
ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຄຣິ ດ
ສະຕຽນແມີ່ ນໃນມ ້ ນ ້ ບີ່ ອນທ ີ່ ? 

 

 

18 ຫ ັ ກຖານສະແດງ, ຂ ້ ຄຶ ດ, ແລະອາການເພ ີ່ ອກ ານົດທ ີ່ ແທ້ຈິ ງເມ ີ່ ອທຽບໃສີ່ ສາດສະຫນາຈັກ 
ຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະໜາກຮິ ສ ທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕ້ອງ. 
 

ກັບ7 ຫ ັ ກຖານສະແດງ, ຂ ້ ຄຶ ດ, ແລະອາການທ ີ່ ຈະຊີ່ ວຍໃຫ້ກ ານົດສາດສະຫນາຈັກລາວດ ເກອາ. 
 

 

 

ພຣະເຢຊ ໄດ້ກີ່ າວວີ່ າສາສນາຈັກຂອງພຣະອົງຈະສ ບຕ ີ່  

(ມັດທາຍ 16:18) 



ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຄຣິ ດ
ສະຕຽນແມີ່ ນໃນມ ້ ນ ້ ບີ່ ອນທ ີ່ ? 
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Bob Thiel, Ph.D. 
 

ຂ ້ ມ ນໃນທ ີ່ ນ ້ ໄດ້ຮັບການແປຈາກອຸປະກອນການພາສາອັງກິດສາມາດບັນລຸເປັນຈ ານ
ວນຫ າຍເທົີ່ າທ ີ່ ເປັນໄປ (ມັດທາຍ 24:14; 28:. 19-20 

ໃນຂະນະທ ີ່ ຜ ້ ແປພາສາທ ີ່ ມ ລະມັດລະວັງທ ີ່ ຈະເຫມາະສົມການແປພາສາ, 

ນັບຕ້ັງແຕີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າຕາມປົກກະຕິບ ີ່ ແມີ່ ນສະມາຊິ ກຂອງສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າງ
ຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າ, ເຂົ ້ າໃຈດ ວີ່ າບ ີ່ ມ ສາມາດຄວາມເຂົ ້ າໃຈຜິດຂອງຂ ້ ມ ນບາງຢີ່ າງ. 
ຖ້າຫາກວີ່ າບາງສິີ່ ງບາງຢີ່ າງບ ີ່ ໄດ້ເບິີ່ ງຄ ວີ່ າເຫມາະສົມຫລ ບ ີ່ ຈະແຈ້ງ, 

ກະລຸນາປ ກສາຫາລ ທ ີ່ ມາພາສາອັງກິດຕ້ົນສະບັບ, ໃນ www.ccog.org. 
 

ລິ ຂະສິ ດ© 2014, 2016 ໂດຍ ຫນັງສ . ISBN 978-1-940482-05-7 ສະບັບ20. 

ຄ ີ່ ມ ການຜະລິ ດສ າລັບສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າແລະຜ ້ ສ ບທອດ, 

ເປັນພຽງຜ ້ ດຽວບ ລິ ສັດ. 1036 W. ຖະຫນົນ ມະຫິມະ, ຫາດຊາຍ, ແຄລິ ຟ ເນຍ, 93433 
USA. 
 

ການປົກຫຸ້ມຂອງ: ພຣະເຢຊ  'ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຈະມ  ຫ  ການນ າໃຊ້? 

ຮ ບພາບທັງຫມົດໂດຍ, ຍົກເວ້ັນ ວັດ, ຊຶີ່ ງແມີ່ ນໂດເມນສາທາລະນະ. 
 

ພຣະເຢຊ ໄດ້ກີ່ າວວີ່ າຫລຸມຝັງສົບຈະບ ີ່ ໄດ້ໄຊຊະນະຕ ີ່ ຕ້ານສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະອົ
ງ. ທີ່ ານຮ ້ ຈັກບີ່ ອນທ ີ່ ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ເປັນໃນມ ້ ນ ້ ? 
 

ເຈົ ້ າແນີ່ ໃຈບ ີ່ ? ທີ່ ານມ ຄວາມມຸີ່ ງຫມ້ັນທ ີ່ ຈະເປັນຕົວຈິ ງ " ຜ ້ ກະທ າ" 

http://www.ccog.org/


ຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະຫນາກຮິ ສແລະບ ີ່ ພຽງແຕີ່ ເປັນຜ ້ ຟັງ? 

ທີ່ ານສາມາດຈັດການຄວາມຈິ ງກີ່ ຽວກັບຄວາມຈິ ງຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະຫນາກຮິ ສສາສ
ນາຈັກແນວໃດ? 
 

ສາມາດເປັນກຸີ່ ມຂະຫນາດນ້ອຍແລະ 
ທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມຈິ ງຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະຫນາກຮິ ສສາສນາຈັກໃນ
ມ ້ ນ ້ ? 
 

ທີ່ ານອາດຈະມຸີ່ ງຫມ້ັນທ ີ່ ຈະ 
"ຂັດແຍ້ງກັນດ້ວຍຄວາມຈິ ງໃຈສັດທາເມ ີ່ ອສ າລັບການສົີ່ ງທັງຫມົດກັບພຣະອົງ" 
ຫ  ທີ່ ານຈະຕ້ອງການປອມເປັນ? 

ທີ່ ານຄວນຈະອ ງໃສີ່ ຄວາມຮ ້ ສຶ ກຂອງທີ່ ານຫ  ພຣະຄ າຂອງພຣະເຈົ ້ າທ ີ່ ຈະຕັດສິ ນໃຈ? 
 

ທີ່ ານກ ີ່ ຈະບ ີ່ ເຊ ີ່ ອວີ່ າມາດຖານຂອງພະຄ າພ ໄດ້? ທີ່ ານຮ ້ ວີ່ າ, ອາການ, 

ແລະໃຫ້ຂ ້ ຄຶ ດກ ານົດທ ີ່ ແທ້ຈິ ງແລະຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ? 
 
 
 
 
 

ເນ ້ ອຫາ 
 

1. ສາດສະຫນາຈັກຈະສ ບຕ ີ່ ? 
 

2. ອາການລະບຸສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ 
 

3 ສິີ່ ງທ ີ່ ເກ ດຂຶ ້ ນໃນລະຫວີ່ າງພຣະສັນຍາໃຫມີ່  ເວລາ? 
 

4 ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ຂອງພຣະເຈົ ້ າເປັນທ ີ່ ຊ ີ່ ສັດທ ີ່ ສຸດ? 
 

5. ສະຫລຸບຂອງການພິສ ດ, ຂ ້ ຄຶ ດ, 

ແລະສັນຍານເພ ີ່ ອການລະບຸສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ 



 

ເວັບໄຊທ໌ CCOG ແລະຂ ້ ມ ນເພ ີ່ ມເຕ ມ 
 
 
 
1. ສາດສະຫນາຈັກຈະສ ບຕ ີ່ ? 

 
ຫລາຍພັນຄົນຂອງສາດສະຫນາຈັກແລະລ້ານຂອງປະຊາຊົນ 

ມ ຫລາຍພັນຄົນຂອງກຸີ່ ມທ ີ່ ມ ຄວາມແຕກຕີ່ າງຄ າສອນທ ີ່ ສ າຄັນທ ີ່ ອ້າງວີ່ າເປັນສີ່ ວນ
ຫນຶີ່ ງຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະຄຣິ ດແມີ່ ນ. ຈ ານວນຫ າຍຂອງພວກເຂົ າຢີ່ າງຮຸ
ນແຮງເວົ ້ າກີ່ ຽວກັບຄວາມສາມັກຄ ທົີ່ ວໂລກ. ສອງພັນລ້ານຄົນທ ີ່ ເຊ ີ່ ອກັນວີ່ າເປັນສີ່ ວ
ນຫນຶີ່ ງຂອງສາດສະຫນາຈັກຜ ້ ທ ີ່ . ເປັນສາດສະຫນາຈັກ 
ສາດສະຫນາຈັກຄຣິ ສຕຽນແທ້? 

ຫນຶີ່ ງຄວາມເປັນຈິ ງ, ເປັນຕາຢ້ານ, ແຕີ່ ວີ່ າເປັນຄວາມຈິ ງ, 

ແມີ່ ນວີ່ າເຖິງແມີ່ ນວີ່ າປະຊາຊົນຫ າຍທ ີ່ ສຸດເບິີ່ ງຄ ວີ່ າຈະສົມມຸດວີ່ າທັງຫມົດອ້າງວີ່ າສາ
ດສະຫນາຈັກ ຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະໜາກຮິ ສ 

ໄດ້ຮັບຄວາມເຊ ີ່ ອແລະຄ າສອນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຈາກພະຄ າພ ໄດ້, 

ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວແມີ່ ນວີ່ າເກ ອບທັງຫມົດສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ອ້າງວີ່ າເປັນຄຣິ ສຕຽ
ນມັກຈະອ ງໃສີ່ ການບ ີ່ ແມີ່ ນພຣະຄ າພ ແລະ ປະເພນ  ສ າລັບຄວາມເຊ ີ່ ອຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ! 

ເກ ອບບ ີ່ ມ ໃຜຈະສອນຄວາມຈິ ງຢີ່ າງເຕັມທ ີ່ ຈາກພະຄ າພ ໄດ້ເປັນທ ີ່ ຈະໄປຕ ີ່ ກັບປະເພ
ນ ສະດວກສະບາຍ, ວັດທະນະທ າ, ແລະ / ຫລ ສັງຄົມຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. 

ທີ່ ານຈະສາມາດກ ານົດສາດສະຫນາຈັກຄຣິ ສຕຽນແທ້? 

ມ ຫ ັ ກຖານສະແດງງີ່ າຍທ ີ່ ຈະຊີ່ ວຍທີ່ ານໄດ້ລົບລ້າງສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕ້ອງ? ຖ້າ
ຫາກວີ່ າທີ່ ານເຕັມໃຈທ ີ່ ຈະເປ ດໃຈແລະຫົວໃຈຂອງທີ່ ານທ ີ່ ຈະຄ້ົນພົບເຫ ົີ່ ານ ້ ຫ ັ ກຖານ
ສະແດງ, ອາການ, ແລະໃຫ້ຂ ້ ຄຶ ດ, 

ຄ າຕອບທ ີ່ ຈະໄດ້ຮັບການເປ ດເຜ ຍແລະທີ່ ານຈະເຂົ ້ າໃຈວີ່ າເປັນຫຍັງມັນເປັນສິີ່ ງສ າຄັ
ນທ ີ່ ຈະຮ ້ ວີ່ າບີ່ ອນທ ີ່ ສາດສະຫນາຈັກຄຣິ ສຕຽນແທ້ແມີ່ ນໃນມ ້ ນ ້ ແລະເປັນຫຍັງພວກເ
ຮົ າຕ້ອງມ ກະຕ ລ ລ້ົນໃນການ ປະຕິບັດຢ ີ່ ໃນຈຸດໃນແຜນຂອງພຣະເຈົ ້ າ. 

ຄ້ົນພົບສິີ່ ງທ ີ່ ຄ າພ ໄບເບິ ນສອນແລະຊອກຫາສ າລັບຕົວທີ່ ານເອງ. ຍິ ນດ ຕ້ອນຮັບກາ
ນເດ ນທາງຂອງທີ່ ານກັບສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງພຣະເຈົ ້ າ. 



ພຣະເຢຊ ໄດ້ສອນວີ່ າສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະອົງຈະສ ບຕ ີ່ ການ 

ພຣະເຢຊ ໄດ້ສອນວີ່ າຄຣິ ສຕະຈັກຂອງພຣະອົງຈະສ ບຕ ີ່ ຈົນກີ່ ວາໃນຕອນທ້າຍຂອງອ
າຍຸສ ງສຸດນ ້ : 

... ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະສ້າງສາສນາຈັກຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ, ແລະປະຕ ຮ້ົວຂອງ 
ນະຣົກໄດ້ຈະເອົ າຊະນະມັນ. (ມັດທາຍ 16:18, ໃຫມີ່ ສະບັບຄົນ 
ທົີ່ ວເວ້ັນເສຍແຕີ່ ຍົກໃຫ້ເຫັນຖ້າບ ີ່ ດັີ່ ງນ້ັນ) 

... ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະສ້າງສາສນາຈັກຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ, ແລະປະຕ ຮ້ົວຂອງ 
ໄດ້ຈະເອົ າຊະນະມັນ. (ມັດທາຍ 16:18, 

ເຮັດໃຫ້ອອກໂດຍກອງປະຊຸມສະຫະລັດຂອງອະທິ ການຂອງກາໂຕລິ ກ) 
 

"ສິ ດອ ານາດທັງຫມົດໄດ້ມອບໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າຢ ີ່ ໃນສະຫວັນແລະເທິ ງແຜີ່ ນດິ ນໂ
ລກ.ເພາະສະນ້ັນແລະເຮັດໃຫ້ສານຸສິ ດຂອງປະເທດທັງຫມົດ, 

ຮັບບັບເຕມາເຂົ າໃນນາມຂອງພຣະບິ ດາແລະຂອງພຣະບຸດແລະຂອງພຣະວິ ນ
ຍານຍານບ ລິ ສຸດ, 

20ການສິ ດສອນໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ສັງເກດເຫັນສິີ່ ງທັງຫມົດທ ີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ບັນຊາ
ທີ່ ານແລະເບິີ່ ງເຖ ດ, ຂ້າພະເຈົ ້ າກັບທີ່ ານສະເຫມ , 

ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າໃນຕອນທ້າຍຂອງອາຍຸສ ງສຸດ "(ມັດທາຍ 28: 18- 20). 

 
ບ ີ່ ເສຍຊ ວິ ດ ( ການ) ຫ  ທ ີ່ ໃຊ້ເວລາ (ໃນຕອນທ້າຍຂອງອາຍຸສ ງສຸດນ ້ ) 
ຈະໄດ້ໄຊຊະນະຕ ີ່ ຕ້ານສາດສະຫນາຈັກຄຣິ ສຕຽນແທ້. ຄ າສອນຂອງພະເຍຊ ພິສ ດວີ່ າ
ບ ີ່ ຕ້ອງເປັນກຸີ່ ມ (ຫລ ຫລາຍກຸີ່ ມ) 
ທ ີ່ ປະກອບສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຕະຫ ອດອາຍຸສ ງສຸດສາສນາຈັກທັງຫມົດ. ສາດ
ສະຫນາຈັກນ ້ ຈະສອນໃຫ້ທັງຫມົດວີ່ າພຣະເຢຊ ບັນຊາ (ມັດທາຍ 28: 19-20) 

ກັບຄົນທ ີ່ ຈະໂທຫາພຣະບິ ດາ (ໂຢຮັນ 6:44) ໃນທົີ່ ວໂລກທັງຫມົດ. 
 
ພຣະເຢຊ ຍັງໄດ້ສອນກີ່ ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງສາດສະຫນາຈັກຄຣິ ສຕຽນແທ້, 

ໃນລີ່ ວງຫນ້າ. ພຣະອົງໄດ້ເຮັດນ ້ ຢ ີ່ ໃນຂ ້ ຄວາມທ ີ່ ພຣະອົງໄດ້ມອບໃຫ້ແກີ່ ສາດສະຫນາ
ຈັກໃນ 2  ແລະ 3 ບົດ  ຂອງປ ້ ມບັນທຶ ກຂອງການເປ ດເຜ ຍ. 
 
ຖ້າຫາກວີ່ າພະຄ າພ ໄດ້, ລາຍລັກອັກສອນທາງສາສະຫນາ, 

ແລະປະຫວັດສາດສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນສິີ່ ງທ ີ່ ຕ້ົນອັກຄະສາວົກແລະສາດສະຫນາສ
າດສະຫນາຈັກໄປສະນ , ອັກຄະສາວົກເຊ ີ່ ອກັນວີ່ າ, 



ພຽງແຕີ່ ຜ ້ ສະຫມັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງສ າລັບການທ ີ່ ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ, 

ໃນຕະຫ ອດອາຍຸສ ງສຸດສາສນາຈັກໄດ້, 

ຈະເປັນຜ ້ ທ ີ່ ເກັບຮັກສາໄວ້ຄ າສອນອັນດຽວກັນນ້ັນແລະການປະຕິບັດ. 
 
ນັບຕ້ັງແຕີ່ ອາຍຸສ ງສຸດສາສນາຈັກຍັງບ ີ່ ທັນໄດ້ສິ ້ ນສຸດລົງ, 

ເປັນພຣະເຢຊ ຍັງບ ີ່ ທັນໄດ້ກັບຄ ນມາ, 

ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຕ້ອງມ ຢ ີ່ . ແຕີ່ ວີ່ າບີ່ ອນທ ີ່ ? 

 
ເຖິງວີ່ າຈະມ ຄວາມຈິ ງທ ີ່ ວີ່ າໄດ້ມ ການຈ ານວນຫ າຍທ ີ່ ຫລົງຜິດ, 

ບ ີ່ ມ ກ ີ່ ພຽງແຕີ່ ສອງຈະເປັນໄປໄດ້ສ າລັບສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງພຣະຄຣິ ດໃນ 
21: ມັນອາດຈະແມີ່ ນສ ງ, ອິ ດທິ ພົນຂອງຫນຶີ່ ງຫ  ຫ າຍກວີ່ າສາດສະຫນາຈັກ, 

ຫ  ວີ່ າມັນເປັນສາສນາຈັກຫ  ກຸີ່ ມຂອງ ສາດສະຫນາຈັກຈາກບາງ ໆ ໆ ໆ 
ແທ້ໆອັກຄະສາວົກແລະພຣະຄ າພ , (ການເປ ດເຜ ຍ 2, 3, ແລະ 17). 

 
ສ າລັບຜ ້ ທ ີ່ ຂອງພວກເຮົ າຜ ້ ທ ີ່ ເຊ ີ່ ອວີ່ າພະຄ າພ ໄດ້, 

ບ ີ່ ມ ທາງເລ ອກອ ີ່ ນ. ພຽງແຕີ່ ຜ ້ ສະຫມັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ 
ສ າລັບສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຈະເປັນຫນຶີ່ ງຫ  ຫ າຍກຸີ່ ມທ ີ່ ຍັງມ ຄ າສອນຂອງດຽວກັ
ນແລະການປະຕິບັດໃນມ ້ ນ ້ ເປັນຕ້ົນສາສນາຈັກອັກຄະສາວົກຕົວຈິ ງແລ້ວບ ີ່ . 
 
ຄ າພ ໄບເບິ ນສອນພິສ ດສິີ່ ງທ ີ່ ທັງຫມົດ 

 
ຫ າຍຄົນບ ີ່ ໄດ້ລະມັດລະວັງພິຈາລະນາສິີ່ ງທ ີ່ ສາດສະຫນາຈັກພວກເຂົ າເຈົ ້ າເຂົ ້ າຮີ່ ວມ. 
ຫ າຍຄົນເຊ ີ່ ອວີ່ າການຮຽກຮ້ອງຂອງປະຊາຊົນທົີ່ ວໂລກແລະ 
ທ ີ່ ສາດສະຫນາທັງຫມົດນ າໄປສ ີ່ ການສະຖານທ ີ່ ດຽວກັນ. ແຕີ່ ພະເຍຊ ໄດ້ສອນວີ່ າວິ ທ 
ການຢີ່ າງກວ້າງຂວາງ ( "ວິ ທ ການງີ່ າຍ") 
ນ ້ ແມີ່ ນວິ ທ ການທ ີ່ ຈະທ າລາຍແລະມ ພຽງແຕີ່ ຜ ້ ທ ີ່ ສາມຈະຊອກຫາວິ ທ ຊ ີ່ ແລະແຄບໃ
ນອາຍຸສ ງສຸດນ ້  (ມັດທາຍ 7: 13-14). 

 
ທີ່ ານຄວນຈະເອົ າໃຈໃສີ່ ພິສ ດບ ີ່ ວີ່ າຈະເປັນຫ  ບ ີ່ ສາດສະຫນາຈັກຂອງທີ່ ານແມີ່ ນເປັນຄ
ວາມຈິ ງ ຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະໜາກຮິ ສ ຫນຶີ່ ງ? 

 
ປະຊາຊົນສີ່ ວນຫ າຍຍອມຮັບສິີ່ ງໃດກ ຕາມສາສະຫນາທ ີ່ ໂດດເດັີ່ ນໃນຄອບຄົວຫ  ທ້ອງ
ຖິີ່ ນວັດທະນະທ າຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ຮັບ. ບາງ, ຢີ່ າງໃດກ ຕາມ, 

ຈະເຮັດໃຫ້ການປີ່ ຽນແປງໃນຊ ວິ ດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. ການປີ່ ຽນແປງຈ ານວນຫນຶີ່ ງແມີ່ ນ



ອ ງຕາມຄວາມຮ ້ ສຶ ກ, ສ າລັບບາງສະດວກສະບາຍ, 

ແລະບາງຢີ່ າງກີ່ ຽວກັບຄ າສອນ.ບາງເອົ າສາດສະຫນາຈັກບີ່ ອນທ ີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າມ ຄວາມຮ ້ ສຶ
ກສະດວກສະບາຍທ ີ່ ສຸດ. ຄົນອ ີ່ ນເລ ອກເອົ າຫນຶີ່ ງອ ງຕາມຊາຍແດນຕິດຈອດ, 

ຊາວຫນຸີ່ ມແລະ / ຫ  ໂຄງການສັງຄົມອ ີ່ ນໆ, ຫ  ຍ້ອນວີ່ າ 
ມັນສາມາດລີ່ ວງຫນ້າໃນການເຮັດວຽກ. 
 
ສິີ່ ງທ ີ່ ທີ່ ານຄວນເຮັດແນວໃດ? 

 
ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ຂຽນ (ຕາມພວກປະທ້ວງແລະ 
ຮັບການຍອມຮັບການແປພາສາຂອງສັນຍາໃຫມີ່ ): 

 
ພິສ ດທຸກສິີ່ ງ; ຖ ໄວສິີ່ ງທ ີ່ ດ . (1 ເທຊະໂລນ ກ 5:21) 

 
ແຕີ່ ພິສ ດທຸກສິີ່ ງ; ຖ ໄວສິີ່ ງທ ີ່ ດ . (1 ເທຊະໂລນ ກ 5:21, ຄ າພ ໄບເບິ ນ) 

 
ແລະບ ີ່ ໄດ້ຮັບການ ກັບໂລກນ ້ , ແຕີ່ ຈະຫັນໂດຍການຮ ້ ຟ ້ ນຈິ ດໃຈຂອງທີ່ ານ, 

ທ ີ່ ທີ່ ານອາດຈະພິສ ດສິີ່ ງທ ີ່ ເປັນທ ີ່ ຈະດ ແລະຍອມຮັບແລະດ ເລ ດຂອງພຣະເຈົ ້ າ. 
(ການສັນຈອນ 12: 2) 

 
ແລະໄດ້ຮັບການບ ີ່  ກັບໂລກນ ້ ; ແຕີ່ ໄດ້ຮັບການປະຕິຮ ບໃນ ຂອງໃຈຂອງທີ່ ານ, 

ທ ີ່ ທີ່ ານອາດຈະພິສ ດສິີ່ ງທ ີ່ ເປັນສິີ່ ງທ ີ່ ດ , ແລະທ ີ່ ຍອມຮັບໄດ້, 

ແລະຈະດ ເລ ດຂອງພຣະເຈົ ້ າ. (ການສັນຈອນ 12: 2) 

 
ທີ່ ານພິສ ດບີ່ ອນທ ີ່ ສາດສະຫນາຈັກ ຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະໜາກຮິ ສ 

ທ ີ່ ແທ້ຈິ ງແມີ່ ນໃນມ ້ ນ ້ ? ຖ້າຫາກວີ່ າທີ່ ານຄິ ດວີ່ າທີ່ ານອາດຈະມ , 

ທ ີ່ ທີ່ ານນ າໃຊ້ກ ີ່ ເກນທ ີ່ ພະຄ າພ ໄດ້ໃຊ້? 

 
ໃນເວລາທ ີ່ ຄຣິ ສຕະຈັກເລ ີ່ ມຕ້ົນ? 

 
ເພ ີ່ ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມຄິ ດທ ີ່ ດ ຂອງບີ່ ອນທ ີ່ ສາດສະຫນາຈັກໃນມ ້ ນ ້ , 

ມັນອາດຈະເປັນຄວາມຄິ ດທ ີ່ ດ ເພ ີ່ ອເຂົ ້ າໄປເບິີ່ ງບີ່ ອນທ ີ່ ມັນໄດ້ເລ ີ່ ມຕ້ົນ. ໃນມັດທາຍ 
16:18, ພຣະເຢຊ ກີ່ າວວີ່ າພຣະອົງຈະສ້າງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະອົງ 
"ກີ່ ຽວກັບການ ນ ້ " (ຊຶີ່ ງຫມາຍຄວາມວີ່ າພຣະອົງເອງ, ກິດຈະການ 4: 10-11; 1 



ໂກລິ ນໂທ 10: 4) ແລະຈະສົີ່ ງພຣະວິ ນຍານຍານບ ລິ ສຸດ (ໂຢຮັນ 16: 7; cf. ໂຈນ 

14:26). ນ ້ ໄດ້ເລ ີ່ ມຕ້ົນໃນເວລາທ ີ່ ? 

 
ມັນໄດ້ເລ ີ່ ມຕ້ົນທ ີ່ ຫ້າສິ ບມ ້ ຫ ັ ງຈາກພຣະອົງໄດ້ຟ ້ ນຄ ນຊ ວິ ດ. 
 
ຄົນຄຣິ ດສະຕຽນສາສນາຈັກໄດ້ເລ ີ່ ມຕ້ົນໃນມ ້ ເພັນເຕກັອດຄ. 31, 

ຊຶີ່ ງເປັນເວລາທ ີ່ ພຣະວິ ນຍານຍານບ ລິ ສຸດໄດ້ຖ ກສົີ່ ງໄປ. ສັງເກດເຫັນໄດ້ດັີ່ ງຕ ີ່ ໄປນ ້ ຈາ
ກພາກທ ສອງຂອງປ ້ ມບັນທຶ ກຂອງກິດຈະການກີ່ ຽວກັບວິ ທ ການສາດສະຫນາຈັກຂ
ອງພຣະເຈົ ້ າໄດ້ເລ ີ່ ມຕ້ົນ: 

 
ໃນເວລາທ ີ່ ມ ້ ເພັນເຕກັອດໄດ້ຢີ່ າງເຕັມສີ່ ວນມາ, 

ພວກເຂົ າທັງຫມົດພ້ອມພຽງກັນໃນສະຖານທ ີ່ ຫນຶີ່ ງ 
... 4 ແລະພວກເຂົ າກ ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິ ນຍານຍານບ ລິ ສຸດແລະໄດ້ເລ ີ່ ມຕ້ົນທ ີ່

ຈະເວົ ້ າກັບພາສາອ ີ່ ນໆ, ເປັນພຣະວິ ນຍານໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ. (ກິດຈະການ 2: 1,4) 

 
ແຕີ່ ເປໂຕໄດ້ຢ ນຂຶ ້ ນກັບສິ ບເອັດ, 

ຍົກຂຶ ້ ນມາສຽງຂອງພຣະອົງແລະໄດ້ກີ່ າວກັບພວກເຂົ າ, 
 

"ຜ ້ ຊາຍຂອງແຂວງຢ ດາຍແລະທັງຫມົດຜ ້ ທ ີ່ ອາໄສຢ ີ່ ໃນເຢຣ ຊາເລັມ, 

ໃຫ້ນ ້ ໄດ້ຮັບການເປັນທ ີ່ ຮ ້ ຈັກກັບທີ່ ານ, ແລະເຊ ີ່ ອຟັງຖ້ອຍຄ າຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ 
... 22"ຜ ້ ຊາຍອິ ດສະຣາເອນ, ໄດ້ຍິ ນຖ້ອຍຄ າເຫລົີ່ ານ ້ : ພຣະເຢຊ ແຫີ່ ງນາຊາເຣັດ, 

ຜ ້ ຊາຍພິສ ດໂດຍພຣະເຈົ ້ າໃຫ້ທີ່ ານໂດຍມະຫັດສະຈັນ, ສິີ່ ງມະຫັດ , 
ແລະອາການທ ີ່ ພຣະເຈົ ້ າໄດ້ໂດຍຜີ່ ານການໃຫ້ຢ ີ່ ໃນທີ່ າມກາງຂອງທີ່ ານ, 

ຕາມທ ີ່ ທີ່ ານເອງຍັງຮ ້  - 23 ພຣະອົງ, ຈະຖ ກສົີ່ ງໂດຍມ ຈຸດປະສົງກ ານົດແລະ 
ຂອງພຣະເຈົ ້ າ, ທີ່ ານໄດ້ປະຕິບັດດ້ວຍມ , ໄດ້ຖ ກຄຶ ງ, 

ແລະເອົ າໃຈໃສີ່ ກັບການເສຍຊ ວິ ດ 24 ຄົນທ ີ່ ພຣະເຈົ ້ າ ຍົກຂຶ ້ ນມາເຖິງ, 

ມ ປີ່ ອຍອອກຄວາມເຈັບປວດຂອງການເສຍຊ ວິ ດ, 

ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າມັນເປັນໄປບ ີ່ ໄດ້ວີ່ າພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ ້ ນໃນວັນ by ມັນ 
... 
 

"ເພາະສະນ້ັນໃຫ້ທຸກຄົນອິ ດສະຣາເອນຮ ້ ແນີ່ ນອນວີ່ າພຣະເຈົ ້ າໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະເ
ຢຊ ນ ້ , ທີ່ ານຄຶ ງ, ທັງພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າແລະພຣະຄຣິ ດ." 

 



ໃນປັດຈຸບັນໃນເວລາທ ີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ຍິ ນນ ້ , ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ຖ ກຕັດຫົວໃຈ, 

ແລະໄດ້ກີ່ າວກັບເປໂຕແລະສີ່ ວນທ ີ່ ເຫ  ອຂອງອັກຄະສາວົກໄດ້, 

"ຜ ້ ຊາຍແລະພ ີ່ ນ້ອງ, ສິີ່ ງທ ີ່ ພວກເຮົ າຈະເຮັດແນວໃດ?" 

 
ຫ ັ ງຈາກນ້ັນ, ເປໂຕໄດ້ກີ່ າວກັບພວກເຂົ າ, 

 

"ການກັບໃຈ, 

ແລະໃຫ້ທຸກຄົນທ ີ່ ທີ່ ານຈະໄດ້ຮັບການບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣ
ະເຢຊ ຄຣິ ດສ າລັບ ຂອງບາບ. 
ແລະທີ່ ານຈະໄດ້ຮັບຂອງປະທານແຫີ່ ງພຣະວິ ນຍານຍານບ ລິ ສຸດ 39 ຄ າສັ
ນຍາແມີ່ ນເພ ີ່ ອໃຫ້ທີ່ ານແລະເດັກນ້ອຍຂອງທີ່ ານ, ແລະເພ ີ່ ອທຸກຄົນ 
ມ ແຕີ່ ໄກ, 

ເປັນຈ ານວນຫ າຍເປັນພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າພຣະເຈົ ້ າຂອງພວກເຮົ າຈະໂທຫ
າ.” 

 
ແລະມ ຄ າສັບຕີ່ າງໆອ ີ່ ນໆທ ີ່ ເຂົ າໄດ້ເປັນພະຍານແລະຊັກຊວນໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້
າ, ໂດຍກີ່ າວວີ່ າ, 41 ຫ ັ ງຈາກນ້ັນ, ຜ ້ ທ ີ່  
ໄດ້ຮັບຄ າຂອງພຣະອົງໄດ້ຮັບການບັບຕິສະມາ "ໄດ້ຮັບການບັນທ ກຈາກ
ການຜະລິ ດ 
ນ ້ ." ແລະໃນມ ້ ນ້ັນປະມານສາມພັນຄົນໄດ້ຮັບເພ ີ່ ມໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ. 42 ແລະພ
ວກເຂົ າເຈົ ້ າສ ບຕ ີ່ ຍຶ ດຫມ້ັນຢ ີ່ ໃນຄ າສອນຂອງອັກຄະສາວົກແລະ, 

ໃນການພັກຜີ່ ອນຂອງເຂົ ້ າຈ ີ່ , ແລະໃນຄ າອະທິ ຖານ 
... 47 ສັນລະເສ ນພຣະເຈົ ້ າແລະມ ເງ ີ່ ອນໄຂທ ີ່ ມ ປະຊາຊົນທັງຫມົດ. ແລະພ
ຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າເຂົ ້ າມາສາດສະຫນາຈັກປະຈ າວັນທ ີ່ ໄດ້ຖ ກບັນທຶ ກໄວ້. (ກິ
ດຈະການ 2:14, 22-24, 36-42, 47) 

 
ພຣະເຈົ ້ າໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາສນາຈັກໄດ້ປະຈ າວັນ. ສັງເກດເຫັນຜ ້ ທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນມັນໄດ້ກັບໃຈແລະ
ຮັບບັບຕິສະມາ. ດັີ່ ງນ້ັນ, 

ມ ພຽງແຕີ່ ຜ ້ ທ ີ່ ສາມາດເຮັດໄດ້ທັງສອງໄດ້ຖ ກເພ ີ່ ມກັບສາດສະຫນາຈັກຄຣິ ສຕຽນແ
ທ້. ສັງເກດເຫັນວີ່ າສາດສະຫນາໄດ້ສ ບຕ ີ່ ຢ ີ່ ໃນຄ າສອນຂອງອັກຄະສາວົກ. ຂ ້ ຄຶ ດເຫ ົີ່ ານ ້

ສາມາດຊີ່ ວຍໃຫ້ທີ່ ານເຂົ ້ າໃຈຄວາມແຕກຕີ່ າງກັນລະຫວີ່ າງສາສນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງແລະ
ຜ ້ ທ ີ່ ພຽງແຕີ່ ຂ ໃຫ້ສາສນາຈັກຂອງພຣະຄຣິ ດ. 
 
ສາດສະຫນາຈັກແມີ່ ນຫຍັງ? 



 
ຄ າສັນຍາໃຫມີ່ ແປເປັນ "ສາສນາຈັກ" ມາຈາກໄລຍະກເຣັກຕາມການເປັນ  
ຊຶີ່ ງຫມາຍຄວາມວີ່ າຄ າພ ໄບເບິ ນຍັງສອນອ ກວີ່ າສາດສະຫນາຈັກເປັນຕົວແທນຮີ່ າງ
ກາຍຂອງພຣະຄຣິ ດ "ທ ີ່ ເອ ້ ນວີ່ າອອກປະກອບ.": 

 
ແລະພຣະອົງເປັນຫົວຫນ້າຂອງຮີ່ າງກາຍ, ສາດສະຫນາຈັກ, 

ຜ ້ ທ ີ່ ເປັນໃນຕອນເລ ີ່ ມຕ້ົນ, ຈາກຕາຍໄດ້, 

ວີ່ າໃນທຸກສິີ່ ງທຸກຢີ່ າງທີ່ ານອາດຈະມ ພຣະອາຈານໄດ້. (ໂກໂລດ 1:18) 

 

... ພຣະຄຣິ ດ, ສ າລັບ ຂອງຮີ່ າງກາຍຂອງພຣະອົງ, ຊຶີ່ ງເປັນຄຣິ ສຕະຈັກ 
(ໂກໂລຊາຍ 1:24) 

 
ດັີ່ ງນ້ັນ, ໃນ ຂອງພວກເຮົ າສ າລັບສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ, 

ພວກເຮົ າກ າລັງຊອກຫາສ າລັບຮີ່ າງກາຍຂອງຜ ້ ເຊ ີ່ ອຖ ສາດສະຫນາທ ີ່ ໄດ້ສ ບຕ ີ່ ກັບສາ
ດສະຫນາແລະຄ າສອນຂອງພຣະເຢຊ ແລະອັກຄະສາວົກຂອງຕ້ົນສະບັບຂອງພຣະອົງ
. ສາດສະຫນາຈັກເປັນ "ເຮ ອນວິ ນຍານ" (1 ເປໂຕ 2: 5), 

ແລະບ ີ່ ຈ າກັດກັບອົງການຈັດຕ້ັງທາງດ້ານຮີ່ າງກາຍຫ  ບ ລິ ສັດທົີ່ ວປະຫວັດສາດ. 
 
ແມີ່ ນສິີ່ ງທ ີ່ ເປັນຄວາມຈິ ງ ຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະໜາກຮິ ສ? 

 
ທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຄຣິ ດສະຕຽນແມີ່ ນຫນຶີ່ ງໃນຜ ້ ທ ີ່ ໄດ້ຮັບເອົ າການເອ ້ ນຫາພຣະເຢຊ , 

ຢີ່ າງຖ ກຕ້ອງກັບໃຈ, ຮັບບັບຕິສະມາ, 

ແລະຕົວຈິ ງແລ້ວໄດ້ຮັບຍານບ ລິ ສຸດພຣະວິ ນຍານຂອງພຣະເຈົ ້ າ (ກິດຈະການ 
2:38). ແນີ່ ນອນ, ຈ ານວນຫ າຍຜ ້ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຄວາມຈິ ງຊາວຄຣິ ດສະຕຽນອ້າງວີ່ າ. 
 
ຫນັງສ ແຈ້ງການຍັງວີ່ າອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ຂຽນວີ່ າຄຣິ ດສະຕຽນມ ພຣະວິ ນຍານຂ
ອງພຣະເຈົ ້ າທ ີ່ ຢ ີ່ ອາໃສຢ ີ່ ພາຍໃນໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າແລະວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າຈະນ າໄປສ ີ່ ການເປັ
ນປະເພດທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນຂອງຊ ວິ ດກີ່ ວາຜ ້ ທ ີ່ ບ ີ່ ໄດ້: 

 
ແຕີ່ ວີ່ າທີ່ ານບ ີ່ ໄດ້ຢ ີ່ ໃນເນ ້ ອຫນັງແຕີ່ ໃນພຣະວິ ນຍານ, 

ຖ້າຫາກວີ່ າຄວາມຈິ ງແລ້ວພຣະວິ ນຍານຂອງພຣະເຈົ ້ າຊົງສະຖິດຢ ີ່ ໃນທີ່ ານ. ໃນ
ປັດຈຸບັນຖ້າຫາກວີ່ າຜ ້ ໃດບ ີ່ ມ ພຣະວິ ນຍານຂອງພຣະຄຣິ ດ, 

ເຂົ າແມີ່ ນບ ີ່ ຂອງພຣະອົງ. 10 ແລະຖ້າຫາກວີ່ າພຣະຄຣິ ດຢ ີ່ ໃນທີ່ ານ, 

ຮີ່ າງກາຍກ ຕາຍເພາະວີ່ າຄວາມບາບ, 



ແຕີ່ ພຣະວິ ນຍານເປັນຊ ວິ ດເພາະຄວາມຊອບທ າ. 11 ແຕີ່ ຖ້າຫາກວີ່ າພຣະວິ ນຍ
ານຂອງພຣະອົງຜ ້ ທ ີ່ ຍົກຂຶ ້ ນມາໄດ້ ພຣະເຢຊ ຈາກທ ີ່ ຢ ີ່ ອາໃສຕາຍໃນທີ່ ານ, 

ພຣະອົງຜ ້ ທ ີ່ ຍົກຂຶ ້ ນພຣະຄຣິ ດຈາກຄວາມຕາຍຍັງຈະໃຫ້ຊ ວິ ດຂອງຮີ່ າງກາຍມ
ະຕະຂອງທີ່ ານຜີ່ ານພຣະວິ ນຍານຂອງພຣະອົງຜ ້ ຊົງປະທັບຢ ີ່ ໃນທີ່ ານ. 
 
ເພາະສະນ້ັນ, ອ້າຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ພວກເຮົ າມ ລ ກຫນ ້  - ບ ີ່ ໃຫ້ເນ ້ ອຫນັງຂອງ, 

ດ າລົງຊ ວິ ດອ ງຕາມເນ ້ ອຫນັງ 13 ຖ້າຫາກວີ່ າທີ່ ານດ າລົງຊ ວິ ດອ ງຕາມເນ ້ ອຫນັ
ງຂອງທີ່ ານຈະເສຍຊ ວິ ດ. ແຕີ່ ຖ້າຫາກວີ່ າໂດຍພຣະວິ ນຍານທ ີ່ ທີ່ ານເອົ າໃຈໃສີ່ ກັ
ບການເສຍຊ ວິ ດການກະທ າຂອງຮີ່ າງກາຍ, 

ທີ່ ານຈະດ າລົງຊ ວິ ດ. 14ສ າລັບການເປັນຈ ານວນຫ າຍໄດ້ຖ ກນ າພາໂດຍພຣະວິ
ນຍານຂອງພຣະເຈົ ້ າ, ການເຫ ົີ່ ານ ້ ແມີ່ ນລ ກຊາຍຂອງພຣະເຈົ ້ າ. (ການສັນຈອນ 
8: 9-14) 

 
ຜ ້ ທ ີ່ ບ ີ່ ມ ພຣະວິ ນຍານຂອງພຣະເຈົ ້ າບ ີ່ ມ ພຣະອົງ. 
 
ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນແມີ່ ນເພ ີ່ ອຮັກແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກ, 

ແຕີ່ ບ ີ່ ໄດ້ຮັບການຈຸດໆໂດຍໂລກ: 
 
ສາດສະຫນາບ ລິ ສຸດແລະ ກີ່ ອນທ ີ່ ພຣະເຈົ ້ າແລະພຣະບິ ດາແມີ່ ນນ ້ : 
ຈະໄປຢ້ຽມຢາມເດັກກ າພ້າແລະແມີ່ ຫມ້າຍໃນບັນຫາຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ, 

ແລະຈະຮັກສາຕົນເອງ ຈາກໂລກ. (ຢາໂກໂບ 1:27) 

 
ອັກຄະສາວົກເປໂຕໄດ້ຂຽນ: 
 

ທີ່ ານເພາະສະນ້ັນ, ອັນເປັນທ ີ່ ຮັກ, ນັບຕ້ັງແຕີ່ ທ ີ່ ທີ່ ານຮ ້ ຈັກນ ້ ກີ່ ອນ, 

ລະວັງຖ້າບ ີ່ ດັີ່ ງນ້ັນທີ່ ານຍັງຕົກລົງມາຈາກຄວາມຫມ້ັນຄົງຂອງຕົນເອງ, 

ຈະຖ ກນ າພາໄປກັບຄວາມຜິດພາດຂອງຄົນຊົີ່ ວຮ້າຍນ້ັນ 18 ແຕີ່ ຂະຫຍາຍຕົວໃ
ນພຣະຄຸນແລະຄວາມຮ ້ ຂອງພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າຂອງພວກເຮົ າແລະຜ ້ ຊີ່ ອຍໃຫ້ລ
ອດພຣະເຢຊ ຄຣິ ດ. ເພ ີ່ ອພຣະອົງຈະລັດສະຫມ ພາບຂອງທັງສອງໃນປັດຈຸບັນ
ແລະຕະຫ ອດໄປ. ອາແມນ. (2 ເປໂຕ 3: 17-18) 

 
ການປີ່ ຽນແປງຊ ວິ ດຂອງຄົນເຮົ າໂດຍຜີ່ ານການຂະຫຍາຍຕົວທາງວິ ນຍານແມີ່ ນພາ
ກສີ່ ວນຫນຶີ່ ງທ ີ່ ສ າຄັນຂອງການເປັນຄຣິ ສຕຽນແທ້. ນອກຈາກນ ້ , 

ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຮ ້ ວີ່ າສາດສະຫນາທ ີ່ ແທ້ຈິ ງໄດ້ຮັບການ 



"ເວົ ້ າຕ ີ່ ຕ້ານຢ ີ່ ທົີ່ ວທຸກແຫີ່ ງ" (ກິດຈະການ 28:22), ຜ ້ ນ າຂອງຕົນໄດ້ຂຶ ້ ນກັບການ 
ຈາກ 'ຜ ້ ຂຽນ' ສາດສະຫນາອ ີ່ ນໆເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າການສິ ດສອນແລະການສຶ ກສາ 
(ກິດຈະການ 4 ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ: 1-21; 6: 9-14), 

ແລະວີ່ າຄຣິ ດສະຕຽນທ ີ່ ແທ້ຈິ ງດ້ວຍຕົນເອງຈະຕ້ອງມ ນາງພຽງຄົນດຽວ (ໂຢຮັນ 
15:20). 

 
ໃນທ້າຍສະສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ: 

 
ມັນໃຊ້ເວລາ ການທ ີ່ ຈະເປັນຄວາມຈິ ງ ຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະໜາກຮິ ສ! 

 
ສາດສະດາອາຍຸໄດ້ເປັນຄົນທ ີ່ ມ ຄວາມກ້າຫານ. ໃນເວລາທ ີ່ ພຣະເຈົ ້ າໄດ້ບອກ 
ເພ ີ່ ອເລ ີ່ ມຕ້ົນການສ ້ ຮົບເພ ີ່ ອເຂົ ້ າສ ີ່ ແຜີ່ ນດິ ນແຫີ່ ງຄ າສັນຍາ, 

ພຣະອົງໄດ້ບັນຊາວີ່ າ, "ຈົີ່ ງເຂ້ັມແຂງແລະມ ຄວາມກ້າຫານທ ີ່ ດ " (ຖ້າຫາກວີ່ າ1: 
6).. . 

 
ອັກຄະສາວົກກ ມ ຄວາມຜ ້ ຊາຍຂອງຄວາມກ້າຫານ, 

ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນຫ ັ ງຈາກທ ີ່ ພວກເຂົ າໄດ້ຮັບພຣະວິ ນຍານຍານບ ລິ ສຸດຂອງ
ພຣະເຈົ ້ າ. ມັນບ ີ່ ແມີ່ ນເລ ີ່ ອງງີ່ າຍສ າລັບພວກເຂົ າທ ີ່ ຈະສັີ່ ງສອນພຣະກິດຕິຄຸນ
ທີ່ າມກາງການຂົີ່ ມຂ ີ່ ຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງແລະການຂົີ່ ມເຫັງ. ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ທ ີ່ ຈະເລ ອ
ກເອົ າລະຫວີ່ າງການເຊ ີ່ ອຟັງພຣະເຈົ ້ າແລະເຊ ີ່ ອຟັງພຣະຜ ້ ຊາຍ - 
ລະຫວີ່ າງເຂົ ້ າມາໃນປະຕ ຮ້ົວຂະຫນາດໃຫຍີ່ ແລະແຄບຫນຶີ່ ງ. ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້
ຖ ກບອກວີ່ າໂດຍອ ານາດການປົກ, 

"ພວກເຮົ າຄິ ດຄີ່ າທ ານຽມຢີ່ າງເຂ້ັມງວດທີ່ ານບ ີ່ ໃຫ້ສອນໃນຊ ີ່ ນ ້ , 

ແຕີ່ ໃນທ ີ່ ນ ້ ທີ່ ານໄດ້ເຕ ມລົງໄປເຢຣ ຊາເລັມກັບການສິ ດສອນຂອງທີ່ ານແລະທີ່
ານຈະເອົ າມາໃຫ້ເລ ອດຂອງຜ ້ ຊາຍນ ້ ໃຫ້ແກີ່ ພວກເຮົ າ" (ກິດຈະການ 5:28, 

RSV). ຄ າຕອບເປໂຕແລະສາວົກຄົນອ ີ່ ນໆໃຫ້ເປັນຫນຶີ່ ງເລ ີ່ ອງສັດທາແລະມ ຄວ
າມກ້າຫານ: "ພວກເຮົ າຄວນທ ີ່ ຈະເຊ ີ່ ອຟັງພຣະເຈົ ້ າຫລາຍກວີ່ າຜ ້ ຊາຍ" (ຂ ້ ທ  
29). 

 
ທີ່ ານຮ ້ ໃນມ ້ ຫນຶີ່ ງວີ່ າທີ່ ານອາດຈະຈ າເປັນຕ້ອງໃຫ້ຄ າຕອບດຽວກັນກັບຜ ້ ທ ີ່ ຂົີ່ ມ
ເຫັງທີ່ ານ? 
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ເປັນທ ີ່ ຮ ້ ຈັກໂດຍທົີ່ ວໄປເປັນບົດສັດທາ. ແລະສົນທະນາກີ່ ຽວກັບຄວາມເຊ ີ່ ອມັ



ນບ ີ່ . ທັງຫມົດຂອງປະຊາຊົນທ ີ່ ໄດ້ກີ່ າວມາມ ຊ ວິ ດຢ ີ່ ໃນທົີ່ ວສັງຄົມໂດຍມ ສັດທາ, 

ແຕີ່ ວີ່ າຕ້ອງການຄວາມກ້າຫານຫ າຍ. (ຂີ່ າວດ , ມັງກອນ, 1981) 

 
ສາດສະຫນາຈັກ ຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະໜາກຮິ ສ 

ທ ີ່ ແທ້ຈິ ງໄດ້ຢ ີ່ ຕ້ັງແຕີ່ ເພນໃນກິດຈະການ 2, ເປັນພຣະເຢຊ ໄດ້ກີ່ າວວີ່ າມັນຈະ 
(ມັດທາຍ 16:18; ຄ າປາກົດ 2 ແລະ 3). 

