ເສສສນທາງແຫຫ່ງຄວາມຫວສງ
ຄຄານຄາ
ຂຂໍກາບຮຽນມາຍຍັງບຍັນດາທທ່ານຜຜຜູ້ອທ່ານທຍັງຫລາຍ. “ເສຍັຜູ້ນທາງແຫທ່ງຄວາມຫວຍັງ”
ເຊຊທ່ງເປຍັນໜຍັງສສືທທ່ ທທ່
ທ ານກຂໍາລຍັງຈຍັບອທ່ານຢຜທ່ໃນຂະນະນທຜູ້ ໄດຜູ້ຖສືກແປອອກມາຈາກຕຕຜູ້ນສະບຍັບ
ເປຍັນພາສາອຍັງກຊດທທທ່ມທຊທ່ ສືວທ່າ “Steps to Christ” ເປຍັນໜຍັງສສືທທ່ ທຂຽນໂດຍນຍັກປະພຍັນຍຊງອາເມຣຊ
ທ່ ງຊສືທ່ວທ່າ ເອແລນ ວາຍຕຕ໌ (Ellen G White 1827-1915). ນທຜູ້ເປຍັນໜໜ
ທ່ ງໃນ
ກຍັນຄຕນໜໜ
ຜຕນງານທທທ່ໜຜູ້າສຍັນລະເສທນໃນທຕທ່ວໂລກຂອງນາງໃນຈຂໍານວນບຕດ ປະພຍັນທຍັງໝຕດປະມານຣຜູ້ອຍ ເຫລຍັຜູ້ມ.
“ເສຍັຜູ້ນທາງແຫທ່ງຄວາມຫວຍັງ” ເປຍັນໜຍັງສສືທທ່ ທອະພຊປາຍກທ່ຽງກຍັບເສຍັຜູ້ນທາງຂອງ ຊທວຊດຂອງຄຕນເຮຕາ
ເພສືທ່ອບຍັນລລຸເປຕຜູ້າໝາຍອຍັນສຜງສຕທ່ງແຫທ່ງການຮຜຜູ້ຈຍັກກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ
ແລະການອລຸທຊດຕຕນແກທ່ພາຣະກຊດແຫທ່ງຄວາມຮຍັກຕຂໍທ່ເພສືທ່ອນມະນລຸດດຜູ້ວຍກຍັນ. ນຍັບວທ່າເປຍັນໜຍັງສສື
ສາຣະຄະດທທທ່ ມທ
ທ ຄລຸນຄທ່າສຜງ ເພສືທ່ອສຕທ່ງເສທມການຝໜກຝຕນຫລຂໍທ່ຫລອມທາງດຜູ້ານແນວຄຊດຈຊດໃຈຂອງ
ຄຕນໃຫຜູ້ຫຍັນໄປສຜທ
ທ່ າງແຫທ່ງຄວາມສຍັນຕຊ, ຄວາມປອງດອງແລະຄວາມເສຍສະຫລະ. {SCL iv.1}
ຄຣຊສຕຕ໌ຄະນະວຍັນເສຕາແຫທ່ງປະເທດລາວຂຂໍຖໂສື ອກາດນທຜູ້ສະແດງ ຄວາມຮຜຜູ້ບນ
ລຸ ຄລຸນ
ທ່ຕຂໍພຍັກແລະລຍັດໂດຍຜທ່ານກຕມສາສນາປະຈຂໍາສຜນກາງແນວລາວສຜູ້າງຊາດທທທ່ໄດຜູ້ອະນລຸຍາດ
ໃຫຜູ້ແປແລະຈຍັດພຊມໜຍັງສສືເຫລຍັຜູ້ມນທຜູ້ຂໜຜູ້ນເພສືທ່ອບຍັນດາທທ່ານຜຜຜູ້ອທ່ານທຍັງຫລາຍຢທ່າງເປຍັນທາງ
ການແລະຖສືກຕຜູ້ອງຕາມກຕດໝາຍ.ສທ່ວນພາສາລາວທທທ່ໃຊຜູ້ໃນການແປພາສານທຜູ້ເປຍັນການ
ປະສຕມກຕມກທ່ຽວກຍັນລະຫວທ່າງຫລຍັກໄວຍາກອນລາວເດທມແລະລາວສະໄໝໃໝທ່. {SCL iv.2}
ພຜູ້ອມດຽວກຍັນ,ຂຂໍໃຫຜູ້ສທ່ ຊງສຍັກສຊດໃນສາກຕນນະໂລກຈຕທ່ງໂຜດບຍັນດານປະທານພຣະພອນ
ມາຍຍັງທລຸກທທ່ານທທທ່ໄດຜູ້ໃຫຜູ້ການອລຸບປະຖຂໍາເອຕາໜຍັງສສືເຫລຍັຜູ້ມນທຜູ້ໄວຜູ້ຄອບຄອງ ເປຍັນເພສືທ່ອນ
ຄຜທ່ມສືຮທ່ວມທາງຂອງທທ່ານ. ພວກເຮຕາຍຍັງບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະລສືມສະແດງຄວາມຂອບພຣະຄລຸນ
ເປຍັນຢທ່າງສຜງມາຍຍັງບຍັນດາເພສືທ່ອນຮທ່ວມງານທລຸກທທ່ານທທທ່ໄດຜູ້ອລຸທຊດສະຕຊປຍັນຍາແລະຄວາມສາມາດ
ທຍັງໝຕດຂອງຕຕນອອກດຜູ້ວຍຈຊດດຜູ້ວຍໃຈ.ບາງຄຕນແລະອຕງການຈຍັດຕຍັຜູ້ງກຂໍໄດຜູ້ອລຸທຊດທຍັງຊຍັພສຊນອຍັນ
ບຂໍທ່ໜຜູ້ອຍຈຕນມຂໍາໃຫຜູ້ໜຍັງສສືເຫລຍັຜູ້ມນທຜູ້ໄດຜູ້ປາກຕດອອກສຜທ່ສາຍຕາຂອງທທ່ານຜຜຜູ້ອທ່ານທຍັງຫລາຍດຍັທ່ງທທທ່ເຫຍັນ
ນຂໍາກຍັນຢຜທ່ນຜູ້ ທ. {SCL iv.3}

ເຖຊງວທ່າຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າຈະເວຕຜູ້າໄດຜູ້ລາຍພາສາຂອງພວກມະນລຸດແລະ ພວກ ທຜຕສະຫວຍັນທຍັງຫລາຍກຂໍດທ,
ແຕທ່ເມສືທ່ອຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າຫາກບຂໍທ່ມທຄວາມຫຍັກປລຜູ້ວຕຕນກຂໍຈະ
ກາຍເປຍັນດຍັທ່ງຄຜູ້ອງຫລສືແຊທ່ງທທທ່ມທຊທ່ ສືສຽງດຍັງແບບອໜກກະທໜກ. ເຖຊງຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າຫາກ
ມທພອນສະຫວຍັນໃນການພະຍາກອນ ແລະເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ຄວາມເລຊກລຍັບອຍັສຈຍັນມຍັງໝຕດ ກຂໍດທ,
ແລະມທຄວາມຮຜຜູ້ທງ
ຍັ ໝຕດ, ມທທຍັງຄວາມເຊສືທ່ອຈຕນວທ່າຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າສາມາດເຄສືທ່ອນ
ຍຜູ້າຍພຜເຂຕາກຂໍໄດຜູ້,ແຕທ່ຖຜູ້າຫາກບຂໍທ່ມທຄວາມຮຍັກແລຜູ້ວຕຕວຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າກຂໍບທ່ ຂໍມທຫຍຍັງເລທຍ.
ເຖຊງວທ່າຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າແຈກສຊທ່ງຂອງທທທ່ຕຕນມທເພສືທ່ອລຜູ້ຽງພວກຄຕນຈຕນ, ຈຕນວທ່າຈະເຜຕາຕຕນ ເອງກຂໍດທ,
ແຕທ່ຖຜູ້າຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າຫາກບຂໍທ່ມທຄວາມຮຍັກແລຜູ້ວສຊທ່ງເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນມຍັນກຂໍບທ່ ນຂໍ
ຂໍ າປະ ໂຫຍດອຍັນໃດມາໃຫຜູ້ຕຕນເລທຍ.
{SCL v.1}
ຄວາມຮຍັກຄສືຄວາມເສຍັຍສະຫລະແລະຄສືຄວາມດທ, ຄວາມຮຍັກບຂໍທ່ມທການອຊດສາ, ຄວາມຮຍັກບຂໍທ່ອວດອຜູ້າງຕຕນ,
ບຂໍທ່ຍຕກຍຂໍຕຕນ, ບຂໍທ່ມທຄວາມແຂງກະດຜູ້າງ, ບຂໍທ່ສະແຫວງຫາ ຜຕນປະໂຫຍດແກກທ່ຕຕນ, ບຂໍທ່ໂກດເຄສືອງ, ບຂໍທ່ຄຊດຮຜູ້າຍ,
ບຂໍທ່ຊສືທ່ນຊຕມຍຊນດທຕທ່ ຂໍຄວາມຜຊດພາດ ພຍັຜູ້ງໄດຜູ້, ສທ່ວນການພະຍາກອນນຍັຜູ້ນອາດພາດພຍັຜູ້ງໄດຜູ້,
ສທ່ວນພາສາຕທ່າງໆນຍັຜູ້ນອາດສຊຜູ້ນ ສລຸດລຕງໄດຜູ້, ຫລສືວທ່າຄວາມຮຜຜູ້ນຜູ້ ຍັນກຂໍອາດສຜນຫາຍໄປໄດຜູ້,
ເພາະວທ່າພວກເຮຕາຮຜຜູ້ແຕທ່ເປຍັນ ບາງສທ່ວນ ແລະພວກເຮຕາທຂໍາການພະຍາກອນເປຍັນບາງສທ່ວນ,
ແຕທ່ເມສືທ່ອໃດສຊທ່ງທທທ່ມທ ຄວາມບຂໍຣຊບຜນໄດຜູ້ມາເຖຊງແລຜູ້ວອຍັນທທທ່ເປຍັນບາງສທ່ວນນຍັຜູ້ນຂໍຈະຫາຍໄປ. {SCL v.2}
ເມສືທ່ອທທທ່ຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າຍຍັງເປຍັນເດຍັກຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າກຂໍເວຕຜູ້າແບບພາສາຂອງເດຍັກ,
ຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າກຂໍເຂຕຜູ້າໃຈຕາມພາສາຂອງເດຍັກ, ແຕທ່ພຂໍເມສືທ່ອຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ກາຍ
ເປຍັນບຜຣຜດແລຜູ້ວສຊທ່ງທທທ່ເປຍັນແບບເດຍັກນຍັຜູ້ນຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າກຂໍເອຕາມຍັນຖຊຜູ້ມໄປເສຍັຍ. {SCL v.3}
ເພາະວທ່າໃນເວລານທຜູ້ພວກເຮຕາເຫຍັນໂດຍຜທ່ານກະຈຕກ, ບຂໍທ່ແຈທ່ມແຈຜູ້ງ,
ແຕທ່ເມສືທ່ອນຍັຜູ້ນມາແມທ່ນແບບໜຜູ້າເຊຊທ່ງໜຜູ້າ. ດຽວນທຜູ້ຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າຮຜຜູ້ແຕທ່ເປຍັນພາກສທ່ວນ,
ແຕທ່ຕທ່ ຂໍຈາກນຍັຜູ້ນຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າຈະຮຜຜູ້ດທ່ ຍັງທທທ່ພຣະເຈຕຜູ້າຮຜຜູ້ຕຕວເຮຕາ. {SCL v.4}
ບຍັດນທຜູ້, ທທທ່ຍຍັງຄຕງຢຜທ່ກຂໍມທສາມຢທ່າງຄສື: ຄວາມເຊສືທ່ອ, ຄວາມຫວຍັງ, ຄວາມຮຍັກ,
ແຕທ່ວທ່າທທທ່ຍຊທ່ງໃຫຍທ່ກວທ່າໝຜທ່ໝຕດໃນນທຜູ້ກຂໍຄສືຄວາມຮຍັກນທຜູ້ເອງ. {SCL v.5}
(ພຣະຄາພທໃໝທ່, 1 ໂກຣຊນໂທ (Corinthians) 13:1-13)

ບບົດທທີ 1—ຄວາມຮສກຂອງພຣະຜຜສເປສນເຈບົສາຕຄຫ່ມະນນຸດ
ທຂໍາມະຊາດແວດລຜູ້ອມ ແລະການເຜທຍພຣະນຊມຊຕຂອງອຕງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຕທ່າງກຂໍລຜູ້ວນແຕທ່
ເປຍັນສຍັກຂທພຊຍານໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງຄວາມ ຮຍັກຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າທຍັງນຍັຜູ້ນ. ອຕງພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າຂອງພວກເຮຕາ
ຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງສະຖຊດຢຜທ່ເທຊງເມສືອງຟຜູ້ານຍັຜູ້ນຊຕງເປຍັນບຂໍທ່ເກທດແຫທ່ງຊທວຊດ; ແຫທ່ງອະ ພຊປຍັນຍາ ແລະ ຄວາມສລຸກສຂໍາລານ.
ທທ່ານຈຕທ່ງມອງເບຊທ່ງສຊທ່ງເນຣະ ມຊຕສຜູ້າງທາງທຂໍາມະຊາດທທທ່ສວຍສຕດງຕດງາມອຍັນໜຜູ້າບຍັນດານໃຈນຍັຜູ້ນ ເຖທດ.
ທທ່ານໂປຣດຈຕທ່ງພາກຍັນພຊນຊດພຊຈາລະນາ ເຖຊງຄວາມອຍັສຈຍັນ ໃນການປຍັບຕຕວຂອງສຍັພສຊທ່ງເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ
ທທທ່ພາກຍັນໃຫຜູ້ການຕອບສະ ໜອງຕຂໍທ່ຄວາມຮຽກຮຜູ້ອງຕຜູ້ອງການ ແລະຄວາມສລຸກເຊຊທ່ງບຂໍທ່ພຽງແຕທ່
ສະເພາະສຂໍາລຍັບມະນລຸດພວກເຮຕາພຽວເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ, ແຕທ່ຫາກຍຍັງເພສືທ່ອສຊທ່ງ ທທທ່ມທຊທວຊດທຍັງໝຕດອຊກດຜູ້ວຍ.
ແສງຕາເວຍັນ ແລະສາຍນຂໍຜູ້າຝຕນ ເຊຊທ່ງ ໃຫຜູ້ຄວາມສຕດຊສືທ່ນເບທກບານແກທ່ໂລກມະນລຸດ, ເຈທຜູ້ຍເຂຕາເນທນພຜ, ແມທ່
ນຂໍຜູ້າມະຫາສະໝລຸດ ແລະທຕທ່ງພຽງບຂໍລະເວນທຍັງໝຕດເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ ກຂໍລຜູ້ວນ
ແຕທ່ເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ບອກກທ່າວໃກຜູ້ພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍໄດຜູ້ຮຜຜູ້ໄດຜູ້ເຫຍັນເຖຊງ
ຄວາມຮຍັກຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ເນຣະມຊຕສຜູ້າງ. ນຍັຜູ້ນຄສືອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ
ເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຊຕງໃຫຜູ້ການຕອບສະໜອງຕຂໍທ່ຄວາມຕຜູ້ອງການ ປະຈຂໍາວຍັນຂອງ
ສຍັພສຊທ່ງທຍັງໝຕດທທທ່ໄດຜູ້ຮຍັບການເນຣະມຊຕປະດຊດສຜູ້າງຂໜຜູ້ນມາໂດຍພຣະ ອຕງເອງ.
ທ່ ງຍຍັງມທຖຜູ້ອຍຄຂໍາອຍັນໄພ
ຢຜທ່ໃນບຕດເພງສຍັນລະເສທນບຕດໜໜ
ເລາະທທທ່ໄດຜູ້ໃຫຜູ້ການພຍັນລະນາເອຕາໄວຜູ້ຢທ່າງສວຍສຕດງຕດງາມວທ່າ:
“ສາຍຕາຂອງທຍັງໝຕດກຂໍຈອ
ຜູ້ ງມອງໄປຍຍັງພຣະອຕງ ແລະ
ພຣະອຕງກຂໍຊຕງໂຜດປະທານອາຫານໃຫຜູ້ແກທ່ພວກເຂຕາຕາມ ການເວລາ.
ພຣະອຕງຊຕງເປຊດອຜູ້າພຣະຫຍັດ(ມສື)ຂອງພຣະອຕງ ອອກ ແລະຕອບສະໜອງຕຂໍທ່ຄວາມຕຜູ້ອງການຂອງທລຸກສຊທ່ງ
ທທທ່ມທຊທວຊດ” (ບຕດເພງສຍັນລະເສທນ 145:15, 16). {SCL 1.1}
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ເນຣະມຊຕສຜູ້າງມະນລຸດຂໜຜູ້ນມາໃຫຜູ້ເປຍັນ ທທທ່ບຂໍຣຊສລຸດ, ໃຫຜູ້ມທຄວາມຜາສລຸກຢທ່າງສຕມບຜນ
ແລະຜສືນແຜທ່ນດຊນທທທ່ຫາ ກຂໍໄດຜູ້ຮຍັບການກຂໍາເນທດເກທດຂໜຜູ້ນມາຈາກຝາພຣະຫຍັດຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້
ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍບທ່ ໄດຜູ້
ຂໍ ມທຮທ່ອງຮອຍແປຜູ້ວແມງຈາກການສາບແຊທ່ງແຕທ່ ຢທ່າງໃດເລທຍ.
ສທ່ວນຄຂໍາສາບແຊທ່ງແລະຄວາມຕາຍນຍັຜູ້ນແມທ່ນໄດຜູ້ ເກທຊດຂໜຜູ້ນມາ
ເພາະການລທ່ວງລະເມທດຕຂໍທ່ກຕດໝາຍແຫທ່ງຄວາມ ຮຍັກຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເອງ.
ແຕທ່ເຖຊງຢທ່າງໃດຄວາມຮຍັກ
ຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍຍຍັງຄຕງໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ການເປທດເຜທຍອອກມາໃຫຜູ້ເຫຍັນໂດຍຢຜທ່ຖຜູ້າມກາງຄວາມທລຸກທຂໍລະມານອຍັ
ອຍັນເປຍັນຜຕນຕາມມາຈາກຄວາມບາບນຍັຜູ້ນເອງ . ຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທເຣສືທ່ອງບຍັຜູ້ນປະຖຕມມະ ການ (Genesis)
3:17 ໄດຜູ້ມທຂຜູ້ ຂໍຄວາມບຍັນທໜກເອຕາໄວຜູ້ວທ່າການທທທ່ພຣະ ຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ສາບແຊທ່ງ
ຜສືນແຜທ່ນດຊນແຫທ່ງນທຜູ້ກຂໍແມທ່ນເພສືທ່ອຜຕນປະ ໂຫຍດຂອງມະນລຸດນຍັຜູ້ນເອງ.
ຊທວຊດອຍັນເຕຍັມໄປດຜູ້ວຍວຜູ້ຽນໜາມເຊຊທ່ງ ເປຍັນຄວາມຫຍລຸຜູ້ງຍາກລຂໍາບາກ ແລະເປຍັນການທຕດສອບຕທ່າງໆນາໆ
ເຊຊທ່ງທຂໍາໃຫຜູ້ມະນລຸດຕຜູ້ອງໄດຜູ້ປະສຕບກຍັບການອອກເຮສືທ່ອເທແຮງ ແລະ
ການແບກຫາບພາລະນຍັຜູ້ນກຂໍໄດຜູ້ເປຍັນການກຂໍານຕດເອຕາໄວຜູ້ເພສືທ່ອຄວາມ ເປຍັນປະໂຫຍດໃຫຜູ້ແກທ່ມະນລຸດ
ທ່ ງຂອງການສໜກ ສາອຕບຮຕມທທທ່ນອນຢຜທ່ໃນແຜນການອຍັນມທຄວາມຈຂໍາເປຍັນ
ແລະເປຍັນພາກສທ່ວນໜໜ
ຂອງພຣະຜຜຜູ້ ເປຍັນເຈຕຜູ້າເພສືທ່ອຈະຊທ່ວຍໃຫຜູ້ເຂຕາໄດຜູ້ພຜູ້ ຕນໄປຈາກຄວາມຫລຕຜູ້ມຈຕມ ແລະ
ຄວາມພຍັງພຊນາດອຍັນເປຍັນຜຕນຕາມມາຈາກຄວາມບາບທທທ່ໄດຜູ້ກະທຂໍາ ມານຍັຜູ້ນ.
ເຖຊງແມທ່ນວທ່າໂລກນທຜູ້ໄດຜູ້ຕຕກຢຜທ່ໃນສະພາບຄວາມຫາຍຍະ ນາດໄປແລຜູ້ວກຂໍຕາມ,
ແຕທ່ກຂໍບທ່ ຂໍແມທ່ນວທ່າທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງຈະມທແຕທ່ຄວາມ ທລຸກໂສກ.
ຢຜທ່ໃນສຊທ່ງທຂໍາມະຊາດແວດລຜູ້ອມເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍຍຕງຄຕງປາກຕດ
ມທພາບແຫທ່ງຄວາມຫວຍັງແລະຄວາມປອບໃຈເອຕາໄວຜູ້ຢຜທ່. ຢຜທ່ຖຜູ້າມກາງ ໄພໜາມກຂໍຍຍັງມທດອກກລຸຫລາບ

ແລະດວງດອກມາລານາໆຊະ ນຊດອຜູ້າກທບເບຍັທ່ງບານໄປທຕທ່ວ. {SCL 2.1}
ຄຂໍາທທທ່ວທ່າ “ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຄສືຄວາມຮຍັກ” ນຍັຜູ້ນກຂໍໄດຜູ້ຖສືກຈາ ລໜກເອຕາໄວຜູ້ຢຜທ່ໃນດວງດອກເກສອນແຕທ່ລະຊຂໍຜູ້,
ຕຕຜູ້ນໄມຜູ້ໃບຫຍຜູ້າແຕທ່ລະ ກຂໍ. ພວກນຕກສຍັກກລຸນາທທທ່ໜຜູ້າຮຍັກທຍັງຫລາຍກຂໍຍຍັງຄຕງສຕທ່ງສຽງຮຜູ້ອງທຂໍາ
ທຂໍານອງເພງອຍັນເບທກບານກຜູ້ອງກຍັງວານຢຜທ່ກາງເວຫາອາກາດ, ພວກ
ດວງດອກມາລານາໆພຍັນອຍັນປະດຍັບປະດາໄປດຜູ້ວຍສທສຍັນຕທ່າງໆກຂໍ
ຍຍັງຄຕງສຕທ່ງກຊທ່ນອຍັນຫອມຫວນຂອງຕຕນໄປທຕທ່ວທຜູ້ອງບຍັນຍາກາດ, ພວກ
ພໜກສານາໆຊາດທທທ່ຢຜທ່ຕາມປທ່າເຂຕາລຂໍາເນຕາໄພອຍັນອລຸດຕມຮຍັທ່ງມທໄປດຜູ້ວຍ
ດອກກຜູ້ານກຊທ່ງໃບທທທ່ຂຽວສຕດງຕດງາມມທຊທວຊດຊທວາ-ສຊທ່ງທຍັງໝຕດເຫລຕທ່າ ນຍັຜູ້ນ
ກຂໍລຜູ້ວນແຕທ່ສະແດງເປຍັນພະຍານອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງຄວາມເອຕາ
ໃຈໃສທ່ອຍັນໜຜູ້າຮຍັກໄຄທ່ນຜູ້ ຊມນວນແຫທ່ງຄວາມເປຍັນອຕງພຣະບຊດາຜຜຜູ້ຊຕງ ເປຍັນພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ
ຂອງພວກເຮຕາພຜູ້ອມດຜູ້ວຍຄວາມປະສຕງຂອງ
ພຣະອຕງທທທ່ຢາກຈະໃຫຜູ້ພວກລຜກຫລານທຍັງຫລາຍຂອງພຣະອຕງໄດຜູ້ ພາກຍັນມທຄວາມສລຸກສຍັນສຂໍາລານໃຈ. {SCL
3.1}
ຄວາມເປຍັນຄລຸນລຍັກສະນະທາດແທຜູ້ຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນ ກຂໍໄດຜູ້ຖສືກເປຊດເຜທຍອອກມາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາ
ໄດຜູ້ເຫຍັນຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາ ພທອຍັນເປຍັນພຣະວຍັຈນະຂອງພຣະອຕງ. ແມທ່ນພຣະອຕງເອງທທທ່ຊຕງເປຍັນ
ຜຜຜູ້ໄດຜູ້ຖະແຫລງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງຄວາມຮຍັກອຍັນບຂໍທ່ມທຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມເອຍັນດຜສຕງສານຂອງພຣະອຕງ.
ຍຍັງມທທທ່ານໂມເຊ (Moses) ຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງເປຍັນມະຫາບລຸຣລຸດຜຜຜູ້ນທ່ ໜງເຊຊທ່ງໄດຜູ້ກທ່າວອອກຢຜທ່ໃນຄຂໍາໄຫວຜູ້ພຣະອະ
ທຊຖານຂອງເພຊທ່ນອອກມາວທ່າ: “ຂຂໍໃຫຜູ້ພຣະອຕງຊຕງສະແດງຣຍັສມທ ຂອງພຣະອຕງໃຫຜູ້ຂຜູ້ານຜູ້ອຍໄດຜູ້ເຫຍັນດຜູ້ວຍ”,
ສທ່ວນຝທ່າຍອຕງພຣະ ຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍໄດຜູ້ຕອບໄປວທ່າ: “ເຮຕາພຣະອຕງຈະເນຣະມຊຕໃຫຜູ້ ພຣະເດດພຣະຄລຸນຂອງເຮຕາ
ປາກຕດອອກໂດຍຜທ່ານຕຕວຂອງ ເຈຕຜູ້າ” (ບຍັຜູ້ນອຕພຍຕບ [Exodus] 33:18,19). ນຍັຜູ້ນເອງຄສືຄວາມ
ເປຍັນຣຍັສມທສທແສງຂອງພຣະອຕງ. ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ສະແດງ ອອກຕຂໍທ່ທທ່ານໂມເຊ
ແລະຊຕງໄດຜູ້ຖະແຫລງອອກມາວທ່າ: “ພຣະ ອຕງເຈຕຜູ້າ, ພຣະອຕງຄສືພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຊຕງມທຄວາມເມດຕາ,
ກະຣລຸນາ, ອຕດກຍັຜູ້ນຍາວນານ, ປຽມລຕຜູ້ນໄປດຜູ້ວຍພຣະຄລຸນ ແລະ ຄວາມຈຊງ,
ຮຍັກສາຄວາມເມດຕາປານທຕທ່ ຂໍພຍັນຊຕທ່ວເຊຍັທ່ນຄຕນ,ໃຫຜູ້ ອະພຍັຍຄວາມຜຊດ, ໂທດ ແລະຄວາມບາບ”, (ບຍັຜູ້ນອຕພຍຕບ
34:6,7). ພຣະອຕງ “ກຂໍຊຍັກຊຜູ້າໃນຄວາມໂກດ ແລະມທພຣະຄລຸນ ອຍັນຍຊທ່ງໃຫຍທ່ມະຫາສານ”, (ໂຢນາ[Jonah] 4:2),
“ເພາະວທ່າ ພຣະອຕງຊຕງຊອບໂຜດປະທານຄວາມເທດຕາປານທ”, (ມທຄາ [Micah] 7:18). {SCL 4.1}
ພວກເຮຕາໄດຜູ້ຖສືກຜຜກພຍັນຢຜທ່ກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ຜຜກເອຕາໝາກຫຕວໃຈຂອງພວກ
ເຮຕາທຍັງຫລາຍໃຫຜູ້ມາສະໜຊດຕຊດພຍັນຢຜທ່ໃກຜູ້ກຍັບພຣະອຕງດຜູ້ວຍຄວາມ ພຊສດານຕທ່າງໆນາໆອຍັນນຍັບບຂໍທ່ຖຜູ້ວນ,
ທຍັງຢຜທ່ທທ່ ບຕ
ທ ນເວຫາອາກາດແລະ ທຍັງຢຜທ່ພາກພສືຜູ້ນດຊນ. ພຣະອຕງຊຕງພະຍາຍາມທຂໍາການເປຊດເຜທຍໃຫຜູ້
ພວກເຮຕາໄດຜູ້ຮຜຜູ້ຈຍັກກຍັບພຣະອຕງໂດຍຜທ່ານປາກຕດການທາງທຂໍາມະ ຊາດ, ຜທ່ານຄວາມເລຊກເຊຊທ່ງແລະ
ຄວາມຮຍັກໄຄທ່ທທ່ ສະໜຊ
ທ
ດຕຊດພຍັນ ຢຜທ່ກຍັບເມສືອງມະນລຸດເຊຊທ່ງຄວາມຄຊດຂອງມະນລຸດເຮຕາທຍັງຫລາຍກຂໍບທ່ ຂໍສາ
ມາດທທທ່ຈະສຂໍານໜກເຖຊງໄດຜູ້. ແຕທ່ເຖຊງຢທ່າງໃດສຊທ່ງເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ສາ
ມາດທທທ່ຈະສຜູ້າງພາບພຕດກທ່ຽວກຍັບຄວາມຮຍັກອຍັນຍຊທ່ງໃຫຍທ່ຂອງພຣະອຕງ ໃຫຜູ້ຄຕບຖຜູ້ວນບຂໍຣຊບຜນໄດຜູ້.
ເຖຊງວທ່າຈະມທຫລຍັກຖານພະຍານອຍັນຊຍັດເຈນ ພຽງໃດກຂໍຕາມ
ແຕທ່ຝທ່າຍຜຜຜູ້ເປຍັນສຍັດຕຜຣຕຂໍທ່ຄວາມມທພຣະຄລຸນນຍັຜູ້ນເຂຕາກຂໍ
ຍຍັງຄຕງສສືບຕຂໍທ່ທຂໍາການປຊດຫຜບຍັງຕາຂອງຄຕນທຍັງຫລາຍເອຕາໄວຜູ້ເພສືທ່ອ
ເຮຍັດແນວໃດທທທ່ຈະໃຫຜູ້ພວກເຂຕາໄດຜູ້ພາກຍັນຫຍັນມາມອງເບຊທ່ງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າດຜູ້ວຍຄວາມສະທຜູ້ານຢຜູ້ານກຕວ,
ເພສືທ່ອໃຫຜູ້ພວກເຂຕາໄດຜູ້ພາ ກຍັນມທຄວາມຄຊດຕຂໍທ່ພຣະເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນວທ່າ ພຣະອຕງເປຍັນຜຜຜູ້ມທຄວາມຫຜູ້ຽນ ໂຫດໂກດຮຜູ້າຍ
ແລະບຂໍທ່ຍອມໃຫຜູ້ອະພຍັຍແກທ່ຜຜຜູ້ໃດທຍັງນຍັຜູ້ນ. ສາຕານ (Satan)
ໄດຜູ້ເປຍັນຜຜຜູ້ຊຍັກຈຜງເອຕາມະນລຸດໃຫຜູ້ມທຄວາມຜູ້ຊຜູ້ ຕາໃຈຕຂໍທ່ອຕງ
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄປໃນທາງຜຊດພາດເໝສືອນດຍັທ່ງວທ່າບຕດບາດໜຜູ້າທທທ່ອຍັນສຂໍາຄຍັນຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນກຂໍຄສືການພຊພ

ຜູ້ ທທທ່ຂຜູ້ຽວຂາດ. ສາຕານໄດຜູ້ແຕຍັມແຕທ່ງແປງ
າກສາອຍັນໂຫດຫຜູ້ຽມ,ເປຍັນຜຜຜູ້ຕຍັດສຊນແລະທຍັງເປຍັນເຈຕຜູ້າໜທ
ພາບຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ເນຣະມຊຕສຜູ້າງເໝສືອນກຍັບວທ່າພຣະອຕງ ນຍັຜູ້ນຍາມ
ໃດກຂໍເປຍັນຜຜຜູ້ທທ່ ຕຊ
ທ ດຕາມສອດແນມເກຍັບກຂໍາຢທ່າງຈຕດຈຂໍທ່ຕຂໍທ່ຄວາມຜຊດພາດ
ຕທ່າງໆຂອງພວກມະນລຸດເພສືທ່ອຂຍັຜູ້ນຕຂໍທ່ໄປກຂໍຈະໄດຜູ້ເປຍັນຜຜຜູ້ຕຍັດສຊນລຕງໂທດ ຕຂໍທ່ະວກເຂຕາເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ.
ເພສືທ່ອຈະຈຂໍາກຍັດປຍັດເປຕທ່າເອຕາເງຕາມສືດອຍັນນທຜູ້ ໃຫຜູ້ມຜູ້າງມາຍອອກໄປດຜູ້ວຍການເປຊດເຜທຍໃຫຜູ້ໂລກໄດຜູ້ເຫຍັນເຖຊງ
ຄວາມຮຍັກອຍັນອະມະຕະຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນ ພຣະເຢຊຜຈຊທ່ງໄດຜູ້ ສະເດຍັດລຕງມາ
ໃຊຜູ້ຊທວຊດເປຍັນມະນລຸດໂດຍຢຜທ່ຖຜູ້າມກາງພວກມະນລຸດທຍັງ ຫລາຍ. {SCL 5.1}
ເພສືທ່ອສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງອຕງພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າ
ຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນພຣະບລຸດຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍຊຕງໄດຜູ້ສະເດຍັດ
ລຕງມາຈາກເມສືອງຟຜູ້າເພສືທ່ອສະແດງໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງອຕງພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າ.
ຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທເຮສືທ່ອງໂຢຫຍັນ(John) 1:18 ຍຍັງມທຄຂໍາບຍັນທໜກ ເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ “
ບຂໍທ່ມທຜຜຜູ້ໃດເຄທຍເຫຍັນອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຈຍັກ ເທສືທ່ອ,ມທແຕທ່ພຣະບລຸຕພຽງອຕງດຽວຜຜຜູ້ຊຕງສະຖຊດຢຜທ່ ໃນພຣະ
ຊວງພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າເຊຊທ່ງພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ສະແດງອອກ ມາໃຫຜູ້ເຫຍັນ”.ຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທເຮສືທ່ອງມຍັດທາຍ 11:
27, ກຂໍມທ ຄາບຍັນທໜກເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ: “ ນອກຈາກອຕງພຣະບລຸຕແລຜູ້ວກຂໍບທ່ ຂໍມທຜຜຜູ້ ໃດອທກທທທ່ຈະຮຜຜູ້ຈກ
ຍັ ພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າ
ນອກຈາກຜຜຜູ້ທທ່ ພຣະບລຸ
ທ
ຕຈະ ຊຕງເປຊດເຜທຍອອກໃຫຜູ້ຮຜຜູ້”. ໃນເວລາ ທທທ່ອຍັຄສາວຕກທທ່ານນໜທ່ງຂອງ
ພຣະເຢຊຜໄດຜູ້ກທ່າວຄຂໍາຮຜູ້ອງຂຂໍອອກມາວທ່າ : “ຂຂໍໃຫຜູ້ພວກຂຜູ້ານຜູ້ອຍ ໄດຜູ້ເຫຍັນພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າດຜູ້ວຍເຖທດ”,
ສທ່ວນພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າກຂໍຊຕງ ໄດຜູ້ກທ່າວຕອບວທ່າ: ”ຟທລຊບເອທຍ, ເຮຕາພຣະອຕງໄດຜູ້ມາຢຜທ່ກຍັບພວກ ເຈຕຜູ້າກຂໍນານແລຜູ້ວ
ແລະເຈຕຜູ້າຫລສືທທ່ ທຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນຮຜຜູ້ຈຍັກເຮຕາ? ຜຜຜູ້ໃດ ທທທ່ໄດຜູ້ເຫຍັນເຮຕາພຣະອຕງແລຜູ້ວກຂໍສະແດງວທ່າໄດຜູ້ເຫຍັນພຣະບຊດາ
ເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເອງ, ສະນຍັຜູ້ນເຈຕຜູ້າເວຕຜູ້າໄດຜູ້ຢທ່າງໃດ ວທ່າຂຂໍໃຫຜູ້ພວກຂຜູ້າ ນຜູ້ອຍໄດຜູ້ເຫຍັນພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າດຜູ້ວຍເຖທດ?” (ໂຢຫຍັນ
14:8-9). {SCL 6.1}
ເພສືທ່ອໃຫຜູ້ການອະທຊບາຍກທ່ຽວກຍັບພາຣະກຊຈຂອງພຣະອຕງຢຜທ່ ໃນເມສືອງມະນລຸດນທຜູ້
ພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ໃຫຜູ້ຄຂໍາຕຍັດກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ດທ່ ຍັງ ນທຜູ້: “ພຣະອຕງເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ເຈທມເອຕາເຮຕາພຣະອຕງນທຜູ້ ໃຫຜູ້ມາ
ປະກາດຂທ່າວປະເສທດແກທ່ພວກຄຕນຈຕນ, ພຣະອຕງໄດຜູ້ສທ່ ຕງ
ເຮຕາເພສືທ່ອມາປຊທ່ນປຕວພະຍາບານເອຕາພວກຄຕນທທທ່ມທຫຕວໃຈແຕກຫຍັກທຍັງຫລາຍ,
ເພສືທ່ອມາປະກາດເອຕາຄວາມເປຍັນອຊສ ຣະພາບ ໃຫຜູ້ແກທ່ພວກສະເລທຍ ແລະເພສືທ່ອນຂໍາເອຕາສາຍຕາ
ຄສືນມາໃຫຜູ້ແກທ່ພວກຄຕນຕາບອດ, ເພສືທ່ອປຕດປທ່ອຍເອຕາພວກ ຄຕນທທທ່ຖສືກກຕດຂທທ່ຂຕມເຫຍັງໃຫຜູ້ມທເສຣທພາບ”
(ລຜກາ(Luke)4:18. ນຍັຜູ້ນເປຍັນພຣະກຊຈການຂອງພຣະອຕງທທທ່ຕຜູ້ອງອອກທທ່ຽວເດທນໄປທຕທ່ວ ທລຸກຫຕນແຫທ່ງ.
ສຜູ້າງຄລຸນຄວາມດທແລະປຊທ່ນປຕວເອຕາທລຸກຄຕນທທທ່ຖສືກສາ ຕານເຂຕຜູ້າມາສຊງຢຜທ່.
ຕາມເຂດໝຜທ່ບຜູ້ານຊຕນນະບຕດແຫທ່ງໃດທທທ່ພຣະອຕງ ໄດຜູ້ສະເດຍັດຜທ່ານໄປນຍັຜູ້ນ,
ສຽງຮຜູ້ອງຄາງຈາກຄວາມເຈຍັບປວດຍຜູ້ອນ ພະຍາດໂລຄາກຂໍຫາຍໄປຈາກທລຸກຫລຍັງຄາເຮສືອນເຫລຕທ່ ານຍັຜູ້ນ, ພຣະ
ອຕງຊຕງໃຫຜູ້ການມະໂຫສຕດພະຍາບານຕຂໍທ່ໂລກໄພໄຂຜູ້ເຈຍັບທລຸກປະເພດ.
ພຣະກຊຈການຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນກຂໍໄດຜູ້ກາຍເປຍັນຫລຍັກຖານທທທ່ສະແດງ ອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນ
ເຖຊງຄວາມເປຍັນພຣະເຈຕຜູ້າຂອງພຣະອຕງທທທ່ໄດຜູ້ຮຍັບການ ເຈທມໂດຍອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເອງ. ຄວາມຮຍັກ,
ຄວາມເມດຕາ ແລະຄວາມເອຍັນດຜສຕງສານນຍັຜູ້ນແມທ່ນໄດຜູ້ຖສືກເປຊດເຜທຍອອກມາໃຫຜູ້
ເຫຍັນໂດຍຜທ່ານການປະພໜດການກະທຂໍາທລຸກຢທ່າງຢຜທ່ໃນການດຂໍາຣຕງຊທ ວຊດຂອງພຣະອຕງ.
ຢຜທ່ໃນຫຕວໃຈຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນຊຕງມທຄວາມຮຍັກໄຄທ່
ຕຂໍທ່ມວນມະນລຸດທຍັງຫລາຍ.ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາເພສືທ່ອສວມ
ເອຕາຮທ່າງກາຍທທທ່ເປຍັນລຍັກສະນະທາງທຂໍາມະຊາດຂອງມະນລຸດເພສືທ່ອ
ພຣະອຕງເອງຈະໄດຜູ້ເອຕາຕຕວເຂຕຜູ້າມາສະໜຊດຕຊດພຍັນຢຜທ່ກບ
ຍັ ຄວາມຈຂໍາ
ເປຍັນໜຜູ້າທທທ່ປະຈຂໍາວຍັນຂອງມະນລຸດເຮຕາ.ພວກຄຕນທທທ່ທລຸກຈຕນແລະຜຜຜູ້ທທ່ ທມທຄວາມຖະໜອມຖທ່ອມຕຕວທຍັງຫລາຍກຂໍ
ກຂໍບທ່ ຂໍມທຄວາມຫວາດຫວຍັທ່ນຢຜູ້ານກຕວ ແຕທ່ຢທ່າງໃດ ທທທ່ຈະພາກຍັນຫຍຍັບເຂຕຜູ້າໄປຢຜທ່ໃກຜູ້ກຍັບພຣະອຕງ . ແມທ່ນແຕທ່
ພວກເດຍັກນຜູ້ອຍກຂໍຍຍັງຍາດກຍັນດສືບຄານເຂຕຜູ້າໄປຫາພຣະອຕງ. ພວກ

ເຂຕາຍຍັງພາກຍັນປຊນຂໜຜູ້ນໄປບຽດໄປນຍັທ່ງຢຜທ່ເທຊງຕຍັກຂອງພຣະອຕງແລຜູ້ວ
ກຂໍຈຜູ້ອງມອງໄປເບຊທ່ງສາຍພຣະເນຕອຍັນເຕຍັມໄປດຜູ້ວຍຄວາມໝາຍ
ເຊຊທ່ງສະທຜູ້ອນອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງຄວາມຮຍັກຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນ. {SCL 7.1}
ພຣະເຢຊຜໃຫຜູ້ການສຕນທະນາທຍັກທາຍແນວໃດ?
ພຣະເຢຊຜບຂໍທ່ເຄທຍເຊສືທ່ອງຊຜູ້ອນຄວາມຈຊງເອຕາໄວຜູ້ແມທ່ນແຕທ່ພຽງ ຄຂໍາດຽວ,
ຍາມໃດພຣະອຕງກຂໍກທ່າວຄວາມຈຊງນຍັຜູ້ນອອກມາພຜູ້ອມດຜູ້ວຍ ຄວາມຮຍັກ.
ໃນການຄຕບຄຜູ້າສະມາຄຕມກຍັບພວກຄຕນທຕທ່ວໄປນຍັຜູ້ນພຣະອຕງ ຊຕງໃຊຜູ້ກຊຣຊຍາທທ່າທທອຍັນເລທດລຂໍຜູ້າ,
ສຂໍານໜກຕໜກຕອງແລະໃຫຜູ້ຄວາມຮຍັກ ໄຄທ່ສຕນໃຈ. ພຣະອຕງບຂໍທ່ເຄທຍສະແດງຄວາມແຂງກະດຜູ້າງ, ກທ່າວຄຂໍາ
ໂກດຮຜູ້າຍ, ບຂໍທ່ເຄທຍທຂໍາຄວາມເຈຍັບປວດໃຫຜູ້ແກທ່ຊທວຊດຈຊດໃຈຂອງຄຕນ,
ທ່ ຊນປະໝາດຕຂໍທ່ຄວາມອທ່ອນແອຂອງມະນລຸດ. ພຣະອຕງຊຕງກທ່າວ
ບຂໍທ່ໄດຜູ້ໝ
ເຖຊງສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງນຍັຜູ້ນອອກມາດຜູ້ວຍການສະແດງອອກໃຫເຫຍັນ
ເຖຊງຄວາມຮຍັກທລຸກຄຍັຜູ້ງ.ພຣະອຕງໄດຜູ້ກທ່າວປະນາມຕຂໍທ່ລຍັກສະນະຂອງ ຄວາມເປຍັນໜຜູ້າພະໃຈມານ,
ການບຂໍທ່ມທຄວາມເຊສືທ່ອແລະ ຄວາມຜຊດ ສຊລທຍັມ,ແຕທ່ພຜູ້ອມດຽວກຍັນນຍັຜູ້ນນຜູ້າຕາຂອງພຣະອຕງກຂໍຍຍັງໄຫລອອກ
ມາເຈສືອຈານຢຜທ່ກຍັບຖຜູ້ອຍຄຂໍາຂອງພຣະອຕງ, ພຣະອຕງເຄທຍຫລຍັທ່ງນຂໍຜູ້າຕາ ເຖຊງນະຄອນເຢຣຜຊາແລມ
ອຍັນເປຍັນນະຄອນທທທ່ພຣະອຕງຊຕງຮຍັກຍຊທ່ງ, ແຕທ່ນະຄອນດຍັທ່ງກທ່າວນທຜູ້ຊຂໍຜູ້າພຍັດໄດຜູ້ທຂໍາການປະຕຊເສດຕຂໍທ່ພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງ
ເປຍັນເສຍັຜູ້ນທາງ, ເປຍັນຄວາມຈຊງ ແລະເປຍັນບຂໍທ່ເກທດແຫທ່ງຊທວຊດນຍັຜູ້ນໄປ. ພວກເຂຕາໄດຜູ້ທຂໍາການປະຕຊເສດ
ພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດ ໃຫຜູ້ລອດ, “ແຕທ່ເຖຊງຢທ່າງໃດພຣະອຕງກຂໍຍຍັງຄຕງໃຫຜູ້ຄວາມສຍັມພຍັນກຍັບ
ພວກເຂຕາດຜູ້ວຍຄວາມສຕງສານຮຍັກໄຄທ່. ຊທວຊດຂອງພຣະອຕງກຂໍໄດຜູ້ ກຍັບກາຍມາເປຍັນ
ແບບຢທ່າງໃນຖານະທທທ່ເປຍັນມະຫາບລຸຣລຸດແຫທ່ງຄວາມ ເສຍັຍສະຫລະ ແລະກລຸຜູ້ນເກສືຜູ້ອເພສືທ່ອແຜທ່ຕທ່ ຂໍຄຕນທຍັງຫລາຍ.
ຢຜທ່ໃນສາຍຕາ ຂອງພຣະອຕງແລຜູ້ວ ມະນລຸດທລຸກຄຕນກຂໍລຜູ້ວນແຕທ່ມທຄລຸນຄທ່າທຍັງໝຕດ.
ໂດຍຍໜດໝຍັຜູ້ນໃນຄວາມເປຍັນພຣະເຈຕຜູ້າຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນພຣະອຕງຊຕງ
ໃຫຜູ້ຄວາມຮຍັກໄຄທ່ຖະໜລຸດຖະໜອມຕຂໍທ່ທລຸກຄຕນທທທ່ໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າມາຮທ່ວມຢຜທ່ໃນວຕງຄະນາຍາດຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ.
ພຣະອຕງຊຕງເຫຍັນວທ່າກຂໍແມທ່ນຊທ ວຊດຂອງມະນລຸດທລຸກຄຕນທທທ່ກຂໍາລຍັງຫລຕຜູ້ມຈຕມຢຜທ່ພາຍໃຕຜູ້ຄວາມບາບນຍັຜູ້ນ
ເອງທທທ່ເປຍັນເປຕຜູ້າໝາຍແຫທ່ງການສະເດຍັດລຕງມາຂອງພຣະອຕງເພສືທ່ອ ຈະໂຜດເອຕາພວກເຂຕາທຍັງຫລາຍ
ເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ຄວາມລອດ ພຕຜູ້ນ. {SCL 8.1}
ນຍັຜູ້ນຄສືຄລຸນລຍັກສະນະທາດແທຜູ້ຂອງ ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ທທ່ ທໄດຜູ້ຖສືກ
ເປຊດເຜທຍອອກມາໃຫຜູ້ເຫຍັນໂດຍຜທ່ານການດຂໍາລຕງຊທວຊດຂອງພຣະອຕງ ເອງ.
ນຍັຜູ້ນຄສືຄລຸນລຍັກສະນະທາດແທຜູ້ຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ. ນຍັຜູ້ນ
ເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ໄດຜູ້ມາຈາກໝາກຫຕວໃຈຂອງອຕງພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຊຕງ ເປຍັນບຂໍທ່ເກທດແຫທ່ງຄວາມເມດຕາ
ສຕງສານຂອງພຣະເຈຕຜູ້າທທທ່ໄດຜູ້ຖສືກສະ ແດງອອກມາໃຫຜູ້ເຫຍັນໂດຍຜທ່ານອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ເຊຊທ່ງໄດຜູ້ຫລຍັທ່ງໄຫລ
ເຂຕຜູ້າມາສຜທ່ມວນມະນລຸດທຍັງຫລາຍ. ພຣະເຢຊຜຊຕງເປຍັນພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດ ໃຫຜູ້ລອດທທທ່ມທຄວາມຮຍັກໄຄທ່,
ມທຄວາມເມດຕາສຕງສານ, ພຣະອຕງເອງ ຊຕງເປຍັນພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງໄດຜູ້ ” ສະແດງອອມາໃຫຜູ້ເຫຍັນ
ເປຍັນທາງເນສືຜູ້ອກາຍ” (1 ຕທໂມທທ [1 Timothy] 3:16). {SCL 9.1}
ການທທທ່ພຣະເຢຊຜໄດຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາໃຊຜູ້ຊທວຊດ, ຮຍັບເອຕາຄວາມ ທລຸກ ແລະ
ໃນທທທ່ສລຸດກຂໍຊຕງໄດຜູ້ສຜູ້ ຊນພຣະຊຕນໄປນຍັຜູ້ນກຂໍແມທ່ນເພສືທ່ອແນໃສທ່ ຈະໃຫຜູ້ການໂຜດຜາຍເອຕາພວກເຮຕາ
ຜຜຜູ້ເປຍັນມະນລຸດທຍັງຫລາຍໃຫຜູ້ໄດຜູ້ ຮຍັບຄວາມລອດພຕຜູ້ນນຍັຜູ້ນເອງ. ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ກາຍເປຍັນມະນລຸດຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງມທ
ຄວາມທລຸກໃຈເພສືທ່ອພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍຈະໄດຜູ້ເປຍັນ ຜຜຜູ້ມທສທ່ວນຮທ່ວມໃນ ຄວາມສລຸກທທທ່ອະມະຕະ.
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງອະນລຸຍາດໃຫຜູ້ອຕງພຣະ ບລຸຕທທທ່
ແສນຮຍັກຂອງພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງປຽບລຕຜູ້ນໄປດຜູ້ວຍຄວາມມທພຣະ ເດດພຣະຄລຸນ
ແລະຄວາມຈຊງນຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ສະເດຍັດຈາກເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນ
ຟຜູ້າທທທ່ຮລຸທ່ງເຮສືອງໄປດຜູ້ວຍຄວາມສະຫງທ່າລາສທທທ່ ທບຂໍທ່ສາມາດພຍັນລະນາ
ໄດຜູ້ນຜູ້ ຍັນລຕງມາສຜໂທ່ ລກມະນລຸດທທທ່ສຕກກະປຕກໄປດຜູ້ວຍຄວາມບາບ. ທທທ່ມໜດ

ມຕນໄປດຜູ້ວຍເງຕາມສືດແຫທ່ງຄວາມຫາຍຍະນາດ ແລະການສາບແສທ່ງ. ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງອະນລຸຍາດ
ໃຫຜູ້ພຣະບລຸຕຂອງພຣະອຕງຕຜູ້ອງພຍັດ ພາກຫທ່າງໄກຈາກອຜູ້ອມອຕກແຫທ່ງຄວາມຮຍັກຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ ນໄປ,
ຈາກຄວາມໂຄຣຕບຢຂໍາເກງຂອງ ຊາວເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນຟຜູ້າເຫລຕທ່າ
ທ່ ນປະ ໝາດ, ຄວາມກຽດຊຍັງ ແລະຄວາມຕາຍ.
ນຍັຜູ້ນເພສືທ່ອລຕງມາປະເຊທນກຍັບຄວາມອຍັບອາຍ,ຄວາມດຜຖຜກ, ໝຊ
“ການລຕງໂທດເພສືທ່ອ ໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ກາຍເປຍັນດທນຜູ້ ຍັນກຂໍຕຕກໄປໃສທ່ພຣະອຕງ, ພວກ
ເຮຕາຖສືກປຊທ່ນປຕວໃຫຜູ້ຫາຍດທກຂໍດຜູ້ວຍບາດແຜຂອງພຣະອຕງ” (ເອຊາຢາ [Isaiah] 53:5).
ຈຕທ່ງມອງໄປຍຍັງພຣະອຕງທທທ່ ເຂດປທ່າກຍັນດານ, ຢຜທ່ທທ່ ສວນເກດສທ
ທ
ມະນທ (Gethsemane) ຢຜທ່ທທ່ ໄມຜູ້
ທ
ຜູ້
ກາງເຂນແຫທ່ງພຣະມະຫາວຊຣະກຍັມນຍັນເຖທດ! ພຣະບລຸຕຂອງອຕງພຣະ
ຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງໄຮຜູ້ຄວາມມຕນທຊນທຍັງສຊຜູ້ນແຕທ່ ຊຂໍຜູ້າພຍັດໄດຜູ້ກາຍມາ
ເປຍັນຜຜຜູ້ແບກຫາບເອຕາພາລະອຍັນໜຍັກໜທ່ວງອຍັນເປຍັນຜຕນສະທຜູ້ອນຕາມ
ມາຂອງຄວາມບາບນຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ໄປເປຍັນຂອງພຣະອຕງເອງ. ພຣະອຕງຜຜຜູ້
ທ່ ງອຍັນດຽວກຍັນກຍັບ ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ
ເຊຊທ່ງເຄທຍດຂໍາຣຕງຢຜທ່ເປຍັນອຍັນໜໜ
ນຍັຜູ້ນບຍັດນທຜູ້ຊຂໍຜູ້າພຍັດໄດຜູ້ກຍັບກາຍມາເປຍັນຜຜຜູ້ທທ່ ທມທຄວາມສຍັມພຍັດກຍັບການຕຍັດ
ຂາດຄວາມສຍັມພຍັນລະຫວທ່າງພຣະເຈຕຜູ້າກຍັບມະນລຸດອຍັນເປຍັນຜຕນງານ ການກະທຂໍາຂອງຄວາມບາບນຍັຜູ້ນ.
ຕຂໍທ່ໄປນທຜູ້ຄສືສຽງຮຜູ້ອງອຍັນແຄຜູ້ນເຄສືທ່ອງ ທທທ່ ດຍັງກຜູ້ອງອອກມາຈາກພຣະໂອດ (ປາກ) ຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນວທ່າ:
“ພຣະເຈຕຜູ້າຂອງຂຜູ້າເອທຍ, ພຣະເຈຕຜູ້າຂອງຂຜູ້າເອທຍ, ເປຍັນຫຍຍັງ ພຣະອຕງຈຊທ່ງປທ່ອຍປະຂຜູ້ານຜູ້ອຍໄປແລຜູ້ວ?”
(ມຍັດທາຍ [Matthew ] 27:46). ນຍັຜູ້ນຄສືການສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງ
ຄວາມແໜຜູ້ນອຍັທ່ງໃນພຣະຊວງອຍັນເປຍັນຜຕນຕາມມາຈາກຄວາມ ບາບທຍັງຫລາຍ, ນຍັຜູ້ນຄສື
ຄວາມຮຜຜູ້ສໜກໃນທາດແທຜູ້ແຫທ່ງຄວາມໂຫດ
ຮຜູ້າຍສາມານຂອງຄວາມບາບທທທ່ເປຍັນຕຕວການຜຜຜູ້ກະທຂໍາໃຫຜູ້ສາຍສຍັມ
ພຍັນລະຫວທ່າງມະນລຸດເຮຕາກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຕຜູ້ອງຂາດສະບຍັຜູ້ນໄປ
-ນທຜູ້ຄສືສທ່ ງທທ
ຊ ທ່ ທຂໍາໃຫຜູ້ອຕງພຣະບລຸຕຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຕຜູ້ອງມທຄວາມ
ເຈຍັບແຄຜູ້ນແໜຜູ້ນພຣະຊວງເປຍັນຢທ່າງໜຍັກ. {SCL 10.1}
ພຣະອຕງຊຕງຮຍັກພວກເຮຕາເປຍັນຢທ່າງຍຊທ່ງ
ແຕທ່ເຖຊງຢທ່າງໃດ ການເສຍັຍສະຫລະຄຍັຜູ້ງມະຫາການທທທ່ໄດຜູ້ສຂໍາ ເຣຍັດໄປແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນ
ກຂໍບທ່ ຂໍແມທ່ນໄດຜູ້ເກທດມທຂຜູ້ ໜນເພສືທ່ອຈະແນໃສທ່ສຜູ້າງເອຕາ
ຄວາມຮຍັກຕຂໍທ່ມະນລຸດໃຫຜູ້ເກທດມທຂຜູ້ ໜນຢຜທ່ໃນຫຕວໃຈຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ ເຈຕຜູ້າແລະກຂໍບທ່ ແມທ່
ຂໍ
ນເພສືທ່ອຈະທຂໍາໃຫຜູ້
ພຣະອຕງໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມປະສຕງ ທທທ່ຢາກຈະໂຜດເອຕາມະນລຸດໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ຄວາມລອດພຕຜູ້ນແຕທ່ຢທ່າງໃດ. ບຂໍທ່
ແມທ່ນແນວນຍັຜູ້ນເລທຍ. ຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທເຣສືທ່ອງໂຢຫຍັນ (John) 3:16 ມທຂຜູ້ຄວາມຂຽນເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ
“ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງມທ ຄວາມຮຍັກຕຂໍທ່ໂລກມະນລຸດເປຍັນຢທ່າງຍຊທ່ງ ຈຕນໄດຜູ້ໂຜດປະ
ທານພຣະບລຸຕອຕງດຽວຂອງພຣະອຕງມາໃຫຜູ້”.ການທທທ່ອຕງພຣະ
ເທພບຊດາເຈຕຜູ້າຊຕງມທຄວາມຮຍັກຕຂໍທ່ມະນລຸດພວກເຮຕາ ນຍັຜູ້ນກຂໍບທ່ ແມທ່
ຂໍ
ນ
ຜູ້
ທ່
ຜູ້
ເປຍັນຍຜູ້ອນການເສຍັຍສະຫລະຄຍັງດຍັງກທ່າວນຍັນເລທຍ, ແຕທ່ວທ່າການເສຍັຍ ສະຫລະທທທ່
ພຣະອຕງຊຕງໂຜດປະທານມາໃຫຜູ້ນຜູ້ ຍັນໄດຜູ້ເກທດຂໜຜູ້ນກຂໍຍຜູ້ອນ ວທ່າ
ພຣະອຕງຊຕງມທຄວາມຮຍັກຕຂໍທ່ມະນລຸດພວກເຮຕານຍັຜູ້ນເອງ. ອຕງພຣະ ຄຣຊສຕຕ໌ຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ຊທ່ ສືກາງເຊຊທ່ງ
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ຖອກເທ ຄວາມຮຍັກອຍັນອະມະຕະຂອງພຣະອຕງຜທ່ານລຕງມາໃຫຜູ້ແກທ່ໂລກມະ
ນລຸດທທທ່ກຂໍາລຍັງຕຕກຢຜທ່ໃນຄວາມພຊນາດແຫທ່ງນທຜູ້. “ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ ຊຕງຊຕງດຂໍາຣຕງຢຜທ່ໃນ ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌
ໄດຜູ້ທຂໍາໃຫຜູ້ໂລກມະນລຸດຄສືນມທ ຄວາມປອງດອງກຍັນກຍັບພຣະອຕງ” (2 ໂກຣຊນໂທ [2 Corinthians] 5:19).
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມທລຸກຮທ່ວມກຍັນກຍັບພຣະ ບລຸຕຂອງພຣະອຕງ.
ຄວາມເຈຍັບປວດທຂໍລະມານຢຜທ່ທທ່ ທສວນເກດສະມທ,
ການສຊຜູ້ນພຣະຊຕນຢຜທ່ທທ່ ໄມຜູ້
ທ ກາງແຂນແຫທ່ງເນທນເຂຕາກຜູ້ອນໂກທາ (Golgotha)ສຊທ່ງເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນເອງຄສືຄລຸນຄທ່າລາຄາທທທ່ຄວາມຮຍັກອະ

ມະຕະນຍັຜູ້ນຕຜູ້ອງໄດຜູ້ຖສືກຈຍັບຈທ່າຍໄປເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ໂຜດເອຕາມະນລຸດ ພວກ
ເຮຕາທຍັງຫລາຍໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ຄວາມລອດພຕຜູ້ນ. {SCL 12.1}
ພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ຕຍັດເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ “ເພາະສະນຍັຜູ້ນ ພຣະ ບຊດາຂອງເຮຕາພຣະອຕງກຂໍຮຍັກເຮຕາ ເພາະວທ່າ
ເຮຕາອລຸທຊດຊທ ວຊດ ຂອງເຮຕາ ເພສືທ່ອຈະຮຍັບເອຕາຊທວຊດນຍັຜູ້ນຄສືນມາອທກຄຍັຜູ້ງໃໝທ່” (ໂຢຫຍັນ 10:17).
ນທຜູ້ກຂໍໝາຍຄວາມວທ່າ “ພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າຂອງ ເຮຕາພຣະອຕງຊຕງຮຍັກພວກທທ່ານທທ່ຽງແທຜູ້ ແລະພຣະອຕງກຂໍຊຕງ
ຮຍັກເຮຕາຍຊທ່ງໜຍັກເພາະເຮຕາພຣະອຕງໄດຜູ້ອລຸທຊດຊທວຊດຂອງຕຕນ ເພສືທ່ອໂຜດເອຕາພວກທທ່ານທຍັງຫລາຍໃຫຜູ້ລອດ.
ການທທທ່ເຮຕາ ພຣະອຕງໄດຜູ້ກາຍເປຍັນຕຕວແທນ ແລະຕຕວປະກຍັນຂອງພວກ
ທທ່ານດຜູ້ວຍການມອບກາຍຖວາຍຊທວຊດຂອງເຮຕາເອງ, ດຜູ້ວຍ ການຮຍັບເອຕາຄວາມຮຍັບຜຊດຊອບ
ແລະຄວາມຜຊດຂອງພວກ
ທທ່ານຕາງພວກທທ່ານທຍັງຫລາຍນຍັຜູ້ນເອງເຮຕາກຂໍຈທ່ ງມທ
ຊ ຄລຸນຄທ່າມາກຕຂໍທ່ອຕງພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າ,ຍຜູ້ອນການເສຍັຍສະຫລະ
ຂອງເຮຕາພຣະອຕງນຍັຜູ້ນເອງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຈຊທ່ງຊຕງຊອບທຍັມ ແລະ
ຈຊທ່ງຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ປຕກປຜູ້ອງໃຫຜູ້ແກທ່ຜຜຜູ້ທທ່ ທເຊສືທ່ອໃນພຣະເຢຊຜ ເຈຕຜູ້າ” {SCL 13.1}
ມທແຕທ່ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນທທທ່ຈະສາມາດໂຜດເອຕາ ພວກເຮຕາໃຫຜູ້ລອດພຕຜູ້ນໄດຜູ້
ນອກຈາກພຣະບລຸຕຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າແລຜູ້ວກຂໍບທ່ ຂໍມທຜຜຜູ້ໃດ ອທກທທທ່ຈະສາມາດ
ໂຜດເອຕາພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍໃຫຜູ້ລອດພຕຜູ້ນໄປໄດຜູ້,
ເພາະວທ່າມທແຕທ່ພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງດຂໍາຣຕງຢຜທ່ໃນພຣະຊວງຂອງພຣະບຊດາ
ເຈຕຜູ້າພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນທທທ່ຈະສາມາດສະແດງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າອອກມາໃຫຜູ້ ເຫຍັນໄດຜູ້. ມທແຕທ່
ພຣະອຕງຜຜຜູ້ທທ່ ທຮຜຈ
ຜູ້ ຍັກເຖຊງຄວາມເລຊກເຊຊທ່ງ ເຖຊງຖອງ
ແຫທ່ງຄວາມຮຍັກຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນຈຊທ່ງສາ
ມາດສະແດງສຊທ່ງດຍັທ່ງກທ່າວອອກມາໃຫຜູ້ໂລກມະນລຸດເຫຍັນໄດຜູ້. ນອກ
ເໜສືອໄປຈາກການເສຍັຍສະຫລະຄຍັຜູ້ງຍຊທ່ງໃຫຍທ່ອະມະຕະຂອງພຣະຄຣຊສຕຕ໌
ເພສືທ່ອມວນມະນລຸດຜຜຜູ້ທທ່ ທກຂໍາລຍັງຕຕກຢຜທ່ໃນຄວາມບາບນຍັຜູ້ນກຂໍບທ່ ມທ
ຂໍ ສທ່ ຊງໃດ
ອທກແລຜູ້ວທທທ່ຈະສາມາດສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນໄດຜູ້ເຖຊງຄວາມຮຍັກຂອງ
ພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າທທທ່ມທຕທ່ ຂໍມວນມະນລຸດເຊຊທ່ງກຂໍາລຍັງຕຕກຢຜທ່ໃນຄວາມຫາຍຍະ ນາດອຍັນນທຜູ້. {SCL 13.2}
“ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງມທຄວາມຮຍັກຕຂໍທ່ໂລກມະ ນລຸດເຮຕານທຜູ້ເປຍັນຢທ່າງຍຊທ່ງຈຊທ່ງໄດຜູ້ ໂຜດປະທານພຣະບລຸຕອຕງ
ທ່ ງອຕງດຽວຂອງພຣະອຕງລຕງມາໃຫຜູ້ ”. ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ໂຜດ
ໜໜ
ປະທານພຣະບລຸຕມາໃຫຜູ້ບທ່ ຂໍແມທ່ນພຽງແຕທ່ເພສືທ່ອໃຫຜູ້ພຣະອຕງໄດຜູ້ມາຢຜທ່ກຍັບ ມະນລຸດ,
ເພສືທ່ອມາແບກຫາບເອຕາຄວາມບາບຂອງພວກເຂຕາ ແລະ
ເພສືທ່ອມາສຊຜູ້ນພຣະຊຕນຕາງມະນລຸດຜຜຜູ້ທທ່ ທມທບາບພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ, ແຕທ່ພຣະຜຜຜູ້
ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ໂຜດປະທານພຣະບລຸຕຂອງ ພຣະອຕງລຕງມາໃຫຜູ້ແກທ່
ມະນລຸດຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງພວມກຂໍາລຍັງຕຕກຢຜທ່ໃນຄວາມພຍັງພຊນາດນຍັຜູ້ນເອງ. ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌
ຈະຕຜູ້ອງໃຊຜູ້ຊທວຊດຢຜທ່ໂດຍມຂໍາຕຕນໃຫຜູ້ຜູ້ເປຍັນຜຜຜູ້ທທ່ ທຮຜຜູ້ຈກ
ຍັ ກຍັບຄວາມສລຸກຄວາມທລຸກຂອງມວນມະນລຸດ.
ທ່
ທ່
ພຣະອຕງຜຜຜູ້ເຊຊງເຄທຍເປຍັນ ອຍັນໜໜງອຍັນດຽວກຍັນກຍັບພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນ ບຍັດນທຜູ້ຊຂໍຜູ້າພຍັດໄດຜູ້ມາ
ເອຕາຕຕວສະໜຊດຕຊດພຍັນເຂຕຜູ້າກຍັບມະນລຸດທຍັງຫລາຍດຜູ້ວຍສາຍສຍັມພຍັນທທທ່
ບຂໍທ່ມທວຍັນຈະຕຍັດຂາດອອກຈາກກຍັນໄປໄດຜູ້. ພຣະເຢຊຜ ” ບຂໍທ່ລະອາຍທທທ່ ຈະຮຽກພວກເຂຕາວທ່າເປຍັນຍາດພທທ່ນຜູ້ອງ”
(ຮທບຣຜ [Hebrews] 2:11); ພຣະອຕງຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ເສຍັຍສະຫລະຕາງພວກເຮຕາ, ເປຍັນທະ
ນາຍຄວາມຜຜຜູ້ປຕກປຜູ້ອງຂອງພວກເຮຕາ, ເປຍັນຍາດຕຊພທ່ ທນຜູ້ອງຂອງພວກ ເຮຕາ,
ເປຍັນຜຜຜູ້ມທຮຜບຮທ່າງຂອງມະນລຸດທທທ່ເຂຕຜູ້າເຝຕຜູ້າອຕງພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າຢຜທ່ ຕຂໍທ່ໜຜູ້າພຣະຣາຊບຍັນລຍັງພຣະອຕງ
ແລະຕະຫລອດຊທ່ວງລະຍະເວ ລາແຫທ່ງຄວາມອະມະຕະນຍັຜູ້ນພຣະອຕງກຂໍໄດຜູ້ເອຕາຕຕວເຂຕຜູ້າສະໜຊດ
ຕຊດພຍັນຢຜທ່ກຍັບໄພທ່ພຕນທທທ່ ພຣະອຕງເອງຊຕງໄດຜູ້ໃຫຜູ້ການ ແລກກາຍຖວາຍ
ຊທວຊດເພສືທ່ອກອບກຜຜູ້ໄຖທ່ຖອນເອຕາໄປແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນ, ພຣະອຕງຄສືພຣະບລຸຕຂອງ ມະນລຸດ.
ສຊທ່ງທຍັງໝຕດເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນແມທ່ນເພສືທ່ອເຊທດຊຜເອຕາມະນລຸດມຍັງຫລາ ຍໃຫຜູ້ພຜູ້ ຕນໄປຈາກຄວາມຫາຍຍະນາດ

ແລະຄວາມຊຕທ່ວຮຜູ້າຍເລວ ຊາມທທທ່ເກທດມາຈາກຄວາມບາບ ເຊຊທ່ງຈະຊທ່ວຍໃຫຜູ້ເຂຕາທຍັງ
ຫລາຍສາມາດສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງຄວາມຮຍັກຂອງອຕງພຣະ ຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ
ແລະແບທ່ງປຍັນເອຕາຄວາມສລຸກໃຈທທທ່ໄດຜູ້ມາຈາກຄວາມ ບຂໍຣສ
ຊ ລຸດຜລຸດຜທ່ອງນຍັຜູ້ນ. {SCL 14.1}
ຄລຸນຄທ່າລາຄາທທທ່ໄດຜູ້ຖສືກຈຊບຫາຍຈທ່າຍໄປເພສືທ່ອ ໂຜດເອຕາພວກເຮຕາ
ໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມລອດພຕຜູ້ນນຍັຜູ້ນກຂໍຄສືານເສຍັບສະຫລະຂອງອຕງພຣະເທພ ບຊດາເຈຕຜູ້າຂອງ
ພວກເຮຕາຄຍັຜູ້ງຍຊທ່ງໃຫຍທ່ປະຫວຍັດການທທທ່ຈະຫາສຊທ່ງໃດ
ມາປຽບປານບຂໍທ່ໄດຜູ້ເຊຊທ່ງໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມສຂໍາເຣຍັດລຕງໄປໂດຍການໂຜດ ປະທານເອຕາພຣະບລຸຕຂອງ
ພຣະອຕງເອງໃຫຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາສຊຜູ້ນພຣະ ຊຕນ ເພສືທ່ອກອບກຜຜູ້ເອຕາພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍ, ສຊທ່ງນທຜູ້ຄວນຈະຕຜູ້ອງເປຍັນ
ສຊທ່ງປລຸກລລຸກໃຫຜູ້ພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍໄດຜູ້ພາກຍັນເກທດມທຄວາມເຂຕຜູ້າ ໃຈເອຕທ່ໄວຜູ້ວທ່າໂດຍຜທ່ານອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນ
ພວກເຮຕາຈະກຍັບກາຍ ໄປເປຍັນຄຕນແນວໃດ. ທທ່ານໂຢຫຍັນຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງເປຍັນອຍັຄສາວຕກຂອງ ພຣະ
ເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນໄດຜູ້ແນມເຫຍັນຄວາມສຜງສຕທ່ງ, ຄວາມກວຜູ້າງໄກແລະຄວາມ
ເລຊກເຊຊທ່ງເຖຊງຖອງແຫທ່ງຄວາມຮຍັກຂອງພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າທທທ່ ມທຕທ່ ຂໍມະ
ນລຸສໂລກເຊຊທ່ງກຂໍາລຍັງຕຕກຢຜທ່ໃນຄວາມພຍັງພຊນາດແຫທ່ງນທຜູ້ ແລຜູ້ວເພຊທ່ນກຂໍ
ເກທດມທຄວາມຄຊດເທທດທຜນບຜຊາແລະຮຜຜູ້ສໜກເກງຂາມ ຈຕນບຂໍທ່ສາມາດ
ທທທ່ຈະຊອກຫາສຍັພຄຂໍາເວຕຜູ້າອຍັນໃດທທທ່ເໝາະສຕມ ເພສືທ່ອຈະມາພຍັນລະນາ
ເຖຊງຄວາມຍຊທ່ງໃຫຍທ່ແລະຄວາມນຊຜູ້ມນວນຮຍັກໄຄທ່ຂອງຄວາມຮຍັກດຍັທ່ງ ກທ່າວນຍັຜູ້ນໄດຜູ້,
ສະນຍັຜູ້ນທທ່ານຈຊທ່ງໄດຜູ້ສທ່ ຕງສຽງຮຽກຮຜູ້ອງຕຂໍທ່ໂລກທຍັງໂລກ ອອກມາວທ່າ: ”ຈຕທ່ງມອງດຜເອຕາເຖທດ, ພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້
ໂຜດປະທານຄວາມຮຍັກຢທ່າງໃດມາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາ ເພສືທ່ອພວກ ເຮຕາຈະຖສືກຮຽກວທ່າເປຍັນບລຸຕຂອງພຣະເຈຕຜູ້າ”
(1 ໂຢຫຍັນ 3:1). ເຫຍັນບຂໍທ່ວທ່າ ມະນລຸດເຮຕາມທຄທ່າສຜງພຽງໃດ! ແຕທ່ວທ່າເມສືທ່ອໄດຜູ້ທຂໍາຄວາມ ບາບລຕງໄປແລຜູ້ວ
ມະນລຸດກຂໍໄດຜູ້ຕຕກເຂຕາໄປຢຜທ່ພາຍໃຕຜູ້ອຂໍານາດຂອງສາ ຕານ. ພວກລຜກຫລານລລຸຜູ້ນຫລຍັງຕຂໍທ່ມາທຍັງຫລາຍຂອງ
ທທ່ານອາດາມ ຈຊທ່ງຈະສາມາດກຍັບຫລທ່າວຕທ່າວຄສືນມາເປຍັນລຜກຫລານຂອງ ອຕງພຣະ ຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ອທກ
ໂດຍອທງໃສທ່ຄວາມເຊສືທ່ອໃນການເສຍັຍສະຫລະຂອງ ພຣະຄຣຊສຕຕ໌
ເພສືທ່ອໄຖທ່ຖອນໂຜດຜາຍເອຕາມວນມະນລຸດນຍັຜູ້ນ. ການທທທ່ ພຣະຄຣຊສຕຕ໌
ຊຕງໄດຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາໂດຍມທຮາທ່ ງກາຍເປຍັນຂອງມະນລຸດ ນຍັຜູ້ນກຂໍ
ໄດຜູ້ເປຍັນການເຊທດຊຜເອຕາມະນລຸສໂລກນທຜູ້ໃຫຜູ້ມທຄວາມສຜງເດຍັທ່ນຂໜຜູ້ນ. ມາບຍັດນທຜູ້,
ໂດຍຜທ່ານຄວາມສຍັມພຍັນກຍັບອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນເອງ ມວນ
ມະນລຸດເຊຊທ່ງກຂໍາລຍັງຕຕກຢຜທ່ໃນຄວາມບາບນຍັຜູ້ນກຂໍສາມາດທທທ່ຈະຮຽກຕຕນ ໄດຜູ້ວທ່າເປຍັນ ”
ບລຸຕຂອງຂອງພຣະເຈຕຜູ້າ”ໄດຜູ້ຢທ່າງສຕມກຽດສຕມສຍັກສທຢທ່າງ ແທຜູ້ຈຊງ. {SCL 15.1}
ຄວາມຮຍັກທທທ່ບຂໍທ່ມທສທ່ ງໃດຈະປຽບປານໄດຜູ້
ຊ
ຄວາມຮຍັກຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ຄສືດທ່ ຍັງທທທ່ໄດຜູ້ກທ່າວມານຍັຜູ້ນ
ກຂໍຈະຫາສຊທ່ງໃດມາສຕມທຽບປຽບປານບຂໍທ່ໄດຜູ້ອທກແລຜູ້ວ. ນທຜູ້ເປຍັນຄຂໍາໝຍັຜູ້ນ
ສຍັນຍາອຍັນປະເສທດເລທດລຂໍຜູ້າພຽງໃດທທທ່ຕຕນຈະໄດຜູ້ຖສືກຂະໜານນາມ ວທ່າເປຍັນ
“ລຜກຫລານຂອງພຣະມະຫາກະສຍັຕແຫທ່ງເມສືອງສະຫວຍັນ ຊຍັຜູ້ນຟຜູ້າ”
ນທຜູ້ຄສືເນສືຜູ້ອຫາສາຣະສຂໍາລຍັບການຄຕຜູ້ນຄຊດພຊຈາລະນາໃຫຜູ້ຖທ່ ທ ຖຜູ້ວນ!
ນທຜູ້ຄສືຄວາມຮຍັກອຍັນາສຊທ່ງປຽບປານບຂໍທ່ໄດຜູ້ຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ
ເຈຕຜູ້າທທທ່ມທຕທ່ ຂໍໂລກທະນລຸດເຊຊທ່ງໄດຜູ້ພາກຍັນຫຍັນຫລຍັງໃສທ່ພຣະອຕງຢຜທ່ເວລານທຜູ້!
ຄວາມຄຊດພຊຈາລະນາມາແບບນທຜູ້ຈະຊທ່ວຍໃຫຜູ້ຊທວຊດຈຊດໃຈຂອງ ຄຕນເຮຕາ
ໄດຜູ້ຫຍັນເຂຕຜູ້າໄປຢຜທ່ໃຕຜູ້ຣຊດທານລຸພາບຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ແລະ ຈະ ເກທດມທຄວາມເຊສືທ່ອຟຍັງຕຂໍທ່ພຣະອຕງ.
ຍຊທ່ງພວກເຮຕາພາກຍັນສໜກສາຮຽນ ຮຜຜູ້ເຖຊງ ຄລຸນສຕມບຍັດທາດແທຜູ້ຂອງພຣະເຈຕຜູ້າໂດຍຜທ່ານແສງສະຫວທ່າງ
ຂອງພຣະມະຫາວຊຣະກຍັມແຫທ່ງໄມຜູ້ກາງແຂນນຍັຜູ້ນເທຕທ່າໃດ ກຂໍຍທ່ ຊງທຂໍາ
ໃຫຜູ້ພວກເຮຕາເກທດມທຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ເຖຊງຄວາມຮຍັກ, ຄວາມເມດ ຕາ,ແລະ
ຄວາມໃຫຜູ້ອະພຍັຍມຮາປະສານໄປກຍັບການພຊພາກສາ ແລະ ຄວາມຖສືກຕຜູ້ອງເປຍັນທຍັມ

ແລະນຍັຜູ້ນຍຊທ່ງທຂໍາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາເຫຍັນໄດຜູ້ຢທ່າງ ແຈທ່ມແຈຜູ້ງເຖຊງຫລຍັກຖານພະຍານ
ອຍັນຖຜູ້ວມລຕຜູ້ນແຫທ່ງຄວາມຮຍັກທທທ່ອະ ມະຕະ ແລະ ຄວາມເມດຕາສຕງສານຂອງພຣະອຕງທທທ່ມາກເໜສືອຍຊທ່ງ
ທ່ ໜງທທທ່ມທຕທ່ ຂໍລຜກຜຜຜູ້ຫລຕງ ຜຊດຂອງຕຕນອຍັຜູ້ໜຂໍນອທກເສຍັຍດຜູ້ວຍ./.
ໄປກວທ່າຄວາມເອຍັນດຜສຕງສານຂອງມານດາຜຜຜູ້ໜ
{SCL 17.1}

ບບົດທທີ 2—ຄບົນບາບຕສອງການພຣະຜຜສເປສນເຈບົສາ
ຕຍັຜູ້ງແຕທ່ຕອນເລທທ່ມແລກ, ມະນລຸດໄດຜູ້ຖສືກເນຣະມຊຕສຜູ້າງຂໜຜູ້ນມາ
ພຜູ້ອມດຜູ້ວຍຄລຸນສຕມບຍັດອຍັນມທສະຕຊປຍັນຍາອຍັນໝຍັຜູ້ນທທ່ຽງ. ເຂຕາເປຍັນມະ
ນລຸດຜຜຜູ້ທທ່ ທມທຄວາມຄຕບຖຜູ້ວນບຂໍຣຊບຜນແລະຢຜທ່ໃນພາວະ ທທທ່ມທຄວາມສອດ ຄທ່ອງກຕມກຽວກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ.
ຄວາມຄຊດຈຊນຕະນາການ ຂອງເຂຕາກຂໍປອດໃສຂາວສະອາດ,ຄວາມມລຸຜູ້ງຫວຍັງຕຍັຜູ້ງໃຈຂອງເຂຕາ
ກຂໍບຂໍຣຊສລຸດຜລຸດຜທ່ອງ. ພຂໍແຕທ່ເມສືທ່ອໄດຜູ້ເກທດມທການລທ່ວງລະເມທດຕຂໍທ່ພຣະຄຂໍາ
ສອນຂອງພຣະເຈຕຜູ້າແລຜູ້ວຄລຸນລຍັກສະນະທາດແທຜູ້ຂອງມະນລຸດກຂໍ ໄດຜູ້ເສສືທ່ອມເສຍັຍໄປ
ແລະຄວາມເຫຍັນແກທ່ຕຕວຂອງຄຕນກຂໍໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າມາ ປທ່ຽນແທນຄວາມຮຍັກ.
ຍຜູ້ອນການລທ່ວງລະເມທດນຍັຜູ້ນເອງຈຊທ່ງພາໃຫຜູ້ຄລຸນ ລຍັກສະນະທາດແທຜູ້
ຂອງມະນລຸດໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມຊຕທ່ວຮຜູ້າຍຈຕນທຂໍາ ໃຫຜູ້ ມະນລຸດຕຜູ້ອງໄຮຜູ້ປະສຊຖພາບລຕງໄປທທທ່ຈະອທງໃສທ່
ຄວາມສາມາດຂອງ ຕຕນຕຂໍທ່ສຜຜູ້ຕຜູ້ານກຍັບອຊດທຊກຂໍາລຍັງຂອງມານຮຜູ້າຍນຍັຜູ້ນໄດຜູ້. ສາຕານໄດຜູ້ທຂໍາ
ໃຫຜູ້ມະນລຸດຕຜູ້ອງກາຍເປຍັນທາດຈຂໍາເລທຍ ແລະ ຖຜູ້າຫາກບຂໍທ່ມທອຕງພຣະ ຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເຂຕຜູ້າມາຊທ່ວຍຢທ່າງຈຊງຈຍັງ
ແລຜູ້ວເຂຕາກຂໍຈະຕຕກຢຜທ່ໃນສະພາບ ແບບນທຜູ້ຕະຫລອດໄປ. ຈລຸດປະສຕງຂອງຜຜຜູ້ເປຍັນພະຍາມານກຂໍແມທ່ນເພສືທ່ອ
ຈະທຂໍາການມຜູ້າງເພທຂໍາລາຍແຜນການຂອງພຣະເຈຕຜູ້າທທທ່ພຣະອຕງຊຕງ
ໄດຜູ້ມທໄວຜູ້ຕຜູ້ ຍັງແຕທ່ຕອນເລທທ່ມຕຕຜູ້ນຂອງການເນຣະມຊຕສຜູ້າງໃຫຜູ້ມທມະນລຸດ ເກທດຂໜຜູ້ນມາຢຜທ່ໃນໂລກ ແລະ
ເພສືທ່ອນຂໍາເອຕາຄວາມໂສກເສຕຜູ້າພຜູ້ອມທຍັງ ຄວາມຈຊບຫາຍວາຍວອດ ໃຫຜູ້ຫລຍັທ່ງນອງເຂຕຜູ້າມາຖຜູ້ວມລຕຜູ້ນຢຜທ່ໃນໂລກ
ມະນລຸດແຫທ່ງນທຜູ້. ຈາກນຍັຜູ້ນສາຕານກຂໍຈະເປຍັນຜຜຜູ້ຖະແຫລງແປງປຍັຜູ້ນອອກ
ມາວທ່າຄວາມໂຫດຮຜູ້າຍສາມານທຍັງໝຕດເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນເປຍັນຜຕນງານ
ການກະທຂໍາຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ທທ່ ໄດຜູ້
ທ ສຜູ້າງໃຫຜູ້ມທມະນລຸດເກທດຂໜຜູ້ນມານຍັຜູ້ນ ເອງ. {SCL 18.1}
ກທ່ອນທທທ່ມະນລຸດເຮຕາບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ຫລຕງກະທຂໍາຄວາມບາບລຕງໄປ ນຍັຜູ້ນເຂຕາກຂໍຍຍັງຄຕງມທຄວາມສຍັມພຍັນ
ກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຢຜທ່ຢທ່າງຊຕມ ຊສືທ່ນເບທກບານ “ ຄຍັງແຫທ່ງອະພຊປຍັນຍາແລະຄວາມຮຜທ
ຜູ້ ຍັງ ໝຕດ
ກຂໍຊລຸກຊຜູ້ອນຢຜທ່ໃນພຣະອຕງ” (ໂກໂລຊຽນ [Colossians] 2:3).
ແຕທ່ວທ່າພາຍຫລຍັງທທທ່ໄດຜູ້ກະທາຄວາມບາບລຕງໄປແລຜູ້ວ ເຂຕາກຂໍບທ່ ຂໍສາ
ມາດທທທ່ຈະຊອກຫາຄວາມສລຸກທທທ່ຈຂໍາໄດຜູ້ມາຈາກຄວາມບຂໍຣຊສລຸດນຍັຜູ້ນອທກ ຕຂໍທ່ໄປ,
ສະນຍັຜູ້ນເຂຕາຈຊທ່ງພະຍາຍາມຊອກຫາວຊທທ
ທ າງທທທ່ຈະເອຕາຕຕວຫລຕບ
ຫລທກໃຫຜູ້ໄກອອກໄປຈາກອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ. ດຍັທ່ງນຍັຜູ້ນ, ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ບຂໍ
ທ ທ່ ທຍັນ
ໄດຜູ້ກຍັບຈຊດໃຈໃນເວລານທຜູ້ກຂໍກຂໍາລຍັງຕຕກຢຜທ່ໃນສະພາບດຍັທ່ງທທທ່ກທ່າວນທຜູ້ ເອງ.
ພວກເຂຕາຂາດຄວາມສຍັມພຍັນກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ແລະ
ກຂໍບທ່ ຂໍສາມາດທທທ່ຈະຊອກຫາຄວາມສລຸກຮທ່ວມກຍັບພຣະອຕງໄດຜູ້ເລທຍ.ຄຕນ ບາບບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະມທຄວາມສລຸກຢຜທ່ຕທ່ ຂໍ
ໜຜູ້າພຣະພຍັກຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນໄດຜູ້, ເຂຕາຈະເອຕາຕຕວຫລຕບຫລທກອອກໄປຈາກການທທທ່ຈະ
ມທຄວາມສຍັມພຍັນກຍັບສຊທ່ງທທທ່ເປຍັນຄວາມບຂໍຣສ
ຊ ລຸດນຍັຜູ້ນ. ຖຜູ້າເຂຕາຫາກໄດຜູ້ຮຍັບ
ອະນລຸຍາດໃຫຜູ້ໄປຢຜທ່ເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນຟຜູ້າໄດຜູ້ ເຂຕາເອງກຂໍຈະຫາຄວາມ ສລຸກຢຜລຸທ່ແຫທ່ງນຍັຜູ້ນບຂໍທ່ໄດຜູ້ແຕທ່ຢທ່າງໃດເລທຍ.
ຢຜທ່ແຫທ່ງນຍັຜູ້ນແມທ່ນຄວາມຮຍັກທທທ່ຈະ ບຂໍທ່ມທຄວາມເຫຍັນແກທ່ຕຕວມາເປຍັນສຊທ່ງປຕກຄອງ, ທລຸກຄຕນລຜູ້ວນແຕທ່ສະທຜູ້ອນ
ອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງຄວາມຮຍັກທທທ່ອະມະຕະຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ,
ບຍັນຍາກາດແບບນທຜູ້ກຂໍຈະບຂໍທ່ຊຍັກຊວນອວນໃຈເຂຕາຜຜຜູ້ນຜູ້ ຍັນໄດຜູ້ແຕທ່ຢທ່າງໃດ ເລທຍ. ຄວາມຄຊດຈຊດໃຈຂອງເຂຕາ,
ສຊດຜຕນປະໂຫຍດຂອງເຂຕາກຂໍຈະ ແຕກຕທ່າງໄປຈາກຊາວເມສືອງສະຫວຍັນຜຜຜູ້ທທ່ ທບຂໍທ່ມທຄວາມບາບໃນຕຕວ.
ເຂຕາກຂໍມແ
ທ ຕທ່ຈະພາໃຫຜູ້ເນສືຜູ້ອຮຜູ້ອງທຂໍານອງເພງຂອງພວກຊາວເມສືອງ ສະຫວຍັນ
ນຍັຜູ້ນຂາດຄວາມປະສານກຕມກຽວກຍັນ. ເມສືອງສະຫວຍັນມທແຕທ່
ຈະກາຍເປຍັນສະຖານທທທ່ແຫທ່ງຄວາມທລຸກຍາກທຂໍລະມານໃຈສຂໍາລຍັບ ເຂຕາ,
ແຫທ່ງກຽວທທທ່ເຂຕາຕຜູ້ອງການຈະໄປຢຜທ່ແລະແຫທ່ງນຍັຜູ້ນຄສື: ການ

ຢາກຫລຕບລທຜູ້ໃຫຜູ້ພຜູ້ ຕນໄປຈາກພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນແສງສະຫວທ່າງ ແລະ
ເປຍັນໃຈກາງແຫທ່ງຄວາມເບທກບານສຂໍາລານໃຈຂອງຊາວ ເມສືອງສະຫວຍັນທຍັງຫລາຍນຍັຜູ້ນເອງ.
ການທທທ່ພວກຄຕນບຂໍທ່ດທບທ່ ຂໍໄດຜູ້ຮຍັບອະ ນລຸຍາດໃຫຜູ້ເຂຕຜູ້າໄປຢຜທ່ເມສືອງສະຫວຍັນ ນຍັຜູ້ນກຂໍບທ່ ແມທ່
ຂໍ
ນຜຕນທທທ່ມາຈາກການ
ຕຍັດສຊນຂອງອຕງຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນແຕທ່ຢທ່າງໃດເລທຍ, ແຕທ່ຫາກ
ເປຍັນຍຜູ້ອນຄວາມບຂໍທ່ສຕມສຍັກສທຂອງພວກເຂຕາເອງ ທທທ່ພາໃຫຜູ້ພວກ ເຂຕາຕຜູ້ອງໄປຢຜທ່ແຫທ່ງນຍັຜູ້ນບຂໍທ່ໄດຜູ້.
ຄວາມສະຫງທ່າລາສທຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍຈະກາຍເປຍັນດຍັທ່ງແປວໄຟລລຸກໄໝຜູ້ໃສທ່ພວກເຂຕາ. ສະນຍັຜູ້ນ,
ສຊທ່ງທທທ່ເປຍັນຄວາມຕຜູ້ອງການຂອງພວກເຂຕາໃນເວລານຍັຜູ້ນກຂໍຄສື ຢາກຈະ ຕາຍໄປເສຍັຍດທກວທ່າ
ເພສືທ່ອຈະສາມາດເອຕາຕຕວຫລຕບໄປພຕຜູ້ນຈາກ ພຣະພຍັກ (ໜຜູ້າ)
ຂອງພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງໄດຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາສຊຜູ້ນພຣະຊຕນ ເພສືທ່ອໂຜດຜາຍເອຕາພວກເຂຕາໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມລອດພຕຜູ້ນ.
{SCL 19.1}
ພວກເຮຕາຜຜຜູ້ເປຍັນມະນລຸດບຂໍທ່ສາມາດຈະຊທ່ວຍຕຕນເອງໃຫຜູ້ລອດ ໄປໄດຜູ້
ເປຍັນໄປບຂໍທ່ໄດຜູ້ສຂໍາລຍັບມະນລຸດພວກເຮຕາທທທ່ຈະອທງໃສທ່ຕຕນເອງ
ເພສືທ່ອມາຊທ່ວຍຕຕນເອງໃຫຜູ້ຫລຕບຫລທກໄປໃຫຜູ້ພຜູ້ ຕນຈາກເຫວເລຊກແຫທ່ງ
ຄວາມບາບທທທ່ມະນລຸດພວກເຮຕາກຂໍາລຍັງພາກຍັນຕຕກຢຜທ່ໃນພາວະອຍັນຫລຕຜູ້ມ ຈຕມຢຜທ່ນຜູ້ ທ.
ຢຜທ່ໃນແນວຄຊດຈຊດໃຈຂອງມະນລຸດພວກເຮຕານຍັຜູ້ນກຂໍມທແຕທ່ຄວາມ ເລວຮຜູ້າຍແລະພວກເຮຕາກຂໍບທ່ ຂໍສາມາດ
ທທທ່ຈະປທ່ຽນແປງມຍັນໄດຜູ້ດຜູ້ວຍ ຕຕນເອງ. “ມທຜຜຜູ້ໃດຈະສາມາດນຂໍາເອຕາສຊທ່ງທທທ່ບຂໍຣຊສລຸດໃຫຜູ້ອອກ
ມາຈາກສຊທ່ງທທທ່ບຂໍທ່ມທຄວາມບຂໍຣຊສລຸດນຍັຜູ້ນໄດຜູ້? ບຂໍທ່ມທໃຜຈຍັກຄຕນ ເລທຍ” (ໂຢບ[Job]14:4). “
ຄວາມຄຊດຂອງມະນລຸດກຂໍເປຍັນ ສຍັດຕຣຜຕທ່ ຂໍຕຜູ້ານກຍັບ ອຕງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ: ດຜູ້ວຍເຫດ
ວທ່າມຍັນບຂໍທ່ຍອມຢຜທ່ໃຕຜູ້ກຕດໝາຍຂອງ ພຣະເຈຕຜູ້າແລະທຍັງບຂໍທ່ສາ ມາດຈະຢຜທ່ໄດຜູ້ ” (ໂຣມຍັນ [Romans]8:7).
ການສໜກສາຫາ ຄວາມຮຜຜູ້ກທ່ຽວກຍັບທາງຝທ່າຍໂລກ, ທາງຊທວຊດວຍັທນະທຍັມ, ການຝໜກ ຝຕນແນວຄຊດຈຊດໃຈ,
ຄວາມຕຍັຜູ້ງໜຜູ້າພະຍາຍາມຂອງມະນລຸດ - ສຊທ່ງທຍັງ
ໝຕດເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍລຜູ້ວນແຕທ່ມທຂອບເຂດການນຂໍາໃຊຜູ້ຂອງມຍັນ, ແຕທ່ພຂໍເມສືທ່ອ ມາຕຕກຢຜທ່ໃນກຂໍຣະນທທທ່ ທ
ກທ່າວມານທຜູ້ສຊທ່ງທຍັງໝຕດເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍລຜູ້ວນແຕທ່ໄຮຜູ້ ປະສຊຖພາບ.
ສຊທ່ງເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນສາມາດທຂໍາໃຫຜູ້ຄຕນເກທດມທການປະພໜດທທທ່ ຖສືກຕຜູ້ອງແຕທ່ທາງພາຍນອກ,
ແຕທ່ບທ່ ຂໍສາມາດທທທ່ຈະທຂໍາໃຫຜູ້ຈຊດໃຈຂອງ ຄຕນປທ່ຽນແປງໄດຜູ້ ແລະ ກຂໍບທ່ ຂໍສາມາດທທທ່ຈະສະສາງລຜູ້າງສທ່ວນສາຍ ທານ
ແຫທ່ງຊທວຊດນຍັຜູ້ນໄດຜູ້. ກທ່ອນທທທ່ຄຕນຈະສາມາດປທ່ຽນແປງຕຕນໃຫຜູ້ຫຍັນ
ອອກໄປຈາກຄວາມບາບແລຜູ້ວກຜູ້າວໄປສຜທ່ຄວາມບຂໍຣສ
ຊ ລຸດໄດຜູ້ນຜູ້ ຍັນມຍັນ
ກຂໍຈຂໍາເປຍັນທທທ່ຈະຕຜູ້ອງໃຫຜູ້ມທພະລຍັງທທທ່ຊທ່ວຍຊລຸກດຍັນອອກມາຈາກພາຍໃນ
ມຍັນກຂໍຈະຕຜູ້ອງກຂໍທ່ໃຫຜູ້ມທຊທວຊດໃໝທ່ເຊຊທ່ງໄດຜູ້ມາຈາກເບສືຜູ້ອງບຕນ, ພະລຍັງດຍັທ່ງ ກທ່າວນຍັຜູ້ນຄສື ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ນຍັຜູ້ນເອງ.
ມທແຕທ່ດຜູ້ວຍພຣະເດດພຣະ ຄລຸນຂອງພຣະອຕງພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນທທທ່ຈະສາມາດຊທ່ວຍຟສືຜູ້ນຟຜເອຕາຄຕນ
ເຮຕາໃຫຜູ້ມທຊທວຊດໃໝທ່ຄນ
ສື ມາໄດຜູ້ແລະນຂໍາເອຕາເຂຕາໃຫຜູ້ກຍັບຄສືນໄປສຜທ່ອຕງ
ຜູ້
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕາແລະໄປສຜທ່ຄວາມບຂໍຣຊສລຸດຜລຸດຜທ່ອງນຍັຜູ້ນໄດຜູ້. {SCL 21.1}
ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດຊຕງໄດຜູ້ຕຍັດກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ :“ຖຜູ້າ ຄຕນຜຜຜູ້ໃດຫາກບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ເກທດໃໝທ່ຈາກເບສືຜູ້ອງບຕນ ,
ບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ ຮຍັບເອຕາຫຕວໃຈດວງໃໝທ່, ຄວາມປາຖນາໃໝທ່, ຄວາມປະ ສຕງອຍັນໃໝທ່ ແລະ ຄວາມຄຊດຈຊດໃຈໃໝທ່
ທທທ່ຈະນຂໍາພາໄປສຜທ່ ຊທວຊດໃໝທ່ນຜູ້ ຍັນແລຜູ້ວເຂຕາກຂໍບທ່ ສາມາດ
ຂໍ
ທທທ່ຈະເຫຍັນພຣະຣາຊອາ
ນາຈຍັກຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄດຜູ້” (ໂຢຫຍັນ 3:3). ຄວາມ ຄຊດທທທ່ວທ່າຈຂໍາເປຍັນທທທ່ຈະຕຜູ້ອງເສທມຂະຫຍາຍ
ແຕທ່ສທ່ ຊງທທທ່ດທທທ່ ທມທຢຜທ່ໃນຕຕວ ຂອງມະນລຸດເຊຊທ່ງໄດຜູ້ມາຕາມທາງທຂໍາມະຊາດ ນຍັຜູ້ນມຍັນກຂໍເປຍັນຄວາມ ເຂຕຜູ້າໃຈ
ທທທ່ຜຊດພາດຢທ່າງໜຍັກ. “ມະນລຸດທາງເນສືຜູ້ອກາຍບຂໍທ່ສາມາດ
ທທທ່ຈະຮຍັບເອຕາສຊທ່ງທທທ່ມາຈາກພຣະວຊນຍານຂອງພຣະເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນ ໄດຜູ້ເພາະເຂຕາຖສືວທ່າ
ນຍັຜູ້ນເປຍັນຄວາມອຍັບປຍັນຍາແລະບຂໍທ່ສາ ມາດທທທ່ ຈະເຂຕຜູ້າໃຈໃນສຊທ່ງນຍັຜູ້ນໄດຜູ້, ດຜູ້ວຍເຫດວທ່າສຊທ່ງນຍັຜູ້ນ ຈະ
ຕຜູ້ອງອະພຊປາຍກຍັນດຜູ້ວຍທາງຈຊດວຊນຍານ” (1 ໂກຣຊນໂທ 2:14). ພຣະເຢຊຜຊຕງຕຍັດເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ:
“ຈຕທ່ງຢທ່າແປກໃຈໄປເລຍທທທ່ ເຮຕາພຣະອຕງໄດຜູ້ກທ່າວຕຂໍທ່ທທ່ານວທ່າທທ່ານຈະຕຜູ້ອງກຍັບເກທດຄສືນໃໝທ່ ອທກ” (ໂຢຫຍັນ 3:7).

ຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທໄດຜູ້ມທຄຂໍາຂຽນກທ່ຽວ ກຍັບພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ: “ຢຜທ່ໃນພຣະອຕງກຂໍມທຊທວຊດແລະຊທວຊດ
ນຍັຜູ້ນກຂໍຄສືແສງສະວທ່າງຂອງມະນລຸດທຍັງຫລາຍ” (ໂຢຫຍັນ 1:4), ” ບຂໍທ່ມທຊທ່ ສືສຽງລຽງນາມອສືທ່ນໃດອທກຢຜທ່
ໃຕຜູ້ທຜູ້ອງຟຜູ້າທທທ່ໄດຜູ້ ໂຜດປະທານມາໃຫຜູ້ແກທ່ມະນລຸດທຍັງຫລາຍເພສືທ່ອຈະ ໃຫຜູ້ພວກ
ເຮຕາໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ຄວາມລອດພຕຜູ້ນໄປໄດຜູ້” (ພຣະກຊຈການ[Acts] 4:12). {SCL 22.1}
ຈຕທ່ງຊອກສະແຫວງຫາຄວາມເປຍັນອຊສຣະພາບໄປຈາກ ຄວາມບາບ
ເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ດທທທ່ ທ ມະນລຸດເຮຕາມທຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໃນຄວາມເມດຕາ ກະຣລຸນາຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ,
ເຫຍັນໄດຜູ້ເຖຊງຄລຸນຄວາມດທແລະ ຄວາມຮຍັກໄຄທ່ຂອງ {SCL 23.1}
ພຣະອຕງຊຕງເປຍັນພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າ ພຜູ້ອມດຜູ້ວຍຄລຸນລຍັກສະນະ ທາດແທຜູ້ຂອງພຣະອຕງ,
ແຕທ່ນຜູ້ ຍັນກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນພຽງພຂໍເທສືທ່ອ. ເປຍັນສຊທ່ງທທທ່
ດທທທ່ ທຄຕນເຮຕາມທຄວາມເຂຕຜູ້າອຕກເຂຕຜູ້າໃຈໃນຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດ
ແລະຄວາມຖສືກຕຜູ້ອງເປຍັນທຍັມຂອງກຕດພຣະບຍັນຍຍັຕຂອງພຣະເຈຕຜູ້າ,
ທທທ່ເຫຍັນໄດຜູ້ວທ່າກຕດພຣະບຍັນຍຍັຕນຍັຜູ້ນຕຍັຜູ້ງໝຍັຜູ້ນຢຜທ່ບຕນຫລຍັກການແຫທ່ງຄວາມ ຮຍັກອຍັນອະມະຕະຂອງພຣະອຕງ,
ແຕທ່ນຜູ້ ຍັນກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນພຽງພຂໍເທສືທ່ອ. ອາ ຈານໂປນ (the apostle Paul) ຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງເປຍັນອຍັຄະສາວຕກ
ທ່ ງຂອງພຣະເຢຊຜໄດຜູ້ມທຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈຕຂໍທ່ທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງ ເຫລຕທ່ານທຜູ້,
ຂອງທທ່ານໜໜ
ດຍັທ່ງນຍັຜູ້ນທທ່ານກຂໍຈທ່ ຊງໄດຜູ້ອລຸທານອອກມາວທ່າ: “ຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າ
ເຫຍັນພຜູ້ອມກຍັບກຕດໝາຍຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າວທ່າເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ດທ”,
“ກຕດໝາຍຂອງພຣະເຈຕຜູ້າກຂໍມທຄວາມບຂໍຣຊສລຸດ ແລະກຕດພຣະ ບຍັນຍຍັຕກຂໍມທຄວາມບຂໍຣຊສລຸດ, ຖສືກຕຜູ້ອງເປຍັນທຍັມ
ແລະດທ”. ແຕທ່ໃນ ນຍັຜູ້ນທທ່ານຍຍັງໄດຜູ້ກທ່າວຕສືທ່ມອທກດຜູ້ວຍຄຂໍາຂຕມຂສືທ່ນ, ດຜູ້ວຍຄວາມເຈຍັບ
ປວດທາງໃຈແລະດຜູ້ວຍຄວາມທຂໍຜູ້ຖອຍວທ່າອອກມາວທ່າ: “ແຕທ່ຕຕວຂຜູ້າ ພຣະເຈຕຜູ້ານທຜູ້ພຍັດເປຍັນມະນລຸດ
ທາງດຜູ້ານເນສືຜູ້ອກາຍທທທ່ຖສືກຂາຍ ໃຫຜູ້ມາຢຜທ່ພາຍໃຕຜູ້ຄວາມບາບ” (ໂຣມຍັນ 7:16, 12, 14). ທທ່ານມທ
ຄວາມໂຫຍຫຊວໃນຄວາມບຂໍຣສ
ຊ ລຸດຜລຸດຜທ່ອງ, ໃນຄວາມຊອບ ທຍັມເຊຊທ່ງທທ່ານເອງກຂໍບທ່ ຂໍສາມາດທທທ່
ຈະຢສືຜູ້ຈຍັບເອຕາມາດຜູ້ວຍມສືຂອງທທ່ານ ເອງນຍັຜູ້ນ, ສະນຍັຜູ້ນ, ທທ່ານຈຊທ່ງໄດຜູ້ຮຍັບຮຜູ້ອງຄວນຄາງອອກມາວທ່າ: “ໂອນຂໍ,
ຕຕວຜຜຜູ້ຂຜູ້ານທຜູ້ກຂໍຍາກໄຮຜູ້ແທຜູ້ນຂໍ! ຜຜຜູ້ໃດເດທທທ່ຈະສາມາດມາປຕດປອຍ ເອຕາຕຕວຜຜຜູ້ຂຜູ້ານທຜູ້ໃຫຜູ້ພຜູ້ ຕນອອກ
ໄປຈາກເນສືຜູ້ອໜຍັງຮທ່າງກາຍແຫທ່ງ ຄວາມມຂໍລະນະນທຜູ້ໄດຜູ້?” (ໂຣມຍັນ 7:24). ນຍັຜູ້ນຄສື ສຽງຮຜູ້ອງຄາງ
ທທທ່ໄດຜູ້ດຍັງກຜູ້ອງອອກມາຈາກໝາກຫຕວໃຈທທທ່ ເຈຍັບແຄຜູ້ນຂອງມວນມະ ນລຸດ
ຢຜທ່ໃນທຕທ່ວທລຸກແຫທ່ງຫຕນແລະທລຸກສະໄໝ.ຕຂໍທ່ສຊທ່ງທຍັງໝຕດເຫລຕທ່າ ນຍັຜູ້ນກຂໍມທພຽງແຕທ່ຄຂໍາຕອບອນດຽວຄສື:
“ຈຕທ່ງມອງເບຊທ່ງແພພ໊ະນຜູ້ອຍ ຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ທທ່ ໄດຜູ້
ທ ຖອດຖອນເອຕາຄວາມບາບຂອງໂລກມະ
ຜູ້
ນລຸດໄປນຍັນເສຍັຍເຖທດ” (ໂຢຫຍັນ 1:29). {SCL 23.2}
ພຣະວຊນຍານບຂໍຣຊສລຸດຂອງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ນຂໍາໃຊຜູ້ ເຄສືທ່ອງໝາຍສຍັນຍາລຍັກຕທ່າງໆເພສືທ່ອ
ໃຫຜູ້ການພຍັນລະນາພາບພຕດກທ່ຽວ ກຍັບສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງແລະ ທຂໍາໃຫຜູ້ເປຍັນຄວາມແຈຜູ້ງຂາວຕຂໍທ່ ມະນລຸດທຍັງ
ຫລາຍທທທ່ພວມຫຊວກະຫາຍຢາກເປຍັນອຊສຣະ ໄປຈາກຄວາມໜຍັກໃຈໃນ ຄວາມສຂໍານໜກຜຊດເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ.
ພາຍຫລຍັງທທທ່ທທ່ານເຈກຕບ (Jacob) ໄດຜູ້ ກະທຂໍາຄວາມບາບລຕງໄປດຜູ້ວຍການໃຊຜູ້ວຊທທຫລອກລວງທທ່ານ ເອ ໂຊ
(Esau) ຜຜຜູ້ເປຍັນອຜູ້າຍກຕກຂອງຕຕນໄປແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນເພຊທ່ນກຂໍໄດຜູ້ເອຕາຕຕວ
ຫລຕບໜທອອກໄປຈາກບຜູ້ານເກທດເມສືອງນອນຂອງຕຕນ,ຕຕວຂອງທທ່ານ
ກຂໍແຄຜູ້ນເຄສືອງໄປດຜູ້ວຍຄວາມຮຜຜູ້ສໜກສຂໍານໜກຕຂໍທ່ຄວາມຜຊດຂອງຕຕນ.ເວ
ລາຕຕກຢຜທ່ໃນຄວາມໂດດດທ່ຽວອະນາຖາແລະຖສືກຕຍັດຂາດ ອອກຈາກ
ທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງທທທ່ເຄທຍທາໃຫຜູ້ຊທວຊດຂອງເພຊທ່ນໄດຜູ້ມທຄລຸນຄທ່າລາຄາໃນເມສືທ່ອກທ່ອນນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວ, ຄວາມຄຊດທທທ່
ທຂໍາໃຫຜູ້ເພຊທ່ນເອງຕຜູ້ອງໜຍັກອຕກໜຍັກໃຈ ຍຊທ່ງກວທ່າສຊທ່ງໃດທຍັງໝຕດນຍັຜູ້ນກຂໍຄສືຄວາມຫວາດຫວຍັທ່ນຢຜູ້ານກຕວ
ຕຂໍທ່ການກະ ທຂໍາຄວາມບາບທທທ່ໄດຜູ້ເປຍັນສຊທ່ງເຂຕຜູ້າ ມາຕຍັດແຍກເອຕາຄວາມສຍັມພຍັນ
ຂອງທທ່ານກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ຂາດສະບຍັຜູ້ນໄປ ແລະມາ ບຍັດນທຜູ້
ນຍັບທຍັງເມສືອງຟຜູ້າສະຫວຍັນກຂໍໄດຜູ້ປທ່ອຍປະລະຖຊຜູ້ມຕຕວຂອງທທ່ານເຈ ກຕບໄປເສຍັຍແລຜູ້ວ. ຈາກນຍັຜູ້ນ
ເພຊທ່ນກຂໍໄດຜູ້ເອຕາຕຕວລຕຜູ້ມນອນລຕງໃສທ່ຂຜູ້ ທດຊນ ຫລຜູ້ອນໆນຍັຜູ້ນດຜູ້ວຍຄວາມໂສກເສຕຜູ້າເຫງຕາໃຈຢທ່າງ ໜຍັກແລະຢຜທ່ບຂໍລຊ

ເວນແວດລຜູ້ອມຕຕວຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນກຂໍເຫຍັນມທແຕທ່ເນທນພຜເຈທຜູ້ຍເຂຕາອຍັນເປຕທ່າ ປຽວງຽບສະຫງຍັດ.
ພຂໍເມສືທ່ອແຫງນໜຜູ້າຂໜຜູ້ນເບຊທ່ງທຜູ້ອງຟຜູ້າກຂໍເຫຍັນ ແຕທ່ ພວກໝຜທ່ດວງດາວທທທ່ກຂໍາລຍັງພາກຍັນສຕທ່ງແສງອຍັນ
ແຈຜູ້ງໃສແວວວາວ ລະຍຊບລະຍຍັບຂອງພວກຕຕນອາບສະຫງທ່າໄປທຕທ່ວ. ພຂໍທ່ເມສືທ່ອນອນຫລຍັບ ຕາລຕງ
ໄປກຂໍໄດຜູ້ເກທດເຫຍັນມທແສງສະຫວທ່າງອຍັນແປກປະຫລາດເຂຕຜູ້າ ມາຕຍັດຄວາມຝຍັນຂອງທທ່ານ
ແລະນຍັຜູ້ນກຂໍຄພ
ສື າບຂອງເຂດແຄວຜູ້ນແດນ ດຊນ
ທ່ທທເພຊທ່ນກຂໍາລຍັງນອນຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນເອງເຊຊທ່ງເຫຍັນວທ່າມຍັນຄຜູ້າຍດຍັທ່ງລຜກຂຍັຜູ້ນ ໄດທທທ່ກທ່າຍຍາວຢຽດສຜງໄປ
ຈຕນເຖຊງປະຕຜເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນຟຜູ້າ ແລະເພຊທ່ນກຂໍຍຍັງໄດຜູ້ ເຫຍັນພວກຊາວເມສືອງສະຫວຍັນພວກຜຜຜູ້ເປຍັນເທວະ
ທຜຕຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍາລຍັງພາກຍັນ ຂໜຜູ້ນໆລຕງໆຢຜທ່ຕາມຂຍັຜູ້ນ
ໄດເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ,ໃນຂະນະດຽວກຍັນກຂໍໄດຜູ້ເກທດມທແສງແສງຣຍັສມທສະທຜູ້ອນ ອອກຈາກເບສືຜູ້ອງບຕນ ແລະ
ມທພຣະສລຸຣະສຽງ ຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ ເຈຕຜູ້າດຍັງກຜູ້ອງອອກມາ ໂດຍກທ່າວເປຍັນຂທ່າວສານແຫທ່ງຄວາມຫວຍັງ
ແລະຄວາມປອບໃຈ. ສຊທ່ງນຍັຜູ້ນຄສືການທຂໍາໃຫຜູ້ທທ່ານເຈກຕບໄດຜູ້ຮຜຜູ້ຈຍັກກຍັບ
ພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງ ຈະໃຫຜູ້ການຕອບ
ສະໜອງຕຂໍທ່ຄວາມຮຽກຮຜູ້ອງຕຜູ້ອງການແລະເບຊທ່ງແຍງລຜູ້ຽງດຜເອຕາຊທ
ວຊດຈຊດໃຈທທທ່ກຂໍາລຍັງຫຊວໂຫຍຂອງທທ່ານເຈກຕບນຍັຜູ້ນ. ທທ່ານເຈກຕບກຂໍມທ
ຄວາມເບທກບານໃຈແລະຮຜຜູ້ບລຸນຄລຸນເປຍັນຢທ່າງຍຊທ່ງທທທ່ໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ການໂຜດປະ ທານ
ຜູ້
ທ່
ໃຫຜູ້ເຫຍັນພຣະນຊມຊຕກທ່ຽວກຍັບເສຍັນທາງທທ ຄຕນບາບຈະສາມາດ ກຍັບຫລທ່າວຕທ່າວຄສືນມາ
ມທຄວາມສຍັມພຍັນກຍັນກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ ເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນໄດຜູ້ອທກເປຍັນຄຍັຜູ້ງໃໝທ່. ລຜກຂຍັຜູ້ນໄດອຍັນອຍັສຈຍັນທທທ່ປາກຕດອອກ
ມາໃຫຜູ້ເຫຍັນຢຜທ່ໃນຄວາມຝຍັນຂອງທທ່ານເຈກຕບນຍັຜູ້ນກຂໍຄສື ພຣະເຢຊຜນຍັຜູ້ນເອງ
ເຊຊທ່ງຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ຊທ່ ສືກາງໃນການຊສືທ່ສຍັມພຍັນລະຫວທ່າງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຍັບ ມະນລຸດເຮຕາ. {SCL 24.1}
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງເປຍັນຂຍັຜູ້ນໄດໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ພາ ກຍັນເດຊນໄຕທ່
ນທຜູ້ເປຍັນເຄສືທ່ອງໝາຍສຍັນຍາລຍັກອຍັນດຽວ ກຍັນກຍັບທທທ່ພຣະເຢຊຜ ເຄທຍໄດຜູ້ກທ່າວເຖຊງໃນຕອນທທທ່ພຣະອຕງ
ໄດຜູ້ໃຫຜູ້ການສຕນທະນາກຍັບ ທທ່ານນາທະນາ ເອນ (Nathanael), ເຊຊທ່ງພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ຕຍັດ
ກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ໃນຕອນນຍັຜູ້ນວທ່າ: “ທທ່ານຈະເຫຍັນທຜູ້ອງຟຜູ້າອຜູ້າ ອອກ
ແລະພວກເທວະທຜຕຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍຈະພາກຍັນ ເດທນໄຕທ່ຕາມພຣະບລຸຕຂອງມະນລຸດຂໜຜູ້ໜໆລຕງໆ”
(ໂຢຫຍັນ 1:51). ເມສືທ່ອເວລາທທທ່ຄຕນເຮຕາ ໄດຜູ້ທາຄວາມບາບລຕງໄປແລຜູ້ວເຂຕາ
ກຂໍເປຍັນຝທ່າຍທທທ່ເອຕາຕຕວເອງຕຍັດແຍກອອກ ຈາກອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ
ນຍັຜູ້ນໄປ.ສາຍສຍັມພຍັນລະຫວທ່າງເມສືອງມະນລຸດກຍັບເມສືອງຟຜູ້າກຂໍໄດຜູ້ຖສືກຕຍັດ ຂາດອອກຈາກກຍັນ.
ເສຍັຜູ້ນທາງອຍັນຈະພາໃຫຜູ້ເຫວເລຊກທຍັງສອງຟາກ ເຊຊທ່ງສາມາດທທທ່
ຈະກຍັບຄສືນມາເສສືທ່ອມຕຂໍທ່ກຍັນໄດຜູ້ອທກນຍັຜູ້ນກຂໍສຜນຫາຍໄປ. ແຕທ່ໂດຍຜທ່ານອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌
ເມສືອງມະນລຸດກຂໍໄດຜູ້ກຍັບຄສືນມາເສສືທ່ອມ ສຍັມພຍັນກຍັບເມສືອງຟຜູ້າອທກເປຍັນຄຍັຜູ້ງໃໝທ່. ໂດຍອທງໃສທ່ຄລຸນຄວາມດທຂອງ
ພຣະອຕງເອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ກຂໍໄດຜູ້ກາຍເປຍັນສະພານເສສືທ່ອມຕຂໍທ່ເອຕາ
ເຫວເລຊກທທທ່ໄດຜູ້ເກທດມາຈາກຄວາມບາບນຍັຜູ້ນເພສືທ່ອ ຈະໃຫຜູ້ພວກບຍັນດາ ທຜຕສະຫວຍັນທຍັງຫລາຍໄດຜູ້ພາ
ກຍັນຫຍັນເຂຕຜູ້າມາມທຄວາມຕຊດຕຂໍທ່ສຍັມພຍັນ ກຍັບມະນລຸດນຍັຜູ້ນໄດຜູ້. ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ຄວາມຜຜກພຍັນເອຕາ
ຄຕນບາບຜຜຜູ້ທທ່ ທມທຄວາມອທ່ອນແຮງໄຮຜູ້ປະສຊຖພາບນຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ກຍັບຄສືນເຂຕຜູ້າ ມາມທຄວາມເສສືທ່ອມພຍັນ
ກຍັບພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນແຫລທ່ງກຂໍາເນທດແຫທ່ງ ເຫງຕຜູ້າ ພະລຍັງທທທ່ບຂໍທ່ມທວຍັນສຜູ້ຽງສລຸດນຍັຜູ້ນອທກ. {SCL 26.1}
ຄວາມໄຝຝຍັນຂອງມະນລຸດກທ່ຽວກຍັບຄວາມກຜູ້າວໜຜູ້າ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທລຸກປະການເພສືທ່ ອ
ຈະເຊທດຊຜສຍັງຄຕມມະນລຸດໃຫຜູ້ສຜງ ສຕທ່ງຂໜຜູ້ນນຍັຜູ້ນ - ທຍັງໝຕດກຂໍລຜູ້ວນແຕທ່ເປຍັນສຊທ່ງເປຕທ່າລຜູ້າຖຜູ້າວທ່າ ສຊທ່ງເຫລຕທ່າ
ທ່ ງອຍັນ ດຽວແຫທ່ງຄວາມຫວຍັງ ແລະ
ນຍັຜູ້ນຫາກເປຍັນການຫຍັນຫລຍັງໃສທ່ ພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນບຂໍທ່ເກທດອຍັນໜໜ
ແຫທ່ງການຊທ່ວຍເຫລສືອໃຫຜູ້ແກທ່ມວນມະ ນລຸດ ທທທ່ກຂໍາລຍັງຕຕກຢຜທ່ໃນສະພາວະແຫທ່ງຄວາມພຍັງພຊນາດຢຜທ່ນຜູ້ ທ. “ຂອງ
ທານອຍັນດທທລຸກຢທ່າງ ແລະ ຂອງທານທທທ່ສຕມບຜນແບບທລຸກຢທ່າງ ແມທ່ນໄດຜູ້ມາຈາກ ພຣະເຈຕຜູ້າ” (ຢາໂກໂບ
[James] 1:17 ). ບຂໍທ່ມທຄລຸນສຕມບຍັດທາດແທຜູ້ອຍັນໃດອທກທທທ່ຈະປະເສທດເລທດລຜູ້າໄດຜູ້ຢທ່າງແທຜູ້
ຈຊງໂດຍເອຕາຕຕວແຍກອອກຈາກພຣະອຕງໄປ. ມທແຕທ່ເສຍັຜູ້ນທາງດຽວ

ເທຕທ່ານຍັຜູ້ນທທທ່ຈະພາໃຫຜູ້ກຍັບຄສືນໄປຫາພຣະເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ ແລະສຊທ່ງນຍັຜູ້ນກຂໍຄສືໂດຍ ຜທ່ານອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນເອງ.
ພຣະອຕງຊຕງຕຍັດກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ: “ເຮຕາພຣະອຕງຄສືເສຍັຜູ້ນທາງ, ຄສືສຍັຈະທຍັມຄວາມຈຊງ ແລະຄສື ຊທວຊດ:
ບຂໍທ່ມທໃຜຈະສາມາດເຂຕຜູ້າໄປຫາພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ ໂດຍທທທ່ບຂໍທ່ຜທ່ານເຮຕາພຣະອຕງນທຜູ້” (ໂຢຫຍັນ 14:6). {SCL 27.1}
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງມທຄວາມຟຍັກໄຝຢຜທ່ກຍັບພວກເຮຕາທຍັງ ຫລາຍ
ຫຕວໃຈຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຍາມໃດ ກຂໍມທຄວາມຟຍັກໄຝຢຜທ່
ກຍັບພວກລຜກຫລານຂອງພຣະອຕງຜຜຜູ້ທທ່ ທອາສຍັຍຢຜທ່ເມສືອງມະນລຸດເຮຕາດຜູ້ວຍ ຄວາມຮຍັກອຍັນແຮງກຜູ້າອຍັນເໜສືອຍຊງ
ໄປກວທ່າຄວາມຕາຍນຍັຜູ້ນອທກ. ການທທທ່ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ໂຜດປະທານພຣະບລຸຕຂອງພຣະອຕງລຕງມາ ໃຫຜູ້
ທ່ ງ ທທທ່ໄດຜູ້ສຍັງ
ພວກມະນລຸດນຍັຜູ້ນກຂໍເໝສືອນດຍັທ່ງຂອງພຣະຣາຊທານອຍັນໜໜ
ລວມເອຕາຊຍັພສຊນສຕມບຍັດອຍັນມທຄທ່າທຍັງໝຕດແຫທ່ງເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນ ຟຜູ້ານຍັຜູ້ນລຕງມາ
ໃຫຜູ້ພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍໂດຍຜທ່ານພຣະອຕງເອງ. ການດຂໍາຣຕງຊທວຊດຢຜທ່,
ການສຊຜູ້ນພຣະຊຕນແລະການເປຍັນທະນາຍຄວາມ
ຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດເພສືທ່ອໃຫຜູ້ການປຕກປຜູ້ອງເອຕາມະນລຸດພວກ ເຮຕາ,
ການເຄສືທ່ອນໄຫວຮຍັບໃຊຜູ້ຂອງພວກຊາວເທວະທຜຕ, ສຽງຮຽກ ຮຜູ້ອງຂອງພຣະວຊນຍານບຂໍຣຊສລຸດ,
ການຄລຸຜູ້ມຄອງດຜແລຂອງພຣະບຊດາ ເຈຕຜູ້າທທທ່ມທຕທ່ ຂໍມະນລຸດທລຸກຄຕນ, ຕະຫລອດໄປເຖຊງຄວາມສຕນໃຈຢທ່າງບຂໍທ່ ຢລຸດ
ຢຍັຜູ້ງຂອງຊາວເມສືອງສະຫວຍັນ - ທຍັງໝຕດທທທ່ກທ່າວມາເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍລຜູ້ວນ
ແຕທ່ເພສືທ່ອແນໃສທ່ການໂຜດເອຕາມະນລຸດໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມລອດພຕຜູ້ນ. {SCL 28.1}
ມາເຖທດພວກເຮຕາ, ຈຕທ່ງພາກຍັນມາທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໃນພຣະ
ມະຫາວຊຣະກຍັມແຫທ່ງການເສຍັຍສະຫລະອຍັນໜຜູ້າອຍັສຈຍັນເພສືທ່ອການ ກອບກຜຜູ້ເອຕາມະນລຸດ
ພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍເຊຊທ່ງໄດຜູ້ສຂໍາເຣຍັດລຕງໄປແລຜູ້ວ ນຍັຜູ້ນ! ຈຕທ່ງລອງພາກຍັນມາໃຫຜູ້ການສຍັງເກດຕທລາຄາເຖຊງ
ການອອກ ເຫສືທ່ອເທແຮງຂອງເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນຟຜູ້າເພສືທ່ອພຣະກຊຈການແຫທ່ງ ການ
ໂຜດຜາຍກອບກຜຜູ້ເອຕາມະນລຸດຜຜຜູ້ຫລຕງຜຊດແລະເພສືທ່ອຈະນຂໍາເອຕາ
ພວກເຂຕາໃຫຜູ້ກຍັບຄສືນໄປສຜທ່ປຕ
ຊ ລຸພຜມອຍັນດຍັທ່ງເດທມຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນເຖທດ.
ຄວາມຄຊດຈຊນຕະນາການທທທ່ເຂຍັຜູ້ມແຂງແຮງກຜູ້າຍຊທ່ງກວທ່າສຊທ່ງໃດ, ລວມ
ທຍັງວຊທທການອຍັນຍອດຢຜູ້ຽມຕທ່າງໆກຂໍໄດຜູ້ຖສືກນຂໍາເອຕາມາໃຊຜູ້ເຂຕຜູ້າໃນພຣະ ກຊຈການດຍັທ່ງກທ່າວນຍັຜູ້ນ
ແລຜູ້ວກຂໍຍຍັງມທລາງວຍັນອຍັນຍຊທ່ງໃຫຍທ່ ເພສືທ່ອມາຍຕກ ຍຜູ້ອງສຍັນລະເສທນການກະທຂໍາທທທ່ຖສືກຕຜູ້ອງເປຍັນທຍັມ,
ຄວາມເບທກບານ ໃຈຂອງເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນຟຜູ້າ, ການຊສືທ່ສຍັມພຍັນກຍັບພວກຊາວເທວະ ທຜຕ,
ຄວາມສຍັມພຍັນກຍັບຄວາມຮຍັກຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າແລະພຣະບລຸຕ ຂອງພຣະອຕງ,
ການຍຕກສຜງແລະເສທມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງ
ມະນລຸດພວກເຮຕາຕະຫລອດຊທ່ວງໄລຍະເວລາແຫທ່ງຄວາມອະມະຕະສຊທ່ງທຍັງໝຕດທທທ່ກທ່າວມານທຜູ້ຫລສືທທ່ ທຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນພຽງພຂໍທທ່ ທຈະປລຸກລລຸກເອຕາ ພວກ
ເຮຕາໃຫຜູ້ພາກຍັນອລຸທຊດໝຕດຈຊດໝຕດໃຈເຂຕຜູ້າ ໃນການທຂໍາງານເພສືທ່ອຮຍັບ ໃຊຜູ້ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ເນຣະມຊຕສຜູ້າງ
ແລະທຍັງຊຕງເປຍັນພຣະເຈຕຜູ້າຜຜເໂຜດໃຫຜູ້ ລອດຂອງພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍ? {SCL 29.1}
ທ່ ງ, ການພຊພາກສາຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເພສືທ່ອ ຕຍັດສຊນຄະດທຂອງຄວາມບາບ,
ອທກດຜູ້ານໜໜ
ຜຕນກຍັມຈະຕາມສະໜອງຢທ່າງຫລທກ ບຂໍທ່ພຕຜູ້ນ, ຄວາມເປສືທ່ອຍເຍສືທ່ອຍທາງດຜູ້ານຄລຸນສຕມບຍັດທຍັສນະຂອງມະ
ນລຸດພວກເຮຕາແລະໃນທທທ່ສລຸດກຂໍຄສືຄວາມຫາຍຍະນາດ ໃນບຍັຜູ້ນສລຸດທຜູ້າຍສຊທ່ງທຍັງໝຕດເຫລຕທ່ານທຜູ້ກຂໍລຜູ້ວນແຕທ່
ໄດຜູ້ຖສືກບຍັນທໜກຂທດຂຽນເອຕາໄວຜູ້ຢຜທ່ ໃນ ພຣະວຍັຈນະຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເພສືທ່ອເປຍັນການຕຍັກເຕສືອນ ພວກເຮຕາ
ບຂໍທ່ໃຫຜູ້ພາກຍັນໄປຮຍັບໃຊຜູ້ສາຕານ. {SCL 29.2}
ເປຍັນໄປໄດຜູ້ຫລສືທທ່ ທ ພວກເຮຕາຈະພາກຍັນເມທນເສທຍຕຂໍທ່ຄວາມຮຍັກ ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ?
ມທສທ່ ຊງໃດອທກແດທ່ ທທທ່ພວກເຮຕາ ສາມາດທຂໍາໄດຜູ້? ມາເຖທດພວກເຮຕາ, ຈຕທ່ງພາກຍັນມາວາງຕຕນໃຫຜູ້ມທ
ຄວາມສຍັມພຍັນອຍັນຖສືກຕຜູ້ອງກຍັບພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ປະທານຄວາມຮຍັກ ທທທ່ຍຊທ່ງ
ໃຫຍທ່ອຍັສຈຍັນຕຂໍທ່ພວກເຮຕາໄປແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນ. ມາເຖທດພວກເຮຕາ, ຈຕທ່ງ
ພາກຍັນມານຂໍາໃຊຜູ້ທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງທທທ່ພວກເຮຕາມທຢຜທ່ເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ທຂໍາການຝໜກ

ຝຕນກຂໍທ່ສຜູ້າງຕຕນໃຫຜູ້ກຜູ້າວໄປສຜທ່ການມທຄລຸນລຍັກສະນະທາດແທຜູ້ທທ່ ທຄຜູ້າຍຄສືກຍັນ
ກຍັບພຣະອຕງເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ຟຜູ້ ສືນຟຜຄວາມເປຍັນມຊດໄມຕຣທມທຄວາມສຍັມພຍັນ
ກຍັບພວກຊາວເທວະທຜຕຜຜຜູ້ມທຄວາມບຂໍຣຊສລຸດ ທທທ່ໄດຜູ້ຖສືກແຕທ່ງໃຫຜູ້ພາກຍັນ ລຕງມາຮຍັບໃຊຜູ້ມະນລຸດແລະ
ເພສືທ່ອພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍຈະໄດຜູ້ພາກຍັນກຍັບ ຫລທ່າວຕທ່າວຄສືນ
ໄປສຜທ່ຄວາມສຍັມພຍັນທທທ່ປະສານກຕມກຽວກຍັນກຍັບພຣະ ບຊດາເຈຕຜູ້າແລະພຣະບລຸຕຂອງພຣະອຕງ./. {SCL 30.1}

