;
ພຣະບັນຍັດ,ສິບປະການ;ເພັນຕາຕຸກ;
ອາໂຣນ,ອ້າຍຂອງໂມເຊນຳ�ອີກ

ສາດສະດາໃນພຣະຄ�ພີເດີມຜູ້ໄດ້ນ�ພາ
ຊາວອິດສະຣາເອນອອກຈາກຄວາມເປັນທາດ
ຢູ່ປະເທດເອຢິບແລະໄດ້ມອບກົດເລື່ອງສາດ
ສະໜາ,ສັງຄົມ,ແລະການບໍລິໂພກໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້າດັ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍ.

ການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງໂມເຊ
ແມ່ນເກີນກວ່າຂອບເຂດຂອງຊີວິດໃນໂລກ
ມະຕະຂອງເພິ່ນ.ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ສອນວ່າ
ເພິ່ນໄດ້ມາກັບເອລີຢາ,ມາທີ່ພູແຫ່ງການປ່ຽນ
ສະພາບແລະໄດ້ມອບຂໍກະແຈຂອງຖານະ
ປະໂລຫິດໃຫ້ແກ່ເປໂຕ,ຢາໂກໂບ,ແລະ
ໂຢຮັນ(ມທ17:3–4;ມຣກ9:4–9;ລກ9:30;
ຄພ63:21).

ໂມເຊໄດ້ປະກົດຕໍ່ໂຈເຊັບສະມິດແລະອໍລີ
ເວີຄາວເດີຣີໃນວນັທີ3ເດືອນເມສາ1836,
ໃນພຣະວິຫານເຄີດແລນ,ລັດໂອໄຮໂອ,ແລະ
ໄດ້ມອບຂໍກະແຈແຫ່ງການເຕົ້າໂຮມຂອງຊາວ
ອິດສະຣາເອນໃຫ້ແກ່ພວກເພິ່ນ(ຄພ110:11).

ການເປີດເຜີຍຍຸກສຸດທ້າຍກ່າວຫລາຍເທື່ອ
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ກ່ຽວກັບໂມເຊ.ເພິ່ນໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງເລື້ອຍໆ
ຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ແລະຈາກພຣະຄ�ພີ
ຄ�ສອນແລະພັນທະສັນຍາເຮົາຮຽນຮູ້ກ່ຽວ
ກັບການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງເພິ່ນ
(ຄພ84:20–26)ແລະວ່າເພິ່ນໄດ້ຮັບຖານະ
ປະໂລຫິດຈາກເຢທະໂຣພໍ່ເຖົ້າຂອງເພິ່ນ(ຄພ
84:6).

ການເປີດເຜີຍຍຸກສຸດທ້າຍຍັງໄດ້ຢືນຢັນ
ເລື່ອງລາວໃນພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີອີກກ່ຽວ
ກັບການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງເພິ່ນ
ໃນບັນ ດາລູກ ຫລານຂອງອິດສະຣາເອນ
ແລະຢືນຢັນຕື່ມອີກວ່າເພິ່ນເປັນຜູ້ຂຽນປຶ້ມ
ຫ້າເຫລັ້ມທ�ອິດຂອງພຣະຄ�ພີເດີມ(1ນຟ
5:11;ມຊ1:40–41).

ໄດ້ ຖືກ ຊ່ວຍຊີ ວິດໄວ້ໂດຍທິດາຂອງຟາ
ຣາໂອ,ອພຍ2:1–10.ໄດ້ໜີໄປຫາມີດີອານ,
ອພຍ2:11–22.ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ປະກົດຕົວໃຫ້ເພິ່ນເຫັນຢູ່ໃນຟຸ່ມໄມ້ທີ່ລຸກເປັນ
ໄຟ,ອພຍ3:1–15.ໄດ້ປະກາດວ່າໂຣກລະ
ບາດຈະເກີດກັບຊາວເອຢິບ,ອພຍ7–11.
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງງານປັດສະຄາ,
ອພຍ12:1–30.ໄດ້ນ�ພາລູກຫລານຂອງ
ອິດສະຣາເອນຂ້າມນ�ທະເລແດງ,ອພຍ
14:5–31.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສົ່ງມານາລົງມາ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ອພຍ16.ຕີໂງ່ນຫີນ
ຢູ່ທີ່ພູໂຮເຣັບແລະນ�ໄດ້ໄຫລອອກມາ,ອພຍ
17:1–7.ອາໂຣນແລະຮູເຣໄດ້ຍົກແຂນຂອງ
ເພິ່ນຂຶ້ນເພື່ອວ່າໂຢຊວຍຈະເອົາຊະນະອາມາ
ເຫລັກ,ອພຍ17:8–16.ເຢທະໂຣໄດ້ໃຫ້ຄ�
ແນະນ�ແກ່ເພິ່ນ,ອພຍ18:13–26.ໄດ້ຕຽມ
ຜູ້ຄົນສ�ລັບການມາປະກົດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຢູ່ເທິງພູຊີນາຍ,ອພຍ19.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ເປີດເຜີຍພຣະບັນຍັດສິບປະການຕໍ່ເພິ່ນ,
ອພຍ20:1–17.ເພິ່ນກັບບັນດາຫົວໜ້າເຈັດ
ສິບຄົນໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າ,ອພຍ24:9–11.ໄດ້
ເຮັດແຜ່ນຫີນແຕກແລະໄດ້ທ�ລາຍງົວຄ�,
ອພຍ32:19–20.ໄດ້ກ່າວກັບພຣະເຈົ້າໜ້າຕໍ່
ໜ້າ,ອພຍ33:9–11.

ໄດ້ປະກົດຕອນພຣະເຢຊູປ່ຽນພຣະກາຍ,
ມທ17:1–13(ມຣກ9:2–13;ລກ9:28–36).

ຂໍ ໃຫ້ ພວກເຮົ າຈົ່ ງ ເຂັ້ມແຂງເໝືອນດັ່ງ
ໂມເຊ,1ນຟ4:2.ພຣະຄຣິດເປັນສາດສະດາ
ຄືກັນກັບໂມເຊທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຍົກຂຶ້ນ,
1ນຟ22:20–21(ພບຍ18:15;3ນຟ20:23).

ໄດ້ນ�ພາອິດສະຣາເອນໂດຍການເປີດ
ເຜີຍ,ຄພ8:3.ໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນບັນດາວິນຍານທີ່
ສູງສັກ,ຄພ138:41.

ໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າໜ້າຕໍ່ໜ້າ,ມຊ1:2,31.
ເປັນເໝືອນພຣະອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດ,ມຊ1:6,
13.ໄດ້ຂຽນສິ່ງທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍແກ່ເພິ່ນກ່ຽວກັບ
ການສ້າງ,ມຊ2:1.

ໜັງສືໂມເຊ:ໜັງສືເຫລັ້ມໜຶ່ງໃນພຣະຄ�ພີ
ໄຂ່ມຸກອັນລ�ຄ່າທີ່ບັນຈຸການແປເຈັດບົດທ�
ອິດໃນປະຖົມມະການທີ່ດົນໃຈຂອງໂຈເຊັບ
ສະມິດ.

ບົດທີ1ບັນທຶກພາບນິມິດຊຶ່ງໃນນັ້ນໂມເຊ
ໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າ,ຜູ້ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ເພິ່ນກ່ຽວ
ກັບແຜນແຫ່ງຄວາມລອດ.ບົດທີ2–5ເລື່ອງ
ລາວກ່ຽວກັບການສ້າງແລະການຕົກຂອງ
ມະນຸດ.ບົດທີ6–7ບັນຈຸພາບນິມິດກ່ຽວກັບ
ເອນົກແລະການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ຂອງເພິ່ນຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.ບົດທີ8ບັນຈຸ
ພາບນິມິດກ່ຽວກັບໂນອາແລະນ�ຖ້ວມທີ່ຍິ່ງ
ໃຫຍ່.

ໜັງສືຫ້າເຫລັ້ມຂອງໂມເຊ:ເບິ່ງ

ຈົດເຊັ ນບັ ນຊີ;  ປະຖົມມະການ;ພຣະບັນ
ຍັດສອງ;ລະບຽບພວກເລວີ;ອົບພະຍົບໜັງສື
ຫ້າເຫລັ້ມທ�ອິດຂອງພຣະຄ�ພີເດີມເປັນທີ່ຮູ້
ຈັກກັນວ່າໜັງສືຂອງໂມເຊ.ແຜ່ນຈາລຶກທອງ
ເຫລືອງທີ່ນີໄຟເອົາຈາກລາບານບັນຈຸໜັງສື
ຂອງໂມເຊ(1ນຟ5:11).

ນີໄຟໄດ້ອ່ານຫລາຍເລື່ອງຊຶ່ງມີຂຽນຢູ່ໃນ
ໜັງສືຂອງໂມເຊ,1ນຟ19:23.

ໂມໄຊຢາ,ບິດາຂອງເບັນຢາມິນ.ເບິ່ງເຊຣາ
ເຮັມລາ;ເບັນຢາມິນ,ບິດາຂອງໂມໄຊຢາ
ນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ສາດສະດາຊາວນີໄຟ
ຜູ້ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນກະສັດປົກຄອງຜູ້ຄົນ
ຢູ່ໃນເຊຣາເຮັມລາ.

ໂມໄຊຢາ,ບິດາຂອງເບັນຢາມິນ197
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ໂມໄຊຢາໄດ້ຖືກເຕືອນໃຫ້ໜີໄປຈາກແຜ່ນ
ດິນນີໄຟ,ອມນ1:12.ເພິ່ນໄດ້ພົບເຫັນຜູ້ຄົນ
ຂອງເຊຣາເຮັມລາ,ອມນ1:14–15.ເພິ່ນໃຫ້
ຜູ້ຄົນຂອງເຊຣາເຮັມລາໄດ້ຮັບການສອນໃນ
ພາສາຂອງເພິ່ນ,ອມນ1:18.ເພິ່ນໄດ້ຖືກແຕ່ງ
ຕັ້ງໃຫ້ເປັນກະສັດຂອງປະຊາຄົມ,ອມນ1:19.
ເບັນຢາມິນລູກຊາຍຂອງເພິ່ນໄດ້ຂຶ້ນປົກຄອງ
ຫລັງຈາກເພິ່ນເສຍຊີວິດໄປ,ອມນ1:23.

ໂມໄຊຢາ,ພວກລູກຊາຍຂອງ.ເບິ່ງໂມໄຊ
ຢາ,ລູກຊາຍຂອງເບັນຢາມິນ;ອາໂຣນ,
ລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາ;ອອມເນີ;ອ�ໂມນ,
ລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາ;ຮິມໄນນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ລູກຊາຍສີ່ຄົນຂອງ
ກະສັດໂມໄຊຢາຜູ້ໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ
ຫລັງຈາກທູດໄດ້ມາປະກົດຕໍ່ເຂົາເຈົ້າແລະ
ສັ່ງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ກັບໃຈ.ເຂົາເຈົ້າຊື່ວ່າອ�ໂມນ,
ອາໂຣນ,ອອມເນີ,ແລະຮິມໄນ(ມຊຢ27:34).
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ເວລາສິບສີ່ປີໃນການສັ່ງສອນ
ພຣະກິດຕິຄຸນຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃຫ້ແກ່ຊາວ
ເລມັນ.ບັນທຶກຂອງການປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນບັນດາຊາວເລມັນມີຢູ່ໃນ
ໜັງສືແອວມາ,ບົດທີ17ເຖິງ26.

ແຕ່ກ່ອນເຂົາເຈົ້າເປັນຄົນບໍ່ເຊື່ອຖືຜູ້ໄດ້
ພະຍາຍາມທ�ລາຍສາດສະໜາຈັກ,ມຊຢ
27:8–10(ແອວ36:6).ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກທູດຕິ
ຕຽນແລະໄດ້ກັບໃຈ,ມຊຢ27:11–12,18–
20.ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໄປສັ່ງສອນຊາວ
ເລມັນ,ມຊຢ28:1–7.

ໂມໄຊຢາ,ລູກຊາຍຂອງເບັນຢາມິນ.ເບິ່ງ
ເບັນຢາມິນ,ບິດາຂອງໂມໄຊຢາ;ໂມໄຊ
ຢາ,ພວກລູກຊາຍຂອງນຳ�ອີກ

ກະສັດແລະສາດສະດາຊາວນີໄຟທີ່ຊອບ
ທ�ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ.ໂມໄຊຢາໄດ້ເຮດັຕາມ
ຕົວຢ່າງທີ່ຊອບທ�ຂອງບິດາຂອງເພິ່ນ(ມຊຢ
6:4–7).ເພິ່ນໄດ້ແປແຜ່ນຈາລຶກຄ�ຊາວສີ່ແຜ່ນ
ທີ່ບັນຈຸບັນທຶກຂອງຊາວຢາເຣດັ(ມຊຢ28:17).

ໜັງສືໂມໄຊຢາ:ໜັງສືເຫລັ້ມໜຶ່ງໃນພຣະ
ຄ�ພີມໍມອນ.ບົດທີ1–6ບັນຈຸຄ�ເທດສະໜາ

ທີ່ມີພະລັງຂອງກະສັດເບັນຢາມິນຕໍ່ຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນ.ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ສ�ພັດໃຈຂອງພວກເຂົາແລະຜູ້ຄົນໄດ້ປ່ຽນ
ໃຈເຫລື້ອມໃສແລະປາດຖະໜາທີ່ຈະບໍ່ເຮັດ
ຄວາມຊົ່ວອີກຕໍ່ໄປ.ບົດທີ7–8ບອກເຖິງຊາວ
ນີໄຟກຸ່ມໜຶ່ງຜູ້ໄດ້ໄປອາໄສຢູ່ໃນບັນດາຊາວ
ເລມັນ.ຜູ້ ຄົນກຸ່ມໜຶ່ງໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຊອກຫາ
ພວກເຂົາ.ຫົວໜ້າກຸ່ມຂອງພວກໄປຊອກທີ່ຊື່
ອ�ໂມນໄດ້ພົບເຫັນພວກເຂົາແລະໄດ້ຮຽນຮູ້
ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງພວກເຂົາພາຍ
ໃຕ້ກົດບັງຄັບຂອງຊາວເລມັນ.ບົດທີ9–24
ບັນຍາຍເລື່ອງກົດບັງຄັບແລະເຖິງວິທີທີ່ຜູ້
ນ�ຂອງພວກເຂົາ—ຊີນິບ,ໂນອາ,ແລະລິມ
ໄຮ—ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃຕ້ຊາວເລມັນ.ການຕາຍ
ຍ້ອນຄວາມເຊື່ອຂອງສາດສະດາຊື່ອະບີນາ
ໄດກໍໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ຄືກັນ.ແອວມາໄດ້ປ່ຽນ
ໃຈເຫລື້ອມໃສຕອນອະບີນາໄດຖືກນ�ຂຶ້ນ
ສານ.ບົດທີ25–28ເລົ່າເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບສາ
ເຫດທີ່ລູກຊາຍຂອງແອວມາແລະລູກຊາຍສີ່
ຄົນຂອງກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມ
ໃສ.ໃນບົດທີ29ກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ແນະນ�
ວ່າໃຫ້ຈັດຕັ້ງລະບົບການຕັດສິນແທນການມີ
ກະສັດ.ແອວມາລູກຊາຍຂອງແອວມາໄດ້ຖືກ
ແຕ່ງຕັ້ງເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນຄົນທ�ອິດ.

ໂມໂຣໄນ,ນາຍທັບ.ເບິ່ງປ້າຍແຫ່ງເສລີ
ພາບນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາກອງ
ທັບຂອງຊາວນີໄຟຜູ້ໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ປະມານ
100ປີກ່ອນຄ.ສ.

ໂມໂຣໄນໄດ້ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າ
ນາຍທະຫານທັງໝົດຂອງຊາວນີໄຟ,ແອວ
43:16–17.ໄດ້ດົນໃຈທະຫານຊາວນີໄຟໃຫ້ຕໍ່
ສູ້ເພື່ອເສລີພາບຂອງພວກເຂົາ,ແອວ43:48–
50.ໄດ້ເຮັດປ້າຍແຫ່ງເສລີພາບຈາກເສື້ອຄຸມ
ຂອງເພິ່ນ,ແອວ46:12–13.ເປັນຄົນຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແອວ48:11–18.ໄດ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້
ຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ເອົາຫົວ
ຊາກ່ຽວກັບອິດສະລະພາບຂອງປະເທດຊາດ
ຂອງຕົນ,ແອວ59:13.
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ໂມໂຣໄນ,ລູກຊາຍຂອງມໍມອນ.ເບິ່ງພຣະ
ຄ�ພີມໍມອນ;ມໍມອນ,ສາດສະດາຊາວ
ນີໄຟນຳ�ອີກ

ສາ ດສະດາ ຄົນ ສຸດທ້າຍໃນພຣະຄ�ພີ
ມໍມອນ(ປະມານຄ.ສ.421).ກ່ອນມໍມອນໃກ້
ເສຍຊີ ວິດໄປ,ເພິ່ນໄດ້ເອົາບັນທຶກປະຫວັດ
ສາດທີ່ເອີ້ນວ່າແຜ່ນຈາລຶກຂອງມໍມອນໄປໃຫ້
ໂມໂຣໄນລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ(ຄມ1:1).ໂມໂຣ
ໄນໄດ້ສ�ເລັດການຮຽບຮຽງແຜ່ນຈາລຶກຂອງ
ມໍມອນ.ເພິ່ນໄດ້ຕື່ມບົດທີ8ແລະ9ໃສ່ໃນ
ພຣະຄ�ພີມໍມອນ(ມມ8:1).ເພິ່ນໄດ້ຫຍໍ້ແລະ
ສະຫລຸບໜັງສືອີເທີ(ອທ1:1–2)ແລະໄດ້ຕື່ມ
ໜັງສືຂອງເພິ່ນເອງໃສ່ທີ່ເອີ້ນວ່າໜັງສືໂມໂຣ
ໄນ(ມຣນ1).ໂມໂຣໄນໄດ້ຜະນຶກແຜ່ນຈາລຶກ
ແລະໄດ້ເຊື່ອງມັນໄວ້ໃນພູຄູໂມຣາ(ມມ8:14;
ມຣນ10:2).ໃນປີ1823ໂມໂຣໄນໄດ້ຖືກສົ່ງ
ມາໃນສະພາບທີ່ໄດ້ຟື້ນຄືນຊີວິດແລ້ວເພື່ອ
ເປີດເຜີຍພຣະຄ�ພີມໍມອນແກ່ໂຈເຊັບສະມິດ
(ຄພ27:5;ຈສ—ປ1:30–42,45).ເພິ່ນໄດ້
ແນະນ�ສາດສະດາໜຸ່ມແຕ່ລະປີນັບແຕ່ປີ
1823ເຖິງ1827(ຈສ—ປ1:54)ແລະໃນ
ທີ່ສຸດກໍໄດ້ນ�ແຜ່ນຈາລຶກມາໃຫ້ເພິ່ນໃນປີ
1827(ຈສ—ປ1:59).ຫລັງຈາກໄດ້ສ�ເລັດ
ການແປແລ້ວໂຈເຊັບສະມິດກໍໄດ້ສົ່ງແຜ່ນ
ຈາລຶກຄືນໃຫ້ໂມໂຣໄນ.

ໜັງສືໂມໂຣໄນ:ໜັງສືເຫລັ້ມສຸດທ້າຍຢູ່ໃນ
ພຣະຄ�ພີມໍມອນ.ມັນຖືກຂຽນໂດຍສາດສະ
ດາຊາວນີໄຟຄົນສຸດທ້າຍຊື່ໂມໂຣໄນ.ບົດທີ
1–3ບອກເຖິງຄວາມພິນາດເທື່ອສຸດທ້າຍຂອງ
ຊາວນີໄຟ,ໃຫ້ຄ�ແນະນ�ກ່ຽວກັບການມອບ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແລະຖານະປະໂລຫິດ.
ບົດທີ4–5ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລະບຽບ
ການທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງການປະຕິບັດພິທີສິນລະ
ລຶກ.ບົດທີ6ສະຫລຸບວຽກງານຂອງສາດສະ
ໜາຈັກ.ບົດທີ7–8ຄ�ເທດສະໜາກ່ຽວກັບ
ຫລັກທ�ຂໍ້ທ�ອິດຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ,ລວມ
ທັງຄ�ສອນຂອງມໍມອນເລື່ອງສັດທາ,ຄວາມ
ຫວັງ,ແລະຄວາມໃຈບຸນແລະກ່ຽວກັບວິທີ
ທີ່ຈະຮູ້ວ່າສິ່ງໃດດີແລະສິ່ງໃດບໍ່ດີ(ມຣນ7),
ແລະຄ�ອະທິບາຍຂອງມໍມອນວ່າເດັກນ້ອຍ

ມີຊີວິດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດແລະບໍ່ຈ�ເປັນຕ້ອງ
ຮັບການບັບຕິສະມາ(ມຣນ8).ບົດທີ9ບັນ
ຍາຍເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງປະຊາຊາດນີໄຟ.
ບົດທີ10ເປັນຂ່າວສານສຸດທ້າຍຂອງໂມໂຣ
ໄນແລະຮ່ວມດ້ວຍວິທີທີ່ຈະຮູ້ຈັກຄວາມຈິງ
ເລື່ອງພຣະຄ�ພີມໍມອນ(ມຣນ10:3–5).

ໂມໂຣໄນຮາ,ລູກຊາຍຂອງນາຍທັບໂມໂຣ
ໄນ

ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາທີ່ຊອບທ�ຊາວນີໄຟຢູ່ໃນ
ພຣະຄ�ພີມໍມອນ(ປະມານ60ປີກ່ອນຄ.ສ.).

ໂມໂຣໄນໄດ້ມອບກອງທັບທະຫານໃຫ້ແກ່
ໂມໂຣໄນຮາລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ,ແອວ62:43.
ໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງເຊຣາເຮັມລາຄືນອີກ,ຮລມ
1:33.ໄດ້ນ�ຊາວນີໄຟຄືນມາກັບໃຈແລະໄດ້
ຍຶດເອົາແຜ່ນດິນຈ�ນວນເຄິ່ງໜຶ່ງຄືນມາ,ຮລມ
4:14–20.

ໂມໂຫ,ຄວາມໂມໂຫ.ເບິ່ງຄຽດແຄ້ນ,
ຄວາມຄຽດແຄ້ນ

ໂມອາບ.ເບິ່ງໂລດນຳ�ອີກ

ແຜ່ນດິນໃນສະໄໝຂອງພຣະຄ�ພີເດີມທີ່
ຕັ້ງຢູ່ທາງຕາເວັນອອກຂອງທະເລຕາຍ.ຊາວ
ໂມອາບເປັນລູກຫລານຂອງໂລດແລະເປັນ
ເຊື້ອສາຍຂອງຊາວອິດສະຣາເອນ.ພວກເຂົາ
ເວົ້າພາສາທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບພາສາເຮັບເຣີ.ມີ
ການສູ້ຮົບກັນຕະຫລອດເວລາລະຫວ່າງຊາວ
ໂມອາບແລະຊາວອິດສະຣາເອນ(ຜປ3:12–
30;11:17;2ຊມອ8:2;2ກສ3:6–27;2ຂຄ
20:1–25;ອຊຢ15).

ມໍມອນ.ເບິ່ງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ;ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍນຳ�ອີກ

ຊື່ຫລິ້ນທີ່ວ່າມໍມອນແມ່ນຖືກເອີ້ນໂດຍຜູ້
ຄົນທີ່ບໍ່ ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາ
ຈັກທີ່ກ່າວເຖິງສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ.
ຊື່ນີ້ມາຈາກໜັງສືພຣະຄ�ພີທີ່ສັກສິດຊຶ່ງຖືກ
ຮຽບຮຽງໂດຍສາດສະດາມໍມອນໃນສະໄໝ

ມໍມອນ199
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ບູຮານແລະມີຊື່ວ່າພຣະຄ�ພີມໍມອນ.ຊື່ທີ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງ
ສາດສະໜາຈັກທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີແມ່ນ“ໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.”ຊື່ທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງສາດສະໜາ
ຈັກແມ່ນສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ.

ມໍມອນ,ສາດສະດາຊາວນີໄຟ.ເບິ່ງພຣະຄ�
ພີມໍມອນນຳ�ອີກ

ສາດສະດາຊາວນີໄຟ,ນາຍທັບ,ແລະຜູ້
ຮັກສາບັນທຶກໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ.ມໍມອນໄດ້
ມີຊີວິດຢູ່ປະມານຄ.ສ.311–385(ມມ1:2,
6;6:5–6;8:2–3).ເພິ່ນເປັນຫົວໜ້າກອງທັບ
ເກືອບຕະຫລອດຊີວິດຂອງເພິ່ນ,ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່
ອາຍຸສິບຫ້າປີ(ມມ2:1–2;3:8–12;5:1;8:2–
3).ອາມມາຣອນໄດ້ແນະນ�ມໍມອນໃຫ້ຕຽມ
ຕົນເອງໃນການຮັກສາຂຽນແລະການຮັກ
ສາບັນທຶກ(ມມ1:2–5;2:17–18).ຫລັງຈາກ
ໄດ້ບັນທຶກຊີວະປະຫວັດໃນວັນເວລາຂອງ
ເພິ່ນແລ້ວ,ມໍມອນໄດ້ຫຍໍ້ແຜ່ນຈາລຶກໃຫຍ່
ຂອງນີໄຟໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກຂອງມໍມອນ.ຕໍ່
ມາເພິ່ນໄດ້ມອບບັນທຶກທີ່ສັກສິດນີ້ໃຫ້ແກ່ໂມ
ໂຣໄນລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ.ແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່າ
ນີ້ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນທຶກທີ່ໂຈເຊັບ
ສະມິດໄດ້ແປເປັນພຣະຄ�ພີມໍມອນ.

ຄ�ຂອງມໍມອນຳ:ໜັງສືເຫລັ້ມນ້ອຍໃນພຣະ
ຄ�ພີມໍມອນ.ລະຫວ່າງຄ�ສຸດທ້າຍຂອງອາມາ
ລະໄຄໃນໜັງສືອອມໄນແລະຄ�ທ�ອິດໃນ
ໜັງສືໂມໄຊຢາ,ມໍມອນ,ບັນນາທິການຂອງ
ບັນທຶກທຸກທັງໝົດ,ໄດ້ສອດໜັງສືເຫລັ້ມນ້ອຍ
ນີ້ໃສ່ທາງກາງ.(ເບິ່ງ“ຄ�ອະທິບາຍຫຍໍ້ກ່ຽວ
ກັບພຣະຄ�ພີມໍມອນ”ຢູ່ໃນທາງໜ້າຂອງ
ພຣະຄ�ພີມໍມອນ.)

ພຣະຄ�ພີມໍມອນຳ:ໜັງສືອີກເຫລັ້ມໜຶ່ງໃນ
ບັນດາພຣະຄ�ພີທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າພຣະຄ�ພີ
ມໍມອນ.ບົດທີ1–2ບອກເຖິງອາມມາຣອນ,
ສາດສະດາຂອງຊາວນີໄຟ,ໄດ້ບອກມໍມອນ
ເຖິງເວລາແລະສະຖານທີ່ບອ່ນທີ່ໃຫ້ໄປເອົາ
ແຜ່ນຈາລຶກ.ພ້ອມນີ້,ມີສົງຄາມທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້
ເກີດຂຶ້ນ,ແລະຊາວນີໄຟສາມຄົນໄດ້ຖືກພາ

ໜີໄປເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນ.ບດົ
ທີ3–4ບອກເຖິງມໍມອນເອີ້ນໃຫ້ຜູ້ຄົນກັບໃຈ:
ແຕ່ພວກເຂົາມີໃຈແຂງເກີນກວ່າທີ່ຈະຮູ້ສຶກ,
ແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫລາຍກວ່າ
ທີ່ຜ່ານມາໃນອິດສະຣາເອນ.ບົດທີ5–6ບັນ
ທຶກການສູ້ຮົບຄັ້ງສຸດທ້າຍລະຫວ່າງຊາວນີໄຟ
ແລະຊາວເລມັນ.ມໍມອນໄດ້ຖືກຂ້າພ້ອມດ້ວຍ
ປະຊາຊາດນີໄຟເກືອບທັງໝົດ.ໃນບົດທີ7,
ກ່ອນເພິ່ນເສຍຊີວິດ,ມໍມອນໄດ້ເອີ້ນຜູ້ຄົນ—
ໃນຕອນນັ້ນແລະໃນອະນາຄົດ—ໃຫ້ກັບໃຈ.
ບົດທີ8–9ບັນທຶກບອກວ່າໃນທີ່ສຸດພຽງແຕ່
ໂມໂຣໄນລູກຊາຍຂອງມໍມອນເທົ່ານັ້ນທີ່ຍັງ
ມີຊີວິດຢູ່.ເພິ່ນໄດ້ບັນທຶກພາບສຸດທ້າຍຂອງ
ການຕາຍແລະຊາກສົບ,ລວມທັງການສິ້ນ
ສຸດຂອງຜູ້ຄົນຊາວນີໄຟ,ແລະໄດ້ຂຽນຂ່າວ
ສານເຖິງຄົນລຸ້ນຫລັງແລະຜູ້ອ່ານຂອງບັນ
ທຶກນີ້.

ມໍມອນ,ພຣະຄ�ພີ.ເບິ່ງພຣະຄ�ພີມໍມອນ

ເມືອງນາວູ,ລັດອິລິນອຍ(ສະຫະລັດອາເມ
ຣິກາ)

ເມືອງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍໄພ່ພົນຍຸກ
ສຸດທ້າຍໃນປີ1839ໃນລັດອິລິນອຍ.ມັນຕັ້ງ
ຢູ່ແຄມແມ່ນ�ມິດຊີຊິບປີ,ເກືອບເປັນໄລຍະ
ຍາວເຖິງສອງຮ້ອຍໄມ(320ກິໂລແມັດ)ເລີຍ
ແມ່ນ�ຂຶ້ນໄປຈາກເມືອງເຊັ້ນຫລຸຍ.

ເພາະການຂົ່ມເຫັງຢູ່ໃນລັດມີເຊີຣີ,ໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຍ້າຍຂຶ້ນໄປທາງພາກ
ເໜືອທີ່ໄກປະມານສອງຮ້ອຍໄມ,ຂ້າມແມ່ນ�
ມິດຊີຊິບປີ,ແລະເຂົ້າໄປຫາລັດອິລິນອຍ,
ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າພົບເຫັນສະພາບທີ່ໜ້າພໍໃຈ.
ໃນທີ່ສຸດ,ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ຊື້ທີ່ດິນທີ່
ຍັງບໍ່ໄດ້ພັດທະນາຂອງເມືອງຄອມເມີສ.ທີ່ດິນ
ຕອນນີ້ແທ້ຈິງແລ້ວເປັນບຶງແລະມີອາຄານ
ຕັ້ງຢູ່ສອງສາມບ່ອນ.ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້
ດູດນ�ອອກຈາກບຶງແລະໄດ້ສ້າງເຮືອນຂຶ້ນ.
ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ຍ້າຍຄອບຄົວຂອງເພິ່ນໄປ
ຢູ່ໃນເຮືອນນ້ອຍທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ທ່ອນ.ຊື່ຂອງ
ເມືອງຄອມເມີສໄດ້ປ່ຽນເປັນເມືອງນາວູ,ຕາມ
ພາສາເຮັບເຣີສ�ລັບຄ�ວ່າ“ສວຍງາມ.”
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ຫລາຍພາກໃນພຣະຄ�ພີຄ�ສອນ ແລະ
ພັນທະສັນຍາໄດ້ຖືກຂຽນ ຢູ່ໃນເມືອງນາວູ
(ຄພ124–129;132;135).ໄພ່ພົນຂອງພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ສ້າງພຣະວິຫານຢູ່ໃນເມືອງ
ນາວູ(ຄພ124:26–27).ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງພຣະ
ວິຫານແລະໄດ້ຈັດຕັ້ງສະເຕກຂອງຊີໂອນຂຶ້ນ
ກ່ອນເຂົາເຈົ້າຖືກຂັບໄລ່ໜີຈາກບ້ານເຮືອນ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປີ1846.ເພາະການຂົ່ມເຫັງ
ນີ້,ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ໜີຈາກເຂດນີ້
ແລະໄດ້ເດີນທາງໄປຫາພາກຕາເວັນຕົກ.

ເມືອງເຟແອດ,ລັດນິວຢອກ(ສະຫະລັດອາ
ເມຣິກາ)

ພື້ນທີ່ເຮັດຮົ້ວສວນທີ່ພີເຕີວິດເມີຜູ້ພໍ່,ບ່ອນ
ທີ່ສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ຮັບການເປີດ
ເຜີຍຫລາຍຢ່າງ.ສາດສະໜາຈັກໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ
ຢູ່ທີ່ນີ້ໃນວັນທີ6ເດືອນເມສາ,1830ແລະຜູ້
ຄົນໄດ້ຍິນສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ(ຄພ
128:20).

ມົ້ວສຸມ,ການມົ້ວສຸມ.ເບິ່ງການມົ້ວສຸມລັບ

ໄມ້ກາງແຂນ.ເບິ່ງຄຶງ,ການຄຶງ;ໂຄລະ
ໂຄທາ;ສິນລະລຶກ;ຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້;
ພຣະເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ຫລັກໄມ້ທີ່ ໃຊ້ຄຶງພຣະເຢຊູຄຣິດ (ມຣກ
15:20–26).ຫລາຍຄົນຢູ່ໃນໂລກຕອນນີ້ຄິດ
ວ່າ ມັນເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງການຄຶງແລະ
ການເສຍສະລະຊົດໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດ;ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ ຕາມ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຈັດຕັ້ງ
ເຄື່ອງໝາຍສ�ລັບການຄຶງແລະການເສຍ
ສະລະຂອງພຣະອົງໄວ້ ແລ້ວ—ນັ້ນຄືເຂົ້າ
ຈີ່ແລະນ�ຂອງສິນລະລຶກ(ມທ26:26–28;
ຄພ20:40,75–79).ໃນພຣະຄ�ພີ,ຄົນທີ່ຮບັ
ເອົາໄມ້ກາງແຂນແລະຄົນທີ່ຮັກພຣະເຢຊູ
ຄຣິດຫລາຍທີ່ສຸດຈົນວ່າເຂົາເຈົ້າປະຕິເສດຕົນ
ເອງຈາກຄວາມບໍ່ເປັນເໝືອນພຣະເຈົ້າແລະ
ຄວາມໄຄ່ທັງໝົດຂອງໂລກແລ້ວຮັກສາພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະອົງ(ປຈສ,ມທ16:25–26
[ພາກຫ້ອຍທ້າຍ]).

ຈົ່ງແບກໄມ້ກາງແຂນ,ແລ້ວຕາມເຮົາມາ,

ມຣກ10:21(3ນຟ12:30;ຄພ23:6).ພຣະ
ເຢຊູໄດ້ອົດທົນຕໍ່ໄມ້ກາງແຂນແລະປະທັບລົງ
ເບື້ອງຂວາພຣະທີ່ນັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ,ຮຣ12:2.

ພຣະອົງຖືກຍົກຂຶ້ນເທິງໄມ້ກາງແຂນແລະ
ຖືກປະຫານເພື່ອບາບຂອງໂລກ,1ນຟ11:33.
ຄົນທີ່ອົດທົນຕໍ່ໄມ້ກາງແຂນຂອງໂລກມາແລ້ວ
ຈະໄດ້ຮັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າມາເປັນມູນ
ມໍລະດົກ,2ນຟ9:18.ພຣະບິດາຂອງເຮົາໄດ້
ສົ່ງເຮົາມາເພື່ອວ່າເຮົາຈະໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນເທິງ
ໄມ້ກາງແຂນ,3ນຟ27:14–15.

ຄົນໃດທີ່ຈະບໍ່ແບກໄມ້ກາງແຂນຂອງເຂົາ
ແລະຕິດຕາມເຮົາໄປ,ແລະຮັກສາພຣະບັນ
ຍັດຂອງເຮົາ,ຄົນໆນັ້ນຈະບໍ່ລອດ,ຄພ56:2.

ຈົ່ງເບິ່ງບຸດມະນຸດຖືກຍົກຂຶ້ນເທິງໄມ້ກາງ
ແຂນ,ມຊ7:55.

ຢັງ,ບຣິກ�

ອັກຄະສາວົກໃນຍຸກສະໄໝເລີ່ມຕົ້ນແລະ
ເປັນປະທານຄົນທີສອງຂອງສາດສະໜາຈັກ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ.
ເພິ່ນໄດ້ນ�ພາໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໄປທາງ
ຕາເວັນຕົກຈາກເມືອງນາວູ,ລັດອິລິນອຍ,ຫາ
ຮ່ອມພູເມືອງເຊົາເລັກແລະເປັນກຸ່ມຕັ້ງຖິ່ນ
ຖານທີ່ໃຫຍ່ໂຕໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງສະ
ຫະລັດອາເມຣິກາ.

ບຣິກ� ຢັ ງ ໄດ້ ຖືກເອີ້ນໃຫ້ເປັນປະທານ
ຂອງກຸ່ມອັກຄະສາວົກສິບສອງ,ຄພ124:127.
ບຣິກ�ຢັງໄດ້ ຖືກຍົກຍ້ອງສ�ລັບວຽກງານ
ຂອງເພິ່ນແລະຖືກປົດຈາກການເດີນທາງໄປ
ທົ່ວໃນອະນາຄົດ,ຄພ126.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ແນະນ�ບຣິກ�ຢັງເຖິງວິທີຈັດລະບຽບໄພ່
ພົນຍຸກສຸດທ້າຍສ�ລັບການເດີນທາງໄປຫາ
ພາກຕາເວັນຕົກ,ຄພ136.ບຣກິ�ຢັງເປັນ
ຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຖືກໂປດປານໃນໂລກວິນຍານ,ຄພ
138:53.

ຢາໂກໂບ,ນ້ອງຊາຍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່,ນ້ອງຊາຍຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ(ຄລຕ1:19)ແລະເປັນອ້າຍຂອງ
ໂຢເຊັບ,ຊີໂມນ,ຢູດາແລະນ້ອງສາວຫລາຍ

ຢາໂກໂບ,ນ້ອງຊາຍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ201
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ຄົນ (ມທ 13:55–56; ມຣກ 6:3; ຢູດາ 1:1).
ລາວຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກອີກວ່າເປັນຢາໂກໂບຜູ້ທີ່
ທ່ຽງທ�ແລະມີຕ�ແໜ່ງທີ່ສ�ຄັນຢູ່ໃນສາດສະ
ໜາຈັກໃນເຢຣູຊາເລັມ(ກຈກ12:17;15:13;
1ກຣທ15:7;ຄລຕ2:9–12).ບາງທີລາວໄດ້
ເປັນຜູ້ຂຽນສານຂອງຢາໂກໂບ.

ສານຳຂອງຢາໂກໂບ:ໜັງສືເຫລັ້ມໜຶ່ງໃນ
ພຣະຄ�ພີໃໝ່.ສະບັບຕົ້ນແມ່ນເປັນຈົດໝາຍ
ທີ່ຂຽນເຖິງສິບສອງເຜົ່າຂອງອິດສະຣາເອນ
ທີ່ໄດ້ກະຈັດກະຈາຍໄປທົ່ວແລະບາງທີອາດ
ຖືກຂຽນຈາກເຢຣູຊາເລັມ.ສານນີ້ບັນຈຸຄວາມ
ແຈ່ມແຈ້ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ
ທາງສາດສະໜາ,ລວມທັງຄວາມສ�ຄັນຂອງ
ຄ�ແນະນ�ໃນບົດທີ1ທີ່ວ່າຖ້າຫາກຄົນໃດ
ຂາດສະຕິປັນຍາ,ກໍໃຫ້ຄົນນັ້ນທູນຖາມພຣະ
ເຈົ້າເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ(ຢກບ1:5–
6;ຈສ—ປ1:9–20).ບົດທີ2ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ສັດທາແລະວຽກງານ.ບົດທີ3–4ກ່າວເຖິງ
ຄວາມສ�ຄັນຂອງການບັງຄັບລີ້ນແລະຕັກ
ເຕືອນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ກ່າວຄ�ບໍ່ດີຕໍ່
ກັນ.ບົດທີ5ໄດ້ຊຸກຍູ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້
ມີຄວາມອົດທົນແລະທີ່ຈະເອີ້ນແອວເດີເພື່ອ
ໃຫ້ພອນແກ່ຄົນເຈັບປ່ວຍ;ມັນຍັງສິດສອນອີກ
ເຖິງພອນເລື່ອງການຊ່ວຍປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ
ຄົນອື່ນໆ.

ຢາໂກໂບ,ລູກຊາຍຂອງເສເບດາຍ

ຄົນໜຶ່ງໃນບັນດາອັກຄະສາວົກສິບສອງທີ່
ພຣະເຢຊູໄດ້ເລືອກໃນໄລຍະການປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດໃນຊ່ວງມະຕະຂອງພຣະອົງ.
ລາວເປັນອ້າຍຂອງໂຢຮັນ.ລາວເປັນຄົນໜຶ່ງ
ໃນບັນດາອັກຄະສາວົກສາມຄົນທີ່ພຣະເຢຊູ
ໄດ້ເລືອກໃນໂອກາດພິເສດໂດຍສະເພາະ:
ການນ�ລູກສາວຂອງຢາອິໂຣຄືນມາມີຊີວິດ
ອີກ(ມຣກ5:37),ຕອນປ່ຽນສະພາບ(ມທ
17:1;ມຣກ9:2;ລກ9:28),ແລະທີ່ສວນ
ເຄັດເຊມາເນ(ມທ26:37;ມຣກ14:33).ພ້ອມ
ດ້ວຍເປໂຕແລະໂຢຮັນ,ລາວໄດ້ຟື້ນຟູຖານະ
ປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກຄືນມາສູ່ແຜ່ນ
ດິນໂລກໂດຍການແຕ່ງຕັ້ງໂຈເຊັບສະມິດ

ແລະອໍລີເວີຄາວເດີຣີ(ຄພ27:12;128:20;
ຈສ—ປ1:72).

ຢາໂກໂບ,ລູກຊາຍຂອງອາລະຟາຍ

ຄົນໜຶ່ງໃນບັນດາອັກຄະສາວົກສິບສອງທີ່
ພຣະເຢຊູໄດ້ເລືອກໃນໄລຍະການປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດໃນຊ່ວງມະຕະຂອງພຣະອົງ
(ມທ10:3;ມຣກ3:18;ລກ6:15;ກຈກ1:13).

ຢາໂຄບ,ລູກຊາຍຂອງລີໄຮ.ເບິ່ງລີໄຮ,
ບິດາຂອງນີໄຟນຳ�ອີກ

ສາດສະດາໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນແລະເປັນ
ຜູ້ຂຽນຄ�ເທດສະໜາຫລາຍບົດຢູ່ໃນໜັງສື
2ນີໄຟແລະຢາໂຄບ(2ນຟ6–11;ຢຄ1–7).

ໜັງສືຢາໂຄບ:ໜັງສື ເຫລັ້ມທີສາມຢູ່ໃນ
ພຣະຄ�ພີມໍມອນ.ບົດທີ1ບອກວ່ານີໄຟໄດ້
ມອບແຜ່ນຈາລຶກໃຫ້ແກ່ຢາໂຄບແລະຈາກ
ນັ້ນໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຢາໂຄບແລະໂຢເຊັບນອ້ງ
ຊາຍຂອງເພິ່ນໃຫ້ເປັນປະໂລຫິດແລະຄູສອນ
ຜູ້ຄົນ.ບົດທີ2–4ຄ�ເທດສະໜາແນະນ�ຜູ້
ຄົນໃຫ້ມີຄວາມສະອາດທາງສິນທ�.ຢາໂຄບ
ຍັງໄດ້ສິດສອນກ່ຽວກັບການສະເດັດມາຂອງ
ພຣະເມຊີອາພຣະຜູ້ໄຖ່,ແລະເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ເຫດ
ຜົນກ່ຽວກັບວ່າເປັນຫຍັງຊາວອິດສະຣາເອນ
ບາງຄົນຈຶ່ງບໍ່ຍອມຮັບພຣະອົງແລະການສະ
ເດັດມາຂອງພຣະອົງ.ບົດທີ5–6ບັນຈຸປະຈັກ
ພະຍານຂອງຢາໂຄບແລະໄດ້ທ�ນາຍກ່ຽວ
ກັບປະຫວັດສາດແລະພາລະກິດຂອງຜູ້ຄົນ
ຂອງອິດສະຣາເອນ.ບົດທີ7ບັນຈຸເລື່ອງລາວ
ຂອງຊາຍຄົນໜຶ່ງຊື່ເຊເຣັມທີ່ກະບົດ,ຜູ້ໄດ້
ຖືກເອົາຊະນະໃຈໂດຍປະຈັກພະຍານຂອງ
ຢາໂຄບ.

ຢາໂຄບ,ລູກຊາຍຂອງອີຊາກ.ເບິ່ງອິດສະ
ຣາເອນ;ອີຊາກ;ເອຊາວນຳ�ອີກ

ປິ ຕຸແລະສາດສະດາໃນພຣະຄ�ພີເດີມ;
ລູກຊາຍຝາແຝດຜູ້ນ້ອງຂອງອີຊາກແລະນາງ
ເຣເບກາ(ປຖກ25:19–26).ຢາໂຄບໄດ້ຮັບ
ສິດທິຂອງອ້າຍກົກຈາກເອຊາວອ້າຍຂອງ
ລາວ.ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນເພາະຄວາມມີຄ່າຄວນ
ຂອງຢາໂຄບແລະໄດ້ແຕ່ງງານໃນພັນທະ
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ສັນຍາ,ໃນຂະນະທີ່ເອຊາວກຽດຊັງສິດທິຂອງ
ອ້າຍກົກຂອງລາວແລະໄດ້ແຕ່ງ ງານນອກ
ພັນທະສັນຍາ(ປຖກ25:30–34;26:34–35;
27;28:6–9;ຮຣ12:16).

ເຣ ເບກາໄດ້ ຮຽນຮູ້ຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ວ່າເອຊາວຈະຮັບໃຊ້ຢາໂຄບ,ປຖກ25:23.
ໄດ້ຊື້ສິດທິ ຂອງອ້າຍກົກຈາກເອຊາວ,ປຖກ
25:29–34.ໄດ້ຝັນເຫັນຂັ້ນໄດຂຶ້ນໄປສະຫວັນ,
ປຖກ 28.ໄດ້ແຕ່ງງານກັບນາງເລອາແລະ
ນາງຣາເຊັນ,ປຖກ29:1–30.ມີລູກຊາຍສິບ
ສອງຄົນແລະລູກສາວໜຶ່ງຄົນ,ປຖກ29:31–
30:24; 35:16–20. ໄດ້ ແຕ່ງງານກັບນາງ
ບິນຮາແລະນາງສີລະປາ,ປຖກ30:3–4,9.
ໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນອິດສະຣາເອນ,ປຖກ32:28.
ໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາ,ປຖກ32:30.ຮັກ
ໂຢເຊັບຫລາຍ,ປຖກ37:3.ໄດ້ໄປປະເທດ
ເອຢິບກັບຄອບຄົວຂອງເພິ່ນ,ປຖກ46:1–7.
ໄດ້ອວຍພອນລູກຊາຍແລະລູກຫລານຂອງ
ເພິ່ນ,ປຖກ49.ໄດ້ຕາຍໄປ,ປຖກ49:33.

ໄດ້ຮັກສາພຣະບັນຍັດແລະທຸກວັນນີ້
ໄດ້ຮັບຄວາມສູງສົ່ງຢູ່ ໃນບັນລັງຢູ່ ສະຫວັນ,
ຢູ່ ພ້ອມກັບອັບຣາຮາມແລະອີຊາກ,ຄພ
132:37.

ຢາດູດ.ເບິ່ງພຣະວາຈາແຫ່ງປັນຍາ

ຢາເຟດ.ເບິ່ງໂນອາ,ປິຕຸໃນພຣະຄຣິສຕະ
ທ�ຄ�ພີນຳ�ອີກ

ລູກຊາຍ ກົກຂອງໂນອາ,ສາດສະດາໃນ
ພຣະຄ�ພີເດີມ(ມຊ8:12).

ໂນອາ ມີ ລູກຊາຍຊື່ຢາເຟດ,ປຖກ 5:32
(ປຖກ6:10;ມຊ8:12).ຢາເຟດແລະເມຍ
ຂອງລາວໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເຮືອຂອງໂນອາ,ປຖກ
7:13. ຢາເຟດໄດ້ອອກມາຈາກເຮືອ,ປຖກ
9:18. ພຣະເຈົ້າຈະຊ່ວຍຢາເຟດໃຫ້ມີເຊື້ອ
ສາຍຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ປຖກ9:27.

ຢາເຣັດ.ເບິ່ງຊາວຢາເຣັດ;ຢາເຣັດ,ນ້ອງ
ຊາຍຂອງນຳ�ອີກ

ເປັນຜູ້ນ�ຄົນໜຶ່ງໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ຜູ້
ຊຶ່ງພ້ອມດ້ວຍນ້ອງຊາຍຂອງລາວ,ໄດ້ນ�ພາຜູ້

ຄົນກຸ່ມໜຶ່ງໄປຈາກຫໍບາເບນໄປຫາແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາໃນຊີກໂລກເບື້ອງຕາເວັນຕົກ
(ອທ1:33–2:1).

ຢາເຣັດໄດ້ຂໍໃຫ້ນ້ອງຊາຍຂອງລາວອະທິ
ຖານເພື່ອວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ພາສາຂອງຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າແລະໝູ່ເພື່ອນ
ຂອງເຂົາເຈົ້າສັບສົນ,ອທ1:34–37.ໄດ້ເດີນ
ທາງໄປຫາທະເລແລະໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນທີ່ນັ້ນ
ເປັນເວລາສີ່ປີ,ອທ2:13.ໄດ້ຂີ່ເຮືອໄປຫາ
ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ,ອທ6:4–12.

ຢາເຣັດ,ນ້ອງຊາຍຂອງ.ເບິ່ງຊາວຢາເຣັດ;
ຢາເຣັດນຳ�ອີກ

ສາດສະດາໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ.ເພິ່ນກັບ
ອ້າຍຂອງເພິ່ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງປະຊາຊາດຢາເຣັດ
ເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ນ�ພາຜູ້ຄົນອອກໄປຈາກຫໍ
ບາເບນໄປຫາແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາໃນຊີກ
ໂລກເບື້ອງຕາເວັນຕົກ(ອທ1–6).ເພິ່ນເປັນ
ຊາຍທີ່ມີສັດທາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຈົນວ່າເພິ່ນໄດ້
ກ່າວກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໜ້າຕໍ່ໜ້າ(ຄພ17:1).
ເລື່ອງລາວຂອງພຣະອົງໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ຢູ່ໃນ
ໜັງສືອີເທີ.

ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຮັດເປັນຄົນຮ່າງໃຫຍ່
ແລະມີ ກ�ລັງ ຫລາຍ,ແລະເປັນຜູ້ທີ່ໂປດ
ປານທີ່ສຸດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ອທ1:34.
ເປັນເພາະສັດທາຂອງເພິ່ນ,ນ້ອງຊາຍຂອງ
ຢາເຣັດຈຶ່ງໄດ້ເຫັນນິ້ວພຣະຫັດຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ອທ3:6–9(ອທ12:20).ພຣະ
ຄຣິດໄດ້ສະແດງພຣະກາຍທາງວິນຍານແກ່
ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດ,ອທ3:13–20.ບໍ່ເຄີຍ
ມີເລື່ອງໃດທີ່ສະແດງໃຫ້ປະຈັກເປັນເລື່ອງທີ່
ຍິ່ງໃຫຍ່ໄປກວ່າເລື່ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ປະຈັກ
ແກ່ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດ,ອທ4:4.ນ້ອງ
ຊາຍຂອງຢາເຣັດໄດ້ເຕືອນຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ
ເລື່ອງກະສັດ,ອທ6:22–23.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ສະແດງທຸກສິ່ງທັງໝົດຕໍ່ນ້ອງຊາຍຂອງ
ຢາເຣັດ,ອທ12:21.ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດ
ຍິ່ງ ໃຫຍ່ໃນການຂຽນ, ອທ12:24. ຜ່ານ
ສັດທານ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດໄດ້ຍ້າຍພູຊີຣິນ,
ອທ12:30.
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ຢ້ານກົວ,ຄວາມຢ້ານກົວ.ເບິ່ງກ້າຫານ,
ຄວາມກ້າຫານ,ຢ່າງກ້າຫານ;ຄາລະວະ,
ຄວາມຄາລະວະ;ສັດທານຳ�ອີກ

ຄວາມຢ້ານກົວສາມາດມີຄວາມໝາຍສອງ
ຢ່າງ:(1)ທີ່ຈະຢ້ານກົວພຣະເຈົ້າຄືການຮູ້ສຶກ
ຄາລະວະແລະຢ�ເກງພຣະອົງແລະເຊື່ອ
ຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ;(2)ທີ່ຈະຢ້ານ
ກົວມະນຸດ,ສິ່ງອັນຕະລາຍທາງມະຕະ,ຄວາມ
ເຈັບປວດ,ແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍເປັນຄວາມ
ເກງກົວແລະຢ້ານສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນຫລາຍ.

ຄວາມຢ້ານຳກົວພຣະເຈົ້າ:ຜູ້ຂ້າຄິດວ່າໃນທີ່
ນີ້ຈະບໍ່ມີໃຜຢ�ເກງພຣະເຈົ້າ,ປຖກ20:11.ຈົ່ງ
ຢ�ເກງໃຫ້ກຽດພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຈົ້າ,ພບຍ6:13(ຢຊ24:14;
1ຊມອ12:24).ຈົ່ງຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ດ້ວຍຄວາມຢ�ເກງ,ພສສ2:11.ການຢ�ເກງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງສະຕິ
ປັນຍາ,ພສສ111:10.ຈົ່ງຢ�ເກງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າເທົ່ານັ້ນແລະຈົ່ງຫລີກໜີຈາກຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍ,ສພສ3:7.ຖ້າທ່ານຢ�ເກງພຣະເຈົ້າທຸກ
ສິ່ງກໍຈະເປັນໄປໂດຍດີ,ປຍຈ8:12.

ຈົ່ງອົດສາພະຍາຍາມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມ
ພົ້ນດ້ວຍຄວາມຢ�ເກງແລະຕົວສັ່ນ,ຟລປ
2:12.ຈົ່ງຢ�ເກງພຣະເຈົ້າ,ແລະສັນລະເສີນ
ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ,ພນມ14:7(ຄພ
88:104).

ສາດສະດາໄດ້ກະຕຸ້ນຜູ້ຄົນຢູ່ຕະຫລອດວັນ
ເວລາໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ໃນຄວາມຢ້ານກົວພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ອນ 1:23.ແອວມາແລະພວກ
ລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາໄດ້ລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ,
ເພາະວ່າຄວາມຢ້ານກົວທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຕໍ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ແອວ36:7.ໃຫ້ເຮັດວຽກຂອງຄວາມ
ລອດໃຫ້ຕົນດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວແລະຕົວ
ສັ່ນ,ມມ9:27.

ຄົນທີ່ບໍ່ຢ້ານກົວເຮົາ,ເຮົາຈະລົບກວນແລະ
ເຮັດໃຫ້ຕົວສັ່ນ,ຄພ10:56.ຄົນທີ່ຢ້ານກົວເຮົາ
ຈະເຝົ້າຄອຍເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງການມາຂອງບຸດ
ມະນຸດ,ຄພ45:39.

ຄວາມຢ້ານຳກົວມະນຸຳດ:ຢ່າຢ້ານເພາະເຮົາ
ຄອຍເຝົ້າ ຮັກສາເຈົ້າ,ປຖກ26:24(ອຊຢ

41:10).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສະຖິດຢູ່ນ�ພວກເຮົາ:
ຢ່າສູ່ຢ້ານ,ຈບຊ14:9.ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ:ຝ່າຍຂອງ
ພວກເຮົາມີຫລາຍກວ່າ,2ກສ6:16.ຂ້າພຣະ
ອົງຈະບໍ່ຢ້ານມະນຸດລ້າໆເຮັດຫຍັງໃຫ້ໄດ້ແດ່,
ພສສ56:4.ຢ່າສູ່ຢ້ານເມື່ອຄົນກ່າວຫຍໍ້ຫຍັນ
ນິນທາ,ອຊຢ51:7(2ນຟ8:7).

ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປະທານໃຈອັນຢ້ານກົວໃຫ້
ແກ່ເຮົາ,2ຕມທ1:7.ຄວາມຮັກອັນຄົບບໍລິບູນ
ກໍຂັບໄລ່ຄວາມຢ້ານທຸກຢ່າງອອກໄປ,1ຢຮ
4:18(ມຣນ8:16).

ພວກລູກ ຊາຍຂອງຮີລາມັນບໍ່ໄດ້ຢ້ານ
ຄວາມຕາຍ,ແອວ56:46–48.ຄວາມຢ້ານກົວ
ຕໍ່ຄວາມຕາຍເຕັມອົກຂອງຄົນຊົ່ວ,ມມ6:7.
ຢ່າຢ້ານກົວຕໍ່ອ�ນາດຂອງມະນຸດ,ມຣນ8:16.

ເຈົ້າບໍ່ຄວນຢ້ານກົວມະນຸດຫລາຍກວ່າພຣະ
ເຈົ້າ, ຄພ 3:7(ຄພ30:1,11;122:9).ຢ່າ
ຢ້ານກົວທີ່ຈະເຮັດຄວາມດີ,ຄພ6:33.ຜູ້ໃດ
ກໍຕາມທີ່ເປັນຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງເຮົາບໍ່
ຈ�ເປັນຕ້ອງຢ້ານ,ຄພ10:55.ຖ້າຫາກພວກ
ເຈົ້າຕຽມພ້ອມພວກເຈົ້າຈະບໍ່ຢ້ານກົວ,ຄພ
38:30.ປົດເປື້ອງຄວາມຢ້ານກົວອອກຈາກ
ຕົນ,ຄພ67:10.ຈົ່ງເບີກບານເຖີດ,ແລະຢ່າ
ສູ່ຢ້ານ,ເພາະເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ກັບພວກ
ເຈົ້າ,ຄພ68:6.ຢ່າຢ້ານກົວສັດຕູຂອງພວກ
ເຈົ້າ,ຄພ136:17.

ຢ່າຮ້າງ.ເບິ່ງແຕ່ງງານ,ການແຕ່ງງານນຳ�
ອີກ

ການສິ້ນສຸດຂອງການແຕ່ງງານ ຜ່ານ
ອ�ນາດຂອງກົດໝາຍບ້ານເມືອງແລະຂອງ
ຜູ້ນ�ພາທາງສາດສະໜາ.ຕາມພຣະຄ�ພີໃໝ່,
ພຣະເຈົ້າໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຢ່າຮ້າງຕາມ
ເງື່ອນໄຂບາງຢ່າງເພາະຄວາມແຂງກະດ້າງ
ຂອງຫົວໃຈຂອງຜູ້ຄົນ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ພຣະເຢຊູໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ວ່າ,“ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນ
ແບບນັ້ນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ”(ມທ19:3–12).ຂໍ້ພຣະ
ຄ�ພີໄດ້ແນະນ�ຕໍ່ຕ້ານການຢ່າຮ້າງໂດຍທົ່ວ
ໄປແລະແນະນ�ໃຫ້ສາມີພັນລະຍາຮັກແພງ
ເອົາກັນໃນຄວາມຊອບທ�(1ກຣທ7:10–12;
ຄພ42:22).

ຢ້ານກົວ,ຄວາມຢ້ານກົວ 204
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ຢືນຢັນ,ການຢືນຢັນ.ເບິ່ງມື,ການວາງ

ຢູດາ,ອ້າຍຂອງຢາໂກໂບ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່, ຄົນໜຶ່ງໃນຈ�ນ ວນ
ອັກຄະສາວົກສິບສອງຄົນລຸ້ນທ�ອິດຂອງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ(ລກ6:13–16).ບາງທີລາວອາດ
ເປັນທີ່ຮູ້ ຈັກກັນວ່າທາດາຍຜູ້ຮັກຊາດ(ມທ
10:2–4).

ຢູດາ(ນ້ອງຊາຍຂອງພຣະເຢຊູ)

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່,ນ້ອງຊາຍຄົນໜຶ່ງຂອງ
ພຣະເຢຊູແລະບາງທີອາດເປັນຜູ້ຂຽນສານ
ຂອງຢູດາ(ມທ13:55;ຢດ1:1).

ສານຳຂອງຢູດາ: ໜັງ ສືເຫລັ້ມນີ້ປະກອບ
ດ້ວຍຈົດໝາຍຈາກຢູດາເຖິງໄພ່ພົນໃດໜຶ່ງ
ຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ອ່ອນແອໃນສັດທາ.ພວກ
ເຂົາອ່ອນແອໂດຍຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນບັນດາພວກເຂົາ
ຜູ້ກ່າວວ່າເປັນຊາວຄຣິດສະຕຽນແຕ່ນະມັດ
ສະການສາດສະໜາເພເກັນທີ່ຜິດສິນທ�ແລະ
ປະກາດວ່າຖືກຍົກເວັ້ນຈາກກົດທີ່ມີສິນທ�.ຢູ
ດາປາດຖະໜາທີ່ຈະໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ
ຕື່ນຂຶ້ນມາແລະຮູ້ຈັກເຖິງສິ່ງອັນຕະລາຍທາງ
ວິນຍານແລະຊຸກຍູ້ພວກເຂົາໃຫ້ຊື່ສັດຕໍ່ໄປ.

ຂ່າວສານທີ່ເດັ່ນໃນຢູດາແມ່ນຂໍ້ທີ6,ຊຶ່ງ
ກ່ຽວກັບສົງຄາມໃນສະຫວັນແລະການຂັບ
ໄລ່ລູຊິເຟີແລະບໍລິວານຂອງມັນອອກໄປ
ຈາກສະພາວະກ່ອນມະຕະ(ອຣຮ3:26–28),
ແລະຂໍ້ທີ14–15,ຊຶ່ງອ້າງເຖິງຄ�ທ�ນາຍຂອງ
ເອນົກ.

ຢູດາ(ລູກຊາຍຂອງຢາໂຄບ).ເບິ່ງຊາວຢິວ;
ພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ;ອິດສະຣາເອນນຳ�
ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ, ເປັນລູກຊາຍຄົນທີສີ່
ຂອງ ຢາໂຄບກັບນາງ ເລອາ (ປຖກ29:35;
37:26–27;43:3,8;44:16;49:8).ຢາໂຄບ
ໄດ້ອວຍພອນຢູດາວ່າລາວຈະເປັນຜູ້ນ�ໂດຍ
ທ�ມະຊາດໃນທ່າມກາງພວກລູກຊາຍຂອງ
ຢາໂຄບແລະວ່າຊີໂລ(ພຣະເຢຊູຄຣິດ)ຈະ
ເປັນລູກຫລານຂອງລາວ(ປຖກ49:10).

ເຜົ່າຂອງຢູດາ:ເຜົ່າຂອງຢູດາໄດ້ເປັນຜູ້ນ�

ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນການາອານ.ຄູ່
ແຂ່ງຂອງເຜົ່ານີ້ແມ່ນເຜົ່າເອຟະຣາອີມ.ໂມເຊ
ໄດ້ອວຍພອນເຜົ່າຂອງຢູດາ(ພບຍ33:7).
ຫລັງຈາກການປົກຄອງຂອງໂຊໂລໂມນ,ເຜົ່າ
ຂອງຢູດາໄດ້ກາຍເປັນອານາຈັກຂອງຢູດາ.

ອານຳາຈັກຂອງຢູດາ:ໃນການປົກຄອງຂອງ
ເຣໂຮໂບອາມອານາເຂດຂອງໂຊໂລໂມນໄດ້
ຖືກແຍກອອກເປັນສອງອານາຈັກ,ສ່ວນໃຫຍ່
ເປັນເພາະຄວາມອິດສາລະຫວ່າງເຜົ່າຂອງ
ເອຟະຣາອີມແລະຢູດາ.ອານາຈັກພາກໃຕ້,
ຫລືອານາຈັກຢູດາ,ລວມທັງເຜົ່າຂອງຢູດາ
ແລະພາກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເບັນຢາມິນ.ເຢຣູ
ຊາເລັມໄດ້ເປັນຕົວເມືອງໃຫຍ່ຂອງມັນ.ສວ່ນ
ຫລາຍຜູ້ຄົນກໍຊື່ສັດໃນການນະມັດສະການ
ພຣະເຢໂຮວາຫລາຍກວ່າອານາຈັກພາກ
ເໜືອ.ຢູດາບໍ່ໄດ້ຖືກໂຈມຕີຈາກອານາຈັກທາງ
ພາກເໜືອແລະທາງພາກຕາເວັນອອກ,ແລະ
ອ�ນາດສູງສຸດຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງດາວິດຈົນ
ກວ່າຖືກຊາວບາບີໂລນຈັບໄປເປັນຊະເລີຍ.
ອານາຈັກຂອງຢູດາໄດ້ພະຍາຍາມຄົງຢູ່ຈົນ
ເຖິງ135ປີຫລັງຈາກອານາຈັກແຫ່ງອິດສະ
ຣາເອນທີ່ໂດ່ງດັງແລະມີອ�ນາດກວ່າໄດ້ຕົກ
ໄປ.

ກິ່ງງ່າຂອງຢູດາ:ນີ້ໝາຍເຖິງພຣະຄຣິສຕະ
ທ�ຄ�ພີ ວ່າເປັນບັນທຶກຂອງເຊື້ອສາຍຂອງ
ຢູດາ(ອຊກ37:15–19). ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ,
ເມື່ອກິ່ງງ່າຕ່າງໆຂອງເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ
ມາເຕົ້າໂຮມກັນ,ບັນທຶກທີ່ສັກສິດຂອງເຂົາ
ເຈົ້າກໍຈະຖືກເຕົ້າໂຮມເຂົ້າກັນຄືກັນ.ບັນທຶກ
ທີ່ເປັນພຣະຄ�ພີເຫລົ່ານີ້ສົ່ງເສີມກັນແລະກັນ
ແລະປະກອບເຂົ້າກັນເປັນປະຈັກພະຍານວ່າ
ພຣະເຢຊູຄືພຣະຄຣິດ,ພຣະເຈົ້າຂອງອິດສະ
ຣາເອນແລະພຣະເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນໂລກ
(ປຈສ,ປຖກ50:24–36[ພາກຫ້ອຍທ້າຍ];
2ນຟ3;29).

ຢູດາອິສະກາຣິອົດ

ຄົ ນໜຶ່ ງ ໃ ນ ຈ� ນ ວ ນອັກຄະສາວົກສິບ
ສອງຄົນຂອງພຣະເຢຊູໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່
(ມທ10:4;ມາຣະໂກ14:10;ໂຢຮັນ6:71;
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12:4).ນາມສະກຸນຂອງລາວໝາຍເຖິງ“ໄທ
ເກລິໂອດ.”ລາວມາຈາກເຜົ່າຂອງຢູດາແລະ
ເປັນອັກຄະສາວົກຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນ
ໄທຄາລີເລ.ຢູດາໄດ້ທໍລະຍົດຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ.

ໄດ້ຮັບເງິນສາມສິບຫລຽນສ�ລັບການມອບ
ພຣະຄຣິດໃຫ້ຫົວໜ້າປະໂລຫິດ,ມທ26:14–
16(ຊກຢ11:12–13).ໄດ້ທໍລະຍົດຕໍ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າດ້ວຍການຈູບ,ມທ26:47–50(ມຣກ
14:43–45;ລກ22:47–48;ຢຮ18:2–5).ໄດ້
ຜູກຄໍຕາຍ,ມທ27:5.ຊາຕານໄດ້ເຂົ້າສິງຢູ
ດາ,ລກ22:3(ຢຮ13:2,26–30).ດາວິດໄດ້
ກ່າວເຖິງການທໍລະຍົດຂອງຢູດາຕໍ່ພຣະຄຣິດ,
ກຈກ1:16(ພສສ41:9).

ເຢຊີ.ເບິ່ງດາວິດນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ບິດາຂອງດາວິດແລະ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພຣະຄຣິດແລະຂອງກະສັດ
ທັງໝົດຢູດາ.

ລູກຊາຍຂອງນາງຣຸດ,ໂອເບັດ,ແມ່ນບິດາ
ຂອງເຢຊີ, ນຣ 4:17,22.ບັນພະບຸລຸດຂອງ
ເຢຊີສາມາດນັບຄືນໄປຫາຢູດາ,1ຂຄ2:5–
12(ມທ1:5–6).

ເຢເຊເບນ.ເບິ່ງອາຮາບນຳ�ອີກ

ຜູ້ຍິງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍໃນພຣະຄ�ພີເດີມຈາກແຜ່ນ
ດິນໂປນີເຊຍ.ນາງເປັນເມຍຂອງອາຮາບ
(1ກສ16:30–31),ກະສັດຂອງອິດສະຣາເອນ
ຜູ້ໄດ້ປົກຄອງໃນລະຫວ່າງທີ່ເອລີຢາເປັນສາດ
ສະດາ.

ການແຕ່ງງານຂອງເຢເຊເບນກັບອາຮາບ,
ຍິ່ງໄປກວ່າເຫດການອື່ນໆທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຜ່ານ
ມາ,ໄດ້ ນ�ຄວາມຫລົ້ມຈົມມາສູ່ ອານາຈັກ
ພາກເໜືອຂອງອິດສະຣາເອນ;ເຢເຊເບນໄດ້
ແນະນ�ການນະມັດສະການຮູບບູຊາທີ່ຊົ່ວ
ຮ້າຍທີ່ສຸດແກ່ຊາວອິດສະຣາເອນຈາກແຜ່ນ
ດິນຂອງນາງແທນການນະມັດສະການພຣະ
ເຢໂຮວາ(1ກສ18:13,19).

ເຢເຊເບນໄດ້ຂ້າສາດສະດາຂອງພຣະເຈົ້າ
ຫລາຍຄົນ,1ກສ18:4.ເຢເຊເບນໄດ້ພະຍາ

ຍາມຂ້າເອລີຢາ,1ກສ19:1–3.ຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍຂອງເຢເຊເບນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການ
ຕາຍທີ່ໂຫດຮ້າຍທາລຸນ,2ກສ9:30–37.

ເຢທະໂຣ.ເບິ່ງໂມເຊນຳ�ອີກ

ເຈົ້າຊາຍແລະປະໂລຫິດຂອງມີດີອານ
ໃນພຣະຄ�ພີເດີມຜູ້ໄດ້ມອບເຮືອນຫລັງໜຶ່ງ
ໃຫ້ໂມເຊຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ໜີຈາກເອຢິບ.ລາວ
ຍັງຖືກເອີ້ນວ່າເລອູເອນ(ອພຍ2:18).ຕໍ່ມາ
ໂມເຊໄດ້ແຕ່ງງານກັບລູກສາວຂອງເຢທະໂຣ
ຊື່ສິບໂປລາ(ອພຍ3:1;4:18;18:1–12).
ເຢທະໂຣ ໄ ດ້ສອນໂມເຊ ໃ ຫ້ມອບ ໝາຍ
(ອພຍ18:13–27).ໂມເຊໄດ້ຮັບຖານະປະ
ໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີ ເສເດັກຈາກເຢທະໂຣ
(ຄພ84:6–7).

ເຢລຸບບາອານ.ເບິ່ງກີເດໂອນ(ພຣະຄ�ພີ
ເດີມ)ນຳ�ອີກ

ຊື່ທີ່ຕັ້ງໃຫ້ກີເດໂອນໃນພຣະຄ�ພີເດີມຫລັງ
ຈາກທີ່ເພິ່ນໄດ້ທ�ລາຍແທ່ນບູຊາຂອງພຣະ
ບາອານ(ຜປ6:32;7:1;9;1ຊມອ12:11).

ເຢຣິໂກ

ເມືອງທີ່ອ້ອມຮອບດ້ວຍກ�ແພງໃນທົ່ງພຽງ
ຈໍແດນ800ຟີດ(245ແມັດ)ໃຕ້ຄວາມສູງ
ຂອງໜ້າທະເລ.ເຢຣິໂກຕັ້ງຢູ່ໃກ້ບ່ອນທີ່ຊາວ
ອິດສະຣາເອນຂ້າມແມ່ນ�ເຂົ້າໄປຫາແຜ່ນ
ດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາເທື່ອທ�ອິດ(ຢຊ2:1–3;
3:16;6).

ຊ າ ວ ອິ ດ ສ ະຣາເອນໄດ້ມີສົງຄາມຢູ່ທີ່
ເຢຣິໂກ,ຢຊ6:1–20.ໂຢຊວຍໄດ້ສາບແຊ່ງ
ເມືອງເຢຣິໂກ,ຢຊ6:26(1ກສ16:34).ເມືອງ
ເຢຣິໂກໄດ້ຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ເບັນ
ຢາມິນ,ຢຊ18:11–12,21.

ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້ າໄດ້ ໄປ ຢ້ ຽມຢາມເມືອງ
ເຢຣິໂກຕອນພຣະອົງເດີນທາງໄປເຢຣູ
ຊາເລັມເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍ,ມຣກ10:46(ລກ
18:35;19:1).

ເຢຣູຊາເລັມ

ເມືອງໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນອິດສະຣາເອນທຸກວັນ
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ນີ້. ມັນເປັນເມືອງທີ່ສ�ຄັນຫລາຍທີ່ສຸດໃນ
ປະຫວັດສາດຂອງພຣະຄ�ພີ. ຈຸດທີ່ສັກສິດ
ສ�ລັບຊາວຄຣິດ ສະຕຽນ, ຊາວຢິວ ,ແລະ
ມຸດສະລິມແມ່ນຢູ່ໃນເມືອງນີ້ ແລະໄດ້ຖືກ
ຢ້ຽມຢາມເປັນປະຈ�ໂດຍຜູ້ເຊື່ອທີ່ຊື່ສັດ.ສ່ວນ
ຫລາຍມັນຖືກກ່າວເຖິງວ່າເປັນນະຄອນສັກ
ສິດ.

ຄັ້ງໜຶ່ງເຄີຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າ ຊາເລັມ
(ປຖກ14:18;ພສສ76:2),ເຢຣູຊາເລັມເປັນ
ເມືອງຂອງເຢບຸດຈົນກວ່າດາວິດໄດ້ຍຶດຄອງ
(ຢຊ10:1;15:8;2ຊມອ5:6–7),ແລະໄດ້ຕັ້ງ
ມັນເປັນເມືອງຫລວງ.ຈົນກວ່າເຖິງເວລານັ້ນ
ສ່ວນຫລາຍແລ້ວມັນຖືກໃຊ້ເປັນເມືອງຍາມຢູ່
ເທິງຄ້ອຍພູ,ປະມານ2600ຟິດ(800ແມັດ)
ສູງກວ່າໜ້ານ�ທະເລ.ມັນຖືກອ້ອມຮອບໄປ
ດ້ວຍຫ່ອມພູເລິກທຸກດ້ານຍົກເວັ້ນແຕ່ທາງ
ທິດເໜືອເທົ່ານັ້ນ.