 
ຍັງ, ພຽງແຕີ່ ຊອກຫາສາດສະຫນາຈັກ ຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະໜາກຮິ ສ 

ທ ີ່ ແທ້ຈິ ງແມີ່ ນບ ີ່ ພຽງພ . ຫນຶີ່ ງຍັງມ ຄວາມຕ້ອງການສີ່ ວນບຸກຄົນເປັນຄຣິ ສຕຽນທ ີ່ ແ
ທ້ຈິ ງ: 

 
ແຕີ່ ຈະ ຂອງຄ າ, ແລະບ ີ່ ຟັງເທົີ່ ານ້ັນ, ລ ້ ລວງຕົນເອງ. (ຢາໂກໂບ 1:22) 

 
ແຕີ່ ສະແຫວງຫາອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າແລະຄວາມຊອບທ າຂອງພຣະອົງ, 

ແລະສິີ່ ງທັງຫມົດເຫ ົີ່ ານ ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການເພ ີ່ ມໃຫ້ທີ່ ານ. (ມັດທາຍ 6:33) 

 
ຄລິ ດສະຕຽນແທ້ມ ພຣະວິ ນຍານຂອງພຣະເຈົ ້ າ, ຄວາມຮັກປະຕິບັດ, 

ມ ຄວາມກ້າຫານ, 

ແລະຍາວສ າລັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ. ສາດສະຫນາຈັກຄຣິ ສຕຽນແທ້ຍັງສອນແ
ລະວຽກງານດ້ານອ ີ່ ນໆຂອງສາດສະຫນາຕ້ົນສະບັບ 
 

 

2. ອາການລະບຸສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ 
 

ໃນປັດຈຸບັນທ ີ່ ພວກເຮົ າໄດ້ເຫັນສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຕ້ອງໄດ້ສ ບຕ ີ່ , 

ແລະຮັກສາສາດສະຫນາຕ້ົນສະບັບ, 

ພວກເຮົ າໃນປັດຈຸບັນຈະຊອກຫາຢ ີ່ ໃນສະເພາະບາງອາການ, ຂ ້ ຄຶ ດ, 

ແລະຄ າສອນທ ີ່ ຊີ່ ວຍໃຫ້ກ ານົດສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ. 
 
ສັກສິ ດໂດຍຄວາມຈິ ງ, ພຣະຄ າຂອງພຣະເຈົ ້ າ 

 
ພຣະເຢຊ ໄດ້ກີ່ າວວີ່ າອາການທ ີ່ ກ ານົດໄວ້ນອກຊາວຄຣິ ດສະຕຽນທ ີ່ ແທ້ຈິ ງແມີ່ ນວີ່ າພ
ວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ຖ ກເຮັດໃຫ້ສັກສິ ດໂດຍຄວາມຈິ ງ: 

 



ພວກເຂົ າເຈົ ້ າແມີ່ ນບ ີ່ ເປັນຂອງໂລກ, 

ພຽງແຕີ່ ເປັນຂ້າພະເຈົ ້ າບ ີ່ ເປັນຂອງໂລກ. 17 ເຮັດໃຫ້ສັກສິ ດໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າໂດຍຄ
ວາມຈິ ງຂອງທີ່ ານ. ຄ າສັບຂອງທີ່ ານແມີ່ ນຄວາມຈິ ງ. 18 ໃນຖານະເປັນທີ່ ານສົີ່ ງ
ຂ້າພະເຈົ ້ າເຂົ ້ າໄປໃນໂລກ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ສົີ່ ງໃຫ້ພວກເຂົ າເຂົ ້ າໄປໃນໂລກ. 19 ແລະສ າລັບ 
ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຂ້າພະເຈົ ້ າເຮັດໃຫ້ຕົນເອງ, 

ວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າຍັງອາດຈະຖ ກຊ າລະລ້າງໂດຍຄວາມຈິ ງ. (ໂຢຮັນ 17: 16-19) 

 
ທ ີ່ ສ າຄັນທ ີ່ ແທ້ຈິ ງທ ີ່ ຈະຈ າແນກສາດສະຫນາຈັກຄຣິ ສຕຽນແທ້ຈາກຈ ານວນຫ າຍຂອ
ງການປອມແປງແມີ່ ນວິ ທ ການຄ າຫມ້ັນສັນຍາສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງແມີ່ ນເພ ີ່ ອ
ພຣະຄ າຂອງພຣະເຈົ ້ າ. ທ ີ່ ສຸດຜ ້ ທ ີ່ ປະກອບອາຊ ບພຣະຄຣິ ດເປັນສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງສາດ
ສະຫນາຈັກທ ີ່ ໄດ້ຮັບຈ ານວນຫນຶີ່ ງຫ  ຫ າຍຂອງຄ າສອນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າມາຈາກ ແລະອ ີ່ ນ 
ໆ 
ທ ີ່ ມ ຢ ີ່ ໃນຂ ້ ຂັດແຍີ່ ງກັບພຣະຄ າຂອງພຣະເຈົ ້ າ. ສາສະຫນາຂອງມະນຸດປຸກລະດົມດ້ວ
ຍຄວາມຖີ່ ອມຕົນທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕ້ອງບ ີ່ ແມີ່ ນຂອງມ ນຄີ່ າທາງວິ ນຍານທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ (ໂກໂລດ 
2:23). 

 
ໃນຂະນະທ ີ່ ບາງຄົນມັກຈະໄວ້ວາງໃຈຄວາມຮ ້ ສຶ ກຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໃນການກ ານົດເປັນສາ
ສນາຈັກທ ີ່ ເຫມາະສົມ, 

ພຣະຄ າຂອງພຣະເຈົ ້ າໄດ້ກ ານົດທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈົ ້ າ: 
 
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າທ ີ່ ມ ທັງຫມົດຫົວໃຈຂອງທີ່ ານ, ແລະບ ີ່ ຕິດ
ບ ີ່ ກີ່ ຽວກັບຄວາມເຂົ ້ າໃຈຂອງທີ່ ານເອງ. 6 ໃນວິ ທ ການທັງຫມົດຂອງທີ່ ານໄດ້ຮັບ
ຮ ້ ເຂົ າ, 

ແລະພຣະອົງຈະໃຫ້ເສ້ັນທາງໄປສ ີ່ ຂອງທີ່ ານ 7 ບ ີ່ ເປັນຄົນສະຫລາດໃນສາຍຕາຂ
ອງທີ່ ານເອງ; ຄວາມຢ້ານກົວພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າແລະຈາກຄວາມຊົີ່ ວຮ້າຍ. (ສຸພາ
ສິ ດ 3: 5-7) 

 
ຜ ້ ທ ີ່ ມາຈາກຫົວໃຈທ ີ່ ມ ຄວາມພ ມໃຈ ເຖິງ, 

ແຕີ່ ວີ່ າຜ ້ ທ ີ່ ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າຈະໄດ້ຮັບການມ ຄວາມຮຸີ່ ງເຮ ອງ. 26 ພ
ຣະອົງຜ ້ ທ ີ່ ໄວ້ວາງໃຈໃນຫົວໃຈຂອງຕົນເອງເປັນຄົນໂງີ່ , 

ແຕີ່ ທຸກຍີ່ າງສະຫລາດຈະໄດ້ຮັບການປົດປີ່ ອຍ. (ສຸພາສິ ດ 28: 25-26) 

 



ມັນເປັນຄວາມຈິ ງຈາກພຣະຄ າຂອງພຣະເຈົ ້ າທ ີ່ ສາມາດເຮັດໃຫ້ມະນຸດວິ ນຍານສົມບ 
ນ (2 ຕ ໂມທຽວ 3: 16-17) ໄດ້. 
 
ສັງເກດເຫັນໄດ້ດັີ່ ງຕ ີ່ ໄປນ ້ : 

 
ພຣະຄ າຂອງພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າທ ີ່ ຖ ກຕ້ອງ, 

ແລະເຮັດວຽກທັງຫມົດຂອງພຣະອົງແມີ່ ນເຮັດຢ ີ່ ໃນຄວາມຈິ ງ. (ເພງສະດຸດ  
33: 4) 

 

"ສ າລັບຂ້າພະເຈົ ້ າ, ພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າ, ຄວາມຮັກຄວາມຍຸດຕິທ າ ... 
ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະຊ ້ ນ າວຽກງານຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຢ ີ່ ໃນຄວາມຈິ ງ, 

ແລະຈະເຮັດໃຫ້ມ ພວກເຂົ າເປັນພັນທະສັນຍາອັນເປັນນິ ດ. (ເອຊາຢາ 61: 8) 

 
ການເຮັດວຽກຂອງພຣະເຈົ ້ າແມີ່ ນເຮັດຢ ີ່ ໃນຄວາມຈິ ງ, 

ແລະສາດສະຫນາຈັກນ າການເຮັດວຽກທ ີ່ ຕີ່ າກວີ່ າພຣະຄຣິ ດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການດ າເ
ນ ນໃນຄວາມຈິ ງ. 
 
ລັດຖະມົນຕ ຂອງພຣະເຈົ ້ າແມີ່ ນຄິ ດເຫັນໂດຍ "ພຣະຄ າຂອງຄວາມຈິ ງ" ( 2 

ໂກລິ ນໂທ 6: 4-7), ບ ີ່ ສ າລັບການຖ ປະເພນ ຂອງຜ ້ ຊາຍທ ີ່ ຂັດກັບພຣະຄ າພ  ( ໂກ 7: 6-

8; ມັດທາຍ 15: 3-9 ). ສາດສະຫນາກ ີ່ ສາສນາຈັກ ຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະໜາກຮິ ສ 

ເຮັດໃຫ້ພຣະຄ າຂອງພຣະເຈົ ້ າຢ ີ່ ຂ້າງເທິ ງປະເພນ ສ າລັບຄ າສອນ. 
 
ເຊັີ່ ນດຽວກັບເປໂຕແລະອັກຄະສາວົກ, ຜ ້ ນ າຂອງສາດສະຫນາຈັກ 
ຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະໜາກຮິ ສ 

ຊ ີ່ ສັດຕ້ອງເຕັມໃຈທ ີ່ ຈະປະກາດຄວາມຈິ ງເຖິງແມີ່ ນວີ່ າໃນເວລາທ ີ່ ມັນເປັນທ ີ່ ນິ ຍົມກັ
ບລັດຖະບານຫ  ສາສະຫນາ (ກິດຈະການ 5: 27-32). 
 

 

ການ ຊ ີ່ ຂອງສາດສະຫນາຈັກເປັນແນວໃດ? 
 

ຄຶ ດສາດສະຫນາຈັກຄຣິ ສຕຽນແທ້ແມີ່ ນຊ ີ່ . 
 
ຊ ີ່ ໃນພຣະຄ າພ ເດັີ່ ນຂອງສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງໃນພຣະສັນຍາໃຫມີ່ ໄດ້ຖ ກແປປົກ
ກະຕິເປັນ "ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ" (ກິດຈະການ 20:28; 1 ໂກຣິ ນໂທ 1: 2; 



10:32; 11: 16,22; 15: 9; 2 ໂກລິ ນໂທ 1 : 1 ຄາລາຊ  1:13; 1 ເທຊະໂລນ ກ 2:14; 2 

ເທຊະໂລນິ ກ 1: 4 1 ຕ ໂມທຽວ 3: 5,15). 

 
ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າບາງຄົນໄດ້ຊ ້ ໃຫ້ເຫັນວີ່ າ "ສາສນາຈັກຂອງກາໂຕລິ ກ" 
ແມີ່ ນຊ ີ່ ຕ້ົນສະບັບ, ມັນຄວນຈະຖ ກລະບຸໄວ້ວີ່ າທ ີ່ ໃຊ້ເວລາທ າອິ ດໃນໄລຍະ 
"ສາສນາຈັກຂອງກາໂຕລິ ກ" 
ແມີ່ ນເຊ ີ່ ອກັນວີ່ າໄດ້ມ ການນ າໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໂດຍອ້າງອ ງໃສີ່ . ມັນຖ ກນ າໃຊ້ໃນຈົດຫມາຍສະ
ບັບໂດຍອິ ກຂອງເມ ອງອັນຕ ອົກສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າໃນ 
ໄດ້. ລາວໂດຍສະເພາະການແກ້ໄຂມັນ "ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ ... 

: ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ມ ຢ ີ່ ໃນ, ໃນອາຊ " 
('ຈົດຫມາຍຂອງ Smyrnaeans,  120). ກຸີ່ ມເຊັີ່ ນ: ສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພ
ຣະເຈົ ້ າ (CCOG) 

ແມີ່ ນລ ກຫລານຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າໃນ. ແລະແຕກຕີ່ າງຈາກສາດສະ
ຫນາຈັກ, ພວກເຮົ າຖ ຄ າສອນດຽວກັນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງກັບປັດສະຄາ, ວັນຊະບາໂຕ, 

ສະຫັດສະຫວັດ, ຝີ່ າຍພຣະເຈົ ້ າ, ແລະອ ີ່ ນໆທ ີ່ ຜ ້ ນ າຕ້ົນຂອງຕົນໄດ້. 
 
ທົີ່ ວປະຫວັດສາດ ຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະໜາກຮິ ສ, 

ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ເປັນປົກກະຕິສະບັບຂອງການສະແດງອອກ 
"ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ" (ຫ   "ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະຄຣິ ດ," ເບິີ່ ງ 
ການສັນຈອນ 16:16) ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າຈະມ ຄ າອ ີ່ ນທ ີ່ ມ ມັນ (1 ໂກລິ ນໂທ 1: 2, 1 

ຕ ໂມທຽວ 3:15). ແຕີ່ ພຣະວິ ນຍານຂອງພຣະເຈົ ້ າ, ບ ີ່ ຊ ີ່ , ເປັນເງ ີ່ ອນໄຂທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ (1 
ເປໂຕ 2: 5). 

 
ເພາະສະນ້ັນ, 

ພຽງແຕີ່ ມ ຊ ີ່ ທ ີ່ ຖ ກຕ້ອງແມີ່ ນບ ີ່ ຈ າເປັນຕ້ອງພິສ ດໄດ້. ຍັງບ ີ່ ທັນມ ຊ ີ່ ສິ ດທິ ໃນການຈະ
ມ ແນວໂນ້ມທ ີ່ ຈະເປັນປັດໄຈ: 

 
ຂ້າພະເຈົ ້ າຮ ້ ວີ່ າວຽກງານຂອງທີ່ ານ. ເບິີ່ ງ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ກ ານົດໄວ້ກີ່ ອນທ ີ່ ທີ່ ານຈະເປ ດປະຕ , 

ແລະບ ີ່ ມ ໃຜສາມາດປິ ດມັນ; ສ າລັບທີ່ ານມ ຄວາມເຂ້ັມແຂງພຽງເລັກນ້ອຍ, 

ໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ຄ າສັບຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ແລະຍັງບ ີ່ ທັນໄດ້ປະຕິເສດຊ ີ່ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ 9 ແທ້ຈິ ງແລ້ວຂ້າພະເຈົ ້ າຈະເຮັດໃ
ຫ້ຜ ້ ທ ີ່ ຂອງ ຂອງຊາຕານໄດ້, 

ຜ ້ ທ ີ່ ເວົ ້ າວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າແມີ່ ນຊາວຢິ ວແລະບ ີ່ ແມີ່ ນ, ແຕີ່ ນອນ -



. ຄວາມຈິ ງແລ້ວຂ້າພະເຈົ ້ າຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົ າມາແລະ 
ນະມັດສະການກີ່ ອນທ ີ່ ຕ ນຂອງທີ່ ານ, 

ແລະໃຫ້ຮ ້ ວີ່ າຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຮັກພວກເຈົ ້ າ. (ພຣະນິ ມິດ 3: 8-9) 

 
ພຣະເຢຊ ໄດ້ກີ່ າວວີ່ າສາສນາຈັກຄຣິ ສຕຽນແທ້ບ ີ່ ປະຕິເສດຊ ີ່ ຂອງພຣະອົງ, 

ແມີ່ ນໄດ້ເພ ີ່ ມຂຶ ້ ນຂອງຊາວຢິ ວທາງວິ ນຍານ, ມ ຄວາມເຂ້ັມແຂງພຽງເລັກນ້ອຍ, 

ແລະເຮັດຕາມພຣະຄ າພຣະຄຣິ ດ. ແຕີ່ ສັງເກດເຫັນວີ່ າພຣະເຢຊ ຍັງຈະແຈ້ງວີ່ າບາງຄົ
ນທ ີ່ ອ້າງວີ່ າເປັນສາດສະຫນາຈະບ ີ່ ສາມາດ. 
 
ເປັນຫຍັງຊ ີ່  "ສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າ"? 

 
ບາງສີ່ ວນຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງໂລກໄດ້ຄ້ົນພົບຈຸດຫ ັ ກຄ າສອນຂອງຄວາມຈິ ງກີ່
ຽວກັບຊ ີ່ ຂອງພຣະຄ າພ ສ າລັບສາດສະຫນາຈັກ. ບາງຄົນໄດ້ຮັບຮອງເອົ າຢ ີ່ ໃນພາກສີ່
ວນຢີ່ າງຫນ້ອຍຂອງຊ ີ່ ນ ້ , ແລະເອ ້ ນຕົນເອງວີ່ າ "ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ." 
 
ຢີ່ າງໃດກ ຕາມ, ມັນເປັນສິີ່ ງສ າຄັນທ ີ່ ຈະຮັບຮ ້ ວີ່ າເປັນຊ ີ່ ແມີ່ ນ 
ທ ີ່ ຈະບົີ່ ງບອກຄວາມຫມາຍ. ແລະຖ້າຫາກວີ່ າການຕີ່ າງໆ 
"ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ" 
ຂອງໂລກນ ້ ແມີ່ ນບ ີ່ ຍອມຮັບພຣະເຈົ ້ າເປັນຜ ້ ປົກຄອງຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ, 

ຈະບ ີ່ ສົມບ ນຂຶ ້ ນກັບພຣະອົງຫ  ຄ າຂອງພຣະອົງ, ຍັງບ ີ່ ໄດ້ເຊ ີ່ ອຟັງພຣະອົງ, 

ແລະບ ີ່ ມ ຈ ານວນຫ າຍຂອງຫ ັ ກຖານສະແດງທ ີ່ ສ າຄັນອ ີ່ ນໆໃນ - ນ ້ ຫ ັ ງຈາກນ້ັນ , 
ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າມ ຊ ີ່ ທ ີ່ ໃຊ້ໃນພຣະຄ າພ , 

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າບ ີ່ ແມີ່ ນສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງພຣະເຈົ ້ າ. 
 
ນ ້ ແມີ່ ນສອດຄີ່ ອງກັບການເຕ ອນໄພໃນຄ າພ ໄບເບິ ນທ ີ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນເຊັີ່ ນ 
ຜ ້ ທ ີ່ ເປັນສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງ " ຂອງຊາຕານ" (ຄ າປາກົດ 3:10) 

ເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບຜ ້ ທ ີ່ ກີ່ ຽວກັບລັດຖະມົນຕ ທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕ້ອງທ ີ່ ປະກົດວີ່ າການຫັນປີ່ ຽນດ້
ວຍຕົນເອງເຂົ ້ າໄປໃນ "ລັດຖະມົນຕ ແຫີ່ ງຄວາມຊອບທ າ" (2 ໂກລິ ນໂທ 11: 14-15). 

 
ວີ່ າຈະຖ ກເວົ ້ າວີ່ າ, 

ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າຈ ານວນຂອງອົງການທາງໂລກອ້າງເອົ າຊ ີ່ ຂອງສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ
ງຂອງ - ພຽງແຕີ່ ເປັນລ້ານ  
ຄຣິ ສຕຽນໄດ້ວາງໄວ້ບ ີ່ ຖ ກຕ້ອງຮ້ອງຂ ໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊ ຄຣິ ດ (ມັດທາຍ 7: 

21-23) ໄດ້ - ພຽງພ ທ ີ່ ຈະ ສ້າງໄລຍະຂອງສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງພຣະເຈົ ້ ານ ້ , 



ສ າລັບຈຸດປະສົງຂອງການດ າເນ ນທຸລະກິດຂອງພຣະເຈົ ້ າຢ ີ່ ເທິ ງແຜີ່ ນດິ ນໂລກນ ້ , 

ພວກເຮົ າບ ີ່ ສາມາດລວມເອົ າມັນເປັນ, ພຽງແຕີ່ , "ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ." 
ໃນຖານະເປັນທ ີ່ ບ ີ່ ມ , ເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບການ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຊ ີ່ ອມຕ ີ່ ຂອງພວກເຮົ າກັບສາດສະຫນາຈັກໃນຕອນເລ ີ່ ມຕ້ົນ 
(ກິດຈະການ 2), ພວກເຮົ າໄດ້ເລ ອກຄ າວີ່ າ 
"ສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າ." 
 
ຕ ີ່ ສ ້ ດ້ວຍຄວາມຈິ ງໃຈແລະສັດທາທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ 

 
ຫມາຍທ ີ່ ສ າຄັນທ ີ່ ສຸດແມີ່ ນວີ່ າສາດສະຫນາຈັກຄຣິ ສຕຽນແທ້ມ ສາດສະຫນາຕ້ົນສະ
ບັບທ ີ່ ຖ ກສົີ່ ງກັບອັກຄະສາວົກໄດ້. 
 
ສັງເກດເຫັນບັນຫາທ ີ່ ອັກຄະສາວົກ 
ພົບເຫັນແລະສິີ່ ງທ ີ່ ພຣະອົງໄດ້ບອກຊາວຄຣິ ດສະຕຽນທ ີ່ ຊ ີ່ ສັດທ ີ່ ຈະເຮັດກີ່ ຽວກັບມັນ: 

 
ອັນເປັນທ ີ່ ຮັກ, 

ໃນຂະນະທ ີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຢີ່ າງພາກພຽນທ ີ່ ຈະຂຽນໄປທີ່ ານກີ່ ຽວກັບຄວາມລອດທົີ່ ວ
ໄປຂອງພວກເຮົ າ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າພົບເຫັນມັນມ ຄວາມຈ າເປັນທ ີ່ ຈະຂຽນໄປຫາທີ່ ານຊັກຊວນໃຫ້ທີ່ ານ 
ສ າລັບສັດທາຊຶີ່ ງແມີ່ ນຫນຶີ່ ງສ າລັບການສົີ່ ງທັງຫມົດກັບໄພີ່ ພົນຂອງ. 4 ສ າລັບ
ຜ ້ ຊາຍທ ີ່ ແນີ່ ນອນໄດ້ ໃນ, ຜ ້ ທ ີ່ ຍາວກີ່ ອນຫນ້ານ ້ ໄດ້ຖ ກຫມາຍອອກສ າລັບການ 
ນ ້ , ຜ ້ ຊາຍ, 

ທ ີ່ ເຮັດໃຫ້ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ ້ າຂອງພວກເຮົ າໄດ້ເຂົ ້ າໄປໃນລາມົກແລະປະຕິເ
ສດພຽງແຕີ່ ພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າພຣະເຈົ ້ າແລະພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າພຣະເຢຊ ຄຣິ ດຂອ
ງພວກເຮົ າ.  

 
ບອກກີ່ ຽວກັບສອງກຸີ່ ມ. ຜ ້ ທ ີ່ ຈະຂັດແຍ້ງກັນສ າລັບສາດສະຫນາຕ້ົນສະບັບທ ີ່ ນ ້ ເມ ີ່ ອເ
ອົ າສົີ່ ງທັງຫມົດກັບໄພີ່ ພົນຂອງ, 

ແລະຜ ້ ທ ີ່ ໄດ້ຮັບຄວາມພະຍາຍາມທ ີ່ ຈະປີ່ ຽນແປງມັນບ ີ່ ເຫມາະສົມ. ສາດສະຫນາຈັກຄ
ຣິ ສຕຽນແທ້ມ ສັດທາໃຫ້ໄດ້.  ສາດສະຫນາທ ີ່ ຈະສ ບຕ ີ່ , 

ແຕີ່ ທ ີ່ ສຸດຜ ້ ທ ີ່ ປະກອບອາຊ ບພຣະຄຣິ ດໃນ 
21  (ເບິີ່ ງຄ ີ່ ມ ການຟຣ ຂອງພວກເຮົ າ, ປະຫວັດສາດຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງສາດສະຫນາຈັກ
ຂອງພຣະເຈົ ້ າ). 
 



ວີ່ າເປັນສາດສະຫນາບ ລິ ສຸດ, ການຮັກສາຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ, 

ແລະຊອກຫາຕ ີ່ ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງ: 
 
ແຕີ່ ວີ່ າທີ່ ານ, ອັນເປັນທ ີ່ ຮັກ, ການກ ີ່ ສ້າງຂຶ ້ ນໃນຄວາມເຊ ີ່ ອອັນບ ລິ ສຸດ, 

ການອະທິ ຖານໃນພຣະວິ ນຍານຍານບ ລິ ສຸດ, 21 ຮັກສາຕົວໄວ້ໃນຄວາມຮັກຂອ
ງພຣະເຈົ ້ າ, 

ຊອກຫາສ າລັບຄວາມເມດຕາຂອງພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າພຣະເຢຊ ຄຣິ ດຂອງພວກເ
ຮົ າໄປສ ີ່ ຊ ວິ ດນິ ລັນດອນ.  

 
ຄ າພ ໄບເບິ ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວີ່ າລັດຖະມົນຕ ທ ີ່ ແທ້ຈິ ງແມີ່ ນການສິ ດສອນພຣະຄ າແ
ລະອົດທົນ, ບ ີ່ ມ ການປີ່ ຽນແປງ, ຄ າສອນໃນພຣະຄ າພ ເປັນຄວາມຈິ ງ: 

 
ສິ ດສອນພຣະຄ າໄດ້! ຈະມ ຄວາມພ້ອມໃນລະດ ການແລະອອກຈາກລະດ ການ. 
ໃຫ້, ການແນະນ າ, 

ດ້ວຍຄວາມອົດທົນທັງຫມົດແລະການສິ ດສອນ 3 ສ າລັບທ ີ່ ໃຊ້ເວລາທ ີ່ ຈະມາເຖິ
ງໃນເວລາທ ີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າຈະບ ີ່ ອົດທົນຈົນເຖິງຄ າສອນຂອງສຽງ, 

ແຕີ່ ວີ່ າອ ງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ, 

ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າມ ຫ ອາການຄັນ, ພວກເຂົ າເຈົ ້ າຈະ 
ເຖິງສ າລັບຄ ອາຈານທ ີ່ ຕົນເອງ. 4 ແລະພວກເຂົ າເຈົ ້ າ 
ຈະເຮັດໃຫ້ຫ ຂອງພວກເຂົ າອອກຈາກຄວາມຈິ ງ, 

ແລະໄດ້ຮັບການຫັນຫລ ກໄປທາງຫນຶີ່ ງກັບ. 5 ແຕີ່ ວີ່ າທີ່ ານຈະລະມັດລະວັງໃນທຸ
ກສິີ່ ງ, ອົດທົນທຸກທ ລະມານ, ເຮັດວຽກງານຂອງ ໄດ້, 

ເດ ນຂະບວນທ ີ່ ກະຊວງຂອງທີ່ ານ. (2 ຕ ໂມທຽວ 4: 2-5) 

 
ບາງສີ່ ວນຂອງຄ າສອນພ ້ ນຖານໃນສາດສະຫນາຈັກ ຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະໜາກຮິ ສ 

ໄດ້ພົບເຫັນຢ ີ່ ໃນເຮັບເຣ  6: 1-3. ຄ າສອນລວມທັງການກັບໃຈ, ບັບຕິສະມາ, 

ການວາງມ , ເຮົ າສຸດໄປສ ີ່ ການທ ີ່ ດ ເລ ດ, 

ຟ ້ ນຄ ນຊ ວິ ດຂອງຄົນຕາຍ, ແລະນິ ລັນດອນການພິພາກສາໄດ້ຮັບການສອນໂດຍອັ
ກຄະສາວົກແລະຄຣິ ສຕ້ົນເປັນສິີ່ ງຈ າເປັນຍ້ອນວີ່ າເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ຮັບການສອນໃນປັດຈຸ
ບັນໂດຍສນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າ. 
 
ສັງເກດເຫັນບາງສິີ່ ງບາງຢີ່ າງທ ີ່ ພຣະເຢຊ ໄດ້ສອນກີ່ ຽວກັບການສີ່ ວນ  
ຂອງສາດສະຫນາຈັກ: 

 



... ກັບ ... ສາດສະຫນາຈັກໃນ  ... 8 ... ທີ່ ານມ ຄວາມເຂ້ັມແຂງພຽງເລັກນ້ອຍ, 

ໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ຄ າສັບຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ແລະຍັງບ ີ່ ທັນໄດ້ປະຕິເສດຊ ີ່ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ... 11 ຈົີ່ ງເບິີ່ ງ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າມາຢີ່ າງວີ່ ອງໄວ? ຖ ໄວແມີ່ ນຫຍັງທ ີ່ ທີ່ ານມ , 

ວີ່ າບ ີ່ ມ ໃຜອາດຈະໃຊ້ເວລາເຮ ອນຍອດຂອງທີ່ ານ.(ພຣະນິ ມິດ 3: 7,8,11) 

 
ພຣະເຢຊ ໄດ້ສອນວີ່ າຄວນຈະຮັກສາກັບຄວາມຈິ ງໃນພຣະຄ າພ ແລະບ ີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ຕົ
ວເອງທ ີ່ ຈະໄດ້ຮັບການລ ້ ລວງຄົນອ ີ່ ນທ ີ່ ບ ີ່ ໄດ້ມ ຄ າຫມ້ັນສັນຍາດຽວກັນກັບຄ າຂອງພຣ
ະເຈົ ້ າ. ທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າແມີ່ ນການຍຶ ດຫມ້ັນຢ ີ່ ກັບຄວາມ
ຈິ ງໃນພຣະຄ າພ , 

ບ ີ່ ຍອມຮັບສະພາສາດສະຫນາຈັກວີ່ າໄປຕ ີ່ ຕ້ານສາດສະຫນາທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ, 

ແຕີ່ ບ ີ່ ມ ທ ້ ຖອຍຈາກການດ າເນ ນການເຮັດວຽກເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າຂອງຜ ້ ຊາຍ.  21, ມັນເ
ປັນທ ີ່ ເຫ  ອຂອງສີ່ ວນ  ຂອງສາດສະຫນາຈັກ ຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະໜາກຮິ ສ 

ຄວາມຈິ ງທ ີ່ ວີ່ ານ ້ ບ ີ່ ທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດ (ເບິີ່ ງບົດທ  4 ສ າລັບການລາຍລະອຽດບາງ). 
 
ສັງເກດເຫັນບາງສິີ່ ງບາງຢີ່ າງຈາກອັກຄະສາວົກໂຢຮັນ: 

 
ວີ່ າທ ີ່ ໄດ້ຈາກການເລ ີ່ ມຕ້ົນ, ການທ ີ່ ພວກເຮົ າໄດ້ຍິ ນ, 

ຊຶີ່ ງພວກເຮົ າໄດ້ເຫັນກັບຕາຂອງພວກເຮົ າ, 

ທ ີ່ ພວກເຮົ າໄດ້ເບິີ່ ງແລະມ ຂອງພວກເຮົ າມ ການຈັດການ, ກີ່ ຽວກັບ ຂອງຊ ວິ ດ 
- ຊ ວິ ດ 2 ໄດ້, ແລະພວກເຮົ າໄດ້ເຫັນ, ແລະ ເປັນພະຍານ, 

ແລະປະກາດກັບທີ່ ານວີ່ າຊ ວິ ດນິ ລັນດອນຊຶີ່ ງມ ພຣະບິ ດາແລະໄດ້ປາກົດກັບພ
ວກເຮົ າ - 3 ທ ີ່ ທ ີ່ ພວກເຮົ າໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິ ນພວກເຮົ າປະກາດກັບທີ່ ານ, 

ທ ີ່ ທີ່ ານຍັງອາດຈະມ  ກັບພວກເຮົ າ;ແລະຢີ່ າງແທ້ຈິ ງ 
ຂອງພວກເຮົ າແມີ່ ນກັບພຣະບິ ດາແລະກັບພຣະບຸດຂອງພຣະອົງພຣະເຢຊ ຄ
ຣິ ດ. 4 ແລະສິີ່ ງເຫລົີ່ ານ ້ ພວກເຮົ າຂຽນໄປຫາທີ່ ານວີ່ າມ ຄວາມສຸກຂອງທີ່ ານອາດ
ຈະຢີ່ າງເຕັມທ ີ່ . (1 ໂຢຮັນ 1: 1-4) 

 
ສັງເກດເຫັນວີ່ າໂຢຮັນໄດ້ກີ່ າວພຣະອົງໄດ້ສອນສິີ່ ງທ ີ່ ລາວໄດ້ຮຽນຮ ້ ຈາກການເລ ີ່ ມຕ້ົນ
. ຄວາມຈິ ງບ ີ່ ໄດ້ທ ີ່ ຈະມ ການປີ່ ຽນແປງ. 
 
ອັກຄະສາວົກໂຢຮັນໄດ້ສອນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ, ຈະສ ບຕ ີ່ , ໃນຄ າສອນຂອງພຣະຄຣິ ດ: 

 



ໃຜ ແລະບ ີ່ ໄດ້ປະຕິບັດຢ ີ່ ໃນຄ າສອນຂອງພຣະຄຣິ ດບ ີ່ ມ ພຣະເຈົ ້ າ. ພຣະອົງຜ ້ ທ ີ່  
ໃນຄ າສອນຂອງພຣະຄຣິ ດໄດ້ທັງພ ີ່ ແລະລ ກຊາຍ. (2 ໂຈນ 9) 

 
ຫນຶີ່ ງຕະຫ ອດໄປໃນຄ າສອນທ ີ່ ໂດຍບ ີ່ ມ ການປີ່ ຽນແປງມັນມ ຄ າສອນທ ີ່ ຂັດກັບພະຄ າ
ພ ໄດ້. 
 
ອັກຄະສາວົກໂຢຮັນຍັງໄດ້ລາຍງານກີ່ ຽວກັບຄວາມແຕກຕີ່ າງກັນລະຫວີ່ າງສາດສະຫ
ນາແລະຜ ້ ທ ີ່ ອ້າງວີ່ າເປັນສາດສະຫນາ: 

 
ເດັກນ້ອຍພຽງເລັກນ້ອຍ, ມັນເປັນຊົີ່ ວໂມງທ ີ່ ຜີ່ ານມາ; ແລະທີ່ ານໄດ້ຍິ ນວີ່ າ 
ໄດ້ມາ, ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າໃນປັດຈຸບັນ ຫ າຍຄົນທ ີ່ ໄດ້ມາ, 

ໂດຍທ ີ່ ພວກເຮົ າຮ ້ ວີ່ າມັນເປັນຊົີ່ ວໂມງທ ີ່ ຜີ່ ານ 19 ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ອອກຈາກພ
ວກເຮົ າ, ແຕີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າບ ີ່ ໄດ້ຂອງພວກເຮົ າ. ສ າລັບການຖ້າຫາກວີ່ າພວກເ
ຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ຮັບການພວກເຮົ າ, 

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າຈະໄດ້ຢ ີ່ ກັບພວກເຮົ າ; ແຕີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ເຫັນວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້
າອາດຈະໄດ້ຮັບການສະແດງອອກ, ການຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ຂອງພວກເຮົ າ. (1 

ໂຢຮັນ 2: 18-19) 

 
ສັງເກດເຫັນວີ່ າອັກຄະສາວົກໂຢຮັນໄດ້ຂຽນວີ່ າຜ ້ ທ ີ່ ໄດ້ຊ ີ່ ສັດຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄ າສ
ອນແລະການປະຕິບັດຂອງຕົນ, ແຕີ່ ຜ ້ ທ ີ່ ໄດ້ ຈະໄດ້ສ ບຕ ີ່ ໃນການປະຕິບັດເຫ ົີ່ ານ້ັນ. 
 
ໃນຂະນະທ ີ່ ມ ການປະຕິບັດຈ ານວນຫ າຍຂອງຄຣິ ສຕ້ົນສະບັບທ ີ່ ໄດ້ຮັບການສ ນເສຍໂ
ດຍ, ບາງທ ອາດມ ມັນຄວນຈະໄດ້ຮັບການ 
ທ ີ່ ນ ້ ວີ່ າເປັນຫນຶີ່ ງໃນການປີ່ ຽນແປງທ າອິ ດເອກະສານຈາກການປະຕິບັດແລະຄ າສອ
ນຂອງອັກຄະສາວົກໂຢຮັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ວັນແລະການສັງເກດການຂອງປັດສະຄາ ນ ້ ແ
ມີ່ ນການປີ່ ຽນແປງທ ີ່ ຕີ່ າງໆສາດສະຫນາຈັກ, 

ນ າສະເຫນ ໂດຍສະຕະວັດທ  2  ແລະມັນເກ ດມາຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງ (ສາດສະຫນາຈັ
ກ  "ປະຫວັດສາດ, ປ ້ ມບັນ V, ບົດ 23-24). 

 
ພວກເຂົ າເຈົ ້ າປະຕິເສດທ ີ່ ຈະຮັກສາການປັດສະຄາໃນ 14  ຂອງເມສາເປັນພຣະເຢຊ , 

ອັກຄະສາວົກໂຢຮັນ, 

ແລະອ ີ່ ນໆຜ ້ ນ າສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ຊ ີ່ ສັດຕີ່ າງໆທາງປະຫວັດສາດໄດ້ (14 ໄດ້ປີ່ ຽນໄປເປັ
ນວັນອາທິ ດ). ໂດຍສະຕະວັດທ  2 ໄດ້, ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າອະທິ ການໂພລ ຄ
າບຂອງ ສະຫ ຸ ບໄດ້ວີ່ າ "ຈ ານວນຫ າຍ" ມ  "ຄ າສອນທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕ້ອງ" 



ແລະພຣະອົງໄດ້ກີ່ າວເຖິງສັດທາຂອງເຂົ າເຈົ ້ າເປັນ 
(ຈົດຫມາຍໂພລ ຄາບຂອງກັບຟ ລິ ບ). 
 
ໂດຍສະຕະວັດທ  3 ໄດ້, ຈ ານວນຫ າຍຂອງພາສາ, ການສັນຈອນ 

ການພັດທະນາເປັນສິີ່ ງທ ີ່ ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າອະທິ ການ 
ຂອງເມ ອງອັນຕ ອົກເອ ້ ນວີ່ າ "ນອນການຮີ່ ວມ" ( ຂອງສານໄປຫາ  ແລະ). 

 
ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າສາດສະຫນາຈັກ, ຂ ທັງສອງໂພລ ຄາບແລະ  ເປັນຂອງຕົນເອງ (ແລະ  
ປາກົດຂ ້ ນສົບຄວາມສ າເລັດໃນເມ ອງອັນຕ ອົກໂດຍ ຜ ້ ນ າ), 

ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວແມີ່ ນວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າ 
(ແລະຜ ້ ທ ີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າຢີ່ າງຊ ີ່ ສັດທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງກັບສາດສະຫນາ) 
ຈັດຂຶ ້ ນໃນວັນກັບສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ, ແລະບ ີ່  ຄ າສອນ. 
 
ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າມ ການປີ່ ຽນແປງອ ີ່ ນໆຈ ານວນຫ າຍໂດຍສາດສະຫນາຈັກ, 

ນັກວິ ຊາການໂດຍທົີ່ ວໄປແລ້ວເຫັນວີ່ າອັກຄະສາວົກໂຢຮັນເກັບຮັກສາໄວ້ 
14. ເພາະສະນ້ັນ, ນ ້ ຄ າສອນເປັນວິ ທ ການໄດ້ຢີ່ າງງີ່ າຍດາຍບອກຜ ້ ທ ີ່ ຟັງພຣະຄ າພ , 

ຈາກຜ ້ ທ ີ່ ສົບຜົນສ າເລັດຈະສ ບຕ ີ່ ໃນການປະຕິບັດຂອງອັກຄະສາວົກໂຢຮັນແລະຜ ້ ທ ີ່

ມ ໃຫ້ເຂົ າໄດ້. ວັນທ ີ່  
ການປີ່ ຽນແປງວັນອາທິ ດໄດ້ກາຍເປັນຄ າສັີ່ ງວິ ທະຍາໄລໃນເວລາທ ີ່  
ຕ ີ່ ມາບັງຄັບໃຫ້ບັນຫາ.  ບ ີ່ ໄດ້ເປັນຄົນຄຣິ ດສະຕຽນທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ. ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າໃນເວລາ
ທ ີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າບ ີ່ ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາເຂົ ້ າໄປໃນສາດສະຫນາຄຣິ ດສະຕຽນປະກອບອາຊ ບໃດ
ກ ີ່ ຕາມ, 

ລາວໄດ້ປະກາດຕົນເອງເປັນອະທິ ການຈັດວາງແລະບັງຄັບໃຫ້ບັນຫາວັນອາທິ ດ 
ໄດ້ຮັບການເຮັດສຸດທ້າຍໃນສະພາຂອງ ໃນ 325 ໃນເວລາທ ີ່  
ໄດ້ເສຍຊ ວິ ດໄດ້ຖ ກຝັງໄວ້ຢ ີ່ ໃນປະເພດແສງຕາເວັນ, ພຣະເຈົ ້ າຂອງຄວາມຕາຍ 
. ຄົນທ ີ່ ຕ້ອງການຍັງຊ ີ່ ສັດຕ ີ່ ການປະຕິບັດໃນພຣະຄ າພ ຈະບ ີ່ ຮັບຟັງພຣະອົງຫລ ດ າລັ
ດວີ່ າດ້ວຍສະພາຂອງລາວ. ພຣະອົງໄດ້ຈ ານວນຫ າຍ ຫ ັ ງຈາກ. 

 
ທົີ່ ວປະຫວັດສາດໄດ້ມ ສອງກຸີ່ ມພ ້ ນຖານ, ທ ີ່ ໄດ້ຈັດຂຶ ້ ນໃນສາດສະຫນາຕ້ົນສະບັບ, 

ໃນຂະນະທ ີ່ ຫນຶີ່ ງຕ້ົນຕ ອ ີ່ ນໆທ ີ່ ອ້າງວີ່ າແຕີ່ ວີ່ າບ ີ່ ໄດ້. 
 
ຈະເປັນແນວໃດກີ່ ຽວກັບອັກຄະສາວົກສົບຜົນສ າເລັດ? ຢ ີ່ ໃກ້ກັບການເລ ີ່ ມຕ້ົນຂອງ
ສະຕະວັດທ  3 ໄດ້, ຫ ັ ງຈາກນ້ັນ ສະຫນັບສະຫນ ນ ຂຽນຂອງສອງກຸີ່ ມ (ແລະ 
ການສັນຈອນ) ຜ ້ ທ ີ່ ອ້າງວີ່ າສາຍພົວພັນກັບອັກຄະສາວົກໄດ້ 



(ຂອງການເປ ດເສລ  .ໃນຫມວດທ  32), 

ແຕີ່ ວີ່ າພຽງແຕີ່ ຫນຶີ່ ງຂອງເຂົ າເຈົ ້ າແມີ່ ນແລະຍັງຄົງ 
ທ ີ່ ຊ ີ່ ສັດແລະຄົນອ ີ່ ນບ ີ່ ໄດ້. ຫນຶີ່ ງໃນກຸີ່ ມອ້າງວີ່ າຜົນສ າເລັດຈາກ, 

ແລະປະເທດອ ີ່ ນໆທ ີ່ ອ້າງວີ່ າມັນຈາກ 
(ໂດຍຜີ່ ານການອັກຄະສາວົກໂຢຮັນໂພລ ຄາບກັບ, ແລະອ ີ່ ນໆ). 
 
ເທົີ່ າທ ີ່ ເປັນຜົນສ າເລັດອັກຄະສາວົກໄປ, 

ມັນອາດຈະເປັນສິີ່ ງສ າຄັນທ ີ່ ຈະຮັບຮ ້ ວີ່ າມ ຄ າແນະນ າໃນພະຄ າພ ໄດ້ກີ່ ຽວກັບສາດສະ
ຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງທ ີ່ ມ ວິ ທະຍາໄລຂອງສຽງຫ  ເປັນທ ີ່ ສ າ 
ບ ີ່ ມ . ທັງສອງຂອງຜ ້ ທ ີ່ ມ ທ ີ່ ເຫ  ອຂອງພວກນອກຮ ດ. ອ ງຕາມການຂອງກາໂຕລິ ກສາ
ລານຸກົມ, ຫົວຂ ້   ບ ີ່ ໄດ້ຮັບຮອງເອົ າໂດຍອະທິ ການ ຈົນກີ່ ວາສະຕະວັດທ  4 ທ  11. ສິີ່ ງທ ີ່  
ໃນປັດຈຸບັນບ ີ່ ເພ ີ່ ອຄັດເລ ອກເອົ າຜ ້ ນ າຂອງຕົນພຽງແຕີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງສາດ
ສະຫນາຕ້ົນສະບັບ. 
 
ໃນຂະນະທ ີ່ ພະຄ າພ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວີ່ າພຣະເຈົ ້ າບ ີ່ ມ ແນວໂນ້ມທ ີ່ ຈະເຮັດວຽກໂດຍ
ຜີ່ ານການເປັນຜ ້ ນ າມະນຸດ, ຜ ້ ນ ານ ້ ແມີ່ ນຫນຶີ່ ງໃນຜ ້ ທ ີ່ ໄດ້ຮັບການເຈ ມທ ີ່ ມ ນ້ າ (2 

ໂກລິ ນໂທ 1:21; 1 ຕ ໂມເຕ 4:14; 5:22; 2 ຕ ໂມ 1: 6) ແລະ 
ຜ ້ ທ ີ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫມາກໄມ້ທ ີ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນຜ ້ ນ າທ ີ່  (ມັດທາຍ 7: 15-20; 1 

ຕ ໂມເຕ 3: 1-

7).  ບາງທ ອາດມ ມັນຄວນຈະກີ່ າວວີ່ າມັນເປັນພຽງແຕີ່ ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂອ
ງພຣະເຈົ ້ າທ ີ່ ສາມາດພິສ ດໂດຍຜີ່ ານການບັນທຶ ກການ 
ຕ້ົນວີ່ າມັນມ ຜົນສ າເລັດໂດຍກົງຈາກອັກຄະສາວົກຕ້ົນສະບັບ. ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າ 
ຍົກໃຫ້ເຫັນວີ່ າອັກຄະສາວົກໂຢຮັນແຕີ່ ງຕ້ັງໂພລ ຄາບຂອງ (ຂອງ  ຜ ້ ຊາຍ. ບົດທ  
17).  ນິ ຍົມມັກຈະອ ງໃສີ່ ທ້າຍຄວາມຫມາຍສ າລັບການຮ້ອງຂ ເງິ ນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າກີ່ ຽວກັ
ບເປໂຕແລະບົດລາຍງານກົງກັນຂ້າມກັນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າກີ່ ຽວກັບ ແລະ, 

ບວກກັບມ ການປີ່ ຽນແປງຄ າສອນ. ລາຍລະອຽດເພ ີ່ ມເຕ ມຈ ານວນຫ າຍກີ່ ຽວກັບຜົ
ນສ າເລັດອັກຄະສາວົກແລະຄວາມເຊ ີ່ ອຂອງສາສນາຈັກ 
ຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະໜາກຮິ ສ 

ຕ້ົນສະບັບໄດ້ຖ ກລວມເຂົ ້ າຢ ີ່ ໃນປຶ ້ ມຟຣ ຂອງພວກເຮົ າ, ໃນປະຫວັດສາດຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງ
ຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ. 
 
 
ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າຮ ້ ວີ່ າພະຄ າພ ໄດ້ຈາກທ ີ່ ໃຊ້ເວລາຂອງອັກຄະສາວົກໂຢ
ຮັນ 



ທ ີ່ ຜ ້ ນ າ ຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະໜາກຮິ ສ 

ຮ ້ ຫນັງສ ທັງຫມົດຂອງພະຄ າພ ຈາກທ ີ່ ໃຊ້ເວລາສຸດທ້າຍຂອງສັນຍາໃຫມີ່ ໄດ້ລາຍລັກ
ອັກສອນ? 

ດ , 

ທ ີ່ ມ ເຫດຜົນທ ີ່ ຈະເປັນອັກຄະສາວົກໂຢຮັນ. ບ ີ່ ພຽງແຕີ່ ວີ່ າແມີ່ ນເຊ ີ່ ອກັນວີ່ າໄດ້ມ ການ
ສຸດທ້າຍຂອງອັກຄະສາວົກຕ້ົນສະບັບເພ ີ່ ອຈະເສຍຊ ວິ ດ, 

ທີ່ ານໄດ້ເຊ ີ່ ອກັນວີ່ າຍັງມ ລາຍລັກອັກສອນໃນປຶ ້ ມຫ າຍສຸດທ້າຍຂອງພະຄ າພ ໄດ້, 

ລວມທັງປ ້ ມບັນທຶ ກຂອງການເປ ດເຜ ຍ (ພຣະນິ ມິດ 1: 9-19). 

ໃນຂະນະທ ີ່ ອັກຄະສາວົກຕ້ົນສະບັບຍັງມ ຊ ວິ ດພວກເຂົ າເຈົ ້ າສາມາດສະຫນອງຂ ້ ມ ນ
ທ ີ່ ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຈ າເປັນຕ້ອງຮ ້ ສີ່ ວນຕົວແລະເປັນລາຍລັກອັກສອນ.ແຕີ່ ສັງເກດ
ເຫັນວີ່ າຄວາມຕ້ັງໃຈ ( ເອຊາຢາ 8:16) 

ແມີ່ ນວີ່ າພຣະຄ າພ ຈະສິ ້ ນສຸດເຖິງການພຽງພ ສ າລັບຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຈະສົມບ ນທາ
ງວິ ນຍານ: 

ພຣະຄ າພ ທຸກຕອນໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກພຣະເຈົ ້ າແລະເປັນປະໂຍດໃນການ
ສອນການຕັກເຕ ອນ, ສ າລັບການແກ້ໄຂ, 

ສ າລັບຄ າແນະນ າໃນຄວາມຊອບທ າ, 17 ເພ ີ່ ອຄົນຂອງພຣະເຈົ ້ າອາດຈະຄົບຖ້ວ
ນສົມບ ນ, ພ້ອມຢີ່ າງລະອຽດສ າລັບການດ ທຸກຢີ່ າງ. (2 ຕ ໂມທຽວ 3: 16-17) 

ຈະບ ີ່ ໄດ້ສາສນາຈັກຄຣິ ສຕຽນທ ີ່ ແທ້ຈິ ງອິ ງຄ າສອນຂອງຕົນກີ່ ຽວກັບພຣະຄ າພ ຮ ້ ຈັກເ
ຂົ າເຈົ ້ າຈາກການທ ີ່ ໃຊ້ເວລາເປັນໄປໄດ້ (ເອຊາຢາ 
8:16)? ຫ  ວີ່ າມັນຈະໃຊ້ເວລາທ ີ່ ຕ້ັງຂອງ, 

ສະພາສາດສະຫນາຈັກເພ ີ່ ອດຶ ງດ ດບັນຫາຕາມທ ີ່ ສາດສະຫນາຈັກ ໄດ້ເຮັດ? 