ບບົດທທີ 3—ການຍອມກສບໃຈໃໝຫ່
ມະນລຸດເຮຕາຈະຄສືນດທ ກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ຢທ່າງໃດ?
ຄຕນບາບຈະກຍັບກາຍມາເປຍັນຄຕນຊອບທຍັມຕດຜູ້ຢທ່າງໃດ? ມທແຕທ່ໂດຍ ຜທ່ານອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນທທທ່
ທ່ ງໃຈດຽວກຍັນກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ
ມະນລຸດພວກເຮຕາ ຈະຖສືກຊຍັກນຂໍາ ໃຫຜູ້ຫວນຄສືນໄປສຜທ່ຄວາມເປຍັນຈຊດໜໜ
ແລະມທຄວາມບຂໍຣສ
ຊ ລຸດຜລຸດຜທ່ອງໄດຜູ້. ແຕທ່ວທ່າການທທທ່ກຜູ້າວເດທນ ເຂຕຜູ້າໄປສຜທ່ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ໄດຜູ້ນຜູ້ ຍັນ
ພວກເຮຕາຈະຕຜູ້ອງທຂໍາຢທ່າງໃດ? ຫລາຍຄຕນໄດຜູ້ພາກຍັນຕຍັຜູ້ງຄຂໍາຖາມແບບດຽວກຍັນນທຜູ້ ແລະພວກມວນ
ຊຕນທທທ່ໄດຜູ້ມາເຕຕຜູ້າໂຮມກຍັນຢທ່າງຄຍັບຄາໜາແໜຜູ້ນເນສືທ່ອງໃນວຍັນເທສ ການເພຍັນທທຄອສຕ໌ (Penticost)
ນຍັຜູ້ນເມສືທ່ອເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກສຂໍານໜກ ໃນຄວາມບາບ ຂອງຕຕນແລຜູ້ວພວກເຂຕາກຂໍພາກຍັນຮຜູ້ອງກທ່າວຂໜຜູ້ນວທ່າ:
“ຈະໃຫຜູ້ພວກຂຜູ້ານຜູ້ອຍເຮຍັດແນວໃດ?” ສທ່ວນຄຂໍາຕອບເປຍັນຄຂໍາ ແລກທທທ່ ອາຈານເປໂຕຣ
ໄດຜູ້ກທ່າວອອກມາກຂໍຄ:ສື ” ຈຕທ່ງຍອມກຍັບ ໃຈໃໝທ່ເສຍັຍເຖທດ” (ພຣະກຊຈການ 2:28). ຕຂໍທ່ຈາກນຍັຜູ້ນມາບຂໍທ່ນານ
ເທຕທ່າໃດທທ່ານກຂໍຍຍັງໄດຜູ້ກທ່າວອທກວທ່າ: “ຈຕທ່ງພາກຍັນຍອມກຍັບໃຈໃໝທ່ ເສຍັຍເຖທດ.... ແລະ
ຈຕທ່ງປທ່ຽນໃຈເຂຕຜູ້າມາເຊສືທ່ອເຖທດເພສືທ່ອ ຄວາມ ບາບຂອງ ພວກທທ່ານຈະໄດຜູ້ຖສືກລໜບລຜູ້າງໃຫຜູ້ຫາຍໄປ” (ພຣະ
ກຊຈການ 3:19). {SCL 31.1}
ການຍອມກຍັບໃຈໃໝທ່ນຜູ້ ທກຂໍລວມເອຕາທຍັງຄວາມຮຜຜູ້ສໜກກຊນແໜງ ໃຈໃນຄວາມບາບ
ແລະຍອມປະລະການກະທຂໍາສຊທ່ງທທທ່ເປຍັນຄວາມ ບາບນຍັຜູ້ນອທກດຜູ້ວຍ.
ພວກເຮຕາບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະປະຕຊເສດຈາກຄວາມ
ບາບໄປໄດຜູ້ກທ່ອນທທທ່ຕຕນຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ເຫຍັນຄວາມຊຕທ່ວຮຜູ້າຍອຍັນແທຜູ້ ຈຊງຂອງມຍັນປາກຕດອອກມາ,
ກທ່ອນທທທ່ພວກເຮຕາຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ຖອດມຍັນ ຖຊຜູ້ມອອກ
ໄປຈາກຫຕວໃຈຂອງເຮຕາແຕທ່ຕອນເລທທ່ມແລກແລະຖຜູ້າບຂໍທ່ທຂໍາ ຢທ່າງນຍັຜູ້ນເສຍັຍກທ່ອນ
ແລະກຂໍຈະບຂໍທ່ມທການປທ່ຽນແປງທທທ່ແທຜູ້ຈງ
ຊ ເກທດຂໜຜູ້ນຢຜທ່ ໃນຊທວຊດຂອງຄຕນເຮຕານຍັຜູ້ນໄດຜູ້. {SCL 32.1}
ມທຄຕນເປຍັນຈຂໍານວນມາກ ທທທ່ຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນສາມາດທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າ
ໃຈໄດຜູ້ຢທ່າງເລຊກເຊຊທ່ງເຖຊງຖອງກທ່ຽວກຍັບທາດແທຜູ້ຄວາມເປຍັນຈຊງຂອງ
ການຍອມກຍັບໃຈໃໝທ່ວທ່າເປຍັນແນວໃດກຍັນແທຜູ້. ມທຄຕນເປຍັນຈຂໍານວນ
ຫລາຍທທທ່ໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກກຊນແໜງໃຈວທ່າ ຕຕນໄດຜູ້ກະທຂໍາຄວາມ ບາບລຕງໄປແລຜູ້ວ ແລະ
ທຍັງຍຍັງໃຊຜູ້ຄວາມພະຍາຍາມປທ່ຽນແປງ ການປະພໜດທາງພາຍນອກຂອງຕຕນ ເພາະຢຜູ້ານວທ່າການກະທຂໍາຜຊດ
ຂອງພວກຕຕນນຍັຜູ້ນຈະນຂໍາເອຕາຄວາມທລຸກມາສຜທ່ຕຕນເອງ. ແຕທ່ວທ່າຄວາມ
ຄຊດແລະການກະທຂໍາແບບນທຜູ້ກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນຖສືກຕຜູ້ອງກຍັບສຊທ່ງທທທ່ໄດຜູ້ຂຽນເອຕາ ໄວຜູ້ຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ຍັນເລທຍ.
ແທນທທທ່ພວກເຂຕາຈະພາກຍັນສະ ແດງຄວາມໂສກເສຕຜູ້າເສຍັຍໃຈໃນການກະທຂໍາຄວາມບາບນຍັຜູ້ນແຕທ່ຊຜູ້ ຂໍາ
ພຍັດໄປໂສກເສຕຜູ້າເສຍັຍໃຈໃນຄວາມທລຸກຂອງຕຕນ. ຄວາມເສຕຜູ້າໃຈຢຜທ່ໃນ
ທຂໍານອງນທຜູ້ກຂໍເຄທຍໄດຜູ້ເກທດຂໜຜູ້ນກຍັບທທ່ານເອໂຊ (Esau) ຫລຍັງຈາກ
ທທທ່ທທ່ານໄດຜູ້ເຫຍັນວທ່າຕຕນໄດຜູ້ສຜນເສຍັຍຖານະຂອງຄວາມເປຍັນອຜູ້າຍກຕກຢຜທ່ ໃນຄອບຄຕວຂອງຕຕນໄປ
ແລຜູ້ວຢທ່າງບຂໍທ່ມທວຍັນທທທ່ຈະເອຕາຄສືນມາໄດຜູ້ອທກ. ຢຜທ່ໃນລະຫວທ່າງການເດທນທາງຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນ, ທທ່ານບາລາອາມ
(Balaam) ກຂໍໄດຜູ້ຖສືກນາບຂຜທ່ຈາກເທວະທຜຕຕຕນນໜທ່ງຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ
ເຈຕຜູ້າທທທ່ກຂໍາລຍັງຖອດງຜູ້າວອອກມາໃຫຜູ້ເຫຍັນຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນ, ຜຜຜູ້ກທ່ຽວກຂໍໄດຜູ້ເຫຍັນຮຜຜູ້ ແລະເຂຕຜູ້າໃຈໃນຄວາມຜຊດຂອງຕຕນ
ແລະກຂໍຢຜູ້ານກຕວວທ່າຕຕນຈະຖສືກ ຂຜູ້າໃຫຜູ້ຕາຍ, ແຕທ່...ນຍັຜູ້ນກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນແມທ່ນການຍອມ ກຍັບໃຈໃໝທ່ຈາກ
ຄວາມເປຍັນບາບທທທ່ໄດຜູ້ມາຈາກໃຈຈຊງເທສືທ່ອ, ເຂຕາຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ເກທດມທ ການກຍັບໃຈເທສືທ່ອ,
ເຂຕາຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມກຽດຊຍັງໜທ່າຍ ແໜງຕຂໍທ່ຄວາມຊຕທ່ວຮຜູ້າຍນຍັຜູ້ນເທສືທ່ອ.
ຫລຍັງຈາກທທທ່ໄດຜູ້ກະທຂໍາການທຂໍລະ ຍຕດ ຕຂໍທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຂອງຕຕນໄປແລຜູ້ວທທ່ານຢຜດາອຊສກາຣທໂອດ
(JudaIscariot) ກຂໍໄດຜູ້ອອກປາກຮຜູ້ອງຂໜຜູ້ນວທ່າ: “ຂຜູ້ານຜູ້ອຍໄດຜູ້
ທຂໍາບາບໄປແລຜູ້ວທທທ່ໄດຜູ້ເປຍັນຜຜຜູ້ທຂໍລະຍຕດຕຂໍທ່ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທບຂໍທ່ມທຄວາມຜຊດ ຫຍຍັງເລທຍ” (ມຍັດທາຍ 27:4). {SCL 32.2}

ການຍອມຮຍັບສາລະພາບແບບບຂໍທ່ຈຊງໃຈ
ນຍັຜູ້ນເປຍັນການຍອມຮຍັບສາລະພາບ ທທທ່ໄດຜູ້ເກທດຂໜຜູ້ນໂດຍໄດຜູ້
ມາຈາກການບຍັງຄຍັບໃຈເພາະຄວາມຮຜຜູ້ສໜກຫວາດຫວຍັທ່ນຕຕວວທ່າຕຕນ ເປຍັນຄຕນຜຊດ ແລະ
ຍຜູ້ອນຄວາມຢຜູ້ານກຕວຕຂໍທ່ຄວາມຜຊດຂອງຜຜຜູ້ກທ່ຽວວທ່າ ຕຕນຈະຖສືກສານຕຍັດສຊນລຕງໂທດ.
ເຂຕາຢຜູ້ານກຕວຢທ່າງໜຍັກຕຂໍທ່ຜຕນຂອງ ການກະທຂໍາຄວາມບາບທທທ່ຈະຕາມຕຕວເຂຕາມາ, ແຕທ່ວທ່າຢຜທ່ໃນແນວຄຊດ
ຈຊດໃຈຂອງເຂຕາ ແລຜູ້ວກຂໍບທ່ ຂໍໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມເສຕຜູ້າສະຫລຕດໃຈຢທ່າງເລຊກ ເຊຊທ່ງເຖຊງຖອງ
ແລະໝາກຫຕວໃຈຂອງເຂຕາກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນຫຍັກແຕກລຜູ້າວ
ລານໄປເທສືທ່ອຕຂໍທ່ສຊທ່ງທທທ່ຕຕນໄດຜູ້ທຂໍາການທຂໍລະຍຕດຕຂໍທ່ອຕງພຣະບລຸຕຂອງພຣະ
ຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງປາສຈາກຄວາມຜຊດພາດທລຸກຢທ່າງທຍັງສຊຜູ້ນ ແລະ
ດຜູ້ວຍການກະທຂໍາດຍັທ່ງກທ່າວນຍັຜູ້ນເຂຕາກຂໍຍຍັງເປຍັນຝທ່າຍຜຜຜູ້ທທ່ ຫຍັ
ທ ນຫລຍັງໃສທ່
ຜູ້
ທ່
ພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນພຣະເຈຕາທທມທຄວາມສຍັກສຊດບຂໍຣຊສລຸດຂອງອຊສຣະເອລ (Israel) ນຍັຜູ້ນອທກດຜູ້ວຍ. ຟາຣາໂອງ
(Pharaoh) ຜຜຜູ້ເປຍັນກະສຍັຕ ແຫທ່ງປະເທດເອຢຊບໃນສະໄໝໂບຮານເວລານຍັຜູ້ນເມສືທ່ອຖສືກອຕງພຣະຜຜຜູ້
ເປຍັນເຈຕຜູ້າລຕງໂທດແລຜູ້ວເຂຕາກຂໍຍອມຮຍັບຮຜຄ
ຜູ້ ວາມບາບຂອງ ຕຕນເພສືທ່ອ
ຈະໄດຜູ້ຫລຕບຫລທກໄປຈາກການລຕງໂທດຄຍັຜູ້ງໃໝທ່, ແຕທ່ໜາຜູ້ ເສຍັຍດາຍ ທທທ່ວທ່າພຂໍແຕທ່ເຂຕາຖສືກລຕງໂທດແລຜູ້ວ
ເຂຕາກຂໍຊຜູ້ ຂໍາພຍັດກຍັບຄສືນມາເປຍັນສຍັດ ຕຣຜກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນອທກຄຍັຜູ້ງແລຜູ້ວຄຍັຜູ້ງເລຕທ່າ. {SCL 33.1}
ພວກຄຕນທທທ່ກທ່າວມາຂຜູ້າງເທຊງນຍັຜູ້ນບຂໍທ່ ໄດຜູ້ພາກຍັນມທຄວາມເສຕຜູ້າ ໂສກເສຍັຍໃຈໃນຄວາມບາບຂອງຕຕນເລທຍ,
ຫາກມທແຕທ່ພາກຍັນສະ ແດງຄວາມເສຍັຍໃຈໃນຜຕນຮຜູ້າຍທທທ່ຕາມມາຈາກຄວາມບາບພຽງ ເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ. {SCL
34.1}
ຄວາມຮຜຜູ້ສໜກຕສືທ່ນຕຕວ
ເມສືທ່ອເວລາຈຊດໃຈ ຂອງຄຕນຫາກຍອມຢຜທ່ໃຕຜູ້ອຂໍານາດແຫທ່ງ
ພຣະວຊນຍານບຂໍຣຊສລຸດຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າແລຜູ້ວສະຕຊສຂໍານໜກຂອງ ຄຕນກຂໍຈະຟສືຜູ້ນຕສືທ່ນຂໜຜູ້ນມາ ແລະ
ມະນລຸດຜຜຜູ້ມທບາບກຂໍຈະສາມາດຈຂໍາແນກ ໄດຜູ້ໃນຄວາມເລຊກເຊຊທ່ງ ແລະໜຜູ້າບຜຊາຂອງກຕດໝາຍທທທ່ສຍັກສຊດຂອງ
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ, ມທຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ເຖຊງຫລຍັກການອຍັນໝຍັຜູ້ນຄຕງ ແຫທ່ງການປຕກຄອງ
ພຣະອຕງທຍັງຢຜທ່ເມສືອງຟຜູ້າແລະເມສືອງດຊນ. ” ແສງອຍັນຮລຸທ່ງເຮສືອງທທທ່ໄດຜູ້ສາດສທ່ອງລຕງມາໃຫຜູ້ທລຸກຄຕນທທທ່ໄດຜູ້ເກທດ
ມາໃນໂລກນທຜູ້” (ໂຢຫຍັນ 1:9) ໄດຜູ້ສທ່ ຕງແສງສະຫລວທ່າງເຂຕຜູ້າໄປສຜທ່ ທລຸກຫຜູ້ອງຫຕວໃຈອຍັນເລຊກລຍັບຂອງມະນລຸດ ແລະ
ສຊທ່ງທທທ່ເຊສືທ່ອງຊຜູ້ອນຢຜທ່ໃນ ຄວາມມສືດກຂໍໄດຜູ້ຖສືກເປຊດເຜທຍອອກມາໃຫຜູ້ເຫຍັນຢທ່າງແຈທ່ມແຈຜູ້ງ.
ຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໃນຄວາມບາບຂອງມະນລຸດນຍັຜູ້ນກຂໍເກທດຂໜຜູ້ນຢຜທ່ໃນທາງຄວາມຄຊດແລະທາງຈຊດໃຈ.
ມະນລຸດຜຜຜູ້ມທບາບເກທດມທຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໃນ ຄວາມຊອບທຍັມຂອງພຣະເຢໂຫວາ (Jehovah) ແລະ ຮຜຜູ້ສໜກ
ຢຜູ້ານກຕວທທທ່ວທ່າຕຕນຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງມທມຕນທຊນແລະມທຄວາມຜຊດພາດຝທ່າຝສືນນຍັຜູ້ນ
ກຂໍຍຍັງມາປາກຕດຕຕວຢຜທ່ຕທ່ ຂໍໜຜູ້າພຣະພຍັກຂອງ ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງຮຜຜູ້ຈຍັກ ອທ່ານຈຊດໃຈຂອງມະນລຸດທຍັງປວງ.
ເຂຕາໄດຜູ້ເຫຍັນຄວາມຮຍັກຂອງອຕງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ, ເຫຍັນຄວາມສວຍງາມວຊລາວຍັນແຫທ່ງຄວາມບຂໍຣຊ
ສລຸດຜລຸດຜທ່ອງ ແລະ ຄວາມສລຸກໃຈໃນຄວາມສະອາດຜທ່ອງໃສ,ຈາກ ນຍັຜູ້ນເຂຕາກຂໍເກທດມທຄວາມຫຊວກະຫາຍທທທ່
ຢາກຈະກຍັບກາຍມາເປຍັນຄຕນ ຜຜຜູ້ບຣ
ຂໍ ຊສລຸດແລະຢາກຈະຟສືຜູ້ນຄວາມສຍັມພຍັນກຍັບເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນ
ຟຜູ້ານຍັຜູ້ນຄສືນອທກ. {SCL 34.2}
ຄຂໍາໄຫວຜູ້ວອນອະທຊຖານ ຂອງກະສຍັຕດາວຊດ (David) ພາຍຫລຍັງທທທ່ເພຊທ່ນໄດຜູ້ຕຕກເປຍັນເຍສືທ່ອຂອງ
ຄວາມບາບໄປແລຜູ້ວ ນຍັຜູ້ນກຂໍເປຍັນແບບຢທ່າງທທທ່ຊທຜູ້ໃຫຜູ້ເຫຍັນ ເຖຊງລຍັກສະນະຂອງການສະ
ແດງອອກເຖຊງຄວາມໂສກເສຕຜູ້າເສຍັຍໃຈອຍັນແທຜູ້ຈຊງຕຂໍທ່ຄວາມບາບທທທ່ ໄດຜູ້ກະທຂໍາໄປ.
ການຍອມຮຍັບສາລະພາບຂອງກະສຍັຕດາວຊດ ແມທ່ນ ເປຍັນໄປດຜູ້ວຍຄວາມຈຊງໃຈ ແລະເລຊກເຊຊທ່ງເຖຊງຖອງ.
ທທ່ານບຂໍທ່ໄດຜູ້ໃຊຜູ້ ຄວາມພະຍາຍາມແຕທ່ຢທ່າງໃດເລທຍ ທທທ່ຈະປະຕຊເສດວທ່າຄວາມຜຊດທທທ່ ຕຕນໄດຜູ້ກະທຂໍາລຕງໄປ
ນຍັຜູ້ນແມທ່ນມທລຍັກສະນະອຍັນໜຍັກໜທ່ວງຢທ່າງແທຜູ້ ຈຊງ,
ທທ່ານບຂໍທ່ໄດຜູ້ຄຊດເລທຍວທ່າຈະໄຫວຜູ້ວອນເພສືທ່ອຫາທາງຫລຕບລທກ ຈາກການລຕງໂທດທທທ່ຈະຕາມມາ.
ກະສຍັຕດາວຊດເຫຍັນໄດຜູ້ເຖຊງຄວາມ ໂກດຮຜູ້າຍແຫທ່ງການຝທ່າຝສືນລທ່ວງລະເມທດຂອງຕຕນ, ທທ່ານເຫຍັນໄດຜູ້ໃນ

ຄວາມເປສືທ່ອຍເຍສືທ່ອຍທາງດຜູ້ານຈຊດໃຈ ຂອງຕຕນແລຜູ້ວກຂໍເກທດມທຄວາມ ໜທ່າຍແໜງຕຂໍທ່ຄວາມບາບຂອງຕຕນ.
ທທ່ານບຂໍທ່ໄດຜູ້ໄຫວຜູ້ວອນເພສືທ່ອຂຂໍ ຄວາມກະຣລຸນາໃນການໃຫຜູ້ອະພຍັຍໂທດພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ, ແຕທ່ຫາກທຍັງ
ເພສືທ່ອຂຂໍໃຫຜູ້ຈຊດໃຈຂອງຕຕນໄດຜູ້ຖສືກສຂໍາລະສະສາງໃຫຜູ້ມທຄວາມຂາວສະ ອາດ.
ທທ່ານໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມປະສຕງອຍັນແຮງກຜູ້າ ທທທ່ຢາກຈະມທຄວາມ ສລຸກໃຈຢຜທ່ໃນຊທວຊດແຫທ່ງຄວາມ
ບຂໍຣຊສລຸດຜລຸດຜທ່ອງເພສືທ່ອຕຕນຈະໄດຜູ້ຟຜູ້ ສືນຟຜ ຄວາມສຍັມພຍັນຢທ່າງສະໜຊດແໜຜູ້ນກຍັບອຕງ
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າອທກຄສືນໃໝທ່. ຕຂໍທ່ໄປນທຜູ້ ຄສືຖຜູ້ອຍຄຂໍາທທທ່ໄດຜູ້ດຍັງກຜູ້ອງອອກມາຈາກຫຜູ້ອງຫຕວໃຈຂອງກະ ສຍັຕດາວຊດ.
{SCL 35.1}
ການຍອມຜຊດຂອງກະສຍັຕດາວຊດ
ຜູ້ າໄດຜູ້
”ຄວາມຜຊດແລະຄວາມບາບຂອງຜຜຜູ້ໃດທທທ່ໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ການຍຕກໂທດຜຜຜູ້ນຜູ້ ຍັນກຂໍມທຄວາມສລຸກ. ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ພຣະເຈຕ
ທ
{SCL 36.1}
ຖອດເອຕາຄວາມຜຊດອອກໄປແລະຄວາມຄວາມຜຊດກຂໍບທ່ ຂໍມທຢຜທ່ໃນໃຈ ຂອງເຂຕາອທກແລຜູ້ວຜຜຜູ້ນຜູ້ ຍັນກຂໍມທຄວາມສລຸກ”
(ຄຍັດອອກມາ ຈາກເພງສຍັນລະເສທນ [Psalms 32:1,2). {SCL 37.1}
“ຂຜູ້າແດທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ, ໂຜດຈຕທ່ງມທຄວາມເມດ ຕາກະຣລຸນາແດທ່ຂຜູ້ານຜູ້ອຍດຜູ້ວຍເຖທດ
ເພຣາະພຣະອຕງຊຕງມທ ຄວາມຮຍັກໄຄທ່ ເພາະຄວາມເມດຕາສຕງສານຂອງ ພຣະອຕງ ນຍັຜູ້ນໂຜດ
ຈຕທ່ງໄດຜູ້ຍຕກໂທດໃຫຜູ້ຂຜູ້ານຜູ້ອຍດຜູ້ວຍເຖທດ... ຂຜູ້າພຣະ ອຕງຂຂໍຍອມຮຍັບໃນຄວາມຜຊດຂອງຕຕນແລຜູ້ວ ແລະ ຄວາມ
ບາບຂອງຂຜູ້ານຜູ້ອຍກຂໍຢຜທ່ນຂໍາຕຕວຂອງຂຜູ້ານຜູ້ອຍນທຜູ້ທລຸກເມສືທ່ອທລຸກ ຍາມ...
ໂຜດຈຕທ່ງສາລະຕຕວຜຜຜູ້ຂຜູ້າດຜູ້ວຍໃບໄມຜູ້ຫອມເພສືທ່ອຈະ ໄດຜູ້ກາຍເປຍັນຄຕນທທທ່ສະອາດ, ຈຕທ່ງລຜູ້າງບາບເອຕາຕຕວຜຜຜູ້ຂຜູ້າ
ນທຜູ້ເຖທດເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ກາຍເປຍັນຄຕນຂາວສະອາດຍຊທ່ງກວທ່າຫຊມ ມະ... ໂຜດຈຕທ່ງບຍັນດານສຜູ້າງຫຕວໃຈທທທ່
ບຂໍຣຊສລຸດໃຫຜູ້ເກທດ ມທຢຜທ່ໃນຕຕວຜຜຜູ້ຂຜູ້າດຜູ້ວຍ, ຂຜູ້າແດທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ,ໂຜດ
ຈຕທ່ງຟສືຜູ້ນຟຜເອຕາຈຊດວຊນຍານອຍັນຊອບທຍັມໃຫຜູ້ເກທດມທຂຜູ້ ໜນຢຜທ່ໃນ ຕຕວຂອງຜຜທ່ຂຜູ້ານທຜູ້ດຜູ້ວຍ.
ຂຂໍຢທ່າໄດຜູ້ຂຍັບໄລທ່ຜຜຜູ້ຂຜູ້ານທຜູ້ໃຫຜູ້ຫທ່າງໄກ ອອກໄປຈາກພຣະພຍັກ(ໜຜູ້າ)ຂອງພຣະອຕງເລທຍ, ຈຕທ່ງຢທ່າໄດຜູ້
ຖອດຖອນເອຕາພຣະວຊນຍານບຂໍຣຊສລຸດຂອງພຣະອຕງໃຫຜູ້ອອກ
ໄປຈາກຕຕວຜຜຜູ້ຂຜູ້າດຜູ້ວຍເຖທດ.ໂຜດຈຕທ່ງຟສືຜູ້ນຟຜໃຫຜູ້ຜຜຜູ້ຂຜູ້າໄດຜູ້ມທຄວາມ
ສລຸກສຂໍາລານຈາກພຣະກຊຈການແຫທ່ງການໂຜດໃຫຜູ້ລອດ
ຂອງພຣະອຕງດຜູ້ວຍແລະຂຂໍໃຫຜູ້ພຣະອຕງຈຕທ່ງເຊທດຊຜຕຕວຜຜຜູ້ຂຜູ້າ
ດຜູ້ວຍພຣະວຊນຍານແຫທ່ງຄວາມອຊສຣະພາບຂອງພຣະອຕງ
ເຈຕຜູ້າດຜູ້ວຍເຖທດ..ໂຜດຈຕທ່ງໄດຜູ້ປຕດປທ່ອຍເອຕາຕຕວຂຜູ້ານຜູ້ອຍໃຫຜູ້ ພຕຜູ້ນໄປຈາກຄວາມຜຊດຈາກການຄາດຕະກຍັນ.
ຂຜູ້າແດທ່ອຕງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ, ພຣະອຕງຊຕງເປຍັນພຣະເຈຕຜູ້າແຫທ່ງການ ໂຜດໃຫຜູ້ລອດ:
ສຕມປາກຂອງຜຜຜູ້ຂຜູ້ານທຜູ້ກຂໍຈະຮຜູ້ອງເພງໃຫຜູ້ ເປຍັນ ສຽງອຍັນກຜູ້ອງດຍັງເພສືທ່ອສຍັນລະເສທນຄວາມຊອບທຍັມຂອງພຣະ
ອຕງ” (ເພງສຍັນລະເສທນ 51: 1-14). {SCL 37.2}
ການຍອມກຍັບໃຈໃໝທ່ແບບນທຜູ້ ກຂໍນອກເໜສືອໄປຈາກຄວາມສາ ມາດຂອງມະນລຸດເຮຕາທທທ່ຈະກະທຂໍາໄດຜູ້,
ຍຕກເວຍັຜູ້ນວທ່າຈະໄດຜູ້ມາຈາກ ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ ເຊຊທ່ງເປຍັນຜຜຜູ້ໄດຜູ້ສະເດຍັດຂໜຜູ້ນໄປສຜທ່ ບທ່ອນທທທ່ສຜງສຕທ່ງ
ແລະພຣະອຕງກຂໍຍຍັງຊຕງໄດຜູ້ໂຜດຜາຍຂອງພຣະຣາຊ ທານລຕງມາໃຫຜູ້ແກທ່ມະນລຸດທຍັງປວງອທກດຜູ້ວຍ. {SCL 38.1}
ກຂໍແມທ່ນຢຜທ່ໃນຂຂໍຜູ້ນທຜູ້ເອງ ທທທ່ຄຕນເປຍັນຈຂໍານວນບຂໍທ່ໜຜູ້ອຍຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນມທ ຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ຢທ່າງຖສືກຕຜູ້ອງ,
ເພາະສະນຍັຜູ້ນ,ພວກເຂຕາກຂໍຈທ່ ງບຂໍ
ຊ ທ່ ໄດຜູ້ ຮຍັບການຊທ່ວຍເຫລສືອທທທ່ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ມລຸຜູ້ງໝາຍຢາກຈະໂຜດປະ
ທານມາໃຫຜູ້ນຜູ້ ຍັນ. ພວກເຂຕາເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນຄຊດວທ່າຕຕນບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະເຂຕຜູ້າ
ໄປຫາອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ໄດຜູ້ກທ່ອນທທທ່ພວກຕຕນຈະຍອມກຍັບໃຈໃໝທ່ເສຍັຍ
ກທ່ອນແລະການຍອມກຍັບໃຈໃໝທ່ນຜູ້ ຍັນກຂໍເປຍັນສຊທ່ງ ແປງທາງໃຫຜູ້ແກທ່ການ
ໃຫຜູ້ອະພຍັຍໂທດຕຂໍທ່ຄວາມບາບຂອງພວກຕຕນ. ນທຜູ້ເປຍັນຄວາມຈຊງທທທ່ວທ່າ
ການຍອມກຍັບໃຈໃໝທ່ຄວນຈະຕຜູ້ອງມາກທ່ອນການໃຫຜູ້ອະພຍັຍຕຂໍທ່ຄວາມ ບາບ,
ເພາະວທ່າມທແຕທ່ຄຕນຜຜຜູ້ມທຫຕວໃຈອຍັນແຕກຫຍັກແລະອທ່ອນຍອມ
ແລຜູ້ວເທຕທ່ານຍັຜູ້ນຈຊທ່ງຈະເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກເຖຊງຄວາມຈຂໍາເປຍັນທທທ່ຢາກ

ຈະມທພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດລອດເຂຕຜູ້າມາເປຍັນທທທ່ເພຊທ່ງຂອງຕຕນ. ແຕທ່ວທ່າ
ຈາເປຍັນຫລສືບທ່ ຂໍທທທ່ມະນລຸດຜຜຜູ້ມທບາບຈະຕຜູ້ອງໃຊຜູ້ເວລາລຂໍຖຜູ້າໄປຈຕນກວທ່າວທ່າ ຕຕນຈະຍອມກຍັບໃຈໃໝທ່ເສຍັຍກທ່ອນ
ແລະຕຂໍທ່ຈາກນຍັຜູ້ນເຂຕາຈຊທ່ງຈະສາມາດ ກຜູ້າວເດທນເຂຕຜູ້າໄປຫາອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ໄດຜູ້? ກການຍອມກຍັບໃຈໃໝທ່ນຜູ້ ຍັນ
ຫລສືທທ່ ທຈະຕຜູ້ອງເປຍັນອລຸບປະສຍັກຂຍັດຂວາງລະຫວທ່າງຄຕນບາບກຍັບພຣະ ເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດ? {SCL 38.2}
ຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທບທ່ ຂໍເຄທຍໄດຜູ້ສອນເອຕາໄວຜູ້ເລທຍວທ່າຄຕນບາບ ຈະຕຜູ້ອງຍອມກຍັບໃຈໃໝທ່ເສຍັຍກທ່ອນ
ແລະຕຂໍທ່ຈາກນຍັຜູ້ນຈຊທ່ງມາຮຍັບເອຕາຄຂໍາ ເຊສືຜູ້ອເຊທນຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າຕຂໍທ່ໄປຄສືສທ່ ຊງທທທ່ໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທໄດຜູ້
ຕຍັດເອຕາໄວຜູ້: ”ທລຸກທທ່ານທທທ່ທຂໍາການງານອຍັນໜຍັກທຍັງຫລາຍ ຈຕທ່ງພາກຍັນເຂຕຜູ້າມາຫາເຮຕາ
ພຣະອຕງເສຍັຍເຖທດແລຜູ້ວເຮຕາຈະ ໃຫຜູ້ພວກທທ່ານໄດຜູ້ຢລຸດພຍັກ” (ມຍັດທາຍ 11:28). ນຍັຜູ້ນແມທ່ນພະລຍັງ
ອຍັນສຍັກສຊດທທທ່ໄດຜູ້ມາຈາກອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າທທທ່ເປຍັນຜຜຜູ້ຊຍັກນຂໍາໃຫຜູ້ພາໄປ
ສຜທ່ການຍອມກຍັບໃຈໃໝທ່ດຜູ້ວຍຄວາມຈຊງໃຈ ອາຈານເປໂຕຣ (Pter)
ທ່ ງໄດຜູ້ສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນຢທ່າງ ແຈທ່ມແຈຜູ້ງຢຜທ່ໃນຄຂໍາຖະແຫລງ
ຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງເປຍັນອຍັກຄະສາວຕກທທ່ານໜໜ
ຂອງເພຊທ່ນທທທ່ມທຕທ່ ຂໍພວກໄພທ່ພຕນຊາວອຊສ ຣະເອນໂດຍກທ່າວອອກວທ່າ: “ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ໃຊຜູ້
ພຣະຫຍັດເບສືຜູ້ອງຂວາຂອງ ພຣະອຕງເພສືທ່ອເຊທດຊຜເອຕາພຣະອຕງ (ພຣະຄຣຊສຕຕ໌-ຜຜຜູ້ແປ)
ໃຫຜູ້ກາຍເປຍັນເຈຕຜູ້າຊາຍແລະເປຍັນ ພຣະ ເຈຕຜູ້າຜຜໂຜູ້ ຜດໃຫຜູ້ລອດເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ນາເອຕາການຍອມກຍັບໃຈ
ໃໝທ່ນຜູ້ ຍັນມາໃຫຜູ້ ແກທ່ພວກອຊສຣະເອລແລະລວມທຍັງການໃຫຜູ້ອະ ພຍັຍແກທ່ຄວາມບາບ” (ພຣະກທຈການ 5:31).
ພວກເຮຕາບຂໍທ່ສາ ມາດທທທ່ຈະທາຕຕນໃຫຜູ້ຍອມກຍັບໃຈໃໝທ່ໄດຜູ້ໂດຍທທທ່ຈະບຂໍທ່ອທງໃສທ່ພຣະວຊນ
ຍານບຂໍຣຊສລຸດຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເພສືທ່ອໃຫຜູ້ເຂຕຜູ້າມາປລຸກລລຸກສະຕຊຄວາມ
ສຂໍານໜກຂອງຕຕນແລະຖຜູ້າຫາກຂາດອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ໄປແລຜູ້ວພວກ
ເຮຕາກຂໍບທ່ ຂໍສາມາດທທທ່ຈະໄດຜູ້ຮຍັບການອະພຍັຍໂທດໄດຜູ້. {SCL 39.1}
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງເປຍັນບຂໍທ່ເກທດແຫທ່ງຄວາມປະສຕງໃນ ການສຜູ້າງຄວາມດທ
ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ຊຕງເປຍັນ ບຂໍທ່ເກທດແຫທ່ງຄວາມປະສຕງໃນການ ກຂໍທ່ສຜູ້າງຄລຸນງາມຄວາມດທທລຸກປະການ.
ມທແຕທ່ພຣະອຕງພຽງຜຜຜູ້ດຽວເທຕທ່າ ນຍັຜູ້ນທທທ່ ຈະສາມາດປຜກເອຕາຄວາມກຽດຊຍັງໜທ່າຍແໜງຕຂໍທ່ຄວາມບາບ
ໃຫຜູ້ເກທດມທຂຜູ້ ໜນຢຜທ່ໃນຫຕວໃຈຂອງມະນລຸດ. ຄວາມມລຸຜູ້ງຫວຍັງຕຍັຜູ້ງໃຈທລຸກຄຍັຜູ້ງ ໃນການຊອກຫາສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງ,
ຄວາມບຂໍຣຊສລຸດຜລຸດຜທ່ອງ ແລະ ຄວາມຮຜຜູ້ສໜກສຂໍານໜກຕຕວທລຸກຄຍັຜູ້ງຕຂໍທ່ຄວາມບາບຂອງຕຕວນຍັຜູ້ນ ກຂໍລຜູ້ວນແຕທ່
ເປຍັນພະຍານຫລຍັກຖານທທທ່ສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນວທ່າ ພຣະວຊນຍານບຂໍ
ຣຊສລຸດຂອງພຣະອຕງຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ສທ່ ຕງການກະທຕບມາໃສທ່ຫຕວໃຈຂອງພວກ ເຮຕາ. {SCL 40.1}
ອຕງເຢຊຜພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ຊຕງໄດຜູ້ຕຍັດກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ: “ເມສືທ່ອໃດທທທ່
ເຮຕາພຣະອຕງຫາກໄດຜູ້ສະເດຍັດຂໜຜູ້ນໄປຈາກໂລກມະນລຸດ ແລຜູ້ວ
ເຮຕາກຂໍຈະດໜງດຜດເອຕາຄຕນທຍັງປວງໃຫຜູ້ເຂຕຜູ້າມາຫາເຮຕາ” ໂຢ ຫຍັນ 12:32).
ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ຈະຕຜູ້ອງທາການເປຊດເຜທຍພຣະອຕງ
ເອງໃຫຜູ້ມະນລຸດຜຜຜູ້ເປຍັນຄຕນບາບໄດຜູ້ຮຜຜູ້ໃນຖານະທທທ່ພຣະອຕງຊຕງເປຍັນພຣະ
ເຈຕຜູ້າຜຜໂຜູ້ ຜດໃຫຜູ້ລອດທທທ່ໄດຜູ້ສຜູ້ ຊນພຣະຊຕນໄປເພສືທ່ອປຕດແກຜູ້ເອຕາຄວາມບາບ ຂອງໂລກມະນລຸດທຍັງປວງ.
ເມສືທ່ອພວກເຮຕາພາກຍັນມອງເບຊທ່ງພຣະເມ ສານຜູ້ອຍ (ແພຜູ້ະນຜູ້ອຍ-ຜຜຜູ້ແປ) ຂອງພຣະເຈຕຜູ້າທທທ່ຖສືກຕໜງຢຜທ່ທທ່ ໄມຜູ້
ທ ກາງ
ທ່
ຜູ້
ທ່
ທ່
ຜູ້
ທ່
ຜູ້
ແຂນຢຜທ່ທເນທ
ທ ນເຂຕາກຜູ້ອນໂກທານຍັນ ແລຜູ້ວພວກເຮຕາກຂໍຈຊງເລທມມທຄວາມ ເຂຕາໃຈດທຍຊງຂໜນ
ໃນຄວາມພຊສດານກທ່ຽວເຮສືທ່ອງພຣະກຊຈການແຫທ່ງ ການໂຜດມະນລຸດ
ໃຫຜູ້ລອດແລະຄລຸນຄວາມດທຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າທທທ່
ຊຍັກນຂໍາເອຕາພວກເຮຕາໃຫຜູ້ກທ່າວໄປສຜທ່ການຍອມກຍັບຈຊດກຍັບໃຈໃໝທ່ນຜູ້ ຍັນ.
ໃນການສຊຜູ້ນພຣະຊຕນເພສືທ່ອປຕດແກຜູ້ເອຕາຄວາມບາບອອກໄປນຍັຜູ້ນເອງ
ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ໄດຜູ້ສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງຄວາມຮຍັກທທທ່ຈະຫາ
ສຊທ່ງໃດມາພຍັນລະນາປຽບປານບຂໍທ່ໄດຜູ້ແລະເມສືທ່ອຄຕນຜຜຜູ້ມທບາບໄດຜູ້ມອງ
ເຫຍັນຄວາມຮຍັກນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວກຂໍຈະທຂໍາໃຫຜູ້ຫຕວໃຈຂອງເຂຕາອທ່ອນນວນລຕງສຊທ່ງນຍັຜູ້ນກຂໍປະທຍັບຢຜທ່ໃນຄວາມຄຊດຈຊດໃຈຂ
ອງເຂຕາ ແລະປລຸກລລຸກໃຫຜູ້ຄຕນ ໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກສຂໍານໜກເພສືທ່ອຍອມຮຍັບສາລະພາບໃນຄວາມ

ບາບຂອງຕຕນ. {SCL 40.2}
ທທ່ານຈຕທ່ງຢທ່າຕຂໍທ່ຕຜູ້ານຂຍັດຂວາງ
ຄວາມເປຍັນຈຊງທທທ່ວທ່າບາງຄຍັຜູ້ງໃນ ເມສືທ່ອຄຕນເຮຕາຫາກເກຊດມທ ຄວາມລະອາຍຕຂໍທ່ທາງຊທວຊດ
ອຍັນເປຍັນຄວາມບາບຂອງຕຕນທທທ່ ທຜທ່ານມາ ນຍັຜູ້ນແລະແລຜູ້ວ
ເຂຕາກຂໍຈະຢລຸດເຊຕາໃນຄວາມຊຊນເຄທຍອຍັນຊຕທ່ວຮຜູ້າຍບາງ
ຢທ່າງຂອງຕຕນກທ່ອນທທທ່ຕຕນຈະເຂຕຜູ້າມາພຕບກຍັບອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ. ແຕທ່ ເຖຊງຢທ່າງໃດກຂໍຕາມ,
ທລຸກເມສືທ່ອທລຸກຍາມທທທ່ພວກເຂຕາຕຍັຜູ້ງໃຈທທທ່ຈະປທ່ຽນ ແປງຕຕນໃຫຜູ້ດທຂຜູ້ ໜນນຍັຜູ້ນ,
ຄວາມປະສຕງອຍັນຈຊງໃຈໃນການຢາກກະທຂໍາ ໃນສຊທ່ງທທທ່ຖສືກຕຜູ້ອງນຍັຜູ້ນ ກຂໍແມທ່ນໄດຜູ້ມາຈາກຣຊດເດດຂອງອຕງພຣະ
ຄຣຊສຕຕ໌ ເຊຊທ່ງເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ໃຫຜູ້ການກະຕລຸກຊລຸກຍຜຜູ້ນຜູ້ ຍັນເອງ. ກຂໍແມທ່ນຍຜູ້ອນ
ອຊດທຊພຕນທທທ່ພວກເຂຕາບຂໍທ່ສາມາດສຂໍານໜກເຖຊງໄດຜູ້ນຜູ້ ຍັນເອງທທທ່ເປຍັນຜຜຜູ້ເຂຕຜູ້າມາທຂໍາ
ການກະທຕບໃສທ່ກຍັບຊທວຊດຈຊດໃຈຂອງພວກກທ່ຽວ, ຈາກນຍັຜູ້ນກຂໍພາໃຫຜູ້ພວກ
ເຂຕາເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກຕສືທ່ນຕຕວຂໜຜູ້ນມາອຍັນພາໃຫຜູ້ເກທດມທການປທ່ຽນ
ແປງແຫທ່ງຊທວຊດທາງພາຍນອກປາກຕດອອກມາໃຫຜູ້ເຫຍັນ. ການທທທ່ອຕງ ພຣະຄຣຊສຕຕ໌
ຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ນຂໍາເອຕາພວກເຂຕາໃຫຜູ້ພາກຍັນມອງໄປຍຍັງມະ ຫາວຊຣະກຍັມແຫທ່ງໄມຜູ້ກາງແຂນຂອງ
ພຣະອຕງເພສືທ່ອໃຫຜູ້ມອງເຫຍັນເຖຊງ ພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງໄດຜູ້ຖສືກຕໜງພຜູ້ອມກຍັບຄວາມບາບຂອງພວກເຂຕານຍັຜູ້ນ ກຕດ
ພຣະບຍັນຍຍັດຂອງພຣະເຈຕຜູ້າກຂໍຈະຫວນຄສືນມາສຜທ່ສະຕຊຄວາມສຂໍານໜກ ຂອງພວກເຂຕາອທກ,
ຈາກນຍັຜູ້ນພວກເຂຕາກຂໍຈະເກທດ ມທຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈ ໄດຜູ້ໃນຄວາມຊຕທ່ວຮຜູ້າຍເລວຊາມທທທ່ໄດຜູ້ເກທດຂໜຜູ້ນກຍັບຊທວຊດ
ຂອງຕຕນ ວທ່າຄວາມບາບນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ປຜກຝຍັງຢຍັທ່ງຮາກຂອງມຍັນເຂຕຜູ້າຢຜທ່ໃນຊທວຊດຈຊດໃຈ
ຂອງຕຕນຢທ່າງກວຜູ້າງເລຊກພຽງໃດ. ເມສືທ່ອເລທທ່ມມທຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈບາງ
ຢທ່າງຢຜທ່ໃນຄວາມຊອບທຍັມຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນ ແລຜູ້ວພວກເຂຕາ ກຂໍຈະພາກຍັນຮຜູ້ອງອລຸທານຂໜຜູ້ນວທ່າ:
“ຄວາມບາບນຍັຜູ້ນຄສືສທ່ ຊງໃດທທທ່ຕຜູ້ອງ ທວງ ໃຫຜູ້ມທການເສຍັຍສະຫລະດຜູ້ວຍ ຄລຸນຄທ່າອຍັນມະຫາສານເພສືທ່ອກອບ
ກຜຜູ້ເອຕາພວກຄຕນທທທ່ໄດຜູ້ຮຍັບເຄາະກຍັມຈາກມຍັນນຍັຜູ້ນ? ສຊທ່ງທຍັງໝຕດນຍັຜູ້ນຫລສື ທທທ່ຄສືຄວາມຮຍັກ,
ຄວາມສຜນເສຍັຍແລະຄວາມຕຂໍທ່າຕຜູ້ອຍທທທ່ຕຜູ້ອງການເພສືທ່ອ ພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍຈະບຂໍທ່ໄດຜູ້ພາກຍັນລຕຜູ້ມຕາຍໄປ,
ແຕທ່ຫາກເພສືທ່ອຈະ ໄດຜູ້ມທຊທວຊດຢທ່າງອະມະຕະ?” {SCL 41.1}
ມະນລຸດຜຜຜູ້ມທບາບອາດຈະປະພໜດຕຕນ ຕຜູ້ານຢຍັນຍັບຄວາມຮຍັກ ອຍັນນທຜູ້,
ອາດທຂໍາການປະຕຊເສດທທທ່ຈະເດທນເຂຕຜູ້າໄປຫາອຕງພຣະຄຣຊ ສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ, ແຕທ່ຖຜູ້າເຂຕາຫາກບຂໍທ່ທຂໍາການ ຕຂໍທ່
ສຜຜູ້ຂຍັດຄຜູ້ານແລຜູ້ວເຂຕາກຂໍຈະ ຖສືກຊຍັນນຂໍາໃຫຜູ້ເຂຕຜູ້າໄປເປຍັນພຍັກຝທ່າຍຂອງພຣະເຢຊຜຢທ່າງແນທ່ແນອນ,
ຄວາມຮຜຜູ້ກທ່ຽວກຍັບແຜນການເພສືທ່ອການໂຜດມະນລຸດໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ຄວາມ ລອດນທຜູ້ກຂໍສາມາດທທທ່
ນະນຂໍາພາຕຕວຂອງເຂຕາໃຫຜູ້ກຜູ້າວເດທນເຂຕຜູ້າໄປສຜທ່ ໃຕຜູ້ພຣະບາດຂອງ
ໄມຜູ້ກາງແຂນແຫທ່ງພຣະມະຫາວຊຣະກຍັມພຜູ້ອມດຜູ້ວຍ ການຍອມສາລະພາບຕຂໍທ່
ຄວາມບາບຂອງຕຕນທທທ່ໄດຜູ້ເປຍັນສາເຫດພາ ໃຫຜູ້ອຕງພຣະບລຸຕທທທ່ແສນຮຍັກແລະຫວງແຫນຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ
ເຈຕຜູ້າຕຜູ້ອງໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມເຈຍັບປວດທຂໍລະມານໄປຍຜູ້ອນ. {SCL 42.1}
ອະພຊປນ
ຍັ ຍາຂອງ ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເຊຊທ່ງໄດຜູ້ໃຫຜູ້ການເນຣະ ມຊຕປະດຊດສຜູ້າງ
ໃຫຜູ້ເກທດມທສຍັພສຊທ່ງສຍັພການທາງທຂໍາມະຊາດແວດລຜູ້ອມ ເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນມາບຍັດນທຜູ້
ກຂໍໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າມາເວຕຜູ້າຈາສຕນທະນາຕຂໍທ່ຫຜູ້ອງຫຕວໃຈ ຂອງມະນລຸດ ແລະ
ຊຍັກຊວນອວນໃຫຜູ້ພວກເຂຕາໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມມລຸຜູ້ງ ມາດປາຖນາອຍັນແຮງກຜູ້າ
ໃນສຊທ່ງທທທ່ເຫຍັນວທ່າພວກຕຕນຍຍັງຂາດເຂທນຢຜທ່. ສຊທ່ງໃດທທທ່ໄດຜູ້ມາຈາກທາງຝທ່າຍໂລກກຂໍບທ່ ຂໍສາມາດທທທ່ຈະພາໃຫຜູ້ພວກ
ເຂຕາເກທດມທຄວາມເພຊທ່ງພຂໍໃຈໄດຜູ້. ພຣະວຊນຍານບຂໍຣຊສລຸດຂອງອຕງ
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ຮຽກຮຜູ້ອງໃຫຜູ້ພວກເຂຕາໄດຜູ້ ພາກຍັນຊອກ
ທ່ ງສຊທ່ງດຽວທທທ່ສາມາດຈະນຂໍາມາເຊຊທ່ງຄວາມສະຫງຕບ ແລະ ຄວາມສຍັນຕຊສລຸກຫາແຕທ່ສທ່ ຊງໜໜ
ສຊທ່ງນຍັຜູ້ນກຂໍຄສືພຣະບາຣະມທຂອງ ອຕງພຣະຄຣຊສ ຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ ແລະ
ຄວາມສລຸກໃຈໃນຄວາມບຂໍຣຊສລຸດຜລຸດຜທ່ອງນຍັຜູ້ນເອງ.ໂດຍ

ຜທ່ານອຂໍານາດອຊດທຊພຕນທທທ່າະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນໄດຜູ້ຢທ່າງປະຈຍັກຕາ
ແລະທຍັງທທທ່ຍຍັງຖສືກເລສືທ່ອນບຍັງໄວຜູ້ນຜູ້ ຍັນພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດຂອງພວກ
ເຮຕາຍາມໃດກຂໍທຂໍາງານຢທ່າງບຂໍທ່ຢລຸດຢຍັຜູ້ງເພສືທ່ອດໜງດຜດເອຕາ ມະນລຸດໃຫຜູ້ເອຕາ
ຕຕວຫທ່າງອອກໄປຈາກການນຊຍຕມຊຕມຊອບໃນສຊທ່ງທທທ່ເປຍັນຄວາມ ບາບອຍັນ
ໄຮຜູ້ຜຕນປະໂຍດແລຜູ້ວຫຍັນມາສຜທ່ສທ່ ຊງທທທ່ເປຍັນລາບພອນອຍັນຍຊທ່ງ ໃຫຍທ່ມະຫາສານ
ທທທ່ພວກເຂຕາຈະສາມາດຊອກຫາເອຕາໄດຜູ້ແຕທ່ຢຜທ່ນຂໍາ ແຕທ່ພຣະອຕງເຈຕຜູ້າພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ.
ຕຂໍທ່ພວກຄຕນທຍັງໝຕດທທທ່ພາກຍັນຊອກຫາ ດຜດດສືທ່ມຈາກພາຊະນະທທທ່ແຕກຫຍັກທທທ່ໄດຜູ້ມາຈາກໂລກນທຜູ້,ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ
ເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ນຂໍາເອຕາ ຂທ່າວປະເສທດມາປທ່າວປະກາດໃຫຜູ້ຮຜຜູ້ວທ່າ: “ຜຜຜູ້ໃດ ຫຊວນຂໍຜູ້າກຂໍຈທ່ ຕງເຂຕຜູ້າມາທາງພທຜູ້,
ຜຜຜູ້ໃດຕຜູ້ອງການກຂໍໃຫຜູ້ຕຍັກເອຕາ ນຂໍຜູ້າແຫທ່ງຊທວຊດນທຜູ້ໄປລຜູ້າງ” (ພຣະນຊມຊຕ 22:17). {SCL 43.1}
ພຣະສລຸຣະສຽງຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເວຕຜູ້າຈາກຍັບມະນລຸດ
ເມສືທ່ອຢຜທ່ໃນຈຊດໃຈຂອງ ທທ່ານຫາກເກທດມທຄວາມມລຸຜູ້ງມາດ
ທ່ ງທທທ່ເລທດລຂໍຜູ້າເຊຊທ່ງໂລກມະນລຸດບຂໍທ່ສາມາດຈະເອຕາ
ປາຖນາໃນສຊທ່ງໃດສຊທ່ງໜໜ
ໃຫຜູ້ທທ່ານໄດຜູ້ນຜູ້ ຍັນກຂໍຈທ່ ງຮຍັ
ຕ ບຮຜຜູ້ເອຕາເສຍັຍເຖທດວທ່າຄວາມມລຸຜູ້ງມາດປາຖນາ ດຍັທ່ງກທ່າວນຍັຜູ້ນ
ແມທ່ນໄດຜູ້ມາຈາກພຣະສລຸຣະສຽງຂອງ ອຕງພຣະຜຜຜູ້ ເປຍັນເຈຕຜູ້າທທທ່ກຂໍາລຍັງທຂໍາການປລຸກລລຸກຈຊດໃຈຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນຢຜທ່.
ຈຕທ່ງຂຂໍຮຜູ້ອງ ໃຫຜູ້ພຣະອຕງໄດຜູ້ໂຜດປະທານການຍອມກຍັບໃຈໃໝທ່ໃຫຜູ້ເກທດມທຂຜູ້ ໜນຢຜທ່ໃນ ຕຕວຂອງທທ່ານ,
ຈຕທ່ງຂຂໍຮຜູ້ອງໃຫຜູ້ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ ໂຜດໃຫຜູ້ການເປຊດ
ເຜທຍເຖຊງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າໃຫຜູ້ແກທ່ທາທ່ ນໄດຜູ້ຮໄຜຜູ້ ດຜູ້ເຫຍັນພຜູ້ອມກຍັບ ຄວາມຮຍັກອະມະຕະ
ແລະຄວາມບຂໍຣສ
ຊ ລຸດອຍັນສຕມບຜນແບບຂອງພຣະ ອຕງ.
ທ່
ຫລຍັກການທທມທຢຜທ່ໃນກຕດໝາຍຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍ
ຄສືຄວາມຮຍັກຕຂໍທ່ພຣະເຈຕຜູ້າແລະຕຂໍທ່ມະນລຸດເຊຊທ່ງລຜູ້ວນແຕທ່ໄດຜູ້ສະແດງອອກ ໃຫຜູ້ເຫຍັນເປຍັນແບບຢທ່າງອຍັນຄຕບຖຜູ້ວນ
ບຂໍຣຊບຜນຢຜທ່ໃນການດຂໍາຣຕງຊທວຊດ ຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດ. ການກະທຂໍາສຊທ່ງທທທ່ເປຍັນຄລຸນຄວາມດທ ມທກລຸສຕນ,
ແລະ ຄວາມຮຍັກທທທ່ປາສຈາກຄວາມເຫຍັນແກທ່ຕຕວນຍັຜູ້ນກຂໍ ໄດຜູ້ ກາຍເປຍັນການດຂໍາຣຕງຊທວຊດຂອງພຣະອຕງ.
ເມສືທ່ອເວລາທທທ່ພວກເຮຕາ ພາກຍັນມອງໄປຍຍັງພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນແສງສະຫວທ່າງສະທຜູ້ອນມາໃສທ່
ພວກເຮຕາເຊຊທ່ງສາດສທ່ອງ ອອກມາຈາກພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດນຍັຜູ້ນ
ພວກເຮຕາກຂໍຈະພາກຍັນແນມເຫຍັນຄວາມບາບ, ຄວາມເລວຮຜູ້າຍທທທ່ມທ
ຢຜທ່ໃນຊທວຊດຈຊດໃຈຂອງພວກເຮຕານຍັຜູ້ນເອງ. {SCL 44.1}
ພວກເຮຕາອາດຈະທຂໍາຕຕນເໝສືອນດຍັທ່ງທທ່ານ ນທໂກເດມລຸສ
(Nicodemus)ເຊຊທ່ງໄດຜູ້ພະຍາຍາມລຂໍຜູ້ລວງຕຕນເອງວທ່າານດຂໍາຣຕງຊທ ວຊດຂອງພວກເຮຕານຍັຜູ້ນກຂໍຖສືກຕຜູ້ອງຢຜທ່ແລຜູ້ວ,
ຄລຸນສຕມບຍັດທຍັສນະຂອງພວກ ເຮຕາກຂໍດທຢຜທ່ແລຜູ້ວ ແລະຄຊດວທ່າພວກເຮຕາກຂໍບທ່ ຂໍມທຄວາມຈຂໍາເປຍັນຢທ່າງໃດ
ເລຍທທທ່ຈະຕຜູ້ອງພາກຍັນມາທຂໍາຈຊດໃຈຂອງ ພວກຕຕນໃຫຜູ້ອທ່ອນນຜູ້ອມ
ຕຂໍທ່ພຣະເຈຕຜູ້າເໝສືອນກຍັນກຍັບພວກຄຕນບາບໂດຍທຕທ່ວໄປທຍັງຫລາຍ.ເມສືທ່ອ
ແສງສະຫວທ່າງຈາກອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າຫາກສາດສທ່ອງ ເຂຕຜູ້າມາ
ສຜທ່ຈຊດໃຈຂອງພວກເຮຕາແລຜູ້ວກຂໍຈທ່ ຊງຈະພາກຍັນເຫຍັນໄດຜູ້ວທ່າພວກຕຕນມທ ຄວາມສຕກກະປຕກເຖຊງພຽງໃດ,
ຈຊທ່ງຈຂໍາແນກໄດຜູ້ເຖຊງຄວາມຄຊດຈຊດ ໃຈທທທ່ ເປຍັນເອກະເທດເຫຍັນແກທ່ຕຕວ, ເຫຍັນໄດຜູ້ເຖຊງຄວາມເປຍັນປຂໍລະປຍັກ
ຕຂໍທ່ຕຜູ້ານກຍັບ ພຣະເຈຕຜູ້າເຊຊທ່ງລຜູ້ວນແຕທ່ໄດຜູ້ພາໃຫຜູ້ການກະທຂໍາທລຸກຢທ່າງໃນ
ທ່ າເໝຍັນເປສືທ່ອຍເຍສືທ່ອຍ. ຕຂໍທ່ຈາກນຍັຜູ້ນພວກເຮຕາ ກຂໍຈະເກທດ
ຊທວຊດຂອງຄຕນມທຄວາມເໜຕ
ມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກສຂໍານໜກໄດຜູ້ວທ່າຄວາມຖສືກຕຜູ້ອງຊອບທຍັມຂອງ
ຕຕນນຍັຜູ້ນໃນຄວາມຈຊງແລຜູ້ວກຂໍເປຍັນເໝສືອນດຍັທ່ງເສສືຜູ້ອຜຜູ້າອາພອນອຍັນສຕກ ກະປຕກເຊຊທ່ງມທແຕທ່ພຣະໂລຫຊດຂອງ
ພຣະຄຣຊສຕຕ໌ພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນທທທ່ຈະສາ ມາດສະສຜູ້າງລຜູ້າງສທ່ວຍເອຕາພວກເຮຕາ ໃຫຜູ້ບຂໍຣຊສລຸດໄປຈາກຄວາມໂສ
ໂຄກຂອງຄວາມບາບແລະດຍັດແປງກຂໍທ່ສຜູ້າງຄວາມຄຊດ ຈຊດ ໃຈຂອງ
ພວກເຮຕາຄສືນໃໝທ່ໃຫຜູ້ມທລຍັກສະນະຄຜູ້າຍຄສືດທ່ ຍັງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນໄດຜູ້. {SCL 45.1}
ພຂໍແຕທ່ແສງສະທຜູ້ອນຈາກຣຍັສມທ ຂອງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າແລະ

ຈາກຄວາມບຂໍຣຊສລຸດຜລຸດຜທ່ອງຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ໄດຜູ້ສາດສທ່ອງແວວ ວຍັບເຂຕຜູ້າມາໃສທ່ຊທວຊດຈຊດໃຈ
ຂອງຄຕນພຽງຄຍັຜູ້ງດຽວເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ ກຂໍຈະສາ
ມາດທາໃຫຜູ້ທລຸກຮອຍເປສືຜູ້ອນດທ່າງດາທທທ່ມທຢຜທ່ໃນນຊດສຍັຍໃຈຄຂໍຂອງຄຕນເຮຕາ
ນຍັຜູ້ນຖສືກເປຊດເຜທຍອອກມາດຜູ້ວຍຄວາມເຈຍັບປວດ. ຄຕນຜຜຜູ້ມທຄວາມບາບ
ກຂໍຈະໄດຜູ້ເຫຍັນເຖຊງຄວາມຄຊດຈຊດໃຈອຍັນເລວຮຜູ້າຍ, ຫຕວໃຈທທທ່ຂາດ
ຄວາມສລຸຈຣຊດຊສືທ່ຕຣຕງແລະຄວາມສຕກກະປຕກທທທ່ອອກມາຈາກລທຜູ້ນຈາກ ປາກຂອງເຂຕາເອງ.
ເຂຕາຈະເຫຍັນໄດຜູ້ວທ່າການກະທຂໍາທທທ່ບຂໍທ່ຖສືກຕຜູ້ອງ ເຫລຕທ່າ ນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ເປຍັນການທຜູ້າທຜູ້າຍຕຂໍທ່ກຕດໝາຍຂອງພຣະເຈຕຜູ້າ
ແລະ ຈາກນຍັຜູ້ນຄວາມຄຊດຈຊດໃຈຂອງເຂຕາກຂໍຈະເກທດມທຄວາມເຈຍັບປວດ ຍຜູ້ອນ
ໄດຜູ້ຮຍັບຜຕນກະທຕບຈາກພຣະວຊນຍານບຂໍຣຊສລຸດຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ ເຈຕຜູ້າ. ຈາກນຍັຜູ້ນ
ເຂຕາກຂໍຈະເກທດມທຄວາມໜທ່າຍແໜງຕຂໍທ່ຕຕນເອງເພາະ
ໄດຜູ້ເຫຍັນຄວາມບຂໍຣຊສລຸດຜລຸດຜທ່ອງໄຮຜູ້ຮອຍມຕນທຊນໃດໆທຍັງສຊຜູ້ນທທທ່ ມທຢຜທ່ໃນ
ຄລຸນລຍັກສະນະທາດແທຜູ້ຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ. {SCL 46.1}
ບຕດຮຽນທທທ່ໄດຜູ້ມາຈາກທທ່ານດານທເອລ
ເມສືທ່ອເວລາທທທ່ທທ່ານດານທເອລ(Daniel) ຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງເປຍັນນຍັກພະ
ຍາກອນຂອງພຣະເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນໄດຜູ້ເຫຍັນແສງຣຍັສມທທທ່ ທຮລຸງ
ທ່ ລຜູ້ອມເທວະ
ທ່
ຜູ້
ທ່
ທ່
ທຜຕຄຕນໜໜງຂອງພຣະເຈຕາເຊຊງໄດຜູ້ຖສືກສຕງລຕງມາຫາທທ່ານນຍັຜູ້ນເພຊທ່ນ
ກຂໍໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມສະທຜູ້ານໃຈຍຜູ້ອນຄວາມຮຜຜູ້ສໜກສຂໍານໜກຕຕວໃນຄວາມ
ອທ່ອນແຮງແລະຄວາມບຂໍທ່ສຕມບຜນແບບຂອງຕຕນ. ທທ່ານໄດຜູ້ເຫຍັນການພຍັນ ລະນາເຖຊງຄວາມຮຜຜູ້ສໜກຂອງ
ຕຕນຍຜູ້ອນໄດຜູ້ເຫຍັນພາບພຕດອຍັນມທຄວາມ ຕສືທ່ນເຕຍັຜູ້ນອຍັສຈຍັນນຍັຜູ້ນວທ່າດຍັທ່ງນທຜູ້: “ຢຜທ່ໃນຕຕວຂອງຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າກຂໍບທ່ ຂໍ
ມທເຮສືທ່ອແຮງເຫລສືອຄຜູ້າງເລທຍ: ເພາະວທ່າ ສທໜຜູ້າຂອງຂຜູ້າ ກຂໍປຽບໄປຢທ່າງໜຍັກ ແລະງຕງຄຜູ້າງຢຜທ່ໂດຍບຂໍທ່ມທເຮສືທ່ອແຮງ
ເລທຍ” (ດານທເອລ 10:8). ຄຕນຜຜຜູ້ໃດທທທ່ໄດຜູ້ພຕບພຂໍຜູ້ກຍັບເຫດການລຍັກສະ ນະແບບນທຜູ້
ເຂຕາກຂໍຈະເກທດມທຄວາມກຽດຊຍັງໜທ່າຍແໜງຕຂໍທ່ຄວາມເປຍັນ ເອກະເທດເຫຍັນແກທ່ຕຕວ
ແລຜູ້ວເຂຕາກຂໍຈະຊອກສະແຫວງຫາຄວາມບຂໍ ຣຊສລຸດຜລຸດຜທ່ອງທາງໃຈທທທ່
ມທຄວາມສອງຄທ່ອງກຕມກຽວກຍັບກຕດໝາຍ ຂອງ ພຣະເຈຕຜູ້າ ແລະ ຄລຸນລຍັກສະນະທາດແທຜູ້ຂອງພຣະຄທຣຊສຕຕ໌
ໂດຍ ອທງອາໃສໃສທ່ຄວາມຊອບທຍັມຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນເອງ. {SCL 46.2}
ທ່ ງໄດຜູ້ເວຕຜູ້າ ກທ່ຽວກຍັບຕຕວຊອງທທ່ານເອງນຍັຜູ້ນວທ່າ:
ອາຈານໂປນ (Paul) ຜຜຜູ້ເປຍັນອຍັຄສາວຕກທທ່ານໜໜ
“ເມສືທ່ອເວຕຜູ້າເຖຊງການປະຕຊ ບຍັດທາງພາຍນອກ ທທທ່ກທ່ຽວກຍັບຄວາມຊອບທຍັມຕາມທາງ
ກຕດພຣະບຍັນຍຍັດນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວກຂໍຫາບທ່ອນຈະຕຂໍານຊເພຊທ່ນບຂໍທ່ໄດຜູ້ຈຍັກ ຢທ່າງເລທຍ” (ຟທລຊບປຽນ 3:6), ແຕທ່
ພຂໍເມສືທ່ອໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມເຂຕຜູ້າ ໃຈເຖຊງລຍັກສະນະທາງດຜູ້ານສາສນາຂອງກຕດພຣະບຍັນຍຍັຕນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວ
ທ່ ໜງ. ຖຜູ້າ
ທທ່ານກຂໍຈທ່ ຊງມອງເຫຍັນຕຕວເອງໄດຜູ້ວທ່າເພຊທ່ນກຂໍເປຍັນຄຕນບາບຜຜຜູ້ໜ
ຈະມາສໜກສາກຍັນຕາມພາສາຂອງທາງກຕດພຣະບຍັນຍຍັຕທທທ່ ຄຕນເຮຕາ ມຍັກເບຊທ່ງກຍັບໂດຍທາງຮຜບນອກຂອງ
ຊທວຊດນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວກຂໍສະແດງວທ່າ ອາຈານໂປນບຂໍທ່ມທຄວາມບາບໃນຕຕວເລທຍ, ແຕທ່ເມສືທ່ອເວລາທທທ່ເພຊທ່ນໄດຜູ້
ສໜກສາເຂຕຜູ້າໄປເຖຊງສທ່ວນເລຊກຂອງ ພຣະຄຂໍາສອນອຍັນສຍັກສຊດບຂໍຣຊສລຸດ ນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວ
ເພຊທ່ນກຂໍຈທ່ ງເລທ
ຊ ທ່ ມມອງເຫຍັນຕຕວຂອງທທ່ານເອງເໝສືອນດຍັທ່ງທທທ່ ພຣະເຈຕຜູ້າຫລຊງເຫຍັນຕຕວຂອງທທ່ານຜຜຜູ້ທທ່ ທກທ່າວມານທຜູ້,
ສະນຍັຜູ້ນທທ່ານ ຈຊທ່ງຍອມຖທ່ອມຕຕວກຕຜູ້ມຂາບລຕງແລຜູ້ວ ຍອມຮຍັບສາລະພາບຄວາມຜຊດ ຄວາມບາບຂອງຕຕນ,
ທທ່ານກທ່າວວທ່າ: “ຂຜູ້າເຄທຍຢຜທ່ໂດຍບຂໍທ່ມທກຕດ ພຣະບຍັນຍຍັຕ, ແຕທ່ພຂໍເມສືທ່ອໄດຜູ້ເກທດມທກຕດພຣະບຍັນຍຍັຕຂໜຜູ້ນມາ
ຄວາມບາບກຂໍພຜູ້ ສືນຂໜຜູ້ນມາ ແລະ ຕຕວຂຜູ້າກຂໍຕາຍໄປ” (ໂຣ ມຍັນ:7:9).
ເມສືທ່ອເວລາທທທ່ທທ່ານອາຈານໂປນໄດຜູ້ມທຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈ
ແຈຜູ້ງເຖຊງຄວາມໝາຍທາງດຜູ້ານຈຊດວຊນຍານຂອງກຕດໝາຍພຣະ ບຍັນຍຍັຕນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວ
ທທ່ານຈຊທ່ງໄດຜູ້ມອງເຫຍັນທາດແທຜູ້ຄວາມຈຊງອຍັນໜຜູ້າ
ລຍັງກຽດຂອງຄວາມບາບນຍັຜູ້ນປາກຕດອອກມາຢທ່າງເຕຍັມຊຍັດສທ່ວນ ຂອງມຍັນແລະຈາກນຍັຜູ້ນ
ຄວາມໝຍັຜູ້ນໃຈໃນຕຕນເອງຂອງເພຊທ່ນກຂໍຫາຍ ໄປທຍັງສຊຜູ້ນ. {SCL 47.1}

ຄວາມຜຊດຄວາມບາບນຍັຜູ້ນມທຂະໜາດຄວາມໜຜູ້ອຍໃຫຍທ່ພຽງໃດ
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າບຂໍທ່ໄດຜູ້ຖສືວທ່າ ຄວາມບາບທຍັງໝຕດລຜູ້ວນແຕທ່ ມທຄວາມໜຍັກເບຕາເທຕທ່າທຽມກຍັນ.
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍເໝສືອນກຍັນກຍັບ ມະນລຸດທທທ່ໃຫຜູ້ການຕທລາຄາຄວາມຜຊດຄວາມບາບໂດນອທງຕາມຂະ
ໜາດຂອງຄວາມໜຍັກຄວາມເບຕທ່າທທທ່ແຕກຕທ່າງກຍັນ. ຢຜທ່ໃນສາຍຕາ ຂອງພຣະເຈຕຜູ້າແລຜູ້ວ
ກຂໍບທ່ ຂໍມທຄວາມບາບປະເພດໃດທທທ່ຈະຖສືວທ່າເລຍັກ ນຜູ້ອຍເບຕາບາງໄປໄດຜູ້.
ການຕທລາຄາຂອງມະນລຸດແມທ່ນມທລຍັກສະນະ ບຂໍທ່ເລຊກເຊຊທ່ງເຖຊງຖອງແລະ
ທຍັງບຂໍທ່ຄຕບຖຜູ້ວນສຕມບຜນ.ແຕທ່ອງ
ຕ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ ເຈຕຜູ້າຊຕງໃຫຜູ້ການຕທລາຄາຕຂໍທ່ທລຸກສຊທ່ງທລຸກຢທ່າງ
ໂດຍອທງຕາມຄວາມເປຍັນ ຈຊງຂອງມຍັນ. ຄຕນຂທຜູ້ເຫລຕທ່າເມຕາສລຸລາກຂໍຈະຖສືກສຍັງຄຕມເຂຕາລຍັງກຽດຢຽດ
ຢາມແລະກຂໍຈະຖສືກຄຕນເຂຕາກທ່າວຂານກຍັນວທ່າ: ຍຜູ້ອນມຍັນເປຍັນຄຕນຂທຜູ້
ບາບນຍັຜູ້ນແຫລະທທທ່ມຍັນຈະບຂໍທ່ໄດຜູ້ໄປຂໜຜູ້ນສະຫວຍັນນຂໍາເພຊທ່ນ. ແຕທ່ໃນຂະນະ ດຽວກຍັນນຍັຜູ້ນ
ຄວາມອວດອຕທ່ງທະນຕງຕຕວ, ຄວາມເຫຍັນແກທ່ຕຕວແລະ ຄວາມໂລບມາກໂລພາ
ສທ່ວນມາກຊຂໍຜູ້າພຍັດຖສືກມອງຂຜູ້າມໄປແລະ ບຂໍທ່ ມທຜຜຜູ້ໃດຈະຕຂໍານຊວຊຈານມຍັນເລທຍ,
ທຍັງໆທທທ່ຄວາມບາບປະເພດທທທ່ກທ່າວ ມານທຜູ້ເອງທທທ່ທຂໍາໃຫຜູ້ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຕຜູ້ອງເສຍັຍພຣະທຍັຍນຂໍາເປຍັນພຊ
ເສດເພາະວທ່າມຍັນເປຍັນການຂຍັດຄຜູ້ານຕຜູ້ານຢຍັນກຍັນກຍັບຄວາມດທມທ ພຣະ
ຄລຸນອຍັນເປຍັນຄລຸນລຍັກສະນະທາດແທຜູ້ຂອງພຣະອຕງ, ມຍັນທຍັງຍຍັງເປຍັນ
ການປຂໍລະປຍັກກຍັບຄວາມຮຍັກທທທ່ບຂໍທ່ເຫຍັນແກທ່ຕຕວທທທ່ ຄລຸຜູ້ມຄອງຢຜທ່ໃນບຍັນຍາ
ກາດຂອງເມສືອງຟຜູ້າມະຫາຈຍັກກະວານທທທ່ ປາສຈາກຮທ່ອງຮອຍຂອງ ຄວາມບາບໃດໆທຍັງສຊຜູ້ນ.
ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ໄດຜູ້
ທ ກະທຂໍາຄວາມບາບອຍັນໜຍັກໜທ່ວງ ລຕງໄປນຍັຜູ້ນ
ເຂຕາກຂໍອາດຈະເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກອຍັບອາຍຂາຍໜຜູ້າແລະ
ເຂຕາກຂໍຈະເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກໃນຄວາມຈຂໍາເປຍັນທທທ່ຢາກຈະເຂຕຜູ້າມາ
ເພຊທ່ງພຣະບາຣະມທຂອງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ.ແຕທ່ສທ່ວນຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທມທຄວາມ ອວດອຕທ່ງທະນຕງຕຕວນຍັຜູ້ນ
ເຂຕາກຂໍຈະບຂໍທ່ຮຜຜູ້ສໜກເຖຊງຄວາມຈຂໍາເປຍັນໃດໆແລະ
ເຂຕາກຂໍຈະປຊດປະຕຜຫຕວໃຈຂອງຕຕນຕຍັນທາງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເອຕາໄວຜູ້ບທ່ ຂໍ ໃຫຜູ້ພຣະອຕງເຂຕຜູ້າໄປຫາຕຕນໄດຜູ້
ນຍັບທຍັງຈະບຂໍທ່ຍອມຮຍັບເອຕາພຣະພອນ ອຍັນມະຫາສານທທທ່ ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ນຂໍາລຕງມາເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ເປຍັນຂອງ
ພຣະຣາຊທານໃຫຜູ້ ແກທ່ມະນລຸດທຍັງປວງນຍັຜູ້ນເລທຍ. {SCL 48.1}
ທ່ ງຍຍັງໄດຜູ້ກທ່າວຄຂໍາໄຫວຜູ້ວອນຂອງຕຕນ ອອກມາວທ່າ:
ນາຍພາສທຂຜູ້ ບາບຄຕ
ທ
ນໜໜ
“ຂຜູ້າແດທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ,ໂຜດຈຕທ່ງມທຄວາມ ເມດຕາກະຣລຸນາຕຂໍທ່ຂຜູ້ານຜູ້ອຍຜຜຜູ້ເປຍັນຄຕນບານນທຜູ້ດຜູ້ວຍ” (ລລຸກາ
18:13). ນາຍພາສທຜຜຜູ້ນຜູ້ ທຖສືວທ່າຕຕນເປຍັນຄຕນຊຕທ່ວຮຜູ້າຍເລວຊາມທທທ່ ສລຸດ ແລະ
ຄຕນຂຜູ້າງນອກທຍັງຫລາຍກຂໍມອງເບຊທ່ງຜຜຜູ້ກທ່ຽວດຜູ້ວຍສາຍ ຕາອຍັນຢຽດຫຍາມຕຂໍທ່າຕຜູ້ອຍເໝສືອນກຍັນນທຜູ້. ແຕທ່
ນາຍພາສທຄຕນບາບ ຊຂໍຜູ້າພຍັດເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກເຖຊງຄວາມຈຂໍາເປຍັນຂອງຕຕນ ແລະ ພຜູ້ອມ
ດຜູ້ວຍຄວາມຮຜຜູ້ສໜກໜຍັກໃຈໃນຄວາມຜຊດຄວາມບາບ ນຍັບທຍັງຄວາມອຍັບ ອາຍຂາຍໜຜູ້າຂອງຕຕນ, ແລະ
ເຂຕາກຂໍໄດຜູ້ຕຍັດສຊນໃຈເຂຕຜູ້າມາຫາອຕງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ແລຜູ້ວກຂໍໄດຜູ້ຂໂຂໍ ຜດປະທານເອຕາຄວາມເມດຕາສຕງ
ສານຈາກພຣະອຕງ. ເຂຕາໄດຜູ້ເປທດປະຕຜຫຕວໃຈຂອງຕຕນໃຫຜູ້ແກທ່ພຣະວຊນ ຍານບຂໍຣຊສລຸດຂອງ
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເພສືທ່ອໃຫຜູ້ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ກະທຂໍາ ພຣະກຊຈການອຍັນມທພຣະເດດພຣະຄລຸນຂອງ
ພຣະອຕງໃນການປຕດປທ່ອຍ ເອຕາຜຜຜູ້ກທ່ຽວໃຫຜູ້ພຜູ້ ຕນ ໄປຈາກການຢຜທ່ໃຕຜູ້ອຂໍານາດຂອງຄວາມບາບນຍັຜູ້ນ.
ສທ່ວນການໄຫວຜູ້ວອນຂອງພວກຟາຣທຊາຍ (Pharisee) ຜຜຜູ້ມທຄວາມ
ອວດອຕທ່ງທະນຕງຕຕວນຍັຜູ້ນກຂໍໄດຜູ້ສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນວທ່າຫຕວໃຈຂອງ
ພວກເຂຕາກຂໍໄດຜູ້ປຊດປະຕຜຕຍັນທາງຂອງພຣະວຊນຍານບຂໍຣຊສລຸດນຍັຜູ້ນເອຕາ
ໄວຜູ້.ຍຜູ້ອນວທ່າເຂຕາໄດຜູ້ວາງຕຕວໃຫຜູ້ຢຜທ່ຫທ່າງໄກໄປຈາກອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ ເຈຕຜູ້າ, ສະນຍັຜູ້ນເຂຕາຈຊທ່ງບຂໍທ່
ເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກຕຕວໃນຄວາມເປສືທ່ອຍເຍສືທ່ອຍ ຂອງ
ຕຕນເຊຊທ່ງບຂໍທ່ມທສທ່ວນພຕວພຍັນແຕທ່ຢທ່າງໃດເລທຍກຍັບຄວາມບຂໍຣຊສລຸດທທທ່ ສຕມບຜນແບບຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ.
ເຂຕາບຂໍທ່ຮຜສ
ຜູ້ ໜກມທຄວາມຈຂໍາເປຍັນ ໃນສຊທ່ງໃດ, ສະນຍັຜູ້ນ, ເຂຕາຈຊທ່ງບຂໍທ່ໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ສຊທ່ງໃດເລທຍ. {SCL 49.1}

ໃນເມສືທ່ອທທ່ານຫາກຮຜຜູ້ສໜກສຂໍານໜກໄດຜູ້ໃນຄວາມບາບຂອງຕຕນ
ນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວທທ່ານກຂໍຈທ່ ງຢທ່
ຕ າເສຍັຍເວລາລຂໍຖຜູ້າໄປຈຕນກວທ່າວທ່າທທ່ານຈະສາ
ມາດດຍັດສຜູ້າງປທ່ຽນແປງຕຕນເອງໃຫຜູ້ດທຂຜູ້ ໜນໄດຜູ້ໂດຍການອທງໃສທ່ຄວາມ ສາມາດຂອງຕຕນເອງນຍັຜູ້ນ.
ຍຍັງມທຄຕນເປຍັນຈຂໍານວນອຍັນມາກມາຍທທທ່
ພາກຍັນຖສືຕຕນເອງວທ່າພວກຕຕນຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນເປຍັນຄຕນດທພຂໍຄວນທທທ່ຈະກຜູ້າວ ເດທນເຂຕຜູ້າໄປຫາອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ.
ທທ່ານຫວຍັງວທ່າຕຕນຈະກຍັບ ກາຍໄປເປຍັນຄຕນທທທ່ ດທກວທ່າເກຕທ່າດຜູ້ວຍການອທງໃສທ່ຄວາມພະຍາຍາມ
ຂອງທທ່ານເອງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນຫລສື? “ຄຕນເອທທໂອປທຈະສາມາດປທ່ຽນ ສທຜຊວຂອງເຂຕາໄດຜູ້ຫລສືໃດ
ຫລສືວທ່າເສສືອດາວຈະສາມາດ ປທ່ຽນລາຍຂອງມຍັນໄດຜູ້ບຂໍ? ເຊທ່ນດຽວກຍັນ, ເມສືທ່ອເຄທຍທຂໍາແຕທ່
ຄວາມເລວຮຜູ້າຍມາແລຜູ້ວ ທທ່ານຈະຫຍັນມາທຂໍາຄວາມດທໄດຜູ້ ບຂໍ?” (ເຢເຣມາຢາ [Jeremiah[ 13:23).
ການຊທ່ວຍເຫລສືອທທທ່ ຈະເປຍັນການກອບກຜຜູ້ເອຕາພວກເຮຕາໄດຜູ້ນຜູ້ ຍັນກຂໍມທແຕທ່ຈະໄດຜູ້ມາຈາກອຕງ
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າພຽວເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ. ພວກເຮຕາບຂໍທ່ຄວນທທທ່ຈະລຂໍຖຜູ້າໄປຈຕນ
ກວທ່າຍາມໃດທທທ່ຕຕນຈະເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກຕສືທ່ນ ຕຕວອຍັນແນຜູ້ວແນທ່, ມທຄລຸນ
ສຍັມບຍັດອຍັນດທເດຍັທ່ນຫລທຈນ
ຕ ກວທ່າວາລະໂອກາດອຍັນດທຍທ່ ຊງຈະປາກຕດອອກ ມາໃຫຜູ້.
ພວກເຮຕາບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະກະທາສຊທ່ງໃດດຜູ້ວຍຕຕນເອງໄດຜູ້. ຂຂໍ ໃຫຜູ້ພວກເຮຕາ
ຈຕທ່ງພາກຍັນເດທນຕຣຕງເຂຕຜູ້າໄປຫາອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ
ໂດຍອທງຕາມສະພາບຄວາມເປຍັນຈຊງຂອງຕຕນໃນເວລານທຜູ້ເສຍັຍເຖທດ. {SCL 50.1}
ຂຂໍຢທ່າໃຫຜູ້ຜຜຜູ້ໃດເກທດມທແນວຄຊດລຂໍຜູ້ລວງໃຈ ຂອງຕຕນໄປເລຍວທ່າ ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ
ຜຜຜູ້ຊຕງມທຄວາມຮຍັກແລະຄວາມເມດຕາປານທອຍັນ ຍຊທ່ງໃຫຍທ່ນຜູ້ ຍັນຈະໂຜດຜາຍເອຕານຍັບທຍັງພວກຄຕນ
ທທທ່ທຂໍາການປະຕຊເສດ ບຂໍທ່ຍອມຮຍັບເອຕາພຣະບາຣະມທຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນ. ມທແຕທ່ໂດຍຜທ່ານແສງ
ສະຫວທ່າງຈາກໄມຜູ້ການແຂນແຫທ່ງພຣະມະຫາວຊຣະກຍັມພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ
ພວກເຮຕາຈຊທ່ງຈະພາກຍັນເຂຕຜູ້າໃຈເປຍັນຢທ່າງດທໃນຄວາມຊຕທ່ວຊຜູ້າເລວ ຊາມຂອງຄວາມບາບ
ນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ຢທ່າງເຕຍັມສທ່ວນ. ຄຍັນຖຜູ້າຜຜຜູ້ໃດຫາກເວຕຜູ້າ ວທ່າ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍດທແສນດທ
ຈຊທ່ງບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະປະຕຊເສດຄຕນ ບາບໄປໄດຜູ້ນຜູ້ ຍັນ ກຂໍໃຫຜູ້ພວກເຂຕາຈຕທ່ງໄດຜູ້ພາກຍັນມອງໄປສຜປະຫວຍັດຂອງ
ໄມຜູ້ກາງແຂນ ແຫທ່ງ ເນທນເຂຕາກຜູ້ອນໂກທານຍັຜູ້ນເສຍັຍເຖທດ. ອຕງພຣະ ຄທຣຊສຕຕ໌
ຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ມາຮຍັບເອຕາຄວາມຜຊດຂອງພວກຄຕນບາບທຍັງ ຫລາຍ ໃຫຜູ້ກຍັບກາຍໄປເປຍັນຂອງພຣະອຕງເອງ
ແລະທຍັງຍຍັງໄດຜູ້ເປຍັນ ຜຜຜູ້ມາຮຍັບເອຕາເຄາະຕາງພວກເຮຕາອທກດຜູ້ວຍ. ນທຜູ້ກຂໍເພາະວທ່າຖຜູ້າບຂໍທ່ທຂໍາ
ຢທ່າງນຍັຜູ້ນແລຜູ້ກຂໍບທ່ ຂໍມທທາງເລສືອກອສືທ່ນໃດອທກເພສືທ່ອຈະໂຜດເອຕາມະນລຸດໃຫຜູ້ ລອດໄດຜູ້
ເພາະຖຜູ້າຫາກບຂໍທ່ມທການເສຍັຍສະຫລະດຍັທ່ງກທ່າວນຍັຜູ້ນ ແລຜູ້ວໂລກ ນທຜູ້ກຂໍ
ບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະຫລທກເວຍັຜູ້ນຈາກການຢຜທ່ໃຕຜູ້ອຂໍານາດອຍັນຊຕທ່ວ ຮຜູ້າຍແຫທ່ງຄວາມບາບນຍັຜູ້ນໄປໄດຜູ້
ແລະທຍັງບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະຟສືຜູ້ນຟຜສາຍ ສຍັມພຍັນກຍັບສຊທ່ງສຍັກສຊດທຍັງຫລາຍໃນສາກຕນນະໂລກນທຜູ້ເຊຍັທ່ນກຍັນ.ຄວາມ
ຮຍັກ,ຄວາມເຈຍັບປວດ ແລະ ການສຊຜູ້ນພຣະຊຕນຂອງອຕງພຣະບລຸຕຂອງ ພຣະຜຜຜູ້
ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍລຜູ້ວນແຕທ່ເປຍັນການຢຍັຜູ້ງຢສືນໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງຄວາມ ໂຫດຮຜູ້າຍທາລລຸນຢທ່າງຮຜູ້າຍກາດ
ຂອງຄວາມບາບ ແລະນຍັຜູ້ນກຂໍໄດຜູ້ ເປຍັນທຍັງການຢຍັຜູ້ງຢສືນໃຫຜູ້ເຫຍັນວທ່າ ຖຜູ້າພວກເຮຕາຫາກຍຍັງບຂໍທ່ຍອມມອບ
ກາຍຖວາຍ ຊທວຊດຂອງຕຕນໃຫຜູ້ແກທ່ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນແລຜູ້ວກຂໍ ບຂໍທ່ມທທາງເລສືອກອສືທ່ນ
ໃດອທກທທທ່ຈະຊທ່ວຍໃຫຜູ້ຫລຕບຫລທກຈາກການຢຜທ່ໃຕຜູ້ ອຂໍານາດຂອງມຍັນໄປໄດຜູ້ ແລະ
ທຍັງຈະຍຍັງບຂໍທ່ມທຄວາມຫວຍັງໃດໆເລທຍວທ່າຊທ ວຊດຂອງຕຕນຈະຖສືກເຊທດຊຜໃຫຜູ້ດທຂຜູ້ ໜນກວທ່າເດທມ. {SCL 51.1}
ການຂຂໍໂທດແບບງທ່າຍດາຍ
ບາງເທສືທ່ອ ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທບຂໍທ່ຍອມສາລະພາບຕຕນນຍັຜູ້ນກຂໍມຍັກຈະ ອຜູ້າງເອທທ່ຍໄປໃສທ່ພວກຄຕນ ທທທ່ເປຍັນຄຣຊສຕຕ໌ຕຽນ ຫລສື
ວທ່າເປຍັນຜຜຜູ້ເຊສືທ່ອໃນ ພຣະຄຣຊສຕຕ໌ແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນແລະກຂໍກທ່າວວທ່າ: “ຂຜູ້ອຍເອງກຂໍບທ່ ຂໍນຜູ້ອຍໜຜູ້າໄປ
ກວທ່າພວກເຂຕາພຂໍສທ່ ຂໍາໃດດອກ, ພວກເຂຕາກຂໍບທ່ ຂໍມທຄວາມເສຍັຍສະຫລະ, ບຂໍທ່ມທຄວາມຄຊດປຍັນຍາ
ແລະຄລຸນງາມຄວາມດທເໜສືອກວທ່າຂຜູ້ອຍນທຜູ້ດອກ. ພວກເຂຕາກຂໍຊອບຄວາມມທ່ວນຊສືທ່ນເຮຮາ ແລະ
ມທຄວາມເຫຍັນແກທ່ຕຕວ ເໝສືອນກຍັນກຍັບຂຜູ້ອນນທຜູ້ລະ”. ການເວຕຜູ້າວທ່າແບບນທຜູ້ກຂໍຄສື ການສວຍໂອ

ກາດຈຍັບເອຕາຈລຸດອທ່ອນຂອງຄຕນອສືທ່ນໃຫຜູ້ມາເປຍັນຂຂໍຜູ້ອຜູ້າງເພສືທ່ອຫາທາງ ແກຜູ້ຕຕວນຍັຜູ້ນເອງ.
ແຕທ່ຄວາມບາບແລະຄວາມຂາດຕຕກບຕກຜທ່ອງ ຂອງ
ທ່ ຈະນຂໍາເອຕາມາເປຍັນຂຂໍຜູ້ອຜູ້າງສຂໍາລຍັບພວກເຮຕາ
ຄຕນອສືທ່ນນຍັຜູ້ນກຂໍບທ່ ສາມາດທທ
ຂໍ
ໄດຜູ້ເພາະວທ່າອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ສະແດງເປຍັນຕຕວຢທ່າງໃຫຜູ້ພວກ ເຮຕາໄດຜູ້ ເຫຍັນໃນຖານະທທທ່ພຣະອຕງເຄທຍ
ໄດຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາເປຍັນມະນລຸດ ຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງປາສຈາກຄວາມຂາດຕຕກບຕກຜທ່ອງໃດໆທຍັງສຊຜູ້ນ, ພຣະອຕງຊຕງ
ເປຍັນພຣະບລຸຕຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າທທທ່ໄຮຜູ້ຮອຍມຕນທຊນໃດໆທຍັງສຊຜູ້ນ. ສະນຍັຜູ້ນ,
ຜຜຜູ້ໃດທທທ່ມຍັກຍຕກເອຕາຄວາມຂາດຕຕກບຕກຜທ່ອງຂອງ ພວກຄຕນ ທທທ່ເຊສືທ່ອໃນອຕງ ພຣະຄຣຊສຕຕ໌ມາເວຕຜູ້ານຍັຜູ້ນ
ເຂຕາກຂໍຄວນຈະຕຜູ້ອງສະແດງ ຕຕນອອກໃຫຜູ້ເປຍັນແບບຢທ່າງ ໃນການດຂໍາຣຕງຊທວຊດທທທ່ດທເປຍັນໜຜູ້ານຍັບຖສື
ຂອງເຂຕານຍັຜູ້ນອອກມາໃຫຜູ້ເຫຍັນເສຍັຍດທກວທ່າ. ຖຜູ້າພວກເຂຕາຫາກມທ
ຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈດທກທ່ຽວກຍັບການທຂໍາຕຕນໃຫຜູ້ເປຍັນ ຄຣຊສຕະສາສນຊກະຊຕນ
ທທທ່ຖສືກຕຜູ້ອງວທ່າຄວນເປຍັນຄຕນຢທ່າງໃດກຍັນແທຜູ້ນຜູ້ ຍັນມຍັນກຂໍຈະບຂໍທ່ ເປຍັນການ
ເພທທ່ມທະວທຄວາມບາບຂອງເຂຕາໃຫຜູ້ມາກຂໜຜູ້ນຫລສືໃດທທທ່ເຂຕາເອງຮຜຜູ້ ແລຜູ້ວຊຂໍຜູ້າພຍັດຕທ່າວພາໂລ?
ພວກເຂຕາຮຜຜູ້ດທວທ່າສຊທ່ງໃດເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ຖສືກຕຜູ້ອງ ແຕທ່ຊຜູ້ ຂໍາພຍັດປະຕຊເສດທທທ່ຈະປະຕຊບດ
ຍັ ໃນສຊທ່ງນຍັຜູ້ນ. {SCL 53.1}
ການໜທ່ວງໜທ່ຽວຊຍັກຊຜູ້າກຂໍເປຍັນພຍັຍອຍັຍຕະລາຍເຊຍັທ່ນກຍັນ. ຈຕທ່ງ
ຟຜູ້າວເຂຕຜູ້າມາຍອມຮຍັບສາລະພາບຄວາມບາບຂອງຕຕນເສຍັຍເຖທດ
ແລະຈຕທ່ງຊອກສະແຫວງຫາຄວາມບຂໍຣຊສລຸດຜລຸດຜທ່ອງ ທາງໃຈໂດຍ
ຜທ່ານສາຍສຍັມພຍັນກຍັບອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນ. ກຂໍແມທ່ນຢຜທ່ໃນຂຂໍຜູ້ນທຜູ້ເອງທທທ່
ທ່ ນພາກຍັນມທຄວາມຫລຕງຜຊດເຊຊທ່ງຈະເປຍັນຕຕຜູ້ນ
ຄຕນນຍັບເປຍັນພຍັນເປຍັນໝສື
ເຫດທທທ່ຈະພາໃຫຜູ້ພວກເຂຕາພາກຍັນສຜນເສຍັຍຊທວຊດອະມະຕະຂອງຕຕນໄປ. ຢຜທ່ທທ່ ນທ
ທ ຜູ້
ຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າບຂໍທ່ຄຊດຢາກຈະເວຕຜູ້າເຖຊງທທທ່ຊທວຊດທທທ່ສຍັຜູ້ນແລະບຂໍທ່ມທ ຄວາມແນທ່ນອນຂອງຄຕນເຮຕານຍັຜູ້ນເລທຍ,
ທ່ ງ - ສຊທ່ງນຍັຜູ້ນກຂໍຄສືພຍັຍອຍັນຕະລາຍທທທ່ມາຈາກ
ແຕທ່ເຫຍັນວທ່າຍຍັງມທຄວາມອຍັນ ຕະລາຍຮຜູ້າຍກາດຢທ່າໜໜ
ຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈແບບ ບຂໍທ່ເລຊກເຊຊທ່ງເຖຊງຖອງຂອງຄຕນເປຍັນຈຂໍານວນ ມາກໃນການ
ຊຍັກຊຜູ້າໜທ່ວງໜທ່ຽວທທທ່ຈະຂານຕອບຕຂໍທ່ສຽງຮຽກຮຜູ້ອງ ຂອງ
ພຣະວຊນຍານບຂໍຣຊສລຸດຂອງພຣະເຈຕຜູ້າແລຜູ້ວຫຍັນໄປເລສືອກເອຕາ ການໃຊຜູ້ຊທວຊດຢຜທ່ໃນຄວາມບາບ.
ຢທ່າງໃດກຂໍດທ,ຄວາມບາບນຍັຜູ້ນເຖຊງ ແມທ່ນພວກເຮຕາຈະຄຊດວທ່າບາງສຊທ່ງມຍັນອາດເປຍັນສຊທ່ງເລຍັກນຜູ້ອຍພຽງ
ໃດກຂໍຕາມ ແຕທ່ຖຜູ້າພວກເຮຕາຫາກຕຕກເຂຕຜູ້າໄປໃນກຕນອລຸບາຍຂອງ
ມຍັນແລຜູ້ວກຂໍອາດຈະເປຍັນຜຕນສະທຜູ້ອນເຖຊງການສຜນເສຍັຍຢທ່າງບຂໍທ່ມທວຍັນ ຈະເອຕາຄສືນມາໄດຜູ້.
ສຊທ່ງໃດທທທ່ພວກເຮຕາບຂໍທ່ສາມາດຈະເອຕາຊະນະມຍັນ ໄດຜູ້ຕທ່ ຂໍໄປມຍັນກຂໍຈະກຍັບມາເອຕາຊະນະກຍັບເຮຕາຄສືນ
ແລະໃນທທທ່ສລຸດມຍັນກຂໍ ຈະມາທຂໍາຄວາມພຊນາດໃຫຜູ້ແກທ່ຕຕວເຮຕາເອງ. {SCL 54.1}
ທທ່ານອາດາມ (Adam) ແລະນາງອເອວາ (Eve) ຜຜຜູ້ເປຍັນ ປະຖຕມບຊດາແລະມານດາຂອງມະນລຸດພວກເຮຕາ
ນຍັຜູ້ນຄຍັຜູ້ງແລກ ກຂໍພາ ກຍັນເຂຕຜູ້າໃຈວທ່າການກຊນຜຕລໄມຜູ້ທທ່ ໄດຜູ້
ທ ຖສືກພຣະເຈຕຜູ້າຕຜູ້ອງຫຜູ້າມເອຕາໄວຜູ້ ແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນມຍັນກຂໍ
ຈະເປຍັນພຽງແຕທ່ເລສືຜູ້ອງເລຍັກນຜູ້ອຍເທຕທ່ານຍັຜູ້ນແລະ ກຂໍຈະ ບຂໍທ່
ພາໃຫຜູ້ເກທດມທຜຕນຮຜູ້າຍໜຍັກໜຜູ້າອຍັນໃດຕາມມາເໝສືອນດຍັທ່ງທທທ່ພຣະຜຜຜູ້ ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ຕຍັກເຕສືອນເອຕາໄວຜູ້ນຜູ້ ຍັນ.
ແຕທ່ວທ່າ ເລສືຜູ້ອງທທທ່ຄຊດວທ່າເປຍັນ ສຊທ່ງເລຍັກໆນຜູ້ອຍໆທທທ່ ກທ່າວມານທຜູ້ຊຂໍຜູ້າພຍັດໄດຜູ້ກາຍມາເປຍັນການລທ່ວງລະ ເມທດຕຂໍທ່
ກຕດພຣະບຍັນຍຍັຕອຍັນສຍັກສຊດຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເຊຊທ່ງພາ
ໃຫຜູ້ມະນລຸດຕຜູ້ອງໄດຜູ້ຖສືກຕຍັດແຍກອອກຈາກອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຂອງ
ຕຕນອອກໄປເສຍັຍ,ຈາກນຍັຜູ້ນມຍັນກຂໍໄດຜູ້ເປຍັນການເປຊດປະຕຜໃຫຜູ້ແກທ່ຄວາມ ຕາຍ
ແລະຄວາມທລຸກໂສກທທທ່ບຂໍທ່ສາມາດຈະພຍັນລະນາໄດຜູ້ນຜູ້ ຍັນ ໃຫຜູ້ຫລຍັທ່ງ ນອງເຂຕຜູ້າມາຖຜູ້ວມລຕຜູ້ນໂລກມະນລຸດເຮຕານທຜູ້.
ວຍັນເວລາກຂໍໝຜນວຽນປທ່ຽນ ໄປນານແສນນານ, ແຕທ່ສຽງຮຜູ້ອງໄຫຜູ້ຄວນຄາງຂອງມວນມະນລຸດຜຜຜູ້
ທທທ່ໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ເຄາະທຍັງຫລາຍກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນ ຮຜວ
ຜູ້ ທ່າວຍັນໃດຈະຢລຸດຕຊລຕງໄປ ແລະ ສຍັພສຊທ່ງສຍັພການທຍັງໝຕດທທທ່
ພຣະເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ໃຫຜູ້ການເນຣະມຊຕປະດຊດ ສຜູ້າງຂໜຜູ້ນມານຍັຜູ້ນກຂໍຍຍັງຄຕງພາກຍັຍຮອຜູ້ງໃຫຜູ້ຄວນຄາງ
ດຜູ້ວຍຄວາມເຈຍັບ ປວດຍຜູ້ອນວທ່າໄດຜູ້ຮຍັບເຄາະກຍັມ ອຍັນເປຍັນຜຕນຕາມມາຈາກການທທທ່ມະ ນລຸດ

ໄດຜູ້ພາກຍັນລທ່ວງລະເມທດຕຂໍທ່ກຕດພຣະບຍັນຍຍັຕຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ ເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເອງ.
ນຍັບທຍັງເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນຟຜູ້າເອງກຂໍຍຍັງໄດຜູ້ຮຍັບຜຕນສະ
ທຜູ້ອນຈາກການກະທຂໍາທທທ່ຕຂໍທ່ຕຜູ້ານກຍັບພຣະເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເໝສືອນກຍັນ. ພຣະມະ ຫາວຊຣະກຍັມແຫທ່ງໄມຜູ້ກາງແຂນທທທ່
ເນທນເຂຕາກຜູ້ອນໂກທານຍັຜູ້ນກຂໍຍຍັງຄຕງ ປຍັກຫລຍັກຕຍັຜູ້ງໝຍັຜູ້ນຢຜທ່ເພສືທ່ອ ເປຍັນອະນລຸສອນໃຫຜູ້ລະນໜກເຖຊງການເສຍັຍສະ
ຫລະອຍັນໜຜູ້າອຍັສຈຍັນເຊຊທ່ງເປຍັນສຊທ່ງຈຂໍາເປຍັນສຂໍາລຍັບການໂຜດຜາຍກອບ
ກຜຜູ້ເອຕາພວກຄຕນທທທ່ໄດຜູ້ລທ່ວງລະເມທດຕຂໍທ່ກຕດພຣະບຍັນຍຍັຕຂອງພຣະເຈຕຜູ້າ ນຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ຄວາມລອດພຕຜູ້ນ.
ມາເຖທດທທ່ານທຍັງຫລາຍ, ພວກເຮຕາ ຈຕທ່ງຢທ່າໄດຜູ້ພາກຍັນ ຖສືເບຕາເອຕາງທ່າຍຕຂໍທ່ຄວາມບາບນຍັຜູ້ນວທ່າເປຍັນຂອງ
ເລຍັກນຜູ້ອຍເບຕາບາງເລທຍ. {SCL 54.2}
ການລທ່ວງລະເມທດຕຂໍທ່ກຕດໝາຍຂອງ ພຣະເຈຕຜູ້າທລຸກຄຍັຜູ້ງ, ການ
ເມທນເສທຍຫລສືການຫຍັນຫລຍັງປະຕຊເສດຕຂໍທ່ພຣະບາຣະມທຂອງອຕງພຣະ ຄຣຊສຕຕ໌
ນຍັຜູ້ນກຂໍຈະສຕທ່ງຜຕນສະທຜູ້ອນຢຜູ້ອນຫລຍັງໃສທ່ຕຕວຂອງພວກທທ່ານນຍັຜູ້ນ ເອງ,
ມຍັນທຍັງຍຍັງທຂໍາໃຫຜູ້ຫຕວໃຈຂອງມະນລຸດມທຄວາມແຂງກະດຜູ້າງ,
ທຂໍາໃຫຜູ້ຄວາມມລຸຜູ້ງຫວຍັງຕຍັຜູ້ງໃຈຂອງຄຕນອທ່ອນເພຍັຍເປຍັຜູ້ຍລທ່ອຍລຕງ ແລະ
ທຂໍາໃຫຜູ້ຄວາມຄຊດປຍັນຍາຂອງຄຕນປຜຜູ້ລງ
ຕ ໄປ ອຍັນຈະພາໃຫຜູ້ຄວາມສາ ມາດຂອງທທ່ານທທທ່
ຈະປະພໜດຕຕນໃຫຜູ້ຂຜູ້ ໜນກຍັບສຽງຮຽກຮຜູ້ອງອຍັນຮຍັກໄຄທ່ ຂອງ
ພຣະວຊນຍານບຂໍຣຊສລຸດຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນບຂໍທ່ພຽງແຕທ່ ຈະຫລລຸດໜຜູ້ອຍຖອຍລຕງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ,
ແຕທ່ຫາກຍຍັງນຍັບມສືຜູ້ນຍັບຈະໄຮຜູ້ສະມຍັຖ ພາບລຕງໄປຊຍັກໃຊຜູ້. {SCL 56.1}
ຫລາຍຄຕນກຂໍພະຍາຍາມທທທ່ ຈະໃຫຜູ້ການປອບຈຊດໃຈທທທ່ກຂໍາລຍັງ ຕຕກຢຜທ່ໃນຄວາມວຊຕຕກກຍັງວຕນຂອງ
ຕຕນນຍັຜູ້ນດຜູ້ວຍຄວາມຄຊດທທທ່ວທ່າ ພວກ ຕຕນສາມາດທທທ່ຈະປະຖຊຜູ້ມເສຍັຜູ້ນທາງແຫທ່ງຄວາມເລວຮຜູ້າຍນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ຕາມ
ເວລາທທທ່ພວກຕຕນຕຜູ້ອງການ. ພວກເຂຕາຄຊດວທ່າຕຕນເອງສາມາດທທທ່
ຈະຫຍັນຫລຍັງໃສທ່ສຽງຮຽກຮຜູ້ອງອຍັນເຕຍັມໄປດຜູ້ວຍຄວາມຮຍັກໄຄທ່ຂອງ ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ,
ແຕທ່ເຖຊງຢທ່າງໃດເຂຕາກຂໍຍຍັງຄຕງໄດຜູ້ຍຊນໄດຜູ້ຟຍັງ ສຽງຮຽກຮຜູ້ອງນຍັຜູ້ນຄຍັຜູ້ງແລຜູ້ວຄຍັຜູ້ງເລຕທ່າ.
ທ່ ນປະໝາດຕຂໍທ່ ອຕງພຣະວຊນຍານ
ພວກເຂຕາເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນພາກຍັນຄຊດ ວທ່າພາຍຫລຍັງທທທ່ຕຕນໄດຜູ້ທຂໍາການໝຊ
ແຫທ່ງຄວາມມທ ພຣະເດດພຣະຄລຸນຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ແລະໄດຜູ້ເອຕາ
ຕຕນຕຕກເຂຕຜູ້າໄປເປຍັນພຍັກຝທ່າຍຂອງສາຕານນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວແຕທ່ພຂໍເຖຊງຕຕກ
ຍາມອຍັດຕະຄຍັດຂຍັດສຕນມາເຂຕາກຂໍຈະສາມາດຫຍັນປທ່ຽນທຊດທາງແຫທ່ງ ຊທວຊດຂອງພວກຕຕນໄດຜູ້.
ນທຜູ້ກຂໍບທ່ ເປຍັ
ຂໍ ນສຊທ່ງທທທ່ຈະທຂໍາກຍັນໄດຜູ້ຢທ່າງງທ່າຍໆ. ຊທວຊດທທທ່ຕຕກຈຕມຢຜທ່ໃນຄວາມບາບໃນຊທ່ວງເວລາຜທ່ານມານຍັຜູ້ນມຍັນ
ໄດຜູ້ປະ ທຍັບເອຕາຮທ່ອງຮອຍຂອງມຍັນໄວຜູ້ຢຜທ່ໃນນຊດໃສໃຈຄຂໍຂອງຄຕນເຮຕາແລະ ກຂໍມທ
ແຕທ່ຄຕນເປຍັນຈຂໍານວນໜຜູ້ອຍພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ ທທທ່ຕຜູ້ອງການຢາກຈະຝໜກຝຕນ
ກຂໍຜູ້ສຜູ້າງຕຕນໃຫຜູ້ເປຍັນເໝສືອນດຍັທ່ງອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າ. {SCL 56.2}
ຄວາມຄຊດຈຊດໃຈອຍັນເລວຮຜູ້າຍ ແຕທ່ພຽງເລຍັກນຜູ້ອຍທທທ່ມທຢຜທ່ໃນ ອລຸບປະນຊດສຍັຍ ຫລສືວທ່າ
ທ່ ງທທທ່ມທທາທ່
ຄວາມຢາກໄດຜູ້ຢາກດທໃນສຊທ່ງໃດສຊທ່ງໜໜ
ອທ່ຽງໄປທາງຄວາມບາບນຍັຜູ້ນເມສືທ່ອມຍັນຫາກໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າມາກລຸກກຕຜູ້ວເມຕາ ມຕວຢຜທ່ໃນໃຈຂອງຄຕນບຂໍທ່ຢຜທ່ບທ່ ຂໍເຊຕາແລຜູ້ວ
ສລຸດທຜູ້າຍມາມຍັນກຂໍຈະທຂໍາຄວາມ ເສສືທ່ອມເສຍັຍໃຫຜູ້ແກທ່ຄວາມມທປະສຊຖພາບຂອງພຣະກຊຈການແຫທ່ງການ
ປະກາດຂທ່າວປະເສທດໃຫຜູ້ຈຕນໄດຜູ້. ການເອຕາຕຕວໃຫຜູ້ລທ່ອງລອຍ ໄປຕາມ
ກະແສຂອງຄວາມບາບທລຸກຄຍັຜູ້ງທລຸກຄາວນຍັຜູ້ນກຂໍມທແຕທ່ຈະນຂໍາເອຕາຄຕນໃຫຜູ້
ຫທ່າງເຫທນອອກໄປຈາກອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ. ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທສະ ແດງຄວາມບຂໍທ່ເຊສືທ່ອແບບແຂງກະດຜູ້າງ
ຫລສືວທ່າ ສະແດງຄວາມເມທນ ເສທຍຕຂໍທ່ ສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນ ໃນທທທ່ສລຸດ ເຂຕາ
ກຂໍຈະໄດຜູ້ຮຍັບໝາກຜຕນທທທ່ຕຕນໄດຜູ້ປກ
ຜ ຝຍັງເອຕາໄວຜູ້. ຢຜທ່ໃນໜຍັງສທພຣະຄຂໍາ ພທທຍັງໝຕດເຫລຍັຜູ້ມ
ກຂໍບທ່ ຂໍມທບທ່ອນໃດອທກທທທ່ຈະໃຫຜູ້ຄຂໍາຕຍັກເຕສືອນຢທ່າງເຂຍັຜູ້ມ
ງວດຕຂໍທ່ການຫຜເບຕາເອຕາງທ່າຍໃນຄວາມຊຕທ່ວຮຜູ້າຍເໝສືອນດຍັທ່ງຄຂໍາເວຕຜູ້າ ຂອງກະສຍັຕ ໂຊໂລໂມນ(Solomon)ທທທ່ວທ່າ:
”ຄຕນຊຕທ່ວຮຜູ້າຍກຂໍ ຈະຖສືກໂທດບາບຂອງເຂຕາຜຜກມຊດຕຕນເອຕາໄວຜູ້” (ສລຸພາສຊດ [Proverbs] 5:22). {SCL 57.1}

ພຜູ້ອມແລຜູ້ວທທທ່ໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ກາຍເປຍັນອຊສຣະພາບ
ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ຍາມໃດກຂໍພຜູ້ອມສະເໝທ ທທທ່ຈະປຕດປທ່ອຍເອຕາ
ພວກເຮຕາໃຫຜູ້ເປຍັນອຊສຣະພາບອອກໄປຈາກຄວາມບາບ, ແຕທ່ຢທ່າລສືມ
ວທ່າພຣະອຕງຈະບຂໍທ່ໃຊຜູ້ວຊທທການແບບບຍັງຄຍັບໃຈ. ຖຜູ້າພວກເຮຕາຫາກທຂໍາ ການລທ່ວງລະເມທດຢຜທ່ບທ່ ຂໍຖອຍ
ແລະແນວຄຊດຈຊດໃຈກຂໍກຜູ້ ຊງເກສືອກລທເລສືອ ຢຜທ່ນຂໍາແຕທ່ຄວາມຊຕທ່ວຮຜູ້າຍນຍັຜູ້ນຢທ່າງຫລຕຜູ້ມຫຕວຈຕມທຜູ້າຍ, ທຍັງຕຕນເອງກຂໍ
ບຂໍທ່ຄຊດຢາກຈະມທຄວາມເປຍັນອຊສຣະພາບໄປຈາກຄວາມຊຕທ່ວຮຜູ້າຍນຍັຜູ້ນ ເລທຍ,
ທຍັງບຂໍທ່ຍອມຢາກເຂຕຜູ້າມາຢຜທ່ໃຕຜູ້ພຣະບາຣະມທຂອງພຣະອຕງ ແລຜູ້ວ
ຈະໃຫຜູ້ພຣະອຕງກະທຂໍາສຊທ່ງໃດຕສືທ່ມອທກສຂໍາລຍັບພວກເຮຕາ? ພວກເຮຕາເປຍັນ
ຝທ່າຍຜຜຜູ້ທຂໍາລາຍຕຕນເອງດຜູ້ວຍການປະຕຊເສດຕຂໍທ່ຄວາມຮຍັກຂອງ ອຕງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຢທ່າງດສືຜູ້ດຜູ້ານຫຕວແຂງ.
ຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທໄດຜູ້ມທຄຂໍາ ຕຍັດເອຕາໄວຜູ້ດທ່ ຍັງນທຜູ້ “ມາເຖທດ,ບຍັດນທຜູ້ ກຂໍເປຍັນລສືກງາມຍາມດທແລຜູ້ວ,
ນທຜູ້ກຂໍເປຍັນວຍັນເວລາແຫທ່ງການໂຜດ ໃຫຜູ້ລອດແລຜູ້ວ” (2 ໂກຣຊນ ໂທ[2Corinthians]6:2), ”ວຍັນນທຜູ້
ຖຜູ້າທທ່ານຫາກໄດຜູ້ຍຊນ ສຽງຂອງພຣະອຕງ ແລຜູ້ວກຂໍຈທ່ ຕງຢທ່າທຂໍາໃຈຂອງຕຕນເອງໃຫຜູ້ແຂງ ກະດຜູ້າງໄປເລທຍ” (ຮຊບຣຜ
3:7,8). {SCL 58.1}
“ມະນລຸດມຍັກມອງເບຊທ່ງທທທ່ໃບໜຜູ້າ ແຕທ່ພຣະເຈຕຜູ້າພຍັດ ມອງ ເບຊທ່ງທທທ່ຫຕວໃຈ” (1 ຊາມຜເອນ[1Samuel] 16:17),
ຫຕວໃຈຂອງມະນລຸດນຍັຜູ້ນປະກອບດຜູ້ວຍຄວາມຮຜຜູ້ສໜກທທທ່ ຂຍັດແຍຜູ້ງປຂໍລະ ປຍັກກຍັນລະຫວທ່າງຄວາມສລຸກໃຈ ແລະ
ຄວາມເສຕຜູ້າໃຈ, ມທຄວາມລລຸຜູ້ມ ຫລຕງແລະບຂໍທ່ແນທ່ນອນ, ມທຄວາມບຂໍທ່ບຂໍຣຊສລຸດແລະລຂໍຜູ້ລວງຢທ່າງມາກ
ມາຍກທ່າຍກອງ. ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງຮຜຜູ້ດທເຖຊງຄວາມຄຊດຈຊດໃຈ
ແລະຄວາມມລຸຜູ້ງຫວຍັງຕຍັຜູ້ງໃຈທຍັງໝຕດຂອງພວກເຮຕາ. ຢທ່າງໃດກຂໍດທ, ຈຕທ່ງ
ກຜູ້າວເດທນເຂຕຜູ້າໄປຫາພຣະອຕງພຜູ້ອມກຍັບຮອຍດທ່າງດຂໍາແຫທ່ງຊທວຊດຂອງ ທທ່ານນຍັຜູ້ນເສຍັຍເຖທດ.
ຈຕທ່ງທຂໍາຕຕນໃຫຜູ້ເປຍັນເໝສືອນດຍັທ່ງທທທ່ຜຜຜູ້ຂຽນບຕດເພງ
ສຍັນລະເສທນທທທ່ໄດຜູ້ກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ຍັນເສຍັຍເຖທດ
ແລຜູ້ວຫຍັນມາເປຊດເຜທຍທລຸກຫຜູ້ອງຫຕວໃຈຂອງຕຕນຕຂໍທ່ພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນ ພຣະອຂໍລະຫຍັນ
ແລະຈຕທ່ງກທ່າວຄຂໍາຮຜູ້ອງຂຂໍອອກມາວທ່າ: “ຂຜູ້າແດທ່ອຕງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ, ໂຜດຈຕທ່ງໄດຜູ້ສຍັນລະສຜດເບຊທ່ງຕຕວຂຜູ້ານຜູ້ອຍນທຜູ້
ເຖທດ ແລະ ຈຕທ່ງມາຮຜຜູ້ໃຈຂຜູ້ານຜູ້ອຍນທຜູ້ເຖທດ: ໂຜດຈຕທ່ງເຂຕຜູ້າມາ ທຕດສອບຕຕວຂຜູ້ານຜູ້ອຍ ແລະ
ຈຕທ່ງຮຜຜູ້ຄວາມຄຊດຈຊດໃຈຂອງຂຜູ້າ ນຜູ້ອນນທຜູ້ເຖທດ: ແລະຈຕທ່ງມອງເຫຍັນທາງຊຕທ່ວຮຜູ້າຍໃນຕຕວຂຜູ້າ
ນຜູ້ອຍນທຜູ້ແລະໂຜດຈຕທ່ງໄດຜູ້ນຂໍາພາຂຜູ້ານຜູ້ອຍໃຫຜູ້ເດທນ ໄປຕາມ ເສຍັຜູ້ນທາງແຫທ່ງຄວາມອະມະຕະດຜູ້ວຍເຖທດ”
(ເພງສຍັນລະເສທນ 139:23,24). {SCL 58.2}
ຫລາຍຄຕນກຂໍພາກຍັນມທຄວາມເຊສືທ່ອຕຂໍທ່ຄວາມຮຜຜູ້ປຍັນຍາ, ເຊສືທ່ອ ຕຂໍທ່ຄວາມດທຂອງຮຜບນອກຂອງຄຕນ,
ແຕທ່ໃນເວລາດຽວກຍັນຢຜທ່ໃນຫຕວໃຈ ຂອງພວກເຂຕາກຂໍຍຍັງຄຕງມທຄວາມສຕກກະປຕກຢຜທ່. ທທ່ານຈຕທ່ງໄຫວຜູ້ວອນ
ດຜູ້ວຍຄຂໍາວທ່າ: “ຂຜູ້າແດທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ, ໂຜດຈຕທ່ງໄດຜູ້ເນ
ຮະມຊຕສຜູ້າງໃຫຜູ້ຂຜູ້ານຜູ້ອຍໄດຜູ້ມທຫຕວໃຈອຍັນຂາວສະອາດ ແລະ
ຈຕທ່ງຟສືຜູ້ນຟຜເອຕາຈຊດວຊນຍານອຍັນຊອບທຍັມໃຫຜູ້ເຂຕາມາຢຜທ່ໃນຕຕວ ຂຜູ້ານຜູ້ອຍດຜູ້ວຍເຖທດ” (ເພງສຍັນລະເສທນ 51:10).
ຂຂໍໃຫຜູ້ທທ່ານຈຕທ່ງ ເປຍັນຄຕນສລຸຈຣຊດຕຂໍຕຕນເອງດຜູ້ວຍເຖທດ. ທທ່ານຈຕທ່ງເປຍັນຄຕນທທທ່ມທຄວາມຕຍັຜູ້ງ
ໜຜູ້າບລຸກບສືນຄຜູ້າຍດຍັທ່ງວທ່າຊທວຊດຂອງ ທທ່ານນຍັຜູ້ນພວມກຂໍາລຍັງຕຕກຢຜທ່ໃນພຍັຍ ອຍັນຕະລາຍຢຜທ່ແລຜູ້ວ.
ນທຜູ້ເປຍັນບຍັນາທທທ່ຈະຕຜູ້ອງໄດຜູ້ຮຍັບການແກຜູ້ໄຂລະ ຫວທ່າງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຍັບຕຕວຂອງທທ່ານເອງ
ແລະການແກຜູ້ໄຂ ດຍັທ່ງກທ່າວກຂໍເປຍັນການຕຍັດສຊນເຖຊງຄວາມອະມະຕະ. ສທ່ວນຄວາມຫວຍັງ
ແບບເປຕທ່າລຜູ້າບຂໍທ່ມທຄວາມຈຊງຈຍັງນຍັຜູ້ນກຂໍມທແຕທ່ຈະສະແດງໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງ
ຄວາມພຍັງພຊນາດຂອງທທ່ານເອງພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ. {SCL 59.1}
ຈຕທ່ງສໜກສາຮຂໍທ່າຮຽນດຜູ້ວຍການໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານ
ມາເຖທດ, ຈຕທ່ງພາກຍັນເຂຕຜູ້າມາສໜກສາຮຂໍທ່າຮຽນພຣະວຍັຈນະ ຂອງພຣະເຈຕຜູ້າດຜູ້ວຍການໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານ.
ໂດຍຜທ່ານກຕດໝາຍ ພຣະບຍັນຍຍັຕຂອງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າແລະການດຂໍາລຕງຊທວຊດຂອງພຣະ ຄຣຊສຕຕ໌
ນຍັຜູ້ນພຣະວຍັຈນະຂອງພຣະເຈຕຜູ້າ (ຫລສືວທ່າພຣະຄຂໍາພທ-ຜຜຜູ້ແປ)

ໄດຜູ້ເປຍັນຜຜຜູ້ນາສະເໜທໃຫຜູ້ທທ່ານໄດຜູ້ຮຜຜູ້ຈຍັກກຍັບບຍັນດາຫລຍັກການທທທ່ຍຊທ່ງໃຫຍທ່ ແຫທ່ງຄວາມສຍັກສຊດບຂໍຣຊສລຸດ
ເຊຊທ່ງຖຜູ້າຫາກຂາດສຊທ່ງດຍັທ່ງກທ່າວໄປແລຜູ້ວ “ກຂໍບທ່ ຂໍມທຜຜຜູ້ໃດອທກຈະສາມາດເຫຍັນພຣະເຈຕຜູ້າໄດຜູ້” (ຮທບຣຜ 12: 14).
ພຣະຄາພທຂອງພຣະເຈຕຜູ້າເປຍັນຜຜຜູ້ຊທ່ວຍໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ມທຄວາມ ເຂຕຜູ້າໃຈໃນຄວາມບາບ,
ເປຍັນຜຜຜູ້ເປທດເຜທຍໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງເສຍັຜູ້ນທາງແຫທ່ງ ຄວາມລອດພຕຜູ້ນຢທ່າງແຈທ່ມແຈຜູ້ງ.
ທທ່ານຈຕທ່ງມທຄວາມເອຕາໃຈໃສທ່ຕທ່ ຂໍພຣະ ວຍັຈນະຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເສຍັນເຖທດ ເພາະວທ່າ ນຍັຜູ້ນຄສືພຣະສລຸຣະ
ສຽງຂອງພຣະເຈຕຜູ້າທທທ່ກຂໍາລຍັງເວຕຜູ້າຈາສຕນທະນາຕຂໍທ່ຊທວຊດຈຊດໃຈຂອງ ທທ່ານນຍັຜູ້ນຢຜທ່. {SCL 60.1}
ເມສືທ່ອທທ່ານຫາກໄດຜູ້ ເຫຍັນເຖຊງຄວາມຊຕທ່ວຊຜູ້າເລວຊາມຂອງ ຄວາມບາບ
ແລະເຫຍັນສະພາບຂອງຕຕວທທ່ານທທທ່ຢຜທ່ໃນສະພາວະຄວາມ ຈຊງຂອງມຍັນໃນເວລານທຜູ້
ແລຜູ້ວທທ່ານກຂໍຈທ່ ຕງຢທ່າໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມທຂໍຜູ້ຖອຍ ນຜູ້ອຍໃຈໄປເລທຍ, ເພາະວທ່າການທທທ່ ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ສະ
ເດຍັດລຕງມາໃນໂລກນທຜູ້ ກຂໍແມທ່ນເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ໃຫຜູ້ການ ໂຜດຜາຍເອຕາ
ພວກຄຕນບາບທຍັງລາຍໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມລອດພຕຜູ້ນນຍັຜູ້ນເອງ. ບຂໍທ່ມທ
ຄວາມຈາເປຍັນໃດເລທຍທທທ່ພວກເຮຕາຈະຕຜູ້ອງໃຊຜູ້ຄວາມພະຍາຍາມ
ຂອງຕຕນເພສືທ່ອໃຫຜູ້ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຕຜູ້ອງເກທດມທຄວາມພຂໍພຣະທຍັຍ ນຂໍາ, ເພາະສຊທ່ງນຍັຜູ້ນກຂໍຄສື ຄວາມຮຍັກອຍັນປະເສທດເລທດລຂໍຜູ້າ! ອຕງພຣະຜຜຜູ້ ເປຍັນເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງສະຖຊດຢຜທ່ໃນອຕງ ພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ນຍັຜູ້ນເອງ “ຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້
ທຂໍາໃຫຜູ້ໂລກມະນລຸດໄດຜູ້ຫຍັນມາຄສືນດທກຍັບພຣະອຕງ ” (2 ໂກຣຊນທຽນ 5:19).
ພຣະອຕງຊຕງໃຊຜູ້ຄວາມຮຍັກຢທ່າງເມດຕາປານທຂອງພຣະອຕງ
ເພສືທ່ອດໜງດຜດເອຕາຊທວຊດຈຊດໃຈຂອງພວກມະນລຸດໃນຖານະທທທ່ເປຍັນພວກ
ລຜກໆທຍັງຫລາຍຂອງພຣະອຕງທທທ່ກຂໍາລຍັງພາກຍັນຫລຕງຜຊດຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນ.ບຂໍທ່ມທບດ
ຊ າ
ທ່
ທ່
ມານດາຈາກເມສືອງມະນລຸດຜຜຜູ້ໃດອທກແລຜູ້ວທທຈະມທຄວາມອຕດທຕນຕຂໍພວກ
ລຜກຜຜຜູ້ທທ່ ທຫລຕງຜຊດຂອງຕຕນເໝສືອນດຍັທ່ງທທທ່ ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງມທຕທ່ ຂໍ
ພວກຄຕນຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງພຣະອຕງເອງຊຕງໄດຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາເພສືທ່ອໂຜດປະທານ ໃຫຜູ້ພວກເຂຕາໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມລອດພຕຜູ້ນ.
ບຂໍທ່ມທມະນລຸດຜຜຜູ້ໃດອທກແລຜູ້ວທທທ່ຈະ ຮຽກຮຜູ້ອງເອຕາຜຜຜູ້ເປຍັນຄຕນພານນຍັຜູ້ນ ດຜູ້ວຍຄວາມນຊຜູ້ມນວນອທ່ອນ
ຫວານເໝສືອນດຍັທ່ງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານທຜູ້. ບຂໍທ່ມທສບ
ຕ ບຂໍທ່ມທປາກຂອງມະນລຸດ
ຜຜຜູ້ໃດອທກແລຜູ້ວທທທ່ຈະມາໃຊຜູ້ຄວາມເວຕຜູ້າອຍັນນຊຜູ້ມນວນອທ່ອນຫວານກຍັບຄຕນ ຜຜຜູ້ຫລຕງຜຊດເໝສືອນດຍັທ່ງພຣະອຕງນທຜູ້.
ຄຂໍາໝຍັຜູ້ນສຍັນຍາແລະຄຂໍາຕຍັກເຕສືອນ ທຍັງໝຕດຂອງ ພຣະອຕງນຍັຜູ້ນກຂໍລຜູ້ວນແຕທ່ເປຍັນການສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນ
ເຖຊງຄວາມຮຍັກຂອງ ພຣະອຕງທທທ່ຈະຫາຄຂໍາເວຕຜູ້າອຍັນໃດມາພຍັນລະນາ ບຂໍທ່ໄດຜູ້ເລທຍ. {SCL 61.1}
ເມສືທ່ອໃດທທທ່ສາຕານ (Satan) ຫາກກຍັບເຂຕຜູ້າມາເວຕຜູ້າໃຫຜູ້ ທທ່ານວທ່າ
ທ່ ໜງ,ເຖຊງ ຢທ່າງໃດກຂໍຈທ່ ຕງຢທ່າລສືມມອງໄປຫາ
ທທ່ານນຍັຜູ້ນກຂໍເປຍັນຄຕນຜຜຜູ້ມທຄວາມບາບໜາສາໂຫດຜຜຜູ້ໜ
ອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນພຣະ ເຈຕຜູ້າຜຜໂຜູ້ ຜດໃຫຜູ້ລອດຂອງທທ່ານແລະ ຈຕທ່ງກທ່າວເຖຊງພຣະເດດພຣະ
ຄລຸນຂອງພຣະອຕງ. ການເອຕາສາຍຕາມາຈຜູ້ອງມອງໄປຫາຄວາມ
ເປຍັນແສງສະຫວທ່າງທທທ່ພລຸທ່ງພຕຜູ້ນອອກມາຈາພຣະອຕງນຍັຜູ້ນກຂໍຈະເປຍັນ ການຊທ່ວຍຕຕວຂອງທທ່ານໄດຜູ້,
ໃຫຜູ້ທທ່ານຈຕທ່ງເປຍັນຜຜຜູ້ທທ່ ຫຍັ
ທ ນມາຍອມຮຍັບ ຮຜຜູ້ຕທ່ ຂໍຄວາມບາບຂອງຕຕນ, ແຕທ່ໃຫຜູ້ບອກກທ່າວຕຂໍທ່ຜຜຜູ້ເປຍັນຜທມານນຍັຜູ້ນ
ເສຍັຍວທ່າ “ພຣະເຢຊຜ ຄຣຊສຕຕ໌ຊຕງໄດຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາໃນໂລກ ນທຜູ້ເພສືທ່ອໂຜດເອຕາຄຕນບາບທຍັງຫລາຍ
ໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມລອດ ພຕຜູ້ນ” (1 ຕທໂມທທ 1:15) ແລະ ທທ່ານກຂໍຈະໄດຜູ້ຄວາມລອດພຕຜູ້ນດຜູ້ວຍ
ຄວາມຮຍັກຂອງພຣະອຕງທທທ່ຈະຫາສຊທ່ງໃດມາປຽບປານບຂໍທ່ໄດຜູ້. ພຣະເຢ ຊຜເຈຕຜູ້າເຄທຍໄດຜູ້ຖາມທທ່ານສທມອນ (Simon)
ຜູ້ ສອງຄຕນນຍັຜູ້ນວທ່າ: ມທຜຜຜູ້ໜ
ທ່ ງຕຊ
ຜູ້ ເຈຕຜູ້ານາຍຂອງຕຕນພຽງເລຍັກນຜູ້ອຍ,
ກທ່ຽວເລສືຜູ້ອງຂອງລຜກໜທ
ໜ ດໜທ
ຜູ້ ຜຜຜູ້ໜ
ທ່ ໜງນຍັຜູ້ນກຂໍຊຜູ້ ຂໍາພຍັດຕຊດໜທ
ຜູ້ ເຈຕຜູ້ານາຍຂອງຕຕນເປຍັນ ຈຂໍານວນອຍັນມະຫາສານ.
ແຕທ່ສທ່ວນອທກລຜກໜທ
ຜູ້ ໃຈດທກໄຂໍ ດຜູ້ ໃຫຜູ້ອະ ພຍັຍແກທ່ທງ
ສທ່ວນນາຍຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໜທ
ຍັ ສອງຄຕນເຂຕາເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນເທຕທ່າທຽມກຍັນ. ຈາກນຍັຜູ້ນ
ຜູ້ ຜຜຜູ້ໃດຈະຮຍັກເຈຕຜູ້ານາຍຂອງ ເຂຕາມາກກວທ່າ.
ອຕງພຣະ ຄຣຊສຕຕ໌ຈທ່ ຊງໄດຜູ້ຖາມທທ່ານສທມອນວທ່າ ລຜກໜທ
ຜູ້ ໃຫຜູ້ອະພຍັຍມາກກວທ່ານຍັຜູ້ນເອງ” (ລຜກາ
ສທ່ວນທທ່ານສທມອນກຂໍໄດຜູ້ຕອບວທ່າ: ”ກຂໍແມທ່ນຜຜຜູ້ທທ່ ທ ໄດຜູ້ຖສືກເຈຕຜູ້າໜທ
[Luke]7:43). ພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍກຂໍເປຍັນຄຕນບາບໜຍັກເໝສືອນ ກຍັນທຍັງນຍັຜູ້ນ,
ແຕທ່ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາສຊຜູ້ນພຣະ

ຊຕນເພສືທ່ອຈະໃຫຜູ້ພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍໄດຜູ້ພາກຍັນຮຍັບການໃຫຜູ້ອະພຍັຍ ໂທດ.
ຄລຸນງາມຄວາມດທທທ່ ມາຈາກການເສຍັ
ທ
ຍສະຫລະຄຍັຜູ້ງມະຫາວຊຣະ ກຍັມຂອງ
ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນກຂໍເປຍັນສຊທ່ງພຽງພຂໍແລຜູ້ວສາລຍັບການນາ
ເອຕາໄປຖວາຍຕຂໍທ່ອຕງພຣະເທພບຊດາເຈຕຜູ້າເພສືທ່ອຂຂໍຄວາມອະພຍັຍໂທດ
ໂຜດໃຫຜູ້ມະນລຸດພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ຄວາມລອດພຕຜູ້ນ. ຜຜຜູ້ໃດທທທ່
ໄດຜູ້ຮຍັບການໃຫອະພຍັຍໂທດຈາກພຣະອຕງມາກກວທ່າ ຜຜຜູ້ນຜູ້ ຍັນກຂໍຈະຮຍັກ
ພຣະອຕງມາກໜຍັກແລະເຂຕາກຂໍຈະຫຍຍັບເຂຕຜູ້າໄປຢຜທ່ໃກຜູ້ກຍັບພຣະທທທ່ນຍັທ່ງ ເພສືທ່ອຢສືນເຝຕຜູ້າພຣະອຕງຢທ່າງໃກຜູ້ຊຊດ
ແລຜູ້ວກຂໍຈະຮຜູ້ອງເພງສຍັນລະເສທນ ພຣະອຕງຕຂໍທ່ຄວາມຮຍັກອຍັນຍຊທ່ງໃຫຍທ່ ແລະຕຂໍທ່ການເສຍສະຫລະເພສືທ່ອ
ຄວາມອະມະຕະຄຍັຜູ້ງນຍັຜູ້ນ. {SCL 62.1}
ຍຊທ່ງພວກເຮຕາມທຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈ ໃນຄວາມຮຍັກຂອງພຣະເຈຕຜູ້າ
ເລຊກເຊຊທ່ງພຽງໃດກຂໍຍທ່ ຊງພາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາເຫຍັນໄດຜູ້ຢທ່າງຊຍັດເຈນເຖຊງ
ຄວາມຊຕທ່ວຊຜູ້າເລວຊາມແຫທ່ງຄວາມບາບຂອງຕຕນ. ເມສືທ່ອໃດທທທ່ພວກ
ເຮຕາເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ໃນຄວາມຮຍັກອຍັນຍຊທ່ງໃຫຍທ່ທທ່ ທ ພຣະເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ໂຜດປະ ທານມາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາ,
ເມສືທ່ອໃດທທທ່ພວກເຮຕາເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ໃນຄວາມ ໝາຍອຍັນເລຊກເຊຊທ່ງບາງປະການທທທ່ມທຢຜທ່ ໃນການເສຍັຍສະຫລະອຍັນມະ
ຫາສານເຊຊທ່ງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ຊຕງໄດຜູ້ອລຸທຊດໄປເພສືທ່ອມະນລຸດເຮຕາທຍັງ ຫລາຍ
ນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວຫຕວໃຈຂອງພວກເຮຕາກຂໍຈະເກທດມທຄວາມອທ່ອນໄຫວ
ຍຜູ້ອນຄວາມຮຜຜູ້ສໜກໃນຄວາມຮຍັກອຍັນປະເສທດຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ,
ເພາະວທ່າພວກເຮຕາໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກທທທ່ຈະຍອມຮຍັບສາລະພາບ ຕຂໍທ່ຄວາມຜຊດຄວາມບາບຂອງຕຕນ./.
{SCL 63.1}