ໃນຊ່ວງໄລຍະການປົກຄອງຂອງກະສັດ
ດາວິດໃນເຢຣູຊາເລັມ,ເພິ່ນໄດ້ອາໄສຢູ່ວັງທີ່
ເຮັດດ້ວຍໄມ້.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ລະຫວ່າງ
ໄລຍະການປົກຄອງຂອງໂຊໂລໂມນ,ປະຊາ
ຊົນໄດ້ເຮັດຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງເພື່ອດັດ
ແປງໃຫ້ເມືອງສວຍງາມຂຶ້ນ,ລວມທັງວັງຂອງ
ກະສັດແລະພຣະວິຫານ.

ຫລັງຈາກອານາຈັກຂອງອິດສະຣາເອນ
ແລະຢູ ດາໄດ້ ແຍກອອກຈາກກັນ,ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມຍັງເປັນເມືອງຫລວງຂອງຢູດາ
ຢູ່ຕໍ່ໄປ.ມັນມັກຖືກສັດຕູເຂົ້າໂຈມຕີເລື້ອຍໆ
(1ກສ14:25;2ກສ14:13;16:5;18–19;
24:10;25).ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງເຮເຊ
ກີຢາ,ເຢຣູຊາເລັມໄດ້ກາຍເປັນສູນກາງນະມັດ
ສະການທາງສາດສະໜາ,ແຕ່ພາກສ່ວນໜຶ່ງ
ໄດ້ຖືກທ�ລາຍໃນ320ປີກ່ອນຄ.ສ.,168ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.,ແລະ65ປີກ່ອນຄ.ສ.ເຮໂຣດໄດ້
ສ້ອມແປງກ�ແພງເມືອງແລະພຣະວິຫານ,
ແຕ່ໃນຄ.ສ.70ຊາວໂຣມໄດ້ທ�ລາຍມັນຈົນ
ໝົດສິ້ນ.

ເ ມ ນ ຄີເສເດັກເປັນກະສັດຂອງຊາເລັມ,
ປຖກ14:18(ຮຣ7:1–2).ເອຊາຢາໄດ້ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ ກຸງເຢຣູ ຊາເລັມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ,ອຊຢ

52:1.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະສັ່ງສອນຈາກເຢຣູ
ຊາເລັມ,ມກ4:2.

ພຣະຄຣິດໄດ້ກັນແສງກ່ຽວກັບໂຊກຊະຕາ
ຂອງ ເ ຢ ຣູ ຊ າເລັ ມ,  ມທ  23: 37–3 9 (ລກ
13:34).ເຢຣູຊາເລັມເປັນນະຄອນຂອງພຣະ
ເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່,ຮຣ12:22.

ເຢຣູຊາເລັມຕ້ອງຖືກທ�ລາຍຖ້າຫາກຜູ້ຄົນ
ບໍ່ກັບໃຈ,1ນຟ1:4,13,18(2ນຟ1:4;ຮລມ
8:20).ເຢຣູຊາເລັມຈະມີຜູ້ຄົນອາໄສຢູ່ອີກ
ຫລັງຈາກມັນຖືກທ�ລາຍ,3ນຟ20:46.ເຢຣູ
ຊາເລັມຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນຄືນອີກ,ອທ13:5.

ພຣະເຢຊູໄດ້ເຕືອນໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍດັ່ງ
ທີ່ພຣະອົງໄດ້ເຕືອນຜູ້ຄົນຂອງເຢຣູຊາເລັມ,
ຄພ5:20.ຜູ້ຄົນຂອງຢູດາໄດ້ຫລົບໜີໄປຍັງ
ເຢຣູຊາເລັມ,ຄພ133:13.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ກ່າວຈາກເຢຣູຊາເລັມ,ຄພ133:21.

ເຢຣູຊາເລັມໃໝ່.ເບິ່ງຊີໂອນນຳ�ອີກ

ສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຈະ
ເຕົ້າໂຮມແລະພຣະຄຣິດຈະປົກຄອງດ້ວຍ
ພຣະອົງເອງລະຫວ່າງພັນປີ.ຊີໂອນ(ເຢຣູ
ຊາເລັມໃໝ່)ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນທະວີບອາເມຣິ
ກາ,ແລະແຜ່ນດິນໂລກຈະຖືກເຮັດໃໝ່ແລະ
ໄດ້ຮັບລັດສະໝີພາບແຫ່ງສຸຂະເສີມຂອງມັນ
(ຫຼຊ1:10).ມັນຍັງໝາຍເຖິງນະຄອນສັກສິດ
ນ�ອີກທີ່ຈະລົງມາຈາກສະຫວັນໃນຕົ້ນໜຶ່ງ
ພັນປີ.

ຄ� ສັ່ງສອນຈະອອກມາຈາກຊີໂອນ,ມກ
4:2.

ຊື່ເມືອງພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາແມ່ນເຢຣູຊາເລັມ
ໃໝ່,ພນມ3:12.ໂຢຮັນໄດ້ເຫັນນະຄອນສັກ
ສິດ,ເຢຣູຊາເລັມໃໝ່,ພນມ21:1–5.

ເຮົາຈະສະຖາປະນາຜູ້ຄົນພວກນີ້ຂຶ້ນໃນ
ແຜ່ນດິນນີ້,ແລະມັນຈະເປັນເຢຣູຊາເລັມໃໝ່,
3ນຟ20:22.ເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ
ໃນອາເມຣິກາ,ອທ13:3–6,10.

ເມືອງເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ຈະຖືກຈດັຕຽມ,ຄພ
42:9,35,62–69.ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຈະຖືກ
ເຕົ້າໂຮມແລະສ້າງເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ຂຶ້ນ,ຄພ
45:63–75.ເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນ
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ລັດມີເຊີຣ,ີຄພ 84:1–5 (ຄພ57:1–3).ພຣະ
ເມສາ ນ້ອຍຈະຕັ້ງຢູ່ເທິງພູຊີໂອນແລະ ເທງິ
ນະຄອນສັກສິດ,ເຢຣູຊາເລັມໃໝ່,ຄພ133:56.

ສະຖານທີ່ນະມັດສະການຂອງເຮົາຈະຢູ່ທີ່
ນັ້ນ,ແລະມັນຈະຖືກເອີ້ນວ່າຊີໂອນ,ເຢຣູ
ຊາເລັມໃໝ່,ມຊ7:62.

ເຢເຣມີຢາ.ເບິ່ງເພງຄ�ຄວນ,ພຣະທ�ນຳ�ອີກ

ສາດສະດາຂອງພຣະຄ�ພີເດີມຜູ້ໄດ້ເກີດ
ໃນຄອບຄົວປະໂລຫິດແລະໄດ້ທ�ນາຍໃນຢູ
ດາຈາກ626ເຖິງ586ປີກ່ອນຄ.ສ.ເພິ່ນມີ
ຊີວິດຢູ່ໃກ້ສະໄໝຂອງສາດສະດາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ເຊັ່ນ:ລີໄຮ,ເອເຊກຽນ,ໂຮເຊອາ,ແລະດານີ
ເອນ.

ເຢເຣມີຢາໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນສາດສະ
ດາຕອນມີຊີ ວິດກ່ອນມະຕະ(ຢມຢ1:4–5).
ໃນໄລຍະປະມານສີ່ສິບປີທີ່ເປັນສາດສະດາ
ເພິ່ນໄດ້ສອນຕ້ານຮູບບູຊາແລະຄວາມອະທ�
ໃນບັນດາຊາວຢິວ(ຢມຢ3:1–5;7:8–10).
ເພິ່ນໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງກົງກັນຂ້າມແລະການ
ດູຖູກສະເໝີ(ຢມຢ20:2;36:18–19;38:4).
ຫລັງຈາກຄວາມລົ້ມເຫລວຂອງເຢຣູຊາເລັມ,
ຊາວຢິວຜູ້ໄດ້ລັກໜີໄປຫາປະເທດເອຢິບໄດ້
ພາເຢເຣມີຢາໄປດ້ວຍ(ຢມຢ43:5–6),ຕາມ
ທີ່ບອກເລົ່າກັນມາເປັນບ່ອນທີ່ເພິ່ນໄດ້ຖືກ
ແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ຈົນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ.

ພຣະທ�ເຢເຣມີຢາ:ບົດທີ1–6ບັນຈຸຄ�
ທ�ນາຍທີ່ມອບໃຫ້ໃນໄລຍະການປົກຄອງ
ຂອງໂຈໄຊຢາ.ບົດທີ7–20ເປັນຄ�ທ�ນາຍ
ໃນສະໄໝຂອງເຢໂຮຍອາກີມ.ບົດທີ21–38
ກ່ຽວກັບການປົກຄອງຂອງເຊເດກີຢາ.ບົດທີ
39–44ບັນຈຸຄ�ທ�ນາຍແລະບັນຍາຍກ່ຽວ
ກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະຫວັດສາດຫລັງ
ຈາກຄວາມລົ້ມເຫລວຂອງເຢຣູຊາເລັມ.ບດົ
ທີ45ບັນຈຸຄ�ສັນຍາຕໍ່ບາຣຸກ,ຜູ້ຂຽນຂອງ
ເພິ່ນ,ວ່າຊີວິດຂອງບາຣຸກຈະຖືກຮັກສາໄວ້.
ສຸດທ້າຍ,ບົດທີ46–51ເປັນຄ�ທ�ນາຍຕໍ່
ຕ້ານປະຊາຊາດຕ່າງໆ.ບົດທີ52ເປັນການ
ສະຫລຸບປະຫວັດສາດ.ຄ�ທ�ນາຍບາງຢ່າງ
ຂອງເຢເຣມີຢາມີບັນຈຸຢູ່ໃນແຜ່ນຈາລຶກທອງ

ເຫລືອງຂອງລາບານຊຶ່ງນີໄຟໄດ້ຮັກສາໄວ້
(1ນຟ5:10–13).ເຢເຣມີຢາກໍຖືກກ່າວເຖິງ
ສອງເທື່ອອື່ນອີກໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ(1ນຟ
7:14;ຮລມ8:20).

ພຣະທ�ເຢເຣມີຢາຍັງຮ່ວມດ້ວຍການຮັບ
ຮູ້ການມີຊີວິດຢູ່ກ່ອນຊີວິດມະຕະແລະເຖິງ
ການແຕ່ງຕັ້ງກ່ອນເກີດຂອງເຢເຣມີຢາ(ຢມຢ
1:4–5);ຄ�ທ�ນາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງ
ຊາວອິດສະຣາເອນຈາກການກະຈັດກະຈາຍ
ຂອງພວກເຂົາ,ການເຕົ້າໂຮມເມືອງໜຶ່ງແລະ
ສອງຄອບຄົວສູ່ຊີໂອນ,ຊຶ່ງເປັນແຜ່ນດິນທີ່
ສວຍງາມບ່ອນທີ່ຊາວອິດສະຣາເອນແລະ
ຊາວຢູດາສາມາດອາໄສຢູ່ຢ່າງປອດໄພແລະ
ສະຫງົບສຸກ(ຢມຢ3:12–19);ແລະຄ�ທ�
ນາຍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່ຽວກັບການເຕົ້າ
ໂຮມຊາວອິດສະຣາເອນຈາກແຜ່ນດິນທາງ
ທິດເໜືອໂດຍການສົ່ງ“ຊາວປະມຸງ”ແລະ
“ນັກລ່າສັດ”ໄປຊອກຫາພວກເຂົາ(ຢມຢ
16:14–21).ເຫດການນີ້ຊຶ່ງຈະເກີດຂຶ້ນໃນຍຸກ
ສຸດທ້າຍຈະເປັນເຫດການທີ່ໃຫຍ່ໂຕ,ໃຫຍ່
ກວ່າເຫດການທີ່ໂມເຊໄດ້ພາຊາວອິດສະ
ຣາເອນອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບ(ຢມຢ
16:13–15;23:8).

ເຢໂຣໂບອາມ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ເຢໂຣໂບອາມໄດ້ເປັນ
ກະສັດອົງທ�ອິດຂອງອິດສະຣາເອນພາກ
ເໜືອ.ເພິ່ນເປັນຄົນໜຶ່ງຂອງເຜົ່າເອຟະຣາອີມ.
ເຢໂຣໂບອາມທີ່ຊົ່ວຮ້າຍໄດ້ນ�ພາການປະຕິ
ວັດໄປຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອອສາຍຢູດາແລະຕະກຸນ
ຂອງດາວິດ.

ເຢໂຣໂບອາມໄດ້ສ້າງຕັ້ງຮູບບູຊາໃຫ້ຜູ້ຄົນ
ນະມັດສະການໃນເມືອງດານແລະເບັດເອນ,
1ກສ12:28–29.ອາຮີຢາໄດ້ຕິຕຽນເຢໂຣໂບ
ອາມ,1ກະສັດ14:6–16.ເຢໂຣໂບອາມຖືກ
ຈື່ຈ�ວ່າເປັນຜູ້ທີ່ນ�ບາບອັນຊົ່ວຮ້າຍມາສູ່ຊາວ
ອິດສະຣາເອນ,1ກສ15:34(1ກສ12:30).

ເຢໂຮຊາຟັດ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ກະສັດທີ່ຊື່ສັດຄົນໜຶ່ງ
ຂອງຢູດາ(1ກສ15:24;22).
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ເຢໂຮວາ.ເບິ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດ;ເຮົາເປັນ
ນຳ�ອີກ

ພຣະນາມແຫ່ງພັນທະສັນຍາ ຫລື ທີ່ຖືກ
ຕ້ອງຂອງພຣະເຈົ້າຂອງອິດສະຣາເອນ.ມັນຊີ້
ບອກ“ເຮົາເປັນຜູ້ເຮົາເປັນ”(ອພຍ3:14;ຢຮ
8:58).ເຢໂຮວາເປັນຊື່ກ່ອນມະຕະຂອງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດແລະໄດ້ມາສູ່ໂລກໃນຖານະທີ່ເປັນ
ບຸດຂອງນາງມາຣີ(ມຊຢ3:8;15:1;3ນຟ
15:1–5).ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ,ເມື່ອຄ�ວ່າ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປະກົດຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,
ມັນໝາຍເຖິງ“ພຣະເຢໂຮວາ.”

ພຣະເຢໂຮວາຄືພຣະຄຣິດ:ພຣະເຢໂຮ
ວາໄດ້ເປັນທີ່ ຮູ້ຈັກຕໍ່ສາດສະດາໃນສະໄໝ
ບູຮານ(ອພຍ6:3;ອຣຮ1:16).ອັກຄະສາວົກ
ໂປໂລໄດ້ສອນວ່າພຣະຄຣິດຄືພຣະເຢໂຮ
ວາຂອງພຣະຄ�ພີເດີມ(ອພຍ17:6;1ກຣທ
10:1–4).ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດໃນພຣະຄ�
ພີມໍມອນໄດ້ເຫັນພຣະຄຣິດກ່ອນມະຕະແລະ
ໄດ້ນະມັດສະການພຣະອົງ(ອທ3:13–15).
ໂມໂຣໄນຍັງໄດ້ເອີ້ນພຣະຄຣິດວ່າ“ພຣະເຢ
ໂຮວາ”ນ�ອີກ(ມຣນ10:34).ທີ່ພຣະວິຫານ
ເຄີດແລນ,ໂຈເຊັບສະມິດແລະອໍລີເວີຄາວ
ເດີຣີໄດ້ເຫັນພຣະເຢໂຮວາທີ່ຟື້ນຄືນພຣະຊົນ
ແລ້ວ(ຄພ110:3–4).

ໂຢຊີຢາ

ກະສັດທີ່ ຊອບທ�ຂອງຢູດາຈາກ641–
610ປີກ່ອນຄ.ສ.(2ກສ22–24;2ຂຄ34–
35).ໃນລະຫວ່າງການປົກຄອງຂອງເພິ່ນ,ໜັງ
ສືກົດໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນບ້ານຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ(2ກສ22:8–13).

ໂຢເຊັບ,ກິ່ງງ່າຂອງ.ເບິ່ງພຣະຄ�ພີມໍມອນ;
ເອຟະຣາອີມ—ກິ່ງງ່າຂອງເອຟະຣາອີມ
ຫລືໂຢເຊັບ

ໂຢເຊັບ,ສາມີຂອງນາງມາຣີ.ເບິ່ງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ;ມາຣີ,ມານດາຂອງພຣະເຢຊູນຳ�ອີກ

ສາມີ ຂອງນາງມາຣີ,ມານດາ ຂອງພຣະ
ເຢຊູ.ໂຢເຊັບເປັນທາຍາດຂອງດາວິດ(ມທ
1:1–16;ລກ3:23–38)ແລະໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນ

ນາຊາເຣັດ.ລາວໄດ້ເປັນຄູ່ໝັ້ນຂອງນາງມາຣີ.
ບໍ່ດົນກ່ອນເຂົາເຈົ້າຈະແຕ່ງງານກັນ,ທູດຄັບຣີ
ເອນໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມນາງ,ຜູ້ໄດ້ປະກາດວ່າ
ນາງມາຣີໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນມານດາຂອງ
ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ(ລກ1:26–35).ໂຢເຊັບ
ກໍໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບການກ�ເນີດ
ແຫ່ງສະຫວັນນີ້ຄືກັນ(ມທ1:20–25).

ນາງມາຣີເປັນບິດາມານດາຄົນດຽວເທົ່າ
ນັ້ນຂອງພຣະເຢຊູຢູ່ໃນໂລກນີ້ເພາະວ່າພຣະ
ເຈົ້າເປັນພຣະບິດາຂອງພຣະເຢຊູ.ແຕ່ຊາວ
ຢິວຄິດວ່າໂຢເຊັບເປັນບິດາຂອງພຣະເຢຊູ,
ແລະພຣະເຢຊູກໍໄດ້ນັບຖືລາວເປັນບິດາຂອງ
ພຣະອົງ(ລກ2:48,51).ໂດຍທີ່ໄດ້ຖືກເຕືອນ
ດ້ວຍຄວາມຝັນຈາກສະຫວັນ,ໂຢເຊັບຈຶ່ງ
ໄດ້ຮັກສາຊີວິດຂອງກຸມມານນ້ອຍເຢຊູໂດຍ
ການໜີໄປປະເທດເອຢິບ(ມທ2:13–14).
ຫລັງຈາກເຮໂຣດໄດ້ຕາຍໄປ,ທູດໄດ້ແນະນ�
ໂຢເຊັບໃຫ້ພາພຣະຄຣິດກັບຄືນໄປອິດສະ
ຣາເອນ(ມທ2:19–23).

ໂຢເຊັບ,ລູກຊາຍຂອງຢາໂຄບ.ເບິ່ງ
ຢາໂຄບ,ລູກຊາຍຂອງອີຊາກ;ອິດສະ
ຣາເອນນຳ�ອີກ

ໃ ນ ພ ຣ ະ ຄ� ພີ ເ ດີມ,ລູກຊາຍກົກຂອງ
ຢາໂຄບກບນາງລາເຊັນ(ປຖກ30:22–24;
37:3).

ໂຢເຊັບໄດ້ຮັບເອົາສິດທິຂອງອ້າຍກົກຂອງ
ລາວໃນອິດສະຣາເອນເພາະວ່າຣູເບັນ,ລູກ
ຊາຍກົກຂອງຢາໂຄບກັບເມຍຄົນທ�ອິດ,ໄດ້
ສູນເສຍສິດທິພິເສດໄປໂດຍການລ່ວງລະເມີດ
(1 ຂຄ5:1–2).  ເພາະລາວມີ ຄ່າ ຄວນພໍ,
ໂຢເຊັບ,ໂດຍທີ່ເປັນລູກຊາຍກົກຂອງຢາໂຄບ
ກັບເມຍຄົນທີສອງ,ລາວຈຶ່ງເປັນຄົນທີສອງ
ສ�ລັບພອນນີ້.ໂຢເຊັບຍັງໄດ້ຮັບພອນຈາກພໍ່
ຂອງລາວນ�ອີກບໍ່ດົນກ່ອນຢາໂຄບໄດ້ເສຍ
ຊີວິດໄປ(ປຖກ49:22–26).

ໂຢເຊັບໄດ້ເປັນຊາຍທີ່ມີຄຸນສົມບັດດີ,ເປັນ
ຊາຍທີ່“ຮອບຄອບແລະສະຫລາດ”(ປຖກ
41:39).ການປະຕິເສດຂອງລາວຕໍ່ເມຍຂອງ
ໂປຕີຟາເປັນຕົວຢ່າງແຫ່ງສັດທາ,ພົມມະຈັນ,
ແລະຄວາມຊື່ສັດໃນຕົວ(ປຖກ39:7–12).ໃນ

ໂຢເຊັບ,ລູກຊາຍຂອງຢາໂຄບ209
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ປະເທດເອຢິບ, ເມື່ອໂຢເຊັບໄດ້ເປີດເຜີຍຕົນ
ເອງໃຫ້ພວກອ້າຍນ້ອງຂອງລາວຮູ້ວ່າລາວ
ເປັນໃຜ,ລາວໄດ້ຂອບໃຈເຂົາເຈົ້າແທນທີ່ຈະ
ກ່າວໂທດສ�ລັບສິ່ງທີ່ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດກັບ
ລາວ.ລາວໄດ້ເຊື່ອວ່າການກະທ�ຂອງເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອລາວໃຫ້ບັນລຸພຣະປະສົງ
ແຫ່ງສະຫວັນຂອງພຣະເຈົ້າ(ປຖກ45:4–15).

ການເປີດເຜີຍຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ເປີດເຜີຍພາ
ລະກິດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າຂອງຄອບຄົວຂອງ
ໂຢເຊັບໃນຍຸກສຸດທ້າຍ(ປຈສ,ປຖກ50:24–
38[ພາກຫ້ອຍທ້າຍ];2ນຟ3:3–24;3ນຟ
20:25–27).

ຢາໂຄບຮກັໂຢເຊັບຫລາຍແລະໄດ້ຕດັເສື້ອ
ລ່າມມີແຂນຜືນໜຶ່ງທີ່ມີຫລາຍສີໃຫ້ລາວ,ປຖກ
37:3.  ເພາະຄວາມອິດສາພວກອ້າຍຂອງ
ໂຢເຊັບຈຶ່ງເກີດມີຄວາມກຽດຊັງລາວຫລາຍຂຶ້ນ
ແລະໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະຂ້າລາວ,ແຕ່ໄດ້ຂາຍ
ລາວໃຫ້ພວກພໍ່ຄ້າແທນ,ຜູ້ກ�ລັງເດີນທາງໄປ
ປະເທດເອຢິບ,ປຖກ37:5–36.ໃນປະເທດ
ເອຢິບ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຢເຊັບຈະ
ເລີນຮຸ່ງເຮືອງແລະກາຍເປັນຜູ້ປົກຄອງຊັບ
ສິນໃນເຮອືນຂອງໂປຕີຟາ,ປຖກ39:1–4.ເມຍ
ຂອງໂປຕີຟາໄດ້ເວົ້າຕົວະ,ບອກວາ່ໂຢເຊັບໄດ້
ພະຍາຍາມຢົ້ວຢວນນາງ;ໂຢເຊັບໄດ້ຖືກກ່າວ
ຫາແລະໄດ້ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກ,ປຖກ39:7–20.
ໂຢເຊັບໄດ້ແກ້ຄວາມຝັນຂອງຫົວໜ້າພະນັກ
ງານເຮດັເຫລົ້າອະງຸ່ນແລະຫວົໜາ້ພະນັກງານ
ເຮັດເຂົ້າຈີ່ຂອງຟາຣາໂອ,ປຖກ40.ຟາລາໂອ
ໄດ້ເກີດມັກຊອບໂຢເຊັບເພາະໂຢເຊັບໄດ້ແກ້
ຄວາມຝັນອັນໜຶ່ງໃຫ້ຟາຣາໂອ;ເພິ່ນໄດ້ແຕ່ງ
ຕັ້ງໂຢເຊັບໃຫ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງຕະຫລອດທົ່ວ
ເອຢິບ,ປຖກ41:14–45.ເອຟະຣາອີມກບັມາ
ນາເຊໄດ້ເກີດມາ,ປຖກ41:50–52.ໂຢເຊັບ
ໄດ້ພົບເຫັນພໍ່ແລະພວກອ້າຍນ້ອງຂອງລາວ
ຄືນອີກ,ປຖກ45–46.ໂຢເຊັບໄດ້ເສຍຊີວດິ
ໄປຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບຕອນມີອາຍຸໄດ້110ປີ,
ປຖກ50:22–26.

ໂຢເຊັບແຫ່ງອາຣີມາທາຍ

ໂຢເຊັບແຫ່ງອາຣີມາທາຍເປັນສະມາຊິກ

ຄົນໜຶ່ງຢູ່ໃນສານເຮດຣິນ,ເປັນສານຸສິດຂອງ
ພຣະຄຣິດ,ແລະເປັນຊາວອິດສະຣາເອນ
ທີ່ ຮັ່ງມີ ແລະຊື່ ສັດຜູ້ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນໃນການ
ປະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮົາ.ຫລັງຈາກ
ການຄຶງ,ໂຢເຊັບໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນເອົາຜ້າລີນິນ
ທີ່ຂາວສະອາດມາຫໍ່ພຣະສົບຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍ
ໃຫ້ລອດແລະເອົາໄປຝັງໄວ້ໃນອຸບມຸງຂອງ
ໂຢເຊັບເອງ(ມທ27:57–60;ມຣກ15:43–
46;ລກ23:50–53;ຢຮ19:38–42).

ໂຢຊວຍ.ເບິ່ງເຢຣິໂກນຳ�ອີກ

ສາດສະດາແລະຜູ້ນ�ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,
ແລະເປັນຜູ້ຮັບຕ�ແໜ່ງແທນໂມເຊ.ເພິ່ນໄດ້
ເກີດຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບກ່ອນລູກຫລານຂອງ
ອິດສະຣາເອນລັກໜີໄປ(ຈບຊ14:26–31).
ເພິ່ນພ້ອມດ້ວຍກາເຫລັບໄດ້ເປັນຜູ້ໜຶ່ງໃນ
ພວກນັກສືບສິບສອງຄົນທີ່ຖືກສົ່ງໄປການາ
ອານ.ເຂົາເຈົ້າສອງຄົນນີ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ໃຫ້ການ
ລາຍງານດີກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນ(ຈບຊ13:8,16–
33;14:1–10).ເພິ່ນໄດ້ເສຍຊີວິດໄປຕອນມີ
ອາຍຸໄດ້110ປີ(ຢຊ24:29).ໂຢຊວຍໄດ້ເປັນ
ຕົວຢ່າງທີ່ດີຂອງການເປັນສາດສະດານັກຮົບ
ທີ່ອຸທິດຕົນ.

ພຣະທ�ໂຢຊວຍ:ໜັງສືເຫລັ້ມນີ້ຊື່ວ່າໂຢ
ຊວຍເພາະວ່າເພິ່ນເປັນຜູ້ສ�ຄັນໃນໜັງສື
ເຫລັ້ມນີ້ແລະບໍ່ແມ່ນເພາະວ່າເພິ່ນເປັນຜູ້
ຂຽນ.ບົດທີ1–12ບັນລະຍາຍການຍຶດເອົາ
ການາອານ;ບົດທີ13–24ບອກເຖິງເຜົ່າຕ່າງໆ
ຂອງອິດສະຣາເອນທີ່ໄດ້ແບ່ງແຍກແຜ່ນດິນ
ແລະຄ�ແນະນ�ເທື່ອສຸດທ້າຍຂອງໂຢຊວຍ.

ສອງຂໍ້ທີ່ເດັ່ນຢູ່ໃນພຣະທ�ໂຢຊວຍແມ່ນ
ພຣະບັນຊາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້ເພິ່ນຕັ້ງ
ໃຈຕຶກຕອງອ່ານພຣະຄ�ພີ(ຢຊ1:8)ແລະຄ�
ຮຽກຮ້ອງຂອງໂຢຊວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນຊື່ສັດຕໍ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ(ຢຊ24:15).

ໂຢນາ.ເບິ່ງນິເນເວນຳ�ອີກ

ສາດສະດາໃນພຣະຄ�ພີເດີມຜູ້ຊຶ່ງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ສັ່ງສອນເລື່ອງການກັບໃຈ
ຢູ່ເມືອງນິເນເວ(ຢນ1:1–2).

ພຣະທ�ໂຢນຳາ:ໜັງສືໃນພຣະຄ�ພີເດີມ
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ທີ່ບອກເຖິງປະສົບການໃນຊີວິດຂອງໂຢນາ.
ບາງທີໂຢນາບໍ່ໄດ້ຂຽນປຶ້ມດ້ວຍຕົນເອງ.ເນື້ອ
ໃນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພຣະທ�ໂຢນາແມ່ນວ່າ
ພຣະເຢໂຮວາປົກຄອງໃນທຸກບ່ອນແລະບໍ່ໄດ້
ຈ�ກັດຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງກັບປະຊາຊາດ
ໃດຫລືບຸກຄົນໃດ.

ໃນບົດທີ1,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນໂຢນາ
ໃຫ້ສັ່ງສອນຢູ່ເມືອງນິເນເວ.ແທນທີ່ຈະເຮັດ
ຕາມດັ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາ,ໂຢນາ
ໄດ້ໜີຂຶ້ນເຮືອໄປແລະຖືກປາໃຫຍ່ກືນກິນ.
ໃນບົດທີ2,ໂຢນາໄດ້ອະທິຖານຫາພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ແລະປາໄດ້ຄາຍໂຢນາອອກໄວ້
ເທິງດິນບ່ອນແຫ້ງ.ບົດທີ3ບັນທຶກວ່າໂຢນາ
ໄດ້ໄປເມືອງນິເນເວແລະໄດ້ທ�ນາຍກ່ຽວກັບ
ການຕົກຂອງມັນ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຜູ້ຄົນ
ໄດ້ກັບໃຈ.ໃນບົດທີ4,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ຕິຕຽນໂຢນາທີ່ໄດ້ໃຈຮ້າຍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ວ່າພຣະອົງໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຄົນ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນວ່າການທີ່ໂຢນາໄດ້ຖືກ
ປາກືນກິນໄດ້ເປັນສັນຍາລັກບອກເຫດການ
ລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບການສິ້ນພຣະຊົນແລະການ
ຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູນັ້ນເອງ(ມທ
12:39–40;16:4;ລກ11:29–30).

ໂຢນາທານ.ເບິ່ງໂຊນ,ກະສັດຂອງອິດສະ
ຣາເອນ;ດາວິດນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ລູກຊາຍຂອງໂຊນ,
ກະສັດຂອງອິດສະຣາເອນ.ໂຢນາທານເປັນ
ເພື່ອນສະໜິດຂອງດາວິດ(1ຊມອ13–23;
31).

ໂຢບ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ຊາຍທີ່ຊອບທ�ຄົນໜຶ່ງ
ຜູ້ ໄດ້ຮັບທຸກທໍລະມານຢ່າງແສນສາຫັດແຕ່
ຍັງຊື່ສັດຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຂອງເພິ່ນໃນພຣະເຈົ້າ
ຢູ່.ເລື່ອງລາວຂອງເພິ່ນຖືກບອກໄວ້ຢູ່ໃນພຣະ
ທ�ໂຢບ.

ພຣະທ�ໂຢບ: ເຖິງແມ່ນວາ່ໜງັສືນີ້ແມ່ນ
ກ່ຽວກັບຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງໂຢບ,ແຕ່
ມັນກໍບໍ່ໄດ້ຕອບຄ�ຖາມທັງໝົດວ່າເປັນຫຍັງ
ໂຢບ(ຫລືຄົນອື່ນໆ)ທົນທຸກທໍລະມານກັບ

ຄວາມເຈບັປວດແລະການສູນເສຍຄອບ
ຄົວແລະຊັບສົມບັດຂອງເພິ່ນໄປ.ໜງັສືບອກ
ໄວ້ວາ່ການມີຄວາມທຸກທໍລະມານບໍ່ໄດ້ໝາຍ
ຄວາມວາ່ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮດັບາບ.ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອາດໃຊ້ຄວາມທຸກທໍລະມານເພື່ອເປັນ
ປະສົບການ,ໃຫ້ມີລະບຽບວິໄນ,ແລະເພື່ອ
ແນະນ�ເຊັ່ນດຽວກັບການລົງໂທດ(ຄພ122).

ໜັງສືເຫລັ້ມນີ້ແຍກອອກເປັນສີ່ພາກສ່ວນ
ດ້ວຍກັນ.ບົດທີ1–2ເປັນຄ�ນ�ເຂົ້າສູ່ເລື່ອງ.
ບົດທີ3–31ເລື່ອງລາວຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບການ
ສົນທະນາກັນລະຫວ່າງໂຢບແລະໝູ່ເພື່ອນ
ສາມຄົນຂອງເພິ່ນ.ບົດທີ32–37ບັນຈຸຖ້ອຍ
ຄ�ຂອງເອລີຮູ,ເພື່ອນຄົນທີສີ່,ຜູ້ໄດ້ປະນາມ
ໂຢບດ້ວຍເຫດຜົນຢ່າງອື່ນທີ່ນອກເໜືອໄປ
ຈາກເຫດຜົນຂອງໝູ່ເພື່ອນສາມຄົນທ�ອິດ.
ບົດທີ38–42ລົງທ້າຍໜັງສືດ້ວຍການໃຫ້
ຄວາມໝັ້ນໃຈຕໍ່ໂຢບວ່າເສັ້ນທາງໃນຊີວິດ
ຂອງເພິ່ນນັ້ນດີມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ.

ພຣະທ�ໂຢບສອນວ່າຖ້າຫາກຄົນໃດມີ
ຄວາມຮູ້ທີ່ສົມບູນກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າແລະດ�
ລົງຊີວິດໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຕໍ່ພຣະເຈົ້າ,ຄົນ
ນັ້ນຈະສາມາດອົດທົນກັບບັນຫາທີ່ມາເຖິງ
ເຂົາໄດ້.ສັດທາທີ່ບໍ່ຫວັ່ນໄຫວຂອງໂຢບໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນດ້ວຍຖ້ອຍຄ�ທີ່ເພິ່ນໄດ້ກ່າວ
ອອກມາທີ່ວ່າ,“ເຖິງແມ່ນພຣະອົງຈະເອົາຊີ
ວິດຂອງຂ້ອຍໄປ,ແຕ່ຂ້ອຍກໍຍັງໄວ້ວາງໃຈໃນ
ພຣະອົງຢູ່”(ໂຢບ13:15).ໂຢບຍັງຖືກກ່າວ
ເຖິງອີກຢູ່ໃນເອເຊກຽນ14:14;ຢາໂກໂບ
5:11;ຄ�ສອນແລະພັນທະສັນຍາ121:10.

ໂຢເອນ

ສາດສະດາໃນແຜ່ນດິນຂອງຢູດາໃນພຣະ
ຄ�ພີເດີມ.ບໍ່ ຮູ້ ວັນທີແນ່ນອນກ່ຽວກັບຊີວິດ
ຂອງເພິ່ນ—ເພິ່ນອາດມີຊີວິດຢູ່ລະຫວ່າງການ
ປົກຄອງຂອງໂຢອາດ,ກ່ອນ850ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.,ແລະການກັບຄືນມາຂອງເຜົ່າຢູດາຈາກ
ການເປັນຊະເລີຍໃນບາບີໂລນ.

ໜັງສືຂອງໂຢເອນຳ:ໜັງສືເຈາະຈົງເລື່ອງ
ການທ�ນາຍທີ່ໂຢເອນໄດ້ກ່າວຫລັງຈາກ
ແຜ່ນດິນຂອງຢູດາໄດ້ຖືກທ�ລາຍດ້ວຍຄວາມ
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ແຫ້ງແລ້ງແລະດ້ວຍຕັກແຕນ(ຢອ1:4–20).
ໂຢເອນໄດ້ສັນຍາກັບຜູ້ຄົນວ່າຜ່ານການກັບ
ໃຈພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບພອນຂອງພຣະເຈົ້າ
ອີກ(ຢອ2:12–14).

ບົດທີ1ໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ເຕົ້າໂຮມກັນໃນບ້ານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ບົດທີ2ບອກເຖິງສົງ
ຄາມແລະຄວາມຫວ່າງເປົ່າທີ່ ຈະເກີດຂຶ້ນ
ກ່ອນໄລຍະພັນປີ.ບົດທີ3ກ່າວເຖິງຍຸກສຸດ
ທ້າຍແລະຢືນຢັນວ່າປະຊາຊາດທັງປວງຈະ
ຕໍ່ສູ້ກັນແຕ່ໃນທີ່ສຸດພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະສະຖິດ
ຢູ່ໃນຊີໂອນ.

ເປໂຕໄດ້ອ້າງເຖິງຄ�ທ�ນາຍຂອງໂຢເອນ
ກ່ຽວກັບພຣະວິນຍານທີ່ຖອກເທລົງມາໃນວັນ
ເພັນເຕຄໍສະເຕ(ຢອ2:28–32;ກຈກ2:16–
21).ທູດໂມໂຣໄນກໍໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້
ກັບໂຈເຊັບສະມິດຄືກັນ(ຈສ—ປ1:41).

ໂຢຮັນ,ລູກຊາຍຂອງເຊເບດາຍ.ເບິ່ງຖານະ
ປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກ;ບຸກຄົນທີ່ຖືກ
ປ່ຽນສະພາບແລ້ວ;ພຣະທ�;ພຣະນິມິດ
ຂອງໂຢຮັນ;ອັກຄະສາວົກນຳ�ອີກ

ໜຶ່ງໃນຈ�ນວນອັກຄະສາວົກສິບສອງຄົນ
ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່,ລູກຊາຍຂອງເຊເບດາຍ,
ແລະເປັນນ້ອງຊາຍຂອງຢາໂກໂບ.ແຕ່ກ່ອນ
ລາວເຄີຍເປັນນັກປະມຸງ(ມຣກ1:17–20).
ບາງທີລາວອາດເປັນສານຸສິດທີ່ບໍ່ບອກຊື່ຊຶ່ງ
ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕໄດ້ກ່າວເຖິງໃນໂຢຮັນ
1:40.ຕໍ່ມາລາວໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້ເປັນສານຸສິດ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ(ມທ4:21–22;ລກ5:1–
11).ລາວໄດ້ຂຽນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງໂຢຮັນ,
ສານສາມສະບັບ,ແລະພຣະທ�ພຣະນິມິດ.
ລາວເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຢູ່ນ�ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຕອນໂຜດລູກສາວຂອງຢາອິໂຣໃຫ້ຄືນມີຊີວິດ
(ມຣກ5:35–42),ຕອນຢູ່ເທິງພູແຫ່ງການປ່ຽນ
ສະພາບ(ມທ17:1–9),ແລະໃນສວນເຄັດເຊ
ມາເນ(ມທ26:36–46).ໃນການຂຽນຂອງ
ລາວເອງ,ລາວໄດ້ກ່າວເຖິງຕົນເອງວ່າເປັນສາ
ນຸສິດຜູ້ຊຶ່ງພຣະເຢຊູຮັກ(ຢຮ13:23;21:20)
ແລະເປັນ“ສານຸສິດອີກຄົນໜຶ່ງ”(ຢຮ20:2–
8).ພຣະເຢຊູໄດ້ເອີ້ນລາວແລະອ້າຍຂອງ
ລາວວ່າໂບອະເນເຄ,“ລູກຟ້າຮ້ອງ”(ມຣກ

3:17).ມີຂໍ້ອ້າງອີງກ່ຽວກັບລາວເລື້ອຍໆຢູ່ໃນ
ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບການຄຶງແລະການຟື້ນ
ຄືນພຣະຊົນ(ລກ22:8;ຢຮ18:15;19:26–
27;20:2–8;21:1–2).ຕໍ່ມາໂຢຮັນໄດ້ຖືກ
ເນລະເທດໄປຢູ່ເກາະປັດໂມ,ບ່ອນທີ່ລາວໄດ້
ຂຽນພຣະທ�ພຣະນິມິດ(ພນມ1:9).

ໂຢຮັນຖືກກ່າວເຖິງເລື້ອຍໆໃນການເປີດ
ເຜີຍຍຸກສຸດທ້າຍ(1ນຟ14:18–27;3ນຟ
28:6;ອທ4:16;ຄພ7;27:12;61:14;77;
88:141).ເລື່ອງລາວເຫລົ່ານີ້ຢືນຢັນບັນທຶກ
ພຣະຄ�ພີຂອງໂຢຮັນແລະໃຫ້ຄວາມຮູ້ແຈ້ງ
ກ່ຽວກັບຄວາມດີເດັ່ນຂອງລາວແລະຄວາມ
ສ�ຄັນຂອງວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່
ມີໃຫ້ລາວເຮັດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກໃນສະໄໝ
ຂອງພຣະຄ�ພີໃໝ່ແລະໃນຍຸກສຸດທ້າຍ.
ພຣະຄ�ພີຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ໃຫ້ຄວາມແຈ່ມແຈ້ງ
ວ່າໂຢຮັນບໍ່ໄດ້ຕາຍແຕ່ໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້
ມີຊີວິດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກຕໍ່ໄປເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້
ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຈົນເຖິງເວລາຂອງ
ການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ(ຢຮ21:20–23;3ນຟ28:6–7;ຄພ7).

ສານຳຂອງໂຢຮັນຳ:ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຂຽນສານ
ສາມສະບັບເຫລົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ບອກຊື່ຂອງຕົນ,ແຕ່
ວິທີການຂຽນບົ່ງບອກວ່າຕ້ອງເປັນອັກຄະ
ສາວົກໂຢຮັນຢ່າງແນ່ນອນທີ່ໄດ້ຂຽນສານ
ເຫລົ່ານັ້ນ.

1ໂຢຮັນ1ໄດ້ຕັກເຕືອນໄພ່ພົນຂອງພຣະ
ເຈົ້າໃຫ້ມີຄວາມສ�ພັນກັບພຣະເຈົ້າ.ບົດທີ2
ເນັ້ນໜັກວ່າໄພ່ພົນຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າໂດຍການ
ເຊື່ອຟັງແລະແນະນ�ພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້ຮັກໂລກ.
ບົດທີ3ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນກາຍເປັນລູກພຣະເຈົ້າ
ແລະຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນ.ບົດທີ4ອະທິບາຍ
ວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຄວາມຮັກແລະສະຖິດຢູ່ໃນ
ຄົນທີ່ຮັກພຣະອົງ.ບົດທີ5ອະທິບາຍວ່າໄພ່
ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເກີດຈາກພຣະເຈົ້າຜ່ານ
ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ.

2ໂຢຮັນແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບ1ໂຢຮັນ.ໃນ
ນັ້ນໂຢຮັນຊື່ນຊົມເພາະສັດທາຂອງລູກຫລານ
ຂອງ“ສຸພາບສະຕີທີ່ຖືກເລືອກໄວ້.”

3ໂຢຮັນຍ້ອງຍໍຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່າຄາໂຢສ�
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ລັບຄວາມຊື່ສັດແລະຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຂອງ
ລາວຕໍ່ຜູ້ທີ່ຮັກຄວາມຈິງ.

ພຣະກິດຕິ ຄຸນຳຂອງໂຢຮັນຳ:ໃນພຣະຄ�ພີ
ໃໝ່,ອັກຄະສາວົກໂຢຮັນເປັນພະຍານວ່າ(1)
ພຣະເຢຊູຄືພຣະຄຣິດຫລືພຣະເມຊີອາ,ແລະ
(2)ພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ(ຢຮ
20:31).ພາບທີ່ມາຈາກຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູທີ່
ລາວບັນຍາຍໄດ້ຖືກເລືອກແລະຮຽບຮຽງຢ່າງ
ລະມັດລະວັງດ້ວຍຈຸດປະສົງນີ້.ໜັງສືເລີ່ມຕົ້ນ
ໂດຍການກ່າວເຖິງສະຖານະຂອງພຣະຄຣິດ
ກ່ອນມະຕະ:ພຣະອົງໄດ້ຢູ່ນ�ພຣະເຈົ້າ,ພຣະ
ອົງໄດ້ເປັນພຣະເຈົ້າ,ແລະພຣະອົງໄດ້ເປັນ
ພຣະຜູ້ສ້າງທຸກສິ່ງທັງປວງ.ພຣະອົງໄດ້ກ�
ເນີດໃນເນື້ອໜັງໃນຖານະພຣະບຸດອົງດຽວທີ່
ຖືກ�ເນີດຈາກພຣະບິດາ.ໂຢຮັນໄດ້ຕິດຕາມ
ເບິ່ງການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງພຣະ
ເຢຊູ,ເນັ້ນໜັກຫລາຍກ່ຽວກັບຄວາມເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພຣະອົງແລະການຟື້ນຄືນພຣະຊົນ
ຂອງພຣະອົງ.ລາວໄດ້ຢືນຢັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ
ວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,
ຢືນຢັນໂດຍສິ່ງມະຫັດສະຈັນ,ໂດຍພະຍານ,
ໂດຍສາດສະດາ,ແລະໂດຍສຸລະສຽງຂອງ
ພຣະຄຣິດເອງ.ໂຢຮັນສອນໂດຍການປຽບ
ທຽບລະຫວ່າງຄວາມສະຫວ່າງແລະຄວາມ
ມືດ,ຄວາມຈິງແລະຄວາມຜິດ,ຄວາມດີແລະ
ຄວາມຊົ່ວ,ພຣະເຈົ້າແລະມານ.ບາງທີຄົງບໍ່
ມີບັນທຶກອື່ນໃດທີ່ປະກາດເຖິງຄວາມສັກສິດ
ຂອງພຣະເຢຊູແລະເຖິງຄວາມຂາດສັດທາ
ຂອງຜູ້ປົກຄອງຊາວຢິວຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເໝືອນ
ໜັງສືເຫລັ້ມນີ້.

ສ່ວນຫລາຍໂຢຮັນໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບການ
ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງພຣະຄຣິດໃນ
ຢູດາຍ,ໂດຍສະເພາະອາທິດສຸດທ້າຍຂອງ
ການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດໃນຊ່ວງມະຕະ
ຂອງພຣະອົງ,ໃນຂະນະທີ່ມັດທາຍ,ມາຣະ
ໂກ,ແລະລູກາສ່ວນຫລາຍໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບ
ການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງພຣະອົງໃນ
ຄາລີເລ.ຫລາຍສິ່ງຈາກພຣະກິດຕິຄຸນນີ້ໄດ້
ຖືກເຮັດໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງຂຶ້ນໂດຍການເປີດເຜີຍ
ຍຸກສຸດທ້າຍ(ຄພ7ແລະຄພ88:138–141).

ສ�ລັບເຫດການຕ່າງໆໃນຊີວິດຂອງພຣະ
ຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດທີ່ໄດ້ບັນຍາຍໄວ້ໃນພຣະທ�
ໂຢຮັນ,ເບິ່ງຄວາມກົມກຽວຂອງພຣະກິດຕິ
ຄຸນໃນພາກຫ້ອຍທ້າຍ.

ພຣະທ�ພຣະນຳິມິດ:ເບິ່ງພຣະນິມິດຂອງ
ໂຢຮັນ

ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ.ເບິ່ງຖານະປະໂລຫິດ
ແຫ່ງອາໂຣນ;ອີລາຍນຳ�ອີກ

ລູກຊາຍຂອງຊາຂາຣີຢາແລະເອລີຊາເບັດ
ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່.ໂຢຮັນໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຕຽມ
ຜູ້ຄົນເພື່ອຍອມຮັບພຣະເມຊີອາ(ຢຮ1:19–
27).ເພິ່ນຖືຂໍກະແຈຂອງຖານະປະໂລຫິດ
ແຫ່ງອາໂຣນແລະໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ.

ເອຊາຢາແລະຄົນອື່ນໆໄດ້ທ�ນາຍກ່ຽວ
ກັບພາລະກິດຂອງໂຢຮັນ,ອຊຢ40:3(ມລກ
3:1;1ນຟ10:7–10;2ນຟ31:4).

ໄດ້ ຖືກສົ່ງເຂົ້າຄຸກແລະຖືກຕັດຫົວ,ມທ
14:3–12(ມຣກ6:17–29).ຄັບຣີເອນໄດ້ປະ
ກາດການເກີດຂອງໂຢຮັນແລະການປະຕິ
ບັດສາດສະໜາກິດແກ່ຊາຂາຣີຢາ,ລກ1:5–
25.ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນວ່າໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ
ໄດ້ເປັນສາດສະດາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່,ລກ7:24–28.
ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ຢຮ1:29–34.ສານຸສິດຂອງໂຢຮັນໄດ້
ກາຍເປັນສານຸສິດຂອງພຣະເຢຊູ,ຢຮ1:25–
29,35–42(ກຈກ1:21–22).ບໍ່ໄດ້ເຮັດສິ່ງ
ມະຫັດສະຈັນ,ຢຮ10:41.

ໂດຍທີ່ໄດ້ຟື້ນຄືນຊີວິດແລ້ວ,ໄດ້ຖືກສົ່ງ
ໄປແຕ່ງຕັ້ງໂຈເຊັບສະມິດແລະອໍລີເວີຄາວ
ເດີຣີສູ່ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນ,ຄພ13
(ຄພ27:7–8;ຈສ—ປ1:68–72).ໄດ້ຖືກແຕ່ງ
ຕັ້ງໂດຍທູດຕອນເພິ່ນມີອາຍຸໄດ້ແປດມື້,ຄພ
84:28.

ຣາເຊັນ.ເບິ່ງຢາໂຄບ,ລູກຊາຍຂອງອີຊາກ
ນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ເມຍຂອງຢາໂຄບ(ປຖກ
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29–31; 35). ນາງຍັງເປັນແມ່ຂອງໂຢເຊັບ
ແລະເບັນຢາມິນນ�ອີກ.

ຣາຟາເອນ.ເບິ່ງທູດ,ເທວະດານຳ�ອີກ

ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຟື້ນຟູທຸກສິ່ງທັງປວງ(ຄພ128:21).

ຣິກດອນ,ຊິດນີ

ຜູ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສແລະຜູ້ນ�ໃນຕອນ
ຕົ້ນຂອງການເລີ່ມຕົ້ນສາດສະໜາຈັກທີ່ໄດ້ຮັບ
ການຟື້ນຟູໃນລະຫວ່າງປີ1830ແລະຕົ້ນປີ
1840.ຊິດນີຣິກດອນໄດ້ຮັບໃຊ້ຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ
ເປັນທີ່ປຶກສາທີໜຶ່ງຂອງໂຈເຊັບສະມິດໃນ
ຝ່າຍປະທານສູງສຸດຂອງສາດສະໜາຈັກ(ຄພ
35;58:50,57;63:55–56;76:11–12,19–
23;90:6;93:44;100:9–11;124:126).ຕໍ່ມາ
ລາວໄດ້ຕົກໄປແລະຖກືໄລ່ອອກໃນເດືອນ
ກັນຍາປີ1844.

ຣຸດ.ເບິ່ງໂບອາດນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ລູກໄພ້ໄທໂມອາບຂອງ
ນາງນາໂອມີແລະເອລີເມເຫລັກ,ຜູ້ເປັນຊາວ
ອິດສະຣາເອນ.ຫລັງຈາກສາມີຂອງນາງໄດ້
ເສຍຊີວິດໄປ,ນາງຣຸດໄດ້ແຕ່ງງານກັບພີ່ນ້ອງ
ຂອງນາງນາໂອມີຊື່ໂອບາດ.ລູກຊາຍຂອງ
ເຂົາເຈົ້າຊື່ ໂອເບັດເປັນບັນພະບຸລຸດຂອງ
ດາວິດແລະພຣະຄຣິດ.ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບ
ນາງຣຸດໄດ້ສະແດງອອກຢ່າງງົດງາມເຖິງ
ການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຂອງຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນ
ຄົນອິດສະຣາເອນເຂົ້າໃນບັນດາຄົນອິດສະ
ຣາເອນ.ນາງຣຸດໄດ້ປະຖິ້ມພຣະເຈົ້າອົງເກົ່າ
ຂອງນາງແລະຊີວິດເກົ່າແລ້ວໄດ້ມາເຂົ້າ
ຮ່ວມກັບຄອບຄົວແຫ່ງສັດທາໃນການຮັບໃຊ້
ພຣະເຈົ້າຂອງອິດສະຣາເອນ(ນຣ1:16).

ພຣະທ�ນຳາງຣຸດ:ບົດທີ1ບັນຍາຍຊີວິດ
ຂອງເອລີເມເຫລັກແລະຄອບຄົວຂອງລາວ
ທີ່ໂມອາບ.ຫລັງຈາກສາມີຂອງພວກນາງ
ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ,ນາງນາໂອມີກັບນາງຣຸດ
ໄດ້ໄປເບັດເລເຮັມ.ບົດທີ2ອະທິບາຍວ່າ
ນາງຣຸດໄດ້ເກັບຮວງເຂົ້າເຮ່ຍຢູ່ໃນທົ່ງຂອງ
ໂບອາດ.ບົດທີ3ບອກເຖິງວິທີທີ່ນາງນາໂອມີ

ໄດ້ແນະນ�ນາງຣຸດໃຫ້ໄປຫາລານຟາດເຂົ້າ
ແລະນອນຢູ່ໃຕ້ຕີນຂອງໂບອາດ.ບົດທີ4
ແມ່ນເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານຂອງ
ນາງຣຸດກັບໂບອາດ.ເຂົາເຈົ້າມີລູກຊາຍຊື່,
ໂອເບັດ,ຊຶ່ງດາວິດແລະພຣະຄຣິດໄດ້ເປັນ
ທາຍາດ.

ຣູເບັນ.ເບິ່ງຢາໂຄບ,ລູກຊາຍຂອງອີຊາກ;
ອິດສະຣາເອນນຳ�ອີກ

ໃ ນ ພຣະ ຄ�ພີເດີມ, ລູກຊາຍກົກຂອງ
ຢາໂຄບນ�ນາງເລອາ(ປຖກ29:32;37:21–
22,29;42:22,37).ເຖິງແມ່ນວ່າຣູເບັນເປັນ
ລູກກົກ,ແຕ່ລາວໄດ້ເສຍສິດທິຂອງອ້າຍກົກ
ໄປເພາະການບາບ(ປຖກ35:22;49:3–4).

ເຜົ່າຂອງຣູເບັນຳ:ພອນຂອງຢາໂຄບທີ່ມອບ
ໃຫ້ແກ່ຣູເບັນມີຢູ່ໃນປະຖົມມະການ49:3
ແລະພຣະບັນຍັດສອງ33:6.ຈ�ນວນຄົນໃນ
ເຜົ່ານັບມື້ນັບຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ,ແລະເຖິງ
ແມ່ນເຜົ່ານີ້ຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໄປ,ແຕ່ມັນກໍບໍ່ມີຄວາມ
ສ�ຄັນຫລາຍທາງການເມືອງ.ສິດທິຂອງອ້າຍ
ກົກຂອງຣູເບັນໄດ້ຕົກຢູ່ທີ່ໂຢເຊັບແລະພວກ
ລູກຊາຍຂອງລາວເພາະວ່າໂຢເຊັບໄດ້ເປັນ
ລູກກົກຂອງຢາໂຄບນ�ນາງຣາເຊັນເມຍຄົນທີ
ສອງ(1ຂຄ5:1–2).

ເຣເບກາ.ເບິ່ງອີຊາກນຳ�ອີກ

ເມຍຂອງອີຊາກ,ປິ ຕຸໃນພຣະຄ�ພີເດີມ
(ປຖກ24–27).ເຣເບກາໄດ້ເປັນແມ່ຂອງ
ເອຊາວແລະຢາໂຄບ(ປຖກ25:23–26).

ເຣໂຮໂບອາມ.ເບິ່ງໂຊໂລໂມນນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ລູກຊາຍຂອງກະສັດໂຊ
ໂລໂມນ.ເພິ່ນໄດ້ຂຶ້ນເປັນກະສັດແທນພໍ່ຂອງ
ເພິ່ນແລະໄດ້ປົກຄອງເປັນເວລາສິບເຈັດປີ
ໃນເຢຣູຊາເລັມ(1ກສ11:43;14:21,31).
ໃນລະຫວ່າງການປົກຄອງຂອງເຣໂຮໂບອາມ,
ອານາຈັກໄດ້ຖືກແບ່ງແຍກອອກເປັນອານາ
ຈັກຂອງອິດສະຣາເອນຢູ່ພາກເໜືອແລະອາ
ນາຈັກຂອງຢູດາຢູ່ພາກໃຕ້(1ກສ11:31–36;
12:19–20).ເຣໂຮໂບອາມໄດ້ປົກຄອງອານາ
ຈັກຂອງຢູດາ.
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ແຣມີອ�ທ�

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມ ອ ນ ເ ປັນຫໍສູງທີ່ຊາວ
ໂຊຣ�,ຊາວນີໄຟທີ່ປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ,ໄດ້ໃຊ້
ອະທິຖານ(ແອວ31:8–14,21).

ໂຣມ,ສານເຖິງ.ເບິ່ງສານຂອງໂປໂລ;
ໂປໂລນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່ , ຈົດໝາຍທີ່ໂປໂລໄດ້
ຂຽນເຖິງໄພ່ ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໃນກຸງໂຣມ.
ເພິ່ນກ�ລັງຄິດຈະໄປຢ້ຽມຢາມເຢຣູຊາເລັມ,
ຊຶ່ງມີອັນຕະລາຍແນ່ນອນ.ຖ້າເພິ່ນລອດຊີວິດ
ມາໄດ້,ເພິ່ນຫວັງວ່າເພິ່ນຈະໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ
ໂຣມຫລັງຈາກນັ້ນ.ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຈົດ
ໝາຍແມ່ນຕັ້ງໃຈຈະຕຽມສາດສະໜາຈັກຢູ່
ທີ່ນັ້ນໃຫ້ພ້ອມທີ່ຈະຕ້ອນຮັບເພິ່ນເມື່ອເພິ່ນ
ໄປເຖິງ.ຈົດໝາຍດັ່ງກ່າວຍັງຖືກຖືວ່າມີຖ້ອຍ
ຄ�ຂອງຄ�ສອນບາງຢ່າງຊຶ່ງເຄີຍໂຕ້ຖຽງກັນ
ແລະໂປໂລນັບຖືວ່າເວລານີ້ມັນໄດ້ຍຸດຕິລົງ
ແລ້ວ.

ບົດທີ1ບັນຈຸຄ�ທັກທາຍຂອງໂປໂລຕໍ່ຊາວ
ໂຣມ.ບົດທີ2–11ບັນຈຸຂໍ້ປະກາດຫລາຍຂໍ້
ກ່ຽວກັບຄ�ສອນເລື່ອງສັດທາ,ວຽກງານ,
ແລະພຣະຄຸນ.ບົດທີ12–16ບັນຈຸຄ�ສອນ
ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ເລື່ອງຄວາມຮັກ,ໜ້າທີ່,ແລະ
ຄວາມສັກສິດ.

ລະດັບຂອງລັດສະໝີພາບ.ເບິ່ງລັດສະໝີ
ພາບຂອງຊັ້ນກາງ;ລັດສະໝີພາບຂອງຊັ້ນ
ສູງ;ລັດສະໝີພາບຂອງຊັ້ນຕ�ນຳ�ອີກ

ອານາຈັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນສະຫວັນ.ໃນ
ການພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ,ແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້
ຮັບບ່ອນພັກພາອາໄສນິລັນດອນໃນອານາຈັກ
ໃດໜຶ່ງທີ່ມີລັດສະໝີພາບແຕກຕ່າງກັນ,ຍົກ
ເວັ້ນແຕ່ບຸດແຫ່ງຄວາມຈິບຫາຍ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ,ໃນຜາສາດພຣະ
ບິດາເຈົ້າຂອງເຮົາມີທີ່ຢູ່ຫລາຍບ່ອນ,ຢຮ
14:2(ອທ12:32). ດວງອາທິດກໍມີຄວາມ
ສະຫງ່າງາມຂອງດວງອາທິດໂດຍສະເພາະ,
ດວງຈັນກໍມີຄວາມສະຫງ່າງາມຢ່າງໜຶ່ງ,ແລະ
ດວງດາວກໍມີຄວາມສະຫງ່າງາມຢ່າງອື່ນອີກ,

1ກຣທ15:40–41.ໂປໂລໄດ້ຖືກຮັບຂຶ້ນໄປ
ເຖິງສະຫວັນຊັ້ນທີສາມ,2ກຣທ12:2.

ມີສະຖານທີ່ທີ່ປາດສະຈາກລັດສະໝີພາບ
ແລະການລົງໂທດອັນເປັນນິດ,ຄພ76:30–
38,43–45.ມີລັດສະໝີພາບຢູ່ສາມລະດັບ,
ຄພ76:50–113;88:20–32.

ລະບົບເອກະພາບ.ເບິ່ງອຸທິດຖວາຍ,ກົດ
ແຫ່ງການອຸທິດຖວາຍນຳ�ອີກ

ອົງການໜຶ່ງຊຶ່ງຜ່ານອົງການນີ້ໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະເຈົ້າໃນສະໄໝຂອງການຟື້ນຟູສາດສະ
ໜາຈັກໄດ້ສະແຫວງຫາທີ່ຈະດ�ລົງຊີວິດຕາມ
ກົດແຫ່ງການອຸທິດຖວາຍ.ຜູ້ຄົນໄດ້ແບ່ງປັນ
ຊັບສົມບັດ,ສິ່ງຂອງ,ແລະຜົນປະໂຫຍດ,ໄດ້
ຮັບສິ່ງເຫລົ່ານີ້ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການແລະ
ຄວາມຈ�ເປັນຂອງເຂົາເຈົ້າ(ຄພ51:3;78:1–
15;104).

ໃນເລື່ອງທາງໂລກຂອງພວກເຈົ້າ,ພວກ
ເຈົ້າ ຕ້ອງ ເທົ່າທຽມກັນ ,ຄພ70:14.ໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນ
ໃນທຸກສິ່ງ,ຄພ 78:3–11(ຄພ82:17–20).
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມອບລະບົບເອກະພາບ
ເປັນການເປີດເຜີຍແລະພຣະບັນຍັດ,ຄພ
92:1.ຈອນຈອນສັນຄວນກາຍເປັນສະມາ
ຊິກຂອງລະບົບເອກະພາບ,ຄພ96:6–9.ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມອບຄ�ແນະນ�ທົ່ວໄປສ�ລັບ
ການດ�ເນີນງານໃນລະບົບເອກະພາບ,ຄພ
104.ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ພ້ອມໃຈກັນຕາມສະ
ຫະພາບດັ່ງທີ່ກົດຂອງອານາຈັກຊັ້ນສູງຮຽກ
ຮ້ອງ,ຄພ105:1–13.

ລະບຽບພວກເລວີ.ເບິ່ງເພັນຕາຕຸກນຳ�ອີກ

ໜັງສືໃນພຣະຄ�ພີເດີມທີ່ບອກເຖິງໜ້າທີ່
ຂອງປະໂລຫິດຢູ່ໃນອິດສະຣາເອນ.ມັນເນັ້ນ
ໜັກເຖິງຄວາມສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າແລະ
ຫລັກທີ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງສາມາດດ�ລົງຊີວິດ
ຕາມເພື່ອກາຍເປັນຄົນສັກສິດ.ຈຸດປະສົງຂອງ
ມັນແມ່ນເພື່ອສອນກົດເກນແຫ່ງສິນທ�ແລະ
ຄວາມຈິງເລື່ອງສາດສະໜາຂອງກົດຂອງ
ໂມເຊໂດຍທາງພິທີການຕ່າງໆ.ໂມເຊເປັນຜູ້
ຂຽນພຣະທ�ລະບຽບພວກເລວີ.
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ບົດທີ 1–7 ອະທິບາຍເຖິງພິທີການເຜົາ
ຖວາຍ.ບົດທີ8–10ບັນຍາຍເຖິງພິທີການທີ່
ຮກັສາໃນການອຸທິດຖວາຍຂອງປະໂລຫິດ.
ບົດທີ11ອະທິບາຍເຖິງສິ່ງທີ່ຄວນກິນແລະ
ບໍ່ຄວນກິນແລະສິ່ງໃດສະອາດແລະບໍ່
ສະອາດ.ບົດທີ12ບອກກ່ຽວກັບຜູ້ຍິງຫລັງ
ຈາກຄອດລູກ.ບົດທີ13–15ກົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບພິທີການທີ່ບໍ່ສະອາດ.ບົດທີ16ບນັຈຸພິທີ
ການທີ່ຕ້ອງຮກັສາໃນວນັແຫ່ງການຊົດໃຊ້.ບົດ
ທີ17–26ບັນຈຸຫລັກຂອງກົດທີ່ກ່ຽວພັນກັບ
ສາດສະໜາແລະການປະຕິບັດຕາມສັງຄົມ.
ບົດທີ27ອະທິບາຍວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນ
ຊາຊາວອິດສະຣາເອນໃຫ້ອຸທິດພືດພັນ,ສັດ
ລ້ຽງ,ແລະສັດໃຊ້ງານແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ລັກ,ການລັກ

ຄືການເອົາບາງສິ່ງໄປຈາກບາງຄົນໃນວິທີ
ທີ່ບໍ່ຊື່ສັດຫລືບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາລູກໆຂອງພຣະອົງສະເໝີ
ວ່າບໍ່ໃຫ້ລັກ(ອພຍ20:15;ມທ19:18;2ນຟ
26:32;ມຊຢ13:22;ຄພ59:6).

ຈົ່ງທ້ອນໂຮມຊັບສົມບັດສ�ລັບຕົນໄວ້ໃນ
ສະຫວັນ,ບ່ອນທີ່ໂຈນເຈາະລັກເອົາບໍ່ໄດ້,ມທ
6:19–21.

ຊາວນີໄຟເສຍໄຊເພາະຄວາມທະນົງຕົວ,
ຄວາມຮັ່ງມີ,ການປຸ້ນຈີ້,ການຂີ້ລັກມັກສົກ,
ຮລມ4:12.

ຄົນທີ່ລັກແລະບໍ່ກັບໃຈຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກ
ໄປ,ຄພ42:20.ຄົນທີ່ລັກຈະຖືກສົ່ງໄປຫາກົດ
ໝາຍຂອງແຜ່ນດິນ,ຄພ42:84–85.

ລັດສະໝີພາບ.ເບິ່ງຄວາມສະຫວ່າງ,ຄວາມ
ສະຫວ່າງຂອງພຣະຄຣິດ;ຈິງ,ຄວາມຈິງ;
ລະດັບຂອງລັດສະໝີພາບນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີ,ລັດສະໝີພາບມັກຈະຖືກ
ກ່າວເຖິງວ່າເປັນຄວາມສະຫວ່າງແລະຄວາມ
ຈິງຂອງພຣະເຈົ້າ.ມັນຍັງຖືກກ່າວເຖິງວ່າເປັນ
ການສັນລະເສີນຫລືການໃຫ້ກຽດແລະຕໍ່
ສະພາບຊີວິດນິລັນດອນສະເພາະໃດໜຶ່ງຫລື
ຕໍ່ລັດສະໝີພາບຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຈອມໂຍທາຊົງບໍລິສຸດ:ພຣະສະຫງ່າລາສີ
ກໍແຜ່ກະຈາຍໄປທົ່ວໂລກ,ອຊຢ6:3(2ນຟ
16:3).

ຕົວ ພວກເຮົາຈຶ່ງສະທ້ອນແສງແຫ່ງພຣະ
ສະຫງ່າລາສີ,2ກຣທ3:18.

ພຣະອົງຈະຍົກພໍ່ຂຶ້ນເພື່ອຢູ່ກັບພຣະອົງໃນ
ລັດສະໝີພາບ,ແອວ36:28.

ລັດສະໝີພາບທີ່ໄດ້ຮັບຕອນຟື້ນຄືນຊີວິດ
ຈະແຕກຕ່າງກັນອີງຕາມຄວາມຊອບທ�,ຄພ
76:50–119.ລັດສະໝີພາບຂອງພຣະເຈົ້າ
ເປັນຄວາມຮູ້ແຈ້ງ,ຄພ93:36.

ລັດສະໝີພາບຂອງພຣະເຈົ້າຄືການທີ່ຈະ
ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນອະມະຕະແລະຊີ
ວິດນິລັນດອນຂອງມະນຸດ,ມຊ1:39.ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ເຫັນສອງພຣະອົງ,ຊຶ່ງຄວາມສະຫວາ່ງ
ແລະລັດສະໝີພາບນັ້ນເກີນກວ່າທີ່ຈະພັນລະ
ນາໄດ້,ຈສ—ປ1:17.

ລັດສະໝີພາບຂອງຊັ້ນກາງ.ເບິ່ງລະດັບ
ຂອງລັດສະໝີພາບນຳ�ອີກ

ລະດັບທີສອງໃນສາມລະດັບຂອງລັດສະ
ໝີພາບຊຶ່ງຜູ້ຄົນຈະອາໄສຢູ່ຫລັງຈາກການພິ
ພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.

ໂປໂລໄດ້ເຫັນລັດສະໝີພາບຂອງຊັ້ນກາງ,
ປຽບເໝືອນລັດສະໝີພາບຂອງດວງເດືອນ,
1ກຣທ15:40–41.

ໂຈເຊັບສະມິດແລະຊິດນີຣິກດອນໄດ້
ເຫັນລັດສະໝີພາບຂອງຊັ້ນກາງ,ຄພ76:71–
80.ລັດສະໝີພາບຂອງຊັ້ນກາງລື່ນລັດສະໝີ
ພາບຂອງຊັ້ນຕ�,ຄພ76:91.ຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດ
ປະຕິບັດຕາມກົດຂອງອານາຈັກຊັ້ນກາງຈະ
ທົນກັບລັດສະໝີພາບຂອງຊັ້ນກາງບໍ່ໄດ້,ຄພ
88:23,30,38.

ລັດສະໝີພາບຂອງຊັ້ນສູງ.ເບິ່ງສູງສົ່ງ,
ຄວາມສູງສົ່ງ;ຊີວິດນິລັນດອນ;ລະດັບ
ຂອງລັດສະໝີພາບນຳ�ອີກ

ລະດັບສູງສຸດໃນສາມລະດັບຂອງລັດສະ
ໝີພາບທີ່ຜູ້ຄົນສາມາດໄດ້ຮັບຫລັງຈາກຊີວິດ
ນີ້.ຢູ່ທີ່ນີ້ຄົນຊອບທ�ຈະອາໄສຢູ່ໃນທີ່ປະທັບ
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ຂອງພຣະເຈົ້າພຣະບິດາແລະພຣະບຸດຂອງ
ພຣະອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ລັດສະໝີພາບຂອງຊັ້ນສູງກໍເປັນຢ່າງໜຶ່ງ,
1ກຣທ15:40(ຄພ76:96).ໂປໂລໄດ້ຖືກຍົກ
ຂຶ້ນໄປເຖິງສະຫວັນຊັ້ນທີສາມ,2ກຣທ12:2.

ລັດສະໝີພາບຊັ້ນສູງໄດ້ ຖືກສະແດງໃຫ້
ເຫັນໃນພາບນິມິດ,ຄພ76:50–70.ຖ້າຫາກ
ໄພ່ ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຢາກມີສະຖານທີ່ໃນ
ໂລກຊັ້ນສູງ , ແລ້ວເຂົາຕ້ອງຕຽມຕົວ, ຄພ
78:7.ຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມກົດຂອງ
ອານາຈັກຊັ້ນສູງຈະທົນກັບລັດສະໝີພາບ
ຂອງອານາຈກັຊັ້ນສູງບໍ່ໄດ້,ຄພ88:15–22.
ໃນລັດສະໝີພາບຂອງຊັ້ນສູງມີສະຫວັນສາມ
ຊັ້ນ;ເງື່ອນໄຂໄດ້ຖືກຕັ້ງໄວ້ສ�ລັບການໄດ້ຮັບ
ຊັ້ນສູງສຸດ,ຄພ131:1–2.ເດັກນ້ອຍຜູ້ໄດ້ຕາຍ
ກ່ອນອາຍຸທີ່ຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບກໍຈະລອດໃນ
ອານາຈັກຊັ້ນສູງ,ຄພ137:10.

ລັດສະໝີພາບຂອງຊັ້ນຕ�.ເບິ່ງລະດັບຂອງ
ລັດສະໝີພາບນຳ�ອີກ

ລະດັບຕ�ສຸດໃນສາມລະດັບຂອງລັດສະ
ໝີພາບຊຶ່ງໃນນັ້ນຜູ້ຄົນຈະອາໄສຢູ່ຫລັງຈາກ
ການພິພາກສາເທື່ອສຸດທ້າຍ.

ໂປໂລໄດ້ ເຫັນລັດສະໝີພາບຂອງດວງ
ດາວ,1ກຣທ15:40–41.

ໂຈເຊັບສະມິດແລະຊິດນີຣກິດອນໄດ້
ເຫັນລັດສະໝີພາບຂອງຊັ້ນຕ�,ຄພ76:81–
90.ຜູ້ອາໄສຂອງໂລກຊັ້ນຕ�ມີຈ�ນວນຈົນ
ນັບບໍ່ຖ້ວນດັ່ງດວງດາວ,ຄພ76:109–112.
ຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມກົດຂອງອານາ
ຈັກຊັ້ນຕ�ຈະທົນກັບລັດສະໝີພາບຂອງຊັ້ນ
ຕ�ບໍ່ໄດ້,ຄພ88:24,31,38.

ລັດຖະທ�ມະນູນ.ເບິ່ງກົດ;ປົກຄອງ,ການ
ປົກຄອງນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີ ຄ� ສອນແລະພັນທະສັນ
ຍາ,“ລັດຖະທ�ມະນູນ”ໝາຍເຖິງລັດຖະທ�
ມະນູນຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ,ຊຶ່ງໄດ້ຖືກ
ດົນໃຈຈາກເບື້ອງບົນເພື່ອຕຽມທາງໄວ້ສ�ລັບ
ການຟື້ນຟູພຣະກິດຕິຄຸນ.

ລັດຖະທ�ມະນູນຄວນເປັນໄປເພື່ອນັບຖື,
ຄພ98:5–6.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ມີການຈັດ
ຕັ້ງລັດຖະທ�ມະນູນຂຶ້ນ,ຄພ101:77,80.

ລັດມີເຊີຣີ.ເບິ່ງເຢຣູຊາເລັມໃໝ່

ລາຊາໂຣ.ເບິ່ງມາທາ;ມາຣີແຫ່ງເບັດທາ
ນີນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່,ນ້ອງຊາຍຂອງນາງມາທາ
ແລະນາງມາຣີ.ພຣະເຢຊູໄດ້ນ�ລາວກັບຄືນ
ມາມີຊີວດິ(ຢຮ11:1–44;12:1–2,9–11).ນີ້ບໍ່
ແມ່ນລາຊາໂຣຄົນດຽວກັນກັບຄົນຂໍທານໃນຄ�
ອຸປະມາທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນ(ລກ16:19–31).

ລາບານ,ຜູ້ຮັກສາແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງ.
ເບິ່ງແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ຊາຍຄົນໜຶ່ງຜູ້ຮັກສາ
ແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງຢູ່ໃນເມືອງເຢຣູຊາເລັມ
ໃນວັນເວລາຂອງຄອບຄົວຂອງລີໄຮ.ລາບານ
ໄດ້ຍຶດເອົາຊັບສິນແລະໄດ້ພະຍາຍາມຈະຂ້າ
ນີໄຟກັບພວກອ້າຍຂອງລາວ(1ນຟ3:1–27).
ພຣະວິນຍານໄດ້ຊັກຈູງນີໄຟໃຫ້ຂ້າລາບານ
ເພື່ອຈະໄດ້ແຜ່ນຈາລຶກ(1ນຟ4:1–26).