ຫ ັ ກຖານປະຫວັດສາດແລະບັນຫາ 

ມ ເອກະສານວັດຖຸບ ຮານທ ີ່ ຮ ້ ຈັກເປັນ  ທ ີ່ ເວົ ້ າວີ່ າອັກຄະສາວົກໂຢຮັນໄດ້ຜີ່ ານ " ທ ີ່ ວີ່ າ" 
ການເປັນສານຸສິ ດຂອງຕົນທ ີ່ ມ ຊ ີ່ ໂພລ ຄາບ 
(ຊຶີ່ ງເອ ້ ນກັນວີ່ າໂພລ ຄາບຂອງ) ແມີ່ ນ. ໂພລ ຄາບບ ີ່ ແມີ່ ນເປັນ (ຊ ີ່ ລາວແມີ່ ນກເຣັກ), 
ແລະອາດຈະມ ອິ ດທິ ພົນຫ າຍທ ີ່ ສຸດຂອງຄົນຕີ່ າງຊາດໃນສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂ
ອງພຣະເຈົ ້ າໃນສະຕະວັດທ ສອງ. ນ ້ ອາດຈະເປັນອິ ດທິ ພົນຕ ີ່ ຫ າຍທ ີ່ ສຸດຜ ້ ນ າຄຣິ ສຕຽ
ນແທ້ຈາກ 135 (ໃນເວລາທ ີ່ ເຢຣ ຊາເລັມໄດ້ສ ນເສຍ, ສຸດທ້າຍຂອງຕົນ ອະທິ ການ) 

ຈົນກີ່ ວາການເສຍຊ ວິ ດຂອງຕົນຄ ີ່ ນີ່ຶ ຂອງທົດສະວັດຕ ີ່ ມາ. 



ຈົດຫມາຍໂພລ ຄາບຂອງກັບຟ ລິ ບຄ າເວົ ້ າຫ  ຫມາຍເຖິງການທັງຫມົດ 27 

ປຶ ້ ມຂອງພຣະສັນຍາໃຫມີ່  (ຈົດຫມາຍໂພລ ຄາບຂອງກັບຟ ລິ ບກັບສັນຍາໃຫມີ່ ພຣະຄ 
າພ  . ຂອງຄ າແກ້ຕົວ, ມິຖຸນາ 2008). ໃນຈົດຫມາຍທ ີ່ ນ້ອງຊາຍຂອງລາວໂອເນຊ ໂມ, 

ຂອງ (ເປັນ ຂອງໂພລ ຄາບ) ໂດຍກົງແລະໂດຍທາງອ້ອມສະແດງ 
39 ປຶ ້ ມຂອງສັນຍາເກົີ່ າທ ີ່ ພວກເຮົ າໃນສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າຍັງ
ໃຊ້. ແລະບັນຊ ລາຍຊ ີ່  ບ ີ່ ໄດ້ລວມເອົ າຂອງອັນທ ີ່ ເອ ້ ນວີ່ າຫນັງສ  ວີ່ າ 
ແລະສາດສະຫນາຈັກຕະວັນອອກແບບດ້ັງເດ ມຂອງກາໂຕລິ ກໃນປັດຈຸບັນການນ າໃ
ຊ້. 

ນອກນ້ັນຍັງມ ເອກະສານ 
ວີ່ າເປັນປະເທດທ ີ່ ສາດສະຫນາຊາວຄຣິ ດສະຕຽນໃນເຢຣ ຊາເລັມໃນຕ້ົນ 
2 ສະຕະວັດທ  ໄດ້ທັງຫມົດຫ  ສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງສັນຍາໃຫມີ່ , ແຕີ່ ວີ່ າບ ີ່ ຊ ີ່ ສັດ 
ສະຫນັບສະຫນ ນອາຈານຂອງພຣະຄຣິ ດບ ີ່ ມ ບ ີ່ ໄດ້ແລະວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າເພິີ່ ງພາອາໄສ
ບ ີ່  ຫນັງສ  - 
(ຢິ ວຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຂອງຕ້ົນສະຕະວັດຂອງຄຣິ ສອ ງຕາມການແຫ ີ່ ງຂ ້ ມ ນໃຫມີ່ , 19
66). 

ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າຈາກທ ີ່ ໃຊ້ເວລາຂອງອັກຄະສາວົກໂຢຮັນໃນ ໄດ້ 
(ພຣະນິ ມິດ 1: 9) ຂອງອາຊ ເລັກນ້ອຍ (ສະຕະວັດທ ຄ້ັງທ າອິ ດ) 
ໂດຍຜີ່ ານການໂພລ ຄາບຂອງ (ສະຕະວັດທ ສອງ) ມ ທັງຫມົດ 
ຂອງພຣະຄ າພ . ຢີ່ າງໃດກ ຕາມສາດສະຫນາຈັກ , ຫນັງສ ສ າລັບສັດຕະວັດແລ້ວ, 

ແລະມັກຈະປະກອບທ ີ່ ບ ີ່  
ໃນພຣະສັນຍາໃຫມີ່ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. ມັນເປັນພຽງແຕີ່ ຫ ັ ງຈາກທ ີ່ ປຶ ກສາກັບຜ ້ ທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນອາ
ຊ ເລັກນ້ອຍແລະເຢຣ ຊາເລັມ (ລວມທັງບາງສີ່ ວນໃນສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ) 
ທ ີ່ , ໄດ້ສຸດທ້າຍສາມາດມາເຖິງມ ການສັນຍາໃຫມີ່ . 

ຈະບ ີ່ ສາສນາຈັກຄຣິ ສຕຽນແທ້ຮ ້ ວີ່ າທັງຫມົດ ຈາກການເລ ີ່ ມຕ້ົນທ າອິ ດຂອງຕົນ? 

ພວກປະທ້ວງການປະຕິຮ ບ, ຜ ້ ທ ີ່ ມາຜີ່ ານ, ບ ີ່ ໄດ້ສິ ້ ນສຸດການ 
ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຈົນກີ່ ວາສະຕະວັດທ  16, ເຊິີ່ ງແມີ່ ນຍັງໃນເວລາທ ີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າເລ ີ່ ມຕ້ົນ, 

ຍ້ອນວີ່ າພວກເຂົ າໄດ້ອ ງອາໃສກີ່ ຽວກັບລາຍການ 
ຕີ່ າງໆກີ່ ອນທ ີ່ ຈະ. ຫ  ບ ີ່ ສາດສະຫນາຈັກຂອງ ໄດ້ຢີ່ າງເຕັມສີ່ ວນຈົບ 
ຂອງຕົນຈົນກີ່ ວາສະພາ 16  . ປ ້ ມທ ີ່ ຮັບການຍອມຮັບໃນສະພາຂອງ 
ລວມປ ້ ມຂອງສັນຍາເກົີ່ າທ ີ່ ວີ່ າຜ ້ ນ າຕ້ົນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ, ເຊັີ່ ນ: 
(ທີ່ ານຫມ ຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ), 
ບ ີ່ ໄດ້ພິຈາລະນາທ ີ່ ຈະເປັນພຣະຄ າພ ເປັນຄວາມຈິ ງ. ບ ີ່ ເຮັດແນວໃດໃນປັດຈຸບັນພວກ



ປະທ້ວງແຕີ່ ບ ີ່ ມ ຂອງພວກເຮົ າໃນສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງພຣະເຈົ ້ າຍອມຮັບໃ
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ທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງສາດສະຫນາຈັກຮ ້ ຄວາມຈິ ງກີ່ ຽວກັບຝີ່ າຍພຣະເຈົ ້ າໄດ້ 

ສາດສະຫນາຈັກຄຣິ ສຕຽນແທ້ໄດ້ເຊ ີ່ ອກັນວີ່ າສະເຫມ ໄປໃນພຣະບິ ດາ, ພຣະບຸດ, 

ແລະພຣະວິ ນຍານຍານບ ລິ ສຸດ. ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຕ້ົນເຂົ ້ າໃຈວີ່ າພະຄ າພ ໄດ້ສອນພຣ
ະບິ ດາ (ຂອງພວກເຮົ າ 6:27; ໂກໂລຊາຍ 2: 2) ແລະພຣະບຸດ (ເຊັີ່ ນ: ໂຢຮັນ 20: 28-29; 

ໂກໂລຊາຍ 2: 2) ໄດ້ທຸກແຫີ່ ງສະຫວັນ (ໂກໂລຊາຍ 2: 9) ແລະທ ີ່ ຍານບ ລິ ສຸດ 
ພຣະວິ ນຍານແມີ່ ນອ ານາດຂອງພຣະເຈົ ້ າທ ີ່ ມາຈາກພຣະບິ ດາ (ຕົວຢີ່ າງ: ມັດທາຍ 
10:20) ແລະພຣະບຸດ (ຟ ລິ ບປອຍ 1:19) ໄດ້. 

ໃນ 381, ກ ກ, ຂອງພວກເຮົ າ 

ໄດ້ຮັບຮອງເອົ າຢີ່ າງເປັນທາງການເບິີ່ ງທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນຂອງຝີ່ າຍພຣະເຈົ ້ າ 
(ຂອງພວກເຮົ າ 1:20; ໂກໂລຊາຍ 2: 9) ກີ່ ຽວກັບບຸກຄົນ, 

ພຣະວິ ນຍານຂອງ. ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າບາງ , ຂອງພວກເຮົ າ ເຊ ີ່ ອໃນພຣະວິ ນຍານຂອງ 
"ບຸກຄົນ" ກີ່ ອນສີ່ ວນໃຫຍີ່ ຂອງຢີ່ າງຫນ້ອຍທ ີ່  
"ໃນຕາເວັນອອກ," ອ ງຕາມການຂອງກາໂຕລິ ກສາລານຸກົມ, ບ ີ່ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ
ວີ່ າບ ີ່ , 

ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າທົດສະວັດກີ່ ອນຫນ້ານ ້ . ນ ້ ມ ການປີ່ ຽນແປງຄ າສອນທ ີ່ ວີ່ າສີ່ ວນຫ ວງຫ າ
ຍຂອງພາສາ, ຂອງພວກເຮົ າ ຮັບການຍອມຮັບ. ຄ າສອນຂອງ ຍັງໄດ້ບັງຄັບໃຊ້ໂດຍ 
ລັດຖະບັນຍັດຈາກຂົີ່ ມເຫັງ (ຜ ້ ທ ີ່ ເປັນຍັງສັີ່ ງສະບັບປັບປຸງຫ ັ ງຈາກນ້ັນສາດສະຫນາ 
ເປັນສາດສະຫນາຂອງ ໄດ້). 

ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງບ ີ່ ໄດ້ສອນ ມັນຮັກສາກົດຫມາຍວີ່ າດ້ວຍຂອງພຣະເຈົ ້ າ 

ໃນສັນຍາເກົີ່ າ, 

ໄດ້ມ ການລາຍລັກອັກສອນວີ່ າກົດຫມາຍຂອງພຣະເຈົ ້ າຈະເປັນຄ າສັນລະຫວີ່ າງພຣະ
ອົງແລະຊ ີ່ ສັດ (ພຣະບັນຍັດສອງ 6: 1-8) 

ໄດ້. ໃນຂະນະທ ີ່ ບາງຜ ້ ນ າພວກປະທ້ວງສອນວີ່ າພຣະບັນຍັດສິ ບໄດ້ຖ ກເຮັດໄດ້ທັນທ ທ ີ່

ມ , ນ ້ ບ ີ່ ແມີ່ ນຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຢຊ , ອັກຄະສາວົກຂອງພຣະອົງ, ຫລ ຄຣິ ສຕ້ົນໄດ້. 



ພຣະເຢຊ ເຕ ອນວີ່ າ (ວັດສະພ ດ) ຈະໄດ້ຮັບການປ ກລະຫວີ່ າງພ ີ່ ນ້ອງໂດຍ (ມັດທາຍ 
13: 37-40) ໄດ້. ພຣະເຢຊ ໄດ້ສອນວີ່ າ ຈະປະຕິບັດ "ກົດຫມາຍ" (ມັດທາຍ 13:41), 

ແຕີ່ ຕ ີ່ ມາໄດ້ຮັບການລົບລ້າງ (ມັດທາຍ 
13:42). ສັງເກດເຫັນບາງສິີ່ ງບາງຢີ່ າງອ ີ່ ນທ ີ່ ພຣະເຢຊ ໄດ້ສອນວີ່ າ: 

"ບ ີ່ ແມີ່ ນທຸກຄົນທ ີ່ ເວົ ້ າວີ່ າຂ້າພະເຈົ ້ າ, 'ພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າ, ພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າ,' 

ຈະເຂົ ້ າໄປອານາຈັກຂອງສະຫວັນໄດ້, 

ແຕີ່ ວີ່ າຜ ້ ທ ີ່ ບ ີ່ ປະສົງຂອງພຣະບິ ດາຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າຢ ີ່ ໃນສະຫວັນ. 22 ຫລາຍຄົນຈ
ະກີ່ າວກັບເຮົ າໃນມ ້ ນ້ັນ, 'ພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າ, ພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າ, ພວກເຮົ າ ບ ີ່  
ໃນຊ ີ່ ຂອງທີ່ ານ, ຂັບໄລີ່ ຜ ອອກໃນຊ ີ່ ຂອງທີ່ ານ, 

ແລະເຮັດສິີ່ ງມະຫັດຈ ານວນຫ າຍໃນຊ ີ່ ຂອງທີ່ ານ '23 ແລະຫ ັ ງຈາກນ້ັນຂ້າພະເຈົ ້ າ
ຈະປະກາດເພ ີ່ ອໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ, "ຂ້າພະເຈົ ້ າບ ີ່ ຮ ້ ວີ່ າທີ່ ານ?! ອອກຈາກຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ທີ່ ານຜ ້ ທ ີ່ ປະຕິບັດທ າ' (ມັດທາຍ 7: 21-23) 

ພຣະເຢຊ ຢີ່ າງຊັດເຈນແມີ່ ນການສິ ດສອນວີ່ າຫ າຍຄົນອາດຈະເອ ້ ນພຣະອົງ 
"ພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າ" 
ແລະເຖິງແມີ່ ນວີ່ າຂ ໃຫ້ໄດ້ເຮັດການອັດສະຈັນໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ, 

ແຕີ່ ວີ່ າພຣະອົງຈະບອກຜ ້ ທ ີ່ ບ ີ່ ດັີ່ ງນ້ັນ, ແຕີ່ ປະຕິບັດ "ກົດຫມາຍ" ອອກໄປ. ດັີ່ ງນ້ັນ, 

ຄ າທ ານາຍທ ີ່ ຖ ກຕ້ອງແລະຜ ປ ສາດຂອງຕົນເອງ, 

ບ ີ່ ແມີ່ ນອາການທ ີ່ ຈະສຸມໃສີ່ ການເປັນກຸີ່ ມທ ີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນສາດສະຫນາບາງຄ້ັງກ ມ ໃຫ້ເຂົ າເ
ຈົ ້ າ. 

ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ລາຍງານວີ່ າ "ຄວາມລຶ ກລັບຂອງ " 

ໄດ້ເລ ີ່ ມຕ້ົນແລ້ວໃນວັນຂອງພຣະອົງ (2 ເທຊະໂລນິ ກ 2: 7) 

ແລະວີ່ າປະຊາຊົນບ ີ່ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການ "ທ ີ່ ມ ຂ ້ ເປົີ່ າ" 
ເພ ີ່ ອໃຫ້ໄດ້ຮັບໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າບ ີ່ ເຊ ີ່ ອຟັງ (ເອເຟໂຊ 5: 6). ວີ່ າ "ລຶ ກລັບ" ແມີ່ ນ ໂດຍ  
ນິ ຍົມໃນເວລາທ ີ່ ມັນມາກັບຈ ານວນຫ າຍຂອງລະບຽບກົດຫມາຍຂອງພຣະເຈົ ້ າ 
(ເຂົ າເຈົ ້ າມ ເຫດຜົນປະມານໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ). 

ທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າຮັກສາກົດຂອງພຣະເຈົ ້ າ (1 ໂຢຮັນ 5: 1-

3). ມັນສອນວີ່ າພຣະເຈົ ້ າກ ານົດໃນກົດຫມາຍການເຄ ີ່ ອນໄຫວ, 

ວີ່ າຖ້າຫາກວີ່ າການເຊ ີ່ ອຟັງ, ຈະເອົ າມາໃຫ້ມະນຸດທ ີ່ ດ ຫ າຍ, 

ລວມທັງອຸດົມສົມບ ນດ ແລະເປັນຊ ວິ ດຢີ່ າງເຕັມທ ີ່ ການຜະລິ ດ. 



ທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າປະກາດວີ່ າກົດຂອງພຣະເຈົ ້ າບ ີ່ ໄດ້ເຮັດທັ
ນທ , ແຕີ່ ໄດ້ຮັບການ "ເຊ ດຊ " ແລະເຮັດໃຫ້ "ກຽດສັກສ " (ເອຊາຢາ 42:21) 

ແລະການຂະຫຍາຍຕົວໂດຍພຣະເຢຊ ຄຣິ ດ (ມັດທາຍ 5: 17-48). 

ທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າຈະສອນສິີ່ ງທ ີ່ ພະຄ າພ ໄດ້ສອນວີ່ າ: 

ຄ າສັບຂອງທີ່ ານແມີ່ ນເປັນ 
ກັບຕ ນຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າແລະແສງສະຫວີ່ າງຕາມເສ້ັນທາງຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າເປັນ. (ຄ າເ
ພງ 119: 105) 

ລ ້ ນຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າຈະເວົ ້ າພາສາຂອງຄ າສັບຂອງທີ່ ານ, 

ສ າລັບພຣະບັນຍັດທັງຫມົດຂອງທີ່ ານແມີ່ ນຄວາມຊອບທ າ. (ຄ າເພງ 119: 
172) 

ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງສອນກົດຫມາຍບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ ້ າສິ ບເປັນຫນຶີ່ ງໃນຂອ
ງຂວັນທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ຂອງພຣະອົງເພ ີ່ ອມະນຸດຊາດແລະວີ່ າພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງຄ ຄ
ວາມຊອບທ າ. ການຮັກສາໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກ. "ໃນປັດຈຸບັນຈຸດປ
ະສົງຂອງຄ າສັີ່ ງດັີ່ ງກີ່ າວເປັນຄວາມຮັກ" (1 ຕ ໂມທຽວ 1: 5). 

ໃນຂະນະທ ີ່ ບາງສີ່ ວນຂອງສາດສະຫນາຈັກ , ຂ ໃຫ້ເຊ ີ່ ອວີ່ າ, 

ໂດຍຜີ່ ານການຍອມຮັບຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ "ຄຣິ ສຕຽນ" ແລະຄ າສອນ ອ ີ່ ນໆ, 

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າມ , ເຊັີ່ ນພວກຟາຣ ຊາຍອາຍຸ (ມັດທາຍ 15: 3-9), 

ມ ເຫດຜົນປະມານກົດຫມາຍຂອງພຣະເຈົ ້ າກັບ 
ຮັບຮອງການປະຕິບັດແລະປະເພນ ທ ີ່ ມ ກົງກັນຂ້າມກັບມັນ. 

ຂອງພວກເຮົ າ (ລ ກາ 3:14) ແລະພຣະເຢຊ  (ໂຢຮັນ 18:36) ສອນຕ ີ່ ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ 
ໃນອາຍຸສ ງສຸດນ ້ . ນັກວິ ຊາການທ ີ່ ແທ້ຈິ ງທຸກຄົນຮັບຮ ້ ວີ່ າຄຣິ ສຕ້ົນຈະບ ີ່ ເຂົ ້ າຮີ່ ວມໃນ
ສົງຄາມໃຫທ າມະດາ. ສາດສະຫນາຈັກຂອງຜ ້ ນ າພຣະເຈົ ້ າເຊັີ່ ນ ຂອງ ຂຽນຕ ີ່ ກັບມັນ, 

ໃນຂະນະທ ີ່  ຂອງເມ ອງອັນຕ ອົກ 
ຕ ີ່ ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນເຖິງແມີ່ ນວີ່ າການສັງເກດເບິີ່ ງກິລາຮຸນແຮງ. ສາດສະຫນາຈັກຢີ່
າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າຍັງສອນຕ ີ່ ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ  ແລະການສັງເກດເບິີ່ ງກິລາຮຸ
ນແຮງເຈດຕະນາໃນອາຍຸສ ງສຸດນ ້ . 

ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມທະຫານທ ີ່ ໄດ້ຕັດສິ ນລົງໂທດຈົນກະທັີ່ ງເມ ີ່ ອສະຕະວັດ
ທ   3 rd ໂດຍ  ອະທິ ການແລະໄພີ່ ພົນໂປ, 

ພາຍໃນສະຕະວັດຂອງການເສຍຊ ວິ ດຂອງຕົນໄດ້, ສາດສະຫນາຈັກ ,  
ການປີ່ ຽນແປງໃນປະເດັນນ ້ . ພວກເຂົ າເຈົ ້ າຕ ີ່ ມາໄດ້ມາເຖິງຕອນນ້ັນທ ີ່ ຈະເປັນການສ



ະເຫນ  "ການປົດບາບ" ພາຍໃຕ້ຄ າສັີ່ ງຂອງ ຕົວເມ ອງ II ໃນ 1095 

ກັບຜ ້ ຄົນທ ີ່ ຈະຕ ີ່ ສ ້ ກັບໃນ ທາງສາສະຫນາ. 

ພຣະເຢຊ ໄດ້ກີ່ າວວີ່ າ, "ພຣະເຈົ ້ າເປັນພຣະວິ ນຍານ, 

ແລະຜ ້ ທ ີ່ ນະມັດສະການພຣະອົງຕ້ອງນະມັດສະການໃນພຣະວິ ນຍານແລະຄວາມຈິ ງ" 
(ໂຢຮັນ 4:24). ແຕີ່ , , ຂອງພວກເຮົ າ ຮັບຮອງການນ າໃຊ້ຂອງ 
ຕີ່ າງໆແລະຮ ບສັນຍາລັກທ ີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ໄດ້. ພຣະບັນຍັດສິ ບ (ອົບພະຍົບ 20: 4-6) 

ແລະອັກຄະສາວົກໂຢຮັນ (1 ຂອງພວກເຮົ າ 5:21) ເຕ ອນວີ່ າບ ີ່  ຂອງ 
ໃນສະຕະວັດທ  2 ໄດ້. 

ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າປ ້ ມບັນທຶ ກຂອງຊາວເຮັບເຣ ໄດ້ຢ້ັງຢ ນວີ່ າເຈັດວັນສະບາໂຕແມີ່ ນ 
ສ າລັບຄຣິ ສ (ເຫບເລ  4: 1-9), 

ຫ າຍທ ີ່ ສຸດຜ ້ ທ ີ່ ປະກອບອາຊ ບເຫດຜົນຄຣິ ສຕຽນປະມານມັນ. 

ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ເຕ ອນວີ່ າລັດຖະມົນຕ ຂອງຊາຕານຫ ອກລວງຈະປາກົດການ
ຫັນປີ່ ຽນດ້ວຍຕົນເອງເຂົ ້ າໄປໃນ "ລັດຖະມົນຕ ແຫີ່ ງຄວາມຊອບທ າ" (2 ໂກລິ ນໂທ 
11: 14-15). 

ປະຫວັດສາດສາດສະຫນາ, ໃນແລະອອກຂອງພະຄ າພ ໄດ້, 

ສະແດງໃຫ້ເຫັນວີ່ າຜ ້ ທ ີ່ ບ ີ່ ໄດ້ສະນ້ັນມ ຜົນສ າເລັດໃນການຫລອກລວງຫ າຍ. 

ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຖ ກຂົີ່ ມເຫັງ, ແຕີ່ ບ ີ່ ເຄ ຍໄດ້  

ພຣະເຢຊ ແລະອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ສອນວີ່ າຄຣິ ດສະຕຽນທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຈະໄດ້ຮັບການຂົີ່

ມເຫັງ (ມັດທາຍ 5: 10-12; 10:23; 2 ຕ ໂມເຕ 
3:12). ໃນຂະນະທ ີ່ ມັນເປັນຄວາມຈິ ງທ ີ່ ວີ່ າສາດສະຫນາຈັກ ,  
ປະເຊ ນການຂົີ່ ມເຫັງໃນປະຫວັດສາດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ, 

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າມ ຄວາມແຕກຕີ່ າງຈາກສາສນາຈັກຄຣິ ສຕຽນແທ້ໃນທ ີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ
ຍັງໄດ້ມັກຈະກົດຂ ີ່ ຂົີ່ ມເຫັງທາງດ້ານຮີ່ າງກາຍ. 

ການທ ີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນ 
ໃນສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງພຣະເຈົ ້ າຕະຫ ອດປະຫວັດສາດບ ີ່ ເຄ ຍໄດ້ຮັບການຈັ
ດຕ້ັງກົດຂ ີ່ ຂົີ່ ມເຫັງທາງດ້ານຮີ່ າງກາຍ (ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າ ແລະ 
ຜ ້ ທ ີ່ ອ້າງວີ່ າເປັນສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງເຂົ າເຈົ ້ າອາດຈະມ ). 

ຄ າພ ໄບເບິ ນສອນວີ່ າ "ຄວາມລຶ ກລັບ ທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ " 
ແມີ່ ນເມົາເຫ ົ ້ າໃນເລ ອດຂອງໄພີ່ ພົນ ໄດ້ (ຄ າປາກົດ 17: 4-5), 

ຊຶີ່ ງມັນຊີ່ ວຍໃຫ້ສາເຫດ. ຄ າພ ໄບເບິ ນສອນວີ່ າເຈັດ ຕາມ " ບາບ ໂລນໃຫຍີ່ " ໄດ້ 



ກັບລັດຖະບານໂລກໃນພັນທະມິດບ ີ່ ບ ລິ ສຸດວີ່ າພຣະເຈົ ້ າກີ່ າວໂຈມຕ  ( cf. 

ການເປ ດເຜ ຍ 17: 1-9,18 18: 1-10). 

ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ ານອມກັບ ແລະຜ ້ ນ າ, ສາດສະຫນາຈັກ ,  
ບ ີ່ ພຽງແຕີ່ ປະຕິບັດກົດຂ ີ່ ຂົີ່ ມເຫັງທາງເສດຖະກິດຕີ່ າງໆໃນທົີ່ ວປະຫວັດສາດ, 

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າຍັງມ ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂ້າຕາຍສ າລັບການຮັກສາການປະຕິ
ບັດເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບພຣະເຢຊ ແລະການຕິດຕາມຕ້ົນສະບັບຂອງພຣະອົງໄດ້, ເຊັີ່ ນ: 
ການຮັກສາວັນສະບາໂຕ (ກິດຈະການ 13: 13-15; 18: 4; ເຮັບເຣ  4: 9), 

ຫ  ກເວ້ັນຊ ້ ນບ ີ່ ສະອາດ,  14. 

ພວກປະທ້ວງ 
'ການປະຕິຮ ບຍັງປະຊາຊົນໄດ້ຖ ກຂ້າຕາຍຜ ້ ທ ີ່ ກົງກັນຂ້າມກັບການປະຕິບັດທ ີ່ ບ ີ່ ແມີ່
ນພຣະຄ າພ ຂອງບັບຕິສະມາຂອງເດັກ. 

 

ນິ ຍົມຍັງຖ ກຂົີ່ ມເຫັງຊາວຄຣິ ດສະຕຽນສ າລັບການຖ ກັບຄ າສອນໃນພຣະຄ າພ ຂອງ
ຕ້ົນສະບັບດັີ່ ງກີ່ າວເປັນຄວາມຈິ ງກີ່ ຽວກັບຝີ່ າຍພຣະເຈົ ້ າໄດ້, 

ການຮັກສາມ ້ ອັນສັກສິ ດໃນພຣະຄ າພ , ການປະຕິເສດທ ີ່ ຈະຍອມຮັບ / ຮ ບສັນຍາລັກ 
/ ອົງການກາ, ຄ້ານເພ ີ່ ອ ຂອງ, ພິຈາລະນາ ເປັນຕົວແທນໃນຕອນທ້າຍ 
ໃຊ້ເວລາທ ີ່ ບາບ ໂລນ, ການສິ ດສອນອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ, 

ຄ້ານກັບທ ີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນພຣະຄ າພ  "ສິ ນລະລຶ ກ, 

ແລະການສິ ດສອນການປົກຄອງພັນປ ຂອງພຣະເຢຊ ຄຣິ ດ. 

ນອກຈາກນ ້ ຍັງອາດຈະມ ຄວາມສົນໃຈທ ີ່ ຈະສັງເກດວີ່ າບ ີ່ ມ ຈິ ງ ,  
'ຄ າທ ານາຍເອກກະຊົນທ ີ່ ສອນ  ນິ ຈະເຮັດແນວໃດນ ້ ອ ກເທ ີ່ ອຫນຶີ່ ງໃນເວລາທ ີ່ ສຸດ. 

ທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າໄດ້ຖ ກຍາວຂົີ່ ມເຫັງໂດຍຜ ້ ທ ີ່ ອ້າງວີ່ າໄດ້ຮັ
ບການດ າເນ ນການບ ລິ ການຂອງພຣະເຈົ ້ າ. ພຣະເຢຊ ໄດ້ເຕ ອນກີ່ ຽວກັບການນ ້ ຢ ີ່ ໃນໂ
ຢຮັນ 16: 2-4. 

ໃສີ່ ກັບດັກພາຍນອກແລະຮ ບລັກສະນະ 

ນັກປະວັດສາດຄຣິ ສຕະຈັກໄດ້ຮັບຮ ້ ວີ່ າພະສົງຕ້ົນສະບັບ (ມັກຄະນາຍົກ / ຜ ້ ສ ງອາຍຸ / 
ລັດຖະມົນຕ  / ອະທິ ການ / ຜ ້ ດ ແລ) 
ບ ີ່ ໄດ້ໃສີ່ ປະເພດຂອງເຄ ີ່ ອງນຸີ່ ງຫົີ່ ມການກ ານົດເປັນເອກະລັກຄ ຜ ້ ທ ີ່ ໃນປັດຈຸບັນນ າໃຊ້
ໂດຍ  ແລະຕາເວັນອອກແບບດ້ັງເດ ມຂອງກາໂຕລິ ກ ໄດ້. 



ຜ ້ ນ າ ຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະໜາກຮິ ສ ຕ້ົນສະບັບກ ຄ ປະຊາຊົນປົກກະຕິ. ພຣະເຢຊ , 

ພຣະອົງເອງ, ໄດ້ຮັບການຊ ້ ໃຫ້ເຫັນໂດຍຢ ດາ (ຫມາຍ 14: 43-46) ດັີ່ ງທ ີ່ ພຣະອົງບ ີ່ ໄດ້ 
ໄດ້ແຕກຕີ່ າງກັນຫລາຍກີ່ ວາຄົນອ ີ່ ນ. ໃນຂະນະທ ີ່ ຫນຶີ່ ງຈະຄາດຫວັງວີ່ າການເປັນຜ ້ ນ າ 
ຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະໜາກຮິ ສ ຢີ່ າງເຫມາະສົມ (ມັດທາຍ 22: 11-14), ຜ ້ ນ າຕ້ົນບ ີ່ ໄດ້ 
ຫ າຍທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງຈາກປະຊາຊົນທົີ່ ວໄປ. 

 ນິ  ມັກໃສີ່ ປະເພດຂອງເຄ ີ່ ອງນຸີ່ ງທ ີ່ ປະໂລຫິດສ າລັບການແສງຕາເວັນ, 

ພຣະເຈົ ້ າ. ປະເພດຂອງການ ນ ້ ບ ີ່ ໄດ້ຮັບຮອງເອົ າໂດຍ  
ແລະຕາເວັນອອກແບບດ້ັງເດ ມຈົນກີ່ ວາພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ຮັບການບາດສ າຄັນໂດຍ 
ໃນສະຕະວັດທ  4 (ຜ ້ ທ ີ່ ເປັນຜ ້ ຕິດຕາມຂອງ ແລະແມ້ແຕີ່ ເຮັດໃຫ້ຮ ບພາບ 
'ໃນບ້ານຫ ັ ງຈາກການປີ່ ຽນແປງທ ີ່ ຖ ກກີ່ າວຫາຂອງຕົນ). 

ສິີ່ ງທ ີ່ ກີ່ ຽວກັບລັດຖະມົນຕ ພວກປະທ້ວງ? ດ , ບາງ, ເຊັີ່ ນ: ຈ ານວນຫ າຍຂອງ 
(ສາດສະຫນາຈັກຂອງປະເທດອັງກິດ), ບ ີ່ ໃສີ່ ປະເພດດຽວກັນຂອງ ເປັນ  ນິ ຍົມ. 

ແລະອ ີ່ ນໆ? ດ , 

ຄ ສ ຂາວທ ີ່ ມ ລັດຖະມົນຕ ຈ ານວນຫ າຍໃສີ່ ບ ີ່ ໄດ້ມາຈາກຄ າພ ໄບເບິ ນ. ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າກາ
ນທ ີ່ ທັນສະໄຫມຄ ສ ຂາວໄດ້ຢີ່ າງສິ ້ ນເຊ ງໄດ້ລາຍງານວີ່ າໄດ້ຮັບການ 
19, ມັນໄດ້ຮັບການອ້າງວີ່ າແສງຕາເວັນ, 

ປະໂລຫິດໃສີ່ ສະບັບຂອງເຂົ າເຈົ ້ າບາງຢີ່ າງຫນ້ອຍເປັນໄກກັບຄ ນເປັນ 1000  

ການປະຕິບັດໃນສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າທ ີ່ ບ ີ່ ໄດ້ໃສີ່ ຄ ປະໂລຫິດຈ ານວນຫ າຍຂ
ອງ  ນິ ຍົມເຮັດ. 

ສິີ່ ງທ ີ່ ກີ່ ຽວກັບສາດສະຫນາຈັກ? 

ປະກົດວີ່ າການກ ີ່ ສ້າງໂດຍສະເພາະການກ ີ່ ສ້າງສາສນາຈັກ 
ຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະໜາກຮິ ສ ຄ້ັງທ າອິ ດໄດ້ຖ ກສ້າງຂຶ ້ ນໃນເຢຣ ຊາເລັມຈາກ 
ຈາກພຣະວິ ຫານຢິ ວທ າລາຍໃນ 70ຕ ີ່ ໄປນ ້ ແມີ່ ນ 4  ການເປັນຕົວແທນສະຕະວັດ 
ຂອງມັນ: 



 
ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າຢ ີ່ ເທິ ງເຢຣ ຊາເລັມຕາເວັນຕົກ ເອ ້ ນວີ່ າ ສ ໂອນ 

ການກ ີ່ ສ້າງຂ້າງເທິ ງນ ້ ແມີ່ ນເຊ ີ່ ອກັນວີ່ າໄດ້ຮັບການກ ີ່ ສ້າງໃນສະຕະວັດທ  1 ແລະເບິີ່ ງຄ້
າຍຄ ກັນກັບຊາວຢິ ວທ າມະສາລາໃນເວລານ້ັນ. ມັນໄດ້ ສ າລັບການຄວາມປອດໄພ 
(ພຣະບັນຍັດສອງ 22: 8), ແຕີ່ ວີ່ າມັນບ ີ່ ໄດ້ປະກອບດ້ວຍອົງການກາ, , ຫ  . 

ອົງການກາບ ີ່ ໄດ້ຮັບຮອງເອົ າໂດຍສະພາ, ຂອງພວກເຮົ າ ສ າລັບການຢ ີ່ ຢີ່ າງຫນ້ອຍ 
150 ປ ຫລັງຈາກພຣະເຢຊ ໄດ້ຄ ນມາຈາກຕາຍ. ຂ ້ ກ ານົດມັກຈະ 
ໃນພຣະສັນຍາໃຫມີ່ ເປັນ 'ຂ້າມ' ແລະ ຕົວຈິ ງແລ້ວຫມາຍຄວາມວີ່ າ "ແລະ' 

ຖ ກຕອກເທິ ງ, ຕາມລ າດັບ, ໃນກເຣັກຕ້ົນສະບັບ. 

ຄ , ໄດ້ເປັນສັນຍາລັກ ເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບສັນຍາລັກສ າລັບ ແສງຕາເວັນ, 

ພຣະໄດ້. ເພ ີ່ ມສັນຍາລັກດັີ່ ງກີ່ າວເພ ີ່ ອການກ ີ່ ສ້າງຄຣິ ດສະຕຽນຈະບ ີ່ ເຫມາະສົມສ າລັ
ບປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ ້ າ (ພຣະບັນຍັດສອງ 12: 29-

32). ຜ ້ ຢີ່ າງແທ້ຈິ ງໃນສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າບ ີ່ ໄດ້ວາງສັນຍາລັກດັີ່ ງກີ່ າວຢ ີ່ ໃນ
ອາຄານ. 

ຂະນະດຽວກັນກ ີ່ ແມີ່ ນຄວາມຈິ ງຂອງການນ າໃຊ້ຂອງ ໃນ ,  
ອາຄານສາດສະຫນາຈັກ.  ແມີ່ ນວີ່ າຈະ 
ວິ ນຍານຊົີ່ ວຮ້າຍອອກໄປຈາກສາດສະຫນາຈັກ. ໃນ 12 th ສະຕະວັດ, ໄພີ່ ພົນ 
ກາໂຕລິ ກຂອງ ມ ຊ ີ່ ສຽງສ າລັບການເວົ ້ າອອກຕ ີ່ ຕ້ານພວກເຂົ າເປັນ, 

ຕຶກອາຄານທ ີ່ ມ ຊ ີ່ ສຽງຍັງຈ ານວນຫ າຍ (ເຊັີ່ ນ: ວິ ຫານຂອງກາໂຕລິ ກຂອງ) ມ  
ກີ່ ຽວກັບພວກເຂົ າ. 

ໃນຂະນະທ ີ່ ບ ີ່ ມ ສາມາດເປັນສະຖານທ ີ່ ສ າລັບການສະຖານທ ີ່  
ເຫມາະສົມຂອງການໄຫວ້ (ຕົວຢີ່ າງ 1 ກະສັດ 6), ມ ເລ ີ່ ອງ 



ຂ້າພະເຈົ ້ າຢາກຈະບອກນ ້ . ໃນຫນຶີ່ ງຂອງ ຮ ບເງົ າ, 

ມ ຫ າຍໆຄົນໄດ້ຊອກຫາສ າລັບຈອກທ ີ່ ພຣະເຢຊ ຖ ກກີ່ າວຫາວີ່ າສ ບອອກຈາກໃນໄລຍ
ະ ຫ ້ າສຸດຂອງພຣະອົງ (ລ ກາ 
22:20).  ຫນຶີ່ ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງທ ີ່ ມ ຈອກຈ ານວນຫລາຍ. ນອກຈາກນ ້ ຍັ
ງສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ຕີ່ າງໆຂອງປະຊາຊົນຜ ້ ທ ີ່ ມາແລະພະຍາຍາມທ ີ່ ຜິດພາດຈອກເປັນໄປຕາມຮ ບເງົ າໄດ້, 

ເລ ອກຈອກຜິດພາດແລະເລ ີ່ ມຕ້ົນທ ີ່ ຈະອອກຈາກທ ີ່ ມ ມັນສົີ່ ງຜົນໃນການເສຍຊ ວິ ດ. 
ໃນລັກສະນະເປັນຜ ້ ນ າພາ, ຫລັງຈາກໄດ້ເຫັນການຄັດເລ ອກຂອງຈອກທັງ 
ແລະທົີ່ ງພຽງ, 

ເລ ີ່ ມຕ້ົນທ ີ່ ຈະເລ ອກເອົ າຂຶ ້ ນເປັນລາຄາແພງທ ີ່ ປາກົດຫນຶີ່ ງ. ພຣະອົງໄດ້ຫ ັ ງຈາກນ້ັນໄ
ດ້ລະບຸໄວ້ບາງສິີ່ ງບາງຢີ່ າງທ ີ່ ຈະມ ຜົນກະທົບຂອງ, 

"ພຣະເຢຊ ແມີ່ ນຊີ່ າງໄມ້ແລະພວກສາວົກຂອງພຣະອົງໄດ້ປາ. ມ ວິ ທ ພຣະອົງໄດ້ມ ຈອ
ກຄ າອັນມະນ ທ ີ່ ບ ີ່ ມ ແມີ່ ນ. "ດັີ່ ງນ້ັນ, 

ເອົ າໃຈໃສີ່ ລົງຈອກມ ລາຄາແພງ. ພຣະອົງໄດ້ຫ ັ ງຈາກນ້ັນເກັບໄດ້ຈອກຊອກຫາທ ີ່ ຖ ກ
ທ ີ່ ສຸດ, ຊຶີ່ ງເປັນຈອກຖ ກຕ້ອງຕາມຮ ບເງົ າໄດ້, ແລະມ ຊ ວິ ດຢ ີ່ . 

ຈຸດຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ? 

ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າເລ ີ່ ອງ ແມີ່ ນ, ໃນຊ ວິ ດທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ, 

ປະຊາຊົນບາງກຸີ່ ມໄດ້ເນ້ັນຫນັກຫ າຍເກ ນໄປກີ່ ຽວກັບຮ ບລັກສະນະພາຍນອກໃນກາ
ນກ ີ່ ສ້າງ, ການນ າສະເຫນ ໂທລະທັດ, ແລະອ ີ່ ນໆໃນທັງສອງໃຫມີ່ ແລະພຣະສັນຍາ, 

ພຣະເຈົ ້ າເຮັດໃຫ້ມັນຈະແຈ້ງວີ່ າພຣະອົງບ ີ່ ໄດ້ຕັດສິ ນໂດຍພາຍນອກ 
ຮ ບລັກສະນະຄ້າຍຄ ມະນຸດເຮັດ (1 ຊາມ ເອນ 16: 7; ມັດທາຍ 7: 21-23, 23: 27-

28). ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນຈະແຈ້ງວີ່ າເຖິງແມີ່ ນວີ່ າໄດ້ຮັບຄັດເລ ອກໂດຍ
ພຣະເຈົ ້ າ (ກິດຈະການ 9: 10-18), ພຣະອົງບ ີ່ ໄດ້ເປັນນະດ ໂດຍສະເພາະ (2 ໂກລິ ນໂທ 
10:10). ຂະນະດຽວກັນນ ້ ແມີ່ ນຄວາມຈິ ງຂອງໂມເຊ (ອົບພະຍົບ 4: 10-14) 

ແລະເຢເຣມ ຢາ (ເຢເຣມ ຢາ 1: 6). ໂມເຊ, 

ແລະເຢເຣມ ຢາເປັນທ ີ່ ຮ ້ ຈັກທັງຫມົດທ ີ່ ດ ກວີ່ າສ າລັບການລາຍລັກອັກສອນຂອງເຂົ າ
ເຈົ ້ າ. 

ຄຣິ ດສະຕຽນແມີ່ ນການສົີ່ ງເສ ມໃຫ້ ແບີ່ ງພຣະຄ າຂອງຄວາມຈິ ງ (2 ຕ ໂມເຕ 2:15) 

ແລະອ ງໃສີ່ ມາດຖານໃນພຣະຄ າພ  (ໂຢຮັນ 5:39), ຊຶີ່ ງເປັນເງ ີ່ ອນໄຂຂອງພຣະເຈົ ້ າ (2 

ຕ ໂມເຕ 3:16), ແລະບ ີ່ ລັກສະນະພາຍນອກ (2 ໂກລິ ນໂທ 10: 7-11), 

ໃນເວລາທ ີ່ ພະຍາຍາມໃນການກ ານົດຜ ້ ທ ີ່ ເວົ ້ າຄວາມຈິ ງຢີ່ າງຊ ີ່ ສັດແລະຊຶີ່ ງເປັນສາດສ
ະຫນາຈັກຄຣິ ສຕຽນແທ້. 



ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງປະກາດທ ີ່ ແທ້ຈິ ງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້
າ 

ພຣະເຢຊ ໄດ້ປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ: 

... ພຣະເຢຊ ເຂົ ້ າມາໃນແຂວງຄາລ ເລ, 

ການປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ, 15 ແລະເວົ ້ າວີ່ າ, ທ ີ່ ໃຊ້
ເວລາດັີ່ ງກີ່ າວແມີ່ ນບັນລຸຜົນ, ແລະອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າແມີ່ ນມ ຢ ີ່ ໃນມ : 
ເຈົ ້ າຈົີ່ ງກັບໃຈ, ແລະເຊ ີ່ ອວີ່ າພຣະກິດຕິຄຸນ. (ມາຣະໂກ 1: 14-15) 

ພຣະເຢຊ ຄາດວີ່ າຈະຕິດຕາມພຣະອົງໃນການເຊ ີ່ ອຖ ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກ. 
ພຣະອົງໄດ້ກີ່ າວກີ່ ຽວກັບມັນຢ ີ່ ໃນຄ າອຸປະມາ (ຕົວຢີ່ າງ: ມັດທາຍ 13: 3-50; 4: 2-12; 

ລ ກາ 13: 20-21) 

ເປັນຈ ານວນຫ າຍບ ີ່ ມ ຄວາມພ້ອມທ ີ່ ຈະເຂົ ້ າໃຈຄວາມລຶ ກລັບຂອງອານາຈັກຂອງພຣ
ະເຈົ ້ າໃນອາຍຸສ ງສຸດນ ້  (4: 11 ມັດທາຍ 13: 10-11). 

ພຣະເຢຊ ໄດ້ສອນວີ່ າຜ ້ ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງຈະມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມກັບການປະກາດຂອງ
ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກໄດ້ເຊັີ່ ນດຽວກັນ: 

ແລະພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກນ ້ ຈະໄດ້ປະກາດໄປທົີ່ ວໂລກເພ ີ່ ອເປັນພະຍາ
ນແກີ່ ທຸກໆຊາດແລ້ວທ ີ່ ສຸດປາຍຈະມາເຖິງ. (ມັດທາຍ 24:14) 

ເພາະສະນ້ັນຈຶີ່ ງໄປແລະເຮັດໃຫ້ສານຸສິ ດຂອງປະເທດທັງຫມົດ, 

ເຂົ າໃນນາມຂອງພຣະບິ ດາແລະຂອງພຣະບຸດແລະຂອງພຣະວິ ນຍານຍານບ ລິ
ສຸດ, 20 ການສິ ດສອນໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ສັງເກດເຫັນສິີ່ ງທັງຫມົດທ ີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ບັ
ນຊາທີ່ ານ; ແລະ, ຂ້າພະເຈົ ້ າກັບທີ່ ານສະເຫມ , 

ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າໃນຕອນທ້າຍຂອງອາຍຸສ ງສຸດໄດ້. (ມັດທາຍ 28: 19-20) 

ປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າໃຫ້ໂລກເປັນພະຍານໄດ້ຫມາຍຄ
ວາມວີ່ າພວກເຮົ າມ ຄວາມສາມາດບັນລຸປະຊາຊາດທັງຫມົດທ ີ່ ມ ຂ ້ ຄວາມອານາຈັກ. 
ແລະສ າລັບຜ ້ ທ ີ່ ອາດຈະຕອບສະຫນອງຕ ີ່ ວີ່ າພຣະເຈົ ້ າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ (ໂຢຮັນ 6:44), 

ພວກເຮົ າຫ ັ ງຈາກນ້ັນພະຍາຍາມທ ີ່ ຈະສອນທັງຫມົດວີ່ າພຣະເຢຊ ໄດ້ບັນຊາ. 

ຫ ັ ງຈາກທ ີ່ ຟ ້ ນຄ ນຊ ວິ ດຂອງພຣະອົງ, 

ພຣະເຢຊ ສອນພວກສາວົກຂອງພຣະອົງກີ່ ຽວກັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ: 

... 

ພຣະອົງຍັງໄດ້ນ າສະເຫນ ຕົນເອງມ ຊ ວິ ດຢ ີ່ ຫ ັ ງຈາກທ ີ່ ທຸກທ ລະມານຂອງພຣະອົ



ງໂດຍການພິສ ດ ຈ ານວນຫ າຍ, 

ການຖ ກເຫັນໂດຍໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າໃນລະຫວີ່ າງສ ີ່ ສິ ບວັນແລະເວົ ້ າໃນສິີ່ ງທ ີ່ ກີ່ ຽວກັບ
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ. (ກິດຈະການ 1: 3) 

ອັກຄະສາວົກຕ ີ່ ມາປະກາດວີ່ າຂ ້ ຄວາມດຽວກັນຂອງລັດຖະບານໂລກສະເດັດມາຂອງ
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ (ຕົວຢີ່ າງກິດຈະການ 19: 

8), ເປັນຍັງບ ີ່ ສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າ. ປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນຂອ
ງອານາຈັກດັີ່ ງກີ່ າວໄດ້ນ າເອົ ານາງພຽງຄົນດຽວໃນໄລຍະຜີ່ ານມາແລະຍັງຈະຜົນກະທົ
ບຕ ີ່ ນາງພຽງຄົນດຽວມາຕາມພຣະຄ າພ ຈ ານວນຫລາຍ (ມັດທາຍ 24: 9-14; 13: 10-

13; cf. ລ ກາ 21: 12-19;  11: 28-35). 