ບບົດທທີ 4—ການຍອມຮສບສາລະພາບ
ຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທຍຍັງມທຄຂໍາສລຸພາສຊດກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ:“ຜຜຜູ້ໃດທທທ່ເຊສືທ່ອງອຂໍາຄວາມຜຊດຄວາມບາບ
ຂອງຕຕນເອຕາໄວຜູ້ເຂຕາ ກຂໍຈະບຂໍທ່ມທຄວາມຈະເຣທນຂໜຜູ້ນໄດຜູ້, ແຕທ່ສທ່ວນຜຜຜູ້ໃດທທທ່ຍອມຮຍັບ
ສາລະພາບແລະປະລະຄວາມຊຕທ່ວຊຜູ້າເລວຊາມຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນ ເຂຕາກຂໍຈະຖສືກເມດຕາສຕງສານ” (ສລຸພາສຊດ
28:13). {SCL 64.1}
ເງສືທ່ອນໄຂສຂໍາລຍັບການ ຈະໄດຜູ້ຮຍັບມາເຊຊທ່ງຄວາມເມດຕາກະ
ຣລຸນາຈາກອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍກະທຍັດລຍັດງທ່າຍດາຍ, ຖສືກຕຜູ້ອງ ເປຍັນທຍັມແລະສຕມເຫດສຕມຜຕນ,
ເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ມາເຊຊທ່ງຄວາມອະພຍັຍໂທດ ຕຂໍທ່ຄວາມບາບຂອງພວກເຮຕານຍັຜູ້ນອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍບທ່ ຂໍ ໄດຜູ້ທວງໃຫຜູ້
ພວກເຮຕາຕຜູ້ອງກະທຂໍາສຊທ່ງໃດທທທ່ເປຍັນການງານອຍັນໜຍັກໜາໄປເລທຍ.
ພວກເຮຕາກຂໍບທ່ ຂໍມທຄວາມຈຂໍາເປຍັນເລທຍທທທ່ຈະໄປເສຍັຍເວລາເພສືທ່ອ ທຂໍາຕຕນ
ໃຫຜູ້ກາຍເປຍັນນຍັກບວດນຍັກບລຸນເຊຊທ່ງຕຜູ້ອງອອກເດທນທາງ ເປຍັນຄຕນພະ
ເນຈອນໄປສຜທ່ເຂດແດນແຄວຜູ້ນຖຊທ່ນອຍັນກວຜູ້າງໄກແລຜູ້ວທຂໍາໃຫຜູ້ຮທ່າງ
ກາຍຂອງຕຕນຕຜູ້ອງອຊດເມສືທ່ອຍໂຫຍຫຊວເຈຍັບປວດທຂໍລະມານໂດຍແນ
ໃສທ່ຈລຸດປະສຕງເພສືທ່ອຈະມອບກາຍຖະຫວາຍຊທວຊດຂອງຕຕນຕຂໍທ່ພຣະເທພ ເຈຕຜູ້າ ຫລສື
ເພສືທ່ອຈະໃຫຜູ້ຄວາມບາບຂອງຕຕນໄດຜູ້ຖສືກລຕບລຜູ້າງໄປ. ຜຜຜູ້ໃດ
ທທທ່ຍອມຮຍັບສາລະພາບຄວາມຜຊດຄວາມບາບແລະຍອມປະຖຊຜູ້ມ
ຄວາມຊຕທ່ວຮຜູ້າຍເລວຊາມຂອງຕຕນໄປນຍັຜູ້ນເຂຕາເອງກຂໍຈະໄດຜູ້ຮຍັບ ຄວາມເມດຕາສຕງສານຈາກພຣະອຕງເຈຕຜູ້າ.
{SCL 64.2}
ທ່ ງໄດຜູ້ກທ່າວເອຕາ ໄວຜູ້ວທ່າ:
ຜຜຜູ້ເປຍັນອຍັຄສາວຕກຂອງ ອຕງພຣະເຢຊຜທທ່ານໜໜ
“ຈຕທ່ງຍອມຮຍັບສາລະພາບຄວາມຜຊດຂອງທທ່ານຕຂໍທ່ກຍັນ ແລະກຍັນເສຍັຍເຖທດເພສືທ່ອຕຕນຈະໄດຜູ້ຫາຍດທ” (ຢາໂກໂບ
[James]5:16). ຈຕທ່ງຍອມຮຍັບສາລະພາບຄວາມບສບຂອງທທ່ານ ຕຂໍທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ
ຜຜຜູ້ຊຕງມທອຂໍານາດແຕທ່ພຽງຜຜຜູ້ດຽວທທທ່ຈະໃຫຜູ້ອະພຍັຍ ຕຂໍທ່ຄວາມບາບເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ
ແລະຈຕທ່ງຍອມຮຍັບສາລະພາບຄວາມຜຊດ ພາດຂອງພວກທທ່ານຕຂໍທ່ກຍັນແລະກຍັນ.
ຖຜູ້າທທ່ານຫາກໄດຜູ້ມຂໍາໃຫຜູ້ຜຜຜູ້ໃດທທທ່ ເປຍັນເພສືທ່ອນຫລສື ຄຕນຂຜູ້າງຄຽງຂອງທທ່ານຕຜູ້ອງໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມຜຊດອຕກ ຜຊດໃຈໄປ
ທທ່ານກຂໍຈະຕຜູ້ອງໄປສະແດງເຖຊງການຍອມສາລະພາບຜຊດ ຂອງຕຕນ, ສທ່ວນໜຜູ້າທທທ່ຂອງຝທ່າຍຜຜຜູ້ທທ່ ທຖສືກທຂໍາ
ໃຫຜູ້ຜຊດໃຈນຍັຜູ້ນກຂໍຄຈ
ສື ະຕຜູ້ອງ ໃຫຜູ້ອະພຍັຍຕຂໍທ່ທທ່ານດຜູ້ວຍຄວາມເຕຍັມໃຈ. ຕຂໍທ່ຈາກນຍັຜູ້ນ ທທ່ານຕຜູ້ອງເຂຕຜູ້າ
ໄປຍອມຂຂໍອະພຍັຍໂທດຈາກອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ເພາະວທ່າຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທທ່
ທ ານ
ທ່ ງ, ເພາະສະນຍັຜູ້ນການໄປທຂໍາໃຫຜູ້
ໄດຜູ້ທຂໍາໃຫຜູ້ເຂຕາຕຜູ້ອງຜຊດໃຈໄປນຍັຜູ້ນເຂຕາກຂໍຄສືລຜກຫລານຂອງ ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ ໜໜ
ເຂຕາໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມຜຊດອຕກຜຊດ ໃຈນຍັຜູ້ນກຂໍບທ່ ຂໍຕທ່າງຫຍຍັງຈາກການທທທ່ທທ່ານໄດຜູ້ກະທຂໍາຄວາມບາບຝທ່ານຝສືນ
ຕຂໍທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເຊຊທ່ງເປຍັນຜຜຜູ້ຊຕງໃຫຜູ້ການເນຣະມຊຕສຜູ້າງແລະເປຍັນ ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜໂຜູ້ ຜດໃຫຜູ້ລອດຂອງເຂຕາ.
ທທ່ານຈຕທ່ງນຂໍາເອຕາເຣສືທ່ອງລາວທຍັງ ໝຕດນຍັຜູ້ນໄປສະເໜທ ໃຫຜູ້ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ຊທ່ ສືກາງແຕທ່ພຽງຜຜຜູ້ດຽວ,
ເພາະພຣະອຕງນຍັຜູ້ນເອງຊຕງເປຍັນພຣະມະຫາປລຸໂຣຫຊດຂອງພວກເຮຕາ,
“ຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງເຄທຍໄດຜູ້ຜທ່ານການທຕດສອບໃນທລຸກດຜູ້ານເໝສືອນດຍັທ່ງພວກເຮຕາ
ແຕທ່ເຖຊງປານນຍັຜູ້ນກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ມທຄວາມບາບໃດໆຕຊດຕຕວເລທຍ” “ພຣະອຕງ
ຊຕງມທຄວາມເມດຕາສຕງສານຕຂໍທ່ຄວາມອທ່ອນເພຍັຍທຍັງສຊຜູ້ນຂອງພວກ ເຮຕາ” (ຮຊບຣຜ 4:15)ແລະ
ພຣະອຕງກຂໍຊຕງມທຣຊເດດທທທ່ຈະສາລະສະ ສາງເອຕາພວກເຮຕາໃຫຜູ້ຂາວສະອາດໄປຈາກຮອຍດທ່າງດາ, ຈາກ
ຄວາມຜຊດພາດທລຸກປະການ. {SCL 65.1}
ຜຜຜູ້ໃດທທທ່ຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນອທ່ອນຍອມມອບຊທວຊດຈຊດໃຈຂອງ ຕຕນຕຂໍທ່ອຕງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ
ເຈຕຜູ້າແລະຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນຍອມຮຍັຍສາລະພາບຕຂໍທ່ຄວາມຜຊດຂອງ
ຕຕນເທສືທ່ອນຍັຜູ້ນສະແດງວທ່າເຂຕາເອງກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ປະຕຊບຍັດຕາມເງສືທ່ອນ

ໄຂຂຂໍຜູ້ສຂໍາຄຍັນທທທ່ຈະພາໃຫຜູ້ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຍອມຮຍັບເຂຕຜູ້າໄດຜູ້. ຖຜູ້າວທ່າພວກ
ເຮຕາຫາກຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ລອງຍອມຮຍັບສາລະພາບຄວາມຜຊດຄວາມ
ບາບອຍັນຈະພາໃຫຜູ້ຕຕນບຂໍທ່ເກທດມທຄວາມກຊນແໜງໃຈໃນພາຍໜຜູ້າ ແລະ
ຖຜູ້າວທ່າພວກເຮຕາຫາກຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ທຂໍາໃຈຂອງຕຕນ ໃຫຜູ້ຖທ່ອມລຕງເພສືທ່ອ
ຍອມຮຍັບສາລະພາບຄວາມບາບຂອງຕຕນດຜູ້ວຍຄວາມຈຊງໃຈ ແລະບຂໍທ່
ທຍັນໄດຜູ້ສະແດງຄວາມໜທ່າຍແໜງຕຂໍທ່ຄວາມເລວຊາມຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນ
ແລຜູ້ວກຂໍສະແດງວທ່າຕຕນເອງກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ຊອກສະແຫວງຫາການ ໃຫຜູ້ອະພຍັຍ
ຕຂໍທ່ຄວາມບາບຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນດຜູ້ວຍຄວາມຈຊງໃຈເທສືທ່ອ ແລະ
ຖຜູ້າຫາກຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ກະທຂໍາສຊທ່ງດຍັທ່ງກທ່າວນທຜູ້ມາກທ່ອນແລຜູ້ວກຂໍສະແດງ ວທ່າທທ່ານກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ເອຕາຄວາມ
ຜູ້
ຜູ້
ທ່
ທ່
ຜູ້
ທ່
ສຍັນຕຊຈາກອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕາ ນຍັນເທສືອ. ມທແຕທ່ເຫດຜຕນອຍັນດຽວເທຕານຍັນທທຈະພາໃຫຜູ້ຄວາມບາບທທທ່
ຜທ່ານມາຂອງພວກເຮຕາບຂໍທ່ໄດຜູ້ຮຍັບການອະພຍັຍໂທດ - ສຊທ່ງນຍັຜູ້ນກຂໍຄສືການ
ທທທ່ພວກເຮຕາບຂໍທ່ຕຜູ້ອງການຢາກຖທ່ອມໃຈຂອງຕຕນລຕງ ແລະບຂໍທ່ຢາກຍອມ
ປະຕຊບຍັດຕາມເງສືທ່ອນໄຂທທທ່ໄດຜູ້ວາງເອຕາໄວຜູ້ຢຜທ່ ໃນໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທເຊຊທ່ງ ເປຍັນ
ພຣະວຍັຈນະແຫທ່ງສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນ.
ກທ່ຽວກຍັບສຊທ່ງທທທ່ກທ່າວມານທຜູ້ກຂໍໄດຜູ້ມທຄຂໍາແນະນຂໍາເອຕາໄວຜູ້ຢທ່າງຊຍັດເຈນຢຜທ່ ແລຜູ້ວ.
ການຍອມຮຍັບສາລະພາບຕຂໍທ່ຄວາມບາບນຍັຜູ້ນບຂໍທ່ວທ່າຈະເປຍັນໄປ ຢຜທ່ໃນຮຜບການໃດ,
ຢຜທ່ຕທ່ ຂໍໜຜູ້າຊລຸມນລຸມຊຕນຫລສືວທ່າໃນຖານສທ່ວນຕຕວກຍັບອຕງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍຕາມລຜູ້ວນແຕທ່
ຈະຕຜູ້ອງຖສືກກະທຂໍາໄປດຜູ້ວຍຄວາມ ຕສືທ່ນຕຕວສະໝຍັກໃຈແລະຈາກໃຈຈຊງແທຜູ້. ການໃຊຜູ້ວຊທທບບ
ທ ບຍັງຄຍັບກຍັນຢຜທ່
ທ່
ຜູ້
ທ່
ທ່
ໃນ ສຊງນທແມທ່ນເປຍັນໄປບຂໍໄດຜູ້, ເຊຍັນດຽວກຍັນກຍັບການກະທຂໍາໄປແບບ ມະລລຸຜູ້ມມະລຜູ້ວຍ,
ຖສືເບຕາເອຕາງທ່າຍຫລສືວທ່າການບຍັງຄຍັບຕຂໍທ່ຄຕນຜຜຜູ້ ທທທ່ຍຍັງບຂໍທ່
ທຍັນເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ໃນຄວາມຊຕທ່ວຊຜູ້າເລວຊາມແຫທ່ງຄວາມບາບຂອງຕຕນ ນຍັຜູ້ນ ກຂໍເປຍັນໄປບຂໍທ່ໄດຜູ້.
ມທແຕທ່ການຍອມຮຍັບສາລະພາບທທທ່ອອກມາຈາກ ສທ່ວນເລຊກ ຂອງຫຕວໃຈພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນຈຊງຈະເປຍັນທທທ່
ຍອມຮຍັບເອຕາໄດຜູ້ ຈາກອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ຜຜຜູ້ຊຕງມທຄວາມເມດຕາສຕງສານຢທ່າງຖຜູ້ວມ ລຕຜູ້ນ.
ຢຜທ່ໃນບຕດເພງສຍັນລະເສທນຂອງໜຍັງສສື ພຣະຄຂໍາພທໄດຜູ້ມທຄຂໍາກທ່າວ ເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ: “ອຕງ
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍຢຜທ່ໃກຜູ້ກຍັບພວກຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທມທຫຕວ ໃຈອຍັນແຕກຫຍັກແລະ
ໂຜດເອຕາຜຜຜູ້ທທ່ ໄດຜູ້
ທ ຖທ່ອມໃຈຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນ ໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມລອດພຕຜູ້ນ” (ເພງສຍັນລະເສທນ 34:18). {SCL 66.1}
ຈຕທ່ງມທຄວາມລະອຽດຊຍັດເຈນ ໃນການຍອມຮຍັບສາລະພາບ
ຕຂໍທ່ຄວາມບາບທທທ່ມທຢຜທ່ໃນຕຕວຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນການຍອມຮຍັບສາລະພາບຕຂໍທ່
ຄວາມບາບທທທ່ແທຜູ້ຈຊງນຍັຜູ້ນຍາມໃດກຂໍມທລຍັກສະນະລະອຽດຊຍັດເຈນ ແລະ
ທ່ ງທທທ່ຕຕນໄດຜູ້ກະທຂໍາ ມາ.
ຕຜູ້ອງຍອມຮຍັບຮຜຜູ້ໃນຄວາມບາບອຍັນລະອຽດໃດໜໜ
ຄວາມຜຊດຄວາມບາບນຍັຜູ້ນກຂໍມທຫລາຍລຍັກສະນະ, ບາງຢທ່າງກຂໍ
ອາດຈະສາມາດນຂໍາເອຕາໄປຂາບທຜນຕຂໍທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າແຕທ່ພຽງ ຜຜຜູ້ດຽວເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ, ແຕທ່
ບາງຢທ່າງກຂໍອາດຈະນຂໍາເອຕາໄປ ຂຂໍໂທດຂຂໍອະ ພຍັຍຈາກຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທຕຕນໄດຜູ້ທຂໍາໃຫຜູ້ເຂຕາຕຜູ້ອງ
ໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມຜຊດອຕກຜຊດໃຈ ໄປ ແລະ ອທກບາງຢທ່າງກຂໍຄວນຈະຕຜູ້ອງຖສືກນຂໍາເອຕາ ໄປຍອມຮຍັບສາ
ລະພາບຢຜທ່ຕທ່ ຂໍໜຜູ້າຊລຸມນລຸມຊຕນ. ແຕທ່ການຍອມຮຍັບສາລະພາບທລຸກ
ຢທ່າງນຍັຜູ້ນກຂໍຈະຕຜູ້ອງມທລຍັກສະນະເປຍັນຄວາມລະອຽດແນທ່ນອນ, ຖສືກ
ຕາມເປຕຜູ້າໝາຍແລະຈະຕຜູ້ອງຍອມຮຍັບເອຕາແຕທ່ຄວາມຜຊດຄວາມ ບາບທທທ່ຕຕນໄດຜູ້ກະທຂໍາລຕງໄປເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ. {SCL
67.1}
ຢຜທ່ໃນຍລຸກສະໄໝຂອງທທ່ານຊາມຜເອລ (Samuel) ເຊຊທ່ງຜຜຜູ້
ເປຍັນນຍັກພະຍາກອນຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນພວກໄພທ່ພຕນອຊສຣະ ເອລ(Israel)
ກຂໍພາກຍັນເອຕາຕຕວຫທ່າງເຫທນອອກ ໄປຈາກອຕງພຣະຜຜຜູ້ ເປຍັນເຈຕຜູ້າຂອງພວກຕຕນນຍັຜູ້ນເປຍັນອທກຄຍັຜູ້ງໃໝທ່.
ພວກເຂຕາຈຊງເປຍັນຝທ່າຍ ທທທ່ໄດຜູ້ພາກຍັນຮຍັບເອຕາເຄາະຍຜູ້ອນຜຕນສະທຜູ້ອນຕາມມາຈາກຄວາມ

ບາບຂອງພວກຕຕນ, ເພາະພວກເຂຕາເອງໄດຜູ້ພາກຍັນປະຖຊຜູ້ມຄວາມ ເຊສືທ່ອທທທ່ມທຕທ່ ຂໍພຣະເຈຕຜູ້າຂອງພວກຕຕນ,
ກຍັບມາບຂໍທ່ເຊສືທ່ອໃນອຂໍານາດແລະ ອະພຊປຍັນຍາຂອງ ພຣະອຕງໃນການປຕກຄອງຊາຕອຊສຣະເອລ, ບຂໍທ່ເຊສືທ່ອ
ໃນຄວາມສາມາດຂອງພຣະອຕງທທທ່ຈະໃຫຜູ້ການພຊທຍັກຮຍັກສາ ແລະເປຍັນ
ທະນາຍຜຜຜູ້ປກ
ຕ ປຜູ້ອງຕຂໍທ່ພວກເຂຕາເອຕາໄວຜູ້. ພວກເຂຕາຈຊທ່ງໄດຜູ້ພາກຍັນຫຍັນ
ຫລຍັງໃສທ່ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຍທ່ ຊງໃຫຍທ່ຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ປຕກຄອງທຕທ່ວທຍັງໝຕດ ພາກພສືຜູ້ນ ມະຫາຈຍັກກະວານແຫທ່ງນທຜູ້
ແລຜູ້ວຈາກນຍັຜູ້ນກຂໍພາກຍັນເກທດມທ ຄວາມຕຜູ້ອງ
ການຢາກຈະມທຣະບຕບການປຕກຄອງທທທ່ເໝສືອນກຍັນກຍັບພວກຊຕນຊາດ
ຕທ່າງໆທທທ່ອາສຍັຍຢຜທ່ອຜູ້ອມຂຜູ້າງພວກຕຕນນຍັຜູ້ນ. ກທ່ອນທທທ່ຈະໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມ
ສຍັນຕຊຈາກອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າມານຍັຜູ້ນພວກເຂຕາກຂໍໄດຜູ້ສະແດງການ ຍອມຮຍັບສາລະພາບໃນຄວາມບາບຂອງ
ພວກຕຕນຢທ່າງລະອຽດຊຍັດ ເຈນດຍັທ່ງນທຜູ້: “ພວກຂຜູ້ານຜູ້ອຍໄດຜູ້ພາກຍັນນຂໍາເອຕາຄວາມຊຕທ່ວຮຜູ້າຍ
ອຍັນນທຜູ້ເຂຕຜູ້າມາເຕທມໃສທ່ຄວາມບາບທຍັງໝຕດທທທ່ມທຢຜທ່ນຂໍາພວກຂຜູ້າ ນຜູ້ອຍດຜູ້ວຍການທວງຂຂໍເພສືທ່ອ
ໃຫຜູ້ພວກຕຕນໄດຜູ້ມທກະສຍັຕເປຍັນຜຜຜູ້ປກ
ຕ ຄອງ” (1 ຊາມຜເອລ 12:19). ພວກຊຕນຊາຕອຊສຣະເອລໄດຜູ້ພາ
ກຍັນສະແດງຄວາມຮຍັບສາລະພາບອທ່ອນຍອມໃນຄວາມບາບ ທທທ່ພວກ
ຕຕນຮຜຜູ້ສໜກສານໜກວທ່າຕຕນໄດຜູ້ກະທາລຕງໄປແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນ. ຄວາມອະກະຕຍັນ ຍຜບທ່ ຂໍຮຜຜູ້ບລຸນຄລຸນຂອງພວກເຂຕາ
ນຍັຜູ້ນກຂໍໄດຜູ້ທຂໍາໃຫຜູ້ພວກເຂຕາເອງຕຜູ້ອງໄດຜູ້ ຮຍັບຄວາມເຈຍັບແຄຜູ້ນໃຈແລະນຍັຜູ້ນກຂໍໄດຜູ້ເປຍັນສຊທ່ງ ທທທ່ພາໃຫຜູ້ພວກເຂຕາ
ຕຜູ້ອງຕຍັດແຍກໃຫຜູ້ຫທ່າງໄກອອກຈາກ ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຂອງ ພວກຕຕນໄປອທກ. {SCL 68.1}
ການຍອມຮຍັບສາລະພາບເຊຊທ່ງເປຍັນທທທ່ຍອມຮຍັບເອຕາໄດຜູ້
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າບຂໍທ່ຊຕງຍຊນດທທທ່ ທ ຈະຮຍັບເອຕາການຍອມຮຍັບ ສາລະພາບເຊຊທ່ງປາສຈາກການກຍັບໃຈ ແລະ
ການກຂໍທ່ສຜູ້າງຕຕນໃໝທ່ ດຜູ້ວຍຄວາມຈຊງໃຈ. ຈະຕຜູ້ອງມທການປທ່ຽນແປງຢທ່າງເດຍັດດທ່ຽວເກທດ
ຂໜຜູ້ນຢຜທ່ໃນຊທວຊດຂອງຄຕນ. ທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງທທທ່ ຈະທຂໍາໃຫຜູ້ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ຕຜູ້ອງເກທດ
ມທຄວາມເສຍັຍພຣະທຍັຍຍຜູ້ອນນຍັຜູ້ນກຂໍຈະຕຜູ້ອງຖສືກລຕບລຜູ້າງໄປ.
ນຍັຜູ້ນເອງຄສືໝາກຜຕນທທທ່ຈະໄດຜູ້ມາຈາກການສະແດງຄວາມເສຍັຍໃຈ ຢທ່າງແທຜູ້ຈຊງ ຕຂໍທ່ຄວາມບາບຂອງຕຕນ.
ສຊທ່ງໃດທທທ່ຕຕກເປຍັນພຜດຂອງພວກ ຕຕນທທທ່ຈະຕຜູ້ອງເປຍັນຝທ່າຍທຂໍາເອຕາເອງນຍັຜູ້ນກຂໍໄດຜູ້ຖສືກສະເໜທເອຕາໄວຜູ້
ຢທ່າງຊຍັດເຈນດຍັທ່ງນທຜູ້: “ທທ່ານຈຕທ່ງລຜູ້າງສທ່ວຍຕຕນເອງເສຍັຍເຖທດ, ຈຕທ່ງ ທຂໍາໃຫຜູ້ຕຕວຂອງທທ່ານສະອາດ,
ຈຕທ່ງປະຖຊຜູ້ມຄວາມຊຕທ່ວຮຜູ້າຍ ໃນ ການກະທຂໍາຂອງພວກທທ່ານໃຫຜູ້ ຫາຍອອກໄປຈາກສາຍພຣະ
ເນຕຂອງເຮຕາພຣະອຕງ, ຈຕທ່ງຢລຸດເຊຕາກະທຂໍາຄວາມຊຕທ່ວຮຜູ້າຍ, ຈຕທ່ງຮຽນທຂໍາຄວາມດທ, ຈຕທ່ງຊອກຫາຄວາມຢລຸຕຊທມ
ຍັ ,
ທ່
ທ່
ທ່
ທ່
ທ່
ທ່
ທ່
ຈຕງຊທ່ວຍ ເຫລສືອຜຜຜູ້ທທຖສືກກຕດຂທຂຕມເຫຍັງ, ຈຕງຄລຸຜູ້ມຄອງເດຍັກກຂໍາພຜູ້າແລະຈຕງ
ໃຫຜູ້ການປຕກປຜູ້ອງແກທ່ຍຊງແມທ່ໝຜູ້າຍ” (ເອຊາຢາ 1:16,17). “ຖຜູ້າ ຄຕນຮຜູ້າຍຫາກເອຕາຂອງຈຂໍານຂໍາສຕທ່ງຄສືນໃຫຜູ້,
ເອຕາສຊທ່ງຂອງທທທ່ເຂຕາ ໄດຜູ້ຂະໂມຍໄປມາສຕທ່ງຄສືນໃຫຜູ້, ແລຜູ້ວຫຍັນມາເດທນຕາມກຕດໝາຍ ແຫທ່ງຊທວຊດ,
ບຂໍທ່ກະທຂໍາຄວາມຊຕທ່ວຮຜູ້າຍຢທ່າງໃດ, ເຂຕາກຂໍຈະບຂໍທ່ຕາຍ ແລະຈະມທຊທວຊດຢທ່າງແນທ່ ນອນ” (ເອເຊກຽນ[Ezekiel]
ທ່ ງໃນອຍັຄສາວຕກຂອງ
33:15). ເມສືທ່ອອາຈານໂປນ (Paul)ຜຜຜູ້ເປຍັນໜໜ
ອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ກທ່າວເຖຊງເຣສືທ່ອງການກຍັບກາຍກຍັບໃຈໃໝທ່ນຜູ້ ຍັນ ທທ່ານກຂໍ ໄດຜູ້ມທຄຂໍາກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ:
“ພວກທທ່ານໄດຜູ້ເສຕຜູ້າໂສກ ເສຍັຍໃຈຕຂໍທ່ພຣະເຈຕຜູ້າ, ດຜເຖທດ ວທ່າມທຄວາມບລຸກບສືນຢທ່າງໃດເກທດ ຂໜຜູ້ນກຍັບພວກທທ່ານ,
ມທການປທ່ຽນແປງຢທ່າງໃດ, ມທຄວາມໂມ ໂຫຢທ່າງໃດຕຂໍທ່ຜຜຜູ້ກະທຂໍາຜຊດ, ມທຄວາມຢຜູ້ານກຕວຢທ່າງໃດ, ມທຄວາມ
ປາຖນາອຍັນແຮງກຜູ້າຢທ່າງໃດ, ມທຄວາມຫໜງຫວງຢທ່າງໃດ, ມທ ການແກຜູ້ແຄຜູ້ນຢທ່າງໃດ
ແລະທລຸກຢທ່າງໃນການເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນພວກ ທທ່ານກຂໍໄດຜູ້ສະແດງຕຕນ ອອກວທ່າເປຍັນຄຕນຜຜຜູ້ບຂໍຣສ
ຊ ລຸດ” (ໂກຣຊນ
ທຽນ 7:11). {SCL 69.1}
ຄວາມຮຜຜູ້ສໜກທທທ່ໄຮຜູ້ຊທວຊດຊທວາ
ເມສືທ່ອຄວາມບາບໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າມາທຂໍາ ໃຫຜູ້ຄວາມຮຜຜູ້ສໜກສຂໍານໜກຕຕວ
ທາງດຜູ້ານຄລຸນສຕມບຍັດຈຍັນຍະທຍັມຂອງຄຕນນຍັຜູ້ນຕຜູ້ອງດຍັບສຊຜູ້ນໄປແລຜູ້ວ ຄຕນບາບນຍັຜູ້ນ
ກຂໍບທ່ ຂໍສາມາດທທທ່ຈະມອງເຫຍັນໄດຜູ້ ເຖຊງຄວາມບຕກຜທ່ອງທທທ່ ມທຢຜທ່ໃນອລຸປະນຊສຍັຍຂອງເຂຕາ,
ບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ໃນຄວາມ ເລວຊາມຂອງການຮຜູ້າຍຕທ່າງໆທທທ່ເຂຕາໄດຜູ້ກະທຂໍາລຕງໄປ.ຕາບໃດທທທ່

ເຂຕາເອງຫາກຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ເອຕາຕຕວເຂຕຜູ້າໄປຢຜທ່ໃຕຜູ້ພະລຍັງຂອງການ
ອຕບຮຕມບຕທ່ມສອນຈາກອຕງພຣະວຊນຍານບຂໍຣສ
ຊ ລຸດແລຜູ້ວເຂຕາຜຜຜູ້ນຜູ້ ຍັນ ກຂໍຍຍັງ ຈະກາຍເປຍັນຄຕນຫຜໜວກຕາບອດ
ໂດຍຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນເຫຍັນຄວາມບາບ ຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນຢຜທ່ຕທ່ ຂໍໄປ. ການຍອມຮຍັບສາລະພາບຂອງເຂຕາກຂໍຈະບຂໍທ່ເປຍັນ
ໄປດຜູ້ວຍຄວາມເອຕາຈຊງເອຕາຈຍັງ. ທລຸກຄຍັຜູ້ງທລຸກຄາວທທທ່ເຂຕາກທ່າວຍອມ
ຮຍັບຮຜຜູ້ຄວາມຜຊດພາດຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນເຂຕາກຂໍມທແຕທ່ຈະເຕທມຄຂໍາຂຂໍໂທດຂຂໍ
ອະພຍັຍຕຂໍທ່ການກະທຂໍາຂອງຕຕນດຜູ້ວຍການແກຜູ້ຕຕວຢທ່າງນຍັຜູ້ນຢທ່າງນທຜູ້ຢຜທ່ຕະ ຫລອດ. {SCL 71.1}
ຄວາມຮຜຜູ້ສໜກອຍັບອຜູ້າຍແລະເບສືທ່ອໜທ່າຍ
ຫລຍັງຈາກທທທ່ທທ່ານອາດາມແລະນາງເອວາ (Adam and Eve)ໄດຜູ້ພາກຍັນກຊນຜຕລໄມຜູ້ທທ່ ຕຜູ້
ທ ອງຫຜູ້າມນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວ
ພວກເພຊທ່ນ ກຂໍຈທ່ ຊງພາກຍັນເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກອຍັບອາຍຂາຍໜຜູ້າແລະເບສືທ່ອໜທ່າຍຂໜຜູ້ນ ມາ.
ເລທທ່ມແລກພວກເພຊທ່ນກຂໍມທແຕທ່ຄຊດວທ່າຈະຂຂໍໂທດຂຂໍອະພຍັຍໃນການທທທ່
ຕຕນໄດຜູ້ກະທຂໍາຄວາມບາບລຕງໄປນຍັຜູ້ນຢທ່າງໃດ ແລະຈະພາກຍັນຫລທກ
ເວຍັຜູ້ນຄວາມຕາຍທທທ່ຈະມານຍັຜູ້ນໄດຜູ້ຢທ່າງໃດພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ. ເມສືທ່ອເວລາ
ທທທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ສອບຖາມກທ່ຽວກຍັບເຣສືທ່ອງຄວາມບາບຂອງ ພວກກທ່ຽວແລຜູ້ວ
ທ່ ງ ແລະ
ທທ່ານອາດາມກຂໍໄດຜູ້ໂຍນເອຕາຄວາມຜຊດນຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ຕຕກໄປ ເປຍັນຝທ່າຍຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າສທ່ວນໜໜ
ທ່ ງ ໂດຍກທ່າວຫາວທ່າ: “ຜຜຜູ້ຍຊງທທທ່ພຣະ
ຍຕກໃຫຜູ້ຜຜຜູ້ເປຍັນຄຜທ່ ຮທ່ວມຊທວຊດຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນອທກສທ່ວນໜໜ
ອຕງໄດຜູ້ມອບໃຫຜູ້ມາຢຜທ່ກຍັບຂຜູ້ານຜູ້ອຍນຍັຜູ້ນເຂຕາກຂໍໄດຜູ້ເອຕາ ໝາກໄມຜູ້ ນຍັຜູ້ນມາຍສືທ່ນໃຫຜູ້ຂຜູ້ານຜູ້ອຍແລຜູ້ວຂຜູ້ານຜູ້ອຍກຂໍໄດຜູ້ກຊນ”
ສທ່ວນຝທ່າຍທທທ່ ເປຍັນຜຜຜູ້ຍຊງກຂໍໄດຜູ້ໂຍນເອຕາຄວາມຜຊດ ນຍັຜູ້ນໄປໃສທ່ໂຕງຜໂດຍກທ່າວວທ່າ:
”ງຜໂຕນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ລຜູ້ ຂໍລວງຂຜູ້ານຜູ້ອຍແລະຂຜູ້ານຜູ້ອຍກຂໍໄດຜູ້ກຊນ” (ໜຍັງສສືບຜູ້ ຍັນ ປະຖຕມມະການ 3:12,13).
ເປຍັນຫຍຍັງພຣະອຕງຈຊທ່ງສຜູ້າງໃຫຜູ້ມທງຜເກທດ ຂໜຜູ້ນມາ? ເປຍັນຫຍຍັງພຣະອຕງຈຊທ່ງອະນລຸຍາດໃຫຜູ້ງຜມຍັນ ເຂຕຜູ້າມາໃນສວນ
ເອເດນ(Eden)? ນາງໄດຜູ້ນຂໍາເອຕາຄຂໍາຖາມເຫລຕທ່ານທຜູ້ມາເປຍັນຂຂໍຜູ້ອາງ ເພສືທ່ອແກຜູ້ຕຕວຕຂໍທ່
ການກະທຂໍາບາບຂອງຕຕນແລະເພສືທ່ອໂຍນເອຕາຄວາມ ຮຍັບຜຊດຊອບຕຂໍທ່ການລຕຜູ້ມລະລາຍຂອງພວກຕຕນນຍັຜູ້ນ
ໃຫຜູ້ຕຕກໄປເປຍັນ ຝທ່າຍຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ. ທທທ່ມາຂອງການແກຜູ້ຕຕວແບບ
ນທຜູ້ກຂໍມທຈດ
ລຸ ເລທທ່ມຕຕຜູ້ນອອກຈາກເຈຕຜູ້າພຂໍທ່ກຕນລວງແລະກຂໍໄດຜູ້ສທ່ ຕງຜຕນສະທຜູ້ອນ
ໄປເຖຊງພວກລຜກຫລານເຫລຍັນຫລຜູ້ອນຂອງທທ່ານອາດາມສສືບຕຂໍທ່ກຍັນ ໄປ.
ການຍອມຮຍັບສາລະພາບແບບນທຜູ້ກຂໍບທ່ ໄດຜູ້
ຂໍ ມາຈາກພຣະວຊນຍານ ຂອງ
ຜູ້
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕາແຕທ່ຢທ່າງໃດເລທຍແລະກຂໍເປຍັນທທທ່ຮຍັບເອຕາບຂໍທ່ ໄດຜູ້ສຂໍາລຍັບພຣະອຕງ.
ການຍອມຮຍັບສາລະພາບທທທ່ແທຜູ້ຈຊງນຍັຜູ້ນກຂໍຈະ
ຕຜູ້ອງຊຍັກນຂໍາເອຕາຄຕນໃຫຜູ້ເກທດມທຄວາມຍຊນດທມທຄວາມຮຍັບຜຊດຊອບຕຂໍທ່ ຄວາມຜຊດຂອງຕຕນຢທ່າງເຕຍັມສທ່ວນ
ແລະ ຍອມຮຍັບເອຕາຄວາມຜຊດ ຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນໂດຍປາສຈາກການລຂໍຜູ້ລວງແລະໜຜູ້າໄຫວຜູ້ຫລຍັງຫລອກ ໃດໆ.
ທ່ ງເຊຊ
ເມສືທ່ອຄຕນເຮຕາຫາກປະພໜດຕຕນເໝສືອນດຍັທ່ງນາຍພາສທທທ່ ໜຜູ້
ທ າສຍັງ ເວດຜຜຜູ້ໜ
ໜ ທ່ ງຮອດບຂໍທ່ຫານ
ທທທ່ຈະແຫງນໜຜູ້າແນມເບຊທ່ງທຜູ້ອງຟຜູ້ານຍັຜູ້ນ ເຂຕາກຂໍຈະຮຜູ້ອງກທ່າວວທ່າ: “ຂຜູ້າແດທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ, ໂຜດຈຕທ່ງມທ
ຄວາມເມດຕາປານທຕທ່ ຂໍຂຜູ້ານຜູ້ອຍຜຜຜູ້ເປຍັນຄຕນບາບນທຜູ້ດຜູ້ວນ”. ຜຜຜູ້ໃດທທທ່ຍຊນ
ຍອມຮຍັບຮຜຜູ້ຄວາມຜຊດຄວາມບາບຂອງຕຕນເຂຕາກຂໍ ຈະໄດຜູ້ຮຍັບການໃຫຜູ້ ອະພຍັຍໂທດ
ເພາະວທ່າອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າຈະນຂໍາເອຕາ ພຣະໂລຫຊດຂອງ ພຣະອຕງມາເປຍັນສຊທ່ງປຕກປຜູ້ອງຕຂໍທ່ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທ
ຍອມຮຍັບສາລະພາບຕຂໍທ່ຄວາມ ບາບຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນ. {SCL 71.2}
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າບຂໍທ່ມຍັກການແກຜູ້ຕຕວ
ຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທກຂໍມທຫລາຍເຣສືທ່ອງ ທທທ່ໄດຜູ້ຖສືກນຂໍາມາສະ
ເໜທເປຍັນຕຕວຢທ່າງກທ່ຽວກຍັບການຍອມຮຍັບສາລະພາບ ແລະ ການ
ຍອມຖທ່ອມຕຕວລຕງຢທ່າງແທຜູ້ຈຊງເຊຊທ່ງໄດຜູ້ສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງ ການຍອມຮຍັບສາລະພາບທທທ່ເດຍັດດທ່ຽວຕຂໍທ່
ຄວາມບາບແລະບຂໍທ່ໃຊຜູ້ ຄວາມພະຍາຍາມໃດໆເພສືທ່ອຈະນຂໍາມາແກຜູ້ຕຕວ. ອາຈານໂປນຜຜຜູ້ເປຍັນ ອຍັຄສາວຕກຂອງ
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍບທ່ ຂໍເຄທຍໄດຜູ້ເຊສືທ່ອງອຂໍາຄວາມ ບາບຂອງຕຕນເອຕາໄວຜູ້ເລທຍ.
ເພຊທ່ນໄດຜູ້ເປຊດເຜທຍມຍັນອອກມາໂດຍບຂໍທ່ໄດຜູ້ ໃຊຜູ້ຄວາມພະຍາຍາມແຕທ່ຢທ່າງໃດທທທ່ຈະບຍັນທອນມຍັນລຕງພຽງແຕທ່

ທ່ ງ. ທທ່ານໄດຜູ້ກທ່າວອອກວທ່າ: “ຜຜຜູ້ຂຜູ້າໄດຜູ້ຈບ
ນຜູ້ອຍໜໜ
ຍັ ກລຸມຄລຸມຂຍັງຜຜຜູ້
ທ່ທທເຊສືທ່ອໃນພຣະເຈຕຜູ້າເປຍັນຈຂໍານວນມາກໂດຍໄດຜູ້ຮຍັບສຊດອຂໍາ ນາດຈາກມະຫາປລຸໂຣຫຊດ
ແລະເມສືທ່ອພວກເຂຕາໄດຜູ້ຖສືກນຂໍາ
ເອຕາໄປປະຫານຊທວຊດຜຜຜູ້ຂຜູ້າກຂໍຍຍັງໄດຜູ້ອອກສຽງເຫຍັນພຜູ້ອມ.ຜຜຜູ້ຂຜູ້າກຂໍໄດຜູ້ໃສທ່ໂທດພວກເຂຕາຢຜທ່ຕາມໂຮງທຍັມມະເທສ
ທ່ ນປະໝາດ
ນາສທ ນາກຕກ (Synagogue) ຢຜທ່ທລຸກແຫທ່ງແລະບທບບຍັງຄຍັບໃຫຜູ້ ພວກເຂຕາຕຜູ້ອງໝຊ
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ, ຜຜຜູ້ຂຜູ້າ ເຄທຍເປຍັນຄຕນຮຜູ້າຍຕຂໍທ່ພວກເຂຕາຢທ່າງເດຍັດດທ່ຽວຂຜູ້ຽວຂາດ
ແລະໄດຜູ້ຕຊດຕາມປາບປາມພວກເຂຕາໄປຈຕນເຖຊງເຂດແຄວຜູ້ນ ແດນໄກຫລາຍແຫທ່ງ” (ພຣະກຊຈການ
26:10,11). ອາຈານ ໂປນກຂໍບທ່ ຂໍມທຄວາມຫວຍັທ່ນໄຫວຄອນແຄນທທທ່ຈະປະກາດວທ່າ: ”ພຣະເຢ
ຊຜຄຣຊສຕຕ໌ຊຕງໄດຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາໃນໂລກມະນລຸດເພສືທ່ອໂຜດ ປະ
ທ່ ໜງໃນນຍັຜູ້ນ”
ທານເອຕາຄວາມລອດພຕຜູ້ນມາສຜທ່ພວກຄຕນບາບທຍັງຫລາຍເຊຊທ່ງ ຜຜຜູ້ຂຜູ້າກຂໍ ເປຍັນຕຕວການຜຜຜູ້ໜ
(1 ຕທໂມທທ 1:15). {SCL 73.1}
ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ມທ
ທ ຈຊດໃຈແຕກຫຍັກ ແລະ ຖທ່ອມຕຕວທທທ່ໄດຜູ້ສະແດງ ຄວາມຍອມຮຍັບສາລະພາບຢທ່າງແທຜູ້ຈຊງນຍັຜູ້ນ
ເຂຕາກຂໍຈະຮຜຜູ້ໄດຜູ້ ເຖຊງ ຄລຸນຄທ່າຂອງຄວາມຮຍັກຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ແລະ
ພຣະມະຫາວຊຣະກຍັມແຫທ່ງໄມຜູ້ກາງແຂນແຫທ່ງເນທນເຂຕາກຜູ້ອນ ໂກທາ.
ທ່ ໜງທທທ່ໄດຜູ້ຍອມຮຍັບສະລະ
ກຂໍເໝສືອນກຍັນກຍັບລຜກຊາຍຜຜຜູ້ໜ
ພາບຄວາມຜຊດຂອງຕຕນຕຂໍທ່ຜຜຜູ້ເປຍັນບຊດາທທທ່ຮຍັກຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນ, ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທຍອມຮຍັບສາລະພາບຢທ່າງ
ແທຜູ້ຈງ
ຊ ເຂຕາກຂໍຈະນຂໍາເອຕາ ຄວາມບາບທລຸກຢທ່າງທທທ່ ຕຕນໄດຜູ້ກະທຂໍາມານຍັຜູ້ນໄປສະເໜທໃຫຜູ້
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ຮຜຜູ້ນຂໍາ. ຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທກຂໍໄດຜູ້ ມທຂຜູ້ ຂໍຄວາມຂຽນເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ:
“ຖຜູ້າພວກເຮຕາຫາກຍອມຮຍັບສາ ລະພາບເຖຊງຄວາມບາບຂອງຕຕນແລຜູ້ວ, ພຣະອຕງກຂໍຊຕງມທຄວາມຊສືທ່ສຍັດ
ແລະທທ່ຽງທຍັມຈຊງແທຜູ້ທທ່ ທຈະໃຫຜູ້ອະພຍັຍຕຂໍທ່ຄວາມບາບຂອງພວກເຮຕາ
ແລະຈະທຂໍາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາຂາວສະອາດໄປຈາກຄວາມບຂໍທ່ຊອບທຍັມທຍັງ ໝຕດ ” (1 ໂຢຫຍັນ 1:9)./. {SCL 74.1}

ບບົດທທີ 5—ການອນຸທທິດ
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ໃຫຜູ້ຄຂໍາໝຍັຜູ້ນສຍັນຍາເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ:
“ທທ່ານຈຕທ່ງຊອກຫາເຮຕາພຣະອຕງແລະຖຜູ້າທທ່ານຫາກຊອກສະ
ແຫວງຫາເຮຕາດຜູ້ວຍຄວາມເຕຍັມໃຈແທຜູ້ກຂໍຈະພຕບເຫຍັນເຮຕາ” (ເຢເຣມາຢາ 29:13). {SCL 75.1}
ເພສືທ່ອຈະໃຫຜູ້ເກທດມທການປທ່ຽນແປງທທທ່ ຈະພາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາສາ ມາດຟສືຜູ້ນຟຜເອຕາລຍັກສະນະ
ຄວາມຄຜູ້າຍຄຽງກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ໃຫຜູ້ເກທດມທຂຜູ້ ໜນໃຂຕຕວຂອງ ພວກເຮຕາໄດຜູ້ນຜູ້ ຍັນຄວາມຄຊດຈຊດໃຈຂອງ
ພວກເຮຕາກຂໍຈະຕຜູ້ອງຖສືກນຂໍາມາອລຸທຊດແດທ່ພຣະອຕງຢທ່າງເຕຍັມສທ່ວນ.
ຕາມທຂໍາມະຊາດວຊສຍັຍຂອງມະນລຸດແລຜູ້ວແມທ່ນພວກເຮຕາບຂໍທ່ໄດຜູ້ຢສືນຢຜທ່ໃນ ຝທ່າຍ ຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນເລທຍ.
ພຣະວຊນຍານບຂໍຣຊສລຸດຊຕງໄດຜູ້ໃຫຜູ້ການ ວາດພາບກທ່ຽວກຍັບສະພາວະຂອງມະນລຸດພວກເຮຕາເອຕາໄວຜູ້ດຜູ້ວຍຂຂໍຜູ້
ຄວາມດຍັທ່ງຕຂໍທ່ໄປນທຜູ້: “ພວກທທ່ານກຂໍໄດຜູ້ຕາຍໄປດຜູ້ວຍການລທ່ວງລະ ເມທດ
ແລະດຜູ້ວຍຄວາມບາບຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວ” ; “ໝຕດທຍັງ
ຫຕວກຂໍເຈຍັບປວດແລະໝຕດທຍັງຫຕວໃຈກຂໍອທ່ອນເພຍັຍເປຍັຜູ້ຍລທ່ອຍ” (ເອ ເຟຊຽນ 2:1; ເອຊາຢາ 1:5).
ພວກເຮຕາໄດຜູ້ຖສືກກຍັກຂຍັງເອຕາ ໄວຜູ້ຢຜທ່ ໃນແຮຜູ້ວຂອງສາຕານຢທ່າງແໜຜູ້ນ; “ຖສືກສາຕານຜຜກມຍັດເອຕາ
ໄວຜູ້ຕາມໃຈຂອງມຍັນ” (2 ຕທໂມທທ 2:26). ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າມທ
ພຣະປະສຕງຢາກຈະໃຫຜູ້ການປຊທ່ນປຕວພະຍາບານແກທ່ພວກເຮຕາ, ຢາກ
ປຕດປທ່ອຍເອຕາພວກເຮຕາໃຫຜູ້ເປຍັນອຊສຣະພາບ. ແຕທ່ເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ມາ
ໃນສຊທ່ງດຍັທ່ງກທ່າວນຍັຜູ້ນກຂໍຕຜູ້ອງຮຽກຮຜູ້ອງໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ມທການດຍັດແປງ ກຂໍທ່ສຜູ້າງຕຕນຢທ່າງຄຕບຖຜູ້ວນຮອບດຜູ້ານ,
ຕຜູ້ອງມທການດຍັດແປງກຂໍທ່ສຜູ້າງທຍັງ ໝຕດທຂໍາມະຊາດວຊສຍັຍຂອງພວກເຮຕາ, ພວກເຮຕາຕຜູ້ອງທຂໍາຕຕນໃຫຜູ້ຂຜູ້ ໜນ
ກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຢທ່າງເຕຍັມສທ່ວນ. {SCL 75.2}
ການຕຂໍທ່ສຜຜູ້ກຍັບ“ຄວາມເຫຍັນແກທ່ຕຕວ”ນຍັຜູ້ນກຂໍຄສືສະໜາມຮຕບຄຍັຜູ້ງຍຊທ່ງ
ໃຫຍທ່ມະຫາການວທ່າສຊທ່ງໃດທທທ່ມະນລຸດເຄທຍປະສຕບມາ. ການທຂໍາໃຫຜູ້ “ຄວາມເຫຍັນແກທ່ຕຕວ” ແລະ
ໝຕດທຍັງການແລະໃຈຂອງພວກເຮຕາໄດຜູ້ ຫຍັນມາຂໜຜູ້ນກຍັບ
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍຈະຕຜູ້ອງຮຽກຮຜູ້ອງໃຫຜູ້ເກທດມທ ການໃຊຜູ້ຄວາມອລຸດສາພະຍາຍາມ,
ແຕທ່ເພສືທ່ອຄຕນເຮຕາຈະຖສືກດຍັດແປງ ກຂໍທ່ສຜູ້າງຄສືນໃໝທ່ໃຫຜູ້ມທຄວາມບຂໍຣຊສລຸດຜລຸດຜທ່ອງໄດຜູ້ນຜູ້ ຍັນ ກທ່ອນອສືທ່ນໝຕດເຂຕາກຂໍ
ຈະຕຜູ້ອງນຂໍາເອຕາຊທວຊດຈຊດໃຈຂອງຕຕນໃຫຜູ້ຫຍັນມາຂໜຜູ້ນກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ ເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເສຍັຍກທ່ອນ.
ການປຕກຄອງຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າບຂໍທ່ແມທ່ນ
ຈະອທງໃສທ່ແຕທ່ການຍອມຢຜທ່ໃຕຜູ້ອຂໍານາດແບບຄຕນຫຜໜວກຕາບອດ ແລະ
ການປຕກຄອງແບບອຍັບປຍັນຍາເໝສືອນດຍັທ່ງທທທ່ ສາຕານໄດຜູ້ເປຍັນຜຜຜູ້ນຂໍາສະ ເໜທມານຍັຜູ້ນ.
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ຮຽກໃຫຜູ້ພວກເຮຕາ ຕຜູ້ອງເກທດມທແນວຄຊດປຍັນຍາແລະມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກຕສືທ່ນຕຕວ.
“ທທ່ານຈຕທ່ງ ເຂຕຜູ້າມາຫາເຮຕາພຣະອຕງດຽວນທຜູ້ເສຍັຍເຖທດ, ຈາກນຍັຜູ້ນຈຊທ່ງມາ ອະພຊປາຍກຍັນ” (ເອຊາຢາ 1:18).
ນທຜູ້ຄສືຄາເຊສືຜູ້ອເຊທນຂອງອຕງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຕຂໍທ່ມະນລຸດທທທ່ ພຣະອຕງເອງຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ການເນຣະ ມຊຕສຜູ້າງຂໜຜູ້ນມາ.
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າບຂໍທ່ໄດຜູ້ບທບບຍັງຄຍັບຈຊດໃຈຂອງໃຜ ເລທຍ.
ພຣະອຕງບຂໍທ່ຕຜູ້ອງການຮຍັບເອຕາການໂຄຣຕບນຍັບຖສືທທ່ ທບຂໍທ່ໄດຜູ້ມາຈາກ ໃຈແລະບຂໍທ່ໄດຜູ້ມາຈາກຄວາມຮຜຜູ້ສໜກນໜກຄຊດ.
ການໂຄຣຕບຢຂໍາເກງທທທ່ໄດຜູ້ ມາຈາກການບທບບຍັງຄຍັບນຍັຜູ້ນກຂໍຈະບຂໍທ່ເປຍັນການສຕທ່ງເສທມໃຫຜູ້ສະຕຊປຍັນ
ຍາແລະຄລຸນສຕມບຍັດຈຍັນຍະທຍັມເກທດມທການຂະຫຍາຍຕຕວອອກໄປໄດຜູ້,
ນອກຈາກມຍັນຈະທຂໍາໃຫຜູ້ຄຕນກາຍເປຍັນເໝສືອນດຍັທ່ງເຄສືທ່ອງກຕນຈຍັກທຂໍາມະ ດາ
ແລະສຊທ່ງນຍັຜູ້ນກຂໍບທ່ ຂໍແມທ່ນສຊທ່ງທທທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຕຜູ້ອງການ. ພຣະ
ອຕງປະສຕງຢາກຈະໃຫຜູ້ມະນລຸດຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງເປຍັນຍອດມຕງກລຸດຂອງຜຕນງານ
ແຫທ່ງການເນຣະມຊຕສຜູ້າງຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນສາມາດທທທ່ຈະບຍັນລລຸ ໄດຜູ້ ເຖຊງຍອດສຜງຂອງຄວາມອາດສາມາດ
ແຫທ່ງການພຍັທນາສຕທ່ງເສທມ ຕຕນເອງ. ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ຈຍັດຕຽມພຣະຣາຊພອນອຍັນສຜງສຕທ່ງຂອງ

ພຣະອຕງເອຕາໄວຜູ້ໃຫຜູ້ແກທ່ມະນລຸດພວກເຮຕາເຊຊທ່ງພຣະອຕງມທພຣະປະສຕງ
ຢາກຈະໂຜດປະທານມາໃຫຜູ້ແກທ່ພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍໂດຍຜທ່ານພຣະ ບາຣະມທຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ ນເອງ.
ພຣະອຕງຊຕງຮຽກເຊທນເອຕາພວກເຮຕາ ທຍັງຫລາຍໃຫຜູ້ພາກຍັນຫຍັນມາອລຸທຊດຕຕນແດທ່ ພຣະອຕງເພສືທ່ອພຣະອຕງຈະທຂໍາ
ໃຫຜູ້ພຣະປະສຕງຂອງພຣະອຕງໄດຜູ້ບຍັງເກທດມທຂຜູ້ ໜນຢຜທ່ພາຍໃນຕຕວຂອງພວກ ເຮຕາ. ພວກເຮຕາກຂໍເປຍັນຝທ່າຍມທສຊດທທທ່
ຈະເລສືອກເອຕາເອງວທ່າພວກ ເຮຕາຕຜູ້ອງການຫລສືບທ່ ຂໍທທທ່ຈະຮຍັບເອຕາການປຕດປທ່ອຍໃຫຜູ້ມທຄວາມເປຍັນອຊສ
ຣະພາບໄປຈາກຄວາມມບາບເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ເອຕາຕຕນເຂຕຜູ້າໄປມທສທ່ວນ
ທ່ ງ
ຮທ່ວມໃນຄວາມມທເສຣທພາບອຍັນເຕຍັມໄປດຜູ້ວຍຄວາມສະຫງທ່າລາສທໃນ ຖານະໜໜ
ທທທ່ເປຍັນພວກລຜກຫລານຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ. {SCL 76.1}
ບຂໍທ່ມທທາງສາຍກາງ
ໃນການອລຸທຊດຕຕນເພສືທ່ອອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ນຍັຜູ້ນພວກເຮຕາຈຂໍາ
ເປຍັນທທທ່ຈະຕຜູ້ອງປະຖຊຜູ້ມທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງທທທ່ຈະພາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາຕຜູ້ອງຖສືກຕຍັດ ແຍກອອກໄປຈາກພຣະອຕງ.
ນທຜູ້ຄສືຄຂໍາທທທ່ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດຊຕງ ໄດຜູ້ຕຍັດກທ່າວເອຕາໄວຜູ້: “ຖຜູ້າຜຜຜູ້ໃດໃນພວກທທ່ານຫາກບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ປະ
ຖຊຜູ້ມທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງທທທ່ຕຕນມທຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນເຂຕາກຂໍບທ່ ຂໍສາມາດທທທ່ຈະເຂຕາມາ ເປຍັນສາວຕກຂອງເຮຕາພຣະອຕງໄດຜູ້” (ລຜກາ 14:33).
ສຊທ່ງໃດ ທທທ່ຈະແກທ່ດໜງເອຕາແນວຄຊດຈຊດໃຈຂອງ ພວກເຮຕາໃຫຜູ້ຫທ່າງເຫທນອອກ
ໄປຈາກພຣະເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍຈະຕຜູ້ອງປະຖຊຜູ້ມມຍັນໄປ. ຊຍັພສຊນເງຊນທອງກຂໍໄດຜູ້
ກຍັບກາຍມາເປຍັນພຣະເຈຕຜູ້າຂອງຄຕນເປຍັນຈຂໍານວນມາກໄປເສຍັຍແລຜູ້ວ.
ການບຜຊາຕຂໍທ່ເງຊນຄຂໍາກຂໍາແກຜູ້ວແລະຄວາມໄຝທ່ຝຍັນຫາຄວາມຮຍັທ່ງມທດທໄດຜູ້
ນຍັຜູ້ນກຂໍລຜູ້ວນແຕທ່ເປຍັນສາຍໂສຜູ້ທອງທທທ່ກຂໍາລຍັງຜຜກມຍັດເອຕາພວກເຂຕາ
ໃຫຜູ້ເຂຕຜູ້າໄປຢຜທ່ໃຕຜູ້ແອກຄອບຄອງຂອງສາຕານ. ສທ່ວນອທກຄຕນບາງຈຂໍາ ພວກກຂໍ
ພາກຍັນໄຝທ່ຝຍັນຢາກມທຊທ່ ສືສຽງອຊດທຊພຕນ ແລະຄວາມຢາກມທໜຜູ້າ ມທຕາຢຜທ່ໃນສຍັງຄຕມ.
ທ່ ງອທກກຂໍພາກຍັນບຜຊາການດຂໍາຣຕງ
ມທຄຕຍຈຂໍາພວກໜໜ
ຊທວຊດແບບຢຜທ່ຢທ່າງສະໜລຸກສລຸກສະບາຍເພສືທ່ອທາງສທ່ວນຕຕວເອງໂດຍບຂໍທ່ ໄດຜູ້ເອຕາຫຕວໃສທ່ໃຈຊາຕຂໍທ່ສຊທ່ງໃດໆທຍັງໝຕດ.
ພວກເຮຕາຈະຕຜູ້ອງທຍັບມຜູ້າງ ແອກຄອບຄອງທທທ່ກທ່າວມາທຍັງໝຕດນທຜູ້ໃຫຜູ້ພຍັງທະລາຍໄປ. ພວກເຮຕາ
ບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະມາທຂໍາຕຕນໃຫຜູ້ເປຍັນຄຕນຂອງຝທ່າຍຂອງ ພຣະເຈຕຜູ້າເຄຊທ່ງ
ທ່ ງແລະເປຍັນຝທ່າຍໂລກອທກເຄຊທ່ງໜໜ
ທ່ ງຢຜທ່ໃນເວລາດຽວກຍັນນຍັຜູ້ນໄດຜູ້.
ໜໜ
ຖຜູ້າພວກເຮຕາຫາກຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນອລຸທດ
ຊ ຕຕນໃຫຜູ້ຂຜູ້ ໜນກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ຢທ່າງເຕຍັມສທ່ວນ
ແລຜູ້ວກຂໍສະແດງວທ່າຈະຖສືຕຕນເປຍັນລຜກຫລານຂອງ ພຣະອຕງນຍັຜູ້ນຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ເທສືທ່ອ.
ທ່ ງທທທ່ໄດຜູ້ອອກ ປາກຮຍັບຮອງວທ່າຕຕນຈະເຂຕຜູ້າມາຮຍັບໃຊຜູ້ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ແຕທ່ໃນ
ຍຍັງມທຄຕນອທກຈຂໍາພວກໜໜ
ເວລາດຽວກຍັນຊຂໍຜູ້າພຍັດຍຍັງດສືຜູ້ດໜງອຜູ້າງອທງໃສທ່ແຕທ່ຄວາມສາມາດຂອງ
ຕຕນເອງນຍັຜູ້ນຢຜທ່ວທ່າຕຕນກຂໍມຄ
ທ ວາມສາມາດທທທ່ຈະປະຕຊບຍັດຕາມກຕດໝາຍ ພຣະບຍັນຍຍັຕຂອງພຣະເຈຕຜູ້າໄດຜູ້,
ຈະດຍັດແປງກຂໍທ່ສຜູ້າງຄລຸນສຕມບຍັດທຍັສນະ ທທທ່ຖສືກຕຜູ້ອງເປຍັນທຍັມນຍັຜູ້ນໄດຜູ້, ຈະຮຍັບເອຕາຄວາມໂຜດໃຫຜູ້ລອດນຍັຜູ້ນໄດຜູ້
ດຜູ້ວຍຕຕນເອງ, ທຍັສນະແບບນທຜູ້ກຂໍສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນວທ່າແນວຄຊດຈຊດ
ໃຈຂອງພວກເຂຕານຍັຜູ້ນແມທ່ນຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ການກະຕລຸກຊລຸກຍຜຜູ້ຈາກ ຄວາມຮຜຜູ້ສໜກທທທ່
ເລຊກເຊຊທ່ງເຖຊງຖອງໃນຄວາມຮຍັກຂອງອຕງພຣະຄຣຊສ ຕຕ໌ເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເທສືທ່ອ,
ແຕທ່ຫາກຍຍັງພາກຍັນອອກແຮງຊລຸກຊຕນປະຕຊບຍັດຕາມ ໜຜູ້າທທທ່ຮຍັບຜຊດຊອບ
ທ່ ໜງຕາມມາຕ ຖາມ
ຂອງຊທວຊດຄຣຊສຕສານຊກຊຕນຜຜຜູ້ໜ
ທທທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ວາງເອຕາໄວຜູ້ສຂໍາລຍັບພວກເຂຕານຍັຜູ້ນແລະ ດຜູ້ວຍການກະທຂໍາດຍັທ່ງກທ່າວ
ພວກເຂຕາກຂໍມທຄາດໝາຍແນເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ ຕຕນຈະໄດຜູ້ໄປຂໜຜູ້ນສະຫວຍັນ. ທຍັສນະຄວາມເຊສືທ່ອຖສືແບບນທຜູ້ແມທ່ນໄຮຜູ້ຄລຸນ
ຄທ່າລາຄາ. ເມສືທ່ອໃດທທທ່ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າຫາກໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າມາສະຖຊດຢຜທ່
ໃນຫຕວໃຈຂອງຄຕນເຮຕາແລຜູ້ວຊທວຊດຈຊດໃຈຂອງເຂຕາກຂໍຈະປທ່ຽນລຕຜູ້ນໄປ ດຜູ້ວຍຄວາມຮຍັກຂອງພຣະອຕງ
ແລະດຜູ້ວຍຄວາມຮຜຜູ້ສໜກຕຂໍທ່ຄວາມສລຸກໃນ
ການຢຜທ່ຮທ່ວມກຍັນກຍັບພຣະອຕງຈຕນບຂໍທ່ຮຜຜູ້ຈຍັກວທ່າຈະຕຍັດແຍກອອກຈາກພຣະ ອຕງໄປໄດຜູ້ເລທຍ ແລະ

ເມສືທ່ອທຂໍາການຄຕຜູ້ນຄຊດຈຊນຕຊນາເຖຊງພຣະອຕງ ແລຜູ້ວກຂໍຈະພາໃຫຜູ້ເຂຕາຕຜູ້ອງລສືມເຖຊງ “ຄວາມເຫຍັນແກທ່ຕຕວ”
ນຍັຜູ້ນໄປ. ຄວາມຮຍັກຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ກຂໍຈະກາຍເປຍັນກະແສກຂໍາເນທດເພສືທ່ອໃຫຜູ້
ພະລຍັງກະຕລຸກຊລຸກຍຜຜູ້ຕທ່ ຂໍທລຸກໆການປະພໜດການກະທຂໍາຂອງຄຕນ. ຜຜຜູ້ໃດທທທ່
ເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກໃນພະລຍັງດໜງດຜດແຫທ່ງຄວາມຮຍັກຂອງພຣະເຈຕຜູ້າ
ແລຜູ້ວເຂຕາກຂໍຈະບຂໍທ່ມທຄຂໍາຖາມເລທຍວທ່າຖຜູ້າບຂໍທ່ອອກແຮງໜຍັກຕຕນຈະປະຕຊ
ບຍັດຕາມມາຕຖານເງສືທ່ອນໄຂທທທ່ພຣະເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ວາງເອຕາໄວຜູ້ນຜູ້ ຍັນໄດຜູ້ຢທ່າງ ໃດ,
ພວກເຂຕາກຂໍຈະບຂໍທ່ຂຂໍຮອ
ຜູ້ ງເພສືທ່ອໃຫຜູ້ມາຕຖານເງສືທ່ອນໄຂເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ ໄດຜູ້ມທຄວາມເບຕາບາງງທ່າຍດາຍລຕງໄປ.
ພວກເຂຕາກຂໍຈະຕຍັຜູ້ງຈຊດຕຍັຜູ້ງ ໃຈເພສືທ່ອໃຫຜູ້ການດຂໍາຣຕງຊທວຊດຂອງຕຕນໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມສອດຄທ່ອງ ຢທ່າງ
ເຕຍັມສທ່ວນກຍັບພຣະປະສຕງຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດຂອງ ຕຕນ.
ພວກເຂຕາກຂໍຈະອລຸທດ
ຊ ຕຕນທຍັງໝຕດດຜູ້ວຍຄວາມປາຖນາອຍັນແຮງ ກຜູ້າ
ແລະຈະມລຸງ
ຜູ້ ໜຜູ້າໄປສຜທ່ຄວາມເປຍັນຄລຸນຄທ່າຂອງເປຕຜູ້າໝາຍຢຜທ່ໃນເສຍັຜູ້ນ ທາງທທທ່ຕຕນໄດຜູ້ເລສືອກເດທນແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນ.
ການຫຍັນມາເຊສືທ່ອໃນອຕງພຣະ ຄຣຊສຕຕ໌ໂດຍປາສຈາກຄວາມຮຍັກທທທ່ເລຊກເຊຊທ່ງເຖຊງຖອງນຍັຜູ້ນກຂໍບທ່ ຂໍຕທ່າງ
ຫຍຍັງໄປຈາກຄວາມເວຕຜູ້າອຍັນເປຕທ່າລຜູ້າ, ເປຍັນພຽງແຕທ່ຮຜບການອຍັນ ແຫຜູ້ງແລຜູ້ງ
ແລະເປຍັນທຍັງງານອຍັນໜຍັກໜທ່ວງອທກດຜູ້ວຍ. {SCL 78.1}
ບຍັນຫາທທທ່ສຂໍາຄຍັນສຂໍາລຍັບທທ່ານເພສືທ່ອຊວນໃຫຜູ້ຄຊດ
ທທ່ານອາດຄຊດວທ່າການອລຸທຊດທຍັງໝຕດແດທ່ ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນ
ຄຕງເປຍັນການເສຍັຍສະຫລະອຍັນຍຊທ່ງໃຫຍທ່ໜກ
ຍັ ໜາແມທ່ນບຂໍທ່? ທທ່ານຈຕທ່ງ ຖາມຕຕນເອງລອງເບຊທ່ງວທ່າ:
ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ຊຕງໄດຜູ້ໂຜດປະທານສຊທ່ງ ໃດແດທ່ມາໃຫຜູ້ທທ່ານແລຜູ້ວ? ພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນພຣະບລຸຕຂອງອຕງພຣະ
ຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນໄດຜູ້ ໂຜດປະທານທລຸກສຊທ່ງທລຸກຢທ່າງມາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາຢຜທ່ ແລຜູ້ວ - ຊທວຊດອຊນຊທ, ຄວາມຮຍັກ ແລະ
ຄວາມເຈຍັບປວດທຂໍລະມານ ຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນແມທ່ນລຜູ້ວນແຕທ່ ໄດຜູ້ຖສືກອລຸທຊດໄປເພສືທ່ອການໂຜດຜາຍ
ໄຖທ່ຖອນເອຕາມະນລຸດພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມລອດພຕຜູ້ນ.
ເປຍັນໄປໄດຜູ້ຫລສືທທ່ ທພວກເຮຕາຈະບຂໍທ່ມທຄນ
ລຸ ຄທ່າລາຄາສຕມກຍັບຄວາມຮຍັກດຍັທ່ງ ກທ່າວ
ແລຜູ້ວຈະພາກຍັນປຊດປະຕຜຫຕວໃຈຂອງພວກຕຕນສະກຍັດກຍັຜູ້ນບຂໍທ່ ໃຫຜູ້ ພຣະອຕງເຂຕຜູ້າມາຫາຕຕນເອງໄດຜູ້?
ລຕມຫາຍໃຈທລຸກຄຍັຜູ້ງຂອງພວກເຮຕາ ນຍັຜູ້ນກຂໍລຜູ້ວນແຕທ່ໄດຜູ້ມາຈາກພຣະພອນ ແຫທ່ງ ພຣະເດດພຣະຄລຸນຂອງ
ພຣະອຕງນຍັຜູ້ນເອງ, ດຜູ້ວຍເຫດຜຕນດຍັທ່ງກທ່າວນທຜູ້ພວກເຮຕາຈຊທ່ງບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ ຈະທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້
ຢທ່າງເຕຍັມສທ່ວນເຖຊງຄວາມເລຊກເຊຊທ່ງເຖຊງ ຖອງຂອງຄວາມທຂໍລະມານ ແລະການເສຍັຍສະຫລະທທທ່ພາໃຫຜູ້ພວກ
ເຮຕາທຍັງຫລາຍໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມລອດພຕຜູ້ນໄປນຍັຜູ້ນ. ເປຍັນໄປໄດຜູ້ຫລສືທທ່ ທພວກ
ເຮຕາຈະພາກຍັນແນມເບຊທ່ງພຣະອຕງຜຜຜູ້ທທ່ ໄດຜູ້
ທ ຖສືກປະຫານໃຫຜູ້ສຜູ້ ຊນພຣະຊຕນ
ໄປຍຜູ້ອນຄວາມບາບຂອງພວກເຮຕານທຜູ້ເອງ ແລະ ແລຜູ້ວກຂໍຍຍັງຈະພາ
ກຍັນກຍັບມາຫຍັນຫລຍັງໃສທ່ຄວາມຮຍັກແລະຄວາມເສຍັຍສະຫລະອຍັນຍຊທ່ງ ໃຫຍທ່ມະຫາການຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນອທກ?
ເມສືທ່ອໄດຜູ້ເຫຍັນວທ່າພຣະເຈຕຜູ້າ ຜຜຜູ້ຊຕງຢຜທ່ດຜູ້ວຍຄວາມສະຫງທ່າລາສທນຜູ້ ຍັນໄດຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາເພສືທ່ອຢຜທ່ ດຜູ້ວຍ
ຄວາມຖະໜອມຖທ່ອມຕຕວລຕງໂດຍບຂໍທ່ມທຂອບເຂດຢທ່າງນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວ ເປຍັນ
ໄປໄດຜູ້ຫລສືທທ່ ທພວກເຮຕາຈະພາກຍັນມາຈຕທ່ມວທ່າຕຂໍທ່ການທທທ່ທາງເດທນແຫທ່ງ ຊທວຊດ
ຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນຕຜູ້ອງຜທ່ານການຕຂໍທ່ສຜຜູ້ທທ່ ທຫຍລຸຜູ້ງຍາກສຍັບສຕນ ແລະປະ ເຊທນກຍັບຄວາມຕຂໍທ່າຕຜູ້ອຍນຜູ້ອຍໜຜູ້າ? {SCL
81.1}
ພວກຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທ ມທຄວາມອວດອຕທ່ງທະນຕງຕຕວທຍັງຫລາຍຕທ່າງກຂໍ ພາກຍັນຕຍັຜູ້ງຄຂໍາຖາມຂໜຜູ້ນວທ່າ:
ຈຂໍາເປຍັນເລສືຜູ້ອງໃດທທທ່ຂຜູ້ອຍຈະຕຜູ້ອງຫຍັນມາ ຍອມກຍັບກາຍກຍັບໃຈໃໝທ່ ແລະ
ຕຜູ້ອງຫຍັນມາຍອມຖທ່ອມຕຕວລຕງກທ່ອນ ທທທ່ຂຜູ້ອຍຈະໄດຜູ້ຖສືກຮຍັບການຄຂໍຜູ້າປະກຍັນໄວຜູ້ກທ່ອນລທ່ວງໜຜູ້າວທ່າ ພຣະເຈຕຜູ້າ
ຈະຮຍັບເອຕາຕຕວຂຜູ້ອຍນທຜູ້ແທຜູ້ຫລສືບທ່ ?ຂໍ ຕຂໍທ່ບຍັນຫານທຜູ້ ຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າຂຂໍຮຽກ
ຮຜູ້ອງໃຫຜູ້ທທ່ານຈຕທ່ງມອງໄປຍຍັງອຕງພຣະຄທຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເສຍັຍເຖທດ. ພຣະ ອຕງບຂໍທ່ ມທຄວາມບາບໃດໆທຍັງສຊຜູ້ນ
ແລະຍຊທ່ງໄປກວທ່ານຍັຜູ້ນ ພຣະອຕງກຂໍຍຍັງ ຊຕງເປຍັນເຈຕຜູ້າຊາຍແຫທ່ງເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນຟຜູ້າອທກດຜູ້ວຍ, ແຕທ່ເພສືທ່ອຈະ
ໂຜດເອຕາພວກມະນລຸດໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ຄວາມລອດພຕຜູ້ນນຍັຜູ້ນພຣະອຕງຈຊທ່ງໄດຜູ້

ຊຕງສະເດຍັດລຕງມາສຊຜູ້ນພຣະຊຕນຕາງຄວາມບາບຂອງພວກເຮຕາທຍັງ ຫລາຍ. “ພຣະອຕງຈຊທ່ງໄດຜູ້ຖສືກຈຕດເຂຕຜູ້າຢຜທ່
ໃນບຍັນຊທດຽວກຍັນກຍັບ ພວກຄຕນບາບທຍັງຫລາຍແລະ ພຣະອຕງກຂໍໄດຜູ້ແບກຫາບເອຕາ
ຄວາມບາບຂອງຄຕນເປຍັນຈຂໍານວນມາກແລະທຍັງໄດຜູ້ເປຍັນທະ ນາຍຄວາມ
ປຕກປຜູ້ອງເອຕາພວກຄຕນບາບເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນອທກດຜູ້ວຍ” (ເອຊາຢາ 53:12). {SCL 82.1}
ເມສືທ່ອເວລາທທທ່ພວກເຮຕາໄດຜູ້ອລຸທຊດທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງໃຫຜູ້ແກທ່ອຕງພຣະ
ຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນແມທ່ນສະແດງວທ່າພວກເຮຕາໄດຜູ້ທຂໍາການປະຕຊເສດຈາກສຊທ່ງ ໃດກຍັນແທຜູ້? ຄຂໍາຕອບກຂໍຄສື:
ກຂໍຈາກຄວາມບາບທທທ່ເປຍັນຕຕວການທຂໍາໃຫຜູ້
ຫຕວໃຈຂອງມະນລຸດຕຜູ້ອງເກທດມທຄວາມສຕກກະປຕກນຍັຜູ້ນເອງເພສືທ່ອຈະໃຫຜູ້
ພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ເອຕາພຣະໂລຫຊດຂອງພຣະອຕງ ນຍັຜູ້ນເຂຕຜູ້າມາສະສາງ
ລຜູ້າງສທ່ວຍເອຕາພວກເຮຕາໃຫຜູ້ກາຍເປຍັນຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທມທຄວາມບຂໍຣສ
ຊ ລຸດ ແລະ
ທ່
ເພສືອໃຫຜູ້ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ໂຜດເອຕາພວກເຮຕາໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມລອດພຕຜູ້ນ
ດຜູ້ວຍຄວາມຮຍັກຂອງພຣະອຕງອຍັນຈະຫາສຊທ່ງໄດຜູ້ມາປຽບປານບຂໍທ່ ໄດຜູ້ເລທຍ. ແຕທ່ເຖຊງຢທ່າງນຍັຜູ້ນກຂໍຕາມ,
ຄຕນບາງຈຂໍາພວກກຂໍຍຍັງພາກຍັນ ຄຊດຢຜທ່ວທ່າມຍັນເປຍັນການຍາກໜຍັກໜາທທທ່ຈະປະຖຊຜູ້ມທລຸກສຊທ່ງທລຸກຢທ່າງນຍັຜູ້ນ ໄດຜູ້.
ຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າຮຜຜູ້ສໜກອຍັບອາຍຕາງທທທ່ຈະໄດຜູ້ຍຊນ ໄດຜູ້ຟຍັງຄຂໍາເວຕຜູ້າຄຂໍາ
ວທ່າໃນລຍັກສະນະແບບນທຜູ້ແລະກຂໍອບ
ຍັ ອາຍທທທ່ຈະມາຂທດຂຽນກທ່ຽວກຍັບ ເລສືຜູ້ອງນທຜູ້ອອກມາ. {SCL 82.2}
ເພສືທ່ອພຕບປະໂຫຍດອຍັນສລຸດຍອດຂອງພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍ
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າບຂໍທ່ຕຜູ້ອງການຢາກຈະ ໃຫຜູ້ພວກເຮຕາຕຜູ້ອງ ພາກຍັນທຂໍາການປະຕຊເສດຕຂໍທ່
ທລຸກສຊທ່ງທລຸກຢທ່າງທທທ່ຈະນຂໍາມາເຊຊທ່ງຄວາມ ຜາສລຸກຂອງພວກເຮຕານຍັຜູ້ນແຕທ່ຢທ່າງໃດເລທຍ. ຍາມໃດພຣະອຕງກຂໍຊຕງກະ
ທຂໍາເພສືທ່ອຜຕນປະໂຫຍດ ຂອງພວກລຜກຂອງພຣະອຕງ. ສທ່ວນຜຜຜູ້ໃດທທທ່ຍຍັງບຂໍທ່
ທຍັນໄດຜູ້ເລສືອກເອຕາພຣະຄທຣສ
ຊ ຕຕ໌ໃຫຜູ້ມາກາຍເປຍັນ ທທທ່ເພຊທ່ງຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນ
ກຂໍຄວນຈະທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໃນປະເດຍັນອຍັນສຂໍາຄຍັນທທທ່ວທ່າອຕງພຣະຜຜຜູ້
ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ນຂໍາສະເໜທເອຕາແຕທ່ສທ່ ຊງທທທ່ດທເລທດມາໃຫຜູ້ແກທ່ຕຕນເຊຊທ່ງມທ
ຄວາມປະເສທດເລທດລຂໍຜູ້າຍຊທ່ງໄປກວທ່າສຊທ່ງທທທ່ພວກເຂຕາກຂໍາລຍັງພະຍາ ຍາມ
ທທທ່ຈະພາກຍັນຊອກຫາເອຕາມາດຜູ້ວຍຕຕນເອງຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນ. ເວລາທທທ່ຄຕນ
ເຮຕາຫາກຄຊດແລະກະທຂໍາໃນສຊທ່ງໃດທທທ່ມທລຍັກສະນະກຕງກຍັນຂຜູ້າມກຍັບພຣະ ປະສຕງຂອງອຕງພຣະ
ຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນກຂໍສະແດງໃຫຜູ້ເຫຍັນວທ່າໃນ ຕຕວແລະນອກຕຕວແມທ່ນເຂຕາກຂໍາລຍັງກະທຂໍາໃນສຊທ່ງ
ທທທ່ຈະເປຍັນຜຕນຮຜູ້າຍ ອຍັນໃຫຍທ່ຫລວງແລະເປຍັນຄວາມບຂໍທ່ຍລຸຕຊທມ
ຍັ ຕຂໍທ່ຊທວຊດຂອງຕຕນເອງ. ການ
ເດທນໄປຕາມເສຍັຜູ້ນທາງທທທ່ພຣະເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ຕຜູ້ອງຫຜູ້າມເອຕາໄວຜູ້ແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນກຂໍ ຈະບຂໍທ່ນຂໍາມາເຊຊທ່ງຄວາມສລຸກທທທ່ແທຜູ້ຈງ
ຊ ໄດຜູ້,
ທ່
ທ່
ທ່
ທ່
ເພາະພຣະອຕງຊຕງຮຜຜູ້ດທວທ່າ ສຊງໃດແທຜູ້ທທຈະເປຍັນສຊງທທດທເລທດສຂໍາລຍັບພວກເຮຕາ ແລະ ພຣະອຕງເອງ
ກຂໍຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ຈຍັດວາງເອຕາແຜນການອຍັນດທໃຫຜູ້ແກທ່ສຍັພສຊທ່ງທທທ່ພຣະອຕງ
ເອງຊຕງໄດຜູ້ໃຫຜູ້ການເນຣະມຊຕສຜູ້າງຂໜຜູ້ນມານຍັຜູ້ນ. ເສຍັຜູ້ນທາງແຫທ່ງການ ລທ່ວງລະເມທດນຍັຜູ້ນ
ກຂໍຄສືເສຍັຜູ້ນທາງທທທ່ຈະນຂໍາໄປສຜຄ
ທ່ ວາມທລຸກຍາກກາກກຍັມ ແລະລຕຜູ້ມລະລາຍ. {SCL 83.1}
ສທ່ວນຄວາມຄຊດທທທ່ວທ່າອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງມທຄວາມພຂໍພຣະ ທຍັຍນຂໍາທທທ່ຈະເຫຍັນພວກລຜກຂອງ
ພຣະອຕງພາກຍັນຕຕກທລຸກໄດຜູ້ຍາກນຍັຜູ້ນກຂໍ ເປຍັນຄວາມຜຊດທທທ່ຜຊດພາດລລຸຜູ້ມຫລຕງໄປ.
ພວກຊາວເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນ ຟຜູ້າທຍັງໝຕດກຂໍມທຄວາມສຕນໃຈຢາກໃຫຜູ້ມະນລຸດມທຊທວຊດຢຜທ່ດຜູ້ວຍຄວາມສລຸກ
ສຂໍາລານ. ພຣະເທພບຊດາເຈຕຜູ້າກຂໍບທ່ ໄດຜູ້
ຂໍ ປຊດຕຍັນເສຍັຜູ້ນທາງສາລຍັບພວກ
ລຜກໆທຍັງຫລາຍຂອງພຣະອຕງເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ພາກຍັນເດທນໄປສຜທ່ຄວາມສລຸກ ນຍັຜູ້ນແຕທ່ຢທ່າງໃດ.
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງຮຽກຮຜູ້ອງ ໃຫຜູ້ພວກເຮຕາ ທຂໍາການປະຕຊເສດຕຕນອອກຈາກແຕທ່ສທ່ ຊງໃດທທທ່
ຈະນຂໍາມາເຊຊທ່ງຄວາມ ທລຸກຍາກກາກກຍັມແລະຄວາມຜຊດຫວຍັງອຍັນຈະພາໃຫຜູ້ປະຕຜໄປສຜທ່ຄວາມ ສລຸກ
ແລະໄປສຜທ່ເມສືອງສະຫວຍັນນຍັຜູ້ນຕຜູ້ອງຖສືກປຊດຕຍັນບຂໍທ່ ໃຫຜູ້ພວກເຮຕາເຂຕຜູ້າ ໄປໄດຜູ້.
ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາໂຜດເອຕາໂລກມະນລຸດໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮຍັບ ຄວາມລອດພຕຜູ້ນນຍັຜູ້ນຊຕງມທຄວາມຍຊນດທທທ່ ທ
ຈະຮຍັບເອຕາມະນລຸດທຍັງຫລາຍ ໂດຍອທງຕາມສະພາບຄວາມເປຍັນຈຊງຂອງເຂຕາ ໂດຍທທທ່ບຂໍທ່ເອຕາຫຕວຊາ

ຫຍຍັງກຍັບຄວາມຂາດຕຕກບຕກຜທ່ອງແລະ ຄວາມອທ່ອນເພຍັຍໄຮຜູ້ສະມຍັຖ
ພາບຂອງພວກເຂຕານຍັຜູ້ນແຕທ່ຢທ່າງໃດເລທຍ ແລະ ພຣະອຕງກຂໍບທ່ ຂໍພຽງແຕທ່ ຈະສະສາງລຜູ້າງສທ່ວຍ
ໃຫຜູ້ປອດໄປຈາກຄວາມບາບແລະໂຜດປະທາ
ນເອຕາຄວາມລອດພຕຜູ້ນມາໃຫຜູ້ໂດຍຜທ່ານພຣະໂລຫຊດຂອງພຣະອຕງ ເອງແຕທ່ພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ,
ແຕທ່ຫາກຍຍັງຈະໃຫຜູ້ການຕອບສະໜອງຕຂໍທ່
ຜູ້ າມາຮທ່ວມ
ຄວາມປາຖນາອຍັນແຮງກຜູ້າຂອງທລຸກຄຕນເຊຊທ່ງຍຊນດທທທ່ ຈະເຂຕ
ທ
ແບກຫາບເອຕາພາລະຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນດຜູ້ວຍ. ນຍັຜູ້ນຄສືຄວາມປະສຕງ ຂອງພຣະອຕງທທທ່
ຢາກຈະນຂໍາເອຕາຄວາມສຍັນຕຊມາສຜທ່ທລຸກຄຕນທທທ່ເດທນເຂຕຜູ້າ ມາຫາພຣະອຕງເພສືທ່ອຈະຂຂໍການ
ໂຜດປະທານເອຕາອາຫານແຫທ່ງຊທວຊດ. ອຕງພຣະເຢຊຜຊຕງຮຽກໃຫຜູ້ພວກເຮຕາກະທຂໍາແຕທ່ສທ່ ຊງໃດທທທ່ຈະຊທ່ວຍ
ນຂໍາເອຕາພວກເຮຕາໃຫຜູ້ກຜູ້າວເດທນໄປສຜທ່ຍອດແຫທ່ງຄວາມຜາສລຸກເຊຊທ່ງ ເປຍັນບທ່ອນທທທ່
ພວກຄຕນຜຜຜູ້ລທ່ວງລະເມທດພຣະຄຂໍາສອນຂອງພຣະອຕງບຂໍທ່ສາ ມາດທທທ່ຈະກຜູ້າວໄປເຖຊງໄດຜູ້.
ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ອຕ
ທ ງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າສະຖຊດຢຜທ່ ໃນຫຕວໃຈຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນເຂຕາກຂໍຈະມທຄວາມສຍັຈທຍັມ, ມທຊທວຊດອຍັນສລຸກສຍັນ
ແລະມທຄວາມຫວຍັງໃນການຟສືຜູ້ນຊທບຄສືນມາໃໝທ່. {SCL 84.1}
ພວກເຮຕາຈະອລຸທດ
ຊ ຕຕນໄດຜູ້ດຜູ້ວຍວຊທທໃດ?
ຫລາຍຄຕນກຂໍຖາມວທ່າ: “ຈະໃຫຜູ້ຂຜູ້ອຍນຂໍາເອຕາຕຕນໄປອລຸທຊດ ແດທ່ພຣະເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ດຜູ້ວຍວຊທທໃດ?”.
ທທ່ານຕຕກລຕງໃຈທທທ່ຈະອລຸທຊດຕຕນ ເອງເພສືທ່ອອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ, ແຕທ່ກຂໍາລຍັງໃຈຂອງທທ່ານຊຂໍຜູ້າພຍັດ ຍຍັງ
ອທ່ອນເພຍັຍຢຜທ່, ຍຍັງຕຕກເປຍັນທາດຂອງຄວາມຄຊດແບບລະແວງສຕງສຍັຍ ນຍັຜູ້ນຢຜທ່,
ຄວາມຊຊນເຄທຍອຍັນບຂໍທ່ດທທທ່ ທເປຍັນຜຕນຕາມມາຈາກຄວາມບາບນຍັຜູ້ນ ກຂໍຍຍັງຄຕງຄວບຄລຸມຕຕວຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນຢຜທ່.
ຄຂໍາສຍັນຍາສາບານແລະ ຄວາມຕຕກລຕງໃຈຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນກຂໍຍຍັງເປຍັນແບບລຕມໆແລຜູ້ວໆຢຜທ່. ທທ່ານ
ຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນສາມາດຄວບຄລຸມຄວາມຄຊດຈຊດໃຈແລະຄວາມຊຊນເຄທຍເກຕທ່າ ຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນໄດຜູ້.
ການຍອມຮຍັບວທ່າຄຂໍາໝຍັຜູ້ນສຍັນຍາແລະໜຜູ້າທທທ່ ຄວາມ
ຮຍັບຜຊດຊອບຂອງທທ່ານໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມຫລຕຜູ້ມເຫລວໄປນຍັຜູ້ນກຂໍຈະເປຍັນສຊທ່ງ
ບທບບຍັງຄຍັບໃຈຂອງທທ່ານໃຫຜູ້ເກທດມທຄວາມສຕງສຍັຍໃນຄວາມຊສືທ່ສຍັດສລຸຈ ຣຊດຂອງຕຕນເອງໃນທທທ່ສລຸດ,
ຈາກນຍັຜູ້ນມຍັນກຂໍຈະເປຍັນສຊທ່ງຊລຸກຍຜຜູ້ໃຫຜູ້ ທທ່ານ ເອງໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກວທ່າ
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າບຂໍທ່ຢາກຈະຮຍັບເອຕາ ຕຕວຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນເລທຍ, ແຕທ່ເຖຊງຢທ່າງໃດກຂໍດທ ທທ່ານຈຕທ່ງຢທ່າໄດຜູ້ສຜູ້ ຊນ
ຄວາມຫວຍັງໄປ. ສຊທ່ງທທທ່ທທ່ານຈະຕຜູ້ອງທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າອຕກເຂຕຜູ້າໃຈເອຕາ ໄວຜູ້ໃຫຜູ້ດທນຜູ້ ຍັນກຂໍຄສື ”
ພະລຍັງແຫທ່ງໃຈນຍັຜູ້ນຄສືສທ່ ຊງໃດ ”, ເພາະນຍັຜູ້ນເປຍັນພະ
ລຍັງອຂໍານາດທທທ່ກຂໍາລຍັງທຂໍາການຄລຸຜູ້ມຄອງຢຜທ່ພາຍໃນອຍັນເປຍັນທຂໍາມະຊາດ ວຊສຍັຍຂອງມະນລຸດເຮຕາ,
ນຍັຜູ້ນຄສືພະລຍັງຊລຸກດຍັນທທທ່ ພາໃຫຜູ້ເກທດມທຄວາມ ຕຍັດສຊນໃຈວທ່າຈະເລສືອກເອຕາອຍັນໃດ.
ທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງກຂໍຂຜູ້ ໜນກຍັບການເຄສືທ່ອນ ໄຫວອຍັນແນທ່ນອນຈາກພະລຍັງທາງໃຈ. ພະລຍັງທາງໃຈຫລສືເສຣທພາບ
ໃນການເລສືອກນຍັຜູ້ນ ກຂໍແມທ່ນອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ໄດຜູ້ໂຜດປະ ທານມາໃຫຜູ້ແກທ່ມະນລຸດເຮຕາ,
ນທຜູ້ກຂໍຄສືສທ່ ງທທ
ຊ ທ່ ຄຕນເຮຕາຈະຕຜູ້ອງທຂໍາການຝໜກ ຝຕນຕຕນເອງເພສືທ່ອ ໃຫຜູ້ຮຜຜູ້ຈຍັກຊຕມໃຊຜູ້ພະລຍັງອຂໍານາດດຍັທ່ງກທ່າວ.
ທທ່ານເອງ ບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະປທ່ຽນໝາກຫຕວໃຈຂອງຕຕນເອງນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ ແລະ ທທ່ານ
ກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະທຂໍາສຊທ່ງໃດກຍັບມຍັນໄດຜູ້ດຜູ້ວຍຕຕວຂອງທທ່ານເອງ
ເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ນຂໍາເອຕາມຍັນໄປມອບຖວາຍແດທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນ. ມທສທ່ ຊງດຽວທທທ່ທທ່ານຈະທຂໍາໄດຜູ້ ແລະ
ສຊທ່ງນຍັຜູ້ນກຂໍຄສືການເລສືອກເອຕາເສຍັຜູ້ນ ທາງເພສືທ່ອຫຍັນເຂຕຜູ້າມາຮຍັບໃຊຜູ້ພຣະອຕງ. ທທ່ານສາມາດທທທ່ຈະມອບ
ຖວາຍຄວາມຄຊດຈຊດໃຈຂອງຕຕນເອຕາໄວຜູ້ກຍັບພຣະອຕງຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ,
ຈາກນຍັຜູ້ນພຣະອຕງກຂໍຈະຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ທຂໍາການຂອງ ພຣະອຕງເອງຢຜທ່ຝທ່າຍ
ໃນກາຍແລະໃຈຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນເພສືທ່ອໃຫຜູ້ທທ່ານໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມຄຊດຈຊດ ໃຈ ແລະ
ການກະທາທທທ່ສອດຄທ່ອງກຍັບຄວາມປະສຕງຂອງພຣະອຕງ.
ເວລານຍັຜູ້ນກາຍແລະໃຈທຍັງໝຕດຂອງທທ່ານກຂໍຈະຖສືກຊຍັກນຂໍາໃຫຜູ້ເຂຕາໄປ
ຢຜທ່ໃຕຜູ້ການຄລຸຜູ້ມຄອງຂອງພຣະວຊນຍານບຂໍຣຊສລຸດຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌,

ການເຄສືທ່ອນໄຫວໄປມາຂອງທທ່ານກຂໍຈະອທງໃສທ່ພຣະອຕງເປຍັນຫລຍັກ,
ຄວາມຄຊດຈຊນຕະນາການຂອງທທ່ານກຂໍຈະມທຄວາມສທ່ອດຄອງກຕມ ກຽວກຍັບພຣະອຕງເຈຕຜູ້າ. {SCL 85.1}
ຄວາມມລຸຜູ້ງຫວຍັງຕຍັຜູ້ງໃຈ ໃນສຊທ່ງທທທ່ເປຍັນຄລຸນງາມຄວາມດທ ແລະເປຍັນ ຄວາມບຂໍຣຊສລຸດຜລຸດຜທ່ອງນຍັຜູ້ນກຂໍເປຍັນສຊທ່ງ
ທທທ່ຖສືກຕຜູ້ອງຢຜທ່ແລຜູ້ວຖຜູ້າວທ່າສຊທ່ງ ນຍັຜູ້ນຫາກກຜູ້າວເຂຕຜູ້າໄປເປຍັນພາກປະຕຊບຍັດຕຕວຈຊງ. ຖຜູ້າວທ່າທທ່ານຫາກ
ທຂໍາການຢລຸດໆຢທ່ອນໆຢຜທ່ມຍັນກຂໍຈະບຂໍທ່ບຍັງເກທດຜຕນອຍັນໃດອອກມາໃຫຜູ້ເຫຍັນ ເລທຍ. ຫລານຄຕນທທທ່
ພາກຍັນສຜູ້າງຄວາມຫວຍັງແບບເປຕທ່າລຜູ້າວທ່າຢາກ ເປຍັນຜຜຜູ້ເຂຕຜູ້າມາເຊສືທ່ອໃນອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌
ແຕທ່ຊຜູ້ ຂໍາພຍັດບຂໍທ່ຍອມເອຕາຕຕນເຂຕຜູ້າ ມາຂໜຜູ້ນກຍັບພຣະປະສຕງຂອງ ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນແລຜູ້ວ ຕຂໍທ່ໄປກຂໍຈະ
ພາກຍັນມະຫຍັບມະຫາຍໄປໃນທທທ່ສລຸດ. ຈຕນເຖຊງເວລານທຜູ້, ພວກຄຕນປະ
ເພດດຍັທ່ງກທ່າວກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນຕຍັດສຊນໃຈໄດຜູ້ວທ່າຕຕນຈະເຂຕຜູ້າມາເປຍັນຄຕນຜຜຜູ້ ເຊສືທ່ອໃນພຣະຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນໄດຜູ້ເລທຍ. {SCL
87.1}
ຊທວຊດທຍັງໝຕດ ຂອງທທ່ານກຂໍຈະເກທດມທການປທ່ຽນແປງທທທ່ດທຂຜູ້ ໜນ
ໄດຜູ້ຖຜູ້າວທ່າທທ່ານຫາກທຂໍາການຝໜກຝຕນຄວາມຄຊດຈຊດໃຈຂອງຕຕນໃຫຜູ້ ເປຍັນໄປໃນທາງທທທ່ຖສືກຕຜູ້ອງ.
ການນຂໍາເອຕາແນວຄຊດຈຊດໃຈຂອງຕຕນ ໃຫຜູ້ໄປຂໜຜູ້ນກຍັບອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນ
ກຂໍສະແດງວທ່າທທ່ານເປຍັນຜຜຜູ້ທທ່ ທໄດຜູ້ເປຊດ ເສຍັຜູ້ນທາງໃຫຜູ້ແກທ່ຕຕນເອງເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ມໂທ ອກາດຮຍັບເອຕາພະລຍັງອຂໍາ
ນາດຂອງພຣະເຈຕຜູ້າທທທ່ ຢຜທ່ເໜສືອກວທ່າພະລຍັງແລະອຂໍານາດທລຸກປະການ.
ທທ່ານຈະມທພະລຍັງອຍັນເຂຍັຜູ້ມແຂງແຮງກຜູ້າທທທ່ໄດຜູ້ຮຍັບການໂຜດປະທານ
ມາຈາກເບສືຜູ້ອງບຕນແລະໂດຍຜທ່ານການມອບກາຍຖະຫວາຍຊທຊວຊດໃຫຜູ້
ແກທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຢຜທ່ຢທ່າງເນສືທ່ອງນຊດລຽນຕຊດນຍັຜູ້ນ ທທ່ານເອງກຂໍຈະ
ສາມາດທທທ່ຈະດຂໍາຣຕງຊທວຊດຢຜທ່ດຜູ້ວຍຊທວຊດໃໝທ່ອຍັນເປຍັນຊທວຊດແຫທ່ງການມທ
ຄວາມເຊສືທ່ອຢຜທ່ໃນອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ./. {SCL 87.2}

ບບົດທທີ 6—ຄວາມເຊຊຫ່ອ ແລະ ການຮສບເອບົາ
ໃນເມສືທ່ອພຣະວຊນຍານບຂໍຣຊສລຸດາກໄດຜູ້ປລຸກລລຸກເອຕາຕຕວຂອງ
ທທ່ານໃຫຜູ້ເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກຕສືທ່ນຕຕວຂໜຜູ້ນມາແລຜູ້ວທທ່ານກຂໍຈະໄດຜູ້ເປຍັນສຊທ່ງ
ທທທ່ເປຍັນຄວາມຊຕທ່ວຊຜູ້າເລວຊາມຂອງຄວາມບາບພຜູ້ອມທຍັງຣຊດອຂໍາ
ນາດອຍັນຮຜູ້າຍກາດຂອງມຍັນນຍັຜູ້ນແລະຈະເຫຍັນໃນຄວາມເປຍັນໂທດ ພຜູ້ອມທຍັງຄວາມທລຸກເຂຍັນຂອງມຍັນ
ແລະເມສືທ່ອໄດຜູ້ເຫຍັນແຈຜູ້ງໃນສຊທ່ງດຍັທ່ງ ກທ່າວນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວທທ່ານກຂໍຈະມທຄວາມເບສືທ່ອໜທ່າຍມຍັນຂໜຜູ້ນມາ. ທທ່ານ
ຈະເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກວທ່າຄວາມບາບນຍັຜູ້ນກຂໍເປຍັນຕຕວການທທທ່ທຂໍາການ
ແບທ່ງແຍກທທ່ານໃຫຜູ້ຫທ່າງໄກອອກໄປຈາກອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ແລະ
ທທ່ານກຂໍຈະຮຜຜູ້ຕຕວໄດຜູ້ວທ່າຕຕວຂອງທທ່ານເອງນຍັຜູ້ນກຂໍາລຍັງຕຕກຢຜທ່ໃຕຜູ້ຄວາມ ເປຍັນທາດຈາກຣຊດເດດຂອງມານຮຜູ້າຍ.
ຍຊທ່ງທທ່ານໃຊຜູ້ຄວາມພະຍາ ຍາມ ຕຂໍທ່ສຜຜູ້ເພສືທ່ອເອຕາຕຕນຫລຕບຫລທກມຍັນພຽງເທຕທ່າໃດທທ່ານກຂໍຍທ່ ຊງຈະເຂຕຜູ້າ
ໃຈໄດຜູ້ໃນຄວາມຂາດສະມຍັຖພາບຂອງຕຕນພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ, ຄວາມຄຊດ ຈຊດໃຈຂອງທທ່ານກຂໍຂາດຄວາມບຂໍຣຊສລຸດ,
ຫຕວໃຈຂອງທທ່ານກຂໍສຕກກະ ປຕກ. ທທ່ານຈະເຫຍັນໄດຜູ້ວທ່າຊທວຊດຂອງທທ່ານ ນຍັຜູ້ນກຂໍເຕຍັມໄປດຜູ້ວຍຄວາມ
ເຫຍັນແກທ່ຕຕວແລະຄວາມບາບທຍັງສຊຜູ້ນ. ທທ່ານຈະເກທດມທຄວາມປະສຕງ ຢາກຈະໃຫຜູ້ຕຕນໄດຜູ້ຮຍັບການອະພຍັຍໂທດ,
ໄດຜູ້ຮຍັບການສະສາງລຜູ້າງ ສທ່ວຍໃຫຜູ້ສະອາດແລະ ຢາກຈະໄດຜູ້ຮຍັບການປຕດປທ່ອຍໃຫຜູ້ເປຍັນອຊສຣະ ພາບໄປ.
ທທ່ານຈະສາມາດທາສຊທ່ງໃດໄດຜູ້ເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ມາເຊຊທ່ງຄາທທທ່ ວທ່າ:
“ຄວາມສອດຄທ່ອງກຕມກຽວກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ແລະ ຄວາມມທລຍັກສະນະອຍັນຄຜູ້າຍດຍັທ່ງພຣະອຕງ”? {SCL
89.1}
ການໃຫຜູ້ອະພຍັຍຈາກອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ, ຄວາມສຍັນຕຊແລະ ຄວາມຮຍັກທທທ່ມທຢຜທ່ໃນຫຕວໃຈ ສຊທ່ງເຫລຕທ່ານທຜູ້ເອງຄສືຄວາມສຍັນຕຊທທ່ ທທ່
ທ ານ ຕຜູ້ອງການ. ເງຊນຄຂໍາກຂໍາແກຜູ້ວບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະນຂໍາມາຊສືຜູ້ເອຕາສຊທ່ງເຫລຕທ່າ
ນທຜູ້ໄດຜູ້, ມຍັນສະໝອງຂອງມະນລຸດກຂໍບທ່ ຂໍສາມາດທທທ່ຈະຜະລຊດສຜູ້າງ ສຊທ່ງເຫລຕທ່ານທຜູ້ຂໜຜູ້ນມາໄດຜູ້,
ຄວາມສະຫລາດຂອງມະນລຸດກຂໍບທ່ ຂໍສາມາດທທທ່ ຈະທຂໍາການພຊສຊດຕຂໍທ່ສຊທ່ງເຫລຕທ່ານທຜູ້ໄດຜູ້,
ທທ່ານບຂໍທ່ຕຜູ້ອງຫວຍັງໄປເລທຍວທ່າຈະ ນຂໍາເອຕາສຊທ່ງທທທ່ກທ່າວມານທຜູ້ມາໄດຜູ້ດຜູ້ວຍເຫສືທ່ອແຮງຂອງຕຕນເອງ, ແຕທ່
ຫາກແມທ່ນອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ໂຜດປະທານເອຕາສຊທ່ງນທຜູ້ໃຫຜູ້
ແກທ່ທທ່ານໃນຖານະທທທ່ເປຍັນຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະອຕງເອງ,
“ໂດຍປາສຈາກເງຊນແລະປາສຈາກການວາງລາຄາ” (ເອ ຊາຢາ 55:1). ສຊທ່ງນທຜູ້ກຂໍເປຍັນຂອງທທ່ານຢຜທ່ແລຜູ້ວ,
ຂຂໍພຽງແຕທ່ໃຫຜູ້ທທ່ານ ເກທດມທຄວາມຕຜູ້ອງການເທຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍໃຫຜູ້ຢຜູ້ ສືມສືຂອງທທ່ານຂໜຜູ້ນມາແລຜູ້ວກຂໍຈຍັບ ເອຕາໄປເສຍັຍ.
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ຕຍັດກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ: “ເຖຊງ
ວທ່າຄວາມບາບຂອງທທ່ານຈະເປຍັນສທອຍັນບວບຊຂໍຜູ້າກຂໍຕາມເຮຕາ
ພຣະອຕງກຂໍຈະທຂໍາໃຫຜູ້ມຍັນກາຍເປຍັນສທຂາວເໝສືອນດຍັທ່ງຫຊມມະ;
ເຖຊງວທ່າມຍັນເປຍັນສທແດງເໝສືອນຜຜູ້າໝທ່ານແດງກຂໍຕາມ ເຮຕາ
ພຣະອຕງກຂໍຈະທຂໍາໃຫຜູ້ມຍັນຂາວເໝສືອນດຍັທ່ງຂຕນແພພ໊ະ” (ເອຊາ ຢາ 1:18),
“ເຮຕາພຣະອຕງກຂໍຈະເອຕາຫຕວໃຈດວງໃໝທ່ມາ ໃຫຜູ້ທທ່ານເຊຍັທ່ນກຍັນ ແລະ ທຍັງເອຕາຈຊດວຊນຍານໃໝທ່ເຂຕຜູ້າມາ
ສວມໃສທ່ໃນຕຕວຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນ” (ເອເຊກຽນ 36:26). {SCL 90.1}
ທທ່ານໄດຜູ້ຍອມຮຍັບສາລະພາບໃນຄວາມບາບຂອງຕຕນ ແລຜູ້ວ ແລະກຂໍໄດຜູ້ປະຖຊຜູ້ມມຍັນໄປແລຜູ້ວ.
ທທ່ານໄດຜູ້ຕຍັດສຊນໃຈທທທ່ຈະອລຸທຊດຕຕນເພສືທ່ອ ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າແລຜູ້ວ. ບຍັດນທຜູ້ກຂໍຂຂໍໃຫຜູ້ທທ່ານຈຕທ່ງກຜູ້າວເດທນເຂຕຜູ້າໄປຫາ
ພຣະອຕງແລຜູ້ວຂຂໍຮອ
ຜູ້ ງ ໃຫຜູ້ພຣະອຕງຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ການສະສາງລຜູ້າງ ສທ່ວຍຄວາມບາບຂອງທທ່ານ
ແລະໂຜດປະທານເອຕາຫຕວໃຈດວງໃໝທ່ ມາໃຫຜູ້ແກທ່ທາທ່ ນ. ທທ່ານຈຕທ່ງເຊສືທ່ອເຖທດວທ່າ ພຣະອຕງຈະກະທຂໍາສຊທ່ງນທຜູ້
ເພາະວທ່າພຣະອຕງໄດຜູ້ໃຫຜູ້ຄຂໍາໝຍັຜູ້ນສຍັນຍາເອຕາໄວຜູ້ແລຜູ້ວ. ໃນເວລາທທທ່
ພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາດຂໍາຣຕງຊທວຊດຢຜທ່ໃນໂລກມະນລຸດເຮຕາ ນທຜູ້
ທ່ ງເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ: ຕຂໍທ່ຂອງພຣະ
ພຣະອຕງກຂໍໄດຜູ້ສຊດສອນບຕດຮຽນອຍັນໜໜ

ຣາຊທານທທທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ໃຫຜູ້ສຍັນຍາເອຕາໄວຜູ້ນຜູ້ ຍັນພວກເຮຕາ
ກຂໍຈະຕຜູ້ອງພາກຍັນເຊສືທ່ອວທ່າພວກເຮຕາຈະເປຍັນຜຜຜູ້ໄດຜູ້ຮຍັບແລະສຊທ່ງນຍັຜູ້ນ ກຂໍເປຍັນຂອງພວກເຮຕາຢຜທ່ແລຜູ້ວ. ພຣະເຢຊຜ
ຊຕງໄດຜູ້ໃຫຜູ້ການປຊທ່ນປຕວພະ ຍາບານແກທ່ພວກ ມວນຊຕນໃຫຜູ້ຫາຍໄປຈາກພະຍາດໂລຄາຂອງ
ພວກເຂຕາໃນເມສືອພວກຄຕນເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນຫາກມທຄວາມເຊສືທ່ອໃນຣຊດອຂໍາ ນາດຂອງພຣະອຕງ.
ພຣະອຕງໄດຜູ້ຊທ່ວຍໃຫຜູ້ພວກເຂຕາທຍັງຫລາຍໄດຜູ້ເຫຍັນ
ໃນສຊທ່ງທທທ່ພວກເຂຕາບຂໍທ່ສາມາດເປຍັນເອງໄດຜູ້ໂດຍການໃຫຜູ້ພະລຍັງໃຈແກທ່ ພວກເຂຕາເພສືທ່ອໃຫຜູ້ພາກຍັນໄດຜູ້
ເກທດມທຄວາມໄວຜູ້ວາງໃຈໃນພຣະອຕງໃນ ສຊທ່ງທທທ່ພວກເຂຕາບຂໍທ່ສາມາດເຫຍັນໄດຜູ້ຢທ່າງປະຈຍັກຕາ - ດຜູ້ວຍການນຂໍາພາ
ເອຕາພວກເຂຕາທຍັງຫລາຍໃຫຜູ້ເຂຕຜູ້າມາເຊສືທ່ອໃນຣຊດອຂໍານາດຂອງພຣະ
ອຕງໃນການທທທ່ຈະໂຜດປະທານຄວາມໃຫຜູ້ອະພຍັຍແກທ່ຄວາມບາບທຍັງ ປວງ.
ຕຂໍທ່ໄປນທຜູ້ຄສືຄຂໍາຖະແຫລງອຍັນແຈທ່ມແຈຜູ້ງຂອງອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າ
ທ່ ໜງ,
ໃນເວລາທທທ່ພຣະອຕງໄດຜູ້ໃຫຜູ້ການປຊທ່ນປຕວພະຍາບານແກທ່ຄຕນພຊການດຜູ້ວຍໂຣກອຂໍາມະພາດຜຜຜູ້ໜ
ພຣະອຕງຊຕງຕຍັດວທ່າ: “ເພສືທ່ອທທ່ານຈະໄດຜູ້ ຮຜຜູ້ຈຍັກວທ່າພຣະບລຸຕຂອງມະນລຸດກຂໍມທອຂໍານາດຢຜທ່ເມສືອງມະນລຸດ
ທທທ່ຈະໃຫຜູ້ອະພຍັຍແກທ່ ຄວາມບາບທຍັງປວງ,ຈາກນຍັຜູ້ນພຣະອຕງ
ກຂໍໄດຜູ້ຕຍັດກທ່າວຕຂໍທ່ຄຕນອຂໍາມະພາດຜຜຜູ້ນຜູ້ ຍັນວທ່າເຈຕຜູ້າຈຕທ່ງລລຸກຂໜຜູ້ນ
ແລຜູ້ວຫອບເອຕາບທ່ອນນອນຂອງເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຍັບໄປຍຍັງບຜູ້ານ ເຮສືອນຂອງເຈຕຜູ້າເສຍັຍເຖທດ” (ມຍັດທາຍ 9:6).
ທ່ ໜງໃນພວກອຍັຄສາວຕກຂອງອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າໃນເວລາທທທ່ທທ່ານ
ທທ່ານໂຢຫຍັນເຊຊທ່ງ ເປຍັນຜຜຜູ້ໜ
ໄດຜູ້ກທ່າວເຖຊງພຣະກຊຈການອຍັນມະຫຍັສຈຍັນຕທ່າງໆ ທທທ່ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ຊຕງ
ໄດຜູ້ສະແດງອອກມາໃຫຜູ້ເຫຍັນນຍັຜູ້ນກຂໍຍຍັງໄດຜູ້ເວຕຜູ້າອອກເປຍັນລຍັກສະນະ ດຽວກຍັນນທຜູ້ວທ່າ:
“ຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທຍຍັງມທຄຂໍາບຍັນທໜກເອຕາ ໄວຜູ້ເພສືທ່ອໃຫຜູ້ທທ່ານໄດຜູ້ເຊສືທ່ອວທ່າ ພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າຊຕງເປຍັນ ອຕງພຣະ
ຄຣຊສຕຕ໌, ຊຕງເປຍັນພຣະບລຸຕຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ແລະການ
ເຊສືທ່ອດຍັທ່ງນທຜູ້ກຂໍຈະພາໃຫຜູ້ທທ່ານໄດຜູ້ມທຊທວຊດໂດຍຜທ່ານພຣະນາມ {SCL 91.1}
ຂອງພຣະອຕງ” (ໂຢຫຍັນ 20:31). {SCL 93.1}
ຈະເຊສືທ່ອໄດຜູ້ແນວໃດ?
ຈາກການເລຕທ່າເຣສືທ່ອງແບບກະທຍັດລຍັດງທ່າຍດາຍທທທ່ມທຢຜທ່ໃນໜຍັງ
ສສືພຣະຄຂໍາພທກທ່ຽວກຍັບການທທທ່ອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ ໃຫຜູ້ການປຊທ່ນປຕວ
ພະຍາບານແກທ່ພວກຄຕນຜຜຜູ້ເຈຍັບປທ່ວຍເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນພວກເຮຕາກຂໍສາມາດ
ຈະຖອດຖອນໄດຜູ້ບາງບຕດຮຽນວທ່າຈະເຊສືທ່ອພຣະອຕງໄດຜູ້ແນວໃດໃນ
ການທທທ່ພຣະອຕງຈະໃຫຜູ້ອະພຍັຍໂທດຕຂໍທ່ການກະທຂໍາຄວາມບາບທຍັງ ຫລາຍເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ.
ພວກເຮຕາຈຕທ່ງພາກຍັນຫຍັນມາສໜກສາເບຊທ່ງເລສືຜູ້ອງ ຂອງຄຕນອຂໍາມະພາດຢຜທ່ທທ່ ທເບເທສະດາ (Bethesda) ນຍັຜູ້ນອທກຄຍັຜູ້ງ.
ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ໄດຜູ້
ທ ຮຍັບເຄາະອຍັນໜຜູ້າສຕມເພດເວທະນາຜຜຜູ້ນຜູ້ ຍັນກຂໍໄດຜູ້ຕຕກຢຜທ່ໃນທທ່າ ຮຍັບ
ໂດຍຂາດຄວາມເຫຍັນໃຈຈາກຜຜຜູ້ໃດທຍັງສຊຜູ້ນ. ເຂຕາໄດຜູ້ຕຕກຢຜທ່ໃນສະ
ພາບອທ່ອນເພຍັຍເປຍັຜູ້ຍລທ່ອຍມາເປຍັນເວລານານເຖຊງ 38 ປທແລຜູ້ວ, ອຕງ
ພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າຈຊທ່ງຊຕງໄດຜູ້ຕຍັດສຍັທ່ງໃຫຜູ້ເຂຕາຜຜຜູ້ນຜູ້ ຍັນວທ່າ: “ເຈຕຜູ້າຈຕທ່ງລລຸກຂໜຜູ້ນ, ຈຕທ່ງ
ຫອບເອຕາບທ່ອນນອນຂອງເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນແລຜູ້ວເດທນໄປເສຍ” ສທ່ວນ
ຊາຍອຂໍາມະພາດຜຜຜູ້ນຜູ້ ຍັນເຂຕາກຂໍສາມາດທທທ່ຈະເວຕຜູ້າຕອບຄສືນວທ່າ: “ໂອ
ນຂໍ,ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ,ຖຜູ້າວທ່າພຣະອຕງຫາກປຕວຂຜູ້ານຜູ້ອຍໃຫຜູ້ຫາຍດທ
ຂຜູ້ານຜູ້ອຍກຂໍຈະຫຍັນມາເຊສືທ່ອຟຍັງຄຂໍາຂອງພຣະອຕງເຈຕຜູ້າ”. ແຕທ່ກງ
ຕ ກຍັນ ຂຜູ້າມ, ເຂຕາໄດຜູ້ປຕງໃຈເຊສືທ່ອໃນຄຂໍາເວຕຜູ້າຂອງ
ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນໂລດ ແລະເຂຕາກຂໍເຊສືທ່ອວທ່າ ຕຕນຈະຖສືກປຊທ່ນປຕວໃຫຜູ້ຫາຍດທແລະເຂຕາກຂໍໄດຜູ້ຕຜູ້ ຍັງ
ໃຈລລຸກຂໜຜູ້ນໃນທຍັນທທທນ
ຍັ ໃດ, ເຂຕາຕຜູ້ອງການຢາກຈະກຜູ້າວເດທນໄປແລະ ໃນທທທ່ສລຸດ
ເຂຕາກຂໍສາມາດກຜູ້າວເດທນໄປຈຕນໄດຜູ້. ເຂຕາຜຜຜູ້ນຜູ້ ຍັນໄດຜູ້ປະຕຊບຍັດ ຕາມຄຂໍາເວຕຜູ້າຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ
ແລະພຣະອຕງກຂໍໄດຜູ້ໂຜດປະ ທານເອຕາພະລຍັງແຮງມາໃຫຜູ້ແກທ່ເຂຕາ ແລະ ແລຜູ້ວເຂຕາກຂໍໄດຜູ້ຖສືກປຊທ່ ນ ປຕວພະຍາ
ບານໃຫຜູ້ຫາຍດທ. {SCL 93.2}

ທ່ ໜງທທທ່ກຂໍາລຍັງຕຕກຢຜທ່ໃນສະພາບ ດຍັທ່ງດຽວກຍັນນທຜູ້.
ທທ່ານຜຜຜູ້ອທ່ານກຂໍເປຍັນຄຕນບາບຜຜຜູ້ໜ
ທທ່ານບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະໄຖທ່ຖອນເອຕາຄວາມບາບຂອງ ຕຕນໃນອະດທດທທທ່ຜທ່ານມານຍັຜູ້ນດຜູ້ວຍຕຕນເອງໄດຜູ້.
ທທ່ານບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ ຈະປທ່ຽນໝາກຫຕວໃຈຂອງຕຕນແລະ ກຂໍບທ່ ຂໍສາມາດທທທ່ຈະທຂໍາຕຕນເອງໃຫຜູ້
ມທຄວາມບຂໍຣຊສລຸດຜລຸດຜທ່ອງໄດຜູ້. ແຕທ່ອຕງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ໃຫຜູ້ຄຂໍາ
ໝຍັຜູ້ນສຍັນຍາເອຕາໄວຜູ້ວທ່າຈະທຂໍາສຊທ່ງທຍັງໝຕດເຫລຕທ່ານທຜູ້ເພສືທ່ອທທ່ານໂດຍຜທ່ານ ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ.
ທທ່ານຈທ່ຕງເຊສືທ່ອໃນຄຂໍາໝຍັຜູ້ນສຍັນຍາດຍັທ່ງກທ່າວນຍັຜູ້ນ ເຖທດ,
ທທ່ານຈຕທ່ງຍອມຮຍັບສາລະພາບຕຂໍທ່ຄວາມບາບທຍັງສຊຜູ້ນຂອງຕຕນ
ແລຜູ້ວເຂຕາໄປມອບກາຍຖະຫວາຍຕຕວໃຫຜູ້ແກທ່ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເສຍັຍ ເຖທດ.
ທທ່ານຈຕທ່ງຕຍັດສຊນໃຈເຂຕຜູ້າມາຮຍັບໃຊຜູ້ພຣະອຕງເສຍັຍເຖທດ. ຖຜູ້າ
ວທ່າທທ່ານຫາກຍອມປະຕຊບຍັດຕາມສຊທ່ງທທທ່ກທ່າວມານທຜູ້ຢທ່າງແນຜູ້ວແນທ່ແລຜູ້ວ ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ
ກຂໍຈະເປຍັນຝທ່າຍຜຜຜູ້ປະຕຊບຍັດໃຫຜູ້ພຣະວຍັຈນະ ຂອງ ພຣະອຕງໄດຜູ້ມທຄວາມສຂໍາເຣຍັດຢຜທ່ພາຍໃນຕຕວຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ ນ.
ຖຜູ້າວທ່າ ທທ່ານຫາກໄດຜູ້ຫຍັນມາເຊສືທ່ອໃນພຣະສຍັນຍາຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ
ນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວທທ່ານກຂໍຈທ່ ງມທ
ຕ ຄວາມໝຍັຜູ້ນໃຈເສຍັຍເຖທດວທ່າຕຕວຂອງ ທທ່ານກຂໍໄດຜູ້
ຮຍັບການອະພຍັຍໂທດເສຍັຍແລຜູ້ວແລະຕຕວຂອງທທ່ານເອງກຂໍ ຈະໄດຜູ້ຮຍັບ
ການສະສາງລຜູ້າງສທ່ວຍໃຫຜູ້ມທຄວາມບຂໍຣສ
ຊ ລຸດ. ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງ ເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ການຕອບສະໜອງ
ແກທ່ທທ່ານເໝສືອນກຍັນກຍັບທທທ່ ອຕງພຣະ ຄຣຊສຕຕ໌ຊຕງໄດຜູ້ໂຜດປະທານເອຕາພະລຍັງແຮງໃຫຜູ້ແກທ່ຊາຍຜຜຜູ້ເປຍັນອຂໍາມະ
ທ່ ງທທທ່ໄດຜູ້ກທ່າວມານຍັຜູ້ນຈຕນໃຫຜູ້ເຂຕາສາມາດກຜູ້າວເດທນໄປໄດຜູ້
ພາດຄຕນໜໜ
ເພາະວທ່າຊາຍຄຕນນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ປຕງໃຈເຊສືທ່ອວທ່າຕຕນຈະຖສືກປຊທ່ນປຕວໃຫຜູ້ຫາຍດທ.
ຖຜູ້າທທ່ານຫາກມາປຕງໃຈເຊສືທ່ອແລຜູ້ວສຊທ່ງດຍັທ່ງກທ່າວກຂໍຈະເກທດມທຂຜູ້ ໜນກຍັບ ທທ່ານເໝສືອນກຍັນ. {SCL 94.1}
ທທ່ານຈຕທ່ງຢທ່າໄດຜູ້ຊຍັກຊຜູ້າເສຍັຍເວລາລຂໍຖຜູ້າໄປຈຕນກວທ່າເສລາໃດ
ທທທ່ຕຕນເອງຈະເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກວທ່າຕຕນໄດຜູ້ຫາຍດທແລຜູ້ວ, ແຕທ່ຂຂໍໃຫຜູ້ ທທ່ານຈຕທ່ງກທ່າວອອກດຜູ້ວຍຄຂໍາວທ່າ:
“ຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າເຊສືທ່ອໃນສຊທ່ງນທຜູ້ແລຜູ້ວ ແລະກຂໍບທ່ ຂໍແມທ່ນຍຜູ້ອນວທ່າ ຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກໃນສຊທ່ງດຍັທ່ງ ກທ່າວ,
ແຕທ່ຫາກຍຜູ້ອນວທ່າອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ໃຫຜູ້ຄຂໍາພຣະສຍັນ ຍາເອຕາໄວຜູ້ ດຍັທ່ງນຍັຜູ້ນ”. {SCL 95.1}
ອຊງຕາມພຣະປະສຕງຂອງພຣະອຕງ
ພຣະເຢຊຜ ຊຕງໄດຜູ້ຕຍັດກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ: “ທລຸກສຊທ່ງໃດທທທ່ທທ່ານ ປາຖນາ,
ເມສືທ່ອເວລາທທ່ານໄຫວຜູ້ວອນເອຕາແລຜູ້ວກຂໍຈທ່ ຕງເຊສືທ່ອ ເສຍັຍເຖທດວທ່າທທ່ານຈະໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ສຊທ່ງເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນມາ” (ມາລະໂກ
11:24). ສຊທ່ງທທທ່ເປຍັນເງສືທ່ອນໄຂຂຂໍຜູ້ແມຜູ້ສາລຍັບພຣະສຍັນຍາຂຂໍຜູ້ນທຜູ້ກຂໍຄສື: ພວກ
ເຮຕາຕຜູ້ອງພາກຍັນໄຫວຜູ້ວອນອະທຊຖານໃຫຜູ້ສອດຄທ່ອງຕາມພຣະປະສຕງ ຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ.
ນທຜູ້ກຂໍເປຍັນພຣະປະສຕງຂອງ ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ ເຈຕຜູ້າຢຜທ່ແລຜູ້ວ ທທທ່ຢາກຈະສະສາງລຜູ້າງສທ່ວຍເອຕາພວກເຮຕາໃຫຜູ້ບຂໍຣສ
ຊ ລຸດ
ທ່
ໄປ ຈາກຄວາມບາບເພສືອທຂໍາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ກາຍເປຍັນລຜກຫລານ ຂອງພຣະອຕງ ແລະ
ເພສືທ່ອຊທ່ວຍໃຫຜູ້ພວກເຮຕາສາມາດທທທ່ຈະດຂໍາຣຕງຊທ ວຊດຢຜທ່ດຜູ້ວຍຄວາມບຂໍຣຊສລຸດ. ສະນຍັຜູ້ນ,
ພວກເຮຕາກຂໍສາມາດທທທ່ຈະໄຫວຜູ້ ວອນຮຜູ້ອງຂຂໍເພສືທ່ອໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮຍັບການໂຜດປະທານພຣະພອນເຫລຕທ່ານທຜູ້ມາ ແລະ
ຈຕທ່ງເຊສືທ່ອວທ່າພວກເຮຕາຈະໄດຜູ້ຮຍັບສຊທ່ງເຫລຕທ່ານທຜູ້ມາ, ທທ່ານຈຕທ່ງຢທ່າ
ລສືມສະແດງຄວາມຂອບພຣະຄລຸນຕຂໍທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຕຂໍທ່ສຊທ່ງທທທ່ຕຕນ ໄດຜູ້ຮຍັບມາຕາມຄຂໍາຮຜູ້ອງຂຂໍນຜູ້ ຍັນ.
ນຍັບວທ່າເປຍັນໂຊກໄຊໃຫຜູ້ພອນຂອງ ພວກເຮຕາຢຜທ່ແລຜູ້ວທທທ່ຈະໄດຜູ້ມໂທ ອກາດເຂຕຜູ້າໄປເຝຕຜູ້າອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າ
ເພສືທ່ອຕຕນຈະໄດຜູ້ຮຍັບການສະສາງລຜູ້າງສທ່ວຍຕຕນໃຫຜູ້ມທຄວາມຂາວສະ ອາດ
ແລະຈະໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າໄປສະເໜທຕຕວຢຜທ່ຕທ່ ຂໍໜຜູ້າກຕດພຣະບຍັນຍຍັຕຂອງອຕງ
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຢທ່າງສຕມກຽດໂດຍປາສຈາກຄວາມອຍັບອາຍໃດໆ ທຍັງສຊຜູ້ນ, “ເພາະສະນຍັຜູ້ນ, ມາບຍັດນທຜູ້,
ສຂໍາລຍັບພວກຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທບຂໍທ່ເດທນ ຕາມເນສືຜູ້ອກາຍ, ແຕທ່ຫາກເດທນຕາມຈຊດວຊນຍານນຍັຜູ້ນຈຊທ່ງບຂໍທ່ມທ ຄວາມອຍັບອາຍ.”
ໂຣມຍັນ 8:11). {SCL 95.2}
ແຕທ່ນຜູ້ ທໄປ, ທທ່ານກຂໍບທ່ ໄດຜູ້
ຂໍ ຂຜູ້ ໜນກຍັບຕຕວຂອງທທ່ານເອງອທກແລຜູ້ວ ເພາະວທ່າຕຕງຂອງທທ່ານກຂໍ
ໄດຜູ້ຖສືກໄຖທ່ເອຕາມາດຜູ້ວຍລາຄາອຍັນສຜງສຕທ່ງ, “ຕຕວທທ່ານບຂໍທ່ໄດຜູ້ຖສືກໄຖທ່ຄສືນມາດຜູ້ວຍສຊທ່ງທທທ່ເປຍັນທາງເນສືຜູ້ອ ການ,