ລາບານ,ອ້າຍຂອງນາງເຣເບກາ.ເບິ່ງເຣເບ
ການຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ອ້າຍຂອງນາງເຣເບກາ
ແລະເປັນພໍ່ຂອງນາງເລອາແລະນາງລາເຊັນ,
ເມຍຂອງຢາໂຄບ(ປຖກ24:29–60;27:43–
44;28:1–5;29:4–29;30:25–42;31).

ລາໂມໄນ.ເບິ່ງອ�ໂມນ,ລູກຊາຍຂອງໂມໄຊ
ຢານຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ກະສັດຊາວເລມັນຜູ້
ໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໂດຍພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າແລະໂດຍການອອກແຮງ
ງານແລະການສອນທີ່ດົນໃຈຂອງອ�ໂມນ
(ແອວ17–19).

ລິມໄຮ.ເບິ່ງໂນອາ,ລູກຊາຍຂອງຊີນິບນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ� ພີມໍມອນ,ກະສັດທີ່ຊອບທ�
ຂອງຊາວນີໄຟໃນແຜ່ນດິນນີໄຟ;ເພິ່ນເປັນ
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ລູກຊາຍຂອງກະສັດໂນອາ (ມຊຢ 7:7–9).
ກະສັ ດລິ ມໄຮໄດ້ເຂົ້າເຮັດພັນທະສັນຍາທີ່
ຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ(ມຊຢ21:32).ເພິ່ນໄດ້
ນ�ພາຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນອອກຈາກຄວາມເປັນ
ທາດຂອງຊາວເລມັນແລະໄດ້ກັບຄືນສູ່ເຊຣາ
ເຮັມລາ(ມຊຢ22).

ລີໄຮ,ບິດາຂອງນີໄຟ

ໃນພຣະຄ�ພີ ມໍມອນ,ສາດສະດາຊາວ
ເຮັບເຣີຜູ້ໄດ້ນ�ພາຄອບຄົວຂອງເພິ່ນແລະຜູ້
ຕິດຕາມເພິ່ນໜີໄປຈາກເຢຣູຊາເລັມໄປຫາ
ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາໃນຊີກໂລກເບື້ອງຕາ
ເວັນຕົກປະມານ600ປີກ່ອນຄ.ສ.ລີໄຮເປັນ
ສາດສະດາຄົນທ�ອິດໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ.

ລີໄຮໄດ້ໜີຈາກເຢຣູຊາເລັມນ�ຄອບຄົວ
ຂອງເພິ່ນຕາມພຣະບັນຊາຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ  (1 ນຟ2:1–4) .  ເພິ່ນເປັນລູກຫລານ
ຂອງໂຢເຊັບ,ຜູ້ໄດ້ຖືກຂາຍໄປປະເທດເອຢິບ
(1ນຟ5:14).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານ
ພາບນິມິດໃຫ້ແກ່ເພິ່ນກ່ຽວກັບຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີ
ວດິ(1ນຟ8:2–35).ລີໄຮແລະລູກໆຂອງ
ເພິ່ນໄດ້ສ້າງເຮືອແລະໄດ້ຂັບເຮອືໄປຫາຊີກ
ໂລກເບື້ອງຕາເວັນຕົກ(1ນຟ17–18).ເພິ່ນ
ແລະລູກຫລານຂອງເພິ່ນໄດ້ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ
ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໃໝ່(1ນຟ18:23–25).ກອ່ນ
ເພິ່ນໄດ້ຕາຍໄປ,ລີໄຮໄດ້ໃຫ້ພອນແກ່ພວກລູກ
ຊາຍຂອງເພິ່ນແລະໄດ້ສອນພວກເຂົາກ່ຽວ
ກັບພຣະຄຣິດແລະການອອກມາຂອງພຣະ
ຄ�ພີມໍມອນໃນຍຸກສຸດທ້າຍ(2ນຟ1:1–4:12).

ໜັງສືລີໄຮ:ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ
ດ້ວຍໜັງສືລີໄຮຕອນເພິ່ນແປພຣະຄ�ພີ
ມໍມອນ.ມັນເປັນບັນທຶກທີ່ມໍມອນໄດ້ຫຍໍ້ເຂົ້າ
ກັນຈາກແຜ່ນຈາລຶກຂອງລີໄຮ.ຫລັງຈາກເພິ່ນ
ແປສະບັບຕົ້ນໄດ້116ໜ້າຈາກໜັງສືນີ້ແລ້ວ,
ໂຈເຊັບໄດ້ມອບມັນໃຫ້ແກ່ມາຕິນແຮຣິສ,ຜູ້
ໄດ້ຊ່ວຍໂຈເຊັບຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງເປັນຜູ້ຂຽນໃຫ້
ເພິ່ນໃນການແປພຣະຄ�ພີມໍມອນ.ແລ້ວໜັງ
ສືເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ເສຍໄປ.ໂຈເຊັບບໍ່ໄດ້ແປໜັງ
ສືລີໄຮຄືນອີກເພື່ອເອົາມາແທນສະບັບຕົ້ນທີ່

ໄດ້ເສຍໄປແຕ່ໄດ້ແປເລື່ອງລາວອື່ນໆທີ່ກ່ຽວ
ພັນກັນນັ້ນຈາກແຜ່ນຈາລຶກຄ�(ເບິ່ງຄ�ນ�
ຕໍ່ຄພ3;10).ເລື່ອງລາວອື່ນໆເຫລົ່ານີ້ເປັນ
ໜັງສືຫົກສະບັບທ�ອິດຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນ.

ລີໄຮ,ຜູ້ສອນສາດສະໜາຊາວນີໄຟ.ເບິ່ງຮີ
ລາມັນ,ລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ລູກຊາຍຂອງຮີລາ
ມັນ,ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນ.ລີໄຮເປັນ
ຜູ້ສອນສາດສະໜາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່(ຮລມ3:21;
4:14).

ຖືກຕັ້ງຊື່ໃຫ້ວ່າລີໄຮເພື່ອໃຫ້ລະນຶກເຖິງບັນ
ພະບຸລຸດຂອງເພິ່ນ,ຮລມ5:4–6.ພ້ອມດ້ວຍ
ນີໄຟ,ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມ
ໃສ,ໄດ້ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກ,ໄດ້ຖືກລ້ອມດ້ວຍໄຟ,
ແລະໄດ້ກ່າວກັບເຫລົ່າທູດ,ຮລມ5:14–48.
ໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍຫລາຍຢ່າງທຸກໆມື້,ຮລມ
11:23.

ລີໄຮ,ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາກອງທັບຂອງຊາວນີໄຟ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາກອງ
ທັບຂອງຊາວນີໄຟ(ແອວ43:35–53;49:16–
17;52:27–36;53:2;61:15–21).

ລີ້ນ.ເບິ່ງການເວົ້າພາສາ,ຂອງປະທານແຫ່ງ
ນຳ�ອີກ

ສັນ ຍາ ລັກສ�ລັບການປາກເວົ້າ.ໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະເຈົ້າຕ້ອງ ຄວບຄຸມ ລີ້ນຂອງຕົນ,
ໝາຍຄວາມວ່າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຄວບຄຸມການ
ປາກເວົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ.ລີ້ນກໍຍັງໝາຍເຖິງພາ
ສາແລະຜູ້ຄົນນ�ອີກ.ໃນທີ່ສຸດ,ທຸກຫົວເຂົ່າ
ຈະຄຸລົງແລະທຸກລີ້ນຈະສາລະພາບ(ອຊຢ
45:23;ຣມ14:11).

ຢ່າໃຫ້ຄ�ເວົ້າຕົວະອອກຈາກປາກຂອງເຈົ້າ,
ພສສ34:13(1ປຕ3:10).ຄົນທີ່ລະວງັຄ�ເວົ້າ
ຄວາມເດືອດຮອ້ນບໍ່ມາຕ�,ສພສ21:23.

ຖ້າຜູ້ໃດບໍ່ສາມາດຫ້າມລີ້ນຂອງຕົນແລ້ວ
ທ�ມະຂອງຜູ້ນັ້ນກໍບໍ່ມີປະໂຫຍດ,ຢກບ1:26.
ຖ້າຜູ້ໃດບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດທາງວາຈາຜູ້ນັ້ນກໍເປັນ
ຄົນດີຄົບຖ້ວນ,ຢກບ3:1–13.ພຣະກິດຕິຄຸນ
ນີ້ຈະຖືກສັ່ງສອນແກ່ທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກຕະ
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ກຸນ,ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄົນທັງປວງ,ພນມ
14:6–7 (2ນຟ26:13; ມຊຢ3:13, 20;ຄພ
88:103;112:1).

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປະທານໃຫ້ທຸກປະຊາຊາດ
ດ້ວຍຊາດ ແລະ  ພາສາ ຂອງຕົນເອ ງເພື່ອ
ສອນພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງ,ແອວ29:8.ແຜ່ນ
ຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ຈະອອກໄປຫາທຸກປະຊາຊາດ,
ທຸກຕະກຸນ,ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄົນທັງ
ປວງ,ແອວ37:4.

ໃຫ້ສະແຫວງຫາຄ�ຂອງເຮົາ,ແລະເມື່ອ
ນັ້ນລີ້ນຂອງເຈົ້າຈະມາຍອອກ,ຄພ11:21.
ທຸກຄົນຈະໄດ້ຍິນຄວາມສົມບູນຂອງພຣະກິດ
ຕິຄຸນໃນຄ�ວາຈາຂອງເຂົາເອງ,ຄພ90:11.

ລູກາ.ເບິ່ງກິດຈະການຂອງອັກຄະສາວົກ;
ພຣະທ�ນຳ�ອີກ

ຜູ້ຂຽນພຣະທ�ລກູາແລະພຣະທ�ກດິຈະ
ການໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່ແລະເປນັເພື່ອນສອນ
ສາດສະໜາຂອງໂປໂລ.ລາວໄດ້ເກີດນ�ພໍ່ແມ່
ຊາວກຣກີແລະໄດ້ເຝິກຝ່າຍການແພດ(ກລຊ
4:14).ລູກາໄດ້ຮບັການສຶກສາເປັນຢ່າງດີ.ລາວ
ໄດ້ແຈ້ງຕົນເອງວ່າເປັນເພື່ອນຮວ່ມງານຂອງ
ອັກຄະສາວົກໂປໂລເມື່ອລາວໄດ້ເຂົ້າຮວ່ມ
ກັບໂປໂລທີ່ເມືອງໂທອາດ(ກຈກ16:10–11).
ລກູາກໍໄດ້ຢູ່ນ�ໂປໂລຄືກນັທີ່ຟີລບິປອຍຕອນ
ໂປໂລເດີນທາງໄປເຢຣູຊາເລັມເປັນເທື່ອສຸດ
ທ້າຍ(ກຈກ20:6),ແລະທັງສອງໄດ້ຢູ່ນ�ກັນ
ຈນົເຂົາເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງກຸງໂຣມ.ລູກາກໍໄດ້ຢູ່ນ�
ໂປໂລຄືກັນໃນລະຫວ່າງທີ່ລາວໄດ້ຖືກຄຸມຂັງ
ຢູ່ຄຸກໃນກຸງໂຣມ(2ຕມທ4:11).ຕາມທີ່ບອກ
ເລົ່າກັນມາລາວໄດ້ຖືກຂ້າຍ້ອນຄວາມເຊື່ອ.

ພຣະທ�ລູກາ:ເລື່ອງລາວທີ່ລູກາໄດ້ຂຽນ
ເຖິງພຣະເຢຊູຄຣິດແລະການປະຕິບັດສາດ
ສະໜາກິດໃນຊ່ວງມະຕະຂອງພຣະອົງ.ພຣະ
ທ�ກິດຈະການຂອງອັກຄະສາວົກເປັນພາກຕໍ່
ເນື່ອງຂອງພຣະທ�ລູກາ.ລູກາໄດ້ຂຽນເລື່ອງ
ລາວກ່ຽວກັບສາດສະໜາກິດຂອງພຣະເຢຊູໄວ້
ເປັນຢ່າງດີ,ໂດຍສະເໜີພຣະເຢຊູວາ່ເປັນພຣະ
ຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງທັງຊາວຢິວແລະຄນົຕ່າງ
ຊາດ.ລາວໄດ້ຂຽນຫລາຍຢ່າງກ່ຽວກັບຄ�ສອນ

ຂອງພຣະເຢຊູແລະການປະຕິບັດຂອງພຣະ
ອົງ.ໃນລູກາພວກເຮົາເຫັນຕອນດຽວເທົ່ານັ້ນ
ກ່ຽວກັບການມາຢ້ຽມຢາມຂອງຄັບຣີເອນຕໍ່
ຊາຂາຣີຢາແລະນາງມາຣີ(ລກ1);ການມາ
ຢ້ຽມຢາມຂອງຄົນລ້ຽງແກະຕໍ່ກຸມມານນ້ອຍ
ເຢຊູ(ລກ2:8–18);ພຣະເຢຊູທີ່ພຣະວຫິານ
ຕອນມີອາຍຸໄດ້ສິບສອງພັນສາ(ລກ2:41–
52);ສາວກົເຈດັສິບໄດ້ຮບັມອບໝາຍແລະໄດ້
ຖືກສົ່ງອອກໄປ(ລກ10:1–24);ພຣະເຢຊູເຫື່ອ
ຍ້ອຍຢາດເປັນເລືອດ(ລກ22:44);ການສົນ
ທະນາຂອງພຣະເຢຊູກັບພວກນັກໂທດຢູ່ເທິງ
ໄມ້ກາງແຂນ(ລກ23:39–43);ແລະພຣະເຢຊູ
ໄດ້ກິນປາແລະນ�ເຜິ້ງຫລັງຈາກທີ່ພຣະອົງ
ໄດ້ຟື້ນຄືນພຣະຊົນ(ລກ24:42–43).

ສ�ລັບລ�ດັບເຫດການກ່ຽວກັບພຣະຊົນ
ຊີບຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດທີ່ບັນຍາຍໄວ້
ຢູ່ໃນພຣະທ�ລູກາ,ເບິ່ງຄວາມກົມກຽວຂອງ
ພຣະກິດຕິຄຸນໃນພາກຫ້ອຍທ້າຍ.

ລູກກົກ.ເບິ່ງສິດທິຂອງອ້າຍກົກ;ພຣະເຢຊູ
ຄຣິດນຳ�ອີກ

ໃນສະໄໝຂອງປິຕຸໃນສະໄໝບູຮານ,ລູກ
ຊາຍກົກຈະໄດ້ຮັບສິດທິຂອງອ້າຍກົກ(ປຖກ
43:33)ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຮັບຕ�ແໜ່ງຜູ້ນ�
ຄອບຄົວຫລັງຈາກພໍ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ.ລູກກົກ
ຕ້ອງມີຄ່າຄວນທີ່ຈະຮັບເອົາໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ນີ້(1ຂຄ5:1–2)ແລະສາມາດສູນເສຍສິດທິ
ຂອງອ້າຍກົກໄປໄດ້ເພາະຄວາມບໍ່ຊອບທ�.

ພາຍໃຕ້ກົດຂອງໂມເຊ,ລູກຊາຍກົກໄດ້ຖືກ
ນັບຖືວ່າເປັນຂອງພຣະເຈົ້າ.ລູກກົກໄດ້ຮັບມໍ
ລະດົກສອງເທົ່າຂອງພໍ່(ພບຍ21:17).ຫລັງ
ຈາກພໍ່ຂອງລາວໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ,ລາວໄດ້ຮັບ
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະດູແລແມ່ແລະເອື້ອຍ
ນ້ອງຂອງລາວ.

ສັດໂຕເຖິກຫົວປີທຸກໆໂຕກໍເປັນຂອງພຣະ
ເຈົ້າຄືກັນ.ສັດທີ່ສະອາດໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນເຄື່ອງ
ຖວາຍ,ສ່ວນສັດທີ່ບໍ່ສະອາດຖືກໄຖ່ຖອນຫລື
ຂາຍໄປຫລືຂ້າຖິ້ມ(ອພຍ13:2,11–13;
34:19–20;ລລວ27:11–13,26–27).

ລູກກົກເປັນສັນຍາລັກເຖິງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ແລະການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງພຣະ
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ອົງຢູ່ໃນໂລກ,ເຕືອນຜູ້ຄົນວ່າພຣະເມຊີອາທີ່
ຍິ່ງໃຫຍ່ຈະສະເດັດມາ(ມຊ5:4–8;6:63).

ພຣະເຢຊູເປັນລູກກົກຂອງລູກໆທາງວິນ
ຍານຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງເຮົາ,
ເປັນພຣະອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດຈາກພຣະບິດາ
ໃນເນື້ອໜັງ,ແລະເປັນຜູ້ທ�ອິດທີ່ລຸກຂຶ້ນຈາກ
ຄວາມຕາຍໃນການຟື້ນຄືນພຣະຊົນ(ກລຊ
1:13–18).ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຊື່ສັດກາຍ
ເປັນສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງລູກ
ກົກໃນຊົ່ວນິລັນດອນ(ຄພ93:21–22).

ຈົ່ງຖວາຍລູກຊາຍກົກຂອງພວກເຈົ້າແກ່
ເຮົາ,ອພຍ22:29.ເຮົາໄດ້ໄວ້ຊີວິດລູກກົກ
ຂອງຊາວອິດສະຣາເອນທຸກໆຄົນ,ຈບຊ3:13.

ພຣະອົງຈະໄດ້ເປັນບຸດກົກໃນທ່າມກາງ
ພວກນ້ອງຫລາຍຄົນ,ຣມ8:29.ພຣະອົງໄດ້
ສົ່ງພຣະບຸດກົກຂອງພຣະອົງເຂົ້າມາໃນໂລກ,
ຮຣ1:6.

ພວກເຂົາຄືຜູ້ທີ່ເປັນສາດສະໜາຈັກຂອງ
ພຣະບຸດຫົວປີ,ຄພ76:54,94.

ມັນໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຈາກບັນພະບຸ
ລຸດ,ແມ່ນແຕ່ສິດທິຂອງລູກກົກ,ອຣຮ1:3.

ລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນ.ເບິ່ງຮີລາມັນ,ພວກ
ລູກຊາຍຂອງ

ລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາ.ເບິ່ງໂມໄຊຢາ,
ພວກລູກຊາຍຂອງ

ລູກໆຂອງພຣະຄຣິດ.ເບິ່ງເກີດໃໝ່,ເກີດ
ຈາກພຣະເຈົ້າ;ທີ່ຖືກ�ເນີດ;ບຸດແລະ
ທິດາຂອງພຣະເຈົ້າ;ພຣະເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເອົາພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ.

ຜູ້ເປັນໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອານາຈັກສະຫວັນ
ແມ່ນຜູ້ ທີ່ຖ່ອມຕົວ ລົງ ເໝືອນດັ່ງເດັກນ້ອຍ,
ມທ18:1–4.ຈົ່ງເຊື່ອໃນຄວາມສະຫວ່າງນັ້ນ
ເພື່ອຈະໄດ້ເປັນຄົນຝ່າຍຄວາມສະຫວ່າງ,ຢຮ
12:36.

ປະ ຖິ້ມມະນຸດທີ່ມີຈິດໃຈທ�ມະດາແລະ
ກາຍເປັນຄືກັນກັບເດັກນ້ອຍ,ມຊຢ3:19;
27:25–26.ເພາະພັນທະສັນຍາພວກທ່ານຈະ

ຖືກເອີ້ນວ່າລູກໆຂອງພຣະຄຣິດ,ມຊຢ5:7.
ຖ້າຫາກທ່ານຈະຍຶດຖືທຸກສິ່ງທີ່ດີໄວ້,ແລ້ວ
ທ່ານຈະເປັນລູກຂອງພຣະຄຣິດຢ່າງແນ່ນອນ,
ມຣນ7:19.

ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ໄດ້ຮັບເອົາເຮົາ,ເຮົາ
ໄດ້ມອບອ�ນາດໃຫ້ເພື່ອກາຍເປັນບຸດຂອງ
ເຮົາ,ຄພ39:4.ຢ່າສູ່ ຢ້ານ,ເດັກນ້ອຍເອີຍ,
ເພາະພວກເຈົ້າເປັນຂອງເຮົາ,ຄພ50:40–41.

ເຈົ້າເປັນໜຶ່ງໃນເຮົາ,ເປັນບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ມຊ6:68.

ລູກໆຂອງພຣະເຈົ້າ.ເບິ່ງບຸດແລະທິດາ
ຂອງພຣະເຈົ້າ;ມະນຸດ

ລູກຫລານຂອງອິດສະຣາເອນ.ເບິ່ງອິດສະ
ຣາເອນ

ລູຊິເຟີ.ເບິ່ງນະລົກ;ບຸດແຫ່ງຄວາມ
ຈິບຫາຍ;ຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ;ຜູ້ທ�ລາຍ;
ມານນຳ�ອີກ

ຊື່ນີ້ໝາຍເຖິງ“ຜູ້ສ່ອງສະຫວ່າງ”ຫລື“ຜູ້
ດ�ລົງຄວາມສະຫວ່າງ”.ຍັງຮູ້ຈັກກັນວ່າເປັນ
ໂອລົດແຫ່ງເວລາເຊົ້ານ�ອີກ.ລູຊິເຟີເປັນພຣະ
ບຸດຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນແລະໄດ້ນ�
ພາການກະບົດໃນຊີວິດກ່ອນມະຕະ.ຄ�ວ່າ
ລູຊິເຟີປະກົດພຽງເທື່ອດຽວຢູ່ໃນພຣະຄຣິສ
ຕະທ�ຄ�ພີ(ອຊຢ14:12).ການເປີດເຜີຍຍຸກ
ສຸດທ້າຍໄດ້ບອກຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການ
ຕົກຂອງລູຊິເຟີ(ຄພ76:25–29).

ລູຊິເຟີໄດ້ຖືກຊັດລົງຂີ້ດິນ,ອຊຢ14:12(ລກ
10:18;2ນຟ24:12).

ຫລັງຈາກການຕົກຂອງລາວ,ລາວກາຍ
ເປັນຊາຕານແລະມານ,ຄພ76:25–29(ມຊ
4:1–4).

ເລຂາທິການ

ພຣະຄ�ພີ ເດີມແລະພຣະຄ�ພີໃໝ່ໃຊ້
ຄ�ນີ້ໃນວິທີທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໜ້ອຍໜຶ່ງ:
(1)ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕົ້ນ
ຕໍຂອງສະໝຽນຄືການຂຽນຂໍ້ພຣະຄ�ພີລົງ
ໄວ້(ຢມຢ8:8).(2)ສະໝຽນມັກຖືກກ່າວເຖິງ
ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່ແລະບາງເທື່ອຖືກເອີ້ນວ່າ
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ທະນາຍຄວາມຫລືບັນດິດ.ເຂົາເຈົ້າເປັນຄົນ
ຕັ້ງກົດໝາຍຢ່າງລະອຽດແລະນ�ໃຊ້ມັນກັບ
ສະພາບບ້ານເມືອງໃນສະໄໝຂອງເຂົາເຈົ້າ
(ມທ13:52;ມຣກ2:16–17;11:17–18;ລກ
11:44–53;20:46–47).

ເລຍໂຮນາ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ລູກກົມທອງເຫລືອງ
ທີ່ມີເຂັມສອງດວງຊີ້ທາງ—ເປັນເຂັມຊີ້ທິດ—
ແລະເປັນຄ�ແນະນ�ທາງວິນຍານນ�ອີກແກ່
ລີໄຮແລະຜູ້ຕິດຕາມຂອງເພິ່ນເມື່ອເຂົາເຈົ້າ
ຊອບທ�.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຈັດຫາເລຍໂຮ
ນາໃຫ້ແລະປະທານຄ�ແນະນ�ໃຫ້ດ້ວຍໃນ
ນັ້ນ.

ລີໄຮໄດ້ພົບເຫັນລູກກົມທອງເຫລືອງທີ່ມີ
ເຂັມສອງອັນທີ່ຊີ້ໄປທາງທີ່ລີໄຮແລະຄອບ
ຄົວຂອງເພິ່ນຄວນໄປ,1ນຟ16:10.ລູກກົມ
ທ�ງານຕາມສັດທາແລະຄວາມພາກພຽນ,
1ນຟ16:28–29(ແອວ37:40).ເບັນຢາມິນ
ໄດ້ມອບລູກກົມໃຫ້ໂມໄຊຢາ,ມຊຢ1:16.ລູກ
ກົມຫລືເຂັມຊີ້ທິດຖືກເອີ້ນວ່າເລຍໂຮນາ,
ແອວ37:38.ເລຍໂຮນາໄດ້ຖືກປຽບທຽບໃສ່
ກັບພຣະຄ�ຂອງພຣະຄຣິດ,ແອວ37:43–45.

ພະຍານສາມຄົນເຖິງພຣະຄ�ພີມໍມອນຕ້ອງ
ໄດ້ເຫັນເຂັມຊີ້ທິດທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ລີໄຮ,ຄພ
17:1.

ເລມັນ.ເບິ່ງຊາວເລມັນ;ລີໄຮ,ບິດາຂອງ
ນີໄຟນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ລູກຊາຍກົກຂອງລີໄຮ
ກັບນາງຊາໄຣຢາແລະເປັນອ້າຍກົກຂອງ
ນີໄຟ(1ນຟ2:5).ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເລມັນໄດ້
ເລືອກເຮັດສິ່ງທີ່ຊົ່ວແທນການເຮັດສິ່ງທີ່ດີ.

ເລມັນໄດ້ຈົ່ມໃຫ້ພໍ່ຂອງຕົນ,1ນຟ2:11–
12.ໄດ້ກະບົດຕໍ່ນີໄຟນ້ອງຊາຍທີ່ຊອບທ�
ຂອງລາວ,1ນຟ7:6(1ນຟ3:28–29).ບໍ່
ຮັບສ່ວນໝາກໄມ້ຈາກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດຢູ່ໃນ
ພາບນິມິດຂອງລີໄຮ,1ນຟ8:35–36.ຄ�ສາບ
ແຊ່ງໄດ້ມາເຖິງເລມັນແລະຜູ້ທີ່ຕິດຕາມຂອງ
ລາວ,2ນຟ5:21(ແອວ3:7).

ເລມູເອນ.ເບິ່ງຊາວເລມັນ;ລີໄຮ,ບິດາຂອງ
ນີໄຟ;ເລມັນນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ລູກຊາຍຄົນທີສອງ
ຂອງລີໄຮແລະອ້າຍຄົນໜຶ່ງຂອງນີໄຟ.ລາວ
ກັບເລມັນໄດ້ຮ່ວມມືກັນຕໍ່ຕ້ານນີໄຟ.

ລີໄຮໄດ້ຕັກເຕືອນເລມູເອນໃຫ້ແນ່ວແນ່,
ເໝືອນດັ່ງຮ່ອມພູ,1ນຟ2:10.ໄດ້ໃຈຮ້າຍ
ໃຫ້ນີໄຟແລະຟັງຄ�ຂອງເລມັນ,1ນຟ3:28.
ຊາວເລມູເອນໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າກັບບັນດາຊາວ
ເລມັນ,ຢຄ1:13–14(ແອວ47:35).

ເລວີ.ເບິ່ງຢາໂຄບ,ລູກຊາຍຂອງອີຊາກ;
ອິດສະຣາເອນນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ລູກຊາຍຄົນທີສາມຂອງ
ຢາໂຄບແລະເລອາ(ປຖກ29:34;35:23).
ເລວີໄດ້ກາຍເປັນບິດາຂອງເຜົ່າຕ່າງໆຂອງ
ອິດສະຣາເອນ.

ເຜົ່າຂອງເລວີ:ຢາໂຄບໄດ້ອວຍພອນເລວີ
ແລະລູກຫລານຂອງລາວ(ປຖກ49:5–7,
28).ລູກຫລານຂອງເລວີໄດ້ປະຕິບັດສາດ
ສະໜາກິດໃນຕຶກນະມັດສະການຂອງອິດສະ
ຣາເອນ(ຈບຊ1:47–54).ອາໂຣນເປັນຊາວ
ເລວີ,ແລະລູກຫລານຂອງລາວກໍເປັນປະໂລ
ຫິດ(ອພຍ6:16–20;28:1–4;29).ຊາວເລວີ
ໄດ້ຮັບໃຊ້ປະໂລຫິດ,ລູກຫລານຂອງອາໂຣນ
(ຈບຊ3:5–10;1ກສ8:4).ບາງເທື່ອພວກ
ເຂົາໄດ້ເປັນຄົນຫລິ້ນດົນຕີ(1ຂຄ15:16;
ນມຢ11:22);ໄດ້ຂ້າສັດຖວາຍ(2ຂຄ29:34;
ອຊຣ6:20);ແລະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໄດ້ຮັບໃຊ້
ຢູ່ໃນພຣະວິຫານ(ນມຢ11:16).ຊາວເລວີໄດ້
ອຸທິດຕົນເພື່ອຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເພື່ອດ�
ເນີນພິທີການໃຫ້ແກ່ລູກຫລານຂອງອິດສະ
ຣາເອນ.ຊາວເລວີເອງກໍໄດ້ຖວາຍເພື່ອລູກ
ຫລານຂອງອິດສະຣາເອນ(ຈບຊ8:11–22);
ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງເປັນກ�ມະສິດພິເສດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ຖືກມອບໃຫ້ພຣະອົງແທນການເປັນ
ລູກຫົວປີ(ຈບຊ8:16).ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກ
ແຕ່ງຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສະອາດສ�ລັບໜ້າ
ທີ່ຂອງພວກເຂົາ(ຈບຊ8:7–16).ພວກເຂົາ
ບໍ່ມີແຜ່ນດິນເປັນມູນມໍລະດົກໃນການາອານ

ເລວີ221
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



(ຈບຊ18:23–24),ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບສ່ວນ
ສິບ (ຈບຊ18:21),ສີ່ ສິບ ແປດເມືອງ (ຈບຊ
35:6),ແລະສິດທີ່ຈະຮັບການໃຫ້ທານຈາກຜູ້
ຄົນໃນເວລາມີງານ(ພບຍ12:18–19;14:27–
29).

ເລອາ.ເບິ່ງຢາໂຄບ,ລູກຊາຍຂອງອີຊາກ;
ລາບານ,ອ້າຍຂອງນາງເຣເບການຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີ ເດີ ມ, ລູກສາວ ກົກຂອງ
ລາບານແລະເປັນເມຍອີກຄົນໜຶ່ງຂອງຢາໂຄບ
(ປຖກ29).ນາງເລອາໄດ້ກາຍເປັນແມ່ຂອງ
ລູກຊາຍຫົກຄົນແລະລູກສາວຄົນໜຶ່ງ(ປຖກ
29:31–35;30:17–21).

ເລອູເອນ.ເບິ່ງເຢທະໂຣ

ໂລກ.ເບິ່ງບາເບນ,ບາບີໂລນ;ແຜ່ນດິນ
ໂລກ;ມະຕະ,ຄວາມເປັນມະຕະນຳ�ອີກ

ແຜ່ນດິນໂລກ;ສະຖານທີ່ທົດສອບສ�ລັບ
ມະນຸດທີ່ ເປັນມະຕະ.ເປັນຄ�ອຸປະມານທີ່
ໝາຍເຖິງຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.

ການຳເປນັຳຢູ່ຢ່າງມະຕະ:ໃນໂລກນີ້ພວກເຈົ້າ
ຈະມີຄວາມທຸກລ�ບາກ,ຢຮ16:33.

ຢ່າສູ່ຢ້ານແມ່ນແຕ່ຈົນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ;
ເພາະໃນໂລກນີ້ຄວາມສຸກຂອງພວກເຈົ້າບໍ່ບໍລິ
ບູນ,ຄພ101:36.

ຜູ້ຄົນຳທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະບນັຳຍັດ:ເຮົາຈະລົງ
ໂທດໂລກເພາະການບາບຂອງພວກເຂົາ,
ອຊຢ13:11(2ນຟ23:11).

ຖ້າໂລກກຽດຊັງເຈົ້າທັງຫລາຍ,ຈົ່ງຮູ້ວ່າ
ໂລກໄດ້ກຽດຊັງເຮົາກ່ອນແລ້ວ,ຢຮ15:18–
19.

ອາຄານໃຫຍ່ແລະກວ້າງຂວາງຄືຄວາມ
ຈອງຫອງຂອງໂລກ,1ນຟ11:36.

ໂລກພວມສຸກງອມຢູ່ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ຄພ
18:6.ຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ປາດສະຈາກມົນທິນ
ຂອງໂລກ,ຄພ59:9.ຄົນທີ່ຊື່ສັດແລະອົດທົນ
ຈະເອົາຊະນະໂລກ,ຄພ63:47.ພວກເຈົ້າຈະ
ບໍ່ດ�ລົງຊີວິດຕາມວິທີຂອງໂລກ,ຄພ95:13.

ທີ່ສຸດຂອງໂລກ:ເຮົາກ�ລັງສ້າງແຜ່ນດິນ

ໂລກໃໝ່:ແລະເຫດການຕ່າງໆໃນອະດີດຈະ
ຖືກລືມໄລໄປຢ່າງໝົດສິ້ນ,ອຊຢ65:17(ພນມ
21:1;ຫຼຊ1:10).

ຄາວສິ້ນສຸດໂລກເຂົ້ານົກຈະຖືກກວາດເອົາ
ໄປເຜົາໃສ່ໄຟ,ມທ13:40,49(ມລກ4:1;ຢຄ
6:3).

ເຮົ າ ຈະເຮັດໃຫ້ສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາໄໝ້
ດ້ວຍໄຟ,ຢຄ5:77(ຄພ64:23–24).

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະທ�ລາຍຊາຕານແລະ
ວຽກງານຂອງມັນໃນບັ້ນທ້າຍຂອງໂລກ,ຄພ
19:3.ແຜ່ນດິນໂລກຈະຕາຍ,ແຕ່ຈະຖືກເຮັດ
ໃຫ້ຄືນມີຊີວິດຊີວາອີກ,ຄພ88:25–26.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເອນົກເຫັນທີ່
ສຸດຂອງໂລກ,ມຊ7:67.

ໂລກວິນຍານ.ເບິ່ງຊີວິດກ່ອນເກີດ;ທີ່
ສຸຂະເສີມ;ນະລົກ

ໂລດ.ເບິ່ງອັບຣາຮາມນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ລູກຊາຍຂອງຮາຣານ
ແລະເປັນຫລານຊາຍຂອງອັບຣາຮາມ(ປຖກ
11:27,31;ອຣຮ2:4).ຮາຣານໄດ້ຕາຍໄປ
ເພາະຄວາມອຶດຢາກຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອູເຣ(ອຣຮ
2:1).ໂລດໄດ້ໜີຈາກອູເຣໄປກັບອັບຣາຮາມ
ແລະນາງຊາຣາແລະໄດ້ເດີນທາງໄປກັບ
ເພິ່ນໄປຫາການາອານ(ປຖກ12:4–5).ໂລດ
ໄດ້ເລືອກອາໄສຢູ່ເມືອງໂຊໂດມ.ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຜູ້ສົ່ງຂ່າວມາເຕືອນໂລດໃຫ້ໜີໄປ
ຈາກເມືອງໂຊໂດມກ່ອນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ທ�ລາຍມັນເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນ
(ປຖກ13:8–13;19:1,13,15);ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍຕາມ,ເມຍຂອງໂລດໄດ້ຫັນຫລັງກັບໄປ
ເບິ່ງການທ�ລາຍແລະໄດ້ກາຍເປັນເສົາເກືອ
(ປຖກ19:26).ພຣະຄ�ພີໃໝ່ບັນຈຸຂໍ້ອ້າງອີງ
ກ່ຽວກັບໂລດ(ລກ17:29;2ປຕ2:6–7).ຊີ
ວິດຂອງລາວຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ແຍກຕົວອອກ
ຈາກອັບຣາຮາມໄດ້ຖືກບັນຍາຍໄວ້ໃນປຖກ
13,14,ແລະ19.

ໂລບ,ຄວາມໂລບ.ເບິ່ງອິດສານຳ�ອີກ

ດັ່ງທີ່ໃຊ້ໃນພຣະຄ�ພີ,ຄວາມໂລບຄືການ
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ອິດສາບາງຄົນຫລືມີຄວາມປາດຖະໜາອັນ
ແຮງກ້າສ�ລັບບາງສິ່ງ.

ຢ່າ ຢ າກ ໄດ້ ຂອງ ຄົນອື່ນ, ອພຍ 20:17
(ພບຍ5:21;ມຊຢ13:24;ຄພ19:25).ຜູ້ກຽດ
ຊັງການສໍ້ໂກງກໍປົກຄອງດົນນານໄດ້,ສພສ
28:16.ເມື່ອເຂົາຕ້ອງການໄຮ່ນາເຂົາກໍຍຶດ
ເອົາໂລດ,ມກ2:2.

ຈົ່ງລະວັງຮັກສາຕົນໄວ້ໃຫ້ເວັ້ນຈາກຄວາມ
ໂລບ,ລກ 12:15. ກົດບັນຍັດຫ້າມວ່າຢ່າ
ໂລບ,ຣມ7:7.ໃນຍຸກສຸດທ້າຍນັ້ນຄົນຈະເຫັນ
ແກ່ເງິນຄ�,2ຕມທ3:1–2.

ເມື່ອລາບານເຫັນຊັບສົມບັດຂອງພວກເຮົາ,
ລາວຈຶ່ງມີຄວາມໂລບມາກຢາກໄດ້ມັນ,1ນຟ
3:25.

ເຈົ້າຈະບໍ່ລັກໂລບຊັບສົມບັດຂອງເຈົ້າເອງ,
ຄພ19:26.ໃຫ້ເຊົາລັກໂລບ,ຄພ88:123.ຢ່າ
ໂລບເອົາສິ່ງທີ່ເປັນຂອງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຈົ້າ,
ຄພ136:20.

ລໍ້ລວງ,ການລໍ້ລວງ.ເບິ່ງມານ;ອົດທົນ,
ຄວາມອົດທົນ;ອ�ເພີໃຈນຳ�ອີກ

ການທົດສອບຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນ
ວ່າຈະເລືອກຄວາມດີຫລືຄວາມເຊື່ອ;ການລໍ້
ໃຈໃຫ້ເຮັດບາບແລະຕິດຕາມຊາຕານແທນ
ທີ່ຈະຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ.

ຂໍຢ່າພາຂ້ານ້ອຍເຂົ້າໄປໃນການທົດລອງ,
ແຕ່ຂໍໂຜດໃຫ້ພົ້ນຈາກມານຊົ່ວຮ້າຍ,ມທ6:13
(3ນຟ13:12).ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກ
ເຈົ້າຖືກທົດລອງເກີນກວ່າທີ່ພວກເຈົ້າຈະທົນ
ໄດ້,1ກຣທ10:13.ພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກທົດລອງ
ຄືກັນກັບເຮົາ,ຮຣ4:14–15.ຄົນທີ່ອົດທົນຕໍ່
ການທົດລອງໃຈກໍເປັນສຸກ,ຢກບ1:12–14.

ການລໍ້ລວງຂອງຜູ້ປໍລະປັກບໍ່ສາມາດມີ
ອ�ນາດເໜືອກວ່າຄົນທີ່ເຊື່ອຟັງພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,1ນຟ15:24(ຮລມ5:12).ມະນຸດ
ກະທ�ດ້ວຍຕົວເອງບໍ່ໄດ້ນອກຈາກຈະເປັນ
ໄປເພາະເຂົາຖືກຊັກຈູງໂດຍຢ່າງໜຶ່ງຫລືອກີ
ຢ່າງໜຶ່ງ,2ນຟ2:11–16.ເຝົ້າເບິ່ງແລະອະ
ທິຖານສະເໝີ,ເພື່ອພວກທ່ານຈະບໍ່ຖືກລໍ້ລວງ
ຈົນເກີນກວ່າທີ່ພວກທ່ານຈະອົດທົນໄດ້,ແອວ

13:28.ຈົ່ງສິດສອນພວກເຂົາໃຫ້ຕ້ານທານ
ການລໍ້ລວງທຸກຢ່າງຂອງມານ,ດ້ວຍສັດທາ
ຂອງພວກເຂົາຊຶ່ງມີໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ,
ແອວ37:33.ອະທິຖານຢູ່ສະເໝີເພື່ອເຈົ້າຈະ
ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປສູ່ການລໍ້ລວງ,3ນຟ18:15,18
(ຄພ20:33;31:12;61:39).

ຈົ່ງລະວັງຄວາມຈອງຫອງ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າ
ຈະເຂົ້າໄປສູ່ການລໍ້ລວງ,ຄພ23:1.ອາດາມ
ໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມປະສົງຂອງມານເພາະ
ລາວຜ່າຍແພ້ຕໍ່ການລໍ້ລວງ,ຄພ29:39–40.

ຂ້າພະເຈົ້າຖືກປ່ອຍໄວ້ກັບການລໍ້ລວງນາໆ
ປະການ,ຈສ—ປ1:28.

ລອດ,ຄວາມລອດ.ເບິ່ງຄວາມຕາຍທາງ
ວິນຍານ;ຄວາມຕາຍທາງຮ່າງກາຍ;ສູງ
ສົ່ງ,ຄວາມສູງສົ່ງ;ຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້;
ໄຖ່,ການໄຖ່,ຖືກໄຖ່;ແຜນແຫ່ງການໄຖ່;
ພຣະຄຸນ;ພຣະເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ທີ່ຈະລອດຈາກຄວາມຕາຍທາງຮ່າງກາຍ
ແລະທາງວິນຍານ.ທຸກຄົນຈະລອດຈາກ
ຄວາມຕາຍທາງຮ່າງກາຍໂດຍພຣະຄຸນຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ຜ່ານຄວາມຕາຍແລະການຟື້ນຄືນ
ພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.ແຕ່ລະຄົນສາ
ມາດລອດຈາກຄວາມຕາຍທາງວິນຍານໂດຍ
ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ,ຜ່ານສັດທາໃນພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ.ສັດທານີ້ສະແດງໃຫ້ປະຈັກໃນຊີ
ວິດທີ່ເຊື່ອຟັງຕໍ່ກົດແລະພິທີການຂອງພຣະ
ກິດຕິຄຸນແລະການຮັບໃຊ້ແດ່ພຣະຄຣິດ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນຄວາມສະຫວ່າງແລະ
ເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຂອງຂ້ານ້ອຍ,ພສສ27:1.
ພຣະອົງເປັນຜູ້ປົກປ້ອງແລະເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້
ພົ້ນຂອງຂ້ານ້ອຍ,ພສສ62:2.

ຂ່າວປະເສີດນັ້ນເປັນລິດເດດອ�ນາດຂອງ
ພຣະເຈົ້າທີ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ,ຣມ1:16
(ຄພ68:4).ຈົ່ງອົດສາພະຍາຍາມເພື່ອໃຫ້ໄດ້
ຄວາມພົ້ນດ້ວຍຄວາມຢ�ເກງ,ຟລປ2:12.
ພຣະເຈົ້າໄດ້ເລືອກພວກເຈົ້າເພື່ອໂຜດໃຫ້ພົ້ນ
ຜ່ານການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ,2ທສນ2:13.

ຄວາມລອດເປັນຂອງໃຫ້ລ້າໆ,2ນຟ2:4.
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ບໍ່ມີຂອງປະທານໃດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໄປກວ່າຂອງ
ປະທານແຫ່ງຄວາມລອດ,ຄພ6:13.

ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະນາມດຽວເທົ່ານັ້ນ
ຊຶ່ງໂດຍພຣະນາມນັ້ນຄວາມລອດຈະມາເຖິງ,
ມຊ6:52(ກຈກ4:10–12).ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ
ໂດຍທາງການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດ,ມະນຸດ
ຊາດທັງປວງຈະລອດໄດ້,ຫຼຊ1:3.

ຄວາມລອດຂອງເດັກນຳ້ອຍ:ຖ້າພວກເຈົ້າບໍ່
ກາຍເປັນເໝືອນເດັກນ້ອຍ,ພວກເຈົ້າຈະເຂົ້າ
ໄປໃນອານາຈັກສະຫວັນບໍ່ໄດ້ຈັກເທື່ອ,ມທ
18:3.

ເດັກນ້ອຍໆມີຊີວິດນິລັນດອນ,ມຊຢ15:25.
ການ ບັບຕິສະມາ ໃຫ້ເດັກແດງທາລົກເປັນ
ຄວາມຊົ່ວທີ່ໜ້າກຽດຊັງ,ແລະເດັກນ້ອຍໆໄດ້
ຮັບຄວາມລອດເພາະການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະ
ຄຣິດ,ມຣນ8:8–24.

ເດັກນ້ອຍໆໄດ້ຮັບການໄຖ່ຜ່ານພຣະອົງ
ດຽວທີ່ຖື ກ�ເນີດ,ຊາຕານບໍ່ສາມາດລໍ້ລວງ
ເຂົາ,ຄພ29:46–47.ເດັກນ້ອຍຈະຕ້ອງຖືກ
ສິດສອນພຣະກິດຕິຄຸນແລະຮັບບັບຕິສະມາ
ເມື່ອມີອາຍຸໄດ້ແປດປີ,ຄພ68:25–28.ເດັກ
ນ້ອຍໆໄດ້ຮັບການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດຜ່ານພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ,ຄພ74:7.ມະນຸດຈຶ່ງກາຍເປັນຄົນ
ບໍລິສຸດຄືນອີກ,ຢູ່ໃນສະພາບເດັກແດງທາ
ລົກຂອງພວກເຂົາ,ຄພ93:38.ເດັກນ້ອຍທັງ
ປວງຜູ້ໄດ້ຕາຍກ່ອນອາຍຸທີ່ຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບ
ກໍລອດໃນອານາຈັກຊັ້ນສູງ,ຄພ137:10.

ເດັກນ້ອຍປາດສະຈາກບາບຈາກການວາງ
ຮາກຖານຂອງໂລກ,ມຊ6:54.

ເລືອກ,ການເລືອກ.ເບິ່ງເອີ້ນ,ການເອີ້ນ
ແລະການເລືອກນຳ�ອີກ

ອີງຕາມການມີຄ່າຄວນກ່ອນມະຕະ,ພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ເລືອກຜູ້ທີ່ຈະເປັນລູກຫລານຂອງອັບ
ຣາຮາມແລະເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນແລະ
ກາຍເປັນຜູ້ ຄົນແຫ່ງ ພັນທະສັນຍາ(ພບຍ
32:7–9;ອຣຮ2:9–11).ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຮັບ
ພອນແລະໜ້າທີ່ພິເສດເພື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າຈະ
ໄດ້ເປັນພອນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊາດທັງປວງຂອງ
ໂລກ(ຣມ11:5–7;1ປຕ1:2;ແອວ13:1–5;

ຄພ84:99).ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ແມນ່ແຕ່ຜູ້ທີ່
ຖືກເລືອກກໍຕ້ອງຖືກເອີ້ນແລະຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃນ
ຊີວິດນີ້ກ່ອນຈະສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມລອດ.

ເລືອກ,ໄດ້ເລືອກ,ຖືກເລືອກ.ເບິ່ງອິດສະ
ລະ,ອິດສະລະພາບ;ເອີ້ນ,ການເອີ້ນ,ຖືກ
ເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າ,ຕ�ແໜ່ງ;ອ�ເພີໃຈ
ນຳ�ອີກ

ເມື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຄັດເລືອກ,ຫລືເລືອກ,
ເປັນບຸກຄົນຫລືເປັນກຸ່ມ,ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ
ແມ່ນໄດ້ເອີ້ນເຂົາເຈົ້າເພື່ອຮັບໃຊ້ດ້ວຍ.

ຈົ່ງຕັດສິນໃຈໃນມື້ນີ້ວ່າພວກເຈົ້າຈະບົວລະ
ບັດຮັບໃຊ້ຜູ້ໃດ,ຢຊ24:15(ແອວ30:8;ມຊ
6:33).ເຮົາທົດສອບພວກເຈົ້າໃຫ້ທົນທຸກໃນ
ແປວໄຟ,ອຊຢ48:10(1ນຟ20:10).

ຫລາຍຄົນຖືກເຊີນມາ,ແຕ່ມີໜ້ອຍຄົນທີ່ຖືກ
ເລືອກໄວ້,ມທ22:14(ມທ20:16;ຄພ95:5;
121:34,40).ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າທັງຫລາຍໄດ້ເລືອກ
ເອົາເຮົາ,ແຕ່ຝ່າຍເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາພວກ
ເຈົ້າ,ຢຮ15:16.ພຣະເຈົ້າໄດ້ເລືອກເອົາສິ່ງທີ່
ມະນຸດຖືວ່າໂງ່ເພື່ອໃຫ້ຄົນສະຫລາດຖືກອັບ
ອາຍ,1ກຣທ1:27.ພຣະອົງໄດ້ເລືອກພວກ
ເຮົາໄວ້ຕັ້ງແຕ່ກ່ອນການວາງຮາກຖານຂອງ
ໂລກ,ອຟຊ1:4.

ພວກເຮົາເປັນອິດສະລະທີ່ຈະເລືອກເສລີ
ພາບແລະຊີວດິນິລັນດອນຫລືຈະເລອືກການ
ເປັນຊະເລີຍແລະຄວາມຕາຍ,2ນຟ2:27.

ບັນດາຜູ້ ທີ່ ສູງສັກແລະຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້ຖືກ
ເລືອກໄວ້ແຕ່ຕອນຕົ້ນ,ຄພ138:55–56.

ອິດສະຣາເອນໄດ້ຖືກພຣະເຈົ້າເລືອກໄວ້,
ມຊ1:26.ອັບຣາຮາມໄດ້ຖືກເລືອກໄວ້ກ່ອນ
ເພິ່ນໄດ້ມາເກີດ,ອຣຮ3:23.

ເລືອດ,ໂລຫິດ.ເບິ່ງເສຍສະລະ,ການເສຍ
ສະລະ;ຊົດໃຊ້,ການຊົດໃຊ້;ພຣະເຢຊູ
ຄຣິດນຳ�ອີກ

ຊາວອິດສະຣາເອນໃນສະໄໝບູຮານແລະ
ຫລາຍວັດທະນະທ�ໃນປະຈຸບັນຖືວ່າເປັນຈຸດ
ໃຈກາງຂອງຊີວິດຫລືເປັນພະລັງທີ່ສ�ຄັນ
ຂອງເນື້ອໜັງທັງປວງ.ໃນສະໄໝຂອງພຣະ
ຄ�ພີເດີມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສັ່ງຫ້າມຊາວ

ເລືອກ,ການເລືອກ 224
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ອິດສະຣາເອນບໍ່ໃຫ້ກິນເລືອດເປັນອາຫານ
(ລລວ3:17;7:26–27;17:10–14).

ອ�ນາດການຊົດໃຊ້ຂອງການເສຍສະລະ
ແມ່ນຢູ່ທີ່ໂລຫິດເພາະວ່າໂລຫິດຖືເປັນສິ່ງຈ�
ເປັນຕໍ່ຊີວິດ.ການຖວາຍສັດໃນພຣະຄ�ພີເດີມ
ເປັນສັນຍາລັກຂອງການເສຍສະລະອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດ(ລລວ
17:11;ມຊ5:5–7).ໂລຫິດທີ່ເປັນການຊົດໃຊ້
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຊ�ລະລ້າງຄົນທີ່ກັບ
ໃຈຈາກບາບ(1ຢຮ1:7).

ເຫື່ອຂອງພຣະອົງຄືກັບວ່າເປັນເລືອດໄຫລ
ຢາດລົງດິນເປັນເມັດໃຫຍ່,ລກ22:44.ພວກ
ເຮົາໄດ້ຮັບການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດໂດຍການ
ຫລັ່ງໂລຫິດຂອງພຣະຄຣິດ,ຮຣ10:1–22.

ໂລຫິດໄຫລອອກຈາກທຸກຂຸມຂົນ,ມຊຢ3:7
(ຄພ19:18).

ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ຫລັ່ງໂລຫິດເພື່ອການ
ປົດບາບ,ຄພ27:2.ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ການຊົດໃຊ້ອັນສົມບູນຜ່ານການຫລັ່ງໂລຫິດ
ຂອງພຣະອົງ,ຄພ76:69.

ໂດຍໂລຫິດພວກເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຊ�ລະ
ໃຫ້ບໍລິສຸດ,ມຊ6:60.

ລ�ດັບການສືບເຊື້ອສາຍ.ເບິ່ງຄອບຄົວ;
ຄວາມລອດສ�ລັບຄົນຕາຍ;ບັບຕິສະມາ,
ໃຫ້ບັບຕິສະມາ—ການບັບຕິສະມາແທນ
ຄົນຕາຍ;ປຶ້ມແຫ່ງຄວາມຊົງຈ�;ພິທີ
ການ—ພິທີການກະທ�ແທນ;ລອດ,
ຄວາມລອດນຳ�ອີກ

ບັນທຶກໜຶ່ງທີ່ບອກເຖິງເຊື້ອສາຍໃນຄອບ
ຄົວ.ໃນບ່ອນທີ່ຕ�ແໜ່ງຂອງຖານະປະໂລ
ຫິດຫລືພອນສະເພາະບາງຢ່າງຖືກຈ�ກັດ
ໄວ້ສ�ລັບຄອບຄົວໃດຄອບຄົວໜຶ່ງ,ແລ້ວການ
ສືບລ�ດັບເຊື້ອສາຍໃນພຣະຄ�ພີຈຶ່ງສ�ຄັນ
ຫລາຍ(ປຖກ5;10;25;46;1ຂຄ1–9;ອຊຣ
2:61–62;ນມຢ7:63–64;ມທ1:1–17;ລກ
3:23–38;1ນຟ3:1–4;5:14–19;ຈຣ1:1–
2).ໃນສາດສະໜາຈັກທີ່ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່
ໃນວັນນີ້,ສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກໄດ້
ດ�ເນີນການຄົ້ນຫາເຊື້ອສາຍຂອງຕົນ,ເພື່ອ

ຊອກຫາບັນພະບຸລຸດທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອວ່າເຂົາ
ເຈົ້າຈະໄດ້ເຮັດພິທີການຊ່ວຍໃຫ້ລອດແທນ
ບັນພະບຸລຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ.ພິທີການເຫລົ່ານີ້
ໃຊ້ໄດ້ກັບຜູ້ທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວທີ່ຮັບເອົາພຣະ
ກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຢູ່ໃນໂລກວິນ
ຍານ(ຄພ127–128).

ລ�ດັບປະຫວັດສາດ

ເບິ່ງ ລ�ດັບປະຫວັດສາດໃນພາກຫ້ອຍ
ທ້າຍ.

ວັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ເບິ່ງການສະເດັດ
ມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ;ພິພາກ
ສາ,ການພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ;ວັນຊະ
ບາໂຕ

ວັນຊະບາໂຕ.ເບິ່ງສ້າງ,ການສ້າງ;ພັກ
ຜ່ອນນຳ�ອີກ

ວັນສັກສິດທີ່ຈັດຕັ້ງໄວ້ແຕ່ລະອາທິດເພື່ອ
ໃຫ້ພັກຜ່ອນແລະນະມັດສະການ.ຫລັງຈາກ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ ເນລະມິດສ້າງທຸກສິ່ງທັງປວງ,
ພຣະອົງໄດ້ພັກຜ່ອນໃນມື້ທີເຈັດແລະໄດ້ບັນ
ຊາວ່າໃຫ້ຈັດມື້ໜຶ່ງໃນອາທິດໄວ້ເປັນວັນພັກ
ຜ່ອນເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ຄົນໃຫ້ລະນຶກເຖິງພຣະອົງ
(ອພຍ20:8–11).

ກ່ອນການຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣດິ,
ສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈກັໄດ້ຈດັວນັໜຶ່ງ
ໃນທ້າຍອາທິດໄວ້ເປັນວນັຊະບາໂຕ,ເຊັ່ນດຽວ
ກັບຊາວຢິວໄດ້ເຮັດ.ຫລງັຈາກການຟື້ນຄືນ
ພຣະຊົນ,ສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກ,ບໍ່
ວາ່ຊາວຢິວຫລືຄົນຕ່າງຊາດ,ໄດ້ຈດັມື້ທ�ອດິ
ຂອງອາທິດເປັນ(ວນັພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ)ເພື່ອລະ
ນຶກເຖິງການຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ.ທຸກວັນນີ້ສາດສະໜາຈັກໄດ້ສືບຕໍ່ຈດັມື້
ໜຶ່ງໃນອາທິດເປັນວັນຊະບາໂຕທີ່ສັກສິດຊຶ່ງ
ໃນວນັນັ້ນເພື່ອຈະໄດ້ນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ
ແລະພັກຜ່ອນຈາກວຽກງານຂອງໂລກ.

ວັນຊະບາໂຕເຕືອນຜູ້ຄົນເຖິງຄວາມຈ�ເປັນ
ຂອງເຂົາສ�ລັບການບ�ລຸງລ້ຽງທາງວິນຍານ
ແລະເຖິງໜ້າທີ່ຂອງເຂົາທີ່ຈະເຊື່ອຟັງພຣະ
ເຈົ້າ.ເມື່ອປະຊາຊົນເລີ່ມບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ
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ຮັກສາວັນຊະບາໂຕ, ທຸກມຸມຂອງຊີວິດຈະ
ຖືກກະທົບກະເທືອນແລະຊີວິດທາງສາດສະ
ໜາຈະເສື່ອມໂຊມ(ນມຢ13:15–18;ຢມຢ
17:21–27).

ພຣະເຈົ້າໄດ້ຢຸດພັກກິດຈະການໃນມື້ທີເຈັດ,
ປຖກ2:1–3.ລູກຫລານຂອງອິດສະຣາເອນບໍ່
ໄດ້ເກັບມານາໃນວັນຊະບາໂຕ,ອພຍ16:22–
30.ຈົ່ງຖືວັນຊະບາໂຕແລະຍຶດຖື ໄວ້ເປັນ
ວັນສັກສິດ,ອພຍ20:8–11(ມຊຢ13:16–
19).ວັນຊະບາໂຕໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ເປັນເຄື່ອງ
ໝາຍລະຫວ່າງພຣະເຈົ້າແລະມະນຸດ,ອພຍ
31:12–17(ອຊກ20:12,20).ເຮົາບໍ່ຄວນ
ຊື້ຫລືຂາຍສິ່ງຂອງໃນວັນຊະບາໂຕ,ນມຢ
10:31.ຈົ່ງເອີ້ນວັນຊະບາໂຕຊື່ນຊົມຍິນດີ,ໃຫ້
ກຽດແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວ,
ອຊຢ58:13–14.

ວັນຊະບາໂຕໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອມະນຸດ
ແລະບໍ່ແມ່ນມະນຸດເພື່ອວັນຊະບາໂຕ,ມຣກ
2:23–28.ບຸດມະນຸດແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ແຫ່ງວັນຊະບາໂຕ,ລກ6:1–10.ພຣະເຢຊູໄດ້
ສອນຢູ່ໃນທ�ມະສາລາແລະໄດ້ປິ່ນປົວໃນ
ວັນຊະບາໂຕ,ລກ13:10–14.

ຊາວນີໄຟໄດ້ຮັກສາວັນຊະບາໂຕໃຫ້ສັກ
ສິດ,ຈຣ1:5.ຕ້ອງຮັກສາວັນຊະບາໂຕໃຫ້ສັກ
ສິດ,ມຊຢ18:23.

ຈົ່ງຖວາຍສິນລະລຶກຂອງເຈົ້າໃນວັນສັກສິດ
ຂອງເຮົາ,ຄພ59:9–13.ຜູ້ອາໄສຂອງຊີໂອນ
ຈະຕ້ອງຮັກສາວັນຊະບາໂຕ,ຄພ68:29.

ເຮົາ,ພຣະເຈົ້າ,ໄດ້ພັກຜ່ອນໃນມື້ທີເຈັດ
ຈາກວຽກງານຂອງເຮົາ,ມຊ3:1–3(ປຖກ
2:1–3;ອຣຮ5:1–3).

ວັນອາທິດ.ເບິ່ງວັນຊະບາໂຕ

ວິງວອນແທນ,ຜູ້ວິງວອນແທນ.ເບິ່ງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນຜູ້ວິງວອນແທນເຮົານ�
ພຣະບິດາ(ມຣນ7:28)ແລະອ້ອນວອນແກ້
ຕາງເຮົານ�ພຣະອົງ.

ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນຜູ້ວິງວອນແທນເຮົານ�
ພຣະບິດາ,1ຢຮ2:1(ຄພ110:4).

ພຣະເຢຊູຈະວິງວອນແທນມະນຸດທັງປວງ,
2ນຟ2:9(ຮຣ7:25).ພຣະເຢຊູມີໄຊຊະນະ
ເໜືອຄວາມຕາຍ,ປະທານອ�ນາດໃຫ້ພຣະ
ອົງເພື່ອວິງວອນແທນລູກຫລານມະນຸດ,ມຊຢ
15:8.

ເຮົາເປັນຜູ້ວິງວອນແທນພວກເຈົ້ານ�ພຣະ
ບິດາ,ຄພ29:5.ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນຜູ້ອ້ອນ
ວອນແກ້ຕາງເຈົ້າ,ຄພ45:3–5.

ວິດນີ,ນິວເອັນເຄ

ຜູ້ ນ� ຄົນ ໜຶ່ງໃນສ ະໄໝ ເລີ່ມ ຕົ້ນຂອງ
ສາດສະໜາຈັກທີ່ ໄດ້ ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່.
ນິວເອັນເຄວິດນີໄດ້ເປັນອະທິການໃນເມືອງ
ເຄີດແລນ,ລັດໂອໄຮໂອ(ສະຫະລັດອາເມຣິ
ກາ),ແລະຕໍ່ມາໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນອະທິການຜູ້
ຄວບຄຸມຂອງສາດສະໜາຈັກ(ຄພ72:1–8;
104;117).

ວິດເມີ,ຈອນ

ຜູ້ນ�ຄົນໜຶ່ງໃນສະໄໝເລີ່ມຕົ້ນຂອງສາດ
ສະໜາຈັກທີ່ ໄດ້ ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່ແລະ
ເປັນຄົນໜຶ່ງໃນພະຍານແປດຄົນເຖິງພຣະຄ�
ພີມໍມອນ.ເບິ່ງ“ປະຈັກພະຍານຂອງພະຍານ
ແປດຄົນ” ໃນໜ້າຄ� ນ� ຂອງພຣະຄ� ພີ
ມໍມອນ.ລາວຖືກເອີ້ນໃຫ້ສັ່ງສອນພຣະກິດຕິ
ຄຸນນ�ອີກ(ຄພ30:9–11).

ວິດເມີ,ເດວິດ

ຜູ້ນ�ຄົນໜຶ່ງໃນສະໄໝເລີ່ມຕົ້ນຂອງສາດ
ສະໜາຈັກທີ່ ໄດ້ ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່ແລະ
ເປັນຄົນໜຶ່ງ ໃນພະຍານສາມຄົນຕໍ່ທີ່ມາ
ແລະເຖິງຄວາມຈິງແທ້ຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນ
(ຄພ14;17–18).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຄ�
ແນະນ�ສ່ວນຕົວຂອງພຣະອົງໃນຄ�ສອນ
ແລະພັນທະສັນຍາ14ແລະ30:1–4.

ວິດເມີ,ພີເຕີ,ຜູ້ລູກ

ຜູ້ນ�ຄົນໜຶ່ງໃນສະໄໝເລີ່ມຕົ້ນຂອງສາດ
ສະໜາຈັກທີ່ໄດ້ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່ແລະ
ເປັນຄົນໜຶ່ງໃນພະຍານແປດຄົນເຖິງພຣະຄ�
ພີມໍມອນ.ເບິ່ງ“ປະຈັກພະຍານຂອງພະຍານ
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ແປດຄົນ”ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຄ�ແນະນ�
ສ່ວນຕົວແກ່ລາວໃນຄ�ສອນແລະພັນທະ
ສັນຍາ16ແລະ30:5–8.

ວິທີທາງ.ເບິ່ງເດີນ,ເດີນໄປກັບພຣະເຈົ້າ;
ພຣະເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ທາງຫລືວິທີທາງທີ່ບຸກຄົນຕິດຕາມ.ພຣະ
ເຢຊູໄດ້ ກ່າວວ່າພຣະອົງເປັນທາງນັ້ນ(ຢຮ
14:4–6).

ຈົ່ງຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ທີ່ຈະດ�ເນີນຊີວິດຕາມທາງຂອງພຣະອົງ,
ພບຍ8:6.ຈົ່ງສັ່ງສອນລູກໃຫ້ຮູ້ທາງດ�ເນີນ
ຊີວິດ,ສພສ22:6(2ນຟ4:5).ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າວິທີທາງຂອງພຣະອົງແມ່ນສູງ
ກວ່າວິທີທາງຂອງເຮົາ,ອຊຢ55:8–9.

ປະຕູຄັບແລະທາງແຄບນັ້ນແຫລະທີ່ນ�
ໄປສູ່ຊີວິດ,ມທ7:13–14(3ນຟ14:13–14;
27:33;ຄພ132:22,25).ພຣະເຈົ້າຈະໃຫ້
ເຈົ້າມີທາງຫລີກໜີຈາກການທົດລອງ,1ກຣທ
10:13.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ໃຫ້ພຣະບັນຍັດນອກ
ຈາກພຣະອົງຕຽມທາງໄວ້ສ�ລັບລູກໆຂອງ
ພຣະອົງທີ່ຈະຮັກສາ,1ນຟ3:7(1ນຟ9:6;
17:3,13).ບໍ່ມີຊ່ອງທາງໃດນອກຈາກປະຕູ
ນັ້ນ,2ນຟ9:41.ທ່ານມີສິດທີ່ຈະເຮັດເພື່ອ
ຕົນເອງທີ່ຈະເລືອກທາງແຫ່ງຄວາມຕາຍອັນ
ເປັນນິດຫລືທາງແຫ່ງຊີວິດນິລັນດອນ,2ນຟ
10:23.ນີ້ຄືທາງນັ້ນແລະບໍ່ມີທາງຫລືພຣະ
ນາມອື່ນໃດ,2ນຟ31:21(ມຊຢ3:17;ແອວ
38:9;ຮລມ5:9).ດ້ວຍຂອງປະທານຂອງພຣະ
ບຸດຂອງພຣະອົງ,ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຕຽມທາງອັນ
ປະເສີດທີ່ສຸດໃຫ້,ອທ12:11(1ກຣທ12:31).

ມະນຸດທຸກຄົນໄດ້ເດີນໄປໃນທາງຂອງຕົນ
ເອງ,ຄພ1:16.ມັນຈະຕ້ອງເປັນໄປຕາມວິທີ
ທາງຂອງເຮົາເອງ,ຄພ104:16.

ວິໄນສາດສະໜາ.ເບິ່ງໄຂ່ມຸກອັນລ�ຄ່າ;ຄ�
ສອນແລະພັນທະສັນຍາ;ພຣະຄຣິສຕະ
ທ�ຄ�ພີ;ພຣະຄ�ພີ;ພຣະຄ�ພີມໍມອນ
ນຳ�ອີກ

ໜັງສືທີ່ສັກສິດຊຶ່ງຖືກຮັບຮູ້ແລະເຊື່ອຖືໄດ້.

ໃນສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງ
ໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ,ໜັງສືວິໄນສາດສະໜາ
ຖືກເອີ້ນວ່າໜັງສືມາດຕະຖານແລະລວມທັງ
ພຣະຄ�ພີເດີມແລະພຣະຄ�ພີໃໝ່,ພຣະຄ�
ພີມໍມອນ,ຄ�ສອນແລະພັນທະສັນຍາ,ແລະ
ໄຂ່ມຸກອັນລ�ຄ່າ.

ວິນຍານ.ເບິ່ງການຟື້ນຄືນພຣະຊົນ,ການ
ຟື້ນຄືນຊີວິດ;ຄວາມຕາຍທາງຮ່າງກາຍ;
ຈິດວິນຍານ;ມະນຸດນຳ�ອີກ

ພາກສ່ວນນັ້ນຂອງການເປັນຢູ່ກ່ອນມາ
ເກີດໃນໂລກມະຕະ,ໄດ້ມາຢູ່ໃນຮ່າງກາຍທີ່
ມີເນື້ອໜັງໃນໄລຍະຊ່ວງມະຕະ,ແລະເປັນ
ຢູ່ຫລັງຈາກຄວາມຕາຍຊຶ່ງເປັນຕົນຕົວຈົນ
ເຖິງການຟື້ນຄືນຊີວິດ.ທຸກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່—
ມະນຸດຊາດ,ສັດສາວາສິ່ງ,ແລະພືດພັນ—
ເຄີຍເປັນວິນຍານກ່ອນຊີວິດໃດໆເກີດຂຶ້ນໃນ
ໂລກນີ້(ປຖກ2:4–5;ມຊ3:4–7).ຮ່າງກາຍທີ່
ເປັນວິນຍານມີລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຮ່າງ
ກາຍທີ່ມີເນື້ອໜັງ(1ນຟ11:11;ອທ3:15–
16;ຄພ77:2;129).ວິນຍານເປັນສານ,ແຕ່
ມັນລະອຽດແລະບໍລິສຸດກວ່າວັດຖຸຫລືສານ
ທີ່ເປັນມະຕະໃດໆ(ຄພ131:7).

ທຸກຄົນເປັນບຸດແລະທິດາແທ້ໆຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ທີ່ໄດ້ເກີດເປັນວິນຍານນ�ບິດາມານດານ
ແຫ່ງສະຫວັນກ່ອນໄດ້ມາເກີດນ�ພໍ່ແມ່ມະຕະ
ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກ(ຮຣ12:9).ແຕ່ລະຄົນຢູ່
ເທິງແຜ່ນດິນໂລກມີວິນຍານທີ່ເປັນອະມະຕະ
ນອກເໜືອໄປຈາກຮ່າງກາຍທີ່ເປັນເນື້ອໜັງ
ແລະກະດູກ.ດັ່ງທີ່ບາງເທື່ອໄດ້ຖືກອະທິບາຍ
ໃນພຣະຄ�ພີ,ວິນຍານແລະຮ່າງກາຍທັງ
ສອງຮ່ວມເຂົ້າເປັນຈິດວິນຍານ(ປຖກ2:7;
ຄພ88:15;ມຊ3:7,9,19;ອຣຮ5:7).ວິນ
ຍານສາມາດມີຊີວິດຢູ່ປາດສະຈາກຮ່າງກາຍ,
ແຕ່ຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດມີຊີວິດຢູ່ປາດສະຈາກ
ວິນຍານ(ຢກບ2:26).ຄວາມຕາຍທາງຮ່າງ
ກາຍເປັນການແຍກວິນຍານອອກຈາກຮ່າງ
ກາຍ.ໃນການຟື້ນຄືນຊີວິດ,ວິນຍານຈະຮ່ວມ
ເຂົ້າກັບຮ່າງກາຍທີ່ເປັນເນື້ອໜັງແລະກະດູກ
ທີ່ມັນເຄີຍເປັນໃນຊ່ວງມະຕະ,ໂດຍມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງທີ່ສ�ຄັນຢູ່ສອງຢ່າງ:ມັນຈະບໍ່ແຍກ
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ອອກຈາກກັນອີກຈັກເທື່ອ,ແລະຮ່າງກາຍທີ່
ເປັນເນື້ອໜັງຈະເປັນອະມະຕະແລະດີພ້ອມ
ທຸກຢ່າງ(ແອວ11:45;ຄພ138:16–17).

ຜີບໍ່ ມີເນື້ອໜັງບໍ່ມີກະດູກດັ່ງທີ່ພວກເຈົ້າ
ເຫັນເຮົາມີຢູ່ນີ້,ລກ24:39.ພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະເຈົ້າເປັນພະຍານກັບວິນຍານຂອງພວກ
ເຮົາປະກາດວ່າພວກເຮົາເປັນລູກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ຣມ8:16.ຈົ່ງຖວາຍບາລະມີແດ່ພຣະ
ເຈົ້າດ້ວຍຮ່າງກາຍຂອງຕົນ,ແລະດ້ວຍວິນ
ຍານຂອງຕົນ,1ກຣທ6:20.

ຮ່າງກາຍນີ້ເປັນຮ່າງກາຍທາງວິນຍານຂອງ
ເຮົາ,ອທ3:16.

ມະນຸດເ ປັນ ວິນຍານ, ຄພ 93:33.ພຣະ
ຄຣິດໄດ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ວິນຍານ
ທີ່ຊອບທ�ໃນທີ່ສຸຂະເສີມ,ຄພ138:28–30
(1ປຕ3:18–19).

ພວກເຈົ້າໄດ້ເກີດໃນໂລກໂດຍນ�,ແລະ
ໂລຫິດ,ແລະວິນຍານ,ມຊ6:59.ພຣະອົງໄດ້
ປະທັບຢືນຢູ່ໃນທ່າມກາງຄົນເຫລົ່ານັ້ນທີ່ເປັນ
ວິນຍານ,ອຣຮ3:23.

ຜີ ມານຳຮ້າຍ:ພຣະເຢຊູໄດ້ຂັບໄລ່ຜີມານ
ຮ້າຍຫລາຍໂຕອອກໄປ,ມຣກ1:27,34,39.
ຜີຊົ່ວຮ້າຍອອກຈາກຊາຍຄົນນີ້ແມ,ມຣກ5:2–
13.

ວິ ນ ຍານຊົ່ວສອນມະນຸດວ່າບໍ່ຕ້ອງອະທິ
ຖານ,2ນຟ32:8.ໃນພຣະນາມຂອງພຣະ
ເຢຊູເພິ່ນໄດ້ຂັບໄລ່ພວກຜີສາງແລະວິນຍານ
ອັນບໍ່ສະອາດອອກໄປ,3ນຟ7:19.

ວິ ນຍານເທັດ ຫລາຍດວ ງໄດ້ອອກໄປ
ຫລອກລວງໂລກ,ຄພ50:2,31–32.ໂຈເຊັບ
ສະມິດໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຂໍກະແຈທີ່ສ�
ຄັນສາມປະການໃນການພິຈາລະນາວ່າເປັນ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຫລືວ່າເປັນຂອງ
ມານ,ຄພ129.

ວິນຍານຊົ່ວ.ເບິ່ງວິນຍານ—ຜີມານຮ້າຍ

ວິນຍານທີ່ສ�ນຶກຜິດ.ເບິ່ງຫົວໃຈທີ່ຊອກຊ�

ວິວລຽມສ໌,ເຟຣ໌ເດຣິກຈີ

ຜູ້ນ�ຄົນໜຶ່ງລຸ້ນທ�ອິດໃນສາດສະໜາຈັກທີ່

ໄດ້ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່ຜູ້ໄດ້ຮັບໃຊ້ຊົ່ວໄລຍະ
ໜຶ່ງເປັນທີ່ປຶກສາໃນຝ່າຍປະທານຂອງຖານະ
ປະໂລຫິດສູງ(ຄພ81;90:6,19;102:3).

ວູດຣັບ,ວິວເຝີດ.ເບິ່ງຂໍ້ປະກາດຢ່າງເປັນ
ທາງການ1;ຄ�ຖະແຫລງນະໂຍບາຍ
ນຳ�ອີກ

ປະທານຄົນທີສີ່ຂອງສາດສະໜາຈັກຫລັງ
ຈາກພຣະກິດຕິຄຸນໄດ້ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່
ຜ່ານສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດ.ເພິ່ນໄດ້ເກີດ
ໃນປີ1807ແລະໄດ້ເສຍຊີວິດໃນປີ1898.

ໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້ຮັບຕ�ແໜ່ງໃນສະພາອັກຄະ
ສາວົກສິບສອງ,ຄພ118:6.ໄດ້ຢູ່ໃນບັນດາ
ວິນຍານທີ່ຖືກເລືອກໄວ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້
ເພື່ອໃຫ້ອອກມາໃນຄວາມສົມບູນແຫ່ງເວລາ,
ຄພ138:53.ໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍເພື່ອໃຫ້
ຢຸດການມີເມຍຫລາຍຄົນຢູ່ໃນສາດສະໜາ
ຈັກ,ຂປ1.

ວຽກງານ

ການກະທ�ຂອງບຸກຄົນ,ບໍ່ວ່າດີຫລືຊົ່ວ.
ແຕ່ລະຄົນຈະຖືກພິ ພາກສາຕາມວຽກງານ
ຂອງຕົນ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຕອບແທນທຸກຄົນຕາມ
ວຽກງານຂອງເຂົາ,ສພສ24:12.

ຈົ່ງໃຫ້ແສງສະຫວ່າງທີ່ຢູ່ໃນພວກເຈົ້ານັ້ນ
ສ່ອງແຈ້ງຕໍ່ໜ້າຄົນທັງຫລາຍ,ເພື່ອວ່າພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ເຫັນຄຸນງາມຄວາມດີຂອງພວກ
ເຈົ້າ,ມທ5:16(3ນຟ12:16).ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດ
ຕາມນ�ພຣະໄທຂອງພຣະບິດາຂອງເຮົາຈະ
ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນອານາຈັກສະຫວັນ,ມທ7:21.
ຄວາມເຊື່ອຖ້າບໍ່ມີການປະຕິບັດກໍຕາຍແລ້ວ,
ຢກບ2:14–26.

ພວກເຂົາຈະຖືກພິພາກສາຕາມການກະທ�
ຂອງພວກເຂົາ,1ນຟ15:32(ມຊຢ3:24).
ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຫລັງຈາກພວກເຮົາເຮັດທຸກ
ຢ່າງໄດ້ແລ້ວໂດຍພຣະຄຸນພວກເຮົາຈຶ່ງລອດ,
2ນຟ25:23.ຈົ່ງສິດສອນພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້ເບື່ອ
ໜ່າຍວຽກງານດີ,ແອວ37:34.ມັນຈ�ເປັນທີ່
ມະນຸດຈະຖືກພິພາກສາຕາມວຽກງານຂອງ
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ພວກເຂົາ,ແອວ41:3.ໂດຍວຽກງານຂອງເຂົາ
ທ່ານຈະຮູ້ຈັກເຂົາ,ມຣນ7:5(ຄພ18:38).

ເຮົາ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຈະພິພາກສາມະນຸດ
ທັງປວງຕາມວຽກ ງານ ຂອງພວກເຂົາ ,ຄພ
137:9.

ວຽກງານເຜີຍແຜ່.ເບິ່ງສັ່ງສອນ;ພຣະກິດຕິ
ຄຸນນຳ�ອີກ

ເພື່ອແບ່ງປັນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດໂດຍຖ້ອຍຄ�ແລະໂດຍຕົວຢ່າງ.

ເປັນຕາຮັກແທ້ທີ່ເຫັນຜູ້ສົ່ງຂ່າວຂ້າມພູມາ
ໂດຍນ�ຂ່າວດີຄືຂ່າວແຫ່ງສັນຕິສຸກມາໃຫ້,
ອຊຢ52:7.ເຮົາຈະຊອກຫາແລະນ�ຫາແກະ
ຂອງເຮົາ,ອຊກ34:11.

ຈົ່ງໄປທົ່ວໂລກປະກາດຂ່າວປະເສີດແກ່
ມະນຸດສະໂລກທັງໝົດ,ມຣກ 16:15(ມມ
9:22).ທົ່ງກໍຂາວພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເກັບກ່ຽວ,
ຢຮ4:35.ຖ້າບໍ່ມີຜູ້ໃດໃຊ້ພວກເຂົາໄປພວກ
ເຂົາຈະໄປປະກາດໄດ້ຢ່າງໃດ,ຣມ10:15.

ຈົ່ງສອນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ພວກ
ເຂົາດ້ວຍຄວາມພາກພຽນຢ່າງເຕັມທີ່,ຢຄ
1:19.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້ທຸກປະ
ຊາຊາດເພື່ອສອນພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງ,ແອວ
29:8.

ພຣະກິດຕິຄຸນຈະຖືກປ່າວປະກາດໂດຍຄົນ
ທີ່ ອ່ອນແອແລະຄົນທີ່ ຕ�ຕ້ອຍ,ຄພ 1:23.
ວຽກງານອັນໜ້າອັດສະຈັນພວມຈະອອກ
ມາ,ຄພ 4 :1.ຖ້າ ຫາກພວກເຈົ້າອອກແຮງ
ຕະຫລອດວັນເວລາຂອງພວກເຈົ້າແລະນ�
ຈິດວິນຍານດວງໜຶ່ງມາຫາເຮົາ,ຄວາມຊື່ນຊົມ
ຂອງພວກເຈົ້າຈະຍິ່ງໃຫຍ່ພຽງໃດ,ຄພ18:15.
ຜູ້ ທີ່ຖືກເລືອກໄວ້ຂອງເຮົາໄດ້ຍິນສຽງຂອງ
ເຮົາແລະບໍ່ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງ,ຄພ29:7.
ຈົ່ງອອກໄປສັ່ງສອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງເຮົາ,
ເປັນຄູ່ໆ,ຄພ42:6.ສຽງຈະຕ້ອງອອກໄປຈາກ
ບ່ອນນີ້,ຄພ58:64.ຈົ່ງເປີດປາກຂອງພວກ
ເຈົ້າເພື່ອປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນຂອງເຮົາ,ຄພ
71:1.ປະກາດຄວາມຈິງອີງຕາມການເປີດ
ເຜີຍແລະພຣະບັນຍັດ,ຄພ75:4.ທຸກຄົນຜູ້
ໄດ້ຖືກເຕືອນຄວນເຕືອນເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນ,

ຄພ88:81(ຄພ38:40–41).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈະຈັດຫາໃຫ້ຄອບຄົວຂອງຜູ້ທີ່ສັ່ງສອນພຣະ
ກິດຕິຄຸນ,ຄພ118:3.ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າ
ຈະອອກໄປ,ຄພ133:38.ພວກແອວເດີທີ່ຊື່
ສັດ,ເມື່ອເຂົາເຈົ້າອອກໄປຈາກຊີວິດມະຕະ,
ໄດ້ສືບຕໍ່ວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ,ຄພ138:57.

ເວົ້າຈາບໍ່ດີ.ເບິ່ງຂັດແຍ້ງ,ການຂັດແຍ້ງ;
ຂ່າວລື;ຕົວະ;ນິນທານຳ�ອີກ

ການກ່າວສິ່ງທີ່ຜິດ,ເຈັບປວດ,ແລະຊົ່ວ
ຮ້າຍ.ສ່ວນຫລາຍແລ້ວໃນພຣະຄ�ພີການ
ເວົ້າຈາເຊັ່ນນັ້ນແມ່ນເຈາະຈົງໃສ່ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ
ດ້ວຍຈຸດປະສົງທີ່ຈະໃຫ້ມີຄວາມເຈັບປວດ.

ຈົ່ງລະເວັ້ນຈາກການເວົ້າຊົ່ວຊ້ານາໆ,ພສສ
34:13(1ປຕ3:10).ຄົນອະທ�ແຈກຈ່າຍ
ແນວບໍ່ດີ,ສພສ16:27.

ເມື່ອຄົນເວົ້າຄວາມຊົ່ວອັນບໍ່ຈິງທຸກຢ່າງຕໍ່ສູ້
ເຈົ້າທັງຫລາຍພວກເຈົ້າກໍເປັນສຸກ,ມທ5:11
(3ນຟ12:11).ສິ່ງທີ່ອອກມາຈາກປາກກໍອອກ
ມາຈາກໃຈ,ມທ15:19(ມຣກ7:21).ຢ່າກ່າວ
ຄ�ຊົ່ວຮ້າຍຕໍ່ຜູ້ປົກຄອງ,ກຈກ23:5.ການ
ກ່າວສຽດສີກັນກໍຢ່າໃຫ້ມີ,ອຟຊ4:31.ຢ່າເວົ້າ
ນິນທາຊຶ່ງກັນແລະກັນ,ຢກບ4:11.

ຈົ່ງເບິ່ງວ່າບໍ່ໃຫ້ມີການເວົ້າລັບຫລັງ,ຫລື
ເວົ້າຈາບໍ່ດີ,ຄພ20:54.

ເວົ້າລັບຫລັງ.ເບິ່ງເວົ້າຈາບໍ່ດີ

ໄວ້ວາງໃຈ,ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.ເບິ່ງສັດທາ;
ໝັ້ນໃຈ,ຄວາມໝັ້ນໃຈນຳ�ອີກ

ການເພິ່ງອາໄສຫລືການມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ
ໃນຕົວຂອງບາງຄົນຫລືໃນບາງສິ່ງ.ໃນເລື່ອງ
ທາງວິນຍານ,ຄວາມໄວ້ວາງໃຈແມ່ນລວມທັງ
ການເພິ່ງອາໄສພຣະເຈົ້າແລະພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະອົງ.

ເຖິງແມ່ນພຣະອົງຈະຂ້າຂ້ານ້ອຍ,ແຕ່ຂ້າ
ນ້ອຍຈະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ,ໂຢບ13:15.
ຈົ່ງໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍສຸດໃຈ
ຂອງເຈົ້າ,ສພສ3:5.ພຣະເຈົ້າໄດ້ປົດປ່ອຍຜູ້
ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງທີ່ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ,
ດນອ3:19–28.

ໄວ້ວາງໃຈ,ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ229
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ຂ້າ ນ້ອຍ ຈະ ໄວ້ ວາງ ໃຈ ໃນ ພຣະ ອົງ
ຕະຫລອດໄປ,2ນຟ4:34.ຈົ່ງປິຕິຍິນດີແລະ
ໝັ້ນໃຈໃນພຣະເຈົ້າ,ມຊຢ7:19.ຜູ້ໃດກໍຕາມ
ທີ່ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າຈະຖກືຍົກຂຶ້ນໃນວນັ
ສຸດທ້າຍ,ມຊຢ23:22.ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ໄວ້ວາງ
ໃຈໃນພຣະເຈົ້າຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້ຮບັການອູ້ມຊູໃນ
ເວລາຂັດສົນຂອງພວກເຂົາ,ແອວ36:3,27.

ຢ່າໄວ້ວາງໃຈໃນແຂນແຫ່ງເນື້ອໜັງ,ຄພ
1:19.ຈົ່ງໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະວິນຍານນັ້ນຊຶ່ງ
ພາໃຫ້ເຮັດຄວາມດີ,ຄພ11:12.ໃຫ້ເຂົາໄວ້
ວາງໃຈໃນເຮົາແລະເຂົາຈະບໍ່ຖືກເຮັດໃຫ້ສັບ
ສົນ,ຄພ84:116.

ຫີນ.ເບິ່ງເປີດເຜີຍ,ການເປີດເຜີຍ;ພຣະກິດ
ຕິຄຸນ;ພຣະເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ເປັນຄ�ອຸປະມາໝາຍເຖິງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ແລະພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອົງ,ຊຶ່ງເປັນ
ຮາກຖານແລະສິ່ງຄ�ຈູນທີ່ເຂັ້ມແຂງ(ຄພ
11:24;33:12–13).ຄ�ວ່າຫີນຍັງໝາຍເຖິງ
ການເປີດເຜີຍນ�ອີກ,ຊຶ່ງໂດຍທາງນີ້ພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະກິດຕິຄຸນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່
ມວນມະນຸດ(ມທ16:15–18).

ພຣະອົງເປັນທີ່ເພິ່ງ,ສົມບູນແລະທ່ຽງທ�,
ພບຍ32:4.ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ຂ້ານ້ອຍ;ຂ້ານ້ອຍຈະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ,
2ຊມອ22:2–3.ມີຫີນໃຫຍ່ກ້ອນໜຶ່ງແຕກ
ອອກມາເອງຈາກໜ້າຜາໂດຍບໍ່ມີຜູ້ໃດເຮັດ,
ດນອ2:34–35.

ມັນຖືກສ້າງຂຶ້ນຢູ່ເທິງດານຫີນ,ມທ7:25
(3ນຟ14:25).ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນຫີນທີ່ຖື
ວ່າບໍ່ມີຄຸນຄ່າຫຍັງ,ກຈກ4:10–11.ສີລາສັກ
ສິດນັ້ນກໍຄືພຣະຄຣິດນັ້ນເອງ,1ກຣທ10:1–
4(ອພຍ17:6).

ຄົນທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນເທິງດານຫີນຍ່ອມໄດ້ຮັບ
ຄວາມຈິງ,2ນຟ28:28.ຊາວຢິວຈະບໍ່ຍອມ
ຮັບຫີນ[ພຣະຄຣິດ]ຊຶ່ງຢູ່ເທິງນັ້ນພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ສ້າງ,ຢຄ4:15–17.ຈະຕ້ອງສ້າງຮາກຖານ
ຂອງພວກເຮົາເທິງດານຫີນຂອງພຣະຜູ້ໄຖ່
ຂອງພວກເຮົາ,ຮລມ5:12.ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ສ້າງ
ຢູ່ເທິງຄ�ສອນຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ສ້າງຢູ່ເທິງ

ດານຫີນຂອງພຣະອົງແລະຈະບໍ່ເພພັງເມື່ອ
ນ�ມາຖ້ວມ,3ນຟ11:39–40(ມທ7:24–27;
3ນຟ18:12–13).ຄົນສະຫລາດປຸກເຮືອນ
ຂອງຕົນໃສ່ເທິງດານຫີນ,3ນຟ14:24.

ຖ້າຫາກເຈົ້າຖືກສ້າງຂຶ້ນເທິງດານຫີນຂອງ
ເຮົາ,ແຜ່ນດິນໂລກແລະນະລົກຈະເອົາ
ຊະນະບໍ່ໄດ້,ຄພ6:34.ຄົນທີ່ສ້າງຢູ່ເທິງຫີນ
ສີລານີ້ຈະບໍ່ຕົກ,ຄພ50:44.

ເຮົາຄືພຣະເມຊີອາ,ກະສັດແຫ່ງຊີໂອນ,
ສີລາຂອງສະຫວັນ,ມຊ7:53.

ຫີນເສົາເອກ.ເບິ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ຫີນສ�ຄັນທີ່ວາງໄວ້ແຈຂອງພື້ນຖານຂອງ
ຕຶກ.ພຣະເຢຊູຄຣິດຖືກເອີ້ນວ່າຫີນເສົາເອກ
(ອຟຊ2:20).

ຫີນທີ່ຊ່າງກໍ່ໄດ້ໂຍນຖິ້ມແລ້ວໄດ້ກາຍເປັນ
ຫີນເສົາເອກ,ພສສ118:22(ມທ21:42–44;
ມຣກ12:10;ລກ20:17;ກຈກ4:10–12).

ຊາວຢິວໄດ້ ປະຕິເສດຫີນເສົາເອກ,ຢຄ
4:15–17.

ຫີບຄ�ໝັ້ນສັນຍາ.ເບິ່ງສະຖານທີ່ນະມັດ
ສະການນຳ�ອີກ

ຮູ້ ຈັກກັນອີກວ່າເປັນຫີບຂອງພຣະເຢໂຮ
ວາແລະຫີບປະຈັກພະຍານ,ຫີບຄ�ໝັ້ນສັນ
ຍາເປັນຫີບສີ່ຫລ່ຽມຄືໜ້າປຶ້ມຫລືເປັນກ່ອງ
ທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ແລະໂອບດ້ວຍຄ�.ມັນເປັນ
ເຄື່ອງໝາຍທາງສາດສະໜາທີ່ເກົ່າແກ່ແລະ
ສັກສິດທີ່ສຸດຂອງຊາວອິດສະຣາເອນ.ຝາ
ອັດຫີບຖືກນັບຖືວ່າເປັນພຣະທີ່ນັ່ງຂອງພຣະ
ເຢໂຮວາຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ(ອພຍ25:22).
ຫລັງຈາກສະຖານທີ່ນະມັດສະການໄດ້ຖືກ
ສ້າງສ�ເລັດແລ້ວ,ຫີບນັ້ນໄດ້ຖືກເກັບໄວ້ຢູ່ໃນ
ບ່ອນສັກສິດທີ່ສຸດ(1ກສ8:1–8).

ໂມເຊໄດ້ເຮັດຫີບຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າບັນຊາ,
ອພຍ25.ລູກຫລານຂອງເລວີໄດ້ຖືກບັນຊາ
ໃຫ້ຮັກສາຫີບ,ຈບຊ3:15,31.ຫີບຄ�ໝັ້ນ
ສັນຍາໄດ້ນ�ໜ້າພວກເຂົາ,ຈບຊ10:33.ຈົ່ງ
ເອົາປຶ້ມນີ້ທີ່ບັນຈຸບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າໄປໄວ້
ໃນຫີບຄ�ໝັ້ນສັນຍາ,ພບຍ31:24–26.ແມ່
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ນ�ຈໍແດນໄດ້ຢຸດໂຮມກັນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຫີບຄ�ໝັ້ນ
ສັນຍາ,ຢຊ3:13–17;4:1–7.ພວກປະໂລຫິດ
ໄດ້ຫາມຫີບຄ�ໝັ້ນສັນຍາໄປຍຶດເອົາເມືອງ
ເຢຣິໂກ,ຢຊ6:6–20.ຊາວຟີລິດສະຕິນໄດ້ຍຶດ
ເອົາຫີບຂອງພຣະເຈົ້າ,1ຊມອ5.ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ອວຍພອນໂອເບັດໂອໂດມເນື່ອງດ້ວຍ
ຫີບຂອງພຣະເຈົ້າ,2ຊມອ6:11–12.ອຸດສາ
ໄດ້ຖືກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂ້າຕາຍເມື່ອລາວບໍ່
ເຊື່ອຟັງໂດຍການຍື່ນມືໄປຈັບຫີບ,1ຂຄ
13:9–12(ຄພ85:8).ຈົ່ງສ້າງພຣະວິຫານຂອງ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເພື່ອບັນຈຸຫີບຄ�ໝັ້ນສັນ
ຍາໄວ້ໃນນັ້ນ,1ຂຄ22:19.

ສ່ວນປະກອບຂອງຫີບຄ�ໝັ້ນສັນຍາໄດ້ຖືກ
ອະທິບາຍໄວ້,ຮຣ9:4.

ຫຶງຫວງ,ຄວາມຫຶງຫວງ.ເບິ່ງອິດສານຳ�ອີກ

ດັ່ງທີ່ໃຊ້ໃນພຣະຄ�ພີ,ຄ�ວ່າຫຶງຫວງມີ
ຄວາມໝາຍຢູ່ສອງຢ່າງ:(1)ທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ
ອັນແຮງກ້າແລະເລິກຊຶ້ງກ່ຽວກັບບາງຄົນຫລື
ບາງສິ່ງ,ແລະ(2)ທີ່ມີຄວາມອິດສາຕໍ່ບາງຄົນ
ຫລືຄວາມສົງໄສວ່າຄົນອື່ນຈະດີກວ່າຕົນ.

ການຳມີຄວາມຮູ້ສຶກອັນຳແຮງກ້າ:ເຮົາເປັນ
ພຣະເຈົ້າທີ່ຫວງແຫນ,ອພຍ20:5(ພບຍ5:9;
6:15;ມຊຢ11:22).ເຮົາຈະປົກປັກຮັກສາ
ນາມອັນສັກສິດຂອງເຮົາ,ອຊກ39:25.ເຮົາ
ມີຄວາມຮັກແລະຄວາມຫ່ວງໃຍຕໍ່ກຸງເຢຣູ
ຊາເລັມແລະຕໍ່ຊີໂອນ,ຊກຢ1:14.

ການຳມີຄວາມອິດສາຫລືສົງໄສ:ຜົວເກີດໂມ
ໂຫຂຶ້ນຍ້ອນຫຶງຫວງເມຍ,ສພສ6:32–35.

ເອຄິດເລີ່ມມີຄວາມອິດສາບັງບຽດລູກຊາຍ
ຄົນໜຶ່ງຂອງຕົນ,ອທ9:7.

ຈົ່ງປົດເປື້ອງຄວາມອິດສາບັງບຽດແລະ
ຄວາມຢ້ານກົວອອກຈາກຕົນ,ຄພ67:10.

ຫູ,ພຣະກັນ.ເບິ່ງເຊື່ອຟັງ,ການເຊື່ອຟັງ,ຟັງ
ຄວາມນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີ , ຫູມັກຖືກໃຊ້ເລື້ອຍໆເປັນ
ເຄື່ອງໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນທີ່
ຈະຟັງແລະເຂົ້າໃຈເລື່ອງທີ່ເປັນຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.

ພ ວກເຂົາມີຫູ ແຕ່ພັດຟັງບໍ່ໄດ້ຍິນຫຍັງ,
ພສສ115:6.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຂ້ອຍຟັງ,
ອຊຢ50:4–5(2ນຟ7:4–5).

ຜູ້ໃດມີຫູຟັງຈົ່ງຟັງເອົາ,ມທ11:15.ຫູຂອງ
ເຂົາໜັກ,ມທ13:15(ມຊ6:27).ສິ່ງທີ່ຕາບໍ່
ເຫັນຫູບໍ່ໄດ້ຍິນແມ່ນສິ່ງນັ້ນທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດ
ຕຽມໄວ້,1ກຣທ2:9(ຄພ76:10).

ມານສື່ມໃສ່ຫູຂອງພວກນີ້,2ນຟ28:22.ຈົ່ງ
ເປີດຫູຂອງພວກທ່ານເພື່ອວ່າພວກທ່ານຈະ
ໄດ້ຍິນ,ມຊຢ2:9(3ນຟ11:5).ຂ້າພະເຈົ້າ
ຖືກຮຽກຮ້ອງຫລາຍເທື່ອ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່
ຍອມຟັງ,ແອວ10:6.ຈົ່ງຟັງຄ�ເວົ້າຂອງພໍ່,
ແອວ36:1(ແອວ38:1;ຄພ58:1).

ທັງບໍ່ມີຫູໃດທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ຍິນ,ຄພ1:2.ຫູຂອງ
ເຂົາຈະຖືກເປີດຜ່ານຄວາມຖ່ອມຕົວແລະ
ການອະທິຖານ,ຄພ136:32.

ເຫັນຊອບນ�ກັນ.ເບິ່ງການສະໜັບສະໜູນ
ຜູ້ນ�ຂອງສາດສະໜາຈັກ;ສາດສະໜາຈັກ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ໂດຍຫລັກທ�ນີ້ສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາ
ຈັກສະໜັບສະໜູນຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຕໍ່ການ
ເອີ້ນເພື່ອໃຫ້ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນສາດສະໜາຈັກ,ເຊັ່ນ
ດຽວກັບການຕັດສິນໃຈໃດໆຂອງສາດສະໜາ
ຈັກທີ່ຮຽກຮ້ອງການສະໜັບສະໜູນ,ຕາມປົກ
ກະຕິແລ້ວຈະສະແດງໂດຍການຍົກມືຂວາຂຶ້ນ.

ພຣະເຢຊູຄຣິດປະທັບຢູ່ເປັນປະມຸກຂອງ
ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະອົງ.ຜ່ານການດົນ
ໃຈຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ພຣະອົງຊີ້ນ�ຜູ້
ນ�ຂອງສາດສະໜາຈັກໃນການກະທ�ແລະ
ການຕັດສິນໃຈອັນສ�ຄັນ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ສະມາຊິກທຸກຄົນຂອງສາດສະໜາຈັກມີສິດ
ແລະສິດທິພິເສດເລື່ອງການສະໜັບສະໜູນ
ຫລືບໍ່ສະໜັບສະໜູນການກະທ�ແລະການ
ຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ນ�ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ປະຊາຊົນທຸກຄົນໄດ້ຕອບພ້ອມກັນ,ອພຍ
24:3(ຈບຊ27:18–19).

ອັກຄະສາວົກແລະພວກແອວເດີໄດ້ມາປະ
ຊຸມຕົກລົງກັນ,ກຈກ15:25.

ບໍ່ມີໃຜຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງປາດສະ
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ຈາກການອອກສຽງຂອງສາດສະໜາຈັກ,ຄພ
20:65–66.ທຸກສິ່ງຈະຕ້ອງເປັນໄປດ້ວຍການ
ເຫັນຊອບນ�ກັນ,ຄພ26:2(ຄພ28:13).ໃຫ້
ທຸກສິ່ງທັງປວງເປັນໄປຕາມຄວາມເຫັນພ້ອມ
ນ�ກັນ,ຄພ104:21.

ຫົວໃຈທີ່ຊອກຊ�.ເບິ່ງກັບໃຈ,ການກັບໃຈ;
ໃຈ;ເສຍສະລະ,ການເສຍສະລະ;ຖ່ອມ
ຕົນ,ຄວາມຖ່ອມຕົນ;ອ່ອນໂຍນ,ຄວາມ
ອ່ອນໂຍນນຳ�ອີກ

ການມີໃຈທີ່ຊອກຊ�ເປັນການຖ່ອມຕົວ,ສ�
ນຶກຜິດ,ເປັນຄົນທີ່ກັບໃຈ,ແລະອ່ອນໂຍນ—
ນັ້ນຄື,ຍອມຕໍ່ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ.

ເຮົາຢູ່ນ�ເຂົາຜູ້ທີ່ຖ່ອມໃຈແລະກັບໃຈໃໝ່,
ອຊຢ57:15.

ພຣະຄຣິດໄດ້ຖວາຍພຣະອົງເອງເພື່ອຜູ້ມີ
ໃຈທີ່ຊອກຊ�ແລະມີວິນຍານທີ່ສ�ນຶກຜິດ,
2ນຟ2:7.ໃຫ້ຖວາຍໃຈທີ່ຊອກຊ�ແລະວິນ
ຍານທີ່ສ�ນຶກຜິດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,3ນຟ
9:20(ຄພ59:8).ພຽງແຕ່ຜູ້ມີໃຈທີ່ຊອກຊ�
ແລະວິນຍານທີ່ສ�ນຶກຜິດເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຖືກ
ຮັບເຂົ້າສູ່ບັບຕິສະມາ,ມຣນ6:2.

ພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກຄຶງເພື່ອການປົດບາບໃຫ້
ໃຈທີ່ສ�ນຶກຜິດ,ຄພ21:9.ພຣະອົງຈະຮັບເອົາ
ຜູ້ມີວິນຍານທີ່ສ�ນຶກຜິດ,ຄພ52:15.ພຣະວິນ
ຍານສັກສິດຖືກສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ສ�ນຶກຜິດ,
ຄພ55:3.ວິນຍານຂອງເຮົາໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໄປ
ເພື່ອໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງແກ່ຄົນຖ່ອມຕົວແລະ
ສ�ນຶກຜິດ,ຄພ136:33.

ໃຫ້ກຽດ.ເບິ່ງຄາລະວະ,ຄວາມຄາລະວະ;
ນັບຖືນຳ�ອີກ

ດັ່ງທີ່ໃຊ້ໃນພຣະຄ�ພີເປັນປົກກະຕິ,ເປັນ
ການສະແດງຄວາມນັບຖືແລະຄວາມຄາລະ
ວະຕໍ່ບາງຄົນຫລືບາງສິ່ງ.

ຈົ່ງນັບຖືພໍ່ແມ່ຂອງເຈົ້າ,ອພຍ20:12(1ນຟ
17:55;ມຊຢ13:20).ຈົ່ງຍົກຍໍໃຫ້ກຽດພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າດ້ວຍຜົນລະປູກອັນດີທີ່ສຸດຈາກດິນ
ແດນຂອງເຈົ້າ,ສພສ3:9.

ຖ້າຜູ້ໃດບົວລະບັດຮັບໃຊ້ເຮົາ,ພຣະບິດາ

ຂອງເຮົາກໍຈະໃຫ້ກຽດແກ່ຜູ້ນັ້ນ,ຢຮ12:26.
ຜູ້ເປັນຜົວຕ້ອງນັບຖືເມຍຂອງຕົນ,1ປຕ3:7.

ພວກເຂົາໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍ
ຮິມສົບຂອງເຂົາເທົ່ານັ້ນ,2ນຟ27:25(ອຊຢ
29:13).ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສະແຫວງຫາກຽດຕິ
ຍົດຂອງໂລກ,ແອວ60:36.

ມານໄດ້ກະບົດຕໍ່ຕ້ານເຮົາ,ກ່າວວ່າ,ຈົ່ງ
ມອບກຽດຕິຍົດຂອງທ່ານໃຫ້ເຮົາ,ຊຶ່ງເປັນ
ອ�ນາດຂອງເຮົາ,ຄພ29:36.ຄົນທີ່ຊື່ສັດ
ຈະໄດ້ສວມມົງກຸດດ້ວຍກຽດຕິຍົດ,ຄພ75:5
(ຄພ124:55).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເບີກບານທີ່ຈະ
ໃຫ້ກຽດຄົນເຫລົ່ານັ້ນທີ່ຮັບໃຊ້ພຣະອົງ,ຄພ
76:5.ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກເລືອກເພາະວາ່ພວກ
ເຂົາສະແຫວງຫາກຽດຕິຍົດຈາກມະນຸດ,ຄພ
121:34–35.

ພວກເຮົາເຊື່ອໃນການຍົກຍ້ອງແລະໃນ
ການສະໜັບສະໜູນກົດໝາຍ,ຫຼຊ1:12(ຄພ
134:6).

ໃຫ້ທານ,ການໃຫ້ທານ.ເບິ່ງເຄື່ອງຖວາຍ;
ຄວາມຜາສຸກ;ຍາກຈົນ;ຖືສິນອົດເຂົ້າ,
ການຖືສິນອົດເຂົ້ານຳ�ອີກ

ການບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫລືອຄົນຍາກຈົນ.

ຢ່າຖືສິນກິນທານຕໍ່ໜ້າປະຊາຊົນ,ມທ6:1–
4(3ນຟ13:1–4).ແມ່ໝ້າຍຍາກຈົນຄົນນີ້ໄດ້
ປ່ອນເງິນລົງໃນຫີບຖວາຍຫລາຍກວ່າຄົນອື່ນ
ທັງໝົດ,ມຣກ12:41–44.ການໃຫ້ເປັນເຫດ
ໃຫ້ມີຄວາມສຸກຫລາຍກວ່າການຮັບ,ກຈກ
20:33–35.

ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານແບ່ງປັນເຂົ້າ
ຂອງຂອງພວກທ່ານໃຫ້ແກ່ຄົນຍາກຈົນ,ມຊຢ
4:26.ຜູ້ຄົນຂອງສາດສະໜາຈັກຄວນແບ່ງປັນ
ເຂົ້າຂອງຂອງຕົນຕາມທີ່ເຂົາມີ,ມຊຢ18:27.

ໜັງສືທະບຽນແຫ່ງຊີວິດ.ເບິ່ງປຶ້ມແຫ່ງ
ຄວາມຊົງຈ�ນຳ�ອີກ

ໃນຄວາມໝາຍໜຶ່ງໜັງສືທະບຽນແຫ່ງຊີ
ວິດແມ່ນບັນຊີຂອງຄວາມຄິດແລະການກະ
ທ�ທັງໝົດຂອງບຸກຄົນ—ບັນທຶກຊີວິດຂອງ
ເຂົາ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພຣະຄ�ພີໄດ້ແຈ້ງ
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ບອກວ່າ ບັນທຶກໃນສະຫວັນໄດ້ເກັບກ�ບັນ
ທຶກຂອງຄົນທີ່ຊື່ ສັດ,ລວມທັງຊື່ ແລະເລື່ອງ
ລາວທີ່ຊອບທ�ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະລຶບຊື່ຜູ້ທີ່ເຮັດບາບອອກ
ຈາກປຶ້ມຂອງພຣະອົງ,ອພຍ32:33.

ຜູ້ ທີ່ ມີ ໄຊຊະນະຈະບໍ່ຖືກລຶບຊື່ອອກຈາກ
ໜັງສືທະບຽນແຫ່ງຊີວິດ,ພນມ3:5.ໜັງສືອີກ
ເຫລັ້ມໜຶ່ງຖືກເປີດ,ຄືໜັງສືທະບຽນແຫ່ງຊີວິດ,
ພນມ20:12(ຄພ128:6–7).

ຊື່ຂອງຄົນຊອບທ�ຈະຖືກຂຽນໄວ້ໃນໜັງສື
ທະບຽນແຫ່ງຊີວິດ,ແອວ5:58.

ຄ�ອະທິຖານຂອງພວກເຈົ້າໄດ້ຖືກບັນທຶກ
ໄວ້ຢູ່ໃນປຶ້ມລາຍຊື່ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ�ລະ
ໃຫ້ບໍລິສຸດ,ຄພ88:2.

ໜັງສືນິມິດ.ເບິ່ງພຣະນິມິດຂອງໂຢຮັນນຳ�
ອີກ

ພຣະທ�ພຣະນິມິດ,ໜັງສືສະບັບສຸດທ້າຍ
ໃນພຣະຄ� ພີໃໝ່;ສາມາດໝາຍເຖິງການ
ເປີດເຜີຍທີ່ແປກປະຫລາດນ�ອີກ;ມາຈາກພາ
ສາກຣີກໝາຍຄວາມວ່າ“ໄດ້ເປີດເຜີຍ”ຫລື
“ໄດ້ເປີດ.”

ໜັງສືມາດຕະຖານ.ເບິ່ງວິໄນສາດສະໜາ

ໜ້າກຽດຊັງ,ຄວາມໜ້າກຽດຊັງ.ເບິ່ງບາບ
ນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີ,ເປັນບາງສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ຄວາມລັງກຽດຫລືຄວາມກຽດຊັງຕໍ່ຄົນຊອບ
ທ�ແລະບໍລິສຸດ.

ຄົນເວົ້າຕົວະນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກຽດຊັງ
ໜັກ,ສພສ12:22.

ຄວາມຈອງຫອງເປັນທີ່ໜ້າກຽດຊັງຕໍ່ສາຍ
ພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຢຄ2:13–22.
ຄົນຊົ່ວຖືກສົ່ງໄປເຫັນພາບແຫ່ງຄວາມຫລັງ
ອັນໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາ,ມຊຢ3:25.
ຄວາມບໍ່ບໍລິສຸດທາງເພດເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າກຽດ
ຊັງທີ່ສຸດເໜືອກວ່າບາບທັງປວງນອກຈາກ
ການຄາດຕະກ�ແລະການປະຕິເສດພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດ,ແອວ39:3–5.

ຄວາມເຄືອງແຄ້ນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເກີດ

ຂຶ້ນກັບຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາ,ຄພ
97:24.

ໜ້າທີ່.ເບິ່ງເຊື່ອຟັງ,ການເຊື່ອຟັງ,ຟັງ
ຄວາມນຳ�ອີກ

ໃນ ພຣະ ຄ� ພີ,ເປັນພາລະ,ການມອບ
ໝາຍ,ຫລືໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ,ສ່ວນຫລາຍ
ແລ້ວໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຫລື
ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ.

ຈົ່ງເຮັດຕາມຂໍ້ຄ�ສັ່ງຂອງພຣະອົງ:ເພາະ
ພຣະອົງໄດ້ສ້າງມະນຸດຂຶ້ນມາກໍເພື່ອສິ່ງທັງ
ໝົດນີ້,ປຍຈ12:13.ສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຕ້ອງການຈາກພວກເຮົານັ້ນແມ່ນດັ່ງນີ້,ເຮັດ
ສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ,ມກ6:8.

ພວກຂ້ານ້ອຍຈ�ຕ້ອງເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ
ຫລາຍກວ່າມະນຸດ,ກຈກ5:29.

ພວກເຂົາຈຶ່ງຖືກລົງໂທດດ້ວຍຄວາມທຸກທໍ
ລະມານເພື່ອເຮັດໃຫ້ສ�ນຶກເຖິງໜ້າທີ່ຂອງ
ພວກເຂົາ,ມຊຢ1:17.

ໜ້າທີ່ຂອງແອວເດີ,ປະໂລຫິດ,ຄູສອນ,
ແລະມັກຄະນາຍົກໄດ້ຖືກອະທິບາຍໄວ້,ຄພ
20:38–67.ຜູ້ ດ�ລົງຖານະປະໂລຫິດຕ້ອງ
ເຮັດໜ້າທີ່ທຸກຢ່າງໃນຄອບຄົວ,ຄພ20:47,
51. ໜ້າທີ່ ຂອງສະມາຊິກຫລັງຈາກບັບຕິ
ສະມາໄດ້ຖືກອະທິບາຍໄວ້,ຄພ20:68–69.
ພວກແອວເດີຂອງເຮົາຄວນລໍຖ້າຊົ່ວໄລຍະ
ໜຶ່ງເພື່ອວ່າຜູ້ຄົນຂອງເຮົາຈະຮູ້ຈັກໜ້າທີ່ຂອງ
ພວກເຂົາໃຫ້ສົມບູນຫລາຍຂຶ້ນ,ຄພ105:9–
10.ໃຫ້ ທຸກຄົນຮຽນຮູ້ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ,ຄພ
107:99–100.

ໜີ້.ເບິ່ງອະໄພ,ໃຫ້ອະໄພນຳ�ອີກ

ດັ່ງທີ່ໃຊ້ໃນພຣະຄ�ພີ,ເງິນຫລືຊັບສິນທີ່
ຕິດຄົນອື່ນເຮັດໃຫ້ຜູ້ ຢືມຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງ
ຄວາມເປັນທາດ.ໃນຄວາມໝາຍໜຶ່ງອີກ,
ພຣະເຢຊູໄດ້ສິດສອນວ່າເຮົາຄວນຂໍໃຫ້ພຣະ
ບິດາອະໄພໃຫ້ພວກເຮົາສ�ລັບໜີ້ສິນຂອງ
ເຮົາ,ຫລືປົດປ່ອຍເຮົາຈາກການຈ່າຍຄ່າບາບ
ຂອງເຮົາ—ຜ່ານການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ—ຫລັງຈາກເຮົາໄດ້ອະໄພໃຫ້ຄົນອື່ນ
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ສ�ລັບຄວາມຜິດທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກະທ�ກັບເຮົາ
(ມທ6:12;3ນຟ13:11).

ຄົນຊົ່ວຢືມເງິນໄປແລ້ວບໍ່ເຄີຍສົ່ງຄືນ,ພສສ
37:21.ການເປັນໜີ້ຄົນຍ່ອມເຮັດໃຫ້ຕົນເປັນ
ທາດຮັບໃຊ້ໄດ້,ສພສ22:7.

ເຮົາໄດ້ຍົກໜີ້ ທັງໝົດໃຫ້ເຈົ້າ: ເຈົ້າຄວນ
ຈະເມດຕາສົງສານເໝືອນດັ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດບໍ່
ແມ່ນບໍ,ມທ18:23–35.ຢ່າເປັນໜີ້ຜູ້ໃດເວັ້ນ
ໄວ້ແຕ່ຄວາມຮັກທີ່ມີຕໍ່ກັນແລະກັນ,ຣມ13:8.

ພວກທ່ານເປັນໜີ້ຕະຫລອດການຕໍ່ພຣະ
ບິດາເທິງສະຫວັນຂອງທ່ານ,ມຊຢ2:21–24,
34.ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຂໍຢືມຈາກເພື່ອນບ້ານຂອງ
ຕົນກໍຄວນສົ່ງຄືນຂອງທີ່ຕົນຢືມມາ,ມຊຢ4:28.

ຈົ່ງຊ�ລະໜີ້ສິນ,ແລະຈົ່ງປົດປ່ອຍຕົວເຈົ້າ
ເອງຈາກຄວາມເປັນທາດ,ຄພ19:35.ມີການ
ສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເປັນໜີ້ສັດຕູຂອງພວກເຈົ້າ,ຄພ
64:27.ຈົ່ງຊ�ລະໜີ້ສິນຂອງເຈົ້າ,ຄພ104:78.
ຢ່າເປັນໜີ້ອີກໃນການສ້າງບ້ານຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ຄພ115:13.

ໜຶ່ງ.ເບິ່ງເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນ,ຄວາມເປັນ
ອັນໜຶ່ງດຽວກັນ;ພຣະເຈົ້າ,ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ

ໜຶ່ງສອກ

ສິ່ງວັດແທກຄວາມຍາວໃນບັນດາຊາວ
ເຮັບເຣີ—ເລີ່ມຕົ້ນຈາກສອກລົງໄປຫາປາຍ
ນິ້ວມື

ໝັ້ນໃຈ,ຄວາມໝັ້ນໃຈ.ເບິ່ງສັດທາ;ເຊື່ອ,
ຄວາມເຊື່ອ;ໄວ້ວາງໃຈ,ຄວາມໄວ້ວາງ
ໃຈນຳ�ອີກ

ການມີຄວາມໝັ້ນໃຈ,ຄວາມເຊື່ອ,ຄວາມ
ໄວ້ວາງໃຈ,ຫລືສັດທາໃນບາງສິ່ງ,ໂດຍສະ
ເພາະໃນພຣະເຈົ້າແລະພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ການໄວ້ ວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນ
ການດີກວ່າທີ່ຈະເພິ່ງພາອາໄສມະນຸດ,ພສສ
118:8.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຮັກສາເຈົ້າໄວ້ໃຫ້
ປອດໄພ,ສພສ3:26.

ເມື່ອພຣະຄຣິດສະເດັດມາປະກົດ,ເຮົາທັງ
ຫລາຍຈະມີໃຈກ້າ,1ຢຮ2:28.

ຊາວນີໄຟທີ່ ຊົ່ວໝົດຄວາມໝັ້ນໃຈຈາກ
ລູກໆຂອງພວກເຂົາ,ຢຄ2:35.

ເມື່ອນັ້ນຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງທ່ານຈະແຂງ
ແກ່ນຂຶ້ນໃນທີ່ ປະທັບຂອງພຣະເຈົ້າ,ຄພ
121:45.

ໝາກກອກເທດ,ຕົ້ນ.ເບິ່ງນ�ມັນ;ອິດສະ
ຣາເອນນຳ�ອີກ

ຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນອິດສະຣາເອນແລະ
ເປັນແຫລ່ງກະສິກ�ທີ່ສ�ຄັນໃນແຜ່ນດິນໃນ
ພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ.ມັນຖືກປູກຝັງເພື່ອໃຊ້
ເປັນຟືນ,ສ�ລັບໝາກ,ແລະນ�ມັນ.ຕົ້ນໝາກ
ກອກຖືກໃຊ້ເລື້ອຍໆຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີເພື່ອເປັນ
ເຄື່ອງໝາຍເຖິງເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.

ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນໄດ້ຖືກປຽບທຽບ
ໃສ່ກັບຕົ້ນໝາກກອກເທດຊຶ່ງກິ່ງງ່າຖືກຫັກ
ອອກແລະກະຈັດກະຈາຍໄປ,1ນຟ10:12
(1ນຟ15:12).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປຽບທຽບ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນໃສ່ກັບຕົ້ນໝາກກອກ
ເທດ,ຢຄ5–6.

ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ເອີ້ນການເປີດເຜີຍໃນ
ພາກທີ88ວ່າໃບໝາກກອກ,ຄພ88ຫົວ
ພາກ.ເຈົ້ານາຍຄົນໜຶ່ງໄດ້ບອກພວກຄົນໃຊ້
ຂອງລາວໃຫ້ອອກໄປຍງັສວນອະງຸ່ນແລະໃຫ້
ປູກຕົ້ນໝາກກອກສິບສອງຕົ້ນ,ຄພ101:43–
62.

ໝາກກອກເທດ,ພູ.ເບິ່ງເຄັດເຊມາເນ
ນຳ�ອີກ

ຄ້ອຍພູທີ່ຢູ່ເບື້ອງຕາເວັນອອກຂອງຮ່ອມ
ພູ ກິດໂຣນ, ເບື້ອງຕາເວັນ ອອກຂອງເຢຣູ
ຊາເລັມ.  ຢູ່ຄ້ອຍເບື້ອງຕາເວັນຕົກ, ໃກ້ຕີນ
ພູ,ແມ່ນສວນເຄັດເຊມາເນ.ເມືອງເບັດຟາເຄ
ແລະເມືອງເບັດທານີຕັ້ງຢູ່ເທິງຄ້ອຍພູເບື້ອງ
ຕາເວັນອອກ.ພູໜ່ວຍນີ້ເປັນສະຖານທີ່ມີເຫດ
ການຫລາຍຢ່າງເກີດຂຶ້ນໃນສະໄໝພຣະຄຣິສ
ຕະທ�ຄ�ພີ(ມທ24:3)ແລະຈະເປັນສະຖານ
ທີ່ສ�ຄັນໃນເຫດການທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຍຸກສຸດ
ທ້າຍດ້ວຍ(ຊກຢ14:3–5;ຄພ45:48–54;
133:20).
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ໝາກໄມ້ທີ່ຕ້ອງຫ້າມ.ເບິ່ງການຕົກຂອງ
ອາດາມແລະເອວາ;ເອເດນ

ໝິ່ນປະໝາດ,ການໝິ່ນປະໝາດ.ເບິ່ງຄ�
ຫຍາບຄາຍ;ບາບທີ່ອະໄພໃຫ້ບໍ່ໄດ້ນຳ�ອີກ

ການເວົ້າຈາແບບບໍ່ນັບຖືຫລືບໍ່ຄາລະວະຕໍ່
ພຣະເຈົ້າຫລືສິ່ງທີ່ສັກສິດ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກຊາວຢິວກ່າວຫາຫລາຍ
ເທື່ອເພາະການກ່າວໝິ່ນປະໝາດເພາະວ່າ
ພຣະອົງໄດ້ອ້າງສິດທີ່ຈະໃຫ້ອະໄພບາບ(ມທ
9:2–3;ລກ5:20–21),ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້
ເອີ້ນຕົນເອງວ່າພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ(ຢຮ
10:22–36;19:7),ແລະເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້
ກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າພວກເຂົາຈະເຫັນພຣະ
ອົງນັ່ງຢູ່ທາງເບື້ອງຂວາຂອງຜູ້ຊົງລິດອ�ນາດ
ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະກ�ລັງສະເດັດມາເທິງເມກໃນ
ສະຫວັນ(ມທ26:64–65).ການກ່າວຫານັ້ນ
ອາດເປັນຄວາມຈິງຖ້າຫາກພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເປັນ
ດັ່ງທີ່ພຣະອົງກ່າວວ່າພຣະອົງເປັນ.ການກ່າວ
ຫານັ້ນໄດ້ນ�ຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງໂດຍພະຍານ
ເທັດຢູ່ທີ່ສານຊານເຮດຣິນ(ມທ26:59–61)
ວ່າໝິ່ນປະໝາດພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ.
ການໝິ່ນປະໝາດຕໍ່ຕ້ານພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດ,ຊຶ່ງເປັນການປະຕິເສດພຣະຄຣິດດ້ວຍ
ຄວາມເຕັມໃຈຫລັງຈາກໄດ້ມີຄວາມຮູ້ແຈ້ງ
ກ່ຽວກັບພຣະອົງ,ແມ່ນບາບທີ່ໃຫ້ອະໄພບໍ່
ໄດ້(ມທ12:31–32;ມຣກ3:28–29;ຄພ
132:27).

ຄົ ນ ທີ່ກ່າວໝິ່ນປະໝາດພຣະນາມຂອງ
ພຣ ະ ຜູ້ ເ ປັ ນເຈົ້າ ຈ ະຖືກປ ະຫາ ນ,ລລວ
24:11–16.

ສັດຕູຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກປະໃຫ້
ເຫລືອຢູ່ ເພື່ອໝິ່ນປະໝາດພຣະນາມຂອງ
ພຣະອົງ,ຄພ105:15.ການແກ້ແຄ້ນຈະມາ
ເຖິງຜູ້ທີ່ ໝິ່ນປະໝາດພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ,ຄພ
112:24–26.

ຫລັກທ�.ເບິ່ງພຣະກິດຕິຄຸນນຳ�ອີກ

ຄ�ສອນຂັ້ນພື້ນຖານ,ຄວາມຈິງ,ຫລືກົດ.
ຫລັກທ�ແລະພິທີການເບື້ອງຕົ້ນແຫ່ງພຣະ

ກິດຕິຄຸນຄືສັດທາໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ
ແລະການກັບໃຈ(ຫຼຊ1:4).

ບໍ່ປະຫລັກທ�ແຫ່ງຄ�ສອນຂອງພຣະຄຣິດ
ໄວ້,ຂໍໃຫ້ເຮົາກ້າວໜ້າໄປສູ່ຄວາມດີພ້ອມທຸກ
ຢ່າງ,ປຈສ,ຮຣ6:1.

ແອວເດີ,ປະໂລຫິດ,ແລະຄູສອນຈະສອນ
ຫລັກທ�ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງເຮົາ,ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນ
ພຣະຄ�ພີ,ຄພ42:12.ໄດ້ຮັບການແນະນ�
ຢ່າງສົມບູນຫລາຍຂຶ້ນໃນຫລັກທ�,ໃນຄ�
ສອນ,ໃນທຸກສິ່ງ,ຄພ88:78(ຄພ97:14).
ມະນຸດທຸກໆຄົນຈະໄດ້ກະທ�ໃນຄ�ສອນ
ແລະຫລັກທ�ຕາມອ�ເພີໃຈອັນຊອບທ�ຊຶ່ງ
ເຮົາໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ເຂົາ,ຄພ101:78.ຫລັກ
ທ�ແຫ່ງຄວາມຮູ້ແຈ້ງໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້
ຮັບໃນຊີວິດນີ້ມັນຈະລຸກຂຶ້ນກັບພວກເຮົາໃນ
ການຟື້ນຄືນຊີວິດ,ຄພ130:18–19.

ຫລັກທ�ເບື້ອງຕົ້ນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ.ເບິ່ງ
ກັບໃຈ,ການກັບໃຈ;ສັດທາ;ບັບຕິສະມາ,
ໃຫ້ບັບຕິສະມາ;ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ

ຫລັກແຫ່ງຄວາມເຊື່ອ.ເບິ່ງໄຂ່ມຸກອັນລ�
ຄ່າ;ສະມິດ,ໂຈເຊັບ,ຜູ້ລູກນຳ�ອີກ

ຄວາມເຊື່ອຂັ້ນພື້ນຖານສິບສາມຂໍ້ຊຶ່ງ
ສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍປະຕິບັດ
ຕາມ.

ທ�ອິດໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ຂຽນມັນໃນຈົດ
ໝາຍ ເ ຖິງ ຈອນ ເວັ້ນເວິທ໌, ບັນນາທິກ ານ
ຂອງChicago Democrat,ໃນການຕອບຕໍ່
ຄ�ຮຽກຮ້ອງຂອງລາວທີ່ຢາກຮູ້ຈັກວ່າສະມາ
ຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກໄດ້ເຊື່ອໃນສິ່ງໃດ
ແດ່.ຈົດໝາຍນັ້ນໄດ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າຈົດ
ໝາຍເວັ້ນເວິທ໌ແລະໄດ້ຖືກຈັດພິມເປັນເທື່ອ
ທ�ອິດໃນTimes and Seasonsໃນເດືອນ
ມີນາ1842.ໃນວັນທີ10ເດືອນຕຸລາ,1880,
ຫລັກແຫ່ງຄວາມເຊື່ອໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນ
ທາງການວ່າເປັນຂໍ້ ພຣະຄ�ພີດ້ວຍການ
ອອກສຽງຂອງສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກ
ແລະໄດ້ຖືກຮ່ວມເຂົ້າໄວ້ໃນພຣະຄ�ພີໄຂ່ມຸກ
ອັນລ�ຄ່າ.

ຫລັກແຫ່ງຄວາມເຊື່ອ235
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ຫລອກລວງ,ການຫລອກລວງ,ຄວາມ
ຫລອກລວງ.ເບິ່ງຕົວະ;ມານຍານຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີ,ຫລອກລວງຄືການເຮັດໃຫ້
ບາງຄົນເຊື່ອວ່າບາງສິ່ງເປັນຄວາມຈິງ.

ຜູ້ທີ່ບໍ່ສັນຍາຢ່າງຫລອກລວງຈະມີສິດຂຶ້ນ
ໄປທີ່ເນີນພູຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ພສສ24:3–
4.ໂຜດຊ່ວຍກູ້ຂ້ານ້ອຍຈາກຄົນຂີ້ຕົວະ,ພສສ
43:1.ເຄາະກ�ເປັນຂອງຜູ້ທີ່ເອີ້ນສິ່ງທີ່ດີວ່າ
ເປັນສິ່ງທີ່ຊົ່ວ,ແລະເອີ້ນສິ່ງທີ່ຊົ່ວວ່າເປັນສິ່ງທີ່
ດີ,ອຊຢ5:20(2ນຟ15:20).

ຢ່າ ມົວແຕ່ ຫລອກລວງຕົນເອງຢູ່ ເ ລີຍ,
1ກຣທ3:18.ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດຫລອກລວງພວກ
ເຈົ້າດ້ວຍຄ�ເວົ້າອັນໄຮ້ປະໂຫຍດ,ອຟຊ5:6.
ຄົນຊົ່ວຈະລໍ້ລວງແລະຈະຖືກລໍ້ລວງ,2ຕມທ
3:13.ຊາຕານຜູ້ຫລອກລວງມະນຸດທັງໂລກກໍ
ຖືກຊັດຖິ້ມລົງເສຍ,ພນມ12:9.ຊາຕານຖືກ
ຜູກມັດໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນໄດ້ຫລອກລວງບັນດາ
ປະຊາຊາດທັງຫລາຍອີກຕໍ່ໄປ,ພນມ20:1–3.

ຈະຫລອກລວງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ໄດ້,2ນຟ
9:41.ຖ້າຫາກພວກທ່ານຈະໄປຕາມພຣະບຸດ,
ໂດຍບໍ່ມີການຫລອກລວງຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດ,2ນຟ31:13.ເຊເຣັມໄດ້ຮບັສາລະພາບ
ວາ່ລາວໄດ້ຖືກອ�ນາດຂອງມານມາຫລອກ
ລວງ,ຢຄ7:18.ຜູ້ຄົນຂອງກະສັດໂນອາໄດ້
ຖືກຫລອກລວງດ້ວຍຄ�ຍົກຍ້ອງ,ມຊຢ11:7.

ຄົນສະຫລາດໄດ້ຮັບເອົາພຣະວິນຍານສັກ
ສິດເພື່ອການນ�ພາ,ແລະບໍ່ໄດ້ຖືກຫລອກ
ລວງ,ຄພ45:57.ວິບັດແກ່ຄົນທີ່ຫລອກລວງ,
ຄພ50:6.

ມັນໄດ້ກາຍເປັນຊາຕານ,ບິດາຂອງຄວາມ
ຕົວະທັງປວງ,ທີ່ຈະຫລອກລວງແລະເຮັດໃຫ້
ມະນຸດບອດ,ມຊ4:4.

ຫລິ້ນຊູ້.ເບິ່ງການຂາດສິນທ�ທາງເພດ;
ການລ່ວງປະເວນີ;ການຮ່ວມເພດກັບເພດ
ດຽວກັນ;ຕັນຫາໜ້າມືດ,ຄວາມຕັນຫາໜ້າ
ມືດ;ພົມມະຈັນນຳ�ອີກ

ການຮ່ວມສ�ພັນທາງເພດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງຊາຍແລະຍິງ.ເຖິງແມ່ນວ່າ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເມື່ອກ່າວເຖິງການຫລິ້ນຊູ້
ຈະໝາຍເຖິງການຮ່ວມເພດລະຫວ່າງຄົນທີ່
ແຕ່ງງານແລ້ວກັບບາງຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນຄູ່ແຕ່ງ
ງານຂອງຕົນ,ຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີມັນອາດໝາຍ
ເຖິງຄົນທີ່ຍັງບໍ່ແຕ່ງງານນ�ອີກ.

ບາງເທື່ອການຫລິ້ນຊູ້ໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນເຄື່ອງ
ໝາຍຂອງການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອຂອງປະຊາ
ຊາດຫລືກຸ່ມຜູ້ຄົນຈາກວິທີທາງຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ(ຈບຊ25:1–3;ຢມຢ3:6–10;ອຊກ
16:15–59;ຮສອ4).

ໂຢເຊັບຈະບໍ່ເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນໃຫຍ່
ຫລວງນີ້, ແລະເຮັດບາບຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ,
ປຖກ39:7–12.ຢ່າຫລິ້ນຊູ້ສູ່ຜົວເມຍຜູ້ອື່ນ,
ອພຍ20:14.

ຜູ້ໃດທີ່ແນມເບິ່ງຜູ້ຍິງດ້ວຍໃຈຄິດຢາກໄດ້
ຍິງນັ້ນ,ຜູ້ນັ້ນໄດ້ຫລິ້ນຊູ້ໃນໃຈກັບຍິງນັ້ນແລ້ວ,
ມທ5:28.ຄົນຫລິ້ນຊູ້ກໍດີ,ຄົນຫລິ້ນຊູ້ສູ່ຜົວ
ເມຍກໍດີຈະບໍ່ມີສ່ວນໃນອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,1ກຣທ6:9–10.ພຣະເຈົ້າຈະຕັດສິນຄົນ
ເຮັດຜິດສິນທ�ແລະຄົນຫລິ້ນຊູ້,ຮຣ13:4.

ການຫລິ້ນຊູ້ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າກຽດຊັງທີ່ສຸດ
ເໜືອກວ່າບາບທັງປວງນອກຈາກການເຮັດໃຫ້
ຜູ້ບໍລິສຸດຕ້ອງເສຍຊີວິດຫລືການປະຕິເສດ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ແອວ39:3–5.

ຄົນທີ່ຫລິ້ນຊູ້,ແລະບໍ່ກັບໃຈ,ຈະຖືກຂັບໄລ່
ອອກໄປ,ຄພ42:23–26.ຖ້າຄົນໃດຫລິ້ນຊູ້ໃນ
ໃຈຂອງເຂົາ,ເຂົາຈະບໍ່ມີພຣະວິນຍານສະຖິດ
ຢູ່ນ�,ຄພ63:14–16.

ຫລຸມສົບ.ເບິ່ງການຟື້ນຄືນພຣະຊົນ,ການ
ຟື້ນຄືນຊີວິດນຳ�ອີກ

ສະຖານທີ່ຝັງສົບທີ່ເປັນມະຕະ.ເພາະການ
ຊົດໃຊ້,ທຸກຄົນຈະຟື້ນຄືນຊີວິດຈາກຫລຸມສົບ.

ຫລາຍຄົນທີ່ ຕາຍໄປແລ້ວກໍຄືນສູ່ຊີວິດ
ແລະໄດ້ອອກຈາກອຸບມຸງຂອງພວກຕົນໄປ
ຫລັງຈາກພຣະຄຣິດໄດ້ຟື້ນຄືນພຣະຊົນ,ມທ
27:52–53(3ນຟ23:9–13).ໂອ້ຄວາມຕາຍ
ເອີຍ,ໄຊຊະນະຂອງມຶງຢູ່ໃສ,1ກຣທ15:55.

ຫລຸມສົບຕ້ອງປ່ອຍຄົນຕາຍຂອງມັນຂຶ້ນມາ,
2ນຟ9:11–13.
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ຄົນທີ່ໄດ້ນອນຢູ່ໃນຫລຸມສົບຈະອອກມາ,
ຄພ88:97–98.ອ່າງບັບຕິສະມາເປັນສັນຍາ
ລັກເຖິງຫລຸມສົບ,ຄພ128:12–13.

ເຫລົ່າທູດຜູ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ.ເບິ່ງ
ທູດ,ເທວະດາ

ເຫລົ້າ.ເບິ່ງພຣະວາຈາແຫ່ງປັນຍາ

ຫວັງ,ຄວາມຫວັງ.ເບິ່ງສັດທານຳ�ອີກ

ຄວາມຄາດຫວັງດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈແລະ
ຄວາມຫວັງ ທີ່ ຈະ ໄດ້ຮັບພອນທີ່ ສັນຍາໄວ້
ເລື່ອງຄວາມຊອບທ�.ພຣະຄ�ພີມັກກ່າວເຖິງ
ຄວາມຫວັງວ່າເປັນການຄາດຫວັງທີ່ຈະມີຊີວິດ
ນິລັນດອນຜ່ານສັດທາໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ຄົນທີ່ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໄດ້
ຮັບພອນ,ຢມຢ17:7.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະປົກ
ປ້ອງຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ,ຢອ3:16.

ພວກເຮົາຈະມີຄວາມຫວັງດ້ວຍຄວາມອົດ
ທົນແລະດ້ວຍພຣະຄ�ພີ,ຣມ15:4.ພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ໃຫ້ເຮົາເຂົ້າສູ່ຄວາມຫວັງອັນມີຊີວິດຢູ່ໂດຍ
ການຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ,1ປຕ
1:3.ທຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຫວັງຢ່າງນີ້ກໍຊ�ລະຕົນ
ໃຫ້ບໍລິສຸດ,1ຢຮ3:2–3.

ພວກທ່ານຕ້ອງມຸ້ງໜ້າ,ໂດຍມີຄວາມສະ
ຫວ່າງຢ່າງບໍລິບູນຂອງຄວາມຫວັງ,2ນຟ
31:20.ໃຫ້ເບິ່ງວ່າພວກທ່ານມີສັດທາ,ຄວາມ
ຫວັງ,ແລະຄວາມໃຈບຸນ,ແອວ7:24(1ກຣທ
13:13;ມຣນ10:20).ເຮົາຫວັງວາ່ພວກທ່ານ
ຈະໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄ�ຂອງເຮົາ,ໂດຍຫວັງວ່າ
ພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບຊີວິດນິລັນດອນ,ແອວ
13:27–29.ຖ້າພວກທ່ານມີສັດທາ,ພວກທ່ານ
ກໍຫວັງໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນ,ຊຶ່ງເປັນຄວາມ
ຈິງ,ແອວ32:21(ຮຣ11:1).ຄວາມຫວັງມາ
ຈາກສັດທາແລະເຮັດຫລັກໝັ້ນໃຫ້ແກ່ຈິດ
ວິນຍານ,ອທ12:4(ຮຣ6:17–19).ມະນຸດ
ຕ້ອງມີຄວາມຫວັງຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຂົາຈະຮັບມໍ
ລະດົກບໍ່ໄດ້,ອທ12:32.ມໍມອນໄດ້ສອນກ່ຽວ
ກັບສັດທາ,ຄວາມຫວັງ,ແລະຄວາມໃຈບຸນ,
ມຣນ7:1.ທ່ານຈະຫວັງໂດຍທາງການຊົດໃຊ້
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເພື່ອຖືກຍົກຂຶ້ນສູ່ຊີວິດ

ນິລັນດອນ,ມຣນ7:40–43.ພຣະວິນຍານບໍ
ລິສຸດເຮັດໃຫ້ທ່ານເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງ,
ມຣນ8:26(ຣມ15:13).

ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈາກຊີວິດມະຕະໄປແລ້ວ,ໝັ້ນ
ຄົງໃນຄວາມຫວັງແຫ່ງການຟື້ນຄືນຊີວິດອັນ
ຮຸ່ງເຫລື້ອມ,ຄພ138:14.

ຫວ້ານຢາທີ່ກີເລອາດ

ຢາງໄມ້ຫອມຫລືເຄື່ອງເທດທີ່ໃຊ້ສ�ລັບ
ການປິ່ນປົວບາດແຜ(ປຖກ43:11;ຢມຢ
8:22;46:11;51:8).ຕົ້ນໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຜະ
ລິດນ�ຢາງຊຶ່ງຈາກນ�ຢາງນັ້ນມັນໄດ້ຖືກເຮັດ
ເປັນຢາຂີ້ເຜິ້ງທີ່ມີເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຢູ່
ເມືອງກີເລອາດໃນສະໄໝຂອງພຣະຄ�ພີເດີມ
ຊຶ່ງຢາຂີ້ເຜິ້ງນັ້ນຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ“ຫວ້ານຢາທີ່
ກີເລອາດ”(ປຖກ37:25;ອຊກ27:17).

ອະທິການ.ເບິ່ງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງ
ອາໂຣນນຳ�ອີກ

ໝາຍເຖິງ“ດູ ແລ,”ໜ້າທີ່ຫລືຕ�ແໜ່ງ
ຂອງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ.ອະທິການເປັນຕ�
ແໜ່ງທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງສູ່ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງ
ອາໂຣນ(ຄພ20:67;107:87–88),ແລະອະ
ທິການເປັນຜູ້ຕັດສິນທົ່ວໄປໃນອິດສະຣາເອນ
(ຄພ107:72,74).

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານ
ເປັນຜູ້ດູແລ,ກຈກ20:28.ເງື່ອນໄຂໄດ້ຖືກ
ຕັ້ງໄວ້ສ�ລັບອະທິການ,1ຕມທ3:1–7(ຕຕ
1:7).

ອະທິການຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ,ຄພ
20:67.ເອດເວີດພາດທຣິດໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນ
ອະທິການສ�ລັບສາດສະໜາຈັກ,ຄພ41:9.
ອະທິການສາມາດຫລິງເຫັນຂອງປະທານທາງ
ວິນຍານ,ຄພ46:27,29.ມະຫາປະໂລຫິດ
ສາມາດປະຕິບັດຕ�ແໜ່ງຂອງອະທິການ,ຄພ
68:14,19(ຄພ107:17).ອະທິການໄດ້ຖືກ
ແຕ່ງຕັ້ງໄວ້ໂດຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຄພ72.ອະ
ທິການຕ້ອງດູແລຄົນຍາກຈົນ,ຄພ84:112.
ອະທິການຕ້ອງປະຕິບັດເລື່ອງທາງຝ່າຍໂລກ
ທັງໝົດ,ຄພ107:68.ອະທິການເປັນປະທານ
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ຂອງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນ, ຄພ
107:87–88.

ອະທິການຜູ້ຄວບຄຸມ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຊັ້ນຜູ້ ໃຫຍ່ໃນສາດສະໜາຈັກ.
ເພິ່ນມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບດູແລຝ່າຍສະຫວັດ
ດີການໂດຍທົ່ວໄປຂອງສາດສະໜາຈັກ(ຄພ
107:68).ອະທິການຜູ້ຄວບຄຸມແລະທີ່ປຶກ
ສາຂອງເພິ່ນ,ຜູ້ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຊັ້ນຜູ້ໃຫຍ່
ຄືກັນ,ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງ
ອາໂຣນຂອງສາດສະໜາຈັກ(ຄພ68:16–17;
107:76,87–88).

ເອດເວີດພາດທຣິດຈະຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນ
ອະທິການ,ຄພ41:9.ອະທິການຕ້ອງຖືກເອີ້ນ
ແລະຖືກ ແຕ່ງ ຕັ້ງ ເປັນທາງການໂດຍຝ່າຍ
ປະທານສູງສຸດ,ຄພ68:14–15.ຕະກຸນໂດຍ
ກົງຂອງອາໂຣນຜູ້ເປັນລູກກົກ,ມີສິດທີ່ຈະ
ຄວບຄຸມຖ້າຫາກໄດ້ຮັບການເອີ້ນ,ຖືກແຕ່ງ
ຕັ້ງເປັນທາງການ,ແລະຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍຝ່າຍ
ປະທານສູງສຸດ,ຄພ68:16,18–20.ອາດຖືກ
ສອບສວນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຝ່າຍປະທານສູງສຸດເທົ່າ
ນັ້ນ,ຄພ68:22–24(ຄພ107:82).

ອະທິຖານ,ການອະທິຖານ,ຄ�ອະທິຖານ.
ເບິ່ງໄຕ່ຕອງ;ທູນຂໍ;ນະມັດສະການ;
ອາແມນນຳ�ອີກ

ການສື່ສານດ້ວຍຄວາມຄາລະວະນ�ພຣະ
ເຈົ້າຊຶ່ງໃນລະຫວ່າງນັ້ນຜູ້ຄົນຈະຂອບພຣະ
ໄທແລະທູນຂໍພອນ.ການອະທິຖານເປັນ
ການກ່າວຕໍ່ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງເຮົາ
ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.ການອະທິ
ຖານສາມາດກ່າວອອກສຽງຫລືກ່າວຢູ່ໃນ
ໃຈ.ຄວາມຄິດຂອງຜູ້ຄົນກໍສາມາດເປັນຄ�
ອະທິຖານໄດ້ຖ້າຫາກມັນເຈາະຈົງໃສ່ພຣະ
ເຈົ້າ.ເພງຂອງຄົນຊອບທ�ກໍສາມາດເປັນການ
ອະທິຖານເຖິງພຣະເຈົ້າໄດ້(ຄພ25:12).

ຈຸດປະສົງຂອງການອະທິຖານບໍ່ແມ່ນເພື່ອ
ປ່ຽນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ,ແຕ່ເພື່ອຮັບ
ປະກັນຕົວເຮົາເອງແລະເພື່ອຄົນອື່ນໃນພອນ
ຕ່າງໆທີ່ພຣະເຈົ້າເຕັມພຣະໄທທີ່ຈະປະທານ
ໃຫ້,ແຕ່ເຮົາຕ້ອງທູນຂໍກ່ອນຈະໄດ້ຮັບມັນ.

ເຮົາອະທິຖານເຖິງພຣະບິດາໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະຄຣິດ(ຢຮ14:13–14;16:23–24).
ເຮົາສາມາດອະທິຖານໃນພຣະນາມຂອງພຣະ
ຄຣິດແທ້ໆເມື່ອຄວາມປາດຖະໜາຂອງເຮົາ
ເປັນຄວາມປາດຖະໜາຂອງພຣະຄຣິດ(ຢຮ
15:7;ຄພ46:30).ແລ້ວເຮົາທູນຂໍສິ່ງທີ່ຖືກ
ຕ້ອງແລະເປັນໄປໄດ້ສ�ລັບພຣະເຈົ້າທີ່ຈະ
ປະທານໃຫ້(3ນຟ18:20).ຄ�ອະທິຖານ
ບາງຢ່າງອາດບໍ່ໄດ້ຮັບຄ�ຕອບເພາະວ່າມັນບໍ່
ເຂົ້າກັບພຣະປະສົງຂອງພຣະຄຣິດ,ແຕ່ເປັນ
ຄວາມປາດຖະໜາທີ່ເຫັນແກ່ຕົວຂອງມະນຸດ
(ຢກບ4:3;ຄພ46:9).ແນ່ນອນ,ຖ້າຫາກເຮົາ
ທູນຂໍສິ່ງທີ່ບໍ່ຊອບທ�ຈາກພຣະເຈົ້າ,ມັນຈະ
ກາຍເປັນສິ່ງກ່າວໂທດເຮົາ(ຄພ88:65).

ມະນຸດກໍເລີ່ມຕົ້ນຮ້ອງທູນໂດຍອອກພຣະ
ນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ປຖກ4:26.ຢູ່ທີ່
ແທ່ນບູຊາ,ອັບຣາຮາມກໍໄດ້ຮ້ອງທູນອອກ
ພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ປຖກ13:4.ຜູ້
ຮັບໃຊ້ຂອງອັບຣາຮາມໄດ້ອະທິຖານຂໍຄວາມ
ຊ່ວຍເຫລືອເລື່ອງການຊອກຫາເມຍໃຫ້ອີ
ຊາກ,ປຖກ24:10–19.ພຣະເຈົ້າໄດ້ຫ້າມຂ້າ
ພະເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ຢຸດເຊົາອະທິຖານສ�ລັບພວກ
ເຈົ້າເພາະເປັນການຜິດຕໍ່ພຣະອົງ,1ຊມອ
12:23.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຮັບຟັງຄ�ອະທິຖານ
ຂອງຄົນຊອບທ�,ສພສ15:29.ຖ້າພວກເຈົ້າ
ຊອກຫາເຮົາຢ່າງໝົດຈິດໝົດໃຈພວກເຈົ້າກໍ
ຈະພົບເຮົາ,ຢມຢ29:12–13.

ຈົ່ງອະທິ ຖານເພື່ອຜູ້ທີ່ຂົ່ມເຫັງເຈົ້າ,ມທ
5:44(ລກ6:28;3ນຟ12:44).ຈົ່ງອະທິຖານ
ຫາພຣະບິດາຂອງເຈົ້າຜູ້ຢູ່ໃນທີ່ລັບລີ້,ມທ
6:5–8(3ນຟ13:5–8).ພວກເຈົ້າຄວນອະ
ທິຖານດັ່ງນີ້,ມທ6:9–13(ລກ11:2;3ນຟ
13:9).ຈົ່ງໝັ່ນຂໍແລ້ວເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ,ມທ7:7
(3ນຟ14:7;ຄພ4:7;6:5;66:9).ພຣະເຢຊູ
ໄດ້ຂຶ້ນໄປເທິງພູແຕ່ຜູ້ດຽວເພື່ອອະທິຖານ,
ມທ14:23.ຈົ່ງເຝົ້າລະວັງແລະອະທິຖານຢູ່,
ເພື່ອພວກເຈົ້າຈະບໍ່ຕົກໄປໃນການທົດລອງ,
ມທ26:41(ມຣກ14:38;3ນຟ18:15–18;
ຄພ31:12).ໃຫ້ຜູ້ນັ້ນທູນຂໍດ້ວຍສັດທາ,ຢ່າ
ໃຫ້ມີໃຈສົງໄສ,ຢກບ1:5–6(ຄພ42:68;
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46:7).ຄ�ອະທິຖານຂອງຜູ້ຊອບທ�ມີລິດສັກ
ສິດ,ຢກບ5:16.

ເຊື່ອຟັງພຣະວິນຍານຊຶ່ງສອນມະນຸດໃຫ້
ອະທິຖານ , 2ນຟ 32:8– 9.  ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະອົງດ້ວຍຄ�ອ້ອນວອນຢ່າງສຸດ
ກ�ລັງ,ອນ1:4.ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືສິນອົດເຂົ້າ
ແລະອະທິຖານມາຫລາຍມື້,ແອວ5:45–46
(ແອວ26:22).ພວກເຂົາໄດ້ຍອມຕົນໃນການ
ອະທິຖານແລະການຖືສິນອົດເຂົ້າ,ແອວ
17:3.ພວກທ່ານຈື່ຈ�ໄດ້ບໍ່ເລື່ອງທີ່ຊີນັດໄດ້
ກ່າວກ່ຽວກັບການອະທິຖານຫລືການນະມັດ
ສະການ,ແອວ33:3.ຈົ່ງຖ່ອມຕົວ,ແລະອະ
ທິຖານຢູ່ສະເໝີ,ແອວ34:18–27.ຈົ່ງປຶກສາ
ນ�ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນການກະທ�ທັງໝົດຂອງ
ລູກ,ແອວ37:37.ເຈົ້າຕ້ອງອະທິຖານຫາພຣະ
ບິດາຢູ່ສະເໝີໃນນາມຂອງເຮົາ,3ນຟ18:19–
20.ຈົ່ງອະທິຖານນ�ຄອບຄົວຂອງເຈົ້າ,3ນຟ
18:21.ພຣະເຢຊູໄດ້ອະທິຖານຫາພຣະບິດາ,
3ນຟ19:31–34(ຢຮ17;3ນຟ18:16).ພຣະ
ອົງໄດ້ບັນຊາພວກເຂົາວ່າພວກເຂົາບໍ່ຄວນ
ເຊົາອະທິຖານຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກເຂົາ,3ນຟ
20:1.ຖ້າຫາກເຂົາອະທິຖານແຕ່ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍ
ເຈດຕະນາອັນແທ້ຈິງຂອງໃຈ,ມັນຈະບໍ່ເປັນ
ປະໂຫຍດກັບເຂົາເລີຍ,ມຣນ7:6–9.