ຂ ້ ຄວາມພຣະກິດຕິຄຸນທ ີ່ ແທ້ຈິ ງແລະຕ້ົນສະບັບແມີ່ ນຫນຶີ່ ງໃນການໄດ້ຮັບການສອນ
ໃນມ ້ ນ ້ : 

ຂ້າພະເຈົ ້ າປະຫລາດໃຈທ ີ່ ທີ່ ານກ າລັງປີ່ ຽນເປັນສ ທັນທ ນ້ັນທັນທ ທ ີ່ ພຣະອົງຜ ້ ທ ີ່

ເອ ້ ນວີ່ າທີ່ ານໃນພຣະຄຸນຂອງພຣະຄຣິ ດ, 

ເປັນພຣະກິດຕິຄຸນທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນ, 7 ທ ີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຄົນອ ີ່ ນ; ແຕີ່ ມ ບາງຄົນທ ີ່ ມ ບັ
ນຫາແລະຕ້ອງການທ ີ່ ຈະບິ ດເບ ອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະຄຣິ ດ. 8 ແຕີ່ ເຖິງ
ແມີ່ ນວີ່ າພວກເຮົ າ, ຫ  ນາງຟ້າມາຈາກສະຫວັນ, 

ປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນອ ີ່ ນໆທ ີ່ ໃຫ້ທີ່ ານກີ່ ວາສິີ່ ງທ ີ່ ພວກເຮົ າໄດ້ປະກາດກັບທີ່ ານ, 

ໃຫ້ເຂົ າຖ ກເຄາະຮ້າຍ. 9 ດັີ່ ງທ ີ່ ພວກເຮົ າ ໄດ້ເວົ ້ າວີ່ າກີ່ ອນ, 

ສະນ້ັນໃນປັດຈຸບັນຂ້າພະເຈົ ້ າເວົ ້ າວີ່ າອ ກເທ ີ່ ອຫນຶີ່ ງ, 

ຖ້າຫາກວີ່ າໃຜປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນອ ີ່ ນໆກັບທີ່ ານຫ າຍກວີ່ າສິີ່ ງທ ີ່ ທີ່ ານໄດ້ຮັບ
ການ, 

ປີ່ ອຍໃຫ້ເຂົ າຖ ກເຄາະຮ້າຍ. 10 ສ າລັບການເຮັດໃນປັດຈຸບັນຂ້າພະເຈົ ້ າຊັກຊວນ
ມະນຸດ, 

ຫ  ພຣະເຈົ ້ າ? ຫ  ຂ້າພະເຈົ ້ າຊອກຫາວິ ທ ທ ີ່ ຈະກະລຸນາຜ ້ ຊາຍ?ສ າລັບການຖ້າຫາກ
ວີ່ າຂ້າພະເຈົ ້ າຍັງຍິ ນດ ທ ີ່ ຜ ້ ຊາຍ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະບ ີ່ ເປັນທາດຂອງພຣະຄຣິ ດ. (ຄາລາເຕຍ 1: 6-10) 

ຫ າຍຄົນຈະບ ີ່ ໄດ້ສອນຂີ່ າວສານຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກດັີ່ ງທ ີ່ ມັນມ ຄວາມ
ແຕກຕີ່ າງຈາກປະເພນ ຈ ານວນຫ າຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ ້ ຊາຍ.ພຣະເຢຊ ໄດ້
ສະເດັດມາອ ກເທ ີ່ ອຫນຶີ່ ງໃນການປົກຄອງໃນແຜີ່ ນດິ ນໂລກ (ລ ກາ 19: 11-12; 

ມັດທາຍ 6:10; ພຣະນິ ມິດ 5: 9-10; 20: 4-6) 

ແລະຈະເອົ າມາໃຫ້ລາງວັນສ າລັບໄພີ່ ພົນຂອງພຣະອົງກັບພຣະອົງ (ເອຊາຢາ 40 : 10 
62:11). 



ທ ີ່ ຫນ້າເສົ ້ າໃຈ, 

ແທນທ ີ່ ຈະສອນສິີ່ ງທ ີ່ ພຣະເຢຊ ໄດ້ສອນກີ່ ຽວກັບພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກ, 

ຈ ານວນຫ າຍແທນທ ີ່ ຈະເປັນສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນສອນກີ່ ຽວກັບການສະບັບພາສາຂອງເ
ຂົ າເຈົ ້ າຂອງບຸກຄົນທ ີ່ ພຣະເຢຊ ໄດ້ (ເບິີ່ ງຄ ີ່ ມ ການຟຣ ຂອງພວກເຮົ າພຣະກິດຕິຄຸນຂ
ອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ). ບາງ ສົີ່ ງເສ ມການຄິ ດວີ່ າການຮີ່ ວມມ ລະຫວີ່ າງປະເທດ 
ຈະເອົ າມາໃຫ້ສັນຕິພາບແລະຂົງເຂດໃນທົີ່ ວໂລກ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ຈ ານວນຫ າຍໄດ້ບອກປະຊາຊົນເພ ີ່ ອເຮັດໃຫ້ການສະບັບພາສາຂອງ 
ທ ີ່ ເກ ນໄປເປັນພຣະກິດຕິຄຸນທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕ້ອງ (ຄາລາເຕຍ 1: 6-

9). ຄ າພ ໄບເບິ ນສອນທ ີ່ ຈະເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ ້ າ (2:13; ກິດຈະການ 26:20), 

ແລະປະຫວັດສາດສາສນາຈັກສະແດງໃຫ້ເຫັນພວກເຮົ າວີ່ າຄຣິ ສຕ້ົນບ ີ່ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບ ີ່ ເ
ຄົ າລົບແມີ່ ຂອງພຣະເຢຊ ຖາມ (ເບິີ່ ງທ ີ່ ຫນັງສ ຟຣ , ໃນປະຫວັດສາດຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງ 
ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ). 

ໄດ້ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຄວນຈະເປັນຂະຫນາດໃຫຍີ່ ? 

ສາດສະຫນາຈັກ  
ເປັນສາສນາຈັກທ ີ່ ໃຫຍີ່ ທ ີ່ ສຸດທ ີ່ ມ ສາຍພົວພັນທ ີ່ ອ້າງວີ່ າຄຣິ ດສະຕຽນ. ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າ
ມັນບ ີ່ ບາງຄ້ັງເບິີ່ ງຕົວເອງວີ່ າ "ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ," 

ແມີ່ ນຫ ັ ກຖານສະແດງຂະຫນາດຂອງຕົນວີ່ າມັນເປັນສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງ
ພຣະເຈົ ້ າ? 

ຫ  ສາມາດເປັນກຸີ່ ມຂະຫນາດນ້ອຍແລະ / 
ຫ  ການເກັບກ າຂອງກຸີ່ ມທ ີ່ ຂ້ອນຂ້າງມ ຂະຫນາດນ້ອຍບ ີ່ ວີ່ າຈະສ ບຕ ີ່ ຂອງສາດສະຫນາ
ຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ? 

ໃນຕະວັດທ  21, ຈະຂອງພຣະເຢຊ ຄຣິ ສຕະຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງໄດ້ຮັບການ 
ໂດຍໂລກຫ  ເປັນຜ ້ ນ າຄັນມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມສ ງໃນ ທາງດ້ານການເມ ອງຂອງໂລກ? 

ພະເຍຊ ແລະອັກຄະສາວົກໄດ້ສອນວີ່ າສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຈະເປັນຂະຫນາດນ້ອ
ຍ: 

ບ ີ່ ຢ້ານກົວ, ພຽງເລັກນ້ອຍ, 

ສ າລັບການມັນແມີ່ ນຄວາມສຸກທ ີ່ ດ ຂອງພຣະບິ ດາຂອງທີ່ ານທ ີ່ ຈະໃຫ້ທີ່ ານອາ
ນາຈັກ. (ລ ກາ 12:32) 

ເອຊາຢາຍັງໄດ້ຮ້ອງອອກມາກີ່ ຽວກັບອິ ດສະຣາເອນ: 
"ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າຈ ານວນຂອງເດັກນ້ອຍຂອງອິ ດສະຣາເອນຈະເປັນດິ ນຊາຍຂອງ



ທະເລດັີ່ ງກີ່ າວ, 

ຜ ້ ທ ີ່ ເຫລ ອຢ ີ່ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດ 28 ສ າລັບພຣະອົງຈະສ າເລັດການເຮັດວຽກ
ແລະຕັດມັນສ້ັນໃນຄວາມຊອບທ າ, ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າຈະເຮັດໃຫ້ໄ
ດ້. ການເຮັດວຽກສ້ັນເທິ ງແຜີ່ ນດິ ນໂລກ (ຂອງພວກເຮົ າ 9: 27-28). 

ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າສະນ້ັນຫ ັ ງຈາກນ້ັນ, 

ໃນເວລາປະຈຸບັນນ ້ ໄດ້ມ ການຫນຶີ່ ງທ ີ່ ເຫລ ອຢ ີ່ ຕາມການເລ ອກຕ້ັງຂອງພຣະຄຸ
ນຂອງ. (ຂອງພວກເຮົ າ 11: 5) 

ພຣະເຢຊ ໂດຍສະເພາະໄດ້ສອນວີ່ າມ ພຽງແຕີ່ ຈ ານວນຫນ້ອຍຈະຊອກຫາວິ ທ ທາງເພ ີ່

ອຊ ວິ ດນິ ລັນດອນໃນອາຍຸສ ງສຸດນ ້ ເປັນທ ີ່ ສຸດຈະໄປວິ ທ ການຢີ່ າງກວ້າງຂວາງທ ີ່ ນ າໄປ
ສ ີ່ ການທ າລາຍ (ມັດທາຍ 7: 13-14; 

20:16). ພຣະອົງຍັງໄດ້ສອນວີ່ າຫ າຍຄົນອາດຈະຊອກຫາວິ ທ ທ ີ່ ຈະເຂົ ້ າໄປ, 

ແຕີ່ ບ ີ່ ໄດ້ຊອກຫາມັນ (ລ ກາ 13:24). 

ຖ້າຫາກວີ່ າຮີ່ າງກາຍຂະຫນາດນ້ອຍຫ າຍຂອງຜ ້ ເຊ ີ່ ອຖ ສາມາດສາສນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ
ແລະຊ ີ່ ສັດທ ີ່ ສຸດ, 

ມັນບ ີ່ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ ້ ສຶ ກວີ່ າພຣະເຈົ ້ າສີ່ ວນໃຫຍີ່ ຈະເຮັດວຽກໂດຍຜີ່ ານການຂ້ອນ
ຂ້າງບ ີ່ ຫ າຍປານໃດໃນໄລຍະອາຍຸສ ງສຸດສາສນາຈັກແນວໃດ? ຄຣິ ສຕຽນຫ າຍທ ີ່ ສຸດປ
າກົດຂ ້ ນເຊ ີ່ ອວີ່ າຄວາມເປັນຈິ ງ. 

ໃນຖານະເປັນໄດ້ທ ານາຍໄວ້, ຫ າຍຄົນທ ີ່ ໄດ້ຖ ກມອງຂ້າມວິ ທ ພຣະເຈົ ້ າເຮັດວຽກ 
(ຊາຂາຣ ຢາ 4: 6-9; ໂຢຮັນ 6:44) ແລະ "ກຽດຊັງມ ້ ຂອງສິີ່ ງທ ີ່ ຂະຫນາດນ້ອຍ" 
(ຊາຂາຣ ຢາ 4:10). 

 
ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງສາມາດຢ ີ່ ໃນຫນຶີ່ ງໃນເມ ອງ? 

ແມີ່ ນສ ານັກງານໃຫຍີ່ ຂອງສາສນາຈັກຄຣິ ສຕຽນແທ້ທ ີ່ ຈະຍັງຄົງຢ ີ່ ໃນເມ ອງດັີ່ ງກີ່ າວເ
ປັນ ຫ  ? ລ້ານຫ າຍເບິີ່ ງຄ ວີ່ າໃຫ້ຄິ ດວີ່ ານ້ັນ. 

ແຕີ່ , ອ ງຕາມການ, ທ ີ່ ເປັນໄປບ ີ່ ໄດ້. ສັງເກດເຫັນສິີ່ ງທ ີ່ ເຂົ າວີ່ າ 
(ຫນຶີ່ ງພວກປະທ້ວງແລະສອງຂອງກາໂຕລິ ກການແປພາສາຂອງພຣະຄ າພ ສະແດງໃ
ຫ້ເຫັນຂ້າງລຸີ່ ມນ ້ ): 

ສ າລັບນ ້ ພວກເຮົ າບ ີ່ ມ ນະຄອນສ ບຕ ີ່ , ແຕີ່ ວີ່ າພວກເຮົ າຊອກຫາວິ ທ ຫນຶີ່ ງທ ີ່ ຈະ
ມາເຖິງ. (ເຫບເລ  13:14) 



ສ າລັບການທ ີ່ ພວກເຮົ າມ ໄດ້ຢ ີ່ ທ ີ່ ນ ້ ເປັນນະຄອນຖາວອນແຕີ່ ພວກເຮົ າຊອກຫ
າວິ ທ ທ ີ່ ທ ີ່ ຈະມາເຖິງ (ເຫບເລ  13:14). 

ມ ບ ີ່ ມ ນະຄອນຖາວອນສ າລັບພວກເຮົ າຢ ີ່ ທ ີ່ ນ ້ ; ພວກເຮົ າກ າລັງຊອກຫາສ າລັບ
ການຫນຶີ່ ງທ ີ່ ບ ີ່ ທັນໄດ້ເປັນ. (ເຫບເລ  13:14, ເຢຣ ຊາເລັມພະຄ າພ ). 

ຢີ່ າງຊັດເຈນໂປໂລໄດ້ສອນວີ່ າມ ບ ີ່ ອາດຈະເປັນນະຄອນຖາວອນສ າລັບຊາວຄຣິ ດສະ
ຕຽນ, ຈົນກີ່ ວາເມ ອງທ ີ່ ຈະມາເຖິງ ( "ເຢຣ ຊາເລັມໃຫມີ່ " ຂອງການເປ ດເຜ ຍ 21: 

2). ດັີ່ ງນ້ັນ, ໂປໂລໄດ້ສອນວີ່ າບ ີ່ ມ ນະຄອນມະນຸດ, ລວມທັງ , 
ອາດຈະເປັນນະຄອນທ ີ່ ສ ານັກງານໃຫຍີ່ ແບບຖາວອນສ າລັບຜ ້ ທ ີ່ ເຊ ີ່ ອ. 

ອ ງຕາມພຣະສັນຍາໃຫມີ່ , ຄ າສອນທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ (1 ຕ ໂມເຕ 4:16; 2 ຕ ໂມທຽວ 3: 14-16; 

ຄາລາເຕຍ 2: 5; ໂກໂລຊາຍ 1: 21-23; 3 ກິດຈະການ 14: 21-22) 

ແລະຄວາມຮັກສັນພ ີ່ ນ້ອງ (ໃນກເຣັກຕ້ົນສະບັບ, ເຮັບເຣ  13: 1), 

ບ ີ່ ໄດ້ເປັນສະຖານທ ີ່ ທາງພ ມິສາດ, 

ຄວນຈະສ ບຕ ີ່ . ສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າໄດ້ສ ບຕ ີ່ ມ ຄ າສອນອັກຄະ
ສາວົກຂອງຕ້ົນສະບັບແລະພະຍາຍາມທ ີ່ ຈະປະຕິບັດຄວາມຮັກ. 

ໃຫ້ພວກເຮົ າເບິີ່ ງເພ ີ່ ມເຕ ມໃນສິີ່ ງທ ີ່ ພຣະເຢຊ ໄດ້ສອນວີ່ າການເປັນຜ ້ ນ າໃນອະນາຄົດ
ຂອງສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງກັບສະຖານທ ີ່ : 

... ແລະທີ່ ານຈະໄດ້ຮັບກຽດໃຫ້ຜ ້ ຊາຍທຸກສ າລັບຊ ີ່ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ແຕີ່ ເຂົ າວີ່ າຈະອົດທົນຈົນເຖິງທ ີ່ ສຸດ, 

ທີ່ ານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມລອດ 23 ແລະໃນເວລາທ ີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າຈະຂົີ່ ມເຫັງເຈົ ້
າຢ ີ່ ໃນນະຄອນນ ້ , ຫນ ໄປອ ີ່ ນ (ມັດທາຍ 10:. 22-23). 

ທີ່ ານຈະໄດ້ຮັບກຽດຊັງວິ ທະຍາໄລຢ ີ່ ໃນບັນຊ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ; ແຕີ່ ທຸກຄົນທ ີ່ ຢ ນ
ບ ລິ ສັດຈະສິ ້ ນສຸດໄດ້ຈະໄດ້ຮັບການບັນທຶ ກໄວ້ 23 ຖ້າຫາກວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ ານາງ
ພຽງຄົນດຽວທີ່ ານໃນຕົວເມ ອງ, ໃຊ້ເວລາ 
ໃນຕ ີ່ ໄປ. ແລະຖ້າຫາກວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ ານາງພຽງຄົນດຽວທີ່ ານໃນທ ີ່ ໃຊ້ເວລາ 
ໃນຄົນອ ີ່ ນ.ໃນຄວາມເປັນຈິ ງຂ້າພະເຈົ ້ າບອກທີ່ ານ, 

ທີ່ ານຈະບ ີ່ ໄດ້ຫມົດໄດ້ຕະຫ ອດຂອງບັນດາຕົວເມ ອງຂອງອິ ດສະຣາເອນຕ ີ່ ພຣະ
ບຸດຂອງຜ ້ ຊາຍມາ. (ມັດທາຍ 10: 22-23) 

ຄຣິ ດສະຕຽນແມີ່ ນການກັບ 
ແລະສ ບຕ ີ່ ໃນສັດທາ. ພຣະເຢຊ ຍັງບ ີ່ ທັນໄດ້ມາແລະສິີ່ ງທ ີ່ ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນມ ໃນ 
ໄດ້ຮັບການ 



ໂດຍຜີ່ ານຕົວເມ ອງທັງຫມົດໃນພາກພ ້ ນພ ມິພາກທ ີ່ ນັບຕ້ັງແຕີ່ ພຣະເຢຊ ໄດ້ກີ່ າວນ ້  
(ຊີ່ ວຍຮັບປະກັນນ ້ ). ເພາະສະນ້ັນ, 

ພຣະເຢຊ ໄດ້ແນີ່ ນອນຫມາຍເຖິງຕົວເມ ອງຫ າຍກີ່ ວາຜ ້ ທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນພ ້ ນທ ີ່ ຂອງ. (ໂດຍ 
"ຕົວເມ ອງຂອງອິ ດສະຣາເອນ" 
ນ ້ ປະກອບມ ຊົນເຜົີ່ າຂອງອິ ດສະຣາເອນທ ີ່ ໄດ້ຮັບການກະແຈກກະຈາຍຢ ີ່ ຕີ່ າງປະເທດ
ຕ ີ່ ຢາໂກໂບ 1:. 1 ແລະບ ີ່ ພຽງແຕີ່ ຜ ້ ທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນເຂດພ ້ ນທ ີ່ ທົີ່ ວໄປເອ ້ ນວີ່ າອິ ດສະຣາເອນຫ   
ຄລິ ດສະຕຽນຈະໃຊ້ເວລາ ໃນ) 

ເພາະສະນ້ັນ, ໂດຍອ ງໃສີ່ ສິີ່ ງທ ີ່ ພຣະເຢຊ ແລະອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ສອນ, 

ສາດສະຫນາຈັກຜ ້ ທ ີ່ ຂ ເປັນເມ ອງຖາວອນທ ີ່ ມ ຜົນສ າເລັດອັກຄະສາວົກສ າລັບໃກ້ກັບ 
2,000 ປ ບ ີ່ ສາມາດທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງສາດສະຫນາຈັກ ຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະໜາກຮິ ສ. ແຕີ່ , 

ນັບຕ້ັງແຕີ່ ປະຫວັດສາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວີ່ າສ ານັກງານໃຫຍີ່ ຂອງສາດສະຫນາຈັກທ ີ່

ແທ້ຈິ ງຂອງພຣະເຈົ ້ າໄດ້ປີ່ ຽນແປງຕະຫ ອດສັດຕະວັດແລ້ວຈາກເດ ມໃນເຢຣ ຊາເລັມ 
(ກິດຈະການ 2) ການເປັນໄປໄດ້ໃນເມ ອງອັນຕ ອົກ (ກິດຈະການ 11:26) 

ເມ ອງເອເຟໂຊເພ ີ່ ອ ກັບເອ ຣົບ (ນະຄອນເມ ອງຕີ່ າງໆ) ກັບສະຖານທ ີ່ ຕີ່ າງໆ 
ໃນພາກເຫນ ອຂອງອາເມລິ ກາ, ນ ້ ແມີ່ ນອາການທ ີ່ ວີ່ າກຸີ່ ມດັີ່ ງກີ່ າວເປັນສາສນາຈັກຢີ່ າ
ງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າ (ເຊິີ່ ງແມີ່ ນອ ງໃສີ່ ປັດຈຸບັນໃນພາກພ ້ ນຫ້າເມ ອງຂອງຄາລ ຟ ເ
ນຍ) ອາດຈະເປັນຄຣິ ສຕະຈັກຄຣິ ສຕຽນແທ້. 

ດັີ່ ງນ້ັນ, ການຂາດການເປັນ "ນະຄອນຖາວອນ" ນ ້ ແມີ່ ນຍັງເປັນ 
'ຫ ັ ກຖານສະແດງວີ່ າ ອັນທ ີ່ ເອ ້ ນວີ່ າ' 

ອັກຄະສາວົກເຫັນຂອງສາດສະຫນາຈັກຜ ້ ທ ີ່ ຮຽກຮ້ອງສ ບຕ ີ່ ສະຕະວັດທ ຫ າຍໃນ , , 
ເຢຣ ຊາເລັມ, ແລະບີ່ ອນອ ີ່ ນໆ. 

ບາງທ ອາດຈະຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ກີ່ າວວີ່ າພະຄ າພ ໂດຍສະເພາະກີ່ າວໄດ້ນະຄອນທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່  
'ທ ີ່ ຕ້ັງຢ ີ່ ເຈັດໃນເຂດເນ ນພ  (ຄ າປາກົດ 17: 9, 18).  ແລະ ແມີ່ ນພິຈາລະນາຈະ 'ເຈັດ 
ຕົວເມ ອງ, ບີ່ ອນທ ີ່ ເປັນພ ມິພາກຫ້າເມ ອງຂອງຄາລ ຟ ເນຍແມີ່ ນບ ີ່ . 

ວັນສະບາໂຕການຮັກສາໄດ້ຮັບການສອນແລະແມີ່ ນການສ ບຕ ີ່  

ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າສີ່ ວນຫ າຍຜ ້ ທ ີ່ ປະກອບອາຊ ບຄຣິ ສຕຽນປະຕິບັດເຊັີ່ ນວັນອາທິ ດເປັນວັ
ນພັກຜີ່ ອນສ າລັບຊາວຄຣິ ດສະຕຽນ, ທ ີ່ ຖ ກສອນ ໃນພະຄ າພ ໄດ້. ວັນອາທິ ດ, 

ຕົວຂອງມັນເອງ, 

ເຂົ ້ າໄປໃນໂລກຄຣິ ສຕຽນຜີ່ ານທາງປະນ ປະນອມກັບລັດຖະບານຂອງພວກນອກຮ ດ
ແລະ ນະມັດສະການແສງຕາເວັນ, ພຣະເຈົ ້ າ. 



ພຣະສັນຍາເດ ມສອນວີ່ າຄ້ັງທ  VII, 

ວັນຊະບາໂຕນ ້ ແມີ່ ນອາການລະຫວີ່ າງພຣະເຈົ ້ າແລະປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ 
(ອົບພະຍົບ 31: 13-18). 

ແຕີ່ ສິີ່ ງທ ີ່ ກີ່ ຽວກັບພຣະສັນຍາໃຫມີ່ ? ພຣະສັນຍາໃຫມີ່ ຢີ່ າງຈະແຈ້ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວີ່ າ
ພຣະເຢຊ  (ລ ກາ 4:16, 21; 6: 6; 13:10) 

ເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບອັກຄະສາວົກແລະສາດສະຫນາ (ກິດຈະການ 13: 13-15, 42-44; 17: 

1-4; 18 : 4; ເຮັບເຣ  4: 9-11) ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນມ ້ ທ ີ່ ເຈັດວັນສະບາໂຕ 
(ເຊິີ່ ງເອ ້ ນວີ່ າວັນເສົ າໃນປະຕິທິ ນພາສາອັງກິດ). 

ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າບາງຄົນບອກວີ່ າມ ້ ຂອງການນະມັດສະການນ ້ ໄດ້ມ ການປີ່ ຽນແປງແລະ
ບ ີ່ ໄດ້ມ ຈຸດປະສົງທ ີ່ ຈະຍັງຄົງສ າລັບຊາວຄຣິ ດສະຕຽນ, 

ໄດ້ສັງເກດເຫັນສິີ່ ງທ ີ່ ພຣະຄ າພ ໃຫມີ່ ນ້ັນຕົວຈິ ງແລ້ວສອນ 
(ກັບພວກປະທ້ວງແລະສອງ ການແປພາສາສະແດງໃຫ້ເຫັນຂ້າງລຸີ່ ມນ ້ ): 

ມ ຍັງ, ຫ ັ ງຈາກນ້ັນ, 

ເປັນວັນສະບາໂຕສີ່ ວນທ ີ່ ເຫ  ອສ າລັບປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ ້ າ 10 ສ າລັບຜ ້ ທ ີ່ ເຂົ ້ າ
ສ ີ່ ສີ່ ວນທ ີ່ ເຫ  ອຂອງພຣະເຈົ ້ າຍັງພັກຜີ່ ອນຈາກການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງ, 

ພຽງແຕີ່ ເປັນພຣະເຈົ ້ າໄດ້ຈາກເຂົ າ 11 ໃຫ້ພວກເຮົ າ, 

ເພາະສະນ້ັນ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມເພ ີ່ ອໃຫ້ເຂົ ້ າພັກຜີ່ ອນວີ່ າທຸກ,.ດັີ່ ງນ້ັນ
ບ ີ່ ມ ໃຜຈະຕ ີ່ າກີ່ ວາໂດຍການເຮັດຕາມຕົວຢີ່ າງຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຂອງການບ ີ່ ເຊ ີ່ ອຟັ
ງ (ເຮັບເຣ  4: 9-11,). 

ມ ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບ, ເພາະສະນ້ັນ, 

ເຈັດມ ້ ພັກຜີ່ ອນສະຫງວນສ າລັບປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ ້ າ, 10 ນັບຕ້ັງແຕີ່ ການເ
ຂົ ້ າສະຖານທ ີ່ ສີ່ ວນທ ີ່ ເຫ  ອແມີ່ ນການພັກຜີ່ ອນຫ ັ ງຈາກທ ີ່ ເຮັດວຽກຂອງທີ່ ານ, 

ດັີ່ ງທ ີ່ ພຣະເຈົ ້ າໄດ້ຫ ັ ງຈາກ. 11 ໃຫ້ພວກເຮົ າ, ຫ ັ ງຈາກນ້ັນ, 

ໃຫ້ກົດໄປທ ີ່ ຈະເຂົ ້ າໄປສະຖານທ ີ່ ນ ້  ຂອງສີ່ ວນທ ີ່ ເຫ  ອ, 

ຫ  ບາງສີ່ ວນຂອງທີ່ ານອາດຈະສ າເນົ າຕົວຢີ່ າງຂອງການປະຕິເສດນ ້ ໃນການເຊ ີ່

ອຖ ແລະໄດ້ຮັບການສ ນເສຍ (ເຮັບເຣ  4: 9-11). 

. ເພາະສະນ້ັນຈຶີ່ ງບ ີ່ ມ ໄດ້ຖ ກປະໄວ້ 
ສ າລັບປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ ້ າ 10 ເພາະວີ່ າຜ ້ ທ ີ່ ໄດ້ເຂົ ້ າໄປໃນທ ີ່ ພັກຂອງພຣະອົງ, 

ຄ ກັນກັບໄດ້ຊົງຄຽດຈາກວຽກງານຂອງຕົນ, 

ເປັນພຣະເຈົ ້ າໄດ້ຈາກເຂົ າ 11 ໃຫ້ພວກເຮົ າເລັີ່ ງເພາະສະນ້ັນການເຂົ ້ າໄປໃນທ ີ່ ທ ີ່ . 



ຖ້າບ ີ່ ດັີ່ ງນ້ັນຜ ້ ໃດຜ ້ ຫນຶີ່ ງຕົກເຂົ ້ າໄປໃນຕົວຢີ່ າງດຽວກັນຂອງເຊ ີ່ ອ (ເຮັບເລ  4: 

9-11, ຕ້ົນສະບັບແລະ ສັນຍາໃຫມີ່ ຂອງ 1582). 

ປະຫວັດສາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວີ່ າວັນຊະບາໂຕ, 

ການຮັກສາໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ຕະຫ ອດປະຫວັດສາດ, 

ເຖິງວີ່ າຈະມ ການລົງໂທດໂດຍອ ານາດການປົກ 
ແລະສະພາຂອງຜ ້ ຊາຍ. ວັນສະບາໂຕທ ີ່ ຮັກສາການແຜີ່ ກະຈາຍຈາກສາສນາຈັກຕ້ົນ
ສະບັບໃນເຢຣ ຊາເລັມຈະອາຊ ເລັກນ້ອຍ, ອາຟຣິ ກາ, 

ເອ ຣົບແລະອາຊ ໃນສະຕະວັດທ າອິ ດ 
ວັນສະບາໂຕຄ ການຮັກສາເອກະສານທ ີ່ ຈະໄດ້ເກ ດຂຶ ້ ນໃນທົີ່ ວສັດຕະວັດແລ້ວແລະມາ 
ຕາເວັນຕົກບ ີ່ ມ ຕ ີ່ ໄປກີ່ ວາ 1600 ໄດ້. 

ພຽງແຕີ່ ເປັນສາສນາຈັກທ ີ່ ຍັງຄົງຈະຮັກສາວັນສະບາໂຕຈົນກີ່ ວາ 21  (ເຮັບເຣ  4: 4 

ງານວາງສະແດງສີ່ ວນທ ີ່ ເຫ  ອ ນ ້ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງກັບວັນຄ້ັງທ ). 

ເຫດຜົນຫນຶີ່ ງທ ີ່ ຈ ານວນຫ າຍມ ້ ນ ້ ບ ີ່ ໄດ້ເຂົ ້ າໃຈສິີ່ ງທ ີ່ ຄ າພ ໄບເບິ ນສອນກີ່ ຽວກັບການນ ້

ແມີ່ ນວີ່ າການແປພາສາສະເພາະໃດຫນຶີ່ ງໄດ້ 
ເຈດຕະນາທ ີ່ sabbatismos ໄລຍະກເຣັກ (ςαββατισμóς) 

ພົບເຫັນຢ ີ່ ໃນພຣະທັມເຮັບເລ  4: 9. ພວກປະທ້ວງ ແລະ 
ມັນເຊັີ່ ນດຽວກັບການສະບັບການປີ່ ຽນແປງຂອງ 
ພຣະສັນຍາໃຫມີ່ , ຍັງເປັນທ ີ່ ຮ ້ ຈັກເປັນການສະບັບ  (ການປີ່ ຽນແປງໃນສະຕະວັດທ  1

8 ທ ). ທັງສາມ ຄ າວີ່ າ 'ສີ່ ວນທ ີ່ ເຫ  ອ, ໃນຂະນະທ ີ່ ມ ໄລຍະທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນກເຣັກ 
(ຕາມການເປັນ katapausin), ແປເປັນສີ່ ວນທ ີ່ ເຫ  ອໃນພຣະສັນຍາໃຫມີ່ . Sabbatismo

s ຢີ່ າງຈະແຈ້ງເຖິງເປັນວັນສະບາໂຕ, 

ສີ່ ວນທ ີ່ ເຫ  ອແລະນັກວິ ຊາການມ ຄວາມຊ ີ່ ສັດທັງຫມົດຈະຍອມຮັບວີ່ າ 
ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າການແປຜິດ, ໃນມ ້ ນ ້ ຫ າຍທ ີ່ ສຸດບ ີ່ ຮ ້ ວີ່ າຄ້ັງທ  VII ວັນ ໄດ້ 
ໂດຍສະເພາະສ າລັບຊາວຄຣິ ດສະຕຽນໃນພຣະສັນຍາໃຫມີ່ . 

ວັນເວລາບ ລິ ສຸດແລະແຜນການຂອງພຣະເຈົ ້ າແຫີ່ ງຄວາມລອດ 

ໃນປະຖົມມະການ 1:14, ພຣະເຈົ ້ າກີ່ າວວີ່ າພຣະອົງໄດ້ເຮັດແສງສະເພາະໃດຫນຶີ່ ງ 
(ເຊັີ່ ນ: ການແສງຕາເວັນແລະດວງຈັນ) ກັບເຄ ີ່ ອງຫມາຍອອກມ ້ ອັນສັກສິ ດ / 
ງານບຸນທາງສາສະຫນາ (ການແປພາສາຄ າຂອງພຣະເຈົ ້ າ), ທັນໃດຜ ້ ທ ີ່ ຂ ພຣະເຢຊ ໃ
ຫ້ພວກເຂົ າ. 

ຂອງພຣະເຈົ ້ າແລະຊຸມບ ລິ ສຸດລະບຸໄວ້ທັງຫມົດໃນພະຄ າພ ໄດ້ຢ ີ່ ໃນບົດທ  23 ຂອງປ ້ ມບັ
ນທຶ ກຂອງລະບຽບພວກເລວ ໄດ້. ພວກເຂົ າເຈົ ້ າແມີ່ ນໃນມ ້ ທ ີ່ ເຈັດວັນສະບາໂຕ, 



ປັດສະຄາ, ວັນເວລາຂອງເຂົ ້ າຈ ີ່  ໄດ້, ຂອງ, ມ ້ ຂອງການຊົດໃຊ້, ຊ ີ່ ນຊົມຂອງ, 

ແລະສຸດທ້າຍວັນທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ . ໃນຂະນະທ ີ່ ທັນສະໄຫມຈ ານວນຫ າຍຈະໂທຫາພວກເຂົ າ  
ຄວາມຈິ ງແລ້ວແມີ່ ນວີ່ າພຣະເຢຊ , ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ, 

ແລະການຕິດຕາມສາດສະຫນາຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຕ້ົນເກັບຮັກສາໄວ້ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ. ດັີ່ ງນ້ັນ, 

ເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ຖ ກເກັບຮັກສາໄວ້ໂດຍຜ ້ ທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້
າ. ເຫ ົີ່ ານ ້  
ຍານບ ລິ ສຸດໃນພຣະຄ າພ ຊ ້ ໃຫ້ເຫັນຄ້ັງທ າອິ ດແລະທ ສອງມາຂອງພຣະເຢຊ ແລະການ
ຊີ່ ວຍເຫ  ອສະແດງໃຫ້ເຫັນແຜນການຂອງພຣະເຈົ ້ າແຫີ່ ງຄວາມລອດ. 

ສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງເຫດຜົນທ ີ່ ວີ່ າຄ າສອນນ ້ ໄດ້ 
'ໄດ້ສ ນເສຍໄປແມີ່ ນວີ່ າຫນ້ອຍແລະຫນ້ອຍຂອງ 
ນິ ຍົມຢີ່ າງຖ ກຕ້ອງຈະເຮັດໃຫ້ວັນເວລາບ ລິ ສຸດໃນພຣະຄ າພ , ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນຫ ັ ງ
ຈາກທ ີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າມ ການປີ່ ຽນແປງປັດສະຄາໃນສະຕະວັດທ  2 ໄດ້. ເກ ອບທັງຫມົດ
ຂອງມ ້ ອັນສັກສິ ດໄດ້ຖ ກຕັດສິ ນລົງໂທດໂດຍແບບດ້ັງເດ ມຂອງອະທິ ການ, 

(ຜ ້ ທ ີ່ ໄດ້ປະກາດວີ່ າການລົງໂທດການເສຍຊ ວິ ດສ າລັບຜ ້ ທ ີ່ ຈະ 
ສ ບຕ ີ່ ຮັກສາວັນໃນພຣະຄ າພ ຂອງ), ເຊັີ່ ນດຽວກັນເຊັີ່ ນດຽວກັບສະພາຂອງລາວດ ເກ
ອາໃນທ້າຍສະຕະວັດທ  4 ທ  . ຂ ້ ກ ານົດ, ເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບການຂົີ່ ມເຫັງ, ໂດຍ 
ກີ່ ອນຫນ້ານ ້ ໃນສະຕະວັດທ ີ່ , ເຊັີ່ ນ: 
"ຂ ໃຫ້ເຮົ າຫ ັ ງຈາກນ້ັນມ ບ ີ່ ມ ຫຍັງໃນທົີ່ ວໄປມ ແອອັດ," ຍັງມ ຄົນຫ ິ ້ ນບົດບາດເປັນ. 

ເຫດຜົນສ າລັບການສ ນເສຍຂອງຄວາມຮ ້ ຂອງແຜນແຫີ່ ງຄວາມລອດຂອງຄົນອ ີ່ ນ
ແມີ່ ນການກີ່ າວໂທດຂອງ ໃນ  6  ສັດຕະວັດແລ້ວ. ໃນຂະນະທ ີ່  
ມ ເມ ດວິ ໄນຈ ານວນຫ າຍ (ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າໃນຄວາມເຂົ ້ າໃຈຄວາມລອດຂອງເຂົ າ), 
ເຂົ າມ ໃນຄ າສອນຂອງພຣະອົງໂອກາດສ າລັບຄວາມລອດສ າລັບຜ ້ ທ ີ່ ບ ີ່ ໄດ້ບັນທ ກຫ   
ຊົີ່ ວຮ້າຍໃນອາຍຸສ ງສຸດນ ້ . ໃນຄ າສອນຂອງກາໂຕລິ ກ ຂອງ 
ເບິີ່ ງຄ ວີ່ າຈະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງວີ່ າເປັນທາງເລ ອກທ ີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນພຣະຄ າພ ບາງຄ້ັງຫ ັ ງຈາ
ກ ໄດ້ຕັດສິ ນລົງໂທດ 
(ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າພາກຕາເວັນອອກແບບດ້ັງເດ ມແລະພວກປະທ້ວງບ ີ່ ຍອມຮັບ). 

ຕາມປະເພນ , ສາດສະຫນາຈັກຂອງ  
ແລະສາດສະຫນາຈັກພວກປະທ້ວງມ ແນວໂນ້ມຈະສອນວີ່ າໃນປັດຈຸບັນແມີ່ ນມ ້ ພຽງ
ແຕີ່ ຄວາມລອດແລະວີ່ າທັງຫມົດບ ີ່ ໄດ້ບັນທ ກໃນອາຍຸສ ງສຸດນ ້ ຈະໄຫມ້ຊົີ່ ວນິ ລັນດອນ
ໃນ / ເກເຮນນາ (ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າມ ໃນປະຈຸບັນທົີ່ ວໂລກແລະ 
ການເຄ ີ່ ອນໄຫວກີ່ ຽວກັບພຶດສະພານ ້  
ມ ການປີ່ ຽນແປງ). ພາກຕາເວັນອອກແບບດ້ັງເດ ມໄດ້ຍາວໄດ້ຈອງກີ່ ຽວກັບວີ່ າ, 



ແລະໄດ້ກີ່ າວວີ່ າພຣະເຈົ ້ າສາມາດຊີ່ ວຍປະຢັດຫ າຍຂອງສີ່ ວນທ ີ່ ເຫ  ອຂອງມະນຸດຢ ີ່ ໃນ
ທ ີ່ ໃຊ້ເວລາຂອງການພິພາກສາບັນລັງສ ຂາວ ( cf. ການເປ ດເຜ ຍ 20: 11-13), 

ແຕີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນສະເພາະໃດຫນຶີ່ ງ (G. ສິີ່ ງທ ີ່ ຜີ່ ານມາແລະເຫດການທ ີ່ ຜີ່ ານມາ. 1979 
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ຍານບ ລິ ສຸດການປົກປ້ອງພາສາລັດເຊຍແບບດ້ັງເດ ມຂອງສາສນາຈັກ.). ສີ່ ວນຫນຶີ່ ງ
ຂອງເຫດຜົນສ າລັບການຂາດແບບດ້ັງເດ ມຂອງແນີ່ ນອນແມີ່ ນວີ່ າພວກເຂົ າບ ີ່ ໄດ້ແ
ທ້ໆຮັກສາມ ້ ອັນສັກສິ ດໃນພຣະຄ າພ ຫລ ບ ີ່ ທ ີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າເຂົ ້ າໃຈຄວາມຫມາຍທ ີ່ ແທ້
ຈິ ງວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າມ ສ າລັບຊາວຄຣິ ດສະຕຽນ. ຍານບ ລິ ສຸດວັນການຊີ່ ວຍເຫ  ອຮ ບ
ພາບຂອງພຣະເຈົ ້ າແຜນການສ າລັບມະນຸດຂອງພຣະເຈົ ້ າ. 

ພວກເຮົ າໃນສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າຮັກສາມ ້ ອັນສັກສິ ດດຽວກັນ
ໃນພຣະຄ າພ ເປັນພຣະເຢຊ , ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ, 

ແລະການຕິດຕາມສາດສະຫນາຂອງເຂົ າເຈົ ້ າເຊັີ່ ນ: 
ສາດສະຫນາຈັກຂອງຄົນຕີ່ າງຊາດ, ເຂດພ ້ ນທ ີ່ ຂອງຜ ້ ນ າພຣະເຈົ ້ າໂພລ ຄາບຂອງ 
ແລະ ຂອງ ເກັບຮັກສາໄວ້. 

ການຮັກສາມ ້ ອັນສັກສິ ດຂອງພຣະຄ າພ ໄດ້ເຕ ອນຊາວຄຣິ ດສະຕຽນທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງແ
ຜນການທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງພຣະເຈົ ້ າແຫີ່ ງຄວາມລອດແລະພຣະຄຸນ. ສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າ
ງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າເຂົ ້ າໃຈວິ ທ ການຂອງແຕີ່ ລະມ ້ ອັນສັກສິ ດແລະນ າໄປຖ ້ ມໃນກັ
ບແຜນຂອງພຣະເຈົ ້ າແຫີ່ ງຄວາມລອດ (ເບິີ່ ງຄ ີ່ ມ ການຟຣ ຂອງພວກເຮົ າທີ່ ານຄວນ
ສັງເກດເບິີ່ ງວັນຂອງພຣະເຈົ ້ າບ ລິ ສຸດຫ  ວັນພັກ ?) 

ຄ າພ ໄບເບິ ນສອນຢີ່ າງຈະແຈ້ງວີ່ າພຣະເຢຊ ຄຣິ ດແມີ່ ນລ ກແກະປັດສະຄາໄດ້ເສຍສະ
ລະສ າລັບພວກເຮົ າແລະວີ່ າພວກເຮົ າມ ເພ ີ່ ອຮັກສາ ທ ີ່ ມ ເຂົ ້ າຈ ີ່  (1 ໂກລິ ນໂທ 5: 7-

8). ວັນເວລາຂອງຮ ບພາບການຊີ່ ວຍເຫ  ອເຂົ ້ າຈ ີ່  
ໄດ້ວີ່ າພວກເຮົ າມ ຄວາມມຸີ່ ງຫມ້ັນທ ີ່ ຈະເອົ າໃຈໃສີ່ ຄວາມບາບແລະຄວາມຫນ້າຊ ີ່ ໃຈຄົ
ດອອກຈາກຊ ວິ ດຂອງພວກເຮົ າ (ມັດທາຍ 16: 6-12; 23:28). 

ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າສາດສະຫນາຈັກ, ຮັບຮ ້ ວີ່ າ, ຫມາຍເຖິງຍັງເປັນທ ີ່ ຊ ີ່ ນຊົມຂອງອາທິ ດ 
(ລະບຽບພວກເລວ  23: 15-16) ແລະມ ້ ຂອງ (ຈ ານວນ 28:26) ໃນສັນຍາເກົີ່ າໄດ້, 

ມ ຄວາມສ າຄັນ ຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະໜາກຮິ ສ. ຄວາມຄິ ດຂອງການເປັນ 
ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນໄດ້ຖ ກຢ ນຢັນໃນພຣະສັນຍາໃຫມີ່  (ຢາໂຄບ 

1:18). ໃນອິ ດສະຣາເອນວັດຖຸບ ຮານ, ມ ການເກັບກ ້ ຂະຫນາດນ້ອຍໃນພາກຮຽນ 
ແລະການເກັບກ ້ ຂະຫນາດໃຫຍີ່ ໃນການຫ ຸ ດລົງຂອງ.ພາກຮຽນ ຍານບ ລິ ສຸດວັນເພນ, 

ໃນເວລາທ ີ່ ມ ຄວາມເຂົ ້ າໃຈຢີ່ າງຖ ກຕ້ອງ, 

ຈະຊີ່ ວຍໃຫ້ຮ ບພາບທ ີ່ ພຣະເຈົ ້ າແມີ່ ນມ ພຽງແຕີ່ ໂທຫາບາງໃນປັດຈຸບັນສ າລັບຄວາມ



ລອດ (ໂຢຮັນ 6:44; 1 ໂກລິ ນໂທ 1:26; 11:15) ທ ີ່ ມ ການເກັບກ ້ ຂະຫນາດໃຫຍີ່ ສະມາ 
(ໂຢຮັນ 7: 37- 38). 

ໂດຍທົີ່ ວໄປ, ສາດສະຫນາຈັກ 
ບ ີ່ ຮັກສາມ ້ ອັນສັກສິ ດໃນພຣະຄ າພ ທ ີ່ ເກ ດຂຶ ້ ນໃນການຫ ຸ ດລົງຂອງ. ຖ້າຫາກວີ່ າພວກເ
ຂົ າເຈົ ້ າໄດ້, ພວກເຂົ າເຈົ ້ າອາດຈະດ ກວີ່ າຮັບຮ ້ ວີ່ າ ຂອງຮ ບພາບ 
ຂອງພຣະເຈົ ້ າຈະມາເຖິງການລົງໂທດໃນແຜີ່ ນດິ ນໂລກແລະກັບຄ ນມາຂອງພຣະເຢ
ຊ ຄຣິ ດຜີ່ ານເຈັດ ຂອງການເປ ດເຜ ຍບົດ 8 & 9 ແລະ 11: 15-

19. ໃນຂະນະທ ີ່ ສາດສະຫນາຈັກ ໂດຍທົີ່ ວໄປແລ້ວຕົກລົງເຫັນດ ທ ີ່  
ໃນການເປ ດເຜ ຍຕ້ອງເຮັດແນວໃດກັບເລ ີ່ ອງເຫ ົີ່ ານ້ັນ (ບາງເບິີ່ ງ 
ເຫ ົີ່ ານ ້ ເປັນເຊິ ງປຽບທຽບ), 
ພວກເຂົ າເຈົ ້ າເຫັນເຫດຜົນທ ີ່ ຈະສັງເກດເຫັນຊ ີ່ ນຊົມໃນພຣະຄ າພ ຂອງ ບ ີ່ ມ . 

ວັນບ ລິ ສຸດຫ ຸ ດລົງຕ ີ່ ໄປແມີ່ ນວັນທ ຂອງການຊົດໃຊ້. ໃນສັນຍາເກົີ່ າ, ມ ້ ນ ້ ມ ພິທ ທ ີ່ ແບ້ 
ຖ ກສົີ່ ງໄປຍັງຖິີ່ ນກັນດານ (ລະບຽບພວກເລວ  16: 1-10) 

ໃນຂະນະທ ີ່ ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນໄດ້ເຫັນການສົີ່ ງນ ້ ຂອງແບ້ 
ໄປຮ ບພາບທ ີ່ ໃຊ້ເວລາໃນລະຫວີ່ າງການສະຫັດສະຫວັດໃນເວລາທ ີ່ ຊາຕານຈະໄດ້ຮັບ
ການຜ ກພັນສ າລັບ ພັນປ ໃນຂຸມ ໄດ້ (ຄ າປາກົດ 20: 1-

4). ນ ້ ຫມາຍຄວາມວີ່ າຈະບ ີ່ ສາມາດລ ້ ລວງແລະຫລອກລວງໃນໄລຍະທ ີ່ ໃຊ້ເວລາວີ່ າ. 

ໄດ້ຊ ີ່ ນຊົມຂອງ 
ຮ ບພາບທ ີ່ ອຸດົມສົມບ ນທາງວິ ນຍານແລະອຸປະກອນການທ ີ່ ຈະເກ ດຂຶ ້ ນໃນລະຫວີ່ າງ
ການ ພັນປ ຂອງພຣະເຢຊ ຄຣິ ດໃນເວລາທ ີ່ ປະຊາຊົນຈະຮັກສາກົດຂອງພຣະເຈົ ້ າ, 

ໂດຍບ ີ່ ມ ການຫ ອກລວງຂອງຊາຕານ (ຄ າປາກົດ 20: 1-

6). ນ ້ ແມີ່ ນກົງກັນຂ້າມກັບສິີ່ ງທ ີ່ ໄດ້ເກ ດຂຶ ້ ນໃນປັດຈຸບັນຢ ີ່ ໃນໂລກ ໂດຍຊາຕານ 
(ຄ າປາກົດ 12: 

9). ຫ ອກລວງຂອງຊາຕານແມີ່ ນສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງເປັນຫຍັງຫ າຍທ ີ່ ສຸດຜ ້ ທ ີ່ ປະກອບອາ
ຊ ບຄຣິ ສຕຽນໄດ້ຖ ກລ ້ ລວງໂດຍລັດຖະມົນຕ ທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕ້ອງ (2 ໂກລິ ນໂທ 11: 14-15). 