ເຊຍັທ່ນວທ່າດຜູ້ວຍເງຊນແລະທອງຄຂໍາ...ແຕທ່ຫາກດຜູ້ວຍຄລຸນ
ຄທ່າຈາກພຣະໂລຫຊດຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງເປຍັນ ລຜກແພພ໊ະ
ທທທ່ປາສຈາກຮອຍເປທະເປສືຜູ້ອນດທ່າງດຂໍາໃດໆທຍັງສຊຜູ້ນ.” (1 ເປໂຕຣ 1:18,19).
ໂດຍຜທ່ານຄວາມເຊສືທ່ອຕຂໍທ່ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໃນ ພາກປະຕຊບຍັດແບບງທ່າຍໆ
ນທຜູ້ເອງພຣະວຊນຍານບຂໍຣສ
ຊ ລຸດກຂໍຈະຊຕງເປຍັນ ຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ການກຂໍາເນທດແກທ່ຊທວຊດໃໝທ່ຢຜທ່ໃນດວງໃຈຂອງທທ່ານ.
ທທ່ານກຂໍເປຍັນ ເໝສືອນເດຍັກທທທ່ ໄດຜູ້ກຂໍາເນທດເກທດມາຢຜທ່ໃນວຕງຄະນາຍາດຂອງພຣະຜຜຜູ້
ເປຍັນເຈຕຜູ້າແລະພຣະອຕງກຂໍຊຕງມທຄວາມຮຍັກຕຂໍທ່ທທ່ານເໝສືອນດຍັທ່ງຄວາມຮຍັກ
ທທທ່ພຣະອຕງຊຕງມທຕທ່ ຂໍພຣະບລຸຕຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນເອງ. {SCL 96.1}
ບຍັດນທຜູ້, ໃນເມສືທ່ອທທ່ານໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າມາມອບກາຍຖວາຍຊທວຊດຂອງ
ຕຕນໃຫຜູ້ແກທ່ອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າແລຜູ້ວກຂໍຂຂໍໃຫຜູ້ທທ່ານຈຕທ່ງຢທ່າໄດຜູ້ຫຍັນຫລຍັງ ກຍັບໄປເດທນຕາມທາງສາຍເກຕທ່ານຍັຜູ້ນອທກ,
ຈຕທ່ງຢທ່າໄດຜູ້ເອຕາຕຕວຫທ່າງ ເຫທນອອກໄປຈາກພຣະອຕງ, ທລຸກມສືຜູ້ທລຸກວຍັນທທ່ານຈຕທ່ງກທ່າວວທ່າ: “ຂຜູ້າ
ພຣະເຈຕຜູ້າກຂໍໄດຜູ້ເອຕາຕຕວມາຂໜຜູ້ນກຍັບ ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ແລຜູ້ວ, ຂຜູ້າພຣະ ເຈຕຜູ້າກຂໍໄດຜູ້ເຂຕາມາມອບຕຕວ
ໃຫຜູ້ແກທ່ພຣະອຕງແລຜູ້ວ,” ແລະຈຕທ່ງຮຽກ
ຮຜູ້ອງໃຫຜູ້ພຣະອຕງໄດຜູ້ໂຜດປະທານເອຕາພຣະວຊນຍານບຂໍຣຊສລຸດຂອງພຣະອຕງລຕງມາໃຫຜູ້ທທ່ານແລະປຕກປຍັກຮຍັກສາຕຕ
ຕຕວຂອງທທ່ານເອຕາໄວຜູ້ໃຫຜູ້ຢຜທ່ໃຕຜູ້ ຮຕທ່ມພຣະບາຣະມທຂອງພຣະອຕງ .ເມສືທ່ອເວລາ ທທທ່ທທ່ານໄດຜູ້ມອບຕຕນໃຫຜູ້
ຂໜຜູ້ນກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າແລະເຂຕຜູ້າມາເຊສືທ່ອຢຜທ່ໃນພຣະອຕງແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນ,
ທທ່ານກຂໍຈະກຍັບກາຍມາເປຍັນລຜກຂອງພຣະອຕງແລະຈະຕຜູ້ອງດຂໍາຣຕງຊທ ວຊດຢຜທ່ໃນພຣະອຕງ.
ທ່ ງໄດຜູ້ກທ່າວເອຕາ ໄວຜູ້ວທ່າ: “ສະນຍັຜູ້ນ, ເມສືທ່ອທທ່ານໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າມາຮຍັບເອຕາພຣະເຢຊຜ
ອຍັຄສາວຕກຂອງພຣະເຢຊຜ ທທ່ານໜໜ
ຄຣຊສຕຕ໌ ຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນແລຜູ້ວ ທທ່ານກຂໍຈທ່ ງ
ຕ ກຜູ້າວເດທນໄປໃນທາງຂອງພຣະອຕງ.” (ໂກໂລຊຽນ
2:6). {SCL 97.1}
ບຍັດນທຜູ້ທທ່ານຈຕທ່ງມາຮຜູ້ອງຂຂໍເອຕາພຣະພອນຈາກພຣະອຕງເສຍັຍເຖທດ!
ຄຕນບາງຈຂໍາພວກກຂໍພາກຍັນຄຊດວທ່າກທ່ອນທທທ່ພວກຕຕນຈະສາ
ມາດຮຜູ້ອງຂຂໍຍຂໍມສືເອຕາພຣະພອນຈາກອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ນຜູ້ ຍັນ ກທ່ອນ
ອສືທ່ນກຂໍຈະຕຜູ້ອງຜທ່ານໄລຍະແຫທ່ງການທຕດສອບເສຍັຍກທ່ອນວທ່າຕຕນນຍັຜູ້ນ
ໄດຜູ້ຮຍັບການດຍັດສຜູ້າງໃຫຜູ້ເປຍັນຄຕນໃໝທ່ແລຜູ້ວຫລສືໃດ. ແຕທ່ຢຜທ່ໃນຄວາມ ຈຊງແລຜູ້ວແມທ່ນພວກເຂຕາສາມາດ
ທທທ່ຈະພາກຍັນຮຜູ້ອງຂຂໍເອຕາພຣະພອນ ຂອງພຣະເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ນຍັບຕຍັຜູ້ງແຕທ່ເວລານທຜູ້ ແລະ ນຍັບຕຍັຜູ້ງແຕທ່ວຍັນນທຜູ້ເປຍັນ
ຕຕຜູ້ນໄປ. ພວກເຂຕາມທຄວາມຈຂໍາເປຍັນໃນພຣະເດດພຣະຄລຸນຂອງພຣະ ອຕງເຈຕຜູ້າ,
ໃນພຣະວຊນຍານບຂໍຣຊສລຸດຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເພສືທ່ອຈະຊທ່ວຍ
ໃຫຜູ້ພວກຕຕນໄດຜູ້ຜທ່ານຜທ່າລຍັກສະນະຄວາມໄຮຜູ້ພະລຍັງຂາດສະມຍັຖພາບ ຂອງຕຕນ,
ຖຜູ້າບຂໍທ່ດຍັທ່ງນຍັຜູ້ນກຂໍບທ່ ຂໍສາມາດທທທ່ຈະທຂໍາການຕຂໍທ່ສຜຜູ້ຕຜູ້ານກຍັບຄວາມ ຊຕທ່ວຮຜູ້າຍເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນໄດຜູ້.
ພຣະເຢຊຜກຂໍຢາກຈະຊທ່ວຍເອຕາພວກເຮຕາໃຫຜູ້
ພາກຍັນກຜູ້າວເດທນເຂຕຜູ້າໄປຫາພຣະອຕງໂດຍອທງຕາມສະພາວະຕຕວຈຊງ
ທທທ່ພວກເຮຕາຍຍັງຈຕມຢຜທ່ໃນຖານະຂອງຄຕນຜຜຜູ້ມທບາບ, ໄຮຜູ້ສະມຍັຖພາບແລະ ບຂໍທ່ເປຍັນເອກະຣາດຢຜທ່ນຜູ້ ທ.
ພວກເຮຕາສາມາດທທທ່ຈະກຜູ້າວເດທນເຂຕຜູ້າໄປ ຫາ ພຣະອຕງພຜູ້ອມກຍັບການນຂໍາເອຕາຄວາມອທ່ອນເພຍັຍ,
ຄວາມຮຜຜູ້ເທຕຜູ້າບຂໍທ່ເຖຊງ ການ, ຄວາມບາບ ແລະຄວາມຫລຕຜູ້ມຈຕມທຍັງໝຕດຂອງພວກຕຕນແລຜູ້ວ
ເອຕາໄປວາງໄວຜູ້ຢຜທ່ໃຕຜູ້ ພຣະບາດຂອງພຣະອຕງພຜູ້ອມດຜູ້ວຍຄວາມຮຜຜູ້ສໜກ
ຕຕວທທທ່ຢາກຈະກຍັບກາຍກຍັບໃຈຢທ່າງແທຜູ້ຈຊງ. ນຍັຜູ້ນກຂໍເປຍັນພຣະກຽດຕຊ ສຍັກຂອງພຣະອຕງຢຜທ່ແລຜູ້ວ
ທທທ່ຈະອຜູ້າເອຕາອຜູ້ອມແຂນແຫທ່ງຄວາມຮຍັກອຍັນ ຍຊທ່ງໃຫຍທ່ຂອງ ພຣະອຕງນຍັຜູ້ນເຂຕຜູ້າມາກອດພວກເຮຕາເອຕາໄວຜູ້ແລະ
ໃຫຜູ້ການຫຂໍທ່ຮຂໍາບາບແຜຂອງພວກເຮຕາ ແລະສຂໍາລະສະສາງເອຕາພວກ
ເຮຕາທຍັງຫລາຍໃຫຜູ້ພຜູ້ ຕນໄປຈາກຄວາມໂສໂຄກທຍັງໝຕດເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ. {SCL 97.2}
ກຂໍແມທ່ນຢຜທ່ໃນຈລຸດນທຜູ້ເອງທທທ່ ຄຕນນຍັບເປຍັນຮຜູ້ອຍໆພຍັນໆຕຜູ້ອງພາ ກຍັນຕຕກຢຜທ່ໃນຄວາມປະລາໄຊ:
ສຊທ່ງນຍັຜູ້ນກຂໍຄສືການທທທ່ພວກເຂຕາບຂໍທ່ພາກຍັນ ເຊສືທ່ອວທ່າອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າຊຕງໃຫຜູ້ການອະພຍັຍໂທດແກທ່ພວກເຂຕາໃນ

ຖານສທ່ວນຕຕວຢຜທ່ແລຜູ້ວ. ພວກເຂຕາບຂໍທ່ພາກຍັນເຊສືທ່ອພຣະເຈຕຜູ້າຕາມພຣະ ວຍັຈນະຂອງພຣະອຕງ.
ທລຸກຄຕນໃດທທທ່ຫຍັນມາຍອມເຊສືທ່ອຟຍັງປະຕຊບຍັດຕາມ ເງສືທ່ອນໄຂທທທ່
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າທທທ່ໄດຜູ້ວາງເອຕາໄວຜູ້ນຜູ້ ຍັນແລຜູ້ວກຂໍນຍັບວທ່າ
ເປຍັນໂອກາດອຍັນດທເລທດທທທ່ຈະໄດຜູ້ຮຽນຮຜຜູ້ດຜູ້ວຍຕຕນເອງວທ່າການໃຫຜູ້ອະ ພຍັຍ
ໂທດນຍັຜູ້ນແມທ່ນໄດຜູ້ມາແບບລຜູ້າໆແລະມທຜຕນກະທຕບໄປເຖຊງຄວາມ ບາບທລຸກປະການ.
ທທ່ານຈຕທ່ງປະຖຊຜູ້ມຄວາມສຕງສຍັຍທທທ່ວທ່າຄຂໍາໝຍັຜູ້ນສຍັນ
ຍາຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນຈະບຂໍທ່ມທສທ່ວນກທ່ຽວຂຜູ້ອງກຍັບຕຕວຂອງ ທທ່ານນຍັຜູ້ນເລທຍ.
ຄຂໍາສຍັນຍາຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນແມທ່ນມທໄວຜູ້ຕທ່ ຂໍ
ຄຕນບາບທລຸກຄຕນທທທ່ໄດຜູ້ຍອມຕຕວເຂຕຜູ້າມາກຍັບປທ່ຽນຈຊດໃຈໃໝທ່. ອຕງພຣະ ຄຣຊສຕຕ໌
ຊຕງໄດຜູ້ແຕທ່ງໃຫຜູ້ພວກທຜຕສະຫວຍັນຂອງພຣະອຕງລຕງມາຮຍັບໃຊຜູ້
ມະນລຸດທລຸກຄຕນໂດຍການນຂໍາເອຕາພະລຍັງອຍັນເຂຍັຜູ້ມແຂງ ແລະ ພຣະເດດ ພຣະຄລຸນຂອງ ພຣະອຕງນຍັຜູ້ນລຕງມາ
ໂຜດປະທານໃຫຜູ້ແກທ່ມະນລຸດທລຸກຄຕນ ທທທ່ໄດຜູ້ເອຕາຕຕວຫຕນເຂຕຜູ້າມາເຊສືທ່ອໃນພຣະອຕງ. ຄຕນໃດກຂໍດທເຖຊງແມທ່ນວທ່າຈະ
ມທຄວາມບາບອຍັນໜຍັກໜາພຽງໃດກຂໍຕາມ ແຕທ່ເຂຕາກຂໍມໂທ ອກາດທທທ່ຈະ
ໄດຜູ້ຮຍັບການໂຜດປະທານເອຕາພະລຍັງອຍັນເຂຍັຜູ້ມແຂງ, ເອຕາຄວາມບຂໍ ຣຊສລຸດແລະຄວາມຊອບທຍັມທທທ່ໄດຜູ້ມາຈາກ
ອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງໄດຜູ້ ສຊຜູ້ນພຣະຊຕນໄປເພສືທ່ອພວກເຮຕານຍັຜູ້ນ. ພຣະອຕງເຈຕຜູ້າຄຕງຍຍັງຊຕງໃຫຜູ້ການລຂໍ
ຄອຍຢຜທ່ຕທ່ ຂໍໄປເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ຖອດແກຜູ້ເອຕາເສສືຜູ້ອຜຜູ້າອຍັນເປທປະເປສືຜູ້ອນດທ່າງດຂໍາ
ໄປດຜູ້ວຍຄວາມບາບນຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ອອກໄປຈາກຕຕວພວກເຂຕາແລຜູ້ວຈະສວມ ເອຕາເສສືຜູ້ອຜຜູ້າອາພອນຊລຸດໃໝທ່
ທທທ່ຂາວສະອາດໄປດຜູ້ວຍຄວາມຊອບ ທຍັມຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ແກທ່ພວກເຂຕາ. ພຣະອຕງເຈຕຜູ້າຊຕງຮຽກໃຫຜູ້ພວກ
ເຮຕາທຍັງຫລາຍໄດຜູ້ພາກຍັນຫຍັນມາຮຍັບເອຕາຄວາມມທຊທວຊດເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ ພຕຜູ້ນໄປຈາກຄວາມຕາຍ. {SCL 98.1}
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງມທການກະທຂໍາຕຂໍທ່ ພວກເຮຕາຊາວມະ
ນລຸດເຊຊທ່ງແຕກຕທ່າງໄປຈາກການທທທ່ພວກເຮຕາຜຜຜູ້ເປຍັນມະນລຸດເນສືຜູ້ອກາຍ ດຜູ້ວຍກຍັນນທຜູ້ກະທຂໍາຕຂໍທ່ກຍັນ.
ຄວາມຄຊດຈຊນຕະນາການຂອງພຣະອຕງແມທ່ນ ເຕຍັມໄປດຜູ້ວຍຄວາມຮຍັກ, ຄວາມເມດຕາສຕງສານແລະ
ຄວາມເຫຍັນ ອຕກເຫຍັນໃຈຢທ່າງນຊຜູ້ມນວນ. ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ຕຍັດກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ: “ຈຕທ່ງ
ໃຫຜູ້ຄຕນຊຕທ່ວຮຜູ້າຍປະຖຊຜູ້ມທາງເດທນຂອງເຂຕານຍັຜູ້ນເສຍັຍ ແລະ
ຄຕນອະທຍັມກຂໍໃຫຜູ້ປະຖຊຜູ້ມຄວາມຄຊດຂອງເຂຕາແລະໃຫຜູ້ເຂຕາກຍັບ ຄສືນມາຫາພຣະອຕງ,
ແລຜູ້ວພຣະອຕງກຂໍຈະໃຫຜູ້ຄວາມເມດຕາ ກະຣລຸນາແກທ່ເຂຕາ,ໃຫຜູ້ເຂຕາກຍັບຄສືນມາຫາອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ
ເຈຕຜູ້າຂອງພວກເຮຕາເພາະວທ່າພຣະອຕງຊຕງຈະໃຫຜູ້ອະພຍັຍດຜູ້ວຍ ພຣະມະຫາກະຣລຸນາຍຊທ່ ງໜຍັກ.” (ເອຊາຢາ 55:7).
“ເຮຕາພຣະ ອຕງໄດຜູ້ລໜບລຜູ້າງຄວາມອະທຍັມຂອງທທ່ານໃຫຜູ້ຫາຍໄປເໝສືອນ ດຍັທ່ງກຜູ້ອນເຝສືຜູ້ອແລະ
ຄວາມບາບຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ຫາຍ ໄປເໝສືອນດຍັທ່ງກຜູ້ອນເມກຫາຍ.” (ເອຊາຢາ 44:22). {SCL 100.1}
ພຣະອຕງເຈຕຜູ້າຊຕງມທທລຸລະກຍັບພວກເຮຕາຢທ່າງໃດ?
“ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຕຍັດເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ: ເຮຕາພຣະ ອຕງ ບຂໍທ່ມທຄວາມຍຊນດທຕທ່ ຂໍຄວາມຕາຍຂອງຄຕນທທທ່ຕາຍໄປນຍັຜູ້ນ,
ເພາະ ສະນຍັຜູ້ນຈຕທ່ງພາກຍັນກຍັບຫຍັນເສຍັຍເຖທດເພສືທ່ອພວກທທ່ານຈະໄດຜູ້ມທຊທ ວຊດຢຜທ່”(ເອເຊກຽນ 18:32).
ສາຕານຍາມໃດມຍັນກຂໍພຜູ້ອມສະເໜທ ທທທ່ຈະຍາດຂະໂມຍ ເອຕາພຣະພອນເຊຊທ່ງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້
ເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ການຮຍັບປະກຍັນເອຕາໄວຜູ້ວທ່າຈະໂຜດປະທານມາໃຫຜູ້ນຜູ້ ຍັນໃຫຜູ້ ສຜນຫາຍອອກໄປຈາກພວກເຮຕາ.
ສາຕານຕຜູ້ອງການຢາກດຍັບມອດ ທລຸກຢຕດຢທ່າງແຫທ່ງຄວາມຫວຍັງ ແລະ ທລຸກສຊທ່ງທລຸກຢທ່າງທທທ່ເປຍັນແສງສະ
ຫວທ່າງແຫທ່ງຊທວຊດ ນຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ອອກໄປຈາກຊທວຊດຈຊດໃຈຂອງຄຕນ,
ສທ່ວນໜຜູ້າທທທ່ຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນກຂໍຄສືບທ່ ຂໍຕຜູ້ອງປທ່ອຍໃຫຜູ້ມຍັນມທໂອກາດທທທ່ຈະ ໄດຜູ້ກະທຂໍາສຊທ່ງນຍັຜູ້ນໄປ.
ບຂໍທ່ຕຜູ້ອງງທ່ຽງຫຜຟຍັງຜທມານຜຜຜູ້ລຜູ້ ຂໍລວງໃຈນຍັຜູ້ນ, ແຕທ່ ໃຫຜູ້ປະກາດຄຂໍານທຜູ້ອອກມາວທ່າ: ”
ພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ສຜູ້ ຊນພຣະຊຕນ ໄປເພສືທ່ອຈະໃຫຜູ້ຜຜຜູ້ຂຜູ້າໄດຜູ້ມທຊທວຊດຢຜທ່. ພຣະອຕງຊຕງຮຍັກຜຜຜູ້ຂຜູ້າແລະບຂໍທ່ຢາກ
ໃຫຜູ້ຜຜຜູ້ຂຜູ້າຕຜູ້ອງຕາຍໄປ. ຜຜຜູ້ຂຜູ້າທທພຣະເທພບຊດາເຈຕຜູ້າເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ຄວາມ ເມດຕາສຕງສານ,
ເຖຊງວທ່າຜຜຜູ້ຂຜູ້າໄດຜູ້ດຜູ້ ສືດຜູ້ານຕຂໍທ່ຄວາມຮຍັກຂອງພຣະອຕງ ກຂໍຕາມ,
ພຣະພອນຂອງພຣະອຕງທທທ່ໄດຜູ້ໂຜດປະທານມາໃຫຜູ້ຜຜຜູ້ຂຜູ້ານຍັຜູ້ນ

ເຖຊງແມທ່ນວທ່າຜຜຜູ້ຂຜູ້າໄດຜູ້ຈຍັບຈທ່າຍຫາຍໄປແລຜູ້ວຢທ່າງຟລຸມເຟສືອຍກຂໍຕາມ,
ແຕທ່ຜຜຜູ້ຂຜູ້າກຂໍຈະລລຸກຂໜຜູ້ນແລະກຜູ້າວເດທນໄປຫາອຕງພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າ ແລຜູ້ວ
ຈະໄປຍອມຮຍັບສາລະພາບຕຂໍທ່ພຣະອຕງວທ່າ: “ຂຜູ້າພຣະອງຕໄດຜູ້ທຂໍາບາບ ຕຂໍທ່
ພຣະອຕງແລະໄດຜູ້ທຂໍາການລະເມທດຕຂໍທ່ເມສືອງຟຜູ້າສະຫວຍັນໄປແລຜູ້ວ,
ສະນຍັຜູ້ນຂຜູ້ານຜູ້ອຍກຂໍຈທ່ ງບຂໍ
ຊ ທ່ ເໝາະສຕມທທທ່ຈະຮຽກຕຕນວທ່າເປຍັນລຜກຂອງພຣະ ອຕງຕຂໍທ່ໄປໄດຜູ້ອທກແລຜູ້ວ,
ທ່ ໜງຂອງພຣະອຕງອທກດຜູ້ວຍ.”
ຂຂໍໃຫຜູ້ພຣະອຕງຈຕທ່ງໂຜດໄດຜູ້ຮຍັບເອຕາຂຜູ້ານຜູ້ອຍນທຜູ້ ໃຫຜູ້ມາເປຍັນຄຕນງານຮຍັບຈຜູ້າງ ຜຜຜູ້ໜ
ທ່ ງຂອງນຊທານສລຸພາສຊດດຍັທ່ງທທທ່ຈະກທ່າວຕຂໍທ່ໄປນທຜູ້ໄດຜູ້ເປຍັນການ
ຢຜທ່ໃນ ຕອນໜໜ
ບອກເຕສືອນໃຫຜູ້ທທ່ານໄດຜູ້ມທຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈເອຕາໄວຜູ້ວທ່າຄຕນຜຜຜູ້ຫລຕງຜຊດຈະ ໄດຜູ້ຮຍັບການອະພຍັຍໂທດນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ຢທ່າງໃດ:
“ພຂໍແຕທ່ໄດຜູ້ແນມເຫຍັນ ລຜກຜຜຜູ້ຊາຍຂອງຕຕນທທທ່ຍຍັງຢຜທ່ໃນລະນະໄກ ຜຜຜູ້ເປຍັນພຂໍທ່ຂອງເຂຕາ
ກຂໍເກທດມທຄວາມເອຍັນດຜສຕງສານຢທ່າງໜຍັກ ແລຜູ້ວກຂໍໄດຜູ້ຟຜູ້າວ
ແລທ່ນເຂຕຜູ້າໄປກອດເອຕາລຜກຂອງຕຕນແລະທຍັງໄດຜູ້ຈຜບຫອມຜຜຜູ້ ກທ່ຽວ” (ລຜກາ 15:18-20). {SCL 100.2}
ເຖຊງຢທ່າງໃດກຂໍດທ, ແມທ່ນກະທຍັຜູ້ງວທ່ານຊທານສລຸພາສຊດນທຜູ້ຈະມທ
ຄວາມກະຕລຸຜູ້ນໃຈແລະມທຄວາມຮຍັກໄຄທ່ພຽງໃດກຂໍຕາມ, ແຕທ່ນຜູ້ ຍັນກຂໍຍຍັງ
ທ່ ງເຊຊທ່ງມາຈາກ
ເປຍັນການສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນພຽງແຕທ່ສທ່ວນນຜູ້ອຍໜໜ
ຄວາມເມດຕາສຕງສານອຍັນມະຫາສານຂອງ ພຣະເທພບຊດາເຈຕຜູ້າທທທ່
ມທຕທ່ ຂໍພວກເຮຕາຜຜຜູ້ເປຍັນຄຕນບາບທຍັງຫລາຍ. ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ ຖະແຫລງອອກ
ທ່ ງຂອງພຣະອຕງ ວທ່າ: “ເຮຕາພຣະອຕງກຂໍຮຍັກເຈຕຜູ້າດຜູ້ວຍຄວາມຮຍັກທທທ່ອະມະຕະ,
ໂດຍຜທ່ານນຍັກພະຍາກອນທທ່ານໜໜ
ສະນຍັຜູ້ນເຮຕາຈຊທ່ງໄດຜູ້ຖອດດໜງເອຕາເຈຕຜູ້າຂໜຜູ້ນມາດຜູ້ວຍຄວາມ ຮຍັກພຍັກດທ” (ເຢເຣມທຢາ 31:3).
ໃນຂະນະທທທ່ລຜກຊາຍຜຜຜູ້ຫລຕງຜຊດໄດຜູ້ ໃຊຜູ້ຊທວຊດຢທ່າຫທ່າງໄກຈາກບຜູ້ານເກທດເມສືອງນອນຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນເຂຕາກຂໍໄດຜູ້
ຈຍັບຈທ່າຍເງຊນທອງຂອງໃຊຜູ້ຂອງຕຕນໄປໃນເວລາທທທ່ຕຕນໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າໄປອາ ສຍັຍຢຜທ່ບຜູ້ານເພຊທ່ງເມສືທ່ອງທທ່ານ
ນຍັຜູ້ນຈຕນໝຕດກຜູ້ຽງ, ແຕທ່ສທ່ວນຫຕວອຕກຂອງ
ຜຜຜູ້ເປຍັນພຂໍທ່ນຍັຜູ້ນຍາມໃດກຂໍຍຍັງຄຕງມທຄວາມຄຊດຮອດຄຊດເຖຊງຕຂໍທ່ລຜກຊາຍ ຂອງຕຕນຢຜທ່ຢທ່າງບຂໍທ່ຂາດລະຍະ.
ທລຸກຄຍັຜູ້ງທລຸກຄາວເມສືທ່ອຢຜທ່ໃນຈຊດໃຈຂອງ ຄຕນເຮຕາຫາກເກທດມທຄວາມປາຖນາຢາກກຍັບຫລທ່າວຕທ່າວຄສືນ ໄປສຜທ່
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍລຜູ້ວນແຕທ່ໄດຜູ້ມາຈາກການຮຽກເອທຜູ້ນດຜູ້ວຍ
ຄວາມຮຍັກໄຄທ່ຂອງພຣະວຊນຍານບຂໍຣຊສລຸດທທທ່ມທຕທ່ ຂໍຜຜຜູ້ຫລຕງຜຊດນຍັຜູ້ນເອງເພສືທ່ອ
ຈະໃຫຜູ້ເຂຕາໄດຜູ້ກຍັບຫລທ່າວຕທ່າວຄສືນໄປຫາອຕງພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຊຕງມທຫຕວ
ໃຈອຍັນເຕຍັມໄປດຜູ້ວຍຄວາມຮຍັກຢທ່າງອະມະຕະນຍັຜູ້ນ. {SCL 102.1}
ຄວາມລະແວງສຕງສຍັຍຈະບຂໍທ່ໄດຜູ້ຮຍັບການໃຫຜູ້ອະພຍັຍ
ຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ຍັນອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ໃຫຜູ້ຄຂໍາ ໝຍັຜູ້ນສຍັນຍາເອຕາໄວຜູ້ຕທ່ ຂໍພວກເຮຕາຢທ່າງອລຸດຕມຮຍັທ່ງມທ,
ສະນຍັຜູ້ນເປຍັນໄປໄດຜູ້ ຫລສືທທ່ ທທ່
ທ ານຍຍັງຈະມທຄວາມລະແວງສຕງສຍັຍຢຜທ່ອທກຕຂໍທ່ໄປ? ທທ່ານເຊສືທ່ອ
ທ່ ໜງຫາກເກທດມທ ຄວາມ
ບຂໍທ່ວທ່າເມສືທ່ອເວລາທທທ່ຄຕນບາບຜຜຜູ້ໜຜູ້າສຍັງເວດຜຜຜູ້ໜ
ຕຜູ້ອງການຢາກຈະກຍັບຄສືນມາຫາພຣະເຈຕຜູ້າ, ຢາກຈະປທ່ອຍປະລະຖຊຜູ້ມ
ຄວາມຊຕທ່ວຮຜູ້າຍທຍັງຫລາຍຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຫລສື
ທທທ່ຈະມາສະແດງຄວາມເຂຍັຜູ້ມງວດກວດຂຍັນເພສືທ່ອສະກຍັດກຍັຜູ້ນເຂຕາບຂໍທ່ໃຫຜູ້
ເຂຕຜູ້າກຍັບໄປຍອມຮຍັບສາລະພາບກຍັບກາຍກຍັບໃຈຢຜທ່ໃຕຜູ້ພຣະບາດຂອງ ພຣະອຕງ?
ທທ່ານຈຕທ່ງປະຖຊຜູ້ມຄວາມຄຊດແບບນທຜູ້ໄປເສຍັຍເຖທດ! ບຂໍທ່ມທສທ່ ງ
ຊ
ໃດອທກແລຜູ້ວທທທ່ຈະທຂໍາຮຜູ້າຍຊທວຊດຈຊດໃຈຂອງທທ່ານມາກຍຊທ່ງໄປກວທ່າ ການມທຄວາມຄຊດກທ່ຽວກຍັບ
ພຣະເທພບຊດາເຈຕຜູ້າໃນລຍັກສະນະແບບນທຜູ້. ພຣະອຕງກຽດຊຍັງຄວາມບາບ,
ແຕທ່ຊຜູ້ ຂໍາພຍັດມທຄວາມຮຍັກຕຂໍທ່ຄຕນຜຜຜູ້ມທບາບ ແລະພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ອລຸທຊດຕຕນໃຫຜູ້ແກທ່ມະນລຸດທຍັງຫລາຍໂດຍຜທ່ານອຕງ
ພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າເພສືທ່ອຈະ ໃຫຜູ້ທລຸກຄຕນທທທ່ຕຜູ້ອງການເຂຕຜູ້າມາເພຊທ່ງພຣະ
ອຕງນຍັຜູ້ນສາມາດທທທ່ຈະໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມລອດພຕຜູ້ນແລະຈະໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ພຣະພອນ
ຢທ່າງອະມະຕະຢຜທ່ໃນພຣະຣາຊອານາຈຍັກແຫທ່ງເມສືອງສະຫວຍັນທທທ່ມທ ຄວາມສະຫງທ່າລາສທ.

ໃນເວລາທທທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ໃຫຜູ້ການ
ພຍັນລະນາເຖຊງຄວາມຮຍັກຂອງພຣະອຕງທທທ່ມທຕທ່ ຂໍມະນລຸດພວກເຮຕານຍັຜູ້ນຈະ
ມທສຂໍານວນຄວາມເວຕຜູ້າອຍັນໃດອທກຫລສືທທ່ ທຈະມທພະລຍັງແຮງເໜສືອໄປກວທ່າ ແລະ
ແນບນຽນຍຊທ່ງໄປກວທ່າທທທ່ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ຕຍັດກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ໂດຍ
ຜທ່ານທທ່ານເອຊາຢາຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງເປຍັນນຍັກພະຍາກອນຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນເອງ {SCL 103.1}
ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ຖະແຫລງອອກວທ່າ: “ແມທ່ຍຊງຈະລສືມລຜກຜຜຜູ້ທທ່ ທ ເຄທຍດຜດກຊນນຕມຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ຫລສືໃດທທທ່ຈະບຂໍທ່ມທ
ຄວາມເອຍັນ ດຜສຕງສານຕຂໍທ່ຜຜຜູ້ເປຍັນບລຸດທທທ່ຄອດອອກມາຈາກທຜູ້ອງຂອງຕຕນ ເອງນຍັຜູ້ນ?
ເຖຊງແມທ່ນວທ່າເຂຕາຫາກຈະລສືມໄປໄດຜູ້ກຂໍຕາມ, ແຕທ່ ເຮຕາພຣະອຕງຈະບຂໍທ່ລສືມເຈຕຜູ້າໄປໄດຜູ້ເລທຍ” (ເອຊາຢາ 49:15).
{SCL 104.1}
ດຜເຖທດ! ພວກທທ່ານຜຜຜູ້ທທ່ ມທ
ທ ຄວາມລະແວງສຕງສຍັຍແລະສະ ທຜູ້ານຫວຍັທ່ນກຕວທຍັງຫລາຍ!
ອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າຍຍັງຊຕງພຣະຊຕນຢຜທ່ເພສືທ່ອ ເປຍັນທະນາຍຄວາມປຕກປຜູ້ອງເອຕາພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍ. ຈຕທ່ງພາກຍັນ
ສະແດງຄວາມກະຕຍັນຍຜຮຜຜູ້ບນ
ລຸ ຄລຸນຕຂໍທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າດຜູ້ວຍເຖທດຕຂໍທ່
ການທທທ່ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ໂຜດປະທານພຣະບລຸດຜຜຜູ້ແສນຮຍັກຂອງພຣະ
ທ່ ງອຕງດຽວນຍັຜູ້ນມາໃຫຜູ້ມະນລຸດພວກເຮຕາ, ຈຕທ່ງພາກຍັນໄຫວຜູ້
ເຈຕຜູ້າອຕງໜໜ
ພຣະອະທຊຖານເສຍັຍເຖທດເພສືທ່ອບຂໍທ່ໃຫຜູ້ການສຊຜູ້ນພຣະຊຕນຂອງພຣະອຕງ
ເພສືທ່ອພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍນຍັຜູ້ນຕຜູ້ອງໄຮຜູ້ຄວາມໝາຍໄປ. ຕຕກມາວຍັນນທຜູ້,
ພຣະວຊນຍານບຂໍຣຊສລຸດຊຕງສຕທ່ງຄຂໍາຮຽກເຊທນເອຕາທທ່ານໃຫຜູ້ເດທນເຂຕຜູ້າໄປ ຫາພຣະອຕງ. ມາເຖທດ,
ທທ່ານຈຕທ່ງເຂຕຜູ້າມາຫາອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າດຜູ້ວຍ ຄວາມເຕຍັມໃຈ,
ທທ່ານຈຕທ່ງໄວຜູ້ວາງໃຈໃນພຣະຣາຊພອນອຍັນຍຊທ່ງໃຫຍທ່ ມະຫາສານຂອງພຣະເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນ. {SCL 104.2}
ເມສືທ່ອທທ່ານໄດຜູ້ອທ່ານພຣະສຍັນຍາອຍັນມທຄວາມອລຸດຕມຮຍັທ່ງມທຂອງ
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນແລຜູ້ວກຂໍຈທ່ ງຢທ່
ຕ າລສືມໄປເລທຍວທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍເປຍັນພຽງ
ແຕທ່ການສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງຄວາມຮຍັກ ແລະ ຄວາມເມດຕາ
ກະຣລຸນາຂອງພຣະອຕງທທທ່ຈະຊອກຫາສຂໍານວນຄຂໍາເວຕຜູ້າອຍັນໃດມາພຍັນ ລະນາບຂໍທ່ໄດຜູ້ເລທຍ.
ພຣະຣສືທຍ
ຍັ ອຍັນຍຊທ່ງໃຫຍທ່ທທ່ ທເຕຍັມໄປດຜູ້ວຍຄວາມຮຍັກ
ອຍັນບຂໍທ່ມທຂອບເຂດຂອງພຣະເຈຕຜູ້າກຂໍອທ່ວຍໂນຜູ້ມເຂຕຜູ້າມາຫາຄຕນຜຜຜູ້ມທບາບ
ນຍັຜູ້ນດຜູ້ວຍຄວາມເມດຕາສຕງສານຢທ່າງຖຜູ້ວມລຕຜູ້ນ, “ພວກເຮຕາໄດຜູ້ຮບ
ຍັ
ຄວາມໂຜດໃຫຜູ້ລອດໂດຍຜທ່ານພຣະໂລຫຊດຂອງພຣະອຕງ
ແລະໂດຍຜທ່ານການໃຫຜູ້ອະພຍັຍຕຂໍທ່ຄວາມບາບທຍັງປວງ” (ເອ ເຟຊຽນ [Ephesians]1:7).
ຖສືກຕຜູ້ອງແລຜູ້ວທທທ່ທທ່ານເຊສືທ່ອວທ່າມທແຕທ່ ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນທທທ່ຈະເປຍັນຜຜຜູ້ຊທ່ວຍທທ່ານໄດຜູ້. ພຣະອຕງ
ມທຄວາມປະສຕງຢາກຈະຟສືຜູ້ນຟຜເອຕາພາບພຕດຂອງພຣະອຕງ ໃຫຜູ້ກຍັບຄສືນ
ມາຢຜທ່ກຍັບຕຕວຂອງມະນລຸດອທກເປຍັນຄຍັຜູ້ງໃໝທ່. ໃນເມສືທ່ອທທ່ານຫາກກຜູ້າວເດທນ
ເຂຕຜູ້າໄປຫາພຣະອຕງພຜູ້ອມກຍັບການຍອມຮຍັບສາລະພາບກຍັບຈຊດກຍັບໃຈ
ແລຜູ້ວພຣະອຕງກຂໍຈະເຂຕຜູ້າມາສະຖຊດຢຜທ່ໃກຜູ້ກຍັບທທ່ານພຜູ້ອມດຜູ້ວນຄວາມເມດ
ຕາສຕງສານແລະຈະໃຫຜູ້ອະພຍັຍຕຂໍທ່ທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງ./. {SCL 104.3}

ບບົດທທີ 7—ການເຂບົສາເປສນສາວບົກ
“ຖຜູ້າວທ່າຜຜຜູ້ໃດຫາກຢຜທ່ໃນພຣະຄຣຊສຕຕ໌, ເຂຕາກຂໍເປຍັນ ຄຕນໃໝທ່: ສຊທ່ງເກຕທ່າທຍັງຫລາຍກຂໍຜທ່ານໄປ: ດຜເຖທດ, ທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງ
ກຂໍໄດຜູ້ກຍັບກາຍມາເປຍັນຂອງໃໝທ່ແລຜູ້ວ” (2 ໂກຣຊນທຽນ [Corinthians]5:17). {SCL 106.1}
ບາງບລຸກຄຕນກຂໍບທ່ ຂໍອາດສາມາດທທທ່ຈະບອກໄດຜູ້ເຖຊງວຍັນທທເດສືອນ ປທຫລສືສະຖານທທທ່ອຍັນແນທ່ນອນ
ຫລສືວທ່າເງສືທ່ອນໄຂສະພາບແວດລຜູ້ອມທທທ່ ຕຕນໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າມາປທ່ຽນໃຈເຊສືທ່ອໃນພຣະເຈຕຜູ້າ, ແຕທ່ນຜູ້ ທກຂໍບທ່ ເປຍັ
ຂໍ ນສຊທ່ງທທທ່ຈະຖສືກ
ເອຕາມາເປຍັນຂຂໍຜູ້ອຜູ້າງໄດຜູ້ດອກວທ່າຜຜຜູ້ກທ່ຽວ ນຍັຜູ້ນຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ກບ
ຍັ ກາຍກຍັບ ໃຈເທສືທ່ອ.
ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຄທຍໄດຜູ້ບອກຕຂໍທ່ທທ່ານ ນທໂກເດມລຸສເອຕາ ໄວຜູ້ວທ່າ:
“ລຕມກຂໍພຍັດໄປຕາມທຊດທາງຂອງມຍັນແລະທທ່ານກຂໍໄດຜູ້ ຍຊນສຽງຂອງມຍັນ,
ແຕທ່ບທ່ ຂໍສາມາດບອກໄດຜູ້ວທ່າມຍັນພຍັດມາ ຈາກ.ສແລະອອກໄປທາງໃດ: ທລຸກຄຕນທທທ່ເກທດມາຈາກພຣະ
ວຊນຍານກຂໍດທ່ ຍັງດຽວກຍັນນທຜູ້.” (ໂຢຫຍັນ 3:8). ກຂໍເໝສືອນກຍັນກຍັບສາຍ
ລຕມພຍັດນຍັຜູ້ນເອງເຊຊທ່ງພວກເຮຕາບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະເບຊທ່ງເຫຍັນດຜູ້ວຍຕາເປຕທ່າ ໄດຜູ້,
ແຕທ່ເຖຊງຢທ່າງໃດຜຕນກະທຕບຂອງມຍັນກຂໍເປຍັນທທທ່ຈະເຫຍັນແລະຮຜຜູ້ສໜກ ສຍັມພຍັດໄດຜູ້ຢທ່າງແຈທ່ມແຈຜູ້ງ,
ການທຂໍາງານຂອງພຣະວຊນຍານຂອງ ພຣະເຈຕຜູ້າຢຜທ່ໃນຈຊດໃຈຂອງມະນລຸດເຮຕາກຂໍເປຍັນລຍັກສະນະດຍັທ່ງດຽວກຍັນນທຜູ້.
ກຂໍແມທ່ນຄວາມມທພະລຍັງແຫທ່ງການຟສືຜູ້ນຊທບຄສືນໃໝທ່ທທ່ ຕາຂອງມະນລຸ
ທ
ດບຂໍທ່
ສາມາດເບຊທ່ງເຫຍັນໄດຜູ້ນຜູ້ ຍັນເອງທທທ່ເປຍັນຜຜຜູ້ກຂໍໃຫຜູ້ເກທດມທຊທວຊດໃໝທ່ຂຜູ້ ໜນມາຢຜທ່
ທ່ ໜງ,ພະລຍັງດຍັທ່ງກທ່າວກຂໍຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ການເນຣະມຊຕສຜູ້າງເພສືທ່ອ
ໃນຄຕນຜຜຜູ້ໜ
ໃຫຜູ້ມທຊທວຊດໃໝທ່ຢຜທ່ໃນພາບພຕດຂອງພຣະເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເກທດຂໜຜູ້ນມາ. ໃນຂະນະ
ທທທ່ການທາງານຂອງພຣະວຊນຍານບຂໍຣສ
ຊ ລຸດພວມເປຍັນໄປດຜູ້ວຍຄວາມ ມຊດງຽບນຍັຜູ້ນ,
ແຕທ່ສທ່ວນໝາກຜຕນແຫທ່ງພຣະກຊຈການດຍັທ່ງກທ່າວກຂໍຊຜູ້ ຂໍາພຍັດ ຖສືກສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນໄດຜູ້ຢທ່າງປະຈຍັກຕາ.
ຖຜູ້າວທ່າຈຊດໃຈຂອງຄຕນ ຫາກໄດຜູ້ຮຍັບການດຍັດແປງກຂໍທ່ສຜູ້າງຄສືນໃໝທ່ໂດຍພຣະວຊນຍານຂອງອຕງ
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າແລຜູ້ວຊທວຊດຂອງເຂຕາກຂໍຈະສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນເປຍັນ
ຫລຍັກຖານພຊຍານເຖຊງການປທ່ຽນແປງນຍັຜູ້ນ. ພວກເຮຕາບຂໍທ່ສາມາດທທທ່
ຈະກະທຂໍາສຊທ່ງໃດໄດຜູ້ດຜູ້ວຍຕຕນເອງເພສືທ່ອຈະທຂໍາໃຫຜູ້ຫຕວໃຈຂອງຕຕນເກທດ ມທການປທ່ຽນແປງຂໜຜູ້ນມາໄດຜູ້.
ພວກເຮຕາບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະນຂໍາເອຕາຕຕນ ເອງໃຫຜູ້ເຂຕຜູ້າໄປສຜທ່ຄວາມສອດຄທ່ອງກຕມກທ່ຽວກຍັບພຣະເຈຕຜູ້າໄດຜູ້, ໃນຂະ
ນະດຽວກຍັນນຍັຜູ້ນ ພວກເຮຕາບຂໍທ່ຕຜູ້ອງໄວຜູ້ວາງໃຈໃນຕຕນເອງຕຂໍທ່ສຊທ່ງໃດທຍັງ
ສຊຜູ້ນຫລສືວທ່າໃນຜຕນງານການກະທຂໍາອຍັນດທຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນ. ຖຜູ້າວທ່າມທພຣະ
ເດດພຣະຄລຸນຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຫາກເຂຕຜູ້າມາສະຖຊດຢຜທ່ໃນຕຕວ ຂອງພວກເຮຕາ
ແລຜູ້ວສຊທ່ງນຍັຜູ້ນກຂໍຈະສະແດງອອກມາໃຫຜູ້ເຫຍັນໄດຜູ້ຢທ່າງ ປະຈຍັກຕາຢຜທ່ໃນການດຂໍາຣຕງຊທວຊດຂອງຄຕນເຮຕາ.
ການປທ່ຽນແປງດຍັທ່ງ ກທ່າວນຍັຜູ້ນກຂໍຈະເຫຍັນໄດຜູ້ຢຜທ່ໃນນຊດສຍັຍໃຈຄຂໍ, ຢຜທ່ໃນຄວາມຊຊນເຄທຍ ແລະ
ຢຜທ່ໃນກຊຈວຍັຕປະຈຂໍາວຍັນຂອງຄຕນ. ຈະເຫຍັນໄດຜູ້ເຖຊງຄວາມແຕກຕທ່າງ ຢທ່າງແຈທ່ມແຈຜູ້ງ ແລະ
ຂາດຂຍັຜູ້ນລະຫວທ່າງຊທວຊດຂອງເຂຕາໃນເມສືທ່ອ ກທ່ອນແລະປຍັດຈລຸບຍັນ. ນຊດສຍັຍໃຈຄຂໍຂອງຄຕນກຂໍຈະສະແດງອອກໃຫຜູ້
ເຫຍັນໂດຍບຂໍທ່ຜທ່ານການສຜູ້າງຄວາມດທຫລສືການທຂໍາຄວາມຊຕທ່ວແບບ ເປຍັນໄປຕາມມທຕາມເກທດ,
ທ່ າສະເໝທຢຜທ່ໃນກຊຈການປະຈຂໍາວຍັນຂອງເຂຕາ. {SCL 106.2}
ແຕທ່ຫາກຈະເປຍັນໄປດຜູ້ວຍການກະທຂໍາແບບ ສະໝຂໍ
ເປຍັນຄວາມຈຊງທທທ່ ວທ່າການປະພໜດພາຍນອກຂອງຄຕນອາດມທ ການປທ່ຽນແປງໃຫຜູ້ດທຂຜູ້ ໜນໄດຜູ້ໂດຍບຂໍທ່
ມທພະລຍັງແຫທ່ງການຟສືຜູ້ນຟຜໃໝທ່ທທ່ ທໄດຜູ້ ມາຈາກອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ. ຄວາມຢາກມທຊທ່ ສືສຽງອຊດທຊພຕນຢຜທ່ໃນ
ສຍັງຄຕມ ແລະການຢາກໃຫຜູ້ຄຕນອສືທ່ນມານຍັບໜຜູ້າຖສືຕາຕຕນນຍັຜູ້ນກຂໍຈະສາ ມາດບຍັງຄຍັບ
ໃຫຜູ້ຄຕນເຮຕາຕຜູ້ອງປະພໜດຕຕນດທໂດຍທາງເປສືອກນອກໄດຜູ້.
ຄວາມນຊຍຕມຊຕມຊອບຕຂໍທ່ຕຕນເອງນຍັຜູ້ນກຂໍສາມາດຊທ່ວຍຊຍັກນຂໍາເອຕາຄຕນ
ເຮຕາໃຫຜູ້ຢລຸດເຊຕາການກະທຂໍາຄວາມຊຕທ່ວໄດຜູ້. ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທມທຄວາມເຫຍັນແກທ່
ຕຕວເຂຕາກຂໍອາດສາມາດທທທ່ຈະທຂໍາຄວາມດທມທລຍັກສະນະເພສືທ່ອແຜທ່ໄດຜູ້. ເມສືທ່ອເປຍັນແນວນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວ

ພວກເຮຕາຈະຮຜໄຜູ້ ດຜູ້ດຜູ້ວຍວຊທທໃດວທ່າຈະວາງ ຕຕນໃຫຜູ້ເຂຕຜູ້າຂຜູ້າງຝທ່າຍໃດ? {SCL 108.1}
ຜຜຜູ້ໃດເປຍັນເຈຕຜູ້າຂອງຫຕວໃຈຂອງທທ່ານ?
ຜຜຜູ້ໃດເປຍັນເຈຕຜູ້າຂອງຫຕວໃຈຂອງທທ່ານ? ຄວາມຄຊດຈຊດໃຈ ຂອງພວກເຮຕານຍັຜູ້ນຢຜທ່ກຍັບໃຜ?
ພວກເຮຕາມຍັກສຕນທະນາກຍັນກທ່ຽວກຍັບ ເຣສືທ່ອງຂອງຜຜຜູ້ໃດ? ອາລຕມຈຊດແລະພະລຍັງແຮງອຍັນດທຢຜູ້ຽມຂອງພວກ
ເຮຕານຍັຜູ້ນເປຍັນຂອງໃຜ? ຖຜູ້າວທ່າພວກເຮຕາຫາກເປຍັນຜຜຜູ້ເຊສືທ່ອໃນອຕງ ພຣະຄຣຊສຕຕ໌ແລຜູ້ວ ແນວຄຊດຈຊດໃຈຂອງ
ພວກເຮຕາກຂໍຝາກຝຍັງໄວຜູ້ຢຜທ່ກຍັບ ພຣະອຕງແລະຕຕນກຂໍຊອບທທທ່ຈະຄຊດຄຂໍານໜງເຖຊງພຣະອຕງ. ທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງ
ທທທ່ພວກເຮຕາມທຢຜທ່ ກຂໍຈະຖສືກນຂໍາເອຕາໄປອລຸທຊດໃຫຜູ້ພຣະອຕງ. ພວກເຮຕາ
ກຂໍຈະເກທດມທຄວາມຕຜູ້ອງການຢາກປະພໜດຕຕນໃຫຜູ້ເປຍັນເໝສືອນພຣະອຕງ,
ຢາກຈະຫາຍໃຈເອຕາຈຊດວຊນຍານຂອງພຣະອຕງ, ຢາກຈະກະທຂໍາ
ຕາມພຣະປະສຕງຂອງພຣະອຕງແລະຢາກຈະທຂໍາໃຫຜູ້ພຣະອຕງໄດຜູ້ມທ ຄວາມ
ພຂໍພຣະທຍັຍນຂໍາຕຕນຢຜທ່ໃນທລຸກສຊທ່ງທລຸກຢທ່າງ. {SCL 109.1}
ຜຜຜູ້ໃດທທທ່ໄດຜູ້ຖສືກດຍັດແປງກຂໍທ່ສຜູ້າງຕຕນໃຫຜູ້ກຍັບກາຍມາເປຍັນຄຕນໃໝທ່
ຢຜທ່ໃນອຕງພຣະເຢຊຜຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນເຂຕາກຂໍຈະສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງ
ໝາກຜຕນແຫທ່ງການທຂໍາງານຂອງພຣະວຊນຍານຂອງພຣະເຈຕຜູ້າທທທ່ມທຢຜທ່ ໃນຕຕວຂອງເຂຕາ, ສຊທ່ງເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍຄສື:
“ຄວາມຮຍັກ, ຄວາມສລຸກ, ຄວາມສຍັນຕຊ, ຄວາມອຕດທຕນຍາວນານ, ຄວາມສລຸພາບ, ຄວາມດທ, ຄວາມເຊສືທ່ອ,
ຄວາມຖທ່ອມຕຕວ, ການທຂໍາໃຫຜູ້ພຂໍດທ” (ກາລາຊຽນ [Galatians] 5:22,23). ພວກຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ມທ
ທ ຄລຸນລຍັກ
ຜູ້
ທ່
ທ່
ສະນະແບບນທເຂຕາກຂໍຈະບຂໍປທ່ອຍໃຫຜູ້ຕຕນລອຍຕາມຄວາມທະເຍທທະຍານ ອຍັນເກຕາເດທມ,
ແຕທ່ເຂຕາຈະອທງໃສທ່ຄວາມເຊສືທ່ອໃນພຣະບລຸຕຂອງອຕງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເພສືທ່ອເດທນໄປຕາມຮອຍ
ພຣະບາດຂອງພຣະອຕງ, ເຂຕາກຂໍຈະເປຍັນຜຜຜູ້ສະທຜູ້ອນໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງຄລຸນລຍັກສະນະຂອງພຣະອຕງແລະ
ສຂໍາລະສະສາງຕຕນເອງໃຫຜູ້ມທຄວາມບຂໍຣຊສລຸດເໝສືອນດຍັທ່ງພຣະອຕງ. ສຊທ່ງ
ໃດທທທ່ພວກເຂຕາເຄທຍກຽດຊຍັງໃນເມສືທ່ອກທ່ອນ ມາບຍັດນທຜູ້ກຂໍຈະເກທດມທຄວາມ ຮຍັກ ແລະ
ສຊທ່ງໃດທທທ່ຕຕນເຄທຍມຍັກເຄທຍນຊຍຕມໃນເມສືທ່ອກທ່ອນມາບຍັດນທຜູ້ຊຂໍຜູ້າພຍັດ ເກທດມທຄວາມກຽດຊຍັງຂໜຜູ້ນມາຕຂໍສທ່ ຊງເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ.
ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ມທ
ທ ຄວາມອວດ ອຕທ່ງທະນຕງຕຕວແລະມທຄວາມເຊສືທ່ອໝຍັຜູ້ນໃນຕຕນເອງນຍັຜູ້ນກຂໍຈະກຍັບກາຍມາ
ເປຍັນຄຕນຖທ່ອມຕຕວ ແລະ ມທຈດ
ຊ ໃຈອຍັນອທ່ອນນຜູ້ອມ, ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ເຄທ
ທ ຍມທຄວາມ
ທ່
ທ່
ເປຕາລຜູ້າແລະຖສືຕຕວສຜງກຂໍຈະກຍັບກາຍມາເປຍັນຄຕນທທ ມທຄວາມຖທ່ອມຕຕວ ແລະມທຄວາມແນທ່ນອນຈຊງຈຍັງ,
ຄຕນຂທຜູ້ເຫລຕຜູ້າເມຕາຢາກຂໍຈະກຍັບກາຍມາ ເປຍັນຜຜຜູ້ທທ່ ທ ມທສະຕຊສຂໍານໜກຕຕນແລະຫຍັນມາຢຜທ່ໃນສຊລກຊນໃນທຍັມ. ຮທດຄອງ
ແລະຄວາມນຊຍຕມຊຕມຊອບທທທ່ມທລຍັກສະນະແບບອຍັບປະໂຫຍດຈາກທາງ
ຝທ່າຍໂລກກຂໍຈະຖສືກປທ່ອຍປະລະຖຊຜູ້ມໄປ. ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ຫຍັ
ທ ນເຂຕຜູ້າມາເຊສືທ່ອໃນ
ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເຂຕາກຂໍຈະບຂໍທ່ຊອກສະແຫວງຫາແຕທ່ຄວາມສວຍ
ງາມດຜູ້ວຍເສສືຜູ້ອຜຜູ້າອາພອນໂດຍທາງພາຍນອກ, ແຕທ່ຫາກຈະອທງ ໃສທ່ຄວາມສວຍງາມ
“ທທທ່ຊຜູ້ອນເອຕາໄວຜູ້ຢຜທ່ເບສືຜູ້ອງໃນຈຊດໃຈເຊຊທ່ງ ບຂໍທ່ໄດຜູ້ມາຈາກທາງເນສືຜູ້ອກາຍ, ນຍັຜູ້ນຄສືການປະດຍັບປະດາຂອງ
ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ມທ
ທ ຄວາມຖທ່ອມຕຕວແລະມທຈຊດໃຈອຍັນສະຫງຕບງຽບ” (1 ເປໂຕຣ 3:3,4). {SCL 109.2}
ການຍອມກຍັບກາຍກຍັບໃຈທທທ່ບຂໍທ່ໄດຜູ້ພາໃຫຜູ້ເກທດມທການດຍັດແປງ ກຂໍທ່ສຜູ້າງຕຕນໃຫຜູ້ກຍັບກາຍມາເປຍັນຄຕນໃໝທ່ໄດຜູ້
ນຍັຜູ້ນກຂໍຈະຖສືວທ່າເປຍັນການກຍັບ ໃຈແບບບຂໍທ່ມທມຜນຄວາມຈຊງ. ຖຜູ້າຄຕນຂທຜູ້ຂະໂມຍຫາກຍອມສຕທ່ງຂອງທທທ່
ຕຕນໄດຜູ້ລຍັກເອຕາໄປແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນຄສືນມາໃຫຜູ້ ແລະ ຍອມຮຍັບສາລະພາບໃນ ຄວາມຊຕທ່ວຮຜູ້າຍຂອງຕຕນ
ແລະກຂໍຫຍັນມາຮຍັກພຣະເຈຕຜູ້າ ແລະຮຍັກເພສືທ່ອນ ມະນລຸດດຜູ້ວຍກຍັນແລຜູ້ວ
ເຂຕາຜຜຜູ້ເປຍັນຄຕນບາບຜຜຜູ້ນຜູ້ ຍັນກຂໍຈທ່ ຊງຈະຖສືກຮຍັບຮອງ
ວທ່າເຂຕາໄດຜູ້ຜທ່ານຈາກຄວາມຕາຍມາສຜທ່ຄວາມມທຊທວຊດນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວ. {SCL 110.1}
ເມສືທ່ອເວລາທທທ່ພວກເຮຕາກຜູ້າວເດທນເຂຕຜູ້າໄປຫາອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌
ໂດຍຍອມຮຜຜູ້ສໜກສຂໍານໜກຕຕວວທ່າຕຕນເປຍັນຄຕນຜຜຜູ້ຕຕກຢຜທ່ໃນຄວາມລລຸຜູ້ມຫລຕງ,
ມທຄວາມບາບຕຊດຕຕວແລະກຂໍໄຫວຜູ້ວອນຂຂໍເຂຕຜູ້າມາເພຊທ່ງໃນພຣະບາຣະ
ມທຂອງພຣະອຕງແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນຄວາມຮຍັກຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍຈະເຂຕຜູ້າ ມາເບຍັທ່ງບານຢຜທ່

ໃນຫຕວໃຈຂອງຄຕນເຮຕາ. ຈາກນຍັຜູ້ນຄວາມໜຍັກກຂໍຈະ ກາຍເປຍັນເບຕາ, ເພາະວທ່າພາລະທທທ່
ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ວາງມາ ໃຫຜູ້ນຜູ້ ຍັນກຂໍບທ່ ມທ
ຂໍ ຄວາມໜຍັກໜທ່ວງແຕທ່ຢທ່າງໃດ. ໜຜູ້າທທທ່ຄວາມຮຍັບຜຊດຊອບ
ກຂໍຈະກຍັບກາຍມາເປຍັນຄວາມເພຊທ່ງພຂໍໃຈ ແລະ ຄວາມເສຍັຍສະຫລະກຂໍ ຈະກຍັບກາຍມາເປຍັນຄວາມຍຊນດທ.
ທາງເດທນທທທ່ເມສືທ່ອກທ່ອນເຕຍັມໄປດຜູ້ວຍ ຄວາມມສືດມຕນນຍັຜູ້ນ ມາບຍັດນທຜູ້ກຂໍຈະເກທດມທ ຄວາມແຈຜູ້ງສະຫວທ່າງແວວ
ວາວຂໜຜູ້ນມາເພາະດວງອາທຊດແຫທ່ງຄວາມ ຊອບທຍັມເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ສທ່ອງ ແສງສະທຜູ້ອນອອກມາ. {SCL 111.1}
ຈຕທ່ງທຂໍາໃຫຜູ້ພາບພຕດຂອງພຣະອຕງໄດຜູ້ບຍັງເກທດມທຂຜູ້ ໜນຢຜທ່ໃນຕຕວ ຂອງພວກເຮຕາ
ຄວາມສວຍງາມວຊລາວຍັນແຫທ່ງຄລຸນລຍັກສະນະທາດແທຜູ້ຂອງ
ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນກຂໍຈະສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນຢຜທ່ໃນການປະພໜດຕຕນ ຂອງພວກຄຕນທຍັງຫລາຍທທທ່
ໄດຜູ້ຫຍັນເຂຕຜູ້າມາເຊສືທ່ອຢຜທ່ໃນອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ເຈຕຜູ້າ. ພຣະເຢຊຜຊຕງມທຄວາມເບທກບານໃຈ ທທທ່ໄດຜູ້ກະທາໄປຕາມນຜູ້າ
ພຣະທຍັຍຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ. ຄວາມຮຍັກທທທ່ມທຕທ່ ຂໍອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ ເຈຕຜູ້າ ແລະ
ຄວາມຖະໜອມຮຍັກໃນຄວາມສະຫງທ່າລາສທຂອງພຣະ
ເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍໄດຜູ້ກຍັບກາຍມາເປຍັນພະລຍັງທທທ່ກະຕລຸກຊລຸກຍຜຜູ້ຄລຸຜູ້ມຄອງຢຜທ່ໃນການ
ດຂໍາຣຕງຊທວຊດຂອງພຣະເຢຊຜຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນ ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜໂຜູ້ ຜດໃຫຜູ້ລອດຂອງ ພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍ.
ຄວາມຮຍັກນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ເປຍັນສຊທ່ງເສທມແຕທ່ງ ຄວາມສວຍ ງາມແລະຄວາມມທຣາສທໃຫຜູ້ແກທ່ການກະທຂໍາທລຸກປະການ
ຂອງພຣະອຕງ. ຄວາມຮຍັກກຂໍຄສືສທ່ ງທທ
ຊ ທ່ ໄດຜູ້ມາຈາກອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ນຍັຜູ້ນເອງ.
ສທ່ວນຄຕນຜຜຜູ້ໃດທທທ່ຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ກຍັບປທ່ຽນຊທວຊດຈຊດໃຈໃໝທ່ເທສືທ່ອ ນຍັຜູ້ນເຂຕາກຂໍບທ່ ສາມາດ
ຂໍ
ທ່ທທຈະມທຄວາມຮຍັກອຍັນນທຜູ້ໄດຜູ້ແລະກຂໍບທ່ ສາມາດທທ
ທ່
ຂໍ
ຈະ ເສທມສຜູ້າງເອຕາຄວາມຮຍັກແບບນທຜູ້ຂໜຜູ້ນມາດຜູ້ວຍຕຕນເອງໄດຜູ້.
ຄວາມຮຍັກ ດຍັທ່ງກທ່າວນທຜູ້ຈະສາມາດພຕບເຫຍັນໄດຜູ້ຢຜທ່ນຂໍາແຕທ່ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທໄດຜູ້ອລຸທດ
ຊ ຈຊດໃຈ
ທ່
ຜູ້
ຂອງຕຕນໃຫຜູ້ຢຜທ່ໃນຄວາມຄລຸຜູ້ມຄອງຂອງ ພຣະເຢຊຜຄຣຊສຕຕ໌ພຽງເທຕານຍັນ.
“ພວກເຮຕາມທຄວາມຮຍັກກຂໍເພາະວທ່າອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ໄດຜູ້ຊຕງຮຍັກພວກເຮຕາກທ່ອນແລຜູ້ວ” (1 ໂຢຫຍັນ 4:19).
ຄວາມຮຍັກ ນຍັຜູ້ນກຂໍເປຍັນຫລຍັກການສາລຍັບການປະພໜດຕຕນຂອງຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທ ຫຕວໃຈຂອງ
ເຂຕາໄດຜູ້ຖສືກດຍັດແປງກຂໍທ່ສຜູ້າງຄສືນໃໝທ່ໂດຍພຣະເດດພຣະຄລຸນຂອງພຣະ ເຈຕຜູ້າ.
ຄວາມຮຍັກເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ສຕທ່ງເສທມພຍັທນານຊດສຍັຍໃຈຄຂໍຂອງຄຕນ, ເປຍັນ ສຊທ່ງປຕກຄອງຕຂໍທ່ອາຣຕມຄວາມຮຜຜູ້ສໜກ,
ເປຍັນສຊທ່ງກທດກຍັຜູ້ນຕຍັນຫາ, ເປຍັນ ສຊທ່ງສຜູ້າງຄວາມປອງດອງບຂໍທ່ໃຫຜູ້ສຜູ້າງຄວາມເປຍັນສຍັດຕຣຜຕທ່ ຂໍກຍັນ ແລະ
ເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ທຂໍາໃຫຜູ້ຄວາມຮຜຜູ້ສໜກນໜກຄຊດຂອງຄຕນເຮຕາໄດຜູ້ເປຍັນໄປໃນທາງ ການກລຸສຕນ.
ຄວາມຮຍັກນທຜູ້ເມສືທ່ອດຂໍາຣຕງຢຜທ່ໃນຈຊດໃຈຂອງຄຕນກຂໍທຂໍາໃຫຜູ້
ຊທວຊດມທຄວາມສຕດຊສືທ່ນເບທກບານແລະສະທຜູ້ອນອຊດທຊພຕນອຍັນມທກຽດຕຊ ຄລຸນໃຫຜູ້ແກທ່ສງ
ຍັ ຄຕມແວດລຜູ້ອມ. {SCL
111.2}
ຍຍັງມທຄວາມຜຊດພາດເປຍັນ ສອງທທ່າອທ່ຽງເຊຊທ່ງພວກທທທ່ໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າ
ມາເປຍັນລຜກຫລານຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນຈະຕຜູ້ອງມທຄວາມລະ ມຍັດລະວຍັງ,
ໂດຍສະເພາະແມທ່ນສຂໍາລຍັບຜຜຜູ້ທທ່ ທຫາກຂໍເອຕາຕຕວເຂຕຜູ້າມາເຊສືທ່ອ ໃນພຣະເດດພຣະຄລຸນຂອງພຣະອຕງໃໝທ່ໆນຍັຜູ້ນ.
ທ່ ງກຂໍຄສືດທ່ ຍັງທທທ່ໄດຜູ້ສະເໜທໃຫຜູ້ຮຜຜູ້ມາກທ່ອນນຍັຜູ້ນ, ສຊທ່ງດຍັທ່ງກທ່າວກຂໍຄສືການງຕມ ເບຊທ່ງ
ທທ່າອທ່ຽງລຍັກສະນະທທ ໜໜ
ແຕທ່ວຽກງານການກະທຂໍາຂອງຕຕນເອງ ແລຜູ້ວກຂໍເກທດມທຄວາມ
ໄວຜູ້ວາງໃຈໃນທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງທທທ່ພວກຕຕນສາມາດທຂໍາຂໜຜູ້ນມາໄດຜູ້ໂດຍຄຊດ
ວທ່າການທຂໍາແບບນທຜູ້ກຂໍຈະເປຍັນການນຂໍາເອຕາພວກຕຕນໃຫຜູ້ກຜູ້າວເຂຕຜູ້າໄປ
ສຜທ່ຄວາມສອດຄທ່ອງກຕມກຽວກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄດຜູ້. ຜຜຜູ້ໃດທທທ່ມທ ຄວາມ
ພະຍາຍາມຢາກສຜູ້າງຕຕນໃຫຜູ້ເປຍັນຄຕນບຂໍຣຊສລຸດດຜູ້ວຍການອທງ ອາສຍັຍໃສທ່
ແຕທ່ການກະທຂໍາຂອງຕຕນຢຜທ່ໃນການປະຕຊບດ
ຍັ ກຕດໝາຍພຣະ
ບຍັນຍຍັຕຂອງພຣະເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍເປຍັນພຽງແຕທ່ຄວາມພະຍາຍາມທທທ່ຈະກະ ທຂໍາໃນສຊທ່ງໃດທທທ່ເປຍັນໄປບຂໍທ່ໄດຜູ້ນຜູ້ ຍັນເອງ.
ທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງທທທ່ມະນລຸດສາມາດ ທຂໍາລຕງໄປໂດຍປາສຈາກອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນກຂໍລຜູ້ວນແຕທ່ສຕກກະ
ປຕກເປສືຜູ້ອນເປທປະໄປດຜູ້ວຍຄວາມບາບແລະຄວາມເຫຍັນແກທ່ຕຕວທຍັງນຍັຜູ້ນ.
ມທແຕທ່ການອທງອາສຍັຍໃສທ່ພຣະເດດພຣະຄລຸນຂອງ ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ພຽງ ເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ

ແລະກຂໍມທແຕທ່ການອທງອາໃສທ່ແຕທ່ຄວາມເຊສືທ່ອໃນພຣະເຈຕຜູ້າພຽງ
ເທຕທ່ານຍັຜູ້ນທທທ່ຈະຊທ່ວຍໃຫຜູ້ພວກເຮຕາສາມາດກຂໍທ່ສຜູ້າງຕຕນໃຫຜູ້ກຍັບກາຍມາ ເປຍັນຄຕນຜຜຜູ້ມທຄວາມບຂໍຣຊສລຸດໄດຜູ້. {SCL
113.1}
ທ່ ງ ທທທ່ມທລຍັກສະນະກຕງກຍັນຂຜູ້າມກຍັບສຊທ່ງທທທ່ ໄດຜູ້ສະເໜທມາໃນເບສືຜູ້ອງເທຊງເຊຊທ່ງມທຄວາມ
ທທ່າອທ່ຽງອທກດຜູ້ານໜໜ
ເປຍັນອຍັນຕະລາຍຢຜທ່ບທ່ ຂໍນຜູ້ອຍ
ແລະ ສຊທ່ງນຍັຜູ້ນກຂໍຄສືຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈທທທ່ວທ່າຄວາມເຊສືທ່ອຢຜທ່ໃນອຕງພຣະຄຣຊສ ຕຕ໌
ນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ປຕດປທ່ອຍເອຕາຄຕນເຮຕາໃຫຜູ້ມທເສຣທພາບໄປຈາກການນຍັບຖສືກຕດ ໝາຍພຣະບຍັນຍຍັຕຂອງ
ພຣະເຈຕຜູ້າໂດຍອຜູ້າງວທ່າໃນເມສືທ່ອພວກເຮຕາສາ ມາດກຍັບກາຍ ເຂຕຜູ້າມາເປຍັນຜຜຜູ້ມທສທ່ວນຮທ່ວມໃນພຣະບາຣະມທຂອງ
ອຕງ ພຣະຄຣຊສຕຕ໌ໂດຍອທງໃສທ່ແຕທ່ຄວາມເຊສືທ່ອພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນແລຜູ້ວກຂໍສະແດງ
ວທ່າບຂໍທ່ມທຄວາມຈຂໍາເປຍັນຫຍຍັງເລທຍທທທ່ຈະຕຜູ້ອງກະທຂໍາສຊທ່ງໃດໆເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ ມາ
ເຊຊທ່ງຄວາມລອດພຕຜູ້ນຂອງພວກຕຕນນຍັຜູ້ນ. {SCL 114.2}
ບຂໍທ່ແມທ່ນການຍອມຮຍັບຮຜແ
ຜູ້ ບບທຂໍາມະດາແຕທ່ພຽງພາຍນອກ ເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ
ແຕທ່ຢທ່າຈຕທ່ງລສືມ ໄປເລທຍວທ່າການຍອມເຊສືທ່ອຟຍັງປະຕຊບຍັດຕາມ
ໃນທທທ່ນທຜູ້ກຂໍບທ່ ຂໍແມທ່ນການຍອມຮຍັບຮຜຜູ້ແບບລອຍໄປຕາມໂດຍທາງຮຜບ ນອກແບບງທ່າຍໆ,
ເພາະນທຜູ້ແມທ່ນການຮຍັບໃຊຜູ້ທທ່ ທອອກມາຈາກຄວາມ ຮຍັກ.
ກຕດໝາຍພຣະບຍັນຍຍັຕຂອງພຣະເຈຕຜູ້າແມທ່ນສຊທ່ງທທທ່ສະແດງອອກ
ໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງທາດແທຜູ້ອຍັນບຂໍທ່ປທ່ຽນແປງຂອງພຣະອຕງ, ນຍັຜູ້ນແມທ່ນການ
ສະທຜູ້ອນອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງຫລຍັກການອຍັນຍຊທ່ງໃຫຍທ່ແຫທ່ງຄວາມຮຍັກ ຂອງ
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເຊຊທ່ງເປຍັນຫທນສທລາແຫທ່ງການປຕກຄອງຂອງ ພຣະອຕງທທທ່ມທຕທ່ ຂໍທຍັງເມສືອງຟຜູ້າແລະເມສືອງດຊນ.
ຖຜູ້າວທ່າຫຕວໃຈຂອງພວກ ເຮຕາຫາກໄດຜູ້ຮຍັບການດຍັດແປງກຂໍທ່ສຜູ້າງຄສືນໃໝທ່ໃຫຜູ້ມທລຍັກສະນະຄຜູ້າຍດຍັທ່ງ
ພຣະເຈຕຜູ້າ,ຖຜູ້າວທ່າຄວາມຮຍັກຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຫາກເຂຕຜູ້າມາສະຖຊດຢຜທ່ໃນ ຫຕວໃຈຂອງພວກເຮຕາແລຜູ້ວ,
ທທ່ານຄຊດບຂໍທ່ວທ່າພວກເຮຕາຈະບຂໍທ່ມທຄວາມ ຈຂໍາເປຍັນໃດເລທຍ ຈະຍອມປະຕຊບດ
ຍັ ຕາມກຕດໝາຍພຣະບຍັນຍຍັຕຂອງ
ຜູ້
ຜູ້
ທ່
ທ່
ພຣະເຈຕາເຂຕາຢຜທ່ໃນຊທວຊດປະຈຂໍາວຍັນຂອງຕຕນ? ເມສືອໃດທທຫລຍັກການ
ແຫທ່ງຄວາມຮຍັກຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຫາກໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າມາຄລຸຜູ້ມຄອງບຍັນຊາຢຜທ່ໃນ ຈຊດໃຈຂອງຄຕນ,
ເມສືທ່ອໃດທທທ່ຄຕນເຮຕາຫາກໄດຜູ້ຮຍັບການຝໜກຝຕນກຂໍທ່ສຜູ້າງ
ຕຕນຄສືນໃໝທ່ໃຫຜູ້ເປຍັນໄປຕາມແບບຢທ່າງຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ທທ່ ທຊຕງໄດຜູ້ເນຣະ
ມຊຕສຜູ້າງຕຕນມານຍັຜູ້ນແລຜູ້ວກຂໍສະແດງວທ່າເວລານຍັຜູ້ນ ພຣະສຍັນຍາໃໝທ່ ຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍໄດຜູ້
ຮຍັບການປະຕຊບຍັດໃຫຜູ້ບຍັງເກທດຜຕນເປຍັນ ຈຊງຂໜຜູ້ນມາແລຜູ້ວ: “ເຮຕາພຣະອຕງຈະເອຕາກຕດໝາຍພຣະບຍັນ
ຍຍັຕຂອງເຮຕານຍັຜູ້ນມາຍຍັດເຂຕຜູ້າໃສທ່ໃນຫຕວໃຈຂອງພວກເຂຕາ ແລະ
ເຮຕາກຂໍຈະຈຕດຂຽນເອຕາກຕດໝາຍເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນເຂຕຜູ້າໃສທ່ໃນ ຄວາມຄຊດຈຊນຕະນາການຂອງພວກເຂຕາ.” (ໜຍັງສສື
ຮທບຣຜ 10:16). ດຍັທ່ງນຍັຜູ້ນ, ຖຜູ້າວທ່າກຕດໝາຍຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຫາກຖສືກຈຕດກທ່າຍ ເຂຕຜູ້າໃສທ່ໃນຫຕວໃຈຂອງຄຕນແລຜູ້ວ
ແລະ ເມສືທ່ອນຍັຜູ້ນຫລສືທທ່ ທຊທວຊດຂອງເຂຕາ ຈະບຂໍທ່ໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ການປທ່ຽນແປງ? ການເຊສືທ່ອຟຍັງປະຕຊບຍັດຕາມກຂໍຄສືການ
ຮຍັບໃຊຜູ້ແລະຄສືຄວາມຈຕງຮຍັກພຍັກດທດຜູ້ວຍຄວາມຮຍັກເຊຊທ່ງເປຍັນສຍັນຍາລຍັກ
ອຍັນແທຜູ້ຈຊງຂອງການເຂຕຜູ້າມາເປຍັນສາວຕກ (ລຜກສຊດ) ຂອງອຕງພຣະເຢ ຊຜເຈຕຜູ້າ.
ຕຂໍທ່ໄປນທຜູ້ຄສືຂຜູ້ ຂໍຄວາມທທທ່ໄດຜູ້ຖສືກບຍັນທໜກເອຕາໄວຜູ້ຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາ ພທ: “ນທຜູ້ຄສືຄວາມຮຍັກຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ
ທທທ່ພວກເຮຕາ ປະຕຊບຍັດຕາມກຕດພຣະບຍັນຍຍັຕຂອງພຣະອຕງ.” “ຜຜຜູ້ໃດເວຕຜູ້າ
ວທ່າຂຜູ້ອຍກຂໍຮຈ
ຜຜູ້ ຍັກພຣະອຕງແຕທ່ຊຜູ້ ຂໍາພຍັດບຂໍທ່ປະຕຊບຍັດຕາມກຕດ ພຣະບຍັນຍຍັຕ
ຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນເຂຕາກຂໍເປຍັນພຽງແຕທ່ຄຕນຂທຜູ້ ຕຕປວະ ແລະຄວາມຈຊງກຂໍບທ່ ຂໍມທຢຜທ່ໃນຕຕວຂອງເຂຕາເລທຍ.” (1 ໂຢ ຫຍັນ
5:3, 2:4). ອຍັນທທທ່ເອທຜູ້ນກຍັນວທ່າເປຍັນຄວາມເຊສືທ່ອນຍັຜູ້ນກຂໍບທ່ ໄດຜູ້
ຂໍ ສະ
ເໜທໃຫຜູ້ຄຕນເຮຕາມທຄວາມເປຍັນເສຣທພາບອອກໄປຈາກການຍອມເຊສືທ່ອ ຟຍັງປະຕຊບຍັດຕາມນຍັຜູ້ນໄດຜູ້,
ນທຜູ້ແມທ່ນຄວາມເຊສືທ່ອແລະກຂໍແມທ່ນຄວາມເຊສືທ່ອ
ພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນທທທ່ຈະຊທ່ວຍທຂໍາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າໄປມທສທ່ວນຮທ່ວມຢຜທ່ໃນ

ພຣະເດດພຣະຄລຸນຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ອຍັນຈະຊທ່ວຍໃຫຜູ້ພວກເຮຕາ
ໄດຜູ້ເກທດມທພະລຍັງຄວາມສາມາດທທທ່ຈະທຂໍາຕຕນໃຫຜູ້ກາຍເປຍັນຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທເຊສືທ່ອ
ຟຍັງປະຕຊບຍັດຕາມອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນໄດຜູ້. {SCL 114.1}
ການໂຜດໃຫຜູ້ລອດພຕຜູ້ນນຍັຜູ້ນກຂໍເປຍັນຂອງພຣະຣາຊທານທທທ່ໃຫຜູ້ ມາລຜູ້າໆ
ພວກເຮຕາບຂໍທ່ໄດຜູ້ອຜູ້າງໃສທ່ການຍອມເຊສືທ່ອຟຍັງຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນເພສືທ່ອ
ຈະນຂໍາເອຕາມາເປຍັນສຊທ່ງໄປແລກເອຕາຄວາມໂຜດໃຫຜູ້ລອດນຍັຜູ້ນມາໄດຜູ້,
ເພາະວທ່າຄວາມໂຜດໃຫຜູ້ລອດນຍັຜູ້ນແມທ່ນຂອງພຣະຣາຊທານທທທ່ອຕງ
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງເອຕາມາມອບໃຫຜູ້ພວກເຮຕາລຜູ້າໆ ແລະຈະໄດຜູ້ມາ
ກຂໍດຜູ້ວຍອທງໃສທ່ການຍອມເຊສືທ່ອພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ. ສທ່ວນການປະຕຊບຍັດຕາມ ກຕດພຣະບຍັນຍຍັຕຂອງ
ພຣະເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍຄສືໝາກຜຕນທທທ່ໄດຜູ້ມາຈາກຄວາມ ເຊສືທ່ອນຍັຜູ້ນເອງ. “ທທ່ານຮຜຜູ້ວທ່າພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາ
ເພສືທ່ອນຂໍາເອຕາຄວາມບາບຂອງພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍອອກໄປ, ແຕທ່ຢຜທ່ໃນຕຕວຂອງ
ພຣະອຕງເອງຊຂໍຜູ້າພຍັດບຂໍທ່ມທຄວາມບາບໃດໆ ທຍັງສຊຜູ້ນ. ຜຜຜູ້ໃດທທທ່ຢຜທ່ໃນພຣະອຕງກຂໍຈະບຂໍທ່ທຂໍາບາບເພາະວທ່າຜຜຜູ້
ໃດທທທ່ທຂໍາບາບເຂໄາກຂໍບທ່ ຂໍໄດຜູ້ເຫຍັນພຣະອຕງ ແລະ ທຍັງບຂໍທ່ໄດຜູ້ຮຜຜູ້ ຈຍັກກຍັບ ພຣະອຕງ.” (1 ໂຢຫຍັນ 3:5,6).
ຢຜທ່ບອ
ທ່ ນນທຜູ້ເອງຄສືການທຕດ ສອບທທທ່ແທຜູ້ຈຊງ. ຖຜູ້າວທ່າພວກເຮຕາຫາກຢຜທ່ໃນອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ແລະຖຜູ້າ
ວທ່າຄວາມຮຍັກຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຫາກສະຖຊດຢຜທ່ນາພວກເຮຕາແລຜູ້ວ,
ຄວາມຮຜຜູ້ສໜກຂອງພວກເຮຕາ,ຄວາມຄຊດຂອງພວກເຮຕາຈຕນຕະລອດ ໄປທຍັງການປະພໜດຕຕນຂອງ
ພວກເຮຕາກຂໍຈະມທການປະສຕມປະສານກຍັນ ກຍັບພຣະປະສຕງຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ,
ເໝສືອນດຍັທ່ງທທທ່ອຕງພຣະວຊນ ຍານບຂໍຣຊສລຸດຊຕງໄດຜູ້ມທພຣະຄຂໍາສອນເອຕາໄວຜູ້ຢຜທ່ໃນກຕດໝາຍຂອງພຣະ ເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນວທ່າ:
“ພວກລຜກເອທຍ! ຈຕທ່ງຢທ່າໃຫຜູ້ມະນລຸດຜຜຜູ້ໃດລຂໍຜູ້ລວງ ພວກເຈຕຜູ້າເລທຍ: ເພາະວທ່າຜຜຜູ້ໃດທທທ່ກະທຂໍາຄວາມຊອບທຍັມ
ນຍັຜູ້ນເຂຕາກຂໍເປຍັນຄຕນຊອບທຍັມເໝສືອນດຍັທ່ງພຣະອຕງເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຊອບ ທຍັມ.” (1 ໂຢຫຍັນ 3:7).
ມາຕຖານສຂໍາລຍັບການວຍັດແທກຄວາມຊອບ ທຍັມນຍັຜູ້ນກຂໍຄກ
ສື ຕດພຣະບຍັນຍຍັຕ
ທ່ທທສຍັກສຊດຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເຊຊທ່ງປະ ກອບດຜູ້ວຍກຕດພຣະບຍັນຍຍັຕສຊບປະການທທທ່
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນຊຕງໄດຜູ້ສະຖາປະ ນາອອກມາຢຜທ່ທທ່ ທສຍັນພຜ ສທນາຍ(Sinai) ນຍັຜູ້ນເອງ. {SCL 116.1}
ອຍັນທທທ່ເອທຜູ້ນກຍັນວທ່າ ເປຍັນຄວາມເຊສືທ່ອຢຜທ່ໃນອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ທທ່ ທພາ
ໃຫຜູ້ຄຕນເຮຕາບຂໍທ່ຍອມເຊສືທ່ອຟຍັງປະຕຊບຍັດຕາມອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນມຍັນ ກຂໍບທ່ ຂໍແມທ່ນຄວາມເຊສືທ່ອທທທ່ແທຜູ້ຈງ
ຊ ເລທຍ,
ທ່
ຜູ້
ແຕທ່ຫາກເປຍັນພຽງແຕທ່ຄວາມຄຊດ ຄາດເອຕາໄວຜູ້ຢທ່າງດຽວດາຍພຽງເທຕານຍັນ. “ທທ່ານໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ຄວາມ
ຜູ້
ທ່
ລອດພຕນກຂໍດຜູ້ວຍພຣະເດດພຣະຄລຸນ ແລະ ໂດຍຜທ່ານຄວາມ ເຊສືອ.” (ເອເຟຊຽນ 2:8). ແຕທ່ວທ່າ
“ຄວາມເຊສືທ່ອຖຜູ້າຫາກປາ ສຈາກການກະທຂໍານຍັຜູ້ນມຍັນ ກຂໍເປຍັນພຽງແຕທ່ຄວາມເຊສືທ່ອທທທ່ ຕາຍໄປແລຜູ້ວ” (ຢາໂກໂບ
2:7). ພຣະເຢຊຜຊຕງໄດຜູ້ຕຍັດກທ່າວກທ່ຽວ ກຍັບພຣະອຕງເອງກທ່ອນທທທ່ ພຣະອຕງຈະສະເດຍັດລຕງມາສຜທ່ໂລກມະນລຸດເອຕາ
ໄວຜູ້ດທ່ ຍັງນທຜູ້: “ຂຜູ້າແດທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຂອງຂຜູ້າພຣະອຕງ, ຂຜູ້າ
ພຣະອຕງປະສຕງຢາກຈະກະທຂໍາຕາມພຣະປະສຕງຂອງພຣະ ອຕງເຈຕຜູ້າ,
ເພາະວທ່າກຕດພຣະບຍັນຍຍັຕຂອງພຣະອຕງກຂໍສະຖຊດ ຢຜທ່ໃນຫຕວໃຈຂອງຂຜູ້າພຣະອຕງນທຜູ້.” (ເພງສຍັນລະເສທນ
40:8)ແລະໃນເວລາບຂໍທ່ດຕນກທ່ອນການສະເດຍັດກຍັບຂໜຜູ້ນ ໄປສຜທ່ເມສືອງສະ
ຫວຍັນນຍັຜູ້ນພຣະອຕງກຂໍຊຕງໄດຜູ້ຖະແຫລງອອກມາວທ່າ: “ເຮຕາພຣະອຕງ
ໄດຜູ້ປະຕຊບຍັດຕາມກຕດພຣະບຍັນຍຍັຕຂອງພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າແລະ ໄດຜູ້ດຂໍາຣຕງຢຜທ່ໃນຄວາມຮຍັກຂອງພຣະອຕງ.” (ໂຢຫຍັນ
15:10). ໜຍັງສສືພຣະຄາພທທທ່ ທສຍັກສຊດໄດຜູ້ຕຍັດກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ດທ່ ຍັງນທຜູ້: “ອຍັນວທ່າພວກ
ເຮຕາໄດຜູ້ຮຜຜູ້ຈຍັກພຣະອຕງນຍັຜູ້ນກຂໍເພາະວທ່າຖຜູ້າພວກເຮຕາໄດຜູ້ປະ
ຕຊບຍັດຕາມກຕດພຣະບຍັນຍຍັຕຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນເອງ...ສທ່ວນ
ຜຜຜູ້ໃດທທທ່ເວຕຜູ້າວທ່າເຂຕາກຂໍຢຜທ່ໃນພຣະອຕງນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວເຂຕາກຂໍຕຜູ້ອງປະ ພໜດຕຕນເໝສືອນດຍັທ່ງທທທ່ ພຣະອຕງທທທ່ໄດຜູ້ປະພໜດມາ.”
(1 ໂຢຫຍັນ 2:3-6). “ເພາະວທ່າອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ຮຍັບເອຕາຄວາມ ທຕນທລຸກເພສືທ່ອພວກເຮຕາ,
ໄດຜູ້ສະແດງເປຍັນແບບຢທ່າງໃຫຜູ້ແກທ່ ພວກເຮຕາເພສືທ່ອພວກທທ່ານຈະໄດຜູ້ເດທນຕາມຮອຍພຣະບາດ
ຂອງພຣະອຕງໄປ” (1 ເປໂຕຣ 2:21). {SCL 117.1}

ເງສືທ່ອນໄຂທທທ່ຈະພາໃຫຜູ້ມທຊທວຊດອະມະຕະ
ເງສືທ່ອນໄຂສຂໍາລຍັບການທທທ່ຈະໃຫຜູ້ມທຊທວຊດອະມະຕະນຍັຜູ້ນກຂໍຍຍັງ
ຄຕງເໝສືອນເດທມຄສືດທ່ ຍັງທທທ່ເຄທຍມທມາໃນເວລາທທທ່ຢຜທ່ສວນສະຫວຍັນອລຸທະຍານ ເອເດນ (Eden)
ເຊຊທ່ງເປຍັນຊທ່ວງເວລາທທທ່ ບຍັນພະບລຸຣລຸດຄຕນແລກຂອງ
ມະນລຸດພວກເຮຕາຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ຫລຕງກະທຂໍາຄວາມບາບລຕງໄປ, ສຊທ່ງນຍັຜູ້ນ
ກຂໍຄສືການຍອມເຊສືທ່ອຟຍັງປະຕຊບຍັດຕາມກຕດໝາຍຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຢທ່າງຄຕບ ຖຜູ້ວນສຕມບຜນ ແລະ
ການມທຄວາມຊອບທຍັມຢທ່າງເຕຍັມສທ່ວນ: ຖຜູ້າວທ່າ ຊທວຊດອະມະຕະຫາກຈະໄດຜູ້ມາດຜູ້ວຍເງສືທ່ອນໄຂທທທ່
ຕຂໍທ່າໄປກວທ່ານທຜູ້ມຍັນກຂໍ ຈະເປຍັນການສຜູ້າງໄພຂຕທ່ມຂຜທ່ຕທ່ ຂໍຄວາມພະລາດອນພາບຂອງພາກພສືຜູ້ນ
ມະຫາຈຍັກກະວານທຍັງໝຕດ. ມຍັນກຂໍຈະເປຍັນການເປຊດໂອກາດໃຫຜູ້ແກທ່
ການສຜູ້າງຄວາມບາບຢຜທ່ຕທ່ ຂໍໄປຢທ່າງບຂໍທ່ມທວຍັນຈະສຊຜູ້ນສລຸດພຜູ້ອມກຍັບການ
ນຂໍາມາເຊຊທ່ງຄວາມອຍັບເສຕຜູ້າມຕວໝອງແລະຄວາມທລຸກໂສກທຂໍລະມານ ຢທ່າງຕະຫລອດການ. {SCL 118.1}
ສຂໍາລຍັບທທ່ານອາດາມນຍັຜູ້ໜກທ່ອນທທທ່ຈະໄດຜູ້ຕຕກເຂຕຜູ້າໄປເປຍັນທາດ ແຫທ່ງຄວາມບາບນຍັຜູ້ນເພຊທ່ນກຂໍຍຍັງມທໂອກາດທທທ່
ຈະທຂໍາຕຕນໃຫຜູ້ເປຍັນຄຕນຜຜຜູ້ ທທທ່ມທຄລຸນລຍັກສະນະທາດແທຜູ້ ແຫທ່ງຄວາມຊອບທຍັມດຜູ້ວຍອທງໃສທ່ການ
ເຊສືທ່ອຟຍັງປະຕຊບຍັດຕາມກຕດໝາຍຂອງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນຢຜທ່,ແຕທ່ວທ່າ
ທທ່ານອາດາມຊຜູ້າພຍັດໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມປະລາໄຊໄປໃນການທທທ່ຈະກະທາ ໃນສຊທ່ງດຍັທ່ງກທ່າວນຍັຜູ້ນ.
ຍຜູ້ອນຄວາມບາບຂອງທທ່ານອາດາມນຍັຜູ້ນເອງທທທ່
ຄລຸນລຍັກສະນະທາດແທຜູ້ຂອງມະນລຸດພວກເຮຕາຕຜູ້ອງໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ຄວາມຫລຕຜູ້ມ ເຫລວໄປຕາມໆກຍັນ ແລະ
ພວກເຮຕາກຂໍຈທ່ ຊງບຂໍທ່ມທຄວາມສາມາດທທທ່ຈະ
ສຜູ້າງຕຕນເອງໃຫຜູ້ກາຍເປຍັນຄຕນຊອບທຍັມໄດຜູ້ດຜູ້ວຍການອທງໃສທ່ຕຕນເອງ. ສະນຍັຜູ້ນ,
ໃນຖານະທທທ່ພວກເຮຕາກຂໍເປຍັນຄຕນທທທ່ມທບາບ ແລະບຂໍທ່ມທຄວາມ ບຂໍຣຊສລຸດຢຜທ່ໃນຕຕວນຍັຜູ້ນກຂໍສະແດງວທ່າ
ພວກເຮຕາບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ ຈະເຊສືທ່ອຟຍັງ ປະຕຊບຍັດຕາມກຕດໝາຍອຍັນສຍັກສຊດຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນໄດຜູ້.
ພວກເຮຕາກຂໍບທ່ ຂໍມທຄວາມຊອບທຍັມໃດໆທທທ່ໄດຜູ້ມາຈາກຝທ່າຍຕຕນເຊຊທ່ງພຂໍ
ທທທ່ຈະຊທ່ວຍໃຫຜູ້ຕອບສະໜອງໄດຜູ້ຕາມມາຕຖານເງສືທ່ອນໄຂ ທທທ່ມທຢຜທ່ໃນກຕດ ໝາຍ ພຣະບຍັນຍຍັຕ
ຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນ. ແຕທ່ອຕງພຣະ ຄຣຊສຕຕ໌ ຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ທທ່ ທໄດຜູ້ເປຊດເສຍັຜູ້ນທາງເພສືທ່ອ
ທ່ ງພຣະອຕງກຂໍເຄທຍໄດຜູ້ສະເດຍັດລຕງ
ໃຫຜູ້ພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍ ໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມລອດພຕຜູ້ນຢຜທ່ແລຜູ້ວ. ຄຍັຜູ້ງໜໜ
ມາດຂໍາຣຕງຊທວຊດຢຜທ່ໃນໂລກມະນລຸດນທຜູ້ໂດຍໄດຜູ້ຜທ່ານຜທ່າການທຕດສອບ ແລະ
ການລຂໍຜູ້ລວງໃຈຕທ່າງໆນາໆເໝສືອນກຍັນກຍັບທທທ່ພວກເຮຕາທຍັງ ຫລາຍກຂໍາລຍັງພາກຍັນປະເຊທນໜຜູ້າຢຜທ່ໃນເວລານທຜູ້.
ແຕທ່ສທ່ວນພຣະ ອຕງນຍັຜູ້ນຊຂໍຜູ້າພຍັດໄດຜູ້ດຂໍາຣຕງຊທວຊດຢຜທ່ໂດຍປາສຈາກຄວາມບາບໃດໆທຍັງ ສຊຜູ້ນ.
ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ສຜູ້ ຊນພຣະຊຕນໄປກຂໍເພສືທ່ອມະນລຸດພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍ ແລະ
ໃນເວລານທຜູ້ພຣະອຕງກຂໍຊຕງເປຍັນຝທ່າຍຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງໃຫຜູ້ການສະເໜທມາ
ເພສືທ່ອຈະນຂໍາເອຕາຄວາມບາບທຍັງຫລາຍຂອງພວກເຮຕານຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ຫທ່າງ ຫາຍໄປ ແລະ
ຈະໂຜດປະທານເອຕາຄວາມຊອບທຍັຍັມຂອງພຣະອຕງ ນຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ມາເປຍັນຂອງພວກເຮຕາ.
ຖຜູ້າວທ່າທທ່ານຫາກອລຸທຊດຕຕນໃຫຜູ້ແກທ່ອຕງ ພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ແລະ ຮຍັບເອຕາພຣະອຕງໃຫຜູ້ມາເປຍັນພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້
ລອດຂອງຕຕນ ແລຜູ້ວເຖຊງແມທ່ນວທ່າຊທວຊດຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນຈະຫລຕຜູ້ມຈຕມຢຜທ່ ໃນຄວາມບາບພຽງໃດກຂໍຕາມ,
ແຕທ່ຕຕວຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນກຂໍຍຍັງຈະຖສືກປຕກ ປຜູ້ອງເອຕາໄວຜູ້ດຜູ້ວຍຄວາມຊອບທຍັມຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນຢຜທ່.
ຄລຸນລຍັກສະນະທາດແທຜູ້ຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ກຂໍຈະເຂຕຜູ້າມາແທນບທ່ອນ
ທທທ່ເປຍັນຄລຸນສຕມບຍັດທາດແທຜູ້ຂອງທທ່ານເອງ ແລະ ຕຕວຂອງທທ່ານເອງ
ກຂໍຈະຖສືກສະຖາປະນາໄດຜູ້ວທ່າເປຍັນຜຜຜູ້ທທ່ ທມທຄວາມຊອບທຍັມຢຜທ່ຕທ່ ຂໍໜຜູ້າພຣະ
ຣາຊບຍັນລຍັງຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຄຜູ້າຍດຍັທ່ງວທ່າທທ່ານເອງບຂໍທ່ໄດຜູ້ເຄທຍ
ກະທຂໍາຄວາມຊຕທ່ວຮຜູ້າຍຢທ່າງໃດມາກທ່ອນເລທຍ. {SCL 119.1}
ຍຊທ່ງໄປກວທ່ານຍັຜູ້ນ, ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ກຂໍຈະເປຍັນຄຕນເຂຕາມາປທ່ຽນ ຫຕວໃຈດວງໃໝທ່ຂອງທທ່ານ,
ພຣະອຕງຈະເຂຕາມາສະຖຊດຢຜທ່ໃນຫຕວໃຈ ຂອງທທ່ານຍຜູ້ອນວທ່າທທ່ານໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມເຊສືທ່ອນຍັຜູ້ນເອງ. ທທ່ານຈະ

ຕຜູ້ອງຮຍັກສາສາຍສຍັມພຍັນກຍັບອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ດຜູ້ວຍຄວາມເຊສືທ່ອ ແລະ
ສສືບຕຂໍທ່ມອບຖະຫວາຍເອຕາຄວາມຄຊດຈຊດໃຈຂອງຕຕນໃຫຜູ້ເຂຕຜູ້າຢຜທ່ໃນການ ຄອບຄອງຂອງພຣະອຕງ.
ຖຜູ້າວທ່າທທ່ານຫາກສສືບຕຂໍທ່ກະທຂໍາຢທ່າງນທຜູ້ ເລສືທ່ອຍໆໄປພຣະອຕງກຂໍຈະເປຍັນຜຜຜູ້ກະທຂໍາການຂອງພຣະອຕງຢຜທ່ພາຍໃນ
ຕຕວຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນເພສືທ່ອຈະໃຫຜູ້ທທ່ານໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມຕຜູ້ອງການແລະມທການກະທຂໍາທທທ່ຈະພາໃຫຜູ້ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ເ
ກທດມທຄວາມພຂໍພຣະທຍັຍນຂໍາ.ເພາະສະນຍັຜູ້ນທທ່ານກຂໍສາມາດທທທ່ຈະກທ່າວໄດຜູ້ວທ່າ: “ການທທທ່ຂຜູ້າພຣະ
ເຈຕຜູ້າມທຊທວຊດຢຜທ່ທາງດຜູ້ານເນສືຜູ້ອກາຍໃນເວລານທຜູ້ທ ກຂໍຂໍຢຜທ່ດຜູ້ວຍຄວາມເຊສືທ່ອໃນອຕງພຣະບລຸຕຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງມທຄວ
າມ ຮຍັກຕຂໍທ່ຂຜູ້າພະເຈຕຜູ້າ ແລະ ໄດຜູ້ອລຸທຊດຊທວຊດຂອງພຣະອຕງເອງ ເພສືທ່ອຕຕວຂຜູ້າພະເຈຕຜູ້ານທຜູ້.” (ກາລາທຽນ 2:20).
ພຣະເຢຊຜ ຊຕງໄດຜູ້ຕຍັດກທ່າວຕຂໍທ່ພວກສາວຕກຂອງພຣະອຕງເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ: “ນທຜູ້ບຂໍທ່ແມທ່ນ ພວກທທ່ານເອງເປຍັນຜຜຜູ້ເວຕຜູ້າ,
ແຕທ່ຫາກແມທ່ນພຣະວຊນຍານບຂໍ ຣຊສລຸດຂອງ ພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າຂອງພວກທທ່ານເປຍັນຜຜຜູ້ເວຕຜູ້າອອກ
ມາຈາກຕຕວຂອງພວກທທ່ານ” (ມຍັດທາຍ 10:20). ຈາກນຍັຜູ້ນ,
ໂດຍຮທ່ວມກຍັນກຍັບອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງກະທຂໍາການຢຜທ່ໃນຕຕວຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນແລະທທ່ານກຂໍຈະສະແດງອອກໃຫຜູ້
ເຫຍັນເຖຊງຈຊດວຊນຍານອຍັນດຽວກຍັນແລະທຂໍາງານອຍັນດຽວກຍັນ - ນຍັຜູ້ນຄສືງານຂອງຄວາມຊອບ
ທຍັມແລະຄວາມເຊສືທ່ອຟຍັງປະຕຊບຍັດຕາມ. {SCL 120.1}
ບຂໍທ່ມທສທ່ ຊງໃດອທກແລຜູ້ວພຂໍທທ່ ຈະນຂໍ
ທ
າເອຕາເພສືທ່ອມາຍຕກຍຜູ້ອງຕຕນເອງໄດຜູ້
ພວກເຮຕາບຂໍທ່ມທສທ່ ຊງໃດອທກແລຜູ້ວພຂໍທທ່ ຈະນຂໍ
ທ
າເອຕາມາເພສືທ່ອເປຍັນສຊທ່ງ ທທທ່ຍຕກຍຜູ້ອງຕຕວເອງໄດຜູ້.
ພວກເຮຕາບຂໍທ່ມທຂຜູ້ ຂໍອຜູ້າງໃດໆເລຍທທທ່ຈະນຂໍາມາເພສືທ່ອ ເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ ຈະທຂໍາໃຫຜູ້ຕຕນໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມອວດອຕທ່ງທະນຕງຕຕວ,
ຄວາມ ຫວຍັງຢທ່າງດຽວທທທ່ມທຢຜທ່ກຂໍຄສື - ຄວາມຊອບທຍັມຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ທທ່ ທ
ຖສືກມອບມາໃຫຜູ້ເປຍັນຂອງພວກເຮຕາແລະນຍັຜູ້ນກຂໍຄສືຄວາມຊອບທຍັມທທທ່
ເປຍັນໝາກຜຕນອຍັນໄດຜູ້ມາຈາກການທຂໍາງານຂອງພຣະວຊນຍານບຂໍຣຊ
ສລຸດຂອງພຣະອຕງເຈຕຜູ້າທທທ່ດຂໍາເນທນໄປຢຜທ່ໃນຕຕວຂອງພວກເຮຕາແລະໂດຍຜທ່ານຕຕວຂອງພວກເຮຕານທຜູ້ເອງ. {SCL
122.1}
ເມສືທ່ອເວລາທທທ່ພວກເຮຕາພາກຍັນເວຕຜູ້າເຖຊງຄວາມເຊສືທ່ອນຍັຜູ້ນກຂໍຄວນຈະມທການຈຂໍາແນກອອກ
ໃຫຜູ້ລະອຽດດຍັທ່ງຕຂໍທ່ໄປນທຜູ້:ຄສືຍຍັງມທຄວາມ
ເຊສືທ່ອແບບທຂໍາມະດາທທທ່ແຕກຕທ່າງໄປຈາກຄວາມເຊສືທ່ອໃນທາງສາສນາຢທ່າງສຊຜູ້ນເຊທງ. ການດຂໍາຣຕງຄຕງຢຜທ່
ແລະອຂໍານາດຣຊດທຊເດດຂອງ ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ແລະຄວາມເປຍັນຈຊງຂອງພຣະວຍັຈນະຂອງພຣະ ອຕງທຍັງໝຕດທທທ່ກທ່າວມານທຜູ້ກຂໍຄສືຫລຍັກຖານຄວາມເປຍັນຈຊງທທທ່ນຍັບທຍັງສາ
ຕານແລະພວກລຜກສະໜລຸມຂອງເຂຕາຈະພາກຍັນປະຕຊເສດໄປບຂໍທ່ໄດຜູ້.
ໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທຍຍັງມທຂຜູ້ ຂໍຄວາມຕຍັດກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ:
“ແມທ່ນແຕທ່ພວກຜທຮຜູ້າຍທຍັງຫລາຍກຂໍຍຍັງພາກຍັນເຊສືທ່ອແລະສະທຜູ້ານຫວຍັທ່ນໄຫວ” (ຢາໂກໂບ 2:19),
ແຕທ່ວທ່ານທຜູ້ກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນແມທ່ນຄວາມເຊສືທ່ອໃນທາງ ສາສນານຍັຜູ້ນເທສືທ່ອ.
ຢຜທ່ບອ
ທ່ ນໃດທທທ່ບຂໍທ່ມທແຕທ່ພຽງຄວາມເຊສືທ່ອແບບເປຕທ່າ
ລຜູ້າຕຂໍທ່ພຣະວຍັຈນະຂອງພຣະເຈຕຜູ້າແຕທ່ຫາກທຍັງຍຍັງນຂໍາເອຕາຄວາມຄຊດຈຊດໃຈ ໃຫຜູ້ໄປຂໜຜູ້ນກຍັບພຣະອຕງ
ແລະນຂໍາເອຕາຫຕວໃຈໄປມອບໃຫຜູ້ແກທ່ພ ຣະອຕງ ແລະ ອາລຕມຄວາມຮຜຜູ້ສໜກທຍັງໝຕດກຂໍໄດຜູ້ນຂໍາເອຕາມາກາງຕຂໍທ່ ພ
ຣະອຕງນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວກຂໍສະແດງວທ່ານທຜູ້ເປຍັນຄວາມເຊສືທ່ອ ທທທ່ເອຕາການເອຕາ
ງານໂດຍມທຄວາມຮຍັກເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ການກະຕລຸກຊລຸກຍຜຜູ້, ນຍັຜູ້ນກຂໍແມທ່ນຄວາມ
ເຊສືທ່ອທທທ່ທຂໍາໃຫຜູ້ຊທວຊດຈຊດໃຈຂອງຄຕນໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມຜທ່ອງໃສ. ໂດຍ
ຜທ່ານຄວາມເຊສືທ່ອຢທ່າງນທຜູ້ເອງທທທ່ທຂໍາໃຫຜູ້ຫຕວໃຈຂອງຄຕນເຮຕາຕຜູ້ອງໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ການຝໜກຝຕນກຂໍສຜູ້າງຂໜຜູ້ນໃໝທ່ໃຫຜູ້ເປຍັນໄປ
ຕາມພາບພຕດຂອງ ອຕງພ ຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ. ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ຫຕ
ທ ວໃຈຂອງເຂຕາຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ການຝໜກຝຕນ
ຫລຂໍທ່ຫລອມຄສືນໃໝທ່ນຜູ້ ຍັນເຂຕາກຂໍຈະບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະທຂໍາຕາມກຕດໝາຍຂອງພຣະເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນໄດຜູ້ແລະກຂໍທຍັງບຂໍທ່ສາມາ
ດທທທ່ຈະທຂໍາໄດຜູ້ອທກດຜູ້ວຍ. ມາ ບຍັດນທຜູ້ເຂຕາກຂໍໄດຜູ້ກຍັບມາມທຄວາມຊສືທ່ນຊຕມໃຈໃນພຣະຄຂໍາສອນທທທ່ ສຍັກສຊດ
ພຜູ້ອມທຍັງຮຜູ້ອງອລຸທານຂໜຜູ້ນຮທ່ວມກຍັບບຕດເພງສຍັນລະເສທນທທທ່ມທຂຜູ້ ຂໍຄວາມກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ: “ໂອນຂໍ!
ຂຜູ້ານຜູ້ອຍກຂໍຮຍັກກຕດພຣະບຍັນຍຍັຕຂອງ ພຣະອຕງຍຊທ່ງແທຜູ້! ນທຜູ້ຄສືສທ່ ງທທ
ຊ ທ່ ຂຜູ້ານຜູ້ອຍໄຫວຜູ້ວອນພາວະນາຢຜທ່ທລຸກ

ມສືຜູ້ທລຸກວຍັນ.” (ເພງສຍັນລະເສທນ 119:97). ມາບຍັດນທຜູ້, ຄວາມຊອບ
ທຍັມແຫທ່ງກຕດໝາຍຂອງພຣະເຈຕຜູ້າກຂໍໄດຜູ້ຖສືກປະຕຊບຍັດໃຫຜູ້ເກທດເປຍັນຈຊງຢຜທ່ພາຍໃນຕຕວຂອງພວກເຮຕາ
“ເຊຊທ່ງເປຍັນຜຜຜູ້ທທ່ ທບຂໍທ່ໄດຜູ້ເດທນຕາມ ທາງເນສືຜູ້ອກາຍ, ແຕທ່ຫາກເດທນຕາມພຣະວຊຍານຂອງພຣະ ເຈຕຜູ້າ.” (ໂຣມຍັນ
8:1). {SCL 122.2}
ຢທ່າເດທນກຍັບຫລຍັງ
ຍຍັງມທຄຕນອທກບາງຈຂໍາພວກທທທ່ໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າມາທຂໍາຄວາມຮຜຜູ້ຈກ
ຍັ ກຍັບ ຄວາມຮຍັກ
ທ່
ທ່
ຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຊຊງຍຊນດທສະເໝທທຈະໃຫຜູ້
ທ
ການອະພຍັຍ
ໂທດແລະກຂໍຍຍັງໄດຜູ້ສະແດງຄວາມພຜູ້ອມໃຈຂອງຕຕນທທທ່ຈະກຍັບເຂຕຜູ້າມາເປຍັນລຜກຫລານຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້
າ, ແຕທ່ເຖຊງຢທ່າງນຍັຜູ້ນກຂໍຕາມ. ເມສືທ່ອເວລາທທທ່ພວກເຮຕາໄດຜູ້ເຫຍັນນຊດໄສໃຈຂຂໍອຍັນບຂໍທ່ສຕມບຜນພຽບພຜູ້ອມຂອງຕຕນ,
ເຫຍັນຄວາມຜຊດພາດໃນຊທວຊດຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວພວກເຂຕາ
ກຂໍກຍັບມາມທຄວາມລະແວງສຕງສຍັຍວທ່າຫຕວໃຈຂອງພວກຕຕນນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ຮຍັບການປຕວແປງຈາກພຣະວຊນຍານບຂໍຣຊສລຸ
ດແລຜູ້ວຫລສືໃດ. ກທ່ຽວກຍັບພວກ ຄຕນປະເພດນທຜູ້, ຂຜູ້າພຣະະເຈຕຜູ້າຂຂໍອະນລຸຍາດບອກໃຫຜູ້ຮຜຜູ້ເສຍັຍເລທຍວທ່າ: ຈຕທ່ງ
ຢທ່າເດທນກຍັບຫລຍັງດຜູ້ວຍຄວາມຜຊດຫວຍັງໄປຢທ່າງນຍັຜູ້ນເລທຍ. ພວກເຮຕາ
ຄວນຈະຕຜູ້ອງໝຍັທ່ນເອຕາຕຕວເຂຕຜູ້າໄປຫາອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າຢທ່າງເປຍັນປະຈຂໍາແລຜູ້ວກຕຜູ້ມຂາບລຕງຢຜທ່ໃຕຜູ້ຝທ່າພຣະບາດ
ຂອງ ພຣະອຕງພຜູ້ອມກຍັບການ
ສະແດງຄວາມເສຍັຍໃຈຕຂໍທ່ຈລຸດອທ່ອນແລະຄວາມຂາດຕຕກບຕກຜທ່ອງຕທ່າງໆຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນ,
ແຕທ່ບທ່ ຂໍແມທ່ນວທ່າພວກເຮຕາຈະໄປທຂໍຜູ້ຖອຍໃຈ, ແມທ່ນ
ກະທຍັຜູ້ງວທ່າສຍັດຕຣຜໝຜທ່ມານໄດຜູ້ເອຕາແພຜູ້ເອຕາຊະນະເຮຕາໄປແລຜູ້ວກຂໍຕາມ,
ແຕທ່ພວກເຮຕາກຂໍຈະບຂໍທ່ຖສືກປທ່ອຍປະລະໄລແລະຈະບຂໍທ່ຖສືກພຣະເຈຕຜູ້າປະຕຊເສດໄປ.
ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ຂອງພວກເຮຕາກຂໍຊຕງສະຖຊດຢຜທ່ທທ່ ທພຣະຫຍັດ ເບສືຜູ້ອງຂວາຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນຢຜທ່ ແລະ
ພຣະອຕງກຂໍຂໍຊຕງເປຍັນ ທະນາຍຄວາມຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ການປຕກປຜູ້ອງເອຕາພວກເຮຕາຢຜທ່ທທ່ ທນຍັຜູ້ນ. ທທ່ານໂຢ
ທ່ ງໃນພວກອຍັຄສາວຕກຂອງ ພຣະເຢຊຜນຍັຜູ້ນຍຍັງໄດຜູ້ກທ່າວ ເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ:
ຫຍັນຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງເປຍັນໜໜ
“ຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ຂຽນສຊທ່ງເຫລຕທ່ານທຜູ້ມາຍຍັງພວກ ທທ່ານວທ່າ ຈຕທ່ງຢທ່າພາກຍັນທຂໍາຄວາມບາບ, ແຕທ່ຖຜູ້າວທ່າຜຜຜູ້ໃດ
ຫາກໄດຜູ້ຫລຕງກະທຂໍາຄວາມບາບລຕງໄປແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນ ພວກເຮຕາ
ກຂໍຍຍັງມທທະນາຍຄວາມຜຜຜູ້ຊຕງພະສະຖຊດຢຜທ່ກຍັບອຕງພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າ, ພ
ຣະອຕງນຍັຜູ້ນຄສືພຣະເຢຊຜຄຣຊສຕຕ໌ຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນພຣະເຈຕຜູ້າ ແຫທ່ງ ຄວາມ ຊອບທຍັມ.” (ໂຢຫຍັນ 2:1).
ຈຕທ່ງຢທ່າລສືມພຣະວຍັຈນະຂອງອຕງພຣະ ຄຣຊສຕຕ໌ທທ່ ທຊຕງໄດຜູ້ຕຍັດເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ: “ອຕງພຣະບຊດາເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເອງຊຕງ
ເປຍັນຜຜຜູ້ທທ່ ຮຍັ
ທ ກເຮຕາ.” (ໂຢຫຍັນ 16:27). ພຣະອຕງມທຄວາມປະສຕງຢາກ
ຜູ້
ຈະຟສືນຟຜເອຕາພວກເຮຕາໃຫຜູ້ກຍັບຄສືນໄປສຜທ່ການມທລຍັກສະນະພາບພຕດທທທ່ຄຜູ້າຍດຍັທ່ງພຣະອຕງ,
ເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ເຫຍັນຄວາມບຂໍຣສ
ຊ ລຸດ ແລະເຫຍັນຄວາມ
ສຍັກສຊດຂອງພຣະອຕງສະທຜູ້ອນອອກມາຈາກຕຕວຂອງພວກທທ່ານ. ຂຂໍ
ພຽງແຕທ່ໃຫຜູ້ທທ່ານຍຊນດທເອຕາຕຕນໃຫຜູ້ຜູ້ໄປຂໜຜູ້ນກຍັບພຣະອຕງແລະຕຂໍທ່ຈາກນຍັຜູ້ນ
ພຣະອຕງຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງໄດຜູ້ເລທທ່ມການອຍັນດທຢຜທ່ໃນຕຕວຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນ ກຂໍຈະເປຍັນ
ຜຜຜູ້ສສືບຕຂໍທ່ກະທຂໍາໄປຈຕນເຖຊງວຍັນແຫທ່ງການສະເດຍັດມາຂອງອຕງພຣະເຢຊຜຄຣຊສຕຕ໌.
ທທ່ານຈຕທ່ງຕຍັຜູ້ງໃຈໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານຢທ່າງເອຕາຈຊງເອຕາ ຈຍັງ,ທທ່ານຈຕງມທຄວາມເຊສືທ່ອຢທ່າງຖຜູ້ວມລຕຜູ້ນ.
ໃນເມສືທ່ອພວກເຮຕາໄດຜູ້ພາ ກຍັນຢລຸດເຊຕາໄວຜູ້ວາງໃຈຢຜທ່ໃນຄວາມສາມາດຂອງ ຕຕນເອງນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວ
ບຍັດນທຜູ້ກຂໍຈທ່ ງພາກຍັ
ຕ
ນຫຍັນມາໄວຜູ້ວາງໃຈຢຜທ່ໃນຣຊດທານລຸພາບຂອງ ພຣະ
ເຈຕຜູ້າຜຜໂຜູ້ ຜດໃຫຜູ້ລອດຂອງພວກເຮຕາເສຍເຖທດ, ພວກເຮຕາຈຕທ່ງພາ ກຍັນຫຍັນມາສຍັນລະເສທນພຣະອຕງຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງເປຍັນ
ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ສທ່ ຕງໃຫຜູ້ການມະ ໂຫສຕດພະຍາບານແກທ່ຊທວຊດຈຊດໃຈຂອງພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍນທຜູ້ເຖທດ. {SCL 123.1}
ຍຊທ່ງທທ່ານຫຍຍັບເດທນເຂຕຜູ້າໄປໃກຜູ້ກຍັບອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ພຽງເທຕທ່າໃດຍຊທ່ງທທ່ານຈະເຫຍັນໄດຜູ້ເຖຊງຄວາມຂາດຕຕກບຕກຜທ່
ອງຂອງຕຕນມາກຂໜຜູ້ນ, ເພາະວທ່າສາຍຕາຂອງທທ່ານຈະນຍັບມສືນຍັບຮລຸທ່ງແຈຜູ້ງຂໜຜູ້ນແລະ
ຄວາມບຂໍທ່ຄຕບຖຜູ້ວນບຂໍຣຊບຜນຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນຈະຖສືກເປທດເຜທຍອອກມາໃຫຜູ້ເຫຍັນຢທ່າງແຈຜູ້ມແຈຜູ້ງໂດຍແຕທ່ກຕທ່ທ່າງໄ

ປຈາກຄວາມສຕມບຜບແບບ
ຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນຢທ່າງຂາດຂຍັຜູ້ນ.ນທຜູ້ກຂໍເປຍັນຫລຍັກຖານພຊຍານຊທຜູ້ບອກໃຫຜູ້ເຫຍັນວທ່າການຫລອກຫລວງຂອງສາຕ
ານນຍັຜູ້ນກຂໍໝຕດນຂໍຜູ້າຢາໄປແລຜູ້ວແລະ ອຊດທຊພຕນແຫທ່ງຄວາມມທຊທວຊດຊທວາຈາກພຣະວຊຍານຂອງພຣະ
ອຕງເຈຕຜູ້າກຂໍໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າມາຫລຸຜູ້ມລຜູ້ອມເອຕາຕຕວຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນໄວຜູ້ແລຜູ້ວ. {SCL 125.1}
ຈຕທ່ງສຍັງເກດໃຫຜູ້ເຫຍັນຕຕວຂອງທທ່ານເອງຕາມສະຖານະ ຄວາມເປຍັນຈຊງ
ຄວາມຮຍັກອຍັນເລທກເຊຊທ່ງເຖຊງຖອງທທທ່ມທຕທ່ ຂໍອຕງພຣະເຢຊຜຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນຈະບຂໍທ່ສາມາດເກທດມທຂຜູ້ ນຢຜ
ໜ ທ່ໃນຫຕວໃຈຂອງຄຕ
ທ່
ທ່
ຜູ້
ທ່
ນຜຜຜູ້ທບຂໍ
ທ ທຍັນເຂຕາໃຈໄດຜູ້ໃນທາດແທຜູ້ແຫທ່ງຄວາມບາບຂອງຕຕນ. ຊທວຊດຂອງຄຕນທທໄດຜູ້ຖສືກດຍັດ
ແປງກຂໍທ່ສຜູ້າງໂດຍພຣະເດດພຣະຄລຸນຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍຈະເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ເຊທດຊຜທາດແທຜູ້ແຫທ່ງຄວາມ
ເປຍັນເທພເຈຕຜູ້າຂອງພຣະອຕງໃຫຜູ້ສຜງສຕທ່ງຍຊທ່ງຂໜຜູ້ນ. ແຕທ່ຖຜູ້າວທ່າພວກເຮຕາຫາກຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ເຫຍັນໃນຄວາມ
ເສສືທ່ອມຊາມທາງດຜູ້ານຄລຸນສຕມບຍັດຈຍັນຍາທຍັມຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວກຂໍບທ່ ຂໍຕຜູ້ອງມທຄວາມສຕງສຍັຍເລທຍວທ່ານຍັຜູ້ນເປຍັນຫລຍັ
ລຍັກຖານທທທ່ສະແດງອອກ ໃຫຜູ້
ເຫຍັນວທ່າພວກເຮຕາຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ຮຜຜູ້ໄດຜູ້ເຫຍັນໃນຄວາມສວຍງາມວຊລາວຍັນແລະຄວາມປະເສທດເລທດລຂໍຜູ້າຂອງອຕງພ
ຣະຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນເທສືທ່ອ. {SCL 126.1}
ຍຊທ່ງພວກເຮຕາຖທ່ອມຕຕວລຕງພຽງເທຕທ່າໃດ, ຍຊທ່ງຈະພາໃຫຜູ້ພວກ
ເຮຕາຮຜຜູ້ຈກ
ຍັ ເຖຊງການເຊທດຊຜຄວາມບຂໍຣຊສລຸດຜລຸດຜທ່ອງແລະຄວາມຮຍັກໄຄທ່ຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ລອດຂອງພວກເຮຕ
າຍຊທ່ງຂໜຜູ້ນ. ຄວາມຮຜຜູ້ສໜກ
ສຂໍານໜກຕຕວເຖຊງຄວາມບາບຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນກຂໍຈະເປຍັນສຊທ່ງນຂໍາພາພວກເຮຕາໃຫຜູ້ກຜູ້າວເດທນເຂຕຜູ້າໄປຫາພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງ
ໂຜດປະທານຄວາມໃຫຜູ້ ອະພຍັຍນຍັຜູ້ນຢຜທ່ສະເໝທມາ. ເມສືທ່ອໃດທທທ່ຄຕນເຮຕາຫາກຮຜຜູ້ສໜກໄດຜູ້ໃນຄວາມໄຮຜູ້
ສະມຍັຖພາບຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວເຂຕາກຂໍຈະເລທທ່ມຊອກສະແຫວງຫາ ອຕງ ພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ແລະ
ພຣະອຕງກຂໍຈະເປຍັນຜຜຜູ້ສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງ ຣຊດທານລຸພາບຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ.
ຍຊທ່ງພວກເຮຕາຮຜຜູ້ສໜກເຖຊງ ຄວາມຈຂໍາເປຍັນທທທ່ຢາກຈະມທພຣະເຈຕຜູ້າ ແລະຈຂໍາເປຍັນໃນພຣະວຍັຈນະ
ຂອງພຣະອຕງພຽງເທຕທ່າໃດ ກຂໍຍທ່ ຊງຈະພາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາມທທຍັສນະພາບອຍັນ
ສຜງສຕທ່ງຍຊທ່ງຂໜຜູ້ນກທ່ຽວກຍັບຄລຸນນະວລຸດທຊຂອງພຣະອຕງ ແລະ ຍຊທ່ງຈະພາ
ໃຫຜູ້ພວກເຮຕາທຂໍາການຝໜກຝຕນກຂໍສຜູ້າງຕຕນໃຫຜູ້ມທຄລຸນສຕມບຍັດທຍັສນະໃຫຜູ້ຄຜູ້າຍດຍັທ່ງພຣະ
ອຕງຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ./. {SCL 126.2}

ບບົດທທີ 8—ເຕທີບໃຫຍຫ່ຢຜຫ່ໃນພຣະຄຣທິສຕຕ
ການປທ່ຽນແປງທາງດຜູ້ານຈຊດໃຈທທທ່ພາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ກຍັບ
ກາຍມາເປຍັນລຜກຫລານຂອງພຣະເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນຢຜທ່ໃນພຣະຄຂໍາພທຮຽກວທ່າເປຍັນການເກທດໃໝທ່ຈາກເບສືຜູ້ອງບຕນ.
ສຊທ່ງນທຜູ້ກຂໍປຽບເໝສືອນກຍັບການຈະ
ເຣທນເຕທບໂຕຂອງເມຍັດຟສືດແນວພຍັນດທທທ່ ທຄຕນຊາວສວນໄດຜູ້ປຜກຫວທ່ານເອຕາໄວຜູ້.
ຜຜຜູ້ໄດຜູ້ທທ່ ທຫາກຂໍເຂຕາມາຮຍັບເຊສືທ່ອໃນ ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ໃໝທ່ໆນຍັຜູ້ນ ກຂໍຕຕກຢຜທ່ໃນລຍັກສະນະດຽວກຍັນນທຜູ້,
ພວກເຂຕາກຂໍເໝສືອນດຍັທ່ງ “ເດຍັກນຜູ້ອຍ ເກທດໃໝທ່ທທ່ ທຈະຕຜູ້ອງຈະເຣທນເຕທບໂຕຂໜຜູ້ນໄປ” (1 ເປໂຕຣ 2:2;
ທ່ ໜງຢຜທ່ໃນອຕງພຣະເຢຊຜ ຄຣຊສຕຕ໌
ເອເຟຊຽນ 4:15) ຈຕນຈວບກະສຽນຂອງການເປຍັນບລຸຣລຸດ ແລະ ສະ ຕຣທຜຜຜູ້ໜ
ແລະ ກຂໍເໝສືອນດຍັທ່ງເມຍັດພສືດແນວ
ດທທທ່ ທໄດຜູ້ປຜກຫວທ່ານຢຜທ່ກາງທຕທ່ງນາແລຜູ້ວມຍັນກຂໍຈະເຣທນເຕທບໂຕຂໜຜູ້ນມາ,ຈາກນຍັຜູ້ນກຂໍຈະເກທດດອກອອກຜຕນມາໃຫຜູ້.
ທທ່ານເອຊາຢາຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງເປຍັນ
ທ່ ງຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຍຍັງໄດຜູ້ກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ວທ່າພວກເຂຕາຈະ
ນຍັກພະຍາກອນທທ່ານໜໜ
“ຖສືກຮຽກວທ່າເປຍັນພວກຕຕຜູ້ນໄມຜູ້ແຫທ່ງ ຄວາມຊອບທຍັມ, ເປຍັນພສືດພຍັນຂອງພຣະເຈຕຜູ້າທທທ່ຈະໃຫຜູ້ພຣະ
ອຕງໄດຜູ້ເຊທດຊຜຂໜຜູ້ນດຜູ້ວຍຄວາມສະຫງທ່າລາສທ.” (ເອຊາຢາ 61:3).
ນທຜູ້ຄສືຕຕວຢທ່າງຈາກຊທວຊດທາງທາມະຊາດທທທ່ໄດຜູ້ຖສືກວາດອອກ
ມາໃຫຜູ້ເຫຍັນເພສືທ່ອເປຍັນການຊທ່ວຍໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ມທຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໃຫຜູ້
ດທຂຜູ້ ໜນເຖຊງຄວາມຈຊງອຍັນມທລຍັກສະນະພຊສດານຂອງຊທວຊດທາງດຜູ້ານຈຊດວຊນຍານ. {SCL 128.1}
ບຂໍທ່ແມທ່ນຄວາມຄຊດປຍັນຍາແລະຄວາມຮຜຜູ້ຄວາມສາມາດຂອງມະນລຸດທທທ່ຈະເປຍັນຜຜຜູ້ສາມາດນຂໍາເອຕາຊຊວຊດມາໃຫຜູ້
ແກທ່ສທ່ ຊງອະນລຸພາກທາງທຂໍາມະຊາດນຍັຜູ້ນໄດຜູ້. ກຂໍແມທ່ນອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເອງທທທ່ຊຕງເປຍັນ
ຜຜຜູ້ໂຜດປະທານຊທວຊດແກທ່ທລຸກສຊທ່ງທລຸກຢທ່າງໃນພວກພໜກສາຊາດ ແລະ
ຕະຫລອດໄປເຖຊງພວກສຍັດເດຍັຍຣະສານທຍັງຫລາຍ. ຊທວຊດທາງຈຊດ
ວຊນຍານທທທ່ກຂໍາເນທດເກທດຂໜຜູ້ນຢຜທ່ໃນຕຕວຂອງຄຕນກຂໍເຊຍັທ່ນດຽວກຍັນ, ລຜູ້ວນ
ແຕທ່ໄດຜູ້ມາໂດຍຜທ່ານອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເປຍັນຜຜຜູ້ຊຕງໂຜດປະທານມາໃຫຜູ້. ຖຜູ້າວທ່າຄຕນຜຜຜູ້ໃດຫາກບຂໍທ່ໄດຜູ້
“ກຂໍາເນທດເກທດໃໝທ່ຈາກເບໜຜູ້ອງ ບຕນ” (ໂຢຫຍັນ 3:3) ແລຜູ້ວເຂຕາກຂໍບທ່ ຂໍສາມາດທທທ່ຈະກາຍມາເປຍັນຜຜຜູ້ມທ
ສທ່ວນຮທ່ວມໃນຊທວຊດທທທ່ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ຊຕງໄດຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາໂຜດປະທານໃຫຜູ້. {SCL 129.1}
ເມສືທ່ອເວຕຜູ້າເຖຊງການຈະເຣທນເຕທບໂຕຂອງສຊທ່ງທທທ່ມທຊທວຊດນຍັຜູ້ນກຂໍ
ເໝສືອນກຍັນກຍັບການເວຕຜູ້າເຖຊງເລສືທ່ອງຂອງຊທວຊດນຍັຜູ້ນເອງ. ກຂໍແມທ່ນອຕງ
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເອງທທທ່ຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ພວກພໜກສາຊາດ ແລະ
ດວງດອກມາລານານາພຍັນໄດຜູ້ພາກຍັນອອກການກຊທ່ງໃບໄຂກທບເກ ສອນແລະອອກຜຕນມາໃຫຜູ້.
ກຂໍແມທ່ນຍຜູ້ອນມາຈາກຣຊດເດດຂອງ ພຣະ ອຕງນຍັຜູ້ນເອງຈຊທ່ງພາໃຫຜູ້ເມຍັດພສືດໄດຜູ້ຮຍັບການຈະເຣທນເຕທບໂຕຂໜຜູ້ນມາ,
“ເລທທ່ມແລກກຂໍເປຍັນກຊທ່ງໃບ, ຈາກນຍັຜູ້ນກຂໍເປຍັນຮວງ ແລະຕຂໍທ່ຈາກ ຮວງກຂໍເປຍັນເມຍັດເຕຍັມຢຜທ່ໃນຮວງ” (ມາລະໂກ
ທ່ ງ ຍຍັງໄດຜູ້ກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ:
4:28). ທທ່ານໂຮ ເຊຢາ (Hosea) ຜຜຜູ້ເປຍັນນຍັກພະຍາກອນຂອງພຣະເຈຕຜູ້າທທ່ານໜໜ
“ເຂຕາກຂໍຈະຈະເຣທນເຕທບໂຕຂໜຜູ້ນເໝສືອນ ດຍັທ່ງດອກມາລທ ,” “ພວກເຂຕາກຂໍຈະຟສືຜູ້ນຊທວຊດຄສືນໃໝທ່ເໝສືອນ
ດຍັທ່ງຕຕຜູ້ນເຂຕຜູ້າແລະເຕທບໂຕຂໜຜູ້ນເໝສືອນດຍັທ່ງຕຕຜູ້ນອາງລຸນ.” (ໂຮເຊ ຢາ 14:5,7).
ອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າຍຍັງໄດຜູ້ສະເໜທໃຫຜູ້ພວກເຮຕາ “ສຍັງ
ເກດເບຊທ່ງດອກມາລທນຜູ້ ຍັນວທ່າພວກມຍັນຈະເຣທນເຕທບໂຕຂໜຜູ້ນໄດຜູ້ຢທ່າງໃດ” (ລຜກາ 12:27).
ພວກຕຕຜູ້ນໄມຜູ້ໃບຫຍຜູ້າແລະດວງດອກ ມາລາເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍບທ່ ຂໍສາມາດທທທ່ ຈະຈະເຣທນເຕທບໂຕຂໜຜູ້ນໄດຜູ້ດຜູ້ວຍຕຕວ
ຂອງພວກມຍັນເອງນອກຈາກຈະໄດຜູ້ຮຍັບການຕອບສະໜອງຈາກ ອຕງພຣະຜຜຜູ້
ເປຍັນເຈຕຜູ້າໃນຄວາມຈຂໍາເປຍັນທລຸກຢທ່າງສຂໍາລຍັບການມທຊທວຊດ ຂອງພວກມຍັນ.
ຜຜຜູ້ທທ່ ທຍຍັງເປຍັນເດຍັກກຂໍບທ່ ຂໍສາມາດທທທ່ຈະເສທມຄວາມເຕທບ ໃຫຍທ່ຂອງ

ຕຕນດຜູ້ວຍຄວາມຕຍັຜູ້ງໜຜູ້າພະຍາຍາມຂອງຕຕນເອງນຍັຜູ້ນໄດຜູ້. ກຂໍເໝສືອນດຍັທ່ງດຽວກຍັນທທທ່ພວກທທ່ານບຂໍທ່ສາມາດທທທ່
ຈະອຜູ້າງອທງໃສທ່ເຮສືທ່ອ ແຮງຂອງຕຕນເພສືທ່ອມາຊຕດຊທ່ວຍໃນຄວາມເຕທບໃຫຍທ່ທາງດຜູ້ານ ຈຊດວຊນ
ຍານຂອງຝທ່າຍຕຕນເອງນຍັຜູ້ນໄດຜູ້. {SCL 130.1}
ບຂໍທ່ວທ່າແຕທ່ພວກຕຕຜູ້ນໄມຜູ້ໃບຫຍຜູ້າ, ນຍັບໄປທຍັງຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທຍຍັງເປຍັນ ເດຍັກ,
ທຍັງໝຕດກຂໍລຜູ້ວນແຕທ່ຈະເຣທນເຕທບໂຕຂໜຜູ້ນຍຜູ້ອນວທ່າໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ການ
ທ່
ທ່
ທ່
ລຜູ້ຽງດຜຊທ່ວຍຊຜດຜູ້ວຍສຊງທທຈຂໍາເປຍັນໃຫຜູ້ແກທ່ຊທວຊດເຊຊງໄດຜູ້ມາຈາກສຊທ່ງ ແວດລຜູ້ອມທາງທຂໍາມະຊາດ, ເຊຍັທ່ນວທ່າ:
ອາກາດ, ແສງແດດ ແລະ ອາຫານລຜູ້ຽງດຜ. ໃນເມສືທ່ອຄວາມອລຸດຕມຮຍັທ່ງມທທາງທຂໍາມະຊາດແວດ
ລຜູ້ອມມທຄວາມຈຂໍາເປຍັນສຂໍາລຍັບພວກສຍັດສາວາສຊທ່ງແລະພໜກສາມາລາ
ພຍັນສຍັນໃດແລະພວກຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທເຂຕຜູ້າມາໄວຜູ້ວາງໃຈຢຜທ່ໃນພຣະຄຣຊສຕຕ໌ກຂໍຍທ່ ຊງມທຄວາມຈຂໍາເປຍັນຢຜທ່ໃນພຣະຄຣຊສຕຕ໌ສຍັ
ນນຍັຜູ້ນ. ພຣະອຕງຄສື “ແສງ ສະຫວທ່າງທທທ່ອະມະຕະ” (ເອຊາຢາ 60:19), “ເປຍັນດວງຕາ ວຍັນແລະເປຍັນສຊທ່ງກຂໍາບຍັງ”
(ເພງສຍັນລະເສທນ 84:11). ພຣະ ອຕງຈະຕຜູ້ອງເປຍັນເໝສືອນ “ຢາດນຂໍຜູ້າຄຜູ້າງໃຫຜູ້ແກທ່ພວກ ອຊສຣະ ເອລ”
(ໂຮເຊຢາ 14:5), “ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາ ເໝສືອນດຍັທ່ງສາຍຝຕນທທທ່ຕຕກໂຮຍລຕງໃສທ່ທທ່ ງຫຍຜູ້
ຕ
າ” (ເພງສຍັນລະ
ເສທນ 72:6), ພຣະອຕງຊຕງເປຍັນທານນຜູ້າແຫທ່ງຊທວຊດ, “ເປຍັນອາຫານ
ຈາກພຣະເຈຕຜູ້າ....ທທທ່ລຕງມາຈາກເມສືອງຟຜູ້າແລະນຂໍາເອຕາຊທ ວຊດມາສຜທ່ໂລກມະນລຸດ.” (ໂຢຫຍັນ 6:33). {SCL 131.1}
ຢຜທ່ພາຍໃຕຜູ້ບາຣະມທຂອງພຣະອຕງ
ການທທທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ແຕທ່ງໃຫຜູ້ພຣະບລຸຕຂອງພຣະ
ອຕງໄດຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາສຜທ່ໂລກມະນລຸດເຮຕານທຜູ້ກຂໍເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງຂອງພຣະຣາຊທານທທທ່ຈະຫາສຊທ່
ສຊທ່ງໃດມາປຽບປານບຂໍທ່ໄດຜູ້ ,ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ໂຜດປະທານເອຕາບຍັນຍາກາດແຫທ່ງ
ຄວາມມທພຣະເດດພຣະຄລຸນໃຫຜູ້ເຂຕຜູ້າມາປຕກຄລຸມເອຕາໂລກທຍັງໂລກ ແລະ
ບຍັນຍາກາດດຍັທ່ງກທ່າວກຂໍມທຄວາມເປຍັນຈຊງເໝສືອນກຍັນກຍັບບຍັນຍາກາດທທທ່ຫລຸຜູ້ມລຜູ້ອມເອຕາໂລກມະນລຸດຂອງພວກເ
ຮຕາຢຜທ່ນຜູ້ ທ. ທລຸກຄຕນໃດທທທ່ຕຜູ້ອງ
ການຢາກຈະເລສືອກເອຕາລຕມຫາຍໃຈທທທ່ໄດຜູ້ມາຈາກບຍັນຍາກາດແຫທ່ງຊທວຊດດຍັທ່ງກທ່າວນທຜູ້ກຂໍຈະມທຊທວຊດຢຜທ່
ແລະຈະເຣທນເຕທບໃຫຍທ່ຂຜູ້ ໜນຈຕນກວທ່າ ຈະກາຍເປຍັນບລຸຣລຸດແລະສຍັຕຣທຜໜ
ຜຜູ້ ທ່ ໜງຂອງອຕງພຣະເຢຊຜຄຣຊສຕຕ໌. {SCL
131.2}
ພວກເຮຕາຈະຕຜູ້ອງທຂໍາຕຕນໃຫຜູ້ເປຍັນເໝສືອນ ດຍັທ່ງດອກໄມຜູ້ທທ່ ໂນຜູ້
ທ ມ
ທ່
ທ່
ອທ່ຽງໄປຫາແສງຕາເວຍັນເພສືອຈະໄດຜູ້ອຜູ້າກທບກຊງໃບຮຍັບເອຕາຄວາມສວຍສຕດງຕດງາມຢທ່າງຄຕບຖຜູ້ວນບຂໍຣຊບຜນຂອງ
ພວກຕຕນ ແລະພວກເຮຕາ ຜຜຜູ້ເປຍັນມະນລຸດກຂໍຄວນຈະໂນຜູ້ມອທ່ຽງຕຕນໄປສຜທ່ພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນດວງຕາ
ເວຍັນແຫທ່ງຄວາມ ຊອບທຍັມເພສືທ່ອຈະໃຫຜູ້ແສງສະຫວທ່າງຈາກເມສືອງສະ
ຫວຍັນຊຍັຜູ້ນຟຜູ້າໄດຜູ້ສາດສທ່ອງລຕງມາສຜທ່ພວກເຮຕາອຍັນຈະພາໃຫຜູ້ຄລຸນສຕມບຍັດທາດແທຜູ້ຂອງພວກເຮຕາໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມກຜູ້
ກຜູ້າວໜຜູ້າພຍັທນາໄປຈຕນກວທ່າຈະມທທຄວາມຄຜູ້າຍຄຽງກຍັນກຍັບອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ . {SCL 132.1}
ພຣະເຢຊຜ ຊຕງມທພຣະຄຂໍາສອນເອຕາໄວຜູ້ດທ່ ຍັງດຽວກຍັນນທຜູ້, ພຣະ ອຕງຊຕງໄດຜູ້ຕຍັດວທ່າ:
“ຈຕທ່ງມາຢຜທ່ໃນເຮຕາພຣະອຕງແລະເຮຕາກຂໍຈະ ສະຖຊດຢຜທ່ໃນຕຕວຂອງທທ່ານ. ກຜູ້ານກຊທ່ງເຄສືອຖຜູ້າວທ່າມຍັນຫາກ
ບຂໍທ່ຕຊດພຍັນຢຜທ່ກຍັບຕຕຜູ້ນອາງລຸນ ແລຜູ້ວມຍັນກຂໍບທ່ ຂໍສາມາດທທທ່ຈະອອກ ໝາກອອກຜຕນ
ໄດຜູ້ດຜູ້ວຍຕຕວເອງສຍັນໃດແລະພວກທທ່ານ {SCL 132.2}
ເອງຖຜູ້າຫາກບຂໍທ່ເຂຕຜູ້າມາຢຜທ່ໃນເຮຕາ ເຮຕາກຂໍຍທ່ ຊງ ບຂໍທ່ມທຄວາມສາ ມາດສຍັນນຍັຜູ້ນ....
ຖຜູ້າຫາກຂາດເຮຕາພຣະອຕງໄປແລຜູ້ວທທ່ານ ກຂໍບທ່ ຂໍສາມາດທທທ່ຈະກະທຂໍາສຊທ່ງໃດໄດຜູ້ຈຍັກຢທ່າງ.” (ໂຢຫຍັນ 15:4,5).
ໃນເມສືອກຜູ້ານກຊງເຄສືອຫາກບຂໍທ່ສາມາດຈະເຣທນເຕທບໂຕ ແລະ
ໃຫຜູ້ໝາກຜຕນອອກມາດຜູ້ວຍຕຕນເອງໄດຜູ້ໂດຍທທທ່ມຍັນບຂໍທ່ຕຊດພຍັນກຍັບ
ລຂໍຜູ້າຕຕຜູ້ນສຍັນໃດແລຜູ້ວຕຕວຂອງທທ່ານກຂໍຈະບຂໍທ່ສາມາດມທຊທວຊດທທທ່ ບຂໍຣຊ
ສລຸດໄດຜູ້ຖຜູ້າຫາກບຂໍທ່ເອຕາຕຕນໃຫຜູ້ເຂຕຜູ້າໄປຢຜທ່ໃນອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ.
ຖຜູ້າຫາກຂາດພຣະອຕງໄປແລຜູ້ວທທ່ານກຂໍບທ່ ຂໍສາມາດທທທ່ຈະມທຊທວຊດຢຜທ່ໄດຜູ້.ທທ່ານກຂໍຈະບຂໍທ່ມທກຂໍາລຍັງເຮສືທ່ອແຮງໃດໆທທທ່
ຈະມາຕຂໍທ່ສຜຜູ້ກຍັບການລຂໍຜູ້ລວງແລະ ທຍັງຍຍັງບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະເຕທບໃຫຍທ່ຂຜູ້ ໜນດຜູ້ວຍຊທວຊດທທທ່ມທຄວາມບຂໍຣຊສລຸດ ໂດຍ

ຢຜທ່ພາຍໃຕຜູ້ພຣະບາຣະມທຂອງພຣະອຕງເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນໄດຜູ້. ຖຜູ້າວທ່າທທ່ານຫາກ
ຢຜທ່ໃນພຣະອຕງແລຜູ້ວທທ່ານກຂໍສາມາດທທທ່ຈະມທຊທວຊດຢຜທ່ອຍັນຈະເຣທນກຜູ້າວໜຜູ້າໄດຜູ້.
ຖຜູ້າວທ່າທທ່ານຫຍັນມາຕຍັກກອບເອຕາຊທວຊດທທທ່ ມາຈາກພຣະ
ອຕງນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວຕຕວຂອງທທ່ານກຂໍຈະບຂໍທ່ມທຄວາມເຫສືອດແຫຜູ້ງ ແລະຄອດ ໝາກຄອດຜຕນໄປໄດຜູ້ເລທຍ.
ຕຕວຂອງທທ່ານກຂໍຈະປຽບສະເໝສືອນດຍັທ່ງ ຕຕຜູ້ນໄມຜູ້ທທ່ ຖສື
ທ ກປຜກເອຕາໄວຜູ້ຢຜທ່ໃກຜູ້ໆກຍັບຝຍັທ່ງນຂໍຜູ້າ. {SCL 133.1}
ຄວາມຕຍັຜູ້ງໜຜູ້າພະຍາຍາມຂອງມະນລຸດແຕທ່ພຽງຝທ່າຍດຽວກຂໍ ຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນພຽງພຂໍເທສືທ່ອ
ຫລາຍຄຕນກຂໍພາກຍັນຄຊດວທ່າພວກຕຕນສາມາດ ທທທ່ຈະກະທຂໍາສຊທ່ງ
ໃດທທທ່ຕຕກມາເປຍັນພຜດຝທ່າຍຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ໂດຍລຂໍາພຍັງແຕທ່ພຽງຕຕນຝທ່າຍດຽວ.
ພວກເຂຕາກຂໍໄດຜູ້ກຍັບຫຍັນເຂຕຜູ້າມາໄວຜູ້ວາງໃຈ ຢຜທ່ໃນພຣະ ຄຣຊສຕຕ໌ເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ຮຍັບການ
ໃຫຜູ້ອະພຍັຍຕຂໍທ່ຄວາມບາບຂອງພວກ ຕຕນ, ແຕທ່ຕທ່ ຂໍໄປບຂໍທ່ນານກຂໍສຂໍາພຍັດພາກຍັນອລຸບປະຊຕນໃຊຜູ້ຄວາມພະຍາ
ຍາມຂອງຕຕນ ແຕທ່ພຽງຝທ່າຍດຽວໂດຍລຂໍາພຍັງເພສືທ່ອຈະສຜູ້າງຊທວຊດອຍັນ ຊອບທຍັມນຍັຜູ້ນ ຂໜຜູ້ນມາ.
ແຕທ່ຄວາມພະຍາຍາມທຍັງໝຕດເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍ ຕຜູ້ອງພຍັງທະລາຍໄປ, ພຣະເຢຊຜຊຕງຄຣຊສຕຕ໌ຊຕງຕຍັດເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ:
“ຖຜູ້າບຂໍທ່ ມທເຮຕາພຣະອຍັງແລຜູ້ວທທ່ານກຂໍບທ່ ຂໍສາມາດທທທ່ຈະກະທຂໍາສຊທ່ງໃດຈຍັກ ຢທ່າງເລທຍ”.
ຄວາມເຕທບໂຕຂອງພວກເຮຕາຢຜທ່ໃຕຜູ້ພຣະບາຣະມທຂອງ ພຣະອຕງເຈຕຜູ້າ, ຄວາມສລຸກສຍັນຂອງພວກເຮຕາ
ແລະຄວາມມທສະມຍັຖ ພາບຂອງພວກເຮຕານຍັຜູ້ນ - ທຍັງໝຕດກຂໍລຜູ້ວນແຕທ່ຂຜູ້ ໜນກຍັບຄວາມສຍັມພຍັນ
ທ່ ງອຍັນດຽວຂອງ ພວກເຮຕາກຍັບອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ແຕທ່ພຽງ ເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ.
ເປຍັນອຍັນໜໜ
ສຊທ່ງນທຜູ້ແມທ່ນໄດຜູ້ມາດຜູ້ວຍການຍໜດໝຍັຜູ້ນຄວາມສຂໍາພຍັນຢຜທ່ກຍັບພ ຣະອຕງ.
ການດາລຕງຊທວຊດຢຜທ່ກຍັບພຣະອຕງທລຸກໆມສືທກ
ລຸ ໆວຍັນ ແລະ ທລຸກ ເວລານາທທນຜູ້ ຍັນຈະພາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາ
ໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມຈະເຣທນເຕທບໂຕຂໜຜູ້ນ. ຢຜທ່ພາຍໃຕຜູ້ພຣະເດດພຣະຄລຸນຂອງພຣະອຕງເຈຕຜູ້າ. ພຣະອຕງບຂໍທ່ພຽງແຕທ່
ເປຍັນຜຜຜູ້ລຊເລທທ່ມກຂໍທ່ ສຜູ້າງຄວາມເຊສືທ່ອຂອງພວກເຮຕາພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ, ແຕທ່
ຫາກຍຍັງເປຍັນທຍັງຜຜຜູ້ທຂໍາໃຫຜູ້ຄວາມເຊສືທ່ອຂອງພວກເຮຕານຍັຜູ້ນໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ຄວາມສຂໍາເຣຍັດອທກດຜູ້ວຍ. ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌
ທ່
ຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ເລທມແລກ ແລະ ທຍັງເປຍັນຜຜຜູ້ມຜູ້ວນທຜູ້າຍໃຫຜູ້ສຂໍາເຣຍັດຢຜທ່ຕະຫລອດເວລາ. ພຣະອຕງ
ຈະຕຜູ້ອງສະຖຊດຢຜທ່ກຍັບພວກເຮຕາບຂໍທ່ພຽງແຕທ່ ຢຜທ່ໃນຕອນເລທທ່ມຕຕຜູ້ນ ແລະ
ຕອນສລຸດທຜູ້າຍແຫທ່ງເສຍັຜູ້ນທາງເດທນຂອງພວກເຮຕາພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ, ແຕທ່
ພຣະອຕງຫາກຊຕງສະຖຊດຢຜທ່ກຍັບພວກເຮຕາຢຜທ່ ໃນທລຸກໆບາດກຜູ້າວບຕນເສຍັຜູ້ນ
ທາງເດທນຂອງພວກເຮຕານຍັຜູ້ນອທກດຜູ້ວຍ, ກະສຍັຕດາວຊດໄດຜູ້ກທ່າວເອຕາ ໃວຜູ້ວທ່າ: ”
ຂຜູ້າພະເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ເອຕາພຣະເຈຕຜູ້າເຂຕຜູ້າມານຂໍາໜຜູ້າຕຕນ ເອງ ຢຜທ່ຕະຫລອດເວລາ: ເພຣາະວທ່າພຣະອຕງຊຕງສະຖຊດ
ຢຜທ່ເບສືຜູ້ອງແຂນຂວາຂອງຂຜູ້າ ພຣະເຈຕຜູ້ານທຜູ້ຕະຫລອດ ແລະ ຂຜູ້າພະເຈຕຜູ້າກຂໍຈະບຂໍທ່ຕຜູ້ອງຄອນນແຄນເລທຍ.”
(ເພງສຍັນລະເສທນ 16:8). {SCL 133.2}
ພວກທທ່ານພາກຍັນຕຍັຜູ້ງຄຂໍາຖາມຂໜຜູ້ນວທ່າ: ”ຈະໃຫຜູ້ຂຜູ້ອຍໄປຢຜທ່ ໃນພຣະຄຣຊສຕຕ໌ໄດຜູ້ດຜູ້ວຍວຊທທໃດ?” ຄຂໍາຕອບຄສື:
ດຜູ້ວຍວຊທທດຽວ ກຍັນກຍັບທທທ່ທທ່ານຕຍັດສຊນໃຈເຂຕຜູ້າມາຮຍັບເຊສືທ່ອໃນພຣະອຕງແຕທ່ຕອນເລທທ່ມ ຕຕຜູ້ນນຍັຜູ້ນເອງ.
“ເພາະທທ່ານໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ເອຕາພຣະເຢຊຜຄຣຊສຕຕ໌ຜຜຜູ້ຊຕງ ເປຍັນພຣະເຈຕຜູ້າສຍັນໃດ ແລຜູ້ວ ທທ່ານກຂໍຈທ່ ຕງກຜູ້າວເດທນໄປຢຜທ່ໃນ
ພຣະອຕງສະນຍັຜູ້ນ.” (ໂກໂລຊຽນ 2:6). “ຄຕນຜຜຜູ້ມທຄວາມຊອບ ທຍັມຈະຕຜູ້ອງຢຜທ່ດຜູ້ວຍຄວາມເຊສືທ່ອ” (ຮທບຣ
ຜ 10:38).
ຜູ້
ຜູ້
ທ່
ທທ່ານໄດຜູ້ ອລຸທຊດຕຕນໃຫຜູ້ແກທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕາແລຜູ້ວເພສືອຈະໄດຜູ້ເອຕາຕຕນໃຫຜູ້
ກຍັບກາຍມາເປຍັນກຍັມມະສຊດຂອງພຣະອຕງຢທ່າງເຕຍັມສທ່ວນ, ເພສືທ່ອຈະ ໄດຜູ້ເຊສືທ່ອຟຍັງປະຕຊບຍັດຕາມພຣະອຕງ
ແລະທທ່ານກຂໍໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ເອຕາອຕງພຣະ ຄຣຊສຕຕ໌ເຂຕຜູ້າມາເປຍັນພຣະເຈຕຜູ້າຜຜໂຜູ້ ຜດໃຫຜູ້ລອດຂອງຕຕຜູ້ນແລຜູ້ວ. ທທ່ານບຂໍທ່
ສາມາດທທທ່ຈະໄຖທ່ຖອນເອຕາຄວາມບາບຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນດຜູ້ວຍຕຕນເອງໄດຜູ້ຫລສືວທ່າບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະປທ່ຽນຫຕວໃຈຂອງ
ຕຕນເອງນຍັຜູ້ນໄດຜູ້, ແຕທ່ທທ່ານ ຊຂໍຜູ້າພຍັດໄດຜູ້ອລຸທຊດຕຕນໃຫຜູ້ແກທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄປແລຜູ້ວ, ທທ່ານໄດຜູ້ປງ
ຕ
ໃຈເຊສືທ່ອວທ່າພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ກະທຂໍາທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງເຫລຕທ່ານທຜູ້ໄປເພສືທ່ອທທ່ານໂດຍຜທ່ານ
ພຣະນາມຂອງພຣະອຕງຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ. ທທ່ທ່ານໄດຜູ້ກຍັບກາຍ ມາເປຍັນຄຕນຜຜຜູ້ເຊສືທ່ອໃນພຣະຄຣຊສຕຕ໌
ກຂໍໂດຍຜທ່ານຄວາມເຊສືທ່ອ ແລະ ກຂໍດຜູ້ວຍຄວາມເຊສືທ່ອນທຜູ້ເອງທທທ່ທທ່ານຈະຕຜູ້ອງຈະເຣທນເຕທບໂຕຂໜຜູ້ນຢຜທ່ໃນ
ພຣະອຕງດຜູ້ວຍຫລຍັກການທທທ່ວທ່າ “ທຍັງເປຍັນນຝທ່າຍຜຜຜູ້ອລຸທຊດແລະທຍັງເປຍັນ ຝທ່າຍຜຜຜູ້ຮຍັບເອຕາ”.