ຢ່າຂໍສິ່ງທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນຂໍ,ຄພ8:10.ຈົ່ງອະ
ທິຖານສະເໝີ,ເພື່ອເຈົ້າຈະອອກມາຢ່າງຜູ້
ຊະນະ,ຄພ10:5.ເຮົາບັນຊາເຈົ້າວ່າຈົ່ງອະ
ທິຖານອອກສຽງແລະຢູ່ໃນໃຈຂອງເຈົ້ານ�
ອີກ,ຄພ19:28.ພຣະວິນຍານຈະຖືກມອບ
ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໂດຍການອະທິຖານດ້ວຍສັດທາ,
ຄພ42:14.ຈົ່ງໄປຍັງບ້ານແຫ່ງການອະທິຖານ
ແລະຖວາຍສິນລະລຶກຂອງເຈົ້າ,ຄພ59:9
(ມທ21:13).ພໍ່ແມ່ຈະຕ້ອງສອນລູກໆຂອງ
ພວກເຂົາໃຫ້ອະທິຖານ,ຄພ68:28.ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາຈຶ່ງ
ຊັກຊ້າໃນການໄດ້ຍິນຄ�ອະທິຖານຂອງພວກ
ເຂົາ,ຄພ101:7–8(ມຊຢ21:15).ຈົ່ງຖ່ອມ
ຕົວ;ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າ
ຂອງເຈົ້າຈະໃຫ້ຄ�ຕອບແກ່ຄ�ອະທິຖານ
ຂອງເຈົ້າ,ຄພ112:10.

ອາດາມຖືກບັນຊາໃຫ້ເອີ້ນຫາພຣະເຈົ້າໃນ
ພຣະນາມຂອງພຣະບຸດ,ມຊ5:8.ພຣະບິດາ
ແລະພຣະບຸດໄດ້ປະກົດຕໍ່ໂຈເຊັບສະມິດ
ເພື່ອຕອບຄ�ອະທິຖານຂອງເພິ່ນ,ຈສ—ປ
1:11–20.

ອະບີນາໄດ.ເບິ່ງຕາຍເພາະຄວາມເຊື່ອ,
ການຕາຍເພາະຄວາມເຊື່ອນຳ�ອີກ

ສາດສະດາຊາວນີໄຟໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ.

ໄດ້ທ�ນາຍວ່າພຣະເຈົ້າຈະລົງໂທດຜູ້ຄົນ
ຂອງກະສັດໂນອາທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຍົກເວັ້ນແຕ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ກັບໃຈ,ມຊຢ11:20–25.ໄດ້ຖືກເອົາ
ເຂົ້າຄຸກເພາະການທ�ນາຍເຖິງຄວາມພິນາດ
ຂອງກະສັດໂນອາແລະຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ,
ມຊຢ12:1–17.ໄດ້ສອນປະໂລຫິດທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງກະສັດໂນອາເຖິງກົດຂອງໂມເຊແລະ
ກົດຂອງພຣະຄຣິດ,ມຊຢ12–16.ແອວມາຜູ້
ເປັນບິດາໄດ້ເຊື່ອແລະໄດ້ຂຽນຖ້ອຍຄ�ຂອງ
ເພິ່ນໄວ້,ມຊຢ17:2–4.ໄດ້ຖືກເຜົາຈົນເຖິງແກ່
ຄວາມຕາຍໂດຍກະສັດໂນອາ,ມຊຢ17:20.

ອະໄພ,ໃຫ້ອະໄພ.ເບິ່ງກັບໃຈ,ການກັບ
ໃຈ;ສາລະພາບ,ການສາລະພາບ;ຊົດ
ໃຊ້,ການຊົດໃຊ້;ປົດບາບ,ການປົດບາບ
ນຳ�ອີກ

ດັ່ງທີ່ໃຊ້ໃນພຣະຄ�ພີ,ທີ່ຈະໃຫ້ອະໄພໂດຍ
ທົ່ວໄປແລ້ວມີ ຄວາມໝາຍຢູ່ສອງຢ່າງ:(1)
ເມື່ອພຣະເຈົ້າໃຫ້ອະໄພແກ່ມະນຸດ,ພຣະອົງ
ຈະລົບລ້າງຫລືຍົກເລີກການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລົງ
ໂທດເພາະບາບ.ຜ່ານການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະ
ຄຣິດ,ການອະໄພບາບຈຶ່ງມີໃຫ້ສ�ລັບທຸກຄົນ
ທີ່ກັບໃຈ,ຍົກເວັ້ນແຕ່ຜູ້ ທີ່ຜິດຖານຄາດຕະ
ກ�ຫລືບາບທີ່ອະໄພໃຫ້ບໍ່ໄດ້ເພາະການປະ
ຕິເສດພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.(2)ເມື່ອຜູ້ຄົນ
ໃຫ້ອະໄພກັນແລະກັນ,ເຂົາຈະປະຕິບັດຕໍ່ກັນ
ດ້ວຍຄວາມຮັກເໝືອນດັ່ງພຣະຄຣິດແລະບໍ່
ມີຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຄົນທີ່ເຮັດຜິດຕໍ່ເຂົາ(ມທ
5:43–45;6:12–15;ລກ17:3–4;1ນຟ7:19–
21).

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ຮ້າຍງ່າຍ,ແລະມີຄວາມ
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ຮັກອັນໝັ້ນຄົງ,ທັງໃຫ້ອະໄພແກ່ຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍແລະການກະບົດຕໍ່ສູ້ເຮົາ,ຈບຊ14:18.
ເຖິງແມ່ນວ່າບາບຂອງໝູ່ເຈົ້ານັ້ນເປັນສີແດງ
ແຕ່ເຮົາກໍຈະຊ�ລະໃຫ້ຂາວສະອາດດັ່ງນວນ
ຝ້າຍ,ອຊຢ1:18.

ຂໍຈົ່ງໂຜດຍົກໂທດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ,ເໝືອນຂ້າ
ນ້ອຍຍົກໂທດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດຕໍ່ຂ້ານ້ອຍ
ນັ້ນ,ມທ6:12(ລກ11:4;3ນຟ13:11).ບຸດ
ມະນຸດມີສິດອ�ນາດທີ່ຈະອະໄພບາບກ�,ມທ
9:6(ມທ18:35;ມຣກ2:10;ລກ5:20–24).
ຖ້າພີ່ນ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍເຮັດຜິດຕໍຂ້ານ້ອຍ,
ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງຍົກໂທດໃຫ້ລາວຈັກເທື່ອ,ມທ
18:21–22(ຄພ98:40).ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເວົ້າ
ໝິ່ນປະໝາດຕໍ່ສູ້ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະບໍ່
ໄດ້ຮັບການອະໄພຈັກເທື່ອ,ມຣກ3:29(ແອວ
39:6).ຖ້າພີ່ນ້ອງເຮັດຜິດບາບແລະກັບໃຈ,
ຈົ່ງຍົກໂທດໃຫ້ລາວ,ລກ17:3.ພຣະບິດາເຈົ້າ
ເອີຍໂຜດຍົກໂທດໃຫ້ພວກເຂົາດ້ວຍເຖີດ,
ເພາະພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າພວກເຂົາກ�ລັງເຮັດ
ຫຍັງ,ລກ23:34.

ຈົ່ງອະທິຖານເພື່ອຂໍການໃຫ້ອະໄພ,1ນຟ
7:21.ໂປດໃຊ້ໂລຫິດທີ່ຊົດໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດ
ເພື່ອພວກຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ
ຈາກບາບຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ,ມຊຢ4:2.ຖ້າ
ຫາກເຂົາສາລະພາບບາບຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຈົ້າແລະຕໍ່
ໜ້າເຮົາ,ແລະກັບໃຈ,ແລ້ວເຈົ້າຈົ່ງໃຫ້ອະໄພ
ແກ່ເຂົາ,ມຊຢ26:29–31.

ຄົນທີ່ກັບໃຈແລະເຮັດຕາມພຣະບັນຍັດ
ຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ,ຄພ1:32.ຈົ່ງຍື່ນ
ກ່ຽວຂອງເຈົ້າອອກມາ,ແລະບາບຂອງເຈົ້າ
ໄດ້ຖືກອະໄພໃຫ້ແລ້ວ,ຄພ31:5(ຄພ84:61).
ຄົນໃດທີ່ກັບໃຈຈາກບາບຂອງເຂົາ,ຄົນໆນັ້ນ
ໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ,ແລະເຮົາ,ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ບໍ່ຈື່ຈ�ມັນອີກເລີຍ,ຄພ58:42.ເຮົາຈະ
ໃຫ້ອະໄພຜູ້ທີ່ເຮົາຈະໃຫ້ອະໄພ,ແຕ່ພວກເຈົ້າ
ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອະໄພມະນຸດທັງປວງ,ຄພ
64:10.ຕາບໃດທີ່ພວກເຈົ້າໃຫ້ອະໄພການ
ລ່ວງລະເມີດຂອງພວກເຈົ້າແກ່ກັນແລະກັນ
ສັນໃດ,ແມ່ນແຕ່ສັນນັ້ນ,ເຮົາ,ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ຈະໃຫ້ອະໄພແກ່ພວກເຈົ້າ,ຄພ82:1.

ຜູ້ທີ່ເຮົາຮັກເຮົາຈະຕີສອນດ້ວຍເພື່ອວ່າບາບ
ຂອງພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ,ຄພ
95:1.

ເຮົາໄດ້ໃຫ້ອະໄພແກ່ເຈົ້າສ�ລັບການລ່ວງ
ລະເມີດຂອງເຈົ້າ,ມຊ6:53.

ອະມະຕະ,ຄວາມເປັນອະມະຕະ.ເບິ່ງການ
ຟື້ນຄືນພຣະຊົນ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດ;ຊົດ
ໃຊ້,ການຊົດໃຊ້;ພຣະເຢຊູຄຣິດ;ມະຕະ,
ຄວາມເປັນມະຕະ;ລອດ,ຄວາມລອດນຳ�
ອີກ

ສະພາບຂອງການມີຊີວິດຢູ່ຕະຫລອດການ
ໃນສະພາວະທີ່ໄດ້ຟື້ນຄືນຊີວິດແລ້ວ,ບໍ່ຂຶ້ນກັບ
ຄວາມຕາຍທາງຮ່າງກາຍ.

ພຣະອົງເປັນຄືນມາແລ້ວ,ມຣກ16:6.ຄົນ
ທັງປວງກໍຈະຖືກບັນດານໃຫ້ມີຊີວິດເພາະ
ກ່ ຽວ ເນື່ອງ ກັບພຣະຄຣິດ ສັນນັ້ນ,1ກຣທ
15:22.ສະພາບຊຶ່ງຕ້ອງເປື່ອຍເນົ່າຕ້ອງຖືກ
ປ່ຽນແປງສູ່ສະພາບທີ່ບໍ່ເປື່ອຍເນົ່າຈັກເທື່ອ,
1ກຣທ15:53–54.ພຣະເຢຊູໄດ້ກ�ຈັດລິດ
ແຫ່ງຄວາມຕາຍແລະໄດ້ເປີດເຜີຍຢ່າງຈະ
ແຈ້ງເຖິງຊີວິດອັນຕາຍບໍ່ໄດ້,2ຕມທ1:10.

ຄວາມເປັນອະມະຕະຄືການກັບຄືນເຂົ້າ
ຫາກັນຂອງວິນຍານແລະຮ່າງກາຍ,2ນຟ
9:13.ວິນຍານກັບຮ່າງກາຍຮ່ວມເຂົ້າຫາກັນ
ກາຍເປັນອະມະຕະ,ບໍ່ຕາຍອີກຈັກເທື່ອ,ແອວ
11:45.

ຄົນທີ່ຊື່ສັດຈະໄດ້ສວມມົງກຸດດ້ວຍຄວາມ
ເປັນອະມະຕະແລະຊີວິດນິລັນດອນ,ຄພ
75:5.ແຜ່ນດິນໂລກຈະຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍລິສຸດ
ແລະອະມະຕະ,ຄພ77:1(ຄພ130:9).

ວຽກງານແລະລັດສະໝີພາບຂອງພຣະ
ເຈົ້າຄືການກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນອະມະຕະ
ແລະຊີວິດນິລັນດອນຂອງມະນຸດ,ມຊ1:39.

ອະມາລີໄຄຢາ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ຊາວນີໄຟຄົນໜຶ່ງທີ່ທໍ
ລະຍົດຜູ້ມີອ�ນາດໃນບັນດາຊາວເລມັນແລະ
ໄດ້ນ�ພາພວກເຂົາມາເຮັດເສິກກັບຊາວນີໄຟ
(ແອວ46–51).

ອະມະຕະ,ຄວາມເປັນອະມະຕະ 240
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ອັກຄະສາວົກ.ເບິ່ງສານຸສິດ;ເປີດເຜີຍ,
ການເປີດເຜີຍນຳ�ອີກ

ໃນພາ ສາກຣີກ,ອັກຄະສາວົກໝາຍເຖິງ
“ຜູ້ຖືກສົ່ງໄປ.”ເປັນຕ�ແໜ່ງທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້
ມອບໃຫ້ແກ່ອັກຄະສາວົກສິບສອງຜູ້ທີ່ພຣະ
ອົງໄດ້ເລືອກແລະໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນສານຸ
ສິດທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດແລະເປັນຜູ້ຊ່ວຍລະຫວ່າງ
ການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງພຣະອົງ
ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ(ລກ6:13;ຢຮ15:16).
ພຣະອົງໄດ້ສົ່ງເຂົາເຈົ້າໄປເພື່ອເປັນຕົວແທນ
ໃຫ້ແກ່ພຣະອົງແລະໃຫ້ປະຕິບັດແທນພຣະ
ອົງຫລັງຈາກພຣະອົງໄດ້ສະເດັດຂຶ້ນສະຫວັນ.
ທັງໃນສະໄໝບູຮານແລະໃນກຸ່ມອັກຄະ
ສາວົກສິບສອງໃນສາດສະໜາຈັກທີ່ໄດ້ຮັບ
ການຟື້ນຟູໃນວັນເວລານີ້,ອັກຄະສາວົກເປັນ
ພະຍານພິເສດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຕະຫລອດ
ທົ່ວໂລກເພື່ອເປັນພະຍານເຖິງຄວາມເປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງພຣະອົງແລະເຖິງການຟື້ນຄືນ
ພຣະຊົນຂອງພຣະອົງຈາກຄວາມຕາຍ(ກຈກ
1:22;ຄພ107:23).

ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກສ້າງ
ຂຶ້ນເທິງພື້ນຖານຂອງອັກຄະສາວົກແລະສາດ
ສະດາ,ອຟຊ2:20;4:11.

ລີໄຮແລະນີໄຟໄດ້ເຫັນອັກຄະສາວົກສິບ
ສອງຕິດຕາມພຣະເຢຊູລົງມານ�ກັນ,1ນຟ
1:10;11:34.ອັກຄະສາວົກເປັນຜູ້ຕັດສິນເຊື້ອ
ສາຍອິດສະຣາເອນ,ມມ3:18.

ຜູ້ທີ່ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຖ້ອຍຄ�ຂອງສາດສະດາ
ແລະອັກຄະສາວົກຈະຖືກຕັດອອກ,ຄພ1:14
(3ນຟ12:1).ການເອີ້ນແລະພາລະກິດຂອງ
ອັກຄະສາວົກສິບສອງໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ,ຄພ
18:26–36.ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
ເປັນອັກຄະສາວົກ,ຄພ20:2;21:1.ອັກຄະ
ສາວົກເປັນພະຍານພິເສດເຖິງພຣະນາມ
ຂອງພຣະຄຣິດແລະຖືຂໍກະແຈຂອງການ
ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ,ຄພ27:12(ຄພ
112:30–32).ອັກຄະສາວົກສິບສອງເປັນກຸ່ມ
ທີ່ມີສິດອ�ນາດເທົ່າທຽມກັບຝ່າຍປະທານສູງ
ສຸດ,ຄພ107:23–24.ອັກຄະສາວົກສິບສອງ
ເປັນສະພາສູງເຄື່ອນທີ່ຄວບຄຸມ,ຄພ107:33.

ອັກຄະສາວົກຖືຂໍກະແຈຂອງວຽກງານເຜີຍ
ແຜ່,ຄພ107:35.ໜ້າທີ່ບາງຢ່າງຂອງອັກຄະ
ສາວົກໄດ້ຖືກບັນຍາຍໄວ້,ຄພ107:58.ເຮົາ
ກ່າວກັບອັກຄະສາວົກສິບສອງຄົນ:ຈົ່ງຕິດ
ຕາມເຮົາມາ,ແລະລ້ຽງດູແກະຂອງເຮົາ,ຄພ
112:14–15.

ພວກເຮົາເຊື່ອໃນອັກຄະສາວົກ,ຫຼຊ1:6.

ການຳເລືອກອັກຄະສາວົກ:ອັກຄະສາວົກ
ໄດ້ຖືກເລືອກໂດຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ(ຢຮ6:70;
15:16).

ພຣະເຢຊູໄດ້ເລືອກເອົາອັກຄະສາວົກສິບ
ສອງຈາກບັນດາສານຸສິດຂອງພຣະອົງ,ລກ
6: 1 3–16 .ມັ ດເທຍໄດ້ຖື ກເລືອກໃຫ້ ເປັນ
ອັກຄະສາວົກ,ກຈກ1:21–26.

ອໍລີເວີຄາວເດີຣີແລະເດວິດວິດເມີຖືກ
ບັນຊາໃຫ້ຊອກຫາອັກຄະສາວົກສິບສອງ,ຄພ
18:37–39.

ອັກຄະສາວົກສິບສອງ,ກຸ່ມ.ເບິ່ງອັກຄະ
ສາວົກ

ອັກຄະທູດ.ເບິ່ງມີຄາເອນ;ອາດາມນຳ�ອີກ

ມີຄາເອນ,ຫລືອາດາມ,ແມ່ນອັກຄະທູດ
ຫລືຫົວໜ້າທູດ.

ພ ຣ ະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະສະເດັດລົງມາຈາກ
ສະຫວັ ນ ດ້ວຍສຽງຮ້ອງອັນດັງ , ສຽງ ຂອງ
ອັກຄະທູດ,1ທສນ  4:16. ມີຄາເອນແມ່ນ
ອັກຄະ ທູດ,ຢດ 1 :9 (ຄພ29:26; 88:112;
128:20–21).

ອັກຄຣີປາ.ເບິ່ງໂປໂລນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີ ໃໝ່, ລູກຊາຍຂອງເຮໂຣດ
ອັກຄຣີປາທີໜຶ່ງແລະອ້າຍຂອງເບນິເກແລະ
ດູຊີນລາ.ເພິ່ນເປັນກະສັດແຫ່ງຊານຊິດ,ຕັ້ງ
ຢູ່ ໃນເລບານອນ.ເພິ່ນໄດ້ຟັງອັກຄະສາວົກ
ໂປໂລແລະເກືອບຖືກຊັກຈູງໃຫ້ກາຍເປັນຄົນ
ຄຣິດສະຕຽນ(ກຈກ25–26;ຈສ—ປ1:24).

ອັດຊີເຣຍ

ຈັກກະພົບໃນສະໄໝບູຮານ,ພ້ອມດ້ວຍບາ
ບີໂລນຄູ່ແຂ່ງຂອງຈັກກະພັດ,ປົກຄອງແຂວງ

ອັດຊີເຣຍ241
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ເກົ່າແກ່ຢ່າງຫລວງຫລາຍຂອງຊີເຣຍ ແລະ
ຟີລິດສະຕິນຕະຫລອດເກືອບທຸກສະໄໝຂອງ
ພຣະຄ�ພີເດີມ.ເຖິງແມ່ນວ່າຊາວອັດເຊເຣຍ
ໄດ້ເປັນພະລັງອັນສ�ຄັນນັບແຕ່ກາງສັດຕະ
ວັດທີ12ກ່ອນຄ.ສ.ຈນົເຖິງປາຍສັດຕະ
ວັດທີ7ກ່ອນຄ.ສ.,ແຕ່ພວກເຂົາກໍຍັງບໍ່ສາ
ມາດສ້າງໂຄງຮ່າງທາງການເມືອງທີ່ໝັ້ນຄົງ
ໄດ້.ພວກເຂົາປົກຄອງດ້ວຍວິທີຂົ່ມເຫັງ,ປາບ
ສັດຕູດ້ວຍໄຟແລະດາບຫລືຕັດກ�ລັງຂອງ
ພວກເຂົາດ້ວຍການຍ້າຍພົນລະເມືອງຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍໄປຫາສ່ວນອື່ນໆຂອງຈັກກະພົບ
ຂອງພວກເຂົາ.ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃຕ້ກົດບັງຄັບ
ຂອງຊາວອັດຊີເຣຍໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຈັກກະພົບຢູ່
ເລື້ອຍໆ.(ເບິ່ງ2ກສ18–19;2ຂຄ32;ອຊຢ
7:17–20;10;19;37.)

ອັນເດອາ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່,ນ້ອງຊາຍຂອງຊີໂມນ
ເປໂຕແລະໜຶ່ງໃນອັກຄະສາວົກສິບສອງຄົນ
ທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເອີ້ນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດໃນຊ່ວງມະຕະຂອງພຣະອົງ
(ມທ4:18–19;ມຣກ1:16–18,29).

ອັນນາ.ເບິ່ງກາຢະຟານຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີ ໃໝ່ , ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ມີອິດ
ທິ ພົນຫລາຍໃນສານຊານເຮດຣິນ.ເມື່ອ
ພຣະເຢຊູຖືກຈັບ,ທ�ອິດໄດ້ຖືກພາໄປຫາ
ເພິ່ນກ່ອນ(ຢຮ18:13);ເພິ່ນກໍມີສ່ວນທີ່ສ�
ຄັນນ�ອີກໃນຄະດີຂອງອັກຄະສາວົກ(ກຈກ
4:3–6).

ອັບປະໂຫຍດ,ຄວາມອັບປະໂຫຍດ.ເບິ່ງ
ຄວາມຕາຍທາງວິນຍານ;ນະລົກ;ບຸດແຫ່ງ
ຄວາມຈິບຫາຍ;ມານນຳ�ອີກ

ສະພາບທີ່ຖືກຢຸດຢັ້ງບໍ່ໃຫ້ກ້າວໜ້າແລະ
ຖືກປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຫາທີ່ປະທັບຂອງພຣະ
ເຈົ້າແລະລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງ.ຄວາມ
ອັບປະໂຫຍດມີຢູ່ໃນຫລາຍລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ.ທຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົມບູນແຫ່ງ
ຄວາມສູງສົ່ງຂອງຊັ້ນສູງໃນບາງລະດັບຈະ
ຖືກກ�ນົດໃນຄວາມກ້າວໜ້າແລະສິດທິພິ

ເສດຂອງເຂົາ,ແລະເຂົາຈະອັບປະໂຫຍດເຖິງ
ຂັ້ນນັ້ນ.

ວິບັດແກ່ເຈົ້າຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄົດ!ພວກເຈົ້າຈະ
ໄດ້ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດຫລາຍກວ່າ,ມທ
23:14.ຜູ້ ໃດກໍຕາມທີ່ເວົ້າໝິ່ນປະໝາດຕໍ່ສູ້
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະຢູ່ໃນຂັ້ນອັນຕະລາຍ
ແຫ່ງຄວາມອັບປະໂຫຍດນິລັນດອນ,ມຣກ
3:29.ຄົນທີ່ເຮັດການຊົ່ວຈະອອກມາສູ່ການ
ຟື້ນຄືນຊີວິດທີ່ອັບປະໂຫຍດ,ຢຮ5:29(3ນຟ
26:5).ຜູ້ກິນແລະດື່ມໂດຍບໍ່ມີຄ່າຄວນ,ກໍກິນ
ແລະດື່ມເປັນເຫດໃຫ້ຕົນຖືກພິພາກສາລົງ
ໂລດ,1ກຣທ11:29(3ນຟ18:28–29).

ຄົນທີ່ບໍ່ກັບໃຈ,ຮັບບັບຕິສະມາ,ແລະອົດ
ທົນຈົນເຖິງທີ່ ສຸດຈະຕ້ອງອັບປະໂຫຍດ,
2ນຟ 9:24(ມຣກ16:16;ອທ4:18;ຄພ
68:9;84:74).ຄົນຊົ່ວຈະທຸກທໍລະມານໃຈທີ່
ຈະຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າຍິ່ງກວ່າກັບຈິດວິນຍານທີ່
ອັບປະໂຫຍດໃນນະລົກ,ມມ9:4.

ຄົນໃດທີ່ບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍຈົນກວ່າເຂົາຖືກ
ບັນຊາໃຫ້ເຮັດ,ຄົນໆນັ້ນຍ່ອມອັບປະໂຫຍດ,
ຄພ58:29.ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບພັນທະສັນຍາໃໝ່
ແລະເປັນນິດຈະປະຕິບັດຕາມກົດ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງ
ນັ້ນເຂົາຈະອັບປະໂຫຍດ,ຄພ132:6.

ອັບຣາມ.ເບິ່ງອັບຣາຮາມ

ອັບຣາຮາມ.ເບິ່ງພັນທະສັນຍາຂອງອັບຣາ
ຮາມນຳ�ອີກ

ລູກຊາຍຂອງເຕຣາ,ເກີດໃນເມືອງອູເຣແຫ່ງ
ເຄນເດຍ(ປຖກ11:26,31;17:5).ສາດສະ
ດາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້ຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ເຮັດພັນທະສັນຍານິລັນດອນໄວ້ກັບເພິ່ນ,
ຊຶ່ງໂດຍຜ່ານເພິ່ນປະຊາຊາດທັງປວງຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກຈະໄດ້ຮັບພອນ.ຊື່ດັ້ງເດີມຂອງ
ອັບຣາຮາມແມ່ນອັບຣາມ.

ໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ເມືອງຮາຣານ,ບ່ອນທີ່ເຕຣາ
ໄດ້ຕາຍໄປ,ປຖກ11:31–32(ອຣຮ2:1–5).
ໄດ້ຖືກເອີ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ເດີນທາງ
ໄປຫາການາອານແລະເພື່ອຮັບພັນທະສັນ
ຍາແຫ່ງສະຫວັນ,ປຖກ12:1–8(ອຣຮ2:4,
15–17).ໄດ້ເດີນທາງໄປປະເທດເອຢິບ,ປຖກ
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12:9–20(ອຣຮ2:21–25).ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່
ເຮັບໂຣນ,ປຖກ13:18.ໄດ້ຊ່ວຍກູ້ຊີວິດຂອງ
ໂລດ,ປຖກ14:1–16.ໄດ້ພົບກັບເມນຄີ ເສ
ເດັກ,ປຖກ14:18–20.ນາງຮາກາໄດ້ເກີດລູກ
ຊາຍໃຫ້ເພິ່ນຊື່ອິດຊະມາເອນ,ປຖກ16:15–
16.ຊື່ຂອງເພິ່ນໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນອັບຣາຮາມ,
ປຖກ17:5.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບອກອັບຣາ
ຮາມແລະນາງຊາຣາວ່າເຂົາເຈົ້າຈະມີ ລູກ
ຊາຍ,ປຖກ17:15–22;18:1–14.ນາງຊາຣາ
ໄດ້ເກີດ ລູກ ຊາຍໃຫ້ເພິ່ນ ຊື່ ອີຊາກ, ປຖກ
21:2–3.ໄດ້ຖືກບັນຊາໃຫ້ຖວາຍອີຊາກ,ປຖກ
22:1–18.ນາງຊາຣາໄດ້ຕາຍໄປແລະຖືກຝັງ
ໄວ້,ປຖກ23:1–2,19.ອັບຣາຮາມໄດ້ຕາຍໄປ
ແລະຖືກຝັງໄວ້,ປຖກ25:8–10.

ຄວາມເຕັມໃຈຂອງອັບຣາຮາມທີ່ຈະຖວາຍ
ອີຊາກເປັນລັກສະນະດຽວກັນກັບພຣະເຈົ້າ
ຖວາຍພຣະບຸດອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດຂອງພຣະ
ອົງ,ຢຄ4:5.ໄດ້ຈ່າຍສ່ວນສິບໃຫ້ແກ່ເມນຄີເສ
ເດັກ,ແອວ13:15.ໄດ້ເຫັນລ່ວງໜ້າແລະໄດ້
ເປັນພະຍານເຖິງການສະເດັດມາຂອງພຣະ
ຄຣິດ,ຮລມ8:16–17.

ໄດ້ຮັບຖານະປະໂລຫິດຈາກເມນຄີເສເດັກ,
ຄພ84:14.ຄົນຊື່ສັດກາຍເປັນເຊື້ອສາຍຂອງ
ອັບຣາຮາມ,ຄພ84:33–34(ຄລຕ3:27–29).
ໄດ້ຮັບທຸກສິ່ງທັງປວງໂດຍການເປີດເຜີຍແລະ
ໄດ້ຮັບຄວາມສູງສົ່ງຂອງເພິ່ນ,ຄພ132:29.

ໄດ້ສະແຫວງຫາພອນຂອງບັນພະບຸລຸດ
ແລະການມອບໝາຍສູ່ຖານະປະໂລຫິດ,
ອຣຮ 1:1–4.ໄດ້ ຖືກປະໂລຫິດປອມແຫ່ງ
ເຄນເດຍຂົ່ມເຫັງ,ອຣຮ1:5–15.ໄດ້ຖືກໄວ້ຊີ
ວິດໂດຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ອຣຮ1:16–20.ໄດ້
ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບດວງຕາເວັນ,ດວງເດືອນ,ແລະ
ດວງດາວ,ອຣຮ3:1–14.ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຊີ
ວິດກ່ອນເກີດແລະການສ້າງ,ອຣຮ3:22–28.

ໜັງສືອັບຣາຮາມ:ເປັນບັນທຶກບູຮານທີ່
ຖືກຂຽນໄວ້ໂດຍອັບຣາຮາມຊຶ່ງກາຍເປັນກ�
ມະສິດຂອງສາດສະໜາຈັກໃນປີ1835.ບັນ
ທຶກດັ່ງກ່າວແລະສົບທີ່ອາບຢາຈ�ນວນໜຶ່ງ
ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບເຫັນຢູ່ໃນຫ້ອງຝັງສົບໃຕ້ດິນຢູ່
ປະເທດເອຢິບໂດຍແອນໂທນີໂອເລໂບໂລ,

ຜູ້ໄດ້ເຮັດພິໄນກ�ມອບໃຫ້ແກ່ໄມໂກແຊນເລີ.
ທ່ານແຊນເລີໄດ້ຈັດສະແດງມັນໃນສະຫະ
ລັດອາເມຣິກາໃນປີ1835.ໝູ່ເພື່ອນຈ�ນວນ
ໜຶ່ງຂອງໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ຊື້ມັນຈາກທ່ານ
ແຊນເລີແລະໄດ້ມອບມັນໃຫ້ແກ່ສາດສະດາ,
ຜູ້ໄດ້ແປມັນ.ປະຈຸບັນນີ້ຈ�ນວນໜຶ່ງຂອງບັນ
ທຶກນີ້ມີຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີໄຂ່ມຸກອັນລ�ຄ່າ.

ບົດທີ1ບັນທຶກປະສົບການຂອງອັບຣາ
ຮາມຢູ່ໃນເມືອງອູເຣແຫ່ງເຄນເດຍ,ບ່ອນທີ່
ປະໂລຫິດທີ່ຊົ່ວຮ້າຍໄດ້ພະຍາຍາມຂ້າເພິ່ນ
ເປັນເຄື່ອງຖວາຍ.ບົດທີ2ບອກເຖິງການເດີນ
ທາງຂອງເພິ່ນໄປຫາການາອານ.ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ມາປະກົດຕໍ່ເພິ່ນແລະໄດ້ເຮັດພັນທະ
ສັນຍາກັບເພິ່ນ.ບົດທີ3ບັນທຶກວ່າອັບຣາຮາມ
ໄດ້ເຫັນຈັກກະວານແລະຮູ້ຈັກຄວາມສ�ພັນ
ຂອງດາວພະເຄາະຕ່າງໆໃນຟ້າສະຫວັນ.ບົດ
ທີ4–5ເປັນບັນທຶກອີກເຫລັ້ມໜຶ່ງຂອງການ
ສ້າງ.

ເຊື້ອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ:ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄ�
ສັນຍາແລະພັນທະສັນຍາຕ່າງໆຊຶ່ງພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບອັບຣາຮາມໂດຍການເຊື່ອ
ຟັງກົດແລະພິທີການແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ.ຊາຍແລະຍິງສາມາດຮັບ
ພອນເຫລົ່ານີ້ຖ້າຫາກເຂົາເປັນທາຍາດໂດຍ
ແທ້ຂອງອັບຣາຮາມຫລືຖ້າຫາກເຂົາໄດ້ຖືກ
ຮັບເຂົ້າຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງອັບຣາຮາມໂດຍ
ການຮັບເອົາພຣະກິດຕິຄຸນແລະຮັບບັບຕິ
ສະມາ(ຄລຕ3:26–29;4:1–7;ຄພ84:33–
34;103:17;132:30–32;ອຣຮ2:9–11).ຜູ້
ສືບຕະກຸນໂດຍແທ້ຂອງອັບຣາຮາມອາດ
ສູນເສຍພອນຈາກການບໍ່ເຊື່ອຟັງ(ຣມ4:13;
9:6–8).

ອາຊາ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ກະສັດອົງທີສາມແຫ່ງຢູ
ດາ.ພຣະຄ�ພີບັນທຶກວ່າ“ເພິ່ນກໍຍັງຊື່ສັດຕໍ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕະຫລອດຊົ່ວຊີວິດຂອງເພິ່ນ”
(1ກສ15:14).ໃນສະໄໝການປົກຄອງຂອງ
ເພິ່ນ,ເພິ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ກອງທັບຂອງເພິ່ນມີ
ພະລັງຫລາຍ,ໄດ້ໂຍນແອກຂອງຊາວເອທິ
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ໂອເປຍຖິ້ມ, ໄດ້ກ�ຈັດຮູບບູຊາທັງໝົດຖິ້ມ,
ແລະໄດ້ເຊື້ອເຊີນຜູ້ ຄົນໃຫ້ເຮັດພັນທະສັນ
ຍາທີ່ຈະສະແຫວງຫາພຣະເຢໂຮວາ(1ກສ
15–16;2ຂຄ14–16).ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ເມື່ອເພິ່ນເປັນພະຍາດທີ່ຕີນຂອງເພິ່ນ,ເພິ່ນ
ບໍ່ໄດ້ສະແຫວງຫາຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊ່ວຍ
ເຫລືອເພິ່ນແລະໄດ້ຕາຍໄປ(1ກສ15:23–
24;2ຂຄ16:12–13).

ອາເຊ.ເບິ່ງຢາໂຄບ,ລູກຊາຍຂອງອີຊາກ;
ອິດສະຣາເອນນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ລູກຊາຍຂອງຢາໂຄບ
ກັບນາງສີລະປາ,ສາວໃຊ້ຂອງນາງເລອາ
(ປຖກ30:12–13).

ເຜົ່ າ ຂອງ ອາ ເຊ:ຢາໂຄບໄດ້ອວຍພອນ
ອາເຊ(ປຖກ49:20),ແລະໂມເຊໄດ້ອວຍ
ພອນເຊື້ອສາຍຂອງອາເຊ(ພບຍ33:1,24–
29).ເຊື້ອສາຍເຫລົ່ານັ້ນຖືກເອີ້ນວ່າ“ທະຫານ
ທີ່ມີຊື່ສຽງດີ”(1ຂຄ7:40).

ອາດາມ.ເບິ່ງການຕົກຂອງອາດາມແລະ
ເອວາ;ມີຄາເອນ;ອັກຄະທູດ;ອາດາມ-
ອອນໄດ-ອາມັນ;ເອເດນ;ເອວານຳ�ອີກ

ມະນຸດຄົນທ�ອິດທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນຢູ່ໃນ
ໂລກ.

ອາດາມແມ່ນບິດາແລະປິຕຸຂອງມະນຸດ
ຊາດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.ການລ່ວງລະເມີດ
ຂອງ ລາວຢູ່ໃນສວນເອເດນ (ປຖກ3;ຄພ
29:40–42;ມຊ4)ເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງ“ຕົກ”
ແລະກາຍເປັນມະຕະ,ຊຶ່ງເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ຈ�
ເປັນກ່ອນມະນຸດຊາດຈະຈະເລີນກ້າວໜ້າ
ຢູ່ເທິງໂລກນີ້(2ນຟ2:14–29;ແອວ12:21–
26).ສະນັ້ນອາດາມແລະເອວາຈຶ່ງຄວນໄດ້
ຮັບກຽດສ�ລັບບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການ
ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຕີບໂຕນິລັນດອນຂອງເຮົາ
ເປັນໄປໄດ້.ອາດາມໃນສະໄໝບູຮານແລະ
ໃນທຸກວັນນີ້ ເປັນທີ່ ຮູ້ ຈັກກັນວ່າມີຄາເອນ
(ດນອ7;ຄພ27:11;107:53–54;116;
138:38).ເພິ່ນເປັນອັກຄະທູດ(ຄພ107:54)
ແລະຈະມາສູ່ໂລກອີກໃນຖານະເປັນປິຕຸຂອງ
ຄອບຄົວມະນຸດ(ຄພ116).

ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງມະນຸດໃນຮູບຮ່າງລັກສະ
ນະຂອງພຣະອົງເອງ,ປຖກ1:26–28(ມຊ
2:26–28;ອຣຮ4:26–28).ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບ
ສິດໃຫ້ມະນຸດຄອບຄອງເໜືອທຸກສິ່ງທັງປວງ
ແລະໄດ້ບັນຊາເຂົາໃຫ້ມີລູກເຕົ້າມາກຫລາຍ
ຈົນເຕັມແຜ່ນດິນໂລກ,ປຖກ1:28–31(ມຊ
2:28–31;ອຣຮ4:28–31).ພຣະເຈົ້າໄດ້ວາງ
ອາດາມແລະເອວາໄວ້ໃນສວນເອເດນແລະ
ໄດ້ສັ່ງຫ້າມເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ກິນໝາກໄມ້ຈາກຕົ້ນ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມດີແລະຮູ້ຈັກຄວາມຊົ່ວ,
ປຖກ2:7–9,15–17(ມຊ3:7–9,15–17;
ອຣຮ5:7–13).ອາດາມໄດ້ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ສັດທຸກ
ຊະນິດທີ່ມີຊີວິດ,ປຖກ2:19–20(ມຊ3:19–
20;ອຣຮ5:20–21).ອາດາມແລະເອວາໄດ້
ແຕ່ງງານກັນໂດຍພຣະເຈົ້າ,ປຖກ2:18–25
(ມຊ3:18–25;ອຣຮ5:14–21).ອາດາມແລະ
ເອວາໄດ້ຖືກຊາຕານລໍ້ລວງ,ໄດ້ກິນໝາກໄມ້
ທີ່ຕ້ອງຫ້າມ,ແລະໄດ້ຖືກໄລ່ອອກຈາກສວນ
ເອເດນ,ປຖກ3(ມຊ4).ອາດາມມີອາຍຸໄດ້
930ປີຕອນລາວໄດ້ຕາຍໄປ,ປຖກ5:5(ມຊ
6:12).

ອາດາມເປັນມະນຸດຄົນທ�ອິດ,ຄພ84:16.
ກ່ອນລາວຕາຍອາດາມໄດ້ ເອີ້ນລູກຫລານ
ທີ່ຊອບທ�ຂອງລາວໃຫ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທີ່
ອາດາມ-ອອນໄດ-ອາມັນແລະໄດ້ອວຍພອນ
ພວກເຂົາ,ຄພ107:53–57.

ອາດາມໄດ້ຖວາຍເຄື່ອງບູຊາ,ມຊ5:4–8.
ອາດາມໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ,ໄດ້ຮັບພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດ,ແລະໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງສູ່ຖານະປະ
ໂລຫິດ,ມຊ6:51–68.

ອາດາມ-ອອນໄດ-ອາມັນ.ເບິ່ງອາດາມນຳ�
ອີກ

ສະຖານທີ່ ທີ່ອາດາມໄດ້ອວຍພອນລູກ
ຫລານທີ່ຊອບທ�ຂອງລາວສາມປີກ່ອນລາວ
ໄດ້ ຕາຍໄປ(ຄພ107:53–56) ແລະເປັນ
ສະຖານທີ່ທີ່ລາວຈະກັບຄືນມາຫາອີກກ່ອນ
ການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງ(ຄພ116).

ອານາ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່,ຍິງໝໍທ�ນາຍຄົນໜຶ່ງ
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ຂອງເຜົ່າອາເຊ. ໃນເວລາການກ�ເນີດຂອງ
ພຣະເຢຊູ,  ນາ ງເປັນແມ່ໝ້າຍທີ່ແກ່ ຊະລາ
ຫລາຍແລ້ວ.ນາງໄດ້ເຫັນພຣະກຸມມານນ້ອຍ
ເຢຊູຕອນພຣະອົງຖືກພາໄປຖວາຍໃນພຣະ
ວິຫານແລະໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້
ໄຖ່(ລກ2:36–38).

ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຫລືອານາຈັກ
ສະຫວັນ.ເບິ່ງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ;ລັດສະໝີພາບຂອງຊັ້ນສູງນຳ�
ອີກ

ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກແມ່ນສາດສະໜາ ຈັກ ຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ(ຄພ65).ຈຸດ
ປະສົງຂອງສາດສະໜາຈັກແມ່ນເພື່ອຕຽມ
ສະມາຊິກໃຫ້ມີຊີ ວິດຕະຫລອດການໃນອາ
ນາຈັກຊັ້ນສູງຫລືອານາຈັກສະຫວັນ.ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ບາງເທື່ອພຣະຄ�ພີເອີ້ນສາດ
ສະໜາຈັກວ່າເປັນອານາຈັກສະຫວັນ,ໝາຍ
ຄວາມວ່າສາດສະໜາຈັກເປັນອານາຈັກ
ສະຫວັນຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.

ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງ
ໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍເປັນອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ,ແຕ່ໃນເວລານີ້ມັນ
ຖືກກ�ນົດໃຫ້ເປັນອານາຈັກຝ່າຍສາດສະໜາ
ເທົ່ານັ້ນ.ໃນໄລຍະພັນປີ,ອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າຈະເປັນທັງຝ່າຍການເມືອງແລະຝາ່ຍ
ສາດສະໜາ.

ພ ຣ ະ ຜູ້ເປັນເຈົ້າຄືກະສັດສືບໄປ,ພສສ
10: 1 6  (ພ ສສ 11 :4). ພຣະເຈົ້າແຫ່ງຟ້າ
ສະຫວັນຈະຕັ້ງອານາຈັກໜຶ່ງຂຶ້ນຊຶ່ງຈະບໍ່ສູນ
ຫາຍໄປຈັກເທື່ອ,ດນອ2:44(ຄພ138:44).

ຈົ່ງຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ສາເພາະວ່າອາ
ນາຈັກສະຫວັນມາໃກ້ແລ້ວ,ມທ 3:2(ມທ
4:17).ຂໍໃຫ້ອານາຈັກຂອງພຣະອົງມາຕັ້ງຢູ່,
ມທ6:10.ແຕ່ກ່ອນອື່ນໝົດເຈົ້າທັງຫລາຍ
ຈົ່ງສະແຫວງຫາອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ມທ
6:33(3ນຟ13:33).ເຮົາຈະມອບຂໍກະແຈ
ຂອງອານາຈັກໃຫ້ເຈົ້າ,ມທ16:19.ຈົ່ງມາ
ຮັບເອົາອານາຈັກຊຶ່ງໄດ້ຖືກຈັດຕຽມໄວ້ສ�ລັບ

ພວກເຈົ້າ,ມທ25:34.ຈົນກວ່າວັນນັ້ນມາເຖິງ
ທີ່ເຮົາຈະຮັບສິນລະລຶກກັບພວກເຈົ້າໃນອາ
ນາຈັກແຫ່ງພຣະບິດາຂອງເຮົາ,ມທ26:26–
29.ພວກເຈົ້າຈະເຫັນສາດສະດາທຸກຄົນໃນ
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ລກ13:28.ຄົນຊົ່ວ
ຊ້າອະທ�ຈະບໍ່ມີສ່ວນໃນອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,1ກຣທ6:9.ສິ່ງທີ່ເປັນເນື້ອໜັງແລະ
ເລືອດຈະມີສ່ວນໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ
ບໍ່ໄດ້,1ກຣທ15:50.

ກ່ອນທີ່ພວກທ່ານຈະຊອກຫາຄວາມຮັ່ງມີ
ນັ້ນພວກທ່ານຄວນຊອກຫາອານາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າກ່ອນ,ຢຄ2:18.ສິ່ງທີ່ບໍ່ສະອາດຈະ
ບໍ່ໄດ້ຮັບອານາຈັກສະຫວັນເປັນມູນມໍລະດົກ
ໄດ້ເລີຍ,ແອວ11:37.

ເຈົ້າຈະໄດ້ພັກຜ່ອນນ�ເຂົາໃນອານາຈັກ
ຂອງພຣະບິດາຂອງເຮົາ,ຄພ15:6.ພວກເຈົ້າ
ໄດ້ຮັບອານາຈັກແລ້ວຫລືຂໍກະແຈຂອງສາດ
ສະໜາຈັກໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ແລ້ວ,ຄພ42:69
(ຄພ65:2).ຂໍໃຫ້ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຈົ່ງ
ຂະຫຍາຍອອກໄປເພື່ອວ່າອານາຈັກສະຫວັນ
ຈະມາ,ຄພ65:5–6.ຂໍກະແຈແຫ່ງອານາຈັກ
ຈະບໍ່ຖືກເອົາໄປຈາກເຈົ້າ,ຄພ90:3.ຄົນໃດ
ທີ່ຮັບເອົາເຈົ້າດັ່ງເດັກນ້ອຍໆ,ກໍໄດ້ຮັບເອົາອາ
ນາຈັກຂອງເຮົາ,ຄພ99:3.ດັ່ງນັ້ນສາດສະ
ໜາຈັກຂອງເຮົາຈະຖືກເອີ້ນໃນຍຸກສຸດທ້າຍ,
ແມ່ນແຕ່ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ,ຄພ115:4.ສະຫວັນ
ໄດ້ເປີດ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນອານາຈັກ
ຊັ້ນສູງຂອງພຣະເຈົ້າ,ຄພ137:1–4.

ອານໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮ.ເບິ່ງໂມໄຊຢາ,ພວກ
ລູກຊາຍຂອງ;ອ�ໂມນ,ລູກຊາຍຂອງໂມ
ໄຊຢາ;ຮີລາມັນ,ພວກລູກຊາຍຂອງນຳ�
ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ຊື່ທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ຊາວ
ເລມັນຜູ້ທີ່ໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໂດຍພວກ
ລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາ.ຫລັງຈາກການປ່ຽນ
ໃຈເຫລື້ອມໃສຂອງເຂົາເຈົ້າ,ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້,ຜູ້
ທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນນ�ອີກ,ໄດ້ດ�
ລົງຊີວິດຢ່າງຊື່ສັດຕະຫລອດຊີວິດຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ(ແອວ23:4–7,16–17;27:20–27).

ອານໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮ245
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຊື່ວ່າອານໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮ,
ແອວ23:16–17;24:1.ພວກເຂົາໄດ້ປະຕິເສດ
ທີ່ຈະນອງເລືອດແລະໄດ້ຝັງອາວຸດຂອງພວກ
ເຂົາໄວ້,ແອວ24:6–19.ພວກລູກຊາຍຂອງ
ພວກເຂົາໄດ້ຕຽມພ້ອມສ�ລັບສົງຄາມແລະ
ໄດ້ເລືອກເອົາຮີລາມັນໃຫ້ເປັນຜູ້ນ�ຂອງພວກ
ເຂົາ,ແອວ53:16–19;56–58(ພວກລູກຊາຍ
ເຫລົ່ານີ້ກໍຖືກຮູ້ຈັກກັນວ່ານັກຮົບໜຸ່ມ2,000
ຄົນນ�ອີກ).

ອານາເນຍແຫ່ງດາມັສກັດ.ເບິ່ງໂປໂລນຳ�
ອີກ

ສານຸສິດຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນຄົນຄຣິດສະຕຽນ
ທີ່ດາມັສກັດຜູ້ ໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ໂປໂລ
(ກຈກ9:10–18;22:12).

ອານາເນຍແຫ່ງເຢຣູຊາເລັມ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່,ລາວກັບເມຍຂອງລາວ,
ຊະຟິຣາ,ໄດ້ຕົວະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໂດຍການ
ເອົາເງິນສ່ວນໜຶ່ງມ້ຽນໄວ້ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ອຸທິດ
ໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລ້ວ.ເມື່ອເປໂຕໄດ້ສອບ
ຖາມເຂົາເຈົ້າ,ເຂົາເຈົ້າທັງສອງໄດ້ລົ້ມລົງແລະ
ສິ້ນໃຈຕາຍ(ກຈກ5:1–11).

ອາເບັດເນໂກ.ເບິ່ງດານີເອນນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ� ພີເ ດີ ມ ,ຊັ ດຣາກ,ເມຊາກ,
ແລະອາເບັດເນໂກເປັນຊາຍໜຸ່ມຊາວອິດສະ
ຣາເອນສາມຄົນຜູ້ຊຶ່ງພ້ອມດ້ວຍດານີເອນ,
ໄດ້ຖືກພາໄປຫາວັງຂອງເນບູກາດເນັດສາ,
ກະສັດແຫ່ງບາບີໂລນ.ຊື່ເຮັບເຮີຂອງອາເບັດ
ເນໂກແມ່ນອາຊາຣີຢາ.ຊາຍໜຸ່ມສີ່ຄົນໄດ້
ປະຕິເສດບໍ່ຍອມເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເສື່ອມເສຍ
ໂດຍການກິນຊີ້ນແລະດື່ມເຫລົ້າອະງຸ່ນຂອງ
ກະສັດ(ດນອ1).ຊັດຣາກ,ເມຊາກ,ແລະ
ອາເບັດເນໂກຖືກກະສັດສັ່ງໃຫ້ໂຍນເຂົ້າເຕົາ
ໄຟຮ້ອນແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ຢ່າງ
ມະຫັດສະຈັນ(ດນອ3).

ອາເບັນ.ເບິ່ງກາອິນ;ອາດາມນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງຂອງ
ອາດາມແລະເອວາ.

ໄດ້ຖວາຍເຄື່ອງບູຊາທີ່ດີກວ່າກາອິນອ້າຍ
ຂອງລາວໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ,ປຖກ4:4–5(ຮຣ
11:4;ມຊ5:16–21).ໄດ້ຖືກຂ້າໂດຍກາອິນ,
ປຖກ4:8(ມຊ5:32).

ໄດ້ຮັບຖານະປະໂລຫິດຈາກອາດາມ,ຄພ
84:16.

ຊາຕານໄດ້ວາງແຜນກັບກາອິນ ເພື່ອຂ້າ
ອາເບັນ,ມຊ5:28–31(ຮລມ6:27).

ອາພໍກະຣາຟາ.ເບິ່ງພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ;
ພຣະຄ�ພີນຳ�ອີກ

ໜັງສືທີ່ສັກສິດຂອງຊາວຢິວຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮ່ວມ
ຢູ່ໃນພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີເຮັບເຣີແຕ່ມີບັນ
ຈຸຢູ່ ໃນພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີຂອງສາດສະ
ໜາຈັກຄຣິດສະຕຽນຕ່າງໆ.ໜັງສືເຫລົ່ານີ້ມີ
ຄວາມສ�ຄັນຫລາຍໃນການເຊື່ອມໂຍງພຣະ
ຄ�ພີເດີມແລະພຣະຄ�ພີໃໝ່ເຂົ້າກັນແລະ
ສາດສະໜາຈັກນັບຖືໜັງສືເຫລົ່ານີ້ວ່າເປັນປະ
ໂຫຍດຫລາຍ.

ສ່ວນຫລາຍແລ້ວອາພໍກະຣາຟາກໍຖືກແປ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ,ຄພ91:1–3.ອາພໍກະຣາຟາ
ສາມາດເປັນຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ ແກ່ຄົນທີ່ໄດ້
ຮັບຄວາມສະຫວ່າງຈາກພຣະວິນຍານ,ຄພ
91:4–6.

ອາມາເຄໂດນ.ເບິ່ງການສະເດັດມາຄັ້ງທີ
ສອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ;ໂກກ;ມາໂກກ
ນຳ�ອີກ

ຊື່ອາມາເຄໂດນມີກົກເຄົ້າມາຈາກພາສາ
ເຮັບເຣີຮາເມກິດໂດ,ໝາຍຄວາມວ່າ“ພູເມ
ກິດໂດ.”ຮ່ອມພູເມກິດໂດຕັ້ງຢູ່ ໃນພາກຕາ
ເວັນຕົກຂອງທົ່ງພຽງເອສະດາອີໂລນ,ຫ້າສິບ
ໄມ(ແປດສິບກິໂລແມັດ)ຢູ່ທາງເໜືອຂອງ
ເຢຣູຊາເລັມ,ແລະແມ່ນສະຖານທີ່ສູ້ຮົບທີ່
ສ�ຄັນຫລາຍໃນສະໄໝຂອງພຣະຄ�ພີເດີມ.
ການສູ້ຮົບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະສຸດທ້າຍຈະເກີດ
ຂຶ້ນກ່ອນການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຖືກເອີ້ນວ່າການສູ້ຮົບອາມາ
ເຄໂດນເພາະວ່າມັນຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນສະຖານທີ່
ແຫ່ງດຽວກັນນີ້.(ອຊກ39:11;ຊກຢ12–14,
ໂດຍສະເພາະ12:11;ພນມ16:14–21.)
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ອາແມນ.ເບິ່ງອະທິຖານ,ການອະທິຖານ,
ຄ�ອະທິຖານນຳ�ອີກ

ໝາຍເ ຖິງ“ຂໍໃຫ້ເປັນດັ່ງນັ້ນ”ຫລື“ຂໍໃຫ້
ເປັນດັ່ງທີ່ກ່າວ.”ອາແມນແມ່ນການກ່າວເພື່ອ
ສະແດງຄວາມຈງິໃຈຫລືການຮັບຮູ້ຢ່າງໜັກ
ແໜ້ນແລະການເຫັນດ້ວຍ(ພບຍ27:14–26)
ຫລືຄວາມເປັນຈງິ(1ກສ1:36).ທກຸວນັນີ້ໃນ
ທ້າຍຂອງຄ�ອະທິຖານ,ປະຈກັພະຍານ,ແລະ
ຄ�ປາໄສ,ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິນຄ�ອະທິຖານຫລືຂ່າວ
ສານຈະກ່າວອອກສຽງຄ�ວ່າອາແມນເພື່ອ
ສະແດງເຖິງການເຫັນດ້ວຍແລະການຍອມຮບັ.

ໃນສະໄໝຂອງພຣະຄ�ພີເດີມ,ບຸກຄົນຈະ
ກ່າວຄ�ວ່າອາແມນເມື່ອເຮັດຄ�ສາບານ
(1ຂຄ16:7,35–36;ນມຢ5:12–13;8:2–6).
ພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າ“ອາແມນ,ພະຍານ
ຜູ້ຊື່ສັດແລະຍຸດຕິທ�”(ພນມ3:14).ຄ�ວ່າ
ອາແມນຍັງຖືກໃຊ້ເປັນສັນຍາລັກຂອງພັນທະ
ສັນຍາໃນໂຮງຮຽນຂອງສາດສະດານ�ອີກ
(ຄພ88:133–135).

ອາໂມດ

ສາດສະດາຂອງພຣະຄ�ພີເດີມຜູ້ໄດ້ທ�
ນາຍຈາກປະມານ792ປີເຖິງ740ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.ໃນວັນເວລາຂອງອຸດສີຢາ,ກະສັດແຫ່ງ
ຢູດາ,ແລະເຢໂຣໂບອາມ,ກະສັດແຫ່ງອິດສະ
ຣາເອນ.

ພຣະທ�ອາໂມດ:ໜັງສືໃນພຣະຄ�ພີເດີມ.
ຄ�ທ�ນາຍຫລາຍຢ່າງຂອງອາໂມດເຕືອນ
ຊາວອິດສະຣາເອນແລະປະຊາຊາດໃກ້ຄຽງ
ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ຄວາມຊອບທ�.

ບົດທີ1–5ເອີ້ນຊາວອິດສະຣາເອນແລະ
ປະຊາຊາດໃກ້ຄຽງໃຫ້ກັບໃຈ.ບົດທີ3ອະທິ
ບາຍວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປີດເຜີຍຄວາມລັບ
ຂອງພຣະອົງຕໍ່ ສາດສະດາແລະວ່າເປັນ
ເພາະການລ່ວງລະເມີດ,ຊາວອິດສະຣາເອນ
ຈະຖືກຜູ້ປໍລະປັກທ�ລາຍ.ບົດທີ6–8ທ�ນາຍ
ເຖິງການຕົກຂອງຊາວອິດສະຣາເອນຫລາຍ
ປີກ່ອນອັດຊີເຣຍເຂົ້າມາຮຸກຮານ.ບົດທີ9
ທ�ນາຍວ່າຊາວອິດສະຣາເອນຈະຖືກນ�ຄືນ
ສູ່ແຜ່ນດິນຂອງຕົນ.

ອາມລິໄຊ,ຊາວອາມລິໄຊ

ຊາຍຄົນໜຶ່ງໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນຜູ້ໄດ້ນ�
ພາຊາວນີໄຟກຸ່ມໜຶ່ງຜູ້ປາດຖະໜາຢາກມີ
ກະສັດໃນຊ່ວງໄລຍະການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດ
ສິນ.ຊາວນີໄຟເຫລົ່ານີ້,ຖືກເອີ້ນວ່າຊາວອາມ
ລິໄຊ,ໄດ້ກະບົດຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າຢ່າງເປີດ
ເຜີຍ,ຊຶ່ງໂດຍການນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຖືກ
ສາບແຊ່ງ(ແອວ2–3).

ອາລະຟາແລະໂອເມຄາ.ເບິ່ງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດນຳ�ອີກ

ອາລະຟາແມ່ນອັກສອນຕົວທ�ອິດໃນຕົວ
ອັກສອນຂອງພາສາກຣີກ;ໂອເມຄາແມນ່ອັກ
ສອນຕົວສຸດທ້າຍ.ມັນກໍເປັນຊື່ໜຶ່ງອີກສ�ລັບ
ພຣະເຢຊູຄຣິດແລະຖືກໃຊ້ເປັນເຄື່ອງໝາຍ
ເພື່ອສະແດງວ່າພຣະຄຣິດເປັນທັງຕົ້ນແລະ
ທີ່ສຸດ(ພນມ1:8;ຄພ19:1).

ອາລົມຮ້າຍ.ເບິ່ງຄຽດແຄ້ນ,ຄວາມຄຽດ
ແຄ້ນ

ອາໂຣນ,ລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາ.ເບິ່ງໂມ
ໄຊຢາ,ພວກລູກຊາຍຂອງ;ໂມໄຊຢາ,ລູກ
ຊາຍຂອງເບັນຢາມິນນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງຂອງ
ກະສັດໂມໄຊຢາ.ອາໂຣນໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້
ສອນສາດສະໜາຜູ້ຊຶ່ງຄວາມພະຍາຍາມອັນ
ພາກພຽນໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອຫລາຍຄົນໃຫ້ປ່ຽນ
ໃຈເຫລື້ອມໃສໃນພຣະຄຣິດ.

ເປັນຜູ້ ບໍ່ ເຊື່ອຖືຜູ້ໄດ້ພະຍາຍາມທ�ລາຍ
ສາດສະໜາຈັກ,ມຊຢ27:8–10,34.ທູດອົງ
ໜຶ່ງໄດ້ມາປະກົດຕໍ່ລາວແລະໝູ່ເພື່ອນຂອງ
ລາວ,ມຊຢ27:11.ໄດ້ກັບໃຈແລະເລີ່ມຕົ້ນ
ສັ່ງສອນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ມຊຢ27:32–
28:8.ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຂຶ້ນເປັນກະສັດແລະໄດ້
ຂຶ້ນໄປຫາແຜ່ນດິນຂອງຊາວເລມັນເພື່ອສັ່ງ
ສອນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແອວ17:6–9.
ໄດ້ຖືສິນອົດເຂົ້າແລະໄດ້ອະທິຖານເພື່ອຂໍ
ການນ�ພາ,ແອວ17:8–11.ໄດ້ສິດສອນບິດາ
ຂອງກະສັດລາໂມໄນ,ແອວ22:1–26.ໄດ້ໄປ
ສັ່ງສອນຊາວໂຊຣ�,ແອວ31:6–7.
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ອາໂຣນ,ອ້າຍຂອງໂມເຊ.ເບິ່ງຖານະປະໂລ
ຫິດແຫ່ງອາໂຣນ;ໂມເຊນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ລູກ ຊາຍຄົນໜຶ່ງຂອງ
ອ�ຣາມກັບໂຢເກເບັດ,ຂອງເຜົ່າເລວີ(ອພຍ
6:16–20);ອ້າຍຂອງໂມເຊ(ອພຍ7:7).

ໄດ້ ຖືກ ແຕ່ງ ຕັ້ ງໂດຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້
ຊ່ວຍໂມເຊນ�ລູກຫລານຂອງອິດສະຣາເອນ
ອອກຈາກເອຢິບແລະເປັນຜູ້ກ່າວແທນເພິ່ນ,
ອພຍ4:10–16,27–31;5:1–12:51.ຢູ່ເທິງພູ
ຊີນາຍ,ໂມເຊໄດ້ຮັບຄ�ແນະນ�ກ່ຽວກັບການ
ແຕ່ງຕັ້ງຂອງອາໂຣນແລະລູກຊາຍສີ່ຄົນຂອງ
ເພິ່ນສູ່ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນ,ອພຍ
28:1–4.ໄດ້ເຮັດງົວຄ�ຕາມຄ�ຂໍຮ້ອງຂອງຜູ້
ຄົນ,ອພຍ32:1–6,21,24,35.ໄດ້ສິ້ນຊີວິດ
ຢູ່ເທິງພູໂຮເຣຕອນມີອາຍຸໄດ້123ປີ,ຈບຊ
20:22–29(ຈບຊ33:38–39).

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຢືນຢັນຖານະປະໂລຫິດ
ໃຫ້ແກ່ອາໂຣນແລະລູກຫລານຂອງເພິ່ນ,
ຄພ84:18,26–27,30.ຄົນທີ່ຂະຫຍາຍໜ້າ
ທີ່ຖານະປະໂລຫິດກາຍເປັນລູກຫລານຂອງ
ໂມເຊແລະຂອງອາໂຣນ,ຄພ84:33–34.

ອາຫານທິບແຫ່ງຊີວິດ.ເບິ່ງສິນລະລຶກ;
ພຣະເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ພຣະເຢຊູຄຣິດຄືອາຫານທິບແຫ່ງຊີວິດ.
ເຂົ້າຈີ່ສ�ລັບສິນລະລຶກເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່
ພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.

ເຮົາເປັນອາຫານທິບແຫ່ງຊີວິດ,ຢຮ6:33–
58.

ກິນເຂົ້າແລະດື່ມນ�ແຫ່ງຊີວິດ,ແອວ5:34.
ເຂົ້ າຈີ່ແມ່ນເພື່ອ ລະລຶກເຖິງພຣະກາຍຂອງ
ພຣະຄຣິດ,3ນຟ18:5–7.

ເຂົ້າຈີ່ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍເຖິງເນື້ອໜັງພຣະ
ຄຣິດ,ຄພ20:40,77(ມຣນ4).

ອາຮາບ.ເບິ່ງເຢເຊເບນນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ເປນັກະສັດທີ່ຊົ່ວຮາ້ຍ
ທີ່ສຸດແລະມີອິດທິພົນຄົນໜຶ່ງຂອງອິດສະ
ຣາເອນພາກເໜືອ.ເພິ່ນໄດ້ແຕ່ງງານນ�
ເຢເຊເບນ,ເຈົ້າຍິງຂອງຊີໂດນ,ຜ່ານຜູ້ທີ່

ນະມັດສະການພຣະບາອານແລະອັດຊະຕາກ
ຈຶ່ງໄດ້ຖືກສະຖາປະນາມັນຂຶ້ນໃນອິດສະ
ຣາເອນ(1ກສ16:29–33;2ກສ3:2)ແລະ
ພະຍາຍາມເຊົາເຊື່ອສາດສະດາແລະເຊົາ
ນະມັດສະການພຣະເຢໂຮວາ(1ກສ18:13).

ໄດ້ປົກຄອງອິດສະຣາເອນໃນຊາມາເຣຍ
ເປັນເວລາຊາວສອງປີ,1ກສ16:29(1ກສ
16–22).ເພິ່ນໄດ້ເຮັດບາບຕໍ່ສູ້ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຢ່າງຮ້າຍແຮງກວ່າຄົນໃດໆທີ່ປົກຄອງມາ
ກ່ອນເພິ່ນ,1ກສ16:30.ໄດ້ຖືກຂ້າຢູ່ໃນການ
ສູ້ຮົບ,1ກສ22:29–40.

ອິດສະລະ,ອິດສະລະພາບ.ເບິ່ງເສລີພາບ;
ຊະເລີຍ,ການເປັນຊະເລີຍ;ອ�ເພີໃຈນຳ�ອກີ

ອ�ນາດຫລືຄວາມສາມາດທີ່ຈະເລືອກດ້ວຍ
ຕົນເອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖືກບີບບັງຄັບ.ໃນຄວາມຮູ້
ສຶກທາງວິນຍານ,ບຸກຄົນທີ່ກັບໃຈແລະເຊື່ອ
ຟັງພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຈະເປັນອິດສະ
ລະຈາກຄວາມເປັນທາດຂອງບາບຜ່ານການ
ຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິ(ມຊຢ5:8).

ຄວາມຈິງຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າເປັນອິດສະ
ລະ,ຢຮ8:32.ຜູ້ທີ່ເປັນອິດສະລະຈາກບາບ
ຈະໄດ້ຮັບຊີວິດນິລັນດອນ,ຣມ6:19–23.

ກິ່ງງ່າອັນຊອບທ�ຂອງເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນຈະຖືກນ�ອອກມາຈາກຄວາມເປັນ
ຊະເລີຍໄປຫາອິດສະລະ,2ນຟ3:5.ພວກ
ເຂົາໄດ້ຮ້ອງອອກມາເພື່ອທູນຂໍພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າເພື່ອອິດສະລະພາບຂອງພວກເຂົາ,ແອວ
43:48–50.ໂມໂຣໄນປິຕິຍິນດີໃນອິດສະລະ
ພາບຂອງປະເທດຊາດຂອງຕົນ,ແອວ48:11.
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າເປັນພຣະວິນ
ຍານແຫ່ງອິດສະລະພາບ,ແອວ61:15.

ຈົ່ງຕາມເຮົາມາ,ແລະພວກເຈົ້າຈະເປັນຄົນ
ອິດສະລະ,ຄພ38:22.

ອິດສະລະທີ່ຈະເລືອກ.ເບິ່ງອ�ເພີໃຈ

ອິດສະຣາເອນ.ເບິ່ງຢາໂຄບ,ລູກຊາຍຂອງ
ອີຊາກ;ອັບຣາຮາມ—ເຊື້ອສາຍຂອງອັບ
ຣາຮາມ;ຮັບເອົາ,ການຮັບເອົານຳ�ອີກ

ພຣະຜູ້ ເ ປັນ ເຈົ້ າ ໄ ດ້ ປະທານຊື່ ອິດສະ
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ຣາເອນ ໃຫ້ຢາໂຄບ, ລູກຊາຍຂອງອີຊາກ
ແລະຫລານຊາຍຂອງອັບຣາຮາມໃນພຣະ
ຄ�ພີເດີມ(ປຖກ32:28;35:10).ຊື່ອິດສະ
ຣາເອນໝາຍເຖິງຕົວຂອງຢາໂຄບເອງ,ລູກ
ຫລານຂອງເພິ່ນ,ຫລືອານາຈັກຊຶ່ງລູກຫລານ
ເຫລົ່ານັ້ນຄັ້ງໜຶ່ງເຄີຍຄອບຄອງໃນສະໄໝ
ຂອງພຣະຄ�ພີເດີມ(2ຊມອ1:24;23:3).
ຫລັງຈາກໂມເຊໄດ້ນ�ພາລູກຫລານຂອງ
ອິດສະຣາເອນອອກຈາກຄວາມເປັນທາດຢູ່
ເອຢິບແລ້ວ(ອພຍ3–14),ພວກເຂົາຢູ່ໃນ
ການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນເປັນເວລາຫລາຍ
ກວ່າສາມຮ້ອຍປີ.ເລີ່ມຕົ້ນຈາກກະສັດໂຊນ,
ບັນດາກະສັດໄດ້ປົກຄອງເໜືອອິດສະຣາເອນ
ນ�ກັນເປັນໜຶ່ງຈົນເຖິງການສິ້ນຊີວິດຂອງ
ໂຊໂລໂມນ,ເມື່ອສິບເຜົ່າໄດ້ກໍ່ການກະບົດຕໍ່
ເຣໂຮໂບອາມເພື່ອສ້າງຕັ້ງປະຊາຊາດແຍກ
ອອກຕ່າງຫາກ.ຫລັງຈາກອານາຈັກຂອງ
ອິດສະຣາເອນໄດ້ຖືກແບ່ງແຍກ,ເຜົ່າທີ່ຢູ່ພາກ
ເໜືອ,ຊຶ່ງເປັນສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ,ໄດ້ຮັກສາຊື່
ອິດສະຣາເອນໄວ້,ໃນຂະນະທີ່ອານາຈັກຂອງ
ພາກໃຕ້ຖືກເອີ້ນວ່າຢູດາ.ໃນປະຈຸບັນນີ້ແຜ່ນ
ດິນການາອານຖືກເອີ້ນອິດສະຣາເອນ.ໃນ
ຄວາມໝາຍໜຶ່ງອີກ,ອິດສະຣາເອນໝາຍເຖິງ
ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຢ່າງແທ້ຈິງໃນພຣະຄຣິດ(ຣມ10:1;
11:7;ຄລຕ6:16;ອຟຊ2:12).

ສິບສອງເຜົ່າຂອງອິດສະຣາເອນຳ:ຢາໂຄບ
ຫລານຊາຍຂອງອັບຣາຮາມ,ຊຶ່ງຊື່ໄດ້ປ່ຽນໄປ
ເປັນອິດສະຣາເອນ,ໄດ້ມີລູກຊາຍຢູ່ດ້ວຍກັນ
ສິບສອງຄົນ.ຕໍ່ມາລູກຫລານຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້
ກາຍເປັນສິບສອງເຜົ່າຂອງອິດສະຣາເອນຫລື
ລູກຫລານຂອງອິດສະຣາເອນ.ຕໍ່ໄປນີ້ຄືລາຍ
ຊື່ຂອງສິບສອງເຜົ່າ:ຣູເບັນ,ຊີເມໂອນ,ເລວີ,
ຢູດາ,ອິດຊາຄາ,ແລະເສບູໂລນ(ລູກຊາຍ
ຂອງຢາໂຄບກັບນາງເລອາ);ດານແລະເນັບ
ທະລີ(ລູກຊາຍຂອງຢາໂຄບກັບນາງບິນຮາ);
ກາດແລະອເຊ(ລູກຊາຍຂອງຢາໂຄບກັບ
ນາງສີລະປາ);ໂຢເຊັບແລະເບັນຢາມິນ(ລູກ
ຊາຍຂອງຢາໂຄບກັບນາງລາເຊັນ)(ປຖກ
29:32–30:24;35:16–18).

ຢາໂຄບໄດ້ໃຫ້ພອນແກ່ຜູ້ນ�ຂອງແຕ່ລະ

ເຜົ່າກ່ອນເພິ່ນຈະສິ້ນຊີວິດ(ປຖກ49:1–28).
ສ�ລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ,ເບິ່ງຊື່ລູກຊາຍແຕ່ລະ
ຄົນຂອງຢາໂຄບ.

ຣູເບັນ,ລູກຊາຍກົກຂອງຢາໂຄບນ�ເມຍ
ຄົນທ�ອິດ,ເລອາ,ໄດ້ສູນເສຍສິດທິຂອງອ້າຍ
ກົກແລະມູນມໍລະດົກສອງເທົ່າຂອງລາວໄປ
ເພາະການເຮັດຜິດສິນທ�(ປຖກ49:3–4).
ສິດທິຂອງອ້າຍກົກນັ້ນໄດ້ໄປຕົກຢູ່ທີ່ໂຢເຊັບ,
ຜູ້ເປັນລູກຊາຍກົກຂອງຢາໂຄບກັບເມຍຄົນ
ທີສອງ,ລາເຊັນ(1ຂຄ5:1–2).ເລວີ,ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເລືອກເຜົ່າຂອງລາວໃຫ້ຮັບໃຊ້
ເປັນຜູ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງຖານະ
ປະໂລຫິດ,ບໍ່ໄດ້ຮັບມູນມໍລະດົກເພາະການ
ເອີ້ນພິເສດຂອງພວກເຂົາໃນບັນດາເຜົ່າທັງ
ໝົດ.ສິ່ງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມໍລະດົກສອງເທົ່າຂອງ
ໂຢເຊັບຖືກແບ່ງປັນໃຫ້ແກ່ລູກຊາຍຂອງ
ໂຢເຊັບ,ເອຟະຣາອີມແລະມານາເຊ(1ຂຄ
5:1;ຢມຢ31:9),ຜູ້ທີ່ຖືກນັບເປັນເຜົ່າໜຶ່ງອີກ
ຕ່າງຫາກຂອງອິດສະຣາເອນ(ປຈສ,ປຖກ
48:5–6[ພາກຫ້ອຍທ້າຍ]).

ສະມາຊິກໃນເຜົ່າຂອງຢູດາຕ້ອງເປັນຜູ້
ປົກຄອງຈົນກວ່າພຣະເມຊີອາຈະສະເດັດ
ມາ(ປຖກ49:10;ປຈສ,ປຖກ50:24[ພາກ
ຫ້ອຍທ້າຍ]).ໃນຍຸກສຸດທ້າຍເຜົ່າຂອງເອຟະ
ຣາອີມຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດໃນການນ�ຂ່າວ
ສານຂອງການຟື້ນຟູພຣະກິດຕິຄຸນໄປສູ່ໂລກ
ແລະການເຕົ້າໂຮມອິດສະຣາເອນທີ່ກະຈັດ
ກະຈາຍໄປ(ພບຍ33:13–17).ເວລາຈະມາ
ເຖິງເມື່ອເອຟະຣາອີມຈະມີບົດບາດເປັນຜູ້ນ�
ໃນການເຕົ້າໂຮມທຸກເຜົ່າຂອງອິດສະຣາເອນ
ເຂົ້າກັນເປັນໜຶ່ງໂດຍຜ່ານພຣະກິດຕິຄຸນ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ(ອຊຢ11:12–13;ຄພ
133:26–34).