ສຸດທ້າຍຂອງມ ້ ອັນສັກສິ ດໃນພຣະຄ າພ  (ລະບຽບພວກເລວ  23: 36b) 

ມັກຈະຖ ກກີ່ າວເຖິງໃນສາດສະຫນາຈັກຂອງວົງການພຣະເຈົ ້ າເປັນຄ້ັງສຸດທ້າຍວັນທ ີ່

ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ . ສັງເກດເຫັນສິີ່ ງທ ີ່ ພຣະເຢຊ ໄດ້ສອນກີ່ ຽວກັບມັນ: 

ໃນມ ້ ທ ີ່ ຜີ່ ານມາ, ມ ້ ທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ຂອງທ ີ່ ຊ ີ່ ນຊົມ, 

ພຣະເຢຊ ໄດ້ຢ ນຢ ີ່ ແລະຮ້ອງອອກມາວີ່ າ, ໂດຍກີ່ າວວີ່ າ, "ຖ້າຫາກວີ່ າໃຜ, 

ປີ່ ອຍໃຫ້ເຂົ າມາກັບຂ້າພະເຈົ ້ າແລະເຄ ີ່ ອງດ ີ່ ມ. 38 ພຣະອົງຜ ້ ທ ີ່ ເຊ ີ່ ອໃນຂ້າພະເຈົ ້ າ



, ເປັນພຣະຄ າພ ໄດ້ກີ່ າວວີ່ າ, ອອກຈາກຫົວໃຈຂອງເຂົ າ 
ຈະໄຫ ແມີ່ ນ້ າຂອງນ້ າດ າລົງຊ ວິ ດ. "(ໂຢຮັນ 7: 37-38) 

ມັນເປັນກັບຄວາມສ າເລັດຂອງສຸດທ້າຍວັນທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ທ ີ່ ທັງຫມົດຜ ້ ທ ີ່ ບ ີ່ ມ ໂອກາດສ າ
ລັບຄວາມລອດຢີ່ າງແທ້ຈິ ງຈະມ ໂອກາດທ ີ່ , 

ແລະເກ ອບທັງຫມົດຈະຍອມຮັບການສະເຫນ ທ ີ່ ວີ່ າ. 

ເກ ອບມະນຸດທຸກຄົນທ ີ່ ເຄ ຍມ ຊ ວິ ດຢ ີ່ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດ! 

ຄວາມຈິ ງໃນພຣະຄ າພ ແມີ່ ນວີ່ າ, ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ, 

ພຣະເຢຊ ໄດ້ເສຍຊ ວິ ດສ າລັບທຸກຄົນ: 

ສ າລັບພຣະເຈົ ້ ານ້ັນຮັກໂລກວີ່ າພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ພະບຸດອົງດຽວ, 

ທຸກຄົນທ ີ່ ເຊ ີ່ ອໃນພຣະອົງຈະບ ີ່ ຈິ ບຫາຍແຕີ່ ມ ຊ ວິ ດອັນເປັນນິ ດ. ສ າລັບພຣະເຈົ ້
າໄດ້ສົີ່ ງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເຂົ ້ າມາໃນໂລກເພ ີ່ ອ ໂລກ, 

ແຕີ່ ວີ່ າໂລກໂດຍຜີ່ ານພຣະອົງອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດ. (ໂຢຮັນ 3: 16-17) 

ດັີ່ ງນ້ັນບ ີ່ ມ ການຮັກພຣະເຈົ ້ າສົີ່ ງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຈະເສຍຊ ວິ ດສ າລັບການເປັນ
ພ ີ່ ນ້ອງຫ າຍປານໃດຫ  ໂລກ? 

ພວກປະທ້ວງ, ຜ ້ ທ ີ່ ມັກອ້າງ 
3:16, ມ ແນວໂນ້ມທ ີ່ ຈະສອນວີ່ າໂລກສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມລອດແຕີ່ ວີ່ າສີ່ ວນຫ ວງຫ າ
ຍຄົນທ ີ່ ເຄ ຍມ ຊ ວິ ດຢ ີ່ ຈະໄດ້ຮັບໃນຄວາມທ ລະມານຕະຫ ອດໄປ. ແມີ່ ນວີ່ າປະເພດຂອງ
ແຜນແຫີ່ ງຄວາມລອດທ ີ່ ພຣະເຈົ ້ າຜ ້ ທ ີ່ ຮ ້ ທຸກສິີ່ ງແລະເປັນຄວາມຮັກຈະມາເຖິງມ ? ຄ 
າພ ໄບເບິ ນສະຫນັບສະຫນ ນຄວາມຄິ ດທ ີ່ ວີ່ າທຸກຄົນສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມລອດໃນປັດ
ຈຸບັນ? ຖ້າຫາກວີ່ າບ ີ່ , ແມີ່ ນຍຸດຕິທ າວີ່ າແນວໃດ? 

ນັບຕ້ັງແຕີ່ ພຣະເຈົ ້ າໄດ້ຖ ກທັງຫມົດຮ ້ ແລະທັງຫມົດມ ອ ານາດແລະເປັນຄວາມຮັກ 
(1 ໂຢຮັນ 4: 8,16), ຈະພຣະເຈົ ້ າໄດ້ 
ທ ີ່ ສຸດທ ີ່ ເຄ ຍມ ຊ ວິ ດຢ ີ່ ກັບຄວາມທ ລະມານນິ ລັນດອນ? 

ສະບັບເລກທ  

ແນີ່ ນອນວີ່ າພຣະເຈົ ້ າແມີ່ ນສະຫລາດພ ທ ີ່ ຈະມ ແຜນການທ ີ່ ເຮັດວຽກຕົວຈິ ງແລ້ວ. 

ນະວະນິ ຍາຍ 9: 14-15 ກີ່ າວວີ່ າ: 

"ສິີ່ ງທ ີ່ ພວກເຮົ າຈະຕ້ອງເວົ ້ າວີ່ າຫ ັ ງຈາກນ້ັນ? ມ  ກັບພຣະເຈົ ້ າ? 

ແນີ່ ນອນວີ່ າບ ີ່ ! 15 ສ າລັບພຣະອົງໄດ້ກີ່ າວວີ່ າເພ ີ່ ອໂມເຊ," 



ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະມ ຄວາມເມດຕາຄົນທ ີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະມ ຄວາມເມດຕາ, 

ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າຈະມ ຄວາມເມດຕາກັບຄົນທ ີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະມ ຄວາມເມດຕາ. " 

ພວກເຮົ າຮ ້ ວີ່ າພຣະເຈົ ້ າໄດ້ເລ ອກສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງອິ ດສະຣາເອນໃນສັນຍາເກົີ່ າສ າລັບ
ຄວາມລອດຢ ີ່ ໃນອາຍຸສ ງສຸດນ ້ , ແລະບ ີ່ ພ ເທົີ່ າໃດ, ຖ້າມ , 

ຄົນອ ີ່ ນ. ຖ້າຫາກວີ່ າຈະເປັນການທັງຫມົດ, ວິ ທ ເປັນຄວາມຮັກທ ີ່ ? 

ຄ າພ ໄບເບິ ນສອນວີ່ າຫ າຍຄົນທ ີ່ ໄດ້ຮັບການຕາບອດເຈດຕະນາໃນອາຍຸສ ງສຸດນ ້  
(ໂຈນ 12: 37-40). ຜ ້ ທ ີ່ ໄດ້ຮັບຕາບອດໃນອາຍຸສ ງສຸດນ ້ ຍັງມ ໂອກາດ ( ໂຈນ  9:41; 

ເອຊາຢາ 42: 16-18). ສັງເກດເຫັນ: 

ຂ້າພະເຈົ ້ າອ ກເທ ີ່ ອຫນຶີ່ ງຈະເຮັດຫນ້າອັດສະຈັນໃນບັນດາຜ ້ ຄົນພວກນ ້  
... 24 ເຫ ົີ່ ານ ້ ຍັງມ ຜ ້ ທ ີ່ ຜິດຝີ່ າຍຈິ ດໃຈຈະມາເຖິງຄວາມເຂົ ້ າໃຈ, 

ແລະຜ ້ ທ ີ່ ຈົີ່ ມຈະໄດ້ຮຽນຮ ້ ຄ າສອນ. (ເອຊາຢາ 29: 14,24) 

ມ ບາງສີ່ ວນທ ີ່ ມ ພຣະເຈົ ້ າ (ຕິດຕ ີ່ ກັນ 2:11) 

ບ ີ່ ມ ແມີ່ ນ. ຈະມ ໂອກາດສ າລັບທຸກຄົນເປັນ 
"ສິ ້ ນສຸດລົງທັງຫມົດຂອງແຜີ່ ນດິ ນໂລກຈະເຫັນຄວາມລອດຂອງພຣະເຈົ ້ າຂອງພວກ
ເຮົ າ" (ເອຊາຢາ 52:10) ເປັນ. 

ມ ພຽງແຕີ່ ຫນຶີ່ ງຊ ີ່ ພາຍໃຕ້ສະຫວັນທ ີ່ ມະນຸດສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມລອດແມີ່ ນ 
(ກິດຈະການ 4:12) ແລະວີ່ າແມີ່ ນພຣະເຢຊ ຄຣິ ດ (ກິດຈະການ 
4:10). ແຕີ່ ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ຂອງມະນຸດບ ີ່ ເຄ ຍໄດ້ຍິ ນຄວາມຈິ ງກີ່ ຽວກັບພຣະເຢຊ , ແລະ 
"ເນ ້ ອຫນັງທັງຫມົດຈະເຫັນຄວາມລອດຂອງພຣະເຈົ ້ າ" (ລ ກາ 3: 6), 

ມ ຈະເປັນໂອກາດສ າລັບທຸກຄົນທ ີ່ ຈະບັນລຸຄວາມລອດເປັນ (ເອຊາຢາໄດ້ 52:10, 56: 

1)  ໃນອາຍຸສ ງສຸດນ ້ ຫ  ອາຍຸສ ງສຸດທ ີ່ ຈະມາເຖິງ (ມັດທາຍ 12: 31-32; ລ ກາ 13: 29- 

30). ອາຍຸສ ງສຸດໃນອະນາຄົດຫ ັ ງຈາກທ ີ່ ຟ ້ ນຄ ນຊ ວິ ດຄ້ັງທ ສອງ 
(ເປັນຊາວຄຣິ ດສະຕຽນທ ີ່ ແທ້ຈິ ງໃນເວລາທ ີ່ ຖ ກຍົກຂຶ ້ ນມາໃນຟ ້ ນຄ ນຊ ວິ ດຄ້ັງທ າອິ ດ
ຕ ີ່ ການເປ ດເຜ ຍ 20: 5-6) 

ແລະປະກອບດ້ວຍທ ີ່ ໃຊ້ເວລາຂອງການພິພາກສາບັນລັງສ ຂາວ (ຄ າປາກົດ 20: 11-

12). ເອຊາຢາ (ເອຊາຢາ 65:20), ເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບ ແລະແບບດ້ັງເດ ມຂອງກາໂຕລິ ກ, 

ໄດ້ສອນວີ່ າອາຍຸສ ງສຸດນ ້ ໂດຍສະເພາະທ ີ່ ຈະມາເຖິງຈະມ ປະມານຫນຶີ່ ງຮ້ອຍປ ຍາວ. 

ພຣະສັນຍາໃຫມີ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວີ່ າອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ກີ່ າວມ ້ ອັນສັກສິ ດໃນພຣະ
ຄ າພ  (ຕົວຢີ່ າງກິດຈະການ 18:21, 20: 6,16, 27: 9; 1 ໂກຣິ ນໂທ 5: 7-8). 

ຕັດສິ ນລົງໂທດການເຊ ີ່ ອມປະຕິບັດ ການສັງເກດການໃນພຣະຄ າພ  (1 ໂກລິ ນໂທ 
10: 20-



23).  ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ ີ່ ໃກ້ໃນຕອນທ້າຍຂອງຊ ວິ ດຂອງພຣະອົງວີ່ າເຂົ າເກັບຮັກສາໄວ້ປະຕິ
ບັດຊາວຢິ ວທັງຫມົດຕ້ອງການເພ ີ່ ອໃຫ້ (ກິດຈະການ 28: 17-

19). ທ ີ່ ຈະໄດ້ມ ການປະກອບມ ທັງຫມົດມ ້ ອັນສັກສິ ດທ ີ່ ລະບຸໄວ້ໃນລະບຽບພວກເລວ  
23. 

ເປັນລະບຽບນ້ັນ, ສາດສະຫນາຈັກ, 

ບ ີ່ ປະຕິບັດຕາມຄ າແນະນ າຂອງອັກຄະສາວົກໂປໂລຂຽນເຖິງຮຽນແບບພະອົງເປັນລ
າວຮຽນເອົ າແບບຢີ່ າງພຣະຄຣິ ດ (1 ໂກລິ ນໂທ 11: 1), 

ແລະພວກເຂົ າເຈົ ້ າບ ີ່ ໄດ້ຮັກສາທຸກມ ້ ບ ລິ ສຸດໃນພຣະຄ າພ . 

ຈະໄດ້ປະນ ປະນອມສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ ຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະໜາກຮິ ສ 

ກັບ? ຖ້າຫາກວີ່ າບ ີ່ , 

ເປັນຫຍັງຈຶີ່ ງບ ີ່ ຫ າຍທ ີ່ ສຸດຄິ ດວີ່ າກຸີ່ ມປະນ ປະນອມເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມຈິ ງ 
ຜ ້ ຢິ ງນັບຖ ສາດສະໜາກຮິ ສ? ດັີ່ ງນ້ັນອັນທ ີ່ ເອ ້ ນວີ່ າກຸີ່ ມຄຣິ ດສະຕຽນຈະປະຕິບັດຕາ
ມການປະຕິບັດຂອງສິີ່ ງທ ີ່ ພຣະເຢຊ ແລະອັກຄະສາວົກໄດ້? 

ແນີ່ ນອນວີ່ າບ ີ່ ໄດ້ເປັນ, ພວກປະທ້ວງ. ແຕີ່ ບ ີ່ ມ ກຸີ່ ມອ ີ່ ນໆອ ກເຊັີ່ ນ: 
ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຢຊ ຄຣິ ດແລທະວັນເຊນ 
(ຜ ້ ທ ີ່ ໄດ້ເພ ີ່ ມປຶ ້ ມເພ ີ່ ມເຕ ມພະຄ າພ ໄດ້), ພຣະ 
(ຜ ້ ທ ີ່ ອ້າງວີ່ າພວກເຂົ ານ າການປະຕິຮ ບ, ແຕີ່ ສີ່ ວນແບີ່ ງຢີ່ າງຫ າຍຂອງການຄ າສອນ 
ກັບພວກປະທ້ວງເປັນ), ຊາວຢິ ວ 
(ຜ ້ ທ ີ່ ສອນປະເພນ ຂອງຜ ້ ຊາຍທ ີ່ ຄ້າຍຄ ກັນກັບຜ ້ ທ ີ່ ພຣະເຢຊ ຕັດສິ ນລົງໂທດໃນ 
ເຄ ີ່ ອງຫມາຍ 7: 6-13), ແລະພະຍານພະເຢໂຫວາ 
(ທ ີ່ ປະຕິເສດພຣະເຈົ ້ າຂອງພຣະເຢຊ ຄຣິ ດ). 

ມັນເປັນພຽງແຕີ່ ສາດສະຫນາຈັກ 
ຂອງພຣະເຈົ ້ າກຸີ່ ມທ ີ່ ຮັກສາວັນຍານບ ລິ ສຸດທ ີ່ ສາມາດເລ ີ່ ມຕ້ົນທ ີ່ ຈະໄດ້ຢີ່ າງຖ ກຕ້ອງຂ 
ໃຫ້ຕ ີ່ ສ ້ ສ າລັບສາດສະຫນາຕ້ົນສະບັບແລະຖ້າເປັນໄປໄດ້ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ " 
ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນ" ໃນເວລານ ້ . 

ການຕ ີ່ ຕ້ານແລະນາມເຄ ີ່ ອນໄຫວທົີ່ ວໂລກແລະ  

ຜ ້ ນ າທາງສາສະຫນາແລະທາງດ້ານການເມ ອງໃນ 21  ແລະ 
ການເຄ ີ່ ອນໄຫວ. ການເຄ ີ່ ອນໄຫວທົີ່ ວໂລກພະຍາຍາມທ ີ່ ຈະພິຈາລະນາວີ່ າທັງຫມົດປະ
ກອບອາຊ ບສາດສະຫນາຄຣິ ດສະຕຽນແມີ່ ນເທົີ່ າທຽມກັນກີ່ ອນທ ີ່ ພຣະເຈົ ້ າ, 

ແຕີ່ ພະຄ າພ ໄດ້ເຕ ອນລັດຖະມົນຕ ກີ່ ຽວກັບການທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕ້ອງ (2 ໂກລິ ນໂທ 11: 14-

15) ແລະເປັນທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕ້ອງມ ສັດທາ " ບາບ ໂລນ" 



ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງກັບຜ ້ ນ າທາງດ້ານການເມ ອງຂອງໂລກ (ການເປ ດເຜ ຍ 17: 1-

9). ພຣະເຢຊ ບ ີ່ ໄດ້ມາເພ ີ່ ອເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມັກຄ ລະຫວີ່ າງປະເທດໃນອາຍຸສ ງສຸດນ ້ , 

ແຕີ່ ພະແນກ (ລ ກາ 
12:51). ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນທ ີ່ ຈະຫນ ໄປຈາກບາບ ໂລນໄດ້ທ ານາຍໄວ້ (ຊາຂາຣ ຢາ 2 6-7 

ຄ າປາກົດ 18: 4) ແລະໄດ້ຮັບການ ຂອງໂລກ (ຢາໂກໂບ 1:27). 

ຜ ້ ນ າ, 

ຊຶີ່ ງເປັນການພະຍາຍາມທ ີ່ ຈະຫມາຍເຖິງວີ່ າສາສະຫນາທັງຫມົດແມີ່ ນເທົີ່ າທຽມກັນກີ່
ອນທ ີ່ ພຣະເຈົ ້ າ. ນ ້ ເປັນ 
ຍ້ອນວີ່ າມັນເປັນພຽງແຕີ່ ຜີ່ ານຊ ີ່ ຂອງພຣະເຢຊ ທ ີ່ ສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມລອດ 
(ກິດຈະການ 4: 10-12). ປະນ ປະນອມຄ າສອນ, 

ແລະອ ີ່ ນໆສ າລັບຈຸດປະສົງຂອງຄວາມສາມັກຄ ແມີ່ ນ 
ແລະຜິດພາດ:  ແມີ່ ນຜ ້ ທ ີ່ ເຮັດວຽກງານຂອງພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າຫລອກລວງໄດ້ (ເຢເຣມ 
ຢາ 48:10). 

ຜ ້ ສົີ່ ງເສ ມ / 

ຄວາມສາມັກຄ ທາງສາດສະຫນາໄດ້ເບິີ່ ງຄ ວີ່ າທ ີ່ ຈະຮັບຮ ້ ວີ່ າທັງສອງໃຫມີ່ ແລະພຣະສັ
ນຍາສອນວີ່ າຄວາມສາມັກຄ ເປັນຄວາມຈິ ງຂອງສາດສະຫນາບ ີ່ ໄດ້ມ ຫຍັງເກ ດຂຶ ້ ນຈົ
ນກີ່ ວາຫ ັ ງຈາກທ ີ່ ພຣະເຢຊ ກັບຄ ນມາ: 

ພວກເຮົ າທັງຫມົດມາກັບຄວາມສາມັກຄ ຂອງສາດສະຫນາແລະຄວາມຮ ້ ຂອງ
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ ້ າ, ກັບຜ ້ ຊາຍທ ີ່ ສົມບ ນແບບ, ມາດຕະການຂອງ 
ຂອງຄວາມສົມບ ນຂອງພຣະຄຣິ ດໄດ້. (ເອເຟໂຊ 4:13) 

"ຮ້ອງແລະປິ ຕິຍິ ນດ , ລ ກສາວຂອງສ ໂອນ! ເພາະຈົີ່ ງເບິີ່ ງ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າມາແລະຂ້າພະເຈົ ້ າຈະສະຖິດຢ ີ່ ໃນທີ່ າມກາງຂອງທີ່ ານ," 

ກີ່ າວວີ່ າພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າ.11 "ປະເທດຫ າຍຄົນຈະໄດ້ຮັບການເຂົ ້ າຮີ່ ວມກັບພຣະ
ຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າໃນມ ້ ນ້ັນ, ແລະພວກເຂົ າເຈົ ້ າຈະກາຍເປັນປະຊາຊົນຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ. 
ແລະຂ້າພະເຈົ ້ າຈະສະຖິດຢ ີ່ ໃນທີ່ າມກາງຂອງທີ່ ານຫ ັ ງຈາກນ້ັນທີ່ ານຈະຮ ້ ວີ່ າພຣ
ະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າຂອງການເປັນເຈົ ້ າພາບໄດ້ສົີ່ ງຂ້າພະເຈົ ້ າກັບທີ່ ານ 12 ແລະພຣະຜ ້ ເ
ປັນເຈົ ້ າຈະໃຊ້ເວລາການຄອບຄອງຂອງຢ ດາເປັນມ ລະດົກຂອງພຣະອົງໃນທ ີ່ ດິ
ນຍານບ ລິ ສຸດ, ແລະອ ກເທ ີ່ ອຫນຶີ່ ງຈະເລ ອກເຢຣ ຊາເລັມ (ຊາຂາຣ ຢາ 2...: 10-
12) 

ສັງເກດເຫັນມ ຄົນມ ສັດທາທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ: 



ມ ຫນຶີ່ ງໃນຮີ່ າງກາຍແລະວິ ນຍານແມີ່ ນ, 

ພຽງແຕີ່ ເປັນທ ີ່ ທີ່ ານໄດ້ຖ ກເອ ້ ນວີ່ າຢ ີ່ ໃນຄວາມຫວັງຂອງການເອ ້ ນຂອງທີ່ ານ; 

5 ພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າ, ມ ຄວາມເຊ ີ່ ອ, 

ຫນຶີ່ ງບັບຕິສະມາ 6 ຫນຶີ່ ງໃນພຣະເຈົ ້ າແລະພຣະບິ ດາຂອງການທັງຫມົດ, 

ຜ ້ ທ ີ່ ແມີ່ ນຢ ີ່ ຂ້າງເທິ ງທັງຫມົດ, ແລະໂດຍຜີ່ ານການທັງຫມົດ, 

ແລະໃນທ ີ່ ທີ່ ານທັງຫມົດ. (ເອເຟໂຊ 4: 4-6) 

ທ ີ່ ມ ຄວາມເຊ ີ່ ອເປັນຄວາມຈິ ງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າສາດສະຫນາຄຣິ ດສະຕ
ຽນ, ບ ີ່ ແມີ່ ນການຫ ຸ ດຫນ້ອຍລົງ, (ການເປ ດເຜ ຍ 17) ວີ່ າພຣະເຢຊ ຈະທ າລາຍ ( cf. 

ການເປ ດເຜ ຍ 19). 

ສາມັກຄ ສະເທົີ່ າທ ີ່ ເປັນທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ, 

ພະຄ າພ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວີ່ າອາດຈະມ ພະແນກຢ ີ່ ໃນສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ 
(ການເປ ດເຜ ຍ 2 & 3) ຈົນກີ່ ວາພຣະເຢຊ ກັບຄ ນມາ. 

ໃນຂະນະທ ີ່ ພວກເຮົ າໃນສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າເຊ ີ່ ອວີ່ າຄວນຈະມ 
ການພົວພັນມິດລະຫວີ່ າງທັງຫມົດເທົີ່ າທ ີ່ ເປັນໄປໄດ້ (ຕິດຕ ີ່ ກັນ 12:18), 

ວີ່ າບ ີ່ ໄດ້ຫມາຍຄວາມວີ່ າພວກເຮົ າພິຈາລະນາສາສະຫນາທັງຫມົດເປັນການທຽບເທົີ່ າ
ກັບສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງພຣະເຈົ ້ າ, ແທ້ຈິ ງ 
ສາດສະຫນາຄຣິ ດສະຕຽນ. ພວກເຮົ າຍັງປະຕິບັດຕາມຕົວຢີ່ າງຂອງພະເຍຊ ແລະຈະ
ປະນາມຜ ້ ທ ີ່ ອ ງໃສີ່ ເພ ີ່ ມເຕ ມກີ່ ຽວກັບປະເພນ ກີ່ ວາຄ າພ ໄບເບິ ນ (ເຄ ີ່ ອງຫມາຍ 7: 9-
13). 

ອາການ, ຫ ັ ກຖານ, ແລະໃຫ້ຂ ້ ຄຶ ດ 

ໃນການສະຫ ຸ ບ, ໃນທ ີ່ ນ ້ ແມີ່ ນບັນຊ ລາຍຊ ີ່ ຂອງອາການ, ຫ ັ ກຖານສະແດງ, 

ແລະຂ ້ ຄຶ ດທ ີ່ ຈະຊີ່ ວຍກ ານົດສາດສະຫນາຈັກຄຣິ ສຕຽນແທ້ເປັນ: 

1 

ເຮັດໃຫ້ພຣະຄ າຂອງພຣະເຈົ ້ າຢ ີ່ ຂ້າງເທິ ງປະເພນ ຂອງຜ ້ ຊາຍແລະເພາະສະນ້ັນ
ຍັງບ ີ່ ໄດ້ເພ ີ່ ມຄ າສອນທ ີ່ ກົງກັນຂ້າມກັບຄ າພ ໄບເບິ ນ ( cf. ມັດທາຍ 15: 3-9). 

2. ການນ າໃຊ້ຊ ີ່ ໃນພຣະຄ າພ  "ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ" 
(ຕົວຢີ່ າງກິດຈະການ 20:28; 1 ຕ ໂມທຽວ 3: 5). 

3 ຖຽງດ້ວຍຄວາມຈິ ງໃຈໃນສາດສະຫນາຕ້ົນສະບັບ 
ເຖິງແມີ່ ນພາຍໃຕ້ໄພຂົີ່ ມຂ ີ່ ຂອງນາງພຽງຄົນດຽວ (ເຊັີ່ ນ: ກິດຈະການ 5: 27-
32). 



4. ຮອຍຄ າສອນໃນພຣະຄ າພ ຂອງຕົນໃນທົີ່ ວປະຫວັດສາດ (1 ໂຈນ  2: 6). 

5. ເຮັດໃຫ້ປັດສະຄາໃນ 14 th ຂອງເມສາ (ລະບຽບພວກເລວ  23: 5; ມັດທາຍ 
26:18). 

6 

ໄດ້ເປັນທ ີ່ ຮ ້ ຈັກທ ີ່ ຫນັງສ ເປັນສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງພະຄ າພ ໄດ້ນັບຕ້ັງແຕີ່ ທ ີ່ ໃຊ້ເວລາ
ຂອງອັກຄະສາວົກໂຢຮັນ (2 ຕ ໂມທຽວ 3: 16-17; ພຣະນິ ມິດ 1: 9-19; 22: 18-

19; ເອຊາຢາ 8:16). 

7 ສອນຄວາມຈິ ງກີ່ ຽວກັບຝີ່ າຍພຣະເຈົ ້ າ (ຕິດຕ ີ່ ກັນ 1:20; ໂກໂລຊາຍ 2: 2,9). 

8 ສອນແລະເຮັດໃຫ້ລະບຽບກົດຫມາຍດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ (1 ໂຈນ 
2: 4). 

9 ກົງກັນຂ້າມກັບການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນສົງຄາມໃຫທ າມະດາຢ ີ່ ໃນໂລກນ ້  
(ໂຢຮັນ 18:36; ລ ກາ 3:14). 

10. ໄດ້ຮັບການຂົີ່ ມເຫັງ, ແຕີ່ ບ ີ່ ເຄ ຍໄດ້ກົດຂ ີ່ ຂົີ່ ມເຫັງທາງດ້ານຮີ່ າງກາຍ (ໂຈນ 
15: 20-21 cf. 18:36). 

11 ຍັງບ ີ່ ໄດ້ຮັບຮອງເອົ າໃສີ່ ກັບດັກພາຍນອກຂອງ ໃນແງີ່ ຂອງການ 
ທາງປັນຍາຫລ ອາຄານ (ພຣະບັນຍັດສອງ 12: 29-30). 

12 ສັີ່ ງສອນພຣະກິດຕິຄຸນຢີ່ າງເຕັມທ ີ່ ຂອງອານາຈັກ (ມັດທາຍ 24:14; 28: 19-
20). 

13 ເປັນ "ຝ ງນ້ອຍ" (ລ ກາ 12:32; ຕິດຕ ີ່ ກັນ 11: 5; cf. ຄ າປາກົດ 14: 1-9). 

14 

ຮີ່ ອງຮອຍສະຖານທ ີ່ ທາງດ້ານຮີ່ າງກາຍຂອງຕົນໂດຍຜີ່ ານຕົວເມ ອງຫ າຍເປັນ
ຜ ້ ນ າພາ (ເຫບເລ  13:14) ແລະການເຈັດໂບດແຫີ່ ງການເປ ດເຜ ຍໃນພາກທ  2 

ແລະ 3. 

15. ມ ອາການຂອງພຣະຄ າພ ວັນສະບາໂຕ (ອົບພະຍົບ 31:13; ເຮັບເຣ  4: 9). 

16. 

ເຂົ ້ າໃຈແຜນຂອງພຣະເຈົ ້ າແຫີ່ ງຄວາມລອດໂດຍຜີ່ ານພຣະເຢຊ ຄຣິ ດເປັນຮ ບ
ໂດຍຜີ່ ານການວັນຍານບ ລິ ສຸດ (1 ໂກລິ ນໂທ 5: 7-8; 1:18) 

17 ສອນຕ ີ່ ຕ້ານການສັງເກດການຂອງວັນພັກ (1 ໂກລິ ນໂທ 10: 20-22) ໄດ້. 



18 ຈະບ ີ່ ກົງກັບໃນຕອນທ້າຍທ ີ່ ໃຊ້ເວລາ (ຄ າປາກົດ 13: 4-10; 18: 4) 

ພຽງແຕີ່ ສາດສະຫນາຈັກ 
ຂອງພຣະເຈົ ້ າກຸີ່ ມເງ ີ່ ອນໄຂຄົບຖ້ວນທັງຫມົດເຫ ົີ່ ານ ້ .  ສາດສະຫນາຈັກບ ີ່ ເຂົ ້ າໃຈແທ້ໆ
ຂອງພຣະເຈົ ້ າຫ  ແຜນການຂອງພຣະເຈົ ້ າຫ  ເຂົ າເຈົ ້ າບ ີ່ ເປັນຕົວແທນຂອງສາສນາຈັກ
ຄຣິ ສຕຽນແທ້. 

 

3 ສິີ່ ງທ ີ່ ເກ ດຂຶ ້ ນໃນລະຫວີ່ າງພຣະສັນຍາໃຫມີ່  ເວລາ? 

 

ອ ີ່ ນກີ່ ວາວັກທ ເປ ດນ ້ ເປັນໂຕເນ ້ ງແລະວັກປິ ດໃນຫ  ໂຕເນ ້ ງ, 

ພາກນ ້ ໄດ້ລາຍລັກອັກສອນໂດຍທ້າຍອະດ ດສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ ທີ່ ານດຣ 
ແລະໄດ້ຈັດພ ມມາໃນປ  1985 ທີ່ ານດຣ 
ເຮັດໃຫ້ໃຊ້ເວລາຂອງຕົນກີ່ ຽວກັບສິີ່ ງທ ີ່ ເກ ດຂຶ ້ ນກັບຄຣິ ສຕະຈັກຄຣິ ສຕຽນແທ້ 
ໃນພຣະສັນຍາໃຫມີ່ ເວລາແລະການເພ ີ່ ມຂຶ ້ ນຂອງສາດສະຫນາຈັກ ມັກຈະບອກໄດ້ 
ໄດ້. 

ພຣະຄຣິ ດໄດ້ກີ່ າວວີ່ າ, "ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະສ້າງສາສນາຈັກຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ" (ມັດທາຍ 
16:18). ພຣະອົງໄດ້ສ້າງມັນ - ຫນຶີ່ ງສາດສະຫນາຈັກ, 

ມອບຫມາຍໃຫ້ສອນແລະການເຜ ຍແຜີ່ ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອົງ - 
ຂ ້ ຄວາມຫ າຍພຣະອົງນ າເອົ າມາຈາກພຣະເຈົ ້ າ - ເພ ີ່ ອທຸກຄົນໃນໂລກ. 

ແຕີ່ ສິີ່ ງທ ີ່ ພວກເຮົ າຊອກຫາໃນມ ້ ນ ້ ? ຫ າຍຮ້ອຍຄົນຂອງສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງ
ກັນແລະ, ທັງຫມົດສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນໂດຍຜ ້ ຊາຍ, ແຕີ່ ລະ ທ ີ່ ຈະສອນຄວາມຈິ ງ, 

ແຕີ່ ກົງກັນຂ້າມແລະ ກັບຄົນອ ີ່ ນທັງຫມົດ. 

ສາດສະຫນາຈັກໃນການທ ານາຍ 

ໃນຂະນະທ ີ່ ປະຊາຊົນຫ າຍທ ີ່ ສຸດໃນມ ້ ນ ້ ຄິ ດວີ່ າສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງແມີ່ ນຂຶ ້ ນຢີ່ າງ
ໄວວາຂະຫຍາຍຕົວຂະຫນາດໃຫຍີ່ , ທ ີ່ ຈະກາຍເປັນອົງການຈັດຕ້ັງທ ີ່ ມ ອ ານາດ, 

ອິ ດທິ ພົນມ ອ ານາດໃນໂລກ, ແລະເຮັດໃຫ້ນ ້ ເປັນໂລກທ ີ່ ດ ກວີ່ າ, 

ກາຍເປັນອິ ດທິ ພົນໃຫ້ຄົງທ ີ່ ຂອງພົນລະເມ ອງຂອງໂລກ, 

ຕົວຈິ ງແລ້ວພຣະຄຣິ ດຕ້ັງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະອົງສ າລັບການທ ີ່ ບ ີ່ ມ  
ຈຸດປະສົງດັີ່ ງກີ່ າວ. ໃນການອະທິ ຖານສຸດທ້າຍຂອງພຣະອົງສ າລັບສາດສະຫນາຈັກຫ
ນຶີ່ ງຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊ ໄດ້ອະທິ ຖານ: 



. "ຂ້າພະເຈົ ້ າອະທິ ຖານສ າລັບພວກເຂົ າຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ອະທິ ຖານສ າລັບໂລກ ... 
ຍານບ ລິ ສຸດຂອງພຣະບິ ດາ, ຮັກສາໂດຍຜີ່ ານຊ ີ່ ຂອງທີ່ ານຜ ້ ທ ີ່ ທີ່ ານໄດ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າອາດຈະເປັນຫນຶີ່ ງດັີ່ ງທ ີ່ ພວກເຮົ າ ... 
ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ໃຫ້ພວກເຂົ າຄ າສັບຂອງທີ່ ານ; ແລະ 
ໂລກໄດ້ກຽດຊັງພວກເຂົ າເພາະວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າແມີ່ ນບ ີ່ ເປັນຂອງໂລກ, 

ພຽງແຕີ່ ເປັນຂ້າພະເຈົ ້ າບ ີ່ ເປັນຂອງໂລກ. 
ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ອະທິ ຖານວີ່ າທີ່ ານຄວນໃຊ້ເວລາພວກເຂົ າອອກຈາກໂລກໄດ້, 

ແຕີ່ ວີ່ າທີ່ ານຄວນຈະຮັກສາໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າຈາກຄວາມຊົີ່ ວຮ້າຍຫນຶີ່ ງ. 
ພວກເຂົ າເຈົ ້ າບ ີ່ ແມີ່ ນຂອງ ໂລກ, ພຽງແຕີ່ ເປັນຂ້າພະເຈົ ້ າບ ີ່ ເປັນຂອງໂລກ "(ໂຢຮັນ 
17: 9-16). 

ຜ ້ ທ ີ່ ຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະອົງໄດ້ອະທິ ບາຍວີ່ າເປັນຄົນຕີ່ າງດ້າວແລະຄົນຕີ່ າ
ງປະເທດຢ ີ່ ໃນໂລກນ ້  - ທ ດຂອງພຣະຄຣິ ດ - ຊຶີ່ ງເປັນຂອງຕີ່ າງປະເທດໃນໂລກນ ້  - 
ຍັງບ ີ່ ເຄ ຍເປັນຂອງໂລກ. 

ນ ້ ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງພຣະເຈົ ້ າຈະໄດ້ຮັບການຂົີ່ ມເຫັງ - 
ກະແຈກກະຈາຍ. "ຖ້າຫາກວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າຖ ກຂົີ່ ມເຫັງຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າຍັງຈະຂົີ່ ມເຫັງເຈົ ້ າ," ພຣະເຢຊ ກັບພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ (ໂຢຮັນ 
15:20) 

ເວົ ້ າວີ່ າ. "ທັງຫມົດທ ີ່ ປາຖະຫນາທ ີ່ ຈະດ າລົງຊ ວິ ດຂອງພະເຈົ ້ າໃນພຣະເຢຊ ຄຣິ ດຈະໄດ້
ຮັບການຂົີ່ ມເຫັງ" (II ຕ ໂມເຕ 3:12). 

ໃນຕອນກາງຄ ນທ ີ່ ພຣະເຢຊ ຖ ກຈັບຈະຖ ກຄຶ ງ, ພຣະອົງໄດ້ກີ່ າວວີ່ າ, 

"ມັນໄດ້ຖ ກລາຍລັກອັກສອນ: 'ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະໂຈມຕ  ໄດ້, 

ແລະຝ ງແກະຈະໄດ້ຮັບການກະແຈກກະຈາຍ'" (ມາລະໂກ 14:27). ຫ ັ ງຈາກພຣະອົງ, 

ຜ ້ ລ້ຽງແກະທ ີ່ ໄດ້ຖ ກຄຶ ງ, "ແກະ" - ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະອົງ - 
ໄດ້ກາຍເປັນກະແຈກກະຈາຍ. 

ກີ່ ອນຫນ້ານ ້ ວີ່ າຕອນແລງດຽວກັນ, 

ພຣະເຢຊ ໄດ້ກີ່ າວກັບພວກສາວົກຂອງພຣະອົງວີ່ າ, 

"ທີ່ ານຈະໄດ້ຮັບການກະແຈກກະຈາຍ" (ໂຈນ 16:32). 

ນາງພຽງຄົນດຽວນ ້ ແລະກະແຈກກະຈາຍເລ ີ່ ມຕ້ົນ. ຫນັງສ ແຈ້ງການກິດຈະການ 8: 
1: ". 

ໃນເວລາທ ີ່ ນາງພຽງຄົນດຽວທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ເກ ດຂຶ ້ ນຕ ີ່ ຕ້ານສາດສະຫນາຈັກຊຶີ່ ງຢ ີ່ ເຢຣ ຊາເ
ລັມແລະພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ຮັບການທັງຫມົດກະແຈກກະຈາຍໃນທົີ່ ວພາກພ ້ ນຂອງແຂ
ວງຢ ດາຍແລະຊາມາເລຍໄດ້, ຍົກເວ້ັນອັກຄະສາວົກ" 



ມ ການທ ານາຍທ ີ່ ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຫນຶີ່ ງຄວນຈະກາຍເປັນທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ແລະມ ອ 
ານາດ, ອິ ດທິ ພົນໃນໂລກນ ້ . ແນີ່ ນອນວີ່ າ, ພຣະເຢຊ ເອ ້ ນວີ່ າມັນ "ຝ ງນ້ອຍ" (ລ ກາ 
12:32). ກຽດຊັງ, ຂົີ່ ມເຫັງ, ກະແຈກກະຈາຍໃນທົີ່ ວໂລກ - ແຍກຕີ່ າງຫາກຈາກໂລກ 
... 

ທີ່ ານບ ີ່ ໄດ້ອີ່ ານຫ າຍຂອງປະຫວັດສາດຂອງສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ໄດ້. ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າປະຫ
ວັດສາດບ ີ່ ເຄ ຍຮ ້ ຈັກບີ່ ອນທ ີ່ ຈະຊອກຫາສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ - 
ສ າລັບພວກເຂົ າເຈົ ້ າບ ີ່ ຮ ້ ວີ່ າສິີ່ ງທ ີ່ ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງແມີ່ ນ. 

ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ຢີ່ າງກວ້າງຂວາງຫລອກລວງ 

ໃນອ ກດ້ານຫນຶີ່ ງ, ໃນໂລກ, ຄ າທ ານາຍທັງຫມົດໄດ້ບອກລີ່ ວງຫນ້າປະຖ້ິມຄວາມເຊ ີ່ ອ, 

ຫ ອກລວງແລະພະແນກ. 

ພຣະເຢຊ ໄດ້ບອກລີ່ ວງຫນ້າກ ລະນ ທ າອິ ດທ ີ່ ຈະມາໃນໂລກ - 
ການຫລອກລວງທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ , 

ໃນມ ້ ຂອງພວກເຮົ າໃນປັດຈຸບັນພຽງແຕີ່ ສ ບຕ ີ່ ເດ ນຫນ້າ, 

ໃນຄວາມຍາກລ າບາກທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ . 

"ເອົ າໃຈໃສີ່ ," ພຣະອົງໄດ້ກີ່ າວວີ່ າ, 

"ຜ ້ ຊາຍບ ີ່ ມ ຫລອກລວງທີ່ ານສ າລັບຈ ານວນຫ າຍຈະສະເດັດມາໃນພຣະນາມຂອງຂ້າ
ພະເຈົ ້ າ, ໂດຍກີ່ າວວີ່ າ, ຂ້າພະເຈົ ້ າພຣະຄຣິ ດ, ແລະຈະຫລອກລວງຫລາຍ." (ມັດທາຍ 
24: 4-5, ຮັບອະນຸຍາດ). 

ສັງເກດເຫັນຢີ່ າງລະອຽດ: 
ມັນບ ີ່ ແມີ່ ນບ ີ່ ຫ າຍປານໃດຜ ້ ທ ີ່ ຈະໄດ້ຮັບການຖ ກຫລອກລວງ, 

ແຕີ່ ໃນຈ ານວນຫ າຍ. ມັນແມີ່ ນການທ ີ່ ບ ີ່ ຫ າຍປານໃດຜ ້ ທ ີ່ ໄດ້ກາຍເປັນຊາວຄຣິ ດສະ
ຕຽນທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ! 

ພຣະເຢຊ ຮ ບພາບດຽວກັນນ ້ ໃນເວລາທ ີ່ ພຣະອົງໄດ້ກີ່ າວວີ່ າ: 
"ກ້ວາງແມີ່ ນປະຕ ຮ້ົວແລະຢີ່ າງກວ້າງຂວາງເປັນວິ ທ ການທ ີ່ ນ າໄປສ ີ່ ການທ າລາຍ, 

ແລະມ ຈ ານວນຫ າຍຜ ້ ທ ີ່ ໄປໃນໂດຍມັນເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າແຄບແມີ່ ນປະຕ ຮ້ົວແລະມ ຄວ
າມຫຍຸ້ງຍາກແມີ່ ນວິ ທ ການທ ີ່ ນ າໄປສ ີ່ ຊ ວິ ດ, ແລະ. ມ ບ ີ່ ຫ າຍປານໃດທ ີ່ ເຫັນວີ່ າມັນ 
"(ມັດທາຍ 7: 13-14). 

ວີ່ າບ ີ່ ແມີ່ ນສິີ່ ງທ ີ່ ໂລກເຊ ີ່ ອວີ່ າ, 

ວີ່ າມັນແມີ່ ນ? ອາດຈະເປັນວີ່ າບ ີ່ ແມີ່ ນສິີ່ ງທ ີ່ ທີ່ ານໄດ້ຍິ ນແລະມາສົມມຸດ. ແຕີ່ ວີ່ າມັນເ
ປັນສິີ່ ງທ ີ່ ພຣະຄຣິ ດໄດ້ກີ່ າວວີ່ າ. ວິ ທ ການຫລອກລວງໂລກນ ້ ໄດ້ກາຍເປັນ! 



ຊາຕານໃນຮ ບທ ີ່ ຖີ່ າຍໃນພະຄ າພ ໄດ້ເປັນພຣະເຈົ ້ າຂອງໂລກນ ້ ໄດ້. ເຂົ າປະກົດວີ່ າບ ີ່ ເປັ
ນມານ, ແຕີ່ ເປັນພຣະເຈົ ້ າ - ເປັນທ ດຂອງແສງໄດ້. ແລະໃນການເປ ດເຜ ຍ 12: 9, 

ທ ີ່ ທີ່ ານໄດ້ອີ່ ານຂອງ "ຊາຕານ, ຜ ້ ທ ີ່  ໃນໂລກທັງຫມົດ." 

ແມີ່ ນແລ້ວ, ໃນຈ ານວນຫ າຍຈະໄດ້ມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊ , 

ການປະກາດວີ່ າພຣະເຢຊ ຄ ພຣະຄຣິ ດ - ແມີ່ ນ, ປະກາດພຣະຄຣິ ດໃນໂລກ. ແລະທັນ, 

ໂດຍບ ີ່ ມ ການ ມັນ, ການຫລອກລວງໂລກ. 

ອັກຄະສາວົກຮ ້ ວີ່ າສິີ່ ງທ ີ່ ຈະເກ ດຂຶ ້ ນ 

ອັກຄະສາວົກ, ແນະນ າໂດຍກົງໂດຍພຣະເຢຊ ຄຣິ ດພຣະອົງເອງ, 

ເຕ ອນສາດສະຫນາຈັກກີ່ ຽວກັບການເດ ນທາງຈາກສາດສະຫນາທ ີ່ ຈະເລ ີ່ ມຕ້ົນທ ີ່ ຈະເ
ກ ດຂຶ ້ ນທ ີ່ ໃກ້ຊິ ດຂອງກະຊວງຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້. 

ເກ ອບ 20 ປ ຫລັງຈາກການຄຶ ງຂອງພຣະເຢຊ , ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້, 

ໃນຫນຶີ່ ງຂອງຈົດຫມາຍແຮງບັນດານໃຈຄ້ັງທ າອິ ດຂອງຕົນ, 

ເຕ ອນຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຈະບ ີ່ ໄດ້ຮັບການ 
ໂດຍການສິ ດສອນທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕ້ອງຫລ ຕົວອັກສອນທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕ້ອງ 
ຈະຈາກອັກຄະສາວົກວີ່ າ: "ຂ ໃຫ້ບ ີ່ ມ ໃຜຫລອກລວງທີ່ ານໂດຍວິ ທ ໃດ ສ າຫລັບວັນທ ີ່  
[ທ ີ່ ໃຊ້ເວລາຂອງການແຊກແຊງຂອງພຣະເຈົ ້ າໃນເລ ີ່ ອງຂອງມະນຸດ, 

ໃນເວລາທ ີ່ ພຣະເຢຊ ຄຣິ ດຈະກັບຄ ນໄປປົກຄອງປະເທດຊາດ] 
ຈະບ ີ່ ມາເວ້ັນເສຍແຕີ່ ໄດ້ຫ ຸ ດລົງທັນມາຄ້ັງທ າອິ ດ "(II ເທຊະໂລນິ ກ 2: 3). 

ໃນກິດຈະການ 20: 29-30, 

ຄ ອາຈານຂອງຄົນຕີ່ າງຊາດໄດ້ອະທິ ບາຍວິ ທ ການປະຖ້ິມຄວາມເຊ ີ່ ອໄດ້ຈະເລ ີ່ ມຕ້ົນ. 
ພຣະອົງໄດ້ເກັບກ າບັນດາຜ ້ ໃຫຍີ່  (ລັດຖະມົນຕ ) 
ຂອງສາດສະຫນາຈັກຢ ີ່ ໃນເມ ອງເອເຟໂຊເພ ີ່ ອໃຫ້ພວກເຂົ າເປັນຂ ້ ຄວາມສຸດທ້າຍກີ່ ຽ
ວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໃນໄລຍະປະຊາຄົມທ້ອງຖິີ່ ນ. "ສ າລັບ," 

ໂປໂລໄດ້ກີ່ າວ, "ຂ້າພະເຈົ ້ າຮ ້ ວີ່ ານ ້ , ວີ່ າພາຍຫ ັ ງທ ີ່ ເດ ນທາງຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ 
ຈະມາໃນບັນດາພວກທີ່ ານ, ບ ີ່  ໄດ້. ນອກຈາກໃນບັນດາຕົວຜ ້ ຊາຍຈະເພ ້ ມຂຶ ້ ນເຖິງ, 

ເວົ ້ າຊົີ່ ວ." ເປັນຫຍັງ? "ເພ ີ່ ອຈະຊັກຊວນພວກສາວົກຫລັງຈາກທ ີ່ ຕົນເອງ." ທ ີ່ ຈະໄດ້ຮັ
ບດັີ່ ງຕ ີ່ ໄປນ ້ ສີ່ ວນບຸກຄົນສ າລັບຕົນເອງ. ເພ ີ່ ອເລ ີ່ ມຕ້ົນການຕົວຫານໃຫມີ່ ! 

ທ ີ່ ທີ່ ານຈະຈັບໄດ້ຄວາມສ າຄັນຂອງການເຫ ົີ່ ານ ້ ທັງສອງ? ພວກແອວເດ ຫ  ລັດຖະມົນຕ 
ໄດ້ຮັບການປະກອບໂດຍສະເພາະແມີ່ ນເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າ, 

ໃນທັນທ ຫລັງຈາກໂປໂລຈະອອກຈາກເມ ອງເອເຟໂຊ, 

ມ ຈະມາພາຍໃນປະຊາຄົມສາດສະຫນາຈັກໃນທ້ອງຖິີ່ ນລັດຖະມົນຕ ທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕ້ອງ, 



ໃນເຄ ີ່ ອງນຸີ່ ງ ຂອງ, 

ເພ ີ່ ອເຮັດໃຫ້ຜ ້ ຖ ກລ້າຂອງຊາວຄຣິ ດສະຕຽນ. ແລະເຖິງແມີ່ ນວີ່ າຈາກຜ ້ ເຖ້ົາຜ ້ ແກີ່ ຜ ້
ທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນປະຊາຄົມສາສນາຈັກບາງຄົນຈະບິ ດເບ ອນຄ າສອນຂອງພຣະເຢຊ ເພ ີ່ ອຮັບປະ
ກັນດັີ່ ງຕ ີ່ ໄປນ ້ ສ າລັບການດ້ວຍຕົນເອງ. 