ທທ່ານຈະຕຜູ້ອງເປຍັນຝທ່າຍອລຸທຊດໝຕດທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງ: ທຍັງຫຕວໃຈຂອງທທ່ານ, ທຍັງຄວາມປະສຕງຂອງທທ່ານແລະທຍັງ
ການຮຍັບ ໃຊຜູ້ຂອງທທ່ານ. ທທ່ານຈຕທ່ງນຂໍາເອຕາຕຕນໄປມອບໃຫຜູ້ ພຣະອຕງເພສືທ່ອຈະ
ໄດຜູ້ເຊສືທ່ອຟຍັງປະຕຊບຍັດຕາມທລຸກມາຕຖານເງສືທ່ອນໄຂທທທ່ ພຣະອຕງໄດຜູ້ວາງ ເອຕາໄວຜູ້ ແລະ
ພຜູ້ອມດຽວກຍັນນຍັຜູ້ນທທ່ານກຂໍຈະຕຜູ້ອງຮຍັບເອຕາໝຕດທລຸກສຊທ່ງ ຢທ່າງ - ຮຍັບເອຕາອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ,
ຮຍັບເອຕາພຣະພອນທຍັງໝຕດຢທ່າງ ເຕຍັມສທ່ວນເພສືທ່ອ ໃຫຜູ້ສທ່ ຊງທຍັງໝຕດເຫລຕທ່ານທຜູ້ໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າມາຢຜທ່ໃນຈຊດໃຈຂອງ
ທທ່ານເພສືທ່ສືອ ຈະໄດຜູ້ເປຍັນຄວາມເຂຍັ ຜູ້ ມແຂງຂອງທທ່ານ, ເປຍັນຄວາມຊອບ ທຍັມຂອງທທ່ານແລະເປຍັນທຍັງ
ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜທ່ທທ່ ຊທ່
ທ ວຍເຫລສືອທທ່ານໄປຕະ ຫລອດກາລະນານ - ເພາະສຊທ່ງເຫລຕທ່ານທຜູ້ຈະເປຍັນພະລຍັງໃຫຜູ້ແກທ່ທທ່ານ
ໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມສາມາດເຊສືທ່ອຟຍັງປະຕຊບດ
ຍັ ຕາມພຣະອຕງ. {SCL 135.1}
ຜູ້
ຜູ້
ຕຜູ້ອງຍຜູ້ອມເອຕາຕຕນໃຫຜູ້ຂໜນກຍັບພຣະເຈຕາຢຜທ່ທລຸກວຍັນເວລາ
ພຂໍຕທ່ ສືນເຊຕຜູ້າຂໜຜູ້ນມາກຂໍຄວນຈະຕຜູ້ອງ ໄຫວຜູ້ວອນອະທຊຖານ ຂຂໍມອບກາຍຖະຫວາຍຕຕນໃຫຜູ້ແກທ່
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າອທກຄຍັຜູ້ງໃໝທ່, ທທ່ານຈຕທ່ງຖສືວທ່ານທຜູ້ເປຍັນງານເລທທ່ມແລກປະຈຂໍາວຍັນຂອງຕຕນເອງ. ຢຜທ່ໃນຄຂໍາ
ໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນກຂໍຄວນຈະມທເນສືຜູ້ອໃນວທ່າ: “ຂຜູ້າ ແດທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ,
ໂຜດຈຕທ່ງໄດຜູ້ຮຍັບເອຕາຕຕວຂຜູ້ານຜູ້ອຍນທຜູ້ໃຫຜູ້ໄປ ເປຍັນກຍັມມະສຊດທຍັງໝຕດຂອງພຣະອຕງດຜູ້ວຍເຖທດ.
ຂຜູ້ານຜູ້ອຍຂຂໍຂາບທຜນ ເອຕາແຜນການທຍັງໝຕດຂອງຂຜູ້ານຜູ້ອຍໃຫຜູ້ຢຜທ່ໃຕຜູ້ຝທ່າພຣະບາດຂອງພຣະ ອຕງ .
ຂຂໍໃຫຜູ້ພຣະອຕງເຈຕຜູ້າຈຕທ່ງໂຜດກະຣລຸນາໄດຜູ້ນຂໍາໃຊຜູ້ຕຕວຂຜູ້ານຜູ້ອຍເຂຕຜູ້າ
ໃນພຣະກຊຈການຂອງພຣະອຕງໃນວຍັນນທຜູ້ດຜູ້ວຍເຖທດ. ຂຂໍໃຫຜູ້ພຣະອຕງເຈຕຜູ້າ
ຈຕທ່ງໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າມາສະຖຊດຢຜທ່ກຍັບຂຜູ້ານຜູ້ອຍແລະຈຕທ່ງບຍັນດານໃຫຜູ້ການງານທຍັງໝຕດຂອງຂຜູ້ານຜູ້ອຍໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມສຂໍາເຣຍັ
ດຢຜທ່ໃນພຣະອຕງເຈຕຜູ້າ.” ນທຜູ້ ຄສືກຊຈວຍັຕປະຈຂໍາວຍັນທທທ່ຄວນຈະຕຜູ້ອງທຂໍາ. ພຂໍຮລຸທ່ງເຊຕຜູ້າຂໜຜູ້ນມາວຍັນໃດກຂໍ
ຄວນຈະອລຸທຊດຕຕນເອງໃຫຜູ້ແກທ່ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າສຂໍາລຍັບວຍັນນຍັຜູ້ນ. ຈຕທ່ງຂາບ
ທຜນເອຕາທລຸກແຜນການແຕທ່ລະວຍັນຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ພຣະອຕງໄດຜູ້ຮບ
ຍັ
ທ່
ທ່
ຊາບນຂໍາເພສືອຈະໄດຜູ້ຮຜຜູ້ວທ່າວຽກອຍັນໃດການອຍັນໃດ ທທຄວນຈະຕຜູ້ອງທຂໍາ
ແລະສຊທ່ງໃດທທທ່ຄວນຈະຕຜູ້ອງໂຈພ໊ະເອຕາໄວຜູ້ກທ່ອນເພາະວທ່າພຣະອຕງຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ຮຜຜູ້ແຈຜູ້ງເຫຍັນຈຊງ
ແລະເປຍັນຜຜຜູ້ຊຜູ້ ທຊທ່ອງປທ່ອງທາງຕຂໍທ່ສຊທ່ງທຍັງໝຕດ ເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ.
ການທຂໍາແບບນທຜູ້ທລຸກມສືຜູ້ທລຸກວຍັນຢທ່າງເມສືທ່ອງນຊດລຽນຕຊດກຂໍຈະ
ພາໃຫຜູ້ທທ່ານສາມາດມອບເອຕາຊທວຊດອຊນຊທຂອງຕຕນໃຫຜູ້ເຂຕຜູ້າໄປຢຜທ່ໃນພຣະຫຍັດຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າແລະຊທວຊ
ດຂອງທທ່ານກຂໍຈະນຍັບມສືນຍັບ ກຜູ້າວໄປສຜທ່ຄວາມ ມທລຍັກສະນະຄຜູ້າຍຄຽງກຍັນກຍັບແບບແຜນດຂໍາຣຕງຊທ
ວຊດຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ. {SCL 136.1}
ການມທຊທວຊດຢຜທ່ໃນອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນກຂໍຄສືຊທວຊດແຫທ່ງຄວາມ
ສະຫງຕບ.ພວກເຮຕາອາດຈະບຂໍທ່ມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກແບບຕສືທ່ນເຕຍັຜູ້ນ,ແຕທ່ພວກເຮຕາຈະເກທດມທຄວາມເຊສືທ່ອໝຍັຜູ້ນແລະຄ
ວາມສຍັນຕຊສລຸກທາງໃຈ. ຕຂໍທ່ໄປ ນທຜູ້ທທ່ານຈະບຂໍທ່ກາງຕຂໍທ່ຕຕນເອງອທກ ແລຜູ້ວ ແຕທ່ຈະໄວຜູ້ວາງໃຈໃນອຕງພຣະ
ຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ. ຄວາມອທ່ອນແຮງຂອງທທ່ານກຂໍຈະຖສືກເຊທດຊຜຂໜຜູ້ນມາດຜູ້ວຍ
ຄວາມມທພະລຍັງວຍັງຊາອຍັນແຮງກຜູ້າຂອງພຣະອຕງ, ຄວາມສະຫລາດ ສທ່ອງໃສຂອງພຣະອຕງ
ກຂໍຈະເຂຕຜູ້າມາແທນຄວາມຮຜຜູ້ເທຕທ່າບຂໍທ່ເຖຊງການ ຂອງທທ່ານ,
ຄວາມມທຣຊດທານລຸພາບຂອງພຣະອຕງກຂໍຈະເຂຕຜູ້າມາທຕດ
ແທນຄວາມຜທ່ອຍເບຕາຂອງທທ່ານ.ສະນຍັຜູ້ນ,ທທ່ານກຂໍບທ່ຂໍ ຂໍຄວນທທທ່ຈະມອງ
ເບຊທ່ງແຕທ່ຫຕວເຂຕທ່າຂອງຕຕນເອງຕຂໍທ່ໄປອທກແລຜູ້ວ, ຈຕທ່ງຢທ່າປະປທ່ອຍໃຫຜູ້ແນວ
ຄຊດຂອງທທ່ານຕຜູ້ອງມຂໍລະສລຸມກລຸຜູ້ມກຕຜູ້ວຢຜທ່ນຂໍາແຕທ່ຕຕວຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນເອງ,
ແຕທ່ຂຂໍໃຫຜູ້ທທ່ານຈຕທ່ງມອງໄປຍຍັງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເປຍັນຫລຍັກສຂໍາຄຍັນ.ທທ່ານຈຕທ່ງສລຸມຈຊດສລຸມໃຈໃສທ່ຄວາມຮຍັກຂອງພ
ຣະອຕງ, ຄວາມສວຍງາມ ວຊລາວຍັນ, ຄວາມປະເສທດບຂໍຣຊບຜນແຫທ່ງຄລຸນລຍັກສະນະທາດແທຜູ້ຂອງ ພຣະອຕງ.
ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ແລະການຍອມເສຍັຍສະຫລະຕຕນເອງຂອງ ພຣະອຕງ,
ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ແລະຄວາມຖທ່ອມຕຕວຂອງພຣະອຕງ, ອຕງ ພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ແລະ
ຄວາມບຂໍຣຊສລຸດຜລຸດຜທ່ອງຂອງພຣະອຕງ, ອຕງພຣະ ຄຣຊສຕຕ໌ ແລະ

ຄວາມຮຍັກທທທ່ບຂໍທ່ມທສທ່ ງໃດຈະປຽບປານໄດຜູ້
ຊ
ຂອງພຣະອຕງ
ຜູ້
ຜູ້
ທ່
-ທຍັງໝຕດນທຄສືຫຕວຂຂໍທທມທຄລຸນຄທ່າສຂໍາລຍັບການຄຕຜູ້ນຄຊດສໜກສາຂອງພວກ ເຮຕາ.
ການທທທ່ທທ່ານຈະໄດຜູ້ຮຍັບການດຍັດແປງກຂໍທ່ສຜູ້າງຕຕນໃຫຜູ້ກຜູ້າວໄປ
ສຜທ່ຄວາມມທລຍັກສະນະຄຜູ້າຍຄຽງກຍັບພຣະອຕງໄດຜູ້ນຜູ້ ຍັນກຂໍເພາະວທ່າທທ່ານມທ ຄວາມຮຍັກຕຂໍທ່ພຣະອຕງ,
ປະຕຊບຍັດຕາມແບບຢທ່າງຂອງພຣະອຕງ ແລະ ທຂໍາຕຕນໃຫຜູ້ຂຜູ້ ໜນກຍັບພຣະອຕງຢທ່າງເຕຍັມສທ່ວນ. {SCL 137.1}
ທທ່ານຈຕທ່ງຢຜທ່ໃນອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ
ອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ຕຍັດກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ: “ທທ່ານຈຕທ່ງ ເຂຕຜູ້າມາຢຜທ່ໃນເຮຕາພຣະອຕງ”.
ຄຂໍາເວຕຜູ້າດຍັທ່ງກທ່າວຂອງພຣະອຕງກຂໍ ໄດຜູ້ສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງແນວຄຊດແຫທ່ງ ຄວາມສະຫງຕບ, ຄວາມ
ສະເຖຍັຍຣະພາບ ແລະ ຄວາມໄວຜູ້ວາງໃຈ. ພຣະອຕງຊຕງໃຫຜູ້ການເຊສືຜູ້ອ ເຊທນອທກຄຍັຜູ້ງແລຜູ້ວຄຍັຜູ້ງເລຕທ່າດຜູ້ວຍຄຂໍາວທ່າ.
“ຈຕທ່ງເຂຕຜູ້າມາຫາເຮຕາ ພຣະອຕງເສຍັຍເຖຊທດ,.... ແລຜູ້ວເຮຕາກຂໍຈະເອຕາຄວາມສະຫງຕບ ໃຫຜູ້ແກທ່ທທ່ານ” (ມຍັດທາຍ
ທ່ ງກຂໍມທຂຜູ້ ຄວາມທທ
ທ່ ສະແດງໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງແນວຄວາມຄຊດອຍັນດຽວກຍັນ
11:28,29). ຢຜທ່ໃນເພງສຍັນລະເສທນບຕດ ໜໜ
ຂໍ
ນທຜູ້ວທ່າ: “ຈຕທ່ງຢລຸດພຍັກຢຜທ່ໃນພຣະອຕງເຈຕຜູ້າແລະຈຕທ່ງລຂໍຖຜູ້າພຣະອຕງ ດຜູ້ວຍຄວາມອຕດທຕນ” (ເພງສຍັນລະເສທນ 37:7).
ທທ່ານເອຊາ ຢາຍຍັງມທຄາເວຕຜູ້າເພສືທ່ອໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມໝຍັຜູ້ນໃຈເອຕາໄວຜູ້ ວທ່າ. “ຢຜທ່ໃນຄວາມສະຫງຕບ
ແລະຢຜທ່ໃນຄວາມໄວຜູ້ວາງໃຈນຍັຜູ້ນ ທທ່ານຈະໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມແຂຍັຜູ້ມແຂງ” (ເອຊາຢາ 30.15). ຄາ
ວທ່າການຢລຸດພຍັກໃນທທທ່ນທຜູ້ກຂໍບທ່ ໄດຜູ້
ຂໍ ໝາຍຄວາມວທ່າຈະບຂໍທ່ຕຜູ້ອງມທການເຄສືທ່ອນ ໄຫວໃດໆທຍັງສຊຜູ້ນ,
ເພາະວທ່າຢຜທ່ໃນຄຂໍາເຊສືຜູ້ອເຊທນຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ ໂຜດໃຫຜູ້ລອດນຍັຜູ້ນຄຂໍາສຍັນຍາກທ່ຽວກຍັບການຢລຸດພຍັກນຍັຜູ້ນ
ກຂໍເສສືທ່ອມພຍັນກຍັນ ກຍັບຄຂໍາຮຽກຮຜູ້ອງໃຫຜູ້ທຂໍາງານເຊຍັທ່ນກຍັນ, ເຊຍັທ່ນພຣະຄຂໍາພທຍຍັງໄດຜູ້ກທ່າວ ວທ່າ:
“ຈຕທ່ງມາຮຍັບເອຕາພາລະຂອງເຮຕາພຣະອຕງໃຫຜູ້ໄປເປຍັນ ຂອງທທ່ານແລຜູ້ວທທ່ານກຂໍຈະພຕບກຍັບການຢລຸດພຍັກ .” (ມຍັດ
ທາຍ 11:29). ຄຕນຜຜຜູ້ໃດທທທ່ເຂຕຜູ້າມາຢລຸດພຍັກຢຜທ່ໃນ ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ຢທ່າງ
ເຕຍັມສທ່ວນເຂຕາກຂໍຈະມທຄວາມມລຸຜູ້ງຫວຍັງຕຍັຜູ້ງໜຜູ້າ ແລະ ຫຜູ້າວຫຍັນໃນການ ທຂໍາງານເພສືທ່ອພຣະອຕງເຈຕຜູ້າ. {SCL
138.1}
ໃນເມສືທ່ອແນວຄຊດຂອງ ຄຕນຫາກກລຸກກຕຜູ້ວມຕວໝອງຢຜທ່ນຂໍາແຕທ່ຕຕນ
ເອງນຍັຜູ້ນເຂຕາກຂໍຈະຫທ່າງເຫທນອອກໄປຈາກພຣະຄຣຊສຕຕ໌ຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງເປຍັນບຂໍທ່
ເກທດແຫທ່ງພະລຍັງວຍັງຊາແລະເປຍັນບຂໍທ່ເກທດແຫທ່ງຊທວຊດ. ຍຜູ້ອນແນວນທຜູ້
ເອງທທທ່ເປຍັນເຫດໃຫຜູ້ສາຕານຈຊທ່ງຕຜູ້ອງເອຕາໃຈໃສທ່ພະຍາຍາມດໜງດຜດ
ເອຕາຄວາມສຕນໃຈຂອງມະນລຸດໃຫຜູ້ຫຍັນເຫອອກໄປຈາກພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດຂອງພວກເຮຕາ ແລະ
ທ່ ງອຍັນດຽວ ກຍັນ.
ທຍັງສຜູ້າງສຊທ່ງກທດຂວາງບຂໍທ່ຢາກ ໃຫຜູ້ມະນລຸດກຍັບອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ໄດຜູ້ມທຄວາມສຍັມພຍັນເປຍັນອຍັນໜໜ
ສາຕານກຂໍຍຍັງຕຍັຜູ້ງໜຜູ້າຊລຸກຍຜຜູ້ນຂໍາພາໃຫຜູ້ມະນລຸດພວກເຮຕາຕຜູ້ອງຫຍັນ ມາມທຣດ
ຕ ນຊຍຕມໄປໃນທາງຝທ່າຍໂລກ,
ໃຫຜູ້ມທຄວາມເປຍັນຫທ່ວງກຍັງວຕນ ໃນຊທວຊດປະຈຂໍາວຍັນ, ຄວາມສຍັບສຕນວລຸຜູ້ນວາຍແລະຄວາມທລຸກໃຈຫລາຍ ຢທ່າງ,
ໃຫຜູ້ຊອກຫາແຕທ່ຄວາມຜຊດພາດຂອງຜຜຜູ້ອທ່ ສືນນຍັບໄປທຍັງຄວາມຜຊດ
ພາດແລະຄວາມບຂໍທ່ສຕມບຜນແບບຂອງຕຕນເອງນຍັຜູ້ນອທກ. {SCL 139.1}
ຈຕທ່ງຢທ່າໄດຜູ້ຕຕກເຂຕຜູ້າໄປໃນກຕນອລຸບາຍລຂໍຜູ້ລວງຂອງສາຕານນຍັຜູ້ນເລທຍ.
ຫລາຍຄຕນທທທ່ໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກຕສືທ່ນຕຕວຢທ່າງແທຜູ້ຈງ
ຊ ແລະ
ທ່
ຜູ້
ຜູ້
ມທຄວາມຕຜູ້ອງການຢາກມທຊທວຊດຢຜທ່ເພສືອພຣະເຈຕາ ນຍັນສາຕານກຂໍໄດຜູ້
ເອຕາໃຈໃສທ່ຊຍັກນຂໍາໃຫຜູ້ພວກເຂຕາໃຫຜູ້ພາກຍັນເມຕາມຕວຢຜທ່ໃນຄວາມຜຊດ ພາດຕທ່າງໆນາໆ ແລະ
ຄວາມອທ່ອນແຮງຂອງພວກຕຕນ ແລະດຜູ້ວຍ
ການກະທຂໍາດຍັທ່ງກທ່າວເຂຕາກຂໍຫວຍັງວທ່າຈະເປຍັນຝທ່າຍຜຜຜູ້ຍາດເອຕາໄຊຊະ ນະມາ
ໄດຜູ້ເພາະຍຜູ້ອນການຊຍັກຈທ່ອງເອຕາພວກຄຕນເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ເອຕາ
ຕຕວຫທ່າງເຫທນອອກໄປຈາກອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ. ພວກເຮຕາບຂໍທ່ຄວນ ເປຍັນຫທ່ວງກຍັງວຕນນຂໍາ
ແຕທ່ຕຕນເອງຫລາຍເກທນໄປແລະບຂໍທ່ຄວນສະທຜູ້ານ ຫວຍັທ່ນໄຫວ ໃນຄວາມລອດພຕຜູ້ນຂອງຕຕນເອງ,
ເພາະສຊທ່ງທຍັງໝຕດເຫລຕທ່າ
ນທຜູ້ມຍັນມທແຕທ່ຈະນຂໍາເອຕາພວກເຮຕາໃຫຜູ້ຫາງໄກອອກໄປຈາກພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນບຂໍທ່ເກທດແຫທ່ງພະລຍັງຄວາມເຂຍັຜູ້ມ

ແຂງຂອງພວກເຮຕາ. ຈຕທ່ງ ມອບເອຕາຊທວຊດຈຊດໃຈຂອງທທ່ານໃຫຜູ້ແກທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າແລະ ຈຕທ່ງ
ໄວຜູ້ວາງໃຈໃນພຣະອຕງ. ຈຕທ່ງພາກຍັນສຕນທະນາເວຕຜູ້າຈາ ແລະ ຄຕຜູ້ນຄຊດ ຈຊນຕະນາກທ່ຽວກຍັບອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າ.
ຈຕທ່ງນຂໍາເອຕາຄວາມຄຊດທທທ່ເຫຍັນ ແກທ່ຕຕວຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ສຜນຫາຍໄປຢຜທ່ໃນພຣະອຕງ. ຈຕທ່ງປະຖຊຜູ້ມ
ຄວາມລະແວງສຕງສຍັຍທຍັງໝຕດ, ຈຕທ່ງຢລຸດເຊຕາໃນຄວາມສະທຜູ້ານຢຜູ້ານ ກຕວ. ຈຕທ່ງຮທ່ວມກຍັນກຍັບອາຈານໂປນ
(Paul) ຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງເປຍັນອຍັຄສາວຕກ ຂອງພຣະເຢຊຜນຍັຜູ້ນ ເພສືທ່ອພຜູ້ອມກຍັນປທ່າວປະກາດອອກວທ່າ: “ຂຜູ້າ
ພຣະເຈຕຜູ້າຍຍັງມທຊທວຊດຢຜທ່, ແຕທ່ບທ່ ແມທ່
ຂໍ
ນຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າຈະຢຜທ່ ແຕທ່ພຽງຜຜຜູ້ດຽວ,
ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ຊຕງສະຖຊດຢຜທ່ໃນຕຕວຂອງ ຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າແລະສທ່ວນວທ່າຊທວຊດທທທ່ ຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າມທຢຜທ່
ໃນທາງເນສືຜູ້ອກາຍ ໃນເວລານທຜູ້ກຂໍຢຜທ່ດຜູ້ວຍຄວາມເຊສືທ່ອໃນອຕງ
ພຣະບລຸຕຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຊຕງມທຄວາມຮຍັກຕຂໍທ່ຜຜຜູ້ ຂຜູ້ານທຜູ້ແລະພຣະອຕງກຂໍໄດຜູ້ອລຸທຊດຕຕນເອງເພສືທ່ອຜຜຜູ້ຂຜູ້ານທຜູ້”
(ກາລາທຽນ 2:20). ຈຕທ່ງໄດຜູ້ຢລຸດພຍັກຢຜທ່ໃນອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເສຍັຍ ເຖທດ.
ພຣະອຕງຍາມໃດກຂໍຊຕງຮຍັບຊາບຕຂໍທ່ສຊທ່ງທທທ່ທທ່ານໄດຜູ້ນຂໍາສະເໜທຕທ່ ຂໍ ພຣະອຕງໄປແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນ.
ຖຜູ້າທທ່ານຫາກປະລະຄວາມເຫຍັນແກທ່ຕຕວໃຫຜູ້ໄປ
ຢຜທ່ໃນພຣະຫຍັດຂອງພຣະອຕງແລຜູ້ວພຣະອຕງກຂໍຈະນຂໍາເອຕາທທ່ານກຜູ້າວ
ເດທນໄປສຜໄທ່ ຊຊະນະໂດຍຜທ່ານພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງໄດຜູ້ອລຸທຊດເອຕາຄວາມຮຍັກ ຂອງພຣະອຕງໃຫຜູ້ແກທ່ທທ່ານໄປແລຜູ້ວນຍັຜູ້ ນ.
{SCL 140.1}
ຜຜກພຍັນດຜູ້ວຍສາຍສຍັມພຍັນທທທ່ບຂໍທ່ມທວຍັນຈະຕຍັດຂາດໄປໄດຜູ້
ໃນເວລາທທທ່ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ຊຕງໄດຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາໂດຍການຖສື
ເອຕາເນສືຜູ້ອກາຍຂອງມະນລຸດໃຫຜູ້ໄປເປຍັນຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນພຣະອຕງກຂໍໄດຜູ້
ຜຜກພຍັນເອຕາມະນລຸດທຍັງຫລາຍໃຫຜູ້ຕຊດພຍັນຢຜທ່ກຍັບພຣະອຕງດຜູ້ວຍສາຍສຍັມ
ພຍັນທທທ່ໄດຜູ້ມາຈາກຄວາມຮຍັກທທທ່ບຂໍທ່ມທພະລຍັງອຂໍານາດໃດໆຈະສາມາດ ພຍັງທະລາຍໄປໄດຜູ້,
ຍຕກເວຍັຜູ້ນແຕທ່ມະນລຸດເຮຕາຈະເປຍັນຜຜຜູ້ເລສືອກເອຕາ ເອງວທ່າຕຕນຈະຢຜທ່ໃນຝທ່າຍໃດ.
ທລຸກເມສືທ່ອທລຸກຍາມສາຕານກຂໍຈະເປຍັນ ຜຜຜູ້ພະຍາຍາມໃຊຜູ້ກຕນອລຸບາຍລຂໍຜູ້ລວງ ເພສືທ່ອຈະທຂໍາໃຫຜູ້ສາຍສຍັມພຍັນດຍັທ່ງ
ກທ່າວນທຜູ້ຖສືກຕຍັດຂາດໄປ ແລະເພສືທ່ອຈະໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ເລສືອກເອຕາເສຍັຜູ້ນ ທາງແຫທ່ງການແບທ່ງແຍກຕຕນເອງ
ໃຫຜູ້ຫທ່າງເຫທນອອກໄປຈາກອຕງ ພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ, ນທຜູ້ເອງຄສືຈລຸດທທທ່ພວກເຮຕາຄວນຈະຕຜູ້ອງລະວຍັງຕຕວ, ຕຜູ້ອງຕຂໍທ່ສຜຜູ້,
ຕຜູ້ອງໄຫວຜູ້ພຣະອຜູ້ອນວອນ, ຕຜູ້ອງອອກແຮງຕຍັຜູ້ງໜຜູ້າເພສືທ່ອ ບຂໍທ່ໃຫຜູ້ມານຮຜູ້າຍໃດໆເຂຕຜູ້າມາລຂໍຜູ້ລວງ
ໃຫຜູ້ພວກເຮຕາຕຜູ້ອງໄປເລສືອກເອຕາ ພຣະເຈຕຜູ້າອຕງອສືທ່ນມາເປຍັນສຊທ່ງບຜຊາ, ເພາະວທ່າພວກເຮຕາຍາມໃດກຂໍມທເສ
ຣທພາບຢຜທ່ສະເໝທທທ່ ຈະກະທຂໍ
ທ
າສຊທ່ງນຍັຜູ້ນໄປ. ມາເຖທດ, ພວກເຮຕາຈຕທ່ງພາ
ກຍັນມາມຂໍລະສລຸມເອຕາສາຍຕາຂອງພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍໃຫຜູ້ຈຜູ້ອງ ມອງໄປສຜທ່ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌
ແລະພຣະອຕງກຂໍຈະເປຍັນຝທ່າຍຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ການປຕກ ປຜູ້ອງຮຍັກສາພວກເຮຕາເອຕາໄວຜູ້.
ເມສືທ່ອເວລາພວກເຮຕາພາກຍັນສຕທ່ງສາຍ ຕາໄປຍຍັງອຕງພຣະເຢຊຜຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນ ແລຜູ້ວພວກເຮຕາກຂໍຈະໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມ
ປອດພຍັຍ. ຈະບຂໍທ່ມທສທ່ ຊງໃດອທກທທທ່ຈະສາມາດມາດໜງແຍກເອຕາພວກເຮຕາ
ໃຫຜູ້ຫທ່າງອອກໄປຈາກພຣະຫຍັດຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນໄດຜູ້. ເມສືທ່ອເວລາທທທ່
ພວກເຮຕາຫາກຈທ່ອງດໜງພຣະອຕງເອຕາໄວຜູ້ໃຫຜູ້ໝຜູ້ ຍັນແລຜູ້ວພວກເຮຕາກຂໍ ຈະຖສືກ
“ປທ່ຽນແປງໄປສຜທ່ພາບພຕດອຍັນດຽວກຍັນຈາກລາສທນຜູ້ ທໄປ ສຜທ່ລາສທໃໝທ່,
ດຍັທ່ງໄດຜູ້ມາຈາກພຣະວຊນຍານຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ ເປຍັນເຈຕຜູ້າ” (2 ໂກຣຊນທຽນ 3:18). {SCL 141.1}
ພວກສາວຕກລລຸຜູ້ນແລກຂອງອຕງພຣະເຢຊຜ ຄຣຊສຕຕ໌ທທ່ ໄດຜູ້
ທ ພາກຍັນ ຝໜກຝຕນຫລຂໍທ່ຫລອມຕຕນເອງ
ໃຫຜູ້ມທຄລຸນລຍັກສະນະຄຜູ້າຍດຍັທ່ງພຣະອຕງກຂໍດຜູ້ວຍ ວຊທທດທ່ ຍັງກທ່າວມານຍັຜູ້ນ. ໃນເວລາທທທ່ພວກສາວຕກເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນໄດຜູ້ຍຊນໄດຜູ້
ຟຍັງພຣະວຍັຈນະຂອງອຕງພຣະເຢຊຜ ແລຜູ້ວພວກເພຊທ່ນກຂໍເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ ສໜກໃນຄວາມຈຂໍາເປຍັນ
ຂອງຕຕນທທທ່ຢາກຈະໃຫຜູ້ມທພຣະອຕງເຂຕຜູ້າມາເປຍັນ ທທທ່ເພຊທ່ງ.
ພວກເພຊທ່ນໄດຜູ້ພາກຍັນຊອກຫາພຣະອຕງແລະກຂໍໄດຜູ້ພຕບກຍັບພຣະ ອຕງ,
ຈາກນຍັຜູ້ນກຂໍໄດຜູ້ພາກຍັນຕຊດຕາມພຣະອຕງໄປ. ພວກເພຊທ່ນເຄທຍໄດຜູ້ຢຜທ່ ຮທ່ວມກຍັບ ພຣະອຕງຢຜທ່ທທ່ ທບຜູ້ານເຮສືອນ,
ຢຜທ່ທທ່ ໂຕພ໊
ທ ະຮຍັບປະທານອາຫານ, ຢຜທ່ ສະຖານທທທ່ປຕກບຍັງແລະຢຜທ່ຕາມທຕທ່ງນາປທ່າດຕງ. ພວກເພຊທ່ນໄດຜູ້ພາກຍັນ

ເດທນຕາມພຣະອຕງໄປຢຜທ່ໃນທລຸກບທ່ອນທລຸກທທທ່ເໝສືອນດຍັທ່ງພວກເດຍັກນຍັກ ຮຽນ
ເຊຊທ່ງເດທນຕາມຫລຍັງນາຍຄຜຂອງພວກຕຕນໄປໂດຍໄດຜູ້ຮທ່ ຂໍາຮຽນ
ສໜກສາເອາບຕດຮຽນແຫທ່ງຄວາມຈຊງທທທ່ສຍັກສຊດຈາກພຣະໂອດ (ປາກ)ຂອງພຣະອຕງເອງຢຜທ່ທກ
ລຸ ມສືຜູ້ທລຸກວຍັນ.
ພວກເພຊທ່ນໄດຜູ້ພາກຍັນສຕທ່ງ ສາຍຕາໄປຍຍັງ ພຣະອຕງເໝສືອນກຍັນກຍັບທທທ່ພວກຄຕນໃຊຜູ້ເຊຊທ່ງກຂໍາ
ລຍັງຈຜູ້ອງມອງເບຊທ່ງເຈຕຜູ້ານາຍທທທ່ຮຍັກ ແລະແສນດທຂອງພວກຕຕນເພສືທ່ອ ຈະໄດຜູ້
ທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໃນໜຜູ້າທທທ່ການງານຂອງພວກຕຕນ. ພວກ ທທ່ານ ອຍັຄສາວຕກ
ທທທ່ໄດຜູ້ກທ່າວມາຂຜູ້າງເທຊງນຍັຜູ້ນກຂໍເປຍັນ “ມະນລຸດ ເໝສືອນກຍັນກຍັບພວກເຮຕານທຜູ້ເອງ” (ຢາໂກໂບ 5:71). ພວກເພຊທ່ນ
ກຂໍຈຂໍາເປຍັນຕຜູ້ອງໄດຜູ້ຜທ່ານສະໜາມລຕບເພສືທ່ອຕຂໍທ່ສຜຜູ້ກຍັບຄວາມບາບເໝສືອນ ກຍັນກຍັບພວກເຮຕານທຜູ້.
ເພສືທ່ອຈະມທຊທວຊດຢຜທ່ດຜູ້ວຍຄວາມບຂໍຣຊສລຸດໄດຜູ້ນຜູ້ ຍັນພວກ
ເພຊທ່ນກຂໍມຄ
ທ ວາມຈຂໍາເປຍັນຢຜທ່ໃນພຣະເດດພຣະຄລຸນດຍັທ່ງດຽວກຍັນນທຜູ້. {SCL 142.1}
ອທງຕາມປະສຕບການຂອງທທ່ານໂຢຫຍັນ
ທ່ ໜງທທທ່ພຣະເຢ ຊຜ ເຈຕຜູ້າຊຕງຮຍັກຍຊທ່ງ ແລະ
ແມທ່ນແຕທ່ທທ່ານໂຢຫຍັນຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງ ເປຍັນອຍັຄສາວຕກຜຜຜູ້ໜ
ທຍັງເປຍັນຜຜຜູ້ທທ່ ທມທຜຕນສຂໍາເຣຍັດມາກກວທ່າໝຜທ່ໃນ ການຝໜກຝຕນຫລຂໍທ່ຫລອມຕຕນເອງໃຫຜູ້ມທຄລຸນລຍັກສະນະຄຜູ້າຍດຍັທ່ງ
ພຣະ ເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດນຍັຜູ້ນ ກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ໄດຜູ້ຖສືເອຕາຄວາມສະຫງທ່າງາມທາງ
ດຜູ້ານຄລຸນສຕມບຍັດທຍັສນະນຍັຜູ້ນມາແຕທ່ມຜູ້ ສືເກທດ. ທທ່ານບຂໍທ່ພຽງແຕທ່ໄດຜູ້ກາຍ
ເປຍັນຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທມທຄວາມໄວຜູ້ວາງໃຈຕຂໍທ່ຕຕນເອງ. ທຍັງບຂໍທ່ພຽງແຕທ່ເປຍັນຄຕນ ທທທ່ບຂໍທ່ມຍັກໃຫຍທ່ໄຝທ່ສຜງພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ,
ທ່ ຊນນຊນທານຍັຜູ້ນອທກດຜູ້ວຍ. ເຖຊງຢທ່າງໃດກຂໍຕາມ, ໃນເມສືທ່ອ
ແຕທ່ທງ
ຍັ ຍຍັງເປຍັນຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທມທຄວາມອຕດ ກຍັຜູ້ນຕຂໍທ່ການດຜໝ
ຄລຸນລຍັກສະນະທາດແທຜູ້ຂອງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຫາກໄດຜູ້ສະແດງອອກ ມາໃຫຜູ້ທທ່ານໂຢຫຍັນໄດຜູ້ເຫຍັນແລຜູ້ວ,
ແຕທ່ເພຊທ່ນກຂໍໄດຜູ້ເຫຍັນໄດຜູ້ຮຜູ້ ຜຜູ້ຖຊງຄວາມ ຂາດສະມຍັຖພາບຂອງ ຕຕນເອງແລະນຍັຜູ້ນກຂໍໄດຜູ້ເປຍັນການທຂໍາໃຫຜູ້ທທ່ານ
ໂຢຫຍັນຕຜູ້ອງຍອມຮຍັບຮຜຜູ້ຕຕນເອງແລະຖທ່ອມຕຕວລຕງ. ຄວາມມທພະລຍັງວຍັງ ຊາແລະຄວາມອຕດທຕນ,
ຄວາມມທຣຊດອຂໍານາດແລະຄວາມແນບນວນ ຮຍັກໄຄທ່,
ຄວາມຍຊທ່ງໃຫຍທ່ມະຫາຣາຊແລະຄວາມຖທ່ອມຕຕວທຍັງໝຕດທທທ່
ເຫຍັນໄດຜູ້ຢຜທ່ໃນຊທວຊດປະຈຂໍາວຍັນຂອງພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນພຣະບລຸຕຂອງ
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າມາສະຖຊດຢຜທ່ໃນຊທວຊດຈຊດໃຈຂອງ
ທທ່ານໂຢຫຍັນອຍັນເຕຍັມໄປດຜູ້ວຍຄວາມຮຍັກແລະຄວາມບາບປສືຜູ້ມອຍັສຈຍັນ ໃຈໃນສຊທ່ງເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ. ນຍັບມສືຜູ້ນຍັບວຍັນໄປ,
ຫຕວໃຈຂອງເພຊທ່ນກຂໍຍທ່ ຊງມທຄວາມ ຜຜກພຍັນກຍັບອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າຈຕນວທ່າໃນທທທ່ສລຸດຄວາມຮຍັກທທທ່ມທຕທ່ ຂໍອຕງ
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າມາແທນບທ່ອນຄວາມເຫຍັນແກທ່ຕຕວຂອງ ຕຕນ. ທທ່ານໂຢຫຍັນໄດຜູ້ອະນລຸຍາດໃຫຜູ້
ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າມາດຍັດ ສຜູ້າງນຊດສຍັຍໃຈຄຂໍທທ່ ເຄທ
ທ ຍເປຍັນຄຕນມຍັກເຄຍັທ່ງຄຽດ ແລະ ບຂໍທ່ຍອມເສຍັຍ
ປຽບຂອງຕຕນ. ອຂໍານາດອຊດທຊພຕນແຫທ່ງການຟສືຜູ້ນຊທວຊດໃໝທ່ທທ່ ໄດຜູ້
ທ ມາ
ຜູ້
ຜູ້
ທ່
ຈາກພຣະວຊນຍານບຂໍຣຊສລຸດນຍັນກຂໍໄດຜູ້ເຂຕາມາດຍັດແປງກຂໍສຜູ້າງຫຕວໃຈ ຂອງທທ່ານໂຢຫຍັນອທກເປຍັນຄຍັຜູ້ງໃໝທ່.
ອຂໍານາດແຫທ່ງຄວາມຮຍັກຂອງ ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ ທຂໍາໃຫຜູ້ນຊດສຍັຍໃຈຄຂໍຂອງຄຕນໄດຜູ້ເກທດມທ
ການປທ່ຽນແປງ, ນທຜູ້ຄສືໝາກຜຕນອຍັນແນທ່ນອນທທທ່ໄດຜູ້ມາຈາກການເຂຕຜູ້າ ຢຜທ່ສະໜຊດຕຊດພຍັນກຍັບອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າ.
ເມສືທ່ອໃດທທທ່ພຣະຄຣຊສຕຕ໌ຫາກໄດຜູ້ ເຂຕຜູ້າມາສະຖຊດຢຜທ່ໃນຈຊດໃຈຂອງຄຕນແລຜູ້ວ, ທາດແທຜູ້ທຍັງໝຕດຂອງເຂຕາ
ກຂໍມທການປທ່ຽນແປງ. ແມທ່ນພຣະວຊນຍານຂອງພຣະຄຣຊສຕຕ໌, ແມທ່ນ
ຄວາມຮຍັກຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນເອງທທທ່ເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ທຂໍາໃຫຜູ້ຈຊດໃຈຂອງຄຕນ
ຕຜູ້ອງເກທດມທຄວາມນຊຜູ້ມນວນແລະຖທ່ອມຕຕວລຕງ, ເປຍັນສຊທ່ງເຊທດຊຜເອຕາ ຄວາມຄຊດຈຊນຕະນາການ ແລະ
ຄວາມມລຸຜູ້ງມາດປາຖນາ ຂອງຄຕນ ໃຫຜູ້ຫຍັນທຊດໄປສຜທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າແລະເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນຟຜູ້າ. {SCL
145.1}
ພຣະອຕງຍຍັງຄຕງສະຖຊດຢຜທ່ກບ
ຍັ ພວກເຮຕາ
ໃນເວລາທທທ່ພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ໄດຜູ້ສະເດຍັດຂໜຜູ້ນໄປສຜທ່ເມສືອງສະຫວຍັນ ແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນ,
ພວກສາວຕກທຍັງຫລາຍຂອງພຣະອຕງກຂໍຍຍັງຄຕງມທຄວາມຮຜຜູ້
ສໜກວທ່າພຣະອຕງຍຍັງຄຕງສະຖຊດຢຜທ່ກຍັບພວກຕຕນດຍັທ່ງເລທຍ. ນຍັຜູ້ນຄສືການເຂຕຜູ້າ ມາສະຖຊດຢຜທ່

ຂອງພຣະອຕງເອງຢທ່າງແທຜູ້ຈງ
ຊ ເຊຊທ່ງເຕຍັມໄປດຜູ້ວຍຄວາມ ຮຍັກ ແລະຄວາມມທແສງສະຫວທ່າງ.
ພຣະເຢຊຜຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ ໂຜດໃຫຜູ້ລອດຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງເຄທຍຮທ່ວມເດທນມາງ, ເຄທຍຮທ່ວມເວຕຜູ້າຈາສຕນທະ ນາ,
ເຄທຍຮທ່ວມໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານກຍັບພວກຕຕນ ແລະທຍັງເຄທຍເປຍັນ
ຜຜຜູ້ທທ່ ທໃຫຜູ້ຄວາມຫວຍັງແລະກຂໍາລຍັງໃຈນຍັຜູ້ນບຍັດນທຜູ້ກຂໍໄດຜູ້ຖສືກນຂໍາໃຫຜູ້ສະເດຍັດຂໜຜູ້ນ
ໄປສຜທ່ເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນຟຜູ້າໃນຂະນະທທທ່ຂທ່າວປະເສທດແຫທ່ງຄວາມສຍັນ
ຕຊກຂໍຍຍັງຄຕງສສືບຕຂໍທ່ກຜູ້ອງກຍັງວານອອກມາຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະອຕງ ນຍັຜູ້ນຢຜທ່
ແລະຂະນະທທທ່ກຜູ້ອນເມກອຍັນເປຍັນຂະບວນແຫທ່ຂອງ ພວກທຜຕສະ
ຫວຍັນໄດຜູ້ຫລຸຜູ້ມລອມເອຕາພຣະອຕງໄປແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນພຣະສລຸຣະສຽງຂອງ ພຣະ
ອຕງກຂໍໄດຜູ້ດຍັງກຜູ້ອງອອກມາໃສທ່ຫຜຂອງພວກສາວຕກເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນວທ່າ: “ດຜ ເຖທດ, ເຮຕາພຣະອຕງກຂໍຍຍັງຄຕງສະຖຊດຢຜທ່
ກຍັບພວກທທ່ານທຍັງ ຫລາຍຕະຫລອດໄປຈຕນກວທ່າໂລກນທຜູ້ຈະສຊຜູ້ນສລຸດອາວະສານ.” (ມຍັດທາຍ 28:20).
ພຣະເຢຊຜຊຕງໄດຜູ້ສະເດຍັດຂໜຜູ້ນໄປສຜທ່ເມສືອງສະຫວຍັນ ຊຍັຜູ້ນຟຜູ້າໂດຍເຫຍັນເປຍັນຮຜບຮທ່າງຂອງມະນລຸດ.
ພວກສາວຕກເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ ກຂໍຮຜຜູ້ດທວທ່າພຣະອຕງຊຕງພຂໍານຍັກຢຜທ່ຕທ່ ຂໍໜຜູ້າພຣະຣາຊບຍັນລຍັງຂອງ ອຕງພຣະ
ຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າແລະຍຍັງຄຕງເປຍັນມຊດສະຫາຍຜຜຜູ້ຍທ່ ຊງໃຫຍທ່ ແລະ ທຍັງເປຍັນ
ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດຂອງພວກຕຕນດຍັທ່ງເຄທຍ ແລະຄວາມຮຍັກຂອງ
ພຣະອຕງກຂໍບທ່ ຂໍມທວຍັນທທທ່ຈະປທ່ຽນແປງໄປໄດຜູ້, ພຣະອຕງກຂໍຍຍັງຄຕງຮຜຜູ້ດທໃນ ຄວາມທລຸກທຂໍລະມານຂອງມະນລຸດ.
ພຣະອຕງຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ນຂໍາເອຕາຄລຸນງາມ ຄວາມດທເຊຊທ່ງໄດຜູ້ມາຈາກພຣະໂລຫຊດທທທ່ ສຜງສຕທ່ງດຜູ້ວຍຄລຸນຄທ່າຂອງ
ພຣະອຕງເອງເຂຕຜູ້າໄປທຜນຖວາຍແດທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ແລະ ພຣະ
ອຕງທຍັງໄດຜູ້ເອຕາຮອຍບາດແຜຢຜທ່ທທ່ ທຝທ່າພຣະຫຍັດແລະຢຜທ່ທທ່ ຝທ່
ທ າພຣະບາດຂອງພຣະອຕງເອງອອກມາສະແດງໃຫຜູ້ເຫຍັ
ທ່
ທ່
ຫຍັນເພສືອເປຍັນການລະນໜກ ເຖຊງຄລຸນຄທ່າລາຄາທທພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ຈຍັບຈທ່າຍໄປເພສືທ່ອ ໃຫຜູ້ການໄຖທ່ຖອນ
ເອຕາພວກໄພທ່ພຕນທຍັງຫລາຍຂອງພຣະອຕງ. ພວກສາວຕກຂອງພຣະອຕງ ເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍຮຜຜູ້ດທວທ່າພຣະເຢຊຜຊຕງ
ໄດຜູ້ສະເດຍັດຂໜຜູ້ນໄປສຜທ່ເມສືອງສະຫວຍັນ ຊຍັຜູ້ນຟຜູ້າເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ຫຜູ້າງຫາກະກຽມສະຖານທທທ່ເອຕາໄວຜູ້ໃຫຜູ້ແກທ່ພວກ ຕຕນ,
ຈາກນຍັຜູ້ນພຣະອຕງກຂໍຈະໃຫຜູ້ການສະເດຍັດລຕງມາອທກເປຍັນຄຍັຜູ້ງໃໝທ່
ເພສືທ່ອຮຍັບເອຕາພວກຕຕນເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ພາກຍັນໄປຢຜທ່ຮວ
ທ່ ມກຍັບພຣະອຕງອທກ. {SCL 145.1}
ທ່
ທ່
ເມສືອໃດທທພວກສາວຕກທຍັງຫລາຍຂອງ ພຣະອຕງໄດຜູ້ຖສືກສຕທ່ງຂໜຜູ້ນ
ໄປສຜທ່ເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນຟຜູ້ານຍັຜູ້ນແລຜູ້ວພວກເພຊທ່ນກຂໍຈະເຕຕຜູ້າໂຮມກຍັນເຂຕຜູ້າ
ເຝຕຜູ້າພຣະອຕງເພສືທ່ອຂາບທຜນຂຂໍເດຊາແຈຜູ້ງເຖຊງຄວາມປະສຕງຂອງ
ພວກຕຕນຕຂໍທ່ອຕງພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າໂດຍອຜູ້າງອທງເຖຊງພຣະນາມຂອງອຕງ ພຣະເຢຊຜຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນເອງ.
ພວກເພຊທ່ນກຂໍຈະພາກຍັນຄຜຜູ້ເຂຕທ່າລຕງດຜູ້ວຍ ຄວາມເກງຂາມເພສືທ່ອຂາບໄຫວຜູ້ພຣະອຕງພຜູ້ອມທຍັງຈະພາກຍັນວທ່າຢຂໍຜູ້າ
ເຖຊງຂຂໍຜູ້ຄວາມຂອງພຣະສຍັນຍາທທທ່ວທ່າ: “ສຊທ່ງໃດທທທ່ພວກທທ່ານຈະ
ຮຜູ້ອງຂຂໍເອຕາຈາກອຕງພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າໂດຍຜທ່ານພຣະນາມ ຂອງເຮຕາ,
ພຣະອຕງເຈຕຜູ້າກຂໍຈະໂຜດປະທານລຕງມາໃຫຜູ້ພວກ ທທ່ານ. ເທຕທ່າເຖຊງເວລານທຜູ້ພວກທທ່ານກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ຮຜູ້ອງຂຂໍ
ເອຕາສຊທ່ງໃດໂດຍຜທ່ານພຣະນາມຂອງເຮຕາ, ເພາະສະນຍັຜູ້ນ ພວກທທ່ານຈຕທ່ງພາກຍັນຮຜູ້ອງຂຂໍເອຕາແລຜູ້ວກຂໍຈະໄດຜູ້ມາ,
ເພສືທ່ອ ໃຫຜູ້ພວກທທ່ານໄດຜູ້ມທຄວາມສລຸກຢທ່າງເຕຍັມສທ່ວນ.” (ໂຢຫຍັນ 16:23:24).
ພວກໄພທ່ພຕນທທທ່ໄດຜູ້ຮຍັບການໂຜດໃຫຜູ້ລອດເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍ ຈະພາກຍັນຍຕກມສືຜູ້ຂໜຜູ້ນເພສືທ່ອສະແດງ
ອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງຄວາມເຊສືທ່ອຂອງ ພວກຕຕນໃຫຜູ້ສຜງຍຊທ່ງຂໜຜູ້ນ ແລະ ພຜູ້ອມທຍັງຈະພາກຍັນຮຜູ້ອງກທ່າວຄຂໍາຢຍັຜູ້ງ
ຢສືນອຍັນແຮງກຜູ້າຂອງພວກຕຕນອອກມາວທ່າ: “ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ສຜູ້ ຊນພຣະຊຕນໄປ,
ແຕທ່ກຂໍໄດຜູ້ຟຜູ້ ສືນພຣະຊຕນຄສືນມາ ອທກເປຍັນຄຍັຜູ້ງໃໝທ່. ພຣະອຕງຊຕງປະທຍັບຢຜທ່ທທ່ ທພຣະຫຍັດເບສືຜູ້ອງ
ຂວາຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ແລະທຍັງເປຍັນທະນາຍຄວາມ ຜຜຜູ້ປຕກປຜູ້ອງເອຕາພວກເຮຕາອທກດຜູ້ວຍ.” (ໂຣມຍັນ
8:34). ໃນວຍັນ ເທສການເພຍັນທທຄອສຕຕ໌ (Pentecost) ອຕງພຣະວຊນຍານບຂໍຣຊສລຸດ ຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງເປຍັນຜຜຜູ້
ໃຫຜູ້ຄວາມປອບໃຈນຍັຜູ້ນກຂໍຊຕງໄດຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາສະຖຊດຢຜທ່ ນຂໍາພວກເຂຕາທຍັງຫລາຍ,
ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ຊຕງໄດຜູ້ກທ່າວໄວຜູ້ກທ່ອນນຍັຜູ້ນວທ່າ: “ພຣະອຕງ (ເຊຊທ່ງໝາຍເຖຊງພຣະວຊນຍານບຂໍຣສ
ຊ ລຸດ-ຜຜຜູ້ແປ)
ຈະມາສະຖຊດຢຜທ່ກຍັບພວກທທ່ານ.” ພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ຍຍັງໄດຜູ້ກທ່າວຕຂໍທ່ໄປ ອທກວທ່າ:

“ນທຜູ້ກຂໍເປຍັນການດທສຂໍາລຍັບພວກທທ່ານທທທ່ເຮຕາພຣະອຕງ ຕຜູ້ອງຈາກທທທ່ນທຜູ້ໄປ, ເພາະຖຜູ້າວທ່າເຮຕາຫາກບຂໍທ່ໄປແລຜູ້ວພຣະ
ວຊນຍານບຂໍຣຊສລຸດຜຜຜູ້ຈະໃຫຜູ້ການປອບໃຈນຍັຜູ້ນກຂໍຈະບຂໍທ່ມາຫາ ພວກທທ່ານ,
ແຕທ່ຖຜູ້າວທ່າເຮຕາພຣະອຕງຫາກອອກໄປຈາກນທຜູ້ ແລຜູ້ວເຮຕາກຂໍຈະແຕທ່ງໃຫຜູ້ພຣະອຕງສະເດຍັດລຕງມາຫາພວກ
ທທ່ານທຍັງຫລາຍ.” (ໂຢຫຍັນ 14:17, 16:7). ນຍັບແຕທ່ນຜູ້ ໄປ
ທ ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌
ຜູ້
ກຂໍຈະເຂຕາມາສະຖຊດຢຜທ່ໃນດວງໃຈຂອງພວກລຜກ ຫລານທຍັງຫລາຍຂອງ
ພຣະອຕງຢຜທ່ເປຍັນເນສືທ່ອງມຊດໂດຍຜທ່ານພຣະວຊນ ຍານບຂໍຣຊສລຸດຂອງພຣະອຕງເອງ.
ຄວາມສຍັມພຍັນຂອງພວກເຂຕາກຍັບ ພຣະອຕງມາບຍັດນທຜູ້ກຂໍຈະມທຄວາມໃກຜູ້ຊຊດສະໜຊດແໜຜູ້ນຍຊທ່ງກວທ່າເວລາ
ທທທ່ພຣະອຕງເຄທຍໄດຜູ້ລຕງມາໃຊຜູ້ຊທວຊດຢຜທ່ໃນໂລກມະນລຸດເຮຕານທຜູ້ອທກ. ພວກ
ເຂຕາກຂໍຈະເປຍັນຜຜຜູ້ສະທຜູ້ອນໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງແສງສະຫວທ່າງ, ເຖຊງຄວາມ ຮຍັກ ແລະ
ຣຊດເດດຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ທທ່ ທສະຖຊດຢຜທ່ພາຍໃນພວກຕຕນ ນຍັຜູ້ນ,
ສະນຍັຜູ້ນເມສືທ່ອຜຜຜູ້ໃດໄດຜູ້ມາເຫຍັນພວກກທ່ຽວແລຜູ້ວກຂໍຈະພາກຍັນ: “ອຍັສ ຈຍັນໃຈ...
ທທທ່ພວກເຂຕາໄດຜູ້ຮຜຜູ້ວທ່າພວກກທ່ຽວກຂໍເຄທຍໄດຜູ້ຢຜທ່ຮທ່ວມ ກຍັບອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າ.” ( ພຣະກຊຈການ 4:13). {SCL
147.1}
ຕຕກມາເຖຊງວຍັນນທຜູ້ກຂໍເໝສືອນກຍັນກຍັບສະໄໝຜທ່ານມາ
ຕຕກມາໃນວຍັນນທຜູ້ ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ຫຂໍມທຄວາມປະສຕງທທທ່ຈະກະທຂໍາ ກຍັບພວກລຜກຫລານຂອງ
ພຣະອຕງໝຕດທລຸກຢທ່າງເໝສືອນກຍັນກຍັບພຣະ
ອຕງເຄທຍໄດຜູ້ກະທຂໍາມາກຍັບພວກອຍັຄສາວຕກລລຸຜູ້ນແລກໃນສະໄໝຜທ່ານ ມານຍັຜູ້ນ.
ໃນຂະນະທທທ່ອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ໄຫວຜູ້ວອນຄຍັຜູ້ງສລຸດທຜູ້າຍຮທ່ວມ
ກຍັບພວກສາວຕກຂອງພຣະອຕງຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນພຣະອຕງຊຕງກທ່າວວທ່ທ່າ: “ຂຜູ້າພຣະ
ອຕງບຂໍທ່ໄດຜູ້ໄຫວຜູ້ວອນສະເພາະແຕທ່ເພສືທ່ອພວກສາວຕກເຫລຕທ່ານທຜູ້ ພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ,
ແຕທ່ຫາກຍຍັງເພສືທ່ອພວກຄຕນທຍັງຫລາຍທທທ່ເຂຕຜູ້າ ມາເຊສືທ່ອໃນຂຜູ້າພຣະອຕງ ໂດຍຜທ່ານຄຂໍາເວຕຜູ້າຂອງພວກເຂຕາ ເອງ.”
(ໂຢຫຍັນ 17:20). {SCL 149.1}
ພຣະເຢຊຜ ໄດຜູ້ໄຫວຜູ້ວອນອະທຊຖານເພສືທ່ອ ພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍ
ທ່ ງອຍັນ ດຽວກຍັນກຍັບພຣະອຕງເໝສືອນດຍັທ່ງທທທ່
ແລະພຣະອຕງຍຍັງໄດຜູ້ຂຂໍຮອ
ຜູ້ ງເພສືທ່ອຈະໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ເປຍັນອຍັນໜໜ
ທ່ ງອຍັນດຽວ ກຍັນກຍັບອຕງພຣະບຊດາເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນ. ຄວາມເປຍັນພຍັນທະມຊດດຍັທ່ງກທ່າວນທຜູ້ໝາຍ
ພຣະອຕງຊຕງເປຍັນອຍັນໜໜ
ເຖຊງສຊທ່ງໃດ? ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດຊຕງໄດຜູ້ຕຍັດກທ່າວກທ່ຽວກຍັບພຣະ ອຕງເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ:
“ຜຜຜູ້ເປຍັນພຣະບລຸຕກຂໍບທ່ ຂໍສາມາດທທທ່ຈະກະທຂໍາສຊທ່ງ ໃດດຜູ້ວຍຕຕນເອງໄດຜູ້ຈຍັກຢທ່າງ.” “ແມທ່ນພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຊຕງ
ສະຖຊດຢຜທ່ ໃນເຮຕານທຜູ້ຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ກະທຂໍາການເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ.” (ໂຢ ຫຍັນ 5:19;14:10).
ກຂໍເໝສືອນກຍັນກຍັບເມສືທ່ອເວລາທທທ່ອຕງພຣະຄຣຊສ
ຕຕ໌ຫາກໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າມາສະຖຊດຢຜທ່ໃນຫຕວໃຈຂອງພວກເຮຕາແລຜູ້ວພຣະອຕງກຂໍ ຈະເປຍັນຜຜຜູ້ທຂໍາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາ
“ໄດຜູ້ເກທດມທທຍັງຄວາມຢາກແລະທຍັງ ມທການກະທຂໍາທທທ່ ເປຍັນໄປຕາມນຂໍຜູ້າພຣະທຍັຍຂອງພຣະອຕງ” (ຟທລຊບປຽນ
2:13). ພວກເຮຕາຈະຕຜູ້ອງພາກຍັນທາງານເໝສືອນດຍັທ່ງ ທທທ່ພຣະອຕງເຄທຍໄດຜູ້ກະທາມາ,
ທ່ ງໃຈດຽວກຍັນ. ສະນຍັຜູ້ນເມສືທ່ອໄດຜູ້ພາກຍັນເຂຕຜູ້າ
ພວກເຮຕາຈະຕຜູ້ອງສະແດງອອກໃຫຜູ້ ເຫຍັນເຖຊງຄວາມເປຍັນຈຊດໜໜ
ມາຮທ່ວມຮຍັກຕຂໍທ່ພຣະອຕງ ແລະ ພຜູ້ອມກຍັນດຂໍາຣຕງຢຜທ່ໃນພຣະອຕງແລຜູ້ວພວກ ເຮຕາກຂໍຈະຕຜູ້ອງພາກຍັນ
“ເຕທບໃຫຍທ່ຂຜູ້ ໜນໃນພຣະອຕງຢຜທ່ໃນທລຸກສຊທ່ງ ຢທ່າງເພາະວທ່າອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ນຍັຜູ້ນຊຕງເປຍັນດຍັທ່ງສທລະ(ຫຕວ)”
(ເອເຟຊຽນ 4:15)./. {SCL 149.2}

ບບົດທທີ 9—ຊທີວທິດແລະການກະທຄາ
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງເປຍັນບຂໍທ່ເກທດແຫທ່ງຊທວຊດ, ເປຍັບບຂໍທ່ເກທດແຫທ່ງ ແສງສະຫວທ່າງ ແລະ
ຄວາມສລຸກໃຫຜູ້ແກທ່ພຜູ້ ສືນພຊພຕບມະຫາຈຍັກກະວານ ທຍັງໝຕດ.
ພຣະອຕງກຂໍປຽວສະເໝສືອນແສງປະກາຍທທທ່ພລຸຜູ້ງສະຫວທ່າງ ອອກມາຈາກດວງຕາເວຍັນ,
ປຽບດຍັທ່ງແປວນຂໍຜູ້າທທທ່ພລຸທ່ງພຕຜູ້ນອອກມາ
ຈາກບຂໍທ່ນຂໍຜູ້າແຫທ່ງຊທວຊດທທທ່ສຕທ່ງພຣະພອນຂອງພຣະອຕງໃຫຜູ້ແກທ່ພວກສຍັພສຊທ່ງ
ສຍັພການທຍັງໝຕດທທທ່ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ໃຫຜູ້ການເນຣະມຊຕປະດຊດສຜູ້າງຂໜຜູ້ນ ມາ.
ເມສືທ່ອມທອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເຂຕຜູ້າມາສະຖຊດຢຜທ່ໃນຫຕວໃຈຂອງຄຕນ
ແລຜູ້ວຄວາມຮຍັກແລະຄວາມຈະເຣທນພອນກຂໍຈະສະທຜູ້ອນອອກມາຈາກ
ຕຕວຂອງເຂຕາໄປສຜທ່ບຍັນດາຜຜຜູ້ຄຕນທຍັງຫລາຍທທທ່ຢຜທ່ອຜູ້ອມຂຜູ້າງເຂຕານຍັຜູ້ນ. {SCL 151.1}
ຄວາມສລຸກຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດຂອງພວກເຮຕາ ນຍັຜູ້ນກຂໍຢຜທ່ທທ່ ທການໄດຜູ້ຊທ່ວຍດໜງເອຕາມະນລຸດຜຜຜູ້
ທທທ່ກຂໍາລຍັງຕຕກຢຜທ່ໃນຄວາມພຍັງ ພຊນາດນຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມລອດພຕຜູ້ນຂໜຜູ້ນມາ. ເພສືທ່ອເປຕຜູ້າໝາຍດຍັທ່ງກທ່າວ ນທຜູ້
ພຣະອຕງກຂໍບທ່ ໄດຜູ້
ຂໍ ຄຊດເສຍັຍດາຍໄປເລທຍທທທ່ຈະໃຫຜູ້ການອລຸທຊດຊທວຊດຂອງ
ພຣະອຕງໂດຍຜທ່ານຄວາມທຂໍລະມານຢຜທ່ທທ່ ທໄມຜູ້ກາງເຂນແຫທ່ງ ພຣະມະ
ຫາວຊຣະກຍັມໂດຍບຂໍທ່ໄດຜູ້ເອຕາຫຕວໃສທ່ໃຈຊາຕຂໍທ່ການດຜຖຜກຢຽດຫຍາມແຕທ່ ຢທ່າງໃດທຍັງສຊຜູ້ນ.
ພວກບຍັນດາທຜຕສະຫວຍັນກຂໍພາກຍັນທຂໍາງານຢທ່າງບຂໍທ່ ຂາດລະຍະເພສືທ່ອນຂໍາເອຕາຄວາມສລຸກມາສຜທ່ຄຕນທຍັງຫລາຍ,
ເພາະນທຜູ້ ກຂໍເປຍັນຄວາມສລຸກຂອງພວກເຂຕາເຈຕຜູ້າ. ພວກຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທມທຄວາມເຫຍັນແກທ່
ຕຕວທຍັງຫລາຍກຂໍພາກຍັນຖສືວທ່າການຊທ່ວຍເຫລສືອຕຂໍທ່ຜຜທ່ທທ່ ທກຂໍາລຍັງຕຕກທລຸກໄດຜູ້ ຍາກ ແລະ
ຕຂໍທ່ຜຜຜູ້ທທ່ ທມທຄວາມຊຕທ່ວຊຜູ້າເລວຊາມນຍັຜູ້ນເປຍັນກຂໍເປຍັນຄວາມຕຂໍທ່າ ຕຜູ້ອຍສຂໍາລຍັບຕຕນ,
ແຕທ່ສທ່ ຊງນທຜູ້ເອງກຂໍຄງ
ສື ານທທທ່ພວກເທວະທຜຕຂອງພຣະ ເຈຕຜູ້າຈະຕຜູ້ອງເປຍັນຜຜຜູ້ກະທຂໍາ.
ຈຊດວຊນຍານແຫທ່ງຄວາມຮຍັກທທທ່ມທຄວາມ ເສຍັຍສະຫລະອຍັນຍຊທ່ງໃຫຍທ່ຂອງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນ
ກຂໍຄສືຈຊດວຊນຍານທທທ່ຄລຸຜູ້ມ ຄອງເອຕາບຍັນຍາກາດແຫທ່ງເມສືອງຟຜູ້າ ແລະ ທຍັງເປຍັນຄລຸນລຍັກສະ
ນະທາດແທຜູ້ແຫທ່ງຄວາມຈະເຣທນພອນຂອງເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນຟຜູ້າ ນຍັຜູ້ນອທກດຜູ້ວຍ.
ນທຜູ້ຄສືຈດ
ຊ ວຊນຍານທທທ່ຈະເກທດຂໜຜູ້ນຢຜທ່ກຍັບພວກຄຕນທຍັງ ຫລາຍທທທ່ໄດຜູ້ເຫຍັນເຂຕຜູ້າມາເຊສືທ່ອໃນອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ແລະ
ຈຊດວຊນຍານ ດຍັທ່ງກທ່າວນທຜູ້ກຂໍຈະສະແດງອອກໃຫຜູ້ຜູ້ເຫຍັນຢຜທ່ໃນການກະທຂໍາຂອງພວກ ເຂຕາເອງ. {SCL 152.1}
ເມສືທ່ອເວລາທທທ່ຄວາມຮຍັກຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ຫາກໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າ
ມາສະຖຊດຢຜທ່ໃນຫຕວໃຈຂອງຄຕນແລຜູ້ວອາຍກຊທ່ນອຍັນຫອມຫວນຈາກ
ທ່ ຈະຖສືກເຊສືທ່ອງຊຜູ້ອນເອຕາໄວຜູ້ໄດຜູ້. ອຊດ
ຄວາມຮຍັກດຍັທ່ງກທ່າວກຂໍບທ່ ສາມາດທທ
ຂໍ
ທຊພຕນອຍັນບຂໍຣສ
ຊ ລຸດຜລຸດຜທ່ອງຂອງຄວາມຮຍັກດຍັທ່ງກທ່າວກຂໍຈະສະທຜູ້ອນອອກ
ໄປສຜທ
ທ່ ລຸກຄຕນທທທ່ພວກເຮຕາໄດຜູ້ມທການຄຕບຄຜູ້າສະມາຄຕມກຍັບເຂຕາ. ຈຊດວຊນ
ຍານຂອງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ທທ່ ທເຂຕຜູ້າມາສະຖຊດຢຜທ່ໃນຫຕວໃຈຂອງຄຕນນຍັຜູ້ນກຂໍປຽບ
ສະເໝສືອນບຂໍທ່ນຂໍຜູ້າຢຜທ່ກາງທະເລຊາຍທທທ່ຈະພລຸທ່ງອອກມາໃຫຜູ້ຄວາມສຕດຊສືທ່ນ ເບທກບານແກທ່ທກ
ລຸ ຄຕນ
ແລະຈະເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ທຂໍາໃຫຜູ້ພວກຄຕນທທທ່ ພວມກຂໍາ ລຍັງຕຕກຢຜທ່ໃນຄວາມພຊນາດນຍັຜູ້ນ
ໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມຕຜູ້ອງການຢາກຈະ ເຂຕຜູ້າມາດຜດດສືທ່ມເອຕາທານນຂໍຜູ້າແຫທ່ງຊທວຊດນທຜູ້. {SCL 152.2}
ຄວາມຮຍັກຕຂໍທ່ອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນ ກຂໍຈະສະແດງອອກໃຫຜູ້
ເຫຍັນຢຜທ່ໃນຄວາມຕຜູ້ອງການຢາກຈະທຂໍາງານເໝສືອນດຍັທ່ງທທທ່ພຣະອຕງຊຕງ
ໄດຜູ້ກະທຂໍາມາເພສືທ່ອນຂໍາມາເຊຊທ່ງຄວາມຈະເຣທນພອນ ແລະເພສືທ່ອການ ຟສືຜູ້ນຊທບຂອງມະນລຸສໂລກ.
ຄວາມຮຍັກຕຂໍທ່ອຕງພຣະເຢຊຜຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນຈະ ເປຍັນສຊທ່ງນຂໍາພາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມຮຍັກ, ມທຄວາມແນບ
ນວນ ແລະ ຄວາມເມດຕາສຕງສານ ຕຂໍທ່ທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງທທທ່ອຕງພຣະເທພ
ບຊດາເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ໃຫຜູ້ການເນຣະມຊຕປະດຊດສຜູ້າງຂໜຜູ້ນມາ. ຊທວຊດຂອງ

ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດໃນເວລາທທທ່ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາໃຊຜູ້ ຊທວຊດຢຜທ່ໃນ
ໂລກມະນລຸດເຮຕານທຜູ້ກຂໍບທ່ ຂໍໄດຜູ້ເປຍັນຊທວຊດແບບຢຜທ່ຢທ່າງສະໜລຸກກຊນ ສະບາຍແລະເຫຍັນແກທ່ຕຕວ,
ແຕທ່ຫາກເປຍັນຊທວຊດທທທ່ເຕຍັມໄປດຜູ້ວຍການ ທຂໍາງານຢທ່າງຕຍັຜູ້ງໜຜູ້າ ແລະ
ບຂໍທ່ຮຜຜູ້ອຊດເມສືທ່ອຍເພສືທ່ອໂຜດຜາຍເອຕາມະນລຸດ ທທທ່ ກຂໍາລຍັງຕຕກຢຜທ່ໃນຄວາມພຊນາດໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມລອດພຕຜູ້ນ.
ນຍັບຕຍັຜູ້ງ ແຕທ່ເວລາທທທ່ພຣະອຕງໄດຜູ້ປະສຜດອອກມາຈຕນໄປເຖຊງເວລາແຫທ່ງການ
ສຊຜູ້ນພຣະຊຕນຢຜທ່ທທ່ ໄມຜູ້
ທ ກາງເຂນແຫທ່ງເນທນເຂຕາກຜູ້ອນໂກທາ (Golgo tha)
ຜູ້
ນຍັນພຣະອຕງກຂໍໄດຜູ້ເດທນຕາມເສຍັຜູ້ນທາງແຫທ່ງຄວາມເສຍັຍສະ ຫລະ,
ພຣະອຕງບຂໍທ່ໄດຜູ້ຫາທາງທທທ່ຈະຫລທກອອກໄປຈາກຄວາມ ຮຍັບຜຊດ ຊອບອຍັນໜຍັກໜທ່ວງ,
ຈາກການເດທນທາງທທທ່ອຊດເມສືທ່ອຍໂຫຍຫທວ ແລະ ຈາກວຽກງານທທທ່ຫຍລຸຜູ້ງຍາກສຍັບສຕນ, ພຣະອຕງຊຕງກທ່າວວທ່າ:
“ພຣະ ບລຸຕຂອງມະນລຸດບຂໍທ່ໄດຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາເພສືທ່ອຈະ ໃຫຜູ້ຜຜຜູ້ອທ່ ສືນ ເຂຕຜູ້າມາຮຍັບໃຊຜູ້ຕຕນ,
ແຕທ່ຫາກເພສືທ່ອຕຕນເອງຈະໄດຜູ້ເປຍັນຝທ່າຍ ຜຜຜູ້ຮຍັບໃຊຜູ້ ແລະເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ອລຸທຊດຊທວຊດຂອງພຣະອຕງ ໃຫຜູ້ເປຍັນ
ຄທ່າໄຖທ່ສຂໍາລຍັບຄຕນທຍັງຫລາຍ.” (ມຍັດທາຍ:20:28), ນທຜູ້ຄສືຈລຸດ ປະສຕງໃຫຍທ່ຢຜທ່ໃນຊທວຊດຂອງພຣະອຕງ.
ສທ່ວນສຊທ່ງອສືທ່ນທທທ່ນອກເໜສືອໄປ ຈາກນທຜູ້ສຂໍາລຍັບພຣະອຕງແລຜູ້ວກຂໍເປຍັນພຽງແຕທ່ເລສືຜູ້ອງສຂໍາຮອງ ແລະ
ເປຍັນສຊທ່ງຊທ່ວຍໃຫຜູ້ບຍັນລລຸໄດຜູ້ ເຖຊງເປຕຜູ້າໝາຍອຍັນສຂໍາຄຍັນທທທ່ກທ່າວມານຍັຜູ້ນ ເອງ.
ການກະທຂໍາຕາມພຣະປະສຕງຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ແລະ
ການປະຕຊບຍັດພຣະກຊຈການຂອງພຣະອຕງໃຫຜູ້ສຂໍາເຣຍັດນຍັຜູ້ນກຂໍຄສືອາຫານ ແລະນຂໍຜູ້າດສືທ່ມສຂໍາລຍັບພຣະອຕງ.
ສຊທ່ງທທທ່ເປຍັນສຊດຜຕນປະໂຫຍດ ແລະຄວາມ
ເຫຍັນແກທ່ຕຕວນຍັຜູ້ນກຂໍບທ່ ຂໍມທສທ່ວນເຂຕຜູ້າມາພຕວພຍັນແຕທ່ຢທ່າງໃດເລທຍຢຜທ່ໃນພຣະ ກຊຈການຮຍັບໃຊຜູ້ຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນ.
{SCL 153.1}
ພຜູ້ອມສະເໝທທທ່ ຈະເສຍັ
ທ
ຍສະຫລະ
ທ່
ຜູ້
ຜຜຜູ້ໃດທທ ໄດຜູ້ເຂຕາມາມທສທ່ວນຮທ່ວມໃນພຣະເດດພຣະຄລຸນຂອງ
ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນເຂຕາກຂໍຈະມທຄວາມພຜູ້ອມຢຜທ່ສະເໝທທທ່ ທຈະເສຍັຍສະຫລະ ທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງເພສືທ່ອ
ໃຫຜູ້ຄຕນທຍັງຫລາຍທທທ່ພຣະເຢຊຜຄຣຊສຕຕ໌ຊຕງໄດຜູ້ສຜູ້ ຊນພຣະ
ຊຕນເພສືທ່ອແລກໄຖທ່ໄປແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ໄດຜູ້ພາກຍັນເຂຕຜູ້າມາແບທ່ງປຍັນເອຕາ
ຂອງພຣະຣາຊທານຈາກເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນຟຜູ້າ. ພວກເຂຕາກຂໍຈະທຂໍາ
ທລຸກຢທ່າງເພສືທ່ອຊທ່ວຍໃຫຜູ້ໂລກມະນລຸດທທທ່ຕຕນດຂໍາຣຕງຊທວຊດຢຜທ່ນຜູ້ ທໄດຜູ້ເກທດມທການ ປທ່ຽນແປງທທທ່ດທຂຜູ້ ໜນ.
ນທຜູ້ແມທ່ນຈຊຕວຊນຍານທທທ່ສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນວທ່າ ຄຕນຜຜຜູ້ນຜູ້ ຍັນໄດຜູ້ມທການກຍັບຈຊຕກຍັບໃຈຢທ່າງແທຜູ້ຈຊງຫລສືບທ່ ຂໍ.
ເມສືທ່ອຜຜຜູ້ໃດໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າ ມາຫາອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ແລຜູ້ວຢຜທ່ໃນ ຫຕວໃຈຂອງເຂຕາກຂໍຈະເກທດມທຄວາມ
ຕຜູ້ອງການຢທ່າງຟຜູ້າວຟຍັທ່ງຮທບຮຜູ້ອນທທທ່ຢາກຈະເລຕທ່າ ໃຫຜູ້ຜຜຜູ້ອທ່ ສືນໄດຜູ້ຮຜຜູ້ຈຍັກ ກທ່ຽວກຍັບພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນ
ມຊດສະຫາຍຂອງຕຕນແລະເປຍັນຜຜຜູ້ທທ່ ທມທຄລຸນ ຄທ່າສຜງອຍັນຫາສຊທ່ງໃດຈະ ມາປຽບປານບຂໍທ່ໄດຜູ້ແລະພຣະອຕງຜຜຜູ້ນຜູ້ ຍັນກຂໍຄສື
ອຕງພຣະເຢຊຜຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນເອງ. ສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງທທທ່ມທຄວາມສຍັກສຊດ
ທ່ ຈະຖສືກເກຍັບມາເຊສືທ່ອງເອຕາ
ແລະມທຄວາມແຈທ່ມແຈຜູ້ງນຍັຜູ້ນກຂໍບທ່ ສາມາດທທ
ຂໍ
ໄວຜູ້ຢຜທ່ໃນຫຕວໃຈຂອງຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າມາພຕບກຍັບພຣະອຕງແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ ເລທຍ.
ຖຜູ້າວທ່າພວກເຮຕາຫາກໄດຜູ້ຮຍັບເອຕາຄວາມຊອບທຍັມຂອງອຕງ ພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ມາທຕທ່ມສວມເຂຕຜູ້າໃສທ່ຕຕນເອງ ແລະ
ເມສືທ່ອພວກເຮຕາຫາກ ປທ່ຽມລຕທ່ນໄປດຜູ້ວຍຄວາມສລຸກໃຈທທທ່ໄດຜູ້ມາຈາກພຣະວຊນຍານ
ຂອງພຣະອຕງທທທ່ສະຖຊດຢຜທ່ໃນຕຕວຂອງພວກເຮຕາແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນກຂໍເປຍັນອຍັນວທ່າ
ຍາກທທທ່ຈະທຂໍາຕຕນໃຫຜູ້ເປຍັນຄຕນທທທ່ປຊດປາກມຊດງຽບຢຜທ່ໄດຜູ້. ຖຜູ້າວທ່າພວກ ເຮຕາຫາກໄດຜູ້ຊທມຣຕສ ແລະ
ທ່ ງ
ໄດຜູ້ຮຜຜູ້ໄດຜູ້ເຫຍັນວທ່າອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງ ມທຄລຸນງາມຄວາມດທພຽງໃດ, ພວກເຮຕາກຂໍຈະຕຜູ້ອງມທ ສຊທ່ງໃດສຊທ່ງໜໜ
ທທທ່ຕຜູ້ອງຢາກນຂໍາເອຕາອອກມາເລຕທ່າໃຫຜູ້ຄຕນອສືທ່ນໄດຜູ້ຟຍັງນຂໍາເພສືທ່ອເປຍັນສຍັກ ຂທພຊຍານ.
ພວກເຮຕາຄວນຈະຕຜູ້ອງປະພໜດຕຕນໃຫຜູ້ເປຍັນເໝສືອນດຍັທ່ງທທ່ານ ຟທລຊບ (Philip)
ຜຜຜູ້ທທ່ ໄດຜູ້
ທ ພຕບພຂໍຜູ້ກຍັບພຣະເຈຕຜູ້າຜຜໂຜູ້ ຜດໃຫຜູ້ລອດນຍັຜູ້ນ,ຄສືພວກ ເຮຕາຄວນຈະຮຽກເອທຜູ້ນເອຕາຄຕນ
ທຍັງຫລາຍໃຫຜູ້ເຂຕຜູ້າມາມທຄວາມສຍັມ ພຍັນກຍັບພຣະອຕງເຈຕຜູ້າ. ພວກເຮຕາຄວນຈະຊອກຫາທລຸກວຊທທ
ທ າງເພສືທ່ອ

ຈະນຂໍາສະເໜທໃຫຜູ້ພວກເຂຕາທຍັງຫລາຍໄດຜູ້ທຂໍາຄວາມຮຜຜູ້ຈຍັກກຍັບອຕງພຣະ ຄຣຊສຕຕ໌ ດຜູ້ວຍຄວາມປະທຍັບຈຍັບໃຈ,
ນຍັບທຍັງທຂໍາໃຫຜູ້ພວກຄຕນເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ ໄດຜູ້ຮຜຜູ້ໄດຜູ້ເຫຍັນເຖຊງຄວາມເປຍັນຈຊງທທທ່ບຂໍທ່ທຍັນປະຈຍັກແຈຜູ້ງໃນສາຍຕາຂອງ
ມະນລຸດກທ່ຽວ ກຍັບເຣສືທ່ອງແຜທ່ນດຊນຂອງໂລກໃໝທ່ທທ່ ກຂໍ
ທ າລຍັງຈະກຜູ້າວເຂຕຜູ້າ ມາຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນ.
ຜຜຜູ້ໃດທທທ່ໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າມາພຕບເຫຍັນອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າແລຜູ້ວເຂຕາກຂໍ ຈະມທຄວາມຕຜູ້ອງການຢທ່າງຮຜູ້ອນຮຕນ
ທທທ່ຈະກຜູ້າວເດທນໄປຕາມຮອຍ ພຣະບາດຂອງພຣະອຕງ. ເຂຕາກຂໍຈະມທຄວາມປະສຕງອຍັນແຮງກຜູ້າທທທ່
ຢາກຈະໃຫຜູ້ມວນຊຕນທທທ່ຢຜທ່ອຜູ້ອມຂຜູ້າງຕຕນນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ມອງເຫຍັນ “ພຣະເມສາ ນຜູ້ອຍ (ແພພ໊ະນຜູ້ອຍຕຕວເຖຊກ-ຜຜຜູ້ແປ)
ຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງໄດຜູ້ມາເອຕາຄວາມບາບຂອງໂລກມະນລຸດນຍັຜູ້ນອອກ ໄປ” (ໂຢຫຍັນ 1:29). {SCL
154.1}
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ພວກເຮຕາທທທ່ຢາກຈະໃຫຜູ້ຄຕນອສືທ່ນໄດຜູ້
ຮຍັບຄວາມສລຸກຄວາມຈະເຣທນພອນນຍັຜູ້ນສລຸດທຜູ້າຍກຂໍຈະກຍັບກາຍມາເປຍັນ ຄວາມສລຸກຄວາມຈະເຣທນພອນທທທ່
ທ່ ງຂອງ ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າທທທ່ພຣະອຕງ
ກຜູ້ຽວຄສືນມາໃສທ່ຕຕວຂອງພວກເຮຕາ ນຍັຜູ້ນເອງ. ນທຜູ້ກຂໍຄສືຈລຸດປະສຕງໜໜ
ຊຕງໄດຜູ້ແບທ່ງງານໃຫຜູ້ພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າມາຮທ່ວມກຍັນກະ
ທ່ ງເຊຊທ່ງນອນຢຜທ່ໃນແຜນການອຍັນຍຊທ່ງໃຫຍທ່ໃນພາຣະ
ທຂໍາໃນພາກສທ່ວນໜໜ
ກຊດແຫທ່ງການໂຜດຜາຍເອຕາມະນລຸດທຍັງຫລາຍໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມລອດ ພຕຜູ້ນ.
ພຣະອຕງເຈຕຜູ້າຊຕງອະນລຸຍາດໃຫຜູ້ມະນລຸດເຮຕາໄດຜູ້ມທໂອກາດເປຍັນຜຜຜູ້
ເຂຕຜູ້າມາມທສທ່ວນຮທ່ວມໃນການມທຄລຸນລຍັກສະນະທາດແທຜູ້ແຫທ່ງຄວາມ
ເປຍັນເທພເຈຕຜູ້າເພສືທ່ອຈະໃຫຜູ້ພວກເຮຕາສາມາດນຂໍາເອຕາຄວາມສລຸກ
ຄວາມຈະເຣທນພອນໄປສຜທ່ເພສືທ່ອມະນລຸດດຜູ້ວຍກຍັນທຍັງຫລາຍ. ນທຜູ້ຄສືກຽດ ສຍັກສທອຍັນສຜງສຕທ່ງກວທ່າສຊທ່ງໃດທຍັງໝຕດ,
ນທຜູ້ຄສືຄວາມສລຸກທທທ່ມາກກວທ່າສຊທ່ງ ໃດທຍັງໝຕດເຊຊທ່ງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າສາມາດທທທ່ຈະໂຜດປະທານມາແກທ່
ພວກເຮຕາຜຜຜູ້ເປຍັນມະນລຸດທຍັງຫລາຍ. ຜຜຜູ້ໃດທທທ່ໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າຮທ່ວມໃນພຣະກຊຈ
ການແຫທ່ງຄວາມຮຍັກອຍັນຍຊທ່ງໃຫຍທ່ຂອງພຣະອຕງແລຜູ້ວເຂຕາກຂໍຈະກຍັບ
ກາຍມາເປຍັນຜຜຜູ້ທທ່ ມທ
ທ ຄວາມໃກຜູ້ສຊດກຍັບພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງເປຍັນຜຜຜູ້ຊຕງໃຫຜູ້
ການເນຣະມຊຕປະດຊດສຜູ້າງຂອງພວກຕຕນນຍັຜູ້ນຍຊທ່ງຂໜຜູ້ນ. {SCL 156.1}
ສຊທ່ງທທທ່ເປຍັນການດທໃນການເຂຕຜູ້າມາຮທ່ວມງານກຍັບພຣະອຕງເຈຕຜູ້າ
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍສາມາດກະທຂໍາໄດຜູ້ທທ່ ທ ຈະແຕທ່ງໃຫຜູ້ພວກ
ທຜຕສະຫວຍັນທຍັງຫລາຍຂອງພຣະອຕງຕຜູ້ອງເຂຕຜູ້າມາ ເປຍັນຝທ່າຍຜຜຜູ້ຮບ
ຍັ ຜຊດ ຊອບເອຕາເອງ
ຢຜທ່ໃນພຣະກຊຈການແຫທ່ງການເຜທຍແຜທ່ຂທ່າວປະເສທດ ແລະ
ວຽກງານການຮຍັບໃຊຜູ້ທງ
ຍັ ໝຕດທທທ່ສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງ ຄວາມຮຍັກຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນ.
ເພສືທ່ອຈະທຂໍາໃຫຜູ້ເປຕຜູ້າໝາຍທທທ່ພຣະອຕງໄດຜູ້ ວາງເອຕາໄວຜູ້ນຜູ້ ຍັນໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ຄວາມສຂໍາເຣຍັດພຣະອຕງກຂໍສາມາດທທທ່ຈະໃຊຜູ້ວຊ
ທທທ່ອສືທ່ນໄດຜູ້ເໝສືອນກຍັນ, ແຕທ່ຍຜູ້ອນຄວາມຮຍັກຢທ່າງບຂໍທ່ມທຂອບເຂດຂອງພຣະ
ອຕງນຍັຜູ້ນເອງທທທ່ພາໃຫຜູ້ພຣະອຕງໄດຜູ້ຊຕງເລສືອກເອຕາມະນລຸດພວກເຮຕາທຍັງ ຫລາຍ
ໃຫຜູ້ເຂຕຜູ້າມາເປຍັນເພສືທ່ອນຜຜຜູ້ຮທ່ວມງານຂອງພຣະອຕງເຈຕຜູ້າ, ຮທ່ວມ ກຍັບອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌
ແລະຮທ່ວມກຍັບບຍັນດາພວກທຜຕສະຫວຍັນທຍັງຫລາຍ ເພສືທ່ອຈະໃຫຜູ້ພວກເຮຕາ
ໄດຜູ້ເປຍັນຜຜຜູ້ມທສທ່ວນແບທ່ງປຍັນເອຕາຄວາມຈະເຣທນ ພອນ, ຄວາມສລຸກ ແລະ
ຄວາມຈະເຣທນທາງໃຈເຊຊທ່ງເປຍັນຜຕນງານ ຈາກການຮຍັບໃຊຜູ້ທທ່ ທປາສຈສກຄວາມເຫຍັນແກທ່ຕຕວໃດໆທຍັງສຊຜູ້ນ.
{SCL 157.1}
ພວກເຮຕາໄດຜູ້ຖສືກຊຍັກນຂໍາມາໃຫຜູ້ຢຜທ່ຮວ
ທ່ ມກຍັບອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ເຈຕຜູ້າໂດຍຜທ່ານການມທສທ່ວນຮທ່ວມຢຜທ່
ໃນຄວາມທຕນທລຸກທຂໍລະມານຂອງ ພຣະອຕງ. ທລຸກການກະທຂໍາທທທ່ປາສຈາກຄວາມເຫຍັນແກທ່ຕຕວເພສືທ່ອແນ
ໃສທ່ການສຜູ້າງຄລຸນງາມຄວາມດທເພສືທ່ອ ຜຜຜູ້ອທ່ ສືນນຍັຜູ້ນກຂໍຈະເປຍັນການເສທມ
ສຜູ້າງຄວາມເຂຍັຜູ້ມແຂງທາງດຜູ້ານຈຊຕໃຈທທທ່ມທພຣະຄລຸນໃຫຜູ້ເກທດມທຂຜູ້ ໜນຢຜທ່ ພາຍ
ໃນຕຕວຂອງຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທເປຍັນຝທ່າຍອລຸທຊດຕຕນນຍັຜູ້ນ ແລະທຍັງຍຍັງຈະເປຍັນ
ການຊລຸກຍຜຜູ້ໃຫຜູ້ເຂຕາໄດຜູ້ມໂທ ອກາດທທທ່ຈະຫຍຍັບໃກຜູ້ເຂຕຜູ້າໄປຫາພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້

ຊຕງເປຍັນພຣະຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດຂອງໂລກມະນລຸດເຮຕານທຜູ້, ຜຜຜູ້ຊຕງ ” ເປຍັນ ຜຜຜູ້ມຄ
ທ ວາມອລຸດຕມຮຍັທ່ງມທ,
ແຕທ່ຊຜູ້ ຂໍາພຍັດໄດຜູ້ທຂໍາຕຕນໃຫຜູ້ທລຸກຈຕນລຕງເພສືທ່ອ ພວກທທ່ານທຍັງຫລາຍ ເພສືທ່ອວທ່າພວກທທ່ານຈະໄດຜູ້ກາຍມາເປຍັນ
ຄຕນຮຍັທ່ງມທ ໂດຍອທງໃສທ່ຄວາມທລຸກຈຕນຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນ.” (2 ໂກ ຣຊນທຽນ 8,9).
ຊທວຊດຂອງພວກເຮຕາກຂໍຈະໄດຜູ້ຮຍັບລາບພອນຢທ່າງ
ແທຜູ້ຈງ
ຊ ໃນເມສືທ່ອພວກເຮຕາຫາກພາກຍັນທຂໍາສຂໍາເຣຍັດຕາມເປຕຜູ້າໝາຍທທທ່
ພຣະອຕງໄດຜູ້ວາງເອຕາໄວຜູ້ສຂໍາລຍັບທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງທທທ່ພຣະອຕງເອງຊຕງໄດຜູ້ໃຫຜູ້ ການເນຣະມຊຕສຜູ້າງຂໜຜູ້ນມານຍັຜູ້ນ. {SCL
157.2}
ຖຜູ້າວທ່າທທ່ານຫາກກຜູ້າວເດທນໄປເພສືທ່ອທຂໍາງານຕາມທທທ່ອຕງພຣະ ຄຣຊສຕຕ໌ຊຕງໄດຜູ້ຄາດໝາຍເອຕາ
ໄວຜູ້ເໝສືອນດຍັທ່ງທທທ່ພວກສາວຕກຂອງພຣະ ອຕງເຄທຍໄດຜູ້ພາກຍັນກະທຂໍາມາ ແລະ ທຍັງນຂໍາເອຕາຄຕນທຍັງຫລາຍໃຫຜູ້ເຂຕຜູ້ າ
ມາເຊສືທ່ອໃນພຣະອຕງນຍັຜູ້ນ ແລຜູ້ວທທ່ານກຂໍຈະເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກຕຂໍທ່ຄວາມ ຈຂໍາເປຍັນ
ໃນປະສຕບການອຍັນເລຊກເຊຊທ່ງແລະໃນຄວາມຮຜຜູ້ກທ່ຽວກຍັບເຣສືທ່ອງ ຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຢທ່າງກວຜູ້າງຂວາງຍຊທ່ງກວທ່າເດທມ
ແລະ ທທ່ານກຂໍຈະເກທດ ມທຄວາມໂຫຍຫຊວຢາກຈະກຊນຢາກຈະດສືທ່ມເອຕາຄວາມຊອບທຍັມຂອງ ພຣະເຈຕຜູ້າ.
ທທ່ານກຂໍຈະໄຫວຜູ້ວອນຊອກຫາເອຕາຄວາມຢາກຈະ ຢຜທ່ຢທ່າງ ໃກຜູ້ສຊດກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າແລະ
ຄວາມເຊສືທ່ອຂອງທທ່ານກຂໍຈະເຂຍັຜູ້ມ ແຂງຍຊທ່ງຂໜຜູ້ນ, ຊທວຊດຂອງທທ່ານກຂໍນຍັບມສືຜູ້ນຍັບຈະຊອກສະແຫວງຫາດຜດ
ດສືທ່ມເອຕານຂໍຜູ້າຈາກບຂໍທ່ເລຊກເຊຊທ່ງຈະໄດຜູ້ມາຈາກ ບຂໍທ່ເກທດແຫທ່ງຄວາມໂຜດ ໃຫຜູ້ລອດນຍັຜູ້ນເອງ.
ອລຸບປະສຍັກຄວາມຫຍລຸຜູ້ງຍາກຕທ່າງໆນາໆເຊຊທ່ງເປຍັນ
ການທຕດສອບແຫທ່ງຊທວຊດນຍັຜູ້ນກຂໍຈະເປຍັນສຊທ່ງກະຕລຸກຊລຸກຍຜຜູ້ໃຫຜູ້ທທ່ານ ໄດຜູ້ຫຍັນໄປສຜທ່ການສໜກສາຄຕຜູ້ນຄວຜູ້າພຣະຄຂໍາພທ
ເຊຊທ່ງເປຍັນພຣະວຍັຈນະ ຂອງພຣະເຈຕຜູ້າແລະແລຜູ້ວທທ່ານກຂໍຈະມທຄວາມຕຍັຜູ້ງໃຈໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊ
ຖານເຖຊງພຣະອຕງເຈຕຜູ້າ. ທທ່ານຈະເຕທບໃຫຍທ່ຂຜູ້ ໜນຢຜທ່ພາຍໃຕຜູ້ພຣະເດດ ພຣະຄລຸນ ແລະ
ດຜູ້ວຍຄວາມຮອບຮຜຜູ້ກທ່ຽວກຍັບອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ແລະ
ນຍັຜູ້ນກຂໍຈະເປຍັນການຝໜກຝຕນຫລຂໍທ່ຫລອມຕຕວທທ່ານໃຫຜູ້ເປຍັນຄຕນທທທ່ມທບຕດຮຽນ
ປະສຕບການອຍັນນຍັບມສືຜູ້ນຍັບອລຸດຕມຮທ່ຍັງມທຍທ່ ຊງຂໜຜູ້ນ. {SCL 158.1}
ການຝໜກຝຕນຫລຂໍທ່ຫລອມທາງດຜູ້ານຄລຸນສຕມບຍັດທຍັສນະ
ຄວາມຄຊດຈຊຕໃຈທທທ່ຢາກຈະອອກ ເຮສືທ່ອເທແຮງເພສືທ່ອຮຍັບໃຊຜູ້
ຄຕນອສືທ່ນໂດຍປາສຈາກຄວາມເຫຍັນແກທ່ຕຕວນຍັຜູ້ນກຂໍຈະສຜູ້າງໃຫຜູ້ຄລຸນສຕມບຍັດ
ທຍັສນະຂອງຄຕນມທຄວາມເລຊກເຊຊທ່ງເຖຊງຖອງ, ມທຄວາມທລຸທ່ນທທ່ຽງ ແລະ
ມທຄວາມຮຍັກເໝສືອນກຍັບອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ, ເຂຕາກຂໍຈະມທຄວາມສຍັນ ຕຊແລະຄວາມສລຸກໃນຊທວຊດ.
ຊທວຊດທາງໃຈຂອງເຂຕາກຂໍຈະໄດຜູ້ຮຍັບການ ເຊທດຊຜໃຫຜູ້ສຜງສຕທ່ງຍຊທ່ງຂໜຜູ້ນ, ຄວາມກຽດຄຜູ້ານ ແລະ ຄວາມເຫຍັນແກທ່ຕຕວ
ກຂໍຈະບຂໍທ່ຄຜູ້າງຄາຢຜທ່ໃນຫຕວໃຈຂອງເຂຕາເລທຍ. ຄຕນຜຜຜູ້ໃດທທທ່ມທຄວາມເຊສືທ່ອ
ໃນພຣະຄຣຊສຕຕ໌ທທ່ ໄດຜູ້
ທ ເຄທຍຝໜກຝຕນຫລຂໍທ່ຫລອມຕຕນຢຜທ່ພາຍໃຕຜູ້ພຣະເດດ
ພຣະຄລຸນຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເຂຕາກຂໍຈະເຕທບໃຫຍທ່ຂຜູ້ ໜນດຜູ້ວຍ
ຄວາມເຊສືທ່ອທທທ່ເຂຍັຜູ້ມແຂງແລະກຂໍຈະກຍັບກາຍມາເປຍັນຜຜຜູ້ທທ່ ທມທຄວາມຫຜູ້າວ
ຫຍັນຕຍັຜູ້ງໜຜູ້າໃນການຮຍັບໃຊຜູ້ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ. ພວກຄຕນປະເພດນທຜູ້ ຈະມທທຍັສນະຄວາມເຊສືທ່ອທທທ່ແຈຜູ້ງຂາວ,
ບຂໍທ່ຄອນແຄນແລະມທພະລຍັງອຍັນ ຕຍັຜູ້ງໜຜູ້າໃນການໄຫວຜູ້ວອນອະທຊຖານທທທ່ເພທທ່ມທະວທຍທ່ ຊງຂໜຜູ້ນ. ພຣະວຊນ
ຍານຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເຊຊທ່ງເປຍັນຜຜຜູ້ສທ່ ຕງອຊດທຊພຕນຕຂໍທ່ ຈຊຕວຊນຍານ
ຂອງພວກເຂຕານຍັຜູ້ນກຂໍຈະເປຍັນຜຜຜູ້ຮຽກໃຫຜູ້ພວກເຂຕາ ໄດຜູ້ກຜູ້າວເດທນໄປສຜທ່
ຊທວຊດທທທ່ມທຄວາມປະສານກຕມກຽວກຍັນຢທ່າງສຍັກສຊດ. ຜຜຜູ້ໃດທທທ່ອລຸທຊດຕຕນ ເອງໃນການຮຍັບໃຊຜູ້ເພສືທ່ອ
ໃຫຜູ້ຄຕນອສືທ່ນໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ຄວາມສລຸກໂດຍບຂໍທ່ຄຊດເຖຊງ ສຊດຜຕນປະໂຫຍດສທ່ວນຕຕວນຍັຜູ້ນ
ໃນຕຕວແລະນອກຕຕວແລຜູ້ວແມທ່ນພວກ ເຂຕາກຂໍເປຍັນຝທ່າຍທທທ່ ອອກເຮສືທ່ອເທແຮງເພສືທ່ອຄວາມລອດໃຫຜູ້ແກທ່ຕຕນ
ນຍັຜູ້ນເອງ. {SCL 159.1}
ພວກເຮຕາຈະສາມາດຈະເຣທນເຕທບໂຕຂໜຜູ້ນຢຜທ່ພາຍໃຕຜູ້ ພຣະ ເດດພຣະຄລຸນຂອງ
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ກຂໍຕທ່ ຂໍເມສືທ່ອພວກເຮຕາຫາກທຂໍາ

ງານທທທ່ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ໄດຜູ້ມອບໝາຍເອຕາໄວຜູ້ໃຫຜູ້ນຜູ້ ຍັນດຜູ້ວຍຄວາມສລຸຈ ຣຊດ,
ທຂໍາທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງທທທ່ຕຕນສາມາດທຂໍາໄດຜູ້ເພສືທ່ອໃຫຜູ້ການຊທ່ວຍເຫລສືອ
ແກທ່ພວກຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ກຂໍ
ທ າລຍັງຕຕກຢຜທ່ໃນຄວາມຄຍັບຂຍັນ, ຊທ່ວຍໃຫຜູ້ພວກເຂຕາໄດຜູ້ ຮຍັບຄວາມສລຸກ.
ຜູ້
ພະລຍັງຄວາມເຂຍັມແຂງຈະເກທດມທຂຜູ້ ໜນໄດຜູ້ກຂໍດຜູ້ວຍຜທ່ານ ການຝໜກຝຕນຫລຂໍທ່ຫລອມຕຕນເອງ,
ສທ່ວນການເຄສືທ່ອນໄຫວຂອງຄຕນນຍັຜູ້ນກຂໍ ເປຍັນເງສືທ່ອນໄຂໃຫຜູ້ແກທ່ການມທຊທວຊດ. ຜຜຜູ້ໃດທທທ່ພະຍາຍາມຢາກຈະຮຍັກສາ
ການດຂໍາຣຕງຊທວຊດຂອງຕຕນ ໃນຖານະທທທ່ເປຍັນຄຕນຜຜຜູ້ເຊສືທ່ອ ໃນອຕງພຣະ
ຄຣຊສຕຕ໌ດຜູ້ວຍການລຂໍຮຍັບເອຕາແຕທ່ຄວາມຈະເຣທນພອນຈາກພຣະບາຣະ
ມທຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຊສືທ່ໆໂດຍທທທ່ຈະບຂໍທ່ອອກເຮສືອເທແຮງກະທຂໍາສຊທ່ງ ໃດເລທຍ ເພສືທ່ອອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌
ນຍັຜູ້ນພວກເຂຕາກຂໍບທ່ ຂໍຕທ່າງຫຍຍັງໄປຈາກພວກຄຕນ
ທທທ່ຢາກໃຊຜູ້ຊທວຊດຢຜທ່ແບບເປຕທ່າລຜູ້າຄສືມທແຕທ່ຢາກກຊນແຕທ່ບທ່ ຂໍຢາກທຂໍາງານນຍັຜູ້ນ ເອງ.
ຊທວຊດທາງໃຈກຂໍເໝສືອນກຍັນກຍັບຊທວຊດທາງທຂໍາມະຊາດ, ຖຜູ້າຜຜຜູ້ ໃດຫາກບຂໍທ່ທຂໍາໃຫຜູ້ອຕງຄະຕທ່າງໆໃນຮທ່າງກາຍຂອງ
ຕຕນມທການເຄສືທ່ອນ ໄຫວເໜຍັງຕທງເປຍັນປຕກກະຕຊແລຜູ້ວອທກບຂໍທ່ນານພວກອຕງຄະເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍ ຈະໃຊຜູ້ການບຂໍທ່
ໄດຜູ້ເຊຊທ່ງນຍັຜູ້ນກຂໍຄຜ
ສື ຕນຕາມມາອຍັນຫລທກບຂໍທ່ພຕຜູ້ນຈາກຄວາມ ຂາດສະມຍັຖພາບ ແລະ
ຄວາມເປຍັນອຂໍາມະພາດຂອງຊທວຊດບຂໍທ່ວທ່າຈະ ເປຍັນທາງກາຍກຂໍຄສືທາງໃຈ.
ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ເຊສື
ທ ທ່ ອໃນພຣະຄຣຊສຕຕ໌ກຂໍເຊຍັທ່ນກຍັນ, ຖຜູ້າເຂຕາຫາກບຂໍທ່ນຂໍາໃຊຜູ້ພະລຍັງທທທ່ພຣະເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ໂຜດປະທານມາໃຫຜູ້
ແກທ່ພວກເຂຕາແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນ, ບຂໍທ່ພຽງແຕທ່ເຂຕາຈະບຂໍທ່ສາມາດເຕທບໂຕຂໜຜູ້ນໄດຜູ້ໃນ ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ພຽວເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ.
ແຕທ່ເຂຕາທຍັງຍຍັງຈະສຜນເສຍັຍພະລຍັງເຮສືອ ແຮງທທທ່ຕຕນກຂໍາລຍັງມທຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນໄປອທກດຜູ້ວຍ. {SCL 160.1}
ໜຜູ້າທທທ່ຄວາມຮຍັບຜຊດຊອບຂອງພວກເຮຕາ
ຄຣຊສຕຕ໌ຈຍັກຂອງພຣະເຢຊຜ ຄຣຊສຕຕ໌ແມທ່ນອຕງການຜຜຜູ້ຕາງໜຜູ້າ ຂອງພຣະເຈຕຜູ້າທທທ່ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້
ແຕທ່ງຕຍັຜູ້ງຂໜຜູ້ນມາເພສືທ່ອທຂໍາສຂໍາເຣຍັດ ພຣະກຊຈການແຫທ່ງການ ໂຜດເອຕາມະນລຸດໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ຄວາມລອດພຕຜູ້ ນ.
ພາຣະກຊດຂອງຄຣຊສຕຕ໌ຈຍັກນຍັຜູ້ນແມທ່ນການປະກາດຂທ່າວປະເສທດຂອງ
ພຣະເຈຕຜູ້າໃຫຜູ້ເຜທຍແຜທ່ອອກໄປຢຜທ່ໃນທລຸກມລຸມໂລກ. ໜຜູ້າທທທ່ຄວາມຮຍັບຜຊດ
ຊອບໃນງານນທຜູ້ກຂໍຕຕກມາໃສທ່ບທ່າແບກຫາບຂອງພວກເຮຕາທຍັງໝຕດທທທ່
ເປຍັນຜຜຜູ້ມທຄວາມເຊສືທ່ອໃນອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ທ. ແຕທ່ລະຄຕນກຂໍຈະຕຜູ້ອງຮຜຜູ້
ຈຍັກນຂໍາໃຊຜູ້ຄວາມຮຜຜູ້ຄວາມສາມາດທທທ່ມທຢຜທ່ຂອງຕຕນເຂຕຜູ້າໃນການປະຕຊ
ບຍັດໜຜູ້າທທທ່ເຊຊທ່ງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜໂຜູ້ ຜດໃຫຜູ້ລອດໄດຜູ້ມອບໝາຍມານຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ມທ ຄວາມສຂໍາເຣຍັດ.
ຄວາມຮຍັກຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ທທທ່ໄດຜູ້ໂຜດປະທານ
ມາໃຫຜູ້ພວກເຮຕານຍັຜູ້ນກຂໍໄດຜູ້ເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ທຂໍາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາຕຜູ້ອງກາຍເປຍັນ
ຜູ້ ຂອງທລຸກຄຕນທທທ່ບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ຮຜຜູ້ຈຍັກກຍັບພຣະອຕງນຍັຜູ້ນເທສືທ່ອ. ອຕງພຣະຜຜຜູ້
ລຜກໜທ
ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ໂຜດປະທານເອຕາຄວາມເປຍັນແສງສະຫວທ່າງມາໃຫຜູ້
ແກທ່ພວກເຮຕານຍັຜູ້ນກຂໍບທ່ ແມທ່
ຂໍ
ນວທ່າເພສືທ່ອສະເພາະຈະໃຫຜູ້ພວກເຮຕາແຕທ່ພຽງ ຝທ່າຍດຽວ,
ແຕທ່ຫາກເພສືທ່ອໃຫຜູ້ແສງສະວທ່າງນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ສະທຜູ້ອນອອກໄປ ສຜທ່ຄຕນອສືທ່ນນຂໍາອທກດຜູ້ວຍ. {SCL 161.1}
9 ຖຜູ້າວທ່າພວກຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທເຊສືທ່ອໃນອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ຫາກພາກຍັນມທ
ຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈດທໃນໜຜູ້າທທທ່ຄວາມຮຍັບຜຊດຊອບຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວກຂໍໜາຜູ້ ຈະມທຄຕນນຍັບ
ເປຍັນຮຜູ້ອຍໆພຍັນໆພຜູ້ອມກຍັນເຄສືທ່ອນໄຫວເຜທຍແຜທ່ຂທ່າວປະ
ເສທດໃຫຜູ້ແກທ່ພວກຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ຍຍັ
ທ ງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ຮຜຜູ້ຈກ
ຍັ ກຍັບພຣະເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເທສືທ່ອແທນ
ທທທ່ຈະມທພຽງແຕທ່ຄຕນກລຸທ່ມນຜູ້ອຍທທທ່ພວມກຂໍາລຍັງພາກຍັນທຂໍາງານດຍັທ່ງກຜູ້າວ ຢຜທ່ໃນເວລານທຜູ້.
ສທ່ວນຜຜຜູ້ໃດທທທ່ບຂໍທ່ສາມາດເຂຕຜູ້າຮທ່ວມໃນງານປະກາດຂທ່າວ
ປະເສທດດຜູ້ວຍຕຕນເອງໄດຜູ້ນຜູ້ ຍັນເຂຕາກຂໍຈະໃຫຜູ້ການຊທ່ວຍເຫລສືອອລຸບປະ ຖຍັມດຜູ້ວຍແຮງຊຍັພ,
ດຜູ້ວຍການສະໜຍັບສະໜຜນທາງໃຈແລະດຜູ້ວຍການ ໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານຊທ່ວຍໃຫຜູ້ກຍັນ.
ຢຜທ່ໃນບຍັນດາປະເທດທທທ່ມທຄນ
ຕ ເຊສືທ່ອໃນ ພຣະຄຣຊສຕຕ໌ສາສນາເປຍັນສທ່ວນໃຫຍທ່ນຜູ້ ຍັນການທຂໍາງານເພສືທ່ອກອບກຜຜູ້
ເອຕາມະນລຸດໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມລອດພຕຜູ້ນກຂໍຄວນຈະຕຜູ້ອງເປຍັນງານທທທ່ສຜງ ສຕທ່ງກວທ່າໝຜທ່. {SCL 161.2}

ຖຜູ້າເຫຍັນວທ່າຕຕນເອງຫາກຖສືກຮຽກໃຫຜູ້ມາເປຍັນຜຜຜູ້ທຂໍາງານເພສືທ່ອຄອບຄຕວແລະຍາດຕຊພທ່ ທນຜູ້ອງຂອງຕຕນເອງຫລສືວທ່
ວທ່າເພສືທ່ອສຍັງຄຕມ ແວດລຜູ້ອມໃກຜູ້ຄຽງທທທ່ຕຕນອາສຍັຍຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນແລຜູ້ວກຂໍບທ່ ຂໍມທຄວາມຈຂໍາເປຍັນທທທ່ຈະ
ອອກເດທນທາງໄປສຜທ່ດຊນແດນແຄວຜູ້ນອສືທ່ນທທທ່ກວາງໄກ, ພວກເຮຕາຕຜູ້ອງ ທຂໍາງານຢຜທ່ກຍັບທທທ່ນຍັຜູ້ນໂລດ,
ກຂໍທຂໍາຢຜທ່ກຍັບຄອບຄຕວຂອງຕຕນເອງ, ຢຜທ່ກບ
ຍັ ພທທ່ນຜູ້ອງປຜູ້ອງປາຍຂອງຕຕນເອງ,
ຢຜທ່ພາຍໃນຄຣຊສຕຕ໌ຈຍັກທຜູ້ອງຖຊທ່ນຂອງ ຕຕນ ແລະ
ຢຜທ່ຖຜູ້າມກາງມວນຊຕນທທທ່ຕຕນມທການສສືທ່ສຍັມພຍັນແລະມທທລ
ລຸ ະວຽກ ງານຮທ່ວມກຍັນຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນ. {SCL 162.1}
ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດ ໃຫຜູ້ລອດຂອງພວກເຮຕາໄດຜູ້ໃຊຜູ້ເວລາສທ່ວນ ມາກແຫທ່ງການດຂໍາຣຕງຊທວຊດຂອງ
ພຣະອຕງທທທ່ມທຢຜທ່ໃນເມສືອງມະນລຸດເຮຕາ ນທຜູ້ເພສືທ່ອທຂໍາງານຢທ່າງທຂໍລະຫຕດທຕນຢຜທ່ໃນ ໂຮງຊທ່າງໄມຜູ້ອຍັນນຜູ້ອຍໆທທທ່
ໝຜທ່ບຜູ້ານນາຊາແຣຍັດ (Nazareth). ພວກເທວະທຜຕທຍັງຫລາຍກຂໍ
ໄດຜູ້ພາກຍັນຢຜທ່ຮວ
ທ່ ມໃກຜູ້ສຊດກຍັບພຣະອຕງຢຜທ່ຕະຫລອດເວລາ,ບຂໍທ່ວທ່າໃນຍາມ
ທທທ່ພຣະອຕງຈະຢຜທ່ຫລສືຮທ່ວມເດທນທາງໄປມາກຍັບພວກຊາວນາຊາວສວນ
ຫລສືວທ່າກຍັບພວກຊາວຜຜຜູ້ອອກແຮງງານສາມຍັນຊຕນທຕທ່ວໄປໂດຍທທທ່ ບຂໍທ່ມທຜຜຜູ້
ໃດຮຜຜູ້ໄດຜູ້ເລທຍວທ່າພຣະອຕງນຍັຜູ້ນເອງຄສືພຣະບລຸຕຂອງ ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງຊຕງ
ເປຍັນພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດຂອງໂລກມະນລຸດ. ພຣະອຕງຍາມໃດກຂໍ
ມທຄວາມຈຕງຮຍັກພຍັກດທຕທ່ ຂໍການປະຕຊບຍັດພາຣະກຊດຂອງຕຕນ, ບຂໍທ່ວທ່າຈະ
ເປຍັນການທຂໍາງານຢຜທ່ໃນໂຮງຊທ່າງຂະໜາດນຜູ້ອຍ, ຈະເປຍັນເວລາທທທ່
ພຣະອຕງໃຫຜູ້ການມະໂຫສຕດພະຍາບານຕຂໍທ່ພວກຄຕນເຈຍັບໄຂຜູ້ໄດຜູ້ປທ່ວຍ
ທຍັງຫລາຍຫລສືວທ່າໃນຍາມທທທ່ພຣະອຕງຊຕງສະເດຍັດຜທ່ານຟອງພະຍລຸຢຜທ່
ກາງທະເລນຂໍຜູ້າເລຊກກາລທເລ(Galilee)ນຍັຜູ້ນກຂໍດທ. ສະນຍັຜູ້ນ, ເຖຊງແມທ່ນ ວທ່າພວກເຮຕາຈະມທໜາຜູ້ ທທທ່ການບຂໍທ່ສຜງກຂໍຕາມ,
ແຕທ່ພວກເຮຕາກຂໍສາມາດ ທທທ່ຈະປະຕຊບຍັດສຂໍາເຣຍັດແມທ່ນກະທຍັຜູ້ງວຽກງານອຍັນນຜູ້ອຍໆຂອງ ຕຕນ.
ພວກເຮຕາສາມາດທທທ່ ຈະກຜູ້າວເດທນໄປແລະສາມາດທທທ່ຈະເປຍັນຜຜຜູ້ ຮທ່ວມງານຂອງພຣະອຕງໄດຜູ້. {SCL 162.2}
ທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງແມທ່ນເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ເປຍັນຜຜຜູ້ຕາງໜຜູ້າຂອງພຣະອຕງ
ທ່ ງ ໃນອຍັຄສາວຕກຂອງພຣະເຢຊຜ ທທ່ານໜໜ
ທ່ ງໄດຜູ້ກທ່າວໄວຜູ້ດທ່ ຍັງນທຜູ້: “ພທທ່ນຜູ້ອງທຍັງຫລາຍ,
ອາຈານໂປນຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງເປຍັນໜໜ
ຜຜຜູ້ໃດຖສືກ ຮຽກມາໃນຖານະໄດກຂໍໃຫຜູ້ຢຜທ່ໃນຖານະນຍັຜູ້ນກຍັບພຣະເຈຕຜູ້າ.” (1 ໂກຣຊນທຽນ 7:24).
ຍຜູ້ອນຄວາມຈຕງຮຍັກພຍັກດທຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນຜຜຜູ້ທທ່ ທ ທາງານຂອງພຣະເຈຕຜູ້າກຂໍສາມາດທທທ່ຈະດາເນທນການທລຸຣະກຊດຂອງ
ຕຕນໃຫຜູ້ໄປຕາມທຊດທາງທທທ່ຈະສຍັນລະເສທນຜຜຜູ້ເປຍັນພຣະເຈຕຜູ້າຂອງຕຕນ ນຍັຜູ້ນໄດຜູ້. ຜຜຜູ້ໃດເປຍັນລຜກສຊດທທທ່ແທຜູ້ຈຊງຂອງ
ພຣະຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນເຂຕາກຂໍຈະຮຍັກ ສາຄວາມເຊສືທ່ອ ຂອງຕຕນຢຜທ່ໃນທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງທທທ່ເຂຕາກະທຂໍາແລະຈະສະ
ແດງອອກໃຫຜູ້ຄຕນທຍັງຫລາຍໄດຜູ້ເຫຍັນເຖຊງພຣະວຊນຍານຂອງພຣະຄຣຊ
ສຕຕ໌ທທ່ ທສະຖຊດຢຜທ່ໃນຕຕວຂອງເຂຕານຍັຜູ້ນປາກຕດອອກມາ. ຜຜຜູ້ເປຍັນນາຍຊທ່າງ
ກຕນຈຍັກທຂໍາມະດາສາມຍັນເຂຕາກຂໍສາມາດທທທ່ຈະກຍັບກາຍມາເປຍັນຜຜຜູ້ຕາງ ໜຜູ້າທທທ່ດລຸໝຜູ້ ຍັນເຂຍັຜູ້ມແຂງ ແລະ
ຈຕງຮຍັກພຍັກດທຂອງພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງເຄທຍ ໄດຜູ້ບາກບຍັທ່ນທຂໍາງານດຜູ້ວຍຄວາມຖທ່ອມຕຕວຢຜທ່ຖຜູ້າມກາງເນທນເຂຕາແຫທ່ງ
ແຄວຜູ້ນກາລທເລນຍັຜູ້ນ. ທລຸກຄຕນໃດທທທ່ຖສືວທ່າຕຕນ ເປຍັນຜຜຜູ້ເຊສືທ່ອໃນອຕງພຣະ
ຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນເຂຕາກຂໍຈະຕຜູ້ອງຕຍັຜູ້ງໜຜູ້າທຂໍາງານເພສືທ່ອໃຫຜູ້ຄຕນອສືທ່ນ ໄດຜູ້ເຫຍັນຜຕນ ງານການກະທຂໍາອຍັນດທຂອງເຂຕາ
ແລຜູ້ວກຂໍຈະພຜູ້ອມກຍັນສຍັນລະເສທນພຣະ ເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ເນຣະມຊຕສຜູ້າງແລະຜຜໂຜູ້ ຜດໃຫຜູ້ລອດຂອງພວກຕຕນ. {SCL
163.1}
ມທຫລາຍຄຕນທທທ່ ບຂໍທ່ຢາກນຂໍາເອຕາຄວາມຮຜຜູ້ຄວາມສາມາດຂອງ ຕຕນເຂຕຜູ້າມາຮຍັບໃຊຜູ້ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ໂດຍອຜູ້າງວທ່າ
ທ່ ອກວທ່າຕຕນ. ຕາມຄວາມຄຊດຂອງພວກເຂຕາ ແລຜູ້ວ, ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທ
ຜຜຜູ້ອທ່ ສືນກຂໍຍຍັງມທຄວາມ ຮຜຜູ້ຄວາມສາມາດທທທ່ເໜສື
ຈະເຂຕຜູ້າມາຮຍັບໃຊຜູ້ພຣະເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍຈະຕຜູ້ອງມທພອນສະ ຫວຍັນ ແລະ
ຄວາມຮຜຜູ້ຄວາມສາມາດແບບດທເດຍັທ່ນພຊເສດ. ຫລາຍຄຕນ
ຈຊທ່ງພາກຍັນເຂຕຜູ້າໃຈຜຊດໄປວທ່າອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ໂຜດປະທານເອຕາ
ພອນສະຫວຍັນຄວາມຮຜຜູ້ຄວາມສາມາດອຍັນແນທ່ນອນ ໃຫຜູ້ແກທ່ກລຸທ່ມຄຕນທທທ່
ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ຄຍັດເລສືອກເອຕາໄວຜູ້ກທ່ອນນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວ, ສທ່ວນຄຕນອທກກລຸທ່ມ