ກ າ ນຳ ກ ະ ຈັດກະຈາຍຂອງຊາວອິດສະ
ຣາເອນຳ:ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ສິບສອງ
ເຜົ່າຂອງອິດສະຣາເອນກະຈັດກະຈາຍໄປ
ແລະເປັນທຸກເພາະຄວາມບໍ່ຊອບທ�ແລະ
ການກະບົດຂອງພວກເຂົາ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ການກະ
ຈັດກະຈາຍຂອງຜູ້ຄົນທີ່ຖືກເລືອກໄວ້ຂອງ

ອິດສະຣາເອນ249
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ພຣະອົງໃນບັນດາປະຊາຊາດຂອງໂລກເປັນ
ພອນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊາດເຫລົ່ານັ້ນ.

ເຮົາຈະກະຈັດກະຈາຍພວກເຈົ້າໄປຢູ່ໃນ
ປະເທດຕ່າງໆ,ລລວ26:33.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈະໃຫ້ພວກເຈົ້າກະຈັດກະຈາຍໄປໃນບັນດາຜູ້
ຄົນທັງປວງ,ພບຍ28:25,37,64.ຊົນຊາດ
ທັງຫລາຍໃນໂລກຈະຕົກໃຈຢ້ານກົວໃນສິ່ງທີ່
ພວກເຂົາເຫັນ,ຢມຢ29:18–19.ເຮົາຈະຝັດ
ຮ່ອນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນໃນທ່າມກາງຊົນ
ຊາດທັງຫລາຍ,ອມ9:9(ຊກຢ10:9).

ພຣະເຢຊູຖືກໃຊ້ມາຫາຝູງແກະທີ່ເສຍໄປ
ໃນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,ມທ15:24.ມີຝູງ
ແກະອື່ນທີ່ເປັນຝູງແກະຂອງເຮົາແຕ່ບໍ່ຢູ່ໃນຝູງ
ນີ້,ຢຮ10:16.

ອິດສະຣາເອນຈະກະຈັດຈະກາຍໄປທົ່ວທຸກ
ແຫ່ງຂອງຜືນແຜ່ນດິນໂລກ,1ນຟ22:3–8.
ຢາໂຄບອ້າງເຖິງຖ້ອຍຄ�ຂອງຊີນັດປຽບທຽບ
ຕົ້ນໝາກກອກເທດແລະຕົ້ນໝາກກອກປ່າ,
ຢຄ5–6.ວຽກງານຂອງພຣະບິດາຈະເລີ່ມຕົ້ນ
ໃນບັນດາເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ແຕກກະຈັດກະຈາຍ
ໄປ,3ນຟ21:26.

ການຳເຕົ້າໂຮມຊາວອິດສະຣາເອນຳ:ເຊື້ອ
ສາຍອິດສະຣາເອນຈະຖືກເຕົ້າໂຮມເຂົ້າກັນ
ໃນຍຸກສຸດທ້າຍກ່ອນການສະເດັດມາຂອງ
ພຣະຄຣິດ(ຫຼຊ1:10).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຕົ້າ
ໂຮມອິດສະຣາເອນຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງເມື່ອ
ພວກເຂົາຮັບເອົາພຣະອົງແລະຮັກສາພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະອົງ.

ພຣະອົງ ຈະເຮັດ ສັນຍານເອີ້ນເອົາຊາດ
ໜຶ່ງທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກແລະພວກເຂົາຈະມາ,ອຊຢ
5:26.ເຮົາຈະເອົາເຈົ້າຄືນດ້ວຍຄວາມຮັກອັນ
ສຸດຊຶ້ງ,ອຊຢ54:7.ປະຊາຊົນອິດສະຣາເອນ
ແລະຢູດາຈະຖືກເຕົ້າໂຮມກັບຄືນສູ່ດິນແດນ
ຂອງພວກເຂົາ,ຢມຢ30:3.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈະນ�ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນກັບຄືນມາຈາກ
ຊົນຊາດຕ່າງໆທີ່ເຂົາໄດ້ຖືກກະຈັດຈະກາຍ
ໄປ,ອຊກ28:25.

ໃນຍຸກສະໄໝຂອງຄວາມສົມບູນແຫ່ງເວລາ
ພຣະອົງຈະຮວບຮວມສິ່ງສາລະພັດໄວ້ໃນ
ພຣະຄຣິດ,ອຟຊ1:10.

ຫລັງຈາກຊາວອິດສະຣາເອນກະຈັດກະ
ຈາຍໄປ,ພວກເຂົາຈະຖືກເຕົ້າໂຮມ,1ນຟ
15:12–17.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນ
ທັງປວງທີ່ເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,1ນຟ
19:16(3ນຟ16:5).ພວກເຂົາຈະຖືກນ�ອອກ
ຈາກຄວາມມືດແລະຮູ້ ຈັກວ່າພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຄືພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງພວກເຂົາ,
1ນຟ 22:12.ພຣະເຈົ້າຈະເຕົ້າໂຮມແລະ
ນັບຈ�ນວນລູກໆຂອງພຣະອົງ,1ນຟ22:25.
ປະເທດຂອງຄົນຕ່າງຊາດຈະນ�ອິດສະ
ຣາເອນໄປຫາແຜ່ນດິນອັນເປັນມູນມໍລະດົກ
ຂອງພວກເຂົາ,2ນຟ10:8(3ນຟ16:4).ຜູ້
ຄົນຂອງເຮົາແລະຄ�ເວົ້າຂອງເຮົາຈະຖືກເຕົ້າ
ໂຮມໄວ້ເປັນຄ�ດຽວກັນ,2ນຟ29:13–14.

ພວກແອວເດີໄດ້ຮັບການເອີ້ນໃຫ້ເຕົ້າໂຮມ
ຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກໄວ້,ຄພ29:7(ຄພ39:11).ເຮົາ
ຈະເຕົ້າໂຮມຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກໄວ້ຂອງເຮົາ,ຄພ
33:6.ເຕົ້າໂຮມເພື່ອວ່າເຮົາຈະມອບກົດຂອງ
ເຮົາໃຫ້ພວກເຈົ້າແລະພວກເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ
ພອນ,ຄພ38:31–33.ເຮົາຈະກູ້ຜູ້ຄົນຂອງ
ເຮົາຊຶ່ງເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນກັບຄືນ
ມາ,ຄພ39:11.ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຈະອອກ
ມາ,ຄພ45:46.ໂມເຊໄດ້ມອບໝາຍຂໍກະແຈ
ແຫ່ງການເຕົ້າໂຮມ,ຄພ110:11.

ຄວາມຊອບທ�ແລະຄວາມຈິງຈະກວາດ
ແຜ່ນດິນໂລກແລະເຕົ້າໂຮມຜູ້ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າເລືອກໄວ້,ມຊ7:62.ການເຕົ້າໂຮມຖືກ
ປຽບທຽບໃສ່ກັບການເຕົ້າໂຮມຝູງແຮ້ງແລະ
ຊາກສົບ,ຈສ—ມ1:27.

ສິບເຜົ່າທີ່ຫາຍໄປຂອງອິດສະຣາເອນຳ:ສບິ
ເຜົ່າຂອງອິດສະຣາເອນໄດ້ລວມກັນເປັນອານາ
ຈກັພາກເໜອືຂອງອິດສະຣາເອນແລະໄດ້ຖືກ
ພາໄປເປັນຊະເລີຍຢູ່ອັດຊີເຣຍ721ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.ໃນເວລານັ້ນພວກເຂົາໄດ້ໄປຫາ“ພາກ
ພື້ນທາງເໜືອ”ແລະໄດ້ສາບສູນໄປບໍ່ມີໃຜຮູ້
ຈກັ.ພວກເຂົາຈະກັບຄືນມາໃນຍຸກສຸດທ້າຍ.

ເຮົາຈະບອກທິດເໜືອປ່ອຍໃຫ້ເຂົາໄປ,
ອຊຢ43:6.ພວກເຂົາຈະມາຈາກດິນແດນຫ່າງ
ໄກທິດເໜືອ,ອຊຢ49:12(1ນຟ21:12).ຢູ
ດາຈະຮວບຮວມກັບອິດສະຣາເອນແລະເຂົາ
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ຈະກັບຄືນມາຈາກຖິ່ນທາງທິດເໜອື,ຢມຢ
3:18.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ໄດ້ນ�
ລູກຫລານຂອງອິດສະຣາເອນອອກມາຈາກ
ແຜ່ນດິນທາງທິດເໜອື,ຢມຢ16:14–16.ເຮາົ
ຈະນ�ເອົາເຂົາເຈົ້າມາຈາກທິດເໜອື,ຢມຢ
31:8.

ຊາວນີໄຟແລະຊາວຢິວຈະມີຄ�ເວົ້າຂອງ
ເຜົ່ າ ອິດ ສະຣາເອນທີ່ສູນຫາຍ ໄປ , 2ນຟ
29:12–13.ເຮົາຈະໄປປະກົດຕົວຕໍ່ເຜົ່າອິດສະ
ຣາເອນທີ່ຫາຍໄປ,3ນຟ17:4.ເມື່ອພຣະກິດ
ຕິຄຸນຖືກສັ່ງສອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງເຊື້ອ
ສາຍອິດສະຣາເອນ,ເຜົ່າທີ່ຫາຍໄປຈະຖືກ
ເຕົ້າໂຮມຄືນສູ່ບ້ານສູ່ແຜ່ນດິນທີ່ເປັນມູນມໍລະ
ດົກຂອງພວກເຂົາ,3ນຟ21:26–29.

ໂມເຊໄດ້ມອບໝາຍຂໍກະແຈແຫ່ງການເຕົ້າ
ໂຮມຂອງຊາວອິດສະຣາເອນໃຫ້ແກ່ໂຈເຊັບ
ສະມິດແລະອໍລີເວີຄາວເດີຣີ,ຄພ110:11.
ພວກເຂົາທີ່ຢູ່ໃນດິນແດນທາງເໜືອຈະມາຢູ່
ໃນຄວາມຊົງຈ�ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ຄພ133:26–32.

ພວກເຮົາເຊື່ອໃນການຮ່ວມກັນແທ້ໆຂອງ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,ຫຼຊ1:10.

ອິດຊະມາເອນ,ພໍ່ເຖົ້າຂອງນີໄຟ.ເບິ່ງລີໄຮ,
ບິດາຂອງນີໄຟນຳ�ອີກ

ຊາຍຄົນໜຶ່ງໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ຜູ້ຊຶ່ງ
ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຂອງລາວ,ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ເດີນທາງໄປກັບຄອບຄົວຂອງລີໄຮໄປຫາ
ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.

ນີໄຟແລະພວກອ້າຍຂອງລາວໄດ້ກັບ
ຄືນໄປເຢຣູຊາເລັມແລະໄດ້ຊັກຊວນອິດຊະ
ມາເອນພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຂອງລາວໃຫ້ເດີນ
ທາງໄປກັບຄອບຄົວຂອງລາວໄປຫາແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ,1ນຟ7:2–5.ສອງຄອບຄົວ
ໄດ້ກ່ຽວດອງກັນ,1ນຟ16:7.ອິດຊະມາເອນ
ໄດ້ສິ້ນຊີວິດໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,1ນຟ
16:34.

ອິດຊະມາເອນ,ລູກຊາຍຂອງອັບຣາຮາມ.
ເບິ່ງອັບຣາຮາມ;ຮາການຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ລູກຊາຍຂອງອັບຣາ

ຮາມກັບນາງຮາກາ,ສາວໃຊ້ຊາວເອຢິບຂອງ
ນາງຊາຣາ(ປຖກ16:11–16).ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ສັນຍາກັບອັຣາຮາມແລະຮາກາວ່າ
ອິດຊະມາເອນຈະກາຍເປັນບິດາຂອງປະຊາ
ຊາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່(ປຖກ21:8–21).

ພັນທະສັນຍາໄດ້ມາເຖິງຜ່ານທາງອີຊາກ
ແທນທີ່ຈະເປັນຜ່ານທາງອິດຊະມາເອນ,ປຖກ
17:19–21(ຄລຕ4:22–5:1).ພຣະເຈົ້າໄດ້
ອວຍພອນອິດຊະມາເອນວ່າລາວຈະມີລູກ
ຫລາຍຄົນ,ປຖກ17:20.ອິດຊະມາເອນໄດ້
ຊ່ວຍຝັງອັບຣາຮາມ,ປຖກ25:8–9.ລາຍຊື່
ຂອງລູກຊາຍສິບສອງຄົນຂອງອິດສະມາເອນ,
ປຖກ25:12–16.ອິດຊະມາເອນໄດ້ຕາຍໄປ,
ປຖກ25:17–18.ເອຊາວໄດ້ເອົານາງມາຮາ
ລາດລູກສາວຂອງອິດຊະມາເອນມາເປັນ
ເມຍ,ປຖກ28:9.

ອິດສາ.ເບິ່ງໂລບ,ຄວາມໂລບ;ຫຶງຫວງ,
ຄວາມຫຶງຫວງນຳ�ອີກ

ອີງຕາມພຣະຄ�ພີ,ຄວາມປາດຖະໜາບາງ
ສິ່ງທີ່ເປັນຂອງຄົນອື່ນເປັນສິ່ງທີ່ຜິດ.

ບັນພະບຸລຸດເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ອິດສາໂຢເຊັບ
ຈຶ່ງໄດ້ຂາຍເພິ່ນໄປປະເທດເອຢິບ,ກຈກ7:9.
ຄວາມຮັກບໍ່ ເ ຫິງ ສາ, 1ກຣທ13:4 (ມຣນ
7:45).ຄວາມເຫິງສາກັນນ�ໄປສູ່ໃຈດື້ດ້ານ,
1ຕມທ6:4.ບ່ອນໃດທີ່ມີຄວາມອິດສາ,ບ່ອນ
ນັ້ນກໍມີການວຸ້ນວາຍແລະມີການຊົ່ວຮ້າຍທຸກ
ຊະນິດ,ຢກບ3:16.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາວ່າມະນຸດຈະບໍ່
ອິດສາ,2ນຟ26:32.ບໍ່ມີຄວາມອິດສາໃນບັນ
ດາຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,4ນຟ1:15–18.

ຄວາມອິດສາແລະຄວາມໂມໂຫຮ້າຍຂອງ
ມະນຸດເປັນໂຊກຊາຕາປົກກະຕິຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຕະຫລອດວັນເວລາຂອງຊີວິດຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຄພ127:2.

ອິດຊາຄາ.ເບິ່ງຢາໂຄບ,ລູກຊາຍຂອງ
ອີຊາກ;ອິດສະຣາເອນນຳ�ອີກ

ລູກຊາຍຂອງຢາໂຄບກັບນາງເລອາໃນ
ພຣະຄ�ພີເດີມ(ປຖກ30:17–18;35:23;
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46:13).ຜູ້ສືບຕະກຸນຂອງເພິ່ນໄດ້ກາຍເປັນ
ໜຶ່ງໃນສິບສອງເຜົ່າຂອງອິດສະຣາເອນ.

ເຜົ່ າຂອງອິດຊາຄາ: ພອນຂອງຢາໂຄບ
ຕໍ່ອິດຊາຄາມີ ຢູ່ໃນປະຖົມມະການ49:14–
15.ຫລັງຈາກໄດ້ໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນການາ
ອານ,ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມລ�ລວຍບາງ
ຢ່າງຈາກແຜ່ນດິນຟີລິດສະຕິນ,ລວມທັງທົ່ງ
ພຽງເອສະດາອີໂລນ.ພາຍໃນເຂດແດນຂອງ
ອິດຊາຄາມີຫລາຍແຫ່ງທີ່ສ�ຄັນໃນປະຫວັດ
ສາດຂອງຊາວຢິວ,ຍົກຕົວຢ່າງ,ກາເມນ,ເມ
ກິດໂດ,ໂດທານ,ກິນໂບອາ,ເຢຊະເຣເອນ,
ຕາໂບເຣ,ແລະນາຊາເຣັດ(ຢຊ19:17–23).

ອີຊາກ.ເບິ່ງອັບຣາຮາມ—ເຊື້ອສາຍຂອງ
ອັບຣາຮາມນຳ�ອີກ

ປິຕຸໃນພຣະຄ�ພີເດີມ.ການເກີດຂອງເພິ່ນ
ຈາກອັບຣາຮາມແລະຊາຣາໃນໄວແກ່ຊະລາ
ໄດ້ເປັນສິ່ງມະຫັດສະຈັນ(ປຖກ15:4–6;
17:15–21;21:1–8).ຄວາມເຕັມໃຈຂອງອັບ
ຣາຮາມທີ່ຈະຖວາຍອີຊາກເປັນລັກສະນະດຽວ
ກັນກັບພຣະເຈົ້າຖວາຍພຣະບຸດອົງດຽວທີ່ຖື
ກ�ເນີດຂອງພຣະອົງ(ຢຄ4:5).ອີຊາກໄດ້ຮັບ
ຄ�ສັນຍາແຫ່ງພັນທະສັນຍາຂອງອັບຣາຮາມ
(ປຖກ21:9–12;1ນຟ17:40;ຄພ27:10).

ອີຊາກໄດ້ເກີດມາ,ປຖກ21:1–7.ຖືກເອົາ
ໄປເພື່ອຖວາຍຢູ່ເທິງພູໂມຣິຢາ,ປຖກ22:1–
19(ຄພ101:4).ໄດ້ແຕ່ງງານ,ປຖກ24.ໄດ້
ຈັດການກັບພວກລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ,ປຖກ
27:1–28:9.

ໄດ້ ຮັບຄວາມສູງສົ່ງນ�ອັບຣາຮາມແລະ
ຢາໂຄບ,ຄພ132:37(ມທ8:11).

ອີເທີ.ເບິ່ງຊາວຢາເຣັດນຳ�ອີກ

ສາດສະດາຄົນສຸດທ້າຍຂອງຊາວຢາເຣັດ
ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ(ອທ12:1–2).

ໜັງສືອີເທີ:ໜັງສືເຫລັ້ມໜຶ່ງໃນພຣະຄ�ພີ
ມໍມອນທີ່ບັນຈຸພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນທຶກຂອງ
ຊາວຢາເຣັດ.ຊາວຢາເຣັດເປັນຜູ້ຄົນກຸ່ມໜຶ່ງທີ່
ໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນຊີກໂລກເບື້ອງຕາເວັນຕົກເປັນ
ເວລາຫລາຍສັດຕະວັດກ່ອນຜູ້ຄົນຂອງລີໄຮ.

ໜັງສືອີເທີໄດ້ເອົາມາຈາກແຜ່ນຈາລຶກຊາວສີ່
ແຜ່ນທີ່ຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮໄດ້ພົບເຫັນ(ມຊຢ
8:8–9).

ບົ ດ ທີ 1–2 ບອກເຖິງຊາວຢາເຣັດໄດ້ໜີ
ຈາກບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນສະໄໝຂອງ
ຫໍບາເບນແລະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໄປຫາບ່ອນທີ່ຮູ້ ຈັກກັນວ່າທະ
ວີບອາເມຣິກາ.ບົດທີ3–6ອະທິບາຍວ່ານ້ອງ
ຊາຍຂອງຢາເຣັດໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້
ລອດກ່ອນມະຕະແລະຊາວຢາເຣັດໄດ້ເດີນ
ທາງໄປໃນເຮືອແປດລ�.ບົດທີ7–11ສືບຕໍ່
ປະຫວັດສາດຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທີ່ຄອບງ�
ປະຫວັດສາດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊາວຢາເຣັດ.
ໂມໂຣໄນ,ຜູ້ຫຍໍ້ບັນທຶກຂອງອີເທີ,ໄດ້ຂຽນໃນ
ບົດທີ12–13ເຖິງສິ່ງປະຫລາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍ
ສັດທາແລະເຖິງພຣະຄຣິດແລະເຢຣູຊາເລັມ
ໃໝ່ຈະຖືກຕັ້ງຂຶ້ນ.ບົດທີ14–15ບອກເຖິງວິທີ
ທີ່ຊາວຢາເຣັດກາຍເປັນປະຊາຊາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ແຕ່ໄດ້ຖືກທ�ລາຍໂດຍສົງຄາມເພາະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍ.

ອີລາຍ.ເບິ່ງເອລີຢານຳ�ອີກ

ມີການໃຊ້ຊື່ຫລືຕ�ແໜ່ງອີລາຍໃນຫລາຍ
ຮູບແບບໃນພຣະຄ�ພີ:

ເອລີຢາ:ອີລາຍຄືພຣະຄ�ພີໃໝ່(ໃນພາສາ
ກຣີກ)ເຖິງເອລີຢາ(ໃນພາສາເຮັບເຣີ),ເຊັ່ນ
ໃນມທ17:3–4,ລກ4:25–26,ແລະຢກບ
5:17.ໃນກໍລະນີເຫລົ່ານີ້,ອີລາຍໄດ້ເປັນສາດ
ສະດາໃນສະໄໝບູຮານຜູ້ຊຶ່ງການປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດຂອງເພິ່ນໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນ
1ແລະ2ກະສັດ.

ຜູ້ ທີ່ ມາກ່ອນຳ:ອີລາຍຍັງເປັນຕ�ແໜ່ງໜຶ່ງ
ອີກທີ່ໝາຍເຖິງການເປັນຜູ້ທີ່ມາກ່ອນ.ຍົກຕົວ
ຢ່າງ,ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕຄືອີລາຍເພາະເພິ່ນ
ໄດ້ ຖືກສົ່ງມາເພື່ອຕຽມທາງໄວ້ສ�ລັບພຣະ
ເຢຊູ(ມທ17:12–13).

ຜູ້ ຟື້ນຳຟູ: ຕ�ແໜ່ງອີລາຍຍັງໝາຍເຖິງຄົນ
ອື່ນໆອີກຜູ້ມີ ພາລະກິດສະເພາະ,ດັ່ງເຊັ່ນ
ໂຢຮັນຜູ້ເປີດເຜີຍ(ຄພ77:14)ແລະຄັບຣີ
ເອນ(ລກ1:11–20;ຄພ27:6–7;110:12).
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ຊາຍຄນົຳໜຶ່ງໃນຍຸກສະໄໝຂອງອັບຣາ
ຮາມ:ສາດສະດາທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າເອຊາອັດຫລື
ອີລາຍຜູ້ທີ່ໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ໃນວັນເວລາຂອງອັບ
ຣາຮາມ(ຄພ84:11–13;110:12).

ອີດສະເຕີ.ເບິ່ງການຟື້ນຄືນພຣະຊົນ,ການ
ຟື້ນຄືນຊີວິດ;ພຣະເຢຊູຄຣິດ

ອຸທິດຖວາຍ,ກົດແຫ່ງການອຸທິດຖວາຍ.ເບິ່ງ
ລະບົບເອກະພາບ;ອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າຫລືອານາຈັກສະຫວັນນຳ�ອີກ

ການອຸ ທິດ, ການເຮັດໃຫ້ ສັກສິດ, ຫລື
ການກາຍເປັນຄົນຊອບທ�.ກົດແຫ່ງການອຸ
ທິດຖວາຍເປັນຫລັກທ�ອັນສູງສົ່ງຊຶ່ງໂດຍ
ກົດນັ້ນຊາຍແລະຍິງຈຶ່ງເຕັມໃຈທີ່ຈະອຸທິດ
ເວລາ,ພອນສະຫວັນ,ແລະຊັບສິນທີ່ຈະສ້າງ
ຕັ້ງແລະການສ້າງສາອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.

ມື້ນີ້ພວກເຈົ້າໄດ້ຖວາຍພວກເຈົ້າເອງແດ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ອພຍ32:29.

ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອໄດ້ມີທຸກສິ່ງທີ່ເປັນສ່ວນລວມ,
ກຈກ2:44–45.

ພວກເຂົາ ມີ ເຂົ້າຂອງທັງໝົດນ�ກັນເປັນ
ສ່ວນລວມ;ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ມີຜູ້ໃດຮັ່ງມີແລະຍາກ
ຈົນ,4ນຟ1:3.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ອະທິບາຍຫລັກທ�ແຫ່ງ
ການອຸທິດຖວາຍ,ຄພ42:30–39(ຄພ51:2–
19;58:35–36). ຄົນໆໜຶ່ງຈະບໍ່ຄອບຄອງ
ຫລາຍກວ່າອີກຄົນໜຶ່ງ,ຄພ49:20.ທຸກຄົນ
ໄດ້ຮັບເທົ່າທຽມກັນອີງຕາມຈ�ນວນຄົນໃນ
ຄອບຄົວຂອງຕົນ,ຄພ51:3.ກົດລະບຽບໄດ້
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອວ່າໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ
ຈະສາມາດເທົ່າທຽມກັນໃນພັນທະການຂອງ
ເລື່ອງແຫ່ງສະຫວັນແລະເລື່ອງແຫ່ງແຜ່ນດິນ
ໂລກ,ຄພ78:4–5.ທຸກຄົນຕ້ອງມີສິດເທົ່າທຽມ
ກັນຕາມຄວາມຕ້ອງການແລະຄວາມຈ�ເປັນ
ຂອງເຂົາ,ຄພ82:17–19.ຊີໂອນສາມາດຖືກ
ສ້າງຂຶ້ນໄດ້ພຽງແຕ່ໂດຍຫລັກທ�ຂອງກົດຂອງ
ອານາຈັກຊັ້ນສູງເທົ່ານັ້ນ,ຄພ105:5.

ຜູ້ຄົນຂອງເອນົກມີໃຈດຽວແລະມີຄວາມ
ຄິດດຽວແລະໄດ້ດ�ລົງຢູ່ໃນຄວາມຊອບທ�,

ແລະບໍ່ມີຄົນຍາກຈົນໃນບັນດາພວກເຂົາ,ມຊ
7:18.

ອຸລີມແລະທຸມມີມ.ເບິ່ງຜູ້ພະຍາກອນ;
ແຜ່ນປົກເອິກນຳ�ອີກ

ເຄື່ອງມື ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕຽມໄວ້ເພື່ອຊ່ວຍ
ເຫ ລືອ ມະນຸດ ໃນການຮັບການເປີດເຜີຍ
ແລະໃນການແປພາສາ.ໃນພາສາເຮັບເຣີ
ຄ�ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ“ຄວາມສະຫວ່າງແລະ
ຄວາມສົມບູນ.”ອຸລີມແລະທຸມມີມປະກອບ
ດ້ວຍຫີນສອງກ້ອນທີ່ຕິດໃນຂອບໂຄ້ງທະນູທີ່
ເຮັດດ້ວຍເງິນແລະບາງເທື່ອໃຊ້ກັບແຜ່ນປົກ
ເອິກ(ຄພ17:1;ຈສ—ປ1:35,42,52).ແຜ່ນ
ດິນໂລກນີ້ຈະກາຍເປັນອຸລີມແລະທຸມມີມທີ່
ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນສະພາບທີ່ບໍລິສຸດແລະອະມະຕະ
ຂອງມັນ(ຄພ130:6–9).

ຈົ່ງໃສ່ອຸລີມແລະທຸມມີມໄວ້ໃນແຜ່ນປົກ
ເອິກ,ອພຍ28:30.

ແກ່ຜູ້ທີ່ມີໄຊຊະນະເຮົາຈະໃຫ້ຫີນຂາວແກ່
ຜູ້ນັ້ນ,ພນມ2:17.

ຄວາມຮູ້ທີ່ ເພິ່ນມີເພິ່ນສາມາດເບິ່ງແລະ
ແປ,ມຊຢ8:13.ຫີນສອງກ້ອນນີ້,ເຮົາຈະເອົາ
ໃຫ້ເຈົ້າ,ອທ3:23–24,28(ອທ4:5).

ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍຜ່ານ
ອຸລີມແລະທຸມມີມ,ຄພຫວົພາກທີ6;11;
14–16.ເຈົ້າໄດ້ຮັບພະລັງໃຫ້ແປຜ່ານອຸລີມ
ແລະທຸມມີມ,ຄພ10:1.ພະຍານສາມຄົນຈະ
ໄດ້ເຫັນອຸລີມແລະທຸມມີມ,ຊຶ່ງໄດ້ມອບໃຫ້
ແກ່ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດຢູ່ເທິງພູ,ຄພ17:1.
ສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ພຣະເຈົ້າອາໄສຢູ່ເປັນອຸລີມ
ແລະທຸມມີມທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.ຫີນຂາວຈະກາຍເປັນ
ອຸລີມແລະທຸມມີມແກ່ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບກ້ອນ
ໜຶ່ງ,ຄພ130:6–11.

ຂ້າ ພະເຈົ້າ ,ອັບຣາ ຮາມ,ມີອຸລີມແລະ
ທຸມມີມ,ອຣຮ3:1,4.

ອູເຣ

ໃນ ພຣະ ຄ�ພີ ເ ດີມ ,ແຜ່ນດິນອູເຣແຫ່ງ
ເຄນເດຍເປັນບ້ານເກີດເມືອງນອນດັ້ງເດີມ
ຂອງອັບຣາມ(ປຖກ11:27–28,31;15:7;
ນມຢ9:7;ອຣຮ2:1,4).

ອູເຣ253
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ເອສະເທີ

ຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງທີ່ມີສັດທາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະ
ເປັນຜູ້ສ�ຄັນໃນພຣະທ�ເອສະເທີ.

ພຣະທ�ເອສະເທີ:ໜັງສືເຫລັ້ມໜຶ່ງໃນພຣະ
ຄ�ພີເດີມທີ່ບັນຈຸເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບຄວາມ
ກ້າຫານຫລາຍທີ່ສຸດຂອງລາຊີນີເອສະເທີໃນ
ການຊ່ວຍກູ້ ຊີວິດຂອງຜູ້ ຄົນຂອງນາງຈາກ
ການທ�ລາຍ.

ບົ ດ ທີ  1–2ບອກເຖິງເອສະເທີ, ຍິງສາວ
ຊາວຢິວແລະເປັນລູກລ້ຽງຂອງຊາຍຊາວຢິວ
ຊື່ມໍເດໄກ,ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນລາຊີນີຂອງ
ເປີເຊຍເພາະຄວາມສວຍງາມຂອງນາງ.ບົດ
ທີ3ອະທິບາຍວ່າຮາມານ,ນາຍົກລັດຖະມົນ
ຕີຢູ່ໃນວັງຂອງກະສັດ,ກຽດຊັງມໍເດໄກແລະ
ໄດ້ອອກຄ�ສັ່ງໃຫ້ຂ້າຊາວຢິວທຸກຄົນ.ບົດ
ທີ4–10ບອກເຖິງເອສະເທີໄດ້ສ່ຽງຊີວິດເປີດ
ເຜີຍສັນຊາດຂອງນາງຕໍ່ກະສັດແລະໄດ້ປ່ຽນ
ຄ�ສັ່ງ.

ເອຊະຣາ

ປະໂລຫິດແລະຜູ້ຂຽນໃນພຣະຄ�ພີເດີມ
ຜູ້ ໄດ້ ພາຊາວຢິວບາງຈ�ນວນກັບໄປເຢຣູ
ຊາເລັມຈາກການເປັນຊະເລີຍທີ່ບາບີໂລນ
(ອຊຣ7–10;ນມຢ8;12).ໃນ458ປີກອ່ນ
ຄ.ສ.ເພິ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກອາກຕາ
ເຊເຊັດ,ກະສັດຂອງເປີເຊຍ,ເພື່ອພາຊາວຢິວ
ທີ່ຖືກເນລະເທດຜູ້ຢາກກັບຄືນເຢຣູຊາເລັມໄປ
ກັບເພິ່ນ(ອຊຣ7:12–26).

ກ່ອນວັນເວລາຂອງເອຊະຣາ,ພວກປະ
ໂລຫິດເກືອບມີອ�ນາດທັງໝົດໃນການອ່ານ
ແລະຮວບຮວມພຣະຄ�ພີທີ່ຖືກຂຽນທີ່ເອີ້ນ
ວ່າ“ກົດ.”ເອຊະຣາໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພຣະຄ�
ພີມີໄວ້ສ�ລັບຊາວຢິວແຕ່ລະຄົນ.ໃນທີ່ສຸດ
ການເປີດອ່ານ“ປຶ້ມກົດ”ກໍໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງ
ສ�ຄັນຕໍ່ຊີວິດຂອງຊາວຢິວ.ບາງທີຄ�ສອນ
ອັນສ�ຄັນທີ່ສຸດຂອງເອຊະຣາມາຈາກຕົວຢ່າງ
ຂອງການຕຽມໃຈຂອງເພິ່ນທີ່ຈະສະແຫວງ
ຫາກົດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ທີ່ຈະເຊື່ອຟັງມັນ,
ແລະສິດສອນມັນໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ(ອຊຣ7:10).

ພຣະທ�ເອຊະຣາ:ບົດທີ1–6ບັນຍາຍເຖິງ

ເຫດການທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກຫົກສິບຫາແປດ
ສິບປີກ່ອນເອຊະຣາໄດ້ມາຫາເຢຣູຊາເລັມ—
ການອອກຄ�ສັ່ງຂອງໄຊຣັດໃນ537ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.ແລະການກັບມາຂອງຊາວຢິວພາຍ
ໃຕ້ການນ�ພາຂອງເສລຸບບາເບນ.ບົດທີ
7–10ສະແດງເຖິງວິທີທີ່ເອຊະຣາໄປຫາເຢຣູ
ຊາເລັມ.ເພິ່ນ,ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ເດີນທາງ,ໄດ້
ຖືສິນອົດເຂົ້າແລະອະທິຖານເພື່ອການປົກ
ປ້ອງ.ຢູ່ທີ່ເຢຣູຊາເລັມເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນ
ຊາວຢິວຫລາຍຄົນທີ່ໄດ້ໄປຫາເຢຣູຊາເລັມ
ກ່ອນແລ້ວພາຍໃຕ້ການນ�ພາຂອງເສລຸບ
ບາເບນແລະໄດ້ແຕ່ງງານກັບພວກຜູ້ຍິງນອກ
ພັນທະສັນຍາແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ນ�ຄວາມ
ເສື່ອມເສຍມາໃຫ້ຕົນເອງ.ເອຊະຣາໄດ້ອະທິ
ຖານເພື່ອເຂົາເຈົ້າແລະໄດ້ນ�ເຂົາເຈົ້າມາຢູ່
ພາຍໃຕ້ພັນທະສັນຍາເພື່ອໃຫ້ປະຮ້າງພວກ
ເມຍເຫລົ່ານັ້ນ.ປະຫວັດຕອນຫລັງຂອງເອຊະ
ຣາມີຢູ່ໃນພຣະທ�ເນເຫມີຢາ.

ເອຊາຢາ

ສາດສະດາໃນພຣະຄ�ພີເດີມຜູ້ໄດ້ທ�ນາຍ
ຈາກ740–701ປີກ່ອນຄ.ສ.ໃນຖານະທີ່ເປັນ
ທີ່ປຶກສາຄົນສ�ຄັນຂອງກະສັດເຮເຊກີຢາ,
ເອຊາຢາມີອິດທິພົນຫລາຍທາງສາດສະໜາ
ແລະທາງການເມືອງ.

ພຣະເຢຊູ ໄດ້ ອ້າງເຖິງເອຊາຢາເລື້ອຍໆ
ຫລາຍກວ່າພຣະອົງອ້າງເຖິງສາດສະດາຄົນ
ອື່ນໆ.ເອຊາຢາກໍຖືກອ້າງເຖິງເລື້ອຍໆເໝືອນ
ກັນໂດຍເປໂຕ,ໂຢຮັນ,ແລະໂປໂລໃນພຣະ
ຄ�ພີໃໝ່.ພຣະຄ�ພີມໍມອນແລະຄ�ສອນ
ແລະພັນທະສັນຍາບັນຈຸຂໍ້ຄວາມຈາກເອຊາ
ຢາຫລາຍກວ່າສາດສະດາຄົນອື່ນໆແລະໃຫ້
ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໄດ້ຫລາຍໃນການຕີຄວາມ
ໝາຍຄ�ຂອງເອຊາຢາ.ນີໄຟໄດ້ສິດສອນຜູ້
ຄົນຂອງເພິ່ນຈາກການຂຽນຂອງເອຊາຢາ
(2ນຟ12–24;ອຊຢ2–14).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ບອກຊາວນີໄຟວ່າ“ຖ້ອຍຄ�ຂອງເອຊາຢາ
ຍິ່ງໃຫຍ່”ແລະວ່າທຸກສິ່ງທີ່ເອຊາຢາໄດ້ທ�
ນາຍໄວ້ຈະສ�ເລັດຄົບຖ້ວນ(3ນຟ23:1–3).

ພຣະທ�ເອຊາຢາ:ໜັງສືເຫລັ້ມໜຶ່ງໃນພຣະ
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ຄ�ພີເດີມ.ຄ�ທ�ນາຍຢ່າງຫລວງຫລາຍຂອງ
ເອຊາຢາກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະເດັດມາຂອງ
ພຣະຜູ້ໄຖ່,ທັງການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ຢູ່ໃນໂລກຂອງພຣະອົງ(ອຊຢ9:6)ແລະໃນ
ຖານະທີ່ເປັນກະສັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນວັນສຸດທ້າຍ
(ອຊຢ63).ເພິ່ນໄດ້ທ�ນາຍໄວ້ຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງອິດສະຣາເອນ
ນ�ອີກ.

ບົດທີ1ເປັນບົດນ�ສ�ລັບໜັງສືເຫລັ້ມນີ້
ທັງເຫລັ້ມ.ເອຊາຢາ7:14;9:6–7;11:1–5;
53;ແລະ61:1–3ເປັນສັນຍານລ່ວງໜ້າເຖິງ
ພາລະກິດຂອງພຣະຜູ້ ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ.ບົດທີ
2,11,12,ແລະ35ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການ
ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ,ເມື່ອພຣະກິດຕິຄຸນຈະໄດ້
ຮັບການຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່,ອິດສະຣາເອນຈະ
ຖືກເຕົ້າໂຮມ,ແລະແຜ່ນດິນທີ່ແຫ້ງແລ້ງຈະ
ອອກດອກດັ່ງກຸຫລາບ.ບົດທີ29ບັນຈຸຄ�ທ�
ນາຍຂອງການອອກມາຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນ
(2ນຟ27).ບົດທີ40–46ປະກາດຄວາມ
ເລີດລ�ຂອງພຣະເຢໂຮວາໃນຖານະເປັນ
ພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງເໜືອພຣະປອມທີ່ເປັນຮູບ
ບູຊາຂອງຜູ້ນະມັດສະການນອກສາດສະໜາ.
ສ່ວນບົດທີ,47–66,ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການ
ຕ່າງໆໃນການຟື້ນຟູອິດສະຣາເອນເທື່ອສຸດ
ທ້າຍແລະການສະຖາປະນາຊີໂອນ,ໂດຍມີ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສະຖິດຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງ.

ເອຊາວ.ເບິ່ງຢາໂຄບ,ລູກຊາຍຂອງອີຊາກ;
ອີຊາກນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ລູກຊາຍກົກຂອງອີຊາກ
ກັບນາງເຣເບກາແລະເປັນອ້າຍນ້ອງຝາແຝດ
ກັບຢາໂຄບ.ສອງອ້າຍນ້ອງນີ້ມັກຜິດຖຽງກັນ
ນັບແຕ່ເກີດ(ປຖກ25:19–26).ລູກຫລານ
ຂອງເອຊາວ,ຊາວເອໂດມ,ແລະລູກຫລານ
ຂອງຢາໂຄບ,ຊາວອິດສະຣາເອນ,ກາຍເປັນ
ປະຊາຊາດທີ່ມັກແຂ່ງຂັນກັນ(ປຖກ25:23).

ເອຊາວໄດ້ຂາຍສິດທິຂອງອ້າຍກົກໃຫ້
ຢາໂຄບ , ປຖກ  2 5 : 3 3  (ຮຣ 12:16–17).
ເອຊາວໄດ້ແຕ່ງງານກັບລູກສາວຂອງຊາວ

ຮິດຕີສອງຄົນຜູ້ສ້າງຄວາມທຸກໂສກໃຫ້ແກ່ພໍ່
ແມ່ຂອງລາວ,ປຖກ26:34–35.ຢາໂຄບແລະ
ເອຊາວໄດ້ຄືນດີກັນ,ປຖກ33.

ເອຊາອັດ

ພຣະຄ�ພີ ໃໝ່ໃນພາສາ(ກຣີກ)ແມ່ນຊື່
ເອຊາຢາ(ລກ4:17).ເອຊາອັດກໍເປັນສາດສະ
ດາຜູ້ໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ໃນວັນເວລາຂອງອັບຣາຮາມ
(ຄພ76:100;84:13)

ເອເຊກຽນ

ສາດສະດາຄົນໜຶ່ງຜູ້ໄດ້ຂຽນພຣະທ�ເອເຊ
ກຽນໃນພຣະຄ�ພີເດີມ.ເພິ່ນເປັນປະໂລຫິດ
ຂອງຄອບຄົວສາດົກແລະເປັນຊາວຢິວຄົນ
ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຖືກເນບູກາດເນັດສາຈັບຕົວໄປ.ເພິ່ນ
ໄດ້ຢູ່ກັບຄົນຢິວທີ່ຖືກເນລະເທດໄປບາບີໂລນ
ແລະໄດ້ທ�ນາຍເປັນເວລາຊາວສອງປີ,ຈາກ
592ປີເຖິງ570ປີກ່ອນຄ.ສ.

ພຣະທ�ເອເຊກຽນຳ:ພຣະທ�ເອເຊກຽນສາ
ມາດແຍກອອກເປັນສີ່ໝວດ.ບົດທີ1–3ບອກ
ເຖິງພາບນິມິດກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າແລະການ
ເອີ້ນເອເຊກຽນໃຫ້ຮັບໃຊ້;ບົດທີ4–24ກາ່ວ
ເຖິງການຕັດສິນເຢຣູຊາເລັມແລະເປນັຫຍັງ
ຈຶ່ງໄດ້ມອບການຕັດສິນເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້;ບົດ
ທີ25–32ປະກາດການຕັດສິນປະຊາຊາດ;
ແລະບົດທີ33–48ບັນທຶກພາບນິມິດກ່ຽວກັບ
ອິດສະຣາເອນໃນຍຸກສຸດທ້າຍ.

ເອເດນ.ເບິ່ງອາດາມ;ເອວານຳ�ອີກ

ບ້ານແຫ່ງທ�ອິດຂອງບິດາມານດາຂອງ
ເຮົາ,ອາດາມແລະເອວາ(ປຖກ2:8–3:24;
4:16;2ນຟ2:19–25;ມຊ3–4;ອຣຮ5),ໄດ້
ຖືກຕົກແຕ່ງເປັນສວນ,ຢູ່ທາງເບື້ອງຕາເວັນ
ອອກໃນເອເດນ.ອາດາມແລະເອວາໄດ້
ຖືກສົ່ງໜີອອກຈາກເອເດນຫລັງຈາກໄດ້ກິນ
ໝາກໄມ້ທີ່ຕ້ອງຫ້າມແລະກາຍເປັນມະຕະ
(ມຊ4:29).ການເປີດເຜີຍຍຸກສຸດທ້າຍຢືນຢັນ
ເລື່ອງລາວໃນພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີກ່ຽວກັບ
ສວນເອເດນ.ມັນເພີ່ມຂໍ້ມູນສ�ຄັນທີ່ວ່າສວນ
ນັ້ນຕັ້ງຢູ່ບ່ອນທີ່ໃນປະຈຸບັນນີ້ເອີ້ນວ່າທະວີບ
ອາເມຣິກາເໜືອ.

ເອເດນ255
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ເອນົກ.ເບິ່ງຊີໂອນນຳ�ອີກ

ສາດສະດາຄົນໜຶ່ງຜູ້ໄດ້ນ�ພາຜູ້ຄົນຂອງ
ເມືອງຊີໂອນ.ການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ຂອງເພິ່ນໄດ້ຖືກບັນຍາຍໄວ້ທັງໃນພຣະຄ�
ພີເດີມແລະໃນພຣະຄ�ພີໄຂ່ມຸກອັນລ�ຄ່າ.
ເພິ່ນເປັນປິຕຸຄົນທີ ເຈັດຫລັງຈາກອາດາມ.
ເພິ່ນເປັນລູກຊາຍຂອງຢາເຣັດແລະເປັນພໍ່
ຂອງເມທູເຊລາ(ປຖກ5:18–24;ລກ3:37).

ເອນົກເປັນຊາຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະການປະ
ຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງເພິ່ນນັ້ນສ�ຄັນ
ຫລາຍກວ່າເລື່ອງສັ້ນໆທີ່ພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�
ພີບັນທຶກໄວ້.ພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີໄດ້ບອກ
ວ່າເພິ່ນໄດ້ປ່ຽນສະພາບຮ່າງກາຍ(ຮຣ11:5)
ແຕ່ບໍ່ໄດ້ບອກລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການປະຕິ
ບັດສາດສະໜາກິດຂອງເພິ່ນ.ຢດ1:14ບັນຈຸ
ຄ�ກ່າວອ້າງຂອງຄ�ທ�ນາຍຂອງເພິ່ນ.ການ
ເປີດເຜີຍຍຸກສຸດທ້າຍອະທິບາຍຫລາຍຢ່າງ
ກ່ຽວກັບເອນົກ,ໂດຍສະເພາະການສັ່ງສອນ
ຂອງເພິ່ນ,ເມືອງຂອງເພິ່ນຖືກເອີ້ນວ່າຊີໂອນ,
ພາບນິມິດຂອງເພິ່ນ,ແລະການທ�ນາຍຂອງ
ເພິ່ນ(ຄພ107:48–57;ມຊ6–7).ຊີໂອນໄດ້
ຖືກຮັບຂຶ້ນສະຫວັນເພາະຄວາມຊອບທ�ຂອງ
ຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນັ້ນ(ມຊ7:69).

ພຣະເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງຕໍ່ເອນົກ,
ມຊ6:26–37.ເອນົກໄດ້ສິດສອນພຣະກິດຕິ
ຄຸນ,ມຊ6:37–68.ເອນົກໄດ້ສິດສອນຜູ້ຄົນ
ແລະໄດ້ສະຖາປະນາຊີໂອນຂຶ້ນ,ມຊ7:1–21.
ເອນົກໄດ້ເຫັນທຸກສິ່ງ,ແມ່ນແຕ່ຈົນເຖິງທີ່ສຸດ
ຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,ມຊ7:23–68.

ເອໂນດ,ລູກຊາຍຂອງຢາໂຄບ

ສາດສະດານີໄຟແລະຜູ້ຮັກສາບັນທຶກໃນ
ພຣະຄ�ພີມໍມອນທີ່ໄດ້ອະທິຖານແລະໄດ້ຮັບ
ການປົດຈາກບາບຂອງເພິ່ນຜ່ານສັດທາຂອງ
ເພິ່ນໃນພຣະຄຣິດ(ອນ1:1–8).ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ເຮັດພັນທະສັນຍາກັບເອໂນດເພື່ອ
ນ�ພຣະຄ�ພີມໍມອນມາໃຫ້ຊາວເລມັນ(ອນ
1:15–17).

ໜັງສືເອໂນດ:ໜັງສືໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນທີ່
ບອກກ່ຽວກັບການອະທິຖານຂອງເອໂນດຫາ

ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າທູນຂໍການອະໄພໂທດເພື່ອ
ຕົນເອງ,ເພື່ອຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ,ແລະເພື່ອຄົນ
ອື່ນໆ.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສັນຍາກັບເພິ່ນວ່າ
ພຣະຄ�ພີມໍມອນຈະຖືກຮັກສາໄວ້ແລະມີໃຫ້
ແກ່ຊາວເລມັນໃນອະນາຄົດ.ເຖິງແມ່ນວ່າໜັງ
ສືນີ້ຈະມີພຽງແຕ່ບົດດຽວເທົ່ານັ້ນ,ແຕ່ມັນກໍ
ບັນທຶກເລື່ອງລາວທີ່ມີພະລັງກ່ຽວກັບຊາຍຄົນ
ໜຶ່ງຜູ້ໄດ້ສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າໃນການອະ
ທິຖານ,ໄດ້ດ�ລົງຊີວິດຕາມພຣະບັນຊາຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແລະກ່ອນການຕາຍຂອງເພິ່ນ,
ເພິ່ນໄດ້ຊື່ນຊົມກັບຄວາມຮູ້ເລື່ອງພຣະຜູ້ໄຖ່.

ເອຟະຣາອີມ.ເບິ່ງພຣະຄ�ພີມໍມອນ;ມາ
ນາເຊ;ໂຢເຊັບ,ລູກຊາຍຂອງຢາໂຄບ;
ອິດສະຣາເອນນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີ ເດີມ,ລູກຊາຍຄົນທີສອງ
ຂອງໂຢເຊັບກັບນາງອາເຊນັດ(ປຖກ41:50–
52;46:20).ກົງກັນຂ້າມກັບຮີດຄອງປະເພ
ນີ,ເອຟະຣາອີມໄດ້ຮັບສິດທິຂອງອ້າຍກົກ
ແທນທີ່ຈະເປັນມານາເຊ,ຜູ້ເປັນອ້າຍ(ປຖກ
48:17–20).ເອຟະຣາອີມໄດ້ກາຍເປັນບັນພະ
ບຸລຸດຂອງເຜົ່າເອຟະຣາອີມ.

ເຜົ່າຂອງເອຟະຣາອີມ:ເອຟະຣາອີມໄດ້ຮັບ
ສິດທິຂອງອ້າຍກົກໃນອິດສະຣາເອນ(1ຂຄ
5:1–2;ຢມຢ31:9).ໃນຍຸກສຸດທ້າຍສິດທິພິ
ເສດແລະໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບແມ່ນທີ່ຈະດ�ລົງ
ຖານະປະໂລຫິດ,ນ�ຂ່າວສານເລື່ອງການຟື້ນ
ຟູພຣະກິດຕິຄຸນໄປໃຫ້ຊາວໂລກ,ແລະຍົກ
ປ້າຍສັນຍານຂຶ້ນເພື່ອເຕົ້າໂຮມອິດສະຣາເອນ
(ອຊຢ11:12–13;2ນຟ21:12–13).ລກູ
ຫລານຂອງເອຟະຣາອີມຈະສວມລັດສະໝີ
ພາບໃຫ້ຜູ້ທີ່ມາຈາກປະເທດທາງເໜືອທີ່ກັບ
ມາໃນຍຸກສຸດທ້າຍ(ຄພ133:26–34).

ກິ່ງງ່າຂອງເອຟະຣາອີມຫລືໂຢເຊັບ:ບັນ
ທຶກຂອງກຸ່ມໜຶ່ງຈາກເຜົ່າເອຟະຣາອີມທີ່ຖືກ
ພາໜີຈາກເຢຣູຊາເລັມໄປຫາອາເມຣິກາປະ
ມານ600ປີກ່ອນຄ.ສ.ບັນທຶກຂອງກຸ່ມນີ້ຖືກ
ເອີ້ນວ່າກິ່ງງ່າຂອງເອຟະຣາອີມຫລືໂຢເຊັບ,
ຫລືພຣະຄ�ພີມໍມອນ.ກິ່ງງ່ານີ້ແລະກິ່ງງ່າ
ຂອງຢູດາ(ພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ)ຈະລວມ
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ກັນເປັນປະຈັກພະຍານເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ, ການຟື້ນຄືນພຣະຊົ ນຂອງ
ພຣະອົງ,ແລະວຽກງານທີ່ສັກສິດຂອງພຣະ
ອົງໃນບັນດາສອງກິ່ງງ່າເຫລົ່ານີ້ຂອງເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນ.

ກິ່ງງ່າຂອງເອຟະຣາອີມຈະແຕກຫັກອອກ
ມາແລະຈະຂຽນປະຈັກພະຍານອີກຢ່າງໜຶ່ງ
ເຖິງພຣະຄຣິດ,ປຈສ,ປຖກ50:24–26,30–
31.ກິ່ງງ່າຂອງຢູດາແລະກິ່ງງ່າຂອງໂຢເຊັບ
ຈະກາຍເປັນໜຶ່ງ,ອຊກ37:15–19.

ການຂຽນຂອງຢູດາແລະໂຢເຊັບຈະເຕີບ
ໂຕພ້ອມກັນ,2ນຟ3:12.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ກ່າວກັບຫລາຍປະຊາຊາດ,2ນຟ29.

ຂໍ ກະແຈຂອງບັນທຶກກິ່ງງ່າ ຂອງເອຟະ
ຣາອີມໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ໂມໂຣໄນ,ຄພ27:5.

ເອເຟໂຊ,ສານເຖິງ.ເບິ່ງສານຂອງໂປໂລ;
ໂປໂລນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່,ສານທີ່ຂຽນໂດຍອັກຄະ
ສາວົກໂປໂລເຖິງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໃນ
ເມືອງເອເຟໂຊ.ສານນີ້ມີຄວາມສ�ຄັນຫລາຍ,
ເພາະມັນບັນຈຸຄ�ສັ່ງສອນຂອງໂປໂລກ່ຽວກັບ
ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະຄຣິດ.

ບົດທີ1ບັນຈຸຄ�ທັກທາຍຕາມປົກກະຕິ.ບົດ
ທີ2–3ອະທິບາຍເຖິງຄວາມປ່ຽນແປງທີ່ເກີດ
ຂຶ້ນໃນຜູ້ຄົນເມື່ອເຂົາເຈົ້າກາຍເປັນສະມາ
ຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກ—ເຂົາເຈົ້າກາຍເປັນ
ພົນລະເມືອງນ�ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ,ນ�ຄົນ
ຕ່າງຊາດແລະຊາວຢິວໄດ້ລວມເຂົ້າກັນເປັນ
ສາດສະໜາຈັກດຽວ.ບົດທີ4–6ອະທິບາຍ
ເຖິງບົດບາດຂອງອັກຄະສາວົກແລະສາດສະ
ດາ,ຄວາມຈ�ເປັນຕ້ອງເປັນໜຶ່ງ,ແລະຄວາມ
ຈ�ເປັນຕ້ອງສວມຍຸດທະພັນຄົບຊຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.

ເອມານູເອນ.ເບິ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ພຣະ ນາມໜຶ່ງ ອີ ກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.
ມັນມາຈາກພາສາເຮັບເຣີທີ່ໝາຍຄວາມວ່າ
“ພຣະເຈົ້າທີ່ສະຖິດຢູ່ນ�ເຮົາ.”

ເອມານູເອນເປັນພຣະນາມໜຶ່ງທີ່ມອບໃຫ້
ເພື່ອເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງການປົດປ່ອຍຂອງ

ພຣະເຈົ້າ(ອຊຢ7:14).ການອ້າງອີງຂອງ
ເອຊາຢາເຖິງເອມານູເອນໄດ້ລະບຸໄວ້ເປັນພິ
ເສດໂດຍມັດທາຍວ່າເປັນການພະຍາກອນ
ເຖິງການກ�ເນີດຂອງພຣະເຢຊູສູ່ຊີວິດມະຕະ
(ມທ1:18–25).ພຣະນາມນີ້ຍັງປະກົດໃນ
ພຣະຄ�ພີຍຸກສຸດທ້າຍອີກດ້ວຍ(2ນຟ17:14;
18:8;ຄພ128:22).

ເອຢິບ

ປະເທດໜຶ່ ງ ຢູ່ ສົ້ນເໜືອຂອງອາຟຣິກາ.
ແຜ່ນດິນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເອຢິບແມ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ແລະເປົ່າປ່ຽວ.ສ່ວນຫລາຍແລ້ວຜູ້ຄົນອາໄສ
ຢູ່ ຕາມຮ່ອມພູແມ່ນ�ນິນ,ຊຶ່ງກວ້າງໄກເຖິງ
550ໄມ(890ກິໂລແມັດ).

ເອຢິບໃນສະໄໝບູຮານເປັນປະເທດທີ່ຮັ່ງ
ມີແລະຈະເລີນກ້າວໜ້າ.ວຽກງານສາທາລະ
ນະທີ່ໃຫຍ່ໂຕໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ,ລວມທັງການ
ສ້າງຄອງລະບາຍນ�;ເປັນເມືອງທີ່ເຂັ້ມແຂງ
ທາງດ້ານການປ້ອງກັນ;ແລະອານຸສອນຂອງ
ບັນດາກະສັດ,ໂດຍສະເພາະສຸສານປີລະມິດ
ແລະພຣະວິຫານ,ຊຶ່ງຍັງເປັນສິ່ງທີ່ຊາວໂລກ
ອັດສະຈັນໃຈຢູ່.ເພາະໃນຊ່ວງໄລຍະໜຶ່ງ,
ການປົກຄອງຂອງຊາວເອຢິບເປັນການລອກ
ແບບລະບຽບແຫ່ງປິຕຸຂອງຖານະປະໂລຫິດ
(ອຣຮ1:21–27).

ອັບຣາຮາມແລະໂຢເຊັບໄດ້ຖືກພາໄປ
ຫາເອຢິບເພື່ອໄວ້ຊີວິດຄອບຄົວຂອງຕົນຈາກ
ຄວາມອຶດຢາກ,ປຖກ12:10(ປຖກ37:28).
ໂຢເຊັບ ໄດ້ຖືກຂາຍໄປຍັງປະເທດເອຢິບ,
ປຖກ45:4–5(1ນຟ5:14–15).ຢາໂຄບຖືກ
ພາໄປປະເທດເອຢິບ,ປຖກ46:1–7.ໂມເຊ
ໄດ້ນ�ພາລູກຫລານຂອງອິດສະຣາເອນອອກ
ໄປຈາກປະເທດເອຢິບ,ອພຍ3:7–10;13:14
(ຮຣ11:27;1ນຟ17:40;ມຊ1:25–26).
ເອຢິບເປັນສັນຍາລັກເຖິງຄວາມຊົ່ວຊ້າ,ອຊກ
29:14–15(ຮສອ9:3–7;ອຣຮ1:6,8,11–
12,23).

ທູດໄດ້ບອກໂຢເຊັບໃຫ້ໜີໄປປະເທດເອຢິບ
ພ້ອມກັບນາງມາຣີແລະພຣະເຢຊູ,ມທ2:13
(ຮສອ11:1).
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ເອຢິບໂຕ

ເປັນຊື່ຂອງເມຍແລະລູກສາວຂອງຮາມ,ຜູ້
ຊຶ່ງເປັນລູກຊາຍຂອງໂນອາ.ໃນເຄນເດຍ,ຊື່
ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ“ເອຢິບ,”ຫລື“ສິ່ງທີ່ຕ້ອງ
ຫ້າມ”(ອຣຮ1:23–25).

ເອລີ.ເບິ່ງຊາມູເອນ,ສາດສະດາໃນພຣະຄ�
ພີເດີມນຳ�ອີກ

ມະຫາປະໂລຫິດແລະຜູ້ຕັດສິນໃນພຣະ
ຄ�ພີເດີມເມື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນຊາມູ
ເອນໃຫ້ເປັນສາດສະດາ(1ຊມອ3).ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ຕິຕຽນເພິ່ນເພາະການໂຍະຍານ
ເລື່ອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກລູກຊາຍຂອງ
ເພິ່ນ(1ຊມອ2:22–36;3:13).

ເອລີຊາ

ສາດສະດາຄົນໜຶ່ງໃນພຣະຄ�ພີເດີມຂອງ
ອານາຈັກພາກເໜືອຂອງອິດສະຣາເອນແລະ
ເປັນຜູ້ໃຫ້ຄ�ແນະນ�ທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ຕໍ່ກະສັດ
ຫລາຍອົງໃນປະເທດນັ້ນ.

ເອລີຊາມີນິໄສໃຈຄໍທີ່ອ່ອນໂຍນແລະຮັກ
ໄຄ່,ປາດສະຈາກຄວາມກະຕືລືລົ້ນອັນຮ້ອນ
ແຮງຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກອາຈານຂອງເພິ່ນ,
ເອລີຢາ.ສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ສ�ຄັນຂອງເພິ່ນ
(2ກສ2–5;8)ເປັນພະຍານວ່າເພິ່ນໄດ້ຮັບ
ອ�ນາດຂອງເອລີຢາແທ້ໆເມື່ອເພິ່ນໄດ້ຂຶ້ນ
ເປັນສາດສະດາຕໍ່ຈາກເອລີຢາ(2ກສ2:9–
12).ຍົກຕົວຢ່າງ,ເພິ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ນ�ຂົມກາຍ
ເປັນນ�ຈືດ,ໄດ້ແຍກແມ່ນ�ຈໍແດນ,ໄດ້ເພີ່ມ
ນ�ມັນໃຫ້ແມ່ໝ້າຍ,ໄດ້ນ�ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍ
ໃຫ້ເປັນຄືນມາມີຊີວິດ,ໄດ້ປິ່ນປົວຊາຍຄົນໜຶ່ງ
ຈາກພະຍາດຂີ້ທູດ,ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂວານເຫລັກ
ຟູຂຶ້ນ,ແລະເຮັດໃຫ້ພວກທະຫານຊີເຣຍຕາ
ບອດ(2ກສ2–6).ການປະຕິບັດສາດສະ
ໜາກິດຂອງເພິ່ນແມ່ນຫລາຍກວ່າຫ້າສິບປີ
ລະຫວ່າງການປົກຄອງຂອງເຢໂຮລາມ,ເຢຮູ,
ເຢໂຮອາຮາດ,ແລະໂຢອາດ.

ໄດ້ຮັບເສື້ອຄຸມຂອງເອລີຢາ,2ກສ2:13.
ໄດ້ ເຕີມ ນ�ມັນ ໃຫ້ ແມ່ໝ້າຍ,2ກສ4:1–7.
ໄດ້ ນ�ລູກຊາຍຂອງຍິງຊາວຊູເນມໃຫ້ເປັນ

ຄືນມາມີຊີວິດ,2ກສ4:18–37.ໄດ້ປິ່ນປົວ
ນາອາມານ,ຄົນຊີເຣຍ,2ກສ5:1–14.ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ພວກທະຫານຊາວຊີເຣຍຕາບອດ,
ແລະເປີດຕາຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເພິ່ນ,2ກສ6:8–
23.

ເອລີຊາເບັດ.ເບິ່ງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່, ເມຍຂອງຊາຂາຣີຢາ,
ແມ່ຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ,ແລະພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກ
ແພງຂອງນາງມາຣີ(ລກ1:5–60).

ເອລີຢາ.ເບິ່ງຜະນຶກ,ການຜະນຶກ;ລອດ,
ຄວາມລອດ;ອີລາຍນຳ�ອີກ

ສາດສະດາໃນພຣະຄ�ພີ ເດີມຜູ້ໄດ້ກັບ
ຄືນມາໃນຍຸກສຸດທ້າຍເພື່ອມອບຂໍກະແຈ
ແຫ່ງອ�ນາດຂອງການຜະນຶກໃຫ້ແກ່ໂຈເຊັບ
ສະມິດແລະອໍລີເວີຄາວເດີຣີ.ໃນວັນເວລາ
ຂອງເພິ່ນ,ເອລີຢາໄດ້ປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກິດຢູ່ອານາຈັກພາກເໜືອຂອງອິດສະຣາເອນ
(1ກສ17–22;2ກສ1–2).ເພິ່ນມີສັດທາ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະໄດ້ເຮັດ
ສິ່ງມະຫັດສະຈັນຫລາຍຢ່າງ.ຕາມຄ�ຂໍຮ້ອງ
ຂອງເພິ່ນ,ພຣະເຈົ້າໄດ້ຢຸດຝົນເປັນເວລາສາມ
ປີເຄິ່ງ.ເພິ່ນໄດ້ນ�ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງໃຫ້
ເປັນຄືນມາມີຊີວິດແລະໄດ້ເອີ້ນໄຟໃຫ້ລົງມາ
ຈາກຟ້າສະຫວັນ(1ກສ17–18).ຊາວຢິວ
ຍັງລໍຖ້າການກັບມາຂອງເອລີຢາຢູ່,ດັ່ງທີ່ມາ
ລາກີໄດ້ທ�ນາຍໄວ້ວ່າເພິ່ນຈະກັບມາ(ມລກ
4:5).ເພິ່ນຍັງເປັນແຂກຮັບເຊີນສະເໝີມາສ�
ລັບງານລ້ຽງປັດສະຄາຂອງຊາວຢິວຢູ່,ຊຶ່ງເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ເປີດປະຕູຕ້ອນຮັບແລະຈັດຕັ່ງນັ່ງໄວ້
ໃຫ້ເພິ່ນເປັນພິເສດ.

ສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ກ່າວວາ່ເອລີ
ຢາມີອ�ນາດແຫ່ງການຜະນຶກຂອງຖານະປະ
ໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກແລະໄດ້ເປັນສາດ
ສະດາຄົນສຸດທ້າຍທີ່ເຮດັເຊັ່ນນັ້ນກ່ອນວນັ
ເວລາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.ເພິ່ນໄດ້ມາປະກົດ
ຢູ່ເທິງພູແຫ່ງການປ່ຽນສະພາບພ້ອມກັບໂມເຊ
ແລະໄດ້ມອບຂໍກະແຈຂອງຖານະປະໂລຫິດ
ໃຫ້ແກ່ເປໂຕ,ຢາໂກໂບ,ແລະໂຢຮັນ(ມທ
17:3).ເພິ່ນໄດ້ມາປະກົດອີກ,ພ້ອມດ້ວຍໂມເຊ
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ແລະ ຄົນອື່ນໆ, ໃນວນັທີ 3 ເດອືນເມສາ,
1836, ໃນ ພຣະວຫິານເຄີດແລນ ໂອໄຮໂອ
ແລະໄດ້ມອບຂໍກະແຈອັນດຽວກັນນັ້ນໃຫ້ແກ່
ໂຈເຊັບສະມິດແລະອໍລີເວີຄາວເດີຣີ(ຄພ
110:13–16).ທຸກສິ່ງຢ່າງນີ້ແມ່ນເພື່ອຕຽມສ�
ລັບການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ດັ່ງທີ່ມີກ່າວໄວ້ຢູ່ໃນມາລາກີ4:5–6.

ອ�ນາດຂອງເອລີຢາຄືອ�ນາດແຫ່ງການ
ຜະນຶກຂອງຖານະປະໂລຫິດຊຶ່ງໂດຍສິ່ງທີ່ຖືກ
ຜູກມັດຫລືການປ່ອຍໃນແຜ່ນດິນໂລກກໍຖືກ
ຜູກມັດຫລືປ່ອຍໃນສະຫວັນ(ຄພ128:8–
18).ຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ຖືກເລືອກໄວ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກໃນທຸກວັນນີ້ມີອ�ນາດ
ແຫ່ງການຜະນຶກນີ້ແລະເຮັດພິທີການຊ່ວຍ
ໃຫ້ລອດຂອງພຣະກິດຕິຄຸນສ�ລັບຄົນເປັນ
ແລະຄົນຕາຍ(ຄພ128:8).

ໄດ້ປິດຟ້າສະຫວັນແລະໄດ້ກິນອາຫານ
ຈາກໂຕກາທີ່ນ�ມາໃຫ້,1ກສ17:1–7.ໄດ້
ບັນຊາຖ້ວຍຂອງແມ່ໝ້າຍບໍ່ໃຫ້ຂາດແປ້ງ
ແລະໄຫບໍ່ໃຫ້ຂາດນ�ມັນ,1ກສ17:8–16.
ໄດ້ ນ�ລູກຊາຍຂອງແມ່ ໝ້າຍຄືນມາຈາກ
ຄວາມຕາຍ,1ກສ17:17–24.ໄດ້ໄຊຊະນະ
ຈາກພວກປະໂລຫິດຂອງພຣະບາອານ,1ກສ
18:21–39.ສຽງເບົາແລະຄ່ອຍໄດ້ກ່າວກັບ
ເພິ່ນ,1ກສ 19:11–12.ຝູງມ້າໄຟແກ່ລົດ
ມ້າໄຟຄັນໜຶ່ງໄດ້ເອົາເອລີຢາຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນ,
2ກສ2:11.ມາລາກີໄດ້ທ�ນາຍເຖິງການກັບ
ມາຂອງເພິ່ນໃນຍຸກສຸດທ້າຍ,ມລກ4:5–6
(3ນຟ25:5).

ໄດ້ປະກົດຢູ່ໃນພຣະວິຫານເຄີດແລນໂອໄຮ
ໂອໃນປີ1836,ຄພ110:13–16.

ເອໂລຮິມ.ເບິ່ງພຣະເຈົ້າ,ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ;
ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູ່ໃນສະຫວັນ

ເອວາ.ເບິ່ງການຕົກຂອງອາດາມແລະ
ເອວາ;ອາດາມ;ເອເດນນຳ�ອີກ

ຜູ້ຍິງຄົນທ�ອິດທີ່ເຄີຍມີຊີວິດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກນີ້(ປຖກ2:21–25;3:20).ນາງແມ່ນເມຍ
ຂອງອາດາມ.ໃນພາສາເຮັບເຣີຊື່ນີ້ແປວ່າ“ຊີ
ວິດ.”ນາງໄດ້ຖືກຕັ້ງຊື່ໃຫ້ແນວນັ້ນເພາະນາງ

ເປັນ“ແມ່ຂອງທຸກສິ່ງທັງປວງ”(ມຊ4:26).
ນາງແລະອາດາມ,ຊາຍຄົນທ�ອິດ,ຈະໄດ້
ຮັບລັດສະໝີພາບນິລັນດອນສ�ລັບບົດບາດ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການເຮັດໃຫ້ຄວາມກ້າວໜ້າ
ນິລັນດອນເປັນໄປໄດ້ສ�ລັບມະນຸດຊາດທັງ
ປວງ.

ເອວາໄດ້ຖືກລໍ້ລວງແລະໄດ້ຮັບສ່ວນໝາກ
ໄມ້ທີ່ຕ້ອງຫ້າມ,ປຖກ3(2ນຟ2:15–20;ມຊ
4).

ປະທານໂຈເຊັບແອັຟສະມິດໄດ້ເຫັນເອວາ
ຢູ່ ໃນພາບນິມິດຂອງເພິ່ນກ່ຽວກັບໂລກວິນ
ຍານ,ຄພ138:39.

ເອວາໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມຈ�ເປັນຂອງການຕົກ
ແລະຄວາມປິຕິຍິນດີແຫ່ງການໄຖ່,ມຊ5:11–
12.

ແອກ.ເບິ່ງສານຸສິດນຳ�ອີກ

ອຸປະກອນທີ່ຄ້ອງໃສ່ຄໍຂອງສັດຫລືຜູ້ຄົນ
ເພື່ອທຽມເຂົາໄປນ�ກັນ.ແອກຂອງພຣະຄຣິດ
ເປັນສັນຍາລັກຂອງການເປັນສານຸສິດ,ໃນ
ຂະນະທີ່ແອກແຫ່ງຄວາມເປັນທາດເປັນສັນ
ຍາລັກຂອງການກົດຂີ່.

ແອກຂອງເຮົາກໍພໍເໝາະ,ແລະພາລະຂອງ
ເຮົ າກໍ ເບົ າ ,ມທ  11:29–30.ຢ່າຜູກພັນກັບ
ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນຖານະທີ່ບໍ່ສະເໝີກັນ,2ກຣທ
6:14.ຢ່າຍອມປ່ອຍຕົວເອງໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນແອກ
ແຫ່ງຄວາມເປັນທາດ,ຄລຕ5:1.

ພວກເຮົາບໍ່ປາດຖະໜາຈະເອົາໃຜມາສູ່
ແອກແຫ່ງຄວາມເປັນທາດ,ແອວ44:2.

ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະ
ເຈົ້າເປັນແອກເຫລັກ,ເປັນສາຍຮັດທີ່ແໜ້ນ
ໜາ,ແລະເປນັໂສ້ຂອງນະລົກ,ຄພ123:1–
3,7–8.

ແອມມິວເລັກ.ເບິ່ງແອວມາ,ລູກຊາຍຂອງ
ແອວມານຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ຄູ່ສອນສາດສະໜາ
ຂອງແອວມາ,ລູກຊາຍຂອງແອວມາ.

ຖືກຢ້ຽມຢາມໂດຍທູດອົງໜຶ່ງ,ແອວ8:20;
10:7.ໄດ້ຕ້ອນຮັບແອວມາເຂົ້າໄປໃນເຮອືນ
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ຂອງລາວ,ແອວ8:21–27.ໄດ້ສັ່ງສອນຜູ້ຄົນ
ຂອງອ�ໂມນໄນຮາດ້ວຍອ�ນາດ,ແອວ8:29–
32;10:1–11.ເປນັຜູ້ສືບເຊື້ອສາຍຂອງນີໄຟ,
ລີໄຮ,ແລະມານາເຊ,ແອວ10:2–3.ໃຫ້ຖ້ອຍ
ຄ�ເຖິງຄວາມຈງິ,ແອວ10:4–11.ໄດ້ເອີ້ນຜູ້ຄົນ
ໃຫ້ກັບໃຈແລະຖືກປະຕິເສດ,ແອວ10:12–
32.ໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັບຊີເອສຣອມ,ແອວ11:20–
40.ໄດ້ສິດສອນເຖິງການຟື້ນຄືນຊີວດິ,ການພິ
ພາກສາ,ແລະການຟື້ນຟູ,ແອວ11:41–45.
ຢາກຢຸດຢັ້ງການສັງຫານຜູ້ທີ່ເຊື່ອ,ແອວ14:9–
10.ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງກັບແອວມາ,ແອວ14:14–
23.ໄດ້ເປັນອິດສະລະຈາກພັນທະການຜ່ານ
ສັດທາ,ແອວ14:24–29.ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖງິການ
ຊົດໃຊ້,ຄວາມເມດຕາ,ແລະຄວາມຍຸດຕິທ�,
ແອວ34:8–16.ໄດ້ສິດສອນກ່ຽວກັບການອະ
ທິຖານ,ແອວ34:17–28.ໄດ້ຊຸກຍູ້ຜູ້ຄົນບໍ່ໃຫ້
ເລື່ອນວັນແຫ່ງການກັບໃຈ,ແອວ34:30–41.
ສັດທາຂອງແອວມາແລະແອມມິວເລັກເຮດັ
ໃຫ້ຝາຄຸກພັງທະລາຍ,ອທ12:13.

ແອວເດີ.ເບິ່ງຖານະປະໂລຫິດ;ຖານະປະ
ໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກນຳ�ອີກ

ຄ�ວ່າແອວເດີໄດ້ຖືກໃຊ້ໃນຫລາຍວິທີ
ທາງໃນພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພ.ີໃນພຣະຄ�
ພີເດີມສ່ວນຫລາຍແລ້ວມັກຈະໝາຍເຖິງຜູ້
ເຖົ້າແກ່ໃນເຜົ່າໃດເຜົ່າໜຶ່ງ,ຜູ້ຕາມປົກກະຕິ
ແລ້ວໄດ້ຮັບພາລະເລື່ອງການປົກຄອງ(ປຖກ
50:7;ຢຊ20:4;ນຣ4:2;ມທ15:2).ອາຍຸ
ໄຂແລະປະສົບການຂອງພວກເພິ່ນເຮດັໃຫ້
ຄ�ແນະນ�ຂອງເພິ່ນສ�ຄັນຫລາຍ.ຕ�ແໜ່ງ
ຂອງພວກເພິ່ນບໍ່ຈ�ເປັນຕ້ອງເປັນການເອີ້ນ
ຂອງຖານະປະໂລຫິດ.