ໃນການແນະ, ໂປໂລໄດ້ແນະນ າໃຫ້ເຂົ າ "ໃຫ້, ການແນະນ າ, 

ດ້ວຍຄວາມອົດທົນແລະການສິ ດສອນທັງຫມົດສ າລັບໃຊ້ເວລາທ ີ່ ຈະມາເຖິງໃນເວລາ
ທ ີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າຈະບ ີ່ ອົດທົນຈົນເຖິງຄ າສອນຂອງສຽງ, 

ແຕີ່ ວີ່ າອ ງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ." - 
ພຽງພ ທ ີ່ ຈະເຮັດໃນສິີ່ ງທ ີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າກະລຸນາ - " ... ພວກເຂົ າເຈົ ້ າຈະ 
ເຖິງສ າລັບຄ ອາຈານທ ີ່ ຕົນເອງ" - 
ສົີ່ ງເສ ມລັດຖະມົນຕ ຜ ້ ທ ີ່ ຈະປະກາດສິີ່ ງທ ີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າຕ້ອງການທ ີ່ ຈະໄດ້ຍິ ນ - 
"ແລະພວກເຂົ າເຈົ ້ າຈະເຮັດໃຫ້ຫ ຂອງພວກເຂົ າອອກຈາກຄວາມຈິ ງ, 

ແລະໄດ້ຮັບການຫັນຫລ ກໄປທາງຫນຶີ່ ງກັບ " (II ຕ ໂມທຽວ 4: 2 -

4). ນ ້ ແມີ່ ນຢ ີ່ ໃນວັນເວລາຂອງອັກຄະສາວົກແລະພວກຜ ້ ປະກາດໄດ້. ຈ ານວນຫ າຍຜ ້
ທ ີ່ ຜ ກໃນປະຊາຄົມທ້ອງຖິີ່ ນຂອງຕ້ົນສາດສະຫນາຈັກ, ຫ ັ ງຈາກທ ີ່ ປະມານສອງລຸ້ນ, 

ບ ີ່ ອົດທົນຈົນເຖິງຄ າສອນຂອງສຽງເພາະວີ່ າພວກເຂົ າບ ີ່ ໄດ້ກັບໃຈແທ້ແລະເພາະສະນ້ັ
ນຈຶີ່ ງບ ີ່ ເຄ ຍໄດ້ຮັບພຣະວິ ນຍານບ ລິ ສຸດ. ພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ຜ ້ ທ ີ່ , ສ າລັບ 
ຂອງການເງິ ນໄດ້, ຄວາມຍິ ນດ ທ ີ່ ຄວາມປາດຖະຫນາຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໂດຍການປະກາດ - 
ການ ຂອງ ແລະນະມັດສະການແສງຕາເວັນທ ີ່ ທ ີ່ ສຸມໃສີ່ ການ. 

ໃນເວລາທ ີ່ ໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດຫມາຍສະບັບທ ສອງຂອງຕົນເພ ີ່ ອເທຊະໂລນິ ກ ເກ ດ, 

ທີ່ ານໄດ້ແນະນ າໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າກີ່ ຽວກັບ "ຄວາມລຶ ກລັບຂອງຄວາມຊົີ່ ວຮ້າຍ" ວີ່ າ 
"ອົງແລ້ວເຮັດວຽກ" (II ເທຊະໂລນິ ກ 2: 7). ແຈ້ງການ: ຄ າສອນຂອງ 
ໄດ້ໃນການເຮັດວຽກໃນມ ້ ຂອງໂປໂລ. ໂລກ 
ໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍສາສະຫນາຄວາມລຶ ກລັບທ ີ່ ເກ ດຈາກຄວາມລຶ ກລັບຂອງແສງຕາເວັ
ນນະມັດສະການອາຍຸ. 

ຈ ານວນຫ າຍຂອງພວກເຂົ າໄດ້ພົບເຫັນວີ່ າໂດຍໃຊ້ຊ ີ່ ຂອງພຣະເຢຊ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມ
ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າເພ ີ່ ມຂຶ ້ ນ. 

ໄດ້ທ ີ່ ຈະປະກອບໃນຈົດຫມາຍແນະນ າທ ີ່ ຄຣິ ດສະຕຽນທຸກຄວນ 
"ຕ ີ່ ສ ້ ຢີ່ າງຕ້ັງໃຈສ າລັບສັດທາຊຶີ່ ງແມີ່ ນຫນຶີ່ ງສ າລັບການສົີ່ ງທັງຫມົດກັບໄພີ່ ພົນຂອງ. 
ສ າລັບຜ ້ ຊາຍທ ີ່ ແນີ່ ນອນໄດ້ ໃນ, 

ຜ ້ ທ ີ່ ຍາວກີ່ ອນຫນ້ານ ້ ໄດ້ຖ ກຫມາຍອອກສ າລັບການ ນ ້ , ຜ ້ ຊາຍ, 

ທ ີ່ ເຮັດໃຫ້ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ ້ າຂອງພວກເຮົ າໄດ້ເຂົ ້ າໄປໃນມັກຫລາຍໃນກາມແລະ



ປະຕິເສດພຽງແຕີ່ ພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າພຣະເຈົ ້ າແລະພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າພຣະເຢຊ ຄຣິ ດຂອງ
ພວກເຮົ າ .... ເຫ ົີ່ ານ ້ ແມີ່ ນບຸກຄົນທ ີ່ , ທ ີ່ ເຮັດໃຫ້ເກ ດພະແນກ, ບ ີ່ ມ ພຣະວິ ນຍານ "( 
ຢາໂຄບ 3-4, 19). ເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ສອນ, ບ ີ່ ກັບໃຈ. 

ເວົ ້ າວີ່ າ ເຫ ົີ່ ານ ້ ແຍກອອກຕິດຕາມຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຈາກຮີ່ າງກາຍຂອງຜ ້ ເຊ ີ່ ອຖ ໄດ້. 

ໂດຍໃຊ້ເວລາໂຢຮັນໄດ້ຂຽນ ຂອງຕົນ, ເພິີ່ ນໄດ້ມ ນ ້ ບັນທຶ ກ 
ທ ີ່ ຈະປະກອບກີ່ ຽວກັບຜ ້ ຄົນທ ີ່ ຢ ີ່  crept ຄ້ັງທ າອິ ດໃນ: 

"ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ອອກຈາກພວກເຮົ າ, ແຕີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າບ ີ່ ໄດ້ຂອງພວກເຮົ າ; 

ສ າລັບການຖ້າຫາກວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ຮັບການພວກເຮົ າ, 

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າຈະໄດ້ສ ບຕ ີ່  ກັບພວກເຮົ າ, 

ແຕີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ເຫັນວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າອາດຈະໄດ້ຮັບການສະແດງອອກ, 

ການຂອງພວກເຂົ າແມີ່ ນຂອງພວກເຮົ າ "(ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໂຈນ 2:19). 

ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າ ຈ ານວນຫລາຍເຫລົີ່ ານ ້ , ເອ ້ ນວີ່ າ, ປະໄວ້ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ, 

ການແຕ້ມຮ ບພວກສາວົກຫລັງຈາກທ ີ່ ພວກເຂົ າ, 

ດັີ່ ງຕ ີ່ ໄປນ ້ ເຂົ າເຈົ ້ າບ ີ່ ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫ າຍກວີ່ າສອງສາມສັດຕະວັດແລ້ວ. 

ມ , ຢີ່ າງໃດກ ຕາມ, ການປະຖ້ິມຄວາມເຊ ີ່ ອເຖິງແມີ່ ນວີ່ າເປັນອັນຕະລາຍຫ າຍທ ີ່  
ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ. 

ຄລິ ດສະຕຽນແທ້ບັງຄັບໃຫ້ອອກ 

ເຕ ອນສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ຈ ານວນຫ າຍຈະໄດ້ຮັບການລ ້ ລວງ. ມ ຄ ອາຈານທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕ້ອ
ງໃນບັນດາຄຣິ ສຕຽນຜ ້ ທ ີ່ ຈະເອົ າມາໃຫ້ໃນ, 

"ແລະຈ ານວນຫ າຍຈະປະຕິບັດຕາມວິ ທ ການທ າລາຍຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ, 

ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າຜ ້ ທ ີ່ ວິ ທ ການຂອງຄວາມຈິ ງຈະໄດ້ຮັບການຫມິີ່ ນປະຫມາດ" (II ເປໂຕ 
2: 2). 

ຈົດຫມາຍຂອງໂປໂລທ ີ່ ໄດ້ບິ ດທ ີ່ ຈະໃຫ້ຄວາມຫມາຍອ ີ່ ນທ ີ່ ນອກເຫນ ອມ ຈຸດປະສົງ (II 
ເປໂຕ 3: 15-

16). ແຕີ່ ແທນທ ີ່ ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຄົມທ້ອງຖິີ່ ນແລະກອບເປັນຈ ານວນແມງໄມ້ຂອງ
ຕົນເອງຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ, ດັີ່ ງທ ີ່ ຄົນອ ີ່ ນໄດ້ເຮັດຢ ີ່ ໃນທ າອິ ດ, 

ທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕ້ອງເຫ ົີ່ ານ ້ ຍັງຄົງຢ ີ່ ພາຍໃນປະຊາຄົມແລະທັນທ ທ ີ່ ເລ ີ່ ມຕ້ົນທ ີ່ ຈະຂັບໄລີ່ ຊາວຄ
ຣິ ດສະຕຽນທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ. 

ໃນຈົດຫມາຍສະບັບຂອງອັກຄະສາວົກໂຢຮັນ, ພວກເຮົ າອີ່ ານ:. 
"ຂ້າພະເຈົ ້ າວີ່ າສາດສະຫນາຈັກ, ແຕີ່ , ຜ ້ ທ ີ່ ຮັກທ ີ່ ຈະມ ພຣະອາຈານບັນດາພວກເຂົ າ, 



ບ ີ່ ໄດ້ຮັບການພວກເຮົ າເພາະສະນ້ັນ, ຖ້າຫາກວີ່ າຂ້າພະເຈົ ້ າມາ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະໂທຫາໃຈການກະທ າຂອງເຂົ າ ທ ີ່ ເຂົ າບ ີ່ , 

ຕ ີ່ ກັບພວກເຮົ າທ ີ່ ມ ຄ າເປັນອັນຕະລາຍ. ແລະບ ີ່ ມ ເນ ້ ອໃນວີ່ າ, 

ຕົນເອງບ ີ່ ໄດ້ຮັບພ ີ່ ນ້ອງແລະຫ້າມບ ີ່ ໃຫ້ຜ ້ ທ ີ່ ຕ້ອງການ, 

ການວາງໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າອອກຈາກສາດສະຫນາຈັກ "(III ໂຈນ 9-10). 

ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ, ຜ ້ ທ ີ່ ຢ ີ່ ຄົນດຽວປະກອບດ້ວຍສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ, 

ໄດ້ຖ ກເອົ າໃຈໃສີ່ ຂອງການສັງເກດເຫັນ, ປະຊາຄົມການຈັດຕ້ັງ! 

ເຫ ົີ່ ານ ້ ແມີ່ ນບ ີ່ ກະແຈກກະຈາຍຂອງໃຜ ໂຈນ ໄດ້ກີ່ າວວີ່ າ, 

"ເພາະສະນ້ັນໃນໂລກບ ີ່ ຮ ້ ຈັກເຮົ າ" (ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໂຈນ 3: 1). 

ຊ ີ່  ໄດ້ມ ການສະແດງທັນທ ໂດຍຜ ້ ນ າຜ ້ ທ ີ່ ໄດ້ ເຂົ ້ າໄປໃນ 
ຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ, ປະຊາຄົມທ້ອງຖິີ່ ນແລະ, 

ໃນພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິ ດ, ຖ ກຫລອກລວງໄດ້ຈ ານວນຫ າຍເຂົ ້ າໄປໃນດັີ່ ງຕ ີ່ ໄປນ ້  
'ການສິ ດສອນທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕ້ອງຂອງເຂົ າເຈົ ້ າເປັນຖ້າຫາກວີ່ າມັນໄດ້ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ
ພຣະຄຣິ ດ. (ວີ່ າເປັນຫຍັງຫລາຍນິ ກາຍ. ດ ວາລະສານຂີ່ າວ, ພຶດສະພາ 1985) 

ສ າລັບການເພ ີ່ ມເຕ ມກີ່ ຽວກັບການແຍກຕີ່ າງຫາກລະຫວີ່ າງຊາວຄຣິ ດສະຕຽນທ ີ່ ແ
ທ້ຈິ ງແລະຄົນອ ີ່ ນທ ີ່ ບ ີ່ ສັດຊ ີ່ ຢີ່ າງແທ້ຈິ ງໃຫ້ເບິີ່ ງຄ ີ່ ມ ການຟຣ ຂອງພວກເຮົ າ " 
ຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ." 

4 ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ຂອງພຣະເຈົ ້ າເປັນທ ີ່ ຊ ີ່ ສັດທ ີ່ ສຸດ? 

ນັບຕ້ັງແຕີ່ ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າຄ ພຣະຄຣິ ສຕະຈັກຄຣິ ສຕຽນແທ້, 

ມ ທັງຫມົດກຸີ່ ມດັີ່ ງກີ່ າວຄ ກັນບ ? ມ ຄະແນນຂອງກຸີ່ ມທ ີ່ ອ້າງວີ່ າເປັນສາດສະຫນາຈັກຂ
ອງພຣະເຈົ ້ າ (ລວມທັງການ, ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າ, ສາດສະຫນາຈັກຂອງ) 

ແລະຈ ານວນຫ າຍຂອງພວກເຂົ າອ້າງວີ່ າທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດເປັນຕົວແທນຂອງທ ີ່ ເຫ  ອ 
ຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ. 

ວິ ທ ທ ີ່ ທີ່ ານຄວນຈະໄປກີ່ ຽວກັບການຕັດສິ ນໃຈທ ີ່ ຫນຶີ່ ງ? ມ ຫ ັ ກຖານສະແດງ, ຂ ້ ຄຶ ດ, 

ແລະອາການທ ີ່ ຈະຊີ່ ວຍທີ່ ານ? 

ແນີ່ ນອນວີ່ າບ ີ່ ມ . 

ແລະໃນຂະນະທ ີ່ ພຣະເຈົ ້ າໄດ້ເອ ້ ນປະຊາຊົນ (ໂຢຮັນ 6:44), 

ພຣະອົງຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົ າສາມາດທ ີ່ ຈະເຮັດໃຫ້ທາງເລ ອກ. ແລະການເລ ອກສິ ດ



ທິ ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າເປັນສິີ່ ງສ າຄັນຫ າຍ. ນ ້ ແມີ່ ນບາງສິີ່ ງບາງຢີ່ າງທ ີ່ ຂ້າພ
ະເຈົ ້ າໄດ້ຮຽນຮ ້ ຈາກປະສົບການ. 

ບາງຄວາມເປັນມາ 

ໃນຊີ່ ວງໄວຮຸີ່ ນຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າຮ ້ ວີ່ າຊ ີ່ ທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງແມີ່ ນ 
"ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ" 
ເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບບ ີ່ ພ ເທົີ່ າໃດຂອງຄົນອ ີ່ ນຫ ັ ກຖານສະແດງ, ຂ ້ ຄຶ ດ, 

ແລະອາການຢ ີ່ ໃນປຶ ້ ມຫົວນ ້ . ພາຍໃນສອງສາມອາທິ ດຂອງການເຄ ີ່ ອນຍ້າຍອອກຈາ
ກເຮ ອນພ ີ່ ແມີ່ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າທ ີ່ ເກ ດຂຶ ້ ນເພ ີ່ ອເຂົ ້ າໄປເບິີ່ ງໃບປິ ວທ ີ່ ລະບຸໄວ້ສະຖານທ ີ່ ຂອງການບ ລິ ການ 
"ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ" ທ ີ່ ໄດ້ຖ ກຈັດຂຶ ້ ນໃນວັນເສົ າໄດ້. 

ດັີ່ ງນ້ັນ, 

ວັນສະບາໂຕທ ີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ເຂົ ້ າຮີ່ ວມສິີ່ ງທ ີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າເຊ ີ່ ອກັນວີ່ າຈະເປັນສາດສະຫນາ
ຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງການບ ລິ ການຂອງພຣະເຈົ ້ າ. ແທນທ ີ່ ຈະ,ຫ ັ ງຈາກປະມານເປັນໄປໄດ້
ທ ີ່ ໃຊ້ເວລາ  100  ໄດ້ກີ່ າວວີ່ າ "ພຣະເຢຊ " ໃນ (ຄວາມຫມາຍ) ຊ້ າ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າຮ ້ ວີ່ ານ ້ ບ ີ່ ສາມາດໄປໄດ້ໃນພຣະຄ າພ ເປັນຄວາມຈິ ງແລະສາດສະຫນາຈັກຂ
ອງພຣະເຈົ ້ າ (ມັດທາຍ 6: 7), ສະນ້ັນຂ້າພະເຈົ ້ າຍີ່ າງອອກ ຂອງການບ ລິ ການ. 

ຕ້ັງແຕີ່ ນ້ັນມາ, ຂ້າພະເຈົ ້ າຮ ້ ວີ່ າມັນເປັນສິີ່ ງສ າຄັນທ ີ່ ຈະເລ ອກເອົ າທ ີ່ ຖ ກຕ້ອງ 
"ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ" ເພ ີ່ ອ ແລະສະຫນັບສະຫນ ນ. 

ຫ ັ ງຈາກການຮຽນຮ ້ ເພ ີ່ ມເຕ ມກີ່ ຽວກັບວິ ຊາການສາດສະຫນາຈັກໃນຫມວດທ  2 

ແລະ 3 ຂອງການເປ ດເຜ ຍ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າຍັງສະຫ ຸ ບໄດ້ວີ່ າສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ເຫມາະສົມທ ີ່ ສຸດຂອງພຣະເຈົ ້ າຈະໄດ້ຮັບ
ການ ກັບສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າຂອງ ທ ີ່ ກີ່ າວເຖິງໃນພະນິ ມິດ 3: 7-13. 

ຄວາມຝັນ ແລະຄວາມເຊ ີ່ ອ 

ຕີ່ າງໆໄດ້ຈັດຂຶ ້ ນໃນວັນຕ າແຫນີ່ ງທ ີ່ ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ໄດ້ກີ່ າວມາໃນສາມບົດທ າອິ ດ
ຂອງການເປ ດເຜ ຍເປັນຕົວແທນບ ີ່ ພຽງແຕີ່ ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ, 

ແຕີ່ ຍັງເປັນໂຄງເຈັດ 
ຂອງປະຫວັດສາດຂອງສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຈາກທ ີ່ ໃຊ້ເວລາຂອງອັກຄະສາວົກໂ
ຢຮັນທ ີ່ ຢາກກັບຄ ນມາຂອງ 



ພຣະເຢຊ ຄຣິ ດ. ທ ີ່ ຊ ີ່ ສັດທ ີ່ ສຸດຂອງສາດສະຫນາຈັກຜ ້ ທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນທ ີ່ ສຸດ, 

ຕາມຄ າເວົ ້ າຂອງພຣະເຢຊ , ແມີ່ ນສີ່ ວນ. 

ຍຸກ ມ ການເຊ ີ່ ອກັນວີ່ າບາງໂດຍໄດ້ເລ ີ່ ມໃນປ  1933 

ພາຍໃຕ້ການນ າຂອງມະນຸດຂອງທ້າຍ 
(ສ າລັບລາຍລະອຽດເພ ີ່ ມເຕ ມກີ່ ຽວກັບປະຫວັດສາດ, ກະລຸນາເບິີ່ ງທ ີ່ ຫນັງສ ຟຣ ໃນປະ
ຫວັດສາດຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ) ແລະທ ີ່ ເດັີ່ ນຂອງຕົນໄດ້ສິ ້

ນສຸດລົງຢ ີ່ ໃກ້ ທ ີ່ ໃຊ້ເວລາຂອງການເສຍຊ ວິ ດຂອງຕົນໃນປ  1986 

ອ ງຕາມການພະຄ າພ ໄດ້, ຢີ່ າງໃດກ ຕາມ, ເປັນທ ີ່ ເຫ  ອຂອງສາດສະຫນາຈັກ 
ຍັງຈ າເປັນຕ້ອງມ ຢ ີ່ ຈົນກີ່ ວາໃນຕອນທ້າຍຂອງອາຍຸສ ງສຸດສາສນາຈັກໄດ້ ( cf. 

ເຫບເລ  13: 1; ພຣະນິ ມິດ 3: 10-11). 

ການສ້າງຕ້ັງຂອງສາດສະຫນາຈັກວິ ທະຍຸຂອງພຣະເຈົ ້ າ 
(ຊຶີ່ ງໄດ້ປີ່ ຽນຊ ີ່ ມາສາດສະຫນາຈັກໃນທົີ່ ວໂລກຂອງພຣະເຈົ ້ າ) 
ແລະການເລ ີ່ ມຕ້ົນຂອງຍຸກ 
ຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າໄດ້ນ າຫນ້າດ້ວຍຄວາມຝັນປະກາດສອງສີ່ ວນທ ີ່  
ເຊ ີ່ ອກັນວີ່ າພຣະເຈົ ້ າໄດ້ໃຫ້ພັນລະຍາຂອງພຣະອົງແລະທ ີ່  ໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢ ນຕ ີ່ ມາ 
(ຂອງໄດ້, 1973, pp. 187,193-

194). ພຣະອົງເຊ ີ່ ອຫມ້ັນລາວໄດ້ບັນລຸສິີ່ ງທ ີ່ ຈະເປັນສີ່ ວນທ າອິ ດຂອງຄວາມຝັນທ ີ່  
(ອ້າຍນ້ອງທັງຫລາຍແລະຈົດຫມາຍສະບັບການຮີ່ ວມມ ພະນັກງານ, 28 ພະຈິ ກ, 
1956). 

ເຊັີ່ ນດຽວກັນ, ການສ້າງຕ້ັງຂອງສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າໄດ້ນ າຫ
ນ້າດ້ວຍຄວາມຝັນ (ສອງ ແລະອ ີ່ ນ Fesilafai Fiso Leaana) 

ທ ີ່ ໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢ ນຕ ີ່ ມາ. ພວກເຮົ າຍັງປະຕິບັດພາກສີ່ ວນທ ສອງຂອງຄວາມຝັນປ
ະກາດ ຂອງ. ບ ີ່ ມ ການອ ີ່ ນໆກຸີ່ ມ COG ຄວາມຈິ ງທ ີ່ ວີ່ າປະ 
ທ ີ່ ຈະນ າໄປສ ີ່ ທ ີ່ ເຫ  ອຂອງສີ່ ວນ ຂອງ COG ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຮຽກຮ້ອງເຫ ົີ່ ານ້ັນ, 

ເຖິງວີ່ າຈະມ ຄວາມຈິ ງທ ີ່ ວີ່ າຄວາມຝັນແມີ່ ນສັນຍາວີ່ າຈະເຮັດໃຫ້ຂອງຂວັນຂອງພຣະ
ວິ ນຍານໃນວັນສຸດທ້າຍຕ ີ່ ກິດຈະການ 2 ໄດ້: 17-18 

(ສ າລັບການ . ລາຍລະອຽດ, ເບິີ່ ງປະຫວັດສາດຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ ້ າ)  ຫ າຍຄົນປະຕິບັດຄ ພວກຊາດ ກາຍວັດຖຸບ ຮານແລະຈະບ ີ່ ຍອມຮັບວິ ທ ກາ
ນຂອງພຣະເຈົ ້ າເຮັດວຽກ (ເຄ ີ່ ອງຫມາຍ 12: 23-32). 

ໃນເດ ອນຕຸລາ 1979 ບົດຄວາມທ າມະດາຄວາມຈິ ງຂອງຫົວຂ ້  7 

ຫ ັ ກຖານສະແດງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ, ໃນທ້າຍ  
ລະບຸໄວ້ເຈັດຫ ັ ກຖານສະແດງວີ່ າເຂົ າຮ ້ ສຶ ກສີ່ ວນ 



ຂອງສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງພຣະເຈົ ້ າຈະມ . ເຫ ົີ່ ານ ້ ລວມມ ຮ ້  / ການສອນ 1) 

ໃຜແລະພຣະເຈົ ້ າ ?, 2) 

ລັດຖະບານຂອງພຣະເຈົ ້ າແລະການສ້າງຂອງບ ລິ ສຸດແລະມ ລັກສະນະຊອບທ າເປັນແ
ນວໃດ, 3) ຜ ້ ທ ີ່ ແລະສິີ່ ງທ ີ່ ເປັນຜ ້ ຊາຍ ?, 4) ຄວາມຈິ ງກີ່ ຽວກັບອິ ດສະຣາເອນ, 5) 

ທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ, 6) ຈະເປັນແນວໃດແລະເປັນຫຍັງສາດສະຫນາຈັກ ?, 

ແລະ 7) 

ຄວາມສ າຄັນຂອງຄ າສອນຂອງການປົກຄອງຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ. ເຂົ າຮ ້ ສຶ
ກວີ່ າ, ຫ ັ ງຈາກນ້ັນ, 

ສາດສະຫນາຈັກໃນທົີ່ ວໂລກຂອງພຣະເຈົ ້ າໄດ້ທັງຫມົດຂອງຜ ້ . ພວກເຮົ າໃນສາດສະຫ
ນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າເຊັີ່ ນດຽວກັນ. 

ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະກັບຄົນທ ີ່ ເຮົ າສອນ: 

1) ທັດສະນະວີ່ າໃນຄຣິ ສຕ້ົນໄດ້ກີ່ ຽວກັບຝີ່ າຍພຣະເຈົ ້ າ, 

2) ລັດຖະບານຂອງພຣະເຈົ ້ າ 
(ກັບພຣະບິ ດາເປັນທ ີ່ ສ ງທ ີ່ ສຸດໃນອົງການປົກຄອງແລະດ າເນ ນການພາຍໃຕ້
ກົດຫມາຍຂອງພຣະອົງ) ແລະເປົ ້ າຫມາຍໃນການພັດທະນາລັກສະນະຊອບທ າ 
(5: 4 ມັດທາຍ 5:48) 

ດ້ວຍຄວາມຊີ່ ວຍເຫລ ອຄ າສອນຈາກກະຊວງຂອງພຣະອົງ (ເອເຟໂຊ 4: 11-
16), 

3) ການທ ີ່ ພະເຈົ ້ າມະນຸດສ້າງຂຶ ້ ນໂດຍເຈດຕະນາທາງຮີ່ າງກາຍ (ປະຖົມມະການ 
2: 7) ແລະວີ່ າຜ ້ ທ ີ່ ພຣະອົງຊົງເອ ້ ນ (ໂຢຮັນ 6:44) ສາມາດກາຍເປັນຈິ ດວິ ນຍານ 
(1 ໂກລິ ນໂທ 15: 45-48) ໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ ້ າ (ເອເຟໂຊ 3: 14-19) , 

4) 

ຕົວຕົນຂອງທ ີ່ ທັນສະໄຫມອິ ດສະຣາເອນແລະວິ ທ ການທ ີ່ ຄວາມສ າພັນໃນມ ກາ
ນທ ານາຍ (48, 49, 1 ກະສັດ 12: 19-20; ຢາໂກໂບ 1: 1; ເຢເຣມ ຢາ 30: 7; 

ດານ ເອນ 11:39), 

5) ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະຄຣິ ດຂອງອານາຈັກ (ມາຣະໂກ 1: 14-15; 

ກິດຈະການ 1: 1-3), 

6) ສາດສະຫນາຈັກໄດ້ເຮັດວຽກຂອງພຣະເຈົ ້ າ (ມັດທາຍ 24:14; 28: 19-20; 

ໂຢຮັນ 6:29; ພຣະນິ ມິດ 3: 7-13; 1 ໂກຣິ ນໂທ 12: 1-31; 16: 9; 2 ໂກລິ ນໂທ 6: 



14-18; ເອເຟໂຊ 5: 25-32) ໃນຄວາມຈິ ງ (ເພງສັນລະເສ ນ 33: 4; ເອຊາຢາ 61: 

8; ໂຢຮັນ 17:17; 2 ຕ ໂມເຕ 2:15), 

7) 

ການບ ລິ ມະສິ ດທ ີ່ ເຫມາະສົມຂອງການປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກໃ
ນທົີ່ ວໂລກເປັນພະຍານ (ມັດທາຍ 24:14) ແລະສະຫັດສະຫວັດທັນທ ມາ 
(ຄ າປາກົດ 20: 4), ໃນຂະນະທ ີ່ ສອນສາວົກທຸກສິີ່ ງທ ີ່ ພຣະເຢຊ ໄດ້ບັນຊາ 
(ມັດທາຍ 28:19 -20). 

ຫມາຍເຫດ: ຫ ັ ງຈາກການເສຍຊ ວິ ດຂອງ ໄດ້, 

ຂອງມະນຸດຂອງພຣະອົງເຂົ ້ າໄປໃນປະຖ້ິມຄວາມເຊ ີ່ ອແລະປະກາດເລ ກຫ າຍທ ີ່ ສຸດຂອ
ງສາດສະຫນາຈັກເປັນເອກະລັກຂອງພຣະເຈົ ້ າຄ າສອນ. ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງສ 
ບຕ ີ່ ຊ້າຍຫ າຍທ ີ່ ອົງການຈັດຕ້ັງແລະອົງການຈັດຕ້ັງອ ີ່ ນໆຫ າຍຄົນທ ີ່ ໄດ້ສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນນັບ
ຕ້ັງແຕີ່ . ປະຖ້ິມຄວາມເຊ ີ່ ອທ ີ່ ໄດ້ເກ ດຂຶ ້ ນຈາກພຣະສັນຍາໃຫມີ່ ເວລາ (ຕົວຢີ່ າງ: 1 

ໂຢຮັນ 2: 18-19) 

ແລະເປັນສາເຫດຫນຶີ່ ງຕິດຕາມປະຫວັດສາດສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ 
ສາມາດຈະມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. 

ໃນຂະນະທ ີ່ ຈ ານວນຫ າຍສາດສະຫນາຈັກຂອງກຸີ່ ມພະເຈົ ້ າມ ຜ ້ ນ າທ ີ່ ອ້າງວີ່ າຫ າຍທ ີ່ ສຸດ
ຫ  ທັງຫມົດຂອງຜ ້ ເຈັດຈຸດ, 

ເກ ອບຫມົດທຸກຄົນໄດ້ສົບຜົນສ າເລັດຢີ່ າງແທ້ຈິ ງປະຕິບັດຈຸດ 2, 6, 7, 

ແລະໄດ້ເຂົ ້ າໃຈຜິດຂອງຄົນອ ີ່ ນ. ຢີ່ າງຫນ້ອຍຫນຶີ່ ງໃນກຸີ່ ມທ ີ່ ເຊ ີ່ ອວີ່ າມັນເປັນຜ ້ ນ າໃນ 6 

ແລະ 7 ຂ້າງເທິ ງ, ຮ ້ ແລະເຈດຕະນາ, 

ໄດ້ເຮັດການປະກາດທ ີ່ ມ ອຸປະກອນມັນຮ ້ ມ ຄວາມຜິດພາດຄ າສອນທ ີ່ ມ ຄວາມຈິ ງບ ີ່ ໄ
ດ້. ຄວາມເຕັມໃຈທ ີ່ ຈະແຜີ່ ຂະຫຍາຍຂ ້ ຄວາມທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວີ່ າພວກເ
ຂົ າເຈົ ້ າຍັງບ ີ່ ໄດ້ນ າໂຄງການໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງການເຮັດວຽກຂອງພຣະເຈົ ້ າ, 

ການເຮັດວຽກຂອງພຣະເຈົ ້ າຈະຕ້ອງເຮັດໃນຄວາມຈິ ງຕ ີ່ ເພງສັນລະເສ ນ 33: 

4. ພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າໄດ້ກີ່ າວວີ່ າ, 

"ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະຊ ້ ນ າວຽກງານຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຢ ີ່ ໃນຄວາມຈິ ງ" (ເອຊາຢາ 61: 8), 

ແລະຜ ້ ທ ີ່ ໂດຍເຈດເຜ ຍແຜີ່ ແລະແຈກຢາຍຄວາມຜິດພາດຄ າສອນແນີ່ ນອນຍັງບ ີ່ ໄດ້
ຮັບການຊ ້ ນ າຂອງພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າ. 

ອ ີ່ ນໆຈ ານວນຫ າຍຈຸດກຸີ່ ມພິເສດ 6 ແລະ 7 ແຕີ່ , ນ ້ ກ ີ່ ແມີ່ ນບາງສິີ່ ງບາງຢີ່ າງທ ີ່  
ກີ່ ຽວຂ້ອງກັບຈຸດ 6 ແລະພາກສີ່ ວນຂອງຈຸດ 7: 



ໃນມັດທາຍ 28: 19-20, ຄ າສັີ່ ງຂອງພຣະເຈົ ້ າແມີ່ ນ 1) 

ໄປແລະສັີ່ ງສອນພຣະກິດຕິຄຸນ (ສົມທຽບກັບສະບັບພາສາຂອງ ເຄ ີ່ ອງຫມາຍ, 

ຄ າເວົ ້ າດຽວກັນຂອງພຣະເຢຊ , ເຄ ີ່ ອງຫມາຍ 16:15) 2) 

ບັບຕິສະມາຜ ້ ທ ີ່ ກັບໃຈແລະເຊ ີ່ ອ; ຫ ັ ງຈາກນ້ັນຫ ັ ງຈາກນ້ັນ, 3) 

ສອນເຂົ າໃຫ້ຖ ຮັກສາພຣະບັນຍັດ "(ຊ ວະປະຫວັດຂອງ  523). 

ຈຸດປະສົງຂອງສາດສະຫນາຈັກ, 1) 

ປະກາດອານາຈັກສະເດັດມາຂອງພຣະເຈົ ້ າກັບໂລກແລະ 2) 

ໃຫ້ອາຫານຝ ງແກະ. 

ໄດ້ " - ໄດ້ "ບຸກຄົນຄຣິ ດສະຕຽນ," 

ຜ ້ ທ ີ່ ຕ້ອງການທ ີ່ ຈະຮ ້ ສຶ ກເມ ີ່ ອຍເຖິງເຂົ ້ າໄປໃນອານາຈັກບາງວິ ທ ການອ ີ່ ນໆກີ່ ວ
າໂດຍພຣະຄຣິ ດແລະວິ ທ ການລາວໂດຍຜີ່ ານການສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະອົ
ງ - ແມີ່ ນບ ີ່ ໄດ້ຖ ກຝຶກອົບຮົມໃນລັກສະນະທ ີ່ ພຣະຄຣິ ດການຝຶກອົບຮົມ, 

ໃນການປົກຄອງແລະປົກຄອງຮີ່ ວມກັບພຣະຄຣິ ດ 
ໃນອານາຈັກຂອງພຣະອົງ! (ຄວາມລຶ ກລັບຂອງອາຍຸການ, 270). 

ໄດ້ສອນອ ກວີ່ າ, "ມ ສະຖານທ ີ່ ທ ີ່ ທັນສະໄຫມສ າລັບການສ ີ່ ສານມວນຊົນ - 
ຫນັງສ ພິມພິມ, ວິ ທະຍຸ, ໂທລະພາບ, 

ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າໂທລະສັບທ ີ່ ຫນຶີ່ ງອາດຈະສາມາດບັນລຸອ ີ່ ນໃນພາກສີ່ ວນໃດຂອງໂລກໃນ
ເລ ີ່ ອງຂອງການນາທ ຫ  ຫນ້ອຍກວີ່ າ - ສາມາດບັນລຸປະຊາຊົນຫ າຍໂດຍໄກ 
ກີ່ ວາທັງຫມົດຂອງອັກຄະສາວົກທ າອິ ດສະຕະວັດທ ການອະນຸຍາດ 
"(7 ຫ ັ ກຖານສະແດງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ, ສີ່ ວນທ  
6. ທ າມະດາຄວາມຈິ ງ, ສິ ງຫາ 1979). 

ພວກເຮົ າໃນສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າກ າລັງໃຊ້ 21 ວິ ທ ການສະຕະວັ
ດທ ສ າລັບການສ ີ່ ສານມວນຊົນລວມທັງຫນັງສ ພິມພິມ, ວິ ທະຍຸ, ໂທລະທັດ, 

ໂທລະສັບ, ແລະແນີ່ ນອນອິ ນເຕ ເນັດ, 

ເຊິີ່ ງອາດຈະເປັນໄວກີ່ ວາຮ ບແບບຂອງການສ ີ່ ສານມວນຊົນທ ີ່  ໃຊ້ 
ພວກເຮົ າໄດ້ບັນລຸລ້ານດ້ວຍພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກແລະມ ປະເພດຂອງການປ
ະກາດແລະສາດສະດາຄວາມຈິ ງວີ່ າພຣະເຢຊ ໄດ້ກີ່ າວວີ່ າຄວນຈະເປັນເງ ີ່ ອນໄຂເພ ີ່ ອຈະ
ໄດ້ຮ ້ ຄວາມຈິ ງຈາກທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕ້ອງໃນມັດທາຍ 7: 15-18. 

ໃນແງີ່ ຂອງການຄວາມຈິ ງຄ າສອນ, "ຢີ່ າງຫນ້ອຍ 18 

ຄວາມຈິ ງພ ້ ນຖານແລະທ ີ່ ສ າຄັນໄດ້ຮັບການຟ ້ ນຟ ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງນັບຕ້ັງ
ແຕີ່ " ປ  1933 (ຄວາມລຶ ກລັບຂອງອາຍຸ, 1985). ທັງຫມົດເຫ ົີ່ ານ້ັນ 



"ຄວາມຈິ ງການຟ ້ ນຟ " ຢ ີ່ ໃນຖະແຫ ງການຢີ່ າງເປັນທາງການຂອງຄວາມເຊ ີ່ ອຂອງສ
າດສະຫນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າ (ອອນໄລນ໌ທ ີ່ ມ ຢ ີ່ ໃນ 
www.ccog.org). ວີ່ າບ ີ່ ແມີ່ ນກ ລະນ ສ າລັບການຫ າຍທ ີ່ ສຸດ 
(ຖ້າຫາກວີ່ າບ ີ່ ແມີ່ ນທັງຫມົດ) 
ຂອງກຸີ່ ມທ ີ່ ມ ຜ ້ ນ າໄດ້ຄ້ັງດຽວສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງສາດສະຫນາຈັກໃນທົີ່ ວໂລກມ ອາຍຸຂອງ
ພຣະເຈົ ້ າ. ຍິີ່ ງໄປກວີ່ ານ້ັນ, 

ຫ າຍທ ີ່ ສຸດຜ ້ ທ ີ່ ຂ ຈະເຊ ີ່ ອວີ່ າພວກເຂົ າບ ີ່ ໄດ້ໃຊ້ບັນຊ ລາຍການທ ີ່ ທ້າຍ 
ຕົວຈິ ງໃຫ້ (ເບິີ່ ງພາລະກິດການເທດສະຫນາຫົວຂ ້ ຂອງເຂົ າ  ສາດສະຫນາຈັກຍຸກໃຫ້ທັ
ນວາ 17, 1983), ແຕີ່ ແທນທ ີ່ ຈະອ ງໃສີ່ ການບັນຊ ລາຍການການກະກຽມພາຍຫ ັ ງ 
ລາວເສຍຊ ວິ ດໂດຍຜ ້ ນ າທ ີ່ ບ ີ່ ໄດ້ຍຶ ດຫມ້ັນຢ ີ່ ກັບຄ າສອນ ທ ີ່ ເປັນ 
(ພຣະເຈົ ້ າໄດ້ຟ ້ ນຟ ການເຫ ົີ່ ານ ້  18 ຄວາມຈິ ງ: 
ວິ ທ ການຂ ຂອບໃຈທີ່ ານສ າລັບການໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ,  ສິ ງຫາ 25, 1986). 

ພຣະເຢຊ ເຕ ອນ ກັບ "ຖ ໄວແມີ່ ນຫຍັງທ ີ່ ທີ່ ານມ , 

ວີ່ າບ ີ່ ມ ໃຜອາດຈະໃຊ້ເວລາເຮ ອນຍອດຂອງທີ່ ານ" (ຄ າປາກົດ 
3:11), ແລະນ ້ ເບິີ່ ງຄ ວີ່ າຈະມ ການປະກອບຄວາມຈິ ງຄ າສອນທ ີ່ ໄດ້ຮັບການຟ ້ ນຟ ຄ ນມ
າສີ່ ວນ  ຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ. ຄ າພ ໄບເບິ ນຍັງເຕ ອນວີ່ າປະຊາຊົນຜ ້ ທ ີ່ ເ
ບິີ່ ງຄ ວີ່ າຈະເປັນຜ ້ ເຊ ີ່ ອຖ ຈະ "ຫ ຸ ດລົງທັນທ " 
ຈາກຄວາມຈິ ງແລະໃນຂະນະທ ີ່ ໄດ້ເກ ດຂຶ ້ ນໃນໄລຍະຜີ່ ານມາ, 

ມັນອ ກເທ ີ່ ອຫນຶີ່ ງຈະມ ຫຍັງເກ ດຂຶ ້ ນໃນອະນາຄົດ (11: 30-35; 1 ຕ ໂມທຽວ 4: 1 

). ບາງຄົນທ ີ່ ອ້າງວີ່ າເປັນ 
ຍັງບ ີ່ ທັນໄດ້ຈັດຂຶ ້ ນໃນວັນໃຫ້ໄວເພ ີ່ ອໃຫ້ການສິ ດສອນວີ່ າບ ີ່ ວີ່ າຈະ. 

ກຸີ່ ມທ ີ່ ມ ຜ ້ ນ າຫນຶີ່ ງສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງສາດສະຫນາຈັກໃນທົີ່ ວໂລກມ ອາຍຸຂອງພຣະເຈົ ້ າຍັ
ງບ ີ່ ທັນໄດ້ຖ ກຈັດໃສີ່ ໃນການປະກາດສາທາລະນະຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າໃນທົີ່ ວ
ໂລກເປັນບຸລິ ມະສິ ດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ (ມັດທາຍ 24:14; 28:19), 

ຈະບ ີ່ ເຂົ ້ າໃຈທັງຫມົດຂອງ ຄວາມຈິ ງການຟ ້ ນຟ , 

ແລະບ ີ່ ໄດ້ມ ຄຸນຄີ່ າຄວາມຈິ ງພຽງພ ; ເພາະສະນ້ັນພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວີ່ າ
ພວກເຂົ າເຈົ ້ າບ ີ່ ໄດ້ຄອບຄອງສິີ່ ງທ ີ່ ໄດ້ຮັບການເອ ້ ນວີ່ າ " (ອ ານາດເປັນຜ ້ ນ າ) 
ໄດ້. ກຸີ່ ມທ ີ່ ມ  ກີ່ າວຍັງເປັນຕົວແທນໂດຍ "ແມີ່ ຍິ ງ" ຂອງການເປ ດເຜ ຍ 12: 14-17. 

ປ ້ ມບັນທຶ ກຂອງພຣະທັມເຮັບເລ ສອນ: 

ຂ ໃຫ້ຄວາມຮັກສັນພ ີ່ ນ້ອງສ ບຕ ີ່ . (ເຫບເລ  13: 1) 



ເປັນຫຍັງເອົ າມາໃຫ້ທ ີ່ ເຖິງທ ີ່ ນ ້ ? ເພາະວີ່ າຄ າວີ່ າແປເປັນ "ຄວາມຮັກສັນພ ີ່ ນ້ອງ" 
ແມີ່ ນການສະບັບພາສາຂອງຄ າ .  ແມີ່ ນສ ບຕ ີ່ ການ, 

ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າໃນທ ີ່ ໃຊ້ເວລາລາວດ ເກອານ ້ , ເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບປະຈຸບັນ (ລະດັບຫນຶີ່ ງ) 
ທົີ່ ວປະຫວັດສາດຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ.  ແມີ່ ນປະຊາຊົນເປັນຫີ່ ວງເປັນ
ໄຍເລິ ກ.  ບົວລະບັດສ າລັບຜ ້ ທຸກຍາກແລະສ າເລັດ. 

ສັງເກດເຫັນລັກສະນະຂອງສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ຊ ີ່ ສັດແທ້ໆວີ່ າອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ຂຽ
ນກີ່ ຽວກັບ: 

15 ... ເຮ ອນຂອງພຣະເຈົ ້ າ, ຊຶີ່ ງເປັນສາສນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າດ າລົງຊ ວິ ດ, 

ເປັນເສົ າຄ້ແລະດິ ນຂອງຄວາມຈິ ງໄດ້. (1 ຕ ໂມທຽວ 3:15) 

15 ພາກພຽນທ ີ່ ຈະນ າສະເຫນ ຕົວທີ່ ານເອງອະນຸມັດໃຫ້ພຣະເຈົ ້ າ, 

ພະນັກງານຜ ້ ທ ີ່ ບ ີ່ ຈ າເປັນຕ້ອງມ ຄວາມລະອາຍ, 

ການແບີ່ ງປັນພຣະຄ າຂອງຄວາມຈິ ງໄດ້. (2 ຕ ໂມທຽວ 2:15) 

 
ເຫ  ອທ ີ່ ຊ ີ່ ສັດ, ໃນ "ແມີ່ ຍິ ງ" ຂອງການເປ ດເຜ ຍ 12: 14-16, 

ແມີ່ ນກຸີ່ ມທ ີ່ ສະເຫມ ພະຍາຍາມເພ ີ່ ອ ແບີ່ ງ (ແນມເບິີ່ ງ) 
ຄ າຂອງຄວາມຈິ ງແລະເປັນເສົ າຄ້ແລະດິ ນຂອງຄວາມຈິ ງ. ເຫດຜົນທ ີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ໃ
ຫ້ອອກຈາກກີ່ ອນທ ີ່ ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າອົງການຈັດຕ້ັງຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າແ
ມີ່ ນວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າຊ້ າ ຄ າຫມ້ັນສັນຍາແລະຍັງ, ຮ ້ ແລະເຈດຕະນາ, 

ສ ບຕ ີ່ ໃນການສົີ່ ງອອກຂ ້ ມ ນຂີ່ າວສານທ ີ່ ພິມວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າຮ ້ ວີ່ າບ ີ່ ແມີ່ ນຄວາມຈິ ງ  
48:10; ຄ າເພງ 33: 4 ຄ າເພງ 101: 6-7; ເອຊາຢາ 61: 8) 

ທ ີ່ ມ ລາຍລະອຽດໃນສະຖານທ ີ່ ອ ີ່ ນໆ (ຕົວຢີ່ າງ www.cogwriter.com). ເພາະສະນ້ັນ, 

ນ ້ ຊັກຊວນຂ້າພະເຈົ ້ າວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າບ ີ່ ສາມາດທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດເປັນຕົວແທນຂອງທ ີ່ ເຫ  ອ 
ຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າແລະບ ີ່ ສາມາດຖ ກນ າໃຊ້ໂດຍພະເຈົ ້ າ ( cf. 

ເອຊາຢາ 61: 8; ຄ າເພງ 101: 7) 

ທ ີ່ ຈະນ າໄປສ ີ່ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະຕິບັດມັດທາຍ 24:14 

, ແລະອ ີ່ ນໆວີ່ າເປັນຫຍັງມັນເປັນສິີ່ ງຈ າເປັນສ າລັບສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງ
ພຣະເຈົ ້ າໃຫ້ປະກອບ. 

ເທົີ່ າທ ີ່ ເປັນເສົ າຄ້ແລະດິ ນຂອງຄວາມຈິ ງໄປ, ສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເ
ຈົ ້ າມ ຄວາມເລິ ກຫ າຍກວີ່ າແລະລາຍລະອຽດກີ່ ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງຕ້ົນສາດສະຫ
ນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າກີ່ ວາສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າກຸີ່ ມໃດຫນຶີ່ ງ. ພວກເຮົ າຖ ກ
ສ້າງຂຶ ້ ນເທິ ງຮາກຖານຂອງພຣະເຢຊ ຄຣິ ດ, ອັກຄະສາວົກ, ແລະສາດສະດາ (ເອເຟໂຊ 



2:20) 

ໄດ້. ພວກເຮົ າສອນຫ າຍກວີ່ າສິີ່ ງທ ີ່ ຜ ້ ຕິດຕາມຂອງພຣະເຢຊ ໄດ້ສອນກີ່ ວາສາດສະຫ
ນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າກຸີ່ ມໃດ. ພວກເຮົ າຍັງໄດ້ 
ທ ີ່ ຈະສອນທຸກສິີ່ ງທ ີ່ ພຣະເຢຊ ບັນຊາໃນການເທດສະຫນາຂອງພວກເຮົ າແລະໃນສ ີ່ ມ
ວນຊົນ ( cf. ມັດທາຍ 28: 19-

20). ພວກເຮົ າຍັງໄດ້ອຸທິ ດເປັນຈ ານວນເງິ ນທ ີ່ ສ າຄັນຂອງລາຍໄດ້ຂອງພວກເຮົ າກັບ
ຜ ້ ທຸກຍາກ (ຄາລາເຕຍ 2:10). ນອກຈາກນ້ັນ, 

ຄ າອະທິ ບາຍຂອງສາດສະດາຂອງພວກເຮົ າແມີ່ ນໃນຄວາມເລິ ກຫ າຍ, 

ແລະມ ພຣະຄ າພ ຫ າຍ, ກີ່ ວາສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ຮ ້ ຈັກກັນຂອງພຣະເຈົ ້ າກຸີ່ ມ (2 ເປໂຕ 
1:19). 