ອສືທ່ນທທທ່ພຣະອຕງບຂໍທ່ໄດຜູ້ຄຍັດເລສືອກເອຕາໄວຜູ້ກທ່ອນນຍັຜູ້ນພວກເຂຕາກຂໍຈະບຂໍທ່ຖສືກ
ຮຽກມາເພສືທ່ອໃຫຜູ້ຜູ້ເປຍັນຜຜຜູ້ມທສທ່ວນຮທ່ວມເຂຕຜູ້າໃນການທຂໍາງານຂອງພຣະ ອຕງເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ລາງວຍັນບຂໍາເນຍັດ.
ປ
ຜູ້
ທ່
ຜູ້
ຜູ້
ກທ່ຽວກຍັບເລສືອງພອນສະຫວຍັນ ທທພຣະເຈຕາແບທ່ງມາໃຫຜູ້ນຍັນຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທ ກຂໍຍຍັງມທນຊທານສລຸພາ
ທ່ ງທທທ່ກທ່າວເຖຊງເຊຊທ່ງກຂໍບທ່ ໄດຜູ້
ສຊດເລສືຜູ້ອງໜໜ
ຂໍ ມທຄຂໍາສອນແບບນຍັຜູ້ນເອຕາໄວຜູ້ ເລທຍ.
ທ່ ໜງໄດຜູ້ຮຽກເອຕາພວກຄຕນໃຊຜູ້ໃນ ບຜູ້ານຂອງຕຕນໃຫຜູ້ເຂຕຜູ້າມາຫາຕຕນ
ຄສືໃນເວລາທທທ່ເຈຕຜູ້າຂອງບຜູ້ານຜຜຜູ້ໜ
ແລຜູ້ວຈາກນຍັຜູ້ນເພຊທ່ນກຂໍຍຍັງໄດຜູ້ຈຍັດສຍັນ ແບທ່ງປຍັນໃຫຜູ້ແກທ່ທລຸກໆຄຕນ ໄດຜູ້ມທວຽກງານຮຍັບຜຊດຊອບຂອງໃຜຂອງ
ມຍັນຢທ່າງຄຕບຖຜູ້ວນກຍັນທລຸກທຕທ່ວໜຜູ້າ. {SCL 164.1}
ໜຜູ້າທທທ່ການອຍັນຖທ່ອມຕຕວຢຜທ່ໃນຊທວຊດປະຈຂໍາວຍັນ
ໜຜູ້າທທທ່ການອຍັນມທລຍັກສະນະຖທ່ອມຕຕວຢຜທ່ ໃນຊທວຊດປະຈຂໍາວຍັນນຍັຜູ້ນ ພວກເຮຕາກຂໍສາມາດປະຕຊບຍັດໃຫຜູ້ສຂໍາເຣຍັດ
ໄດຜູ້ດຜູ້ວຍຈຊດໃຈອຍັນເຕຍັມໄປ ດຜູ້ວຍຄວາມຮຍັກໂດຍຖສືວທ່ານຍັຜູ້ນເປຍັນການທຂໍາງານ “ເພສືທ່ອອຕງພຣະຜຜຜູ້ ເປຍັນ ເຈຕຜູ້າ”
(ໂກໂລຊຽນ 3:23). ຖຜູ້າວທ່າຄວາມຮຍັກຂອງພຣະເຈຕຜູ້າ ຫາກເຂຕຜູ້າມາສະຖຊດຢຜທ່ໃນຫຕວໃຈ
ຂອງຄຕນແລຜູ້ວຄວາມຮຍັກນຍັຜູ້ນກຂໍຈະສະ ແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນຢຜທ່ໃນການດຂໍາຣຕງຊທວຊດ ແລະ ກຊຈການປະຈຂໍາວຍັນ
ຂອງເຂຕາ. ຄວາມດທຄວາມງາມຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ກຂໍຈະເຂຕຜູ້າມາ ຄລຸຜູ້ມຄອງ
ຕຕວຕຕນຂອງພວກເຮຕາແລະພວກເຮຕາກຂໍຈະສຕທ່ງອຊດທຊພຕນອຍັນ
ດທມທຄວາມຈະເຣທນພອນໃຫຜູ້ແກທ່ພວກມວນຊຕນທທທ່ຢຜທ່ອຜູ້ອມຂຜູ້າງເຮຕານຍັຜູ້ນ. {SCL 164.2}
ທທ່ານບຂໍທ່ມທຄວາມຈຂໍາເປຍັນຫຍຍັງເລທຍ ທທທ່ຈະເສຍັຍເວລານຍັທ່ງລຂໍຖຜູ້າ ໄປຈຕນວທ່າເຖຊງຍາມທທທ່
ຕຕນຈະໄດຜູ້ມທໂອກາດອຍັນເອສືຜູ້ອອຂໍານວຍຫລສືວທ່າ ຈະລຂໍຖຜູ້າຈຕນວທ່າ
ໃຫຜູ້ຕຕນມທຄວາມຮຜຄ
ຜູ້ ວາມສາມາດທທທ່ດທເລທດສາກທ່ອນ ແລຜູ້ວ ຕຕນຈຊທ່ງຈະຕຍັດສຊນໃຈເຂຕຜູ້າໄປທຂໍາງານເພສືທ່ອ
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ {SCL 165.1}
ທທ່ານກຂໍທຍັງບຂໍທ່ມທຄວາມຈຂໍາເປຍັນເລທຍທທທ່ ຈະຄຊດວທ່າສຍັງຄຕມພາຍນອກ ຈະພາກຍັນຄຊດແນວ
ໃດກທ່ຽວກຍັບຕຕວຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນ. ຖຜູ້າວທ່າຊທວຊດປະ
ຈຂໍາວຍັນຂອງທທ່ານຫາກສະແດງອອກເຖຊງການເປຍັນພະຍານຫລຍັກ ຖານ
ໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງຄວາມເຊສືທ່ອຂອງທທ່ານທທທ່ມທຄວາມບຂໍຣຊສລຸດຈຊງໃຈ ແລະ
ເມສືທ່ອສຍັງຄຕມແວດລຜູ້ອມໄດຜູ້ເຫຍັນວທ່າທທ່ານມທຄວາມປາຖນາດທຕທ່ ຂໍ ພວກເຂຕາຈຊງ
ແລຜູ້ວກຂໍສະແດງວທ່າຄວາມພະຍາຍາມຂອງທທ່ານກຂໍບທ່ ຂໍ ໄດຜູ້ເສຍັຍໄປຢທ່າງເປຕທ່າລຜູ້າ. {SCL 165.2}
ທທ່ານຈຕທ່ງເປຍັນຜຜຜູ້ນຂໍາເອຕາຄວາມຈະເຣທນພອນໃຫຜູ້ແກທ່ຜຜຜູ້ອທ່ ສືນ
ຜຜຜູ້ທທ່ ທເປຍັນລຜກສຊດຂອງອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເຖຊງແມທ່ນວທ່າ
ບາງຈຂໍາພວກອາດຈະເປຍັນຄຕນທຂໍາມະດາສາມຍັນຫລສືວທ່າຈະເປຍັນຄຕນ ທລຸກຈຕນພຽງໃດກຂໍຕາມ,
ແຕທ່ເຂຕາກຂໍຍຍັງສາມາດທທທ່ຈະເປຍັນຜຜຜູ້ນຂໍາເອຕາ ຄວາມຈະເຣທນພອນມາໃຫຜູ້ແກທ່ຄຕນອສືທ່ນໄດຜູ້ເໝສືອນກຍັນ.
ທ່ ງທທທ່ມທບນ
ພວກເຂຕາກຂໍ ອາດຈະບຂໍທ່ຮຜຜູ້ສໜກຕຕວໄດຜູ້ວທ່າຕຕນກຂໍາລຍັງທຂໍາສຊທ່ງໃດສຊທ່ງໜໜ
ລຸ ຄລຸນ ເປຍັນຢທ່າງຍຊທ່ງ,
ແຕທ່ຍຜູ້ອນການສຕທ່ງອຊດທຊພຕນອຍັນດທຂອງຕຕນເອງໂດຍ
ເປຍັນໄປແບບບຂໍທ່ໄດຜູ້ຕຜູ້ ຍັງໃຈນຍັຜູ້ນມຍັນກຂໍຈະນຂໍາມາເຊຊທ່ງກະແສຟອງແຫທ່ງ
ຄວາມຈະເຣທນພອນທທທ່ນຍັບມສືຜູ້ນຍັບຂະຫຍາຍອອກໄປຢທ່າງກວຜູ້າງຂວາງ ແລະເລຊກເຊຊທ່ງເຖຊງຖອງ ແລະ
ສທ່ວນໝາກຜຕນອຍັນດທງາມຂອງສຊທ່ງ ເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ ພວກເຂຕາເອງກຂໍອາດຈະບຂໍທ່ສາມາດເຫຍັນໄດຜູ້ໃນທຍັນຕາໄປ
ຈຕນກວທ່າວຍັນເວລາແຫທ່ງການປະດຍັບຖຜູ້ວຍລາງວຍັນຄຍັຜູ້ງສລຸດທຜູ້າຍ.
ພວກເຂຕາຈະບຂໍທ່ຮຜຜູ້ສໜກຕຕວແລະກຂໍຈະບຂໍທ່ຮຜຜູ້ຫຍຍັງເລທຍວທ່າພວກຕຕນກຂໍາ
ທ່ ງທທທ່ມທຄວາມສຂໍາຄຍັນອຍັນຍຊທ່ງໃຫຍທ່. ພວກຄຕນປະເພດ
ລຍັງກະທຂໍາສຊທ່ງໃດໜໜ
ນທຜູ້ເຂຕາຈະບຂໍທ່ທຂໍາຕຕນວທ່າເປຍັນຜຜຜູ້ທທ່ ທມທຜຕນງານດທເດຍັທ່ນ, ພວກເຂຕາພຽງແຕທ່
ຕຜູ້ອງການກຜູ້າວເດທນໄປໜຜູ້າຢທ່າງບຂໍທ່ຢລຸດຢຍັຜູ້ງດຜູ້ວຍຄວາມມຊດງຽບຖທ່ອມ
ຕຕວໂດຍປະຕຊບຍັດຕາມພາລະໜຜູ້າທທທ່ເຊຊທ່ງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄດຜູ້
ມອບໝາຍເອຕາໄວຜູ້ນຜູ້ ຍັນດຜູ້ວຍຄວາມຈຕງຮຍັກພຍັກດທ. ຊທວຊດຂອງພວກ ເຂຕາກຂໍຈະບຂໍທ່ຜທ່ານໄປຢທ່າງເປຕທ່າດາຍ.
ຊທວຊດຈຊດໃຈຂອງພວກເຂຕາເອງ ກຂໍນຍັບມສືຜູ້ນຍັບຈະໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມຈະເຣທນເຕທບໂຕຂໜຜູ້ນຈຕນກຜູ້າວໄປສຜທ່ການມທລຍັກ

ສະນະຄຜູ້າຍດຍັທ່ງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ. ພວກເຂຕານຍັຜູ້ນຄສືເພສືທ່ອຮທ່ວມງານ
ທທທ່ຄຽງບທ່າຄຽງໄລທ່ກບ
ຍັ ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າທຍັງຢຜທ່ ໃນຊທວຊດນທຜູ້ແລະກຂໍຈະ
ເປຍັນການຈຍັດຕຽມຕຕວເອງເພສືທ່ອການທຂໍາພາຣະກຊດທທທ່ສຜງສຕທ່ງແລະ
ເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ເອຕາຄວາມສລຸກອຍັນຍອດຍຊທ່ງແຫທ່ງຊທວຊດໃໝທ່ທທ່ ທຈະມທ ມານຍັຜູ້ນຢທ່າງຕະຫລອດກາລະນານ./. {SCL
165.3}

ບບົດທທີ 10—ຄວາມຮຜສກຫ່ຽວກສບອບົງພຣະຜຜສເປສນເຈບົສາ
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງ ໃຊຜູ້ຫລາຍວຊທທ
ທ າງເພສືທ່ອຈະທຂໍາການ ເປຊດເຜທຍໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ຮຜຜູ້ຈກ
ຍັ ກຍັບພຣະອຕງ
ທ່
ຜູ້
ທ່
ແລະ ເພສືອຈະນຂໍາເອຕາ ພວກເຮຕາໃຫຜູ້ເຂຕາໄປສຜທ່ການມທຄວາມສຍັມພຍັນກຍັບພຣະອຕງ. ສຊງທຂໍາມະ
ຊາດແວດລຜູ້ອມກຂໍສທ່ ຕງສຍັນຍານ ໃສທ່ຄວາມຮຜຜູ້ສໜກຂອງພວກເຮຕາຢທ່າງ ບຂໍທ່ຂາດລະຍະ.
ຄຕນຜຜຜູ້ໃດທທທ່ມທຄວາມເປຊດອຕກເປຊດໃຈນຍັຜູ້ນເຂຕາກຂໍຈະເກທດມທ ຄວາມຮຜຜູ້ສໜກຕຂໍທ່
ຄວາມຮຍັກແລະຄວາມສະຫງທ່າລາສທຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ ເປຍັນເຈຕຜູ້າທທທ່ໄດຜູ້ເຜທຍອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນ
ໂດຍຜທ່ານຜຕນງານແຫທ່ງການເນ ຣະມຊຕປະດຊດສຜູ້າງອຍັນມາຈາກຮອຍພຣະຫຍັດຂອງພຣະອຕງເອງ. ຜຜຜູ້
ໃດທທທ່ມທຫຜຟຍັງເຂຕາກຂໍຈະສາມາດໄດຜູ້ຍຊນແລະເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ໃນການຊສືທ່ສຍັມ
ພຍັນຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າທທທ່ສຕທ່ງມາໂດຍຜທ່ານປາກຕດການທາງທຂໍາ ມະຊາດນຍັຜູ້ນ. ທຕທ່ງຫຍຜູ້າອຍັນຂຽວງາມ,
ປທ່າໄມຜູ້ດຕງດອນ, ພໜກສາມາ ລາພຍັນ, ເມກເຝສືຜູ້ທທທ່ລທ່ອງລອຍຢຜທ່ບຕນທຜູ້ອງຟຜູ້າ, ສາຍຝຕນທທທ່ຢາດຫລຍັທ່ງ ລຕງມາ ແລະ
ຄວາມສະຫງທ່າງາມຂອງເວຫາອາກາດ-ທຍັງໝຕດ ເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍລຜູ້ວນ
ແຕທ່ເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ເວຕຜູ້າຈາສຕນທະນາໃສທ່ກຍັບຫຕວໃຈຂອງ ພວກເຮຕາ
ແລະເປຍັນສຊທ່ງເຊສືຜູ້ອເຊທນເອຕາພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍ ໃຫຜູ້ພາ ກຍັນເຂຕຜູ້າໄປທຂໍາຄວາມຮຜຜູ້ຈຍັກກຍັບ
ພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງໄດຜູ້ເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ການເນ ຣະມຊຕປະດຊດສຜູ້າງເອຕາສຊທ່ງທຍັງໝຕດເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ເກທດມທຂຜູ້ ໜນມາ. {SCL
167.1}
ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດຂອງພວກເຮຕາຊຕງໃຫຜູ້ການສຊດສອນ
ເຖຊງບຕດຮຽນອຍັນມທຄທ່າຂອງພຣະອຕງໂດຍມທການຕຊດພຍັນກຍັບສຊທ່ງແວດ
ລຜູ້ອມທາງທຂໍາມະຊາດຢທ່າງສະໜຊດແໜຜູ້ນ. ພວກຕຕຜູ້ນໄມຜູ້ໃບຫຍຜູ້າ, ນຕກ ໜຜປຜປທກ,
ດວງດອກມາລານາໆພຍັນທທທ່ເບຍັທ່ງບານຢຜທ່ຕາມທຕທ່ງພຽງ, ໝຜທ່ ເຂຕາຄຜູ້ອຍເນທນ,
ຫຜູ້ວຍໜອງຄອງບໜງແລະທຜູ້ອງຟຜູ້າອຍັນສວຍສຕດງຕດ ງາມ,
ນຍັບທຍັງເຫດການຕທ່າງໆທທທ່ເກທດຂໜຜູ້ນໃນຊທວຊດປະຈຂໍາວຍັນ - ທຍັງ
ໝຕດກຂໍລຜູ້ວນແຕທ່ມທການປະສຕມປະສານຕຂໍທ່ກຍັນແລະຕຊດພຍັນກຍັບພຣະວຍັຈ
ນະແຫທ່ງຄວາມຈຊງຂອງພຣະເຈຕຜູ້າແລະບຕດຮຽນ ຂອງພຣະອຕງກຂໍມຍັກ
ສະທຜູ້ອນໄປສຜທ່ຄວາມຄຊດປຍັນຍາຂອງຄຕນແລະເຕຍັມໄປດຜູ້ວຍຄວາມ ເອຕາໃຈໃສທ່
ຕຂໍທ່ການທຂໍາມາຫາລຜູ້ຽງຊທບຂອງມະນລຸດ. {SCL 168.1}
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າປະສຕງຢາກຈະ ໃຫຜູ້ພວກລຜກຫລານຂອງ
ພຣະອຕງເຫຍັນໄດຜູ້ເຖຊງຄລຸນຄທ່າຂອງພຣະກຊຈການທທທ່ ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ ສຜູ້າງຂໜຜູ້ນມາແລະ
ໃຫຜູ້ພາກຍັນມທຄວາມຊສືທ່ນຊຕມໃຈໃນຄວາມສວຍ ສຕດງຕດງາມແບບກະທຍັດລຍັດງທ່າຍດາຍ ແລະ
ສະຫງຕບສລຸກຂອງສຊທ່ງ ແວດລຜູ້ອມທາງທຂໍາມະຊາດທທທ່ ພຣະອຕງໄດຜູ້ນຂໍາເອຕາມາເອຜູ້ຢຜູ້ອງປະດຍັບ
ປະດາຜສືນແຜທ່ນພະສລຸທາທທທ່ເປຍັນບທ່ອນພຍັກພາອາສຍັຍຂອງມວນມະ ນລຸດເຮຕານທຜູ້.
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເປຍັນຜຜຜູ້ຊຕງມທຄວາມຮຍັກໃນຄວາມສວຍ ງາມວຊລາວຍັນທຍັງໝຕດທທທ່ມທຢຜທ່ໃນໂລກນທຜູ້,
ແຕທ່ຄວາມສວຍງາມທາງ ດຜູ້ານຄລຸນສຕມບຍັດທຍັສນະຂອງຄຕນນຍັຜູ້ນ ພຣະອຕງຊຕງມທຄວາມຊອບກວທ່າ
ຄວາມສວຍງາມແຕທ່ພຽງທາງດຜູ້ານຮຜບນອກນຍັຜູ້ນອທກ. ພຣະອຕງປະ
ສຕງຢາກຈະໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ພາກຍັນປຍັບປລຸງບລຸຣະນະຕຕນເອງໃຫຜູ້ເປຍັນ ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທ ມທຄວາມບຂໍຣຊສລຸດຜລຸດຜທ່ອງ ແລະ
ກະທຍັດລຍັດງທ່າຍດາຍເໝສືອນ ດຍັທ່ງຄລຸນລຍັກສະນະອຍັນສວຍງາມທທທ່ມທຢຜທ່ໃນດວງດອກໄມຜູ້ນຜູ້ ຍັນ. {SCL 168.2}
ຖຜູ້າພວກເຮຕາຫາກພາກຍັນສຍັງເກດສໜກສາເບຊທ່ງພຣະກຊຈການ ແຫທ່ງການເນຣະມຊຕສຜູ້າງຂອງ
ພຣະອຕງນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວ, ສຊທ່ງເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍຈະ ເປຍັນການສອນໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ຮຽນຮຜຜູ້ເຖຊງບຕດຮຽນອຍັນລຂໍຜູ້າຄທ່າ,
ສອນໃຫຜູ້ພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍໄດຜູ້ຮຜຜູ້ກທ່ຽວກຍັບການທຂໍາຕຕນໃຫຜູ້ເປຍັນຄຕນທທທ່ມທ ຄວາມເຊສືທ່ອຟຍັງ ແລະ
ມທຄວາມໄວຜູ້ວາງໃຈຕຂໍທ່ພຣະເຈຕຜູ້າ. ນຍັບຕຍັຜູ້ງແຕທ່ ໝຜດ
ທ່ ວງດາວທທທ່ຢຜທ່ໃນທຜູ້ອງຟຜູ້າຈຍັກກະວານ,
ແຕທ່ໃດໆມາກຂໍຍຍັງພາກຍັນ ກຜູ້ຽວເດທນໄປມາຕາມວຕງໂຄຈອນໂດຍອທງຕາມກຕດເກນຂອງພວກ ມຍັນ,

ລວມໄປຈຕນຕະຫລອດເຖຊງເມຍັດອະນລຸພາກຕທ່າງເຊຊທ່ງເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ ມທຢຜທ່ໃນທາງທຂໍາມະຊາດນຍັຜູ້ນ ທຍັງໝຕດກຂໍລຜູ້ວນແຕທ່ພາກຍັນເຊສືທ່ອຟຍັງ ປະຕຊບຍັດຕາມພຣະປະສຕງຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າທຍັງນຍັຜູ້ນ. ອຕງພຣະ
ຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ການອລຸບປະຖາຄຜູ້າຊຜແກທ່ທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງທທທ່ພຣະ ອຕງໄດຜູ້ສຜູ້າງຂໜຜູ້ນມາ.
ພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງໃຫຜູ້ການຄລຸຜູ້ມຄອງບຂໍຣຊຫານຕຂໍທ່ ບຍັນ ດາໜທ່ວຍໂລກຕທ່າງໆເປຍັນຈຂໍານວນອຍັນນຍັບບຂໍທ່ຖຜູ້ວນທທທ່ມທຢຜທ່
ໃນພສືຜູ້ນພຊພຕບ ມະຫາຈຍັກກະວານທທທ່ບຂໍທ່ມທຂອບເຂດອຍັນຈຂໍາກຍັດນຍັຜູ້ນ ໃນເວລາດຽວກຍັນກຂໍ
ຊຂໍຜູ້າພຍັດຍຍັງມາໃຫຜູ້ຄວາມດຜແລແມທ່ນກະທຍັຜູ້ງຕຂໍທ່ນຕກກະຈຊກຈອກຕຕວນຜູ້ອຍໆ
ທທທ່ສຕທ່ງສຽງຮຜູ້ອງອຍັນໄພເລາະຂອງຕຕນໂດຍບຂໍທ່ມທຄວາມຫວາດຫວຍັທ່ນ ຢຜູ້ານກຕວແຕທ່ຢທ່າງໃດເລທຍນຍັຜູ້ນ. {SCL
169.1}
ອຕງພຣະເທພບຊດາເຈຕຜູ້າຂອງພວກເຮຕາຊຕງໃຫຜູ້ການເບຊທ່ງແຍງ ດຜແລດຜູ້ວຍຄວາມຮຍັກໄຄທ່ຕທ່ ຂໍທລຸກສຊທ່ງທລຸກຢທ່າງ:
ບຂໍທ່ວທ່າຈະເປຍັນຍາມທທທ່ຄຕນ ເຮຕາຈະອອກຈາກບຜູ້ານໄປ ທຂໍາງານຫາລຜູ້ຽງຊທບປະຈຂໍາວຍັນຂອງຕຕນ,
ບຂໍທ່ວທ່າໃນຍາມທທທ່ພວກເຮຕາກຂໍາລຍັງໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານ, ໃນເວລາທທທ່ ພວກເຮຕາລຕຜູ້ມຫຕວນອນລຕງ
ໃນຍາມຄຂໍທ່າຄສືນຣາຕຣທການຫລສືວທ່າໃນເວ ລາລລຸກຕສືທ່ນຂໜຜູ້ນມາໃນ ຍາມຮລຸທ່ງອາຣລຸນຂອງວຍັນໃໝທ່,
ຫລສືວທ່າໃນເວລາ ທທທ່ຄຕນຜຜຜູ້ເປຍັນເສດຖທມທມທ່ ຍັງກຂໍາລຍັງຈຍັດງານລຜູ້ຽງສະຫລອງຢຜທ່ໃນອາຄານ ວຽງວຍັງຂອງຕຕນ,
ຫລສືວທ່າໃນເວລາທທທ່ຄຕນຜຜຜູ້ທລຸກຈຕນກຂໍາລຍັງເຕຕຜູ້າໂຮມ
ເອຕາພວກລຜກນຜູ້ອຍຂອງຕຕນອຜູ້ອມຕຂໍທ່ພາເຂຕຜູ້າອຍັນຫອດແຫຜູ້ງຂອງຄອບ ຄຕວຂອງເຂຕານຍັຜູ້ນກຂໍຕາມ.
ບຂໍທ່ມທນຜູ້ ຂໍາຕາຢຕດຢາດໃດເລທຍທທທ່ຈະໄຫລອອກ ມາໂດຍທທທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຈະບຂໍທ່ຮຜຜູ້ບທ່ ຂໍເຫຍັນນຂໍາ. ບຂໍທ່ມທຮອຍຍຊຜູ້ມຄຍັຜູ້ງ
ໃດເລທຍທທທ່ພຣະອຕງຈະບຂໍທ່ໄດຜູ້ໝຍັກໝາຍເອຕາໄວຜູ້. {SCL 170.1}
ທທ່ານບຂໍທ່ຕຜູ້ອງວຊຕຕກກຍັງວຕນຕຂໍທ່ໄປອທກແລຜູ້ວ
ຖຜູ້າວທ່າພວກເຮຕາຫາກພາກຍັນສະແດງຕຕນເປຍັນຄຕນທທທ່ມທຄວາມ
ເຊສືທ່ອຕຂໍທ່ສຊທ່ງທທທ່ກທ່າວມານທຜູ້ຢທ່າງເຕຍັມສທ່ວນແລຜູ້ວກຂໍສະແດງວທ່າຄວາມວຊຕຕກ
ກຍັງວຕນອຍັນມາກມາຍກທ່າຍກອງອຍັງໝຕດເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍຈະສຜນສຊຜູ້ນໄປ. ຊທ ວຊດຂອງພວກເຮຕາກຂໍອາດຈະບຂໍທ່ຕຕກຢຜທ່
ໃນຄວາມຜຊດຫວຍັງຕທ່າງໆນາໆ ເໝສືອນດຍັທ່ງທທທ່ເປຍັນຢຜທ່ໃນປຍັດຈລຸບຍັນນທຜູ້, ເພາະວທ່າທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ
ບຂໍທ່ວທ່າຈະເປຍັນເລສືຜູ້ອງໃຫຍທ່ຫລສືນຜູ້ອຍກຂໍຕາມ, ທຍັງໝຕດກຂໍຄວນຈະຕຜູ້ອງ
ເກຍັບເອຕາໄປຝາກໄວຜູ້ຢຜທ່ໃນການຄລຸຜູ້ມຄອງບຂໍຣຊຫານຈາກພຣະຫຍັດ(ມສື)
ຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຊຕງບຂໍທ່ຮຜູ້ອນເຄສືອງຕຂໍທ່ ຄວາມໜຍັກເບຕາໃນ
ການອລຸບປະຖຍັມຄຂໍຜູ້າຊຜອຍັນມາກມາຍຫລາຍລຕຜູ້ນເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ. ພວກເຮຕາ
ຈະຕຜູ້ອງຊຕມຊສືທ່ນເບທກບານຢຜທ່ໃນຊທວຊດແຫທ່ງຄວາມສະຫງຕບທທທ່ຫລາຍຄຕນ ໄຝທ່ຝຍັນເຖຊງ. {SCL 170.2}
ໃນເມສືທ່ອທທ່ານຫາກເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກຊສືທ່ນຊຕມເບທກບານຕຂໍທ່
ຄວາມສວຍງາມອຍັນໜຜູ້າປະທຍັບໃຈຂອງໂລກນທຜູ້ແລຜູ້ວ, ທທ່ານກຂໍຈທ່ ງຄຊ
ຕ ດ
ທ່
ຜູ້
ຜູ້
ເຖຊງໂລກໃໝທ່ທທກຂໍາລຍັງຈະເຂຕາມາປທ່ຽນແທນນຍັນວທ່າພຂໍຕຕກເຖຊງເວລາ
ທ່ າເໝຍັນເປສືທ່ອຍເຍສືທ່ອຍ ອຍັນມາຈາກ
ນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວກຂໍຈະບຂໍທ່ມທວຍັນທທທ່ຈະຮຜຜູ້ຈກ
ຍັ ເຖຊງຄວາມ ເໜຕ
ຄວາມບາບແລະຄວາມຕາຍນຍັຜູ້ນຈຍັກເທສືທ່ອເລທຍ, ຢຜທ່ທທ່ ທນຍັຜູ້ນ ພາບພຕດທາງທຂໍາມະຊາດກຂໍຈະ
ບຂໍທ່ຖສືກປຕກຄລຸມໄປດຜູ້ວຍເງຕາມສືດຂອງ ຄວາມບາບແລະການສາບແສທ່ງໃດໆຕຂໍທ່ໄປອທກເລທຍ. ຂຂໍໃຫຜູ້ທທ່ານຈຕທ່ງ
ກະຣລຸນາວາດພາບເຖຊງປຊຕລຸພຜມໃໝທ່ຂອງພວກຄຕນທຍັງຫລາຍທທທ່ໄດຜູ້ຖສືກ ໂຜດ
ໃຫຜູ້ລອດນຍັຜູ້ນເບຊທ່ງດຜວທ່າທທທ່ນຍັຜູ້ນຈະເປຍັນແນວໃດ ແລະ ທທ່ານຈຕທ່ງ
ຢທ່າລສືມໄປເລທຍວທ່າຢຜທ່ແຫທ່ງນຍັຜູ້ນຈະມທຄວາມສະຫງທ່າຣາສທຍທ່ ຊງໄປກວທ່າ ຄວາມຄຊດນຊຕຍະພາບອຍັນຍອດຢຜູ້ຽມເຊຊທ່ງ
ທທ່ານເອງຈະສາມາດວາດ ແຕທ່ງອອກມາໄດຜູ້ນຜູ້ ຍັນອທກດຜູ້ວຍ. ຂອງພຣະຣາຊທານອຍັນນຍັບບຂໍທ່ຖຜູ້ວນ
ເຊຊທ່ງມທຢຜທ່ໃນສຊທ່ງທຂໍາມະຊາດແວດລຜູ້ອມທທທ່ພວກເຮຕາເຫຍັນນຍັຜູ້ນກຂໍເປຍັນພຽງ
ແຕທ່ການສະທຜູ້ອນອອກມາໃຫຜູ້ເຫຍັນຢທ່າງເບຕາໆຈາກຣຍັສມທຄວາມສະ
ຫງທ່າຣາສທທທ່ ທອລຸດຕມຮຍັທ່ງມທອຍັນຊຜູ້ອນເລຊກຂອງພຣະອຕງ. ຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະ ຄຂໍາພທໄດຜູ້ມທຂຜູ້ ຂໍຄວາມບຍັນທໜກເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ:
“ຕາກຂໍບທ່ ຂໍເຄທຍເຫຍັນ, ຫຜກຂໍ ບຂໍທ່ເຄທຍໄດຜູ້ຍຊນ, ທຍັງໃຈຂອງຄຕນກຂໍຍຍັງຄຊດບຂໍທ່ເຖຊງເລທຍຕຂໍທ່ສຊທ່ງທທທ່
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ຈຍັດຕຽມເອຕາໄວຜູ້ໃຫຜູ້ ພວກຄຕນ ທທທ່ຮຍັກພຣະອຕງ” (1 ໂກຣຊນທຽນ 2:9). {SCL 171.1}

ພວກນຍັກກະວທແລະນຍັກຄຕຜູ້ນຄວຜູ້າວຊທະຍາສາດ, ເຂຕາທຍັງ ຫລາຍເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍມທຫລາຍສຊທ່ງຫລາຍຢທ່າງທທທ່
ຈະນຂໍາເອຕາມາກທ່າວ ກທ່ຽວກຍັບເລສືຜູ້ອງທທທ່ກທ່ຽວກຍັບສຊທ່ງທາງທຂໍາມະຊາດ, ແຕທ່ສທ່ວນຜຜຜູ້ທທ່ ເຊສື
ທ ທ່ ອໃນ
ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນກຂໍຍຍັງຄຕງເປຍັນຜຜຜູ້ທທ່ ທ ມທຄວາມຊຕມຊສືທ່ນເບທກບານຢທ່າງ
ແທຜູ້ຈງ
ຊ ຕຂໍທ່ຄວາມສວຍສຕດງຕດງາມຂອງ ໂລກມະນລຸດພວກເຮຕາດຜູ້ວຍ
ການໃຫຜູ້ຄລຸນຄທ່າແກທ່ສທ່ ຊງເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນຢທ່າງສຜງສຕທ່ງ, ເພາະວທ່າເຂຕາເປຍັນຜຜຜູ້ ຮຍັກຮຜຜູ້ຜຕນງານແຫທ່ງການເນຣະມຊຕ
ສຜູ້າງຈາກຮອຍພຣະຫຍັດຂອງອຕງ ພຣະເທພບຊດາເຈຕຜູ້າຂອງພວກຕຕນ ແລະ ທຍັງມທຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ໃນ
ຄວາມຮຍັກຂອງພຣະອຕງທທທ່ລະບາຍອອກຢຜທ່ໃນດວງດອກໄມຜູ້ແລະພໜກ
ສານາໆພຍັນເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນເຊຊທ່ງລຜູ້ວນແຕທ່ໄດຜູ້ຖສືກເນຣະມຊຕສຜູ້າງຂໜຜູ້ນມາເພສືທ່ອ ຄວາມສລຸກຂອງມະນລຸດ.
ບຂໍທ່ມທຜຜຜູ້ໃດຈະສາມາດທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ ຢທ່າງເຕຍັທສທ່ວນ
ໃນຄວາມສວຍສຕດງຕດງາມອຍັນມທຄວາມໝາຍຂອງ ເນທນເຂຕາແລະທຕທ່ງພຽງ,
ຫຜູ້ວຍນຂໍຜູ້າລຂໍາທານແລະບໜງອທ່າວມະຫາສະ ມລຸດເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນຖຜູ້າເຂຕາຫາກບຂໍທ່ມອງເບຊທ່ງສຊທ່ງເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ໜໃນຖານະທທທ່
ມຍັນ ເປຍັນການສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງຄວາມຮຍັກຂອງພຣະເຈຕຜູ້າທທທ່ມທຕທ່ ຂໍ ມະນລຸດເຮຕາ. {SCL 172.1}
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເວຕຜູ້າຈາສຕນທະນາກຍັບພວກເຮຕາແບບໃດ
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໃຫຜູ້ການເວຕຜູ້າຈາສຕນທະນາກຍັບພວກ ເຮຕາໂດຍຜທ່ານພຣະກຊຈການຂອງພຣະອຕງ ແລະ
ໂດຍຜທ່ານພຣະວຊນ ຍານບຂໍຣສ
ຊ ລຸດຂອງພຣະອຕງເຊຊທ່ງ ເປຍັນຜຜຜູ້ສທ່ ຕງອຊດທຊພຕນຕຂໍທ່ແນວຄຊດຈຊດໃຈ ຂອງມະນລຸດເຮຕາ.
ຈາກທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງທທທ່ ແວດລຜູ້ອມອຜູ້ອມຕຕວພວກເເຮຕາ ເຊຊທ່ງມທການໝຜນວຽນປທ່ຽນແປງໄປຢຜທ່ໃນແຕທ່
ລະມສືຜູ້ແຕທ່ລະວຍັນນຍັຜູ້ນພວກ ເຮຕາກຂໍສາມາດທທທ່ຈະຖອດຖອນ ເອຕາບຕດຮຽນອຍັນມທຄທ່າມາໄດຜູ້ຖຜູ້າວທ່າ ຫຕວໃຈ
ຂອງພວກເຮຕາຫາກພຜູ້ອມແລຜູ້ວທທທ່ຈະທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໃນສຊທ່ງ ເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ.
ເມສືທ່ອທຕບທວນຫວນຄຊດເຖຊງພຣະກຊຈການຕທ່າງໆຂອງອຕງ
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນແລຜູ້ວຜຜຜູ້ຂຽນບຕດເພງສຍັນລະເສທນຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະ ຄຂໍາພທກຂໍໄດຜູ້ກທ່າວວທ່າ:
“ຜສືນແຜທ່ນດຊນກຂໍເຕຍັມໄປດຜູ້ວຍຄລຸນຄວາມ ດທຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ” (ເພງສຍັນລະເສທນ 33:5). “ຜຜຜູ້ໃດ
ເປຍັນຄຕນສະຫລາດກຂໍຈະສໜກສາຄຕຜູ້ນຄວຜູ້າເຖຊງສຊທ່ງຕທ່າງໆ ເຫລຕທ່ານທຜູ້ ແລະ
ທຍັງຈະເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ໃນຄວາມຮຍັກຄວາມເມດ ຕາຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ.” (ເພງສຍັນລະເສທນ 107:43). {SCL
172.2}
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍໃຫຜູ້ການເວຕຜູ້າຈາສຕນທະນາກຍັບພວກ ເຮຕາໂດຍຜທ່ານພຣະວຍັຈນະຂອງພຣະອຕງ
ເຊຊທ່ງມທຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທ ນຍັຜູ້ນເອງ. ໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ຍັນເປຍັນສຊທ່ງເຜທຍອອກໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້
ເຫຍັນເຖຊງຄລຸນລຍັກສະນະທາດແທຜູ້ ຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຢທ່າງຊຍັດ ເຈນ.
ຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືເຫລຍັຜູ້ມນທຜູ້ພວກເຮຕາຈະເຫຍັນໄດຜູ້ເຖຊງທລຸຣະການຕທ່າງໆ ທທທ່ພຣະອຕງໄດຜູ້ກະທຂໍາກຍັບມະນລຸດ
ແລະນຍັບທຍັງພຣະກຊຈການອຍັນຍຊທ່ງ ໃຫຍທ່ຂອງພຣະອຕງເພສືທ່ອການໂຜດປະທານມະນລຸດທຍັງຫລາຍໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮຍັບ
ຄວາມລອດພຕຜູ້ນ. ໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທເປຍັນສຊທ່ງເປຊດເຜທຍໃຫຜູ້ພວກເຮຕາ
ໄດຜູ້ເຫຍັນເຖຊງເຣສືທ່ອງພຕງສາວະດານຂອງບຍັນດາທທ່ານມະຫາບລຸຣລຸດ ແລະ
ພວກນຍັກພະຍາກອນທຍັງຫລາຍຂອງພຣະເຈຕຜູ້າ, ຕະຫລອດໄປ
ເຖຊງບລຸກຄະລຊກຜຜຜູ້ສຂໍາຄຍັນຄຕນອສືທ່ນໆໃນຍລຸກສະໄໝທທທ່ຜທ່ານມານຍັຜູ້ນ. ພວກ ເພຊທ່ນທຍັງຫລາຍກຂໍເປຍັນມະນລຸດທທທ່
“ມທສະພາບເໝສືອນດຍັທ່ງພວກເຮຕາ ນທຜູ້” (ຢາໂກໂບ 5:17). ຈາກໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ຍັນພວກເຮຕາກຂໍ ຈະ
ເຫຍັນໄດຜູ້ວທ່າພວກບຍັນພະບລຸຣລຸດຂອງພວກເຮຕາເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍໄດຜູ້ເຄທຍຕຂໍທ່
ສຜຜູ້ກຍັບຄວາມທຂໍຜູ້ຖອຍໃຈເໝສືອນດຍັທ່ງພວກເຮຕານທຜູ້, ພວກເຮຕາຍຍັງຈະເຫຍັນ
ໄດຜູ້ອທກວທ່າພວກເພຊທ່ນກຂໍເຄທຍໄດຜູ້ຕຕກເຂຕຜູ້າຢຜທ່ໃນບຜູ້ວງຂອງການທຕດສອບລຂໍຜູ້
ລວງໃຈຕທ່າງໆນາໆເໝສືອນດຍັທ່ງພວກເຮຕານທຜູ້, ແຕທ່ເຖຊງຢທ່າງນຍັຜູ້ນພວກ ເພຊທ່ນກຂໍຍຍັງຕຍັຜູ້ງໃຈໃໝທ່ໄດຜູ້
ແລຜູ້ວກຂໍຕທ່ ຂໍສຜຜູ້ຜທ່ານຜທ່າກຍັບອລຸບປະສຍັກເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ
ຢທ່າງມທໄຊດຜູ້ວຍການອທງໃສທ່ພຣະເດດພຣະຄລຸນຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ ເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເອງ.
ເມສືທ່ອເວລາໄດຜູ້ອທ່ານເຖຊງເຣສືທ່ອງລາວດຍັທ່ງກທ່າວແລຜູ້ວ
ພວກເຮຕາກຂໍມທກຂໍາລຍັງໃຈຂໜຜູ້ນມາທທທ່ຈະບລຸກບສືນສຜຜູ້ທຕນເພສືທ່ອໃຫຜູ້ຕຕນໄດຜູ້ກຍັບ ກາຍມາເປຍັນຄຕນຜຜຜູ້ມທຄວາມຊອບທຍັມ.

ເມສືທ່ອພວກເຮຕາໄດຜູ້ທຂໍາຄວາມ ຮຜຜູ້ຈຍັກກຍັບບຕດຮຽນພໜກຕຊກຍັມອຍັນລຂໍຜູ້າເລທດຂອງບຍັນດາບຍັນພະບລຸຣດ
ລຸ ເຫລຕທ່າ
ນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວ, ນຍັບທຍັງແສງສະຫວທ່າງ, ທຍັງຄວາມຮຍັກແລະທຍັງຄວາມຈະ ເຣທນພອນທທທ່ພວກເພຊທ່ນ
ໄດຜູ້ຮຍັບມານຍັຜູ້ນກຂໍເຫຍັນວທ່າພວກເພຊທ່ນທຍັງຫລາຍ ໄດຜູ້ທຂໍາທລຸຣະການອຍັນໃດແດທ່
ໂດຍການອທງໃສທ່ພຣະເດດພຣະຄລຸນຂອງ ພຣະອຕງເຈຕຜູ້າທທທ່ ພວກເພຊທ່ນໄດຜູ້ຮຍັບມານຍັຜູ້ນ, ຈາກນຍັຜູ້ນພຣະວຊນຍານທທທ່
ເຄທຍເປຍັນຝທ່າຍໃຫຜູ້ກຂໍາລຍັງໃຈແກທ່ ພວກທທ່ານບຍັນພະບລຸຣດ
ລຸ ເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍ
ຈະເຂຕຜູ້າມາລລຸກເປຍັນແປວຢຜທ່ໃນໝາກຫຕວໃຈຂອງພວກເຮຕາດຜູ້ວຍການ ປຜກເອຕາຄວາມ
ມລຸຜູ້ງມາດປາຖນາຂອງພວກເຮຕາຂໜຜູ້ນມາເພສືທ່ອ ຢາກ ຈະທຂໍາການຝໜກຝຕນຫລຂໍທ່ຫລອມຕຕນເອງ
ໃຫຜູ້ມທຄລຸນສຕມບຍັດທຍັສນະ ແລະ ຢາກຈະກຜູ້າວເດທນໄປຮທ່ວມກຍັບອຕງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນພຣະເຈຕຜູ້າເໝສືອນ ດຍັທ່ງທທທ່
ພວກບຍັນພະບລຸຣລຸດເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນເຄທຍໄດຜູ້ກະທຂໍາມາ. {SCL 174.1}
ຈຕທ່ງພາກຍັນເຂຕຜູ້າມາຮຂໍທ່າຮຽນສໜກສາພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ທເສຍັຍເຖທດ
ພຣະເຢຊຜຊຕງມທຄຂໍາກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ກທ່ຽວກຍັບໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທ ພາກພຣະສຍັນຍາເດທມແລະນຍັຜູ້ນກຂໍຍຍັງມທການ
ຢຍັຜູ້ງຢສືນຢທ່າງຖສືກຕຜູ້ອງຢຜທ່ ໃນໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທພາກພຣະສຍັນຍາໃໝທ່ອທກດຜູ້ວຍວທ່າ: “ສຊທ່ງເຫລຕທ່າ
ນຍັຜູ້ນກຂໍໄດຜູ້ເປຍັນພະຍານໃຫຜູ້ແກທ່ເຮຕາພຣະອຕງ” (ໂຢຫຍັນ 5:39) ເຊຊທ່ງຂຂໍຜູ້ຄວາມທທທ່ວທ່ານທຜູ້ໄດຜູ້ເປຍັນການກທ່າວ
ເຖຊງອຕງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜໂຜູ້ ຜດໃຫຜູ້ ລອດເຊຊທ່ງເປຍັນພຣະອຕງຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງ ພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍໄດຜູ້ຝາກ
ຄວາມຫວຍັງເອຕາໄວຜູ້ທທ່ ຈະມທ
ທ
ຊທວຊດຢທ່າງອະມະຕະຈຊງແທຜູ້, ໜຍັງສສືພຣະ ຄຂໍາພທໝຕດທຍັງເຫລຍັຜູ້ມນຍັຜູ້ນກຂໍລຜູ້ວນແຕທ່
ໄດຜູ້ກທ່າວເຖຊງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ. ນຍັບຕຍັຜູ້ງແຕທ່ຂຜູ້ ຂໍຄວາມບຍັນທໜກຢຜທ່ໃນແຖວທຂໍາອຊດກທ່ຽວກຍັບຜຕນງານແຫທ່ງ
ການເນຣະມຊຕສຜູ້າງຂອງພຣະເຈຕຜູ້າເຊຊທ່ງກທ່າວວທ່າ: “ຖຜູ້າບຂໍທ່ມທພຣະ
ອຕງແລຜູ້ວກຂໍບທ່ ຂໍມທສທ່ ຊງໃດອທກທທທ່ຈະເລທທ່ມເກທດຂໜຜູ້ນມາໄດຜູ້” (ໂຢຫຍັນ 1:3),
ຈຕນໄປເຖຊງຄຂໍາໝຍັຜູ້ນສຍັນຍາຂຂໍຜູ້ສລຸດທຜູ້າຍເຊຊທ່ງກທ່າວວທ່າ: “ດຜເຖທດ, ເຮຕາພຣະອຕງຈະສະເດຍັດກຍັບມາໂດຍດທ່ວນ”
(ພຣະນຊມຊຕ 22:12), ສຊທ່ງທຍັງໝຕດເຫລຕທ່ານທຜູ້ແມທ່ນພວກເຮຕາໄດຜູ້ອທ່ານອອກມາຈາກ ພຣະກຊຈການຂອງພຣະອຕງ
ແລະ ກຂໍໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ຟຍັງຈາກພຣະສລຸຣະສຽງ ຂອງພຣະອຕງເອງ. ຖຜູ້າວທ່າທທ່ານຫາກເກທດມທຄວາມຕຜູ້ອງການຢາກ ຈະ
ທຂໍາຄວາມຮຜຜູ້ຈຍັກກທ່ຽວກຍັບພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດໃຫຜູ້ເລຊກເຊຊທ່ງ ຂໜຜູ້ນກວທ່າເກຕທ່ານຍັຜູ້ນ
ກຂໍຂຂໍໃຫຜູ້ທທ່ານຈຕທ່ງຕຍັຜູ້ງໃຈສໜກສາຄຕຜູ້ນຄວຜູ້າໜຍັງສສືພຣະ ຄຂໍາພທ ທທທ່ສຍັກສຊດນຍັຜູ້ນຕຍັຜູ້ງແຕທ່ບຍັດນທຜູ້ເສຍັຍເຖທດ. {SCL 174.1}
ຂຂໍໃຫຜູ້ພຣະວຍັຈນະຂອງ ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຈຕທ່ງຊາບຊໜມເຂຕຜູ້າ ໄປຢຜທ່ໃນຫຕວໃຈຂອງທທ່ານຢທ່າງຖຜູ້ວມລຕຜູ້ນ.
ພຣະວຍັຈນະຂອງອຕງພຣະ ຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍປຽບດຍັທ່ງທານນຂໍຜູ້າແຫທ່ງຊທວຊດ ທທທ່ຊທ່ວຍໃຫຜູ້ທທ່ານໄດຜູ້ເຊຕາ ຫຊວກະຫາຍ.
ພຣະວຍັຈນະຂອງພຣະເຈຕຜູ້າກຂໍປຽບສະເໝສືອນອາຫານ ຈາກເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນຟຜູ້າ.
ພຣະເຢຊຜຊຕງໄດຜູ້ຖະແຫລງອອກດຍັທ່ງນທຜູ້: ”ຖຜູ້າວທ່າທທ່ານຫາກຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ກຊນເນສືຜູ້ອກາຍຂອງອຕງ ພຣະ
ບລຸຕຂອງພຣະເຈຕຜູ້າແລະຫາກຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ດທ່ ສືມພຣະໂລຫຊດຂອງພຣະອຕງແລຜູ້ວ
ທທ່ານກຂໍຈະບຂໍທ່ມທຊທວຊດຢຜທ່ໃນຕຕວຂອງທທ່ານເອງນຍັຜູ້ນ ໄດຜູ້.”
ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ໃຫຜູ້ຄຂໍາອະທຊບາຍກທ່ຽວກຍັບພຣະອຕງເອງໂດຍ ກທ່າວວທ່າ:
“ພຣະວຍັຈນະທທທ່ເຮຕາພຣະອຕງຊຕງຕຍັດກທ່າວຕຂໍທ່ທທ່ານນທຜູ້ກຂໍ ເປຍັນຈຊດວຊນຍານ ແລະ ເປຍັນທຍັງຊທວຊດອທກດຜູ້ວຍ.”
(ໂຢຫຍັນ 6:63, 65). ຮທ່າງກາຍຂອງພວກເຮຕານທຜູ້ແມທ່ນໄດຜູ້ຮຍັບການປະກອບສຜູ້າງ
ມາຈາກສຊທ່ງທທທ່ພວກເຮຕາໄດຜູ້ກຊນແລະໄດຜູ້ດທ່ ສືມ. ປາກຕດການທທທ່ເກທດຂໜຜູ້ນຢຜທ່
ໃນທາງທຂໍາມະຊາດນຍັຜູ້ນກຂໍມທລຍັກສະນະຄຜູ້າຍດຍັທ່ງກຍັນກຍັບປາກຕດການທທທ່ ເກທດຂໜຜູ້ນຢຜທ່ໃນດຜູ້ານຈຊດໃຈ.
ນທຜູ້ເອງຄສືສທ່ ຊງທທທ່ພວກເຮຕານໜກຄຊດຕໜກຕອງ ເຊຊທ່ງຈະນຂໍາເອຕາຄວາມມທຫລຍັກໝຍັຜູ້ນທາງດຜູ້ານແນວຄຊດຄລຸນສຕມບຍັດ
ແລະ ຄວາມມທພະລຍັງແຫທ່ງໃຈມາສຜທ່ພວກເຮຕາ. {SCL 175.1}
ທ່ ງ ໃນຫຕວເຣສືທ່ອງທທທ່
ການໂຜດຜາຍໃຫຜູ້ມະນລຸດໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ຄວາມລອດພຕຜູ້ນແມທ່ນໜໜ
ພວກທຜຕສະຫວຍັນທຍັງຫລາຍກຂໍມທຄວາມຕຜູ້ອງການທທທ່ ຢາກຈະທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈນຂໍາພວກເຮຕາ.
ທ່ ງແລະ ເປຍັນທຍັງບຕດເພງຂອງ
ນທຜູ້ກຂໍຈະເປຍັນວຊຊາການ ທາງດຜູ້ານວຊທະຍາສາດຂະແໜງໜໜ
ພວກໄພທ່ພຕນທທທ່ຖສືກໂຜດໃຫຜູ້ລອດທຍັງຫລາຍໄປຕະຫລອດຈຕນເທຕທ່າ ໃດໆ.
ນທຜູ້ຫລສືທທ່ ຈະບຂໍ
ທ ທ່ ເປຍັນຫຕວເຣສືທ່ອງອຍັນມທຄລຸນຄທ່າເພສືທ່ອຈະໃຫຜູ້ພວກເຮຕາ
ໄດຜູ້ພາກຍັນນໜກຄຊດຈຊນຕະນາການແລະຄຕຜູ້ນຄວຜູ້າສໜກສາດຜູ້ວຍຄວາມເອຕາ ໃຈໃສທ່.

ຄວາມຮຍັກແລະຄວາມເມດຕາກະຣລຸນາຢທ່າງບຂໍທ່ມທຂອບເຂດ ຈາກຍັດຂອງ ອຕງພຣະເຢຊຜ ແລະ
ພຣະມະຫາວຊຣະກຍັມແຫທ່ງການເສຍັຍ ສະຫລະເພສືທ່ອມະນລຸດພວກເຮຕານຍັຜູ້ນກຂໍໄດຜູ້ເປຍັນການຮຽກຮຜູ້ອງບຕທ່ງບອກ
ໃຫຜູ້ພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍຕຜູ້ອງ ໄດຜູ້ພາກຍັນນໜກຄຊດຕໜກຕອງດຜູ້ວຍຄວາມ ເອຕາຈຊງເອຕາຈຍັງແລະເປຍັນພຊຖທພຊຖຍັນ.
ພວກເຮຕາຄວນຈະພາກຍັນດຂໍາ ຣຕງຊທວຊດຢຜທ່ດຜູ້ວຍຄລຸນລຍັກສະນະທາດແທຜູ້ຂອງ ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດ
ຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນທຍັງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ເປຍັນທະນາຍຄວາມປຕກປຜູ້ອງທທທ່ໂຄຣຕບຮຍັກ ຂອງພວກເຮຕານຍັຜູ້ນ.
ພວກເຮຕາຄວນຈະຕຜູ້ອງນໜກຄຊດຕໜກຕອງເຖຊງ ເຣສືທ່ອງພາຣະກຊດຂອງ
ພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງໄດຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາເພສືທ່ອໂຜດເອຕາ
ໄພທ່ພຕນຂອງພຣະອຕງໃຫຜູ້ພຜູ້ ຕນໄປຈາກຄວາມບາບຂອງພວກເຂຕາທຍັງ ຫລາຍ.
ເມສືທ່ອພວກເຮຕາຫາກມທຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ໃນສຊທ່ງທທທ່ເປຍັນເຣສືທ່ອງ ຂອງພຣະເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນແລຜູ້ວ ຄວາມເຊສືທ່ອ ແລະ
ຄວາມຮຍັກຂອງພວກເຮຕາ ກຂໍຈະເຕທບໃຫຍທ່ເຂຍັຜູ້ມແຂງຂໜຜູ້ນແລະການໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານຂອງພວກ
ເຮຕານຍັຜູ້ນກຂໍຈະເປຍັນທທທ່ພຂໍພຣະທຍັຍຮຍັບເອຕາໄດຜູ້ຈາກອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຍຊທ່ງ ຂໜຜູ້ນ,
ເພາະວທ່າການໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານນຍັຜູ້ນກຂໍນຍັບມສືຜູ້ນຍັບຈະປະສຕມປະ
ສານໄປດຜູ້ວຍຄວາມເຊສືທ່ອແລະຄວາມຮຍັກ,ຈະມທລຍັກສະນະເຄຍັທ່ງຮຜູ້ອນ ແລະ ມທຊທວຊດຊທວາຂໜຜູ້ນ.
ພວກເຮຕາຍຊທ່ງຈະມທຄວາມໄວຜູ້ວາງໃຈໃນອຕງ ພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າຢທ່າງບຂໍທ່ລຕດລະ ແລະ ເຊສືທ່ອໃນປະສຕບການແຫທ່ງຊທວຊດ
ປະຈຂໍາວຍັນຢຜທ່ໃນຣຊດອຂໍານາດຂອງພຣະອຕງທທທ່ເປຍັນພະລຍັງແຮງຊທ່ວຍ
ກອບກຜຜູ້ໂຜດຜາຍເອຕາທລຸກຄຕນທທທ່ໄດຜູ້ພາກຍັນເຂຕຜູ້າມາເພຊທ່ງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ
ເຈຕຜູ້າໂດຍຜທ່ານພຣະມະຫາເຢຊຜຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນ. {SCL 176.1}
ຈຕທ່ງໃຊຜູ້ຄວາມຄຊດຈຊນຕະນາການກທ່ຽວກຍັບອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌
ເມສືທ່ອພວກເຮຕາພາກຍັນ ໃຊຜູ້ຄວາມຄຊດຈຊນຕະນາການກທ່ຽວກຍັບ ຄວາມສຕມບຜນແບບຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດ
ໃຫຜູ້ລອດແລຜູ້ວ,ພວກເຮຕາ ກຂໍຈະເກທດມທຄວາມມລຸຜູ້ງມາດປາຖນາຢາກຈະ ຝໜກຝຕນຫລຂໍທ່ລອມຕຕນ
ເອງໃຫຜູ້ມທການປທ່ຽນແປງຢທ່າງເຕຍັມສທ່ວນ ແລະ ຢາກໃຫຜູ້ຕຕນໄດຜູ້ກຍັບ ກາຍມາເປຍັນຄຕນໃໝທ່ທທ່ ທສະທຜູ້ອນໃຫຜູ້ເຫຍັນ
ເຖຊງພາບພຕນແຫທ່ງຄວາມບຂໍ ຣຊສລຸດຜລຸດຜທ່ອງຂອງພຣະອຕງ. ເວລານຍັຜູ້ນຄຕນເຮຕາກຂໍຈະເກທດມທຄວາມ
ຫຊວກະຫາຍທທທ່ ຢາກຈະກຂໍທ່ສຜູ້າງຕຕນໃຫຜູ້ມທລຍັກສະນະຄຜູ້າຍດຍັທ່ງພຣະອຕງຜຜຜູ້
ທທທ່ທຂໍາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍຕຜູ້ອງເກທດມທຄວາມອຍັສຈຍັນໃຈນຂໍາ. ຍຊທ່ງ ຄວາມຄຊດຈຊດໃຈຂອງພວກເຮຕາ
ມທຄວາມຜຜກພຍັນຢຜທ່ກບ
ຍັ ອຕງພຣະ ຄຣຊສຕຕ໌ພຽງເທຕທ່າໃດ, ຍຊທ່ງພວກເຮຕາຈະມຍັກເລຕທ່າເຣສືທ່ອງຂອງພຣະອຕງ ແລະ
ນຂໍາສະເໜທໃຫຜູ້ຄຕນທຍັງຫລາຍໃນໂລກໄດຜູ້ພາກຍັນເຂຕຜູ້າມາຮຍັບຮຜຜູ້ ພຣະອຕງມາກຍຊທ່ງຂໜຜູ້ນ. {SCL 177.1}
ໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທບທ່ ຂໍ ໄດຜູ້ຖສືກຂຽນອອກມາເພສືທ່ອໃຫຜູ້ສະເພາະແຕທ່
ພວກນຍັກປຣາດອາຈານທຍັງຫລາຍໄດຜູ້ພາກຍັນຄຕຜູ້ນຄວຜູ້າສໜກສາພຽງ ເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ, ແຕທ່ກຕງກຍັນຂຜູ້າມໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ທແມທ່ນໄດຜູ້ຖສືກຂຽນຂໜຜູ້ນ ມາເພສືທ່ອໃຫຜູ້ຄຕນທຂໍາມະດາສາມຍັນໂດຍທຕທ່ວໄປ.
ສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງທທທ່ຍຊທ່ງ ໃຫຍທ່ເຊຊທ່ງມທ ຄວາມຈຂໍາເປຍັນສຂໍາລຍັບມະນລຸດເພສືທ່ອຈະ ໄດຜູ້ມາເຊຊທ່ງຄວາມ
ລອດພຕຜູ້ນຂອງຕຕຜູ້ນນຍັຜູ້ນກຂໍໄດຜູ້ຖສືກຂທດຂຽນເອຕາໄວຜູ້ຢທ່າງແຈທ່ມແຈຜູ້ງເໝສືອນ
ຍາມຕາເວຍັນທທ່ຽງຟຜູ້າແລະກຂໍບທ່ ຂໍມທຜຜຜູ້ໃດຈະຫລຕງທາງໄປໄດຜູ້, ຍຕກເວຍັຜູ້ນ
ແຕທ່ພວກຄຕນທທທ່ເດທນຕາມຄວາມຄຊດຂອງຕຕນເອງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ ໂດຍທທທ່ບຂໍທ່
ເອຕາຫຕວໃສທ່ໃຈຊາຕຂໍທ່ນຂໍຜູ້າພຣະທຍັຍຂອງພຣະເຈຕຜູ້າທທທ່ໄດຜູ້ຖສືກເປຊດເຜທຍອອກ ມາໃຫຜູ້ເຫຍັນຢທ່າງຊຍັດເຈນຢຜທ່ແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນ.
ພວກເຮຕາບຂໍທ່ຄວນທທທ່ຈະໄປເກຍັບ ກຂໍາເອຕາແຕທ່ຄຂໍາເວຕຜູ້າຂອງຄຕນອສືທ່ນມາເປຍັນສຊທ່ງອຜູ້າງອທງ, ແຕທ່ເພສືທ່ອຈະ
ມທຄວາມຮຜຜູ້ກທ່ຽວກຍັບພຣະຄຂໍາສອນທທທ່ມທຢຜທ່ໃນ ພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ຍັນພວກເຮຕາກຂໍ
ຄວນຈະຄຕຜູ້ນຄວຜູ້າຮຂໍທ່າຮຽນພຣະວຍັຈນະຂອງ ພຣະເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນດຜູ້ວຍຕຕນເອງ.
ຖຜູ້າພວກເຮຕາຫາກປທ່ອຍໃຫຜູ້ຄຕນອສືທ່ນເຂຕຜູ້າມາ ໃຊຜູ້ຄວາມຄຊດຕາງຕຕນ ເອງແລຜູ້ວ. ພະລຍັງແຮງ
ແລະຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮຕາກຂໍຈະ ອທ່ອນເພຍັຍເປຍັຜູ້ຍລຕງໄປ. ຄວາມສາມາດທາງດຜູ້ານມຍັນສະໝອງ
ຂອງຄຕນເຮຕາກຂໍຈະຢລຸດສະງຍັກລຕງໄປຍຜູ້ອນຂາດການຝໜກຫຍັດໃນການ
ຄຕຜູ້ນຄຊດພຊຈາລະນາເຖຊງສຊທ່ງທທທ່ມທຄລຸນຄທ່າທາງດຜູ້ານຈຊນຕະນາການຂອງ
ຕຕນເນສືທ່ອງຈາກວທ່າມຍັນໄດຜູ້ສຜນເສຍັຍຄວາມມທສະມຍັຖພາບຂອງຕຕນທທທ່ຈະຮຍັບເອຕາສຊທ່ງທທທ່ມທຄວາມໝາຍອຍັນເລຊກເຊຊທ່

ຊຊທ່ງທທທ່ໄດຜູ້ມາຈາກພຣະວຍັຈນະ ຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ . ຄວາມຄຊດມຍັນສະໝອງຂອງຄຕນອາດຈະຂະ
ຫຍາຍກວຜູ້າງອອກ ໄປຖຜູ້າວທ່າມຍັນຫາກເດທນໄປຕາມຊທ່ອງທາງທທທ່ມທ
ການສະໜຊດຕຊດພຍັນກຍັນກຍັບວຍັດຖລຸປະສຕງທທທ່ພຣະຄຂໍາພທໄດຜູ້ສອນເອຕາໄວຜູ້
ໂດຍການເອຕາສຊທ່ງທທທ່ເປຍັນເຣສືທ່ອງຂອງພຣະຄຂໍາພທເຂຕຜູ້າມາປຽບທຽບ ກຍັບພຣະຄຂໍາພທ ແລະ
ເອຕາສຊທ່ງທທທ່ເປຍັນຝທ່າຍຈຊດວຊນຍານມາປຽບ ທຽບ ໃສທ່ເຣສືອງຂອງຝທ່າຍຈຊດວຊນຍານ. {SCL 178.1}
ຈຕທ່ງທຂໍາໃຫຜູ້ສະຕຊປຍັນຍາຂອງທທ່ານມທຄວາມເຂຍັຜູ້ມແຂງ
ບຂໍທ່ມທສທ່ ຊງອສືທ່ນໃດອທກທທທ່ຈະຊທ່ວຍຝໜກຝຕນໃຫຜູ້ສະຕຊປຍັນຍາຂອງຄຕນ
ເກທດມທຄວາມສະຫລາດຫລຍັກແຫລມຂໜຜູ້ນຍຊທ່ງໄປກວທ່າການສໜກສາ
ຮຽນຮຜຜູ້ກທ່ຽວກຍັບໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານທຜູ້. {SCL 179.1}
ບຂໍທ່ມທໜຍັງສສືເຫລຍັຜູ້ມໃດອທກທທທ່ຈະມທພະລຍັງແຮງ ເພສືທ່ອເຊທດຊຜເອຕາ ຄວາມຄຊດປຍັນຍາ ແລະ
ເສທມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງຄຕນໃຫຜູ້
ກວຜູ້າງຂວາງອອກເໝສືອນດຍັທ່ງສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງທທທ່ມທຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະ ຄຂໍາພທນຜູ້ ທ.
ຖຜູ້າວທ່າພຣະວຍັຈນະຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຫາກໄດຜູ້ຮຍັກການສໜກສາ ຄຕຜູ້ນຄວຜູ້າຢທ່າວຈຊງຈຍັງແລຜູ້ວ
ຄຕນເຮຕາກຂໍຈະມທຄວາມຄຊດປຍັນຍາກວຜູ້າງ ຂວາງອອກ, ຄລຸນສຕມບຍັດທຍັສນະຂອງຄຕນກຂໍຈະມທຣາສທຂຜູ້ ໜນມາ ແລະ
ເຂຕາກຂໍຈະມທເປຕຜູ້າໝາຍໃນຊທວຊດອຍັນທທ່ຽງແທຜູ້ແນທ່ນອນເຊຊທ່ງທຍັງໝຕດ ເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນເປຍັນສຊທ່ງທທທ່
ຫາໄດຜູ້ຍາກໃນເວລາປຍັດຈລຸບຍັນ. {SCL 179.2}
ການອທ່ານໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທແບບຟຜູ້າວຟຍັທ່ງບຂໍທ່ ລະມຍັດລະວຍັງນຍັຜູ້ນ ກຂໍຈະໃຫຜູ້ປະໂຫຍດແກທ່ຄຕນບຂໍທ່ມາກໜຍັກ.
ບາງຄຕນກຂໍອາດຈະສາມາດ ອທ່ານພຣະຄຂໍາພທແຕທ່ຕຜູ້ ຕນຕະຫລອດປາຍຈຕນຈຕບຮອບດຽວ, ແຕທ່ຊຜູ້ ຂໍາພຍັດ
ບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະຊອກເຫຍັນໄດຜູ້ໃນ ຄວາມສວຍສຕດງຕດງາມແລະບຂໍທ່ເຂຕຜູ້າ ໃຈໄດຜູ້
ໃນຄວາມໝາຍອຍັນເລຊກເຊຊທ່ງອຍັສຈຍັນຂອງພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ຍັນ.
ດທແທຜູ້ແມທ່ນໃຫຜູ້ສໜກສາຄຕຜູ້ນຄວຜູ້າຢທ່າງລະມຍັດລະວຍັງເປຍັນແຕທ່ລະຂຂໍຜູ້ລະ
ຄວາມໄປຈຕນກວທ່າຈະທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ຢທ່າງແຈທ່ມແຈຜູ້ງໃນເນສືຜູ້ອ
ໃນຄວາມໝາຍທທທ່ກທ່ຽວພຍັນກຍັບແຜນການຂອງພຣະເຈຕຜູ້າໃນການ
ໂຜດເອຕາມະນລຸດໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມລອດພຕຜູ້ນນຍັຜູ້ນ. ການທຂໍາຢທ່າງນທຜູ້ຈະ
ດທກວທ່າການອທ່ານຫລາຍບຕດຫລາຍຕອນຄວບກຍັນໄປ ໂດຍບຂໍທ່ມທຈດ
ລຸ ໝາຍປາຍທາງ
ທ່
ແລະຈະເກຍັບກຂໍາຄຂໍາແນະນຂໍາສຊດສອນອຍັນໃດກຂໍບຂໍ ໄດຜູ້ຈຍັກຢທ່າງ.
ຈຕທ່ງຢທ່າລສືມພຕກຖສືເອຕາພຣະຄຂໍາພທຕຊດຕຕວທທ່ານໄປທລຸກບທ່ອນ ທລຸກຍາມ, ຈຕທ່ງຍາດໂອກາດອທ່ານຢຜທ່ຢທ່າງເປຍັນປະຈຂໍາ,
ພະຍາຍາມຈຕດ ຈຂໍາແຕທ່ລະຂຂໍຜູ້ຄວາມເອຕາໄວຜູ້. ແມທ່ນກະທຍັຜູ້ງວທ່າໃນເວລາທທທ່ກຂໍາລຍັງ
ເດທນຍທ່າງຢຜທ່ຕາມທາງຖະໜຕນນຍັຜູ້ນທທ່ານກຂໍຍຍັງສາມາດທທທ່ ຈະຍາດໂອ
ກາດອທ່ານໄດຜູ້ເປຍັນຂຂໍຜູ້ເປຍັນແຖວແລະນໜກຄຊດຕໜກຕອງຕຂໍທ່ສຊທ່ງທທທ່ຕຕນໄດຜູ້
ອທ່ານໄປນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວກຂໍຈດ
ຕ ບຍັນທໜກເອຕາໄວຜູ້ໃນຄວາມຊຕງຈຂໍາຂອງຕຕນ. {SCL 180.1}
ທ່
ພວກເຮຕາບຂໍສາມາດທທທ່ຈະບຍັນລລຸໄດຜູ້ເຖຊງອະພຊປນ
ຍັ ຍາຂອງ ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໂດຍຂາດຄວາມຕຍັຜູ້ງໃຈ ແລະ
ຂາດການໄຫວຜູ້ ພຣະອຜູ້ອນວອນໃນເວລາຮຂໍທ່າຮຽນສໜກສາພຣະຄຂໍາພທຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນ. ໜຍັງສສືພຣະ
ຄຂໍາພທໃນບາງບຕດບາງຕອນນຍັຜູ້ນ ກຂໍມທຄວາມກະຈທ່າງແຈຜູ້ງທທທ່ສລຸດຈຕນ
ວທ່າຍາກທທທ່ຈະບຂໍທ່ສາມາດທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້. ແຕທ່ເປຍັນບາງບທ່ອນ ກຂໍມຄ
ທ ວາມໝາຍອຍັນຊຜູ້ອນເລຊກຢຜທ່
ຂຜູ້າງໃນເຊຊທ່ງບຂໍທ່ສາມາດຈະເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ ໃນທຍັນທທທຍັນໃດ. ຕຜູ້ອງແມທ່ນພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ຍັນເອງທທທ່ຈະຕຜູ້ອງເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້
ການຕທຄວາມໝາຍຕຂໍທ່ເນສືຜູ້ອຫາສາຣະຂອງພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ຍັນ. ການສໜກ
ສາຄຕຜູ້ນຄວຜູ້າພຣະຄາພທດຜູ້ວຍຄວາມລະມຍັດລະວຍັງ ແລະ ດຜູ້ວຍການ
ໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານຢທ່າງຕຍັຜູ້ງນຍັຜູ້ນກຂໍຈະນຂໍາມາເຊຊທ່ງຜຕນສຂໍາເຣຍັດອຍັນ ຍຊທ່ງໃຫຍທ່.
ນຍັກຂລຸດຄຕຜູ້ນບຂໍທ່ແຮທ່ເຊຊທ່ງໄດຜູ້ພຕບເຫຍັນທາງແຮທ່ຂອງໂລຫະທທທ່ມທ ຄທ່າເຊຊທ່ງຖສືກຝຍັງຊຜູ້ອນຢຜທ່
ໃຕຜູ້ພຜູ້ ສືນດຊນນຍັຜູ້ນກຂໍເໝສືອນດຍັທ່ງຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທ ຄຕຜູ້ນຄວຜູ້າສໜກ
ສາພຣະວຍັຈນະຂອງພຣະເຈຕຜູ້າທທທ່ກຂໍາລຍັງຊອກຄຕຜູ້ນຫາຂອງທທທ່ ມທຄທ່າເຊຊທ່ງ

ເປຍັນສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງອຍັນລຂໍຜູ້າເລທດທທທ່ເຊສືທ່ອງຊຜູ້ອນອອກຈາກສາຍຕາ
ຂອງຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທຂາດຄວາມລະມຍັດລະວຍັງໃນການຊອກຄຕຜູ້ນນຍັຜູ້ນເອງ. ພຣະວຍັຈນະ
ຂອງພຣະເຈຕຜູ້າທທທ່ໄດຜູ້ຖສືກນຂໍາເອຕາມານໜກຄຊດຕໜກຕອງຢຜທ່ໃນ
ຈຊດໃຈຂອງຄຕນນຍັຜູ້ນກຂໍຈະກາຍເປຍັນດຍັທ່ງກະແສນຂໍຜູ້າທທທ່ຫລຍັທ່ງໄຫລອອກມາ ຈາກບຂໍທ່ນຂໍຜູ້າແຫທ່ງຊທວຊດນຍັຜູ້ນເອງ. {SCL
180.2}
ທທ່ານຈຕທ່ງໄຫວຜູ້ວອນຂຂໍເອຕາຄວາມມທແສງສະຫວທ່າງ
ບຂໍທ່ມທຈຍັກເທສືທ່ອທທທ່ພຣະຄຂໍາພທຈະຖສືກສໜກສາຮຂໍທ່າຮຽນໂດຍທທທ່ບຂໍທ່ມທ ການໄຫວຜູ້ວອນອະທຊຖານ. ທລຸກຄຍັຜູ້ງ,
ກທ່ອນທທທ່ຈະເປທດພຣະຄຂໍາພທມາ ອທ່ານນຍັຜູ້ນ ພວກເຮຕາກຂໍຈະຕຜູ້ອງໄຫວຜູ້ວອນອະທຊຖານຂຂໍເອຕາແສງສະ
ຫວທ່າງຈາກອຕງພຣະວຊຍານບຂໍຣຊສລຸດແລະທທ່ານກຂໍຈະໄດຜູ້ຮຍັບມາ. ໃນ ເວລາທທທ່ທທ່ານນາທະນາເອນ (Nathanael)
ໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າໄປພຕບກຍັບ ພຣະເຢຊຜນຍັຜູ້ນ, ພຣະອຕງກຂໍໄດຜູ້ກທ່າວວທ່າ: “ດຜເຖທດ, ນທຜູ້ແມທ່ນຄຕນອຊສ
ຣະເອລທທທ່ແທຜູ້ຈຊງເຊຊທ່ງບຂໍທ່ມທຄວາມດລຸຮຜູ້າຍໃນຕຕວ.” ແລຜູ້ວທທ່ານ ນາທະນາເອນກຂໍໄດຜູ້ຖາມພຣະອຕງວທ່າ:
“ພຣະອຕງຮຜຈ
ຜູ້ ຍັກຂຜູ້ານຜູ້ອຍ {SCL 181.1}
ໄດຜູ້ແນວໃດ?” ສທ່ວນຝທ່າຍພຣະເຢຊຜກຂໍຊຕງຕຍັດຕອບດຍັທ່ງນທຜູ້: “ເຮຕາ
ພຣະອຕງກຂໍເຫຍັນເຈຕຜູ້າຢຜທ່ກຜູ້ອງກຕກໝາກເດສືທ່ອເທດກທ່ອນທທທ່ ຟທ ລຊບໄດຜູ້ເອທຜູ້ນເຈຕຜູ້າມານຍັຜູ້ນອທກ.” (ໂຢຫຍັນ 1:47, 48).
ໃນເວລາ ທທທ່ພວກເຮຕາໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານຢຜທ່ຕາມສະຖານທທທ່ອຍັນງຽບສະຫງຍັດ ບທ່ອນຕທ່າງໆຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນ
ພຣະເຢຊຜກຂໍຊຕງຫລຊງເຫຍັນພວກເຮຕາເໝສືອນກຍັນ
ໃນເມສືທ່ອພວກເຮຕາຫາກພາກຍັນຊອກຫາພຣະອຕງເພສືທ່ອຂຂໍເອຕາຄວາມມທ
ແສງສະຫວທ່າງເພສືທ່ອຈະຊທ່ວຍໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ຮຜຜູ້ຈຍັກວທ່າອຍັນໃດເປຍັນ ສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງກຍັນແທຜູ້.
ບຍັນດາທຜຕສະຫວຍັນຈາກໂລກແຫທ່ງ ຄວາມມທແສງສະຫວທ່າງນຍັຜູ້ນກຂໍຈະພາກຍັນເຂຕຜູ້າມາຢຜທ່ໃກຜູ້ກຍັບພວກຄຕນຜຜຜູ້
ທທທ່ພວມກຂໍາລຍັງຊອກຫາການຊທຜູ້ນຂໍາຂອງພຣະເຈຕຜູ້າດຜູ້ວຍຄວາມຖທ່ອມ ຕຕວຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນ. {SCL 182.1}
ພຣະວຊຍານບຂໍຣສ
ຊ ລຸດຊຕງໃຫຜູ້ການຍຕກຍຂໍສຂໍຣະເສທນຕຂໍທ່ພຣະເຈຕຜູ້າ ຜຜໂຜູ້ ຜດໃຫຜູ້ລອດ.
ນທຜູ້ກຂໍຄສືພາລະໜຜູ້າທທທ່ຂອງພຣະວຊຍານບຂໍຣຊສລຸດທທທ່
ຈະຕຜູ້ອງນຂໍາສະເໜທໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ພາກຍັນຮຜຜູ້ຈຍັກກຍັບອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ເຈຕຜູ້າ, ຮຜຜູ້ຈຍັກຄວາມບຂໍຣສ
ຊ ລຸດຜລຸດຜທ່ອງ
ທ່
ແລະ ພຣະກຊດອຍັນຍຊງໃຫຍທ່ໃນ ການໂຜດເອຕາມະນລຸດໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ຄວາມລອດໂດຍຜທ່ານອຕງພຣະເຢ ຊຜຄຣຊສຕຕ໌.
ຜູ້
ພຣະເຢຊຜຊຕງໄດຜູ້ຕຍັດກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ: “ພຣະອຕງເຈຕາ ຈະຮຍັບເອຕາຈາກເຮຕາພຣະອຕງນທຜູ້ໄປ ແລະຈະຊຕງສະແດງ
ອອກໃຫຜູ້ທທ່ານໄດຜູ້ເຫຍັນສຊທ່ງນຍັຜູ້ນ.” (ໂຢຫຍັນ 16:14). ມທແຕທ່ພຣະ
ວຊນຍານຂອງພຣະເຈຕຜູ້າພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນທທທ່ຈະສາມາດເປຍັນອາຈານ ສອນກທ່ຽວເຣສືທ່ອງສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງນຍັຜູ້ນໄດຜູ້.
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໃຫຜູ້ ການຕທລາຄາຕຂໍທ່ຄລຸນຄທ່າຂອງມະນລຸດສຜງສຕທ່ງພຽງໃດຈຕນເຖຊງຂຍັຜູ້ນວທ່າ
ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ອລຸທຊດພຣະບລຸຕຂອງພຣະອຕງໃຫຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາສຊຜູ້ນພຣະ ຊຕນເພສືທ່ອພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍ ແລະ
ທຍັງຍຍັງໄດຜູ້ມອບໝາຍໃຫຜູ້ພຣະວຊນ ຍານຂອງພຣະອຕງລຕງມາເປຍັນພຣະອາຈານສອນ ແລະ ເປຍັນຜຜຜູ້ຊຜູ້ ທ
ຊທ່ອງທາງໃຫຜູ້ແກທ່ມວນມະນລຸດຂອງພວກເຮຕາ./. {SCL 182.2}

ບບົດທທີ 11—ຄວາມດທີເລທີດຂອງການໄຫວສພຣະອະທທິຖານ
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໃຫຜູ້ການທຍັກທາຍສຕນທະນາກຍັບມະນລຸດ
ທຍັງຫລາຍໂດຍຜທ່ານປາກຕດການທາງທຂໍາມະຊາດແວດລຜູ້ອມ, ຜທ່ານ ການເປທດເຜທຍພຣະນຊມຊຕ ແລະ
ຜທ່ານອຊດທຊພຕນຂອງອຕງພຣະວຊນຍານ ບຂໍຣສ
ຊ ລຸດ. ແຕທ່ນຜູ້ ທກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນພຽງພຂໍເທສືທ່ອ, ພວກເຮຕາກຂໍຍຍັງຈະຕຜູ້ອງເປທດ
ອຕກເປທດໃຈຂອງຕຕນຕຂໍທ່ພຣະອຕງອທກດຜູ້ວຍ. ເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ມາເຊຊທ່ງຊທວຊດ
ທາງດຜູ້ານຈຊດວຊນຍານທທທ່ມທຄວາມເຂຍັຜູ້ມແຂງນຍັຜູ້ນພວກເຮຕາກຂໍຕຜູ້ອງມທ
ຄວາມສຍັມພຍັນຢທ່າງມທຊທວຊດຊທວາກຍັບອຕງພຣະເທພບຊດາເຈຕຜູ້າຂອງຕຕນ.
ຄວາມຄຊດຂອງພວກເຮຕາກຂໍອາດຈະກຜູ້ຽວກອດຢຜທ່ກຍັບພຣະອຕງ, ຢຜທ່ກຍັບ
ຜຕນງານແຫທ່ງການເນຣະມຊຕປະດຊດສຜູ້າງຂອງພຣະອຕງຢຜທ່ກຍັບຄວາມ
ເມດຕາກະຣລຸນາແລະຄວາມຈະເຣທນພອນທທທ່ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ໂຜດປະ ທານມາໃຫຜູ້ນຜູ້ ຍັນ,
ແຕທ່ສທ່ ຊງທຍັງໝຕດເຫລຕທ່ານທຜູ້ກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນແມທ່ນການມທຄວາມ ສຍັມພຍັນກຍັບ
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຢທ່າງເຕຍັມຄວາມໝາຍເທສືທ່ອ, ພວກ
ເຮຕາຍຍັງຈະຕຜູ້ອງເລຕທ່າໃຫຜູ້ພຣະອຕງໄດຜູ້ຮຜຜູ້ຈຍັກກທ່ຽວກຍັບຄວາມຈຊງໃນຊທວຊດ ຂອງຕຕນອທກດຜູ້ວຍ. {SCL 184.1}
ໃນເວລາໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນພວກເຮຕາ ກຂໍຈະຕຜູ້ອງເປທດ
ຫຕວໃຈຂອງຕຕນອອກໃຫຜູ້ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ຮຜຜູ້ຈກ
ຍັ ນຂໍາເໝສືອນກຍັນ
ຜູ້
ທ່
ກຍັບວທ່າທທ່ານກຂໍາລຍັງເວຕາຈາສຕນທະນາກຍັບເພສືອນເປຍັນເພສືທ່ອນຕາຍ ຂອງຕຕນເອງນຍັຜູ້ນຢຜທ່.
ການກະທຂໍາແບບນທຜູ້ກຂໍບທ່ ຂໍແມທ່ນວທ່າພຣະເຈຕຜູ້າຈະບຂໍທ່ ຮຜຜູ້ຫຍຍັງຈຍັກຢທ່າງກທ່ຽວກຍັບຕຕວຂອງພວກເຮຕານຍັຜູ້ນເລທຍ,
ແຕທ່ນຜູ້ ທມຍັນແມທ່ນ ຄວາມຈຂໍາເປຍັນ ສຂໍາລຍັບພວກເຮຕານຍັຜູ້ນເອງເພສືທ່ອຈະຊທ່ວຍໃຫຜູ້ຕຕນກຜູ້າວ
ເດທນເຂຕຜູ້າໄປຫາພຣະເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນໄດຜູ້. ການໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານຈະບຂໍທ່
ຊທ່ວຍນຂໍາເອຕາພຣະເຈຕຜູ້າໃຫຜູ້ຫຍຍັບເຂຕຜູ້າມາໃກຜູ້ພວກເຮຕາ, ແຕທ່ກງ
ຕ ກຍັນ ຂຜູ້າມ,
ຜູ້
ທ່
ຄສືຈະເປຍັນການຊທ່ວຍໃຫຜູ້ພວກເຮຕານຍັນເອງທທຈະເປຍັນຜຜຜູ້ໄດຜູ້ຫຍຍັບ ໃກຜູ້ເຂຕຜູ້າໄປຫາພຣະອຕງ. {SCL 185.1}
ເມສືທ່ອເວລາທທທ່ອຕງພຣະເຢຊຜຄຣຊສຕຕ໌ໄດຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາໃຊຜູ້ຊທວຊດ
ຢຜທ່ໃນໂລກມະນລຸດເຮຕານທຜູ້ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ສອນໃຫຜູ້ພວກອຍັຄສາວຕກທຍັງ
ຫລາຍຂອງພຣະອຕງໃຫຜູ້ພາກຍັນຮຜຜູ້ຈຍັກໄຫວພຣະອະທຊຖານ. ພຣະອຕງ
ໄດຜູ້ບອກສອນໃຫຜູ້ພວກສາວຕກເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ຮຜຜູ້ຈຍັກນາເອຕາຄວາມຈາ
ເປຍັນໃນຊທວຊດປະຈຂໍາວຍັນຂອງຕຕນເຂຕຜູ້າໄປກາບທຜນຕຂໍທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ ເຈຕຜູ້າ ແລະ
ນຂໍາເອຕາຄວາມຂຍັດສຕນຈຕນໃຈທຍັງໝຕດນຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ຕຕກໄປຢຜທ່ໃນ ຄວາມຮຍັບຜຊດຊອບຂອງພຣະອຕງ.
ສທ່ວນຄຂໍາໝຍັຜູ້ນສຍັນຍາທທທ່ພຣະອຕງເຄທຍ ໄດຜູ້ໃຫຜູ້ໄວຜູ້ຕທ່ ຂໍພວກສາວຕກເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍຍຍັງຄຕງເປຍັນຄຂໍາໝຍັຜູ້ນສຍັນຍາທທທ່ຍຍັງ
ຄຕງມທຕທ່ ຂໍພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍເໝສືອນກຍັນຈຕນເທຕທ່າເຖຊງທລຸກວຍັນນທຜູ້. {SCL 185.2}
ໃນເວລາທທທ່ພຣະເຢຊຜໄດຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາດຂໍາຣຕງຊທວຊດຢຜທ່ຖຜູ້າມ ກາງມວນມະນລຸດເຮຕານຍັຜູ້ນ,
ພຣະອຕງເອງກຂໍເປຍັນຜຜຜູ້ທທ່ ທບຂໍທ່ໄດຜູ້ລຕດລະໃນ ການໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານ. ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດຂອງພວກເຮຕາ
ຊຕງທຂໍາຕຕນໃຫຜູ້ມທ ຄວາມໃກຜູ້ຊຊດຕຊດແທດກຍັບຄວາມຈຂໍາເປຍັນໃນຊທວຊດ
ປະຈຂໍາວຍັນແລະຄວາມອທ່ອນເພຍັຍໄຮຜູ້ສະມຍັຖພາບຂອງມະນລຸດພວກ ເຮຕາ,
ສະນຍັຜູ້ນພຣະອຕງຈຊທ່ງໄດຜູ້ກາຍເປຍັນຜຜຜູ້ຮຜູ້ອງຂຂໍຕທ່ ຂໍວທ່າ, ເປຍັນຜຜຜູ້ຊອກສະ
ແຫວງຫາພະລຍັງອຍັນມທຊທວຊດຊທວາຈາກອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເພສືທ່ອຈະ ໄດຜູ້ມທ
ຄວາມສາມາດແບກຫາບເອຕາພາລະໜຜູ້າທທທ່ໃນການຮຍັບໃຊຜູ້ ຂອງພຣະອຕງຢຜທ່ທທ່ ທ
ເມສືອງມະນລຸດແລະສາມາດທທທ່ຈະສຜຜູ້ທຕນຜທ່ານຜທ່າໄດຜູ້ ຕຂໍທ່ການທຕດສອບລຂໍຜູ້ລວງນາໆປະການເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ.
ພຣະເຢຊຜຊຕງເປຍັນ ແບບຢທ່າງສຂໍາລຍັບພວກເຮຕາຢຜທ່ໃນທລຸກສຊທ່ງທລຸກປະການ. ພຣະອຕງຊຕງ
ເປຍັນຍາດພທທ່ນຜູ້ອງຜຜຜູ້ຊທ່ວຍແບທ່ງເບຕາເອຕາຄວາມອທ່ອນແຮງຂອງພວກ ເຮຕາ,
“ພຣະອຕງໄດຜູ້ຜທ່ານການທຕດສອບຢຜທ່ໃນທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງ ເໝສືອນດຍັທ່ງພວກເຮຕາ”

ແຕທ່ເຖຊງປານນຍັຜູ້ນກຂໍຍຍັງຄຕງບຂໍທ່ມທຄວາມບາບ ຕຊດຕຕວເລທຍ,
ຄລຸນລຍັກສະນະທາດແທຜູ້ຂອງພຣະອຕງແມທ່ນມທຄວາມ ໜທ່າຍແໜງຕຂໍທ່ຄວາມຊຕທ່ວຮຜູ້າຍເລວຊາມ.
ຢຜທ່ໃນໂລກມະນລຸດທທທ່ ເຕຍັມໄປດຜູ້ວຍຄວາມບາບນທຜູ້, ພຣະອຕງກຂໍເຄທຍໄດຜູ້ສຜຜູ້ທຕນຜທ່ານຜທ່າ ແລະ
ໄດຜູ້ຮຜຜູ້ຈຍັກກຍັບຄວາມເຈຍັບປວດທາງໃຈ. ໃນຖານະທທທ່ພຣະອຕງໄດຜູ້ຊຕງມາ ເປຍັນມະນລຸດຢຜທ່
ນຍັຜູ້ນການໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານກຂໍໄດຜູ້ກາຍເປຍັນຄວາມຈຂໍາ ເປຍັນ ແລະ ເປຍັນທຍັງໂອກາດອຍັນດທເລທດອທກດຜູ້ວຍ.
ພຣະອຕງມທຄວາມ ສລຸກ ແລະ ຄວາມສະບາຍໃຈໃນການຊສືທ່ສຍັມພຍັນກຍັບອຕງພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າ. ເພາະສະນຍັຜູ້ນ,
ໃນເມສືທ່ອພຣເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດຂອງມະນລຸດຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນ
ທຍັງພຣະບລຸຕຂອງພຣະເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນຫາກມທຄວາມຈຂໍາເປຍັນໃນການໄຫວຜູ້ ພຣະອະທຊຖານຢທ່າງນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວ
ຄຍັຜູ້ນຊຍັນພວກເຮຕາຜຜຜູ້ເປຍັນມະນລຸດທທທ່ມທ ຄວາມອທ່ອນແຮງຂາດສະມຍັຖພາບ ແລະ ທຍັງເປຍັນມະນລຸດທາງຝທ່າຍ
ເນສືຜູ້ອກາຍທທທ່ມທບາບຢທ່າງພວກເຮຕານທຜູ້ເດຈະບຂໍທ່ມທຄວາມຈຂໍາເປຍັນຍຊທ່ງໄປ
ກວທ່າພຣະອຕງຫລສືທທ່ ທຈະຕຜູ້ອງເອຕາໃຈໃສທ່ໃນການໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊ ຖານຢທ່າງເອຕາຈຊງເອຕາຈຍັງແລະບຂໍທ່ລຕດລະ. {SCL
186.1}
ອຕງພຣະອຕງຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຍຍັງຄຕງລຂໍທາທ່ ນຢຜທ່
ອຕງພຣະເທພບຊດາເຈຕຜູ້າຂອງພວກເຮຕາກຂໍຍຍັງຄຕງລຂໍທທ່ ທຈະຖອກ
ເທບພຣະພອນຂອງພຣະອຕງລຕງມາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາຢທ່າງຖຜູ້ວມລຕຜູ້ນ. ນທຜູ້
ຄສືໂອກາດອຍັນດທສຂໍາລຍັບພວກເຮຕາທທທ່ຈະໄດຜູ້ພາກຍັນດສືທ່ມກຊນເອຕານຂໍາຈາກ
ບຂໍທ່ເກທດແຫທ່ງຄວາມຮຍັກອຍັນບຂໍທ່ມທວຍັນສຜູ້ຽງສລຸດນທຜູ້. ທທ່ານບຂໍທ່ມທຄວາມອຍັສຈຍັນ ໃຈຫລສືທທ່ ທ
ພວກເຮຕາພາກຍັນໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານໜຜູ້ອຍເກທນໄປ. ພຣະ ຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍມທຄວາມປະສຕງ
ແລະພຜູ້ອມສະເໝທຢຜທ່ແລຜູ້ວທທທ່ຈະຟຍັງຄຂໍາ ໄຫວຜູ້ວອນອະທຊຖານອຍັນມາຈາກໃຈຈຊງຂອງພວກລຜກຫລານຜຜຜູ້ທທ່ ທມທ
ຄວາມຖທ່ອມຕຕວທຍັງຫລາຍຂອງພຣະອຕງ, ແຕທ່ບຍັນຫາກຂໍຂຜູ້ ໜນຢຜທ່ກຍັບພວກ
ເຮຕານທຜູ້ເອງເຊຊທ່ງເປຍັນຝທ່າຍທທທ່ບຂໍທ່ຢາກຈະເຜທຍເຖຊງຄວາມຂຍັດສຕນຈຕນໃຈ
ຂອງພວກຕຕນໃຫຜູ້ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ຮຜຜູ້ຈຍັກນຂໍາຕາມການເວລາ.
ພວກເທວະທຜຕແຫທ່ງເໝສືອງສະຫວຍັນຈະພາກຍັນຄຊດແນວໃດຕຂໍທ່ ພວກມະ
ນລຸດຜຜຜູ້ໜຜູ້າສຍັງເວດທຍັງຫລາຍທທທ່ກຂໍາລຍັງຕຕກຢຜທ່ໃນການທຕດສອບ ແລະລຂໍຜູ້ ລວງໃຈເຊຊທ່ງໃນຂະນະເວລາທທທ່
ຫຕວໃຈອຍັນເຕຍັມໄປດຜູ້ວຍຄວາມຮຍັກ ຢທ່າງອະມະຕະຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍາລຍັງ ໂນຜູ້ມອທ່ຽງມາຫາພວກ
ເຂຕາທຍັງຫລາຍນຍັຜູ້ນຢຜທ່ແລະກຂໍພຜູ້ອມສະເໝທທທ່ ທຈະໂຜດປະທານມາໃຫຜູ້
ພວກເຂຕາມາກຍຊທ່ງໄປກວທ່າທທທ່ພວກເຂຕາຈະຮຜູ້ອງຂຂໍເອຕາມາໄດຜູ້ ແລະ
ກຂໍທຍັງມາກມາຍໄປຍຊທ່ງກວທ່າທທທ່ພວກເຂຕາເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ຄາດຄຊດເອຕາໄວຜູ້, ແຕທ່ ເຖຊງປານຍັຜູ້ນກຂໍຕາມ,
ພວກເຂຕາກຂໍຍຍັງພາກຍັນໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານ ໜຜູ້ອຍເກທນໄປ ແລະກຂໍຍຍັງມທຄວາມເຊສືທ່ອໜຜູ້ອຍເກທນໄປ?
ພວກເທວະ ທຜຕທຍັງຫລາຍມຍັກຈະພາກຍັນກຕຜູ້ມຂາບລຕງຢຜທ່ຕທ່ ຂໍໜຜູ້າພຣະພຍັກຂອງອຕງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ,
ມຍັກຈະຢຜທ່ໃກຜູ້ກຍັບພຣະອຕງ. ພວກເພຊທ່ນນຍັບຖສືຄວາມ
ສຍັມພຍັນກຍັບພຣະເຈຕຜູ້າໂດຍຖສືວທ່ານຍັຜູ້ນເປຍັນຄວາມສລຸກອຍັນເລທດລຂໍຜູ້າ, ພວກ
ເຮຕາຜຜຜູ້ເປຍັນລຜກຫລານຂອງພຣະອຕງທທທ່ຍຍັງຢຜທ່ໃນເມສືອງມະນລຸດເຊຊທ່ງມທ
ຄວາມຕຜູ້ອງການຍຊທ່ງໃນການຊທ່ວຍເຫລສືອຈາກອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ
ນຍັຜູ້ນຊຂໍຜູ້າພຍັດພາກຍັນເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກລຂໍຜູ້ລວງຕຕນເອງວທ່າພວກຕຕນມທ
ຄວາມພຂໍໃຈແລຜູ້ວທທທ່ໄດຜູ້ດຂໍາຣຕງຊທວຊດໂດຍຢຜທ່ນອກແສງສະຫວທ່າງຈາກ ພຣະວຊນຍານບຂໍຣຊສລຸດຂອງພຣະອຕງ ແລະ
ຂາດຄວາມສຍັມພຍັນໄມ ຕຣທກບ
ຍັ ພຣະອຕງເອງ. {SCL 187.1}
ຄວາມມສືດມຕນອຍັນມາຈາກມານຮຜູ້າຍເຫລຕທ່າ ນຍັຜູ້ນຈະເຂຕຜູ້າມາ
ປຊດລຜູ້ອມເອຕາຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທບຂໍທ່ເອຕາໃຈໃສທ່ໃນການໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານ.
ຝທ່າຍສຍັດຕຣຜໝຜທ່ມານກຂໍຈະເຂຕຜູ້າມາກະຊຍັບໃສທ່ຫຜເພສືທ່ອເປຍັນກຕນອລຸບາຍລຂໍຜູ້ ລວງເຂຕາໃຫຜູ້ທຂໍາຄວາມຊຕທ່ວຮຜູ້າຍ.
ສຊທ່ງເຫລຕທ່ານທຜູ້ຈະເກທດມທຂຜູ້ ໜນໄດຜູ້ກຂໍຕທ່ ຂໍເມສືທ່ອພວກເຂຕາບຂໍທ່ສວຍໃຊຜູ້ໂອກາດອຍັນດທເລທດຂອງຕຕນໃນການໄຫວຜູ້
ວອນອະທຊຖານເຊຊທ່ງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ໂຜດປະທານມາໃຫຜູ້ ແກທ່ພວກຕຕນຢຜທ່ແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນ.

ເປຍັນດຜູ້ວຍເຫດໃດທທທ່ພວກລຜກຫລານຂອງ ພຣະເຈຕຜູ້າທຍັງຊາຍ ແລະ ຍຊງຈຊທ່ງບຂໍທ່ພາກຍັນເອຕາໃຈໃສທ່ໃນການໄຫວຜູ້
ພຣະອະທຊຖານໃນເມສືທ່ອຮຜຜູ້ດທຢຜທ່ແລຜູ້ວວທ່າການໄຫວຜູ້ພຣະນຍັຜູ້ນຄສືຂຂໍກລຸນແຈ ທທທ່ ມທຢຜທ່ໃນກຂໍາມສືຂອງຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທ
ມທຄວາມເຊສືທ່ອໃນພຣະເຈຕຜູ້າເພສືທ່ອເປຍັນສຊທ່ງ ເປທດ
ປະຕຜໄປສຜທ່ເຮສືອນສາງແຫທ່ງມຂໍຣະດຕກທທທ່ມທຄທ່າຂອງເມສືອງສະຫວຍັນ
ຊຍັຜູ້ນຟຜູ້າເຊຊທ່ງເປຍັນບທ່ອນເກຍັບຮຍັກສາພະລຍັງຄວາມສາມາດອຍັນບຂໍທ່ເຫສືອດ
ແຫຜູ້ງຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຊຕງດຜູ້ວຍຣຊດທານລຸພາບນຍັຜູ້ນ. ຖຜູ້າວທ່າຫາກຂາດ
ການໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານຢທ່າງເປຍັນປະຈຂໍາ ແລະ ຂາດຄວາມຕຍັຜູ້ງອຕກ ຕຍັຜູ້ງໃຈແລຜູ້ວ
ພວກເຮຕາກຂໍຈະຕຕກເຂຕຜູ້າໄປສຜທ່ພຍັຍອຍັນຕະລາຍທທທ່ຈະກາຍ ເປຍັນຄຕນບຂໍທ່ເອຕາຈຊງເອຕາຈຍັງ ແລະ
ຈະຜທກອອກຈາກເສຍັຜູ້ນທາງທທທ່ຖສືກ ຕຜູ້ອງນຍັຜູ້ນໄປ. ພວກສຍັດຕຣຜໝຜທ່ມານກຂໍຈະໃຊຜູ້ຄວາມພະຍາຍາມຢທ່າງ
ບຂໍທ່ຢລຸດຢຍັຜູ້ງເພສືທ່ອກທດຂວາງເສຍັຜູ້ນທາງໄປສຜທ່ພຣະຣາຊບຍັນລຍັງແຫທ່ງພຣະ
ບາຣະມທຂອງພຣະອຕງເຈຕຜູ້າເຊຊທ່ງຈະທຂໍາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາຕຜູ້ອງຢລຸດເຊຕາ
ໄຫວຜູ້ວອນຮຜູ້ອງຂຂໍຢທ່າງຕຍັຜູ້ງໜຜູ້າແລະຈະບຂໍທ່ໄດຜູ້ອທງໃສທ່ຄວາມເຊສືທ່ອຂອງ ຕຕນເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ມາເຊຊທ່ງພຣະເດເພຣະຄລຸນ
ແລະພະລຍັງແຮງສຂໍາລຍັບ ການຕຂໍທ່ສຜຜູ້ຕຜູ້ານກຍັບການລຂໍຜູ້ລວງທຕດສອບນາໆປະການເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ. {SCL 188.1}
ເງສືທ່ອນໄຂອຍັນແນທ່ນອນ
ເພສືທ່ອຈະໃຫຜູ້ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ຍຊນໄດຜູ້ຟຍັງແລະໂຜດປະ
ທານຄຂໍາຕອບຕຂໍທ່ການໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານຂອງພວກເຮຕານຍັຜູ້ນກຂໍຕຜູ້ອງ
ທ່ ງທທທ່ພວກເຮຕາຈະຕຜູ້ອງປະຕຊບຍັດ ຕາມ.
ມທເງສືທ່ອນໄຂອຍັນແນທ່ນອນຈຂໍານວນໜໜ
ທ່ ງໃນເງສືທ່ອນໄຂເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນເຊຊທ່ງເຫຍັນວທ່າສຂໍາຄຍັນເປຍັນພຊເສດກຂໍ ຄສື:
ໜໜ
ພວກເຮຕາຕຜູ້ອງເກທດມທຄວາມຮຽກຮຜູ້ອງຕຜູ້ອງການໃນການຊທ່ວຍ ເຫລສືອຂອງພຣະອຕງ.
ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ໃຫຜູ້ຄຂໍາສຍັນຍາເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ: “ເຮຕາພຣະອຕງຈະຖອກເທນຂໍຜູ້າມາໃສທ່ເຂຕາຜຜຜູ້ທທ່ ມທ
ທ ຄວາມຫຊວ ກະຫາຍ
ທ່
ແລະ ຈະໃຫຜູ້ມທຝຕນຕຕກມາກໃສທ່ດຊນທທແຫຜູ້ງແລຜູ້ງ.” (ເອຊາຢາ 44:3).
ຜຜຜູ້ໃດທທທ່ມທຄວາມຫຊວໂຫຍແລະກະຫາຍໃນຄວາມ ຊອບທຍັມແລະຜຜຜູ້ໃດທທທ່
ມທຄວາມປາຖນາຢທ່າງເຮງກຜູ້າຢາກເດທນຕາມ
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄປນຍັຜູ້ນກຂໍຈທ່ ຕງໝຍັຜູ້ນໃຈໄດຜູ້ເລທຍວທ່າພວກເຂຕາຈະໄດຜູ້ ຮຍັບຄວາມອທທ່ມເຕຍັມ.
ຖຜູ້າວທ່າຄຕນເຮຕາຫາກບຂໍທ່ເປທດຫຕວໃຈຂອງຕຕນໃຫຜູ້ແກທ່ ພຣະວຊນຍານບຂໍຣຊສລຸດຂອງ
ພຣະເຈຕຜູ້າແລຜູ້ວເຂຕາກຂໍບທ່ ຂໍສາມາດທທທ່ຈະຮຍັບ ເອຕາຄວາມຈະເຣທນພອນຈາກພຣະອຕງໄດຜູ້. {SCL 189.1}
ຄວາມຈຂໍາເປຍັນອຍັນຂຜູ້ຽວຂາດ ໃນຊທວຊດຂອງພວກເຮຕານຍັຜູ້ນກຂໍ ເປຍັນຫລຍັກຖານ
ທ່ ງທທທ່ເປຍັນປະໂຫຍດໃຫຜູ້ແກທ່ຝທ່າຍພວກເຮຕາຢຜທ່ແລຜູ້ວ,
ແລະເປຍັນພະຍານຢຍັຜູ້ງຢສືນອຍັນທທ່ຽງແທຜູ້ແນທ່ນອນຢທ່າງ ໜໜ
ແຕທ່ພວກເຮຕາກຂໍ ຈະຕຜູ້ອງເປຍັນຝທ່າຍຜຜຜູ້ຊອກຫາອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເພສືທ່ອຈະໃຫຜູ້ພຣະອຕງ
ໄດຜູ້ກະທຂໍາສຊທ່ງເຫລຕທ່ານທຜູ້ເພສືທ່ອພວກເຮຕາ, ພຣະອຕງຊຕງຕຍັດກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ ວທ່າ: “ຈຕທ່ງຂຂໍເອຕາແລຜູ້ວທທ່ານຈະໄດຜູ້ມາ”
(ມຍັດທາຍ 7:7), ແລະ “ພຣະອຕງຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງບຂໍທ່ຫໜງຫວງແມທ່ນກະທຍັຜູ້ງພຣະບລຸຕຂອງຕຕນ ເອງ,
ແຕທ່ຫາກໄດຜູ້ໂຜດປະທານພຣະອຕງມາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາ
ໝຕດທລຸກຄຕນນຍັຜູ້ນເປຍັນໄປໄດຜູ້ຫລສືທທ່ ຈະບຂໍ
ທ ທ່ ໂຜດປະທານທລຸກສຊທ່ງ
ທລຸກຢທ່າງມາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາພຜູ້ອມກຍັບພຣະອຕງນຍັຜູ້ນ?” (ໂຮມຍັນ 8:32). {SCL 190.1}
ຖຜູ້າວທ່າພວກເຮຕາຫາກຍຍັງຮຍັກສາຄວາມເລວຮຜູ້າຍເອຕາໄວຜູ້ຢຜທ່ ໃນຫຕວໃຈຂອງຄຕນ ແລະ
ບຂໍທ່ຢາກປະລະຄວາມບາບຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວ,
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍຈະບຂໍທ່ໄດຜູ້ຍຊນຄຂໍາໄຫວຜູ້ວອນອະທຊຖານຂອງພວກ ເຮຕາເລທຍ,
ແຕທ່ສທ່ວນຄຂໍາໄຫວຜູ້ວອນອະທຊຖານຂອງຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທມທຫຕວໃຈ ອຍັນອທ່ອນນຜູ້ອມນຍັຜູ້ນ
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍຈະພຂໍພຣະທຍັຍຮຍັບເອຕານຂໍາທລຸກຄຍັຜູ້ງ.
ໃນເມສືທ່ອພວກເຮຕາຫາກຍອມຮຍັບຮຜຜູ້ຄວາມຜຊດຄວາມບາບທຍັງໝຕດ ຂອງຕຕນແລຜູ້ວ
ພຣະເຈຕຜູ້າກຂໍຈະໃຫຜູ້ຄຂໍາຕອບຕຂໍທ່ຄຂໍາຂຂໍຮຜູ້ອງຂອງພວກ ເຮຕານຍັຜູ້ນຢທ່າງແນທ່ນອນ.
ຄລຸນຄວາມດທຂອງພວກເຮຕານຍັຜູ້ນຈະບຂໍທ່ສາມາດ

ນຂໍາເອຕາໄປເອກອຜູ້າງເພສືທ່ອຂຂໍເອຕາຄວາມເຫຍັນອຕກເຫຍັນໃຈຈາກອຕງພຣະ ຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນໄດຜູ້ຈຍັກເທສືທ່ອ.
ມທແຕທ່ຄລຸນງາມຄວາມດທຂອງອຕງພຣະເຢ ຊຜຄຣຊສຕຕ໌ພທ່ຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນທທທ່ຈະສາມາດຊທ່ວຍໂຜດເອຕາພວກເຮຕາໃຫຜູ້ໄດຜູ້
ຮຍັບຄວາມລອດພຕຜູ້ນ, ມທແຕທ່ພຣະໂລຫຊດຂອງພຣະອຕງພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນທທທ່
ຈະສຂໍາລະສະສາງເອຕາພວກເຮຕາໃຫຜູ້ມທຄວາມປອດໃສໄດຜູ້, ແຕທ່ເຖຊງ ຢທ່າງໃດກຂໍຕາມ
ເພສືທ່ອຈະໃຫຜູ້ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງມທຄວາຍຊນດທຮຍັບ ເອຕາພວກເຮຕາໄດຜູ້ນຜູ້ ຍັນ
ພວກເຮຕາກຂໍຍຍັງຈະຕຜູ້ອງປະຕຊບຍັດຕາມເງສືທ່ອນໄຂ ອຍັນຈຂໍາເປຍັນທທທ່ພຣະອຕງໄດຜູ້ວາງເອຕາໄວຜູ້ນຜູ້ ຍັນອທກຢຜທ່. {SCL 190.2}
ຈຂໍາເປຍັນຕຜູ້ອງມທຄວາມເຊສືທ່ອ
ທ່ ງເຊຊທ່ງ ຈະຊທ່ວຍໃຫຜູ້ກາໄຫວຜູ້
ເງສືທ່ອນໄຂທທທ່ສຂໍາຄຍັນອທກຢທ່າງໜໜ
ພຣະອະທຊຖານໄດຜູ້ຮຍັບຜຕນສຂໍາເຣຍັດອຍັນດທນຜູ້ ຍັນກຂໍຄສືພວກເຮຕາຈະຕຜູ້ອງມທ ຄວາມເຊສືທ່ອ
“ຜຜຜູ້ໃດທທທ່ເຂຕຜູ້າມາຫາພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍຈະ ຕຜູ້ອງມທຄວາມເຊສືທ່ອວທ່າພຣະອຕງຊຕງດຂໍາຣຕງຢຜທ່ແລະພຣະອຕງ
ຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ລາງວຍັນບຂໍາເໜຍັດແກທ່ພວກຄຕນທທທ່ຊອກສະ ແຫວງຫາພຣະອຕງຢທ່າງຕຍັຜູ້ງໜຜູ້າ.” (ຮທບຣ
ຜ 11:6)
ທ່
ທ່
ທ່
ພຣະເຢ ຊຜຊຕງໄດຜູ້ກທ່າວຕຂໍພວກອຍັຄສາວຕກຂອງພຣະອຕງເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ. “ສຊງໃດ ທທພວກທທ່ານປາຖນາ,
ຈຕທ່ງພາກຍັນໄຫວຜູ້ວອນເອຕາ, ຈຕທ່ງເຊສືທ່ອ ວທ່າພວກທທ່ານຈະໄດຜູ້ສທ່ ຊງເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນມາແລະພວກທທ່ານກຂໍຈະ ໄດຜູ້ມາ”
(ມາລະໂກ 11:24). ພວກເຮຕາຈະເຊສືທ່ອພຣະອຕງໂດຍອທງ ຕາມພຣະວຍັຈນະຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນຫລສືບທ່ ຂໍ? {SCL
191.1}
ຄຂໍາໝຍັຜູ້ນສຍັນຍາຂອງ ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍຍທ່ ຊງໃຫຍທ່ກວຜູ້າງ ຂວາງແລະບຂໍທ່ມທຂອບເຂດ,
ພຣະອຕງຊຕງມທຄວາມແນຜູ້ວແນທ່ໃນຄຂໍາໝຍັຜູ້ນ ສຍັນຍາຂອງຕຕນເອງ.
ໃນເວລາທທທ່ພວກເຮຕາຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ຮຍັບເອຕາສຊທ່ງ ທທທ່ຕຕນໄດຜູ້ຮອ
ຜູ້ ງຂຂໍໄປແລຜູ້ວຢທ່າງທຍັນອຕກທຍັນໃຈກຂໍຕາມ,
ທ່
ທ່
ຜູ້
ແຕທ່ພວກເຮຕາ ກຂໍຍຍັງຄຕງສສືບຕຂໍ ມທຄວາມເຊສືອໝຍັນວທ່າອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ຍຊນຢຜທ່
ແລຜູ້ວແລະກຂໍຈະປະທານຄຂໍາຕອບຕຂໍທ່ຄຂໍາໄຫວຜູ້ວອນອະທຊຖານຂອງ ພວກເຮຕາມາບຂໍທ່ໄວກຂໍຊຜູ້າ.
ພວກເຮຕາມຍັກຈະມທຄວາມຜຊດພາດແລະມທ
ສາຍຕາອຍັນຄຍັບແຄບໃນການຮຜູ້ອງຂຂໍເຊຊທ່ງບາງຄຍັຜູ້ງພວກເຮຕາກຂໍຂເຂໍ ອຕາ
ໃນສຊທ່ງທທທ່ຈະບຂໍທ່ເປຍັນພຣະພອນໃຫຜູ້ແກທ່ຕຕນເອງ.ສທ່ວນພຣະເທພບຊດາຂອງ
ພວກເຮຕາຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງມທຄວາມຮຍັກອຍັນຍຊທ່ງໃຫຍທ່ຕທ່ ຂໍພວກເຮຕານຍັຜູ້ນຈະໃຫຜູ້ຄຂໍາ
ຕອບມາດຜູ້ວຍການໂຜດປະທານແຕທ່ສທ່ ຊງໃດທທທ່ຈະເປຍັນການດທເລທດສຂໍາ ລຍັບພວກເຮຕາເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ ແລະ
ສຊທ່ງນຍັຜູ້ນກຂໍຈະເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ຕຕນມທຄວາມມລຸຜູ້ງ ມາດປາຖນາຢທ່າງແທຜູ້ຈຊງຖຜູ້າວທ່າພວກເຮຕາຫາກໄດຜູ້ເຫຍັນພຣະນຊມຊຕ
ສທ່ອງແສງລຕງມາໃຫຜູ້ເປຍັນທທທ່ແຈທ່ມແຈຜູ້ງແລຜູ້ວພວກເຮຕາກຂໍຈະເຫຍັນທລຸກ
ສຊທ່ງເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນຕາມຄວາມເປຍັນຈຊງຂອງມຍັນ. ໃນເວລາທທທ່ພວກເຮຕາຄຊດ ວທ່າຄຂໍາໄຫວຜູ້ວອນຂອງ
ຕຕນແທບຈະບຂໍທ່ໄດຜູ້ຮຍັບຄຂໍາຕອບໃດໆເລທຍນຍັຜູ້ນກຂໍ ຈຕທ່ງຢທ່າລສືມໝຍັຜູ້ນໃຈໃນຄຂໍາສຍັນຍາຂອງພຣະອຕງ,
ເພາະວທ່າຄຂໍາຕອບຈະ ຕາມມາຕາມການເວລາຢທ່າງບຂໍທ່ຕຜູ້ອງສຕງສຍັຍ ແລະ ພວກເຮຕາກຂໍຈະ
ຕຜູ້ອງໄດຜູ້ຮຍັບໃນພຣະພອນອຍັນໃດທທທ່ມທຄວາມຈຂໍາເປຍັນກທ່ອນອສືທ່ນໝຕດສຂໍາ ລຍັບຕຕນ.
ສທ່ວນການຢຍັຜູ້ງຢສືນທທທ່ວທ່າຄຂໍາໄຫວຜູ້ວອນອະທຊຖານທລຸກຄຍັຜູ້ງຈະໄດຜູ້ ຮຍັບຄຂໍາຕອບມາຕາມຄຂໍາຂຂໍທລຸກຢທ່າງ ແລະ
ໄດຜູ້ຕາມວຍັນເວລາທທທ່ຕຕນ ຕຜູ້ອງການນຍັຜູ້ນ ກຂໍຈະເປຍັນການເຊສືທ່ອໝຍັຜູ້ນຕຕນເອງຈຕນເກທນໄປ. ພຣະຜຜຜູ້
ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງມທຄວາມສະຫລາດສທ່ອງໃສເກທນໄປກວທ່າທທທ່ຈະເປຍັນຝທ່າຍ ຜຜຜູ້ກະທາຄວາມຜຊດພາດລຕງໄປ ແລະ
ພຣະອຕງກຂໍຊຕງມທພຣະເດດພຣະ ຄລຸນຢທ່າງລຕຜູ້ນເຫລສືອກວທ່າການທທທ່ຈະໄປຍໜດຍາດເອຕາຄວາມດທມທສລຸກ
ໃດໆອອກໄປຈາກພວກຄຕນທທທ່ພາກຍັນເດທນຕາມເສຍັຜູ້ນທາງແຫທ່ງຄວາມ ຊອບທຍັມນຍັຜູ້ນ.
ສະນຍັຜູ້ນ,ທທ່ານຈຕທ່ງຢທ່າຫວາດຫວຍັທ່ນໄປເລທຍທທທ່ຈະໃຫຜູ້ຄວາມ ໄວຜູ້ວາງໃຈຕຂໍທ່ພຣະອຕງ,
ແມທ່ນກະທຍັຜູ້ງວທ່າໃນເວລາທທທ່ຄຂໍາໄຫວຜູ້ວອນຂອງ ທທ່ານຈະບຂໍທ່ໄດຜູ້ຮຍັບຄຂໍາຕອບຢທ່າງທຍັນອຕກທຍັນໃຈກຂໍຕາມ.
ທທ່ທ່ານຈຕທ່ງໝຍັຜູ້ນ ໃຈໃນຄຂໍາໝຍັຜູ້ນສຍັນຍາອຍັນແນຜູ້ວແນທ່ຂອງພຣະອຕງທທທ່ມທເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ: “ຈຕທ່ງ
ຂຂໍເອຕາແລຜູ້ວທທ່ານຈະໄດຜູ້ມາ” (ມຍັດທາຍ 7:7). {SCL 192.1}
ຖຜູ້າວທ່າພວກເຮຕາຫາກເມຕາມຕວຢຜທ່ນຂໍາ ແຕທ່ຄວາມລະແວງສຕງ ສຍັຍ ແລະ ຄວາມຫວາດຫວຍັທ່ນຢຜູ້ານກຕວ
ຫລສືວທ່າພະຍາຍາມທທທ່ຈະແກຜູ້ ໄຂທລຸກບຍັນຫາທທທ່ພວກເຮຕາເອງກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນມທຄວາມເຂຕຜູ້າ ໃຈໄດຜູ້ຢທ່າງ

ແຈທ່ມແຈຜູ້ງກທ່ອນທທທ່ ພວກເຮຕາຈະມທຄວາມເຊສືທ່ອມາກທ່ອນນຍັຜູ້ນກຂໍຈະພາ
ໃຫຜູ້ຄວາມສຍັບສຕນເພທທ່ມທະວທຍທ່ ຊງຂໜຜູ້ນແລະນຍັບມສືຜູ້ນຍັບຈະເລຊກເຂຕຜູ້າໄປຊຍັກ ໃຊຜູ້.
ແຕທ່ຖຜູ້າພວກເຮຕາຫາກພາກຍັນເຂຕຜູ້າໄປຫາອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ດຜູ້ວຍຄວາມຖທ່ອມຕຕວ ແລະ
ດຜູ້ວຍຄວາມຮຜຜູ້ສໜກວທ່າຕຕນກຂໍເປຍັນຄຕນທທທ່ ຂາດຜຜຜູ້ເພຊທ່ງພາອາສຍັຍຕາມສະພາວະຄວາມເປຍັນຈຊງຂອງຕຕນແລຜູ້ວ
ຄວາມເຊສືທ່ອອຍັນມທຊທວຊດຊທວານຍັຜູ້ນກຂໍຈະທຂໍາໃຫຜູ້ຄວາມມລຸຜູ້ງມາດປາຖນາ ຕທ່າງໆຂອງ
ພວກເຮຕາກາຍໄປເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ຖສືກຮຍັບຮຜໂຜູ້ ດຍພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງ ມທອະພຊປຍັນຍາອຍັນບຂໍທ່ມທຂອບເຂດຈຂໍາກຍັດ,
ຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນພຣະອຂໍຣະຫຍັນຢຜທ່ໃນ ທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງທທທ່ໄດຜູ້ຖສືກເນຣະມຊຕປະດຊດສຜູ້າງຂໜຜູ້ນມາ ແລະ ເປຍັນຜຜຜູ້ຊຕງ
ໃຫຜູ້ການຄລຸຜູ້ມຄອງບຂໍຣຊຫານໃນທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງດຜູ້ວຍພຣະປະສຕງ ແລະ
ດຜູ້ວຍພຣະວຍັຈນະຂອງພຣະອຕງເອງ,ພຣະອຕງໄດຜູ້ຍຊນຄຂໍາຮຜູ້ອງໃຫຜູ້ຂອງ ພວກເຮຕາ ແລະ
ຈະປທ່ອຍໃຫຜູ້ແສງສະຫວທ່າງໄດຜູ້ສາດສທ່ອງເຂຕຜູ້າມາ ສຜທ່ຫຜູ້ອງຫຕວໃຈຂອງພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍ.
ການໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານ ດຜູ້ວຍຄວາມຈຊງໃຈນຍັຜູ້ນຈະເປຍັນສຊທ່ງນຂໍາພາເອຕາພວກເຮຕາໃຫຜູ້ກຜູ້າວເຂຕຜູ້າ
ໄປສຜທ່ການມທຄວາມສຍັມພຍັນກຍັບອະພຊປຍັນຍາຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ມທຄວາມ ອະມະຕະ.
ໃນເງລາທທທ່ພຣະພຍັກ(ໜຜູ້າ)ຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດ ຂອງ
ພວກເຮຕາໂນຜູ້ມອທ່ຽງລຕງມາຫາພວກເຮຕາເພສືທ່ອສະແດງຄວາມ ເຫຍັນອຕກເຫຍັນໃຈ ແລະ
ສະແດງໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງຄວາມຮຍັກທທທ່ມທຕທ່ ຂໍພວກ
ເຮຕາຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນພວກເຮຕາກຂໍອາດຈະບຂໍທ່ແນທ່ມເຫຍັນສຍັນຍາລຍັກສະແດງອອກ ແບບປະຈຍັກແຈຜູ້ງໃນສາຍຕາ,
ແຕທ່ເຖຊທ່ງຢທ່າງໃດກຂໍຕາມ, ຄວາມຈຊງ ກຂໍເປຍັນແນວນຍັຜູ້ນແທຜູ້, ພວກເຮຕາອາດຈະບຂໍທ່ມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກໃນຄວາມສຍັມ
ພຍັດແບບຈຍັບບາຍໄດຜູ້ຂອງພຣະອຕງທທທ່ມທຕທ່ ຂໍພວກເຮຕາ, ແຕທ່ວທ່າພຣະຫຍັດ (ມສື)
ຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນກຂໍຍຍັງຄຕງຢສືທ່ນເຂຕຜູ້າມາກຍັຜູ້ງບຍັງພວກເຮຕາເອຕາໄວຜູ້ ດຜູ້ວຍຄວາມຮຍັກອຍັນຍຊທ່ງໃຫຍທ່
ແລະດຜູ້ວຍຄວາມເມຕາສຕງສານອຍັນ ແນບນວນ. {SCL 193.1}
ພວກເຮຕາຈະຕຜູ້ອງໃຫຜູ້ອະພຍັຍກຍັນ
ເວລາທທທ່ພວກເຮຕາເຂຕຜູ້າໄປຮຜູ້ອງຂຂໍ ໂຜດປະທານເອຕາຄວາມ ເມດຕາປານທ ແລະ
ຄວາມຈະເຣທນພອນຈາກອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ນຍັຜູ້ນ
ພວກເຮຕາຄວນຈະຕຜູ້ອງເປຍັນຄຕນທທທ່ມທຄວາມຮຍັກແລະມທຄວາມຮຜຜູ້ ຈຍັກໃຫຜູ້ອະພຍັຍຢຜທ່ໃນພາຍໃນຈຊດໃຈຂອງຕຕນ .
ໃນເວລາໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊ ຖານຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນ ພວກເຮຕາຄວນອຜູ້ອນວອນດຜູ້ວຍຄຂໍາວທ່າ: “ຂຂໍໃຫຜູ້ພຣະອຕງ
ຜູ້ ສຊນຂອງພວກຂຜູ້ານຜູ້ອຍດຜູ້ວຍ, ດຍັທ່ງ
ຈຕທ່ງໄດຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ອະພຍັຍໜທ
ຜູ້ ຂອງຕຕນ” (ມຍັດທາຍ 6:12),
ດຽວທທທ່ພວກຂຜູ້ານຜູ້ອຍໃຫຜູ້ອະພຍັຍແກທ່ພວກລຜກໜທ
ແຕທ່ໃນຂະນະດຽວກຍັນນຍັຜູ້ນຈະເປຍັນໄປໄດຜູ້ຫລສືທທ່ ທ ຕຕນຈະບຂໍທ່ຄຊດຢາກຈະໃຫຜູ້ອະພຍັຍຄຕນອສືທ່ນ? ສະນຍັຜູ້ນ,
ຖຜູ້າວທ່າພວກເຮຕາ ຫາກຕຜູ້ອງການຢາກຈະໃຫຜູ້ຄຂໍາໄຫວຜູ້ວອນຂອງຕຕນໄດຜູ້ມາເຊຊທ່ງຄວາມ ໃຫຜູ້ອະພຍັຍນຍັຜູ້ນ,
ພວກເຮຕາກຂໍຈະຕຜູ້ອງເປຍັນຝທ່າຍຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ອະພຍັຍແກທ່ຄຕນ
ອສືທ່ນດຜູ້ວຍລຍັກສະນະດຽວກຍັນກຍັບທທທ່ຕຕນຕຜູ້ອງການນຍັຜູ້ນເອງ. {SCL 194.1}
ການໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານຢທ່າງບຂໍທ່ທຂໍຜູ້ຖອຍນຍັຜູ້ນກຂໍໄດຜູ້ກາຍເປຍັນ
ທ່ ງສຂໍາລຍັບການຈະໄດຜູ້ມາເຊຊທ່ງຄຂໍາຕອບຕຂໍທ່ສຊທ່ງ ທທທ່ຕຕນໄດຜູ້ວຜູ້ ຊງວອນໄປແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນ.
ເງສືທ່ອນໄຂທທທ່ຈຂໍາເປຍັນອຍັນໜໜ
ພວກເຮຕາຈະຕຜູ້ອງໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານ ຢທ່າງບຂໍທ່ຢລຸດບຂໍທ່ຢຍັຜູ້ງເພສືທ່ອຕຕນຈະ ໄດຜູ້ຈະເຣທນເຕທບໂຕຂໜຜູ້ນດຜູ້ວຍຄວາມເຊສືທ່ອ
ແລະດຜູ້ວຍປະສຕບການທາງຄວາມເຊສືທ່ອ. ພວກເຮຕາຈະຕຜູ້ອງມທຄວາມ
“ໝຍັຜູ້ນທທ່ຽງຢຜທ່ໃນການໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານ” “ສສືບຕຂໍທ່ໄຫວຜູ້ພຣະ
ອະທຊຖານແລະຕຍັຜູ້ງໃຈໃນສຊທ່ງນຍັຜູ້ນດຜູ້ວຍຄວາມກຍັດຕຍັນຍຜຮຜຜູ້ບລຸນ ຄລຸນ.” (ໂຮມຍັນ 12:12), (ໂກໂລຊຽນ 4:2).
ທ່ ງຂອງພຣະເຢຊຜກຂໍໄດຜູ້ຮຽກຮຜູ້ອງໃຫຜູ້ພວກສາສນຊ
ທທ່ານເປໂຕຣຜຜຜູ້ເປຍັນ ອຍັຄສາວຕກທທ່ານໜໜ
ກະຊຕນທຍັງຫລາຍຕຜູ້ອງທຂໍາຕຕນເປຍັນ “ຜຜຜູ້ມທສະຕຊແລະມທຄວາມຕຍັຜູ້ງ ໃຈໃນການໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານ.” (ເປໂຕຣ
4:7). ອາຈານ ໂປນກຂໍໄດຜູ້ໃຫຜູ້ຄຂໍາແນະນຂໍາເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ: “ຢຜທ່ໃນທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງທທທ່ໄດຜູ້ ຮຜູ້ອງຂຂໍ
ແລະໄຫວຜູ້ວອນດຜູ້ວຍຄວາມກະຕຍັນຍຜຮຜຜູ້ບລຸນຄລຸນນຍັຜູ້ນ, ຈຕທ່ງໃຫຜູ້ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ຮຜຜູ້ຈຍັກເຖຊງຄວາມປາຖນາ
ທ່ ງກຂໍໄດຜູ້ກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ:
ຂອງທທ່ານ.” (ຟທລຊບປຽນ 4:6). ທທ່ານຢຜດາ(Jude)ຜຜຜູ້ເປຍັນ ອຍັຄສາວຕກອທກຄຕນໜໜ