ກໍຍັງມີການແຕ່ງຕັ້ງແອວເດີໃນຖານະປະ
ໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກນ�ອີກໃນສະໄໝ
ຂອງພຣະຄ�ພີເດີມ(ອພຍ24:9–11).ໃນ
ພຣະຄ�ພີໃໝ່,ແອວເດີໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງວ່າ
ເປັນຕ�ແໜ່ງຂອງຖານະປະໂລຫິດໃນສາດ
ສະໜາຈັກ(ຢກບ5:14–15).ໃນບັນດາຊາວ
ນີໄຟກໍມີການແຕ່ງຕັ້ງແອວເດີໃນຖານະປະໂລ
ຫິດຄືກັນ(ແອວ4:7,16;ມຣນ3:1).ໃນສະ
ໄໝນີ້,ໂຈເຊັບສະມິດແລະອໍລີເວີຄາວເດີຣີ

ເປັນແອວເດີສອງຄົນທ�ອິດທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
(ຄພ20:2–3).

ຕອນນີ້ ແອວເດີໄດ້ເປັນຕ�ແໜ່ງທີ່ມອບ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ດ�ລົງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສ
ເດັກທຸກຄົນ.ຍົກຕົວຢ່າງ,ຜູ້ສອນສາດສະໜາ
ຜູ້ຊາຍຖືກເອີ້ນວ່າແອວເດີ.ພ້ອມນີ້,ອັກຄະ
ສາວົກກໍເປັນແອວເດີ,ແລະມັນກໍເໝາະສົມ
ທີ່ຈະກ່າວເຖິງສະມາຊິກໃນກຸ່ມອັກຄະສາວົກ
ສິບສອງຫລືກຸ່ມສາວົກເຈັດສິບໂດຍຕ�ແໜ່ງ
ນີ້(ຄພ20:38;1ປຕ5:1).ໜ້າທີ່ຂອງແອວເດີ
ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃນສາດສະໜາຈັກທຸກວັນນີ້
ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ໃນການເປີດເຜີຍຍຸກສຸດທ້າຍ
(ຄພ20:38–45;42:44;46:2;107:12).

ໂມໄຊໄດ້ຂຽນຫາພວກແອວເດີຂອງອິດສະ
ຣາເອນທຸກຄົນ,ພບຍ31:9.

ບາຣະນາບາໄດ້ສົ່ງຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໄປ
ໃຫ້ບັນດາເຖົ້າແກ່ໃນສາດສະໜາຈັກ,ກຈກ
11:30.ໃນແຕ່ລະສາດສະໜາຈັກໄດ້ເລືອກຕັ້ງ
ພວກເຖົ້າແກ່,ກຈກ14:23(ຕຕ1:5).ມີຜູ້ໃດ
ເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ,ຈົ່ງໃຫ້ຜູ້ນັ້ນເຊີນບັນດາເຖົ້າ
ແກ່ມາອະທິຖານ,ຢກບ5:14.

ພວກແອວເດີໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍການວາງ
ມື,ແອວ6:1.

ພວກແອວເດີຕ້ອງໃຫ້ພອນເດັກນ້ອຍ,ຄພ
20:70.ພວກແອວເດີຕ້ອງດ�ເນີນການປະຊຸມ
ໂດຍພຣະວິນຍານສັກສິດ,ຄພ46:2.ພວກ
ແອວເດີຕ້ອງລາຍງານເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບ
ຄວາມພິທັກຮັກສາຂອງເຂົາ,ຄພ72:5.ພວກ
ແອວເດີຕ້ອງສັ່ງສອນພຣະກິດຕິຄຸນແກ່ປະຊາ
ຊາດ,ຄພ133:8.

ແອວມາ,ລູກຊາຍຂອງແອວມາ.ເບິ່ງໂມ
ໄຊຢາ,ພວກລູກຊາຍຂອງ;ແອມມິວເລັກ;
ແອວມາຜູ້ເປັນບິດານຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນຄົນ
ທ�ອິດແລະສາດສະດາໃນປະຊາຊາດນີໄຟ.
ຕອນເປັນໜຸ່ມລາວໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະທ�
ລາຍສາດສະໜາຈັກ(ມຊຢ27:8–10).ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ທູດໄດ້ມາປະກົດຕໍ່ລາວແລະ
ລາວໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຕໍ່ພຣະກິດຕິຄຸນ

ແອວເດີ 260
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



(ມຊຢ27:8–24;ແອວ36:6–27).ຕໍ່ມາລາວ
ໄດ້ສະລະຕ�ແໜ່ງເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນເພື່ອ
ໄປສິດສອນຜູ້ຄົນ(ແອວ4:11–20).

ໜັງສື ແອວມາ : ໜັງສືເຫລັ້ມ ໜຶ່ງອີກຕ່າງ
ຫາກຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ບັນຈຸຄ�ຫຍໍ້ຈາກ
ບັນທຶກຕ່າງໆຂອງສາດສະດາແອວມາ,ລູກ
ຊາຍຂອງແອວມາ,ແລະຮີລາມັນລູກຊາຍ
ຂອງເພິ່ນ.ເຫດການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຢູ່
ໃນໜັງສືໄດ້ເກີດຂຶ້ນປະມານ91ເຖິງ52ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.ໜັງສືມີຢູ່ດ້ວຍກັນ63ບົດ.ບົດທີ
1–4ບັນຍາຍເຖິງການກະບົດຂອງຜູ້ຕິດຕາມ
ນີຮໍແລະອາມລິໄຊຕໍ່ຕ້ານຊາວນີໄຟ.ຜົນສະ
ທ້ອນຂອງສົງຄາມເຫລົ່ານັ້ນແມ່ນເປັນການທ�
ລາຍທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງ
ຊາວນີໄຟທີ່ເຄີຍມີມາ.ບົດທີ5–16ບັນຈຸເລື່ອງ
ລາວຂອງການເດີນທາງໄປສອນສາດສະໜາ
ຂອງແອວມາໃນຕອນຕົ້ນ,ລວມທັງຄ�ເທດ
ສະໜາຂອງເພິ່ນເລື່ອງຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ(ແອວ5)
ແລະການສັ່ງສອນຂອງເພິ່ນກັບແອມມິວເລັກ
ໃນເມືອງອ�ໂມນໄນຮາ.ບົດທີ17–27ບັນຈຸ
ບັນທຶກຂອງພວກລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາແລະ
ການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ
ບັນດາຊາວເລມັນ.ບົດທີ28–44ບັນຈຸຄ�ເທດ
ສະໜາທີ່ສ�ຄັນທີ່ສຸດບາງຢ່າງຂອງແອວມາ.
ໃນບົດທີ32ແອວມາໄດ້ປຽບທຽບພຣະຄ�ໃສ່
ກັບເມັດພືດ;ໃນບົດທີ36ເພິ່ນໄດ້ເລົ່າເລື່ອງ
ການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຂອງເພິ່ນໃຫ້ຮີລາມັນ
ລູກຊາຍຂອງເພິ່ນຟັງ.ບົດທີ39–42ບັນທຶກ
ຄ�ແນະນ�ຂອງແອວມາຕໍ່ໂຄຣິອານທັນລູກ
ຊາຍຂອງເພິ່ນ,ຜູ້ໄດ້ໄປພົວພັນກັບການລ່ວງ
ລະເມີດທາງສິນທ�;ຄ�ເທດສະໜາທີ່ສ�ຄັນ
ນີ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຍຸດຕິທ�,ຄວາມເມດ
ຕາ,ການຟື້ນຄືນພຣະຊົນ,ແລະການຊົດໃຊ້.
ບົດທີ45–63ບັນຍາຍເຖິງສົງຄາມຕ່າງໆຂອງ
ຊາວນີໄຟໃນຊ່ວງເວລານັ້ນແລະການຍ້າຍ
ຖິ່ນຖານພາຍໃຕ້ເຮກອດ.ຜູ້ນ�ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ເຊັ່ນນາຍທັບໂມໂຣໄນ,ທີອານຄ�,ແລະ
ລີໄຮໄດ້ຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາຊາວນີໄຟໂດຍ
ຜ່ານຄວາມກ້າຫານຂອງເຂົາເຈົ້າແລະການ
ກະທ�ໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ.

ແອວມາຜູ້ເປັນບິດາ

ສາດສະດາຊາວນີໄຟຄົນໜຶ່ງໃນພຣະຄ�ພີ
ມໍມອນຜູ້ໄດ້ຈັດຕັ້ງສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນໃນວັນ
ເວລາຂອງກະສັດໂນອາທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ.

ໄດ້ ເປັນ ປະໂລຫິດຄົນໜຶ່ງຂອງກະສັດ
ໂນອາທີ່ຊົ່ວຮ້າຍແລະຜູ້ສືບຕະກຸນຂອງນີໄຟ,
ມຊຢ17:1–2.ເພາະໄດ້ຍິນແລະເຊື່ອອະບີ
ນາໄດ,ຈຶ່ງຖືກກະສັດຂັບໄລ່ໜີ.ເພິ່ນໄດ້ໜີໄປ,
ລີ້ຕົວຢູ່,ແລະໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງອະບີນາ
ໄດໄວ້,ມຊຢ17:3–4.ໄດ້ກັບໃຈແລະໄດ້ສິດ
ສອນຖ້ອຍຄ�ຂອງອະບີນາໄດ,ມຊຢ18:1.
ໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາທີ່ນ�ມໍມອນ,ມຊຢ18:12–
16.ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນ,ມຊຢ
18:17–29.ໄດ້ມາເຖິງເຊຣາເຮັມລາພ້ອມ
ດ້ວຍຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ,ມຊຢ24:25.ໄດ້ຮັບ
ສິດອ�ນາດເພື່ອດູແລສາດສະໜາຈັກ,ມຊຢ
26:8.ໄດ້ຕັດສິນແລະໄດ້ນ�ພາສາດສະໜາ
ຈັກ,ມຊຢ26:34–39.ໄດ້ມອບຕ�ແໜ່ງຂອງ
ມະຫາປະໂລຫິດໃຫ້ແກ່ລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ,
ແອວ4:4(ມຊຢ29:42;ແອວ5:3).

ອົງຊົງລິດອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່.ເບິ່ງພຣະເຈົ້າ,
ຝ່າຍພຣະເຈົ້ານຳ�ອີກ

ລັກສະນະພິເສດຈ�ເພາະແຫ່ງສະຫວັນເຖິງ
ການມີອ�ນາດທັງໝົດ(ປຖກ18:14;ແອວ
26:35;ຄພ19:1–3).

ອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດ.ເບິ່ງທີ່ຖືກ�ເນີດ;ພຣະ
ເຢຊູຄຣິດນຳ�ອີກ

ພຣະນາມໜຶ່ງອີກສ�ລັບພຣະເຢຊູຄຣິດ.
ພຣະອົງເປັນພຣະບຸດອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດຈາກ
ພຣະບິດາ(ລກ1:26–35;ຢຮ1:14;3:16;
1ນຟ11:18–20;2ນຟ25:12;ແອວ7:10;
12:33;ມຊ7:62).

ອົດທົນ,ຄວາມອົດທົນ.ເບິ່ງຍາກລ�ບາກ,
ຄວາມຍາກລ�ບາກ;ລໍ້ລວງ,ການລໍ້ລວງ;
ອ່ອນໂຍນ,ຄວາມອ່ອນໂຍນນຳ�ອີກ

ທີ່ຈະຍຶດໝັ້ນໃນຄ�ສັນຍາວ່າຈະຈິງໃຈຕໍ່
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າເຖິງແມ່ນຈະມີ
ການລໍ້ລວງ,ການກົງກັນຂ້າມ,ແລະຄວາມ

ອົດທົນ,ຄວາມອົດທົນ261
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ຍາກລ�ບາກ. ອົດທົນດ້ວຍຄວາມສະຫງົບ;
ຄວາມສາມາດທີ່ຈະອົດທົນກັບຄວາມທຸກທໍ
ລະມານ,ການໝິ່ນປະໝາດ,ຫລືບາດເຈັບ
ໂດຍທີ່ບໍ່ຈົ່ມວ່າຫລືໂຕ້ຕອບ.

ຈົ່ງພັກຜ່ອນໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະລໍຖ້າ
ພຣະອົງດ້ວຍຄວາມອົດທົນ,ພສສ37:7–8.
ຜູ້ທີ່ມິດງຽບສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປັນຍາ,ສພສ
14:29.

ແຕ່ຜູ້ໃດທີ່ທົນໄດ້ຈົນເຖິງທີ່ສຸດຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້
ລອດພົ້ນ,ມທ10:22(ມຣກ13:13).ພວກເຂົາ
ບໍ່ມີຮາກໃນຕົນເອງຈຶ່ງທົນຢູ່ບໍ່ໄດ້ດົນ,ມຣກ
4:17.ພວກເຈົ້າຈະຮັກສາຊີວິດຈິດໃຈຂອງ
ເຈົ້າໄວ້ ດ້ວຍຄວາມອົດທົນພາກພຽນຂອງ
ເຈົ້າ,ລກ21:19.ພວກເຮົາຈະມີຄວາມຫວັງ
ດ້ວຍຄວາມອົດທົນແລະຄວາມຊູໃຈດ້ວຍ
ພຣະຄ�ພີ,ຣມ15:4.ຄວາມຮັກສູ້ທົນທຸກສິ່ງ,
1ກຣທ13:7.ໃຫ້ເປັນເໝືອນຄົນເຫລົ່ານັ້ນ
ທີ່ອາໄສຄວາມເຊື່ອແລະຄວາມພາກພຽນ
ອົດທົນຈຶ່ງໄດ້ຮັບມໍລະດົກຕາມສັນຍາ,ຮຣ
6:12–15.ເມື່ອອັບຣາຮາມໄດ້ທົນຄອຍດ້ວຍ
ຄວາມພາກພຽນແລ້ວ,ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ຮັບຕາມ
ພຣະສັນຍານັ້ນ,ຮຣ6:15.ຈົ່ງໃຫ້ຄວາມໝັ້ນ
ໃຈຂອງພວກເຈົ້ານັ້ນຍືນຍົງຕະຫລອດໄປ
ເພື່ອວ່າພວກເຈົ້າຈະໄດ້ເປັນຄົນສ�ເລັດແລະ
ຄົບຖ້ວນ,ຢກບ1:2–4.ເຈົ້າທັງຫລາຍໄດ້ຍິນ
ເລື່ອງຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງທ່ານໂຢບ,ຢກບ
5:11.

ຖ້ າ ຫ າກພວກເຂົາອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ
ພວກເຂົາຈະຖືກຍົກຂຶ້ນໃນວັນສຸດທ້າຍ,1ນຟ
13:37.ຖ້າຫາກພວກເຈົ້າຈະເຊື່ອຟັງພຣະບັນ
ຍັດ,ແລະອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ,ພວກເຈົ້າ
ຈະລອດໃນວັນສຸດທ້າຍ,1ນຟ22:31(ແອວ
5:13).ຖ້າຫາກພວກທ່ານຈະມຸ້ງໜ້າ,ຊື່ນ
ຊົມດ້ວຍພຣະຄ�ຂອງພຣະຄຣິດ,ແລະອົດ
ທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ,ພວກທ່ານຈະມີຊີວິດນິລັນ
ດອນ,2ນຟ31:20(3ນຟ15:9;ຄພ14:7).
ພວກເຂົາໄດ້ຍອມຮັບຢ່າງເບີກບານມ່ວນຊື່ນ
ແລະດ້ວຍຄວາມອົດທົນຕໍ່ພຣະປະສົງທັງໝົດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ມຊຢ24:15.ລູກໄດ້
ຮັບເອົາສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄວ້ທັງໝົດດ້ວຍຄວາມອົດ

ທົນຍ້ອນວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະຖິດຢູ່ກັບ
ລູກ,ແອວ38:4–5.ຜູ້ໃດທີ່ຮັບນາມຂອງເຮົາ,
ແລະອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ,ຜູ້ນັ້ນຈະລອດ,
3ນຟ27:6.

ຄົນໃດກໍຕາມທີ່ອົດທົນຕໍ່ສາດສະໜາຈັກ
ຂອງເຮົາຈົນເຖິງທີ່ສຸດ,ຄົນນັ້ນເຮົາຈະສະຖາ
ປະນາໄວ້ເທິງດານຫີນຂອງເຮົາ,ຄພ10:69.
ຄົນທີ່ອົດທົນໃນສັດທາຈະເອົາຊະນະໂລກ,
ຄພ63:20,47.ຈົ່ງດ�ເນີນຕໍ່ໄປດ້ວຍຄວາມ
ອົດທົນຈົນກວ່າພວກເຈົ້າຈະຖືກເຮັດໃຫ້ດີ
ພ້ອມ,ຄພ67:13.ພຣະບັນລັງແລະການ
ຄອບຄອງຈະຖືກມອບໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທີ່ອົດທົນ
ຢ່າງກ້າຫານເພື່ອພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ,ຄພ121:29.

ອົບພະຍົບ.ເບິ່ງເພັນຕາຕຸກນຳ�ອີກ

ໜັງສືເຫລັ້ມໜຶ່ງທີ່ຂຽນໂດຍໂມເຊໃນພຣະ
ຄ�ພີເດີມທີ່ບັນຍາຍເຖິງການໜີອອກຈາກ
ເອຢິບຂອງຊາວອິດສະຣາເອນ.ປະຫວັດສາດ
ຕອນຕົ້ນຂອງອິດສະຣາເອນທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້
ຢູ່ໃນໜັງສືອົບພະຍົບສາມາດແຍກອອກເປັນ
ສາມພາກ:(1)ການເປັນຂ້າທາດຂອງຜູ້ຄົນຢູ່
ໃນເອຢິບ,(2)ການຈາກເອຢິບໄປຂອງເຂົາ
ເຈົ້າພາຍໃຕ້ການນ�ພາຂອງໂມເຊ,ແລະ(3)
ຄວາມອຸທິດຕົນໃນການຮັບໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່
ພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດທາງສາດສະໜາແລະທາງ
ການເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ພາກທ�ອິດ,ບົດທີ1:1–15:21,ອະທິບາຍ
ເຖິງການຂົ່ມເຫັງຂອງຊາວອິດສະຣາເອນໃນ
ປະເທດເອຢິບ;ປະຫວັດສາດຕອນຕົ້ນແລະ
ການເອີ້ນຂອງໂມເຊ;ການອົບພະຍົບແລະ
ການຈັດຕັ້ງງານປັດສະຄາ;ແລະການເດີນ
ທາງໄປຫາທະເລແດງ,ຄວາມພິນາດຂອງ
ກອງທັບຂອງຟາລາໂອ,ແລະເພງໄຊຊະນະ
ຂອງໂມເຊ.

ພາກ ທີ ສອງ,ບົດທີ 15:22–18:27,ບອກ
ເຖິງການໄຖ່ຊາວອິດສະຣາເອນແລະເຫດ
ການທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງການເດີນທາງຈາກ
ທະເລແດງໄປຫາພູຊີນາຍ;ນ�ຂົມທີ່ມາຣາ,
ການໄດ້ຮັບນົກຂຸ້ມແລະເຂົ້າມານາ,ການຮັກ
ສາວັນຊະບາໂຕ,ຂອງປະທານທີ່ໜ້າອັດສະ
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ຈັນໃຈເລື່ອງນ�ທີ່ເຣຟິດິມ,ແລະການສູ້ຮົບຢູ່
ທີ່ນັ້ນກັບຊາວອາມາລະໄຄ;ການມາເຖິງຄ້າຍ
ຂອງ ເຢທະໂຣແລະຄ� ແນະນ�ຂອງລາວ
ກ່ຽວກັບການປົກຄອງຜູ້ຄົນຝ່າຍພົນລະເຮືອນ.

ພາກທີສາມ,ບົດທີ19–40,ກ່ຽວກັບການອຸ
ທິດຖວາຍຂອງຊາວອິດສະຣາເອນຕໍ່ການຮັບ
ໃຊ້ພຣະເຈົ້າລະຫວ່າງເຫດການທີ່ສັກສິດຢູ່ທີ່
ພູຊີນາຍ.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງຜູ້ຄົນໄວ້ເປັນ
ອານາຈັກໜຶ່ງຂອງປະໂລຫິດແລະປະຊາ
ຊາດທີ່ສັກສິດ;ພຣະອົງໄດ້ມອບພຣະບັນຍັດ
ສິບປະການ;ແລະພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ຄ�ແນະນ�
ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ນະມັດສະການ,ເຄື່ອງ
ໃຊ້,ແລະການນະມັດສະການໃນນັ້ນ.ແລ້ວ
ຈາກນັ້ນເປັນເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບການເຮັດ
ບາບຂອງຜູ້ຄົນໃນການນະມັດສະການງົວຄ�,
ແລະສຸດທ້າຍແມ່ນເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບການ
ສ້າງສະຖານທີ່ນະມັດສະການແລະສະບຽງ
ອາຫານສ�ລັບພິທີການ.

ໂອບາດີຢາ

ສາດສະດາໃນພຣະຄ�ພີເດີມຜູ້ໄດ້ບອກ
ລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບຄວາມພິນາດຂອງເອໂດມ.
ເພິ່ນໄດ້ທ�ນາຍອາດເປັນໃນລະຫວ່າງການ
ປົກຄອງຂອງເຢໂຮຣາມ(848–844ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.)ຫລືລະຫວ່າງການຮຸກຮານຂອງຊາວ
ບາບີໂລນ586ປີກ່ອນຄ.ສ.

ພຣະທ�ໂອບາດີຢາ:ໜັງສືເຫລັ້ມໜຶ່ງໃນ
ພຣະຄ�ພີເດີມ.ມັນມີພຽງບົດດຽວ.ໃນນັ້ນ,
ໂອບາດີຢາໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບການຕົກຂອງ
ເອໂດມແລະໄດ້ທ�ນາຍວ່າພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້
ລອດຈະປະທັບຢູ່ເທິງພູຊີໂອນ.

ໂອເບັດ.ເບິ່ງໂບອາດ;ຣຸດນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ລູກຊາຍຂອງໂບອາດ
ກັບນາງຣຸດແລະເປັນບິດາຂອງເຢຊີ,ຜູ້ໄດ້
ກາຍເປັນບິດາຂອງກະສັດດາວິດ(ນຣ4:13–
17,21–22).

ໂອເມຄາ.ເບິ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດ;ອາລະຟາ
ແລະໂອເມຄາ

ອອກສຽງ.ເບິ່ງເຫັນຊອບນ�ກັນ

ອ່ອນໂຍນ,ຄວາມອ່ອນໂຍນ.ເບິ່ງຖ່ອມ
ຕົນ,ຄວາມຖ່ອມຕົນ;ຫົວໃຈທີ່ຊອກຊ�;
ອົດທົນ,ຄວາມອົດທົນນຳ�ອີກ

ຢ�ເກງພຣະເຈົ້າ,ຊອບທ�,ຖ່ອມຕົວ,ສອນ
ງ່າຍ,ແລະອົນທົນກັບຄວາມທຸກທໍລະມານ.
ຄົນທີ່ອ່ອນໂຍນຈະຕິດຕາມຄ�ສອນຂອງພຣະ
ກິດຕິຄຸນ.

ໂມເຊເ ປັນຄົນອ່ອນໂຍນ,ຈບຊ 12:3.ຜູ້
ອ່ອນໂຍນຈະໄດ້ຮັບດິນແດນເປັນກ�ມະສິດ,
ພສສ  3 7 :1 1 (ມທ  5:5 ; 3ນຟ 12:5; ຄພ
88:17).ຈົ່ງຫັນມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເສຍ
ເຖີດ,ເຈົ້າທັງຫລາຍທີ່ອ່ອນໂຍນ;ຈົ່ງເຮັດສິ່ງ
ທີ່ຖືກຕ້ອງ,ຈົ່ງສະແຫວງຫາຄວາມອ່ອນໂຍນ,
ຊຟຢ2:3(1ຕມທ6:11).

ຈົ່ງຮຽນຮູ້ຈາກເຮົາເພາະວ່າເຮົາອ່ອນໂຍນ
ແລະຕ�ຕ້ອຍໃນໃຈ,ມທ11:29.ຜົນຂອງ
ພຣະວິນຍານຄືຄວາມອ່ອນໂຍນ,ຄລຕ5:22–
23.ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕ້ອງມີໃຈ
ເມດຕາ,ເປັນຜູ້ສິດສອນທີ່ດີ,ມີໃຈອົດທົນ,
ແກ້ໄຂຄວາມຄິດເຫັນຝ່າຍກົງກັນຂ້າມດ້ວຍ
ຄວາມສຸພາບອ່ອນໂຍນ,2ຕມທ2:24–25.
ຈິດໃຈອ່ອນໂຍນແລະສະຫງຽມຄ່ຽມຄົມຊຶ່ງ
ເປັນສິ່ງທີ່ມີຄ່າສູງໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,1ປຕ3:4.

ປະຖິ້ມມະນຸດທີ່ມີ ຈິດໃຈທ�ມະດາແລະ
ກາຍເປັນຄົນອ່ອນໂຍນ,ມຊຢ3:19(ແອວ
13:27–28). ພຣະເຈົ້າໄດ້ບັນຊາຮີລາມັນ
ໃຫ້ສອນຜູ້ຄົນໃຫ້ເປັນຄົນອ່ອນໂຍນ,ແອວ
37:33.ຄຸນງາມຄວາມດີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ພຽງພໍສ�ລັບຄົນທີ່ອ່ອນໂຍນ,ອທ12:26.
ທ່ານມີສັດທາໃນພຣະຄຣິດເພາະຄວາມອ່ອນ
ໂຍນຂອງທ່ານ,ມຣນ7:39.ບໍ່ມີຄົນໃດເປັນທີ່
ຍອມຮັບຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້ານອກຈາກຜູ້
ທີ່ອ່ອນໂຍນແລະຕ�ຕ້ອຍໃນໃຈ,ມຣນ7:44.
ການປົດບາບນ�ມາຊຶ່ງຄວາມອ່ອນໂຍນ,ແລະ
ເພາະຄວາມອ່ອນໂຍນການມາຢ້ຽມຢາມຂອງ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຍ່ອມມາເຖິງ,ມຣນ8:26.

ຈົ່ງເດີນໄປໃນຄວາມອ່ອນໂຍນແຫ່ງພຣະ
ວິນຍານຂອງເຮົາ,ຄພ19:23.ຈົ່ງປົກຄອງ
ຄອບຄົວຂອງເຈົ້າດ້ວຍຄວາມອ່ອນໂຍນ,ຄພ
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31:9.ອ�ນາດແລະອິດທິພົນຂອງຖານະປະ
ໂລຫິດສາມາດດ�ລົງຮັກສາໄວ້ໂດຍຄວາມ
ສຸພາບແລະຄວາມອ່ອນໂຍນ,ຄພ121:41.

ອ່ອນແອ,ຄວາມອ່ອນແອ.ເບິ່ງຖ່ອມຕົນ,
ຄວາມຖ່ອມຕົນນຳ�ອີກ

ສະພາບຂອງຄວາມເປັນມະຕະແລະຂາດ
ຄວາມສາມາດ,ຄວາມເຂັ້ມແຂງ,ຫລືຄວາມ
ຊ�ນານ.ຄວາມອ່ອນແອເປັນສະພາວະຂອງ
ການເປັນຢູ່.ທຸກຜູ້ຄົນມີຄວາມອ່ອນແອ,ແລະ
ພຽງແຕ່ໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ ເທົ່າ
ນັ້ນທີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບອ�ນາດທີ່ຈະເຮັດ
ຄວາມຊອບທ�(ຢຄ4:6–7).ຄວາມອ່ອນແອ
ນີ້ສະແດງໃຫ້ປະຈັກໃນພາກສ່ວນທີ່ອ່ອນແອ
ຫລືຄວາມບໍ່ແຂງແຮງຂອງບຸກຄົນ.

ຈົ່ງໃຫ້ກ�ລັງຜູ້ທີ່ອິດເມື່ອຍ,ອຊຢ35:3–4.
ຈິດໃຈພ້ອມຢູ່ ແລ້ວກໍຈິງ,ແຕ່ຮ່າງກາຍກໍ

ອ່ອນແຮງ,ມທ26:41(ມຣກ14:38).
ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແກ້ຕົວວ່າມັນເປັນເພາະ

ຄວາມອ່ອນແອທີ່ມີຢູ່ກັບຂ້າພະເຈົ້າອັນເປັນ
ເລື່ອງຂອງເນື້ອໜັງ,1ນຟ19:6.ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ຮັບບັນຊາໃຫ້ບັນທຶກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,ເຖິງ
ແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າອ່ອນແອ,2ນຟ33:11.ຂໍຢ່າ
ພຣະພິໂລດຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະອົງເລີຍຍ້ອນວ່າ
ຄວາມອ່ອນແອຂອງລາວ,ອທ3:2.ຄົນຕ່າງ
ຊາດຈະເຍາະເຍີ້ຍສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເພາະຄວາມ
ອ່ອນແອຂອງການຂຽນຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ,
ອທ12:23–25,40.ເຮົາຈະສະແດງໃຫ້ເຂົາ
ເຫັນຄວາມອ່ອນແອຂອງເຂົາ,ອທ12:27–28.
ຍ້ອນວ່າເຈົ້າເຫັນຄວາມອ່ອນແອຂອງເຈົ້າເອງ
ເຈົ້າຈຶ່ງຖືກເຮັດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ,ອທ12:37.

ຄົນທີ່ອ່ອນແອໃນບັນດາພວກເຈົ້າຈະຖືກ
ເຮັດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ,ຄພ50:16.ພຣະເຢຊູຄຣິດ
ຮູ້ຈັກຄວາມອ່ອນແອຂອງມະນຸດ,ຄພ62:1.

ອອມເນີ.ເບິ່ງໂມໄຊຢາ,ພວກລູກຊາຍຂອງ;
ໂມໄຊຢາ,ລູກຊາຍຂອງເບັນຢາມິນນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງຂອງ
ກະສັດໂມໄຊຢາ.ອອມເນີໄດ້ໄປກັບພວກ
ອ້າຍນ້ອງຂອງລາວເພື່ອສັ່ງສອນຊາວເລມັນ
(ມຊຢ27:8–11,34–37;28:1–9).

ອອມໄນ

ຜູ້ຮັກສາບັນທຶກຊາວນີໄຟໃນພຣະຄ�ພີ
ມໍມອນຜູ້ໄດ້ຂຽນປະມານ361ປີກ່ອນຄ.ສ.
(ຈຣ1:15;ອມນ1:1–3).

ໜັງສືອອມໄນ:ໜັງສືເຫລັ້ມໜຶ່ງທີ່ແປຈາກ
ແຜ່ນຈາລຶກນ້ອຍຂອງນີໄຟໃນພຣະຄ�ພີ
ມໍມອນ.ໜັງສືເຫລັ້ມນີ້ມີພຽງແຕ່ບົດດຽວເທົ່າ
ນັ້ນ,ຊຶ່ງບັນຈຸເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບສົງຄາມໃນ
ບັນດາຊາວນີໄຟແລະຊາວເລມັນ.ອອມໄນ
ໄດ້ຂຽນພຽງສາມຂໍ້ທ�ອິດໃນປຶ້ມນີ້.ແລ້ວ
ແຜ່ນຈາລຶກໄດ້ຖືກສົ່ງຕໍ່ກັນໄປຈາກອາມາ
ຣອນ,ເຄມິດ,ອະບີນາໂດມ,ແລະໃນທີ່
ສຸດອາມາລະໄຄ.ອາມາລະໄຄໄດ້ເອົາແຜ່ນ
ຈາລຶກໄປໃຫ້ກະສັດເບັນຢາມິນ,ກະສັດຂອງ
ເຊຣາເຮັມລາ.

ເອີ້ນ,ການເອີ້ນ,ຖືກເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າ,ຕ�
ແໜ່ງ.ເບິ່ງສິດອ�ນາດ;ແຕ່ງຕັ້ງ,ການ
ແຕ່ງຕັ້ງ;ຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກ;ພິທັກຮັກສາ,ຜູ້
ພິທັກຮັກສາ,ການພິທັກຮັກສາ;ເລືອກ,
ໄດ້ເລືອກ,ຖືກເລືອກນຳ�ອີກ

ການຖືກເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າຄືການຖືກກ�
ນົດຫລືຖືກເຊື້ອເຊີນຈາກພຣະອົງຫລືຈາກ
ຜູ້ນ�ທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງສາດສະໜາຈັກເພື່ອຮັບ
ໃຊ້ໃນວິທີທາງທີ່ພິເສດ.

ເພິ່ນໄດ້ວາງມືລົງເທິງຫົວລາວແລະປະ
ກາດການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ລາວ,ຈບຊ27:23.ເຮົາ
ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າໃຫ້ເປັນສາດສະດາ,ຢມຢ1:5.

ເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາພວກເຈົ້າແລະແຕ່ງຕັ້ງ
ເຈົ້າທັງຫລາຍ,ຢຮ15:16.ໂປໂລໄດ້ຖືກເອີ້ນ
ໃຫ້ເປັນອັກຄະສາວົກ,ຣມ1:1.ບໍ່ຫ່ອນມີຜູ້
ໃດຕັ້ງຕົນເອງຢູ່ໃນຕ�ແໜ່ງນີ້,ແຕ່ເປັນຜູ້ຖືກ
ເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າ,ຮຣ5:4.ພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກ
ເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າຕາມລະບຽບຂອງເມນຄີ
ເສເດັກ,ຮຣ5:10.

ເຮົາຖືກເອີ້ນໃຫ້ມາສັ່ງສອນພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າຕາມວິນຍານແຫ່ງການເປີດເຜີຍ
ແລະການທ�ນາຍ,ແອວ8:24.ປະໂລຫິດໄດ້
ຖືກເອີ້ນແລະຖືກຕຽມໄວ້ນັບຕັ້ງແຕ່ການວາງ
ຮາກຖານຂອງໂລກ,ແອວ13:3.
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ຖ້າເຈົ້າມີຄວາມປາດຖະໜາທີ່ຈະຮັບໃຊ້
ພຣະເຈົ້າເຈົ້າກໍໄດ້ຖືກເອີ້ນ,ຄພ4:3.ຈົ່ງຍຶດ
ໝັ້ນໃນວຽກງານຊຶ່ງວຽກງານນັ້ນເຮົາໄດ້ເອີ້ນ
ເຈົ້າ,ຄພ 9:14.ເຈົ້າບໍ່ຄວນຄິດວ່າເຈົ້າຖືກ
ເອີ້ນໃຫ້ສັ່ງສອນຈົນກວ່າເຈົ້າຖືກເອີ້ນ,ຄພ
11:15.ແອວເດີໄດ້ຮັບການເອີ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້
ການເຕົ້າໂຮມຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກໄວ້ເກີດຂຶ້ນ,ຄພ
29:7.ຈະບໍ່ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ຄົນໃດເພື່ອໄປສັ່ງ
ສອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງເຮົາ,ຫລືເພື່ອເສີມ
ສ້າງສາດສະໜາຈັກຂອງເຮົາ,ຍົກເວັ້ນແຕ່
ເຂົາຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ,ຄພ42:11.ມີ
ຫລາຍຄົນໄດ້ຖືກເອີ້ນ,ແຕ່ມີໜ້ອຍຄົນໄດ້ຖືກ
ເລືອກ,ຄພ121:34.

ມະນຸດຕ້ອງໄດ້ຖືກເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າ,ຫຼຊ
1:5.

ເອີ້ນ,ການເອີ້ນແລະການເລືອກ.ເບິ່ງ
ເລືອກ,ການເລືອກນຳ�ອີກ

ຜູ້ຕິດຕາມທີ່ຊອບທ�ຂອງພຣະຄຣດິສາມາດ
ຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກຊຶ່ງໄດ້ຮບັຄວາມ
ໝັ້ນໃຈວາ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສູງສົ່ງ.ການເອີ້ນ
ແລະການເລືອກນີ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການກັບໃຈ
ແລະການບັບຕິສະມາ.ມັນສົມບູນເມື່ອເຂົາ
“ດ�ເນີນໄປໜາ້,ຊື່ນຊົມກັບພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ຄຣິດ,ແລະອົດທົນຈນົເຖິງທີ່ສຸດ”(2ນຟ
31:19–20).ພຣະຄ�ພີເອີ້ນຂັ້ນຕອນນີ້ວາ່ເປັນ
ການເຮດັໃຫ້ເປັນໄປຕາມການເອີ້ນແລະການ
ເລືອກຂອງເຮາົ(2ປຕ1:4–11;ຄພ131:5–6).

ພວກເຈົ້າຈະເປັນປະຊາຊົນທີ່ເຮົາເລືອກໄວ້
ໃນຖານະປະໂລຫິດ,ອພຍ19:5–6(ພນມ
1:6).

ພຣະເຈົ້າໄດ້ເລືອກເອົາຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກໄວ້
ເພື່ອຄວາມລອດຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ,2ທສນ2:13.
ຈົ່ງອົດສາພາກພຽນເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນໄປຕາມ
ການເອີ້ນແລະການເລືອກຂອງທ່ານ,2ປຕ
1:10.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຜະນຶກຕົວພວກທ່ານ
ໄວ້ ເປັນຂອງພຣະອົງ,ມຊຢ5:15.ເຮົາເຮັດ
ພັນທະສັນຍາກັບເຈົ້າວ່າເຈົ້າຈະມີຊີວິດນິລັນ
ດອນ,ມຊຢ26:20.

ຜູ້ ດ�ລົງຖານະປະໂລຫິດທີ່ຊື່ສັດຈະກາຍ
ເປັນຂອງສາດສະໜາຈັກແລະອານາຈັກ,
ແລະເປັນຜູ້ຖືກເລືອກໄວ້ຂອງພຣະເຈົ້າ,ຄພ
84:33–34.ຄ�ຂອງການທ�ນາຍທີ່ແນ່ນອນ
ແທ້ໆໝາຍເຖິງການທີ່ຮູ້ວ່າເຂົາຖືກຜະນຶກໄວ້
ສູ່ຊີວິດນິລັນດອນ,ຄພ131:5–6.ເຮົາຜະນຶກ
ຄວາມສູງສົ່ງໄວ້ເທິງເຈົ້າ,ຄພ132:49.

ເອື້ອຍນ້ອງ.ເບິ່ງຜູ້ຍິງ,ກຸ່ມຜູ້ຍິງ;ພີ່ນ້ອງ,
ບຣະເດີຫລືອ້າຍນ້ອງ;ມະນຸດນຳ�ອີກ

ໃນ ຖານະ ລູກໆ ຂອງ ພຣະ ບິດາ ເ ທິງ
ສະຫວັນ,ຊາຍແລະຍິງທຸກຄົນເປັນອ້າຍ
ເອື້ອຍນ້ອງກັນທາງວິນຍານ.ໃນສາດສະໜາ
ຈັກ,ສະມາຊິກແລະໝູ່ເພື່ອນຜູ້ຍິງຂອງສາດ
ສະໜາຈັກມັກຖືກເອີ້ນວ່າເອື້ອຍນ້ອງ.

ຜູ້ໃດທີ່ປະຕິບັດຕາມນ�ພຣະໄທຂອງພຣະ
ບິດາຂອງເຮົາ,ຜູ້ນັ້ນແຫລະເປັນນ້ອງຊາຍ
ແລະນ້ອງສາວຂອງເຮົາ,ມທ12:50(ມຣກ
3:35).

ກົດຄວບຄຸມການສາລະພາບບາບລະຫວ່າງ
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງໃນສາດສະໜາຈັກໄດ້ຖືກຈັດ
ຕັ້ງໄວ້,ຄພ42:88–93.

ອ�ນາດ.ເບິ່ງສິດອ�ນາດ;ຖານະປະໂລ
ຫິດນຳ�ອີກ

ຄວາມສາມາດທີ່ຈະເຮັດບາງສິ່ງ.ການມີ
ອ�ນາດເໜືອບາງຄົນຫລືບາງສິ່ງຄືການມີ
ຄວາມສາມາດທີ່ຈະຄວບຄຸມຫລືບັນຊາຄົນ
ນັ້ນຫລືສິ່ງນັ້ນ.ໃນພຣະຄ�ພີ,ສ່ວນຫລາຍ
ແລ້ວອ�ນາດມັກຈະພົວພັນກັບອ�ນາດຂອງ
ພຣະເຈົ້າຫລືອ�ນາດຂອງສະຫວັນ.ສ່ວນ
ຫລາຍແລ້ວມັນພົວພັນຢ່າງໃກ້ຄຽງກັບສິດ
ອ�ນາດຂອງຖານະປະໂລຫິດ,ຊຶ່ງເປັນການ
ອະນຸຍາດຫລືໃຫ້ມີສິດທີ່ຈະກະທ�ເພື່ອພຣະ
ເຈົ້າ.

ແຕ່ທີ່ເຮົາໃຫ້ເຈົ້າຍັງມີຊີວິດຢູ່ກໍເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າ
ໄດ້ເຫັນອ�ນາດຂອງເຮົາ,ອພຍ9:16.ພຣະ
ເຈົ້າເປັນທີ່ເພິ່ງ ອັນເຂັ້ມແຂງຂອງຂ້ານ້ອຍ,
2ຊມອ22:33.ຢ່າເກັບຄວາມດີໄວ້ຈາກຜູ້ທີ່
ສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບໃນເມື່ອສິ່ງນີ້ຢູ່ໃນອ�ນາດ
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ຂອງເຈົ້າ,ສພສ3:27.ຂ້າພະເຈົ້າເຕັມໄປດ້ວຍ
ພຣະວິນຍານ ຕະຫລອດທັງອ�ນາດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ມກ3:8.

ອ�ນາດທັງໝົດໃນສະຫວັນແລະທີ່ແຜ່ນ
ດິນໂລກໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ເຮົາແລ້ວ,ມທ28:18.
ພວກເຂົາທຸກຄົນຕ່າງກໍປະຫລາດໃຈໃນຄ�
ສອນຂອງພຣະອົງເພາະພຣະອົງສອນດ້ວຍ
ອ�ນາດ,ລກ4:32.ພວກເຈົ້າຕ້ອງເຝົ້າຄອຍ
ຢູ່ໃນນະຄອນຈົນກວ່າອ�ນາດຈາກເບື້ອງເທິງ
ລົງມາເທິງພວກເຈົ້າ,ລກ24:49.ແຕ່ສ່ວນບັນ
ດາຜູ້ທີ່ຕ້ອນຮັບພຣະອົງ,ພຣະອົງກໍປະທານ
ສິດໃຫ້ກາຍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,ຢຮ1:12
(ຄພ11:30).ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບລິດເດດ,ເມື່ອ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະສະເດັດມາເຖິງພວກ
ເຈົ້າ,ກຈກ 1:8.ບໍ່ ມີອ�ນາດໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ມາ
ຈາກພຣະເຈົ້າ,ຣມ13:1.ອ�ນາດຂອງພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ເຝົ້າຮັກສາໄວ້ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຈນົໄດ້
ເຖິງຄວາມພົ້ນ,1ປຕ1:3–5.

ເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ,
1ນຟ17:48.ມັນຖືກສະແດງໃຫ້ປະຈັກແກ່
ເຮົາໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,
ຢຄ7:12.ມະນຸດອາດມີອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ເຂົາ,ມຊຢ8:16.ເຂົາ
ເຈົ້າກໍສິດສອນດ້ວຍອ�ນາດແລະສິດອ�ນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແອວ17:2–3.ນີໄຟໄດ້ປະຕິ
ບັດສາດສະໜາກິດດ້ວຍອ�ນາດແລະດ້ວຍ
ສິດອ�ນາດອັນຍິ່ງ ໃຫຍ່, 3ນຟ7:15–20
(3ນຟ11:19–22).

ເຖິງແມ່ນວ່າມະນຸດອາດມີອ�ນາດທີ່ຈະ
ເຮັດວຽກງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່,ແຕ່ຖ້າຫາກເຂົາ
ໂອ້ອວດໃນກ�ລັງຂອງຕົນເອງເຂົາຈະຕົກ
ໄປ,ຄພ3:4.ອ�ນາດທີ່ຈະເຮັດຄວາມດີແມ່ນ
ຢູ່ໃນເຮົາແຕ່ລະຄົນ,ຄພ58:27–28.ໃນພິທີ
ການຂອງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກ,
ອ�ນາດຂອງຄວາມເປັນເໝືອນພຣະເຈົ້າຈະ
ສະແດງໃຫ້ປະຈັກ,ຄພ84:19–22.ສິດຂອງ
ຖານະປະໂລຫິດກ່ຽວຂ້ອງກັບອ�ນາດແຫ່ງ
ສະຫວັນຢ່າງແຍກກັນບໍ່ໄດ້,ຄພ121:34–46.

ເຮົາຈະຈູງເຈົ້າໄປດ້ວຍມືຂອງເຮົາ,ແລະ
ອ�ນາດຂອງເຮົາຈະຢູ່ເໜືອເຈົ້າ,ອຣຮ1:18.

ອ�ເພີໃຈ.ເບິ່ງອິດສະລະ,ອິດສະລະພາບ;
ຮັບຜິດຊອບ,ຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບ,ຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບນຳ�ອີກ

ຄວາມສາມາດແລະສິດທິພິເສດທີ່ພຣະ
ເຈົ້າມອບໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ຈະເລືອກແລະກະທ�
ເພື່ອພວກເຂົາເອງ.

ໝາກໄມ້ ທຸກ ກົກໃນສວນນີ້ເຈົ້າກິນໄດ້,
ປຖກ2:16.ຈົ່ງຕັດສິນໃຈໃນມື້ນີ້ວ່າພວກເຈົ້າ
ຈະບົວລະບັດຮັບໃຊ້ຜູ້ໃດ,ຢຊ24:15(ແອວ
30:8;ມຊ6:33).

ມະນຸດກະທ�ດ້ວຍຕົວເອງບໍ່ໄດ້ນອກຈາກ
ຈະເປັນໄປເພາະພວກເຂົາຖືກຊັກຈູງ,2ນຟ
2:15–16.ມະນຸດເປັນອິດສະລະທີ່ຈະເລືອກ
ເສລີພາບແລະຊີວິດນິລັນດອນຫລືເປັນຊະ
ເລີຍແລະຄວາມຕາຍ,2ນຟ2:27.ພວກ
ທ່ານມີອິດສະລະ;ພວກທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ໃຫ້ເຮັດເພື່ອຕົວເອງ,ຮລມ14:30.

ໄພ່ພົນຂອງສະຫວັນໜຶ່ງສ່ວນສາມຫັນໜີ
ຈາກເຮົານ�ອີກເພາະອ�ເພີໃຈຂອງເຂົາ,ຄພ
29:36.ມັນຈ�ເປັນວ່າມານຈະຕ້ອງລໍ້ລວງ
ມະນຸດ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະບໍ່ສາມາດ
ເປັນຕົວແທນ,ຄພ29:39.ໃຫ້ມະນຸດທຸກຄົນ
ເລືອກເພື່ອຕົນເອງ,ຄພ37:4.ມະນຸດທຸກໆ
ຄົນຈະໄດ້ກະທ�ຕາມອ�ເພີໃຈອັນຊອບທ�
ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ເຂົາ,ຄພ101:78.

ຊາຕານໄດ້ສະແຫວງຫາທີ່ຈະທ�ລາຍອ�
ເພີໃຈຂອງມະນຸດ,ມຊ4:3.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ມອບອ�ເພີໃຈໃຫ້ມະນຸດ,ມຊ7:32.

ອ�ໂມນ,ຜູ້ເປັນເຊື້ອສາຍຂອງເຊຣາເຮັມລາ.
ເບິ່ງລິມໄຮນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ຊາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະ
ມີອິດທິພົນຄົນໜຶ່ງຜູ້ໄດ້ນ�ພາຜູ້ຄົນຈ�ນວນ
ໜຶ່ງຈາກເຊຣາເຮັມລາໄປສ�ຫລວດເບິ່ງແຜ່ນ
ດິນລີໄຮ-ນີໄຟ(ມຊຢ7:1–16).ລາວໄດ້ເຫັນ
ບັນທຶກບູຮານ,ແລະໄດ້ອະທິບາຍຄວາມ
ໝາຍຂອງການເປັນຜູ້ພະຍາກອນ(ມຊຢ8:5–
18).ຕໍ່ມາລາວໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອກະສັດລິມໄຮ
ແລະຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນໃຫ້ເປັນອິດສະລະຈາກ

ອ�ເພີໃຈ 266
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ຊາວເລມັນແລະ ໄດ້ພາເຂົາເຈົ້າກັບຄືນໄປ
ເມືອງເຊຣາເຮັມລາ(ມຊຢ22).

ອ�ໂມນ,ລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາ.ເບິ່ງໂມໄຊ
ຢາ,ພວກລູກຊາຍຂອງ;ໂມໄຊຢາ,ລູກຊາຍ
ຂອງເບັນຢາມິນ;ອານໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງຂອງ
ກະສັດໂມໄຊຢາ.ອ�ໂມນໄດ້ຮັບໃຊ້ ເປັນຜູ້
ສອນສາດສະໜາຜູ້ຊຶ່ງຄວາມພາກພຽນພະຍາ
ຍາມຂອງລາວໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຄົນຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍໃຫ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນພຣະຄຣິດ.

ເປັນຜູ້ ບໍ່ເຊື່ອຖືທີ່ສະແຫວງຫາທີ່ຈະທ�
ລາຍສາດສະໜາຈັກ,ມຊຢ27:8–10,34.
ທູດອົງໜຶ່ງໄດ້ມາປະກົດຕໍ່ລາວແລະໝູ່ເພື່ອນ
ຂອງລາວ,ມຊຢ27:11.ໄດ້ກັບໃຈແລະເລີ່ມ
ຕົ້ນສັ່ງສອນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ມຊຢ
27:32–28:8.ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຂຶ້ນເປັນກະສັດ
ແລະໄດ້ໄປຫາແຜ່ນດິນຂອງຊາວເລມັນເພື່ອ
ສັ່ງສອນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແອວ17:6–
9.ໄດ້ຖືສິນອົດເຂົ້າແລະອະທິຖານເພື່ອຂໍ
ການນ�ພາ,ແອວ17:8–11.ໄດ້ຖືກມັດແລ້ວ
ພາໄປຫາກະສັດລາໂມໄນ,ແອວ17:20–
21.ໄດ້ຊ່ວຍຮັກສາຝູງສັດລ້ຽງຂອງລາໂມ
ໄນ,ແອວ17:26–39.ໄດ້ສັ່ງສອນລາໂມໄນ,
ແອວ18:1–19:13.ໄດ້ຂອບພຣະໄທພຣະເຈົ້າ
ແລະໄດ້ໝົດກ�ລັງໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ,ແອວ
19:14.ຜູ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຂອງລາວບໍ່ເຄີຍ
ຕົກໄປ,ແອວ23:6.ໄດ້ຊື່ນຊົມໃນການເປັນ
ເຄື່ອງມືໃນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າໃນການ
ນ�ຫລາຍພັນຄົນມາສູ່ຄວາມຈິງ,ແອວ26:1–
8(ແອວ26).ໄດ້ນ�ພາຜູ້ຄົນອານໄທ-ນີໄຟ-
ລີໄຮໄປຫາບ່ອນປອດໄພ,ແອວ27.ໄດ້ມີ
ຄວາມສຸກຢ່າງລົ້ນເຫລືອເມື່ອໄດ້ພົບກັບອ້າຍ
ນ້ອງຂອງລາວ,ແອວ27:16–18.

ອວດອ້າງ,ການອວດອ້າງ.ເບິ່ງຈອງຫອງ,
ຄວາມຈອງຫອງ

ອວດອົ່ງ,ຄວາມອວດອົ່ງ.ເບິ່ງຄວາມເປັນຢູ່
ທາງໂລກ;ຈອງຫອງ,ຄວາມຈອງຫອງນຳ�ອກີ

ຄວາມເທັດຫລືຄວາມຫລອກລວງ;ຄວາມ

ທະນົງຕົວ.ໂອ້ອວດແລະຄວາມອວດອ້າງຍັງ
ສາມາດໝາຍເຖິງຄວາມເປົ່າປ່ຽວຫລືປາດ
ສະຈາກຄຸນຄ່າ.

ຜູ້ທີ່ມືສະອາດແລະໃຈບໍລິສຸດຈະເຂົ້າໄປ
ໃນພຣະວິຫານທີ່ສັກສິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້,ພສສ24:3–4.

ເມື່ອເຈົ້າອະທິຖານ,ຢ່າເວົ້າຊ�ຄ�ເກົ່າ,ມທ
6:7.

ອາຄານຫລັງກວ້າງໃຫຍ່ຄືຄວາມຄິດຝັນ
ອັ ນ ບໍ່ ມີປະໂຫຍດແລະຄວາມທະນົງໃຈ,
1ນຟ12:18.ທ່ານຈະໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ມີ
ປະໂຫຍດຂອງໂລກຢູ່ບໍ,ແອວ5:53.ຢ່າຊອກ
ຫາສິ່ງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຂອງໂລກ,ເພາະລູກຈະ
ເອົາມັນໄປກັບລູກບໍ່ໄດ້,ແອວ39:14.

ຄວາມໂອ້ອວດແລະຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືໄດ້ນ�
ສາດສະໜາຈັກມາຢູ່ພາຍໃຕ້ການກ່າວໂທດ,
ຄພ84:54–55.ເມື່ອພວກເຮົາພະຍາຍາມສະ
ໜອງຄວາມທະເຍີທະຍານອັນໄຮ້ປະໂຫຍດ
ຂອງພວກເຮົາ,ສະຫວັນຈະຖອນຕົວ,ຄພ
121:37.

ຮັກ,ຄວາມຮັກ.ເບິ່ງໃຈບຸນ,ຄວາມໃຈບຸນ;
ເປັນສັດຕູກັນ,ຄວາມເປັນສັດຕູກັນ;ເມດ
ຕາສົງສານ,ຄວາມເມດຕາສົງສານນຳ�ອີກ

ການອຸທິດຕົນແລະຄວາມຮັກທີ່ເລິກຊຶ້ງ.
ຄວາມຮັກສ�ລັບພຣະເຈົ້າແມ່ນຮ່ວມດ້ວຍ
ການອຸທິດຕົນ,ການບູຊາ,ຄວາມຄາລະວະ,
ຄວາມອ່ອນໂຍນ,ຄວາມເມດຕາ,ການໃຫ້ອະ
ໄພ,ຄວາມເມດຕາສົງສານ,ພຣະຄຸນ,ການ
ຮັບໃຊ້,ຄວາມກະຕັນຍູ,ຄວາມກະລຸນາ.ຕົວ
ຢ່າງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າສ�ລັບລູກໆຂອງພຣະອົງແມ່ນຢູ່ໃນການ
ຊົດໃຊ້ອັນເປັນນິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ຈົ່ງຮັກເພື່ອນມະນຸດເໝືອນຮັກຕົນເອງ,
ລລວ19:18(ມທ5:43–44;22:37–40;ຣມ
13:9;ຄລຕ5:14;ຢກບ2:8;ມຊຢ23:15;ຄພ
59:6).ຈົ່ງຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງເຈົ້າດ້ວຍສຸດໃຈຂອງເຈົ້າ,ພບຍ6:5
(ມຣນ10:32;ຄພ59:5).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ

ຮັກ,ຄວາມຮັກ267
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ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຈົ້າພວມໃຊ້ເຂົາມາ
ທົດລອງເບິ່ງພວກເຈົ້າເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າພວກ
ເຈົ້າຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຈົ້າດ້ວຍສຸດໃຈຂອງພວກເຈົ້າຫລືບໍ່,
ພບຍ13:3.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດັດແປງກໍ່ສ້າງຜູ້ທີ່
ພຣະອົງຮັກ,ສພສ3:12.ໝູ່ເພື່ອນເຫັນໃຈກັນ
ທຸກສະພາບການ,ສພສ17:17.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັກໂລກຫລາຍທີ່ສຸດຈົນໄດ້
ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວທີ່ ຖື ກ�ເນີດຂອງ
ພຣະອົງ,ຢຮ3:16(ຄພ138:3).ເຮົາຮັກພວກ
ເຈົ້າສັນໃຈພວກເຈົ້າກໍຈົ່ງຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນ
ຢ່າງນັ້ນ,ຢຮ 13:34(ຢຮ15:12,17;ມຊ
7:33).ຖ້າພວກເຈົ້າຮັກເຮົາພວກເຈົ້າກໍຈະ
ເຊື່ອຟັງກົດບັນຍັດຂອງເຮົາ,ຢຮ14:15(ຄພ
42:29).ບໍ່ມີຜູ້ໃດມີຄວາມຮັກໃຫຍ່ກວ່ານີ້ຄື
ການທີ່ຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ສະລະຊີວິດເພື່ອມິດສະຫາຍ
ຂອງຕົນ,ຢຮ15:13.ເປໂຕ,ເຈົ້າຮັກເຮົາບໍ?
ຈົ່ງລ້ຽງຮັກສາແກະຂອງເຮົາເດີ,ຢຮ21:15–
17.ບໍ່ມີສິ່ງໃດຈະແຍກພວກເຮົາຈາກຄວາມ
ຮັກຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ,
ຣມ8:35–39.ສິ່ງທີ່ຕາບໍ່ເຫັນຫູບໍ່ໄດ້ຍິນແລະ
ສິ່ງທີ່ມະນຸດຄິດບໍ່ອອກແມ່ນສິ່ງນັ້ນທີ່ພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ຈັດຕຽມໄວ້ໃຫ້ແກ່ຄົນທັງຫລາຍທີ່ຮັກ
ພຣະອົງ,1ກຣທ2:9.ຈົ່ງຮັບໃຊ້ຊຶ່ງກັນແລະ
ກັນດ້ວຍຄວາມຮັກເທີ້ນ,ຄລຕ5:13.ຝ່າຍ
ຜົວ,ຈົ່ງຮັກເມຍຂອງຕົນ,ອຟຊ5:25(ກລຊ
3:19).ຢ່າຮັກໂລກ,1ຢຮ2:15.ພຣະເຈົ້າ
ເປັນຄວາມຮັກ,1ຢຮ4:8.ພວກເຮົາຮັກພຣະ
ອົງ,ເພາະພຣະອົງໄດ້ຮັກເຮົາກ່ອນ,1ຢຮ
4:19.

ພຣະ ຄຣິດໄດ້ອົດທົນ ເພາະຄວາມກະລຸ
ນາຮັກຫອມຂອງພຣະອົງແລະຄວາມອົດ
ກັ້ນທີ່ພຣະອົງມີຕໍ່ມະນຸດ,1ນຟ19:9.ຈົ່ງມຸ້ງ
ໜ້າດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າແລະຂອງ
ມະນຸດທັງປວງ,2ນຟ31:20.ພວກທ່ານຈະ
ສອນລູກໆຂອງພວກທ່ານໃຫ້ຮັກກັນແລະຮັບ
ໃຊ້ຊຶ່ງກັນແລະກັນ,ມຊຢ4:15.ຖ້າຫາກພວກ
ທ່ານຮູ້ ສຶກຢາກຮ້ອງເພງສັນລະເສີນຄວາມ
ຮັກທີ່ໄຖ່,ພວກທ່ານຮູ້ສຶກເຊັ່ນນັ້ນບໍ່ໃນຂະນະ
ນີ້,ແອວ5:26.ຖືກພຣະວິນຍານອັນສັກສິດ

ນ�ພາໄປ,ເພື່ອກາຍເປັນຄົນອົດທົນ,ເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມຮັກ,ແອວ13:28.ຕ້ອງຄວບຄຸມກິ
ເລດຕັນຫາທັງໝົດຂອງລູກ,ເພື່ອລູກຈະເຕັມ
ໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ,ແອວ38:12.ບໍ່ມີການຂັດ
ແຍ້ງກັນຍ້ອນວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງ
ມີຢູ່ໃນໃຈຂອງຜູ້ຄົນ,4ນຟ1:15.ທຸກສິ່ງທຸກ
ຢ່າງທີ່ເຊື້ອເຊີນໃຫ້ຮັກພຣະເຈົ້າແມ່ນມາຈາກ
ການດົນໃຈຈາກພຣະເຈົ້າ,ມຣນ7:13–16.
ຄວາມໃຈບຸນຄືຄວາມຮັກອັນບໍລິສຸດຂອງພຣະ
ຄຣິດ,ມຣນ7:47.ຄວາມຮັກທີ່ສົມບູນຍ່ອມ
ຂັບໄລ່ຄວາມຢ້ານກົວທັງໝົດອອກໄປ,ມຣນ
8:16(1ຢຮ4:18).

ຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ມະນຸດເໝາະສົມສ�ລັບ
ວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າ,ຄພ4:5(ຄພ12:8).
ການຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດມາເຖິງທຸກຄົນຜູ້ຮັກ
ແລະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ,ຄພ20:31.ຖ້າຫາກ
ພວກເຈົ້າຮັກເຮົາ,ພວກເຈົ້າຈະຮັບໃຊ້ເຮົາ
ແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງເຮົາ,ຄພ42:29
(ຢຮ14:15).ຈົ່ງສະແດງຄວາມຮັກຫລາຍຂຶ້ນ
ຕໍ່ຄົນທີ່ທ່ານດັດແປງຫລືຕ�ນິ,ຄພ121:43.

ມະນຸດຮັກຊາຕານຫລາຍກວ່າພຣະເຈົ້າ,
ມຊ5:13,18,28.

ຮັກກາຍ

ສາດສະດາຂອງພຣະຄ�ພີເດີມຜູ້ໄດ້ທ�
ນາຍປະມານ520ປີ  ກ່ອນຄ.ສ.ໃນເຢຣູ
ຊາເລັມ,ບໍ່ດົນຫລັງຈາກຊາວຢິວໄດ້ກັບຄືນມາ
ຈາກການເນລະເທດໄປບາບີໂລນ(ອຊຣ5:1;
6:14).ເພິ່ນໄດ້ກ່າວເຖິງການສ້ອມແປງພຣະ
ວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຄືນໃໝ່ໃນເຢຣູ
ຊາເລັມແລະຕ�ນິຜູ້ຄົນເພາະວ່າມັນຍັງບໍ່
ສ�ເລັດເທື່ອ.ເພິ່ນຍັງໄດ້ຂຽນເຖິງພຣະວິຫານ
ໃນໄລຍະພັນປີແລະການປົກຄອງຂອງພຣະ
ຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ.

ພຣະທ�ຮັກກາຍ:ໃນບົດທີ1ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ຕິຕຽນຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ສ້າງ
ສ�ເລັດຂອງເຂົາເຈົ້າແຕ່ພຣະວິຫານຍັງບໍ່ສ�
ເລັດເທື່ອ.ບົດທີ2ບັນທຶກຄ�ທ�ນາຍຂອງ
ຮັກກາຍທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະປະທານຄວາມ
ສະຫງົບໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງ.
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ຮັ່ງມີ,ຄວາມຮັ່ງມີ.ເບິ່ງເງິນ;ຈອງຫອງ,
ຄວາມຈອງຫອງນຳ�ອີກ

ຄວາມລ�ລວຍຫລື ຄວາມອຸດົມສົມບູນ.
ພຣະຜູ້ເປັນ ເຈົ້າແນະນ�ໄພ່ ພົນ ຂອງ ພຣະ
ເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ສະແຫວງຫາຄວາມຮັ່ງມີຂອງໂລກ
ຍົກເວັ້ນແຕ່ທີ່ຈະເຮັດຄວາມດີ.ໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະເຈົ້າບໍ່ຄວນສະແຫວງຫາຄວາມຮັ່ງມີທາງ
ໂລກກ່ອນສະແຫວງຫາອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ຊຶ່ງມີຄວາມຮັ່ງມີແຫ່ງຊົ່ວນິລັນດອນ(ຢຄ
2:18–19).

ຖ້າພວກເຈົ້າເກີດຮັ່ງຄູນມີເປັນດີຂຶ້ນກໍຕາມ
ກໍຢ່າເພິ່ງ ໃນຄວາມຮັ່ງມີນັ້ນ,ພສສ  62 :10.
ຄວາມຮັ່ງມີຈະຊ່ວຍຫຍັງບໍ່ໄດ້ໃນມື້ທີ່ປະເຊີນ
ກັບຄວາມຕາຍ,ສພສ11:4.ຜູ້ທີ່ເພິ່ງໃນຊັບ
ສົມບັດຂອງຕົນນັ້ນຈະຖືກທ�ລາຍ,ສພສ
11:28.ຖ້າຕ້ອງເລືອກເອົາລະຫວ່າງຊື່ສຽງດີ
ກັບຄວາມຮັ່ງມີຈົ່ງເລືອກເອົາຊື່ສຽງດີສາເຖີດ,
ສພສ22:1.

ທີ່ ຄົນຮັ່ ງ ມີ ຈະເຂົ້າໄປໃນອານາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າກໍ ຍາກແທ້ໜໍ,ມຣກ10:23(ລກ
18:24–25).ການຮັກເງິນຄ�ເປັນເຄົ້າມູນຂອງ
ຄວາມຊົ່ວທຸກຢ່າງ,1ຕມທ6:10.

ວິບັດແກ່ຄົນຮັ່ງມີຜູ້ດູຖູກຄົນທຸກຍາກແລະ
ຜູ້ ຊຶ່ງຊັບສົມບັດຂອງເຂົາຈຶ່ງເປັນພຣະເຈົ້າ
ຂອງເຂົາ,2ນຟ9:30.ຄົນຊອບທ�ບໍ່ໄດ້ໝົກ
ໝຸ້ນຢູ່ກັບຂອງມີຄ່າແຕ່ໄດ້ແບ່ງປັນໃຫ້ກັບ
ທຸກຄົນ,ແອວ1:30.ຜູ້ຄົນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນອວດດີ
ເພາະຄວາມຮັ່ງມີ,ແອວ4:6–8.ຜູ້ຄົນເລີ່ມມີ
ການແບ່ງຊັ້ນວັນນະກັນຂຶ້ນ,ຕາມຄວາມຮັ່ງມີ
ຂອງຕົນ,3ນຟ6:12.

ຢ່ າ ສະແຫວງ ຫາ ຄວາມຮັ່ ງ ມີ ແ ຕ່ຈົ່ງ
ສະແຫວງຫາປັນຍາ,ຄພ6:7(ແອວ39:14;
ຄພ11:7).ຄວາມຮັ່ງມີຂອງແຜ່ນດິນໂລກເປັນ
ຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະມອບໃຫ້,ແຕ່ຈົ່ງລະວງັ
ຄວາມທະນົງຕົວ,ຄພ38:39.

ຄວາມຮັ່ງມີແຫ່ງຊົ່ວນຳິລັນຳດອນຳ:ຈົ່ງທ້ອນ
ໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້ໃນສະຫວັນ,ມທ6:19–21.

ຈັກເທື່ອແລ້ວທີ່ເຮົາໄດ້ເອີ້ນພວກເຈົ້າໂດຍ
ຄວາມຮັ່ງມີແຫ່ງຊີວິດນິລັນດອນ,ຄພ43:25.

ຄວາມຮັ່ງມີແຫ່ງຊົ່ວນິລັນດອນເປັນຂອງເຮົາທີ່
ຈະມອບໃຫ້,ຄພ67:2(ຄພ78:18).

ຮັນນາ.ເບິ່ງຊາມູເອນ,ສາດສະດາໃນພຣະ
ຄ�ພີເດີມນຳ�ອີກ

ແມ່ຂອງຊາມູ ເອນ,ສາດສະດາໃນພຣະ
ຄ�ພີເດີມ.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານຊາມູ
ເອນໃຫ້ແກ່ນາງຮັນນາເພື່ອເປັນຄ�ຕອບຕໍ່ຄ�
ອະທິຖານຂອງນາງ(1ຊມອ1:11,20–28).
ນາງຮັນນາໄດ້ອຸທິດຊາມູເອນໃຫ້ແກ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ.ເພງແຫ່ງຄວາມຂອບພຣະໄທຂອງ
ນາງສາມາດປຽບທຽບໃສ່ກັບຂອງນາງມາຣີ,
ມານດາຂອງພຣະເຢຊູ(1ຊມອ2:1–10;ລກ
1:46–55).

ຮັບໃຊ້,ການຮັບໃຊ້.ເບິ່ງຄວາມຜາສຸກ;ຮັກ,
ຄວາມຮັກນຳ�ອີກ

ການດູແລທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ຫລືວຽກງານທີ່ໄດ້
ເຮັດໄປເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງພຣະເຈົ້າແລະ
ຂອງຄົນອື່ນ.ເມື່ອເຮົາຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ,ເຮົາກໍ
ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຄືກັນ.

ຈົ່ງຕັດສິນໃຈໃນມື້ນີ້ວ່າພວກເຈົ້າຈະບົວລະ
ບັດຮັບໃຊ້ຜູ້ໃດ,ຢຊ24:15.

ເພາະຕາບໃດທີ່ພວກເຈົ້າໄດ້ເຮັດສິ່ງເຫລົ່າ
ນີ້ແກ່ຄົນທີ່ຕ�ຕ້ອຍທີ່ສຸດ,ພວກເຈົ້າກໍໄດ້ເຮັດ
ແກ່ເຮົາເໝືອນກັນ,ມທ25:35–45.ໃຫ້ຖວາຍ
ຕົວເປັນເຄື່ອງບູຊາອັນມີຊີວິດ,ຊຶ່ງເປັນການ
ນະມັດສະການທີ່ເໝາະສົມ,ຣມ12:1.ຈົ່ງ
ຮັບໃຊ້ຊຶ່ງກັນແລະກັນດ້ວຍຄວາມຮັກ,ຄລຕ
5:13.

ວັນເວລາຂອງລູກຈະຖືກໃຊ້ໄປໃນການຮັບ
ໃຊ້ພຣະເຈົ້າຂອງລູກ,2ນຟ2:3.ເມື່ອພວກ
ທ່ານຮັບໃຊ້ເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນພວກທ່ານ
ກໍຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຂອງພວກທ່ານນັ້ນເອງ,
ມຊຢ2:17.ຜູ້ ໃດກໍຕາມທີ່ຈະເປັນເຈົ້າຂອງ
ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍານີ້ຄວນຮັບໃຊ້ພຣະ
ເຈົ້າ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຂົາຈະຖືກກວາດອອກໄປ,
ອທ2:8–12.

ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຈົ່ງເບິ່ງ
ວ່າເຈົ້າຮັບໃຊ້ພຣະອົງດ້ວຍສຸດໃຈ,ຄພ4:2.
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານພຣະບັນຍັດໃຫ້

ຮັບໃຊ້,ການຮັບໃຊ້269
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ເພື່ອວ່າມະນຸດຈະຮັກແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງ,
ຄພ20:18–19.ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດໃຫ້ເຈົ້າຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ,ຄພ59:5.ເຮົາ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເບີກບານທີ່ຈະໃຫ້ກຽດຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນທີ່ຈະຮັບໃຊ້ເຮົາ,ຄພ76:5.

ຈົ່ງນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ,ເພາະວ່າພຣະ
ອົງເທົ່ານັ້ນທີ່ເຈົ້າຈະຮັບໃຊ້,ມຊ1:15.

ຮັບຜິດຊອບ,ຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບ,ຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ.ເບິ່ງອ�ເພີໃຈນຳ�ອີກ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ຄົນທັງປວງ
ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເຈດຕະນາ,ທັດສະນະ,
ຄວາມປາດຖະໜາ,ແລະການກະທ�ຂອງຕົນ
ເອງ.

ອາຍຸທີ່ຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບແມ່ນອາຍຸຕອນທີ່
ເດັກນ້ອຍໃຫຍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບສ�ລັບ
ການກະທ�ຂອງເຂົາເອງແລະສາມາດເຮັດ
ບາບແລະກັບໃຈໄດ້.

ເຮົາຈະຕັດສິນທຸກຄົນຕາມການກະທ�ຂອງ
ເຂົາ,ອຊກ18:30.

ເຂົ າ ຈະ ໃຫ້ ຖ້ ອຍຄ� ເປົ່າໆທຸກຄ�,ມທ
12:36.ຈົ່ງລາຍງານກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າ
ສາ,ລກ16:2.ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຈະຕ້ອງ
ລາຍງານເລື່ອງລາວຂອງຕົນເອງຕໍ່ພຣະເຈົ້າ,
ຣມ14:12.ຄົນທີ່ຕາຍແລ້ວຈະຖືກພິພາກສາ
ຕາມວຽກງານຂອງພວກເຂົາ,ພນມ20:12.

ຄ�ເວົ້າ,ການກະທ�,ແລະຄວາມນຶກຄິດ
ທັງໝົດຂອງພວກເຮົາຈະກ່າວໂທດພວກເຮົາ,
ແອວ12:14.ພວກເຮົາເປັນຜູ້ພິພາກສາຂອງ
ຕົນເອງ,ບໍ່ວ່າຈະກະທ�ຄວາມດີຫລືຄວາມ
ຊົ່ວ,ແອວ41:7.ພວກທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ໃຫ້ເຮັດເພື່ອຕົວເອງ,ຮລມ14:29–31.ລູກຈົ່ງ
ສອນເລື່ອງຕໍ່ໄປນີ້—ເຊັ່ນການກັບໃຈແລະ
ການບັບຕິສະມາໃຫ້ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບ,
ມຣນ8:10.

ທຸກ ຄົນ ຈະ ຕ້ອງ ກັບໃຈແລະຮັບບັບຕິ
ສະມາ,ຜູ້ຈະເຖິງອາຍຸທີ່ຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບໄດ້,
ຄພ 18:42.ຊາຕານບໍ່ສາມາດລໍ້ ລວງເດັກ
ນ້ອຍໆ,ຈົນກວ່າພວກເຂົາເລີ່ມຮູ້ຈັກຮັບຜິດ
ຊອບຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາ,ຄພ29:46–47.ເດັກນ້ອຍ

ຈະຕ້ອງຮັບບັບຕິສະມາເມື່ອມີອາຍຸໄດ້ແປດປີ,
ຄພ68:27.ມະນຸດທຸກຄົນຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່
ບາບຂອງຕົນເອງໃນວັນແຫ່ງການພິພາກສາ,
ຄພ101:78.

ມັນໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ມະນຸດເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້
ຄວາມດີຈາກຄວາມຊົ່ວ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງ
ເປັນຕົວແທນອິດສະລະພາບຂອງຕົນເອງ,ມຊ
6:56.ມະນຸດຈະໄດ້ຮັບໂທດເພາະບາບຂອງ
ຕົນ,ຫຼຊ1:2.

ຮັບເອົາ,ການຮັບເອົາ.ເບິ່ງບຸດແລະທິດາ
ຂອງພຣະເຈົ້າ;ລູກໆຂອງພຣະຄຣິດ;ອັບ
ຣາຮາມ—ເຊື້ອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ;
ອິດສະຣາເອນນຳ�ອີກ

ພຣະຄ�ພີກ່າວເຖິງການຮັບເອົາໃນສອງຮູບ
ແບບ.

( 1 ) ຜູ້ບໍ່ແມ່ນທາຍາດຂອງຊາວອິດສະ
ຣາເອນຈະກາຍເປັນຄົນໃນຄອບຄົວຂອງອັບ
ຣາຮາມແລະເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນໄດ້
ໂດຍການມີສັດທາໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ,ກັບໃຈ,
ຮັບບັບຕິສະມາໂດຍການລົງໄປໃນນ�ໝົດທັງ
ຕົວ,ແລະຮັບເອົາພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ(2ນຟ
31:17–18;ຄພ84:73–74;ອຣຮ2:6,10–
11).