ຈະເປັນແນວໃດກີ່ ຽວກັບຄ າທ ານາຍ? 

ເປັນການທ ານາຍທ ີ່ ສ າຄັນ? 

ແນີ່ ນອນວີ່ າ. 

ໃນການເທດສະຫນາທ ີ່ ບັນທຶ ກຄ້ັງທ າອິ ດ, ເຊິີ່ ງໄດ້ເກ ດຂຶ ້ ນຫ ັ ງຈາກທ ີ່ ມະຫັດສະຈັນ 
(ກິດຈະການ 2: 1-11), ອັກຄະສາວົກເປໂຕ 
ກິດຈະກ າຂີ່ າວໃນກັບຄ າພະຍາກອນໃນພຣະຄ າພ  (ກິດຈະການ 2: 14-

40). ບາງສີ່ ວນເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າປະຊາຊົນໄດ້ຮ ້ ເຖິງເຫດການທ ີ່ ເປໂຕປຶ ກສາຫາລ , 

ເອົ າໃຈໃສີ່ ການຈີ່ າຍເງິ ນຈ ານວນຫ າຍແລະຫລາຍພັນຄົນໄດ້ປີ່ ຽນໃຈເຫລ ້ ອມໃສ 
(ກິດຈະການ 2:41). 

ໃນຂະນະທ ີ່ ມະຫັດສະຈັນບ ີ່ ເກ ດຂຶ ້ ນກີ່ ອນທ ີ່ ສຸດຂອງການເທດສະຫນາທ ີ່ ບັນທຶ ກໄວ້ໃນ
ພຣະສັນຍາໃຫມີ່ , 

ລ າໂພງບ ີ່ ພະຍາຍາມທ ີ່ ຈະໄປຖ ້ ມກິດຈະກ າເພ ີ່ ອພະຍາກອນແລະພາກສີ່ ວນອ ີ່ ນໆຂອງ
ພະຄ າພ ທ ີ່ ຈະດ ກວີ່ າສາມາດບັນລຸການສົນທະນາຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ (ຕົວຢີ່ າງ: ກິຈການ 
17: 22-31). 

ມັນອາດຈະເປັນສິີ່ ງສ າຄັນທ ີ່ ຈະຮັບຮ ້ ວີ່ າຂ ້ ຄວາມທ າອິ ດທ ີ່ ບັນທຶ ກໄວ້ວີ່ າພຣະເຢຊ ປະກ
າດ (ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກໃນ ເຄ ີ່ ອງຫມາຍ 1:14) 

ແລະຂ ້ ຄວາມທ ີ່ ຜີ່ ານມາພຣະເຢຊ ໄດ້ໃຫ້ (ປ ້ ມບັນທຶ ກຂອງການເປ ດເຜ ຍ) 
ໄດ້ສາດສະດາ. ຂ ້ ຄວາມຕີ່ າງໆທ ີ່ ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ (ຕົວຢີ່ າງ: ມັດທາຍ 24, ລ ກາ 21) 

ໄດ້ຮັບການ ກັບເຫດການຂອງໂລກທ ີ່ ຈະເກ ດຂຶ ້ ນ. 

ຄ າທ ານາຍເປັນສ າລັບຜ ້ ເຊ ີ່ ອຖ ໄດ້: 



ດັີ່ ງນ້ັນພາສາມ ອາບ ີ່ ແມີ່ ນສ າລັບຜ ້ ທ ີ່ ເຊ ີ່ ອແຕີ່ ສ າລັບການບ ີ່ ເຊ ີ່ ອຖ , 

ໃນຂະນະທ ີ່ ຄ າພະຍາກອນເປັນບ ີ່ ສ າລັບການບ ີ່ ເຊ ີ່ ອຖ ແຕີ່ ສ າລັບການເຊ ີ່ ອໄດ້. (
1 ໂກລິ ນໂທ 14:22, ພາສາອັງກິດຄ າພ ໄບເບິ ນ) 

ເພາະສະນ້ັນພາສາເປັນສ າລັບອາການ, 

ບ ີ່ ໃຫ້ຜ ້ ທ ີ່ ເຊ ີ່ ອແຕີ່ ວີ່ າການບ ີ່ ເຊ ີ່ ອຖ ; ແຕີ່ ພະຢາກອນບ ີ່ ແມີ່ ນສ າລັບການບ ີ່ ເຊ ີ່ ອ
ຖ ແຕີ່ ສ າລັບຜ ້ ທ ີ່ ເຊ ີ່ ອ (1 ໂກລິ ນໂທ 14:22) 

ຄ າພ ໄບເບິ ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວີ່ າຈະເປັນປະເພດທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນຂອງພາສາ (1 

ໂກລິ ນໂທ 
12:28), ແລະຜ ້ ແປພາສາອາສາສະຫມັກຂອງພວກເຮົ າແລະຄົນອ ີ່ ນໃນສາດສະຫນາຈັ
ກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າຊີ່ ວຍໃຫ້ຕ ີ່ ມຂ ້ ມ ນໃສີ່ ວີ່ າ. ແຕີ່ ສັງເກດເຫັນການພະຢາກ
ອນທ ີ່ , ຊຶີ່ ງປະກອບມ ການເຫມາະສົມອະທິ ບາຍການທ ານາຍ, 

ຄວນຈະເປັນອາການສ າລັບຜ ້ ທ ີ່ ເຊ ີ່ ອໄດ້. ພວກເຮົ າໃນສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂ
ອງພຣະເຈົ ້ າເຂົ ້ າໃຈແລະອະທິ ບາຍຈ ານວນຫ າຍລັກສະນະທ ີ່ ດ ກວີ່ າຂອງຄ າພະຍາກອ
ນກີ່ ວາກຸີ່ ມ COG ອ ີ່ ນໆ. 

ນ ້ ບ ີ່ ໄດ້ຫມາຍຄວາມວີ່ າຄ າພະຍາກອນທ ີ່ ເປັນລັກສະນະສ າຄັນທ ີ່ ສຸດຂອງສາດສະຫນາ
ຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ? ບ ີ່ ມ , ຄວາມຮັກເປັນ ( cf. 1 ໂກຣິ ນໂທ 13: 1,8). 

ແຕີ່ , ຂອງຄວາມຮັກແມີ່ ນ ຍັງຢ ີ່ ໃນກັບຄ າພະຍາກອນໃນຄ າພ ໄບເບິ ນ (1 ໂກລິ ນໂທ 
14: 1). ຜ ້  
ມ ຄວາມຮັກຄວາມຈິ ງທ ີ່ ຈະໄດ້ຮັບການໄວ້ຊ ວິ ດຈາກເຫດການໄດ້ທ ານາຍໄວ້ບາງຕາມ 
2 ເທຊະໂລນິ ກ2: 9-12. 

ໃນມ ້ ນ ້ , 

ການປີ່ ຽນແປງທາງສັງຄົມຂະຫນາດໃຫຍີ່ ຢ ີ່ ສະຖານທ ີ່ . ຈ ານວນຫ າຍຂອງພວກເຂົ າແ
ມີ່ ນໄດ້ທ ານາຍໄວ້ໃນພະຄ າພ ໄດ້. ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າລະຫວີ່ າງບາງທ ອາດມ ຫນຶີ່ ງໃນໄຕມາດ
ທ ີ່ ຫນຶີ່ ງໃນສາມຂອງພຣະຄ າພ ເປັນສາດສະດາ, 

ກຸີ່ ມຫ າຍທ ີ່ ສຸດພຽງແຕີ່ ບ ີ່ ເຂົ ້ າໃຈຄວາມຈິ ງກີ່ ຽວກັບຄ າທ ານາຍທ ີ່ ສ າຄັນຕີ່ າງໆໃນພະ
ຄ າພ ທ ີ່ ວີ່ າການ - 
ຄ າທ ານາຍທ ີ່ ສ າຄັນທ ີ່ ພຣະເຢຊ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜ ້ ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງໃນທ ີ່ ສຸດທ ີ່ ຈ
ະເຂົ ້ າໃຈ (ຕົວຢີ່ າງ: ມັດທາຍ ການ 24:15; ມາລະໂກ 13:14). 

ບາງ, ເຖິງວີ່ າຈະມ ທ ີ່ ອ້າງວີ່ າເຊ ີ່ ອວີ່ າພະຄ າພ , 

ສີ່ ວນລົດຫລ ເບິີ່ ງຂ້າມການທ ານາຍ. ແຕີ່ ວີ່ າບ ີ່ ໄດ້ຄວນຈະເປັນກ ລະນ ສ າລັບຊາວຄຣິ ດ
ສະຕຽນທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ: 



"ຈົີ່ ງເບິີ່ ງຕ້ົນເດ ີ່ ອເທດແລະຕ້ົນໄມ້ທັງຫມົດ. 30 ໃນເວລາທ ີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ຖ ກແລ້ວ
ການ, 

ທີ່ ານເຫັນແລະຮ ້ ສ າລັບຕົນເອງວີ່ າຮ້ອນແມີ່ ນໃນປັດຈຸບັນຢ ີ່ ໃກ້ກັບ. 31 ດັີ່ ງນ້ັນ
ທີ່ ານຍັງ, ໃນເວລາທ ີ່ ທີ່ ານເຫັນສິີ່ ງເຫລົີ່ ານ ້ ເກ ດຂຶ ້ ນ, 

ຮ ້ ວີ່ າອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າເປັນ ຢ ີ່ ໃກ້ກັບ. 32 ແທ້, ຂ້າພະເຈົ ້ າເວົ ້ າກັບທີ່ ານ, 

ການຜະລິ ດນ ້ ຈະບ ີ່ ຜີ່ ານໄປຈົນກວີ່ າທຸກສິີ່ ງທຸກຢີ່ າງຈະໃຊ້ເວລາສະຖານທ ີ່ . 33 ຟ້
າແລະດິ ນຈະລີ່ ວງພ້ົນໄປແຕີ່ ຖ້ອຍຄ າຂອງເຮົ າຈະບ ີ່ ລີ່ ວງພ້ົນໄປ. 

"ແຕີ່ ເອົ າໃຈໃສີ່ ກັບຕົນເອງ, 

ຖ້າບ ີ່ ດັີ່ ງນ້ັນຫົວໃຈຂອງທີ່ ານໄດ້ຮັບການຊັີ່ ງລົງກັບ, ການເມົາເຫ ົ ້ າ, 

ແລະເປັນຫີ່ ວງເປັນໄຍຂອງຊ ວິ ດນ ້ , 

ແລະວັນທ ີ່ ມາກັບທີ່ ານບ ີ່ ຄາດຄິ ດ. 35 ສ າລັບການມັນຈະມາເປັນບ້ວງທັງຫມົດ
ຜ ້ ທ ີ່ ອາໄສຢ ີ່ ໃນໃບຫນ້າຂອງໄດ້ ທັງຫມົດໃນທົີ່ ວໂລກ. 36  ເພາະສະນ້ັນ, 

ແລະອະທິ ຖານສະເຫມ ວີ່ າທີ່ ານອາດຈະໄດ້ຮັບການນັບມ ຄຸນຄີ່ າທ ີ່ ຈະຫນ ສິີ່ ງທັງ
ຫມົດເຫ ົີ່ ານ ້ ທ ີ່ ຈະເກ ດຂຶ ້ ນ, ແລະຈະຢ ນຢ ີ່ ຕ ີ່ ພຣະບຸດຂອງຜ ້ ຊາຍ. " (ລ ກາ 21: 
29-36) 

ສັງເກດເຫັນວີ່ າພຣະເຢຊ ໄດ້ສອນວີ່ າຜ ້ ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງສະເຫມ ໄປຈະຕ້ອງຈີ່ າຍ
ເອົ າໃຈໃສີ່ ກັບກິດຈະກ າແລະຄ າທ ານາຍທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງກັບການກັບຄ ນຂອງພຣະອົງ. ພ
ຣະເຢຊ  
ບອກຕິດຕາມພຣະອົງໃຫ້ສັງເກດເບິີ່ ງສ າລັບເຫດການຂອງໂລກທ ີ່ ຈະເດ ນຂະບວນທ ີ່

ຄ າພະຍາກອນໃນພຣະຄ າພ ອ ີ່ ນໆເຊັີ່ ນ: ມັດທາຍ 24:42, 25:13; ເຄ ີ່ ອງຫມາຍ 13: 

9,33,34,35,37, ແລະການເປ ດເຜ ຍ 3: 

3. ພຣະເຢຊ ຄາດຫວັງໃຫ້ຜ ້ ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງໄດ້ສັງເກດເບິີ່ ງ. 

ພຣະເຢຊ ຍັງໄດ້ສອນວີ່ າພຣະວິ ນຍານຍານບ ລິ ສຸດ, "ພຣະວິ ນຍານຂອງຄວາມຈິ ງ," 

ຈະຊີ່ ວຍໃຫ້ສາດສະຫນາໃນການເຂົ ້ າໃຈຄວາມຈິ ງທັງຫມົດ, ລວມທັງບ ີ່ ສາດສະດາ: 

ຂ້າພະເຈົ ້ າຍັງມ ຫລາຍສິີ່ ງທ ີ່ ຈະກີ່ າວກັບທີ່ ານ, 

ແຕີ່ ວີ່ າທີ່ ານບ ີ່ ສາມາດຮັບຜິດຊອບໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າໃນປັດຈຸບັນ. ຢີ່ າງໃດກ ຕາມ, 

ໃນເວລາທ ີ່  ... ພຣະວິ ນຍານຂອງຄວາມຈິ ງ, ໄດ້ມາ, {ມັນ} 

ຈະນ າພາທີ່ ານໄປສ ີ່ ຄວາມຈິ ງທັງຫມົດ; ... 

ຈະບອກທີ່ ານສິີ່ ງທ ີ່ ຈະມາເຖິງ. (ໂຢຮັນ 16: 12-13) 

ການມ ພຣະວິ ນຍານບ ລິ ສຸດແລະຖ ກຕ້ອງຖ ກນ າພາໂດຍພຣະວິ ນຍານຍານບ ລິ ສຸດຈ
ະຊີ່ ວຍໃຫ້ພວກເຮົ າເຂົ ້ າໃຈທ ານາຍ. 



ຄ າພ ໄບເບິ ນຍັງສອນວີ່ າ: 

ຢີ່ າດັບພຣະວິ ນຍານ. ບ ີ່  ປະຫມາດ ຄ າທ ານາຍ. (1 ເທຊະໂລນິ ກ 5: 19-20) 

ແຕີ່ ຈ ານວນຫ າຍ, ລວມທັງຜ ້ ທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນສາດສະຫນາຈັກຕີ່ າງໆຂອງກຸີ່ ມພຣະເຈົ ້ າ, 

ບ ີ່ ໄດ້ເບິີ່ ງຄ ວີ່ າທ ີ່ ຈະເຊ ີ່ ອວີ່ າພຣະວິ ນຍານຂອງພຣະເຈົ ້ າກ າລັງເຮັດວຽກ 
ໃນປັດຈຸບັນ. ຈ ານວນຫ າຍຍັງມ ແນວໂນ້ມທ ີ່ ຈະ ແລະ, ມັກ, 

ຄ າອະທິ ບາຍທ ີ່ ເຫມາະສົມຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ (s). 

ປະຈຸບັນຢ ີ່ ໃນໂລກນ ້ , 

ພຣະເຈົ ້ າມ ຄວາມຊ ີ່ ສັດແລະຜ ້ ຮັບໃຊ້ທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຜ ້ ທ ີ່ ໄດ້ຖ ກປະກາດການເຕ ອນໄພຂອງ
ສາດສະດາໃນຕອນທ້າຍທ ີ່ ໃຊ້ເວລາທ ີ່ ຈ າເປັນຕ້ອງໄປໃນຕອນນ ້ ຂອງພຣະອົງ. 

ຄ າພ ໄບເບິ ນສອນ: 

ແນີ່ ນອນວີ່ າພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າພຣະເຈົ ້ າບ ີ່ ໄດ້ບ ີ່ ມ ຫຍັງ, ເວ້ັນເສຍແຕີ່ ພຣະອົງໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມລັບຂອງພຣະອົງກັບຜ ້ ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງສາດສະດາ. 8
 ຊ້າງໄດ້! ຜ ້ ທ ີ່ ຈະບ ີ່ ຢ້ານກົວ? ພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າພຣະເຈົ ້ າໄດ້ເວົ ້ າ! ຜ ້ ທ ີ່ ແຕີ່ ສາມາດ
ທ ານາຍ? (ວຽກ3: 7-8). 

ເຖິງວີ່ າຈະມ ນ ້ , ເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບຄ າສອນຂອງພຣະສັນຍາໃຫມີ່ ກີ່ ຽວກັບສາດສະດາ 
(ຕົວຢີ່ າງກິດຈະການ 2: 17-20; ເອເຟໂຊ 4:11; 1 ໂກລິ ນໂທ 14), ທ ີ່ ສຸດ 
21  ສະຕະວັດສາດສະຫນາຈັກຂອງກຸີ່ ມພະເຈົ ້ າບ ີ່ ເຊ ີ່ ອວີ່ າໃນປະຈຸບັນແມີ່ ນສາດສະດາ
ແລະພວກເຂົ າເຈົ ້ າດ  
ເຂົ ້ າໃຈຜິດອົງປະກອບທ ີ່ ສ າຄັນຂອງທ ີ່ ໃຊ້ເວລາທ ານາຍທ້າຍຂອງພຣະຄ າພ . 

ຍິີ່ ງໄປກວີ່ ານ້ັນ, ທັງຫມົດແຕີ່ ເປັນອັນນຶີ່ ງຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງກຸີ່ ມພຣະເຈົ ້ າ 
(CCOG ເປັນຂ ້ ຍົກເວ້ັນຫນຶີ່ ງ) 
ຜ ້ ທ ີ່ ຍອມຮັບວີ່ າພຣະເຈົ ້ າມ ສາດສະດາຢີ່ າງຫນ້ອຍຫນຶີ່ ງໃນມ ້ ນ ້ , 

ໄດ້ຟັງປະຊາຊົນຂອງສາດສະດາ 
ຜ ້ ທ ີ່ ໄດ້ສອນຄວາມຜິດພາດຂອງສາດສະດາແລະຄ າສອນຢີ່ າງຊັດເຈນ, 

ເພາະສະນ້ັນພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ / ມ  ສາດສະດາທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕ້ອງ. 

ສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າເປັນຜ ້ ນ າ  

ຜ ້ ທ ີ່ ຕ້ອງການເປັນສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງທ ີ່ ເຫ  ອທ ີ່ ຊ ີ່ ສັດທ ີ່ ສຸດຂອງ 
ຕ້ອງການທ ີ່ ຈະມ ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າກຸີ່ ມທ ີ່ : 



1 

ເຮັດໃຫ້ການປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກເປັນພະຍານສ າຄັນທ ີ່ ສຸດຂ
ອງຕົນ (ມັດທາຍ 24:14; 28: 19-20). 

2 ສະຫນັບສະຫນ ນພ ີ່ ນ້ອງຜ ້ ທຸກຍາກ (ຄາລາເຕຍ 2:10), 

ຮີ່ ວມທັງແມີ່ ຫມ້າຍແລະເດັກກ າພ້າ (ຢາໂກໂບ 1:27), 

ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນໃນຂົງເຂດທ ີ່ ທຸກຍາກເຊັີ່ ນ: ອາຟຣິ ກກາແລະອາຊ . 

3 ແທ້ຈິ ງປະຕິບັດການປົກຄອງໃນພຣະຄ າພ  (1 ໂກລິ ນໂທ 12:28), 

ລວມທັງມັດທາຍ 18: 15-17. 

4. ມ ການປະກາດ, ຄ າສອນ, ສາດສະດາ, 

ແລະຄວາມຮັກຫມາກໄມ້ທ ີ່ ພຣະເຢຊ ໄດ້ກີ່ າວເຖິງ (ໂຢຮັນ 7: 16-20; 13:35; 

ລ ກາ 4:18; 14:13; ມັດທາຍ 24:14; 28: 19-20; ພຣະນິ ມິດ 3 : 7-13). 

5. 

ເຕ ອນຜ ້ ທ ີ່ ຄິ ດວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າແມີ່ ນຢ ີ່ ໃນສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ຈະບ ີ່ ຕ ີ່ າກີ່ ວາອອ
ກໄປ (1 ຕ ໂມທຽວ 4: 1). 

6. ມ ທານທາງວິ ນຍານ, ລວມທັງໄດ້ຮັບຄວາມຝັນ, ໃນມ ້ ສຸດທ້າຍ (ກິດຈະການ 
2: 17-18). 

7 

ມ ຄວາມເຂົ ້ າໃຈພາລະບົດບາດປະຫວັດສາດແລະປະຈຸບັນຂອງສາດສະຫນາຈັ
ກຂອງການເປ ດເຜ ຍ 2 ແລະ 3 ໄດ້. 

8. ອະທິ ບາຍແລະເຂົ ້ າໃຈຄ າພະຍາກອນໃນພຣະຄ າພ ດ ພຽງພ  (ຕົວຢີ່ າງ: 11: 

29-45; ມັດທາຍ 24) ທ ີ່ ຈະຮ ້ ວີ່ າໃນເວລາທ ີ່ ຫນ ໄປ (ມັດທາຍ 24: 15-20; 

ຄ າປາກົດ 3:10, 12: 14-16) ກີ່ ອນທ ີ່ ຈະເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່  (ມັດທາຍ 24:21). 

ກຸີ່ ມຫນຶີ່ ງທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດເປັນຕົວແທນທ ີ່ ເຫ  ອຂອງສີ່ ວນ 
ຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ (ພຣະນິ ມິດ 3: 7-

13) ໃນຕະວັດທ  21 ແມີ່ ນສາສນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າ. 

ພຣະເຢຊ ເຕ ອນ  ວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າມ ການເຮັດວຽກ 
ແລະຕ້ອງການທ ີ່ ຈະກັບໃຈຫ  ປະເຊ ນກັບຜົນສະທ້ອນ (ພຣະນິ ມິດ 3: 14-

22). ໃນດ້ານຂອງສາດສະດາ, 

ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວແມີ່ ນວີ່ າສາດສະຫນາຈັກລາວດ ເກອາມ ຫ າກຫ າຍຂອງການເຂົ ້ າ
ໃຈຜິດຂອງສາດສະດາ. 



ນັບຕ້ັງແຕີ່   
ເປັນຕົວແທນຫ າຍຂອງຊາວຄຣິ ດສະຕຽນໃນທ ີ່ ໃຊ້ເວລາຂອງການສິ ້ ນສຸດໄດ້ 
(ພວກເຂົ າເຈົ ້ າເປັນຕົວແທນຂອງສາສນາຈັກທ  VII 

ຫ  ກຸີ່ ມຂອງສາດສະຫນາຈັກໃນການເປ ດເຜ ຍ 1-3), 

ຈະຕ້ອງມ ເຫດຜົນວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າຈະບ ີ່ ໄດ້ເບິີ່ ງທັງຫມົດຂອງສິີ່ ງທ ີ່ ໄດ້ເກ ດຂຶ ້ ນສາດສ
ະດາແລະສິີ່ ງທ ີ່ ຈະ ນ າໄປສ ີ່ ການເລ ີ່ ມຕ້ົນຂອງການເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ໄດ້. 

ພາຍໃນອົງການຈັດຕ້ັງຊາວລາວດ ເກທ ີ່ ປະກົດວີ່ າເປັນສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງສາດສະຫນາຈັ
ກຂອງພຣະເຈົ ້ າ, 

ມ ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຕ າແຫນີ່ ງສາດສະດາທ ີ່ ຖ ກຈັດຂຶ ້ ນໃນວັນທ ີ່ ຈະປ້ອງກັນບ ີ່
ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າຈາກການທ ີ່ ຮ ້ ໃນເວລາທ ີ່ ເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ຈະເລ ີ່ ມຕ້ົນ. 

ສິ ບແປດຂອງ ຜິດພາດທ ີ່ ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸີ່ ມນ ້ : 

1 ກຸີ່ ມຊາວລາວດ ເກຫ າຍຄົນບ ີ່ ເປັນທາງການສອນແລະ / 
ຫ  ບ ີ່ ເຊ ີ່ ອວີ່ າໃນຄວາມຄິ ດຂອງ 
ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງກັບສາດສະຫນາຈັກຂອງການເປ ດເຜ ຍບົດ 2 

ແລະ 3 

ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າບາງຄ້ັງກ ສອນກີ່ ຽວກັບສາດສະຫນາຈັກຂອງການ
ເປ ດເຜ ຍໄດ້. ຈ ານວນຫ າຍໃຊ້ເວລາຫ າຍຂອງ (ທ ີ່ ຜີ່ ານມາ / ປະຫວັດສາດ) 
ທັດສະນະຂອງສາດສະຫນາຈັກຜ ້ ທ ີ່ , 

ເຖິງວີ່ າຈະມ ຄວາມຈິ ງທ ີ່ ວີ່ າຂ ້ ຄວາມຫ າຍເຮັດໃຫ້ພວກເຂົ າໄດ້ເປັນຜົນສະທ້ອ
ນຂອງສາດສະດາໃນອະນາຄົດ (ຕົວຢີ່ າງ: ການເປ ດເຜ ຍ 1:19; 2:22; 3: 3; 
3:10) 

. ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າກຸີ່ ມຕີ່ າງໆບ ີ່ ໄດ້ສອນລັກສະນະຂອງສາດສະດາເພາະໃດຫນຶີ່ ງຂອ
ງໂຄງການນ ້ , 

ຈ ານວນຫ າຍບ ີ່ ໄດ້ເບິີ່ ງບັນຫາຂອງຕົນເອງຂອງເຂົ າເຈົ ້ າແລະຈະຕ້ອງໄປໂດຍຜີ່
ານການເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ . 

2. 

ກຸີ່ ມລາວດ ເກອາບ ີ່ ເຊ ີ່ ອວີ່ າພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກຍັງຕ້ອງການທ ີ່ ຈະໄດ້ຮັ
ບການປະກາດໄປທົີ່ ວໂລກເພ ີ່ ອເປັນພະຍານຕ ີ່ ມັດທາຍ 24:14, 

ບ ີ່ ກ ີ່ ເຮັດໃຫ້ບ ລິ ມະສິ ດສ ງ, ແລະ / 
ຫ  ເຮັດແນວນ້ັນໃນລັກສະນະທ ີ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ພວກເຂົ າເຈົ ້ າມ ຄວາມຮັກບ ີ່ ພຽງພ ສ າລັບຄວາມຈິ ງ ( cf. ເຢເຣມ ຢາ 48:10; 

ຄ າເພງ 33: 4), ດັີ່ ງນ້ັນເຂົ າເຈົ ້ າບ ີ່ ມ ຫ  ນ າໄປສ ີ່ ການເຮັດວຽກ  



ທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ. ໃນຖານະເປັນພຽງແຕີ່   
ໄດ້ສັນຍາວີ່ າຈະໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກຊົີ່ ວໂມງຂອງການທົດລອງທ ີ່ ຈະມາໃນ
ໂລກລວມທັງຫມົດໄດ້,  ຈະບ ີ່ ເຂົ ້ າໃຈໃນເວລາທ ີ່ ມັດທາຍ 24:14 

ແມີ່ ນບັນລຸຜົນຫ  ໃນເວລາທ ີ່ ຈະຫນ ໄປຕ ີ່ ມັດທາຍ 24:15. 
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ໄດ້ຈັດຂຶ ້ ນຢີ່ າງກວ້າງຂວາງເບິີ່ ງລາວດ ເກອາເປັນການສິ ດສອນທ ີ່ ເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫ
ຍີ່ ບ ີ່ ສາມາດເລ ີ່ ມຕ້ົນຈົນກີ່ ວາຄົນຂອງພາກເຫນ ອລຸກລາມເຂົ ້ າເຖິງຄົນຂອງພ
າກໃຕ້ໃນດານ ເອນ 
11:40. ທັດສະນະນ ້ ສາມາດເບິີ່ ງເຫັນຄວາມຈິ ງທ ີ່ ວີ່ ານັບຕ້ັງແຕີ່ ເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່
ປະກອບມ ທ ີ່ ໃຊ້ເວລາຂອງບັນຫາຢາໂຄບຂອງ (ເຢເຣມ ຢາ 30: 7), 

ມັນເລ ີ່ ມຕ້ົນມ ອາເມລິ ກາແລະພັນທະມິດ ຂອງຕົນເຊັີ່ ນ: 
ປະເທດອັງກິດໄດ້ຮັບການ (ບາງ 11:39). ບາງກຸີ່ ມໄດ້ 

ກັບຄວາມຜິດພາດຕາມລ າດັບນ ້ , 

ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າມັນໄດ້ຈັດຂຶ ້ ນໃນວັນຫນຶີ່ ງຄ້ັງໂດຍໃນທ້າຍ , 
ຜ ້ ທ ີ່ ມ ການປີ່ ຽນແປງທັດສະນະຂອງຕົນໂດຍປ  1979 (ເວລາທ ີ່ ພວກເຮົ າມ ໃນ, 

ໃນປັດຈຸບັນ.  ທົີ່ ວໄປຂອງບົດລາຍງານ, ສະບັບເລກທ  15, ພະຈິ ກ 20, 

1979). ນັບຕ້ັງແຕີ່ ຄົນຂອງພາກເຫນ ອທ ີ່ ຈະລົບລ້າງຂອງການ (ອາເມລິ ກາ, 

ການາດາ, ແລະອ ີ່ ນໆ) ໃນດານ ເອນ 11:39, 

ກີ່ ອນທ ີ່ ຈະບຸກຮຸກຄົນຂອງພາກໃຕ້ໃນດານ ເອນ 11:40, ຜ ້ ທ ີ່ ຖ ທັດສະນະນ ້ ຈະບ ີ່  
ຮ ້ ຈັກໃນເວລາທ ີ່ ເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ຈະເລ ີ່ ມຕ້ົນຈົນກີ່ ວາຫ ັ ງຈາກທ ີ່ ມັນໄດ້ເລ ີ່ ມຕ້ົນ. 
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ຕີ່ າງໆເຊ ີ່ ອວີ່ າການຕ້ັງຄີ່ າສຸດທ້າຍຂອງພະລັງງານສັດເດຍລະສານໃນການເປ 
ດເຜ ຍ 17: 12-13 

ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຂອງແທ້ສິ ບຫ  ສິ ບເອັດປະເທດກ ານົດໄວ້ໃນປະຈຸບັນ. ນ ້ ແມີ່
ນ ສ າລັບເຫດຜົນຫ າຍ, ລວມທັງຄວາມຈິ ງທ ີ່ ວີ່ າຂ ້ ກ ານົດພາສາສ າລັບການ 
'ປະເທດແມີ່ ນບ ີ່ ໄດ້ຢ ີ່ ໃນຂ ້ ພຣະຄ າພ ເຫລົີ່ ານ້ັນແລະຂ ້ ຄວາມບອກຂອງທ ີ່ ໃຊ້ເວ
ລາຂອງທັງສອງປະຕິຮ ບໃນອະນາຄົດ. ອານາຈັກຈັດບ ີ່ ສະເຫມ ໄປຢ ີ່ ພາຍໃນຊາ
ຍແດນກີ່ ອນແລະທ ີ່ ຄາດວີ່ າຈະມ ກ ລະນ ໃນອະນາຄົດ. ໃນຂະນະທ ີ່ ສະຫະພາບເອ 
ຣົບ, ເຊິີ່ ງປະຈຸບັນມ  28 ສະມາຊິ ກແລະສະມາຊິ ກທ ີ່ ອາດມ ຫ າຍ, 

ກ ອາດສ ນເສຍປະເທດສະມາຊິ ກບາງຄົນ (ເຊັີ່ ນ: ສະຫະຊະອານາຈັກ), 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວວີ່ າການຕ້ັງຄີ່ າສຸດທ້າຍຕ້ອງມ ສິ ບຫ  ສິ ບເອັດປະເທດແມີ່ ນບ ີ່
ສອດຄີ່ ອງກັບຄ າພ ໄບເບິ ນ. ນອກຈາກນ້ັນ, 

ໃນຖານະທ ີ່ ປະຫວັດສາດຂອງສີ່ ວນ ຂອງ COG ໄດ້ (ພາຍໃຕ້) 



ສອນຢ ີ່ ໃນຢີ່ າງຫນ້ອຍອາຍແກັເປັນເອກະສານ (ທ າມະດາຄວາມຈິ ງ, ຂີ່ າວປະເ
ສ ດຂອງມ ້ ອ ີ່ ນໂລກ, ແຜີ່ ນພັບ, ຈົດຫມາຍການຮີ່ ວມມ ພະນັກງານ, 

ພະຄ າພ ອະວິ ຊາ) ວີ່ າສິ ບສາມາດປະກອບດ້ວຍ ຂອງສິ ບປະເທດແລະ / 
ຫ  ກຸີ່ ມຂອງປະເທດ 
(ຊຶີ່ ງກົງກັນຂ້າມກັບປະເທດດຽວ). ເວ້ັນເສຍແຕີ່ ວີ່ າຈ ານວນໃນການຫ ຸ ດຜີ່ ອນ
ການວີ່ າ, 

ຜ ້ ທ ີ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວກີ່ ຽວກັບການຕ້ັງຄີ່ າສັດເດຍລະສານມ ທັງສິ ບຫ  ສິ ບເອັດ
ປະເທດຈະບ ີ່ ໄດ້ຮັບຮ ້ ວີ່ າການເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ໄດ້ເລ ີ່ ມຂຶ ້ ນແລ້ວເວ້ັນເສຍແຕີ່ ວີ່ າ
ພວກເຂົ າກັບໃຈຂອງທັດສະນະວີ່ າ. 

5 ກຸີ່ ມລາວດ ເກອາຫ າຍຢີ່ າງຊັດເຈນເຂົ ້ າໃຈຜິດດານ ເອນ 9:27, 

ໃນເຄິີ່ ງທ ີ່ ສອງຂອງທ ີ່ ມ ສາຍພົວພັນກັບດານ ເອນ 11:31 

ແລະຄ າຂອງພຣະເຢຊ ໃນມັດທາຍ 24:15 

(ພວກເຂົ າເຈົ ້ າມ ແນວໂນ້ມທ ີ່ ຈະເຊ ີ່ ອວີ່ າດານ ເອນ 9:27 

ໄດ້ບັນລຸຜົນໂດຍພຣະຄຣິ ດ). ຜ ້ ທ ີ່ ເຂົ ້ າໃຈຜິດຂ ້ ຄວາມເຫລົີ່ ານ ້ ຈະບ ີ່ ມ ຄວາມເຫ
ມາະສົມທາງສີ່ ວນຫນ້າຂອງການເຕ ອນໄພຂອງສິີ່ ງທ ີ່ ເກ ດຂຶ ້ ນຫ  ຈະຮ ້ ໃນເວລາ
ທ ີ່ ເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ຈະເລ ີ່ ມຕ້ົນ. 
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ຫນຶີ່ ງຫ  ຫ າຍກຸີ່ ມຍັງສອນອ ກວີ່ າເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ສາມາດເລ ີ່ ມຕ້ົນກັບໃນປ ຕ ີ່ ໄປ
ນ້ັນ. ໃນຖານະເປັນເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ບ ີ່ ໄດ້ເລ ີ່ ມຕ້ົນຈົນກີ່ ວາປະມານ 3 

ປ ຫ ັ ງຈາກການ ສັນຕິພາບ "ຂອງດານ ເອນ 9:27 

ໄດ້ຮັບການຢ ນຢັນຢີ່ າງຖ ກຕ້ອງ (ແລະນ ້ ຍັງບ ີ່ ທັນເກ ດຂຶ ້ ນເທ ີ່ ອ), 
ມັນເປັນໄປບ ີ່ ໄດ້ສ າລັບການເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ຈະເລ ີ່ ມຕ້ົນກີ່ ອນທ ີ່ ຈະ 2019. 

ນັບຕ້ັງແຕີ່ ການຈັດການແມີ່ ນທ ີ່ ສຸດອາດຈະໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢ ນໃນການຫ ຸ ດລົງ
ຂອງປ  ( cf. ລະບຽບພວກເລວ  23:24; 1 ໂກລິ ນໂທ 15:52), ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າ 2019 

ແມີ່ ນຈະໄວເກ ນໄປ. 

7 ກຸີ່ ມທ ີ່ ແນີ່ ນອນສອນການຕ ຄວາມທ ີ່ ບ ີ່ ເຫມາະສົມຂອງ 1335, 1290, ແລະ 
1260 ມ ້ ຂອງດານ ເອນ 12 ຫລ ມ ບັນຫາອ ີ່ ນໆທ ີ່ ມ ສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງວີ່ າ (ກຸີ່ ມ COG 

ທ ີ່ ສຸດ) ວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າຈະບ ີ່ ເຂົ ້ າໃຈໃນເວລາທ ີ່ ເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ຈະເລ ີ່ ມຕ້ົນ. 

8 ກຸີ່ ມຊາວລາວດ ເກສີ່ ວນໃຫຍີ່ ບ ີ່ ເຂົ ້ າໃຈຮາບາກຸກ 2: 2-8 

ແລະຍັງບ ີ່ ໄດ້ຖ ກຕ້ອງເລ ີ່ ມທ ີ່ ການເຕ ອນອອກໄປອາເມລິ ກາແລະອັງກິດໄດ້. ຫ
ນຶີ່ ງໃນກຸີ່ ມໄດ້ສອນມັນ, 

ແຕີ່ ວີ່ າໄດ້ສະຫນັບສະຫນ ນເພາະວີ່ າຂອງສິີ່ ງທ ີ່ ປະກົດວີ່ າເປັນການເມ ອງພາຍໃ



ນແລະຫນຶີ່ ງໃນຜ ້ ນ າການເພ ີ່ ມຂຶ ້ ນຂອງຕົນ. ໄດ້ເພ ີ່ ມຂຶ ້ ນ 
'ລ ກລະເບ ດທ ີ່ ໃຊ້ເວລາຂອງຫນ ້ ສິ ນອາເມລິ ກາແມີ່ ນບາງສິີ່ ງບາງຢີ່ າງທ ີ່ ຕ້ອງໄດ້
ຮັບການຊ ້ ໃຫ້ເຫັນແລະຮາບາກຸກ 2: 2-8 

ຊ ້ ໃຫ້ເຫັນໄພຂົີ່ ມຂ ີ່ ໃນພຣະຄ າພ ທ ີ່ ວີ່ ານ ້ ເກ ດ. ມັນຄວນຈະໄດ້ຮັບການປະກາດແ
ລະພວກເຮົ າໃນ CCOG ກ າລັງເຮັດມັນ. ຫ າຍຄົນບ ີ່ ຮັບຮ ້ ວີ່ າບາກຸກ 2: 6 

ແມີ່ ນກີ່ ຽວຂ້ອງກັບການເລ ີ່ ມຕ້ົນຂອງເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ , 

ແລະເປັນຫນຶີ່ ງໃນເຫດຜົນສ າລັບການໂຈມຕ ຕ ີ່ ຕ້ານໄດ້ຕົກເປັນຫນ ້ ບຸນຄຸນຂ
ອງຊົນເຜົີ່ າຂອງໂຈເຊັບໄດ້. 

9 ກຸີ່ ມຊາວລາວດ ເກສີ່ ວນໃຫຍີ່ ມ ຕີ່ າງໆເອລ ຢາ. ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ ານ ້ , 

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າຈະບ ີ່ ສາມາດທ ີ່ ຈະຮັບຮ ້ ສຸດທ້າຍເອລ ຢາ. ບາງຄົນຄິ ດວີ່ າເຂົ າຕ້ອ
ງໄດ້ຮັບການ, 

ເຖິງວີ່ າຈະມ ຄວາມຈິ ງທ ີ່ ວີ່ າເຂົ າໄດ້ເສຍຊ ວິ ດນັບຕ້ັງແຕີ່ ເດ ອນມັງກອນ 16, 

1986 ແລະການເສຍຊ ວິ ດທ ີ່  
ເຂົ າອ ງຕາມການລາຍລັກອັກສອນຂອງຕົນກີ່ ຽວກັບການສຸດທ້າຍເອລ ຢາ (ຄ
ວາມລຶ ກລັບຂອງອາຍຸໄດ້. ປ  1985, p. 

349). ບາງຄົນຄິ ດວີ່ າອາດຈະບ ີ່ ມ ເອລ ຢາຈະມາຫ  ວີ່ າພຣະອົງເປັນສາສນາຈັກແ
ລະບ ີ່ ບຸກຄົນ, ທ ີ່ ໄປຕ ີ່ ກັບຄ າສອນຂອງພະເຍຊ ກີ່ ຽວກັບວິ ຊາໃນໂກ 9: 12-13. 

10 ກຸີ່ ມຊາວລາວດ ເກຫ າຍຄົນບ ີ່ ເຂົ ້ າໃຈການຂົີ່ ມເຫັງທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນ 
(ແລະບັນຫາອ ີ່ ນໆ) ກັບມາຢ ີ່ ໃນດານ ເອນ 7:25, 11: 30-39, ມັດທາຍ 24: 9 22, 

ແລະຄ າປາກົດ 12: 14-

17. ໃນເວລາທ ີ່ ຄ ້ ນທ ານາຍຂອງນາງພຽງຄົນດຽວໃນເບ ້ ອງຕ້ົນຂອງຜ ້ ຊົມໄດ້  
ຕ້ົນຕ , (ແລະບ ີ່ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ),  
ຈະບ ີ່ ໄດ້ເບິີ່ ງນາງພຽງຄົນດຽວນ ້ ເປັນຫລັກຖານວີ່ າເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ແມີ່ ນກີ່ ຽວກັ
ບການເລ ີ່ ມຕ້ົນ. ອາຍຸສາດສະຫນາຈັກວິ ທະຍຸຂອງພຣະເຈົ ້ າ(ເບິີ່ ງລະວັງຂອງອ້າ
ຍນ້ອງທັງຫລາຍທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕ້ອງຂີ່ າວດ , ມັງກອນ 1960) ໂດຍສະເພາະການນ າໃຊ້
ພຣະຄ າພ ຂົີ່ ມເຫັງຂອງດານ ເອນ 11: 32-35 ກັບເວລາທ ີ່ ສຸດສາດສະຫນາຈັກ  
ບ ີ່ ເປັນ CCOG ປັດຈຸບັນ. 
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ຈ ານວນຂອງບັນດາກຸີ່ ມຊາວລາວດ ເກບ ີ່ ໄດ້ສອນວີ່ າບ ີ່ ມ ເປັນສະຖານທ ີ່ ທາງດ້າ
ນຮີ່ າງກາຍຂອງຄວາມປອດໄພທ ີ່ ຈະຫນ ໄປ (ເຖິງວີ່ າຈະມ ສິີ່ ງທ ີ່ ປາກົດ 12: 14-

16 ສອນ). ດັີ່ ງນ້ັນ, 



ຜ ້ ຖ ທັດສະນະວີ່ າຈະບ ີ່ ໄດ້ຮັບການແນວໂນ້ມທ ີ່ ຈະຫນ ໄປສ ີ່ ການຫນຶີ່ ງພຽງແຕີ່ ກີ່
ອນທ ີ່ ຈະເລ ີ່ ມຕ້ົນຂອງການເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ໄດ້. 

12 ທ ີ່ ສຸດ ‘ເອກະລາດ' ບ ີ່ ເຊ ີ່ ອວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າຈ າເປັນຕ້ອງກັບ "ເກັບກັນ 
'ກີ່ ອນທ ີ່ ຈະໃຊ້ເວລາທ ີ່ ຈະຫນ ໄປເຖິງວີ່ າຈະມ ສິີ່ ງທ ີ່  2: 1-3 ສອນ. ເພາະສະນ້ັນ, 

ມັນບ ີ່ ແມີ່ ນພວກເຂົ າເຈົ ້ າຈະໄດ້ຮັບການແນວໂນ້ມທ ີ່ ຈະຫນ ໄປຮີ່ ວມກັນໃນເວ
ລາທ ີ່ ກຸີ່ ມພວກເຂົ າເຈົ ້ າບ ີ່ ແມີ່ ນສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງບ ີ່ ພຽງແຕີ່ ກີ່ ອນທ ີ່ ຈະເລ ີ່ ມຕ້ົນຂ
ອງການເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່  (ຄ າປາກົດ 12: 14-17) ໄດ້. 

13 ຢີ່ າງຫນ້ອຍຫນຶີ່ ງໃນກຸີ່ ມຊາວລາວດ ເກ ເຊ ີ່ ອວີ່ າລັງກຽດຂອງ ຂອງດານ ເອນ 
11:31 

ໄດ້ເກ ດຂຶ ້ ນຫລັງຈາກກະສັດຂອງພາກເຫນ ອລຸກລາມເຂົ ້ າເຖິງຄົນຂອງພາກໃ
ຕ້ໃນດານ ເອນ 11:40. ນັບຕ້ັງແຕີ່ ນ ້ ຈະບ ີ່ ເກ ດຂຶ ້ ນວິ ທ ການທ ີ່ , 

ຜ ້ ທ ີ່ ຖ ຖານະທ ີ່ ຈະບ ີ່ ເຂົ ້ າໃຈໃນເວລາທ ີ່ ເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ຈະເລ ີ່ ມຕ້ົນ ( ມັດທາຍ 24: 
15,21). 

14 ກຸີ່ ມຊາວລາວດ ເກສອນວີ່ າຜ ້ ຊາຍຂອງບາບຜ ້ ທ ີ່  
ໃນພຣະວິ ຫານຂອງພຣະເຈົ ້ າ (2 ເທຊະໂລນິ ກ 2: 3-4) ໄດ້ເປັນ / 

ບ ີ່ ຖ ກຕ້ອງສາດສະດາ, ບ ີ່ ແມີ່ ນສັດເດຍລະສານຂອງທະເລໄດ້. ຍັງ, 

ມັນເປັນສັດເດຍລະສານນ ້ ຂອງທະເລໄດ້, ສຸດທ້າຍຄົນຂອງພາກເຫນ ອ 
(ດານ ເອນ 11: 35-36).ດັີ່ ງນ້ັນ, ໃນເວລານ ້ ເກ ດຂຶ ້ ນ, 

ຜ ້ ທ ີ່ ຖ ກັບຕ າແຫນີ່ ງທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕ້ອງຈະບ ີ່ ເຂົ ້ າໃຈແຫນງຂອງສາດສະດາຂອງຕົນ. 
ຂ ້ ມ ນສີ່ ວນຕົວຂອງລ ກຊາຍຂອງ ເປັນສິີ່ ງສ າຄັນທ ີ່ ຈະເຂົ ້ າໃຈໃນເວລາທ ີ່ ສຸດ. 
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ກຸີ່ ມລາວດ ເກອາບ ີ່ ຫ າຍປານໃດສອນວີ່ າພຣະວິ ຫານຂອງຊາວຍິ ວໃນເຢຣ ຊາເ
ລັມຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ ້ ນມາໃຫມີ່ ກີ່ ອນທ ີ່ ພຣະເຢຊ ກັບຄ ນມາ. ໃນຂະນະທ ີ່ ນ ້ ແ
ມີ່ ນຫີ່ າງໄກສອກຫ  ກເປັນໄປໄດ້ມັນບ ີ່ ໄດ້ຖ ກຕ້ອງ (ທ ີ່  
"ພຣະວິ ຫານຂອງພຣະເຈົ ້ າ" 
ໃນພຣະສັນຍາໃຫມີ່ ມ ການເຮັດມ ຄົນຄຣິ ດສະຕຽນ, ບ ີ່ ທັນສະໄຫມ, 

ສະຖານທ ີ່ ). ນັບຕ້ັງແຕີ່ ນ ້ ຈະບ ີ່ ເກ ດຂຶ ້ ນໃນຖານະເປັນບາງຄ້ັງສອນ, 

ຜ ້ ທ ີ່ ຖ ຖານະທ ີ່ ຈະບ ີ່ ເຂົ ້ າໃຈໃນເວລາທ ີ່ ເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ຈະເລ ີ່ ມຕ້ົນ. 

16 ຢີ່ າງຫນ້ອຍຫນຶີ່ ງໃນກຸີ່ ມຊາວລາວດ ເກສອນວີ່ າສິ ບຄົນຂອງການເປ ດເຜ ຍ 
17:12 

ແມີ່ ນຈະຮັບຜິດຊອບຂອງສິ ບພາກພ ້ ນໃນທົີ່ ວໂລກຊຶີ່ ງກົງກັນຂ້າມກັບການເ



ປັນພະລັງງານເອ ຣົບຕ້ົນຕ . ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວຕາມນ ້ ຈະຫມາຍຄວາມວີ່ າກຸີ່ ມ
ດັີ່ ງກີ່ າວບ ີ່ ສາມາດໄປເຂົ ້ າໃຈໃນເວລາທ ີ່ ເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ຈະເລ ີ່ ມຕ້ົນ. 
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ຢີ່ າງຫນ້ອຍຫນຶີ່ ງໃນກຸີ່ ມຊາວລາວດ ເກສອນວີ່ າສັດເດຍລະສານຂອງການເປ ດ
ເຜ ຍ 13: 1-10 

ບ ີ່ ແມີ່ ນປະເທດເອ ຣົບ. ນັບຕ້ັງແຕີ່ ພະລັງງານສັດເດຍລະສານຈະເກ ດຂຶ ້ ນໃນເ
ອ ຣົບ (ດານ ເອນ 9: 26-27), 

ຜ ້ ທ ີ່ ບ ີ່ ເຂົ ້ າໃຈນ ້ ຈະບ ີ່ ໄດ້ຮັບຮ ້ ໃນເວລາທ ີ່ ເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ແມີ່ ນກີ່ ຽວກັບການເລ ີ່ ມ
ຕ້ົນ. 
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ຢີ່ າງຫນ້ອຍຫນຶີ່ ງຫ  ສອງຂອງກຸີ່ ມຊາວລາວດ ເກຂະຫນາດໃຫຍີ່ ສອນວີ່ າຂ ້ ທ າອິ
ດຕາມລ າດັບ 11 ກີ່ ຽວກັບການເລ ີ່ ມຕ້ົນຂອງການເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ແມີ່ ນ 
11:40. ແທນທ ີ່ ຈະພວກເຂົ າເຈົ ້ າຄວນຈະສອນວີ່ າມັນເລ ີ່ ມຕ້ົນມ  11:39, 

ຊຶີ່ ງເປັນບ ີ່ ດົນຫລັງຈາກ 11:31, 

ເຊິີ່ ງແມີ່ ນຍັງສອດຄີ່ ອງກັບການເລ ີ່ ມຕ້ົນຂອງການໃຊ້ເວລາຂອງບັນຫາຢາໂຄ
ບຂອງໄດ້ (ເຢເຣມ ຢາ 30: 7). ຜ ້ ທ ີ່ ຖ ກັບຕ າແຫນີ່ ງ 11:40 

ຈະບ ີ່ ເຂົ ້ າໃຈໃນເວລາທ ີ່ ເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ຈະເລ ີ່ ມຕ້ົນ. 