“ທທ່ານທທທ່ຮຍັກແພງທຍັງ ຫລາຍ, ຈຕທ່ງພາກຍັນໄຫວຜູ້ພຣະດຜູ້ວຍພຣະວຊນຍານບຂໍຣຊສລຸດ
ແລະຈຕທ່ງຮຍັກສາຕຕວທທ່ານເອງໃຫຜູ້ຢຜທ່ ໃນຄວາມຮຍັກຂອງພຣະ ເຈຕຜູ້າ.” (ຢຜດາ 20:21).
ການໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານຢທ່າງບຂໍທ່ຢລຸດຢຍັຜູ້ງນຍັຜູ້ນ
ກຂໍຈະກາຍເປຍັນຄວາມສຂໍາພຍັນທທທ່ຕຍັດຂາດບຂໍທ່ໄດຜູ້ລະຫວທ່າງມະນລຸດກຍັບ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ
ແລະຊທວຊດທທທ່ໄດຜູ້ມາຈາກອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍ ຈະຫລຍັງໄຫລເຂຕຜູ້າມາສຜທ່ຊທວຊດຂອງພວກເຮຕາ,
ພຜູ້ອມດຽວກຍັນນຍັຜູ້ນອຕງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍຈະຮຍັບເອຕາຄວາມ ບຂໍຣສ
ຊ ລຸດຜລຸດຜທ່ອງແລະຄວາມສຍັກ
ທ່
ຜູ້
ຜູ້
ສຊດທທໄດຜູ້ເກທດມທຂໜນຢຜທ່ໃນຊທວຊດຂອງພວກເຮຕານຍັນ. {SCL 195.1}
ຕຜູ້ອງມທຄວາມມລຸຜູ້ງຫວຍັງຕຍັຜູ້ງໃຈ
ຈຂໍາເປຍັນທທທ່ຈະຕຜູ້ອງມທຄວາມມລຸຜູ້ງຫວຍັງຕຍັຜູ້ງໃຈໃນການໄຫວຜູ້ພຣະ ອະທຊຖານ,
ຢທ່າໃຫຜູ້ມທສທ່ ຊງໃດເຂຕຜູ້າມາລຕບກວນທທ່ານເລທຍ. ຈຕທ່ງສລຸມທລຸກ
ເຮສືທ່ອແຮງເພສືທ່ອຮຍັກສາຄວາມສຍັມພຍັນລະຫວທ່າງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຍັບ ຕຕວຂອງທທ່ານໃຫຜູ້ມທຊທວຊດຊທວາ.
ຈຕທ່ງຊອກຈຍັບເອຕາທລຸກໂອກາດຍາດ ເອຕາທລຸກເວລາເພສືທ່ອຊອກຫາສະຖານທທທ່ເຊຊທ່ງເປຍັນບທ່ອນໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊ
ຖານ. ຜຜຜູ້ໃດທທທ່ຊອກສະແຫວງຫາຄວາມສຍັມພຍັນກຍັບພຣະເຈຕຜູ້າຢທ່າງແທຜູ້
ຈຊງນຍັຜູ້ນພວກເຂຕາກຂໍຈະພາກຍັນໄປຮທ່ວມຊລຸມນລຸມອະທຊຖານ ແລະປະຕຊບຍັດ ຕາມໜຜູ້າທທທ່ຂອງຕຕນຢທ່າງຊສືທ່ສຍັດ,
ທຍັງຍຍັງຈະມທຄວາມຕຍັຜູ້ງໃຈບລຸກບສືນເກຍັບ ກຂໍາເອຕາສຊທ່ງທທທ່ດທມທປະໂຫຍດທຍັງໝຕດມາໃຫຜູ້ແກທ່ຕຕນເທຕທ່າທທທ່ຈະເກຍັບກຂໍາ
ເອຕາໄດຜູ້. ພວກເຂຕາຈະຊອກຫາທລຸກໂອກາດເພສືທ່ອຈະໄປເຖຊງບທ່ອນໃດ
ທທທ່ຕຕນຈະສາມາດຮຍັບເອຕາແສງສະຫວທ່າງທທທ່ມາຈາກເມສືອງສະຫວຍັນ {SCL 196.1}
ຊຍັຜູ້ນຟຜູ້ານຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ຈຕນໄດຜູ້. ພວກເຮຕາຈະຕຜູ້ອງໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານຮທ່ວມກຍັບຄຕນຢຜທ່ພາຍ ໃນຄອບຄຕວຂອງຕຕນ,
ແຕທ່ສຂໍາຄຍັນໄປກວທ່ານຍັຜູ້ນແມທ່ນຢທ່າເມທນເສທຍຕຂໍທ່ ການໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານສທ່ວນຕຕວຢຜທ່ບທ່ອນນຊດງຽບໂດດດຽວ,
ເພາະ ນທຜູ້ເປຍັນບທ່ອນກຂໍາເນທດຂອງຊທວຊດທາງໃຈ. ຖຜູ້າທທ່ານຫາກເມທນເສທຍຕຂໍທ່ ການໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານແລຜູ້ວ
ຊທວຊດທາງຈຊຕວຊນຍານກຂໍຈະບຂໍທ່ສາ ມາດຈະເຣທນເຕທບຕຕວຂໜຜູ້ນໄດຜູ້. ມທແຕທ່ການໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານຮທ່ວມກຍັນ
ກຍັບຄຕນໃນຄອບຄຕວແລະຢຜທ່ບທ່ອນຊລຸມນລຸມອະທຊຖານເທຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນ ພຽງພຂໍເທສືທ່ອ.
ເວລາໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານຢທ່າງໂດດດທ່ຽວຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນ ທທ່ານ
ກຂໍຈທ່ ຕງເປທດອຕກເປທດໃຈໃຫຜູ້ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງເປຍັນພຣະອຂໍຣະຫຍັນນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ຮບ
ຍັ
ທ່
ຮຜຜູ້ທລຸກສຊງຢທ່າງກທ່ຽວກຍັບຊທວຊດຈຊດໃຈຂອງທທ່ານ. ການໄຫວຜູ້ພຣະແບບຢຜທ່
ທ່ ງຕຂໍທ່ໜໜ
ທ່ ງກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍຕຜູ້ອງແມທ່ນແຕທ່ພຣະອຕງ
ຢທ່າງໜໜ
ພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນທທທ່ຈະຕຜູ້ອງໄດຜູ້ຍຊນໄດຜູ້ຟຍັງຄຂໍາໄຫວຜູ້ວອນຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນ.
ຈະບຂໍທ່ມທຄຕນຂຜູ້າງນອກຜຜຜູ້ຊອກຮຜຜູ້ຊອກເຫຍັນຈາກທາງໃດທທທ່ຈະມາໄດຜູ້
ຍຊນຄຂໍາໄຫວຜູ້ວອນແບບປຊດລຍັບຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນ. ໃນເວລາທຂໍາການໄຫວຜູ້
ພຣະອະທຊຖານແບບຕຕວຕຂໍທ່ຕຕວກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນສະມາ
ທຊຈຊດຂອງທທ່ານກຂໍຕຜູ້ອງມທຄວາມເປຍັນເສຣທພາບອອກໄປຈາກບຍັນຍາ
ກາດແວດລຜູ້ອມ,ຈາກທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງທທທ່ຈະເປຍັນການຍຕຜູ້ວຍວນໃຈ. ນຍັຜູ້ນ
ເປຍັນບຍັນຍາກາດແຫທ່ງຄວາມງຽບສະຫງຍັດ, ແຕທ່ຫາກມທຄວາມເຄຍັທ່ງ ຮຜູ້ອນ,
ບຍັນຍາກາດແບບນທຜູ້ກຂໍຈະແທດເຖຊງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄດຜູ້.
ຄວາມສຕດຊສືທ່ນເບທກບານກຂໍຈະສະທຜູ້ອນອອກມາຈາກພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງ ສະຖຊດຢຜທ່ບທ່ອນເລທກລຍັບ,
ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ຍຊນຄຂໍາໄຫວຜູ້ວອນຈາກໃຈຈຊງ ຢຜທ່ສະເໝທ. ຢຜທ່ໃຕຜູ້ບຍັນຍາກາດແຫທ່ງຄວາມງຽບສະຫງຍັດ ແລະ
ຄວາມ ເຊສືທ່ອນຍັຜູ້ນຊທວຊດຈຊດໃຈຂອງຄຕນກຂໍຈະກອດກຜູ້ຽວສຍັມພຍັນຢຜທ່ກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ແລະ
ຈະສາມາດຮຍັບເອຕາແສງສະຫວທ່າງຂອງພຣະອຕງ
ເພສືທ່ອນຂໍາເອຕາໄປເປຍັນພະລຍັງຄວາມເຂຍັຜູ້ມແຂງໃນການຕຂໍທ່ສຜຜູ້ກບ
ຍັ ສາ ຕານ.
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງເປຍັນຍອດແຫທ່ງຄວາມມທພະລຍັງຂອງ ພວກເຮຕາ. {SCL 196.2}
ສະຖານທທທ່ສຂໍາລຍັບການໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານ
ຈຕທ່ງໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານຢຜທ່ບທ່ອນປຊດບຍັງ. ທລຸກຄຍັຜູ້ງກທ່ອນທທທ່ຈະ

ເລທທ່ມກຊຈວຍັຕປະຈຂໍາວຍັນທທ່ານຈຕທ່ງເປທດຫຕວໃຈຂອງຕຕນໃຫຜູ້ໄປຢຜທ່ໃກຜູ້ກຍັບອຕງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເສຍັຍກທ່ອນ. ທທ່ານ
ທ່ ງກຂໍໄດຜູ້ກຂໍທຂໍາແບບນທຜູ້. ການໄຫວຜູ້
ເອນຕກ(Enoch)ຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງເປຍັນນຍັກ ພະຍາກອນຂອງພຣະເຈຕຜູ້າທທ່ານໜໜ
ວອນຢຜທ່ບທ່ອນປຊດບຍັງງຽບສະຫງຍັດນທຜູ້ກຂໍຈະປຽບເໝສືອນທຜບຫອມທທທ່
ສຕທ່ງກຊທ່ນຄວາມບຜຊາຢຜທ່ຕທ່ ຂໍໜຜູ້າພຣະຣາຊບຍັນລຍັງຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ຜຜຜູ້ຊຕງພຣະເດດພຣະຄລຸນ.
ສາຕານຈະບຂໍທ່ສາມາດເອຕາຊະນະກຍັບຄຕນຜຜຜູ້
ທທທ່ໄດຜູ້ເອຕາໝາກຫຕວໃຈຂອງຕຕນໄປມອບຖວາຍໄວຜູ້ກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ ເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນໄດຜູ້ເລທຍ. {SCL 198.1}
ພວກເຮຕາສາມາດທທທ່ຈະ ໄຫວຜູ້ວອນເຖຊງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ໄດຜູ້ຢຜທ່ໃນທລຸກສຊທ່ງທລຸກຍາມ,
ບຂໍທ່ມທອລຸປະສຍັກຢທ່າງໃດເລທຍທທທ່ຈະສາມາດເຂຕຜູ້າ
ມາເປຍັນສຊທ່ງຂວາງກຍັຜູ້ນບຂໍທ່ໃຫຜູ້ພວກເຮຕາເປທດອຕກເປທດໃຈໄຫວຜູ້ວອນເຖຊງ
ພຣະເຈຕຜູ້າດຜູ້ວຍຈຊດໃຈອຍັນຕຍັຜູ້ງໝຍັຜູ້ນນຍັຜູ້ນໄດຜູ້. ບຂໍທ່ວທ່າຈະຢຜທ່ຕາມຖະໜຕນຫຕນ ທາງທທທ່ຄຍັບຄາໜາແໜຜູ້ນ
ຫລສືວທ່າຈະຢຜທ່ຕາມສຜນກາງທລຸຣະກຊດແຫທ່ງໃດ ກຂໍຕາມ
ພວກເຮຕາກຂໍສາມາດທທທ່ຈະສຕທ່ງຄຂໍາໄຫວຜູ້ວອນໄປຫາອຕງພຣະຜຜຜູ້ ເປຍັນເຈຕຜູ້າໃຫຜູ້ເປຍັນຜຜຜູ້ຊຕງນຂໍາພາໄດຜູ້ເຊຊທ່ງທທ່ານ
ທ່ ງຂອງພຣະເຈຕຜູ້າກຂໍເຄທຍ ໄດຜູ້ປະຕຊບຍັດມາ
ເນເຫມາຢາ (Nehe miah) ຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງເປຍັນນຍັກພະຍາກອນທທ່ານໜໜ
ໃນເວລາທທທ່ເພຊທ່ນໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າໄປເຝຕຜູ້າກະສຍັດອາຣຕ໌ຕາເຊທ ຊຊສ(Artaxerxes). ຈະຢຜທ່ແຫທ່ງຫຕນໃດກຂໍຕາມ,
ພວກເຮຕາກຂໍສາມາດ ທທທ່ຈະມທຄວາມສຍັມພຍັນຢທ່າງໃກຜູ້ສຊດກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ຢຜທ່ໃນທລຸກ ບທ່ອນທລຸກທທທ່.
ພວກເຮຕາຕຜູ້ອງປທ່ອຍປະຕຜຫຕວໃຈຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ຖສືກ ເປທດໄວຜູ້ຢຜທ່ຕະຫລອດເວລາ ແລະ
ອຍັນເຊທນໃຫຜູ້ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເຢຊຜເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ ສະເດຍັດເຂຕຜູ້າມາສະຖຊດຢຜທ່ໃນຫຕວໃຈຂອງພວກເຮຕາໃນຖານະທທທ່ພຣະ
ອຕງຊຕງເປຍັນແຂກມະຫາກຊຕຊມະສຍັກຂອງຕຕນຜຜຜູ້ຊຕງສະເດຍັດມາຈາກ ເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນຟຜູ້າ. {SCL 198.2}
ເຖຊງແມທ່ນວທ່າບຍັນຍາກາດທທທ່ ຢຜທ່ແວດລຜູ້ອມຕຕວພວກເຮຕານຍັຜູ້ນ
ຈະໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມສຕກກະປຕກໄປແລຜູ້ວພຽງໃດກຂໍຕາມແຕທ່ພວກເຮຕາກຂໍ
ບຂໍທ່ຈຂໍາເປຍັນເລທຍທທທ່ຈະໄປຫາຍໃຈເອຕາຄວາມອາຍອຍັນເປຍັນພຊດເປຍັນພຍັຍ ຂອງມຍັນນຍັຜູ້ນ,
ເພາະພວກເຮຕາຍຍັງສາມາດທທທ່ຈະດຂໍາຣຕງຊທວຊດຢຜທ່ດຜູ້ວຍ
ບຍັນຍາກາດອຍັນບຂໍຣຊສລຸດຜລຸດຜທ່ອງຈາກເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນຟຜູ້າ. ພວກ
ເຮຕາສາມາດທທທ່ຈະປຕກປຜູ້ອງຕຕວເອງໃຫຜູ້ພຜູ້ ຕນໄປຈາກຄວາມຄຊດອຍັນສຕກ ກະປຕກນຍັຜູ້ນ
ໄດຜູ້ດຜູ້ວຍການເປທດອຕກເປທດໃຈຂອງຕຕນຕຂໍທ່ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ ເຈຕຜູ້າຢຜທ່ໃນເວລາໄຫວຜູ້ວອນອະທຊຖານເຖຊງພຣະອຕງ.
ຜຜຜູ້ໃດທທທ່ເປທດຫຕວ ໃຈຂອງຕຕນອອກຮຍັບເອຕາການສະໜຍັບສະໜຜນແລະຮຍັບເອຕາຄວາມ
ຈະເຣທນພອນຈາກພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເຂຕຜູ້າກຂໍຈະກຜູ້າວເດທນໄປຢຜທ່ໃຕຜູ້
ບຍັນຍາກາດທທທ່ບຂໍຣສ
ຊ ລຸດຜລຸດຜທ່ອງຍຊທ່ງໄປກວທ່າບຍັນຍາກາດທທທ່ມທຢຜທ່ໃນໂລກ ມະນລຸດຂອງພວກເຮຕາ ແລະ
ເຂຕາກຂໍຈະມທຄວາມສຍັມພຍັນກຍັບເມສືອງສະ ຫວຍັນຊຍັຜູ້ນຟຜູ້າຢຜທ່ຢທ່າງເປຍັນປະຈຂໍາ. {SCL 199.1}
ພວກເຮຕາຈຂໍາເປຍັນທທທ່ຈະຕຜູ້ອງມທຄວາມຮຜຜູ້ກທ່ຽວກຍັບອຕງພຣະເຢ ຊຜເຈຕຜູ້າໃຫຜູ້ມາກຍຊທ່ງຂໜຜູ້ນ ແລະ
ຕຜູ້ອງມທຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ຢທ່າງເຕຍັມສທ່ວນ ກທ່ຽວກຍັບຄລຸນຄທ່າຂອງຄວາມເປຍັນຈຊງທທທ່ອະມະຕະ. ຄວາມສວຍງາມ
ວຊລາວຍັນທທທ່ ໄດຜູ້ມາຈາກຄວາມສຍັກສຊດບຂໍຣຊສລຸດນຍັຜູ້ນກຂໍຈະຕຜູ້ອງເຂຕຜູ້າມາ
ຖຜູ້ວມລຕຜູ້ນຢຜທ່ໃນຫຕວໃຈຂອງພວກລຜກຫລານທຍັງຫລາຍຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ ເປຍັນເຈຕຜູ້າ.
ເພສືທ່ອຢາກຈະບຍັນລລຸເຖຊງສຊທ່ງດຍັທ່ງກທ່າວນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ພວກເຮຕາກຂໍຈະ
ຕຜູ້ອງຊອກສະແຫວງຫາຄວາມກະຈທ່າງແຈຜູ້ງເຊຊທ່ງເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ໄດຜູ້ມາ ຈາກທາງເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນຟຜູ້າ. {SCL
199.2}
ທທ່ານຈຕທ່ງມອງໄປສຜທ່ເມສືອງຟຜູ້າສະຫວຍັນ
ຈຕທ່ງໃຫຜູ້ແນວຄຊດຈຊດໃຈຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນມລຸຜູ້ງໄປສຜທ່ຈລຸດໝາຍທທທ່ສຜງ
ສຕທ່ງເພສືທ່ອຈະໃຫຜູ້ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ໂຜດປະທານໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້
ຫາຍໃຈເອຕາບຍັນຍາກາດແຫທ່ງເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນຟຜູ້າ. ພວກເຮຕາ ກຂໍສາມາດທທທ່
ຈະຢຜທ່ຢທ່າງໃກຜູ້ຄຽງກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ແມທ່ນກະ ທຍັຜູ້ງວທ່າເມສືທ່ອໃດທທທ່
ຕຕນຫາກຕຕກເຂຕຜູ້າໄປໃນການທຕດສອບຢທ່າງກະທຍັນ

ຫຍັນແລຜູ້ວແນວຄຊດຈຊດໃຈຂອງພວກເຮຕາກຂໍຈະກຍັບຕທ່າວຄສືນໄປສຜທ່ພຣະ
ອຕງຢທ່າງອຍັດຕະໂນມຍັດຕາມທາງລຍັກສະນະສຍັນຊາດຍານເໝສືອນດຍັທ່ງ ດອກໄມຜູ້
ທທທ່ກຂໍາລຍັງໂນຜູ້ມອທ່ຽງໄປສຜທ່ດວງຕາເວຍັນນຍັຜູ້ນເອງ. {SCL 200.1}
ຈຕທ່ງນຂໍາເອຕາຄວາມຕຜູ້ອງການ, ຄວາມສລຸກ, ຄວາມເສຕຜູ້າ, ຄວາມຂຍັດສຕນທາງໃຈ
ແລະຄວາມຫວາດຫວຍັທ່ນຢຜູ້ານກຕວຕທ່າງໆທຍັງ ໝຕດຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນໄປຂາບທຜນຕຂໍທ່
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເພສືທ່ອໃຫຜູ້ພຣະອຕງ ໄດຜູ້ຮຍັບຊາບນຂໍາທລຸກຢທ່າງ.ພຣະອຕງຈະບຂໍທ່ເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກໜຍັກໜທ່ວງ
ໃດໆເລທຍຍຜູ້ອນການ ໄຫວຜູ້ວອນກທ່ຽວບຍັນຫາຕທ່າງໆໃນຊທວຊດຂອງ ທທ່ານນຍັຜູ້ນ.
ພຣະອຕງຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງສາມາດນຍັບອທ່ານໄດຜູ້ເຖຊງເສຍັຜູ້ນຜຕນທລຸກເສຍັຜູ້ນ ທທທ່ມທຢຜທ່ໃນຫຕວຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນ
ກຂໍຈະບຂໍທ່ເມທນເສທຍຕຂໍທ່ຄວາມຈຂໍາເປຍັນຕທ່າງໆ ຂອງພວກລຜກຫລານຂອງພຣະອຕງທທທ່ໄດຜູ້ຖສືນຂໍາເອຕາມາຮຜູ້ອງຂຂໍຍຂໍມສື
ໄປນຍັຜູ້ນເລທຍ. “ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງມທຄວາມເອຍັນດຜສຕງສານ ຍຊທ່ງໜຍັກ
ແລະຊຕງມທຄວາມແນບນວນໃນຄວາມເມດຕາກະ ຣລຸນາ.” (ຢາໂກໂບ 5:11).
ພຽງແຕທ່ພວກເຮຕາເລຕທ່າເຖຊງຄວາມ ຂຍັດສຕນໃຈຂອງ ພວກເຮຕາໃຫຜູ້ພຣະອຕງໄດຜູ້ຮຜຜູ້ນຂໍາແລຜູ້ວດວງພຣະທຍັຍ
ທທທ່ປທ່ຽມລຕຜູ້ນໄປດຜູ້ວຍຄວາມຮຍັກຂອງ ພຣະອຕງນຍັຜູ້ນກຂໍຈະຕຜູ້ອງກະທຕບກະ ເທສືອນໄປນຂໍາດຜູ້ວຍ.
ຈຕທ່ງນຂໍາເອຕາທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງທທທ່ທຂໍາໃຫຜູ້ແນວຄຊດຈຊດໃຈ ຂອງທທ່ານ
ຕຜູ້ອງເກທດມທຄວາມສຍັບສຕນວລຸຜູ້ນວາຍນຍັຜູ້ນໄປມອບໃວຜູ້ກຍັບ ພຣະອຕງ.
ບຂໍທ່ມທສທ່ ທງໃດເລທຍທທທ່ຈະເປຍັນການໜຍັກໜາສຂໍາລຍັບພຣະອຕງ,
ເພາະວທ່າພຣະອຕງເອງຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ຄລຸຜູ້ມຄອງບຂໍຣຫ
ຊ ານຕຂໍທ່ພສືຜູ້ນພຊພຕບມະຫາ ຈຍັກກະວານທຍັງປວງແຫທ່ງນທຜູ້.
ທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງທທທ່ກທ່ຽວພຍັນກຍັບຄວາມສຍັນ ຕຊສລຸກຂອງພວກເຮຕານຍັຜູ້ນພຣະອຕງກຂໍບທ່ ຂໍຊຕງຖສືວທ່າເປຍັນສຊທ່ງເລຍັກນຜູ້ອຍເບຕາ
ບາງໄປເລທຍ. ຢຜທ່ໃນປະສຕບການແຫທ່ງຊທວຊດຂອງພວກເຮຕານຍັຜູ້ນກຂໍບທ່ ມທ
ຂໍ
ທ່
ທ່
ທ່
ທ່
ທ່
ພາກໃດຕອນໃດເລທຍທທພຣະອຕງຈະອທ່ານບຂໍອອກ, ບຂໍມທສຊງໃດທທຈະສຍັບ
ສຕນຫຍລຸຜູ້ງຍາກເກທນໄປກວທ່າທທທ່ພຣະອຕງຈະປຕດແກຜູ້ອອກໃຫຜູ້ໄດຜູ້. ບຂໍທ່ວທ່າ
ຈະເປຍັນໂສກນາຕກຍັມອຍັນໃດທທທ່ຕຕກມາໃສທ່ແມທ່ນກະທຍັຜູ້ງພວກລຜກ ຫລານຜຜຜູ້ອທ່ອນນຜູ້ອຍຂອງພຣະອຕງ,
ບຂໍທ່ວທ່າຈະເປຍັນຄວາມຄຍັບຂຍັນກະວຕນ ກະວາຍຢຜທ່ໃນຈຊດໃຈ, ບຂໍທ່ວທ່າຈະເປຍັນຄວາມສລຸກແລະຄຂໍາໄຫວຜູ້ວອນທທທ່
ອອກມາຈາກໃຈ ທລຸກຄຍັຜູ້ງທທທ່ຈະບຂໍທ່ຜທ່ານການພຊນຊດພຊຈາຣະນາຂອງພຣະ ເທພບຊດາເຈຕຜູ້າໄປໄດຜູ້,
ເພາະວທ່າພຣະອຕງຈະໃຫຜູ້ຄວາມສຕນໃຈຢທ່າງ ບຂໍທ່ລຂໍຊຜູ້າ. “ພຣະອຕງຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ການມະໂຫສຕດພະຍາບານ
ແກທ່ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທມທຫຕວໃຈອຍັນແຕກຫຍັກ ແລະ ຮຂໍາບາດ ແຜຂອງພວກ ເຂຕາ” (ເພງສຍັນລະເສທນ 147:3).
ຄວາມສຍັມພຍັນລະຫວທ່າງອຕງພຣະ ຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຍັບມະນລຸດແຕທ່ລະຄຕນນຍັຜູ້ນກຂໍມທລຍັກສະນະອຍັນແນທ່ນອນແລະຄຕບ
ທ່ ໜງຜຜຜູ້ດຽວ ຢຜທ່ໃນໂລກນທຜູ້ທທທ່ອຕງພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າຊຕງ
ຖຜູ້ວນສຕມບຜນເໝສືອນດຍັທ່ງວທ່າຄຕນຜຜຜູ້ນຜູ້ ຍັນກຂໍເປຍັນພຽງແຕທ່ ຄຕນຜຜຜູ້ໜ
ທ່ ງອຕງອຕງດຽວຂອງພຣະອຕງໃຫຜູ້ສະເດຍັດລຕງມາສຊຜູ້ນ
ໄດຜູ້ອລຸທຊດພຣະບລຸຕທທທ່ແສນຮຍັກ ແລະ ຫວງແຫນອຕງໜໜ
ພຣະຊຕນຕາງເຂຕາ. {SCL 200.2}
ພຣະເຢຊຜຊຕງໄດຜູ້ຕຍັດກທ່າວເອຕາໃວຜູ້ວທ່າ: “ພວກທທ່ານຈຕທ່ງ ຮຜູ້ອງຂຂໍ ໂດຍຜທ່ານພຣະນາມຂອງເຮຕາພຣະອຕງ ແລະ
ເຮຕາ ກຂໍບທ່ ເຄທ
ຂໍ ຍໄດຜູ້ບອກຕຂໍທ່ທທ່ານວທ່າເຮຕາຈະໄປໄຫວຜູ້ວອນພຣະບຊດາ ເຈຕຜູ້າເພສືທ່ອພວກທທ່ານ,
ເພາະວທ່າພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າເອງຊຕງຮຍັກ ພວກທທ່ານ”, “ເຮຕາພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ຄຍັດເລສືອກເອຕາພວກ ທທ່ານມາ...
ສຊທ່ງໃດທທທ່ພວກທທ່ານຈະຮຜູ້ອງຂຂໍຈາກພຣະບຊດາ ເຈຕຜູ້າໂດຍຜທ່ານພຣະນາມຂອງເຮຕາພຣະອຕງນຍັຜູ້ນພຣະອຕງກຂໍ
ຈະໂຜດປະທານເອຕາສຊທ່ງນຍັຜູ້ນມາໃຫຜູ້.” (ໂຢຫຍັນ 16:26,27; 15:16).
ແຕທ່ວທ່າການໄຫວຜູ້ວອນໂດຍຜທ່ານພຣະນາມຂອງພຣະເຢ
ຊຜນຍັຜູ້ນກຂໍເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ມທຄວາມໝາຍມາກໄປກວທ່າການທທທ່ຈະເອທຜູ້ນເຖຊງຊສືທ່
ສຽງຂອງພຣະອຕງແບບທຂໍາມະດາຢຜທ່ໃນຕອນເລທທ່ມຕຕຜູ້ນ ແລະ ຕອນ
ມຜູ້ວນທຜູ້າຍຂອງການໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ. ນທຜູ້ຄສືການ
ໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານທທທ່ຈະຕຜູ້ອງທຂໍາດຜູ້ວຍສະຕຊປຍັນຍາ ແລະ ດຜູ້ວຍພຣະ ວຊນຍານຂອງອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າ
ແລະທຍັງມທຄວາມເຊສືທ່ອໃນຄຂໍາສຍັນຍາ ຂອງພຣະອຕງ, ໄວຜູ້ວາງໃຈໃນພຣະເດດພຣະຄລຸນຂອງພຣະອຕງ ແລະ
ກະທຂໍາຕາມພຣະກຊຈການຂອງພຣະອຕງ. {SCL 202.1}

ຢທ່າຢຜທ່ຢທ່າງໂດດດທ່ຽວລຂໍາພຍັງ
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເຈຕຜູ້າບຂໍທ່ເຄທຍໄດຜູ້ຕຍັດສອນເອຕາໄວຜູ້ເລທຍວທ່າການ
ເຂຕຜູ້າມາໄຫວຜູ້ພຣະນະມຍັສການນຍັຜູ້ນແຕທ່ລະຄຕນພວກເຮຕາຈະຕຜູ້ອງອອກ
ໄປໃຊຜູ້ຊທວຊດຢຜທ່ຢທ່າງໂດດດທ່ຽວລຂໍາພຍັງໂດຍທຂໍາຕຕນໃຫຜູ້ກຍັບກາຍມາເປຍັນ ແບບພະລສືສທ
ຫຫສືວທ່າເປຍັນແບບຄລຸນພຂໍທ່ເຈຕຜູ້າຫຕວນຍັຜູ້ນແຕທ່ຢທ່າງໃດ ຫຫສືວທ່າ
ຈະໃຫຜູ້ພວກເຮຕາຕຜູ້ອງພາກຍັນໂບກມສືອຂໍາລາຈາກທາງຝທ່າຍໂລກນທຜູ້ໄປ ເລທຍ.
ຊທວຊດຂອງພວກເຮຕາຈະຕຜູ້ອງເປຍັນແບບຊທວຊດຂອງພຣະຄຣຊ ສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ.
ພຣະອຕງກຂໍເຄທຍສະເດຍັດຜທ່ານໄປມາຂຜູ້າມຜທ່ານເຂດພຜຜາປທ່າ ດຕງ ແລະ
ທຍັງເຂດແຄວຜູ້ນທທທ່ມທຊລຸມຊຕນອາສຍັຍຢຜທ່ຢທ່າງຄຍັບຄາໜາແໜຍັນ.
ພຣະອຕງຊຕງໃຊຜູ້ຊທວຊດຢຜທ່ດຜູ້ວຍການທຂໍາມາຫາລຜູ້ຽງຊທບຂອງຕຕນພຜູ້ອມ
ທຍັງມທການໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານປະສານການໄປ. ຜຜຜູ້ໃດທທທ່ມທແຕທ່ໄຫວຜູ້
ພຣະອະທຊຖານແຕທ່ຊຜູ້ ຂໍາພຍັດບຂໍທ່ເຮຍັດບຂໍທ່ສຜູ້າງຫຍຍັງນຍັຜູ້ນ ອທກບຂໍທ່ດຕນເຂຕາກຂໍຈະ
ເຊຕາທຍັງໄຫວຜູ້ວອນຕຂໍທ່ພຣະເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນອທກຊຂໍຜູ້າຫຫສືວທ່າການໄຫວຜູ້ພຣະຂອງ
ເຂຕາກຂໍຈະກຍັບກາຍໄປເປຍັນລຍັກສະນະແບບເອຕາພຽງແຕທ່ທາງຮຜບ ການເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ.
ເມສືທ່ອຄຕນເຮຕາຫາກເອຕາຕຕນແຍກອອກໄປຈາກຊທວຊດ ທາງສຍັງຄຕມ.
ທ່ ໜງ.
ຈາກພຍັນທະຂອງຕຕນໃນຖານະທທທ່ເປຍັນຜຜຜູ້ເຊສືທ່ອໃນພຣະ ຄຣຊສຕຕ໌ຜຜຜູ້ໜ
ຈາກການແບກຫາບໄມຜູ້ກາງເຂນຂອງພຣະເຈຕຜູ້າແລຜູ້ວ ແລະ
ເມສືທ່ອໃດທທທ່ເຂຕາຫາກຢລຸດທຂໍາງານຢທ່າງຕຍັຜູ້ງໜຜູ້າເພສືທ່ອພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ ເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຊຕງ ໄດຜູ້ທຜູ້າງງານຢທ່າງໜຍັກເພສືທ່ອຕຕນນຍັຜູ້ນ
ແລຜູ້ວເຂຕຜູ້າກຂໍຈະບຂໍທ່ມທອຍັນ ໃດອທກທທທ່ຈະນຂໍາເອຕາມາເວຕຜູ້າໃນເວລາໄຫວຜູ້ພຣະແລະເຂຕາກຂໍຈະບຂໍທ່ມທ
ຈຊດໃຈທທທ່ຈະມາອລຸທຊດຕຕນເພສືທ່ອພາຣະກຊດອຍັນເປຍັນການກລຸສຕນນຍັຜູ້ນຕຂໍທ່ໄປອທກ ເລທຍ,
ຈາກນຍັຜູ້ນການໄຫວຜູ້ພຣະຂອງເຂຕາກຂໍຈະກາຍມາເປຍັນລຍັກສະນະ ແບບເຫຍັນແກທ່ຕຕວ.
ພວກເຂຕາກຂໍຈະບຂໍທ່ສາມາໄຫວຜູ້ພຣະອຜູ້ອນວອນເພສືທ່ອ
ແກຜູ້ໄຂຄວາມຈຂໍາເປຍັນຂອງສຍັງຄຕມມະນລຸດຫຫສືວທ່າເພສືທ່ອການກຂໍທ່ສຜູ້າງສະຖາປະນາພຣະຣາຊອານາຈຍັກ
ຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ແລະທຍັງເຂຕາຍຍັງ ຈະບຂໍທ່ໄຫວຜູ້ວອນຂຂໍເອຕາພະລຍັງແຮງມາໃຫຜູ້ແກທ່ຕຕນເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ສສືບຕຂໍທ່ພາ
ຣະກຊດຮຍັບໃຊຜູ້ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເລທຍ. {SCL 202.2}
ພວກເຮຕາມທຄວາມສຜນເສຍັຍມາກມາຍໃນເວລາທທທ່ບຂໍທ່ພາກຍັນ
ເຫຍັນຄວາມສຂໍາຄຍັນຂອງກາລະໂອກາດທທທ່ຈະເຕຕຜູ້າຮວມກຍັນເພສືທ່ອປລຸກ
ສຜູ້າງກຂໍາລຍັງໃຈໃຫຜູ້ແກທ່ກຍັນແລະກຍັນໃນການເຂຕຜູ້າມາຮຍັບໃຊຜູ້ອຕງພຣະ ຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ.
ຄວາມຈຊງທາງພຣະວຍັຈນະຂອງພຣະອຕງກຂໍຈະສຜນເສຍັຍ ຄວາມໝາຍ ແລະ
ທຍັງສຜນເສຍັຍຄວາມມທຊທວຊດຊທວາທທທ່ຕຂໍທ່ແນວຄຊດປຍັນ
ຍາຂອງພວກເຮຕາ.ພຣະວຍັຈນະຂອງພຣະເຈຕຜູ້າກຂໍຈະບຂໍທ່ກາຍເປຍັນສຊທ່ງ
ທທທ່ຈະໃຫຜູ້ແສງສະຫວທ່າງອຍັນສຍັກສຊດແກທ່ດວງຈຊດດວງໃຈໄດຜູ້ ແລະ ສລຸດ
ທຜູ້າຍມາຊທວຊດທາງຈຊດວຊນຍານຂອງພວກເຮຕາກຂໍຈະກຜູ້າວເຂຕຜູ້າໄປສຜທ່ ຈລຸດຈຕບ.
ໃນຖານະທທທ່ເປຍັນຜຜຜູ້ຮທ່ວມໃນວຕງຄະນາຍາດຂອງອຕງພຣະ ຄຣຊຕສຕ໌ເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນ
ພວກເຮຕາກຂໍມທຄວາມສຜນເສຍັຍຢທ່າງມາກມາຍຍຜູ້ອນ ຂາດຄວາມເຫຍັນອຕກເຫຍັນໃຈເຊຊທ່ງກຍັນແລະກຍັນ.
ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ຖສື
ທ ວທ່າຕຕນເປຍັນ ຜຜຜູ້ເຊສືທ່ອໃນພຣະຄຣຊສຕຕ໌ແຕທ່ຊຜູ້ ຂໍາພຍັດກຍັກຕຕວຢຜທ່ຢທ່າງໂດດດທ່ຽວນຍັຜູ້ນເຂຕາກຂໍ
ບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະປະຕຊບຍັດສຂໍາເຣຍັດໜຜູ້າທທທ່ ເຊຊທ່ງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ມອບ ໝາຍເອຕາໄວຜູ້ໃຫຜູ້ເຂຕານຍັຜູ້ນໄດຜູ້.
ການສໜກສາອຕບຮຕມຄລຸນຄທ່າທາງສຍັງຄຕມ ໃຫຜູ້ເກທດມທຂຜູ້ ໜນຢຜທ່ໃນຄລຸນລຍັກສະນະທາດແທຜູ້ຂອງ
ຄຕນຢທ່າງຖສືກຕຜູ້ອງນຍັຜູ້ນ ກຂໍຈະພາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາເກທດມທຄວາມເຫຍັນອຕກເຫຍັນໃຈເຊຊທ່ງກຍັນ ແລະ ກຍັນ ແລະ
ທ່ ງເພສືທ່ອກຂໍທ່ສຜູ້າງສຕທ່ງເສທມ ແລະຊລຸກຍຜຜູ້ກຂໍາ
ນທຜູ້ກຂໍຄສືພາຫານະຢທ່າງໜໜ
ລຍັງໃຈກຍັນໃຫຜູ້ມທຄວາມເຂຍັຜູ້ມແຂງຂໜຜູ້ນຢຜທ່ໃນພຣະກຊດການຮຍັບໃຊຜູ້ພຣະເຈຕຜູ້າ. {SCL 203.1}
ຈຕທ່ງໃຫຜູ້ກຂໍາລຍັງໃຈເຊຊທ່ງກຍັນແລະກຍັນ

ຖຜູ້າວທ່າພວກຄຕນຜຜຜູ້ເຊສືທ່ອໃນພຣະຄຣຊສຕຕ໌ທຍັງຫລາຍຫາກຮທ່ວມ ໃຈສາມຍັກຄທກຍັນ
ແລະຮທ່ວມກຍັນສຕນທະນາເວຕຜູ້າຈາຕຂໍທ່ກຍັນແລະກຍັນກທ່ຽວ ເຣສືທ່ອງຄວາມຮຍັກຂອງພຣະເຈຕຜູ້າ
ແລະຄວາມຈຊງອຍັນປະເສທດແຫທ່ງພາ ຣະກຊດຂອງການໂຜດມະນລຸດໃຫຜູ້ລອດນຍັຜູ້ນ, ຫຕວໃຈຂອງພວກເຂຕາກຂໍ
ຈະເກທດມທຄວາມສຕດຊສືທ່ນເບທກບານຂໜຜູ້ນແລະບຍັນຍາກາດອຍັນສຕດໃສດຍັທ່ງ
ກທ່າວກຂໍຍຍັງຈະສະທຜູ້ອນໄປສຜທ່ຜຜຜູ້ອທ່ ສືນໆອທກດຜູ້ວຍ. ຢຜທ່ໃນແຕທ່ລະມສືຜູ້ແຕທ່ລະວຍັນ
ພວກເຮຕາກຂໍສາມາດທທທ່ຈະທຂໍາການສໜກສາຮຂໍາຮຽນໃຫຜູ້ຕຕນໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ກທ່ຽວກຍັບພຣະເທພບຊດາເຈຕຜູ້າມາ
ກຍຊທ່ງຂໜຜູ້ນ, ຮຍັບເອຕາປະສຕບ ການອຍັນສຕດໆຮຜູ້ອນໆຈາກພຣະເດດພຣະຄລຸນຂອງພຣະອຕງ, ຈາກນຍັຜູ້ນ
ພວກເຮຕາກຂໍຈະເກທດມທຄວາມຕຜູ້ອງການທທທ່ ຈະເວຕຜູ້າຈາສຕນທະນາກທ່ຽວ ກຍັບເຣສືທ່ອງຄວາມຮຍັກຂອງພຣະອຕງແລະ
ການທທທ່ພວກເຮຕາທຂໍາແບບ ນທຜູ້ໄປເລສືຜູ້ອຍໆກຂໍຈະພາໃຫຜູ້ຫຕວໃຈຂອງພວກເຮຕາເກທດມທຄວາມອຕບອລຸທ່ນ
ແລະມທຄວາມເຂຍັຜູ້ມແຂງຍຊທ່ງຂໜຜູ້ນ. ຖຜູ້າວທ່າພວກເຮຕາຫາກພາກຍັນຄຊດ ແລະເວຕຜູ້າຈາສຕນທະນາກຍັນກທ່ຽວເຣສືທ່ອງ
ພຣະເຢຊຜມາກກວທ່າການສຕນ ທະນາແຕທ່ກທ່ຽວກຍັບເຣສືທ່ອງຂອງຕຕນເອງນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວພວກເຮຕາກຂໍຈະເກທດ
ມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກວທ່າອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງເຂຕຜູ້າມາ ສະຖຊດຢຜທ່ກຍັບພວກ ຕຕນມາກຍຊທ່ງຂໜຜູ້ນ. {SCL 204.1}
ຖຜູ້າວທ່າພວກເຮຕາຫາກພາກຍັນຄຊດເຖຊງ ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ຢຜທ່ຢທ່າງບຂໍທ່ຂາດລະຍະເໝສືອນດຍັທ່ງທທທ່
ພຣະອຕງຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ຄວາມເອຕາ ໃຈໃສທ່ອລຸບປະຖຍັມຄຂໍຜູ້າຊຜຕຂໍທ່ ພວກເຮຕາຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນພວກເຮຕາກຂໍຄວນຈະຍຕກເອຕາ
ພຣະອຕງໄວຜູ້ທທ່ ສຜ
ທ ງຢຜທ່ ໃນຄວາມຄຊດຈຊດໃຈຂອງພວກຕຕນແລະກຂໍຈະພາ
ກຍັນມທຄວາມຊສືທ່ນຊຕມໃຈທທທ່ຈະມາເວຕຜູ້າຈາສຕນທະນາກຍັນກທ່ຽວເຣສືທ່ອງ ຂອງພຣະອຕງ
ແລະຈະໃຫຜູ້ການຍຜູ້ອງຍຂໍສຂໍຣະເສທນຕຂໍທ່ພຣະອຕງຢຜທ່ສະເໝທ. {SCL 205.1}
ພວກເຮຕາມຍັກຈະທຍັກທາຍສຕນທະນາກຍັນກທ່ຽວກຍັບເລສືທ່ອງຂອງ ມະນລຸດທທທ່ມທລຍັກສະນະເປຍັນຂອງ
ຊຕທ່ວຄາວກຂໍຍຜູ້ອນວທ່າພວກເຮຕາມທຄວາມ ສຕນໃຈໃນສຊທ່ງເຫຫທ່ ຕານຍັຜູ້ນ. ພວກເຮຕາມຍັກພາກຍັນເວຕຜູ້າເລສືຜູ້ອງພຍັກພວກໝຜທ່
ກອງຂອງຕຕນກຂໍເພາະວທ່າພວກເຮຕາມທຄວາມຕຂໍທ່ຮຍັກພວກເຂຕາ. ເພາະ
ວທ່າພວກເຮຕາມທຄວາມສລຸກແລະຄວາມໂສກຮທ່ວມກຍັນກຍັບພວກເຂຕາ.ແຕທ່ເຖຊງຢທ່າງໃດ,
ພວກເຮຕາກຂໍຍຍັງມທເຫດຜຕນອຍັນຍຊທ່ງໃຫຍທ່ຢທ່າງນຍັບບຂໍທ່
ຖຜູ້ວນທທທ່ຈະພາກຍັນສະແດງຄວາມຮຍັກຕຂໍທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າມາກກວທ່າ
ຄວາມຮຍັກທທທ່ມທຕທ່ ຂໍເພສືທ່ອນມະນລຸດດຜູ້ວຍກຍັນນຍັຜູ້ນອທກ. ການທຂໍາໃຫຜູ້ຄວາມ ຄຊດຈຊດໃຈທຍັງໝຕດຂອງພວກເຮຕາ
ຕຜູ້ອງຄຊດຄຂໍານໜງເຖຊງພຣະອຕງ, ການເວຕຜູ້າຈາສຕນທະນາກຍັນກທ່ຽວກຍັບຄລຸນງານຄວາມດທຂອງພຣະອຕງແລະ
ການເລຕທ່າເຣສືທ່ອງຣຊດອຂໍານາດຂອງ ພຣະອຕງນຍັຜູ້ນ-ຄວນຈະຕຜູ້ອງ ເປຍັນສຊທ່ງສຂໍາຄຍັນ
ກວທ່າໝຜທ່ຢຜທ່ໃນການດຂໍາຣຕງຊທວຊດຂອງພວກເຮຕາຢຜທ່ໃນ ໂລກນທຜູ້.
ຂອງພຣະຣາຊານອຍັນມທຄລຸນຄທ່າທທທ່ພຣະອຕງເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ໂຜດມາ
ໃຫຜູ້ພວກເຮຕານຍັຜູ້ນກຂໍບທ່ ແມທ່
ຂໍ
ນເພສືທ່ອຈະໃຫຜູ້ມຍັນໄປເຊສືທ່ອມຊໜມຢຜທ່ໃນຄວາມຄຊດ
ຈຊດໃຈຂອງຕຕນແລະພາໃຫຜູ້ຕຕນເກທດມທຄວາມນຊຍຕມຊຕມຊອບມາກຈຕນ
ວທ່າບຂໍທ່ຢາກຈະນຂໍາເອຕາສຊທ່ງໃດໄປມອບຄສືນໃຫຜູ້ແກທ່ພຣະເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເລທຍ. ຂອງໂຜດປະທານເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ
ກຂໍແມທ່ນເພສືທ່ອເປຍັນການຕຍັກເຕສືອນພວກ ເຮຕາ ໃຫຜູ້ຄຊດຄຂໍານໜງເຖຊງພຣະອຕງຢຜທ່ຢທ່າງເປຍັນປະຈຂໍາ ແລະເພສືທ່ອຈະ
ໄດຜູ້ຜຜກພຍັນກຍັບພວກເຮຕາດຜູ້ວຍຄວາມຮຍັກ ແລະ ຄວາທກະຕຍັນຍຜຮຜຜູ້ບລຸນ
ຄລຸນຕຂໍທ່ພຣະເທພເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ໂຜດປະທານເອຕາຄວາມຢຜທ່ເຢຍັນເປຍັນ
ສລຸກທລຸກຢທ່າງມາໃຫຜູ້ແກທ່ພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍ. ພວກເຮຕາຍຍັງພາກຍັນຄຊດ
ຢຜທ່ນຂໍາແຕທ່ສທ່ ຊງທທທ່ເປຍັນທາງຝທ່າຍໂລກນທຜູ້ມາກເກທນໄປ. ມາເຖທດ, ພວກ
ເຮຕາຈຕທ່ງພາກຍັນມາສຕທ່ງສາຍຕາຂອງພວກເຮຕາໃຫຜູ້ສງ
ຜ ຍຊທ່ງຂໜຜູ້ນ. ຈຕທ່ງ
ມອງໄປຍຍັງປະຕຜໂຂງແຫທ່ງພຣະວຊຫານຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າທທທ່ ຕຍັຜູ້ງສະຖຊດຢຜທ່
ເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນຟຜູ້າເບສືຜູ້ອງນຍັຜູ້ນ, ເຊຊທ່ງເປຍັນບທ່ອນທທທ່ມທ
ແສງສະຫວທ່າງອຍັນສະຫງທ່າຣາສທຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າສະທຜູ້ອນ
ອອກມາຈາກພຣະພຍັກຂອງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ຜຜຜູ້ຊຕງ “ມທຄວາມສາ
ມາດທທທ່ຈະຊທ່ວຍໂຜດເອຕາທລຸກຄຕນທທທ່ເຂຕຜູ້າມາຫາອຕງພຣະຜຜຜູ້

ເປຍັນເຈຕຜູ້າໂດຍຜທ່ານພຣະອຕງນຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມລອດ.” (ຮທ ບຣຜ 7:25). {SCL 205.2}
ຄວາມຈຂໍາເປຍັນທທທ່ຈະຕຜູ້ອງສຍັນລະເສທນອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ
ພວກເຮຕາມທຄວາມຈຂໍາເປຍັນທທທ່ຈະຕຜູ້ອງຍຜູ້ອງຍຂໍສຍັນລະເສທນອຕງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໃຫຜູ້ມາກຍຊທ່ງຂໜຜູ້ນ
“ເພາະຄລຸນງາມຄວາມດທຂອງ ພຣະອຕງ ແລະເພາະພຣະກຊຈການອຍັນໜຜູ້າມະຫຍັສຈຍັນຕທ່າງໆ
ຂອງພຣະອຕງທທທ່ມທຕທ່ ຂໍມວນມະນລຸດທຍັງຫລາຍ.” (ເພງສຍັນລະເສທນ 107:8).
ຊທວຊດທທທ່ຢຜທ່ຮທ່ວມກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ຂອງພວກເຮຕານຍັຜູ້ນ
ບຂໍທ່ແມທ່ນຈະຕຜູ້ອງຈຂໍາກຍັດຂອບເຂດຂອງຕຕນຢຜທ່ໃນແຕທ່ການໄຫວຜູ້ວອນ ຮຜູ້ອງຂຂໍ
ແລະການໄດຜູ້ມາຕາມຄຂໍາຂຂໍພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ. ພວກເຮຕາຈຕທ່ງພາ ກຍັນເຊຕາຄຊດເຖຊງແຕທ່
ຄວາມຮຽກຮຜູ້ອງຕຜູ້ອງການຂອງຕຕນຢຜທ່ຕະ ຫລອດເວລານຍັຜູ້ນ
ເສຍັຍເຖທດແລະຈຕທ່ງຢທ່າໄປຄຊດເຖຊງແຕທ່ສທ່ ຊງທທທ່ພວກຕຕນ ໄດຜູ້ຮຍັບມານຍັຜູ້ນ.
ພວກເຮຕາຍຍັງພາກຍັນໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານໜຜູ້ອຍເກທນ ໄປແລະທຍັງຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນຮຜຜູ້ຈຍັກທທທ່
ຈະສະແດງຄວາມກະຕຍັນຍຜຮຜຜູ້ບລຸນຄລຸນຂອງ ຕຕນຕຂໍທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເທຕທ່າທທທ່ຄວນ.
ພວກເຮຕາກຂໍຍຍັງເປຍັນຜຜຜູ້ທທ່ ທຮຜຜູ້ ຈຍັກແຕທ່ຮຜູ້ອງຂຂໍຍຂໍມສືຮບ
ຍັ , ແຕທ່ຊຜູ້ ຂໍາພຍັດຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນຮຜຜູ້ຈຍັກທທທ່ຈະສະແດງຄວາມ
ກະຕຍັນຍຜຮຜຜູ້ບລຸນຄລຸນຂອງຕຕນໃຫຜູ້ມາກຍຊທ່ງຂໜຜູ້ນ, ພວກເຮຕາຍຍັງພາກຍັນສຍັນ ລະເສທນພຣະອຕງເຈຕຜູ້າຕຂໍທ່ທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງທທທ່
ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ໂຜດກະທຂໍາມາ ເພສືທ່ອພວກເຮຕານຍັຜູ້ນໝຜູ້ອຍເກທນໄປ. {SCL 207.1}
ໃນສະໄໝໂບຣານ, ເມສືທ່ອເວລາທທທ່ພວກໄພທ່ພຕນຊາວອຊສຣະ
ເອລໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າມາເຕຕຜູ້າໂຮມກຍັນເພສືທ່ອທຂໍາພຊທທກຍັມນະມຍັສການພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ ເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນພຣະອຕງກຂໍຊຕງໄດຜູ້ຕຍັດຕຂໍທ່
ພວກເຂຕາວທ່າດຍັທ່ງນທຜູ້: “ພວກເຈຕຜູ້າ ຈຕທ່ງພາກຍັນກຊນອາຫານຢຜທ່ຕທ່ ຂໍໜຜູ້າພຣະພຍັກຂອງພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງ
ເປຍັນພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຂອງພວກເຈຕຜູ້າທຍັງຫລາຍ ແລະ ພວກ
ເຈຕຜູ້າຈຕທ່ງພາກຍັນມທ່ວນຊສືທ່ນເບທກບານພຜູ້ອມທຍັງຄອບຄຕວຂອງ ພວກເຈຕຜູ້າທຍັງໝຕດຕຂໍທ່ທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງທທທ່
ໄດຜູ້ສຜູ້າງຂໜຜູ້ນມາດຜູ້ວຍມສື ຂອງຕຕນເອງເຊຊທ່ງເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ໃຫຜູ້
ພຣະພອນແກທ່ເຈຕຜູ້າໄປແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນ.” (ທຕບທວນພຣະບຍັນຍຍັຕ 12:7). ທລຸກສຊທ່ງງທລຸກຢທ່າງ
ທທທ່ທຂໍາໄປເພສືທ່ອເປຍັນການສຍັນລະເສທນຕຂໍທ່ອຕງ
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍຈະຕຜູ້ອງທຂໍາກຍັນດຜູ້ວຍຄວາມເບທກບານສຂໍາລານ ໃຈ,
ທຂໍາກຍັນໄປດຜູ້ວຍການຮຜູ້ອງເພງສຍັນລະເສທນຕຂໍທ່ພຣະເຈຕຜູ້າ ແລະດຜູ້ວຍ ຄວາມກະຕຍັນຍຜຮຜຜູ້ບລຸນຄລຸນ,
ແຕທ່ຫາກບຂໍທ່ແມທ່ນຈະທຂໍາໄປດຜູ້ວຍຄວາມໂສກ ເສຕຜູ້າແລະອສືດອຍັຜູ້ນຕຍັນໃຈ. {SCL 207.2}
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຂອງ ພວກເຮຕາຊຕງມທຄວາມເມດຕາກະ ຣລຸນາເປຍັນຢທ່າງຍຊທ່ງ.
ການເຂຕຜູ້າມາຮຍັບໃຊພຣະອຕງນຍັຜູ້ນບຂໍທ່ແມທ່ນຈະທຂໍາ ໃຫຜູ້ເປຍັນງານທທທ່ມທລຍັກສະນະງຽບເຫງຕາເສຕຜູ້າໂສກ.
ການເຂຕຜູ້າໄປນຕບ ໄຫວຜູ້ນະມຍັສການພຣະເຈຕຜູ້າ ແລະການເຂຕຜູ້າໄປມທສທ່ວນຮທ່ວມໃນການ ຮຍັບໃຊຜູ້ພຣະອຕງນຍັຜູ້ນ
ກຂໍຄວນຈະເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ທຂໍາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາມທຄວາມຊສືທ່ນ ຊຕມຍຊນດທ.
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າບຂໍທ່ປະສຕງຢາກຈະໃຫຜູ້ມວນມະນລຸດຜຜຜູ້ເປຍັນລຜກ ຫລານຂອງ
ພຣະອຕງທທທ່ພຣະອຕງເອງຊຕງໄດຜູ້ທຂໍາການເສຍັຍສະຫລະຄຍັຜູ້ງ
ຍຊທ່ງໃຫຍທ່ເພສືທ່ອໂຜດເອຕາພວກເຂຕາທຍັງຫລາຍໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມລອດພຕຜູ້ນ
ມານຍັຜູ້ນໄດຜູ້ພາກຍັນຖສືວທ່າພຣະອຕງເປຍັນເໝສືອນເຈຕຜູ້ານາຍຜຜຜູ້ມທຄວາມເຂຍັຜູ້ມ ງວດກວດຂຍັນສຂໍາລຍັບພວກຕຕນ.
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍຄສືມຊດສະຫາຍ ຜຜຜູ້ປະເສທດເລທດລຂໍຜູ້າຂອງມວນມະນລຸດແລະເມສືທ່ອເວລາທທທ່ມະນລຸດພາກຍັນ
ໄຫວຜູ້ວອນຫາພຣະອຕງ ແລຜູ້ວ ພຣະອຕງກຂໍຈະເຂຕຜູ້າມາສະຖຊດຢຜທ່ຄຽງ
ຂຜູ້າງເພສືທ່ອໃຫຜູ້ລາບໃຫຜູ້ພອນແລະໃຫຜູ້ຄວາມປອບອຕກປອບໃຈແກທ່ພວກ ເຂຕາ,
ເພສືທ່ອທຂໍາໃຫຜູ້ຫຕວໃຈຂອງພວກເຂຕາໄດຜູ້ປຽມລຕຜູ້ນໄປດຜູ້ວຍຄວາມ ສລຸກແລະຄວາມຮຍັກ.
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າປະສຕງຢາກຈະໃຫຜູ້ພວກລຜກ ຫລານຂອງພຣະອຕງໄດຜູ້ຮຍັບ
ເອຕາຄວາມປອບໃຈໃນການຮຍັບໃຊຜູ້ພຣະ
ອຕງແລະໄດຜູ້ມທຄວາມຊສືທ່ນຊຕມຍຊນດທໃນການທຂໍາງານເພສືທ່ອພຣະອຕງແທນ
ທທທ່ຈະຄຊດວທ່ານຍັຜູ້ນເປຍັນກຊຈການອຍັນໜຍັກໜທ່ວງ. ພຣະອຕງປະສຕງຢາກຈະ

ໃຫຜູ້ພວກຄຕນທທທ່ເຂຕຜູ້າມານຕບນຜູ້ອມນະມຍັສການພຣະອຕງນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ນຂໍາເອຕາ
ຄວາມຄຊດຈຊນຕະນາການທທທ່ປະເສທດເລທດລຂໍຜູ້າກທ່ຽວກຍັບຄວາມຮຍັກ ແລະ
ຄວາມດຜແລຂອງພຣະເຈຕຜູ້າເພສືທ່ອຈະໄດຜູ້ມທກຂໍາລຍັງໃຈແລະມທພະລຍັງແຮງ
ຈາກຄວາມສຍັມພຍັນດຍັທ່ງກທ່າວເພສືທ່ອໃຫຜູ້ເປຍັນປະໂຫຍດຢຜຜູ້ໃນການທຂໍາກຊຈ ວຍັຕປະຈຂໍາວຍັນທລຸກຢທ່າງ ແລະ
ເມສືທ່ອໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ມາເຊຊທ່ງຄວາມມທພຣະເດດ
ພຣະຄລຸນຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວພວກເຂຕາກຂໍຈະສາມາດປະພສືດຕຕນໃຫຜູ້
ກາຍເປຍັນຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ຊສື
ທ ທ່ ສຍັດສລຸຈຣຊດຢຜຜູ້ໃນທລຸກວຽກງານ. {SCL 208.1}
ຫຕວຂຂໍຜູ້ເພສືທ່ອການຄຕຜູ້ນຄຊດຈຊນຕະນາການ
ພວກເຮຕາຄວນຈະມາເຕຕຜູ້າໂຮມກຍັນຢຜທ່ໃຕຜູ້ພຣະມະຫາວຊຣະກຍັມ ແຫທ່ງໄມຜູ້ກາງເຂນ.
ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າເຊຊທ່ງເປຍັນຜຜຜູ້ທທ່ ທຖສືກພວກເຂຕາ
ໄດຜູ້ປະທານຊທວຊດຢຜທ່ມທ່ ທໄມຜູ້ກາງເຂນນຍັຜູ້ນເອງທທທ່ຄວນຈະເປຍັນຫຕວຂຂໍຜູ້ສຂໍາ ລຍັບການຄຕຜູ້ນຄຊດຈຊນຕະນາການ,
ສຂໍາລຍັບການເວຕຜູ້າຈາສຕນທະນາ ແລະ ທຍັງເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ພາໃຫຜູ້ຄວາມຄຊດຈຊດອາລຕມຂອງພວກເຮຕາຕຜູ້ອງເກທດ
ມທຄວາມສຕດຊສືທ່ນເບທກບານເປຍັນຢທ່າງຍຊທ່ງ. ພວກເຮຕາຈະຕຜູ້ອງມທຄວາມ
ຈຕດຈຂໍາຮຍັກສາເອຕາຄວາມຈະເຣທນພອນທລຸກຢທ່າງທທທ່ ພວກເຮຕາໄດຜູ້ຮຍັບ ມາຈາກອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນ
ໃວຜູ້ຢຜທ່ໃນຄວາມຄຊດຈຊດໃຈຂອງພວກ ຕຕນ ແລະເມສືທ່ອໃດທທທ່ພວກເຮຕາຫາກເກທດມທຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ໃນຄວາມ
ຮຍັກອຍັນຍຊທ່ງໃຫຍທ່ຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວພວກເຮຕາກຂໍຈະເກທດມທຄວາມ ຕຜູ້ອງການທທທ່
ຈະມອບຄວາມໄວຜູ້ວາງໃຈເອຕາທລຸກສຊທ່ງທລຸກປະການ ໃຫຜູ້ມາຢຜທ່ໃນພຣະຫຍັດຂອງ
ພຣະອຕງຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງໄດຜູ້ຖສືກເຂຕາຕອກແທງປະ ຫານ
ໃສທ່ໄມຜູ້ກາງເຂນທທທ່ໄດຜູ້ກາຍເປຍັນມະຫາວຊຣະກຍັມແຫທ່ງພາຣະກຊດ
ເພສືທ່ອການໂຜດຜານເອຕາມະນລຸດພວກເຮຕາທຍັງຫຫາຍໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມ ລອດພຕຜູ້ນນຍັຜູ້ນ. {SCL 209.1}
ໂດຍອທງໃສທ່ພະລຍັງແຮງອຍັນໄດຜູ້ມາຈາກການຍຜູ້ອງຍຂໍສຣ
ຂໍ ະ
ຜູ້
ທ່
ເສທນນຍັນຊທວຊດຈຊດໃຈຂອງຄຕນເຮຕາກຂໍສາມາດທທຈະທະຍານເຫາະຂໜຜູ້ນ
ໄປຢຜທ່ໃກຜູ້ກບ
ຍັ ເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນຟຜູ້ານຍັຜູ້ນໄດຜູ້. ຢຜທ່ທທ່ ເມສື
ທ ອງສະຫວຍັນພລຸຜູ້ນພວກ
ຊາວເມສືອງສະຫວຍັນທຍັງຫລາຍກຂໍພາກຍັນນຕບໄຫວຜູ້ນະມຍັສການອຕງພຣະ ຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າດຜູ້ວຍສຽງຂຍັບລຂໍາທຂໍາເພງ
ແລະດຜູ້ວຍສຽງດຕນຕຣທມະໂຫ ລທ. ສະນຍັຜູ້ນ, ໃນເມສືທ່ອເວລາທທທ່ພວກເຮຕາພາກຍັນສະແດງຄວາມກະຕຍັນ
ຍຜຮຜຜູ້ບລຸນຄລຸນຕຂໍທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຢຜທ່ນຜູ້ ນກຂໍ
ຍັ
ສະແດງວທ່າການຂາບໄຫວຜູ້ ນະມຍັສການຂອງ
ຜູ້
ພວກເຮຕາໄດຜູ້ກຜູ້າວເຂຕາໄປສຜທ່ຄວາມຄຜູ້າຍຄຽງກຍັບ
ການຂາບໄຫວຜູ້ນະມຍັສການຂອງພວກຊາວເມສືອງສະຫວຍັນເຫຫທ່ ຕານຍັຜູ້ນ.
“ຜຜຜູ້ໃດທທທ່ນຂໍາເອຕາການສຍັນລະເສທນເຂຕຜູ້າມາຖວາຍ, ຜຜຜູ້ນຜູ້ ນກຂໍ
ຍັ ໂຄຣຕບນຍັບ ຖສືພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ” (ເພງສຍັນລະເສທນ
50:23). ມາເຖທດ, ພວກ ເຮຕາຈຕທ່ງພຜູ້ອມກຍັນມາສະແດງຄວາມໂຄຣຕບນຍັບຖສືແລະຊສືທ່ນຊຕມໃນຢຜທ່ຕທ່ ຂໍ
ໜຜູ້າພຣະພຍັກຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຊຕງໃຫຜູ້ການເນຣະມຊດສຜູ້າງຂອງພວກ ເຮຕານຍັຜູ້ນດຜູ້ວຍ
“ຄວາມກະຕຍັນຍຜຮຜຜູ້ບລຸນຄລຸນ ແລະດຜູ້ວຍສຽງດຕງຕຣທ ມະໂຫລທ.” (ເອຊາຢາ 51:3)./. {SCL 210.1}

ບບົດທທີ 12—ຈະທຄາຢຫ່າງໃດກສບຄວາມສບົງສສຍ
ຫຫາຍຄຕນ, ໂດຍສະເພາະແມທ່ນພວກຄຕນທທທ່ຫາກຂໍທ່ເຂຕຜູ້າມາ ເຊສືທ່ອໃນພຣະເຈຕຜູ້າໃໝທ່ໆນຍັຜູ້ນ
ກຂໍມຍັກຈະພຕບກຍັບບຍັນຫາກທ່ຽວກຍັບຄວາມລະ ແວງສຕງສຍັຍ. ຢຜທ່ໃນພຣະຄຂໍາພທກຂໍຍຍັງມທຫຫາຍສຊທ່ງຫຫາຍຢທ່າງທທທ່ບຂໍທ່ສາ
ມາດຈະໃຫຜູ້ການອະທຊບາຍໄດຜູ້ຫຫສືວທ່າບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ແລະ ຝທ່າຍຜຜຜູ້ເປຍັນສາຕານນຍັຜູ້ນ
ກຂໍສວຍເອຕາໂອກາດອຍັນນທຜູ້ເພສືທ່ອເຂຕຜູ້າມາທຂໍາ
ລາຍຄວາມເຊສືທ່ອຂອງພວກເຂຕາຕຂໍທ່ພຣະຄຂໍາພທໃນຖານະທທທ່ເປຍັນໜຍັງສສື
ສຍັກສຊດເຊຊທ່ງເປທດເຜທຍອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງພຣະນຊມທຕຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ ເປຍັນເຈຕຜູ້າ. ພວກເຂຕາມຍັກຈະຖາມວທ່າ:
“ຂຜູ້ອຍຈະຮຜຈ
ຜູ້ ຍັກເສຍັຜູ້ນທາງ ທທທ່ຖສືກຕຜູ້ອງນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ຢທ່າງໃດ? ຖຜູ້າວທ່າພຣະຄຂໍາພທຫາກເປຍັນ
ພຣະວຍັຈນະຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຢທ່າງແທຜູ້ຈຊງແລຜູ້ວຈະໃຫຜູ້ ຂຜູ້ອຍຫາຍຈາກຄວາມສຕງສຍັຍ
ແລະຄວາມສຍັບສຕນເຫລຕທ່າ ນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ແນວໃດ?” {SCL 212.1}
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າບຂໍທ່ເຄທຍບອກໃຫຜູ້ພວກເຮຕາພາກຍັນເຂຕຜູ້າມາ
ຮຍັບເຊສືທ່ອໂດຍບຂໍທ່ມທຫລຍັກຖານຢຍັຜູ້ງຢສືນຢທ່າງພຽງພຂໍເພສືທ່ອທທທ່ຈະເອຕາມາເປຍັນ
ບທ່ອນອຜູ້າງອຊງເຖຊງຄວາມເຊສືທ່ອຂອງພວກເຮຕານຍັຜູ້ນ. ການດຂໍາຣຕງຄຕງ ຢຜທ່ຂອງພຣະອຕງ,
ຄລຸນລຍັກສະນະທາດແທຜູ້ຂອງພຣະອຕງ, ຄວາມເປຍັນ ຈຊທ່ງແຫທ່ງພຣະວຍັຈນະຂອງພຣະອຕງທຍັງໝຕດກຂໍລຜູ້ວນແຕທ່ໄດຜູ້ຖສືກຮຍັບຮອງ ດຜູ້ວຍພະຍານຫລຍັກຖານທທທ່ສະຕຊປຍັນຍາຂອງມະນລຸດພວກເຮຕາສາມາດ
ທທທ່ຈະຮຍັບເອຕາໄດຜູ້ ແລະ ພະຍານຫລຍັກຖານເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍມທຢຜທ່ຢທ່າງຖຜູ້ວມ ລຕຜູ້ນ.
ແຕທ່ເຖຊງປານນຍັຜູ້ນອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ ເຄທຍໄດຜູ້ຖອດເອຕາ
ຄວາມອາດສາມາດທທທ່ຈະພາໃຫຜູ້ຄຕນເກທດມທຄວາມສຕງສຍັຍໄດຜູ້ນຜູ້ ຍັນຖຊຜູ້ມ ໄປໃຫຜູ້ໝຕດ.
ເປຍັນຄວາມຈຊທ່ງທທທ່ວທ່າຄວາມເຊສືທ່ອຂອງພວກເຮຕາຈະຕຜູ້ອງ ວາງຢຜທ່ບນ
ຕ ພສືຜູ້ນຖານຂອງການມທຫລຍັກຖານພະຍານ,
ແຕທ່ນຜູ້ ທກຂໍບທ່ ໄດຜູ້
ຂໍ ໝາຍຄວາມວທ່າຈະຕຜູ້ອງມທລຍັກສະນະປາກຕດອອກມາໃຫຜູ້ເຫຍັນເໝສືອນ
ທ່
ດຍັງຢຜທ່ໃນງານວາງສະແດງນຍັຜູ້ນແຕທ່ຢທ່າງໃດ. ຜຜຜູ້ໃດທທທ່ຕຜູ້ອງການຢາກ
ຈະມທຄວາມສຕງສຍັຍຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນເຂຕາກຂໍຈະມທໂອກາດສຕງສຍັຍໄດຜູ້ທລຸກເມສືທ່ອ, ແຕທ່ ໃນຂະນະດຽວກຍັນນຍັຜູ້ນ,
ສທ່ວນຜຜຜູ້ໃດທທທ່ມທຄວາມມລຸຜູ້ງມາດປາຖນາຢາກ ຈະຮຜຜູ້ຈຍັກກຍັບສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງ
ດຜູ້ວຍຄວາມຈຊງໃຈນຍັຜູ້ນເຂຕາກຂໍຈະພຕບ ເຫຍັນຫລຍັກຖານພະຍານເພສືທ່ອເປຍັນບທ່ອນອທງ ໃຫຜູ້ແກທ່ຄວາມເຊສືທ່ອຂອງ
ຕຕນນຍັຜູ້ນຢທ່າງຖຜູ້ວນລຕຜູ້ນ. {SCL 213.1}
ເປຍັນໄປບຂໍທ່ໄດຜູ້ທທ່ ຈະທຂໍ
ທ
າໃຫຜູ້ສະຕຊຊປຍັນຍາທທທ່ມທຄວາມຈຂໍາກຍັດຮຍັດ ແຄບຂອງມະນລຸດສາມາດທທທ່
ຈະມາທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ຢທ່າງເຕຍັມ ສທ່ວນເຖຊງຄລຸນລຍັກສະນະທາດແທຜູ້ແລະພຣະກຊຈການຕທ່າງໆນາໆຂອງ
ພຣະເຈຕຜູ້າແຫທ່ງຄວາມອະມະຕະນຍັຜູ້ນ. ແມທ່ນກະທຍັຜູ້ງວທ່າຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ມທ
ທ ສະຕຊ ປຍັນຍາອຍັນສຜູ້ຽມແຫລມ ແລະ
ມທການສໜກສາສຜງປານໃດກຂໍຕາມແຕທ່ ເຂຕາກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະພຊສຊດເຖຊງຄວາມເລຊກລຍັບອຍັສຈຍັນທຍັງໝຕດ
ຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ສຍັກສຊດນຍັຜູ້ນໄດຜູ້, “ທທ່ານຈະເອຕາການຄຕຜູ້ນຄວຜູ້ານຍັຜູ້ນ ມາຊອກຫາພຣະເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ບທ່ ຂໍ?
ທທ່ານຈະສາມາດຮຜຜູ້ຈຍັກທລຸກສຊທ່ງ. ຢທ່າງກທ່ຽວກຍັບພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຍທ່ ຊງໃຫຍທ່ນຜູ້ ຍັນໄດຜູ້ບທ່ ຂໍ? ສຊທ່ງນທຜູ້ກຂໍສຜງ
ສຕທ່ງເໝສືນດຍັທ່ງເມສືອງຟຜູ້າສະຫວຍັນ, ທທ່ານຈະສາມາດທຂໍາສຊທ່ງ ໃດໄດຜູ້? ນທຜູ້ກຂໍເລຊກຍຊທ່ງໄປກວທ່າອະເວຈທນຜູ້ ຍັນອທກ,
ແລຜູ້ວທທ່ານ ຈະຮຜໄຜູ້ ດຜູ້ແນວໃດ?” (ໂຢບ[Job] 11:7,8). {SCL 213.2}
ອາຈານໂປນຜຜຜູ້ເປຍັນອຍັຄສາວຕກ ຂອງອຕງພຣະເຢຊຜໄດຜູ້ກທ່າວ ເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ: “ໂອນຂໍ, ມຂໍຣະດຕກຄວາມຮຍັທ່ງມທ,
ອະພຊປນ
ຍັ ຍາ ແລະ ຄວາມຮຜຜູ້ຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນ ກຂໍຊທ່າງເລຊກແທຜູ້ນຂໍ! ຈະ
ທຂໍາຢທ່າງໃດຈຊທ່ງຈະສຍັນລະສຜດໄດຜູ້ເຖຊງການພຊພາກສາ ແລະ ວຊຖທທາງອຍັນຢຍັທ່ງບຂໍທ່ເຖຊງຂອງພຣະອຕງເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນໄດຜູ້.”
(ໂຣມຍັນ 11:33). ມທຄາກທ່າວເອຕາໃວຜູ້ວທ່າ: “ໝຜເທ່ ມກແລະຄວາມມໜດກຂໍ ຫລຸຜູ້ມລຜູ້ອມພຣະອຕງຢຜທ່,”
“ຄວາມຊອບທຍັມແລະການພຊພາກ ສາກຂໍເປຍັນພສືຜູ້ນຖານແຫທ່ງພຣະຣາຊບຍັນລຍັງຂອງພຣະອຕງ.”
(ເພງສຍັນລະເສທນ 97:2). ເທຕຜູ້າເຖຊງເວລານທຜູ້ພວກເຮຕາມທຄວາມເຂຕຜູ້າ
ໃຈໄດຜູ້ໃນພຍັນທະກຊດຂອງພຣະອຕງທທທ່ມທຕທ່ ຂໍມະນລຸດແລະວຊຖທທາງຂອງ

ພຣະອຕງເຊຊທ່ງພາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາສາມາດເຫຍັນໄດຜູ້ໃນຄວາມຮຍັກ ແລະ
ຄວາມເມດຕາກະຣລຸນາອຍັນຖຜູ້ວນລຕຜູ້ນທທທ່ເສສືທ່ອມເຂຕຜູ້າກຍັນກຍັບຣຊດອຂໍາ
ນາດອຍັນບຂໍທ່ມທຂອງເຂດຈຂໍາກຍັດຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນ. ພວກເຮຕາຜຜຜູ້ເປຍັນມະ
ນລຸດຈະໄດຜູ້ຮຍັບອະນລຸຍາດໃຫຜູ້ມທຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໃນຄວາມມລຸຜູ້ງໝາຍຂອງ
ພຣະອຕງໂດຍອທງຕາມຄວາມເປຍັນປະໂຫຍດສຂໍາລຍັບພວກເຮຕາໃນ ການທທທ່ຈະມທຄວາມຮຜຜູ້ໃນສຊທ່ງເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ ແລະ
ນອກຈາກນຍັຜູ້ນໄປແລຜູ້ວ ພວກເຮຕາກຂໍຍຍັງຈະຕຜູ້ອງໃຫຜູ້ ຄວາມໄວຜູ້ວາງໃຈໃນພຣະຫຍັດອຍັນຊຕງຣຊດ ທານລຸພາບ
ແລະ ໃນດວງພຣະທຍັຍທທທ່ຖຜູ້ວນລຕຜູ້ນໄປດຜູ້ວຍຄວາມຮຍັກຂອງ ພຣະອຕງ. {SCL 214.1}
ຄວາມອຍັສຈຍັນອຍັນຍຊທ່ງໃຫຍທ່
ພຣະວຍັຈນະຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍເໝສືອນກຍັນກຍັບຄລຸນລຍັກ
ສະນະທາດແທຜູ້ຂອງພຣະເທພເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ການປະພຍັນຂທດ
ຂຽນພຣະວຍັຈນະເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນຂໜຜູ້ນມາເຊຊທ່ງລຜູ້ວມແຕທ່ບຍັນຈລຸເອຕາຄວາມເລຊກ ລຍັບອຍັສຈຍັນຕທ່າງໆນາໆ ແລະ
ມະນລຸດເຮຕາກຂໍບທ່ ຂໍມທວຍັນທທທ່ຈະທຂໍາຄວາມ ເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ຢທ່າງເຕຍັມສທ່ວນ. ຄວາມບາບເກທດມທຂຜູ້ ໜນມາຢຜທ່ໃນໂລກມະ
ນລຸດນທຜູ້ໄດຜູ້ແນວໃດ. ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ປະສຜດອອກມາເປຍັນມະ ນລຸດໄດຜູ້ແນວໃດ,
ພຣະອຕງຟສືຜູ້ນພຣະຊຕນຄສືນມາໄດຜູ້ແນວໃດ ແລະເຣສືທ່ອງ
ລາວການເປຍັນມາຕທ່າງໆທທທ່ໄດຜູ້ຖສືກຈຕດບຍັນທໜກເອຕາໃວຜູ້ຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະ
ຄຂໍາພທນຜູ້ ຍັນກຂໍລຜູ້ວນແຕທ່ເປຍັນຕວາມເລຊກລຍັບມະຫຍັສຈຍັນເກທນໄປກວທ່າ
ຄວາມຄຊດປຍັນຍາຂອງມະນລຸດທທທ່ຈະສາມາດໃຫຜູ້ການອະທຊບາຍຫລສືວທ່າ
ທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈຕຂໍທ່ສຊທ່ງນທຜູ້ໄດຜູ້ຢທ່າງເຕຍັມສທ່ວນ. ແຕທ່ເຖຊງຢທ່າງນຍັຜູ້ນກຂໍ ຕາມ,
ພວກເຮຕາກຂໍບທ່ ຂໍມທຂຜູ້ ຂໍອຜູ້າງໃດໆເລທຍທທທ່ຈະມາລະແວງສຕງສຍັຍ ໃນພຣະວຍັຈນະຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນ,
ເພາະວທ່າພວກເຮຕາບຂໍທ່ ສາມາດທທທ່ຈະທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ທຍັງໝຕດ ໃນຄວາມເລຊກລຍັບອຍັສ
ຈຍັນຕທ່າງໆນາໆແຫທ່ງວຊຖທທາງທທທ່ມທຄວາມອຂໍຣະຫຍັນຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນ. ຢຜທ່ໃນທຂໍາຊາດແວດລຜູ້ອມ,
ທລຸກເມສືທ່ອທລຸກຍາມພວກເຮຕາກຂໍຖສືກຫລຸຜູ້ມ ລຜູ້ອມໄປດຜູ້ວຍຄວາມ ອຍັສຈຍັນຕທ່າງໆນາທທທ່ ພວກເຮຕາບຂໍທ່ມທຄວາມສາ
ມາດທທທ່ຈະທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້. ແມທ່ນກະທຍັຜູ້ງວທ່າຮຜບການຂອງຊທວຊດ
ທທທ່ມທລຍັກສະນະແບບງທ່າຍດາຍປະຖຕມປະຖານທທທ່ສລຸດຢຜທ່ໃນໂລກນທຜູ້ກຂໍຍຍັງ
ຄຕງເກຍັບຊຜູ້ອນເອຕາຄວາມເລຊກແລບອຍັສຈຍັນຂອງມຍັນໃວຜູ້ເຊຊທ່ງນຍັບທຍັງຜຜຜູ້ ເປຍັນຍອດຫຕວກະທຊ
ຂອງພວກນຍັກປຣຍັຊຍາທຍັງຫລາຍກຂໍຍຍັງໝຕດປຍັນຍາ
ທທທ່ຈະໃຫຜູ້ການອະທຊບາຍຕຂໍທ່ບຍັນດາປາກຕດການເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນໄດຜູ້. ທລຸກບທ່ອນ
ທລຸກທທທ່ກຂໍເຕຍັມໄປດຜູ້ວຍຄວາມແປກປະຫລາດທທທ່ນອກເໜສືອໄປຈາກຂອບ ເຂດຄວາມຮຜຜູ້ຂອງພວກເຮຕາ.
ສະນຍັຜູ້ນ, ຈຂໍາເປຍັນຫລສືທທ່ ທພວກເຮຕາຈະ ພາກຍັນມທຄວາມແປກປະຫລາດໃຈໃນຄວາມເລຊກລຍັບອຍັສຈຍັນທທທ່ມທຢຜທ່ໃນ
ໂລກແຫທ່ງຈຊຕວຊນຍານເຊຊທ່ງກຂໍນອກເໜສືອໄປຈາກຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈ ຂອງມະນລຸດພວກເຮຕາເຊຍັທ່ນກຍັນນຍັຜູ້ນ?
ຄວາມຫຍລຸຜູ້ງຍາກສຍັບສຕນທຍັງໝຕດ ຢຜທ່ທທ່ ທນທຜູ້ກຂໍອອກມາຈາກຄວາມອທ່ອນແຮງ ແລະ ຄວາມຈຂໍາກຍັດຮຍັດແຄບ
ທາງດຜູ້ານຄວາມຄຊດປຍັນຍາຂອງມະນລຸດນຍັຜູ້ນເອງ. ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ
ເຈຕຜູ້າຊຕງອະນລຸຍາດໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ມທໜງ
ຍັ ສສືພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ທຂໜຜູ້ນມາເຊຊທ່ງ
ໄດຜູ້ບຍັນຈລຸເອຕາຫລຍັກຖານພະຍານຕທ່າງໆຢທ່າງພຽງພຂໍເພສືທ່ອໃຫຜູ້ພວກເຮຕາ
ໄດຜູ້ຮຜຜູ້ຈຍັກເຖຊງທາດແທຜູ້ຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ແລະ ພວກເຮຕາກຂໍ
ບຂໍທ່ຕຜູ້ອງມທຄວາມລະແວງສຕງສຍັຍໃນພຣະວຍັຈນະຂອງພຣະອຕງ, ເພາະ
ວທ່າພວກເຮຕາບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ໃນຄວາມເລຊກລຍັບ
ອຍັສຈຍັນທຍັງໝຕດແຫທ່ງຄວາມອຂໍຣະຫຍັນຂອງພຣະອຕງເຈຕຜູ້າ. {SCL 215.1}
ທ່ ງນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ກທ່າວໄວຜູ້ວທ່າຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ຍັນກຂໍມທ
ອາຈານເປໂຕຣຜຜຜູ້ເປຍັນອຍັຄສາວຕກຂອງພຣະເຢຊຜທທ່ານໜໜ
“ສຊທ່ງທທທ່ເປຍັນ ການຍາກສຂໍາລຍັບຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈ ເຊຊທ່ງພວກຄຕນທທທ່ໄດຜູ້ຮຽນຮຜຜູ້
ແລະບຂໍທ່ມທຄວາມຍສືດໜຍັຜູ້ນ...ພາກຍັນບທດເບສືອນ...ອຍັນຈະນຂໍາໄປສຜທ່ ຄວາມຈທບຫາຍຂອງຕຕນເອງ.” (2 ເປໂຕຣ
3:16). ຄວາມ ຫຍລຸຜູ້ງຍາກສຍັບສຕນທທທ່ມທຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະຄາພທນຜູ້ ຍັນກຂໍໄດຜູ້ຖສືກພວກຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທ

ມຍັກຊອກຈອບເອຕາເລສືຜູ້ອງພາກຍັນຍຕກຂໜຜູ້ນມາ ເປຍັນຂຂໍຜູ້ອຜູ້າງເພສືທ່ອກທ່າວ
ສຽດສທໂຈມຕທຕທ່ ຂໍໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທອຍັນເປຍັນພຣະວຍັຈນະຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນ.
ຖຜູ້າວທ່າໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທຫາກໃຫຜູ້ຄວາມກະຈທ່າງແຈຜູ້ງ ກທ່ຽວກຍັບພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ
ພຽງແຕທ່ສທ່ ຊງໃດທທທ່ພວກເຮຕາສາມາດເຂຕຜູ້າ ໃຈໄດຜູ້ຢທ່າງງທ່າຍດາຍເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ. ຖຜູ້າວທ່າຄວາມຍຊທ່ງໃຫຍທ່ອະມະຕະແລະ
ຄວາມມທແສນຍານລຸພາບຂອງພຣະອຕງຫາກເປຍັນທທທ່ຮຍັບເອຕາ ໄດຜູ້ດຜູ້ວຍ
ຄວາມຄຊດປຍັນຍາອຍັນມທລຍັກສະນະຈຂໍາກຍັດຮຍັດແຄບຂອງມະນລຸດເຮຕານຍັຜູ້ນ
ແລຜູ້ວໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທກຂໍບທ່ ຂໍຕຜູ້ອງຈຂໍາເປຍັນເລທຍທທທ່ຈະຍສືດຖສືເອຕາຕຣາປະ
ທຍັບອຍັນແນຜູ້ວແນທ່ຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນເຈຕຜູ້າຂອງຜຜຜູ້ປະພຍັນໜຍັງສສື ພຣະຄຂໍາພທເຫລຍັຜູ້ມນຍັຜູ້ນ.
ກຂໍແມທ່ນຍຜູ້ອນຄວາມຍຊທ່ງໃຫຍທ່ອະມະຕະ ແລະ
ຍຜູ້ອນຄວາມເລຊກລຍັບອຍັສຈຍັນທທທ່ມທຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ຍັນເອງທທທ່ເປຍັນ
ສຊທ່ງປລຸກລລຸກໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມເຊສືທ່ອຕຂໍທ່ໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ທວທ່າ
ເປຍັນໜຍັງສສືທທ່ ທບຍັນຈລຸເອຕາພຣະວຍັຈນະຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຢທ່າງແທຜູ້ຈງ
ຊ . {SCL 216.1}
ພຣະຄຂໍາພທທຂໍາໃຫຜູ້ມະນລຸດເກທເມທຄວາມປະທຍັບໃຈ
ພຣະຄຂໍາພທໄດຜູ້ເປທດເຜທຍໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງຢທ່າງກະທຍັດລຍັດແລະຕອບສະໜອງໄດຜູ້ຢທ່າງພຽງພຂໍຕທ່ ຂໍ ຄ
ວາມຈຂໍາເປຍັນແລະ ຄວາມມລຸຜູ້ງມາດປາຖນາທາງດຜູ້ານຊທວຊດຈຊດໃຈຂອງມະນລຸດ, ພວກຄຕນ
ທທທ່ມທຄວາມຮຜຜູ້ການສໜກສາລະດຍັບສຜງກຂໍພາກຍັນມທ ຄວາມອຍັສຈຍັນແລະປະ ທຍັບຈຊດປະທຍັບໃຈ,
ໃນຂະນະດຽວກຍັນນຍັຜູ້ນ ພຣະຄຂໍາພທກຂໍຍຍັງຊທ່ອຍໃຫຜູ້ພວກ ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທມທຄວາມຖທ່ອມຕຕວ ແລະ
ພວກຄຕນທທທ່ດຜູ້ອຍການສໜກສານຍັຜູ້ນມທ ຄວາມສາມາດຮຜຜູ້ໄດຜູ້ໃນເສຍັຜູ້ນທາງແຫທ່ງການໂຜດໃຫຜູ້ລອດຂອງພຣະ
ເຈຕຜູ້າ. ເຖຊງແມທ່ນວທ່າສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງເຫລຕທ່ານທຜູ້ຈະເປຍັນທທທ່ເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ ພຽງໃດກຂໍຕາມ,
ແຕທ່ກຂໍຍຍັງມທຄວາມເລຊກລຍັບອຍັສຈຍັນທທທ່ຄວາມຄຊດປຍັນຍາ ຂອງມະນລຸດບຂໍທ່ສາມາດຈະທຂໍາການພຊສທດໄດຜູ້ເລທຍ ແລະ
ພວກເຮຕາ ຈະຮຍັບຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເອງທທທ່ຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ການແຈຜູ້ງຂທ່າວອອກມາໃຫຜູ້ ຮຜຜູ້.
ແຜນການຂອງພຣະເຈຕຜູ້າເພສືທ່ອໂຜດເອຕາມະນລຸດທຍັງຫລາຍໃຫຜູ້ລອດ
ນຍັຜູ້ນກຂໍເປຍັນທທທ່ແຈທ່ມແຈຜູ້ງຕຂໍທ່ພວກເຮຕາຢຜທ່ແລຜູ້ວເພສືທ່ອໃຫຜູ້ທລຸກຄຕນໄດຜູ້ເຫຍັນເສຍັຜູ້ນ
ທາງທທທ່ຕຕນຈະກຜູ້າວເດທນໄປສຜທ່ການກຍັບຈຊດກຍັບໃຈໄປສຜທ່ພຣະເຈຕຜູ້າ ແລະ
ມທຄວາມເຊສືທ່ອຕຂໍທ່ອຕງພຣະເຢຊຜຄຣຊສຕຕ໌ເພສືທ່ອຕຕນຈະໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ຄວາມລອດ
ຜູ້
ທ່
ຜູ້
ຕາມເສຍັນທາງທທອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕາຊຕງໄດຜູ້ກຂໍານຕດເອຕາໄວຜູ້. ເຖຊງ ແມທ່ນວທ່າສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງເຫລຕທ່ານທຜູ້ຈະເປຍັນທທທ່
ເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ງທ່າຍພຽງ ໃດກຂໍຕາມແຕທ່ກຂໍຍຍັງມທຄວາມເລຊກລຍັບມະຫຍັສຈຍັນແຫທ່ງຄວາມສະຫງທ່າ
ຣາສທຂອງພຣະອຕງທທທ່ເຊສືທ່ອງຊຜູ້ອນຢຜທ່ພາຍໃນ-ຄວາມເລຊກລຍັບອຍັສຈຍັນ ເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ
ກຂໍນອກເໜສືອໄປຈາກຄວາມສາມາດທາງດຜູ້ານແນວຄຊດ
ປຍັນຍາຂອງມະນລຸດທທທ່ຈະທຂໍາການພຊສຜດຄຕຜູ້ນຄວຜູ້າໃຫຜູ້ເຖຊງໄດຜູ້. ແຕທ່ເຖຊງ ຢທ່າງໃດ,
ຄວາມຈຊງເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍຍຍັງໄດຜູ້ກາຍເປຍັນສຊທ່ງຊລຸກຍຜຜູ້ກຂໍາລຍັງໃຈ
ຂອງພວກນຍັກຄຕຜູ້ນຄວຜູ້າທທທ່ມທຄວາມຈຊງໃຈທຍັງຫລາຍດຜູ້ວຍການທຂໍາໃຫຜູ້ ພວກເຂຕາໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມເຊສືທ່ອ
ແລະຄວາມໂຄຣຕບຢຂໍາເກງຕຂໍທ່ອຕງພຣະ ຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ. ຍຊທ່ງຄຕນເຮຕາຄຕຜູ້ນຄວຜູ້າສໜກສາ ພຣະຄຂໍາພທມາກຂໜຜູ້ນພຽງ
ໃດກຂໍຍທ່ ຊງໃຫຜູ້ເຂຕາ ເກທດມທຄວາມເຊສືທ່ອໜຍັຜູ້ກຢທ່າງເລຊກເຊຊທ່ງເຂຕຜູ້າໄປຊຍັກ
ໃຊຜູ້ວທ່ານທຜູ້ເອງຄສືພຣະວຍັຈນະຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຊຕງພຣະຊຕນຢຜທ່ແລະຄວາມຄຊດປຍັນຍາຂອງມະນລຸດກຂໍຍອມຢຜທ່ໃຕຜູ້ຄວ
າມຍຊທ່ງໃຫຍທ່ມະຫຍັສຈຍັນແຫທ່ງ ການເຜທຍພຣະນຊມຊຕຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຍທ່ ຊງໃຫຍທ່ນຜູ້ ຍັນ. {SCL 217.1}
ການຮຍັບຮຜຜູ້ວທ່າມະນລຸດພວກເຮຕາບຂໍທ່ມທຄວາມສາມາດທທທ່ຈະທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າໄດຜູ້ຢທ່າງເຕຍັມສທ່ສວນເຖຊງສຍັຈທຍັມຄວາ
ມຈຊງທທທ່ມທຢຜທ່ໃນໜຍັງ ສສືພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ຍັນກຂໍເປຍັນການສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນວທ່າພວກເຮຕາຍອມ
ຮຍັບຮຜຜູ້ໃນຄວາມຄຊດປຍັນຍາທທທ່ຈຂໍາກຍັດຮຍັດແຄບຂອງມະນລຸດເຮຕາທທທ່ບຂໍທ່ສາ
ມາດຈະຮຍັບເອຕາໄດຜູ້ໃນສຊທ່ງທຍັງໝຕດເຊຊທ່ງມທຄວາມຍຊທ່ງໃຫຍທ່ອະມະຕະ ຢທ່າງບຂໍທ່ມທຂອບເຂດຈຂໍາກຍັດເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ.
ນທຜູ້ກຂໍຄສືການຮຍັບຮຜຜູ້ວທ່າຄວາມຮຜຜູ້ປນ
ຍັ ຍາຂອງມະນລຸດບຂໍທ່ມທຄວາມສາມາດທທທ່ຈະທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ໃນຈລຸດ
ມລຸຜູ້ງໝາຍທລຸກຢທ່າງຂອງ ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຊຕງຢຜທ່ເໜສືອກວທ່າວຊທະຍາສາດວຊ ທະຍາການຂອງຄຕນ. {SCL 219.1}

ພຍັຍອຍັນຕະລາຍທທທ່ມາຈາກຄວາມລະແວງສຕງສຍັຍ
ພວກຄຕນທທທ່ບຂໍທ່ ເຊສືທ່ອພຣະເຈຕຜູ້າທຍັງຫຫາຍກຂໍພາກຍັນທຂໍາການປະ ຕຊເສດຕຂໍທ່ພຣະວຍັຈນະຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ,
ເພາະວທ່າພວກເຂຕາ
ທ່ ງ,
ບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ໃນຄວາມເລຊກລຍັບອຍັສຈຍັນທຍັງໝຕດຂອງສຊທ່ງເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ. ອທກຢທ່າງໜໜ
ກຂໍບທ່ ຂໍແມທ່ນທລຸກຄຕນທທທ່ໄດຜູ້ປະກາດ ວທ່າຕຕນມທຄວາມເຊສືທ່ອ ໃນພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ຍັນຈະມທເສຣທພາບໄປຈາກພຍັຍອຍັນ
ທ່ ງໄດຜູ້ກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ:
ຕະລາຍກທ່ຽວກຍັບບຍັນຫານທຜູ້. ອຍັຄສາວຕກຂອງອຕງພຣະ ເຢຊຜຄຣຊສຕຕ໌ ທທ່ານໜໜ
“ພວກພທທ່ນຜູ້ອງທຍັງຫຫາຍຈຕທ່ງມທ ຄວາມລະວຍັງຕຕວ, ຢທ່າໃຫຜູ້ຜຜຜູ້ໃດເກທດມທຫຕວໃຈອຍັນຊຕທ່ວຮຜູ້າຍ
ຍຜູ້ອນຄວາມບຂໍທ່ເຊສືທ່ອເພສືທ່ອຕຕນຈະບຂໍທ່ໄດຜູ້ເຫທນທທ່າງອອກໄປຈາກ ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຊຕງພຣະຊຕນຢຜທ່.” (ຮທບຣຜ 3:12).
ເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ຖສືກຕຜູ້ອງ ຢຜທ່ແລຜູ້ວ ທທທ່ຄຕນເຮຕາທາການສໜກສາຄຕຜູ້ນຄວຜູ້າໃຫຜູ້ຮຜຜູ້ຈກ
ຍັ ກຍັບພຣະຄາສອນ
ທ່ທທມທຢຜທ່ໃນໜຍັງສໜພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ຍັນຢທ່າງລະອຽດລະອຂໍ ແລະ ຄຕຜູ້ນຄວຜູ້າຊອກ ຫາ
“ສຍັພສຊທ່ງສຍັພການທທທ່ເລຊກເຊຊທ່ງຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ” (1 ໂກຣຊນທຽນ 2:10)
ເຊຊທ່ງໄດຜູ້ຖສືກເປທດເຜທຍອອກມາໃຫຜູ້ເຫຍັນຢຜທ່ໃນ ໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ຍັນ. ໃນຂະນະທທທ່ “ຄວາມເລຊກລຍັບຍຍັງຄຕງເປຍັນ
ຂອງຝທ່າຍພຣະເຈຕຜູ້າຢຜທ່ນຜູ້ ນ.
ຍັ ” “ສຊທ່ງໃດທທທ່ໄດຜູ້ຖສືກເປທດເຜທຍອອກ ມາແລຜູ້ວກຂໍເປຍັນຂອງຝທ່າຍມະນລຸດເຮຕາ.”
(ທຕບທວນພຣະບຍັນຍຍັຕ [Deuteronomy] 29:29). ກຂໍເປຍັນຜຕນງານຂອງສາຕານນຍັຜູ້ນ
ເອງການທທທ່ທຂໍາໃຫຜູ້ຄວາມຄຊດປຍັນຍາຂອງມະນລຸດເຮຕາຕຕກຢຜທ່ໃນ
ຄວາມອທ່ອນສະມຍັຖພາບໃນການຄຕຜູ້ນຄວຜູ້າສໜກສາ. ຄວາມອວດອຕທ່ງທະ
ນຕງຕຕວຂອງມະນລຸດກຂໍມຍັກຈະປາກຕດອອກໃນເວລາທຂໍາການຄຕຜູ້ນຄວຜູ້າສໜກ
ສາເຖຊງສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງຂອງພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ຍັນ, ສະນຍັຜູ້ນ,ໃນເວລາທທທ່ຕຕນ
ບຂໍທ່ສາມາດຈະທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າໃນໄດຜູ້ໃນທລຸກຂຂໍຜູ້ຄວາມຂອງພຣະຄຂໍາພທ ນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວ
ເຂຕາກຂໍຈະເກທດມທຄວາມບຂໍທ່ອຕດທຕນ, ກະວຕນກະວາຍໃຈຄຜູ້າຍ ດຍັທ່ງວທ່າຕຕນກຂໍາລຍັງຕຕກຢຜທ່ໃນທທ່າເສຍັຍປຽບ.
ພວກເຈຕາຖສືວທ່າການທທທ່ຕຕນ ເອງຈະມາຍອມຮຍັບຮຜຜູ້ວທ່າຕຕນບຂໍທ່ມທຄວາມສາມາດທທທ່ຈະທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າ ໃຈໄດຜູ້
ໃນພຣະວຍັຈນະທທທ່ສຍັກສຊດຂອງພຣະເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນມຍັນກຂໍຈະກາຍເປຍັນ ການທຂໍາ
ໃຫຜູ້ຕຕນເອງຕຜູ້ອງຕຕກຢຜທ່ໃນສະພາບຄວາມຕຂໍທ່າຕຜູ້ອຍນຜູ້ອຍໜຜູ້າ ຈຕນເກທນໄປ.
ພວກເຂຕາທຍັງບຂໍທ່ມທຄວາມອຕດທຕນພະຍາຍາມທທທ່ຢາກຈະລຂໍ
ຖຜູ້າໄປຈຕນກວທ່າເວລາໃດທທທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເອງຈະເປຍັນຝທ່າຍ ຜຜຜູ້
ເປທດເຜທຍສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນອອກມາໃຫຜູ້ແກທ່ພວກເຂຕາໄດຜູ້ຮຜຜູ້ ຈຍັກ. ພວກຄຕນປະເພດນທຜູ້
ພາກຍັນຄຊດວທ່າພວກຕຕນກຂໍມທສະຕຊປຍັນຍາອຍັນ
ສຽຜູ້ມແຫລມພຽງພຂໍທທ່ ທຈະທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ດຜູ້ວຍຕຕນເອງຕຂໍທ່ໜຍັງສສື ພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ຍັນ ແລະ
ເມສືທ່ອຮຜຜູ້ສໜກວທ່າຕຕນບຂໍທ່ມທຜຕນສຂໍາເຮຍັດໃນສຊທ່ງດຍັທ່ງກທ່າວ
ແລຜູ້ວພວກເຂຕາກຂໍເລທທ່ມທຂໍາການປະຕຊເສດຕຂໍທ່ອຊດທຊພຕນຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້
ຊຕງເປຍັນເຈຕຜູ້າຂອງນາມປາກກາຂອງພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ທ. {SCL 219.2}
ເປຍັນຄວາມຈຊງທທທ່ວທ່າມທຫລາຍແນວຄຊດທຊສດທແລະຫລຍັກຄວາມ.
ເຊສືທ່ອຕທ່າງໆຢທ່າງມາກມາຍເຊຊທ່ງພາກຍັນຍອມຮຍັບວທ່າພວກຕຕນກຂໍມທທທ່ ທມາ ຈາກໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທເຊຍັທ່ນກຍັນ,
ແຕທ່ວທ່າຢຜທ່ໃນທຊສດທຄຂໍາສອນຂອງພວກ ເຂຕາເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍບທ່ ຂໍມທ ສຊທ່ງໃດທທທ່ຈະອທງໃສທ່ພຣະຄຂໍາພທມາເປຍັນຫລຍັກເລທຍ
ແລະ ໃນຄວາມຈຊງແລຜູ້ວມຍັນຍຍັງມທທຍັງລຍັກສະນະທທທ່ກຕງກຍັນຂຜູ້າມບຊດ
ເບສືອນຕຂໍທ່ເນສືຜູ້ອໃນຄວາມໝາຍທຍັງໝຕດຂອງພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ຍັນອທກດຜູ້ວຍ.
ສຊທ່ງເຫລຕທ່ານທຜູ້ກຂໍໄດຜູ້ກາຍເປຍັນສາເຫດທທທ່ພາໃຫຜູ້ຄວາມຄຊດປຍັນຍາຂອງຄຕນ
ທຍັງຫລາຍຕຜູ້ອງເກທດມທຄວາມລະແວງສຕງສຍັຍແລະຄວາມສຍັບສຕນປຕນ ເປກຍັນໄປ.
ທລຸກສຊທ່ງເຫລຕທ່ານທຜູ້ກຂໍບທ່ ຂໍເປຍັນຄວາມຜຊດທທທ່ເກທດມາຈາກພຣະ ວຍັຈນະຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເລທຍ,
ແຕທ່ນຜູ້ ທຫາກເປຍັນຍຜູ້ອນທທທ່ມະ ນລຸດໄດຜູ້ເປຍັນຝທ່າຍຜຜຜູ້ທຂໍາການບຊດເບສືອນຕຂໍທ່ພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ຍັນຕທ່າງຫາກ. {SCL 221.1}
ມທໃຜທທທ່ສະຫລາດຫລຍັກແຫລມເຫໝສືອນພຣະເຈຕຜູ້າ?
ຖຜູ້າວທ່າພວກມພນລຸດຜຜຜູ້ທທ່ ທພຣະເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ໃຫຜູ້ໄດຜູ້ການເນຣະມຊຕ

ສຜູ້າງຂໜຜູ້ນມານທຜູ້ຫາກມທໂອກາດທທທ່ຈະທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ໃນທລຸກສຊທ່ງ
ຢທ່າງກທ່ຽວກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຕະຫລອດໄປເຖຊງພຣະກຊຈການ
ຕທ່າງໆຂອງພຣະອຕງໄດຜູ້ຢທ່າງເຕຍັມສທ່ວນແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນ ພວກເຂຕຜູ້າກຂໍຈະບຂໍທ່ມທ
ໂອກາດທທທ່ຈະທຂໍາການຄຕຜູ້ນຄວຜູ້າສໜກສາສສືບຕຂໍທ່ໄປອທກ, ຄວາມຮຜຜູ້ປຍັນຍາ
ຂອງພວກເຂຕາກຂໍຈະບຂໍທ່ມທຄວາມຄສືບໜຜູ້າຂະຫຍາຍຕຕວໄປໄດຜູ້, ຄວາມ ຄຊດປຍັນຍາ ແລະ
ແນວຄຊດຈຊດໃຈຂອງຄຕນກຂໍຈະບຂໍທ່ໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມຈະເຣທນ ກຜູ້າວໜຜູ້າ. ຈາກນຍັຜູ້ນ,
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍຈະບຂໍທ່ຖສືກຮຍັບຮຜຜູ້ວທ່າເປຍັນສຊທ່ງ ທທທ່ສຜງສຕທ່ງສຍັກສຊດຢຜທ່ໃນສາກຕນນະໂລກອທກຕຂໍທ່ໄປ,
ສທ່ວນຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ໄດຜູ້
ທ ທຂໍາ ຄວາມພຊສຊດເຖຊງຈລຸດສລຸດຍອດແຫທ່ງຄວາມຮຜຜູ້ແລະຄວາມເພຊທ່ງພຂໍໃຈນຍັຜູ້ນ ແລຜູ້ວ
ເຂຕາກຂໍຈະບຂໍທ່ມທການພຍັທນາຕຕນໃຫຜູ້ກຜູ້າວໜຜູ້າອທກຕຂໍທ່ໄປໄດຜູ້. ເພາະ ສະນຍັຜູ້ນ,
ພວກເຮຕາຈຕທ່ງພຜູ້ອມກຍັນມາສະແດງຄວາມຂອບພຣະຄລຸນຕຂໍທ່ ອຕງ
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເສຍັຍເຖທດທທທ່ພຣະອຕງບຂໍທ່ໄດຜູ້ອະນລຸຍາດໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ຮຜຜູ້ຈຍັກໝຕດທລຸກສຊທ່ງທລຸກຢທ່າງເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ.
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າມທຄວາມ ຍຊທ່ງໃຫຍທ່ອະມະຕະ, “ມຂໍຣະດຕກແຫທ່ງອະພຊປຍັນຍາແລະຄວາມ ຮຜທ
ຜູ້ ຍັງໝຕດ”
ຜູ້
ກຂໍມທຢຜທ່ໃນພຣະອຕງນຍັນ (ໂກໂລຊຽມ 2:3). ຕະຫລອດ
ຊທ່ວງການເວລາແຫທ່ງຄວາມອະມະຕະນທຜູ້ມະນລຸດຈະພາກຍັນຄຕຜູ້ນຄວຜູ້າສໜກ
ສາເພສືທ່ອທຂໍາຄວາມຮຜຜູ້ຈຍັກກຍັບມຂໍຣະດຕກແຫທ່ງອະພຊປຍັນຍາ,ພຣະເດດພຣະ
ຄລຸນແລະຣຊດທານລຸພາບຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ທທທ່ບຂໍທ່ມທວຍັນຈະສຜູ້ຽງ ສລຸດລຕງໄປໄດຜູ້. {SCL 221.2}
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍມທຄວາມປະສຕງຢາກຈະ ໃຫຜູ້ສຍັຈທຍັມຄວາມ
ຈຊງທທທ່ມທຈາກພຣະວຍັດຈະນະຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ຮຍັບການເປທດເຜທຍ
ອອກມາໃຫຜູ້ແກທ່ໄພພຕນຂອງພຣະອຕງໄດຜູ້ຮຜຜູ້ໄດຜູ້ເຫຍັນແມທ່ນກະທຍັຜູ້ງເວລາ ທທທ່ພວກຕຕນຍຍັງມທຊທວຊດຢຜທ່ໃນຄາວນທຜູ້.
ຄວາມຮຜຜູ້ປະເພດນທຜູ້ຈະໄດຜູ້ຮຍັບມາ ກຂໍດຜູ້ວຍວຊທທ
ທ າງດຽວພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນຄສື: ພວກເຮຕາຈະສາມາດທຂໍາ
ຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໃນພຣະວຍັຈນະຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ກຂໍໂດຍ
ຜທ່ານການສທ່ອງແສງມາຈາກພຣະວຊນຍານບຂໍຣສ
ຊ ລຸດຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງໄດຜູ້ເປຍັນຜຜຜູ້
ນຂໍາເອຕາພຣະວຍັຈນະດຍັທ່ງກທ່າວລຕງມາສຜທ່ໂລກມະນລຸດເຮຕາພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ.
“ສຊທ່ງທທທ່ເປຍັນເຣສືທ່ອງຂອງພຣະເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍບທ່ ຂໍມທມະນລຸດຜຜຜູ້ໃດຈະ
ຮຜຜູ້ໄດຜູ້ນອກຈາກພຣະວຊນຍານຂອງພຣະເຈຕຜູ້າພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ,”
“ເພາະວທ່າອຕງພຣະວຊນຍານເຈຕຜູ້າຊຕງເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ໃນທລຸກສຊທ່ງ ຢທ່າງ,
ລວມໄປເຖຊງສຊທ່ງທທທ່ມທຄວາມເລຊກເຊຊທ່ງຂອງອຕງພຣະ ຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ.” (1 ໂກຣຊນທຽນ 2:11,10).
ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ ລອດຊຕງໄດຜູ້ໃຫຜູ້ຄາໝຍັຜູ້ນສຍັນຍາຕຂໍທ່ພວກສາວຕກຂອງພຣະອຕງເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ:
“ເມສືທ່ອໃດທທທ່ພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນພຣະວຊນຍານແຫທ່ງຄວາມ ຈຊງຫາກຊຕງສະເດຍັດມາແລຜູ້ວ
ພຣະອຕງກຂໍຈະເປຍັນຜຜຜູ້ນຂໍາເອຕາ ພວກທທ່ານໄປສຜທ່ຄວາມຈຊງທຍັງໝຕດ... ເພາະວທ່າພຣະອຕງ
ຈະໄດຜູ້ຮຍັບເອຕາຈາກເຮຕາພຣະອຕງນທຜູ້ໄປ ແລະ ຈະຊຕງສະແດງ ສຊທ່ງນຍັຜູ້ນອອກໃຫຜູ້ພວກທທ່ານ.” (ໂຢຫຍັນ 16:13,14).
{SCL 222.1}
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງມທ ຄວາມປະສຕງຢາກຈະໃຫຜູ້ມະນລຸດໄດຜູ້ຝໜກ ຝຕນຄວາມສາມາດທາງດຜູ້ານມຍັນ
ສະໝອງຂອງພວກຕຕນແລະການ ສໜກສາຮຂໍທ່າຮຽນພຣະຄຂໍາພທກຂໍຈະເປຍັນການສຜູ້າງຄວາມເຂຍັຜູ້ມແຂງ
ແລະຍຕກສຜງພະລຍັງຄວາມສາມາດ ທາງດຜູ້ານຄວາມຄຊດປຍັນຍາຂອງຄຕນ
ຍຊທ່ງໄປກວທ່າການສໜກສາຮຽນຮຜຜູ້ໃນຂະແໜງການອສືທ່ນໆ. ແຕທ່ເຖຊງ
ຢທ່າງໃດພວກເຮຕາກຂໍຄວນມທຄວາມລະມຍັດລະວຍັງຕຕວຈາກການທທທ່ຕຕນ
ຈະຕຕກເຂຕຜູ້າໄປເປຍັນຄຕນທທທ່ບຜຊາປຍັນຍາຄວາມຮຜຜູ້ເຊຊທ່ງເປຍັນຕຕວການແຫທ່ງ ຄວາມອທ່ອນແຮງ
ແລະຂາດສະມຍັຖພາບຂອງມະນລຸດທຍັງມວນ. ເພສືທ່ອ
ຢາກຈະທາຄວາມເຂຕາໃຈໄດຜູ້ຢທ່າງຖສືກຕຜູ້ອງໃນສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງທທທ່ມທ
ຢຜທ່ໃນພຣະວຍັຈນະຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນພວກເຮຕາກຂໍຈະຕຜູ້ອງມທ
ຄວາມຖທ່ອມຕຕວແລະມທຄວາມເຊສືທ່ອຕາມພາສາຂອງເດຍັກ ແລະ ພຜູ້ອມ ສະເໝທທທ່ ທຈະຮຂໍທ່າຮຽນສໜກສາແລະ

ຂຂໍຮອງຄວາມຊທ່ວຍເຫລສືອຈາກອຕງ ພຣະວຊຍານບຂໍຣຊສລຸດ. ຄວາມຣຜສ
ຜູ້ ໜກຕຂໍທ່ຣຊດອຂໍານາດແລະອະພຊປຍັນຍາ
ຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ແລະຄວາມຮຜຜູ້ສໜກໃນຄວາມໄຮຜູ້ສະມຍັຖພາບ
ຂອງພວກຕຕນເອງນຍັຜູ້ນທທທ່ພາໃຫຜູ້ໄປສຜທ່ຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ເຖຊງຄວາມ
ຍຊທ່ງໃຫຍທ່ອະມະຕະທຍັງໝຕດຂອງພຣະອຕງເຊຊທ່ງຈະຕຜູ້ອງເຂຕຜູ້າມາເປຍັນສຊທ່ງ
ປລຸກລລຸກຈຊດໃຈຂອງພວກເຮຕາໃຫຜູ້ເກທດຄວາມອທ່ອນນຜູ້ອມຖທ່ອມຕຕວ ແລະ
ພວກເຮຕາຈະຕຜູ້ອງເປທດອທ່ານພຣະວຍັຈນະຂອງພຣະອຕງດຜູ້ວຍ
ຄວາມໂຄຣຕບຢຂໍາເກງປຽບສະເໝສືອນວທ່າພວກເຮຕາກຂໍາລຍັງເຂຕຜູ້າໄປ
ນຕບນຜູ້ອມນະມຍັສການພຣະອຕງຢຜທ່ຕທ່ ຂໍໜຜູ້າພຣະພຍັກຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນເອງ. ສະນຍັຜູ້ນ,
ໃນເວລາທທທ່ພວກເຮຕາພາກຍັນຮຂໍທ່າຮຽນສໜກສາພຣະຄຂໍາພທຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນ ພວກເຮຕາຕຜູ້ອງເຂຕຜູ້າໃຈວທ່າ
ຄວາມຄຊດປຍັນຍາຂອງມະນລຸດຈະຕຜູ້ອງ ຍອມຢຜທ່ໃຕຜູ້ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຊຕງມທອຊດທຊພຕນອຍັນສຜງສຕທ່ງ, ຫຕວຄຊດຈຊດໃຈ ແລະ
ຄວາມຮຜຜູ້ປຍັນຍາຂອງມະນລຸດກຂໍຈະຕຜູ້ອງຍອມກຕຜູ້ມຂາບລຕງຢຜທ່ໃຕຜູ້ພຣະ ອຕງຜຜຜູ້ຊຕງມທຄວາມຍຊທ່ງໃຫຍທ່ອະມະຕະ,
ຜຜຜູ້ຊຕງມທພຣະນາມວທ່າ “ເຮຕາ ຄສືອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ.” {SCL 223.1}
ບາງສຊທ່ງຢທ່າງກຂໍຈະຖສືກເຜທຍອອກມາໃຫຜູ້ມທຄວາມກະຈທ່າງແຈຜູ້ງ
ຢຜທ່ໃນໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທກຂໍຍຍັງມທຫລາຍສຊທ່ງຫລາຍຢທ່າງທທທ່ຍຍັງມທ ຄວາມສຍັບສຕນຫຍລຸຜູ້ງຍາກ ແລະ
ທ່ ງໃນທທທ່ສລຸດກຂໍຈະຖສືກອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າທຂໍາໃຫຜູ້ເປຍັນຄວາມກະ
ຍຍັງເປຍັນຄວາມພຊສດານຢຜທ່, ແຕທ່ ວຍັນໜໜ
ຈທ່າງແຈຜູ້ງອອກມາ ແລະ ກຂໍຈະບຂໍທ່ມທຄວາມສຍັບສຕນແຕທ່ຢທ່າງໃດເລທຍ
ສຂໍາລຍັບພວກຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທມທຄວາມບລຸກໜຜູ້າບສືນຕຕວເພສືທ່ອທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈ ໃນສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ.
ແຕທ່ເຖຊງຢທ່າງໃດກຂໍຕາມ, ຖຜູ້າຫາກ ບຂໍທ່ມທການຊທຜູ້ນຂໍາຈາກອຕງພຣະວຊນຍານບຂໍຣຊສລຸດ ແລຜູ້ວພວກເຮຕາກຂໍຈະມທ
ຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈຜຊດຫລສືວທ່າໃຫຜູ້ການຕທຄວາມໝາຍຂອງພຣະຄຂໍາພທເຊຊງ ເປຍັນພຣະວຍັຈນະຂອງ
ພຣະເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນໄປໃນທາງທທທ່ບຂໍທ່ຖສືກຕຜູ້ອງ. ຫລາຍ
ຄຕນກຂໍພາກຍັນອທ່ານຮຽນໜຍັງສສືພຣະຄຂໍາພທໂດຍບຂໍທ່ໄດຜູ້ມາເຊຊທ່ງຜຕນປະ ໂຫຍດອຍັນໃດເລທຍ ແລະ
ໃນຫລາຍກຂໍຣະນທກຂໍຍຍັງເປຍັນທຍັງການນຂໍາເອຕາ ຜຕນຮຜູ້າຍມາສຜທ່ຕຕນເອງອທກຊຂໍຜູ້າ.
ໃນເມສືທ່ອພຣະວຍັຈນະຂອງພຣະເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ ຖສືກຄຕນເຮຕາເປຊດອອກມາອທ່ານໂດຍບຂໍທ່ມທການໄຫວຜູ້ພຣະອະທຊຖານ
ແລະຂາດຄວາມໂຄຣຕບຢຂໍາເກງ, ໃນເມສືທ່ອຄວາມຄຊດຈຊດໃຈຂອງຄຕນ
ຫາກບຂໍທ່ຕລຸຜູ້ມຕທ່ອມຢຜທ່ກຍັບພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຫລສືວທ່າບຂໍທ່ມທຄວາມປະສານກຕມ
ກທ່ຽວກຍັນກຍັບພຣະປະສຕງຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວຄວາມຄຊດຈຊດໃຈຂອງ
ຄຕນກຂໍຈະຖສືກປຕກຄລຸມໄປດຜູ້ວຍຄວາມລະແວງສຕງສຍັຍ ແລະ ແລຜູ້ວການ
ສໜກສາຮຂໍທ່າຮຽນພຣະຄຂໍາພທຕາມແບບທທທ່ກທ່າວມານທຜູ້ກຂໍ ຈະພາໃຫຜູ້ຄວາມ
ລະແວງສຕງສຍັຍຂອງຄຕນນຍັບມສືຜູ້ນຍັບທະວທຄຜນຂໜຜູ້ນ. ສທ່ວນສາຕານກຂໍເປຍັນ
ຝທ່າຍຜຜຜູ້ຄວບຄລຸມແນວຄຊດຈຊດໃຈຂອງຄຕນເອຕາໄວຜູ້ຢຜທ່ຕະຫລອດ ແລະ
ມຍັນກຂໍຈອບແຕທ່ຈະປຜູ້ອນເອຕາການຕທຄວາມໝາຍຂອງພຣະຄຂໍາພທແບບ ບຂໍທ່ຖສືກຕຜູ້ອງນຍັຜູ້ນມາໃຫຜູ້ຢຜທ່ສະເໝທ.
ໃນເມສືທ່ອຄຕນເຮຕາຫາກບຂໍທ່ມທການດຂໍາຣຕງຊທ ວຊດຢຜທ່ຕາມທທທ່ພຣະວຍັຈນະໄດຜູ້ກຂໍານຕດເອຕາໄວຜູ້ ແລະບຂໍທ່ມທຄວາມເປຍັນອຍັນ
ທ່ ງອຍັນດຽວກຍັນກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ແລຜູ້ວເຖຊງແມທ່ນວທ່າເຂຕາອາດ
ໜໜ
ຈະໄດຜູ້ຮຽນຮຜຜູ້ມາແລຜູ້ວຢທ່າງມາກມາຍປານໃດກຂໍຕາມ ແຕທ່ພວກເຂຕາ
ກຂໍຍຍັງມທໂອກາດທທທ່ຈະທຂໍາໃຫຜູ້ຕຕນເກທດມທຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈຜຊດຕຂໍທ່ພຣະຄຂໍາ ພທນຜູ້ ຍັນໄດຜູ້ ແລະ
ກຂໍບທ່ ຂໍມທຄວາມປອດພຍັຍເລທຍທທທ່ຈະໄປສຜູ້າງຄວາມໄວຜູ້ວາງ ໃຈໃນການອະທຊບາຍຂອງພວກກທ່ຽວ.
ຜຜຜູ້ໃດທທທ່ມທແຕທ່ພະຍາຍາມ ຢາກຊອກຫາຄວາມຂຍັດແຍຜູ້ງຢຜທ່ໃນພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ຍັນພວກເຮຕາກຂໍຈະບຂໍທ່
ມທຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ໃນທາງຝທ່າຍຈຊດວຊນຍານນຍັຜູ້ນເລທຍ. ດຜູ້ວຍທຍັສນະ
ອຍັນບຊດເບສືອນນຍັຜູ້ນພວກເຂຕາກຂໍຈະຊອກຫາແຕທ່ ຂຂໍຜູ້ອຜູ້າງຕທ່າງໆເພສືທ່ອມາ ສຜູ້າງຄວາມລະແວງສຕງສຍັຍ
ແລະຄວາມບຂໍທ່ເຊສືທ່ອຕຂໍທ່ສຊທ່ງທທທ່ມທຄວາມກະ ຈທ່າງແຈຜູ້ງ ແລະບຂໍທ່ມທຄວາມສຍັບສຕນຢຜທ່ແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນ. {SCL 224.1}
ຂຂໍຜູ້ອຜູ້າງເພສືທ່ອເອຕາມາສຜູ້າງຄວາມສຕງສຍັຍ
ພວກເຂຕາກຂໍຍຕກເອຕາ ຂຂໍຜູ້ອຜູ້າງຕທ່າງໆຂໜຜູ້ນມາແກຜູ້ໜຜູ້າຢທ່າງ ມາກມາຍ,

ແຕທ່ເຫດຜຕນທທທ່ແທຜູ້ຈຊງຂອງຄວາມລະແວງສຕງສຍັຍແລະ
ຄວາມບຂໍທ່ຢາກເຊສືທ່ອເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນສທ່ວນມາກແລຜູ້ວກຂໍແມທ່ນເກທດຈາກ
ການມທຄວາມນຊຍຕມຊຕມຊອບຕຂໍທ່ຄວາມບາບນຍັຜູ້ນເອງ. ພຣະຄຂໍາສອນ
ແລະພຣະວຍັຈນະທທທ່ມທຄວາມເປຍັນມາຕຖານຂອງ ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ
ນຍັຜູ້ນກຂໍຈະບຂໍທ່ເປຍັນທທທ່ເຫຍັນຊອບສຂໍາລຍັບພວກຄຕນທທທ່ມທຄວາມອວດອຕທ່ງທະ ນຕງຕຕວ ແລະ
ມທຄວາມອຍັກທຍັມຢຜທ່ໃນຫຕວໃຈເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ, ສທ່ວນຜຜຜູ້ໃດທທທ່ບຂໍທ່ ຕຜູ້ອງການຢາກ
ຈະເຊສືທ່ອຟຍັງປະຕຊບຍັດຕາມພຣະວຍັຈນະຂອງພຣະເຈຕຜູ້າ ນຍັຜູ້ນ ແລຜູ້ວ
ພວກເຂຕາກຂໍພຜູ້ອມສະເໝທທທ່ ທຈະມທຄວາມລະແວງສຕງສຍັຍໃນ ການມທອຂໍານາດຢທ່າງຂາດຂຍັຜູ້ນຂອງ
ພຣະວຍັຈນະທທທ່ໄດຜູ້ມາຈາກອຕງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ, ເພສືທ່ອຢາກກຜູ້າວໄປສຜທ່ສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງໄດຜູ້ນຜູ້ ຍັນ
ພວກເຮຕາຕຜູ້ອງມທຄວາມປາຖນາອຍັນຈຊງໃຈທທທ່ຈະທຂໍາຄວາມຮຜຜູ້ຈຍັກກຍັບ ສຊທ່ງທທທ່ເປຍັນສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງ
ແລະຕຜູ້ອງມທຄວາມມລຸຜູ້ງຫວຍັງຕຍັຜູ້ງໃຈທທທ່ຈະ ເຊສືທ່ອຟຍັງປະຕຊບຍັດຕາມຄວາມຈຊງດຍັທ່ງກທ່າວ. ທລຸກຄຕນທທທ່ເຂຕຜູ້າມາສໜກສາ
ຮຂໍທ່າຮຽນພຣະຄຂໍາພທດຜູ້ວຍນຂໍຜູ້າໃຈທທທ່ກທ່າວມານຍັຜູ້ນພວກເຂຕາກຂໍຈະພຕບເຫຍັນ
ຫລຍັກຖານພະຍາຍາມອຍັນຖຜູ້ວມລຕຜູ້ນເພສືທ່ອຢຍັຜູ້ງຢສືນວທ່ານຍັຜູ້ນເປຍັນພຣະວຍັຈນະ ຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຢທ່າງແທຜູ້ຈງ
ຊ
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ແລະ ພວກເຂຕາກຂໍຈະສາມາດທຂໍາ ຄວາມເຂຕາໃຈໄດຜູ້ໃນສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງເຊຊງເປຍັນສຊງທທຈະທຂໍາໃຫຜູ້ພວກ
ເຂຕາທຍັງຫລາຍໄດຜູ້ກາຍເປຍັນຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທມທຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດຢຜທ່
ບຕນເສຍັຜູ້ນທາງໄປສຜທ່ການໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມລອດພຕຜູ້ນນຍັຜູ້ນ. {SCL 226.1}
ຈຕທ່ງເດທນໄປຫາແສງສະຫວທ່າງທທທ່ທທ່ານໄດຜູ້ຮຍັຍມານຍັຜູ້ນເສຍັຍເຖທດ
ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ຕຍັດກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ດທ່ ຍັງນທຜູ້: “ຖຜູ້າວທ່າ
ຜຜຜູ້ໃດຕຜູ້ອງການຢາກຈະກະທຂໍາຕາມພຣະປະສຕງຂອງພຣະ
ອຕງເຈຕຜູ້າແລຜູ້ວເຂຕາກຂໍຮຜຜູ້ຈກ
ຍັ ກທ່ຽວກຍັບພຣະຄຂໍາສອນນຍັຜູ້ນວທ່າ ໄດຜູ້ມາຈາກພຣະເຈຕຜູ້າແທຜູ້ຈຊງຫລສືໃດ.” (ໂຢຫຍັນ 7:17).
ແທນ ທທທ່ຈະສຜູ້າງຄວາມລະແວງສຕງສຍັຍຕຂໍທ່ພຣະຄາພທດຜູ້ວຍການຕຍັຜູ້ງຄາຖາມ ສະຫລອກກອກຕທ່າງໆນາໆ
ກທ່ຽວກຍັບສຊທ່ງທທທ່ທທ່ານເອງກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນມທ ຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນ, ສຊທ່ງທທທ່ແທຜູ້ແມທ່ນຢາກຈະໃຫຜູ້ທທ່ານໄດຜູ້ສລຸມຄວາມ
ເອຕາໃຈໃສທ່ຕທ່ ຂໍແສງສະຫວທ່າງທທທ່ ທທ່ານໄດຜູ້ຮຍັບມາແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນແລະທທ່ານກຂໍ
ຈະໄດຜູ້ຮຍັບແສງສະຫວທ່ທ່າງທທທ່ມາກໄປກວທ່ານຍັຜູ້ນອທກ. ທທ່ານຈຕທ່ງຕຍັຜູ້ງໃຈປະ
ຕຊບຍັດຕາມລຍັກສະນະທທທ່ເປຍັນຄວາມຮຍັບຜຊດຊອບທລຸກຢທ່າງທທທ່ທທ່ານໄດຜູ້
ມທຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈແຈຜູ້ງໄປແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນດຜູ້ວຍການອທງໃສທ່ພຣະເດດພຣະຄລຸນ ຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌,
ຈາກນຍັຜູ້ນທທ່ານກຂໍຈະສາມາດທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈ ແລະ
ທຂໍາສຂໍາເຣຍັດໃນໜຜູ້າທທທ່ເຊຊທ່ງທທ່ານຍຍັງມທຄວາມສຕງສຍັຍຢຜທ່ໃນເວລານທຜູ້. {SCL 227.1}
ທ່ ງເຊຊທ່ງເປຍັນທທທ່ ເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້
ຍຍັງມທຫລຍັກຖານພະຍານອທກອຍັນໜໜ
ຕຂໍທ່ທລຸກຄຕນນຍັບຕຍັຜູ້ງແຕທ່ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທຮຽນຮຜຜູ້ສຜງໄປຈຕນເຖຊງຜຜຜູ້ທທ່ ທກສືກໜຍັງສສືເຊຊທ່ງນຍັຜູ້ນ
ກຂໍຄສືຫລຍັກຖານພະຍານອຍັນມາຈາກປະສຕບການໃນຊທວຊດສທ່ວນຕຕວຂອງ ຄຕນ.
ອຕງພຮະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງຮຽກເອຕາພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍ ໃຫຜູ້ມາ
ເປຍັນຜຜຜູ້ສະແດງຫລຍັກຖານຮຍັບຮອງດຜູ້ວຍຕຕນເອງກທ່ຽວກຍັບຄວາມເປຍັນ
ຈຊງແຫທ່ງພຣະວຍັຈນະຂອງພຣະອຕງແລະຄວາມຈຊງທທທ່ມທຢຜທ່ໃນຄຂໍາໝຍັຜູ້ນສຍັນ ຍາຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນ.
ພຣະອຕງສຕທ່ງຄຂໍາຮຽກຮຜູ້ອງຕຂໍທ່ພວກເຮຕາທຍັງ ຫລາຍວທ່າ: “ຈຕທ່ງທຕດລອງແລະທທ່ານຈະເຫຍັນວທ່າອຕງພຣະຜຜຜູ້
ເປຍັນເຈຕຜູ້າມທພຣະຄລຸນພຽງໃດ.” (ເພງສຍັນລະເສທນ 34:8). ແທນ
ທທທ່ຈະອທງໃສທ່ແຕທ່ຄາເວຕຜູ້າຂອງຜຜຜູ້ອທ່ ສືນນຍັຜູ້ນພວກເຮຕາກຂໍຄວນຈະຕຜູ້ອງມທ
ການທຕດສອບດຜູ້ວຍຕຕວເອງ.ພຣະອຕງຊຕງຖະແຫລງອອກວທ່າ. “ຈຕທ່ງ ຮຜູ້ອງຂຂໍເອຕາແລະທທ່ານຈະໄດຜູ້ມາ.” (ໂຢຫຍັນ
16:24). ຄາສຍັນ ຍາຂອງພຣະອຕງຈະຕຜູ້ອງບຍັງເກທດຜຕນເປຍັນຈຊງ. ຄຂໍາສຍັນຍາຂອງພຣະ
ອຕງບຂໍທ່ເຄທຍເສຍັຍຫາຍໄປຢທ່າງເປຕທ່າລຜູ້າ ແລະກຂໍບທ່ ຂໍສາມາດທທທ່ຈະເປຍັນ ຄວາມເປຕທ່າລຜູ້າໄດຜູ້ຈຍັກເທສືທ່ອ.
ເມສືທ່ອພວກເຮຕາຍຊທ່ງກທ່າວເດທນເຂຕຜູ້າໄປ ໃກຜູ້ກຍັບອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າພຽງເທຕທ່າໃດ ພວກເຮຕາກຂໍຍທ່ ຊງຈະເກທດມທ
ຄວາມສລຸກຈາກຄວາມຮຍັກອຍັນປທ່ຽມລຕຜູ້ນຂອງພຣະອຕງແລະຈາກນຍັຜູ້ນ