(2) ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບພິທີການແຫ່ງຄວາມ
ລອດຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຈະ ກາຍເປັນບຸດ
ແລະທິດາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໂດຍການ
ເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງສະເໝີໄປ
(ໂຣມ8:15–17;ຄລຕ3:24–29;4:5–7;ມຊຢ
5:7–8).

ຮັບຮອງ,ການຮັບຮອງ.ເບິ່ງຊົດໃຊ້,ການ
ຊົດໃຊ້;ຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດ,ການຊ�ລະໃຫ້
ບໍລິສຸດນຳ�ອີກ

ທີ່ ຈະຖືກອະໄພຈາກການລົງໂທດສ�ລັບ
ບາບແລະປະກາດການບໍ່ມີຄວາມຜິດ.ບຸກ
ຄົນຖືກຮັບຮອງໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະຜູ້
ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຜ່ານການມີສັດທາໃນພຣະອົງ.
ສັດທານີ້ສະແດງອອກໂດຍການກັບໃຈແລະ
ການເຊື່ອຟັງຕໍ່ກົດແລະພິທີການຂອງພຣະ
ກິດຕິຄຸນ.ການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດອະ

ຮັບຜິດຊອບ,ຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບ,ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 270
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ນຸຍາດໃຫ້ມະນຸດຊາດສາມາດກັບໃຈ ແລະ
ຖືກຮັບຮອງຫລືຖືກອະໄພຈາກການລົງໂທດ
ທີ່ເຂົາຈະໄດ້ຮັບ.

ໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊາວອິດສະຣາເອນທຸກ
ຄົນຈະຖືກຮັບຮອງ,ອຊຢ45:25.

ບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ຟັງແຕ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮດັຕາມ
ກົດທີ່ຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທ�,ຣມ2:13.ມະນຸດ
ເປັນຄົນຊອບທ�ຜ່ານໂລຫິດຂອງພຣະຄຣິດ,
ຣມ5:1–2,9.ພວກເຈົ້າເປັນຄົນຊອບທ�ໃນ
ພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ,1ກຣທ
6:11.ການເປັນຄົນຊອບທ�ດ້ວຍພຣະຄຸນ
ຂອງພຣະອົງ,ເຮາົຈະໄດ້ຮບັມໍລະດົກ,ຕຕ3:7.
ອັບຣາຮາມບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮາົຖືກຮບັ
ວ່າເປັນຄົນຊອບທ�ໂດຍການປະຕິບັດຂອງ
ເພິ່ນ,ຢກບ2:21.ຈະຖືວ່າຊາຍຄົນໜຶ່ງເປັນ
ຄົນຊອບທ�ໂດຍການປະຕິບັດ,ແລະບໍ່ແມ່ນ
ໂດຍການມີສັດທາເທົ່ານັ້ນ,ຢກບ2:14–26.

ໂດຍທາງກົດບໍ່ມີເນື້ອໜັງອັນໃດທີ່ຖືກຕ້ອງ,
2ນຟ2:5.ຜູ້ ຮັບໃຊ້ທີ່ຊອບທ�ຂອງເຮົາຈະ
ຮັບຮອງຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ເພາະເພິ່ນຈະ
ແບກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນ,ມຊຢ
14:11(ອຊຢ53:11).ພວກທ່ານຈະກ່າວໄດ້ບໍ
ວ່າອາພອນຂອງພວກທ່ານນັ້ນສະອາດດ້ວຍ
ໂລຫິດຂອງພຣະຄຣິດ,ແອວ5:27.

ການຮັບຮອງຜ່ານພຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດແມ່ນຈິງ,ຄພ20:30–31(ຄພ88:39).

ໂດຍພຣະວິນຍານພວກເຈົ້າຈະຖືກຮບັ
ຮອງ,ມຊ6:60.

ຮາກາ.ເບິ່ງອັບຣາຮາມ;ອິດຊະມາເອນ,ລູກ
ຊາຍຂອງອັບຣາຮາມນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ສາວໃຊ້ຄົນເອຢິບຂອງ
ນາງຊາຣາ.ນາງໄດ້ກາຍເປັນເມຍຂອງອັບຣາ
ຮາມແລະເປັນແມ່ຂອງອິດຊະມາເອນ(ປຖກ
16;25:12;ຄພ132:34,65).ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ສັນຍາກັບນາງຮາກາວ່າເຊື້ອສາຍທີ່ຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຈະເກີດຈາກລູກຊາຍຂອງນາງ(ປຖກ
21:9–21).

ຮ່າງກາຍ.ເບິ່ງການຟື້ນຄືນພຣະຊົນ,ການ
ຟື້ນຄືນຊີວິດ;ຄວາມຕາຍທາງຮ່າງກາຍ;

ຈິດວິນຍານ;ມະຕະ,ຄວາມເປັນມະຕະ
ນຳ�ອີກ

ໂຄງຮ່າງທາງຮ່າງກາຍທີ່ເປັນມະຕະຂອງ
ເນື້ອໜັງແລະກະດູກໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນຕາມ
ຮູບຮ່າງລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຮ່ວມດ້ວຍ
ວິນຍານເພື່ອປະກອບເປັນຄົນທີ່ມີຊີວິດ.ຮ່າງ
ກາຍທີ່ເປັນເນື້ອໜັງຂອງມະນຸດຊາຍແລະຍິງ
ທຸກຄົນຈະເຂົ້າຄືນຫາວິນຍານຂອງເຂົາເຈົ້າ
ຢ່າງເປັນນິລັນດອນໃນການຟື້ນຄືນຊີວິດ.
ບາງເທື່ອພຣະຄ�ພີກ່າວເຖິງຮ່າງກາຍແລະ
ວິນຍານທີ່ຮວມເຂົ້າກັນວ່າເປັນຈິດວິນຍານ
(ປຖກ2:7;ຄພ88:15;ມຊ3:7,9,19;ອຣຮ
5:7).

ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເອົາຂີ້ດິນແຕ່ພື້ນດິນ
ມາປັ້ນເປັນຊາຍ,ປຖກ2:7(ມຊ3:7).

ຈົ່ງຄ� ເບິ່ງຕົວເຮົາແລະພວກເຈົ້າ ກໍຈະ
ຮູ້,ເພາະວ່າຜີບໍ່ມີເນື້ອໜັງແລະກະດູກ,ລກ
24:39.ເຮົາທຸບຕີຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໃຫ້ມັນ
ແຂງຢູ່ຄາມື,1ກຣທ9:27.ມີຮ່າງກາຍທ�ມະ
ດາ,ແລະມີຮ່າງກາຍຝ່າຍວິນຍານ,1ກຣທ
15:44.ຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ມີຈິດວິນຍານກໍຕາຍ
ແລ້ວ,ຢກບ2:26.

ຮ່າງກາຍທີ່ເປັນມະຕະຈະຖືກຍົກຂຶ້ນເປັນ
ຮ່າງກາຍອະມະຕະ,ແອວ11:43–45.ທຸກ
ສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຈະຖືກນ�ກັບຄືນຫາຕົວ,
ແອວ41:2.ພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງພຣະກາຍ
ທີ່ຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງຕໍ່ຊາວນີໄຟ,
3ນຟ10:18–19;11:13–15.

ພຣະບິດາມີພຣະກາຍທີ່ເປັນເນື້ອໜັງແລະ
ກະດູກທີ່ສ�ພັດໄດ້ດັ່ງຂອງມະນຸດ;ພຣະບຸດ
ກໍເໝືອນກັນ,ຄພ130:22.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງຊາຍແລະຍິງໃນຮູບຮ່າງ
ລັກສະນະທີ່ເໝືອນຮູບຮ່າງຂອງພຣະອົງເອງ,
ມຊ6:9(ປຖກ9:6).

ຮາຍດ໌,ອໍສັນ

ສະມາຊິກໃນກຸ່ມອັກຄະສາວົກສິບສອງກຸ່ມ
ທ�ອິດທີ່ຖືກເອີ້ນໃນຍຸກສະໄໝນີ້(ຄພ68:1–
3;75:13;102:3;124:128–129).ເພິ່ນໄດ້ປະ
ຕິບັດໜ້າທີ່ມອບໝາຍຫລາຍເທື່ອໃຫ້ສາດສະ
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ໜາຈັກ,ລວມທັງການອຸທິດແຜ່ນດິນສັກສິດ
ໃນປີ1841ສ�ລັບການກັບມາຂອງຊາວຢິວ.

ຮາບາກຸກ

ສາດສະດາຂອງພຣະຄ�ພີເດີມໃນຢູດາຜູ້
ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນທີ່ອາດ
ເປັນໃນລະຫວ່າງການປົກຄອງຂອງເຢໂຮຍ
ອາກິນ(ປະມານ600ປີກ່ອນຄ.ສ.).

ພຣະທ�ຮາບາກຸກ:ບົດທີ1ແມ່ນການສົນ
ທະນາລະຫວ່າງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະສາດ
ສະດາຂອງພຣະອົງ,ຄ້າຍຄືກັບເລື່ອງລາວ
ໃນເຢເຣມີຢາ12ແລະຄພ121.ຮາບາກຸກ
ບໍ່ສະບາຍໃຈທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຄົນຊົ່ວຈະເລີນຮຸ່ງ
ເຮືອງ.ໃນບົດທີ2ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ແນະນ�
ຮາບາກຸກໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນ—ຄົນທ່ຽງທ�
ຕ້ອງຮຽນທີ່ຈະດ�ລົງຊີວິດໂດຍສັດທາ.ບົດ
ທີ3ບັນທຶກຄ�ອະທິຖານຂອງຮາບາກຸກຊຶ່ງ
ໃນນັ້ນເພິ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.

ຮາມ.ເບິ່ງໂນອາ,ປິຕຸໃນພຣະຄຣິສຕະທ�
ຄ�ພີນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ລູກຊາຍຄົນທີສາມຂອງ
ໂນອາ(ປຖກ5:32;6:10;ມຊ8:12,27).

ໂນອາ, ພວກລູກ ຊາຍຂອງເພິ່ນ , ແລະ
ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເຮືອ,
ປຖກ7:13.ການາອານ,ລູກຊາຍຂອງຮາມ,
ໄດ້ຖືກສາບແຊ່ງ,ປຖກ9:18–25.

ການປົກຄອງຂອງຮາມເປັນແບບປິຕຸແລະ
ໄດ້ ຮັບພອນໃນສິ່ງທີ່ເປັນຂອງໂລກແລະ
ດ້ວຍພອນແຫ່ງປັນຍາແຕ່ບໍ່ແມ່ນຖານະປະ
ໂລຫິດ,ອຣຮ1:21–27.ພັນລະຍາຂອງຮາມ,
ເອຢິບໂຕ,ເປັນຜູ້ສືບຕະກຸນຂອງກາອິນ;ພວກ
ລູກຊາຍຂອງນາງເອຢິບໂຕໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່
ປະເທດເອຢິບ,ອຣຮ1:23,25(ພສສ105:23;
106:21–22).

ຮິມໄນ.ເບິ່ງໂມໄຊຢາ,ພວກລູກຊາຍຂອງ;
ໂມໄຊຢາ,ລູກຊາຍຂອງເບັນຢາມິນນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງຂອງ
ກະສັດໂມໄຊຢາ.ຮິມໄນໄດ້ໄປສັ່ງສອນຊາວ

ເລມັນກັບພວກອ້າຍນ້ອງຂອງລາວ(ມຊຢ
27:8–11,34–37;28:1–9).

ຮີລາມັນ,ພວກລູກຊາຍຂອງ.ເບິ່ງອານໄທ-
ນີໄຟ-ລີໄຮ;ຮີລາມັນ,ລູກຊາຍຂອງ
ແອວມານຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ພວກລູກຊາຍຂອງ
ຊາວເລມັນທີ່ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຊຶ່ງຮູ້ຈັກກັນ
ວ່າຊາວອ�ໂມນຜູ້ໄດ້ກາຍເປັນນັກຮົບຂອງ
ຮລາມັນ(ແອວ53:16–22).

ຮີລາມັນນັບຖືພວກເຂົາວ່າມີຄ່າຄວນທີ່ຈະ
ຖືກເອີ້ນວ່າລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ,ແອວ56:10.
ແມ່ຂອງພວກເຂົາໄດ້ສິດສອນພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້
ສົງໃສຄວາມສາມາດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່
ຈະປົດປ່ອຍພວກເຂົາ,ແອວ56:47.ພວກເຂົາ
ໄດ້ເອົາຊະນະຊາວເລມັນແລະໄດ້ຖືກຮັກສາ
ໄວ້ໂດຍສັດທາຂອງພວກເຂົາຈົນບໍ່ມີຄົນໃດ
ຖືກຂ້າຕາຍ,ແອວ56:52–54,56;57:26.

ຮີລາມັນ,ລູກຊາຍຂອງກະສັດເບັນຢາມິນ.
ເບິ່ງເບັນຢາມິນ,ບິດາຂອງໂມໄຊຢານຳ�
ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງຂອງ
ກະສັດເບັນຢາມິນ(ມຊຢ1:2–8).

ຮີລາມັນ,ລູກຊາຍຂອງແອວມາ.ເບິ່ງ
ອານໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮ;ແອວມາ,ລູກຊາຍ
ຂອງແອວມາ;ຮີລາມັນ,ພວກລູກຊາຍ
ຂອງນຳ�ອີກ

ໃນ ພຣະຄ�ພີ ມໍມອນ, ລູກຊາຍກົກຂອງ
ແອວມາ, ຜູ້ຊຶ່ ງເປັນລູກຊາຍຂອງ ແອວມາ
(ແອວ31:7).ຮີລາມັນເປັນສາດສະດາແລະ
ເປັນຜູ້ນ�ກອງທັບທະຫານ.

ແອວມາໄດ້ມອບບັນທຶກກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນແລະບັນທຶກຂອງຊາວຢາເຣັດໃຫ້ຮີລາ
ມັນລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ,ແອວ37:1–2,21.
ແອວມາໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຮີລາມັນຂຽນປະຫວັດສາດ
ຂອງຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຕໍ່ໄປ,ແອວ45–62.ຮີ
ລາມັນໄດ້ສະຖາປະນາສາດສະໜາຈັກຄືນ
ໃໝ່,ແອວ45:22–23.ຊາຍໜຸ່ມນັກຮົບຊາວ
ອ�ໂມນສອງພັນຄົນປາດຖະໜາໃຫ້ຮີລາມັນ

ຮາບາກຸກ 272
ຄູ່ມືພຣະຄ�ພີ



ເປັນຜູ້ນ�ຂອງພວກເຂົາ,ແອວ53:19,22.ຮີ
ລາມັນແລະ ນັກຮົບໜຸ່ມຊາວອ�ໂມນຂອງ
ເພິ່ນໄດ້ສູ້ຮົບກັບຊາວເລມັນແລະໄດ້ຖືກຮັກ
ສາໄວ້ໂດຍສັດທາ,ແອວ57:19–27.

ຮີລາມັນ,ລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນ

ສາດສະດາແລະຜູ້ຮັກສາບັນທຶກໃນພຣະ
ຄ�ພີມໍມອນຜູ້ໄດ້ສິດສອນຊາວນີໄຟ.ເພິ່ນ
ເປັນຫລານຊາຍຂອງແອວມາຜູ້ເປັນລູກແລະ
ເປັນພໍ່ ຂອງນີໄຟຜູ້ ໄດ້ຮັບອ�ນາດໃນທຸກ
ເລື່ອງ.ພ້ອມດ້ວຍນີໄຟລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ,ຮີ
ລາມັນໄດ້ຂຽນໜັງສືຮີລາມັນ.

ໜັງສືຮີລາມັນຳ:ບົດທີ1–2ບັນຍາຍກ່ຽວກັບ
ເວລາທີ່ມີບັນຫາເລື່ອງທາງການເມືອງ.ບົດ
ທີ3–4ບັນທຶກວ່າຮີລາມັນແລະໂມໂຣໄນ
ຮາ,ຫົວໜ້ານາຍທະຫານຂອງກອງທັບຊາວ
ນີໄຟ,ໃນທີ່ສຸດໄດ້ຮັບຄວາມສະຫງົບໃນຊົ່ວ
ໄລຍະໜຶ່ງ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເຖິງແມ່ນມີຜູ້
ນ�ທີ່ດີເຫລົ່ານັ້ນ,ແຕ່ຜູ້ຄົນກໍຍັງນັບມື້ນັບຊົ່ວ
ຮ້າຍຫລາຍຂຶ້ນ.ໃນຮີລາມັນ5:1–6:14ນີໄຟ
ໄດ້ສະລະບັນລັງພິພາກສາ,ດັ່ງທີ່ແອວມາຜູ້
ເປັນພໍ່ຕູ້ໄດ້ເຮັດ,ເພື່ອສິດສອນຜູ້ຄົນ.ຜູ້ຄົນ
ໄດ້ກັບໃຈຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ໃນຮີລາມັນ6:15–12:26,ປະຊາຊາດຊາວ
ນີໄຟໄດ້ກາຍເປັນຄົນຊົ່ວ.ບົດສຸດທ້າຍ,13–
16,ບັນຈຸເລື່ອງລາວທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃຈຂອງ
ສາດສະດາຄົນໜຶ່ງຊື່ຊາມູເອນຄົນເລມັນຜູ້
ໄດ້ບອກລ່ວງໜ້າເຖິງການກ�ເນີດແລະການ
ຄຶງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດແລະເຖິງເຄື່ອງ
ໝາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນເຫດການເຫລົ່ານັ້ນ.

ຮຸ້ງກິນນ�.ເບິ່ງໂນອາ,ປິຕຸໃນພຣະຄຣິສຕະ
ທ�ຄ�ພີ;ນ�ຖ້ວມໃນວັນເວລາຂອງໂນອາ;
ເຮືອໃຫຍ່ນຳ�ອີກ

ເຄື່ອງໝາຍຫລືສັນຍາລັກແຫ່ງພັນທະສັນ
ຍາທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໄວ້ນ�ໂນອາ(ປຖກ
9:13–17).ປຈສ,ປະຖົມມະການ9:21–25
(ພາກຫ້ອຍທ້າຍ)ອະທິບາຍວ່າພັນທະສັນ
ຍານັ້ນແມ່ນລວມທັງຄ�ສັນຍາທີ່ວ່າແຜ່ນດິນ
ໂລກຈະບໍ່ຖືກນ�ປົກຄຸມທັງໝົດອີກຕໍ່ໄປ,ວ່າ
ເມືອງຊີໂອນຂອງເອນົກຈະກັບຄືນມາ,ແລະ

ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະສະເດັດຄືນມາອີກເພື່ອ
ອາໄສຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.

ຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບ,ອາຍຸທີ່.ເບິ່ງການບັບຕິ
ສະມາຂອງເດັກແດງທາລົກ;ເດັກ,ເດັກ
ນ້ອຍ;ບັບຕິສະມາ,ໃຫ້ບັບຕິສະມາ—ການ
ບັບຕິສະມາບໍ່ແມ່ນສ�ລັບເດັກແດງທາລົກ;
ຮັບຜິດຊອບ,ຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບ,ຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ

ຮູ້ແຈ້ງ,ຄວາມຮູ້ແຈ້ງ,ຜູ້ຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ແຈ້ງ.
ເບິ່ງຄວາມສະຫວ່າງ,ຄວາມສະຫວ່າງ
ຂອງພຣະຄຣິດ;ຈິງ,ຄວາມຈິງ;ວິນຍານ
ນຳ�ອີກ

ຄວາມ ຮູ້ແຈ້ງມີຄວາມໝາຍຫລາຍຢ່າງ,
ສາມຢ່າງຄື:(1)ມັນເປັນຄວາມສະຫວ່າງຂອງ
ຄວາມຈິງທີ່ໃຫ້ຊີວິດແລະຄວາມສະຫວ່າງ
ໃນຈັກກະວານ.ມັນເປັນມາຕະຫລອດ.(2)
ຄ�ວ່າຄວາມຮູ້ແຈ້ງຕ່າງໆອາດໝາຍເຖິງວິນ
ຍານຂອງລູກໆຂອງພຣະເຈົ້າຄືກັນ.(3)ພຣະ
ຄ�ພີອາດກ່າວເຖິງຄວາມຮູ້ແຈ້ງອີກວ່າເປັນ
ທາດທາງວິນຍານກ່ອນເຮົາໄດ້ຖືກ�ເນີດເປັນ
ລູກທາງວິນຍານ.

ຄວາມຮູ້ແຈ້ງຈະແນບສະໜິດຢູ່ກັບຄວາມຮູ້
ແຈ້ງ,ຄພ88:40.ຄວາມຮູ້ແຈ້ງບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງ
ຂຶ້ນຫລືເຮັດຂຶ້ນ,ຄພ93:29.ຄວາມຮູ້ແຈ້ງ
ເປັນອິດສະລະຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້
ວາງມັນໄວ້,ຄພ93:30.ລັດສະໝີພາບຂອງ
ພຣະເຈົ້າເປັນຄວາມຮູ້ແຈ້ງ,ຄພ93:36–37.
ຄວາມຮູ້ແຈ້ງທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບໃນຊີວິດນີ້ຈະລຸກ
ຂຶ້ນກັບພວກເຮົາໃນການຟື້ນຄືນຊີວິດ,ຄພ
130:18–19.

ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າປົກຄອງຄວາມຮູ້ແຈ້ງທັງ
ໝົດ,ອຣຮ3:21.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະແດງ
ໃຫ້ອັບຣາຮາມເຫັນຜູ້ຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ແຈ້ງຊຶ່ງ
ຖືກຈັດໄວ້ກ່ອນໂລກເປັນມາ,ອຣຮ3:22.

ຮູ້ສຶກ.ເບິ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດນຳ�ອີກ

ທີ່ຈະຮູ້ສຶກການກະຕຸ້ນຂອງພຣະວິນຍານ

ພວກເຈົ້າມີໃຈແຂງເກີນກວ່າທີ່ຈະຮູ້ສຶກ,
ພວກເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້ສຶກຄ�ຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້,1ນຟ
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17:45.ເມື່ອພວກທ່ານຮູ້ສຶກເຖິງການພອງນີ້,
ພວກທ່ານຈະເລີ່ມກ່າວຢູ່ພາຍໃນຕົວເອງວ່າ
ມັນເປັນເມັດດີ,ແອວ32:28.

ເຈົ້າຈະຮູ້ ສຶກວ່າມັນຖືກຕ້ອງ,ຄພ9:8.ຜູ້
ຄົນທັງປວງທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ທາງ ເຂົ້າຂອງບ້ານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກເຖິງອ�ນາດຂອງ
ພຣະອົງ,ຄພ109:13.

ຮູ້ສຶກຜິດ,ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ.ເບິ່ງກັບໃຈ,ການ
ກັບໃຈນຳ�ອີກ

ສະພາບຂອງການໄດ້ເຮັດຜິດ,ຫລືຄວາມ
ຮູ້ສຶກກິນແໜງແລະໂສກເສົ້າທີ່ມາກັບການ
ບາບ.

ເຂົາໄດ້ເຮັດບາບແລະມີຄວາມຜິດ,ລລວ
6:1–6.

ຖ້າຜູ້ໃດກິນເຂົ້າຈີ່ຫລືດື່ມຢ່າງບໍ່ສົມຄວນກໍ
ຜິດຕໍ່ພຣະກາຍແລະໂລຫິດຂອງພຣະເຢຊູ,
1ກຣທ11:27.

ຄົນຜິດຍ່ອມຖືເອົາຄວາມຈິງເປັນເລື່ອງຮຸນ
ແຮງ,1ນຟ16:2.ພວກເຮົາຈະມີຄວາມຮູ້ອັນ
ສົມບູນກ່ຽວກັບຄວາມຜິດທັງໝົດຂອງພວກ
ເຮົາ,2ນຟ9:14.ຄວາມຜິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຈຶ່ງຖືກກວາດລ້າງໄປ,ອນ1:6.ມີການລົງ
ໂທດຕັ້ງໄວ້,ຊຶ່ງນ�ຄວາມສ�ນຶກຜິດຈາກມະ
ໂນທ�ມາໃຫ້,ແອວ42:18.ໃຫ້ບາບຂອງລູກ
ເທົ່ານັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ກັງວົນໃຈລູກ,ດ້ວຍຄວາມ
ກັງວົນນັ້ນມັນຈະນ�ລູກລົງມາສູ່ການກັບໃຈ,
ແອວ42:29.

ບາງຄົນໃນພວກເຈົ້າເຮັດຄວາມຜິດຕໍ່ເຮົາ,
ແຕ່ເຮົາຈະເມດຕາ,ຄພ38:14.

ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ ຊົດໃຊ້ແທນ
ຄວາມຜິດດັ້ງເດີມ,ມຊ6:54.

ຮູບພາບລາມົກ.ເບິ່ງການລ່ວງປະເວນີ;ພົມ
ມະຈັນ;ຫລິ້ນຊູ້

ເຮັດ.ເບິ່ງເຊື່ອຟັງ,ການເຊື່ອຟັງ,ຟັງຄວາມ

ເຮັບເຣີ.ເບິ່ງອິດສະຣາເອນນຳ�ອີກ

ເປັນພາສາຢິວທີ່ ລູກຫລານຂອງອິດສະ
ຣາເອນໃຊ້ກັນ.

ຊາວອິດສະຣາເອນໄດ້ໃຊ້ພາສາເຮັບເຣີຈົນ

ເຖິງເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າກັບຈາກການເປັນຊະເລີຍ
ທີ່ບາບີໂລນ,ແລ້ວພາສາອາຣັບໄດ້ກາຍເປັນ
ພາສາທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ກັນ.ໃນຊ່ວງເວລາຂອງ
ພຣະເຢຊູ,ພາສາເຮັບເຣີໄດ້ເປັນພາສາຂອງ
ນັກປາດອາຈານ,ຂອງກົດ,ແລະຂອງການ
ຂຽນເລື່ອງສາດສະໜາ.

ເຮັບໂຣນ

ເມືອງຢູດາທີ່ເກົ່າແກ່,ຊາວໄມ(ສາມສິບ
ສອງກິໂລແມັດ)ພາກໃຕ້ຂອງເຢຣູຊາເລັມ.
ມັນເປັນສະຖານທີ່ຝັງສົບຂອງອັບຣາຮາມ
ແລະຄອບຄົວຂອງເພິ່ນ(ປຖກ49:29–32).
ມັນເປັນຕົວເມືອງຂອງດາວິດໄລຍະຕອນຕົ້ນ
ຂອງການປົກຄອງຂອງເພິ່ນ(2ຊມອ5:3–5).

ເຮກອດ

ຜູ້ສ້າງເຮືອຊາວນີໄຟໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ
(ແອວ63:5–7).

ເຮເຊກີຢາ

ກະສັດທີ່ຊອບທ�ຄນົໜຶ່ງຂອງປະຊາຊາດ
ຢູດາໃນພຣະຄ�ພີເດີມ.ເພິ່ນໄດ້ປົກຄອງເປັນ
ເວລາຊາວເກົ້າປີ,ໃນສະໄໝເອຊາຢາເປັນ
ສາດສະດາໃນຢູດາ(2ກສ18–20;2ຂຄ29–
32;ອຊຢ36–39).ເອຊາຢາໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອ
ເພິ່ນເລື່ອງການຈດັຕັ້ງສາດສະໜາຈກັແລະ
ຝ່າຍລັດຖະບານ.ເພິ່ນໄດ້ຢັບຢັ້ງການນັບ
ຖືຮູບບູຊາແລະໄດ້ຟື້ນຟູພິທີການໃນພຣະ
ວິຫານ.ຊີວິດຂອງເຮເຊກີຢາໄດ້ຍືນຍົງຕໍ່ອອກ
ໄປອີກເປັນເວລາສິບຫ້າປີຜ່ານການອະທິຖານ
ແລະສັດທາ(2ກສ20:1–7).ການປົກຄອງ
ຂອງເພິ່ນໃນຕອນຕົ້ນກໍຈະເລີນກ້າວໜາ້,ແຕ່
ການກະບົດຂອງເພິ່ນຕໍ່ກະສັດຂອງອັດຊີເຣຍ
(2ກສ18:7)ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທະຫານອັດຊີເຣຍ
ຍົກທັບມາຕີສອງເທື່ອ:ເທື່ອທ�ອິດໄດ້ຖືກບັນ
ຍາຍໄວ້ຢູ່ໃນເອຊາຢາ10:24–32,ເທື່ອທີສອງ
ໃນ2ກະສັດ18:13–19:7.ໃນການຍົກທັບ
ມາຕີເທື່ອທີສອງ,ເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຖືກຮກັສາໄວ້
ໂດຍທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ(2ກສ19:35).

ເຮໂຣດ
ຄອບຄົວຂອງເຈົ້າເມືອງໃນຢູດາຍໃກ້ສະ
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ໄໝຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.ເຂົາເຈົ້າເປັນບຸກຄົນ
ທີ່ ສ�ຄັນໃນເຫດການຫລາຍຢ່າງທີ່ໄດ້ເກີດ
ຂຶ້ນໃນພຣະຄ�ພີ ໃໝ່ .ຄອບຄົວໄດ້ຖືກຈັດ
ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍກະສັດເຮໂຣດ,ຜູ້ມີຄວາມຢ້ານ
ກົວຫລາຍຕໍ່ການກ�ເນີດຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍ
ໃຫ້ລອດ(ມທ2:3)ແລະໄດ້ອອກຄ�ສັ່ງໃຫ້
ຂ້າເດັກແດງທາລົກທັງໝົດຢູ່ໃນເບັດເລເຮັມ.
ພວກລູກຊາຍຂອງເພິ່ນລວມທັງອາຣິສະໂຕ
ບູໂລ;ເຮໂຣດຟີລິບ(ມທ14:3;ມຣກ6:17);
ເຮໂຣດອັນຕິປາ,ຜູ້ປົກຄອງ(ມທ14:1;ລກ
9:7;ຮູ້ຈັກກັນວ່າກະສັດເຮໂຣດນ�ອີກ,ມຣກ
6:14);ອາເຄລາວ(ມທ2:22);ແລະຟີລິບ,ຜູ້
ປົກຄອງເຂດແດນອີຕູຣາຍ(ລກ3:1).ເຮໂຣດ
ອັກຄຣີປາອົງທີໜຶ່ງ(ກຈກ12:1–23)ແລະ
ນ້ອງສາວຂອງເພິ່ນຊື່ເຮໂຣເດຍ(ມທ14:3;
ມຣກ6:17)ເປັນລູກຂອງອາຣິສະໂຕບູໂລ.
ເຮໂຣດອັກຄຣີປາອົງທີໜຶ່ງມີລູກຫລາຍຄົນຄື
ກັນທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນພຣະຄ�ພີໃໝ່,ລວມທັງ
ເຮໂຣດອັກຄຣີປາອົງທີສອງ(ກຈກ25:13),
ເບນິເກ(ກຈກ25:13),ແລະດູຊິນລາ,ເມຍ
ຂອງເຟລິກ(ກຈກ24:24).

ເຮໂຣເດຍ

ນ້ອງສາວຂອງເຮໂຣດອັກຄຣີປາໃນພຣະ
ຄ�ພີໃໝ່.ນາງໄດ້ແຕ່ງງານກັບລຸງຂອງນາງ,
ເຮໂຣດຟີລິບ,ຊຶ່ງນາງໄດ້ມີລູກສາວຄົນໜຶ່ງ
ນ�ຊື່ ວ່າຊາໂລເມ.ນາງພ້ອມດ້ວຍນາງ
ຊາໂລເມໄດ້ວາງແຜນຕັດຫົວຂອງໂຢຮັນບັບຕິ
ສະໂຕ(ມທ14:3–11).

ແຮຣິສ,ມາຕິນ.ເບິ່ງພະຍານຂອງພຣະຄ�ພີ
ມໍມອນນຳ�ອີກ

ເປັນຄົນໜຶ່ງໃນພະຍານສາມຄົນເຖິງທີ່ມາ
ແລະຄວາມຈິງແທ້ອັນສູງສົ່ງຂອງພຣະຄ�ພີ
ມໍມອນ.ເພິ່ນໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອໂຈເຊັບສະມິດ
ແລະສາດສະໜາຈັກທາງຝ່າຍການເງິນ.
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຂໍໃຫ້ມາຕິນແຮຣິສຂາຍ
ຊັບສົມບັດຂອງເພິ່ນແລະມອບເງິນທຶນຂອງ
ເພິ່ນໃຫ້ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ�ລັບການພິມພຣະ
ຄ�ພີມໍມອນ(ຄພ19:26–27,34–35);ເພື່ອ
ເປັນຕົວຢ່າງແກ່ສາດສະໜາຈັກ(ຄພ58:35);

ແລະເພື່ອຊ່ວຍໃຊ້ຈ່າຍເລື່ອງການປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດ(ຄພ104:26).

ມາຕິນແຮຣິສໄດ້ຖືກໄລ່ອອກຈາກສາດສະ
ໜາຈັກແຕ່ຕໍ່ມາໄດ້ກັບຄືນສູ່ການເປັນສະມາ
ຊິກຢ່າງສົມບູນ.ຈົນເຖິງມື້ຕາຍຂອງເພິ່ນ,ເພິ່ນ
ໄດ້ເປັນພະຍານວ່າເພິ່ນໄດ້ເຫັນທູດໂມໂຣໄນ
ແລະແຜ່ນຈາລຶກຄ�ຊຶ່ງຈາກແຜ່ນຈາລຶກນັ້ນ
ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ແປພຣະຄ�ພີມໍມອນ.

ໂຮງຮຽນຂອງສາດສະດາ.ເບິ່ງສະມິດ,
ໂຈເຊັບ,ຜູ້ລູກນຳ�ອີກ

ໃນເມືອງເຄີດແລນ,ລັດໂອໄຮໂອ(ສະ
ຫະລັດອາເມຣິ ກາ),ລະຫວ່າງລະດູໜາວ
ປີ1832–1833,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາ
ໂຈເຊັບສະມິດໃຫ້ຈັດຕັ້ງໂຮງຮຽນຂຶ້ນເພື່ອ
ຈຸດປະສົງຂອງການເຝິກຝົນບັນດາອ້າຍນ້ອງ
ໃນທຸກເລື່ອງທີ່ກ່ຽວກັບພຣະກິດຕິຄຸນແລະ
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.ຜູ້ນ�ທັງຫລາຍໃນ
ຕອນຕົ້ນຂອງສາດສະໜາຈັກໄດ້ມາຈາກໂຮງ
ຮຽນນີ້.ໂຮງຮຽນອີກບ່ອນໜຶ່ງຂອງສາດສະ
ດາຫລືແອວເດີໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພາລີ
ພີພະແຣັດໃນເຂດແຈ໊ກສັນ,ລັດມີເຊີຣີ(ຄພ
97:1–6).ໂຮງຮຽນທີ່ເໝືອນກັນນີ້ກໍໄດ້ຖືກ
ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ດົນຫລັງຈາກທີ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ອົບພະຍົບໄປຫາພາກຕາເວັນຕົກ;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກ
ປິດບໍ່ດົນຫລັງຈາກນັ້ນ.ການສອນພຣະກິດຕິ
ຄຸນໃນທຸກວັນນີ້ໄດ້ກະທ�ຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນ,
ກຸ່ມຖານະປະໂລຫິດ,ແລະໃນອົງການຊ່ວຍ
ເຫລືອຕ່າງໆ,ແລະຜ່ານທາງໂຮງຮຽນແລະ
ຫ້ອງຮຽນສາດສະໜາແລະສະຖາບັນຂອງ
ສາດສະໜາຈັກ.

ຈົ່ງຊ�ລະຕົນໃຫ້ບໍລິສຸດແລະສອນຄ�ສອນ
ຂອງອານາຈັກໃຫ້ກັນແລະກັນ,ຄພ88:74–
80. ຈົ່ ງສະແຫວງຫາຢ່າງພາກພຽນ, ແລະ
ສອນກັນແລະກັນ,ຄພ88:118–122.ລະບຽບ
ຂອງໂຮງຮຽນຂອງສາດສະດາໄດ້ຖືກຕັ້ງໄວ້,
ຄພ88:127–141.ຝ່າຍປະທານສູງສຸດມີຂໍ
ກະແຈສ�ລັບໂຮງຮຽນຂອງສາດສະດາ,ຄພ
90:6–7.
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ໂຮຊັນນາ

ຈາກຄ�ເຮັບເຣີມັນໝາຍຄວາມວ່າ“ຂໍໃຫ້
ຊ່ວຍເຫລືອພວກເຮົາແດ່ທ້ອນ”ແລະຖືກໃຊ້
ເປັນຄ�ສັນລະເສີນແລະຄ�ອ້ອນວອນ.

ໃນງານລ້ຽງສະຫລອງສະຖານທີ່ນະມັດ
ສະການ,ຊຶ່ງ ສະເຫລີມສະຫລອງທີ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ ນ�ພາຊາວອິດສະຣາເອນເຂົ້າ
ໄປຫາແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ,ຜູ້ຄົນໄດ້ກ່າວ
ຖ້ອຍຄ�ໃນເພງສັນລະເສີນ118ແລະໄດ້
ແກວ່ງກ້ານຕານ.ໃນຕອນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ເຂົ້າໄປໃນເຢຣູຊາເລັມຢ່າງຜູ້ມີໄຊ,ຝູງຊົນໄດ້
ຮ້ອງໂຮວ່າ“ໂຮຊັນນາ”ແລະໄດ້ວາງກ້ານ
ຕານປູທາງໃຫ້ພຣະເຢຊູເດີນໄປ,ເພື່ອເປັນ
ການສະແດງເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ
ວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງດຽວທີ່
ໄດ້ປົດປ່ອຍຊາວອິດສະຣາເອນໃນສະໄໝບູ
ຮານ(ພສສ118:25–26;ມທ21:9,15;ມຣກ
11:9–10;ຢຮ12:13).ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຮັບຮູ້
ພຣະຄຣິດວ່າເປັນພຣະເມຊີອາທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ລໍຖ້າມາເປັນເວລາດົນນານ.ຄ�ວ່າໂຮຊັນນາ
ໄດ້ກາຍເປັນການສະເຫລີມສະຫລອງຂອງ
ພຣະເມຊີອາໃນທຸກຍຸກທຸກສະໄໝ(1ນຟ
11:6;3ນຟ11:14–17).ມີການໂຮຮ້ອງໂຮ
ຊັນນາຕອນອຸທິດພຣະວິຫານເຄີດແລນ(ຄພ
109:79)ແລະບັດນີ້ມັນກໍເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງ
ໃນການອຸທິດພຣະວິຫານໃນປະຈຸບັນ.

ໂຮເຊອາ

ສາດສະດາໃນພຣະຄ�ພີເດີມຜູ້ໄດ້ທ�ນາຍ
ໃນອານາຈັກພາກເໜືອຂອງອິດສະຣາເອນ
ໃນໄລຍະການປົກຄອງຕອນທ້າຍຂອງເຢໂຣ
ໂບອາມອົງທີສອງ.ເພິ່ນໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ໃນວັນ
ເວລາທີ່ປະເທດຊາດກ�ລັງຊຸດໂຊມແລະ
ຫລົ້ມຈົມ,ເນື່ອງດ້ວຍບາບຂອງຊາວອິດສະ
ຣາເອນ.

ພຣະທ�ໂຮເຊອາ:ເນື້ອຄວາມຂອງໜັງສື
ເຫລັ້ມນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ
ທີ່ມີຕໍ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ.ການຕີສອນທັງໝົດ
ຂອງພຣະອົງແມ່ນກະທ�ໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ,
ແລະການນ�ຊາວອິດສະຣາເອນກັບຄືນມາ

ເພາະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ(ຮສອ2:19;
14:4).ກົງກັນຂ້າມ,ໂຮເຊອາໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນເຖິງເລ່ຫລ່ຽມແລະຄວາມບໍ່ຊື່ສັດຂອງ
ຊາວອິດສະຣາເອນ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະ
ເຈົ້າຍັງລໍຄອຍການໄຖ່ອິດສະຣາເອນເທື່ອສຸດ
ທ້າຍຢູ່(ຮສອ11:12–14:9).

ຮ້ອງ.ເບິ່ງດົນຕີ,ເພງ;ເພງສວດນຳ�ອີກ

ເພື່ອນະມັດສະການແລະສັນລະເສີນພຣະ
ເຈົ້າໃນສຽງເພງແລະຖ້ອຍຄ�ຂອງເນື້ອຮ້ອງ.

ຮ້ອງເພງຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,1ຂຄ
16:23–36(ພສສ96).ຈົ່ງຮ້ອງບົດເພງຍ້ອງ
ຍໍສັນລະເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະຈົ່ງຂອບ
ພຣະຄຸນ,ພສສ30:4.ຈົ່ງຮ້ອງເພງສັນລະເສີນ
ແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ພສສ100:1.

ເມື່ອພວກເພິ່ນຮ້ອງເພງສັນລະເສີນບົດໜຶ່ງ
ແລ້ວ,ກໍພາກັນອອກໄປຍັງພູໝາກກອກເທດ,
ມທ26:30.

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ນ�ພາພວກເຂົາ
ຮ້ອງເພງ,ມຣນ6:9.

ເພງຂອງຄົນຊອບທ�ເປັນຄ�ອະທິຖານຫາ
ເຮົາ,ຄພ25:12.ຖ້າຫາກພວກເຈົ້າມ່ວນຊື່ນ,
ຈົ່ງສັນລະເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍການຮ້ອງ
ເພງ,ຄພ136:28.

ຮອບຮູ້ທຸກຢ່າງ.ເບິ່ງພຣະເຈົ້າ,ຝ່າຍພຣະ
ເຈົ້ານຳ�ອີກ

ລັກສະນະພິເສດຈ�ເພາະແຫ່ງສະຫວັນເຖິງ
ການມີຄວາມຮູ້ ແຈ້ງໃນທຸກເລື່ອງ(ມທ6:8;
2ນຟ2:24).

ຮຽບຮ້ອຍ,ຄວາມຮຽບຮ້ອຍ.ເບິ່ງຖ່ອມຕົນ,
ຄວາມຖ່ອມຕົນນຳ�ອີກ

ການປະພຶດຫລືການປະກົດຕົວທີ່ຖ່ອມ
ຕົວ,ພໍສົມຄວນ,ແລະເໝາະສົມ.ຄົນທີ່ຮຽບ
ຮ້ອຍຈະຫລີກເວັ້ນຈາກການເຮັດເກີນຕົວ
ແລະການທ�ທ່າເຮັດ.

ພຣະເຈົ້າ ໄດ້ໃຫ້ເສື້ອທີ່ເຮັດດ້ວຍໜັງສັດ
ແກ່ອາດາມແລະເອວານຸ່ງ,ປຖກ3:21(ມຊ
4:27).

ພວກ ຜູ້ ຍິງແຕ່ງຕົວຢ່າງສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ,
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1ຕມທ2:9.ໃຫ້ເປັນຄົນມີສະຕິອັນຮອບຄອບ,
ເປັນຄົນບໍລິສຸດ,ເປັນຄົນເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກ
ບ້ານການເຮືອນ,ຕຕ2:5.

ຫລາຍ ຄົ ນຄິດລະເມີເພີ້ ຝັນດ້ວຍຄວາມ
ທະນົງໃຈຫລາຍຍ້ອນວ່າເຄື່ອງນຸ່ງລາຄາແພງ
ຂອງພວກເຂົາ,ຢຄ2:13.

ຈົ່ງໃຫ້ອາພອນທັງໝົດຂອງພວກເຈົ້າຮຽບ
ຮ້ອຍ,ຄພ42:40.

ພວກເຮົາເຊື່ອໃນການເປັນຄົນບໍລິສຸດແລະ
ມີຄຸນນະທ�,ຫຼຊ1:13.

ເຮືອໃຫຍ່.ເບິ່ງໂນອາ,ປິຕຸໃນພຣະຄຣິສຕະ
ທ�ຄ�ພີ;ນ�ຖ້ວມໃນວັນເວລາຂອງໂນອາ;
ຮຸ້ງກິນນ�ນຳ�ອີກ

ໃນພຣະຄ�ພີເດີມ,ເປັນເຮືອທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງ
ຂຶ້ນໂດຍໂນອາເພື່ອຮັກສາສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນ
ຊ່ວງໄລຍະນ�ຖ້ວມ.

ຈົ່ງສ້າງເຮືອລ�ໜຶ່ງດ້ວຍໄມ້ແກ່ນສ�ລັບເຈົ້າ
ເອງ,ປຖກ6:14.ເຮືອໄດ້ຄ້າງຢູ່ເທິງພູອາຣາ
ຣັດ,ປຖກ8:4.

ເຮືອຂອງຊາວຢາເຣັດແມ່ນແໜ້ນໜາຄືກັນ
ກັບເຮືອຂອງໂນອາ,ອທ6:7.

ເຮົາເປັນ.ເບິ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດ;ເຢໂຮວາ
ນຳ�ອີກ

ພຣະນາມໜຶ່ງອີກຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ເຈົ້າ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບໂມເຊວ່າ,ເຮົາເປັນຜູ້
ເຮົາເປັນ,ອພຍ3:14–15.ເຮົາແມ່ນພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ອພຍ6:2–3.

ກ່ອນອັບຣາຮາມເກີດເຮົານີ້ກໍເປັນຢູ່ແລ້ວ,
ຢຮ8:56–59.

ຈົ່ງຟັງສຽງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ເຮົາເປັນຜູ້
ຍິ່ງໃຫຍ່,ຄພ29:1(ຄພ38:1;39:1).
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ເຫດການຕ່າງໆໃນສະໄໝຂອງປິຕຸດັ້ງເດີມ. (ເນື່ອງ ດ້ວຍ ວ່າ ບໍ່ ຮູ້ ຈັກ ຄັກ ແນ ່ກ່ຽວ ກັບ ວັນທີ ຂອງ ເຫດ ການ ທີ່ 
ເກີດ ຂຶ້ນ ຢູ່ ໃນ ພາກ ນີ້, ຈຶ່ງ ບໍ່ ໄດ້ ບອກ ວັນທີ.)

ກ່ອນ ຄ.ສ. (ຫລື ກ.ຄ.ສ.—ກ່ອນ ຄຣິສ ຕະ ສັກ ກະ ລາດ)

4000 ອາດາມ ຕົກ.

ເອນົກ ປະ ຕິ ບັດ ສາດ ສະ ໜາ ກິດ.

ໂນອາ ປະ ຕ ິບັດ ສາດ ສະ ໜາ ກິດ; ນ� ຖ້ວມ ແຜ່ນ ດິນ ໂລກ.

ການ ສ້າງ ຫໍ ບາ ເບນ; ຊາວ ຢາເຣັດ ເດີນ ທາງ ໄປ ຫາ ແຜ່ນ ດິນ ແຫ່ງ ຄ� ສັນ ຍາ.

ເມນ ຄ ີເສ ເດັກ ປະ ຕິ ບັດ ສາດ ສະ ໜາ ກິດ.

ໂນອາ ສິ້ນ ຊີ ວິດ.

ອັບຣາມ (ອັບ ຣາ ຮາມ) ເກີດ.

ອີ ຊາກ ເກີດ.

ຢາໂຄບ ເກີດ.

ໂຢເຊັບ ເກີດ.

ໂຢເຊັບ ຖືກ ຂາຍ ໄປ ປະເທດ ເອຢິບ.

ໂຢເຊັບ ເຂົ້າ ເຝົ້າ ຟາ ຣາ ໂອ.

ຢາໂຄບ (ອິດສະ ຣາເອນ) ແລະ ຄອບ ຄົວ ຂອງ ເພິ່ນ ລົງ ໄປ ຍັງ ປະເທດ ເອຢິບ.

ຢາໂຄບ (ອິດສະ ຣາເອນ) ສິ້ນ ຊີວິດ.

ໂຢເຊັບ ສິ້ນ ຊີ ວິດ.

ໂມເຊ ເກີດ.

ໂມເຊ ນ� ລູກ ຫລານ ຂອງ ອິດສະ ຣາເອນ ອອກ ຈາກ ປະເທດ ເອຢິບ (ອົບ ພະ ຍົບ).

ໂມເຊ ໄດ້ ຮັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ສະພາບ.

ໂຢ ຊວຍ ສິ້ນ ຊີ ວິດ.

ຫລັງ ຈາກ ໂຢ ຊວຍ ສິ້ນ ຊີ ວິດ, ຊ່ວງ ເວລາ ຂອງ ຜູ ້ຕັດ ສິນ ໄດ ້ເລີ່ມ ຕົ້ນ, ຜູ້ ຕັດ ສິນ ຄົນ ທ� ອິດ ແມ່ນ 
ໂອດນີເອນ ແລະ ຄົນ ສຸດ ທ້າຍ ແມ່ນ ຊາ ມູ ເອນ; ລ� ດັບ ແລະ ວັນທ ີຂອງ ຜູ້ ຕັດ ສິນ ຄົນ ອື່ນໆ ແມ່ນ ບໍ່ ຮູ້ 
ຈັກ ຄັກ ແນ່.

ໂຊນ ໄດ ້ຖືກ ເຈີມ ເປັນ ກະສັດ.

ລ� ດັບ ປະຫວັດ ສາດ

ລ� ດັບ ປະຫວັດ ສາດ ຫຍໍ້ ດັ່ງ ຕໍ່ ໄປ ນີ້ ສາ ມາດ ຊ່ວຍ ທ່ານ ໃຫ້ ເຫັນ ລ� ດັບ ຂອງ ເຫດ ການ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນ ສະ ໄໝ ຂອງ 
ພຣະ ຄຣິສ ຕະ ທ� ຄ� ພີ ແລະ ພຣະ ຄ� ພີ ມໍມອນ. ຫລາຍ ວັນທີ ຖືກ ປະ ມານ ໃກ ້ຄຽງ, ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ສະ ໄໝ 
ຂອງ ພຣະ ຄ� ພີ ເດີມ.
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ເຫດການຕ່າງໆຂອງສະຫະອານາຈັກແຫ່ງອິດສະຣາເອນ

1095 ເລີ່ມ ຕົ້ນ ສະ ໄໝ ການ ປົກ ຄອງ ຂອງ ໂຊນ.

1063 ຊາ ມູ ເອນ ເຈີມ ດາວິດ ໃຫ້ ເປັນ ກະສັດ.

1055 ດາວິດ ເປັນ ກະສັດ ໃນ ເຮັບໂຣນ.

1047 ດາວິດ ເປັນ ກະສັດ ໃນ ກຸງ ເຢຣ ູຊາເລັມ; ນາທານ ແລະ ກາດ ທ� ນາຍ.

1015 ໂຊ ໂລ ໂມນ ເປັນ ກະສັດ ແຫ່ງ ອິດສະ ຣາເອນ ທັງ ໝົດ.

991 ພຣະ ວິຫານ ສ� ເລັດ.

975 ໂຊ ໂລ ໂມນ ສິ້ນ ຊີ ວິດ; ສິບ ເຜົ່າ ທາງ ເໜືອ ເຮັດ ການ ກະ ບົດ ຕ້ານ ເຣ ໂຮ ໂບ ອາມ ລູກ ຊາຍ ຂອງ ເພິ່ນ ແລະ 
ຊາວ ອິດສະ ຣາເອນ ແບ່ງ ແຍກ.

ເຫດການຕ່າງໆຂອງອິດສະ
ຣາເອນ

ເຫດການຕ່າງໆຂອງຢູດາ ເຫດການຕ່າງໆໃນປະຫວັດສາດ
ຂອງພຣະຄຳ�ພີມໍມອນ

975 ເຢໂຣ ໂບອາມ ເປັນ 
ກະສັດ ແຫ່ງ ອິດສະ 
ຣາເອນ.

949 ຊີຊາກ, ກະສັດ ແຫ່ງ 
ເອຢິບ, ປຸ້ນ ສະດົມ ເຢຣ ູ
ຊາເລັມ.

875 ອາຮາບ ປົກ ຄອງ ອິດສະ 
ຣາເອນ ພາກ ເໜືອ ໃນ 
ຊາ ມາ ເຣຍ; ເອລ ີຢາ ທ� 
ນາຍ.

851 ເອລີຊາ ເຮັດ ສິ່ງ ມະຫັດ 
ສະຈັນ ອັນ ຍິ່ງ ໃຫຍ່ 
ຫລາຍ ຢ່າງ.

792 ອາໂມ ທ� ນາຍ.

790 ໂຢນາ ແລະ ໂຮ ເຊ ອາ 
ທ�ນາຍ.

740 ເອຊາ ຢາ ເລີ່ມ ຕົ້ນ ທ� 
ນາຍ. (ກຸງ ໂຣມ ໄດ້ ຖືກ 
ສ້າງ ຕັ້ງ ຂຶ້ນ; ນາໂບ 
ນັດສາ ເປັນ ກະສັດ ແຫ່ງ 
ບາ ບີ ໂລນ ໃນ ປີ 747; 
ຕີກະລາດ - ປີເລເຊ ອົງ ທ ີ
ສາມ ເປັນ ກະສັດ ແຫ່ງ 
ອັດ ຊີ ເຣຍ ຈາກ 747 
ເຖິງ 734.)
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ເຫດການຕ່າງໆຂອງອິດສະ
ຣາເອນ

ເຫດການຕ່າງໆຂອງຢູດາ ເຫດການຕ່າງໆໃນປະຫວັດສາດ
ຂອງພຣະຄຳ�ພີມໍມອນ

728 ເຮເຊ ກີຢາ ເປັນ ກະສັດ 
ແຫ່ງ ຢູ ດາ. (ຊານມາ 
ເນເຊ ີອົງ ທີ ສີ່ ເປັນ ກະສັດ 
ແຫ່ງ ອັດ ຊີ ເຣຍ.)

721 ອາ ນາ ຈັກ ພາກ ເໜືອ ຖືກ 
ທ� ລາຍ; ສິບ ເຜົ່າ ຖືກ 
ເອົາ ໄປ ເປັນ ຊະ ເລີຍ; 
ມີກາ ທ� ນາຍ.

642 ນາຮູມ ທ�ນາຍ.

628 ເຢເຣ ມີຢາ ແລະ ເສຟາ 
ນີຢາ ທ�ນາຍ.

609 ໂອບາ ດີຢາ ທ� ນາຍ; ດາ 
ນີ ເອນ ຖືກ ເອົາ ໄປ ເປັນ 
ຊະ ເລີຍ ທີ່ ບາ ບີ ໂລນ. (ນ ິ
ເນ ເວ ລົ້ມ ສະ ຫລາຍ ໃນ 
606; ເນ ບູ ກາດ ເນັດສາ 
ເປັນ ກະສັດ ແຫ່ງ ບາ ບີ 
ໂລນ ຈາກ 604 ເຖິງ 
561.)

600 ລີໄຮ ອອກ ຈາກ ເຢຣູ 
ຊາເລັມ.

598 ເອ ເຊ ກຽນ ທ� ນາຍ ໃນ 
ບາ ບີ ໂລນ; ຮາ ບາ ກຸກ ທ� 
ນາຍ; ເຊ ເດ ກີ ຢາ ເປັນ 
ກະສັດ ແຫ່ງ ຢູ ດາ.

588 ມິວເລັກ ເດີນ ທາງ ຈາກ 
ເຢຣູ ຊາເລັມ ໄປ ຫາ ແຜ່ນ 
ດິນ ແຫ່ງ ຄ� ສັນ ຍາ.

588 ຊາວ ນີໄຟ ແຍກ ອອກ ຈາກ 
ຊາວ ເລມັນ (ລະຫວ່າງ 
588 ແລະ 570).

587 ເນ ບູ ກາດ ເນັດສາ ຍຶດ 
ຄອງ ເຢຣູ ຊາເລັມ.

ເຫດການຕ່າງໆໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາວຢິວ ເຫດການຕ່າງໆໃນປະຫວັດສາດຂອງພຣະຄຳ�ພີ
ມໍມອນ

537 ໄຊຣັດ ໄດ້ ອະ ນ ຸຍາດ ໃຫ້ ຊາວ ຢິວ ກັບ ຈາກ 
ບາ ບີ ໂລນ.
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ເຫດການຕ່າງໆໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາວຢິວ ເຫດການຕ່າງໆໃນປະຫວັດສາດຂອງພຣະຄຳ�ພີ
ມໍມອນ

520 ຮັກກາຍ ແລະ ເຊກາຣີຢາ ທ� ນາຍ.

486 ຊ່ວງ ຊີວິດ ຂອງ ເອສະເທີ.

458 ເອຊະຣາ ຖືກ ມອບ ໝາຍ ໃຫ້ ປະຕິ ຮູບ.

444 ເນ ເຫມີ ຢາ ຖືກ ແຕ່ງ ຕັ້ງ ໃຫ້ ເປັນ ຜູ້ ປົກ ຄອງ 
ຢູດາຍ.

432 ມາ ລາ ກີ ທ�ນາຍ.

400 ເຈຣອມ ໄດ້ ຮັບ ແຜ່ນ ຈາລຶກ.

360 ອອມໄນ ໄດ້ ຮັບ ແຜ່ນ ຈາລຶກ.

332 ອາເລັກ ຊັນເດີ ມະຫາລາດ ເອົາ ຊະນະ ຊີເຣຍ 
ແລະ ເອຢິບ.

323 ອາເລັກ ຊັນເດີ ສິ້ນ ຊີວິດ.

277 ການ ແປ ພຣະ ຄ� ພີ ເດີມ ສະ ໄໝ ບ ູຮານ ຂອງ 
ຊາວ ຢິວ ເປັນ ພາ ສາ ກຣີກ ໄດ ້ເລີ່ມ ຕົ້ນ.

167 ມັດ ຕາ ເທຍ ຕະ ກຸນ ມາ ກາ ບີ ກະ ບົດ ຕໍ່ ຊີເຣຍ.

166 ຢູດາ ມາກາ ບາອຸດ ເປັນ ຜູ້ນ� ຂອງ ຊາວ ຢິວ.

165 ພຣະ ວິຫານ ຖືກ ຊ�ລະ ລ້າງ ແລະ ຖືກ ອ ຸທິດ 
ຄືນ ໃໝ່; ຮານຸກາ ເກີດ ຂຶ້ນ.

161 ຢູດາ ມາກາ ບາອຸດ ສິ້ນ ຊີວິດ.

148 ອະ ບີ ນາ ໄດ ຖືກ ຂ້າ ຍ້ອນ ຄວາມ ເຊື່ອ; 
ແອວມາ ສະຖາ ປະນາ ສາດ ສະ ໜາ ຈັກ ຄືນ 
ໃໝ່ ໃນ ບັນ ດາ ຊາວ ນີໄຟ.

124 ເບັນ ຢາ ມິນ ກ່າວ ຄ� ປາ ໄສ ເທື່ອ ສຸດ ທ້າຍ 
ຂອງ ເພິ່ນ ຕໍ່ ຊາວ ນີໄຟ.

100 ແອວມາ ຜູ້ ເປັນ ລູກ ແລະ ພວກ ລູກ ຊາຍ 
ຂອງ ໂມ ໄຊ ຢາ ເລີ່ມ ຕົ້ນ ວຽກ ງານ ຂອງ ເຂົາ 
ເຈົ້າ.

91 ການ ປົກ ຄອງ ຂອງ ຜູ້ ຕັດ ສິນ ເລີ່ມ ຕົ້ນ ໃນ ບັນ 
ດາ ຊາວ ນີໄຟ.

63 ປອມເປ ເອົາ ຊະນະ ເຢຣູ ຊາເລັມ, ແລະ 
ການ ປົກ ຄອງ ຂອງ ພວກ ມາ ກາ ບ ີສິ້ນ ສຸດ ລົງ 
ໃນ ອິດສະ ຣາເອນ, ການ ປົກ ຄອງ ຂອງ ໂຣມ 
ໄດ້ ເລີ່ມ ຕົ້ນ.

51 ຄລີໂອພາທຣາ ປົກຄອງ.
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ເຫດການຕ່າງໆໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາວຢິວ ເຫດການຕ່າງໆໃນປະຫວັດສາດຂອງພຣະຄຳ�ພີ
ມໍມອນ

41 ເຮໂຣດ ແລະ ຟາຊາເອນ ເປັນ ສອງ ຄົນ ທີ່ 
ໄດ້ ເປັນ ຜູ້ ປົກ ຄອງ ຢູດາຍ ຮ່ວມ ກັນ.

37 ເຮໂຣດ ເປັນ ຜູ ້ນ� ໃນ ເຢຣູ ຊາເລັມ.

31 ການ ຕໍ່ ສູ ້ທີ່ ອັກຕີອູມ; ໂອຄຸໂຕ ເປັນ ຈັກ ກະ 
ພັດ ຂອງ ໂຣມ ຈາກ 31 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ. ເຖິງ 
ຄ.ສ. 14.

30 ຄລີໂອ ພາທຣາ ສິ້ນ ຊີວິດ.

17 ເຮໂຣດ ສ້ອມ ແປງ ພຣະ ວິຫານ.

6 ຊາ ມູ ເອນ ຄົນ ເລມັນ ທ� ນາຍ ການ ກ� ເນີດ 
ຂອງ ພຣະ ຄຣິດ.

ເຫດການຕ່າງໆໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາວຄຳຣິດສະ
ຕຽນ

ເຫດການຕ່າງໆໃນປະຫວັດສາດຂອງພຣະຄຳ�ພີ
ມໍມອນ

ຄ.ສ. ຄ.ສ.

ການ ກ� ເນີດ ຂອງ ພຣະ ເຢຊ ູຄຣິດ.

30 ການ ປະ ຕິ ບັດ ສາດ ສະ ໜາ ກິດ ຂອງ ພຣະ 
ຄຣິດ ເລີ່ມ ຕົ້ນ.

33 ພຣະ ຄຣິດ ຖືກ ຄຶງ. 33 
ຫລື 
34

ພຣະ ຄຣິດ ທີ່ ຟື້ນ ຄືນ ພຣະ ຊົນ ປະກົດ ໃນ ອາ 
ເມ ຣິ ກາ.

35 ໂປໂລ ປ່ຽນ ໃຈ ເຫລື້ອມ ໃສ.

45 ໂປໂລ ອອກ ເດີນ ທາງ ໄປ ເຜີຍ ແຜ່ ສາດ ສະ 
ໜາ ເທື່ອ ທ� ອິດ.

58 ໂປໂລ ຖືກ ສົ່ງ ໄປ ໂຣມ.

61 ປະຫວັດ ສາດ ກິດ ຈະ ການ ຂອງ ອັກຄະ 
ສາວົກ ສິ້ນ ສຸດ ລົງ.

62 ໂຣມ ຖືກ ໄຟ ໄໝ້; ຊາວ ຄຣິດ ສະ ຕຽນ ຖືກ ຂົ່ມ 
ເຫັງ ພາຍ ໃຕ ້ເນໂຣ.

70 ຊາວ ຄຣິດ ສະ ຕຽນ ໄປ ເປລາ; ເຢຣູ ຊາເລັມ 
ຖືກ ລ້ອມ ແລະ ຖືກ ຍຶດ.

95 ຊາວ ຄຣິດ ສະ ຕຽນ ຖືກ ຊາວ ໂດໄມ ຂົ່ມ ເຫັງ.

385 ປະ ຊາ ຊາດ ນີໄຟ ຖືກ ທ� ລາຍ.

421 ໂມ ໂຣ ໄນ ເຊື່ອງ ແຜ່ນ ຈາລຶກ ໄວ້.
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ຄ�ສອນຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດໃນມັດທາຍ,ມາຣະໂກ,ລູກາ,ແລະໂຢຮັນສາມາດປຽບທຽບໃສ່ກັນໄດ້
ແລະໃສ່ກັບການເປີດເຜີຍຂອງຍຸກສຸດທ້າຍໃນວິທີທາງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ເຫດການ ມັດທາຍ ມາຣະໂກ ລູກາ ໂຢຮັນ ການເປີດເຜີຍຍຸກ
ສຸດທ້າຍ

ລ�ດັບການສືບເຊື້ອສາຍ
ຂອງພຣະເຢຊູ

1:1–17 3:23–38

ການເກີດຂອງໂຢຮັນບັບຕິ
ສະໂຕ

1:5–25,
57–58

ການກ�ເນີດຂອງພຣະເຢຊູ 2:1–15 2:6–7 1ນຟ11:18–20;
2ນຟ17:14;
ມຊຢ3:5–8;
ແອວ7:10;
ຮລມ14:5–12;
3ນຟ1:4–22

ຄ�ທ�ນາຍຂອງຊີເມໂອນ
ແລະອານາ

2:25–39

ຢ້ຽມຢາມພຣະວິຫານ(ງານ
ປັດສະຄາ)

2:41–50

ການປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກິດຂອງໂຢຮັນເລີ່ມຕົ້ນ

3:1,5–6 1:4 3:1–3 ຄພ35:4;
84:27–28

ການບັບຕິສະມາຂອງພຣະ
ເຢຊູ

3:13–17 1:9–11 3:21–22 1:31–34 1ນຟ10:7–10;
2ນຟ31:4–21

ພຣະເຢຊູຖືກລໍ້ລວງ 4:1–11 1:12–13 4:1–13

ປະຈັກພະຍານຂອງໂຢຮັນ
ບັບຕິສະໂຕ

1:15–36 ຄພ93:6–18,26

ງາມສົມຣົດທີ່ບ້ານການາ
(ສິ່ງມະຫັດສະຈັນເທື່ອທ�
ອິດຂອງພຣະເຢຊູ)

2:1–11

ການຊ�ລະພຣະວິຫານ
ເທື່ອທ�ອິດ

2:14–17

ການຢ້ຽມຢາມຂອງ
ນີໂກເດມ

3:1–21

ຍິງໄທຊາມາເຣຍທີ່ນ�ສ້າງ 4:1–42

ພຣະເຢຊູຖືກປະຕິເສດທີ່
ນາຊາເຣັດ

4:16–30
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ເຫດການ ມັດທາຍ ມາຣະໂກ ລູກາ ໂຢຮັນ ການເປີດເຜີຍຍຸກ
ສຸດທ້າຍ

ນັກປະມຸງໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້
ເປັນຜູ້ຫາຄົນ

4:18–22 1:16–20

ການມະຫັດສະຈັນຂອງ
ມອງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍປາ

5:1–11

ສິບສອງຄົນໄດ້ຖືກເອີ້ນ
ແລະແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນ
ອັກຄະສາວົກ

10:1–4 3:13–19 6:12–16 1ນຟ13:24–26,
39–41;
ຄພ95:4

ເທດສະໜາຢູ່ໂນນພູ 5–7 6:17–49 3ນຟ12–14

ຄ�ອະທິຖານຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ

6:5–15 11:1–4 3ນຟ13:5–15

ການນ�ລູກຂອງແມ່ໝ້າຍ
ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ

7:11–15

ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບການຫົດ
ສົງໂດຍຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງ

7:36–50

ຄ�ອຸປະມາຂອງພຣະເຢຊູເປັນເລື່ອງສັ້ນໆທີ່ປຽບທຽບວັດຖຸຫລືເຫດການທ�ມະດາໃສ່ກັບຄວາມຈິງ.ພຣະ
ເຢຊູມັກໃຊ້ມັນເພື່ອສອນຄວາມຈິງທາງວິນຍານ.

ຜູ້ຫວ່ານ: 13:3–9,
18–23

4:3–9,
14–20

8:4–8,
11–15

ເຂົ້ານົກ: 13:24–30,
36–43

ຄພ86:1–7

ເມັດຜັກກາດ: 13:31–32 4:30–32 13:18–19

ເຊື້ອແປ້ງ: 13:33 13:20–21

ຊັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນທົ່ງ: 13:44

ໄຂ່ມຸກອັນລ�ຄ່າ: 13:45–46

ມອງຂອງຊາວປະມຸງ: 13:47–50

ເຈົ້າຂອງເຮືອນ: 13:51–52

ຄົນຮັບໃຊ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມ
ເມດຕາ:

18:23–35

ຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ: 10:1–21 3ນຟ15:17–24

ໄທຊາມາເຣຍຜູ້ໃຈດີ: 10:25–37

ຄວາມຖ່ອມຕົວ,ງານ
ລ້ຽງການສົມຣົດ:

14:7–11

ເຂົ້າແລງຄາບສຸດທ້າຍ
ທີ່ສ�ຄັນ:

14:12–24
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ເຫດການ ມັດທາຍ ມາຣະໂກ ລູກາ ໂຢຮັນ ການເປີດເຜີຍຍຸກ
ສຸດທ້າຍ

ແກະທີ່ເສຍ: ເບິ່ງ18:12–
14ນ�ອີກ

15:1–7

ເງິນທີ່ເສຍ: 15:8–10

ລູກຊາຍທີ່ເສຍ: 15:11–32

ຜູ້ຈັດການທີ່ບໍ່ທ່ຽງທ�: 16:1–13

ລາຊາໂຣແລະເສດຖີ: 16:14–15,
19–31

ຜູ້ຕັດສິນທີ່ບໍ່ທ່ຽງທ�: 18:1–8

ຄົນງານໃນສວນອະງຸ່ນ: 20:1–16 ເບິ່ງ10:31
ນ�ອີກ

ເງິນຫລຽນ: 19:11–27

ລູກຊາຍສອງຄົນ: 21:28–32

ຄົນເຊົ່າສວນທີ່ຊົ່ວ: 21:33–46 12:1–12 20:9–19

ງານສົມຣົດຂອງລູກ
ຊາຍຂອງກະສັດ:

22:1–14 ປຽບທຽບໃສ່
ກັບ14:7–24

ຍິງສາວບໍລິສຸດສິບຄົນ: 25:1–13 ເບິ່ງ12:35–
36ນ�ອີກ

ຄພ45:56–59

ຕະລັນຕົນ: 25:14–30

ຝູງແກະ,ຝູງແບ້: 25:31–46

ການຫ້າມລົມພະຍຸ 8:23–27 4:35–41 8:22–25

ການຂັບໄລ່ຜີມານຮ້າຍເຂົ້າ
ໄປສິງໃນຝູງໝູ

8:28–34 5:1–20 8:26–29

ການນ�ລູກສາວຂອງ
ຢາອິໂຣຄືນມາມີຊີວິດອີກ

9:18–20,
23–26

5:21–24,
35–43

8:41–42,
49–56

ການປິ່ນປົວຜູ້ຍິງທີ່ເປັນພະ
ຍາດເລືອດຕົກ

9:20–22 5:25–34 8:43–48

ໜ້າທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ແກ່
ອັກຄະສາວົກສິບສອງຄົນ

10:5–42 6:7–13 9:1–6 ຄພ18

ການລ້ຽງຫ້າພັນຄົນ 14:16–21 6:33–44 9:11–17 6:5–14

ພຣະເຢຊູຍ່າງເທິງໜ້ານ� 14:22–33 6:45–52 6:15–21

ຄ�ເທດສະໜາເລື່ອງ
ອາຫານທິບແຫ່ງຊີວິດ

6:22–71
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ເຫດການ ມັດທາຍ ມາຣະໂກ ລູກາ ໂຢຮັນ ການເປີດເຜີຍຍຸກ
ສຸດທ້າຍ

ປະຈັກພະຍານຂອງເປໂຕ
ເຖິງພຣະຄຣິດ

16:13–16 8:27–29 9:18–21

ຂໍກະແຈແຫ່ງອານາຈັກ
ສະຫວັນທີ່ຖືກສັນຍາວ່າຈະ
ມອບໃຫ້ເປໂຕ

16:19

ການປ່ຽນສະພາບ;ຂໍ
ກະແຈແຫ່ງຖານະປະໂລ
ຫິດໄດ້ຖືກມອບໃຫ້

17:1–13 9:2–13 9:28–36 ຄພ63:20–21;
110:11–13

ສາວົກເຈັດສິບໄດ້ຖືກແຕ່ງ
ຕັ້ງແລະຖືກສົ່ງອອກໄປ

10:1–12 ຄພ107:25,34,
93–97;
124:138–140

ການປິ່ນປົວຊາຍທີ່ຕາບອດ
ໃນວັນຊະບາໂຕ

9

ລາຊາໂຣໄດ້ຖືກໂຜດໃຫ້
ຄືນມີຊີວິດ

11:1–53

ການປິ່ນປົວຄົນຂີ້ທູດສິບ
ຄົນ

17:11–19

ການໃຫ້ພອນແກ່ເດັກນ້ອຍ 19:13–15 10:13–16 18:15–17

ນາງມາຣີໄດ້ຫົດສົງພຣະ
ບາດຂອງພຣະຄຣິດ

26:6–13 14:3–9 12:2–8

ການເຂົ້າໄປເຢຣູຊາເລັມ
ຢ່າງຜູ້ມີໄຊ

21:6–11 11:7–11 19:35–38 12:12–18

ຄົນຊື້ຂາຍຖືກຂັບໄລ່ອອກ
ຈາກພຣະວິຫານ

21:12–16 11:15–19 19:45–48

ເງິນຂອງຍິງໝ້າຍ 12:41–44 21:1–4

ຄວາມພິນາດຂອງເຢຣູ
ຊາເລັມແລະເຄື່ອງໝາຍ
ຂອງການສະເດັດມາຄັ້ງ
ທີສອງ

24 13 21:5–38 ຄພ45:16–60;
ຈສ—ມ1

ງານປັດສະຄາເທື່ອສຸດ
ທ້າຍຂອງພຣະເຢຊູ;ການ
ຈັດຕັ້ງສິນລະລຶກ;ຄ�
ແນະນ�ແກ່ອັກຄະສາວົກ
ສິບສອງ;ການລ້າງຕີນຂອງ
ສານຸສິດ

26:14–32 14:10–27 22:1–20 13–17

ພຣະເຢຊູເປັນຕົ້ນອະງຸ່ນ 15:1–8
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ເຫດການ ມັດທາຍ ມາຣະໂກ ລູກາ ໂຢຮັນ ການເປີດເຜີຍຍຸກ
ສຸດທ້າຍ

ການຮັບທຸກທໍລະມານຂອງ
ພຣະເຢຊູໃນສວນເຄັດເຊ
ມາເນ

26:36–46 14:32–42 22:40–46 18:1 2ນຟ9:21–22;
ມຊຢ3:5–12;
ຄພ19:1–24

ການທໍລະຍົດຂອງຢູດາ 26:47–50 14:43–46 22:47–48 18:2–3

ການຕໍ່ສູ້ຄະດີຢູ່ຕໍ່ໜ້າກາ
ຢະຟາ

26:57 14:53 22:54,
66–71

18:24,28

ການຕໍ່ສູ້ຄະດີຢູ່ຕໍ່ໜ້າປີ
ລາດ

27:2,11–14 15:1–5 23:1–6 18:28–38

ການຕໍ່ສູ້ຄະດີຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮ
ໂຣດ

23:7–12

ພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກຂ້ຽນຕີ
ແລະຖືກເຍາະເຍີ້ຍ

27:27–31 15:15–20 19:1–12

ການຄຶງ 27:35–44 15:24–33 23:32–43 19:18–22 ຮລມ14:20–27;
3ນຟ8:5–22;
10:9

ການຟື້ນຄືນພຣະຊົນ 28:2–8 16:5–8 24:4–8

ການປະກົດຕົວຂອງພຣະ
ເຢຊູຕໍ່ສານຸສິດ

16:14 24:13–32,
36–51

20:19–23

ການປະກົດຕົວຂອງພຣະ
ເຢຊູຕໍ່ໂທມາ

20:24–29

ການສະເດັດຂຶ້ນສະຫວັນ 16:19–20 24:50–53
ຄວາມກົມກຽວຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ
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