ແລະມ ຫ າຍຫ າຍ. ຍັງ, 

ມັນໃຊ້ເວລາພຽງແຕີ່ ເຂົ ້ າໃຈຜິດຂອງຫນຶີ່ ງຫ  ຫ າຍກວີ່ າຂອງຈຸດຂ້າງເທິ ງທ ີ່ ຈະບ ີ່ ຮັບຮ ້ ໃ
ນເວລາທ ີ່ ເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ຈະເລ ີ່ ມຕ້ົນ. ພຽງແຕີ່ ສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣ
ະເຈົ ້ າໄດ້ "ຢີ່ າງຖ ກຕ້ອງແບີ່ ງປັນພຣະຄ າຂອງຄວາມຈິ ງ" (2 ຕ ໂມເຕ 2:15) 

ກີ່ ຽວກັບການທັງຫມົດຂອງບັນຫາເຫ ົີ່ ານ ້ . 

ຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ ແມີ່ ນວີ່ າຫ າຍທ ີ່ ສຸດສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າກຸີ່ ມ, 

ນັບຕ້ັງແຕີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າແມີ່ ນບ ີ່   ຢີ່ າງແທ້ຈິ ງ 
(ເຖິງວີ່ າຈະມ ສິີ່ ງທ ີ່ ເອ ້ ນຮ້ອງພວກເຂົ າເຈົ ້ າອາດຈະເຮັດໃຫ້), 
ບ ີ່ ເຂົ ້ າໃຈລ າດັບຂອງສາດສະດາແລະລາຍລະອຽດໃນດານ ເອນ 11 

ຫ  ວິ ທ ການທ ີ່ ເຂົ າເຈົ ້ ານ າໄປຖ ້ ມກັບສິີ່ ງທ ີ່ ພຣະເຢຊ ໄດ້ສອນວີ່ າໃນສະຖານທ ີ່ ເຊັີ່ ນ: 
ມັດທາຍ 24 ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ ານ ້ ແລະການເຂົ ້ າໃຈຜິດສາດສະດາອ ີ່ ນໆ, 

ກຸີ່ ມຄົນເຫ ົີ່ ານ້ັນຈະບ ີ່ ໄດ້ຮັບຮ ້ ໃນເວລາທ ີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າຄວນຈະຫນ ໄປຕ ີ່ ຄ າແນະນ າຂ
ອງພຣະເຢຊ ໃນມັດທາຍ 24: 15-20 

ແລະເພາະສະນ້ັນຈະບ ີ່ ໄດ້ໄປຈະໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກການສະເດັດມາເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫ
ຍີ່  (ມັດທາຍ 24: 21-22 ). 



ຖ້າບ ີ່ ດັີ່ ງນ້ັນ ສຽງນ ້ ແລະເວົ ້ າໂອ້ອວດກີ່ ຽວກັບສີ່ ວນຂອງພວກເຮົ າ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າຂ ທ ີ່ ຍາວທ ີ່ ໃຊ້ເວລາ, 

ສາດສະຫນາຈັກໃນລະດັບສ ງຂອງຜ ້ ນ າຂອງພຣະເຈົ ້ າໃນກຸີ່ ມອ ີ່ ນໆໄດ້ບອກສະເພາະຂ້
າພະເຈົ ້ າ  ໃນແຕີ່ ລະຈຸດທ ີ່ ວີ່ າສິີ່ ງທ ີ່ ພວກເຮົ າໃນສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣ
ະເຈົ ້ າສອນກີ່ ຽວກັບ ຈຸດເຫ ົີ່ ານ ້ , 

ລວມທັງຜ ້ ທ ີ່ ມ ຄວາມແຕກຕີ່ າງເຖິງແມີ່ ນວີ່ າຈາກສິີ່ ງທ ີ່ ກຸີ່ ມຂອງຕົນເອງຂອງເຂົ າເຈົ ້
າສອນ, ແມີ່ ນຖ ກຕ້ອງ. ແຕີ່ ສ າລັບການ 'ການຈັດຕ້ັງ 
(ແລະບ ີ່ ໃນພຣະຄ າພ ຢີ່ າງແທ້ຈິ ງ) ເຫດຜົນ, 

ກຸີ່ ມຂອງພວກເຂົ າບ ີ່ ສາທາລະນະສອນເຂົ າເຈົ ້ າ. 

ພຣະເຢຊ ໄດ້ເຕ ອນ "ຈະມ ຄວາມຍາກລ າບາກທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ , 

ເຊັີ່ ນບ ີ່ ໄດ້ນັບຕ້ັງແຕີ່ ການເລ ີ່ ມຕ້ົນຂອງໂລກຈົນກີ່ ວາທ ີ່ ໃຊ້ເວລານ ້ , ບ ີ່ ມ , 

ບ ີ່ ເຄ ຍທ ີ່ ຈະໄດ້ຮັບການ" (ມັດທາຍ 24:21). ແລະພຣະເຢຊ ສັນຍາປົກປັກຮັກສາ  
ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນຈາກມັນ (ພຣະນິ ມິດ 3: 7-

10). ຊາວຄຣິ ດສະຕຽນອ ີ່ ນໆບ ີ່ ໄດ້ຮັບຄ າສັນຍາດຽວກັນ. 

ຜ ້ ທ ີ່ ເອ ີ່ ອຍອ ງໃສີ່ ຫ າຍເກ ນໄປກີ່ ຽວກັບການປະຕິບັດຫ ຸ ດຫນ້ອຍລົງ (ເອເຊກຽນ 34: 
7-10) 

ທ ີ່ ຈະສອນໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າທ ານາຍວີ່ າບ ີ່ ແມີ່ ນຢີ່ າງແທ້ຈິ ງໃນສອດຄີ່ ອງກັບພຣະຄ າພ ຈ າເ
ປັນຕ້ອງຮັບຮ ້ ວີ່ າຕາມຄ າເວົ ້ າຂອງພຣະເຢຊ ໃນບົດທ  2 ແລະ 3 

ໃນການເປ ດເຜ ຍແລະ 21 ໃນລ ກາ, 

ພຽງແຕີ່ ຂ້ອນຂ້າງບ ີ່ ພ ເທົີ່ າໃດຄຣິ ສຕຽນຈະໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກຊົີ່ ວໂມງຂອງກາ
ນທົດລອງທ ີ່ ຈະມາເຖິງໂລກທັງຫມົດ ( ຄ າປາກົດ 12: 14-

17). ຜ ້ ທ ີ່ ຈະໄດ້ຮັບຟັງກັບສາດສະຫນາຢີ່ າງແທ້ຈິ ງໃນການປະຕິບັດຍັງຈະໄດ້ແລກປີ່ ຽ
ນທ ີ່ ພົວພັນຊຶີ່ ງ (ເອເຟໂຊ 4: 11-16). 

ພວກເຮົ າໃນສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າຢີ່ າງແທ້ຈິ ງ: 

"ຍັງມ ຄ າແນີ່ ນອນກວີ່ າເກົີ່ າຂອງການທ ານາຍ; ສະດຸດພວກທີ່ ານເຮັດແນວໃດ
ດ ວີ່ າພວກທີ່ ານເອົ າໃຈໃສີ່ , 

ເປັນກັບຄວາມສະຫວີ່ າງທ ີ່ ສີ່ ອງແສງຢ ີ່ ໃນສະຖານທ ີ່ ຊ້ າ, ຈົນກີ່ ວາອາລຸນວັນ, 

ແລະ ວັນເກ ດຂຶ ້ ນໃນຫົວໃຈຂອງທີ່ ານ "(2 ເປໂຕ 1:19). 

ມັນຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ເນ້ັນຫນັກວີ່ າພະຄ າພ ໄດ້ເຕ ອນທ ີ່ ປຶ ກສາຜ ້ ທ ີ່ ຄິ ດວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າ
ບ ີ່ ຈ າເປັນຕ້ອງເປັນສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງທ ີ່ ໃຊ້ເວລາໃນຕອນທ້າຍ  
ທ ີ່ ເຫລ ອຢ ີ່ ຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າຈະບ ີ່ ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ( cf. ຕຽນ 2: 
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3). ພຣະສັນຍາໃຫມີ່ ເປັນທ ີ່ ຈະແຈ້ງວີ່ າຄຣິ ດສະຕຽນຄວນເປັນສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງສາສນ
າຈັກ (ເອເຟໂຊ 4: 11-16; 1 ໂກລິ ນໂທ 4:17; 10: 32-33) - 

ດັີ່ ງທ ີ່ ພວກເຮົ າໄດ້ຮັບໄດ້ໃກ້ຊິ ດກັບໃນຕອນທ້າຍໄດ້ (ເຫບເລ  10:24 -25; cf. ຕຽນ 2: 
1-3). 

ເວ້ັນເສຍແຕີ່ ວີ່ າກຸີ່ ມລາວດ ເກອາແລະ / 
ຫລ ບຸກຄົນທ ີ່ ກັບໃຈເປັນພຣະເຢຊ ເຕ ອນເຂົ າເຈົ ້ າໃຫ້ຢ ີ່ ໃນການເປ ດເຜ ຍ 3:19, 

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າຈະບ ີ່ ໄດ້ຮ ້ ວີ່ າໃນເວລາທ ີ່ ເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ຈະເລ ີ່ ມຕ້ົນ (ມັດທາຍ 24:21) 

ຫ  ຮ ້ ວີ່ າຈະຫນ ໄປກີ່ ອນທ ີ່ ຈະເລ ີ່ ມຕ້ົນທ ີ່  (ມັດທາຍ 24:15 -20). 

ກຸີ່ ມ COG ທ ີ່ ອ ງຕາມປະເພນ  (ບ ີ່ ວີ່ າຈະເປັນທ ີ່ ຜີ່ ານມາຫ  ອາຍຸ) 
ຂ້າງເທິ ງຄ າພ ໄບເບິ ນສ າລັບຈ ານວນຫ າຍຂອງ 
ຂອງສາດສະດາຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຈະຮຽນຮ ້ ຊ້າເກ ນໄປວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າບ ີ່ ມ  
"ໃຫ້ແນີ່ ໃຈວີ່ າຄ າທ ານາຍ" (2 ເປໂຕ 1:19) . 

ພຣະເຢຊ ບອກ  ວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າຈ າເປັນຕ້ອງມ ການປີ່ ຽນແປງໃນຫລາຍພ ້ ນທ ີ່  
(ພຣະນິ ມິດ 3: 17-19), 

ແຕີ່ ພຣະອົງຍັງໄດ້ສອນວີ່ ານັບຕ້ັງແຕີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າບ ີ່ ໄດ້ຄິ ດວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າຈ າເປັ
ນຕ້ອງ, ວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າຈະທົນທຸກເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າ (ພຣະນິ ມິດ 3: 14-16) . 

ກ ຍັງມ ຄວາມແຕກຕີ່ າງຂອງສາດສະດາແລະອ ີ່ ນໆທ ີ່ ກຸີ່ ມ COG 

ອ ີ່ ນໆທ ີ່ ມ ຈາກຄ າພ ໄບເບິ ນທ ີ່ ວີ່ າຫນັງສ ເຫ ັ້ ມນ ້ ຍັງບ ີ່ ທັນໄດ້ຫມົດເຂົ ້ າໄປໃນ. ຄວາມເປັ
ນຈິ ງແລ້ວແມີ່ ນວີ່ າໂດຍບ ີ່ ມ ການເນ້ັນຫນັກໃສີ່ ສິ ດທິ ໃນໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງການເຮັດ
ວຽກ, ຖ ພະຄ າພ ໄດ້ໃນເລ ີ່ ອງທ ີ່ ສ ງພຽງພ , ການປະຕິບັດຄວາມຮັກ , 
ການສິ ດສອນທັງຫມົດວີ່ າພຣະເຢຊ ໄດ້ສອນວີ່ າ, 

ແລະບ ີ່ ສົນໃຈເປັນຫນຶີ່ ງເຈ ມສ າລັບເປັນສອງເທົີ່ າ, 

ສີ່ ວນຂອງພຣະວິ ນຍານຂອງພຣະເຈົ ້ າ (ຂອງ, 2 ຄົນ 2: 9-13) ເປັນຜ ້ ນ າຂອງມະນຸດ 
CCOG ຂອງເທິ ງນ ້ ແມີ່ ນ, ກຸີ່ ມ COG 

ທ ີ່ ບ ີ່ ສົນໃຈການເຕ ອນໄພຂອງສາດສະດາແມີ່ ນເຮັດດັີ່ ງນ້ັນເພ ີ່ ອຄວາມອັນຕະລາຍຂ
ອງເຂົ າເຈົ ້ າ. 

ໃນຂະນະທ ີ່ ພິເສດບາງຄວາມສ າຄັນຂອງການທ ານາຍ, 

ສັງເກດເຫັນສິີ່ ງທ ີ່ ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ສອນວີ່ າ: 

ແລະເຮັດແນວໃດນ ້ , ຮ ້ ທ ີ່ ໃຊ້ເວລາ, 

ວີ່ າໃນປັດຈຸບັນມັນເປັນເວລາສ ງເພ ີ່ ອຕ ີ່ ນຈາກການນອນຫລັບ; ສ າລັບໃນປັດ



ຈຸບັນຄວາມລອດຂອງພວກເຮົ າແມີ່ ນ 
ກີ່ ວາໃນເວລາທ ີ່ ພວກເຮົ າເຊ ີ່ ອກັນວີ່ າຄ້ັງທ າອິ ດ. 12 ໃນຕອນກາງຄ ນກ ລີ່ ວງໄປ
ຫລາຍວັນຢ ີ່ ໃນມ . ດັີ່ ງນ້ັນຂ ໃຫ້ພວກເຮົ າຊ້ັນວັນນະ 
ການເຮັດວຽກຂອງຄວາມມ ດ, 

ແລະໃຫ້ພວກເຮົ າເຮັດໃຫ້ປະຈ າຕະກ ນຂອງແສງໄດ້. 13 ໃຫ້ພວກເຮົ າເດ ນໄປຢີ່
າງຖ ກຕ້ອງ, ໃນມ ້ , ບ ີ່ ແມີ່ ນໃນສະນຸກສະຫນານແລະການເມົາເຫ ົ ້ າ, 

ບ ີ່ ໄດ້ຢ ີ່ ໃນລາມົກແລະ, ບ ີ່ ໄດ້ຢ ີ່ ໃນ 
ແລະ. 14 ແຕີ່ ເອົ າໃຈໃສີ່ ໃນພຣະຜ ້ ເປັນເຈົ ້ າພຣະເຢຊ ຄຣິ ດ, 

ແລະເຮັດໃຫ້ການສະຫນອງທ ີ່ ບ ີ່ ມ ສ າລັບການເນ ້ ອຫນັງຂອງ, 

ເພ ີ່ ອປະຕິບັດຕັນຫາຂອງຕົນ. (ວຽກ 13: 11-14) 

 
ພວກເຮົ າບ ີ່ ແມີ່ ນຫ າຍໄດ້ໃກ້ຊິ ດກັບໃນຕອນທ້າຍໃນປັດຈຸບັນກີ່ ວາໃນເວລາທ ີ່ ໂປໂລໄ
ດ້ຂຽນວີ່ າແນວໃດ? ໂປໂລຍັງໄດ້ສອນວີ່ າຊາວຄຣິ ດສະຕຽນທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຈະບ ີ່ ເປັນຄ ກັບຄົ
ນອ ີ່ ນຜ ້ ທ ີ່ ຈະບ ີ່ ຮ ້ ຈັກປະມານໃນເວລາທ ີ່ ພຣະເຢຊ ຈະກັບຄ ນ (1 ເທຊະໂລນິ ກ 5: 4). 

ອັກຄະສາວົກເປໂຕໄດ້ຂຽນ: 

ເພາະສະນ້ັນ, ນັບຕ້ັງແຕີ່ ທັງຫມົດສິີ່ ງເຫ ົີ່ ານ ້ ຈະໄດ້ຮັບການລາຍ, 

ສິີ່ ງທ ີ່ ລັກສະນະຂອງບຸກຄົນທ ີ່ ຄວນທີ່ ານຈະຢ ີ່ ໃນການດ າເນ ນການບ ລິ ສຸດແລະ
ຄວາມເປັນພຣະເຈົ ້ າ, 12 ຊອກຫາສ າລັບການແລະການເລັີ່ ງການສະເດັດມາຂອ
ງມ ້ ຂອງພຣະເຈົ ້ າ, ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າສະຫວັນຈະໄດ້ຮັບການລາຍ, ການເປັນຢ ີ່ ໄຟ, 

ແລະອົງປະກອບຈະ ມ ຄວາມຮ້ອນອັນແຮງກ້າ? 13 ຢີ່ າງໃດກ ຕາມພວກເຮົ າ, 

ອ ງຕາມຄ າສັນຍາຂອງພຣະອົງ, 

ເບິີ່ ງສ າລັບສະຫວັນໃຫມີ່ ແລະແຜີ່ ນດິ ນໂລກໃຫມີ່ ຊຶີ່ ງຄວາມຊອບທ າ. (2 ເປໂຕ 
3: 11-13) 

ຢີ່ າງຖ ກຕ້ອງເອົ າໃຈໃສີ່ ກິດຈະກ າຂອງສາດສະດາບ ີ່ ພຽງແຕີ່ ຈະຊີ່ ວຍໃຫ້ຫນຶີ່ ງເພ ີ່ ອຈະ
ກຽມພ້ອມສ າລັບພຣະເຢຊ  (ລ ກາ 21:36), 

ແຕີ່ ຍັງຕ້ັງໃຈທ ີ່ ຈະອອກກ າລັງກາຍສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເພ ີ່ ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຊາວຄຣິ ດສະຕຽນ
ໃນການກວດກາຊ ວິ ດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າພຽງພ ທ ີ່ ຈະມ ການປີ່ ຽນແປງຍ້ອນວີ່ າເຂົ າເຈົ ້ າຄວ
ນຈະ (13 : 11-14; 2 ເປໂຕ 3: 10-

13). ທີ່ ານບ ີ່ ຄວນຈະສັງເກດເບິີ່ ງເຫດການໃນໂລກເປັນອະທິ ບາຍຢີ່ າງຖ ກຕ້ອງໃນແສ
ງສະຫວີ່ າງຂອງການທ ານາຍພະຄ າພ ໄດ້? 



ກຸີ່ ມລາວດ ເກອາຕີ່ າງໆບ ີ່ ເຫມາະສົມເຂົ ້ າໃຈພະຍາກອນທ ີ່ ໃຊ້ເວລາໃນຕອນທ້າຍ, 

ແລະການທ ີ່ ຈະປະກອບສີ່ ວນສະມາຊິ ກຂອງເຂົ າເຈົ ້ າບ ີ່ ໄດ້ຫນ ການໃນເວລາທ ີ່ ພວກເຂົ
າເຈົ ້ າຄວນ (ມັດທາຍ 24: 15-21; ຄ າປາກົດ 12: 14-17). 

ມ ແນວຄິ ດທ ີ່ ຜິດພາດກີ່ ຽວກັບການເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ , 

ແມີ່ ນບ ີ່ ໄດ້ສັນຍາປົກປັກຮັກສາຈາກມັນ, ແລະຈະ (ພ້ອມກັບຜ ້ ທ ີ່ ຂອງ, 

ແລະປາກົດຂ ້ ນບາງສີ່ ວນຂອງ ຕ ີ່ ການເປ ດເຜ ຍ 2:22) 

ຕ້ອງໄປເຂົ ້ າໄປໃນເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ແລະມ ການເສຍຊ ວິ ດແລະ ນາງພຽງຄົນດຽວ 
(ດານ ເອນ 7: 25; ຄ າປາກົດ 12:17). 

ບ ີ່ ໄດ້ຮັບການລ ້ ລວງຜ ້ ທ ີ່ ບ ີ່ ເຂົ ້ າໃຈແທ້ໆທ ີ່ ສ າຄັນທ ີ່ ສຸດທ ີ່ ໃຊ້ເວລາທ ານາຍໃນພຣະຄ າພ 
. 

ໃນຂະນະທ ີ່ ຫ າຍຄົນອາດຈະເຊ ີ່ ອວີ່ າສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າແມີ່ ນ
ຄ້າຍຄ ຄະແນນຂອງກຸີ່ ມ COG ອ້າງວີ່ າ, 

ຄວາມເປັນຈິ ງຂອງສາດສະດາແມີ່ ນວີ່ າພວກເຮົ າມ ຄວາມເປັນເອກະລັກ. ພວກເຮົ າ
ມ ຄວາມ (ພຣະນິ ມິດ 3: 7-13; 2 ກະສັດ 2:13) ແລະຢີ່ າງແທ້ຈິ ງຢ ນສ າລັບຄວາມຈິ ງ (1 

ຕ ໂມທຽວ 3:15). ພວກເຮົ າໄດ້ຖ ກນ າພາໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງການເຮັດວຽກ 
(ເຊິີ່ ງຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢ ີ່ ໃນຄວາມຈິ ງຕ ີ່ ເພງສັນລະເສ ນ 33: 4) 

ໃນຂະນະທ ີ່ ເຮັດວຽກໄປສ ີ່ ການປະຕິບັດຕາມມັດທາຍ 24:14 ໄດ້. 

5. ສະຫລຸບຂອງການພິສ ດ, ຂ ້ ຄຶ ດ, 

ແລະສັນຍານເພ ີ່ ອການລະບຸສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ແທ້ຈິ ງ 

ອ ກເທ ີ່ ອຫນຶີ່ ງ, ນ ້ ແມີ່ ນບັນຊ ລາຍການ 18 ຫ ັ ກຖານສະແດງ, ອາການ, 

ແລະໃຫ້ຂ ້ ຄຶ ດທ ີ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວີ່ າສາດສະຫນາຈັກຄຣິ ສຕຽນແທ້ຈະຕ້ອງເປັນຄວາ
ມຈິ ງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ. 

1 

ເຮັດໃຫ້ພຣະຄ າຂອງພຣະເຈົ ້ າຢ ີ່ ຂ້າງເທິ ງປະເພນ ຂອງຜ ້ ຊາຍແລະເພາະສະນ້ັນ
ຍັງບ ີ່ ໄດ້ເພ ີ່ ມຄ າສອນທ ີ່ ກົງກັນຂ້າມກັບຄ າພ ໄບເບິ ນ (ມັດທາຍ 15: 3-9). 

2. ການນ າໃຊ້ຊ ີ່ ໃນພຣະຄ າພ  "ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ" 
(ຕົວຢີ່ າງກິດຈະການ 20:28). 



3 ຖຽງດ້ວຍຄວາມຈິ ງໃຈໃນສາດສະຫນາຕ້ົນສະບັບ, 

ເຖິງແມີ່ ນພາຍໃຕ້ໄພຂົີ່ ມຂ ີ່ ຂອງນາງພຽງຄົນດຽວ (ເຊັີ່ ນ: ກິດຈະການ 5: 27-
32). 

4. ຮອຍຄ າສອນໃນພຣະຄ າພ ຂອງຕົນໃນທົີ່ ວປະຫວັດສາດ (1 ຂອງພວກເຮົ າ 
2: 6). 

5. ເຮັດໃຫ້ປັດສະຄາໃນ 14 ຂອງເມສາ (ລະບຽບພວກເລວ  23: 5; ມັດທາຍ 
26:18). 
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ໄດ້ເປັນທ ີ່ ຮ ້ ຈັກທ ີ່ ຫນັງສ ເປັນສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງພະຄ າພ ໄດ້ນັບຕ້ັງແຕີ່ ທ ີ່ ໃຊ້ເວລາ
ຂອງອັກຄະສາວົກໂຢຮັນ  ໄດ້ 2 ຕ ໂມທຽວ 3: 16-17; ພຣະນິ ມິດ 1: 9-19; 22: 
18-19). 

7 ສອນຄວາມຈິ ງກີ່ ຽວກັບຝີ່ າຍພຣະເຈົ ້ າ (1:20; ໂກໂລຊາຍ 2: 9). 

8 ສອນແລະເຮັດໃຫ້ລະບຽບກົດຫມາຍດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ (1 

ຂອງພວກເຮົ າ 2: 4). 

9 ກົງກັນຂ້າມກັບການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນສົງຄາມໃຫທ າມະດາຢ ີ່ ໃນໂລກນ ້  
(ໂຢຮັນ 18:36; ລ ກາ 3:14). 

10. ໄດ້ຮັບການຂົີ່ ມເຫັງ, ແຕີ່ ບ ີ່ ໄດ້ກົດຂ ີ່ ຂົີ່ ມເຫັງ (ຂອງພວກເຮົ າ 15: 20-21). 

11 ຍັງບ ີ່ ໄດ້ຮັບຮອງເອົ າໃສີ່ ກັບດັກພາຍນອກຂອງ ໃນແງີ່ ຂອງການ 
ທາງປັນຍາຫລ ອາຄານ (ພຣະບັນຍັດສອງ 12: 29-30). 

12 ສັີ່ ງສອນພຣະກິດຕິຄຸນຢີ່ າງເຕັມທ ີ່  (ມັດທາຍ 24:14; 28: 19-20). 

13 ເປັນ "ຝ ງນ້ອຍ" (ລ ກາ 12:32; 11:15;  ຄ າປາກົດ 14: 1-9). 
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ຮີ່ ອງຮອຍສະຖານທ ີ່ ທາງດ້ານຮີ່ າງກາຍຂອງຕົນໂດຍຜີ່ ານຕົວເມ ອງຫ າຍເປັນ
ຜ ້ ນ າພາ (ເຫບເລ  13:14) ແລະການເຈັດໂບດແຫີ່ ງການເປ ດເຜ ຍ 2 ແລະ 3. 

15. ມ ອາການຂອງພຣະຄ າພ ວັນສະບາໂຕ (ອົບພະຍົບ 31:13; ເຮັບເຣ  4: 9). 

16. 

ເຂົ ້ າໃຈແຜນຂອງພຣະເຈົ ້ າແຫີ່ ງຄວາມລອດໂດຍຜີ່ ານພຣະເຢຊ ຄຣິ ດເປັນຮ ບ
ໂດຍຜີ່ ານການວັນຍານບ ລິ ສຸດ (1 ໂກລິ ນໂທ 5: 7-8; 1:18) 



17 ສອນຕ ີ່ ຕ້ານການສັງເກດການຂອງວັນພັກ (1 ໂກລິ ນໂທ 10: 20-22) ໄດ້. 

18 ຈະບ ີ່ ກົງກັບໃນຕອນທ້າຍທ ີ່ ໃຊ້ເວລາ (ຄ າປາກົດ 13: 4-10; 18: 4). 

ພຽງແຕີ່ ເປັນສາສນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າກຸີ່ ມສາມາດຕອບສະຫນອງເງ ີ່ ອນໄຂທ ີ່ ທຸກຄົ
ນ. ສາດສະຫນາຈັກຄຣິ ສຕຽນແທ້ເຊ ີ່ ອວີ່ າພະຄ າພ ໄດ້, ເຊ ີ່ ອວີ່ າພຣະເຈົ ້ າ, 

ເຂົ ້ າໃຈລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ ້ າແລະແຜນການ, 

ແລະການເຮັດວຽກຂອງພຣະເຈົ ້ າ. ນ ້ ບ ີ່ ສາມາດຢີ່ າງແທ້ຈິ ງຈະເວົ ້ າໄດ້ວີ່ າສ າລັບສາດສ
ະຫນາຈັກ - ແລະໄປຫນ ີ່ ໄມ້. 

ທ ີ່ ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ? 

ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ, 

ມ ມະນຸດພາຍໃຕ້ອ ານາດທ ີ່ ແທ້ຈິ ງຂອງພຣະເຢຊ ຄຣິ ດ, 

ແມີ່ ນບ ີ່ ສົມບ ນແບບ. ມ ບັນຫາໃນຄຣິ ສຕະຈັກ (ເບິີ່ ງບົດທ  3) ເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບໃນ 
ທັງຫມົດຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ (ການເປ ດເຜ ຍ 2-3) ໄດ້. 

ພຣະຄ າພ ເປັນທ ີ່ ຈະແຈ້ງວີ່ າຈະມ ສາສນາຈັກຕີ່ າງໆຂອງພຣະເຈົ ້ າແລະບ ີ່ ແມີ່ ນສາດສ
ະຫນາຈັກຂອງກຸີ່ ມພຣະເຈົ ້ າ ພຣະຄຣິ ດໃນເວລາຂອງການສິ ້ ນສຸດ. 

ອ ງຕາມພຣະເຢຊ , 

ໃນທ ີ່ ໃຊ້ເວລາຂອງການສິ ້ ນສຸດຈະມ ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າທ ີ່ ສະແດງລັກສະ
ນະທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນ. ພຣະເຢຊ ມ ຄວາມສ າຄັນແລະການລົງໂທດສ າລັບຜ ້ ທ ີ່  
(ການເປ ດເຜ ຍ 2: 18-29), (ພຣະນິ ມິດ 3: 1-6), ເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບ 
ກຸີ່ ມໃນປະເພດເຫລົີ່ ານ້ັນຈະບ ີ່ ເບິີ່ ງຄ ວີ່ າຈະເຫມາະສົມສ າລັບຜ ້ ທ ີ່ ຕ້ອງການຢີ່ າງແທ້ຈິ
ງທ ີ່ ຈະເປັນສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງສາສນາຈັກ ຊ ີ່ ສັດທ ີ່ ສຸດ. 

ໃນທ ີ່ ໃຊ້ເວລາຂອງການສິ ້ ນສຸດ, 

ພຽງແຕີ່ ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າທ ີ່ ພຣະເຢຊ ຊົມແລະບ ີ່ ໄດ້ຕັດສິ ນລົງໂທດເປັນ
ຫນຶີ່ ງທ ີ່ ມ  "ຄວາມເຂ້ັມແຂງພຽງເລັກນ້ອຍ," ສາດສະຫນາຈັກໃນ (ພຣະນິ ມິດ 3: 7-

13) ໄດ້. ເຫ ົີ່ ານ ້ ແມີ່ ນຜ ້ ທ ີ່ ມ ຜ ້ ທ ີ່ ຍັງບ ີ່ ໄດ້ 
ນ້ັນໂດຍບຸກຄົນອ ີ່ ນວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າຈະບ ີ່ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມຮ ້ ສຶ ກເຈັບປວດກັບ
ຄີ່ າໃຊ້ຈີ່ າຍໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າເຮ ອນຍອດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ (ການເປ ດເຜ ຍ 3:11), 

ແຕີ່ ແທນທ ີ່ ຈະພວກເຂົ າເຈົ ້ າຈະສະຫນັບສະຫນ ນການເຮັດວຽກຂອງພຣະເຈົ ້ າ. 

ດັີ່ ງນ້ັນ, ຜ ້ ທ ີ່ ຕ້ອງການເປັນສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງທ ີ່ ເຫ  ອທ ີ່ ຊ ີ່ ສັດທ ີ່ ສຸດຂອງ 
ຕ້ອງການທ ີ່ ຈະມ ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າກຸີ່ ມດັີ່ ງນ ້ : 



1 

ເຮັດໃຫ້ການປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກເປັນພະຍານສ າຄັນທ ີ່ ສຸດຂອງຕົນ 
(ມັດທາຍ 24:14; 28: 19-20). 

2 ສະຫນັບສະຫນ ນພ ີ່ ນ້ອງຜ ້ ທຸກຍາກ (ຄາລາເຕຍ 2:10), 

ຮີ່ ວມທັງແມີ່ ຫມ້າຍແລະເດັກກ າພ້າ (ຢາໂກໂບ 1:27), 

ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນໃນສະຖານທ ີ່ ເຊັີ່ ນອາຟຣິ ກາແລະເອເຊຍ. 

3 ແທ້ຈິ ງປະຕິບັດການປົກຄອງໃນພຣະຄ າພ  (1 ໂກລິ ນໂທ 12:28), ລວມທັງມັດທາຍ 
18: 15-17. 

4. ມ ການປະກາດ, ຄ າສອນ, ສາດສະດາ, 

ແລະຄວາມຮັກຫມາກໄມ້ທ ີ່ ພຣະເຢຊ ໄດ້ກີ່ າວເຖິງ (ໂຢຮັນ 7: 16-20; 13:35; ລ ກາ 
4:18; 14:13; ມັດທາຍ 24:14; 28: 19-20; ພຣະນິ ມິດ 3: 7-13). 

5. ເຕ ອນຜ ້ ທ ີ່ ຄິ ດວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າແມີ່ ນຢ ີ່ ໃນສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ຈະບ ີ່ ຕ ີ່ າກີ່ ວາອອກໄປ 
(1 ຕ ໂມທຽວ 4: 1). 

6. ມ ທານທາງວິ ນຍານ, ລວມທັງໄດ້ຮັບຄວາມຝັນ, ໃນມ ້ ສຸດທ້າຍ (ກິດຈະການ 2: 17-
18). 
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ມ ຄວາມເຂົ ້ າໃຈພາລະບົດບາດປະຫວັດສາດແລະປະຈຸບັນຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງ
ການເປ ດເຜ ຍ 2 ແລະ 3 ໄດ້. 

8. ອະທິ ບາຍແລະເຂົ ້ າໃຈຄ າພະຍາກອນໃນພຣະຄ າພ ດ ພຽງພ  (ຕົວຢີ່ າງ: 11: 29-45; 

ມັດທາຍ 24) ທ ີ່ ຈະຮ ້ ວີ່ າໃນເວລາທ ີ່ ຫນ ໄປ (ມັດທາຍ 24: 15-20; ຄ າປາກົດ 3:10, 12: 

14-16) ກີ່ ອນທ ີ່ ຈະເຈັບທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່  (ມັດທາຍ 24:21). 

ກຸີ່ ມຫນຶີ່ ງທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດເປັນຕົວແທນທ ີ່ ເຫ  ອຂອງສີ່ ວນ 
ຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ (ພຣະນິ ມິດ 3: 7-

13) ໃນຕະວັດທ  21 ແມີ່ ນສາສນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າ. 

ສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າເປັນພຽງແຕີ່ ການຈັດຕ້ັງສາດສະຫນາຈັ
ກທ ີ່ ພວກເຮົ າມ ຄວາມຮ ້ ຂອງຜ ້ ທ ີ່ ຢີ່ າງເປັນທາງການບ ີ່ ໄດ້ຂ້າງເທິ ງທັງຫມົດ. ເຫດຜົນ
ທ ີ່ ຫນ້າສົນໃຈທ ີ່ ຕ້ອງການທ ີ່ ຈະເປັນສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງພວກເຮົ າບ ີ່ ແມີ່ ນວີ່ າພວກເຮົ າມ 
ທ ີ່ ດ ເລ ດ, 

ແຕີ່ ວີ່ າພວກເຮົ າບ ີ່ ສອນໃນສອດຄີ່ ອງກັບຄ າພ ໄບເບິ ນແລະຄວາມເຊ ີ່ ອຖ ແລະການປ
ະຕິບັດຂອງຕິດຕາມຂອງພຣະເຢຊ . 



ສາດສະຫນາຈັກທ ີ່ ມ ຄວາມຈິ ງບາງຢີ່ າງ, ແຕີ່ ວີ່ າບ ີ່ ມ ການອ ີ່ ນໆປາກົດວີ່ າເປັນ 
"ເປັນເສົ າຄ້ແລະດິ ນຂອງຄວາມຈິ ງ" (1 ຕ ໂມທຽວ 3:15). ຊາຕານ, 

ພຣະເຈົ ້ າຂອງອາຍຸສ ງສຸດນ ້  (2 ໂກລິ ນໂທ 4: 4), ປະກົດວີ່ າບ ີ່ ເປັນມານ, 

ແຕີ່ ເປັນທ ດຂອງແສງສະຫວີ່ າງຈ ານວນຫ າຍ (2 ໂກລິ ນໂທ 11: 13-14) 

ໄດ້. ພຣະເຢຊ ໄດ້ກີ່ າວວີ່ າຈ ານວນຫ າຍຈະໄດ້ມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງປະກາດວີ່ າ
ພຣະອົງເປັນພຣະຄຣິ ດ - ແລະທັນ, ໂດຍບ ີ່ ມ ການ ມັນ, 

ການຫລອກລວງໂລກທັງຫມົດ (ມັດທາຍ 24: 4-5). 

ດັີ່ ງນ້ັນ, ໃນປັດຈຸບັນທ ີ່ ທີ່ ານຮ ້ ຈັກຫ ັ ກຖານສະແດງ, ຂ ້ ຄຶ ດ, ແລະອາການ, 

ທ ີ່ ທີ່ ານກ າລັງຈະຄ້າຍຄ  ຂອງອາຍຸແລະຜ ້ ທ ີ່  "ໄດ້ຮັບຄ າສັບທ ີ່ ມ ຄວາມພ້ອມທັງຫມົດ, 

ແລະການຊອກຫາພຣະຄ າພ ປະຈ າວັນເພ ີ່ ອຊອກຫາບ ີ່ ວີ່ າຈະເປັນສິີ່ ງເຫລົີ່ ານ ້ ໄດ້ສະນ້ັ
ນ. ເພາະສະນ້ັນຈ ານວນຫ າຍຂອງພວກເຂົ າເຊ ີ່ ອກັນວີ່ າ "(ກິດຈະການ 17: 11-12) 

ສັງເກດເຫັນສິີ່ ງທ ີ່ ພະຄ າພ ໄດ້ເວົ ້ າວີ່ າ: 

... ໄດ້ຮັບດ້ວຍຄວາມອີ່ ອນໂຍນຄ າ, 

ທ ີ່ ສາມາດຊີ່ ວຍປະຢັດຈິ ດວິ ນຍານຂອງທີ່ ານ. 

ແຕີ່ ຈະ  ຂອງຄ າ, ແລະບ ີ່ ຟັງເທົີ່ ານ້ັນ, 

ລ ້ ລວງຕົນເອງ 23 ຖ້າຫາກວີ່ າໃຜເປັນຜ ້ ຟັງຂອງພຣະຄ າແລະບ ີ່  ເປັນ, 

ເຂົ າແມີ່ ນຄ້າຍຄ ຜ ້ ຊາຍສັງເກດເບິີ່ ງໃບຫນ້າຂອງທ າມະຊາດຂອງຕົນຢ ີ່ ໃນບີ່ ອ
ນແລກປີ່ ຽນຄວາມເປັນ 24 ສ າລັບເຂົ າສັງເກດຕົນເອງ, ໄປ ໃນທັນທ , 

ແລະທັນທ ທັນໃດລ ມສິີ່ ງທ ີ່ ປະເພດຂອງຜ ້ ຊາຍໄດ້. 25 ແຕີ່ ຜ ້ ທ ີ່ ໄດ້ເຂົ ້ າໄປໃນກົດ
ຫມາຍທ ີ່ ສົມບ ນແບບເປັນອິ ດສະຫ ະແລະຍັງຈະສ ບຕ ີ່ ຢ ີ່ ໃນມັນ, 

ແລະບ ີ່ ໄດ້ເປັນຜ ້ ຟັງລ ມແຕີ່ ເປັນ ຂອງການເຮັດວຽກ, 

ນ ້ ຈະໄດ້ຮັບພອນໃນສິີ່ ງທ ີ່ ເຂົ າບ ີ່ . (ຢາໂກໂບ 1: 21-25) 

ທີ່ ານຈະເຮັດແນວໃດສິີ່ ງທ ີ່  
ທີ່ ານຮ ້ ວີ່ າທີ່ ານຄວນເຮັດແນວໃດແລະສະຫນັບສະຫນ ນສາສນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອ
ງພຣະເຈົ ້ າຫລ ຈະຟັງເທົີ່ ານ້ັນຫລອກຕົວເອງ? 

ທີ່ ານບ ີ່ ຕ້ອງການທ ີ່ ຈະສະຫນັບສະຫນ ນສາສນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າດັີ່ ງທ ີ່ ພ
ວກເຮົ າສ ບຕ ີ່ ສິ ດສອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງອານາຈັກໃນທົີ່ ວໂລກເປັນພະຍານ (ມັດທ
າຍ 24:14) ເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບການສອນພຣະເຢຊ ທັງຫມົດໄດ້ບັນຊາ (ມັດທາຍ 28: 
19-20) 

ທີ່ ານມ ຄວາມພ້ອມທ ີ່ ຈະຈິ ງສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງສາດສະຫນາຈັກຄຣິ ສຕຽນແທ້? 



 

 

ສ ບຕ ີ່ ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ 

 

ຫ້ອງການລັດອະເມລິ ກາຂອງສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າໄດ້ຖ ກຕ້ັງຢ ີ່ ໃນ: 1036 

ມະຫິມະ ຖະໜົນ, ໃນໄລຍະ ຫາດຊາຍ, ແຄລິ ຟ ເນຍ, 93433 ດັບ. 

ພວກເຮົ າມ ສະຫນັບສະຫນ ນທັງຫມົດໃນທົີ່ ວໂລກ, ແລະໃນທະວ ບທັງຫມົດບີ່ ອນຢ ີ່ ອາໄສ 
(ທະວ ບທັງຫມົດ, ຍົກເວ້ັນ). 

 

ສາດສະຫນາຈັກຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງຂ ້ ມ ນເວັບໄຊທ໌ຂອງພຣະເຈົ ້ າ 

 

CCOG.ORG ເວັບໄຊທ໌ຕ້ົນຕ ສ າລັບສາດສະຫນາຈັກຢີ່ າງຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງພຣະເຈົ ້ າ. 

CCOG.ASIA ເວັບໄຊທ໌ອາຊ , ສຸມໃສີ່ ການ, ພາສາອາຊ ທ ີ່ ຫ າກຫ າຍ. 

CCOG.IN ເວັບໄຊທ໌ປະເທດອິ ນເດຍ, ສຸມໃສີ່ ການ, ມ ພາສາອິ ນເດຍບາງ. 

CCOG.EU ເວັບໄຊທ໌ປະເທດເອ ຣົບ, ສຸມໃສີ່ ການ, ກັບພາສາເອ ຣົບຫ າຍ. 

CCOG.NZ ເວັບໄຊທ໌ເປົ ້ າຫມາຍຕ ີ່ ນິ ວຊ ແລນ. 

CCOGCANADA.CA ເວັບໄຊທ໌ເປົ ້ າຫມາຍໃສີ່ ການການາດາ. 

CDLIDD.ES ນ ້ ແມີ່ ນເວັບໄຊທ໌ພາສາແອສປາໂຍນທັງຫມົດ. 

PNIND.PH ເວັບໄຊທ໌ຟ ລິ ບປິ ນ, ສຸມໃສີ່ ການ, ມ ບາງ. 

 

ວິ ທະຍຸ ແລະ ຊີ່ ອງວິ ດ ໂອ  



 

BIBLENEWSPROPHECY.NET ຄ າພ ໄບເບິ ນ ຂີ່ າວຄ າທ ານາຍຂອງວິ ທະຍຸອອນໄລນ໌. 

Bible News Prophecy ຊີ່ ອງ. ບັນທຶ ກການເທດສະຫນາ. 

CCOGAfrica ຊີ່ ອງ. ຂ ້ ຄວາມວິ ດ ໂອ ຈາກອາຟຣິ ກາ. 

CDLIDDsermones ຊີ່ ອງ. ການເທດສະຫນາ ໃນແອສປາໂຍນ. 

ContinuingCOG ຊີ່ ອງ. ເທດສະຫນາວິ ດ ໂອ. 

 

ຂີ່ າວແລະປະຫວັດເວັບໄຊທ໌ 

 

CHURCHHISTORYBOOK.COM ເວັບໄຊທ໌ປະຫວັດສາດສາດສະຫນາຈັກ. 

COGWRITER.COM ຂີ່ າວ, ປະຫວັດສາດ, ແລະເວັບໄຊທ໌ທ ານາຍ. 

 

ມ ກາໂຕລິ ກ, ພາກຕາເວັນອອກແບບດ້ັງເດ ມ, ພວກປະທ້ວງ, ຊາວມ ມອນ, 

ພະຍານພະເຢໂຫວາ, ສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າຊາວຄຣິ ດສະຕຽນ, 

ແລະຄົນທ ີ່ ເຊ ີ່ ອວີ່ າພວກເຂົ າເຈົ ້ າແມີ່ ນ, ຫ  ຢີ່ າງຫນ້ອຍພາກສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງ, 

ສາສນາຈັກ ແທ້ຈິ ງແມີ່ ນ. 
 

ມ ຫລາຍພັນຄົນຂອງກຸີ່ ມແລະ ທ ີ່ ອ້າງວີ່ າການເຊ ີ່ ອມຕ ີ່ ຈ ານວນຫນຶີ່ ງເພ ີ່ ອຄຣິ ສແມີ່ ນ. 
ໃນສະຕະວັດ 21st ໄດ້, ທ ີ່ ກຸີ່ ມດັີ່ ງກີ່ າວແມີ່ ນໄດ້ຊ ີ່ ສັດທ ີ່ ສຸດ? 
 

ຄ າພ ໄບເບິ ນກັບຂ ້ ເທັດຈິ ງບາງຢີ່ າງກີ່ ຽວກັບປະຫວັດສາດສາດສະຫນາຈັກແລະຫມາ
ກໄມ້ສາສນາຈັກ (ມັດທາຍ 7: 16-20) ປະກອບດ້ວຍຫລັກຖານ, ຂ ້ ຄຶ ດ, 

ແລະອາການທ ີ່ ຈະຊີ່ ວຍຕອບຄ າຖາມນ ້ . 
ຫນັງສ ເຫ ັ້ ມນ ້ ເຊ ີ່ ອມຕ ີ່ ພຣະຄ າພ ກັບຂ ້ ເທັດຈິ ງຂອງປະຫວັດສາດເພ ີ່ ອສະຫນອງຂ ້ ມ 
ນທ ີ່ ເປັນປະໂຍດກີ່ ຽວກັບການນ ້ . 
 



ບົດທ ສອງແລະທ ສາມຂອງປ ້ ມບັນຂອງການເປ ດເຜ ຍປະກອບດ້ວຍຂ ້ ຄວາມຈາກພ
ຣະເຢຊ ຄຣິ ດສ າລັບເຈັດໂບດ. 
ຫ າຍຄົນເຊ ີ່ ອວີ່ າສາດສະຫນາຈັກນ ້ ເປັນຕົວແທນຂອງສາສນາຈັກໄດ້ຕະຫ ອດອາຍຸສ 
ງສຸດສາສນາຈັກທັງຫມົດ (ຈາກວັນຂອງເພນໃນກິດຈະການ 2 

ຈົນກີ່ ວາກັບຄ ນມາຂອງພຣະເຢຊ ຄຣິ ດ). 
 
 
 
 
 
 
 

 
ທ ີ່ ເຫ  ອຂອງວັດຖຸບ ຮານ  

 

ໃນສະຕະວັດ 21st ໄດ້, 

ທ ີ່ ຊ ີ່ ສັດທ ີ່ ສຸດຕາມຄ າເວົ ້ າຂອງພຣະເຢຊ ຈະເປັນທ ີ່ ເຫລ ອຢ ີ່ ຂອງສີ່ ວນ 
ຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າ (ພຣະນິ ມິດ 3: 7-13) ໄດ້. 

 



ຜ ້ ທ ີ່ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ເຫ  ອທ ີ່ ຊ ີ່ ສັດທ ີ່ ສຸດຂອງສີ່ ວນ 
ຂອງສາດສະຫນາຈັກຄຣິ ສຕຽນແທ້? 

 

ຖ້າຫາກວີ່ າທີ່ ານເຕັມໃຈທ ີ່ ຈະເປັນຄ  ຂອງອາຍຸ (ກິດຈະການ 17: 10-12), 

ທີ່ ານສາມາດຊອກຖ້າຫາກວີ່ າທີ່ ານມ ຄວາມຮັກທ ີ່ ພຣະເຈົ ້ າໄດ້ຮັບການດົນໃຈຂອງຄ
ວາມຈິ ງແລະຢີ່ າງແທ້ຈິ ງເຊ ີ່ ອພະຄ າພ ໄດ້. ຖ້າຫາກວີ່ າທີ່ ານເຕັມໃຈທ ີ່ ຈະເປັນຜ ້ ລົງມ , 

ແລະບ ີ່ ພຽງແຕີ່ ຜ ້ ຟັງພຣະຄ າໄດ້, 

ທີ່ ານອາດຈະສາມາດກາຍເປັນສີ່ ວນຫນຶີ່ ງໄດ້ຮັບພອນຂອງ ສາດສະຫນາ (ຢາໂກໂບ 
1: 22-25; ພຣະນິ ມິດ 3: 7-13). 