ຄວາມລະແວງສຕງສຍັຍແລະຄວາມມສືດມຕນຕທ່າງໆກຂໍຈະສຜນຫາຍໄປ ເພາະແສງສະຫວທ່າງ
ທທທ່ໄດຜູ້ມາຈາກການສະເດຍັດເຂຕຜູ້າມາປະທຍັບຢຜທ່ ຂອງພຣະອຕງເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເອງ. {SCL 227.2}
ປະສຕບການອຍັນລຂໍຜູ້າເລທດ
ທ່ ງຂອງພຣະ ເຢຊຜໄດຜູ້ກທ່າວເອຕຜູ້າໄວຜູ້ວທ່າ.
ທທ່ານອາຈານໂປນຜຜຜູ້ເປຍັນ ອຍັຄສາວຕກທທ່ານໜໜ
“ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ປຕດປທ່ອຍ ເອຕາພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍໃຫຜູ້ເປຍັນ ອຊສຣະພາບໄປຈາກອຂໍາ
ນາດແຫທ່ງຄວາມມສືດມຕນ ແລະ ຊຕງໄດຜູ້ຈຍັດສຕທ່ງເອຕາພວກເຮຕາ ໄປສຜທ່ພຣະຣາຊອານາຈຍັກຂອງພຣະບລຸຕທທທ່
ແສນຮຍັກແລະ ຫວງແຫນຂອງພຣະອຕງ.” (ໂກໂລຊຽນ 1:13). ທລຸກຄຕນທທທ່
ໄດຜູ້ຜທ່ານມາຈາກຄວາມຕາຍມາສຜທ່ຄວາມມທຊທວຊດນຍັຜູ້ນກຂໍສາມາດທທທ່ຈະ
“ຖສືກປະທຍັບຕຣາໃຫຜູ້ເຫຍັນວທ່າອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນຄສືຄວາມ ຈຊງ” (ໂຢຫຍັນ 3:33).
ອາຈານໂປນຫຍຍັງສາມາດກທ່າວຄຂໍາພະຍານ ອອກມາວທ່າ: “ຂຜູ້າພະເຈຕຜູ້າເຄທຍມທຄວາມຈຂໍາເປຍັນຕຂໍທ່ການຊທ່ວຍ
ເຫລສືອແລະກຂໍໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ການຊທ່ວຍເຫລສືອມາຈາກ ອຕງພຣະເຢຊຜ ເຈຕຜູ້າ.
ຄວາມຕຜູ້ອວການທລຸກຢທ່າງກຂໍໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ການຕອບສະ ໜອງມາ,
ຄວາມຫອດຫຊວທາງດຜູ້ານຊທວຊດຈຊດໃຈຂອງຂຜູ້າພຣະ ເຈຕຜູ້າກຂໍໄດຜູ້ຮຍັບການຕອບສະໜອງ
ແລະຕຕກມາໃນເວລານທຜູ້ພຣະ ຄຂໍາພທສຂໍາລຍັບຕຕວຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າແລຜູ້ວກຂໍຄສືພຣະນຊມຊຕຂອງອຕງພຣະ
ເຢຊຜຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນເອງ. ພວກທທ່ານຖາມວທ່າຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າເຊສືທ່ອພຣະ ເຢຊຜໄດຜູ້ແນວໃດ?
ກຂໍເພາະວທ່າພຣະອຕງຊຕງເປຍັນພຣະເຈຕຜູ້າ ຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດສຂໍາລຍັບຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເອງ. ເປຍັນຫຍຍັງຂຜູ້າ
ພຣະເຈຕຜູ້າຈຊທ່ງມທຄວາມເຊສືທ່ອຕຂໍທ່ພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ທ? ກຂໍເພາະວທ່າ ຂຜູ້າ
ພະເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ເຫຍັນວທ່ານທຜູ້ເປຍັນພຣະສລຸຣະສຽງຂອງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ
ເຈຕຜູ້າທທທ່ດຍັທ່ງກອງມາສຜທ່ຊທວຊດຈຊດໃຈຂອງຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າ.” ພວກເຮຕາ
ກຂໍສາມາດທທທ່ຈະສະແດງຄຂໍາເປຍັນພະຍານຂອງຕຕນເອງອອກໄດຜູ້ວທ່າ ພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ທມທສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງແລະ
ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ກຂໍຊຕງເປຍັນພຣະ ບລຸຕຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຢທ່າງແທຜູ້ຈຊງ. {SCL 228.1}
ອາຈານເປໂຕຣໄດຜູ້ບອກວທ່າໃຫຜູ້ພວກພທທ່ນຜູ້ອງຜຜຜູ້ເຊສືທ່ອໃນອຕງພຣະ ຄຣຊສຕຕ໌ທຍັງຫລາຍຂອງຕຕນວທ່າໃຫຜູ້ພາກຍັນ
“ຈະເຣທນເຕທບໂຕຂໜຜູ້ນ ໂດຍພຣະເດດພຣະຄລຸນ ແລະ ດຜູ້ວຍຄວາມຮຜຜູ້ກທ່ຽວກຍັບອຕງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ
ແລະອຕງພຣະເຢຊຜຄຣຊສຕຕ໌ຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນພຣະ ເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດຂອງພວກເຮຕາ.” (2 ເປໂຕຣ 3:18). ໃນ
ເວລາທທທ່ພວກໄພທ່ພຕນຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າມທຄວາມຈະເຣທນເຕທບ
ໂຕຂໜຜູ້ນດຜູ້ວຍພຣະເດດພຣະຄລຸນຂອງພຣະເຈຕຜູ້າແລຜູ້ວ, ພວກເຂຕາກຂໍຈະມທ
ຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ໃນພຣະວຍັຈນະຂອງພຣະເຈຕຜູ້ານຍັບມສືນຍັບແຈທ່ມແຈຜູ້ງ ຂໜຜູ້ນ.
ພວກເຂຕາກຂໍຈະເຫຍັນໄດຜູ້ໃນແສງສະຫວທ່າງຄຍັຜູ້ງໃໝທ່ແລະຄວາມ
ສວຍງາມວຊລາວຍັນທທທ່ມທຢຜທ່ໃນສຍັຈທຍັມຄວາຈຊງອຍັນສຍັກສຊດນຍັຜູ້ນ. ປະຫວຍັດ
ສາຕການເປຍັນມາຂອງພຣະຄຣຊສຕ໌ຈະຢຜທ່ໃນທລຸກຍຕກທລຸກສະໄໝກຂໍເປຍັນດຍັທ່ງ ນຍັຜູ້ນ ແລະ
ກຂໍຈະສສືບຕຂໍທ່ເປຍັນດຍັທ່ງນຍັຜູ້ນຕະຫລອດໄປຈຕນເຖຊງວຍັນສລຸດທຜູ້າຍ ຂອງໂລກ.
“ເສຍັນທາງຂອງຄຕນຊອບທຍັມກຂໍເປຍັນດຍັທ່ງແສງອາ ຣລຸນຂອງວຍັນໃໝທ່ທທ່ ທສອງແສງຮລຸທ່ງແຈຜູ້ງຍຊທ່ງຂໜຜູ້ນຈຕນເຖຊງຕອນ
ກາງວຍັນ.” (ສລຸພາສຊດ 4:18). {SCL 229.1}
ໂດຍອທງໃສທ່ຄວາມເຊສືທ່ອໝຍັຜູ້ນ ພວກເຮຕາກຂໍສາມາດທທທ່ຈະມອງ ໄປສຜເທ່ ບສືຜູ້ອງອະນາຄຕດໄດຜູ້ ແລະ
ທຂໍາຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈເຖຊງຄຂໍາສຍັນຍາ ຂອງອຕງພຣະເຢຊຜເປຍັນເຈຕຜູ້າທທທ່ວທ່າເມສືທ່ອເວລາຄວາມຄຊດປຍັນຍາແລະ
ຄວາມຮຜຜູ້ຄວາມສາມາດຂອງມະນລຸດພວກເຮຕາຫາກມທການຕຊດພຍັນ
ຢທ່າງໃກຜູ້ຊຊດກຍັບພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນບຂໍທ່ເກທດຂອງແສງສະຫວທ່າງນຍັຜູ້ນ ແລຜູ້ວມຍັນກຂໍຈະມທພະລຍັງແຮງຍຊງຂໜຜູ້ນ.
ພວກເຮຕາກຂໍສາມາດທທທ່ຈະມທ ຄວາມເບທກບານໃຈໄດຜູ້ເພາະເຊສືທ່ອວທ່າທລຸກສຊທ່ງໃດຢຜທ່ໃນແນວທາງຂອງ
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າທທທ່ຍຍັງມທຄວາມສຍັບສຕນຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນກຂໍຈະມທຄວາມແຈຜູ້ງຂທ່າວ ຂໜຜູ້ນມາ ແລະ
ສຊທ່ງໃດທທທ່ຍຍັງມທຄວາມຫຍລຸຜູ້ງຍາກສຂໍາລຍັບຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈ
ທ່ ງຂຜູ້າງໜຜູ້າ ແລະ ຢຜທ່
ໃນເວລານທຜູ້ກຂໍຈະໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ຄຂໍາອະທຊບາຍໃນວຍັນໜໜ
ໃນບທ່ອນໃດທທທ່ຄວາມຄຊດປຍັນຍາອຍັນຈຂໍາກຍັດຮຍັດແຄບຂອງມະນລຸດເຮຕາໄດຜູ້ ເຫຍັນແຕທ່ຄວາມສຍັບສຕນ

ແລະຈລຸດມລຸຜູ້ງໝາຍປາຍທາງທທທ່ບຂໍທ່ປະສຕບຜຕນສຂໍາ ເຣຍັດຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນ ພວກເຮຕາກຂໍຈະເຫຍັນຄວາມຄຕບຖຜູ້ວນບຂໍຣຊບຜນ
ແລະຄວາມ ປະສານກຕມກຽວກຍັນຢທ່າງສວຍງາມວຊລາວຍັນ. “ໃນເວລານທຜູ້ {SCL 230.1}
ເໝສືອນດຍັທ່ງວທ່າພວກເຮຕາມອງເຫຍັນໂດຍຜທ່ານກະຈຕກມຕວ, ແຕທ່
ພຂໍເຖຊງເວລານຍັຜູ້ນມາກຂໍຈະເຫຍັນແບບໜຜູ້າເຊຊທ່ງໜຜູ້າ, ເວລານທຜູ້ ຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າກຂໍຮຜຜູ້ໄດຜູ້ເປຍັນບາງສທ່ວນ
ແຕທ່ພຂໍເຖຊງເວລານຍັຜູ້ນມາ ຂຜູ້າພະເຈຕຜູ້າກຂໍຈະຮຜເຜູ້ ໝສືອນດຍັທ່ງທທທ່ພຣະອຕງຣຜຜູ້ຕຕວຂຜູ້າພຣະ ເຈຕຜູ້ານທຜູ້.” (1 ໂກຣຊນ 13:12)./.
{SCL 231.1}

ບບົດທທີ 13—ຄວາມເບທີກບານຢຜຫ່ໃນພຣະເຈບົສາ
ພວກລຜກຫລານທຍັງຫລາຍຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າແມທ່ນ
ໄດຜູ້ຖສືກຮຽກໃຫຜູ້ພາກຍັນເຂຕຜູ້າມາເປຍັນຜຜຜູ້ຕທ່າງໜຜູ້າຂອງພຣະອຕງດຜູ້ວຍ
ການສະແດງອອກໃຫຜູ້ຄຕນທຍັງຫລາຍໄດຜູ້ເຫຍັນເຖຊງຄລຸນງາມຄວາມດທ
ແລະຄວາມເມຕາປານທຂອງພຣະອຕງ.ພຣະເຢຊຜຊຕງໄດຜູ້ສະເດຍັດລຕງ
ມາສະແດງໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ເຫຍັນເຖຊງຄລຸນລຍັກສະນະອຍັນແທຜູ້ຈຊງຂອງອຕງພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າສຍັນໃດແລະພວກເຮຕາກຂໍ
ກຂໍຄວນຈະຕຜູ້ອງພາກຍັນນຂໍາ ເອຕາອຕງ ພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າອອກໄປສະແດງອອກໃຫຜູ້ໂລກມະນລຸດທທທ່ຍຍັງ
ບຂໍທ່ທຍັນຮຜຜູ້ຈຍັກເຖຊງຄວາມຮຍັກໄຄທ່ແລະຄວາມຮຍັກອຍັນເຕຍັມໄປດຜູ້ວຍ
ຄວາມເມດຕາສຕງສານຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ຮຜຜູ້ຈກ
ຍັ ກຍັບພຣະອຕງສຍັນ ນຍັຜູ້ນ.
ພຣະເຢຊຜທ່ຊຕງໄດຜູ້ກທ່າວຄຂໍາວຊຜູ້ ງວອນຕຂໍທ່ອຕງພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າວທ່າ:
“ພຣະອຕງເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ແຕທ່ງໃຫຜູ້ຂຜູ້າພຣະອຕງະເດດລຕງມາ ສຜທ່ໂລກມະນລຸດສຍັນໃດ,
ດຍັທ່ງນຍັຜູ້ນຂຜູ້າພຣະອຕງກຂໍໄດຜູ້ແຕທ່ງພວກ ເຂຕາອອກໄປສຜໂທ່ ລກມະນລຸດສຍັນນຍັຜູ້ນ.” “ຂຜູ້າພຣະອຕງກຂໍຊຕງສະຖຊດ
ຢຜທ່ພາຍໃນພວກເຂຕາທຍັງຫລາຍແລະພຣະອຕງເຈຕຜູ້າກຂໍຊຕງສະຖຊດຢຜທ່ໃນຕຕວ ຂອງຂຜູ້າພຣະອຕງນທຜູ້,...
ເພສືທ່ອໃຫຜູ້ໂລກມະນລຸດໄດຜູ້ຮຜຜູ້ວທ່າພຣະອຕງເຈຕຜູ້າຊຕງ ໄດຜູ້ແຕທ່ງໃຫຜູ້ຂຜູ້າພຣະອຕງສະແດດລຕງມາ” (ໂຢຫຍັນ 17:18,23). ອາ
ຈານໂປນເຄຍໄດຜູ້ກທ່າວຕຂໍທ່ພວກທທທ່ຖສືຕຕນວທ່າເປຍັນລຜກສຊດຂອງພຣະເຢ ຊຜນຍັຜູ້ນວທ່າ.
“ພວກທທ່ານທຍັງຫລາຍໄດຜູ້ປະກາດຕຕນອອກຢທ່າງ ເປທດເຜທຍແລຜູ້ວວທ່າພວກຕຕນຈະເປຍັນຂທ່າວສານຂອງພຣະ
ຄຣຊສຕຕ໌,” “ພວກທທ່ານກຂໍເປຍັນຜຜຜູ້ທທ່ ທຮຜຜູ້ຈຍັກແລະເປຍັນທທທ່ທລຸກຄຕນກຂໍ ອທ່ານອອກ.” (2 ໂກຣຊນໂທ 3:3,2).
ພຣະເຢຊຜໄດຜູ້ສທ່ ຕງຂທ່າວສານ ລຕງມາສຜທ່ໂລກມະນລຸດນທຜູ້ໂດຍຜທ່ານພວກລຜກໆຂອງພຣະອຕງທລຸກຄຕນ.
ທ່ ໜງຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ແລຜູ້ວພຣະ
ຖຜູ້າວທ່າທທ່ານຫາກເປຍັນລຜກສຊດຜຜຜູ້ໜ
ອຕງກຂໍຈະສຕທ່ງສານຂອງພຣະອຕງໂດຍຜທ່ານຕຕວຂອງທທ່ານອອກໄປຕາມ
ບຜູ້ານຕາມເຮສືອນ,ໄປຕາມຖະໜຕນຫຕນທາງ ແລະຕາມໝຜບ
ທ່ ຜູ້ານຊຕນ
ນະບຕດຕທ່າງໆເຊຊທ່ງເປຍັນບທ່ອນທທທ່ທທ່ານກຂໍາລຍັງດຂໍາຣຕງຊທວຊດຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນ. ພຣະ
ເຢຊຜຜຜຜູ້ຊຕງສະຖຊດຢຜທ່ພາຍໃຕຕຕວຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນກຂໍມທຄວາມປະສຕງຢາກ ຈະເວຕຜູ້າຈາສຕນທະນາຕຂໍທ່ຫຕວໃຈຂອງ
ພວກຄຕນທທທ່ຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ຮຜຜູ້ຈຍັກກຍັບ ພຣະອຕງນຍັຜູ້ນເມສືທ່ອ. ບາງທທທ່ກຂໍຍຜູ້ອນວທ່າພວກເຂຕາຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ອທ່ານໜຍັງ
ສສືພຣະຄຂໍາພທນຜູ້ ຍັນເທສືທ່ອຫລສືວທ່າພວກເຂຕາຍຍັງບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ຍຊນສຽງຂອງພຣະ
ເຈຕຜູ້າທທທ່ກຂໍາລຍັງໃຫຜູ້ການເວຕຜູ້າຈາສຕນທະນາຕຂໍທ່ ພວກກທ່ຽວໂດຍຜທ່ານໜຜູ້າ ໜຍັງສສືເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ,
ພວກເຂຕາບຂໍທ່ທຍັນໄດຜູ້ເຫຍັນຄວາມຮຍັກຂອງພຣະເຈຕຜູ້າ
ທທທ່ໄດຜູ້ສະແດງອອກມາໂດຍຜທ່ານພຣະກຊຈການຂອງພຣະອຕງ. ແຕທ່,
ຖຜູ້າວທ່າທທ່ານຫາກເປຍັນຜຜຜູ້ຕທ່າງໜຜູ້ງໜຜູ້າຂອງພຣະເຢຊຜຢທ່າງແທຜູ້ຈງ
ຊ ແລຜູ້ວ
ພຣະອຕງກຂໍຈະນຂໍາໃຊຜູ້ທທ່ານໃຫຜູ້ເປຍັນຜຜຜູ້ຊຍັກນຂໍາເອຕາພວກເຂຕາເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນໃຫຜູ້
ເກທດມທຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈໄດຜູ້ໃນບາງສຊທ່ງຢທ່າງ ທທທ່ກທ່ຽວພຍັນກຍັບຄວາມເມດ ຕາກຣລຸນາຂອງພຣະອຕງ ແລະ
ພວກເຂຕາກຂໍຈະຖສືກດໜງດຜດເຂຕາມາ ຫາພຣະເຈຕຜູ້າດຜູ້ວຍຄວາມຮຍັກຂອງພຣະອຕງແລະພວກເຂຕາກຂໍຈະພາ
ກຍັນມາຮຍັບໃຊຜູ້ພຣະອຕງເຈຕຜູ້າ. {SCL 232.1}
ບຍັນດາພວກຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ເຊສື
ທ ທ່ ອໃນພຣະຄຣຊສຕຕ໌ທຍັງຫລາຍກຂໍມທໜາຜູ້ ທທທ່ໆ ຈະຕຜູ້ອງ
ເປຍັນຜຜຜູ້ນາເອຕາແສງສະຫວທ່າງເຂຕຜູ້າມາເຍສືອງໃສທ່ເສຍັຜູ້ນທາງ ທທທ່ນາໄປສຜທ່ເມສືອງສະຫວຍັນ.
ພວກເຂຕາກຂໍຈະຕຜູ້ອງເປຍັນຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງທຂໍາໃຫຜູ້ແສງ
ສະຫວທ່າງຈາກອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ທທ່ ທມທຢຜທ່ໃນພວກຕຕນນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ສະທຜູ້ອນອອກ ໄປສຜທ່ໂລກມະນລຸດ.
ການດຂໍາຣຕງຊທວຊດແລະຄລຸນສຕມບຍັດທຍັສນະຂອງພວກ
ເຂຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍຕຜູ້ອງເປຍັນລຍັກສະນະທທທ່ຈະເປຍັນແວທ່ນແຍງໃຫຜູ້ແກທ່ຄຕນທຍັງ
ຫລາຍໄດຜູ້ມທທຍັສນະອຍັນຖສືກຕຜູ້ອງກທ່ຽກຍັບອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ແລະ ພຣະ ກຊຈການຮຍັບໃຊຜູ້ຂອງພຣະອຕງ . {SCL

234.1}
ຖຜູ້າວທ່າພວກເຮຕາຫາກເປຍັນຜຜຜູ້ຕທ່າງໜຜູ້າຂອງພຣະຄຣຊສຕຕ໌
ຢທ່າງແທຜູ້ຈຊງແລຜູ້ວພວກເຮຕາກຂໍຕຜູ້ອງທຂໍາໃຫຜູ້ການທຂໍາງານຮຍັບໃຊຜູ້ພຣະ
ອຕງໄດຜູ້ເກທດມທລຍັກສະນະຈຍັບອຕກຈຍັບໃຈຢທ່າງແທຜູ້ຈຊງ. ສທ່ວນພວກຄຕນ
ຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງມທຄວາມເຊສືທ່ອໃນພຣະຄຣຊສຕຕ໌ທທ່ ທທຂໍາຕຕວເປຍັນຄຕນຜຜຜູ້ມທຈຊດໃຈອຍັນ ໂສກເສຕຜູ້າງທ່ວມເຫງຕາ ແລະ
ທຍັງເປຍັນຄຕນທທທ່ມຍັກຈຕທ່ມວທ່າຫາແຕທ່ເລສືຜູ້ອງ ມາຟຜູ້ອງຮຜູ້ອງກຍັນນຍັຜູ້ນພວກເຂຕາກຂໍກາຍເປຍັນຜຜຜູ້ທທ່ ທພາໃຫຜູ້ຄຕນອສືທ່ນຕຜູ້ອງ
ມາເກທດມທຄວາມເຂຕຜູ້າໃຈຜຊດກທ່ຽວກຍັບອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ ແລະ ກທ່ຽວ
ກຍັບການດຂໍາຣຕງຊທວຊດຂອງຜຜຜູ້ທທ່ ທເຊສືທ່ອໃນພຣະຄຣຊສຕຕ໌ນຜູ້ ຍັນ. ພວກເຂຕາ
ສຜູ້າງໃຫຜູ້ຄຕນທຍັງຫລາຍຕຜູ້ອງເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກອຍັນບຂໍທ່ຖສືກຕຜູ້ອງທທທ່ວທ່າອຕງ
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າບຂໍທ່ເຫຍັນດທຢາກໃຫຜູ້ພວກລຜກຂອງພຣະອຕງໄດຜູ້ພາກຍັນມທ ຄວາມສລຸກ ແລະ
ການກະທຂໍາແບບນທຜູ້ກຂໍເປຍັນການສະແດງເຖຊງຄວາມ
ເປຍັນພະຍານທທທ່ບຂໍທ່ມທຄວາມເທຍັດຈຊງເຊຊທ່ງຝສືນຕຂໍທ່ອຕງພຣະເທພບຊດາເຈຕຜູ້າ. {SCL 234.2}
ຄວາມດທໃຈຂອງສາຕານ
ສາຕານຈະມທຄວາມລສືຜູ້ນເລທງໃຈທທທ່ ຕຕນສາມາດຊຍັກນຂໍາເອຕາ
ພວກລຜກຫລານຂອງພຣະເຈຕຜູ້າໃຫຜູ້ພາກຍັນເຊຕາເຊສືທ່ອໃນພຣະອຕງ ແລະ ເກທອມທຄວາມທຂໍຜູ້ຖອຍໃຈຂໜຜູ້ນມາ.
ສາຕານກຂໍມທຄວາມລສືຜູ້ນເລທງໃຈທທທ່ຈະ ເຫຍັນວທ່າພວກເຮຕາພາກຍັນເກທດບຂໍທ່ ມທຄວາມໄວຜູ້ວທ່າງໃຈໃນພຣະເຈຕຜູ້າ ແລະ
ເກທດມທຄວາມສຕງສຍັຍຕຂໍທ່ພຣະປະສຕງ ແລະຣຊດອຂໍານາດຂອງພຣະ
ອຕງທທທ່ຈະໂຜດເອຕາພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມລອດພຕຜູ້ນ.
ສາຕານມຍັກຢາກຈະທຂໍາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ພາກຍັນເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກ
ວທ່າການນຂໍາພາຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນຈະສຜູ້າງແຕທ່ຄວາມເສຍັຍ ຫາຍມາສຜທ່ພວກເຮຕາ.
ງານຂອງສາຕານນຍັຜູ້ນກຂໍຄສືການຕຕປວະຍຕປວະຫລອກ ລວງໄປໃນທາງທທທ່ວທ່າ
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເປຍັນຜຜຜູ້ທທ່ ບຂໍ
ທ ທ່ ມທຄວາມເມດຕາ ສຕງສານ.
ເຂຕາທຂໍາການບໜດເບສືອນຕຂໍທ່ສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງຂອງພຣະ ບຊດາເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນພວກເຮຕາຊຂໍຜູ້າພຍັດພາກຍັນມຍັກຈະຄຊດຫາ
ແຕທ່ຄຂໍາຕຕປວະຍຕປວະ ຫລອກລວງຂອງສາຕານແລະສະແດງຄວາມບຂໍທ່ນຍັບຖສືຕທ່ ຂໍພຣະເຈຕຜູ້າ
ດຜູ້ວຍການສະແດງຄວາມບຂໍທ່ໄວຜູ້ວາງໃຈໃນພຣະອຕງ ແລະ ຈຕທ່ມວທ່າ ຄວາມບຂໍທ່ດທຕທ່ ພຣະອຕ
ຂໍ
ງ.
ທ່
ສາຕານຍາມໃດກຂໍຊອກຫາແຕທ່ວຊທທ
ທ າງເພສືອ
ທ່
ຜູ້
ທຂໍາໃຫຜູ້ຊທວຊດໃນທາງຄວາມເຊສືອນຍັນໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມເສຕຜູ້າຫໝອງ, ມທ ຄວາມໜຍັກໜທ່ວງແລະຫຍລຸຜູ້ງຍາກ,
ສະນຍັຜູ້ນໃນເມສືທ່ອຄຣຊສຕະສາສນຊກກະ ຊຕນຜຜຜູ້ໃດຫາກທຂໍາຊທວຊດຂອງຕຕນໃຫຜູ້ເປນໄປຕາມລຍັກສະນະຕາມທທທ່
ໄດຜູ້ກທ່າວມານທຜູ້ກຂໍສະແດງວທ່າເຂຕາເອງເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ການສະໜຍັບສະໜຜນຕຂໍທ່
ຄຂໍາຫລອກຫລວງຂອງສາຕານຜຜຜູ້ເປຍັນພະຍາມານໂດຍຜທ່ານຄວາມບຂໍທ່ ເຊສືທ່ອຂອງຕຕນເອງນຍັຜູ້ນ. {SCL 235.1}
ຫລາຍຄຕນກຂໍພາກຍັນເດທນໄປຕາມທາງແຫທ່ງຊທວຊດໂດຍການ ສລຸມຄວາມເອຕາໃຈໃສທ່ແຕທ່ຄວາມຜຊດພາດ,
ຄວາມບຂໍທ່ສຂໍາເຣຍັດຜຕນ ແລະ ຄວາມເສຍັຍກຂໍາລຍັງຂອງພວກຕຕນ, ສະນຍັຜູ້ນຢຜທ່ໃນຫຕວໃຈຂອງພວກ
ເຂຕາກຂໍຈທ່ ງມທ
ຊ ແຕທ່ຄວາມໂສກເສຕຜູ້າແລະຄວາມທຂໍຜູ້ຖຜູ້ອຍ. ໃນເວລາທທທ່ຂຜູ້າ
ພຣະເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ເດທນທາງໄປທະວທບຢຜທ່ໂຣບນຍັຜູ້ນ ກຂໍຍຍັງມທພທ່ ທນອງສະຕຣທຜຜຜູ້
ທ່ ງທທທ່ຮທ່ວມຢຜທ່ໃນຄວາມເຊສືທ່ອອຍັນດຽວກຍັນເຊຊທ່ງເຄທຍກະທຂໍາຄສືດທ່ ຍັງທທທ່ ໄດຜູ້ເວຕຜູ້າມານທຜູ້,
ໜໜ
ຄສືເຂຕາເອງກຂໍາລຍັງຕຕກຢຜທ່ໃນທທ່າທທໝຕດກຂໍາລຍັງໃຈ ແລະ
ນາງກຂໍໄດຜູ້ຂຽນໜຍັງສສືມາຫາຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າເພສືທ່ອຂຂໍຄຂໍາເວຕຜູ້າຄຂໍາວທ່າທທທ່ ເປຍັນການສຜູ້າງກຂໍາລຍັງໃຈໃຫຜູ້ແກທ່ຕຕນ.
ຄສືນຕຂໍທ່ມາ, ຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າກຂໍໄດຜູ້ ອທ່ານຈຕດໝາຍຂອງນາງ. ຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມຝຍັນວທ່າຕຕນ
ທ່ ງແລະເຫຍັນວທ່າມທຄຕນຜຜຜູ້ໜ
ທ່ ໜງທທທ່
ເອງພອມກຂໍາລຍັງເດທນຢຜທ່ ໃນສທ່ວນແຫທ່ງໜໜ
ຄາດວທ່າຄຕງຈະເປຍັນເຈຕຜູ້າຂອງສວນທທທ່ກຂໍາລຍັງພາຂຜູ້າພະເຈຕຜູ້າເດທນ ຜທ່ານໄປຕາມທາງຢຜທ່ກາງສວນແຫທ່ງນຍັຜູ້ນ.
ຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າກຂໍໄດຜູ້ເກຍັບ ເອຕາດອກໄມຜູ້ ແລະມທຄວາມເບທກບານຊສືທ່ນຊຕມຢຜທ່ກຍັບກຊທ່ນອຍັນຫອມຫວນ ເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ
ຢຜທ່ເຊຊທ່ງໃນເວລາດຽວກຍັນນາງຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຂອງຈຕດໝາຍທທທ່

ກຂໍາລຍັງເດທນໄປຢຜທ່ຂຜູ້າງໆກຍັນນຍັຜູ້ນຊຂໍຜູ້າພຍັດຮຜູ້ອງໃສທ່ຂຜູ້າພຣະເຈຕຜູ້າ ໃຫຜູ້ແນມ
ໄປເບຊທ່ງຕຕຜູ້ນນາມທທທ່ກທດຂວາງທາງເດທນຂອງເຂຕານຍັຜູ້ນຢຜທ່. ລາວທຍັງຈຕທ່ມ ທຍັງວທ່າ
ແລະທຍັງສະແດງຄວາມເສຍໃຈຕຂໍທ່ສຊທ່ງດຍັທ່ງກທ່າວ. ລາວບຂໍທ່ໄດຜູ້ ຍທ່າງໄປຕາມທາງທທທ່ຜຜທ່ເປຍັນນາຍທາງນຍັຜູ້ນພາໄປ,
ແຕທ່ຊຜູ້ ຂໍາພຍັດໄປເດທນ ຢຜທ່ຕາມທາງທທທ່ມທສຜູ້ຽນໜາມນຍັຜູ້ນ. ນາງໄດຜູ້ຈທ່ ຕມວທ່າດຍັທ່ງນທຜູ້: “ບຂໍທ່ເປຍັນໜຜູ້າ
ເສຍັຍດາຍຫລສືທທ່ ທສວນອລຸທະຍານອຍັນສວຍງາມແຫທ່ງນທຜູ້ຮຕກ ເຮສືຜູ້ອໄປດຜູ້ວຍຕຕຜູ້ນໜາມ?”
ຈາກນຍັຜູ້ນທທ່ານຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງເປຍັນຄຕນພາທາງ ຜຜຜູ້ນຜູ້ ຍັນກຂໍໄດຜູ້ກທ່າວບອກວທ່າ. “ເຈຕຜູ້າຈຕທ່ງປະພວກຕຕຜູ້ນໜາມນຍັຜູ້ນເສຍັຍ ເຖທດ,
ເພາະມຍັນຈະທຂໍາໃຫຜູ້ເຈຕຜູ້າຕຜູ້ອງເຈຍັບປວດ. ຈຕທ່ງເກຍັບເອຕາ ແຕທ່ພວກດອກກລຸລາບ,
ດອກລທລາແລະດອກຊຕມພຜເຫລຕທ່າ ນຍັຜູ້ນ.” {SCL 236.1}
ໃຫຜູ້ທທ່ານສຕທ່ງສາຍຕາໄປສຜທ່ບທ່ອນທທທ່ມທແສງສະຫວທ່າງນຍັຜູ້ນເສຍັຍເຖທດ
ທ່ ງພລຸທ່ງພຕຜູ້ນຂໜຜູ້ນມາຫລບຂໍທ່?
ຢຜທ່ໃນປະສຕບການແຫທ່ງຊທວຊດຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນທທ່ານບຂໍທ່ເຄທຍເຫຍັນ ແສງສະຫວທ່າງໃດໜໜ
ໃນເວລາທທທ່ຫຕວໃຈຂອງ ທທ່ານເກທດມທຄວາມເບທກບານ ຕສືທ່ນເຕຍັຜູ້ນດຜູ້ວຍການກະຕລຸກຈາກພຣະວຊນ
ຍານບຂໍຣຊສລຸດຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນ ທທ່ານບຂໍທ່ເຄທຍພຕບເຫຍັນຊທ່ວງເວລາອຍັນປະເສທດທທທ່
ເຄທຍໄດຜູ້ປາກຕດອອກມາເປຍັນບາງຄຍັຜູ້ງຫລສືບທ່ ຂໍ? ໃນເວລາທທທ່ທທ່ານທຂໍາ
ການທຕບທວນເຖຊງອະດຊດຕະການທທທ່ຜທ່ານມາແຫທ່ງຊທວຊດຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນ
ທທ່ານສາມາດນໜກເຫຍັນໄດຜູ້ບທ່ ຂໍເຖຊງຄວາມສລຸກສລຸດຊສືທ່ນທທທ່ເຄທຍໄດຜູ້ເກທດມທຂຜູ້ ນ
ໜ
ຜູ້
ຜູ້
ທ່
ເປຍັນບາງຄຍັງບາງຕອນຢຜທ່ໃນຊທວຊດຂອງທທ່ານນຍັນ? ບຂໍແມທ່ນເປຍັນຍຜູ້ອນ
ຄຂໍາສຍັນຍາຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນຫລສືທທ່ ທພວກດວງດອກມາລາ
ທທທ່ສຕທ່ງກຊທ່ນອຍັນຫອມຫວນເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນໄດຜູ້ພາກຍັນເກທດຂໜຜູ້ນມາຢຜທ່ຕາມຂອບ
ທາງເດທນເຊຊທ່ງທທ່ານສາມາດທທທ່ຈະເດຍັດເອຕາມາໄດຜູ້ໃນທລຸກໂອກາດ? ທທ່ານຈະບຂໍທ່ປທ່ອຍໃຫຜູ້ຄວາມງາມ
ແລະຄວາມຫອມຫວນຂອງດວງ ດອກມາລາເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ ໄດຜູ້ນຂໍາເອຕາຄວາມສຕດຊສືທ່ນເບທກບານເຂຕຜູ້າມາ
ປທ່ຽນລຕຜູ້ນຢຜທ່ໃນຫຕວໃຈຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນຫລສືໃດ? {SCL 237.1}
ພວກຕຕຜູ້ນໜາມເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນມທແຕທ່ ຈະທຂໍາຄວາມເຈຍັບປວດມາ ສຜທ່ທທ່ານພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ ແລະ
ຖຜູ້າວທ່າທທ່ານຫາກເກຍັບເອຕາຈາກແຕທ່ພວກ
ຕຕຜູ້ນໜາມດຍັທ່ງກທ່າວແລຜູ້ວພຍັດນຂໍາເອຕາໄປມອບໃຫຜູ້ແກທ່ຄຕນອສືທ່ນນຍັຜູ້ນມຍັນກຂໍ
ຈະບຂໍທ່ພຽງແຕທ່ເປຍັນການສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນວທ່າ ທທ່ານຈະເປຍັນຝທ່າຍ
ຜຜຜູ້ປະຕຊເສດເຖຊງຄລຸນຄວາມດທຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າທທທ່ມທຕທ່ ຂໍຕຕວຂອງ ທທ່ານພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ,
ແຕທ່ທທ່ານທຍັງຍຍັງຈະເປຍັນຝທ່າຍຜຜຜູ້ສຜູ້າງສຊທ່ງກທດ
ຂວາງບຂໍທ່ຢາກໃຫຜູ້ຄຕນອສືທ່ນໄດຜູ້ເດທນໄປຕາມເສຍັຜູ້ນທາງແຫທ່ງຊທວຊດນຍັຜູ້ນອທກ ດຜູ້ວຍ, ແມທ່ນຫລສືບທ່ ຂໍ? {SCL 238.1}
ຈະເປຍັນສຊທ່ງອຍັບປຍັນຍາໄປເສຍັຍ ແລຜູ້ວທທທ່ຈະເກຍັບກຂໍາຮທບໂຮມ
ເອຕາແຕທ່ຄວາມບຂໍທ່ລາບລສືຜູ້ນທຍັງໝຕດໃນອະດຊດຕະການຜທ່ານມາແຫທ່ງ
ຊທວຊດຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ມຍັນເຂຕຜູ້າມາຂຍັງໄວຜູ້ຢຜທ່ໃນຄວາມຊຕງຈຂໍາ, ບຂໍທ່ວທ່າຈະ ເປຍັນຄວາມຜຊດພາດ ແລະ
ຄວາມຜຊດຫວຍັງຕທ່າງໆກຂໍຕາມ ແລະຕຂໍທ່ ຈາກນຍັຜູ້ນກຂໍພາກຍັນເລຕທ່າເຖຊງແຕທ່ເລສືທ່ອງຂອງມຍັນ ແລະເສຍັຍນຂໍຜູ້າຫຜນຜູ້ ຂໍາຕາ
ຍຜູ້ອນມຍັນ ຈຕນວທ່າໃນທທທ່ສລຸດຕຕນເອງກຂໍຕຜູ້ອງຕຕກໄປເປຍັນເຫຍສືທ່ອຂອງ ຄວາມເສຍກຂໍາລຍັງໃຈນຍັຜູ້ນໄປ.
ສທ່ວນຄຕນຜຜຜູ້ທຜູ້ ມທ
ທ ຄວາມທຂໍຜູ້ຖອຍໃຈນຍັຜູ້ນ ຄວາມມສືດມຕນກຂໍຈະກຜູ້າວເຂຕຜູ້າມາເປຍັນສຊທ່ງຄລຸຜູ້ມຄອງຕຕວຂອງເຂຕາ,
ເຂຕາເອງກຂໍຈະກາຍເປຍັນຝທ່າຍຜຜຜູ້ທທ່ ທກທດກຍັຜູ້ນບຂໍທ່ໃຫຜູ້ແສງສະຫວທ່າງຈາກອຕງ
ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ສາດສທ່ອງເຂຕາໄປສຜທ່ຊທວຊດຈຊດໃຈຂອງເຂຕາເອງ
ພຜູ້ອມດຽວກຍັນ,ເຂຕາເອງກຂໍຍຍັງເປຍັນທຍັງຜຜຜູ້ສຜູ້າງຄວາມມສືດມຕນໃຫຜູ້ແກທ່ ເສຍັຜູ້ນທາງເດທນສຂໍາລຍັບຄຕນອສືທ່ນໆອທກດຜູ້ວຍ.
{SCL 238.2}
ມາເຖຊດ, ຈຕທ່ງພຜູ້ອມພາກຍັນມາສະແດງຄວາມຂອບພຣະຄລຸນ
ຕຂໍທ່ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າທທທ່ພຣະອຕຕງຊຕງໄດຜູ້ໂຜດປະທານເອຕາພາບພຕດອຍັນ
ເບທກບານແຈທ່ມໃສມາໃຫຜູ້ແກທ່ພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍ. ມາເຖທດ, ພວກ
ເຮຕາຈຕທ່ງພອມພາກຍັນມາທຕບທວນຫວນຄຊດເຖຊງຄລຸນຄວາມດທມທຄວາມ

ຈະເຣທນພອນທຍັງໝຕດຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນຢຜທ່ ໃນທລຸກວຍັກທລຸກຕອນເພສືທ່ອພວກ
ເຮຕາທຍັງຫລາຍຈະໄດຜູ້ສທ່ ຕງສາຍຕາໄປຫາສຊທ່ງເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນຢທ່າງບຂໍທ່ຂາດ.
ໄລຍະພຣະອຕງຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນພຣະບລຸດຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນ ເມສືທ່ອ
ໄດຜູ້ສະເດຍັດອຂໍາລາຈາກພຣະທທທ່ນຍັທ່ງຂອງພຣະເທພບຊດາເຈຕຜູ້າຂອງພຣະ
ອຕງໄປແລຜູ້ວກຂໍໄດຜູ້ນຂໍາເອຕາທຂໍາມະຊາດຮທ່າງກາຍຂອງມະນລຸດເຂຕາມາ
ປຕກສວມໃສທ່ທາດແທຜູ້ແຫທ່ງຄວາມເປຍັນພຣະເຈຕຜູ້າຂອງພຣະອຕງເພສືທ່ອ
ພຣະອຕງຈະສາມາດໂຜດເອຕາມະນລຸດໃຫຜູ້ພຜູ້ ຕນໄປຈາກຣຊດອຂໍານາດ ຂອງສາຕານ.
ໄຊຊະນະຂອງພຣະອຕງເພສືທ່ອມະນລຸດພວກເຮຕານຍັຜູ້ນກຂໍໄດຜູ້
ກາຍເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ເປທດອຜູ້າເອຕາປາກປະຕຜເມສືອງສະຫວຍັນໃຫຜູ້ແກທ່ມະນລຸດ
ທຍັງຫລາຍໄດຜູ້ເຫຍັນນຊມຊຕເຖຊງພຣະຣຍັສມທອຍັນສທ່ອງແສງແຮງກຜູ້າຂອງ
ພຣະອຕງຢຜທ່ທທ່ ທຫຜູ້ອງພຣະວຊຫານແຫທ່ງພຣະມະຫານະຄອນຂອງພຣະ ອຕງ,
ໄຊຊະນະດຍັທ່ງກທ່າວກຂໍເປຍັນການຊທ່ວຍຊຜກຜຜູ້ດໜງເອຕາມວນມະນລຸດຊາດ ທທທ່ກຂໍາລຍັງຕຕກຢຜທ່ໃນຄວາມປະລາໄຊນຍັຜູ້ນ
ໃຫຜູ້ພຜູ້ ຕນຂໜຜູ້ນມາຈາກເຫວເລຊກ ແຫທ່ງຄວາມພຍັງພຊນາດເຊຊທ່ງເປຍັນຜຕນຕາມມາຂອງຄວາມບາບທທທ່ໄດຜູ້
ກະທຂໍາລຕງໄປ, ໄຊຊະນະນຍັຜູ້ນກຂໍໄດຜູ້ກາຍເປຍັນສຊທ່ງຟສືຜູ້ນຟຜເອຕາສາຍສຂໍາ
ພຍັນອຍັນກຕມກຽວກຍັບພຣະເຈຕຜູ້າແຫທ່ງຄວາມອະມະຕະນຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ຄສືນ ມາເປຍັນອທກຄຍັຜູ້ງໃໝທ່,
ຜຜຜູ້ໃດທທທ່ໄດຜູ້ຜທ່ານການທຕດສອບໃນຄລຸນລຍັກສະນະ ທາດແທຜູ້
ແຫທ່ງຄວາມເປຍັນພຣະເຈຕຜູ້າໂດຍຜທ່ານຄວາມເຊສືທ່ອໃນພຣະ ເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດນຍັຜູ້ນ
ພວກເຂຕາກຂໍຈະໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ເອຕາຄວາມຊອບທຍັມ ຈາກອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ແລະ
ຜູ້
ຈະຖສືກເຊທດຊຜຂໜນໄປສຜທ່ພຣະຣາຊບຍັນລຍັງ ຂອງພຣະອຕງສຊທ່ງທທທ່ກທ່າວມານທຜູ້ຄສືລຍັກສະນະພາບພຕດທທທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ ເຈຕຜູ້າປະສຕງຢາກຈະໃຫຜູ້ພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍ
ໄດຜູ້ພາກຍັນທຂໍາຄວາມ ເຂຕຜູ້າໃຈເອຕາໄວຜູ້. {SCL 238.3}
ທທ່ານໃດທຂໍາໃຫຜູ້ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຕຜູ້ອງເສຍັຍພຣະທຍັຍຫລສືໃດ?
ເມສືທ່ອໃດທທທ່ພວກເຮຕາຫາກເກທດມາມທຄວາມສຕງສຍັຍໃນຄວາມຮຍັກ ຂອງພຣະເຈຕຜູ້າ
ແລະບຂໍທ່ໄວຜູ້ວທ່າງໃຈໃນຄຂໍາໝຍັຜູ້ນສຍັນຍາຂອງພຣະອຕງ ແລຜູ້ວ,
ເມສືທ່ອນຍັຜູ້ນພວກເຮຕາກຂໍບທ່ ຂໍມທຄວາມນຍັບຖສືຕທ່ ຂໍພຣະອຕງແລະ ເປຍັນຝທ່າຍ
ທທທ່ທຂໍາໃຫຜູ້ພຣະວຊຍານບຂໍຣຊສລຸດຂອງພຣະອຕງຕຜູ້ອງເສຍັຍພຣະທຍັຍໄປ. ຜຜຜູ້
ທ່ ໜງຈະເກທດມທຄວາມຮຜຜູ້ສໜກຢທ່າງໃດໃນເມສືທ່ອພວກລຜກ
ເປຍັນມາດາຜຜຜູ້ໜ
ຂອງນາງຫາກມທແຕທ່ພາກຍັນກທ່າວຄວາມບຂໍທ່ ດທກທ່ຽວກຍັບຕຕນໂດຍເວຕຜູ້າ
ວທ່າເຂຕາບຂໍທ່ມທຄວາມຫວຍັງດທຕທ່ ຂໍພວກລຜກໆໃນຂະນະທທທ່ນາງເອງກຂໍໄດຜູ້ອລຸ
ທຊດໝຕດທຍັງຊທວຊດຂອງຕຕນເພສືທ່ອຜຕນປະໂຫຍດແລະຄວາມສລຸກຂອງ ພວກລຜກທຍັງຫລາຍເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນຢຜທ່ແລຜູ້ວ?
ສຕມມລຸດວທ່າພວກເຂຕາພາກຍັນ ສະແດງຄວາມລະແວງສຕງສຍັຍໃນຄວາມຮຍັກຂອງຜຜຜູ້ເປຍັນແມທ່ ແລະ
ນຍັຜູ້ນກຂໍເປຍັນການສຜູ້າງໃຫຜູ້ນາງຕຜູ້ອງເກທດມທຄວາມເຈຍັບປວດຢຜທ່ໃນຫຕວອຕກ ຫຕວໃຈຂອງຕຕນ.
ໃນກຂໍລະນທນຜູ້ ທ,ຈະຖສືກໃຜກຂໍຕາມທທທ່ຢຜທ່ໃນຖານະຂອງຜຜຜູ້ ເປຍັນພຂໍທ່ແມທ່ຜຜຜູ້ປຕກຄອງ
ແລຜູ້ວພວກເພຊທ່ນຈະເກທດມທທທ່າທທແນວໃດຕຂໍທ່ພວກ ລຜກຂອງພວກຕຕນ?
ອຕງພຣະເທພບຊດາເຈຕຜູ້າຂອງພວກເຮຕາຈະມທທທ່າ
ທທແນວໃດຕຂໍທ່ພວກເຮຕາໃນເມສືທ່ອພວກເຮຕາຫາກພາກຍັນສະແດງຄວາມ
ບຂໍທ່ໄວຜູ້ວທ່າງໃຈໃນຄວາມຮຍັກຂອງພຣະອຕງເຊຊທ່ງເປຍັນຄວາມຮຍັກທທທ່ນຂໍາໃຫຜູ້
ທ່ ງອຕງ
ພຣະອຕງນຍັຜູ້ນຕຜູ້ອງໄດຜູ້ເສຍສະລະອຕງພຣະບລຸດທທທ່ແສນຮຍັກອຕງໜໜ
ດຽວຂອງຕຕນເພສືທ່ອຈະໃຫຜູ້ມະນລຸດພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍໄດຜູ້ຮຍັບເອຕາ ຄວາມມທຊທວຊດ?
ທ່ ງຂອງພຣະເຢຊຜໄດຜູ້ມທຂຜູ້ ຄວາມ
ອຍັຄສາວຕກທທ່ານໜໜ
ຂໍ
ຂຽນບຍັນທໜກເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ:
ທ່ ງອຕງດຽວຂອງພຣະອຕງເອງ, ແຕທ່ຊຕງໄດຜູ້ໂຜດປະ
“ພຣະອຕງຜຜຜູ້ບທ່ ໄດຜູ້
ຂໍ ຫວງເອຕາພຣະບລຸຕ ອຕງໜໜ
ທານພຣະບລຸຕເພສືທ່ອພວກເຮຕາທຍັງໝຕດນຍັຜູ້ນ ເຫດໃດພຣະອຕງຈຊທ່ງ

ຈະບຂໍທ່ໂຜດປະທານໝຕດທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງພຜູ້ອມກຍັບອຕງ ພຣະບລຸຕນຍັຜູ້ນ ມາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍ.” (ໂຣມຍັນ 8:32).
ແຕທ່ເຖຊງປານນຍັຜູ້ນ ກຂໍຕາມເຫຍັນວທ່າຍຍັງມທຄຕນເປຍັນຈານວນມາກບຂໍທ່ດຜູ້ວຍຄວາມເວຕຜູ້າກຂໍດຜູ້ວຍ
ການກະທຂໍາຂອງພວກຕຕນໄດຜູ້ພາກຍັນກທ່າວຫາວທ່າ: “ພຣະເຈຕຜູ້າບຂໍທ່ ໄດຜູ້ໝາຍເອຕາສຊທ່ງນທຜູ້ໄວຜູ້ໃຫຜູ້ແກທ່ຂຜູ້ອຍດອກ.
ບາງທທພຣະອຕງ ກຂໍຮຍັກຜຜຜູ້ອທ່ ສືນພລຸຜູ້ນແຕທ່ຫາກບຂໍທ່ແມທ່ນວທ່າຈະມາຮຍັກຕຕວຂຜູ້ອຍນທຜູ້.” {SCL 240.1}
ທທ່ານນຍັຜູ້ນເອງເປຍັນຝທ່າຍທທທ່ທຂໍາໃຫຜູ້ຕຕນຕຜູ້ອງໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ຄວາມເຈຍັບປວດ
ທ່ສຊງທຍັງໝຕດເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍເປຍັນການສຜູ້າງຄວາມເສຍັຍຫາຍໃຫຜູ້ແກທ່ ຊທວຊດຈຊດໃຈຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນເອງ,
ເພາະວທ່າທລຸກຖຜູ້ອຍຄຂໍາຂອງທທ່ານທທທ່ ສະແດງອອກເຖຊງຄວາມລະແວງສຕງໄສນຍັຜູ້ນກຂໍລຜູ້ວນແຕທ່ ເປຍັນການ
ເປຊດເສຍັຜູ້ໜທາງໃຫຜູ້ ແກທ່ການລຂໍຜູ້ລວງຂອງສາຕານ,ມຍັນເປຍັນການສຕທ່ງ
ເສທມທທ່າອທ່ຽງແຫທ່ງຄວາມລະແວງສຕງໄສຕຂໍທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າທທທ່ມທຢຜທ່
ໃນຕຕວຂອງທທ່ານເອງນຍັຜູ້ນໃຫຜູ້ເພທທ່ມທະວທຍທ່ ຊງຂໜຜູ້ນ ແລະ ນທຜູ້ທຍັງຍຍັງຈະເປຍັນ
ການທຂໍາໃຫຜູ້ພວກຊາວເທວະທຜຕຂອງພຣະເຈຕຜູ້າທທທ່ ກຂໍາລຍັງທຂໍາການຮຍັບ
ໃຊຜູ້ທທ່ານຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນຕຜູ້ອງເກທດມທຄວາມເສຕຜູ້າໃຈ ແລະໃນທທທ່ສລຸດພວກເພທທ່ນກຂໍຈະ ຕຜູ້ອງປະປທ່ອຍພວກເຮຕາໄປເສຍັຍ.
ສະນຍັຜູ້ນ, ໃນເວລາທທທ່ສາຕານຫາກ ເຂຕຜູ້າມາລຂໍຜູ້ລວງທທ່ານນຍັຜູ້ນຈຕທ່ງຢທ່າໄດຜູ້ຫາຍໃຈເອຕາຄວາມລະແວງສຕງ ໄສ ແລະ
ຄວາມມຊດມຕນເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ. ຖຜູ້າທທ່ານຫາກຫຍັນມາເລສືອກເອຕາ
ການເປທດປະຕຜຮຍັບເອຕາຄຂໍາຄຊດຄຂໍາສະເໜທຂອງສາຕານນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວ
ຄວາມຄຊດຂອງທທ່ານເອງກຂໍຈະເຕຍັມໄປດຜູ້ວຍຄວາມລະແວງສຕງໄສ
ແລະເຕຍັມໄປດຜູ້ວຍຄຂໍາຖາມແບບບຂໍທ່ໄວຜູ້ວາງໃຈຕທ່າງໆນາໆ. ຖຜູ້າທທ່ານ
ຫາກນຂໍາເອຕາຄວາມຮຜຜູ້ສໜກອຍັນບຂໍທ່ດທຂອງທທ່ານອອກໄປເວຕຜູ້າໃຫຜູ້ຜຜຜູ້ອທ່ ສືນ ຟຍັງແລຜູ້ວ,
ຄວາມລະແວງສຕງໄສທລຸກຢທ່າງທທທ່ທານໄດຜູ້ສະແດງອອກໄປ
ນຍັຜູ້ນກຂໍບທ່ ຂໍພຽງແຕທ່ຈະກະທຕບໃສທ່ຕຕວຂອງທທ່ານເອງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ, ແຕທ່ທງ
ຍັ ຍຍັງ
ທ່
ທ່
ຜູ້
ຈະເປຍັນການຫວທ່ານໜຂໍແນວທທຈະເຕທບໃຫຍທ່ຂະຫຍາຍໂຕຂໜນໄປໃນ ພາຍພາກໜຜູ້າ
ແລະພວກມຍັນກຂໍຈະນຂໍາເອຕາໝາກຜຕນອຍັນບຂໍທ່ດທມາໃຫຜູ້ແກທ່
ຊທວຊດຂອງຄຕນອສືທ່ນອທກດຜູ້ວຍເຊຊທ່ງໄດຜູ້ມາຈາກຄວາມເວຕຜູ້າຄວາມວທ່າ ຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນເອງ.
ຕຕວຂອງທທ່ທ່ານເອງກຂໍອາດຈະສາມາດຜທ່ານຜທ່າ ການລຂໍຜູ້ລວງ
ແລະຫລລຸດພຕຜູ້ນໄປຈາກບຜູ້ວງແຮວຂອງສາຕານໄດຜູ້, ແຕທ່
ສທ່ວນຄຕນອສືທ່ນທທທ່ໄດຜູ້ຕຕກຢຜທ່ໃນຄວາມຄອນແຄນຍຜູ້ອນທຍັສນະທທ່າທທຂອງ
ທທ່ານນຍັຜູ້ນພວກເຂຕາກຂໍອາດຈະບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະຫລຕບຫລທກໄປຈາກ ຄວາມລະແວງສຕງໄສທທທ່
ທທ່ານໄດຜູ້ທຂໍາການປຜກຫວທ່ານໄປແລຜູ້ວນຍັຜູ້ນ. ເພາະສະນຍັຜູ້ນ, ການເວຕຜູ້າຈາສຕນທະນາເອຕາແຕທ່ສທ່ ຊງທທທ່ຈະເປຍັນການປລຸກ
ລລຸກກຂໍາລຍັງໃຈ ແລະ ເສທມສຜູ້າງຊທວຊດນຍັຜູ້ນຈຊງເຫຍັນວທ່າມທຄວາມສຂໍາຄຍັນ ເປຍັນຢທ່າງຍຊທ່ງ! {SCL 241.1}
ບຍັນດາທຜດສະຫວຍັນທຍັງຫລາຍ ກຂໍພາກຍັນລຂໍຟຍັງວທ່າທທ່ານຈະນຂໍາ ເອຕາຄຂໍາເວຕຜູ້າຄຂໍາວທ່າແບບໃດ
ອອກມາເປຍັນພະຍານໃຫຜູ້ໂລກໄດຜູ້ຮຜຜູ້ກທ່ຽວ ກຍັບພຣະເຈຕຜູ້າຂອງທທ່ານຜຜຜູ້ຊຕງສະຖຊດຢຜທ່ເມສືອງຟຜູ້າສະຫວຍັນນຍັຜູ້ນ. ຈຕທ່ງ
ທຂໍາໃຫຜູ້ການເວຕຜູ້າຈາສຕນທະນາຂອງທທ່ານໄດຜູ້ສະໜຊດຕຊດພຍັນຢຜທ່ກຍັບພຣະ ອຕງຜຜຜູ້ດຂໍາຣຕງພຣະຊຕນຢຜທ່
ໃນຖານະທທທ່ເປຍັນທະນາຍຄວາມຜຜຜູ້ປຕກປຜູ້ອງ ເອຕາທທ່ານຢຜທ່ຕທ່ ຂໍໜຜູ້າພຣະພຍັກຂອງພຣະເທພບຊດາເຈຕຜູ້າ.
ໃນເວລາທທທ່ທທ່ານ ທຂໍາການສຂໍາພຍັດມສືກຍັບເພສືທ່ອນມຊດຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນຈຕທ່ງຢທ່າລສືມພາກຍັນສຍັນລະ
ເສທນອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າທຍັງດຜູ້ວຍຄວາມເວຕຜູ້າ ແລະທຍັງດຜູ້ວຍຈຊດໃຈ ຂອງທທ່ານເສຍັຍເຖຊດ,
ເພາະນຍັຜູ້ນຈະເປຍັນການດໜງດຜດເອຕາຄວາມຄຊດ ຈຊດໃຈຂອງເຂຕາໃຫຜູ້ຫຍັນໄປສຜທ່ອຕງພຣະເຢຊຜຄຣຊສຕຕ໌. {SCL 242.1}
ຄຕນເຮຕາທລຸກຄຕນກຂໍລຜູ້ວນແຕທ່ປະເຊທນໜຜູ້າກຍັບການທຕດສອບ ຄວາມທລຸກໂສກ ແລະ
ຄວາມຍຕຜູ້ວຍວນລຂໍຜູ້ລວງຕທ່າງໆນາໆທທທ່ເປຍັນຂອງ ຍາກລຂໍາບາກສຂໍາລຍັບການຕຂໍທ່ສຜຜູ້ຜທ່ານຜທ່າ.
ແຕທ່ຂຂໍໃຫຜູ້ທທ່ານຈຕທ່ງຢາໄດຜູ້ນຂໍາ ເອຕາບຍັນຫາອຍັນສຍັບສຕນຫຍລຸຜູ້ງຍາກເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນໄປເລທ່າສຜທ່ເພສືທ່ອນມະນລຸດ
ຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນເລທຍ, ແຕທ່ໃຫຜູ້ທທ່ານຈຕທ່ງນຂໍາເອຕາສຊທ່ງທຍັງໝຕດເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນໄປ
ໄຫວຜູ້ວອນອະທຊຖານຕຂໍທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເສຍັຍເຖຊດ. ຈຕທ່ງສຜູ້າງຣະ
ບຽບວຊນຍັຍເອຕາໄວຜູ້ກຍັບຕຕນວທ່າຈະບຂໍທ່ປທ່ອຍໃຫຜູ້ຄຂໍາເວຕຜູ້າທທທ່ສະແດງອອກ ເຖຊງຄວາມລະແວງສຕງໄສ

ທ່ ງ.
ແລະຄວາມທຂໍຜູ້ຖຜູ້ອຍກຂໍາລຍັງໃຈນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ຫລລຸດ ອອກໄປຈາກປາກຂອງທທ່ານແມທ່ນແຕທ່ພຽງຄຂໍາໜໜ
ຕຕວຂອງທທ່ານ ເອງກຂໍສາມາດທທທ່ຈະກະທຂໍາໄດຜູ້ຫລາຍສຊທ່ງຫລາຍຢທ່າງເພສືທ່ອຈະນຂໍາເອຕາ
ແສງສະຫວທ່າງໄປສຜທ່ຊທວຊດຂອງຄຕນອສືທ່ນ ແລະສຕທ່ງເສທມຄວາມຕຍັຜູ້ງໜຜູ້າ
ພະຍາຍາມຂອງພວກເຂຕາດຜູ້ວຍທຍັດສນະ ແລະ ວາຈາທທທ່ຊຂໍທ່ສະແດງ
ອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງຄວາມຫວຍັງແລະດຜູ້ວຍຄວາມບຂໍຣຊສລຸດຜລຸດຜທ່ອງ. {SCL 243.1}
ຈຕທ່ງຊທ່ວຍໃຫຜູ້ກຂໍາລຍັງໃຈແກທ່ຜຜຜູ້ທທ່ ກຂໍ
ທ າລຍັງຕຕກຢຜທ່ໃນການລຂໍຜູ້ລວງ
ຫລາຍຄຕນທທທ່ມທຈຊດໃຈອຍັນເຂຍັຜູ້ມແຂງເຊຊທ່ງຕຕກຢຜທ່ພາຍໃຕຜູ້ຄວາມ
ກຕດດຍັນຈາກກຂໍາລຍັງລຂໍຜູ້ລວງໃຈນຍັຜູ້ນກຂໍເກສືອບຈະເອຕາຕຕວຍອມຈຂໍານຕນໃນ ການຕຂໍທ່ສຜຜູ້ກຍັບຄວາມເຫຍັນແກທ່ຕຕວ
ແລະ ກຍັບຣຊດອຂໍານາດຂອງມານ ຮຜູ້າຍນຍັຜູ້ນ. ຂຂໍທທ່ານຈຕທ່ງຢທ່າທຂໍາໃຫຜູ້ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທກຂໍາລຍັງຕຕກຢຜທ່ໃນພາວະແຫທ່ງ
ການຕຂໍທ່ສຜຜູ້ອຍັນໜຍັກໜທ່ວງຂອງເຂຕາດຍັທ່ງກທ່າວນຍັຜູ້ນໄດຜູ້ເກທດມທຄວາມທຂໍຜູ້ຖອຍ
ໃຈໄປເລທຍ.ຈຕທ່ງໃຫຜູ້ກຂໍາລຍັງໃຈແກທ່ເຂຕາດຜູ້ວຍການເສທມສຜູ້າງຄວາມກຜູ້າ ຫານ ແລະ
ດຜູ້ວຍວາຈາຖຜູ້ອຍຄຂໍາທທທ່ໃຫຜູ້ຄວາມຫວຍັງອຍັນຈະເປຍັນການ
ຊລຸກຍຜຜູ້ໃຫຜູ້ເຂຕາໄດຜູ້ກຜູ້າວເດທນໄປຕາມເສຍັຜູ້ນທາງຂອງເຂຕາ. ການທຂໍາດຍັທ່ງ
ນຍັຜູ້ນຈະພາໃຫຜູ້ແສງສະຫວທ່າງຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ໃຫຜູ້ພລຸທ່ງພຕຜູ້ນອອກມາ ຈາກຕຕວຂອງທທ່ານ. ”
ບຂໍທ່ມທຜຜຜູ້ໃດຢຜທ່ໃນພວກເຮຕາທທທ່ຈະຢຜທ່ເພສືທ່ອຕຕນ ເອງ” (ໂຣມຍັນ 14:7). ຍຜູ້ອນຜຕນສະທຜູ້ອນທທທ່ອອກມາຈາກພວກເຮຕາ
ນຍັຜູ້ນເອງເຊຊທ່ງອາດຈະເປຍັນໄປດຜູ້ວຍການບຂໍທ່ໄດຜູ້ຄາດຄຊດເອຕາໄວຜູ້ນຜູ້ ຍັນທທທ່
ອາດຈະພາໃຫຜູ້ຄຕນອສືທ່ນມທກຂໍາລຍັງໃຈເຂຍັຜູ້ມແຂງຂໜຜູ້ນຫລສືວທ່າທຂໍຜູ້ຖອຍໃຈລຕງ ແລະ
ແລຜູ້ວກຂໍເອຕາຕຕວຫທ່າງເຫທນອອກໄປຈາກອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ແລະ ຈາກສຍັຈທຍັມຄວາມຈຊງຂອງພຣະອຕງ . {SCL
243.2}
ມທຫລາຍຄຕນທທທ່ຍຍັງມທຄວາມຄຊດອຍັນຜຊດພາດກທ່ຽວກຍັບການດຂໍາ
ຣຕງຊທວຊດແລະຄລຸນລຍັກສະນະທາດແທຜູ້ຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌. ພວກເຂຕາ
ຄຊດວທ່າພຣະອຕງຂາດຄວາມອຕບອລຸທ່ນແລະເບທກບານ, ເປຍັນຜຜຜູ້ທທ່ ມທ
ທ ຄວາມ ເຂຍັຜູ້ມງວດກວດຂຍັນ ແລະ
ຂາດຄວາມເບທກບານສຂໍາລານໃຈໃນຊທວຊດ. ເພາະສະນຍັຜູ້ນ,
ຕຕກຢຜທ່ໃນຫລາຍໆກຂໍຣະນທນຜູ້ ຍັນປະສຕບການທຕທ່ວໄປຢຜທ່ໃນຊທ
ວຊດໃນຄວາມເຊສືທ່ອທາງສາສະນາຂອງຄຕນບາງຈຂໍາພວກຈຊທ່ງໄດຜູ້ປາ
ກຕດອອກມາດຜູ້ວຍທຍັສນະອຍັນເສຕຜູ້າໝອງແບບນທຜູ້. {SCL 244.1}
ເຄທຍມທຄວາມເລຕທ່າກຍັນມາຢຜທ່ເລສືຜູ້ຍໆວທ່າພຣະເຢຊຜກຂໍເຄທຍຫລຍັທ່ງ
ນຂໍຜູ້າຕາແຕທ່ຊຜູ້ ຂໍາພຍັດບຂໍທ່ກທ່າວເຖຊງວທ່າພຣະອຕງນຍັຜູ້ນບຂໍທ່ເຄທຍຍຊຜູ້ມຫຕວຫລສືບທ່ ຂໍ ເປຍັນຄວາມຈຊງແທຜູ້ທທ່ ທ
ວທ່າພຣະເຈຕຜູ້າຜຜໂຜູ້ ຜດໃຫຜູ້ລອດຂອງພວກເຮຕາໄດຜູ້
ເກທດມາເປຍັນມະນລຸດແຫທ່ງຄວາມທລຸກໂສກແລະໄດຜູ້ປະສຕບກຍັບຄວາມ ຂຕມຂສືທ່ນ,
ເພາະວທ່າພຣະອຕງໄດຜູ້ເປທດຫຕວໃຈຂອງຕຕນຕຂໍທ່ຄວາມເສຕຜູ້າໂສກ ທລຸກປະການຂອງມວນມະນລຸດ.
ແຕທ່ວທ່າຕະຫລອດທຍັງຊທວຊດຂອງພຣະ ອຕງນຍັຜູ້ນ ກຂໍລຜູ້ວຍແຕທ່ຊທວຊດທທທ່ເຕຍັມໄປດຜູ້ວຍຄວາມເສຍັຍສະຫລະທທທ່ ສະ
ທຜູ້ອນອອກດຜູ້ວຍຄວາມເຈຍັບປວດ ແລະການແບກຫາບພາຣະກຊດ
ແລະພຣະອຕງກຂໍບທ່ ເຄທ
ຂໍ ຍເສຍັຍກຂໍາລຍັງໃຈໄປເລທຍ. ໂສມໜຜູ້າຂອງພຣະອຕງ
ທ່
ກຂໍບຂໍມທຮທ່ອງຮອຍທທທ່ສະແດງອອກໃຫຜູ້ເຫຍັນເຖຊງ ຄວາມເສຕຜູ້າໂສກແລະ ຄວາມຂລຸຜູ້ນຂຜູ້ອງໜອງໃຈ,
ຫາກມທແຕທ່ຄວາມສຍັນຕຊປາກຕດອອກຢຜທ່ທກ
ລຸ ເວລາ. ຫຕວໃຈຂອງອຕງພຣະເຢຊຜຍາມໃດກຂໍໄດຜູ້ກາຍເປຍັນບຂໍທ່
ເກທດແຫທ່ງ ຄວາມມທຊທວຊດ ແລະເຖຊງແມທ່ນວທ່າພຣະອຕງຈະເດທນໄປທທທ່ ໃດກຂໍຕາມ
ພຣະອຕງກຂໍຈະນຂໍາເອຕາແຕທ່ຄວາມສຍັນຕຊ ແລະ ຄວາມເບທກບານສຂໍາ ລານໃຈໄປນຂໍາດຜູ້ວຍ. {SCL 244.2}
ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດຂອງພວກເຮຕາຍາມໃດກຂໍມທຄວາມ
ເອຕາຈຊງເອຕາຈຍັງແລະຈລຸດມທຈດ
ລຸ ມລຸຜູ້ງໝາຍອຍັນແນທ່ນອນ, ແຕທ່ພຣະອຕງກຂໍບທ່ ຂໍ
ເຄທຍຈະສະແດງຄວາມໂສກເສຕຜູ້າເຫງຕາໃຈນຍັຜູ້ນອອກມາ. ຊທວຊດຂອງ
ພວກຄຕນທທທ່ເດທນຕາມທາງຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນກຂໍຈະເຕຍັມໄປດຜູ້ວຍເປຕຜູ້າ ໝາຍອຍັນຕຍັຜູ້ງໜຜູ້າໃນຊທວຊດ,

ພວກເຂຕາກຂໍກາຍເປຍັນຄຕນຜຜຜູ້ມທຄວາມຮຜຜູ້ ສໜກຮຍັບຜຊດຊອບສຜງ.
ຄວາມຄຊດແບບຖສືເບຕາເອຕາງທ່າຍກຂໍຈະສຜນສຊຜູ້ນໄປ, ພວກເຂຕາກຂໍຈະມທຄວາມເຮຮາຕາຈສືຜູ້ນ,
ຈະບຂໍທ່ເວຕຜູ້າຄວາມຕະຫລຕກອຍັນ ສຕກກະປຕກ,ເພາະວທ່າຄວາມເຊສືທ່ອທາງສາສນາຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌
ນທຜູ້ຈະນຂໍາມາເຊຊທ່ງຄວາມສຍັນຕຊເໝສືອນດຍັທ່ງສາຍນຂໍຜູ້າທທທ່ກຂໍາລຍັງລທ່ອງໄຫລ ໄປດຜູ້ວຍຄວາມສະຫງຕບ.
ຄວາມເຊສືທ່ອໃນອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ຈະບຂໍທ່ທຂໍາໃຫຜູ້ ຄວາມເບທກບານໃຈຂອງຄຕນດຍັບມອດໄປ,
ຈະບຂໍທ່ສະກຍັດກຍັຜູ້ນຄວາມຮຜຜູ້ສໜກ ອຍັນເບທກບານມທ່ວນຊສືທ່ນ, ຈະບຂໍທ່ນຂໍາເອຕາຄວາມຄຊດຂໜມເຂຕຜູ້າມາສຜທ່ໃບໜຜູ້າ ຂອງຄຕນ,
ເຂຕາຈະມທຮຜູ້ອຍຍຊມອຍັນຊສືທ່ນບານອອກມາ. ອຕງພຣະຄຣຊສ ຕຕ໌ບທ່ ໄດຜູ້
ຂໍ ສະເດຍັດລຕງມາສຜທ່
ທ່
ທ່
ຜູ້
ໂລກມະນລຸດເພສືອຈະໃຫຜູ້ຄຕນອສືນໄດຜູ້ເຂຕາມາຮຍັບ ໃຊຜູ້ພຣະອຕງ,
ແຕທ່ຫາກເພສືທ່ອພຣະອຕງເອງຈະໄດຜູ້ເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ການຮຍັບໃຊຜູ້ ແກທ່ຄຕນທຍັງຫລາຍ, ສະນຍັຜູ້ນ
ໃນເມສືທ່ອຄວາມຮຍັກຂອງພຣະອຕງຫາກໄດຜູ້ ເຂຕຜູ້າມາສະຖຊດຢຜທ່ໃນດວງໃຈຂອງພວກເຮຕາແລຜູ້ວ
ພວກເຮຕາກຂໍຈະເປຍັນ ຝທ່າຍຜຜຜູ້ກະທຂໍາຕາມແບບຢທ່າງຂອງພຣະອຕງ. {SCL 245.1}
ຢຜທ່ດຜູ້ວຍການມອງຫາແຕທ່ສທ່ ຊງທທທ່ມທຄວາມດທເລທດ
ຖຜູ້າວທ່າພວກເຮຕາຫາກຈະພາກຍັນເກຍັບກຂໍາເອຕາແຕທ່ຄວາມບຂໍທ່
ດທແລະການກະທຂໍາທທທ່ບຂໍທ່ຖສືກຕຜູ້ອງຕທ່າງໆນາໆຂອງຄຕນອສືທ່ນເຂຕຜູ້າມາໃສທ່
ໃຈຂອງຕຕນຢຜທ່ຕະຫລອດເວລາແລຜູ້ວພວກເຮຕາກຂໍຈະບຂໍທ່ສາມາດ ທທທ່ຈະ
ມທຄວາມຮຍັກຕຂໍທ່ພວກເຂຕາເໝສືອນດຍັທ່ງທທທ່ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ຊຕງມທຄວາມຮຍັກ ຕຂໍທ່ພວກເຮຕານຍັຜູ້ນໄດຜູ້,
ແຕທ່ຖຜູ້າວທ່າຄວາມຄຊດຂອງພວກເຮຕາຫາກແນບ ຢຜທ່ໃນຄວາມຮຍັກອຍັນໜຜູ້າອຍັສຈຍັນ ແລະ
ຄວາມເມດຕາສຕງສານຂອງ ພຣະຄຣຊສຕຕ໌ທທ່ ທມທຕທ່ ຂໍພວກເຮຕານຍັຜູ້ນແລຜູ້ວກຂໍສະແດງວທ່າຈຊດວຊນຍານອຍັນ
ດຽວກຍັນນຍັຜູ້ນກຂໍຈະສະທຜູ້ອນອອກຄສືນໄປສຜທ່ຄຕນທຍັງຫລາຍເໝສືອນກຍັນ.
ພວກເຮຕາຈະຕຜູ້ອງມທຄວາມຮຍັກແລະນຍັບຖສືເຊຊທ່ງກຍັນແລະກຍັນ ໂດຍບຂໍທ່ຂໜຜູ້ນ ກຍັບຄວາມຜຊດພາດ
ແລະຄວາມຂາດຕຕກບຕກຜທ່ອງຕທ່າງໆນາໆທທທ່ພວກ ເຮຕາໄດຜູ້ຍຊນຢຜທ່ກຍັບຫຜໄດຜູ້ດຜຢຜທ່ກຍັບຕາຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນ.
ພວກເຮຕາຄວນຈະຕຜູ້ອງກຂໍທ່ ສຜູ້າງຕຕນໃຫຜູ້ເກທດມທຄວາມຖທ່ອມຕຕວແລະເຊຕາເຊສືທ່ອໝຍັຜູ້ນຕຕນເອງ, ສຜູ້າງ
ໃຫຜູ້ຕຕນມທຄວາມອຕດທຕນແລະນຊຜູ້ມນວນຕຂໍທ່ຄວາມຜຊດພາດຂອງຜຜຜູ້ອທ່ ສືນ. ນທຜູ້
ຈະເປຍັນການທຍັບມຜູ້າງຄວາມຄຍັບແຄບເຫຍັນແກທ່ຕຕວ, ທຍັງຈະສຜູ້າງພວກ ເຮຕາໃຫຜູ້ກາຍເປຍັນຄຕນທທທ່
ມທນຜູ້ ຂໍາໃຈອຍັນກວຜູ້າງຂວາງແລະມທຄວາມເອສືຜູ້ອ ເຟສືຜູ້ອເພສືທ່ອແຜທ່. {SCL 246.1}
ທ່ ງຢຜທ່ໃນພຣະຄຂໍາພທໄດຜູ້ກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ ວທ່າ:
ບຕດເພງສຍັນລະເສທນບຕດໜໜ
“ຈຕທ່ງໄວຜູ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈຕຜູ້າແລະຈຕທ່ງທຂໍາຄວາມດທເອຕາ ໄວຜູ້ເພສືທ່ອທທ່ານຈະໄດຜູ້ຢຜທ່ໃນພສືນແຜທ່ນດຊນ ແລະ
ທທ່ານຈະໄດຜູ້ຮຍັບ ການລຜູ້ຽງດຜຈຊງແທຜູ້” (ເພງສຍັນລະເສທນ 37:3). “ຈຕທ່ງໄວຜູ້ວາງ ໃຈໃນພຣະເຈຕຜູ້າ”
ແຕທ່ລະມສືແຕທ່ລະວຍັນຕທ່າງກຂໍມທພາລະແບກຫາບ ຂອງໃຜມຍັນ,
ມທບຍັນຫາແລະຄວາມສຍັບສຕນຫຍລຸຜູ້ງຍາກຂອງໃຜມຍັນ, ສະ ນຍັຜູ້ນ,
ເມສືທ່ອພວກເຮຕາຫາກມທໂອກາດໄດຜູ້ພຕບເຫຍັນກຍັນນຍັຜູ້ນພວກເຮຕາກຂໍ ມຍັກຈະເລຕທ່າເລສືທ່ອງຄວາມຫຍລຸຜູ້ງຍາກ
ແລະການຕຂໍທ່ສຜຜູ້ໃນຊທວຊດຕາມລຍັກ ສະນະຕທ່າງໆນາໆຂອງພວກເຮຕາສຜທ່ກຍັນຟຍັງ. ຈຍັທ່ງແມທ່ນມທແຕທ່ຄວາມຫຍລຸຜູ້ງ
ຍາກສຍັບສຕຕນ, ມທແຕທ່ຄວາມຫວາດຫວຍັທ່ນຢຜູ້ານກຕວຫລຍັທ່ງໄຫລເຂຕຜູ້າມາ
ຈຕນທຂໍາໃຫຜູ້ຄວາມເປຍັນຫທ່ວງກຍັງວຕນເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນຕຜູ້ອງກຍັບກາຍມາເປຍັນ
ຄວາມໜຍັກໜທ່ວງເຂຕຜູ້າມາໜທບເຕຍັງຈຕນພາໃຫຜູ້ບາງຄຕນຕຜູ້ອງລສືມໄປ ເສຍັຍວທ່າພວກເຮຕາຍຍັງມທພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້
ໂຜດໃຫຜູ້ລອດຜຜຜູ້ເຊຊທ່ງເຕຍັມໄປດຜູ້ວຍ ຄວາມຮຍັກ, ຄວາມເມດຕາສຕງສານເຊຊທ່ງພຜູ້ອມສະເໜທທທ່ ທຈະຮຍັບຟຍັງທລຸກ
ຄຂໍາສະເໜທຂອງພວກເຮຕາ ແລະ ພຜູ້ອມສະເໜທທທ່ ທຈະໃຫຜູ້ການຊທ່ວຍເຫລສືອ ໃນເວລາຈຂໍາເປຍັນທລຸກຄຍັຜູ້ງ. {SCL
247.1}
ຈຕທ່ງຢາເອຕາຫຕວຊານຂໍາຄວາມຫຍລຸຜູ້ງຍາກເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ
ທ່ ງກຂໍໃຊຜູ້ຊທວຊດຢຜທ່ດຜູ້ວຍຄວາມຫວາດຫວຍັທ່ນຢຜູ້ານ ກຕວຢຜທ່ສະເໝທ ແລະ
ຄຕນຈຂໍາພວກໜໜ
ທຍັງນຂໍາເອຕາແຕທ່ຄວາມຫຍລຸຜູ້ງຍາກສຍັບສຕນນຍັຜູ້ນເຂຕຜູ້າມາ ວລຸຜູ້ນວາຍຢຜທ່ໃນຈຊດໃຈຂອງຕຕນຢຜທ່ຕະຫລອດ.
ໃນຂະນະດຽວກຍັນ, ທລຸກ ເມສືທ່ອທລຸກຍາມຄວາມຮຍັກຂອງພຣະເຈຕຜູ້າກຂໍຍຍັງຄຕງພຊທຍັກຮຍັກສາພວກ ເຂຕານຍັຜູ້ນຢຜທ່,

ທລຸກມສືຜູ້ທລຸກວຍັນແມທ່ນພວກເຂຕາໄດຜູ້ຮຍັບພຣະພອນອຍັນມຍັທ່ງຄຍັທ່ງ ຈາກການນຂໍາພາຂອງພຣະອຕງ,
ແຕທ່ພວກເຂຕາຊຂໍຜູ້າພຍັດແນມກາຍພຣະ ພອນ ອຍັນມາກມາຍຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນໄປ. ຄວາມຄຊດຂອງພວກເຂຕາ
ຍາມໃດກຂໍວລຸຜູ້ນວາຍຢຜທ່ນຂໍາແຕທ່ສທ່ ຊງທທທ່ບຂໍຜູ້ເພຊທ່ງປຣາຖນາເຊຊທ່ງພວກເຂຕາຄຊດ
ທ່ ງຂຜູ້າງໜຜູ້າມຍັນຈະເກທດຂໜຜູ້ນມາ ຫລສື ວທ່າຄວາມຫຍລຸຜູ້ງ
ຢຜູ້ານວທ່າວຍັນໜໜ
ຍາກບາງຢທ່າງກຂໍໄດຜູ້ເກທດເປຍັນຄວາມຈຊງເຊຊທ່ງຄວາມຄຊດແບບນທຜູ້ໄດຜູ້
ທຂໍາໃຫຜູ້ສາຍຕາຂອງພວກເຂຕາຕຜູ້ອງສຍັຜູ້ນເກທນໄປຈຕນວທ່າບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ ຈະມອງເຫຍັນຫລາຍສຊທ່ງຫລາຍຢທ່າງທທທ່ດທໆ
ເຊຊທ່ງເຕສືອມໃຫຜູ້ພວກເຮຕາ ຕຜູ້ອງສະແດງຄວາມຮຜຜູ້ບລຸນຄລຸນຕຂໍທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ. ຄວາມຫຍລຸຜູ້ງ
ຍາກສຍັບສຕນທທທ່ພວກເຂຕາກຂໍາລຍັງປະສຕບພຕບພຂໍຜູ້ຢຜທ່ນຜູ້ ນແທນທທ
ຍັ
ຈະພາໃຫຜູ້
ຜູ້
ຜູ້
ພວກເຂຕາຕຜູ້ອງຫຍຍັບໃຫຜູ້ເຂຕາໄປຫາອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕາຜຜຜູ້ຊຕງເປຍັນບຂໍທ່
ທ່ ງແຫທ່ງດຽວນຍັຜູ້ນ,ແຕທ່ກງ
ເກທດແຫທ່ງການຊທ່ວຍເຫລສືອແຫທ່ງໜໜ
ຕ ກຍັນຂຜູ້າມ,
ທ່ສຊງເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນຊຂໍຜູ້າພຍັດແກທ່ດໜງເອຕາພວກເຂຕາໃຫຜູ້ຫທ່າງເຫທນອອກໄປຈາກ ພຣະອຕງຍຜູ້ອນວທ່າ
ພວກເຂຕາມທຄວາມກະວຕນກະວາຍຢຜທ່ ບຂໍທ່ເລຊກບຂໍທ່ແລຜູ້ວ ຈຍັກເທສືທ່ອ. {SCL 247.2}
ການທທທ່ພວກເຮຕາທຂໍາຕຕນເປຍັນຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທບຂໍທ່ມທຄວາມເຊສືທ່ອໃນພຣະ ເຈຕຜູ້າແບບນຍັຜູ້ນມຍັນຈະເປຍັນການດທຫລສືບທ່ ຂໍ?
ເປຍັນດຜູ້ວຍເຫດໃດທທທ່ພວກ ເຮຕາຕຜູ້ອງເປຍັນຄຕນທທທ່ ໄຮຜູ້ຄວາມກະຕຍັນຍຜຮຜຜູ້ບລຸນຄລຸນແລະບຂໍທ່ມທຄວາມເຊສືທ່ອ ເຊຍັທ່ນນຍັຜູ້ນ?
ອຕງພຣະເຢຊຜນຍັຜູ້ນຄສືເພສືທ່ອນສະຫາຍທທທ່ດທເລທດຂອງພວກເຮຕາ,
ທຕທ່ວທຍັງເມສືອງຟຜູ້າເມສືອງສະຫວຍັນຕທ່າງກຂໍມທຄວາມສຕນໃຈໃນຄວາມຜາ ສລຸກຂອງມະນລຸດພວກເຮຕາ.
ພວກເຮຕາບຂໍທ່ຄວນທທທ່ຈະປະປທ່ອຍໃຫຜູ້ຄວາມ ຂລຸຜູ້ນຂຜູ້ອງໝອງໃຈ ແລະ ຄວາມວຊຕຕກກຍັງວຕນຢຜທ່ໃນຊທວຊດປະຈຂໍາວຍັນ
ເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນຕຜູ້ອງເຂຕຜູ້າມາສຜູ້າງຄວາມສຍັບສຕນວລຸຜູ້ນວາຍຢຜທ່ໃນຄວາມ ຄຊດມຍັນສະໝອງຂອງພວກເຮຕາ
ແລະຢທ່າໃຫຜູ້ມຍັນໄດຜູ້ກບ
ຍັ ກາຍມາເປຍັນ ເງຕາມສືດເຂຕຜູ້າມາປຕກຄລຸມຢຜທ່ ໃນສທໜາຜູ້ ຂອງພວກເຮຕານຍັຜູ້ນເລທຍ.
ຖຜູ້າບຂໍທ່ທຂໍາຢທ່າງນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວຍາມໃດພວກເຮຕາກຂໍຍຍັງຈະມທແຕທ່ສທ່ ຊງທທທ່ຈະເຂຕຜູ້າ
ມາສຜູ້າງຄວາມສຍັບສຕນວລຸຜູ້ນວາຍຢຜທ່ໃນຈຊດໃຈຂອງຕຕນຢຜທ່ຕະຫລອດ.
ພວກເຮຕາບຂໍທ່ຄວນທທທ່ຈະປທ່ອຍໃຫຜູ້ຕຜູ້ອງກາຍມາເປຍັນຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທມທຄວາມ
ເປຍັນຫທ່ວງກຍັງວຕນກທ່ຽວກຍັບຕຕນເອງຈຕນເກທນໄປເຊຊທ່ງມຍັນຈະບຂໍທ່ຊທ່ວຍ
ພວກເຮຕາຫຍຍັງໄດຜູ້ໃນການຕຂໍທ່ສຜຜູ້ກຍັບຊທວຊດປະຈຂໍາວຍັນ, ນອກຈາກຈະນຂໍາ
ເອຕາແຕທ່ຄວາມສຍັບສຕນວລຸຜູ້ນວາຍເຂຕຜູ້າມາສຜທ່ຕຕນເອງພຽງເທຕທ່ານຍັຜູ້ນ. {SCL 248.1}
ທທ່ານອາດຈະມທບຍັນຫາຫຍລຸຜູ້ງຍາກຢຜທ່ໃນການທລຸຣະກຊດປະຈຂໍາ ວຍັນຂອງທທ່ານ,
ທາງເບສືອງໜຜູ້າຂອງທທ່ານອາດຈະມທຄວາມມສືດມຕນ ຈຕນວທ່າບຂໍທ່ມທຄວາມຫວຍັງອຍັນໃດເລທຍ ແລະ
ທທ່ານອາດຈະເກທດມທຄວາມ ຕຕກໃຈທທທ່ສຜນເສຍັຍອະນາຄຕດຂອງຕຕນໄປ. ເຖຊທ່ງຢທ່າງນຍັຜູ້ນກຂໍຕາມ, ຂຂໍ
ໃຫຜູ້ທທ່ານຈຕທ່ງຢາໄດຜູ້ທຜູ້ ຂໍຖອຍໃຈໄປເລທຍ, ຈຕທ່ງນຂໍາເອຕາບຍັນຫາເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ
ຂອງທທ່ານເຂຕຜູ້າໄປຂາບທຜນຕຂໍທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ, ຈຕທ່ງວາງຕຕວຢຜທ່ດຜູ້ວຍ
ຄວາມສະຫງຕບແລະຕຍັຜູ້ງອຕກຕຍັຜູ້ງໃຈໃຫຜູ້ດທ. ຈຕທ່ງໄຫວພຣະອະທຊຖານຂຂໍ
ໃຫຜູ້ອະພຊປຍັນຍາຂອງພຣະເຈຕຜູ້າໄດຜູ້ເຂຕຜູ້າມາຊທ່ວຍຄລຸຜູ້ມຄອງແກຜູ້ໄຂບຍັນຫາ ຕທ່າງໆຂອງທທ່ານ ແລະ
ນທຜູ້ເອງຄສືສທ່ ຊງທທທ່ຈະຊທ່ວຍສະກຍັດກຍັຜູ້ນຈາກຄວາມ ສຜນເສຍັຍແລະໂສກນາຕກຍັມແຫທ່ງຊທວຊດ.
ຈຕທ່ງທຂໍາທລຸກສຊທ່ງຢທ່າງທທທ່ທທ່ານ ສາມາດທທທ່ຈະທຂໍາໄດຜູ້ເພສືທ່ອຈະນຂໍາມາເຊຊທ່ງຜຕນການອຍັນດທ. ອຕງພຣະເຢຊຜ
ເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ໃຫຜູ້ຄຂໍາໝຍັຜູ້ນສຍັນຍາເອຕາໄວຜູ້ວທ່າຈະຊທ່ວຍເຫລສືອພວກເຮຕາ,
ແຕທ່ການຊທ່ວຍເຫລສືອຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນກຂໍຈະຕຜູ້ອງປະສານສຕມທຕບໄປ
ກຍັບຄວາມພາກພຽນພະຍາຍາມຂອງພວກເຮຕາເຊຍັທ່ນກຍັນ. ເມສືທ່ອໃດ ທທທ່ທທ່ານຫາກໄດຜູ້ໄວຜູ້ວາງໃຈຕຂໍທ່ພຣະເຈຕຜູ້າ
ແລະ ທຂໍາທລຸກຢທ່າງໂດຍສລຸດ ຄວາມສາມາດຂອງທທ່ານນຍັຜູ້ນແລຜູ້ວ ຈາກນຍັຜູ້ນທທ່ານກຂໍຈະໄດຜູ້ຮຍັບເອຕາ
ໝາກຜຕນອຍັນໜຜູ້າພາກພຜມໃຈຕາມມາ. {SCL 249.1}
ນທຜູ້ບຂໍທ່ແມທ່ນຄວາມປະສຕງຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າເລທຍທທທ່ຈະ
ໃຫຜູ້ໄພທ່ພຕນຂອງພຣະອຕງຕຜູ້ອງປະສຕບກຍັບບຍັນຫາທາງຊທວຊດອຍັນໜຍັກ ໜທ່ວງ.
ແຕທ່ເຖຊທ່ງຢທ່າງໃດອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຂອງພວກເຮຕາກຂໍບທ່ ໄດຜູ້
ຂໍ ຫລອກຫລວງພວກເຮຕາເລທຍ.

ພຣະອຕງບຂໍທ່ໄດຜູ້ບອກພວກເຮຕາວທ່າ: ” ຢທ່າ ພາກຍັນຢຜູ້ານກຕວ, ບຂໍທ່ມທອຍັນຕະລາຍໃດໆໃນຊທວຊດຂອງທທ່ານ ເລທຍ.”
ພຣະອຕງຊຕງຮຜຜູ້ດທວທ່າມຍັນຈະມທອຍັນຕະລາຍແລະມທການທຕດສອບ ຕທ່າງໆນາໆ
ແລະພຣະອຕງກຂໍໄດຜູ້ບອກໃຫຜູ້ພວກເຮຕາຮຜຜູ້ເອຕາໄວຜູ້ຢທ່າງເປທດ ແປນຢຜທ່ແລຜູ້ວ.
ພຣະອຕງບຂໍທ່ໄດຜູ້ສະເໜທວທ່າຈະນຂໍາເອຕາໄພທ່ພຕນຂອງພຣະ ອຕງໃຫຜູ້ອອກໄປຈາກ
ໂລກມະນລຸດທທທ່ມທຄວາມບາບແລະຄວາມຊຕທ່ວຮຜູ້າຍ ອຍັນນທຜູ້,
ແຕທ່ວທ່າພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ຊຜູ້ ທແຈຜູ້ງໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ເຫຍັນເຖຊງຖານ ອຕພຍຕບທທທ່ມທຄວາມປອດພຍັຍ.
ໃນເວລາທທທ່ພຣະອຕງໄດຜູ້ໄຫວພຣະອະທຊ ຖານເພສືທ່ອພວກສາວຕກຂອງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນ ພຣະອຕງຊຕງກທ່າວຄວາມ
ອຜູ້ອນວອນອອກມາດຍັທ່ງນທຜູ້: “ຂຜູ້າພຣະອຕງຂຂໍອຜູ້ອນວອນບຂໍທ່ແມທ່ນ ວທ່າ
ຈະໃຫຜູ້ພຣະອຕງນຂໍາເອຕາພວກເຂຕາໃຫຜູ້ອອກໄປຈາກໂລກ ນທຜູ້,
ແຕທ່ຂຂໍໃຫຜູ້ພຣະອຕງຊຕງຄລຸຜູ້ມຄອງຮຍັກສາພວກເຂຕາໃຫຜູ້ພຜູ້ ຕນ ໄປຈາກຄວາມຊຕທ່ວຮຜູ້າຍ.”
ພຣະອຕງຊຕງຕຍັດກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ: “ຢຜທ່ໃນໂລກນທຜູ້ພວກທທ່ານຈະພຕບກຍັບຄວາມທລຸກ, ແຕທ່ຈທ່ ຕງຕຍັຜູ້ງໃຈ ໃຫຜູ້ດທ,
ເພາະວທ່າເຮຕາພຣະອຕງໄດຜູ້ເອຕາຊະນະໂລກນທຜູ້ແລຜູ້ວ.” (ໂຢຫຍັນ 17:15; 16:33) {SCL 250.1}
ບຕດຮຽນອຍັນລຂໍຜູ້າຄທ່າ
ໃນເວລາທທທ່ອຕງພຣະເຢຊຜ ຄຣຊສຕຕ໌ຊຕງໄດຜູ້ກທ່າງຄຂໍາປະຖະກະ ຖາຢຜທ່ທທ່ ທເນທນເຂຕາແຫທ່ງນຍັຜູ້ນ
ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ສອນພວກສາວຕກທຍັງຫລາຍ ຂອງຕຕນເຖຊງບຕດຮຽນອຍັນປະເສທດຕທ່າງໆ ທທທ່ກທ່ຽວກຍັບຄວາມຈຂໍາ
ເປຍັນໃນການທທທ່ຈະສຜູ້າງຄວາມໄວຜູ້ວາງໃຈໃນອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ. ບຕດຮຽນເລຕທ່ານຍັຜູ້ນແມທ່ນແນ
ໃສທ່ເພສືທ່ອເປຍັນການປລຸກລລຸກກຂໍາລຕງໃຈໃຫຜູ້
ແກທ່ພວກລຜກຫລານທຍັງຫລາຍຂອງພຣະເຈຕຜູ້າຢຜທ່ໃນທລຸກຍລຸກທລຸກສະໄໝ ແລະ
ຕະຫລອດມາເທຕຜູ້າເຖຊງທລຸກວຍັນນທຜູ້ ບຕດຮຽນຕທ່າງໆເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍ ຍຍັງຄຕງເປຍັນພຣະຄຂໍາສອນ ແລະ
ເປຍັນການປລຸກລະດຕມຈຊດໃຈຂອງພວກ ເຮຕາຢທ່າງເຕຍັມສທ່ວນ. ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ໂຜດໃຫຜູ້ລອດຂອງພວກເຮຕາຊຕງໄດຜູ້
ບອກໃຫຜູ້ພວກສາວຕກຂອງພຣະອຕງໄດຜູ້ພາກຍັນແນມໄປເບຊທ່ງພວກນຕກ
ທຍັງຫລາຍທທທ່ໂບກບຊນຢຜທ່ກາງເວຫານຍັຜູ້ນວທ່າພວກມຍັນກຂໍພາກຍັນສຕທ່ງສຽງ ຮຜູ້ອງເປຍັນເພງສຍັນລະເສທນຕຂໍທ່
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າໂດຍບຂໍທ່ມທຄວາມຄຊດ ກຍັງວຕນເລທຍເຖຊງການດຂໍາຣຕງຊທວຊດຂອງພວກຕຕນເພາະວທ່າ “ພວກ
ມຍັນບຂໍທ່ພາກຍັນປຜກຝຍັງຫຍຍັງ, ບຂໍທ່ເກຍັບກທ່ຽວ ແລະ ກຂໍບທ່ ຂໍພາກຍັນ ເກຍັບເອຕາເຂຕຜູ້າໄປໄວຜູ້ໃນເລຕຜູ້າເລທຍ.”
ແຕທ່ວທ່າອຕງພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າ ຜຜຜູ້ຍທ່ ຊງໃຫຍທ່ຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ການອລຸບປະຖຍັມຄຂໍຜູ້າຊຜແກທ່ຄວາມຈຂໍາເປຍັນທລຸກ
ຢທ່າງຂອງພວກເຂຕາເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ. ພຣະຜຜໂຜູ້ ຜດໃຫຜູ້ລອດຊຕງຕຍັດຖາມ ວທ່າ: “ຄຍັນຊຍັຜູ້ນ ພວກທທ່ານທຍັງຫລາຍນທຜູ້ເດ
ຈະບຂໍທ່ປະເສທດຍຊທ່ງໄປ ກວທ່າພວກສຍັດເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນຫລສື?” (ມຍັດທາຍ 6:26). ພຣະເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້
ຍຊທ່ງໃຫຍທ່ຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ການອລຸບປະຖຍັມຄຂໍຜູ້າຊຜແກທ່ມະນລຸດແລະພວກສຍັຕ ສາວາສຊທ່ງທຍັງຫລາຍ,
ພຣະອຕງຊຕງອຜູ້າອຜູ້ອມແຂນຂອງພຣະອຕງອອກ ເພສືທ່ອໃຫຜູ້
ການລຜູ້ຽງດຜແກທ່ທລຸກສຍັພສຊທ່ງສຍັພການທທທ່ພຣະອຕງເອງຊຕງໄດຜູ້ ເປຍັນຜຜຜູ້ ໃຫຜູ້ການເສກສຍັນປຍັຜູ້ນແຕທ່ງຂໜຜູ້ມາ.
ແມທ່ນກະທຍັຜູ້ງວທ່າພວກນຕກ ທທທ່ເຈທດບຊນຢຜທ່ຕາມທຜູ້ອງຟຜູ້າອາກາດເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ ໄດຜູ້ຖສືກປທ່ອຍປະ
ລະໄລໃຫຜູ້ອອກໄປຈາກຄວາມດຜແລຮຍັກຂອງພຣະອຕງເຈຕຜູ້າ. ພຣະ
ອຕງກຂໍບທ່ ຂໍໄດຜູ້ເອຕາອາຫານປທ່ອນເຂຕຜູ້າໃສທ່ສບ
ຕ ໃສທ່ປາກຂອງ ພວກມຍັນ ໂດຍຕຕງ,
ແຕທ່ຫາກເປຍັນຜຜຜູ້ຊຕງໃຫຜູ້ການອລຸບປະຖຍັມຄຂໍຜູ້າຊຜຕຂໍທ່ຄວາມຈຂໍາເປຍັນ ທລຸກຢທ່າງຂອງພວກເຂຕາເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ.
ພວກມຍັນເອງຕຜູ້ອງເປຍັນຜຜຜູ້ເກຍັບ ເອຕາເມຍັດອາຫານທທທ່ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ຫວທ່ານເອຕາໄວຜູ້ສຂໍາລຍັບພວກເຂຕາ
ເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ. ພວກມຍັນຈະຕຜູ້ອງເປຍັນຜຜຜູ້ຈຍັດຕຽມຫຜູ້າງຫາວຍັດຖລຸອຍັນຈຂໍາ
ເປຍັນສຂໍາລຍັບການກຂໍທ່ສຜູ້າງເຮສືອນຮຍັງຂອງພວກຕຕນ. ພວກມຍັນຈະຕຜູ້ອງ
ເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ການລຜູ້ຽງດຜແກທ່ພວກລຜກນຜູ້ອຍຂອງຕຕນ. ພວກມຍັນທຍັງຫລາຍ ກຂໍພາກຍັນກະທຂໍາໜຜູ້າທທທ່
ການທຍັງໝຕດຂອງຕຕນເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ ດຜູ້ວຍການ ສຕທ່ງສຽງຮຜູ້ອງເຊຊທ່ງເປຍັນສຽງເພງອຍັນໄພເລາະເພາະວທ່າ “ອຕງພຣະ
ເທພບຊດາເຈຕຜູ້າຂອງພວກທທ່ານນຍັຜູ້ນເອງຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ການລຜູ້ຽງ ດຜແກທ່ພວກເຂຕາທຍັງຫລາຍ.” “ຄຍັນຊຍັຜູ້ນ
ພວກທທ່ານຫລສືທທ່ ທຈະບຂໍທ່ມທ ຄວາມປະເສທດຍຊທ່ງໄປກວທ່າພວກສຍັຕເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ?” ພວກທທ່ານ
ຫລສືທທ່ ທຈະບຂໍທ່ເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ການໂຄຣຕບບຜຊາຕຂໍທ່ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າດຜູ້ວຍ ຄວາມມທສະຕຊປຍັນຍາ,

ພວກທທ່ານຫລສືທທ່ ທຈະບຂໍທ່ມທຄລຸນຄທ່າມາກເໜສືອໄປ ກວທ່າພວກນຕກທທທ່ໂບຍບຊນຢຜທ່ຕາມທຜູ້ອງຟຜູ້າອາກາດເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ?
ພຣະ ເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ຊຕງໃຫຜູ້ການເນຣມຊຕສຜູ້າງຂອງພວກເຮຕານຍັຜູ້ນຫລສືທທ່ ທ ຈະບຂໍທ່ໃຫຜູ້
ການຄລຸຜູ້ມຄອງຮຍັກສາຕຂໍທ່ຊທວຊດການເປຍັນຢຜທ່ຂອງພວກເຮຕາ. ພຣະອຕງຜຜຜູ້
ຊຕງໃຫຜູ້ການເນຣະມຊຕສຜູ້າງພວກເຮຕາມາດຜູ້ວຍໃຫຜູ້ ພວກເຮຕາໄດຜູ້ມທລຍັກ
ສະນະສາຍະພາບເໝສືອນດຍັທ່ງພຣະອຕງນຍັຜູ້ນ ຫລສືທທ່ ທຈະບຂໍທ່ຊຕງໃຫຜູ້ການອລຸບ
ປະຖຍັມຄຂໍຜູ້າຊຜຕຂໍທ່ຄວາມຈຂໍາເປຍັນຕທ່າງໆຢຜທ່ໃນຊທວຊດປະຈຂໍາວຍັນຂອງພວກ ເຮຕາ?
ຂຂໍພຽງແຕທ່ໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ພາກຍັນມທຄວາມໄວຜູ້ວາງໃຈຕຂໍທ່ພຣະ ອຕງນຍັຜູ້ນເສຍັຍເຖທດ! {SCL 250.2}
ຈຕທ່ງພາກຍັນມອງເບຊທ່ງພວກດອກລທລານຍັຜູ້ນເສຍັຍເຖຊດ
ອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ບອກໃຫຜູ້ພວກສາວຕກທຍັງຫລາຍ
ຂອງພຣະອຕງໃຫຜູ້ພາກຍັນມອງໄປຍຍັງພວກດວງດອກພໜກສານາໆພຍັນ
ທທທ່ພາກຍັນເບຍັທ່ງບານຢຜທ່ຕາມທຜູ້ອງທຕທ່ງຫຍຜູ້າເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນວທ່າພວກມຍັນພາກຍັນ
ເຕທບໃຫຍທ່ຂຜູ້ ໜນດຜູ້ວຍຄວາມອລຸດຕມຮຍັທ່ງມທ ແລະຖສືກປະດຍັບປະດາໄປດຜູ້ວຍ
ຄວາມສວຍງາມວຊລາວຍັນຢທ່າງກະທຍັດລຍັດງທ່າຍດາຍເຊຊທ່ງ ອຕງພຣະ
ບຊດາເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເອງຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ການໂຜດປະທານແກທ່ພວກມຍັນມາ
ເພສືທ່ອສະແດງອອກເຖຊງຄວາມຮຍັກຂອງພຣະອຕງທທທ່ມທຕທ່ ຂໍມະນລຸດເຮຕາ. ພຣະອຕງຊຕງຕຍັດກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ:
“ຈຕທ່ງມອງເບຊທ່ງພວກດອກລທລາ ທທທ່ຢຜທ່ຕາມທຕທ່ງຫຍຜູ້ານຍັຜູ້ນເສຍັຍເຖທດວທ່າພວກມຍັນຈະເຣທມເຕທບໂຕ
ຂໜຜູ້ນໄດຜູ້ແນວໃດ.” ຄວາມສວຍສຕດງຕດງາມແບບກະທຍັດລຍັດງທ່າຍ
ດາຍຂອງພວກດວງດອກໄມຜູ້ໃນທາງທຂໍາມະຊາດເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນມຍັນກຂໍ
ເລທດລຂໍຜູ້າຍຊທ່ງໄປກວທ່າຄວາມໂອຜູ້ໂຖງຫລຜກຫລາທາງພາຍນອກຂອງ
ອະດທດກະສຍັຕໂຊໂລມອນນຍັຜູ້ນອທກດຜູ້ວຍ(Solomon). ສຊລປະວຊທະຍາ
ກຍັມທທທ່ປະດຊດຄຊດສຜູ້າງຂໜຜູ້ນມາດຜູ້ວຍສທໄມຜູ້ລາຍມສືຂອງມະນລຸດນຍັຜູ້ນເຖຊງ
ແມທ່ນວທ່າຈະມທຄວາມເລທດລຂໍຜູ້າພຽງໃດກຂໍຕາມ ແຕທ່ກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ສາມາດ
ທທທ່ຈະນຂໍາເອຕາມາສຕມທຽບປຽບປານກຍັບຄວາມມທຊທວຊດຊທວາທາງດຜູ້ານ ທຂໍາມະຊາດ
ແລະຄວາມສວຍງາມແບບຮລຸງ
ທ່ ປະກາຍຂອງ ພວກພໜກ
ທ່
ສາມາລາພຍັນທຍັງຫລາຍທທໄດຜູ້ຖສືກເນຣະມຊຕປະດຊດສຜູ້າງຂໜຜູ້ນ ມາດຜູ້ວຍ ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນເອງ.
ພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າຊຕງຕຍັດຖາມວທ່າ: “ຖຜູ້າ ວທ່າອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຫາກຊຕງໄດຜູ້ ໂຜດປະທານໃຫຜູ້ການ
ນລຸທ່ງຫຕທ່ມແກທ່ພວກທຕທ່ງຫຍຜູ້າເຊຊທ່ງວຍັນນທຜູ້ມຍັນຍຍັງຄຕງມທຢຜທ່ແຕທ່ສທ່ວນ
ວຍັນຕຂໍທ່ໄປກຂໍຈຍັກຖສືກຕຍັດຖຊມກອງໄຟນຍັຜູ້ນເສຍັຍແລຜູ້ວພຣະຫລສືທທ່ ທ
ຈະບຂໍທ່ໃຫຜູ້ການນລຸທ່ງຫຕທ່ມແກທ່ພວກທທ່ານຜຜຜູ້ເປຍັນມະນລຸດມາກຍຊທ່ງໄປ ກວທ່ານຍັຜູ້ນອທກ? ໂອນຂໍ!
ພວກທທ່ານຜຜຜູ້ມທຄວາມເຊສືທ່ອອຍັນອທ່ທ່ອນແອ ທຍັງຫລາຍ.” ( ມຍັດທາຍ 6:28-30). ຖຜູ້າວທ່າອຕງພຣະ ຜຜຜູ້ເປຍັນ
ເຈຕຜູ້າເຊຊທ່ງເປຍັນນຍັກວຊຈຊຕກຍັມແຫທ່ງເມສືອງຟຜູ້າສະຫວຍັນນຍັຜູ້ນ ຫາກນຂໍາ
ເອຕາສທສຍັນອຍັນຄະນານຍັບບຂໍທ່ໄດຜູ້ເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນມາໃຫຜູ້ການປະດຍັບປະດາ ແກທ່
ພວກດວງດອກມາລາທທທ່ຈະຫທ່ຽວແຫຜູ້ງລຕງໄປຢຜທ່ໃນເວລາບຂໍທ່ພຂໍເທຕທ່າໃດ ວຍັນນຍັຜູ້ນ
ແລຜູ້ວເປຍັນໄປໄດຜູ້ຫລສືທທ່ ທພຣະອຕງເຈຕຜູ້າຈະບຂໍທ່ໃຫຜູ້ການອລຸບປະຖຍັມ
ຄຂໍຜູ້າຊຜແກທ່ພວກມະນລຸດຜຜຜູ້ທທ່ ພຣະອຕ
ທ
ງເອງຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ໃຫຜູ້ການເນຣະມຊຕ
ສຜູ້າງຂໜຜູ້ນມາໂດຍອທງຕາມລຍັກສະນະສາຍະພາບຂອງພຣະອຕງ ນຍັຜູ້ນ?
ພຣະຄຂໍາສອນຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ທທ່ ທໄດຜູ້ຍຕກໃຫຜູ້ເຫຍັນມານທຜູ້ກຂໍະເປຍັນ
ການຕຂໍານຊກຂໍສຜູ້າງຕຂໍທ່ພວກຄຕນທທທ່ມທຄວາມຄຊດອຍັນສຍັບສຕນວລຸຜູ້ນວາຍ, ມທ
ຄວາມລະແວງສຕງສຍັຍແລະມທຄວາມເຊສືທ່ອອຍັນບຂໍທ່ໜຍັກແໜຜູ້ນເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ. {SCL 253.1}
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າກຂໍມທຄວາມປະສຕງຢາກຈະໃຫຜູ້ພວກລຜກ ຫລານທຍັງຍຊງ
ແລະຊາຍທຍັງຫລາຍຂອງພຣະອຕງໄດຜູ້ພາກຍັນມທຄວາມ ສລຸກ, ມທຄວາມສຍັນຕຊ
ແລະມທຄວາມເຊສືທ່ອຟຍັງປະຕຊບຍັດຕາມພຣະຄຂໍາ ສອນຂອງພຣະອຕງ. ອຕງພຣະເຢຊຜຊຕງໄດຜູ້ຕຍັດກທ່າວເອຕາໄວຜູ້ວທ່າ:

“ເຮຕາ ພຣະອຕງນຂໍາເອຕາຄວາມສຍັນຕຊມາໃຫຜູ້ແກທ່ພວກທທ່ານ: ບຂໍທ່ ເໝສືອນກຍັນກຍັບທທທ່ທາງຝທ່າຍໂລກນຂໍາເອຕາມາໃຫຜູ້.
ເຮຕາພຣະ ອຕງໂຜດປະທານໃຫຜູ້ແກທ່ພວກທທ່ານ. ຈຕທ່ງຢທ່າທຂໍາໃຫຜູ້ຫຕວໃຈ ຂອງທທ່ານຕຜູ້ອງສຍັບສຕນວລຸຜູ້ນວາຍ
ແລະຫວຍັທ່ນກຕວໄປເລທຍ” “ເຮຕາພຣະອຕງໄດຜູ້ກທ່າວສຊທ່ງເຫລຕທ່ານທຜູ້ລຕງໄປຕຂໍທ່ພວກທທ່ານເພສືທ່ອ
ຈະໃຫຜູ້ຄວາມສລຸກຂອງເຮຕານຍັຜູ້ນໝຍັຜູ້ນຄຕງຢຜທ່ກຍັບທທ່ານ ແລະ ເພສືທ່ອ ໃຫຜູ້ທທ່ານໄດຜູ້ມທຄວາມສລຸກຢທ່າງເຕຍັມສທ່ວນ”
ໂຢຫຍັນ 14:27; 15:11). {SCL 254.1}
ຄວາມສລຸກແບບຈອມປອມ
ຄວາມສລຸກທທທ່ຄຕນເຮຕາມລຸຜູ້ງຫວຍັງຢາກຈະໄດຜູ້ມາດຜູ້ວຍຄວາມ
ເຫຍັນແກທ່ຕຕວແລະໂດຍຢຜທ່ນອກໄປຈາກຄວາມຮຍັບຜຊດຊອບຕຂໍທ່ ພຍັນທະ
ຂອງຕຕນນຍັຜູ້ນກຂໍຖສືວທ່າເປຍັນສຊທ່ງທທທ່ບຂໍທ່ສຕມດຜນແລະກຂໍບທ່ ຂໍໝຍັຜູ້ນຄຕງແລະກຂໍສຜນ ຫາຍໄປໄດຜູ້ງທ່າຍ,
ສທ່ວນຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ຊອກສະແຫວງຫາຄວາມສລຸ
ທ
ກປະເພດ ດຍັທ່ງກທ່າວນທຜູ້ສລຸດທຜູ້າຍມາເຂຕາກຂໍຈະກາຍເປຍັນຄຕນໂດດດທ່ຽວ
ແລະຕຕກ ຢຜທ່ໃນສະພາບອຍັນເສຕຜູ້າໂສກເສຍັຍໃຈ. ສທ່ວນການເຂຕຜູ້າມາທຂໍາງານຮຍັບ
ໃຊຜູ້ພຣະເຈຕຜູ້ານທຜູ້ກຂໍມທແຕທ່ຈະນຂໍາມາເຊຊທ່ງຄວາມເບທກບານສຂໍາລານໃຈ ແລະຄວາມເພຊທ່ງພຂໍໃຈ.
ຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ເຊສື
ທ ທ່ ອໃນອຕຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ຈະບຂໍທ່ໃຊຜູ້ຊທວຊດ
ຢຜທ່ດຜູ້ວຍການເດທນໄປຕາມເສຍັນທາງທທທ່ບຂໍທ່ມທຈລຸດໝາຍປາຍທາງອຍັນແນທ່ ນອນ,
ເຂຕາຈະບຂໍທ່ທຂໍາໃຫຜູ້ຕຕນເກທດມທຄວາມໂສກເສຕຜູ້າເສຍັຍໃຈໄປຢທ່າງ ເປຕທ່າລຜູ້າໄຮຜູ້ຄວາມໝາຍ.
ພວກເຮຕາຜຜຜູ້ມທຄວາມເຊສືທ່ອໃນອຕງພຣະ ຄຣຊສຕຕ໌ທຍັງຫລາຍເຖຊງແມທ່ນວທ່າອາດຈະບຂໍທ່ໄດຜູ້ພຕບກຍັບຄວາມສລຸກໃນຊທ
ວຊດນທຜູ້ກຂໍຕາມ, ແຕທ່ເຖຊງຢທ່າງໃດພວກເຮຕາກຂໍຍຍັງຄຕງມທຄວາມສລຸກດຍັທ່ງ
ເຄທຍດຜູ້ວຍການຄອງຄອຍຕຂໍທ່ຊທວຊດໃໝທ່ທທ່ ຈະມທ
ທ
ມາໃນເບສືຜູ້ອງໜຜູ້າ. {SCL 255.1}
ຢຜທ່ໃນຊທວຊດນທຜູ້ຜຜຜູ້ຄຕນທຍັງຫລາຍທທທ່ ເຊສືທ່ອໃນອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ ກຂໍສາ ມາດທທທ່ຈະມທຄວາມສລຸກໃຈທທທ່
ຕຕນໄດຜູ້ມທຄວາມສະໜຊດຕຊດພຍັນຢຜທ່ກຍັບອຕງ ພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ. ພວກເຮຕາກຂໍສາມາດທທທ່ຈະໄດຜູ້ຮຍັບແສງສະຫວທ່າງ
ອຍັນມາຈາກຄວາມຮຍັກຂອງພຣະອຕງ, ໄດຜູ້ຮຍັບການປະໂລມໃຈຢທ່າງ ຕະຫລອດການ,
ເພາະວທ່າພຣະອຕງໄດຜູ້ສະເດຍັດເຂຕຜູ້າມາສະຖຊດຢຜທ່ຢທ່າງ ໃກຜູ້ຊຊດກຍັບພວກເຮຕາ.
ທລຸກບາດກຜູ້າວເດທນແຫທ່ງຊທວຊດກຂໍສາມາດທທທ່ຈະ ນຂໍາເອຕາພວກເຮຕາໃຫຜູ້ຫຍຍັບເຂຕຜູ້າໄປຢຜທ່ໃກຜູ້ກຍັບອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າ,
ສາ ມາດທທທ່ຈະພາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ຮຍັບເອຕາປະສຕບການຈາກຄວາມຮຍັກ
ຂອງພຣະອຕງອຍັນນຍັບມສືນຍັບເລຊກເຊຊທ່ງຍຊທ່ງຂໜຜູ້ນແລະແຕທ່ລະບາດກຜູ້າວຢຜທ່
ໃນຊທວຊດແຕທ່ລະມສືຜູ້ລະວຍັນກຂໍຈະພາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາກຜູ້າວເດທນຫຍຍັບເຂຕຜູ້າ
ໄປໃກຜູ້ກຍັບພຣະມະຫາຣາຊວຍັງແຫທ່ງຄວາມສຍັນຕຊສລຸກທທທ່ ປທ່ຽມລຕຜູ້ນໄປ ດຜູ້ວຍຄວາມຈະເຣທນພອນ.
ພວກເຮຕາມທຄວາມເຊສືທ່ອໝຍັຜູ້ນອຍັນແຂງ ແກທ່ນທທທ່ນຍັບມສືຜູ້ນຍັບເພທທ່ມທະວທຂຜູ້ ໜນຍຊທ່ງກວທ່າເວລາຜທ່ານມາ. “ເທຕທ່າເຖຊງ
ທລຸກວຍັນນທຜູ້ພຣະອຕງກຂໍໄດຜູ້ຊທ່ວຍພວກເຮຕາມາ” (1 ຊາມຜເອນ 7: 12)ແລະ
ພຣະອຕງກຂໍຍຍັງຈະຊທ່ວຍພວກເຮຕາໄປຕະຫລອດຈຕນເຖຊງວຍັນ
ສລຸດທຜູ້າຍ.ຂຂໍໃຫຜູ້ພວກເຮຕາຈຕທ່ງພາກຍັນມອງໄປເຖຊງເບສືຜູ້ອງຫລຍັງທທທ່ຜທ່ານ ມາຂອງຊທວຊດຕຕນນຍັຜູ້ນເສຍັຍເຖຊດ,
ຈຕທ່ງຫວນຄສືນຄວາມຊຕງຈຂໍາເສຍັຍເຖທດ ວທ່າມທສທ່ ຊງໃດແດທ່ທທ່ ທອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ກະທຂໍາມາເພສືທ່ອທຂໍາການ
ປອບໃຈໃຫຜູ້ແກທ່ພວກເຮຕາ ແລະ ເພສືທ່ອປຕດປທ່ອຍໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ຫລລຸດ
ພຕຜູ້ນອອກໄປຈາກກຂໍາມສືຂອງສຍັດຕຣຜຜຜຜູ້ມລຸຜູ້ງຫວຍັງທຂໍາລາຍເຮຕາ. ຂຂໍໃຫຜູ້
ພວກເຮຕາຈຕທ່ງພາກຍັນເກຍັບຮຍັກສາເອຕາໄວຜູ້ໃນຄວາມຊຕງຈາທທທ່ບຂໍທ່ມທວຍັນຈະ ຈສືດຈາງໄປ
ໄດຜູ້ເຖຊງຄວາມເມດຕາກະຣລຸນາທຍັງໝຕດທທທ່ພຣະອຕງຜຜຜູ້ເປຍັນ
ເຈຕຜູ້າຊຕງໄດຜູ້ໂຜດສະແດງອອກມາໃຫຜູ້ພວກເຮຕາໄດຜູ້ເຫຍັນ: ບຂໍທ່ວທ່າຈະ
ເປຍັນທລຸກຢຕດຢາດນຂໍຜູ້າຕາທທທ່ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ເຊຍັດມຍັນໃຫຜູ້ແຫຜູ້ງໄປ, ບຂໍທ່ວທ່າ
ຈະເປຍັນຄວາມເຈຍັບປວດຢຜທ່ໃນຊທວຊດທທທ່ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ຊທ່ວຍບຍັນເທຕາປຍັດ ເປຕທ່າໃຫຜູ້ມຍັນຫາຍໄປ,
ນຍັບທຍັງຄວາມຫວາດຫວຍັທ່ນກຍັງວຕນໃຈທທທ່ພຣະອຕງ ຊຕງໄດຜູ້ຖອດຖອນອອກໄປ,
ຄວາມສະທຜູ້ານຢຜູ້ານກຕວທທທ່ພຣະອຕງໄດຜູ້ຂຍັບ ໄລທ່ມຍັນອອກໄປ, ຄວາມຈຂໍາເປຍັນຢຜທ່ໃນຊທວຊປະຈຂໍາວຍັນທທທ່ພຣະອຕງຊຕງ
ໄດຜູ້ໃຫຜູ້ການຕອບສະໜອງມາ, ຄວາມຈະເຣທນພອນທທທ່ພຣະອຕງຊຕງໄດຜູ້ ໂຜດປະທານມາໃຫຜູ້-

ສຊທ່ງທຍັງໝຕດເຫລຕທ່ານທຜູ້ກຂໍລຜູ້ວນແຕທ່ເປຍັນການສຜູ້າງ
ກຂໍາລຍັງໃຈຂອງພວກເຮຕາໃຫຜູ້ມທພະລຍັງອຍັນເຂຍັຜູ້ມແຂງຂໜຜູ້ນເພສືທ່ອສສືບຕຂໍທ່ກຜູ້າວ ເດທນໄປໃນຊທ່ວງລະຍະທາງ
ບຍັຜູ້ນປາຍແຫທ່ງການພະເນຈອນຂອງ ພວກເຮຕາຢຜທ່ໃນຊທວຊດນທຜູ້. {SCL 255.2}
ພວກເຮຕາກຂໍບທ່ ຂໍອາດສາມາດທທທ່ ຈະມອງເຫຍັນເຖຊງຄວາມສຍັບ
ສຕນຫຍລຸຜູ້ງຍາກຂອງການຕຂໍທ່ສຜຜູ້ໃນຊທວຊດທທທ່ຈະມທມາໃນເບສືຜູ້ອງໜຜູ້າ, ແຕທ່
ພວກເຮຕາກຂໍສາມາດທທທ່ຈະມອງຄສືນໄປສຜທ່ເບສືຜູ້ອງຫລຍັງຜທ່ານມາແຫທ່ງຊທ ວຊດຂອງຕຕນ,
ສະນຍັຜູ້ນສຂໍາລຍັບສຊທ່ງໃດທທທ່ຈະມທມາຢຜທ່ໃນເບສືຜູ້ອງໜຜູ້າຂອງຊທ ວຊດນຍັຜູ້ນ ພວກເຮຕາກຂໍຈະສາມາດກທ່າວອອກໄດຜູ້ວທ່າ:
“ເທຕທ່າເຖຊງທລຸກ ວຍັນນທຜູ້ພຣະອຕງກຂໍຍຍັງໄດຜູ້ຊຕດຊທ່ວຍພວກເຮຕາມາຢຜທ່ແລຜູ້ວ”
“ເໝສືອນດຍັທ່ງການເວລາຂອງພຣະອຕງເຈຕຜູ້າ, ຈຊທ່ງຂຂໍໃຫຜູ້ຣຊດທາ ນລຸພາບຂອງພຣະອຕງຈຕທ່ງຈະເຣທນ”
(ທຕບທວນພຣະບຍັນຍຍັຕ 33:25). ຊທ່ວງເວລາແຫທ່ງການທຕດສອບນທຜູ້ຈະບຂໍທ່ຍສືດຍາວໄປເກທນ ກວທ່າການຕດ,
ພຣະອຕງເຈຕຜູ້າຈະຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ໂຜດປະທານໃຫຜູ້ພວກເຮຕາ ໄດຜູ້ມທພະລຍັງແຮງຕຂໍທ່ສຜຜູ້ຜທ່ານຜທ່າຕຂໍທ່ສຊທ່ງເຫລຕທ່ານທຜູ້.
ເພາະສະນຍັຜູ້ນ ຂຂໍໃຫຜູ້ ພວກເຮຕາທຍັງຫລາຍຈຕທ່ງພຜູ້ອມພາກຍັນທຂໍາໜຜູ້າທທທ່ ການງານຂອງໃຜມຍັນ
ຕາມບທ່ອນທທທ່ຕຕນພວມສຍັງກຍັດຢຜທ່ນຜູ້ ຍັນດຜູ້ວຍຄວາມເຊສືທ່ອ ອຍັນເຂຍັຜູ້ມແຂງ ແຮງກຜູ້າວທ່າ:
ເຖຊງແມທ່ນສຊທ່ງໃດຈະເກທດມທຂຜູ້ ໜນກຂໍຕາມ, ແຕທ່ພວກເຮຕາ
ກຂໍຍຍັງຈະໄດຜູ້ຮຍັບການໂຜດປະທານພະລຍັງແຮງມາຢທ່າງພຽງພຂໍເພສືທ່ ອ ຈະຕຂໍທ່
ສຜຜູ້ຜທ່ານຜທ່າກຍັບການທຕດສອບນາໆປະການເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ. {SCL 257.1}
ຄວາມສລຸກທທທ່ຈະຕາມມາ
ຍຍັງອທກບຂໍທ່ນານພຽງເທຕທ່າໃດ ປະຕຜແຫທ່ງເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນຟຜູ້າ
ກຂໍຈະເປທດອຜູ້າອອກມາເພສືທ່ອຕຜູ້ອນຮຍັບເອຕາພວກລຜກຫລານທຍັງຫລາຍ ຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າ
ແລະແລຜູ້ວກຂໍຈະມທພຣະສລຸຣະສຽງທທທ່ດຍັທ່ງກຜູ້ອງ
ອອກມາຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະມະຫາກະສຍັຕຜຜຜູ້ເຊຊງມທຄວາມຮລຸທ່ງ
ເຮສືອງເຫລສືອງເຫລສືຜູ້ອມໄປດຜູ້ວຍຣຍັສມທສແ
ທ ສງອຍັນພລຸຜູ້ງປະກາຍ, ພຣະ
ອຕງຈະຊຕງປທ່າວປະກາດອອກມາດຜູ້ວຍຄຂໍາວທ່າ: “ຈຕທ່ງພາກຍັນເຂຕຜູ້າ ມາເຖທດ,
ພວກເຈຕຜູ້າຜຜຜູ້ມທພຣະພອນຂອງອຕງພຣະບຊດາເຈຕຜູ້າ ຂອງເຮຕາທຍັງຫລາຍ, ຈຕທ່ງພາກຍັນເຂຕຜູ້າມາເປຍັນຜຜຜູ້ສສືບທອດ
ມຂໍຣະດຕກແຫທ່ງພຣະຣາຊານາຈຍັກທທທ່ ໄດຜູ້ຖສືກຈຍັດຕຽມເອຕາ ໄວຜູ້ສຂໍາລຍັບພວກເຈຕຜູ້າທຍັງຫລາຍນຍັບຕຍັຜູ້ງແຕທ່ວຍັນທທທ່
ໄດຜູ້ສະຖາ ປະນາໃຫຜູ້ມທໂລກມະນລຸດນທຜູ້ເກທດຂໜຜູ້ນມາ.” (ມຍັດທາຍ 25:34). {SCL 258.1}
ຕຂໍທ່ຈາກນຍັຜູ້ນ, ພວກໄພທ່ພຕນທທທ່ໄດຜູ້ຖສືກໂຜດໃຫຜູ້ໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມ
ລອດພຕຜູ້ນທຍັງຫລາຍກຂໍຈະຖສືກອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າຮຽກໃຫຜູ້ເຂຕຜູ້າໄປໃນ
ຫຂໍຜາສາດຣາຊມຕນທຽນທທທ່ອຕງພຣະເຢຊຜເຈຕຜູ້າເອງຊຕງເປຍັນຜຜຜູ້ ໄດຜູ້ຈຍັດ ຕຽມເອຕາໄວຜູ້ໃຫຜູ້ແກທ່ພວກເຂຕາເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນ.
ຢຜທ່ແຫທ່ງນຍັຜູ້ນຜຜຜູ້ເປຍັນເພສືອນ ຮທ່ວມຊາຕຮທ່ວມຣາຊດອນແຫທ່ງພຣະມະຫານະຄອນກຂໍຈະບຂໍທ່ແມທ່ນມາ
ຈາກພວກຄຕນທທທ່ຊຕທ່ວຮຜູ້າຍຂອງໂລກມະນລຸດ, ພວກເຂຕາຈະບຂໍທ່ແມທ່ນພວກ ຄຕນທທທ່ຕຕປວະຍຕປວຫລອກຫລວງ,
ຈະບຂໍທ່ແມທ່ນພວກຄຕນທທທ່ໂຄຣຕບບຜຊາຮຜບ ຫລຸທ່ນວຍັດຖລຸ, ຈະບຂໍທ່ແມທ່ນພວກຄຕນທທທ່ຂາດຄວາມບຂໍຣຊສລຸດແລະບຂໍທ່ເຊສືທ່ອໃນ
ພຣະເຈຕຜູ້າ, ແຕທ່ຢຜທ່ແຫທ່ງນຍັຜູ້ນຈະແມທ່ນພວກໄພທ່ພຕນທທທ່ເຄທຍໄດຜູ້ຮທ່ວມກຍັນຕຂໍທ່
ສຜຜູ້ຜທ່ານຜທ່າຍາດເອຕາໄຊຊະນະຈາກສາຕານຜຜຜູ້ເປຍັນພະຍາມານ, ນຍັຜູ້ນ
ຄສືພວກໄພທ່ພຕນທທທ່ເຄທຍໄດຜູ້ອທງໃສທ່ະຣະເດດພຣະຄລຸນຂອງອຕງ ພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ
ເຈຕຜູ້າເພສືທ່ອທຂໍາການຝໜກຝຕນຫລຂໍທ່ຫລອມກຂໍທ່ສຜູ້າງຕຕນໃຫຜູ້ມທຄລຸນລຍັກສະນະອຍັນ ປະເສທດບຂໍຣຊບຜນ.
ທທ່າອທ່ຽງຂອງຄວາມບາບທລຸກປະການ, ຄວາມບຂໍທ່
ຄຕບຖຜູ້ວນບຂໍຣຊບຜນທລຸກຢທ່າງເຊຊທ່ງເຄທຍທຂໍາໃຫຜູ້ພວກເຂຕາເຫລຕທ່ານຍັຜູ້ນຕຜູ້ອງ ໄດຜູ້ຮຍັບຄວາມຂຕມຂສືທ່ນໃຈຢຜທ່ໃນໂລກນທຜູ້ພຂໍຕຕກເຖຊງເວລານຍັຜູ້ນມາກຂໍຈະ ຖສືກຖອດຖຊຜູ້ມອອກໄປດຜູ້ວຍພຣະໂລຫຊດຂອງອຕງພຣະຄຣຊສຕຕ໌ເຈຕຜູ້າ.
ພວກເຂຕາທຍັງຫລາຍກຂໍຈະໄດຜູ້ຮຍັບເອຕາຄວາມສະຫງທ່າຣາສທຈາກ ພຣະ
ອຕງເຈຕຜູ້າເຊຊທ່ງຄວາມຮລຸທ່ງປະກາຍຂອງແສງຕາເວຍັນກຂໍຍຍັງບຂໍທ່ສາມາດ ທທທ່ຈະນຂໍາເອຕາມາສຕມທຽບປຽບປານໄດຜູ້.
ຄວາມງາມທາງດຜູ້ານສຊລ ທຍັມປະຈຂໍາໃຈ ແລະ ຄວາມປະເສທດບຂໍຣຊບຜນ ທາງດຜູ້ານຄລຸນສຕມບຍັດ

ທຍັດສະນະຂອງພຣະອຕງເຈຕຜູ້າທທທ່ສທ່ອງແສງສະທຜູ້ອນອອກມາໂດຍຜທ່ານ
ພວກຄຕນທຍັງຫລາຍທທທ່ມທຄວາມເຊສືທ່ອໃນພຣະອຕງນຍັຜູ້ນກຂໍຈະມທຄລຸນຄທ່າມາກ
ຍຊທ່ງໄປກວທ່າຄວາມຫລຜຫລາໂອຜູ້ໂຖງແຕທ່ພຽງຮຜບນອກ. ພວກເຂຕາກຂໍ
ຈະພາກຍັນເຂຕຜູ້າໄປເຝຕຜູ້າພຣະອຕງເຈຕຜູ້າໂດຍການສະເໜທຕຕວຢຜທ່ຕທ່ ຂໍໜຜູ້າພຣະ ມະຫາຣາຊບຍັນລຍັງແຫທ່ງ
ຄວາມບຂໍຣຊສລຸດຂອງຝທ່າຍຜຜຜູ້ທທ່ ທບຂໍທ່ມທຄວາມ ຜຊດຕຊດຕຕວແຕທ່ຢທ່າງໃດ, ໂດຍທທທ່ເປຍັນຝທ່າຍຜຜຜູ້ມທກຽດສຍັກສທ ແລະມທ
ສຊດເໝສືອນດຍັທ່ງ ພວກຊາວເທວະທຜຕທຍັງຫລາຍຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນ ເຈຕຜູ້າ. {SCL 258.2}
ເມສືທ່ອມາມອງເຖຊງຣຍັສມທ ແຫທ່ງຄວາມສະຫງທ່າຣາສທທທ່ ທຈະກຍັບ
ກາຍມາເປຍັນຂອງຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທໄດຜູ້ຮຍັບການໂຜດໃຫຜູ້ລອດນຍັຜູ້ນ, ຢຜທ່ໃນພຣະ ຄຂໍາພທເຣສືທ່ອງຂອງມຍັດທາຍບຕດທທ 16:26,
ໄດຜູ້ມທຂຜູ້ ຂໍຄວາມບຍັນທໜກເອຕາ ໄວຜູ້ວທ່າ: ” ມະນລຸດຈະນຂໍາເອຕາສຊທ່ງໃດເພສືທ່ອມາເປຍັນຂອງແລກ
ທ່ ໜງ,
ປທ່ຽນກຍັບຊທວຊດຂອງຕຕນ?” ເຂຕາອາດຈະເປຍັນຄຕນທລຸກຈຕນຜຜຜູ້ໜ
ແຕທ່ວທ່າເຂຕາສຂໍາພຍັດເປຍັນຄຕນຜຜຜູ້ທທ່ ທມທຄລຸນຄທ່າທາງດຜູ້ານຈຊດໃຈອຍັນສຜງສຕທ່ງ
ສຕມສຍັກສທເຊຊທ່ງໂລກນທຜູ້ບຂໍທ່ສາມາດທທທ່ຈະແບທ່ງປຍັນໃຫຜູ້ເຂຕາໄດຜູ້ເລທຍ. ຄຕນຜຜຜູ້
ທທທ່ໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ການໂຜດໃຫຜູ້ລອດແລະໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ການສະສາງລຜູ້າງສທ່ວຍຕຕນ
ຜູ້
ໃຫຜູ້ພຕນໄປຈາກຄວາມສຕກກະປຕກຂອງຄວາມບາບນຍັຜູ້ນແລະ ໄດຜູ້ຫຍັນ
ມາອລຸທຊດກາລຍັງວຍັງຊາຍອຍັນຍອດຍຊທ່ງທຍັງໝຕດຂອງຕຕນເພສືທ່ອການຮຍັບໃຊຜູ້
ອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້ານຍັຜູ້ນກຂໍມທຄລຸນຄທ່າສຜງຕຂໍທ່ສາຍຕາຂອງອຕງພຣະຜຜຜູ້ ເປຍັນເຈຕຜູ້າ,
ສທ່ວນອຕງພຣະຜຜຜູ້ເປຍັນເຈຕຜູ້າພຜູ້ອມທຍັງບຍັນດາພວກທຜຕສະຫວຍັນ ທທທ່ຢຜທ່ເມສືອງສະຫວຍັນຊຍັຜູ້ນຟຜູ້ານຍັຜູ້ນ
ກຂໍຈະພາກຍັນສະແດງຄວາມຊສືທ່ນຊຕມເບທກ ບານຕຂໍທ່ທລຸກໆຊທວຊດທທທ່ໄດຜູ້ຮບ
ຍັ ຄວາມລອດພຕຜູ້ນແລະ
ຄວາມຊສືທ່ນຊຕມເບທກ ບານນຍັຜູ້ນກຂໍຈະສະແດງອອກໂດຍຜທ່ານບຕດເພງແຫທ່ງໄຊຊະນະອຍັນສຍັກ
ສຊດຄຍັຜູ້ງມະຫາການ./. {SCL 259.1}
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